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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ـ / اٟتمد هلل على نعمو الظاىرة كالباطنة قدٯتان كحديثان كالصالة كالسالـ على نبيو كرسولو دمحم كآلو كصحبو الذين 

هبم كاراثن كموركاثن أما ساركا يف نصرة دينو سَتان حثيثان كعلى أتباعهم الذين كرثوا علمهم كالعلماء كرثة األنبياء أكـر 

 بعد

فهذا ٥تتصر يشمل على أصوؿ األدلة اٟتديثية لألحكاـ حررتو ٖتريران ابلغان ليصَت من ٭تفظو من بُت أقرانو انبغان ، 

 كيستعُت بو الطالب ا١تبتدئ كال يستغٍت عنو الراغب ا١تنتهي .

 كقد بينت عقب كل حديث من أخرجو من األئمة إلرادة نصح األمة .

راد ابلسبعة أٛتد كالباارم كمسلم كأبو داكد كالًتمذم كالنسائي كابن ماجو ، كابلستة من عدا أٛتد ، فا١ت

كاب٠تمسة من عدا الباارم كمسلم . كقد أقوؿ األربعة كأٛتد ، كابألربعة من عدا الثالثة األكؿ ، كابلثالثة من 

 هما ، كما عدا ذلك فهو مبُت .عداىم كعدا األخَت ،كاب١تتفق الباارم كمسلم ، كقد ال أذكر مع

 .بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ كٝتيتو : 

 كهللا أسألو أف ال ٬تعل ما علمناه علينا كابالن ، كأف يرزقنا العمل ٔتا يرضيو سبحانو كتعاىل .
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 سبعة ؟بقولو عقب ٗتريج اٟتديث : أخرجو ال –رٛتو هللا  –ما مراد ا١تؤلف  -ُ

ى ( ِٕٗكالًتمذم ) ت ى (  ِٕٓكأبو داكد ) ت ى (  ُِٔكمسلم ) ت ى ( ِٔٓمراده ابلسبعة : البخارم )ت 

 ى ( . ُِْكأٛتد ) ت ى (  ِٕٓكابن ماجو ) ت ى (  َّّكالنسائي ) ت 

 بقولو : أخرجو الستة ؟ –رٛتو هللا  –ما مراد ا١تؤلف  -ِ

كالنسائي ) ى( ِٕٗكالًتمذم )ت ى (  ِٕٓكأبو داكد ) ت ى (  ُِٔكمسلم ) ت ى ( ِٔٓمراده : البخارم ) ت 

 ما عدا أٛتد .ى ( ِٕٓكابن ماجو ) ت ى (  َّّت 

 بقولو : أخرجو األربعة؟ –رٛتو هللا  –ما مراد ا١تؤلف  -ّ

 ى ( ِٕٓكابن ماجو ) ت    ى (  َّّكالنسائي ) ت ى ( ِٕٗكالًتمذم ) ت ى (  ِٕٓمراده : أبو داكد ) ت 

 بقولو : أخرجو الثالثة ؟ –رٛتو هللا  –ما مراد ا١تؤلف  -ْ

 ما عدا ابن ماجو .ى (  َّّكالنسائي ) ت ى ( ِٕٗكالًتمذم ) ت ى (  ِٕٓمراده : أبو داكد ) ت 

 بقولو : متفق عليو ؟ –رٛتو هللا  –ما مراد ا١تؤلف  -ٓ

 ى ( . ُِٔكمسلم ) ت ى ( ِٔٓمراده : البخارم ) ت 
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 عرؼ الطهارة لغة كشرعان ؟ 
: النظافة كالنزاىة عن األقذار اٟتسية كا١تعنوية ، فاألقذار اٟتسية: كالبوؿ ك٨توه ، كا١تعنوية: كالشرؾ ككل خيلق الطهارة يف اللغة

 رذيل .
 ارتفاع اٟتدث كما يف معناه ، كزكاؿ ا٠تبث . كشرعان :

صف القائم ابلبدف ا١تانع من الصبلة ك٨توىا ٦تا تشًتط لو الطهارة ، كيدخل يف ىذا الوصف البوؿ كالريح كأكل اٟتدث : ىو الو 
 ٟتم اإلبل ك٨تو ذلك .

o . قولنا ) ما يف معناه ( أم : يف معٌت ارتفاع اٟتدث ، كتجديد الوضوء ، فهو طهارة ، ككذا األغساؿ ا١تسنونة 
o سة ، فإذا كقعت على ثوبو ٧تاسو فطهرىا ، ىذه تسمى طهارة .كقولنا ) زكاؿ ا٠تبث ( أم : النجا 
 ١تاذا يبدأ العلماء مصنفاهتم بكتاب الطهارة ؟ 

 يبدأكف بذلك ألمور :
) ال يقبل هللا  : ألف الطهارة شرط لصحة الصبلة لقولو تعاُف ) إذا قمتم إُف الصبلة فاغسلوا ... ( ، كلقولو  أكالن 

 وضأ ( متفق عليو .صبلة أحدكم إذا أحدث حىت يت
 : أف الطهارة ٗتلية كتنظيف ، كالتخلية قبل التحلية . اثنيان 
 : ألجل أف يتذكر ا١تتعلم بتطهَت بدنو تطهَت نيتو كقلبو  عز كجل . اثلثان 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُ بىةى يف اىٍلبىٍحًر: ) ىيوى اىلطُّهيوري مىاؤيهي، اىٟتًٍ  قىاؿى تػىتيوي ( أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي، كىاٍبني أىِب شىيػٍ لُّ مىيػٍ

ًٍمًذم .  كىاللهٍفظي لىوي، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى كىاىلًتًٌ
---------- 

 اذكر سبب اٟتديث ؟ 
نػىرٍكىبي اٍلبىٍحرى ، كى٨تىًٍملي مىعىنىا اٍلقىًليلى ًمنى اٍلمىاًء ، فىًإٍف تػىوىضٍَّأّنى  ، فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى هللًا ًإّنَّ  عن أىَبى  ىيرىيٍػرىةى . قاؿ ) سىأىؿى رىجيله النَِّبَّ 

تػىتيوي ( .ًبًو عىًطٍشنىا ، أىفػىنػىتػىوىضَّأي ٔتىاًء اٍلبىٍحًر ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا ملسو هيلع هللا ىلص : ىيوى الطَّهيوري مىاؤيهي اٟتًٍ   لُّ مىيػٍ
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 ديث يدؿ على طهورية ماء البحر ، كأنو يرفع اٟتدث األصرر كاألك ر ، كأنو يزيل النجاسة.اٟت

كقد أٚتع ٚتهور العلماء كٚتاعة أئمة الفتيا ابألمصار من الفقهاء أف البحر طهور ماؤه كأف الوضوء جائز بو قاؿ ابن عبد ال ر : 
عمرك بن العاص فإنو ركم عنهما أهنما كرىا الوضوء من ماء البحر كَف إال ما ركم عن عبد هللا بن عمر بن ا٠تطاب كعبد هللا بن 

 ) التمهيد ( ..  يتابعهما أحد من فقهاء األمصار على ذلك كال عرج عليو كال التفت إليو ٟتديث ىذا الباب عن النِب 

ا قػىٍوؿي عىامًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، إالَّ أىنَّوي حيًكيى عى قاؿ ابن قدامة : ك  ٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى كىعىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروك ، أىنػَّهيمىا قىاالى يف اٍلبىٍحًر : كىىىذى
نىا ًمٍنوي .  التػَّيىمُّمي أىٍعجىبي إلىيػٍ

ره .  ىيوى ّنى



 ْ 

ًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًٌبً   . كىحىكىاهي اٍلمىاكىٍرًدمُّ عىٍن سى
 :كىاأٍلىكَّؿي أىٍكُفى 

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا )  لًقىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى -أ  كىمىاءي اٍلبىٍحًر مىاءه ، الى ٬تىيوزي اٍلعيديكؿي إُفى التػَّيىمًُّم مىعى كيجيوًدًه . (فػىلىٍم ٕتًى
٨تىًٍملي مىعىنىا اٍلقىًليلى ًمٍن اٍلمىاًء ، فىًإٍف فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إّنَّ نػىرٍكىبي اٍلبىٍحرى ، كى  سىأىؿى رىجيله النَِّبَّ ) كىريًكمى عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  -ب

تػىتيوي  تػىوىضٍَّأّنى ًبًو عىًطٍشنىا ، أىفػىنػىتػىوىضَّأي ٔتىاًء اٍلبىٍحًر ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيد ، كىالنَّسىاًئيُّ  (: ىيوى الطَّهيوري مىاؤيهي اٟتًٍلُّ مىيػٍ
ًٍمًذمُّ ، كىقى   اؿى : ىىذىا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه .كىالًتًٌ

ٍرهي مىاءي اٍلبىٍحًر فىبلى طىهَّرىهي اَّللَّي ) كىريًكمى عىٍن عيمىرى رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي أىنَّوي قىاؿى -ج  . (مىٍن َفٍى ييطىهًٌ
ؽو عىلىى أىًصٍل ًخٍلقىًتًو ، فىجىازى اٍلويضيوءي بًًو كىاٍلعىٍذًب .-د  كىأًلىنَّوي مىاءه ابى
ره ) قػىٍو٢تييٍم كى  ٍنىٍع ذى ( ىيوى ّنى رنا ، َفٍى ٯتى ؼي اٟتًٍسًٌ ، كىًإٍف أيرًيدى أىنَّوي يىًصَتي ّنى ره يًف اٟتٍىاًؿ فػىهيوى ًخبلى ٍونًًو إٍف أيرًيدى ًبًو أىنَّوي ّنى ًلكى اٍلويضيوءى ًبًو حىاؿى كى

 ) ا١ترٍت ( .                    مىاءن .
  ٍبًن عىٍمروك قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا ٍن عىٍبًد هللاً ما صحة حديث : عى   ( الى يػىرٍكىبي اٍلبىٍحرى ًإاله حىاجٌّ ، أىٍك ميٍعتىًمره ، أىٍك غىازو يف

ًبيًل هللًا ، فىًإفه ٖتىٍتى اٍلبىٍحًر انى   ان ( ركاه أبو داكد ؟رنا ، كىٖتىٍتى النهاًر ْتىٍر سى

 حر استدالالن هبذا اٟتديث .ذىب بعض العلماء إُف ا١تنع من استعماؿ الب
 كلكن ىذا اٟتديث ضعيف ال يصح .

 ا .بشَت بن مسلم ىذ َف يصح حديثو يعٍت حديث: ( عن البخارم قاؿ ّّْ/ْركل البيهقي يف السنن الك رل )
 ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتتو حل ضد قوؿ ابب الرخصة يف الرسل كالوضوء منو : بقولو يف صحيحابن خزٯتة كبوب لو 

وء ػة نَتاف ككره الوضػحىت عد سبعة أْتر سبع ان كٖتت النار ْتر  ان ٖتت البحر ّنر  من كره الوضوء كالرسل من ماء البحر كزعم أف
 ح .يص كحديث عبد هللا بن عمرك قاؿ فيو البخارم ال،  م ، مث ركل اٟتديثػذه العلة زعػمائة ٢ت كالرسل من

ألف ركاتو ٣تهولوف ال ، العلم ابٟتديث  مظلم اإلسناد ال يصححو أىل حديث ضعيفد : كقاؿ ابن عبد ال ر يف التمهي
 ف .يعرفو 

 ه .ضعفوا إسنادكقاؿ ا٠تطاَب: 
 ة .ضعيف ابتفاؽ األئمن : كقاؿ ابن ا١تلق

  ١تاذا مل ٬تب النيب  ) ؟حينما سألو الرجل ) بنعم ( كإ٪تا قاؿ : ) ىو الطهور ماؤه 
 بنعم ألمرين : َف ٬تب النِب 

يكوف ، فبل ة الضػركرة اليت سأؿ عنها السائل( لفهم من ذلك أف جواز الوضوء ٔتاء البحر خاص ْتالألنو لو قاؿ )نعم :األكؿ
 .ر عاـ يف حالة الضركرة كيف غَتىا( دؿ على أف جواز الوضوء ٔتاء البحفلما قاؿ )ىو الطهور ماؤه.. ،عامان ْتالة الضركرة كغَتىا

، )أفنتوضأ( فلو قاؿ : نعم، ألف السؤاؿ غَته من الطهارات استعماؿ ماء البحر عاـ يف الوضوء كيف أنو أراد أف يبُت أف كالثاين :
لرٔتا ظن البعض أف ىذا خاصان ابلوضوء دكف الرسل ، فلما قاؿ  ) ىو الطهور ماؤه ( دؿ على أف ماء البحر ٯتكن استعمالو يف 

 الوضوء كيف غَته من الطهارات .
  ١تاذا زاد النيب  ؟اإلجابة ) اٟتل ميتتو ( يف 

 بقولو ) اٟتل ميتتو ( ألمرين : زاد النِب 
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ألف ىذا الرجل كاف مظنة أف ٮتفى عليو حكمها ، كذلك ألنو سأؿ عن ماء البحر مع أف ا١تعلـو أف األصل يف ا١تياه  األكؿ : 
ميتة البحر مع أف األصل يف ا١تيتات  كلها الطهارة ، فما داـ خفي عليو حكم ماء البحر فمن ابب األكُف أف ٮتفى عليو حكم

 التحرٔف .
 بذكر ىذه الفائدة . ىو يركب البحر كحاجتو ماسة إُف معرفة ميتتو فزاده النِب  الثاين :

 ما ا١تراد ٔتيتة البحر ؟ 
 ا١تراد : كل ما ال يعيش إال يف البحر .

 ] ا١تيتة تعريفها : كل ما َف يذكى ذكاة شرعية [ .
 ؟ ما حكم ميتة البحر 

 حبلؿ .
 فجميع ميتات البحر اليت ال تعيش إال فيو حبلؿ .

 . (أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي لقولو تعاُف ) -أ
 كٟتديث الباب ) اٟتل ميتتو ( . -ب
تػىتىاًف : اٟتٍي  قىاؿى  عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ك  -ج ركاه ابن ماجو ) كسيأيت اٟتديث إف  وتي كىاٞتٍىرىادي () أيًحلٍَّت لىنىا مىيػٍ

 شاء هللا ( .
ا، فىأىٍلقىى البىٍحري حيوًتن مىيًٌتنا َفٍى نػىرى )  قاؿر جىابً كعن  -د  ًمثٍػلىوي ، يػيقىاؿي لىوي غىزىٍكّنى جىٍيشى ا٠تىبىًط ، كىأيمًٌرى أىبيو عيبػىٍيدىةى فىجيٍعنىا جيوعنا شىًديدن

، فىأىكىلٍ  بػىري اًبرنا ، يػىقيوؿي نىا ًمٍنوي ًنٍصفى شىٍهرو، فىأىخىذى أىبيو عيبػىٍيدىةى عىٍظمنا ًمٍن ًعظىاًمًو ، فىمىرَّ الرَّاًكبي ٖتىٍتىوي فىأىٍخبػىرىٓف أىبيو العىنػٍ عى جى الزُّبػىٍَتً ، أىنَّوي ٝتًى
ىًدينىةى ذىكىٍرّنى ذىًلكى 

هي  لًلنَِّبًٌ : قىاؿى أىبيو عيبػىٍيدىةى : كيليوا فػىلىمَّا قىًدٍمنىا ا١ت : ) كيليوا ، رًٍزقنا أىٍخرىجىوي اَّللَّي ، أىٍطًعميوّنى ًإٍف كىافى مىعىكيٍم ( فىأىًتى فػىقىاؿى
 و ( .اٟتيوتي السمك ، كقيل ىو ما عظيمى من ( :ِٔ/ِقاؿ يف "لساف العرب" ))     ( متفق عليو .بػىٍعضيهيٍم فىأىكىلىوي 

 : أـ حالؿ ؟ ىل ٝتك القرش حراـ كسئل علماء اللجنة 
 يف البحر  السمك كلو حبلؿ ، ٝتك القرش كغَته ؛ لعمـو قولو تعاُف : ) أحل لكم صيد البحر كطعامو ( ، كقولو فأجابوا : 

 و ( .) ىو الطهور ماؤه اٟتل ميتت
 ما حكم ما يعيش ابلبحر كخارجو ) الربمائيات ( ؟ 

 اختلف العلماء يف مثل ىذا النوع من اٟتيواّنت :
 التمساح :أكالن : 

 .اختلف الفقهاء يف أكل التمساح 
 .فذىب اٞتمهور إُف ٖترٔف أكلو 

 كذىب ا١تالكية إُف اٞتواز ، كىو ركاية عن أٛتد رٛتو هللا .
 .جة من حرمو أف لو ّناب يفًتس بو كح
 .ٍحًر كىطىعىاميوي ( كحجة من أابحو دخولو يف عمـو قولو تعاُف : ) أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبى  
 .ىو الطهور ماؤه ، اٟتل ميتتو (  ) يف البحر  كقوؿ النِب  

 ؟كقد سئل علماء اللجنة الدائمة لئلفتاء : أ٭تل أكل  التمساح 
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 كقيل : ال يؤكل ؛ لكونو من ذكات أما التمساح فقيل : يؤكل كالسمك ؛ لعمـو ما تقدـ من اآلية كاٟتديث ،ا : ... فأجابو 
 ألكؿ .األنياب من السباع ، كالراجح ا

 اثنيان : الضفدع .
 . ال ٬توز أكلو
 .عن قتلها  لنهي النِب 

(  عىٍن قػىٍتًلهىا عىٍن ًضٍفدىعو ، ٬تىٍعىليهىا يًف دىكىاءو فػىنػىهىاهي النًَِّبُّ  أىفَّ طىًبيبنا سىأىؿى النَِّبَّ  )عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عيٍثمىافى كما يف حديث 
 ركاه أبو داكد .

 و .ة أف كل ما هني عن قتلو فبل ٬توز أكلو ، إذ لو جاز أكلو جاز قتلكالقاعد 
 كذىب بعض العلماء إُف جواز أكلو .

 .ٍحًر كىطىعىاميوي ( أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبى لعمـو قولو تعاُف )
 ) ... اٟتل ميتتو ( . كلقولو 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  ( عن اٟتمٍيدم ،  ّّ/  ُنقل ا١تاكردم يف اٟتاكم ) ُّا : قىاؿى الشَّاًفًعي ا اٟتٍىًديثي ًنٍصفي اٍلًعٍلًم الطَّهىارىةي ، كىلىعىٍمرًم ًإفَّ ىىذى  ىىذى

بيعي ًمنى اأٍلىٍرًض الوضوء بو ، كىاآٍليىةي دىالَّةه  ا اٟتٍىًديثى دىؿَّ عىلىى طىهىارىًة مىا يػىنػٍ ااٍلقىٍوؿى صىًحيحه ، أًلىفَّ ىىذى رىًة مىا نػىزىؿى ًمنى  عىلىى طىهى
ًبعنا ًمنى اأٍلىٍرًض  زالن ًمنى السَّمىاًء أىٍك ّنى  .السَّمىاًء الوضوء بو ، كىاٍلمىاءي الى ٮتىٍليو ًمٍن أىٍف يىكيوفى ّنى

o  : هور ٟتديث ىو الط على ما يف الرقعة ما لو تعلق هبا ٦تا ٭تتاج إليو السائل) أم ا١تفيت (  استحب العلماء أف يزيدقاؿ النوكم
 ) مقدمة اجملموع ( .و .   ماؤه اٟتل ميتت

o  : بل يذكر لو نظائرىا كمتعلقها كمأخذىا ، فمن جود اإلنساف ابلعلم : أنو ال يقتصر على مسألة السائل قاؿ ابن القيم
( اٟتل ميتتو  ور ماؤهػىو الطه) عن ا١تتوضىء ٔتاء البحر فقاؿ  كقد سأؿ الصحابة مهنع هللا يضر النِب ، ْتيث يشفيو كيكفيو 

 ) مدارج السالكُت ( . و .           ليو أحوج ٦تا سألوه عنفأجاهبم عن سؤا٢تم كجاد عليهم ٔتا لعلهم يف بعض األحياف إ
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو ا٠ٍتيٍدًرمًٌ  - ِ سيوي شىٍيءه ( أىٍخرىجى  قىاؿى ثىةي كىصىحهحىوي ) ًإفه اىٍلمىاءى طىهيوره الى يػينىجًٌ وي اىلثهالى

 أىٍٛتىدي  .
: قىاؿى رىسيوؿي  كىعىٍن أىِب أيمىامىةى  -ّ سيوي شىٍيءه، ًإاله مىا غىلىبى عىلىى ًر٭ًتًو كىطىٍعًمًو، كىلىٍونًًو ( أىٍخرىجىوي  قىاؿى ) ًإفه اىٍلمىاءى الى يػينىجًٌ

 ًاٍبني مىاجىٍو كىضىعهفىوي أىبيو حىاِتًو 
: ) اىٍلمىاءي طىاًىره ًإاله ًإٍف تػىغىيػهرى ًر٭تيوي، أىٍك طىٍعميوي، أىٍك لىٍونيوي; بًنىجىاسىةو ٖتىٍديثي ًفيًو ( كىًلٍلبػى  - ْ هىًقيًٌ  يػٍ
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه . كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عيمىرى  -ٓ : ) ملٍى يػىٍنجيٍس (  : ) ًإذىا كىافى اىٍلمىاءى قػيلهتػىٍُتً ملٍى ٭تىًٍمٍل اى٠ٍتىبىثى  قىاؿى ( كىيف لىٍفظو

 أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى. كىاٍبني ًحبهافى 
--------- 

بضم القلة ، تثنية قلة ، كىي اٞترة الكبَتة من الفخار ، ٝتيت بذلك ألهنا تػيقىل ، أم : ٖتمل ، كىي ) إذا كىافى اىٍلمىاءى قػيلهتػىٍُتً ( 
رطل ابلبردادم ، كىي ٜتس قرب ، قاؿ الشافعي : "االحتياط أف  ََٓىجر ، معركفة عند الصحابة ، مقدر القلتُت  قبلؿ

 ( كيلو . َُِ( لًتات ، أك )  َّٕتكوف القلتاف قربتُت كنصفان " كتقدراف ْتواِف ) 
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َف يقبل النجاسة بل : كالتقدير ، ة ػركاَيت ا١تتقدمس كما كقع تفسَت ذلك ابلنجس يف الػىو بفتحتُت النجث ( ملٍى ٭تىًٍمٍل اى٠ٍتىبى ) 
 ك .معٌت فإف ما دكهنما أكُف بذلكلو كاف ا١تعٌت أنو يضعف عن ٛتلها َف يكن للتقييد ابلقلتُت ، يدفعها عن نفسو 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
سيوي شىٍيءه حديث أَب سعيد )  ( حديث صحيح .ًإفَّ اىٍلمىاءى طىهيوره الى يػينىجًٌ

 اإلماـ أٛتد ، ك٭تيي بن معُت ، كابن حـز ، نقلو عنهم اٟتافظ يف التلخيص ، كابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت . صححو
سيوي شىٍيءه، ًإالَّ مىا غىلىبى عىلىى ًر٭ًتًو كىطىٍعًمًو، كىلىٍونًًو ( حديث ضعيف كما نقلو اٟتافظ ابكأما حديث أَب أمامة ) أَب  ن حجر عنًإفَّ اىٍلمىاءى الى يػينىجًٌ

  حامت .
 : صححو ٚتاعة من أىل العلم .ن عمر )إذا بلغ ا١تاء قلتُت ...( صححو ٚتع غفَت من اٟتفاظ، كقاؿ ابن حجركأما حديث اب

فقد صححو : الشافعي ، كأٛتد ، كالطحاكم ، كالدارقطٍت ، كابن دقيق العيد ، كابن خزٯتة ، كابن حباف ، كاٟتاكم ، كحسن 
 إسناده النوكم .

 ( . ِٔ/  ُ( كابن القيم يف هتذيب السنن )  ّّٓ/  ُبن عبد ال ر يف التمهيد ) كضعفو ا
 ما األصل يف ا١تاء ؟ 

 األصل فيو الطهارة .
 مثاؿ : إنساف عنده ماء طاىر ، كشك ىل تنجس أـ ال ؛ فاألصل أنو طاىر .

 ٟتديث الباب .
 إىل كم قسم ينقسم ا١تاء ؟ 

 س .الصحيح أنو ينقسم إُف قسمُت : طهور ك٧ت
سيوي شىٍيءه ٟتديث أَب سعيد )  ( فهذا اٟتديث ٭تكم للماء ابلطهورية ، كأف ا١تاء طهور ، كىذا العمـو خص منو  ًإفَّ اىٍلمىاءى طىهيوره الى يػينىجًٌ

 ابإلٚتاع : إذا كقعت فيو ٧تاسة فرَتت لونو أك طعمو أك ر٭تو فإنو ٧تس ابإلٚتاع .
ف ا١تاء القليل أك الكثَت إذا كقعت فيو ٧تاسة فرَتت النجاسة ا١تاء طعمان أك لوّنن أك ر٭تان أٚتع أىل العلم على أقاؿ ابن ا١تنذر : 

 أنو ٧تس ما داـ كذلك .
 فالنجس : ما كقعت فيو ٧تاسة فرَتت لونو أك طعمو أك ر٭تو .

 ما حكم ا١تاء الكثَت إذا كقعت فيو ٧تاسة كغَتت لونو أك طعمو أك ر٭تو ؟ 
 فيو ٧تاسة فرَتت أحد أكصافو الثبلثة فهو ٧تس ابإلٚتاع .ا١تاء الكثَت إذا كقعت 

 أٚتع العلماء على أف ا١تاء القليل كالكثَت إذا كقعت فيو ٧تاسة فرَتت لو طعمان أك لوّنن أك ر٭تان فهو ٧تس .:  قاؿ ابن ا١تنذر
 ما حكم ا١تاء القليل إذا كقعت فيو ٧تاسة كغَتت لونو أك طعمو أك ر٭تو ؟ 

 عان ، كما حكاه ابن ا١تنذر .يعت ر ٧تس إٚتا
 ما حكم ا١تاء القليل الراكد إذا كقعت فيو ٧تاسة فلم تغَته ؟ ىل ىو ٧تس أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ا١تاء القليل لراكد إذا القى النجاسة فلم ترَته ، ىل ينجس بذلك أـ ال ؟ على قولُت :
 أنو ينجس ٔتجرد مبلقاة النجاسة . القوؿ األكؿ :

 ؿ أبو حنيفة كالشافعي كأٛتد .كهبذا قا
  ) ًإذىا كىافى اىٍلمىاءى قػيلَّتػىٍُتً َفٍى ٭تىًٍمٍل اى٠تٍىبىثى .... ( . -ابن عمر  –كاستدلوا ْتديث الباب -أ
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كجو الداللة : األخذ ٔتفهـو ىذا اٟتديث ، إذ يدؿ ٔتنطوقو على أف ما بلغ قلتُت فهو كثَت ال ٭تمل ا٠تبث ، كيدؿ ٔتفهومو على 
 ادكف القلتُت قليل فينجس ٔتجرد ا١تبلقاة حىت كلو َف يترَت .أف م

كنػىهيمىا َفٍى يىكيٍن التٍَّحًديدي كىٖتىًٍديديهي اًبٍلقيلَّتػىٍُتً يىديؿُّ عىلىى أىفَّ مىا ديكنػىهيمىا يػىٍنجيسي ، إٍذ لىٍو اٍستػىوىل حيٍكمي اٍلقيلَّتػىٍُتً كىمىا دي قاؿ ابن قدامة : 
ا .  ميًفيدن

 و ( .ػ) طهور إّنء أحدكم إذا كلغ فيو الكلب أف يرسلو سبع مرات ( كيف ركاية ) فلَتق  ىريرة . قاؿ : قاؿ كٟتديث أَب -ب
ًء ًمٍن كيليوًغ اٍلكىٍلًب ، كىًإرىاقىًة سيٍؤرًًه ، كىَفٍى يػيفىٌرًٍؽ بػىٍُتى مىا تػىرىيػَّرى كىمىا َفٍى يػى  أىمىرى النَِّبُّ قاؿ ابن قدامة :  ّنى تػىرىيػٍَّر ، مىعى أىفَّ الظَّاًىرى بًرىٍسًل اإٍلً

ـي التػَّرىَتًُّ   .عىدى
 ة .راقة كالرسل دليل النجاسابإلمر فاألقاؿ النوكم : 
 : أنو طهور ، كأنو ال ينجس إال إذا ترَت بنجاسة . القوؿ الثاين

رزاِف من الشافعية ، كىو كىو مذىب مالك ، كىو مذىب األكزاعي ، كالثورم ، كداكد ، كاختار ىذا القوؿ ابن ا١تنذر ، كال
 اختيار ابن تيمية .

سيوي شىٍيءه  ) -أَب سعيد  -كاستدلوا ْتديث الباب   ... ( . ًإفَّ اىٍلمىاءى طىهيوره الى يػينىجًٌ
) ال ينجسو شيء ( دليل على أف األصل يف ا١تاء الطهارة ، كأنو ال يتأثر ابلنجاسة ، كخص من ذلك  كجو الداللة : قولو 

 نجاسة ابإلٚتاع .ا١تترَت ابل
قاؿ ابن القيم : فهذا نص صحيح صريح على أف ا١تاء ال ينجس ٔتبلقاة النجاسة مع كونو كاقفان ، فإف بئر بضاعة كانت كاقفة كَف 

 يكن على عهده اب١تدينة ماء جار أصبلن .   ) هتذيب السنن ( .
 ما اٞتواب عن حديث القلتُت :

 كابن عبد ال ر ، كابن القيم .  أف ىناؾ من العلماء من ضعفو ، أكالن :
أف ا١تفهـو ال عمـو لو ، فبل يلـز أف كل ما َف يبلغ القلتُت ينجس ، كإ٪تا القليل قد ٭تمل ا٠تبث ١تظنة القلة ، مث إف ىذا  اثنيان :

 دـ على ا١تفهـو .ػا١تفهـو يعارض منطوؽ حديث ) ا١تاء طهور ال ينجسو شيء ( كا١تنطوؽ مق
 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  يٍػرىةى كىعىٍن أىِب ىيرى -ٔ  م .أىٍخرىجىوي ميٍسلً  (الى يػىٍغتىًسلي أىحىديكيٍم يف اىٍلمىاًء اىلدهائًًم كىىيوى جينيبه  ) قىاؿى

 :  . (الى يػىبيولىنه أىحىديكيٍم يف اىٍلمىاًء اىلدهائًًم اىلهًذم الى ٬تىًٍرم، ُثيه يػىٍغتىًسلي ًفيًو  )كىًلٍلبياىاًرمًٌ
: كى   وي ( .ًمنٍ ) ًلميٍسًلمو

 . (كىالى يػىٍغتىًسلي ًفيًو ًمٍن اىٞتٍىنىابىًة  )كىأًلىِب دىاكيدى: 
------------------------- 

 يف الركاية األخرل )الذم ال ٬ترم( كمياه ال رؾ اليت يف البساتُت . ( أم : الراكد ا١تستقر كما فسره النِب  يف اىٍلمىاًء اىلدهائًمً )  

 أم : ذك جنابة ، كىو من كجب عليو الرسل من ٚتاع أك إنزاؿ مٍت .(  وى جينيبه كىىي  )
يرًتؼ من ىذا : أم ػعل ؟ قاؿ : يتناكلو تناكالن ( قالوا : َي أاب ىريرة ، كيف يف اءت زَيدة )ػج..(  الى يػىٍغتىًسلي أىحىديكيٍم يف اىٍلمىاءً ) 

 ا١تاء كيفيض على جسده .

 ١تاذا ٝتي اٞتنب جنبان ؟ 
 : ألنو هنيى أف يقرب الصبلة . قيل
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 : جملانبتو الناس حىت يتطهر . كقيل
 .] كشاؼ القناع [ : ألف ا١تاء جانب ٤تلَّو .   كقيل

ة كىاٍلًقرىاءىة كىأىٍصل اٞتٍىنىابىة يًف اللُّرىة اٍلبػيٍعد ، كىتيٍطلىق عىلىى الًَّذم كىجىبى عىلىٍيًو غيٍسله ًّتًمىاعو أىٍك خيريكج مىًٍتٌ أًلىنَّ قاؿ النوكم :  وي ٬تىٍتىًنب الصَّبلى
 ] شرح مسلم [ .كىاٍلمىٍسًجد كىيػىتػىبىاعىد عىنػٍهىا . 

  اٟتديث النهي أف يغتسل ) أم ينغمس ( اٞتنب يف ا١تاء الراكد ، فهل النهي للتحرمي أك للكراىة ؟يف 
 اختلف العلماء فيو على قولُت :

 أنو حراـ . : القوؿ األكؿ
 كالظاىرية .كذىب إليو اٟتنفية 

 لظاىر اٟتديث . 
 فاٟتديث فيو هني ، كالنهي يقتضي التحرٔف كال صارؼ للتحرٔف .

 أنو مكركه .  : القوؿ الثاين
 كىو مذىب اٞتمهور .

)كنت جنبان  قاؿ  ، ألف بدف اٞتنب كما ىو معلـو طاىر ٟتديث أَب ىريرة اكد ال ينجسوألف االغتساؿ يف ا١تاء الر  : قالوا 
 : سبحاف هللا إف ا١تؤمن ال ينجس ( . رسوؿ هللا ... فقاؿ 

 لظاىر اٟتديث . القوؿ األكؿكالصحيح 
 ما اٟتكمة من النهي عن اغتساؿ اٞتنب يف الراكد ؟ 
o . إما ٟتفظ ا١تاء من االستخباث كاالستقذار 

o . كإما العلة التعبد ، كأهنا غَت معقولة ا١تعٌت 
١تاء الدائم يتعلق ٔتسألة ا١تاء ا١تستعمل ، كىذا ١تا فيو من تقذير ا١تاء على غَته ، ال كهنيو عن االغتساؿ يف ا: قاؿ شيخ اإلسالـ 

 أنو قاؿ : إف ا١تاء ال ٬تنب . ألجل ٧تاستو ، كال لصَتكرتو مستعمبلن ، فإنو قد ثبت يف الصحيح عنو 
  ن أراد أف يغتسل من اٞتنابة يف ا١تاء الراكد ؟مماذا يفعل 

 يده ، يتناكؿ منو إبّنء أك ب
(  يػىتػىنىاكىلوي تػىنىاكيالن عىل َيى أىابى ىيرىيٍػرىة ؟ قىاؿى : ػالى يػىٍرتىًسل أىحىدكيٍم يف اٍلمىاء الدَّائًم كىىيوى جينيب . فػىقىاؿى : كىٍيف يػىفٍ  كما يف ركاية مسلم )

 يرًتؼ من ىذا ا١تاء كيفيض على جسده .: أم 
  ؟لو انغمس اٞتنب يف ا١تاء الراكد فهل يرتفع حدثو 

 يرتفع حدثو .، نعم 
 ألف ىذا ا١تاء طهور َف ينجسو شيء كَف ٮترج عن مسمى ا١تاء .

 ال يرتفع حدثو . : كقيل
 كىذا قوؿ من يقسموف ا١تاء إُف ثبلثة أقساـ ، كيعت ركف ىذا ا١تاء طاىران غَت مطهر ألنو مستعمل . 

ما النهي يف اٟتديث فليس لو عبلقة بنجاسة ا١تاء ، كقد كأ .األكؿ ، كأف ا١تاء بعدما انرمس فيو طهور يرفع اٟتدث  كالصحيح
 سبقت اٟتكمة من النهي .

  من اٞتنابة يف ا١تاء اٞتارم ؟ما حكم االغتساؿ 
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 جائز .
 .١تفهـو اٟتديث -أ

 كألف ا١تعٌت ا١تذكور يف ا١تاء الدائم غَت موجود يف ا١تاء اٞتارم .-ب
 ما حكم البوؿ يف ا١تاء الراكد ؟ 

اًء اىلدَّائًًم اىلًَّذم الى ٬تىٍرًم ديث الباب )حراـ ، لظاىر ح  ... ( . الى يػىبيولىنَّ أىحىديكيٍم يًف اىٍلمى
 أف يباؿ يف ا١تاء الراكد ( ركاه مسلم . كٟتديث جابر ) هنى رسوؿ هللا 

 فيو ؟ ما اٟتكمة من ٖترمي البوؿ 
 ألف ذلك يقتضي تلوثو ابلنجاسة كاألمراض اليت قد ٭تملها البوؿ .

  حكم البوؿ يف ا١تاء اٞتارم ؟ما 
اًء اىلدَّائًمً  مفهـو اٟتديث ) يدؿ على جواز البوؿ يف ا١تاء اٞتارم ، ألف البوؿ ٬ترم مع ا١تاء كال ...(  الى يػىبيولىنَّ أىحىديكيٍم يف اىٍلمى

 يستقر .
  ؟ىل ىناؾ فرؽ بُت ا١تاء الكثَت كالقليل 

 ائم قليبلن أك كثَتان ألمرين :ظاىر اٟتديث أنو ال فرؽ بُت أف يكوف ا١تاء الد
 ألف ىذا ىو ظاىر اٟتديث ، فاٟتديث يقتضي التحرٔف كلو كاف ا١تاء كثَتان . أكالن :

 سدان للذريعة ، حىت ال يتساىل الناس هبذا األمر .اثنيان : 
o  : اء البحر ال يدخل يف النهي.لكن العلماء استثنوا ا١تاء ا١تستبحر )ماء البحر( كنقل ابن دقيق العيد االتفاؽ على أف مفائدة 
 يف معناه كالتغوط ؟ ىل يلحق ابلبوؿ ما 

 نعم .
: كالتروط يف ا١تاء كالبوؿ فيو كأقبح ، ككذلك إذا ابؿ يف إّنء مث صبو يف ا١تاء ، ككذا إذا ابؿ بقرب النهر ْتيث  قاؿ النوكم 

 ٬ترم إليو البوؿ ، فكلو مذمـو قبيح منهي عنو . 
ا الطَّرًيق يػيٍعلىم أىنَّوي ًإذىا كىافى كىهًبى  كقاؿ ابن القيم : ائًم قىٍد نػىهىى عىنٍ  ذى ىٍف يػىنػٍهىى عىٍن  اٍلبػىٍوؿ يف اٍلمىاء الدَّ ، مىعى أىنَّوي قىٍد ٭تيٍتىاج ًإلىٍيًو ، فىؤلى

ا مىٍن عىلً  ًيب يًف ىىذى ء مثيَّ يىصيٌبوي ًفيًو ًبطىرًيًق اأٍلىٍكُفى . كىالى يىٍسًتى مى ًحٍكمىة الشَّرًيعىة ، كىمىا ًاٍشتىمىلىٍت عىلىٍيًو ًمٍن مىصىاًلح اٍلًعبىاد اٍلبػىٍوًؿ يف ًإّنى
يعىة كىبػىٍهجىتهىا ، كىمىا أيكًدعىٍتوي ًمٍن اٟتًٍكىم كىنىصىاًئحهٍم . كىدىٍع الظَّاًىرًيَّة اٍلبىٍحتىة ، فىًإنػَّهىا تػيٍقًسي اٍلقيليوب ، كىٖتىٍجيبهىا عىٍن رىًكيَّة ٤تىىاًسن الشَّرً 

 ) هتذيب السنن ( .ة .                   اٍلمىصىاًلح كىاٍلعىٍدؿ كىالرٍَّٛتى كى 
:  كىعىٍن رىجيلو صىًحبى اىلنهيبه  -ٕ "أىٍف تػىٍغتىًسلى اىٍلمىٍرأىةي ًبفىٍضًل اىلرهجيًل، أىٍك اىلرهجيلي ًبفىٍضًل اىٍلمىٍرأىًة،  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى

ًفىا ٚتىً  ًإٍسنىاديهي صىًحيحه  (يعنا كىٍليػىٍغًتى ، كى  .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى. كىالنهسىاًئيُّ
هىا  أىفه اىلنهيبه س . ) كىعىٍن ًاٍبًن عىبها -ٖ  .أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه  (كىافى يػىٍغتىًسلي ًبفىٍضًل مىٍيميونىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
هىا، فػىقىالىٍت لىوي: إً  ضي أىٍزكىاًج اىلنهيبًٌ ًاٍغتىسىلى بػىعٍ )كىأًلىٍصحىاًب "اىلسُّنىًن":  -ٗ : يف جىٍفنىةو، فىجىاءى لًيػىٍغتىًسلى ًمنػٍ يٌنً كيٍنتي جينػيبنا، فػىقىاؿى

ًٍمًذمُّ، كىاٍبني خيزىٯٍتى  (ًإفه اىٍلمىاءى الى ٬تيًٍنبي   ة .كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
------------------------- 

 نهي : طلب الكف على كجو االستعبلء .ال(    نػىهىى رىسيوؿي اىَّلله )  
 ة سبع ١تا اعتمر عمرة القضية ، كبٌت هبا يف سىًرؼ .ػكىي بنت اٟتارث ا٢تبللية ، تزكجها سن) بفضل ميمونة ( 
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 . بفتح اٞتيم كسكوف الفاء ىي القصعة الكبَت(  يف جىٍفنىةو  )
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 ، قاؿ النوكم : ركاه أبو داكد كالنسائي إبسناد صحيح .....   عىٍن رىجيلو صىًحبى اىلنَِّبَّ حديث : ى 
ألف ، كدعول البيهقي أنو يف معٌت ا١ترسل مردكدة ، علو على حجة قوية أقف ١تن أكَف ، رجالو ثقات كقاؿ اٟتافظ يف الفتح : 
يد بن عبد الرٛتن ىو بن يزيد كدعول بن حـز أف داكد راكيو عن ٛت، كقد صرح التابعي أبنو لقيو ، إهباـ الصحاَب ال يضر 

 ه ) الفتح ( .أبيو أبو داكد كغَت  سمفإنو بن عبد هللا األكدم كىو ثقة كقد صرح اب، األكدم كىو ضعيف مردكدة 
 ( ركاه مسلم يف صحيحو .كىافى يػىٍرتىًسلي بًفىٍضًل مىٍيميونىةى  أىفَّ اىلنًَِّبَّ س . ) اًٍبًن عىبَّاكحديث 

ركاه أصحاب السنن كابن خزٯتة كاٟتاكم ككافقو الذىِب ، قاؿ ... (  يًف جىٍفنىةو  تىسىلى بػىٍعضي أىٍزكىاًج اىلنَِّبًٌ ًاغٍ ) كحديث ابن عباس
كقد أعلو قـو بسماؾ بن حرب راكيو عن عكرمة ألنو كاف يقبل التلقُت لكن قد ركاه عنو شعبة كىو ال ٭تمل اٟتافظ يف الفتح : 

 م .عن مشاٮتو اال صحيح حديثه
 ما حكم اغتساؿ الرجل بفضل ا١ترأة ؟ 

 قولُت : اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة
 ال ٬توز . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ] قالو يف الفتح [ . رم أهنم منعوا التطهر بفضل ا١ترأةػصح عن عبد هللا بن سرجس الصحاَب كسعيد بن ا١تسيب كاٟتسن البصك 
 ( . ٍرأىةً أىٍف تػىٍرتىًسلى اىٍلمىٍرأىةي ًبفىٍضًل اىلرَّجيًل، أىٍك اىلرَّجيلي ًبفىٍضًل اىٍلمى   ؿي اىَّللًَّ نػىهىى رىسيو  )ٟتديث الباب -أ

 ركاه أبو داكد .( أف يتوضأ الرجل بفضل طهور ا١ترأةهنى  أف رسوؿ هللا اٟتكم عن عمرك الرفارم : ) ديثكٟت-ب
( فقاؿ : مضطرب ال تقـو بو حجة . كقاؿ َِٗ/ُيف "االستذكار" )ضعفو اإلماـ البخارم ، كابن عبد ال ر ىذا اٟتديث ك 
 ح .( : ليس بصحيُْٗ/ُ( : ضعيف . كقاؿ ابن القيم يف "هتذيب السنن" )ََِ/ُوكم يف "ا٠تبلصة" )ػالن

 ٬توز ذلك . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء من اٟتنفية كا١تالكي كالشافعية .

ًنيفىة كىٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء ، سىوىاء خىلىٍت بً كىأىمَّا تى قاؿ النوكم :  ًو أىٍك َفٍى ٗتىٍلي . ٍطًهَت الرَّجيل لًفىٍضًلهىا فػىهيوى جىائًز ًعٍندّنى كىًعٍند مىاًلك كىأىَب حى
 قىاؿى بػىٍعض أىٍصحىابنىا : كىالى كىرىاىىة يف ذىًلكى ًلؤٍلىحىاًديًث الصًَّحيحىة اٍلوىارًدىة ًبًو .

 م .اختارىا ابن عقيل ، كىو قوؿ أكثر أىل العلمة : قاؿ ابن قدا
 ( . كىافى يػىٍرتىًسلي ًبفىٍضًل مىٍيميونىةى    أىفَّ اىلنَِّبَّ  ) -حديث ابن عباس  –كاستدلوا ْتديث الباب -أ

 كجو الداللة : أنو صريح يف جواز تطهر الرجل بفضل طهور ا١ترأة .
ًإفَّ :  ٌٓفً كيٍنتي جينػيبنا، فػىقىاؿى يف جىٍفنىةو، فىجىاءى لًيػىٍرتىًسلى ًمنػٍهىا، فػىقىالىٍت لىوي: إً ٍزكىاًج اىلنًَِّبًٌ  ًاٍغتىسىلى بػىٍعضي أى  كْتديثو الثآف ) ..-ب

 ب ( .اىٍلمىاءى الى ٬تيٍنً 
 الراجح .كىذا القوؿ ىو  

ابن عامان ، أبف ا١تاء ال يصَت هبذا جوا كجو الداللة : أف ظاىره يدؿ على أهنا خلت بو لطهارة كاملة عن حدث ، كأجاهبا النِب 
 الفعل إُف حالة ٬تتنب  فيها فبل يستعمل .

 أنو ماء طهور جاز للمرأة الوضوء بو ، فجاز للرجل من فضل ا١ترأة . -ج
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 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ما اٞتواب عن أحاديث النهي ؟ 

 اٞتواب من كجهُت :
 ان بُت األدلة ، كرجحو اٟتافظ ابن حجر كالشوكآف .ة على الكراىة ٚتعأف أحاديث النهي ٤تمول :األكؿ 
ٖتمل أحاديث النهي على ما تساقط من األعضاء لكونو قد صار مستعمبلن ، كاٞتواز على ما بقي من ا١تاء ، كبذلك  :الثاين 

 ٚتع ا٠تطاَب .
األعضاء كاٞتواز على ما بقي من ا١تاء  ٖتمل أحاديث النهي على ما تساقط من فأب] اٞتمع بُت األحاديث [ كىو ٦تكن  قاؿ اٟتافظ :

 .بُت األدلة  تنزيو ٚتعان أك ٭تمل النهي على ال، كبذلك ٚتع ا٠تطاَب 
 أحاديث ا١تنع :عن  النوكم قاؿك 
 كأما حديث اٟتكم بن عمرك : فأجاب أصحابنا عنو أبجوبة : 

البخارم عنو فقاؿ ليس ىو بصحيح ، قاؿ  جواب البيهقي كغَته أنو ضعيف ، قاؿ البيهقي ، قاؿ الًتمذم : سألت أحدىا :
البخارم : كحديث ابن سرجس الصحيح أنو موقوؼ عليو كمن رفعو فقد أخطأ ، ككذا قاؿ الدارقطٍت : كقفو أكُف ابلصواب من 

ليها رفعو كركم حديث اٟتكم أيضا موقوفا عليو ، قاؿ البيهقي يف كتاب ا١تعرفة : األحاديث السابقة يف الرخصة أصح فا١تصَت إ
 أكُف . 

جواب ا٠تطاَب كأصحابنا : أف النهي عن فضل أعضائها ، كىو ما ساؿ عنها ، كيؤيد ىذا أف ركاية داكد بن  اٞتواب الثاين :
)أنو هنى أف ترتسل ا١ترأة بفضل  عن النِب  عبد هللا األكدم ، عن ٛتيد بن عبد الرٛتن اٟتمَتم ، عن بعض أصحاب النِب 

مىل على أف ا١تراد ما سقط من أعالرجل ، أك يرتسل الر  من العلماء منعها ان ضائها ، كيؤيده أّن ال نعلم أحدجل بفضل ا١ترأة( ٭تي
اىره ، ك٤تاؿ أف يصح كتعمل األمة  ػفضل الرجل ، فينبري أتكيلو على ما ذكرتو ... ٭تملنا على ذلك أف اٟتديث َف يقل أحد بظ

 كلها ٓتبلؼ ا١تراد منو . 
 ) اجملموع ( .ث  .   ان بُت األحاديره ا٠تطاَب كأصحابنا : أف النهي للتنزيو ٚتع: ذك اٞتواب الثالث

كالصحيح أف النهي يف اٟتديث ليس على سبيل التحرٔف ، بل على سبيل األكلوية ككراىة التنزيو  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :
شيخ اإلسبلـ ابن  هارتو صحيحة كيرتفع حدثو ، ىذا اختيارفالصواب : أف الرجل لو تطهر ٔتا خلت بو ا١ترأة ، فإف ط.... ، .

 .) الشرح ا١تمتع (  .               تيمية رٛتو هللا

  

 
 
 اذكر األدلة على جواز اغتساؿ الزكجُت ٚتيعان ؟ 

 كقد دؿ عليو أحاديث . فأما غسل الرجل كا١ترأة ككضوء٫تا ٚتيعان فبل اختبلؼ فيو . . .  قاؿ الشوكاين : 
 متفق عليو .من إّنء كاحد من اٞتنابة (  ) كنت أغتسل أّن كرسوؿ هللا  سلمة قالت  عن أـ

 د ٗتتلف أيدينا فيو من اٞتنابة ( متفق عليو .من إّنء كاح كنت أغتسل أّن كرسوؿ هللا قالت ) .كعن عائشة 

 ) من إّنء كاحد نرًتؼ منو ٚتيعان ( . كيف لفظ للبخارم 
 ينو كاحد فيبادرٓف حىت أقوؿ : دع ِف دع ِف ( . ) من إّنء بيٍت كبك١تسلم 
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 ٚتيعان ( ركاه البخارم . ) كاف الرجاؿ كالنساء يتوضؤكف يف زماف رسوؿ هللا قاؿ  كعن ابن عمر 
 كزاد أبو داكد : ) ندِف فيو أيدينا ( .د ( ، زاد ابن ماجو : ) من إّنء كاح

حان بوحدة اإلّنء يف صحيح ابن خزٯتة يف ىذا اٟتديث عن ابن عمر أنو أبصر اٞتميع ضد ا١تفًتؽ ، كقد كقع مصر  ( ٚتيعان ) قولو 
 كأصحابو يتطهركف كالنساء معهم من إّنء كاحد كلهم يتطهر بو . النِب 

 كىذا إما :
o  ىذا قبل نزكؿ اٟتجاب .أف أف يقاؿ 

o  مهم .أف ا١تقصود ) الرجاؿ كالنساء ( يعٍت األزكاج مع أزكاجهم ، أك ااـر مع ٤تار أك 

 ما حكم ا١تاء الذم فضل من كضوء ا١ترأة ؟ 
 طهور .

 اغتسل يف جفنة . . . إف ا١تاء ال ٬تنب ( . ٟتديث ابن عباس ) أف النِب -أ
 اغتسل بفضل ميمونة . كالنِب -ب
 كاألصل يف ا١تاء الطهورية .-ج

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُ ىينه هيوري إً طي  ) قىاؿى ، أيكالى ًء أىحىدًكيٍم ًإٍذ كىلىغى ًفيًو اىٍلكىٍلبي أىٍف يػىٍغًسلىوي سىٍبعى مىرهاتو انى
 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه  . (اًبلتػُّرىاًب 

ًٍقوي  )كىيف لىٍفظو لىوي:   . (فػىٍلَتي
 : ًٍمًذمًٌ ىينه اًبلتػُّرىاًب  )كىًللًتًٌ  . (أيٍخرىاىينه، أىٍك أيكالى

------------------------- 
ًء أىحىدًكيمٍ طي )    . أم : ميطىهًٌر إّنء أحدكم،  بضم الطاء(  هيوري ًإانى
 الولوغ : ىو أف يدخل الكلب لسانو يف ا١تاء ك٭تركو فيو ، سواء شرب أـ َف يشرب من ا١تاء .( ًإٍذ كىلىغى  )

 معلمان . أم : ٚتيع الكبلب ، سواء كبلب صيد أك ماشية أك حرث أك ليس كلبان (   اىٍلكىٍلبي ) 
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 كجوب غسل اإلّنء الذم كلغ فيو الكلب سبع مرات . نستفيد :
 كجهُت :اٟتديث من من ىذا اٟتكم كيؤخذ  

 كر إّنء حدكم ... ( كلفظ الطهور ال يكوف إال من حدث أك ٧تاسة .ىقولو ) طي  األكؿ :
ًٍقوي فػى  إبراقتو كما يف الركاية ) ألنو أمر  الثاين :  .( ٍلَتي

 كىذا قوؿ أكثر أىل العلم .
كقد اختلف العلماء يف كلوغ الكلب ، فمذىبنا أنو ينجس ما كلغ فيو ، ك٬تب غسل إّنئو سبع مرات إحداىن : قاؿ النوكم 

طاكس ابلًتاب ، كهبذا قاؿ أكثر العلماء . حكى ابن ا١تنذر كجوب الرسل سبعا عن أَب ىريرة كابن عباس كعركة بن الزبَت ك 
 ) اجملموع ( . ؿ .  ؿ ابن ا١تنذر : كبو أقو كعمرك بن دينار كمالك كاألكزاعي كأٛتد كإسحاؽ كأَب عبيد كأَب ثور . قا

 ) ا١ترٍت ( . ي .ال ٮتتلف ا١تذىب أف ٧تاسة الكلب ٬تب غسلها سبعان ، إحداىن ابلًتاب ، كىو قوؿ الشافع : قاؿ ابن قدامة ك 

 لقولو ) فليرسلو سبعان ( كىذا أمر ، كاألمر للوجوب .كابلوجوب قاؿ ٚتهور العلماء 
 يلي كيرل أبو حنيفة أفَّ الرسل من كلوغ الكلب ثبلث مرات، كاحتج لو أصحابو ٔتا: 
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 ت ( ركاه الدارقطٍت .أنو يرسل من كلوغو ثبلث مرا)  أَب ىريرة موقوفان ركم عن  -أ
 رأل ال ٔتا ركل ٖتسينان للظن عن  فالع رة ٔتاقالوا: كأبو ىريرة ىو الراكم للرسل من الولوغ سبعان،  

 .٥تالفة النص
 .م د ا١تلك عن عطاء، كهللا أعل، كَف يركه ىكذا غَت عب كقاؿ: ىذا موقوؼه  األثر ركاه الدارقطٍتك 

 ظ يف اٞتواب عن ذلك :اٟتاف كقاؿ
اد بن زيد عن أيوب عن ابن سَتين عنو. كىذا ركاية ٛت كىرىدىٍت من -افقة رأم أَب ىريرة ١تا ركاه من السبع م : مو أ -فا١توافقة

 ) القوة بكثَتفمن ركاية عبد ا١تلك بن أَب سليماف عن عطاء عنو، كىو دكف األكؿ يف  :من أصح األسانيد كأما ا١تخالفة
 الفتح ( .

 ٔتا ركل ال ٔتا رأل . –كما ىو مذىب اٞتمهور   –م ( فالع رة رأل ال ٔتا رك  كأما قو٢تم )الع رة ٔتا 

كَف  غَته، كىو القصد يف ىذا الباب: أبفَّ اٟتديثى إذا صحَّ عن رسوؿ هللا  كالذم نىديني هللا بو، كال يىسىعينام :القي اؿ ابنق 
كترؾ كل ما خالفو، كال نًتكو ٠تبلؼ أحدو من  أفَّ الفرض علينا كعلى األمَّة األخذ ْتديثو، يصحَّ عنو حديثه آخر ينسخو 

إذ من ا١تمكن أٍف ينسى الراكم اٟتديث، أك ال٭تضره كقت الفتيا، أك ال يتفطن  راكيو كال غَته، الناس كائنان من كاف ال
أك ، يكوف معارضان يف نفس األمر  أك يقـو يف ظنًٌو ما يعارضو كال،  أك يتأكؿ فيو أتكيبلن مرجوحان ، على تلك ا١تسألػة  لداللتو

كال سبيل -كلو قيدًٌر انتفاء ذلك كلو و ، أنَّو إ٪تا خالفو ١تا ىو أقول منأك  و ، نه ٓتبلفو العتقاده أنَّو أعلم ميقلد غَته يف فتوا
عدالتو حىت ترلب سيئاتيو حسناتًو،  َف يكن الراكم معصومان، كَف توجب ٥تالفتو ١تا ركاه سقوط -العلم ابنتفائو كال ظنو إُف

 .) إعبلـ ا١توقعُت ( ة . ىذا اٟتديث الواحد ال ٭تصل لو حجكٓتبلؼ 
ا .    عليه من الررائب اليت ال ييدرىل ما اٟتامله ، كركاية غَت  النَِّبًٌ  رأم الصحاَب على ركايتو عن  : كترجيحالشوكآف كقاؿ

 ) نيل األكطار ( .
يف الكلب يلغ يف اإلّنء يرسلو ثبلاثن أك )  بعض طرؽ حديث أَب ىريرة مرفوعان  كاحتجوا ألَب حنيفة أيضان أبنو جاء يف -ب
 ان ( ركاه الدارقطٍت .سبع سان أكٜت

ا كفيه -كما قاؿ الدارقطٍت نفسو بعد تلك الركاية-مًتكؾ  ؾ كىوالوىاب ابن الضحا ها عبدركايةه ضعيفةه جٌدان، ألفَّ في كىي
 ة .عرك  عن اٟتجازيُت ضعيفةه كىي ىنا عن كاحدو منهم كىو ىشاـ بن ش كركايتوابن عيا إٝتاعيل

 العذرة أشد يف النجاسة ًمن سؤر الكلب كَف يقيد ابلسبع فيكوف الولوغ  كاستدؿ بعضهم: أبفَّ  -ىػ
 .األكُف كذلك ًمن ابب

كأبنَّو قياسه يف م ، د منها يف ترليظ اٟتكػال يكوف أش يلـز ًمن كوهنا أشد منو يف االستقذار أف ر : القاؿ اٟتافظ ابن حج
 ر .  ) الفتح ( .االعتبا مقابلة النَّص كىو فاسد

 لو كلغ الكلب يف ثوب ؟ ما حكم 
 ت .يجب غسل اإلّنء أك الثوب سبع مرافَف يفرؽ العلماء بُت اآلنية كغَتىا ، 

 . كقاؿ العراقي : ذكر اإلّنء خرج ٥ترج األغلب 
 ىل ٬تب استعماؿ الًتاب يف تطهَت ٧تاسة الكلب ؟ 

 نعم ٬تب استعماؿ الًتاب .
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ىينَّ اًبلتػُّرىابً  ) ٟتديث الباب    ( . أيكالى
 ىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .ك 

بٍ  ةه إال عدـ ذكر الًتاب يف الركايةػفليس لو حج -كبعض ا١تالكية-كمىن َف يقيٍل بو  )سىٍبعان( كيرد عليو كعى ًمرىارو( ػاألكُف )سى
 .كعن أَب ىريرةم ( مسل) فًٌريكهي الثَّاًمنىةى اًبلتػُّرىاًب( ككبل٫تا يف ب ( ) كعأيكالىينَّ اًبلتػُّرىاببثبوت )

 جاء عدة ركاايت يف موضع الغسلة ابلًتاب ، فما الراجح منها ؟ 
ىينَّ اًبلتػُّرىابً جاء يف مسلم ) ىينَّ اًبلتػُّرىابً أيٍخرىاىينَّ كعند الًتمذم )( أيكالى  كعند الدارقطٍت )إحداىن(. (، أىٍك أيكالى

 ألمور :كأرجح ىذه الركاَيت ركاية ) أكالىن ( ، 
 ر ركاة .أهنا أصح إسنادان كأكث أكالن :
 أف الرسل ابلًتاب لو كانت ىي األخَتة لكاف ينبري أف تتبعو غسلة بعدىا إلزالة الًتاب . اثنيان :

 ٗتريج أحد الشيخُت ٢تا ، ك٫تا من كجوه الًتجيح عند التعارض . اثلثان :
 يكوف يف األكُف . األفضل أف يكوف الًتاب يف غَت الرسلة األخَتة ليأيت عليو ما ينظفو، كاألفضل أف قاؿ النوكم:

 كقد نص الشافعي على أف األكُف أكُف .قاؿ الشوكاين : 
 ركاية أكالىن أرجح لكثرة ركاهتا إبخراج الشيخُت ٢تا ، كذلك من كجوه الًتجيح عن التعارض .قاؿ الصنعاين :ك 

 ىا تزيده طهرة كنظافة .ألف األكُف إذا كانت ابلًتاب صارت الرسبلت الثانية كاليت بعدكقاؿ الشيخ دمحم رٛتو هللا : 
 ىل يقـو غَت الًتاب مقامو أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 الًتاب كال يقـو غَته مقامو .يشًتط القوؿ األكؿ : 

 ألف النص كرد يف الًتاب ، كألنو أحد الطهورين .
 ] شرح مسلم [ .. ح لى األصكال يقـو الصابوف كاالشناف كما أشبههما مقاـ الًتاب ع قاؿ النوكم :

 . : يقـو غَته مقامو كقيل

 كاختاره بعض العلماء . 
 ًتاب لتوفره كسهولة اٟتصوؿ عليو ، كالراجح األكؿ ، كاختاره الشيخ ابن عثيمُت .كإ٪تا نص على ال قالوا :

 : كىذا فيو نظر ١تا يلي قاؿ : القوؿ أبنو ٬تزئ عن الًتاب غَته عن  عثيمُت قاؿ الشيخ ابن 
 أف الشارع نص على الًتاب ، فالواجب اتباع النص . أكالن :
 كَف يشر إليهما .  أف السدر كاألشناف كانت موجودة يف عهد النِب  اثنيان :
 لعل يف الًتاب مادة تقتل اٞتراثيم اليت ٗترج من لعاب الكلب . اثلثان :
 .)كجعلت ِف األرض مسجدان كطهوران( . كقاؿ ب التيمم إذا عدـقاـ ا١تاء يف ابأف الًتاب أحد الطهورين، ألنو يقـو م رابعان :

 : أنو ال ٬تزئ عن استعماؿ الًتاب ، لكن لو فرض عدـ كجود الًتاب كىذا احتماؿ بعيد ، فإف استعماؿ األشناف ، فالصحيح
 و .   ) الشرح ا١تمتع ( .أك الصابوف خَت من عدم

  سبعان ؟ ا٠تنزير على الكلب ، فتغسل ٧تاستوىل يقاس 

 ُف أف ٧تاسة ا٠تنزير ترسل سبعان كالكلب .كذىب بعض العلماء إ
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ألف هللا تعاُف نص على ٖترٯتو كأٚتع ا١تسلموف على ذلك كحـر ، كا٠تنزير شر منو كأغلظ ، ألف النص كقع يف الكلب قالوا : 
 ] ا١ترٍت [ .ه . اقتناؤ 

 أنو ال يقاس على الكلب كذلك ألمور : الصحيح كلكن
 ألف النص كرد يف الكلب . أكالن :
 كَف يرد إٟتاقو . كألف ا٠تنزير مذكور يف القرآف ، كموجود يف زمن النِب  اثنيان :

غسلة كاحدة ببل تراب كبو قاؿ أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة  يكاعلم أف الراجح من حيث الدليل أنو يكف:  قاؿ النوكم
 ] اجملموع [ .د . سيما يف ىذه ا١تسألة ا١تبنية على التعب وجوب حىت يرد الشرع العدـ ال األصلف ا٠تنزير كىذا ىو ا١تختار أل

 ] شرح مسلم [ .ي . كىو قوؿ الشافع كذىب أكثر العلماء إُف أف ا٠تنزير ال يفتقر إُف غسلو سبعان  كقاؿ رٛتو هللا :

  أـ يشمل حىت بولو كرجيعو ؟ ،ىل الغسل سبعان خاصان بولوغ الكلب 
 ء على أف بولو كرجيعو ٬تب غسلو سبعان كولوغو .أكثر العلما

 على الولوغ ألنو ىو الرالب ، كما خرج ٥ترج الرالب فبل مفهـو لو . قالوا : كإ٪تا نص النِب 
 كعلى ىذا القوؿ : لو ابؿ كلب يف إّنء فإنو يرسل سبع مرات إحداىا ابلًتاب .

 وغ ، أما بولو أك ركثو أك دمو فكسائر النجاسات .كذىب بعض العلماء إُف أف الرسل سبعان خاص بنجاسة الول
 كىذا قوؿ الظاىرية .

 لقولو ) إذا كلغ .... ( .
 على ذلك . الكبلب كانت تبوؿ يف أمكنة الناس ك٣تالسهم كَف ينٌبو الرسوؿ 

ىم عن مواكلة الكلب كىذا كاف لينفر   إ٪تامر ابلرسل سبعا من الولوغ األ فمن حيث الدليل أل مكىذا الوجو متجو كقو :  قاؿ النوكم
 ] اجملموع [ .غ . مفقود يف غَت الولو 

كإٟتاؽ ىذه  كعرقان  كشعران  كدمان  كعظمان  كىذا حكم ٥تتص بولوغو فقط كليس فيو ما يدؿ على ٧تاسة ذاتو كلها ٟتمان :  قاؿ الشوكاين
 ] السيل اٞترار [ .ان . ابلقياس على الولوغ بعيد جد

 فهل يغسل سبعان كالولوغ أـ ال ؟أك رجلو يف اإلانء  لو أدخل الكلب يده ما اٟتكم 
 ، كإ٪تا يرسل كسائر النجاسات .يسبع  ال

 .كلوغان  يسمى ألف النص جاء يف الولوغ كىذا ال

ألنو ، لكن ىذه النجاسة ٧تاسة خاصة ال تتعدل فم الكلب، أف الشارع إ٪تا أمر ابلرسل للنجاسة كما جاء عن ابن عباس 
مع  يد ىذا : االكتشافات اٟتديثة اليت تبُت أف يف لعاب الكلب من األذل ما ال يوجد يف يده كرجلو ٦تا ينتقلا١تنصوص عليو كيؤ 

 ل .السوائ
 ما اٟتكم لو كلغ الكلب يف غَت اإلانء كالثوب فهل ٬تب غسلو سبعان أـ ال ؟ 

 .كلوغ الكلب يف غَت اإلّنء ال يضر إف  قيل :
 ألنو خص الولوغ يف اإلّنء .  

 ل : ٬تب التسبيع فيو .كقي
كإذا كاف خرج ٥ترج الرالب فبل مفهـو لو كال ، ألف الكلب غالبان ما يلغ يف اإلّنء ؛ ذًكر اإلّنء خرج ٥ترج الرالب  إفقالوا : 

 .ٮتصص اٟتكم 
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 ا القوؿ ىو، كىذإذا أصاب لعاب الكلب الثوب أك اليد أك األرض كجب فيو التسبيع بناءن على ىذا القوؿ الثآف  بناءن عليو
 . الراجح

  ( ًٍقوي اذكر صحة لفظة  ؟ (فػىٍلَتي
 ىذه الركاية ركاىا مسلم كانفرد هبا ) علي بن مسهر عن األعمش ( .

 يف ىذه الزَيدة كحكموا عليها ابلشذكذ .كقد تكلم بعض العلماء 
 كابن مندة. ، بن عبد ال ر  ، كاكٛتزة الكنآف، كالنسائي 

بىعى عىًليَّ ٍبنى ميٍسًهرو  لىًكنٍ قاؿ اٟتافظ ابن حجر :  ًٍقوي كىقىاؿى ٛتىٍزىةي اٍلًكنىآفُّ ًإنػَّهىا غىيػٍري  قىاؿى النَّسىاًئيُّ الى أىٍعلىمي أىحىدنا ًتى دىًة فػىٍلَتي  عىلىى زَيى

ٍه الى تػيٍعرىؼي عىنً اأٍلىٍعمىش كىأَب ميعىاًكيىة كى  ٤تفوظو كىقىاؿى بن عىٍبًد اٍلبػىرًٌ َفٍى يىٍذكيٍرىىا اٟتٍيفَّاظي ًمٍن أىٍصحىابً  النَِّبًٌ صىلَّى اَّللَّي  شٍعبىة كىقىاؿى بن مىٍندى
ٍسنىاػعىٍن عىًليًٌ ٍبًن ميسٍ  عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًبوىٍجوو ًمنى اٍلويجيوًًه ًإالَّ  ا اإٍلً  م ( .البار  فتح )                   د .ًهرو هًبىذى

 كاإلماـ البخارم َف ٮترج ىذه اللفظة يف صحيحو .
 :د صحح ىذه الزَيدة بعض األئمة منهمقك 

أحدكم  يف إّنء إذا كلغ الكلب) اٟتديث بسنده إُف أَب ىريرة، قاؿ قاؿ رسوؿ هللا  اإلماـ الدارقطٍت، فإنو قاؿ بعد أف ساؽ
 .ثقات صحيح: إسناده صحيح، ركاتو كلهمت ( فليهرقو، كليرسلو سبع مرا

 .كقد أكرده اف خزٯتة يف صحيحو ككذلك ابن حباف
فإف زَيدة الثقة  قلت كىذا غَت قادح فيو(  فلَتقو) بعد أف نقل أقواؿ بعض األئمة يف تعليل زَيدة  - رٛتو هللا -كقاؿ العراقي 

،  قد كثقو أٛتد بن حنبل، ك٭تِت بن معُت، كالعجلي، كغَتىم مقبولة عند العلماء كالفقهاء كاألصوليُت كادثُت، كعلي بن مسهر
 و .حدان تكلم فيو، فبل يضره تفرده بهبم الشيخاف، كما علمت أ ين احتجكىو أحد اٟتفاظ الذ

 .الزَيدة أيضان اإلماـ الشوكآف يف النيل كقد صحح ىذه
 .األحكاـ كابن دقيق العيد يف شرحو على عمدة

 .بل زَيدتوفالراكم ا١تتفرد هبا ثقة فتق كنبلحظ أف ىؤالء األئمة اعتمدكا يف تصحيح ىذه الزَيدة على ظاىر اإلسناد
ًٍقو( عند مسلم، كحكموا عليها ابلشذكذ، كال داعي  ٢تذا فا١تعٌت فيها صحيح، إذ اٟتكم بنجاسة اإلّنء يستلـز  على زَيدة )فلَتي

ءً  اإلراقة، كيؤيده قولو صلى األعمش كىو ثقةه  كراكم ىذه الزَيدة ىو: )علي بن ميسًهر( عن…( هللا عليو كسلم: )طيهيوري ًإّنى
 .يضر تفرُّده بخارم كمسلم، ككثقو أٛتد كابن معُت كالعجلي كغَتىم فبلاحتج بو ال

، ًإ٪تهىا ًىيى ًمٍن اىلطهوهاًفُتى عىلىٍيكيٍم  ): -يف اى٢تًٍرهةً -قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب قػىتىادىةى  -ُُ أىٍخرىجىوي  (ًإنػههىا لىٍيسىٍت بًنىجىسو
ًٍمًذمُّ. كىاٍبني خيزىٯٍتىةى اىأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحه   .حىوي اىلًتًٌ

------------------------- 
 . ىي األنثى من القطط ( ا٢ترة)  

 بفتح اٞتيم ، أم : ليست ٧تسة الذات ، كأما النًجس بكسر اٞتيم فهو الشيء ا١تتنجس .(  ًإنػههىا لىٍيسىٍت بًنىجىسو ) 
 قاؿ الشوكآف : تشبيو للهرة ٓتدـ البيت الذين يطوفوف للخدمة . ا٢ترة ، ٚتلة تعليلية لعدـ ٧تاسة ( إهنا من الطوافُت) 
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 سؤر ا٢ترة .نستفيد : طهارة 



 ُٖ 

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
ض ( اش األر ن خشدخلت امرأة النار يف ىرة ربطتها فلم تطعمها كَف تدعها أتكل م)  عن ابن عمر هنع هللا يضر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ة ( .خشاش األرض : حشرات األرض كىوامها كالفأر )متفق عليو .    
 اش األرض .ػفهذا اٟتديث َف ينكر على ا١ترأة أهنا اٗتذت ىرة كلكنو بُت أف إمث ا١ترأة كوهنا َف تطعمها كَف تًتكها أتكل من خش

 ما العلة يف طهارة سؤر ا٢ترة ؟ 
ا٠تدـ الذين يقوموف ٓتدمة ا١تخدـك ، فهي مع الناس يف مناز٢تم كعند أكانيهم كأمتعتهم ، فبل ٯتكن العلة : أهنا من الطوافُت ، كىم 

 التحرز منها ، كالقاعدة ) ا١تشقة ٕتلب التيسَت ( .
 بعلتو ، اذكر فوائد ذلك ؟  اٟتديث حكمة الشرع يف قرف اٟتكميف 

 فائدة قرف اٟتكم ابلعلة ثبلثة :
 امية عالية ، فما ٖتكم بشيء إال كلو حكمو .بياف أف الشريعة س أكالن :
اقتناع النفوس ابٟتكم ، ألف النفس إذا علمت علة اٟتكم اطمأنت ، كإف كاف ا١تؤمن سيطمئن على كل حاؿ لكن ىذه  اثنيان :

 زَيدة طمأنينة .
 ] قالو الشيخ ابن عثيمُت [ .علل . ه العلة ثبت لو ىذا اٟتكم ا١ت، ٔتعٌت أف ما ثبت فيو ىذمشوؿ اٟتكم بشموؿ ىذه العلة  اثلثان :

  ؿ ا٢ترة كركثها كدمها ؟ما حكم بو 
 ٧تس .

 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ألف ىذه األشياء كلها من ٤ترـٌ األكل ٧تسة .
 ىل ا٢ترة إذا ماتت ٧تسة أـ طاىرة ؟ 

 ٧تسة .
 ألف العلة اليت من أجلها خيففت زالت اآلف ، فبل تكوف طٌوافة .

 ر كالبغل ؟ما حكم سؤر اٟتما 
 الصحيح من أقواؿ العلماء طهارة سؤر٫تا .

 كالسعدم ، كابن ابز .كىذا قوؿ مالك كالشافعي ، كاختاره ابن قدامة ،  كابن تيمية ، كابن القيم ، 
 ألنو يكثر طوافو على الناس ، فيشق االحًتاز .

 كٟتاجة الناس إليهما يف الركوب كاٟتمل .
كاف يركبها كتركب يف زمنو، كيف عصر الصحابة، فلو    هارة سؤر البرل كاٟتمار، ألف النِب كالصحيح عندم طقاؿ ابن قدامة : 

 ذلك، كألهنما ٦تا ال ٯتكن التحرز منهما ١تقتنيهما، فأشبها السنور . كاف ٧تسان لبُت النِب 
ريقهما كعرقهيمىا طاىراف ،  كالصحيح الذم ال ريب فيو أف البرل كاٟتمار طاىراف يف اٟتياة كا٢تر ، فيكوف كقاؿ السعدم :

كاف يركبهما كثَتان ، كيركياف يف زمنو ، كال ٯتكن ا١تستعمل ٢تما التحرز من ذلك ........ مث قاؿ : كقد قاؿ   كذلك أف النِب 
 ١تشقة يف يف ا٢ترة ) إهنا ليست بنجس ، إهنا من الطوافُت عليكم ( فعلل بكثرة طوافاهنا كمشقة التحرز منها ، كمن ا١تعلـو أف ا

 اٟتمار كالبرل أشد من ذلك .
 اذكر بعض األحكاـ الشرعية اليت جاءت معللة ؟ 

 عن ٟتـو األىلية كقاؿ ) إهنا رجس ( متفق عليو . هني النِب 
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 أف يتناجى اثناف دكف الثالث كقاؿ ) من أجل أف ذلك ٭تزنو ( متفق عليو . كهنى النِب 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ارة سؤر ا٢ترة .طه 
o . جواز اٗتاذ ا٢ترة يف ا١تنازؿ ألنو طهارة كغَت مؤذية 

:  كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -ُِ ، فػىنػىهىاىيٍم اىلنهيبُّ  )قىاؿى فػىلىمها قىضىى  جىاءى أىٍعرىاِبٌّ فػىبىاؿى يف طىائًفىًة اىٍلمىٍسًجًد، فػىزىجىرىهي اىلنهاسي
 و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  (ًبذىنيوبو ًمٍن مىاءو; فىأيٍىرًيقى عىلىٍيًو.  بػىٍولىوي أىمىرى اىلنهيبُّ 

------------------------- 
كاألعراَب ا١تذكور قيل : ىو ذك ا٠تيوىٍيًصرة اليمآف ، ذكره أبو موسى ا١تديٍت قاؿ يف الفتح : ىو الذم يسكن البادية ،  ( أعراِب)  

حكاه التارٮتي عن عبد هللا بن ّنفع ا١تدٓف ، كقيل : ىو عيينة بن حصن ، قالو أبو ، كقيل : ىو األقرع بن حابس التميمي ، 
 اٟتسُت بن فارس .

يف ركاية للبخارم : ) فقاـ إليو الناس ليقعوا بو ( ، كيف ركاية عند البخارم : ) فزجره الناس ( ، كيف أخرل : )  ( فزجره الناس) 
) فتناكلو الناس ( ، كلو أيضان من حديث أنس :)فقاؿ الصحابة : مو مو( كللبيهقي ) فثار إليو الناس ( ، كيف أخرل لو أيضان : 

 فصاح بو الناس ( .
 .بفتح الذاؿ كضم النوف ، ىي الدلو ا١تملوءة اب١تاء ] قالو النوكم [ الذنوب :  ( فأمر بذنوب من ماء) 
 كيف يتم تطهَت األرض إذا كقعت عليها النجاسة ؟ 

 األرض فتطهر بصب ا١تاء على ا١تكاف النجس بدكف تكرار ، سواء كانت األرض صلبة أـ رخوة .إذا كقعت ٧تاسة على 
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء كما حكاه النوكم عنهم  . 

 و ... ( كَف ٭تفر ا١تكاف أك ينقل ترابو بل اكتفى بصب ا١تاء .فىأيٍىرًيقى عىلىيٍ ... ٟتديث الباب كفيو )
 ة أك دـ جٌف ، فبل بد من إزالة ذلك قبل تطهَتىا اب١تاء .فإف كاف للنجاسة جـر كعذر 

 اذكر القوؿ الثاين يف ا١تسألة مع ذكر دليلهم ؟ 
 ذىب اٟتنفية إُف أف األرض الصلبة ٖتفر .

 كاستدلوا بركاَيت جاءت يف ىذا اٟتديث لكنها ضعيفة ال تصح . 
 صبوا عليو ( .فقد جاء عند الدار قطٍت من حديث أنس بلفظ  ) احفركا مكانو مث 

 كعند سعيد بن منصور ) خذكا ما ابؿ عليو من الًتاب فألقوه كأىريقوا على مكانو ماءن ( .
 ما حكم صيانة ا١تساجد عن األقذار ؟ 

 كاجب .
 قررىم على اإلنكار ، كإ٪تا أمرىم ابلرفق . ألف النِب 

كوه حىت ابؿ ، مث إف رسوؿ هللا دعاه مث قاؿ : إف ىذه ك١تا جاء عند مسلم يف ىذا اٟتديث : ) . . . ال تيزرموه ، دعوه ، فًت 
  ا١تساجد ال تصلح لشيء من ىذا البوؿ كال القذر ، إ٪تا ىي لذكر هللا عز كجل كالصبلة كقراءة القرآف ( . 

   
 يؤخذ من اٟتديث قاعدة فقهية كىي ) دفع أعظم الضررين ابرتكاب أخفهما ( كضح ذلك ؟ 

 الصحابة أف يًتكوه مع أهنا مفسدة ، يف مقابل مفاسد أعظم . أمر النِب حىت ابؿ ... ( دعوه ، فًتكوه  )  لقولو 
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 من ا١تفاسد اليت ٯتكن أف تقع لو قاموا على األعراَب كزجركه كمنعوه : 
 أنو لو قطع عليو بولو تضرر ، كأصل التنجيس قد حصل ، فكاف احتماؿ زَيدتو أكُف من إيقاع الضرر بو . أكالن :
أف التنجيس قد حصل يف جزء يسَت من ا١تسجد ، فلو أقاموه يف أثناء بولو لتنجست ثيابو كبدنو كمواضع كثَتة من  : اثنيان 

 ا١تسجد .
 م معنا أحدان أبدان ( .ػ) اللهم ارٛتٍت كدمحمان كال ترح ، حىت أنو جاء يف بعض الركاَيت  تنفَت األعراَب عن الدين اثلثان :

 اء ؟ىل تزكؿ النجاسة بغَت ا١ت 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 أنو البد من ا١تاء .القوؿ األكؿ : 
 مالك كالشافعي كاٟتنابلة كاختاره ابن ا١تنذر .كىذا مذىب 

 يث الباب ) فأمر بذنوب من ماء ( .ٟتد-أ
  . كَف أيمر اب١تاء لو كاف اٞتفاؼ مطهران الكتفى بو النِب كجو الداللة : 

 ال يشًتط ا١تاء . : أنو القوؿ الثاين
 ؿ اٟتنفية ، كاختاره ابن تيمية .كىذا قو 

فإف العلماء اختلفوا يف النجاسة إذا أصابت األرض كذىبت ابلشمس أك الريح أك االستحالة ، ىل  قاؿ ابن تيمية رٛتو هللا : ...
 .تطهر األرض على قولُت : أحد٫تا : تطهر ، كىو مذىب أَب حنيفة .. كىو الصحيح يف الدليل 

َف يكونوا يرشوف شيئان من ذلك ( ركاه  ٟتديث ابن عمر ) أف الكبلب كانت تقبل كتدبر كتبوؿ يف مسجد رسوؿ هللا -أ
 البخارم دكف ذكر ) البوؿ ( .

 كقالوا : إف النجاسة عُت خبيثة ، فإذا زالت زاؿ حكمها . -ب
 ىو الراجح .كىذا القوؿ 

 ( أىمىرى اىلنهيبُّ ما اٞتواب عن حديث الباب  ؟.ء .ًبذىنيوبو ًمٍن مىا ) . 
اٞتواب : أف ا١تقصود بذلك تعجيل تطهَت ا١تسجد ، إذ لو تركو حىت تطهره الشمس لتأخر تطهَته ، فليس يف اٟتديث حصر 

 ] ابن تيمية [ .التطهَت اب١تاء . 
 ما حكم بوؿ اآلدمي ؟ 

 ٧تس .
 كلكن بوؿ الصرَت يكفي فيو النضح . اع من يعتد بو ،إبٚتيو ، كال فرؽ بُت الكبَت كالصرَت كىو ٣تمع علقاؿ النوكم : 
 ٟتديث الباب .

  متفق عليو .(٫تا فكاف ال يستنزه من بولو ...بق رين فقاؿ : إهنما ليعذابف كما يعذابف يف كبَت : أما أحد كٟتديث ) مر النِب 
 رقطٍت .كسيأيت حديث ) استنزىوا من البوؿ ، فإف عامة عذاب الق ر منو ( ركاه الدا

 ىل من شركط الصالة إزالة النجاسة ؟ 
 نعم ، فيشًتط إزالة النجاسة من البقعة كالثوب كالبدف .

 ٟتديث الباب . : يف البقعة 
رٍ ) لقولو تعاُف  : كيف الثوب  أحد التفسَتين .على  ( كىثًيىابىكى فىطىهًٌ
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ف كما يعذابف يف كبَت ... أما أحد٫تا فكاف ال يتنزه من ) مر النِب بق رين فقاؿ : إهنما يعذاب ٟتديث ابن عباس  : بدفكيف ال
 .متفق عليو بولو ... ( 

 : اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث 
o  ، كقد اختلف العلماء يف حكمو ، كالصحيح أنو فرض كفاية ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .كجوب إنكار ا١تنكر 

أيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىدٍ لقولو تعاُف )   ( .عيوفى ًإُفى ا٠تٍىٍَتً كى
كَف يقل كونوا آمرين م ( كلتكن منكؿ ) الكفاية ال فرض عُت ، ألنو قا لىيف ىذه اآلية بياف أنو فرض ع قاؿ ابن قدامة :

 ؼ .اب١تعرك 
o  ( كألف النجاسة قد ٮتفى مكاهنا ، كقد يصلىى كجوب ا١تبادرة بتطهَت ا١تساجد من النجاسة لقولو ، ) .... فلما قضى بولو

 عليها .
o  ، كلذلك جاء يف ركاية فيو الرفق ابٞتاىل كتعليمو ما يلزمو من غَت تعنيف كال إيذاء إذا َف أيت اب١تخالفة استخفافان أك عنادان

 ) يسركا كال تعسركا ( . ل أحدان يقوؿ إذا أرس ككاف ، فإ٪تا بعثتم ميسرين كَف تبعثوا معسرين (  البخارم )
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه . كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُّ ، كىأىمها الدهمىافي:  ) قىاؿى تػىتىاًف: فىاٞتٍىرىادي كىاٍٟتيوتي يػٍ تػىتىاًف كىدىمىاًف، فىأىمها اٍلمى أيًحلهٍت لىنىا مىيػٍ

 .كىاٍبني مىاجىٍو، كىًفيًو ضىٍعفه أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي،  (فىالطًٌحىاؿي كىاٍلكىًبدي 
--------- 

 معركؼ ، كٝتي بذلك من اٞتٍرد ، ألنو ال ينزؿ على مكاف إال جردىه . ) اٞتراد ( 
 ىو السمك ، كقل : ما عظم منو . ( كىاٍٟتيوتي ) 
 .عضو يف اٞتانب األٯتن من البطن ٖتت اٟتجاب اٟتاجز ( اٍلكىًبدي  )
 ىو عضو يقع بُت ا١تعدة كاٟتجاب اٟتاجز يف يسار البطن .بزنة كتاب ، ك (  الطًٌحىاؿي ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ضعيف ، ألنو من ركاية عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم عن أبيو عن ابن عمر .
 منكر اٟتديث  قاؿ أٛتد : 

 ، لكن لو حكم الرفع .كابن القيمكاٟتاكم ، كالبيهقي، ، و موقوفان كبلن من : الدار قطٍتحػصح ،لكن صح موقوفان عن ابن عمر
، مثل قولو أمرّن كهنينا أحل لنا كذا ، أك حـر علينا كذا إذا أثبت أنو موقوفان فلو حكم الرفع ، ألف قوؿ الصحاَب قاؿ الصنعاين : 

 ، فيتم االحتجاج بو .
 عرؼ ا١تيتة ؟ 

  .َف يذكى ذكاة شرعية  ا١تيتة : ىي كل ما
 ما حكم أكل ا١تيتة ؟ 

 حراـ .
مي ا٠ٍتًٍنزًيًر اؿ تعاُف ) ق ـي كىٟتٍى يػٍتىةي كىالدَّ  ( .حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

مى ا٠ٍتًٍنزًيرً كقاؿ تعاُف )  ـى كىٟتٍى تىةى كىالدَّ يػٍ  ( . ... ًإ٪تَّىا حىرَّـى عىلىٍيكيمي اٍلمى
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مى ًخٍنزًيرو فىًإنَّوي رًٍجسه قيٍل ال أىًجدي يف مىا أيكًحيى ًإِفىَّ ٤تيىرَّمان عىلىى طىاًعمو يىٍطعى كقاؿ تعاُف )  تىةن أىٍك دىمان مىٍسفيوحان أىٍك ٟتٍى  ميوي ًإالَّ أىٍف يىكيوفى مىيػٍ
... . ) 

 كقد أٚتع العلماء على ٖترٔف ا١تيتة يف حاؿ االختيار . 
 ماذا يستثٌت من ٖترمي ا١تيتة ؟ 

 السمك ) ميتتة البحر ( فكل منهما حبلؿ .ك اٞتراد 
( قاؿ ابن عباس ) صيده : ما صيد فيو ، كطعامو  أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي مىتىاعان لىكيٍم كىلًلسَّيَّارىًة ) لقولو تعاُف أما السمك :

 : ما قذؼ ( أخرجو ابن جرير .
 ) ىو الطهور ماؤه اٟتل ميتتو ( . –كقد تقدـ  –كٟتديث أَب ىريرة 

كأمر علينا أاب عبيدة نتلقى عَتان لقريش ، كزكدّن جراابن من ٘تر َف ٬تد لنا غَته   ديث جابر بن عبد هللا قاؿ : ) بعثنا رسوؿكٟت
فكاف أبو عبيدة يعطينا ٘ترة ٘ترة ، قاؿ : فقلت كيف كنتم تصنعوف هبا ؟ قاؿ : ٪تصها كما ٯتص الصِب مث نشرب عليها من ا١تاء 

١تاء فنأكلو ، قاؿ : كانطلقنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب فتكفينا يومان إُف الليل ، ككنا نضرب بعصينا ا٠تبط مث نبلو اب
كيف سبيل هللا  الضخم ، فأتيناه فإذا ىي دابة تدعى العن ر ، قاؿ : قاؿ أبو عبيدة : ميتة ، مث قاؿ : ال بل ٨تن رسل رسوؿ هللا 

قد رأيتنا نرًتؼ من كقب عينو ابلقبلؿ كقد اضطررمت فكلوا ، قاؿ : فأقمنا عليو شهران ك٨تن ثبلث مائة حىت ٝتنا ، قاؿ : كل
الدىن كنقتطع منو القدر كالثور أك قدر الثور ، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثبلثة عشر رجبلن فأقعدىم يف كقب عينو كأخذ ضلعان من 

فذكرّن  وؿ هللا أضبلعو فأقامها مث رحل أعظم بعَت معنا فمر من ٖتتها كتزكدّن من ٟتمو كشقائق ، فلما قدمنا ا١تدينة أتينا رس
 منو فأكلو ( .   ذلك لو فقاؿ : ىو رزؽ أخرجو هللا لكم فهل معكم من ٟتمو شيء فتطعموّن ؟ قاؿ : فأرسلنا إُف رسوؿ هللا 

 فيو ، أك ماتت ٔتفارقة البحر . سواء ماتت يف البحر مث طفت فميتة البحر حبلؿ
  كأما اٞتراد :

 ٟتديث الباب .-أ

 متفق عليوسبع غزكات أنكل معو اٞتراد ( .  قاؿ : ) غزكّن مع رسوؿ هللا  كٟتديث ابن أَب أكىف-ب
 فاٞتراد حبلؿ مطلقان ، سواء مات ابصطياد أـ بذكاة أـ مات حتف أنفو ، لعمـو اٟتديث .

كأٚتعوا أنو ال ٭تل أٚتعت األمة على ٖترٔف ا١تيتة غَت السمك كاٞتراد ، كأٚتعوا على إابحة السمك كاٞتراد، : قاؿ النوكم رٛتو هللا 
 ) اجملموع ( .ة . إال بذكاة أك ما يف معٌت الذكامن اٟتيواف غَت السمك كاٞتراد 

 ما حكم الدـ ؟ 
 حراـ .

مى ا٠ٍتًٍنزًيرً لقولو تعاُف ) ـى كىٟتٍى تىةى كىالدَّ يػٍ  ( . ًإ٪تَّىا حىرَّـى عىلىٍيكيمي اٍلمى
تىةي كىالدَّ  )كقاؿ تعاُف  يػٍ مي ا٠ٍتًٍنزًيرً حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى  ( . ـي كىٟتٍى

 ماذا يستثٌت من ٖترمي الدـ ؟ 
 ٟتديث الباب .الطحاؿ كالكبد ، 

 ما حكم ا١تاء إذا سقط فيو ٝتك ك جراد ؟ 
 ألنو َف يترَت بنجاسة . ال ينجس ،
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُْ بي يف شىرى  ) قىاؿى اًب أىحىدًكيٍم فػىٍليػىٍغًمٍسوي، ُثيه لًيػىٍنزًٍعوي، فىًإفه يف أىحىًد ًإذىا كىقىعى اىلذُّابى
ٍيًو دىاءن، كىيف اىآٍلخىًر ًشفىاءن   .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  (جىنىاحى

ًإنهوي يػىتهًقي ّتىنىاًحًو اىلهًذم ًفيًو اىلدهاءي  )كىأىبيو دىاكيدى، كىزىادى:   . (كى
------------------------- 

 ( كيف لفظ للبخارم آخر ) يف إّنء أحدكم ( كالتعبَت ابإلّنء أمشل . يف شىرىاًب أىحىدًكيمٍ )  
 أم : يف الطعاـ أك الشراب ، كاألمر برمسو ليخرج الشفاء كما خرج الداء .(  فػىٍليػىٍغًمٍسوي ) 
 ما حكم ا١تاء إذا كقع فيو الذابب ؟ 

 ال ينجس .
 إبراقة ما كقع فيو . أمر برمسو كَف أيمر ألف الرسوؿ  

سو، كىذا قوؿ ٚتهور العلماء، كال  قاؿ ابن القيم : ا على أفَّ الذُّابب إذا مات يف ماء أك مائع، فإنو ال يينجًٌ ىو دليله ظاىر الداللًة جدن
 ك .ييعرؼ يف السَّلىف ٥تالفه يف ذل

ـي حاران أمر ٔتىٍقًلًو، كىو غمسيو يف الطعا أفَّ النٌِب : ككىجوي االستدالؿ بو  فلو كاف ،  ـ، كمعلوـه أنو ٯتوت من ذلك، كال ًسيَّما إذا كاف الطعا
، مث عيدًٌلى ىذا اٟتكمي إُف كل ما ال نفس لو سائلة، كالنحلة كالزُّنٍػبيور،  إ٪تا أمر إبصبلحو ، كىو  يينجسو لكاف أمران إبفساد الطعاـ

 ] زاد ا١تعاد [ ..  ًتو، كينتفي النتفاء سببوإذ اٟتكمي يػىعيمُّ بعيمـو ًعلَّ ، كالعنكبوت، كأشباًه ذلك
 ىل يقاس على الذابب كل ماال نفس لو سائلة ؟ 

: قاس العلماء على طهارة الذابب ما ليس لو نفس سائلة من اٟتشرات فحكموا لطهارهتا كأهنا ال تنجس ما سقطت  فقدنعم ، 
ٌرًٍمو كَف ينجسو ، ة ، كالعنكبوت ، كا٠تنفساء ، كالنحل ، كالبق كالبعوض، كالنملة  ك٨تو ذلك ، فإذا كقع يف طعاـ أك شراب َف ٭تي

 ٢تذا اٟتديث .
ألف اٟتكم يعم بعمـو علتو كينتفي النتفاء سببو ، ك١تا كاف سبب التنجيس ىو الدـ اتقن يف اٟتيواف ٔتوتو ككاف ذلك مفقودان 

 فيما ال دـ لو سائل ، انتفى اٟتكم ابلتنجيس النتفاء علتو .
 ع اٞتعل يف ا١تاء كمات فا١تاء طاىر .فلو كق

 ككذا لو كقعت العقرب يف ماء فهو طاىر ، ألهنا ال تنجس اب١توت .
 ما معٌت ) ماال نفس لو سائلة ( ؟ 

 دـ ، يعٍت : ما ليس لو دـ يسيل .ىي ال:النفس 
 ماذا يشرع إذا كقع الذابب يف الشراب ؟ 

  اإلّنء ، كقد جاء يف ركاية ) فإنو يقدـ السم كيؤخر الشفاء ( .يشرع غمسو يف الشراب مث نزعو بعد ذلك كال يدعو يف
 ما اٟتكمة من غمسو يف الشراب ؟ 

ألف يف أحد جناحي الذابب داء ، كيف اٞتناح اآلخر شفاء ، فإذا كقع يف الشراب رفع اٞتناح الذم فيو الشفاء ، كغمس يف 
ر برمس جناحو الذم فيو الشفاء حىت ييقابل داؤه بدكائو ، فيكوف الشراب اٞتناح الذم فيو الداء ، فكاف من حكمة هللا أف أم

 مضادان لو كتزكؿ مضرتو .
  قولو فليغمسو ( ىل ىذا األمر للوجوب أـ لإلرشاد ؟ ( 

 . ألف بعض الناس قد يكره ما كقع فيو الذاببىذا األمر لئلرشاد ، 
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . بياف قدرة هللا تعاُف 
o ب لتطمئن النفس ، كقد سبق بياف قرف اٟتكم ابلعلةاببياف العلة يف غمس الذ  . 

: قىاؿى اىلنهيبُّ  كىعىٍن أىِب كىاًقدو اىللهٍيًثيًٌ  -ُٓ أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى،  (فػىهيوى مىيًٌته  -كىًىيى حىيهةه -مىا قيًطعى ًمٍن اىٍلبىًهيمىًة  ) قىاؿى
ًٍمًذمُّ كىحى   .سهنىوي، كىاللهٍفظي لىوي كىاىلًتًٌ

---------- 
، يع ر عما يف ضمَته على كجوو يفهمٝتيت بذلك ألنو يف اٟتقيقة ال ، ىي ذكات األربع من اإلبل كالبقر كالرنم ( ًمٍن اىٍلبىًهيمىةً )  

 فأمره مبهم .
 أم : حراـ كا١تيتة ال ٬توز أكلو .(  فػىهيوى مىيًٌته ) 
 اذكر سبب اٟتديث ؟ 

ػبُّوف أسنمة اإلبل، كيقطعوف إليات الرنم، فقاؿ رسوؿ هللا  قد . قاؿ ) قدـ رسوؿ هللا عن أَب كا : فذكر  ا١تدينة كالناس ٬تًى
 . اٟتديث (

 ما حكم ما قطع من البهيمة كىي حية ؟ 

 ما أبُت كقطع من هبيمة يف حاؿ حياهتا فهو كميتتها طهارة أك ٧تاسة حبلن أك حرمة .
 .كميتة الشاة ٧تسة ، فهو ٧تس كحراـ ، ألنو ٔتنزلة ميتة الشاة  -كىي حية  -ة ما قطع من الشا : اؿمث
 فهو طاىر كحبلؿ ، ألف ميتة السمكة طاىرة كحبلؿ . -كىي حية  -ما قطع من ٝتكة  : اؿمث

 .ىذا متفق عليو بُت العلماء  قاؿ ابن تيمية :
 كميتتو .كلذلك أخذ العلماء من ذلك قاعدة كىي : ما أًبُتى من حي فهو  

وا يػىٍفعىليوفى ذىًلكى قىاؿى اًٍبن اٍلمىلىك : أىٍم كيٌل عيٍضو قيًطعى فىذىًلكى اٍلعيٍضو حىرىاـ ، أًلىنَّوي مىيًٌت ًبزىكىاًؿ اٟتٍىيىاة عىٍنوي ، كىكىاني  قاؿ يف عوف ا١تعبود :
 و .يىاة فػىنػيهيوا عىنٍ يف حىاؿ اٟتٍى 

ا السَّنىاـ اٍلمى : لنوكم قاؿ ا ـى ٨تىٍر٫تىا فػىهيوى حىرىاـ إبًًٍٚتىاًع اٍلميٍسًلًمُتى ؛ أًلىفَّ مىا أيًبُتى )أم : قيطع( ًمنٍ كىأىمَّا ىىذى حىٌي  ٍقطيوع فىًإٍف َفٍى يىكيٍن تػىقىدَّ
 ت .فػىهيوى مىيًٌ 

فى ًمٍنوي عيٍضونا ، كىبىًقيى الصٍَّيدي حىيِّ  ( :َُّ/ ِٖا١توسوعة الفقهية" )كجاء يف " ا فىأىابى ـي اٍلعيٍضوي اٍلميبىافي ًإذىا رىمىى صىٍيدن ا حىيىاةن ميٍستىًقرَّةن ٭تىٍري
تىةه( )مىا قيًطعى ًمنى اٍلبىًهيمىًة كىًىيى حىيَّةه فىمىا قيًطعى مً  ًببلى ًخبلىؼو بػىٍُتى اٍلفيقىهىاًء ، لًقىٍولًًو   .نػٍهىا فػىهيوى مىيػٍ

ا١تأكوؿ ، كىي حية كا٠تصى كاإللية ك٨تو٫تا ؛ ألف ذلك يف ال ٬توز أكل ما قطع من اٟتيواف  علماء اللجنة الدائمة لئلفتاء :كقاؿ 
 ة ( .ع من البهيمة ، كىي حية فهو ميتػحكم ا١تيتة ؛ لقولو ملسو هيلع هللا ىلص : ) ما قط
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 كالشراب . اآلنية ٚتع إّنء ، كا١تراد هبا ىنا األكآف اليت يكوف فيها ماء الوضوء ، كما ىو أعم من ذلك من الطعاـ 
 . كاألصل يف األكآف اٟتل 

يعان  كما قاؿ تعاُف )  ( . ىيوى الًَّذم خىلىقى لىكيٍم مىا يف اأٍلىٍرًض ٚتًى
يعان ًمٍنوي  كما قاؿ تعاُف )  . (كىسىخَّرى لىكيٍم مىا يف السَّمىاكىاًت كىمىا يًف اأٍلىٍرًض ٚتًى

 بد لو من كعاء ، ّنسب ذكرىا بعد أحكاـ ا١تياه ، ليعلم ا١تسلم حكم مناسبة ذكره ىنا : أنو ١تا كاف ا١تاء جوىران سياالن ال 
 ) منحة العبلـ ( . آنيتو اليت يستعملها .

 عادة أف الشيء إذا كاف لو كابب اآلنية لو مناسبة أخرل كىي : كتاب األطعمة ، ألف الطعاـ يؤكل ابآلنية ، لكن جرت ال
 يف ا١تناسبة التالية كذلك ألمور : اف يذكر يف األكُف منهما مث ٭تاؿ عليومناسبت

 أف ىذا من ابب ا١تبادرة كا١تسابقة اب٠تَتات . أكالن :
 أف ا١تؤلف إذا َف يذكره يف ا١تناسبة األكُف فقد يػىٍعرضو نسياف . اثنيان :
 ) شرح البلوغ للصقَت ( .أنو قد يكوف مستحضران للمسألة ، فلو تركها لرٔتا ينسى بعض الوجوه .  اثلثان :
يٍػفىةى ٍبًن اٍليىمىا -ُٔ : قىاؿى النهيبُّ ف عىٍن حيذى الى تىٍشرىبيوا يف آنًيىًة الذهىىًب كاٍلًفضهًة، كىالى َتىٍكيليوا يف ًصحىاًفهىا، فىًإنػههىا ٢تىيٍم يف  ) قىاؿى

نٍػيىا، كىلىكيٍم يف اآٍلًخرىًة   ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (الدُّ
رى جىهىنهمى  ) ٍت: قىاؿى رىسيوؿي اَّلٍلًه كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى قىالى  -ُٕ ًء اٍلًفضهًة ًإ٪تهىا ٬تيىٍرًجري يف بىٍطًنًو انى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (الهًذم يىٍشرىبي يف ًإانى

------------------------- 
 .الرجاؿ ٚتع صحفة ، كىي إّنء من آنية الطعاـ يقوؿ أىل اللرة : إهنا تشبع ا٠تمسة من ا ( ًصحىاًفهى ) 

 اٞترجرة صب ا١تاء يف اٟتلق كا١تعٌت كأهنا ٕترع ّنر جهنم .(  ًإ٪تهىا ٬تيىٍرًجري يف بىٍطًنوً ) 
 ما حكم األكل كالشرب يف آنية ذىب أك فضة ؟ 

 حراـ ، بل من كبائر الذنوب .
 ألحاديث الباب ، كقد نقل اإلٚتاع على ٖترٔف ذلك ابن ا١تنذر كالنوكم .

 كأف ٬تعل عنده آنية ذىب أك فضة للزينة ، مثل اإلبريق أك غَتىا ( .ستعماؿ آلنية الذىب كالفضة ؟ ما حكم االٗتاذ كاال ( 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أنو حراـ .القوؿ األكؿ : 

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
ألدْف؛ فاألكل كالشرب ٭تتاج إليهما أكثر من ا أف النهي عن األكل كالشرب خرج ٥ترج الرالب، أك أنو تنبيو ابألعلى على-أ

االنتفاع  فبل ٬توز(  ال أتكلوا الرابغَت٫تا ٤ترمان من ابب أكُف ، كنظَت ذلك قولو تعاُف )  غَت٫تا، كمع ذلك حرمهما فيها ، فكاف
 كل .بو يف غَت األ

 لعلة من ٖترٔف األكل كالشرب فيهما ، موجودة يف االستعماؿ أيضان .أف ا-ب

 .( ميشًعره اب١تنع منها مطلقان  كلكم يف اآلخرة فإهنا ٢تم يف الدنيار اٟتديث ) آخً -ج

 أنو جائز .القوؿ الثاين : 
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 كاختار ىذا القوؿ الشوكآف كالصنعآف .
 التحرٔف خاص ابألكل كالشرب فقط . : قالوا

فبل ٭تـر شيء حىت أييت دليل صحيح  كاألصل اٟتل ، كاألحاديث نص يف ٖترٔف األكل كالشرب ، كاألصل فيما عدا٫تا اٟتل ،
 لؤلكل كالشرب دليل على أف ما عدا٫تا جائز . صريح بتحرٔف االستعماؿ ، فتخصيص النِب 

 ، كال دليل يف ا١تقاـ هبذه الصفة .كاٟتاصل أف األصل اٟتل ، فبل تثبت اٟترمة إال بدليل يسٌلمو ا٠تصم قاؿ الشوكاين : 
 ما األصل يف اآلنية ؟ 

 استعماؿ األكآف اٟتل .األصل يف 
يعان  قاؿ تعاُف )  ( .ىيوى الًَّذم خىلىقى لىكيٍم مىا يًف اأٍلىٍرًض ٚتًى

يعان ًمٍنوي  كقاؿ تعاُف )  ( . كىسىخَّرى لىكيٍم مىا يف السَّمىاكىاًت كىمىا يف اأٍلىٍرًض ٚتًى
 عنا بو، كىذا معٌت اإلابحة .ية : أنو إذا كاف ما يف األرض مسخران لنا، جاز استمتاكجو االستدالؿ من اآل

 ركاه أبو داكد :) أنو توضأ من جفنة ( .  قد ثبت عنو ك 
 . “  ىو الطستكقيل : ىو شبيو الطست ، ”  قاؿ اٟتافظ :القدح ، التور :   البخارم ركاه . ) كتوضأ من تور من صفر ( 

 . صنف من جيد النحاس الصفر :
 ركاه البخارم كمسلم  ) كتوضأ من قربة ( 

 إّنء صرَت من جلد يتخذ للماء .اإلداكة : ركاه البخارم كمسلم .  ) كتوضأ من إداكة ( 
 فيباح كل إّنء طاىر كلو ٙتينان إال إّنء ذىب كفضة .

 كىل يلحق ابلذىب كالفضة نفائس األحجار كالياقوت كاٞتواىر ؟ 
 ] قالو الصنعآف [ .ناقل عنها . فيو خبلؼ ، كاألظهر عدـ إٟتاقو كجوازه على أصل اإلابحة لعدـ الدليل ال

 كىذا مذىب أكثر العلماء .
 ألف األصل يف األشياء اإلابحة ، كقد قاؿ تعاُف ) ىو الذم خلق لكم ما يف األرض ٚتيعان ( .-أ

 الذىب كالفضة اب١تنع يقتضي إابحة ما عدا٫تا . كٗتصيص النِب -ب
الفقراء ، كىي غَت موجودة ىنا ، إذ اٞتوىر ك٨توه ال يعرفو إال خواص كألف العلة يف الذىب كالفضة ىي ا٠تيبلء ككسر قلوب -ج

 الناس .
 األكؿ . كالراجحكذىب بعض العلماء إُف التحرٔف كبعضهم إُف الكراىة . 

 ما العلة من ٖترمي األكل كالشرب يف إانء الذىب كالفضة ؟ 
 ا٠تيبلء أك كسر قلوب الفقراء . : قيل

از استعماؿ األكآف من اٞتواىر النفيسة ، كغالبها أنفس كأكثر قيمة من الذىب كالفضة ، كَف ٯتنعها كيرد عليو جو قاؿ الشوكاين : 
 .إال من شذ 

 ٟترمت آنية الياقوت ك٨توه ٦تا ىو أرفع من األٙتاف .نت علة التحرٔف كسر قلوب الفقراءإف كا :فإف قيل: لكن قاؿ ابن قدامة ، 
  اٞتواب :

 .ال يعرفها الفقراء ، فبل تنكسر قلوهبم ابٗتاذ األغنياء ٢تا ، لعدـ معرفتهم هبا : قلنا تلك قاؿ ابن قدامة 
 .التشبو أبىل اٞتنة  : كقيل



 ِٕ 

 متختمان ١تا رأل رجبلن  ارع كما ثبت عنو ػعت ر للشػحيث يطاؼ عليهم آبنية من فضة كصحاؼ من ذىب ، كذاؾ مناط م 
 .] قالو الشوكآف [  . أخرجو الثبلثة من حديث بريدة  نة( ؿ اٞتىأ حلية )ماِف أرل عليكٓتامت من ذىب، فقاؿ 

 .التشبو اب١تشركُت  : كقيل
 ) فإهنا ٢تم يف الدنيا كلكم يف اآلخرة ( . لقولو  

 أف ىذا ينايف العبودية . : كقيل
نافية للعبودية منافاة ظاىرة ك٢تذا الصواب أف العلة ػ كهللا أعلم ػ ما يكسب استعما٢تا القلب من ا٢تيئة كاٟتالة ا١ت قاؿ ابن القيم : 

أبهنا للكفار يف الدنيا ، إذ ليس ٢تم نصيب من العبودية اليت ينالوف هبا يف اآلخرة نعيمها ، فبل يصلح استعما٢تا  علل النِب 
 ) زاد ا١تعاد ( .  .لعبيد هللا يف الدنيا ، كإ٪تا يستعملها من خرج 

 ىل تصح الطهارة من آنية الذىب كالفضة ؟ 
 .ذىب ٚتاىَت العلماء إُف صحة الوضوء هبما مع اإلمث ، بل حكى بعضهم اإلٚتاع 

 اٟتديث يدؿ على أف اٞتزاء من جنس العمل ، كضح ذلك ؟ 
 .ألف عذابو مثل عملو ، فهو ٬ترجر ّنر جهنم كما ٬ترجر ىذا ا١تاء الذم شربو من إّنء الفضة 

 ة كثَتة :لك٢تذه القاعدة أمث
 ( . ا زىاغيوا أىزىاغى اَّللَّي قػيليوبػىهيمٍ فػىلىمَّ  قاؿ تعاُف )

ىيٍم تػىٍقوىاىيمٍ  كقاؿ تعاُف ) ٍكا زىادىىيٍم ىيدلن كىآًتى  ( . كىالًَّذينى اٍىتىدى
 . ركاه مسلم هللا يـو القيامة(  من سًت مسلمان سًته) كقاؿ  

 ركاه أبو داكد   .()الراٛتوف يرٛتهم هللا كقاؿ 

 ف هللا يف حاجتو ( ركاه مسلم .كامن كاف يف حاجة أخيو   كقاؿ 
 ا أدل هللا عنو ( ركاه البخارم .ذ أمواؿ الناس يريد أداءى) من أخ كقاؿ 
 ) من كصل صفان كصلو هللا ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 
أىٯتُّىا ًإىىابو  )ميٍسًلمه . كىًعٍندى اأٍلىٍربػىعىًة:  أىٍخرىجىوي  (ًإذىا ديًبغى اإٍلًىىابي فػىقىٍد طىهيرى  ) : قىاؿى رىسيوؿي اَّلٍلًه قاؿكىعىًن اٍبًن عىبهاسو  -ُٖ
 .( ديًبغى 

بًًٌق  -ٗ : قىاؿى رىسيوؿي اَّلٍلًه  كىعىٍن سىلىمىةى ٍبًن اٍلميحى تىًة طيهيوريىاى  ) قىاؿى يػٍ غي جيليوًد اٍلمى  .صىحهحىوي اٍبني ًحبهافى  (ًدابى
: "ييطىهًٌريىىا  َّلٍلًه مىره رىسيوؿي ا )قىالىٍت:  ةكىعىٍن مىٍيميونى  -َِ تىةه، فػىقىاؿى : "لىٍو أىخىٍذِتيٍ ًإىىابػىهىا؟" فػىقىاليوا: ًإنػههىا مىيػٍ ًبشىاةو ٬تىيرُّكنػىهىا، فػىقىاؿى

 .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ  (اٍلمىاءي كىاٍلقىرىظي" 
------------------------- 

 الة الننت كالرطوبة من اٞتلد ٔتواد خاصة .الدابغة معناىا : إز  ( ًإذىا ديًبغى )  
 كىو اٞتلد قبل أف يدبغ . ( اإٍلًىىابي ) 
 أم : ا١تيتة .( ييطىهًٌريىىا ) 
نوع من الشجر يستعمل يف معاٞتة اٞتلود كدابغها ، كيف الوقت اٟتاضر يكوف دابغ اٞتلود يف ا١تصانع الكبَتة (  كىاٍلقىرىظي ) 

 .كبواسطة ا١تستحضرات الكيماكية 
 ىل يطهر جلد ا١تيتة إذا دبغ ؟ 



 ِٖ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ ؟
 طهر ابلدابغ جلد كل ميتة مطلقان حىت الكلب كا٠تنزير .ي :القوؿ األكؿ 

 الشوكآف .كىذا قوؿ داكد الظاىرم ، كىو اختيار ابن عبد ال ر ، كرجحو 
 ما عدا٫تا .ك بُت الكلب كا٠تنزير  لعمـو األدلة ، فاألحاديث الواردة َف ييفٌرؽ فيها-أ 

 .فهو نص صريح يف طهارة جلد ا١تيتة ابلدابغ ( ًإذىا ديًبغى اإٍلًىىابي فػىقىٍد طىهيرى  )  -حديث ابن عباس  –كحديث الباب 
 ( كإىاب ىذه نكرة يف سياؽ الشرط فتعم كل إىاب . ... ًإذىا ديًبغى اإٍلًىىابي فقولو )  

 طهورىا ( . ككحديث ) دابغ جلود ا١تيتة
 أنو ال يطهر جلد ا١تيتة ابلدابغ مطلقان .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ٍم .رىافى ٍبًن حيصىٍُتو ، كىعىاًئشىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهي ػٍ كىيػيٍركىل ذىًلكى عىٍن عيمىرى كىابًٍنًو عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا كىًعمقاؿ ابن قدامة : 

 كركم ىذا القوؿ عن عمر بن ا٠تطاب كابنو عبد هللا كعائشة ، كىو أشهر الركايتُت عن أٛتد  قاؿ النوكم :
 لقولو تعاُف ) حرمت عليكم ا١تيتة ( . -أ

شيئان دكف كجو الداللة : أف هللا عز كجل حـر ا١تيتة يف كتابو ٖترٯتان عامان ، كيقع التحرٔف على اللحم كاٞتلد ، ألنو َف ٮتص منها 
 شيء ، كىذا عاـ قبل الدابغ كبعده ، كاٞتلد جزء من ا١تيتة فيكوف ٤ترمان .

عوا من ا١تيتة إبىاب كال عصب ( ػقبل كفاتو بشهر ، أف ال تنتف ٟتديث عبد هللا بن عيكىيم قاؿ : ) كتب إلينا رسوؿ هللا  -ب
 ركاه الًتمذم كأٛتد .

( ، ألنو قبل كفاتو )بشهربغ أك َف يدبغ ، كىو آخر األمرين، دأنو ال ينتفع إبىاهبا مطلقان ، ك كجو الداللة : أنو نص يف ٖترٔف ا١تيتة
 فيكوف ّنسخان ألحاديث طهارة جلد ا١تيتة ابلدابغ إف صحت .

 القياس على اللحم ّتامع أف اٞتلد جزء من ا١تيتة فلم يطهر ابلدبغ كاللحم . -ج
 اللحم دكف غَته .أنو يطهر ابلدابغ جلد مأكوؿ  القوؿ الثالث :
 كىو مذىب األكزاعي ، كابن ا١تبارؾ ، كأَب ثور ، كإسحاؽ بن راىوية .قاؿ النوكم : 

 هر ابلذكاة ، كىو مأكوؿ اللحم فقطىذا اختيار ابن تيمية حيث قاؿ رٛتو هللا : كأرجح القولُت أف الدابغ كالذكاة فيطهر ما ط
 دكف غَته .

ًإ٪تَّىا حىريـى  :قىاليوا ًإنػَّهىا مىيًٌتىةه . قىاؿى  ؟ىىبلَّ اٍستىٍمتػىٍعتيٍم إبًًىىاهًبىا  :مىرَّ ًبشىاةو مىيًٌتىةو فػىقىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ) اسو ٍبنى عىبَّ اعىٍبدى اَّللًَّ ٟتديث  -أ
 ( متفق عليو .أىٍكليهىا 

أمر كاحد كىو أكلها ، فتبُت هبذا أف ما ال يؤكل كصف ىذه الشاة أبهنا ميتة ، كبٌُت أنو حيرـٌ ٔتوهتا  كجو الداللة : أف الرسوؿ 
أصبلن لو حكم آخر ، فلحمو حراـ أصبلن سوا مات أك ذكي ، فبناء على ذلك يقولوف إف اٟتكم خاص اب١تيتة اليت حـر أكلها 

 لعارض كىو كوهنا ميتة كلو ذكيت ١تا حـر أكلها .
غي جيليو )  –حديث سلمة بن ابق  -ٟتديث الباب  -ب تىًة طيهيوريىاى ًدابى يػٍ  . (ًد اٍلمى

 ، فكذا الدبغ .الذكاة ال تطهر إال ما يؤكل ٟتمو، ك حيث شٌبو الدبغ ابلذكاةكجو الداللة : 
 عن جلود ا١تيتة ) دابغها ذكاهتا ( كيف لفظ ) ذكاهتا دابغها ( ركاه النسائي . كأيضان قاؿ  -ج

 ، كال تفيد فيما ال يؤكل ٟتمو .ة، كالذكاة تفيد يف مأكوؿ اللحمقاـ الذكاأقاـ الدابغ ٞتلد ا١تيتة م أف الرسوؿ  : كجو الداللة



 ِٗ 

 هنى عن جلود السباع أف تفًتش ( ركاه أبو داكد . ما ركاه أبو ا١تليح عن أبيو ) أف النِب  -د
ه ، فدؿ على أنو دابغ كال غَت  كَف يذكر النِب  –كىي ٦تا ال يؤكل ٟتمو  –هنى عن جلود السباع  كجو الداللة : أف النِب 

 حىت لو دبرت فبل تطهر ، ألهنا ليست ٦تا يؤكل ٟتمها ، فدؿ على أف الدابغ مطهر ٞتلد ما مات ٦تا يؤكل ٟتمو فقط .
 كهللا أعلم . الصحيح كىذا القوؿ ىو

 هللا بن عكٍيم ؟ ما اٞتواب عن حديث عبد 
 اٞتواب عليو :

 أكالن : أنو ضعيف ال يصح ، كقد أعل بعدة علل :
 أنو مرسل . ها : من

 فإف عبد هللا بن عكٍيم ليس بصحاَب ، كلو ثبتت صحبتو لكاف ٭تدث عن كتاب ، كحامل الكتاب ٣تهوؿ فدؿ على ضعفو .
 االنقطاع .كمنها : 

 .) التلخيص اٟتبَت ( فإف عبدالرٛتن بن أَب ليلى الذم ركل اٟتديث عن عبد هللا بن عكٍيم َف يلقو ، فاٟتديث على ىذا منقطع . 

 أنو مضطرب . كمنها : 
 بشهر ( كيف لفظ ) قبل موتو بشهرين ( كيف لفظ اثلث ) قبل موتو أبربعُت يومان ( . فركم اٟتديث ) قبل موت النِب 

 االضطراب يف سنده .كمنها : 
شهرين ككاف كٝتعت أٛتد بن اٟتسن يقوؿ كاف أٛتد بن حنبل يذىب إُف ىذا اٟتديث ١تا ذكر فيو قبل كفاتو بقاؿ الًتمذم : 

 مث ترؾ أٛتد بن حنبل ىذا اٟتديث ١تا اضطربوا يف إسناده حيث ركل بعضهم فقاؿ عن عبد هللا يقوؿ كاف ىذا آخر أمر النِب 
 ة .بن عكيم عن أشياخ ٢تم من جهين

 ما اٞتواب عليو على فرض صحتو ؟ 
 فإنو ٬تاب عليو ّتوابُت : - كقد صححو ابن حباف ، كحسنو الًتمذم ، كصححو ابن حـز –على فرض صحة اٟتديث 

أبَيـ ، فتكوف متأخرة  يدؿ على أتخره ، فإف أحاديث الدابغ مطلقة ، فيجوز أف يكوف بعضها قبل كفاة النِب أنو ال  أكالن :
 عن حديث ابن عكيم فتنسخو ، فتكوف الرخصة بعد النهي عن ذلك .

ديث الطهارة ابلدابغ ، كذلك ْتمل اإلىاب على جلد ا١تيتة قبل أنو على فرض صحتو ، فيمكن أف ٬تمع بينو كبُت أحا اثنيان :
الدبغ ، فيكوف النهي يف حديث ابن عكٍيم عن االنتفاع ّتلد ا١تيتة قبل دبرو ، أما بعد الدبغ فبل يسمى إىاابن ، كإ٪تا يقاؿ لو : 

 جلدان أك قربة أك شنان أك أدٯتان أك ٨تو ذلك .
، سمى إىاابن بعده، كما قاؿ ذلك ا٠تليل بن أٛتد، كالنضر بن مشيل، كأَب داكد السجستآفقبل دبرو، كال ياإلىاب ىو اٞتلد ف

  كاٞتوىرم ، كغَتىم .
 كٛتلو على ذلك ابن عبد ال ر ، كالبيهقي .

 ما حكم صوؼ ا١تيتة كشعرىا ؟فائدة : 
 حنيفة كقوؿ يف مذىب مالك ب أَبكىو مذى طاىرات، عظم ا١تيتة كقرهنا كظفرىا كحافرىا كشعرىا كريشها ابن تيمية :قاؿ 
 الطهارة كليس فيها دـ مسفوح،فهذه األعياف التدخل فيما حـر هللا يف قولو: )حرمت ألف األصل فيها ، كىو الصواب، كأٛتد

 كىو قوؿ ٚتهور السلف .  ) نيل ا١تآرب البساـ ( .عليكم ا١تيتة( 
 . ٚتهور العلماء على طهارة شعر ا١تيتة 



 َّ 

لطهارتو شرطان ، كىو أف ٬تز الصوف ك٨توه جزان ال أف يقلع قلعان ، ألنو إذا قلع فإف أصولو ٖتتقن شيئان من  لكن اشًتط الفقهاء
 ا١تيتة .

 كىل ىذا اٟتكم خاص ٔتيتة دكف ميتة أـ ىو عاـ ٞتميع ا١تيتات ؟
 ) كبل الرمامة ( .اٞتواب : نقوؿ ىذا خاص اب١تيتة الطاىرة حاؿ اٟتياة ، أم : اليت تؤكل . 

 كاختلف العلماء يف حكم عظم ا١تيتة كعصبها ؟
 فقيل : طاىرة .

 كبو قاؿ أبو حنيفة ، كرجحو ابن تيمية .
 يف ا١تيتة ) إ٪تا حـر أكلها ( . لقولو -أ

 كجو الداللة : فيو دليل على أف ما عدا ا١تأكوؿ من أجزاء ا١تيتة ال ٭تـر االنتفاع بو .
كاحتباسو فيها ، كمعلـو أف ما ال نفس لو سائلة ليس فيو دـ سائل ، فإذا مات َف  أف علة النجاسة إ٪تا ىي احتقاف الدـ -ب

 ينجس فيو الدـ فبل ينجس ، فالعظم ك٨توه أكُف بعدـ التنجيس من ىذا .
 كقيل : ٧تسة .

 كبو قاؿ مالك كالشافعي كأٛتد ، كاختاره ابن ا١تنذر .

 لقولو تعاُف ) حرمت عليكم ا١تيتة ( .-أ
 : أف العظم جزء من ا١تيتة فيكوف ٤ترمان .كجو الداللة 

 كىذا القوؿ ىو الصحيح .
:  كىعىٍن أىِب ثػىٍعلىبىةى ا٠ٍتيشىًٍتًٌ  -ُِ ، أىفػىنىٍأكيلي يف آنًيىًتًهٍم؟ )قىاؿى ، ًإانه ِبًىٍرًض قػىٍوـو أىٍىًل ًكتىابو : ايى رىسيوؿى اَّلٍلًه : "الى ]قػيٍلتي [ قىاؿى ؼى

رىىىا، فىاٍغًسليوىىا، كىكيليو َتىٍكيليوا ًفيهىا، ًإاله  ديكا غىيػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ا ا ًفيهى أىٍف الى ٕتًى
. (مىزىادىًة ًاٍمرىأىةو ميٍشرًكىةو كىأىٍصحىابىوي تػىوىضهئيوا ًمٍن  أىفه النهيبه )كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو  -ِِ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو، يف حىًديثو طىوًيلو

---------- 
أم : اليهود كالنصارل ، كٝتوا أىل كتاب : ألف هللا أنزؿ عليهم التوراة كاإل٧تيل ، كٝتوا أتباع الرسولُت أبىل  ( أىل كتاب ) 

الكتاب ، فرقان بينهم كبُت الوثنيُت ، كقد جاء يف ركاية للحديث عند أَب داكد كأٛتد  ) إف أرضنا أرض أىل كتاب ، كإهنم 
 ف ا٠تمر ، فكيف نصنع آبنيتهم كقدكرىم ؟ ( .ليأكلوف ٟتم ا٠تنزير كيشربو 

 .ىذا أمر إابحة ، ألنو جاء بعد االستفهاـ (  كىكيليوا ًفيهىا) 
 ما حكم استعماؿ آنية الكفار ؟ 

 ٬توز استعما٢تا ، كىذا قوؿ أكثر العلماء .
 من مزادة امرأة مشركة ( . كاكأصحابو توضأ ) أف النِب  –حديث عمراف  –ٟتديث الباب -أ

 متفق عليو أكل من الشاة اليت أىدهتا لو يهودية من خي ر ( .  ٟتديث ) أف النِب ك -ب
 ركاه أٛتد إُف خبز شعَت كإىالة سنخة فأجابو ( .  كٟتديث أنس ) أف يهودَين دعا النِب -ج
 ا١تترَتة . ( السناةالودؾ .  )  ( اإلىالة) 
 ا١تعلـو أهنم أيتوف بو إلينا أحياّنن مطبوخان أبكانيهم . كأيضان : أف هللا أابح لنا طعاـ أىل الكتاب ، كمن-د
 كأيضان : أف هللا أابح نساء أىل الكتاب ، كمعلـو أف عرقهن ال يسلم منو من يضاجعهن .-ىػ



 ُّ 

 ما اٞتواب عن حديث الباب ؟ 
  داكد كأٛتد اليت سبقت .  محموؿ على قـو عرفوا ٔتباشرهتم النجاسات كأكل ا٠تنزير ك٨توه كيدؿ ٢تذا ركاية أَبأما حث الباب ف

 أف ا١تقصود من اٟتديث األكآف اليت يستعملوهنا ال اليت يصنعوهنا لنا ( .) 
 ىل الكافر ٧تاستة عينية أـ معنوية ؟ 

 الصحيح أف الكافر ليس ٧تس العُت ، كإ٪تا ٧تاستة معنوية .
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . 

 .متفق عليو ؿ بسارية من سوارم ا١تسجد ( ثبت ) أف النِب  ربط ٙتامة بن أاثفقد  -أ

 .متفق عليو أكل من الشاة اليت أىدهتا لو يهودية من خي ر (  كحديث ) أف النِب -ب
 كهللا تعاُف أابح نساء أىل الكتاب ، كمعلـو أف عرقهن ال يسلم منو من يضاجعهن .-ج 

  ( ؟ ًإ٪تهىا اٍلميٍشرًكيوفى ٧تىىسه ما اٞتواب عن قولو تعاىل ) 
 ا١تقصود ابلنجاسة ابآلية ٧تاسة االعتقاد .

، فىاٗتهىذى مىكىافى الشهٍعًب ًسٍلًسلىةن ًمٍن ًفضهةو.  أىفه قىدىحى النهيبًٌ  ) كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -ِّ  .أىٍخرىجىوي اٍلبياىاًرمُّ  (ًاٍنكىسىرى
--------- 

 إّنء يشرب بو ا١تاء ، كٚتعو أقداح .(  قىدىحى )  
 كيف ركاية للبخارم ) فانصدع ( أم : انشق .(  ًاٍنكىسىرى ) 
، للركاية اليت بُت أيدينا ، فإهنا تدؿ  ىو الرسوؿ  : فقيلاختلف من الذم اٗتذ مكاف الشعب سلسلة من فضة ، (  فىاٗتهىذى ) 

عند أنس  رسوؿ هللا  ىو أنس .لركاية عند البخارم عن عاصم األحوؿ : ) رأيت قدح : كقيل،  أف ا١تتخذ ىو الرسوؿ 
كفيو نظر ، ألف يف ا٠ت ر عند البخارم عن عاصم قاؿ: قاؿ ابن قاؿ اٟتافظ : بن مالك ، ككاف انصدع فتسلسلو بفضة ( ، 

سَتين إنو كاف فيو حلقة من حديد فأراد أنس أف ٬تعل مكاهنا حلقة من ذىب أك فضة ، فقاؿ لو أبو طلحة : ال ترَت شيئان 
 ، فهذا يدؿ على أنو َف يرَت شيئان . صنعو رسوؿ هللا 

 ( الشعب بفتح الشُت كسكوف العُت أم : الصدع كالشق . مىكىافى الشهٍعًب  ) 
 السلسلة بفتح السُت ، كا١تراد هبا إيصاؿ الشيء ابلشيء ، أم : سلكان من فضة .(  ًسٍلًسلىةن ًمٍن ًفضهةو ) 
 ما حكم إصالح اإلانء ا١تنكسر بسلسلة من فضة ؟ 

 لكن البد من شركط :،  ز ، ٟتديث الباب ، كىذا مستثٌت من ٖترٔف استعماؿ الذىب كالفضة ٬تو 
 أف يكوف ذلك من فضة . أكالن :
 النص فيو . لوركد

يف اإلّنء ، ألنو أبعد عن الصدأ ٓتبلؼ  ، كألنو لو كاف جائزان الستعملو النِب كأما الذىب فبل ٬توز، ألنو أغلى ٙتنان كأشد ٖترٯتان 
 ضة .الف

 أف يكوف ٟتاجة . اثنيان :
) اٟتاجة ىنا ليس معناىا أنو ال ٬تد غَتىا من اٟتديد كالنحاس كالصفر َف يتخذىا إال عند اٟتاجة ، كىو الكسر .  ألف النِب 

 أك ٨توىا ، كإ٪تا معناىا أف يتعلق إبصبلحو غرض من غَت أغراض الزينة كٕتميل اإلّنء ( .
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 أف يكوف يسَتان . اثلثان :
ألف ىذا ىو الرالب يف القدح ، يعٍت كونو صرَتان ، كالرالب أنو إذا انكسر فإنو ال ٭تتاج إُف شيء كثَت ، كاألصل التحرٔف ، 

 ] الشرح ا١تمتع [ .فنقتصر على ما ىو الرالب . 
 ما رأيك ٔتن يقوؿ : يكره مباشرة الفضة اليت ربط هبا اإلانء عند الشرب ؟ 

 ره .ذىب بعض العلماء إُف أنو يك
 فلو أف إنساّنن عنده إّنء بو ضبة كأراد أف يشرب من ىذا اإلّنء ، فإنو ال يباشر ىذه الضبة حاؿ شربو بشفتيو 

 كقيل : ال يكره ، كرجحو الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا .
 قلنا إبابحتها . ألف الكراىة حكم شرعي ٭تتاج إُف دليل ، كال دليل على كراىة مباشرة الضبة حاؿ االستعماؿ مادمنا قد -أ

 ] شرح العمدة للطيار [ .حاؿ استعمالو لقدحو ا١تضبب ابلفضة َف يثبت عنو أنو كاف يتوقى ىذه اٞتهة ا١تضببة .  كألف النِب  -ب
 ] شرح البلوغ البن عثيمُت [ .أف الشيء إذا أيًذفى فيو كاف مباحان ، فما داـ الشرع قد أذف بو فإنو يكوف مباحان .  -ج

 استعماؿ الذىب ؟ مىت ٬توز 
 ال ٬توز استعمالو إال عند الضركرة ،كأف يستعملو يف األسناف ، أك يف األّنمل ، أك األنف ، أك غَت ذلك .

أف يتخذ أنفان من  ، فأمره النِب ٟتديث عن عرفجة بن أسعد )أنو أصيب أنفو يـو الكبلب، فاٗتذ أنفان من كرؽ فأننت عليو
 كد كحسنو النوكم ركاه الًتمذم كأبو داذىب ( . 

كيـو الكبلب ىو بضم الكاؼ ، كىو يـو معركؼ من أَيـ اٞتاىلية كانت ٢تم فيو كقعة مشهورة ، كالكبلب اسم قاؿ النوكم : 
١تاء من مياه العرب كانت عنده الوقعة ، فسمي ذلك اليـو يـو الكيبلب ، كأما عرفجة الراكم فهو بفتح العُت كىو عرفجة بن 

 . صفواف التميمي الفطارم  أسعد بن كىًرب بن
قوؿ ا١تصنف: " إف اضطر إُف الذىب جاز استعمالو " فمتفق عليو، كقاؿ  (ُِّ/ُ)(  اجملموع) قاؿ النوكم رٛتو هللا يف 

 أصحابنا: فيباح لو األنف كالسن من الذىب كمن الفضة، ككذا شد السن العليلة بذىب كفضة جائز " انتهى .
لذىب، كما ال يباح اليسَت من الذىب ، كال يباح منو إال ما دعت الضركرة إليو ، كأنف ايف ا١ترٍت : رٛتو هللا قدامة كقاؿ ابن 

 و .ربط بو أسنان
 كيباح للذكر من الفضة ا٠تامت...كمن الذىب..، ما دعت إليو ضركرة كأنف ك٨توه.."(  زاد ا١تستقنع) كقاؿ اٟتجاكم يف منت 

 : " ك٨توه " أم : مثل السن كاألذف.قولوهللا قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو 
 مثالو: رجل انكسر سنو، كاحتاج إُف رابط من الذىب، أك سن من الذىب، فإنو ال أبس بو.

كلكن إذا كاف ٯتكن أف ٬تعل لو سنان من غَت الذىب ، كاألسناف ا١تعركفة اآلف ، فالظاىر أنو ال ٬توز من الذىب ؛ ألنو ليس 
ا١تادة ا١تصنوعة أقرب إُف السن الطبيعي من سن الذىب ، ككذلك إذا اسوٌد السن كَف ينكسر،  بضركرة ، مث إف غَت الذىب كىي

 ز . ) الشرح ا١تمتع ( .سره أك آتكلو ، فإنو ٬تو فإنو ال ٬توز تلبيسو ابلذىب ؛ ألنو ال يعت ر ضركرة ما َف ٮتش تك
  على التيسَت ابلفضة أكثر من الذىب ؟تدؿ اذكر بعض األحاديث اليت 
 حديث الباب .-أ

خا٘تان من كرًؽ ، ككاف يف يدًه ، مث كاف بعدي يف يد  ك٬توز اٗتاذ خامت من فضة ، ٟتديث ابن عمر قاؿ ) اٗتذ رسوؿ هللا -ب
 أَب بكر ، مث كاف بعدي يف يد عمر ، مث كاف بعد يف يد عثماف ( متفق عليو .

 و داكد .) كلكن عليكم ابلفضة فالعبوا هبا لعبان ( ركاه أب كقاؿ  -ج
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:  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -ِْ :  عىٍن اى٠ٍتىٍمرً  سيًئلى رىسيوؿي اىَّللًه )قىاؿى ؟ قىاؿى  أىٍخرىجىوي ميٍسًلم ه  ( الى  تػيتهاىذي خىالا

-------- 
عن أيتاـ  اء يف ركاية عند أَب داكد كأٛتد : ) أف أاب طلحة سأؿ النِب َف يبُت بو ىنا السائل ، لكن ج (سيًئلى رىسيوؿي اىَّللًه )  

 : أىرقها ، قاؿ : أفبل أجعلها خبلن ؟ قاؿ : ال ( . كرثوا ٜتران ، فقاؿ النِب 
 ا٠تمر : ما أسكر العقل من عصَت كل شيء كنقيعو ، سواء كاف من العنب أك التمر أك غَت٫تا .( عىٍن اى٠ٍتىٍمًر ) 
ا١تراد ابٗتاذىا خبلن ىو عبلجها حىت تصَت خبلن بعدما تشتد كتقذؼ الزبد ، كذلك بوضع شيء فيها ، كبصل أك (  اىذي خىالا تػيته ) 

 خبز أك ٜتَتة ك٨تو ذلك ، أك ينقلها من الظل إُف الشمس أك ابلعكس .
 ىل ا٠تمر ٧تسة أـ طاىرة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 سة .: أهنا ٧ت القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب األئمة األربعة كغَتىم كرجحو ابن تيمية كالشنقيطي كابن ابز رحم هللا اٞتميع .
 ( . َي أيها الذين آمنوا إ٪تا ا٠تمر كا١تيسر كاألنصاب كاألزالـ رجسلقولو تعاُف )  -أ

ـ معها ، كذلك أف ثبلثتها قد كال يضر قرف ا١تيسر كاألنصاب كاألزالقالوا : فقد ٝتى هللا ا٠تمر رجسان ، كالرجس النجس ، 
 خرجت ابإلٚتاع .

: ييفهم من ىذه اآلية الكرٯتة أف ا٠تمرى ٧تسة العُت ، ألف هللا تعاُف قاؿ ) إهنا رجس ( كالرجس يف كبلـ العرب   قاؿ الشنقيطي
 كل مستقذر تعافو النفس .

 ان ( .كسقاىم رهبم شراابن طهور كلقولو تعاُف )  -ب
فو لشراب أىل اٞتنة أبنو طهور ، يفهم منو أف ٜتر الدنيا ليست كذلك ، ك٦تا يؤيد ىذا أف كل ألف كص :قاؿ الشنقيطي 

عيوفى عىنػٍهىا الى ييصىدَّ ( ككقولو )كىالى ىيٍم عىنػٍهىا يينزىفيوفى  الى ًفيهىا غىٍوؿه كقولو )األكصاؼ اليت مدح هللا هبا ٜتر اآلخرة منفية عن ٜتر الدنيا  
 : يصيبهم الصداع الذم ىو كجع الرأس .، أم، ييصدعوفففيها غٍوؿ يرتاؿ العقوؿ كأىلها ٜتر الدنيا( ٓتبلؼ كىالى يينزًفيوفى 

حديث  أَب ثعلبة ا٠تشٍت السابق ، حيث يف ركاية أَب داكد ) إّن ٧تاكر أىل الكتاب ، كىم يطبخوف يف قدكرىم ا٠تنزير ،  -ج
 كيشربوف يف آنيتهم ا٠تمر ... ( .

، يها ا٠تنزير، كيشربوف فيها ا٠تمرأمر أاب ثعلبة ا٠تشٍت كقومو برسل أكآف أىل الكتاب اليت يطبخوف ف ؿ : أف الرسو كجو الداللة
 كأف ال يستعملوىا إال إذا َف ٬تدكا غَتىا بعد أف يرسلوىا ، كاألمر برسلها دليل ٧تاستها .

 كاستدلوا من العقل من ثبلثة أكجو :
  ضرر ، فكاف ٧تسان كالدـ .: أف ا٠تمر شيء حـر تناكلو من غَت أك٢تا

 : القياس على الكلب ترليظان كزجران . كالثاين
: أف من ٘تاـ ٖترٯتها، ككماؿ الردع عنها اٟتكم بنجاستها حىت يتقذرىا العبد، فيكف عنها قربنان، ابلنجاسة كشرابن  كالثالث

 ) اجملموع شرح ا١تهذب ( .ابلتحرٔف ، فاٟتكم بتحرٯتها يوجب ٧تاستها . 
 أهنا طاىرة ليست بنجسة .وؿ الثاين : الق
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 حو األلبآف ، كالشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا .ػكىذا قاؿ بو ربيعة الرأم ، كالليث بن سعد ، كا١تزٓف صاحب الشافعي ، كرج
خرج أَب طلحة ... فإذا مناد ينادم، فقاؿ : ا ٟتديث أنس بن مالك قاؿ : ) كنت ساقي القـو يـو حرمت ا٠تمر يف بيت-أ

، فقاؿ ِف أبو طلحة: اخرج فأىرقها، : فجرت يف سكك ا١تدينةرمت، قاؿ: أال إف ا٠تمر قد ح، فخرجت فإذا مناد ينادمفانظر
 متفق عليوفأىرقتها ( . 

 كطرقات ا١تسلمُت ال ٬توز أف تكوف مكاّنن إلراقة النجاسة ، ك٢تذا ٭تـر على اإلنساف أف يبوؿ يف الشيخ ابن عثيمُت : قاؿ
 ة .، أك يصيب فيو النجاس الطريق

: ىل علمت أف هللا قد حرمها؟ ، فقاؿ لو رسوؿ هللا راكية ٜتر إف رجبلن أىدل لرسوؿ هللا  : ) كعن ابن عباس قاؿ-ب
: إف الذم حـر شرهبا حـر بيعها ، ففتح تو ؟ فقاؿ: أمرتو ببيعها، فقاؿ: مب سارر  ، فسارَّ إنساّنن ، فقاؿ لو رسوؿ هللا قاؿ: ال

 ركاه مسلم زادة حىت ذىب ما فيها ( . ا١ت

 .، كَف يقل لو : اغسلها ، كىذا بعد التحرٔف ببل ريب  كىذا ْتضرة النِب  : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
 األصل يف األشياء الطهارة حىت يقـو دليل على النجاسة .كألف -ج

اسة النجاسة ا١تعنوية ال اٟتسية ، بدليل أهنا قرنت ابألنصاب كاألزالـ أبف يقاؿ أبف ا١تراد ابلنج : قالوا : كأما اٞتواب عن اآلية
 كا١تيسر ، ك٧تاسة ىذه معنوية .

 كالراجح قوؿ اٞتمهور كهللا أعلم .
 ما اٞتواب عن إراقة الصحابة ٢تا ابلشوارع ؟ 

فيها ، إذ الرالب من أحوا٢تم أهنم َف  قاؿ القرطِب : ... كاٞتواب أف الصحابة فعلت ذلك ألنو َف يكن ٢تم سركب كال آابر يريقوهنا
 يكن ٢تم كنف يف بيوهتم ، ..... كنقلها إُف خارج ا١تدينة فيو كلفة كمشقة كيلـز منو أتخَت ما كجب على الفور .

ا جرت كأيضان فإنو ٯتكن التحرز منها ، فإف طرؽ ا١تدينة كاسعة كَف يكن ا٠تمر من الكثرة ْتيث تصَت هنران يعم الطرؽ كلها ، بل إ٪ت
يف مواضع يسَتة ٯتكن التحرز منها ، ىذا مع ما ٭تصل يف ذلك من فائدة شهرة إراقتها يف طرؽ ا١تدينة ليشيع العمل على 

 ) اٞتامع ألحكاـ القرآف ( .مقتضى ٖترٯتها من إتبلفها ، كأنو ال ينتفع هبا ، كتتابع الناس كتوافقوا على ذلك .   
  ؟ما اٟتكم إذا ٗتللت ا٠تمر بنفسها 

 إف ٗتللت بنفسها بدكف فعل آدمي : فإهنا تطهر .
، فإف صح عنو فهو تطهر  ال كأٚتعوا على أهنا إذا انقلبت بنفسها خبلن طهرت ، كقد حكي عن سحنوف أهنا:  قاؿ النوكم 

 .٤تجوج إبٚتاع من قبلو 
  لها من الشمس إىل الظل أككما لو ٗتللت ِبف أضاؼ إليها إنساف شيئان ، أك نق  آدمي ؟ما اٟتكم إذا ٗتللت بفعل 

 العكس ؟

 ال ٬توز كال تطهر .الصحيح من أقواؿ العلماء أنو 
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 ٟتديث الباب .
حفظان لؤلمواؿ ، كأيضان كما يف الركاية  أنو لو كاف ىناؾ طريق لبلنتفاع لتطهَت ا٠تمر ألرشد إليو النِب ككجو الداللة :  

 . اـ ( كاأليتاـ أكُف ْتفظ أموا٢تم ، فلو كاف ٗتليلها جائزان ألرشد إليو النِب أليتخرل : ) كانت األ
 . ككذلك قولو ) أىرقها ( دليل على أنو ال ٬توز ٗتليلها ، ألنو ٬تب إراقتها كال ٬توز اقتناؤىا



 ّٓ 

 ما حكم شرب ا٠تل ؟ 
 حبلؿ .

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ رضي هللا عنهما )أىفَّ النَِّبَّ  ـى ، فػىقىاليوا : مىا ًعٍندىّنى ًإالَّ خىلّّ ، فىدىعىا بًًو ، فىجىعىلى أيىٍكيلي ًبًو ،   عىٍن جى سىأىؿى أىٍىلىوي اأٍليدي
ـي ا٠تٍىلُّ(  ـي ا٠تٍىلُّ ، نًٍعمى اأٍليدي  كىيػىقيوؿي : نًٍعمى اأٍليدي

 )األيديـ( ٚتع إداـ كىو ما يؤكل اب٠تبز .
 . ى أيديمان ، كأنو فاضل جيدمسلم" : يف اٟتديث فضيلة ا٠تل كأنو يسمقاؿ النوكم رٛتو هللا يف "شرح حديث 

ؼى بػىٍُتى اٍلفيقىهىاًء يف جىوىاًز أىٍكًل كىشيٍرًب ا٠تٍىلًٌ ، سىوىاءه أىكىافى ًمٍن اٍلًعنىًب أىـٍ غىٍَتًًه  ( : ِِٔ/ُٗ"ا١توسوعة الفقهية" ) كجاء يف الى ًخبلى
ؼى يف جىوى  جو ؛ لًقىٍولًًو ، كىمىا أىنَّوي الى ًخبلى ـي ا٠تٍى  اًز أىٍكًل خىلًٌ ا٠تٍىٍمًر الَّيًت ٗتىىلَّلىٍت )أم ٖتولت إُف خل( بًنػىٍفًسهىا ًبرىٍَتً ًعبلى لُّ ) نًٍعمى اأٍليٍد

 ). 
ِٓ-  : ، أىمىرى رىسيوؿي اىَّللًه  )كىعىٍنوي قىاؿى بػىرى يػٍ هىيىاًنكيٍم عىٍن ٟتييوـً ًإفه اىَّللهى أىابى طىٍلحىةى، فػىنىادىل:  لىمها كىافى يػىٍوـي خى  كىرىسيولىوي يػىنػٍ

" ]اىٍٟتيميرً   .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (اىأٍلىٍىًليهًة[، فىًإنػههىا رًٍجسه
--------- 

بػىرى )   يػٍ ( من ٕ[ كيلو مًت، ككاف يـو خي ر يف السنة )َُٔاسم حصوف كقبلع كمزارع لليهود تبعد عن ا١تدينة ] ( يػىٍوـي خى
 ا٢تجرة .

: اٟتيواف األليف ، احًتازان من اٟتمر الوحشية ٛتار، كاألىلية نسبة إُف األىل، أم اٟتيمير بضمتُت ٚتع(  اىأٍلىٍىًليهةً  اىٍٟتيميرً  ٟتييوـً ) 
األىلية ىي اليت أتلف البيوت، ك٢تا أصحاب ترجع إليهم، كىي اإلنسية  اٟتمر اإلماـ ا١تناكم يف فيض القدير: )قاؿ ، ؿفهي حبل

 م .ترجع إليه ة ألحد، كليس ٢تا أىل الوحشية فهي اليت تعيش يف ال رارم كالصحارم، كليست ٦تلوك أما ضد الوحشية( 
 أم : ٟتمها . (فىًإنػههىا ) 
 الرجس : كل شيء مستقذر .  س (رًجٍ ) 
  ا١تنادم يف ىذا اٟتديث أف ا١تنادم ىو أبو طلحة ، كجاء عند مسلم أف ا١تنادم أيضان بالالن ، كجاء عند النسائي أف

 بذلك ىو عبد الرٛتن بن عوؼ ، فكيف اٞتمع ؟
 .ة كببلؿ بزَيدة على ذلك كىو قولو: )فإهنا رجس(، مث ّندل أبو طلحبن عوؼ ّندل أكالن ابلنهي مطلقان لعل عبد الرٛتن  -أ 

 ] نيل األكطار [ ..     كقد ٭تمل أف ا١تعسكر كاف كاسعان ، فنادل ىؤالء كلهم هبذا األمر  -ب 
 ٟتمر األىلية ؟ما حكم ٟتـو ا 

 حراـ .
 ] قالو النوكم [ .. قاؿ بتحرٔف اٟتمر األىلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدىم 

أكثر أىل العلم يركف ٖترٔف اٟتمر األىلية . قاؿ أٛتد : ٜتسة عشر من أصحاب النِب ملسو هيلع هللا ىلص كرىوىا . قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : 
 ا .  ) ا١ترٍت ( .ٯتهؼ بُت علماء ا١تسلمُت اليـو يف ٖتر قاؿ ابن عبد ال ر : ال خبل

 ٟتديث الباب .-أ
 متفق عليو هنى عن أكل ٟتـو اٟتمر األىلية ( .  ) إف رسوؿ هللا  قاؿ  بن عمر اكٟتديث -ب

 .يو متفق عل ي ر ، كعن ٟتـو اٟتمر اإلنسية (هنى عن متعة النساء يـو خ ) إف رسوؿ هللا  قاؿ  كٟتديث علي -ج
 .ركاه البخارم عن ٟتـو اٟتمر ( .  كٟتديث ابن أَب أكىف قاؿ : ) هنى النِب -د
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 . ة ( متفق عليوٟتييوـى اٟتٍيميًر األىٍىًليَّ  حىرَّـى رىسيوؿي اَّللًَّ  ) عن أَب ثػىٍعلىبىةى هنع هللا يضر قىاؿى  -ىػ

 فهذه األحاديث فيها النهي الصريح عن ٟتـو اٟتمر األىلية .
، كال راء، كابن أَب أكىف ، ك...، علي، كجابر أحاديث النهي عن أكل ٟتـو اٟتمر األىلية ركاىا عن النِب  :  بن القيمقاؿ ا

 ن عمر ، كأبو سعيد ، كسلمة ، ... .كالعرابض ، كأبو ثعلبة ، كاب
  ( تىةن قيل اله أىًجدي يف مىا أيٍكًحيى ًإلىه قاؿ بعض العلماء إبابحتها استالالن بقولو تعاىل  ٤تيىرهمان عىلىى طىاًعمو يىٍطعىميوي ًإاله أىف يىكيوفى مىيػٍ

، فما اٞتواب إف هللا تعاىل مل يذكر اٟتمر اإلنسية مع ىذه احملرمات حيث : ، ( أىٍك دىمان مهٍسفيوحان أىٍك ٟتىٍمى ًخنزًيرو فىًإنهوي رًٍجسه 
 عن اآلية ؟

 اٞتواب عن اآلية :
 ، كخ ر التحرٔف متأخر جدان ، فهو متقدـ .أف آية األنعاـ مكية  -أ

كأيضان فنص اآلية خ ر عن اٟتكم ا١توجود عند نزك٢تا ، فإنو حينئذو َف يكن ينزؿ يف ٖترٔف ا١تأكوؿ إال ما ذكر فيها  -ب
 كليس فيها ما ٯتنع أف ينزؿ بعد ذلك غَت ما فيها .

 ما العلة يف ٖترمي ٟتـو اٟتمر األىلية ؟ 
 ا .ٟتاجتهم إليهقيل : 

 فقد جاء يف حديث ابن عمر : ) ... ككاف الناس قد احتاجوا إليها ( .
هنى عن ٟتـو اٟتمر كأذف يف ٟتـو ا٠تيل ( فلو كاف النهي من أجل أهنا ٛتولة الناس  لكن يرد ىذا القوؿ حديث : ) أف النِب 

 لكاف النهي عن ٟتـو ا٠تيل أكُف .
 ألهنا كانت أتكل العذرة . كقيل :
 و إ٪تا حرمت ألهنا رجس يف نفسها.أن كقيل :

 بلفظو يف الصحيحُت . كىذا أصح العلل ، فإهنا ىي اليت ذكرىا رسوؿ هللا قاؿ ابن القيم : 
 ما حكم شرب لنب اٟتمر للتداكم ؟ 

 إذا حـر ٟتمها حـر لبنها .
حكم رم . كاألكؿ أصح ؛ ألف كألباف اٟتمر ٤ترمة ، يف قوؿ أكثرىم . كرخص فيها عطاء ، كطاكس كالزى : قاؿ ابن قدامة 

 ف .            ) ا١ترٍت ( .األلباف حكم اللحما
 ، كىال ًبشىٍيءو ًفيًو ٤تيىرَّـه ، ًمٍثًل أىٍلبىاًف األيتيًن ) ٚتع أًتف كىي أينثى اٟتمار(( : ّّٖ/ٗكقاؿ أيضا )

ًم  كىال ٬تىيوزي التَّدىاًكم ٔتيحىرَّـو ، كىٟتٍى
)إفَّ اَّللَّى َفٍى ٬تىٍعىٍل ًشفىاءى أيمَّيًت ًفيمىا حىرَّـى عىلىيػٍهىا( ؛ كىألىفَّ النَِّبَّ  ، كىال شيٍرًب ا٠تٍىٍمًر لًلتَّدىاًكم ًبًو ؛ لًقىٍوًؿ النَِّبًٌ  شىٍيءو ًمٍن اٍلميحىرَّمىاتً 

  اءه (" انتهى .ذيًكرى لىوي النًَّبيذي ييٍصنىعي لًلدَّكىاًء فػىقىاؿى : )إنَّوي لىٍيسى ًبدىكىاءو ، كىلىًكنَّوي دى 
كقاؿ ابن القيم رٛتو هللا : "ا١تعاٞتة ابرمات قبيحة عقبل كشرعا ، أما الشرع فما ذكرّن من ىذه األحاديث كغَتىا ، كأما العقل 

ظلم من فهو أف هللا سبحانو إ٪تا حرمو ٠تبثو ، فإنو َف ٭تـر على ىذه األمة طيبا ، عقوبةن ٢تا كما حرمو على بٍت إسرائيل بقولو : )فب
، كإ٪تا حـر على ىذه األمة ما حـر ٠تبثو ، كٖترٯتو لو ٛتيةن ٢تم ، كصيانةن عن  (  ليهم طيبات أحلت ٢تمالذين ىادكا حرمنا ع

تناكلو ، فبل يناسب أف يطلب بو الشفاء من األسقاـ كالعلل ، فإنو كإف أثر يف إزالتها ، لكنو يعقب سقما أعظم منو يف القلب 
 فيو ، فيكوف ا١تداكل بو قد سعى يف إزالة سقم البدف بسقم القلب .بقوة ا٠تبث الذم 
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بلبستو ، كىذا ضد مقصود كأيضا : فإف ٖترٯتو يقتضي ٕتنبو كالبعد عنو بكل طريق ، كيف اٗتاذه دكاء حض على الًتغيب فيو كم
 ع .   ) زاد ا١تعاد ( .الشار 

 ة .ألباف اٟتمر األىلي شربال ٬توز التداكم ب ة (تاكل اللجنة الدائمف) كجاء يف 
  ؟ الوحشيةما حكم أكل ٟتـو اٟتمر 

 حبلؿ .
 م .ركاه مسل (  عن اٟتمار األىلي ، كهناّن النِب لوحشل كٛتر اػأكلنا زمن خي ر ا٠تي كقد جاء يف حديث جابر قاؿ  )

، كىم ٤ترموف ( . ـ: كلواقلت: َي رسوؿ هللا، أصبت ٛتار كحش كعندم منو فاضلة، فقاؿ للقو  ) كيف حديث أَب قتادة قاؿ 
 و .متفق علي

 الصحابة ابألكل من ٛتار الوحش كىم ٤ترموف ، كىذا دليل على حلو . فقد أمر 
o . سبق أف سؤر اٟتمار األىلي طاىر كسبقت األدلة على ذلك يف حديث ا٢ترة 

 عدم بن حاِت : أف  ما اٞتمع بُت حديث الباب حيث ٚتع بُت اسم هللا كاسم الرسوؿ يف ضمَت كاحد ، كبُت حديث
: بئس ا٠تطيب  فقاؿ : من يطع هللا كرسولو فقد رشد ، كمن يعصهما فقد غول ، فقاؿ  رجالن خطب عند النيب 

 أنت ، قل : كمن يعص هللا كرسولو فقد غول ؟
 اٞتمع من كجوه :

 ه .، فيجوز لو اٞتمع يف الضمَت بينو كبُت ربو ، كذلك ٦تتنع على غَت  أف ىذا من خصائصو  -أ
أف اإلنكار على ىذا ا٠تطيب ، ألف ا٠تطبة شأهنا البسط كاإليضاح كاجتناب اإلشارات ، كثٌٌت الضمَت يف حديث الباب ،  -ب

 ألنو ليس خطبة كعظ ، كإ٪تا تعليم حكم .
ك٢تذا ثبت يف  كالصواب أف سبب النهي أف ا٠تطب شأهنا البسط كاإليضاح كاجتناب اإلشارات كالرموزقاؿ النوكم : 

 م .ثبلاث ليفه كاف إذا تكلم بكلمة أعادىا الصحيح أف رسوؿ هللا 
:  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن خىارًجىةى  -ِٔ .  خىطىبػىنىا رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى ، كىىيوى عىلىى رىاًحلىًتًو، كىليعىابػيهىا يىًسيلي عىلىى كىًتفىيه أىٍخرىجىوي  (ٔتًٌتن

ًٍمًذمُّ كىصىحه أىٍٛتىدي، كىاى   .حىو ي لًتًٌ
------------------------- 

 أحد ا١تشاعر ا١تقدسة ، ٝتيت بذلك لكثرة ما ٯتٌت هبا من الدماء .(  ٔتًٌتن )  
 ٚتلة حالية ، كالراحلة : ا١تركب من اإلبل ذكران كاف أك أنثى .(  كىىيوى عىلىى رىاًحلىًتوً ) 
 اللعاب : بضم البلـ ما ساؿ من الفم .(  كىليعىابػيهىا) 
 كم لعاب البعَت ؟ما ح 

 طاىر كليس بنجس ، كىذا إبٚتاع ا١تسلمُت . 
يرل اللعاب يسيػل على عمرك بن خارجة كَف أيمر برسلو ، كإقراره على الشيء من  أف النِب :  ٟتديث الباب ، كجو الداللة-أ

 .سنتو 
 كألف األصل ىو الطهارة . -ب
  فإف قاؿ قائل : رٔتا أف النيب مل يعلم ؟ 

 ان َف يقره هللا تعاُف عليو ، فإقراره عليو دليل على طهارتو .ف هللا تعاُف يعلم ، كلو كاف ٧تسأ فاٞتواب :
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 ىل مثل البعَت بقية هبيمة األنعاـ ؟ 
 نعم ، فكل حيواف مباح األكل ، فلعابو كبولو كركثو كسائر فضبلتو كلها طاىرة .

رابض الرنم ؟ قاؿ : نعم ، قاؿ : أصلي يف مبارؾ اإلبل ؟ قاؿ : ك٦تا يدؿ على ذلك : حديث جابر بن ٝترة ) قاؿ : أصلي يف م
 أف يصلي يف مرابض الرنم ، كمرابضها ال ٗتلو من بو٢تا كركثها . ال ( ركاه مسلم ، فأًذفى لو 

 عن كأما النهي عن مبارؾ اإلبل فليس من أجل النجاسة ، لكن كرد عند أَب داكد من حديث ال راء قاؿ ) سئل رسوؿ هللا 
 ركاه أبو داكد . .( مبارؾ اإلبل فإهنا من الشياطُت: ال تصػلوا يفالصبلة يف مبارؾ اإلبل؟ فقاؿ

 اذكر بعض األدلة على استحباب أف يكوف ا٠تطيب على موضع مرتفع ؟ 

عيودو ىيوى كىمىٍن  مًٌ ألىٍعًرؼي ًمٍن أى  ًإٌٓفً  ىيوى فػىقىاؿى أىمىا كىاَّللًَّ  عيودو  مًٌ اٍلًمنػٍ رىً ًمٍن أى  ٍبًن سىٍعدو قىٍد ٘تىىارىٍكا يًف  أىفَّ نػىفىران جىاءيكا ًإُفى سىٍهلً ما ركم  -أ
 ًإُفى اٍمرىأىةو قىاؿى  فػىقيٍلتي لىوي َيى أىابى عىبَّاسو فىحىدًٌثٍػنىا . قىاؿى أىٍرسىلى رىسيوؿي اَّللًَّ  -قىاؿى  -أىكَّؿى يػىٍوـو جىلىسى عىلىٍيًو  عىًملىوي كىرىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ 

يهىا يػىٍومىًئذو  مثيَّ أىمىرى هًبىا  فػىعىًملى ىىًذًه الثَّبلىثى دىرىجىاتو ، أىٍعوىادان أيكىلًٌمي النَّاسى عىلىيػٍهىا  بلىمىًك النَّجَّارى يػىٍعمىٍل ِف غي  ماٍنظيرً  : أىبيو حىازًـو إًنَّوي لىييسىمًٌ
ا اٍلمىٍوًضعى فػىهٍ  رىسيوؿي اَّللًَّ  بػَّرى النَّاسي كىرىاءىهي كىىيوى  فىاًء اٍلرىابىًة . كىلىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ ًمٍن طىرٍ  يى فػىويًضعىٍت ىىذى بػَّرى كىكى ـى عىلىٍيًو فىكى قىا

َيى أييػُّهىا »  أىقٍػبىلى عىلىى النَّاًس فػىقىاؿى  أىٍصًل اٍلًمنػٍ رىً مثيَّ عىادى حىىتَّ فػىرىغى ًمٍن آًخًر صىبلىتًًو مثيَّ  اٍلقىٍهقىرىل حىىتَّ سىجىدى يف  عىلىى اٍلًمنػٍ رىً مثيَّ رىفىعى فػىنػىزىؿى 
ا لًتىٍأ٘تىُّوا َب  النَّاسي ًإٌٓفً   ( متفق عليو . كىلًتػىعىلَّميوا صىبلىيت  صىنػىٍعتي ىىذى

 قاؿ اٟتافظ : كفيو استحباب اٗتاذ ا١تن ر ، لكونو أبلغ يف مشاىدة ا٠تطيب كالسماع منو .
اًبرى ٍبنى عىٍبًد اَّللًَّ قى  عن-ب ٍعنىا لًٍلًجذًٍع ًمٍثلى أىٍصوىاًت اٍلًعشىاًر حىىتَّ نػىزىؿى   كىافى ًجذٍعه يػىقيوـي ًإلىٍيًو النَِّبُّ ) اؿى جى بػىري ٝتًى فػىلىمَّا كيًضعى لىوي اٍلًمنػٍ

 و ( ركاه البخارم .فػىوىضىعى يىدىهي عىلىيٍ   النَِّبُّ 
يػىٍقرىؤيىىا كيلَّ يػىٍوـً  ؽ كىاٍلقيٍرآًف اٍلمىًجيًد ( ًإالَّ عىٍن ًلسىاًف رىسيوًؿ اَّللًَّ  كىمىا أىخىٍذتي )عن أـ ىشاـ بنت حارثة بن النعماف قالت ) -ج

 س ( متفق عليو .ٚتييعىةو عىلىى اٍلًمنػٍ رىً ًإذىا خىطىبى النَّا
ع( ارٍكى » قىاؿى الى . فػىقىاؿى « . أىرىكىٍعتى رىٍكعىتػىٍُتً »لىوي  ًة ٮتىٍطيبي فػىقىاؿى عىلىى اٍلًمنػٍ رىً يػىٍوـى اٞتٍيميعى   جىاءى رىجيله كىالنَِّبُّ قاؿ )رى ٍبنى عىٍبًد اَّللًَّ جىابً  عن --د

 متفق عليو .
 ألف ا٠تطبة على ا١تن ر أبلغ يف إعبلـ اٟتاضرين الذم يتحقق بو مقصود ا٠تطبة . -ك

 ز_ أف اإلماـ إذا كاف على من ر شاىده الناس ، كإذا شاىدكه كاف أبلغ يف كعظهم .
 الفوائد العامة من اٟتديث ؟ اذكر بعض 
o . جواز ا٠تطبة كا١توعظة على الراحلة 
o  تواضع النِب . 
o . استحباب ا٠تطب كا١تواعظ على األمكنة العالية ، ألنو أبلغ يف اإلعبلـ 
 
 
 
 
 



 ّٗ 

ًة يف ذىًلكى اىلثػهٍوًب، كىأىانى أىٍنظيري ًإىلى أىثىًر يػىٍغًسلي اىٍلمىًٍته، ُثيه ٮتىٍريجي ًإىلى اى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )قىالىٍت: . كىعىٍن عىاًئشىةى  -ِٕ لصهالى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيو ً  (اىٍلغيٍسًل ًفيًو 

ِٖ-  :  . (فػىرٍكنا، فػىييصىلًٌي ًفيًو  لىقىٍد كيٍنتي أىفٍػريكيوي ًمٍن ثػىٍوبو رىسيوًؿ اىَّللًه  )كىًلميٍسًلمو
 . (ًبسنا ًبظيفيًرم ًمٍن ثػىٍوًبًو لىقىٍد كيٍنتي أىحيكُّوي ايى  )كىيف لىٍفظو لىوي: 

--------- 
 ( الفرؾ أف ٖتكو بيدؾ حىت يتفتت كيتقشر ما علق بو . كيٍنتي أىفٍػريكيوي ) 
 عرؼ ا١تٍت ، كما ىي صفاتو اليت يعرؼ هبا ؟ 

 ا١تٍت : ىو ا١تاء الدافق الذم ٮترج من اإلنساف بشهوة كيعقبو فتور كارٗتاء .
 : كىي ثالثعليها االعتماد يف معرفتو ،  خواصو اليت : ...قاؿ النوكم 

 ا٠تركج بشهوة مع الفتور عقيبو . : إحداىا
 الرائحة اليت تشبو الطلع أك العجُت . : كالثانية
 ا٠تركج بتزريق كدفع يف دفعات . : كالثالثة

  ] اجملموع [ . َف ٭تكم بكوهنا منيان   كونو منيان، كال يشًتط اجتماعها، فإف َف يوجد منها شيء،فكل كاحدة من ىذه الثػبلثػة كافية يف
 ما حكم ا١تٍت ، ىل ىو طاىر أـ ٧تس ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 أنو طاىر . القوؿ األكؿ :

 .كىو مذىب الشافعي كأٛتد كداكد الظاىرم  
َب كقاص ، كابن عمر ، كركم ذلك عن علي بن أَب طالب ، كسعد بن أكنسبو النوكم إُف الكثَتين كأىل اٟتديث ، قاؿ :  

 .كىم أف الشافعي منفرد بطهارتو ة ، قاؿ : كغلط من أػكعائش
 ركاية الفرؾ ، كأف عائشة كانت تفركو ، فلو كاف ٧تسان ما اكتفت بفركو . -أ 
، كإ٪تا يكفيك أف عن ا١تٍت يصيب الثوب، فقاؿ: إ٪تا ىو ٔتنزلة ا١تخاط كالبصاؽ حديث ابن عباس قاؿ : ) سئل النِب  -ب 

 “ .الصحيح ا١توقوؼ ” كقاؿ البيهقي : ، إسناده صحيح قاؿ ابن القيم : ي .ركاه الدار قطٍت كالبيهقو ٓترقة أك أبذخرة ( . ٘تسح
 : أف الرسوؿ قرنو اب١تخاط كالبصاؽ ، كىذه األشياء طاىرة ابإلٚتاع . كجو الداللة

 أف األصل الطهارة ، فبل ننتقل عنها إال بدليل . -ج 

 س .القوؿ الثاين: أنو ٧ت
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية .

 . كركينا غسلو عن عمر بن ا٠تطاب ، كأَب ىريرة ، كأنس ، كسعيد بن ا١تسيب :  قاؿ ابن حـز
مث ٮترج إُف الصبلة .... ( كالرسل ال يكوف إال للشيء  ) كنت أغسلو من ثوب رسوؿ هللا  و يف قوؿ عائشةركاية غسلؿ -أ 

 النجس .
أخرجو البزار كأبو يعلى كابن عدم يف إ٪تا يرسل الثوب من الرائط كالبوؿ كا١تذم كا١تٍت كالدـ كالقيء ( . حديث عمار مرفوعان : )  -ب 

 .ىذا حديث ابطل  يهقي : بقاؿ ال، كىو حديث ال يصح ، الكامل كالدار قطٍت كالبيهقي 
 ٣تموعة من اآلاثر عن بعض الصحابة أهنم كانوا يرسلوف ا١تٍت . -ج 



 َْ 

  اىر ، كعليو فلو صلى الشخص كعلى ثوبو مٍت فصبلتو صحيحة .كأنو ط كالصحيح األكؿ
  ما اٞتواب( كىافى رىسيوؿي اىَّللًه عن ركاية  ؟ يػىٍغًسلي اىٍلمىًٍته ) .... 

ال معارضة بُت حديث الرسل كالفرؾ ، ألف اٞتمع بينهما كاضح على القوؿ بطهارة ا١تٍت ، أبف ٭تمل الرسل على االستحباب 
 ] الفتح [ ..  لوجوب ، كىذه طريقة الشافعي كأٛتد كأصحاب اٟتديثللتنظف ال على ا

 ىناؾ أربعة أشياء ٗترج من قػيبيل اإلنساف ، اذكرىا كما حكمها ؟ 
] كستأيت ا١تذم : كىو ماء رقيق لزج ٮترج عند الشهوة كاالنتشار كما ٭تصل عند ا١تبلعبة كتذكر اٞتماع ، كىو ٧تس إٚتاعان .  -أ

  [ .مباحثو إف شاء هللا
 البوؿ : كىو ٧تس إٚتاعان . -ب
 الودم : كىو ماء أبيض كًدر ثخُت ، ٮترج عقب البوؿ ، كىو ٧تس إٚتاعان . -ج
 ا١تٍت ، كسبق تعريفو ، كىو طاىر على القوؿ الراجح . -د
 ا٠تارج من اإلنساف ثالثة أشياء اذكرىا كحكمها ؟ 
 لعرؽ .كىو الدمع كالريق كا١تخاط كالبصاؽ كا ، طاىر ببل نزاع -أ 

 كىو البوؿ كالرائط كا١تذم كالودم . ، ٧تس ببل نزاع -ب 

 ٥تتلف فيو ، كىو ا١تٍت . -ج 

: قىاؿى اىلنهيبُّ  كىعىٍن أىِب اىلسهٍمًح  -ِٗ ـً  ) قىاؿى أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى،  (يػيٍغسىلي ًمٍن بػىٍوًؿ اىٞتٍىارًيىًة، كىيػيرىشُّ ًمٍن بػىٍوًؿ اىٍلغيالى
، كى   .صىحهحىوي اىٟتٍىاًكم ي كىالنهسىاًئيُّ

---------- 
 ىي الفتية من النساء ، كا١تراد ىنا : الصرَتة اليت يف زمن الرضاع .(  اىٞتٍىارًيىةً )  

 أم : يصب عليو ا١تاء ْتيث يعم مكاف البوؿ .( كىيػيرىشُّ ) 
ـً )   ىو االبن الصرَت ، كا١تراد ىنا : زمن الرضاع .(  اىٍلغيالى
 ديث الباب ؟اذكر بعض الشواىد ٟت 

فباؿ على ثوبو ، فدعا ٔتاء  حديث أـ قيس بنت ٤تصن  ) أهنا أتت اببن ٢تا صرَت َف أيكل الطعاـ إُف رسوؿ هللا منها : 
 متفق عليو فنضحو عليو كَف يرسلو ( . 

 متفق عليو  نكو ، فباؿ عليو فأتبعو ا١تاء ( بصِب ٭ت ) أيت رسوؿ هللا  كحديث عائشة قالت 
 باؿ عليو فدعا ٔتاء ، فأتبعو بولو كَف يرسلو ( .) ف ك١تسلم 

فقلت : َي رسػػوؿ هللا ، أعطٍت ثوبك  كحديث أـ الفضل لبابة بنت اٟتارث قالت  ) ابؿ اٟتسُت بن علي يف حجر النِب 
كد كابن ماجو كاٟتاكم كابن كاه أٛتد كأبو دا .وؿ الذكر ، كيرسل من بوؿ األنثى (ػكالبس ثوابن غَته حىت أغسلو ، فقاؿ : إ٪تا ينضح من ب

 خزٯتة كابن حباف
  كاٞتارية ؟ما كيفية تطهَت بوؿ الغالـ 

 :اختلف العلماء يف كيفية تطهَت بوؿ الربلـ كاٞتارية على قولُت 

 يرسل .أف بوؿ الربلـ يكفي فيو النضح ، كبوؿ اٞتارية  القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد .



 ُْ 

 .لي كعطاء كاٟتسن كالزىرم كإسحاؽ كىو قوؿ ع قاؿ الشوكآف : 
 ىؤالء ابألحاديث ا١تاضية اليت فيها التفريق بُت بوؿ الربلـ كبوؿ اٞتارية ، فاألحاديث السابقة بعضها يفعل النِب  كاستدلوا

 ابلنضح يف بوؿ الربلـ ، كبعضها فرؽ بصػريح القوؿ بُت بوؿ الربلـ كبوؿ اٞتارية .  
 ما ٥تتلف ، فحكم بوؿ الربلـ النضح ، كحكم بوؿ اٞتارية الرسل .فثبت هبذه األحاديث أف حكمه

 ٫تا سواء يف كجوب الرسل .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية . 
 ابلعمومات اليت جاءت يف غسل البوؿ . استدلوا

 أما أحد٫تا فكاف ال يستنزه من  مٌر بق رين فقاؿ : إهنما ليعذابف كما يعذابف يف كبَت ، ) أف النِب كحديث ابن عباس -أ
 بولو ... ( .

 كحديث األعراَب الذم ابؿ يف ا١تسجد كقد سبق .-ب
 القوؿ األكؿ كىو التفريق لصحة األحاديث بذلك . كالراجح

 ما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثاين ؟ 
 اٞتواب :

 أف ىذه األدلة عامة ، كأحاديث الباب خاصة ، كا٠تاص يقضي على العاـ .
مبالران فيو، كىو  ( أم غسبلن  كَف يرسلو ) ، فقالوا ا١تراد بقولو لقياسابكأما اٟتنفية كا١تالكية فاستدلوا ١تا ذىبوا إليو  لشوكاين :قاؿ ا

 .، كيبعده ما كرد من األحاديث يف التفرقة بُت بوؿ الربلـ كاٞتاريةخبلؼ الظاىر
 ما ا١تراد ابلغالـ الذم مل أيكل الطعاـ ؟ 

 يف ذلك :اختلف العلماء 
 ما عدا اللنب فقط . : فقيل
 َف أيكل شيئان . : كقيل
ا١تراد ابلطعاـ ما عدا اللنب الذم يرضعو ، كالتمر الذم ٭تنك بو ، كالعسل الذم يلعقو للمداكاة ، كرجحو اٟتافظ ابن  : كقيل

 ) الفتح ( .  حجر .
 و . ) ٖتفة ا١تودكد ( .اه ترذَين براده كاشتهإ٪تا يزكؿ حكم النضح إذا أكل الطعاـ كأقاؿ ابن القيم رٛتو هللا : 

كقاؿ الشيخ دمحم بن إبراىيم رٛتو هللا : " ليس ا١تراد امتصاصو ما يوضع يف فمو كابتبلعو ، بل إذا كاف يريد الطعاـ كيتناكلو 
 .(  الطعاـكيشرئب إليو )أم : يتطلع إليو كيطلبو( ، أك يصيح أك يشَت إليو ، فهذا ىو الذم يطلق عليو أنو أيكل 

  ؟ما اٟتكمة من التفريق بُت بوؿ الغالـ كبوؿ اٞتارية 
 أف بوؿ األنثى أننت كأثقل من بوؿ الربلـ . : قيل

 : أف بوؿ الربلـ ٬تتمع فيكتفى برشو ، كأما بوؿ اٞتارية فينتشر فبل بد من غسلو . كقيل
 .عليو غسلوكثرة ٛتل الرجاؿ كالنساء للذكور ، فتعم البلول ببولو ، فيشق كقيل : 

كأقول ما قيل يف ذلك : أف النفوس أعلق ابلذكور منها ابإلّنث ، يعٍت فحصلت الرخصة يف  كرجحو اٟتافظ ابن حجر كقاؿ : 
 .كور لكثرة ا١تشقة الذ 



 ِْ 

 ىل البوؿ ٧تس أـ طاىر ؟ 

 البوؿ ٧تس ، ال فرؽ بُت بوؿ الكبَت كالصرَت .
ء الذم ابؿ عليو الصِب ، كال خبلؼ يف ٧تاستو ، كقد نقل بعض أصحابنا كاعلم أف ىذا ا٠تبلؼ يف كيفية الشي:  قاؿ النوكم

، كأنو َف ٮتالف فيو إال داكد الظاىرم ، قاؿ ا٠تطاَب كغَته : كليس ٕتويز من جوز النضح إٚتاع العلماء على ٧تاسة بوؿ الصِب 
 .الصواب يف الصِب من أجل أف بولو ليس بنجس ، كلكنو من أجل التخفيف يف إزالتو فهذا ىو 

 ما الفرؽ بُت النضح كالغسل ؟ 
 ىو أف يرمر كيكاثر اب١تاء مكاثرة ال يبلغ جرَيف ا١تاء كتردده كتقاطره ، كرجحو النوكم .: النضح 

، أك عىٍصرو حىت يشملو كلَّ كالنَّضح: أف تػيٍتًبعىوي ا١تاء دكف فػى كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت :   و .ٍرؾو
 ه اب١تاء .أف يرسلو كيرمر كأما الرىٍسل : فهو 

 ما حكم بوؿ الصيب إذا أكل ؟ 
 .إذا أكل الصِب الطعاـ على جهة الترذية فإنو ٬تب الرسل ببل خبلؼ . ] قالو النوكم [ 

 ٮترج الرائط ، فبل بد من غسلو .) بوؿ الغالـ (  قولو 
"ٖتىيتُّوي، ُثيه تػىٍقريصيوي اًبٍلمىاًء، ُثيه تػىٍنضىحيوي،  ) -يبي اىلثػهٍوبى ٍيًض ييصً يف دىـً اىٟتٍى  -قىاؿى  أىفه اىلنهيبه . كىعىٍن أىٍٝتىاءى بًٍنًت أىِب بىٍكرو  -َّ

 .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (ُثيه تيصىلًٌي ًفيًو" 
------------------------- 

 .ف غسلو اب١تاء أم ٖتكو كتٍقشيريه ، كقد أخرجو ابن خزٯتة بلفظ ) فحكيو ( كا١تراد بذلك إزالة عينو ليهو  ( ٖتىيتُّوي )  
 .( أم تدلك موضع الدـ أبطراؼ أصابعها ليتحلل بذلك كٮترج ما يشربو الثوب منو  ُثيه تػىٍقريصيوي ) 
: ا١تراد الرسل ، كرجحو ا٠تطاَب كابن حجر ، ألنو جاء يف ركاَيت  كقيل: ا١تراد بو الرش ، كرجحو القرطِب .  قيل وي (ُثيه تػىٍنضىحي  )

 و ( .أخرل أنو قاؿ : ) ترسل
 ما حكم دـ اٟتيض ؟ 

 ٧تس إٚتاعان ، قالو النوكم .
 ٟتديث الباب .

 ما كيفية تطهَت الثوب من اٟتيض ؟ 
 دؿ اٟتديث على أف ا١ترأة إذا رأت دـ اٟتيض فعليها :

 أف ٖتتو ، أم : ٖتكو ، كا١تراد بذلك إزالة عينو . أكالن :
 ها ، ليتحلل بذلك كٮترج ما يشربو الثوب منو .بعد اٟتت عليها أف تقرصو اب١تاء أبطراؼ أصابع اثنيان :
 مث بعد القرص تنضحو ، أم : ترسلو . اثلثان :
 ىل يشًتط ا١تاء إلزالة النجاسة ؟ 

استدؿ بعضهم ْتديث الباب ابشًتاط ا١تاء إلزالة النجاسة ، كالصحيح أنو ال يشًتط كأف النجاسة عُت خبيثة مىت زالت زاؿ 
 حكمها ، كقد سبقت ا١تسألة .

 كلذلك قاؿ النوكم : كفيو أف إزالة النجاسة ال يشًتط فيها العدد بل يكفي فيها اإلنقاء .
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 ما حكم الدـ ا٠تارج من غَت السبيلُت كدـ الرعاؼ كالسن كاٞتركح ك٨توىا ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 أنو ٧تس . القوؿ األكؿ :
 اإلٚتاع على ذلك .كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء ، بل نقل بعض العلماء 

الدالئل على ٧تاسة الدـ متظاىرة ، كال أعلم فيو خبلفا عن أحد من ا١تسلمُت ، إال ما حكاه  اإلماـ النوكم رٛتو هللا :قاؿ 
صاحب اٟتاكم عن بعض ا١تتكلمُت أنو قاؿ : ىو طاىر ، كلكن ا١تتكلمُت ال يعتد هبم يف اإلٚتاع كا٠تبلؼ على ا١تذىب 

 ( .ٕٔٓ/ِٚتهور أىل األصوؿ من أصحابنا كغَتىم ال سيما يف ا١تسائل الفقهيات " انتهى "اجملموع" )الصحيح الذم عليو 
 : كقد نقل إٚتاع العلماء على ٧تاسة الدـ كلو ٚتاعة كبَتة من أىل العلم

ع ألحكاـ القرآف" ( ، كالقرطِب يف "اٞتامَِّ/ِِ( ، كابن عبد ال ر يف "التمهيد" )ُٗمنهم ابن حـز يف "مراتب اإلٚتاع" )ص/
 ( كغَتىم .ِّٓ/ُ( ، كابن حجر يف "فتح البارم" )ٕٗ/ُ( ، كابن رشد يف "بداية اجملتهد" )َُِ/ِ)

 أنو طاىر عدا دـ اٟتيض .القوؿ الثاين : 
 قالوا : كىذا قوؿ الشوكآف كاأللبآف كالشيخ ابن عثيمُت . 

 سة .أف األصل يف األشياء الطهارة حىت يقـو دليل على النجا -أ
كلقصة الصحاَب الذم رماه ا١تشرؾ بثبلثة أسهم كىو قائم يصلي يف الليل ، فمضى يف صبلتو كالدماء تسيل منو ، كذلك يف  -ب

 غزكة الرقاع .
 ما زاؿ ا١تسلموف يصلوف يف جراحاهتم ( ، ) كصلى عمر كجرحو يثعب دمان ( .)  كقاؿ اٟتسن -ج

 كهللا أعلم .
 اذكر أحكاـ الدـ ؟ 

 كدـ اٟتيض ، فبل خبلؼ يف ٧تاستو .  –القبل كالدبر  –لدـ ا٠تارج من اإلنساف ؛ إف كاف من السبيلُت اأكالن : 
 ألٝتاء يف دـ اٟتيض يصيب الثوب : ) ٖتتو مث تقرصو اب١تاء ، مث تنضحو ، مث تصلي فيو ( . لقولو 

 ففيو قوالف كما سبق . أما ا٠تارج من غَت السبيلُت ؛ كدـ الرعاؼ كالسن كاٞتركح كغَتىا ؛اثنيان : 
 الدـ ا٠تارج من حيواف ٧تس ، كدـ الكلب كا٠تنزير  ؛ فهذا ٧تس قليلو ككثَته لنجاسة عينو .اثلثان : 
 -كىو الذم يسيل  -، فهذا إف كاف مسفوحان ىر يف اٟتياة بعد ا١توت ، كاإلبل، كالبقر، كالرنمالدـ ا٠تارج من حيواف طارابعان : 

يبقى يف ا١تذبح أك يكوف على اللحم ؛ فهو طاىر ، ألف هللا إ٪تا حـر ا١تسفوح ، فما ليس ٔتسفوح فهو  فهو ٧تس ، كإف كاف ٦تا
 حبلؿ .

: قىالىٍت خىٍولىةي:  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُّ : "يىٍكًفيًك اىٍلمى )قىاؿى ـي؟ قىاؿى ، فىًإٍف ملٍى يىٍذىىٍب اىلده  (ثػىريهي"اءي، كىالى يىضيرًُّؾ أى ايى رىسيوؿى اىَّللًه
ًٍمًذمُّ، كىسىنىديهي ضىًعيف ه   .أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

------------------------- 
 أم أثر الدـ ، أما إذا بقي شيء من جرمو فإنو ال يكفي . (  كىالى يىضيرًُّؾ أىثػىريه ) 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ، كما صحتو ؟ 

) فإذا طهرت فاغسلي موضع  أحيض فيو ، قاؿ   إال ثوب كاحد ، كأّنأف خولة قالت : ) َي رسػوؿ هللا ليس ِف عن أَب ىريرة 
 د .ركاه أبو داك الدـ مث صلي فيو ، قالت : َي رسػوؿ هللا ، إف َف ٮترج أثره ؟ قاؿ : يكفيك ا١تاء كال يضرؾ أثره ( . 
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رجو الًتمذم كما ذكره ا١تصنف ابن ٢تًيعىة ، كىو ضعيف ، كاٟتديث أخرجو أبو داكد كَف ٮت هكىو حديث ضعيف ، ألف يف إسناد
 رٛتو هللا .

 ىل يؤثر إذا غسل الدـ كذىب لكن بقي أثره ؟ 
 اٟتديث يدؿ على أنو يعفى عما بقي من أثر لوف دـ اٟتيض بعد االجتهاد يف الرسل .

 لقولو ) كال يضرًؾ أثريه ( .
 ( . فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ كلعمـو قولو تعاُف ) 

 ا١تعلـو أف الرىٍسل قد ال ييذىب اللوف .كألنو من 
 كأيضان : إف ٣ترد اللوف ليس خبثان ، كإ٪تا ا٠تبث عُت النجاسة ، كقد زالت فيبقى اللوف ال أثر لو .

 ىءــباب الىض
 : مقدمة

 الوضوء بضم الواك : الفعل ، كبفتحها : ا١تاء ا١تتوضأ بو .
 كىو لرة : النظافة كاإلّنرة .

  تعاُف برسل األعضاء األربعة على صفة ٥تصوصة .: التعبد  كشرعان 
 كىذا من ابب الترليب ألف الرأس ٯتسح . 
o . ] كٝتي الوضوء بذلك ، ألنو ينظف ا١تتوضئ ك٭تسنو . ] النوكم 
o . كالوضوء من أعظم شركط الصبلة 

 ق عليو .) ال يقبل هللا صبلةى أحدًكم إذا أحدث حىت يتوضأ ( متف ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 ) ال تيقبلي صبلةه برَت طيهور ، كال صدقةه من غيلوؿ ( ركاه مسلم . كٟتديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ 

 كىذا اٟتديث نص يف كجوب الطهارة للصبلة ، كقد أٚتعت األمة على أف الطهارة شرط يف صحة الصبلة . قاؿ النوكم :
:  عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِّ وىاًؾ مىعى كيلًٌ كيضيوءو  )قىاؿى ىمىٍرتػيهيٍم اًبلسًٌ أىٍخرىجىوي  (لىٍوالى أىٍف أىشيقه عىلىى أيمهيًت ألى

، كأىٍٛتىدي، كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة ى   .مىاًلكه
---------- 

 ء آخر . حرؼ امتناع لوجود ، أم : إهنا تدؿ على امتناع شيء لوجود شي ( لىٍوالى )  
 أم : أثقل . (أىٍف أىشيقه )  

 ا١تراد هبم أمة اإلجابة ، كىم من آمن بو كاتبعو . ( عىلىى أيمهيًت ) 
ىمىٍرتػيهيٍم )    أم : أللزمتهم . (ألى

وىاؾً )   اسم للعود الذم يستاؾ بو من األراؾ كغَته ، كا١تراد ىنا الفعل . ( اًبلسًٌ
 ما حكم السواؾ ؟ 

 مستحب .
فيو من الفقو أف السواؾ غَت كاجب ، كذلك أف ) لوال ( كلمة ٘تنع الشيء لوقوع غَته ، فصار الوجوب هبا ٦تنوعان :  قاؿ ا٠تطاِب

. 
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 .إبٚتاع من يعتد بو يف اإلٚتاع  ىو سنة ليس بواجب يف حاؿ من األحواؿ ال يف الصبلة كال يف غَتىا:  قاؿ النوكم
 اذكر مىت يتأكد السواؾ ؟ 

 يتأكد يف مواضع :
 ند دخوؿ ا١تنزؿ .ع -أ 

 ركاه مسلمإذا دخل بيتو بدأ ابلسواؾ ( .  قالت : ) كاف رسوؿ هللا . عن عائشة 
 عند دخوؿ ا١تنزؿ أدب  يتمثل يف حسن معاشرتو األىل فيبدأ ابلسواؾ أكؿ ما يدخل بيتو ( . ) يف تسوكو 

 عند الصبلة . -ب 
 لى أميت ألمرهتم ابلسواؾ عند كل صبلة ( متفق عليو .) لوال أف أشق ع ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 كىذا شامل لكل صبلة فرض أك نفل .
 عند قياـ الليل . -ج 

 متفق عليوإذا قاـ من الليل يشوص فاه ابلسواؾ (  كاف رسوؿ هللا   )ٟتديث حذيفة . قاؿ 
 تهجد يشوص فاه ابلسواؾ ( .يعٍت لصبلة التهجد ، كتدؿ عليو ركاية ١تسلم ) إذا قاـ لي ) إذا قاـ من الليل (

 عند ترَت رائحة الفم . -د 

 ركاه النسائي) السواؾ مطهرة للفم مرضاة للرب ( .  قالت : قاؿ النِب .عن عائشة 
 كترَته يكوف أبشياء منها : ترؾ األكل كالشرب ، كمنها : أكل مالو رائحة كريهة ، كمنها : طوؿ السكوت ، كمنها : كثرة الكبلـ .

 عند الوضوء . -ق 
 كما يف حديث الباب .

 ضوء ؟و مىت يكوف السواؾ يف ال 
 اختلف العلماء يف ٖتديد مكاف السواؾ عند الوضوء ؟

 قبل الوضوء . القوؿ األكؿ :
 لركاية ) عند كل كضوء ( .

 يف أثناء الوضوء ، كذلك عند ا١تضمضة .القوؿ الثاين : 
 لركاية ) مع كل كضوء ( ، فإف ) مع ( تفيد ا١تصاحبة .

 األكؿ ألمرين :اجح كالر 
 أنو تسوؾ أثناء الوضوء . ألنو َف ٭تفظ عنو  أكالن :
فاستيقظ كتسوؾ كتوضأ  )لصبلة الليل كفيو  جاء يف حديث ابن عباس ١تا ابت عند خالتو ميمونة ككصف قياـ النِب  اثنيان :
. )... 
 ما حكم السواؾ للصائم بعد الزكاؿ ؟ 

 قولُت ؟اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على 
 أنو مكركه . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد يف ا١تشهور كإسحاؽ .
 متفق عليو . (صائم أطيب عند هللا من ريح ا١تسك٠تلوؼ فم ال)  : قاؿ رسوؿ هللا قاؿ أَب ىريرة  ٟتديث-أ
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 كوف إال بعد الزكاؿ غالبان .كجو الداللة : أف السواؾ يزيل ىذه الرائحة اليت نشأت عن عبادة هللا ، كا٠تلوؼ ال ي
كضعفو الدارقطٍت كالبيهقي ، ، ركاه البيهقي كالدارقطٍت  .(تستاكوا ابلعشي إذا صمتم فاستاكوا ابلرداة كال) : قاؿ كٟتديث علي . قاؿ-ب

 كقاؿ اٟتافظ : إسناده ضعيف .
 : أنو غَت مكركه كأنو سنة يف كل كقت . القوؿ الثاين

 كاختار ىذا القوؿ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم . كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك
 فهذه األحاديث َف تقٌيد ذلك بوقت معُت ال للصائم كال لرَته . ) مع كل صبلة (يضان يف حديث ) مع كل كضوء ( كأ لقولو  -أ

 ) السواؾ مطهرة للفم مرضاة للرب ( . كلعمـو قولو -ب
 .٥تصوصة ، فأشعر ٔتطلق شرعيتو  قت معُت ، كال ْتالةكقد أطلق السواؾ كَف ٮتصو بو  : قاؿ الشوكاين

 م .ركاه أبو داكد كالًتمذماال أحصي يتسوؾ كىو صائم ( .  قاؿ : ) رأيت رسوؿ هللا  كعن ربيعة بن عامر -ج
 كقد رجحو من الشافعية ابن عبد السبلـ ، كالنوكم كا١تزٓف . ىو الراجحكىذا القوؿ 

  ؿ ) أنو مكركه ( ؟ما اٞتواب عن أدلة القوؿ األك 
 اٞتواب :

 أما حديث ) إذا صمتم فاستاكوا ابلرداة ( فحديث ضعيف .
 . ( فبل يسلم االستدالؿ بو : حديث ) ٠تلوؼ فم الصائم ..أما ك 

 ألف خلوؼ فم الصائم ليس سببو األسناف بل خلو ا١تعدة من الطعاـ . أكالن :

 ًتؾ السواؾ ألجل إبقاء رائحة الفم . أننا لسنا ٔتتعبدين هبذه الرائحة ، فبل ي اثنيان :

 ؟  ىل ٭تصل على السنة من يتسوؾ بغَت السواؾ 

 فيو خبلؼ :
 ال يصيب السنة من استاؾ أبصبعو أك ٓترقة . قيل :

 ألف الشرع َف يرد بو كال ٭تصل بو اإلنقاء .
 يصيب السنة . : كقيل

 ] قالو يف ا١ترٍت [ . ل من السنة للعجز عن كثَتىا .يصيب السنة بقدر ما ٭تصل من اإلنقاء ، كال يًتؾ القليكقيل : 

 الراجح . كىذا القوؿ ىو
 ىل يستاؾ ابليد اليسرل أـ ابليد اليمٌت ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 ابليمٌت . القوؿ األكؿ :
 . كاختيار ابن قدامة كغَته من اٟتنابلة، كبعض الشافعية كابن ا١تلقن 
 نَّة طاعة  عزَّ كجلَّ فبل تكوف ابليسرل .ألنَّو سنَّة ، كالسَّ  
 كاف يعجبو التيامن يف تنعلو كترجلو كطهوره كيف شأنو كلًٌو ( متفق عليو .   أفَّ النِب )ففي حديث عائشة  
 .(  كسواكو كزاد أبو داكد ) 

 أنو يستاؾ ابليسرل . القوؿ الثاين :
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كقاؿ بو شيخ اإلسبلـ كالعبلمة ابن ابز، لكن يركف أف يبدأ ابٞتهة  كىذا مذىب الشافعية، كا١تشهور من مذىب اٟتنابلة،
 .اليمٌت من الفم

 . ألنو من ابب إزالة األذل
كىل يسوغ اإلنكار   ؟ ىل ىو ابليد اليسرل أكِف من اليد اليمٍت أك ابلعكس  :  سيًئلى شيخ االسبلـ ػ رىٛتو هللا ػ عن السواؾكقد 

  ؟ أفضلكأٯتا   ؟ على من يستاؾ ابليسرل

اٟتمد  رب العا١تُت، األفضل أف يستاؾ ابليسرل، نص عليو اإلماـ أٛتد يف ركاية ابن منصور الكىٍوسىج، ذكره عنو يف مسائلو 
كما علمنا أحدنا من األئمة خالف يف ذلك؛ كذلك ألف االستياؾ من ابب إماطة األذل، فهو كاالستنثار كاالمتخاط؛ ك٨تو ذلك 

األذم كاجبها كمستحبها  ، كذلك ابليسرل، كما أف إزالة النجاسات كاالستجمار ك٨توه ابليسرل، كإزالة٦تا فيو إزالة األذل
 ل .ابليسر 

  .إف تسوؾ لتطهَت الفم فيكوف ابليسار، كإف تسوؾ لتحصيل السنة تسوؾ ابليمٌت : القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ بعض ا١تالكية .

 كهللا أعلم .

  أثناء الصالة ؟ما رأيك ٔتن ٬تعل السواؾ بيده 
 كاف ٬تعلو بُت أصابعو أثناء الصبلة .  جعل السواؾ يف يده أثناء الصبلة ىذا خطأ كَف يرد أف النِب 

  يف اٟتديث شدة شفقتو  ِبمتو ، كحرصو عليهم ، اذكر بعض صور شفقتو كرٛتتو ِبمتو ؟ 
o  حرصو . على أمتو يـو القيامة 

 اس بعضهم يف بعض ػ مث ذكر ٣تيئهم إُف األنبياء ػ فقاؿ : : ) إذا كاف يـو القيامة ماج الن قاؿ 
فيأتونٍت فأقوؿ : أّن ٢تا ، فاستأذف على رَب فيؤذف ِف كيلهمٍت ٤تامد أٛتده هبا ال ٖتضرٓف اآلف فأٛتده بتلك اامد كأخر لو 

رب ، أميت أميت ... اٟتديث ( .  ساجدان ، فيقاؿ : َي دمحم ، ارفع رأسك كقل يسمع لك كسل تعط كاشػفع تشػفع ، فأقوؿ : َي
 ركاه البخارم كمسلم

 : اللهم سلم سلم . كدعول األنبياء يومئذ
o . حرصو على ىداية أمتو 

إف  ):  كقوؿ عيسى  (فمن تبعٍت فإنو مٍت  من الناس ان ربًٌ إهننَّ أضللن كثَت  )١تا تبل قوؿ هللا عز كجل يف إبراىيم :  قاؿ 
فرفع يديو كقاؿ : ) اللهم أميت أميت كبكى ، فقاؿ هللا عز كجل : َي  (ر ٢تم فإنك أنت العزيز اٟتكيم تعذهبم فإهنم عبادؾ كإف ترف

ٔتا قاؿ كىو أعلم ،  فسألو ، فأخ ره رسوؿ هللا  ج ريل اذىب إُف دمحم ػ كربك أعلم ػ فسلو : ما يبكيك ؟ فأًته ج ريل 
 ركاه مسلم  أمتك كال نسوءؾ ( . فقاؿ : َي ج ريل اذىب إُف دمحم فقل : إٌّن سنرضيك يف

o . شفقتو بنساء أمتو 

ركاه (. يف صبليت كراىية أف أشق على أمو  ، فأٝتع بكاء الصِب فإٔتوزة كأّن أريد أف أطوؿ فيهاإٓف ألقـو إُف الصبل: )  قاؿ 
 البخارم
o : كقاؿ يف اٟتج 

َي رسوؿ هللا ؟ فسكت حىت قا٢تا ثبلاثن ، فقاؿ رسوؿ  ) أيها الناس ، قد فرض هللا عليكم اٟتج فحجوا ، فقاؿ رجل : أكل عاـ
: لو قلت نعم لوجبت ، ك١تا استطعتم ، مث قاؿ : ذركٓف ما تركتكم ، فإ٪تا ىلك من كاف قبلكم بكثرة سؤا٢تم كاختبلفهم  هللا 



 ْٖ 

 سلم ركاه معلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منو ما استطعتم ، كإذا هنيتكم عن شيء فدعوه ( . 
o : كقاؿ يف الصياـ 

ك١تا صلى يف رمضاف ، كصلى ّنس بصبلتو ، ترؾ القياـ يف الليلة الثالثة أك الرابعة ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد مث 
 متفق عليو قاؿ : ) أما بعد ، فإنو َف ٮتف علي مكانكم لكٍت خشيت أف تفرض عليكم فتعجزكا عنها ( . 

 أبمتو ، كحرصو عليهم . اٟتصر ، كال شك أهنا تدؿ على شفقتو ىذه أمثلة ال يراد هبا 
          اذكر بعض الفوائد العامة يف اٟتديث ؟ 

 َف يرد دليل يصرفو . أف األصل يف األمر الوجوب ما -أ
 ا١تشقة ٕتلب التيسَت .-ب

، ُثيه غىسىلى دىعىا ًبوىضيوءو، فػىغىسىلى كىفهٍيًو  أىفه عيٍثمىافى  )كىعىٍن ٛتيٍرىافى;  -ّّ ثػىرى نػٍ ، كىاٍستػىٍنشىقى، كىاٍستػى ، ُثيه مىٍضمىضى ثى مىرهاتو ثىالى
، ُثيه اىٍلييٍسرىل ًمٍثلى ذىلً  ثى مىرهاتو ، ُثيه غىسىلى يىدىهي اىٍلييٍمٌتى ًإىلى اىٍلًمٍرفىًق ثىالى ثى مىرهاتو ، ُثيه مىسىحى ًبرىٍأًسًو، ُثيه غىسىلى رًٍجلىوي كىٍجهىوي ثىالى كى

: رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه اىلٍ  ، ُثيه قىاؿى ، ُثيه اىٍلييٍسرىل ًمٍثلى ذىًلكى ثى مىرهاتو ٍعبػىٍُتً ثىالى ا ييٍمٌتى ًإىلى اىٍلكى  .تػهفىقه عىلىٍيو مي  ( تػىوىضهأى ٨تىٍوى كيضيوًئي ىىذى
------------------------- 

ف بن خالد ، ثقة من التاىو ابن (  عىٍن ٛتيٍرىافى )    . بعُتأابى
 بفتح الواك ، كىو ا١تاء الذم يتوضأ بو ، أم : طلب ماء يتوضأ بو .(  دىعىا ًبوىضيوءو ) 
ثى مىرهاتو فػىغىسى )   كفيو : مثٌت كف ، كىي الراحة مع األصابع ، ٝتيت بذلك ألهنا تكف األذل عن البدف .(  لى كىفهٍيًو ثىالى
 أم : أدار ا١تاء يف فمو .(  ُثيه مىٍضمىضى ) 
 االستنشاؽ : جذب ا١تاء ابلنفس إُف ابطن األنف .(  اٍستػىٍنشىقى كى ) 
ثػىرى )  نػٍ  االستنثار : ىو إخراج ا١تاء من األنف .(  كىاٍستػى
الوجو مأخوذ من ا١تواجهة ، ٝتي بذلك ألنو يواجو بو ، كحده من منابت الشعر ا١تعتاد إُف ما نزؿ من اللحية (  ُثيه غىسىلى كىٍجهىوي  )

  األيذف عرضان .، كمن األذف إُف
، أم : ألنو ييرتفق بو يف اإلتكاء ك٨توه، ٝتي بذلك صل العضد من الذراع، كىو مفا١ترفق بكسر ا١تيم كفتح الفاء( ًإىلى اىٍلًمٍرفىًق ) 

 يستعاف بو .
 اب١تمسوح .يده عليو مبلولة اب١تاء ، كالباء لئللصاؽ ، ألف ا١تاسح يلصق يده  أم : أمرَّ (  ُثيه مىسىحى ًبرىٍأًسوً ) 
ٍعبػىٍُتً ًإىلى )   مثٌت كعب ، كالكعباف : عظماف ّنتئاف يف أسفل الساؽ .( اىٍلكى
اتػىوىضه  ) أم : شبو كضوئي ، كىو بضم الواك ، ألف ا١تراد بو فعل الوضوء ، كقد كرد عند أَب داكد ) توضأ (  أى ٨تىٍوى كيضيوًئي ىىذى

 مثل كضوئي ىذا ( .
  الوضوء ؟ما حكم غسل الكفُت يف بداية 

 .كىو كذلك ابتفاؽ العلماء :  قاؿ النوكمسنة ، 
 .ألهنا آلة ا١تاء :  عثيمُت قاؿ الشيخ ابن

  بوجوب ذلك ؟ ال يقاؿ١تاذا 
 كبدأ برسل الوجو ، كَف يذكر غسل الكفُت . –كما يف آية ا١تائدة   –ألف هللا ذكر الوضوء يف القرآف 
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 القياـ من النـو ، برَت خبلؼ نعلمو .قاؿ ابن قدامة : كليس غسلهما بواجب عند غَت 
 ما حكم تقدمي ا١تضمضة على االستنشاؽ ؟ 

، كىاٍستػىٍنشىقى مستحب لقولو )  كىذا مذىب ٚتهور العلماء ، فلو خالف فبل أبس . ( مثيَّ مىٍضمىضى
  

 اذكر فركض الوضوء ؟ 
 : ىيفركض الوضوء ، 

 غسل الوجو .أكالن : 

 . ُتغسل اليدين إُف ا١ترفقاثنيان : 

 مسح الرأس .اثلثان : 

 . إُف الكعبُت غسل الرجلُترابعان : 

َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإُفى الصَّبلًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإُفى اٍلمىرىاًفًق اآلية ، قاؿ تعاُف )  اكىذه األربعة تدؿ عليه
ٍعبػىٍُتً كىاٍمسىحيوا ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلى   ( .كيٍم ًإُفى اٍلكى

 الًتتيب . ) كسيأيت دليل ذلك إف شاء هللا ( .خامسان : 
 ا١تواالة . )كسيأيت دليل ذلك إف شاء هللا ( .سادسان : 

 ما الواجب يف عدد غسل أعضاء الوضوء ؟ 
 مرة كاحدة .
ف الواجب يف غسل األعضاء مرة مرة ، ىذا اٟتديث أصل عظيم يف صفة الوضوء ، كقد أٚتع ا١تسلموف على أ :  قاؿ النوكم

 . كعلى أف الثبلث سنة
 توضأ مرة مرة ( ركاه البخارم . عن ابن عباس ) أف النِب 

 توضأ مرتُت مرتُت ( ركاه البخارم . كعنو ) أف النِب 
  الوضوء ؟أعضاء ما السنة يف عدد غسل 

 ن كالرجلُت .غسل الوجو كاليدي ثبلث مرات ما عدا الرأس ، فيستحب التثليث يف
ثى مىرَّاتو  ٟتديث الباب ) ثى مىرَّاتو  ... مثيَّ غىسىلى كىٍجهىوي ثىبلى ًِ ثىبلى  ( . مثيَّ غىسىلى يىدىهي اىٍلييٍمٌتى ًإُفى اىٍلًمٍرفىًق

 ما حكم أف يغسل بعض األعضاء مرة كبعضها مرتُت كبعضها ثالاثن ؟ 
 جائز .

 مث أدخل يده فرسل كجهو ثبلاثن ، مث غسل يديو مرتُت إُف .. . ) –يف صفة الوضوء  –ففي حديث عبد هللا بن زيد 
 . ( ركاه البخارم ..ا١ترفقُت .

 قاؿ النوكم : فيو داللة على جواز ٥تالفة األعضاء ، كغسل بعضها ثبلاثن كبعضها مرتُت كبعضها مرة .
فإذا غسلت الوجو مرة، فبل ترسل اليدين كقد كرًه بعض العلماء أف ٮتالف بُت األعضاء يف العدد ،  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت :

خالف فرسل الوجو ثبلاثن ، كاليدين مرتُت ، كاألفضل أف أييت  مرتُت كىكذا ، كالصواب أنو ال يكره ، فإنو ثبت أف الرسوؿ 
 هبذا مرة ، كهبذا مرة . 

 ما حكم معاكنة ا١تتوضئ ؟ 



 َٓ 

 جائزة من غَت كراىة .
ل عٍت يف سفر فقاؿ : َي مرَتة خذ اإلدىاكة فأخذهتا ، فانطلق حىت توار  مع النِب  ٟتديث ا١ترَتة بن شعبة . قاؿ ) كنتي -أ

 فصببتي عليو فتوضأ ( متفق عليو . فقضى حاجتو ، مث جاء ...
١تا أفاض من عرفة عدؿ إُف الشعب فقضى حاجتو ، قاؿ أسامة : فجعلت أصب  كعن أسامة بن زيد ) أف رسوؿ هللا -ب

 ليو .عليو كيتوضأ ( متفق ع
ثبت أيضان يف حديث أسامة بن اٟتديث دليل على جواز االستعانة يف الوضوء ، كقد ذا ىكيف  عن حديث ا١ترَتة : قاؿ النوكم

 . يف كضوئو حُت انصرؼ من عرفة ( ) أنو صب على رسوؿ هللا  زيد 
بوضوء فقاؿ :  قالت ) أتيت النِب  ركل اٟتاكم يف ا١تستدرؾ من حديث الربٌيع بنت ميعٌوذ أهناقاؿ اٟتافظ يف الفتح : -ج

 .( اسكِب ، فسكبت عليو 
 ر ، كلكونو بصيرة الطلب قاؿ اٟتافظ : كىذا أصرح يف عدـ الكراىة من اٟتديثُت ا١تذكورين لكونو يف اٟتض

 كقد ذىب بعض العلماء إُف كراىة االستعانة أبحد ، لكنو قوؿ ضعيف .
  ألنو من ابب التعاكف على الرب كالتقول ؟ فإف قاؿ قائل : ١تاذا ال يكوف ىذا مشركعان ، 

] أنو كلما أراد أف يتوضأ طلب من ييعينو .   اٞتواب : ألف ىذه عبادة ينبري لئلنساف أف يباشرىا بنفسو ، كَف يرٍد عن النِب 
 الشرح ا١تمتع [ . 

 ىل كردت أحاديث تنهى عن االستعانة ؟ 
 ستعانة . ] قالو النوكم [ .أحاديث ليست بثابتة النهي عن االىذا جاء يف 
  أحد( ركاه ابن ماجو كىو ضعيف .ال يكل طهوره إُف كاف رسوؿ هللا حديث ابن عباس قاؿ )منها: 
، كاف يناكؿ ا١تسكُت يكلهما إُف أحد من أىلو خصلتاف َف يكن رسوؿ هللا عباس بن عبد الرٛتن ا١تدٓف قاؿ )ال : حديثكمنها

 كاه ابن أَب شيبة كىو حديث ضعيف .( ر ٮتمرهه، كيضع الطهور من الليل ك بيد
 ما حكم من مل يستطع التطهر إال ابالستعانة ؟ 

 إذا َف ٯتكنو التطهر إال ابالستعانة فهنا ٕتب االستعانة .
 قاؿ النوكم : إذا َف يقدر على الوضوء لزمو ٖتصيل من يوضئو إما مت رعان كإما أبجرة ا١تثل إذا كجدىا ، كىذا ال خبلؼ فيو .

 ضوء على ثالث مرات ؟و ما حكم الزايدة يف ال 
 حراـ ، فإف َف تكن حرامان فهي مكركىة جدان .

 كلو َف يزد على ثبلث .  ألف فعل النِب -أ
فقاؿ َي رسوؿ هللا كيف الطهور؟ فدعاء ٔتاء يف إّنء  كٟتديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ) أف رجبلن أتى النِب -ب

سل كجهو ثبلاثن ، مث غسل ذراعيو ثبلاثن ، مث مسح برأسو ... مث غسل رجليو ثبلاثن ثبلاثن مث قاؿ : ىكذا فرسل كفيو ثبلاثن ، مث غ
 الوضوء فمن زاد على ىذا فقد أساء كظلم ( ركاه أبو داكد .
 قاؿ أٛتد كإسحاؽ : ال يزيد على الثبلث إال رجل مبتلى .

 ثبلث أف أيمث .كقاؿ ابن ا١تبارؾ : ال آمن إذا زاد يف الوضوء على ال
 ضوء ؟و ما حكم صالة ركعتُت بعد ال 

 سنة ، كفيها فضل عظيم ، كىو مرفرة الذنوب .



 ُٓ 

: رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًَّ فإف يف اٟتديث زَيدة )...  ا مثيَّ قىاؿى مث قاؿ : من توضأ ٨تو كضوئي ىذا ، مث صلى  ، تػىوىضَّأى ٨تىٍوى كيضيوًئي ىىذى
 ال غفر لو ما تقدـ من ذنبو ( .ركعتُت ال ٭تدث فيهما نفسو إ

 كىذا الثواب ا١توعود بو مرتب على األمرين :
 كضوؤه على الكيفية ا١تذكورة . األكؿ :
صبلة ركعتُت عقب الوضوء ابلوصف ا١تذكور ) ال ٭تدث فيهما نفسو ( أم : ال يسًتسل مع النفس مع إمكاف دفعو  الثاين :

 عو فهو معفو عنو .كقطعو ، أما ما يهجم على النفس كيتعذر دف
 حديث النفس ينقسم إىل قسمُت :فائدة : 

 حديث نفس يهم على اإلنساف فيدفعو فهذا ال يضره . -أ 

 حديث نفس يستمر كيسًتسل معو فهذا ٭ترمو من فضل الوضوء كفضل ىاتُت الركعتُت بعده كما يًتتب على ذلك من ا١ترفرة . -ب 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ليل على فضل الصبلة عقب الوضوء .اٟتديث د 
o  على االعتناء بتعلم آداب الوضوء كشركطو كالعمل بذلك .دليل اٟتث 
o . التعليم ابلفعل ، لكونو أبلغ ، كأضبط يف إيصاؿ العلم للمتعلم 
o . فضل نشر العلم كتبليرو 

:  يف ًصفىًة كيضيوًء اىلنهيبًٌ  كىعىٍن عىًليٌو  -ّْ  .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيد ى  (ًسًو كىاًحدىةن. كىمىسىحى ًبرىأٍ  )قىاؿى
---------------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

ّنى عىًليّّ )عىٍن عىٍبًد خىٍَتو ، قىاؿى  ءو ، فى ، ًإالَّ لًيػيعىلًٌمىنىاييرًيدي ، فػىقيٍلنىا مىا يىٍصنىعي اًبلطَّهيوًر كىقىٍد صىلَّى مىا كىقىٍد صىلَّى فىدىعىا ًبطىهيورو  أىًتى أييتى إبًًّنى
ثػىرى  ٍيًو ثىبلىاثن ، مثيَّ ٘تىىٍضمىضى كىاٍستػىنػٍ ًيًنًو ، فػىرىسىلى يىدى ًء عىلىى ٯتى ثىبلىاثن ، فىمىٍضمىضى كىنػىثػىرى ًمنى اٍلكىفًٌ الًَّذم ًفيًو مىاءه كىطىٍستو فىأىفٍػرىغى ًمنى اإًلّنى

ًء  أيىٍخيذي ًفيًو ، مثيَّ غىسىلى كىٍجهىوي ثىبلىاثن ، مثيَّ غىسىلى  مىاؿى ثىبلىاثن ، مثيَّ جىعىلى يىدىهي يف اإًلّنى فىمىسىحى ًبرىٍأًسًو يىدىهي اٍلييٍمٌتى ثىبلىاثن ، كىغىسىلى يىدىهي الشًٌ
مىاؿى ثىبلىاثن ، مثيَّ قىاؿى : مىٍن سىرَّهي أىٍف يػىعٍ  مىرهةن كىاًحدىةن  ا  لىمى كيضيوءى رىسيوًؿ هللًا ، مثيَّ غىسىلى رًٍجلىوي اٍلييٍمٌتى ثىبلىاثن ، كىرًٍجلىوي الشًٌ  ( .فػىهيوى ىىذى

 ما الفرؽ بُت ا١تسح كالغسل ؟ 
 ا١تسح ال ٭تتاج إُف جرَيف ا١تاء ، بل يكفي أف يرمس يده يف اإلّنء مث ٯتسح هبا رأسو .

 كأما الرسل فبل بد من جرَيف ا١تاء .
 ا١تشركع يف الرأس ا١تسح أـ الغسل ؟ ما 

 دائمان . النِب  ا١تشركع فيو ا١تسح ، كىذا فعل
 ففي حديث الباب ) كمسح برأسو ... ( .-أ

 كيف حديث عثماف السابق ) كمسح برأسو .. ( .-ب
 عبد هللا بن زيد يف الصحيحُت ) ... مث أدخل يده فمسح رأسو ( . حديث كيف-ج
 ما اٟتكم لو غسل رأسو بدالن من مسحو ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 نو ٬تزئ .: أ القوؿ األكؿ



 ِٓ 

 ألف هللا أسقط الرىسل ٗتفيفان ، فإذا غسلو فقد اختار لنفسو ما ىو أغلظ .
 : ٬تزئ مع الكراىة . القوؿ الثاين

 كىذا ا١تذىب .
 : أنو ال ٬تزئ . القوؿ الثالث

 ألنو خبلؼ أمر هللا كرسولو .
 أنو مكركه جدان . كالصحيح

 كم مرة ٯتسح الرأس ؟ 
 لُت :اختلف العلماء يف ذلك على قو 

 يستحب التثليث . : القوؿ األكؿ
 ي .كىذا مذىب الشافع 
 ركاه مسلم توضأ ثبلاثن ثبلاثن ( .  ديث عثماف : ) أف النِب ٟت - أ

 مسح برأسو ثبلاثن ( .  ) أف النِب  ٟتديث عثماف عند أَب داكد ك  - ب

 ال يستحب التثليث . : القوؿ الثاين
 ر .كىذا مذىب اٞتمهو  
 برأسو كاحدة ( .ٟتديث الباب ) كمسح -أ

 كٟتديث عبد هللا بن زيد كفيو )... مث أدخل يده فمسح رأسو فأقبل هبما كأدبر مرة كاحدة( .-ب

ككذلك حديث عثماف السابق كغَته من األحاديث الصحيحة ، فإنو َف ييذكر هبا التثليث يف مسح الرأس كما ذكر يف غَته -ج
 من األعضاء .

، كجهو ثبلاثن، كغسل يديو ثبلاثن  فرسل ، فتوضأ النِب عن الوضوء أعرابيان سأؿ النِب ) أف كٟتديث عبد هللا بن عمرك -د
كقد جاء عند سعيد بن ،  ركاه أبو داكدكمسح برأسو ، كغسل رجليو ثبلاثن ، مث قاؿ : ىذا الوضوء فمن زاد فقد تعدل كظلم ( . 

 منصور يف ىذا اٟتديث التصريح أبنو مسح رأسو مرة كاحدة .

 وؿ توضأ أماـ األعراَب هبذه الكيفية ، فدؿ أف الرأس خارج عن بقية األعضاء ابلعدد .فالرس
 كألف الرأس مبٍت على التخفيف ، فبل يقاس على الرسل ا١تراد منو ا١تبالرة يف اإلسباغ . -ى

فيها من الزَيدة ، فالوقوؼ  : اإلنصاؼ أف أحاديث الثبلث َف تبلغ إُف درجة االعتبار حىت يلـز التمسك هبا ، ١تا قاؿ الشوكاين
على ما صح من األحاديث الثابتة يف الصحيحُت كغَت٫تا من حديث عثماف كعبد هللا بن زيد ، كغَت٫تا ىو ا١تتعُت ال سيما بعد 

 الواحدة .يف تلك الركاَيت السابقة اب١ترة تقييده 
اب١تسح ، ال إهنا على إرادة االستيعاب  ك٭تمل ما كرد من األحاديث يف تثليث ا١تسح إف صحت:  قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 .مسحات مستقلة ٞتميع الرأس ، ٚتعان بُت األدلة 
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 . ) ما اٞتواب عن أدلة القوؿ األكؿ ) ٯتسح ثالاثن 
 تص اب١ترسوؿ .أما ركاية مسلم فهي ٣تملة ، كالركاَيت األخرل بينت أف ا١تسح َف يتكرر فيحمل على الرالب ، أك أف التثليث ٮت

 مسح برأسو ثبلاثن ( فهو ضعيف . ) أف النِب  كأما حديث أَب داكد  عن عثماف
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 .ها تدؿ على أنو مسح الرأس مرة كأحاديث عثماف الصحاح كل  قاؿ أبو داكد :  
ح عنو خبلفو البتة ، كَف يصالصحيح أنو َف يكرر مسح رأسو ، بل كاف إذا كرر غسل األعضاء أفرد مسح الرأس  :  قاؿ ابن القيم

. 
 ما اٟتكمة يف أف الرأس ٯتسح كال يغسل ؟ 

، كال سيما إذا كثر إ٪تا أكجب هللا يف الرأس ا١تسح دكف الرسل ، ألف الرسل يشق على اإلنساف الشيخ ابن عثيمُت : كقاؿ 
 .الشعر ككاف يف أَيـ الشتاء 

:  - ًصفىًة اىٍلويضيوءً يف  - كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن يىزًيدى ٍبًن عىاًصمو  -ّٓ ٍيًو كىأىٍدبػىرى ًبرىٍأًسًو، فى  كىمىسىحى )قىاؿى  ميتػهفىقه عىلىٍيوً   .(أىقٍػبىلى بًيىدى
 : أى ًمٍنوي  )كىيف لىٍفظو أى ٔتيقىدهـً رىٍأًسًو، حىىته ذىىىبى هًبًمىا ًإىلى قػىفىاهي، ُثيه رىده٫تيىا ًإىلى اىٍلمىكىاًف اىلهًذم بىدى   (بىدى

------------------------- 
 اذكر لفظ حديث عبد هللا بن زيد كامالن ؟ 

ٍيًو ثىبلىاثن ،قاؿ ) ...ف عن عبد هللا بن يزيد يف صفة كضوء النِب  مثيَّ أىٍدخىلى يىدىهي ىًف التػٍَّوًر،  أىٍكفىأى عىلىى يىًدًه ًمنى التػٍَّوًر ، فػىرىسىلى يىدى
ثػىرى ثى  ٍيًو مىرَّتػىٍُتً ًإُفى فىمىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى كىاٍستػىنػٍ  اٍلًمٍرفػىقىٍُتً بلىثى غىرىفىاتو ، مثيَّ أىٍدخىلى يىدىهي فػىرىسىلى كىٍجهىوي ثىبلىاثن ، مثيَّ أىٍدخىلى يىدىهي فػىرىسىلى يىدى

ٍعبػىٍُتً مىرَّةن كىاًحدىةن ، مثيَّ  فىأىقٍػبىلى هًبًمىا كىأىٍدبػىرى مىرَّتػىٍُتً ، مثيَّ أىٍدخىلى يىدىهي فىمىسىحى رىٍأسىوي ،   ( . غىسىلى رًٍجلىٍيًو ًإُفى اٍلكى
ٍيًو ، فىأىقٍػبىلى هًبًمىا كىأىٍدبػىرى ،  مثيَّ مىسىحى رىٍأسىوي كيف ركاية ) أى ٔتيقىدهـً رىٍأًسًو ، حىىته ذىىىبى هًبًمىا ًإىلى قػىفىاهي ، ُثيه رىده بًيىدى  م٫تيىا ًإىلى اٍلمىكىاًف الهذً بىدى
أى ًمٍنوي ،  ( . لى رًٍجلىٍيوً مثيَّ غىسى  بىدى

 ما ا١تشركع يف كيفية مسح الرأس يف الوضوء ؟ 
 ا١تشركع : أف يبدأ ٔتقدـ رأسو ، فيذىب بيديو إُف قفاه مث يرد٫تا إُف ا١تكاف الذم بدأ منو .

 ة .اتفاؽ العلماء على استحباب ىذه الكيفي(  مسلم شرح) كقد ذكر النوكم رٛتو هللا يف 
 كىذه الصفة جاءت :

أى ًمٍنوي حديث الباب ) بى  كما يف  -أ أى ٔتيقىدَّـً رىٍأًسًو ، حىىتَّ ذىىىبى هًبًمىا ًإُفى قػىفىاهي ، مثيَّ رىد٫َّتيىا ًإُفى اٍلمىكىاًف الًَّذل بىدى  ( .دى
الًًو يػىتػىوىضَّأي ، فػىلىمَّا بػىلى  تػىوىضَّأى لًلنَّاًس كىمىا رىأىل رىسيوؿى اَّللًَّ ) أنو ميعىاًكيىةى هنع هللا يضر كعن  -ب غى رىٍأسىوي غىرىؼى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو فػىتػىلىقَّاىىا ًبًشمى

و ( ركاه أبو ؤىخَّرًًه ًإُفى ميقىدَّمً رًًه ، كىًمٍن مي حىىتَّ كىضىعىهىا عىلىى كىسىًط رىٍأًسًو حىىتَّ قىطىرى اٍلمىاءي أىٍك كىادى يػىٍقطيري ، مثيَّ مىسىحى ًمٍن ميقىدًَّمًو ًإُفى ميؤىخَّ 
 داكد .

اـً ٍبًن مىٍعًدم كىًربى  -ج تػىوىضَّأى ، فػىلىمَّا بػىلىغى مىٍسحى رىٍأًسًو كىضىعى كىفٍَّيًو عىلىى ميقىدَّـً رىٍأًسًو  رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ  )قىاؿى   عىٍن اٍلًمٍقدى
أى   ( ركاه أبو داكد . ًمٍنوي  فىأىمىر٫َّتيىا حىىتَّ بػىلىغى اٍلقىفىا ، مثيَّ رىد٫َّتيىا ًإُفى اٍلمىكىاًف الًَّذم بىدى

 : ىذه الكيفية ليست كاجبة 
، الرسل ابلنسبة لؤلعضاء ا١ترسولة ، فالواجب ىو حصوؿل أك ا١تسح يف الوضوء ليست كاجبةكيفية الرس: قاؿ ابن قدامة

 .رٍت(ل.)ا١تأفضل كأكم ، لكن ال شك أف اتباع الصفة الثابتة عن النِب عضاء ا١تمسوحة، أبم كيفية كانتكحصوؿ ا١تسح لؤل
 ( فإف ظاىر ىذه الركاية أنو بدأ ٔتؤخر رأسو ؟ فىأىقٍػبىلى هًبًمىا كىأىٍدبػىرى  ما اٞتواب عن ركاية ) 

 اٞتواب عن ىذه الركاية من كجوه :
 أف ) الواك ( ال تقتضي الًتتيب ، كيكوف التقدير ) أدبر كأقبل ( . أكالن :

 بلفظ ) فمسح رأسو ، فأدبر بو كأقبل ( .كيؤيد ذلك ما كرد عند البخارم من طريق سليماف بن ببلؿ 



 ْٓ 

 ] نيل األكطار [  ، فيكوف من تسميتو الفعل اببتدائو .)أدبر( البداءة ابلدبر ، كقولو ل( على البداءة ابلفعلأقب)٭تمل قولو  اثنيان :
 : أك ٭تمل على بياف اٞتواز . اثلثان 
 ما اٟتكمة من مسح الرأس على ىذه اٞتهة ؟ 

 تيعاب جهيت الرأس اب١تسح .اٟتكمة من ذلك : اس
  صفة مسح الرأس ؟ىل ا١ترأة كالرجل يف 

 نعم ، ا١ترأة كالرجل يف صفة مسح الرأس .
 ألف األصل يف األحكاـ الشرعية : أف ما ثبت يف حق الرجاؿ ثبت يف حق النساء ككذا العكس إال بدليل ٮتصص .

 ىل ٬تب تعميم الرأس اب١تسح أـ يكفي بعضو ؟ 
 أقواؿ : ل ٬تب تعميم ٚتيع الرأس أـ ال بعد اتفاقهم على مشركعية مسح ٚتيع الرأس  علىاختلف العلماء ى
 ٬تزئ مسح بعض الرأس .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب الشافعي ، كأصحاب الرأم .
 الباء للتبعيض .قالوا : م (  كامسحوا برؤكسكلقولو تعاُف )  -أ

 ركاه مسلم بناصيتو كعلى العمامة ( .  مسح كٟتديث ا١ترَتة بن شعبة : ) أف النِب -ب

مسح على ّنصيتو ، ىذا دليل على أنو ال ٬تب تعميم الرأس ، إذ لو كجب مسح ٚتيع الرأس ١تا  كجو الداللة : فكوف النِب 
 اكتفى ابلعمامة عن الباقي .

لعمامة فمسح مقدـ رأسو كَف يتوضأ كعليو عمامة قطرية ، فأدخل يده من ٖتت ا كٟتديث أنس قاؿ ) رأيت رسوؿ هللا  -ج
 ينقض العمامة ( ركاه أبو داكد .

 كجو الداللة : أنو نص صريح يف اقتصاره على مقدـ رأسو ٦تا يدؿ على جواز االقتصار على بعض الرأس يف ا١تسح .
 ٬تب استيعاب ٚتيع الرأس .القوؿ الثاين : 
 أٛتد .مالك كىذا مذىب 

أى ٔتيقىدَّ  ...ٟتديث الباب ) -أ أى ًمنٍ بىدى  و(. ـً رىٍأًسًو، حىىتَّ ذىىىبى هًبًمىا ًإُفى قػىفىاهي، مثيَّ رىد٫َّتيىا ًإُفى اىٍلمىكىاًف اىلًَّذم بىدى
يف صفة كضوئو فيو بياف ١تا أنزؿ إلينا يف كتاب ربنا من قولو تعاُف )كامسحوا برؤكسكم( فهو دليل  كجو الداللة: أف فعل النِب 

 على كجوب مسح ٚتيع الرأس .
 ، كَف ينقل عنو أنو اقتصر على بعض الرأس . ىذا ىو الذم ثبت عن النِب  أف -ب

 .اقتصر على مسح بعض الرأس  َف ينقل عن أحد أنو :  قاؿ ابن تيمية
 .قتصر على مسح بعض الرأس البتة َف يصح عنو حديث كاحد أنو ا:  قاؿ ابن القيم

 ، فيقتضي كجوب مسح ٚتيع الرأس .ى الرأس حقيقة ىو ٚتيع الرأسكمسم،  سبحانو كتعاُف ذكر مسح الرأسكألف هللا -ج
 .الصحيح  كىذا القوؿ ىو

 ما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثاين ) يكفي مسح بعضو ( ؟  
 فليست الباء للتبعيض كإ٪تا ىي لئللصاؽ . : أما اآلية

ح على بعض الرأس مع العمامة أك على العمامة ىو : فنقوؿ أنو كرد مع العمامة ، فبل يتم االستدالؿ بو ، ألف ا١تس كأما اٟتديث
 مذىب أىل اٟتديث .



 ٓٓ 

َفٍى يىًصحَّ عىٍنوي ملسو هيلع هللا ىلص يًف حىًديثو كىاًحدو أىنَّوي اقٍػتىصىرى عىلىى مىٍسًح بػىٍعًض رىٍأًسًو أىٍلبػىتَّةى ، ( : ُّٗ/ُ)(  زاد ا١تعاد)  يف قاؿ ابن القيم رٛتو هللا
 . ًو أىٍكمىلى عىلىى اٍلًعمىامىًة سىحى بًنىاًصيىتً كىلىًكٍن كىافى إذىا مى 

كلو مسح بناصيتو فقط دكف بقيَّة الرَّأس فإنَّو ال ٬تزئو ؛ لقولو تعاُف : ) ( : ُٕٖ/ُ يف "الشرح ا١تمتع" )كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 ( . ببعض رؤكسكم كَف يقل  ) ٔكامسحوا برءكسكم ( ا١تائدة/

:  -يف ًصفىًة اىٍلويضيوءً -ٍبًن عىٍمروك كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه  -ّٔ ًبرىٍأًسًو، كىأىٍدخىلى ًإٍصبػىعىٍيًو اىلسهبهاحىتػىٍُتً يف أيذينػىٍيًو، كىمىسىحى  ُثيه مىسىحى  )قىاؿى
 .حهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة ى أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كىصى  ( بٍػهىامىٍيًو ظىاًىرى أيذينػىٍيوً إبًً 
------------------------- 
 كىي رأس اإلصبع .تثنية إصبع ، كاإلصبع أحد أطراؼ الكف أك القدـ ، كا١تراد ىنا : األ٪تلة  (كىأىٍدخىلى ًإٍصبػىعىٍيوً )  
تػىٍُت )   هبا عند  تثنية سباحة ، كىي اإلصبع اليت بُت اإلهباـ كالوسطى ، قيل ٢تا ذلك : ألنو يسبح هبا ، أك ألنو يشار ( اىلسهبهاحى

 السب . 
 تثنية اإلهباـ ، كاإلهباـ ىي اإلصبع الرليظة ا٠تامسة من أصابع اليد . ( إبًًبٍػهىامىٍيوً  )
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

ءو  ، فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى هللًا كىٍيفى  أىفَّ رىجيبلن أىتىى النَِّبَّ  )عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًًٌه  الطُّهيوري فىدىعىا ٔتىاءو يًف ًإّنى
تػىٍُتً يف أيذينػىٍيًو ، كىمىسىحى فػىرىسىلى كىفٍَّيًو ثىبلىاثن ، مثيَّ غىسىلى كىٍجهىوي ثىبلىاثن ، مثيَّ غىسىلى ًذرىاعىٍيًو ثىبلىاثن ، مثيَّ مىسىحى ًبرىٍأًسًو  فىأىٍدخىلى ًإٍصبػىعىٍيًو السهبهاحى

ا اٍلويضي  اًىًر أيذينػىٍيوً إبًًبٍػهىامىٍيًو عىلىى ظى  ًطنى أيذينػىٍيًو ، مثيَّ غىسىلى رًٍجلىٍيًو ثىبلىاثن ثىبلىاثن ، مثيَّ قىاؿى : ىىكىذى تػىٍُتً ابى ا ػوءي فىمىٍن زىادى عىلىى ىى ػ، كىاًبلسَّبَّاحى ذى
 .شاذة ال تصح [  ن لكن لفظ ) أك نقص ( ] اٟتديث إسناده حس         ( . أىٍك ظىلىمى كىأىسىاءى  -أىٍك نػىقىصى فػىقىٍد أىسىاءى كىظىلىمى 

 ما حكم مسح األذنُت يف الوضوء ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 لقولو تعاُف ) كامسحوا برؤكسكم ( . كقد جاء يف اٟتديث أف األذّنف من الرأس . -أ
كىذا اٟتديث ٥تتلف يف صحتو ، لكن جاء عن ابن ، ركاه أبو داكد ألذّنف من الرأس ( . ا ) عن ابن عمر . قاؿ : قاؿ  -ب

 ركاه عبد الرزاؽ بسند صحيح عمر أنو قاؿ : ) األذّنف من الرأس ( . 
 .كإذا كانت األذّنف من الرأس فيكوف األمر ٔتسح الرأس أمران ٔتسحهما 

سلم ، فمضمض خرجت خطاَيه من فيو ... ، فإذا مسح برأسو خرجت : ) إذا توضأ العبد ا١ت كمن األدلة أيضان قولو -ج
 .ركاه مالك خطاَيه من رأسو حىت ٗترج من أذنيو ( 

 فقولو ) ... حىت ٗترج من أذنيو ( دليل على أف األذنُت من الرأس ، فيكوف حكم مسحهما مسح الرأس .
 : أف مسحهما مستحب ال كاجب . القوؿ الثاين

 لعلماء .كىذا مذىب ٚتاىَت ا
، مث قاؿ:  ، كالسياؽ يف بياف صفة كضوء النِب حيث َف يذكر ا١تسح على األذنُت ، ٟتديث عثماف يف صفة كضوء النِب -أ

 . ، كىذا الوضوء ليس فيو مسح األذنُت .من توضأ ٨تو كضوئي ىذا ..
 َف يذكر ا١تسح على األذنُت . -يف صفة الوضوء  –ككذلك حديث عبد هللا بن زيد -ب
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 أمر ٔتسح األذنُت ، كما نقل عنو ٣ترد فعل . كَف يرد يف السنة أف النِب -ج
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

 اذكر صفة ا١تسح على األذنُت ؟ 
 ىو أف يدخل إصبعيو السباحتُت يف صماخي أذنيو ١تسح ابطنهما ، كٯتسح إبهباميو ظاىر٫تا .

 .(  كمسح إباب٫تيو ظاىر إذنيو كأدخل إصبعيو السباحتُت يف أذنيو ، )ففي حديث الباب 
 كيف حديث ا١تقداـ بن معدم كرب ) مث مسح رأسو ، كأذنيو ظاىر٫تا كابطنهما ( ركاه أبو داكد .

 كيف حديث الرٌبيػٌيع ) كأبذنيػو كلتيهما ظهور٫تا كبطوهنما ( ركاه أبو داكد .
ا قىالىوي الصٍَّيمىرًمُّ : كىالسُّنَّةي أىٍف ٯتىٍسىحى ظىاًىرى٫تيىا كى  رٛتو هللاقاؿ النوكم  ًطنػيهيمىا مىا يىًلي اٍلوىٍجوى . كىذى ًطنػىهيمىا ، فىظىاًىري٫تيىا مىا يىًلي الرٍَّأسى كىابى ابى

ـي اٟتٍىرىمىٍُتً كىاٍلرىزىاِفُّ كىٚتىىاعىاته : ييٍدخً  ٍيًفيَّةي اٍلمىٍسًح فػىقىاؿى إمىا تػىيٍ كىآخىريكفى كىىيوى كىاًضحه . كىأىمَّا كى ًو يف ًصمىاخىٍي أيذينػىٍيًو كىييًديري٫تيىا عىلىى لي ميسىبًٌحى
بٍػهىامىٍُتً عىلىى ظيهيورً  رُّ اإٍلً   .  ) اجملموع ( .اأٍليذينػىٍُت  اٍلمىعىاًطًف كىٯتًي

ٍيًهمىا ، كىٯتىٍسىحى إبًً (  ا١توسوعة الفقهية) كجاء يف  بي كىاٍلمىٍسنيوفي يف مىٍسًحًهمىا أىٍف ييٍدًخل سىبَّابػىتػىٍيًو يف ًصمىاخى بٍػهىامىٍيًو ظىاًىرى٫تيىا ... كىالى ٬تًى
بي مىسٍ اأٍلذينػىٍُتً اًبٍلرىضىارًيفً  مىٍسحي مىا اٍستػىتػىرى ًمنى   .، فىاأٍلذيفي أىٍكُفى حي مىا اٍستػىتػىرى ًمٍنوي اًبلشٍَّعرً ػ؛ أًلفَّ الرٍَّأسى الًَّذم ىيوى اأٍلٍصل الى ٬تًى

 .اف ٯتسح ظاىر٫تا كابطنهما ، ككككاف ٯتسح أذنيو مع رأسو :  قاؿ ابن القيم
الوسطى كاإلهباـ يف : أف يدخل اإلنساف سبابتيو يعٍت إصبعيو ما بُت كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا: مسح األذنُت: كيفيتو

 .و الصفحة اليت تلي الرأس، كىها حىت تتأَف ، يدخلها يف الصماخ، كاإلهباـ ٯتسح بو ظاىر األذنُت، دكف أف يرصصماخ األذنُت
 أف األذنُت ٘تسحاف ٚتيعان ، كال يقدـ اليمٌت على اليسرل . فائدة :

 ىل يشرع مسح العنق ؟ 
 ال يشرع .

، بل كال ركم عنو ذلك يف حديث صحيح، أنو مسح على عنقو يف الوضوء َف يصح عن النِب قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :
 َف يكن ٯتسح على عنقو ؛ ك٢تذا َف يستحب ذلك ٚتهور العلماء كمالك بل األحاديث الصحيحة اليت فيها صفة كضوء النِب ملسو هيلع هللا ىلص

كالشافعي كأٛتد يف ظاىر مذىبهم ، كمن استحبو فاعتمد فيو على أثر يركل عن أَب ىريرة هنع هللا يضر ، أك حديث يضعف نقلو : أنو 
دلت عليو األحاديث ، كمن ترؾ مسح العنق فوضوءه مسح رأسو حىت بلغ القىذىاؿ . كمثل ذلك ال يصلح عمدة ، كال يعارض ما 

 ( . ُِٕ/٣ُِتموع الفتاكل" )       ء  .صحيح ابتفاؽ العلما
 فهو حديث ضعيف .، د ركاه أبو داك قىفىا ( مسح رأسو حىت بلغ اٍلقىذىاؿى ، كىىيوى أىكَّؿي الٍ  اٟتديث : ) أنو  كأما 

 ؽ .فهو حديث ضعيف ابالتفاقاؿ النوكم : 
 ) زاد ا١تعاد ( .ة .      يف مسح العنق حديث البت كَف يصح عنو م : بن القيكقاؿ ا

، كما دؿ على ذلك الكتاب  ا ا١تسح يكوف للرأس كاألذنُت فقط، كإ٪ت : ال يستحب كال يشرع مسح العنق كقاؿ الشيخ ابن ابز
 ة .كالسن
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ّٕ ، فىًإفه اىلشهٍيطىافى يىًبيتي  ) قىاؿى اثن ٍنًثٍر ثىالى قىظى أىحىديكيٍم ًمٍن مىنىاًمًو فػىٍليىٍستػى يػٍ ًإذىا ًاٍستػى

 .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (عىلىى خىٍيشيوًمًو 
------------------------- 

ٍنًثرٍ )   و ال يكوف استنثار إال بعد استنشاؽ.االستنثار إخراج ا١تاء من األنف ، كىذا أمر أيضان ابالستنشاؽ ، ألن ( فػىٍليىٍستػى
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 .قة لينة يف أقصى األنفعظاـ رقي :كقيلاألنف كلو ،  :كقيلأعلى األنف ،  : قيل (عىلىى خىٍيشيوًموً  يبيت)
  قولو ( ًيىًبيتي عىلىى خىٍيشيوًمو  )ىل ىو على حقيقتو أـ ال ؟ 

القلب منها ، كقد جاء يف م اليت يتوصل إُف ػافذ اٞتسأف يكوف ذلك على حقيقتو ، فإف األنف من٭تتمل :  قاؿ القاضي عياض
 . ثاؤب األمر بكظمو من أجل دخوؿ الشيطاف حينئذو يف الفمت) إف الشيطاف ال يفتح غلقان ( كجاء يف ال اٟتديث 
  .أف يكوف على االستعارة ، فإف ما ينعقد من الربار كرطوبة ا٠تياشيم قذارة توافق الشيطاف ك٭تتمل 

 كأرجح . كاألكؿ أظهر
 على ماذا يدؿ ىذا اٟتديث ؟ 

 مشركعية االستنثار ثبلاثن للمستيقظ من نـو الليل .على دليل اٟتديث 
 كضوءان ؟ ؼىل ىذا االستنثار ا١تراد بو عند الوضوء أك يشرع لو مل يصاد 

 .توضأ فليستنثر ثبلاثن...(امو فإذا استيقظ أحدكم من منذا االستنثار عند الوضوء كلفظو )يف ركاية عند البخارم قيدت ىجاء 
 ابلوضوء .كيف ركاية مسلم مطلقة غَت مقيدة 

 فإما ٭تمل ا١تطلق على ا١تقيد كيكوف األمر عند الوضوء .
 ، فيشرع االستنثار عند االستيقاظ من النـو كإف َف يصادؼ كضوءان، كاختار ىذا الشيخ ابن ابز رٛتو هللا . أك يعمل ابٟتديثُت

 ستنثار ثالاثن ؟ما العلة يف ىذا اال 
 ( كالواجب على ا١تسلم التصديق كالتسليم . فىًإفَّ اىلشٍَّيطىافى يىًبيتي عىلىى خىٍيشيوًموً  جاء يف اٟتديث تعليل ىذا األمر )

ًء حىىته يػىٍغًسلىهىا ثىالى  )كىعىٍنوي:  -ّٖ قىظى أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍوًمًو فىالى يػىٍغًمسي يىدىهي يف اىإٍلًانى يػٍ تىٍت يىدىهي ًإذىا ًاٍستػى  (اثن فىًإنهوي الى يىٍدًرم أىٍينى ابى
ا لىٍفظي ميٍسًلم و ميتػهفىقه عىلىٍيًو.   .كىىىذى

------------------------- 
  يف ىذا اٟتديث أٍمر النيب  للمستيقظ من النـو أف يغسل يديو ثالاثن قبل أف يدخلها يف اإلانء ، فهل ىذا األمر

 للوجوب أـ لالستحباب ؟
 ف العلماء يف ذلك على قولُت :اختل

 أف ذلك كاجب .  : القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أٛتد كداكد .

 ألف اٟتديث فيو أمر ، كاألمر يقتضي الوجوب .
 األمر لبلستحباب .  : القوؿ الثاين

 ] الفتح [ .                   . كىذا مذىب اٞتمهور 
يث  ) فإف أحدكم ال يدرم ... ( ألف التعليل أبمر يقتضي الشك ، فهذه لتعليل ا١تذكور ابٟتدكاستدلوا بعدـ الوجوب ، اب-أ

 قرينة صارفة عن الوجوب إُف الندب .
قالوا النجاسة ا١تقيد إزالتها ال ٬تب العد يف غسلها ، فذكر العدد يف اٟتديث يدؿ على أف ) فليغسلها ثالاثن ... (  كبقولو-ب

 األمر لبلستحباب .
 [ .]نيل األكطار ، كَف يرك أنو غسل يده يف حديث ابن عباس .الشن ا١تعلق بعد قيامو من النـو توضأ من كٟتديث أنو -ج

 لظاىر األمر .كالراجح األكؿ ، 
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  قىظى أىحىديكيٍم ًمٍن نػىٍوًموً )ما ا١تراد ابلنـو يف قولو يػٍ  ( ؟ ًإذىا ًاٍستػى
 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :

 بل فرؽ بُت نـو الليل كنـو النهار ، كرجحو الشيخ ابن ابز .ا١تراد كل نـو ، فالقوؿ األكؿ : 
 لقولو : ) من نومو ( . -أ

 .كاٞتمهور فاستحبوه عقب كل نـو أخذ بعمومو الشافعي  :  قاؿ ابن حجر
ل كللتعليل ) فإف أحدكم ال يدرم أين ابتت يده ( فإف ذلك يقتضي إبٟتاؽ نـو النهار بنـو الليل ، كإ٪تا خص نـو اللي -ب

 ابلذكر للرلبة .
 ا١تراد نـو الليل خاصة . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب أٛتد كداكد . 
 ... ( . نـو الليل) إذا استيقظ أحدكم من  ١تا جاء يف ركاية أَب داكد -أ

 كالبيتوتة ال تكوف إال ابلليل .) أين ابتت يده ... (  كلقولو  -ب
 الراجح . كىذا القوؿ ىو

 دين ثالاثن بعد االستيقاظ من النـو قبل إدخا٢تا يف اإلانء ؟ما اٟتكمة من غسل الي 
 : أف اٟتكمة معقولة كمدركة كليست معنوية .قيل 

 كىي جوالف اليد يف بدف النائم بدكف إحساس ، فقد تبلمس أمكنة من بدنو َف يتم تطهَتىا اب١تاء ، فتعلق هبا النجاسة .
 : أف ىذا تعبد ال يعقل معناه .كقيل 

، لنـو مشكوؾ فيها، ك٧تاستها أثناء الك أف اليقُت يف اليد أهنا طاىرة، كذلك أبف األحكاـ ال تبٌت على الشكعلى ذ كاستدلوا
 .] فالشارع ال أيمر ابلتطهر من تنجس مشكوؾ [ .فبل يؤمر برسلها لنجاستها ، ألف اليقُت ال ييزاؿ ابلشك ، فيكوف األمر يف ذلك تعبدَين 

من تعليل االستنثار أبف الشيطاف يبيت على  –ما تقدـ  –أف ما كرد يف ىذا اٟتديث يشبو  –ن تيمية كىو اختيار اب -:  كقيل
خيشـو اإلنساف ، فيمكن أف ا١تراد هبذا اٟتديث ما خشي من عبث الشيطاف بيد اإلنساف كمبلمستها ، ٦تا قد يؤثر على 

 النص ابالعتبار .اإلنساف ، كقد تكوف ىذه العلة من العلل ا١تؤثرة اليت شهد ٢تا 
 ؟ ما حكم ا١تاء إذا غمس يده يف اإلانء قبل غسلها 

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .كىو ابؽ على طهوريتو ، ال ينجس ، 
 هنى عن غمس اليد ، كَف يتعرض للماء . ألف النِب 

  بن جرير الط رم . بن راىوية كدمحم كحكي عن اٟتسن البصرم أنو ينجس إف قاـ من نـو الليل ، كحكي أيضان عن إسحاؽ
 .واعد الشريعة متظافرة على ذلك ، فبل ينجس ابلشك كقإف األصل يف اليد كا١تاء الطهارة، فكىو ضعيف جدان :  قاؿ النوكم

رىةى،  -ّٗ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن لىًقيًط ٍبني صىبػٍ ًلٍغ يف اىاًلٍسًتٍنشىاًؽ، ًإاله أىٍسًبٍغ اىٍلويضيوءى، كىخىلًٌٍل بػىٍُتى اىأٍلىصىاًبًع، كىابى  ) قىاؿى
 .أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة ى  (أىٍف تىكيوفى صىائًمنا 

 . (ًإذىا تػىوىضهٍأتى فىمىٍضًمٍض  ) كىأًلىِب دىاكيدى يف ًركىايىةو 
------------------------- 

 ما معٌت إسباغ الوضوء ؟ 
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 ة ترطي البدف .٢تم : درع سابرة ، إذا كانت طويلل عضو حقو ، كمنو قو أم : إكمالو كإعطاء ك
 ما حكم إسباغ الوضوء ؟ 

 إسباغ الوضوء على نوعُت :
 إسباغ كاجب . األكؿ :

 كىو ما ال يتم الوضوء إال بو ، كيراد بو غسل ال كاستيعابو .
 إسباغ مستحب . الثاين :

 اد على الواجب من الرسلة الثانية كالثالثة .كىو ما يتم الوضوء بدكنو ، كيراد بو ما ز 
 ما ا١تراد إبسباغ الوضوء يف اٟتديث ؟ 

 بعض العلماء قاؿ إف ا١تراد ابٟتديث ا١تعٌت الثآف ، كىو ما زاد على الرسلة الواجبة .
ى ؟ قاؿ : إسباغ الوضوء على الدرجات ؟ قالوا : بل أال أدلكم على ما ٯتحو هللا بو ا٠تطاَي كيرفع بو)   حلديث أ يب هريرة يف قوهل

 .( ركاه مسلم  ، ككثرة ا٠تطا إُف ا١تساجد ، ...ا١تكاره 
 أثٌت على من أسبغ الوضوء ، كبٌُت فضلو ، كىذا ال يكوف إال ابلزَيدة على قدر اإلجزاء . كجو الداللة : أف الرسوؿ 

 اذكر بعض األحاديث الواردة يف إسباغ الوضوء ؟ 
ككثرة  ما ٯتحو هللا هبا ا٠تطاَي كيرفع هبا الدرجات ؟ قالوا : بلى ؟ قاؿ : إسباغ الوضوء على ا١تكاره ،) أال أدلكم على   قاؿ

 ركاه مسلم .ا٠تطا إُف ا١تساجد ، كانتظار الصػبلة بعد الصبلة فذلكم الرابط فذلكم الرابط ( 
، كاٞتلوس يف ت: نقل األقداـ إُف اٞتمعاتفاراالدرجات كالكفارات ، كالكحديث اختصاـ ا١تؤل األعلى كفيو )... كجاء يف 

 ا١تساجد بعد الصلوات ، كإسباغ الوضوء على الكريهات ( ركاه أٛتد .
 قولو ) إسباغ الوضوء على الكريهات ( 

، فاالشتراؿ عنها فإف النفس حينئذ تطلب اٞتزعأف يكوف على حالة تكره النفس فيو الوضوء كحاؿ نزكؿ ا١تصائب ،  قيل :
 بادرة إُف الوضوء كالصبلة من عبلمات اإلٯتاف .ابلص ر كا١ت

 ا١تراد ابلكريهات ال رد الشديد .: كقيل 
ات ( كيشػهد لو أف  ة شدة ال رد ، كال ريب أف إسباغ الوضوء يف ال رد يشق على بعض الركاَيت ) إسباغ الوضوء على السَّػ ري كالس ري

 البن رجب ( .شرح حديث اختصاـ ا١تؤل األعلى ) .  النفس كتتألػم بو
 الصحيح .  كىذا القوؿ ىو

 يف اٟتديث مشركعية ٗتليل األصابع ، فهل ىذا األمر للوجوب أـ لالستحباب ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ
 كاختاره الصنعآف كالشوكآف .

 ) كخلل بُت األصابع ( كىذا أمر ، كاألمر يقتضي الوجوب . لقولو 
 : أنو مستحب إذا كصل ا١تاء إُف ما بُت األصابع . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
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لقولو تعاُف ) فاغسلوا كجوىكم ( ، قالوا : فأمر هللا ابلرىسل كىو يصدؽ على ٣ترد كصوؿ ا١تاء إُف البشرة بدكف ٗتليل ،  -أ
 كالتخليل أمر زائد ، فهو داخل يف الكماؿ .

َف يذكركا التخليل ، فاٞتمع بُت حديث لقيط كىذه األحاديث ىو ٛتلو على  الذين كصفوا كضوء النِب كألف ٚتيع  -ب
 االستحباب .

 كىذا ىو الراجح .
إذا  ككذلك ٗتليل األصابع َف يكن ٭تافظ عليو ، كيف السنن عن ا١تستورد بن شداد قاؿ ) رأيت رسوؿ هللا  قاؿ ابن القيم :

ٓتنصره ( كىذا إف ثبت فإ٪تا كاف يفعلو أحياّنن ،ك٢تذا َف يركه الذين اعتنوا بضبط كضوئو ، كعثماف توضأ يدلك أصابع رجليو 
 كعلي كعبد هللا بن زيد كالرٌبػىٌيع كغَتىم ، على أف يف إسناده عبد هللا بن ٢تيعة .

 ما ا١تراد ابألصابع ، كما كيفية ٗتليلها ؟ 
 ا١تراد أصابع اليدين كالرجلُت .

 قاؿ : ) إذا توضأت فخلل بُت أصابع يديك كرجليك ( ركاه الًتمذم . ديث ابن عباس . أف رسوؿ هللا فقد جاء يف ح
إذا توضأ يدلك أصابع رجليو ٓتنصره( ركاه  بن شداد . قاؿ )رأيت رسوؿ هللا  كقد كرد يف تفسَت التخليل يف حديث ا١تستورد

 أبو داكد كالًتمذم .
o سرل ، ألف التخليل تطهَت كإزالة قذر ، فيشرع ابليسرل .كالظاىر أف ا١تراد خنصر اليد الي 
o . كخص ا٠تنصر ألنو أقدر على إيصاؿ ا١تاء 

 كأما أصابع اليدين : فاألكمل يف ٗتليلها أف يضع بطن الكف اليمٌت على اليسرل ، كيدخل األصابع بعضها يف بعض .
 شاؽ ؟ما حكم ا١تبالغة يف االستن 

 لغ يف االستنشاؽ ( .مستحبة لرَت الصائم لقولو ) كاب
 ا١تبالرة يف ا١تضمضة كاالستنشاؽ سنة ببل خبلؼ . :كتسن ا١تبالرة أيضان يف ا١تضمضة . قاؿ النوكم

 ما معٌت ا١تبالغة يف ا١تضمضة كاالستنشاؽ ؟ 
 ا١تبالرة يف ا١تضمضة : أف يصل ا١تاء أقصى اٟتلق .

 كا١تبالرة يف االستنشاؽ : جذب ا١تاء إُف أقصى األنف .
 يقاؿ : إف ا١تبالغة لغَت الصائم كاجبة مع أف الرسوؿ قاؿ : ) كابلغ ... ( ؟ الذا ١تا 

 ذا أمر ٦تكن .ىأنو لو كاف كاجبان ١تا منعو الصػياـ ، كلوجب التحرز عن نزكؿ ا١تاء يف اٞتوؼ مع ا١تبالرة كاٞتواب : 
 اذكر ا٠تالؼ يف حكم ا١تضمضة كاالستنشاؽ ؟ 

 على أقواؿ : اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة
 ا١تضمضة كاالستنشاؽ فرضاف يف الوضوء . القوؿ األكؿ :

 .كىو مذىب ابن أَب ليلى كٛتاد كإسحاؽ :  قاؿ النوكمكىذا مذىب اٟتنابلة ، 
 ٟتديث الباب ) كإذا توضأت فمضمض ( كىذا أمر اب١تضمضة فدؿ على كجوهبا . -أ

ضأ أحدكم فليجعل يف أنفو ماءن مث لينتثر( متفق عليو ، كىذا أمر ، )إذا تو  كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ب
 كاألمر للوجوب .

 ذكر أنو فعلهما كَف يًتكهما . عليهما ، فكل من كصف كضوء النِب  مداكمة النِب  -ج
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 قاؿ ابن القيم : كَف يتوضأ إال ٘تضمض كاستنشق ، كَف ٭تفظ عنو أنو أخل بو مرة كاحدة .
 نف من الوجو ، بدليل دخو٢تما يف حده .أف الفم كاأل -د

 ا١تضمضة كاالستنشاؽ سنتاف من سنن الوضوء . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية ، كاختار ىذا القوؿ ابن ا١تنذر .

 ( . فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيمٍ لقولو تعاُف ) -أ 
، كَف يذكر منها ا١تضمضة كال االستنشاؽ ، فدؿ على عدـ فرضيتهما ،  كجو الداللة : أف هللا عٌد فركض الوضوء اليت ٬تب فعلها

 عليهما يف كضوئو . كإ٪تا على سنيتهما ١تواظبة النِب 
أف هللا أمر برسل الوجو يف الوضوء ، كىو ما ٖتصل بو ا١تواجهة دكف ابطن الفم كاألنف ، فبل ٖتصل هبما ا١تواجهة ، كىذا -ب

 شاؽ غَت كاجبُت ، إذ أهنما غَت داخلُت يف مسمى الوجو .يدؿ على أف ا١تضمضة كاالستن
)عشػر من الفطرة : ... كذكر منها ا١تضمضة كاالستنشاؽ( ركاه مسلم ، قالوا :  كٟتديث عائشة قالت . قاؿ رسوؿ هللا  -ب 

 كالفطرة ىي السنة ، كيؤيد ذلك أنو جاء يف ركاية ) عشر من السنة ( .
 ) ا١تضمضة كاالستنشاؽ سنة ( ركاه الدارقطٍت كىو ضعيف .   ما كرد عن ابن عباس . قاؿ : قاؿ -ج 

 ٬تب االستنشاؽ كحده يف الوضوء دكف ا١تضمضة . القوؿ الثالث :
 كىذا قوؿ ٚتاعة من أىل الظاىر ، منهم ابن حـز ، كىو قوؿ أَب ثور .

 كفعلو .  كاستدلوا : أف االستنشاؽ نيًقل من قولو
 يجعل يف أنفو ماءن مث لينتثر ( كىذا أمر ، كاألمر للوجوب .توضأ أحدكم فل إذا)  كما قاؿ 

 . كمن فعلو كما يف األحاديث الكثَتة اليت نقلت صفة كضوء النِب 
 ] لعلهم يضعفوف ركاية : كإذا توضأت فمضمض [ .كأما ا١تضمضة فقد نقلٍت من فعلو فقط ، كَف تنقل من أمره 

 كاالستنشاؽ . ىو القوؿ األكؿ كىو كجوب ا١تضمضة كالراجح
ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة ى  (كىافى ٮتيىلًٌلي ًٟتٍيػىتىوي يف اىٍلويضيوًء  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن عيٍثمىافى  -َْ  أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

------------------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اختلف العلماء يف صحة حديث الباب .
 لماء إُف عدـ صحة شيء من األحاديث يف ٗتليل اللحية .فذىب بعض الع

 .ال يثبت يف ٗتليل اللحية حديث  : قاؿ اإلماـ أٛتد كأبو زرعة
 .أنو خلل ٟتيتو قد تيكيلًٌم يف أسانيدىا  األخبار اليت ركيت عن النِب  : كقاؿ ابن ا١تنذر

 كم .كالنو ، كاٟتاكم ، كذىب بعض العلماء إُف تصحيحها ، كابن خزٯتة 
  كسبب التضعيف : أف حديث عثماف يف صفة الوضوء يف الصحيحُت كيف غَت٫تا كليس فيو ذكر التخليل ، كقد ركاه عن

 عثماف ٚتاعة كَف يذكركا التخليل .
 ما حكم ٗتليل اللحية إذا كانت خفيفة ؟ 

 اللحية ا٠تفيفة ٬تب غسلها كما ٖتتها من البشرة .
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( كالوجو ما ٖتصل بو ا١تواجهة ، كما ٖتت اللحية إذا كاف ابدَين  فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيمٍ  تعاُف ) ألهنا يف حكم الظاىر فيدخل يف قولو
 ٖتصل بو ا١تواجهة ، فيدخل يف حكم الوجو .

 ما حكم ٗتليل اللحية الكثيفة ؟ 
 اختلف العلماء يف حكم ٗتليلها على قولُت :

 أنو سنة . القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 كاف ٮتلل ٟتيتو .  ٟتديث الباب كشواىده ، فإف فيو أف النِب -أ
 كمن أدلة اٞتمهور على أف ٗتليل اللحية الكثيفة غَت كاجب ، كأف ابطن اللحية الكثيفة ال ٬تب غسلو : -ب
ٍرفىةن ًمٍن مىاءو ، فىمىٍضمىضى هًبىا كىاٍستػىٍنشىقى ، مثيَّ عىٍن اٍبًن عىبَّاسو رضي هللا عنهما أىنَّوي تػىوىضَّأى فػىرىسىلى كىٍجهىوي ، أىخىذى غى  ما ركاه البخارم  

ا ، أىضىافػىهىا ًإُفى يىًدًه اأٍليٍخرىل  ا رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ ، فػىرىسىلى هًبًمىا كىٍجهىوي ..أىخىذى غىٍرفىةن ًمٍن مىاءو فىجىعىلى هًبىا ىىكىذى   . مثيَّ قىاؿى : ىىكىذى
 يػىتػىوىضَّأي .
كاف كث اللحية ، فررفة كاحدة ال تكفي لرسل الوجو ، كغسل ما ٖتت اللحية ، فعلم  من اٟتديث : أف النِب داللة ككجو ال

 اكتفى برسل ظاىرىا فقط . من ذلك أنو 
كإف كانت كثيفة َف ٬تب غسل ما ٖتتها ، ، يفة تصف البشرة كجب غسل ابطنها اللحية إف كانت خف : قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا

 ليلها .كيستحب ٗت
 يكره ٗتليلها . القوؿ الثاين :

 قالوا : ألنو َف يثبت يف ٗتليل اللحية حديث .
َف تذكر ٗتليل اللحية ، كحديث عثماف يف الصحيحُت ، كحديث عبد هللا بن  كاألحاديث الصحيحة يف صفة كضوء النِب 

 من األحاديث الصحيحة . زيد فيهما ، كحديث ابن عباس يف البخارم ، كحديث علي عند أَب داكد كغَتىا
 فعن ّنفع عن ابن عمر  ) أنو كاف ٮتلل ٟتيتو ( . كلعل ٦تا يرجح االستحباب كركد ذلك عن ابن عمر ،

بي التٍَّخًليلي ؛ كى٦تٍَّن رىخَّصى يف تػىٍرًؾ التَّ قاؿ ابن قدامة :  بي ، كىالى ٬تًى ٍخًليًل اٍبني عيمىرى ، كىمىٍذىىبي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم أىفَّ ذىًلكى الى ٬تًى
اٍلعىزًيًز ًم ، كى٤تيىمَّدي ٍبني عىًليٌو ، كىسىًعيدي ٍبني عىٍبًد كىاٟتٍىسىني ٍبني عىًليٌو ، كىطىاكيسه ، كىالنَّخىًعيُّ ، كىالشٍَّعِبُّ ، كىأىبيو اٍلعىالًيىًة ، كى٣تيىاًىده ، كىأىبيو اٍلقىاسً 

 .كىاٍبني اٍلميٍنًذًر 
 .كىَفٍى يىٍذكيٍر التٍَّخًليلى  اُفى أىمىرى اًبٍلرىٍسًل ،أًلىفَّ اَّللَّى تػىعى  

 َفٍى ٭تىًٍكًو . كىأىٍكثػىري مىٍن حىكىى كيضيوءى رىسيوًؿ اَّللًَّ 
ىيٍم ، كىتػىرٍكيوي ًلذىًلكى يىديؿُّ عىلىى أىفَّ ري كىاًجبنا لىمىا أىخىلَّ بًًو يًف كيضيوءو ، كىلىٍو فػىعىلىوي يًف كيلًٌ كيضيوءو لىنػىقىلىوي كيلُّ مىٍن حىكىى كيضيوءىهي أىٍك أىٍكثػى كىلىٍو 

ًثيًف لىٍيسى ًبوىاًجبو ؛ أًلىفَّ النَِّبَّ  ليغي اٍلمىاءي مىا ٖتىٍتى شىٍعرًىىا ًبديكًف التٍَّخًليًل  غىٍسلى مىا ٖتىٍتى الشٍَّعًر اٍلكى كىافى كىًثيفى اللًٌٍحيىًة فىبلى يػىبػٍ
 ) ا١ترٍت ( . ًليًل يف بػىٍعًض أىٍحيىانًًو يىديؿُّ عىلىى اٍسًتٍحبىاًب ذىًلكى ، كىاىَّللَّي أىٍعلىمي .كىاٍلميبىالىرىًة ، كىًفٍعليوي لًلتَّخٍ 
كال ٬تب غسل ابطنها كال البشرة ٖتتو ، ىذا ىو ا١تذىب ، اللحية الكثيفة ٬تب غسل ظاىرىا ببل خبلؼ  : كقاؿ النوكم رٛتو هللا

كقطع بو ٚتهور األصحاب ، كىو مذىب مالك كأَب حنيفة كأٛتد ، و هللا الصحيح ا١تشهور ، الذم نص عليو الشافعي رٛت
.    ور أنو ٬تب غسل البشرة كىو مذىب ا١تزٓف كأَب ث ان ككجه كحكى الرافعي قوالن م ، من الصحابة كالتابعُت كغَتىكٚتاىَت العلماء 

 ) اجملموع ( .
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 ما ضابط اللحية الكثيفة كاللحية ا٠تفيفة ؟ 
  ذلك :اختلف العلماء يف

 ا١ترجع يف ذلك العرؼ ، فما عده الناس كثيفان فهو كثيف ، كما عدكه خفيفان فهو خفيف . فقيل :
 ما كصل ا١تاء إُف ٖتتو ٔتشقة فهو كثيف ، كما كاف كصوؿ ا١تاء إُف ٖتتو برَت مشقة فهو خفيف . كقيل :
 أحسنها . ] النوكم [ .ما سًت البشرة عن الناظر فهو كثيف ، كما ال فهو خفيف ، كىذا  كقيل :

 ما كيفية ٗتليل اللحية ، كىل كرد يف ذلك أحاديث ؟ 
 كالتخليل لو صفتاف : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت :

 أف أيخذ كفان من ماء ك٬تعلو ٖتتها ، كيعركها حىت تتخلل بو .األكىل : 
 أف أيخذ كفان من ماء ، كٮتللها أبصابعو كا١تشط . ] الشرح ا١تمتع [ .الثانية : 

 :كقد كردت أحاديث يف كيفية ٗتليل اللحية لكن ال يصح منها شيء 
 ركاه أبو داكد كاف إذا توضأ أخذ كفان من ماء ، فأدخلو ٖتت حنكو ، فخلل هبا ٟتيتو(.   منها : حديث أنس )أف رسوؿ هللا 

 ٖتتها ( ركاه الدارقطٍت .إذا توضأ عرؾ بعض العراؾ ، مث شبك أبصابعو من  كمنها : حديث ابن عمر ) كاف رسوؿ هللا 
 ما حكم غسل ا١تسًتسل من اللحية ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ

 كاختار ىذا الشيخ ابن عثيمُت . ألف ما اسًتسل من اللحية ٖتصل بو ا١تواجهة .
 : ال ٬تب . القوؿ الثاين

 رض الوجو كما يف حدكده .، فمحل الفالوا : ألف هللا أمر برسل الوجو ق-أ
 أخذ كفان من ماء كغسل كجهو ، كىذا القدر ال يكفي لرسل ما اسًتسل من اللحية . كألف النِب -ب

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 .كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة  رىجىوي أىٍٛتىدي،أىخٍ  (، فىجىعىلى يىٍدليكي ًذرىاعىٍيوً أىتىى بًثػيليثىٍي ميدٌو  أىفه اىلنهيبه ) كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن زىٍيدو  -ُْ

------------------------- 
ا١تد بضم ا١تيم ، كحدةي كيل شرعية ، كىي ملء كفي اإلنساف ا١تعتدؿ إذا مؤل٫تا كمد يده هبما ، كا١تد ربع الصاع (  بًثػيليثىٍي ميدٌو )  

 ابتفاؽ الفقهاء .
 ما ىو الدلك كما ىو الغىٍسل ؟ 

 ) فهو خاص ابألعضاء ا١ترسولة يف الوضوء ( . ى العضو ا١ترسوؿ مع ا١تاء .لإمرار اليد الراسلة ع الدلك :
 ى األعضاء .لاء كإسالتو ع١تكالرىٍسل : جرَيف ا

 ى العضو .لإمرار اليد علرسل ال يشًتط فيو كعلى ىذا : فالدلك غسل كزَيدة ، ألف ا
  اذكر مقدار ما كاف يتوضأ بو النيب ؟ 

 :ٌد توضأ ٔت  أنوكرد 
 متفق عليو .يرتسل ابلصاع كيتوضأ اب١تد (  ) كاف النِب  قاؿ  كما يف حديث أنس   

 :ككرد ثلثي مد 



 ْٔ 

 كما يف حديث الباب .  
 كىذا أقل ما كرد أنو توضأ بو .

 .  بو  ثلثا ا١تد ىو أقل ما كرد أنو توضأ: ف قاؿ الصنعاين
 ككرد أنو توضأ بثلث مد .

 كأما حديث : أنو توضأ بثلث ا١تد فبل أصػػل لو .:  قاؿ الصنعاين 
 . ككرد يف نصف مد

: أما حديث أنو توضأ بنصف مد فأخرجو الط رآف كالبيهقي من حديث أَب أمامة ، كيف  قاؿ الشوكاينلكنو حديث ال يصح .  
 إسناده الصلت بن دينار ، كىو مًتكؾ .

 .ليس ىناؾ شيء ٤تدد ، لكن ا١تهم ىو عدـ اإلسراؼ  كىذه الركاَيت تدؿ على أف ا١تسألة تقريبية ، كأنو
كأٚتعوا على أف ا١تاء الذم ٬تزئ يف الوضوء كالرسل غَت مقدر ، بل يكفي فيو القليل كالكثَت إذا كجد شرط :  قاؿ النوكم

 ء .كىو جرَيف ا١تاء على األعضا الرسل
 ما حكم اإلسراؼ يف ا١تاء كالوضوء ؟ 

 حراـ .
  ( .ا١تسرفُت تسرفوا إنو ال ٭تبكال لقولو تعاُف ) -أ

 ركاه أبو داكد ) فمن زاد فقد تعدل كأساء كظلم ( .  ١تا ذكر صفة الوضوء  كقاؿ رسوؿ هللا -ب

 ركاه أبو داكد ) سيكوف يف ىذه األمة قـو يعتدكف يف الطهور كالدعاء ( .   كقاؿ -ج

 ما حكم دلك أعضاء الوضوء ؟ 
 مستحب .

 ٟتديث الباب .-أ
 لك من اإلسباغ ا١تستحب .ألف ذك -ب

 كالقوؿ ابستحبابو ىو قوؿ ٚتهور العلماء .
 ىل قاؿ أحد بوجوب الدلك ؟ 

 نعم ، ذىب بعض العلماء إُف كجوب الدلك ، كىو قوؿ ا١تالكية .
 استدالالن ْتديث الباب .-أ

 كقياسان على التيمم ، ألف التيمم يشًتط فيو إمرار اليد فكذلك ىنا .-ب
  اليت تدؿ على عدـ كجوب الدلك ؟اذكر بعض األدلة 

معتزؿ َف يصل مع  لو ابلناس فلما انفتل من صبلتو إذا ىو برج : صلى النِب  حديث عمراف بن حصُت )... اٟتديث كفيو -أ 
، مث قاؿ لو ـ؟ قاؿ: أصابتٍت جنابة كال ماء، قاؿ: عليك ابلصعيد فإنو يكفيك: ما منعك َي فبلف أف تصلي مع القو ؿقا ـ،القو 

 .ركاه البخارم  ..(.١تاء: اذىب فأفرٍغو عليكحضر ا بعد أف

 .َف يطلب منو إال إفراغ ا١تاء على جسده ، كلو كاف الدلك الزمان ألخ ره النِب  فالرسوؿ 
 ) ... مث غسل سائر جسده ( .  كحديث عائشة يف صفة غسل النِب  -ب 
ثي : إ٪تا يكفيًك أف ٖتسي أفأنقضو لرسل اٞتنابة ؟ قاؿرأحديث أـ سلمة ) قالت : قلت َي رسوؿ هللا ! إٓف امرأة أشد ظفر ك  -ج 
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 ُت عليك ا١تاء فتطهرين ( ركاه مسلم .على رأسك ثبلث حثيات ، مث تفيض
 فهذا دليل على أف الدلك ليس بواجب ، كإال ١تا طهرت ٔتجرد إفاضة ا١تاء .

، فدؿ  ينت فركض الوضوء ، َف تتعرض للدلكب، ككذا األحاديث اليت كألف هللا أمر برسل أعضاء الوضوء ، كَف يتعرض للدلك -د 
 ى عدـ اشًتاطو كصحة الوضوء بدكنو .لع
 أف هللا أمر بتطهَت ىذه األعضاء ابلرىٍسل ، كالرىسل اسم إلمرار ا١تاء على ا١توضع من غَت دلك .-ىػ

اض ا١تاء عليو فوصل بو كَف مذىبنا أف دلك األعضاء يف الرسل كيف الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفقاؿ النوكم رٛتو هللا : 
وءه كغسلو ، ػٯتسو بيديو ، أك انرمس يف ماء كثَت ، أك كقف ٖتت ميزاب ، أك ٖتت ا١تطر ّنكَي ، فوصل شعره كبشره أجزأه كض

 كبو قاؿ العلماء كافة إال مالكا كا١تزٓف ، فإهنما شرطاه يف صحة الرسل كالوضوء .
حيح كلو نظائر  ) فإذا كجدت ا١تاء فأمسو جلدؾ ( كَف أيمره بزَيدة ، كىو حديث ص  ألَب ذر هنع هللا يضر كاحتج أصحابنا بقولو 

 ث .  ) اجملموع ( .كثَتة من اٟتدي
على األعضاء ، كال يشًتط كالرسل جرَيف ا١تاء يكفي يف غسل األعضاء يف الوضوء كاتفق اٞتمهور على أنو رٛتو هللا : كقاؿ 

 ) شرح مسلم ( .و .  اطكانفرد مالك كا١تزٓف ابشًت ، الدلك 
كال ٬تب عليو إمرار يده على جسده يف الرسل كالوضوء ، إذا تيقن أك غلب على ظنو كصوؿ ا١تاء إُف كقاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : 

كقاؿ مالك : ، م كاألكزاعي كالشافعي كإسحاؽ، كأصحاب الرأمٚتيع جسده . كىذا قوؿ اٟتسن كالنخعي كالشعِب كٛتاد كالثور 
 ب .   ) ا١ترٍت ( .ده إُف حيث تناؿ يده كاجإمرار ي

كأما دلك البدف يف الرسل ، كدلك أعضاء الوضوء فيو : فيجب إذا َف يعلم كصوؿ الطهور إُف ٤تلو بدكنو ، مثل ابن تيمية :  قاؿك 
 ) شرح العمدة ( .ب .   ابطن الشعور الكثيفة ، كإف كصل الطهور بدكهنا فهو مستح

  ك قياسان على التيمم ؟جوب الدلما رأيك بقوؿ من قاؿ بو 
إال ابليد ، كيتعذر يف الرالب  فقاؿ ابن قدامة : كأما قياسو على التيمم فبعيد ، ألف التيمم أمرّن فيو اب١تسح ، كا١تسح ال يكو 

 إمرار الًتاب إال ابليد .
 مىت يكوف الدلك كاجبان ؟ 

بلن ، فهنا ٬تب إمرار اليد على العضو من ابب ما ال يتم الواجب إذا كاف إ٘تاـ الوضوء يتوقف على الدلك ، كأف يكوف ا١تاء قلي
 إال بو فهو كاجب .

ؼى اىٍلمىاًء اىلهًذم أىخىذى ًلرىٍأًسًو  أىنهوي رىأىل اىلنهيبه  )كىعىٍنوي،  -ِْ خيذي أًليذينػىٍيًو مىاءن ًخالى هىًقٌي ي  (أيٍى يػٍ  .أىٍخرىجىوي اىٍلبػى
 " ٍيوً  ) ىىذىا اىٍلوىٍجًو ًبلىٍفظو  ًمنٍ كىىيوى ًعٍندى "ميٍسًلمو رى فىٍضًل يىدى  .كىىيوى اىٍلمىٍحفيوظ ي  ( كىمىسىحى ًبرىٍأًسًو ٔتىاءو غىيػٍ

------------------------- 
ؼى اىٍلمىاًء اىلهًذم أىخىذى ًلرىٍأًسوً )   خيذي أًليذينػىٍيًو مىاءن ًخالى سلم ىي افوظة ، كحكم ىذه الركاية شاذة ، كالركاية الثانية اليت عند م(  أيٍى

 الشاذ الرد .
  ألذنُت ؟لىل يشرع أخذ ماء جديد 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 يشرع ذلك .القوؿ األكؿ : 
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 كىذا مذىب الشافعي كمالك كركاية عن أٛتد .
ؼى اىٍلمىاءً  أىنَّوي رىأىل اىلنَِّبَّ لركاية البيهقي )-أ  ( . اىلًَّذم أىخىذى لًرىٍأًسوً  أيىٍخيذي أًليذينػىٍيًو مىاءن ًخبلى

 ( كصححو البيهقي. ف أيخذ ا١تاء إبصبعيو ألذنيوأنو كا يف ا١توطأ عن ّنفع عن ابن عمر ) ك١تا ركاه مالك-ب
 أنو ال يشرع ، كإ٪تا ٯتسحاف ابلبلل ا١تتبقي بعد مسح رأسو . القوؿ الثاين :

 ه ابن ا١تنذر كابن تيمية كالشيخ ابن ابز .نيفة ، كنسب إُف ٚتهور العلماء  كاختار كىذا مذىب أَب ح
 أخذ ماء جديدان ألذنيو .  أنو َف يثبت أنو  -أ 

 أخذ ألذنيو ماء جديدان . كلهم َف يذكركا أف النِب    كالذين نقلوا صفة كضوء النِب -ب
 أخذ ٢تما ماء جديدان ، كإ٪تا صح ذلك عن ابن عمر . كَف يثبت أنو  :  قاؿ ابن القيم

 كىذا اٟتديث ال يصح مرفوعان لكنو اثبت عن ابن عمر موقوفان . ، ركاه أبو داكد ) األذّنف من الرأس (   ؿ قوؿ الرسو  -ب 

مسح برأسو كأدخل إصبعيو السباحتُت يف أذنيو كمسح  ) أف النِب  عمرك الذم أخرجو أبو داكد  تقدـ حديث عبد هللا بن -ج 
 دان ألذنيو .إبهباميو ظاىر أذنيو ( كَف يذكر أنو أخذ ماءن جدي

 : ، كأما الرد على أصحاب القوؿ األكؿ الصحيح كىذا القوؿ ىو
 فاٞتواب عنها من كجهُت :أما ركاية البيهقي 

يعٍت بعد ما غسل يده اليمٌت مث مسح برأسو ٔتاءو غَت فضل يديو (  ) أنو شاذة ، كأف افوظ ركاية مسلم  أهنا أكالن :
 سو كليس لؤلذنُت .اليسرل أخذ لرأسو ماءن جديدان لرأ

 كعلى فرض صحتو فهو ٤تموؿ على أنو َف يبق يف يديو بلل من رأسو . اثنيان :
 أخذه ألذنيو ماء جديدان . قاؿ ابن ا١تنذر : كغَت موجود يف األخبار الثابتة اليت فيها صفة كضوء النِب 

  ٍيوً  كىمىسىحى ًبرىٍأًسوً ) –ركاية مسلم  –على ماذا يدؿ حديث عبد هللا بن زيد رى فىٍضًل يىدى  ( ؟ ٔتىاءو غىيػٍ
 يدؿ على أف مسح الرأس يكوف ٔتاء جديد غَت فضل يديو ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 ألف اليد عضو مستقل ، كالرأس عضو مستقل .-أ
 . (ل يده يف اإلّنء فمسح برأسو ... ػ) ... مث أدخ –يف صفة الوضوء  –خارم حديث عبد هللا بن زيد عند البكيف -ب
 اذكر الكيفية ا١تشركعة يف كيفية أخذ ا١تاء الذم ٯتسح بو الرأس ؟ 

 فضها كٯتسح ٔتا فىضىل رأسو .نأف أيخذ بيده اليمٌت قبضة من ا١تاء مث يالصفة األكىل : 
ديث كفيو : مث قبض قبضة من ٟتيتوضان ؟ ... ا ) أال ٖتبوف أف أريكم كيف كاف رسوؿ هللا  ؿجاء يف حديث ابن عباس قا

 ا١تاء ، مث نفض يده مث مسح هبا رأسو كأذنيو ... ( ركاه أبو داكد .
 أف يررؼ غرفة بيده اليمٌت مث يتلقاىا بشمالو حىت يضعها على رأسو من غَت نفض يديو .الصفة الثانية : 

ماءو فتلقاىا بشمالًو يتوضأ ،، فلما بلغ رأسىو غىرىؼ غيرفةن من  جاء يف حديث معاكية ) أنو توضأ للناس كما رأل رسوؿ هللا 
 . ( ركاه أبو داكد .ا على كسط رأسو حىت قطر ا١تاء ..حىت كضعه
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: ٝتىً  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ّْ :  رىسيوؿى اىَّللًه  ٍعتي قىاؿى تيوفى يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة غيراا ٤تيىجهًلُتى، ًمٍن أىثىًر اىٍلويضيوًء،  )يػىقيوؿي ًإفه أيمهيًت أيٍى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلم و  (ًاٍستىطىاعى ًمٍنكيٍم أىٍف ييًطيلى غيرهتىوي فػىٍليػىٍفعىٍل  فىمىنٍ 

------------------------- 
 أمة اإلجابة ، كىم ا١تسلموف ، كقد تطلق أمة كيراد هبا أمة الدعوة ، كليست مرادة ىنا . ( ًإفه أيمهيًت )  
، لت يف اٞتماؿ كالشهرة كطيب الذكر، مث استعمة ١تعة بيضاء تكوف يف جبهة الفرس، كأصل الرر أم ذك غرة ٚتع أغر ، ( غيراا )

، ككانوا على ىذه لوصف ، أم أهنم إذا دعوا على رؤكس األشهاد نودكا هبذا ا النور الكائن يف كجوه أمة دمحم كا١تراد ىنا : 
 الصفة .

 النور .كا١تراد ىنا : ض يكوف يف ثبلث قوائم من قوائم الفرس ، من التحجيل ، كىو بيا ( ٤تيىجهًلُتى  )
 ) من ( للتعليل ، كأثر الشيء : ما يعقبو ّنشئان عنو .(  ًمٍن أىثىًر اىٍلويضيوءً ) 
 اذكر بعض األدلة على فضل الوضوء ؟ 
يدعوف يـو القيامة من بُت األمم ، ككجوىهم  م : أهنم ( أًإفَّ أيمَّيًت أيىٍتيوفى يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة غيرِّا ٤تيىجًَّلُتحديث الباب ) -أ

 كأيديهم تتؤلأل نوران كبياضان من آاثر الوضوء .
 ) الطهور شطر اإلٯتاف ( ركاه مسلم . كقاؿ -ب
لىهىا ًمنى مىا ًمًن اٍمرًئو ميٍسًلمو ٖتىٍضيريهي صىبلىةه مىٍكتيوبىةه فػىييٍحًسني كيضيوءىىىا كىخيشيوعىهىا كىريكيوعىهىا )  كقاؿ -ج ًإالَّ كىانىٍت كىفَّارىةن ًلمىا قػىبػٍ

 ( ركاه مسلم . الذُّنيوًب مىا َفٍى يػيٍؤًت كىًبَتىةن كىذىًلكى الدٍَّىرى كيلَّوي 
اًء فػىرىسىلى كىٍجهىوي خىرىجى ًمٍن كىٍجًهًو كيلُّ خىًطيئىةو نىظىرى  -أىًك اٍلميٍؤًمني  -ًإذىا تػىوىضَّأى اٍلعىٍبدي اٍلميٍسًلمي ) كقاؿ -د نػىٍيًو مىعى اٍلمى أىٍك  -ًإلىيػٍهىا ًبعىيػٍ

اًء  اهي مىعى اٍلمىاًء  -مىعى آًخًر قىٍطًر اٍلمى تػٍهىا يىدى ٍيًو كيلُّ خىًطيئىةو كىافى بىطىشى ٍيًو خىرىجى ًمٍن يىدى فىًإذىا  -أىٍك مىعى آًخًر قىٍطًر اٍلمىاًء  -فىًإذىا غىسىلى يىدى
تػٍهىا رًٍجبلىهي مىعى اٍلمىاًء غىسىلى رًٍجلىٍيًو خىرىجىٍت كيلُّ خىًطي  ركاه مسلم .( حىىتَّ ٮتىٍريجى نىًقيِّا ًمنى الذُّنيوبً  -أىٍك مىعى آًخًر قىٍطًر اٍلمىاًء  -ئىةو مىشى

 ىل الوضوء من خصائص ىذه األمة أـ كاف موجودان يف األمم السابقة ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 ص ىذه األمة .: أف الوضوء من خصائ القوؿ األكؿ
 ٟتديث الباب .

 خص الررة كالتحجيل هبذه األمة ، كلو كاف الوضوء لرَتىم لثبت ٢تم ما ثبت ٢تذه األمة . كجو االستدالؿ : أف النِب 
 كأيضان جاء يف ركاية ) ... سيما ليست ألحدكم .... ( ركاه مسلم .

 ١تخصوص هبا الررة كالتحجيل .أف الوضوء ليس من خصائص ىذه األمة ، كإ٪تا ا القوؿ الثاين :
 . كرجح ىذا القوؿ اٟتافظ ابن حجر

، ك من ا١تلوؾ أك جبار من اٞتبابرة، فيها مل)ىاجر إبراىيم بسارة، كدخل هبا قرية : قاؿ رسوؿ هللا ٟتديث أَب ىريرة قاؿ -أ
 .البخارم ركاه ( توضأ كتصلي ...تفقامت ، أف أرسل إٌِف هبا، فأرسل هبا، فقاـ إليها فأرسل إليو

) كاف رجل يف بٍت إسرائيل يقاؿ لو جيرىٍيج يصلي ، فجاءتو أمو فدعتو فأىب  كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب
 أف ٬تيبها .... اٟتديث كفيو : فتوضأ كصلى ، مث أتى الربلـ ، فقاؿ: من أبوؾ ؟ قاؿ: الراعي ( ركاه البخارم .

 األنبياء قبلي ( ركاه ابن ماجو كىو ضعيف .) ىذا كضوئي ككضوء  ج كلقولو 



 ٖٔ 

 كإ٪تا خصت بو ىذه األمة الررة كالتحجيل .، الراجح كىذا القوؿ ىو 
  ؟ما حكم إطالة الغرة كالتحجيل ] ٣تاكزة احملل ا١تفركض [ يف الوضوء 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 أف ذلك مستحب .القوؿ األكؿ : 

 ة كالركاية ا١تشهورة عن أٛتد .كىذا مذىب الشافعي كاٟتنفي
 ل ( .فىمىٍن ًاٍستىطىاعى ًمٍنكيٍم أىٍف ييًطيلى غيرَّتىوي فػىٍليػىٍفعى ٟتديث الباب )  -أ

 كلفعل أَب ىريرة كما ثبت عنو ذلك . -ب

 ر .حجركاه أبو عبيد إبسناد صحيح كما قاؿ اٟتافظ ابن كلفعل ابن عمر فقدكاف يرسل العضدين كالساقُت .  –ج 
 : أف ذلك ال يشرع .الثاين  القوؿ

 اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم كالسعدم .ك كىذا مذىب مالك كأٛتد يف ركاية 
أف ٣تاكزة ٤تل الفرض بدعول أهنا عبادة دعول ٖتتاج إُف دليل ،كحديث الباب ال يدؿ عليها ، كإ٪تا يدؿ على نور أعضاء -أ

 الوضوء يـو القيامة .
َف يذكركا إال أنو يرسل الوجو كاليدين إُف ا١ترفقُت كالرجلُت إُف الكعبُت ، كما كاف ليًتؾ  لوضوء النِب  أف كل الواصفُت-ب

 الفاضل يف كل مرٌة من كضوئو .

الصحيح أنو ال يستحب ٣تاكزة ٤تل الفرض يف طهارة ا١تاء ، ألف هللا تعاُف ذكر حٌد الوضوء إُف :  قاؿ الشيخ السعدم رٛتو هللا
 حد منهم أنو فعل ذلك كال رغب فيو .َف يذكر أ كالكعبُت ، ككل الواصفُت لوضوء النِب  ا١ترفقُت

 أف الزَيدة تؤدم إُف كوف غَت ا١تأمور بو مأموران بو ، كالعضد فإنو ليس من أعضاء الوضوء .-ج
 أف الررة ال ٯتكن إطالتها ، فإهنا ٥تتصة ابلوجو ، فإذا دخلت يف الرأس ال تسمى غرة . -د

 الراجح . ذا القوؿ ىوكى
  ) ؟ما اٞتواب عن أدلة القوؿ األكؿ ) مشركعية الغرة كالتحجيل 

 ح ذلك ابن حجر كابن القيم .ػكما رج  ( فهي مدرجة من كبلـ أَب ىريرة ال من كبلـ النِب أما قولو )فمن استطاع ...
ا١ترفقُت كالكعبُت ، كلكن أاب ىريرة كاف يفعل ذلك  أنو ٕتاكز كأما فعل أَب ىريرة ، فقد قاؿ ابن القيم : َف يثبت عن النِب 

  .كيتأكؿ حديث إطالة الررة 
أنو غسل يديو حىت أشرع يف العضدين ، كرجليو حىت أشرع يف الساقُت ، فهو إ٪تا  كأما حديث أَب ىريرة يف صفة كضوء النِب 

 لة .يدؿ على إدخاؿ ا١ترفقُت كالكعبُت يف الوضوء ، كال يدؿ على مسألة اإلطا
 اذا ٝتي يـو القيامة بذلك ؟١ت 
 ألف الناس يقوموف من قبورىم .-أ

 ( . يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي لًرىبًٌ اٍلعىالىًمُتى قاؿ تعاُف )
 لقياـ األشهاد .-ب

 ( . كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي )  قاؿ تعاُف 
 لقياـ ا١تبلئكة .-ج

 .... ( . كىةي صىٌفان يػىٍوـى يػىقيوـي الرُّكحي كىاٍلمىبلئً قاؿ تعاُف ) 



 ٔٗ 

 أطلقت األمة يف القرآف على عدة معاف اذكرىا ؟ 
 ٔتعٌت الطائفة .-أ

 ... ( . كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن كما قاؿ تعاُف ) 
 ككما يف ىذا اٟتديث . 

 ٔتعٌت اإلماـ .-ب

ًنيفان فَّ إًبٍػرىاًىيمى كىافى أيمَّةن قىانًتان َّللًَّ كما قاؿ تعاُف ) إً   ( .  حى
 ٔتعٌت ا١تلة .-ج

ءىّنى عىلىى أيمَّةو كقولو تعاُف عن ا١تشركُت )   ... ( . ًإّنَّ كىجىٍدّنى آابى
 ٔتعٌت الزمن .-د

 ... ( .كىادَّكىرى بػىٍعدى أيمَّةو كما قاؿ تعاُف )
ٍأنًًو كيلًٌ ًلًو، كىتػىرىجًُّلًو، كىطيهيورًهً نػىعُّ يػيٍعًجبيوي اىلتػهيىمُّني يف تػى  كىافى اىلنهيبُّ   )قىالىٍت: . كىعىٍن عىاًئشىةى  -ْْ  .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (ًو ، كىيف شى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ْٓ  .أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة ى  (ًإذىا تػىوىضهٍأِتيٍ فابدأكا ٔتىيىاًمًنكيٍم  ) قىاؿى

------------------------- 
 أم : يسره كيرضيو ، كيف لفظ ) ٭تب التيمن ( .( يػيٍعًجبيوي )  

 ( أم : االبتداء ابليمُت قبل الشماؿ . اىلتػهيىمُّني ) 
 . أم : يف لبس نعلو(  تػىنػىعًُّلوً ) 
 أم : تسريح شعره كدىنو كٕتميلو .(  كىتػىرىجًُّلوً )  

 كالرسل .: فعل الطهارة يف الوضوء  بضم الطاء ، أم(  كىطيهيورًهً ) 
ٍأنًًو كيلًٌوً )  .ىذا تعميم بعد ٗتصيص، لكن ىذا العمـو ٥تصوص ٔتثل دخوؿ ا٠تبلء كاالستنجاء كغَت ذلك ٦تا يستقبح( كىيف شى
 ما حكم البداءة ابليمُت يف الوضوء ؟ 

 مستحب .
 . الفضل كمت كضوؤه فاتو خالفها فإنو ، منى أف تقدٔف اليمُت يف الوضوء سنةأٚتع العلماء عل:  قاؿ النوكم

ال خبلؼ بُت أىل العلم فيما علمناه يف استحباب البداءة ابليمُت كأٚتعوا على أنو ال إعادة على من بدأ :  كقاؿ يف ا١تغٍت
 . بيساره قبل ٯتينو

 . ، كحديث أَب ىريرة من قولو  ألحاديث الباب : فحديث عائشة : من فعلو 
 الوضوء خاص ؟ التيامن ِبم أعضاء 
 التيامن ابلوضوء خاص ابألعضاء األربعة فقط ، ك٫تا : اليداف كالرجبلف . 

كاحدة ، ألهنما عضواف مرة .. كاألذّنف ٯتسحاف أما الوجو فالنصوص تدؿ على أنو ال تيامن فيو . : قاؿ الشيخ دمحم رٛتو هللا
 من عضو كاحد .

 مت عائشة ْتبو للتيمن ؟لكيف ع 
 ا ، أك ابلقرائن .علمت إبخباره ٢ت



 َٕ 

  ظاىر اٟتديث أف النيب  كاف يبدأ ابليمُت يف كل شيء ، فهل ىذا الظاىر مراد ؟ 
ال ، كإ٪تا ا١تراد البداءة ابليمُت فيما كاف من ابب التكرٔف ، كاألخذ كاإلعطاء ، كلبس الثوب ، كدخوؿ ا١تسجد ، كلبس النعاؿ 

 دخوؿ ا٠تبلء ، كا٠تركج من ا١تسجد ، كاالستنجاء ، كخلع الثوب ك٨توىا .ك٨توىا ، كما كاف ٓتبلؼ ذلك فإنو يبدأ ابليسار ك
 كالقاعدة يف ذلك :

كقص األظافر ىذه قاعدة مستمرة يف الشرع ، كىي أف ما كاف من ابب التكرٔف كالتشريف ، كلبس الثوب كتقليم  : قاؿ النوكم
ن فيو ، كأما ما كاف بضده ، كدخوؿ ا٠تبلء كا٠تركج من الشارب كترجيل الشعر ... كغَت ذلك ٦تا ىو يف فعلو يستحب التيام

 لع الثوب ... فيستحب التياسر فيو.ا١تسجد كاالمتخاط كاالستنجاء كخ
 أمثلة : ا٠تركج من ا٠تبلء ، كلبس النعاؿ ، كلبس الثوب ك٨تو ذلك ابليمُت .

 كدخوؿ ا٠تبلء ، كاالستنجاء ، كخلع الثوب ، ىذه ابلشماؿ .
 ث اليت كردت يف البداءة ابليمُت ؟اذكر بعض األحادي 

 متفق عليو .إذا انتعل أحدكم فليبدأ ابليمُت ، كإذا انتزع فيبدأ ابلشماؿ ( ) قاؿ 
 كما يف حديث الباب ) إذا توضأمت كإذا لبستم فابدؤكا ابليمُت ( ركاه الًتمذم .  كقاؿ 
 متفق عليو .إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينو كإذا شرب فليشرب بيمينو ( )  كقاؿ 

ٚترة العقبة ، مث انصرؼ إُف البيدف فنحرىىا ، كاٟتجاـ جالس ، كقاؿ بيده عن رأسو ، فحلق رمى  كعن أنس ) أف رسوؿ هللا 
 اه مسلم .ك شقو األٯتن فقىسىمو فيمن يليو ( ر 

 . ( .إُف جانبو األٯتن ، مث األيسر ..لحبلؽ : خذ ، كأشار كيف ركاية ) ... قاؿ ل
 ؟من قو٢تا ) ...... ما استطاع (  ماذا نستفيد 

 نستفيد اافظة على ذلك ما َف ٯتنع مانع .

 .أىٍخرىجىوي ميٍسًلم ه  (تػىوىضهأى، فىمىسىحى بًنىاًصيىًتًو، كىعىلىى اىٍلًعمىامىًة كىا٠ٍتيفهٍُتً  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن اىٍلميًغَتىًة ٍبًن شيٍعبىةو  -ْٔ
------------------------- 

 الناصية : الشعر الذم يكوف يف مقدـ الرأس .(  فىمىسىحى بًنىاًصيىًتوً )  
 ما حكم ا١تسح على العمامة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : ٬توز ا١تسح عليها . القوؿ األكؿ

 . كىذا مذىب اٟتنابلة
 .عمر ، كأنس منهم : أبو بكر ، ك  كىو قوؿ غَت كاحد من أصحاب النِب  :  قاؿ الًتمذم

 ديث الباب .ٟت-أ

 ركاه البخارم ٯتسح على عمامتو كخفيو ( .  ) رأيت رسوؿ هللا  كٟتديث عمر بن أمية قاؿ -ب 

 ركاه مسلم على ا٠تفُت كالعمامة ( .  ) مسح رسوؿ هللا  قاؿ  ببلؿ  كٟتديث -ج
أمرىم أف ٯتسحوا على  قدموا على رسوؿ هللا سرية ، فأصاهبم ال رد ، فلما  كٟتديث ثوابف قاؿ ) بعث رسوؿ هللا  -د

 ) العصائب : العمائم ، كالتساخُت : ا٠تفاؼ ( .العصائب كالتساخُت ( ركاه أبو داكد . 

 : ال ٬توز االقتصار على مسح العمامة . القوؿ الثاين



 ُٕ 

 فهو قوؿ اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية .كىذا مذىب اٞتمهور ، 
اء يف ا١تسح على العمامة ، فأجاز ذلك أٛتد بن حنبل ...، كمنع من ذلك ٚتاعة منهم: مالك ، اختلف العلمقاؿ ابن رشد : 

 ) بداية اجملتهد ( .ة .   كالشافعي ، كأبو حنيف
كأما إذا اقتصر على مسح العمامة كَف ٯتسح شيئان من رأسو ، فبل ٬تزيو ببل خبلؼ عندّن ، كىو مذىب أكثر كقاؿ النوكم : 

 جملموع ( .ء .  ) االعلما
 كا١تسح على العمامة ليس ٔتسح على الرأس .ف هللا فرض ا١تسح على الرأس ، ( قالوا : إكىاٍمسىحيوا ًبريؤيكًسكيٍم لقولو تعاُف )-أ

يتوضأ كعليو ًعمامةه ًقٍطرًية، فأدخل يده من ٖتت العمامة، فمسح مقدـ رأسو، كَف  كٟتديث أنس قاؿ )رأيت رسوؿ هللا -ب
 ( ركاه أبو داكد .ينقض العمامة 

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
مسح بناصيتو كٌمل على  : كَف يصح عنو يف حديث كاحد أنو اقتصر على مسح بعض رأسو البتة ، كلكن كاف إذا قاؿ ابن القيم

 .. كأما اقتصاره على الناصية ٣تردة فلم ٭تفظ عنو .العمامة .
 ة .امة ًترة ، كعلى الناصية كالعمامة ًتر كاف ٯتسح على رأسو ًترة ، كعلى العم   أيضان :كقاؿ 

: اٟتاصل أنو قد ثبت ا١تسح على الرأس فقط ، كعلى العمامة فقط ، كعلى الرأس كالعمامة ، كالكل صحيح ،  قاؿ الشوكاين
  .فقصر األجزاء على بعض ما كرد لرَت موجب ليس من دأب ا١تنصفُت

  على العمامة ( ؟ما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثاين ) ال ٬توز ا١تسح 
 أما اآلية ، فإف النص كرد يف ا١تسح على الرأس ، كىذا ال ينايف إثبات ا١تسح على العمامة بدليل آخر .

 يتوضأ كعليو ًعمامةه ًقٍطرًية ( : رأيت رسوؿ هللا  كأما حديث أنس )
 اٟتديث ضعيف . أكالن :
َف ينقض عمامتو حىت يستوعب مسح الشعر  بو : أف النِب كعلى فرض صحتو ، فقد قاؿ ابن القيم : كمقصود أنس  اثنيان :

 كلو ، كَف ينًف التكميل على العمامة ، كقد أثبتو ا١ترَتة بن شعبة كغَته ، فسكوت أنس عنو ال يدؿ على نفيو .
 العمامة أف يكوف على طهارة ؟ يشًتط لبس ىل 

 اختلف العلماء يف ذلك :
 . ةيشًتط أف يلبسها على طهار فقاؿ بعضهم : 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 يف ا٠تفُت ) دعهما فإٓف أدخلتهما طاىرتُت ( . قالوا : قياسان على ا٠تف ، كقد قاؿ 

 ى طهارة .لال يشًتط لبسها ع كقاؿ بعضهم :
 كىذا مذىب الشافعي كاختاره ابن تيمية .

كقت  نىو موضع حاجة ، كأتخَت البياف عكال عن أصحابو يف ا١تسح على العمامة شيء من ذلك ، ك  ألنو َف ينقل عن النِب 
 اٟتاجة ال ٬توز .

 ىل يشًتط للعمامة توقيت كا٠تف ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك :

 : أنو يشًتط ٢تا ذلك . فقاؿ بعضهم



 ِٕ 

 قياسان على ا٠تف .
 ال يشًتط ذلك . كقاؿ بعضهم :

 يمُت .ثكىذا قوؿ ابن حـز كرجحو الشوكآف كرجحو الشيخ ابن ع
 دـ الرأس إذا كاف البسان للعمامة ؟ىل ٬تب مسح مق 

 الصحيح أنو ال ٬تب مسح مقدـ الرأس كجوانبو ، كىو اختيار ابن تيمية رٛتو هللا .
 ما مقدار ما ٯتسح من العمامة ؟ 

 .ٯتسح أكثر العمامة ، فلو مسح جزءان منها َف يصح ، كيستحب إذا كانت الناصية ابدية أف ٯتسحها مع العمامة 
أى اىَّللهي ًبًو  ) قىاؿى  يف ًصفىًة حىجًٌ اىلنهيبًٌ  رو ٍبًن عىٍبًد اىَّللهً ٍن جىابً كىعى  -ْٕ ا ًبلىٍفًظ اىأٍلىٍمرً   (ًاٍبدىؤيكا ٔتىا بىدى ، ىىكىذى أىٍخرىجىوي النهسىاًئيُّ

  ً  .كىىيوى ًعٍندى ميٍسًلمو بًلىٍفًظ اى٠ٍتىربى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
عن جابر كلفظو ) .... فلما دّن من الصفا قرأ ) إف الصفا  - يف صفة حج النِب  –م بلفظ ا٠ت ر اٟتديث يف صحيح مسل

 كا١تركة من شعائر هللا ..( أٍبدأي ٔتا بدأ هللا بو ، فبدأ ابلصفا ... ( اٟتديث .
أى اىَّللَّي بلفظ األمر ) –رٛتو هللا  –كىو عند النسائي كما قاؿ ا١تصنف  ( كقد حكم بعض العلماء على ىذه الركاية  ًبوً  اًٍبدىؤيكا ٔتىا بىدى
 الشذكذ كابن دقيق العيد كاأللبآف .

 ما معٌت الًتتيب يف الوضوء ؟ 
 : يبدأ ابلوجو ، مث غسل اليدين ، مث مسح الرأس ، مث غسل الرجلُت .أف أييت بفركض الوضوء مرتبة  ىو
 ما حكم الًتتيب يف الوضوء ؟ 

 ُت :اختلف العلماء يف ذلك على قول
 أنو كاجب . القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ الشافعي كأٛتد .
سىحيوا ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإُفى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإُفى الصَّبلًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإُفى اٍلمىرىاًفًق كىامٍ لقولو تعاُف ) -أ 

ٍعبػىٍُتً   لداللة منها :( كجو ا اٍلكى
 أف هللا رتبها ، فيجب أف ترتب كما يف اآلية . أكالن :

يف اآلية قرينة تدؿ على أنو أريد هبا الًتتيب ، فإنو أدخل ٦تسوحان بُت مرسولُت ، كالعرب ال تقطع النظَت من نظَته إال  اثنيان :
 ] قالو ابن قدامة [ . . ىنا الًتتيب لفائدة ، كالفائدة ىا

: اآلية ما سيقت إال لبياف الواجب ، ك٢تذا َف يذكر فيها شيء من السنن ، كألنو مىت  قلنا ئدتو استحباب الًتتيب ،: فا فإف قيل
بان ، كىو مفسر حكاه مرت ، كألف كل من حكى كضوء رسوؿ هللا ضى اللفظ الًتتيب كاف مأموران بو، كاألمر يقتضي الوجوباقت

 . ١تا يف كتاب هللا
واظب على الًتتيب يف الوضوء ، كَف ينقل عنو نقبلن صحيحان يف صفة كضوئو أنو توضأ غَت مرتب مع  ، حيث كاف ي فعلو  -ب 

 كثرة من رككا صفة كضوئو .
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بدأ يف كضوئو ٔتا بدأ هللا بو ، فرسل كجهو مث يديو مث مسح رأسو مث غسل رجليو ، فكاف ىذا بياّنن للوضوء  أف الرسوؿ  -ج 
 يف حجتو ) نبدأ ٔتا بدأ هللا بو ( .ا١تأمور بو يف القرآف ، كما قاؿ 

 كعلى ىذا القوؿ فلو قدـ عضوان على آخر َف يصح كضوءه .
 أف الًتتيب غَت كاجب . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب مالك كأصحاب الرأم .
ما غسل   قالوا : ألف هللا تعاُف أمر برسل األعضاء ، كعطف بعضها على بعض بواك اٞتمع ، كىي ال تقتضي الًتتيب، فكيف-أ

 كاف ٦تتثبلن .
قاؿ  ، فذكر كضوء النِب أيتينا، فحدثتنا أنو قاؿ: اسكِب ِف كضوءان  كاف رسوؿ هللا ث الرُّبػىيًٌع بنت ميعوذ قالت )كٟتدي-ب

 ، ككضأ يديو ثبلاثن ثبلاثن، كمسح برأسو .... ( .، ككضأ كجهو ثبلاثن، كمضمض كاستنشق مرةفيو : فرسل كفيو ثبلاثن 
 كؿ .األ كالصحيح

 . ) ما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثاين ) الًتتيب غَت كاجب 
بفعلو أف الواك يف اآلية  قو٢تم : إف هللا أمر برسل األعضاء كعطف بعضها على بعض ابلواك فهذا صحيح ، لكن بٌُت النِب -أ

 للًتتيب ، ال ١تطلق اٞتمع .
ا١تضمضة كاالستنشاؽ تقدٔف مسنوف على كاجب ،  كأما حديث الربيع ، فحديث معلوؿ ، كعلى فرض صحتو فتقدٔف -ب

 كاٞتمهور على جوازه .
ْٖ-  :  .أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ إبًًٍسنىاًد ضىًعيف و  (أى أىدىارى اىٍلمىاءى عىلىى ميٍرفػىقىٍيًو. ػى ًإذىا تػىوىضٌ  كىافى اىلنهيبه   )كىعىٍنوي قىاؿى

---------- 
   شرع يف الوضوء . ( إذا توضأ)  

 أجرل ا١تاء كغمسو على ٚتيع ا١ترفقُت . ( أدار ا١تاء) 
 ] قالو اٟتافظ [بكسر ا١تيم ، ىو العظم الناتئ يف آخر الذراع ، كٝتي بذلك ألنو يرتفق بو يف االتكاء ك٨توه .  : ا١ترفق

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ضعيف ال يصح .

 ىل ٬تب غسل ا١ترفق مع اليد يف الوضوء ؟ 
 . كىذا مذىب األئمة األربعةسلو ، نعم ٬تب غ

 أم مع ا١ترافق .( كىأىٍيًديىكيٍم ًإُفى اٍلمىرىاًفًق  لقولو تعاُف  )-أ
كعن نػيعىٍيم اجملمر قاؿ ) رأيت أاب ىريرة يتوضأ فرسل كجهو فأسبغ الوضوء ، مث غسل يده اليمٌت حىت أشرع يف العضد ، مث  -ب

 يتوضأ ( ركاه مسلم . أسو ، ....مث قاؿ : ىكذا رأيت رسوؿ هللا يده اليسرل حىت أشرع يف العضد ، مث مسح ر 
 جاءت عدة أحاديث تدؿ على دخوؿ ا١ترفق مع اليد كإف كاف يف إسنادىا ضعف .-ج

 جاء عند الدار قطٍت إبسناد حسن من حديث عثماف يف صفة الوضوء )فرسل كفيو إُف ا١ترفقُت حىت مس أطراؼ العضدين(.
 إذا توضأ أدار ا١تاء على مرفقو ( لكن يف إسناده ضعف . ) كاف رسوؿ هللا  ككما يف حديث الباب 

 كجاء عند البزار كالط رآف من حديث كائل بن حجر يف صفة الوضوء ) كغسل ذراعيو حىت جاكز ا١ترفق ( .
 اء على مرفقيو ( .كجاء عند الطحاكم كالط رآف من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيو مرفوعان ) مث غسل يديو حىت يسيل ا١ت
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 فهذه األحاديث يقوم بعضها بعضان ] قالو اٟتافظ [ .
 كقد ذىب بعض العلماء إُف أف إدخاؿ ا١ترفقُت يف غسل اليدين يف الوضوء ال ٬تب .

 قاؿ بذلك زفر من اٟتنفية ، كداكد الظاىرم ، كىو قوؿ الط رم .
 و مرة كاحدة فًتؾ غسل ا١ترفقُت .أنو أخل بو كل ك٦تا يدؿ على دخو٢تما أنو َف ينقل عنو  -ج

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ْٗ أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىاٍبني  (الى كيضيوءى ًلمىٍن ملٍى يىٍذكيًر ًاٍسمى اىَّللًه عىلىٍيًو  ) قىاؿى
 .مىاجىٍو، إبًًٍسنىادو ضىًعيف و 

: عى  -َٓ  .ٍن سىًعيًد ٍبًن زىٍيد و كىًللًتًٍمًذمًٌ
 .كىأىِب سىًعيدو ٨تىٍويه ي  -ُٓ

------------------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذا اٟتديث ىل ىو صحيح أـ ضعيف ؟
 كاٟتديث قد كرد من عدة طرؽ :

 ن سلمة كٞتهالة كالده .فقد جاء من حديث أَب ىريرة عند أٛتد كأَب داكد كيف إسناده ضعف ٞتهالة يعقوب ب
 د أٛتد يف مسنده كيف سنده مقاؿ .نكجاء من حديث أَب سعيد ع

 كجاء من حديث سعيد بن زيد عند أٛتد كالًتمذم كيف سنده اضطراب كجهالة .
 بن سعد عند ابن ماجو كسنده ضعيف جدان .حديث سهل  نكجاء م

اإلماـ أٛتد ، كأبو حامت ، كأبو زرعة ، كالعقيلي ، كالبزار ، كابن  : منهمفذىب ٚتاعة من العلماء إُف أنو ال يصح شيء منها ، 
 ا١تنذر .
 .: ابن سيد الناس، كابن حجر، كالسيوطي، كابن القيم،كالشوكآف، كاأللبآفمنهم، ٚتاعة إُف ٖتسينها ٔتجموع طرقها كذىب

 أنو ال يصح منها شيء .كالراجح 
 لوضوء ، فلم ينقل كاحد من الذين كصفوا الوضوء أبنو كاف يسمي .يف صفة ا ألهنا ٥تالفة ١تا نقل عن الرسوؿ 

 ما حكم التسمية على الوضوء ؟ 
 :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ 

 أهنا كاجبة .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ الظاىرية كركاية عن أٛتد اختارىا بعض أصحابو ، كرجحو األلبآف .

( قالوا : كا١تراد ابلنفي نفي الصحة ، أم : ال كضوء صحيح ١تن َف يذكر اسم  ٍن َفٍى يىٍذكيًر ًاٍسمى اىَّللًَّ عىلىٍيوً الى كيضيوءى ًلمى ٟتديث الباب )
 هللا عليو .

 . أهنا سنة غَت كاجبة القوؿ الثاين :
 ، كالشيخ ابن ابز .كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء ، كرجحو ابن قدامة ، كابن ا١تنذر ، كابن حـز كابن كثَت ، كاختاره ابن حـز 

 ( حيث أف هللا َف أيمر ابلتسمية . ... َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإُفى الصَّبلًة فىاٍغًسليوالقولو تعاُف ) -أ 
سل فقاؿ َي رسوؿ هللا ، كيف الطهور ؟ فدعا ٔتاء فرسل كفيو ثبلاثن ، مث غ ٟتديث عبد هللا بن عمرك ) أف رجبلن أتى النِب ك  -ب 

 الوضوء كَف يذكر التسمية . ركاه أبو داكد ، فذكر لو النِب ( كجهو ثبلاثن .... 
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لؤلعراَب ) ... توضأ كما أمرؾ هللا ... ( اٟتديث ، كليس فيو التسمية ، فدؿ على عدـ كجوهبا ، كلو كانت كاجبة  قولو  -ج 
 لعلمها ىذا األعراَب إٍذ ىو جاىل .

كصفان كامبلن ، َف يذكر أحد منهم أنو ٝتى يف أكؿ كضوئو، كلو كانت التسمية كاجبة  ِب أف الصحابة الذين كصفوا كضوء الن -د 
 . َف يًتكها 

 قالوا كيكوف حديث ) ال كضوء ١تن َف يذكر اسم هللا ( أم : ال كضوء كامل ١تن َف يذكر اسم هللا عليو .
 أهنا غَت مشركعة .:  القوؿ الثالث

 اـ الطهارة [ .كرجحو الشيخ دبياف الدبياف ] أحك
 ألف األصل يف العبادات ا١تنع حىت يقـو دليل صحيح على ا١تشركعية ، كَف يثبت يف الباب حديث صحيح .

 . كَف يرد ذكر التسمية يف األحاديث الصحيحة اليت سيقت يف صفة كضوء النِب 
 كحديث عثماف ، كعبد هللا بن زيد ، كعلي ، كعبد هللا بن عمرك ، كغَتىم .

 علم .كهللا أ
 ما اٟتكم إذا توضأ داخل اٟتماـ ، ىل يتلفظ ابلتسمية ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف أنو يسمي بقلبو من غَت أف يتلفظ هبا بلسانو .
ن ىذه إذا كاف يف اٟتماـ ، فقد قاؿ اإلماـ أٛتد : إذا عطس الرجل ٛتد هللا بقلبو ، فييخىرَّج م: و هللا قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛت

 .يسمي بقلبو  الركاية أنو
 كذىب آخركف إُف ترليب مشركعية التسمية فقالوا : يتلفظ هبا بلسانو كال كراىة حينئذو .

ال أبس أف يتوضأ داخل اٟتماـ إذا دعت اٟتاجة إُف ذلك ، كيسمي عند أكؿ الوضوء ، يقوؿ :  قاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا :
، كمتأكدة عند األكثر ، فيأيت هبا كتزكؿ الكراىة ألف الكراىة تزكؿ عند )بسم هللا( ألف التسمية كاجبة عند بعض أىل العلم 

 .الوضوء ، فيسمي كيكمل كضوؤه اٟتاجة إُف التسمية ، كاإلنساف مأمور ابلتسمية عند أكؿ 
ِٓ-  : ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه قىاؿى  (لي بػىٍُتى اىٍلمىٍضمىضىًة كىااًلٍسًتٍنشىاًؽ يػىٍفصً  رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه  )كىعىٍن طىٍلحىةى ٍبًن ميصىرًٌؼو

 .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى إبًًٍسنىاًد ضىًعيف و 
خيذي ًمٍنوي  ُثيه ٘تىىٍضمىضى  ) – يف ًصفىًة اىٍلويضيوءً  - كىعىٍن عىًليٌو  -ّٓ ، ٯتيىٍضًمضي كىيػىٍنًثري ًمٍن اىٍلكىفًٌ اىلهًذم أيٍى اثن ثػىرى ثىالى نػٍ كىاٍستػى
 .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى كىالنهسىاًئٌي ي  ( اىٍلمىاءى 
يىدىهي، فىمىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى ًمٍن كىفٌو كىاًحدىةو، يػىٍفعىلي  ُثيه أىٍدخىلى  ) -يف ًصفىًة اىٍلويضيوءً - كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن زىٍيدو  -ْٓ

اثن   .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (ذىًلكى ثىالى
---------- 

 ذ ماءن جديدان لبلستنشاؽ .ػأم :يفرؽ ، فيأخذ ماءن للمضمضة ، مث أيخؽ ( لي بػىٍُتى اىٍلمىٍضمىضىًة كىااًلٍسًتٍنشىايػىٍفصً )  
 ما صحة حديث طلحة بن مصرؼ ، كحديث علي ؟ 
o ضعيف كفيو عدة علل . حديث طلحة بن ميصىرًٌؼ حديث 

  .يف إسناده ليث بن أَب سليم ، قاؿ اٟتافظ : ضعيف : أف منها 
 فيو مصرؼ كالد طلحة ٣تهوؿ .ك 
o . كحديث علي حديث صحيح كتقدـ ، كقد ركم عن علي من طرؽ كثَتة 
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 اذكر ا٠تالؼ يف كيفية ا١تضمضة كاالستنشاؽ ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أف السنة الفصل . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية .

 ( . يػىٍفًصلي بػىٍُتى اىٍلمىٍضمىضىًة كىااًلٍستًٍنشىاؽً  رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًَّ  ) –حديث طلحة  –كاستدلوا ْتديث الباب 
فهو يدؿ على استحباب الفصل بُت ا١تضمضة كاالستنشاؽ ، كذلك أبف أيخذ لكل كاحد ماءن جديدان ، ليكوف أبلغ يف اإلسباغ 

 كاإلنقاء .
 أنو ٬تمع بينهما . القوؿ الثاين :

 ٟتنابلة كرجحو النوكم .كىذا مذىب الشافعية كا
اثن  مثيَّ أىٍدخىلى  )-عبد هللا بن زيد  –ٟتديث الباب  ةو، يػىٍفعىلي ذىًلكى ثىبلى هي، فىمىٍضمىضى كىاٍستػىٍنشىقى ًمٍن كىفٌو كىاًحدى  ( . يىدى

بثبلث  أف يكوف : يف اٟتديث داللة كاضحة على ا١تذىب الصحيح ا١تختار أف السنة يف ا١تضمضة كاالستنشاؽ قاؿ النوكم
 غرفات يتمضمض كيستنشق من كل كاحدة منها .

 : استدؿ بو على استحباب اٞتمع بُت ا١تضمضة كاالستنشاؽ من كل غرفة . كقاؿ اٟتافظ ابن حجر
 .االستنشاؽ يف حديث صحيح البتة كَف ٬تيء الفصل بُت ا١تضمضة ك :  قاؿ ابن القيم

 كعلى ىذه الصفة ٭تمل حديث علي .
  ؟ما صفة اٞتمع 

ة اٞتمع كما اختاره النوكم : أف أيخذ غرفة كيتمضمض منها مث يستنشق ، مث أيخذ غرفة اثنية يفعل هبا كذلك ، مث اثلثة  كصف
 كذلك .

يتمضمض كيستنشق ًترة بررفة كًترة بررفتُت كًترة بثبلث ، ككاف يصل بُت ا١تضمضة كاالستنشاؽ  ككاف :  قاؿ ابن القيم
 نفو .خذ نصف الررفة لفمو كنصفها ألفيأ

ٓٔ-  :  .ميتػهفىقه عىلىٍيو  (يػىتػىوىضهأي اًبٍلميدًٌ، كىيػىٍغتىًسلي اًبلصهاًع ًإىلى ٜتىٍسىًة أىٍمدىادو  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )كىعىٍنوي قىاؿى
------------------------- 

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 اٟتديث فيو مقدار ما يكفي يف الوضوء . 

: ) أنو كاف ىو كأبوه عند جابر كعنده قـو ، لي بن اٟتسُت بن علي بن أَب طالبَب جعفر دمحم بن عكجاء يف الصحيحُت عن أ
فسألوه عن الرسل فقاؿ : يكفيك صاع ، فقاؿ الرجل : ما يكفي ، فقاؿ جابر : كاف يكفي من ىو أكىف منك شعران كخَتان منك 

 ( . ، يريد رسوؿ هللا 
 كم مقدار ما يكفي من الوضوء ؟ 

  .توضأ ٔتد  أنو  كرد
 كما يف حديث الباب .
 .ككرد ثلثي مد عند أٛتد 

 كسبق ذلك . 
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 كا١تسألة تقريبية ا١تقصود عدـ اإلسراؼ .
أٚتعوا على أف ا١تاء الذم ٬تزئ يف الوضوء كالرسل غَت مقدر ، بل يكفي فيو القليل كالكثَت إذا كجد شرط  :  قاؿ النوكم

 .اء الرسل كىو جرَيف ا١تاء على األعض
 ء .من قلة فقو الرجل لعبو اب١تا:  قاؿ اإلماـ أٛتد
كنت أتوضأ ٔتاء كثَت ، فقاؿ ِف أٛتد: َي أاب اٟتسن ، أترضى أف تكوف كذا ؛ فًتكتو يعٍت   :  - تلميذ أٛتد -كقاؿ ا١تيموين 

 .موسوسان 
  كم مقدار ما اغتسل بو النيب ؟ 

 كرد صاع ، كما يف حديث الباب .
 أصواع ( . ّ) كالفرؽ =  من إّنء ىو الفىرىؽ ( . ا يف صحيح مسلم  ) أهنا كانت ترتسل ىي كالنِب ككرد عن عائشة كم

 أقل ما كرد يف الرسل ثبلثة أمداد .فعلى حسب الركاايت : 
 كأكثر ما اغتسل بو صاع إُف صاع كمد .

 كقد سبقت مباحث اٟتديث .
:  كىعىٍن أىنىسو  -ٓٓ : ًاٍرًجٍع فىأىٍحًسٍن كيضيوءىؾى رى  رىأىل اىلنهيبُّ )قىاؿى ًمًو ًمٍثلي اىلظٍُّفًر ملٍى ييًصٍبوي اىٍلمىاءي. فػىقىاؿى ، كىيف قىدى  (جيالن

 .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئٌي ي 
------------------------- 

 بضم الظاء .(  ًمٍثلي اىلظٍُّفرً )  
  ما معٌت قولو  (؟ ًاٍرًجٍع فىأىٍحًسٍن كيضيوءىؾ ) 

 أم ائت بو على أمت الوجوه كأكملها ، فيكوف أمرىه برسل ما ترؾ . ٭تتمل :
 أف معناه : استأنف كضوءؾ من أكلًو ، قاؿ ا٠تطاَب : إف ىذا ىو ظاىر معناه . ك٭تتمل

َف  رجبلن يصلي كيف ظهر قدمو ١تعة قدر الدرىمرأل  ) أف النِب  كيؤيده حديث خالد بن معداف عن بعض أصحاب النِب 
 أف يعيد الوضوء كالصبلة ( ركاه أبو داكد . يصبها ا١تاء ، فأمره النِب 

 ما تعريف  ؟ 
 .ل أف ٬تف الذم قبلو يف زمن معتدؿ: متابعة غسل األعضاء بعضها إثر بعض ْتيث ييرسل العضو قبا١تواالة يعٍت التتابع ، كا١تراد

 ما حكم ا١تواالة يف الوضوء ؟ 
 اء أف التأخَت اليسَت ال يؤثر يف صحة الوضوء مطلقان .: ال خبلؼ بُت الفقه أكالن 

أنو توضأ كعليو جبة  كما لو غسل إحدل رجليو يف مكاف كانتقل إُف مكاف قريب فرسل األخرل ، ألنو قد ثبت عن النِب 
 شامية ضيقة الكيم ، فًتؾ كضوءه كأخرج يديو من كميو من ٖتت ذيلها كغسل يديو .

 .كألنو يشق االحًتاز منو 
 أف اإلتياف ابلوضوء على ا١تواالة مشركع كسنة يستحب فعلها . –أيضان  –: ال خبلؼ بينهم  اثنيان 
 : اختلف العلماء ىل ا١تواالة كاجبة أـ ال ؟ اثلثان 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 أهنا كاجبة ، فمن تركها لزمو إعادة كضوئو . القوؿ األكؿ :
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 . كىذا مذىب اٟتنابلة
 ( . ًاٍرًجٍع فىأىٍحًسٍن كيضيوءىؾى )  ٟتديث الباب ، يف قولو -أ

: ارجع  و مثل الظفر َف يصبها ا١تاء ، فقاؿ لو النِب ػأبصر رجبلن توضأ كعلى ظهر قدم كٟتديث عمر ) أف النِب -ب
 ركاه مسلم فأحسن كضوءؾ ، فرجع فتوضأ مث صلى ( . 

] أحسن كضوءؾ [ كَف يقل : اغسل  على كجوب ا١تواالة يف الوضوء لقولو  يف ىذا اٟتديث دليل  قاؿ القاضي عياض :
 .ذلك ا١توضع الذم تركتو 

رأل رجبلن يصلي ، كيف ظهر قدمو ١تعة قدر  ) أف رسوؿ هللا   كعن خالد بن معداف ، عن بعض أصحاب النِب -ج
 ديث ٥تتلف يف صحتو كىو حبو داكد أف يعيد الوضوء ( ركاه أ الدرىم َف يصبها ا١تاء ، فأمره رسوؿ هللا 

 كجو الداللة ظاىر ، إذ لو َف تكن ا١تواالة كاجبة ألمره برسل اللمعة فقط دكف إعادة الوضوء .
 َف يتوضأ إال مرتبان متواليان . ، فإنو  فعلو  -د
 بعضها متصبلن ببعض .كألف الوضوء عبادة كاحدة ، فبل ييبٌت بعضها على بعض مع تفرؽ أجزائها ، بل ٬تب أف يكوف  -ى

 أهنا سنة غَت كاجبة . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٟتنفية كالشافعية .

.. ( فا أمر بتطهَت ىذه األعضاء من غَت اشًتاط . بلًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإُفى الصَّ لقولو تعاُف )
 ينها ، فكيفما حصل الرسل أجزأ .ا١تواالة يف الرىٍسل ب

 كتسقط مع العذر . ا كاجبةأهن القوؿ الثالث :
 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاختاره ابن تيمية .

 ( : ُّٓ/ُِيف ٣تموع الفتاكل )  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
اكؿ إال ا١تفرط ، ال تتناكؿ العاجز ىذا القوؿ الثالث ىو األظهر كاألشبو أبصوؿ الشريعة ، كذلك أف أدلة الوجوب ال تتن : قلت 

عن ا١تواالة ، كاٟتديث الذم ىو عمدة ا١تسألة الذم ركاه أبو داكد كغَته ا١تأمور ابإلعادة مفرط ، ألنو كاف قادران على غسل تلك 
 .اللمعة ، كما ىو قادر على غسل غَتىا 
 كىذا القوؿ الثالث ىو القوؿ الصحيح .

: قى  كىعىٍن عيمىرى  -ٕٓ : أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإاله ) اؿى رىسيوؿي اىَّللًه قىاؿى مىا ًمٍنكيٍم ًمٍن أىحىدو يػىتػىوىضهأي، فػىييٍسًبغي اىٍلويضيوءى، ُثيه يػىقيوؿي
 .أىٍخرىجىوي ميٍسًلم ه  (نهًة"ٍت لىوي أىبٍػوىابي اىٞتٍى اىَّللهي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي، كىأىٍشهىدي أىفه ٤تيىمهدنا عىٍبديهي كىرىسيوليوي، ًإاله فيًتحى 

ًٍمًذمُّ، كىزىادى:   ( .اىللههيمه ًاٍجعىٍلًٍت ًمٍن اىلتػهوهاًبُتى، كىاٍجعىٍلًٍت ًمٍن اىٍلميتىطىهًٌرًينى  )كىاىلًتًٌ
------------------------- 

 اإلسباغ : اإل٘تاـ كاإلكماؿ . ( فػىييٍسًبغي اىٍلويضيوءى )  
 أم ال معبود ْتق إال هللا . ( الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي ) 
 رد على من رفعو فوؽ منزلتو كجعل لو من حقوؽ الربوبية شيء . (عىٍبديهي  )
 رد على من كذبو . (كرسولو  )
 ىي : الدار اليت أعدىا هللا للمتقُت يف اآلخرة . ( اىٞتٍىنهة)  
 ماذا يستحب أف يقوؿ اإلنساف بعد كضوئو ؟ 
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ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي  دي هكىأىشٍ أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اىَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي، ء )يستحب أف يقوؿ ىذا الدعا  (.أىفَّ ٤تيىمَّدن
 كغَته .فزَيدة ضعيفة ، ضعفها الًتمذم (  اىللَّهيمَّ ًاٍجعىٍلًٍت ًمٍن اىلتػَّوَّاًبُتى، كىاٍجعىٍلًٍت ًمٍن اىٍلميتىطىهًٌرًينى كأما زَيدة الًتمذم ) 

 ما فضل ىذا الدعاء ؟ 
 حيث أنو مع اإلسباغ سبب لدخوؿ اٞتنة .، فضلو عظيم 

 ىل ىناؾ دعاء آخر يستحب أف يقاؿ بعد الوضوء ؟ 
 ك .سبحانك اللهم كْتمدؾ ، أشهد أف ال إلو إال أنت أسترفرؾ كأتوب إلينعم ، كىو : 

اؿ : سبحانك اللهم كْتمدؾ ، أشهد أف ال إلو إال أنت ) من توضأ ففرغ من كضوئو ، فق مرفوعان ١تا جاء عن أَب سعيد 
كاختلف  ، ركاه اٟتاكم كالط رآفأسترفرؾ كأتوب إليك ، طبع هللا عليها بطابع ، مث رفعت ٖتت العرش ، فلم تكسر إُف يـو القيامة ( 

 [ .: ىو ا٠تاِت ، كمعٌت طبع : ختم  الطابع ] ، فلو حكم الرفع .يف رفعو ككقفو، كعلى تقدير كقفو، فهذا ٦تا ال ٣تاؿ للرأم فيو
 ىل يستحب رفع البصر عند ىذا الدعاء ؟ 

 ) فأحسن الوضوء ، مث رفع نظره إُف السماء ( لكنها ضعيفة . جاء عند أَب داكد زَيدة 
 ما اٟتكمة من ىذا الدعاء بعد الوضوء ؟ 

د أف ال إلو أشهع للمتوضئ أف يقوؿ عقب كضوئو : فهما طاىرًتف : طهارة البدف ، كطهارة القلب ، ك٢تذا شر :  قاؿ ابن القيم
، فطهارة القلب ابلتوبة ، كطهارة البدف اب١تاء ، فلما اجتمع لو الطهراف صلح للدخوؿ على هللا تعاُف ، إال هللا كأشهد ...

 .كالوقوؼ بُت يديو كمناجاتو 
 ما صحة ما كرد من األدعية أثناء الوضوء ؟ 

 يصح منها شيء . ٚتيع األدعية أثناء الوضوء ال
 . ضاء الوضوء فلم ٬تيء منو شيء عن النِب عكأما الدعاء على أ:  قاؿ النوكم

 .لها ابطلة ، ليس منها شيء يصح كأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء ك:  كقاؿ ابن القيم
شيئان منو كال علمو   ، َف يقل رسوؿ هللاكل حديث يف أذكار الوضوء الذم يقاؿ عليو فكذب ٥تتلق :  كقاؿ يف زاد ا١تعاد

 .ألمتو 
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 مقدمة :
 :ا٠تف تعريف 
 ما يلبس يف الرجل من جلد رقيق ، ٚتعو خفاؼ .لغة : ا٠تف 

 كشرعان : ىو الساتر للكعبُت فأكثر من جلد ك٨توه .
 (  عثيمُت ) الشيخ ابنو ما يعرؼ ابلشراب . كا١تقصود ابٞتوارب : ما يلبس على الرجل من قطن ك٨توه ، كى

: "دىٍعهيمىا، فىًإيٌنً أىٍدخىٍلتػيهيمىا  كيٍنتي مىعى اىلنهيبًٌ )  قىاؿى  عىٍن اىٍلميًغَتىًة ٍبًن شيٍعبىةى  -ٖٓ فػىتػىوىضهأى، فىأىٍىوىٍيتي أًلىٍنزًعى خيفهٍيًو، فػىقىاؿى
 عىلىٍيوً  .   ميتػهفىقه   ا (طىاًىرىتػىٍُتً" فىمىسىحى عىلىٍيًهم

-------- 
 أم : أخذ يف الوضوء ، ال أنو استكملو .(  فػىتػىوىضهأى  كيٍنتي مىعى اىلنهيبًٌ ) 
 ( أم : ا٨تنيت مادان يدم . فىأىٍىوىٍيتي ) 
 ( أم : ألخلع . أًلىٍنزًعى ) 
 أم : اتركهما ، كالضمَت يعود على ا٠تفُت .(  دىٍعهيمىا) 

 بدليل ركاية أَب داكد ) دع ا٠تفُت ، فإٓف أدخلت القدمُت ا٠تفُت ك٫تا طاىرًتف ( .( أم : القدمُت ، ) أدخلتهما 
 اٟتديث لو قصة اذكرىا ؟ 

يف سفر فقاؿ : َي مرَتة ، خذ اإلداكة ، فأخذهتا مث خرجت معو ، فانطلق رسوؿ  ) كنت مع النِب  عن ا١ترَتة بن شعبة قاؿ 
رج يده من كمها فضاققت عليو ، ك حىت توارل عٍت فقضى حاجتو ، مث جاء  هللا  عليو جبة شامية ضيقة الكمُت ، فذىب ٮتي

فرسل ذراعيو ، كمسح برأسو ، مث أىويت ألنزع خفيو فقاؿ فأخرج يده من أسفلها ، فصببتي عليو فتػوضأ كضوءه للصبلة ، 
أقاموا يف الصبلة ، يصلي هبم عبد دعهما فإٓف أدخلتهما طاىرتُت ، كمسح عليهما ، مث ركب كركبت ، فانتهينا إُف القـو كقد 

 ذىب يتأخر ، فأكمأ إليو ، فصلى هبم ، فلما سلم قاـ النِب  الرٛتن بن عوؼ كقد ركع هبم ركعة ، فلما أحس ابلنِب 
 كقمت ، فركعنا الركعة اليت سبقتنا  ( .

 جاء عند مسلم أف ذلك يف صبلة الفجر ، كجاء عند البخارم أف ذلك يف غزكة تبوؾ .
  حكم ا١تسح على ا٠تفُت ؟ما 

 .مشركع 
 : ا١تسح على ا٠تفُت جائز عند عامة أىل العلم . قاؿ ابن قدامة

 .على ا٠تفُت عن الصحابة اختبلؼ ليس يف ا١تسح :  قاؿكنقل ابن ا١تنذر عن ابن ا١تبارؾ ، 
ت الصحيحة مصرحة ف الركاَيال أعلم من ركل عن أحد من فقهاء السلف إنكاره ، إال عن مالك مع أ :  كقاؿ ابن عبد الرب

 .عنو إبثباتو 
 .أنو مسح على خفيو  حدثٍت سبعوف من أصحاب النِب :  كقاؿ اٟتسن البصرم

 اذكر بعض األدلة على جوازه ؟ 
 جوازه كثَتة منها : األدلة على
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 حديث الباب .-أ
فصلى ، فسئل ، فقاؿ :  و ، مث قاـ، مث توضأ كمسح على خفيكركل ٫تاـ بن اٟتارث قاؿ ) رأيت جرير بن عبد هللا ابؿ -ب

 ، ألف جريران كاف من آخر من أسلم . متفق عليو براىيم النخعي: فكاف يعجبهم ىذاصنع مثل ىذا ( قاؿ إ رأيت رسوؿ هللا 
ًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإُفى )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإُفى الصَّبل: معناه أف هللا تعاُف قاؿ يف سورة ا١تائدة  قاؿ النوكم

ٍعبػىٍُتً  ( فلو كاف إسبلـ جرير متقدمان على نزكؿ ا١تائدة الحتمل كوف حديثو يف مسح اٍلمىرىاًفًق كىاٍمسىحيوا ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإُفى اٍلكى
، راد آبية ا١تائدة غَت صاحب ا٠تفيعمل بو كىو مبُت أف ا١ت ، فلما كاف إسبلمو متأخران علمنا أف حديثوا١تائدة ا٠تف منسوخان آبية

 فتكوف السنة ٥تصصة لآلية .
فانتهى إُف سباطة قـو فباؿ قائمان ، فتنحيت ، فقاؿ : ادنو ، فدنوت حىت قمت  كعن حذيفة . قاؿ ) كنت مع النِب -ج

 عند عقبيو ، فتوضأ فمسح على خفيو ( متفق عليو .
 هبذا الباب . –رٛتو هللا  –ا ا١تصنف كاألحاديث اليت سيذكرى

 ما حكم ا١تسح على ا٠تف يف اٟتضر ؟ 
 اتفق الفقهاء على أف ا١تسح على ا٠تفُت يف السفر جائز .

 ٬توز ا١تسح على ا٠تفُت يف اٟتضر كما ٬توز يف السفر . يف ا١تسح يف اٟتضر على قولُت ، كالصحيح أنوكاختلفوا 
 اؿ أبو حنيفػة كالشافعي كأٛتد كىي الركاية الراجحػة عند مالك ، كىو اختيار ابن عبد ال ر .كهبذا قاؿ ٚتاىَت العلماء ، كبو ق

فانتهى إُف سباطة قـو فباؿ قائمان ، فتنحيت ، فقاؿ : ادنو ، فدنوت حىت قمت  حذيفة . قاؿ ) كنت مع النِب ٟتديث  -أ
 عند عقبيو ، فتوضأ فمسح على خفيو ( متفق عليو .

 اية ) يف ا١تدينة ( عند البيهقي ، كاٟتديث أخرجو مسلم بدكف ىذه الزَيدة .فقد جاء يف رك 
ًتًو ، مثيَّ خىرىجى قىاؿى أيسىامىةي : فىسىأىٍلتي ًببلىالن مىا  دىخىلى رىسيوؿي هللًا ) قىاؿى  أيسىامىةى ٍبن زىٍيدكٟتديث -ب كىًببلىؿه األىٍسوىاؽى فىذىىىبى ًٟتىاجى

ٍيًو ، كىمىسىحى ًبرىٍأًسًو كىمىسىحى عىلىى ا٠تٍيفٍَُّتً ، مثيَّ صىلَّى : ذىىىبى النَِّبُّ صىنىعى ؟ فػىقىاؿى ًببلىؿه  ًتًو ، مثيَّ تػىوىضَّأى فػىرىسىلى كىٍجهىوي كىيىدى ( ركاه  ًٟتىاجى
 النسائي كاٟتاكم .

 نة كا١تسح إ٪تا كاف فيو .مسح على خفيو يف اٟتضر ، إذ أف ) األسواؼ ( مكاف اب١تدي كىذا اٟتديث يدؿ صراحة على أنو 
 اٟتديث يدؿ على شرط من شركط ا١تسح على ا٠تفُت ، فما ىو ؟ 
 طهارة .أف يلبسهما على  الشرط الذم يدؿ عليو اٟتديث ىو :  
 .كىذا شرط متفق عليو  
 ا١تسح على ا٠تفُت . ال نعلم يف اشًتاط تقدـ الطهارة ٞتواز:  قاؿ يف ا١تغٍت 

 لماء على اشًتاط الطهارة ا١تائية للمسح على ا٠تف .: أٚتع الع طييكقاؿ الشنق
 كماؿ الطهارة ، كمن غسل رجلو اليمٌت فأدخلها يف ا٠تف قبل أف يغسل رجلو اليسرل ، ُث غسل رجلو   ىل يشًتط

 ؟اليسرل فأدخلها أيضان يف ا٠تف 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 لبس ا٠تفُت على كماؿ الطهارة .بل ال بد من  ال ٬تزئ ،القوؿ األكؿ : 
 ] كما ذكر ذلك النوكم كابن قدامة [ .كىذا مذىب مالك ، كالشافعي ، كأٛتد يف ركاية .                      

 األدلة :كرجحو النوكم كابن حجر كالشيخ ابن ابز .  
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 دخلت القدمُت ا٠تفُت ك٫تا طاىرًتف ( .كيف ركاية أَب داكد ) دع ا٠تفُت فإٓف أ ث ا١ترَتة ) أدخلتهما طاىرتُت ( ٟتدي-أ
 : فجعل العلة كجود الطهارة فيهما ٚتيعان كقت إدخا٢تما . قاؿ ابن قدامة

ديث أنس عند الدار قطٍت : ) إذا توضأ أحدكم كلبس خفيو فليمسح عليهما كليصٌل فيهما إف شاء كال ٮتلعهما إال من كٟت-ب
 ديث إف شاء هللا [ .] كسيأيت اٟت                    . جنابة (

 فقولو ) إذا توضأ أحدكم ( يشعر بشرطية الوضوء .
فاٞتمهور ٛتلوا الطهارة يف قولو ) أدخلتهما طاىرتُت ( على كما٢تا ، ألنو إذا غسل رجلو اليمٌت مث ألبسها ا٠تف ، فقد لبس 

 ا٠تف كىو ٤تدث .
 ال يشًتط كماؿ الطهارة .القوؿ الثاين :  

 ] ذكر ذلك النوكم [ .كا١تزٓف كسفياف الثورم كابن ا١تنذر .                  كىذا مذىب أَب حنيفة

 قالوا : ألف الطهارة كملت بعد لبس ا٠تف .
 كأحوط . أصح كالقوؿ األكؿ

 ما اٟتكم إذا تيمم لفقد ا١تاء ، ُث لبس ا٠تف ، فهل إذا كجد ا١تاء ٯتسح على ا٠تف ؟ 
 .الصحيح أنو ال ٯتسح عليو إذا كجد ا١تاء 

 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة .
يف حديث أَب ذر ) إف الصعيد الطيب كضوء ا١تسلم كإف َف ٬تد ا١تاء عشر سنُت ، فإذا كجد ا١تاء فليمسو بشرتو ،  لقولو -أ

 فإف ذلك خَت ( ركاه عبد الرزاؽ .
)بشرتو( مفرد مضاؼ يعم ٚتيع البشرة إف كاف غسبلن عن جنابة فقولو )فليمسو بشرتو( ىذا أمر بوجوب مس ا١تاء للبشرة ، ككلمة 

 ، كيعم ٚتيع األعضاء األربعة إف كانت الطهارة طهارة صررل .
كأيضان بوجود ا١تاء رجع ا١تتيمم حدثو السابق ، ٔتا ذلك القدماف ، كتكوف تلك الطهارة بطلت من أصلها ، فكأنو لبس -ب

 سح على اٟتائل للدبياف ( .) أحكاـ ا١تا٠تفُت على غَت طهارة . 
 ألف األحاديث قيدت ذلك بطهارة ا١تاء . -ج

) أدخلتهما طاىرتُت ( ا١تراد خصوص طهارة ا١تاء كال يدخل يف ذلك طهارة التيمم ، فبل ٬توز أف ٯتسح على اٞتوربُت  فقولو 
 إذا لبسهما على طهارة تيمم .

 –طبعا البد أف يستعمل ا١تاء  -لبس ا٠تف ، مث كجد ا١تاء بعد ذلك ، مثاؿ : إنساف يف ال ر كَف يكن عنده ماء كتيمم ، ك  
 فالراجح أنو ال ٬توز أف ٯتسح على ا٠تف اذا لبسو على طهارة تيمم .

 سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :إذا تطهَّر اإلنساف ابلتيمم كلبس ا٠تفُت ، فهل ٬توز لو أف ٯتسح عليهما إذا كجد ا١تاء ؟كقد 
٬توز لو أف ٯتسح على ا٠تفُت إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقولو ملسو هيلع هللا ىلص : " فإٓف أدخلتهما طاىرتُت " . كطهارة  فأجاب :ال

التيمم ال تتعلق ابلٌرًجل ، إ٪تا ىي يف الوجو كالكفُت فقط ، كعلى ىذا أيضان لو أف إنساّنن ليس عنده ماء ، أك كاف مريضان ال 
اء يف الوضوء ، فإنو يلبس ا٠تفُت ، كلو كاف على غَت طهارة ، كتبقياف عليو ببل مدة ٤تدكدة حىت ٬تد ا١تاء يستطيع استعماؿ ا١ت

 م .عبلقة ٢تا بطهارة التيم إف كاف عاًدمان لو ، أك يشفى من مرضو إف كاف مريضان ، ألف الٌرًجل ال
 ىل ٬توز ا١تسح على ا٠تف ا١تارؽ ؟ 
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، كقد اختلف العلماء  فيو كٯتكن ا١تشيكلو كاف ٥ترقان ماداـ يطلق عليو اسم ا٠تف  ى ا٠تفظاىر اٟتديث أف اإلنساف ٯتسح عل
 يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 ال ٬توز ا١تسح على ا٠تف إذا كاف فيو خرؽ كلو يسَتان . القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 قالوا : ألنو غَت ساتر للقدـ .-أ
 رًجل حكمو الرىسل ، كا١تستور حكمو ا١تسح ، كاٞتمع بُت ا١تسح كالرٍسل ال ٬توز .كقالوا : إف ا١تنكشف من ال-ب

 إف كاف ا٠ترؽ قدر ثبلث أصابع َف ٬تز كإف كاف أقل ٬توز . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 ٬توز ا١تسح على ٚتيع ا٠تفاؼ كإف ٗترقت ماداـ ٯتكن متابعة ا١تشي فيها . القوؿ الثالث :
 بن ا١تنذر : عن سفياف الثورم كإسحاؽ كأَب ثور .نقلو ا

) امسح عليهما ما تعلقت بو رجلك ، كىل كانت خفاؼ ا١تهاجرين كاألنصار إال ٥ترقة مشققة مرقعة (  : قاؿ سفياف الثورم
 الرزاؽ ، كاستدلوا : ركاه عبد

  كرسولو فليس ألحد تقييده .أف نصوص ا١تسح على ا٠تفُت مطلقة غَت مقيدة ٔتثل ىذه القيود ، كما أطلقو هللا -أ 
أف اٟتكمة من مشركعية ا١تسح التيسَت على الناس كرفع اٟترج ، كذكر مثل ىذه الشركط قد يضيق عليهم ، كال سيما  -ب 

 ا١تسافر إذا ا٩ترؽ خفو ، كال ٯتكنو إصبلحو يف السفر ، فلو َف ٬تز ا١تسح عليو َف ٭تصل مقصود الرخصة .
ب الفقراء ال ٗتلوا خفافهم من شق كفتق ، كال سيما يف األسفار ، فإذا كاف ىذا غالبان يف أف أكثر الصحابة فقراء ، كغال -ج 

 ٢تم دؿ على أنو ليس بشرط . الصحابة كَف يبُت الرسوؿ 
ركاه  ة .كاألنصار إال ٥ترقة مشققة مرقع مسح عليهما ما تعلقت بو رجلك ، كىل كانت خفاؼ ا١تهاجريناقاؿ سفياف الثورم: 

 ؽ عبد الرزا
 الصحيح .كىذا القوؿ اختيار ابن تيمية .كىذا القوؿ ىو 

كقاؿ ابن تيمية عن قوؿ من قاؿ : إنو ال ٬تتمع مسح كغسل يف عضو كاحد ، قاؿ : ىذا منتقض ابٞتبَتة إذا كانت يف نصف 
 الذراع ، فإنك ترسل الذراع ، ك٘تسح ا١توضع الذم فيو اٞتبَتة ، فاجتمع مسح كغسل يف عضو كاحد .

 ما أفضل ا١تسح أك الغىسل ؟أيه 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

  . أف الرىسل أفضلالقوؿ األكؿ 
] ذكر ذلك كىذا مذىب الشافعي ، كذىب إليو ٚتاعة من الصحابة منهم عمر بن ا٠تطاب كابنو عبد هللا كأبو أيوب األنصارم .

 النوكم [ .
 ألنو ا١تفركض يف كتاب هللا .-أ
 ] ذكر ذلك ابن قدامة [ ..                         و الرالب من فعل رسوؿ هللا كألن-ب 

 ا١تسح أفضل .أف القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب أٛتد . 

 .كذىب إليو اٟتكم كٛتاد  قاؿ النوكم :
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ارج كالركافض ، قاؿ : كالذم أختاره أف ا١تسح أفضل ، ألجل من طعن فيو من أىل البدع من ا٠تو  : كقاؿكاختاره ابن ا١تنذر ، 
 .خالفوف من السنن أفضل من تركو كإحياء ما طعن بو ا١ت

 ) إف هللا ٭تب أف تؤتى رخصو كما يكره أف تؤتى معاصيو ( ركاه أٛتد . لقولو  -أ
 أف يف ا١تسح على ا٠تفُت ٥تالفة ألىل البدع الذين ينكركنو ، كا٠توارج كالركافض . -ب
ى ) ٟتديث أنو أيسر، -ج  .(كىافى أىبٍػعىدى النَّاًس ًمٍنوي   ، فىًإٍف كىافى ًإٍٙتنا٫تيىا مىا َفٍى يىكيٍن ًإٍٙتنابػىٍُتى أىٍمرىٍيًن ًإال أىخىذى أىٍيسىرى   رىسيوؿي اَّللًَّ مىا خيَتًٌ

 متفق عليو .
 ما الراجح من القولُت ؟ 

ف موافقان للحاؿ اليت عليها قدمو ، فإف كاف كاختار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم أف األفضل يف حق كل كاحد ما كا
 ل أف ٯتسح عليو . ػالبسان للخف فاألفضل ا١تسح ، كإف كانت قدماه مكشوفتُت فاألفضل الرسل ، كال يلبس ا٠تف من أج

دىٍعهيمىا ، فىًإٌٓفً )  فقاؿ لو النِب ليرسل قدميو يف الوضوء ١تا أراد أف ينزع خفي النِب  كيدؿ ٢تذا حديث ا١ترَتة بن شعبة هنع هللا يضر
ٍلتػيهيمىا طىاًىرىتػىٍُتً ، فى   (  فهذا يدؿ على أف ا١تسح أفضل يف حق من كاف يلبس ا٠تفُتمىسىحى عىلىٍيًهمىاأىٍدخى

: كفصل ا٠تطاب : أف األفضل يف حق كل كاحد ما ىو ا١توافق ٟتاؿ قدمو . فاألفضل ١تن قدماه قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
هما كال يتحرل لبس ا٠تف ليمسح عليو ، كما كاف عليو أفضل الصبلة كالسبلـ يرسل قدميو إذا كانتا مكشوفتاف : غسل

 ف ) اإلنصاؼ ( .خمكشوفتُت ، كٯتسح قدميو إذا كاف البسا لل
كَف  كَف يكن يتكلف ضٌد حالو اليت عليها قدماه ، بل إف كانت يف ا٠تف مسح عليهما :كقاؿ، كاختاره ابن القيم يف زاد ا١تعاد

من  األفضلينزعهما ، كإف كانت مكشوفتُت غسل القدمُت ، كَف يلبس ا٠تف ليمسح عليو ، كىذا أعدؿ األقواؿ يف مسألة 
 ل .ا١تسح كالرس

  حكم خلع اٞتوربُت عند كل كضوء احتياطان للطهارة ؟ما 
: َتة حينما أراد نزع خفيو قاؿقاؿ للمر، ، كالنِب فُتالذين ال ٬تيزكف ا١تسح على ا٠ت ىذا خبلؼ السنة كفيو تشبو ابلركافض 

 ) ابن عثيمُت ( . دعهما فإٓف أدخلتهما طاىرتُت. كمسح عليهما .
 ما حكم معاكنة ا١تتوضئ ؟ 

 جائزة .
 الباب كفيو )فصببتي عليو فتػوضأ كضوءه ( .ٟتديث -أ

تو ، قاؿ أسامة : فجعلت ١تا أفاض من عرفة عدؿ إُف الشعب فقضى حاج كٟتديث أسامة بن زيد ) أف رسوؿ هللا -ب
 أصب عليو كيتوضأ ، فقلت : َي رسوؿ هللا ! أتصلي ؟ فقاؿ : ا١تصلى أمامك ( متفق عليو 

 .ذا اٟتديث دليل على جواز االستعانة يف الوضوء بعد حديث الباب : كيف ى قاؿ النوكم
بوضوء فقاؿ : اسكِب ،  ت النِب : ركل اٟتاكم يف ا١تستدرؾ من حديث الربٌيع بنت معوذ قاؿ ) أتي قاؿ اٟتافظ -ج

 فسكبت عليو ( .
 كىذا أصرح يف عدـ الكراىة من اٟتديثُت ا١تذكورين لكونو يف اٟتضر ، كلكونو بصيرة الطلب . قاؿ اٟتافظ :

 ىل جاءت أحاديث يف النهي عن ذلك ؟ 
 . ) قاؿ النوكم ( .االستعانة جاء أحاديث ليست بثابتة النهي عن 

 من ىذه األحاديث :
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ال يكل طهوره إُف أحد ، كال صدقتو اليت تصدؽ هبا ، يكوف ىو الذم يتوالىا  عن ابن عباس . قاؿ ) كاف رسوؿ هللا -أ
 بنفسو ( ركاه ابن ماجو . ) حديث ضعيف ( .

 يف يستقي ماء لوضوئو ، فبادرتو استقي لو فقاؿ : مو َي عمر ، فإٓف أكره أف يشركٍت كعن عمر . قاؿ ) رأيت رسوؿ هللا -ب
 طهورم أحد ( ركاه أبو يعلى . ) حديث ضعيف ( .

يكلهما إُف أحد من أىلو ، كاف يناكؿ ا١تسكُت  كعن العباس بن عبد الرٛتن ا١تدٓف . قاؿ ) خصلتاف َف يكن رسوؿ هللا  -ج
 بيده ، كيضع الطهور من الليل كٮتمره ( ركاه ابن أَب شيبة . ) حديث ضعيف ( .

 عد الوضوء .ما حكم تنشيف األعضاء ب 
 يكره . قيل :

 مباح كرجحو ابن ا١تنذر . كقيل :
 الصحيح .كىذا ىو 

وؿ عن اإلماـ أٛتد ، ػالى أبىٍسى بًتػىٍنًشيًف أىٍعضىائًًو اًبٍلًمٍنًديًل ًمٍن بػىلىًل اٍلويضيوًء كىاٍلريٍسًل ؛ كىو ا١تنق:  ا١تغٍتقاؿ ابن قدامو رٛتو هللا يف 
بػىٍعدى اٍلويضيوًء عن عيٍثمىاف كىاٟتٍىسىن ٍبن عىًليٌو كىأىنىس ، كىكىًثَتو ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، كىو األصح ، ألف األصل  كقد ريًكمى أىٍخذي اٍلًمٍنًديلً 

 ة .اإلابح
يعتاد تنشيف أعضائو بعد الوضوء ، كال يصح عنو يف ذلك حديث البتة ، بل صح عنو  كَف يكن رسوؿ هللا  كقاؿ ابن القيم :

 .خبلفو 
أيت اب١تنديل فلم ٯتسو ، كجعل يقوؿ اب١تاء ىكذا ، يعٍت   ما ركاه البخارم عن ابن عباس كخالتو ميمونة : ) أف النِب يشَت إُف

 ينفضو ( .
كاف يدع الشيء   َف ينو عنو ، مع أف النِب  ىذا ا٠ت ر ال يوجب قصر ذلك ، كال ا١تنع منو ، ألف النِب  :  قاؿ ابن ا١تنذرك 

 . ى أمتو ا١تباح لئبل يشق عل
 كقد سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء .

تنشيف األعضاء ال أبس بو ؛ ألف األصل عدـ ا١تنع ، كاألصل فيما عدا العبادات من العقود كاألفعاؿ كاألعياف اٟتل فأجاب : 
 كاإلابحة حىت يقود دليل على ا١تنع .

اغتسل ، قالت : فأتيتو اب١تنديل فرده كجعل  ذكرت أف النِب مونة اهنع هللا يضر ، حينما فإف قاؿ قائل : كيف ٕتيب عن حديث مي
 ينفض ا١تاء بيده ؟

قضية عىٍُت ٖتتمل عدة أمور : إما ألنو لسبب يف ا١تنديل ، أك لعدـ نظافتو ، أك ٮتشى أف  فاٞتواب : أف ىذا الفعل من النِب 
، فهناؾ احتماالت كلكن إتياهنا اب١تنديل قد يكوف دليبلن على أف من عادتو أف ينشف يبلو اب١تاء ، كبللو اب١تاء غَت مناسب 

 ( .ّٗ/ُُ"٣تموع فتاكل ابن عثيمُت" )  و .عضاءه ، كإال ١تا أتت بأ
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز استخداـ األحرار ليحصل ٢تم التمرف على التواضع 
o وء .جواز تنشيف األعضاء بعد الوض 
o . جواز اقتداء الفاضل اب١تفضوؿ 
o  جواز صبلة النِب . خلف بعض أمتو 
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 كىيف ًإٍسنىاًدًه ضىٍعف ه .   و (مىسىحى أىٍعلىى اى٠ٍتيفًٌ كىأىٍسفىلى  أىفه اىلنهيبه  ) كىًلأٍلىٍربػىعىًة عىٍنوي ًإاله النهسىاًئيه  -ٗٓ
هي، كىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه  لىٍو كىافى اىلدًٌيني ) قىاؿى  كىعىٍن عىًليٌو  -َٔ و ٯتىٍسىحي عىلىى ظىاًىًر خيفهيٍ  اًبلرهٍأًم لىكىافى أىٍسفىلي اى٠ٍتيفًٌ أىٍكىلى اًبٍلمىٍسًح ًمٍن أىٍعالى

 أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى إبًًٍسنىادو حىسىن .   (
-------------- 

 ن : أحكاـ اإلسبلـ ، كا١تراد ابلرأم : ما يراه اإلنساف صاٟتان من غَت نظر إُف الشرع .( ا١تراد ابلدي لىٍو كىافى اىلدًٌيني اًبلرهٍأمً ) 
  صحة أحاديث الباب ؟ما 

حديث ) مسح أعلى ا٠تف كأسفلو ( ضعيف ال يصح . فقد ركاه أبو داكد من الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن 
 يث ، كىذا السند أعل بعدة علل .ٟتدحيوة عن كاتب ا١ترَتة عن ا١ترَتة ... فذكر ا

 مثل البخارم كأبو حامت كأٛتد كأبو زرعة كأبو داكد كالًتمذم كغَتىم .: كلذلك ضعف ىذا اٟتديث جهابذة اٟتديث كنقاده 
 إسناده حسن .يث علي ) لو كاف الدين .. ( حدكأما 
 ما الذم ٯتسح أعلى ا٠تف أـ أسفلو ؟ 

 السنة مسح أعلى ا٠تف .
 أما أسفل ا٠تف فبل يشرع .،  لقوؿ علي 

 . َف يصح عنو أنو مسح أسفلهما ، كإ٪تا جاء يف حديث منقطع ، كاألحاديث الصحيحة على خبلفو:  قاؿ ابن القيم
 األكؿ . كالصحيحلماء إُف استحباب مسح أسفل ا٠تف ، كقد ذىب بعض الع

 ما كيفية ا١تسح على ا٠تف ؟ 
على ا٠تف ، فلذلك يكفي ا١تسلم كا١تسلمة إمرار اليد على القدـ اليمٌت كاليسرل   يرد حديث تقـو بو اٟتجة يف كيفية ا١تسحَف

 ْتيث يصدؽ عليو أنو مسح ، كما ىو قوؿ الشافعي كأَب ثور كغَت٫تا .

: َف يرد يف الكيفية كال الكمية حديث ييعتمد عليو إال حديث علي يف بياف ا١تسح ، كالظاىر أنو إذا فعل ا١تكلف  قاؿ الصنعاين
 ا يسمى مسحان على ا٠تف لرة أجزأه .م

ٌر اليد اليمٌت مبلولة اب١تاء  كصفة ا١تسح ، رل كذلك ، كيكوف ا١تسح مرة كاحدة، كاليسمفرجة األصابع على الرًجل اليمٌت: أف ٯتًي
 كال يشرع تكراره .

 : منهاكجاءت بعض األحاديث يف بياف اجملزئ من ا١تسح ، كلكن ال يصح منها شيء ، 
 ٯتسح على ظهر ا٠تف خطوطان ابألصابع ( . : ) أنو رأل النِب حديث علي 

برجل يتوضأ ، فرسل خفيو ، فنخسو برجلو كقاؿ : ليس ىكذا السنة أمرّن اب١تسح  كحديث جابر قاؿ : ) مرَّ رسوؿ هللا 
 ىكذا ، كأمرَّ بيديو على خفيو ( .

 اذكر ا٠تالؼ ؟ ؟ ـ تقدـ اليمُتاختلف العلماء يف مسح ا٠تفُت ىل ٯتسحاف كاألذنُت ٚتيعان ، أ 
 اختلف العلماء على قولُت :

 ُت .تقدـ اليمالقوؿ األكؿ  : 
ألف ا١تسح بدؿ من الرسل ، كالبدؿ لو حكػم ا١تبدؿ ، فكما أنو يشرع تقدٔف غسل اليمٌت يف الرجلُت كاليدين ، فكذلك يشرع 

 تقدٔف مسح اليمٌت على اليسرل .
 .ٯتسحاف ٚتيعان القوؿ الثاين : 
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 اليد اليمٌت ٘تسح الرجل اليمٌت ، كاليد اليسرل ٘تسح الرجل اليسرل يف نفس اللحظة .
عليهما ( كَف يقل : بدأ ابليمُت ، كلو كاف مشركعان لنقلت ىذه الصفة كحفظت ، ألنو ألف يف حديث ا١ترَتة قاؿ : ) فمسح -أ

 من شرع هللا سبحانو كتعاُف .
ح ال تيمن فيها، فكما أف األذنُت عضواف مستقبلف، كمع ذلك َف يشرع التيمن فيهما ، القياس على األذنُت، فطهارة ا١تس -ب

 فكذلك الرجبلف يف حالة ا١تسح .
 كهللا أعلم . كىذا أرجح

و على اليسرل ، كىذا ال أصل لو فيما ػككثَت من الناس ٯتسح بكبل يديو على اليمُت ، ككبل يدي ابن عثيمُت :قاؿ الشيخ فائدة : 
 م .أعل
 : ما اٟتكم إذا لبس جورب على جورب 

 إذا كاف لبس ذلك على طهارة ، فاٟتكم يف ىذه اٟتالة للفوقآف كإف مسح على التحتآف صح ذلك على الصحيح .
 كإف لبس الفوقآف على حدث ، فبل ٬توز لو أف ٯتسح على الفوقآف عند ٚتهور أىل العلم ، ألنو لبس ذلك على غَت طهارة  

 ة عدـ ا٠تبلؼ يف ىذه ا١تسألة .كحكى ابن قدام
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  أف الدين مبناه على النقل عن هللا أك عن الرسوؿ . كليس الرأم ىو اكم فيو ، 
o  الذم يتبادر إُف الذىن ىو أف األكُف اب١تسح ىو أسفل ا٠تف ال أعبله ، ألف األسفل ىو الذم يباشر األرض كرٔتا أصابتو
جاسة ، فكاف أكُف ابإلزالة ، لكن عند التأمل ٕتد أعبله أكُف ، ألف ا١تسح ال ٭تصل بو الرسل كاإلنقاء ، فبل يزيد مسح ا٠تف الن

 من أسفلو إال تلواثن ٓتبلؼ األعلى .
o  اإلنساف الدين ال ٮتالف العقل ، لكن الدين أحياّنن أييت ٔتا َف يدركو العقل ، كالسبب أف العقوؿ قاصرة ، كقد ٮتفى على

 حكمة ىذا الشيء .

ـو كىلىيىالًيػىهينه، ًإاله  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   ) قىاؿى  كىعىٍن صىٍفوىافى ٍبًن عىسهاؿو  -ُٔ ثىةى أىايه ميريانى ًإذىا كينها سىٍفرنا أىٍف الى نػىٍنزًعى ًخفىافػىنىا ثىالى أيٍى
، كىنػىوٍ  ، كىبػىٍوؿو ًٍمًذمُّ كىاللهٍفظي لىوي، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى كىصىحهحىاه ي .  (  ـًمٍن جىنىابىةو كىلىًكٍن ًمٍن غىاًئطو  أىٍخرىجىوي النهسىاًئيُّ، كىاىلًتًٌ

لىةن ًلٍلميًقيًم. يػى  جىعىلى اىلنهيبُّ ؿ ) قىا كىعىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب طىاًلبو  -ِٔ ـو كىلىيىالًيػىهينه ًلٍلميسىاًفًر، كىيػىٍومنا كىلىيػٍ ثىةى أىايه ٍعًٍت: يف ثىالى
 أىٍخرىجىوي ميٍسًلم ه .    (اىٍلمىٍسًح عىلىى اى٠ٍتيفهٍُت 

لىةن، ًإذىا تىطىههرى فػىلىًبسى )   عىٍن اىلنهيب  كىعىٍن أىِب بىٍكرىةى  -ٓٔ ـو كىلىيىالًيػىهينه، كىًلٍلميًقيًم يػىٍومنا كىلىيػٍ ثىةى أىايه  أىنهوي رىخهصى لًٍلميسىاًفًر ثىالى
 أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة ى .   ا (ٯتىٍسىحى عىلىٍيًهمى  خيفهٍيًو: أىفٍ 

--------- 
ميريانى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه )   أم : يبيح لنا .(  أيٍى
 بفتح السُت كإسكاف الفاء ، أم : مسافرين .ان ( ًإذىا كينها سىٍفر ) 
 ننزعها كلو قبل مركر ثبلثة أَيـ ، كاٞتنابة : إنزاؿ ا١تٍت .أم : ف(  ًإاله ًمٍن جىنىابىةو ) 
، كىنػىوٍ )  ، كىبػىٍوؿو  أم : كلكن ال ننزعها من غائط كبوؿ كنـو إال إذا مرت ا١تدة ا١تقررة .ـ  ( كىلىًكٍن ًمٍن غىاًئطو
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
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لو أكىاـ ، كاٟتديث لو شواىد ، كقد صححو حديث صفواف حسن ، ألف يف إسناده عاصم بن أَب النَّجيود ، كىو صدكؽ 
 البخارم كالنوكم كابن حجر .

أف ، كقد نقل اٟتافظ يف التلخيص : لُت اٟتديثحديث أَب بكرة يف إسناده ا١تهاجر أبو ٥تلىد تكلم فيو العلماء ، قاؿ أبو حامتك 
 : حديث أَب بكرة حديث حسن .نصوالعلل الكبَت عن البخارم ما  ، كنقل الًتمذم يفالشافعي كا٠تطاَب صححا اٟتديث

  ( ـو كىلىيىالًيػىهينه، ًإاله ًمٍن جىنىابىةو ماذا نستفيد من قولو ثىةى أىايه  ... ( ؟ أىٍف الى نػىٍنزًعى ًخفىافػىنىا ثىالى
 ، كىذا ىو الشرط الثآف من شركط ا١تسح على ا٠تفُت .أف ا١تسح على ا٠تفُت خاص ابلوضوء دكف الرسل 

 كال ٬تزئ ا١تسح يف جنابة كال غسل كاجب كال مستحب ال نعلم يف ىذا خبلفان .:  قاؿ ابن قدامة
 : ا١تسح على ا٠تفُت خاص ابلوضوء ال مدخل للرسل فيو إبٚتاع . كقاؿ اٟتافظ ابن حجر

 اذكر الشرط الثالث من شركط ا١تسح على ا٠تفُت ا١تذكورة يف األحاديث ؟ 
 اليهن للمسافر كيومان كليلة للمقيم .أف يكوف يف ا١تدة اددة : ثبلثة أَيـ بلي

لىةن لًٍلميًقيمً  جىعىلى اىلنَِّبُّ ) ٟتديث الباب ) حديث علي (  اًفًر، كىيػىٍومنا كىلىيػٍ ـو كىلىيىالًيػىهينَّ لًٍلميسى ثىةى أىَيَّ  ( . ثىبلى
 كٟتديث الباب ) صفواف ( .

 كٟتديث الباب ) أَب بكرة ( .
 مذىب اٞتمهور .ة كللمسافر ثبلثة أَيـ كلياليهن ؛ ىو كليل ت للمقيم يومان سح على ا٠تفُت مؤقف ا١تكالقوؿ أب

 النوكم [  . و] قالهو مذىب أَب حنيفة كالشافعي كأٛتد كٚتاىَت العلماء .             ف

 ك٦تن قاؿ بو من الصحابة : علي ، كابن مسعود ، كابن عباس ، كحذيفة .
 ، كعطاء بن أَب رابح ، كالشعِب ، كعمر بن عبد العزيز .ك٦تن قاؿ بو من التابعُت : شريح القاضي 

 .ط عندم كأكثر التابعُت كالفقهاء على ذلك ، كىو األحو  :  قاؿ ابن عبد الرب
 : التوقيت قوؿ عامة الفقهاء . ] قالو النوكم [ . قاؿ ا٠تطاِب

 عليهما ما بدا لو .ال توقيت يف ا١تسح على ا٠تفُت ، فمن لبس خفيو كىو طاىر مسح  القوؿ الثاين :
 ] ذكر ذلك ابن قدامة [ .ذىب اإلماـ مالك كالليث بن سعد .                     إليو ك 

) أمسح على  : كلعل متمسك أىل ىذا القوؿ ما أخرجو أبو داكد من حديث أٌَب بن عمارة أنو قاؿ للرسوؿ  قاؿ الشوكاين
 كيومُت ، كثبلثة أَيـ ؟ قاؿ : نعم ، كما شئت ( . ا٠تفُت ؟ قاؿ : نعم . قاؿ : يومان ؟ قاؿ : نعم ، 

  .ىذا إسناد ال يثبت :  قاؿ الدار قطٍتكىذا اٟتديث ال يصح . 
 .ال يثبت كليس لو إسناد قائم  :  كقاؿ ابن عبد الرب

 قوؿ اٞتمهور . كالراجح
 ىل يستثٌت من ذلك شيء ؟ 

يتضرر ابلنزع ، ك٨تو ذلك من األعذار ، فلو أف ٯتسح إُف زكاؿ  يستثٌت من ذلك التوقيت ا١تسافر الذم ٮتشى فوات رفقة ، أك
 عذره كما قاؿ بذلك بعض العلماء كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية .

١تا ركل الدار قطٍت كالبيهقي يف السػنن الك رل عن عقبة بن عامر ) أنو كفد على عمر بن ا٠تطاب عامان ، قاؿ عقبة : كعلٌي 
فقاؿ ِف عمر : مىت عهدؾ بلبسهما ؟ فقاؿ : لبستهما يـو اٞتمعة ، كاليـو ٚتعة ، فقاؿ لو خفاؼ من تلك ا٠تفاؼ الربلظ ، 

 عمر : أصبت ( .
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 مىت تبدأ مدة ا١تسح على ا٠تف ؟ 
  :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ 

 من أكؿ حدث يقع بعد اللبس .:  األكؿ  القوؿ
 ] ذكر ذلك الشنقيطي [ .                         كىذا مذىب اٞتمهور .                         

 .كىي زَيدة غريبة ليست اثبتة :  قاؿ النوكم، ىؤالء بزَيدة يف حديث صفواف ) من اٟتدث إُف اٟتدث (  كاستدؿ-أ
 كقالوا : إف اٟتدث سبب للمسح على ا٠تفُت ، فعلق اٟتكم بو . -ب

 من حُت لبس ا٠تف .  القوؿ الثاين :
 ن اٟتسن البصرم .كىذا ٤تكي ع

 من أكؿ مسح بعد اٟتدث .القوؿ الثالث : 
 ك٦تن قاؿ هبذا األكزاعي كأَب ثور ، كىو إحدل الركايتُت عن أٛتد كداكد ، كرجح ىذا القوؿ النوكم كاختاره ابن ا١تنذر .

 ككجو احتجاجهم هبا :كاحتج ىؤالء أبحاديث التوقيت يف ا١تسح ، 
ة أَيـ ( صريح يف أف الثبلثة كلها ظرؼ للمسح ، كال يتحقق ذلك إال إذا كاف ابتداء ا١تدة من ) ٯتسح ا١تسافر ثبلث  أف قولو 
 الراجح . ىوكىذا القوؿ ، ا١تسح 

 مثاؿ يوضح ذلك : 
( ضحىن ، مث أحدث كَف يتوضأ ، كتوضأ يف  ٗرجل توضأ لصبلة الفجر ، كلبس ا٠تفُت ، كبقي على طهارتو إُف الساعة ) 

 ( . ُِالساعة ) 
 ] الشرح ا١تمتع [ ( . ُِ( ، كعلى القوؿ الراجح تبتدئ من الساعة )  ٗا١تذىب تبتدئ ا١تدة من الساعة ) 

  على القوؿ الراجح كما سبق ، إذا مسح بدأت ا١تدة ، لكن اختلف العلماء لو كاف مسحو لتجديد الوضوء ، ىل تبدأ
 بو ا١تدة أـ ال ؟

 على قولُت : اختلف العلماء يف ذلك 
 تبتدئ بو ا١تدة من ا١تسح كلو لتجديد كضوء . :فقيل 

 ال بد أف يكوف ا١تسح لوضوء كاجب . كهللا أعلم . كقيل :
 ما اٟتكم فيمن مسح كىو مقيم ُث سافر ؟ 

 من مسح كىو مقيم مث سافر فإنو يتم مسح مسافر .
 ىذا مذىب األحناؼ .

 فيكوف قد مسح ثبلثة أَيـ .فلو مسح يومان مث سافر ، فإنو ٯتسح يومُت زَيدة على اليـو ، 
 ألف رخص السفر قد حلت لو .

 كذىب بعض العلماء إُف أنو ٯتسح مسح مقيم .
 قالوا : ألهنا عبادة اجتمع فيها اٟتضر كالسفر ، فرلب جانب اٟتضر . -أ

، فإنو يتمها صبلة  قياسان على الصبلة ، فلو أنو أحـر ابلصبلة يف سفينة يف البلد ، فسارت كفارقت البلد كىو يف الصبلة -ب
 حضر  .

 . أصح كاألكؿ
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 ما اٟتكم فيمن مسح كىو مسافر ُث أقاـ ؟ 
 ر مث أقاـ ، فإنو ٯتسح مسح مقيم .من مسح كىو مساف

 ألف رخص السفر قد انتهت ابلوصوؿ إُف بلده . 
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 فبل ٬تػوز لو يف ىذه اٟتالة ا١تسح على ا٠تفُت بل ينزعهما . فلو مسح ا١تسافر يومان كليلة فما فوؽ مث قدـ بلده الذم يسكن فيو ،
 ىل خلع ا٠تف ينقض الوضوء ؟ 

 اختلف العلماء ىل خلع ا٠تف ينقض الوضوء ؟
 : أف خلع ا٠تف ينقض الوضوء . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اإلماـ أٛتد كإسحاؽ ، كرجحو الشيخ ابن ابز .
نتقل إُف ا١تسح بدالن من الرسل لترطية القدـ ، فإذا خلع ا٠تف فقد عاد حكمو إُف ألف القدـ حكمو يف األصل الرسل ، كإ٪تا ا

 كجوب الرسل .
 : أنو ال ينقض الوضوء . القوؿ الثاين

كابن ا١تنذر ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ) الى (نصره ابن حـز يف ك ابن أَب ليلى كٚتاعة ، ك  كىو قوؿ قتادة ، كاٟتسن ، 
 كىو ا١تختار األقول . ) اجملموع (وكم يف اؿ الن، كق

ما ركاه ابن أَب شيبة عن أَب ظبياف قاؿ ) رأيت عليان ابؿ قائمان ، مث توضأ ، كمسح على نعليو ، مث أقاـ ا١تؤذف فخلعهما ( زاد -أ
 البيهقي : ) مث تقدـ فأـ الناس ( .

 كىذا الفعل من خليفة رائد ، كىو ٦تن أمرّن ابتباع سنتو .
 الطهارة ال تبطل إال من حدث ، كخلع ا٠تف ليس ْتدث . أف -ب
 لعدـ الدليل على النقض .-ب

 (  ركىذا القياس كما قاؿ اٟتافظ ابن حجر فيو نظ)  فإنو ال ٬تب عليو إعادة مسح الرأس .، قاس بعضهم ٔتن حلق رأسو بعد مسحو -ج

 القوؿ األكؿ . كالراجح
  ؟ىل انتهاء ا١تدة تعترب من مبطالت ا١تسح 

 اختلف العلماء ىل إذا انتهت مدة ا١تسح يستأنف الوضوء أـ ال ؟
 : يستأنف الوضوء . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
هارة يف ا١تمسوح ، ػقالوا : ألف ا١تسح أقيم مقاـ الرىسل يف ا١تدة ، فإذا انقضت ا١تدة بطلت الطهارة يف ا١تمسوح ، كإذا بطلت الط

 ألف اٟتدث ال يتبعض .بطلت يف سائر األعضاء ، 
 : ال تبطل طهارتو . القوؿ الثاين

 كىو اختيار ابن حـز كرجحو ابن تيمية .
قالوا : إف أحاديث التوقيت للمقيم كا١تسافر تضمنت ابتداء كانتهاء مدة ا١تسح ال الطهارة ، فهي تنهى أف ٯتسح أحدّن أكثر -أ

 من يـو كليلة للمقيم كثبلثة أَيـ للمسافر .
 ض طهارتو إال بدليل من كتاب أك سنة أك إٚتاع كال دليل ىنا .ػا الرجل قد تطهر ٔتقتضى الكتاب كالسنة ، فبل تنتقأف ىذ -ب
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 كهللا أعلم .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز ا١تسح على ا٠تفُت يف السفر كما ٬توز يف اٟتضر 
o . أف البوؿ كالرائط من نواقض الوضوء 
o اب من قاؿ أف النـو ينقض الوضوء . ] كستأيت ا١تسألة إبذف هللا [  استدؿ ْتديث الب 

o فإف النِب ألمور مناز٢تا، كاعتبار األحواؿ، كتنزيل ايف اٟتديث دليل على حكمة الشرع ، ُت ا١تسافر كا١تقيمىنا فرؽ ب ،
    فجعل للمسافر مدة أطوؿ من مدة ا١تقيم مراعاة ْتاؿ ا١تسافر كمشقتو .  

فى  كىعىنٍ  -ّٔ  -كىالتهسىاًخُتً -يػىٍعًٍت: اىٍلعىمىائًمى  -سىرًيهةن، فىأىمىرىىيٍم أىٍف ٯتىٍسىحيوا عىلىى اىٍلعىصىاًئًب  بػىعىثى رىسيوؿي اىَّللًه ؿ )قىا ثػىٍوابى
 رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكم ي .  ؼ(يػىٍعًٍت: اى٠ٍتًفىا

--------- 
السرية القطعة من اٞتيش من ٜتسمائة إُف ثبلٙتائة كقيل إُف أربعمائة ، ٝتيت بذلك ألف الرالب عليها أف تسَت ابلليل (  سىرًيهةن  )

 . كٗتتفي ابلنهار ، كقيل : ألهنا تكوف من خبلصة اٞتيش كخيارىم
 ( ٚتع عصابة ، كىي العمامة ، ٝتيت بذلك ألف الرأس يعصب هبا . اىٍلعىصىاًئبً ) 
 ىي ا٠تفاؼ . ( ًخُتً كىالتهسىا) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 
،  ف راشد بن سعد َف يسمع من ثوابف، ضعفو بعضهم أباٟتديث ركاه أبو داكد من طريق راشد بن سعد عن ثوابف عن النِب  

 ثبت بعضهم ٝتاعو منو ، كقد صحح اٟتديث اٟتاكم كالنوكم .أكما قاؿ اإلماـ أٛتد ، كقد 

 ما حكم ا١تسح على العمامة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 ال ٬توز االقتصار على العمامة . : القوؿ األكؿ
 ] ذكر ذلك اٟتافظ ابن حجر [ .كىذا مذىب اٞتمهور .                             

 فهو مذىب اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية .
 .امة معلى العمامة إال أف ٯتسح برأسو مع العال ٯتسح  كقاؿ غَت كاحد من أصحاب النِب :  قاؿ الًتمذم

فعند أصحاب ىذا القوؿ أنو ال ٬تزئ ا١تسح على العمامة كحدىا ، فلو مسح اإلنساف على العمامة كحدىا َف ٬تزئو ، بل ال بد 
 : كاحتجواأف ٯتسح على جزءو من الرأس ، كمن ا١تعلـو أف مسح جزء من الرأس ٬تزئ عند أكثر ىؤالء األئمة ، 

و اب١تاء كمباشرتو بو ، كالعمامة رأس يف الوضوء ، كىذا يقتضي إمساسبقولو تعاُف ) كامسحوا برءكسكم ( . فأمر هللا ٔتسح ال -أ
 حقيقة . ت برأس ، فماسحها غَت ما سح برأسوليس
 كأبف هللا فرض ا١تسح على الرأس ، كاٟتديث يف العمامة ٤تتمل التأكيل ، فبل يًتؾ ا١تتيقن للمحتمل .-ب

 : جواز ا١تسح على العمامة . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 كىو قوؿ األكزاعي ، كإسحاؽ ، كأبو ثور ، كداكد بن علي .
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منهم : أبو بكر ، كعمر ، كأنس ، كاحتجوا  كىو قوؿ غَت كاحد من أىل العلم من أصحاب النِب :  قاؿ الًتمذم
 .عمامة ابألحاديث الواردة اليت فيها ا١تسح على ال

 : ك٦تن مسح على العمامة أبو بكر الصديق ، كبو قاؿ عمر كأنس كأبو أمامة . قاؿ ابن ا١تنذر
 ٟتديث الباب .-أ

 . ركاه البخارمٯتسح على عمامتو كخفيو (  ) رأيت رسوؿ هللا  كٟتديث  عمرك بن أمية قاؿ -ب

 .مسلم  ركاهعلى ا٠تفُت كا٠تمار (  ) مسح رسوؿ هللا كٟتديث ببلؿ قاؿ -ج
مسح على العمامة ، كَف ييذكر يف اٟتديث أنو مسح على الناصية ، أك على شيء مع العمامة ، فدؿ  كجو الداللة : أف النِب 

 على جواز االقتصار على العمامة يف ا١تسح .
 ركاه مسلم توضأ فمسح بناصيتو كعلى العمامة كا٠تفُت ( .  كعن ا١ترَتة بن شعبة : ) أف النِب -د

 الصحيح .ا القوؿ ىو كىذ
  اذكرىا مع بياف الصحيح منها كغَت الصحيح ؟ اشًتط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شركطان ، 

 اشًتط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شركطان :
 أف يلبسها على طهارة . : منها

 كىذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .
 قياسان على ا٠تف .

 ًتط ، كاختاره ابن حـز .كاختار ابن تيمية أنو ال يش
 مسح على العمامة مطلقان ، كالتخصيص ٭تتاج إُف دليل . لعدـ الدليل ، إذ ليس يف األحػاديث إال أف الرسوؿ 

 : أنو يشًتط ٢تا توقيت . كمنها
 كىذا ىو ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .

 قياسان على ا٠تف .
 قتها .ك  أنو ال يشًتط ، ألنو َف يثبت أف النِب  كالصحيح

 ] ىي اليت يكوف أحد أطرافها متدليان من ا٠تلف [ .ذات ذكابة ) ىي اليت دار منها ٖتت اٟتنك ( أف تكوف ٤تنكة  : كمنها

 كىذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .
 : ألف ىذا ىو الذم جرت العادة بلبسو عند العرب . قالوا-أ

 كألف انكة ىي اليت يشق نزعها .-ب
 تكن ٤تنكة أشبهت الكوفية ) الطاقية ( كالكوفية ال ٯتسح عليها ، فكذلك غَت انكة . ) ا١ترٍت ( . كألهنا إذا َف -ج

 نو ال يشًتط ذلك .كاختار شيخ اإلسبلـ أ
 كَف يذكر قيدان آخر ، فمىت ثبتت العمامة جاز ا١تسح عليها .ألف النص جاء ككرد اب١تسح على العمامة ،  

قد كاف للحاجة إُف اٞتهاد ، قاؿ ابن تيمية : كالسلف كانوا ٭تنكوف عمائمهم ، ألهنم كانوا يركبوف كأما ٖتنيكها زمن الصحابة ف
 ا٠تيل ، ك٬تاىدكف يف سبيل هللا ، فإف َف يربطوا العمائم ابلتحنيك كإال سقطت .

 ما مقدار ما ٯتسح من العمامة ؟ 
 نها ال يصح .ال بد أف يكوف ا١تسح شامبلن ألكثر العمامة ، فلو مسح جزءان م 
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 ىل ٬توز للمرأة أف تلبس العمامة ؟ 
 ألف ىذا تشبو ابلرجل .ال ٬توز ذلك ٢تا ، 
 ا١تتشبهُت من الرجاؿ ابلنساء ، كا١تتشبهات من النساء ابلرجاؿ . كقد لعن رسوؿ هللا 

 ما حكم ا١تسح على اللفافة ؟ ) كىي اليت يلفها اإلنساف على قدمو ( ؟ 
 سح على اللفافة على قولُت :اختلف العلماء يف حكم ا١ت

 : ال ٬توز مطلقان . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 ) قالو ابن قدامة ( .  كذلك ألف اللفائف ال تثبت بنفسها . -أ
ي يف أف ا١تسح إ٪تا كرد على ا٠تف ، كما ىو يف معناه ، كأما اللفائف كا٠تًرىؽ اليت تلف على األرجل فبل تسمى خفان ، كال ى-ب

 معناه ، فبل ٯتسح عليها إال بدليل .
َف ٬تز ا١تسح عليو ، ألنو ال يسمى خفان ، كال ىو يف ن أىدىـ كاستوثق شده ابلرابط ...: لو لٌف على رجلًو قطعة مقاؿ النوكم 

 معناه .
 حكي اإلٚتاع على عدـ اٞتواز . -ج

 : ٬توز ا١تسح عليها . القوؿ الثاين
 ة كتلميذه ابن القيم .كاختار ىذا القوؿ ابن تيمي

اب١تسح على التساخُت ، كىي كل ما يلف على القىدىـ ، كيشد عليها خفان كاف أك  ٟتديث الباب ، حيث أمرىم رسوؿ هللا -أ
 غَته .

 كألف الررض ا١توجود يف ا١تسح على ا٠تفاؼ موجود يف لبس اللفافة .-ب
 نزعها أشق .أف اللفائف أكُف ابٞتواز من ا٠تفاؼ كاٞتوارب ، ألف  -ج

 . الصحيح كىذا القوؿ ىو
كالصواب أنو ٯتسح على اللفائف ، كىي اب١تسح أكُف من ا٠تف كاٞتورب ، فإف تلك اللفائف  : قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

جاز ا١تسح  إ٪تا تستعمل للحاجة يف العادة ، كيف نزعها ضرر ، إما إصابة ال رد ، كإما التأذم ابٟتفاء ، كإما التأذم ابٞترح ، فإذا
 على ا٠تفُت كاٞتوربُت فعلى اللفائف بطريق األكُف .

  ما يلبس على رجل على ىيئة ا٠تف من غَت اٞتلد ، كتاانن كانتا أـ قطنان أـ صوفان  ربُت ) ك٫تاعلى اٞتو ما حكم ا١تسح  ،
 كىو ا١تعركؼ اآلف ابلشراب ( ؟

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت . 
 إذا كاّن صفيقُت ٯتكن متابعة ا١تشي هبما . جواز ذلك القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد .
 اب١تسح على التساخُت ، كىي كل ما يلف على القدـ . :ْتديث الباب . حيث أمر النِب  كاستدلوا -أ

 داكد . توضأ كمسح على اٞتوربُت كالنعلُت ( ركاه أبو كْتديث ا١ترَتة بن شعبة ) أف رسوؿ هللا  -ب
 على اٞتوربُت . : حيث مسح  الداللة منو ظاىر ككجو

 لكن ىذا اٟتديث ٥تتلف يف صحتو ، فضعفو كبار اٟتفاظ ،كصححو بعض ا١تتأخرين كاأللبآف كأٛتد شاكر كغَتىم .



 ْٗ 

 : ٬توز ا١تسح عليهما إذا كاّن منعلُت أك ٣تلدين . القوؿ الثاين
 كىو مذىب أَب حنيفة .

لى خبلؼ القياس ، فبل يصح أف يلحق بو غَته إال إذا كاف يف معناه من كل كجو ، كاٞتورب قالوا : إف ا١تسح على ا٠تفُت ع
 كاف منٌعبلن أك ٣تلدان .إذا  ليس كذلك ، إال 

 اٞتواز مطلقان . القوؿ الثالث :
 كاٟتسن البصرم .، كعلي ، كبعض التابعُت منهم سعيد بن ا١تسيب ، كىو قوؿ بعض الصحابة منهم عمر 

أبف يكوّن منعلُت أك ٣تلدين أك صفيقُت ، كتقييد ما أطلقو  حيث كردت مطلقة من غَت تقييددلة القوؿ األكؿ ، كاستدلوا أب
 الشارع ال ٬توز إال بدليل ، كال دليل ىنا .

 الراجح : كىذا القوؿ ىو
كأَب مسعود، كأنس،  : علي، كعمار، : ركمى إابحة ا١تسح على اٞتوربُت عن تسعة من أصحاب رسوؿ هللا  قاؿ ابن ا١تنذر

 ، كسهل بن سعد .كابن عمر، كال راء بن عازب، كببلؿ، كأَب أمامة
ًإذىا تػىوىضهأى أىحىديكيٍم كىلىًبسى خيفهٍيًو فػىٍليىٍمسىٍح عىلىٍيًهمىا، كىٍلييصىلًٌ ًفيًهمىا، كىالى  )-مىٍرفيوعنا-أىنىسو عىٍن[ [ك -مىٍوقيوفنا-كىعىٍن عيمىرى  -ْٔ

 أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىاٟتٍىاًكمي كىصىحهحىو ي  .  (  شىاءى ًإاله ًمٍن جىنىابىةو  فٍ ٮتىٍلىٍعهيمىا إً 
--------- 

 . حديث عمر ا١توقوؼ أخرجو الدار قطٍت كإسناده قوم 
  ، ركاتو عن آخرىم ثقات إال أنو شاذ ٔترة  : كقاؿكأما حديث أنس ا١ترفوع  ، فقد أخرجو اٟتاكم يف ا١تستدرؾ. 
 .الرفار كىو ثقة ، كاٟتديث شاذ اٟتديث على شرط مسلم ، تفرد بو عبد  :  اؿ الذىيبكق

 غَته من أىل البصرة . د هبذا اٟتديث عن ٛتاد بن سلمة ، فلم يركه أحده  أف عبد الرفار بن داكد تفر : كسبب الشذكذ
 على ا٠تفُت .٥تالفتو لؤلحاديث الصحيحة الدالة على التوقيت يف ا١تسح  : كمن شذكذه أيضان 

 ( فما  كىالى ٮتىٍلىٍعهيمىا ًإٍف شىاءى ًإاله ًمٍن جىنىابىةو دـ التوقيت يف ا١تسح على ا٠تفُت لقولو )استدؿ هبذا اٟتديث من قاؿ بع
 اٞتواب عنو ؟

 اٞتواب عليو من كجوه : 
 : أنو ٤تموؿ على ما كرد يف النصوص األخرل اليت فيها التوقيت . أكالن 

 ٬تاب أف حديث أنس ا١ترفوع شاذ . كٯتكن أف اثنيان :
 أف يكوف قولو )إف شاء( إشارة إُف أف ا١تسح ليس بواجب دفعان ١تا يفيده ظاىره من الوجوب، كظاىر النهي من التحرٔف . اثلثان :
 ما اٞتواب عما كرد عن عمر من عدـ التوقيت ؟ 

 اٞتواب عليو من كجوه :
 .أنو كرد عن عمر ما يدؿ على التوقيت  أكالن :

فقد أخرج عبد الرزاؽ عن أَب عثماف النٍهدم قاؿ ) حضرت سعدان كابن عمر ٮتتصماف إُف عمر يف ا١تسح على ا٠تفُت ، فقاؿ 
 عمر : ٯتسح عليهما إُف مثًل ساعتًو من يومو كليلتو ( فهذا دليل بٌُت على أف عمر يقوؿ ابلتوقيت .

طاب قاؿ يف ا١تسح على ا٠تفُت : للمسافر ثبلث ، كللمقيم يـو إُف كأخرج ابن أَب شيبة أيضان عن ابن عمر ) أف عمر بن ا٠ت
 الليل ( كإسناده صحيح .
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كقد أجاب البيهقي عن ىذا التعارض بقولو : كقد ركينا عن عمر بن ا٠تطاب التوقيت ، فإما أف يكوف رجع إليو حُت جاءه 
 ا١تشهورة أكُف . يف التوقيت ، كإما أف يكوف قولو الذم يوافق السنة الثبت عن النِب 

 كقد نقل النوكم ىذا القوؿ كارتضاه .
 ٯتكن أف ٭تمل ما كرد عن عمر بعدـ التوقيت على الضركرة أك على ا١تشقة الكبَتة ، كىذا اختيار ابن تيمية رٛتو هللا . اثنيان :
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  بسا ٚتيعان ال ٬توز ا١تسح عليهما إال إذا لي ا١تسح على ا٠تفُت ، كأنو أف ىذا اٟتديث استدؿ بو من قاؿ ابشًتاط الطهارة يف

 بعد كماؿ الطهارة . ] كسبقت ا١تسألة [
o ة كدليلها حديث صفواف بن عساؿ [ أف ا١تسح على ا٠تفُت خاص ابلوضوء دكف الرسل ] كسبقت ا١تسأل 
o  جواز الصبلة يف النعاؿ ، لقولو تحباب ذلك لقولو : ) كليصل فيهما ( كاٞتمهور على اس  خالفوا اليهود فإهنم ال ( :

 . ] كأتيت ا١تسألة إف شاء هللا [ .ركاه أبو داكد يصلوف يف نعا٢تم ( . 
o  أف األفضل لئلنساف أف يصلي ٓتفيو إذا كاّن عليو عند الصبلة ، لقولو . ) كليصٌل فيهما ( : 

:  كىعىٍن أيِبىًٌ ٍبًن ًعمىارىةى  -ٔٔ : ايى  )أىنهوي قىاؿى : "نػىعىٍم"، قىاؿى : يػىٍومنا؟ قىاؿى : "نػىعىٍم" قىاؿى  رىسيوؿى اىَّللًه أىٍمسىحي عىلىى اى٠ٍتيفهٍُتً؟ قىاؿى
ثىةن  : كىثىالى : "نػىعىٍم"، قىاؿى : "نػىعىٍم، كىمىا ًشٍئتى كىيػىٍومىٍُتً؟ قىاؿى : لىٍيسى اًبٍلقىًومًٌ (  ؟ قىاؿى  .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىقىاؿى

---------- 
 ا صحة اٟتديث ؟م 

 .اٟتديث ضعيف كال يصح 
جاء يف تلخيص اٟتبَت : قاؿ أبو داكد ليس ابلقوم ، كضعفو البخارم ، فقاؿ : ال يصح ، كقاؿ أبو زرعة الدمشقي عن أٛتد :  

قائم ، كنقل رجالو ال يعرفوف ، كقاؿ أبو الفتح األزدم : ىو حديث ليس ابلقائم ، كقاؿ ابن عبد ال ر : ال يثبت كليس لو إسناد 
 النوكم يف شرح ا١تهذب اتفاؽ األئمة على ضعفو .

 . كىو من أدلة من قاؿ بعدـ التوقيت يف ا١تسح على ا٠تفُت ، لكنو حديث ضعيف ال يصح 
 . كسبق أف قوؿ ٚتاىَت العلماء أف ا١تسح على ا٠تفُت مؤقت
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 هبا مبطبلت الوضوء . النواقض ٚتع ّنقض ، كا١تراد
 كىي نوعاف :

 األكؿ : نوع ٣تمع عليو .
 كالثآف : ٥تتلف فيو .

:  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -ٕٔ تىًظريكفى اىٍلًعشىاءى حىىتَّ ٗتىًٍفقى ريؤيكسيهيٍم، مثيَّ  -عىلىى عىٍهًدهً - كىافى أىٍصحىابي رىسيوًؿ اىَّللًَّ  )قىاؿى يػىنػٍ
  .كىصىحهحىوي اىلدهارىقيٍطًٍت أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى،  (ئيوفى ييصىلُّوفى كىالى يػىتػىوىضَّ 

 .كىأىٍصليوي يف ميٍسًلم و 
---------- 

 على ذلك كتقريره لو . أم : يف زمانو ، فاٟتديث لو حكم الرفع ، الطبلعو (  عىلىى عىٍهًدهً ) 
تىًظريكفى اىٍلًعشىاءى )   ( أم : صبلة العشاء . يػىنػٍ
 ( بكسر الفاء . ًفقى حىىته ٗتىٍ ) 
 اذكره ؟ ك١تاذا ا١تصنف أكرد لفظ أِب داكد ؟ ،حديث الباب أصلو يف مسلم 

 يناموف مث يصلوف كال يتوضئوف ( . ) كاف أصحاب رسوؿ هللا  عن أنس قاؿ 
نوع النـو الذم كرد لفظ أَب داكد ألنو أكضح من لفظ مسلم ، فإف فيو ) حىت ٗتفقى ( كىذا يبُت  –رٛتو هللا  –كإ٪تا أكرد ا١تؤلف 

 يف لفظ مسلم كىو أنو نعاس كخٍفقه ، كليس نومان مستررقان ثقيبلن يزكؿ معو الشعور ٔتا قد ٮتريج .
غطيطان ، مث يقوموف فيصلوف كال  ألحدىم يوقظوف للصبلة حىت إٓف ألٝتع ) لقد رأيت أصحاب رسوؿ هللا  كيف ركاية للبيهقي 

 يتوضئوف ( .
 أـ ال ؟ ىل النـو انقض للوضوء 

 ؿ ( .أكصلها النوكم يف شرحو على مسلم إُف ٙتانية أقوا)  :   اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ
 : أنو ال ينقض الوضوء أبم حاؿ .  القوؿ األكؿ

 .كنسبو النوكم ألَب موسى األشعرم ، كسعيد بن ا١تسيب ، كشعبة 
 يناموف مث يصلوف كال يتوضئوف ( كبقية ركاَيتو . ) كاف أصحاب رسوؿ هللا  عند مسلم قاؿ  –ٟتديث عن أنس -أ

يناجي رجبلن يف جانب ا١تسجد ، فما قاـ إُف الصبلة حىت ّنـ القـو ( ركاه  عن أنس . قاؿ ) أقيمت الصبلة كالنِب  -ب
 البخارم كمسلم .

يث ) حىت نعس بعض القـو ( قاؿ اٟتافظ : كقع عند إسحاؽ بن راىوية يف مسنده ، عن ابن علية عن عبد العزيز يف ىذا اٟتد
 ككذا ىو عند ابن حباف من كجو آخر عن أنس ، كىو يدؿ على أف النـو َف يكن مستررقان .

ابلعشاء حىت ّنداه عمر : الصبلة ، ّنـ النساء كالصبياف ، فخرج فقاؿ : ما ينتظرىا  عن عائشة قالت ) أعتم رسوؿ هللا -ج
 . أحد من أىل األرض غَتكم ... ( متفق عليو

 : أنو ّنقض مطلقان . القوؿ الثاين
 كنسبو النوكم للحسن البصرم ، كا١تزٓف ، كأَب عبيد كالقاسم بن سبلـ ، كإسحاؽ بن راىوية .

 .كبو أقوؿ :  قاؿ ابن ا١تنذر
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يح ( ا ... كلكن من بوؿ كغائط كر أيمرّن إذا كنا سفران أف ال ننزع خفافن صفواف بن عساؿ قاؿ : ) كاف رسوؿ هللا  ٟتديث
 ركاه الًتمذم .

 كجو الداللة : قرف النـو ابلبوؿ كالرائط يف إ٬تاب الوضوء منو .
 : أنو إذا ّنـ ٦تكنان مقعدتو على األرض َف ينقض ، سواءن قل أك كثر . القوؿ الثالث

 .كىذا مذىب الشافعي :  قاؿ النوكم
 .ب عندم ، كبو ٬تمع بُت األدلة كىذا أقرب ا١تذاى قاؿ الشوكآف :

 : أف كثَت النـو ينقض الوضوء ، كقليلو ال ينقض ْتاؿ . لقوؿ الرابعا
 كنسبو النوكم للزىرم كربيعة كاألكزاعي كمالك كأٛتد يف إحدل الركايتُت عنو .

 ٚتعان بُت األدلة .الراجح  كىذا القوؿ ىو
 فحديث صفواف يدؿ على أف النـو ّنقض مطلقان .

 النـو اليسَت ال ينقض الوضوء .٭تمل على أف كحديث أنس ) حديث الباب( 
، إذا ّنـ طويل رٔتا ٮترج منو ريح أف النـو ليس حداثن يف نفسو كإ٪تا ىو دليل على خركج الريح ، كلذلك  كيؤيد ىذا اٞتمع :

  ركاه أٛتد) العُت ككاء السو ، فإذا ّنمت العيناف استطلق الوكاء (  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كيؤيد ىذا حديث علي 
: اليقظة ككاء الدبر ، أم حافظة ما فيو من ا٠تركج ، ألنو ما داـ مستيقظان  كا١تعٌت، الوكاء ا٠تيط الذم يربط بو ككاء :   .  اسم ٟتلقة الدبرو : الس

 أحس ٔتا ٮترج منو .
 ما اٟتكم إذا زاؿ العقل ّتنوف أك إغماء أك سكر ؟ 

 ينتقض الوضوء .
ماء كالسكر كما أشبهو من األدكية ا١تزيلة للعقل ، فينقض الوضوء يسَته ككثَته غاٞتنوف كاإلقاؿ ابن قدامة : فأما غَت النـو ، كىو 

 إٚتاعان .
 كقاؿ النوكم : أٚتعت األمة على انتقاض الوضوء ابٞتنوف كاإلغماء .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  أنو استحباب أتخَت صبلة العشاء عن أكؿ كقتها ، فقد جاء يف الصحيحُت  إنو اف يستحب أف يؤخر العشاء كيقوؿ ك (

 لوقتها لوال أف أشق على أميت ( .
o . حرص الصحابة على البقاء يف ا١تسجد انتظاران للصبلة 

هىا قىالىتٍ كىعىٍن عىاًئشىةى رىضً  -ٖٔ ! ًإيٌنً ًاٍمرىأىةه فػىقىالىٍت: ايى  جىاءىٍت فىاًطمىةي بًٍنتي أىِب حيبػىٍيشو ًإىلى اىلنهيبًٌ )  يى اىَّللهي عىنػٍ رىسيوؿى اىَّللًه
، فىًإذىا أىقٍػبػىلىتٍ  ، كىلىٍيسى ْتىٍيضو . ًإ٪تهىا ذىًلكى ًعٍرؽه : "الى ةى؟ قىاؿى ، أىفىأىدىعي اىلصهالى ةى، كىًإذىا أيٍستىحىاضي فىالى أىٍطهيري  حىٍيضىتيًك فىدىًعي اىلصهالى

ـى، ُثيه صى   .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (لًٌي أىٍدبػىرىٍت فىاٍغًسًلي عىٍنًك اىلده
 : ةو  )كىًلٍلبياىاًرمًٌ  . (ُثيه تػىوىضهًئي ًلكيلًٌ صىالى

فػىهىا عىٍمدكىأىشىارى ميٍسًلمه ًإىلى   . ان أىنهوي حىذى
---------- 

 ىي سيبلف الدـ يف غَت أكقاتو ا١تعتادة .(  االستحاضة) 
 فبل أنظف . أم :(  فىالى أىٍطهيري ) 
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 ( :  دعي الصبلة .ال ت ( أم : الى قىاؿى
 بكسر الكاؼ خطاب للمرأة السائلة .(  ًعٍرؽه  ًإ٪تهىا ذىًلكى ) 
 جاء كقت عادتك فدعي الصبلة .: أم  (  فىًإذىا أىقٍػبػىلىٍت حىٍيضىتيكً ) 
 ما مراد اٟتافظ بقولو ) كأشار مسلم إىل أنو حذفها عمدان ( ؟ 

طريق  صحيحو ، كقد قاؿ مسلم ١تا ركل ىذا اٟتديث منيقصد أف مسلم حذؼ ٚتلة ] مث توضئي لكل صبلة [ فلم يركىا يف 
، ألف مسلمان يرل أف ٛتاد بن زيد انفرد هبذه الزَيدة عن ) يف حديث ٛتاد حرؼ تركنا ذكره ( قاؿ ٛتاد بن زيد عن ىشاـ ...

 بقية الركاة عن ىشاـ .
 ال ٛتاد بن زيد .كقد قاؿ النسائي يف سننو : لفظ ] مث توضئي لكل صبلة [ ما ركاه أحد عن ىشاـ إ

 كقد حكم بشذكذىا : مسلم كالنسائي كالبيهقي كابن رجب .
ما فعلو مسلم ليس ّتيد ، فإف ٛتاد َف يتفرد هبا ، بل ًتبعو أربعة من الركاة كلهم رككا : ٛتد شاكر قاال جر كألكن اٟتافظ ابن ح
سلىمة ركاه عن ىشاـ عند الدارمي ، كمنهم أبو  : أبو معاكية ، ٛتاد بنكقالوا: كتوضئي لكل صبلة ، منهماٟتديث عن ىشاـ 

 ، كمنهم أبو ٛتزة كىو دمحم بن مٍيموف ركاه عن ىشاـ كما عند ابن حباف أيضان .عن ىشاـ هبذا اللفظ عند ابن حبافعىوىانة ركاه 
 ىل االستحاضة توجب الوضوء أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 كل صبلة .: ٬تب أف تتوضأ ل القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
قاؿ ابن رجب: كقد ركم األمر للمستحاضة ابلوضوء لكل صبلة عن ٚتاعة من الصحابة، منهم علي، كمعاذ ، كابن عباس، 

 كعائشة .
 ة ( .مثيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلًٌ صىبلى  لقولو يف ىذا اٟتديث )

 ال ٬تب عليها أف تتوضأ لكل صبلة . القوؿ الثاين :
 ذا قوؿ ا١تالكية كاختاره ابن تيمية كالشيخ ابن عثيمُت أخَتان .كى

قاؿ ابن عبد ال ر : إف صاحب اٟتدث الدائم كاالستحاضة كسلس البوؿ ال يرتفع حدثو ابلوضوء ، فيكوف يف حقو مستحبان ال 
 كاجبان .

فهي  ة (مثيَّ تػىوىضًَّئي ًلكيلًٌ صىبلى كأما حديث )كأفىت الشيخ ابن عثيمُت أنو ال يلزمها الوضوء لكل صبلة ، ما َف ينتقض كضوءىا ، 
 غَت ٤تفوظة ، كمثلها من عنده استطبلؽ ريح كقاؿ : ليس عليو دليل كال يفيد٫تا شيئان .

 على قوؿ من قاؿ : ٬تب عليها أف تتوضأ لكل صالة ، ما معٌت ) تتوضأ لكل صالة ( ؟ 
 معٌت ) لكل صبلة ( أم : لوقت كل صبلة .

يف حديث جابر ) فأينما رجل من أميت أدركتو الصبلة فليصل ( أم :  ؽ الصبلة على الوقت ، كما يف قولو ألنو جاء إطبل
 أدركو كقت الصبلة .

 فإف كانت الصبلة مؤقتة ] كالصلوات ا٠تمس [ فإهنا ال تتوضأ إال إذا دخل كقت الصبلة مث تصلي .
 فإهنا تتوضأ عند إرادة فعلها . أما إذا كانت الصبلة غَت مؤقتة ] كصبلة الضحى مثبلن [

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
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o . أنو ٬تب على ا١تستحاضة أف تتحفظ من الدـ 
o . أف ا١تستحاضة حكمها حكم الطاىرات ، كلذلك تصلي مع جرَيف الدـ 
o  بُت ٢تا النِب   عادهتا ] كسيأيت ْتث ىذه كيف تعرؼ حيضها اليت تًتؾ منو الصبلة ، فردىا إُف عادهتا ، فبل تصلي أَيـ

 ا١تسألة يف ْتث اٟتيض إف شاء هللا [ .
o  أف الدـ ا٠تارج من السبيلُت ّنقض للوضوء ، لقولو . ) فاغسلي عنك الدـ ( : 
o . أف اٟتائض ٭تـر عليها الصبلة 
o . كجوب الرسل على ا١ترأة إذا طهرت من اٟتيض 

: فىسىأىلىوي ؟  ٍنتي رىجيالن مىذهاءن، فىأىمىٍرتي اىٍلًمٍقدىادى ٍبنى اىأٍلىٍسوىًد أىٍف يىٍسأىؿى اىلنهيبه كي   )  قىاؿى  اًلبو كىعىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب طى  -ٗٔ فػىقىاؿى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرٌمً   ("ًفيًو اىٍلويضيوءي 

--------- 
َب داكد كالنسائي إبسناد صحيح بعد ) مذاء ( : فجعلت أغتسل يف الشتاء كيف ركاية أل،  أم : كثَت ا١تذم(  كيٍنتي رىجيالن مىذهاءن ) 

فقاؿ : ال تفعل ، إذا رأيت ا١تذم ، فاغسل ذكرؾ كتوضأ  –أك ذيكر لو  - حىت تشقق ظهرم ، فذكرت ذلك لرسوؿ هللا 
 كرٔتا ال ٭تس ٓتركجو . : ماء رقيق أبيض لزج ٮترج عند الشهوة كببل دفق كال يعقبو فتور ، ا١تذمك كضوءؾ للصبلة ( ،

 ىػ . ّّ( كا١تقداد ىو ابن األسود صحاَب مشهور ، من السابقُت إُف اإلسبلـ ، مات سنة : دىادى ػػفىأىمىٍرتي اٍلًمقٍ ) 
( ١تكاف ابنتو، فأمرت ا١تقداد : ككنت أستحيي أف أسأؿ النِب جاء يف مسلم سبب ذلك )قاؿ علي(  أىٍف يىٍسأىؿى اىلنهيبه ) 

 ٖتيت ، فاستحييت أف أسألو ( . ركاية ) من أجل فاطمة ( كيف ركاية النسائي ) ككانت فاطمة ابنة النِب كيف 
  يف ىذا اٟتديث أف عليان أمر ا١تقداد أف يسأؿ الرسوؿ  كيف ركاية أنو ىو الذم سأؿ ، كيف ركاية أنو أمر عماران أف ،

 يسأؿ ، فكيف اٞتمع ؟
 اران أف يسأؿ ، مث أمر ا١تقداد بذلك ، مث سأؿ بنفسو .ٚتع ابن حباف أبف عليان أمر عم

 كٚتع اٟتافظ ابن حجر أنو أمر ا١تقداد أف يسأؿ ، ككذلك أمر عماران أف يسأؿ ، كأما علي فأسند السؤاؿ إُف نفسو ألنو ىو
 كىذا اٞتمع رجحو أيضان النوكم .صاحبو فهو الذم أمرىم ابلسؤاؿ ، 

 ما حكم ا١تذم ؟ 
 أف ا١تذم ٧تس كىو إٚتاع .اٟتديث يدؿ على 

 م .   ) اجملموع ( .ت األمة على ٧تاسة ا١تذم كالودأٚتعقاؿ النوكم رٛتو هللا : 
 ألنو أمره برسل ذكره ، كأمره ابلوضوء ، فدؿ ىذا على أف حكم ا١تذم كحكم البوؿ يف النجاسة .

 الذم ٬تب من خركج ا١تذم ؟ ما 
 خركج ا١تذم يوجب الوضوء .

 ( إٚتاع العلماء على أف خركج ا١تذم ّنقض للوضوء .ُٖٔ/ُمة رٛتو هللا يف " ا١ترٍت " )كقد نقل ابن قدا
 لقولو كما يف الركاية األخرل ) اغسل ذكرؾ كتوضأ ( .

 كيف الركاية اليت ذكرىا ا١تصنف ) فقاؿ : فيو الوضوء ( .
 ىل ا١تذم يوجب الغسل ؟ 

 لو ابن قدامة عن ابن ا١تنذر .ال يوجب الرسل إٚتاعان كما حكاه ابن عبد ال ر ، كنق



 ََُ 

 ىل ٬تب غسل الذكر كلو أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء ىل ٬تب غسل الذكر كلو أـ ال ؟

 أنو يكتفىى برسل رأس الذكر أك ا١توضع الذم أصابتو النجاسة منو .:  القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 إال ا١تخرج . إٟتاقان لو بسائر النجاسات ، فهو حدث من األحداث فبل يرسل منو
 : أنو ٬تب . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ) يرسل ذكره كيتوضأ ( .  لقولو 

 : يرسل ٚتيع الذكر كاألنثيُت . القوؿ الثالث
 كىذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .

 فقد جاء عند أَب عوانة  ) يرسل ذكره كأنثييو ( ، قاؿ اٟتافظ : إسناده ال مطعن فيو .
 الصحيح .وؿ ىو كىذا الق

 ما اٟتكمة من األمر بغسل الذكر كاألنثيُت ؟ 
 إف ا١تذم فيو لزكجة ، فرٔتا انتشر على الذكر كاألنثيُت كَف يشعر بو اإلنساف ، قالو ا٠تطاَب . قيل :

 خركجو . إف ذلك ٮتفف ا١تذم أك يقطعو، كال سيما إذا كاف غسلو اب١تاء البارد، فإنو من أسباب قطعو كعدـ استمرار كقيل :
 ما كيفية تطهَت الثوب الذم أصابو ا١تذم ؟ 

 اختلف العلماء يف كيفية تطهَت الثوب الذم أصابو ا١تذم على قولُت :
 أنو ال ٬تزلء فيو إال الرىسل .:  القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ٟتديث الباب ، كفيو األمر برسلو .

 : يكفي فيو النضح . القوؿ الثاين
 ، كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .الصحيح  كىذا ىو

) كنت ألقى من ا١تذم شدة ... فقلت : َي رسوؿ هللا ، كيف ٔتا يصيب ثوَب منو ؟ قاؿ :  ٟتديث سهل بن حنيف قاؿ  -أ
 ركاه أبو داكد يكفيك أف أتخذ كفان من ماء فتنضح بو ثوبك حيث ترل أنو قد أصاب منو ( . 

بي  ( : ّّٕ/ُهللا )بارؾ فورم رٛتو قاؿ ا١ت كىاٍستيًدؿَّ ًبًو عىلىى أىفَّ اٍلمىٍذمى ًإذىا أىصىابى الثػٍَّوبى يىٍكًفي نىٍضحيوي كىرىشُّ اٍلمىاًء عىلىٍيًو ، كىالى ٬تًى
 و .غىٍسلي 
 كألف الرسل كرد يف الفرج ال يف الثوب ، كركاية نضح الثوب ال معارض ٢تا .-ب

ا١تذم يكفي فيو النضح ، كىو أف يعم ال الذم أصابو ا١تاء بدكف عصر كبدكف فرؾ ،  :قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا 
 .كلو كاألنثيُت كإف َف يصبهما   ككذلك ٬تب فيو غسل الذكر

 ىل البوؿ كالغائط من نواقض الوضوء ؟ 
 نعم .

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميواأىٍك جىاءى أىحىده ًمٍنكيٍم ًمنى اٍلرىاًئًط أىٍك المىٍستيمي النًٌسى لقولو تعاُف ) -أ  ( . اءى فػىلىٍم ٕتًى



 َُُ 

أيمرّن إذا كنا سٍفران أف ال ننزع خفافنا ثبلثة أَيـ كلياليهن  قاؿ ) كاف رسوؿ هللا  –كقد سبق  –كٟتديث صفواف بن عساؿ -ب
 إال من جنابة كلكن من بوؿ كغائط كنـو ( ركاه الًتمذم .

ج الرائط من الدبر كخركج البوؿ من ذكر الرجل كقػيبيل ا١ترأة ، كخركج ا١تذم ، قاؿ ابن ا١تنذر : أٚتع أىل العلم على أف خرك 
 كخركج الريح : أحداث ينقض كل كاحد منها الطهارة كيوجب الوضوء .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أنو ال يكفي يف إزالة ا١تذم االستجمار ابٟتجارة كالبوؿ ، بل ال بد من ا١تاء 
o  ا١تشقة ٕتلب التيسَت ( .) من أدلة القاعدة ىذا اٟتديث 
o . جواز االستنابة يف الفتول 

o . سؤاؿ أىل العلم عما استشكل 
 أنواع اٟتياء :فائدة : 

ما حياء اٞتناية : فمنو حياء آدـ عليو السبلـ ١تا فر ىاراب يف اٞتنة قاؿ هللا تعاُف : أفرارا مٍت َي آدـ قاؿ : ال َي رب بل حياء أف
 .منك 
ء التقصَت : كحياء ا١تبلئكة الذين يسبحوف الليل كالنهار ال يفًتكف فإذا كاف يـو القيامة قالوا : سبحانك ! ما عبدّنؾ حق كحيا

 .عبادتك 
 .كحياء اإلجبلؿ : ىو حياء ا١تعرفة كعلى حسب معرفة العبد بربو يكوف حياؤه منو 

ة زينب كطولوا اٞتلوس عنده فقاـ كاستحِت أف يقوؿ ٢تم : انصرفوا من القـو الذين دعاىم إُف كليم  كحياء الكـر : كحياء النِب
. 

 .عن ا١تذم ١تكاف ابنتو منو   أف يسأؿ رسوؿ هللا كحياء اٟتشمة : كحياء علي بن طالب 
 . رارا ٢تاػكحياء االستحقار كاستصرار النفس : كحياء العبد من ربو عز ك جل حُت يسألو حوائجو احتقار الشأف نفسو كاستص

 
 

هىاكىعىٍن عىاًئشى  -َٕ ٍ يػىتػىوىضهٍأ قػىبهلى بػىٍعضى ًنسىائًًو، ُثيه خىرىجى ًإىلى  أىفه اىلنهيبه )  ةى، رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًة كىملى كىضىعهفىوي أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي،  (اىلصهالى
 م .اىٍلبياىارً 

--------------- 

 ما صحة ىذا اٟتديث ؟ 
 ، كقد اختلف العلماء رٛتهم هللا فيها :ثَتة ىذا اٟتديث جاء من طرؽ ك

 إُف تصحيحها لشواىدىا الكثَتة . كذىب بعضهم، إُف تضعيفها كالبيهقي كغَته  فذىب بعضهم
كأعلو أبو حامت كأبو  .كغَتىم  كالنوكم كابن حجركالبيهقي قطٍت  كالدارك٭تيي بن سعيد القطاف داكد  فضىعَّفىوي اىٍلبيخىارًٌم ي

 .اإلماـ أٛتد  كماؿ ابن عبد ال ر إُف تصحيحو كاحتج بو : إسناده جيد ،ية كقاؿ ابن تيم
من كجهُت اعتضد أحد٫تا ابآلخر ، كال سيما كقد ركاه  غاية ما يف اإلسناد نوع إرساؿ ، كإذا أرسل اٟتديث : كقاؿ ابن تيمية 

 .عائشة مثلو  البزار إبسناد جيد عن عطاء عن
  .ٓفاأللباكصححو الشيخ أٛتد شاكر ك 



 َُِ 

 ىل مس ا١ترأة ينقض الوضوء أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :

 : أنو ينقض الوضوء . القوؿ األكؿ
 كىو مذىب الشافعي .ذىب ابن مسعود كابن عمر كالزىرم ، كإُف ذلك 

 ( .المىٍستيمي النًٌسىاءى أىٍك  ) لقولو تعاُف-أ
بقاؤه على معناه اٟتقيقي ن ٚتلة األحداث ا١توجبة للوضوء كىو حقيقة يف ١تس اليد ، كيؤيد : اآلية صرحت أبف اللمس م قالوا 

 فإهنا ظاىرة يف ٣ترد اللمس من دكف ٚتاع . قراءة ) أك١تستم (
 ١تاعز كقد جاء يف األحاديث استعماؿ اللمس ٔتعٌت ١تس اليد ، كما يف قوؿ النِب ، يف معٌت اللمس أنو اللمس ابليد  كاألصل
  ( ركاه أٛتد  : ) لىعىلَّكى قػىبػٍَّلتى أىٍك لىمىٍستى. 

ىىا اللٍَّمسي ( ركاه أٛتد  كقولو   .) كىاٍليىدي زّنى
 : أنو ال ينقض الوضوء . القوؿ الثاين

 كىو مذىب أَب حنيفة . ذىب علي كابن عباس كعطاء كطاككس ، كإليو 
 ديث الباب .ٟت-أ

كرٍجبلمى يف قبلتو ، فإذا سجد غمزٓف ، فقبضت كصلى .. (  يدم رسوؿ هللا ٟتديث عائشة قالت ) كنت أّنـ بُت ك -ب
 متفق عليو .

 فإذا أراد أف يوتر مسها برجلو (ة بينو كبُت القبلة اعًتاض اٞتنازة ، ػكاف يصلي كىي معًتض  ) أف النِب كعند النسائي عنها 
 و .متفق علي

فخرجت تلتمسو ككانت شديدة اٟتب لو ... فذىبت تلتمسو فوجدتو يف  يومان ، ) فقدت رسوؿ هللا  كعنها أيضان قالت -ج
ا١تسجد يصلي كىو ساجد ، كقدماه منصوبتاف ، قالت : فوقعت يدم على قدميو كىو ساجد يقوؿ : اللهم إٓف أعوذ برضاؾ من 

 م .ركاه مسلسخطك ... ( . 

فػىوىقػىعىٍت يىًدم عىلىى قىدىمىٍيًو كى٫تيىا مىٍنصيوبػىتىاًف كىىيوى سىاًجده ..( كىي عند كيف ركاية للبيهقي إبسناد صحيح ) فىجىعىٍلتي أىٍطليبيوي بًيىًدم 
 ان .النسائي أيض

قاض من صبلتو النت كىو يف الصبلة ، كلو كاف ا١تس ينقض الوضوء ، ٠ترج النِب  كجو الداللة : ١تس عائشة لقدمي النِب 
 لصبلة، بعد مس عائشة لو دليل على عدـ نقض الوضوء ٔتجرد مس ا١ترأة.يف ا كضوئو ٔتجرد مس عائشة لقدميو، فاستمراره 

 : أنو ينقض إذا كاف لشهوة . القوؿ الثالث
 كىذا مذىب مالك كأٛتد .

) أىٍك الىمىٍستيمي النًٌسىاء ( كىي دالة على نقض الوضوء ٔتس ا١ترأة عندىم ، كاألحاديث  اكلوا اٞتمع بُت النصوص ، اآلية كىؤالء ح
 استدؿ هبا من رأل عدـ النقض . اليت 

كلكن الصحيح يف معٌت اآلية : أف  -كما ذىبوا إليو   -كىذا ا١تسلك صحيح لو كانت اآلية دالة على نقض الوضوء ٔتطلق ا١تس 
فسَته غَته ، ا١تراد هبا اٞتماع ، كذا فسرىا عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ، كاختاره ابن جرير ، كتفسَته هنع هللا يضر مقدـ على ت

      ) اللهم فٌقهو يف الدين كعلٌمو التأكيل ( ركاه أٛتد كأصلو يف البخارم ، كصححو األلبآف يف ٖتقيق الطحاكية .  لدعاء النِب 
 ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .



 َُّ 

  أنو ال ينقض مطلقان .كالراجح 
 ( أىٍك المىٍستيمي النًٌسىاءى  ما اٞتواب عن اآلية )؟ 

 فقد ذىب إُف ذلك كثَت من السلف .ا١تراد هبا اٞتماع ، كأما اآلية ف
 فقد صح عن ابن عباس أنو فسرىا ابٞتماع .

 قاؿ ابن كثَت : كقد صح من غَت كجو عن عبد هللا بن عباس أنو قاؿ ذلك .
 كذىب إليو أيضان علي بن أَب طالب كما ركاه عبد الرزاؽ يف ا١تصنف كابن جرير يف التفسَت .

المىٍستيمي أىٍك ) يضان ابن جرير فقاؿ يف تفسَته : كأكُف القولُت يف ذلك ابلصواب قوؿ من قاؿ : عٌت هللا بقولو رجح ذلك أكقد 
 اٞتماع دكف غَته . (النًٌسىاءى 

عن علي ا١تراد بو اٞتماع كما قالو ابن عباس كغَته من العرب ، كىو يركل  (المىٍستيمي النًٌسىاءى أىٍك كقاؿ ابن تيمية : قولو تعاُف )
 كغَته كىو الصحيح يف معٌت اآلية ، كليس يف نقض الوضوء من مس النساء ، ال كتاب كال سنة .

 فإذا سجد غمزين ( ٭تتمل أنو ْتائل أك خاص بو  بعض العلماء يف قوؿ عائشة ) ...وؿ ػما رأيك بق ؟ 
 غَت صحيح كٍٛتل متكلف .

س كقع ْتائل ، كىذا التأكيل مع شدة بػيٍعده يدفعو بعض ألفاظو ، ... مث قاؿ الزيلعي : كا٠تصـو ٭تملوف ىذا اٟتديث على أف ا١ت
 ساؽ بعضان من ألفاظ اٟتديث .

ٔتا ذكره ابن حجر يف ) الفتح ( من أف اللمس ٭تتمل أنو كاف  كقاؿ الشوكآف : كاالعتذار عن حديث عائشة يف ١تسها لقدمو 
 ر .ْتائل أك على أف ذلك خاص بو تكلف ، ك٥تالفة للظاى

 اؿ ابن تيمية عن قوؿ من قاؿ : إف مس ا١ترأة ينقض الوضوء مطلقان ؟ماذا ق 
كأما كجوب الوضوء من ٣ترد مس ا١ترأة لرَت شهوة فهو أضعف األقواؿ ، كال يعرؼ ىذا (:  ِّٔ/ُِرٛتو هللا يف الفتاكل ) قاؿ 

يتوضئوا من ذلك ؛ مع أف ىذا األمر غالب ال أنو أمر ا١تسلمُت أف  القوؿ عن أحد من الصحابة ، كال ركل أحد عن النِب 
يكاد يسلم فيو أحد يف عمـو األحواؿ ؛ فإف الرجل ال يزاؿ يناكؿ امرأتو شيئان كأتخذه بيدىا ، كأمثاؿ ذلك ٦تا يكثر ابتبلء الناس 

كلو أبخبار اآلحاد ، أيمر بذلك مرة كيشيع ذلك ، كلو فعل لنقل ذلك عنو  بو ، فلو كاف الوضوء من ذلك كاجبان لكاف النِب 
 لول بو ػ علم أف ذلك غَت كاجب .فلما َف ينقل عنو أحد من ا١تسلمُت أنو أمر أحدان من ا١تسلمُت بشيء من ذلك ػ مع عمـو الب

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُٕ ئنا، فىأىٍشكىلى  ) قىاؿى يػٍ ـٍ ًإذىا كىجىدى أىحىديكيٍم يف بىٍطًنًو شى عىلىٍيًو: أىخىرىجى ًمٍنوي شىٍيءه، أى
دى ًر٭تنا  ، أىٍك ٬تًى ؟ فىالى ٮتىٍريجىنه ًمٍن اىٍلمىٍسًجًد حىىته يىٍسمىعى صىٍوًتن  .أىٍخرىجىوي ميٍسًلم ه  (الى

------- 
ئنا)   أم : إذا حٌس بًتدد الريح يف بطنو .(  ًإذىا كىجىدى أىحىديكيٍم يف بىٍطًنًو شىيػٍ
 أم : التبس عليو األمر أكيًجد ّنقض أـ ال .(  لىٍيوً فىأىٍشكىلى عى ) 
 أم : ألجل أف يتوضأ .( فىالى ٮتىٍريجىنه ًمٍن اىٍلمىٍسًجًد ) 
دى ًر٭تنا )  ، أىٍك ٬تًى ك ) أك (  معناه كجود أحد٫تا كال يشًتط السماع كالشم إبٚتاع ا١تسلمُت . قاؿ النوكم : (حىىته يىٍسمىعى صىٍوًتن

 للتنويع .
الرجل ٮتيل إليو أنو ٬تد الشيء يف الصبلة  ) شكي إُف النِب عباد بن ٘تيم عن عمو قاؿ  اء يف الصحيحُت من حديثكقد ج

 فقاؿ : ال ينصرؼ حىت يسمع صوًتن أك ٬تد ر٭تان ( . 



 َُْ 

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 اٟتديث يدؿ على أف خركج الريح ّنقض من نواقض الوضوء ، فمن األدلة :

 حديث الباب . -أ
ةي مىٍن أىٍحدىثى حىىتَّ يػىتػىوىضَّأى( قىاؿى رىجيله ًمٍن حىٍضرىمىٍوتى : مىا اٟتٍىدىثي َيى  : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ   ٍن أَب ىيرىيٍػرىةكع -ب )الى تػيٍقبىلي صىبلى

 ( ركاه البخارم كمسلم .أىابى ىيرىيٍػرىةى ؟ قىاؿى : فيسىاءه أىٍك ضيرىاطه 
 يذكرىا العلماء ، فما ىي ؟ ىذا اٟتديث يقرر قاعدة عظيمة 

ىذا اٟتديث أصل من أصوؿ اإلسبلـ ، كقاعدة عظيمة من قواعد الفقو ، كىي أف األشياء ٭تكم ببقائها على  :  قاؿ النوكم
 ... أصو٢تا حىت يتعُت خبلؼ ذلك ، كال يضر الشك الطارئ كليان .

 ابلشك ( .فهذا اٟتديث يقرر قاعدة يذكرىا أىل األصوؿ : ) اليقُت ال يزكؿ 
  اٟتدث حكم ببقائو على الطهارة من أمثلة ذلك مسألة الباب اليت كرد فيها اٟتديث ، كىي أف من يتيقن الطهارة كشك يف

 كمن ذلك :كال فرؽ بُت حصوؿ ىذا الشك يف نفس الصبلة كحصولو خارج الصبلة ، 
 ] قالو النوكم [ وء إبٚتاع ا١تسلمُت . لو أف إنساّنن تيقن اٟتدث كشك يف الطهارة فاألصل اٟتدث ، فيلزمو الوض

 ككذلك الثياب لو كاف عنده ثوب طاىر كشك ىل تنجس أـ ال ، فاألصل الطهارة .
 ىل خركج الريح توجب استنجاء ؟ 

 ال ، ال توجب االستنجاء ، كىذا ابإلٚتاع .
 ء كالذكر .قاؿ النوكم : أٚتع العلماء على أنو ال ٬تب االستنجاء من الريح كالنـو ك١تس النسا

 كقاؿ ابن قدامة : ليس على من ّنـ ، أك خرجت منو ريح استنجاء ، كال نعلم يف ىذا خبلفان .
دث أثران يف ال فبل ٬تب أف ييرسل .   دث أثران فهي ىواء فقط ، كإذا َف ٖتي  ] الشرح ا١تمتع [ألهنا ال ٖتي

 ىل ٝتاع الصوت أك كجداف الريح شرطان يف النقض ؟ 
 مع أك كجداف الريح شرطان يف ذلك ، بل ا١تراد حصوؿ اليقُت .ليس السال ، 

قاؿ العيٍت : مث اعلم أف حقيقة ا١تعٌت يف قولو ) حىت يسمع صوًتن أك ٬تد ر٭تان ( حىت يعلم كجود أحد٫تا ، كال يشًتط السماع 
 صبلن .ال يشم أ –الذم راحت حاسة مشو  –كالشم ابإلٚتاع ، فإف األصم ال يسمع صوًتن ، كاألخشم 

 ىل ىذا اٟتكم خاص ابلصالة أك حىت ١تن كاف خارجها ؟ 
 اٟتديث عاـ ١تن كاف يف الصبلة أك خارجها ، كىو قوؿ اٞتماىَت .

 كللمالكية تفاصيل كفركؽ بُت من كاف داخل الصبلة أك خارجها ال ينتهض عليها دليل .
 ما حكم خركج الريح ابستمرار من الشاص ؟ 

الوضوء ، لكن إذا كاف ٮترج من شخص ابستمرار كجب عليو أف يتوضأ لكل صبلة عند إرادة  األصل أف خركج الريح ينقض
الصبلة ، مث إذا خرج منو كىو يف الصبلة ال يبطلها كعليو أف يستمر يف صبلتو حىت يتمها ، تيسران من هللا تعاُف لعباده كرفعان 

 ث ( .اللجنة الدائمة للبحو ) : ) ما جعل عليكم يف الدين من حرج (  للحرج عنهم ، كما قاؿ تعاُف : ) يريد هللا بكم اليسر ( كقاؿ
 اذكر فائدة ٢تذا اٟتكم ا١تذكور يف اٟتديث ؟ 

 ىذا اٟتكم فيو سد لباب الوسوسة اليت أتيت كثَتان من الناس .



 َُٓ 

:  كىعىٍن طىٍلًق ٍبًن عىًليٌو  - ِٕ ًة، أىعىلىٍيًو كيضيوءو ؟ قىاؿى رىجيله: مىسىٍستي ذىكىًرم أىٍك قىاؿى اىلرهجي  )قىاؿى لي ٯتىىسُّ ذىكىرىهي يف اىلصهالى
، ًإ٪تهىا ىيوى بىٍضعىةه ًمٍنكى  فػىقىاؿى اىلنهيبُّ   .أىٍخرىجىوي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهاف ى  ("الى

: ىيوى أىٍحسىني ًمٍن حىًديًث بيٍسرىةى.  كىقىاؿى ًاٍبني اىٍلمىًديًٍتًٌ
هىا; كىعىٍن بي  -ّٕ تػىوىضهٍأ"  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  )ٍسرىةى بًٍنًت صىٍفوىافى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : "مىٍن مىسه ذىكىرىهي فػىٍليػى أىٍخرىجىوي اى٠ٍتىٍمسىةي،  (قىاؿى

ًٍمًذمُّ، كىاٍبني ًحبهاف ى   .كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
ا اىٍلبى   اًب.كىقىاؿى اىٍلبياىاًرمُّ: ىيوى أىصىحُّ شىٍيءو يف ىىذى

---------- 
 .أم : قطعة منك كاليد كالرجل ك٨تو٫تا ، كقد علم أنو ال كضوء من مس البضعة منو ( ًإ٪تهىا ىيوى بىٍضعىةه ًمٍنكى ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

كضعفو بن حباف ، كالط رآف ، كابن حـز ، الطحاكم ، كاك حديث طلق حديث صحيح صححو ابن ا١تديٍت كما ذكر ا١تؤلف : 
 ي كأبو حامت كأبو زرعة كالبيهقي .شافعال

 حديث بسرة حديث صحيح ، كما ذكر ا١تصنف ، صححو الًتمذم كابن حباف كالبخارم .
 ىل مس الذكر ينقض الوضوء أـ ال ؟ 

 على أف مس الذكر من كراء حائل ال ينقض الوضوء –رٛتهم هللا  –اتفق األئمة األربعة 
 ب الوضوء أـ ال على أقواؿ : مسو مباشرة ىل يوجاختلف العلماء يف ك 

 : أنو ال ينقض الوضوء . القوؿ األكؿ
 كىو قوؿ اٟتنفية كاختاره ابن ا١تنذر .

ًة، أىعىلىٍيًو كيضيوءو ؟ فػىقىاؿى اىلنهيبُّ ٟتديث طلق بن علي كفيو )  ، ًإ٪تهىا ىيوى بىٍضعىةه ًمٍنكى  قىاؿى اىلرهجيلي ٯتىىسُّ ذىكىرىهي يف اىلصهالى  ( .الى
 : أنو ينقض الوضوء . القوؿ الثاين

 كداكد كابن حـز .كإُف ىذا ذىب عمر كابنو عبد هللا كابن عباس كعائشة كسعيد كعطاء كالشافعي كأٛتد 
 ديث بسرة .ٟت

 : أنو ينقض الوضوء إذا كاف لشهوة . القوؿ الثالث
 كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف بعض كتبو ، كاختاره األلبآف .

 راجح أف مس الذكر ينقض الوضوء مطلقان .كال
 ما اٞتواب عن حديث طلق الذم يفيد أنو ال ينقض الوضوء ؟ 

 اٞتواب عليو من أكجو :
 أنو ضعيف . أكالن :

كابن اٞتوزم ، كادعى النوكم أف اٟتفاظ اتفقوا على ، كالبيهقي ، كالدار قطٍت ، كأبو زرعة ، كأبو حامت ، فقد ضعفو الشافعي 
 كرٌده ابن عبد ا٢تادم فقاؿ : أخطأ من حكى االتفاؽ على ضعفو . تضعيفو ،

 من العلماء من قاؿ إنو منسوخ ْتديث بسرة . اثنيان :
 ك٦تن قاؿ ابلنسخ : ابن حباف ، كالط رآف ، كابن العرَب ، كاٟتازمي ، كالبيهقي ، كابن حـز .



 َُٔ 

كىم يبنوف ا١تسجد يف  ـ ا١تدينة على عهد رسوؿ هللا ألف حديث طلق متقدـ ، كحديث بسرة متأخر ، كدليل تقدمو أنو قد
 أكؿ ا٢تجرة .

قد ذكر ىذه الشواىد الزيلعي يف ك ،  لو شواىد كثَتةأف حديث بسرة أكثر ركاة كأصح إسنادان كأقرب إُف االحتياط ، فإف اثلثان : 
 .( )نصب الراية( كابن حجر يف )تلخيص اٟتبَت

أَب ىريرة كعبد هللا بن عمرك كزيد بن خالد كسعد بن أَب كقاص كأـ حبيبة كعائشة كأـ كيف الباب عن جابر ك قاؿ ابن حجر : 
 . سلمة كابن عباس كابن عمر كعلي بن طلق كالنعماف بن بشَت كأنس كأَب بن كعب كمعاكية بن حيدة كقبيصة كأركل بنت أنيس

ى األصل ، كالناقل عن األصل أكُف ابلًتجيح ، أف حديث النقض اب١تس ّنقل عن األصل ، كحديث عدـ النقض مبق عل رابعان :
 فإف معو زَيدة علم .

 ىل ىذا اٟتكم عاـ للرجاؿ كالنساء ؟ 
 ، كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .الصحيح أنو عاـ  للرجاؿ كالنساء 

امرأة مست  أٯتا) أٯتا رجل مس فرجو فليتوضأ ،  ك  عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ٟتديث -أ
 ركاه أٛتد كالبيهقي ، كقد نقل الًتمذم يف ) العلل الكبَت ( عن اإلماـ البخارم تصحيحو .فرجها فلتتوضأ ( 

لعمـو ) من مس فرجو فليتوضأ ( قاؿ الشوكآف : كلفظ ) من ( يشمل الذكر كاألنثى، كلفظ الفرج يشمل القبيل كالدبر، من  -ب
 خصص ذلك ابلرجاؿ كىو مالك .الرجل كا١ترأة ، كبو يرد مذىب من 

 ما جاء عن عائشة قالت ) إذا مست ا١ترأة فرجها توضأت ( ركاه البيهقي كسنده صحيح . -ج
 ما ا١تراد اب١تس يف قولو ) من مس ذكره ... ( ؟ 
 .ا١تراد مسو من غَت حائل  
سًت فقد كجب عليو الوضوء ( ركاه  كال) إذا أفضى أحدكم إُف فرجو ليس دكهنا حجاب  ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ -أ 

 كصححو اٟتاكم كابن عبد ال ر .ابن حباف 
 ) قالو ابن عثيمُت ( .   كألف مع اٟتائل ال يسمى مسان .-ب
 ىل ا١تس يكوف بباطن الكف فقط ، أـ بباطنو كظاىره ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ظهره .أنو ال فرؽ بُت ابطن الكف ك  القوؿ األكؿ :

 كبو قاؿ عطاء كاألكزاعي كأٛتد .
سًتة فليتوضأ ( كيف لفظ )  –ليس بينهما  –) إذا أفضى أحدكم بيده إُف فرجو  قاؿ ابن قدامة : كاحتج أٛتد ْتديث النِب 

 إذا أفضى أحدكم إُف ذىكره ، فقد كجب عليو الوضوء ( ركاه الشافعي يف مسنده ، كظاىر كفو من يده .
 ال ينقض مسو إال بباطن كفو . القوؿ الثاين :

 كىذا قوؿ مالك كالشافعي كإسحاؽ .
 قالوا : ألف ظاىر الكف ليس آبلة اللمس ، فأشبو ما لو مسو بفخذه .

إف اإلفضاء ا١تذكور يف اٟتديث : إ٪تا ىو ببطنها كما يقاؿ : أفضى بيده مبايعان ، كأفضى بيده إُف  –كما قاؿ الشافعي   –كقالوا 
 ، كإُف ركبتيو راكعان .األرض ساجدان 

 األكؿ . كالراجح



 َُٕ 

قاؿ الصنعآف : كزعمت الشافعية أف اإلفضاء ال يكوف إال بباطن الكف ، كأنو ال نقض إذا مس الذكر بظاىر كفو ، كرد عليهم 
 اققػوف أبف اإلفضاء لرة : الوصوؿ ، أعم من أف يكوف بباطن الكف أك ظهرىا .

 ؟  ىل ينقض إذا مسو بذراعو 
 .: ال ينقض  قيل

 : أنو ينقض . كقيل 
 كىو قوؿ عطاء كاألكزاعي ، ألنو من يده . 

 األكؿ . كالراجح
قاؿ ابن قدامة : كالصحيح األكؿ ، ألف اٟتكم ا١تعٌلق على مطلق اليد يف الشرع ال يتجاكز الكوع ، بدليل قطع السارؽ ، كغسل 

 اليد من نـو الليل ، كا١تسح يف التيمم .
  ه ؟غَت  إذا مس ذىكىرى ىل ينقض الوضوء 

 .: ال ينقض  قيل
 كىو قوؿ أَب حنيفة كداكد .

 ألنو ال نص فيو ، كاألخبار إ٪تا كردت يف ذكر نفسو فيقتصر عليو .
 : ينقض . كقيل 

 كىو قوؿ الشافعية كاٟتنابلة .
 قاؿ ا١ترداكم : مشل قولو ) مس الذكر ( ذىكىر نفسو كذىكىر غَته ، كىو الصحيح .

س ذكر نفسو ، دعو إُف متا٠تارج ، كحاجة اإلنساف  غَته معصية كأدعى إُف الشهوة كخركج كىرأف مس ذ كلنا :  مةكقاؿ ابن قدا
، كىذا تنبيو يقدـ على الدليل ، كيف بعض ألفاظ خ ر بسرة ) من مس الذكر فإذا انتقض ٔتس ذكر نفسو فبمس ذكر غَته أكُف 

 فليتوضأ ( .
 نسائي كأٛتد ) ييتوضأ من مس الذكر ( كسنده صحيح .كحديث بسرة هبذا اللفظ جاء عند ال

 ىل ىناؾ فرؽ بُت مس ذىكىر الصغَت كالكبَت ؟ 
 أنو ال فرؽ . الصحيح

 قاؿ ابن قدامة : كبو قاؿ عطاء كالشافعي كأبو ثور .
 انتقض كضوء ا١تاس كقاؿ النوكم : فإذا مس الرجل أك ا١ترأة قػيبيل نفسو أك غَته من صرَت ككبَت حي أك ميت ، ذكر أك أنثى ، 

 كذىب األكزاعي كالزىرم : إُف أنو ال كضوء على من مس ذكر الصرَت .
 ألنو ٬توز مسو كالنظر إليو .

 ) أنو قٌبل زبيبة اٟتسن كَف يتوضأ ( . كاستدؿ البعض ٔتا ركم عن النِب 
 األكؿ كأنو ينقض . كالراجح

 ضأ ( ، كألنو ذكر آدمي متصل بو أشبو الكبَت ، كا٠ت ر ليس بثابت .قاؿ ابن قدامة : كلنا : عمـو قولو ) من مس الذكر فليتو 
 ىل ينقض الوضوء ٔتس حٍلقة الدبر ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : أنو ينقض الوضوء . القوؿ األكؿ



 َُٖ 

 كإليو ذىب عطاء كالزىرم كالشافعي كركاية عن اإلماـ أٛتد .
 لعمـو قولو ) من مس فرجو فليتوضأ ( .

 نو أحد الفرجُت أشبو الذكر .   ) قالو يف ا١ترٍت ( .كأل
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : كالدبر فرج ، ألنو منفرج عن اٞتوؼ ، كٮترج منو ما ٮترج ، كعلى ىذا فإنو ينتقض الوضوء ٔتس حلقة 

 الدبر .
 : ال ينقض الوضوء . القوؿ الثاين

 كىو مذىب مالك .
 ا١تبٌُت لركاية ) من مس فرجو .. (  ألف يف اٟتديث ) من مس ذكره .. ( كىو

 ىل مس ما سول ذلك كاألليتُت كا٠تصيتُت ينقض الوضوء ؟ 
)من مس  د كرد حديث بسرة بنت صفواف بلفظ مس األليتُت ال ينقض الوضوء ، كا٠تبلؼ إ٪تا ىو يف مس حلقة الدبر ، ألنو ق

 . ه النسائيفرجو فليتوضأ( ركا
 يف مس الذكر . فا٠تبلؼ يف مس حلقة الدبر كا٠تبلؼ

 كأما ما جاكر ذلك فمسو ال ينقض الوضوء ، كمس ا٠تصيتُت كالصفحتُت .
 انتهى . . ٯتس ذكره َف ٬تب عليو الوضوءفإف مس أنثييو أك أليتيو أك ركبتيو كَف(: ّْ/ُماـ الشافعي رٛتو هللا يف "األـ")قاؿ اإل

 ؼ ليُت فبل ينقض ببل خبلقى ا١تنفذ ، أما ما كراء ذلك من ابطن األقاؿ أصحابنا : كا١تراد ابلدبر ملت:  كقاؿ النوكم رٛتو هللا
كال ينتقض الوضوء ٔتس ما عدا الفرجُت من سائر البدف ، كالرُّفغ كاألنثيُت كاإلبط ، يف قوؿ عامة أىل كقاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : 

 .يو نصوص عليو فبل يثبت اٟتكم فالعلم ؛ ألنو ال نص يف ىذا كال ىو يف معٌت ا١ت
 فخذين من ابطن . "٥تتار الصحاح".كالرٍُّفغ : ما حوؿ الفرج ، أك أصوؿ ال 

هىا; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -ْٕ ، أىٍك مىٍذمه فػىٍليػىٍنصىًرٍؼ )  قىاؿى  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، أىٍك قػىلىسه مىٍن أىصىابىوي قىٍيءه أىٍك ريعىاؼه
تًًو، كىىي فػىٍليػىتػىوىضهٍأ، ُثيه لًيػى  ريهي.و أىٍخرىجىوي ًاٍبني مىاجى  (وى يف ذىًلكى الى يػىتىكىلهمي نٍبً عىلىى صىالى  كىضىعهفىوي أىٍٛتىدي كىغىيػٍ
-------- 

 القي : ىو خركج ما يف ا١تعدة عن طريق الفم . (مىٍن أىصىابىوي قىٍيءه ) 
 نزيف من ا٠تيشـو . ( أىٍك ريعىاؼه ) 
 عند اٞتشاء ملء الفم أك دكنو . ىو ما ٮترج ( أىٍك قػىلىسه  )

تًوً )  تػىوىضهٍأ، ُثيه لًيػىنٍبً عىلىى صىالى  .د صلى قبل الوضوء من ركعة أك أكثر ، كيصلي ما كاف ابقيان ػأم : كليحسب ما كاف ق(  فػىٍليػى
 ( أم : يف حاؿ انصرافو ككضوئو . كىىيوى يف ذىًلكى الى يػىتىكىلهمي  )
 ما صحة اٟتديث ؟ 
 . اٟتديث ضعيف 

 كابن عدم كغَتىم .، كابن معُت ، قطٍت كالدار ، كأٛتد ، ضعفو الشافعي  قاؿ ابن عبد ا٢تادم :
 كىذا اٟتديث من أفراد ابن ماجو ، كقد أشار ابن القيم إُف أف غالب ما انفرد بو ابن ماجو ضعيف .



 َُٗ 

ال ينطبق على النصوص ، فإف النِب ) مث ينصرؼ كيتوضأ كيبٍت على صبلتو ( كىذا ضعيف  ٦تا يدؿ على ضعف اٟتديث قولو 
 كأيضان حىت يسمع صوًتن أك ٬تد ر٭تان ( ،  ) ال ينصرؼ من أشكل عليو شيء يف الصبلة قاؿ ثبت عنو كما سبق قاؿ في

 الطهارة من شركط الصبلة ، فإذا فقدت بطلت الصبلة .
 ىل خركج الدـ كالقي ا٠تارج من غَت السبيلُت انقض للوضوء أـ ال ؟ 

 ل النزاع :ٖترير ٤ت
 . -كالرائط كالبوؿ كالريح كا١تذم   –: كجوب الوضوء من ا٠تارج من السبيلُت إذا كاف معتادان أكالن 

 عدـ انتقاض الوضوء اب٠تارج الطاىر من غَت السبيلُت ، كالدمع كالريق كالنخامة كالعرؽ كا١تخاط . اثنيان :
 من غَت السبيلُت كالدـ كالقيء ، على قولُت : –سول البوؿ كالرائط  –كاختلفوا يف انتقاض الوضوء ٓتركج النجاسات الكثَتة 

 : أنو ينقض إذا كاف فاحشان . القوؿ األكؿ
 كىذا ىو ا١تذىب .

 كركم ذلك عن ابن عباس كابن عمر كسعيد بن ا١تسيب كعلقمة .
 ركاه الًتمذم قاء فتوضأ (  ديث أَب الدرداء قاؿ : ) أف النِب ٟت-أ

، أىٍك مىٍذمه فػىٍليػىٍنصىًرٍؼ فػىٍليػىتػىوىضَّأمى ) حديث الباب -ب ، أىٍك قػىلىسه  كىو حديث ضعيف .(  ٍن أىصىابىوي قىٍيءه أىٍك ريعىاؼه
 ) ًإ٪تَّىا ذىًلًك ًعٍرؽه ، فتػىوىضًَّئي ًلكيلًٌ صىبلةو ( . للمرأة ا١تستحاضة  قوؿ النِب -ج

 كذلك .  قالوا : فػىعىلَّلى كجوبى الوضوًء أبنو دـ عرؽ ، ككلُّ الدماء
 ال ينقض الوضوء .أنو :  القوؿ الثاين

 .كىذا مذىب الشافعي 
كاف يف غزكة ذات الرقاع ، فرمي رجل بسهم فنزفو الدـ فركع   ) أف النِب   صحيح البخارم تعليقان عن جابر ما جاء يف-أ

 د .ركاه أٛتد كأبو داك كسجد كمضى يف صبلتو ( 

 .ك ركاه مالدمان (  ) كصلى عمر كجرحو يثعب-ب

 ) ما زاؿ ا١تسلموف يصلوف يف جراحاهتم ( . كقاؿ اٟتسن -ج
 لعدـ الدليل .-د

 كرجح ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كالشيخ السعدم .
ليس مع ا١توجبُت دليل صحيح ، بل األدلة الراجحة تدؿ على عدـ الوجوب ، لكن االستحباب :  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

 ر .توجو ظاىم
ك٨تو٫تا ال ينقض الوضوء قليلها ككثَتىا ألنو َف يرد دليل على نقض الوضوء هبا  كالقيءالصحيح أف الدـ :  شيخ السعدمكقاؿ ال

 كاألصل بقاء الطهارة .
أك من جرح أك  األنفينقض الوضوء، سواء خرج من  الدـ الكثَت ا٠تارج من غَت السبيلُت ال : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللاك 

لدـ من غَت السبيلُت دليل على أف خركج ا أك من أم مكاف من البدف، إال ما خرج من السبيلُت، كذلك ألنو ال من الرأس،
 ء .ينقض الوضو 

 ما اٞتواب عن حديث ) قاء فتوضأ ( ؟ 
 ما اٞتواب عن حديث ) قاء فتوضأ ( من كجهُت :



 َُُ 

 ضعيف .  أنو-أ
ْتديث أَب الدرداء فمن أكجو : أحسنها أنو ضعيف مضطرب ، قالو  كأما اٞتواب عن احتجاجهم( :  اجملموع) قاؿ النوكم يف 

 .البيهقي كغَته من اٟتفاظ 
فيدؿ على   ال يدؿ على نقض الوضوء ٓتركج القيء ، ألنو ٣ترد فعل من الرسوؿ  -مع تقدير ثبوتو كصحتو–أنو -ب

 استحباب الوضوء من القيء ، ال على كجوبو .
 الراجح طهارتو ، ألنو ال دليل على القوؿ بنجاستو .لكن بٍت على أف القيء ٧تس ، مع أف االستدالؿ هبذا اٟتديث م

 ٔتاذا أجابوا عن حديث ا١تستحاضة ؟ 
أراد بذلك نفي كونو دـ حيض ، أم ليس ىذا الدـ دـ حيض كإ٪تا ىو دـ عرؽ ، كإذا كاف كذلك  أجابوا عنو أبف النِب 

 ك تتوضأين لكل صبلة . فإنك ال تًتكُت الصبلة ، بل تصلُت ، غَت أن
لكاف معناه إعبلمها أف ىذا الدـ ليس حيضان ، بل ىو  -يعٍت حديث ا١تستحاضة –لو صح  ) اجملموع ( :  قاؿ النوكم يف

 ء .يوجب الوضو  -ن حيث كاف م -موجب للوضوء ٠تركجو من ٤تل اٟتدث ، كَف ييرًٍد أف خركج الدـ 
 ىل القيء طاىر أـ ٧تس ؟ فائدة :

 العلماء إُف ٧تاسة القيء . ذىب أكثر 
  .١تٍت(، كا: )َي عمار إ٪تا يرسل الثوب من ٜتس: من الرائط، كالبوؿ، كالقيء، كالدـ النِب : قاؿ ٟتديث عمار قاؿ -أ

 كاستدلوا على ٧تاستو أيضا : بقياسو على الرائط ، ألنو قد ظهر فيو الننت كالفساد .  -ب
 .إُف طهارتو كابن حـز كالشوكآف   كذىب بعض العلماء

 ألف األصل يف األشياء الطهارة ، كليس ىناؾ دليل صحيح على ٧تاستو .  
 كقد أجابوا عن حديث عمار أبنو ضعيف . 

قطٍت كالبيهقي ، قاؿ البيهقي : ىو  حديث عمار ىذا ركاه أبو يعلى ا١توصلي يف مسنده كالدار:  ع (اجملمو ) اؿ النوكم يف ق
 فو الدار قطٍت كالبيهقي " انتهى . حديث ابطل ال أصل لو كبُت ضع

  التلخيص .حجر يف كضعفو اٟتافظ ابن 
 ( معلقان على قوؿ صاحب "فقو السنة" إف من النجاسات القيء : ّٓكقاؿ الشيخ األلبآف يف "٘تاـ ا١تنة" ) ص 

ل منقوضة فقد خالف يف ذلك " قلت : َف يذكر ا١تؤلف الدليل على ذلك اللهم إال قولو : ] إنو متفق على ٧تاستو [ كىذه دعو 
ابن حـز حيث صرح بطهارة قيء ا١تسلم ، كىو مذىب اإلماـ الشوكآف يف "الدرر البهية" كصديق خاف يف شرحها ، حيث َف 
يذكرا يف النجاسات قيء اآلدمي مطلقان ، كىو اٟتق ، مث ذكرا أف يف ٧تاستو خبلفان كرجحا الطهارة بقو٢تما : ) كاألصل الطهارة 

 .أيضان يف السيل اٞترار قل عنها إال ّنقل صحيح َف يعارضو ما يساكيو أك يقدـ عليو ( كذكر ٨توه الشوكآف فبل ين
الصحيح أنو طاىر مطلقان ) يعٍت سواء كاف مترَتان أـ ال ( ،  العلواف عن ٧تاسة القيء فقاؿ :  كقد سئل الشيخ سليماف

 لنجاسة . كاالستقذار كاالستحالة إُف ركائح كريهة ال يعٍت ا
ر.                ليل على ٧تاستو فهو طاىكاألصل اٞتامع يف ىذا الباب طهارة كل األعياف حىت يثبت الدليل على النجاسة ، كالقيء َف يثبت د

 ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .
هيمىا -ٕٓ : أىتػىوىضهأي ًمٍن   أىفه رىجيالن سىأىؿى اىلنهيبه )  كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن ٝتىيرىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : ًإٍف ًشٍئتى قىاؿى أىتػىوىضهأي ًمٍن ٟتييوـً اىٍلغىنىًم؟ قىاؿى

: نػىعىٍم  ًبًل ؟ قىاؿى  .أىٍخرىجىوي ميٍسًلم ه  (ٟتييوـً اىإٍلً



 ُُُ 

---------- 
 ىل األكل من ٟتم اإلبل ينقض الوضوء ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 الوضوء . : أنو ينقض القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اإلماـ أٛتد كإسحاؽ كابن ا١تنذر كابن خزٯتة ، كاختاره البيهقي كحكاه عن أصحاب اٟتديث مطلقان .

 ذىب إُف ىذا عامة أىل اٟتديث . :  قاؿ ا٠تطاَب
: نػىعىٍم قاؿ ) ...ديث الباب ٟت-أ ًبًل ؟ قىاؿى ( .: أىتػىوىضَّأي ًمٍن ٟتييوـً اىإٍلً

، عن الوضوء من ٟتـو اإلبل فقاؿ: توضئوا منها، كسئل عن الصبلة يف مبارؾ اإلبل ) سئل رسوؿ هللا  كٟتديث ال راء قاؿ-ب
ركاه أبو داكد كأٛتد كابن خزٯتة  تصلوا فيها فإهنا من الشياطُت ( فقاؿ : ال 

، كانتصر البيهقي ح ا٠ت ر صحيعلماء اٟتديث أف ىذا  خبلفان بُت نرَف  : ابن خزٯتةإماـ األئمة قاؿ  يف اجملموع :قاؿ النوكم 
 ٢تذا ا١تذىب .

يف ىذا حديثاف ، حديث جابر  كقاؿ يف شرحو على مسلم : قاؿ أٛتد بن حنبل كإسحاؽ بن راىوية : صح عن النِب 
 كحديث ال راء ، كىذا ا١تذىب أقول دليبلن ، كإف كاف اٞتمهور على خبلفو .

 : أنو ال ينقض الوضوء . القوؿ الثاين
 م : كىو قوؿ ٚتهور العلماء .قاؿ النوك 

 هو مذىب مالك كأَب حنيفة كالشافعي . ف
.ركاه أبو داكد  ترؾ الوضوء ٦تا مست النار (  ) كاف آخر األمرين من رسوؿ هللا ٟتديث جابر قاؿ -أ

 : أف ىذا اٟتديث نسخ أحاديث األمر ابلوضوء من ٟتم اإلبل . قالوا   
ركاه الدار قطٍت كالبيهقي أنو قاؿ : ) الوضوء ٦تا ٮترج ال ٦تا يدخل ( .  كٔتا ركم عن ابن عباس عن النِب -ب

 القوؿ األكؿ . كالراجح
  عن أدلة القوؿ الثاين ؟ما اٞتواب 

 كاف آخر األمرين ... ( .  ) جابر  كأما حديث
 .ىذا اٟتديث عاـ ، كحديث الوضوء من ٟتـو اإلبل خاص ، كا٠تاص مقدـ على العاـ   قاؿ النوكم :

أف خ رىم عاـ ، كخ رّن خاص ، كالعاـ ال يينسخ بو ا٠تاص ، ألف من شرط النسخ تعذر اٞتمع ، كاٞتمع بُت  كقاؿ ابن قدامة :
 .بتنزيل العاـ على ما عدا ٤تل التخصيص ا٠تاص كالعاـ ٦تكن 

 .) الوضوء ٦تا ٮترج ... ( فضعيف ال يصح  ابن عباس  أما حديثك
( ، كىو حديث ضعيف فيو ثبلث علل ، انظر ٖتقيقها يف "  ٓٓعفو ، كالدار قطٍت ) ص ( كض ُُٔ/  ُركاه البيهقي ) 

 ( .  ٗٓٗالسلسلة الضعيفة " ) 
 فهو عاـ ، كحديث إ٬تاب الوضوء خاص .  -تنزالن  -كإف صح 

 ما رأيك بقوؿ من قاؿ إف ا١تراد من قولو ) توضئوا منها .. ( غسل اليدين كالفم ؟ 
 ب .منو ىو الوضوء الشرعي ال اللروم ، كٛتل األلفاظ الشرعية على معانيها الشرعية كاج ىذا بعيد ، ألف الظاىر

 ىل نقض الوضوء خاص ابللحم ، أك شامل ٞتميع أجزاء اإلبل كالكرش كالكبد كغَتىا ؟ 



 ُُِ 

 يف ىذه ا١تسألة على قولُت :اختلف العلماء 
 : عدـ النقض . القوؿ األكؿ

 ، كاختاره الشيخ دمحم بن إبراىيم . كىذا مذىب أٛتد ، كٚتهور العلماء
 ألف النص َف يتناكلو . قالوا :-أ

 كألف العلة تعبدية فبل يقاس عليها .-ب
 : أنو ينقض . القوؿ الثاين

 كىذا اختيار الشيخ السعدم كالشيخ بن عثيمُت .
مي ا٠ٍتًٍنزًيًر ( )حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيمي اأف اللحم يف اللرة يشمل ٚتيع األجزاء ، بدليل قولو تعاُف : -أ ـي كىٟتٍى تىةي كىالدَّ يػٍ فلحم ا٠تنزير يشمل  ٍلمى

 كل ما يف جلده .

 .مًو أف الناس أيكلوف ا٢ت ر كغَتهلًًعل، ؛ لبُتَّ ذلك الرسوؿ لة، كلو كانت غَت داخإلبل أجزاء كثَتة قد تقارب ا٢ت رأف يف ا-ب

، كطهارة ك٧تاسة ، كسلبان كإ٬تاابن ، كإذا كاف كذلك فلتكن حيواف تتبعض أجزاؤه حبلن كحرمة  أنو ليس يف شريعة دمحم -ج
 ) الشرح ا١تمتع ( . أجزاء اإلبل كلها كاحدة .

كالصحيح أف ٚتيع أجزاء اإلبل كالكرش كالقلب كا١تصراف ك٨توىا ّنقض ، ألنو داخل قاؿ الشيخ السعدم مرجحان ىذا القوؿ : 
 .ا ليس لو دليل كال تعليل جزائهيف حكمها كلفظها كمعناىا ، كالتفريق بُت أ

 ىل لنب اإلبل ينقض الوضوء ؟ 
 الصحيح  أنو ال ينقض الوضوء ، كىذا مذىب أكثر العلماء .

 ألف اٟتديث إ٪تا كرد يف اللحم .-أ
 ف األصل عدـ النقض حىت يثبت أنو ّنقض .كأل-ب

 ) توضئوا من ألباف اإلبل ( فهو حديث ضعيف ركاه ابن ماجو كغَته . كأما حديث 
 ما اٟتكمة من الوضوء من ٟتـو اإلبل ؟ 

 : اٟتكمة تعبدية . قيل
ًبًل تػىعىبًُّدمّّ ، كىعىلىٍيًو اأٍلىٍصحىاب ... كىًقيلى : ىيوى ميعىلَّ ػالصًَّحيحي ًمٍن اٍلمىٍذىىًب : أىفَّ اٍلويضي  قاؿ ا١ترداكم رٛتو هللا :  ًم اإٍلً  ل .وءى ًمٍن ٟتٍى

عن الصبلة يف مبارؾ اإلبل فقاؿ : ال تصلوا فيها  ) سئل رسوؿ هللا   راء كقد سبق لما جاء يف حديث ا : معلل ، كىو كقيل
 فإهنا من الشياطُت ... ( .

 كيف لفظ ابن ماجو ) فإهنا خلقت من الشياطُت ( .
 د .ركاه ابن خزٯتة كأٛتكقد جاء يف حديث : ) على ذركة سناـ كل بعَت شيطاف ( . 

ل إُف أهنا من الشياطُت ، يريد كهللا أعلم أهنا من جنس الشياطُت كنوعهم ، فإفَّ كلَّ عاتو يف اإلب أشار ابن تيمية : قاؿ 
متمرًٌدو شيطافه من أم الدكاب كاف ، كالكلب األسود شيطاف ، كاإلبل شياطُت األنعاـ ، كما لئلنس شياطُت ... فلعلَّ اإلنساف 

ْتاؿ الشيطاف ، كالشيطاف خيلق من النار ، كإ٪تا تيطفئ النَّاري اب١تاء ، فأيمر  إذا أكل ٟتم اإلبل أكرثتو نفاران كمشاسان كحاالن شبيها
شرح )ا . ١تطاعم اليت يطعمهابلوضوء من ٟتومها كسران لتلك السَّورة ، كقمعان لتلك اٟتاؿ ، كىذا ألفَّ قلبى اإلنساف كخيلقو يترَت اب

 ( .ُٖٓ/ُو : عمدة الفق
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ٟتـو اإلبل كاف يف ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل ا١تفسدة ، ٓتبلؼ من َف يتوضأ  كقاؿ أيضا : " فإذا توضأ العبد من
ر يهم من اٟتقد ما صامنها ، فإف الفساد حاصل معو ، ك٢تذا يقاؿ : إف األعراب أبكلهم ٟتـو اإلبل مع عدـ الوضوء منها صار ف

 ( .ِّٓ/َِ: ٣تموع الفتاكل) 
 ف النيب نقض الوضوء بلحم اإلبل : أ ما رأيك ابلقصة ا١تشهورة يف سبب   كاف ٮتطب ذات يـو ، فارج من أحدىم

سًتان عليو ! : من أكل ٟتم جزكر  ريح ، فاستحيا أف يقـو بُت الناس ، ككاف قد أكل ٟتم جزكر ، فقاؿ رسوؿ هللا 
 ؟كانوا أكلوا من ٟتمو فتوضأكا   فليتوضأ ! فقاـ ٚتاعة

ال أصل ٢تا يف شيء من كتب السنة كال يف غَتىا من كتب الفقو كالتفسَت فيما علمت . " السلسة قاؿ الشيخ األلبآف رٛتو هللا : 
 ( .  ِٖٔ/  ّالضعيفة " ) 

 ىل ٬تب الوضوء فيما عدا ٟتم اإلبل ؟ 
 ذىب بعض العلماء إُف كجوب الوضوء أبكل ما مستو النار .

 تفق عليو .) توضؤكا ٦تا مست النار ( م ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 كذىب ٚتاىَت العلماء إُف أف الوضوء ال ينتقض أبكل ما مستو النار .

كىذا قوؿ أكثر العلماء ، ركم عن ا٠تلفاء الراشدين ، كأَب بن كعب ، كابن مسعود ، كابن عباس ، كعامر بن ربيعة ، كأَب 
 الدرداء ، كأَب أمامة ، كعامة الفقهاء .

 .و خبلفان كال نعلم اليـو في :  قاؿ ا١توفق
عن ٟتـو الرنم ؟ فقاؿ : ال تتوضئوا منها ( . ) سئل رسوؿ هللا  ٟتديث ال راء قاؿ -أ

ترؾ الوضوء ٦تا مست النار ( . ) كاف آخر األمرين من رسوؿ هللا  ٟتديث جابر قاؿ ك -ب

متفق عليو أكل كتف شاة مث صلى كَف يتوضأ ( .  ) أف النِب كٟتديث ابن عباس -ج

 ركاه البخارم كمسلم ٭تتز من كتف شاة أيكل منها ، مث صلى كَف يتوضأ ( .  ) رأيت رسوؿ هللا  عمرك بن أمية قاؿ  كٟتديث-د
أكل عندىا كتفان مث صلى كَف يتوضأ ( ركاه مسلم . كٟتديث ميمونة ) أف النِب  -ق

 ماذا أجاب ٚتهور العلماء عن حديث ) توضئوا ٦تا مست النار ( ؟ 
 كأجابوا عن حديث الوضوء ٦تا مست النار ّتوابُت :قاؿ النوكم : 

 أنو منسوخ . أحد٫تا :
 ىػ كبلـ النوكم .َ: أف ا١تراد ابلوضوء : غسل الفم كالكفُت . ا اٞتواب الثاين

 كقد أنكر ابن عبد ال ر كالشوكآف اٞتواب الثآف .
ك٢تذا أمر ابلوضوء ٦تا مست النار ، كىو  ب فقاؿ :أجاب ابن تيمية أبف األمر ٤تموؿ على االستحبا:  جواب اثلث البن تيمية

حديث صحيح ، كقد ثبت يف أحاديث صحيحة أنو أكل ٦تا مست النار كَف يتوضأ ، فقيل : إف األكؿ منسوخ ، كقيل : بل 
 األمر ابلتوضؤ ٦تا مست النار استحباب كاألمر ابلتوضؤ من الرضب ، كىذا أظهر القولُت 

 االستحباب .ىذا اٟتديث ٭تمل على  لكن
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٕٔ تنا فػىٍليػىٍغتىًسٍل، كى )  قىاؿى تػىوىضهٍأ مىٍن غىسهلى مىيػٍ أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي،  (مىٍن ٛتىىلىوي فػىٍليػى
ًٍمًذمُّ كىحىسهنىو ي  ، كىاىلًتًٌ  .كىالنهسىاًئيُّ

 .ذىا اىٍلبىاًب شىٍيءه كىقىاؿى أىٍٛتىدي: الى يىًصحُّ يف ىى 
--------------- 

  ما صحة اٟتديث ؟ 
 ىذا اٟتديث ٥تتلف يف صحتو .

 بعض العلماء أنو موقوؼ ، كالبيهقي ، كالبخارم ، كابن أَب حامت . كقد صحح
 قاؿ أبو حامت : إ٪تا ىو موقوؼ عن أَب ىريرة ، ال يرفعو الثقات .

 ىريرة يف رفعو ككقفو ، فقاؿ : كىذا أشبو ، يعٍت ا١توقوؼ .كقاؿ البخارم بعد أف ساؽ االختبلؼ على أَب 
 كقاؿ البيهقي : بعد أف ركاه مرفوعان كموقوفان قاؿ : ىذا ىو الصحيح موقوفان على أَب ىريرة .

 .ال يصح يف ىذا الباب شيء  :  كقاؿ اإلماـ أٛتد
 ككذا قاؿ علي بن ا١تديٍت : ال يثبت فيو حديث .

 يف الباب حديث يثبت . كقاؿ ابن ا١تنذر : ليس
 كقد حسنو بعض العلماء ، كابن حباف ، كابن القطاف ، كابن حـز ، كاأللبآف .

 ما حكم الغيسل من غسل ا١تيت ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ
 ٟتديث الباب ) من غٌسل ميتان فليرتسل ( .

 : أنو ال ٬تب . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
 كالصارؼ عن الوجوب :

جس ، قاؿ : ) ليس عليكم يف ميتكم غسل إذا غسلتموه ، إف ميتكم ٯتوت طاىران كليس ين أف النِب  حديث ابن عباس-أ
 إسناده حسن  قاؿ ابن حجر :  فحسبكم أف ترسلوا أيديكم ( . 

  إسناده صحيح  : قاؿ اٟتافظ. ركاه الدار قطٍت. (من ال يرتسلمنا سل ك ، فمنا من يرت)كنا نرسل ا١تيتقاؿ  كحديث ابن عمرَب
 من يصب ا١تاء ك٨توه . قاؿ الفقهاء : الراسل ىو من يقلبو كيباشره كلو مرٌة ، ال

 
 ىل تغسيل ا١تيت ينقض الوضوء أـ ال ؟ 

 : أنو ّنقض من نواقض الوضوء . القوؿ األكؿ
 عباس كأَب ىريرة أهنم أمركا ابلوضوء من ترسيل ا١تيت . آباثر كردت عن ابن عمر كابن كاستدلوا-أ

 كألف العادة أف الراسل ال تسلم يده أف تقع على فرج ا١تيت . -ب
 : أنو ال ينقض الوضوء . القوؿ الثاين

 كىو قوؿ ٚتهور العلماء ، كاختاره ابن تيمية .
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 .كىو الصحيح إف شاء هللا قاؿ ا١توفق : 
 يرد يف ىذا نص ، كال ىو يف معٌت ا١تنصوص عليو ، فبقي على األصل . ألف الوجوب من الشرع ، كَف

فالراجح أف ترسيل ا١تيت ال ينقض الوضوء ، كىو اختيار ا١توفق ، كشيخ اإلسبلـ ، كٚتاعة قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : 
 .من أىل العلم 

 كأٌما ما كرد عن ىؤالء الصحابة فإنو ٭تمل على االستحباب .
 الوضوء من ٍٛتل ا١تيت ؟ ىل ٬تب 

 ال ، ال ٬تب .
فبل أعلم قائبلن يقوؿ أنو ٬تب الوضوء من ٛتل ا١تيت كال يندب ، كلكن مع هنوض اٟتديث ال عذر عن العمل :  قاؿ الصنعآف 
 .و ، كيفسر الوضوء برسل اليدين ب

يستقيم ، ألف الواجب ٍٛتل ألفاظ الشرع على  لكن كبلـ الصنعآف فيو نظر ، ألف تفسَت الوضوء يف كبلـ الشارع برسل اليدين ال
 اٟتقيقة الشرعية ، ال على اٟتقيقة اللروية .

 فالصحيح أنو ال يستحب الوضوء من ٛتل ا١تيت ، ألف ذلك ٭تتاج إُف دليل .
تػىبى  )ِب بىٍكرو رىًٛتىوي اىَّللهي; كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن أى  -ٕٕ : أىٍف الى ٯتىى  وي رىسيوؿي اىَّللًه أىفه يف اىٍلًكتىاًب اىلهًذم كى سه اىٍلقيٍرآفى ًإاله ًلعىٍمًرك ٍبًن حىٍزـو

. (طىاًىره   رىكىاهي مىاًلكه ميٍرسىالن، كىكىصىلىوي النهسىاًئيُّ، كىاٍبني ًحبهافى، كىىيوى مىٍعليوؿه
--------- 

ىػ ، كقد كًىم ُّٓاألنصارم ا١تدٓف ، ًتبعي ، ثقة عابد ، مات سنة بن دمحم بن عمرك بن حـز ( عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن أىِب بىٍكرو ) 
ا١تررَب صاحب ) البدر التماـ ( فًتجم لعبد هللا بن أَب بكر الصديق ، كتبعو على ىذا الصنعآف ، كىذا كٍىم فاحش ، فإف عبد 

  هللا بن أَب بكر الصديق ليس من ركاة ىذا اٟتديث ، ألنو صحاَب مات يف خبلفة أبيو .
ٍزـو ًلعىٍمًرك بٍ )  على أىل  ىو عمرك بن حـز بن زيد ا٠تزرجي األنصارم ، شهد ا٠تندؽ كما بعدىا ، كاستعملو الرسوؿ (  ًن حى

 ٧تراف ، ليفقههم يف الدين ، ككتب لو كتاابن يف السنن كالصدقات كالفرائض كالدَيت ، كىو كتاب طويل .
نفس اٟتركؼ ا١تكتوبة دكف البياض الذم يف اٞتوانب ، كيراد بو ا١تصحف ، فيشمل اٟتركؼ  ا١تراد بو(  أىٍف الى ٯتىىسه اىٍلقيٍرآفى ) 

 . كاٟتواشي
 لفظ مشًتؾ يطلق على الطاىر من اٟتدث األك ر ، كمن اٟتدث األصرر ، كيطلق على ا١تؤمن .(   ًإاله طىاًىره ) 

 : ) إف ا١تؤمن ال ينجس ( . و كقولس ( إ٪تا ا١تشركوف ٧تإطبلقو على ا١تؤمن قولو تعاُف ) مثاؿ : 
 و على اٟتدث األك ر قولو تعاُف ) كإف كنتم جنبان فاطهركا ( .كمن إطبلق

 كسيأيت أف األظهر إطبلقو على ا١تتوضىء .) دعهما فإٓف أدخلتهما طاىرتُت (  كمن إطبلقو على اٟتدث األصرر قولو 
 ما صحة اٟتديث ؟ 

 ، لكن العلماء تلقوا ىذا اٟتديث ابلقبوؿ كحكموا لو ابلصحة كعملوا بو : اٟتديث جاء من طرؽ كثَتة مسندة كمرسلة
 . قاؿ الشافعي : َف يقبلوه حىت ثبت عندىم أنو كتاب رسوؿ هللا 

 كقاؿ أٛتد بن حنبل : كتاب عمرك بن حـز يف الصدقات صحيح .
 كصححو إسحاؽ بن راىوية كما نقلو عنو ابن ا١تنذر .

 ث اثبت ٤تفوظ ، إال أّن نرل أنو كتاب غَت مسموع ٦تن فوؽ الزىرم .كقاؿ العفٍيلي : ىذا حدي
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كقاؿ ابن عبد ال ر يف التمهيد : ككتاب عمرك بن حـز ىذا قد تلقاه العلماء ابلقبوؿ كالعمل ، كىو عندىم أشهر كأظهر من 
 اإلسناد الواحد ا١تتصل .

ا فيو عند أىل العلم معرفة يسترٌت بشهرهتا عن اإلسناد ، كقاؿ يف االستذكار : ىذا كتاب مشهور عند أىل السَت ، معركؼ م
 ألنو أشبو ابلتواتر يف ٣تيئو ، لتلقي الناس لو ابلقبوؿ كا١تعرفة .

كقاؿ ابن تيمية يف شرح العمدة : كىذا الكتاب ذكر ىذا فيو مشهور مستفيض عند أىل العلم ، كىو عند كثَت منهم أبلغ من 
 و صحيح إبٚتاعهم .خ ر الواحد العدؿ ا١تتصل ، كى

، كتبو ليبُت بو أحكاـ الدَيت كالزكوات  كقاؿ الشنقيطي : كالتحقيق صحة االحتجاج بو ، ألنو ثبت أنو كتاب رسوؿ هللا 
 كغَتىا ، كنسختو معركفة يف كتب الفقو كاٟتديث .

 ما حكم مس احملدث للمصحف ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 ال ٬توز للمحدث مس ا١تصحف .:  القوؿ األكؿ
 ا مذىب األئمة األربعة .كىذ

ف ( .ال ٯتسو إال ا١تطهرك قولو تعاُف ) -أ

) ال ٯتس القرآف إال طاىر ( كقد تقدـ تلقي العلماء ٢تذا اٟتديث . ب كٟتديث البا-ب

عنوية ، كال ٯتس القرآف غالبان إال اىر يف اٟتديث ىو ا١تتطهر من اٟتدث األصرر أك الرسل ، ألف ا١تؤمن طهارتو م: كالط قالوا
 كإ٪تا كرد كصفو بذلك ، كفرؽ بُت الوصف كالتسمية .، ا١تؤمنوف ، كال يعرؼ ابلشرع تسمية ا١تؤمن ابلطاىر 

 فاألظهر أف قولو ) إال طاىر ( أم : إال متوضئ ١تا يلي :
 : ألنو كثر يف لساف الشرع إطبلؽ ىذا اللفظ على ا١تتوضئ . أكالن 
 كألف الصحابة فهموا ذلك كأفتوا أبنو ال ٯتس القرآف إال على طهارة .:  اثنيان 
 أف يع ر عن ا١تؤمن ابلطاىر . : كألنو َف يعهد على لساف الرسوؿ  اثلثان 
: أنو كرد يف بعض الركاَيت )ال ٯتس القرآف إال على طهر( كيف حديث حكيم بن حزاـ )ال ٘تس القرآف إال كأنت طاىر(  رابعان 

 ه ضعف ، لكن يفيد ترجيح ا١تعٌت ا١تذكور .   ) منحة العبلـ ( .كيف إسناد
 أنو اثبت عن الصحابة . -ج

عن مصعب بن سعد بن أَب كقاص قاؿ ) كنت أمسك ا١تصحف على سعد بن أَب كقاص ، فاحتككت ، فقاؿ : لعلك 
 مسست ذكرؾ ، قاؿ ، فقلت : نعم ، فقاؿ : قم فتوضأ ( ركاه مالك كالبيهقي .

الرٛتن بن يزيد قاؿ ) كنا مع سلماف فخرج فقضى حاجتو ، مث جاء ، فقلت : َي أاب عبد هللا ، لو توضأت لعلنا أف كعن عبد 
نسألك عن آَيت ، قاؿ : إٓف لست أمسو ، إ٪تا ال ٯتسو إال ا١تطهركف ، فقرأ علينا ما شئنا ( ركاه الدار قطٍت كالبيهقي كابن أَب 

 شيبة .
 ف ال ٯتس ا١تصحف إال كىو طاىر ( ركاه ابن أَب شيبة .كركل ّنفع ) أف ابن عمر كا

 قاؿ النوكم : كىو قوؿ علي كسعد بن أَب كقاص كابن عمر كَف يعرؼ ٢تم ٥تالف يف الصحابة .
 قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : إنو قوؿ سلماف الفارسي ، كعبد هللا بن عمر ، كغَت٫تا ، كال يعلم ٢تما من الصحابة ٥تالف .
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رجب : كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء ، كركم ذلك عن علي كسعد كابن عمر كسلماف ، كال يعرؼ ٢تم ٥تالف من  كقاؿ ابن
 الصحابة .

 : ٬توز للمحدث مٌس ا١تصحف . القوؿ الثاين
 كهبذا قاؿ ابن حـز .

من دمحم عبد هللا كرسولو إُف كتب لو كتاابن جاء فيو : بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،   ١تا جاء يف حديث ىرقل الطويل ) أف النِب -أ
قيٍل َيى ىرقل عظيم الرـك ، سبلـ على من اتبع ا٢تدل ، أما بعد فإٓف أدعوؾ بدعاية اإلسبلـ ، أسلم تسلم يؤتك هللا أجرؾ مرتُت )

نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ اَّللَّى كى  نػىنىا كىبػىيػٍ ابن ًمٍن ديكًف اَّللًَّ فىًإٍف أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإُفى كىًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ ٍيئان كىال يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍرابى ال نيٍشرًؾى بًًو شى
 (  تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا اٍشهىديكا أبًىّنَّ ميٍسًلميوفى 

على غَت قد بعث ىذا الكتاب إُف النصارل كفيو آية من القرآف ، كقد أيقن أهنم سيمسونو مع أهنم  كجو الداللة : أف النِب 
 طهارة ، فهذا يدؿ على جواز مس ادث للقرآف .

 أنو ٬توز للصبياف ٛتل األلواح اليت كيتبى عليها القرآف ببل إنكار ، فكذلك ٬توز لرَتىم ذلك . -ب
 : ٔتاذا أجاب ىؤالء عن أدلة اٞتمهور 

ا١تطهركف ( ا١تبلئكة ، فبل يكوف يف اآلية دليل على  أما اآلية : أبف الضمَت يف قولو ) ٯتسو ( يعود إُف اللوح افوظ ، كا١تراد بػ)
 منع ادث من قراءة القرآف .

 كقد رجح ابن القيم أنو الكتاب الذم أبيدم ا١تبلئكة ، كذلك من عشرة أكجو :
ث من مسو لقاؿ : إال ا١تتطهركف  ( كَف يقل : إال ا١تتطهركف ، كلو أراد بو منع اد ال ٯتىىسُّوي ًإالَّ اٍلميطىهَّريكفى منها : أف هللا قاؿ ) 

بُّ اٍلميتىطىهًٌرًينى كما قاؿ تعاُف ) بُّ التػَّوَّاًبُتى كى٭تًي  ( ، مث ذكر بقية األكجو . ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
 ضعيف .فقالوا :  كأما اٟتديث

 القوؿ األكؿ للحديث كعمل الصحابة . كالراجح
 ؟اٞتواب عن قصة ىرقل اليت احتج هبا من قاؿ ابٞتواز  ما 

 قاؿ النوكم : كاٞتواب عن قصة ىرقل : أف ذلك الكتاب كاف فيو آية ، كَف ٯتس مصحفان .
، أك كتاب فقو أك ٨توه ال ٘تنع مسو، فإ٪تا قصد هبا ا١تراسلة ، كاآلية يف الرسالة  كقاؿ ابن قدامة : فأما اآلية اليت كتب هبا النِب 

 .كال يصَت الكتاب هبا مصحفان ، كال تثبت لو حرمتو 
 ىل ٬توز للصغَت مس ا١تصحف من غَت كضوء ؟ 

 اختلف يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أنو ٬توز .:  القوؿ األكؿ

 كهبذا قاؿ اٟتنفية كا١تالكية .
للوح ك٨تو٫تا ، فإما أف ٯتنعوا من مسو كيف ىذا تضييع ٟتفظ كتاب هللا ، كإما  نقل ّتواز مس الصبياف للمصحف كاقالوا : إذا َف
لصبياف ابلتطهر ١تسو ، كيف ىذا حرج كمشقة عليهم ، فَتخص ٢تم يف ىذه اٟتالة مسو على غَت طهارة دفعان للضرر أف يكلف ا

 عنهم .
 أنو ال ٬توز .القوؿ الثاين : 

 كىو مذىب اٟتنابلة .
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 لعمـو األدلة الدالة على عدـ جواز مس ادث للمصحف .
 األكؿ . كالراجح

 ىل ٬توز مس كتب التفسَت ؟ 
الكتب للكفار ،  مسها ألهنا تعت ر تفسَتان ، كاآلَيت اليت هبا أقل من التفسَت الذم فيها ، كيستدؿ هبذا بكتابة النِب ٬توز 

 كفيها آَيت من القرآف ، فدؿ ىذا على أف اٟتكم لؤلغلب كاألكثر .
، فإنو يرٌلب جانب اٟتظر فييعطىى  كأما إذا تساكل التفسَت كالقرآف ، فإنو إذا اجتمع مبيح كحاظر كَف يتميز أحد٫تا برجحاف

 اٟتكم للقرآف .  ) الشرح ا١تمتع ( .
 ما حكم مس ا١تصحف ابٟتايل ا١تتصل ؟ 

 ٚتاىَت العلماء على أنو حراـ .
أك غَت ذلك[ أيخذ حكم ا١تصحف فبل … ربلؼ ا١تصحف ا١تتصل بو ]أم : ا١تثبت يف ا١تصحف ٔتادة الصقة أك اب٠تياطةف

 ككذا أطراؼ األكراؽ .٬توز مسو برَت كضوء ، 
ذىب ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة إُف أنو ٯتتنع على غَت ا١تتطهر مس  ة (ا١توسوعة الفقهي) جاء يف 

جلد ا١تصحف ا١تتصل ، كاٟتواشي اليت ال كتابة فيها من أكراؽ ا١تصحف ، كالبياض بُت السطور ، ككذا ما فيو من صحائف 
 ن الكتابة ابلكلية ، كذلك ألهنا ًتبعة للمكتوب كحرٔف لو ، كحرٔف الشيء تبع لو كأيخذ حكمو .خالية م

 . كذىب بعض اٟتنفية كالشافعية إُف جواز ذلك
 كاختلفوا يف اٟتايل ا١تنفصل ، كاألرجح اٞتواز ، كأف ٯتسو ٓترقة .

طهارة ، ف كٮترج منو ، ال حرج يف ١تسو بدكف الربلؼ ا١تنفصل عن ا١تصحف ، الذم ىو عبارة عن كيس يدخل فيو ا١تصحف
 فيجوز مس ا١تصحف ْتائل منفصل عنو ، كالكيس الذم يوضع فيو ، كالقفاز ك٨تو ذلك .، كلو كاف ا١تصحف بداخلو 
( : "كللمحدث ٛتل ا١تصحف بعبلقتو كيف غبلفو أم : كيسو من غَت مس لو ؛ ألف النهي ُّٓ/ُقاؿ يف "كشاؼ القناع" )

س كاٟتمل ليس ٔتس كلو تصفحو بكمو أك بعود ك٨توه كخرقة كخشبة ؛ ألنو غَت ماس لو . كلو مسو أم : ا١تصحف كرد عن ا١ت
 ـ .من كراء حائل ١تا تقد

هىا قىالىتٍ كىعىٍن عىاًئشىةى رى  -ٖٕ  .ٍسًلمه، كىعىلهقىوي اىٍلبياىاًرٌم ي رىكىاهي مي ( أىٍحيىانًًو  ييٍذكيري اىَّللهى عىلىى كيلًٌ  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )  ًضيى اىَّللهي عىنػٍ
---------- 

صيرة ا١تضارع بعد لفظة ) كاف ( تدؿ على كثرة التكرار كا١تداكمة على ذلك الفعل ، ما َف (  ييٍذكيري اىَّللهى   كىافى رىسيوؿي اىَّلله ) 
 يوجد قرينة .

 .، من التسبيح كالتحميد كالتهليل كالتكبَت كاالسترفار كتبلكة القرآف  ا١تراد بذكر هللا : كل ما ييذٌكر اب تعاُف(  ييٍذكيري اىَّللهى ) 
 ( ) على ( للظرفية ٔتعٌت ) يف ( ، أم : يف كل أكقاتو ، كا١تراد معظم أحيانو . عىلىى كيلًٌ أىٍحيىانًوً ) 
  من غَت كضوء ؟كقراءة القرآف ما حكم ذكر هللا 

 إال قراءة القرآف ١تن كاف جنبان كما سيأيت إف شاء هللا ( . )جائز ، كاألفضل كاألكمل أف يكوف على كضوء . 

 أٚتع ا١تسلموف على جواز قراءة القرآف للمحدث اٟتدث األصرر ، كاألفضل أف يقرأ ٢تا .م : ك قاؿ النو 
قاؿ : فاضطجعت يف عرض الوسادة ، كاضطجع  –كىي خالتو  - ٟتديث ابن عباس ) أنو ابت عند ميمونة زكج النِب  -أ

 حىت انتصف الليل أك قبلو بقليل أك بعده بقليل ، مث استيقظ رسوؿ هللا  كأىلو يف طو٢تا ، فناـ رسوؿ هللا  وؿ هللا رس



 ُُٗ 

فجعل ٯتسح النـو عن كجهو بيديو ، مث قرأ العشر آَيت ا٠توامت من سورة آؿ عمراف ، مث قاـ إُف شنٌو معلقة فتوضأ منها ... ( 
 متفق عليو .

 : كفيو قراءة القرآف على غَت كضوء ، ألنو يناـ النـو الكثَت الذم ال ٮتتلف يف مثلو . قاؿ ابن عبد ال ر
 كقد بٌوب اإلماـ البخارم على اٟتديث : ابب : قراءة القرآف بعد اٟتدث كغَته .

 قاؿ ابن حجر : أم األصرر .
 القراءة على اٞتنب كاٟتائض . كقاؿ النوكم : كفيو جواز القراءة للمحدث ، كىذا إٚتاع ا١تسلمُت ، كإ٪تا ٖتـر

 .(  ٍذكيري اىَّللَّى عىلىى كيلًٌ أىٍحيىانًوً يى  رىسيوؿي اىَّللًَّ  كىافكٟتديث الباب )  -ب
كبَت كالتحميد كشبهها من األذكار، : ىذا اٟتديث أصل يف جواز ذكر هللا تعاُف ابلتسبيح كالتهليل كالتقاؿ النوكم يف شرح مسلم

 ، كإ٪تا اختلف العلماء يف جواز قراءة القرآف للجنب كاٟتائض .مُتكىذا جائز إبٚتاع ا١تسل
كقاؿ الصنعآف : كاٟتديث مقرر لؤلصل ، كىو ذكر هللا على كل حاؿ من األحواؿ ، كىو ظاىر يف عمـو الذكر ، فتدخل تبلكة 

 يكن جنبان ( كأحاديث أيخر يف يقرئنا القرآف ما َف إال أنو خصصو حديث علي ) كاف رسوؿ هللا  –كلو كاف جنبان  –القرآف 
 .معناه ، ككذلك ىو ٥تصص ْتالة الرائط كالبوؿ كاٞتماع 

   ( كىافى رىسيوؿي اىَّللًه قوؿ عائشة  ىل يستثٌت من ذلك شيء ؟ٍذكيري اىَّللهى عىلىى كيلًٌ أىٍحيىانًًو يى ) 
 نعم ، يستثٌت حاالت :

.  حاؿ قضاء اٟتاجة -أ
 ركاه مسلم يبوؿ ، فسلم عليو فلم يرد عليو السبلـ ( .  كرسوؿ هللا  عن ابن عمر : ) أف رجبلن مرَّ 

أىٍف  تي كىىيوى يػىبيوؿي فىسىلَّمى عىلىٍيًو ، فػىلىٍم يػىريدَّ عىلىٍيًو حىىتَّ تػىوىضَّأى ، مثيَّ اٍعتىذىرى ًإلىٍيًو فػىقىاؿى ًإٌٓفً كىرًىٍ  أىنَّوي أىتىى النَِّبَّ  )ًن اٍلميهىاًجًر ٍبًن قػينػٍفيذو عى ك 
 ( ركاه أبو داكد  أىذٍكيرى اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ ًإالَّ عىلىى طيٍهرو أىٍك قىاؿى : عىلىى طىهىارىةو 

. حاؿ اٞتماع-ب
.كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا يف ابب الرسل ( . ، كىذه اختلف العلماء فيها )  كاف جنبان إذا   -ج
 اذكر بعض فضائل ذكر هللا ؟ 

 د ذكر هللا لو .أنو يورث العب منها :
 ( .فىاذٍكيريكٓف أىذٍكيرٍكيٍم )كما قاؿ تعاُف 

 قاؿ ابن القيم : كلو َف يكن يف الذكر إال ىذه كحدىا لكفى هبا فضبلن كشرفان .
 ) قاؿ تعاُف : من ذكرٓف يف نفسو ذكرتو يف نفسي ، كمن ذكرٓف يف مؤلو ذكرتيو يف مؤلو خَت منهم ( متفق عليو . كقاؿ 

 و سبب لنزكؿ السكينة كغشياف الرٛتن .أن كمنها :
) ال يقعد قـو يف ٣تلس يذكركف هللا فيو إال حفتهم ا١تبلئكة ، كغشيتهم الرٛتة ، كنزلت  كما يف حديث أَب ىريرة يف قولو 

 عليهم السكينة ، كذكرىم هللا فيمن عنده ( ركاه مسلم .
 أنو غرس اٞتنة . كمنها :

،  رىم أف اٞتنة طيبة الًتبةَب إبراىيم ا٠تليل فقاؿ : َي دمحم ، أقرئ أمتك مٍت السبلـ ، كأخ سرمأ) لقيت ليلة  كما يف قولو 
 عذبة ا١تاء ، كأهنا قيعاف ، كأف غراسها : سبحاف هللا ، كاٟتمد  ، كال إلو إال هللا ، كهللا أك ر ( ركاه الًتمذم .

 شقاء العبد . أف دكاـ ذكر الرب يوجب األماف من نسيانو كىو سبب كمنها :



 َُِ 

كىال تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى فىأىٍنسىاىيٍم أىنٍػفيسىهيٍم أيكلىًئكى ىيمي فإف نسياف الرب سبحانو يوجب نسياف نفسو كمصاٟتها ، قاؿ تعاُف )
 ( . اٍلفىاًسقيوفى 
 أف الذكر يعدؿ عتق الرقاب كنفقة األمواؿ . كمنها :

كىو على كل شيء قدير، كانت ، ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، لو ا١تلك كلو اٟتمد: رة)من قاؿ يف يـو مائة م كما قاؿ 
( ..، ككانت لو حرزان من الشيطاف يومو ذلك حىت ٯتسي .لو عدؿ عشر رقاب، ككتبت لو مائة حسنة، ك٤تيت عنو مائة سيئة

 متفق عليو .
 . : أف العبد ال ٭ترز نفسو من الشيطاف إال بذكر هللاكمنها 

، ك رجل خرج العدك يف أثرًه سراعان، حىت أتى إُف حصن حصُت، فإف مثل ذلكما يف اٟتديث ) ... كآمركم أف تذكركا هللا تعاُف
 ( ركاه الًتمذم . من الشيطاف إال بذكػر هللا ... فأحػرز نفسو منهم ، كذلك العبد ال ٭ترز نفسػو

 لة الواحدة ، لكاف حقيقان ابلعبد أف ال يفًت لسانو من ذكر هللا تعاُف .قاؿ ابن القيم : فلو َف يكن يف الذكر إال ىذه ا٠تص
 و ذلك ( ػ، ككانت لو حرزان من الشيطاف يوم : ال إلو إال هللا كحده ... ككما يف اٟتديث السابق )من قاؿ يف يـو مائة مرة

 أف سيد ا١ترسلُت كاف كثَت الذكر . كمنها :
 يذكر هللا على كل أحيانو ( ركاه مسلم .  ) كاف رسوؿ هللا كما يف حديث الباب

 ٣تالس الذكر ٣تالس ا١تبلئكة ، فليس من ٣تالس الدنيا ٢تم ٣تلس إال ٣تلس يذكر هللا فيو . أف كمنها :
كما سبق يف حديث )ال يقعد قـو يف ٣تلس يذكركف هللا فيو إال حفتهم ا١تبلئكة ، كغشيتهم الرٛتة ، كنزلت عليهم السكينة ، 

 هللا فيمن عنده ( ركاه مسلم . كذكرىم
) إف  مبلئكة فيضيبلن سيارة يطوفوف يف الطرؽ يلتمسوف أىل الذكر ، فإذا كجدكا  ككما يف حديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 ( ركاه مسلم . أبجنحتهم إُف السماء الدنيا ...قومان يذكركف هللا تناٌدكا : ىلموا إُف حاجتكم ، قاؿ : فيحفوهنم 
 : أف هللا يباىي ابلذاكرين مبلئكتو . كمنها

خرج على حلقة من أصحابو ، فقاؿ : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر هللا ك٨تمده  كما يف حديث معاكية ) أف رسوؿ هللا 
مة على ما ىداّن لئلسبلـ ، قاؿ : آ ما أجلسكم إال ذاؾ ؟ قالوا : كهللا ما أجلسنا إال ذاؾ ، قاؿ : أما إٓف َف است حلفكم هتي

 لكم ، كلكنو أًتٓف ج ريل فأخ رٓف : أف هللا تبارؾ كتعاُف يباىي بكم ا١تبلئكة ( ركاه مسلم .
 أف الذكر يعطي الذاكر قوة حىت إنو ليفعل مع الذكر ما ال يطيق فعلو بدكنو . كمنها :

مضاجعهما ثبلاثن كثبلثُت ، ك٭تمدا ثبلاثن علم ابنتو فاطمة كعليان أف يسبحا كل ليلة إذا أخذا  كما يف اٟتديث ) أف النِب 
 ذلك كقاؿ : إنو خَت لك من خادـ ( متفق عليو . كثبلثُت ، كيك را أربعان كثبلثُت ، ١تا سألتو ا٠تادـ ، فعلمها 

 قاؿ ابن القيم : قيل : إف من داـك على ذلك كجد قوة يف بدنو مرنية عن خادـ .
 اؽ .أف كثرة ذكر هللا أماف من النف كمنها :

 ( . كىًإذىا قىاميوا ًإُفى الصَّبلًة قىاميوا كيسىاُفى يػيرىاؤيكفى النَّاسى كىال يىٍذكيريكفى اَّللَّى ًإالَّ قىًليبلن ) قاؿ تعاُف يف ا١تنافقُت 
 كقاؿ كعب : من أكثر ذكر هللا برلء من النفاؽ .

 : أف العبادات إ٪تا شرعت لذكر هللا .كمنها 
 ؿ إُف هللا .: أنو من أحب األعما كمنها

 رجبلن بقولو ) ال يزاؿ لسانك رطبان من ذكر هللا ( ركاه الًتمذم . كما أكصى 
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 أنو سبب الشتراؿ اللساف عن الريبة كالنميمة كالكذب كالفحش كالباطل . كمنها :
 .ضها فإف العبد البد أف يتكلم ، فإف َف يتكلم بذكر هللا تعاُف ، كذكر أكامره ، تكلم هبذه ارمات أك بع

 . (الذين يذكركف هللا قيامان كقعودان كعلى جنوهبم  )قاؿ تعاُف : 
 . (كالذاكرين هللا كثَتان كالذاكرات أعد هللا ٢تم مرفرة كأجران عظيمان  )كقاؿ تعاُف : 

 اذكر أحواؿ ذكر هللا ؟

 ذكر هللا يكوف بثبلث أشياء :
 ابلقلب : أف يتفكر يف آَيت هللا كأٝتائو كصفاتو .

 اف : كأف يقرأ القرآف أك يسبح أك يهلل .ابللس
 ابٞتوارح : كالراكع كالساجد .

ٍ يػىتػىوىضهٍأ  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن أىنىس -ٕٗ  .أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىلىيػهنىو ي  (ًاٍحتىجىمى كىصىلهى، كىملى
--------- 

 ما صحة اٟتديث ؟ 
 كاٟتافظ ابن حجر .، كالذىِب ، كالنوكم ، كالبيهقي ،  قطٍت اٟتديث ضعيف كال يصح ، ضعفو الدار

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 اٟتديث دليل على أف خركج الدـ ال ينقض الوضوء، كالرعاؼ كدـ السن كاٞترح، كما أشبو ذلك سواء كاف قليبلن أـ كثَتان .

 كقد سبقت ا١تسألة :
 فمذىب مالك كالشافعي : ال ينقض الوضوء .

 حنيفة كأٛتد ينقض ، لكن أٛتد يقوؿ : ينقض إذا كاف كثَتان .كمذىب أَب 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ميعىاًكيىةى  -َٖ مىٍت اىٍلعىيػٍ )  قىاؿى دي، رىكىاهي أىٍٛتى  (نىاًف ًاٍستىٍطلىقى اىٍلوًكىاءي اٍلعىٍُتي كًكىاءي السهًو، فىًإذىا انى

تػىوىضهٍأ كىمىٍن انى ) كىالطهبػىرىاينُّ كىزىادى   ( .ـى فػىٍليػى
دىةي يف ىىذىا اىٟتٍىًديًث ًعٍندى أىِب دىاكيدى ًمٍن حىًديًث عىًليٌو ديكفى قػىٍوًلًو:  ٍسنىادىٍيًن ضىٍعف ه   كىيف  (لىقى اىٍلوًكىاءي ػًاٍستىطٍ  )كىىىًذًه اىلزًٌايى  .ًكالى اإٍلً

ـى ميٍضطىًجعنا  ًإ٪تهىا اىٍلويضيوءي )  ًاٍبًن عىبهاسو مىٍرفيوعنا كىأًلىِب دىاكيدى أىٍيضنا، عىنٍ  -ُٖ  ضان .كىيف ًإٍسنىاًدًه ضىٍعفه أىيٍ  (عىلىى مىٍن انى
------- 

 الوًكاء : بكسر الواك : ا٠تيط الذم يشد بو الصرة أك الكيس أك القربة .(  اٍلعىٍُتي كًكىاءي ) 
 .يفتح السُت ، حلقة الدبر (  السهوً  )
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 ( سنده ضعيف ....  اٍلعىٍُتي كًكىاءي السَّوً كية )حديث معا
 ) ككاء السو العيناف ، فمن ّنـ فليتوضأ ( كسنده ضعيف . كأما حديث علي فأخرجو أبو داكد قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

ـى ميٍضطىًجعناكأما حديث ابن عباس )   ( فهو ضعيف . ًإ٪تَّىا اىٍلويضيوءي عىلىى مىٍن ّنى
 موع : ىو ضعيف ابتفاؽ أىل اٟتديث .قاؿ النوكم يف اجمل 
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  ما معٌت قولو ( نىاًف ًاٍستىٍطلىقى اىٍلوًكىاءي مىٍت اىٍلعىيػٍ  ( ؟ اٍلعىٍُتي كًكىاءي السهًو، فىًإذىا انى
 معناه : أف اليقظة ٖتفظ الدبر ك٘تنع من خركج ا٠تارج منو كىو الريح ، كما ٭تفظ الوكاءي ا١تاءن يف السقاء كٯتنع خركجو .

ـى ميٍستػىٍيًقظنا أىحىسَّ ٔتىا ٮتىٍريج ًمنٍ الٍ ف ـى ًا٨ٍتىلَّ الوكاء . يػىقىظىة كًكىاء الدُّبير ، أىٍم حىاًفظىة مىا ًفيًو ًمٍن ا٠تٍيريكج ، ألىنَّوي مىا دىا  وي ، فىًإذىا ّنى
ـى زىاؿى ًاٍخًتيى   اره كىاٍستػىٍرخىٍت مىفىاًصلو . اًنٍػتػىهىى من "عوف ا١تعبود" . كىقىاؿى الطًٌيِبُّ : ًإذىا تػىيػىقَّظى أىٍمسىكى مىا يف بىٍطنو ، فىًإذىا ّنى

ًكٍم ككاءىه ْتيث لو أحدث َف ٭تسَّ بنفسو فإف نومو ّنقضه ، كإال فبل .   فإذا كاف اإلنسافي َف ٭تي
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

ف اإلنساف يف حالة ال ٯتلك نفسو فبل اٟتديثاف يدالف على أف النـو ليس ّنقضان بنفسو ، كإ٪تا ىو مظنة للنقض ، كذلك إذا كا
 يشعر ٔتا ٮترج منو ، فإذا كاف كذلك فليتوضأ ألنو ّنـ ، كأما إذا كاف اإلنساف يقظان فإنو يتحفظ كيعرؼ ما ٮترج منو .

 كقد سبقت ا١تسألة كأف الراجح أف النـو القليل الذم يشعر بو اإلنساف ال ينقض الوضوء .
بن عساؿ قد أزاؿ الشعور ؛ ١تا ركل الصحاَب اٞتليل صفواف  النـو ينقض الوضوء إذا كاف مستررقان : رٛتو هللا  قاؿ الشيخ ابن ابز

ن جنابة كلكن من غائط أيمرّن إذا كنا مسافرين أف ال ننزع خفافنا ثبلثة أَيـ كلياليهن إال م كاف رسوؿ هللا ) قاؿ ا١ترادم 
 ، كصححو ابن خزٯتة .أخرجو النسائي ، كالًتمذم كاللفظ لو   (كبوؿ كنـو 

ركاه أٛتد ، كالط رآف ، كيف  (العُت ككاء السو ، فإذا ّنمت العيناف استطلق الوكاء » أنو قاؿ :  عن النِب  ك١تا ركل معاكية 
 ) ٣تموع الفتاكل ( . سنده ضعف ، لكن لو شواىد تعضده ، كحديث صفواف ا١تذكور ، كبذلك يكوف حديثا حسنا .

مُت رٛتو هللا : النعاس ال ينقض النـو ، ككذلك النـو ا٠تفيف ، أما النـو العميق فإنو ّنقض للوضوء ، كالفرؽ كقاؿ الشيخ ابن عثي
بينهما : أنو إذا كاف ّنئمان ٭تس بنفسو إذا أحدث فنومو خفيف سواء كاف جالسان أك متكئان أك مضطجعان ، كأما إذا كاف ال ٭تس 

 .  ) فتاكل ٣تلة الدعوة ( . بنفسو لو أحدث فنومو عميق ينقض الوضوء
  ( ـى ميٍضطىًجعنامىن الذم استدؿ ْتديث ابن عباس ( على أف النـو الذم ينقض الوضوء ىو ما   ًإ٪تهىا اىٍلويضيوءي عىلىى مىٍن انى

 كاف يف حالة االضطجاع ؟
 الذم استدؿ بو اٟتنفية كداكد الظاىرم : أف الوضوء ال ينتقض ابلنـو إال يف حاؿ االضطجاع .

ـى ميٍضطىًجعنا كجو الداللة ) ( فهو نص صريح يف عدـ النقض ابلنـو إال إذا كاف مضطجعان ، فإنو إذا ّنـ  ًإ٪تَّىا اىٍلويضيوءي عىلىى مىٍن ّنى
مضطجعان اسًتخت مفاصلو فيخرج اٟتدث ، ٓتبلؼ القعود كالقياـ كالركوع كالسجود ، فإف األعضاء متماسكة فلم يكن ىناؾ 

 ا٠تارج . سبب يقتضي خركج
 لكن كما تقدـ أف اٟتديث ضعيف فبل تقـو بو حجة .

هيمىا; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -ِٖ تًًو  ) قىاؿى  كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ فيخي يف مىٍقعىدى تًًو، فػىيػىنػٍ يت أىحىدىكيمي الشهٍيطىافي يف صىالى أيٍى
، دى ًر٭تنا  فػىيياىيهلي ًإلىٍيًو أىنهوي أىٍحدىثى  .أىٍخرىجىوي اىٍلبػىزهار ي  (كىملىٍ ٭تيًٍدٍث، فىًإذىا كىجىدى ذىًلكى فىالى يػىٍنصىًرؼي حىىته يىٍسمىعى صىٍوًتن أىٍك ٬تًى

 .ٍبًد اىَّللًه ٍبًن زىٍيد و كىأىٍصليوي يف اىلصهًحيحىٍُتً ًمٍن حىًديًث عى  -ّٖ
: عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى ٨تىٍويهي  -ْٖ  .كىًلميٍسًلمو
، فػىٍليػىقيٍل: كىذىٍبتى )  ٍن أىِب سىًعيدو مىٍرفيوعناكىًلٍلحىاًكًم. عى  -ٖٓ : ًإنهكى أىٍحدىٍثتى  .ًإذىا جىاءى أىحىدىكيمي الشهٍيطىافي، فػىقىاؿى

 ( .فػىٍليػىقيٍل يف نػىٍفًسًو  )ًظ: كىأىٍخرىجىوي ًاٍبني ًحبهافى ًبلىفٍ 
--------- 

 أم : جنس الشيطاف .( الشهٍيطىافي )



 ُِّ 

تًوً )  أم : حاؿ كونو فيها .(  يف صىالى
تًوً )  فيخي يف مىٍقعىدى  أم : ٮترج منو الريح .(  فػىيػىنػٍ
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث ابن عباس سنده حسن .
 أصلو يف الصحيحُت من حديث عبد هللا بن زيد ، ك١تسلم عن أَب ىريرة . –رٛتو هللا  –كاٟتديث كما قاؿ ا١تصنف 

دي الشٍَّىءى ىًف  أىنَّوي شىكىا ًإُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ  بن زيد فلفظو : عن عبد هللا بن زيد ) أما حديث عبد هللا الرَّجيلي الًَّذل ٮتيىيَّلي ًإلىٍيًو أىنَّوي ٬تًى
فىًتٍل ) الصَّبلىًة . فػىقىاؿى  دى ر٭تان  -أىٍك الى يػىٍنصىًرٍؼ  -الى يػىنػٍ  ليو .( متفق عحىىتَّ يىٍسمىعى صىٍوًتن أىٍك ٬تًى

إذا كجد أحدكم يف بطنو شيئان ، فأشكل عليو أخرج  ) كأما حديث أَب ىريرة فلفظو : عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 أخرجو مسلممنو شيء أـ ال ؟ فبل ٮترجن من ا١تسجد حىت يسمع صوًتن أك ٬تد ر٭تان ( . 

 كأما حديث أَب سعيد عند اٟتاكم كيف سنده ضعف .
 اد لفظ ابن حباف لبياف أنو يقوؿ ) كذبت ( يف نفسو كال يتكلم .كالررض من إير 

 ما الذم تفيده ىذه األحاديث ؟ 
ىذه األحاديث تفيد أف ا١تتطهر إذا شك يف كضوئو ىل انتقض أك ال ؟ فإف كضوءه ابؽ ، كال ٬تب عليو أف يتوضأ حىت يتيقن 

 أنو أحدث . ) كسبقت ا١تسألة ( .
 ى حديث أِب ىريرة الذم تقدـ  ِبشياء; ما ىي ؟ىذه األحاديث فيها زايدة عل 
 التصريح أبف ىذه الشكوؾ يف الطهارة من الشيطاف . -أ

 أنو بٌُت ٤تل ىذه الشكوؾ كأنو مقعدة اإلنساف .-ب
 أنو بٌُت طريقة ا٠تركج من ىذه األكىاـ كىو تكذيب الشيطاف . -ج
 ىناؾ حاالت ال يلتفت فيها للشك ، اذكرىا ؟ 
 العبادة .إذا كاف بعد -أ

 إذا كاف اإلنساف كثَت الشكوؾ .-ب
 إذا كاف ك٫تان .   ) الشيخ ابن عثيمُت ( .-ج
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . شدة عداكة الشيطاف لئلنساف 
o . ال ينبري لئلنساف أف يستسلم لوساكس الشيطاف 

 
 
 
 
 
 



 ُِْ 

 ـةــــاء احلاجــباب قض
: قىا عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -ٖٔ ءى كىضىعى خىا٘تىىوي  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) ؿى  .أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي، كىىيوى مىٍعليوؿ ه  (ًإذىا دىخىلى اى٠ٍتىالى

--------- 
ءى )   أم : أراد دخوؿ ا٠تبلء ، كا٠تبلء اب١تد ا١تكاف ا٠تاِف .(  ًإذىا دىخىلى اى٠ٍتىالى
يضػع خا٘تو كقتئذو صيانة السم هللا تعاُف عن ٤تل القاذكرات ، كقد كرد عن أنس قاؿ :   أم : ألقاه ، ككاف (  كىضىعى خىا٘تىىوي  )

 ثبلثة أسطر : دمحم سطر ، كرسوؿ سطر ، كهللا سطر . كاف نقش خامت النِب 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 . اٟتديث معلوؿ كال يصح ، قاؿ النوكم يف ا٠تبلصة : ضعفو أبو داكد كالنسائي كالبيهقي كاٞتمهور
 ما حكم دخوؿ ا٠تالء بشيء فيو ذكر هللا ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : أنو مكركه . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعية كا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .
 ٟتديث الباب . -أ

مت ال ييدخل بو ا٠تبلء إذا كاف عليو ذكر إ٪تا نزعو ألجل نقشو ) دمحم رسوؿ هللا ( ٦تا يدؿ على أف ا٠تا كجو الداللة : أف النِب 
 منعان المتهانو .

 كقد تقدـ أف اٟتديث ضعيف .
 عن عكرمة موُف ابن عباس قاؿ ) كاف ابن عباس إذا دخل ا٠تبلء ّنكلٍت خا٘تو ( ركاه ابن أَب شيبة ، كسنده ضعيف . -ب

 : عدـ الكراىة .القوؿ الثاين 
 فية .كىو قوؿ كثَت من السلف ، كىو مذىب اٟتن

 ألنو َف يرد دليل صحيح يدؿ على الكراىة . -أ
 أف يف نزع ا٠تامت عند دخوؿ ا٠تبلء من ا١تفاسد ما ال ٮتفى . -ب

 أف إزالة ذلك أفضل .القوؿ الثالث : 
 قاؿ بو بعض اٟتنابلة .

 الصحيح .كىذا ىو 
  إذا كانت مستورة ؟ما حكم الدخوؿ إىل اٟتماـ ِبكراؽ فيها اسم هللا 

 .) الشيخ ابن عثيمُت ( ة . اٟتماـ أبكراؽ فيها اسم هللا ما دامت يف اٞتيب ليست ظاىرة ، بل ىي ٥تفية كمستور  ٬توز دخوؿ
 ما اٟتكم لو خاؼ على ما معو أف يسرؽ أك يضيع ؟ 

 يف ىذه اٟتالة ٬توز أف يدخل بو ا٠تبلء ) ىذا على القوؿ ابلكراىة ( .
 ما حكم الدخوؿ اب١تصحف للاالء ؟ 

 ، كىو مذىب اٟتنابلة . ٭تـر قيل :
 يكره ، كىو مذىب اٟتنفية . كقيل :
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 األكؿ . كالصحيح
الدخوؿ اب١تصحف إُف ا١ترحاض كاألماكن القذرة صرح العلماء أبنو حراـ ، ألف ذلك ينايف احًتاـ كبلـ قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 

اؼ أف ينساه فبل حرج أف يدخل بو لضركرة حفظو هللا سبحانو كتعاُف ، إال إذا خاؼ أف يسرؽ لو كضعو خارج ا١ترحاض ، أك خ
 . 

أما األشرطة فليست كا١تصاحف ، ألف األشرطة ليس فيها كتابة ، غاية ما ىنالك أف ذبذابت معينة موجودة يف الشريط إذا مرت 
 ح ( .لقاءات الباب ا١تفتو )  .   ذلك يدخل هبا كال إشكاؿ يف ذلك ابٞتهاز ا١تعُت ظهر الصوت ، فل

.                       عليو أف يسرؽ فبل أبس ، إذا كنت ٗتشى١تصحف فبل ٬توز إال عند الضركرة: أما دخوؿ اٟتماـ ابلشيخ ابن ابز رٛتو هللاكقاؿ ا
 ز ( .٣تموع فتاكل ابن اب) 
 ما حكم ذكر هللا ابٟتماـ ؟ 

 يكره ذكر هللا بلسانو ، تعظيمان  تعاُف .
 ؿ عكرمة ال يذكر هللا كىو على ا٠تبلء بلسانو كلكن بقلبو . قاؿ ابن ا١تنذر يف األكسط : كقا

كقاؿ الشيخ عبد العزيز بن ابز : الذًٌكر ابلقلب مشركع يف كل زماف كمكاف ، يف اٟتمَّاـ كغَته ، كإ٪تا ا١تكركه يف اٟتمَّاـ ك٨توه : 
ذا َف يتيسر الوضوء خارج اٟتمَّاـ ؛ ألهنا كاجبة عند ذكر هللا ابللساف تعظيمان  سبحانو إال التسمية عند الوضوء فإنو أييت هبا إ

 بعض أىل العلم ، كسنة مؤكدة عند اٞتمهور . 
 ما حكم التسمية داخل اٟتماـ ١تن نسي أف يسمي قبل الدخوؿ ؟ 

 يسمي بقلبو .قيل : 
ماـ أٛتد : إذا عطس الرجل ٛتد ( : إذا كاف يف اٟتماـ ، فقد قاؿ اإلَُّ/ُقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف الشرح ا١تمتع )
 ىػ أ. . هللا بقلبو ، فييخىرَّج من ىذه الركاية أنو يسمي بقلبو

 يسمي بلسانو كال كراىة حينئذ .كقيل : 
ال أبس أف يتوضأ داخل اٟتماـ إذا دعت اٟتاجة إُف ذلك ، كيسمي عند أكؿ الوضوء ، يقوؿ : )بسم هللا( قاؿ الشيخ ابن ابز : 

بة عند بعض أىل العلم ، كمتأكدة عند األكثر ، فيأيت هبا كتزكؿ الكراىة ألف الكراىة تزكؿ عند اٟتاجة إُف ألف التسمية كاج
 ( . ٣تموع فتاكل الشيخ ابن ابزه .  ) التسمية ، كاإلنساف مأمور ابلتسمية عند أكؿ الوضوء ، فيسمي كيكمل كضوؤ 

: ًإذىا دى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) كىعىٍنوي قىاؿى  -ٕٖ ءى قىاؿى عى  (.ثً اىللههيمه ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمٍن اى٠ٍتيبيًث كىا٠ٍتىبىائً )خىلى اى٠ٍتىالى  ة أىٍخرىجىوي اىلسهبػٍ
--------- 

ءى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه )  ، كقد صرح هبذا البخارم يف األدب ا١تفرد عن أنس الدخوؿ ال بعده عند إرادة  : أم( ًإذىا دىخىلى اى٠ٍتىالى
 إذا أراد أف يدخل ... ( . اؿ : ) كاف النِب ق
 : بسكوف الباء كمعناه : الشر . كقيل( قيل : بضم الباء كمعناه : ذكراف الشياطُت كإّنثهم .  ا٠تٍبث)  

 ( ا١تكاف ا١تعد لقضاء اٟتاجة ، كٝتي خبلءن ألنو يتخلى بو . ا٠تالء) 
 ما معٌت ا٠تبث كا٠تبائث ؟ 

يث ، كىم ذكراف الشياطُت ، كا٠تبائث ٚتع خبيثة ، كىن إّنث الشياطُت ، فكأنو استعاذ من ذكراف ا٠تبيث  بضم الباء ٚتع خب
 الشياطُت كإّنثهم .

 ا٠تٍبث : إبسكاف الباء ، الشر ، كا٠تبائث : الذكات الشريرة ، فكأنو استعاذ من الشر كأىلو . :كقيل



 ُِٔ 

 ف الباء ، كىو غلط كالصواب الضم : ا٠تٍبث إبسكا قاؿ ا٠تطاَب : ا٠تبيث بضم الباء ، كعامة ادثُت يقولوف
قاؿ النوكم : كىذا الذم غٌلطهم فيو ليس برلط ، كقد صرح ٚتاعة من أىل ا١تعرفة أبف الباء ىنا ساكنة ، منهم أبو عبٍيد إماـ 

 ىذا الفن ، كالعمدة فيو .
  ( عند دخوؿ ا٠تالء ؟ ًث كىا٠ٍتىبىاًئثً اىللههيمه ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمٍن اى٠ٍتيبي ما حكم قوؿ ىذا الدعاء ) 

 مستحب .
 .و الصحراء كالبنياف يكىذا األدب متفق على استحبابو ، كيستوم ف:  قاؿ النوكم

 مىت يقاؿ ىذا الدعاء ؟ 
 .ىذا الدعاء يقاؿ عند إرادة الدخوؿ يف األماكن ا١تعدة لذلك 

 ؟كالصحراء إذا كاف يف غَت األماكن ا١تعدة لذلك   كمىت يقاؿ 
 يقولو يف أكؿ الشركع عند تشمَت الثياب ، كىذا مذىب اٞتمهور . ) قالو يف الفتح ( . 

لقولو ) كاف إذا دخل ا٠تبلء ... ( كا٠تبلء ىو ا١توضع الذم ٮتلو اإلنساف بنفسو لقضاء اٟتاجة ، كال يشًتط أف يكوف معدان 
 لقضاء اٟتاجة .

 الء ؟ما اٟتكمة من االستعاذة من الشياطُت قبل دخوؿ ا٠ت 
 أف ىذه األماكن ٖتضرىا الشياطُت .اٟتكمة 

وش ٤تتضىرة ، فإذا أتى أحدكم ا٠تبلء فليقل : أعوذ اب من ا٠تبث ػ) إف ىذه اٟتش قاؿ كما يف حديث زيد بن أرقم . قاؿ: 
 كا٠تبائث ( ركاه أبو داكد .

  : ٖتضرىا الشياطُت . ٤تتضرة: أماكن قضاء اٟتاجة .        اٟتشوش
 ( : قاؿ اٟتطٌاب : كخٌص ىذا ا١توضع ابالستعاذة لوجهُت :َُ/ْ ا١توسوعة الفقهية )جاء يف

 األٌكؿ : أبنٌو خبلءه ، كللٌشياطُت بقدرة اَّلٌل تعاُف تسٌلطه اب٠تبلء ما ليس ٢تم يف ا١تؤل .
لٌشيطاف عدـ ذكره ، ألٌف ذكر اَّلٌل تعاُف الثٌآف : أٌف موضع ا٠تبلء قذره ينزٌه ذكر اَّلٌل تعاُف فيو عن جرَينو على الٌلساف ، فيرتنم ا

 رج .يطرده ، فأمر ابالستعاذة قبل ذلك ليعقدىا عصمةن بينو كبُت الٌشيطاف حىٌت ٮت
فائدة ىذه االستعاذة : االلتجاء إُف هللا عز كجل من ا٠تبث كا٠تبائث ألف ىذا ا١تكاف خبيث ، : الشيخ ابن عثيمُت قاؿ ك 

أعوذ اب من ا٠تبث كا٠تبائث  ؿ :سب إذا أراد دخوؿ ا٠تبلء أف يقو ل الشياطُت فصار من ا١تناكا٠تبيث مأكل ا٠تبثاء فهو مأك 
 ة .  ) الشرح ا١تمتع ( .ائث كىو النفوس الشرير حىت ال يصيبو ا٠تبث كىو الشر ، كال ا٠تب

 ىل يقاؿ ىذا الدعاء حىت لو دخل ا٠تالء لغَت قضاء اٟتاجة ؟ 
 نعم .

م أف ٭تافظ على االستعاذة عند كل دخوؿ للخبلء ، سواء كاف بقصد قضاء اٟتاجة ، أك كاف لرَت العلة تقتضي من ا١تسلفإف 
ذلك من األمور اليت يستعمل الناس اليـو ٢تا دكرات ا١تياه من أمور النظافة ا١تتنوعة ، كبذلك ٭تفظ ا١تسلم نفسو من أذل 

 الشياطُت .
 ، أعوذ اب من ا٠تبث كا٠تبائث  ل ا٠تبلء :قاؿ أٛتد : يقوؿ إذا دخ  (َُٗ/ُجاء يف "ا١ترٍت" )

ي
تػىوىضَّأ ]يعٍت كما دخلت قط ا١ت

 ه .قلها إال أصابٍت ما أكر [ كَف أ: مكاف الوضوء
 ما اٟتكم إذا نسي أف يقوؿ ىذا الذكر ؟ 
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 يرجع كيقولو . قيل :
 أرجح .إنو سنة فات ٤تلها ، كىذا  كقيل :

 ىل البد من ىذا الذكر النطق ابللساف ؟ 
 ، البد من ىذا الذكر النطق ابللساف ، فبل يكفي إمراره بنفسو .نعم 
 ىل كردت أدعية أخرل تقاؿ قبل دخوؿ ا٠تالء ؟ 
كردت التسمية )بسم هللا اللهم إٓف أعوذ بك من ا٠تبث ...( كىي شاذة ال تصح، فقد ركل اٟتديث ٚتاعة عن عبد العزيز بن -أ

ن زيد ، كىشٍيم بن بىشَت ، كإٝتاعيل بن عيبٌية ، كٛتاد بن سلمة ، كعبد الوارث صهيب دكف ذكر التسمية ، منهم شعبة ، كٛتاد ب
 ، كٛتاد بن كاقد .

) سًت ما بُت اٞتن كعورات بٍت آدـ إذا دخل أحدىم ا٠تبلء أف يقوؿ : بسم  ككردت يف حديث علي . قاؿ : قاؿ النِب -ب
 هللا ( ركاه الًتمذم ، كىو ضعيف .

قاؿ : ) ال يعجز أحكم إذا دخل مرفقىو أف يقوؿ : اللهم إٓف أعوذ بك من الرجس  أف رسوؿ هللا ما جاء عن أَب أمامة -ج
 لكنو حديث ضعيف النجس ا٠تبيث ا١تخبث الشيطاف الرجيم ( . 

 ىل ىناؾ أدب آخر يفعل قبل دخوؿ ا٠تالء ؟ 
 نعم ، أف يقدـ رجلو اليسرل دخوالن كاليمٌت خركجان .

قدـ رجلو اليسرل دخوالن ، ألف القاعدة أف اليمُت تقدـ يف كل ما ىو من ابب التكرٔف ، كاليسار ضد يسن ١تن دخل ا٠تبلء أف يف
 ذلك .

 كيدؿ ٢تذه القاعدة :
 يعجبو التيمن يف تنعلو كترجلو كطهوره كيف شأنو كلو ( . متفق عليو ) كاف النِب حديث عائشة قالت -أ

 ) إذا انتعل أحدكم فليبدأ ابليمُت كإذا خلع فليبدأ ابلشماؿ ( متفق عليو . كحديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب
 ) إذا توضأمت كإذا لبستم فابدؤا ٔتيامنكم ( ركاه أبوداكد . كحديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ج

ن ا٠تبلء ، كيستحب تقدٔف ؛ كالوضوء كالرسل كا٠تركج مالتكرٔف  يستحب تقدٔف اليمُت يف كل ما ىو من ابب قاؿ النوكم :
 . ؿ ا٠تبلء ....اليسار ضد ذلك ؛ كاالستنجاء كدخو 

 فعند ا٠تركج يقدـ اليمٍت ، ألف ا٠تركج أكمل كأفضل .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  كاف . يستعيذ إظهاران للعبودية ، ك٬تهر هبا للتعليم 
o  . أف أماكن قضاء اٟتاجة ىي أماكن الشياطُت 
o ذكر من أعظم األسباب اليت تنجي من الشيطاف .أف ال 
o . إثبات كجود اٞتن 

 
 
 



 ُِٖ 

ـه ٨تىًٍوم ًإدىاكىةن ًمٍن مىاءو كىعىنػى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه )  كىعىٍنوي قىاؿى  -ٖٖ ءى، فىأىٛتًٍلي أىانى كىغيالى ميتػهفىقه  (زىةن، فػىيىٍستػىٍنًجي اًبٍلمىاًء يىٍدخيلي اى٠ٍتىالى
 .عىلىٍيوً  

---------- 
ـه ٨تىًٍوم)    مقارب ِف يف السن .(  كىغيالى

 إّنء صرَت من جلد . (  ًإدىاكىةن ًمٍن مىاءو ) 
 عصا أقصر من الرمح ، كقيل : اٟتربة الصرَتة .(  كىعىنػىزىةن ) 
 أم : يتطهر اب١تاء ما أصاب السبيلُت من أثر البوؿ أك الرائط .(  فػىيىٍستػىٍنًجي اًبٍلمىاءً ) 
 كىافى رىسيوؿي اىَّللًه )يف اٟتديث يف قوؿ أنس  ما ا١تراد اب٠تالء  ءى  ( ؟ يىٍدخيلي اى٠ٍتىالى

 ا١تراد بو ىنا الفضاء ، كيدؿ لذلك :
 ) كاف إذا خرج ٟتاجتو ( . قولو يف الركاية األخرل -أ

 قرينة ٛتل العنزة مع ا١تاء .ك -ب

 و .كأيضان يف األخلية يف البيوت كاف خدمتو فيها متعلقة أبىل-ج
 ـه ٨تىًٍوم)راد ابلغالـ يف قوؿ أنس ما ا١ت  ( ؟ كىغيالى

 اختلف ما ا١تراد ابلربلـ :
: ابن مسعود ، كرجحو البخارم حيث ذكر عند ىذا اٟتديث قوؿ أَب الدرداء  ) أليس فيكم صاحب النعلُت كالطهور  فقيل

 . كالوساد ( ، كا١تراد بصاحب النعلُت : ابن مسعود ، ألنو كاف يتوُف خدمة النِب 
 كيشكل على ىذا ركاية : ) من األنصار ( .

 : أبو ىريرة . كقيل
 وة فاستنجى ( .ػإذا أتى ا٠تبلء أتيتو ٔتاء يف رك فقد ركل أبو داكد من حديث أَب ىريرة قاؿ : ) كاف النِب 

 . اإلداكة لوضوئو كحاجتو ( كأيضان جاء يف قصة ذكر اٞتن من حديث أَب ىريرة : ) أنو كاف ٭تمل مع النِب 
 : جابر . كقيل

 انطلق ٟتاجتو فأتبعو جابر إبداكة ( . ألنو جاء عند مسلم يف حديث جابر الطويل الذم يف آخر الكتاب : ) أف النِب 
 ىل ٬توز االقتصار على ا١تاء ابالستنجاء ؟ 

 نعم ، فحديث الباب يدؿ على ذلك .
 كقد كاف ىناؾ خبلؼ لبعض السلف بكراىتو .

 ستنجاء اب١تاء :ك٦تا يدؿ على جواز اال
 حديث الباب .-أ

 ركاه أبو داكد  .(كاف يفعل ذلك  مرف أزكاجكٌن أف يستنجوا اب١تاء فإٓف أستحييهم فإف النِب حديث عائشة أهنا قالت لنسوة  )-ب

 ة من حيث استعماؿ ا١تاء كاٟتجارة ؟اذكر حاالت قاضي اٟتاج 
 لقاضي اٟتاجة ثبلث حاالت :

 .اء أف يقتصر على ا١ت األكىل :



 ُِٗ 

 . كىذا جائز كسبقت أدلتو
 .: أف يقتصر على اٟتجارة فقط الثانية 

 .كىذا جائز 
 إٚتاع ا١تسلمُت على جواز االستجمار ابألحجار يف زمن الشتاء كالصيف .: هللا نقل ابن القيم رٛتو قد ك 

 كمن أدلة اٞتواز :
 ركاه مسلم . أف نستنجي أبقل من ثبلثة أحجار ( حديث سلماف ) هناّن رسوؿ هللا -أ

أىٍف آتًيىوي بًثىبلىثىًة أىٍحجىارو ، فػىوىجىٍدتي حىجىرىٍيًن ، كىاٍلتىمىٍستي الثَّاًلثى فػىلىٍم  اٍلرىاًئطى ، فىأىمىرىٓف   أىتىى النَِّبُّ  قاؿ ) كحديث ابن مسعود-ب
تي   ( ركاه البخارم .ىىذىا رًٍكسه  : ٍلقىى الرٍَّكثىةى كىقىاؿى كىأى  وي هًبىا ، فىأىخىذى اٟتٍىجىرىٍينً ػأىًجٍدهي ، فىأىخىٍذتي رىٍكثىةن ، فىأىتػىيػٍ

 د .ركاه أٛت .، ... ككاف أيمر بثبلثة أحجار (إ٪تا أّن لكم مثل الوالد أعلمكم ) كحديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ج
 نا من اٟتديث ؛ كألنو يطهر ال ، كيزيل العُتفا١تاء أفضل ؛ ١تا ركي، كإف أراد االقتصار على أحد٫تا : قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا 

اع كإف اقتصر على اٟتجر أجزأه ، برَت خبلؼ بُت أىل العلم ؛ ١تا ذكرّن من األخبار ؛ كإلٚتف ، كاألثر ، كىو أبلغ يف التنظي
 ) ا١ترٍت ( .    .الصحابة مهنع هللا يضر

 أف ٬تمع بُت اٟتجارة كا١تاء . الثالثة :

 ثر العلماء .كىذا أفضل عند أك
فالذم عليو اٞتماىَت من السلف كا٠تلف كأٚتع عليو أىل الفتول كأئمة األمصار ، أف األفضل أف ٬تمع بُت ا١تاء :  قاؿ النوكم

 .كاٟتجر ، فيستعمل اٟتجر أكالن لتخف النجاسة كتقل مباشرهتا بيده ، مث يستعمل ا١تاء 
عليو أىل الفتول من أىل األمصار ، أف األفضل أف ٬تمع بُت ا١تاء  مذىب ٚتهور السلف كا٠تلف الذم أٚتع:  كقاؿ العيٍت

 .كاٟتجر 
 . كقد كرد يف ذلك حديث لكنو ال يصح 
  ما اٟتكمة من استصحاب النيب للعنزىة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك :
 : ليستًت هبا عند اٟتاجة . فقيل
 : يركزىا لتكوف إشارة إُف منع من يرـك ا١تركر بقربو . كقيل

 : كاف ٭تملها ألنو كاف إذا استنجى توضأ ، كإذا توضأ صلى . قيلك 
  . كرجحو النوكم .  كىذا ىو الصحيح

 اذكر حاالت االستعانة ابلغَت يف الوضوء ؟ 
 : استعانة يف إحضار ا١تاء ، كىذا جائز ما َف يكن ىناؾ مٌنة . اٟتالة األكىل
 كما تقدـ يف حديث ) فأىويت ألنزع خفيو ( .: استعانة يف صب ا١تاء ، كىذا جائز   اٟتالة الثانية
 : استعانة يف الوضوء يف فعلو ، كأف يوضئو ، فيقوؿ اغسل رجلي ، فهذا مكركه إال ٟتاجة ، كرجل مريض . اٟتالة الثالثة

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز استخداـ الرجل الفاضل بعض أصحابو يف حاجتو 



 َُّ 

o كقد مدح أبو الدرداء ابن مسعود فقاؿ : ) أليس فيكم صاحب النعلُت كالطهور اَف شرفان للمتعلم ، ث أف خدمة العيف اٟتدي
 كالوساد ( .

 . ألف ابن مسعود كاف يتوُف خدمة النِب 
: قىاؿى ًل اىلنهيب  كىعىٍن اىٍلميًغَتىًة ٍبًن شيٍعبىةى  -ٖٗ ، فػىقىضىى حىاجىتىوي فىاٍنطىلىقى حىىته تػىوى ،  خيًذ اىإٍلًدىاكىةى )   قىاؿى ميتػهفىقه  (ارىل عىٍتًٌ
 و .عىلىيٍ 

-------- 
 أم : استًت عٍت كاستخفى . (حىىته تػىوىارىل عىٍتًٌ  )
 ما حكم ابتعاد قاضي اٟتاجة ؟ 

 سنة .
 ٟتديث الباب . -أ

 د .ركاه أبو داك كاف إذا ذىب الرائط أبعد ( .   أف النِب  كٟتديث ا١ترَتة اآلخر )-ب
 إذا أراد ال راز انطلق حىت ال يراه أحد ( ركاه أبو داكد . ابر . قاؿ ) كاف رسوؿ هللا كٟتديث ج -ج

 .ككاف إذا ذىب يف سفره للحاجة انطلق حىت يتوارل عن أصحابو ، ككاف يبعد ٨تو ا١تيلُت  : قاؿ ابن القيم
 ما اٟتكمة من االبتعاد ؟ 
 لئبل ترل عورتو . -أ

 أك ييسمع صوتو . -ب
 حتو .أك تشم رائ-ج

 : الظاىر أف العلة إخفاء ا١تستهجن من ا٠تارج . قاؿ الشوكآف
 األرض ؟ ما األفضل ١تن أراد أف يبوؿ يف 

 األفضل أف ٮتتار كيطلب أرضان رخوة سهلة لئبل يرجع إليو رشاش البوؿ .
 : ككاف يرًتد لبولو ا١توضع الدمث ، كىو اللُت من األرض . قاؿ ابن القيم

 ك :كيدؿ على استحباب ذل
 ( أم يطلب .)لَتتد، كىو ضعيف، ركاه أبو داكد. دكم أف يبوؿ فلَتتد لبولو موضعان(إذا أراد أح) قاؿ . أف النِب سىحديث أَب مو -أ

 حىت يسلم من الرشاش .-ب

ين على ق ر  ) مرَّ النِب ق ر ، كما يف حديث ابن عباس قاؿ ألف عدـ التنزه من البوؿ من الكبائر ، كمن أسباب عذاب ال-ج
 ( متفق عليو . .فقاؿ : إهنما ليعذابف كما يعذابف يف كبَت ، أما أحد٫تا فكاف ال يستنزه من البوؿ ..

 سًت العورة عن الناس فهذا كاجب كسيأيت . أما
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز االستعانة يف الوضوء 
o . جواز االقتصار ابالستنجاء على ا١تاء دكف اٟتجارة 

 
 



 ُُّ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َٗ ًعًنُتى: اىلهًذم يػىتىاىلهى يف طىرًيقً )  قىاؿى رىكىاهي  (اىلنهاًس، أىٍك يف ًظلًًٌهٍم  ًاتػهقيوا اىلاله
 .ميٍسًلم ه 

 . (كىاٍلمىوىارًدى  )زىادى أىبيو دىاكيدى، عىٍن ميعىاذو:  -ُٗ
:  كىأًلىٍٛتىدى; عىنً  - ِٗ  .كىًفيًهمىا ضىٍعف ه  (أىٍك نػىٍقًع مىاءو  )اٍبًن عىبهاسو
 .. ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن عيمىرى ًبسىنىدو ضىًعيف و (ٖتىًٍت اىأٍلىٍشجىاًر اىٍلميٍثًمرىًة، كىضىفهًة اىلنػهٍهًر اٞتٍىاًرم عىنٍ )طهبػىرىاينُّ اىلنػهٍهيى كىأىٍخرىجى اىل -ّٗ

--------- 
 ا١تراد مستظل الناس الذم اٗتذكه مقيبلن كمناخان ينزلونو كيقعدكف فيو .( أىٍك يف ًظلًًٌهمٍ  )
 ( ا١تراد الطريق ا١تسلوؾ ال ا١تهجور . طريق الناس) 
 ٚتع مىٍورد ، كىو ا١توضع الذم يرًديه الناس من عُت ماء أك غدير أك ٨تو٫تا .( كىاٍلمىوىارًدى ) 
 أم : ٣تتمع ا١تاء .ءو ( أىٍك نػىٍقًع مىا) 
 أم : جانب النهر .م ( كىضىفهًة اىلنػهٍهًر اٞتٍىارً ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 كىو ضعيف ألمرين :حديث معاذ ركاه أبو داكد كما قاؿ ا١تصنف ، 
 .ال يعرؼ  جهالة أَب سعيد ، فقد قاؿ الذىِب : طاع بُت أبو سعيد اٟتمَتم كمعاذ ، ك االنق

اتقوا ا١تبلعن الثبلث ، قيل : كما ا١تبلعن الثبلث َي رسوؿ هللا ؟ قاؿ : أف يقعد  كأما حديث ابن عباس فقد أخرجو أٛتد بلفظ )
 أحدكم يف ظل ييستظل فيو ، أك يف طريق ، أك يف نقع ماء ( كىذا سنده ضعيف ألنو فيو رجل مبهم .

، كهنى أف ييتخلى عن  أف يتخلى الرجل ٖتت شجرة مثمرة كأما حديث ابن عمر فقد أخرجو الط رآف بلفظ ) هنى رسوؿ هللا 
 ضىفة هنرو جار ( كسنده ضعيف .

  ما معٌت قوؿ النيب ( ًعًنُت   ( ؟ًاتػهقيوا اىلاله
عانُت األمرين اٞتالبُت للعن اٟتاملُت عليو الداعُت إليو ، كذلك أف من فعلهما شتم كلعن ، يعٍت عادة لا١تراد ابل : قاؿ ا٠تطاِب
 .الناس لعنو 

 ا١تلعوف ، كعلى ىذا التقدير : اتقوا األمرين ا١تلعوف فاعلهما .كقد يكوف البلعن ٔتعٌت 
 ما حكم قضاء اٟتاجة يف طريق الناس أك يف ظلهم ؟ 

 حراـ .
 ألحاديث الباب . -أ 
رىٍَتً مىا كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت بً كما قاؿ تعاُف ) ،  ١تا يف ذلك من إيذاء ا١تسلمُت ، كإيذاء ا١تسلمُت حراـ  -ب 

 .(  اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا بػيٍهتىاّنن كىًإٍٙتان ميًبينان 
 ما ا١تراد ابلظل الذم ال ٬توز التالي فيو ؟ 

 الظل النافع ، للحديث السابق .

 ـر ىو التبوؿ أك التروط ٖتت الظل النافع الذم يستظل بو الناس ، لقولو ) أك ظلهم ( .فا
لس فيو كإضافة الظل يف اٟتديث  إليهم دليل على إرادة الظل ا١تنتفع بو ، الذم ىو ٤تل جلوسهم ، فلو ابؿ أك تروط يف ظل ال ٬تي

 فبل يقاؿ ابلتحرٔف .



 ُِّ 

 أىحىبَّ مىا اٍستػىتػىرى ًبًو رىسيوؿي اَّللًَّ ) كاف عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن جىٍعفىرو قىاؿى ، فعن عند حائش ٩تل كلو ظل ببل شك  قعد النِب  كقد
 ( ركاه مسلم . ًتًو ىىدىؼه أىٍك حىاًئشي ٩تىٍلو ًٟتىاجى 

 . األرضيعٍت حائط ٩تل أما ا٢تدؼ فبفتح ا٢تاء كالداؿ كىو ما ارتفع من (  أىٍك حىاًئشي ٩تىٍلو قاؿ النوكم ) 
 ىل يدخل يف التحرمي كل مكاف ٬تتمع فيو الناس ؟ 

 نعم .
نية كاٟتدائق كا١تيادين العامة ، كأماكن االسًتاحة اليت قد توجد على قاؿ العلماء : يدخل يف ذلك كل ما ٭تتاج إليو الناس من األف

 بعض الطريق .
 ألف يف ذلك إيذاء للمسلمُت ، كإيذاء ا١تسلمُت حراـ .

 ( ؟ ٖتىًٍت اىأٍلىٍشجىاًر اىٍلميٍثًمرىةً  ماذا نستفيد من قولو يف اٟتديث ) 
قط الثمرة على ما خرج منو فتتنجس بو ، أك يتنجس من أراد أخذ ما نستفيد ٖترٔف قضاء اٟتاجة ٖتت األشجار ا١تثمرة ، لئبل تس

 فيها .
 كنستفيد اب١تفهـو : أنو ٬توز قضاء اٟتاجة ٖتت األشجار غَت ا١تثمرة ، أك أشجار ال يؤخذ ٙترىا ، ما َف تكن مقصودة للجلوس .

 أنو ال بد أف يكوف قريبان منها ، كليس بعيدان .كنستفيد من قو٢تا ) ٖتت ( 
 اذكر بعض األماكن األخرل اليت ٭تـر قضاء اٟتاجة فيها ؟ 
 اجد .ا١تس-أ

:  أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ٟتديث   ، فػىنػىهىاىيٍم اىلنَِّبُّ  )قىاؿى فػىلىمَّا قىضىى بػىٍولىوي أىمىرى  جىاءى أىٍعرىاَبّّ فػىبىاؿى يف طىائًفىًة اىٍلمىٍسًجًد، فػىزىجىرىهي اىلنَّاسي
ني  اىلنَِّبُّ   و .ميتػَّفىقه عىلىيٍ  (وبو ًمٍن مىاءو؛ فىأيٍىرًيقى عىلىٍيًو. ًبذى

 اٞتيحر .-ب

 ركاه أبو داكد أف يباؿ يف اٞتحر ( .  ٟتديث عبد هللا بن سرجس قاؿ : ) هنى رسوؿ هللا 
 على جواد الطريق .-ج

الطريق فإهنا منازؿ اٟتيات كالسباع ) إَيكم كالتعريس على جواد  اجو عن جابر إبسناد حسن مرفوعان كيف ابن مقاؿ ابن حجر : 
 .كقضاء اٟتاجة عليها فإهنا ا١تبلعن ( 

 كل ٣تتمعات الناس ألمر ديٍت أك دنيوم ال ٬توز لئلنساف أف يتبوؿ فيها أك يتروط .كالقاعدة :  
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . كماؿ الشريعة اإلسبلمية كٝتوىا من حيث النظافة كالنزاىة 
o كل ما يؤذم ا١تسلمُت .  ٖترٔف 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  -ْٗ . )  قىاؿى هيمىا عىٍن صىاًحًبًو، كىالى يػىتىحىدهاثى تػىوىارى كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍ ًف فػىٍليػى ًإذىا تػىغىوهطى اىلرهجيالى
ٍقيتي عى   .سهكىًن، كىاٍبني اىٍلقىطهاًف، كىىيوى مىٍعليوؿ ه رىكىاهي .  كىصىحهحىوي ًاٍبني اىل (لىى ذىًلكى فىًإفه اىَّللهى ٯتى

--------- 
فً )  مشتق من الرائط ، كىو ا٠تارج ا١تستقذر من اإلنساف ، كأصلو ا١تكاف ا١تطمئن من األرض ، كإطبلقو (  ًإذىا تػىغىوهطى اىلرهجيالى

 . على ا٠تارج من ابب كراىية تسمية الشيء ابٝتو ا٠تاص
 يص الرجل ابلذكر ال مفهـو لو ، لكن ابعتبار الرالب ، كإال فا١ترأًتف مثل ذلك .ٗتصف ( اىلرهجيالى ) 



 ُّّ 

هيمىا عىٍن صىاًحًبوً )  تػىوىارى كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍ  أم : ليستًت كل كاحد عن صاحبو .(  فػىٍليػى
ٍقيتي عىلىى ذىلً )   ا١تقت أشد البرض .ك ( فىًإفه اىَّللهى ٯتى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

ٍعتي رىسيوؿى هللًا أَب  أبو داكد من حديث اٟتديث أخرجو ًف اٍلرىاًئطى كىاًشفىٍُتً  )يػىقيوؿي  سىًعيدو ، قىاؿى : ٝتًى الى ٮتىٍريجي الرَّجيبلىًف يىٍضرابى
ًف ، فىًإفَّ اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ  ٍقيتي عىلىى ذىلً  عىٍن عىٍورىهًتًمىا يػىتىحىدَّاثى  ك ( .ٯتى

 كىذا اٟتديث ضعيف ألمرين :
 من ركاية عكرمة بن أَب عمار عن ٭تي بن أَب كثَت كقد طعن يف ركاية عكرمة عن ٭تي . أنو

 ؾ ، كفيو اضطراب .ف فيو ىبلؿ بن عياض ٣تهو كأل
 ؟ ما حكم التوارم عند قضاء اٟتاجة 

 التوارم ينقسم إُف قسمُت :
 أف يتوارل بو عن ظهور العورة ، فهذا كاجب .-أ

 فهذا مستحب .أف يتوارل بو عن ظهور بدنو ، -ب

 ما حكم الكالـ أثناء قضاء اٟتاجػة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أنو مكركه . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 ٟتديث الباب ، كىو ضعيف كما سبق .
 يدؿ على حرمة الفعل ا١تعلل اٟتديث يدؿ على كجوب سًت العورة ، كترؾ الكبلـ ، فإف التعليل ٯتقت هللا تعاُف : قاؿ الشوكاين

 .لبرض ككجوب اجتنابو ، ألف ا١تقت ىو ا
كاٟتديث لو صح لكاف داالن على التحرٔف كليس على الكراىة ، لكن قالوا : إف التحرٔف خاص ٔتن ٚتع كل أكصاؼ اٟتديث ، 

 رجبلف ٯتشياف إُف الرائط كاشفُت عن عورتيهما ، يتكلماف .
 : ال يكره . القوؿ الثاين

 دـ الدليل الذم يدؿ على الكراىة .لع
 الراجح .كىذا ىو 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب قػىتىادىةى  -ٓٗ ًء )  قىاؿى ، كىالى يػىتىمىسهٍح ًمٍن اى٠ٍتىالى الى ٯتيًٍسكىنه أىحىديكيٍم ذىكىرىهي بًيىًميًنًو، كىىيوى يػىبيوؿي
نػىفهٍس يف اىإٍلًانى  بًيىًميًنًو، كىالى   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلم و  (ًء يػىتػى

--------- 
 أم حاؿ البوؿ . ( كىىيوى يػىبيوؿي ) 
ءً  )  ال يستنًج ْتجر كال ماء . ( كىالى يػىتىمىسهٍح ًمٍن اى٠ٍتىالى
نػىفهسٍ  )  ال ٮترج النفس من جوفو يف الوعاء الذم يشرب فيو . (كىالى يػىتػى
  البوؿ ؟ما حكم مس الذكر بيمينو حاؿ 



 ُّْ 

 يكره للبائل أف ٯتسك ذكره بيمينو حاؿ البوؿ .
 كالقوؿ ابلكراىة ىو قوؿ ٚتهور العلماء .

 قالوا : ألنو من ابب اآلداب كالتوجيو كاإلرشاد .
 كألنو من ابب تنزيو اليمُت ، كذلك ال يصل النهي فيو إُف التحرٔف .

ٌ ضرك   رة جاز من غَت كراىة .فائدة : ك٤تل النهي إذا َف تكن ضركرة ، فإف كاف مثى
 ىل يكره مس الذكر ابليمُت مطلقان أـ حاؿ البوؿ فقط ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : يكره حاؿ البوؿ فقط . القوؿ األكؿ

 عدل النهي إُف غَتىا .( أم : حاؿ كونو يبوؿ ، فبل يت الى ٯتيًٍسكىنَّ أىحىديكيٍم ذىكىرىهي بًيىًميًنًو، كىىيوى يػىبيوؿي  ٟتديث الباب ) -أ 
 كألنو رٔتا تتلوث يده اليمٌت إذا مس ذكره هبا ، فإف كاف ال يبوؿ جاز ٟتديث ) ىل ىو إال بضعة منك ( . -ب 

 : يكره مطلقان حاؿ البوؿ كغَته . القوؿ الثاين
 اٟتاجة من ابب أكُف . قالوا : إذا هني عن مس الذكر حاؿ البوؿ مع مظنة اٟتاجة يف تلك اٟتالة ، فيكوف النهي يف غَتىا مع

 القوؿ األكؿ، كأف النهي حاؿ البوؿ فقط . كالراجح
 ما حكم االستنجاء ابليمُت ؟ 

 مكركه .
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

ًء بًيىًميًنوً ٟتديث الباب )-أ  ( . كىالى يػىتىمىسٍَّح ًمٍن اى٠تٍىبلى
 .مسلم ركاه ) هناّن النِب أف نستنجي ابليمُت ( .  كحديث سلماف قاؿ -ب
 يستنجي بيمينو ( ركاه أبو داكد  د أعلمكم ، ... كالل)إ٪تا أّن لكم مثل الوا كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ج

 .كقد أٚتع العلماء على أنو منهي عن االستنجاء ابليمُت :  قاؿ النوكم

 .اٞتماىَت على أنو هني تنزيو كأدب ال هني ٖترٔف :  كقاؿ

 لماء إُف أنو هني ٖترٔف .كذىب بعض الع

 ٟتديث الباب ، كٟتديث سلماف ، كالنهي يقتضي التحرٔف .
 فما اٟتكمة من ذلك ؟ اإلانء يف يف اٟتديث كراىة أف يتنفس ، 

النهي عن التنفس يف اإلّنء ىو من طريق األدب ٥تافة من تقذيره كنتنو كسقوط شيء من الفم كاألنف فيو ك٨تو  :قاؿ النوكم 
 .ذلك 
كىذا النهي للتأدب إلرادة ا١تبالرة يف النظافة ، إذ قد ٮترج مع النفس بصاؽ ، أك ٥تاط ، أك ٓتار ردمء :  اٟتافظ ابن حجرقاؿ 

 و .يتقذر هبا ىو أك غَته عن شرب، فيكسبو رائحة كريهة ف
 .يفسده على الرَت : كالنهي عن التنفس يف اإلّنء لئبل يقذره على غَته أك يسقط من فمو أك أنفو ما  كقاؿ الصنعاين

 إذان : ٤تاذير التنفس يف اإلّنء :
 أنو يقذر الشراب على من بعده . -أ

 أف النفس رٔتا ٛتل أمراضان يتلوث هبا اإلّنء . -ب



 ُّٓ 

 أنو ٮتشى عليو من الٌشرىؽ .-ج
 ما السنة للشارب إذا شرب من اإلانء ؟ 

 ع فصل القدح عن فيو .السنة أال يشرب يف نػىفىس كاحد ، بل يشرب يف نفىسُت أك ثبلثة م
 يتنفس يف الشراب ثبلاثن ( ركاه مسلم . عن أنس قاؿ ) كاف رسوؿ هللا 

:  مىافى كىعىٍن سىلٍ  -ٔٗ ، أىٍك أىٍف نىٍستػىٍنًجيى اًبٍليىًمًُت، أىٍك أىٍف  لىقىٍد نػىهىاانى رىسيوؿي اىَّللًه ) قىاؿى لىةى ًبغىاًئطو أىٍك بػىٍوؿو أىٍف نىٍستػىٍقًبلى اىٍلًقبػٍ
ثىًة أىٍحجىارو، أىٍك أىٍف نىٍستػى نى   .رىكىاهي ميٍسًلم ه (  ٍنًجيى ًبرىًجيعو أىٍك عىٍظمو ٍستػىٍنًجيى ِبًىقىله ًمٍن ثىالى

--------- 
ثىًة أىٍحجىارو )  ، كقيل : اءاب١ت ، كأكثر ما يستعمل يف االستنجاءستنجاء : إزالة النجو كىو العذرةاال(  أىٍك أىٍف نىٍستػىٍنًجيى ِبًىقىله ًمٍن ثىالى

 يستعمل يف اإلزالة ابٟتجارة ، كىو ا١تراد ىنا .
 الرجيع : الركث كالعذرة .( أىٍك أىٍف نىٍستػىٍنًجيى ًبرىًجيعو  )
 ما حكم االستجمار ِبقل من ثالثة أحجار ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : يشًتط ثبلثة أحجار ، فبل ٬تزئ أقل من ذلك . القوؿ األكؿ

 اثلثة . ةلو مسح مرة أك مرتُت فزالت عُت النجاسة ، كجب مسحف
 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد كإسحاؽ كأبو ثور .

، أىٍك أىٍف نىٍستػىٍنًجيى اًبٍليىًمًُت، أىٍك أىٍف نىسٍ  لىقىٍد نػىهىاّنى رىسيوؿي اىَّللًَّ  ) ٟتديث الباب -أ لىةى ًبرىاًئطو أىٍك بػىٍوؿو تػىٍنًجيى أبًىقىلَّ ًمٍن أىٍف نىٍستػىٍقًبلى اىٍلًقبػٍ
ثىًة أىٍحجىارو   ( . ثىبلى

 كجو الداللة : قولو ) هناّن أف نستنجي أبقل من ثبلثة أحجار ( كاألصل يف النهي التحرٔف كال صارؼ لو .
وىا كال ) إ٪تا أّن لكم مثل الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم ا٠تبلء فبل تستقبل كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب

 تستدبركىا ، كال يستنجي بيمينو ، ككاف أيمر بثبلثة أحجار ( ركاه أبو داكد .
 كجو الداللة : ) ككاف أيمر بثبلثة أحجار ( كاألصل يف األمر الوجوب ، كال صارؼ لو عنو .

ًة أىٍحجىارو ، فػىوىجىٍدتي حىجىرىٍيًن ، كىاٍلتىمىٍستي الثَّاًلثى فػىلىٍم اٍلرىاًئطى ، فىأىمىرىًْف أىٍف آتًيىوي بًثىبلىثى  أىتىى النَِّبُّ  ابن مسعود قاؿ )كٟتديث -ب
تيوي هًبىا ، فىأىخىذى اٟتٍىجىرىٍينً   ( ركاه البخارم . ىىذىا رًٍكسه  :كىأىٍلقىى الرٍَّكثىةى كىقىاؿى  أىًجٍدهي ، فىأىخىٍذتي رىٍكثىةن ، فىأىتػىيػٍ

 أجزأ . : الواجب اإلنقاء ، فإف أنقى ْتجر القوؿ الثاين 
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية .

 حجرين كَف أجد اثلثان فأتيتو بركثة ، فأخذ٫تا كألقى الركثة ... ( .  تْتديث ابن مسعود السابق كفيو ) فوجد كاستدلوا
) ّنكلٍت ( فلما ألقى الركثة دٌؿ على أف االستنجاء ف عدد األحجار ليس شرط ، لقولو ىو دليل على أ : قاؿ الطحاكم

 . يكن ذلك لقاؿ : أبري اثلثان ٟتجرين ٬تزئ ، إذ لو َفاب
 القوؿ األكؿ ، كأنو ال بد من ثبلثة أحجار . كالراجح

 كأما الرد على دليل القوؿ الثآف : 
 ) ائتٍت برَتىا ( . و جاء يف ركاية عند اإلماـ أٛتد أن
 ىل ٬تزئ حجر كاحد لو ثالث شعب أـ ال ؟ 



 ُّٔ 

 على قولُت : اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة
 : أنو ال ٬تزئ ، كأنو ال بد من ثبلثة أحجار . القوؿ األكؿ

 لظاىر النص .
 : أنو ٬تزئ حجر لو شعب ثبلث . القوؿ الثاين

 : ألنو ٭تصل ابلشعب الثبلث ما ٭تصل ابألحجار الثبلثة من كل كجو فبل فرؽ . قالوا
يف ذلك ، ألف العلة معلومة ، فإذا كاف اٟتجر ذا شعب ،  كىذا ىو الراجح: كقاؿكرجحو الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا ، 

 .كاستجمر بكل جهة منو صح 
 مىت ٬توز أف يقتصر على أقل من ثالثة أحجار ؟ 

 قاؿ بعض العلماء : ٬توز أف يقتصر على أقل من ثبلثة أحجار إذا أراد أف يتبعو اب١تاء .
 . ألف ا١تاء كحده كاؼو كما سبق يف حديث أنسقالوا : 

 ؛ كىو أنو ال ينقص عن ثبلثة أحجار حىت لو أراد أف يتبع ذلك اب١تاء .اىر اٟتديث أقولػبظكاألخذ  أنو ال ٬توز، الصحيح لكن
 ىل يقـو غَت اٟتجر مقامو كا٠تشب كا١تناديل كا٠ترؽ ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : يقـو غَت اٟتجر مقامو .  القوؿ األكؿ

 كأف ال نستنجي بعظم أك ركث ( . ديث سلماف )ٟت-أ

 ٗتصيص ىذين النوعُت ابلنهي يدؿ على أنو أراد اٟتجارة كما قاـ مقامها .كجو الداللة : 
 .عن العظم كالبعر كالرجيع ، كلو كاف متعينان لنهى عما سواه مطلقان  كيدؿ على عدـ تعيُت اٟتجر : هنيو :  قاؿ النوكم

معقوؿ كجب تعديتو إُف ما كجد فيو ا١تعٌت ، كا١تعٌت ىاىنا إزالة عُت النجاسة ، كىذا ٭تصل  كألنو مىت كرد النص بشيء ١تعٌت-ب
 برَت األحجار كحصولو هبا .

 : ال ٬تزئ إال األحجار . القوؿ الثاين
 كنسبو النوكم لبعض الظاىرية .

 عليها ، فبل ٬تزئ غَتىا . ف اٟتجر متعُت لنصو إ:  قالوا
 مذىب اٞتمهور . كالصحيح

 ما األشياء اليت ال ٬توز االستجمار هبا ؟ 
 العظم ، كالركث .

 أف نستنجي برجيع أك عظم ( . ركاه مسلم ) هناّن رسوؿ هللا ٟتديث الباب -أ
 أف ييتمسح بعظم أك بعر ( . ركاه مسلم كعن جابر قاؿ : ) هنى رسوؿ هللا -ب
كال أتتٍت بعظم  –أك ٨توه  –ؿ : أتبعٍت أحجاران استنفض هبا كخرج ٟتاجتو ، فقا قاؿ : ) انبعث النِب  كعن أَب ىريرة -ج

 كال ركث ( . ركاه البخارم 
: ) َي ركيفع لعل اٟتياة ستطوؿ بك بعدم ، ... فأخ ر الناس أف من  كعن ركيفع بن اثبت قاؿ : ) قاؿ ِف رسوؿ هللا -د

 استنجى برجيع دابة أك عظم ؛ فإف دمحمان منو برمء ( . ركاه أبو داكد
 ما اٟتكمة من النهي عنها ؟ 



 ُّٕ 

 أما العظم فإنو طعاـ اٞتن .
 : ) فإهنا طعاـ إخوانكم من اٞتن ( . لقولو 

 كأما الركث :
 فإف كانت ركث غَت مأكوؿ اللحم فلنجاستو .

 كاب اٞتن .أبكإف كانت ركث مأكوؿ اللحم فؤلنو طعاـ د
فقاؿ ٢تم : ) كل عظم ذكر اسم هللا عليو يقع يف أيديكم أكفر ما  ففي صحيح مسلم ١تا ذكر ٣تيء اٞتن لو ، كأهنم سألوه الزاد ،

 يكوف ٟتمان ، ككل بعرة علف لدكابكم ( .  
عىًة ًمٍن حىًديًث أىِب أىيُّوبى  -ٕٗ ، كىلىًكٍن شىٌرًقيوا أىٍك غىٌرًبيوا  )كىًللسهبػٍ لىةى ًبغىاًئطو كىالى بػىٍوؿو ٍقًبليوا اىٍلًقبػٍ  ( .الى تىٍستػى

-------- 
لىةى )    أم : الكعبة .(  الى تىٍستػىٍقًبليوا اىٍلًقبػٍ

قاؿ العلماء : ىذا خطاب ألىل ا١تدينة كمن يف معناىم ، ْتيث إذا شرؽ أك غرب ال  قاؿ النوكم :( كىلىًكٍن شىٌرًقيوا أىٍك غىٌرًبيوا) 
 .يستقبل الكعبة كال يستدبرىا 

 ما حكم استقباؿ القبلة كاستدابرىا حاؿ قضاء اٟتاجة ؟ 
 لف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :اخت

 ٭تـر يف الصحراء كيف البنياف االستقباؿ كاالستدابر . القوؿ األكؿ :
 كرجحو ابن تيمية كابن القيم كالشوكآف .كابن حـز كالثورم كالنخعي كىذا قوؿ أَب أيوب األنصارم ك٣تاىد 

لىةى ًبرىائً  )ٟتديث الباب -أ ، كىلىًكٍن شىرًٌقيوا أىٍك غىرًٌبيواالى تىٍستػىٍقًبليوا اىٍلًقبػٍ  ( . طو كىالى بػىٍوؿو
لىةى ًبرىاًئطو أىٍك بػىٍوؿو  لىقىٍد نػىهىاّنى رىسيوؿي اىَّللًَّ  ) كٟتديث سلماف السابق -ب  ( . أىٍف نىٍستػىٍقًبلى اىٍلًقبػٍ
ذا أتى أحدكم الرائط فبل يستقبل ) إ٪تا أّن لكم ٔتنزلة الوالد أعلمكم ، فإ كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ج

 القبلة كال يستدبرىا ( ركاه أبو داكد .
 فهذه األحاديث صر٭تة يف النهي عن استقباؿ القبلة كاستدابرىا ، كاألصل يف النهي التحرٔف ، كىو عاـ يف الفضاء كالبنياف .

 جواز االستقباؿ كاالستدابر مطلقان يف البنياف دكف الفضاء .:  القوؿ الثاين
 .ىو مذىب مالك كالشافعي كإسحاؽ  :  كقاؿكىذا مذىب اٞتمهور ، كما نسب ذلك ابن حجر إليهم ، 

 كرجحو النوكم كابن حجر .
 يقضي حاجتو مستقبل الشاـ مستدبر الكعبة ( . ٟتديث ابن عمر قاؿ : ) ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النِب -أ

 ركاه الًتمذم بل القبلة ببوؿ ، فرأيتو قبل أف يقبض بعاـ يستقبلها ( . أف نستق كٟتديث جابر قاؿ : ) هنى رسوؿ هللا -ب
ما ركاه مركاف األصفر قاؿ )رأيت ابن عمر أّنخ راحلتو مستقبل القبلة، مث جلس يبوؿ إليها، فقلت: َي أاب عبد الرٛتن، أليس -ج

 القبلة شيء يسًتؾ فبل أبس( ركاه أبو داكد .قد هني عن ىذا؟ قاؿ: بلى، إ٪تا هني عن ىذا يف الفضاء، فإذا كاف بينك كبُت 
 العاـ ، كفيو ٚتع بُت األحاديث فيتعُت ا١تصَت إليو . كجو الداللة : أنو تفسَت من الصحاَب )ابن عمر( لنهي رسوؿ هللا 

 : اٞتواز . القوؿ الثالث
 . ، كداكد الظاىرم ككىذا مذىب عركة بن الزبَت ، كربيعة شيخ مال:  قاؿ النوكم



 ُّٖ 

 تدلوا بنفس أدلة القوؿ الثآف :كاس
 يقضي حاجتو مستقبل الشاـ مستدبر الكعبة ( . ) ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النِب السابق قاؿ ابن عمر  حديث

 ركاه الًتمذم  تو قبل أف يقبض بعاـ يستقبلها ( أف نستقبل القبلة ببوؿ ، فرأي ) هنى رسوؿ هللا السابق قاؿ حديث جابر 
 اء اٟتاجة .ضة من اٟتديثُت : أهنما ّنسخاف ألحاديث النهي عن استقباؿ القبلة كاستدابرىا عند قكجو الدالل
 القوؿ األكؿ ، كىو التحرٔف مطلقان .كالراجح 

ال يستقبل القبلة كال يستدبرىا ببوؿ كال برائط ، فإنو هنى عن ذلك يف حديث أَب أيوب كسلماف  ككاف : قاؿ ابن القيم 
 .الداللة  كعامة ىذه األحاديث صحيحة كسائرىا حسن ، كا١تعارض ٢تا إما معلوؿ السند ، كإما ضعيفكأَب ىريرة ، 

 ارتقيت يومان بيت حفصة ...( ؟ٞتواب عن حديث ابن عمر ا ام( 
 قوؿ ، كالقوؿ أقول من الفعل . أنو فعل ، كحديث النِب -أ

 أف الفعل ٭تتمل ا٠تصوصية أك غَتىا .-ب

 كاف شرعان ١تا تسًت بو .أف ىذا الفعل لو  -ج

 ما حكم استقباؿ النَتين ) الشمس كالقمر ( حاؿ قضاء اٟتاجة ؟ 
 ذىب بعض الفقهاء إُف أنو يكره استقباؿ النَتين .

 ١تا فيها من نور هللا .-أ

 هنى أف يبوؿ الرجل كفرجو ابدو إُف الشمس أك القمر ( . ) أف رسوؿ هللا  كٟتديث كرد -ب

 . أنو ال يكرهكالصحيح 
 التعليل الذم ذكركه منقوض بسائر الكواكب .-أ

 .ىذا حديث ابطل :  كقاؿ النوكم، ىذا حديث ابطل ال أصل لو :  قاؿ ابن حجر، باطل فكأما اٟتديث -ب
ا، كاحتج هنى عند قضاء اٟتاجة عن استقباؿ الشمس كالقمر كاستدابر٫ت : كأما استداللو أبف النِب رٛتو هللا قاؿ ابن القيم

صحيح كال ضعيف كال مرسل كال ، ال إبسناد َف ينقل عنو ذلك يف كلمة كاحدة ، فإف النِب ديث، فهذا من أبطل الباطلابٟت
نهم ، كمالعلة أف اسم هللا مكتوب عليهما :كليس ٢تذه ا١تسألة أصل يف الشرع. كالذين ذكركىا من الفقهاء: منهم من قاؿ ،متصل

  .: إف التنكب عن استقبا٢تما كاستدابر٫تا أبلغ يف التسًت كعدـ ظهور الفرجُتهم من قاؿمن قاؿ: ألف نور٫تا من نور هللا، كمن
كالصحيح أنو ال يكره استقباؿ النَتين كقت قضاء اٟتاجة ، كالتعليل الذم ذكركه ، كىو ١تا فيهما من نور هللا  قاؿ السعدم :ك

 .تعاُف ، منقوض بسائر الكواكب ، كعلة غَت معت رة 
هىا; أىفه اىلنهيبه  كىعىنٍ  -ٖٗ  .رىكىاهي أىبيو دىاكيد ى  (تىى اىٍلغىاًئطى فػىٍليىٍستىًًتٍ مىٍن أى  ) اؿى قى  عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

--------- 
 ما صحة حديث ؟ 

كثيبان من رمل اٟتديث ركاه أبو داكد كابن ماجو عن أَب ىريرة من حديث : ) كمن أتى الرائط فليستًت ، فإف َف ٬تد إال أف ٬تمع  
 فليستديره ( .

 كىو حديث ضعيف .
 ألف يف بعض ركاتو جهالة ، ففيو رجل يسمى اٟتصٍُت اٟتي رآف كىو ٣تهوؿ ، ككذلك شيخو أبو سعيد اٟت رآف .

 ما حكم االستتار عند قضاء اٟتاجة ؟ 



 ُّٗ 

) كاف أحب ما استًت بو رسوؿ هللا  اٟتديث يدؿ على التسًت عند قضاء اٟتاجة .كىذا ثبت يف حديث عبد هللا بن جعفر قاؿ :
  . ) ركاه مسلمٟتاجتو ىدؼ أك حائش ٩تل . 

 : أم ٚتاعتو . حائش ٩تلىدؼ : ا٢تدؼ كل مرتفع من بناء أك كثيب  ،  
 كاالستتار نوعاف :قاؿ العلماء : 

 استتار كاجب . األكؿ :
 كىو سًت العورة .

 استتار مستحب كىو من اآلداب الكرٯتة . كالثاين :
 كىو أف يسًت بدنو كامبلن .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 يف اٟتديث أف الساتر حاؿ قضاء اٟتاجة يكوف خلف الظهر .

هىا;  -ٗٗ : "غيٍفرىانىكى  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىنػٍ ، كىاٟتٍىاًكم ي حىوي أىبيو حى ػأىٍخرىجىوي اى٠ٍتىٍمسىةي. كىصىحه  ( كىافى ًإذىا خىرىجى ًمٍن اىٍلغىاًئًط قىاؿى  .اِتًو
--------- 

 ما صحة اٟتديث ؟ 
 اٟتديث صحيح ، فقد صححو : اٟتاكم كابن حباف كالنوكم كاأللبآف .

 ما الدعاء ا١تشركع الذم يقاؿ بعد ا٠تركج من ا٠تالء ؟ 
 قوؿ : غفرانك ، كىذا القوؿ مستحب ، ألنو فعل .

 ٟتديث الباب .
 مىت يقولو إذا كاف يف الصحراء ؟ 

 لو إذا فارؽ البنياف .يقو 
 ما اٟتكمة من قوؿ ) غفرانك ( بعد ا٠تركج من ا٠تالء ؟ 

 اختلف العلماء يف اٟتكمة على أقواؿ :
 يسترفر هللا ألنو ترؾ ذكر هللا يف تلك اٟتالة . القوؿ األكؿ :

نبان يسترػفر منو، ة تقصَتان كذالكاف يذكر هللا على كل أحيانو إال يف حاؿ قضاء اٟتاجة ، فجعل ترؾ الذكر يف ىذه اٟت  فإنو 
 ( .)كىذا فيو نظر
 استرفر لتقصَته يف شكر نعمة هللا عليو إبقداره على إخراج ذلك ا٠تارج . القوؿ الثاين :
كيف ٛتده إشعار أبف ىذه نعمة جليلة كمٌنة جزيلة ، فإف ا٨تباس ذلك ا٠تارج من أسباب ا٢تبلؾ ، فخركجو من :  قاؿ الشوكاين

كقوتو ،  صحتوتتم الصحة بدكهنا ، كحقه على من أكل ما يشتهيو من طيبات األطعمة فسٌد بو جوعتو ، كحفظ بو  النعم اليت ال
، خرج بسهولة من ٥ترج معد لذلك أف يستكثر مث ١تا قضى منو كطره ، كَف يبق فيو نفع ، كاستماؿ إُف تلك الصفة ا٠تبيثة ا١تنتنة 

 من ٤تامد هللا جٌل جبللو .
 :  أنو ١تا ٗتفف من أذية اٞتسم دعا هللا أف ٮتفف عنو أذية اإلمث . القوؿ الثالث



 َُْ 

إف النجو يثقل البدف كيؤذيو ابحتباسو ، كالذنوب تثقل القلب كتؤذيو ابحتباسها فيو ، فهما مؤذَيف مضراف  : قاؿ ابن القيم
كراحتو ، كسأؿ هللا أف ٮتلصو من ا١تؤذم ابلبدف كالقلب ، فحمد هللا عند خركجو على خبلصو من ىذا ا١تؤذم لبدنو كخفة البدف 

 .اآلخر ، كيريح قلبو منو ، كٮتففو 
 ما قالو الشوكآف . كالصحيح

 ١تاذا قوؿ من قاؿ : ألنو ترؾ ذكر هللا يف ا١تكاف ، قوؿ ضعيف ؟ 
كر ، بل ىو ٦تتثل متعبد ألنو ا٨تبس عن ذكر هللا يف ىذا ا١توطن أبمر هللا ، كإذا كاف كذلك فإنو ال يقاؿ عنو : إنو غافل عن الذ 

  تعاُف ، كاٟتائض ال تصلي كال تصـو ، كال يسن ٢تا إذا طهرت أف تسترفر هللا من تركها ذلك .
 ىل كردت أدعية تقاؿ بعد ا٠تركج من ا٠تالء غَت ىذا الدعاء ؟ 

 نعم ، كردت بعض األدعية اليت تقاؿ بعد ا٠تركج من ا٠تبلء ، لكنها ال تصح :
كفيو ،  ركاه ابن ماجوإذا خرج من ا٠تبلء قاؿ : اٟتمد  الذم أذىب عٍت األذل كعافآف ( .  ف النِب حديث أنس : ) كا

 إٝتاعيل بن مسلم كىو ضعيف جدان .
كاف إذا دخل ا٠تبلء قاؿ : أعوذ اب من الرجس النجس ا٠تبيث ا١تخبث الشيطاف الرجيم . كإذا   ) أف النِب  كعن ابن عمر 

 كىو ضعيف .ركاه ابن السٍت د  الذم أذاقٍت لذتو ، كأبقى يٌف قوتو ، كأذىب عٌٍت أذاه ( . خرج قاؿ : اٟتم

لًثنا.  أىتىى اىلنهيبُّ )  قىاؿى  كىعىًن اٍبًن مىٍسعيودو  -ََُ ثىًة أىٍحجىارو، فػىوىجىٍدتي حىجىرىٍيًن، كىملٍى أىًجٍد اثى ، فىأىمىرىين أىٍف آتًيىوي بًثىالى اىٍلغىاًئطى
: "ىىذىا رًٍكسه فى  تيوي ًبرىٍكثىةو. فىأىخىذى٫تيىا كىأىٍلقىى اىلرهٍكثىةى، كىقىاؿى  أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرٌم ي  ( أىتػىيػٍ

 . (اٍئًتًٍت بًغىٍَتًىىا  )زىادى أىٍٛتىدي، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ: 
------- 

 اٟتاجة . أم : ذىب إُف األرض ا١تطمئنة لقضاء(  اىٍلغىاًئطى  أىتىى اىلنهيبُّ ) 
تيوي ًبرىٍكثىةو )   كىي فضلة ذات اٟتافر ، كعند ابن خزٯتة ) فوجدت لو حجرين كركثة ٛتار ( .(  فىأىتػىيػٍ
 كعند ابن ماجو كابن خزٯتة ) ىي رجس ( كالركس النجس .(  ىىذىا رًٍكسه ) 
 ما حكم االستنجاء ِبقل من ثالثة أحجار ؟ 

 جار .سبقت ا١تسألة كأنو ال ٬توز أبقل من ثبلثة أح
 ة كاٟتنابلة .كىذا مذىب الشافعي

  ا ( ؟اٍئًتًٍت ًبغىٍَتًىى بركاية أٛتد كالدارقطٍت ) –رٛتو هللا  –١تاذا جاء اٟتافظ ابن حجر 
أنو أتى هبا لَتد هبا على من استدؿ ابٟتديث على جواز االقتصار على حجرين كىم اٟتنفية ، حيث قالوا  –كهللا أعلم  –الظاىر 

 اكتفى ْتجرين ١تا ألقى الركثة ، كَف يطلب من عبد هللا أف أيتيو بثالث بد٢تا . النِب  ّتواز ذلك ، ألف
 ىل يشًتط ابٟتجر أف يكوف طاىران ؟ 

 نعم ، يشًتط يف اٟتجر أف يكوف طاىران .
 ٟتديث ابن مسعود : ) ألقى الركثة كقاؿ : ىذا ركس ( . كالركس : النجس .-أ

  كألف النجاسة ال تزاؿ ٔتثلها .-ب

 كألف النجس خبيث ، فكيف يكوف مطهران .-ج

 كىل ىناؾ شرط آخر ينبغي أف يكوف ابٟتجر ؟ 



 ُُْ 

 ألف ىذا ىو ا١تقصود من االستجمار . . منقيان  نعم ، يشًتط أف يكوف اٟتجر
 َف ٬تزئ ، كاٟتجر األملس ، أك الرطب ك٨تو ذلك . ان غَت منقي فإف كاف 
 ألنو ال ٭تصل فيو ا١تقصود .-أ

فقالوا : َي دمحم : إٍنوى أمتك أف يستنجوا بعظم أك ركثة أك  قاؿ : ) قدـ كفد اٞتن على رسوؿ هللا  عود عن ابن مس-ب
 ركاه أبو داكد عن ذلك ( .  ٛتمة فإف هللا تعاُف جعل لنا فيها رزقان ، فنهى رسوؿ هللا 

 .الفحم كما أحرؽ من ا٠تشب كالعظاـ ك٨تو٫تا :  اٟتممة : قاؿ ا٠تطاِب
 . ا١تراد ابٟتممة : الفحم الرخو الذم يتناثر إذا غمز فبل يقلع النجاسة قيل ::  غومقاؿ الب

 كز الغائط ٥ترجو إىل األليتُت ( ؟ىل ٬توز االستجمار إذا تعدل ا٠تارج موضع العادة ) كأف يتجا 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 وضع العادة .: ٬تزئ االستجمار كلو تعدل ا٠تارج مالقوؿ األكؿ 
 ابن تيمية . كاختاره –على تفصيل عندىم  –كهبذا قاؿ الشافعية 

قاؿ ) إذا ذىب أحدكم إُف الرائط فليذىب معو بثبلثة أحجار يستطيب هبن ، فإهنن  إف رسوؿ هللا ٟتديث عائشة قالت . 
 ٕتزئ عنو ( ركاه أبو داكد .

كَف يقٌيد ذلك بشيء ، فلم يقل إال إذا تعدل ا٠تارج موضع العادة ، كلو  كجو الداللة : أنو نص يف إجزاء االستجمار ابٟتجارة 
 . كاف ذلك كاجبان لبينو النِب 

 : ال ٬تزئ االستجمار إذا ٕتاكز ا٠تارج من السبيلُت موضع اٟتاجة ، فبلبد حينئذ من االستنجاء اب١تاء . القوؿ الثاين
 . كبو قاؿ أبو جنيفة كمالك كأٛتد كاختاره ابن ا١تنذر

 ألف األصل كجوب إزالة النجاسة اب١تاء ، كىذه النجاسة كما لو كانت ىذه النجاسة على فخذه كساقو .
 الراجح . ىو كىذا القوؿ

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز االقتصار على اٟتجارة ابالستنجاء 
o . جواز خدمة العاَف 
o . ٖترٔف االستنجاء ابألعياف النجسة 

: "إً  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )   ىيرىيٍػرىةى أىِب  كىعىنٍ  -َُُ " كىقىاؿى ، أىٍك رىٍكثو رىكىاهي  ( نػههيمىا الى ييطىهًٌرىافً نػىهىى "أىٍف ييٍستػىٍنجىى ًبعىٍظمو
 .ٍطًٍتُّ كىصىحهحىو ي اىلدهارىقي 

------ 
 يف اٟتديث النهي عن االستنجاء برجيع أك عظم ، لكن لو فعل ىل ٬تزئ أـ ال ؟ 
 ختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :ا

 أنو ال ٬تزئ .القوؿ األكؿ : 
 كىذا ا١تذىب ، كىو قوؿ أكثر أىل العلم ، كبو قاؿ الثورم كالشافعي كإسحاؽ .

 ٟتديث  ) فإهنما ال يطهراف ( .-أ

 ) هناّن أف نستنجي برجيع أك عظم ( . حديث سلماف-ب



 ُِْ 

 : ٬تزئ مع اإلمث . القوؿ الثاين
 كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية . مذىب أَب حنيفة ،كىذا 

 ألهنما ٮتفياف النجاسة ، كينقياف ال ، فهما كاٟتجر . 
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . سبقت اٟتكمة من النهي عن االستنجاء بعظم أك ركث 
o كال يلـز بعدىا ا١تاء ، ألنو علل أبف العظم كالركث ال يطهراف فدؿ  يف اٟتديث داللة على أف االستنجاء ابألحجار يطهر ،

 على أف اٟتجارة تطهر .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُِ ٍنزًىيوا ًمٍن اىٍلبػىٍوًؿ، فىًإفه عىامه )  قىاؿى ارىقيٍطًٍتٌ ي  (ةى عىذىاًب اىٍلقىرٍبً ًمٍنوي ًاٍستػى  . رىكىاهي اىلده

ٍسنىادً   (أىٍكثػىري عىذىاًب اىٍلقىرٍبً ًمٍن اىٍلبػىٍوًؿ  )كىًلٍلحىاًكًم:  -َُّ  .كىىيوى صىًحيحي اىإٍلً
-------- 

 ما حكم التنزه من البوؿ ؟ 
 كاجب يف الثوب كالبدف ، كأف عدـ التنزه من أسباب عذاب الق ر .

 ٟتديث الباب . -أ 
ا أحد٫تا فكاف ال يستًت : ) إهنما ليعذابف ، كما يعذابف يف كبَت . أم بق رين فقاؿ قاؿ ) مر النِب كٟتديث ابن عباس  -ب 

، فررز يف كل ق ر كاحدة . فقالوا : َي رسوؿ هللا ، ة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفُت، كأما اآلخر فكاف ٯتشي ابلنميممن البوؿ
 متفق عليو َفى فعلت ىذا ؟ قاؿ : لعلو ٮتفف عنهما ما َف ييبسا ( .

 ور العلماء إُف كجوب التنزه من البوؿ ٢تذه األدلة كغَتىا ، فإف فيها األمر كاألمر يقتضي الوجوب .ذىب ٚتهك 
 كذىب أبو حنيفة كا١تزٓف إُف أنو ال ٬تب االستنجاء إذا كانت النجاسة قدر الدرىم فأقل ، كاستدلوا :

 ركاه الدار قطٍت كالبيهقي . من الدـ ( : ) تعاد الصبلة من قدر الدرىم  ْتديث أَب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 اذكر أنواع األبواؿ كحكم كل نوع ؟ 
 بوؿ الكبَت ٧تس إٚتاعان كما قاؿ النوكم .-أ

 .بوؿ الصرَت ٧تس لكنو خفف يف طهارتو ، كذىب داكد الظاىرم إُف أنو طاىر لكنو قوؿه ضعيف -ب
 بوؿ ما ال يؤكل ٟتمو ٧تس .-ج
 لف فيو العلماء :بوؿ ما يؤكل ٟتمو ، فهذا اخت-د

 : أنو ٧تس .القوؿ األكؿ 
 كىذا مذىب أَب حنيفة كالشافعي .

 لعمـو األدلة اليت فيها أف البوؿ ٧تس .-أ
 ث ( .ك٭تـر عليهم ا٠تبائ كلقولو تعاُف ) -ب
 ( . مٌر بق رين فقاؿ : إهنما ليعذابف ... أما أحد٫تا فكاف ال يستنزه من بولو كٟتديث ابن عباس : ) أف النِب -ج

 قولو ) بولو ( ىذا عاـ ، فيدخل فيو كل األبواؿ .كجو الداللة : 
 كٟتديث الباب : ) استنزىوا من البوؿ ... ( .-د



 ُّْ 

 أنو عاـ ، فيدخل فيو كل بوؿ . كجو الداللة :
 حديث األعراَب : ) أنو ابؿ يف طائفة ا١تسجد فدعا بذنوب من ماء ( .-ق

 اىر .: أف بوؿ ما يؤكل ٟتمو ط القوؿ الثاين
 : كاستدلواكىذا مذىب اٟتنابلة ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، 

بلقاح كأمرىم أف يشربوا من أبوا٢تا كألباهنا  ديث أنس  ) أف أّنسان من عكل كعرينة قدموا ا١تدينة فاجتوكىا فأمر ٢تم النِب ٟت-أ
 متفق عليو ... ( .  ، فلما صحوا قتلوا راعي رسوؿ هللا 

أمر العرنيُت بشرب أبواؿ اإلبل ، كَف أيمرىم برسل أفواىهم منها ، كىم حديثوا عهدو ابإلسبلـ ،  أف النِب  ة :كجو الدالل
 كْتاجة البياف ، كأتخَت البياف عن كقت اٟتاجة ال ٬توز .

ئل عن الصبلة سئل عن الصبلة يف مرابض الرنم فقاؿ : صلوا فيها فإهنا بركة ، كس ديث جابر بن ٝترة : ) أف النِب ٟت-ب
 ركاه أبو داكد يف مبارؾ اإلبل فقاؿ : ال تصلوا فيها فإهنا خلقت من الشياطُت ( . 

أهنا لو كانت ٧تسة كأركاث االدميُت لكانت الصبلة فيها إما ٤ترمة كاٟتشوش كالكنف ، كإما مكركىة كراىة  كجو الداللة :
ة فيها كيسميها بركة ، كيكوف شأهنا شأف اٟتشوش أك قريبان من شديدة ألهنا مظنة األخباث كاأل٧تاس ، فأما أف يستحب الصبل

 من ذلك . ذلك فهو ٚتع بُت ا١تتناقضُت ا١تتضادين ، كحاشا الرسوؿ 
 طاؼ على راحلتو يف ا١تسجد اٟتراـ كبركها حىت طاؼ أسبوعان . ما ثبت أنو -ج

 ككذلك أذنو ألـ سلمة أف تطوؼ راكبة .-د

كأذف يف  لدابة ال تعقل ْتيث ٘تتنع عن البوؿ يف ا١تسجد اٟتراـ ، فلو كاف بو٢تا ٧تسان ١تا أدخلها معلـو أف ا كجو الداللة :
 إدخا٢تا ا١تسجد اٟتراـ ، إذ يف ذلك تلويث لو كتنجيس .

 كىذا القوؿ ىو الراجح .
 كأما أدلة القوؿ األكؿ فهي عامة ، كأدلة بوؿ ما يؤكل ٟتمو خاصة كا٠تاص يقضي على العاـ .

 مر بقربين ... ( . اذكر بعض ا١تسائل من حديث ابن عباس ) أف النيب  -
 عدـ التنزه من البوؿ من أسباب عذاب الق ر .فيو  دليل على أف  أكالن :

 كلذلك استحب الفقهاء ١تن أراد أف يبوؿ أف يطلب مكاّنن رخوان ألنو أسلم من الرشاش .   

 كىو اللُت الرخو من األرض  . –ع الدمث يرًتد لبولو ا١توض :  ككاف  قاؿ ابن القيم
 قولو ) كما يعذابف يف كبَت بلى إنو كبَت (  اختلف العلماء يف ا١تراد بقولو ) كما يعذابف يف كبَت ( : اثنيان :
 : ليس بكبَت يف زعمهما . فقيل
 : ليس بكبَت يف مشقة االحًتاز منو ، أم كاف ال يشق عليهما االحًتاز من ذلك . كقيل
 ح .كىذا ىو الراجو البروم كابن دقيق العيد كٚتاعة ، كرجح
: ليس بكبَت ٔتجرده ، كإ٪تا صار كبَتان اب١تواظبة عليو ، كيرشد إُف ذلك السياؽ ، فإنو كصف كبلن منهما ٔتا يدؿ على ٕتدد كقيل 

 ذلك منو كاستمراره عليو .
وؿ يلـز منو بطبلف الصبلة فًتكو كبَتة ببل شك ، كا١تشي ابلنميمة سبب كوهنما كبَتين أف عدـ التنزه من البقاؿ النوكم :  اثلثان :

 .كالسعي ابلفساد من أقبح القبائح 

  . َف يعرؼ اسم ا١تقبورين كال أحد٫تا ، كالظاىر أف ذلك كاف على عمد من الركاة لقصد السًت عليهمارابعان :



 ُْْ 

حد٫تا سعد بن معاذ فهو قوؿ ابطل ال ينبري ذكره إال قاؿ اٟتافظ : كما حكاه القرطِب يف التذكرة كضعفو عن بعضهم أف أ
حضر دفن سعد بن معاذ ، كما ثبت يف اٟتديث الصحيح ،  مقركّنن ببيانو ، ك٦تا يدؿ على بطبلنو اٟتكاية ا١تذكورة أف النِب 

 []قالو اٟتافظ .و َف ٭تضر٫تا؟ فدؿ على أنقاؿ ٢تم: من دفنتم اليـو ىهنا كأما قصة ا١تقبورين ففي حديث أَب أمامة عند أٛتد أنو 

 اختلف يف ا١تقبورين :خامسان : 

 : كاّن كافرين . فقيل
 : كاّن مسلمُت  كىذا ىو الصحيح  ، كيدؿ لذلك : كقيل

مر ابلبقيع فقاؿ : من دفنتم ىنا ؟ ( فهذا يدؿ على أهنما كاّن مسلمُت ألف البقيع مق رة  أنو جاء عند أٛتد ) أف الرسوؿ 
 ا١تسلمُت .

 عظم أمر النميمة كأهنا من كبائر الذنوب . دسان :سا

 ) ال يدخل اٞتنة ٪تاـ ( متفق عليو . كقد قاؿ 
 يسن كضع جريدة رطبة على الق ر ؟اختلف العلماء  سابعان :

 . ذىب بعض العلماء إُف أنو يسن ذلك كقد أكصى بذلك بريدة بن اٟتصيب 
 أنو ال ٬توز ذلك .كالصحيح 

 .) ليعذابف (  ػا على الق ر أبمر مريب كىو قولو لل غرز٫تػألنو ع :كقاؿ القاضي عياض كرجح ذلك ا٠تطاَب ك 
ا اٟتٍىًديث كى  قىاؿ عن ىذا اٟتديث : ىيوى ٤تىٍميوؿ عىلىى أىنَّوي كىقىٍد ًاٍستػىٍنكىرى ا٠تٍىطَّاَبُّ كىمىٍن تىًبعىوي كىٍضعى النَّاس اٞتٍىرًيد كى٨تىٍوه يًف اٍلقى ٍر عىمىبل هًبىذى

 .ٍعٌتن لىٍيسى يف اٍليىاًبس عىا ٢تىيمىا اًبلتٍَّخًفيًف ميدَّة بػىقىاء النَّدىاكىة ، ال أىفَّ يف اٞتٍىرًيدىة مىٍعٌتن ٮتىيٌصوي ، كىال أىفَّ يًف الرٍَّطب مى دى 
 ك٦تا يدؿ على أنو ال ٬توز ذلك أمور : 
 (ي رد عليهما ماداـ الرصناف رطبُتبشفاعيت أف إٓف مررت بق رين يعذابف فأحببت  حديث جابر الطويل يف صحيح كفيو )-أ

 . أنو َف يكشف لنا أف ىذا الرجل يعذب ٓتبلؼ النِب -ب

 أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأّن الظن اب١تيت ، ألننا ظننا بو ظن سوء أنو يعذب كما يدرينا فلعلو ينعم -ج

 أف ىذا َف يفعلو السلف الصاٌف .-د

 إثبات عذاب الق ر . اثمنان :

 كىو اثبت ابلكتاب كالسنة كاتفاؽ أىل السنة . 

 ساعة أدخلوا آؿ فرعوف أشد العذاب ( .النار يعرضوف عليها غدكان كعشيان كيـو تقـو ال قاؿ تعاُف )
 كمن السنة أدلة كثَتة كمتواترة :

 حديث الباب -أ

ليتعوذ اب من أربع . . . كذكر منها : ) إذا تشهد أحدكم التشهد اآلخر ف قاؿ رسوؿ هللا  -قاؿ  حديث أَب ىريرة ك -ب
 ركاه مسلم عذاب الق ر ( 

) إف العبد إذا كضع يف ق ره كتوُف عنو أصحابو حىت إنو ليسمع قرع نعا٢تم أًته  قاؿ رسوؿ هللا  –قاؿ  أنس  كحديث -ج
تليت ، مث يضرب ٔتطرقة من حديد ملكاف فيقوالف لو . . . كأما الكافر أك ا١تنافق فيقوؿ : ال أدرم ، فيقاؿ : ال دريت كال 

 متفق عليوضربة بُت أذنيو فيصيح صيحة يسمعها من يليو إال الثقلُت ( 

 ركاه مسلم ) لوال أف تدافنوا لدعوت هللا أف يسمعكم من عذاب الق ر الذم أٝتع ( كعنو قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ىػ 



 ُْٓ 

كما يعلم السورة من القرآف قولوا : اللهم إّن نعوذ بك من   ) أف رسوؿ هللا ز كاف يعلمهم ىذا الدعاء كعن ابن عباس ك_ 
 . متفق عليوعذاب جهنم ، كنعوذ بك من عذاب الق ر . . . ( 

 متفق عليو. ذاب النار ...(ػن عذاب الق ر ، كمن ع: اللهم إٓف أعػوذ بك ميقوؿ كاف رسػوؿ هللا قاؿ ) كعن أَب ىريرة  -ز

 بعض أسباب عذاب الق ر : ًتسعان :

 النميمة كعدـ التنزه من البوؿ .أكالن : 

 بف رين ... اٟتديث ( . ) مر النِب  ٟتديث ابن عباس 
 ركاه ابن ماجو: ) أكثر عذاب الق ر من البوؿ ( .  كقاؿ رسوؿ هللا 

 الريبة.اثنيان : 
 فقد جاء يف ركاية عند ابن ماجو ) كأما اآلخر فيعذب ابلريبة ( .

 نيمة .الرلوؿ من الراثلثان : 

قاؿ : ) خرجنا مع رسوؿ هللا ز إُف خي ر ، فلم نرنم ذىبان كال كرقان ، غنمنا ا١تتاع كالطعاـ كالشراب مث انطلقنا  عن أَب ىريرة 
. فلما نزلنا قاـ عبدي رسوؿ هللا ز ٭تل رحلو ، فريمي بسهم فكاف فيو حتفو فقلنا : ىنيئان لو الوادم كمع رسوؿ هللا عبد لو ..إُف 

تصبها  دة َي رسوؿ هللا ! فقاؿ : كبل ، كالذم نفس دمحم بيده إف الشملة لتلتهب عليو ّنران ، أخذىا من الرنائم يـو خي ر َفالشها
 .متفق عليو . ( ا١تقاسم ، ففزع الناس ..

:  اًلكو كىعىٍن سيرىاقىةى ٍبًن مى  -َُْ ًء: " أىفه  عىلهٍمنىا رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى رىكىاهي (  رىل، كىنػىٍنًصبى اىٍلييٍمٌتى نػىٍقعيدى عىلىى اىٍلييسٍ يف اى٠ٍتىالى
هىًقيُّ ًبسىنىدو ضىًعيف و  يػٍ  .اىٍلبػى

-------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 .اٟتديث ضعيف ال ٭تتج بو :  قاؿ النوكماٟتديث ضعيف ، 
 كضعفو ابن حجر كالبيهقي .

 على ما يدؿ اٟتديث ؟ 
 اجة أف يعتمد على رجلو اليسرل اٟتديث يدؿ على أنو يستحب لقاضي اٟت

 كأنو أسهل ٠تركج ا٠تارج . -ب
 كتكرٯتان لليمُت .-ج

 لكن اٟتديث ضعيف كما تقدـ ،  كاٟتديث الضعيف ال تثبت بو األحكاـ الشرعية .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -َُٓ ؿى أىحىديكيٍم )  كىعىٍن ًعيسىى ٍبًن يػىٍزدىادى، عىٍن أىبًيًو قىاؿى ثى مىرهاتو ًإذىا ابى ثػيٍر ذىكىرىهي ثىالى رىكىاهي ًاٍبني  (فػىٍليػىنػٍ

 . مىاجىو ًبسىنىدو ضىًعيف و 
-------- 

ثػيٍر ذىكىرىهي )   .النًت : ىو جذبو بقوة ليقذؼ بقية البوؿ بشدة  ( فػىٍليػىنػٍ
 ما صحة اٟتديث ؟ 

 .اتفقوا على أنو ضعيف  اٟتديث ضعيف ، قاؿ النوكم : 
 كأبوه متكلم يف صحتو . عيسى بن يزداد ٣تهوؿ اٟتاؿ ،



 ُْٔ 

 ما حكم نًت الذكر بعد البوؿ ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : ٬تب االست راء قبل االستجمار ابلنفض كالسلت ا٠تفيف ، فينًت ذكره . القوؿ األكؿ
 كبو قاؿ اٟتنفية كا١تالكية .

 كاستدلوا :
 منو ( . ْتديث ) تنزىوا من البوؿ فإف عامة عذاب الق ر -أ

بق رين فقاؿ : إهنما ليعذابف كما يعذابف يف كبَت ، أما أحد٫تا فكاف ال يستًت من  حديث ابن عباس قاؿ ) مر النِب -ب
 البوؿ ( متفق عليو .

، و أك بقاء شيء منو قبل االستنجاء، كذلك يقتضي التأكد من عدـ خركجصر٭تاف يف كجوب التنزه من البوؿ : أهنماكجو الداللة
 يكوف ذلك إال ابلسلت كالنًت .كال 
ثػيٍر ذىكىرىهي كاستدلوا ْتديث الباب )  -ج ؿى أىحىديكيٍم فػىٍليػىنػٍ  ( كىو حديث ضعيف كما تقدـ . ًإذىا ابى

 : يستحب ذلك . القوؿ الثاين
 كبو قاؿ اإلماماف : الشافعي كأٛتد .

 كاستدلوا :
  ركاية ) أمر بذلك ( ركاه ابن عدم كالبيهقي كىو ضعيف .) أنو كاف إذا ابؿ نًت ذكره ثبلث نًتات ( كيف أما ركم عنو 

 أنو قاؿ بو بعض السلف كاٟتسن البصرم كأَب الشعثاء كجابر بن زيد . -ب
 أنو ابلسلت كالنًت يستخرج ما ٮتشى عودتو بعد االستنجاء . -ج

 يكره ذلك . القوؿ الثالث :
 ذكر بدعة على الصحيح .كبو قاؿ بعض اٟتنابلة كاختاره ابن تيمية كقاؿ : نًت ال

علمهم كل  ، فلما َف يفعلوه ، كَف يصح عنهم شيء يف ذلك مع أف النِب  أف ذلك لو كاف سنة لكاف أكُف بو رسوؿ هللا 
 شيء حىت ا٠تراءة ، دؿ ذلك على أنو غَت مشركع ، كاٟتديث ا١تركم يف ذلك ضعيف فبل حجة فيو .

بطبعو ، كىو كما قيل : كالضرع إف تركتو قٌر ، كإف حلبتو در، كالبوؿ الواقف كلما  أف البوؿ ٮترج بطبعو ، كإذا فرغ انقطع -ب
 أخرجو جاء غَته ، فإنو يرشح دائمان .

 أف ذلك من الوسواس أك يؤدم إليو ، فإف من اعتاد ذلك ابتلي ٔتا عويف منو من ٢تىى عنو . -ج
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

يصنع شيئان ٦تا يصنعو ا١تبتلوف ابلوسواس من نًت الذكر ، كالنحنحة كالقفز ، كمسك  يكن  كَف:  قاؿ ابن القيم يف زاد ا١تعاد
اٟتبل ، كطلوع الدرج ، كحشو القطن يف اإلحليل ، كصب ا١تاء فيو ، كتفقده الفينة بعد الفينة ، ك٨تو ذلك من بدع أىل 

 الوسواس .
   بل الذم ثبت خبلؼ ىذه الوساكس .

 أخرجو ابن أَب شيبةما تفقد إنساف إال رأل ما يكره أك يسوءه ػ يعٍت بلة طرؼ اإلحليل .  : قاؿ إبراىيم الناعي



 ُْٕ 

) إٓف أكوف يف الصبلة فيخيل إٌِف أف بذكرم بلبلن ، فقاؿ : قاتل هللا الشيطاف ، إنو ٯتس كىذا رجل قد شكا البن عباس فقاؿ : 
، ففعل الرجل  ضح فرجك اب١تاء ، فإف كجدت قلت : ىو من ا١تاءذكر اإلنساف يف صبلتو لَتيو أنو قد أحدث ، فإذا توضأت فان

 أخرجو عبد الرزاؽ ذلك ، فذىب ( . 

 كىكذا كاف السلف يفعلوف ، كىكذا كانوا ٭تتاطوف ألنفسهم من ىذه البدع .
 أخرجو ابن أَب شيبة فعن ّنفع موُف ابن عمر قاؿ : ) كاف ابن عمر إذا توضأ نضح فرجو ( . 

هيمىا; ٍبًن عىبهاكىعىًن اً  -َُٔ بػىزهاري ًبسىنىدو رىكىاهي اىلٍ  (ٍتًبعي اىٟتًٍجىارىةى اىٍلمىاءى سىأىؿى أىٍىلى قػيبىاءو، فػىقىاليوا: ًإانه نػي  أىفه اىلنهيبه ) سو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 .ضىًعيف و 

ًٍمًذٌم كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتى  -َُٕ  .ارىةً  ًبديكًف ًذٍكًر اىٟتًٍجى  ةى ًمٍن حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى كىأىٍصليوي يف أىِب دىاكيدى، كىاىلًتًٌ
------- 

 ( اسم ١تكاف قرب ا١تدينة النبوية . أىٍىلى قػيبىاءو ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ضعيف بذكر اٟتجارة ، كا١تعركؼ من طرؽ اٟتديث أهنم كانوا يستنجوف اب١تاء .
 لنوكم ، كابن القيم ، كابن حجر .كقد ضعف اٟتديث : أبو حامت ، كا

 كأما االقتصار على ا١تاء فقط فهو صحيح ركاه أبو داكد عن أَب ىريرة .
قاؿ كانوا يستنجوف اب١تاء فيو رجاؿ ٭تبوف أف يتطهرك : ) نزلت ىذه اآلية يف أىل قباء )  قاؿ كلفظو : عن أَب ىريرة عن النِب 

 فنزلت فيهم ىذه اآلية ( . 
 اٟتديث ؟ ماذا يستفيد من 

 اٟتديث دليل على جواز اٞتمع بُت ا١تاء كاٟتجارة يف االستنجاء .
 ( . ٖٖ كقد تقدمت ىذه ا١تسألة عند حديث رقم )

 بُت اٟتجارة كا١تاء أفضل ، كما ىو مذىب ٚتاىَت العلماء ، ألنو أنقى كأنظف .كأف اٞتمع 
 لكن َف يثبت حديث فيو اٞتمع بُت اٟتجارة كا١تاء .

 جة لو ثالث حاالت :قاضي اٟتاف
 أف ٬تمع بُت االستجمار كاالستنجاء ، فيستجمر أكالن مث يستنجي .اٟتالة األكىل : 
الذم عليو اٞتماىَت من السلف كا٠تلف أف األفضل أف ٬تمع بُت ا١تاء كاٟتجر ، فيستعمل اٟتجر أكالن لتخف  قاؿ النوكم :

 .النجاسة كتقل مباشرهتا بيده ، مث يستعمل ا١تاء 
؛ أف األفضل أف ٬تمع بُت كالذم أٚتع عليو أىل الفتول من أىل األمصار  ،مذىب ٚتهور السلف كا٠تلف ” ؿ العيٍت : كقا

 .ا١تاء كاٟتجر ، فيقدًٌـ اٟتجر أكالن مث يستعمل ا١تاء ، فتخف النجاسة كتقل مباشرهتا بيده ، كيكوف أبلغ يف النظافة 
 ضل :أف اٞتمع بُت اٟتجر مث ا١تاء أفا٠تالصة : 

 ألنو أبلغ يف النظافة .أكالن : 
 كألنو إذا استعمل اٟتجر أكالن خفف النجاسة كقلَّت مباشرهتا ابليد .اثنيان : 

 . لكن َف يثبت هبذه حديث ، كحديث الباب ) حديث ابن عباس ( حديث ضعيف 

 أف يقتصر على ا١تاء ، فهذا جائز .اٟتالة الثانية : 



 ُْٖ 

 دخل ا٠تبلء فأٛتل أّن كغبلـ ٨توم إداكة من ماء كعنزة فيستنجي اب١تاء ( متفق عليو ي ٟتديث أنس قاؿ : ) كاف رسوؿ 
 أف يقتصر على اٟتجارة فقط ، كىذا جائز .اٟتالة الثالثة : 

 أف نستنجي أبقل من ثبلثة أحجار ( . ركاه مسلم ٟتديث سلماف قاؿ : ) هناّن رسوؿ هللا 
، ، فأتيتو بركثة، فوجدت حجرين كَف أجد اثلثان ط ، فأمرٓف أف آتيو بثبلثة أحجاررائال كٟتديث ابن مسعود قاؿ : ) أتى النِب 

 فأخذ٫تا كألقى الركثة ، كقاؿ : ىذا ركس ( . ركاه البخارم 
 أيهما أفضل االستنجاء اب١تاء أـ االستجمار ابألحجار ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ء أفضل .: االستنجاء اب١تا القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب األئمة األربعة .
 قالوا : إف ا١تاء قالع للنجاسة ، كاٟتجر ٥تفف ٢تا ، كما كاف قالعان للنجاسة فهو أفضل . -أ

قاؿ  فيو رجاؿ ٭تبوف أف يتطهرك ) نزلت ىذه اآلية يف أىل قباء )   قاؿ عن النِب  -حديث أَب ىريرة  –كٟتديث الباب  -ب
 زلت فيهم ىذه اآلية (كانوا يستنجوف اب١تاء فن

 االستجمار ابٟتجر أفضل .القوؿ الثاين : 
 كىو قوؿ بعض السلف .

 قاؿ يف ا١ترٍت : كحكي عن سعد بن أَب كقاص كابن الزبَت أهنما أنكرا االستنجاء اب١تاء .
 قالوا : إف ا١تاء مطعـو فيجب تكرٯتو ، كاالستنجاء بو إىانة لو .-أ

 للماء . أف يف االستنجاء اب١تاء تلفان -ب
 أنو يبقى يف اليد ننت بعد االستنجاء .-ج

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
بي اىٍلغيٍسًل كىحيٍكًم اىٍٞتينيبً   ابى

 الريسل بضم العُت ، كىو تعميم البدف ابلرىسل اب١تاء .

 كاٞتنب : من حصلت منو اٞتنابة ، كىي إنزاؿ ا١تٍت .
 العبادة .كٝتي جنبان ألنو يتجنب الصبلة ك 

 ا١تٍت بػىعيدى عن ٤تلو كانتقل . أك ألف 
 .رىكىاهي ميٍسًلم ه  (اىٍلمىاءي ًمٍن اىٍلمىاًء )  قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  : قىاؿى  عىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -َُٖ

 .كىأىٍصليوي يف اىٍلبياىاًرٌمً  
---------- 

  ما معٌت قولو ( ً؟ اىٍلمىاءي ًمٍن اىٍلمىاء ) 
 أم من ا١تٍت .) من ا١تاء ( اء الرسل . أم م) ا١تاء ( 

 اذكر األدلة على أف إنزاؿ ا١تٍت بشهوة من موجبات الغيسل ؟ 
تيٍم جينيبان فىاطَّهَّريكا (تعاُف :  قولو-أ  . ) كىًإٍف كينػٍ

 كٟتديث الباب .-ب



 ُْٗ 

على ا١ترأة من غسل إف ىي أـ سلمة ) أف أـ سيليم قالت :  َي رسوؿ هللا ؛ إف هللا ال يستحي من اٟتق ؛ فهل كٟتديث  -ج
 عم ، إذا رأت ا١تاء ( . متفق عليو .احتلمت ؟ قاؿ : ن

 االحتبلـ اسم ١تا يراه النائم من اٞتماع ، فيحدث معو إنزاؿ ا١تٍت غالبان . )احتلمت (

 .كقد أٚتع ا١تسلموف على كجوب الرسل على الرجل كا١ترأة ٓتركج ا١تٍت قاؿ النوكم : 
  راد ؟حديث الباب مىل مفهـو 

مفهـو اٟتديث يفيد أنو ال ٬تب الرسل بدكف إنزاؿ لقولو ) ا١تاء من ا١تاء ( ، فلو جامعػها يف فرجها كَف ينزؿ فليس عليو غسل ، 
 لكن ىذا ا١تفهـو غَت مراد بل ٬تب الرسل ٔتجرد اإليبلج كما سيأيت .

 إذان ما اٞتواب عن حديث الباب ؟ 
 منسوخ .  إما  أف يكوف -أ

 ) إذا جلس بُت شعبها األربع ... ( .كّنسخو حديث ر عند أكثر العلماء ، كىذا ا١تشهو 
 أف ٭تمل على حالة االحتبلـ . كإما-ب

 كىو قوؿ ابن عباس .
 كقد بٌوب على ذلك النسائي ، كماؿ إليو اٟتافظ ابن حجر ، كرجحو الشيخ ابن ابز رٛتو هللا .

  أخرل ؟ىل ٣ترد خركج ا١تٍت يوجب الغسل أـ أف ىناؾ قيودان 
 .) كىذا يف اليقظاف ( بل لذة كال تدفق ؛ فبل غسل عليو . لو خرج بالبد أف يكوف خركج ا١تٍت بلذة كدفق ، ف

 كىذا قوؿ اٟتنفية كا١تالكية كاٟتنابلة .
 أك مرض ك٨تو٫تا فبل غسل عليو ، بل يكوف ٧تسان يرسل كرَته كليس منيان .  ردفلو خرج منو ل

فقاؿ : إذا خذفت ا١تاء فاغتسل من اٞتنابة ، كإف َف تكن  كنت رجبلن مذاء ، فسألت النِب كيدؿ لذلك حديث علي قاؿ )  
 خاذفان فبل ترتسل ( كيف لفظ ) إذا فضخت ا١تاء فاغتسل ( كا٠تذؼ كالفضخ : خركجو ابلرلبة كىو الدفق .

 ظ اإلنساف فوجد األثر كَف يشعر ابحتبلـ ؛ ، فإذا استيقكأما النائم فعليو الرسل مطلقان، ألنو قد ال ٭تس بو، كىذا يقع بكثرة
عن ا١ترأة ترل يف منامها ما يرل الرجل ىل عليها من غسل ؟ قاؿ :  فعليو الرسل ، بدليل حديث أـ سلمة حُت سألت النِب 

ككجد فأكجب الرسل برؤية ا١تاء كَف يشًتط أكثر من ذلك ، فدؿ على كجوب الرسل إذا استيقظ  ) نعم ، إذا ىي رأت ا١تاء (
 ا١تاء .
 ؟ ما اٟتكمة من الغسل بعد خركج ا١تٍت 

إ٬تاب الشارع  الرسل من ا١تٍت دكف البوؿ فهذا من أعظم ٤تاسن الشريعة كما اشتملت عليو من الرٛتة كاٟتكمة  : قاؿ ابن القيم
ل من ٚتيع البدف ، كأما البوؿ كا١تصلحة ، فإف ا١تٍت ٮترج من ٚتيع البدف ، ك٢تذا أٝتاه هللا سبحانو كتعاُف ) سبللة ( ألنو يسي

 .فإ٪تا ىو فضلة الطعاـ كالشراب ا١تستحيلة يف ا١تعدة كا١تثانة ، فتػأثر البدف ٓتركج ا١تٍت أعظم من أتثره ٓتركج البوؿ 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُٗ ميتػهفىقه ( ىىا، فػىقىٍد كىجىبى اىٍلغيٍسلي جىهىدى  ًإذىا جىلىسى بػىٍُتى شيعىًبهىا اىأٍلىٍربىًع، ُثيه )  قىاؿى
 .عىلىٍيوً  

ٍ يػيٍنًزٍؿ  ًإٍف ملى  ."زىادى ميٍسًلمه: "كى
--------- 

 أم : الرجل ، كىو مفهـو من السياؽ .(  ًإذىا جىلىسى ) 



 َُٓ 

اية عن مكاف الرجل من ا١ترأة حاؿ اٞتماع .، كىو كنىنا: يداىا كرجبلىاكا١تراد ، أم : شعب ا١ترأة األربع(  بػىٍُتى شيعىًبهىا اىأٍلىٍربىعً  )

 . أم : بلغ ا١تشقة ، كا١تعٌت : بلغ جهده فيها ، كذلك إبيبلج ذكره يف فرجها(  ُثيه جىهىدىىىا) 
 أم : عليهما ٚتيعان .(  فػىقىٍد كىجىبى اىٍلغيٍسلي ) 
 ىل اإليالج ) اٞتماع ( كلو مل ينزؿ يوجب الغسل ؟ 

 فإذا حصل إيبلج كجب الرسل سواء أنزؿ أك َف ينزؿ .،  يوجب الرسل اإليبلج كلو َف ينزؿنعم ؛ 

النوكم كابن العرَب : أف الصحابة أٚتعوا على  ضهم إٚتاعان للصحابة ، حكى ذلككىذا اٟتكم ذىب إليو اٞتمهور ، بل حكاه بع
كجوب الرسل من اإليبلج كلو َف ينزؿ ٢تذا اٟتديث الصحيح الصريح .

 .؛ أنو ال ٬تب الرسل إال ابإلنزاؿبعض الصحابة كأَب سعيد كزيد بن خالد كرافع بن خديج كداكد الظاىرمكقد كاف فيو خبلفان ل
ج كىجىبى اٍلريٍسل كىمىٍعٌتى اٟتٍىًديث : أىفَّ ًإ٬تىاب اٍلريٍسل ال يػىتػىوىقَّف عىلىى نػيزيكؿ اٍلمىًٍتٌ ، بىٍل مىىتى غىابىٍت اٟتٍىشىفىة يف اٍلفىرٍ :  قاؿ النوكم

ؼ لًبػىٍعًض الصَّحىابىة كىمىٍن بػىٍعدىٍم ، مثيَّ  عىلىى  اًنٍػعىقىدى اإٍلًٍٚتىاع عىلىى مىا الرَّجيل كىاٍلمىٍرأىة ، كىىىذىا ال ًخبلؼ ًفيًو اٍليػىٍوـ ، كىقىٍد كىافى ًفيًو ًخبلى
هي " انتهى .   ذىكىٍرّنى

ؿ كىذا ٮتفى على كثَت من الناس ، فتجد : كىذا صريح يف كجوب الرسل ، كإف َف ينز  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللاك 
الزكجُت ٭تصل منهما ىذا الشيء ، كال يرتسبلف ، ال سيما إذا كاّن صرَتين كَف يتعلما ، كىذا بناء عندىم على عدـ كجوب 

 .                  ) الشرح ا١تمتع ( .طأ الرسل إال ابإلنزاؿ ، كىذا خ
 ما اٟتكم إذا جامع من كراء حايل ؟ 

 لعلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :اختلف ا
 : ٬تب الرسل . القوؿ األكؿ

 لعمـو اٟتديث .
 : ال ٬تب الرسل . القوؿ الثاين

 ٟتديث ) إذا التقى ا٠تتاّنف .. ( كيف لفظ ) إذا مس ا٠تتاف ا٠تتاف .. ( كمع اٟتايل ال ٭تصل مس .
 أرجح .كاألكؿ 
، فػىهىٍل  )قىالىٍت:  -كىًىيى ًاٍمرىأىةي أىِب طىٍلحىةى -مو كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى; أىفه أيـه سيلىيٍ  -َُُ ! ًإفه اىَّللهى الى يىٍستىًحي ًمٍن اىٟتٍىقًٌ ايى رىسيوؿى اىَّللًه

: "نػىعىٍم. ًإذىا رىأىًت اٍلمىاءى"  . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  اىٟتٍىدً  (عىلىى اىٍلمىٍرأىًة اىٍلغيٍسلي ًإذىا ًاٍحتػىلىمىٍت؟ قىاؿى  .يثى
[ كى  -ُُُ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىنىًس[ٍبًن مىاًلكو ميتػهفىقه (  لي تػىٍغتىسً : ) قىاؿى  ا مىا يػىرىل اىلرهجيلي يف اىٍلمىٍرأىًة تػىرىل يف مىنىاًمهى  قىاؿى
 .عىلىٍيوً  

: "نػىعىٍم فىًمٍن أىيٍ  ): فػىقىالىٍت أيُـّ سيلىٍيم و زىادى ميٍسًلمه   ( .نى يىكيوفي اىلشهبىوي؟ كىىىٍل يىكيوفي ىىذىا؟ قىاؿى
------- 

 ( ىي بنت ًملحاف كالدة أنس بن مالك . أىفه أيـه سيلىٍيمو ) 
 ( كإ٪تا قدمت ىذا القوؿ ٘تهيدان بعذرىا يف ذكر ما يستحِت منو . ًإفه اَّللهى الى يىٍستىٍحِت ًمنى اٟتٍىقًٌ ) 
امع، كيف ركاية أٛتد من حديث أـ سليم، أهنا قالت :  فػىهىٍل عىلىى اٍلمىٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو ًإذىا اٍحتػىلىمىتٍ )  ( أم: رأت يف منامها أهنا ٕتي

 َي رسوؿ هللا ! إذا رأت ا١ترأة أف زكجها ٬تامعها يف ا١تناـ أترتسل ؟ 



 ُُٓ 

 ٣تيبان ٢تا .(   قىاؿى النهيبُّ ) 
 ٍت ، كا١تراد من ذلك ٖتقق كقوعو .أم : نعم عليها الرسل إذا أبصرت ا١تاء كىو ا١ت (ًإذىا رىأىًت اٍلمىاءى  ) نعم
 ىل على ا١ترأة غسل إذا احتلمت كرأت ا١تاء ؟ 

 نعم كالرجل .
إذا خرج منها ا١تٍت كجب عليها الرسل ، كما ٬تب على الرجل ٓتركجو ، كقد أٚتع ا١تسلموف على  اعلم أف ا١ترأة : قاؿ النوكم

 .كجوب الرسل على الرجل كا١ترأة ٓتركج ا١تٍت 
 إذا ٖترؾ ا١تٍت كمل ٮترج ىل ٬تب الغسل أـ ال ؟ما اٟتكم  -

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : ٬تب الرسل ابنتقالو كلو َف ٮترج . القوؿ األكؿ

 كىذا ا١تذىب .
 ألف اٞتنابة تيباًعد ا١تاء عن ٤تلو ، كقد كًجد . -أ 
 ظهر . ) ا١ترٍت ( .كألف الرسل تراعى فيو الشهوة ، كقد حصلت ابنتقالو ، فأشبو ما لو  -ب 

 : أنو ال غسل عليو . القوؿ الثاين
 كىو قوؿ أكثر الفقهاء كاختاره ابن قدامة كابن تيمية .

 ت ا١تاء ( فبل يثبت اٟتكم بدكنو .) إذا رأ علق االغتساؿ على الرؤية بقولو  ألف النِب -أ
 لدعاء اٟتاجة إُف بيانو . كلو كجب الرسل ابالنتقاؿ لبينو النِب  -ب

 الصحيح .القوؿ ىو كىذا 
قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : إف أحس ابنتقاؿ ا١تٍت عند الشهوة فأمسك ذكره ، فلم ٮترج فبل غسل عليو .. )كىذا ( قوؿ أكثر 

 الفقهاء . 
و .  بدكنل فبل يثبت اٟتكم ػ: إذا رأت ا١تاء ك إذا فضخت ا١تاء فاغتساالغتساؿ على الرؤية كفضخ ا١تاء، بقولو علق ألف النِب 

   ( .ا١ترٍت) 
كقاؿ النوكم رٛتو هللا : لو قبل امرأة فأحس ابنتقاؿ ا١تٍت كنزكلو فأمسك ذكره فلم ٮترج منو يف اٟتاؿ شيء ، كال علم خركجو بعد 

ال ٬تب الرسل ، قاؿ : ك  -يف أشهر الركايتُت عنو  -ذلك ، فبل غسل عليو عندّن ، كبو قاؿ العلماء كافة إال أٛتد ، فإنو قاؿ 
كألف العلماء ٣تمعوف على أف من أحس ابٟتدث كالقرقرة كالريح ، كَف  (إ٪تا ا١تاء من ا١تاء  ):  يتصور رجوع ا١تٍت . دليلنا قولو 
 .) اجملموع ( ا .     فكذا ىنٮترج منو شيء ال كضوء عليو ، 

 ما حكم من احتلم كمل ٬تد ماء ؟ 
 ال غسل عليو لقولو ) إذا رأت ا١تاء ( .

 االت احملتلم بعد استيقاظو ؟اذكر ح 
 لو ثبلث حاالت :

 أف يذكر االحتبلـ كيرل ا١تٍت . األكىل :
 لرسل ، كما يدؿ عليو حديث الباب ، كحىت لو َف يذكر احتبلمان ، فإنو ٬تب الرسل إذا رأل ا١تاء .فهذا ٬تب عليو ا

 ( .أف يرل الفعل كَف ير ا١تاء ) يعٍت أنو ٬تامع كال يرل ا١تاء الثانية : 



 ُِٓ 

 فهذا ال غسل عليو ١تفهـو قولو ) نعم إذا رأت ا١تاء ( .
 أف يرل ا١تاء ك٬تهل ىل ىو مٍت أـ ال ؟ الثالثة :

 فهذا إف سبق نومو تفكَت يف اٞتماع جعلو منيان .
 كإف َف يسبق نومو تفكَت :
 فقيل : يرتسل احتياطان .
 كقيل : ال غسل عليو .

ت ا١تاء ( يعٍت بذلك ا١تٍت، كىنا َف يتيقن ا١تنتبو أف البلل مٌٍت، فبل ٬تب الرسل مع الشك ، كىذا اختيار ابن تيمية لقولو ) إذا رأ
 ألف األصل براءة الذمة .

 اذكر بعض األقواؿ اليت تدؿ على أف اٟتياء ال ينبغي أف يكوف مانعان من العلم ؟ 
 ( . ... ٍل عىلىى اٍلمىٍرأىًة ًمٍن غيٍسلو ًإفَّ اَّللَّى الى يىٍستىٍحِت ًمنى اٟتٍىقًٌ ، فػىهى . .. حديث الباب )-أ

: كإ٪تا قالت ىذا اعتذاران بُت يدم سؤا٢تا عما دعت اٟتاجة إليو ، ٦تا تستحي النساء يف العادة من السؤاؿ عنو ،  قاؿ النوكم
ذكرىا ، فإف ذلك كذكرًه ْتضرة الرجاؿ ، ففيو أنو ينبري ١تن عرضت لو مسألة أف يسأؿ عنها ، كال ٯتتنع من السؤاؿ حياء من 

ليس ْتياء حقيقي ، ألف اٟتياء خَت كلو ، كاٟتياء ال أييت إال ٓتَت، كاإلمساؾ عن السؤاؿ يف ىذه اٟتاؿ ليس ٓتَت، بل ىو شر، 
 فكيف يكوف حياء ؟ 

 ) نعم النساء نساء األنصار ، َف ٯتنعهن اٟتياء أف يتفقهن يف الدين ( . ركاه مسلم قالت عائشة -ب
 . يناؿ العلم مستحي كال مستك ر القاؿ ٣تاىد : 

 كقاؿ عمر بن عبد العزيز : ما شيء إال كقد علمت منو ، إال أشياء كنت أستحي أف أسأؿ عنها ، فك رتي كيٌف جهالتها .
 كقاؿ علي : قرنت ا٢تيبة اب٠تيبة ، كاٟتياء ابٟترماف .

 و .كعمن ىو مثلو كعمن ىو دكن ن ىو فوقوػينبل الرجل من أصحاب اٟتديث حىت يكتب عمكيع : ال ك  كقاؿ
 كقاؿ ا٠تليل بن أٛتد : اٞتهل منزلة بُت اٟتياء كاألنفة .

 ككاف يقاؿ : من رؽ كجهو عند السؤاؿ ، رؽ علمو عند اجتماع الرجاؿ .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o  لسؤالو كما فعلت أـ سليم فيو دليل على أف اإلنساف إذا أراد سؤاالن يستحي منو يقدـ بُت سؤالو ٘تهيدان. 

o . إثبات صفة اٟتياء  عز كجل إثباًتن يليق ّتبللو 
هىا قىالىتٍ  -ُُِ : ًمٍن اىٞتٍىنىابىًة، كىيػىٍوـى اىٍٞتيميعىًة، كىًمٍن اىٟتًٍجىامى  كىافى اىلنهيبه )  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًة، كىًمٍن يػىٍغتىًسلي ًمٍن أىٍربىعو
 رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة ى  (اىٍلمىيًًٌت  غيٍسلً 

------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ضعيف كىذا ما عليو أكثر األئمة . اٟتديث
 غسل ميتان قط ، فهذا ٦تا يدؿ على ضعفو . كأيضان َف يثبت أف النِب 

 : منها، يرتسل  يف ىذا اٟتديث أربعة أغساؿ كاف الرسوؿ 
 : الرسل من اٞتنابة . األكؿ
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 كىذا تقدـ كاجب ابالتفاؽ ] كإف كنتم جنبان فاطهركا ( .
 : غسل يـو اٞتمعة . الثاين

 )  كسيأيت ْتثو ( .
 : الرسل من اٟتجامة . الثالث

 . ىد، ك٣تاهللا بن عباس، كابن سَتين ، كعبدبن أىب طالب، كعبد هللا بن عمركك٦تن ركل عنو الرسل من اٟتجامة : على 
 أنو غَت مستحب . كالصحيح

 لعدـ الدليل .
، ًعٍندىمىا أىٍسلىم)  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُّ ؿو  .رىكىاهي عىٍبدي اىلرهزهاؽً  ( أىٍف يػىٍغتىًسلى  كىأىمىرىهي اىلنهيبُّ  -يف ًقصهًة ٙتيىامىةى ٍبًن أياثى

 .كىأىٍصليوي ميتػهفىقه عىلىٍيوً  
--------- 

 لى الكافر الغسل إذا أسلم أـ ال ؟ ىل ٬تب ع 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أنو ٬تب عليو الرسل . القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب ، كىو مذىب مالك كأَب ثور كابن ا١تنذر ، كرجحو الشوكآف . األدلة :

 حديث الباب .-أ

 ركاه أبو داكد كحسنو النوكم سل ٔتاء كسدر ( . أف يرت ديث قيس بن عاصم : ) أنو أسلم فأمره النِب ٟتك -ب

كالظاىر الوجوب ، ألف أمر البعض قد كقع بو التبليغ ، كدعول عدـ األمر ١تن عداىم ال يصلح متمسكان ألف  : قاؿ الشوكاين
 ـ .علم بذلك ، كىو ليس علمان ابلعدغاية ما فيها عدـ ال

لكٌية كاٟتنابلة إُف أٌف إسبلـ الكافر موجب للرسل ، فإذا أسلم الكافر ذىب ا١تا  (َِٔ-َِٓ/ُّ ا١توسوعة الفقهية )جاء يف
: اذىبوا بو إُف حائط بٍت فبلف  أسلم ، فقاؿ الٌنٌِب  ) أٌف ٙتامة بن أاثؿ  كجب عليو أف يرتسل ، ١تا ركل أبو ىريرة 

ء كسدر ( ؛ كألنٌو ال يسلم غالبان من جنابة ، أف يرتسل ٔتا فمركه أف يرتسل ( كعن ) قيس بن عاصم أنٌو أسلم : فأمره الٌنٌِب 
 فأقيمت ا١تظٌنة مقاـ اٟتقيقة كالٌنـو كالتقاء ا٠تتانُت . 

 : أنو مستحب غَت كاجب . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعي .

 .ا قاؿ أبو حنيفة كأكثر العلماء كهبذ:  قاؿ ا٠تطاِب
ل من أسلم ابلرسل لنقل نقبلن متواتران أك ظاىران ، كلو كاف كاجبان ١تا خص أبف العدد الكثَت كاٞتم الرفَت أسلموا ، فلو أمر ك-أ

 ابألمر بعضان دكف بعض ، فيكوف ذلك قرينة تصرؼ األمر إُف الندب .

 ) شهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان رسوؿ هللا ، فإف ىم ف يدعوىم إُف ١تا بعث معاذان إُف اليمن أمره أ أف النِب -ب
 .. ( كلو كاف الرسل كاجبان ألمرىم بو ، ألنو أكؿ كاجبات اإلسبلـ .أطاعوا .

 أف يرتسل ٔتاء كسدر ، كىذا دليل على عدـ الوجوب ألنو ابالتفاؽ أف السدر غَت كاجب .١تن أسلم  أف أمره -ج

 ىو الراجح .كىذا القوؿ 
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عى ( اىٍٞتيميعىًة كىاًجبه عىلىى كيلًٌ ٤تيٍتىًلمو  غيٍسلي  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو  -ُُْ  ة .أىٍخرىجىوي اىلسهبػٍ
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ٝتىيرىةى  -ُُٓ رىكىاهي  (مىٍن تػىوىضهأى يػىٍوـى اىٍٞتيميعىًة فىًبهىا كىنًٍعمىٍت، كىمىٍن ًاٍغتىسىلى فىاٍلغيٍسلي أىٍفضىلي )  قىاؿى

ًٍمًذٌم ي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىحىسهنى   .وي اىلًتًٌ
-------- 

 كا١تراد بو البالغ . –بضم اٟتاء كالبلـ  –( أم : بلغ سن اٟتيليم  عىلىى كيلًٌ ٤تيٍتىًلمو ) 
 ( أم : من توضأ فبالرخصة أخذ كنعمت الرخصة ، ألف فيها تيسَتان على الناس ، كالسنة الرسل . فىًبهىا كىنًٍعمىتٍ ) 
 ما صحة حديث ٝترة ؟ 

 ضعيف فيو ثبلث علل . ىذا اٟتديث
العلة األكُف : َف يسمعو اٟتسن من ٝترة ) كقد اختلف العلماء يف ٝتاع اٟتسن من ٝترة فقيل : ٝتع منو مطلقان كىو قوؿ ابن  

ا١تديٍت كالًتمذم ، كقيل : َف يسمع منو شيئان كاختاره ابن حباف ، كقيل : إنو ٝتع منو حديث العقيقة فقط كاختار ىذا النسائي 
 لدارقطٍت .كا

العلة الثانية : االختبلؼ يف إسناده ، فقيل : عن اٟتسن عن ٝترة، كقيل : عن اٟتسن عن أنس ، كقيل : عن اٟتسن عن النِب 
 . مرسبلن 

 العلة الثالثة : ٥تالفتو ١تا ىو أصح منو كأقول .
 ١تاذا ٝتيت اٞتمعة هبذا االسم ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك :
 ماؿ ا٠تبلئق ٚتع فيو .: ٝتي بذلك ألف ك فقيل
 : ألف خلق آدـ ٚتع فيو . كقيل

ككرد ذلك من حديث سلماف أخرجو أٛتد كابن خزٯتة كغَت٫تا يف أثناء حديث ، كلو شاىد عن أَب ىريرة ركاه أٛتد إبسناد 
 .:  كىذا أصح األقواؿ  قاؿ اٟتافظ ابن حجرضعيف .

 كرجحو ابن حـز .للصبلة فيو ، : الجتماع الناس  كقيل
 كاتفقوا أنو كاف يسمى يف اٞتاىلية العركبة .

 ما حكم الغسل لصالة اٞتمعة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أنو كاجب .القوؿ األكؿ 
 .كىو قوؿ طائفة من السلف ، كبو قاؿ أىل الظاىر ، كحكاه ابن ا١تنذر عن أَب ىريرة كعمار 

 اىرية ، كاختاره األلبآف كالشيخ ابن عثيمُت .كبو قاؿ اٟتسن البصرم ، كىو مذىب الظ
 ( . غيٍسلي اىٞتٍيميعىًة كىاًجبه عىلىى كيلًٌ ٤تيٍتىًلمو ب ) ديث الباٟت-أ

 متفق عليو ) إذا جاء أحدكم اٞتمعة فليرتسل ( .   كٟتديث ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ب

 : أنو مستحب غَت كاجب . القوؿ الثاين
 عود كعثماف كابن عباس .كىو مركم عن ابن مس

 كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك كالشافعي كأٛتد ، كاختاره ابن ا١تنذر كالشيخ ابن ابز رٛتو هللا .
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 كاستدلوا بعدـ الوجوب :، كىذا مذىب ٚتهور العلماء من السلف كا٠تلف 
 ديث الباب ) ٝترة ( .ْت-أ

 م الرسل .كعدـ ٖتتل كالوضوء يف أصل الفضل فدؿ على اشًتاؾ الرسكجو الداللة : 
، فاستمع كأنصت ، غفر لو ... ( ركاه مسلم ، ) من توضأ مث أتى اٞتمعة  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كٟتديث أَب ىريرة -ب

 كىذا أقول ما استدلوا بو .
 ركاه مسلم ) كْتديث الرجل الذم دخل ) كىو عثماف ( كعمر ٮتطب ، كقد ترؾ الرسل فأنكر عليو عمر ( . -ج

 .كاجبان ١تا تركو كأللزموه بو  أقره عمر كمن حضر ذلك اٞتمع كىم أىل اٟتل كالعقد ، كلو كافك ف الرجل فعلو إ : وكمقاؿ الن
ابلرسل يـو اٞتمعة ليس بفرض كاجب ، أف عمر يف ىذا اٟتديث َف  : كمن الدليل على أف أمر رسوؿ هللا قاؿ ابن عبد الرب 

ؼ عثماف حُت ذكره عمر بذلك ، كلو كاف الرسل كاجبان فرضان للجمعة ما أجزأت أيمر عثماف ابالنصراؼ للرسل ، كال انصر 
 اٞتمعة إال بو .

كْتديث عائشة قالت : ) كاف الناس ينتابوف اٞتمعة من مناز٢تم كمن العواِف ، فيأتوف يف العباءة ، فيصيبهم الربار كالعرؽ ، -د
 : لو أنكم تطهرمت ليومكم ىذا ( متفق عليو . ، فقاؿ النِب  إنساف منهم كىو عندم فيخرج منهم الريح ، فأتى النِب 

: التفصيل يف ذلك : فيجب على من بو رائحة أك عرؽ أك ريح يتأذل بو الناس ك٭تتاج إُف إزالتو ، كيسن ١تن َف  القوؿ الثالث
 يكن كذلك .

 كىذا اختيار ابن تيمية .
 ريح يتأذل بو الناس . قاؿ يف اإلنصاؼ : كأكجبو الشيخ تقي الدين من عرؽ أك

) كاف الناس ينتابوف اٞتمعة من مناز٢تم كمن العواِف ، فيأتوف يف العباءة ، فيصيبهم الربار  قالت  -السابق  –عائشة ٟتديث  
: لو أنكم تطهرمت ليومكم ىذا ( متفق  إنساف منهم كىو عندم ، فقاؿ النِب  كالعرؽ ، فيخرج منهم الريح ، فأتى النِب 

 عليو .
 كجو الداللة : أف األمر الداؿ على كجوب االغتساؿ للجمعة على كل ٤تتلم إ٪تا ىو ١تن كاف بو عرؽ ك٨توه بدليل ىذا اٟتديث .

  القائلُت ابلوجوب عن أدلة القوؿ الثاين ؟األكؿ ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ 
 أحابوا :

 ابن حجر .ا حديث ٝترة فضعيف ، كقد سبق أف ضعفو ابن حـز كاٟتافظ أم:  أكالن 
بها كنعمت كمن من توضأ يـو اٞتمعة ف) قاؿ : : كأما ما ركم عن ٝترة بن جندب أف النِب  قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت

أَب سعيد الذم ذكرّنه آنفان :  ( فهذا اٟتديث ال يقاـك ما أخرجو األئمة السبعة كغَتىم ، كىو حديثاغتسل فالرسل أفضل
( مث إف اٟتديث من حيث السند ضعيف ، ألف كثَتان من علماء اٟتديث يقولوف : إنو َف )غسل اٞتمعة كاجب على كل ٤تتلم

يصح ٝتاع اٟتسن عن ٝترة إال يف حديث العقيقة ، كإف كنا رجحنا يف ا١تصطلح : أنو مىت ثبت ٝتاع الراكم من شيخو ، ككاف 
هللا رماه بعض العلماء ابلتدليس ، مث إف ىذا اٟتديث  ثقة ليس معركفان ابلتدليس ، فإنو ٭تمل على السماع ، على أف اٟتسن رٛتو

( توضأ يـو اٞتمعة فبها كنعمت( )هبا منب الذم ٮترج من مشكاة النبوة : )من حيث ا١تنت إذا أتملتو كجدتو ركيكان ليس كاألسلو 
ظهر عليو أنو من كبلـ ) كمن اغتسل فالرسل أفضل ( في الركاكة أم : الضعف يف الببلغة  أين مرجع الضمَت ؟ ففيو شيء من

 . غَت النِب 
 ... ( . ، فاستمع كأنصت ، غفرمن توضأ مث أتى اٞتمعة كأما حديث أَب ىريرة )اثنيان : 
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قد كرد بلفظ آخر يف الصحيح بلفظ  ) من اغتسل ... ( فيحتمل أف يكوف ذكر الوضوء ١تن تقدـ غسلو على الذىاب إُف ف
 ل االستدالؿ .إعادة الوضوء ، كإذا كرد االحتماؿ بط

 كأما حديث الرجل الذم دخل كعمر ٮتطب فأنكر عليو .اثلثان : 
 فهذا نوقش أبنو يدؿ على الوجوب ، ألنو قطع ا٠تطبة منكران على عثماف ترؾ الرسل .

مثل فما أراه إال حجة على القائل ابالستحباب ال لو ، ألف إنكار عمر على رأس ا١تن ر يف ذلك اٞتمع على :  قاؿ الشوكاين
أبف ذلك الصحاَب اٞتليل كتقرير ٚتيع اٟتاضرين الذين ىم ٚتهور الصحابة ١تا كقع من ذلك اإلنكار ، من أعظم األدلة القاضية 

 .الوجوب كاف معلومان عند الصحابة 
 كأيضان : إ٪تا َف يرجع عثماف للرسل لضيق الوقت ، إذ لو فعل لفاتتو اٞتمعة .

   القائلُت ابالستحباب على أدلة أصحاب القوؿ األكؿ ؟ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ الثاين 
 أما حديث ) غسل يـو اٞتمعة كاجب على ... ( .أكالن : 

فقد جاء يف بعض ألفاظ اٟتديث زَيدة كىي ) كالسواؾ ، كأف ٯتس من الطيب ما يقدر عليو ( كالسواؾ كالطيب غَت كاجبُت 
 ، إذ ال يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ كاحد . ابإلٚتاع ، فاقًتاف الرسل هبما يدؿ على عدـ الوجوب

كقالوا : إف معٌت ) كاجب ( أم : كجوب اختيار ال كجوب إلزاـ ، إذ ىو ٤تموؿ على أتكيد السنية كما يقاؿ : حقك أك 
 إكرامك علٌي كاجب .

 : كأما حديث ) إذا جاء أحدكم اٞتمعة فليرتسل ( .اثنيان 
 . االستحباب ابألدلة األخرل اليت سبقت يف أدلة القوؿ الثآف فهذا مصركؼ عن الوجوب إُف

 الوجوب ، كهللا أعلم .:  كالراجح
: األمر ابالغتساؿ يف يومها ، كىو أمر مؤكده جدان ، ككجوبو أقول من كجوب الوتر ، كقراءة البسملة يف  قاؿ ابن القيمفائدة : 

ضوء من مس الذكر ، ككجوب الوضوء من القهقهة يف الصبلة ، ككجوب الصبلة ، ككجوب الوضوء من مس النساء ، ككجوب الو 
 ب القراءة على ا١تأمـو .يف التشهد األخَت ، ككجو  الوضوء من الرُّعاؼ ، كاٟتجامة كالقيء ، ككجوب الصبلة على النِب 

 ما كقت االغتساؿ للجمعة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :

 يشًتط االتصاؿ بُت الرسل كالركاح . :القوؿ األكؿ 
 كإليو ذىب مالك .

 : عدـ االشًتاط .  القوؿ الثاين
 لكن ال ٬تزئ فعلو بعد الصبلة ، كيستحب أتخَته على الذىاب .

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 ألف الرسل إلزالة الركائح الكريهة ، كا١تقصود عدـ أتذم اآلخرين . قالوا :

 ة :كيدؿ على أف االغتساؿ للصبل
 ) إذا جاء أحدكم اٞتمعة فليرتسل ( . قولو  -أ



 ُٕٓ 

نىا ىيوى ٮتىٍطيبي النَّاسى يػىٍوـى اٞتٍيميعىًة دىخىلى رىجيله ًمٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اَّللًَّ  عن ابن عمر ) -ب فػىنىادىاهي عيمىري  أىفَّ عيمىرى ٍبنى ا٠تٍىطَّاًب بػىيػٍ
اءى فػىلىٍم أىزًٍد عىلىى أىٍف تػىوىضٍَّأتي . قىاؿى عيمىري كىاٍلويضيوءى أىٍيضان  ياٍليػىٍوـى فػىلىٍم أىنٍػقىًلٍب ًإُفى أىٍىلً  شيًرٍلتي  أىيَّةي سىاعىةو ىىًذًه فػىقىاؿى ًإٌٓفً  ٍعتي النًٌدى حىىتَّ ٝتًى

 ( متفق عليو . كىافى أيىٍميري اًبٍلريٍسلً   كىقىٍد عىًلٍمتى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ 
عثماف إتيانو اٞتمعة مقتصران على الوضوء كًتركان للرسل ، كلو كاف كقت الرسل َف يذىب كجو الداللة : حيث أنكر عمر على 

بعد ، َف يكن اإلنكار يف ٤تلو ، فكاف ٯتكن لعثماف أف يرتسل بعد اٞتمعة ، فدؿ ىذا على أف الرسل ٟتضور الصبلة كليس 
 لذات اليـو .

 ـو اٞتمعة غسل اٞتنابة ، مث راح فكأ٪تا قرب بدنػة ( متفق عليو .قاؿ ) من اغتسل ي كٟتديث أَب ىريرة . أف رسوؿ هللا  -ج
 كجو الداللة : قولو ) من اغتسل مث راح ( فالتعبَت بػ) مث ( دليل على الًتتيب ، فكاف الرسل قبل الركاح .

األكزاعي  العلماء . كقاؿ لو اغتسل للجمعة قبل الفجر َف ٕتزئو على الصحيح من مذىبنا ، كبو قاؿ ٚتاىَت قاؿ النوكم رٛتو هللا :
كلو اغتسل ٢تا بعد طلوع الفجر أجزأه عندّن كعند اٞتمهور ، حكاه ابن ا١تنذر عن اٟتسن ك٣تاىد كالنخعي كالثورم ، : ٬تزئو 

 كأٛتد كإسحاؽ كأَب ثور .
 كقاؿ مالك : ال ٬تزئو إال عند الذىاب إُف اٞتمعة .

 ) اجملموع ( .ة . وع الفجر للجنابة كاٞتمعاعي فقاؿ : ٬تزئو االغتساؿ قبل طلككلهم يقولوف : ال ٬تزئو قبل الفجر إال األكز 
: غسل اٞتمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن األفضل أف ال يرتسل إال بعد طلوع الشمس؛ ألف  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

فوقت صبلة الفجر َف ينقطع بعد، فاألفضل النهار ا١تتيقن من طلوع الشمس، ألف ما قبل طلوع الشمس من كقت صبلة الفجر، 
أف ال يرتسل إال إذا طلعت الشمس، مث األفضل أف ال يرتسل إال عند الذىاب إُف اٞتمعة فيكوف ذىابو إُف اٞتمعة بعد الطهارة 

 ( .ُِْ/ُٔ)(  ٣تموع فتاكل ابن عثيمُت)                      ة . مباشر 
 .لرسل على صبلة اٞتمعة ، بل لو اغتسل قبل الرركب أجزأ عنو : أنو ال يشًتط تقدٔف ا القوؿ الثالث

 كإليو ذىب داكد كنصره ابن حـز .
 القوؿ الثآف ) مذىب اٞتمهور ( . كالراجح

 كادعى ابن عبد ال ر اإلٚتاع على أف من اغتسل بعد الصبلة َف يرتسل للجمعة .
 الغسل للجمعة مشركع يف حق من ؟ 

 أف الرسل خاص ٔتن أراد حضور اٞتمعة .الراجح من أقواؿ أىل العلم 
 ) إذا جاء أحدكم اٞتمعة .... (   لقولو

 ) من اغتسل يـو اٞتمعة غسل اٞتنابة ، مث راح ... ( فقولو ) مث راح .. ( دليل أف الرسل قبل الركاح . كلقولو 
 فبل يشرع للمرأة كغَتىا ٦تن ال يريد حضور اٞتمعة .

 رع ٢تا االغتساؿ ألجلها كالتأدب آبداهبا .لكن إف حضرت ا١ترأة اٞتمعة ش 
مث ساؽ حديث  (يرتسلن للجمعة إذا أردف شهودىا  ذكر االستحباب للنساء أف)  بوب ابن حباف يف صحيحو بقولو :كقد 

 من أتى اٞتمعة من الرجاؿ كالنساء فليرتسل ( . ) عثماف بن كاقد العمرم عن ّنفع عن ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
كىذه الزَيدة ركاىا ابن خزٯتة كابن حباف كالبيهقي يف السنن ، كقد اختلف  (من الرجاؿ كالنساء ) ديث متفق عليو دكف زَيدة كاٟت

 يف صحتها :
 (.ْٗٔ /ْ)  كابن ا١تلقن يف البدر ا١تنَت . ( ،َْٓ/ ْفصححها النوكم رٛتو هللا يف اجملموع )
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ًفع ًعٍند أىَب عىوىانىة كىاٍبن خيزىٯٍتىةى كىاٍبن   ( :ّٖٓ /ِرٛتو هللا يف الفتح ) قاؿ اٟتافظ ابن حجر ًحبَّاف فىًفي رًكىايىة عيٍثمىاف ٍبن كىاًقد عىٍن ّنى
و ثًقىات ، لىًكٍن قىاؿى كىرًجىال (هًتىا فػىلىٍيسى عىلىٍيًو غيٍسل مىٍن أىتىى اٞتٍيميعىة ًمٍن الٌرًجىاؿ كىالنًٌسىاء فػىٍليػىٍرتىًسٍل ، كىمىٍن َفٍى أيىٍ  )يف ًصحىاحهٍم بًلىٍفًظ 

 اٍلبػىزَّار : أىٍخشىى أىٍف يىكيوف عيٍثمىاف ٍبن كىاًقد كىًىمى ًفيًو " . 
 كما خشيو البزار من كىم عثماف فيو ، جـز بو أبو داكد ، صاحب السنن ، رٛتو هللا . 

 ٭تكي عن ٭تِت بن معُت أنو سألت أاب داكد عنو فقاؿ : ضعيف . قلت ألَب داكد : إف عباس بن دمحمقاؿ أبو عبيد اآلجرم : 
 أحدان  ) من أتى اٞتمعة من الرجاؿ كالنساء فليرتسل ( ، كال نعلم أف قاؿ  ثقة ؟ فقاؿ : ىو ضعيف ؛ حدث ىذا أف النِب 

 ( . َٓٓ/ُٗ) ( هتذيب الكماؿ.    ) قاؿ ىذا غَته 
 (.َّْ /ٖ)(  لضعيفةالسلسلة ا) كذ ىذه الزَيدة كضعفها ، كما يف كجـز األلبآف رٛتو هللا بشذ

 ك٦تا يؤيد القوؿ ابغتساؿ النساء للجمعة :
: ٝتعت ابن عمر كابنة سعد بن أَب كقاص يقوالف : من جاء منكن  مصنفو عن عبيدة ابنة ّنئل قالتما ركاه ابن أَب شيبة يف 

 (.ٗ/ ِانظر ا١تصنف )يـو اٞتمعة . كعن شقيق أنو كاف أيمر أىلو الرجاؿ كالنساء ابلرسل  ،عة فلترتسل. كركل عن طاكس ٔتثلواٞتم

 .دعى ا١ترأة إليو إف أرادت اٟتضور، ك٢تذا تلركائح الكريهة ا١تؤذية للحاضرينكاالغتساؿ للجمعة معقوؿ ا١تعٌت، كىو النظافة كقطع ا
كفيمن  ،كجواب يعصى بًتكو ببل خبلؼ عندّن، كليس بواجب كغسل اٞتمعة سنة : (َْٓ /ع اجملمو )هللا يف  قاؿ النوكم رٛتو

يسن لو أربعة أكجو : الصحيح ا١تنصوص ، كبو قطع ا١تصنف كاٞتمهور : يسن لكل من أراد حضور اٞتمعة ، سواء الرجل كا١ترأة 
، واء . كال يسن ١تن َف يرد اٟتضور، كىم يف ىذا سعبد كغَتىم ؛ لظاىر حديث ابن عمر، كألف ا١تراد النظافةكالصِب كا١تسافر كال

قاؿ : ) من أتى اٞتمعة من  معة ، ١تفهـو اٟتديث ، كالنتفاء ا١تقصود ، كٟتديث ابن عمر أف النِب كإف كاف من أىل اٞت
 ح .هبذا اللفظ إبسناد صحي الرجاؿ كالنساء فليرتسل ، كمن َف أيهتا فليس عليو غسل من الرجاؿ كالنساء ( ركاه البيهقي

 عن الوضوء ؟ ىل غسل اٞتمعة ٬تزئ 
.   ثفإنو ال ٬تزئ؛ ألف ىذا ليس عن حدية رفع اٟتدث، فقد حصل رفع اٟتدث ابلوضوء، كإف َف يتوضأ إف توضأ اإلنساف قبلو بن

 ) الشيخ ابن عثيمُت ( .
 ما حكم إذا نول بغسل اٞتنابة عن غسل اٞتمعة ؟ 
 . كما تكفي الفريضة عن ٖتية ا١تسجدإذا نول برسل اٞتنابة كفى عن غسل اٞتمعة،   
٬تزئ عن اٞتنابة؛ ألف غسل اٞتمعة ليس عن حدث كغسل اٞتنابة عن حدث، ك٢تذا لو تعمد ترؾ كإذا نول غسل اٞتمعة َف  

ىو عليو اٞتنابة فإف غسل اٞتمعة كصلى اٞتمعة صحت صبلتو، لكن لو تعمد ترؾ غسل اٞتنابة أك َف يتعمد كصلى اٞتمعة ك 
 .   ) الشيخ ابن عثيمُت ( .ح صبلتو ال تص

 اب١تاء غسالن للجمعة أك لنظافة، ىل ٬تزئو عن الوضوء؟إذا عم الشاص بدنو  ما اٟتكم 
ال، إذا اغتسل للجمعة فبل ٬تزئو عن الوضوء، كالنظافة ال ٕتزئ عن الوضوء، كذلك ألف غسل اٞتمعة كالنظافة ليسا عن حدث، 

 كالوضوء إ٪تا يكوف عن اٟتدث.
)الشيخ .  ؽ ؛ لكن البد من ا١تضمضة كاالستنشان الوضوءاٟتدث األك ر ٬تزًئ، يعٍت: لو اغتسل اإلنساف كعليو جنابة أجزأ ع أما

 (ابن عثيمُت
  ٬تزئ عن الوضوء؟ للجمعة ىل الغسل 
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ال؛ ألف غسل اٞتمعة ليس عن حدث، أما غسل اٞتنابة فيجزم عن الوضوء، كالدليل على أنو ٬تزئ عن الوضوء قوؿ هللا تبارؾ  
تيٍم جينيبان فىاطَّهَّريكا )  كتعاُف  ) الشيخ ابن عثيمُت ( . كَف يذكر الوضوء. (كىًإٍف كينػٍ

: كىعىٍن عىًليٌو  -ُُٔ ًٍمًذمًٌ  (يػيٍقرًئػينىا اىٍلقيٍرآفى مىا ملٍى يىكيٍن جينػيبنا   كىافى رىسيوؿي اىَّللهً )  قىاؿى ا لىٍفظي اىلًتًٌ رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىىىذى
 .كىحىسهنىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهاف ى 

-------- 
 حة حديث الباب ؟ما ص 

 كثَتان . ان اٟتديث ٥تتلف فيو اختبلف
 ، كاٟتاكم ، كالشوكآف ، كأٛتد ، كضعفو ٚتع من أىل العلم .           صححو : الًتمذم ف
 ما حكم قراءة القرآف للجنب ؟ 

 اختلف العلماء يف حكم قراءة القرآف للجنب ؟  على أقواؿ :
 : اٞتواز . القوؿ األكؿ

القوؿ ٚتاعة من أىل العلم منهم : ابن عباس ، فقد ذكره عنو البخارم يف صحيحو تعليقان ٣تزكمان بصحتو  كقد ذىب إُف ىذا
 .كَف يرى ابن عباس ابلقراءة للجنب أبسان  فقاؿ : 

 ) أنو كاف يقرأ كرده كىو جنب ( . يف األكسط عن عكرمة عن ابن عباس كركل ابن ا١تنذر 
التابعُت ، منهم : سعيد ابن ا١تسيب ، فقد ركل عبد الرزاؽ بسند صحيح عن دمحم بن  كجاء ىذا القوؿ أيضان عن ٚتاعة من

 طارؽ قاؿ : ) سألت ابن ا١تسيب : أيقرأ اٞتنب شيئان من القرآف ؟ فقاؿ : نعم ( .
 كرجح ىذا القوؿ ٚتاعة من اققُت ، منهم : داكد الط رم ، كابن حـز ، كابن ا١تنذر .   

 ركاه مسلم  يذكر هللا على كل أحيانو ( .  : ) كاف رسوؿ هللا ٟتديث عائشة قالت -أ

 كىذا الذكر عاـ يشمل قراءة القرآف كالتسبيح كاالستعاذة كغَت ذلك .
 ال راءة األصلية .-ب

  يثبت حديث صحيح تقـو بو اٟتجة يف منع اٞتنب .َف-ج

 : ا١تنع . القوؿ الثاين
 كالنوكم [ .           كهبذا قاؿ أكثر العلماء ] كما قاؿ ا٠تطاَب

 ( . يػيٍقرًئػينىا اىٍلقيٍرآفى مىا َفٍى يىكيٍن جينػيبنا كىافى رىسيوؿي اىَّللًَّ ) ديث الباب ٟت-أ

  ؟ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ القائلُت ابٞتواز على أدلة أصحاب القوؿ الثاين القائلُت اب١تنع 
 أما حديث علي فاٞتواب عنو من كجهُت :

 أنو ضعيف .-أ
 قاؿ ابن ا١تنذر : كحديث علي ال يثبت إسناده .

 ال يلـز . على تقدير ثبوتو فإنو ال حجة فيو ، ألنو ليس فيو هني للجنب عن قراءة القرآف ، كإ٪تا ىو فعل منو  -ب
 منو .ب ٦تنوعان عن القراءة فيكوف اٞتن ينهو ألنو َف،  من أجلو لو ثبت خ ر علي َف ٬تب االمتناع من القراءة :  قاؿ ابن ا١تنذر

 كأما حديث ابن عمر ) ال تقرأ اٟتائض كال اٞتنب شيئان من القرآف ( فضعيف ال يصح .
 قاؿ ابن تيمية : ىو حديث ضعيف ابتفاؽ أىل ا١تعرفة ابٟتديث .
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 ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ الثاين القائلُت اب١تنع على أدلة أصحاب القوؿ األكؿ القائلُت ابٞتواز ؟ 
 يذكر هللا على كل أحيانو ( فاٞتواب من كجهُت : شة ) كاف رسوؿ هللا أما حديث عائ

 : أف ا١تراد ابلذكر يف اٟتديث غَت القرآف ، ألنو ا١تفهـو عند اإلطبلؽ. األكؿ
 .صحابنا عن حديث عائشة ) كاف يذكر هللا .. ( أبف ا١تراد ابلذكر غَت القرآف فإنو ا١تفهـو عند اإلطبلؽ قاؿ النوكم : كأجاب أ

 كقاؿ ابن رجب : ليس فيو دليل على جواز قراءة القرآف للجنب ، ألف ذكر هللا إذا أطلق ال يراد بو القرآف .
أنو عاـ كقد خصصتو األحاديث السابقة الدالة على ٖترٔف قراءة القرآف حاؿ اٞتنابة ، كمنها ما ركاه علي قاؿ : كاف كالثاين : 
 ) ذكر ذلك الصنعآف يف سبل السبلـ ( .ما َف يكن جنبان . يقرئنا القرآف على كل حاؿ  رسوؿ هللا 

 األحوط ا١تنع .كالراجح : 
 ما حكم قراءة القرآف للحائض ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ال ٬توز ٢تا ذلك .القوؿ األكؿ : 

 كهبذا قاؿ أبو حنيفة كالشافعي كأٛتد .
 رأ اٟتائض كال اٞتنب شيئان من القرآف ( ركاه الًتمذم ) كسبق أنو ضعيف ( .) ال تق ٟتديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ -أ

 قياس اٟتائض على اٞتنب ، فإذا منع اٞتنب من قراءة القرآف فاٟتائض أكُف .-ب
 ٬توز ٢تا ذلك .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب مالك ، كاختاره ابن تيمية كالشيخ ابن ابز .
 . لعدـ الدليل الذم ٯتنع من ذلك -أ

: ليس يف منع اٟتائض من القراءة نصوص صر٭تة صحيحة ، كقاؿ : كمعلـو أف النساء كن ٭تضن  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 ، كَف يكن ينههن عن قراءة القرآف ، كما َف يكن ينههن عن الذكر كالدعاء . على عهد رسوؿ هللا 

 إف اٟتيض قد ٯتتد كيطوؿ فيخاؼ نسياهنا . -ب
 ئشة ١تا حاضت كىي ٤ترمة ) افعلي ما يفعل اٟتاج غَت أف ال تطويف ابلبيت ( متفق عليو .لعا قولو  -ج

 منو . كمعلـو أف اـر يقرأ القرآف كَف ٯتنعها النِب 
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

تقرأ ا١ترأة كىي  فقد سبق أف تكلمت يف ىذا ا١توضوع غَت مرة كبينت أنو ال أبس كال حرج أف:  قاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا
حائض أك نفساء ما تيسر من القرآف عن ظهر قلب ؛ ألف األدلة الشرعية دلت على ذلك كقد اختلف العلماء رٛتة هللا عليهم يف 

 ىذا :
فمن أىل العلم من قاؿ : إهنا ال تقرأ كاٞتنب كاحتجوا ْتديث ضعيف ركاه أبو داكد عن ابن عمر رضي هللا تعاُف عنهما عن 

كىذا اٟتديث ضعيف عند أىل العلم ، ألنو من ركاية إٝتاعيل بن  ( اٟتائض كال اٞتنب شيئا من القرآفال تقرأ ) نو قاؿ أ النِب 
 عياش عن اٟتجازيُت ، كركايتو عنهم ضعيفة .

مثل  أك ر يوجب الرسل ، فهي كبعض أىل العلم قاسها على اٞتنب قاؿ : كما أف اٞتنب ال يقرأ فهي كذلك . ألف عليها حداثن 
 اٞتنب .



 ُُٔ 

كاٞتواب عن ىذا أف ىذا قياس غَت صحيح ، ألف حالة اٟتائض كالنفساء غَت حالة اٞتنب ، اٟتائض كالنفساء مدهتما تطوؿ 
كرٔتا شق عليهما ذلك كرٔتا نسيتا الكثَت من حفظهما للقرآف الكرٔف ، أما اٞتنب فمدتو يسَتة مىت فرغ من حاجتو اغتسل كقرأ ، 

ئض كالنفساء عليو ، كالصواب من قوِف العلماء أنو ال حرج على اٟتائض كالنفساء أف تقرأ ما ٖتفظاف من فبل ٬توز قياس اٟتا
القرآف ، كال حرج أف تقرأ اٟتائض كالنفساء آية الكرسي عند النـو ، كال حرج أف تقرأ ما تيسر من القرآف يف ٚتيع األكقات عن 

افعلي ما  )ا حاضت يف حجة الوداع قاؿ ٢تا عائشة ١ت ذا أمر النِب ظهر قلب ، ىذا ىو الصواب ، كىذا ىو األصل ، ك٢ت
 قراءة القرآف . كَف ينهها عن م (أال تطويف ابلبيت حىت تطهر يفعل اٟتاج غَت 

إ٪تا منعها من الطواؼ ؛ ألف الطواؼ   كمعلـو أف اـر يقرأ القرآف . فيدؿ ذلك على أنو ال حرج عليها يف قراءتو ؛ ألنو 
ة كىي ال تصلي كسكت عن القراءة ، فدؿ ذلك على أهنا غَت ٦تنوعة من القراءة كلو كانت القراءة ٦تنوعة لبينها لعائشة كالصبل

 كلرَتىا من النساء يف حجة الوداع كيف غَت حجة الوداع .
حىت ال  كاضحان  عامان  بياّنن للناس  كمعلـو أف كل بيت يف الرالب ال ٮتلو من اٟتائض كالنفساء ، فلو كانت ال تقرأ القرآف لبينو 

 .تطهر كقرأ  ٮتفى على أحد ، أما اٞتنب فإنو ال يقرأ القرآف ابلنص كمدتو يسَتة مىت فرغ
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ُُٕ نػىهيمىا ًإذىا أىتىى أىحىديكيٍم أىٍىلىوي، ُثيه أىرىادى أىٍف يػىعيودى فػىٍليػىتػىوى )  قىاؿى ضهٍأ بػىيػٍ

 .رىكىاهي ميٍسًلم ه ( كيضيوءنا 
 . (فىًإنهوي أىٍنشىطي لًٍلعىٍوًد  )زىادى اىٟتٍىاًكمي: 

----------------------- 
 ما حكم الوضوء ١تن أراد أف يعود للجماع ؟ 

 مستحب .
 ) فليتوضأ بينهما كضوءان ( . لقولو  
 ما الصارؼ عن الوجوب ؟ 

 ) فإنو أنشط للعود ( . قولو الصارؼ عن الوجوب :
 فهذا التعليل مشعر أبف القضية تتعلق أبمر ٮتص نشاط الرجل يف اٞتماع ، كليس معلق أبمر شرعي .

 اٟتكمة من ىذا الوضوء ؟ ما 
وتو ) فإنو أنشط للعود ( ألف اجملامع ٭تصل لو كسل كا٨تبلؿ ، كا١تاء يعيد إليو نشاطو كق يف ىذا أشارت إليو ركاية اٟتاكم اٟتكمة 

 كحيويتو .
 ىل يستحب أف يغتسل بُت اٞتماعُت ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف استحباب ذلك :
 ركاه أبو داكد  .(ٌن، كقاؿ: ىو أزكى كأطيب كأطهرطاؼ على نسائو ككاف يرتسل عند كل كاحدة منه أف النِب ٟتديث أنس : )

 ضعيف سندان كمتنان . لكن ىذا اٟتديث 

ن أَب رافع ، قاؿ ابن معُت ) صاٌف ( كىذا يفيد اعتبار حديثو كس ره ، كىا ىو ذا قد تفرد ٔتا يينكر أما السند ففيو عبد الرٛتن ب
 عليو ، فليس ىو ْتجة ، ككذلك فعمتو سلمى ٣تهولة ، قاؿ ابن القطاف : ال تعرؼ .

 كاحد ( .كاف يطوؼ على نسائو برسل   كأما نكارة ا١تنت : فهو ٥تالف ١تا ركاه مسلم عن أنس ) أف النِب 
 حديث أنس أصح من ىذا . –عقب إخراج حديث أَب رافع  –كلذا قاؿ أبو داكد 



 ُِٔ 

فيطوؼ على نسائو مث يصبح ٤ترمان ينضح طيبان (  كيعارضو أيضان حديث أـ ا١تؤمنُت عائشة قالت ) كنت أطٌيب رسوؿ هللا 
 متفق عليو .

 كبٌوب لو النسائي : الطواؼ على النساء يف غسل كاحد .
 عض الفوائد العامة من اٟتديث ؟اذكر ب 

o . عمـو اٟتديث يفيد أنو سواء أكانت اليت يريد العود إليها ىي ا١توطوءة أك الزكجة األخرل ٦تن عنده أكثر من كاحدة 
o  طوافو : ٭تتمل أنو كاف يرضاىن أك يرضا صاحبة النوبة . ) على القوؿ بوجوب القسم (  يف ليلة كاحدة. 

 م ليس كاجبان عليو فبل إشكاؿ .أما على القوؿ أبف القس
هىا قىالىٍت: -ُُٖ ، ًمٍن غىٍَتً أىٍف ٯتىىسه مىاءن  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   ) كىًلأٍلىٍربػىعىًة عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـي كىىيوى جينيبه كىىيوى ( يػىنىا

 .مىٍعليوؿ ه 
------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 كىو معلوؿ كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا . اٟتديث ضعيف كال يصح
 ما حكم نـو اٞتنب من غَت أف يتوضأ ؟ 

 جائز ، كاألفضل كا١تستحب أف يتوضأ ، كىو اثبت ابلسنة القولية كالفعلية .
 متفق عليو ( . : ٟتديث أف عمر بن ا٠تطاب قاؿ: )َي رسوؿ هللا، أيرقد أحدّن كىو جنب؟ قاؿ: نعم، إذا توضأ فلَتقدالقولية 

 ركاه مسلم  .(ب توضأ كضوءه للصبلة قبل أف يناـكاف إذا أراد أف يناـ كىو جن  أف رسوؿ هللا كما يف حديث عائشة )  كالفعلية :

 ما الصارؼ عن الوجوب ؟ 
 حديث الباب ) كقد تقدـ أنو ضعيف ( .-أ

 ركاه ابن حباف ) يتوضأ إف شاء ( . ٟتديث الباب أنو جاء يف ركاية  -ب
  حديث الباب ؟ما اٞتواب عن 

 اٞتواب :
 أنو حديث ضعيف ال يصح .-أ

 قاؿ بعضهم ٯتكن ٛتل قو٢تا ) من غَت أف ٯتس ماء ( على ماء الرسل ، أما الوضوء فثابت .-ب
 للوضوء لبياف اٞتواز . أف تركو -ج

 ما اٟتكمة من الوضوء للجنب قبل النـو ؟ 
 : أنو ٮتفف اٟتدث . قيل

 : أنو إحدل الطهارتُت . كقيل
 : أنو ينشط إُف العود أك إُف الرسل . يلكق
 
 
 



 ُّٔ 

هىا قىالىٍت: كىعىٍن عىاًئشىةى رىضً  -ُُٗ ٍيًو، ُثيه يػيٍفرًغي بًيىًميًنًو  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) يى اىَّللهي عىنػٍ ًإذىا ًاٍغتىسىلى ًمٍن اىٞتٍىنىابىًة يػىٍبدىأي فػىيػىٍغًسلي يىدى
ثى عىلىى ًِشىاًلًو، فػىيػىٍغًسلي فػىٍرجىوي، ُثيه  خيذي اىٍلمىاءى، فػىييٍدًخلي أىصىاًبعىوي يف أيصيوًؿ اىلشهٍعًر، ُثيه حىفىنى عىلىى رىٍأًسًو ثىالى ،   يػىتػىوىضهأي، ُثيه أيٍى حىفىنىاتو

 .ًلميٍسًلم و ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي  (ُثيه أىفىاضى عىلىى سىائًًر جىسىًدًه، ُثيه غىسىلى رًٍجلىٍيًو 
 ( .ُثيه أىفٍػرىغى عىلىى فػىٍرًجًو، فػىغىسىلىوي ًبًشمىاًلًو، ُثيه ضىرىبى هًبىا اىأٍلىٍرضى  )مىا يف حىًديًث مىٍيميونىةى: كى٢تىي  -َُِ

 ( .فىمىسىحىهىا اًبلتػُّرىاًب  )كىيف ًركىايىةو: 
تيوي اًبٍلًمٍنًديًل  )كىيف آًخرًًه:   . (فيضي اٍلمىاءى بًيىًدًه نػٍ كىجىعىلى يػى  -فػىرىدههي، كىًفيًو:  -ُثيه أىتػىيػٍ

-------- 
 أم : أراد االغتساؿ .( ًإذىا ًاٍغتىسىلى  )

 .غسل اٞتنابة على حديث عائشة :  قاؿ أٛتد

 .ىو أحسن حديث يركل يف الباب : كقاؿ ابن عبد الرب 
 . كاٞتنابة : إنزاؿ ا١تٍتأم : بسبب حدكث اٞتنابة لو ، من : للسببية ، ( ًمٍن اىٞتٍىنىابىًة )  

ٍيوً )   أم : كفيو ، كا١تراد قبل إدخا٢تم يف اإلّنء . ( فػىيػىٍغًسلي يىدى
 أم : يصب بيده اليمٌت على يده اليسرل .(  بًيىًميًنًو عىلىى ًِشىاًلوً ) 
 . لفظ مسلم ) مث يتوضأ كضوءه للصبلة ((  ُثيه يػىتػىوىضهأي  )

خيذي اىٍلمىاءى، فػىييٍدًخلي أىصى )  أم : يدخل أصابعو مفرقة يف أصوؿ شعره ، كىي أسافلو ٦تا يلي بشرة (  أيصيوًؿ اىلشهٍعرً ابًعىوي يف ُثيه أيٍى
 كيرطبو ، فيسهل مركر ا١تاء عليو كيف ركاية للًتمذم ) مث ييشرًٌب شعره ا١تاء ( .الرأس ، كإ٪تا فعل ذلك لييلٌُت الشعر 

 ٍفنة : ملء الكفُت .، كاٟت: أخذ ا١تاء بيديو ٚتيعان أم ( ُثيه حىفىنى عىلىى رىٍأًسًو  )
 . على بقية جسده .أم : (  أىفىاضى عىلىى سىائًًر جىسىًدهً ُثيه ) 
 أم : مسح بيده األرض كدلكها ليزيل ما عىًلقى بعد غسل الفرج .( ُثيه ضىرىبى هًبىا اىأٍلىٍرضى )  

تي )   ة ) فناكلتو خرقة فلم ييرًٍدىا ( أم : َف أيخذىا .أم : َف أيخذه ، كيف ركاي(  فػىرىدههي  –وي اًبٍلًمٍنًديًل ُثيه أىتػىيػٍ
 إىل كم قسم ينقسم الغسل من اٞتنابة ؟ 

 الرسل من اٞتنابة ينقسم إُف قسمُت :
 كالرسل اجملزئ .الرسل الكامل ا١تسنوف ، 

 اذكر صفة الغسل اجملزئ ؟ 
 أف ينوم ، مث يعمم بدنو اب١تاء مع ا١تضمضة كاالستنشاؽ .صفة الغسل اجملزئ : 

 كالدليل على أف ىذا ٣تزئ :
)    كاحدة صدؽ عليو أنو تطهر .كَف يذكر شيئان سول ذلك ، كمن عمم بدنو ابلرسل مرة ا ( كإف كنتم جنبان فاطهرك  قولو تعاُف )

 الشيخ ابن عثيمُت ( .
 ما حكم النية يف الغسل ؟ 

 شرط لصحة الطهارة ، فبل تصح الطهارة بدكهنا .
 .كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء 



 ُْٔ 

سىحيوا ًبريؤيكًسكيٍم كىأىٍرجيلىكيٍم ًإُفى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا قيٍمتيٍم ًإُفى الصَّبلًة فىاٍغًسليوا كيجيوىىكيٍم كىأىٍيًديىكيٍم ًإُفى اٍلمىرىاًفًق كىامٍ لقولو تعاُف )-أ
ٍعبػىٍُتً   ( . اٍلكى

مت القياـ للصبلة ، ففيو استحضار ١تعٌت القياـ ألجل الصبلة ، كىذا ىو ففي ىذه اآلية معٌت النية ، لقولو ) إذا قمتم ( أم : أرد
 معٌت النية .

) إ٪تا األعماؿ ابلنيات ( فهذا اٟتديث نص يف كجوب النية يف العبادات ، فقد أثبت أف العمل ال يكوف شرعيان   كلقولو -ب
 يتعلق بو ثواب أك عقاب إال ابلنية .

ط فيها من التحديد يف الرسبلت كا١ترسوالت كا١تاء ما  أف الطهارة اب١تاء عن اٟتدث-ج عبادة من العبادات الفعلية ، فقد اشًتي
 يثبت كوهنا عبادة .

 كالنية ٤تلها القلب كالتلفظ هبا بدعة .
 ما حكم التسمية قبل الغسل ؟ 

 ردة يف ذلك ال تصح .حكمها كحكم التسمية قبل الوضوء ، كقد سبق أف القوؿ ابستحباهبا فيو نظر ، كاألحاديث الوا
كلو كانت مشركعة ١تا أغفل  –كحديث عائشة كميمونة   –كأيضان أحاديث االغتساؿ من اٞتنابة ليس فيها ذكر التسمية 

 الصحابة ذكرىا .
 ما السنة يف ابتداء الغسل كقبل االستنجاء ؟ 

 أف يرسل كفيو ثبلاثن .

ٍيوً ًإذىا ًاٍغتىسى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًَّ ٟتديث عائشة )   أي فػىيػىٍرًسلي يىدى  ( . لى ًمٍن اىٞتٍىنىابىًة يػىٍبدى
 كىو يرتسل من اٞتنابة فرسل يديو ( ركاه البخارم . كعن ميمونة . قالت ) سًتت النِب 

 كيبدأ ابلكفُت ألهنما أداة غرؼ ا١تاء ، فينبري طهارهتما .
 ما السنة أف يفعل بعد غسل الكفُت ؟ 

 يرسل فرجو .
 ( . مثيَّ يػيٍفرًغي بًيىًميًنًو عىلىى مًشىالًًو، فػىيػىٍرًسلي فػىٍرجىوي  ) ... –ث الباب حدي –ٟتديث عائشة 

كىو يرتسل من اٞتنابة ، فرسل يديو ، مث صب بيمينو على مشالو ، فرسل فرجو كما  مونة قالت ) سًتت النِب يكٟتديث م
 أصابو ... ( ركاه البخارم .

 ما اٟتكمة من غسل الفرج قبل الغسل ؟ 
 زالة الذم عليو .إل -أ 
 ألف بتقدٔف غسلو ٭تصل األمن من مس فرجو يف أثناء الرسل . -ب 
 ىل غسل الفرج مستحب مطلقان أـ إذا كاف فيو أذل ؟ 

 قيل : إف َف يكن ىناؾ أذل فبل حاجة إُف غسل فرجو .
 كىذا مذىب الشافعية .

 ن أذل ( .ٟتديث ميمونة ) ... ، مث صب بيمينو على مشالو ، فرسل فرجو كما أصابو م
 كقيل : مستحب مطلقان .

 كىذا مذىب اٟتنفية .



 ُٔٓ 

 ماذا يستحب بعد غسل الفرج ؟ 
 يستحب  غسل اليد ٔتنظف عقب االستنجاء هبا ، كأف يدلكها ابألرض ، أك الًتاب ، أك الصابوف .

 ٟتديث ميمونة : ) ... مث أفرغ على فرجو كغسلو بشمالو ، مث ضرب هبا األرض ( .
 ل االغتساؿ ؟ما حكم الوضوء قب 

 سنة ، كىو مذىب ٚتاىَت العلماء كاختيار ابن حـز .

 ٟتديث عائشة قالت : ) ... مث يتوضأ ... ( .
  قبل االغتساؿ ؟) غسل أعضاء الوضوء ( ما اٟتكمة من تقدمي الوضوء 
 إ٪تا قدـ غسل أعضاء الوضوء تشريفان ٢تا ، كلتحصل لو صورة الطهارتُت الصررل كالك رل . 
 لوضوء الذم قبل الغسل ، ىل يشرع أف يكوف كضوءان كامالن مع غسل القدمُت ، أـ يتوضأ كال يغسل قدميو يف ىذا ا

 بل يؤخر٫تا إىل األخَت ؟
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : يتوضأ كضوءه كامبلن مع رجليو . القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب .

 ء .ألف ىذا ىو ا١تتبادر عند إطبلؽ لفظ الوضو 
 : أنو يستحب أتخَت غسل الرجلُت يف الرسل . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 ٟتديث ميمونة  ) ... مث أفاض على رأسو ، مث غسل سائر جسده ، مث تنحى فرسل رجليو ... ( .

 أنو يتوضأ كضوءان كامبلن مع الرجلُت . كالصحيح
 .للجنابة على سبيل الدكاـ  غسل النِب ، ألف عائشة ذكرت  ألف ىذا الرالب من فعل الرسوؿ 

 كأما حديث ميمونة فيحمل أف ذلك كاف ٟتاجة ، كما لو كانت األرض رطبة ، ألنو لو غسلهما لتلوثت رجبله ابلطُت .
 كىذا مذىب مالك .

 ماذا يفعل بعد الوضوء ؟ 
 يستحب أف ٮتلل شعر رأسو . 

  أصوؿ الشعر ... ( .ٟتديث عائشة : ) ... مث أيخذ ا١تاء فيدخل أصابعو يف
 ما صفة التاليل ؟ 

 صفتو : أف يدخل األصابع فيما بُت أجزاء الشعر .
 ما فائدة التاليل : 

 قاؿ ابن ا١تلقن : للتخليل ثبلث فوائد :
 تسهيل إيصاؿ ا١تاء إُف الشعر كالبشرة . األكىل :

 مباشرة الشعر ابليد ليحصل تعميمو . اثنيان :

 شية أف ييصيب بصبو دفعة آفة يف رأسو .أتنيس البشرة ، خ اثلثها :

 ماذا يفعل بعد التاليل ؟ 
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 ٭تثي على رأسو ثبلث حثيات .

 ٟتديث عائشة : ) ... مث حفن على رأسو ثبلث حفنات ... ( .
 ىل يستحب التثليث يف بقية البدف كالرأس ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ف ثبلاثن .: أنو يستحب غسل البد القوؿ األكؿ

 كبو قاؿ أبو حنيفة كالشافعي كأٛتد .
 قياسان على الوضوء ، فإذا استحب التكرار يف الوضوء فالرسل أكُف . -أ

 كقياسان على غسل الرأس ، فكما ثبت تثليث غسل الرأس يف الرسل فكذلك البدف كال فرؽ . -ب
 : ال يستحب ذلك ، بل االقتصار على مرة كاحدة . القوؿ الثاين

 ة .يقاؿ مالك ، كاختاره ابن تيم كبو
 ( . مثيَّ أىفىاضى عىلىى سىائًًر جىسىًدهً  . ..لقولو عائشة كفيو )
أفاض ا١تاء على جسده كلو كَف يكرره عليو ، فدؿ على أف التكرار يف غسل البدف غَت مشركع ، كىذا ىو  كجو الداللة : أنو 

 الصحيح .
 ماذا يفعل بعد ذلك ؟ 

 ف يبدأ بشقو األٯتن .يستحب لو بعد ذلك أ

إذا اغتسل من اٞتنابة دعا بشيء من اٟتبلب ، فأخذ بكفيو مث بدأ بشق رأسو  ٟتديث عائشة قالت : ) كاف رسوؿ هللا 
 اٟتبلب : إّنء يسع قدر حلب ّنقة .  متفق عليو األٯتن مث األيسر ( . 

 مث يعمم جسده اب١تاء .

 ... ( . ٟتديث عائشة : ) ... مث أفاض على سائر جسده
 كيف ركاية : ) مث غسل سائر جسده ( .

 ىذه صفة الرسل الكامل ا١تسنوف .
 ما حكم تنشيف األعضاء بعد الوضوء أك الغسل ؟ 

 مكركه . قيل :
تيوي اًبٍلًمٍنًديًل  ...)  –ميمونة  -ٟتديث الباب    .( كىجىعىلى يػىنػٍفيضي اٍلمىاءى بًيىًدًه  -فػىرىدَّهي، كىًفيًو:  -مثيَّ أىتػىيػٍ

 كيف ركاية ) ... قالت : فأتيتيوي ًٓتٍرقىةو فلم ييرًٍدىا ، فجعل ينقض ا١تاء بيده ( ركاه البخارم .
 مستحب . كقيل :

 خرقة ينشف هبا بعد الوضوء ( ركاه الًتمذم كىو ضعيف . ٟتديث عائشة قالت ) كاف لرسوؿ -أ
 .كجهو( ركاه ابن ماجو، كىو ضعيففمسح هبا  ،وتوضأ فقلب جبة صوؼ كانت علي أف رسوؿ هللا كٟتديث سلماف ) -ب
 كانت لو خرقة ينشف هبا بعد الوضوء ( ركاه البيهقي .  كٟتديث أَب بكر الصديق ) أف النِب  -ج

 يف ىذا الباب شيء . ككل ىذه األحاديث ال يثبت منها شيء ، كقد قاؿ الًتمذم : ال يصح عن النِب 
 أنو جائز ) يعٍت مباح ( . كالراجح

 ركاه ابن ا١تنذر صح عن أنس  ) أنو كاف ٯتسح كجهو اب١تنديل بعد الوضوء ( .  كقد
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الى أبىٍسى بًتػىٍنًشيًف أىٍعضىائًًو اًبٍلًمٍنًديًل ًمٍن بػىلىًل اٍلويضيوًء كىاٍلريٍسًل ؛ كىو ا١تنقوؿ عن اإلماـ أٛتد ،  ) ا١ترٍت ( قاؿ ابن قدامو رٛتو هللا يف
بػىٍعدى اٍلويضيوًء عن عيٍثمىاف كىاٟتٍىسىن ٍبن عىًليٌو كىأىنىس ، كىكىًثَتو ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، كىو األصح ، ألف األصل  كقد ريًكمى أىٍخذي اٍلًمٍنًديلً 

 ة .اإلابح

 . تنشيف األعضاء ال أبس بو ؛ ألف  :  فأجاب كقد سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء
 ل فيما عدا العبادات من العقود كاألفعاؿ كاألعياف اٟتل كاإلابحة حىت يقود دليل على ا١تنع .األصل عدـ ا١تنع ، كاألص

اغتسل ، قالت : فأتيتو اب١تنديل فرده كجعل  فإف قاؿ قائل : كيف ٕتيب عن حديث ميمونة اهنع هللا يضر ، حينما ذكرت أف النِب 
 ينفض ا١تاء بيده ؟

قضية عىٍُت ٖتتمل عدة أمور : إما ألنو لسبب يف ا١تنديل ، أك لعدـ نظافتو ، أك ٮتشى أف  فاٞتواب : أف ىذا الفعل من النِب 
فهناؾ احتماالت كلكن إتياهنا اب١تنديل قد يكوف دليبلن على أف من عادتو أف ينشف ،  ١تاء ، كبللو اب١تاء غَت مناسبيبلو اب

 ( . ابن عثيمُت٣تموع فتاكل ) و .                عضاءه ، كإال ١تا أتت بأ
 ماذا نستفيد من قو٢تا ) كجعل ينفض ا١تاء بيديو ( ؟ 

 جواز نفض اليدين من ماء الرسل .نستفيد 

 ضعيف كأما حديث  ) ال تنفضوا أيديكم يف الوضوء فإهنا مراكح الشيطاف ( . 
، وضاء يف الرسل، كالوضوء مثلكىذا اٟتديث دليل على جواز نفض ا١تاء عن األع (ـعمدة األحكا)قاؿ ابن دقيق العيد يف شرح 

ف ال يقاـك ىذا حديث ضعي ف (نفضوا أيديكم فإهنا مراكح الشيطاالتد ) كىو ما كر  -كما استدؿ بو على كراىة النفض 
 .  ) إحكاـ األحكاـ ( .الصحيح 

حديث ضعيف، كمن  فهو ف (ال تنفضوا أيديكم يف الوضوء فإهنا مراكح الشيطا)  عن النِب  أَب ىريرة من ركاية  ديثاٟت
العلم بنكارة ىذا  أىل العلم من صرح بوضعو، كيف إسناده البخًتم بن عبيد كىو متهم بوضع اٟتديث، كقد حكم ٚتاعة من أىل

 حامت الرازم، كابن عدم، كالذىِب. م : أبو اٟتديث، منه
َف يكن صاٟتان ألف  -حديث ميمونة يعٍت-كلو َف يعارضو ىذا اٟتديث الصحيح م ( فتح البار ) يف لذا قاؿ اٟتافظ بن حجر 

 ٭تتج بو.
هىا قىالىٍت:  -ُُِ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ًإيٌنً ًاٍمرىأىةه أىشيدُّ شىٍعرى رىٍأًسي، أىفىأىنٍػقيضيوي ًلغيٍسًل اىٞتٍىنىابىًة؟ كىيف  )كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ قػيٍلتي

: ًركى  ثػىيىاتو الى ايىةو: كىاٟتٍىٍيضىًة؟ فػىقىاؿى ثى حى  م .رىكىاهي ميٍسلً  (  ، ًإ٪تهىا يىٍكًفيًك أىٍف ٖتىًٍثي عىلىى رىٍأًسًك ثىالى
--------- 

 . أم : أيٍحًكمي ( أىشيدُّ ) 
لفظ مسلم ) ضىٍفر رأسي ( ككأف ا١تصنف ركاه اب١تعٌت ، كمعناه : أيٍحًكم فتل شعرم ، قاؿ النوكم : ىو بفتح (  شىٍعرى رىٍأًسي) 

 اف الفاء ، ىذا ىو ا١تشهور ا١تعركؼ يف ركاية اٟتديث ، كا١تستفيض عند ادثُت كالفقهاء .الضاد كإسك
 نقض اٟتبل أك الشعر : حل عقده .(  أىفىأىنٍػقيضيوي ) 
 أم : ألجل االغتساؿ من اٞتنابة ، كىي إ٪تا سألت عن الوجوب ، أم : ىل ٬تب علٌي نقضو أـ ال ؟؟ (  ًلغيٍسًل اىٞتٍىنىابىةً ) 

 أم : ال ٬تب عليك ذلك . ( الى اؿ : ) ق
زيًك ، كالكاؼ مكسورة ، ألف ا٠تطاب للمؤنث .(  ًإ٪تهىا يىٍكًفيكً  )  أم : ٬تى
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 . اٟتثيي : الرمي ،  كا١تراد بو ىنا الصب( أىٍف ٖتىًٍثي  )
  لغسل اٞتنابة ؟ىل ٬تب على ا١ترأة نقض شعر رأسها 

 ال ٬تب .
 ال القليل .كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء كَف ٮتالف إ

 ديث الباب .ٟت-أ

عن الرسل ) مع كثرة استعما٢تن للظفر ( فلم أيمر إحداىن أبف ٖتل قركف  ككرد عن عدد من النساء أهنٌن سألن رسوؿ هللا 
 رأسها .

عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عىٍمروك أيىٍميري  )  بػىلىغى عىاًئشىةى أىفَّ كقد أنكرت عائشة على ابن عمرك قولو فيما ركاه مسلم من طريق عيبػىٍيًد ٍبًن عيمىٍَتو قىاؿى 
ا اٍغتىسىٍلنى أىٍف يػىنػٍقيٍضنى ريءيكسىهينَّ أىفىبلى أيىٍمرىنَّ النًٌسىاءى ًإذىا اٍغتىسىٍلنى أىٍف يػىنػٍقيٍضنى ريءيكسىهينَّ فػىقىالىٍت َيى عىجىبنا اًلٍبًن عىٍمروك ىىذىا أيىٍميري النًٌسىاءى ًإذى 

ثى ًإفٍػرىاغىات ( . لىقىٍد كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىّنى كىرىسيوؿي اَّللًَّ  أىٍف ٭تىًٍلٍقنى ريءيكسىهينَّ  ءو كىاًحدو كىالى أىزًيدي عىلىى أىٍف أيٍفرًغى عىلىى رىٍأًسي ثىبلى  ًمٍن ًإّنى
ا يىديٌؿ عىلىى أىنَّوي لىٍيسى عىلىى اٍلمىٍرأىة أىفَّ ن (: هتذيب السن )يف  قاؿ ابن القيم ا  حىًديث أيٌـً سىلىمىةى ىىذى تػىنػٍقيض شىٍعرىىا لًريٍسًل اٞتٍىنىابىة ، كىىىذى

 ٍعلىم ٢تىيمىا ميوىاًفق . تػىنػٍقيضوي ، كىال يػي اًتًٌفىاؽ ًمٍن أىٍىل اٍلًعٍلم ، ًإال مىا ٭تيٍكىى عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروك كىًإبٍػرىاًىيمى النَّخىًعيًٌ أىنػَّهيمىا قىاال
كعندما يرتسلن من اٞتنابة ال  -أم : يضفرهنا  - : بعض النساء لدينا ٯتشطن شعورىن سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز رٛتو هللا

 تفك ا١ترأة ضفائرىا ، فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أف ا١تاء َف يصل إُف كل منابت شعرىا . أفيدكّن أفادكم هللا . 
عن ذلك فقالت : ًإٌٓفً اٍمرىأىةه أىشيدُّ ضىٍفرى رىٍأًسي  ت النِب فأجاب : إذا أفاضت ا١ترأة على رأسها كفى ؛ ألف أـ سلمة اهنع هللا يضر سأل

ثػىيىاتو ، مثيَّ تيفً  يًضُتى عىلىٍيًك اٍلمىاءى فػىتىٍطهيرًينى . أخرجو فىأىنٍػقيضيوي لًريٍسًل اٞتٍىنىابىًة ؟ قىاؿى : ال ، ًإ٪تَّىا يىٍكًفيًك أىٍف ٖتىًٍثي عىلىى رىٍأًسًك ثىبلثى حى
 حو . اإلماـ مسلم يف صحي

 ( ز٣تموع فتاكل الشيخ ابن اب)ح. ؛ ٢تذا اٟتديث الصحييات كفاىا ذلك كال حاجة إُف نقضوفإذا حثت ا١ترأة على رأسها ا١تاء ثبلث حث

 ىل ٬تب على ا١ترأة أف تنقض شعرىا للغسل من اٟتيض ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 من اٟتيض .: ٬تب عليها أف تنقضو للرسل  القوؿ األكؿ
 كىذا ىو ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة كىو قوؿ الظاىرية كاختيار ابن القيم .

ٍعتي صىًفيَّةى ٖتيىدًٌثي عىٍن عىاًئشىةى )أىفَّ أىٍٝتىاءى سىأىلىٍت ا -أ : ٝتًى عىٍن غيٍسًل  لنًَِّبَّ ما ركاه مسلم من طريق إبراىيم ٍبًن اٍلميهىاًجًر قىاؿى
: أتىٍ  ليغى خيذي ًإٍحدىاكينَّ مىاءىىىا كىًسٍدرىتػىهىا فػىتىطىهَّري فػىتيٍحًسني الطُّهيورى مثيَّ اٍلمىًحيًض فػىقىاؿى تىصيبُّ عىلىى رىٍأًسهىا فػىتىٍدليكيوي دىٍلكنا شىًديدنا حىىته تػىبػٍ

، فػىقىالىٍت أىٍٝتىاءي: كىكىٍيفى تىطىهَّري هًبىا؟ فػىقىاؿى سيٍبحىافى اَّللًَّ تىطىهَّرًينى مثيَّ تىصيبُّ عىلىيػٍهىا اٍلمىاءى مثيَّ أتىٍخيذي ًفٍرصىةن ٦تيىسَّكىةن فػىتىطىهَّري هًبىا شيؤيكفى رىٍأًسهىا
، كىسىأىلىٍتوي عىٍن غيٍسًل اٞتٍىنىابىًة فػىقى  : أتىٍخيذي مىاءن فػىتىطىهَّري فػىتيٍحًسني هًبىا، فػىقىالىٍت عىاًئشىةي: كىأىنػَّهىا ٗتيًٍفي ذىًلكى تػىتػىبًَّعُتى أىثػىرى الدَّـً الطُّهيورى أك تػيٍبًلغي اؿى

ليغى شيؤيكفى رىٍأًسهىا مثيَّ تيًفيضي عىلىيػٍهىا اٍلمىاءى ( اٟت  ديث .الطُّهيورى مثيَّ تىصيبُّ عىلىى رىٍأًسهىا فػىتىٍدليكيوي حىىتَّ تػىبػٍ
 اٟتيض كاٞتنابة يف: كىذا دليل أنو ال يكتفى فيو ٔتجرد إفاضة ا١تاء كرسل اٞتنابة ... ففرؽ بُت غسل  قاؿ ابن القيم رٛتو هللا

 و .ك٢تذا أمر فيو ابلسدر ا١تتضمن لنقض ،كجعل غسل اٟتيض أكثر ،ىذا اٟتديث

عاـ حجة الوداع فأىللت بعمرة كَف أكن سقت  خرجنا مع النِب . قالت ) ما ركاه مسلم من طريق عركة عن عائشة -ب
فأمرىا  بنقض رأسها ( ،  ي كأمسكي عن العمرةانقضي رأسك كامتشطقاؿ ٢تا حُت حاضت :  أنو : ...اٟتديث كفيو ا٢تدم 

 كىي ترتسل من اٟتيض . 



 ُٔٗ 

إال أنو عفي عنو يف غسل اٞتنابة لتكرره ككقوع ا١تشقة الشديدة يف  ،أف األصل  نقض الشعر لتيقن كصوؿ ا١تاء إُف ما ٖتتو -ج
 ٓتبلؼ غسل اٟتيض فإنو  يف الشهر مرة .  ،نقضو

 غسل اٟتيض . أنو ال ٬تب نقضو يف القوؿ الثاين :
كاختاره الشوكآف كالسعدم كدمحم  ،ابن قدامة كصاحب الشرح الكبَت ابن أَب عمر ىذا القوؿ اختاركىذا قوؿ ٚتهور العلماء ، 

 م .بن إبراىي
:  ٟتديث الباب ) -أ لذكره ألنو ال ٬توز  النقض كاجبان كلو كاف ال ... ( ، أىفىأىنٍػقيضيوي لًريٍسًل اىٞتٍىنىابىًة؟ كىيف رًكىايىةو: كىاٟتٍىٍيضىًة؟ فػىقىاؿى

 أتخَت البياف عن كقت اٟتاجة .

 . ى أف تفرغ على رأسها ثبلث فراغاتكأهنا ال تزيد عل، ك١تا كرد يف إنكار عائشة على ابن عمرك يف غسلها مع رسوؿ هللا -ب
 كألنو موضع من البدف فاستول فيو اٟتيض كاٞتنابة كسائر البدف .  -ج

 اجح .الر كىذا القوؿ ىو 
كالصحيح أنو ال ٬تب عليها نقضو يف غسل اٟتيض ، ١تا ركد يف بعض ركاَيت أـ سلمة عند مسلم أهنا  : قاؿ الشيخ ابن ابز

: ) إٓف امرأة أشد ظفر رأسي ، أفأنقضو للحيض كاٞتنابة ؟ قاؿ : ال ( ، كمذىب اٞتمهور أنو إذا كصل ا١تاء إُف  قالت للنِب 
 ن غَت نقض ، َف ٬تب النقض .ٚتيع شعرىا ظاىره كابطنو م

 ما اٟتكمة من التفريق بُت اٞتنابة كاٟتيض عند من يقوؿ بو ؟ 
اٟتكمة : أف األصل كجوب نقض الشعر ، ليتحقق كصوؿ ا١تاء إُف ما ٬تب غسلو ، فعفي عنو يف غسل اٞتنابة ، ألنو يكثر 

 قضو ، فيبقى على مقتضى األصل ، كىو الوجوب .فيشق ذلك فيو ، ٓتبلؼ اٟتيض فالرالب أنو يف الشهر مرة فبل مشقة يف ن
  كىل للرجل نفس اٟتكم إذا ضٌفر شعره ؟ 

 و .كإ٪تا خصت ا١ترأة ابلذكر ألف العادة اختصاصها بكثرة الشعر كتوفَته كتطويل، قاؿ ابن قدامة : كالرجل كا١ترأة يف ىذا سواء
هىا قىالىٍت: قىا -ُِِ رىكىاهي أىبيو دىاكيدى،  (ًإيٌنً الى أيًحلُّ اىٍلمىٍسًجدى ًٟتىاًئضو كىالى جينيبه )  ؿى رىسيوؿي اىَّللًه كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

 .كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة ى 
--------- 

  ديث ؟اٟتما صحة 
 اٟتديث ٥تتلف فيو .

 صححو ابن خزٯتة كابن القطاف كالزيلعي كالشوكآف كالشيخ ابن ابز .
 .إنو ابطل :  كقاؿ ابن حـز: البيهقي ،  كضعفو آخركف
 .عندىا عجائب :  قاؿ الباارمفيو جسرة ، 

 ما حكم مكث اٟتائض يف ا١تسجد ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ا١تنع من ذلك . القوؿ األكؿ
 مالك كالشافعي كأَب حنيفة . كىذا مذىب اٞتمهور ،

 ٟتديث الباب .-أ



 َُٕ 

: إف حيضتك ليست  قاؿ ٢تا : ) ّنكليٍت ا٠تمرة يف ا١تسجد ، فقالت : إٓف حائض ، فقاؿ  ف النِب كحديث عائشة أ-ب
 ركاه مسلم يف يدؾ ( . 

 كجو الداللة من كجهُت :
 على كبلمها . كأقرىا النِب ،  قو٢تا ) إٓف حائض ( ىذا دليل على أنو كاف معركفان أف اٟتائض ال ٘تكث يف ا١تسجد أكالن :
كيدؾ ليس فيها  ٢تا ) إف حيضتك ليست يف يدؾ ( يعٍت إف يدؾ فقط اليت ستدخل ا١تسجد كليس كلك، يف قولو  : اثنيان 

 ك .كل  ؼحيض ٓتبل
ىذا على القوؿ أبف مصلى العيد مسجد كىو اختيار الشيخ )  أمر النساء اب٠تركج لصبلة العيد ، كأمر اٟتيض أف يعتزلن ا١تصلى . كألف النِب  -ج

 ُت ( .ابن عثيم

 ( .تىًسليوا ال تػىٍقرىبيوا الصَّبلةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل حىىتَّ تػىٍعلىميوا مىا تػىقيوليوفى كىال جينيبان ًإالَّ عىابًرًم سىًبيلو حىىتَّ تػىرٍ كلقولو تعاُف ) ك -د
 تكوف عابر سبيل .ال تقربوا الصبلة كأنتم ٣تنبوف ، يعٍت : ال تصلي كأنت جنب حىت ترتسل إال أف  قيل يف معٌت اآلية :

: ال تقربوا ا١تساجد كأنتم جنب إال عابرم سبيل ، كىذا الثآف رجحو ابن  عٌت: ال تقربوا مواضع الصبلة نفسها ٣تنبوف ،كا١ت كقيل
 جرير كالشوكآف .

 : ٬توز للحائض ا١تكث يف ا١تسجد . القوؿ الثاين
 كا١تزٓف من الشافعية . كىذا مذىب الظاىرية ، 

 . لعدـ الدليل-أ

 كٟتديث ا١ترأة السوداء اليت كاف ٢تا خباء يف ا١تسجد . -ب

عن عائشة  ) أف كليدة كانت سوداء ٟتي من العرب فاعتقوىا فكانت معهم ، قالت : فخرجت صبٌية ٢تم عليها كشاح أٛتر من 
لتمسوه فلم ٬تدكه ، قالت : سيور ، قالت : فوضعتو أك كقع منها فمرت بو حدٌَية كىو ملقىن فحسبتو ٟتمان فخطفتو ، قالت : فا

قالت : فوقع فاهتموٓف بو ، قالت : فطفقوا يفتشوف حىت فتشوا قبلها ، قالت : كهللا إٓف لقائمة معهم إذ مرت اٟتدَية فألقتو ، 
فأسلمت ،  : فجاءت إُف رسوؿ هللا زعمتم كأّن منو بريئة كىو ذا ىو، قالت : ىذا الذم اهتمتموٓف بوبينهم ، قالت: فقلت

 ركاه البخارم الت : فكانت ٢تا خباء يف ا١تسجد أك حفش ... ( . ق

 القوؿ األكؿ . كالراجح

 ماذا أجاب أصحاب القوؿ الثاين القائلُت ابٞتواز عن أدلة أصحاب القوؿ األكؿ القائلُت ابلتحرمي ؟ 
 أجابوا :

كقاؿ ابن رشد : ابن حـز : إنو ابطل، د قاؿ ، كق)إٓف ال أحل ا١تسجد ٟتائض ....( فبل يثبت كىو ضعيفأما حديث عائشة 
 ىو حديث غَت اثبت عند أىل اٟتديث .

) إف حيضتًك  كأما حديث عائشة الثآف ) ّنكليٍت ا٠تيمرة ... ( قالوا : ىذا دليل للجواز على دخوؿ اٟتائض ا١تسجد لقولو 
 ليست يف يدؾ ( .

 عنو من كجهُت :ب أمر اٟتٌيض أف يعتزلن ا١تصلى ، فاٞتوا كأما حديث أف النِب 
ا١تصلى الذم يصلى فيو، لئبل  أف ا١تراد اب١تصلى ىو ا١تكاف الذم يصلى فيو كليس ىو ا١تسجد، فتكوف اٟتائض ّنئية عن األكؿ :

 ك .تضايق ا١تصليات كتشوش عليهن، ك٨تو ذل
 أف ا١تراد اعتزاؿ الصبلة كما يف ركاية ١تسلم ) فليعتزلن الصبلة ( . كالثاين :



 ُُٕ 

 حائض عبور ا١تسجد ؟ىل ٬توز لل 
 نعم ٬توز إذا أمنت تلويث ا١تسجد .

: إف حيضتك  ّنكليٍت ا٠تمرة يف ا١تسجد ، فقالت : إٓف حائض ، فقاؿ قاؿ ٢تا  ٟتديث عائشة السابق ) أف الرسوؿ 
 ليست يف يدؾ ( 

 ميصلَّى ا١تدرسة ا١تعد لصبلة الظهر فقط ، ىل ٬توز للحائض دخولو ؟ ما حكم
ارس ليس يف حكم ا١تسجد ، بل ىو مصلى ، كليس كل مكاف تقاـ فيو الصبلة يعت ر مسجدان ، فا١تسجد ىو : ما صلى يف ا١تدا١ت

 أعد للصبلة على سبيل العمـو كىيئ كبٍت .
 كأما ٣ترد أف يتخذ مكاّنن يصلى فيو فهذا ال ٬تعلو مسجدان .

 ح ( .لقاء الباب ا١تفتو )  و .مصلى ا١تدرسة ك٘تكث في كعلى ىذا ؛ فيجوز للمرأة اٟتائض أف تدخل
هىا قىالىٍت:  -ُِّ ءو كىاًحدو، ٗتىٍتىًلفي أىٍيًدينىا ًفيًو ًمنى اىٞتٍىنىابىًة  كيٍنتي أىٍغتىًسلي أىانى كىرىسيوؿي اىَّللًه   )كىعىنػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (ًمٍن ًإانى

 ي .زىادى ًاٍبني ًحبهافى: كىتػىٍلتىقً 
----------- 

، ده كيررؼ من اإلّنء بعد يد اآلخر، كا١تراد بذلك أف يدخل كل كاحد منهما ياالختبلؼ ضد االتفاؽفيو (  ًدينىاٗتىٍتىًلفي أىيٍ ) 
 .فيكوف كل كاحد منهما اغتسل بفضلة اآلخر 

 ( أم : بسبب اٞتنابة ، كىذه اللفظة ) من اٞتنابة ( عند مسلم دكف البخارم . ًمنى اىٞتٍىنىابىةً ) 
 ٚتيعان ؟ما حكم اغتساؿ الزكجُت  

 جائز .
 فأما غسل الرجل كا١ترأة ككضوء٫تا ٚتيعان فبل اختبلؼ فيو . قاؿ الشوكاين :

 على جواز ذلك : ةكمن األدل
 حديث الباب ، كيف لفظ للبخارم : ) من إّنء كاحد نرًتؼ منو ٚتيعان ( .-أ

 متفق عليو( . من إّنء كاحد من اٞتنابة  كعن أـ سلمة قالت ) كنت أغتسل أّن كرسوؿ هللا -ب

 ركاه مسلم .( كبينو كاحػد فيبادرٓف حىت أقوؿ: دع ِف دع ِفمن إّنء بيٍت كنت أغتسل أّن كرسوؿ هللا ) كعن عائشة قالت  -ج

 ٚتيعان ( . ) كاف الرجاؿ كالنساء يتوضؤكف يف زماف رسوؿ هللا قاؿ  كعن ابن عمر -د
 ندِف فيو أيدينا ( . زاد ابن ماجو ) من إّنء كاحد ( ، كزاد أبو داكد )

كأصحابو يتطهركف كالنساء  اٞتميع ضد ا١تفًتؽ ، كقد كقع مصرحان بوحدة اإلّنء يف صحيح ابن خزٯتة يف ىذا اٟتديث عن ابن عمر أنو أبصر النِب  ( ٚتيعان ) 
 معهم من إّنء كاحد كلهم يتطهر بو .

 كاف الرجاؿ كالنساء يتوضؤكف يف زماف رسوؿ هللا( ما معٌت قولو  ؟ ) ٚتيعان 
 أف يقاؿ ىذا قبل نزكؿ اٟتجاب .-أ

 أف ا١تقصود ) الرجاؿ كالنساء ( يعٍت األزكاج مع أزكاجهم ، أك ااـر مع ٤تارمهم .-ب
 ىل ٬توز للزكج أف ينظر إىل عورة امرأتو ؟ 

 نعم ، ٬توز لكل من الزكجُت أف ينظر إُف عورة اآلخر .
 ٟتديث الباب . -أ



 ُِٕ 

 ) احفظ عورتك إال من زكجتك أك ما ملكت ٯتينك ( ركاه أبو داكد . اـ . قاؿ : قاؿ كٟتديث حكيم بن حز  -ب
 قط ( فهو ضعيف ال يصح ؟ كأما حديث عائشة ) ما رأيت عورة رسوؿ هللا 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُِْ ، كىأىنٍػقيوا اىٍلبىشىرى ًإفه ٖتىٍتى كيلًٌ شىٍعرىةو جىنىابىةن، فىاٍغًسلي )  قىاؿى رىكىاهي أىبيو  (وا اىلشهٍعرى
ًٍمًذمُّ كىضىعهفىاه ي   دىاكيدى، كىاىلًتًٌ

 ؿ .ويهي، كىًفيًو رىاكو ٣تىٍهيو كىأًلىٍٛتىدى عىٍن عىاًئشىةى ٨تىٍ  -ُِٓ
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 .كىو ضعيف  اٟتديث ضعيف كما قاؿ ا١تصنف ، ألف فيو اٟتارث بن كجيو حديثو منكر

 ضعف اٟتديث : أبو داكد كالًتمذم كالشافعي كالبخارم . كقد
 ) َي عائشة ! أما علمًت أف على كل شعرة جنابة ( فهو أيضان ضعيف . كأما حديث عائشة قالت : قاؿ ِف رسوؿ هللا 

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 يدؿ على كجوب الرسل من اٞتنابة كالتأكيد فيو .-أ

 ى كجوب تعميم اٞتسم اب١تاء .كيدؿ أيضان عل-ب
 .كاٟتديث يدؿ على أنو ٬تب غسل ٚتيع البدف يف اٞتنابة كال يعفى عن شيء منو ، قيل كىو إٚتاع :  قاؿ الصنعاين

 كجوب تركية أصوؿ الشعر كإيصاؿ ا١تاء إُف ما ٖتتها من البشرة .كيدؿ أيضان على -ج
  ) ما معٌت قولو ) إف ٖتت كل شعرة جنابة 

 ٭تمل على ظاىره ، فيكوف معناه : إف كل شعرة ٖتتها جزء لطيف من البدف ٟتقتو اٞتنابة .٭تتمل أف 
 ك٭تتمل أف ٭تمل على ا١تبالرة .



 ُّٕ 

 باب التيمم
 التيمم لرة : القصد ، يقاؿ : تيمم الشيء كٯتٌمو ، أم : قصده .

 التعبد  بقصد الصعيد الطيب ١تسح الوجو كاليدين .كشرعان : 
 ذه األمة كما سيأيت يف اٟتديث إف شاء هللا .كىو من خصائص ى

 كىو مشركع عند فقد ا١تاء أك العجز عن استعمالو كما سيأيت إف شاء هللا .
هيمىا; أىفه اىلنهيبه  -ُِٔ نيًصٍرتي اًبلرٍُّعًب  أيٍعًطيتي ٜتىٍسنا ملٍى يػيٍعطىهينه أىحىده قػىٍبًلي: ) قىاؿى  عىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ةي فػىٍلييصىلًٌ مىًسَتىةى شىٍهرو، كىجيًعلىٍت ًل اىأٍلىٍرضي مىٍسًجدنا كىطىهيورنا، فىأىٯتُّىا رىجيلو أىٍدرى  ٍتوي اىلصهالى  ( .كىذىكىرى اىٟتٍىًديث ى  ،كى
------------------ 

 ل اٟتصر .أم : أعطآف هللا ٜتس خصاؿ ، كىذا ليس على سبي( أيٍعًطيتي ٜتىٍسنا ) 
ٍ يػيٍعطىهينه أىحىده قػىٍبًلي)   ( . كيف ركاية للبخارم كمسلم ) أحد من األنبياء(  ملى
 الرعب : ا٠توؼ كالذعر ، كا١تراد ىنا : حصوؿ ا٠توؼ كالوجل يف قلوب األعداء . (نيًصٍرتي اًبلرٍُّعًب  )

 كلو كاف بينو كبينو مسافة شهر .أم : مسافة شهر ، كا١تعٌت : أف عدكه مرعوب منو (  مىًسَتىةى شىٍهرو ) 
أم : صٌَت هللا ِف ٚتيع األرض مكاّنن للسجود ، أم : للصبلة ، ٓتبلؼ األمم السابقة فإهنم ال ( كىجيًعلىٍت ًل اىأٍلىٍرضي مىٍسًجدنا ) 

 يصلوف إال يف أماكن معينة كالكنائس .
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

األىٍرضي  نيًصٍرتي اًبلرٍُّعًب مىًسَتىةى شىٍهرو ، كىجيًعلىٍت ِفى  يأيٍعًطيتي ٜتىٍسان َفٍى يػيٍعطىهينَّ أىحىده قػىٍبلً ) قىاؿى   نَِّبَّ أىفَّ ال اًبر ٍبن عىٍبًد اَّللَّ جى عن 
لَّ ألىحىدو قػىٍبلً  اٍلمىرىاًّفي  أىٍدرىكىٍتوي الصَّبلىةي فػىٍلييصىلًٌ ، كىأيًحلٍَّت ِفى  مىٍسًجدان كىطىهيوران ، فىأىٯتُّىا رىجيلو ًمٍن أيمَّيًت  ، كىأيٍعًطيتي الشَّفىاعىةى ، كىكىافى  يكىَفٍى ٖتًى

 ( . يػيبػٍعىثي ًإُفى قػىٍوًمًو خىاصَّةن ، كىبيًعٍثتي ًإُفى النَّاًس عىامَّةن  النَِّبُّ 
اٞتهاد ، ككانت يف األمم السابقة ٕتمع يف مكاف ، مث تنزؿ عليهم  ( أم : جعلها هللا ِف حبلالن ، كا١تراد هبا : ما يؤخذ من أمواؿ الكفار يف اٍلمىغىاًني  كىأيًحلهٍت ًلى ) 

 إُف هللا تعاُف يف أىل ا١توقف أف ييقضىى بينهم . ( ا١تراد هبا : الشفاعة العظمى ، كىي شفاعتو  كىأيٍعًطيتي الشهفىاعىةى ّنر من السماء فتحرقها ) 
 ىل التيمم من خصائص ىذه األمة ؟ 

 نعم .
 الصبلة فليصٌل ( . علت ِف األرض مسجدان كطهوران فأٯتا رجل من أميت أدركتوكجالباب ) ٟتديث 

 اذكر أدلة ثبوت التيمم ؟ 
 التيمم اثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع :

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيًٌبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيمٍ قاؿ تعاُف )   ( . فػىلىٍم ٕتًى
 حاديث كثَتة : حديث الباب كاألحاديث اآلتية .كمن السنة : أ

 كأٚتعت األمة على جواز التيمم من حيث اٞتملة . ] نقل اإلٚتاع النوكم كابن قدامة [ .
 ما سبب مشركعيتو ؟ 

 ضياع عقد عائشة .
اًء بػىٍعًض أىٍسفىا يف  خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) قىالىٍت   عىٍن عىاًئشىةى زىٍكًج النَِّبًٌ  انٍػقىطىعى  -أىٍك ًبذىاًت اٞتٍىٍيًش  -رًًه ، حىىتَّ ًإذىا كينَّا اًبٍلبػىٍيدى

ـى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًعٍقده ِف  دًٌيًق فػىقى  ، فىأىقىا ـى النَّاسي مىعىوي ، كىلىٍيسيوا عىلىى مىاءو ، فىأىتىى النَّاسي ًإُفى أىىًب بىٍكرو الصًٌ  اليوا أىالى عىلىى اٍلًتمىاًسًو ، كىأىقىا
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 كىالنَّاًس ، كىلىٍيسيوا عىلىى مىاءو ، كىلىٍيسى مىعىهيٍم مىاءه . فىجىاءى أىبيو بىٍكرو كىرىسيوؿي اَّللًَّ  تػىرىل مىا صىنػىعىٍت عىاًئشىةي أىقىامىٍت ًبرىسيوًؿ اَّللًَّ 
ـى فػىقىاؿى حىبىٍسًت رىسيوؿى اَّللًَّ  مكىاًضعه رىٍأسىوي عىلىى فىًخذً  لىٍيسيوا عىلىى مىاءو ، كىلىٍيسى مىعىهيٍم مىاءه . فػىقىالىٍت عىاًئشىةي ، كى كىالنَّاسى  قىٍد ّنى

ٍنػىعيًٍت خىاًصرىيت  بًيىًدًه يف  ، كىجىعىلى يىٍطعينيًٍت قيوؿى أىبيو بىٍكرو ، كىقىاؿى مىا شىاءى اَّللَّي أىٍف يػى  فػىعىاتػىبىًٍت   ًمنى التَّحىرًُّؾ ًإالَّ مىكىافي رىسيوًؿ اَّللًَّ  ، فىبلى ٯتى
ـى رىسيوؿي اَّللًَّ مى فىًخذً عىلى   يى مىا ىً : فػىقىاؿى أيسىٍيدي ٍبني اٟتٍيضىٍَتً ، ةى التػَّيىمًُّم فػىتػىيىمَّميوا ًحُتى أىٍصبىحى عىلىى غىٍَتً مىاءو ، فىأىنٍػزىؿى اَّللَّي آيى  ، فػىقىا

نىا اٍلًعٍقدى ٖتىٍتىوي   مأبًىكًَّؿ بػىرىكىًتكيٍم َيى آؿى أىىًب بىٍكرو . قىالىٍت فػىبػىعىثٍػنىا اٍلبىًعَتى الَّذً   ( متفق عليو .كيٍنتي عىلىٍيًو ، فىأىصىبػٍ
ـى رىسيوؿي اَّللًه )  اًسًو  فىأىقىا كىلىٍيسى ، ) أم : ليسوا ّنزلُت على ٤تل يوجد فيو ماء ( كىلىٍيسيوا عىلىى مىاءو ) ، أم : ألجل طلب ذلك العقد الضائع ( عىلىى اٍلًتمى

كىي آية ا١تائدة على الراجح ، فقد جاء يف ركاية للحديث ( فىأىنٍػزىؿى اَّللهي آيىةى التػهيىمًُّم فػىتػىيىمهميوا ) ، أيضان حاملُت معهم ماء من ٤تل آخر  أم : كليسوا( مىعىهيٍم مىاءه 
 كاملة يف قوت كاحد يف تلك السفرة .  إُف قولو : تشكركف ( كىي صر٭تة يف أف اآلية نزلت منوا إذا قمتم إُف الصبلة ...عند ا١تصنف ) فنزلت : َي أيها الذين آ

 ىل التيمم مبيح أك رافع ؟ 
 اختلف العلماء : ىل التيمم مبيح أك رافع ؟ على قولُت :

 : أنو مبيح ال رافع . القوؿ األكؿ
 كبو قاؿ مالك كالشافعي كأٛتد ، كنسبو النوكم للجمهور .

م كإف َف ٬تد ا١تاء عشر سنُت ، فإذا كجده فليمسو بشرتو ( ور ا١تسلػ) الصعيد طه قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ٟتديث أَب ذر 
 . ركاه الًتمذم 

، يدؿ على أف التيمم َف يرفع حدثو ، كىذاكجد ا١تاء أف ٯتسو بشرتو ( فأمره إذايف قولو )فإذا كجده فليمسو بشرتوكجو الداللة :  
 ا١تاء إذا كجده . دث َف ٭تتج إُف، كلو رفع اٟتابح لو فعل ما شيرعٍت الطهارة لوكإ٪تا أ

 أنو رافع كيقـو مقاـ ا١تاء . القوؿ الثاين :
 .كىذا مذىب أَب حنيفة كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيًٌبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي مىا ييرًيدي اَّللَّي لًيى لقولو تعاُف ) -أ كىلىًكٍن عىلى عىلىٍيكيٍم ًمٍن حىرىجو جٍ فػىلىٍم ٕتًى
 ( . كىلًييًتمَّ نًٍعمىتىوي عىلىٍيكيٍم لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى  ييرًيدي لًييطىهًٌرىكيمٍ 

 كجو الداللة : أف هللا سبحانو أخ ر أنو يريد أف يطهرّن ابلًتاب كما يطهرّن اب١تاء .
 كٟتديث الباب ) كجعلت ِف األرض مسجدان كطهوران ( .-ب
 جو الداللة من كجهُت :ك 
 كما جعل ا١تاء طهوران .ألكؿ : أف هللا جعل األرض طهوران  ا

 الثآف : قولو ) .. كطىهوران ( كالطَّهور ابلفتح : ما ييتطهر بو .
 ) إف الصعيد الطيب كضوء ا١تسلم كإف َف ٬تد ا١تاء عشر سنُت ( . كلقولو  –ج 

 ؿ على أنو إذا عدـ ا١تاء طهور ٔتنزلة ا١تاء .ٝتاه كضوءان ، فد كجو الداللة : أف النِب 
 ) أف البدؿ لو حكم ا١تبدؿ ( .طهارة ا١تاء ، كالقاعدة الشرعية كألنو بدؿ عن -د

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
  ؟ما فائدة ا٠تالؼ 
 فائدة ا٠تبلؼ : إذا قلنا أنو مبيح ) القوؿ ا١ترجوح ( : 
o ف الفريضة أعلى .فإنو إذا تيمم لنافلة َف يصٌل بو فريضة ، أل 
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o . إذا تيمم ١تس ا١تصحف َف يصٌل بو ّنفلة ، ألف الوضوء للنافلة أعلى 
o . كإذا خرج الوقت بطل التيمم ، ألف ا١تبيح يقتصر على قدر الضركرة 
 كأما على القوؿ أنو رافع ) كىو الصحيح ( : 
o ركج الوقت ، ألنو يقـو مقاـ ا١تاء ، ) كسبق أف فإنو من تيمم لنافلة فإنو يصلي بو فريضة كغَتىا من الصلوات ، كال يبطل ٓت

 ىذا ىو الصحيح ( .
  ىل قولو أعطيت ٜتسان ( معناه مل يعطى غَتىن ؟ ( 

 أكثر من ذلك . اٞتواب : ال ، ألنو مفهـو العدد غَت مقيد ، كأف العدد ال مفهـو لو ، فما أعطيو النِب 
 موجودة يف ىذا اٟتديث : غَت كقد ذكر اٟتافظ ابن حجر بعض ا٠تصائص للنِب 

 ) كأعطيت جوامع الكلم ، كختم َب النبيوف ( . عند مسلم
 كعنده أيضان من حديث حذيفة ) جعلت صفوفنا كصفوؼ ا١تبلئكة ( .

 كعند النسائي ) كأعطيت ىذه اآلَيت من آخر سورة البقرة من كنز ٖتت العرش ( .
ِب كما أتخر ، كأعطيت الكوثر ، كإف صاحبكم لصاحب لواء اٟتمد يـو كعند البزار عن أَب ىريرة ) كغفر ِف ما تقدـ من ذن

 القيامة ( .
 كعند البزار عن ابن عباس ) ككاف شيطآف كافران فأعانٍت هللا عليو فأسلم ( .

  قولو نصرت ابلرعب مسَتة شهر ( ١تاذا جعل غاية الرعب شهران ؟ ( 
 حد من أعدائو أكثر منو .إ٪تا جعل الراية شهر ألنو َف يكن بُت بلده كبُت أ

 كىذه ا٠تاصية حاصلة لو على اإلطبلؽ حىت لو كاف كحده برَت عسكر .
  ىل ىذا الرعب خاص ابلنيب ؟ أـ ألمتو 

 كألمتو . الذم يظهر أنو عاـ للنِب 
 معظمها عاـ ، كإحبلؿ الرنائم . أف معظم ا٠تصائص اليت ذكرىا النِب  -أ 

 ه األمة .أف ىذا أليىق برٛتة هللا تعاُف هبذ -ب 

  فلها ذلك . : إذا كانت األمة تسَت على منهج النِب  كقيل: ليس عاـ لؤلمة ،  كقيل
  ما معٌت قولو كجعلت ل األرض مسجدان كطهوران ( كما كجو ا٠تصوصية ؟ ( 

 قولو ) مسجدان ( أم موضع سجود ، كال ٮتتص السجود فيها ٔتوضع دكف غَته .
ده ركاية عمرك ػ، كيؤييف أماكن ٥تصوصة كالبيع كالصوامعأف من قبلو إ٪تا أبيحت ٢تم الصلوات قاؿ ا٠تطاَب : ككجو ا٠تصوصية : 

 .) ككاف من قبلي إ٪تا كانوا يصلوف يف كنائسهم (  ظػبن شعيب بلف
 كىذا نص يف موضع النزاع فثبتت ا٠تصوصية .

 ( .كن أحد من األنبياء يصلي حىت يبلغ ٤ترابو كيؤيده ما أخرجو البزار من حديث ابن عباس ٨تو حديث الباب ، كفيو ) كَف ي
 على ماذا يدؿ قولو ) كجعلت ل األرض مسجدان ( ؟ 

مواضع سيأيت ذكرىا إف شاء هللا يف ابب شركط  لكن يستثٌت من ذلكيدؿ على أف األصل جواز الصبلة يف ٚتيع األماكن ، 
 الصبلة منها :

 ا١تقربة .-أ
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 ركاه الًتمذم ١تق رة كاٟتماـ ( . : ) األرض كلها مسجد إال ا لقولو 
 اٟتماـ ) مكاف ا١تغتسل ( .-ب

 للحديث السابق .
 كألف اٟتماـ مكاف يكشف فيو العورات .

 اٟتش ) مكاف قضاء اٟتاجة ( .-ج

 ألنو أكُف من اٟتماـ .
 كألنو ٧تس خبيث كمأكل للشياطُت .

 أعطاف اإلبل ) ا١تكاف الذم تبيت فيو كَتكم إليو ( .-د

 ركاه أٛتد  .(ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطُت: عن الصبلة يف مبارؾ اإلبل فقاؿ سئل رسوؿ هللا )ل راء بن عازب قاؿ ٟتديث ا

  قولو كأحلت ل الغنائم ( فماذا كاف حاؿ األمم ا١تاضية إذا غنموا ؟ ( 
 كاف من تقدـ على ضربُت :  قاؿ ا٠تطاَب : 

 م غنائم .منهم من َف يؤذف لو يف اٞتهاد فلم تكن ٢ت
  . ٢تم أف أيكلوه كجاءت ّنر فأحرقتوكمنهم من أذف لو فيو ، لكن كانوا إذا غنموا شيئان َف ٭تل 

  اذكر بعض األدلة على أف دعوة كرسالة النيب عامة ٞتميع الناس ؟ 
 .حديث الباب  ) كاف النِب يبعث إُف قومو خاصة ، كبعثت إُف الناس كافة ( -أ

 ( . ٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لًٌلنَّاًس بىًشَتنا كىنىًذيرناكىمىا أى  كقاؿ تعاُف )

يعنا كقاؿ تعاُف )  ( . قيٍل َيى أىيػُّهىا النَّاسي ًإٌٓفً رىسيوؿي اَّللًَّ ًإلىٍيكيٍم ٚتًى

 ( . تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمُتى نىًذيرنا كقاؿ سبحانو )

) كالذم نفس دمحم بيده ، ال يسمع َب أحد من ىذه األمة يهودم كال نصرآف مث ٯتوت كَف يؤمن ابلذم أرسلت بو إال   كقاؿ 
 ركاه مسلم كاف من أصحاب النار ( . 

 كبعثت إُف كل أٛتر كأسود ( .ركاه مسلم ، كيف ركاية ) : ) كأرسلت إُف ا٠تلق كافة (  قاؿ ك 

 : األٛتر اإلنس ، كاألسود اٞتن . كقيلعجم ، كاألسود العرب ، : ا١تراد ابألٛتر ال قيل
يٍػفىةى ًعٍندى ميٍسًلمو  كىيف حىًديثً  -ُِٕ ًد اىٍلمىاءى جيًعلىٍت تػيٍربػىتػيهىا لىنىا طىهيورنا) كى  حيذى          .( ، ًإذىا ملىٍ ٧تًى
 ( .رنا ًعلى اىلتػُّرىابي ًل طىهيو كىجي  ) ًعٍندى أىٍٛتىدى  كىعىٍن عىًليٌو  -ُِٖ

--------- 
 اذكر لفظ حديث حذيفة ؟ 

يٍػفىةى قىاؿى  ٍلنىا عىلىى النَّاًس بًثىبلىثو )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىٍن حيذى كىجيًعلىٍت لىنىا األىٍرضي كيلُّهىا  ،جيًعلىٍت صيفيوفػينىا كىصيفيوًؼ اٍلمىبلىًئكىةً  :فيضًٌ
ًد اٍلمىاءى كىجيًعلىٍت تػيٍربػىتػيهىا لىنىا طىهيوران  ،مىٍسًجدان   ( .ًإذىا َفٍى ٧تًى

 اذكر لفظ حديث علي ؟ 
، أيٍعًطيتي مىفىاتًيحى اأٍلىٍرًض : أيٍعًطيتي أىٍربػىعنا َفٍى يػيٍعطىهينَّ أىحىده ًمٍن أىنًٍبيىاًء اَّللًَّ )  رىسيوؿي اَّللًَّ . قاؿ قىاؿى  عىًلي ٍبن أىَب طىاًلبعن 

يػٍرى اأٍليمى ،  طىهيورنا كىجيًعلى التػُّرىابي ِف ، كىٝتيًٌيتي أىٍٛتىدى   م ( ركاه أٛتد .كىجيًعلىٍت أيمَّيًت خى

 مىت يشرع التيمم ؟ 
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ًد اىٍلمىاءى  يشرع عند فقد ا١تاء لقولو )  .( ًإذىا َفٍى ٧تًى
 لتيمم .فإذا كاف غَت كاجد للماء ال يف بيتو ، كال يف رحلو إف كاف مسافران ، كال ما قرب منو ؛ فإنو يشرع لو ا

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا (اُف : ) لقولو تع-أ  . فػىلىٍم ٕتًى
ًد اىٍلمىاءى كٟتديث الباب )... -ب  . (ًإذىا َفٍى ٧تًى
 و ( .كٟتديث ) الصعيد طهور ا١تسلم كإف َف ٬تد ا١تاء عشر سنُت ، فإذا كجده فليمسو بشرت-ج
 ىل ٬تب أف يطلب ا١تاء ؟ 

 رحلو كبقربو كبداللة . نعم ٬تب عليو قبل التيمم أف يبحث كيطلب ا١تاء ، يف
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوالقولو تعاُف )  ( كال يقاؿ : َف ٬تد ا١تاء إال بعد الطلب . فػىلىٍم ٕتًى

 ما اٟتكم إذا كجد ا١تاء لكن بثمن زائد ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 يعدؿ إُف التيمم كلو معو قيمتو . فقيل :
 دة ٕتعلو يف حكم ا١تعدـك .كعللوا ذلك أبف ىذه الزَي

 إف كاف قادران على شرائو لوجود ٙتنو عنده ؛ فإنو يشًتيو إذا َف يكن عليو ضرر . كقيل :
ديكا مىاءن ألف هللا يقوؿ : )   كا١تاء ىنا موجود . (  فػىلىٍم ٕتًى

 . الصحيح كىذا القوؿ ىو
 ماء ، كال يلزمو االقًتاض ، ١تا يف ذلك من ا١تنة .لكن إف كاف غَت كاجد الثمن ، أك ليس معو إال بعضو ؛ فهو عادـ لل 

  ماء يكفي بعض طهره ؟كجد ما اٟتكم لو 
 إنساف عنده ماء يكفي لرسل الوجو كاليدين فقط .مثاؿ : 
 ٬تب أف يستعمل ا١تاء أكالن مث يتيمم .فقيل : 

 .)فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىاٍٝتىعيوا (  تعاُف لقولو -أ
 ) إذا أمرتكم أبمر فأتوا منو ما استطعتم ( . متفق عليو لو كلقو -ب
 كليصدؽ عليو أنو عادـ للماء إذا استعملو قبل التيمم .-ج

 .يتيمم كال يلـز استعمالو كقيل : 
 أرجح . كاألكؿ
 ىل يشًتط للتيمم أف يكوف بًتاب أـ ٬توز ابلًتاب كغَته ؟ 

 ـ ٬توز برَته ؟ على قولُت :اختلف العلماء : ىل ال بد من الًتاب للتيمم أ
 : أنو ال بد من الًتاب .  القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب أٛتد كالشافعي كداكد كأكثر الفقهاء . ] قالو النوكم [ 
 ( . كىجيًعلى اىلتػُّرىابي ِف طىهيورنا( ، )  كىجيًعلىٍت تػيٍربػىتػيهىا لىنىا طىهيورنا )ٟتديثي الباب  -أ

 .كره فيما مٌن هللا تعاُف بو عليو، كلو كاف غَت الًتاب طهوران لذ يقتضي نفي اٟتكم عما عداه فخص تراهبا ْتكم الطهارة، كذلك
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيًٌبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي كلقولو تعاُف )  -ب  ( . فػىلىٍم ٕتًى
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كما فسره ابن عباس ، كقاؿ تعاُف ) منو ( أم : ببعضو ،   –كىو الًتاب  –عيد كجو الداللة : أف هللا سبحانو أمر ابلتيمم ابلص
 كال ٭تصل ا١تسح بشيء منو إال أف يكوف ذا غبار يعلق ابليد كالوجو .

 تصاعد على األرض من تراهبا كرملها كحجرىا كمدرىا .: ٬توز بكل ما  القوؿ الثاين
 كابن القيم . كىذا مذىب أَب حنيفة كمالك ، كاختاره ابن تيمية

ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّميوا صىًعيدان طىيًٌبان فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ًمٍنوي لقولو تعاُف ) -أ  ( . فػىلىٍم ٕتًى
 كجو الداللة من كجهُت :

 ألرض .أف الصعيد ىو الصاعد على كجو األرض ، كىذا يعم كل صاعد ، فيتناكؿ اٟتجر كا١تدر كسائر أجزاء ا أحد٫تا :
أف معٌت ) منو ( يف اآلية ا١تذكورة البتداء الراية ، فيكوف ابتداء الفعل ابألرض، كانتهاء ا١تسح ابلوجو، فيمسح من كقت  الثاين :

 الضرب ال قبلو .
 .فدؿ على أف التيمم جػائز ّتميع أجزاء األرض ( جعلت ِف األرض مسجدان كطهوران )   كلقولو -ب

حىت أقبل على  من ٨تو بئر ٚتل ، فلقيو رجل فسلم عليو ، فلم يرد عليو النِب  ) أقبل النِب  كٟتديث أَب جهم قاؿ :-ج
 اٞتدار فمسح بوجهو كيديو مث رٌد عليو السبلـ ( .

١تا سافر ىو كأصحابو يف غزكة تبوؾ كقطعوا تلك الرماؿ يف طريقهم ، َف يرد أهنم ٛتلوا الًتاب معهم كال  كألف الرسوؿ  -د
 بو ، بل كانوا يتيمموف ٔتا تيسر ٢تم من األرض .أمرىم 

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 ك رمل أك حجر أك غَت ذلك كالصحيح أنو يصح التيمم بكل ما تصاعد على كجو األرض من تراب لو غبار أ السعدم :قاؿ 
ؤىم يف غاية القلة ، كَف يرد أنو ٛتل معو هم كماػك١تا سافر ىو كأصحابو يف غزكة تبوؾ قطعوا تلك الرماؿ يف طريق كقاؿ ابن القيم :

 .١تفاكز الرماؿ أكثر من الًتاب الًتاب كال أمر بو ، كال فعلو أحد من أصحابو مع القطع أبف يف ا
القوؿ الراجح أنو ال يشًتط للتيمم أف يكوف تراب لو غبار ، بل إذا تيمم على األرض كقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا : 

 .ء كاف فيها غبار أـ ال زأه سواأج
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

كأما دليلهم : ) كجعلت تربتها ... ( فهذا من ذكر بعض أفراد العاـ ما يوافق حكم العاـ ، كذكر بعض أفراد العاـ ٔتا يوافق العاـ 
 ال يفيد التخصيص .

  دار ، ككذلك الفرش أـ ال ؟ ػاٞتكسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا عن ا١تريض ال ٬تد الًتاب فهل يتيمم على 
،  -لىًبننا من الطُت  –ان أك كاف مدر  لصعيد سواء كاف حجران من ا ان يد الطيب ، فإذا كاف اٞتدار مبنياٞتدار من الصع فأجاب : 

و يتيمم فإن –غبار  –ابألخشاب أك ) ابلبوية ( فهذا إف كاف عليو تراب  فإنو ٬توز التيمم عليو ، أما إذا كاف اٞتدار مكسوان 
أما إذا َف يكن عليو تراب ، فإنو ليس من  ،رض ؛ ألف الًتاب من مادة األرض مم على األيبو كال حرج ، كيكوف كالذم يت

 الصعيد يف شيء ، فبل يتيمم عليو . 
 د .مم عليها ألهنا ليست من الصعيكابلنسبة للفرش نقوؿ : إف كاف فيها غبار فليتيمم عليها ، كإال فبل يتي
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ًسرو رىضً  -ُِٗ : كىعىٍن عىمهاًر ٍبًن ايى هيمىا قىاؿى ، فػىلىٍم أىًجًد اىٍلمىاءى، فػىتىمىرهٍغتي يف  بػىعىثىًٍت اىلنهيبُّ ) يى اىَّللهي عىنػٍ يف حىاجىةو، فىأىٍجنػىٍبتي
: "ًإ٪تهىا كىافى يىٍكًفيكى أىٍف تػىقيوؿى بًيىدىٍيكى ىىكىذىا" ُثيه ضىرىبى فىذىكىٍرتي ذىًلكى لىوي، فػى  اىلصهًعيًد كىمىا ٘تىىرهغي اىلدهابهةي، ُثيه أىتػىٍيتي اىلنهيبه  قىاؿى

مىاؿى عىلىى اىٍليىًمًُت، كىظىاًىرى كىفهٍيًو كىكىٍجهىوي  ٍيًو اىأٍلىٍرضى ضىٍربىةن كىاًحدىةن، ُثيه مىسىحى اىلشًٌ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلم و  ( بًيىدى
، كىنػىفىخى ًفيًهمىا، ُثيه مىسىحى )  ةو ًلٍلبياىاًرمًٌ كىيف ًركىايى   ( .هًبًمىا كىٍجهىوي كىكىفهٍيو ً  كىضىرىبى ًبكىفهٍيًو اىأٍلىٍرضى

-------- 
( أم تقلبت ، ككأف عمار استعمل القياس يف ىذه ا١تسألة ، ألنو رأل أف التيمم إذا كقع بدؿ الوضوء كقع على ىيئة  فتمرغت) 

 ف التيمم عند الرسل يقع على ىيئة الرسل .الوضوء ، رأل أ
 أم : مسح ظاىر كل منهما براحة اليد األخرل كما كرد مفسران عند أَب داكد .و ( كىظىاًىرى كىفهيٍ ) 

 أم : كمسح كجهو .وي ( كىكىٍجهى ) 

 ما حكم من أجنب كمل ٬تد ا١تاء ؟ 
 ألصرر .حكمو : أنو يتيمم ، فالتيمم يكوف عن اٟتدث األك ر كعن اٟتدث ا

 كىذا مذىب أكثر العلماء ، كىو مذىب األئمة األربعة .
 ٟتديث الباب .-أ

معتزالن َف يصٌل يف القـو ، فقاؿ: َي فبلف، ما منعك أف تصلي يف رأل رجبلن  أف رسوؿ هللا كٟتديث عمراف بن حصُت )-ب
؟ قاؿ: َي رسوؿ هللا، أصابتٍت جنابة كال ماء    متفق عليو  و يكفيك(. اؿ: عليك ابلصعيد فإن، فقالقـو

كَف ٮتالف فيو أحد من ا٠تلف كال أحد من السلف إال ما جاء عن عمر كعبد هللا بن مسعود ، كحكي مثلو عن :  قاؿ النوكم
 .ف عمر كعبد هللا رجعا عنو إيل إبراىيم النخعي التابعي ، كق

 ىل صفة التيمم عن اٟتدث األكرب ٗتتلف عن التيمم للحدث األصغر ؟ 
 التيمم صفتو كاحدة يف اٟتدث األصرر كاألك ر .فتلف ، ال ٗت
 ما صفة التيمم ؟ 

 ( دليل على أف الواجب يف التيمم ىي الصفة ا١تشركحة يف ىذا اٟتديث .. ..قولو ) إ٪تا يكفيك 
ىو أف تضرب بيديك األرض ضربة كاحدة ببل تفريج لؤلصابع ك٘تسح كجهك بكفيك ، مث ٘تسح الكفُت بعضهما تو : صفك 

 ببعض .
 كيفية التيمم : أف يضرب األرض الطاىرة بيديو ضربة كاحدة ٯتسح هبما ٚتيع كجهو ، مث: قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

 ض .ٯتسح كفيو بعضهما ببع
 ىل التيمم يكوف إىل الكوع أك إىل ا١ترفقُت ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 وع .: أف ا١تسح إُف الك القوؿ األكؿ

 .كبو أقوؿ :  قاؿ ابن ا١تنذر، كىذا مذىب مكحوؿ كعطاء كاألكزاعي كأٛتد 
 كحكاه ا٠تطاَب عن عامة أصحاب اٟتديث .

ٍيًو اىأٍلىٍرضى ضىٍربىةن كىاًحدىةن، مثيَّ مىسىحى  )ٟتديث الباب  مىاؿى عىلىى اىٍليىًمًُت، اىلشًٌ  ًإ٪تَّىا كىافى يىٍكًفيكى أىٍف تػىقيوؿى بًيىدىٍيكى ىىكىذىا" مثيَّ ضىرىبى بًيىدى
 ( . وكىظىاًىرى كىفٍَّيًو كىكىٍجهى 
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 : أنو إُف ا١ترفقُت . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب مالك كالشافعي كأبو حنيفة .

 قياسان على الوضوء ، حيث أف هللا أمر برسل اليد إُف ا١ترفق يف الوضوء .
إُف ا١ترفقُت من أف ذلك مشركط يف الوضوء ، فجوابو أنو  سحا١تبلوغ كأما ما استدؿ بو من اشًتط :  قاؿ ابن حجر يف الفتح

 ر .قياس يف مقابلة النص ، فهو فاسد االعتبا
 األكؿ . كالراجح
 .، كما أظن ىذا يصح عنواإلبطُتحهما إُف ػكحكى ا١تاكردم كغَته عن الزىرم أنو ٬تب مس :قاؿ النوكم يف اجملموعفائدة: 

 األصغر ؟ ما حكم الًتتيب يف التيمم يف اٟتدث 
 كىو أف يبدأ ابلوجو مث ابليدين . أنو كاجب ، الراجح

 . : ) أبدأ ٔتا بدأ هللا بو ( كقد قاؿ النِب ، فبدأ ابلوجو قبل اليدين ) فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيٍم ( لقولو تعاُف : -أ
 حيث فعل التيمم مرتبان . الباب ، كٟتديث  -ب
 ) كقد تقدـ أف الًتتيب كاجب يف الوضوء ( .ارة اب١تاء ، كالًتتيب فرض فيها الطهكألف التيمم مبٍت على -ج

 كذىب بعض العلماء إُف أف الًتتيب يف اٟتدث األصرر سنة ليس بواجب .
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية .

 األكؿ . كالراجح

 ما حكم الًتتيب يف التيمم عن اٟتدث األكرب ؟ 
 اجب .ٚتهور العلماء أنو سنة ليس ك 

قياسان على األصل كىو الرسل اب١تاء ، فإف بدف اٞتنب يف الرسل ٔتنزلة عضو كاحد ، كال ترتيب يف العضو الواحد ، فإذا َف 
 يفًتض الًتتيب يف األصل كىو االغتساؿ اب١تاء ، فؤلف ال يفًتض يف بدلو كىو التيمم من ابب أكُف .

 ، كىو مذىب الشافعية .الًتتيب فرض يف التيمم عن اٟتدث األك ر كقيل : 
 ما ىي فركض التيمم ؟ 

 النية . أكالن :
 .ال نعلم خبلفان يف أف التيمم ال يصح إال بنية   قاؿ ابن قدامة :

 .مسح الوجو كاليدين اثنيان : 
 ( . فىاٍمسىحيوا ًبويجيوًىكيٍم كىأىٍيًديكيمٍ لقولو تعاُف ) 

، كٟتديث الباب )   و ( .كىنػىفىخى ًفيًهمىا، مثيَّ مىسىحى هًبًمىا كىٍجهىوي كىكىفَّيٍ كىضىرىبى ًبكىفٍَّيًو اىأٍلىٍرضى
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . البياف ابلفعل كأنو أبلغ يف الفهم من القوؿ 
o . مراجعة العلماء يف العلم كاالجتهاد ، فإف عماران راجع فيما اجتهد فيو 
o عليو االغتساؿ إبٚتاع العلماء ، إال ما حكي عن أَب سلمة بن عبد الرٛتن  أنو إذا تطهر اٞتنب ابلتيمم مث كجد ا١تاء كجب

 اإلماـ التابعي أنو قاؿ : ال يلزمو ، كىو مذىب مًتكؾ إبٚتاع من قبلو كمن بعده ، كاألحاديث الصحيحة ا١تشهورة يف أمره 
  [  ٕٓ/  ْ] قالو النوكم : للجنب برسل بدنو إذا كجد ا١تاء .   
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o أمر عظيم ينبري أف يتحفظ كيثبت كال يشهر ما أرسل فيو إذا رأل ذلك مصلحة ، كيفعل كما فعل عمار أف من أرسل يف 
 حيث َف يصرح ابٟتاجة ما ىي .

o  أف ا١تتأكؿ اجملتهد ال إعادة عليو ، ألنو . َف أيمر ابإلعادة كإف كاف قد أخطأ يف اجتهاده 
o . كجوب استيعاب مسح الوجو ابلتيمم 
o  النص ، ألف النِب أنو ال قياس مع . أبطل قياس عمار 
o . مشركعية نفخ اليدين بعد الضرب ، لكن قيده بعض العلماء ٔتا إذا علق يف اليدين تراب كثَت 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -َُّ هيمىا قىاؿى ٍيًن ًإىلى ضىٍربىةه لًٍليى التػهيىمُّمي ضىٍربػىتىاًف ضىٍربىةه ًلٍلوىٍجًو، كى )  كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ دى
 .حى اىأٍلىئًمهةي كىقٍػفىو ي رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىصىحه ( اىٍلًمٍرفػىقىٍُتً 

-------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ال يصح .
 قاؿ ابن القيم : َف يصح شيء يف الضربتُت .

، كما عدا٫تا ول حديث أَب جهيم كحديث عمارها س: األحاديث الواردة يف صفة التيمم َف يصح فيكقاؿ اٟتافظ يف الفتح
 فضعيف أك ٥تتلف يف رفعو كالراجح عدـ رفعو .

 م كغَت٫تا كىو الصواب .كقاؿ الدارقطٍت يف سننو : كقفو عمر بن القطاف كىشيٍ 
 كقاؿ األلبآف : يف الضربتُت أحاديث كاىية معلومة .

 كم ضربة للتيمم ؟ 
 ولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ق 

 : أنو ضربة كاحدة للوجو كالكفُت . القوؿ األكؿ
 كإُف ىذا ذىب عطاء كمكحوؿ كاألكزاعي كأٛتد كإسحاؽ .

 . كنقلو ابن ا١تنذر عن ٚتهور العلماء ، كىو قوؿ عامة أىل اٟتديث :  قاؿ يف الفتح
 ) مث ضرب بيديو األرض ضربة كاحدة ( . ْتديث عمار السابق كفيو كاستدلوا
 : أف التيمم ضربتاف ضربة للوجو كضربة لليدين . ثاينالقوؿ ال

 كىذا مذىب الشافعي ، كركم ذلك عن ابن عمر ، كابنو ساَف ، كاٟتسن ، كالثورم ، كأصحاب الرأم .  
 ( . ... التػَّيىمُّمي ضىٍربػىتىاًف ضىٍربىةه لًٍلوىٍجوً ٟتديث الباب ) -أ

 ركاه البخارم م فمسح كجهو كذراعيو ( . تيم ما ركاه أَب جهم بن اٟتارث : ) أف النِب -ب

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 كالرد على أدلة القوؿ الثآف : 

فاٟتق هبا متعينان ١تا فيها من الزَيدة، ، كلو صحت لكاف األخذ : أحاديث الضربتُت ال ٮتلو ٚتيع طرقها من مقاؿ قاؿ الشوكاين
 قتصار على ضربة كاحدة حىت تصح الزَيدة على ذلك ا١تقدار .الوقوؼ على ما ثبت يف الصحيحُت من حديث عمار من اال
يو ، فإهنا ركاية عكالثابت يف حديث أَب جهم بلفظ ) يديو ( ال ذراكحديث أَب اٞتهم ) كذراعيو ( فقد قاؿ اٟتافظ ابن حجر : 

 شاذة .
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُّ ًد اىٍلمىاءى عىٍشرى ًسًنُتى، فىًإذىا كىجىدى اىلصهًعيدي كي )  قىاؿى ًإٍف ملٍى ٬تًى ضيوءي اىٍلميٍسًلًم، كى
 .ك[ لىًكٍن صىوهبى اىلدهارىقيٍطًٍتُّ ًإٍرسىالىو ي ]رىكىاهي اىٍلبػىزهاري، كىصىحهحىوي ًاٍبني اىٍلقىطهاًف، ( ، كىٍلييًمسهوي بىشىرىتىوي اىٍلمىاءى فػىٍليػىتهًق اىَّللهى 

: عىٍن أىِب ذىرٌو ٨تىٍويهي، كىصىحهحىو ي  .كىلً  -ُِّ ًٍمًذمًٌ  لًتًٌ
ةى  ) :قىاؿى  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ُّّ ًف يف سىفىرو، فىحىضىرىٍت اىلصهالى فػىتػىيىمهمىا صىًعيدنا  -كىلىٍيسى مىعىهيمىا مىاءه -خىرىجى رىجيالى

ا اىٍلمىاءى  ، ُثيه أىتػىيىا رىسيوؿى اىَّللًه  طىيًٌبنا، فىصىلهيىا، ُثيه كىجىدى ةى كىاٍلويضيوءى، كىملٍى ييًعًد اىآٍلخىري فىذىكىرىا ذىًلكى  يف اىٍلوىٍقًت. فىأىعىادى أىحىدي٫تيىا اىلصهالى
" كىقىاؿى ًلٍْلخىًر:  تيكى  النهسىاًئٌي ك  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى (.  ري مىرهتػىٍُتً "لىكى اىأٍلىجٍ لىوي، فػىقىاؿى لًلهًذم ملىٍ ييًعٍد: "أىصىٍبتى اىلسُّنهةى كىأىٍجزىأىٍتكى صىالى

--------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

إف الصعيد الطيب طهور ا١تسلم  كلفظو ) -عند الًتمذم  –حديث أَب ىريرة ركاه البزار ، كيشهد لو حديث أَب ذر الذم يليو 
 .ىذا حديث حسن صحيح ؿ الًتمذم : قاك ( ف ذلك خَتكإف َف ٬تد ا١تاء عشر سنُت فإذا كجد ا١تاء فليمسو بشرتو فإ

 م .ذم، كابن حباف، كالنَّوكم، كغَتىالًتم:  كصحَّح حديث أَب ذر
كىذا اٟتديث إسناده صحيح إال أف ىذه اللفظة )كضوء ا١تسلم( غلط ، قاؿ الشيخ العصيمي: حديث )الصعيد كضوء ا١تسلم(

 . أعم من لفظ الوضوء د طهور ا١تسلم( كالطهوركًىم فيها بعض الركاة ، كافوظ بلفظ )الصعي
 .كأما حديث أَب سعيد ، فأعل ابإلرساؿ 

 . كذًٍكري أَب سعيد يف ىذا اٟتديث كىٍىمه كليس ٔتحفوظ، كىو مرسل:  قاؿ أبو داكد
 كجو األرض . ( الصعيد) 
 ا١تقصود ا١تبالرة دكف التحديد . ( عشر سنُت) 
 أم : قصدا الصعيد الطاىر على الوجو ا١تخصوص .(  فػىتػىيىمهمىا صىًعيدنا طىيًٌبنا) 
ةى كىاٍلويضيوءى  )  إما ظنان منو أف األكُف بطلت بوجود ا١تاء يف الوقت ، كإما احتياطان .(  فىأىعىادى أىحىدي٫تيىا اىلصهالى

ٍ ييًعٍد: "أىصىٍبتى اىلسُّنهةى )   لسنة .( أم : كافقت اٟتكم ا١تشركع ابلكتاب كا فػىقىاؿى لًلهًذم ملى
 مرة لصبلتو األكُف ابلتيمم ، كمرة لصبلتو الثانية ابلوضوء .(  لىكى اىأٍلىٍجري مىرهتػىٍُتً قىاؿى ًلٍْلخىًر: ) كى 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : 
 ، كقد تقدمت ا١تسألة . أف التيمم رافع ال مبيح-أ

 كأف كجود ا١تاء مبطل للتيمم .-ب
 . ػاءكأف التيمم يشرع عند فقد ا١ت-ج
 اذكر مبطالت التيمم ؟ 
 كجود ا١تاء . -أ

 وء .ٔتبطبلت الوض -ب

 اذكر حاالت كجود ا١تاء للمتيمم ؟ 
 : أف ٬تد ا١تاء قبل الصبلة ، ففي ىذه اٟتالة ٬تب عليو أف يتوضأ كيبطل تيممو . اٟتالة األكىل
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أف يعيد و يف الصبلة ، أف طهارتو تنتقض كعليو كأٚتعوا على أف من تيمم كما أمر ، مث كجد ا١تاء قبل دخول : قاؿ ابن ا١تنذر
 . الطهارة كيصلي 
 أف ٬تد ا١تاء بعد خركج كقت الصبلة ، فبل إعادة عليو ابإلٚتاع . اٟتالة الثانية :
 . : كأٚتعوا على أف من تيمم كصلى ، مث كجد ا١تاء بعد خركج الوقت ، أف ال إعادة عليو  قاؿ ابن ا١تنذر
 ٬تد ا١تاء بعد الصبلة كقبل خركج الوقت ، فبل إعادة عليو عند ٚتاىَت العلماء .: أف  اٟتالة الثالثة

 ٟتديث أَب سعيد : ) حديث الباب ( .
 ن سَتين كالزىرم : يعيد الصبلة .كقاؿ عطاء كالقاسم بن دمحم كمكحوؿ كاب 

 فهذه موضع خبلؼ بُت العلماء :: أف ٬تد ا١تاء أثناء الصبلة ،  اٟتالة الرابعة
 : أنو يبطل تيممو ، ك٬تب أف يتوضأ كيعيد الصبلة . ؿ األكؿالقو 

 كهبذا قاؿ أبو حنيفة كاإلماـ أٛتد كبو قاؿ الثورم كاختاره ابن عبد ال ر .
 ذا كجد ا١تاء ... ( كىلم ٕتدكا ماءن فتيمموا .لقولو تعاُف ) ف-أ

 ( كىذا كجد ا١تاء . ، كىٍلييًمسَّوي بىشىرىتىوي فىًإذىا كىجىدى اىٍلمىاءى فػىٍليػىتًَّق اىَّللَّى ) ...  كٟتديث ا١تاء -ب
 كألف من كجد ا١تاء يف أثنائها قد قدر على استعماؿ ا١تاء فبطل تيممو كا٠تارج من الصبلة . –ج 

 : أنو يكمل صبلتو كال يقطعها . القوؿ الثاين
 كهبذا قاؿ مالك كالشافعي كداكد الظاىرم كرجحو ابن ا١تنذر .

 كم ( .طلوا أعمالكال تبلقولو تعاُف ) 
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديثُت ؟ 
o  اٟتديث الثآف فيو إشكاؿ ، كىو أف الرسوؿ  قاؿ للرجل : ) لك األجر مرتُت ( كقد أخ ر أف الرجل إذا حكم فأخطأ فلو

ك األجر مرتُت ( كبُت اٟتديث الذم أشرّن أجر كاحد ، كىذا الرجل ال شك أنو اجتهد فأخطأ ، فكيف ٧تمع بُت قولو : ) ل
 إليو ؟

ٟتاكم اجتهد ، كأما اٟتديث الذم أشرّن إليو فليس منو إال فعل كاحد كىو أف اىذا اٟتديث فيو فعبلف األكؿ فعل : أفاٞتواب
ادة ليس فيها إال أجر ف اإلع، فاٟتقيقة أفعبلف: األكؿ ْتسب ا١تاء، كالثآف ْتسب االجتهاد ، أما ىذا فلوفأخطأ يف قضية كاحدة

 ، فهذا ىو اٞتمع بُت اٟتديثُت الذم ظاىرىا التعارض .  ) ابن عثيمُت ( .كاحد، كاألجر األكؿ حاصل بدكف اجتهاد
o . أنو مىت تعذر استعماؿ ا١تاء كلو طاؿ الزمن فإف التيمم جائز 
o . بطبلف طهارة التيمم بوجود ا١تاء 
o . جواز استعماؿ ا١تبالرة 
o  خَت من كثرة العمل .أف إصابة السنة 
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هيمىا يف قػىٍولًًو  -ُّْ تيٍم مىٍرضىى أىٍك عىلىى سىفىرو )  - عز كجل -كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًإذىا كىانىٍت :  قىاؿى ( كىًإٍف كينػٍ
، فػىيىاىاؼي أىٍف ٯتىي  رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ مىٍوقيوفنا، كىرىفػىعىوي اىٍلبػىزهاري،  م (وتى ًإٍف ًاٍغتىسىلى: تػىيىمه اًبلرهجيًل اىٞتًٍرىاحىةي يف سىًبيًل اىَّللًه كىاٍلقيريكحي، فػىييٍجًنبي

 م .كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٟتٍىاكً 
--------- 

 اٞترح ىو الشق يف البدف . ( اٞتراحة) 
 ٚتع قرح ، ىي اٞتركح كالشقوؽ من أثر السبلح . ( القركح) 
( كىذا ليس بشرط ، بل لو خاؼ أف يزيد ا١ترض ، أك يتأخر الشفاء ، أك يطوؿ عليو ا١ترض ، فإنو ٬توز لو  ٯتوتٮتاؼ أف ) 

 التيمم .
 ماذا نستفيد من ىذا األثر ؟ 

 أنو إذا كاف اإلنساف مريضان ، كٮتشى ابستعماؿ ا١تاء الضرر ، فإنو يتيمم . نستفيد : 
 التيمم . يضره استعماؿ ا١تاء فلوض يمثاؿ للضرر ا١تبيح للتيمم كإال فكل مر  كتفسَت ابن عباس لآلية أبف من بو قركح ،

 تفسَت ابن عباس لآلية ليس على سبيل اٟتصر بل ىو على سبيل التمثيل ، كيدؿ لذلك :
 قولو ) يف سبيل هللا ( كاٞتراحة اليت تبيح التيمم سواء يف سبيل هللا أك يف غَت سبيل هللا .

 ا٠توؼ من استعماؿ ا١تاء ٔترض يف بدنو من جرح أك قرح .فمن أسباب التيمم : 
 كىذا قوؿ أكثر العلماء ، بل حكاه بعضهم إٚتاعان .

 م ( .قتلوا أنفسككال تكيدؿ لذلك أيضان قولو تعاُف ) 
 ا١ترض ثبلثة أضرب: قاؿ النوكم رٛتو هللا: 

فاحشان، كذلك   وفان كال إبطاء برء كال زَيدة أَف كال شيئان مرض يسَت ال ٮتاؼ من استعماؿ ا١تاء معو تلفان كال مرضان ٥ت : أحدىا
كصداع ككجع ضرس كٛتى كشبهها، فهذا ال ٬توز لو التيمم ببل خبلؼ عندّن، كبو قاؿ العلماء كافة إال ما حكاه أصحابنا 

 عن أىل الظاىر كبعض أصحاب مالك : أهنم جوزكه لآلية..
اء تلف النفس أك عضو ، أك حدكث مرض ٮتاؼ منو تلف النفس أك مرض ٮتاؼ معو من استعماؿ ا١ت الضرب الثاين :

 عضو أك فوات منفعة عضو، فهذا ٬توز لو التيمم مع كجود ا١تاء.. 
: أف ٮتاؼ إبطاء ال رء، أك زَيدة ا١ترض ، كىي كثرة األَف ، كإف َف تطل مدتو أك شدة الضٌت، كىو الداء  الضرب الثالث

نو برئ نكس .. فالصحيح جواز التيمم كال إعادة عليو، كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك كأٛتد الذم ٮتامر صاحبو ، ككلما ظن أ
 ) شرح ا١تهذب ( .ل . العلماء لظاىر اآلية كعمـو البلو كداكد كأكثر 

من بو جركح أك قركح أك كسر أك مرض يضره منو استعماؿ ا١تاء فأجنب جاز لو التيمم، (  اللجنة الدائمة) كل كجاء يف فتا
 ي .جب عليو ذلك كتيمم للباقف أمكنو غسل الصحيح من جسده ك كإ
 اذكر األدلة على جواز التيمم إذا خاؼ اإلنساف من شدة الربد إذا استعمل ا١تاء ؟ 

 يدؿ على ذلك :
 ة ( .تلقوا أبيديكم إُف التهلك قولو تعاُف ) كال-أ

 كقولو سبحانو ) كال تقتلوا أنفسكم ( .-ب
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) احتلمت يف ليلة ابردة يف غزكة ذات السبلسل ، فأشفقت إف اغتسلت أف أىلك فتيممت اؿ كحديث عمرك بن العاص ق-ج
فقاؿ : َي عمرك ، أصليت أبصحابك كأنت جنب ؟ فأخ رتو ابلذم منعٍت  مث صليت أبصحاَب الصبح ، فذكركا ذلك للنِب 

 ركاه أبو داكد كَف يقل شيئان ( .   فضحك رسوؿ هللا م (كال تقتلوا أنفسكعت هللا يقوؿ ) من االغتساؿ كقلت : إٓف ٝت
 يدؿ على اٞتواز ، ألنو ال يقر على ا٠تطأ ، كألنو خائف على نفسو ، فأبيح لو التيمم كاٞتريح كا١تريض . كسكوت النِب 

 : يف قصة عمرك بن العاص فوائد 
 جواز إمامة ا١تتيمم اب١تتوضئُت . كىذا مذىب اٞتمهور . أكالن :

ئزه أف يؤَـّ ا١تتيممي ا١تتوضئُتى ، كا١تتوضئي ا١تتيممُتى ، كا١تاسحي الراًسلُتى ، كالراسلي ا١تاسحُتى ؛ ألف كلَّ كاحدو ٦تن قاؿ ابن حـز : كجا
إذا حضرت  ذكرّن قد أدَّل فرضىو ، كليس أحدي٫تا أبطهرى من اآلخر ، كال أحدي٫تا أمتَّ صبلةن من اآلخر ، كقد أمر رسوؿ هللا 

لبيَّنو كال أ٫تلو ، حاشا  من  غَت ذلك ، كلو كاف ىهنا كاجبه غَت ما ذكره  أقرؤىم ، كَف ٮتص الصبلة أف يؤمَّهم 
ذلك ، كىو قوؿ أَب حنيفة كأَب يوسف كزفر كسفياف كالشافعي كداكد كأٛتد كإسحاؽ كأَب ثور ، كركم ذلك عن ابن عباس 

 ف .يب كاٟتسن كعطاء كالزىرم كٛتاد بن أَب سليمابن ا١تس، كىو قوؿ سعيد  ة كعمار بن َيسر كٚتاعة من الصحاب
 جواز التيمم إذا خشي اإلنساف ال رد . اثنيان :

قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : كيف ىذا اٟتديث جواز التيمم ١تن يتوقع من استعماؿ ا١تاء ا٢تبلؾ سواء كاف ألجل برد أك 
 غَته ، كجواز صبلة ا١تتيمم اب١تتوضئُت . 

 دليل يعمل بو . إقرار النِب أف  اثلثان :

 َف أيمره ابإلعادة ، ألنو أتى ٔتا أمر بو . نو ال يلزمو اإلعادة فيما بعد ، ألف النِب : أرابعان 

:  فيو دليل على جواز التيمم عند شدة ال رد من  -يف شرح حديث عمرك بن العاص  –رٛتو هللا  –قاؿ مشس اٟتق آابدم 
 كجهُت :

 .الستبشار : التبسم كا األكؿ 
 ال يقر على ابطل ، كالتبسم كاالستبشار أقول داللة من السكوت على اٞتواز .  : عدـ اإلنكار ؛ ألف النِب  كالثاين 
جعل عدـ إمكاف استعماؿ ا١تاء ، كعدـ عُت ا١تاء ، كجعلو ٔتنزلة من ٮتاؼ العطش كمعو  قاؿ ا٠تطاَب : فيو من الفقو أنو ك 

 خوؼ التلف . مم بوماء فأبقاه ليشربو كليتي
لضرر ، مثل ال يتيمم لشدة ال رد مىن أمكنو أف يسخن ا١تاء أك يستعملو على درجة أيمن ا ( : شرح السنن ) قاؿ ابن رسبلف يف 

 ء .م كصلَّى يف قوؿ أكثر العلما: تيمسل عضوان سًته كدفَّاه ًمن ال رد: لزمو ذلك، كإف َف يقدر، ككلما غأف يرسل عضوان كيسًته
، لكن ألف مىن خاؼ الضرر كمن فيو الضررعلى ذلك كَف أيمره ابإلعادة ؛  فأقره النِب  :الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت  كقاؿ

 ُت ( .٣تموع فتاكل الشيخ العثيم) ء . فهذا ليس بشي، أما ٣ترد الوىم أف يكوف ا٠توؼ غالبان أك قاطعان  بشرط
 رىكىاهي ًاٍبني  (فىأىمىرىين أىٍف أىٍمسىحى عىلىى اىٞتٍىبىائًًر  ًإٍحدىل زىٍندىمه فىسىأىلىٍت رىسيوؿى اىَّللًه ًاٍنكىسىرىٍت  ): قىاؿى  كىعىٍن عىًليٌو  -ُّٓ

 ان .مىاجىو ًبسىنىدو كىاهو ًجد
هيمىا يف اىلرهجيًل اىلهًذم شيجه، فىاٍغتىسىلى فىمىاتى  كىعىٍن جىاًبر - -ُّٔ يىٍكًفيًو أىٍف يػىتػىيىمهمى، كىيػىٍعًصبى عىلىى ًإ٪تهىا كىافى ) رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

هىا كىيػىٍغًسلى سىائًرى جىسىًدهً  ؼه عىلىى ريكىاتًوً   ( جيٍرًحًو ًخٍرقىةن، ُثيه ٯتىٍسىحى عىلىيػٍ ، كىًفيًو ًاٍخًتالى  .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ًبسىنىدو ًفيًو ضىٍعفه
--------- 

 ( الزنداف ٫تا الساعد كالذراع .  زندم) 
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 ( الشجة ىي اٞترح يف الرأس كالوجو خاصة . شج) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث علي ضعيف كال يصح كما قاؿ ا١تصنف .
 حديث جابر الثآف ٥تتلف فيو ، لكن فيو ضعف كما قاؿ ا١تصنف .

 ما تعريف اٞتبَتة ؟ 
 اٞتبَتة : ىي أخشاب أك ٨توىا تربط على الكسر ك٨توه .

 ما حكم ا١تسح على اٞتبَتة ؟ 
 اختلف العلماء ىل ٯتسح على اٞتبَتة أـ ال ؟ على قولُت : 

 : أنو ال ٯتسح على اٞتبَتة . القوؿ األكؿ
 كىذا اختيار ابن حـز ، كرجحو الشيخ األلبآف .

 ألنو َف يثبت حديث تقـو بو حجة .
 .ال يثبت يف ىذا الباب شيء  :  قاؿ البيهقي
 : أنو ٯتسح على اٞتبائر .  القوؿ الثاين

 ذا مذىب ٚتاىَت العلماء . كى
 حديث علي . ] كىو ضعيف [-أ

حديث جابر كقد حسنو بعض العلماء . كلو قصة ، قاؿ جابر  ) خرجنا يف سفر فأصاب رجل مٌنا شجة يف كجهو ، مث -ب
فمات ، احتلم فسأؿ أصحابو : ىل ٕتدكف ِف رخصة يف التيمم ؟ فقالوا : ما ٧تد لك رخصة كأنت تقدر على ا١تاء ، فاغتسل 

أخ ر بذلك فقاؿ : قتلوه قتلهم هللا ، أال سألوا إذ َف يعلموا ، فإ٪تا شفاء العي السؤاؿ ، إ٪تا يكفيو أف  فلما قدمنا على النِب 
 .  ركاه أبو داكد يتيمم كيعصب على جرحو خرقة ، مث ٯتسح عليها ، مث يرسل سائر جسده ( . 

 ، كىذا ما ذىب إليو الصنعآف كالشوكآف .عضقوم بعضها بف األحاديث كإف كاف فيها ضعف لكن يإ : قالوا
 أنو ثبت عن ابن عمر أنو كاف ٯتسح على اٞتبائر .-ج

) أنو توضأ ككفو معصوبة فمسح على العصائب كغسل سول ذلك ( . قاؿ لبيهقي من طريق ّنفع عن ابن عمر فقد ركل ا
 . ىو عن ابن عمر صحيح البيهقي : 

 لى طهػارة ؟ىل يشًتط كضع اٞتبَتة ع 
 .يشًتط أف توضع على طهارة قيل :

 ال يشًتط ، كىذا الصحيح كىو اختيار ابن تيمية . كقيل :
كقياسها على ا٠تفُت يف ىذه ا١تسألة قياس فاسد ، فإف اٞترح يقع فجأة ، أم يف كقت ال يعلم ا١تاسح كقوعو فيو ، فلو اشًتطت 

 . ك٫تا منتفياف شرعان  الطهارة كاٟتالة ىذه ألفضى إُف اٟترج كا١تشقة ،
 كألهنا أتيت فجأة .
 معو إال قياسها على ا٠تفُت ، كىو قياس فاسد . كمن قاؿ : ال ٯتسح عليها إال إذا لبسها على طهارة ليسقاؿ ابن تيمية : 

 اذكر بعض الفركؽ بُت ا١تسح على ا٠تف كا١تسح على اٞتبَتة ؟ 
 ٠تف .ال يشًتط أف توضع على كماؿ طهارة ٓتبلؼ ا أكالن :
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ٯتسح عليها يف الطهارة الصررل كالك رل ، ألف يف نزعها ضرر ، ٓتبلؼ ا١تسح على ا٠تف فبل ٯتسح عليو يف الطهارة  اثنيان :
 الك رل .

ا١تسح يكوف عليها كلها كليس على بعضها ، ألف األصل أف البدؿ لو حكم ا١تبدؿ ما َف ترد السنة ٓتبلفو ، كىذا ا١تسح  اثلثان :
 ل ، فكما أف الرسل ٬تب أف يعم العضو كلو ، فكذلك ا١تسح ٬تب أف يعم ٚتيع اٞتبَتة .بدؿ عن الرس

ا١تسح عليها غَت مؤقت ، بل ٯتسح عليها حىت ٭تصل ال رء ، ألف مسحها للضركرة فيتقدر بقدرىا ، ٓتبلؼ ا٠تفُت  رابعان :
 فيمسح عليها للمقيم يومان كليلة .

 ند اٟتاجة ، ٓتبلؼ ا١تسح على ا٠تفُت ، فيجوز من غَت حاجة .ال ٬توز ا١تسح عليها إال ع خامسان :
  جرح لكنو مكشوؼ ؟إذا كاف على العضو ما اٟتكم 

 يتيمم عنو .
لتيمم إذا كاف العضو إذا كاف على العضو جبَتة فإنو ٯتسح عليها عند الوضوء كال ٭تتاج إُف التيمم ، كإ٪تا ٭تتاج إُف اف

 ستطع غسلو كال مسحو اب١تاء ، فإنو يتيمم عنو .كَف ي ، ال جبَتة عليومكشوفان ، 
 وؽ أك رابط . ػإذا كاف ىناؾ جرح يف أحد أعضاء الوضوء ، فهذا اٞترح إما أف يكوف مكشوفان كإما أف يكوف عليو لصف 

سح إُف فإف كاف عليو لصوؽ أك رابط فإنو يرسل اٞتزء الصحيح مث يبل يده اب١تاء كٯتسح على اللصوؽ ، كال ٭تتاج مع ىذا ا١ت
 التيمم . 

أما إف كاف اٞترح مكشوفان فالواجب غسلو اب١تاء إف أمكن ، فإف كاف الرسل يضره ، كأمكن مسحو ، فالواجب مسحو ، 
 .فإف تعذر ، فإنو ييبقي ىذا اٞترح ببل غسل كال مسح ، مث إذا انتهى من الوضوء تيمم 

( : قاؿ العلماء رٛتهم هللا تعاُف : إف اٞترح ك٨توه إما أف يكوف ُٗٔ/ُقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف "الشرح ا١تمتع" )
 مكشوفان أك مستوران . 

فإف كاف مكشوفان فالواجب غسلو اب١تاء ، فإف تعذر غسلو اب١تاء فا١تسح للجرح ، فإف تعذر ا١تسح فالتيمم ، كىذا على 
 الًتتيب . 

ح فقط ، فإف ضره ا١تسح مع كونو مستوران فيعدؿ إُف التيمم ، كما لو  كإف كاف مستوران ٔتا يسوغ سًته بو ، فليس فيو إال ا١تس
 كاف مكشوفان ، ىذا ما ذكره الفقهاء رٛتهم هللا " انتهى . 

 .إف كاف مكشوفان تيمم عنو كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا :  إف كاف عليو جبَتة مسح عليها ، ك 
: ًضيى اىَّللهي عىنػٍ كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رى  -ُّٕ ةن كىاًحدىةن، ُثيه يػىتػىيى  )هيمىا قىاؿى ًة ًمٍن اىلسُّنهًة أىٍف الى ييصىلًٌيى اىلرهجيلي اًبلتػهيىمًُّم ًإاله صىالى مهمي ًللصهالى

 . ان ًٍتُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيفو ًجده رىكىاهي اىلدهارىقيطٍ ( اىأٍليٍخرىل 
--------- 

 ما صحة ىذا األثر ؟ 
 ا١تصنف . األثر ضعيف جدان كما قاؿ

، كأنو يقـو مقاـ ا١تاء ، فمن تيمم لصبلة فإنو يبقى على تيممو كيصلي بو ما يشاء من  ح كما سبق أف التيمم رافعالصحيك 
 الصلوات ما َف ٬تد ا١تاء أك ينتقض كضوؤه .

 كىو مذىب أَب حنيفة كسعيد بن ا١تسيب كاٟتسن كالزىرم .كىذا القوؿ ىو الراجح ، 
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 م ( .يريد هللا ليجعل عليكم من حرج كلكن يريد ليطهركما لقولو تعاُف ) -أ

 ) كجعلت ِف األرض مسجدان كطهوران ( . كلقولو -ب

 كألنو بدؿ عن طهارة ا١تاء ، كالقاعدة الشرعية : ] أف البدؿ لو حكم ا١تبدؿ [ .-ج

 هبا فريضة . : فإف خركج الوقت ال يبطل التيمم ، كمن تيمم لنافلة فإنو يصلي الصحيح كعلى ىذا القوؿ
 كذىب بعض العلماء إُف أف خركج الوقت مبطل للتيمم ، كىذا ىو ا١تذىب .

 : كاستدلواكركم ذلك عن علي كابن عمر كابن عباس كالشعِب كالنخعي كقتادة كمالك كالشافعي ، 
 ركاه ابن أَب شيبة ، كىو ضعيف .) التيمم لكل صبلة ( . بقوؿ علي -أ

 لكل صبلة ( . ) يتيممكبقوؿ ابن عمر قاؿ -ب

 كألهنا طهارة ضركرة ، فتقيدت ابلوقت كطهارة ا١تستحاضة .-ج

   األكؿ .كالصحيح 
 
ْ
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 : تعريف اٟتيض
 السيبلف ، يقاؿ : حاض الوادم إذا ساؿ .:  لرة

فإذا ٛتلت انصرؼ ذلك الدـ دـ يرخيو الرحم إذا بلرت ا١ترأة ، مث يعتادىا يف أكقات معلومة ؛ ٟتكمة تربية الولد ، :  كشرعان 
إبذف هللا إُف ترذيتو ؛ كلذلك ال ٖتيض اٟتامل ، فإذا كضعت الولد قلبو هللا تعاُف ْتكمتو لبنا يترذل بو الطفل ؛ كلذلك قلما 

 . ٖتيض ا١ترضع
هىا قىالىتٍ  -ُّٖ ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ًإفه فىاًطمىةى بًٍنتى أىِب حيبػىٍيشو كىانىتٍ  ): عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـى )  تيٍستىحىاضي ًإفه دى

ًة، فىًإذىا كىافى اى  ، فىًإذىا كىافى ذىًلكى فىأىٍمًسًكي ًمنى اىلصهالى ـه أىٍسوىدي يػيٍعرىؼي رىكىاهي أىبيو دىاكيدى،  (  آٍلخىري فػىتػىوىضهًئي، كىصىلًٌياىٟتٍىٍيًض دى
  .كىاٍستػىٍنكىرىهي أىبيو حىاًِت  فى، كىاٟتٍىاًكمي،كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبها

--------- 
 . استمرار الدـ على ا١ترأة ْتيث ال ينقطع عنها أبدان ، أك ينقطع عنها مدة يسَتة:  االستحاضة(  كىانىٍت تيٍستىحىاضي ) 

 : ىو جرَيف الدـ من فرج ا١ترأة يف غَت أكانو . قاؿ اٟتافظ
 ) إف ذلك عرؽ ( فهو ٮتتلف عن دـ اٟتيض يف طبيعتو كيف أحكامو . كىو دـ طبيعي كما يف اٟتديث :

بضم الياء كفتح الراء ، أم : تعرفو النساء بلونو كثخانتو ، ك٬توز ضم الياء ككسر الراء مأخوذ من اإلعراؼ ، أم : لو (  يػيٍعرىؼي ) 
 عىٍرؼ ، كالعىٍرؼ : الرائحة .

 ار إليو الدـ األسود .بكسر الكاؼ ، كا١تش(  فىًإذىا كىافى ذىًلكً ) 
ةً  )  أم : اتركي الصبلة . ( فىأىٍمًسًكي ًمنى اىلصهالى

 أم : غَت األسود ، أبف كاف أصفر أك أشقر أك أكدر .( آٍلخىري فىًإذىا كىافى اى 
 .، ال دـ حيض األسود ليس ْتيض فاغتسلي كتوضئي، ألنو دـ عرؽ انفجر : أف غَتأم: دـ عرؽ، كا١تعٌت) فإ٪تا ىو عرؽ ( 

 اذكر الفرؽ بُت دـ اٟتيض كدـ االستحاضة ؟ 
 ذكر العلماء بعض صفات دـ اٟتيض : 
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 أنو دـ أسود يعرؼ ، بينما دـ االستحاضة دـ أٛتر . أكالن :
 أنو دـ مننت ، أم لو رائحة كريهة ، كأما دـ االستحاضة فهو دـ عادم ليس لو رائحة . اثنيان :
 االستحاضة رقيق ليس ثخينان .أف دـ اٟتيض ثخُت غليظ ، كدـ  اثلثان :
 اذكر أحواؿ ا١تستحاضة ؟ 

 ا١تستحاضة ا١تبتدأة : القسم األكؿ :
 فهذه ترجع إُف التمييز بكل حاؿ ، ألنو ليس ٢تا عادة ترجع إليها .) يعٍت من أكؿ ما بدأت اٟتيض كالدـ عليها ( أف ا١تستحاضة ا١تبتدأة  أكالن :

 دمها على كتَتة كاحدة، فهنا ٕتلس غالب عادة النسػػػاء سػػتة أك سبعة أَيـ مث ترتسل كتصلي. : فإذا كانت ليس ٢تا ٘تييز، ك  اثنيان 
 ا١تستحاضة ا١تعتادة ] ٢تا ثبلثة أحواؿ [ : القسم الثاين :

أف يكوف ٢تا حيض معلـو قبل االستحاضة ، فهذه ترجع إُف حيضها ا١تعلـو السابق ، فتجلس فيها كيثبت ٢تا أحكاـ  أكالن :
 يض كما عداىا استحاضة .اٟت

در ما كنت ٖتبسك حيضتك ، ػالدـ ، فقاؿ : امكثي ق أف أـ حبيبة بنت جحش شكت إُف رسوؿ هللا  ٟتديث عائشة ) -أ
 مث اغتسلي ، فكانت ترتسل لكل صبلة ( . ركاه مسلم 

يضُت فيها ، مث اغتسلي كصلي ( كيف ركاية قاؿ لفاطمة بنت أَب حبيش ) ... كلكن دعي الصبلة قدر األَيـ اليت كنًت ٖت -ب
 متفق عليو .

مثاؿ : امرأة كاف أيتيها اٟتيض ستة أَيـ من أكؿ كل شهر ، مث طرأت عليها االستحاضة ، فصار الدـ أيتيها ابستمرار ، فيكوف 
 حيضها ستة أَيـ من أكؿ كل شهر كما عداىا استحاضة .

 تعمل ابلتمييز . أف ال يكوف حيض معلـو قبل االستحاضة ، فهذه اثنيان :

 ) ... فإنو دـ أسود يعرؼ ... ( . ٟتديث الباب 
 أف ال يكوف حيض معلـو كال ٘تييز صاٌف ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء . اثلثان :

 ) ... فتحيضي ستة أَيـ أك سبعة يف علم هللا تعاُف ... ( . ففي حديث ٛتنة بنت جحش اآليت 
  رأة صفتاف ) عادة ك٘تييز ( ؟د ا١تلو افًتض أنو كجد عنما اٟتكم 

 إما أف تكوف عادهتا موافقة لتمييزىا ، فهذا ال إشكاؿ فيو . أكالن :

كالتمييز ٥تتلف ( فهنا اختلف العلماء ن أكؿ الشهر ، عادهتا ستة أَيـ مىا ٘تييز لكنو ٥تتلف عن عادهتا ) أف يكوف عند اثنيان :
 أيهما تقدـ على قولُت :

 لتمييز .: تعمل اب القوؿ األكؿ
 .كىو ظاىر مذىب الشافعي  :  قاؿ يف ا١تعٍت

 ) ... فإنو دـ أسود يعرؼ ... ( .ٟتديث الباب -أ
 ألف صفة الدـ أمارة قائمة بو .ك  -ب

 أهنا تعمل ابلعادة . القوؿ الثاين :
 كىذا ا١تذىب .

 ٟتديث أـ حبيبة : ) ... امكثي قدر ما كانت ٖتبسك حيضتك ... ( .-أ
 فردىا إُف العادة بدكف استفصاؿ ، كترؾ االستفصاؿ يف مقاـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو يف ا١تقاؿ . كجو الداللة :
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ك يتقطع كألنو أسهل على ا١ترأة ، كأبعد عن االضطراب ، ألف الدـ األسود رٔتا يضطرب كيترَت كينتقل أخر الشهر أك أكلو أ -ب
 ا أسهل عليها كأضبط ٢تا ، ألف العادة ال تبطل داللتها أبدان .سود كيـو أٛتر ، فجلوسها أَيـ عادهتفيكوف يومان أ

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 ما حكم ا١تستحاضة ؟ 

 ا١تستحاضة حكمها حكم الطاىرات ابالتفاؽ .
 ما حكم كطء ا١تستحاضة ؟ 

 اختلف العلماء يف حكم كطء ا١تستحاضة على قولُت :
 .: يكره كطؤىا إال أف ٮتاؼ العنت القوؿ األكؿ 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ) ا١تستحاضة ال يرشاىا زكجها ( . لقوؿ عائشة -أ

 كألف هبا أذل فيحـر كطؤىا كاٟتائض .-ب

 : ٬توز كطؤىا مطلقان . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ أكثر الفقهاء .

 ١تا ركل أبو داكد عن عكرمة عن ٛتنة بنت جحش : ) أهنا كانت مستحاضة ، ككاف زكجها ٬تامعها ( . -أ
 .إسناده حسن :  قاؿ النوكم

 . أـ حبيبة تستحاض ككاف زكجها يرشاىا كانت   كقاؿ عكرمة :-ب
كعلى ذلك فبل أيخذ شيئان من أحكاـ (  إ٪تا ذلك عرؽ كليس ابٟتيضة)  أف ىذا الدـ ليس دـ حيض قطعان لقوؿ النِب  -ج

 . اٟتيض
 ع .فكذلك يف مسألة اٞتما  ةالعبادة كالطاىر أف العبادات أعظم حرمة من اٞتماع، فا١تستحاضة يف لزـك  -د
َف ٯتنع عبد الرٛتن بن عوؼ كغَته من كطء زكجاهتم ا١تستحاضات ، كألف االستحاضة دـ عرؽ فبل ٯتنع الوطء  النِب  ألف -ىػ

 .  ) قالو السعدم ( .، كألف حكمها حكم الطاىرات يف كل شيء فكذلك يف حل الوطء 
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

كاحتج للمانعُت أبف دمها ، أف ٮتاؼ زكجها العنت  إال ئا١توطٛتد ال ٬توز أكقاؿ النوكم : مرجحان مذىب اٞتمهور : ... قاؿ 
 .٬ترل فأشبهت اٟتائض 

(  هيٍرفى ػحىىتَّ يىطٍ فىاٍعتىزًليوا النًٌسىاءى يف اٍلمىًحيًض كىال تػىٍقرىبيوىينَّ ) كىو قوؿ هللا تعاُف ـ ، كاحتج أصحابنا ٔتا احتج بو الشافعي يف األ
 .كىذه قد تطهرت من اٟتيض 

 ركاه أبو داكد( أهنا كانت مستحاضة ككاف زكجها ٬تامعها ) كاحتجوا أيضا ٔتا ركاه عكرمة عن ٛتنة بنت جحش رضى هللا عنها 
 .حسن  إبسنادكغَته هبذا اللفظ 

 ( .الصبلة أعظم ، ا١تستحاضة أيتيها زكجها إذا صلت )قاؿ ابن عباس  :كىف صحيح البخارم قاؿ
 . ا١توطأفكذا يف ا ، ا١تستحاضة كالطاىر يف الصبلة كالصـو كاالعتكاؼ كالقراءة كغَتى فكأل
 .كالناسور   الوطءدـ عرؽ فلم ٯتنع  نوكأل
 .  ىي أعظم كما قاؿ ابن عباس  اليتابحة الصبلة بل كرد إب ،تحرٔفلابلشرع كَف يرد اب ،ف التحرٔفكأل



 ُُٗ 

 .أنو قياس ٮتالف ما سبق من داللة الكتاب كالسنة فلم يقبل ، اٟتائض  ىكاٞتواب عن قياسهم عل
 ) اجملموع ( .شيء اركو يف ػال يش الذمبنظائره ال ابٟتيض  إٟتاقوفوجب ، رات يف غَت ٤تل النزاع ػا١تستحاضة ٢تا حكم الطاى فكأل
 ما كيفية طهارة ا١تستحاضة ؟ 

 ٬تب الوضوء عليها لكل صبلة .:  أكالن 

 : ) ... مث توضئي لكل صبلة ( . لقولو 
 ) تقدـ يف ابب نواقض الوضوء ( .لكن تقدـ أف ىذه الركاية ضعيفة ال تصح ، كأنو ال ٬تب ٢تا أف تتوضأ لكل صبلة . 

 أهنا إذا أرادت الوضوء فإهنا ترسل أثر الدـ كتعصب على الفرج خرقة ليستمسك الدـ .اثنيان : 

 كل صالة ؟ىل ٬تب على ا١تستحاضة أف تغتسل ل 
البد من العلم أنو ال خبلؼ بُت أىل العلم يف كجوب الرسل على ا١تستحاضة عند انقضاء زمن اٟتيض ، كإف كاف الدـ  أكالن :

) ...دعي الصبلة قدر األَيـ اليت كنت  جارَين ، كىذا أمر ٣تمع عليو ٟتديث فاطمة بنت أَب حبيش ، حيث قاؿ ٢تا النِب 
 كصلي( متفق عليو. ٖتيضُت فيها ، مث اغتسلي

 دليل على كجوب الرسل على ا١تستحاضة إذا انقضى زمن اٟتيض، كإف كاف الدـ جارَين، كىذا ٣تمع عليو.قاؿ النوكم : فيو 
 غسلها لكل صبلة . اثنيان :

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .( حدان عند انقضاء حيضها فقط ترتسل غسبلن كا )صبلة ، كالصحيح أنو ال ٬تب عليها الرسل لكل 

 .هور العلماء من السلف كا٠تلف كهبذا قاؿ ٚت :  قاؿ النوكم
 ال راءة األصلية .-أ

 َف أيمر ا١تستحاضات بذلك . أف النِب -ب

 أف ىذا ىو ا١تتناسب مع يسر الشريعة اإلسبلمية كٗتفيفها على العباد .-ج

 ا ٬تب عليها الرسل لكل صبلة .كذىب بعض العلماء إُف أهن
 .ركاه أبو داكد  : اغتسلي لكل صبلة ( ٟتديث عائشة قالت : ) استحيضت زينب بنت جحش فقاؿ ٢تا النِب 

 كىو حديث ضعيف ، ضعفو النوكم كالشوكآف .
: ) إذا أقبلت اٟتيضة  أنو أمرىا ابلرسل إال مرة كاحدة عند انقطاع حيضها ، كىو قولو  كَف يصح عن النِب :  قاؿ النوكم

كأما األحاديث الواردة يف سنن أَب داكد كالبيهقي  يس يف ىذا ما يقتضي تكرار الرسل (فدعي الصبلة كإذا أدبرت فاغتسلي ) كل
 .أمرىا ابلرسل فليس فيها شيء اثبت ، كقد بُت البيهقي كمن قبلو ضعفها  كغَت٫تا أف النِب 
غَت  ل كتصلي ، كليس فيو أنو أمرىا أف ترتسل لكل صبلة ، كال شك أف غسلها كاف تطوعان إ٪تا أمرىا أف ترتس: قاؿ الشافعي 

 . ما أمرت بو كذلك كاسع ٢تا 
 ككذا قاؿ شيخو سفياف بن عيينة كالليث بن سعد كغَت٫تا .

ٍفرىةن فػىٍوؽى اىٍلمىاًء، فػىٍلتػىٍغتىًسٍل لًلظٍُّهًر ػي ًإذىا رىأىٍت صلًتىٍجًلٍس يف ًمرٍكىنو، فى ) مىٍيسو ًعٍندى أىِب دىاكيدى كىيف حىًديًث أىٍٝتىاءى بًٍنًت عي  -ُّٗ
 . (تػىوىضهٍأ ًفيمىا بػىٍُتى ذىًلكى كىاٍلعىٍصًر غيٍسالن كىاًحدنا، كىتػىٍغتىًسٍل ًلٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء غيٍسالن كىاًحدنا، كىتػىٍغتىًسٍل لًٍلفىٍجًر غيٍسالن، كىتػى 

-------- 
 بكسر ا١تيم كسكوف الراء ، كعاء تيرسل فيو الثياب ..(  كىنو لًتىٍجًلٍس يف ًمٍر ) 



 ُِٗ 

أم : أهنا ٕتلس يف مركن فيو ماء لتعرؼ حاؿ دمها ، فإذا عبل ا١تاء صفرة كاف دـ ... (  رىةن فػىٍوؽى اىٍلمىاءً فٍ ػي فىًإذىا رىأىٍت ص) 
 . استحاضة ، كإف عبله غَتىا فهو حيض

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
ا١تررب ك ترتسل ٢تا ، كتؤخر  تؤخر الظهر كترتسل ٢تا كللعصر غسبلن كاحدان ن قاؿ إف ا١تستحاضة اٟتديث استدؿ بو م

 لصبلة الصبح . مستقبلن  ، كٕتمع الصبلتُت يف الوقتُت ، ك ترتسل غسبلن كللعشاء غسبلن كاحدان 
 .ك ىذا مذىب ابن عباس ك عطاء كالنخعي ، ركل ذلك عنهم ابن سيد الناس يف )شرح الًتمذم( 

: إنو ٥تالف لركاية البخارم من حديث أـ ا١تؤمنُت عائشة ، كىناؾ من أىل العلم من سلك  كأجاب عن ىذا اٟتديث، كقاؿ
سبيل اٞتمع ، فجعل األمر فيو لبلستحباب بدليل األحاديث األخرل اليت َف أيت فيها األمر ابلرسل لكل صبلة ، أك جاء 

 فيها التخيَت كما يف حديث ٛتنة.
 .خَت ىو الذم ٬تمع بُت النصوص ىذا األك 

: "ًإ٪تهىا ًىيى  كيٍنتي أيٍستىحىاضي حىٍيضىةن كىًبَتىةن شىًديدىةن، فىأىتػىٍيتي اىلنهيبه   )نىةى بًٍنًت جىٍحشو قىالىٍت: كىعىٍن ٛتىٍ  -َُْ ٍفًتيًو، فػىقىاؿى أىٍستػى
، أىٍك سى  ـو ثىةن كىًعٍشرًينى، رىٍكضىةه ًمنى اىلشهٍيطىاًف، فػىتىحىيهًضي ًستهةى أىايه قىٍأًت فىصىلًٌي أىٍربػىعىةن كىًعٍشرًينى، أىٍك ثىالى نػٍ عىةن، ُثيه ًاٍغتىًسًلي، فىًإذىا اٍستػى بػٍ

يضي اىلنًٌسىاءي، فىًإٍف قىوًيًت عىلىى أىٍف تػيؤى  ، كىكىذىًلكى فىافٍػعىًلي كىمىا ٖتًى ًرم اىلظٍُّهرى كىتػي كىصيوًمي كىصىلًٌي، فىًإفه ذىًلكى ٬تيٍزًئيكى ، خًٌ ًلي اىٍلعىٍصرى عىجًٌ
لً  رًينى اىٍلمىٍغًربى كىتػيعىجًٌ يعنا، ُثيه تػيؤىخًٌ ُتى اىٍلًعشىاًء، ُثيه تػىٍغتىًسًلُتى كىٕتىٍمىًعُتى بػىٍُتى ُثيه تػىٍغتىًسًلي ًحُتى تىٍطهيرًينى كىتيصىلًٌُتى اىلظٍُّهرى كىاٍلعىٍصًر ٚتًى

تػىٍُتً، فىافٍػعىًلي. كىتػىٍغتىًسًلُتى مىعى اى  : كىىيوى أى اىلصهالى رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله النهسىاًئيه، كىصىحهحىوي  (ٍعجىبي اىأٍلىٍمرىٍيًن ًإلىه لصٍُّبًح كىتيصىلًٌُتى. قىاؿى
ًٍمًذمُّ، كىحىسهنىوي اىٍلبياىاًرٌم ي  .  اىلًتًٌ

-------- 
كمعٌت ) كثَتة أك كبَتة ( أم : أَيمها كثَتة أك كثَت يف   لفظ أَب داكد كالًتمذم ) كثَتة شديدة ( ،(  حىٍيضىةن كىًبَتىةن شىًديدىةن ) 

 كمعٌت ) شديدة ( أم : يف كيفيتها ، ٔتعٌت أف دمها شديد .، كميتها 
ف الشيطاف كجد بذلك طريقان إقيل : ىو حقيقة كأف الشيطاف ضرهبا حىت فتق عرقها ، كقيل : (  يى رىٍكضىةه ًمنى اىلشهٍيطىافً ًإ٪تهىا ىً ) 

 بيس عليها يف أمر دينها ككقت طهرىا كصبلهتا حىت أنساىا ذلك عادهتا .إُف التل
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ٥تتلف يف صحتو .
ًٍمًذمٌ رىكىاهي أىٍٛتد ، كىأىبيو دىاكيد ، كىاٍبن مىاجىو ، قاؿ يف ارر :  بىل ، كىحسنو البيخىارً  كىالًتًٌ نػٍ ٌم ، كىصىححوي ، كىكىذىًلكى صىححوي أىٍٛتد بن حى
تفرد بًًو عبد هللا بن ٤تيىمَّد بن عقيل ، كىىيوى : ، ككىنو أىبيو حىامًت . كىقىاؿى اٍلبػىيػٍهىًقٌي  فرد بًًو اٍبن عقيل كىلىٍيسى ًبقىومت :كىقىاؿى الدَّارىقيٍطًٍتٌ 

 . ٥تيٍتىلف يف ااًلٍحًتجىاج
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

اب١تستحاضة اليت ال تعرؼ عادة حيضها ، كليس لدمها ٘تييز ، فهنا  –على فرض صحتو  –ٛتل بعض العلماء ىذا اٟتديث 
 تعمل بعادة غالب النساء ، فيكوف حيضها ستة أَيـ أك سبعة أَيـ من كل شهر .

 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت مبينان أحواؿ ا١تستحاضة : 



 ُّٗ 

تمرة من أكؿ ما رأت الدـ كدمها على صفة أال يكوف ٢تا حيض معلـو كال ٘تييز صاٌف أبف تكوف االستحاضة مساٟتالة الثالثة : 
كاحدة أك على صفات مضطربة ال ٯتكن أف تكوف حيضان ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكوف حيضها ستة أَيـ أك سبعة من  

 من أكؿ ا١تدة اليت رأت فيها الدـ ، كما عداه استحاضة .  يبتدئكل شهر ، 
امس من الشهر كيستمر عليها من غَت أف يكوف فيو ٘تييز صاٌف للحيض ال بلوف كال مثاؿ ذلك : أف ترل الدـ أكؿ ما تراه يف ا٠ت

 من اليـو ا٠تامس من كل شهر .  تبتدئغَته فيكوف حيضها من كل شهر ستة أَيـ أك سبعة 
د منعتٍت الصبلة ٟتديث ٛتنة بنت جحش اهنع هللا يضر أهنا قالت : َي رسوؿ هللا ، إٓف أستحاض حيضة كبَتة شديدة فما ترل فيها ق

إ٪تا ىذا ركضة من ركضات الشيطاف فتحيضي ستة أَيـ أك سبعة يف علم هللا تعاُف ، مث اغتسلي حىت إذا ) … كالصياـ ؟ فقاؿ 
رأيت أنك قد طهرت كاستنقيت فصلي أربعان كعشرين أك ثبلاثن كعشرين ليلة كأَيمها كصومي ( . اٟتديث ركاه أٛتد كأبو داكد 

 كنقل عن أٛتد أنو صححو ، كعن البخارم أنو حسنو .  كالًتمذم كصححو ،
) ستة أَيـ أك سبعة ( ليس للتخيَت كإ٪تا ىو لبلجتهاد فتنظر فيما ىو أقرب إُف حا٢تا ٦تن يشاهبها خلقة كيقارهبا سنان  كقولو 
وف ستة جعلتو ستة ، كإف  فإف كاف األقرب أف يك، كفيما ىو أقرب إُف اٟتيض من دمها ، ك٨تو ذلك من االعتبارات ، كرٛتان 

 ( . رسالة يف الدماء الطبيعية للنساء) ة .           يكوف سبعة جعلتو سبع كاف األقرب أف

  ما معٌت قولو ( عىةن بػٍ ، أىٍك سى ـو  ؟(  فػىتىحىيهًضي ًستهةى أىايه
ى معٌت اعتبار حا٢تا ْتاؿ من على غَت كجو التحديد بُت الستة كالسبعة ، لكن عل قاؿ ا٠تطاَب : يشبو أف يكوف ذلك منو 

ىي مثلها كيف مثل سنها من نساء أىل إقليمها أك أىل بيتها ، فإف كانت عادة مثلها منهن أف تقعد ستان قعدت ستان كإف سبعان 
 . فسبعان 

 حا٢تا ستة أَيـ أك سبعة ( ليس للتخيَت ، كإ٪تا ىو لبلجتهاد ، فتنظر ٔتا ىو أقرب إُفكقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : قولو ) 
 ٦تن يشاهبها ًخٍلقىةن كيقارهبا سنان كرٛتان ، كٔتا ىو أقرب إُف اٟتيض من دمها .  

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟  
o ِب كىذا ٮترج من عرؽ كما كضحو الن ابستمرار، أف االستحاضة حالة تعًتم بعض النساء فيخرج منها الدـ   ،

 م .ود التهاابت ابلرحكج نتيجة اٟتديث يسميو نزيفان  كالطب
o ة .ا من العبادات الواجب ٢تا الطهار كال الصياـ كال غَتى أف دـ االستحاضة ال ٯتنع الصبلة 
o من هللا عز كجل، قاؿ  ان ٗتفيف ىتػيٍقض أف دـ اٟتيض ٯتنع من الصبلة ك٨توىا ٦تا يشًتط لو الطهارة، كىذه الصبلة ال 

أنك قد طهرت كاستنقأت  عة أَيـ، يف علم هللا، مث اغتسلي، فإذا رأيتستة أَيـ أك سب ر : فتحيضييف توضيح ىذا األم
معناه أهنا يف خبلؿ الستة ك ) ك كصومي كصلي، فإف ذلك ٬تزئ كعشرين ليلة كأَيمها، كعشرين ليلية، أك ثبلاثن  فصلي أربعان 

 لي ( .تصـو كال تص األَيـ أك السبعة ال

o كقتُت برسل كاحد، لكن ذكر اٞتمهور أف ىذا الرسل  ة، أك كلذكر بعض أىل العلم أف ا١تستحاضة ترتسل لكل صبل
 ل .ة، كإف اغتسلت كل كقتُت فهو أفضطهرىا من اٟتيض، كتتوضأ لكل صبل مستحب، فما عليها إال أف ترتسل عند

o وؿ يق عليو عبادتو، كيلهيو عن ربو، فالرسوؿ أف بعض ما ٬ترم البن آدـ من أمراض إ٪تا ىو من أتثَت الشيطاف ليلبس
 . كمساء ان األذكار صباح أمرّن ابافظة على اف ( كلذاات الشيطضكة من ر ضىي رك ث ) إ٪تاٟتمنة يف ىذا اٟتدي
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o بشؤكف دينهن كاالستفسار عن ذلك، فينبري للمسلم كا١تسلمة إذا كاجو مشكلة أك مسألة  اىتماـ الصحابيات اٞتليبلت
تيٍم الى تػىٍعلىميو  أىٍىلى ٍسأىليوا  ) فايسأؿ أىل العلم، قاؿ هللا تعاُف أف  ف ( .الذًٌٍكًر ًإٍف كينػٍ
o . عادة النساء قد تكوف ستة أَيـ أك سبعة 

o . أف الشيطاف قد يسلط على بٍت آدـ تسليطان حسيان 

o  ( .فاسألوا أىل الذكر .العاَف ، كيدؿ لذلك قولو تعاُف ) ينبري للجاىل أف يسأؿ .. 

o . أف صوت ا١ترأة ليس بعورة 
o نساء أف ٭تضن يف كل شهر مرة كاحدة .أف الرالب يف ال 

هىا; كىعىٍن عىائً  -ُُْ : "ايٍمكيًثي قىٍدرى مىا   أىفه أيـه حىًبيبىةى بًٍنتى جىٍحشو شىكىٍت ًإىلى رىسيوًؿ اىَّللًه  )شىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـى، فػىقىاؿى اىلده
ةو غٍ كىانىٍت ٖتىًٍبسيًك حىٍيضىتيًك، ُثيه ًاٍغتىًسًلي" فىكىانىٍت تػى   رىكىاهي ميٍسًلم ه  .(  تىًسلي كيله صىالى

: كى  -ُِْ ةو ) يف ًركىايىةو ًلٍلبياىاًرمًٌ . (كىتػىوىضهًئي ًلكيلًٌ صىالى  كىًىيى أًلىِب دىاكيدى كىغىٍَتًًه ًمٍن كىٍجوو آخىرى
------------ 

 اذكر بعض فوائد اٟتديث ؟ 
o ألَيـ اليت ىي عادهتا األصلية .اٟتديث دليل كجوب الرسل على ا١تستحاضة إذا مضى قدر ا 
o  ل إال مرة كاحدة إذا أدبرت حيضتها .غيسكاٟتديث دليل على أنو ال ٬تب على ا١تستحاضة 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء كما تقدـ .
 َف أيمرىا ابالغتساؿ إال عند إدابر حيضتها فقط . فإف النِب 

فكانت ترتسل لكل صبلة (  فهذا ال حجة فيو ، ألنو أمر فعلتو  كأما ما جاء يف صحيح مسلم يف قصة أـ حبيبة بنت جحش )
 من جهة أنفسها ، كَف أيمرىا النِب بذلك .

o  ( ةو ركاية  ( تقدـ الكبلـ عليها كأف الصحيح أهنا غَت ٤تفوظة ، كما قاؿ مسلم كابن رجب كغَت٫تا . كىتػىوىضًَّئي ًلكيلًٌ صىبلى
هىا قىالىتٍ ًضيى اىَّللهي كىعىٍن أيٌـً عىًطيهةى رى  -ُّْ ئنا كينها الى نػىعيدُّ اىٍلكيٍدرىةى كىالصُّفٍ )   عىنػٍ رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ، كىأىبيو دىاكيدى  (رىةى بػىٍعدى اىلطٍُّهًر شىيػٍ

 كىاللهٍفظي لىو ي  .
--------- 

 مع علمو ، كهبذا يعطى اٟتديث حكم الرفع . أم : يف زمن النِب (  كينها الى نػىعيدُّ ) 
بضم الكاؼ كسكوف الداؿ ، ىي اللوف األٛتر الذم يضرب إُف السواد ، كا١تراد أف الدـ يكوف متكدران بُت الصفرة ( ٍدرىةى اٍلكي ) 

 . كالسواد
 . وف الفاء ، ىي اللوف األٛتر الذم ٯتيل إُف البياض ، كا١تراد : أف ترل الدـ أصفر كماء اٞتركحػبضم الصاد كسك( كىالصٍُّفرىةى ) 
ٍيئان )   أم : من اٟتيض ، أم : بعد انقطاع الدـ كرؤية الطهر .( شى
اٟتديث دليل على أف الصفرة كالكدرة بعد الطهر من اٟتيض ليست ْتيض فبل يلتفت إليها ، كأما إذا كاف ذلك يف أثناء  -ُ

 اٟتيض أك متصبلن بو قبل الطهر فهو حيض ، تثبت لو أحكاـ اٟتيض .
 أف ما قبل الطهر حيض .ألف قو٢تا ) بعد الطهر ( يدؿ على 

 كىذا القوؿ : ىو مذىب ٚتهور العلماء .
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، نص عليو  َف تعتد بو حيضهامن رأت الدـ يف أَيـ عادهتا صفرة أك كدرة ، فهو حيض ، كإف رأتو بعد أَيـ : قاؿ يف ا١تغٍت 
 كىو مذىب الثورم كمالك كالشافعي .أٛتد ، 

 ٟتديث الباب .
، بل حكمها حكم  ه الكدرة أك الصفرة بعد الطهر من اٟتيض فإهنا ال تعت ر حيضان لو جاءت ىذ:  قاؿ الشيخ ابن ابز

، كٖتلُت لزكجك ؛ لقوؿ أـ  االستحاضة ، كعليك أف تستنجي منها كل كقت ، كتتوضئي كتصلي كتصومي ، كال ٖتتسب حيضان 
 و .خارم يف صحيحأخرجو الب ( عطية اهنع هللا يضر : ) كنا ال نعد الكدرة كالصفرة بعد الطهر شيئان 

 : ال تعد دمان كال حيضان .القوؿ الثاين 
  .كىو اختيار ابن حـز 

 األكؿ .كالصحيح 
 كيف تعرؼ ا١ترأة الطهر من اٟتيض ؟ 

 تعرؼ ا١ترأة الطهر إبحدل عبلمتُت :
 نزكؿ القصة البيضاء . األكىل :

 صفرة أك كدرة . س عليها أثر من دـ أكحصوؿ اٞتفاؼ التاـ ، ْتيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ، لي كالثانية :
 كىاٍلميٍعتىادي يف الطٍُّهًر أىٍمرىاًف : اٍلقىصَّةي اٍلبػىٍيضىاءي ، كىًىيى مىاءه أىبٍػيىضي . ى ( : ا١تنتق) كقاؿ الباجي يف 

 قػيبيًلهىا فػىيىٍخريجى ذىًلكى جىافِّا لىٍيسى عىلىٍيًو شىٍيءه ًمٍن دىـو ، كىعىادىةي كىاأٍلىٍمري الثَّآف : اٞتٍيفيوؼي ، كىىيوى أىٍف تيٍدًخلى اٍلمىٍرأىةي اٍلقيٍطنى أىٍك ا٠ٍتًٍرقىةى يف 
 .ا أىٍف تػىرىل اٞتٍىفىاؼى النًٌسىاًء ٗتىٍتىًلفي يف ذىًلكى ، فىًمنػٍهينَّ مىٍن عىادىتػيهىا أىٍف تػىرىل اٍلقىصَّةى اٍلبػىٍيضىاءى ، كىًمنػٍهينَّ مىٍن عىادىتػيهى 

إُف عائشة ابلٌدرجة فيها الكرسف فيو الصفرة فتقوؿ : ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء . ركاه  كقد كانت النساء يبعثن
 .يض كإدابره (البخارم معلقان ) كتاب اٟتيض ، ابب إقباؿ ا

 كالدٍُّرجة : ىو الوعاء اليت تضع ا١ترأة طيبها كمتاعها . 
 كالكرسف : القطن . 

 هاء اٟتيض . كالقىصَّة : ماء أبيض ٮترج عند انت
 .كمعٌت الصفرة : أم ماء أصفر 

 فعائشة اعت رت الصفرة يف زمن العادة حيضان كقالت ) ال تعجلن حىت ترين القصة البيضاء ( أم : عبلمة الطهر .
، ض، أك رطوبة، فهذا كلو ليس ْتي، أك نقطةفما بعد الطهر من كدرة، أك صفرةكقاؿ الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت رٛتو هللا : 

 فبل ٯتنع من الصبلة ، كال ٯتنع من الصياـ ، كال ٯتنع من ٚتاع الرجل لزكجتو ؛ ألنو ليس ْتيض . 
قالت أـ عطية : ) كنا ال نعد الصفرة كالكدرة شيئان ( أخرجو البخارم ، كزاد أبو داكد : ) بعد الطهر ( كسنده صحيح ، كعلى 

ألشياء فإهنا ال تضر ا١ترأة كال ٘تنعها من صبلهتا كصيامها كمباشرة زكجها ىذا نقوؿ : كل ما حدث بعد الطهر ا١تتيقن من ىذه ا
إَيىا ، كلكن ٬تب أف ال تتعجل حىت ترل الطهر ؛ ألف بعض النساء إذا جف الدـ عنها ابدرت كاغتسلت قبل أف ترل الطهر ، 

حىت  فيو الدـ فتقوؿ ٢تن : ال تعجلن -عٍت : القطن ي -ك٢تذا كاف نساء الصحابة يبعثن إُف أـ ا١تؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر ابلكرسف 
 سؤاالن عن أحكاـ اٟتيض ( . َٔ) ء .   ترين القصة البيضا
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(  كىاحى شىٍيءو ًإاله اىلنًٌ  ًاٍصنػىعيوا كيله  أىفه اىٍليػىهيودى كىانيوا ًإذىا حىاضىٍت اىٍلمىٍرأىةي ملٍى يػيؤىاًكليوىىا، فػىقىاؿى اىلنهيبُّ  ) كىعىٍن أىنىسو  -ُْْ
 م .رىكىاهي ميٍسلً 

هىا قىالىٍت: كىعىٍن عىاًئشىةى رىضً  -ُْٓ ميريين فىأىتهزًري،  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) يى اىَّللهي عىنػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (فػىيػيبىاًشريين كىأىانى حىاًئضه أيٍى
--------- 

 اٞتماع .(  اىلنًٌكىاحى ) 
 ئتزار : شد اإلزار على الوسط إُف الركبة .قاؿ القرطِب : اال(  فىأىتهًزري ) 
( ا١تراد اب١تباشرة ىنا أف ٯتس اٞتلد اٞتلد ، أم : ٯتس بشرتو بشرهتا ، كليس ا١تراد بو اٞتماع ، ألف ٚتاع  فػىيػيبىاًشريين كىأىانى حىاًئضه ) 

 اٟتائض حراـ ، قاؿ القرطِب : يعٍت بذلك االستمتاع ٔتا فوؽ اإلزار كا١تضاجعة .
  حاالت مباشرة الرجل لزكجتػو اٟتائض ؟اذكر 

 مباشرة الرجل لزكجتو اٟتائض ينقسم إُف ثبلثة أقساـ :
 أف ٬تامعها ابلفرج .أكالن : 

 فهذا حراـ بنص القرآف العزيز كالسنة الصحيحة ، ] قالو النوكم [ .
 ( .  يىٍطهيٍرفى فىاٍعتىزًليوا النًٌسىاءى يًف اٍلمىًحيًض كىال تػىٍقرىبيوىينَّ حىىتَّ قاؿ تعاُف ) -أ

 حديث الباب . ) إال النكاح ( أم : اٞتماع . -ب
( ركاه  فر ٔتا أنزؿ على دمحم ػا فقد كػرأة يف دبرىػان أك امػأتى حائض) من  وؿ هللا قاؿ : قاؿ رس كعن أَب ىريرة -ج

 الًتمذم .
 . من ضركرة الدين  كطء اٟتائض ، كىو معلـو ٖترٔف كال خبلؼ بُت أىل العلم يف :  قاؿ الشوكاين

 ا١تباشرة فيما فوؽ السرة كٖتت الركبة .اثنيان : 

 فهذا جائز .
 . كىو حبلؿ ابتفاؽ ا١تسلمُت :  قاؿ النوكم

 ١تباشرة فيما بُت السرة كالركبة ما عدا القبل كالدبر .ااثلثان : 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : اٞتواز . كؿالقوؿ األ

 ، كقاؿ بو عكرمة ك٣تاىد كالشعِب كالنخعي كالثورم كابن ا١تنذر . كىو ا١تذىب
 ر .ول دليبلن كىىيوى اٍلميٍختىاقاؿ النوكم : ىو األق

 ( . فىاٍعتىزًليوا النًٌسىاءى يف اٍلمىًحيًض كىال تػىٍقرىبيوىينَّ حىىتَّ يىٍطهيٍرفى لقولو تعاُف ) -أ
 ه .ابالعتزاؿ دليل على إابحتو فيما عدا فتخصيصو موضع الدـ) ا١ترٍت ( قاؿ ابن قدامة يف 

 ) اصنعوا كل شيء إال النكاح ( ، فهذا يدؿ على إابحة ٚتيع جسد اٟتائض إال موضع األذل .  لقولو -ب
 فاٟتديث فيو دليل على أنو ال ٬تتنب من اٟتائض إال ا١توضع الذم فيو اٟتيضة كحده كىو الفرج .

 لؤلذل ، فاختص ٔتحلو كالدبر .قالوا : إف ٖترٔف كطء اٟتائض منع  -ب
 أنو حراـ .:  ينالقوؿ الثا

 ] قالو النوكم [ كىذا مذىب مالك كأبو حنيفة ، كىو قوؿ أكثر العلماء منهم : سعيد بن ا١تسيب ، كشريح كطاككس . 



 ُٕٗ 

، فػىيػيبىاًشريٓف كىأىّنى حىاًئضه ... ) –حديث عائشة  –ٟتديث الباب  -أ  . (فىأىتَّزًري
 يباشر نساءه فوؽ اإلزار كىن حيٌيض ( ركاه مسلم . قالت ) كاف رسوؿ هللا  كعن ميمونة -ب

 كجو الداللة : يفهم من اٟتديثُت ٖترٔف االستمتاع ٔتا بُت السرة كالركبة بوطء كغَته .
 كاستدلوا على ذلك أبدلة ، كلكنها ال ٗتلو من اعًتاضات عليها . 

 فمن ذلك : 
لُّ لًلرَّجيًل ًمٍن اٍمرىأىتًًو كى  سىأىٍلتي رىسيوؿى اَّللًَّ )ٍبًن جىبىلو قىاؿى عىٍن ميعىاًذ  ما ركاه أبو داكد  : مىا فػىٍوؽى اإًلزىارً عىمَّا ٭تًى ؟ فػىقىاؿى ، ًىيى حىاًئضه

 ( .عىفُّفي عىٍن ذىًلكى أىٍفضىلي كىالتػَّ 
 . كىذا اٟتديث ضعيف ، ال يثبت عن النِب 

 . و األلبآف يف ضعيف أَب داكد . كضعفو العراقي كما يف "عوف ا١تعبود" . كضعفىػ .قاؿ أبو داكد : لىٍيسى اًبٍلقىًومًٌ ا
:  : مىا يىٍصليحي للرَّجيًل ًمٍن اٍمرىأىتًًو ًإذىا كىانىٍت حىاًئضنا ؟ فػىقىاؿى : رىسيوؿي اَّللًَّ  أنو سأؿ النِب ) عن عيمىرى ٍبن ا٠تٍىطَّاًب  كركل أٛتد 
 ر ( .مىا فػىٍوؽى اإًلزىا

 .د شاكر يف ٖتقيق ا١تسند  إسناده ضعيف النقطاعو ؿ أٛتقا
ًو   كركل أبو داكد أيضان  لُّ ِف ًمٍن اٍمرىأىيت كىًىيى حىاًئضه ؟ قىاؿى  أىنَّوي سىأىؿى رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن حىرىاـً ٍبًن حىًكيمو عىٍن عىمًٌ : لىكى مىا  مىا ٭تًى

 ( .فػىٍوؽى اإًلزىاًر 
 فيو ، فنقل ابن القيم يف "هتذيب السنن" تضعيفو عن بعض اٟتفاظ كأقره على ذلك ، كصححوكىذا اٟتديث اختلف العلماء 

 .  األلبآف يف صحيح أَب داكد 
مث لو صح اٟتديث َف يكن دليبلن على ٖترٔف االستمتاع ابٟتائض فيما بُت السرة كالركبة ، ألنو ٯتكن اٞتمع بينو كبُت األدلة الدالة 

 اٞتمع اآلتية :  على جواز ذلك أبحد أكجو
 أنو على سبيل االستحباب كالتنزه كاالبتعاد عن مكاف اٟتيض ، كليس على سبيل الوجوب .  -ُ
أنو ٤تموؿ على من ال ٯتلك نفسو ، ألنو لو ميكًٌنى من االستمتاع بُت الفخذين مثبلن رٔتا ال ٯتلك نفسو فيجامع يف الفرج ،  -ِ

وة شهوتو ، فتكوف األحاديث الدالة على اٞتواز فيمن ٯتلك نفسو ، كاألحاديث الدالة على فيقع يف اٟتراـ ، إما لقلة دينو ، أك ق
 ) الشرح ا١تمتع ( .  ىػ .ا .ا١تنع فيمن ٮتشى على نفسو الوقوع يف اـر

كىذا  :  قاؿ النوكملفرج كيثق من نفسو جاز كإال فبل ، كاف ا١تباشر يضبط نفسو عن اكلذلك ذىب بعض العلماء  إُف أنو إذا  
 . الوجو حسن 

o  د أف يستمتع ابمرأتو كىي حائض أف أيمرىا أف تلبس ثوابن تسًت بو ما بُت السرة كالركبة ، مث يباشرىا اكاألكُف للرجل إذا أر
 فيما سول ذلك . 

 ٍيضىًتهىا مثيَّ اًشرىىىا أىمىرىىىا أىٍف تػىتَّزًرى يًف فػىٍوًر حى أىٍف يػيبى  كىانىٍت ًإٍحدىاّنى ًإذىا كىانىٍت حىاًئضنا فىأىرىادى رىسيوؿي اَّللًَّ )عىاًئشىةى قىالىٍت ٟتديث 
 ( .ايػيبىاًشريى

 ( .ؽى اإًلزىاًر كىىينَّ حييَّضه يػيبىاًشري ًنسىاءىهي فػىوٍ  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ   )عىٍن مىٍيميونىةى قىالىٍت كٟتديث 
 طَّاَبُّ . ) يف فػىٍور حىٍيضىتهىا ( أم : أىكَّلو كىميٍعظىمو . قىالىو ا٠تٍى 

 من عوف ا١تعبود :  ( ُِٕٔعند شرح حديث رقم ) (  هتذيب السنن) قاؿ ابن القيم يف 



 ُٖٗ 

حى كيلٌ ظىاًىره يًف أىفَّ التٍَّحرٔف ًإ٪تَّىا كىقىعى عىلىى مىٍوًضع اٟتٍىٍيض خىاصَّة ، كىىيوى النًٌكى (  ا كيلَّ شىٍيءو ًإال النًٌكىاحى اٍصنػىعيو ) كىحىًديث  مىا  اح ، كىأىابى
 .ل ، كىىيوى أىٍكُفى كىأىحىاًديث اإًلزىار ال تػينىاًقضوي ، ألىفَّ ذىًلكى أىبٍػلىغ يف ًاٍجًتنىاب األىذى ، ديكنو 

 ما سبق من األحكاـ تستوم فيها اٟتائض كالنفساء .  فائدة :
 . ٟتائض يف ىذاء كاكىي حائض ، قاؿ : كالنفسا المرأتوقاؿ ابن قدامة رٛتو هللا بعد أف ذكر أقساـ مباشرة الرجل 

 ىل ٬توز ٚتاع اٟتائض بعد طهرىا كقبل أف تغتسل ؟ 
 . حىت ترتسل ال ٬توز

 ( .كيمي اَّلٌلي كىالى تػىٍقرىبيوىينَّ حىىتَّى يىٍطهيٍرفى فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي أىمىرى )  لقولو تعاُف

ٖتل حىت ترتسل اب١تاء أك تتيمم، إف تعذر ذلك  ا١ترأة إذا انقطع حيضها الاتفق العلماء على أف   رٛتو هللا : كقدابن كثَتقاؿ  
عليها بشرطو، إال ٭تِت بن بكَت من ا١تالكية كىو أحد شيوخ البخارم، فإنو ذىب إُف إابحة كطء ا١ترأة ٔتجرد انقطاع دـ اٟتيض، 

إال أف أاب حنيفة رٛتو ،  ة كعن طاكس كما تقدـ٣تاىد كعكرمكمنهم من ينقلو عن ابن عبد اٟتكم أيضان، كقد حكاه القرطِب عن 
هللا يقوؿ فيما إذا انقطع دمها ألكثر اٟتيض كىو عشرة أَيـ عنده: إهنا ٖتل ٔتجرد االنقطاع كال تفتقر إُف غسل كال يصح ألقل 

 . من ذلك
ًإلىيٍ ( فىًإذىا تىطىهٍَّرفى قولو تعاُف )قاؿ القرطِب يف تفسَته :  ٌل ًبًو يػىٍعًٍت اًبٍلمىاًء ، كى ًو ذىىىبى مىاًلك كىٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء ، كىأىفَّ الطٍُّهر الًَّذم ٭تًى

مُّم كىالى غىٍَته ، كىًبًو قىاؿى مىاًلك ًٚتىاع اٟتٍىاًئض الًَّذم يىٍذىىب عىنػٍهىا الدَّـ ىيوى تىطىهُّرىىا اًبٍلمىاًء كىطيٍهًر اٍٞتينيب ، كىالى ٬تيٍزًئ ًمٍن ذىًلكى تػىيى 
ًدينىة كىغىٍَتىكىالشَّافً   م .ًعٌي كىالطَّ رىًٌم كى٤تيىمَّد ٍبن مىٍسلىمىة كىأىٍىل اٍلمى

ـه ، كىًإٍف انٍػقىطىعى دىميهىا يف قػىٍوًؿ أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلمً كقاؿ ابن قدامة يف ا١ترٍت:   . كىٚتيٍلىتيوي أىفَّ كىٍطءى اٟتٍىاًئًض قػىٍبلى اٍلريٍسًل حىرىا
ٍٚتىاًع ًمنػٍهيٍم .قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر :  ا كىاإٍلً  ىىذى

فنا . ا ًخبلى  كىقىاؿى أىٍٛتىدي ٍبني ٤تيىمَّدو اٍلمىرُّكًذمُّ : الى أىٍعلىمي يف ىىذى
ٍعًٍت إذىا يػى  (رىكيٍم اَّللَّي كىالى تػىٍقرىبيوىينَّ حىىتَّ يىٍطهيٍرفى فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فىٍأتيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي أىمى ) كىلىنىا ، قػىٍوؿي اَّللًَّ تػىعىاُفى إُف أف قاؿ : ... 

ا فىسَّرىهي اٍبني عىبَّاسو ؛ كىأًلىفَّ اَّللَّى تػىعىاُفى قىاؿى يف اآٍليىًة ، اٍغتىسىٍلنى  رًينى  )ىىكىذى بُّ اٍلميتىطىهًٌ  . (كى٭تًي
هيٍم أىثٍػٌتى عىلىٍيًهٍم ًبًو ، كىًفٍعلي  ًة اٍلوىٍطًء فىأىثٍػٌتى عىلىٍيًهٍم ، فػىيىديؿُّ عىلىى أىنَّوي ًفٍعله ًمنػٍ حى ابى هيٍم ىيوى ااًلٍغًتسىاؿي ديكفى اٍنًقطىاًع الدَّـً ، فىشىرىطى إًلً

ا   .شىٍرطىٍُتً : اٍنًقطىاعى الدَّـً ، كىااًلٍغًتسىاؿى ، فىبلى يػيبىاحي إالَّ هًبًمى
ا  ًث اٟتٍىٍيًض ، فػىلىٍم يػيبىٍح كىٍطؤيىىا كىمى ًة ًٟتىدى ٍنيوعىةه ًمٍن الصَّبلى  لىٍو انٍػقىطىعى أًلىقىلًٌ اٟتٍىٍيًض .كىأًلىنػَّهىا ٦تى

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  اٟتائض رجسان ٧تسان فيعتزلوهنا ، فبدهنا ٧تس كثياهبا ٧تسة ، أما النصارل فلديهم التساىل كالتفريط ،أف أف اليهود يركف 

فاء ، فاٟتائض ٤تصورة ٧تاستها يف فرجها فقط ، فهذا كأما اإلسبلـ فهو الوسط بُت الرلو كاٞتفإهنم يستحلوف ٚتاعها يف الفرج ، 
 ىو اـر .

o . طهارة بدف اٟتائض كعرىقها 
o . أمر الرجل زكجتو اٟتائض أف تتزر كىذا أفضل 
o . جواز النـو مع اٟتائض يف ثياهبا ، كاالضطجاع معها 
 



 ُٗٗ 

هيمىا، عىًن اىلنهيبًٌ  -ُْٔ يت ًاٍمرىأىتىوي كىًىيى  كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ :  حىاًئض يف اىلهًذم أيٍى ًدينىارو، أىٍك يػىتىصىدهؽي بً  ) قىاؿى
 و .رىجهحى غىيػٍرى٫تيىا كىقٍػفى رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي كىاٍبني اىٍلقىطهاًف، كى  (ًنٍصًف ًدينىارو 

--------- 
 رة كعدمها ؟ما حكم من أتى زكجتو كىي حائض من حيث الكفا 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت ؟
 : أنو عليو الكفارة . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اإلماـ أٛتد ، كىو قوؿ ابن عباس كاٟتسن البصرم كسعيد بن جبَت كقتادة كاألكزاعي .
 ) يتصدؽ بدينار أك نصف دينار ( . ٟتديث الباب 

 ا التوبة فقط .: أنو ليس عليو كفارة كإ٪ت القوؿ الثاين
كىو قوؿ الشافعي اٞتديد ، كقوؿ مالك كٚتاىَت السلف ، ك٦تن ذىب إليو من السلف : عطاء كالشعِب كالنخعي :  قاؿ النوكم

 قالوا :كمكحوؿ كالزىرم كربيعة كٛتاد بن أَب سلمة كالثورم كالليث بن سعد ، 
 أف عليو فقط أف يتوب إُف هللا تعاُف كيسترفره . كقالوا :

 إف األحاديث الواردة يف ذلك ال تصح .  -أ
 . ىو ضعيف ابتفاؽ اٟتفاظ : قاؿ النوكم 

 . لو كاف اٟتديث اثبتان ألخذّن بو  :  كقاؿ الشافعي
 شياء منها :كقد أعل البيهقي ىذا اٟتديث أب
 على ابن عباس كأف شعبة رجع عن رفعو . أف ٚتاعة رككه عن شعبة موقوفان 
 . كأف ىذا اٟتديث ركم معضبلن 

كأف يف متنو اضطراابن ، ألنو ركم بدينار أك نصف دينار على الشك ، كركم يتصدؽ بدينار فإف َف ٬تد فنصف دينار ، كركم أنو 
 كإذا كاف أصفر فنصف دينار .، إذا كاف دمان أٛتر دينار 

 : األصل براءة الذمة . كقالوا-ب
 القوؿ األكؿ كأنو عليو الكفارة .كالصحيح 

 كؿ اختلفوا يف الكفارة على أقواؿ ، اذكرىا :أصحاب القوؿ األ 
 عليو أف يتصدؽ بدينار أك نصفو على التخيَت .القوؿ األكؿ : 
 الدينار يف إقباؿ الدـ كالنصف يف إدابره .القوؿ الثاين : 

 أف عليو عتق رقبة .القوؿ الثالث : 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو  -ُْٕ ٍ تىصيٍم؟ ٍيسى ًإذىا حىاضى أىلى )  قىاؿى ٍ تيصىلًٌ كىملى  . ميتػهفىقه عىلىٍيًو يف حىًديث (ٍت ملى

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ٖترٔف الصبلة كالصـو على اٟتائض .نستفيد : 
ب قضاء الصـو دكف ، كأنو ٬تأٚتع ا١تسلموف على أف اٟتائض كالنفساء ال ٬تب عليهما الصبلة كالصـو يف اٟتاؿ  :  قاؿ النوكم

 الصبلة .



 ََِ 

 ٟتديث الباب .-أ
ؿي اٟتٍىاًئًض تػىٍقًضى الصٍَّوـى كىالى تػىٍقًضى الصَّبلىةى فػىقىالىٍت أىحىريكرًيَّةه أىٍنًت قػي ) عىٍن ميعىاذىةى قىالىٍت ك  -ب ٍلتي لىٍستي سىأىٍلتي عىاًئشىةى فػىقيٍلتي مىا ابى

 ( متفق عليو . نػيٍؤمىري ًبقىضىاًء الصَّبلىةً  افى ييًصيبػينىا ذىًلكى فػينػيٍؤمىري بًقىضىاًء الصٍَّوـً كىالى ًْتىريكرًيَّةو كىلىًكٌتًٌ أىٍسأىؿي . قىالىٍت كى 

 لفاطمة بنت أَب حبيش ) إذا أقبلت اٟتيضة فاتركي الصبلة ( متفق عليو .  كقاؿ-ج
  اٟتائض تقضي الصـو دكف الصالة ؟أف ما اٟتكمة 

 . و اٟتكمة : االمتثاؿ ألمر هللا كرسول
 ( متفق عليو . نػيٍؤمىري بًقىضىاًء الصَّبلىةً  كىافى ييًصيبػينىا ذىًلكى فػينػيٍؤمىري بًقىضىاًء الصٍَّوـً كىالى   كلذلك قالت عائشة )

 .] قالو النوكم [قاؿ بعض العلماء : إف الصبلة كثَتة متفرقة فيشق قضاؤىا ٓتبلؼ الصـو ، فإنو ٬تب يف السنة مرة كاحدة 

 ؟ بًتؾ الصالة أـ ال ىل تؤجر اٟتائض 

اختلف العلماء ىل تثاب اٟتائض على تركها الصبلة أثناء اٟتيض ، كما يثاب ا١تريض على ترؾ النوافل اليت كاف يعملها يف 
 صحتو كشرل اب١ترض عنها ؟

 : ال تثاب على الًتؾ . قيل
 بنقصاف الدين بًتؾ الصبلة زمن اٟتيض يقتضي ذلك . ألف كصفو ٢تا 

 قصدت امتثاؿ قوؿ الشارع يف تركو .إذا ، تثاب :  كقيل
 أقرب . كىذا القوؿ 

هىا قىالىٍت:  -ُْٖ ، فػىقىاؿى اىلنهيبُّ  )كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ نىا سىًرؼى ًحٍضتي رى أىٍف الى :  لىمها ًجئػٍ ًافٍػعىًلي مىا يػىٍفعىلي اىٟتٍىاجُّ، غىيػٍ
 .ٍو  ميتػهفىقه عىلىٍيًو يف حىًديث ( ماًبٍلبػىٍيًت حىىته تىٍطهيرً  تىطيويف 

-------- 
نىا سىًرؼى )   بفتح السُت ككسر الراء ، موضع قريب من مكة . (لىمها ًجئػٍ
 أم : جاءٓف اٟتيض .(  ًحٍضتي ) 
 أم : افعلي ما يفعل من أحـر ابٟتج . ( عىًلي مىا يػىٍفعىلي اىٟتٍىاجُّ ًافػٍ )  

رى أىٍف الى تىطيويف )   أم : ال تطويف ما دميت حائضان .(  حىىته تىٍطهيًرم اًبٍلبػىٍيتً  غىيػٍ
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ٖترٔف الطواؼ على اٟتائض .نستفيد : 
ًمنػٍهىا مىا  النَِّبُّ  فىأىفىٍضنىا يػىٍوـى النٍَّحًر . فىحىاضىٍت صىًفيَّةي . فىأىرىادى  عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت ) حىجىٍجنىا مىعى النَِّبًٌ  كيدؿ لذلك أيضان حديث

تػينىا ًىيى ؟ قىاليوا :  َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إنػَّهىا قىٍد أىفىاضىٍت يػىٍوـى ييرًيدي الرَّجيلي ًمٍن أىٍىًلًو . فػىقيٍلتي : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إنػَّهىا حىاًئضه . قىاؿى : أىحىاًبسى
 . النٍَّحًر قىاؿى : ايٍخريجيوا (

قصد بذلك ، أف صفية إذا كانت حائض كَف تطف يـو النحر طواؼ اإلفاضة فإنو يلزمها  ( فإف النِب  ) أحابستنا ؟ فقولو 
عو ، ففي ىذا دليل على أف ا١ترأة حبس أصحابو م ، مث إذا حبس النِب  البقاء حىت تطوؼ بعد الطهر ، فتحبس النِب 

 اٟتائض ال ٬توز ٢تا أف تطوؼ .
 ائض :كلذلك يسقط طواؼ الوداع عن اٟت

 :  . ميتػَّفىقه عىلىٍيوً  (أيًمرى اىلنَّاسي أىٍف يىكيوفى آًخرى عىٍهًدًىٍم اًبٍلبػىٍيًت، ًإالَّ أىنَّوي خىفَّفى عىًن اٟتٍىاًئًض  )عىٍن اًٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا قىاؿى



 َُِ 

 ما العلة يف منع اٟتائض من الطواؼ ؟ 
 ذلك :اختلف يف 

 واؼ الطهارة .: ألف من شركط الط فقيل
 : لكوهنا ٦تنوعة من دخوؿ ا١تسجد . كقيل
 ما حكم ا١ترأة إذا حاضت قبل طوافها ، كال تستطيع البقاء ٔتكة كيتعذر عليها الرجوع ؟ 
سئلت اللجنة الدائمة لئلفتاء : قدمت امرأة ٤ترمة بعمرة ، كبعد كصو٢تا إُف مكة حاضت . ك٤ترمها مضطر إُف السفر فوران  

 د ٔتكة ، فما اٟتكم ؟كليس ٢تا أح
فأجابت : إذا كاف األمر كما ذكر من حيض ا١ترأة قبل الطواؼ كىي ٤ترمة ، ك٤ترمها مضطر للسفر فوران كليس ٢تا ٤تـر كال زكج 
ٔتكة ، سقط عنها شرط الطهارة من اٟتيض لدخوؿ ا١تسجد كللطواؼ للضركرة ، فتستثفر كتطوؼ كتسعى لعمرهتا ، إال إٍف تيسر 

ا لتطوؼ طواؼ عمرهتا كىي افر كتعود مع زكج أك ٤تـر ، لقرب ا١تسافة كيسر ا١تؤكنة فتسافر كتعود فور انقطاع حيضه٢تا أف تس
 .متطهرة 

 ( . يريد هللا بكم اليسر كال يريد بكم العسر )فإف هللا تعاُف يقوؿ  
 ( . ال يكلف هللا نفسان إال كسعها )تعاُف كقاؿ  
 ( . ن من حرجو كما جعل عليكم يف الدي )كقاؿ  
 )فاتقوا هللا ما استطعتم( .كقاؿ  

اٟتديث ، إُف غَت ذلك من نصوص التيسَت كرفع اٟترج ، كقد أفىت م أبمر فائتوا منو ما استطعتم( )إذا أمرتك كقاؿ رسوؿ هللا 
 ا .ليهملقيم رٛتة هللا عٔتا ذكرّن ٚتاعة من أىل العلم منهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه العبلمة ابن ا

: امرأة حاضت كَف تطف طواؼ اإلفاضة كتسكن خارج ا١تملكة كحاف كقت مرادرهتا  كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
 ا١تملكة كال تستطيع التأخر كيستحيل عودهتا للمملكة مرة أخرل فما اٟتكم ؟

ى يف مكة أك أف ترجع إليها لو سافرت إذا كاف األمر كما ذكر امرأة َف تطف طواؼ اإلفاضة كحاضت كيتعذر أف تبقفأجاب : 
قبل أف تطوؼ ، ففي ىذه اٟتالة ٬توز ٢تا أف تستعمل كاحدان من أمرين : فإما أف تستعمل إبران توقف ىذا الدـ كتطوؼ ، كإما أف 

ختاره شيخ تتلجم بلجاـ ٯتنع من سيبلف الدـ إُف ا١تسجد كتطوؼ للضركرة ، كىذا القوؿ الذم ذكرّنه ىو القوؿ الراجح كالذم ا
اإلسبلـ ابن تيمية ، كخبلؼ ذلك كاحد من أمرين : إما أف تبقى على ما بقي من إحرامها ْتيث ال ٖتل لزكجها كال أف يعقد 

زكجة ، كإما أف تعت ر ٤تصرة تذبح ىدَين كٖتل من إحرامها ، كيف ىذه اٟتاؿ ال تعت ر ىذه اٟتجة ٢تا ، ككبل تعليها إف كانت غَت م
اؿ للضركرة، كقد ، فكاف القوؿ الراجح ىو ما ذىب إليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، رٛتو هللا يف مثل ىذه اٟت األمرين أمر صعب

)يريد هللا بكم اليسر كال يريد بكم العسر( . أما إذا كانت ا١ترأة  عليكم يف الدين من حرج( . كقاؿ  )ما جعل قاؿ هللا تعاُف 
رج عليها أف تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواؼ اٟتج كيف ىذه ا١تدة ال ٖتل ٯتكنها أف تسافر مث ترجع إذا طهرت فبل ح

  .لؤلزكاج ألهنا َف ٖتل التحلل الثآف
 اذكر خالؼ العلماء يف حكم الطهارة للطػواؼ ؟ 

 أقواؿ :اختلف العلماء يف ذلك على 
 صح طوافو ، كال يعتد بو .، َف ي شرط لصحة الطواؼ ، فمن طاؼ ٤تداثن  أف الطهارة من اٟتدثالقوؿ األكؿ : 

 .ا١تشهور عنو ، كٚتهور العلماء  ، كأٛتد يفذا القوؿ ذىب: مالك ، كالشافعي كإُف ى



 َِِ 

لتأخذكا ) كقد قاؿ ، متفق عليو ( قدـ مكة أف توضأ مث طاؼ ابلبيتأكؿ شيء بدأ بو حُت أف النِب )ديث عائشة ٟت -أ
 ( .معٍت مناسكك

 كجو االستدالؿ منو من كجهُت :
ياف جململ القرآف ، ألف هللا عز كجل أمر ابلطواؼ يف كتابو العزيز كَف يبُت كيفيتو ، فجاء بيف الطواؼ  أف فعل النِب  الن :أك 

، فدؿ ذلك على كجوب الطهارة من ألمر كاجب دؿ على كجوبو  إذ توضأ قبل طوافو ، كالفعل إف جاء بياّنن  البياف بفعلو 
 اٟتدث قبل الطواؼ .

صحابتو مهنع هللا يضر أبخذ مناسكو ، كاالقتداء بو يف ذلك دليل على كجوب ٚتيع ما صدر منو يف بياف أفعاؿ  ف أمر النِب أ اثنيان :
 كمن ذلك الطهارة من اٟتدث قبل الطواؼ  . -إال ما دؿ الدليل على استثنائو -ا١تناسك

ق فمن نطق فيو فبل ة إال أف هللا أابح فيو ا١تنطالطواؼ ابلبيت صبل ) قاؿ يث ابن عباس رضي هللا عنهما أف النِب حد-ب
 ) الصحيح أنو موقوؼ على ابن عباس ( . ( .  ينطق إال ٓتَت

 كجو االستدالؿ منو من كجهُت:
دؿ ف، كإ٪تا ا١تراد التشبيو هبا يف اٟتكم  ،يف األفعاؿ كا٢تيئة لتباينهما و ابلصبلة كليس ا١تراد التشبي شبو الطواؼ أف النِب  أكالن :

ال يقبل )  كمن ذلك اشًتاط الطهارة؛ لقولو  -إال ما استثناه الدليل -ذلك على أف للطواؼ ٚتيع األحكاـ ا١تتعلقة ابلصبلة
 ر ( .هللا صبلة برَت طهو 

شًتط يف إابحة ا١تنطق يف الطواؼ ، دليل على اشًتاط ما عداه كما ي فاستثناؤه ( إال أف هللا أابح فيو ا١تنطق )  من قولو اثنيان :
 ث .كمن ذلك اشًتاط الطهارة من اٟتد الصبلة ،

 (افعلي ما يفعل اٟتاج غَت أال تطويف ابلبيت حىت تطهرم )  اهنع هللا يضر حُت حاضت كىي ٤ترمة لعائشة حديث الباب يف قولو -ج
 ( .حىت ترتسلي  )متفق عليو . كيف ركاية ١تسلم 

واؼ ، أف تفعل كىي حائض ٚتيع ما يفعلو اٟتاج ، كَف ٯتنعها إال من الطرخص لعائشة  أف النِب  كجو االستدالؿ منو :
انتفاء الطهارة ، كعلى أف الطهارة شرط لصحة  فدؿ ذلك على ترتب منع الطواؼ على، ابغتسا٢تا  كتطهرىا  كجعل ذلك مقيدان 

 د .ف النهي يف العبادات يقتضي الفساالطواؼ ، كعلى عدـ صحتو بدكهنا ، أل
 ( متفق عليو .ان ا: إهنا قد أفاضت . قاؿ: فبل إذأحابستنا ىي؟ قالو ) ا أخ ر أبف صفية حاضت ١ت ولو ق-د

ٟتيض صفية ، لو َف تكن قد أفاضت ، مع ما يف ذلك  -كا٨تباس من كاف معو ال٨تباسو -اب٨تباسو إخباره كجو االستدالؿ : 
 . شًتاط الطهارة لصحة الطواؼعلى ا -ان صر٭ت ان إف َف يكن نص -من ا١تشقة العامة ، دليل ظاىر

لصحتو ، فمىت طاؼ للزَيرة غَت متطهر من اٟتدث ،  أف الطهارة من اٟتدث يف الطواؼ كاجبة ، كليست شرطان القوؿ الثاين : 
 أعاد ما داـ يف مكة ، فإف تعذرت عليو اإلعادة لبعده عنها ج ره بدـ .

 .  ركاية كإُف ىذا ذىب: أبو حنيفة  ، كأٛتد يف
 ( .كىٍليىطَّوَّفيوا اًبٍلبػىٍيًت اٍلعىًتيًق )  لو تعاُفقو ل -أ

 . عن شرط الطهارة ، كال ٬توز تقييد مطلق الكتاب ، ٓت ر الواحد أف هللا أمر ابلطواؼ مطلقان  : كجو االستدالؿ منها
 .كابألحاديث اليت استدؿ هبا أصحاب القوؿ األكؿ -ب



 َِّ 

من اٟتدث يف الطواؼ ، كذلك ال يستلـز اشًتاطها ، ألف الدليل عليها أخبار أف مقتضاىا كجوب الطهارة  كجو استدال٢تم منها :
آحاد ، كىي توجب العمل ، فيثبت هبا الوجوب دكف الفرضية ، كأما القوؿ ابشًتاطها فإنو يفضي إُف نسخ مطلق الكتاب 

 أبخبار اآلحاد ، كىو ٦تنوع  .
 حىت للنفساء ، كال ٭تـر إال على اٟتائض فقط .ان ز مطلقة ، جائأف الطواؼ ابلبيت على غَت طهار القوؿ الثالث : 

 كإُف ىذا ذىب ابن حـز الظاىرم  .
 .( افعلي ما يفعل اٟتاج غَت أال تطويف ابلبيت حىت تطهرم )  لعائشة اهنع هللا يضر قولو ل-أ

) من الطواؼ ابلبيت ،  -إذ حاضت -اهنع هللا يضر -منع أـ ا١تؤمنُت عائشة  رسوؿ هللا ـ : إف ابن حز قاؿ و : كجو االستدالؿ من
، كَف ينهها عن الطواؼ ، فلو كانت الطهارة من الشركط  (أبف ترتسل كهتل  ككلدت أٝتاء بنت عميس بذم اٟتليفة فأمرىا 

 ( .ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحىى .كىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٢ٍتىوىل ) كما بُت أمر اٟتائض  لبينو رسوؿ هللا 
ا: إف األصل براءة الذمة ، كعدـ االشًتاط إال بدليل ، كقد اتفق العلماء على عدـ اشًتاط الطهارة ألداء ا١تناسك من كقالو -ب

فالتفريق بينها كبُت الطواؼ كاشًتاط الطهارة لو ال يثبت إال ابلدليل . فدؿ ذلك على عدـ اشًتاط الطهارة  ،كقوؼ كمبيت كرمي
  للحائض  .إال ان جواز الطواؼ مطلقللطواؼ ، ك 

قامة ، طافتا ، كال شيء أف الطهارة من اٟتدث سنة ، كأف اٟتائض كالنفساء إذا احتاجتا للطواؼ لتعذر اإل القوؿ الرابع :
 كإُف ىذا ذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  .، عليهما 

 .( أال يطوؼ ابلبيت عرَيف )  بعث أاب بكر عاـ تسع ١تا أمره على اٟتج ينادم النِب  ألف -أ
فدؿ ذلك على أف ، يثبت أنو أمر ابلطهارة للطواؼ  كَف، هنى عن طواؼ العراة ابلبيت  أف النِب  كجو االستدالؿ منو :

 الطهارة ليست كاجبة إذ لو كانت كاجبة ألمر هبا .
 ا .ل كال دليل صريح صحيح على كجوهبدليكعدـ كجوب الطهارة إال ب ،إف األصل براءة الذمة :  كقالوا-ب
كىذا فعل كالفعل يدؿ على  (أكؿ شيء بدأ بو حُت قدـ مكة أف توضأ مث طاؼ ابلبيت  أف النِب  )ديث عائشة ٟتك  -ج

 ( . ٔٓ ) ْتث يف ٣تلة البحوث اإلسبلميةَاالستحباب .                                   
 كأجاب أصحاب ىذا القوؿ عن أدلة من قاؿ ابشًتاط الطهارة للطواؼ :

 ، كإ٪تا ىو من قوؿ ابن عباس رضي هللا عنهما . ) الطواؼ ابلبيت صبلة ( فقالوا : ال يصح من قوؿ النِب أما حديث 
 ىػ . .فَّاًظ اقاؿ النوكم يف اجملموع : الصًَّحيحي أىنَّوي مىٍوقيوؼه عىلىى اٍبًن عىبَّاسو ، كىذىا ذىكىرىهي اٍلبػىيػٍهىًقيُّ كىغىيػٍريهي ًمٍن اٟتٍي  

فعلو  كأنو طاؼ متطهران فقالوا : ىذا ال يدؿ على الوجوب ، كإ٪تا يدؿ على االستحباب فقط ، ألف النِب  كأما فعل النِب 
 كَف يىرًد أنو أمر أصحابو بذلك . 

من الطواؼ ألهنا  ِب ) افٍػعىًلي مىا يػىٍفعىلي اٟتٍىاجُّ غىيػٍرى أىٍف ال تىطيويف اًبٍلبػىٍيًت حىىتَّ تىٍطهيرًم ( فإ٪تا منعها الن لعائشة  كأما قولو 
 حائض ، كاٟتائض ٦تنوعة من دخوؿ ا١تسجد. 

ال إبسناد  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كالذين أكجبوا الوضوء للطواؼ ليس معهم حجة أصبلن ؛ فإنو َف يىنقل أحده عن النَِّب 
كقد اعتمر عمىران متعددة كالناس صحيح كال ضعيف أنو أمر ابلوضوء للطواؼ ، مع العلم أبنو قد حج معو خبلئق عظيمة ، 

بياّنن عاٌمان ، كلو بيَّنو لنىقل ذلك ا١تسلموف عنو كَف يهملوه ، كلكن  فلو كاف الوضوء فرضان للطواؼ لبيَّنو النِب ، يعتمركف معو 
إٓف  :  اف يتوضأ لكل صبلة ، كقد قاؿثبت يف الصحيح أنو ١تا طاؼ توضأ ، كىذا كحده ال يدؿ على الوجوب ؛ فإنو قد ك

 ( .ُِر .  ) ٣تموع الفتاكل ر هللا إال على طهكرىتي أف أذك



 َِْ 

 ىل ٬توز للحائض أف تسعى بُت الصفا كا١تركة ؟ 
يشًتط فيو الوضوء كىو مذىب األئمة األربعة أَب حنيفة كمالك كالشافعي كأٛتد ، بل ٬توز للحائض أف ال سعي فال نعم ٬توز ، 

افعلي ما يفعل )  -اهنع هللا يضر ١تا حاضت  –َف ٯتنع اٟتائض إال من الطواؼ فقاؿ لعائشة  تسعى بُت الصفا كا١تركة ، ألف النِب 
 ( . ا١ترٍتت ( .    ) اٟتاج غَت أف ال تطويف ابلبي

قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : فلو سعى ٤تداثن ، أك سعى كىو جنب ، أك سعت ا١ترأة كىي حائض : فإف ذلك ٣تزئ ، لكن األفضل 
 ارة . أف يسعى على طه

 ما أكثر اٟتيض كما أقلو ؟ 
 اختلف العلماء يف أكثر اٟتيض كيف أقلو ؟

 ) ... حىت تطهرم ( دليل لقوؿ من قاؿ أف اٟتيض ال حٌد ١تقداره . لعائشة  يف قوؿ النِب 
 كىذه مسألة خبلفية بُت العلماء :

 [ يومان ، كأقلو يـو كليلة . ُٓ: أكثره ] فقاؿ بعض العلماء 
 [ أَيـ . َُ: أكثره ]  كقيل[ يـو ،  ُّ[ يـو ، كقيل : أكثره ]  ُٕه ] : أكثر  كقيل

 أنو ليس ألقل اٟتيض كال ألكثره حٌد ابألَيـ . كالراجح
 كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية . 

أكثره ، كال الطهر بُت  كمن ذلك اسم اٟتيض عٌلق هللا بو أحكامان متعددة يف الكتاب كالسنة كَف يقدر ال أقلو كال:  قاؿ رٛتو هللا
اٟتيضتُت مع عمـو بلول األمة بذلك كاحتياجهم إليو كاللرة ال تفرؽ بُت قدر كقدر ، فمن قٌدر يف ذلك حدان ، فقد خالف 

 .الكتاب كالسنة 
 كيدؿ ٢تذا القوؿ :

 ف ( .هر  تقربوىن حىت يطكيسألونك عن ايض قل ىو أذلن فاعتزلوا النساء يف ايض كالقولو تعاُف ) -أ
فجعل هللا غاية ا١تنع ىي الطهر ، كَف ٬تعل الراية مضي يـو كليلة كال ثبلثة أَيـ كال ٜتسة عشر يومان ، فدٌؿ ىذا على أف علة 

 اٟتكم ىي اٟتيض كجودان كعدمان ، فمىت كجد اٟتيض ثبت اٟتكم ، كمىت طهرت منو زالت أحكامو .
نع الطهر ، كَف ٬تعل الراية زمنان معينان ، فدؿ ىذا على أف اٟتكم فجعل غاية ا١ت) ... حىت تطهرم (  حديث الباب -ب

 يتعلق ابٟتيض كجودان كعدمان .
 ىل للحيض سن معينة ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف أنو ال حيص قبل تسع كال بعد ٜتسُت .
 كاستدلوا : أف العادة أف ال ٖتيض قبل تسع كال بعد ٜتسُت سنة .

ابن ا١تنذر كابن تيمية كٚتاعة من أىل العلم أنو ال حد ألقل سن اٟتيض كال ألكثره ، بل مىت كذىب بعض العلماء كىو اختيار 
 رأت ا١ترأة الدـ ا١تعركؼ فهو حيض تثبت لو أحكامو ، كإف كانت دكف تسع سنُت أك فوؽ ا٠تمسُت أك الستُت .

( . فعلق أحكاـ اٟتيض وىينَّ حىىتَّ يىٍطهيٍرفى ا النًٌسىاءى يف اٍلمىًحيًض كىال تػىٍقرىبي كىيىٍسأىلونىكى عىًن اٍلمىًحيًض قيٍل ىيوى أىذلن فىاٍعتىزًليو لقولو تعاُف )
 على كجوده ، كَف ٭تدد لذلك سنان معينان .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف اٟتائض يصح منها ٚتيع أعماؿ اٟتج كالسعي كالوقوؼ بعرفة كغَتىا ما عدا الطواؼ 



 َِٓ 

؟ قى  أىنهوي سىأىؿى اىلنهيبه )  عىاذو عىٍن مي كى  -ُْٗ لُّ ًللرهجيًل ًمًن ًاٍمرىأىتًًو، كىًىيى حىاًئضه : "مىا فػىٍوؽى اىإٍلًزىارً مىا ٭تًى أىبيو دىاكيدى  رىكىاهي (  اؿى
 .كىضىعهفىو ي 

--------- 
ع ابلزكجة إذا كانت حائضان فيما بُت اٟتديث ضعيف كال يصح ، كقد تقدمت ا١تسألة ، كأنو من أدلة من قاؿ إنو ٭تـر االستمتا 

 السرة كالركبة ما عدا الفرج ، كىو قوؿ اٞتمهور .
 كالصحيح اٞتواز كما تقدـ .

هىا قىالىتٍ كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى رىضً  -َُٓ رىكىاهي ( ُتى بػىٍعدى نًفىاًسهىا أىٍربىعً  كىانىًت اىلنػُّفىسىاءي تػىٍقعيدي يف عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه )  يى اىَّللهي عىنػٍ
.  اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله النهسىاًئيه، كىاللهٍفظي أًلىِب دىاكيد ى

ميٍرىىا اىلنهيبُّ  ملكى  )كىيف لىٍفظو لىوي:  ًة اىلنًٌفىاًس  أيٍى  .كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكم ي  (ًبقىضىاًء صىالى
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 . كصححو اٟتاكم كحسنو النوكم كغَته. الوىم كاإليهاـ كاإلماـ ابن حـز القطاف يف بيافكىذا اإلسناد ٥تتلف فيو كقد ضعفو ابن 

 ما ىو النفاس ؟ 
 ىو دـ ٮترج من ا١ترأة عند الوالدة أك معها أك قبلها بيومُت أك ثبلثة مع الطلق .

 كأحكامو ىي أحكاـ اٟتيض فيما ٬تب ك٭تـر .
 ما أقل النفاس ؟ 

 : اختلف العلماء يف أقل النفاس
 ليس ألقلو حد . القوؿ األكؿ :

 كىذا ا١تذىب كبو قاؿ الثورم كالشافعي كإسحاؽ كٚتهور العلماء .
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو  ألنو َف يرد يف الشرع ٖتديده ، فَتجع فيو إُف الوجود ، كقد كجد قليبلن ككثَتان .

 ف ذلك قبل مركر أربعُت يومان . مىت طهرت ا١ترأة من نفاسها كجب عليها االغتساؿ كالصبلة ، كلو كاف
قىٍد أىٍٚتىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم ًمٍن أىٍصحىاًب النَِّبًٌ قاؿ الًتمذم رٛتو هللا :  كىالتَّاًبًعُتى كىمىٍن بػىٍعدىىيٍم عىلىى أىفَّ النػُّفىسىاءى تىدىعي الصَّبلةى أىٍربىًعُتى  ك ى

 .تػىٍرتىًسلي كىتيصىلًٌي  نػَّهىايػىٍومنا ًإال أىٍف تػىرىل الطٍُّهرى قػىٍبلى ذىًلكى فىإً 
 ما أكثر مدة النفاس ؟ 

 اختلف العلماء يف أكثر النفاس :
 : أكثره أربعوف يومان . القوؿ األكؿ

 كىذا ا١تذىب ، كبو قاؿ أكثر أىل العلم .
ُت يومان إال أف كمن بعدىم ، على أف النفساء تدع الصبلة أربع أٚتع أىل العلم من أصحاب النِب  :  قاؿ أبو عيسى الًتمذم

 .ترل الطهر قبل ذلك 
 .، فا١تصَت إليها متعُت كاألدلة الدالة على أف أكثر النفاس أربعوف يومان متعاضدة ابلرة إُف حد الصبلحية كاالعتبار:  قاؿ الشوكاين

 ٟتديث الباب . -أ
 . ركاه ابن اٞتاركد يف ا١تنتقى .  النفساء تنتظر ٨توان من أربعُت يومان : ن عباس رضي هللا عنهما أنو قاؿ ثبت عن ابك -ب



 َِٔ 

فإهنم ، ليس يف مسألة أكثر النفاس موضع لبلتباع كالتقليد إال من قاؿ ابألربعُت  :قاؿ ابن عبد ال ر رٛتو هللا يف االستذكار
ألف  ،كسائر األقواؿ جاءىت عن غَتىم كال ٬توز عندّن ا٠تبلؼ عليهم برَتىم ، كال ٥تالف ٢تم منهم  أصحاب رسوؿ هللا 

 إٚتاع الصحابة حجة على من بعدىم كالنفس تسكن إليهم فأين ا١تهرب عنهم دكف سنة كال أصل . 
 . ان يف عصرىم فكاف إٚتاعان عرؼ ٢تم ٥تالفنكألنو قوؿ من ٝتينا من الصحابة كَف  : قاؿ ابن قدامةك 

 كذلك ألمور :  الصوابكىذا القوؿ ىو 
 . : أنو قوؿ الصحابة كال ٥تالف ٢تم األكؿ 
 أنو ال بد يف ا١تسألة من ٖتديد أَيـ ٕتلس فيها النفساء كال ٯتكن ٕتاكز قوؿ الصحابة إُف غَتىم .  الثاين :
 : أنو قوؿ األطباء كىم من أىل االختصاص يف معرفة الدـ فاتفق قو٢تم مع رأم ابن عباس كقوؿ أكثر أىل العلم . الثالث 

  أىل العلم فإذا رأت النفساء الطهر كىو انقطاع الدـ كجب عليها أف ترتسل كتصلي . كأما أقل النفاس فبل حدَّ لػو يف قوؿ أكثر 
 ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .

 كقاؿ مالك كالشافعي كأٛتد يف ركاية أكثره ستوف يومان .  
 كقاؿ اٟتسن البصرم ٕتلس أربعُت يومان إُف ٜتسُت فإف زاد فهي استحاضة . 

 .جتهادات ليس على شيء منها دليل صحيح كقيل غَت ذلك من األقواؿ كىي ا
 مىت يثبت النفاس ؟ 

 ال يثبت النفاس إال إذا كضعت ما يتبُت فيو خلق إنساف .
ؽ ، فيكوف حكمها حكم َف يتبُت فيو خلق إنساف ، فليس دمها دـ نفاس ، بل ىو دـ عر فلو كضعت سقطان صرَتان 

 يومان من ابتداء مدة اٟتمل .كأقل مدة يتبُت فيها خلق إنساف ٙتانوف ا١تستحاضات ، 
قاؿ علماء اللجنة الدائمة : إذا كاف اٞتنُت قد ٗتلق ، أبف ظهرت فيو أعضاؤه من يد أك رجل أك رأس حـر عليو ٚتاعها ماداـ 

أعضاؤه يف  ، ك٬توز أف ٬تامعها يف فًتات انقطاعو أثناء األربعُت بعد أف ترتسل ، أما إذا كاف َف تظهران إُف أربعُت يوم ّنزالن الدـ 
 خلقو فيجوز لو أف ٬تامعها كلو حُت نزكلو ، ألنو ال يعت ر دـ نفاس ، إ٪تا ىو دـ فاسد تصلي معو كتصـو . 

قاؿ الشيخ عبد العزيز بن ابز : إذا أسقطت ا١ترأة ما تبُت فيو خلق اإلنساف من رأس أك يد أك رجل أك غَت ذلك فهي نفساء ٢تا 
، كمىت طهرت ألقل من أربعُت  ان عها حىت تطهر أك تكمل أربعُت يومكال ٭تل لزكجها ٚتا أحكاـ النفاس فبل تصلي كال تصـو
 حل لزكجها ٚتاعها .ك ـ يف رمضاف كجب عليها الرسل كالصبلة كالصو 

كم : فإهنا بذلك تكوف ٢تا ح ان اف ٟتمة كال ٗتطيط فيو أك كاف دمأما إذا كاف ا٠تارج من ا١ترأة َف يتبُت فيو خلق اإلنساف أبف ك
ا١تستحاضة  اف كٖتل لزكجها ... ألهنا يف حكما١تستحاضة ال حكم النفاس كال حكم اٟتائض ، كعليها أف تصلي كتصـو يف رمض

 عند أىل العلم . 
كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : قاؿ أىل العلم : إف خرج كقد تبُتَّ فيو خلق إنساف : فإف دمها بعد خركجو ييعدُّ نفاسان ، تًتؾ فيو 

الصـو كيتجنبها زكجها حىت تطهر ، كإف خرج كىو غَت ٥تلَّق : فإنو ال يعت ر دـ نفاس بل ىو دـ فساد ال ٯتنعها من الصبلة ك 
 الصبلة كال من الصياـ كال من غَت٫تا . 

 انتهى . ان .قاؿ أىل العلم : كأقل زمن يتبُت فيو التخطيط كاحد كٙتانوف يوم
ًو أىٍربىًعُتى يػىٍومنا ، مثيَّ يىكيوفي عىلىقىةن ًمٍثلى ذىًلكى ، مثيَّ يىكيوفي ميٍضرىةن ًمٍثلى ذى ) ًإفَّ أىحىدىكيٍم ٬تيٍ  كالدليل : قولو  ًلكى ، مثيَّ مىعي خىٍلقيوي يف بىٍطًن أيمًٌ

 .يّّ أىٍك سىًعيده مثيَّ يػينػٍفىخي ًفيًو الرُّكح ( يػىبػٍعىثي اَّللَّي مىلىكنا فػىيػيٍؤمىري أبًىٍربىًع كىًلمىاتو كىيػيقىاؿي لىوي اٍكتيٍب عىمىلىوي كىرًٍزقىوي كىأىجىلىوي كىشىقً 



 َِٕ 

 فدؿ ىذا اٟتديث على أف اإلنساف ٯتر بعدة مراحل يف اٟتمل : 
 أربعُت يومان نطفة ، مث أربعُت أخرل علقة ، مث أربعُت اثلثة مضرة . مث ينفخ فيو الركح بعد ٘تاـ مائة كعشرين يومان . 

تيٍم يف رىٍيبو ًمٍن اٍلبػىٍعًث فىًإّنَّ كالتخليق يكوف يف مرحلة ا١تضرة ، كال  يكوف قبل ذلك ، لقوؿ هللا تعاُف : ) َيى أىيػُّهىا النَّاسي ًإٍف كينػٍ
ى لىكيم خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن تػيرىابو مثيَّ ًمٍن نيٍطفىةو مثيَّ ًمٍن عىلىقىةو مثيَّ ًمٍن ميٍضرىةو ٥تيىلَّقىةو كىغىٍَتً ٥تيىلَّقىةو   ( . لًنػيبػىُتًٌ

  تعاُف ا١تضرة أبهنا ٥تلقة كغَت ٥تلقة . فوصف هللا
 كمعٌت التخليق أف تظهر يف اٟتمل آاثر ٗتطيط اٞتسم كالرأس كاألطراؼ ك٨تو ذلك . 

 ما حكم النفساء إذا طهرت قبل األربعُت ؟ 
 إذا طهرت قبل األربعُت كذلك ابنقطاع الدـ ، اغتسلت كصلت كجوابن .

 مذىب ٚتاىَت العلماء . كال يكره ، كىذا ك٬توز لزكجها أف يطأىا
 ُف دليل ، كال دليل على الكراىة .ألف الكراىية ٖتتاج إ

 كألف حكمها حكم الطاىرات يف كل شيء ، فكذا يف الوطء . 
 ما اٟتكم لو طهرت قبل األربعُت ُث عاد إليها الدـ كىي يف األربعُت ؟ 

يف األربعُت فإف صومها صحيح ، كعليها أف تدع الصبلة  إذا طهرت النفساء يف األربعُت فصامت أَيمان ، مث عاد إليها الدـ
 ) قاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا ( . . ـ يف األَيـ اليت عاد فيها الدـ كالصيا

فإف عاد عليها الدـ يف األربعُت فالصحيح أهنا تعت ره نفاسان يف مدة األربعُت كلكن صومها ا١تاضي يف حاؿ كقاؿ رٛتو هللا : 
 ة .كحجها كلو صحيح ال يعاد شيء من ذلك ما داـ كقع حاؿ الطهار  الطهارة كصبلهتا

 ما حكم الدـ النازؿ من النفساء بعد األربعُت ؟ 
إف كاف نزكلو يف كقت العادة ، فهو دـ حيض ال تصلي فيو ا١ترأة كال تصـو كال يقرهبا زكجها ، إُف أف تنقضي عادهتا الشهرية ،  

 غَت العادة ، فهو دـ استحاضة ؛ كا١تستحاضة : تصـو كتصلي ، ك٬تامعها زكجها . كما ىو معلـو . كأما إف كاف نزكلو يف
 ل .كيلزمها أف تتوضأ لكل فريضة بعد دخوؿ كقتها ، كتصلي ابلوضوء ما شاءت من النواف

 ستحاضػة .قاؿ ابن قدامة : فإف زاد دـ النفساء على أربعُت يومان فصادؼ عادة اٟتيض فهو حيض ، كإف َف يصادؼ عادة فهو ا
 ما اٟتكم لو أف ا١ترأة كلدت كمل تر الدـ ؟ 

 د .كإف كلدت كَف تر دمان ، فهي طاىر ال نفاس ٢تا ؛ ألفَّ النفاس ىو الدـ ، كَف ييوجقاؿ ابن قدامة ا١تقدسي : 
  اختلف العلماء يف كجوب الغسل عليها .لكن 

 .ال يلزمها الرسل  فقيل :
 كىذا مذىب ا١تالكية كاٟتنابلة .  كليست ىذه نفساء ، كال يف معناىا .ألف الشرع إ٪تا أكجبو على النفساء ، 

، كعلى ىذا ال ٕتلس مدة  ان ـ ، كىذا ّندر جدكإذا نفست ا١ترأة فقد ال ترل الدعثيمُت رٛتو هللا فقاؿ : كاختاره الشيخ ابن 
 ي .، بل تتوضأ كتصلال ترتسل النفاس ، فإذا كلدت عند طلوع الشمس كدخل كقت الظهر كَف تر دما فإهنا 

 .يلزمها الرسل  : كقيل
 ألف الوالدة مظنة للنفاس ا١توجب للرسل ، فقامت مقامو يف اإل٬تاب . 

 كىو مذىب الشافعية ، كاختاره علماء اللجنة الدائمة لئلفتاء ، فقالوا :



 َِٖ 

د الرسل ؛ ألف الرالب يف الوالدة إذا كضعت اٟتامل كَف ٮترج دـ كجب عليها الرسل كالصبلة كالصـو ، كلزكجها أف ٬تامعها بع
 و .مع ا١تولود أك عقب خركج دـ كلو قليل

 ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .   كاألحوط : أف ترتسل خركجان من خبلؼ العلماء .

 باب املــــــواقيت

 عرؼ الصالة لغة مع الدليل ؟ 
 الصبلة لرة : الدعاء اب٠تَت .

 ( أم : ادع ٢تم . ةن تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدىقى قاؿ تعاُف )
 ( ركاه مسلم .أىحىديكيٍم فػىٍلييًجٍب فىًإٍف كىافى صىائًمان فػىٍلييصىلًٌ كىًإٍف كىافى ميٍفًطران فػىٍليىٍطعىٍم  يى ًإذىا ديعً  ) كقاؿ 

 ] فليصل [ أم : فليدع ألىل الطعاـ اب١ترفرة كال ركة .
 عرؼ الصالة شرعان ؟ 

 الصبلة شرعان : ىي عبادة ذات أقواؿ كأفعاؿ معلومة ، مفتتحة ابلتكبَت ٥تتتمة ابلتسليم .
 مىت فرضت الصالة ؟ 

يصليها ركعتُت ركعتُت إال ا١تررب فثبلث ركعات ، فلما  فرضت قبل ا٢تجرة بثبلث سنُت ) ليلة اإلسراء كا١تعراج ( ، ككاف النِب 
 بقيت الركعتاف للسفر ، كزيدت صبلة ا١تقيم إُف أربع ركعات ، إال الفجر فبقيت ركعتُت . ىاجر إُف ا١تدينة

) فىأىٍكحىى اَّللَّي ًإِفىَّ مىا أىٍكحىى قىاؿى  حديث اإلسراء ا١تشهور ، كفيو أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  ركل البخارم كمسلم
لىةو ، فػىنػىزىٍلتي ًإُفى ميوسىى فػىفىرىضى عىلىيَّ ٜتىًٍسُتى صىبلى  ةن فػىقىاؿى : مىا فػىرىضى رىبُّكى عىلىى أيمَّتً  ةن يًف كيلًٌ يػىٍوـو كىلىيػٍ ؟ قػيٍلتي ٜتىًٍسُتى صىبلى ، كى

... قىاؿى قىاؿى اٍرًجٍع ًإُفى رىبًٌكى فىا ًإنػَّهينَّ ! : َيى ٤تيىمَّدي حىىتَّ قىاؿى  بػىٍُتى ميوسىى : فػىلىٍم أىزىٍؿ أىٍرًجعي بػىٍُتى رىَبًٌ تػىبىارىؾى كىتػىعىاُفى كى ٍسأىٍلوي التٍَّخًفيفى
ةن ( . ةو عىٍشره ، فىذىًلكى ٜتىٍسيوفى صىبلى لىةو ، ًلكيلًٌ صىبلى  ٜتىٍسي صىلىوىاتو كيلَّ يػىٍوـو كىلىيػٍ

 .كقد أٚتع العلماء على أف الصلوات ا٠تمس َف تفرض إال يف ىذه الليلة 
الصلوات ا٠تمس ،  لما كاف ليلة اإلسراء قبل ا٢تجرة بسنة كنصف ، فرض هللا على رسولو ف قاؿ اٟتافظ ابن كثَت رٛتو هللا :

 ) تفسَت ابن كثَت ( .ان . تعلق هبا بعد ذلك ، شيئا فشيئكفصل شركطها كأركاهنا كما ي
 أكقات الصبلة : كعلم النِب  مث نزؿ ج ريل 

ةى يػىٍومنا ، فىدىخىلى عىلىٍيًو عيٍركىةي ٍبني الزُّبػىٍَتً فىأىٍخبػىرىهي أىفَّ اٍلميًرَتىةى عىٍن اٍبًن ًشهىابو أىفَّ عيمىرى بٍ فركل البخارم كمسلم   نى عىٍبًد اٍلعىزًيًز أىخَّرى الصَّبلى
ةى يػىٍومنا كىىيوى اًبٍلكيوفىًة فىدىخىلى عىلىٍيًو أىبيو مىٍسعيودو اأٍلىٍنصىارًمُّ فػىقىاؿى : مىا  ا َيى ميًرَتىةي ؟ أىلىٍيسى قىٍد عىًلٍمتى أىفَّ ًج ٍرًيلى ىىذى ٍبنى شيٍعبىةى أىخَّرى الصَّبلى

، مثيَّ صىلَّى فىصىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ  ، مثيَّ صىلَّى فىصىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ  ، مثيَّ صىلَّى فىصىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ  نػىزىؿى فىصىلَّى فىصىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ 
  اَّللًَّ  ، مثيَّ صىلَّى فىصىلَّى رىسيوؿي  ا أيًمٍرت ( فػىقىاؿى عيمىري لًعيٍركىةى : اٍنظيٍر مىا ٖتيىدًٌثي َيى عيٍركىةي ؟ أىكى ًإفَّ ًج ٍرًيلى  ، مثيَّ قىاؿى : ) هًبىذى

ـى لًرىسيوًؿ اَّللًَّ  ًة ؟ فػىقىاؿى عيٍركىةي : كىذىًلكى كىافى بىًشَتي ٍبني أىَب مىٍسعيودو ٭تيى  ىيوى أىقىا  دًٌثي عىٍن أىبًيًو . كىٍقتى الصَّبلى
اًبر ٍبن عىٍبدً كركل النسائي  ـ ًإُفى النًَِّبًٌ ) اَّللًَّ رضي هللا عنهما قىاؿى  عن جى ًحُتى زىالىٍت الشٍَّمسي فػىقىاؿى : قيٍم  جىاءى ًج ٍرًيلي عىلىٍيًو السَّبلى

ءي الرَّجيًل ًمثٍػلىوي جىاءىهي لًٍلعىٍصًر  مثيَّ مىكىثى حىىتَّ  ،ٍهرى ًحُتى مىالىٍت الشٍَّمسي َيى ٤تيىمَّدي فىصىلًٌ الظُّ   ، ٤تيىمَّدي فىصىلًٌ اٍلعىٍصرى : قيٍم َيى فػىقىاؿى ًإذىا كىافى يفٍى
ىىا ًحُتى غىابىٍت الشٍَّمسي سىوىاءن ، مثيَّ مى  ،فىصىلًٌ اٍلمىٍرًربى مثيَّ مىكىثى حىىتَّ ًإذىا غىابىٍت الشٍَّمسي جىاءىهي فػىقىاؿى : قيٍم  ـى فىصىبلَّ كىثى حىىتَّ ًإذىا فػىقىا

ىىا ... اٟتديث ، ـى فىصىبلَّ ٍيًن كىٍقته   -يعٍت ج ريل  –كفيو : فػىقىاؿى  ذىىىبى الشَّفىقي جىاءىهي فػىقىاؿى : قيٍم فىصىلًٌ اٍلًعشىاءى . فػىقىا ) مىا بػىٍُتى ىىذى
 كيلُّوي ( .



 َِٗ 

( أف ذلك كاف صبيحة الليلة اليت فرضت ِٖٓ/ِتو ، كما يف فتح البارم )كابن إسحاؽ يف سَت  (مصنفو)ل عبد الرزاؽ يف كرك 
 فيها الصبلة .

 ا .الصبلة كمواقيته ىبط صبيحة ليلة اإلسراء عند الزكاؿ فعلم النِب  كَف ٮتتلفوا يف أف ج ريل : هللاقاؿ القرطِب رٛتو  
 (ُْٖ/  ْ) شرح العمدة) . كاف صبيحة ليلة اإلسراء كقاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو هللا : بياف ج ريل للمواقيت  

 عرؼ مواقيت الصالة ؟ 
 ا١تواقيت ٚتع ميقات ، كا١تراد بو ىنا : الزمن ادد ألداء الصبلة فيو .

 ١تاذا بدأ ا١تصنف اب١تواقيت ؟ 
 ألهنا سبب للوجوب ، كشرط لؤلداء ، فهي أىم شركط الصبلة .

 ما حكم ًترؾ الصالة جاحدان لوجوهبا ؟ 
 من جحد كجوهبا فهو كافر إٚتاعان .

 كذب  كلرسولو كإلٚتاع ا١تسلمُت.ألنو م
                                                                ( .كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اَّللَّى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّبلةى كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى ُف ) قاؿ تعا

 ة ( متفق عليو .: كإقامة الصبل بٍت اإلسبلـ على ٜتس:  كذكر منها)  وبقول لرسوؿ لكذب مك 
 ما حكم ًترؾ الصالة هتاكانن ككسالن ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو كافر . القوؿ األكؿ 

 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كرجحو الشيخ ابن ابز كالشيخ ابن عثيمُت رحم هللا اٞتميع .
  ركاه مسلم) بُت الرجل كبُت الشرؾ كالكفر ترؾ الصبلة ( .  ر قاؿ : قاؿ ديث جابٟت-أ

 . ركاه الًتمذمبلة فمن تركها فقد كفر( ػالعهد الذم بيننا كبينهم الص ) قاؿ :  قاؿ رسوؿ هللا  ديث بريدة كٟت-ب
 ركاه الًتمذم (. تركو كفر غَت الصبلةيركف شيئان من األعماؿ  َف يكن أصحاب دمحم بد هللا بن شقيق العقيلي قاؿ )كعن ع-ج

 أنو ال يكفر . القوؿ الثاين :
 كبو قاؿ اٟتنفية كا١تالكية كنسبو النوكم لؤلكثر من السلف كا٠تلف .

) أسعد الناس بشفاعيت يـو القيامة من قاؿ ال إلو إال هللا خالصان من قلبو (  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ديث أَب ىريرة ٟت-أ
 . ركاه البخارم

 إال هللا دخل اٞتنة ( ركاه مسلم .) من مات كىو يعلم أنو ال إلو   قولو كل-ب
 أف من قاؿ ال إلو إال هللا فقد استحق دخوؿ اٞتنة . فقد صرح النِب 

 . ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍرًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍرًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي ( ) لقولو تعاُف ك -ج
 القوؿ األكؿ أنو كافر . اجحكالر 
 قاؿ قائل : أال ٬توز أف ٖتمل النصوص الدالة على كفر ًترؾ الصالة على من تركها جاحدان لوجوهبا ؟ ذافإ 

 قلنا : ال ٬توز ذلك ألف فيو ٤تذكرين :
كرتب ، ف اٞتحود فإف الشارع علق اٟتكم ابلكفر على الًتؾ دك ، ذم اعت ره الشارع كعلق اٟتكم بو : إلراء الوصف الاألكؿ 

:  ، كَف يقل النِب خوة يف الدين على إقاـ الصبلة دكف اإلقرار بوجوهبا، فلم يقل هللا تعاُف: فإف ًتبوا كأقركا بوجوب الصبلةاأل



 َُِ 

العهد الذم بيننا كبينهم اإلقرار بوجوب الصبلة، فمن جحد كجوهبا  بُت الرجل كبُت الشرؾ كالكفر جحد كجوب الصبلة . أك
 فقد كفر.

كىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى ) كلو كاف ىذا مراد هللا تعاُف كرسولو لكاف العدكؿ عنو خبلؼ البياف الذم جاء بو القرآف الكرٔف ، قاؿ هللا تعاُف 
يىاّنن ًلكيلًٌ شىٍيءو  ى لًلنَّاًس مى  )  . كقاؿ تعاُف ٥تاطبان نبيو(  اٍلًكتىابى تًبػٍ  ( . ا نػيٌزًؿى ًإلىٍيًهمكىأىنٍػزىٍلنىا ًإلىٍيكى الذًٌٍكرى لًتػيبػىُتًٌ

 اعتبار كصف َف ٬تعلو الشارع مناطان للحكم : : الثاين
 فإف جحود كجوب الصلوات ا٠تمس موجب لكفر من ال يعذر ّتهلو فيو سواء صلى أـ ترؾ .

ا فلو صلى شخص الصلوات ا٠تمس كأتى بكل ما يعت ر ٢تا من شركط ، كأركاف ، ككاجبات ، كمستحبات، لكنو جاحد لوجوهب
 ) الشيخ ابن عثيمُت ( .  بدكف عذر لو فيو لكاف كافران مع أنو َف يًتكها .

 فإف قاؿ قائل:ما ىو اٞتواب عن األدلة اليت استدؿ هبا من ال يرل كفر ًترؾ الصالة؟ 
أنو يف اٞتنة . قلنا : اٞتواب : أف ىذه األدلة َف أيت فيها أف ًترؾ الصبلة ال يكفر، أك أنو مؤمن ، أك أنو ال يدخل النار، أك 

 ك٨تو ذلك .
 ر .تعارض أدلة القائلُت أبنو كافال كمن أتملها كجدىا 

 ما ال دليل فيو أصبلن للمسألة . : القسم األكؿ
 ( . ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍرًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍرًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاء) مثل استدالؿ بعضهم بقولو تعاُف 

( ما ىو أقل من ذلك ، كليس معناه ما سول ذلك ، بدليل أف من كذب ٔتا أخ ر هللا بو فإف معٌت   قولو تعاُف )مىا ديكفى ذىًلكى
( ما سول ذلك ، لكاف ىذا  كلو سلمنا أف معٌت )، .... ران ال يرفر كليس ذنبو من الشرؾ كرسولو ، فهو كافر كف مىا ديكفى ذىًلكى

الة على الكفر ٔتا سول الشرؾ ، كالكفر ا١تخرج عن ا١تلة من الذنب الذم ال يرفر كإف َف من ابب العاـ ا١تخصوص ابلنصوص الد
 يكن شركان .
 عاـ ٥تصوص ابألحاديث الدالة على كفر ًترؾ الصبلة : ينالقسم الثا
 (. ر على الناما من عبد يشهد أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان عبده كرسولو إال حرمو هللا ) يف حديث معاذ بن جبل مثل قولو 

 ماذا يًتتب على قولنا ِبنو كافر ؟ 
 كإذا تبُت أف ًترؾ الصبلة كافر كفر ردة فإنو يًتتب على كفره أحكاـ ا١ترتدين كمنها : : قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت

 : أنو ال يصح أف يزكج ، فإف عقد لو كىو ال يصلي فالنكاح ابطل . أكالن 
 يحتو .: أنو إذا ذبح ال تؤكل ذب اثنيان 
 : ال يرث كال يورث . اثلثان 
 : إذا مات ال يرسل كال يكفن كال يصلى عليو كال يدفن مع ا١تسلمُت . رابعان 

 .: أنو ٭تشر يـو القيامة مع فرعوف كىاماف كقاركف كأَب بن خلف  خامسان 
 ك ثالث؟ أك ابلًتؾ اختلف العلماء القائلوف بتكفَت ًترؾ الصالة ىل يكفر بًتؾ صالة كاحدة؟ أك بًتؾ صالتُت؟ أ

 اذكر ا٠تالؼ ؟ الكلي، فال يسجد هلل سجدة ؟
 ز .اختاره الشيخ ابن ابك : يكفر بًتؾ صبلة كاحدة ،  القوؿ األكؿ

أف من ترؾ  كقد جاء عن عمر ، كعبد الرٛتن بن عوؼ ، كمعاذ بن جبل ، كأَب ىريرة ، كغَتىم من الصحابة قاؿ ابن حـز : 
 (  ُٓ/ِ): الى ) . ٮترج كقتها فهو كافر مرتد  حىت ان صبلة فرض كاحدة متعمد



 ُُِ 

 .ال يكفر حىت يًتؾ ثبلث صلوات كتضايق كقت الرابعة  أنو القوؿ الثاين :
 ، كاختاره الشيخ ابن عثيمُت .ًترؾ الصبلة، ال يكفر إال ابلًتؾ الكلي  وأن القوؿ الثالث :

 .( ، فمن كاف يصلي أحياّنن َف يصدؽ عليو أنو ترؾ الصبلة  ةبُت الرجل كبُت الشرؾ كالكفر ترؾ الصبل ) قاؿ ألف النِب 
 على من ٕتب الصالة ؟ 

 :ٕتب على 
 ة ( .كىو من جاء ابلشهاد. ) ا١تسلم  -أ
فإف ىم ،  هللا : شهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان رسوؿ فليكن أكؿ ما تدعوىم إليون ) اليم١تا بعث معاذ إُف  لقوؿ الرسوؿ  

 ذلك فأخ رىم أف هللا افًتض عليهم ٜتس صلوات يف اليـو كالليلة .... ( متفق عليو .أطاعوؾ ل
 ... ( .كىمىا مىنػىعىهيٍم أىٍف تػيٍقبىلى ًمنػٍهيٍم نػىفىقىاتػيهيٍم ًإالَّ أىنػَّهيٍم كىفىريكا اًبَّللًَّ كىًبرىسيولًًو تعاُف ) أما الكافر فبل ٕتب عليو حاؿ كفره لقولو ك 

 .البالغ -ب
 . لالعاق-ج

 ف .فبل ٕتب على اجملنو  : العاقل ، فبل ٕتب على الصرَت : البالغ
  ركاه الًتمذميق(. يف عن الصرَت حىت يبلغ، كعن اجملنوف حىت: القلم عن ثبلثة)رفع  رسوؿ هللا  قاؿ :قاؿ  ٟتديث علي-أ

 كألهنما ليسا أىبلن للتكليف.-ب
 ىل يلـز الكافر إذا أسلم أف يقضي الصالة ؟ 

 كذلك ألمور :الكافر إذا أسلم أف يقضيها ،  ال يلـز
تػىهيوا يػيٍرفىٍر ٢تىيٍم مىا قىٍد سىلىفى  لقولو تعاُف ) أكالن :  ( . قيٍل لًلًَّذينى كىفىريكا ًإٍف يػىنػٍ
 ) اإلسبلـي يهدـ ما قبلىو ( ركاه مسلم . لقولو  اثنيان :
 ) الشرح ا١تمتع ( .  ـ .سبلألف يف إلزامو بقضائها بعد إسبلمو مشقة كتنفَت عن اإل اثلثان :
 ما اٟتكم إذا بلغ الصيب يف أثناء الوقت ؟ 

 ىذه ا١تسألة تنقسم إُف حالتُت :
 أف يبلغ الصِب كَف يكن قد صلى ، فهنا ٬تب عليو أف يصلي ، كىذا ال نزاع فيو . اٟتالة األكىل :
 :على قولُت  العلماء ىل يقضيها أـ ال ؟ أف يبلغ يف أثناء الصبلة أك بعد الصبلة ، فهنا اختلفاٟتالة الثانية : 
 : ٬تب عليو أف يعيدىا .القوؿ األكؿ 

 د كداكد .كىذا مذىب أَب حنيفة كمالك كأٛت
 ة .أف الصبلة اليت صبلىا قبل البلوغ ّنفلة يف حقو فبل ٕتزئ عن الفريض-أ

صبلة ّنفلة َف ٕتزئو عن الفريضة ، فكذا الصِب إذا  إذا نول –ابلران أك غَت ابلغ  –كقالوا : القياس على النافلة ، فإف ا١تصلي -ب
 صلى قبل البلوغ فصبلتو ّنفلة فبل تنقلب فرضان .

 : ال يلزمو إعادهتا . القوؿ الثاين
 كىو قوؿ الشافعي ، اختاره ابن تيمية ، كالشيخ ابن عثيمُت .

 ا أمر ، فبل يؤمر إبعادة الصبلة مرة اثنية .) مركا أبناءكم ابلصبلة لسبع ... ( قالوا : إف الصِب قد صلى كم لقولو -أ



 ُِِ 

 كقالوا : قياسان على الصياـ إذا بلغ يف أثنائو ، فكما ال يعيده كذلك ال يعيد الصبلة إذا بلغ يف أثنائها .-ب
 كهللا أعلم . الصحيحكىذا القوؿ ىو 

،  كىكىافى ًظلُّ اىلرهجيًل كىطيولًًو  مىا ملىٍ ٭تىٍضيٍر كى  )قىاؿى  أىفه نىيبه اىَّللًه  .ٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًركو ع-ُُٓ ٍقتي اىلظٍُّهًر ًإذىا زىالىٍت اىلشهٍمسي
ًة اىٍلمىٍغًرًب مىا ملٍى يىًغٍب اىلشهفىقي،  كى  ،  كىكىٍقتي صىالى ،  كىكىٍقتي اىٍلعىٍصًر مىا ملٍى تىٍصفىره اىلشهٍمسي ًة اىٍلًعشىاًء ًإىلى اىٍلعىٍصري ًنٍصًف كىٍقتي صىالى

ٍ تىٍطليٍع اىلشهٍمسي  ًة اىلصٍُّبًح ًمٍن طيليوًع اىٍلفىٍجًر مىا ملى  .  رىكىاهي ميٍسًلمه   (اىللهٍيًل اىأٍلىٍكسىًط،  كىكىٍقتي صىالى
 ( .كىالشهٍمسي بػىٍيضىاءي نىًقيهةه )  كىلىوي ًمٍن حىًديًث بػيرىٍيدىةى يف اىٍلعىٍصرً -ُِٓ
 ة ( .كىالشهٍمسي ميٍرتىًفعى )  كىًمٍن حىًديًث أىِب ميوسىى-ُّٓ

------------- 
 ( أم : كٯتتد كقت الظهر حىت يصَت ظل الرجل مثلىو . كىكىافى ًظلُّ اىلرهجيًل كىطيوًلوً )  

ٍ تىٍصفىره اىلشهٍمس)   الصفرة لوف دكف اٟتمرة ، كالشمس تكوف صفراء عند قرهبا من الرركب .(  مىا ملى
  ؟اذكر لفظ حديث بريدة كامالن 

ٍيًن » أىفَّ رىجيبلن سىأىلىوي عىٍن كىٍقًت الصَّبلىًة فػىقىاؿى لىوي )   عىًن النَِّبًٌ . بػيرىٍيدىة عن  يػىٍعًٌت اٍليػىٍومىٍُتً فػىلىمَّا زىالىًت الشٍَّمسي أىمىرى «. صىلًٌ مىعىنىا ىىذى
ـى الظٍُّهرى مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا ـى اٍلمىٍرًربى ًحُتى غىابىًت الشٍَّمسي مثيَّ  كىالشهٍمسي ميٍرتىًفعىةه بػىٍيضىاءي نىًقيهةه ـى اٍلعىٍصرى ًببلىالن فىأىذَّفى مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا

ـى اٍلفىٍجرى ًحُتى طىلىعى اٍلفىٍجري فػىلىمَّا أىٍف كى  ـى اٍلًعشىاءى ًحُتى غىابى الشَّفىقي مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا أىمىرىهي فىأىبٍػرىدى اًبلظٍُّهًر فىأىبٍػرىدى هًبىا  ٍليػىٍوـي الثَّآف افى اأىمىرىهي فىأىقىا
كىافى كىصىلَّى اٍلمىٍرًربى قػىٍبلى أىٍف يىًريبى الشَّفىقي كىصىلَّى اٍلًعشىاءى بػىٍعدى   مفىأىنٍػعىمى أىٍف يػي ٍرًدى هًبىا كىصىلَّى اٍلعىٍصرى كىالشٍَّمسي ميٍرتىًفعىةه أىخَّرىىىا فػىٍوؽى الَّذً 

. قىاؿى فػىقىاؿى الرَّجيلي أىّنى َيى «. أىٍينى السَّاًئلي عىٍن كىٍقًت الصَّبلىًة » ذىىىبى ثػيليثي اللٍَّيًل كىصىلَّى اٍلفىٍجرى فىأىٍسفىرى هًبىا مثيَّ قىاؿى  مىا  رىسيوؿى اَّللًَّ
 ( ركاه مسلم . «م بلىًتكيٍم بػىٍُتى مىا رىأىيٍػتي كىٍقتي صى » 
  ؟اذكر لفظ حديث أِب موسى كامالن  

ئنا )  عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ . أىىًب ميوسىى عن  يػٍ هي سىاًئله يىٍسأىليوي عىٍن مىوىاًقيًت الصَّبلىًة فػىلىٍم يػىريدَّ عىلىٍيًو شى ـى اٍلفىٍجرى ًحُتى  -قىاؿى  -أىنَّوي أىًتى فىأىقىا
ـى اًبلظٍُّهًر ًحُتى زىالىًت الشٍَّمسي  مثيَّ ، كىالنَّاسي الى يىكىادي يػىٍعًرؼي بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا ، اٍنشىقَّ اٍلفىٍجري  كىاٍلقىاًئلي يػىقيوؿي قىًد انٍػتىصىفى ، أىمىرىهي فىأىقىا

ـى اًبٍلعىٍصًر ، النػَّهىاري كىىيوى كىافى أىٍعلىمى ًمنػٍهيٍم  ـى اًبٍلمىٍرًرًب ًحُتى كىقػىعىتً ،  كىالشهٍمسي ميٍرتىًفعىةه مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا ـى ، الشٍَّمسي  مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا
 ( ركاه مسلم .اٍلًعشىاءى ًحُتى غىابى الشَّفىقي 

 مىت يبدأ كقت الظهر ؟ كمىت ينتهي ؟ 
 يبدأ كقت الظهر من زكاؿ الشمس إُف أف يصَت ظل كل شيء طولو .

،  كىكىافى ًظلُّ اىلرَّ ٟتديث الباب ) -أ  ( . جيًل كىطيولًًو  مىا َفٍى ٭تىٍضيٍر اىٍلعىٍصري كىٍقتي اىلظٍُّهًر ًإذىا زىالىٍت اىلشٍَّمسي
 كاف يصلي الظهر إذا زالت الشمس ( . متفق عليو   كٟتديث أَب ىريرة ) أف النِب -ب
 .١تا زالت الشمس أمر ببلالن فأذف مث أمره فأقاـ الصبلة ( . ركاه مسلم  كٟتديث بريدة  ) أف النِب -ج

رىٍت قىالىوي اٍبني اٍلميٍنًذًر ، كىاٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ كىقىٍد تىظىاىى ، لي اٍلًعٍلًم عىلىى أىفَّ أىكَّؿى كىٍقًت الظٍُّهًر : إذىا زىالىٍت الشٍَّمسي كىأىٍٚتىعى أىىٍ قاؿ ابن قدامة : 
 . ) ا١ترٍت ( .اأٍلىٍخبىاري ًبذىًلكى 

 مىت ينتهي كقتها ؟ 
 العلماء .ظل كل شيء طولو ، كىذا قوؿ ٚتاىَت  ينتهي كقتها إذا صار



 ُِّ 

،  كىكىافى ًظلُّ اىلرَّجيًل كىطيولًًو  مىا َفٍى ٭تىٍضيٍر اىٍلعىٍصري  ٟتديث الباب ) -أ  ( . كىٍقتي اىلظٍُّهًر ًإذىا زىالىٍت اىلشٍَّمسي
ا ًج ٍرًيلي عىلىٍيًو السَّبلىـي جىاءىكيٍم يػيعىلًٌمي )  أىَب ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا كٟتديث  -ب كيٍم ًدينىكيٍم ، فىصىلَّى الصٍُّبحى ًحُتى طىلىعى ىىذى

اٍلمىٍرًربى ًحُتى غىرىبىًت الشٍَّمسي كىحىلَّ اٍلفىٍجري ، كىصىلَّى الظٍُّهرى ًحُتى زىاغىًت الشٍَّمسي ، مثيَّ صىلَّى اٍلعىٍصرى ًحُتى رىأىل الظًٌلَّ ًمثٍػلىوي ، مثيَّ صىلَّى 
ًحُتى   بًًو الظٍُّهرى ًعشىاءى ًحُتى ذىىىبى شىفىقي اللٍَّيًل ، مثيَّ جىاءىهي اٍلرىدى فىصىلَّى بًًو الصٍُّبحى ًحُتى أىٍسفىرى قىًليبلن ، مثيَّ صىلَّى ًفٍطري الصَّائًًم ، مثيَّ صىلَّى الٍ 

 ، ... ( ركاه النسائي كىافى الظًٌلُّ ًمثٍػلىوي 
ًج ٍرًيلي عىلىٍيًو السَّبلـى ًعٍندى اٍلبػىٍيًت مىرَّتػىٍُتً ، فىصىلَّى َبى الظٍُّهرى ًحُتى زىالىًت الشٍَّمسي أىمًٍَّت )  عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا  -ج

رىاًؾ ، كىصىلَّى َبى اٍلعىٍصرى ًحُتى كىافى ًظلُّوي ًمثٍػلىوي ، كىصىلَّى َبى يػىٍعًٍت اٍلمىٍرًربى ًحُتى  صىلَّى َبى اٍلًعشىاءى ًحُتى أىٍفطىرى الصَّائًمي ، كى كىكىانىٍت قىٍدرى الشًٌ
ـي كىالشَّرىابي عىلىى الصَّائًًم ، فػىلىمَّا كىافى اٍلرىدي صىلَّ   ى َبى الظٍُّهرى ًحُتى كىافى ًظلُّوي ًمثٍػلىوي ،غىابى الشَّفىقي ، كىصىلَّى َبى اٍلفىٍجرى ًحُتى حىريـى الطَّعىا

 .... ( ركاه أبو داكد .
 مىت يبدأ كقت صالة العصر ؟ 

 ل كقتها إذا صار ظل الشيء مثلو يكوف دخل كقت صبلة العصر ، كخرج كقت صبلة الظهر .يدخ
 ٚتهور العلماء . كىذا قوؿ

اٞتمهور إنو مصَت ظل الشيء كأما أكؿ كقت العصر فذىب نقلو عنهم النوكم يف شرح مسلم ، ككذلك الشوكآف حيث قاؿ : 
 .   ) نيل األكطار ( . مثلو

 الظهر إذا زاؿ الشمس ككاف ظل الرجل كطولو ما َف ٭تضر كقت العصر ( ٟتديث الباب  ) ككقت 
 يدؿ ىذا على أنو إذا حضر كقت العصر خرج كقت الظهر . 

عىٍصر يىٍدخيل ًإذىا الٍ  كىيف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث كىمىا بػىٍعدىىا دىلًيل ًلمىٍذىىًب مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي كىأىٍٛتىد كىٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء أىفَّ كىٍقتقاؿ النوكم : 
ًنيفىة : الى يىٍدخيل حىىتَّ يىًصَت ًظٌل الشٍَّيء ًمثٍػلىٍيًو . كىىىًذًه اأٍلىحىاًديث حيجَّة لًٍلجىمىاعىًة عىلى ، صىارى ًظٌل كيٌل شىٍيء ًمٍثلو  ٍيًو مىعى كىقىاؿى أىبيو حى

 ) شرح مسلم ( .  حىًديث جىاًبر ، كىغىٍَت ذىًلكى .حىًديث اًٍبن عىبَّاس رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي يف بػىيىاف اٍلمىوىاًقيت ، كى 
 مىت ينتهي كقت العصر ؟ 

 .ينتهي إذا اصفرت الشمس 
 ( . كىكىٍقتي اىٍلعىٍصًر مىا َفٍى تىٍصفىرَّ اىلشٍَّمسي ٟتديث الباب ) 

 ذىب بعض العلماء إُف أف كقت العصر ينتهي كٯتتد إُف أف يصَت ظل الشيء مثليو .ك 
أىمًٍَّت ًج ٍرًيلي عىلىٍيًو السَّبلـى ًعٍندى اٍلبػىٍيًت مىرَّتػىٍُتً ، فىصىلَّى َبى الظٍُّهرى ًحُتى زىالىًت  ) ٍبًن عىبَّاسو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا ا كاستدلوا ْتديث 

( ركاه  دي صىلَّى َب اٍلعىٍصرى ًحُتى كىافى ًظلُّوي ًمثٍػلىٍيوً فػىلىمَّا كىافى اٍلرى .. اٟتديث ...، كىصىلَّى َبى اٍلعىٍصرى ًحُتى كىافى ًظلُّوي ًمثٍػلىوي ،  ...الشٍَّمسي 
 أبو داكد .
 كأف كقتها ينتهي ابصفرار الشمس .، القوؿ األكؿ  كالراجح

 ما كجو ىذا الًتجيح ؟ 
 أف حديث عبد هللا بن عمرك يف صحيح مسلم كىو متأخر ، ألف إمامػة ج ريل كانت ٔتكة يف أكؿ الفرض . -أ

 على زَيدة َف ترد يف حديث ابن عباس ، كاألخذ ابلزَيدة ال ينايف ذلك . أنو اشتمل -ب
 كحديث ابن عباس فعل ، كالقوؿ أقول من الفعل . أنو من قوؿ الرسوؿ  -ج
 كقتها إُف اصفرار الشمس أخذ ابلزائد ، كاألخذ ابلزائد أخذ ابلزائد كالناقص ، كاألخذ ابلناقص إلراء للزائد . ألف جٍعل -د



 ُِْ 

 اذا يدؿ قولو على م  (؟ مىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن ًمنى اٍلعىٍصًر قػىٍبلى أىٍف تػىٍغريبى الشهٍمسي فػىقىٍد أىٍدرىؾى اٍلعىٍصر ) 
 كىو من اصفرار الشمس إُف الرركب .، كقت ضركرة لو يدؿ على أف كقت العصر 

 ركعة ( على كقت الضركرة . فحديث عبد هللا بن عمرك ٭تمل على كقت االختيار ، كحديث أَب ىريرة ) من أدرؾ
  ؟معٌت كقت ضركرة ما 

، كاٟتائض تطهر يف ىذا الوقت ، أك كافر يسلم ، أك ّنئم يستيقظ ، أك مرمى عليو   ىو أف يؤخر الصبلة ٢تذا الوقت للضركرة
 يستيقظ ، أك جريح اشترل بتضميد جرحو ، فهؤالء يصلوف كلو بعد اصفرار الشمس ، كتكوف صبلهتم أداء .

ليغي، أىٍك ٣تىٍنيوفو ييًفيقي ، كىحىاًئضو تى ًخَتيىىا لًعيٍذرو كىضىريكرىةو إالَّ أىنَّوي إ٪تَّىا يػيبىاحي أتىٍ ابن قدامة : ... قاؿ  ، أىٍك كىاًفرو ييٍسًلمي، أىٍك صىًِبٌو يػىبػٍ ، أىٍك ٍطهيري
ا مىٍعٌتى قػىٍولًًو  ئًمو يىٍستػىٍيًقظي ، أىٍك مىرًيضو يػىبػٍرىأي ، كىىىذى  ) ا١ترٍت ( .( . لضَّريكرىًة مىعى ا) ّنى

 صالة العصر إىل كقت الضركرة ؟ ىل ٬توز لإلنساف أف يؤخر 
 ال ٬توز .

ـى ًمٍن اأٍلىٍخبىاًر ، كىرىكىل ميٍسػقاؿ ابن قدامة : ٍسػنىاًد٫ًتىا ، ًلمه كىأىبيػو دىاكيد إبًً كىالى ٬تىيوزي أتىًٍخَتي اٍلعىٍصًر عىٍن كىٍقًت ااًلٍخًتيىاًر لًرىٍَتً عيٍذرو ؛ ًلمىا تػىقىدَّ
ٍعت رىسيوؿى اَّللًَّ  ةي اٍلمينىػاًفًقُتى ، تًٍلػكى ) يػىقيوؿي  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ، قىاؿى : ٝتًى ةي اٍلمينىاًفًقُتى ، تًٍلكى صىبلى ةي اٍلمينىػاًفًقُتى ،  تًٍلكى صىبلى صىػبلى

ـى ، فػىنػىقىػرى أىٍربػىعنػا ، الى يىػٍذكيري اَّللَّى ٬تىًٍلسي أىحىديىيٍم ، حىىتَّ إذىا اٍصفىرٍَّت الشٍَّمسي ، فىكىانىٍت بػىػٍُتى  ػٍيطىافو ، قىػا ػٍيطىافو ، أىٍك عىلىػى قػىػٍرٓفىٍ شى  قػىػٍرٓفىٍ شى
مىةى النًٌفىاًؽ . (ًفيهىا إالَّ قىًليبلن   ) ا١ترٍت ( .   كىلىٍو أيبًيحى أتىًٍخَتيىىا لىمىا ذىمَّوي عىلىٍيًو ، كىجىعىلىوي عىبلى

 .العلماء على أنو ال ٬توز تعمد التأخَت إُف ىذا الوقت كقد اتفق قاؿ النوكم : ك 
 ( كىكىافى ًظلُّ اىلرهجيًل كىطيوًلًو  مىا ملىٍ ٭تىٍ  ماذا نستفيد من قولو  ،  ( ؟ ضيٍر اىٍلعىٍصري ػكىٍقتي اىلظٍُّهًر ًإذىا زىالىٍت اىلشهٍمسي

ػرىجى  -اُفى رىًٛتىوي اَّللَّ تػىعى  -كىًفيًو : دىلًيل لًلشَّاًفًعيًٌ قاؿ النوكم :  كىًلؤٍلىٍكثىرًينى أىنَّوي الى ًاٍشػتػىرىاؾ بػىػٍُت كىقٍػت الظٍُّهػر كىكىقٍػت اٍلعىٍصػر ، بىػٍل مىػىتى خى
ػٍيء دىخىلى كىٍقت اٍلعىٍصر َفىٍ  كىٍقت الظٍُّهر ٔتىًصًَت ًظٌل الشٍَّيء ًمٍثلو غىٍَت الظًٌٌل الًَّذم يىكيوف ًعٍند الزَّكىاؿ ، دىخىلى كىٍقتي اٍلعىٍصر ، كىًإذىا  يػىٍبػقى شى
ػٍيء ًمٍثلػو دى  ٍػريج كىقٍػت ًمٍن كىٍقت الظٍُّهر . كىقىاؿى مىاًلك رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي كىطىائًفىة ًمٍن اٍلعيلىمىاء : ًإذىا صىارى ًظٌل كيٌل شى خىػلى كىقٍػت اٍلعىٍصػر كىَفٍى ٮتى

ػًديث ًج ٍرًيػل  ٍهػًر كىاٍلعىٍصػر أىدىاء ، كىاٍحتىجُّػوا ًبقىٍولًػًو الظٍُّهر ، بىٍل يػىبػٍقىى بػىٍعد ذىًلكى قىٍدر أىٍربىع رىكىعىات صىػاًلح لًلظُّ  : ) صىػلَّى  يف حى
ػٍيء ًمٍثلػو ، كىصىػلَّى َب اٍلعىٍصػر يف اٍليػىػٍوـ اأٍلىكَّؿ ًحػُت صىػا ػٍيء ًمٍثلػو ( . فىظىػاًىره َب الظٍُّهر يف اٍليػىٍوـ الثَّآف ًحُت صىارى ًظٌل كيػٌل شى رى كيػٌل شى

ػػابيو ًاٍشػػًتىاكهمى  ػػاًفًعٌي كىاأٍلىٍكثػىػػريكفى ًبظىػػاًىًر اٟتٍىػػًديث الَّػػًذم ٨تىٍػػني ًفيػػًو ، كىأىجى ػػًديث ًج ٍرًيػػل عىلىٍيػػا يف قىػػٍدر أىٍربىػػع رىكىعىػػات . كىاٍحػػتىجَّ الشَّ ًو ا عىػػٍن حى
ـ أبًىفَّ مىٍعنىاهي  ػٍيء ًمٍثلػواٍلعىٍصر يف اٍليػىٍوـ اأٍلىكَّؿ ًحػ، كىشىرىعى يف ُت صىارى ًظٌل كيٌل شىٍيء ًمٍثلو: فػىرىغى ًمٍن الظٍُّهر حً السَّبلى ، ُت صىػارى ًظػٌل كيػٌل شى

ا التٍَّأًكيل ميتػىعىُتًٌ  لى عىلىى ااًلٍشًتىاؾ يىكيوف لًٍلجىٍمًع بػىٍُت اأٍلىحىاًديثفىبلى ًاٍشًتىاؾى بػىٍينهمىا . فػىهىذى ؛ أًلىنَّوي آًخر كىٍقت الظٍُّهر ٣تىٍهيوالن  ، كىأىنَّوي ًإذىا ٛتًي
أى هًبىا ًحُت صىارى ًظٌل كيٌل شىٍيء ًمٍثلو َفىٍ ًإذىا  ااًبٍػتىدى هى ، كىالى ٭تىٍصيػل بػىيىػاف حيػديكد آًخر كىقٍػت الظٍُّهػر ٣تىٍهيػوالن  ، كىًحينىًئذو يىكيوف يػىٍعلىم مىىتى فػىرىغى ًمنػٍ

لى عىلىى مىا أتىىكٍَّلنىاهي حىصىلى مىٍعرًفىة آًخر اٍلوىٍقت كىانٍػتى    ) شرح مسلم (  ظىمىٍت اأٍلىحىاًديث عىلىى اًتًٌفىاؽ . كىابًىَّللًَّ التػٍَّوًفيق .اأٍلىٍكقىات . كىًإذىا ٛتًي

  ؟ا١تغرب صالة مىت يبدأ كقت 
 .يبدأ كقتها إذا غربت الشمس 

 إبٚتاع العلماء .كىذا 
 قاؿ ابن قدامة : أما دخوؿ كقت ا١تررب برركب الشمس ، فإٚتاع أىل العلم ، ال نعلم بينهم خبلفان فيو .

اؿ النوكم : فأكؿ كقت ا١تررب إذا غربت الشػمس كتكامػل غركهبػا ، كىػذا ال خػبلؼ فيػو ، نقػل ابػن ا١تنػذر كخبلئػق ال ٭تصػوف كق
 اإلٚتاع فيو .



 ُِٓ 

 .ركاه مسلم كاف يصلي ا١تررب إذا كجبت (   ٟتديث جابر  ) أف النِب -أ
 .ركاه مسلم صلى ا١تررب حُت كقعت الشمس (  كٟتديث أَب موسى  ) أنو -ب
ػػاًبًر بٍػػًن عىٍبػػًد اَّللًَّ كٟتػػديث  -ج ػػافى ؿ )   رضػػي هللا عنهمػػا قىػػاجى ٍرػػًربى إذىا  كى ػػٍمسي نىًقيَّػػةه كىاٍلمى ييصىػػلًٌي الظٍُّهػػرى اًب٢ٍتىػػاًجرىًة ، كىاٍلعىٍصػػرى كىالشَّ

 ... ( متفق عليو .،  كىجىبىتٍ 
 مىت ينتهي كقتها ؟ 

 .و مذىب اٞتمهور ( ) الشفق ىو اٟتمرة كما ى ينتهي كقتها إُف مريب الشفق .
 ) ... ككقت ا١تررب ما َف يرب الشفق ( . ٟتديث الباب-أ

 ) إذا صليتم ا١تررب فإنو كقت إُف أف يسقط الشفق ( .قاؿ  كٟتديث عبد هللا بن عمرك عند أَب داكد : أف النِب -ب
 مىت يبدأ كقت صالة العشاء ؟ 

 يبدأ كقتها من مريب الشفق .
 كىذا إبٚتاع ا١تسلمُت . 
 اؿ ابن قدامة : ال خبلؼ يف دخوؿ كقت العشاء بريبوبة الشفق .ق

 أمر فأقاـ العشاء حُت غاب الشفق ( ركاه مسلم . ٟتديث أَب موسى ) أنو 
 مىت ينتهي كقتها ؟ 

 على قولُت : اختلف العلماء يف هنايتو 
 : ينتهي إُف منتصف الليل . القوؿ األكؿ

 ثيمُت .كىذا مذىب أَب حنيفة كرجحو الشيخ ابن ع
 ٟتديث الباب ) ككقت صبلة العشاء إُف نصف الليل ( فهو نص صريح .

 :  أنو ينتهي بطلوع الفجر . القوؿ الثاين
 ىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .

ءى كىٍقتي يٍن َفٍى ييصىلًٌ الصَّبلىةى حىىتَّ ٬تىً النػٍَّوـً تػىٍفرًيطه ًإ٪تَّىا التػٍَّفرًيطي عىلىى مى  أىمىا ًإنَّوي لىٍيسى يف )  أَب قتادة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ٟتديث 
 ... ( ركاه مسلم .الصَّبلىًة األيٍخرىل 

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
 ما اٞتواب عن حديث أِب قتادة ؟ 

بياف إمث من يؤخر الصبلة حػىت ٮترجهػا عػن كقتهػا  كال سيق من أجل ذلك ، كإ٪تا فيو أنو ليس فيو بياف أكقات الصبلة ،اٞتواب : 
 مطلقان سواء كاف يعقبها صبلة أخرل ، مثل العصر مع ا١تررب ، أك ال ، مثل الصبح مع الظهر .

o . فائدة ا٠تبلؼ : لو طهرت حائض قبل الفجر ، فعلى القوؿ الراجح ال تصلي العشاء ، كعلى القوؿ األكؿ تصلي العشاء 
 كيف معرفة منتصف الليل ؟ 

 شمس إُف طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما ىو آخر كقت صبلة العشاء .من أجل معرفة نصف الليل : ٨تسب من مريب ال
 ما كقت صالة الصبح ؟ 

 يبدأ بطلوع الفجر الثآف .
 كىذا إبٚتاع العلماء .



 ُِٔ 

 قاؿ ابن قدامة : كٚتلتو أف كقت الصبح بطلوع الفجر الثآف إٚتاعان .
 ادؽ كىو الفجر الثآف .كقاؿ النوكم : كأٚتعت األمة على أف أكؿ كقت الصبح طلوع الفجر الص

ػًط ) ٟتديث الباب ، حيث جاء يف ركاية -أ ػاًء ًإُفى ًنٍصػًف اللٍَّيػًل األىٍكسى كىكىقٍػتي صىػبلىًة الصُّػٍبًح ًمػٍن طيليػوًع اٍلفىٍجػًر ، كىكىٍقتي صىػبلىًة اٍلًعشى
 ف ( .فىًإنػَّهىا تىٍطليعي بػىٍُتى قػىٍرْفىٍ شىٍيطىا ٍك عىًن الصَّبلىةً ػفىًإذىا طىلىعىًت الشٍَّمسي فىأىٍمسً ، مىا َفٍى تىٍطليًع الشٍَّمسي 

 أقاـ الفجر حُت انشق القمر ( ركاه مسلم . كيف حديث أَب موسى ) أنو  -ب
ٍيًن  :  أىفَّ رىجيبلن سىأىلىوي عىٍن كىٍقًت الصَّبلىًة فػىقىاؿى لىوي ة ) كيف حديث بريد -ج ا زىالىًت الشٍَّمسي أىمىرى فػىلىمَّ ، يػىٍعًٌت اٍليػىٍومىٍُتً ، صىلًٌ مىعىنىا ىىذى

ـى الظُّ  ـى اٍلفىٍجرى ًحُتى طىلىعى اٍلفىٍجري  ، ... اٟتديث كفيو :ٍهرى ػًببلىالن فىأىذَّفى مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا  ركاه مسلم .(  مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا
 مىت ينتهي كقتها ؟ 

 بطلوع الشمس .كقتها ينتهي 
 م .ركاه مسل تطلع الشمس (صبلة الصبح ما َف  ٟتديث الباب  ) ككقت

 ما اٟتكمة من توقيت الصلوات كمل ٬تعلها هللا يف كقت كاحد ؟ 

 اٟتكمة من كجوه :
o الزمن صار اإلنساف دائمان مع هللا ال يرفل . أهنا إذا تفرقت يف 
o  من اٟتكمة أيضان أال يتعب اإلنساف .ك 
o الشيخ ابن عثيمُت [ .جب قوة الصلة . ة الصلة اب عز كجل ، ألف كثرة الًتدد تو و كمن اٟتكمة أيضان ق [ 

 ما حكم من صلى قبل الوقت ؟ 
 من صلى قبل الوقت فصبلتو ابطلة ابإلٚتاع .

 ( .ًإفَّ الصَّبلىةى كىانىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ًكتىاابن مٍَّوقيوًتن قاؿ تعاُف ) 
ررت عند ، كىو ىذه األكقات اليت قد تقا كقتان ال تصح إال بوتها كأف ٢تفدؿ ذلك على فرضي، أم مفركضان يف كقتو( ًكتىاابن مٍَّوقيوًتن )

 تفسَت السعدم ( ). بقولو: )صلوا كما رأيتموٓف أصلي( ، كأخذكا ذلك عن نبيهم دمحم ا١تسلمُت صرَتىم ككبَتىم، عا١تهم كجاىلهم
 ما حكم َتخَت الصالة عن كقتها ؟ 

 حراـ .
 ات ا٠تمس مؤقتة ٔتواقيت معلومة ٤تددة .قاؿ ابن قدامة : أٚتع ا١تسلموف على أف الصلو 

 ي .اتفق الفقهاء على ٖترٔف أتخَت الصبلة حىت ٮترج كقتها ببل عذر شرعة  يف ا١توسوعة الفقهي قاؿ
 .ًإفَّ الصَّبلةى كىانىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ًكتىاابن مىٍوقيوًتن( قاؿ تعاُف ) -أ

هًتًٍم سىاىيوفى  .فػىوىٍيله لًٍلميصىلًٌُتى ) قىاؿى تػىعىاُفى ك -ب ريكنػىهىا عىٍن كىٍقًتهىا . ( الًَّذينى ىيٍم عىٍن صىبلى  قىاؿى طىائًفىةه ًمٍن السَّلىًف ىيٍم الًَّذينى يػيؤىخًٌ
ةى كىاتػَّبػىعيػوا الشَّػهىوىاًت  )قىاؿى تػىعىاُفى ك -ج ػا عىػٍن قىػاؿى طىائًفىػةه ًمػٍن السَّػلىًف ( فىخىلىػفى ًمػٍن بػىٍعػًدًىٍم خىٍلػفه أىضىػاعيوا الصَّػبلى : إضىػاعىتػيهىا أتىًٍخَتيىى

 كىٍقًتهىا ، كىلىٍو تػىرىكيوىىا لىكىانيوا كيفَّارنا .
ـه. ككػذلك النَّػِبُّ قاؿ الشيخ ابػن عثيمػُت : كإذا   كقَّػتى أكقػاتى الصَّػبلة،  كانػت مفركضػةن يف كقػت معػُتَّ فتأخَتيىػا عػن كقتهػا حػرا

 كىذا يقتضي كجوبى فعلها يف كقتها.
ـه عليػو؛ يشمىلي ا كأتخَتى ر الصَّػبلة حػىتَّ إذا َف يبػقى إالَّ مقػداري ركعػةو صػلَّى، فإنَّػو حػرا أتخَتىا ابلكلًٌيَّػة؛ أك أتخػَتى بعضػها، ْتيػث يػؤخًٌ

 ألفَّ الواجبى أف تقع ٚتيعيها يف الوقت.



 ُِٕ 

رى صى : قاؿ ابن تيمية ةى النػَّهىاًر إُفى اللٍَّيلى الى ٬تىيوزي أًلىحىًد أىٍف يػيؤىخًٌ ةى اللٍَّيًل إُفى النػَّهى ، كىالى يػيؤى بلى رى صىبلى ، الى ًٟتىٍصًد كىالى اًر ًلشيٍرًل ًمٍن اأٍلىٍشرىاؿً خًٌ
ٍوو كىالى لى ًٟتىٍرًث كىالى ًلصىنىاعىةو كىالى ًٞتىنىابىةً  ػٍم ميتًَّفقيػوفى   ؛ بىػٍل اٍلميٍسػًلميوفى ًعبو كىالى ٠ًتًٍدمىًة أيٍسػتىاذو، كىالى غىػٍَتً ذىلًػكى . كىالى ٧تىىاسىةو كىالى صىٍيدو كىالى ٢تى كيلُّهي

يى الظُّ  عىلىى أىفَّ عىلىٍيًو أىفٍ 
ػارً ييصىلًٌ يى اٍلفىٍجػرى قػىٍبػلى طيليػٍهػرى كىاٍلعىٍصػرى اًبلنػَّهى

ػريؾى ذىلًػكى وًع الشَّػٍمسً ، كىييصىػلًٌ ػنىاعىاتً  ، كىالى يػىتػٍ ، كىالى ًلصىػنىاعىةو ًمػٍن الصًٌ
ٍليوكىوي لىٍيسى لًٍلمى لًلٍَّهًو كىالى لًرىٍَتً ذىًلكى ًمٍن اأٍلىٍشرىاًؿ كى  ٍنىعى ٦تى ًة يف كىٍقًتهىا.اًلًك أىٍف ٯتى ٍنىعى اأٍلىًجَتى ًمٍن الصَّبلى  ، كىالى لًٍلميٍستىٍأًجًر أىٍف ٯتى

ًة عىٍن كىٍقًتهىا ًٞتىنىابىًة كىالى حىدىثو كىالى ٧تىىاسىةو كىالى غىٍَتً ذىًلكى ، كقاؿ رٛتو هللا :  الًًو ، فىبلى ٬تىيوزي أتىًٍخَتي الصَّبلى بىٍل ييصىلًٌي يف اٍلوىٍقًت ًْتىسىًب حى
الًًو تػىػيىمَّمى كىصىػلَّى  ػاءى أىٍك خىػاؼى الضَّػرىرى اًبٍسػًتٍعمى ـى اٍلمى ػاءى أىٍك خىػاؼى ، فىًإٍف كىافى ٤تيًٍداثن كىقىٍد عىًد ـى اٍلمى ػذىًلكى اٞتٍينيػبي يػىتػىػيىمَّمي كىييصىػلًٌي إذىا عىػًد كىكى

الًًو لً  يى الضَّرىرى اًبٍسًتٍعمى
ةى حىػىتَّ ييصىػلًٌ ري الصَّػبلى ّنى ، كىالى يػيػؤىخًٌ في ييصىلًٌي يف اٍلوىقٍػًت عيػٍرَيى  بػىٍعػدى اٍلوىقٍػًت يف ثًيىابًػًو . مىرىًض أىٍك لًبػىٍرًد . كىكىذىًلكى اٍلعيٍرَيى

يى يف اٍلوىقٍػػتً 
ػػا فػىييصىػػلًٌ ػػةه الى يػىٍقػػًدري أىٍف ييزًيلىهى ػػافى عىلىٍيػػًو ٧تىىاسى ػػذىًلكى إذىا كى الًػػًو يف  كىكى ػػًب حى ػػرًيضي ييصىػػلًٌي عىلىػػى حىسى ا اٍلمى ػػذى الًػػًو . كىىىكى ػػًب حى ًْتىسى

ػػا قىػػاؿى النَّػػِبُّ  ا ، فىػػًإفٍ )لًًعٍمػػرىافى بٍػػًن حيصىػػٍُتو :  اٍلوىقٍػػًت ، كىمى ػػا ، فىػػًإٍف َفٍى تىٍسػػتىًطٍع فػىقىاًعػػدن ٍنػػبو  صىػػلًٌ قىائًمن فىػػاٍلمىرًيضي  (َفٍى تىٍسػػتىًطٍع فػىعىلىػػى جى
ـي يىزًيدي يف مىرىًضًو ، كىالى ييصىلًٌي  اًبتًٌفىاؽً  ا أىٍك عىلىى جىٍنبو ، إذىا كىافى اٍلًقيىا ا  اٍلعيلىمىاًء ييصىلًٌي يف اٍلوىٍقًت قىاًعدن ػذى ػا . كىىى بػىٍعدى خيريكًج اٍلوىٍقًت قىائًمن

ًة يف كىٍقًتهىا فػىٍرضه  ةً كىاٍلوىٍقتي أىكٍكىدي فػىرىائً ،  كيلُّوي أًلىفَّ ًفٍعلى الصَّبلى  ( . َّ/  ِِ) ٣تموع الفتاكل : .   ًض الصهالى
 ىل يستثٌت من ذلك شيء ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 ٬توز أتخَت الصبلة عن كقتها ١تشترل بشرطها الذم ٭تصلو قريبان . القوؿ األكؿ :

طىػو صػلَّى عيػٍرَيّنن، كإف انتظػر حػىتَّ ٮتيطىػو صػلَّى إنساف انشقَّ ثوبو فصار ٮتيطيػو فحػافى خػركجي الوقػت، فػإف صىػلَّى قبػل أف ٮتي:  مثالو
رىا عن كقتها، أمَّا إذا كاف بعيدان فبل.   مستًتان بعد الوقت، فهذا ٖتصيليو قريب، فهنا ٬توز أف يؤخًٌ

رىػا عػن كقتهػا،  اشػترل ابسػتخراجو غربػًت الشَّػمسي  كمثلػو لػو كصػل إُف ا١تػاء عنػد غػركب الشَّػمس، فػإف و اشػػترل ألنَّػ،  فلػو أف يؤخًٌ
ليو قريبان، كىو استخراج ا١تاء من البئر، كإف كاف ٭ت صًٌ رىابشرطو ٭تي لو بعيدان. ،  تاج إُف حفر البئر فبل يؤخًٌ صًٌ  ألف ىذا الشَّرطى ٭تي

 كىذا قوؿ مالك كأَب حنيفة كالشافعي يف ا١تشهور ، كاختاره ابن قدامة .
ديكا مىاءن فػىتػىيىمَّمي لقولو تعاُف )  -أ  ( . وافػىلىٍم ٕتًى

أف الصػػػبلة ال تصػػػح إال بشػػػركطها مػػػا داـ قػػػادران عليهػػػا أك علػػػى بعضػػػها ، فمػػػىت كػػػاف شػػػرطان مقػػػدكران عليػػػو كجػػػب االشػػػتراؿ  -ب
 بتحصيلو .

ب تقػػدٔف الوقػػت علػػى الشػػرط ، فيصػػلي الصػػبلة يف كقتهػػا كلػػو ابلتػػيمم عػػارَين إذا َف ٯتكنػػو ٖتصػػيل ا١تػػاء لطهارتػػو ،  القػػوؿ الثػػاين :
 رتو إال بعد خركج الوقت .كالثوب لسًت عو 

 كهبذا قاؿ زفر ، كبعض اٟتنفية ، كاختاره ابن تيمية .
 .ًإفَّ الصَّبلةى كىانىٍت عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ًكتىاابن مىٍوقيوًتن( لقولو تعاُف ) -أ

 ) الصبلة ما بُت ىذين الوقتُت ( . قولو  -ب
فػرائض الصػبلة ، فيجػب علػى العبػد أف يصػلي يف الوقػت كمػا أمػر  كجو الداللة : أف فعػل الصػبلة يف كقتهػا فػرض ، كالوقػت آكػد

 ْتسب اإلمكاف ، فما قدر عليو من شركط الصبلة فعلو ، كما عجز عنو سقط عنو .
ػػاًفًعيًٌ كىأىٍٛتىػػد قىػػاليوا يىٍشػػتىًرلي بًتىٍحًصػػيًل اقػػاؿ ابػػن تيميػػة : ...  رًينى ًمػػٍن أىٍصػػحىاًب الشَّ ػػارىًة كىًإٍف فىػػاتى اٍلوىقٍػػتي . إالَّ أىفَّ بػىٍعػػضى اٍلميتىػػأىخًٌ لطَّهى

ػػ لىػػًة كى٨تىٍػػًو ذىلًػكى . كىىى ئًػػًل اٍلًقبػٍ ا قىػػاليوا يف اٍشػػًترىالًًو ًٓتًيىاطىػػًة اللًٌبىػاًس كىتػىعىلُّػػًم دىالى ػذى ا اٍلقىػػٍوؿي خىطىػػأه ػكىىىكى يى يف اٍلوىقٍػػًت ، ذى
بىػٍل عىلىػػى اٍلعىٍبػػًد أىٍف ييصىػػلًٌ

ٍمكىاًف كىمىا عىجى  ًة سىقىطى عىٍنوي .ًْتىسىًب اإٍلً  زى عىٍنوي ًمٍن كىاًجبىاًت الصَّبلى



 ُِٖ 

  ، لو استيقظ اإلنساف من نومو قبل طلوع الشمس كىو جنب ، فإف اغتسل طلعت الشمس ، كإف تيمم صلى ابلوقت
 فما اٟتكم ؟

ػاًء ىينىػا يػىقيوليػوفى  ، فىجيٍمهيػوري ا اٍغتىسىػلى طىلىعىػٍت الشَّػٍمسي كىًإذىا اٍستػىيػٍقىظى آًخرى كىٍقًت اٍلفىٍجػًر فىػًإذى : قاؿ ابن تيمية : يػىٍرتىًسػلي كىييصىػلًٌي بػىٍعػدى اٍلعيلىمى
ا مىٍذىىبي أىَب حىنً ٍمسً طيليوًع الشَّ  : بىٍل يػىتػىػيىمَّمي أىٍيضنػا كىقىاؿى يف اٍلقىٍوًؿ اآٍلخىرً  .قىٍولىٍُتً يف مىٍذىىًب مىاًلكو ، كىأىحىدي الٍ يفىةى كىالشَّاًفًعيًٌ كىأىٍٛتىد، كىىىذى

ـى يف تًٍلكى اٍلمىسىاًئلً كىمىا تػى  ليوًع الشٍَّمسً ػنىا كىييصىلًٌي قػىٍبلى طي ىي  يػٍره ًمٍن قىدَّ ةى يف اٍلوىٍقًت اًبلتػَّيىمًُّم خى ًة بػىٍعدىهي اًبٍلريٍسلً ، أًلىفَّ الصَّبلى  .الصَّبلى
 .قػىٍوؿي اٞتٍيٍمهيوًر  كىالصهًحيحي  

ٍيًقظي أًلىفه اٍلوىٍقتى يف حىقًٌ النهائًًم ىيوى  ةو أىٍك نىًسيػىهىا فػىٍلييصىلًٌهىا إذىا ذىكىرىىىا فىًإفَّ ذىًلكى )  ، كىمىا قىاؿى النَِّبُّ ًمٍن ًحًُت يىٍستػى ـى عىٍن صىبلى مىٍن ّنى
كىًإذىا كىافى كىذىًلكى فىًإذىا اٍسػتػىيػٍقىظى قػىٍبػلى ،  حىقًًٌو فىاٍلوىٍقتي يف حىقًٌ النَّائًًم ىيوى ًمٍن ًحًُت يىٍستػىٍيًقظي ، كىمىا قػىٍبلى ذىًلكى َفٍى يىكيٍن كىقٍػتنا يف ( ، كىقٍػتػيهىا 

ةى يف كىٍقًتهىا ةي إالَّ بػىٍعدى طيليوًعهىا فػىقىٍد صىلَّى الصَّبلى ًؼ مىٍن اٍستػىيػٍقىظى يف أىكًَّؿ  طيليوًع الشٍَّمًس فػىلىٍم ٯتيًٍكٍنوي ااًلٍغًتسىاؿي كىالصَّبلى كىَفٍى يػيفىٌوًتٍػهىا ؛ ًٓتًبلى
ةى اٍلوىقٍػػ ػػٍمًس ، فػىلىػػٍيسى لىػػوي أىٍف يػيفىػػوًٌتى الصَّػػبلى ػػًو قػىٍبػػلى طيليػػوًع الشَّ ػػا ، ًت فىػػًإفَّ اٍلوىقٍػػتى يف حىقًٌ ةن كىذىكىرىىى ػػذىًلكى مىػػٍن نىًسػػيى صىػػبلى فىًإنَّػػوي ًحينىئًػػذو ، كىكى

 ( . ّٔ/  ِِ) ٣تموع الفتاكل :  .    ًو يػىٍرتىًسلي كىييصىلًٌي يف أىمًٌ كىٍقتو كىافى ، كىىىذىا ىيوى اٍلوىٍقتي يف حىقًٌ 
 ما حكم من صلى بعد الوقت متعمدان ؟ 

 اختلف العلماء ىل يقضي أـ ال مع اتفاقهم على أنو آمث على قولُت ؟
 : أنو يقضيها . القوؿ األكؿ

 كبو قاؿ أكثر العلماء ، منهم األئمة األربعة ، كحكي إٚتاعان كرده ابن رجب كابن القيم .
 ي صبلة فليصلها إذا ذكرىا ( .) من نس  لقولو -أ

كنػـو كنسػياف أـ برػَت عػذر ، كإ٪تػا قيػد يف اٟتػديث ابلنسػياف فيو كجوب قضاء الفريضة الفائتة ، سواء تركهػا بعػذر   :  قاؿ النوكم
 .٠تركجو على سبب ، ألنو إذا كجب القضاء على ا١تعذكر ، فرَته أكُف ابلوجوب ، كىو من ابب التنبيو ابألدْف على األعلى 

 ) ٜتس صلوات افًتضهن هللا ... ( . قولو تعاُف ) كأقم الصبلة لذكرم ( كقولو تعاُف ) كأقيموا الصبلة ( كقولو  -ب
 كجو الداللة : أف ىذه النصوص من الكتاب كالسنة تدؿ على كجوب الصبلة ، فبل ٬توز إسقاطها إال ب رىاف نص أك إٚتاع .

رمضاف عمدان أف يقضي يومان مكانو )كمػا عنػد أَب داكد( كيقػاس عليػو الصػبلة، ّتػامع أمر من أفطر ابٞتماع يف  أف النِب  -ج
 أف كبلن منهما أٌخر عبادة عظيمة من أركاف اإلسبلـ عن كقتها ادد عمدان، فإذا جاز القضاء ألحد٫تا جاز لآلخر كال فرؽ. 

مػػع  -ا، ٦تػػا يػػدؿ علػػى أف صػػبلهتم صػػحيحة ٣تزئػػة أمػػر ابلصػػبلة خلػػف األمػػراء الػػذين يػػؤخركف الصػػبلة عػػن كقتهػػ أف النػػِب  -د
 عن قتا٢تم ما أقاموا الصبلة، فسمى صبلهتم صبلة. كإف كانوا آٙتُت ابلتأخَت، كقد هنى النِب  -إيقاعهم للصبلة يف غَت كقتها 

 : أنو ال يقضي . القوؿ الثاين
ية كاختػاره الشػيخ ابػن عثيمػُت ، كمػاؿ إليػو ابػن تيممذىب أىل الظاىر ، كرجحو شيخ اإلسبلـ ابن كبو قاؿ بعض السلف ، كىو 

 رجب كابن القيم .
هًتًٍم سىاىيوفى . فػىوىٍيله لًٍلميصىلًٌُتى لقولو تعاُف )  -أ  ( .الًَّذينى ىيٍم عىٍن صىبلى

ةى كىاتػَّبػىعيوا الشَّهىوىاًت  )تػىعىاُفى  ولكلقو  -ب  ( .فىخىلىفى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم خىٍلفه أىضىاعيوا الصَّبلى
الداللة : أف أتخَتىا عن كقتها من السهو عنها ، كىو أيضان مػن إضػاعتها ، فتوعػد هللا سػبحانو مػن فػٌوت الصػبلة عػن كقتهػا  كجو

بوعيد ًتركها ، كلو كاف العامد لًتؾ الصبلة مدركان ٢تا بعد خركج كقتها ١تا كاف لو الويل ، كال لقي الرٌي ، كما ال كيل كال غي ١تن 
 الذم يكوف مدركان ٢تا . أخرىا إُف آخر كقتها



 ُِٗ 

 ) من ترؾ صبلة العصر فقد حبط عملو ( ركاه البخارم . قولو  -ج
 ركاه مسلم .من عمل عمبلن ليس عليو أمرّن فهو رد (  ) قولو  -د

فيكػوف مػردكدان ، كإذا ثبػت أف ىػذه الصػبلة  كجو الداللػة : أف أتخػَت الصػبلة عػن كقتهػا إحػداث عمػل لػيس عليػو أمػر الرسػوؿ 
 ردكدة فليست بصحيحة كال مقبولة .م

القياس على من صبلىا قبل الوقت ، إذ ال فرؽ بػُت مػن صػبلىا قبػل الوقػت كبػُت مػن صػبلىا بعػده ، فكبل٫تػا صػلى يف غػَت  -ىػ
 ) الصبلة ما بُت ىذين الوقتُت (  الوقت ، فكما ال تصح قبلو ال تصح بعده ، لقولو 

: كىعىػػػٍن أىِب بػىػػػٍرزىةى اأٍلىٍسػػػلىمً -ُْٓ ػػػوؿي اىَّللًه )يًٌ قىػػػاؿى ػػػافى رىسي ػػػديانى ًإىلى رىٍحًلػػػًو يف أىٍقصىػػػى اىٍلمىًدينىػػػًة  كى ، ُثيه يػىٍرًجػػػعي أىحى ييصىػػػلًٌيى اىٍلعىٍصػػػرى
لىهىا كىاٟتٍىًديثى  رى ًمٍن اىٍلًعشىاًء، كىكىافى يىٍكرىهي اىلنػهٍوـى قػىبػٍ اًة بػىٍعدى كىالشهٍمسي حىيهةه، كىكىافى يىٍستىًحبُّ أىٍف يػيؤىخًٌ ًة اىٍلغىػدى فىًتلي ًمٍن صىالى ىىا، كىكىافى يػىنػٍ

تًٌُتى ًإىلى اىٍلًمائىةً   و .ميتػهفىقه عىلىيٍ ( ًحُتى يػىٍعًرؼي اىلرهجيلي جىًليسىوي، كىيػىٍقرىأي اًبلسًٌ
ػاًبرو: -ُٓٓ ػًديًث جى : ًإذىا رىآىيػٍم ًاٍجتىمىعيػو ) كىًعٍندى٫تيىا ًمػٍن حى ػاءى أىٍحيىػاانن كىأىٍحيىػاانن ، كىالصُّػٍبحى:  كىاٍلًعشى ا عىجهػلى، كىًإذىا رىآىيػٍم أىٍبطىئيػوا أىخهػرى

 س ( .ييصىلًٌيهىا ًبغىلى  كىافى اىلنهيبه 
، كىالنهاسي الى يىكىادي يػىٍعًرؼي بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا )  كىًلميٍسًلمو ًمٍن حىًديًث أىِب ميوسىى-ُٔٓ ـى اىٍلفىٍجرى ًحُتى ًاٍنشىقه اىٍلفىٍجري  ( .فىأىقىا
ُٕٓ-: ًإنهوي لىيػيٍبًصري مىوىاًقعى نػىٍبًلوً  كينها نيصىلًٌي اىٍلمىٍغًربى مىعى اىلنهيبًٌ ) كىعىٍن رىاًفًع ٍبًن خىًديجو قىاؿى  ميتػهفىقه عىلىٍيوً ( فػىيػىٍنصىًرؼي أىحىديانى كى
----------------------------- 

 . أم : مسكنو كمنزلو(  ًإىلى رىٍحًلوً )  
 أم : بيضاء نقية حارة .( :  ةه كىالشهٍمسي حىيه ) 
فىًتلي )   أم : ينصرؼ .( كىكىافى يػىنػٍ

اةً )  ًة اىٍلغىدى  أم : صبلة الفجر .(  ًمٍن صىالى
 أم : يسلم من صبلتو .( فػىيػىٍنصىًرؼي أىحىديانى ) 
ًإنهوي لىيػيٍبًصري مىوىاًقعى نػىٍبًلوً )   قالو يف الفتح ( .)  أم : ا١تواضع اليت تصل إليها سهامو إذا رمى هبا . ( كى
 ما حكم تعجيل صالة العصر يف أكؿ كقتها ؟ 

 يستحب ذلك .
، مثيَّ يػىٍرًجعي أىحىديّنى ًإُفى رىٍحًلًو يف أىٍقصىى اىٍلمىًدينىًة كىالشٍَّمسي حىيَّةه ٟتديث الباب )  يى اىٍلعىٍصرى

 . ( ييصىلًٌ
ػػوؿى اَّللًَّ  ) عىػػٍن أىنىػػًس بٍػػًن مىالًػػكو كأيضػػان كرد  ػػٍمسي ميٍرتىًفعىػػةه حىيَّػػةه فػىيىػػٍذىىبي الػػذَّاًىبي ًإُفى اٍلعىػػوىاِف   أىفَّ رىسي ػػافى ييصىػػلًٌى اٍلعىٍصػػرى كىالشَّ  فػىيىػػٍأيت  كى

 ] قاؿ الزىرم : كبعض العواِف من ا١تدينة على أربعة أمياؿ أك ٨توه [ .( متفق عليو .  كىالشٍَّمسي ميٍرتىًفعىةه  اٍلعىوىاِفى 

 قدمي أك التأخَت ؟ما األفضل يف صالة العشاء الت 
 كىذا مذىب مالك كأٛتد كأَب حنيفة ، كنسبو الًتمذم ألكثر أىل العلم .، األفضل التأخَت 
رى ًمٍن اىٍلًعشىاء) ٟتديث الباب   ( . كىكىافى يىٍستىًحبُّ أىٍف يػيؤىخًٌ

 ذات ليلة ابلعشاء حىت ذىب عامة الليل ( . ) أعتم النِب  كٟتديث ابن عباس 
، كألخػرت العشػاء إُف مػيت ألمػرهتم ابلسػواؾ عنػد كػل صػبلة) لػوال أف أشػق علػى أ : قػاؿ رسػوؿ هللا خالد قػاؿكٟتديث زيد بن 
 .ركاه الًتمذم ثلث الليل ( . 



 َِِ 

: ًإذىا رىآىيٍم ًاٍجتىمىعيوا عىجَّلى، كى ) مقيد ْتديث جابر ك، لكن ىذا مقيد ٔتا َف يشق على الناس  ًإذىا رىآىيٍم أىٍبطىئيوا كىاٍلًعشىاءى أىٍحيىاّنن كىأىٍحيىاّنن
يف صػبلة العشػاء أنػو يراعػي اجتمػاع النػاس فػإذا رآىػم اجتمعػوا عجػل كإذا رآىػم أبطئػوا  كلذلك الرالب من فعل النػِب ،  ( أىخَّرى 

 أتخر كما يف حديث جابر كقد سبق . 
لىةو حىىتَّ ذىىىبى عىامَّ   النَِّبُّ أىٍعتىمى ) عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت  ـى أىٍىلي اٍلمىٍسًجًد مثيَّ خىرىجى فىصىلَّ ذىاتى لىيػٍ الى ًإنَّوي لىوىقٍػتػيهىا لىوٍ : ى فػىقىاؿى ةي اللٍَّيًل كىحىىتَّ ّنى
 ( ركاه مسلم . أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمَّيًت 

 ، كقولو ] حىت ذىب عامة الليل [ أم : كثَت الليل ال أكثره .أم : الفاضل  قولو ] إنو لوقتها [  
ػرى قىػاؿى عىػٍن عىٍبػًد اَّللًَّ  تىًظػري رىسيػوؿى اَّللًَّ )  بٍػًن عيمى لىػةو نػىنػٍ ثٍػنىػا ذىاتى لىيػٍ نىػا ًحػُتى ذىىىػبى ثػيليػثي اللٍَّيػػًل أى  مىكى ػرىجى ًإلىيػٍ ػاًء اآلًخػرىًة فىخى ٍك ًلصىػبلىًة اٍلًعشى

ػريكيٍم كىلىػوٍ  :جى رى أىٍىًلًو أىٍك غىيػٍري ذىًلكى فػىقىاؿى ًحُتى خى  ءه شىرىلىوي يف يٍ بػىٍعدىهي فىبلى نىٍدرًل أىشى  ػا أىٍىػلي ًديػنو غىيػٍ تىًظريىى تىًظػريكفى صىػبلىةن مىػا يػىنػٍ الى أىٍف ًإنَّكيٍم لىتػىنػٍ
ـى الصَّبلىةى كىصىلَّ  ،ٍم ىىًذًه السَّاعىةى لىصىلٍَّيتي هبًً  يػىثٍػقيلى عىلىى أيمَّيًت   ى ( ركاه مسلم .مثيَّ أىمىرى اٍلميؤىذًٌفى فىأىقىا

 … ( .قاؿ : َي رسوؿ هللا رقد النساء كالصبياف كيف حديث ابن عباس ) أف عمر 
 ما السبب يف أف َتخَت العشاء أفضل ؟ 

 : أف فيو انتظاران للصبلة ، كيف اٟتديث ) كال يزاؿ يف صبلة ما انتظر الصبلة ( . أكالن 
 : أف أتخَتىا يوافق سكوف الناس كىذا أدعى إُف ا٠تشوع . اثنيان 
  أك التأخَت ؟ما األفضل يف صالة ا١تغرب التبكَت 

 األفضل فيها التبكَت .
كاف يصلي ا١تررب إذا غربت الشمس كتوارت ابٟتجاب ( متفق عليو .                                  ٟتديث سلىمة بن األكوع ) أف رسوؿ هللا -أ

 ( .اللٍَّفظىاًف ٔتىٍعٌتن ، كىأىحىد٫تىا تػىٍفًسَت ًلآٍلخىًر قاؿ النوكم : ) 
 .( فػىيػىٍنصىًرؼي أىحىديّنى كىًإنَّوي لىيػيٍبًصري مىوىاًقعى نػىٍبًلوً  كينَّا نيصىلًٌي اىٍلمىٍرًربى مىعى اىلنَِّبًٌ )  كٟتديث الباب-ب

ػػدّنى النػَّ  : قػػاؿ النػػوكم ػػىتَّ نػىٍنصىػػًرؼ كىيػىٍرًمػػي أىحى ػػٍمس ، حى ػػرًَّد غيػػريكب الشَّ ػػا ٔتيجى ًصػػر ٍبػػل عىػػٍن قػىٍوسػػو كىيػيبٍ مىٍعنىػػاهي : أىنَّػػوي يػيبىكًٌػػر هًبىػػا يف أىكَّؿ كىٍقتهى
ٍرػًرب تػيعىجَّػل عىًقػب غيػريكب ال، موقعو لًبػىقىاًء الضَّػٍوء ٍيًن اٟتٍىػًديثػىٍُتً أىفَّ اٍلمى ػذى ػذىا ٣تيٍمىػع عىلىٍيػوً كىيف ىى ػيعىة ًفيػًو ، شَّػٍمس كىىى كىقىػٍد حيًكػيى عىػٍن الشًٌ

،  ٍت لًبػىيىاًف جىوىاز التٍَّأًخَتًديث السَّاًبقىة يف أتىًٍخَت اٍلمىٍرًرب ًإُفى قىرًيب سيقيوط الشَّفىق فىكىانى . كىأىمَّا اأٍلىحىافىات ًإلىٍيًو كىالى أىٍصل لىوي شىٍيء الى اًٍلتً 
ػػوؿ  اًف اٟتٍىػػًديثىاًف ًإٍخبىػػار عىػػٍن عىػادىة رىسي ػذى ػػاًئل عىػػٍن اٍلوىقٍػػت ، كىىى ػػوىاب سى ػػا كىانىػٍت جى ػػبىقى ًإيضىػػاحو ؛ فىًإنػَّهى ػا سى ػػلَّمى اَّللَّ صىػػلَّى اَّللَّ كىمى عىلىٍيػػًو كىسى

 ) شرح مسلم ( ..   اٍلميتىكىٌرًرىة الَّيًت كىاظىبى عىلىيػٍهىا ًإالَّ لًعيٍذرو فىااًلٍعًتمىاد عىلىيػٍهىا 
كقاؿ يف العمدة : معٌت اٟتديث ، أنو يبٌكر اب١تررب يف أكؿ كقتها ٔتجرد غركب الشمس ، حىت ينصرؼ أحدّن ، كيرمى النبػل عػن 

 قاء الضوء .قوسو ، كيبصر موقعو لب
ا١ترػرب، مث نرجػع فنًتامػى،  كركل أٛتد من طريق علي بن ببلؿ، عن ّنس من األنصار ، قػالوا )كنػا نصػلي مػع رسػوؿ هللا  -ج

 حىت أنيت دَيرّن، فما ٮتفى علينا مواقع سهامنا( .
 الضوء ابؽ .قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كمقتضاه ا١تبادرة اب١تررب يف أكؿ كقتها ، ْتيث إف الفراغ منها يقع ك 

كىذا كلو يدؿ على شدة تعجيل النػِب ) لصػبلة ا١ترػرب ، ك٢تػذا كانػت تسػمى كقاؿ ابن رجب بعد ذكره لعدة أحاديث يف ذلك : 
حػػُت جػػاء خػػ ر أىػػل الطػػائف ،   النػػِب كنػػت مػػع  )كمػػا خرجػػو اإلمػػاـ أٛتػػد مػػن ركايػػة أَب طريػػف ا٢تػػذِف ، قػػاؿ ،  صػػبلة البصػػر 

 قاؿ اإلماـ أٛتد : صبلة البصر : ىي صبلة ا١تررب .( بلن رمي لرأل موقع نبلو ػىت لو أف رجفكاف يصلي بنا صبلة البصر ، ح
  ما حكم النـو قبل صالة العشاء ؟ 



 ُِِ 

 .يكره 
لىهىا كىاٟتٍىًديثى بػىٍعدىىىاٟتديث الباب )   .(  كىكىافى يىٍكرىهي اىلنػٍَّوـى قػىبػٍ

ا١تختػػػار  ابسػػػترراؽ النػػػـو ، أك لفػػػوات كقتهػػػا و يعرضػػػها لفػػػوات كقتهػػػاقػػػاؿ العلمػػػاء : كسػػػبب كراىيػػػة النػػػـو قبلهػػػا أنػػػ:  قػػػاؿ النػػػوكم
 لئبل يتساىل الناس يف ذلك فيناموا عن صبلهتا ٚتاعة .ك  كاألفضل ،

  بعد صالة العشاء ؟كاٟتديث ما حكم السهر 
 .يكره 

لىهىا كىاٟتٍىًديثى بػىٍعدىىىا)  ٟتديث الباب  . ( كىكىافى يىٍكرىهي اىلنػٍَّوـى قػىبػٍ
 ) نوكم ( .ا ماء : كا١تكركه من اٟتديث بعد العشاء ىو ما كاف يف األمور اليت ال مصلحة فيهقاؿ العل

أنو يؤدم إُف السهر ، كٮتاؼ فيو غلبة النـو عن صبلة الفجر ، أك قياـ الليل ، كألف السهر ابلليػل سػبب للكسػل يف كالسبب : 
  .ن النهار عما يتوجب من حقوؽ الوالدين من الطاعات كمصاٌف الدي

 ىل يستثٌت من ذلك شيء ؟ 
]قالػػو  .، كالعػركس للتػأنيسبل كراىػة فيػو، كمدارسػة العلػم، كحكػاَيت الصػػاٟتُت، ك٤تادثػة الضػيف، فػػمػا فيػو مصػلحة كخػَت :يسػتثٌت
 النوكم[ .
 ] ابب السهر يف الفقو كا٠تَت بعد العشاء [ . بوب البخارم  كلذلك

 .فقاؿ: أرأيتكم ليلتكم ...( العشاء يف آخر حياتو فلما سلم قاـ النِب صبلة  صلى النِب مث ذكر حديث ابن عمر قاؿ: )
 .] ابب السهر مع الضيف كاألىل [  كبوب أيضان 

 كذكر حديث أَب بكر مع أضيافو .
 كاف يسهر ىو كأبو بكر يف األمر من أمور ا١تسلمُت كأّن معهما ( .  ) أف النِب الًتمذم من حديث عمر كقد ركل 

 اٟتديث يف قولو ما ا١تراد يف  ( كىاٟتٍىًديثى بػىٍعدىىىا ) ؟ 
 ا١تراد اٟتديث ا١تباح ، ألف ارـٌ ال اختصاص لكراىتو ٔتا بعد صػبلة العشاء ، بل ىو حراـ يف األكقات كلها .

 ا السنة يف صالة الفجر التبكَت أك اإلسفار ؟م 
 السنة ىو التبكَت .

 .س ( ييصىلًٌيهىا ًبرىلى  ِبَّ كىافى اىلنَّ )  -حديث جابر  –ٟتديث الباب -أ
ـى اىٍلفىٍجرى ًحُتى اًٍنشى )  -حديث أَب موسى  -كٟتديث الباب -ب ، كىالنَّاسي الى يىكىادي يػىٍعًرؼي بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا ػفىأىقىا  .( قَّ اىٍلفىٍجري

يىٍشهىدي مىعىوي ًنسىاءه ًمٍن اٍلميٍؤًمنىاًت ، ميتػىلىفًٌعىاتو ٔتيريكًطًهنَّ مثيَّ ييصىلًٌي اٍلفىٍجرى ، فػى  لىقىٍد كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  )  ة . قالتعىاًئشى كٟتديث -ج
 س ( متفق عليو .ًمٍن اٍلرىلى  نَّ مىا يػىٍعرًفػيهينَّ أىحىده يػىٍرًجٍعنى إُفى بػيييوهتًً 

اكيًدٌم : مىٍعنىاهي مىا يػيٍعرىٍفنى أى قاؿ النوكم : ىو بقاَي ظبلـ الليل ،  كالغلس : اقىاؿى الدَّ  ؿ .ًنسىاء ىينَّ أىـٍ رًجى
 ر .الرىلىس : ظلمة آخر الليل ، كما يف القاموس ، كىو أكؿ الفجكقاؿ يف سبل السبلـ : 

 كقاؿ الشيخ الفوزاف : ىو اختبلط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة .
ا قىاؿى مىاًلكه كىالشَّاًفًعيُّ كىًإٍسحىاؽي . كىريًكمى عىٍن أىَب بىٍكرو كىعيمىرى كىاٍبًن كىأىمَّا صىبلةي الصٍُّبًح فىالتػٍَّرًليسي هًبىا أىٍفضىلي ، كى  : قاؿ ابن قدامة  هًبىذى

 ك .ا يىديؿُّ عىلىى ذىلً مىٍسعيودو كىأىَب ميوسىى كىاٍبًن الزُّبػىٍَتً كىعيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز مى 
 ما السنة يف صالة ا١تغرب التبكَت أك التأخَت ؟ 



 ِِِ 

 .َت السنة التبك
 ميتػَّفىقه عىلىٍيوً (   فػىيػىٍنصىًرؼي أىحىديّنى كىًإنَّوي لىيػيٍبًصري مىوىاًقعى نػىٍبًلوً  كينَّا نيصىلًٌي اىٍلمىٍرًربى مىعى اىلنَِّبًٌ )  -حديث رافع بن خديج  -ٟتديث الباب 

  تًٌُتى ًإىلى اىٍلًمائىةً كىيػىٍقرىأي  )ما ا١تراد بقولو  يف الركعة الواحدة ؟ ؟ ىل يف الركعتُت أـ ( اًبلسًٌ
 أم : يف الركعتُت .

: أنو كافى يقرأ ابلستُت إُف ا١تائة يف الركعتُت كلتيهما ؛ فإنو كافى ينصرؼ حُت يعرؼ  -كهللا أعلم  -كالظاىر قاؿ ابن رجب 
 ] فتح البارم [ .  الرجل جليسو ، كلو كافى يقرأ يف كل ركعة ٔتائة آية َف ينصرؼ حىت يقارب طلوع الشمس .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى -ُٗٓ ًة، فىًإفه ًشدهةى اىٟتٍىرًٌ ًمٍن فػىٍيًح جىهىنهمى )  قىاؿى (  ًإذىا ًاٍشتىده اىٟتٍىرُّ فىأىٍبرًديكا اًبلصهالى
 و .ميتػهفىقه عىلىيٍ 

---------- 
ةً )  ٍم ، قاؿ ا٠تطاَب : اإلبراد : انكسار شدة حر الظهَتة ، قاؿ النوكم : أى  : أم : أخركىا حىت ي رد اٞتو ( فىأىٍبرًديكا اًبلصهالى

ريكىىا ًإُفى اٍلبػىٍرد كىاٍطليبيوا اٍلبػىٍرد ٢تىىا .  أىخًٌ
 ج حرىا كسعة انتشارىا .ػٚتلة تعليلية ١تشركعية التأخَت ا١تذكور، كفيح جهنم : أم من كى (ًمٍن فػىٍيًح جىهىنهمى ) 
 باب ؟ماذا نستفيد من حديث ال 

 الظهر يف شدة اٟتر . : استحباب اإلبراد بصبلةنستفيد 
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

ًة، فىًإفَّ ًشدَّةى اىٟتٍىرًٌ ًمٍن فػىٍيًح جىهىنَّ  ًإذىا ًاٍشتىدَّ اىٟتٍىرُّ ٟتديث الباب )   م ( .فىأىٍبرًديكا اًبلصَّبلى
  كما اٞتواب عنو ؟، فما دليلهم ذىب بعض العلماء إىل أنو ال يستحب اإلبراد ، 

 ، استدالالن ابألدلة العامة اليت ٖتث على التبكَت . عض العلماء إُف أنو ال يستحب اإلبرادذىب ب
 كقالوا : عن حديث الباب : أف معناىا : صلوىا يف أكؿ كقتها ، أٍخذان من بٍرد النهار ، كىو أكلو .

 اٞتواب عن ذلك؟ك  
 فضلية أكؿ الوقت عامة أك مطلقة ، كحديث اإلبراد خاص أك مقيد .أف األحاديث الواردة بتعجيل الظهر كأ 

 كقالوا .
كأمػا أتكيلهػػم ٟتػػديث البػاب علػػى بػػٍرد النهػار ، فتأكيػػل بعيػػد ، قػاؿ ا٠تطػػاَب : كمػػن أتكؿ اٟتػديث علػػى بػػرد النهػار ، فقػػد خػػرج مػػن 

 ٚتلة قوؿ األئمة .
بػذلك يػدؿ علػى أف ا١تطلػوب  إذ التعليػل( من فيح جهنم  شدة اٟتر ففإ) قولو  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : كىو أتكيل بعيد ، كيرده

 ر .نتظر انتظاآليت صريح يف ذلك حيث قاؿ : ا أَب ذر التأخَت ، كحديث
 إىل مىت يكوف اإلبراد ؟ 

اإلبراد ، : اإلبراد ال يتحقق إال إذا أيٌخرٍت صبلة الظهر إُف قريب من صبلة العصر ، ألنو حينئذ ٭تصل قاؿ الشيخ ابن عثيمُت 
 أما ما يفعلو الناس من كوهنم ي ردكف هبا فيؤٌخركهنا بعد األذاف بنصف ساعة أك إُف ساعة أحياّنن ، فهذا ليس إببراد .

 ( ةً  ما ا١تراد ابلصالة يف قولو يف اٟتديث  ( ؟ فىأىٍبرًديكا اًبلصهالى
 ا١تراد صبلة الظهر .

 تها .يشتد اٟتر غالبان يف أكؿ كقألهنا الصبلة اليت  -أ



 ِِّ 

 ، فإف شدة اٟتر من فيح جهنم ( ركاه البخارم .كقد كرد صر٭تان يف حديث أَب سعيد ) أبردكا ابلظهر -ب
 ىل يشرع اإلبراد يف صالة العصر ؟ 

بٍػرىاد ًإ٪تَّىا ييٍشرىع يف الظٍُّهر ، كىالى ييٍشرىع يف اٍلعىٍصر ًعٍند أىحىد ًمٍن اٍلعيلى قاؿ النوكم :  اًلًكٌي ، كىالى ييٍشرىع يف كىاٍعلىٍم أىفَّ اإٍلً مىاء ًإالَّ أىٍشهىب اٍلمى
ة اٞتٍيميعىة ًعٍند اٞتٍيٍمهيور . كىقىاؿى بػىٍعض أىٍصحىابنىا : ييٍشرىع ًفيهىا .   صىبلى

 كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : كَف يقل أحد بو يف ا١تررب ، كال يف الصبح ، لضيق كقتهما . 
 : ؟شدة اٟتٌر من فيح جهنم  ما معٌت 

 عٌت أف شدة اٟتر تشبو ّنر جهنم ، كىذا ضعيف .أف يف الكبلـ تشبيهان ، كا١ت : فقيل
 أف الشمس ىي شعلة من النار أخرجها هللا منها شرارة مث استقرت يف ا١تكاف الذم ىي فيو ١تصلحة العباد . كقيل

 إف لشدة اٟتر سببُت : سبب شرعي : فهو من حر جهنم ، كسبب طبيعي : من الشمس . كقيل :
 ذا ىو الصحيح كأنو على ظاىره .كى

تىاًء كىنػىفىسو يًف  بػىٍعضان . فىأىًذفى ٢تىىا بًنػىفىسىٍُتً نػىفىسو يًف  ياٍشتىكىًت النَّاري ًإُفى رىهبًٌىا فػىقىالىٍت َيى رىبًٌ أىكىلى بػىٍعضً  ) كيؤيد ىذا قولو   الشًٌ
ديكفى ًمنى اٟتٍىرًٌ كىأىشىدُّ مى  ديكفى ًمنى الزٍَّمهىرًيًر الصٍَّيًف فػىهيوى أىشىدُّ مىا ٕتًى  ( متفق عليو .ا ٕتًى

 ( .فتح البارم  ة . ) كا١تراد ابلزمهرير : شدة ال رد ، كاستشكل كجوده يف النار ، كال إشكاؿ ؛ ألف ا١تراد ابلنار: ٤تلها ، كفيها طبقة زمهريري

  فائدة :
تىاء  ًاٍشتىكىٍت النَّار ًإُفى رىبٌػهىا فػىقىالىتٍ قولو يف اٟتديث السابق )  : َيى رىٌب أىكىلى بػىٍعًضي بػىٍعضنا ، فىأىًذفى ٢تىىا بًنػىفىسىٍُتً ، نػىفىس يًف الشًٌ

 ىل كاف كبلـ النار ، كشكوهتا ، بلساف ا١تقاؿ أـ بلساف اٟتاؿ ؟ كىنػىفىس يف الصٍَّيف (
 على أنو كاف بلساف ا١تقاؿ . - كىو الصواب ببل ريب -أكثر العلماء  

 و .ديث كال مانع من ٛتلو على حقيقتب ، ألنو ظاىر اٟتىو الصوا:  قاؿ النوكم
أكل بعضي بعضان .... )اشتكت النار إُف رهبا فقالت : َي رب ، كأما قولو يف ىذا اٟتديث قاؿ اٟتافظ ابن عبد ال ر رٛتو هللا :

 .كأهنا أنطقها الذم أنطق كل شيء فإف قومان ٛتلوه على اٟتقيقة ، (  اٟتديث
 كبقولو ، سىبًٌحي ًْتىٍمًدًه( كبقولو : )كىًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ يي  ( ، ٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيم)يػىٍوـى تىٍشهىدي عىلىٍيًهٍم أىٍلًسنػىتػيهيٍم كىأى عز كجل  كاحتجوا بقوؿ هللا

وؿي )يػىٍوـى نػىقيوؿي ًٞتىهىنَّمى ىىًل اٍمتىؤٍلًت كىتػىقي  و كبقول، عىًشيًٌ كىاأٍلًٍشرىاًؽ( )ييسىبًٌٍحنى اًبلٍ  أم : سبًٌحي معو ، كقاؿ  ،بىاؿي أىكًٌَب مىعىوي( )َيى جً 
، ككذلك قالوا يف  كما كاف من مثل ىذا ، كىو يف القرآف كثَت ، ٛتلوا ذلك كلو على اٟتقيقة ، ال على اجملاز، ىىٍل ًمٍن مىزًيدو( 
عيوا ٢تىىا تػىرى قولو عز كجل   كما كاف مثل ىذا كلو . ،يػَّزي ًمنى اٍلرىٍيًظ( ك )تكىادي ٘تىى  ،كىزىًفَتان( يُّظان )ًإذىا رىأىتٍػهيٍم ًمٍن مىكىافو بىًعيدو ٝتًى

عيوا ٢تىىا تػىرىيُّظان كىزىًفَتان( ك )تكىادي ٘تىىيػَّزي ًمنى اٍلرىٍيًظ( : ىذا تعظيم لشأهنا ، ك  مثل ذلك قولو عز كجل كقاؿ آخركف يف قولو عز كجل : )ٝتًى
اران يي  ( : )ًجدى فأضاؼ إليو اإلرادة ٣تازان ، كجعلوا ذلك من ابب اجملاز ، كالتمثيل يف كل ما تقدـ ذكره ، على معٌت  ،رًيدي أىٍف يػىنػٍقىضَّ

 أف ىذه األشياء لو كانت ٦تا تنطق ، أك تعقل : لكاف ىذا نطقها كفعلها .
يينطقها هللا ، كما  فمىن ٛتل قوؿ النار كشكواىا على ىذا : احتج ٔتا كصفنا ، كمن ٛتل ذلك على اٟتقيقة : قاؿ : جائز أف

قيوؿي ىىٍل تنطق األيدم ، كاٞتلود ، كاألرجل يـو القيامة ، كىو الظاىر من قوؿ هللا عز كجل : )يػىٍوـى نػىقيوؿي ًٞتىهىنَّمى ىىًل اٍمتىؤٍلًت كىتػى 
ٍلىةه ك ،ٍمًدًه( ػحي ًْتى ػً سىبٌ كمن قولو : )كىًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ يي  ، ًمٍن مىزًيدو( كقاؿ : قولو عز  ، خيليوا مىسىاًكنىكيٍم(َيى أىيػُّهىا النٍَّملي ادٍ )قىالىٍت ٪تى

: أم : تتقطع عليهم غيظان ، كما تقوؿ : فبلف يتقد عليك غيظان ، كقاؿ عز كجل : )ًإذىا رىأىتٍػهيٍم يػَّزي ًمنى اٍلرىٍيًظ( كجل : )تىكىادي ٘تىى 
عيوا ٢تىىا تػىرى   ، ككذلك كل ما يف القرآف من مثل ذلك .افة حقيقية، إضفأضاؼ إليها الرؤية، كالتريظ ،(يُّظان كىزىًفَتان ًمٍن مىكىافو بىًعيدو ٝتًى
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( كمن ىذا الباب عندىم قولو : )فىمىا بىكىٍت عىلىٍيًهمي السَّ  رُّ   )تىكىادي السَّمىاكىاتي يػىتػىفىطٍَّرفى ًمٍنوي كىتػىٍنشىقُّ اأٍلىٍرضي ك ،مىاءي كىاأٍلىٍرضي اٍٞتًبىاؿي  كىٗتًى
نى ك ، ىىٌدان( قالوا : كجائز أف تكوف للجلود إرادة ال تشبو إرادتنا ،   ،(  ٍن خىٍشيىًة اَّللًَّ كىًإفَّ ًمنػٍهىا لىمىا يػىٍهًبطي مً  ) ،ا طىائًًعُتى( )قىالىتىا أىتػىيػٍ

 كما للجمادات تسبيح كليس كتسبيحنا ، كللجباؿ ، كالشجر سجود كليس كسجودّن .
على اٟتقيقة : أكُف بذكم  ىذا موضع ذًكره ، كٍٛتل كبلـ هللا تعاُف ، ككبلـ نبيو كاالحتجاج لكبل القولُت يطوؿ ، كليس 

 .  ) التمهيد ( . رؾ كتعاُف علٌوان كبَتان الدًٌين ، كاٟتق ؛ ألنو يقص اٟتق ، كقولو اٟتق ، تبا
فحوؿ الرجاؿ : ابن عبد ال ر ، ( حقيقة ، بلساف ا١تقاؿ ، كما رجحو من  أف النار اشتكت إُف رهبا كقاؿ الزرقآف رٛتو هللا )

 ؿ .ا ٮتطر للواىم من ا٠تياكعياض ، كالقرطِب ، كالنوكم ، كابن ا١تنَت ، كالتوربشيت ، كال مانع منو سول م
 ما اٟتكمة من اإلبراد يف شدة اٟتر ؟ 

 اختلف يف السبب الذم من أجلو أمر ابإلبراد : قاؿ ابن رجب يف شرح البخارم : 
 صوؿ ا٠تشوع فيها ، فبل فرؽ بُت من يصلي كحده أك يف ٚتاعة .فمنهم من قاؿ : ىو ح

 كمنهم من قاؿ : ىو خشية ا١تشقة على من بػىعيدى من ا١تسجد ٔتشيو يف اٟتٌر .
 كمنهم من قاؿ : ىو كقت تنفس جهنم ، فبل فرؽ بُت من يصلي كحده أك ٚتاعة .

 .ب ا٠تشوع لكوهنا قد تسل، دفع ا١تشقة كرجح اٟتافظ ابن حجر : أف اٟتكمة 
  كاف النيب ( ما اٞتمع بُت حديث اإلبراد حديث جابر ؟ ) يصلي الظهر اب٢تاجرة 

، بعد ذلك ، كىذا جواب اإلماـ أٛتدكاف يصليها أكالن اب٢تاجرة مث أمر ابإلبراد   ، أف النِب أجيب عنو أبجوبة لعل من أظهرىا
 ( . فإنو قاؿ ) ىذا آخر األمرين من رسوؿ هللا 

: أبردكا ابلصبلة ، فإف  صبلة الظهر اب٢تاجرة ، فقاؿ لنا  ك حديث ا١ترَتة بن شعبة قاؿ ) كنا نصلي مع النِب كيدؿ لذل
 شدة اٟتر من فيح جهنم ( .

  ما اٞتواب عن حديث خباب قاؿ  ) شكوان إىل رسوؿ هللا  حٌر الرمضاء يف جباىنا كأكفنا فلم يشكنا ، أم مل
 كاه مسلم ر .  يعذران كمل يزؿ شكواان (

 اٞتواب عليو :
 نو منسوخ ، كىذا ذىب إليو األثـر كالطحاكم .إ قيل :

اٟتػديث (  الظهر اب٢تاجرة ، مث قاؿ لنا أبردكا ابلصػبلة النِب  قاؿ ) كنا نصلي مع بن شعبة ا١ترَتة ْتديث الطحاكم كاستدؿ لو
 مػن مػرينأنػو قػاؿ : ىػذا آخػر األ أٛتػد عػن ا٠تػبلؿ كنقػل . ابػن حبػاف كصػححو كابػن ماجػو أٛتػد ثقػات ركاه كىػو حػديث رجالػو

 ) الفتح ( .   . رسوؿ هللا 
 اإلبراد . ك٦تا يدؿ على النسخ حديث ا١ترَتة : كاف آخر األمرين من رسوؿ هللا 

 .اإلبراد  فلم يشكنا ( أم فلم ٭توجنا إُف شكول بل أذف لنا يفإف قولو )  كقيل :
 اد .اإلبر  هنم طلبوا أتخَتان زائدان على كقتف حديث خباب ٤تموؿ على أكقيل : إ
 ز .اٞتوا كحديث خباب يدؿ على، إف اإلبراد أفضل  كقيل :
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن رىاًفًع ٍبًن خىًديجو -َُٔ ػةي، كىصىػحهحىوي  (أىٍصًبحيوا اًبلصٍُّبًح فىًإنهوي أىٍعظىمي أًليجيػورًكيٍم  ) قىاؿى رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسى
ًٍمًذمُّ، كىاٍبني ًحبها  ف .اىلًتًٌ

---------------- 
 ابلصبح : الصبلة ، كاإلصباح : الدخوؿ يف الصبح . كا١ترادىذا لفظ أَب داكد ، كعند الًتمذم ) أسفركا ابلفجر ( . (  أىٍصًبحيوا اًبلصٍُّبحً )  

 بيقػػُت كػػاف أعظػػم لؤلجػػر مػػن أف تصػػلى أديػػتٍ  تعليػػل ١تػػا قبلػػو ، كىػػو أف التػػيقن مػػن اإلسػػفار أعظػػم لؤلجػػر ، ألف الصػػبلة إذا(  فىًإنهػػوي أىٍعظىػػمي أًليجيػػورًكيمٍ ) 
 على غَت يقُت من طلوع الفجر ) كىذا أحد معآف اٟتديث كما سيأيت ( .

 تقدـ بعض األدلة أف األفضل يف صالة الصبح التغليس ، اذكر بعض ىذه األدلة ؟ 
 متفق عليو .س ( ييصىلًٌيهىا ًبرىلى  كىافى اىلنَِّبَّ ٟتديث جابر )-أ

ـى اىٍلفىٍجرى ًحُتى اًٍنشى ) موسى  أَبكٟتديث -ب ، كىالنَّاسي الى يىكىادي يػىٍعًرؼي بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا ػفىأىقىا  .( قَّ اىٍلفىٍجري

ٔتيريكًطًهنَّ مثيَّ ييصىلًٌي اٍلفىٍجرى ، فػىيىٍشهىدي مىعىوي ًنسىاءه ًمٍن اٍلميٍؤًمنىاًت ، ميتػىلىفًٌعىاتو  لىقىٍد كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  )  ة . قالتعىاًئشى كٟتديث -ج
 س ( متفق عليو .ًمٍن اٍلرىلى  نَّ مىا يػىٍعرًفػيهينَّ أىحىده يػىٍرًجٍعنى إُفى بػيييوهتًً 

اقاؿ النوكم : ىو بقاَي ظبلـ الليل ،  كالغلس : اكيًدٌم : مىٍعنىاهي مىا يػيٍعرىٍفنى أىًنسىاء ىينَّ أىـٍ رًجى  ؿ .قىاؿى الدَّ
 ر .مة آخر الليل ، كما يف القاموس ، كىو أكؿ الفجالرىلىس : ظلكقاؿ يف سبل السبلـ : 

 كقاؿ الشيخ الفوزاف : ىو اختبلط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة .
ا قىاؿى مىاًلكه كىالشَّاًفًعيُّ كىًإٍسحىاؽي . كىريًكمى  : قاؿ ابن قدامة  عىٍن أىَب بىٍكرو كىعيمىرى كىاٍبًن  كىأىمَّا صىبلةي الصٍُّبًح فىالتػٍَّرًليسي هًبىا أىٍفضىلي ، كىهًبىذى

 ك .ا يىديؿُّ عىلىى ذىلً مىٍسعيودو كىأىَب ميوسىى كىاٍبًن الزُّبػىٍَتً كىعيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز مى 
ٍتيوا كىعىٍن أىَب بىٍكرو كىعيمىرى كىعيٍثمىافى ، أىنػَّهيٍم كىاني  قىاؿى اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ : صىحَّ عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ  أيى وا يػيرىلًٌسيوفى ، كى٤تيىاؿه أىٍف يػىتػٍريكيوا اأٍلىٍفضىلى ، كى
 ) ا١ترٍت ( .   الدُّكفى ، كىىيٍم النًٌهىايىةي يف إتٍػيىاًف اٍلفىضىاًئًل .

 كقاؿ النوكم : كىذا مذىب مالك كالشافعي كأٛتد .
 ما اٞتواب عن حديث الباب ، الذم ظاىره يدؿ على استحباب اإلسفار ؟ 

 بعض العلماء إُف القوؿ بظاىر حديث الباب ، كىو قوؿ الثورم كأصحاب الرأم .ذىب 
 أجيب عنو أبجوبة :ك 

الشافعي كأٛتد كإسحاؽ ، كىذا حكاه الًتمذم عن ٖتقق طلوع الفجر ، : أنو ٤تموؿ على أف ا١تراد بذلك  اٞتواب األكؿ
 .كاختاره الشيخ ابن ابز 

أٛتػػد كإسػػحاؽ : معػػٌت اإلسػػفار : أف يضػػح الفجػػر فػػبل ييشػػك فيػػو ، كَف يػػركا أف معػػٌت قػػاؿ الًتمػػذم يف جامعػػو : كقػػاؿ الشػػافعي 
 اإلسفار أتخَت الصبلة .

ٍسفىاري اٍلمىٍذكيوري كقاؿ ابن قدامة :  ى طيليػوعي اٍلفىٍجػًر ، كىيػىٍنكىًشػفى يىًقيننػ فىأىمَّا اإٍلً ا ًمػٍن قػىػٍو٢تًًٍم : يف حىًديًثًهٍم ، فىاٍلميرىادي ًبًو أتىًٍخَتيىىا حىػىتَّ يػىتػىبػىػُتَّ
 أىٍسفىرىٍت اٍلمىٍرأىةي ، إذىا كىشىفىٍت كىٍجهىهىا .

كإ٪تا معناه عند ٚتهور أىل العلم : أتخَت صبلة الفجر إُف أف يتضح الفجر ، مث تؤدل قبل زكاؿ الرلس ،   كقاؿ الشيخ ابن ابز :
 ا .كما كاف النِب ملسو هيلع هللا ىلص يؤديه

 تطويل القراءة حىت ٮترج من الصبلة مسفران . : أف ا١تراداٞتواب الثاين 
 كىذا قوؿ الطحاكم .
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كىذا خبلؼ قوؿ عائشة ، ألهنا حكت أف انصػراؼ النسػاء كػاف كىيػنَّ ال يعػرفن مػن الرلػس كلػو قػرأ :  ، فقاؿكىذا رده الشوكآف 
 .ابلسور الطواؿ ما انصرؼ إال كىم قد أسفركا كدخلوا يف اإلسفار جدان  رسوؿ هللا 

كػػاف   : أنػػو شػػاذ ، ألنػػو ٥تػػالف لؤلحاديػػث الصػػحيحة ا١تستفيضػػة ا١تشػػهورة يف الصػػحيحُت كغَت٫تػػا أف النػػِب  واب الثالػػثاٞتػػ
 يصلي الفجر برلس .

ا اٟتٍىًديثي لىٍو كىافى ميعىارًضنا َفٍى يػيقىاًكٍمهىا قاؿ ابن تيمية ) أسفركا ابلصبح (  ًٍمًذمُّ كىىىذى تًٍلكى يف الصًَّحيحىٍُتً كىًىيى أًلىفَّ  ،كىقىٍد صىحَّحىوي الًتًٌ
 . كىا٠تٍىبػىري اٍلوىاًحدي إذىا خىالىفى اٍلمىٍشهيورى اٍلميٍستىًفيضى كىافى شىاذِّا،مىٍشهيورىةه ميٍستىًفيضىةه 

 : أنو منسوخ . اٞتواب الرابع
 د .ركاه أبو داك ات (.غٌلس ابلصبح ، مث أسفر ، مث َف يػىعيد إُف اإلسفار حىت م ) أف النِب  كيؤيده حديث أَب مسعود

 (  ِِ. ) ٣تموع الفتاكل :  كىقىٍد يىكيوفي مىٍنسيوخنا ؛ أًلىفَّ التػٍَّرًليسى ىيوى ًفٍعليوي حىىتَّ مىاتى كىًفٍعلي ا٠تٍيلىفىاًء الرَّاًشًدينى بػىٍعدىهي قاؿ ابن تيمية : 
:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُٔ ٍدرىؾى ًمٍن اىلصٍُّبًح رىٍكعىةن قػىٍبًل أىٍف تىٍطليعى اىلشهٍمسي فػىقىٍد أىٍدرىؾى اىلصٍُّبحى، مىٍن أى  )قىاؿى

 و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  (كىمىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن ًمٍن اىٍلعىٍصًر قػىٍبلى أىٍف تػىٍغريبى اىلشهٍمسي فػىقىٍد أىٍدرىؾى اىٍلعىٍصرى 
: كىالسهٍجدىةي ًإ٪تهىا ًىيى اىلرهٍكعى كىًلميٍسًلمو عىٍن عىاًئشىةى ٨تىٍوىهي، -ُِٔ : "سىٍجدىةن" بىدىؿى "رىٍكعىةن". ُثيه قىاؿى  ة .كىقىاؿى

---------------- 
( أم : ركعة ، كما جاء مفسران ، فالسجدة تطلق كيراد هبا الركعة بركوعها كسجودىا ، كقد  سجدة مىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن ًمٍن اىٍلعىٍصرً )  

 : ركعتُت .سجدتُت قبل الظهر ...( أم صليت مع النِب إلطبلؽ، ففي حديث ابن عمر قاؿ )رع ىذا اكرد يف نصوص الش

 ٔتا يدرؾ الوقت ؟ 
 .يدرؾ الوقت إبدراؾ ركعة قبل خركج الوقت 

 بلة أداء .ػ... ( كتكوف الص حى مىٍن أىٍدرىؾى ًمٍن اىلصٍُّبًح رىٍكعىةن قػىٍبًل أىٍف تىٍطليعى اىلشٍَّمسي فػىقىٍد أىٍدرىؾى اىلصُّبٍ ٟتديث الباب )-أ
 ) من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة ( متفق عليو . ك٦تا يدؿ على ذلك أيضان قولو -ب

 كمفهـو اٟتديث أف من أدرؾ أقل من ركعة مث طلعت عليو الشمس أك غربت أنو ال يكوف مدركان للوقت .
 .كىذا قوؿ الشافعي كاختار ذلك ابن تيمية 

o ن أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة( نص يف ٚتيع اإلدراكات، سواء إدراؾ كقت، أك إدراؾ ٚتاعة.كحديث )م 
 اذكر القوؿ الثاين يف ا١تسألة ؟ 

 ىو أف إدراؾ الوقت ٭تصل إبدراؾ تكبَتة اإلحراـ ) ىذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة ( .
 قت ، كإدراؾ اٞتزء كإدراؾ الكل ، ألف الصبلة ال تتبعض .قالوا : ألف من أدرؾ تكبَتة اإلحراـ أدرؾ جزءان من الو 

 القوؿ األكؿ . كالصحيح
قاؿ ابن تيمية : إف قدر التكبَتة َف يعلق بو الشارع شيئان من األحكاـ ال يف الوقت كال يف اٞتمعة كال اٞتماعة كال غَتىا ، فهو 

 األحكاـ إبدراؾ ركعة .كصف ملري يف نظر الشارع فبل ٬توز اعتباره ، كإ٪تا علق الشارع 
 ىل حديث الباب ) من أدرؾ من العصر ... ( خاص بصاليت العصر كالفجر ؟ 

ال ، ليس خاصان بصبليت الفجر كالعصر ، بل ذكر للمثاؿ ، فإدراؾ ركعة من الصبلة ) أم صبلة ( يعت ر مدركان للصبلة ، ١تا ثبت 
من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة ( . كىو أعم من حديث )  من حديث أَب ىريرة مرفوعان بلفظ عند البخارم كمسلم 

 الباب .



 ِِٕ 

 
 . ] ما حكم من زاؿ عقلو إبغماء ؟ ىل يقضي أـ ال ؟ ] مثاؿ : أغمي عليو أسبوعان كامالن 

 اختلف العلماء يف ذلك :
 : ٬تب عليو قضاء الصبلة . القوؿ األكؿ

 كاستدلوا :، كىذا ا١تذىب 
 ركاه عبد الرزاؽ نو أغمي عليو الظهر كالعصر كا١تررب كالعشاء ، فأفاؽ يف بعض الليل فقضاىن ( . ) أعن عمار بن َيسر -أ

 قياسان على النـو .-ب
 : ال ٬تب عليو القضاء . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب مالك كالشافعي .
  يدرؾ ركعة من الصبلة .فهذا ا١ترمى عليو ٚتيع الوقت َفعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة ( : ) من أدرؾ رك لقولو 

 . كاختاره الشيخ ابن عثيمُت كىذا القوؿ ىو الصحيح ، 
و ال ٯتكػن أف يػوقظ كقياس ا١ترمى علػى النػائم قيػاس غػَت صػحيح ، ألف النػائم ينػاـ ابختيػاره ، كٯتكػن أف يػوقظ ، لكػن ا١ترمػى عليػ

 يف ىذا العصر .مدة إغمائو كخاصة  تطوؿألنو ال يشعر ، فهو شبيو ابجملنوف ، كىناؾ من 
 : إف أغمي ٜتس صلوات قضاىا ، كإف زادت سقط فرض القضاء يف الكل . القوؿ الثالث

 كىذا قوؿ أَب حنيفة .
 : أما غَتهاعلم أف ا٠تبلؼ يف ا١ترمى عليو فقط ،  فائدة : 
o . فاجملنوف لو عقل بعد خركج الوقت ال يلزمو القضاء ببل خبلؼ 
o  يلزمو القضاء إٚتاعان .الصِب إذا بلغ بعد خركج الوقت ال 
o . الكافر إذا خرج كقت الصبلة كَف يصلًٌ ، مث أسلم بعد خركج كقت الصبلة ، فإنو ال يلزمو القضاء ببل خبلؼ 
  مثاؿ : كامرأة تطهر من اٟتيض يف آخر الوقت [ . ]ما اٟتكم إذا زاؿ العذر يف آخر الوقت ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 ف من أدرؾ قدر تكبَتة اإلحراـ قضى الصبلة .: أ القوؿ األكؿ

 كهبذا قاؿ أبو حنيفة كالشافعي كأٛتد .
 كعلى ىذا القوؿ لو طهرت اٟتائض قبل غركب الشمس بدقيقة فإهنا تقضي .

) مػػن أدرؾ مػن العصػػر سػػجدة قبػػل أف ترػػرب الشػمس ، أك مػػن الصػػبح قبػػل أف تطلػػع فقػػد   -عائشػػة  –كاسػتدلوا ْتػػديث البػػاب 
 ركاه مسلم . أدركها (

فقػػد أدركهػػا ، فكػػذلك مػػن أدرؾ منهػػا  –كسػػجدة ك٨توىػػا   –قػػالوا : اٟتػػديث صػػريح علػػى أف مػػن أدرؾ مػػن الصػػبلة جػػزءان يسػػَتان 
 تكبَتة اإلحراـ ، فإنو تلزمو ألنو أدرؾ كقتها .

 : إف أدركت من الصبلة قدر ركعة قبل خركج الوقت فإنو يلزمها . القوؿ الثاين
 كرجحو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية . كىذا مذىب ا١تالكية

 ٟتديث الباب ) من أدرؾ من العصر ... ( .
 ) من أدرؾ ركعة من الصبلة ... ( .  ٟتديث ك 



 ِِٖ 

كجو الداللة : أف مفهـو اٟتديثُت يدؿ على أف من أدرؾ أقل من ركعة َف يدرؾ الصبلة ، كىذا عاـ يشػمل إدراؾ الوقػت كاٞتماعػة 
 ف قبل خركج الوقت بركعة فقد أدرؾ الصبلة فتلزمو كإال فبل .كاٞتمعة ، فمن طرأ عليو التكلي

 كىذا الصحيح .
كأما دليل القوؿ األكؿ ، فاٞتواب عنو : أف ا١تراد ابلسجدة ىنا الركعة ، فقد جاء يف آخر حديث عائشة ) كالسجدة إ٪تا ىي 

 الركعة ( .
  صالة اليت أدرؾ جزءان من كقتها بعد زكاؿ ال فهل عليو قضاءلعذر على ا١تكلف بعد دخوؿ الوقت لو طرأ اما اٟتكم

 ، كاستمر إُف أف خرج الوقت [ . إنساف عاقل بعد أف دخل عليو كقت الصبلة جينٌ ] ] امرأة طاىرة ، بعد دخوؿ الوقت حاضت [   ا١تانع  ؟
 اختلف العلماء يف ا١تسألة على أقواؿ ؟

 .طرأ العذر كجبت الصبلة يف ذمتو : إف أدرؾ كلو قدر تكبَتة اإلحراـ قبل أف ي القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب .  تعليلهم : 

o . أنو أدرؾ جزءان من الصبلة ، كالصبلة ال تتجزأ ، فيكوف كما لو كاف أدركها كاملة 
o . كقالوا : إف الصبلة كجبت بدخوؿ كقتها ، كاألصل عدـ سقوطها فيجب عليو القضاء 

 : إف أدرؾ من الصبلة ركعة قضى . القوؿ الثاين

 .متفق عليو  عة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة () من أدرؾ رك  ديث النِب ٟت

 : ال يلزمو القضاء إال إذا بقي من كقت الصبلة ٔتقدار فعل الصبلة ، حينئذو يلـز القضاء . القوؿ الثالث
 .كىذا مذىب مالك كاختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

فػإذا طػرأ ا١تػانع فقػد طػرأ عليػو يف كقػت ٬تػوز لػو أتخَتىػا إليػو ، كىػو غػَت مفػرط كال  إف اإلنساف لػو أف يػؤخر ىػذه الصػبلة ، قالوا :
معتدم ، بل فاعل مػا ٬تػب عليػو ، كألف ىػذا يقػع كثػَتان يف حػيض النسػاء ، كَف ينقػل أف ا١تػرأة إذا حاضػت يف أثنػاء الوقػت ألزمػت 

 بقضاء الصبلة اليت حاضت يف أثناء كقتها ، كاألصل براءة الذمة .
 .كىو أحوط كاختاره الشيخ ابن عثيمُت أصح ،  قوؿ الثآفكال

ٍعتى رىسيوؿى اىَّللًه  عىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ -ُٔ : ٝتًى :  قىاؿى ةى  )يػىقيوؿي ةى بػىٍعدى اىلصٍُّبًح حىىته تىٍطليعى اىلشهٍمسي كىالى صىالى الى صىالى
 تػهفىقه عىلىٍيًو.مي  (بػىٍعدى اىٍلعىٍصًر حىىته تىًغيبى اىلشهٍمسي 

  : ًة اىٍلفىٍجًر  )كىلىٍفظي ميٍسًلمو ةى بػىٍعدى صىالى   ( .الى صىالى
ثي سىاعىاتو كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  )لىوي عىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو: ك -ُْٔ : ًحُتى  ثىالى انى هىاانى أىٍف نيصىلًٌي ًفيًهنه، كىأىٍف  نػىٍقبػيرى ًفيًهنه مىٍوًتى يػىنػٍ

، كىًحُتى تػىتىضىيهفي اىلشه تىٍطليعي اىلشه  زًغىةن حىىته تػىٍرتىًفعى، كىًحُتى يػىقيوـي قىائًمي اىلظهًهَتىًة حىىته تػىزيكؿى اىلشهٍمسي   ( .ٍمسي ًلٍلغيريكًب ٍمسي ابى
" ًمٍن:-ُٓٔ . كىزىادى  كىاٍٟتيٍكمي اىلثهاين ًعٍندى "اىلشهاًفًعيًٌ  . (ًإاله يػىٍوـى اىٍٞتيٍمعىًة  ): حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى ًبسىنىدو ضىًعيفو
ا أًلىِب دىاكيدى: عىٍن أىِب قػىتىادىةى ٨تىٍوي -ُٔٔ  ه .كىكىذى
-------------------- 

ةى )    ىذا نفي ، كىذا النفي نفي للصحة .أم : ال صبلة صحيحة .(  الى صىالى
 د صبلة الصبح ( .بينت ركاية مسلم اليت ذكرىا اٟتافظ أف ا١تراد ) بع(  بػىٍعدى اىلصٍُّبحً ) 
ا١تراد بو : قياـ الشمس كقت الزكاؿ ، كالشمس إذا بلرت كسط السماء أبطأت حركة الظل إُف أف (  كىًحُتى يػىقيوـي قىائًمي اىلظهًهَتىةً ) 

 تزكؿ ، فيخيل الناظر ا١تتأمل أهنا كقفت كىي سائرة .



 ِِٗ 

 كب .أم : ٘تيل للرر ( كىًحُتى تػىتىضىيهفي اىلشهٍمسي ًلٍلغيريكًب ) 
أم : كىو النهي عن الصبلة كقت الزكاؿ ، عند الشافعي يف مسنده كسيأيت نصو ابلشرح إف (  اىلشهاًفًعيكىاٍٟتيٍكمي اىلثهاين ًعٍندى ) 

 شاء هللا .
 اذكر الدليل على أف األصل أف صالة التطوع مشركعة دائمان ؟ 

 يف كل كقت . األصل أف صبلة التطوع مشركعة
 . )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا كىاٍعبيديكا رىبَّكيٍم كىافٍػعىليوا ا٠تٍىيػٍرى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى( لعمـو قولو تعاُف-أ

: ك؟ قلت: أك غَت ذلسل . فقلت: أسألك مرافقتػك يف اٞتنة؟ قاؿ قاؿ ) قاؿ ِف رسوؿ هللا  كعن ربيعة بن كعب -ب
 . ركاه مسلمنفسك بكثرة السجود ( ىو ذاؾ . قاؿ : فأعٍت على 

 اذكر أكقات النهي عن الصالة ؟ 
 كىي :  أكقات النهي ثبلثة ابالختصار كٜتسة ابلبسط

 : من صبلة الفجر إُف طلوع الشمس ، كمن طلوعها إُف ارتفاعها . أكالن 
 : من صبلة العصر إُف غركب الشمس ، كمن غركهبا إُف أف يتم . الثاين

 الشمس يف كسط السماء .: إذا قامت  الثالث
 . تكقد دلت األحاديث اليت ذكرىا ا١تصنف على ىذه األكقا

كحديث عقبة دؿ على األكقات القصَتة )كمن طلوع الشمس إُف ارتفاعها . كمن غركب الشمس إُف أف يتم . كإذا قامت 
 الشمس يف كسط السماء ( .

 اذكر األدلة على النهي عن الصالة يف ىذه األكقات ؟ 
ٍعتى رىسيوؿى اىَّللًَّ  ٍن أىَب سىًعيدو اى٠تٍيٍدرًمًٌ عى  -أ : ٝتًى ةى بػىٍعدى اىٍلعىٍصًر  )يػىقيوؿي  قىاؿى ةى بػىٍعدى اىلصٍُّبًح حىىتَّ تىٍطليعى اىلشٍَّمسي كىالى صىبلى الى صىبلى

 ميتػَّفىقه عىلىٍيًو. (حىىتَّ تىًريبى اىلشٍَّمسي 
 س ( .ًة اٍلعىٍصًر حىىتَّ تػىٍرريبى الشٍَّمسي كىالى صىبلىةى بػىٍعدى صىبلىًة اٍلفىٍجًر حىىتَّ تىٍطليعى الشَّمالى صىبلىةى بػىٍعدى صىبلى ) م كىلىٍفظي ميٍسلً 

ٍعتي غىيػٍرى كىاًحدو ًمٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اَّللًَّ  :عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى ك  -ب بػَّهيٍم ًإِفىَّ  ٝتًى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ )  ًمنػٍهيٍم عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب كىكىافى أىحى
  ٍمتفق عليو.  س (نػىهىى عىًن الصَّبلىًة بػىٍعدى اٍلفىٍجًر حىىتَّ تىٍطليعى الشٍَّمسي كىبػىٍعدى اٍلعىٍصًر حىىتَّ تػىٍرريبى الشَّم  
الشٍَّمسي كىعىًن الصَّبلىًة بػىٍعدى الصٍُّبًح حىىتَّ تىٍطليعى  نػىهىى عىًن الصَّبلىًة بػىٍعدى اٍلعىٍصًر حىىتَّ تػىٍرريبى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى ك -ج

  متفق عليو.  س (الشَّمٍ 
  متفق عليوف(. ٍيطىاالى ٖتىىرٍَّكا ًبصىبلىًتكيٍم طيليوعى الشٍَّمًس كىالى غيريكبػىهىا فىًإنػَّهىا تىٍطليعي ًبقىٍرْفىٍ شى ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى ك  -د
ثي سىاعىاتو كىافى رىسيوؿي اىَّللًَّ  )عىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو: ك  -ىػ : ًحُتى تىٍطليعي  ثىبلى ّنى يػىنػٍهىاّنى أىٍف نيصىلًٌي ًفيًهنَّ، كىأىٍف  نػىٍقبػيرى ًفيًهنَّ مىٍوًتى

زًغىةن حىىتَّ تػىٍرتىًفعى، كىًحُتى يػىقيوـي قىائًمي اىلظًَّهَتىًة حىىتَّ تػىزيك  ، كىًحُتى تػىتىضىيَّفي اىلشٍَّمسي لًٍلريريكًب اىلشٍَّمسي ابى   ركاه مسلم.  (ؿى اىلشٍَّمسي
 ففي ىذه األحاديث عن صبلة التطوع يف ىذه األكقات ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

حاديػث قػالوا : أف أ . قػاؿ اٟتػافظ : كبػو قػاؿ داكد كغػَته مػن أىػل الظػاىر ، كبػذلك جػـز ابػن حػـز ، كقاؿ بعض العلماء ابٞتػواز 
 النهي منسوخة ، كالراجح قوؿ اٞتمهور .

  ىل يبدأ بعد دخوؿ الوقت أك بعد الصالة ؟، مىت يبدأ النهي 



 َِّ 

 أما العصر فيبدأ بعد الصبلة ببل خبلؼ .
 ٟتديث أَب سعيد ) ال صبلة بعد صبلة العصر حىت تررب الشمس ( .
، فمػن َف ييصػػلًٌ أبػيح لػػو التنٌفػل كإف صػػلى غػَته ، كمػػن   قػاؿ ابػن قدامػػة : كالنهػي عػػن الصػبلة بعػػد العصػر متعلػػق بفعػل الصػػبلة

 ر .عند من ٯتنع الصبلة بعد العص ان أحد سواه ، ال نعلم يف ىذا خبلف صلى العصر فليس لو التنفل ، كإف َف يصل
 كأما الفجر فقد اختلف العلماء :

 : أف النهي يبدأ بطلوع الفجر . القوؿ األكؿ
 .كىذا مذىب اٟتنفية كاٟتنابلة 

 لفجر إال ركعتُت ... ( .ٟتديث الباب  ) ال صبلة بعد ا

 : أف النهي يبدأ بعد صبلة الفجر .القوؿ الثاين 
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 الصبلة  ) ال صبلة بعد صبلة الفجر حىت تطلع الشمس ( . تعليق اٟتكم بنفس -ف كما ذكره ا١تصن -يف صحيح مسلم  ١تا-أ
لسلمي أنو قػاؿ : ) قلػت : َي رسػوؿ هللا ، أم الليػل أٝتػع ؟ قػاؿ : جػوؼ الليػل اآلخػر فصػٌل مػا شػئت ا كعن عمر بن عبىسىةى -ب

 فإف الصبلة مشهودة مكتوبة حىت تصلي الصبح ( .
 فهذا نص يف أنو يصلي يف آخر الليل إُف أف يصلي الفجر .

 لكن بُت األذاف كاإلقامة ال يشرع سول ركعيت الفجر . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
 ما اٟتكمة من النهي عن الصالة يف ىذه األكقات ؟ 

ككاف من حكمة ذلك أهنا كقت سجود ا١تشركُت للشمس ، ككاف النهي عن الصبلة  يف ذلػك الوقػت سػدان ... قاؿ ابن القيم :
 “ .للذريعة ا١تشاركة الظاىرة 

صػبلة الصػبح مث اقصػر عػن الصػبلة حػىت تطلػع  عن عمػرك بػن عبسػة قػاؿ : ) قلػت : َي نػِب هللا أخػ رٓف عػن الصػبلة ؟ قػاؿ : صػلٌ 
 ركاه مسلم الشمس كترتفع ، فإهنا تطلع حُت تطلع بُت قرٓف شيطاف كحينئذو يسجد ٢تا الكفار ... ( . 

، : غلبػة أتباعػو كانتشػار فسػاده كقيل، اد بقرٓف الشيطاف: حزبو كأتباعوقيل ا١تر :  قاؿ النوكمقولو ) فإهنا تطلع بُت قرٓف شيطاف ( 
نػػو علػػى ظػػاىره ، كقػػاؿ : كىػػذا األقػػول ، كمعنػػاه : أنػػو يػػدٓف رأسػػو إُف الشػػمس يف ىػػذه األكقػػات : القػػرّنف ّنحيتػػا الػػرأس كأ يػػلكق

 ينئذو يكوف لو كلشيعتو تسلط ظاىر .ليكوف الساجدكف ٢تا من الكفار كالساجدين لو يف الصورة ، كح
 ىل ىناؾ صلوات مستثناة تفعل يف ىذه األكقات ؟ 

 صلوات مستثناة . نعم ، ىناؾ
 : الفرائض . أكالن 

 كأف ينسى اإلنساف الصبلة الفريضة كيتذكرىا كقت النهي ، فإنو ٬تب أف يصليها .
 متفق عليو ) من ّنـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا ( .  لقولو -أ

 بو . كألف الفرائض من أكجب الواجبات ، كىي دين فوجب أداؤه على الفور من حُت أف يعلم -ب
من أىػل اٟتػديث كالفقػو مػن ّنـ عػن  -كىو قوؿ عامة العلماء  -قاؿ ابن عبد ال ر : كقاؿ مالك كالثورم كالشافعي كاألكزاعي 

 -صبلة أك نسيها أك فاتتو بوجو من كجوه الفوت مث ذكرىا عنػد طلػوع الشػمس كاسػتوائها أك غركهبػا أك بعػد الصػبح أك العصػر 



 ُِّ 

 ا .صبلىا أبدان مىت ذكرى
 : إعادة اٞتماعة . ان اثني

 ْتيث إذا أتى مسجد ٚتاعة ككجدىم يصلوف كقد صلى ، يستحب لو أف يصلي معهم كلو كاف كقت هني .
ػػوًؿ هللًا  )بٍػػن األىٍسػػوىد يىزًيػػدى ٟتػػديث  ًحيىػػ أىنَّػػوي صىػػلَّى مىػػعى رىسي ػػا صىػػلَّى ًإذىا رىجيػػبلىًف َفٍى ييصىػػلًٌيىا يف ّنى ػػابّّ ، فػىلىمَّ ػػوى غيػػبلىـه شى ٍسػػًجًد ، كىىي ًة اٍلمى

الًنىػا ، فػىقىػاؿى : الى تػىٍفعىليػوا ، ًإذىا فىدىعىا هًبًمىا فىًجئى هًبًمىا تػيٍرعىدي فػىرىاًئصيهيمىا ، فػىقىاؿى : مىا مىنػىعىكيمىا أىٍف تيصىلًٌيىا مىعىنىا ؟ قىاالى : قىػٍد صىػ نىا يف رًحى لَّيػٍ
ـى  ًفلى كىَفٍى ييصىلًٌ ، فػىٍلييصىلًٌ  صىلَّى أىحىديكيٍم يف رىٍحًلًو مثيَّ أىٍدرىؾى اإًلمىا  ة ( ركاه أبو داكد .مىعىوي فىًإنػَّهىا لىوي ّنى

 إذا َف يكن عند الطلوع كعند الرركب ( . يعٍت )تفعل يف أكقات النهي الطويلة ، صبلة اٞتنازة  اثلثان :
ةي عىلىػى اٍٞتًنىػازىًة بػىٍعػدى الصُّػٍبًح حىػىتَّ تى قاؿ ابن قدامػة :  ؼى ًفيػًو ، أىمَّػا الصَّػبلى ًيػلى لًٍلريػريكًب ، فىػبلى ًخػبلى ٍطليػعى الشَّػٍمسي ، كىبػىٍعػدى اٍلعىٍصػًر حىػىتَّ ٘تى

ًة عىلىػى اٍٞتًنىػازىًة بػىٍعػدى اٍلعىٍصػًر كىالصُّػٍبًح ، كىأىمَّػػا ا ٍنػًذًر : إٍٚتىػاعي اٍلميٍسػًلًمُتى يف الصَّػػبلى ػا يف اأٍلىٍكقىػاًت الثَّ قىػاؿى ابٍػني اٍلمي هى ةي عىلىيػٍ ثىػًة الَّػػيًت يف لصَّػبلى بلى
 . ) ا١ترٍت ( .  حىًديًث عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو فىبلى ٬تىيوزي 

 .ركعتا الطواؼ : رابعان 
ػاقىاؿى  أىفَّ النَِّبَّ  عىٍن جيبػىٍَتً ٍبًن ميٍطًعمو   ا اٍلبػىٍيًت كىصىلَّى أىيَّةى سى ٍنػىعيوا أىحىدنا طىاؼى هًبىذى ػاءى ، ًمػٍن لىٍيػلو )َيى بىًٍت عىٍبًد مىنىاؼو ، الى ٘تى عىةو شى

 ركاه الًتمذم .أىٍك نػىهىارو( 
ػرى ، كىابٍػني الػزُّبػىٍَتً ، يػىٍعًٍت يف أىٍكقىاًت النػٍَّهيً ( )كىيػىرٍكىعي لًلطَّوىاؼً قاؿ ابن قدامة :  ، كى٦تٍَّن طىاؼى بػىٍعدى الصٍُّبًح كىاٍلعىٍصًر كىصىلَّى رىٍكعىتػىٍُتً اٍبني عيمى

ػػدو ، كىفػىعىلىػػوي عيػػػٍركىةي بػىٍعػػكىعىطىػػاءه ، كىطىػػاكيسه ،  ػػػٍُتي ، كى٣تيىاًىػػده ، كىاٍلقىاًسػػمي بٍػػػني ٤تيىمَّ ػػني ، كىاٟتٍيسى ا كىفػىعىلىػػوي ابٍػػػني عىبَّػػاسو ، كىاٟتٍىسى ػػػذى دى الصُّػػٍبًح ، كىىى
 مىٍذىىبي عىطىاءو ، كىالشَّاًفًعيًٌ ، كىأىَب ثػىٍورو .
ًنيفى   ةى ، كىمىاًلكه .كىأىٍنكىرىٍت طىائًفىةه ذىًلكى ، ًمنػٍهيٍم أىبيو حى

 كىاٍحتىجُّوا ًبعيميوـً أىحىاًديًث النػٍَّهًي .
ػري بٍػني ميٍطعًػمو  كىلىنىػا ، مىػا ا اٍلبػىٍيػًت ، كىصىػػلَّى يف أىمًٌ  )قىػاؿى  أىفَّ رىسيػوؿى اَّللًَّ . رىكىل جيبػىيػٍ ػدنا طىػاؼى هًبىػذى ٍنػىعيػوا أىحى َيى بىػًٍت عىٍبػًد مىنىػاؼو ، الى ٘تى

ًٍمًذمُّ ، كىقىاؿى : حىًديثه صىًحيحه .( لىٍيلو أىٍك نػىهىارو  سىاعىةو شىاءى ، ًمنٍ  ـي ، كىالًتًٌ  رىكىاهي اأٍلىثٍػرى
ًبعىػةه لىػوي ، فىػًإذىا أيبًػيحى اٍلمى  نىا ًمٍن الصَّحىابىًة ، كىأًلىفَّ رىٍكعىيتىٍ الطَّػوىاًؼ ًتى بىرًػي أىٍف يػيبىػاحى التػَّبىػعي كىأًلىنَّوي قػىٍوؿي مىٍن ٝتىَّيػٍ بيػوعي يػىنػٍ ػًديثػيهيٍم ٥تىٍصيػوصه  تػٍ ، كىحى

 ) ا١ترٍت ( .  اًبٍلفىوىاًئًت ، كىحىًديثػينىا الى ٗتىًٍصيصى ًفيًو ، فػىيىكيوفي أىٍكُفى .
 ما حكم فعل الصلوات ذات يف أكقات النهي ؟ 

ال ؟ اختلف العلماء يف الصلوات ذات السبب )كتحية ا١تسػجد ، كصػبلة االسػتخارة ، كالكسػوؼ( ىػل تفعػل يف كقػت النهػي أـ 
 على قولُت :
 : أنو ال ٬توز التطوع مطلقان يف أكقات النهي . القوؿ األكؿ

 اٟتنفية كا١تالكية كاٟتنابلة .كىذا مذىب 
 .. ( األدلة  ) ال صبلة بعد الصبح .. لعمـو-أ

ػافى رىسيػوؿي اىَّللًَّ  )كحديث عقبػة بػن عػامر -ب ثي سىػاعىاتو كى ػاّنى أىٍف نيصىػلًٌي فًػيًهنَّ  ثىػبلى : ًحػُتى تىٍطليػعي اىلشَّػٍمسي يػىنػٍهى ّنى ، كىأىٍف  نػىٍقبػيػرى فًػيًهنَّ مىػٍوًتى
زًغىةن حىىتَّ تػىٍرتىًفعى   ( . ... ابى

 ففي ىذه اٟتديث النهي عاـ عن ٚتيع الصلوات ، فتدخل ذكات األسباب يف ىذا العمـو .
 وز يف أكقات النهي فعل مالو سبب ، كتحية ا١تسجد .: ٬ت القوؿ الثاين



 ِِّ 

 .لشافعي ، كرجحو كثَت من اققُت كابن تيمية كابن القيم كالشيخ ابن عثيمُت كابن ابز كىذا مذىب ا
 ) من ّنـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا ( متفق عليو . ٟتديث أنس . قاؿ : قاؿ  -أ

ت ، كمنو يعلم أف ا١تراد ابلصبلة كجو الداللة : أف اٟتديث دليل على جواز قضاء الصبلة ا١تنسية أك الفائتة يف أم كقت من األكقا
 ا١تنهي عن أدائها يف أكقات النهي إ٪تا ىي التطوع ا١تطلق دكف مالو سبب كما يف الصبلة ا١تقضية .

 ) إذا دخل أحدكم ا١تسجد فبل ٬تلس حىت يصلي ركعتُت ( متفق عليو  حديث أَب قتادة . قاؿ : قاؿ -ب
عاـ فيشػمل ٚتيػع األكقػات ٔتػا فيهػا أكقػات النهػي ، كمنػو يسػتفاد أف ذكات األسػباب كجو الداللة : أف األمر بصبلة ٖتية ا١تسجد 

 غَت داخلة يف عمـو النهي عن الصبلة يف أكقات النهي .
عليك أمامي يف اٞتنة ؟ فقاؿ حدثٍت أبرجى عمل عملتو يف اإلسبلـ ، فإٓف ٝتعت دؼ نقاؿ لو )  أف النِب ٟتديث ببلؿ . -ج

متفػق . ال صػليت هبػذا الطهػور مػا شػاء هللا(سبلـ عمبلن أرجى عندم من أٓف أتطهر طهوران من ليل أك هنػار إ: ما عملت يف اإلببلؿ
 عليو 

 فدؿ على أنو يصلي ركعيت الوضوء يف أم كقت ، كَف ينكر عليو .
 ركاه مسلم قاؿ )ال ٖتركا بصبلتكم طلوع الشمس كال غركهبا( .  عن ابن عمر أف النِب  -د

: أف النهػػي جػػاء عػػن ٖتػػرم الصػػبلة، كالتحػػرم ىػػو التعمػػد كقصػػد الصػػبلة يف ىػػذا الوقػػت، كىػػذا ال يكػػوف إال يف كجػػو االسػػتدالؿ
التطوع ا١تطلق، كأما مالو سبب فلم يتحره ا١تصلي بل فعلو ألجػل سػببو، كىػذا اللفػظ ا١تقيػد يف ىػذا اٟتػديث يفسػر سػائر األلفػاظ، 

 ( ُُِ/ِّ: ٣تموع الفتاكل)فائدة، ككاف اٟتكم قد علق بوصف عدٔف التأثَت.  كلو كاف النهي عن النوعُت َف يكن لتخصيص التحرم
 أف أحاديث النهي عامة ، كأحاديث ذكات السبب خاصة ، كا٠تاص مقدـ على العاـ .-ىػ
ع أف الصلوات ذات السبب مقركنة بسبب فيبعد أف يقػع فيهػا االشػتباه يف مشػاهبة ا١تشػركُت ، ألف النهػي عػن الصػبلة قبػل طلػو -ك

 الشمس كقبل غركهبا لئبل يتشبو ا١تصلي ا١تسلم اب١تشركُت ، فإذا كانت الصبلة ٢تا سبب معلـو ، كانت ا١تشاهبة بعيدة .
اسػتدلوا ابإلٚتػػاع علػػى جػػواز الصػبلة علػػى اٞتنػػازة بعػػد العصػػر كبعػد الصػػبح إذا َف يكػػن عنػػد الطلػوع كعنػػد الرػػركب ) كقػػد نقػػل -ؾ

 ، كالنوكم ، كابن قدامة ( .اإلٚتاع : الشافعي ، كابن ا١تنذر 
 كىذا القوؿ ىو الصحيح .

 ىل ىناؾ كقت هني قبل الزكاؿ يـو اٞتمعة أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء :على قولُت :

 الزكاؿ كقت هني إال يـو اٞتمعة فتجوز الصبلة فيو . : أف كقت القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعي ، كرجحو ابن تيمية كابن القيم كالشيخ ابن ابز .

) أنو كره الصبلة نصف النهار إال يـو اٞتمعة ، كقاؿ : إف جهنم تسجر إال  عن النِب -ف الذم ذكره ا١تصن –ٟتديث أَب قتادة -أ
 كفيو انقطاع .، فيو ليث بن أَب سليم ، كىو حديث ضعيف ، ركاه أبو داكد  يـو اٞتمعة (

ن الصبلة نصػف النهػار حػىت تػزكؿ الشػمس إال يػـو اٞتمعػة ( هنى ع الذم ذكره ا١تصنف ) أف النِب  –كٟتديث أَب ىريرة -ب
 ركاه الشافعي ، كىو حديث ضعيف ال يصح .

ًنًو الى يػىٍرتىًسلي رىجيله يػىٍوـى اٞتٍيميعىًة ، كىيػىتىطىهَّري مىا اٍستىطىاعى ًمٍن طيٍهرو ، كىيىدًَّىني ًمٍن ديىٍ  )  قىاؿى النَِّبُّ : قىاؿى ي سىٍلمىاف اٍلفىارًسً  كٟتديث-ج
ـي ، ًإالَّ  يمثيَّ ٮتىٍريجي ، فىبلى يػيفىٌرًؽي بػىٍُتى اثٍػنػىٍُتً ، مثيَّ ييصىلًٌ  ، أىٍك ٯتىىسُّ ًمٍن ًطيًب بػىٍيًتوً  نىػوي  مىا كيًتبى لىوي ، مثيَّ يػيٍنًصتي ًإذىا تىكىلَّمى اإًلمىا غيًفػرى لىػوي مىػا بػىيػٍ

 .( كىبػىٍُتى اٞتٍيميعىًة األيٍخرىل 
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 يدؿ على استمرار الصبلة إُف الزكاؿ .( ... مىا كيًتبى لىوي  يمثيَّ ييصىلًٌ ) فقولوكجو الداللة : 
ا قىاؿى غىيػٍري قاؿ ابن القيم :  مىاـً كى٢ًتىذى ٍنػىٍعوي عىنػٍهىا إاٌل يف كىٍقًت خيريكًج اإٍلً ًة مىا كيًتبى لىوي كىَفٍى ٯتى بىوي إُفى الٌصبلى كىاًحدو ًمٍن الٌسلىًف ًمنػٍهيٍم عيمىري  فػىنىدى

ةى  ٍبني  ٍنىعي الٌصبلى مىاـً ٯتى بىلو : خيريكجي اإٍلً نػٍ ـي أىٍٛتىدي ٍبني حى مىا ـى  ا٠تٍىطٌاًب رىًضيى اَّلٌلي عىٍنوي كىتىًبعىوي عىلىٍيًو اإٍلً ٍنىعي اٍلكىبلى فىجىعىليوا اٍلمىانًعى ًمٍن ، كىخيٍطبػىتيوي ٘تى
مىاـً الى انًٍتصىاؼى النٌػهىاًر . ًة خيريكجى اإٍلً  عاد ( .) زاد ا١ت  الٌصبلى

ًة الى يىٍدرًم فىًإٌف الٌناسى يىكيونيوفى يف اٍلمىٍسًجًد ٖتىٍتى الٌسقيوًؼ كىالى يىٍشعيريكفى ًبوىٍقًت الٌزكىاًؿ كىالٌرجيلي يىكيوفي ميتىشىاًغبلن : كىأىٍيضنا  -د  اًبلٌصبلى
 .ٍنظيرى إُفى الٌشٍمًس كىيػىٍرًجعي كىالى ييٍشرىعي لىوي ذىًلكى ًبوىٍقًت الٌزكىاًؿ كىالى ٯتيًٍكنيوي أىٍف ٮتىٍريجى كىيػىتىخىٌطى رًقىابى الٌناًس كىيػى 

استدؿ أبف األحاديث الواردة يف الباب كاليت فيها استثناء يـو اٞتمعة كإف كاف فيها مقاؿ ، لكن ابجتماعها  بعض العلماء  -ىػ
 يقوم بعضها بعضان كما قاؿ البيهقي كمن بعده اٟتافظ ابن حجر كالشيخ ابن ابز .

اٟتافظ ابن حجر يف حديث أَب قتادة السابق: كيف إسناده انقطاع، كقد ذكر لو البيهقي شواىد ضعيفة، إذا ضمت قوم  قاؿ
 ا٠ت ر .

 : أف كقت الزكاؿ كقت هني مطلقان يـو اٞتمعة كرَته . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة كأٛتد ، كعزاه ابن حجر للجمهور .

ػافى رىسيػوؿي اىَّللًَّ  ) اؿقػ عيٍقبىػة بٍػن عىػاًمرٟتديث -أ ػاعىاتو كى ثي سى : ًحػُتى تىٍطليػعي  ثىػبلى ّنى ػاّنى أىٍف نيصىػلًٌي فًػيًهنَّ، كىأىٍف  نػىٍقبػيػرى فًػيًهنَّ مىػٍوًتى هى يػىنػٍ
زًغىةن حىىتَّ تػىٍرتىًفعى، كىًحُتى يػىقيوـي قىائًمي اىلظًَّهَتىًة حىىتَّ تػىزيكؿى اىلشٍَّمسي   ... ( . اىلشٍَّمسي ابى

 صىلًٌ صىبلىةى الصٍُّبحً  :اؿى عىًن الصَّبلىًة قى  أىٍخ رٍٓف  ث عمرك بن عىبىسة قاؿ ) قلت َي رسوؿ هللا ! ٟتديكى  -ب
مثيَّ صىػلًٌ ، جيدي ٢تىىا اٍلكيفَّػاري شىٍيطىافو كىًحينىًئذو يىسٍ  مثيَّ أىٍقًصٍر عىًن الصَّبلىًة حىىتَّ تىٍطليعى الشٍَّمسي حىىتَّ تػىٍرتىًفعى فىًإنػَّهىا تىٍطليعي ًحُتى تىٍطليعي بػىٍُتى قػىٍرٓفىٍ  

ػنَّمي فىًإفَّ الصَّبلىةى مىٍشهيودىةه ٤تىٍضيورىةه حىىتَّ يىٍستىًقلَّ الظًٌلُّ اًبلرٍُّمًح مثيَّ أىٍقًصٍر عىػًن الصَّػبلىًة فىػًإفَّ ًحي ، فىصىػلًٌ  يءي لى اٍلفىػفىػًإذىا أىقٍػبىػ، نىئًػذو تيٍسػجىري جىهى
ػا تػىٍرػريبي بػىػٍُتى قػىػ فىًإفَّ الصَّبلىةى مىٍشهيودىةه  ىى اٍلعىٍصرى مثيَّ أىٍقًصٍر عىًن الصَّبلىًة حىػىتَّ تػىٍرػريبى الشَّػٍمسي فىًإنػَّهى

ػٍيطىافو كىًحينىئًػذو  ٍرٓفىٍ ٤تىٍضيورىةه حىىتَّ تيصىلًٌ شى
 ( ركاه مسلم .يىٍسجيدي ٢تىىا اٍلكيفَّاري 

 نهي عن الصبلة فيها ، كَف يفرؽ بُت يـو كآخر .كجو الداللة من اٟتديثُت : أف كقت الزكاؿ معدكد يف األكقات ا١ت
 الصحيح . ىذا القوؿ ىوك 
 ىل تصلى صالة االستاارة يف كقت النهي ؟ 
 اختلف العلماء يف صبلة االستخارة ىل تعت ر من ذكات األسباب أـ ال ؟  

تصلى يف كقت النهي ، كما لو  كالصواب يف ىذا : أف االستخارة إذا كانت ألمر يفوت ْتيث ال ٯتكن من أتجيل الصبلة فإهنا
عرض لو السفر بعد صبلة العصر ، كأما إف كانت ألمر ال يفوت ْتيث ٯتكن أتجيل الصبلة إُف ما بعد انتهاء كقت النهي فإهنا 

 ال تصلى يف كقت النهي . 
 ( : ّْٓ/ٓقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف "الفتاكل الك رل" )

سبب يف أكقات النهي ، كىو إحدل الركايتُت عن أٛتد ، كاختيار ٚتاعة من أصحابنا  كتقضى السنن الراتبة ، كيفعل ما لو 
 يفوت ابلتأخَت إُف كقت اإلابحة كغَتىم ، كيصلي صبلة االستخارة كقت النهي يف أمر 

 كيستحب أف يصلي ركعتُت عقب الوضوء كلو كاف كقت النهي ، كقالو الشافعية " انتهى . 
 ٛتو هللا : ىل يصلي اإلنساف صبلة االستخارة يف كقت النهي ؟ كسئل الشيخ ابن عثيمُت ر 
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تأخر فأجاب : صبلة االستخارة إف كانت ألمر مستعجل ال يتأخر حىت يزكؿ النهي فإهنا تفعل ، كإف كانت لسبب ٯتكن أف ي
 ( .ِٕٓ/ُْ : فتاكل ابن عثيمُت) ر .           فإنو ٬تب أف تؤخ

و رأل رجبلن يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتُت يكثر فيها الركوع كالسجود فنهاه فقاؿ : عن سعيد بن ا١تسيب ) أنفائدة : 
 . ركاه الدارقطٍتَي أاب دمحم ، يعذبٍت هللا على الصبلة ، قاؿ : ال ، كلكن يعذبك على خبلؼ السنة ( 

 : ُفائدة : 
ٍنًع ًمٍن التَّطىوًُّع يف أىٍكقىاًت النػٍَّهًي . فىٍصله : كىالى فػىٍرؽى بػىٍُتى مىكَّةى كىغىٍَتًىىاقاؿ ابن قدامة :   يًف اٍلمى

ٍنىعي ًفيهىا ، لًقىٍوًؿ النَِّبًٌ  ا اٍلبػىٍيًت كىصىلَّى يف أىمًٌ سىاعىةو شىاءى ًمٍن لىٍيلو أىٍك نػىهىارو  كىقىاؿى الشَّاًفًعيُّ : الى ٯتي ٍنػىعيوا أىحىدنا طىاؼى هًبىذى  ( .الى ٘تى
ٍعت رىسيوؿى اَّللًَّ  كىعىٍن أىَب ذىرٌو ، َّ أىحىده بػىٍعدى الصٍُّبًح إُفى طيليوًع الشٍَّمًس ، كىالى بػىٍعدى اٍلعىٍصًر إُفى أىٍف تػىٍرريبى )  قىاؿى : ٝتًى الى ييصىلًٌُتى

اثن   رىكىاهي الدَّارىقيٍطًٍتٌ .( الشٍَّمسي ، إالَّ ٔتىكَّةى يػىقيوؿي : قىاؿى ذىًلكى ثىبلى
ةى ، فىاٍستػىوىٍت ًفيًو مىكَّةي كىغىيػٍريىىا ، كىاٟتٍىٍيًض ، كىحىًديثػيهيٍم أىرىادى بًوً كىلىنىا عيميوـي النػَّهٍ  ٍنىعي الصَّبلى رىٍكعىيتىٍ الطَّوىاًؼ ، فػىيىٍختىصُّ  ًي ، كىأىنَّوي مىٍعٌتن ٯتى

 ضىًعيفه ، قىالىوي ٭تىٍِتى ٍبني مىًعُتو . هًبًمىا ، كىحىًديثي أىَب ذىرٌو ضىًعيفه ، يػىٍرًكيًو عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني اٍلميؤىمًَّل ، كىىيوى 
 : ِفائدة : 

جاء يف فتاكل اللجنة الدائمة: نعم، ٬توز سجود التبلكة يف أكقات النهي عن الصبلة، على الصحيح من قوِف العلماء ؛ ألنو ليس 
، كصبلة الكسوؼ كركعيت  لو حكم الصبلة، كلو فرضنا أف لو حكم الصبلة جاز فعلو يف كقت النهي ؛ ألنو من ذكات األسباب

 الطواؼ ١تن طاؼ يف كقت النهي .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جيبػىٍَتً ٍبًن ميٍطًعمو  -ُٕٔ ا اىٍلبػىٍيًت كىصىلهى أىيهةى )  قىاؿى ٍنػىعيوا أىحىدنا طىاؼى هًبىذى ، الى ٘تى ايى بىًٍت عىٍبًد مىنىاؼو

ًٍمًذمُّ، كىاٍبني ًحبهارى  (ٍك نػىهىارو أ سىاعىةو شىاءى ًمٍن لىٍيلو   ف .كىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
------------ 

، كقد كانوا رؤساء مكة كفيهم السدانة كاٟتجابة ، ك٢تذا  ىو عبد مناؼ بن قيصي ، اٞتد الثالث للنِب (  ايى بىًٍت عىٍبًد مىنىاؼو ) 
 اب٠تطاب . خصهم الرسوؿ 

 ( ؟ كىصىلهى أىيهةى سىاعىةو شىاءى ًمنٍ ..  ما ا١تراد ابلصالة يف قولو ) ... ليل 
 ا١تراد هبا سنة الطواؼ ، كىذا قوؿ األكثر .

 يؤيد ذلك : ركاية أَب داكد ) ال ٘تنعوا أحدان يطوؼ هبذا البيت كيصلي أٌم ساعة شاء من ليل أك هنار ( .
 اذكر القوؿ الثاين يف ا١تسألة ؟ 
 ة يف مكة يف ٚتيع أكقات النهي ، كأف مكة مستثناة .الصبل ىب بعض العلماء إُف أنو ٕتوزذ

 كىذا ا١تشهور من مذىب الشافعية لقولو ) كصلى ( لفظ مطلق ، فيحمل على عمـو الصبلة .
 لكن ىذا القوؿ ضعيف ، لعمـو أحاديث النهي فهي تشمل مكة كغَتىا ، كإ٪تا يستثٌت فقط سنة الطواؼ .

ٍنًع ًمٍن التَّطىوًُّع يف أىٍكقىاًت النػٍَّهًي .فىٍصله : كىالى فػىرٍ قاؿ ابن قدامة :   ؽى بػىٍُتى مىكَّةى كىغىٍَتًىىا يًف اٍلمى
ٍنىعي ًفيهىا ، لًقىٍوًؿ النَِّبًٌ  ا اٍلبػىٍيًت كىصىلَّى يف أىمًٌ سىاعىةو شىاءى ًمٍن لىٍيلو أىٍك نػى  كىقىاؿى الشَّاًفًعيُّ : الى ٯتي ٍنػىعيوا أىحىدنا طىاؼى هًبىذى  ( .هىارو الى ٘تى
ٍعت رىسيوؿى اَّللًَّ  َّ أىحىده بػىٍعدى الصٍُّبًح إُفى طيليوًع الشٍَّمًس ، كىالى بػىٍعدى اٍلعىٍصًر إُفى أىٍف تػىٍرريبى )  كىعىٍن أىَب ذىرٌو ، قىاؿى : ٝتًى الى ييصىلًٌُتى

اثن   ًٍتٌ .رىكىاهي الدَّارىقيطٍ ( الشٍَّمسي ، إالَّ ٔتىكَّةى يػىقيوؿي : قىاؿى ذىًلكى ثىبلى
ةى ، فىاٍستػىوىٍت ًفيًو مىكَّةي كىغىيػٍريىىا ، كىاٟتٍىٍيًض ، كىحى  ٍنىعي الصَّبلى ًديثػيهيٍم أىرىادى بًًو رىٍكعىيتىٍ الطَّوىاًؼ ، فػىيىٍختىصُّ كىلىنىا عيميوـي النػٍَّهًي ، كىأىنَّوي مىٍعٌتن ٯتى
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  ٍبني اٍلميؤىمًَّل ، كىىيوى ضىًعيفه ، قىالىوي ٭تىٍِتى ٍبني مىًعُتو .هًبًمىا ، كىحىًديثي أىَب ذىرٌو ضىًعيفه ، يػىٍرًكيًو عىٍبدي اَّللًَّ 
 ىل سنة الطواؼ تفعل يف أكقات النهي ؟ 

 نعم ، فهي مستثناة ٟتديث الباب ، فهي من ذكات السبب .
 كعليو : فلو أف شخصان طاؼ بعد الفجر أك بعد العصر ، فبل حرج عليو أف يصلي سنة الطواؼ بعد طوافو .

 ذا ا١تسألة فيها أقواؿ :كى
 كلو كاف كقت طلوع الشمس أك غركهبا .، يف ٚتيع األكقات ببل كراىة  أنو ٬توز أداؤ٫تا القوؿ األكؿ :

 .كإُف ىذا ذىب : الشافعي ، كأٛتد يف ا١تشهور 
 ٟتديث الباب . -أ

ة بو أية ساعة من ليل أك هنار ، فدؿ ذلك أمر من كِف اٟتـر أال ٯتنع أحدا من الطواؼ كالصبل أف النِب  كجو االستدالؿ منو :
 على جواز الطواؼ كالصبلة يف ٚتيع األكقات ، كلو كانت أكقات هني .

عدـ   د فراغهم من الطواؼ ، فدؿ ذلك علاثر عن الصحابة أهنم كانوا يطوفوف بعد الصبح كالعصر ، ككانوا يصلوف بعآ -ب
 .كراىتها 

 .واؼ ، كإذا أبيح ا١تتبوع ، فينبري أف يباح التبع كقالوا : إف ركعيت الطواؼ ًتبعة للط-ج
 يندب لو أف يؤخر الصبلة إُف أف ينقضي كقت الكراىة . القوؿ الثاين :

 .كإُف ىذا ذىب : أبو حنيفة ، كمالك كالثورم 
 اؼ .كقالوا : إف النهي شامل لصبلة ركعيت الطو ، استدلوا بعمـو أحاديث النهي عن الصلوات يف األكقات ا٠تمسة -أ

 طوافو ، نظر فلم ير الشمس طلعت ،طاؼ بعد الصبح ، فلما قضى  أف عمر بن ا٠تطاب  )كٔتا ركاه مالك كغَته  -ب
  ( .حىت أّنخ بذم طول ، فصلى ركعتُت فركب

 ة .ف الصبلة إُف انقضاء كقت الكراىأهنم كانوا يؤخرك  آباثر عن الصحابة -ج
عن الصبلة بعد الطواؼ ، دليل على كراىة الصبلة يف أكقات النهي ، كاستحباب  كجو االستدالؿ منها :أف امتناع الصحابة 

 .أتخَتىا إُف زكاؿ كقت الكراىة 
أنو يكره أداؤ٫تا بعد الصبح كالعصر ، كال ٬توز فعلهما يف غَت٫تا من األكقات ا٠تمسة كىي  )كقت الطلوع ،  القوؿ الثالث :

 ف صبلىا َف تنعقد صبلتو .كالرركب ، كعند قياـ قائم الظهَتة( ، فإ
 كإُف ىذا ذىب : أٛتد يف ركاية ، كاألحناؼ يف قوؿ .

حُت تطلع  ينهاّن أف نصلى فيهن أك أف نق ر فيهن موًتّن : ثبلث ساعات كاف النِب ) –كقد تقدـ  –ٟتديث عقية  -أ
  مركاه مسل (.س للرركب حىت ترربالشم، كحُت تضيف  حىت ٘تيل الشمس ، كحُت يقـو قائم الظهَتةالشمس ابزغة حىت ترتفع

كجو االستدالؿ منو :أف ىذه األكقات الثبلثة النهي عن الصبلة فيها أشد كآكد ، كلذا فإنو ينهى عن الصبلة على اٞتنائز فيها ، 
 .ٓتبلؼ الوقتُت اآلخرين ، ك٫تا : بعد الصبح كبعد العصر ، فدؿ ذلك على عدـ جواز صبلة ركعيت الطواؼ فيهما 

 تدلوا أبحاديث النهي عن الصبلة بعد الفجر حىت تطلع الشمس ، كبعد العصر حىت تررب الشمس كاس -ب
 ككجو استدال٢تم منها :
كراىية الصبلة فيها ، إال أنو قد دلت األدلة على جواز أداء غَت ى  الصبلة يف تلك األكقات ، دليل علقالوا : إف النهي عن 

، كقضاء الراتبة ، ٓتبلؼ األكقات الثبلثة األخرل ، فدؿ ذلك على كراىة صبلة ركعيت  النوافل ا١تطلقة فيها ، كصبلة اٞتنازة



 ِّٔ 

 الطواؼ يف األكقات الثبلثة ، كجوازىا يف الوقتُت اآلخرين .
قالوا : ٯتكن هبذا القوؿ اٞتمع بُت كثَت من اآلاثر ا١تتعارضة عن الصحابة يف ذلك ، كذلك أبف ٖتمل اآلاثر الدالة على اٞتواز -ج

أبف الطواؼ كالصبلة كاّن بعد الفجر أك بعد العصر ، كٖتمل اآلاثر الدالة على الطواؼ دكف الصبلة أك على االمتناع عنهما ، أف 
 ذلك كاف كقت الطلوع أك الرركب .

 كالراجح القوؿ األكؿ .
:  عىٍن اىلنهيبًٌ  )كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُٖٔ ريهي كىقٍػفى رىكى  (اىلشهفىقي اىٍٟتيٍمرىةي  )قىاؿى  و .اهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ كىصىحهحى ًاٍبني خيزىٯٍتىةى كىغىيػٍ
----------------------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ال يصح مرفوعان ، بل ىو موقوؼ على ابن عمر ، قاؿ البيهقي : الصحيح ا١توقوؼ .
 سبق أف كقت ا١تغرب ينتهي ٔتغيب الشفق ، فما ا١تراد ابلشفق ؟ 
 .١تراد ابلشفق اٟتمرة . ) كىو هناية كقت ا١تررب ( ا

 كىذا قوؿ اٞتمهور .
بيوبىًة الشَّ قاؿ ابن قدامة :  اًء ًبرىيػٍ ؼى يف ديخيوًؿ كىٍقًت اٍلًعشى ؟ فىمىٍذىىبي إمىاًمنىا، رىًٛتىوي اَّللَّي ، كىًإ٪تَّىا اخٍ فىقً الى ًخبلى ، أىفَّ تػىلىفيوا يف الشَّفىًق مىا ىيوى

 ًذم ٮتىٍريجي ًبًو كىٍقتي اٍلمىٍرًرًب ، كىيىٍدخيلي ًبًو كىٍقتي اٍلًعشىاًء ، ىيوى اٟتٍيٍمرىةي .الشَّفىقى الَّ 
ًعيًد ٍبًن جيبػىٍَتو ، كىالزٍُّىرًمًٌ ، كىمىالً  ا قػىٍوؿي اٍبًن عيمىرى ، كىاٍبًن عىبَّاسو ، كىعىطىاءو ، كى٣تيىاًىدو ، كىسى لىى ،  كو ، كىالثػٍَّورًمًٌ ، كىاٍبًن أىَب كىىىذى لىيػٍ

ًنيفىةى .  ) ا١ترٍت ( .  كىالشَّاًفًعيًٌ ، كىًإٍسحىاؽى ، كىصىاًحِبىٍ أىَب حى
ا مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي قاؿ النوكم :   . كىٚتيٍهيور اٍلفيقىهىاء كىأىٍىل اللُّرىة رٛتو هللاكىاٍلميرىاد اًبلشَّفىًق : اأٍلىٍٛتىر ، ىىذى
 كذلك ألمور :

 موقوفان على ابن عمر . أف ىذا التفسَت صح أكالن :
 أف ىذا قوؿ أىل اللرة ، كا٠تليل ، كالفراء ، كالزجاج كغَتىم . اثنيان :

 إُف أف الشفق ىو البياض الذم بعد اٟتمرة . –كىو قوؿ أَب حنيفة كا١تزٓف من الشافعية  –كذىب بعض العلماء 
ًنيفىة كىاٍلميزىٓفٌ رىًضيى اَّللَّ قاؿ النوكم :   .اٍلميرىاد اأٍلىبٍػيىض عىنػٍهيمىا كىطىائًفىة ًمٍن اٍلفيقىهىاء كىأىٍىل اللُّرىة : كىقىاؿى أىبيو حى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه } كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  -ُٗٔ ـي ًفيًو ) قىاؿى ةي، كىفىٍجره ٖتىٍري لُّ ًفيًو اىلصهالى ـى كىٖتًى ـي اىلطهعىا اىٍلفىٍجري فىٍجرىاًف: فىٍجره ٭تيىرًٌ
ةي اىلصٍُّبًح  -ةي اىلصهالى  ـي  -أىٍم: صىالى له ًفيًو اىلطهعىا  ه .رىكىاهي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٟتٍىاًكمي، كىصىحهحىا (كى٭تًى
ـى:  كىًلٍلحىاًكًم يف حىًديًث جىاًبرو  -َُٕ ًإنهوي   )كىيف اىآٍلخىًر:  (ًق ًإنهوي يىٍذىىبي ميٍستىًطيالن يف اىأٍليفي  )٨تىٍويهي، كىزىادى يف اىلهًذم ٭تيىرًٌـي اىلطهعىا

ٍرحىاف  نىًب اىلسًٌ  ( .كىذى
----------------- 

ـى )   ـي اىلطهعىا  ( أم على الصائم  فىٍجره ٭تيىرًٌ
ةي )   لُّ ًفيًو اىلصهالى  ( أم صبلة الصبح . كىٖتًى

ةي )  ـي ًفيًو اىلصهالى  ٭تل أف يصلي ، ألف الفجر األكؿ يكوف ابلليل .( أم : صبلة الصبح ، فإذا طلع الفجر األكؿ َف  كىفىٍجره ٖتىٍري
ـي )  له ًفيًو اىلطهعىا  أم ١تن يريد أف يصـو ٭تل لو األكل . (كى٭تًى
ٍرحىاف ) نىًب اىلسًٌ ( ىذه صفة الفجر األكؿ، كالًسرحاف ىو الذئب ، كا١تعٌت أف الفجر األكؿ يرتفع يف السماء كالعمود، فهو   ًإنهوي كىذى
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 ف ذنبو ٯتتد مرتفعان .كذنب السرحاف ، أل
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث ابن عباس ال يصح مرفوعان ، قاؿ البيهقي : كا١توقوؼ أصح .
 كحديث جابر ال يصح مرفوعان ، كىو مرسل ، قاؿ البيهقي : ركم موصوالن ، كركم مرسبلن ، كىو أصح .

  ؟اذكر الفرؽ بُت الفجر الصادؽ كالفجر الكاذب من الناحية الشرعية 
 : أف الفجر الصادؽ يًتتب عليو شيئاف 

 : ألنو يكوف دخل كقت صبلة الفجر . حل الصالة
ى لىكيمي ا٠تٍىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى ا٠تٍىٍيًط اأٍلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجرً ػكىاٍشرىبي : أم للصائم لقولو تعاُف )  كٖترمي األكل  ( . وا حىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ

 : كأما الفجر الكاذب 
 : أم للصائم . لطعاـفيحل فيو ا

 : أم ١تن أراد صبلة الفجر . كٖتـر الصالة
 اذكر الفركؽ بُت الفجر الصادؽ كالفجر الكاذب من حيث الصفة ؟ 

 من الشماؿ إُف اٞتنوب، كأما الفجر الكاذب فبالعكس يكوف من الشرؽ إُف الررب. : أف الفجر الصادؽ يكوف مستطَتان  أكالن 
 ظلمة بعده ، كأما الفجر الكاذب فيظلم بعد ىذا كيزكؿ . : أف الفجر الصادؽ ال اثنيان 
 ] قالو الشيخ ابن عثيمُت [ .: أف الفجر الصادؽ نوره متصل ابألفق ، كأما الفجر الكاذب فنوره ير متصل .  اثلثان 

 . : الفرؽ بينهما ٨تو نصف ساعة ، يعٍت أف الكاذب ٮترج قبل الصادؽ بنحو نصف ساعة قاؿ الشيخ ابن عثيمُت ك 
 ما اٟتكمة من ظهور الفجر الكاذب ؟ 

 من أجل أف يستعد اإلنساف لئلمساؾ يف الصياـ كلصبلة الفجر . ] قالو الشيخ ابن عثيمُت [ .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًاٍبًن مىٍسعيودو  ُُٕ ةي يف أىكهًؿ كىٍقًتهىا ) قىاؿى ًمًذمُّ، كىاٟتٍىاًكمي. رىكىاهي اىلًتًٌٍ  (أىٍفضىلي اىأٍلىٍعمىاًؿ اىلصهالى

 ه .كىصىحهحىا
 . كىأىٍصليوي يف "اىلصهًحيحىٍُتً"

:  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىِب ٤تىٍذيكرىةى  -ُِٕ ; كىآًخريهي عىٍفوي اىَّللًه  )قىاؿى أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ  (أىكهؿي اىٍلوىٍقًت  اىَّللهي، كىأىٍكسىطيوي رىٍٛتىةي اىَّللًه
 ان .ًبسىنىدو ضىًعيفو ًجد

ًٍمًذمًٌ ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن عيمىرى ٨تىٍويهي، ديكفى اىأٍلىٍكسىًط، كىىيوى ضىًعيفه أىٍيضنا -ُّٕ  .كىًللًتًٌ
----------------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 حديث ابن مسعود كلفظة ) الصبلة يف أكؿ كقتها ( صححها بعضهم كحكم بعض العلماء بشذكذىا .

 أصلو يف الصحيحُت : ديث كما قاؿ ا١تصنف كاٟت
مثيَّ بًرُّ  :قىاؿى  مّّ قػيٍلتي مثيَّ أى  ،ى كىٍقًتهىا الصَّبلىةي عىلى : أىحىبُّ ًإُفى اَّللًَّ قىاؿى  األىٍعمىاؿً  مُّ أى  سىأىٍلتي رىسيوؿى اَّللًَّ ) قىاؿى  .عىٍبًد اَّللًَّ عن 

ٍيًن  ًبيًل اَّللًَّ   اٞتًٍهىادي يف مثيَّ : قىاؿى  مّّ قػيٍلتي مثيَّ أى ، اٍلوىاًلدى   ( .هًبًنَّ كىلىًو اٍستػىزىٍدتيوي لىزىادىٓف  قىاؿى حىدَّثىًٍت  ،سى
 بلفظ ) الصبلة يف أكؿ كقتها ( ألنو أدؿ على ا١تراد من لفظ الصحيحُت . كإ٪تا أتى ا١تصنف 

 كحديث أَب ٤تذكرة ضعيف جدان .
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 بل ىو موضوع كما قاؿ أبو حامت . كحديث ابن عمر الذم ركاه الًتمذم حديث ال يصح
 ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

 تها ، ك٦تا يدؿ على استحباب ذلك ، أدلة عامة :استحباب فعل الصبلة يف أكؿ كق نستفيد :
 .. ( .. كىسىارًعيوا ًإُفى مىٍرًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو قولو تعاُف )

 . ( ... ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا كىعىٍرًض السَّمىاًء كىاأٍلىٍرضً  سىابًقيوا ًإُفى مىٍرًفرىةو كقولو تعاُف )
 كٟتديث الباب ) الصبلة يف أكؿ كقتها ( عند من صححها .

 ك٦تا يدؿ تفضيل ذلك ، ما يعرض لآلدميُت من األشراؿ كالنسياف كالعلل .
 توضئ كيتهيأ فيو .كاف يبادر ابلصبلة بعد األذاف ، بعد كقت يتوضأ فيو ا١ت  كالنِب 

الصَّبلىةي  :األىٍعمىاًؿ أىحىبُّ ًإُفى اَّللًَّ قىاؿى  مُّ أى  سىأىٍلتي رىسيوؿى اَّللًَّ كبعضهم استدؿ ْتديث ابن مسعود يف الصحيحُت الذم سبق )
 ( .عىلىى كىٍقًتهىا 

 كقد اختلف العلماء يف معٌت : الصبلة على كقتها ، على قولُت :
 صبلة يف الوقت سواء كاف يف أكؿ الوقت أك كسطو أك آخره ، ْتيث ال ٮترجها عن كقتها .: ا١تعٌت أداء الفقيل 

 أم يف أكؿ كقتها . كقيل :
 كالصحيح األكؿ . ] لوقتها [ أم أدائها يف الوقت ، كأنخذ أفضليػة أكؿ الوقت من أدلة أخرل ، كقد سبقت .

 كأما األدلة ا٠تاصة على استحباب الصبلة يف أكؿ الوقت :
 صالة الفجر .

 كاف يصليها برلس .  فقد تقدـ أف النِب 
 متفق عليو .س ( ييصىلًٌيهىا ًبرىلى  كىافى اىلنَِّبَّ كما يف حديث جابر قاؿ )

، ميتػىلىفًٌعىاتو ٔتيريكًطًهنَّ  ييصىلًٌي اٍلفىٍجرى ، فػىيىٍشهىدي مىعىوي ًنسىاءه ًمٍن اٍلميٍؤًمنىاتً  لىقىٍد كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  )  ة . قالتعىاًئشى ككما يف حديث 
 س ( متفق عليو .ًمٍن اٍلرىلى  نَّ مىا يػىٍعرًفػيهينَّ أىحىده مثيَّ يػىٍرًجٍعنى إُفى بػيييوهتًً 

 صالة الظهر .
 ركاه مسلم . ييصىلًٌي الظٍُّهر ًإذىا دىحىضىٍت الشٍَّمس ( كىافى رىسيوؿ اَّللَّ   عن جابر بن ٝترة . قاؿ )

 فىٍتًح الدَّاؿ كىاٟتٍىاء أىٍم ًإذىا زىالىٍت . ىيوى بً ( دىحىضىٍت ) 
 كىًفيًو : دىلًيل عىلىى ًاٍسًتٍحبىاب تػىٍقًدٯتهىا ، كىبًًو قىاؿى الشَّاًفًعيُّ كىاٞتٍيٍمهيوري .قاؿ النوكم : 

 صالة العصر .
:  تقدـ حديث أَب يى اىٍلعىصٍ  كىافى رىسيوؿي اىَّللًَّ )بػىٍرزىةى اأٍلىٍسلىًميًٌ قىاؿى

، مثيَّ يػىٍرًجعي أىحىديّنى ًإُفى رىٍحًلًو يًف أىٍقصىى اىٍلمىًدينىًة كىالشٍَّمسي ييصىلًٌ رى
 ( متفق عليو . حىيَّةه 

ٍيًن » أىفَّ رىجيبلن سىأىلىوي عىٍن كىٍقًت الصَّبلىًة فػىقىاؿى لىوي )   عىًن النَِّبًٌ . بػيرىٍيدىة عن ك  ا زىالىًت الشٍَّمسي يػىٍعًٌت اٍليػىٍومىٍُتً فػىلىمَّ «. صىلًٌ مىعىنىا ىىذى
ـى اٍلعىٍصرى  ـى الظٍُّهرى مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا  ( ركاه مسلم . كىالشهٍمسي ميٍرتىًفعىةه بػىٍيضىاءي نىًقيهةه أىمىرى ًببلىالن فىأىذَّفى مثيَّ أىمىرىهي فىأىقىا

 اٍلعىوىاِفى  فػىيىٍأيت  الشٍَّمسي ميٍرتىًفعىةه حىيَّةه فػىيىٍذىىبي الذَّاًىبي ًإُفى اٍلعىوىاِف كىافى ييصىلًٌى اٍلعىٍصرى كى   أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ )  .ٍبًن مىاًلكو عىٍن أىنىًس ك 
 ة ( ركاه مسلم .كىالشٍَّمسي ميٍرتىًفعى 

 ( ركاه مسلم .ديىيٍم ييصىلُّوفى اٍلعىٍصرى عىٍمرًك ٍبًن عىٍوؼو فػىيىجً  كينَّا نيصىلًٌى اٍلعىٍصرى مثيَّ ٮتىٍريجي اإًلٍنسىافي ًإُفى بىًٍت ) عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى 
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ًة اٍلعىٍصر أىكَّؿ كىٍقتهىا ؛ أًلىنَّوي الى ٯتيًٍكن أىفٍ قاؿ النوكم :  ة اٍلعىٍصر كىاٍلميرىاد هًبىًذًه اأٍلىحىاًديث كىمىا بػىٍعدىىا اٍلميبىادىرىة ًلصىبلى  يىٍذىىب بػىٍعد صىبلى
ثىة كىالشٍَّمس بػىٍعدي َفىٍ  ا إً  ًميلىٍُتً كىثىبلى الَّ يف تػىتػىرىَتَّ ًبصيٍفرىةو كى٨تىٍوىىا ًإالَّ ًإذىا صىلَّى اٍلعىٍصر ًحُت صىارى ًظٌل الشٍَّيء ًمٍثلو ، كىالى يىكىاد ٭تىٍصيل ىىذى

ٍنسىاف ًإُفى بىًٍت عىٍمرك ٍبن عىٍوؼ فػى  ـ الطَّوًيلىة . كىقػىٍولو : كينَّا نيصىلًٌي اٍلعىٍصر ، مثيَّ ٮتىٍريج اإٍلً  .ًجدىيٍم ييصىلُّوفى اٍلعىٍصر يى اأٍلىَيَّ
ا يىديٌؿ عىلىى اٍلميبىالىرىة يف  ة رىسيوؿ اَّللَّ  قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىنىازًؿ بىًٍت عىٍمرك ٍبن عىٍوؼ عىلىى ًميلىٍُتً ًمٍن اٍلمىًدينىة ، كىىىذى  تػىٍعًجيل صىبلى

ا  ة بىًٍت عىٍمرك يف كىسىط اٍلوىٍقت ، كىلىٍوالى ىىذى َفٍى يىكيٍن ًفيًو حيجَّة ، كىلىعىلَّ أتىًٍخَت بىًٍت عىٍمرك ًلكىٍوهًنًٍم كىانيوا أىٍىل أىٍعمىاؿ يف كىكىانىٍت صىبلى
ًة اًبلطَّهىارىًة كىغىٍَتىى  هتٍم ًإُفى كى ا مثيَّ ًاٍجتىمىعيوا ٢تىىا ، فػىتػى حيريكثًًهٍم كىزيريكًعًهٍم كىحىوىاًطيًهٍم ، فىًإذىا فػىرىغيوا ًمٍن أىٍعمىا٢تٍم أتىىىَّبيوا لًلصَّبلى سىط تىأىخَّر صىبلى

ا اٍلمىٍعٌتى    . ) شرح مسلم ( .اٍلوىٍقت ٢ًتىذى
 صالة ا١تغرب .

 لىٍيوً ميتػَّفىقه عى (  عى نػىٍبًلوً ػديّنى كىًإنَّوي لىيػيٍبًصري مىوىاقً ػفػىيػىٍنصىًرؼي أىحى  كينَّا نيصىلًٌي اىٍلمىٍرًربى مىعى اىلنَِّبًٌ ) رىاًفًع ٍبًن خىًديجو قىاؿى تقدـ حديث 
ٍبل عىٍن قػىٍوسو كىيػيٍبًصر مىٍعنىاهي : أىنَّوي يػيبىكًٌر هًبىا يًف أىكَّؿ كىٍقتهىا ٔتيجىرًَّد غيريكب الشٍَّمس ، حىىتَّ نػىٍنصىًرؼ كىيػىٍرًمي أىحىدّنى النػَّ قاؿ النوكم : 

ٍيًن اٟتٍىًديثػىٍُتً أىفَّ اٍلمىٍرًرب تػيعىجَّل عىًقب غي   ريكب الشٍَّمس كىىىذىا ٣تيٍمىع عىلىٍيًو .لًبػىقىاًء الضٍَّوء . كىيًف ىىذى
تػىٍُتً  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه . كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُْٕ ةى بػىٍعدى اىٍلفىٍجًر ًإاله سىٍجدى  .أىٍخرىجىوي اى٠ٍتىٍمسىةي، ًإاله النهسىاًئيُّ  (الى صىالى

ةى بػىعٍ  )  ًركىايىًة عىٍبًد اىلرهزهاؽً كىيف   . (دى طيليوًع اىٍلفىٍجًر ًإاله رىٍكعىيتىٍ اىٍلفىٍجًر الى صىالى
 .كىًمثٍػليوي لًلدهارىقيٍطًٍتٌ عىٍن ًاٍبًن عىٍمًرًك ٍبًن اىٍلعىاًص  -ُٕٓ
------------------- 

ةى بػىٍعدى اىٍلفىٍجرً )   ةى بػىٍعدى طي ػالى صى لوع الفجر كما يف ركاية عبد الرزاؽ ) ػ( أم : بعد ط الى صىالى  .... ( اىٍلفىٍجًر  ليوعً ػبلى
تػىٍُتً )    ( أم : إال ركعيت الفجر ، فا١تراد ابلسجدتُت ىنا الركعتاف . ًإاله سىٍجدى
 سبق أف كقت النهي يبدأ بعد صالة الفجر ال بعد طلوع الفجر ، فما اٞتواب عن حديث الباب ؟ 

 فجر إال ركعيت الفجر .ذىب بعض العلماء إُف القوؿ ٔتوجبو ، كقالوا ابلنهي عن التنفل بعد طلوع ال
 كذىب بعض العلماء إُف جواز التنفل أبكثر من ركعيت الفجر .

كاستدلوا ْتديث عمرك بن عىبىسىة قاؿ : َي رسوؿ هللا ، أم الليل أٝتع ؟ قاؿ ) جوؼ الليل األخَت ، فصلًٌ ما شئت ، فإف 
 الصبلة مشهودة مقبولة ، حىت تصلي الصبح ( .

 الفجر ال يشرع إال بركعيت الفجر كرجحو الشيخ ابن عثيمُت .أف التطوع بعد  كالراجح :
 ألحاديث الباب ] عند من صححها [ يكوف ا١تعٌت ) ال صبلة ( أم : ال صبلة مشركعة .-أ

 . كلفعل النِب -ب
 ( ركاه مسلم . خىًفيفىتػىٍُتً  ًإذىا طىلىعى اٍلفىٍجري الى ييصىلًٌى ًإالَّ رىٍكعىتػىٍُتً  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ ) عىٍن حىٍفصىةى قىالىٍت ف

 اٍلفىٍجًر فػىييخىفًٌفي حىىتَّ ًإٌٓفً  ييصىلًٌى رىٍكعىيتى  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ   ) عىاًئشىةى ٮتفف ركعيت الفجر كما قالت  كأيضان : كاف النِب -ج
 ( متفق عليو . أىقيوؿي ىىٍل قػىرىأى ًفيًهمىا أبًيٌـً اٍلقيٍرآفً 

 ٮتفف شيئان مشركعان فكيف أنيت بشيء غَت مشركع . فإذا كاف قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
  أف عمر بن ا٠تطاب ) عن القاسم بن دمحم  دخل ا١تسجد يوما فرأل الناس يركعوف بعد الفجر ، فقاؿ : إ٪تا ٫تا ركعتاف

ر قياـ الليل ) ذكره ا١تقريزم يف ٥تتص( كنت تقدمت يف ذلك لكاف مٍت غَت خفيفتاف من بعد الفجر قبل الصبلة ، كلو  
 ( . ُّٔص 



 َِْ 

  ًة اللٍَّيًل بػىٍعدىمىا طىلىعى اٍلفىٍجري فػىقىا) ٍن عىٍمًرك ٍبًن ميرَّةى قىاؿى عى ك ؿى : أىمىا رىآٓف سىًعيدي ٍبني اٍلميسىيًًٌب كىأىّنى أيصىلًٌي بػىٍعضى مىا فىاتىًٍت ًمٍن صىبلى
ًذًه السَّاعىةى إالَّ رى  ةى تيٍكرىهي ىى ًة اٍلفىٍجًر ٍكعىتػىٍُتً عىًلٍمت أىفَّ الصَّبلى  .أَب شيبة  أخرجو ابن( قػىٍبلى صىبلى

كلكن القوؿ الصحيح : أف النهي يتعلَّقي بصبلًة الفجًر نفًسهىا ، كأما ما بُت  الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف الشرح ا١تمتع :قاؿ 
ا ىو القوؿ الصَّحيح ؛ فما اٞتواب عن األذاف كاإلقامة، فليس كقت ، لكن ال ييشرع فيو سول ركعيت الفجر...فإذا كاف ىذ

 اٟتديث الذم استدؿَّ بو ا١تؤلف ؟
 اٞتواب عن ذلك من كجهُت :

 : أفَّ اٟتديث ضعيف. أحد٫تا
مل قوليو: " ال صبلةى بعدى طيلوع الفجًر " على نفي ا١تشركعية، أم: ال ييشرع لئلنساًف  الثاين : على تقدير أفَّ اٟتديث صحيحه ؛ ٭تي

بنافلةو بعد طيلوع الفجر إال ركعيت الفجر، كىذا حقّّ ؛ فإنو ال ينبري لئلنساف بعد طيلوًع الفجر أٍف يتطوَّع برَت ركعيت  أٍف يتطوَّعى 
ٍن كقتي الصَّبلة كقلتى : سأتطوَّعي ؟ قلنا لك : ال تفعل ؛ ألفَّ ىذا غَتي   الفجر ، فلو دخلت ا١تسجدى كصلَّيتى ركعيت الفجر، كَف ٭تًى

إ٪تا كاف ييصلًٌي ركعتُت خفيفتُت بعد طيلوًع الفجًر.  و فعلتى َف أتمث ، كإ٪تا قلنا : غَتي مشركع ؛ ألفَّ الرسوؿ مشركع ، لكن ل
 .  ) الشرح ا١تمتع ( .ركع كىي سينَّةي الفجًر فقط ، يعٍت: بل حىت تطويل الرَّكعتُت ليس ٔتش

 ( كلكن َِٓ/ِّشيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف الفتاكل ) ك٦تن ذىب إُف جواز التنفل بُت األذاف كاإلقامة من صبلة الفجر
 ال يتخذ سنة ، فقاؿ :

ًة بػىٍُتى كيلًٌ أىذىانػىٍُتً ، كىمىا كىافى الصَّحىابىةي ييصىلُّوفى رىٍكعىتػىٍُتً بػىٍُتى أىذىآفىٍ   ةي الصَّبلى حى ا ًفيًو إابى ٍرًرًب ، كىالنَِّبُّ فػىهىذى يػىرىاىيٍم كىييًقرُّىيٍم   اٍلمى
ًلكى بػىٍُتى أىذىآفىٍ اٍلفىٍجًر كىالظٍُّهًر ، لىًكنٍ عىلىى  ةي بػىٍُتى أىذىآفىٍ اٍلعىٍصًر كىاٍلًعشىاًء كىذى ًلكى الصَّبلى  بػىٍُتى أىذىآفىٍ اٍلفىٍجًر الرٍَّكعىتىاًف سينَّةه ذىًلك ، فىكىذى

اكً  ا يػيٍفعىلي ، كىالى يػيتَّخىذي سينَّةن ؛ فىبلى ييدى يعي اٍلميٍسًلًمُتى كىمىا ىيوى حىاؿي السُّنًَّة فىًإفَّ السُّنَّةى تػىعيمُّ ًببلى رىٍيبو ، كىمىا ًسوىاىى ـي عىلىٍيًو ، كىيػيٍؤمىري ًبًو ٚتًى
اكىمىةي عىلىيػٍ  اًكـي عىلىيػٍهىا كىمىا أىنػَّهيٍم كيلُّهيٍم مىٍسنيوفه ٢تىيٍم رىٍكعىتىا اٍلفىٍجًر كىاٍلميدى ا .اٍلميٍسًلًمُتى ، كىييدى  هى

الَّ رىٍكعىتػىٍُتً كىافى ًإذىا طىلىعى اٍلفىٍجر الى ييصىلًٌي إً   ىة التنفل اإلماـ النوكم رٛتو هللا فقاؿ عند حديث حفصة )ك٦تن رجح عدـ كرا
ًفيفىتػىٍُت    ( .خى

ة ًمٍن طيليوع ٍد يىٍستىًدٌؿ ًبًو مىٍن يػىقيوؿقى  ابًنىا يف ، كىأًلىصٍ ا لىوي سىبىبه ، كىمى اٍلفىٍجر ًإالَّ سينَّة الصٍُّبح: تيٍكرىه الصَّبلى ثىة أىٍكجيوحى  : اٍلمىٍسأىلىة ثىبلى
ا  ا ، كىنػىقىلىوي اٍلقىاًضي عىٍن مىاًلك كىاٍٞتيٍمهيور . أىحىدىى  : ىىذى
 : الى تىٍدخيل اٍلكىرىاىىة حىىتَّ ييصىلًٌي سينَّة الصٍُّبح . كىالثهاين  
 .ٍبح  ييصىلًٌي فىرًيضىة الصُّ : الى تىٍدخيل اٍلكىرىاىىة حىىتَّ  كىالثهاًلث 
ا ىيوى   ٍخبىار أبًىنَّوي كىافى  الصهًحيحكىىىذى ا اٟتٍىًديث دىلًيل ظىاًىر عىلىى اٍلكىرىاىىة ًإ٪تَّىا ًفيًو اإٍلً ابنىا ، كىلىٍيسى يف ىىذى الى ييصىلًٌي  ًعٍند أىٍصحى

 ) شرح مسلم ( .   غىٍَت رىٍكعىيتىٍ السُّنَّة كىَفٍى يػىٍنوى عىٍن غىٍَتىىا .
  من ركعيت الفجر ؟حديث عمرك بن عىبىسة الذم استدؿ بو من قاؿ ّتواز التنفل ِبكثر ما اٞتواب عن 

اٞتواب : أنو ليس بصريح يف عدـ الكراىة ، إذ ٯتكن أف ٭تمل قولو )فصلًٌ ما شئت ( أم : يف جوؼ الليل، ألف السائل سألو 
 عن أٌم الليل أٝتع ؟

 ( فتقٌدـ ركاية مسلم على ركاية أَب داكد .لًٌ ما شئت  حىت تصلي الصبحخرجو مسلم كليس فيو ىذه اٞتملة )فصمث إف اٟتديث أ
كجاء اٟتديث عند أٛتد بلفظ ) الصبلة مشهودة حىت ينفجر الفجر ، فإذا انفجر الفجر فأمسك عن الصبلة إال ركعتُت حىت 



 ُِْ 

 تصلي الفجر ( فتحمل الركاَيت ا١تختلفة على ركاية مسلم أكُف .
 فائدة :

أنو رأل رجبل يصلي بعد طلوع الفجر أكثر ) ركل البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن ا١تسيب بآف رٛتو هللا : قاؿ الشيخ األل
: ال كلكن يعذبك على خبلؼ من ركعتُت يكثر فيها الركوع كالسجود فنهاه فقاؿ : َي أاب دمحم ! أيعذبٍت هللا على الصبلة ؟ ! قاؿ 

 ة ( .السن
كىو سبلح قوم على ا١تبتدعة الذين يستحسنوف كثَتا من البدع ابسم ، ١تسيب رٛتو هللا تعاُف كىذا من بدائع أجوبة سعيد بن ا 

مث ينكركف على أىل السنة إنكار ذلك عليهم كيتهموهنم أبهنم ينكركف الذكر كالصبلة ! ! كىم يف اٟتقيقة إ٪تا ، أهنا ذكر كصبلة 
 كاء الرليل ( .) إر .  ينكركف خبلفهم للسنة يف الذكر كالصبلة ك٨تو ذلك 

ـٍ سىلىمىةى  -ُٕٔ : "شيًغٍلتي عىٍن  صىلهى رىسيوؿي اىَّللًه  )قىالىٍت: . كىعىٍن أى ، ُثيه دىخىلى بػىٍييًت، فىصىلهى رىٍكعىتػىٍُتً، فىسىأىٍلتيوي، فػىقىاؿى اىٍلعىٍصرى
: أىفػىنػىٍقًضيًهمى  تػيهيمىا اىآٍلفى"، قػيٍلتي نىا؟ قىاؿى رىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدى اىلظٍُّهًر، فىصىلهيػٍ  .أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي  ( : ال ا ًإذىا فىاتػىتػٍ

 .كىأًلىِب دىاكيدى عىٍن عىاًئشىةى ٔتىٍعنىاهي  -ُٕٕ
---------------- 

أم عن راتبة الظهر ، كقد جاء يف الصحيحُت بياف الشاغل لو كأنو ) أًته ّنس من عبد (  شيًغٍلتي عىٍن رىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدى اىلظٍُّهرً )  
 يس ( .الق
 ؿ ( .كاف يصلي بعد العصر كينهى عنها، كيواصل كينهى عن الوصا  و أن فظو )كله ( كىأًلىِب دىاكيدى عىٍن عىاًئشىةى ٔتىٍعنىا) 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
فنقضػػػيهما إذا فاتتنػػػا ؟ قػػػاؿ : ال ( ال تصػػػح ، كقػػػد ضػػػعفها : ابػػػن حػػػـز ، كابػػػن حجػػػر ، ) أحػػػديث أـ سػػػلمة هبػػػذه الػػػزَيدة 

 هقي .كالبي
َيى بًٍنتى أىىًب أيمىيَّةى سىأىٍلًت عىًن الرٍَّكعىتػىٍُتً بػىٍعدى اٍلعىٍصًر كىإًنَّوي :  قىاؿى كأصل اٟتديث يف الصحيحُت دكف ىذه الزَيدة كفيو قصة  ) 

فً عىًن الرٍَّكعىتػىٍُتً اللَّتػىٍُتً بػىٍعدى الظٍُّهًر فػىهي  ّنىسه ًمٍن عىٍبًد اٍلقىٍيًس فىشىرىليوٓف  أىًتىٓف   .(  مىا ىىاًتى
 بػن إسػحاؽ كيف سػنده دمحمنها ، كيواصل كينهى عن الوصػاؿ ( كاف يصلي بعد العصر كينهى عفلفظو )عائشة كأما حديث 

 كىو مدلس كقد عنعن ، فاإلسناد ضعيف .
 ط ( .قى  متػىٍُتً بػىٍعدى اٍلعىٍصًر ًعٍندً السٍَّجدى   مىا تػىرىؾى النَِّبُّ  )عن عائشة قالت كقد جاء يف الصحيحُت 

 ( . يىدىعيهيمىا ًسرِّا كىالى عىبلىنًيىةن رىٍكعىتىاًف قػىٍبلى صىبلىًة الصٍُّبًح ، كىرىٍكعىتىاًف بػىٍعدى اٍلعىٍصرً  رىٍكعىتىاًف َفٍى يىكيٍن رىسيوؿي اَّللًَّ ) قىالىٍت كعنها 
 اذكر أقواؿ العلماء يف قضاء راتبة الظهر بعد العصر ؟  

 نساف أف يصلي بعد العصر يف بيتو .: أنو يشرع لئل القوؿ األكؿ
 صلى بعد العصر . ىر حديث أـ سلمة كعائشة أف النِب لظا

 بعض الصحابة . كألنو فعل
 : ال يشرع صبلهتا مطلقان . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ األكثر .
 ألحاديث النهي عن الصبلة بعد العصر .



 ِِْ 

 بعد العصر :  كأجابوا عن صالة النيب 
 : إهنا منسوخة .بعض العلماء قاؿ 

 . كبعضهم قاؿ : ىي من خصوصياتو 
 م احتج ْتديث أـ سلمة  حديث الباب ) أفنقضيهما إذا فاتتنا ؟ قاؿ : ال ( .كبعضه

، فا١تداكمػة عليهػا بعػد العصػر، لكػن ال يػداـك عليهػا فلػو أف يصػليهالنسػياف أك انشػرل عنهػا : من فاتتػو راتبػة الظهػر  القوؿ الثالث
 ) كاف إذا عمل عمبلن أثبتو ( . ، كقد جاء يف صحيح مسلم عن عائشة  النِب ىي من خصوصيات 

ا١تداكمػة علػى ذلػك ال أصػل القضػاء . كرجػح ىػذا القػوؿ ابػن حجػر  كابػن القػيم  الػذم اخػتص بػو  كىذا رجحو البيهقي كقػاؿ :
 كاأللبآف .

يصػليهما بعػد العصػر فقالػت : كػاف  وؿ هللا اللتػُت كػاف رسػ صحيح مسلم عػن أَب سػلمة أنػو سػأؿ عائشػة عػن السػجدتُتجاء 
صلى صبلة أثبتها ، قاؿ ٭تِت بػن  قبل العصر مث إنو شرل عنهما أك نسيهما فصبل٫تا بعد العصر ، مث أثبتهما ، ككاف إذا يصليهما

 . : قاؿ إٝتاعيل : تعٍت داـك عليها -أحد ركاتو  -أيوب 
  . فمداكمتو عليها خصوصية كما ىو ظاىر 

كمنها : أف السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤىا ، ، اـ النوكم رٛتو هللا يف شرحو للحديث : فيو فوائد منها : ...قاؿ اإلم
 . كىو الصحيح عندّن

 اٟتديث ىو عمدة أصحابنا يف كمنها : أف الصبلة اليت ٢تا سبب ال تكره يف كقت النهي ، كإ٪تا يكره ما ال سبب ٢تا ، كىذا
 . ا أصح داللة منو ، كداللتو ظاىرةا١تسألة ، كليس لن

 . عليها ، كال يقولوف هبذا فإف قيل : فقد داـك النِب 
دأبو سنة راتبة فقضاىا يف كقت النهي ، كاف لو  قلنا: ألصحابنا يف ىذا كجهاف حكا٫تا ا١تتوِف كغَته ، أحد٫تا : القوؿ بو ، فمن

  . أف يداـك على صبلة مثلها يف ذلك الوقت
 . يف اليـو األكؿ ، كٖتصل الداللة بفعلو ، كىذا من خصائص رسوؿ هللا كىو األصح األشهر ليس لو ذلك : كالثآف

، بل ىنا داللة ظاىرة على عدـ كعدـ التخصيص حىت يقـو دليل بو  قلنا: األصل االقتداء بو ىذا خاص ابلنِب  : فإف قيل
 ) شرح مسلم (  ء. جواز االقتدا ، كسكوتو ظاىر يفالفعل ٥تتص َب بُت أهنا سنة الظهر، كَف يقل ىذا ، كىي أنو لتخصيصا
 (  ْٔ/  ِ) الفتح  .ا١تداكمة على ذلك ، ال أصل القضاء كقاؿ البيهقي : الذم اختص بو  
 ىل تقضى السنن الركاتب يف كقت النهي أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ .

 تب تقضى يف األكقات ا١تنهي عنها .الركا أفَّ السُّنن : القوؿ األكهؿ
 ، كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحم هللا اٞتميع.  ، كركاية عند اٟتنابلة عيكىو مذىب الشَّاف

 ا أييت:استدؿَّ أصحاب ىذا القوؿ اب١تنقوؿ كا١تعقوؿ، كمن أدلَّتهم م
ركاية ) مىن نًسي كيف (  مىن نًسي صبلةن فليصلًٌها إذا ذكىرىىا، ال كفَّارة ٢تا إالَّ ذلك)  أفَّ النَِّبَّ  عن أنس بن مالك -أ

ا أف يصلًٌيها إذا ذكىرىىا ( متفق عليو .  صبلة، أك ّنـ عٍنها فكفَّارهتي
ـٌ يشمل كقت النَّهي، كغَته، كيؤيًٌد ىذا العمـو قضاء النَِّبًٌ كجو الٌداللة: أفَّ ىذا أمر بقضاء الفائتة إذا ذكرت، كىو  لسنَّة  عا

 العٍصر، كإقراره ًلمىن صلَّى بعد الصبح.



 ِّْ 

َّ سلمة  -ب يصلًٌي بعد العصر أرسلت إليو اٞتارية، كقالٍت: قومي ّتنبو قوِف لو:  ١تَّا رأت النَِّبَّ  -رضي هللا عٍنها  -أفَّ أ
رسوؿ هللا ٝتعتك تنهى عن ىاتُت، كأراؾ تصليهما! فإف أشار بيده فاستأخرم عٍنو، ففعلت اٞتارية، تقوؿ لك أـ سلمة: َي 

أَب أميَّة، سألت عن الركعتُت بعد العصر، كإنو أًتٓف ّنس من عبد  ت عنو، فلما انصرؼ، قاؿ ) َيبنتفأشار بيده فاستأخر 
 ( . القيس فشرلوٓف عن الركعتُت اللَّتُت بعد الظهر فهي ىاًتف

ي، كىو نصّّ صريح يف ٤تلًٌ النًٌزاع، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن  كجو الداللة: أفَّ النَِّبَّ  قضى سنَّة الظهر بعد العصر، كىو كقت هنى
 وقت .: "... كىو قضاء النَّافلة يف كٍقت النَّهي، مع إمكاف قضائها يف غَت ذلك ال-رٛتو هللا  -تيمية 

فوجدٓف  فأقيمت الصبلة، فصليت معو الصبح، مث انصرؼ النِب  رسوؿ هللا  خرجقاؿ )  بن عمرك  حديث قيس-ج
 ( . فبل إذناَف أكن ركعت ركعيت الفجر قاؿ :  فقلت: َي رسوؿ هللا، إف ، فقاؿ : مهبلن َي قيس، أصبلًتف معنا ؟أصلي

 ، فدؿَّ على أفَّ الرَّكاتب تقضى يف كقت النَّهي.أقرَّ قيسنا على قضائو راتبةى الصبح يف كقت النَّهي كجو الداللة: أفَّ النَِّبَّ 
ا دعا إلٍيها داع، كَف تفعل ألجل الوقت، ٓتبلؼ التطوُّع ا١تطلق الذم ال سبب لو، كحينئذو فمفسدة -د أفَّ ذكات األٍسباب إ٪تَّ

ا تنشأ ٦تَّا ال سبب لو دكف ما لو السَّبب، ك٢تذا قاؿ  كا بصبلًتكم طلوع الشَّمس كال ال تتحرَّ يف حديث ابن عمر )النَّهي إ٪تَّ
 ا(.غركهب

ٍرؾ، كذكات األسباب فيها مصلحة راجحة، كالفاعل يفعلها ألجل السَّبب، ال يفعلها مطلقنا -ىػ أفَّ النَّهي كاف لسدًٌ ذريعة الشًٌ
 ة .فتمتنع ا١تشاهب
  تقضى يف األكقات ا١تنهيًٌ عنها .أفَّ السنن الرَّكاتب ال : القوؿ الثاين

 بلة .اٟتنامذىب ة ، كا١تالكيية ، اٟتنفكىو قوؿ 
 كاستدلوا ابألحاديث العامة اليت سبقت يف النهي عن الصبلة بعد العصر كبعد الصبح .

 تقضى يف التَّفريق بُت كٍقت النَّهي الَّذم بعد العصر، كبُت غَته من أكقات النهي، فتقضى الفائتة بعد العصر، كال : القوؿ الثالث
 هي .غَته من أكقات النَّ 

إذا كاف ضاء سنَّة الفجر، كا٠تبلؼ فيها : بعد كبلمو عن ق -رٛتو هللا  -حيث يقوؿ لة كىو اختيار ا١توفق ابن قدامة من اٟتناب 
األمر ىكذا كاف أتخَتيىا إُف كٍقت الضحى أحسنى لنخرج من ا٠تبلؼ، كال ٩تالف عمـو اٟتديث، كإف فعلها فهو جائز؛ ألفَّ 

 السنن بعد العصر فالصَّحيح جوازه .كأمَّا قضاء ...اللة على اٞتوازا٠ت ر ال يقصر عن الد
سنة الظهر بعد  حيث قضى النَِّبُّ  -اهنع هللا يضر  -أفَّ قضاء النافلة بعد العصر قد ثبت يف األحاديث كما يف حديث أـ سلمة -أ

 العصر.
خرل؛ ١تا ركم يف خبلفو من الرخصة، كالختبلؼ الصَّحابة أفَّ النَّهي عن الصَّبلة بعد العصر أخفُّ من غَته من األكقات األ-ب
  ه .فيو فبل يلحق برَت 

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 
 
 
 



 ِْْ 

 باب األذان
 عرؼ األذاف لغة كشرعان ؟ 

 ... ( أم : إعبلـ من هللا كرسولو . كىأىذىافه ًمنى اَّللًَّ كىرىسيولًوً : اإلعبلـ ، كمنو قولو تعاُف )  األذاف لغة
 إعبلـ ْتلوؿ فعل الصبلة .:  كشرعان 

 كىو مشركع ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .
دىيٍػتيٍم ًإُفى الصَّبلًة اٗتَّىذيكىىا ىيزيكان قاؿ تعاُف )   ( . كىًإذىا ّنى
 ( .  كىذىريكا اٍلبػىٍيعى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلصَّبلًة ًمٍن يػىٍوـً اٞتٍيميعىًة فىاسىعىٍوا ًإُفى ذًٍكًر اَّللًَّ ) كقاؿ تعاُف 

 أحاديث كثَتة ستأيت إف شاء هللا .كالسنة 
 . ] قالو ابن قدامة [ .كأٚتعت األمة على أف األذاف مشركع للصلوات ا٠تمس 

 ١تاذا ىذا التعريف أكىل من التعريف بقولنا : اإلعالـ بدخوؿ كقت الصالة ؟ 
كػػاف يف   األذاف ، دليػػل ذلػػك مػػا ثبػػت يف صػػحيح البخػػارم ) أف النػػِب ألنػػو إذا كانػػت الصػػبلة ٦تػػا يسػػتحب أتخَتىػػا فإنػػو يػػٌؤخر 

( حػىت رأكا يفء التلػوؿ ، مث أًذفى لػو اؿ ) أبػرد ( مث قػاـ ليػؤذف فقػاؿ )أبػردسفر ، فقاـ ببلؿ ليػؤذف ، فقػاؿ ) أبػرد ( مث قػاـ ليػؤذف فقػ
 ] قالو الشيخ ابن عثيمُت [ .فأذف . 

 مىت شرع األذاف ؟ 
 ١تدينة يف السنة األكُف كَف يكن قد شيرع ٔتكة .الصحيح أنو شرع يف ا

يػَّنيوفى الصَّلىوىاًت كىلىٍيسى يػينىاًدل )  عيمىر ٍبنكيدؿ لذلك : حديث ا ػده أىنَّوي قىاؿى كىافى اٍلميٍسًلميوفى ًحُتى قىًدميوا اٍلمىًدينىةى ٬تىٍتىًمعيوفى فػىيػىتىحى هًبىػا أىحى
قيوًس النَّصىارىل كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم قػىٍرّنن ًمٍثلى قػىٍرًف اٍليػىهيوًد فػىقىاؿى عيمىري فػىتىكىلَّميوا يػىٍومنا ىًف ذىًلكى فػىقىاؿى بػى  قيوسنا ًمٍثلى ّنى ذيكا ّنى عىثيوفى ٍعضيهيمي اٗتًَّ أىكىالى تػىبػٍ

 ة ( متفق عليو .نىاًد اًبلصَّبلى َيى ًببلىؿي قيٍم فػى  : -ملسو هيلع هللا ىلص-رىجيبلن يػينىاًدل اًبلصَّبلىًة قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 
 اف مشركعنا، ما فعل الصحابة ذلك .ألنَّو لو كيكن قد شرع يف مكَّة قبل ا٢تجرة ، اف َف ذكىذا يدؿُّ على: أفَّ األ

 ما حكم األذاف كاإلقامة ؟ 
 اختلف العلماء يف حكم األذاف كاإلقامة  على قولُت :

 : أنو سنة . القوؿ األكؿ
 دلوا :كىو مذىب اٟتنفية كالشافعية . كاست

أمػر األعػراَب ابسػتكماؿ شػركط كأركػاف الصػبلة ككاجباهتػا ، كَف يػذكر معهػا األذاف  ديث ا١تسيء يف صبلتو ، قػالوا : فػالنِب ْت-أ
 كاإلقامة .

فات الواجبػػات ، كإ٪تػػا ىػػو مػػن صػػفات كأف األذاف ثبػػت عػػن مشػػورة حػػىت تقػػرر بػػرؤَي عبػػد هللا بػػن زيػػد ، كلػػيس ىػػذا مػػن صػػ-ب
 ا١تندكابت .

 : أهنا فرض كفاية . الثاين القوؿ
 كىذا مذىب بعض الشافعية ، كىو اختيار شيخ اإلسبلـ بن تيمية .

 ١تالك بن اٟتويرث  ) إذا حضرت الصبلة فليؤذف لكم أحدكم ... ( كىذا أمر كاألمر يقتضي الوجوب . لقولو -أ
يػؤىذَّفي كال تيقػاـ فػيًهم الصػبلة ، إال اسػتحوذ علػيهم ) مػا مػن ثبلثػة يف قريػة ال  كٟتديث أَب الدرداء . قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ هللا -ب



 ِْٓ 

 فًتؾ األذاف استحواذ من الشيطاف فيجب ٕتنبو . الشيطاف ( ركاه أبو داكد .
ػػوؿي اَّللًَّ )  عىػػٍن أىنىػػًس بٍػػًن مىالًػػكو قىػػاؿى ك -ج ػػافى رىسي ػػعى  كى ػػافى يىٍسػػتىًمعي األىذىافى فىػػًإٍف ٝتًى ػػكى كىًإالَّ أىغىػػارى ييرًػػَتي ًإذىا طىلىػػعى اٍلفىٍجػػري كىكى أىذىاّنن أىٍمسى

مثيَّ قىػاؿى أىٍشػهىدي أىٍف الى ًإلىػوى ًإالَّ اَّللَّي أىٍشػهىدي أىٍف الى ًإلىػوى « . عىلىػى اٍلًفطٍػرىًة »  فىسىًمعى رىجيبلن يػىقيػوؿي اَّللَّي أىٍكبػىػري اَّللَّي أىٍكبػىػري . فػىقىػاؿى رىسيػوؿي اَّللًَّ 
 ل ( ركاه مسلم .ًإذىا ىيوى رىاًعى ًمٍعزن فػىنىظىريكا فى « . خىرىٍجتى ًمنى النَّاًر »  اَّللًَّ ًإالَّ اَّللَّي . فػىقىاؿى رىسيوؿي 

 فدؿ اٟتديث على أف األذاف ىو العبلمة الدالة ا١تفرقة بُت دار اإلسبلـ كدار الكفر .
 ( .تقـو هبم الكفاية ، فإف ىذا يكفي فإذا كانوا يف بلد كأذف بعض الناس الذين ، كىو أنو فرض كفاية ، )  الصحيحكىذا القوؿ ىو 

: فإهنم كانوا ٚتاعة كاحدة ، كإذا َف يكن يف البلد أك الصحراء إال ٚتاعة كاحدة فإف الكفاية ال تتحقػق إال أف  كأما حديث مالك
 يؤذف أحدىم .

 اذكر بعض األحاديث فضل األذاف ؟ 
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ . قاؿ : ميعىاًكيىةي عن -أ  ة ( ركاه مسلم .وفى أىٍطوىؿي النَّاًس أىٍعنىاقان يػىٍوـى اٍلًقيىامى ػي اٍلميؤىذًٌن)  ؿي يػىقيو  ٝتًى

ٍعتي النَِّبَّ  عىنٍ ك -ب اًبرو قىاؿى ٝتًى اءى اًبلصَّبلىًة ذىىىبى حىىتَّ يىكيوفى مى )يػىقيوؿي   جى عى النًٌدى  ( متفق عليو.كىافى الرٍَّكحىاءً ًإفَّ الشٍَّيطىافى ًإذىا ٝتًى
ػػػػوؿى اَّللًَّ . ىًب ىيرىيٍػػػػػرىةى ٍن أى عػػػػك -ج ػػػػا يف ) قىػػػػاؿى  أىفَّ رىسي ػػػػديكا لىػػػػٍو يػىٍعلىػػػػمي النَّػػػػاسي مى اًء كىالصَّػػػػفًٌ األىكًَّؿ مثيَّ َفٍى ٬تًى ًإالَّ أىٍف يىٍسػػػػتىًهميوا عىلىٍيػػػػًو  النًٌػػػػدى

 ا ( متفق عليو .الىٍستػىهىميو 
اًء ، فىًإنَّوي الى  ٍنتى يف فىًإذىا كي  ) ... . قاؿ : قاؿ  مَّ سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً كعن أَب -د ًديىًتكى فىأىذٍَّنتى اًبلصَّبلىًة فىاٍرفىٍع صىٍوتىكى اًبلنًٌدى غىنىًمكى أىٍك ابى

 م .( ركاه البخار  ةءه ًإالَّ شىًهدى لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامى يٍ ًف ًجنّّ كىالى ًإٍنسه كىالى شى يىٍسمىعي مىدىل صىٍوًت اٍلميؤىذًٌ 

 ( اًس أىٍعنىاقان يػىٍوـى اٍلًقيىامى أىٍطوىؿي النه ما معٌت قولو) ؟ ة 
 : أكثر الناس تشوقان إُف رٛتة هللا . قيل

 : إذا أٞتم الناس العرؽ يـو القيامة طالت أعناقهم لئبل ينا٢تم ذلك الكرب كالعرؽ . كقيل
 ] شرح النوكم [ .ق . ساء كالعرب تصف السادة بطوؿ العنمعناه أهنم سادة كرؤ  :كقيل 
 يطاف عند ٝتاع األذاف ؟١تاذا يهرب الش 

 : لئبل يسمعو فيضطر إُف أف يشهد لو بذلك يـو القيامة . قيل
 : إ٪تا ييدبر لعظم أمر األذاف ١تا اشتمل عليو من قواعد التوحيد كإظهار شعائر اإلسبلـ كإعبلنو . كقيل
 ] شرح النوكم [ . : ليأسو من كسوسة اإلنساف عند اإلعبلف ابلتوحيد . كقيل
 ذاف للمنفرد ؟ما حكم األ 

  .األذاف للمنفرد سنة ، كيشرع فعلو للصبلة ا١تقضية ، كيؤتى بو على صفتو كامبلن 
ٍدرًمَّ قىاؿى لىوي : ) بػىرىهي أىفَّ أىابى سىًعيدو ا٠تٍي عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن أىَب صىٍعصىعىةى اأٍلىٍنصىارًمًٌ عىٍن أىبًيًو أىنَّوي أىخٍ  ٟتديث  -أ

ًة فىاٍرفى  ًديىًتكى فىأىذٍَّنتى اًبلصَّبلى بُّ اٍلرىنىمى كىاٍلبىاًديىةى فىًإذىا كيٍنتى يًف غىنىًمكى أىٍك ابى اًء فىًإنَّوي الى يىٍسمىعي مىدىل صىٍوًت ًإٌٓفً أىرىاؾى ٖتًي ٍع صىٍوتىكى اًبلنًٌدى
ٍعتيوي ًمٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّ  اٍلميؤىذًًٌف ًجنّّ كىالى ًإٍنسه كىالى شىٍيءه   مى.ًإالَّ شىًهدى لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ( قىاؿى أىبيو سىًعيدو : ٝتًى

ٍعتي رىسيوؿى هللًا . عيٍقبىة ٍبن عىاًمر كٟتديث  -ب ًظيَّةو ًّتىبىلو ، يػيؤىذًٌفي يػىٍعجىبي رىبُّكيٍم ًمٍن رىاًعي غىنىمو يف رىٍأًس شى  )يػىقيوؿي  قىاؿى : ٝتًى
ا يػيؤىذًٌفي ، كىييًقيمي الصَّبلىةى  ٍلتيوي ، ٮتىىاؼي ًمٍتًٌ ، قىٍد غىفىٍرتي لًعى اًبلصَّبلىًة ، كىييصىلًٌي ، فػىيػىقيوؿي اَّللَّي عىزَّ كىجىلَّ : اٍنظيريكا ًإُفى عىٍبًدم ىىذى ٍبًدم كىأىٍدخى

 ة ( ركاه أبو داكد .اٞتٍىنَّ 



 ِْٔ 

األذاف كاإلقامة للمنفرد سنة ، كليسا بواجب ؛ ألنو ليس لديو من يناديو ابألذاف ، كلكن نظران ألف  يمُت : قاؿ الشيخ ابن عث
 ح .وة لنفسو إُف الصبلة كإُف الفبلاألذاف ذكر  عز كجل ، كتعظيم ، كدع

 ما اٟتكمة من األذاف ؟ 
، اعػػبلـ بػػدخوؿ كقػػت الصػػبلة كٔتكاهنػػكاإل، لمػػة التوحيػػدكك، اإلسػػبلـظهػػار شػػعار : إشػػياء أر العلمػػاء يف حكمػػة األذاف أربعػػة ذكػػ

 ] شرح النوكم [ .. كالدعاء إُف اٞتماعة 
 أيهما أفضل اإلمامة أك األذاف ؟ 

 على قولُت ؟يف ىذه ا١تسألة اختلف العلماء 
 : أف األذاف أفضل . القوؿ األكؿ

 خ ابن عثيمُت .، كرجحو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كالشي كىو مذىب الشافعية كاٟتنابلة
 ابألحاديث اليت سبقت كاليت تدؿ على فضل األذاف .كاستدلوا  -أ

 كألف األذاف أشق .-ب
 : أف اإلمامة أفضل . القوؿ الثاين

 كىو مذىب اٟتنفية كا١تالكية .
 : ) فليؤذف لكم أحدكم كليؤمكم أك ركم ( . لقوؿ النِب -أ

  يتولوا األذاف ، كال ٮتتاركف إال األفضل .توالىا بنفسو ، ككذلك خلفاؤه ، كَف أف النِب -ب
تار ٢تا من ىو أكمل حاالن كأفضل .-ج  كألف اإلمامة ٮتي
 ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن أدلة القوؿ الثاين ؟ 

١تسػلمُت َف يقػم ٔتهمػة األذاف كال خلفػاؤه الراشػدكف يعػود السػبب فيػو لضػيق كقػتهم عنػو ، النشػرا٢تم ٔتصػاٌف ا قالوا : كوف النِب 
 . اليت ال يقـو هبا غَتىم ، فلم يتفرغوا لؤلذاف ، كمراعاة أكقاتو

 ) ا١توسوعة الفقهية ( .   : لوال ا٠تبلفة ألذَّنتي . كقاؿ عمر بن ا٠تطاب  
علػق بػػو كخلفػاؤه الراشػػدكف ؛ ألهنػم اشػػترلوا أبىػم مػػن ا١تهػم ، ألف اإلمػػاـ يت كإ٪تػػا َف يػؤذف رسػػوؿ هللا :  كقػاؿ الشػيخ ابػػن عثيمػُت

 . ٚتيع الناس فلو تفرغ ١تراقبة الوقت النشرل عن مهمات ا١تسلمُت
  ىل أذف النيب  ؟ 

 : أذف مرة يف السفر . قيل
يف سفر فانتهوا إُف مضيق فحضرت الصػبلة فمطػركا ، السػماء مػن فػوقهم كالبلػة  ٟتديث يعلى بن بسرة : ) أهنم كانوا مع النِب 

 ركاه الًتمذم كىو على راحلتو كأقاـ ... ( .  من أسفل منهم ، فأذف رسوؿ هللا 
 : َف يباشر األذاف . كقيل

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 ) فأمر ا١تؤذف فأذف كأقاـ ( . صرة ، كقد جاءت ركاية أخرل بلفظ كأما اٟتديث السابق فهي ركاية ٥تت

 فعرؼ أف معٌت قولو ) فأذف ( أمر بو .
 
 



 ِْٕ 

:  ٍيًد ٍبًن عىٍبًد رىبًًٌو عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن زى  -ُٖٕ ئًػمه -طىاؼى ِب  )قىاؿى ، فىػذىكىرى  -كىأىانى انى ػرى اىَّللًه أىٍكبػىػري : "اىَّللهي أىٍكبػى : تػىقيػوؿي رىجيػله فػىقىػاؿى
ةي  -اىآٍلذىافى  قىامىػةى فػيػرىادىل، ًإاله قىػٍد قىامىػًت اىلصهػالى ، كىاإٍلً : فػىلىمهػا أىٍصػبىٍحتي أىتػىٍيػتي رىسيػوؿى اىَّللًه قىػا -بًتػىٍربًيع اىلتهٍكًبًَت ًبغىٍَتً تػىٍرًجيػعو  ؿى
 : ...ًإنػههىا لى فػىقىاؿى ًٍمًذمُّ، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى  (ريٍؤايى حىقٌو . أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ  . اىٟتٍىًديثى

ؿو يف آذىاًف اى  ره ًمنى اىلنػهٍوـً ا )ٍلفىٍجًر: كىزىادى أىٍٛتىدي يف آًخرًًه ًقصهةى قػىٍوًؿ ًبالى يػٍ ةي خى  . (لصهالى
ُٕٗ-  : ػػره ًمػػنى  )كىاًلبٍػػًن خيزىٯٍتىػػةى: عىػػٍن أىنىػػسو قىػػاؿى يػٍ ةي خى : اىلصهػػالى ًح، قىػػاؿى ػػيٌّ عىلىػػى اىٍلفىػػالى ػػنهًة ًإذىا قىػػاؿى اىٍلميػػؤىذًٌفي يف اىٍلفىٍجػػًر: حى ًمػػٍن اىلسُّ
 . (اىلنػهٍوـً 

--------- 
  كقرب حوِف .أَفٌ َب) طاؼ ِب (  

 ما بصوت مرتفع كسائر ٚتل األذاف .ض ييسمع من كاف بقربو ، مث يقو٢تػىو : أف يقوؿ الشهادتُت بصوت منخف) الًتجيع ( 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث سنده حسن ، يف سنده دمحم بن إسحاؽ صدكؽ حسن ، كقد صرح ابلتحديث فانتفت شبهة تدليسو .
ؿو يف آذىاًف اىٍلفىٍجًر: يف آخً ) كأما زَيدة أٛتد  يػٍره ًمنى اىلنػٍَّوـً ا )رًًه ًقصَّةى قػىٍوًؿ ًببلى ةي خى  . (لصَّبلى

 لس كَف يسمع ىذا اٟتديث من الزىرم .انفرد هبا ابن إسحاؽ يف ىذه الركاية كابن إسحاؽ مد فهي زَيدة ضعيفة ،

 هللا بن زيد كامالن ؟ اذكر حديث عبد 
اًبلنَّػاقيوًس يػيٍعمىػلي لًييٍضػرىبى بًػًو لًلنَّػاًس ًٞتىٍمػًع  لىمَّػا أىمىػرى رىسيػوؿي هللًا )هللًا بٍػني زىيٍػدو ، قىػاؿى  عىٍبػدً : عػن بلن لفظ حديث عبد هللا بن زيد كام
ئًمه رىجيله  قيوسنا يف يىًدًه، فػىقيٍلتي  الصَّبلىًة طىاؼى َب كىأىّنى ّنى ؟ قى : َيى عىبٍ ٭تىًٍملي ّنى : نىػٍدعيو بًػًو ًإُفى دى هللًا أىتىًبيعي النَّاقيوسى : كىمىا تىٍصنىعي ًبًو؟ فػىقيٍلتي اؿى

؟ فػىقيٍلػتي لىػوي: بػىلىػى: أىفىػبلى أىديلُّػكى عى الصَّػبلىًة، قىػاؿى  ػره ًمػٍن ذىلًػكى يػٍ : اَّللَّي أىٍكبػىػري ، قىػاؿى لىػى مىػا ىيػوى خى : تػىقيػوؿي ، اَّللَّي : فػىقىػاؿى ، اَّللَّي ، اَّللَّي أىٍكبػىػري  أىٍكبػىػػري
ػػػري  ػػػوؿي هللاً  ، أىٍشػػػهىدي أىٍف الى ًإلىػػػوى ًإالَّ اَّللَّي  ، أىٍشػػػهىدي أىٍف الى ًإلىػػػوى ًإالَّ اَّللَّي  ، أىٍشػػػهىدي أىٍكبػى ػػػدنا رىسي ػػػيَّ عىلىػػػى  ، أىٍشػػػهىدي أىفَّ ٤تيىمَّ ػػػوؿي هللًا، حى ػػػدنا رىسي أىفَّ ٤تيىمَّ

، الى ًإلىػوى ًإالَّ اَّللَّي، قىػاؿى ، حىيَّ عىلىى اٍلفىبلىًح، حىػيَّ عىلىػى اٍلفىػبلىًح، اَّللَّي ، حىيَّ عىلىى الصَّبلىةً الصَّبلىةً  ، اَّللَّي أىٍكبػىػري ػرى  : مثيَّ اٍسػتىٍأخىرى  أىٍكبػىػري عىػٍتًٌ غىيػٍ
: ًإذىا أىقىٍمػػتى الصَّػػبلىةى  : كىتػىقيػػوؿي ػػ ، أىٍشػػهىدي أىٍف الى ًإلىػػوى ًإالَّ اَّللَّي  ، أىٍشػػهىدي ري ، اَّللَّي أىٍكبػىػػري اَّللَّي أىٍكبػىػػبىًعيػػدو، مثيَّ، قىػػاؿى ػػيَّ عىلىػػى أىفَّ ٤تيىمَّ ػػوؿي هللًا، حى دنا رىسي

، الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي ، اَّللَّي الصَّبلىًة، حىيَّ عىلىى اٍلفىبلىًح، قىٍد قىامىًت الصَّبلىةي، قىٍد قىامىًت الصَّبلىةي  ، أىتػىٍيتي رىسيػوؿى لىمَّا أىٍصبىٍحتي ، فػى  أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري
ػا لىػري فػىقىػاؿى  ، فىأىٍخبػىٍرتيوي، ٔتىػا رىأىيٍػتي هللًا  ػاءى اَّللَّي : ًإنػَّهى ، فػىٍليػيػؤىذًٌٍف بًػوً  ، فػىقيػٍم مىػعى بًػبلىؿو ٍؤَيى حىػقّّ ًإٍف شى ، فىًإنَّػوي أىنٍػدىل صىػٍوًتن فىػأىٍلًق عىلىٍيػًو مىػا رىأىيٍػتى

، فىجىعىٍلػػتي أيٍلًقيػػًو عىلىٍيػػًو، كىيػيػػؤىذًٌفي بًػػًو، قىػػاؿى  ًمٍنػػكى فػىقيٍمػػتي مىػػعى  ػػًمعى بًػػبلىؿو ػػري بٍػػني ا٠تٍىطَّػػابً ذىلًػػكى عي  : فىسى ػػوى يف بػىيٍ مى ػػرىجى ٬تىيػػرُّ رًدىاءىهي، ، كىىي تًػػًو فىخى
 .د(ًللًَّو اٟتٍىمٍ : فى ، فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا قىٍد رىأىٍيتي ًمٍثلى مىا رىأىل، لى كى اًبٟتٍىقًٌ َيى رىسيوؿى هللاً : كىالًَّذم بػىعىثى كىيػىقيوؿي 
   سلم ، ككما جاء عند أِب داكد .كما جاء يف ماذكر لفظ حديث أِب ٤تذكرة كامالن 

 : لفظو عند مسلم بتثنية التكبَت يف أكلو مع الًتجيع 
ا األىذىافى  اَّللًَّ  عىٍن أىىًب ٤تىٍذيكرىةى أىفَّ نىًِبَّ  الَّ اَّللَّي أىٍشهىدي أىفَّ اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى إً  )عىلَّمىوي ىىذى

أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي أىٍشهىدي أىفَّ ٤تيىمَّدان  -مثيَّ يػىعيودي فػىيػىقيوؿي  -٤تيىمَّدان رىسيوؿي اَّللًَّ أىٍشهىدي أىفَّ ٤تيىمَّدان رىسيوؿي اَّللًَّ 
اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي  ، زىادى ًإٍسحىاؽي « . مىرَّتػىٍُتً  -عىلىى اٍلفىبلىًح  يَّ حى  -مىرَّتػىٍُتً  -عىلىى الصَّبلىًة  يَّ أىفَّ ٤تيىمَّدان رىسيوؿي اَّللًَّ حى  رىسيوؿي اَّللًَّ أىٍشهىدي 

 ( . أىٍكبػىري الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي 
 لفظو عند أِب داكد بًتبيع التكبَت يف أكلو مع الًتجيع :



 ِْٖ 

ػػوؿى هللًا  )٤تىٍػػذيكرىةى  عػػن أَب ػػوي األى  أىفَّ رىسي ػػةن عىلَّمى ػػٍبعى ذىافى ًتٍسػػعى عىٍشػػرىةى كىًلمى ػػةن : األىذىافي  ، كىاإًلقىامىػػةى سى ، اَّللَّي  أىٍكبػىػػري اَّللَّي أىٍكبػىػػري : اَّللَّي عىٍشػػرىةى كىًلمى
ػػوؿي هللًا ،  أىٍكبػىػػري اَّللَّي أىٍكبػىػػري ، أىٍشػػهىدي أىٍف الى ًإلىػػوى ًإالَّ اَّللَّي ، أىٍشػػهىدي  ػػدنا رىسي ػػوؿي هللًا ، أىٍشػػهىدي أىفَّ ٤تيىمَّ ػػدنا رىسي أىٍف الى ًإلىػػوى ًإالَّ اَّللَّي ، أىٍشػػهىدي أىفَّ ٤تيىمَّ

ػػدنا رىسيػوؿي هللًا ، ػػيَّ عىلىػػى الصَّػػبلىًة  أىٍشػػهىدي أىفَّ  أىٍشػهىدي أىٍف الى ًإلىػػوى ًإالَّ اَّللَّي ، أىٍشػػهىدي أىٍف الى ًإلىػوى ًإالَّ اَّللَّي ، أىٍشػػهىدي أىفَّ ٤تيىمَّ ػػدنا رىسيػوؿي هللًا ، حى ٤تيىمَّ
 اَّللَّي ، كىاإًلقىامىةي : اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري ، اَّللَّي حىيَّ عىلىى الصَّبلىًة ، حىيَّ عىلىى اٍلفىبلىًح حىيَّ عىلىى اٍلفىبلىًح ، اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري ، الى ًإلىوى ًإالَّ 

، حىػيَّ أىفَّ ٤تيىمَّػدنا رىسيػوؿي هللاً  ، أىٍشػهىدي أىفَّ ٤تيىمَّػدنا رىسيػوؿي هللاً  ، أىٍشػهىدي أىٍف الى ًإلىػوى ًإالَّ اَّللَّي  ، أىٍشػهىدي أىٍف الى ًإلىػوى ًإالَّ اَّللَّي  ري اَّللَّي أىٍكبػىػري ، أىٍشػهىدي أىٍكبػى 
حىيَّ عىلىى اٍلفىبلىًح ، قىٍد قىامىًت الصَّبلىةي ، قىٍد قىامىًت الصَّبلىةي ، اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري  عىلىى الصَّبلىًة حىيَّ عىلىى الصَّبلىًة ، حىيَّ عىلىى اٍلفىبلىحً 

 ( . ، الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي 
 م ، اذكر السبب يف ذلك ؟كبَت مرتُت كما عند مسلمن الت حما جاء عند أِب داكد ابلتكبَت أربعان يف أكلو أرج 

 ا زَيدة من ثقة ، كالزَيدة من الثقة مقبولة .ألهن أكالن :
 قاؿ الشوكآف : كاٟتق أف ركاَيت الًتبيع أرجح الشتما٢تا على الزَيدة ، كىي مقبولة لعدـ منافاهتا كصحة ٥ترجها .

 أف ىذا ىو ا١توافق ٟتديث عبد هللا بن زيد . اثنيان :
  األذاف كاإلقامة ؟اذكر خالؼ العلماء يف 

 ماء :كقد اختلف العل
 ٚتلة . ُٓ: أف ألفاظ األذاف :  القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب أٛتد .
 أمر ببلؿ أف يلقيو . ٚتلة يسمى أذاف ببلؿ ، ألف النِب  ُٟٓتديث عبد هللا بن زيد فإنو فيو األذاف : 

 ابلتكبَت يف أكلو أربعان مع الًتجيع .ٚتلة  ُٗ: أنو  القوؿ الثاين
 اكد ) بًتبيع التكبَت ( .ٟتديث أَب ٤تذكرة كما عند أَب د

 ٚتلة . ُٕ: أنو  القوؿ الثالث
 كىذا مذىب مالك .

 التكبَت مرتُت يف أكلو مع الًتجيع . 
 . ركاه مسلمو األذاف : هللا أك ر هللا أك ر ، أشهد أف ال إلو إال هللا ... ( ػعلم ) أف النِب  ٟتديث أَب ٤تذكرة -أ

 رؼ ابلسنن .ألف التثنية عمل أىل ا١تدينة كىم أعك -ب
 أف كل ىذا كردت بو السنة فينبري أف يؤذف هبذا مرة كهبذا مرة إف َف ٭تصل تشويش . كالراجح

 فالقاعدة : أف العبادات الواردة على كجوه متنوعة أف تنوع ، ففيها :
 كحفظان للشريعة .، كحضوران للقلب  ،حفظان للسنة 

  ما حكم الًتجيع يف األذاف ؟ 
  ك على أقواؿ :اختلف العلماء يف ذل

 : أنو سنة . القوؿ األكؿ
 الشافعي .مالك كىذا مذىب 

 ٟتديث أَب ٤تذكرة ، فإف فيو الًتجيع .
 : أنو غَت مشركع . القوؿ الثاين



 ِْٗ 

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
كاف يػؤذف بػو مػع   ٟتديث عبد هللا بن زيد ، فهو أصل يف مشركعية األذاف ، كليس فيو ذكر الًتجيع ، فاألخذ بو أكُف ، ألف ببلالن 

 سفران كحضران . رسوؿ هللا 
 : فعلو سنة كتركو سنة . القوؿ الثالث

 كىذا مذىب أٛتد كإسحاؽ كرجحو ابن تيمية كابن القيم كالشيخ ابن عثيمُت .
 عمبلن ّتميع األحاديث .

 ... فقد أحسن كاتبع السنة . : فكل كاحد من أذاف ببلؿ كأَب ٤تذكرة سنة ، فسواء رٌجع ا١تؤذف أك َف يرٌجع قاؿ ابن تيمية
 ، ألف ىذا من التنوع يف العبادات . الراجحكىذا القوؿ ىو 

  ما رأيك ٔتن يقوؿ أف النيب  علم أاب ٤تذكرة األذاف تلقينان لإلسالـ كليثبت اإلٯتاف يف قلبو ال أنو من األذاف ، ألنو كاف
 حديث عهد بكفر ؟

ألذاف حرفػػان حرفػػان، كقػػاؿ : اذىػػب فػػأذف بػػو، فػػأذف بػػو يف مكػػة، كالصػػحابة متػػوافركف، أف ىػػذا القػػوؿ بعيػػد جػػدان، ألنػػو كػػاف يلقنػػو ا
كاسػػتمر عليػػو ىػػو كأكالده مػػن دكف تريػػَت، كصػػار عمػػل مكػػة عليػػو ، كلػػو َف يكػػن الًتجيػػع مػػن األذاف ألنكػػر عليػػو مػػع طػػوؿ العهػػد، 

 كتكٌرر األذاف يف اليـو كالليلة ٜتس مرات .
 كماذا يسمى ؟ لنـو ( يف أذاف الفجر ؟ما حكم قوؿ ) الصالة خَت من ا 

 اتفق الفقهاء على أف التثويب سنة يف األذاف لصبلة الفجر ، كقد حكى اإلٚتاع ابن ىبَتة . كمن أدلتهم :
 ) الصبلة خَت من النـو ( . حديث الباب يف حديث ببلؿ -أ

 .ركاه أبو داكد  ػبلة خَت من النـو ( ، الصبلة خَت من النـو ػفإف كاف صبلة الصبح قلت : الصألَب ٤تذكرة  )  قولو -ب

 ) من السنة إذا قاؿ ا١تؤذف يف الفجر ... ( . كٟتديث الباب : حديث أنس -ج

ألف صبلة الفجر يف كقت يناـ فيو عامة الناس ، كيقوموف إُف الصبلة من نـو ، فاختصت صبلة الفجر بػذلك دكف غَتىػا مػن -د
  الصلوات .

 كيسمى التثويب .
  ف التثويب ؟مىت يكو 

 اٞتمهور يكوف بعد اٟتيعلتُت .
 فهذا مذىب ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة .

 علمو األذاف كالصبلة خَت من النـو بعد حي على الفبلح . ٟتديث أَب ٤تذكرة ، فالنِب -أ
( النـو ، الصبلة خَت بلة خَت منػكاف يف األذاف األكؿ بعد الفبلح : الصكٟتديث ابن عمر قاؿ : ) -ب ، الػدار قطػٍت ركاه مػن النػـو

 ر .كحسنو اٟتافظ ابن حج
 مىت يكوف التثويب ؟ ىل يف أذاف الفجر األكؿ أـ الثاين ؟ 

 اختلف العلماء : على قولُت :
 : أف التثويب يكوف يف األذاف األكؿ ] الذم قبل طلوع الفجر [ . القوؿ األكؿ

 عاصرين الشيخ األلبآف .كنسب ىذا القوؿ ألَب حنيفة ، كرجحو الصنعآف ، كمن ا١ت
أخرجػو الػػدار  َت مػن النػػـو الصػػبلة خػػَت مػن النػػـو (بلة خػػػ: الصػٟتػديث ابػػن عمػر أنػػو قػاؿ  )كػػاف يف األذاف األكؿ بعػد الفػػبلح -أ



 َِٓ 

 كحسنو اٟتافظ ابن حجر يف التلخيص . قطٍت
ي على الفػبلح الصػبلة خػَت مػن النػـو ككنت أقوؿ يف أذاف الفجر األكؿ : ح كنت أؤذف لرسوؿ هللا كٟتديث أَب ٤تذكرة )  -ب

 ركاه أبو داكد كالنسائي .الصبلة خَت من النـو ( 

 : أف التثويب يكوف يف األذاف الثآف ] الذم بعد طلوع الفجر [ . القوؿ الثاين
 اختاره الشيخ ابن ابز كالشيخ ابن عثيمُت  .كىو مذىب اٟتنابلة  

الصػػبح ، كىػػذا ينصػػرؼ إُف األذاف الثػػآف قيدتػػو ابألذاف لصػػبلة الفجػػر أك  التثويػػبأف ركاَيت األحاديػػث الػػيت جػػاءت ٔتشػػركعية  -أ
 .و الذم يكوف بعد دخوؿ كقت الصبلة، كىالذم يعت ر ىو األصل ا١تتفق عليو

داة ابردة ، قػػاؿ : فنػػادل ػ) كنػػت يف ٟتػػاؼ امػػرأيت يف غػػ د صػػحيح عػػن نيعػػٍيم بػػن النحػػاـ قػػاؿ مػػا ركاه البيهقػػي يف سػػننو بسػػن -ب
إُف صبلة الفجر ، قاؿ : فقلت : لو قػاؿ : كمػن قعػد فػبل حػرج ، قػاؿ : فلمػا قػاؿ : الصػبلة خػَت مػن النػـو  دم رسوؿ هللا منا

 صححو اٟتافظ ابن حجر . عد فبل حرج ، كمن قعد فبل حرج (قاؿ : كمن ق
 كىو يدؿ على أف ) الصبلة خَت من النـو ( يف األذاف الثآف من كجوه :

 غداة ( ألف الرداة تطلق على ما بعد طلوع الفجر إُف شركؽ الشمس . قولو ) يف أكالن :

( دليػػل علػػى أف ذلػػك النػػداء كػػاف نػػداءن للصػػبلة ، كىػػذا إ٪تػػا يصػػدؽ علػػى األذاف الثػػآف  قولػػو ) ّندل منػػادم رسػػوؿ هللا  اثنيػػان :
 الذم عند دخوؿ الوقت ال على األكؿ .

 ىو الذم ٮترج الناس بعده إُف ا١تسجد . واسب ٢تذه الكلمة ىو األذاف الثآف ، ألن( فإف ا١تن كمن قعد فبل حرج قولو ):  اثلثان 

ألف األذاف األكؿ ليس نػداء   ) الذم يكوف بعد طلوع الفجر (األذاف اٟتقيقي ( ... األذاف األكؿ كاف يف ) بقولو أف ا١تقصود ابٟتديث -ج
م ، كيػػوقظ ّنئمكػػم ( فهػػذا نػػص صػػريح يف أف األذاف األكؿ لػػيس حكمتػػو بقولػػو ) لَتجػػع قػػائمك للصػػبلة ، كإ٪تػػا بػػُت الرسػػوؿ 

 لصبلة الفجر .
أف األذاف الثآف ىو ا١تناسب ٢تذه اٞتملة ، كذلك ببياف أف الصبلة اليت فرض هللا تعاُف على عبػاده خػَت ٢تػم مػن نػومهم يف ىػذا -د

 الوقت .
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 ٞتواب عن قولو ) األذاف األكؿ ( :كا
تعٍت األكؿ ابلنسبة لئلقامة ، كتكوف اإلقامة ىي األذاف الثآف ، كقد كرد يف السنة الصحيحة تسمية اإلقامة  (األكؿ ) لفظة  أف

 متفق عليو .) بُت كل أذانُت صبلة (  أذاّنن ، كذلك يف قولو 
ما حدثتو عائشة اهنع هللا يضر عن صبلة تسمية األذاف الذم يكوف بعد دخوؿ الوقت ابألذاف األكؿ ، كذلك في كجاء يف صحيح مسلم 

، مث إف كانت لو حاجة إُف أىلو قضى حاجتو مث يناـ فإذا كاف عند النداء قالت ) كاف يناـ أكؿ الليل ك٭تيي آخره رسوؿ هللا 
 أ كضوء الرجل للصبلة مث صلى الركعتُت ( . ػاألكؿ قالت : كثب فأفاض عليو ا١تاء ، كإف َف يكن جنبا توض

 ود ابلركعتُت : سنة الفجر الراتبة ، قالو النوكم .كا١تقص
  حكم التثويب لغَت أذاف صالة الفجر :ما 

 ذىب ٚتهور العلماء إُف أنو يكره التثويب يف غَت أذاف صبلة الفجر .
 ألف األحاديث الواردة يف مشركعية التثويب يف األذاف إ٪تا خصت األذاف لصبلة الصبح دكف غَتىا .

عبػد هللا بػن  ، فخػرجهللا بن عمر مسػجدان كقػد أذف فيػو، ك٨تػن نريػد أف نصػلي فيػو، فثػوب ا١تػؤذف دخلت مع عبدعن ٣تاىد قاؿ  )



 ُِٓ 

 .ركاه الًتمذم كأبو داكد عمر من ا١تسجد كقاؿ: اخرج من عند ىذا ا١تبتدع ( 
[ ]كىعىٍن أىنىػسً  -ُُٖ :  بٍػًن مىالًػكو ؿه أىٍف يىٍشػفىعى اىآٍلذىافى، كىييػ )قىػاؿى قىامىػةى، يػىٍعػًٍت قػىٍولىػوي: قىػٍد قىامىػًت أيًمػرى بًػالى قىامىػةى، ًإاله اىإٍلً وتًرى اىإٍلً

ةي  ٍ يىٍذكيٍر ميٍسًلمه اىاًلٍسًتثٍػنىاءى  (اىلصهالى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىملى
 : الن  أىمىرى اىلنهيبُّ  )كىًللنهسىاًئيًٌ  . (ًبالى

------------------ 
ؿه )    ح اٟتبشي ، أسلم ٔتكة قدٯتان ، شهد بدران كما بعدىا ، كتوُف األذاف يف ا١تدينة يف مسجد رسػوؿ هللا ( ىو ابن راب أيًمرى ًبالى

 ىػ . َِكمات ابلشاـ عاـ  ابٞتنة ، ترؾ األذاف بعد موت النِب  ابلتناكب مع ابن أـ مكتـو ، شهد لو النِب 
: لكن َف ٮتتلف أف كلمة التوحيد الػيت يف آخػره مفػردة ، فيحمػل قولػو :  قاؿ اٟتافظأم أف أييت بو مثٌت .  ( يىٍشفىعى اىآٍلذىافى  ) أف

مثػػٌت ، علػػى مػػا سػػواىا ، فتكػػوف أحاديػػث تشػػفيع األذاف كتثنيتػػو ٥تصصػػة ابألحاديػػث الػػيت ذكػػرت فيهػػا كلمػػة التوحيػػد مػػرة كاحػػدة  
 كحديث عبد هللا بن زيد .

قىامىةى )  : عػدـ اسػتثناء التكبػَت يف اإلقامػة فإنػو يثػٌت كمػا يف حػديث عبػد هللا بػن زيػد، كلكقد استشأم أييت هبا كتران .  ( كىييوتًرى اىإٍلً
 : أبنو كتر ابلنسبة إُف تكبَت األذاف ، فإف التكبَت يف أكؿ األذاف أربع . كأجيب

قىامىةى )    يعٍت إال لفظ : قد قامت الصبلة ، فإنو ال يوترىا بل يثنيها .:  ( ًإاله اىإٍلً
 ؿ .. ( من الذم أمره ؟قوؿ أنس ) أًمرى بال 

 ، كيدؿ لذلك : الذم أمره الرسوؿ 
الن  أىمىرى اىلنَِّبُّ ركاية النسائي ) -أ  ... ( .ًببلى

 أف ىذه الصيرة ) أمر ، أمرّن ، هنينا ( ٢تا حكم الرفع .-ب
: ُت، كشػذ بعضػهم فقػاؿكٚتيػع اػدثىػذا ىػو الصػواب الػذم عليػو ٚتهػور العلمػاء مػن الفقهػاء كأصػحاب األصػوؿ :  قاؿ النوكم

، كىػذا خطػػأ ، كالصػواب أنػو مرفػػوع ، ألف إطػبلؽ ذلػػك  ىػذا اللفػظ كشػػبهو موقػوؼ الحتمػاؿ أف يكػػوف اآلمػر غػػَت رسػوؿ هللا 
 .فظ قوؿ الصحاَب : أمرّن بكذا كهنينا عن كذا ل، كمثل ىذا ال ينصرؼ إُف صاحب األمر كالنهي ، كىو رسوؿ هللا 

 كم عدد ألفاظ اإلقامة ؟ 
 تلف العلماء على أقواؿ :اخ

 ] ما عدا التكبَت يف أك٢تا كآخرىا كقوؿ : قد قامت الصبلة ، فهي مثٌت [ . إحدل عشرة ٚتلة (أف عدد ألفاظ اإلقامة )  القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .
ػرى بىًعيػدو ، مثيَّ ، قىػاؿى : كىتػىقيػوؿي : ًإذىا أىقىٍمػتى الصَّػبلىةى ، اَّللَّي مثيَّ اٍستىٍأخىرى عىػٍتًٌ غى ٟتديث عبد هللا بن زيد يف رؤَي األذاف كفيو ) ... -أ يػٍ

صَّػبلىةي لصَّبلىًة ، حىيَّ عىلىى اٍلفىبلىًح ، قىٍد قىامىًت الأىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري ، أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي ، أىٍشهىدي أىفَّ ٤تيىمَّدنا رىسيوؿي هللًا ، حىيَّ عىلىى ا
 ... (  ، قىٍد قىامىًت الصَّبلىةي ، اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري ، الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي 

قىامىةى  )ٟتديث الباب  -ب ؿه أىٍف يىٍشفىعى اىآٍلذىافى، كىييوتًرى اىإٍلً   ( .... أيًمرى ًببلى
قىامىةى فقولو )   يثٍت ٓتبلؼ األذاف . معناه : أييت هبا كتران كال(  كىييوتًرى اىإٍلً

 ] التكبَت يف أك٢تا أربعان ، كبقية ألفاظها مثٌت ما عدا : ال إلو إال هللا [ .) سبع عشرة ٚتلة ( : أف عدد ألفاظها القوؿ الثاين 

 كىذا قوؿ اٟتنفية .



 ِِٓ 

قىامىةى سىٍبعى عىٍشرىةى   اأٍلىذىافى ًتٍسعى عىٍشرىةى كىًلمىةن  عىلَّمىًٍت رىسيوؿي اَّللًَّ ) عن أىَب ٤تىٍذيكرىةى قىاؿى  اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي : كىًلمىةن ، كىاإٍلً
٤تيىمَّدنا رىسيوؿي اَّللًَّ ، حىيَّ عىلىى  وؿي اَّللًَّ ، أىٍشهىدي أىفَّ أىٍكبػىري ، أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي ، أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي ، أىٍشهىدي أىفَّ ٤تيىمَّدنا رىسي 

ةي ، قىٍد قىامىتٍ  ًح ، قىٍد قىامىٍت الصَّبلى ًح ، حىيَّ عىلىى اٍلفىبلى ًة ، حىيَّ عىلىى اٍلفىبلى ًة ، حىيَّ عىلىى الصَّبلى ةي ، اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػى الصَّبلى ري  الصَّبلى
 داكد . ( ركاه أبو ، الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّ 

 ] كلها مفردة ما عدا التكبَت يف أك٢تا كآخرىا [ .( .  َُأف عدد ألفاظها )  القوؿ الثالث :
 ىذا مذىب مالك .
قىامى ٟتديث الباب )...   ة ... ( .كىييوتًرى اىإٍلً

 فاٟتديث صرح أبف اإلقامة كتر ، فدؿ على أف قوؿ ) قد قامت الصبلة ( يكوف مفردان .
للحػػديث ركاَيت أخػػرل صػػحيحة اشػػتملت علػػى زَيدة كىػػي قولػػو ) إال اإلقامػػة ( كىػػذا يػػدؿ علػػى أهنػػا  كاٞتػػواب عػػن ىػػذا : أبف

 مستثناة من اإليتار لكوهنا تثٌت .
،  يهمػػا ٤تمػػوؿ علػػى اإلابحػػة كالتخيػػَت، كأف االخػػتبلؼ فالقػػوؿ األكؿ كالثػػآف كبل٫تػػا صػػحيحأف يقػػاؿ أبف  –كهللا أعلػػم  – كالػػراجح

 رجح ىذا القوؿ ابن تيمية ، كابن القيم ، كالصنعآف ، كالشوكآف .ك كاالختبلؼ يف الًتجيع 
 . ما اٟتكمة من إفراد اإلقامة كتثنية األذاف 
، ك٢تػػذا قػػاؿ العلمػػاء : تكرارىػػا إُفللحاضػػرين، فػػبل حاجػػة ، كاإلقامػػة ، فيكػػرر ليكػػوف أبلػػغ يف إعبلمهػػمُتألف األذاف إلعػػبلـ الرػػائب 

 ] قالو النوكم [ .يف األذاف . يكوف رفع الصوت يف اإلقامة دكنو 
كمػن مثىَّ اسػتحب أف يكػػوف األذاف يف مكػاف عػاؿ ٓتػبلؼ اإلقامػة ، كأف يكػوف الصػوت يف األذاف أرفػػع :  قػاؿ اٟتػافظ ابػن حجػر

 .منو يف اإلقامة ، كأف يكوف األذاف مرتبلن كاإلقامة مسرعة 
 ة ( ؟ما اٟتكمة من تكرار لفظ اإلقامة ) قد قامت الصال 
 ] قالو النوكم [ .. رر لفظ اإلقامة خاصة ألنو مقصود اإلقامة إ٪تا ك 
 ىل السنة أف يقرف يف األذاف بُت التكبَت بنفىس كاحد ، أـ يقوؿ كل ٚتلة لوحدىا ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 : السنة أف يقرف بُت التكبَتتُت ، فيصل كل تكبَتتُت بصوت كاحد كبنفس كاحد . القوؿ األكؿ

 كرجحو األلبآف .ذا قوؿ اٟتنفية الشافعية كى
ؿه أىٍف يىٍشفىعى اىآٍلذىافى  ٟتديث الباب )  ... ( . أيًمرى ًببلى

ٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري . مثيَّ ًإذىا قىاؿى اٍلميؤىذًٌفي اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري . فػىقىاؿى أىحىديكيٍم اَّللَّي أى )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ : ا٠تٍىطَّاب قىاؿى   ٍبن عيمىركٟتديث 
مَّدان رىسيوؿي اَّللًَّ . قىاؿى أىٍشهىدي أىفَّ ٤تيىمَّدان رىسيوؿي اَّللًَّ . مثيَّ قىاؿى أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي . قىاؿى أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي مثيَّ قىاؿى أىٍشهىدي أىفَّ ٤تيى 

عىلىى اٍلفىبلىًح . قىاؿى الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ . مثيَّ قىاؿى اَّللَّي  يَّ الصَّبلىًة . قىاؿى الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ . مثيَّ قىاؿى حى عىلىى  يَّ قىاؿى حى 
 ركاه مسلم  ة (.دىخىلى اٞتٍىنَّ  ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي . قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي . ًمٍن قػىٍلًبوً أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري . قىاؿى اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري . مثيَّ قىاؿى الى 

 فهذا ظاىره أف ا١تؤذف ٬تمع بُت كل تكبَتتُت ، كأف السامع ٬تيبو كذلك .
 : السنة أف يقف ا١تؤذف على كل تكبَتة كيؤديها بنػىفىس كاحد . القوؿ الثاين

 بلة .ىذا مذىب اٟتنا
 .قاؿ لببلؿ ) إذا أذنت فًتسل كإذا أقمت فاحدر ( ركاه الًتمذم كىو ضعيف  ٟتديث جابر . أف رسوؿ هللا -أ
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 إف الًتسل ىو التأٓف كالتمهل ، كىذا ال يكوف إال ابلوقف بعد هناية كل ٚتلة . كجو الداللة : قالوا :
ك ر ، هللا أك ر ، هللا أك ر ن ىو بنفسو فقاؿ قل : هللا أك ر ، هللا أالتأذي كٟتديث أَب ٤تذكرة قاؿ ) ألقىى علٌي رسوؿ هللا -ب
 كد .اب( ركاه أبو د ...

 : هللا أعلم . كالراجح

فىةى  -ُِٖ يػٍ :  كىعىٍن أىِب جيحى ًإٍصبػىعىاهي يف أيذينػىٍيًو  )قىاؿى الن يػيؤىذًٌفي كىأىتػىتػىبهعي فىاهي، ىىاىينىا كىىىاىينىا، كى ًٍمًذمُّ رىكى  (رىأىٍيتي ًبالى اهي أىٍٛتىدي، كىاىلًتًٌ
 .كىصىحهحىوي 

 .كىاًلٍبًن مىاجىٍو: كىجىعىلى ًإٍصبػىعىٍيًو يف أيذينػىٍيًو 
ٍ يىٍستىًدٍر  )كىأًلىِب دىاكيدى:  ًيننا كىًِشىاالن كىملى ًة " ٯتى  . (لىوىل عينػيقىوي، لىمها بػىلىغى "حىيه عىلىى اىلصهالى

 .كىأىٍصًلًو يف اىلصهًحيحىٍُتً 
------------------ 

الن يػيؤىذًٌفي )    ّنزؿ يف األبطح ٔتكة كما يف الركاَيت األخرل . ( كاف ذلك يف حجة الوداع ، كالنِب  رىأىٍيتي ًبالى
 أم : أًتبع ببصرم فمو ٯتينان كمشاالن .(  كىأىتػىتػىبهعي فىاهي، ىىاىينىا كىىىاىينىا) 
  اذكر نصو ؟ -ٛتو هللا ر  –أصل اٟتديث يف الصحيحُت كما ذكر ا١تصنف 

فىةى قىاؿى عن  يػٍ ئًلو  -قىاؿى  -قػيبَّةو لىوي ٛتىٍرىاءى ًمٍن أىدىـو  ٔتىكَّةى كىىيوى اًبألىٍبطىًح يف   أىتػىٍيتي النَِّبَّ ) أىىًب جيحى فىخىرىجى ًببلىؿه ًبوىضيوئًًو فىًمٍن ّنى
ًضحو  اقػىٍيًو  رىاءي كىأىٌٓفً عىلىٍيًو حيلَّةه ٛتىٍ   فىخىرىجى النَِّبُّ  -قىاؿى  -كىّنى فىجىعىٍلتي  -قىاؿى  -فػىتػىوىضَّأى كىأىذَّفى ًببلىؿه  -قىاؿى  -أىٍنظيري ًإُفى بػىيىاًض سى

ًينان كىمًشىاالن  -أىتػىتػىبَّعي فىاهي ىىا ىينىا كىىىا ىينىا  ـى مثيَّ ريكً  -قىاؿى  -عىلىى اٍلفىبلىًح  يَّ عىلىى الصَّبلىًة حى  يَّ يػىقيوؿي حى  -يػىقيوؿي ٯتى زىٍت لىوي عىنػىزىةه فػىتػىقىدَّ
ٍنىع مثيَّ صىلَّى اٍلعىٍصرى رىٍكعىتػىٍُتً  ٍيًو اٟتًٍمىاري كىاٍلكىٍلبي الى ٯتي (   مثيَّ َفٍى يػىزىٍؿ ييصىلًٌى رىٍكعىتػىٍُتً حىىتَّ رىجىعى ًإُفى اٍلمىًدينىةً فىصىلَّى الظٍُّهرى رىٍكعىتػىٍُتً ٯتىيرُّ بػىٍُتٍ يىدى

 كال كضع اإلصبع يف األذنُت . كليس فيهما ذكر الدكراف
ًئلو ( قاؿ النوكم : ىو ا١توضع ا١تعركؼ على ابب مكة . )  كىىيوى اًبألىٍبطىحً )  ًضحو ( أم : آخذ من ذلك الوضوء ) فىًمٍن ّنى ( أم  كىّنى

 : متمسح ٔتا أصابو من يد صاحبو .
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ة عند الًتمذم كابن ماجو .د، كإ٪تا ىذه الزَي ُت يف األذنصبعُتتقدـ يف الصحيحُت دكف ذكر كضع األاٟتديث كما 
كال عن أصحابو ،  عن رسوؿ هللا ف حاؿ األذاف ، فبل أعلم فيو شيئان اثبتان : أما جعل اإلصبعُت يف األذا قاؿ الشيخ الطريفي

 ) انتهى ( . رجب يف الفتح . أصبعيو يف أذنيو حاؿ األذاف ، كما حكاه ابن كأكثر العلماء على أنو مستحب للمؤذف أف يضع
اللفظة  إف صٌح ا٠ت ر فإف ىذه ابب إدخاؿ اإلصبعُت يف األذنُت عند األذافك٦تن ضعف ذلك من األئمة ابن خزٯتة فقاؿ : 

 اة .لست أحفظها إال عن حجاج بن أرط
ن دكف ذكر كضع األصبعُت يف كلك فالركاة الذين رككا اٟتديث عن سفياف الثورم عن عوف عن أَب جحيفة بذكر ىيئة أذاف ببلؿ

بن يوسف بن كاقد، كإسحاؽ بن يوسف األزرؽ، كقيس بن الربيع،  الرٛتن بن مهدم، كدمحم األذنُت: ككيع بن اٞتراح، كعبد
 .حفص كاٟتسُت بن

ء كضع األصبعُت يف األذنُت ، كمؤمل: صدكؽ سي الرزاؽ الصنعآف كمؤمل بن إٝتاعيل فركَيه عن سفياف بذكر كخالفهم عبد
 اٟتفظ .

  ةً : لىوىل عينػيقىوي، لىمها بػىلىغى بركاية أِب داكد ) -رٛتو هللا  –١تاذا أتى ا١تؤلف ًينن ، حىيه عىلىى اىلصهالى ٍ يىٍستىًدرٍ ٯتى  ( ؟ا كىًِشىاالن كىملى
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 : لعدة أمور -رٛتو هللا  –ذكرىا ا١تصنف 
  كالشماؿ .ىنا ( كىو اليمُت ىنا ىا ألهنا بٌينت ا١تراد من قولو ) ىا أكالن :
 ) حي على الصبلة ، حي على الفبلح ( . يكألهنا بٌينت موضع االلتفات كى اثنيان :
 : ككذلك بٌينت أف االلتفات يكوف ابلرأس فقط لقولو ) لول عنقو ( .اثلثان 
 ما حكم االلتفات يف اٟتيعلتُت ٯتينان كِشاالن ؟ 

 سنة ، كىو مقيد يف اٟتيعلتُت .
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء . -ة أَب جحيف –ٟتديث الباب 

 ابب ا٨تراؼ ا١تؤذف عند قولو : حي على الصبلة ، حي على الفبلح بفمو ال ببدنو كلو . فقاؿ :كقد بوب لو ابن خزٯتة 
  اتفق ٚتهور الفقهاء كالقائلوف بسنية االلتفات يف اٟتيعلتُت على أف ا١تؤذف إذا التفت يف اٟتيعلتُت ٬تعل كجهو ٯتينان

 ، كاختلفوا يف كيفية ذلك على صيغتُت اذكر٫تا ؟كِشاالن 
 : أنو يقوؿ ) حي على الصبلة ( مرتُت عن ٯتينو ، مث يقوؿ عن يساره مرتُت ) حي على الفبلح ( . األكىل

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ] شرح مسلم [ .قاؿ النوكم : إنو قوؿ اٞتمهور ، كىو األصح عند الشافعية .  

 ] شرح العمدة [ .إنو األقرب عندم . كقاؿ ابن دقيق العيد : 
ًينان كىمًشى ىذه الصيرة أقرب إُف لفظ اٟتديث لقولو ) ك   ( . عىلىى اٍلفىبلىحً  يَّ بلىًة حى ػى عىلىى الصٌ  يَّ يػىقيوؿي حى  االن ػيػىقيوؿي ٯتى

رة عػن ٯتينػو ، مث مػرة عػن : يقوؿ عن ٯتينو ) حي على الصبلة ( مرة ، مث مرة عن يساره ، مث يقوؿ ) حي علػى الفػبلح ( مػ الثانية
 يساره .

 : ليكوف لكل جهة نصيب منهما . قالوا 
 كاألمر يف ذلك كاسع ، كا١تعموؿ بو اآلف ىو األكؿ .

 ىل يلتفت اآلف مع كجود مكربات الصوت ؟ 
 .ال يلتفت ، كرجحو الشيخ ابن عثيمُت  قيل :

 و التفت ا٩تفض الصوت .ألف اٟتكمة من االلتفات إببلغ ا١تدعوين ، كمع ا١تكرفوف رٔتا ل 
، أنو ال يلتفت ٯتينان كال مشاالن، ال يف حػي علػى الصػبلة فالذم أرل يف مسألة مك ر الصوت اآلفقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا: 

اعػة كال يف حي على الفبلح ، كيكوف االلتفات اآلف ابلنسبة للسماعات ، فينبري أنو ٬تعػل مػثبلن يف ا١تنػارة ٝتاعػة علػى اليمػُت كٝت
 ) لقاء الباب ا١تفتوح ( .ؿ .   على الشما

 يلتفت . كقيل :
 كىذا قوؿ من يقوؿ : إف االلتفات سنة يف األذاف مطلقان .

 كألنو رٔتا يكوف ىناؾ مقاصد أخرل غَت التبليغ .
 ما حكم كضع اإلصبعُت يف األذف يف األذاف ؟ 

 يسن ذلك ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 .و العمل عند أىل العلم يستحبوف أف ييدخل ا١تؤذف إصبعيو يف أذنيو يف األذاف قاؿ الًتمذم : كعلي

كقاؿ ابن قدامة : ا١تشهور عن أٛتد أنو ٬تعل إصبعو يف أذنيو ، كعليػو العمػل عنػد أىػل العلػم ، يسػتحبوف أف ٬تعػل ا١تػؤذف إصػبعيو 
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 يف أذنيو .
أذنيو ، كىذا متفق عليو ، كنقلو ااملي يف اجملموع عن عامة أىل السنة أف ٬تعل أصبعيو يف صماخي كقاؿ النوكم رٛتو هللا : 

 العلم . 
 قاؿ أصحابنا: كفيو فائدة أخرل ، كىي أنو رٔتا َف يسمع إنساف صوتو لصمم أك بعد أك غَت٫تا ، فيستدؿ أبصبعيو على أذانو . 

 فإف كاف يف إحدل يديو علة ٘تنعو من ذلك ، جعل األصبع األخرل يف صماخو . 
 ) اجملموع ( .ه . بو الركَيٓف يف اٟتلية كغَت  كال يستحب كضع األصبع يف األذف يف اإلقامة ، صرح

 كىذا عند الًتمذم كابن ماجو ... ( كىأىتػىتػىبَّعي فىاهي، ىىاىينىا كىىىاىينىا، كىًإٍصبػىعىاهي يف أيذينػىٍيًو ٟتديث الباب ) 
 ما اٟتكمة من جعل اإلصبعُت يف األذنُت ؟ 

 علماء : يف ذلك فائدًتف :قاؿ ال
 : أنو قد يكوف أرفع لصوتو . أحد٫تا
 : أنو عبلمة للمؤذف ليعرؼ من رآه على بػيٍعد أك كاف بو صمم أنو يؤذف . اثنيهما
 ما ا١تراد ابإلصبع ؟ 

 ن األ٪تلة .َف يرد تعيُت اإلصبع اليت يستحب كضعها ، كقد جـز النوكم أهنا ا١تسبحة كإطبلؽ األصابع ٣تاز ع: قاؿ ابن حجر 
 ت بسائر : ىو أف يلتف]ا١تقصود ابالستدارة؟  اذكر٫تا اختلف العلماء ىل للمؤذف أف يدكر حاؿ األذاف أـ ال ؟ على قولُت

 .[ بدنو فيزيل قدميو كيتحرؾ
 : أنو ال يدكر إال أف يكوف على منارة . القوؿ األكؿ

 كىو قوؿ اٟتنفية كا١تالكية .
و ... ( كيف إسناده اٟتجػاج فاستػدار يف أذان ة عند أٛتد كابن ماجو ) ... فخرج ببلؿ فأذفػيفجاء يف ركاية يف حديث أَب جح-أ

 بن أرطاة كىو ضعيف .
 كألف االستدارة أبلغ يف اإلعبلـ ، كقد ال ٭تصل اإلعبلـ بدكهنا إذا كانت ا١تنارة غَت متسعة .-ب

 : أنو ال يدكر مطلقان . القوؿ الثاين
 كىو مذىب الشافعي .

ًيننا كىمًشىاالن كىَفٍى يىٍستىًدٍر اية أَب داكد )... لرك  ًة " ٯتى  ( .لىوىل عينػيقىوي، لىمَّا بػىلىغى "حىيَّ عىلىى اىلصَّبلى
٭تمل ما كرد من االسػتدارة ) فاسػتدار ( علػى اسػتدارة الػرأس ، أم : االلتفػات ، ك كىذا القوؿ ىو الصحيح كأنو ال يدكر مطلقان ، 

 رة اٞتسد .استدا ًٍتى عى كمن نفاىا 
 .رىكىاهي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى  (أىٍعجىبىوي صىٍوتيوي، فػىعىلهمىوي اىآٍلذىافى  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن أىِب ٤تىٍذيكرىةى  -ُّٖ

---------- 
 ما حكم أف يكوف ا١تؤذف حسن الصوت ؟ 

 يسن أف يكوف حسن الصوت .
 لؤلذاف لكونو حسن الصوت .اختار أاب ٤تذكرة  أف النِب  حيثٟتديث الباب ، -أ

ػػاءى اَّللَّي ، فػىقيػػٍم مىػػعى بًػػبلىؿو فىػػأىٍلًق عىلىٍيػػًو مىػػا رىأىيٍػػتى ، )  –ن زيػػد بػػيف حػػديث عبػػد هللا  -  كلقولػػو -ب ػػقّّ ًإٍف شى ػػا لىػػريٍؤَيى حى فػىقىػػاؿى : ًإنػَّهى
 ( .... فػىقيٍمتي مىعى ًببلىؿو  فىًإنهوي أىٍندىل صىٍوًتن ًمٍنكى فػىٍليػيؤىذًٌٍف ًبًو ، 
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 : أحسن كأعذب . كقيلمعناه : أرفع كأعلى ،  قيل
 كألف حسن الصوت يكوف أرؽ لسامعو فيميلوف إُف اإلجابة .-ج
 اذكر بعض الصفات األخرل اليت تستحب أف تكوف يف ا١تؤذف ؟ 

 : أف يكوف أمينان . منها
 كىذا كاجب .

 لسابق ( .من اكخاصة يف الز الوقت ، كأمُت على عورات الناس ) ألنو أمُت على 
 : أف يكوف بصَتان . كمنها

 كىذا مستحب ، كىو أكُف من األعمى ، ألنو أعلم بدخوؿ الوقت .
 ٮت ره ابلوقت . وز أذاف األعمى إذا كاف عنده منلكن ىذا غَت كاجب ، بل ىو مستحب ، كأنو ٬ت

 كىو أعمى . ألف عبد هللا بن أـ مكتـو كاف يؤذف للنِب -أ
 وت األعمى .كألف اإلعبلـ ٭تصل بص-ب
 كألنو ابإلمكاف الوقوؼ على ا١تواقيت من قبل غَته ٦تن يثق بو .-ج

: ة . كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن ٝتىيرى  -ُْٖ رى مىرهةو كىالى مىرهتػىٍُتً، ًبغىٍَتً أىذىافو كىالى  صىلهٍيتي مىعى اىلنهيبًٌ )قىاؿى ٍيًن، غىيػٍ   رىكىاهي ميٍسًلمه  .(ًإقىامىةو اىٍلًعيدى
ريهي كى٨تىٍ  -ُٖٓ  .ويهي يف اىٍلميتػهفىًق: عىٍن ًاٍبًن عىبهاسو كىغىيػٍ

-------------- 
رى مىرهةو كىالى مىرهتػىٍُتً )    التحديد اب١ترة كا١ترتُت غَت مراد ، كإ٪تا ا١تراد أف ذلك كثَت . ( غىيػٍ
 ما حكم األذاف لصالة العيد ؟ 

 ال يشرع ٢تا ال أذاف كال إقامة .
  خبلؼ بُت فقهاء األمصار يف أنو ال أذاف كال إقامة يف العيدين كال يف شيء من الصلوات ا١تسنوّنت .قاؿ ابن عبد ال ر : ال
 إذا انتهى إُف ا١تصلى أخذ يف الصبلة برَت أذاف كال إقامة . كقاؿ ابن القيم : كاف 

 ما الدليل على أنو ال يشرع ٢تا أذاف كال إقامة ؟ 
 عيد عدة مرات .َف يفعلو مع أنو صلى ال ألف النِب 

 كما يف حديث الباب .  -أ
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ قىاؿى كٟتديث  -ب أى اًبلصَّبلىًة قػىٍبلى ا٠تٍيٍطبىػًة ًبرىػٍَتً أىذىافو كىالى ًإقىامىػةو  شىًهٍدتي مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) جى الصَّبلىةى يػىٍوـى اٍلًعيًد فػىبىدى

ـى ميتػىوىكًٌئان عىلىى ًببلىؿو   ... ( متفق عليو . مثيَّ قىا
 إذا ترؾ الشيء مع كجود سببو كاف ذلك دليبلن على عدـ مشركعيتو. قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : كالنِب 

 . ( شيئان ، فإحداث شيء لو يعت ر بدعة كَف يىٍشرىع فيو النِب  كالقاعدة األصولية ) كل شيء كجد سببو يف عهد النِب 
 وؿ الوقت ، ككقت العيد ٤تدد معلـو .كألف الررض من األذاف اإلعبلـ بدخ-ج
 ىل يشرع أف ينادل للعيد بػ) الصالة جامعة ( كالكسوؼ ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت : 

 : أنو يستحب أف ينادل ٢تا بذلك . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .
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 قياس صبلة العيد على صبلة الكسوؼ .كدليلهم : 
 نو ال يستحب .: أ القوؿ الثاين

 الراجح . كىذا القوؿ ىو، كىذا مذىب ا١تالكية 
 ] القاعدة السابقة [  .ذلك مع إمكاف فعلو يدؿ على أنو غَت مستحب ، فًتؾ النِب َف يفعل، كلو كاف سنة لفعلو ألف النِب 

ة ، كال قػػوؿ : الصػػبلة جامعػػة ، إذا انتهػػى إُف ا١تصػػلى يف صػػبلة العيػػد صػػلى مػػن غػػَت أذاف كال إقامػػ ككػػاف  :  قػػاؿ ابػػن القػػيم
 .فالسنة أف ال يفعل شيء من ذلك 

 : لوجهُتكقياس العيد على الكسوؼ ال يصح ، 
 : أف الكسوؼ يقع برتة ، خصوصان يف الزمن األكؿ .الوجو األكؿ 
 ينادم ٢تا . : أف العيد َف يكن النِب  الوجو الثاين

  القاعدة السابقة ؟على اذكر بعض األمثلة 
يسػػن عنػػد الػػذىاب لصػػبلة العيػػد الػػذىاب مػػن طريػػق كالرجػػوع مػػن طريػػق آخػػر ، فػػذىب بعػػض العلمػػاء كقػػالوا : يسػػتحب   مثػػاؿ :

 كذلك يف الذىاب للجمعة ، لكن ىذا ضعيف .
ق ، فػػدؿ ذلػػك علػػى عػػدـ صػػلوات ا٠تمػػس كال ٮتػػالف الطريػػلكػػاف أييت إُف اٞتمعػػة كَف ٮتػػالف الطريػػق ، ككػػاف أييت ل  ألف النػػِب 

 الشيء مع كجود سببو يكوف تركو سنة ، كالتعبد بو غَت مشركع ( . ، ) فًتؾ النِب  مشركعية لك
ًة  ،كىعىٍن أىِب قػىتىػادىةه يف اىٟتٍىػًديًث اىلطهوًيػًل  -ُٖٔ ، فىصىػلهى رىسيػوؿي اىَّللًه  )يف نػىػٍومهٍم عىػٍن اىلصهػالى ؿه ػافى يىٍصػنىعي    ُثيه أىذهفى بًػالى ػا كى كىمى

 .رىكىاهي ميٍسًلمه  ( .كيله يػىٍوـو 
----------- 
  جو الشاىد منو ؟اٟتديث لو قصة طويلة اذكر ك 

اةى فىصىنىعى كىمىا كىافى يىٍصنىعي   رىٍكعىتػىٍُتً  مثيَّ أىذَّفى ًببلىؿه اًبلصَّبلىًة فىصىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ اٟتديث كفيو : ... ) ...عن أَب قتادة  مثيَّ صىلَّى اٍلرىدى
نىا مىعىوي  كىرىًكبى رىسيوؿي اَّللًَّ  -اؿى قى  -كيلَّ يػىٍوـو   فىجىعىلى بػىٍعضينىا يػىٍهًمسي ًإُفى بػىٍعضو مىا كىفَّارىةي مىا صىنػىٍعنىا بًتػىٍفرًيًطنىا يًف  -قىاؿى  -كىرىًكبػٍ

ءى يتػىٍفرًيطه ًإ٪تَّىا التػٍَّفرًيطي عىلىى مىٍن َفٍى ييصىلًٌ الصَّبلىةى حىىتَّ ٬تىً  النػٍَّوـً  أىمىا ًإنَّوي لىٍيسى يف : مثيَّ قىاؿى « . أيٍسوىةه  أىمىا لىكيٍم يفَّ » صىبلىتًنىا مثيَّ قىاؿى 
 ( . ...كىٍقتي الصَّبلىًة األيٍخرىل 

 ما حكم األذاف للصلوات ا١تقضية ؟ 
 كىذا مذىب اٟتنفية كاٟتنابلة .أنو يستحب ٢تا األذاف ،  اختلف العلماء يف ذلك ، كالصحيح

 أذف . ف النِب ٟتديث الباب ، حيث أ-أ
 ) فإذا حضرت الصبلة فليؤذف لكم أحدكم ..... ( كىذا يشمل حضورىا يف الوقت ، كحضورىا بعد الوقت . كلقولو -ب
 كألف األذاف من سنن الصبلة ا١تفركضة ، فاستول حالو يف الوقت كغَته كاإلقامة .-ج

َف يػؤذف فيػو كالصػحراء ، أمػا إذا كػانوا يف البلػد فيكتفىػى أبذاف كىذا إذا كاف مػن فػاتتهم الصػبلة حػىت خػرج كقتهػا يف مكػاف تنبيو : 
 البلد ، ألنو حصلت بو الكفاية .

  ما حكم قضاء الصالة إذا فاتت بنـو أك نسياف ؟ 
 .٬تب قضاء الصبلة إذا فاتت بنـو أك نسياف 

 )  من ّنـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا ( . لقولو  -أ
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 ) ففيها دليل قوِف كفعلي ( .صبلة الفجر ١تا ّنـ عنها يف السفر . قضى كألف النِب  -ب

 ىل يشرع قضاء النوافل إذا فاتت نسياانن ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 يشرع قضاء ٚتيع النوافل . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كاختيار ابن تيمية .
 كركعيت الظهر ىي اليت تقضى فقط .أف راتبة الفجر ،  القوؿ الثاين :

 كىو قوؿ عند اٟتنابلة .
 أف راتبة الفجر تقضى فقط . القوؿ الثالث :

 قوؿ اٟتنفية كا١تالكية .كىذا 
 أهنا ال تقضى . القوؿ الرابع :

 أدلة القوؿ األكؿ :
 السابق ) من ّنـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا ( .لعمـو اٟتديث -أ

، فيشػػمل ىػػذا اللفػػظ السػػنىن الرَّكاتػػب فهػػي داخلػػة يف عمػػـو ىػػػذا ) صػػبلة (  لػػو أفَّ قو : كجػػو الداللػػة  نكػػرة فهػػي تقيػػد العمػػـو
 ئض .اٟتػػػػديث اآلًمػػػػر ابلقضػػػػاء، فػػػػإفَّ السػػػػنىن الرَّكاتػػػػب ٢تػػػػا كقػػػػت ٤تػػػػدَّد، فػػػػبل تسػػػػقيط بفػػػػوات ىػػػػذا الوقػػػػت إُف غػػػػَت بػػػػدىؿ كػػػػالفرا

ففي حديث أَب ىريرة ) ... قاؿ ففعلنا مث دعا اب١تاء فتوضأ مث سجد سػجدتُت صلى الراتبة مث صلى الفريضة ،  كألف النِب -ب
 . مث أقيمت الصبلة فصلى الرداة ( .

 كىذا القوؿ ىو الراجح ، لكن يشًتط أف تكوف النافلة فاتت لعذر .
 وات لعذر .اؤه، بشرط: أف يكوف الفقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : مىن فاتو شيء من ىذه الركاتب، فإنو ييسنُّ لو قض

 ىل يستحب التحوؿ من ا١تكاف الذم فاتتهم فيو الصالة . -
 نعم يستحب .

: ليأخذ كل رجل برأس راحلتو فإف ىذا منزؿ حضرّن فيو الشيطاف ، قاؿ  فقاؿ النِب  الطويل كفيو ) ... ٟتديث أَب ىريرة
 ة ( .ففعلنا مث دعا اب١تاء فتوضأ مث سجد سجدتُت . مث أقيمت الصبلة فصلى الردا

  ١تاذا أمر النيب  ابالرٖتاؿ من ا١تكاف ؟ 

 : ألنو كقت كراىة ، كىذا ضعيف . قيل
) أمر ابالرٖتاؿ كقاؿ : فإف ىذا منزؿ حضرّن فيو  ففي حديث أَب ىريرة  أف السبب ما بينتو الركاَيت األخرل :كالصحيح 

 الشيطاف ( .
 ذم أصابتكم فيو الرفلة ( .) ٖتولوا عن مكانكم ال كألَب داكد من حديث ابن مسعود 

 كأيضان يف اٟتديث أهنم َف يستيقظوا حىت كجدكا حر الشمس :
 : ) حىت ضربتهم الشمس ( كذلك ال يكوف إال بعد أف يذىب كقت الكراىة . ففي حديث أَب ىريرة 

اعس يف ٝتاع ا٠تطبة يـو يؤخذ منو أف من حصلت لو غفلة يف مكاف استحب لو التحوؿ عنو ، كمنو أمر الن قاؿ بعض العلماء :
 اٞتمعة ابلتحوؿ من مكانو إُف مكاف آخر .

 ىل القضاء ٭تكي األداء ؟ 



 ِٓٗ 

 نعم ، القضاء ٭تكي األداء .) فالفائتة تقضى على صفتها ( .
 . ركاه مسلمففي حديث الباب قاؿ ) فصلى الرداة فصنع كما يصنع كل يـو (.

 ذكرىا ( فقولو ) فليصلها ( يشمل فعل الصبلة ككيفيتها . ) من ّنـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا كلقولو 
 فإذا قضى صبلة الليل يف النهار جهر هبا ابلقراءة ، كإذا قضى صبلة هنار يف ليل أسر فيها ابلقراءة .

 ا .تىة كىًصفىًة أىدىائًهى ئً ٍولو : ) كىمىا كىافى يىٍصنىع كيٌل يػىٍوـ ( ًفيًو : ًإشىارىة ًإُفى أىفَّ ًصفىة قىضىاء اٍلفىاقػى  قاؿ النوكم : 
  ؟ كنومو ملسو هيلع هللا ىلص عن صالة الصبح ( تناـ عينام كال يناـ قليب) اٞتمع بُت حديث ما 

 : أف ما حصل يف حديث الباب ، إ٪تا ىو أبمر هللا ليشرع ألمتو . قيل
 . عبد ال ركىذا اختيار ابن 

 -شك ادث-إٓف ألنسى أليسن"  ) كيف حديث آخر(  أنسى كما تنسوفإٓف )  كإ٪تا ىو من ابب قولو قاؿ رٛتو هللا : ...  
ان النائم كإف كاف القلم عنو مرفوع ، كإف ككاف نومو يف سفره ذلك ليقع بيانو يف أف الناسي ال يسقط عنو من الصبلة ما فرض عليو

العمل أكؿ عن كقت الصبلة فأراه كقوال، كما سكت عن السائل  غَت ساقطة عنو، كليس منو ذلك عمبلن فإف فرض الصبلة  ،
كما يقع منو   ليقع البياف منو عمبلن م ( خذكا عٍت مناسكك)  كقاؿ يف حجتو(  صلوا كما رأيتموٓف أصلي)  كقتها كآخره كما قاؿ

 كأنزلنا إليك الذكر لتبُت ما نزؿ إليهم(. و ) طبا لو صلوات هللا كسبلمو علي، قاؿ هللا عز كجل ٥تا قوالن 
، عيٍت تناماف كال يناـ قلِب إف : عن صبلة الصبح حىت طلعت الشمس، مع قولو  فاف قيل كيف ّنـ النِب :  كقاؿ النوكم

 : فجوابو من كجهُت
أصحهما كأشهر٫تا : أنو ال منافاة بينهما؛ ألف القلب إ٪تا يدرؾ اٟتسيات ا١تتعلقة بو كاٟتدث كاألَف ك٨تو٫تا، كال يدرؾ طلوع 

 ابلعُت كإ٪تا يدرؾ ذلك ابلعُت، كالعُت ّنئمة كإف كاف القلب يقظافالفجر كغَته ٦تا يتعلق 
كالثآف: أنو كاف لو حاالف، أحد٫تا يناـ فيو القلب كصادؼ ىذا ا١توضع، كالثآف ال يناـ كىذا ىو الرالب من أحوالو كىذا  

 .   ) شرح مسلم ( . التأكيل ضعيف كالصحيح ا١تعتمد ىو األكؿ
 ة من اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العام 
o . مشركعية اٞتماعة يف الصبلة يف الفائتة 

اٞتماعةي إذا كانوا  -أم: يف ا١تقضيَّة  -قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كييستفاد من حديث أَب قتادة أيضان: أنو تيشرع فيها 
فإذا قىضىوىا فإهنم يصلُّوهنا ٚتاعة ، كىذا أيضان ٚتىٍعان ، ألف القضاء ٭تكي األداء ، فكما أهنم لو صلَّوىا يف الوقت صلَّوىا ٚتاعة ، 

 ة .أمر ببلالن فأذَّف مث صلَّى ركعيت الفجر ، مث صىلَّى هبم الفجرى ٚتاع جاءت بو السُّنَّة يف حديث أَب ىريرة ، فإف الرسوؿ 
o . تسمية صبلة الصبح ابلرداة 

ًإقىامىتػىٍُتً ػاءى، ِبًىذىافو كىاحً ػدىًلفىةى فىصىلهى هًبىا اىٍلمىٍغًربى كىاٍلًعشى أىتىى اىٍلميزٍ  أىفه اىلنهيبه  )كىلىوي عىٍن جىاًبرو  -ُٕٖ  ( .دو كى
ُٖٖ-  :  . (ٚتىىعى بػىٍُتى اىٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء إبًًقىامىةو كىاًحدىةو  )كىلىوي عىٍن ًاٍبًن عيمىرى

ةو  )زىادى أىبيو دىاكيدى:   . (ًلكيلًٌ صىالى
هيمىا  ) كىيف ًركىايىًة لىوي: ةو ًمنػٍ ٍ يػينىاًد يف كىاًحدى  ( .كىملى

--------- 
 اذكر ا٠تالؼ يف األذاف كاإلقامة للصالة اجملموعة ؟ 

 اختلف العلماء يف مسألة اإلقامة كاألذاف للصبلة اجملموعة : على أقواؿ :



 َِٔ 

 : أنو يؤذف أذاف كاحد كيقيم إقامتُت . القوؿ األكؿ
مذىب ابن حـز ، كاختاره ابن ا١تاجشوف من فقهاء ا١تالكية ، كاختاره الطحاكم اٟتنفػي ،  كىذا مذىب الشافعي يف القدٔف ، كىو

 كىو مذىب أَب ثور .
 ركاه مسلم .( كىًإقىامىتػىٍُتً أىتىى اىٍلميٍزدىلًفىةى فىصىلَّى هًبىا اىٍلمىٍرًربى كىاٍلًعشىاءى، أبًىذىافو كىاًحدو  أىفَّ اىلنَِّبَّ قاؿ )  -حديث جابر  –الباب ديث ٟت-أ

 . ، كأقاـ لكل صبلة منهما إقامةبعرفة أٌذف أذاف كاحد للظهر كالعصر ، فإف الركاية َف ٗتتلف أف النِب بعرفة فعل النِب -ب
 ة .ذاف كاحد كإقامتُت كما فعل بعرفكالصحيح أنو صبل٫تا أب :  قاؿ ابن القيم

 : أنو يؤذف مرة كاحدة كيقيم مرة كاحدة . القوؿ الثاين
 مذىب أَب حنيفة .  كىذا

 ( ركاه مسلم . ٚتىىعى بػىٍُتى اىٍلمىٍرًرًب كىاٍلًعشىاًء إبًًقىامىةو كىاًحدىةو قاؿ )  -حديث ابن عمر  –الباب ديث ٟت
 فحديث ابن عمر َف يذكر إال إقامة كاحدة ، كأما األذاف فيفهم من نصوص أخرل كحديث جابر كغَته .

 إقامتُت . : أنو يؤذف أذانُت كيقيم القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ اإلماـ مالك ، كىو اختيار اإلماـ البخارم . 

ر فػأذف ، مث أمػا ركعتػُت مث دعػا بعشػائو فتعشػى، مث صػلى بعػدىكأقػاـ فصػلى ا١ترػرب أمػر فػأذفلفػة أنو ١تػا أتػى مزدعن ابن مسعود ) 
 يفعلو ( ركاه البخارم .كاف   أف النِب صلى الفجر ... مث قاؿ آخر اٟتديث : ، مث كأقاـ كصلى العشاء ركعتُت

 من ىذه األقواؿ القوؿ األكؿ ، أنو يؤذف أذاف كاحد كإقامتُت . كالراجح
 ( ؟ ٚتىىعى بػىٍُتى اىٍلمىٍغًرًب كىاٍلًعشىاًء إبًًقىامىةو كىاًحدىةو  ما اٞتواب عن دليل أصحاب القوؿ الثاين ) 

 ٬تاب عنو :
الػركاة ترتػب عليػو تريػَت ا١تعػٌت ، كلػذلك جػاء يف ركايػة أَب داكد بعػد قولػو  أف قولػو ) إبقامػة كاحػدة ( فيػو اختصػار مػن بعػض أكالن :

 كىػػذه الػػزَيدة ) لكػػل صػػبلة ( تقلػػب ا١تعػػٌت قلبػػان ًتمػػان ، بػػدالن مػػن أف تكػػوف اإلقامػػة كاحػػدةة ( ،إبقامػػة كاحػػدة قػػاؿ : ) لكػػل صػػبل
ذم يف البخػارم ، كموافػق ٟتػديث أسػامة ، فيكوف حػديث ابػن عمػر ىػذا موافػق ٟتديثػو الػللصبلتُت أصبحت إقامة لكل صبلة ، 

 كحديث جابر .
لكػل كاحػدة  عمٍ جبػُت ا١ترػرب كالعشػاء بػػ ) ٚتػع النػِب  أف يقاؿ ابلًتجيح ، فنػرجح ركايػة ابػن عمػر األخػرل ، كىػي قولػو اثنيان :

 .منهما إقامة ( 

 ما اٞتواب عن دليل أصحاب القوؿ الثالث ) كىو فعل ابن مسعود ( ؟ 
 ٬تاب عنو :

، كأمػػا قولػػو يف ، كىػػذا ىػػو الصػػحيح أنػػو مػػن فعػػل ابػػن مسػػعود كاجتهػػاده ، كلػػيس مرفوعػػان إُف النػػِب أف ىػػذا موقػػوؼ عليػػو الن :أك 
 ( فليس مقصوده خصوص فعل األذانُت كإ٪تا مقصوده ٚتع الصبلتُت ا١تررب كالعشاء .كاف يفعلو  أف النِب آخر اٟتديث  )

ف ألنػو تعشػى بػُت ا١ترػرب كالعشػاء حيػث تنفػل ، مث دعػا ابلعشػاء ، مث أمػر رجػبلن فػأذف ألف أف يقػاؿ أف ابػن مسػعود إ٪تػا أذ: اثنيان 
ابػن مسػعود َف ٬تمػع بػُت الصػػبلتُت ابلصػورة ا١تعركفػة مػن تعاقبهػا ، بػػل  إف النػاس تفرقػوا إُف منػاز٢تم ليتعشػوا أيضػان ، فيقػػاؿ حينئػذو :

 ليس ألف ىذا األمر سنة يف خصوصو .فصل بينهما بفاصل ، فيكوف أذف من أجل الناس تفرقوا ، ك 
 
 



 ُِٔ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -َُٗ -ُٖٗ ، كىعىاًئشىةى قىاالى ، فىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىىته يػي  ) كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى الن يػيؤىذًٌفي ًبلىٍيلو نىاًدمى ًاٍبني أيٌـً ًإفه ًبالى
، أىٍصبىٍحتى ى الى يػينىاًدم، حىىته ػى ، كىكىافى رىجيالن أىٍعم مىٍكتيوـو   .كىيف آًخرًًه ًإٍدرىاجه ، ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (  يػيقىاؿى لىوي: أىٍصبىٍحتى
الن أىذهفى قػىٍبػلى اىٍلفىٍجػًر، فىػأىمىرىهي اىلنهػيبُّ  )كىعىٍن ًاٍبًن عيمىػرى  -ُُٗ ـى  ًإفه بًػالى و دىاكيدى رىكىاهي أىبيػ (أىٍف يػىٍرًجػعى، فػىيػينىػاًدمى: "أىالى ًإفه اىٍلعىٍبػدى انى

 .كىضىعهفىوي 
---------- 

الن يػيؤىذًٌفي ًبلىيٍ )  أم : قبل طلوع الفجر قريبان من طلوعو كما جاء يف ركاية عند البخارم )َف يكن بينهما إال أف يرقى ىذا ل ( ًإفه ًبالى
 كينزؿ ىذا(.

 األمر لئلابحة كا٠تطاب للصائمُت .( فىكيليوا كىاٍشرىبيوا)
يكرمػو كيسػتخلفو علػى ا١تدينػة يف عامػة  ىو عمرك بن قيس القرشي العامرم ، منسػوب إُف أمػو ، كػاف النػِب (  وـو ًاٍبني أيٌـً مىٍكتي  )

 ىػ . ُْغزكاتو يصلي ابلناس ، شهد القادسية يف خبلفة عمر فاستشهد فيها سنة 
  ( الن أىذهفى قػىٍبلى اىٍلفىٍجًر، فىأىمىرىهي اىلنهيبُّ ما صحة حديث ابن عمر ـى أىٍف يػىٍرًجعى، فػىيػينىاًدمى:   ًإفه ًبالى  ( ؟أىالى ًإفه اىٍلعىٍبدى انى

، كالػذىِب ، كأبػو ديٍت ، كأٛتػد بػن حنبػل ، كالبخػارم كقد اتفق علػى ىػذا أئمػة اٟتػديث : علػي بػن ا١تػ،  حديث ضعيف ال يصح
 سلمة قد انفرد برفعو كقد أخطأ .حامت ، كأبو داكد ، كالًتمذم ، كاألثـر ، كالدار قطٍت ، كاتفقوا على أف ٛتادان بن 

 ما حكم اٗتاذا مؤذنٍُت للمسجد الواحد ؟ 
 جائز .
 ما حكم األذاف األكؿ للفجر ) الذم يكوف قبل الوقت ( ؟ 

 مشركع ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . ] فتح البارم [ .
ػةى  -ٟتديث الباب  ، كىعىاًئشى الن يػيػؤىذًٌفي بً  ) – عىٍن اًٍبًن عيمىرى ، فىكيليػوا كىاٍشػًإفَّ بًػبلى ًإفَّ  فقولػو ) (.. .. رىبيوا حىػىتَّ يػينىػاًدمى اًبٍػني أيٌـً مىٍكتيػوـو ػلىٍيػلو
الن يػيؤىذًٌفي بًلىٍيلو   أم : قبل طلوع الفجر . (...  ًببلى

 إنو ال يشرع . كقاؿ بعض العلماء :
 كىذا مذىب اٟتنفية .

الن أىذَّفى قػىبٍ )  –ابن عمر  –ٟتديث الباب -أ ـى : عى، فػىيػينىاًدمى ػأىٍف يػىٍرجً  لى اىٍلفىٍجًر، فىأىمىرىهي اىلنَِّبُّ ًإفَّ ًببلى  ( . أىالى ًإفَّ اىٍلعىٍبدى ّنى
أنكر على ببلؿ األذاف ابلليل قبل الوقت كعاتبو على ذلك ، كلو كاف مشركعان ١تػا أنكػر عليػو كال عاتبػو ، كفيػو  قالوا : إف النِب 

 ف أذاّنن قبل الفجر .داللة على أف عادهتم أهنم ال يعرفو 
 كقياسان على بقية الصلوات ، فكما أف سائر الصلوات ال ٭تل األذاف ٢تا قبل دخوؿ الوقت ، فكذلك الفجر . -ب

 إنو مشركع يف رمضاف خاصة . كقاؿ بعض العلماء :
، كىعىاًئشىةى  -ٟتديث الباب  الن يي  ) – عىٍن اًٍبًن عيمىرى ، فىكي ػًإفَّ ًببلى  ـ ( .رىبيوا حىىتَّ يػينىاًدمى اًٍبني أيٌـً مىٍكتيو ػليوا كىاشٍ ؤىذًٌفي بًلىٍيلو

قػػالوا : ظػػاىر اٟتػػديث يػػدؿ علػػى أف األذاف للصػػبح قبػػل الوقػػت مشػػركع يف رمضػػاف فقػػط، ألنػػو ذكػػر األكػػل كالشػػرب كالسػػحور، 
 كاألصل أنو يف رمضاف .

 القوؿ األكؿ . كالراجح
  ما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثاين ؟ 



 ِِٔ 

ـى :  فػىيػينىاًدمى ) .... حديث ابن عمر  : أكالن  ٬تاب :  ( حديث ضعيف كما تقدـ .أىالى ًإفَّ اىٍلعىٍبدى ّنى
 كأما قياسهم على بقية الصلوات ، فهذا قياس فاسد االعتبار ، ألنو يف مقابلة النص . اثنيان :
 ما اٞتواب عن دليل القوؿ الثالث ) يف رمضاف خاصة ( ؟ 

 ٬تاب :
ث تصريح أبف ذلك يف رمضاف دكف غَته ، فإف عدـ منع األكل كالشرب كالسػحور كاقػع يف ٚتيػع العػاـ ١تػن ليس يف اٟتديأكالن :  

 أراد الصـو .
أف اٟتاجة داعية إُف مشركعية ىذا األذاف قبل الفجر يف رمضاف كغَته ، إذ أف الصبح أتيت غالبان عقػب النػـو ، فناسػب أف اثنيان : 

 قت ليتأىبوا للصبلة .ينصب من يوقظ الناس قبل دخوؿ الو 
 ما اٟتكمة من األذاف األكؿ الذم قبل الفجر ؟ 

ا ًمػٍنكيٍم أىذىافي بًػبلىؿو )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :قىاؿى  عىًن اٍبًن مىٍسعيودو اٟتكمة بينتو الركاية األخرل للحديث :  ػدن ٍنػىعىنَّ أىحى أىٍك قىػاؿى  -الى ٯتى
اءي ًببلىؿو  ئًمىكي  -أىٍك قىاؿى يػينىاًدل  -نَّوي يػيؤىذًٌفي ًمٍن سىحيورًًه فىإً  -نًدى  م ( متفق عليو .بًلىٍيلو لًيػىٍرًجعى قىائًمىكيٍم كىييوًقظى ّنى

ػػ، لًيػىٍرًجػػعى قىػػائًمىكيٍم ) قولػػو  ئًمىكي سى بًبىًعيػػدو ، فػىيػىػػريٌد اٍلقىػػائًم مىٍعنىػػاهي أىنَّػػوي ًإ٪تَّىػػا يػيػػؤىذًٌف بًلىٍيػػلو لًػػيػيٍعًلمىكيٍم أبًىفَّ اٍلفىٍجػػر لىػػيٍ ( قػػاؿ النػػوكم : ى  مكىييػػوًقظى ّنى
ـى غىٍفوىةن لًييٍصًبحى نىًشيطنا ، أىٍك ييوتًرى ًإٍف َفٍى يىكيٍن أىٍكتػىرى ، أىٍك يػىتىأىىَّ  ٍتوي لًيػىنىا د ًإُفى رىاحى ب لًلصٍُّبًح ًإٍف ًاٍحتىاجى ًإُفى طىهىارىةو أيٍخرىل ، أىٍك ٨تىٍػو اٍلميتػىهىجًٌ

ػٍم ( أىٍم لًيػىتىأىىَّػب لًلصُّػٍبًح أىٍيضنػا ، تًٌبىػة عىلىػى ًعٍلمػو ًبقيػٍرًب الصُّػٍبح ذىًلكى ًمٍن مىصىاًٟتو اٍلميتػىرى  ئًمىكي ػلَّمى  ) كىييػوًقظ ّنى كىقػىٍولػو صىػلَّى اَّللَّ عىلىٍيػًو كىسى
وء أىٍك غىٍَت ذىًلكى ٦تَّا ٭تيٍتىػاج ػدى الصٍَّوـ ، أىٍك ًاٍغًتسىاؿ أىٍك كيضي ًبًفٍعًل مىا أىرىادى ًمٍن تػىهىجُّدو قىًليلو ، أىٍك ًإيتىارو ًإٍف َفٍى يىكيٍن أىٍكتػىرى ، أىٍك سىحيور ًإٍف أىرىا

 ًإلىٍيًو قػىٍبل اٍلفىٍجر .
 ىل ٬تزئ ىذا األذاف ) الذم قبل الفجر ( عن األذاف عند طلوع الفجر ؟ 

 ذلك ألمور :ك الصحيح من أقواؿ أىل العلم أنو ال ٬تزئ ، كأنو ٬تب األذاف عند طلوع الفجر ، 
) إذا حضرت الصبلة فليؤذف لكػم أحػدكم ( كىػذا عػاـ ال يسػتثٌت  أف األصل كجوب األذاف عند دخوؿ الوقت ، لقولو الن : أك 

 منو شيء .
لَتجػػػع قػػػائمكم كيػػػوقظ ...) ل جػػػاء التصػػػريح هبػػػا كمػػػا يف اٟتػػػديث السػػػابق، بػػل ٟتكمػػػة أخػػػر أف األذاف األكؿ لػػػيس للصػػػبلةاثنيػػػان: 

 .ّنئمكم(
م ا١تتهجػػػد، أم يػػػرد ا١تتهجػػػد إُف راحتػػػو ليقػػػـو إُف صػػػبلة الصػػػبح نشػػػيطان أك يتسػػػحر إف كػػػاف لػػػو حاجػػػة إُف )يرجػػػع قػػػائمكم( القػػػائ

 الصياـ، )يوقظ ّنئمكم( ليتأىب للصبلة ابلرسل كالوضوء .
لصػػبلة  األذاف الػػذم يكػػوف يف آخػػر الليػػل لػػيس للفجػػر ، كلكنػػو إليقػػاظ النػُّػػوَّـً ؛ مػػن أجػػل أف يتػػأىَّبوا :ؿ الشػػيخ ابػػن عثيمػػُت كقػػا

يا الفجر ، كٮتتموا صبلة الليل ابلوتر ، كإلرجاع القائمُت  ـ .الذين يريدكف الصًٌ
 ىل يصح األذاف قبل الوقت ؟ 

اتفػػق الفقهػػاء علػػى أنػػو يشػػًتط لصػػحة األذاف كاإلقامػػة دخػػوؿ كقػػت الصػػبلة ا١تفركضػػة ، فػػبل يصػػح األذاف كال اإلقامػػة قبػػل دخػػوؿ 
 قبل كقت الصبلة أعاد األذاف بعد دخوؿ الوقت . الوقت ، كما اتفقوا على أنو إذا أٌذف

 ؤذف لكم أحدكم كليؤمكم أك ركم ( .. فإذا حضرت الصبلة ، فليقاؿ ) .. ٟتديث مالك بن اٟتويرث . أف النِب -أ
 األمر ابألذاف على حضور الصبلة ، كحضورىا يكوف بدخوؿ كقتها . فعلق النِب 

الن أىذَّفى قػىٍبػػلى اىٍلفىٍجػػًر، فىػػأىمىرىهي اىلنَّػػِبُّ  ًإفَّ )  –حػػديث ابػػن عمػػر  –كٟتػػديث البػػاب -ب ـى : أىٍف يػىٍرًجػػعى، فػىيػينىػػاًدمى  بًػػبلى (  أىالى ًإفَّ اىٍلعىٍبػػدى ّنى



 ِّٔ 

 كىو ضعيف كما تقدـ .
 كألف األذاف شرع لئلعبلـ بوقت الصبلة ، فبل يشرع قبل الوقت ، لئبل يذىب مقصوده .-ج

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ًرمًٌ كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيدٍ  -ُِٗ ٍعتيٍم اىلنًٌدىاءى، فػىقيوليوا مً ) قىاؿى   ميتػهفىقه عىلىٍيوً  .(ٍثلى مىا يػىقيوؿي اىٍلميؤىذًٌفي ًإذىا ٝتًى

: عىٍن ميعىاًكيىةى  -ُّٗ  .كىًلٍلبياىاًرمًٌ
: عىٍن عيمىرى يف فىٍضًل اىٍلقىٍوًؿ كىمىا يػىقيوؿي اىٍلميؤىذًٌ  -ُْٗ : كىًلميٍسًلمو عىلىتػىٍُتً، فػىيػىقيوؿي ػٍوؿى كىالى قػيػوهةى ًإاله ) في كىًلمىةن كىًلمىةن، ًسوىل اىٟتٍىيػٍ الى حى

 ( . ابًىَّللهً 
--------- 

ٍعتيٍم اىلنًٌدىاءى )    أم : صوت ا١تؤذف ابألذاف .(  ًإذىا ٝتًى
 وا ٔتثل ما يتلفظ بو ا١تؤذف من أذكار األذاف .( أم : مثل كل ٚتلة يقو٢تا ، كا١تراد : تلفظ ًمٍثلى مىا يػىقيوؿي اىٍلميؤىذًٌفي ) 
عىلىتػىٍُتً )   مثٌت حيعلة ، أم : حي على الصبلة ، حي على الفبلح .(  ًسوىل اىٟتٍىيػٍ
 اٟتوؿ : اٟتركة ، أم : ال حركة كال استطاعة كال قوة ، أم : على طاعة هللا إال اب .(  الى حىٍوؿى كىالى قػيوهةى ًإاله ابًىَّللهً ) 
  كر لفظ حديث معاكية الذم عند الباارم ؟اذ 

ػ ػاًلسه عىلىػى اٍلًمنػٍ ػٍفيىافى ، كىىيػوى جى ٍعػتي ميعىاًكيىػةى بٍػنى أىىًب سي  رىً ، أىذَّفى اٍلميػؤىذًٌفي قىػاؿى اَّللَّي أىٍكبػىػري اَّللَّي عىٍن أىىًب أيمىامىةى ٍبًن سىٍهًل ٍبًن حينػىٍيػفو قىػاؿى ٝتًى
ػػوؿي اَّللًَّ .   أىٍكبػىػػري اَّللَّي أىٍكبػىػػري . قىػػاؿى أىٍشػػهىدي أىٍف الى ًإلىػػوى ًإالَّ اَّللَّي . فػىقىػػاؿى ميعىاًكيىػػةي كىأىّنى . فػىقىػػاؿى أىٍشػػهىدي أىٍكبػىػػري . قىػػاؿى ميعىاًكيىػػةي اَّللَّي  ػػدان رىسي أىفَّ ٤تيىمَّ

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  اؿى َيى أىيػُّهىا النَّاسي ًإٌٓفً فػىقىاؿى ميعىاًكيىةي كىأىّنى . فػىلىمَّا أىٍف قىضىى التٍَّأًذينى قى  ا اٍلمىٍجًلًس ًحُتى أىذَّفى اٍلميػؤىذًٌفي يػىقيػوؿي  ٝتًى عىلىى ىىذى
ٍعتيٍم ًمٌتًٌ ًمٍن مىقىالىيًت   ( ركاه البخارم . مىا ٝتًى

  ١تسلم ؟  -رٛتو هللا  –اذكر لفظ حديث عمر الذم عزاه ا١تصنف 
ؿى ًإذىا قىاؿى اٍلميؤىذًٌفي اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري . فػىقىاؿى أىحىديكيٍم اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري . مثيَّ قىا)   قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب قىاؿى عن 

دان رىسيوؿي اَّللًَّ . قىاؿى أىٍشهىدي أىفَّ ٤تيىمَّدان رىسيوؿي اَّللًَّ . مثيَّ قىاؿى أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي . قىاؿى أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي مثيَّ قىاؿى أىٍشهىدي أىفَّ ٤تيىمَّ 
اَّللَّي أىٍكبػىري  عىلىى اٍلفىبلىًح . قىاؿى الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ . مثيَّ قىاؿى  يَّ عىلىى الصَّبلىًة . قىاؿى الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ . مثيَّ قىاؿى حى  يَّ حى 

 ركاه مسلم و (. اَّللَّي . ًمٍن قػىٍلبً اَّللَّي أىٍكبػىري . قىاؿى اَّللَّي أىٍكبػىري اَّللَّي أىٍكبػىري . مثيَّ قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي . قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ 
 ما حكم إجابة ا١تؤذف ؟ 

 اختلف العلماء يف حكم إجابتو على قولُت :
 أنو كاجب . : القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الظاىرية .
 ٟتديث الباب ) .. فقولوا ... ( .-أ

ٍعتيمي اٍلميؤىذًٌفى فػىقيوليوا ًمثٍػلى مىػا يػىقيػوؿي مثيَّ صىػلُّوا عىلىػىَّ فىًإنَّػوي مىػٍن صىػلَّى عىلىػىَّ صىػبلىةن  كٟتديث عبد هللا بن عمرك. قاؿ: قاؿ  -ب )ًإذىا ٝتًى
 عىٍشران مثيَّ سىليوا ِف الوسيلة ... ( ركاه مسلم .صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو هًبىا 

 فقولو  ) ... فقولوا ... ( ىذا أمر كاألمر يقتضي الوجوب .
  أنو سنة غَت كاجب . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .



 ِْٔ 

 كالصارؼ عن الوجوب :
ٝتع أذاّنن أمسك كإال أغار ، فسمع رجبلن يقوؿ: إذا طلع الفجر يستمع األذاف ، فإف  ديث أنس قاؿ: ) كاف رسوؿ هللا ٟت -أ

د أف ال إلو إال هللا ، فقاؿ رسوؿ ػد أف ال إلو إال هللا ، أشهػ: على الفطرة ، مث قاؿ : أشه هللا أك ر هللا أك ر ، فقاؿ رسوؿ هللا 
 . ركاه مسلم عزل ( ػو راعي مػظركا فإذا ىػ: خرجت من النار ، فن هللا 

 َف يتابع ا١تؤذف . اٟتديث يدؿ على أف النِب  إف ظاىر قالوا : 
 ) إذا حضرت الصبلة فليؤذف لكم أحدكم ( .  كلقولو -ب

دىم علم ٔتا قالو النِب ليو ، كىؤالء كفد قد ال يكوف عنأف ا١تقاـ مقاـ تعليم ، كاٟتاجة تدعوا إُف بياف كل ما ٭تتاج إكجو الداللة : 
 يف متابعة ا١تؤذف ، فلما ترؾ النِب  الشرح ا١تمتع [ ]دؿَّ على أف اإلجابة ليست كاجبة .  ،بيو على ذلك مع دعاء اٟتاجة إليوالتن 

 الراجح . كىذا القوؿ ىو
 ماذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث صاحب ا١تعزل ؟ 

 قالوا : ٬تاب عنو من كجهُت :
 نقلو الراكم اكتفاء ابلعادة، كنقل القوؿ الزائد .قاؿ، فقد يكوف قالو كَف ي ليس يف اٟتديث أنو َف يقل مثل ما األكؿ :

 ع .وف قالو لكن بصوت منخفض َف يسمػية ، أك أف يكػ٭تتمل أف يكوف األمر ابإلجابة بعد ىذه القض الثاين:

 ىل السامع ٬تيب ا١تؤذف يف كل ٚتل األذاف ؟ 
 و  ) مثل ما يقوؿ ا١تؤذف ( .ظاىر اٟتديث أف السامع ٬تيب ا١تؤذف ٔتثل ما يقوؿ يف كل ٚتل األذاف ، لقول

 لكن ذىب ٚتهور العلماء إُف أف اجمليب يقوؿ كما يقوؿ ا١تؤذف إال يف اٟتيعلتُت فإنو يقوؿ : ال حوؿ كال قوة إال اب.
عىلىى اٍلفىبلىًح . قىاؿى الى حىٍوؿى كىالى  يَّ قىاؿى حى عىلىى الصَّبلىًة . قىاؿى الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ . مثيَّ  يَّ مثيَّ قىاؿى حى ٟتديث عمر السابق ) ... 

  ... ( .قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللَّ 
 كىذا اٟتديث صريح يف القوؿ مثل ما يقوؿ ا١تؤذف إُف آخر األذاف ، إال عند اٟتيعلة فبل يقػو٢تا ، كإ٪تا ٭توقل .

ذف ٔتثػل مػا يقػوؿ مػن ألفػاظ الػذكر كالثنػاء علػى هللا ، كأمػا يف كألف ا١تعٌت مناسب إلجابة اٟتيعلة ابٟتوقلة ، فػإف السػامع ٬تيػب ا١تػؤ 
النػداء إُف حضػور الصػبلة بػػ) حػي علػى الصػبلة حػي علػى الفػبلح ( فهػذا دعػاء كنػداء ، فا١تناسػب أف يظهػر العبػد أنػو عػاجز عػػن 

ء كأحضر اٞتماعة كلكن ْتوؿ هللا كقوتػو حضور اٞتماعة كالقياـ هبا إال إذا قٌواه هللا تعاُف كأعانو ، فهو يقوؿ : أّن أجيب ىذا الندا
 كإعانتو كتوفيقو .

  ما اٟتكمة من إبداؿ اٟتيعلة بػ ) ال حوؿ كال قوة إال ابهلل ( ؟ 
) حي على الصبلة ( نداء كدعاء من ا١تؤذف للناس ، يعٍت : ىلموا كتعالوا ، فناسب أف يقػوؿ ا١تسػتمع : ال حػوؿ كال قػوة إال  ألف

 عاُف على إجابة ىذا الدعاء . اب ، يستعُت اب ت
 . ( من كاف يف ذكر أك دعاء أك طواؼ ؟.ىل يدخل يف اٟتديث ) فقولوا مثل ما يقوؿ . 

 نعم ، فمن كاف يف ذكر أك دعاء أك طواؼ فإنو ٬تيب ا١تؤذف .
 ألف إجابة ا١تؤذف عبادة مؤقتة يفوت كقتها ، ٓتبلؼ القراءة كالذكر كالدعاء ، فإف كقتها ال يفوت .

 ٬تيبو أـ ال ؟ ل ا١تصلي إذا ٝتع ا١تؤذفى 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :

 أنو ال ٬تيبو سواء كانت الصبلة فرضان أـ نفبلن . القوؿ األكؿ :
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 كىذا قوؿ ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة .
 الصبلة شربلن ( متفق عليو . قاؿ ) إف يف ٟتديث ابن مسعود . أف رسوؿ هللا 

 أنو ٬تيبو إف كاف يف ّنفلة ، كال ٬تيبو إف كاف يف فرض . القوؿ الثاين :
 قالوا :كىو قوؿ ا١تالكية . 

 قالوا : إف النافلة األمر فيها أخف من الفريضة -أ

 ك٨توه .كألف النافلة ٬توز فيها ما ال ٬توز يف الفريضة ، كالصبلة على الراحلة إُف غَت القبلة -ب
 : أنو ٬تيبو يف الفرض كالنفل . القوؿ الثالث

 رٛتو هللا .كىو رأم لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 ٟتديث الباب ) فقولوا مثل ما يقوؿ ( فاٟتديث عاـ ، فييجاب ا١تؤذف يف ٚتيع اٟتاالت من غَت فرؽ بُت ا١تصلي كغَته .

 القوؿ األكؿ كأف ا١تصلي ال ٬تيب ا١تؤذف . كالراجح
 ؤذف ٬تيب نفسو أـ ال ؟ىل ا١ت 

 قوالف للعلماء أصحهما أنو ال ٬تيب نفسو .
 ) إذا ٝتعتم النداء ... ( فإنو يدؿ بظاىره على التفريق بُت ا١تؤذف كالسامع ، فبل يدخل ا١تؤذف يف ذلك . لقولو -أ

 كألف ا١تؤذف أتى أبلفاظ األذاف ، فبل معٌت لكونو ٬تيب نفسو ، كرجحو ابن رجب .-ب
 تفيد من قولو ماذا نس إذا ٝتعتم ا١تؤذف ... ( ؟ ( 

كمػا يف   –نستفيد أف متابعة ا١تؤذف مشركطة بسماع األذاف ، فمن شاىد ا١تؤذف كَف يسمعو فإنو ال يقوؿ شيئان ، كمن ٝتعػو كَف يػره 
 فإنو يتابعو لقولو ) إذا ٝتعتم ( فعلق األمر ابلسماع . –ىذا الزماف 

كعًلم أنو يؤذف ، كَف يسمعو ، لبيعد ، أك صمم : الظاىر أنو ال تيشرع لو ا١تتابعة ؛ ألف ا١تتابعة  قاؿ النوكم : مىن رأل ا١تؤذف ،
 ه .   ) اجملموع ( معلقة ابلسماع ، كاٟتديث مصرح ابشًتاطو ، كقياسان على تشميت العاطس ، فإنو ال يشرع ١تن يسمع ٖتميد

 ؟ ىل ٬تيب ا١تقيم 

 قولُت : اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على
 يستحب لسامع اإلقامة أف يقوؿ مثل ما يقوؿ ا١تؤذف إال يف اٟتيعلة .:  القوؿ األكؿ

الفقهػػاء مػػن اٟتنابلػػة كالشػػافعية ، كقػػاؿ بػػو مػػن ا١تعاصػػرين علمػػاء اللجنػػة الدائمػػة كالشػػيخ ابػػن ابز كالشػػيخ  كىػػذا مػػذىب كثػػَت مػػن
 األلبآف .

لٌنسبة للمقيم فقد صرٌح اٟتنفيٌػة كالٌشػافعٌية كاٟتنابلػة أف يسػتحٌب أف يقػوؿ يف ككذلك اب ( :َِٓ/ُٖجاء يف "ا١توسوعة الفقهية" )
 اإلقامة: مثل ما يقوؿ يف األذاف" انتهى .

 كيستحب ١تن ٝتع اإلقامة أف يقوؿ مثل ما يقوؿ" انتهى . قاؿ الشَتازم الشافعي رٛتو هللا :
ب متابعتػػو يف اإلقامػػة كمػػا قػػاؿ ا١تصػػنف ، إال الوجػػو الشػػاذ الػػذم كاتفػػق أصػػحابنا علػػي اسػػتحبا كشػػرحو النػػوكم رٛتػػو هللا بقولػػو :

 ط . ) اجملموع ( .قدمناه عن " البسي
 ؿ .يف اإلقامة مثل ما يقو  كيستحب أف يقوؿ: كقاؿ ابن قدامة 

 .ب كما ٬تاب األذافذاف اثف ، فتجا؛ ألهنا أمع لئلقامة يقوؿ كما يقوؿ ا١تقيمالسنَّة أف ا١تست :اؿ علماء اللجنة الدائمة لئلفتاءكق
 ) بُت كل أذانُت صبلة ( فسماىا أذاّنن . أذاّنن يف قولو  ألنو نداء ، كقد ٝتاه النِب -أ
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: أقامهػػا هللا كأدامهػػا ،  كٟتػػديث أَب أمامػػة ) أف بػػبلالن أخػػذ يف اإلقامػػة ، فلمػػا أف قػػاؿ : قػػد قامػػت الصػػبلة ، قػػاؿ النػػِب  -ب
 يف األذاف ( ركاه أبو داكد كىو حديث ضعيف ال يصح .كقاؿ يف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر 

 أنو ال يستحب لسامع اإلقامة أف يقوؿ مثل ما يقوؿ .:  القوؿ الثاين
 كىو ظاىر مذىب ا١تالكية ، كىو اختيار الشيخ ابن عثيمُت .

 ألنو ال يوجد دليل صحيح يدؿ على ذلك ، كاالستحباب حكم شرعي ٭تتاج إُف دليل .-أ
دمحم بػن إبػراىيم،  كرجحػو الشػيخ) بػُت كػل أذانػُت صػبلة ( فسػمى اإلقامػة أذاّنن، فهػذا مػن ابب الترليػب،  النػِب كأما قوؿ  -ب

 الصحيح . كىذا ىو
 كقد سئل الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت رٛتو هللا عن ا١تتابعة يف اإلقامة .

 ع .كالراجح : أنو ال ييتاب تقـو بو اٟتجة ، فأجاب : ا١تتابعة يف اإلقامة فيها حديث أخرجو أبو داكد ، لكنو ضعيف ال
 مىت تكوف متابعة ا١تؤذف ؟ 

 تكوف متابعتو يف كل كلمة عقب فراغ ا١تؤذف منها ، كال يقارنو ، كال يؤخر عن فراغو من الكلمة 
 لقولو )إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا ... ( كالفاء تقتضي التعقيب .-أ

 الى ًإلىػوى ًإالَّ ميػؤىذًٌفي اَّللَّي أىٍكبػىػري اَّللَّي أىٍكبػىػري . فػىقىػاؿى أىحىػديكيٍم اَّللَّي أىٍكبػىػري اَّللَّي أىٍكبػىػري . مثيَّ قىػاؿى أىٍشػهىدي أىفٍ ذىا قىاؿى الٍ ) إ كٟتديث عمر السابق-ب
 ... ( . اَّللَّي . قىاؿى أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي 

 كلمة بعد فراغ ا١تؤذف منها ، كال ينتظر فراغو من كل األذاف .فدؿ ىذا اٟتديث على أنو يستحب أف يقوؿ السامع كل  
 ما اٟتكم إذا ٝتع األذاف يف منتصفو ؟ 

 . -ما ٝتع منو كما َف يسمعو  -قيل : يستحب لو أف ٬تيبو يف ٚتيع األذاف 
 كقيل : يستحب لو أف ٬تيبو فيما ٝتع فقط .

 لقولو ) إذا ٝتعتم ... ( .
 كألف ما فات قد مضى ٤تلو .

 األكؿ . كالراجح
  ؟ع أك التلفاز األذاف يف ا١تذايىل ٬تيب من يسمع 

 األذاف ال ٮتلو من حالُت :
إذا ٝتعتم )  أف يكوف على ا٢تواء أم أف األذاف كاف لوقت الصبلة من ا١تؤذف ، فهذا ٬تاب لعمـو أمر النِب  اٟتاؿ األكىل :

 ٛتهم هللا قالوا : إذا كاف قد أدل الصبلة اليت يؤذف ٢تا فبل ٬تيب .إال أف الفقهاء ر ، ولوا مثل ما يقوؿ ا١تؤذف( ا١تؤذف فق
، أم أف الرجل َف  ان حقيقي ذا ليس أذاّنن ػإنو ال ٬تيبو ؛ ألف ىعلى الوقت ، ف ، كليس أذاّنن  إذا كاف األذاف مسجبلن  اٟتاؿ الثانية :

ٖتفظ على كلمة : يرفع األذاف ، كلذا نرل أف يقاؿ كإف كاف لنا ، شيء مسموع ألذاف سابق  كإ٪تا ىو، يرفعو حُت أمر برفعو 
 ) فتاكل ابن عثيمُت ( .ف . رفعى األذا أذف فبلف ، ال

 ماذا يقوؿ ا١تستمع إذا قاؿ ا١تؤذف يف صالة الفجر ) الصالة خَت من النـو ( ؟ 
 خَت من النـو ( .ظاىر اٟتديث ) فقولوا مثل ما يقوؿ .. ( أنو ٬تيبو ٔتثل ما يقوؿ ، فيقوؿ اجمليب ) الصبلة 

 فلم يرد يف السنة استثناء من ىذا العمـو إال يف اٟتيعلتُت .
 كأما ما ذكره بعض علماء اٟتنابلة كالشافعية كغَتىم من أنو يقوؿ ) صدقت كبررت ( فليس عليو دليل ، كال يصح .



 ِٕٔ 

  ا١تؤذف ؟ إذا دخلت ا١تسجد كا١تؤذف يؤذف فهل األكىل أف أصلي ٖتية ا١تسجد أك أًتبع ما اٟتكم 
، فهاىنا نقوؿ : ابدر بتحية ا١تسجد، بُت يدم ا٠تطيب، األذاف الذم دخلت كا١تؤذف يؤذف لصبلة اٞتمعة ، إذاىذا فيو تفصيل

كال تنتظر انتهاء ا١تؤذف ؛ ألف تفرغك لسماع ا٠تطبة أكُف من متابعتك للمؤذف ؛ حيث إف استماع ا٠تطبة كاجب، كإجابة ا١تؤذف 
 غَت كاجبة . 

ذا كاف األذاف لرَت ذلك )يعٍت : لرَت صبلة اٞتمعة( فاألفضل أف تبقى قائمان حىت ٕتيب ا١تؤذف ، كتدعو ابلدعاء ا١تعركؼ كأما إ
بعد األذاف : " اللهم صل على دمحم ، اللهم رب ىذه الدعوة التامة ، كالصبلة القائمة ، آت دمحمان الوسيلة كالفضيلة ، كابعثو ا١تقاـ 

 د .  ) فتاكل ابن عثيمُت ( .، إنك ال ٗتلف ا١تيعاد " ، مث بعد ذلك أتيت بتحية ا١تسجامود الذم كعدتو 
 ما اٟتكم إذا كاف اإلنساف يقرأ القرآف كٝتع ا١تؤذف يؤذف ؟ 

 إذا كاف اإلنساف يقرأ القرآف ، فأذف ا١تؤذف ، فاألفضل يف حقو أف يًتؾ القراءة ، كيشترل ٔتتابعة ا١تؤذف ؛ 
ٍعتيٍم اٍلميؤىذًٌفى ، فػىقيوليوا ًمٍثلى كذلك امتثاالن ل-أ  .مىا يػىقيوؿي (  عمـو قولو عليو الصبلة كالسبلـ : ) ًإذىا ٝتًى

 كألف األذاف يفوت كقتو . -ب
تو كىذا متفق قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا : كلو ٝتع ا١تؤذف قطع القراءة كأجابو ٔتتابعتو يف ألفاظ األذاف كاإلقامة مث يعود إُف قراء

 ا .   ) التبياف ( .و عند أصحابنعلي
سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز رٛتو هللا : إذا أذف ا١تؤذف كاإلنساف يقرأ القرآف ، فهل األفضل لو أف يرجع معو فيقوؿ مثل ما يقوؿ 

 ، أـ إف اشترالو ابلقرآف يعت ر أفضل ابعتبار تقدٔف الفاضل على ا١تفضوؿ ؟
إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ مث ) لقوؿ النِب  ع األذاف : أف ٬تيب ا١تؤذف ؛ امتثاالن فأجاب : " السنة إذا كاف يقرأ كٝت

٣تموع فتاكل )ع . ع، كفق هللا اٞتمي، كقتها كاسر يف القراءة، كالقراءة ال تفوتكألف إجابة ا١تؤذف سنة تفوت إذا استم...( صلوا علي 
 ( .زابن اب

قد يعرض للمفضوؿ ما ٬تعلو أفضل من الفاضل ، مثالو : قراءة القرآف من أفضل الذكر ،  : كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
كالقرآف أفضل الذكر ، فلو كاف رجل يقرأ كٝتع ا١تؤذف يؤذف ، فهل األفضل أف يستمر يف قراءتو أك أف ٬تيب ا١تؤذف ؟ ىنا نقوؿ : 

، لكن الذكر يف مكانو أفضل من قراءة القرآف ؛ ألف قراءة القرآف إف األفضل أف ٬تيب ا١تؤذف ، كإف كاف القرآف أفضل من الذكر 
 ) لقاء الباب ا١تفتوح ( . ف . ابة ا١تؤذف مربوطة بسماع ا١تؤذغَت مقيدة بوقت مىت شئت فاقرأ ، لكن إج

  ؟يف مكرب الصوت عند دخوؿ الوقت ىل يكفي تشغيل األذاف عرب ا١تسجل 
حقيقٌيان ، كإ٪تا  عن األذاف الشرعي ا١تشركع لئلعبلـ بدخوؿ الوقت ؛ ألنو ليس أذاّنن  األذاف الذم يذاع من ا١تسجل : ال يكفي

 ( .لنيات، كإ٪تا لكل امرئ ما نولإ٪تا األعماؿ اب) ؛ لقوؿ النِب اف عبادة ال بد فيها من عمل كنية، كاألذىو صوت ٥تزكف
اس و ، كإذا احتيج إُف مك ر الصوت ألجل إببلغ النكعليو : فبل بد من األذاف عند دخوؿ الوقت يف ا١تكاف الذم يصلى في

 ) فتاكل اللجنة ( .ن .   للحضور للصبلة : فحس
رعي ؛ كذلك ألف األذاف ػنقل األذاف بواسطة التسجيل : ال ٬تزئ عن األذاف الش كقاؿ الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت رٛتو هللا :

كالتسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا ٝتعت ا١تسجل ال يعٍت ذلك أف ا١تسجل  الشرعي ذًكر كثناء على هللا ، كال بد فيو من عمل ،
يعمل عبادة يتقرب هبا إُف هللا ، كإ٪تا ىو ٝتاع صوت شخص ، رٔتا يكوف قد مات أيضان ، فبل ٬تزئ عن األذاف الشرعي ، فبل 

ة ، كيدعو إُف الصبلة ، كإُف الفبلح ، ال بد بد من أذاف شرعي يقـو بو ا١تكلف يك ر هللا ، كيشهد لو ابلوحدانية ، كلنبيو ابلرسال
 من ىذا ، كإذا قلنا إف ما سجل ليس أبذاف مشركع : فإنو ال تشرع إجابتو ، أم : ال يشرع لئلنساف أف يتابعو ، لقوؿ النِب 
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 جَّبلن سابقان .)إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ ا١تؤذف( ك٨تن يف اٟتقيقة َف نسمع ا١تؤذف ، كإ٪تا ٝتعنا صوًتن مس
كأما قوؿ السائل : ما الفرؽ بُت ما نقل على ا٢تواء كما نقل بواسطة التسجيل : فالفرؽ ظاىر ؛ ألف ما نقل على ا٢تواء : فهو 
صوت ا١تؤذف الذم يؤذف األذاف الشرعي ، فهذا ٬تاب ، كيتابع ، كيدعو بعد ا١تتابعة ٔتا كردت بو السنَّة ، كأما األذاف ا١تسجل : 

 ) فتاكل نور على الدرب ( .و . الواقع ، كما أشرّن إليأذاّنن يف  فليس

 ىل تعاد اإلقامة إذا أقاـ ا١تؤذف كحصل عذر كَتخر اإلماـ لفًتة ؟ 
 السنة : أف ٭تـر اإلماـ ابلصبلة بعد فراغ ا١تؤذف كال يتأخر عن ذلك إال ٔتقدار ما أيمر الناس بتسوية الصفوؼ كيتأكد من ذلك .

ؤذف الصبلة مث حصل عذر أدل إُف أتخَت دخوؿ اإلماـ يف الصبلة فبل حرج يف ذلك ، كال ٭تتاج إُف إعادة إقامة فإف أقاـ ا١ت
 الصبلة .

 لى ذلك حديثاف :كقد دؿ ع
ةي ، فىسىوَّل النَّاسي صيفيوفػىهيٍم ، فىخىرىجى رىسيوؿي اَّللًَّ  قاؿ : ) عن أَب ىريرة  اٟتديث األكؿ : ـى كىىيوى جينيبه ، فػى  أيًقيمىٍت الصَّبلى تػىقىدَّ

 ( ركاه البخارم . ٍقطيري مىاءن فىصىلَّى هًبًمٍ مثيَّ قىاؿى : عىلىى مىكىاًنكيٍم ، فػىرىجىعى فىاٍغتىسىلى ، مثيَّ خىرىجى كىرىٍأسيوي يػى 
 ( . لػإٓف كنت جنبان فنسيت أف أغتس ) فقاؿ عن أَب ىريرة  من كجو آخر زاد الدار قطٍت يف سننو 

( ... )الفتح ( ظاىر يف أف اإلقامة َف تيعد؛ ألف قولو )فصلىجواز الفصل بُت اإلقامة كالصبلة يف اٟتديث: ابن حجر قاؿ اٟتافظ
.   نقل، كلو فعلو لنقل: َف يصح فيو ألكُف أك أنشأ إقامة اثنية؟ قلت: ىل اقتصر على اإلقامة اقلت فإف: بدر الدين العيٍت  كقاؿ

 ( .عمدة القارم ) 
كيستفاد من اٟتديث : أف اإلماـ إذا أقاـ الصبلة، مث ظهر أنو ٤تدث كمضى ليزيل حدثو، أم حدث كاف،   أيضان :كقاؿ رٛتو هللا

 ا .ىر اٟتديث َف يدؿ على ىذكأتى ال ٭تتاج إُف ٕتديد إقامة اثنية؛ ألف ظا
اًء فػىقى  : اٟتديث الثآف ةي اٍلًعشى : ) أيًقيمىٍت صىبلى ـى النًَِّبُّ عىٍن أىنىسو هنع هللا يضر قىاؿى ـى اٍلقىٍوـي أىٍك  اؿى رىجيله : ِف حىاجىةه ، فػىقىا يػينىاًجيًو ، حىىتَّ ّنى

، مثيَّ صىلٍَّوا( بػىعٍ   متفق عليو .ضي اٍلقىٍوـً
يف ىذا اٟتديث : دليل على جواز مناجاة اإلماـ بعد اإلقامة ، كأف طوؿ ا١تناجاة أيضان ال يضر ، كأنو : لشيخ ابن عثيمُت قاؿ ا

تشًتط ا١توالة بُت اإلقامة كالصبلة ، ألف الصحابة مهنع هللا يضر ّنموا ، مث قاـ فصلى ، فدؿ ذلك على أف طوؿ الفصل بُت اإلقامة  ال
كالصبلة ال أبس بو ، لكن بشرط أف يكوف قد أقاـ عند إرادة الصبلة ، يعٍت : أنو ال يقيم كيعلم أنو لن يصلي إال بعد مدة ، 

 ل .ال أبس بو ػ كلو طاؿ الفصل ما ٯتنع أك ما يفصل بُت اإلقامة كالصبلة ػ فهذا كلكن يقيم مث إذا حص
 ما اٟتكم لو ٝتع ا١تؤذف ، ُث ٝتع آخر ؟ 

 إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثل ما يقوؿ ا١تؤذف( .)  ٬تيب األكؿ ، ك٬تيب الثآف ، لعمـو قولو 
 ٬تيب لعمومو . كلكن لو صلى مث ٝتع مؤذّنن بعد الصبلة فظاىر اٟتديث أنو

كقاؿ بعض العلماء : إنو ال ٬تيب ألنو غَت مدعو هبذا األذاف فبل يتابعو ، كال ٯتكن أف يؤذف آخر بعد أف تؤدل الصبلة ، 
كما  ٍكره فيحمل اٟتديث على ا١تعهود يف عهد النِب ملسو هيلع هللا ىلص كأنو ال تكرار يف األذاف ، كلكن لو أخذ أحد بعمـو اٟتديث كقاؿ : إنو ذً 

  ) فتاكل ابن عثيمُت (  . داـ اٟتديث عامان فبل مانع من أف أذكر هللا عز كجل فهو على خَت
 
 
 



 ِٔٗ 

ػػػافى بٍػػػًن أىِب اٍلعىػػػاًص  -ُٓٗ ـى قػىػػػٍوًمي . قىػػػاؿى : "أىنٍػػػتى ًإمىػػػاميهيٍم ، كىاقٍػتىػػػًد  ) كىعىػػػٍن عيٍثمى ػػػوؿى اىَّللًه ًاٍجعىٍلػػػًٍت ًإمىػػػا أىنهػػػوي قىػػػاؿى : ايى رىسي
خيذي عىلىى أىذىانًًو أىٍجرنا ِبًىٍضعىفً  ٍذ ميؤىذًٌانن الى أيٍى ًٍمذً  (ًهٍم ، كىًاٗتًه  . مُّ ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي أىٍخرىجىوي اى٠ٍتىٍمسىةي ، كىحىسهنىوي اىلًتًٌ
--------------- 

 أم : جعلتك إمامان ٢تم .(  أىٍنتى ًإمىاميهيمٍ )  
 ؿ الضعيف منهم يف ٗتفيف الصبلة مع اإل٘تاـ حىت ال ٯتل القـو .أم : راع حا ( كىاقٍػتىًد ِبًىٍضعىًفًهمٍ ) 
 ( أم أجرة دنيوية على أذانو ، ألف الذم ال أيخذ على األذاف أجرة أقرب إُف اإلخبلص .عىلىى أىذىانًًو أىٍجرنا ) 
   ذلك من بيت ا١تاؿ ؟كاف ما حكم أخذ األجرة على األذاف إذا 

 و ٬توز ، إال أف الشافعية كاٟتنابلة قيدكا ذلك بعدـ كجود مت رع .على أنيف ىذه اٟتالة اتفق الفقهاء 
 كإ٪تا كاف  جائزان إذا كاف من بيت ا١تاؿ ألمور :

 : أف ما أيخذه من بيت ا١تاؿ ليس عوضان كأجرة ، بل رزؽ لئلعانة على الطاعة . أكالن 
 ذا َف يدفػع الرزؽ فيهما تعطٌلتا .ما ، كإ: أف اب١تسلمُت حاجة إُف األذاف كاإلقامة كقد ال يوجد متطوع هب اثنيان 
 : أف بيت ا١تاؿ معٌد ١تصاٌف ا١تسلمُت ، فإذا كاف بذلو ١تن يتعدل نفعو إُف ا١تسلمُت ٤تتاجان إليو كاف من ا١تصاٌف . اثلثان 
 ما حكم أخذ األجرة على األذاف من غَت بيت ا١تاؿ ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة : على ثبلثة أقواؿ :
 : أنو ال ٬توز .  لقوؿ األكؿا

 كبو قاؿ أبو حنيفة .
 ( . قيل الَّ أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجران ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى يف اٍلقيٍرىبى لقولو تعاُف ) -أ

 ) ... كاٗتذ مؤذّنن ال أيخذ على أذانو أجران ( . كٟتديث الباب -ب
 كالصـو كالصبلة .   ٬توز أخذ األجرة علىمسلم ، فبل كألف األذاف قربة لفاعلو ، ال يصح إال من-ج

 كقد حكى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  أف أخذ األجرة على القيرىب يفٌوت األجر ابالتفاؽ .
 : أنو ٬توز . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب ا١تالكية كالشافعية .
أعطػػآف صيػػرةن فيهػػا ُت قضػػيت التػػأذين فِف حػػ لػػو األذاف ، كفيػػو : ) ... مث دعػػا ٟتػػديث أَب ٤تػػذكرة كمػػا جػػاء يف تعلػػيم النػػِب -أ

 .ركاه أٛتد كالنسائي  شيء من فضة (
 كقالوا : إف حديث الباب ) كاٗتذ مؤذّنن ال أيخذ على أذانو أجران ( ٤تموؿ على الندب كالورع .

 على أذانو. أعطاه صرة من فضة أتليفان لقلبو كليس أجرةن  أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث أَب ٤تذكرة: أف النِب لكن 
 ) كأف يكوف اآلخذ فقَتان ( . : أنو ال ٬توز إال يف حالة اٟتاجة من غَت شرط . القوؿ الثالث

 كاختار ىذا ابن تيمية .
 كعللوا ا١تنع ْتديث عثماف بن أَب العاص .

راؿ بو يقٌل اكتسابو عمػا يكفيػو كعللوا اٞتواز يف حالة اٟتاجة : بقلة من يقـو ابألذاف حسبة  تعاُف ، فبمراعاتو لؤلكقات كاالشت
 ىذه الوظيفة الشريفة . جرة لئبل ٯتنعو االكتساب عن إقامةلنفسو كعيالو ، فيأخذ األ

ا أىٍمكىنىوي قىاؿى : اٍلميٍحتىاجي إذىا اٍكتىسىبى هًبى  -كىىيوى أىقٍػرىبي  -كىمىٍن فػىرَّؽى بػىٍُتى اٍلميٍحتىاًج كىغىٍَتًًه قاؿ ابن تيمية بعد أف ذكر األقواؿ ا١تاضية : 



 َِٕ 

ػػذي اأٍليٍجػػرىةى لًيىٍسػػتى  أيىٍخي ػػا َّللًًَّ كى ا؛ فىػػًإفَّ اٍلكىٍسػػبى عىلىػػى اٍلًعيىػػاًؿ كىاًجػػبه أىٍيضنػػا فػىيػيػػؤىدًٌم اٍلوىاًجبىػػاًت هًبىػػًعُتى هًبىػػا عىلىػػى اٍلًعبىػػادىةً أىٍف يػىٍنػػًومى عىمىلىهى ؛ ذى
ًؼ اٍلرىًٍتًٌ أًلىنَّوي الى ٭تىٍتىاجي إُفى اٍلكىٍسًب فى  ا فيًرضى عىلىػى اٍلًكفىايىػةً ؛ بىٍل إذىا كىافى اَّللَّي قىٍد أىٍغنىاهي كى ٍف يػىٍعمىلىهىا لًرىٍَتً اَّللًَّ بلى حىاجىةى تىٍدعيوهي أى ًٓتًبلى :  ىىذى

ننا .   كىافى ىيوى ٥تيىاطىبنا ًبًو كىًإذىا َفٍى يػىقيٍم إالَّ ًبًو كىافى ذىًلكى كىاًجبنا عىلىٍيًو عىيػٍ
  ٌمع لو راتب ؟ىل ٬توز للمسلمُت أف يعي  نوا شاصان يؤذف فيهم ك٬تي

 نعم ، ال أبس بشرط أال يشارطهم كيقوؿ : ال أؤذف إال بكذا ككذا .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  هللا بتلك األكصػاؼ أهنم يقولوف ) كاجعلنا جواز طلب اإلمامة يف ا٠تَت ، كقد كرد يف أدعية عباد الرٛتن الذين كصفهم

ف من طلبها كال يستحق أف كليس من طلب الرَيسة ا١تكركىة ، فإف ذلك فيما يتعلق برَيسة الدنيا اليت ال يعا(  مان للمتقُت إما
 يعطاىا .

o كأنو ا١تقتدم بو ، فيخفف ألجلو .  أنو ٬تب على إماـ الصبلة أف يبلحظ حاؿ ا١تصلُت خلفو ، فيجعل أضعفهم 
o . أف نصب األئمة إُف كِف األمر 
o مل للمؤذف أف ال أيخذ أجران على أذانو ، بل ٬تعل األذاف خالصان  تعاُف . أف األفضل كاألك 

ةي فػىٍليػيػؤىذًٌٍف لىكيػٍم أىحىػديكيٍم ...  ) قىػاؿى : قىػاؿى لىنىػا اىلنهػيبُّ  كىعىٍن مىالًػًك بٍػًن اٍٟتيػوىٍيًرًث  -ُٔٗ اىٟتٍىػًديثى  (كىًإذىا حىضىػرىًت اىلصهػالى
عىةي .   أىٍخرىجىوي اىلسهبػٍ

------------ 
 اذكر لفظ حديث الباب كامالن ؟ 

نىا رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن مىاًلًك ٍبًن اٟتٍيوىٍيًرًث قىاؿى  لىةن كىكىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  أىتػىيػٍ بػىبىةه ميتػىقىارًبيوفى فىأىقىٍمنىا ًعٍندىهي ًعٍشرًينى لىيػٍ رىًحيمان رىًقيقان  كى٨تىٍني شى
هي فػىقىاؿى فىظىنَّ أىّنَّ قىًد اٍشتػىٍقنى  اٍرًجعيوا ًإُفى أىٍىًليكيٍم فىأىًقيميوا ًفيًهٍم كىعىلًٌميوىيٍم كىميريكىيٍم فىًإذىا : ا أىٍىلىنىا فىسىأىلىنىا عىٍن مىٍن تػىرىٍكنىا ًمٍن أىٍىًلنىا فىأىٍخبػىٍرّنى

 ، كعند البخارم ) كصلوا كما رأيتموٓف أصلي ( .ركاه البخارم كمسلم( حىضىرىًت الصَّبلىةي فػىٍليػيؤىذًٌٍف لىكيٍم أىحىديكيٍم مثيَّ ٍليػىؤيمَّكيٍم أىٍكبػىريكيٍم 
 ما حكم األذاف للمسافر ؟ 

 كاختاره الشيخ السعدم .أنو كاجب ،  الصحيح
الصحيح أف األذاف للمسػافر كاجػب ... مث ذكػر حػديث البػاب ... حيػث أمػرىم  : قاؿ الشيح دمحم بن عثيمُت مرجحان ىذا القوؿ

 َف يدع األذاف حضران كال سفران . كألف النِب ابألذاف ،  النِب 
 ( ُثيه ٍليػىؤيمهكيٍم أىٍكبػىريكيٍم يف اٟتديث قاؿ) قاؿ  ومع أن (  فما ) ؟ اٞتمع بينمهايـؤ القـو أقرؤىم لكتاب هللا 

كالزموه عشرين ليلػة ،  ىؤالء كانوا مستوين يف ابقي ا٠تصاؿ ، ألهنم ىاجركا ٚتيعان كأسلموا ٚتيعان كصحبوا رسوؿ هللا اٞتمع أف 
 ( . ككنا يومئذو متقاربُت يف العلماء عند أَب داكد ) ػدـ بو إال السن كقد جػذ عنو كَف يبق ما تقػفاستوكا يف األخ

 ما ذا نستفيد من قولو ) ليؤمكم أكربكم ( ؟ 
 . قاؿ : ) يؤذف أحدكم ( كخص اإلمامة ابألك ر استدؿ بو من قاؿ : إف اإلمامة أفضل ، ألنو 

 ماذا نستفيد من قولو ) إذا حضرت الصالة ( ؟ 
o  ، نستفيد أنو يشًتط لصحة األذاف كاإلقامة دخوؿ كقت الصبلة ا١تفركضة ، فبل يصح األذاف كال اإلقامة قبل دخوؿ الوقت

 كىذا نص عاـ ال يستثٌت منو شيء ، كقد تقدمت ا١تسألة .
o  ة ال عند دخوؿ الوقت لقولو )إذا حضرت الصبلة ...(  كما لو كاف : أف فعل األذاف يكوف عند إرادة الصبل كنستفيد أيضان



 ُِٕ 

 ل يف حقهم أتخَت األذاف إُف إرادة فعل الصبلة .ػٚتاعة يف صحراء مثبلن كأرادكا أتخَت صبلة العشاء عن أكؿ كقتها، فاألفض
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . فضل ا٢تجرة كالرحلة يف طلب العلم كفضل التعليم 

o  ما كاف عليو من الشفقة كالرٛتة . 
ؿو :  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  -ُٕٗ ًإذىا أىذهٍنتى فػىتػىرىسهٍل ، كىًإذىا أىقىٍمتي فىاٍحديٍر ، كىاٍجعىٍل بػىٍُتى أىذىاًنكى  )قىاؿى لًًبالى

ًٍمًذمُّ كىضىعهفىوي . ، يثى اىٟتٍىدً  (كىًإقىامىًتكى قىٍدرى مىا يػىٍفريغي اىآٍلًكلي ًمٍن أىٍكًلًو   رىكىاهي اىلًتًٌ
------------- 

 أم : ٘تهل .) ترسل (  
 اٟتدر : اإلسراع يف اإلقامة .) احدر ( 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ضعيف كال يصح ، كضعفو الًتمذم كالبيهقي كغَت٫تا .

شرع لو األذاف فإنػو نػداء لرػَت اٟتاضػرين ليحضػركا للصػبلة فػبل بػد كلها كاىية إال أنو يقويها ا١تعٌت الذم قاؿ الصنعآف : لو شواىد  
 ا .ر كقت يتسع للذاىب للصبلة كحضورىمن تقدي

 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 
 اٟتديث يدؿ على استحباب الًتسل يف األذاف كاٟتدر يف اإلقامة ، كيدؿ لذلك :

 حديث الباب ، كىو ضعيف .-أ
  .قطٍتركاه الدار  ذا أذنت فًتسل، كإذا أقمت فاحدر (إ١تؤذف بيت ا١تقدس ) ا٠تطاب قاؿ ما ركم عن عمر بن -ب
 أف األذاف إعبلـ للرائبُت ، فكاف الًتسل فيو أبلغ يف اإلعبلـ ، كاإلقامة إعبلـ للحاضرين فكاف اٟتدر فيو أنسب .-ج
 أف اإلقامة ال ٖتتاج لرفع الصوت لبلجتماع عندىا ، ٓتبلؼ األذاف .-د
 بُت األذاف كاإلقامة ؟ ما حكم الفصل 

 يستحب الفصل بُت األذاف كاإلقامة للصلوات ا٠تمس .
 ٟتديث الباب ، كىو ضعيف .-أ

 ركاه البخارم . انُت صبلة ػ ثبلاثن ػ ١تن شاء ( قاؿ : ) بُت كل أذ كٟتديث عبد هللا بن مرفل أف رسوؿ هللا -ب

 .متفق عليو  لنداء كاإلقامة من صػبلة الصبح ( تُت بُت ايصػلي ركعتُت خفيف كٟتديث عائشة قالت : ) كاف النِب -ج
: ) َي بػػبلؿ اجعػػل بػػُت أذانػػك كإقامتػػك نفسػػان ، يفػػرغ اآلكػػل مػػن طعامػػو يف  كٟتػػديث أَب بػػن كعػػب قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ هللا -د

 بن اإلماـ أٛتد ، كىو ضعيف ركاه عبد هللا امىهىل ، كيقضي ا١تتوضئ حاجتو يف مىهىل ( . 

 ذاف شرع لئلعبلـ فيسن االنتظار ليدرؾ الناس الصبلة كيتهيؤكا ٢تا .كألف األ-ىػ
لكػػػن يف صػػػبلة ا١ترػػػرب فإنػػػو يسػػػتحب أف يكػػػوف الفاصػػػل يسػػػَتان ، ألنػػػو مػػػن السػػػنة تقػػػدٔف صػػػبلة ا١ترػػػرب كتعجيلهػػػا عقيػػػب غػػػركب 

 الشمس .
 يصلي ا١تررب إذا كجبت ( . ) كاف النِب  جاء يف حديث جابر قاؿ  كما

 متفق عليو فينصرؼ أحدّن كإنو ليبصر مواقع نبلو ( .  ) كنا نصلي ا١تررب مع النِب خديج قاؿ كحديث رافع بن 
 أنو ٔتقدار ركعتُت خفيفتُت .كاألرجح  كمقدار ىذا الفصل ٥تتلف فيو :



 ِِٕ 

ركاه ( اس سػنة: ١تػن شػاء كراىيػة أف يتخػذىا النػقػاؿ يف التاليػة -لوا قبػل ا١ترػرب صػقػاؿ ) ٟتديث عبد هللا بػن مرفػل أف النػِب -أ

 .البخارم 
) كنػػا اب١تدينػػة ، فػػإذا أذف ا١تػػؤذف لصػػبلة ا١ترػػرب ابتػػدركا السػػوارم فَتكعػػوف ركعتػػُت ركعتػػُت حػػىت إف الرجػػل  كٟتػػديث أنػػس قػػاؿ-ب

 ركاه البخارم كمسلم .القريب ليدخل ا١تسجد فيحسب أف الصبلة قد صليت من كثرة من يصليها ( 

ئه  )قىاؿى :  أىفه اىلنهيبه   كىلىوي : عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُٖٗ  .كىضىعهفىوي أىٍيضنا  (الى يػيؤىذًٌفي ًإاله ميتػىوىضًٌ
---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ضعيف ، ضعفو الًتمذم كغَته .
 قاؿ الًتمذم : الزىرم َف يسمع من أَب ىريرة .

 قطع فبل يصح .كقد أخرج الًتمذم اٟتديث موقوفان على أَب ىريرة ، لكنو من
 قاؿ النوكم : ضعيف .

 كقاؿ الصنعآف : فيو الزىرم َف يسمع من أَب ىريرة ، كالراكم عن الزىرم ضعيف .
فٍػت ًفيػًو اًٍنًقطىػاعه عىرى لىًكنَّ اٟتٍىًديثى ضىًعيفه ًمٍن كىٍجهىٍُتً فىًإفَّ يف سىنىًدًه ميعىاًكيىةى ٍبنى ٭تىٍِتى الصَّدىيفَّ كىىيوى ضىًعيفه ، كىمىا كقاؿ ا١تباركفورم : 

ًٍمًذمُّ .  بػىٍُتى الزٍُّىرًمًٌ كىأىَب ىيرىيٍػرىةى فىًإنَّوي َفٍى يىٍسمىٍع ًمٍنوي كىمىا صىرَّحى ًبًو الًتًٌ
 كقاؿ الشيخ ابن ابز : سنده ضعيف .

 ما حكم الطهارة من اٟتدث األصغر لألذاف ؟ 
 مطلوبة لؤلذاف كاإلقامة ، كتتأكد يف اإلقامة أكثر التصا٢تا ابلصبلة . اتفق الفقهاء على أف الطهارة من اٟتدثُت األصرر كاألك ر 

 ديث الباب ] كىو ضعيف [ .ٟت-أ
 د .داك ركاه أبو ارة ( إٓف كرىت أف أذكر هللا إال على طه)   : قاؿ رسوؿ هللا كٟتديث ا١تهاجر بن قنفذ قاؿ-ب
 التعظيم . ف األذاف ذكر مشركع معظم ، فأداه مع الطهارة أقرب إُفكأل-ج
 لكن لو أذف كىو ٤تدث حداثن أصغر ىل يكره أـ ال ؟ 

 اتفق الفقهاء على صحة األذاف كاإلقامة من ادث حداثن أصرر ، كقد حكى اإلٚتاع على ذلك ابن ىبَتة .
 كاختلف يف كراىة أذاف ادث حداثن أصرر :

 : ال يكره . فقيل
 : يكره . كقيل

 على غَت طهارة ( . ٟتديث )  إٓف كرىت أف أذكر هللا
 كىذا ىو الراجح .

 ؟ ما حكم أذاف كإقامة اٞتنب 

 اختلف العلماء يف ذلك على ثبلثة أقواؿ :
 : أنو يصح مع الكراىة . القوؿ األكؿ

 علماء ، كاعت ركا كراىتو أشد من كراىة أذاف كإقامة ادث حداثن أصرر . كاستدلوا :كىذا مذىب ٚتهور ال
 ٞتنب ال ٯتنع من األذكار اتفاقان غَت القرآف ، فكذا ال ٯتنع من األذاف .أف األذاف ذكر ، كا -أ



 ِّٕ 

 أف ا١تقصود من األذاف اإلعبلـ ، كىو حاصل مع اٞتنابة . -ب
 : ال يصح أذاف كال إقامة اٞتنب . القوؿ الثاين

 : ٭تـر األذاف كاإلقامة للجنب ، كيعاد األذاف دكف اإلقامة .القوؿ الثالث 
  ؟ شركعية الطهارة لألذافاٟتكمة من مما  

 ألمرين :
 : اتصالو ابلصبلة . أكالن 
 : أف األذاف عبادة ينبري اإلتياف هبا على طهارة ، ال سيما العبادة ا١تتعلقة ابلصبلة . اثنيان 

ًد ٍبًن اىٟتٍىاًرًث  -ُٗٗ  .وي أىٍيضنا ػى كىضىعهف (يمي كىمىٍن أىذهفى فػىهيوى ييقً )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىلىوي : عىٍن ًزايى
 (: "فىأىًقٍم أىٍنتى كىأىانى كيٍنتي أيرًيديهي . قىاؿى  -يػىٍعًٍت : اىأٍلىذىافي  -أىانى رىأىيٍػتيوي ) ٍبًن زىٍيدو أىنهوي قىاؿى كىأًلىِب دىاكيدى: يف حىًديًث عىٍبًد اىَّللهً  -ََِ

 .كىًفيًو ضىٍعفه أىٍيضنا 
--------- 

 اب ؟ما صحة أحاديث الب 
 ضعيف ، ألف فيو عبد الرٛتن بن أنعم األفريقي كىو ضعيف عند أىل اٟتديث .اٟتديث األكؿ 

 كاٟتديث الثآف فيو ضعف أيضان .

 ما حكم أف يتوىل األذاف كاإلقامة شاص كاحد ؟ 
 مستحب كأفضل ، فاألفضل أف من توُف األذاف ىو الذم يتوُف اإلقامة . كيدؿ لذلك :

 ذف فهو يقيم (  كىو ضعيف .حديث الباب ) من أ-أ
ذىب إُف بٍت عمرك بن عوؼ لييصلح بينهم فحانت الصػبلة ، فجػاء ا١تػؤذف إُف  كٟتديث سهل بن سعد ) أف رسوؿ هللا  -ب

 أَب بكر ، فقاؿ : أتصلي للناس فأقيم ، قاؿ : نعم ( متفق عليو .
 ، فدؿ على أف ىذا ىو السنة .ففي ىذا اٟتديث أف اإلقامة من كظيفة ا١تؤذف فهو الذم يقيم الصبلة 

 كىذا ىو فعل ببلؿ كأَب ٤تذكرة .-ج
 كألف من توُف اإلعبلـ أكالن ىو الذم يتوُف اإلعبلـ اثنيان .-د

 .أف من أذف فهو يقيم العمل على ىذا عند أكثر أىل العلم  كقد قاؿ الًتمذم : 
 ألف ببلالن ىو الذم يتوُف اإلقامة ، كىو الذم يتوُف األذاف .

 فإف ظاىره جواز أف  -حديث الباب  -لو أذف شخص كأقاـ غَته فإنو جائز من غَت كراىة ٟتديث عبد هللا بن زيد  لكن
 يؤذف شخص كيقيم آخر ، كقد سبق أف اٟتديث ضعيف .

قىامىًة ؤىذًٌفي أىٍملىكي اًبأٍلىذىاًف ، كىاإٍلً ػاىٍلمي  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُِ ـي أىٍملىكي اًبإٍلً رىكىاهي ًاٍبني عىًدمٌو  (مىا
 كىضىعهفىوي .

هىًقيًٌ ٨تىٍويهي : عىٍن عىًليٌو ًمٍن قػىٍوًلًو  -َِِ يػٍ  .كىًلٍلبػى
--------- 

 أم : إف أمره موكوؿ إليو ، فكأنو مالك لو ، ألنو أمُت على الوقت .( اىٍلميؤىذًٌفي أىٍملىكي اًبأٍلىذىاًف )  
قىامىةً كىاإٍلً  ) ـي أىٍملىكي اًبإٍلً  أم : إف أمرىا موكوؿ إليو ، فكأنو مالك ٢تا ، ألف الصبلة ال تقاـ إال أبمره .(  مىا
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 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث فيو ضعف ، كقد أخرجو الًتمذم بلفظ ) اإلماـ ضامن ، كا١تؤذف مؤ٘تن ، اللهم أرشد األئمة ، كاغفر للمؤذنُت ( .

 خرجو البيهقي كسنده قوم .كأما أثر علي فأ

 من الذم أملك ابألذاف ؟ 
 ا١تؤذف ، فهو موكوؿ إليو دخوؿ الوقت ، فهو األمُت عليو ، فمراقبتو كدخولو منوطة بو كراجع أمره إليو .

 من الذم أملك ابإلقامة ؟ 
 اإلماـ ، فأمرىا راجع إُف اإلماـ ، فبل يقيم ا١تؤذف إال بعد إشارتو .

 بلؿ كغَته ىو ا١تسػؤكؿ عن األذاف .، فإنو ىو الذم كاف أيمر ابإلقامة كأيذف فيها ، كب كىذا ىو فعل النِب 
، فػػإذا خػػرج أقػػاـ فػػبل يقػػيم حػػىت ٮتػػرج النػػِب  -يعػػٍت الشػػمس  -كػػاف بػػبلؿ يػػؤذف إذا دحضػػت كقػػد ركل جػػابر بػػن ٝتيػػرىة قػػاؿ )

 ( ركاه مسلم .الصبلة حُت يراه

  للصالة ؟ ا١تصليمىت يقـو 
علم رٛتهم هللا تعاُف يف الوقت الذم يقـو فيو ا١تأمـو للصبلة على أقواؿ ذكرىا النوكم رٛتو هللا يف اجملموع اختلف أىل ال

 ( كىي كما يلي :ِّّ/ّ)
   يقـو إذا شرع ا١تؤذف يف اإلقامة ، كبو قاؿ عطاء كالزىرم . القوؿ األكؿ :
 نيفة .يقـو إذا قاؿ : حي على الصبلة ، كبو قاؿ أبو ح القوؿ الثاين :

 يقـو إذا فرغ ا١تؤذف من اإلقامة ، كبو قاؿ الشافعي . القوؿ الثالث :
 ليس للقياـ كقت ٤تدد ، بل ٬توز للمصلي القياـ يف أكؿ اإلقامة ، أك أثناءىا ، أك آخرىا . كبو قاؿ ا١تالكية . القوؿ الرابع :

أل ا١تأمـو اإلماـ ، فإف َف يره ، فإنو يقـو عند رؤيتو إف ر (  قد قامت الصبلة) لقياـ عند قوؿ ا١تؤذف يسن ا القوؿ ا٠تامس :
 إلمامو ، كبو قاؿ اإلماـ أٛتد .

، كليس ىناؾ دليل كاضح من السنة على أحد ىذه األقواؿ ، كإ٪تا ىي اجتهادات من األئمة ، حسب ما ظهر لكل منهم 
 أف األمر كاسع .كالراجح 

 ( إف بالالن كاف ال يقيم حىت ٮترج رسوؿ هللا  وا حىت تركين ( كحديث )إذا أقيمت الصالة فال تقوم ما اٞتمع بُت حديث
 ؟ ) 

، فػػإذا رآه يشػػرع يف اإلقامػػة قبػػل أف يػػراه غالػػب  : ٬تمػػع بينهمػػا أبف بػػبلالن كػػاف يراقػػب كقػػت خػػركج رسػػوؿ هللا  قػػاؿ الصػػنعاين
 الناس ، مث إذا رأكه قاموا .

موجودان يف ا١تسجد ، فإف العبد ال يقـو إال إذا ابتدأ ا١تؤذف إبقامة الصبلة ، ١تا  أف اإلماـ إذا كاف -كهللا أعلم  -فظاىر األدلة 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أف يقـو النِب  ثبت يف صحيح مسلم من حديث أَب ىريرة قاؿ : )إف الصبلة كانت تقاـ لرسوؿ 

 لصبلة ، فيأخذ الناس مصافهم مع اإلقامة ، كأما إذا  مقامو( ، فهذا داؿ على أهنم يشرعوف ابلقياـ إذا شرع ا١تؤذف يف إقامة ا
: )إذا أقيمت الصبلة كَف  كاف اإلماـ خارج ا١تسجد فإف ا١تصلي ال يقـو حىت يرل اإلماـ كما ثبت يف الصحيح من قولو 

 وا حىت تركٓف( .ػتركٓف فبل تقوم
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قىامىةً  الى يػيرىدُّ ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  -َِّ  ة .رىكىاهي النهسىاًئيُّ ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتى  (اىلدُّعىاءي بػىٍُتى اىأٍلىذىاًف كىاإٍلً
--------- 

 اذكر بعض ا١تواضع اليت يستحب فيها الدعاء ؟ 
 بُت األذاف كاإلقامة .-أ

 ٟتديث الباب .
 يف السحر .-ب

السماء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل اآلخر فيقوؿ : من يدعوٓف فأستجيب لو كل ليلة إُف   -تبارؾ كتعاُف  -) ينزؿ ربنا  لقولو 
 ، من يسألٍت فأعطيو ، من يسترفرٓف فأغفر لو ( متفق عليو .

 بعد العصر يـو اٞتمعة .-ج
( بيػده يقللهػا طػاه إَيه ، كأشػاركفيو ساعة ال يوافقها عبد مسلم قائم يصػلي يسػأؿ هللا تعػاُف شػيئان إال أعيف يـو اٞتمعة ) لقولو 

 متفق عليو .
 كعند أَب داكد ) ... آخر ساعة من العصر ( .

 يف السجود .-د
 ) أقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد ، فأكثركا الدعاء ( ركاه مسلم . لقولو 

 عند صياح الديكة .-ىػ
 عليو . ) إذا ٝتعتم صياح الديكة فاسألوا هللا من فضلو ، فإهنا رأت ملكان ( متفق لقولو 
 حديث الباب مقيد ٔتاذا ؟ 

 مقيد إف َف يكن يف الدعاء إمث أك قطيعة رحم .
اَّللًَّ مىػا  ًقيػلى َيى رىسيػوؿى ، مو مىا َفٍى يىٍسػتػىٍعًجٍل ػالى يػىزىاؿي ييٍستىجىابي لًٍلعىٍبًد مىا َفٍى يىدٍعي إبًًمثٍو أىٍك قىًطيعىًة رىحً ) أىنَّوي قىاؿى   أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النَِّبًٌ  عىنٍ 

 ء ( ركاه مسلم .فػىيىٍستىٍحًسري ًعٍندى ذىًلكى كىيىدىعي الدُّعىا ٍوتي فػىلىٍم أىرى يىٍستىًجيبي ِف يػىقيوؿي قىٍد دىعىٍوتي كىقىٍد دىعى  ؟ااًلٍسًتٍعجىاؿي قىاؿى 
 .اإلجابة ٢ًتمى العبد الدعاء حصلتالدعاء من أقول األسباب ، فليس شيء أنفع منو ، فمىت أي :  قاؿ ابن القيم

 ىل يستحب التقدـ للمسجد مبكران ليحصل ىذا الوقت ؟ 
 نعم يستحب التقدـ مبكران ليحصل ىذا الوقت .

ػديكا ًإالَّ أىٍف يىٍسػتىًهميوا عىلىٍيػًو الىٍسػتػى  ) كقد جاء يف فضل التبكَت قولو  اًء كىالصَّػفًٌ األىكًَّؿ مثيَّ َفٍى ٬تًى كىلىػٍو ، هىميوا لىٍو يػىٍعلىمي النَّاسي مىا ىًف النًٌدى
 ( متفق عليو .التػٍَّهًجًَت الىٍستػىبػىقيوا ًإلىٍيًو  يػىٍعلىميوفى مىا يف 

 أراد من ىذا ا٠ت ر اٟتث على اغتناـ ىذا الوقت ابلدعاء ، فإنو حرم ابإلجابة . كالنِب 

 ىل اإلنساف إذا دعا عليو شاص ٮتاؼ أـ ال ؟ 
نساف إذا دعا عليو آخر ال ٮتاؼ إال إذا كاف ظا١تان ، ألف اإلنساف إذا دعا على غَت الراد للدعاء كالقابل لو ىو هللا ، كعليو ، فاإل

ظاَف ، فإف الذم ٬تيبو ىو هللا عز كجل ، كلو أجابو على دعائو لكاف هللا يعُت الظا١تُت ، كحاشاه من ذلك ، بل هللا يقوؿ ) إنو 
 ] قالو ابن عثيمُت [ .ليك برَت حق . ال يفلح الظا١توف ( ، كعلى ىذا : فبل ٗتف من دعاء من يدعو ع

 ما اٟتكم فيمن يستعجل بركعيت ٖتية ا١تسجد اليت بُت األذاف كاإلقامة حىت يتمكن من الدعاء ؟ 
 ] قالو ابن عثيمُت [ .. ىذا خطأ ، ألف الدعاء يف الصبلة أفضل من الدعاء خارج الصبلة 
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 يقوؿ بعض الناس : أدعو هللا كال يستجاب ل ؟ 
 لوجود مانع .قد يكوف 

. يف الرجل يطيل السفر أشعث أغ ر ، ٯتد يديو إُف السماء ، َي رب َي رب ، .) . ففي حديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 كمطعمو حراـ ، كمشربو حراـ ، فأْفَّ يستجاب لو ( ركاه مسلم .

ًة اىلتهامه مىٍن قىاؿى ًحُتى يىٍسمى  )قىاؿى :  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو -َِْ ًة عي اىلنًٌدىاءى : اىللههيمه رىبه ىىًذًه اىلدهٍعوى ًة ، كىالصهالى
ا اىٍلوىًسيلىةى كىاٍلفىًضيلىةى اىٍلقىائًمىةً   .أٍلىٍربػىعىةي أىٍخرىجىوي اى  (، حىلهٍت لىوي شىفىاعىيًت يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة ٤تىٍميودنا اىلهًذم كىعىٍدتىوي  ، كىابٍػعىٍثوي مىقىامنا، آًت ٤تيىمهدن

----------- 
 ( أم : َي .اىللههيمه )  

ًة اىلتهامهًة )   فت ابلتامة ، ألهنا ذكره  تعاُف كتعظيم لو كشهادة ابلوحدانية .ػا١تراد ابلدعوة ألفاظ األذاف ، ككص( رىبه ىىًذًه اىلدهٍعوى
ًة اىٍلقىائًمىًة )  كىو عو إليها حينئذ ، قاؿ ابن حجر : . كقيل : ا١تراد ابلصبلة  ا١تعهودة ا١تد: قيل : بياف للدعوة التامة  (كىالصهالى

 .أظهر 
ا اىٍلوىًسيلى  ) ىي ما يتقرب هبا إُف الكبَت ، كا١تراد هبا ا١تنزلة العلية ، ككقػع عنػد مسػلم تفسػَتىا : ) فإهنػا منزلػة يف اٞتنػة ة ( آًت ٤تيىمهدن

 ال تنبري ألحد إال لعبد من عباد هللا ( .
 أم : ا١ترتبة الزائدة على سائر ا٠تبلئق ، ك٭تتمل أف تكوف منزلة أخرل أك تفسَت للوسيلة . (كىاٍلفىًضيلىةى ) 
 أم ٭تمد القائم فيو ، كا١تراد هبا كل ما ٭تمده ا٠تبلئق عليها كمن أعظمها الشفاعة العظمى . (كىابٍػعىٍثوي مىقىامنا ٤تىٍميودنا  )

عىثىكى رىبُّكى مىقىامان ٤تٍَّميودان الطيِب : ا١تراد بذلك قولو تعاُف ) قاؿ ( اىلهًذم كىعىٍدتىوي )  ( ، كأطلق عليو الوعد ، ألف عسى عىسىى أىف يػىبػٍ
 من هللا كاقع .

 أم : كجبت لو كحصلت كاستحق الشفاعة .(  حىلهٍت لىوي شىفىاعىيًت ) 
كما كلقياـ األشهاد، (،يػىٍوـى يػىقيوـي النَّاسي لًرىبًٌ اٍلعىالىًمُتى كما قاؿ تعاُف )م ،لقياـ الناس من قبورى أكالن : ٝتي بذلك(  يػىٍوـى اىٍلًقيىامىةً  )

ًئكىةي صىٌفان الَّ يػىتىكىلَّميوفى ًإالَّ مىٍن كما قاؿ تعاُف )كلقياـ الركح كا١تبلئكة ،   ( ،كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي قاؿ تعاُف ) يػىٍوـى يػىقيوـي الرُّكحي كىاٍلمىبلى
 ( . لىوي الرٍٛتىني كىقىاؿى صىوىاابن  أىًذفى 
 يف صحيحو .أيضان كأخرجو البخارم ( أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي ) 
 ما حكم قوؿ ىذا الدعاء بعد األذاف ؟ 

 . من أسباب استحقاؽ شفاعة الرسوؿ  مستحب ، ٟتديث الباب ، كىو يدؿ على أنو
  قولو ( ظاىره أنو يقولو حاؿ ٝتاع النداء ، فهل ىذا الظاىر مراد؟ للههيمه رىبٌ مىٍن قىاؿى ًحُتى يىٍسمىعي اىلنًٌدىاءى : اى )... ىذه 

 قوؿ ىذا الدعاء بعد إ٘تاـ النداء .، بل يمرادان  ليس ىذا الظاىرال ، 
 مسلم . لوا علٌي ، مث سلوا ِف الوسيلة ... ( ركاهػفقولوا مثل ما يقوؿ ، مث ص )... يف قولو  عبد هللا عمرككيؤيد ىذا حديث 

  ماذا نستفيد من قولو  (  ٌ؟ ىذه ... مىٍن قىاؿى ًحُتى يىٍسمىعي اىلنًٌدىاءى : اىللههيمه رىب ) 
نسػػتفيد : أف مػػن َف يسػػمع النػػداء ، فإنػػو ال يقػػوؿ ىػػذا الػػدعاء ، يعػػٍت لػػو فػػرض أف إنسػػاّنن اسػػتيقظ مػػن النػػـو بعػػد إكمػػاؿ ا١تػػؤذنُت 

رتػب ىػذا علػى مػن ٝتػع النػداء .  : ىػذا لػيس ٔتشػركع ، ألنػو َف يسػمع النػداء ، كالنػِب  أذاهنم ، كدعا هبذا الدعاء ، فإننػا نقػوؿ
 [ .]قالو ابن عثيمُت

 اذكر أدعية األذاف ؟ 
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 : متابعة ا١تؤذف يف كل ٚتلة يقو٢تا : أكالن 
اءى، فػىقيوليوا ًمٍثلى مىا يػىقيوؿي اىٍلميؤىذًٌ أَب سعيد كقد سبق ) ٟتديث  ٍعتيٍم اىلنًٌدى  ( متفق عليو .في ًإذىا ٝتًى
عى النَِّبَّ عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن كٟتديث  ٍعتيمي اٍلميؤىذًٌفى فػىقيوليوا ًمٍثلى مىا يػىقيوؿي مثيَّ صىلُّوا عىلىىَّ فىًإنَّوي مىٍن صىلَّى ) إً يػىقيوؿي   اٍلعىاًص أىنَّوي ٝتًى ذىا ٝتًى

بىرً  يلىةى فىًإنػَّهىا مىٍنزًلىةه يف اٍلوىسً  ران مثيَّ سىليوا اَّللَّى ِفى عىشٍ عىلىىَّ صىبلىةن صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو هًبىا  ًإالَّ لًعىٍبدو ًمٍن ًعبىاًد اَّللًَّ كىأىٍرجيو أىٍف أىكيوفى أىّنى  ياٞتٍىنًَّة الى تػىنػٍ
 ة ( ركاه مسلم اٍلوىًسيلىةى حىلٍَّت لىوي الشَّفىاعى  ىيوى فىمىٍن سىأىؿى ِفى 

 قوؿ : ال حوؿ كال قوة إال اب ، ٟتديث عمر كقد سبق .و يإال يف اٟتيعلتُت فإن
 : الدعاء بعد الشهادتُت ابلدعاء الوارد . اثنيان 

، ال إلػو إال هللا كحػده ال شػريك لػوقاؿ : ) مػن قػاؿ حػُت يسػمع ا١تػؤذف أشػهد أف  عن رسوؿ هللا  عن سعد بن أَب كقاص 
 ركاه مسلم مد رسوالن ، كابإلسبلـ دينان ، غفر لو ذنبو ( . كأف دمحمان عبده كرسولو ، رضيت اب رابن كٔتح

 كيف ركاية : ) كأّن أشهد ... ( .
 بعد األذاف . : الصبلة على النِب  اثلثان 

ٍعتيمي اٍلميؤىذًٌفى فػىقيوليوا ًمٍثلى مىا يػىقيوؿي مثيَّ صىلُّوا عىلىىَّ فىًإنَّوي ) إً  –السابق  –ٟتديث عبد هللا بن عمرك  مىٍن صىلَّى عىلىىَّ صىبلىةن صىلَّى اَّللَّي  ذىا ٝتًى
 ... ( . عىلىٍيًو هًبىا عىٍشران 

 ... أٍف: قوؿ : اللهم ربًٌ ىذه الدعوة  رابعان 
: ) من قاؿ حُت يسمع النػداء : اللهػم ربًٌ ىػذه الػدعوة التامػة كالصػبلة القائمػة آًت دمحمان  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  عن جابر 

 و ... ( ركاه البخارم .بعثو مقامان ٤تمودان الذم كعدتالوسيلة كالفضيلة كا
 ما صحة زايدة ) إنك ال ٗتلف ا١تيعاد ( ؟ 

 الصحيح أهنا شاذة ، لتفرد دمحم بن عوؼ عن بقية الركاة .
 اش عن شعبة بن أَب ٛتزة عن ابن ا١تنكدر عن جابر بو .اٟتديث ركاه البخارم عن علي بن عيف

 كثَتة من اٟتفاظ كَف يذكركا ىذه الزَيدة ، كانفرد بذكرىا دمحم بن عوؼ فركاه عن علي بن عياش ٚتاعة  
 كمن ىؤالء اٟتفاظ :

 .البخارم يف صحيحو 
 أٛتد يف مسنده . 
 .دمحم بن سعد البردادم كما عند الًتمذم  
 .إبراىيم بن يعقوب كما عند الًتمذم  
 .دمحم بن ٭تِت الذىلي كما عند ابن ماجو  
 .ي كما يف شرح معآف اآلاثر كأبو زرعة الدمشق 
 .كموسى بن سهل كما عند ابن خزٯتة  
 .كدمحم بن جعفر كما عند ابن ماجو  
 الوليد كما عند ابن ماجو .كالعباس بن  
 بن منصور كما عند النسائي . كعمرك 
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  ( كالذم يف الباارم ) كابعثو مقامان ٤تمودان ( فأيهما جاء يف ركاية عند ابن خزٯتة كالنسائي : ) ... كابعثو ا١تقاـ احملمود
 أصح ؟

 لوجوه :أصح ، ما يف البخارم 
 : اتفاؽ أكثر الركاة عليو . أحدىا
 : موافقتو للفظ القرآف . الثاين

 : أف لفظ التنكَت فيو مقصود بو التعظيم . الثالث
مقاماتػػو امػػودة يف ا١توقػػف متعػػددة كمػػا : أف دخػػوؿ الػػبلـ يعينػػو كٮتصػػو ٔتقػػاـ معػػُت ، كحػػذفها يقتضػػي إطبلقػػان كتعػػددان ، ك  الرابػػع

 ] قالو ابن القيم [ .ػاعة ما ليس يف التعريف .               بلؽ كاالتسػػدلت عليو األحاديث ، فكاف يف التنكَت من اإلط
 ما صحة زايدة ) كالدرجة الرفيعة ( ؟ 

 قاؿ ابن حجر : كليس يف شيء من طرقو ذكر الدرجة الرفيعة .
 يف حكم زايدة الثقة ىل تقبل مطلقان أـ ال ، اذكر ا٠تالؼ ؟ اختلف العلماء 

 : قبو٢تا مطلقان . القوؿ األكؿ
 كىو مذىب ٚتهور الفقهاء .كقاؿ هبذا القوؿ ا٠تطيب البردادم ، كابن حباف ، كالنوكم ، كالرزاِف ، 

 نفراده ابلزَيدة .بوالن ، فكذلك اف الراكم إذا كاف ثقة ، كانفرد ابٟتديث من أصلو كاف مقإ قالوا : 
 كالرد عليهم : 

ىناؾ فرؽ بُت تفرد الراكم ابٟتديث من أصلو ، كبُت تفرده ابلزَيدة ، ألف تفرده ابٟتديث مػن أصػلو ال  :  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 يلـز تطرؽ السهو كالرفلة إُف غَته من الثقات ، إذ ال ٥تالفة يف ركايتو ٢تم ٓتبلؼ تفرده ابلزَيدة .

: أف زَيدة الثقػػة ال تقبػػل مطلقػػان كال تػػرد مطلقػػان ، بػػل ينظػػر يف كػػل زَيدة ْتسػػبها علػػى حسػػب مػػا يقػػـو عنػػدىم مػػن  القػػوؿ الثػػاين
 القرائن ا١تتحتمة ابلقبوؿ أك الرد .

 مػػن النػػاس مػػن يقبػػل زَيدة الثقػػة مطلقػػان ، كمػػنهم مػػن ال يقبلهػػا مطلقػػان ، كالصػػحيح التفصػػيل : كىػػي أهنػػا تقبػػل يف:  قػػاؿ الزيلعػػي
دكف موضع ، فتقبل إذا كاف الراكم ثقة حافظان ثبتان ، كالذم َف يذكرىا مثلو أك دكنو يف الثقة ، كتقبل يف موضع آخر لقرائن  موضع

 .ٗتصها ، كمن حكم يف ذلك حكمان عامان فقد غلط ، بل كل زَيدة ٢تا حكم ٮتصها 
 ، كىو مذىب ٚتهور ادثُت . الراجح كىذا القوؿ ىو

  اليت ٖتقق شفاعة الرسوؿ سباب األاذكر بعض ؟ 
 : قوؿ الدعاء الوارد بعد األذاف . أكالن 

 ٟتديث الباب .
 : ا١توت اب١تدينة . نيان اث

  . ركاه الًتمذم) من استطاع منكم أف ٯتوت اب١تدينة فليفعل ، فإٓف أشفع ١تن ٯتوت اب١تدينة (  قاؿ 
 من قاؿ : ال إلو إال هللا ٥تلصان . اثلثان :
 الناس بشفاعيت من قاؿ : ال إلو إال هللا خالصان من قلبو ( ركاه البخارم . ) أسعد قاؿ 
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 ابب شركط الصالة 
 تعريف الشرط :

 العبلمة ، قاؿ تعاُف ) فقد جاء أشراطها ( .لغة : 
ًمو العىدىـ كاصطالحان : ـي من عىدى  . ، كال يػىٍلزىـ من كجوده الويجود ما يىلزى

حة، كال يلـز من كجوده كجود الصَّبلة؛ ألنو قد يتوضَّأ كال ييصلًٌي.: الويضيوء شرط لصحَّة  مثالو ـي الصًٌ ًمو عىدى  الصَّبلة، يلـز ًمن عىدى
 : كالفرؽ بُت األركاف كالشركط 

 كاألركافى فيها. الصبلة أفَّ الشُّركط قبل:  أكالن 
بلة، كاألركاف ينتقل من ركن إُف ركن: القياـ، فالرُّكوع، : أفَّ الشُّركطى مستمرَّة من قبل الٌدخوؿ يف الصَّبلة إُف آخر الصَّ ان كاثني

 فالرَّفع من الرُّكوع، فالسُّجود، فالقياـ من السُّجود، ك٨تو ذلك.
تػٍري العورة ال تًتكَّبي منو ماىيَّة الصَّبلة؛ لكنو ال بيدَّ منو اثلثان                      الصَّبلة.يف  : األركاف تًتكَّبي منها ماىيَّةي الصَّبلة ٓتبلؼ الشُّركط، فىسى

 ) الشرح ا١تمتع ( .
تػىوىضهٍأ ، كىٍلييًعٍد  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن عىًليًٌ ٍبًن طىٍلقو  -َِٓ ًة فػىٍليػىٍنصىًرٍؼ ، كىٍليػى ًإذىا فىسىا أىحىديكيٍم يف اىلصهالى

ةى   ًحبهافى .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ، كىصىحهحىوي ًاٍبني  (اىلصهالى
مىٍن أىصىابىوي قىٍيءه ، أىٍك ريعىاؼه ، أىٍك مىٍذمه ، فػىٍليػىٍنصىًرٍؼ ، فػىٍليػىتػىوىضهٍأ ، ُثيه )  قىالىٍت : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىاًئشىةى -َِٔ

تًًو ، كىىيوى يف ذىًلكى الى يػىتىكىلهمي   .عهفىوي أىٍٛتىدي رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو ، كىضى ( لًيػىنٍبً عىلىى صىالى
---------- 

 ( : الفساء خركج الريح من الدبر ببل صوت . ) فسا
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ضعيف ، ألف يف إسناده مسلم بن سبلٌـ كىو ٣تهوؿ .
 ( أنو ضعيف ال يصح . ْٕكأما حديث عائشة فقد تقدـ ) 

 ما حكم الطهارة لصحة الصالة ؟ 
 كضوء .شرط ، فبل تصح الصبلة ببل 

 ٟتديث الباب كىو ضعيف ، كيرٍت عنو :
 ) ال يقبل هللا صبلةى أحدًكم إذا أحدث حىت يتوضأ ( متفق عليو . حديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ -أ

 كيف ركاية للبخارم ) قاؿ رجل من حضرموت : ما اٟتدث َي أاب ىريرة ؟ قاؿ : فيساء أك ضراط ( .
 الضراط تفسَت للحدث منو ، ألف اٟتدث أعم من ذلك ، ككأف أاب ىريرة فسره ابألخص :كتفسَت أَب ىريرة للحدث ابلفساء أك 

 كألهنما قد يقعاف يف أثناء الصبلة أكثر من غَت٫تا .أكالن : تنبيهان ابألخف على األغلظ ، كاثنيان : 
 كاه مسلم .) ال تيقبلي صبلةه برَت طيهور ، كال صدقةه من غيلوؿ ( ر  كحديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ -ب

 قاؿ النوكم : كىذا اٟتديث نص يف كجوب الطهارة للصبلة ، كقد أٚتعت األمة على أف الطهارة شرط يف صحة الصبلة .
: ) إذا اشتكى أحدكم يف صبلتو فلم يدًر أخرج منو شيء أـ ال ، فبل ينصػرؼ  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن أَب ىريرة  -ج

 ركاه مسلم  حىت يسمع صوًتن أك ٬تد ر٭تان ( .
 ذلك .على أف خركج الريح من الدبر ينقض الوضوء كتبطل بو الصبلة ، كقد أٚتع العلماء ففي ىذا اٟتديث : 



 َِٖ 

 ما حكم من أحدث أثناء الصالة ؟ 
 ٬تب أف ٮترج كيتوضأ كيعيدىا ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 ٟتديث الباب ) كقد سبق أنو ضعيف ( .-أ
ادث ال تقبل ، كىذا يفيد أف صبلة ( فإنو صبلةى أحدًكم إذا أحدث حىت يتوضأرة )ال يقبل هللا كقد يستدؿ ْتديث أَب ىري-ب

 َف يفرؽ بُت حدث كحدث . يعم ما قبل الصبلة من اٟتدث اختياران كما حصل يف أثنائها اضطراران ، ألنو 
 كىذا مذىب اٟتنفية .، كيبٍت على ما مضى ينصرؼ كيتوضأكقد ذىب بعض العلماء إُف أف اإلنساف إذا أحدث يف صبلتو فإنو 

لػى صػبلتو ) مػن أصػابو قػيء أك قلػس أك رعػاؼ أك مػذم فلينصػرؼ كليتوضػأ كليبػٍت ع عائشة قالت : قاؿ رسوؿ هللا  ٟتديث 
 كىو يف ذلك ال يتكلم ( ، لكن ىذا اٟتديث ضعيف .

 ما حكم من صلى بغَت كضوء متعمدان ؟ 
 ؟ كلكن ىل يكفرفهو آمث ،  من صلى كىو ٤تدث متعمدان ببل عذر

 كنسبو النوكم للجمهور .، : ال يكفر  قيل
 : يكفر كنسبو النوكم ألَب حنيفة ، لتبلعبو . كقيل
 ما حكم من انتقض كضوءه كىو إماـ ؟ 
 .دـ أحد ا١تأمومُت ليكمل اب١تصلُت، كيقإماـ فإنو ٬تب أف ٮترج من صبلتو، كال ٬توز أف يكمل صبلتو من انتقض كضوءه كىو 

 ما حكم صالة ا١تأمـو إذا تبُت لو حدث إمامو بعد الفراغ من الصالة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : يعيد ا١تأمـو صبلتو . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية .

 أمـو .، كإف كاف ال يعلم حدثو صحت صبلة ا١تيعلم حدثو لزمت ا١تأمـو اإلعادة : إف كاف اإلماـ القوؿ الثاين
 الصحيح .: تصح صبلة ا١تأمـو فبل يعيدىا ، كىذا القوؿ ىو  القوؿ الثالث

 يف الصبلة خلف أئمة اٞتور ) يصلوف لكم ، فإف أصابوا فلكم ، كإف أخطأكا فلكم كعليهم ( ركاه البخارم . لقولو -أ
يف االقتداء بو ، ألنو َف يكلف علم ما غاب  كال سبيل للمأمـو إُف معرفة حدث اإلماـ فكاف معذكران ، كألف اٟتدث ٦تا ٮتفى -ب

 عنو من أمره ، كإذا صح اقتداؤه صحت صبلتو فبل يعيدىا .
 ككذلك على القوؿ الراجح لو أحدث اإلماـ يف أثناء الصبلة، فصبلة ا١تأمومُت صحيحة ، كٮترج اإلماـ كيقدـ من يكمل هبم.

هىا  -َِٕ ةى حىاًئضو ًإاله ٓتًمىارو  الى  )قىاؿى :  عىٍن اىلنهيبًٌ  .كىعىنػٍ رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله النهسىاًئيُّ ، كىصىحهحىوي ًاٍبني  (يػىٍقبىلي اىَّللهي صىالى
 خيزىٯٍتىةى. 

---------- 
 ا١تراد ابلنفي ىنا نفي الصحة ، فمن صلت برَت ٜتار َف تقبل صبلهتا .( الى يػىٍقبىلي اىَّللهي )  

ةى حىاًئضو )  أم الػيت بلرػت سػن اػيض ، كجػرل عليهػا القلػم ، كَف يػرد يف أَيـ حيضػها ،  : قاؿ ابن األثػَتابلغ ، أم ( صىالى
 .ألف اٟتائض ال تصلي 

 ا٠تمار : ما ٗتٌمر بو ا١ترأة رأسها ، أم : ترطيو بو .( اله ٓتًمىارو ) إ



 ُِٖ 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 كاأللبآف .، كالذىِب ، كاٟتاكم ، ة كابن خزٯت، ىذا اٟتديث ٥تتلف يف صحتو : فصححو الًتمذم 

 . عن قتادة عن اٟتسن عن النِب  –يعٍت بن أَب عركبة  –كأعلو بعض اٟتفاظ ابإلرساؿ ، قاؿ أبو داكد : ركاه سعيد 
 كأعلو الدارقطٍت ابالنقطاع .

  ما حكم سًت ا١ترأة شعرىا كجسدىا يف الصالة ؟ 
 ٬تب على ا١ترأة سًت رأسها اب٠تمار .

 يث الباب .ٟتد -أ
نفى قبوؿ صبلة ا١ترأة إذا صلت مكشوفة الرأس ، ببل ٜتػار ، كىػذا يػدؿ علػى كجػوب سػًت رأس ا١تػرأة  أف النِب :  كجو الداللة

 يف الصبلة ، بل على اشًتاطو ، كإذا تقرر ىذا اٟتكم يف الرأس ففي البطن كغَته من سائر البدف من ابب أكُف.
 م .ركاه الًتمذ(  الشيطافقاؿ : ) ا١ترأة عورة فإذا خرجت استشرفها   ٟتديث ابن مسعود أف رسوؿ هللاك -ب

اـ يف الصػػبلة كيف غَتىػػا ، إال أنػػو يسػػتثٌت ػ) ا١تػػرأة عػػورة ( يقتضػػي كجػػوب سػػًت ٚتيػػع بػػدهنا ، كىػػو عػػ  أف قولػػو  : كجػػو الداللػػة
 ا عند طائفة .الوجو يف الصبلة فبل ٬تب سًته ابإلٚتاع ، ككذلك الكفاف كالقدماف ال ٬تب سًت٫ت

كأٚتع أىل العلم على أف للمرأة اٟترة أف ٗتمر رأسها إذا صػلت ، كعلػى أهنػا إذا صػلت كٚتيػع رأسػها مكشػوؼ  : قاؿ ابن قدامة
 ة .عليها اإلعاد أف
 ىل تكشف ا١ترأة كجهها يف الصالة ؟ 

 نعم .
 .ية أٚتع العلماء على جواز كشفو ، حكى اإلٚتاع على ذلك ابن عبد ال ر ، كابن تيم

 .ال نعلم فيو خبلفان بُت أىل العلم   : كقاؿ ابن قدامة 
 ما حكم سًت ا١ترأة لكفيها كيديها يف الصالة ؟ 
 اختلف العلماء يف حكم سًت٫تا يف الصبلة : على ثبلثة أقواؿ : 

 ا .ال ٬تب سًت٫ت : القوؿ األكؿ
 . كاختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن عثيمُتأَب حنيفة ،  كىذا مذىب 

يٍػهىا إذىا عىجىنىػتٍ  كىالنًٌسىاءي عىلىى عىٍهًد النَِّبًٌ قالوا : -أ ػٍرأىةي يىػدى  إ٪تَّىا كىافى ٢تىيػنَّ قيمَّػصه كىكيػنَّ يىٍصػنػىٍعنى الصَّػنىائًعى كالقمػص عىلىػٍيًهنَّ فػىتػيٍبػًدم اٍلمى
بػىزىٍت  ًة كىاًجبن ، كىطىحىنىٍت كىخى ٍيًن يف الصَّبلى تػٍري اٍليىدى ػاًر فػىقىػٍط مىػعى اٍلقىًمػيًص ، كىذىًلكى اٍلقىدىمىاًف ، ا لىبػىيػَّنىوي النَِّبُّ كىلىٍو كىافى سى كىًإ٪تَّىا أىمىػرى اًب٠تًٍمى

 . ) ٣تموع الفتاكل ( .فىكينَّ ييصىلًٌُتى بقمصهن كىٜتييرًًىنَّ 
 : ) إف اليدين تسجداف كما يسجد الوجو ... ( . ٟتديث ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ك -ب 

أف الكفػػُت كالقػػدمُت يسػػجداف مػػع ا١تصػػلي كمػػا يسػػجد الوجػػو ، كمػػن ا١تعلػػـو أف ا١تػػرأة ال ٬تػػب عليهػػا أف تسػػًت   ر النػػِب فػػأخ
 كجهها يف الصبلة فكذلك كفاىا كقدماىا .

 ف القوؿ بوجوب ترطية ا١ترأة كفيها كقدميها يف الصبلة فيو حرج كبَت .كأل-ج
 كشف كفيها كقدميها .ال ٬توز للمرأة اٟترة أف ت : القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ) ا١ترأة عورة ( ركاه الًتمذم . ٟتديث ابن مسعود . قاؿ : قاؿ 
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 كجو الداللة : أنو يدؿ بعمومو على أف ا١ترأة عورة كلها ، لكن خرج منو الوجو ابإلٚتاع .
 ٬توز ٢تا يف الصبلة أف تكشف كفيها دكف قدميها .  : القوؿ الثالث

 ب ا١تالكية كالشافعية ، كاختاره ابن جرير ، كابن ا١تنذر ، كا١توفق ، كا١ترداكم ، كابن ابز .كىذا مذى
 ) ا١ترأة عورة ( .  لقولو 
إف قولو ) عورة ( يقتضي بعمومو سًت ٚتيع بدهنا ، كيستثٌت من ذلك مػا دعػت اٟتاجػة إُف كشػفو كالوجػو كالكفػُت ، كأمػا  :قالوا 

 [ فيبقى على العمـو . ما عداه ] كمن ذلك القدماف
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

) ا١تػػرأة عػػورة ، فػػإذا يث فيػػو زَيدة عنػػػد ابػػن خزٯتػػة كىػػي كأمػػا اٟتػػديث األكؿ ) ا١تػػرأة عػػورة ( فاالسػػتدالؿ بػػو ال يصػػح ، ألف اٟتػػد
 ة عورة خارج الصبلة عند األجانب .خرجت استشرفها الشيطاف ( كىذا يدؿ على أف ا١ترأ

 ة اليت مل تبلغ تغطية رأسها ؟ىل ٬تب على ا١ترأ 
 ال ٬تب ، فلو صلت كقد انكشف رأسها فصبلهتا صحيحة .

ةى حىاًئضو ًإالَّ ًٓتًمىارو  ) لقولو   ( فمفهومو أف غَت البالغ تصلي برَت ٜتار . الى يػىٍقبىلي اىَّللَّي صىبلى
 ىذا اٟتكم يف ىذا اٟتديث خاص ٔتن ؟ 

 ف عورهتا ما بُت السرة كالركبة .خاص ابٟترة ، أما األمىة فاٞتمهور على أ
 اذكر عالمات البلوغ ؟ 

 .إنزاؿ ا١تٍت ّتماع أك احتبلـ  : أكالن 
 .كقد أٚتع العلماء على أف االحتبلـ يف الرجاؿ كالنساء يلـز بو العبادات كاٟتدكد كسائر األحكاـ :  قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 . وا (كإذا بلغ األطفاؿ منكم اٟتلم فليستأذنقاؿ تعاُف ) 
 ركاه أبو داكد : ) رفع القلم عن ثبلثة : ... كعن الصِب حىت ٭تتلم ( .  كقاؿ 
 .اٟتيض  : اثنيان 

 . على البلوغ ، ال نعلم فيو خبلفان كأما اٟتيض فهو علم  :قاؿ ابن قدامة 
 . كقد أٚتع العلماء على أف اٟتيض بلوغ يف حق النساء  : كقاؿ اٟتافظ ابن حجر

 ٟتديث الباب .
 .ابلبلوغ ابلسن  : اثلثان 

 اختلف العلماء يف السن الذم يكوف بو البلوغ : على أقواؿ : 
 البلوغ ابألربع عشرة سنة . : القوؿ األكؿ

 كىو قوؿ الثورم .
 اب٠تمس عشرة سنة .القوؿ الثاين : 
 .كقاؿ الشافعي كأٛتد كابن كىب كاٞتمهور : حده فيها استكماؿ ٜتس عشرة سنة  :  قاؿ ابن حجر

كىو مذىب الشافعي كاألكزاعي كابن كىب كأٛتد كغَتىم ، قالوا : ابستكماؿ ٜتس عشرة سنة يصَت مكلفان كإف  : ؿ النوكمكقا
 .َف ٭تتلم 



 ِّٖ 

يف القتاؿ كأّن ابن أربع عشرة سنة فلم ٬تزٓف ، كعرضت يـو ا٠تندؽ كأّن ابن  ٟتديث ابن عمر قاؿ : ) عيرًضت على رسوؿ هللا 
 متفق عليو ( . ٜتس عشرة سنة فأجازٓف 

، إف ىػذا اٟتػد بػُت الصػرَت كالكبػَت :ديث فقػاؿفقدمت على عمر بػن عبػد العزيػز كىػو يومئػذو خليفػة فحدثتػو ىػذا اٟتػقاؿ ّنفع : )
 متفق عليوفكتب إُف عمالو أف يفرضوا ١تن كاف ابن ٜتس عشرة سنة ، كمن كاف دكف ذلك فاجعلوه يف العياؿ ( . 

 عشرة سنة . البلوغ ابلسبع : القوؿ الثاين
 .ة كغَت٫تا ال ٭تكم ١تن َف ٭تتلم ابلبلوغ إال بعد مضي سبع عشرة سنة ػكقاؿ مالك كأبو حنيف : قاؿ الشوكاين

 . كثر ا١تالكية : حده فيها سبع عشرة أك ٙتاف عشرة أكقاؿ :  كقاؿ ابن حجر
 البلوغ ابلثمانية عشرة سنة . :القوؿ الرابع 

 أف حد البلوغ يف استكماؿ ٙتاف عشرة سنة إال أف ٭تتلم قبل ذلك .كىذا القوؿ عزم ألَب حنيفة إُف 
 البلوغ ابإلنبات  : رابعان 

 كقاؿ بو ٚتع من أىل العلم .
 فاعت ر مالك كالليث كأٛتد كإسحاؽ كأبو ثور اإلنبات . : قاؿ ابن حجر
 . كاإلنبات بلوغ صحيح  : كقاؿ ابن حـز

يـو قريظة فكاف مػن أنبػت قتػل ، كمػن َف ينبػت خلػي سػبيلو ، فكنػت فػيمن   ٟتديث عطية القرظي قاؿ : ) عرضت على النِب
 . ركاه أٛتدَف ينبت فخلي سبيلي ( 

ًة  -(  ٍف ًبوً ػحً ًإٍف كىافى اىلثػهٍوبي كىاًسعنا فىاٍلتى  )قىاؿى لىوي :  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن جىاًبرو  -َِٖ كىًلميٍسًلمو :  (يػىٍعًٍت : يف اىلصهالى
 . ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (كىًإٍف كىافى ضىيًٌقنا فىاتهًزٍر بًوً  -اًلٍف بػىٍُتى طىرىفػىٍيًو فىاى )

 . (الى ييصىلًٌي أىحىديكيٍم يف اىلثػهٍوًب اىٍلوىاًحًد لىٍيسى عىلىى عىاتًًقًو ًمٍنوي شىٍيءه  ) كى٢تىيمىا ًمٍن حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َِٗ
---------- 

ا١تراد ابلثوب ما يلبس من إزار أك رداء أك غَت٫تا ، فهو قطعة قماش َف تفٌصل على قدر البدف ، كليس ا١تراد (  اىلثػهٍوبي ًإٍف كىافى )  
 بو القميص ، ألف القميص ثوب ذك أكماـ .

اية مسلم ) فخالف أف يتزر كيرتدم بثوب كاحد ، ٮتالف بُت طرفيو ، كلذا ساؽ اٟتافظ رك : ( االلتحاؼ  كىاًسعنا فىاٍلتىًحٍف ًبوً ) 
 بُت طرفيو ( .

( أم : كإف كاف الثوب ضيقان ال يكفي لبلرتداء كاالتزار ، فاتزر بو فقط ، كاالتزار : سًت أسفل البدف بو  كىًإٍف كىافى ضىيًٌقنا فىاتهًزرٍ ) 
 ما بُت السرة كالركبة ، ألف القصد األصلي سًت العورة ، كىو ٭تصل ابالتزار .

 العاتق : ما بُت ا١تنكب كالعنق .شيء (  تًًقًو ًمٍنوي لىٍيسى عىلىى عىا) 
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

اٟتديث يدؿ على أنو إذا كاف الثوب كاسعان فعلى ا١تصلي أف يلتحف بو ، فيرطي بو من ا١تنكبُت إُف ما ٖتت الركبتُت ، ألنو كجد 
 سًت بو العورة الواجب سًتىا ، كىي بُت السرة كالركبة . سًتة كاملة ، كأما إذا كاف الثوب ضيقان ال يكفي سًت كل البدف ، فلي

 ما حكم سًت العاتق يف الصالة ؟ 
 ٖترير ٤تل ا٠تالؼ :

 ال خبلؼ بينهم يف مشركعية سًت العاتقُت يف الصبلة ، كأف ذلك ىو األكمل كاألفضل يف حق ا١تصلي .أكالن : 
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 لصبلة .كإ٪تا ا٠تبلؼ بينهم يف حكم سًت العاتقُت داخل ااثنيان : 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : 

 أنو ٬تب أف يضع ا١تصلي على عاتقو شيئان من اللباس فرضان كانت الصبلة أـ نفبلن .القوؿ األكؿ : 
، بػن حجػر، كالبخػارم، كابػن بطػاؿ، كاكىذا ذىب إليو ا١تالكية كاٟتنابلة يف ركاية ، كرجح ىذا القوؿ ٚتع مػن العلمػاء : ابػن ا١تنػذر

 كابن رجب ، كابن قدامة . 
 كم يف الثوب الواحد ليس على عاتقو منو شيء ( .د ديث الباب ) ال يصلي أحٟت

وب الواحد إذا َف يكن على العاتق منو شيء هنيان مؤكدان ، كاألصػل يف النهػي ػهنى عن الصبلة يف الث :أف النِب  كجو االستدالؿ
  الصبلة .التحرٔف ، فدؿ على كجوب سًت العاتق يف

 اٟتديث عاـ ، فيشمل الفرض كالنفل ، ألنو ما ثبت يف الفرض ثبت يف النفل إال بدليل .ك قالوا : 
 أنو ٬تب يف الفرض .القوؿ الثاين : 

 كىذا ا١تذىب ، كذكر بعض اٟتنابلة أهنا من ا١تفردات . 
 ... ( . كم يف الثوبد ال يصلي أح) ديث الباب .ٟت-أ
 ى صبلة الفريضة ، ألف الفرض ىو ا١تكلف بو . قالوا : ىذا ٤تموؿ عل 

 . ركاه أبو داكد صلى يف ثوب كاحد بعضو علي ( .  كٟتديث عائشة : ) أف النِب  -ب
 قالوا : ظاىر ىذا اٟتديث أنو كاف يف صبلة نفل . 

 كقالوا : إف صبلة النفل مبناىا على التخفيف . -ج
 أنو مستحب ال كاجب .القوؿ الثالث : 

 ىب ٚتهور العلماء : اٟتنفية ، كأكثر ا١تالكية ، كالشافعية .كإليو ذ
 ) ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ... ( .كاستدلوا على االستحباب ْتديث الباب  
كاستدلوا على عدـ الوجوب : ْتديث جابر : ) ... كإذا كاف ضيقان فاتزر بو ( فػدؿ ذلػك علػى أف الصػبلة إبزار كاحػد مػع إعػراء  

 صحيحة .  ا١تنكبُت
 كاستدلوا ابلقياس : كىو أف العاتقُت ليسا بعورة ، فأشبها بقية البدف .

 : ابإلٚتاع اكي على جواز الصبلة مع ترؾ سًت العاتقُت ] كىذا اإلٚتاع فيو نظر [ .  كاستدلوا
 . ع بو األدلةكيكوف حديث جابر ٕتتم قوؿ قوم ،القوؿ بوجوب سًت أحد العاتقُت يف الصبلة إف تيسر :  جحاكالر 
 ما ىي عورة الرجل يف الصالة ؟ 

 ال خبلؼ بُت العلماء يف أف ما فوؽ سرة الرجل كما ٖتت ركبتيو ليس بعورة . : أكالن 
 ال خبلؼ بينهم يف أف القبل كالدبر عورة .اثنيان : 
 كإ٪تا ا٠تبلؼ فيما عدا الفرجُت ٦تا ٖتت السرة كفوؽ الركبة .اثلثان : 

 قواؿ :اختلف العلماء على أ
 أف عورة الرجل من السرة إُف الركبة .القوؿ األكؿ : 

 : األدلةكىذا مذىب أكثر العلماء : من ا١تالكية ، كاٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .     
o  عن جرىد األسلمي أف النِب فقاؿ النِب مٌر بو كىو كاشف عن فخذه ،)ذم ركاه أبو داكد كالًتم.: )غط فخذؾ فإهنا من العورة 
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o  كعن دمحم بن جحش قاؿ : مٌر النِب -  ه مكشوفتاف ، فقاؿ : ) َي معمر ، غط فخذيك اعلى مٍعمر كفخذ -كأّن معو
 ركاه أٛتد كالبخارم تعليقان فإف الفخذين عورة ( . 

 كىذه األحاديث صححها ٚتع من العلماء : كابن حباف ، كاٟتاكم ، كالذىِب ، كابن حجر ، كاأللبآف .
o  كعن علي  أف رسوؿ هللا  ) ركاه أبو داكد  .قاؿ : ) ال ت رز فخذؾ ، كال تنظر إُف فخذ حي كال ميت 

 أف عورة الرجل الفرجاف فقط . : القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الظاىرية .

 زقػػاؽ ... فػأجرل نػِب هللا يف غػػزا خيػ ر فصػليا عنػدىا صػػبلة الرػداة برلػس ، فركػب نػػِب هللا  ديث أنػس : ) أف رسػوؿ هللا ٟتػ
       متفق عليو مكة ، كإف ركبيت لتمس فخذ نِب هللا ، مث حسر اإلزار عن فخذه حىت إٓف ألنظر إُف بياض فخذ نِب هللا ... ( . 

 .    أف الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كانت عورة ما كشفها رسوؿ هللا كجو الداللة : 
 : عنو كاٞتواب  

تعمػػد كشػػفو ، بػػل انكشػػف لضػػركرة اإلغػػارة كاٞتػػرم  ا٨تسػػر بنفسػػو ، ال أف النػػِب أف اٟتػػديث ٤تمػػوؿ علػػى أف اإلزار انكشػػف ك 
 كالزحاـ ، كعلى ىذا تدؿ ركاية مسلم : ) فا٨تسر اإلزار ( .  

 كالرد على ىذا :   
سػو فػإف ال فرؽ بُت الركايتُت : ) حسر ، كا٨تسر ( يف الداللة على اٟتكم ، فعلػى التسػليم يكػوف قػد ا٨تسػر بنف  : قاؿ ابن حجر

، ك١تا أقرَّ عليو ، كلنبػو عليػو كمػا كػاف يفعػل ،  مكشوفان يدؿ على أف الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كاف كذلك ١تا تركو النِب بقاءه 
 .فاستول اٟتاؿ يف كوف اإلزار ا٨تسر بنفسو أك بفعلو 

العػورة  د مػن أصػحاب أٛتػد كغػَته ، أفكطريق اٞتمع بُت ىذه األحاديث ، ما ذكر غَت كاحػقاؿ : كىناؾ ٚتع آخر البن القيم ، 
، بػُت األمػر برػض البصػػر عػن الفخػذين، لكوهنػا عػػورة ، كال تنػػايفلظػػة السػوأًتف، كا١تخففػة الفخػذاف، فا١ترعػورًتف : ٥تففػة، كمرلظػة

 . عورة ٥تففةلكوهنا ، كبُت كشفها 
، خذيو أك ساقيو ، فاستأذف أبػو بكػران عن فمضطجعان يف بييت كاشف : ) كاف رسوؿ هللا ْتديث عائشة قالتكاستدلوا أيضان : 

فأذف لو كىو على تلك اٟتاؿ فتحدث ، مث استأذف عمػر فػأذف لػو كىػو كػذلك فتحػدث ، مث اسػتأذف عثمػاف فجلػس كسػول ثيابػو 
 .     ركاه مسلم فدخل ... ( . 

 الفخذ ليست بعورة . ألَب بكر كعمر ابلدخوؿ عليو كفخذه مكشوفة ، يدؿ على أف أف إذف النِب  : كجو الداللة
 كاٞتواب عن ىذا اٟتديث :

الفخػذاف ، حيػث جػاء يف ركايػة مسػلم الػًتدد يف كػوف  كأف ىذا اٟتديث ال حجة فيػو ، مشػكوؾ يف ا١تكشػوؼ ىػل ٫تػا السػاقاف أ
 كاشفان عن فخذيو أك ساقيو ، كالساؽ ليس بعورة إٚتاعان .  النِب 
 ىل السرة كالركبة من العورة ؟ 

 يف السرة كالركبة : اختلف العلماء
 ٫تا من العورة . : فقيل
 أهنما ليسا من العورة ، كىو مذىب ٚتهور الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم ، كىو قوؿ ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة . : كقيل
 الركبة من العورة دكف السرة . : كقيل

 كىو مذىب اٟتنفية .
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 السرة من العورة دكف الركبة . : كقيل
 مهور على أف الركبة ليست من العورة :استدؿ اٞت

o ( :أف النِب ٔتا ركاه أبو موسى  قد انكشف كاف قاعدان يف مكاف فيو ،)ركاه البخارم . عن ركبتو، فلما دخل عثماف غطاىا 
o  كٔتا ركاه علي يف قصة ٛتزة : ) ١تا شرب ا٠تمر قبل أف ينزؿ التحرٔف األبدم كاعتدل على ّنقة رجل من األنصار ، كىو

كمعو علي كزيد بن حارثة ، حىت جاء البيت الذم فيو ٜتره ،  بذلك ، فانطلق النِب  سكراف ال يشعر ٔتا يفعل ، فعلم النِب 
، مث صٌعد النظر ،  يلـو ٛتزة ... فإذا ٛتزة ٙتل ٤تمر عيناه ، فنظر ٛتزة إُف النِب  فاستأذف عليو فأذف لو ، فطفق النِب 

 ركاه البخارم د النظر إُف سرتو ، مث صٌعد النظر إُف كجهو ، مث قاؿ ٛتزة : كىل أنتم إال عبيد أَب (. فنظر إُف ركبتيو ، مث صعٌ 
o  كما ركاه أبو الدرداء قاؿ : ) كنت جالسان عند النِب  إذ أقبل أبو بكر آخذان بطرؼ ثوبو ، حىت أبدل عن ركبتيو ، فقاؿ

 ركاه البخارم : أما صاحبكم فقد غامر ( .  النِب 
o  كقاؿ  . ) صححو األلبآف : ) ما بُت السرة كالركبة عورة 

 أدلة من قاؿ ِبهنا من العورة :
 استدلوا ِبدلة ال تصح .

 ركاه البيهقي كىو ال يصح : ) الركبة من العورة ( .  كقولو 
 كىو ضعيف: ) السرة من العورة ( .  ككقولو 

 أهنما ليسا من العورة .كالراجح 
 الرأس يف الصالة أـ ال ؟ ىل األفضل تغطية 

ـى خيذيكا زًينػىتىكيٍم ًعٍندى كيلًٌ مىٍسػًجدو قاؿ تعاُف ) قاؿ رٛتو هللا:حسب عرؼ البلد، كاختاره الشيخ ابن عثيمُت،  قيل : ( فػإف  َيى بىًٍت آدى
وف هبػذا كال ٬تعلػوف كاف من قـو ال يتم أخػذ زينػتهم إال برطػاء الػرأس ، قلنػا : غطػاء الػرأس مسػتحب ، كإذا كػاف مػن قػـو ال يهتمػ

 . ] الشيخ ابن عثيمُت [ .غطاء الرأس من الزينة ، قلنا : ال يستحب ، ألف اٟتكم يدكر مع علتو كجودان كعدمان 
كالذم أراه يف ىذه ا١تسألة أف الصبلة حاسػر  قاؿ رٛتو هللا :، يكره الصبلة حاسر الرأس ، كىذا اختيار األلبآف رٛتو هللا  كقيل :

إسػبلمية للحػديث ا١تتقػدـ يف الكتػاب : استحباب دخوؿ ا١تسػلم يف الصػبلة يف أكمػل ىيئػة  ذلك أنو من ا١تسلم بو الرأس مكركىة
الػػرأس كالسػػَت كػذلك يف الطرقػػات كالػػدخوؿ   كلػػيس مػن ا٢تيئػػة اٟتسػػنة يف عػرؼ السػػلف اعتيػػاد حسػر ،هللا أحػػق أف يتػزين لػػو  فػإف

 ت إُف كثَت من الببلد اإلسبلمية حينما دخلها الكفار كجلبوا إليها عاداهتمتسرب كذلك يف أماكن العبادات بل ىذه عادة أجنبية

 ة .الفاسد
 اذكر شركط الثوب الساتر ؟ 

 ، فبل ٬توز أف يكوف ٤ترمان . أف يكوف الثوب الساتر مباحان أكالن : 
 كاحملـر ينقسم إىل ثالثة أقساـ :

 رير حراـ للرجاؿ [ فبل تصح صبلتو .كما لو صلى بثوب حرير ] كمن ا١تعلـو أف اٟت٤تـر لعينو : 
 كمن صلى بثوب مرصوب أك مسركؽ ، فبل تصح صبلتو .٤تـر لكسبو : 
 كمن صلى يف ثوب مسبل .٤تـر لوصفو : 

: ) مػػن اشػػًتل ثػػوابن بعشػػرة دراىػػم كفيػػو درىػػم حػػراـ َف يقبػػل هللا لػػو  كقػػد جػػاء يف اٟتػػديث عػػن ابػػن عمػػر قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ هللا 
 و ( . ركاه أٛتد كىو ضعيفصبلة ما داـ علي
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 ألف جهة األمر كالنهي ٥تتلفة .كىذا القوؿ ىو الصحيح ، كذىب بعض العلماء إُف صحة الصبلة ابلثوب اـر مع اإلمث ، 
 . الى يىًصفي اىٍلبىٍشرىةى اثنيان : أف 

فػػإف كػػاف رقيقػػان يصػػف البشػػرة مػػن  ، أف ال يصػػف البشػػرة ، يعػػٍت ال يكػػوف رقيقػػان يصػػف البشػػرة ،ىػػذا الشػػرط الثػػآف للثػػوب السػػاتر 
 اٛترار أك اسوداد ك٨تو ذلك ؛ فإنو ال يصح السًت بو ، ألنو ال يسمى ساتران .

) صنفاف من أىل النار َف أر٫تا ... نساء كاسيات عارَيت ( قاؿ العلماء : يدخل يف الكاسية العاريػة  كألف اٟتديث عن النِب 
 نفس الوقت ٠تفتو لكونو خفيفان . اليت تلبس ثوابن تكتسي بو لكنو عارم يف

 فإف كاف ٧تسان فإنو ال تصح الصبلة بو، ال لعدـ السًت، كلكن ألنو ال ٬توز ٛتل النجاسة يف الصبلة.اثلثان : أف يكوف طاىران، 
فخلػع كاف يصلي ذات يػـو أبصػحابو ، فخلػع نعليػو   كىذا أدلتو أدلة اجتناب النجاسة ، كمنها حديث أَب سعيد : ) أف النِب 

الناس نعا٢تم ، فلما سلم سأ٢تم ١تاذا خلعوا نعا٢تم ، قالوا : رأينػاؾ خلعػت نعالػك فخلعنػا نعالنػا ، فقػاؿ : إف ج ريػل أًتٓف فػأخ رٓف 
 أف فيهما قذران ( . ركاه أبو داكد

رٍعو كىًٜتىارو ، ًبغىٍَتً ًإزىارو ؟ قىاؿى : "ًإذىا كىافى اىلدًٌرٍعي سىابًغنا أىتيصىلًٌي اىٍلمىٍرأىةي يف دً  ) أىنػههىا سىأىلىٍت اىلنهيبًٌ . ) كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى  -َُِ
هىا   أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى كىصىحهحى اىأٍلىئًمهةي كىقٍػفىوي .  (يػيغىطًٌي ظيهيورى قىدىمىيػٍ

--------- 
 الدرع بكسر الداؿ كىو ىنا قميص ا١ترأة .( تيصىلًٌي اىٍلمىٍرأىةي يف ًدرٍعو ) ى 

 أم : ليس ٖتت قميصها إزار كال سراكيل .( ًبغىٍَتً ًإزىارو ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صحح األئمة كقفو . –رٛتو هللا  –اٟتديث ضعيف كال يصح ، ككما قاؿ اٟتافظ ابن حجر 
 كمع ذلك اختلف يف ىذا ا١توقوؼ ىل ىو صحيح أـ ضعيف .

 ة ٣تهولة ال تعرؼ .بعض العلماء ضعف ىذا ا١توقوؼ ، ألف يف اإلسناد امرأ
 كبعضهم صححو ألمرين :

يف  فأف ىذه ا١ترأة كإف كانت ٣تهولة؛ لكنها من التابعيات كقد ٝتعت من أـ سلمة، كتقدـ مراران أف اجملهوؿ ال ييتكل:  األكؿ
 م .بعُت لرلبة الثقات عليهاأمره إذا كاف من الت

فتابعت ،  الفتولىذه ركت عن أـ سلمة نفس ، ىي أـ اٟتسن البصرم أف ىذه ا١ترأة الفاضلة توًبعت من امرأةو أخرل ك  : ان اثني
 ] الشيخ أٛتد ا٠تليل [ .ة . ىذه ا١ترأ

 ما الواجب يف لباس ا١ترأة يف الصالة ؟ 
 أف ا١ترأة تصلي يف الدرع كا٠تمار ، فالدرع كىو القميص يرطي بدهنا كقدميها ، كا٠تمار يرطي رأسها .

 ما األكمل كاألفضل ٢تا ؟ 
 كمل كاألفضل أف تصلي ا١ترأة يف درع كٜتار كملحفة .األ 

 ١تا كرد عن ابن عمر قاؿ : إذا صلت ا١ترأة فلتصل يف ثياهبا كلها : الدرع كا٠تمار كا١تلحفة . أخرجو ابن أَب شيبة .
  اذكر بعض الفوائد من اٟتديث ؟ 

 ا رجاؿ أجانب .عدـ كجوب ترطية ا١ترأة كجهها يف الصبلة ، كىذا إذا َف يكن عندى أكالن :
 استدؿ بو من قاؿ : إنو ٬تب على ا١ترأة أف ترطي قدميها يف الصبلة ) كسبقت ا١تسألة ( . اثنيان :
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نىا  كينها مىعى اىلنهيبًٌ   )قىاؿى :  كىعىٍن عىاًمًر ٍبًن رىبًيعىةى  -ُُِ لىةي ، فىصىلهيػٍ نىا اىٍلًقبػٍ لىةو مىٍظلىمىةو ، فىأىٍشكىلىٍت عىلىيػٍ . فػىلىمها طىلىعىًت يف لىيػٍ
لىًة ، فػىنػىزىلىٍت : )فىأىيٍػنىمىا تػيوى  نىا ًإىلى غىٍَتً اىٍلًقبػٍ ًٍمًذمُّ كىضىعهفىوي . أىٍخرىجىوي  ( لُّوا فػىثىمه كىٍجوي اىَّللًه اىلشهٍمسي ًإذىا ٨تىٍني صىلهيػٍ  اىلًتًٌ

--------- 
 أم : فإُف أٌم مكاف تتجهوا .(  فىأىيٍػنىمىا تػيوىلُّوا)  
 .بفتح الثاء كا١تيم ا١تشددة ، أم : فهناؾ ( ثىمه فػى  )
 ما صحة حديث الباب ؟ 

، ع السػماف، عػن عاصػم بػن عبيػد هللااٟتديث ركاه الًتمذم كابػن ماجػو كالعقيلػي يف الضػعفاء مػن طريػق أشػعث بػن سػعيد أبػو الربيػ
 عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة ، عن أسيد .

، ، كفيػو ضػعف نعرفػو إال مػن حػديث أشػعث السػمافىذا حػديث غريػب ال: حيث قاؿضعيف، كقد ضعفو الًتمذم كىذا إسناد 
 .مًتكؾ   قاؿ اٟتافظ :كأشعث ، 

 .ضعيف :  قاؿ اٟتافظكعاصم بن عبيد هللا ، 
 ما حكم استقباؿ القبلة يف الصالة ؟ 

 شرط من شركط الصبلة .
تيٍم فػىوىلُّوا كيجي كىًمٍن حىٍيثي خىرىٍجتى فػىوىؿًٌ كىٍجهىكى شىٍطرى لقولو تعاُف ) -أ  .وىىكيٍم شىٍطرىهي ( ػاٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً كىحىٍيثي مىا كينػٍ

 ) إذا قمت إُف الصبلة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فك ر ( . متفق عليوللمسيء يف صبلتو  كقاؿ -ب
 ل ر ، كالقرطِب .كأٚتع ا١تسلموف على أف استقباؿ القبلة من شركط الصبلة ، ك٦تن نقل اإلٚتاع ابن عبد ا

 ١تاذا ٝتيت القبلة قبلة ؟ 
 قباؿ الناس عليها ، أك ألف ا١تصلي يقابلها كىي تقابلو .إلكالقبلة ىي اٞتهة اليت يستقبلها ا١تصلي ، كٝتيت قبلة 

 أين كانت القبلة أكالن ، كمىت كاف التحويل ؟ 
 كانت القبلة أكالن إُف بيت ا١تقدس ، مث نسخت إُف الكعبة .

 ( ىػ . ِويل القبلة يف شعباف يف السنة ) ككاف ٖت 
 ما حكم ا١تسافر إذا أشكلت عليو القبلة ُث صلى ، كبعد الصالة تبُت أنو أخطأ ؟ 

 اٟتديث يدؿ على أف ا١تسافر إذا أشكلت عليو القبلة ، مث صلى ، مث تبُت لو خطأه ، فصبلتو صحيحة .

، مث علػػم خطػػأ  االجتهػػاد أك بتقليػػد إف َف يكػػن مػػن أىػػل االجتهػػاد من صػػلى ابجتهػػاد إف كػػاف مػػن أىػػل، فػػيكقػػد اختلػػف العلمػػاء 
 القبلة بعد فراغو على أقواؿ :

 : أنو ال يعيد . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 فهو قوؿ مالك كأٛتد كأَب حنيفة ، كىو قوؿ للشافعي ، كىو قوؿ الظاىرية .
كقد ذىب أكثر أىل العلم إُف ىػذا ، قػالوا : إذا صػلى يف الرػيم ... :  قاؿو ، كقاؿ الًتمذم بعد إخراجو حديث الباب كإعبللو ل

إُف غَت القبلة ، مث استباف لو بعد ما صلى أنو صلى لرَت القبلة ، فإف صبلتو جائزة ، كبو يقػوؿ سػفياف الثػورم كابػن ا١تبػارؾ كأٛتػد 
   كإسحاؽ .

 .َف أيمرىم ابإلعادة  ديث الباب ، حيث أف النِب ٟت -أ
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 أمر ، فخرج عن العهد ، كا١تصيب . كألنو أتى ٔتا-ب
 ، مع عدـ تفريطو فسقط عنو . وهكألنو قاـ ابلواجب عليو على كج -ج
كألف خفػػاء القبلػػة يف األسػػفار يقػػع كثػػَتان لوجػػود الريػػـو كغَتىػػا مػػن ا١توانػػع ، فإ٬تػػاب اإلعػػادة مػػع ذلػػك فيػػو حػػرج ، كىػػو منتػػف  -د

 شرعان .
 اإلعادة . يلزمو القوؿ الثاين :

 كىو قوؿ للشافعي .
 ، أك ستارة .كما لو ابف لو أنو صلى قبل الوقت، أك برَت طهارة،  لو ا٠تطأ يف شرط من شركط الصبلة، فلزمتو اإلعادة ألنو ابف

 . القوؿ األكؿكالراجح 
 ما اٟتكم لو علم ا١تصلي ابلقبلة أثناء الصالة ؟ 

 تجو إليها كىو يف الصبلة .لو علم ابلقبلة أثناء الصبلة ، فإنو ٬تب أف ي

صلى إُف بيت ا١تقػدس سػتة عشػر شػهران أك سػبعة عشػر شػهران ، ... فػأنزؿ هللا ) قػد نػرل  ٟتديث ال راء قاؿ : ) كاف رسوؿ هللا 
رجل ، مث خرج بعػدما صػلى ، فمػر علػى قػـو مػن األنصػار يف  تقلب كجهك يف السماء ( فتوجو ٨تو الكعبة ، فصلى مع النِب 

كأنو توجو ٨تو الكعبة ، فتحػرؾ القػـو حػىت توجهػوا  صر ٨تو بيت ا١تقدس ، فقاؿ : ىو يشهد أنو صلى مع رسوؿ هللا صبلة الع
 ٨تو القبلة ( متفق عليو .

 ما الواجب على من خفيت عليو القبلة ؟ 
جتهاد ، فإف صلى فػإف ٬تب على الذم خفيت عليو القبلة أف ٬تتهد إف كاف من أىل االجتهاد ، أك يقلد إف َف يكن من أىل اال

 صبلتو صحيحة أصاب القبلة أك َف يصبها .

 ما اٟتكم إذا صلى بغَت اجتهاد كال تقليد ؟ 
 فال ٮتلو من حالُت :إف صلى برَت اجتهاد كال تقليد ، 

 طى القبلة ، فهنا يعيد ألنو مفرط .: أف ٮت اٟتاؿ األكىل

 إف أصاب القبلة : اٟتاؿ الثانية :

 مفرط . : يعيد ، ألنو فقيل
 كىذا ىو الصحيح .، : ال يعيد  كقيل
 ىل ىذه اآلية من آايت الصفات أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء ىل ىذه اآلية  من آَيت الصفات أـ ال على قولُت :

 هللا الذم ىو صفة من صفاتو سبحانو . طائفة إُف أف ذلك من الصفات ، كأف ا١تراد ابآلية كجو : ذىبت القوؿ األكؿ
 كابن القيم ، كعبد الرٛتن السعدم ، كابن عثيمُت  لك : ابن خزٯتة ، كالبيهقي ،ك٦تن قاؿ بذ 

الوجو ، فإنو قد اطرد ٣تيئو  قولو تعاُف ) فػىثىمَّ كىٍجوي اَّللًَّ ( أنو كقولو يف سائر اآلَيت اليت ذكر فيها قاؿ ابن القيم : الصحيح يف
كاحدة ، كمعٌت كاحد ، فليس فيو معنياف ٥تتلفاف يف ٚتيع ا١تواضع غَت  يف القرآف كالسنة مضافان إُف الرب تعاُف ، على طريقة

القبلة كاٞتهة ، كال ٯتتنع أف يراد بو  يف سورة البقرة ، كىو قولو ) فػىثىمَّ كىٍجوي اَّللًَّ ( ، كىذا ال يتعُت ٛتلو على ا١توضع الذم ذكر
 كنظائره كلها أكُف .  كجو الرب حقيقة، فحملو على غَت القبلة
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: لكن الراجح أف ا١تراد بو الوجو اٟتقيقي ، ألف ذلك ىو األصل ، كليس ىناؾ ما ٯتنعو ، كقد أخ ر  ؿ الشيخ ابن عثيمُتقا

ك٢تذا هنى أف يبصق أماـ كجهو ؛ ألف هللا ًقبىل كجهو فإذا صليت يف مكاف ال تدرم أين  .أف هللا تعاُف ًقبىلى كجو ا١تصلي  النِب 
ليت كصارت القبلة يف الواقع خلفك فا يكوف قبل كجهو حىت يف ىذه اٟتالة . كىذا معٌت صحيح القبلة كاجتهدت كٖتريت كص

 موافق لظاىر اآلية كا١تعٌت األكؿ ال ٮتالفو يف الواقع .
 شيء . ذىبت طائفة إُف أف ذلك ليس من ابب الصفات يف القوؿ الثاين :

 الصفات فقد غلط  الصفات كمن عدىا يف قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : ليست ىذه اآلية من آَيت 
 : كقد اختلف ىؤالء يف معناىا على أقواؿ

ة . ك٦تن ركم عنو ىذا  : أف معناىا فثم قبلة هللا ، قالوا : كالوجو أييت يف اللرة ٔتعٌت اٞتهة، يقاؿ : فقيل ًكٍجهىة ككجو كىًجهى
كالشافعي ، كاختاره : الواحدم ، كمقاتل بن حياف ،  كعكرمة  ، كاٟتسن البصرم ، كقتادة ، القوؿ :ابن عباس، ك٣تاىد ،

 كالز٥تشرم ، كابن عطية ، كالرازم ، كابن تيمية .
 كىٍجوي اَّللَّ ( أم : قبلة هللا ، ككجهة هللا ، ىكذا قاؿ ٚتهور السلف . قاؿ ابن تيمية ) فػىثىمَّ 

 : ) فثم كجو هللا ( أم : فثم رضا هللا كثوابو . كقيل
 القوؿ األكؿ . –أعلم كهللا  – كالراجح

 اذكر خالؼ العلماء يف سبب نزكؿ ىذه اآلية ؟ 
(  فىأىيٍػنىمىا تػيوىلُّوا فػىثىمَّ كىٍجوي اَّللَّ  )اختلف العلماء يف ا١تعٌت الذم نزلت فيو    على أقواؿ:ًِ

ر إُف ا١تدينة ، ككاف ١تا ىاج : ما جاء عن ابن عباس قاؿ ) كاف أكؿ ما نسخ من القرآف : القبلة ، كذلك أف رسوؿ هللا قيل 
بضعة عشر شهران ، فكاف  أكثر أىلها اليهود ، أمره هللا أف يستقبل بيت ا١تقدس ، ففرحت اليهود ، فاستقبلها رسوؿ هللا 

، فكاف يدعو كينظر إُف السماء ، فأنزؿ هللا ) قد نرل تقلب كجهك يف السماء ... إُف  ٭تب قبلة إبراىيم  رسوؿ هللا 
وىكم شطره ( فارًتب من ذلك اليهود ، كقالوا : ) ما كالىم عن قبلتهم اليت كانوا عليها ( فأنزؿ هللا ) قل  ا١تشرؽ قولو فولوا كج

كا١تررب ( كقاؿ ) فأينما تولوا فثم كجو هللا ( ركاه ابن جرير ، كىذه الركاية اثبتة عن ابن عباس ، كأيضان من قبيل الصريح يف سبب 
 النزكؿ .
 يمن صلى إُف غَت القبلة يف ليلة مظلمة . أخرجو الًتمذمنزلت ف كقيل :

 كما يف حديث الباب .
 : نزلت يف ا١تسافر يتنفل حيثما توجهت بو راحلتو . كقيل 

يصلي كىو مقبل من مكة إُف ا١تدينة على راحلتو حيثما كاف كجهو ، قاؿ : كفيو نزلت  فعن ابن عمر . قاؿ ) كاف رسوؿ هللا 
 ركاه مسلم . تػيوىلُّوا فػىثىمَّ كىٍجوي اَّللًَّ () فىأىيٍػنىمىا : 

تيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي ( : إف اآلية منسوخة بقولو : كقيل   أم تلقاءه .) كىحىٍيثي مىا كينػٍ
 ة .ركم عن ٣تاىد كالضحاؾ : أهنا ٤تكمة ا١تعٌت : أينما كنتم من شرؽ كغرب فثم كجو هللا الذم أمرّن ابستقبالو كىو الكعب

 ١تا نزلت ) ادعوٓف أستجب لكم ( قالوا : إُف أين ؟ فنزلت ) فأينما تولوا فثم كجو هللا ( لكنو ضعيف . كقيل :
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لىةه  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُِِ ًٍمذً  (مىا بػىٍُتى اىٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغًرًب ًقبػٍ  . اهي اىٍلبياىاًرمُّ مُّ ، كىقػىوه رىكىاهي اىلًتًٌ
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث صححو بعض العلماء .

 كبعض العلماء ضعفو .
 ما رأيك بقوؿ اٟتافظ ابن حجر يف ىذا اٟتديث ) كقواه الباارم ( ؟ 

 علػى طريػق حرجػ علػى طريػق أخػرل ، يعػٍت اٟتػديث ىػذا طػرؽ مػن طريػق قػول إ٪تػا البخارم الكبَت اإلماـ؛ ألف بصحيح ليس ىذا
 ] قالو الشيخ أٛتد ا٠تليل [ ..  التصحيح يقتضي ال كىذا،  األخرل الطرؽ

 ١تن ا٠تطاب يف ىذا اٟتديث ؟ 
 ا٠تطاب ىنا ألىل ا١تدينة ك١تن كانت قبلتهم اٞتنوب أك الشماؿ .

 ما ىو فرض ا١تصلي ؟ 
 ينقسم إُف قسمُت : رض ا١تصليف

 ضو أف يتجو إُف عُت الكعبة .: أف ٯتكنو مشاىدة الكعبة ، ففر  القسم األكؿ
 .كىذا ابالتفاؽ 
 .ال نعلم يف ىذا خبلفان  :  قاؿ ابن قدامة

 . فالواجب عليو أف يتجو إُف جهة الكعبة ال ٯتكنو مشاىدة الكعبة كالبعيد ، : من  القسم الثاين
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . 
 ٟتديث الباب . -أ

 اع ، مع أنو ٬تـز أبنو ليس كلهم مستقبلي القبلة .أف الصف الطويل صبلهتم صحيحة ابإلٚت-ب
 أف إلزاـ الناس استقباؿ عُت الكعبة يف األماكن البعيدة متعذر كمتعسر .-ج
 ما حكم اال٨تراؼ اليسَت عن القبلة ؟ 
 اال٨تراؼ اليسَت عن القبلة ال يضر ما داـ يف اٞتهة . 

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (ييصىلًٌي عىلىى رىاًحلىًتًو حىٍيثي تػىوىجههىٍت ًبًو  ٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه رىأى  )قىاؿى :  كىعىٍن عىاًمًر ٍبًن رىبًيعىةى  -ُِّ
ٍ يىكيٍن يىٍصنػىعيوي يف اىٍلمىٍكتيوبىًة  )زىادى اىٍلبياىاًرمُّ :   . (ييوًمئي ًبرىٍأًسًو ، كىملى

لىًة ، فىكىبػهرى ، ُثيه صىلهى حىٍيثي  كىافى ًإذىا سى   )كىأًلىِب دىاكيدى : ًمٍن حىًديًث أىنىسو :  -ُِْ افػىرى فىأىرىادى أىٍف يػىتىطىوهعى ًاٍستػىٍقبىلى بًنىاقىًتًو اىٍلًقبػٍ
اًبًو  ًإٍسنىاديهي حىسىنه . (كىافى كىٍجوى رًكى  كى

---------- 
 لراحلة ا١تركب من اإلبل .كا يف السفر كما يف ركاية البخارم ، ا١تراد ابلصبلة : النافلة(  ييصىلًٌي عىلىى رىاًحلىًتوً )  

يصلي السبحة ابلليل يف السفر ، على  كقد دلت ركاية مسلم على أهنا صبلة الليل  فقد جاء يف مسلم ) أنو رأل رسوؿ هللا 
 ظهر راحلتو ( .

 أم : إُف أٌم جهة توجهت الدابة صلى ، سواء أكاف إُف القبلة أـ إُف غَتىا .(  حىٍيثي تػىوىجههىٍت بًوً ) 
 كسيأيت التفريق بينهما .أم : يشَت بو للركوع كالسجود ، (  وًمئي ًبرىٍأًسوً يي ) 
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ٍ يىكيٍن يىٍصنػىعيوي يف اىٍلمىٍكتيوبى )   األرض .أم : َف يكن يصلي على راحلتو الصبلة ا١تكتوبة ، بل ينزؿ إُف ة ( كىملى
 مىت يسقط استقباؿ القبلة ؟ 

 .ذا كاف على راحلتو يسقط استقباؿ القبلة يف حق ا١تسافر ا١تتنفل إ
 ألحاديث الباب .-أ

 ركاه البخارم  لتطوع كىو راكب يف غَت القبلة ( كاف يصلي ا  ) أف النِب  جابر  كٟتديث-ب
 هر راحلتو حيث كاف كجهو ( متفق عليو .كاف يسبح على ظ  ) أف رسوؿ هللا  ابن عمر كٟتديث-ج
 راحلتو ( متفق عليو .يوتر على  كٟتديث ابن عمر قاؿ ) كاف رسوؿ هللا  -د

مػػن ابب أم يصػػلي النافلػػة ، كالتسػػبيح حقيقػػة يف قػػوؿ : سػػبحاف هللا ، فػػإذا أطلػػق علػػى الصػػبلة فهػػو  :  قػػاؿ اٟتػػافظ) يسػػبح ( 
 ل .إطبلؽ اسم البعض على الك

لػو النػوكم كالعراقػي كىو إٚتػاع كمػا قا ًقبىلى جهة مقصودة ،اٟتديث يدؿ على جواز التطوع على الراحلة للمسافر :  قاؿ الشوكاين
 .كاٟتافظ 

  .ت بو جائز إبٚتاع ا١تسلمُتجواز التنفل على الراحلة يف السفر حيث توجه :  كقاؿ النوكم
 ٟتديث الباب .-أ

 
  ؟ اٟتكمة من ىذا التافيفما 

ثَتىػػػا تعظيمػػػان ف السػػػر فيمػػػا ذكػػػر مػػػن جػػػواز التطػػػوع علػػػى الدابػػػة يف السػػػفر ٖتصػػػيل النوافػػػل علػػػى العبػػػاد كتكأكػػػ:  قػػاؿ ا١تبػػػاركفورم
 .ألجورىم رٛتة من هللا هبم 

 : حىت ال ينقطع ا١تسافر عن العبادة ، كال ا١تتعبد عن السفر . فاٟتكمة إذان 
 كسبب سقوط استقباؿ القبلة يف ىذه اٟتالة : مشقة االستقباؿ ، كلعلة السفر .

 ما كيفية صالة ا١تسافر النافلة على راحلتو ؟ 
 من الركوع .يومئ برأسو ٬تعل السجود أخفض 

 ) ٬تعل السجود أخفض من الركوع ( . ففي حديث الباب  ) يومئ برأسو ( ، كعند الًتمذم 
اٟتػػديث يػػدؿ علػػى أف سػػجود مػػن صػػلى علػػى الراحلػػة يكػػوف أخفػػض مػػن ركوعػػو ، كال يلزمػػو كضػػع اٞتبهػػة علػػى :  قػػاؿ الشػػوكاين

 يفًتؽ بو السجود عن الركوع . قداراال٨تناء ، بل ٮتفض سجوده ٔتالسرج ، كال بذؿ غاية الوسع يف 
 كليكوف البدؿ على كفق األصل .

  اإلحراـ أـ ال ؟ ٬تب أف يستقبل القبلة عند تكبَتةىل 
 :اختلف العلماء يف ذلك على قولُت 

 : ٬تب ذلك . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

افػىرى فىأىرىادى أىٍف يػىتىطىوَّعى اً كىافى )أنس  -الباب –ٟتديث  بػَّرى ، مثيَّ صىلَّى حىٍيثي كىافى كىٍجوى ًإذىا سى لىًة ، فىكى  ( . رًكىابًوً ٍستػىٍقبىلى بًنىاقىًتًو اىٍلًقبػٍ
 : أنو ال ٬تب . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . 
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 قالوا : حديث أنس فعل ، كالفعل يدؿ على االستحباب .
 رٍت .فيحمل حديث أنس على االستحباب كما قاؿ ابن قدامة يف ا١ت

علػى راحلتػو أطلقػوا أنػو كػاف يصػػلي  : كيف اٟتػديث نظػػر ، كسػائر مػن كصػف صػبلتو  قػاؿ ابػن القػيم بعػد ذكػره ٟتػديث أنػس
عليها قبل أم جهة توجهت بو ، كَف يستثنوا من ذلك تكبَتة اإلحراـ ، كال غَتىا كعامر بن ربيعة ، كعبد هللا بن عمر ، كجابر بن 

 ديث أنس ىذا .عبد هللا ، كحديثهم أصح من ح
ػػػافى فحػػػديث أنػػػس ) بػَّػػػرى كى لىػػػًة ، فىكى ػػػافػىرى فىػػػأىرىادى أىٍف يػىتىطىػػػوَّعى ًاٍسػػػتػىٍقبىلى بًنىاقىتًػػػًو اىٍلًقبػٍ ... ( ٥تػػػالف لؤلحاديػػػث الصػػػحيحة الػػػواردة يف ًإذىا سى

 م .الصحيحُت ، فإف ىذه األحاديث ليس فيو استثناء تكبَتة اإلحراـ كأهنا إُف القبلة ، كما قاؿ ابن القي
 اٟتاؿ يف السفر ، أـ إف تلك اٟتاؿ  ىل ٬توز الصالة يف السيارة السائرة جالسان لغَت إتاه القبلة يف اٟتضر ، كما ىو

 للمصلي ال تصلح إال يف السفر ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 عدـ اٞتواز ، كىو قوؿ اٞتمهور . القوؿ األكؿ :
الشػافعية ، كىػو  ذىب إُف ىذا القوؿ أبو يوسف كدمحم صاحبا أَب حنيفػة ، كأبػو سػعيد االصػطخرم مػنك  اٞتواز ، القوؿ الثاين :

 ىو قوؿ الط رم كاألكزاعي كابن حـز .ركاية عن اإلماـ أٛتد ، ك 
علػى أنػو كػاف يصػلًٌي   كأما الصبلة على الراحلة : فقد ثبت ىف الصحيح بل استفاض عن النِب قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : 

كىػل يسػوغ ذلػك يف اٟتضػر ؟ فيػو  يصػلًٌي عليهػا ا١تكتوبػة ، أنػو ال راحلتو يف السفر قبىل أم كجو توجهت بػو ، كيػوتر عليهػا ، غػَت
 كغَته  قوالف يف مذىب أٛتد

 النػوكم كالعراقػي كاٟتديث يػدؿ علػى جػواز التطػوع علػى الراحلػة للمسػافر قبػل جهػة مقصػده كىػو إٚتػاع كمػا قػاؿكقاؿ الشوكآف :
كأبو سػعيد االصػطخرم مػن أصػحاب الشػافعي كأىػل  كإ٪تا ا٠تبلؼ يف جواز ذلك يف اٟتضر فجوزه أبو يوسف، كاٟتافظ كغَتىم 

 ر .الظاى

 –جالسان  –كالنوافل  كغَتىا من الركاتب –٬توز ١تن يركب السيارة السائرة يف الشارع أف يصلي فيها الضحى  فعند ىؤالء العلماء
 يف سجوده أخفض من إٯتائو يف ركوعو .إٯتاؤه  كيومئ ا١تصلي يف ركوعو كسجوده ، كيكوف - كال يفضَّل ذلك للسائق

السػائرة ، كيف  كىو أف صبلة النافلة جالسان ، كلرَت القبلػة ، إ٪تػا ىػي ١تػن كػاف راكبػان علػى الراحلػة كاألظهر يف ذلك قوؿ اٞتمهور ،
رجحو من ا١تعاصرين الشيخاف عبد العزيز بػن ابز كالعثيمػُت رٛتهمػا ما ي ، كىو السفر دكف اٟتضر ، كىو الذم ثبت عن النِب 

 .) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( كثَت .    هللا ، كغَت٫تا
 ىل ٬توز صالة الفريضة على الراحلة ؟ 

 كذلك :البد أف ينزؿ على األرض كيصليها ، ال ٬توز أف تصلى الفريضة على الراحلة ، بل 
 ألهنا آكد .ك  لقلتها ابلنسبة إُف النافلة .

 ىل يشرع لإلنساف أف يتنفل يف السفر ؟ 

 اختلف العلماء : فيما يصلي من النوافل ، على ثبلثة أقواؿ :
 : ا١تنع مطلقان . القوؿ األكؿ
 : اٞتواز مطلقان . القوؿ الثاين

 كاتب كغَتىا .ر : التفريق بُت ال القوؿ الثالث
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 راتبة الظهر كا١تررب كالعشاء . أف ا١تسافر يصلي ٚتيع الركاتب إال الصحيح كىذا ىو
 كىذا مذىب ابن عمر كما أخرجو ابن أَب شيبة إبسناد صحيح .

 األدلة على مشركعية الركاتب يف السفر :كمن 
o  ثبت أف النِب  . كاف يصلي الوتر على بعَته يف السفر 
o  كثبت أف النِب . صلى عاـ الفتح سبحة الضحى 
o  كثبت أنو  حضران كال سفران . كاف ال يدع سنة الفجر ال 
 ىل ىناؾ حاالت أخرل يسقط فيها استقباؿ القبلة ؟ 

 حالة  العاجز .نعم ، 
كأف يكوف مريضان ال يستطيع اٟتركػة ، كلػيس عنػده أحػد يوجهػو إُف القبلػة ، فهنػا يتجػو حيػث كػاف كجهػو ، كمثلػو ا١تأسػور 

 كا١تصلوب إُف غَت القبلة .
 م ( .اٍستىطىٍعتي فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا لقولو تعاُف ) 

 ا ( .ال ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهى كلقولو تعاُف ) 
 كحالة ا٠تائف .

 فإذا قاتل العدك ، أك ىرب منو ، أك من سيل ، ككجهتو إُف غَت القبلة ، صلى حسب ما توجو .
 لقولو تعاُف ) فىًإٍف ًخٍفتيٍم فىرًجىاالن أىٍك ريٍكبىاّنن ( .

  ائد العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض الفو 
o . ا١تشقة ٕتلب التيسَت 
o . يسر الشريعة اإلسبلمية 
o . جواز التنفل للراكب ا١تسافر إُف غَت القبلة كلو كاف يف ٤تمل 

ـى  ) عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب سىًعيدو  -ُِٓ ٍقبػىرىةى كىاٟتٍىمها ًٍمًذمُّ ، كىلىوي ًعلهةه . رىكىاهي اىل (اىأٍلىٍرضي كيلُّهىا مىٍسًجده ًإاله اىٍلمى  ًتًٌ
ٍقبػىرىًة ، كىقىارًعىًة اىلطهرًيًق ،  نػىهىى اىلنهيبُّ  ) قاؿكىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُِٔ ٍزبػىلىًة ، كىاٍلمىٍجزىرىًة ، كىاٍلمى أىٍف ييصىلهى يف سىٍبًع مىوىاًطنى : اىٍلمى

ًبًل ، كى ػكىاٟتٍىمهاـً ، كىمىعىاطً  ًٍمًذمُّ كىضىعه (. ًر بػىٍيًت اىَّللًه فػىٍوؽى ظىهٍ ًن اىإٍلً   فىوي ػرىكىاهي اىلًتًٌ
ٍعتى رىسيوؿى اىَّللًه قىاؿى  كىعىٍن أىِب مىٍرثىدو اىٍلغىنىًومًٌ  -ُِٕ هىا، كىالى ٕتىٍ الى تيصىلُّوا ًإىلى اىٍلقيبيورً ) يػىقيوؿي  : ٝتًى  رىكىاهي ميٍسًلمه  .(ًلسيوا عىلىيػٍ

-------- 
ـى  )   . وضع االغتساؿ اب١تاء اٟتارم(  كىاٟتٍىمها

ٍزبػىلىةً )   ا١توضع الذم ٬تمع فيو الزًٌبل ، كىي القمامة كما يف معناىا .(  اىٍلمى
 بفتح ا١تيم ، كىي ا١تكاف الذم ٕتزر فيو ا١تواشي ، أم : تذبح أك تنحر .( كىاٍلمىٍجزىرىًة ) 
 .كىي ما تقرعو األقداـ اب١تركر عليو ( كىقىارًعىًة اىلطهرًيًق ) 
ًبًل )   مفردىا : عىطىن ، كىي مبارؾ اإلبل كما أتكم إليو كتقيم فيو .( كىمىعىاًطًن اىإٍلً
 ( : ا١تراد بو : الكعبة . كىفػىٍوؽى ظىٍهًر بػىٍيًت اىَّللهً ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
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مذم اإلرساؿ ، كقاؿ الدار ىذا اٟتديث اختلف يف كصلو كإرسالو ، كقد رجح الًت (  حديث األرض كلها مسجد إال ا١تق رة ...) 
 ا١ترسل ىو افوظ ، كقاؿ البيهقي :  كقد ركم موصوالن كليس مثبت . : قطٍت

 كصححو اٟتاكم ككافقو الذىِب ، كلو كشواىد .ؿ كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغَته ، كذىب بعض العلماء إُف ترجيح ا١توصو 
 قاؿ ابن تيمية : إسناده جيد . ) اإلقتضاء ( .

o هنى رسوؿ هللا كأما حد ( يث ابن عمر  . فهو حديث ضعيف ال يصح ) .. أف ييصلى يف سبع مواطن 
 م .هي لىٍيسى ًبذىاؾى اٍلقىوً كىحىًديثي اٍبًن عيمىرى ًإٍسنىادي قىاؿى الًتمذم عقبو : 
"مصباح الزجاجة ، كاٟتافظ  بوصَتم يف، كال ابن اٞتوزم يف العلل ا١تتناىيةك ،  كما يف العلل البنو  –الرازم ككذا ضعفو أبو حامت 

 اإلركاء .كاأللبآف يف  ، يف التلخيص
 .منكر اٟتديث  قاؿ البخارم : ند اٟتديث زيد بن جىًبَتىة ،يف س

 ما األصل يف الصالة يف األرض ؟ 
 جواز الصبلة يف كل األرض ، كىذا ىو األصل أنو تصح الصبلة يف كل ٚتيع األرض .

 طيت ٜتسان ... كجعلت ِف األرض مسجدان كطهوران ( .: ) أع كيدؿ ٢تذا العمـو قولو 
 ( . األرض كلها مسجد إال ا١تق رة ...كٟتديث الباب ) 

 ما حكم الصالة يف ا١تقربة ؟ 
 حراـ كال تصح ، كىذا قوؿ اٟتنابلة ، كاختاره ابن قدامة كابن تيمية كابن القيم .

 ٟتديث الباب ) األرض كلها مسجد إال ا١تق رة ... ( .-أ
 .... ( الى تيصىلُّوا ًإُفى اىٍلقيبيوًر  ... كٟتديث أَب مرثد )-ب
 قاؿ ) لعن هللا اليهود كالنصارل اٗتذكا قبور أنبيائهم مساجد ( متفق عليو . كٟتديث عائشة . أف النِب -ج
 .قاؿ ) اجعلوا من صبلتكم يف بيوتكم ، كال تتخذكىا قبوران ( متفق عليو  كعن ابن عمر . أف النِب -د

قولػو ) مػن صػبلتكم ( ا١تػراد النوافػل بػدليل مػا ركاه مسػلم مرفوعػان ) إذا قضػى أحػدكم الصػبلة يف مسػجده فليجعػل لبيتػو نصػيبان مػػن 
 صبلتو ( .

) كال تتخذكىا قبوران ( أم : كا١تقابر ال ييصلى فيها ، كقد نقل ابن ا١تنذر عن أكثػر أىػل العلػم أهنػم اسػتدلوا هبػذا اٟتػديث علػى أف 
 ] فتح البارم [ .ة ليست ٔتوضع الصبلة . ا١تق ر 

 كقد ذىب بعض العلماء إُف جواز الصبلة يف ا١تق رة .
 ما اٟتكمة من ٖترمي الصالة يف ا١تقربة ؟ 

 لئبل تتخذ القبور مساجد .ك سدان للذريعة ، 
  رٔتا تنبش تى ، أك العلماء : إف العلة ىي خشية ٧تاسة ا١تقربة ١تا ٮتتلط ابلًتاب من صديد ا١تو بعض ما رأيك بقوؿ

 ب ؟القبور كٮترج منها صديد األموات فينجس الًتا

 ألمور :ىذا تعليل ضعيف ، 
 : أف األصل عدـ نبش القبور . أكالن 

 هنى عن الصبلة إُف القبور ، كىذا يدؿ على أف العلة تتعلق ٓتشية تعظيم ا١تقبورين . أف النِب  اثنيان :
١تق رة ، كما صلى عليو الصبلة كالسبلـ على ا١ترأة الػيت كانػت تقػم ا١تسػجد ، كىػذا يػدؿ علػى أف : أف صبلة اٞتنازة ٕتوز يف ا اثلثان 
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 العلة ليست ٧تاسة األرض .
 اء أطهار طػاىركف أحياء كأمواًتن .: أف قبور األنبياء ال ٕتوز الصبلة فيها كال إليها ، مع أف األنبي رابعان 

النجاسة؛ الختبلط تربتهػا بصػديد ا١تػوتى،  عنها من أجل يم أف الصبلة يف ا١تق رة هنكقد ظن طائفة من أىل العل قاؿ ابن تيمية :
يف  كالتعليػل هبػذا لػيس مػذكورنا  . اٞتديػدة كالقدٯتػة، كبػُت أف يكػوف ىنػاؾ حائػل أك ال يكػوف كٟتومهم، كىؤالء قد يفرقوف بُت ا١تقػ رة

عنػد غػَتىم مػا ذكػره غػَت كاحػد مػن  الصػحيحة كالعلػةوىػا، علػة ظنٌ  ىػيكال ظػاىرنا، كإ٪تػا  اٟتػديث، كَف يػدؿ عليػو اٟتػديث ال نىصػان 
إُف  إ٪تا ىو ما يف ذلك من التشبو اب١تشركُت، كأف تصَت ذريعة  : كأٛتد كغَتىم كالشافعي العلماء من السلف كا٠تلف يف زمن مالك

ليػوف، كتػراب قبػورىم طػاىر، ، بػ تنػنت لػو َف يكػن إال ألجػل النجاسػة، فمقػابر األنبيػاء ال يكمعلػـو أف النهػ،  الشػرؾ ل األنبيػاء ال يػىبػٍ
  و .                         صبلت ال تبطل ية أماـ ا١تصلػكالنجاس

 ىل القرب الواحد ٯتنع الصالة أـ البد من ثالثة فأكثر ؟ 
 إف الق ر الواحد كاالثنُت ال ٯتنع صحة الصبلة . قيل :
 : بل ٯتنع . كقيل 

 ) الشرح ا١تمتع (  .الواحد ، ألف ا١تكاف قي رى فيو فصار اآلف مق رة ابلفعل .  كالصحيح أنو ٯتنع حىت الق ر

 ما اٟتكم لو عيٌينت األرض مقربة كمل يدفن فيها أحد ، ىل تصح الصالة فيها ؟ 

 ، ألنو َف يدفن فيها أحد .نعم 
 ىل يستثٌت من النهي عن الصالة يف ا١تقربة شيء ؟ 

  ر ، فإنو ٬توز .يستثٌت من النهي : الصبلة على الق
أىفىبلى  »اؿى عىٍنوي فػىقىاليوا مىاتى . قى   ، فىسىأىؿى النَِّبُّ كىافى يػىقيمُّ اٍلمىٍسًجدى، فىمىاتى   -اءى أىًك اٍمرىأىةن سىٍودى  -أىفَّ رىجيبلن أىٍسوىدى )أىىًب ىيرىيٍػرىةى  ٟتديث

تيٍم آذىنٍػتيميوٓف   ( متفق عليو .وفىأىتىى قػىبػٍرىهي فىصىلَّى عىلىيٍ  -ؿى قػى ٍرًىىا أىٍك قىا -« . عىلىى قػى ٍرًهً  ًبًو ديلُّوٓف  كينػٍ
 كقاس على ذلك بعض العلماء فقالوا : ٬توز الصبلة على ا١تيت يف ا١تق رة .

 ما حكم الصالة يف اٟتماـ ؟ 
 حراـ ، كال تصح .

 ٟتديث الباب .
 ما العلة من ٖترمي الصالة يف اٟتماـ ؟ 

 : النجاسة . قيل
 يو شيء من النجاسات .ألنو رٔتا يقع ف

 : ألهنا مأكل الشياطُت . كقيل
 . الصحيح ألف الشيطاف يرغب أبماكن كشف العورات . كىذا ىو

 ىل مثل ذلك اٟتش ) كىو مكاف قضاء اٟتاجة ( ؟ 
 نعم كىو أكُف ، ألنو ٧تس خبيث ، كألنو مأكل الشياطُت .

ي عن الصبلة يف اٟتماـ فالنهي عن الصبلة يف اٟتيش )كىو موضع قضاء اٟتاجة( من ابب أكُف ، كإ٪تا َف يرد النهي عن  كإذا هني
 ينهي عن الصبلة يف اٟتماـ علم أف الصبلة يف اٟتش أكُف هبذا النهي . الصبلة يف اٟتش ألف كل عاقل ٝتع النِب 

ألف األمر فيها   ( ة فيهابلػيعٍت ابلنهي عن الص) كَف يرد يف اٟتشوش نص خاص  ك٢تذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا :



 ِٕٗ 

 ( .( َِْ/ِٓ) ٣تموع الفتاكل) ل . سلمُت أف ٭تتاج إُف دليكاف أظهر عند ا١ت
 كىي ا١توضع الذم ٕتمع فيو القمامة ك٥تلفات البيت ما حكم الصالة يف ا١تىزبىلة ؟ ( . ) 

 حراـ كال تصح .
 رات .كَف يرد حديث على ٖترٔف ذلك ، لكن ألهنا ٤تل النجاسة كإلقاء القاذك 

 ما حكم الصالة يف اجملزرة ؟ 
 حراـ كال تصح الصبلة فيها .

مػاء كال أقػػػذار فتصػح الصػػػبلة فيهػا لعمػػـو ) كجعلػػت ِف األرض ألهنػا ٤تػػل األقػذار ، كالػػدـ ا١تسػفوح كاألنتػػاف ، فػإف َف يكػػن فيهػػا د
 مسجدان كطهوران ( .

 ما حكم الصالة يف قارعة الطريق ؟ 
 : ألنوالطريق ، األفضل عدـ الصبلة يف قارعة 

 يؤذم أبخذ حق ا١تارة من الطريق .-أ
 كيػيٍؤذىل ٔتا يشرل خاطره من مركر الناس عليو .-ب
 كألف فيو مظنة الرَيء .-ج

 كٚتهور العلماء على صحة الصبلة يف قارعة الطريق ، كرجحو ابن قدامة .
 لعمـو : ) كجعلت ِف األرض مسجدان كطهوران ( .

 إلبل ؟ما حكم الصالة يف معاطن ا 
 حراـ كال تصح الصبلة فيها ، كىذا مذىب اٟتنابلة .
 : أصلي يف مبارؾ اإلبل ؟ قاؿ : ال ( ركاه مسلم . ٟتديث جابر بن ٝترة : ) أف رجبلن سأؿ رسوؿ هللا 

اؿ : ال عن الوضوء من ٟتػـو اإلبػل ، فقػاؿ : توضػؤكا منهػا ، كسػئل عػن ٟتػـو الرػنم ، فقػ كٟتديث ال راء قاؿ ) سئل رسوؿ هللا 
لوا يف مبارؾ اإلبل ، فإهنا من الشياطُت ، كسئل عن الصػبلة يف ػتوضؤكا منها ، كسئل عن الصبلة يف مبارؾ اإلبل ، فقاؿ : ال تص

 مرابض الرنم ، فقاؿ : صلوا فيها فإهنا بركة ( ركاه أبو داكد .
 ما العلة من ٖترمي ذلك ؟ 

 : لنجاستها . قيل
 لكن ىذا ليس بصحيح ألمرين :

 ألف الراجح أف أبواؿ كأركاث اإلبل طاىرة .: كؿاأل
 سواء . لرنم ككبل٫تا يف الطهارة كالنجاسة( كال فرؽ بُت أعطاف اإلبل كمبارؾ اقاؿ )صلوا يف مرابض الرنم ألف النِب :  كالثاين 

 فيو . : ألف كثَتان من الناس يتقوف ابإلبل إذا بركت فيتبولوف ، كالرالب أف معاطنها يبوؿ الناس كقيل
 كىذا ضعيف ، ألنو غَت مطرد .

 . كىذا ىو الصحيح: ألهنا مأكل للشياطُت ،  كقيل
 ال تصلوا يف مبارؾ اإلبل ، فإهنا من الشياطُت ( . ) لقولو 
 ما حكم الصالة فوؽ الكعبة ؟ 

 ال ٬توز . قيل :



 ِٖٗ 

تيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم ألف هللا أمر ابستقباؿ الكعبة )  ( كا١تصلي فوؽ الكعبة غَت مستقبل جهتها كال مصليان إليها .شىٍطرىهي كىحىٍيثي مىا كينػٍ
 يصح لعدـ ثبوت النهي . كقيل :

 ما حكم الصالة يف جوؼ الكعبة ؟ 
 أما النافلة فتصح يف الكعبة .

 .: كتصح النافلة يف الكعبة كعلى ظهرىا ال نعلم فيو خبلفان  قاؿ ابن قدامة
 عبة : على قولُت :كاختلف يف جواز صبلة الفرض يف الك

 : ال تصح . القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب .

 ف ا١تصلي فيها أك على ظهرىا غَت مستقبل ٞتهتها .إ:  قالوا.  (كحيث ما كنتم فولوا كجوىكم شطره  لقولو تعاُف )
 : تصح الفريضة يف الكعبة . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أَب حنيفة كالشافعي .
كمػا ثبػت يف حػق النفػل ثبػت يف الفػرض إال  : قػالوامتفػق عليػو دخل البيت فصلى فيػو ركعتػُت ( .  ٟتديث ابن عمر: ) أف النِب 

 بدليل ٗتصيص أحد٫تا دكف اآلخر .
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو

 : فائدة 
 دخل البيت يف اٟتج ، كال ىو من سنن اٟتج ، كجٍعل الدخوؿ ابلبيت من سنن اٟتج غلط . َف يثبت أف النِب 

أنػػو دخػػل البيػػت يػػـو فػػتح مكػػة ، كقػػد قػػاؿ ابػػن عبػػاس : ) َي أيهػػا النػػاس إف دخػػولكم البيػػت لػػيس مػػن  عػػن النػػِب الػػذم ثبػػت 
 ركاه ابن أَب شيبة بسند صحيح حجكم يف شيء ( . 

 كجاء عند البخارم معلقان : ) ككاف ابن عمر ٭تج كثَتان كال يدخل ( .
 قبلتك ( ؟ما حكم الصالة إىل ىذه األشياء ؟ ) يعٍت إذا كانت يف  

 .تصح الصبلة إُف ىذه األشياء 
 لعمـو ) كجعلت ِف األرض مسجدان كطهوران ( .

 األكُف كاألفضل عدـ الصبلة إُف اٟتش كاٟتماـ ، ألف ا١تصلي قد يتأذل من الرائحة الكريهة . كاف  كإف
 أما الصبلة إُف ا١تق رة فالصحيح أهنا حراـ كال ٕتوز . -
 . ( الى تيصىلُّوا ًإُفى اىٍلقيبيور) –لباب حديث ا –ٟتديث أَب مرثد -أ

 كألف العلة من منع الصبلة يف ا١تق رة موجودة يف الصبلة إُف الق ر . -ب
 ما حكم اٞتلوس كالقعود على القرب ؟ 

 حراـ .
 ٟتديث الباب ) كال ٕتلسوا عليها ( . -أ

  متفق عليو ، خَت لو من أف ٬تلس على ق ر (  لدهػ) ألف ٬تلس أحدكم على ٚترة فتحرؽ ثيابو ، فتخلص إُف ج كلقولو -ب
 كألف يف ذلك إىانة ألصحاهبا . -ج
 



 ِٗٗ 

ًإذىا جىاءى أىحىديكيٍم اىٍلمىٍسًجدى ، فػىٍليػىٍنظيٍر، فىًإٍف رىأىل يف نػىٍعلىٍيًو أىذنل أىٍك  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو  -ُِٖ
 .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى  (ٍلييصىلًٌ ًفيًهمىا قىذىرنا فػىٍليىٍمسىٍحوي ، كى 

أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى  (ًإذىا كىًطئى أىحىديكيٍم اىأٍلىذىل ٓتيفهٍيًو فىطىهيوري٫تيىا اىلتػُّرىابي  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُِٗ
 .وي ًاٍبني ًحبهافى كىصىحهحى 

----------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث أَب سعيد حديث صحيح .
 كحديث أَب ىريرة يف إسناده ضعف ، لكنو يتقول بشواىده كمنها : 

 حديث أَب سعيد السابق ، كحديث عائشة عند أَب داكد ، كلذلك صححو ابن حباف كابن خزٯتة كاٟتاكم .
 امالن ؟اذكر لفظ حديث أِب سعيد ك 

نىمىا رىسيوؿي هللًا ) عىٍن أىَب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرًمًٌ ، قىاؿى  اًبًو ًإٍذ خىلىعى نػىٍعلىٍيًو فػىوىضىعىهيمىا عىٍن يىسىارًًه ، فػىلىمَّا رىأىل ذىًلكى اٍلقىٍوـي  بػىيػٍ ييصىلًٌي أبًىٍصحى
نىا نًعىالىنىا: رىأىيٍػنىاؾى أىٍلقىٍيتى نػىعٍ ًإٍلقىاًء نًعىاًلكيٍم ، قىاليوا: مىا ٛتىىلىكيٍم عىلىى تىوي ، قىاؿى صىبلى  أىٍلقىٍوا نًعىا٢تىيٍم ، فػىلىمَّا قىضىى رىسيوؿي هللًا  ، لىٍيكى فىأىٍلقىيػٍ

ٓف فىأىٍخبػىرىٓف أىفَّ ًفيًهمىا قىذىرنا  : ًإفَّ ًج ٍرًيلى  فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا  كيٍم ًإُفى اٍلمىٍسًجًد كىقىاؿى : ًإذىا جىاءى أىحىدي -أىٍك قىاؿى : أىذنل  -أىًتى
 ا ( .فػىٍليػىٍنظيٍر : فىًإٍف رىأىل يًف نػىٍعلىٍيًو قىذىرنا أىٍك أىذنل فػىٍليىٍمسىٍحوي كىٍلييصىلًٌ ًفيًهمى 

 ما حكم إزالة النجاسة يف الصالة ؟ 
 إزالة النجاسة شرط من شركط صحة الصبلة ، كعلى ىذا فمن صلى كعليو ٧تاسة عا١تان فصبلتو غَت صحيحة 

 نسب ابن قدامة ىذا القوؿ ألكثر أىل العلم ، كىو مذىب أَب حنيفة كالشافعي كأٛتد .كقد 
 على أحد التفسَتين لآلية .لقولو تعاُف ) كثيابك فطهر (  -أ

 .و يف الصبلة ػنعليو كى فهو يفيد اشًتاط طهارة الثياب للصبلة ، كإال َف ٮتلع النِب كٟتديث الباب ،  -ب
فقالػػت : َي رسػػوؿ هللا ، أرأيػػت إحػػداّن إذا أصػػاب ثوهبػػا  لت امػػرأة رسػػوؿ هللا َب بكػػر قالػػت  ) سػػأكٟتػػديث أٝتػػاء بنػػت أ -ج

 متفق عليو : لتقرصو مث لتنضحو ٔتاء مث لتصل فيو ( .  الدـ من اٟتيضة ، كيف تصنع ؟ فقاؿ رسوؿ هللا 
 أمر برسل دـ اٟتيض الذم يصيب ثوهبا قبل الصبلة فيو لكونو ٧تسان . فالنِب 

علػػى قػػ رين فقػػاؿ : إهنمػػا ليعػػذابف كمػػا يعػػذابف بكبػػَت ... أمػػا اآلخػػر فكػػاف ال  رسػػوؿ هللا ) مػػٌر  كٟتػػديث ابػػن عبػػاس قػػاؿ -د
 و .متفق علييستًت من بولو ( . 

أخ ر أف أحد صاحِب الق رين يعذب لكونو ال يسػتًت مػن بولػو ، كاإلنسػاف ال يعػذب إال علػى تػرؾ كاجػب ، كىػذا يػدؿ  فالنِب 
 كجوب االستنزاه من البوؿ ك٨توه من النجاسات .على 
 ثناء الصالة ؟سة على ثيابو أما حكم من رأل ٧تا 

 إنو ال ٮتلو من حالُت :من رأل ٧تاسة على ثيابو أثناء الصبلة أك طرأت عليو كىو يصلي ف

 : أف ٯتكنو طرح النجاسة من غَت زمن طويل ، كال عمل كثَت . اٟتاؿ األكىل
إزالتهػػا يف اٟتػػاؿ ، كذلػػك بتنحيتهػػا إف كانػػت َيبسػػة ، أك ٓتلػػع مػػا طػػرأت عليػػو إف كانػػت رطبػػة كيبػػٍت علػػى مػػا فهنػػا ٬تػػب طرحهػػا ك 
 مضى من صبلتو .

 ١تا أخ ره ج ريل أبف فيهما قذران ألقا٫تا كأكمل صبلتو . ٟتديث الباب ، فإف النِب 



 ََّ 

 كثَت .  : أف ٭تتاج طرح النجاسة كإزالتها إُف زمن طويل أك عمل اٟتاؿ الثانية
 ألف حالو ال ٮتلو من حالُت :فهنا ٬تب عليو أف يقطع صبلتو كيزيل النجاسة كيستأنف من جديد ، 

 إما أف يصلي مستصحبان للنجاسة زمنان طويبلن كىو عاَف هبا . -أ 

 كإما أف يقـو بعمل كثَت يف صبلتو يؤثر فيها من أجل إزالتها . -ب 

 ككل كاحد من األمرين يبطل الصبلة .
 ن صلى ابلنجاسة انسيان أك جاىالن كمل يعلم إال بعد الصالة ؟ما حكم م 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أف صبلتو صحيحة كال إعادة عليو . القوؿ األكؿ

، فقد حكي عن ابن عمر كسعيد بن ا١تسػيب كطػاككس كعطػاء كسػاَف بػن عبػد هللا ف من الصحابة كالتابعُتكىذا قوؿ ٚتهور السل
 اىد كالشعِب كالنخعي كالزىرم كاألكزاعي .ك٣ت

 كىو قوؿ ا١تالكية كالقدٔف للشافعي ، كاختار ىذا القوؿ من اٟتنابلة ابن قدامة كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم .
 ٟتديث الباب .

بلن كجودىػا فػدؿ علػى أف َف يعد أكؿ صبلتو اليت صبلىا مع كجود النجاسة يف النعل ، ألنو كاف جاى : أف النِب  كجو الشاىد
 من صلى ابلنجاسة ّنسيان أك جاىبلن فصبلتو صحيحة .

 ركاه ابن حباف : ) إف هللا ٕتاكز عن أميت ا٠تطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو (  كٟتديث أَب ذر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 .بلتو ٣تزئة كال إعادة عليو :  فيو من الفقو : أف من صلى كيف ثوبو ٧تاسة َف يعلم هبا ، فإف صقاؿ ا٠تطاِب 
 صبلتو ابطلة كعليو اإلعادة . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب أَب حنيفة كا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .
استدلوا بعمـو األدلة الدالة على أف طهارة اللباس شرط لصحة الصبلة ، فهذه األدلة جاءت عامة ، كَف تفرؽ بُت العامد كاٞتاىل 

 كالناسي .
 لقوؿ األكؿ .اكالراجح 

 ما حكم الصالة يف النعاؿ ؟ 
 : اختلف العلماء يف حكم الصبلة ابلنعاؿ 

 : أنو سنة .القوؿ األكؿ 
 كىذا كرد عن ٚتاعة من الصحابة منهم : ابن عمر ، كعثماف ، كابن مسعود ، كأنس ، كسلمة .

 ي ، كالقاسم بن دمحم .ككرد عن ٚتاعة من التابعُت منهم : شريح القاضي ، كاألسود بن يزيد ، كالنخع
 كىو قوؿ أكثر العلماء .

 .متفق عليو  يصلي يف نعليو ؟ قاؿ : نعم (  ٟتديث أنس : ) أنو سئل : أكاف النِب -أ
 ركاه أبو داكد : ) خالفوا اليهود فإهنم ال يصلوف يف نعا٢تم كال خفافهم ( .  كٟتديث أكس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب
 يدؿ على أف الصبلة ابلنعاؿ أمر مشهور معركؼ .كٟتديث الباب ، فإنو -ج

 : أنو مباح . القوؿ الثاين
 كذىب إليو بعض العلماء ، كرجحو ابن دقيق العيد .



 َُّ 

 كاف يصلي أحياّنن حافيان .  كاستدلوا ابألحاديث الدالة على أف النِب 
 ركاه النسائي .يساره ( . صلى يـو الفتح فوضع نعليو عن  كحديث عبد هللا بن السائب : ) أف رسوؿ هللا 

 كالصحيح القوؿ األكؿ .
  ما اٞتواب عن صالة النيب أحياانن حافيان ؟ 

ال يػدؿ علػى عػدـ اسػتحباب ذلػك علػى الصػبلة ابلنعػاؿ كأمػره بػو ،  بعض األحياف حافيػان مػع حثػو أف صبلة النِب كاٞتواب : 
 العمل ، بل ليبُت عدـ كجوبو .

 ة ابلنعاؿ ؟الذم ٬تب مراعاتو عند الصال ما 
 ، ٟتديث الباب .حىت ال يصلي هبما كعليهما ٧تاسة ،و أك خفيو عند إرادة الصبلة هبماتعاىد نعلي -أ 

 أف ال يصلي هبما يف ا١تساجد ا١تفركشة . -ب 

 أف ال يؤدم صبلتو يف نعليو أك خفيو إُف مفسدة كفتنة . -ج 

  ( فه ًجرٍبًيلى إماذا نستفيد من قولو ١تا ألقى نعالو  ين فى  ( ؟ أىٍخبػىرىين أىفه ًفيًهمىا قىذىرناأىًتى
 أنو يشًتط يف النعاؿ عند الصبلة فيهما طهارهتما ، فإف َف تكن طاىرة فبل تصح فيها .:  نستفيد

 ما كيفية تطهَت النعاؿ من النجاسة عند إرادة الصالة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ٬تزئ دلكهما ابألرض مطلقان . فقيل
 كاختار ىذا القوؿ : ابن قدامة ، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كابن القيم .

 ) إذا كطئ أحدكم بنعلو األذل فإف الًتاب لو طهور ( . -حديث الباب  –ٟتديث أَب ىريرة 
 أف الًتاب مطهر للنعل ٦تا يصيبهما من األذل . فأخ ر 
 : ٬تب غسلهما . كقيل

خلع نعليو يف صبلتو بعد إخباره أبف فيهمػا قػذران ، فهػذا يػدؿ علػى  أبف النِب   -لباب حديث ا –كاستدلوا ْتديث أَب سعيد 
 نعليو كىو يف صبلتو . أنو ال ٬تزئ دلكهما إذ لو كاف ٣تزائن ١تا خلع النِب 

 كاٞتواب عن ىذا :
ف ج ريػل أًتٓف فػأخ رٓف إاٟتػديث : )  أف النِب َف يدلكهما ألنو َف يعلم ابلقذر فيهما حىت أخ ره ج ريل ، ك٦تا يدؿ على ذلك تتمػة

 أف فيهما قذران ( .
 األكؿ .كالراجح 

  يف حديث أِب سعيد شدة متابعة الصحابة النيب قى نعالو ألقوا ىم مباشرة ، اذكر بعض األمثلة حيث ٔتجرد أف أل
 ، كعلى ماذا يدؿ ذلك ؟ على متابعة الصحابة للنيب 

 من األمثلة :
 دم ) إف هللا كرسولو ينهيانكم عن ٟتـو اٟتمر األىلية ( فأكفئت القدكر ، كإهنا لتفور ابللحم .منادَين ينا ١تا أمر 

 منادَين ينادم ) أال إف ا٠تمر قد حٌرمت ( فجرت يف سكك ا١تدينة . ك١تا أمر 
إُف الكعبة ، فأنزؿ هللا ا١تدينة صلى ٨تو بيت ا١تقدس ستة عشر أك سبعة عشر شهران ، ككاف ٭تب أف يوجو  ك١تا قدـ رسوؿ هللا 

: قد نرل تقلب كجهك ...اٟتديث كفيو : كصلى معو رجل العصر ، مث خرج فمٌر على قـو من األنصار فػأخ رىم ، فػا٨ترفوا كىػم 



 َِّ 

 ركوع يف صبلة العصر .
 . اتباعو كطاعتو  ، ألف من عبلمات ٤تبة النِب  كىذا يدؿ على شدة ٤تبتهم للنِب 

ـً اىلنهاًس ، ًإ٪تهىا  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ةى ٍبًن اىٟتٍىكىًم كىعىٍن ميعىاًكيى  -َِِ ةى الى يىٍصليحي ًفيهىا شىٍيءه ًمٍن كىالى ًإفه ىىًذًه اىلصهالى
 .رىكىاهي ميٍسًلمه  (ىيوى اىلتهٍسًبيحي ، كىالتهٍكًبَتي ، كىًقرىاءىةي اىٍلقيٍرآًف 

ًة عىلىى عىٍهًد اىلنهيبًٌ  )قىاؿى :   كىعىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍرقىمى  -ُِِ ًتًو ، حىىته  ًإٍف كينها لىنػىتىكىلهمي يف اىلصهالى ييكىلًٌمي أىحىديانى صىاًحبىوي ْتىاجى
ًة اىٍلويٍسطى  ـً  فىأيًمٍرانى اًبلسُّكيوًت، ى كىقيوميوا َّلًلًه قىانًًتُتى(نػىزىلىٍت : )حىاًفظيوا عىلىى اىلصهلىوىاًت كىالصهالى ًينىا عىٍن اىٍلكىالى ميتػهفىقه عىلىٍيًو،  (كىهني

 . كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو 
---------- 

ًة )    . أم : خلف النِب  (ًإٍف كينها لىنػىتىكىلهمي يف اىلصهالى
تًػًو )  لًٌػمي أىحىػديانى صىػػاًحبىوي ْتىاجى يهػا بكػػل شػيء ، كإ٪تػا يقتصػػركف وف فػتفسػػَت لقولػو ) نػتكلم ( كالػػذم يظهػر أهنػم كػػانوا ال يتكلمػ (ييكى

 على اٟتاجة ، من رٌد السبلـ ك٨توه .
 أم : عن الكبلـ ا١تتقدـ ذكره ال مطلقان، فإف الصبلة ليس يف حاؿ سكوت حقيقة . (فىأيًمٍرانى اًبلسُّكيوًت ) 
 ا ىو ىنا.: منها الطاعة، كمنها القياـ، كمنها الصمت كاالطمئناف كم القنوت لو معاف كثَتة ( قىانًًتُتى ) 
 اذكر لفظ حديث معاكية بن اٟتكم كامالن ؟ 

نىا أىّنى أيصىلًٌى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) قىاؿى  يًٌ ميعىاًكيىةى ٍبًن اٟتٍىكىًم السُّلىمً عن  اٍلقىٍوـي  ًإٍذ عىطىسى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً فػىقيٍلتي يػىٍرٛتىيكى اَّللَّي . فػىرىمىآف  بػىيػٍ
اًذًىٍم فػىلىمَّا رى أبًىٍبصىارًًىٍم فػىقيٍلتي  يىاٍه مىا شىٍأنيكيٍم تػىٍنظيريكفى ًإُفىَّ . فىجىعىليوا يىٍضرًبيوفى أبًىٍيًديًهٍم عىلىى أىٍفخى تيونىًٍت كىاثيٍكلى أيمًٌ لىًكٌتًٌ سىكىتُّ  أىيٍػتػيهيٍم ييصىمًٌ

 كىالى شىتىمىًٍت  كىالى ضىرىبىًٍت  لىوي كىالى بػىٍعدىهي أىٍحسىنى تػىٍعًليمان ًمٍنوي فػىوىاَّللًَّ مىا كىهىرىٓف مىا رىأىٍيتي ميعىلًٌمان قػىبػٍ  يىيوى كىأيمًٌ  فىًبأىَب  فػىلىمَّا صىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ 
 ركاه مسلم ....(  ءه ًمٍن كىبلىـً النَّاًس ًإ٪تَّىا ىيوى التٍَّسًبيحي كىالتٍَّكًبَتي كىًقرىاءىةي اٍلقيٍرآفً يٍ ًإفَّ ىىًذًه الصَّبلىةى الى يىٍصليحي ًفيهىا شى  :قىاؿى 

 (  أم ما انتهرٓف . ) ما كرىٍت( الثكل بضم الثاء كإسكاف الكاؼ ، كىو فقداف ا١ترأة كلدىا ،  ) كاثكل أمياه

 ما حكم الكالـ أثناء الصالة ؟ 
 كالكبلـ يف الصبلة ينقسم إُف أقساـ :

 أف يتكلم عامدان عا١تان لرَت مصلحة الصبلة ، فهنا تبطل صبلتو .القسم األكؿ : 
 .كبرَت انقاذىا ، كشبهو ، مبطل للصبلة ، أٚتع العلماء على أف الكبلـ فيها عامدان عا١تان بتحرٯتو برَت مصلحتها :  ؿ النوكمقا

ة أٚتعوا على أف الكبلـ يف الصبلة ، من عاَف ابلتحرٔف عامد لرَت مصلحتها أك إنقاذ مسلم مبطل للصبل:  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
. 

 ألحاديث الباب .
 أف يتكلم كىو جاىل أف الكبلـ يبطل الصبلة . الثاين : القسم

 اختلف العلماء على قولُت :
 : أف صبلتو صحيحة . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعي كرجحو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .
 ره ابإلعادة .أم ٟتديث الباب ، حيث تكلم معاكية يف الصبلة جاىبلن كَف يرد أف النِب 

 ّن ( .نا ال تؤاخذّن إف نسينا أك أخطأربكلقولو تعاُف ) 



 َّّ 

 .الشرائع ال تلـز إال بعد العلم هبا ، فبل يقضي ما َف يعلم كجوبو  :  قاؿ شيخ اإلسالـ
 : أف صبلتو ابطلة . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 : ) إف يف الصبلة شربلن ( . كاستدلوا بقولو 

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
 ف يتكلم يف الصبلة ّنسيان .أ القسم الثالث :

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أهنا تبطل . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 : ال تبطل . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعي ، كمالك ، كاٞتمهور .
 أك أخطأّن ( . ربنا ال تؤاخذّن إف نسينالقولو تعاُف ) -أ

 و .ركاه ابن ماج عفا عن أميت ا٠تطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو ( . : ) إف هللا كلقولو -ب
 :  فهناأف يتكلم ١تصلحة الصبلة ، مثل أف يرتبك اإلماـ ،  القسم الرابع :

 لكن ىل تبطل صالتو ؟، أكالن : ينبهو ابلقرآف ، أبف ينوم لفظ القرآف ، فيقوؿ ) كاركعوا ..( فإف َف ٯتكن فحينئذ يتكلم 
 ال تبطل صبلتو . : فقيل
 كىو األحوط .الصحيح  ىذاك: تبطل ،  كقيل

 : أف يتكلم كىو ّنئم .القسم ا٠تامس 
 النػػػائم حػػػىت م : كذكػػر مػػػنه:  لقلػػم عػػػن ثبلثػػػةرفػػػع ا)   ، لقولػػػو أرجػػػح قػػػوِف العلمػػاء مػػن تكلػػػم كىػػػو ّنئػػم ال تبطػػػل صػػػبلتو يف

 ظ ...( .يستيق

القلػم مرفػوع عنػو، كال حكػم  عػن اٞتػواب فيػو، كينبرػي أف ال تبطػل صػبلتو، ألف أف ينػاـ فيػتكلم، فتوقػف أٛتػدة : قدامػ قػاؿ ابػن
 لك .ذ ، َف يلزمو حكمعتقأأك لكبلمو، فإنو لو طلَّق، أك أقر، 

 ما حكم تشميت العاطس يف الصالة ؟ 
 حراـ ، ألنو من كبلـ الناس الذم ٭تـر يف الصبلة .

 ما حكم ٛتد هللا للعاطس إذا عطس يف الصالة ؟ 
 ب للعاطس يف الصبلة أف ٭تمد هللا .يستح

 لكن اختلفوا ىل ٬تهر بذلك أـ يسر ؟ 
 : ٬تهر بو . قيل

 كىو قوؿ ابن عمر كالنخعي كأٛتد . ] قالو النوكم [ 
 : يسر بو . كقيل

 كىو مذىب الشافعي كمالك كرجحو النوكم .
 



 َّْ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديثُت ؟ 
o  أنو ال تبطل بو الصبلة كأنو ال كراىة فيو إذا كاف ٟتاجة .جواز الفعل القليل يف الصبلة ك 

o  بياف ما كاف عليو . من عظيم ا٠تلق 

o . الرفق ابٞتاىل كحسن تعليمو من اللطف بو كتقريب الصواب إُف فهمو 

o . أف الكبلـ يف أكؿ اإلسبلـ كاف مباحان 

o . جواز التسبيح يف األحكاـ الشرعية 

o قولو  ) حىت نزلت ( .أف القرآف منزؿ من عند هللا ، ل 

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (اىلتهٍسًبيحي ًللٌرًجىاًؿ ، كىالتهٍصًفيقي ًللنًٌسىاًء  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ِِِ
ًة  )زىادى ميٍسًلمه   . (يف اىلصهالى

--------- 
  نستفيد من اٟتديث ؟ماذا 

كأف ا١ترأة إذا ّنهبا شيء كىي تصلي فإهنػا تصػفق  لتسبيح يف حق الرجاؿ إذا ّنهبم شيء يف صبلهتم ،استحباب انستفيد : 
. 

 : كسهو اإلماـ ، أك يريد أف أيذف ألحد ابلدخوؿ ، أك يريد أف ينبو أنو يصلي . مثاؿ
 ٟتديث الباب .-أ

نػىهيٍم فىحىانىًت الصَّبلىةي فىجىاءى  ذىىىبى ًإُفى بىًٍت  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ )  مًٌ سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو السَّاًعدً  كٟتديث  -ب عىٍمرًك ٍبًن عىٍوؼو لًييٍصًلحى بػىيػٍ
ًة فػىتىخىلَّصى الصَّبلى  كىالنَّاسي يف  سيوؿي اَّللًَّ اٍلميؤىذًٌفي ًإُفى أىىًب بىٍكرو فػىقىاؿى أىتيصىلًٌى اًبلنَّاًس فىأيًقيمي قىاؿى نػىعىٍم . قىاؿى فىصىلَّى أىبيو بىٍكرو فىجىاءى رى 

فػىلىمَّا أىٍكثػىرى النَّاسي التٍَّصًفيقى اٍلتػىفىتى فػىرىأىل رىسيوؿى اَّللًَّ  -الصَّبلىًة  كىكىافى أىبيو بىٍكرو الى يػىٍلتىًفتي يف  -الصَّفًٌ فىصىفَّقى النَّاسي  حىىتَّ كىقىفى يًف 
  ًَّفىأىشىارى ًإلىٍيًو رىسيوؿي اَّلل  ٍيًو فىحىًمدى اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ عىلىى مىا أىمىرىهي بًًو رىسيوؿي اَّللًَّ أىًف اٍمكيٍث مىكىانىكى فػىرى ًمٍن ذىًلكى  فىعى أىبيو بىٍكرو يىدى

ـى النَِّبُّ  مثيَّ اٍستىٍأخىرى أىبيو بىٍكرو حىىتَّ اٍستػىوىل يف  « عىكى أىٍف تػىثٍػبيتى ًإٍذ أىمىٍرتيكى َيى أىابى بىٍكرو مىا مىنػى » فىصىلَّى مثيَّ اٍنصىرىؼى فػىقىاؿى   الصَّفًٌ كىتػىقىدَّ
ىى بػىٍُتى يىدى 

التٍَّصًفيقى  ػي رىأىيٍػتيكيٍم أىٍكثػىٍر٘تي  مىا ِف »  . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  رىسيوًؿ اَّللًَّ  مٍ . قىاؿى أىبيو بىٍكرو مىا كىافى اًلٍبًن أىىًب قيحىافىةى أىٍف ييصىلًٌ
بىوي شى :   ( ركاه مسلم  . ٍلييسىبًٌٍح فىًإنهوي ًإذىا سىبهحى اٍلتيًفتى ًإلىٍيًو كىًإ٪تهىا التهٍصًفيحي لًلنًٌسىاءصىالىتًًو فػى  ءه يف يٍ مىٍن انى
) إذا استؤذف على الرجل كىو يصلي فإذنو التسبيح ، كإذا استؤذف على ا١ترأة  كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ج

 قي .كىي تصلي فإذهنا التصفيق ( ركاه البيه
 :التسبيح للرجاؿ كالتصفيق للنساء . قالواكإُف ىذا اٟتكم ذىب ٚتاىَت العلماء . 

 ( . كتسبح ا١ترأةيسبح الرجاؿ ، ٚتيعان )  :  يسبحاف كقاؿ مالك
: ) التصػػفيق للنسػػاء ( أم مػػن شػػأف النسػػاء خػػارج الصػػبلة ، فهػػو مػػذمـو فػػبل ينبرػػي للرجػػل كال للمػػرأة أف  كَتكؿ حػػديث البػػاب

 ال يف الصبلة كال يف خارجها ، كىذا أتكيل بعيد كضعيف .تفعلو 
 ما اٟتكمة من ىذا التفريق ؟ 

 قيل : ألف صوت ا١ترأة عورة .
 كقيل : خشية االفتتاف ، كرجح ىذا ابن عبد ال ر .

رخيم يف أكثر  قاؿ ابن عبد ال ر : قاؿ بعض أىل العلم : إ٪تا كره التسبيح للنساء كأبيح ٢تن التصفيق من أجل أف صوت ا١ترأة



 َّٓ 

 ا .النساء كرٔتا شرلت بصوهتا الرجاؿ ا١تصلُت معه
١تا ٮتشى من االفتتاف كمنع الرجاؿ  ان أمورة ٓتفض صوهتا يف الصبلة مطلققاؿ ابن حجر : ككاف منع النساء من التسبيح ألهنا مك 

 ء .لنسامن التصفيق ألنو من شأف ا
  موعة نساء ، أك مع رجاؿ من ٤تارمها ؟مع ٣تىل ىذا اٟتكم ) التصفيق للنساء ( عاـ حىت لو 

 ا١ترأة تصفق مطلقان حىت لو كانت مع ٤ترمها . قاؿ بعض العلماء هبذا ، كقالوا : إف
 ) فليسبح الرجاؿ كلتصفق النساء ( قد يفهم منو أف ا١تراد مع اجتماع الرجاؿ كالنساء . كقاؿ بعضهم : إهنا تسبح ، ألف قولو 

التصفيق للمرأة ، كال شك أف موضعو إذا كانت ْتضرة رجاؿ أجانب ، فلو كانت ْتضرة النساء أك  قاؿ الزركشي : كقد أطلقوا
 ( . ُْٖ/  ُ)  مرٍت اتاج)  الرجاؿ ااـر فإهنا تسبح كاٞتهر ابلقراءة ْتضرهتم . 

 ما حكم الفتح على اإلماـ ؟ 

 الفتح على اإلماـ ينقسم إُف قسمُت : 
 : فتح كاجب . القسم األكؿ

 كىو ما يًتتب عليو بطبلف الصبلة ، كأف ٮتطئ اإلماـ ابلفاٖتة ، أك نقصاف ركوع .
 : فتح مستحب . القسم الثاين

 كىو ما ال يًتتب عليو بطبلف الصبلة ، كأف ٮتطئ يف السورة اليت بعد الفاٖتة .
ًَت ، عىٍن أىبًيًو قىاؿى  -ِِّ اًٌ زًيزه كىأىزًيًز ييصىلًٌي ، كىيف صىٍدرًًه أى  رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه  ):  كىعىٍن ميطىرًًٌؼ ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن الشًٌ

  أىٍخرىجىوي اى٠ٍتىٍمسىةي ، ًإاله ًاٍبنى مىاجىٍو ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى . (  ًمٍن اىٍلبيكىاءً اىٍلًمٍرجىًل 
---------- 

 أم : صوت كغلياف ابلبكاء .(  كىيف صىٍدرًًه أىزًيزه )  
 بكسر ا١تيم ، كىو القدر ، فإنو عند غلياف ا١تاء فيو ابلنار ٮترج منو صوت .( كىأىزًيًز اىٍلًمٍرجىًل ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ٯتة كاٟتاكم .حديث صحيح ، صححو ابن حباف كابن خز 
ثىة أبسانيد صىًحيحىة  رىكىاهي  قاؿ النوكم يف ا٠تبلصة :  .الثَّبلى

 يث صحيح ركاه أىبو داكد كالًتمذم يف الشمائل إبسناد صحيح .حدكقاؿ يف رَيض الصاٟتُت : 
 كىذا اإلسناد على شرط مسلم .كقاؿ ابن رجب : 

 . إسناده قومكقاؿ اٟتافظ يف الفتح : 
 كصححو الشوكآف كالشيخ ابن ابز كاأللبآف .

 اذكر بعض ما كرد يف فضل البكاء من خشية هللا ؟ 
رُّكفى ًلؤٍلىذٍ قاؿ تعاُف )   ( . قىاًف يػىٍبكيوفى كىيىزًيديىيٍم خيشيوعان كىٮتًى

ا اٟتٍىًديًث تػىٍعجىبيوفى كقاؿ تعاُف )   ( . كىتىٍضحىكيوفى كىال تػىٍبكيوفى .  أىفىًمٍن ىىذى
 متفق عليو  .كجوىهم ك٢تم خنُت( : فرطى أصحاب رسوؿ هللا كتم قليبلن كلبكيتم كثَتان، قاؿ)لو تعلموف ما أعلم لضح  كقاؿ 
 .ركاه الًتمذم يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع (  ) ال  كقاؿ 
 ر : عُت بكت من خشية هللا ... ( ركاه الًتمذم .) عيناف ال ٘تسهما النا كقاؿ 



 َّٔ 

 .متفق عليو ( رجل ذكر هللا خاليان ففاضت عيناهك م هللا يف ظلو يـو ال ظل إال ظلو: ...سبعة يظله)  كقاؿ 
  اء من خشية هللا يف الصالة يبطلها ؟ىل البك 

 البكاء ينقسم إُف قسمُت :
 : أف يبكي من خشية هللا ، كقد غلب عليو كال يقدر على دفعو .القسم األكؿ 

 فهذا ال يبطل الصبلة .
 ركاه البخارم ألف عمر كاف يبكي حىت يسمع نشيجو من كراء الصفوؼ . -أ

 كألنو ال يستطيع دفعو . -ب
 : أف يبكي من خشية هللا ، لكن يستطيع أف يدفعو . القسم الثاين

 : تبطل . فقيل
 . الصحيح كىذا ىو : ال تبطل ، كقيل
 ما حكم البكاء يف الصالة لغَت خشية هللا ، كأف أيتيو خرب كىو يصلي ِبف فالانن قد مات فيبكي ؟ 

 تبطل الصبلة إف ظهر منو حرفاف . قيل :
 قوؿ مالك كأَب حنيفة .كىذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة كىو 

 إف غلبو البكاء كَف يستطع دفعو فصبلتو ال تبطل . كقيل :
 كىذا اختيار ابن تيمية رٛتو هللا .

البكاء يف الصبلة إذا كاف من خشية هللا عز كجل كا٠توؼ منو كتذكر اإلنساف أمور اآلخرة كما قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : 
آَيت الوعد كالوعيد فإنو ال يبطل الصبلة . كأما إذا كاف البكاء لتذكر مصيبة نزلت بو أك ما أشبو ٯتر بو يف القرآف الكرٔف من 

ذلك فإنو يبطل الصبلة ؛ ألنو حدث ألمر خارج عن الصبلة ، كعليو أف ٭تاكؿ عبلج نفسو من ىذا البكاء حىت ال يتعرض 
يتعلق هبا فبل يفكر يف األمور األخرل ؛ ألف التفكَت يف غَت ما  لبطبلف صبلتو ، كيشرع لو أف ال يكوف يف صبلتو مهتمان برَت ما

 ان .يتعلق ابلصبلة يف حاؿ الصبلة ينقصها كثَت 
تيوي كىىيوى ييصىلًٌي تػىنىٍحنىحى ًل  كىافى ًل مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه   )قىاؿى :  كىعىٍن عىلىيٌو  - ِِْ ًف ، فىكيٍنتي ًإذىا أىتػىيػٍ رىكىاهي  (مىٍدخىالى

 سىاًئيُّ ، كىاٍبني مىاجىٍو . النه 
--------- 

ًف )    أم زماف دخوؿ . (مىٍدخىالى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 كضعفو النوكم كاأللبآف .حديث ضعيف ، 
 اذكر أحكاـ التنحنح يف الصالة ؟ 

 التنحنح يف الصبلة ينقسم إُف أقساـ :
 : أف يكوف مرلوابن عليو اضطر إُف ذلك . القسم األكؿ

 تبطل بو الصبلة ، كال إشكاؿ فيو .فهذا ال 
 : أف يكوف ٟتاجة . القسم الثاين

 فهذا أيضان ال تبطل بو الصبلة .



 َّٕ 

 فقد اختلف العلماء يف ذلك :: أف يكوف لرَت حاجة ،  القسم الثالث
 : تبطل إف ابف حرفاف . فقيل

 كىذا مذىب بعض العلماء .
 : ال تبطل الصبلة بذلك . كقيل

 :  كقاؿمة كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كاختاره الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا ، كىذا اختيار ابن قدا
إ٪تا حػـر الكػبلـ ، إال أف يقػع  كالقوؿ الراجح أف الصبلة ال تبطل بذلك ، كلو ابف حرفاف ، ألف ذلك ليس بكبلـ ، كالنِب  ”

 . “لقهقهة ذلك على سبيل اللعب ، فإف الصبلة تبطل بو ١تنافاتو الصبلة فيكوف كا
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  َي أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوًتن غَت أقرب الناس إليو ، لقولو تعاُف )أنو ال ٬توز الدخوؿ إُف بيت أحد إال إبذنو ، كلو كاف

 أىلها ذلكم خَت لكم لعلكم تذكركف(.بيوتكم حىت تستأنسوا كتسلموا على 

o فظيان كعرفان ، فهو راجع إُف العادة كإُف ما تعارؼ عليو .اإلذف ابلدخوؿ يكوف ل 

o  استحباب صبلة النافلة يف البيت ، كلذا قاؿ .)صلوا أيها الناس يف بيوتكم ، فإف أفضل صبلة ا١ترء يف بيتو إال ا١تكتوبة( :
 متفق عليو 

o  ٖترٔف الكبلـ يف الصبلة ، ألف النِب . عدؿ عنو إُف التنحنح 

ؿو : كىٍيفى رىأىٍيتي اىلنهيبه ) قاؿٍبًن عيمىرى كىعىٍن اً  -ِِٓ يػىريده عىلىٍيًهٍم ًحُتى ييسىلًٌميوفى عىلىٍيًو، كىىيوى ييصىلًٌي؟ قىاؿى : يػىقيوؿي  قػيٍلتي لًًبالى
ًٍمًذمُّ كىصىحهحى  (ىىكىذىا، كىبىسىطى كىفهوي   و .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى ، كىاىلًتًٌ
---------- 

 اذكرىا ؟ اٟتديث لو قصة ، 
:  لموا عليػو كىػو يصػلي ، فقلػت لػببلؿ: فجػاء بػو األنصػار فسػإُف قبػاء يصػلي فيػو، قػاؿ عن ابن عمر قاؿ  ) خرج رسوؿ هللا  

يرد عليهم حُت كانوا يسلموف عليو كىو يصلي ؟ قاؿ : يقوؿ ىكػذا ، كبسػط كفػو كجعػل بطنػو أسػفل  كيف رأيت رسوؿ هللا 
 كجعل ظهره إُف فوؽ ( .

 بيده ( . لًتمذم : ) كاف يشَتكعند ا
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 .: رجالو رجاؿ الصحيح  كقاؿ الشوكآفاٟتديث ركاه األربعة ، كقد صححو الًتمذم ، 
 ما حكم السالـ على ا١تصلي ؟ 
 ىذه ا١تسألة على قولُت :اختلف العلماء يف  

 : أنو مكركه . القوؿ األكؿ
 كىو قوؿ إسحاؽ كٚتاعة .

 راالن لو عن صبلتو .ألف فيو إش-أ
 كقد يكوف جاىبلن بصفتو فَتد ابلكبلـ فيبطل صبلتو . -ب

 : أنو سنة . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .



 َّٖ 

 عليهم . ٟتديث الباب ، كَف ينكر النِب -أ
ال أعلػػم إال أنػػو قػػاؿ )  كىػػو يصػػلي فسػػلمت فػػرد إِف إشػػارة ( كقػػاؿ : عػػن صػػهيب هنع هللا يضر أنػػو قػػاؿ : ) مػػررت برسػػوؿ هللا ك  -ب

 . بعو ( ركاه ا٠تمسة إال ابن ماجوإشارة أبص

 . كقاؿ الًتمذم: كبل اٟتديثُت عندم صحيح
كىػو يصػلي ، فسػلمت  رسػوؿ هللا  قػاؿ : " كنػا نسػلم يف الصػبلة ، كأنمػر ْتاجتنػا، فقػدمت علػى كعػن ابػن مسػعود  -ج

هللا ٭تػدث مػن أمػره مػا يشػاء،  الصبلة قاؿ: إف فلما قضى رسوؿ هللا  ،فأخذٓف ما قدـ كما حدث عليو، فلم يرد عليَّ السبلـ،
 كم .كاه أبو داكد كغَته، كحسنو النو فرد علي السبلـ (  كإف هللا سبحانو قد أحدث أف ال تكلموا يف الصبلة

فػرغ دعػآف، فقػاؿ  شػار إِفَّ، فلمػاكىو يصلي فسلمت عليػو، فأ يف حاجة، فأدركتو رسوؿ هللا  قاؿ ) بعثٍت عن جابر ك -د
 لي ( ركاه مسلم .كأّن أص إنك سلمت عليَّ آنفان 

 الصحيح . كىذا ىو، كلعمـو األدلة يف مشركعية السبلـ  -ىػ
 ) اجملموع ( ة . ، كىو الذم يقتضيو األحاديث الصحيحا أنو ال يكره السبلـ على ا١تصليمقتضى كبلـ أصحابن: قاؿ النوكم 

َف ينكر على الذين يسلموف عليػو ، إال إذا خػاؼ ا١تسػلم  السبلـ على ا١تصلي جائز ؛ ألف النِب : كقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت 
: كعليػك  يفهػم، رٔتػا إذا سػلمت عليػو قػاؿ: العامػة أكثػرىم البل يسػلم ، أك خػاؼ أف يػتكلم ابلػرد، يعػٍتأف يشوش على ا١تصػلي فػ

 السبلـ ، فبطلت صبلتو إذا كاف عا١تان أبهنا تبطل بذلك .
 ) لقاء الباب ا١تفتوح ( ر . لى كل حاؿ نقوؿ : السبلـ على ا١تصلي غَت منكفع
 ـ ؟ما كيفية رد ا١تصلي السال 

 اختلف العلماء يف ذلك :

 : يرد ابلكبلـ . قيلف
 كىذا قوؿ ابطل مردكد .

 . قاؿ يف ا١ترٍت : إذا سلم على ا١تصلي َف يكن لو رد السبلـ ابلكبلـ ،فاف فعل بطلت صبلتو
 ثور . كعطاء كالنخعي كبو قاؿ مالك كالشافعي كإسحاؽ كأبو َب ذرذلك عن أ ركم ٨تو

 متأكالن  إف فعلو :مر بذلك ، كقاؿ إسحاؽكركم عن أَب ىريرة أنو أ،  كقتادة ال يركف بو أبسان  ككاف سعيد بن ا١تسيب كاٟتسن
 . جازت صبلتو

 س .يت العاطتشم شبود ، كألنو كبلـ آدمي فأكحديث ابن مسعو  كلنا : حديث جابر
 : يرد بعد السبلـ . كقيل

 كىو قوؿ أَب ذر ، كالثورم ، كداكد .
كىو يصلي فسلمت عليو فلػم يػرٌد علػٌي السػبلـ ...  ٟتديث ابن مسعود قاؿ : ) كنا نسلم يف الصبلة فقدمت على رسوؿ هللا 

 ركاه أبو داكد الصبلة رٌد علٌي ( .  فلما قضى رسوؿ هللا 
 . : يرد ابإلشارة كقيل

 الراجح . كىذا القوؿ ىو، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء 
 كقد كرد اإلشارة ابليد كما عند الًتمذم .



 َّٗ 

 ككرد اإلشارة برأسو كما عند البيهقي .
 ككرد ابإلصبع كما عند أٛتد .

 ان .فعل ىذا مرة كىذا مرة ، فيكوف ٚتيع ذلك جائز  : ك٬تمع بُت الركاَيت أنو  قاؿ الشوكاين
 فوائد العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض ال 
o : أف اإلشارة ا١تفهمة يف الصبلة ال أبس هبا ، كيدؿ لذلك أحاديث منها 

 كىو يشتكي ، فقاموا فأشار إليهم أف اجلسوا ... ( . حديث عائشة : ) حيث صلوا خلف النِب 
 فهو ابطل . ،و داكد ركاه الدار قطٍت كأبكأما حديث : ) من أشار يف الصبلة إشارة تفهم منو فليعد صبلتو ( 

o . كجوب رد السبلـ 

ـى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه )قىاؿى :  كىعىٍن أىِب قػىتىادىةى  -ِِٔ ييصىلًٌي كىىيوى حىاًمله أيمىامىةى بًٍنًت زىيٍػنىبى ، فىًإذىا سىجىدى كىضىعىهىا، كىًإذىا قىا
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ٛتىىلىهىا

ُّ  )كىًلميٍسًلمو :   . (اىلنهاسى يف اىٍلمىٍسًجًد كىىيوى يػىؤي
---------- 

 هر أك العصر ( .ػأم : صبلة الفريضة كما يف ركاية مسلم ، كقد جاء عند أَب داكد ) صبلة الظ(  كىافى ييصىلًٌي)  
خرج علينا رسوؿ  ( كىي بنت أَب العاص بن الربيع ، كقد جاء عند أَب داكد ) بينما ٨تن يف ا١تسجد جلوسان  ىيوى حىاًمله أيمىامىةى كى ) 

 كىي صبية ( . ٭تمل أمامة ... هللا 
، كقيل: ألف أابىا كاف مشركان آنذاؾ ، كزينب ىي ابنة رسوؿ هللا  ( نسبها إُف أمها لشرؼ نسبها إُف رسوؿ هللا  بًٍنًت زىيٍػنىبى ) 
  . ك رل بناتو 
يركع أخذىا فوضعها ، مث ركع كسجد ، حىت إذا فرغ من  ... ( جاء عند أَب داكد ) حىت إذا أراد أف فىًإذىا سىجىدى كىضىعىهىا) 

 ( . قاـ ، أخذىا فردىا يف مكاهنا ...سجوده مث 
 ما حكم ٛتل الصيب يف الصالة ؟ 
 كىذا الفعل ال يبطل الصبلة ، ألنو قليل كٟتاجة .ز ٛتل الصِب كالصبية يف الصبلة ، و ٬ت

 كما يف حديث الباب .

 عن حديث الباب ؟ريضة ، فماذا أجابوا الصيب يف الف أنكر ا١تالكية ٛتل 

 كأجابوا عن حديث الباب أبجوبة :

 ىذا يف النفل .: إف  قالوااٞتواب األكؿ : 
 . كىذا التأكيل فاسد ، ألف قولو : يـؤ الناس ، صريح أك كالصريح يف أنو كاف يف الفريضة   قاؿ النوكم :

 نو منسوخ .إ قالوا :اٞتواب الثاين : 
 ، ألف النسخ ال يثبت ابالحتماؿ .كىذا قوؿ ضعيف 
 ىي اليت تعلقت بو . قالوا :اٞتواب الثالث : 

 ) مث أخذىا فردىا يف مكاهنا ( . سجد كضعها ، كإذا قاـ ٛتلها ( كعند أَب داكد  إذا)  غَت صحيح ، ففي اٟتديث  كىذا
ىػذه الػدعاكل ابطلػة مػردكدة ال دليػل عليهػا  ، كبعضهم أنو كػاف لضػركرة ، ككػل كادعى بعضهم أنو خاص ابلنِب   قاؿ النوكم :

كليس فيو ما ٮتالف قواعد الشرع ، ألف اآلدمي طاىر كما يف جوفو ، كال ضركرة إليها ، بل اٟتديث صحيح صريح يف جواز ذلك 



 َُّ 

 .من النجاسة معفو عنو لكونو يف معدتو 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  أف الفعل القليل ال يبطل الصبلة. 

o  تواضع النِب . مع الصبياف كسائر الضعفة كمبلطفتهم 

o  ركاه ابن ماجو كىو ضعيف حديث ) جنبوا مساجدكم صبيانكم (  ، كأماجواز إدخاؿ الصبياف يف ا١تساجد 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِِٕ ًة : ػايقٍػتػيليوا اىأٍلىسٍ  ) قىاؿى أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي،  (اىٟتٍىيهةى، كىاٍلعىٍقرىبى وىدىٍيًن يف اىلصهالى
 كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى 
---------- 

 ( أم اٟتية كالعقرب ، كٝتيتا األسودين من ابب الترليب . ) األسودين 
 ما حكم قتل اٟتية كالعقرب كالصالة ؟ 

 كلو يف الصبلة ، كإُف ذلك ذىب ٚتهور العلماء . مشركع

  عليهما كل مؤذ ؟ىل يقاس 
 نعم ، يشرع قتل كل مؤذو من ا٢تواـ كغَتىا يف الصبلة أك خارجها .

 ىل األمر بقتل اٟتية أك العقرب مقيد بعدد من الضرابت ؟ 
أف األمر بقتل اٟتية كالعقرب مطلق غَت مقيد بضربة أك بضربتُت ، كقد أخرج البيهقي مػن حػديث أَب ىريػرة قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ هللا 

 ؾ للحية ضربة أخطأهتا أـ أصبتها (  كىذا يوىم التقييد ابلضربة .: ) كفا 

بقتلهػا ، كأراد كهللا أعلػم  كىذا إف صح فإ٪تا أراد كهللا أعلم كقوع الكفاية ٔتا يف اإلتياف اب١تأمور ، فقد أمػر النػِب  قاؿ البيهقي :
 .إذا امتنعت بنفسها كَف يرد بو ا١تنع من الزَيدة على ضربة كاحدة 

) مػػن قتػػل كزغػػة يف أكؿ ضػػربة فلػػو كػػذا ككػػذا حسػػنة ، كمػػن قتلهػػا يف ديث أَب ىريػػرة عنػػد مسػػلم اسػػتدؿ البيهقػػي علػػى ذلػػك ْتػػمث 
 الضربة الثانية فلو كذا ككذا حسنة أدْف من األكُف ، كمن قتلها يف الضربة الثالثة فلو كذا ككذا حسنة أدْف من الثانية ( .

 اذكر أنواع اٟتركة يف الصالة ؟ 
 بعض العلماء اٟتركة يف الصبلة إُف أقساـ : قسم 

 : اٟتركة الواجبة . أكالن 
 :ىي اليت يتوقف عليها صحة الصبلة ، ىذا ىو الضابط ٢تا كالصور كثَتة 

منها : لو أف رجبلن ابتدأ الصبلة إُف غَت القبلة بعد أف اجتهد ، مث جاءه شخص كقاؿ لو القبلة على ٯتينك ، فهنا اٟتركػة كاجبػة ، 
 جب أف يتحرؾ إُف جهة اليمُت .في

 كلو ذكر أف يف غًتتو ٧تاسة كىو يصلي كجب عليو خلعها ، إلزالة النجاسة .
 : اٟتركة ا١تستحبة . اثنيان 

 :ىي اليت يتوقف عليها كماؿ الصبلة ، ك٢تا صور عديدة 
 لو تبُت لو أنو متقدـ على جَتانو يف الصف ، فتأخره سنة . منها :

 لصف حىت صار بينو كبُت جاره فرجة ، فاٟتركة ىنا سنة .كلو تقلص اكمنها : 
 : اٟتركة ا١تباحة . اثلثان 



 ُُّ 

 ىي اٟتركة اليسَتة للحاجة ، أك الكثَتة للضركرة .
 : رجل يصلي يف الظل فأحس ب ركدة فتقدـ ، أك أتخر ، أك تيامن ، أك تياسر من أجل الشمس ، فهذه مباحة . مثاؿ
 : اٟتركة ا١تكركىة . رابعان 

 .من الناس اآلف كالنظر إُف الساعة، كأخذ القلمكما يوجد يف كثَت ليسَتة لرَت حاجة،كال يتوقف عليها كماؿ الصبلة،ي اى
 : اٟتركة ارمة . خامسان 

 ىي الكثَتة ا١تتوالية لرَت ضركرة .
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رىًة ا١تيصلي  ابب سيتػٍ

 يو ١تنع ا١تار .ىي ما ٬تعلو ا١تصلي بُت يدتعريف السًتة : 
ٍيًم ٍبًن اىٟتٍىاًرًث  -ِِٖ لىٍو يػىٍعلىمي اىٍلمىارُّ بػىٍُتى يىدىًم اىٍلميصىلًٌي مىاذىا عىلىٍيًو ًمٍن اىإٍلًُثًٍ  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب جيهى

رنا لىوي ًمنٍ  يػٍ ٍيوً  لىكىافى أىٍف يىًقفى أىٍربىًعُتى خى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ . (  أىٍف ٯتىيره بػىٍُتى يىدى
  –أىٍربىًعُتى خىرًيفنا  -كىكىقىعى يف "اىٍلبػىزهاًر" ًمٍن كىٍجوو آخىرى : 

--------- 
أكثر الشرل يقع هبما، كع ر ابليدين لكوف ، أم أمامو ابلقرب منو قاؿ يف عوف ا١تعبود :  ( لىٍو يػىٍعلىمي اىٍلمىارُّ بػىٍُتى يىدىًم اىٍلميصىلًٌي )

 ر . كاختلف يف ٖتديد ذلك فقيل إذا مر بينو كبُت مقدار سجوده، كقيل بينو كبُت قدر ثبلثة أذرع كقيل بينو كبُت قدر رمية ْتج
 أم من اإلمث كالعقوبة . ( ماذا عليو)  
غَته ، كقد عزاىػا اػب الطػ رم يف األحكػاـ  ليست ىذه الزَيدة يف شيء من الركاَيت عند قاؿ اٟتافظ ابن حجر :(  ًمٍن اىإٍلًُثًٍ ) 

 للبخارم كأطلق ، فعيب ذلك عليو كعلى صاحب العمدة يف اهتامو أهنا يف الصحيحُت 
 يعٍت أف ا١تار لو علم مقدار اإلمث الذم يلحقو ، لكاف أف يقف أربعُت خَتان لو من أف ٯتر . ( أىٍربىًعُتى  لىكىافى أىٍف يىًقفى ) 
 ديث ؟ماذا نستفيد من اٟت 

 ٖترٔف ا١تركر بُت يدم ا١تصلي .نستفيد : 
 كىمىٍعٌتى اٟتٍىًديث النػٍَّهي اأٍلىًكيد كىاٍلوىًعيد الشًَّديد يف ذىًلكى .:  قاؿ النوكم

اٟتديث يدؿ على أف ا١تركر بُت يدم ا١تصلي من الكبػائر ا١توجبػة للنػار ، كظػاىره عػدـ الفػرؽ بػُت صػبلة الفريضػة :  كقاؿ الشوكآف
 .لة كالناف
 مىت ٭تـر ذلك ؟ 

كىنا ال فرؽ بُت أف ) يعٍت يف ا١تنطقة اليت بُت سجوده ككقوفو ( ، إذا مٌر بُت يدم ا١تصلي ، فالتحرٔف مقيد فيما إذا مر بُت يديو 
 يكوف لو سًتة أك ال يكوف لو سًتة .

 ما اٟتكم إف مٌر يف ا١تنطقة اليت من بعد موضع سجوده ؟ 
 هذه ٢تا حاالف :فبعد موضع سجوده ، نطقة اليت من ا١تمػٌر يف إف 

 .هنا ٬توز ا١تركر من خلف السًتة أف يكوف ا١تصلي يتخذ سًتة ، ف األكىل :



 ُِّ 

طا مث ال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء كجهو شيئا ، فإف َف ٬تد فلينصب عصا ، فإف َف يكن فليخط خ)  لقوؿ النِب  -أ
 . ركاه أٛتد كسيأيت يضره من مر بُت يديو ( 

( كراء ذلك إذا كضع أحدكم بُت يديو مثل مؤخرة الرحل فليصل كال يباِف من مر) كعن طلحة هنع هللا يضر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب
 ركاه مسلم .

أف ال يتخذ سًتة ، فهنا ليس لو إال موضع سجوده ، كىذا األقرب من أقواؿ أىل العلم ، ك٬توز ١تن أراد أف ٬تتاز أف ٯتر  الثانية :
ي موضع سجوده ، كذلك ألف النهي الوارد يف اٟتديث إ٪تا ىو يف ا١تركر بُت يدم ا١تصلي ، كما يلي موضع سجوده ليس فيما يل

 بُت يدم ا١تصلي .
  ما معٌت قولو  (  ؟..بػىٍُتى يىدىًم اىٍلميصىلًٌي ) . 

 اختلف العلماء يف ذلك ؟
 : ا١تراد من قدميو إُف منتهى موضع سجوده . فقيل
 بلثة أذرع .: إُف ث كقيل
 : إذا بعد عرفان ، ْتيث ال ٯتكن دفعو إال ابلتقدـ . كقيل

 ، ألف ىذا ىو الذم ٭تتاجو ا١تصلي . كاألقرب األكؿ
 كىذا إذا َف يتخذ ا١تصلي سًتة ، فإف اٗتذ سًتة فإنو ٯتر كراءىا كال حرج .

 ( ؟. ميصىلًٌيلىٍو يػىٍعلىمي اىٍلمىارُّ بػىٍُتى يىدىًم اىلٍ  ما ا١تراد اب١تصلي يف قولو ) .. 
 ظاىر اٟتديث يشمل بُت يدم اإلماـ كا١تنفرد كا١تأمـو ، لكن دلت السنة على أف ا١تأمـو مستثٌت .

ػػوؿي اَّللًَّ )  قىػػاؿ.  ابٍػًن عىبَّػاس ٟتػديث-أ ػٍزتي ااًلٍحػًتبلىـى كىرىسي ىى فو كىأىّنى يػىٍومىئًػػذو قىػٍد ّنى ػػرىٍرتي ييصىػلًٌى اًبلنَّػ أىقٍػبػىٍلػتي رىاًكبػان عىلىػى أىًتى اًس ٔتًػٌتن فىمى
فى تػىٍرتىعي كىدىخىٍلتي يف  مً بػىٍُتى يىدى   د ( متفق عليو .الصَّفًٌ فػىلىٍم يػيٍنًكٍر ذىًلكى عىلىىَّ أىحى  الصَّفًٌ فػىنػىزىٍلتي فىأىٍرسىٍلتي األىًتى

 ألف سًتة اإلماـ سًتة ١تن خلفو .-ب
 ماذا نستفيد من قولو ) لو يعلم ا١تار ... ( ؟ 

 َت ا١تار ) اٞتالس أك الواقف ( ال يضر .نستفيد : أف غ
 كيدؿ لذلك حديث عائشة قالت ) كنت أّنـ بُت يدم 

 ىل ٬توز أف ٬تعل إنساانن سًتة لو ؟ 
 نعم ٬توز .

 ٟتديث عائشة السابق .
ـى غىٍَتًًه ًمٍن السُّ  قاؿ ابن قدامة :  رىًة فىًإٍف اٍستػىتػىرى إبًًٍنسىافو فىبلى أبىٍسى ، فىًإنَّوي يػىقيوـي مىقىا ؿو ، قىاؿى : رىأىل عيمىري ، تػٍ كىقىٍد ريًكمى عىٍن ٛتيىٍيدو ٍبًن ًىبلى

ا  هي ظىٍهرىهي ، كىقىاؿى بًثػىٍوًبًو ىىكىذى ٍيًو ، فػىوىالَّ ا .ٍبني ا٠تٍىطَّاًب رىجيبلن ييصىلًٌي ، كىالنَّاسي ٯتىيرُّكفى بػىٍُتى يىدى ٍيًو ىىكىذى  ، كىبىسىطى يىدى
ٍل .كىقىاؿى : صىلًٌ ، كىالى تػيعى   جًٌ

ٍد سىًبيبلن إُفى سىارًيىةو ًمٍن سىوىارًم اٍلمىٍسًجًد ، قىاؿى : كىلًٌ  ًفعو ، قىاؿى : كىافى اٍبني عيمىرى إذىا َفٍى ٬تًى  ًٍت ظىٍهرىؾى .كىعىٍن ّنى
 رىكىا٫تيىا النَّجَّادي إبًًٍسنىاًدًه .

 ىل ٭تـر ا١تركر بُت يدم ا١تصلي يف اٟتـر أـ ال ؟ 
 ا١تسألة على قولُت : اختلف العلماء يف ىذه



 ُّّ 

 : أنو حراـ حىت يف ا١تسجد اٟتراـ . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعية .

 لعمـو حديث الباب ، كليس ىناؾ دليل ٮتص مكة أك ا١تسجد اٟتراـ . -أ
 ١تا صلى ركعيت الطواؼ جعل ا١تقاـ بينو كبُت البيت ( . كقد ثبت يف حديث جابر ) أف النِب 

ػػػوؿي هللًا  ، مث أكرد ٖتتهػػػا حػػػديث أَب جحيفػػػة قػػػاؿ )يف صػػػحيحو : ابب السػػػًتة ٔتكػػػة كغَتىػػػا كمػػػن تػػػراجم البخػػػارم  ػػػرىجى رىسي  خى
ٍيًو عىنػىزىةن كىتػىوىضَّأى فىجىعى   ( . وً لى النَّاسي يػىتىمىسَّحيوفى ًبوىضيوئً اًب٢ٍتىاًجرىًة فىصىلَّى اًبٍلبىٍطحىاًء الظٍُّهرى كىاٍلعىٍصرى رىٍكعىتػىٍُتً كىنىصىبى بػىٍُتى يىدى

فػػأراد البخػارم التنبيػو علػى ضػعف ىػػذا اٟتػديث كأف ال فػرؽ بػُت مكػػة كغَتىػا يف مشػركعية السػًتة كاسػػتدؿ : ...  قػاؿ ابػن حجػر
علػى ذلػك ْتػػديث أَب جحيفػة كقػػد قػدمنا كجػو الداللػػة منػو كىػػذا ىػو ا١تعػػركؼ عنػد الشػافعية كأف ال فػػرؽ يف منػع ا١تػػركر بػُت يػػدم 

 ة .عض اٟتنابلة جواز ذلك يف ٚتيع مكر بعض الفقهاء ذلك للطائفُت دكف غَتىم للضركرة كعن با١تصلي بُت مكة كغَتىا كاغتف
 أف اٟتـر مستثٌت . القوؿ الثاين :

ركاه أبػو سػًتة (  –أم النػاس  –يف ا١تسػجد اٟتػراـ لػيس بينػو كبيػنهم  ) رأيت رسوؿ هللا ديث ا١تطلب بن أَب كداعة بلفظ ٟت-أ
 حجر كنقل تضعيفو عن البخارم . داكد كىو ضعيف ، ضعفو ابن

 كللمشقة الشديدة من الزحاـ . -ب
 كال أبس أف يصلي ٔتكة إُف غَت سًتة ، كركم ذلك عن ابن الزبَت كعطاء ك٣تاىد . :قاؿ ابن قدامة 

كبػػُت  أنػػو صػػلى مث لػػيس بينػػو قػػاؿ األثػػـر : قيػػل ألٛتػػد : الرجػػل يصػػلي ٔتكػػة ، كال يسػػتًت بشػػيء ؟ فقػػاؿ : قػػد ركم عػػن النػػِب  
 .  ة.ة ليست كرَتىا ، كأٌف مكة ٥تصوصػالطُّوَّاؼ سًتة . قاؿ أٛتد : ألف مك

 كقاؿ ابن أَب عمار : رأيت ابن الزبَت جاء يصلي ، كالطُّػوَّاؼ بينػو كبػُت القبلػة ، ٘تػر ا١تػرأة بػُت يديػو ، فينتظرىػا حػىت ٘تػر ، مث يضػع
 جبهتو يف موضع قدمها . ركاه حنبل يف كتاب "ا١تناسك" . 

فيمر بُت يديو الرجل كا١ترأة ؟ فإذا ىو يػرل أف ٢تػذا البلػد حػاال لػيس  -يعٍت ٔتكة  -كقاؿ ا١تعتمر : قلت لطاككس : الرجل يصلي 
لرَته من البلػداف ، كذلػك ألف النػاس يكثػركف ٔتكػة ألجػل قضػاء نسػكهم ، كيزدٛتػوف فيهػا ، فلػو مىنىػع ا١تصػلي مػن ٬تتػاز بػُت يديػو 

 س .لضاؽ على النا
 أصح .ؿ كاألك 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

استنبط ابن بطاؿ من قولو ) لو يعلم ( أف اإلمث ٮتتص ٔتن يعلم ابلنهي كارتكبو ، قػاؿ اٟتػافظ : كأٍخػذه مػن ذلػك فيػو بيعػد ، لكػن 
 ىو معركؼ من أدلة أخرل .

هىارىضً  -كىعىٍن عىاًئشىةى  -ِِٗ ًة تػىبيوؾى  وؿي اىَّللًه سيًئلى رىسي  )قىالىٍت  -يى اىَّللهي عىنػٍ ًمٍثلي رىًة اىٍلميصىلًٌي . فػىقىاؿى : عىٍن سيتػٍ  يف غىٍزكى
 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه . (رهٍحًل ميٍؤًخرىًة اىل

---------- 
ًة تػىبيوؾى )   .ىػ  ٗككانت سنة ( غىٍزكى
 .( ىي عمود ا٠تشب الذم يكوف خلف الراكب يستند إليو  ًمٍثلي ميٍؤًخرىًة اىلرهٍحلً ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 . ًمٍثلي ميٍؤًخرىًة اىلرٍَّحلً أف األفضل أف يكوف مقدار السًتة طوالن   نستفيد :



 ُّْ 

قىٍدر عىٍظم  ميٍؤًخرىة الرٍَّحل ، كىًىيى قاؿ النوكم رٛتو هللا : كىيًف اٟتٍىًديث النٍَّدب ًإُفى السُّتػٍرىة بػىٍُت يىدىٍم اٍلميصىلًٌي ، كىبػىيىاف أىفَّ أىقىٌل السُّتػٍرىة 
ا  ٍيًو ىىكىذى  . ) شرح مسلم ( .الذًٌرىاع ، ىيوى ٨تىٍو ثػيليثىٍي ًذرىاع ، كى٭تىٍصيل أبًىمًٌ شىٍيء أىقىامىوي بػىٍُت يىدى

األفضل أف تكوف السًتة كمؤخرة الرحل ، يعٍت أف تكوف شيئان قائمان بنحو ثلثي ذراع ؛ أم نصف  كقاؿ ابن عثيمُت رٛتو هللا :
 على الدرب ( .  .   ) نورمًت
  ىل قولو مثل مؤخرة الرحل ( على سبيل التحديد أك على سبيل التحديد أك على سبيل التقريب كاألفضلية ؟ ( 

 ىذا على سبيل التقريب كاألفضلية ، فيجوز أطوؿ منها كأقصر .
 ركاه مسلم كاف يستًت ابٞتدار ( .   ) فقد ثبت أنو 

 استًت اب١تقاـ ( . ) كثبت أنو 
 ركاه مسلم بن أَب أكىف  ) أنو طاؼ ابلبيت كصلى خلف ا١تقاـ ركعتُت ( . كعن ا

 م .ركاه البخار استًت ابلعنزة ( .  ) كثبت أنو 

 ككل ىذه األشياء أطوؿ بكثَت من مؤخرة الرحل .
  ىل قولو مثل مؤخرة الرحل ( ٖتديد لعرض السًتة كغلظها فال ٬توز أقل من ذلك ، أـ ٘تثيل كتقريب ؟ ( 

فبل حد لو نعلمو ، فيجوز أف تكوف دقيقػة كالسػهم كاٟتربػة كغليظػة كاٟتػائط  ،  –الدقة  -فأما قدرىا يف الرلظ  ابن قدامة : قاؿ
 كيدؿ لذلك :

 .صلى إُف حربة  أنو ثبت أنو  
ػافى يػىٍفعىػلي كىافى ًإذىا خىرىجى يػىٍوـى اٍلًعيًد أىمىرى اًبٟتٍىٍربىًة   أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىًن اٍبًن عيمىرى  ػا كىالنَّػاسي كىرىاءىهي ، كىكى هى يٍػًو ، فػىييصىػلًٌى ًإلىيػٍ فػىتيوضىعي بػىٍُتى يىدى

 ( متفق عليو . ذىًلكى ىًف السَّفىًر ، فىًمٍن مثىَّ اٗتَّىذىىىا األيمىرىاءي 
 صلى إُف عىنػىزىة . كثبت أنو 

فىةى قىاؿى عن  يػٍ ػذى كىضيػوءى رىسيػوًؿ اَّللًَّ ىًف قػيبَّ  رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ ) أىىًب جيحى تىػًدريكفى  ةو ٛتىٍرىاءى ًمٍن أىدىـو ، كىرىأىيٍػتي بًػبلىالن أىخى كىرىأىيٍػتي النَّػاسى يػىبػٍ
ػػذى ًمػػٍن بػىلىػػًل يىػػًد صىػػ ػػٍيئان أىخى ػػحى بًػػًو ، كىمىػػٍن َفٍى ييًصػػٍب ًمٍنػػوي شى ػػٍيئان ٘تىىسَّ ػػٍن أىصىػػابى ًمٍنػػوي شى ػػذى عىنػىػػزىةن اًحًبًو ، مثيَّ ذىاؾى اٍلوىضيػػوءى ، فىمى رىأىيٍػػتي بًػػبلىالن أىخى

( ة، كىرىأىٍيتي النَّاسى كىالدَّكىابَّ ٯتىيػرُّكفى ًمػٍن بػىػٍُتً يىػدىًل اٍلعىنػىػزى ًة اًبلنَّاًس رىٍكعىتػىٍُتً ، صىلَّى ًإُفى اٍلعىنػىزى حيلَّةو ٛتىٍرىاءى ميشىمًٌرنا يف   فػىرىكىزىىىا ، كىخىرىجى النَِّبُّ 
 متفق عليو .

 . السهم أمر ابلصبلة إُف
تًًو كىلىٍو ًبسىٍهمو ) كما يف حديث س رة . قاؿ : قاؿ   ( . لًيىٍستىًتٍ أىحىديكيٍم يف صىبلى

 ككل ذلك أدؽ بكثَت من مؤخرة الرحل ، كَف يرد يف الشرع ما ٯتنع أدؽ من ىذه ا١تذكورات .
 سرت لو . لكن السًتة العريضة أكُف ، كأبعد عن التشويش ، كأٚتع لقلب ا١تصلي ، إذا تي -

 .قاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو هللا : كما كاف أعرض فهو أعجب إِف 
 و .ؿ على أف غَته أكُف منيد( كلو بسهم ) قاؿ ابن قدامة : كذلك ألف قولو 

رىةى ٍبًن مىٍعبىدو اىٍٞتيهىًٍتًٌ  -َِّ بػٍ تً  لًيىٍستىًًتٍ أىحىديكيمٍ  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن سى  .أىٍخرىجىوي اىٟتٍىاًكمي  (ًو كىلىٍو ًبسىٍهمو يف صىالى
---------- 

 ( لو : تفيد التقليل . كىلىٍو ًبسىٍهمو ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 
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 .اكم )استًتكا بصبلتكم كلو بسهم(ىذا لفظ ابن أَب شيبة ، كأما لفظ اٟت -رٛتو هللا-اٟتديث سنده حسن ، كما ذكره ا١تصنف 
 ية السًتة ؟اذكر بعض األدلة على مشركع 

 اٗتاذ السًتة حضران كسفران ، يف العمراف كالفضاء . الـز النِب 
 االستتار ابلسهم . أمره  أكالن :

تًًو كىلىٍو ًبسىٍهمو  ) كما يف حديث الباب  ( .لًيىٍستىًتٍ أىحىديكيٍم يف صىبلى
 ابٟتربة . استتاره  اثنيان :

ٍيًو ، فػىييصىلًٌى ًإلىيػٍهىا كىالنَّاسي كىرىاءىهي ، كىكىافى يػىٍفعىلي  اًبٟتٍىٍربىةً  كىافى ًإذىا خىرىجى يػىٍوـى اٍلًعيًد أىمىرى    أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىًن اٍبًن عيمىرى ك  فػىتيوضىعي بػىٍُتى يىدى
 ( متفق عليو . السَّفىًر ، فىًمٍن مثىَّ اٗتَّىذىىىا األيمىرىاءي  ذىًلكى يف 
 ابلعىنػىزىة . استتاره  اثلثان :

فىةى قىاؿى  عن يػٍ ػذى كىضيػوءى رىسيػوًؿ اَّللًَّ  يف  رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ ) أىىًب جيحى تىػًدريكفى  قػيبَّةو ٛتىٍرىاءى ًمٍن أىدىـو ، كىرىأىيٍػتي بًػبلىالن أىخى كىرىأىيٍػتي النَّػاسى يػىبػٍ
ػػحى بًػػًو ، كىمىػػٍن َفٍى يي  ػػٍيئان ٘تىىسَّ ػػٍن أىصىػػابى ًمٍنػػوي شى ػػذى ًمػػٍن بػىلىػػًل يىػػًد صىػػاًحًبًو ، مثيَّ رىأىيٍػػتي بًػػبلىالن ذىاؾى اٍلوىضيػػوءى ، فىمى ػػٍيئان أىخى ػػزىةن ًصػػٍب ًمٍنػػوي شى ػػذى عىنػى أىخى

ػػا ، ػػرىجى النَّػػِبُّ  فػىرىكىزىىى رنا ، صىػػلَّى ًإُفى اٍلعىنػىػػزىًة اًبلنَّػػاًس رىٍكعىتػىػػٍُتً ، كىرىأىيٍػػتي النَّػػاسى كىالػػدَّكىابَّ ٯتىيػػ يف   كىخى ػػمًٌ ٍػػرىاءى ميشى  مً رُّكفى ًمػػٍن بػىػػٍُتً يىػػدى حيلَّػػةو ٛتى
 ة ( متفق عليو .اٍلعىنػىزى 

ػرى قىػاؿى ك  ػػافى النَّػِبُّ ) عىػًن ابٍػًن عيمى يٍػًو فػىييصىػلًٌى ًإلى   كى يٍػًو ، ٖتيٍمىػلي كىتػيٍنصىػبي اًبٍلميصىػػلَّى بػىػٍُتى يىدى ػػيػىٍرػديك ًإُفى اٍلميصىػلَّى ، كىاٍلعىنػىػػزىةي بػىػٍُتى يىدى هى ا ( يػٍ
 ركاه البخارم .
 يصلي إليها اب١تصلى يعٍت العنػىزىة ( ركاه ابن خزٯتة . ) رأيت رسوؿ هللا  كعن أنس قاؿ

 ابلراحلة . استتاره  رابعان :
 ( متفق عليو . أىنَّوي كىافى يػيعىرًٌضي رىاًحلىتىوي فػىييصىلًٌى ًإلىيػٍهىا)   عىًن اٍبًن عيمىرى عىًن النَِّبًٌ 

 اب١تقاـ . استتاره  خامسان :
( فىطىاؼى اًبٍلبػىٍيًت كىصىلَّى خىٍلفى اٍلمىقىاـً رىٍكعىتػىٍُتً ، كىمىعىوي مىٍن يىٍستػيريهي ًمنى النَّاًس  اٍعتىمىرى رىسيوؿي اَّللًَّ )  ٍبن أىىًب أىٍكىفى قىاؿى عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ 

 ركاه البخارم .
 حديث جابر ) كصلى ركعتُت كا١تقاـ بينو كبُت البيت ( ركاه مسلم .

 ابلشجرة . استتاره  سادسان :
 فإنو كاف يصلي إُف شجرة يدعو حىت أصبح( ركاه النسائي . عن علي قاؿ )لقد رأيتنا كما فينا إنساف إال ّنئم إال رسوؿ هللا 

 ابلسرير . استتاره  سابعان :
ٍلتيميوّنى اًبٍلكىٍلًب كىاٟتًٍم) عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت  فػىيػىتػىوىسَّطي السَّرًيرى فػىييصىلًٌى ،   ءي النَِّبُّ يعىلىى السَّرًيًر ، فػىيىجً ميٍضطىًجعىةن  اًر لىقىٍد رىأىيٍػتيًٍت ػى أىعىدى

 ( متفق عليو . السَّرًيًر حىىتَّ أىٍنسىلَّ ًمٍن ًٟتىايف  يلُّ ًمٍن ًقبىًل رًٍجلى ػفىأىٍكرىهي أىٍف أيسىنًٌحىوي فىأىٍنسى 
 ابٞتدار . استتاره  اثمنان :

اًر ٦تىىرُّ الشَّا  ميصىلَّى رىسيوًؿ اَّللًَّ كىافى بػىٍُتى ) عىٍن سىٍهلو قىاؿى   ة ( متفق عليو .كىبػىٍُتى اٞتًٍدى
 ابالسطوانة . استتاره  ًتسعان :

ػلىمىةى بٍػًن األىٍكػوىًع فػىييصىػلًٌى ًعٍنػدى األيٍسػطيوىانىًة الَّػيًت ) يىزًيدي ٍبني أىىًب عيبػىٍيدو قىػاؿى عن  فػىقيٍلػتي َيى أىابى ميٍسػًلمو ًعٍنػدى اٍلميٍصػحىًف .  كيٍنػتي آتًػى مىػعى سى
 ا ( متفق عليو .يػىتىحىرَّل الصَّبلىةى ًعٍندىىى   رىأىٍيتي النَِّبَّ  أىرىاؾى تػىتىحىرَّل الصَّبلىةى ًعٍندى ىىًذًه األيٍسطيوىانىًة . قىاؿى فىًإٌٓفً 
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 كال نعلم يف استحباب ذلك خبلفان . سنة للمصلي أف يصلي إُف سًتة ...قاؿ ابن قدامة : ال
 كقاؿ النوكم : السنة للمصلي أف يكوف بُت يديو سًتة من جدار أك سارية أك غَت٫تا كيدنو منها .

 ما حكم اٗتاذ السًتة يف الصالة ؟ 
 على قولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة 

 : أهنا كاجبة . القوؿ األكؿ
 كالشوكآف .، كىذا مذىب ابن خزٯتة ، كرجحو ابن حـز 

تًًو كىلىٍو ًبسىٍهمو لً ) ٟتديث الباب -أ  . (يىٍستىًتٍ أىحىديكيٍم يف صىبلى
 ركاه أبو داكد  ا () إذا صلى أحدكم فليصٌل إُف سًتة كليدف منه كٟتديث أَب سعيد قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب

 .: فيو أف اٗتاذ السًتة كاجب  قاؿ الشوكآف
 .سًتة يف عدة أحاديث القوؿ ابالستحباب ينايف األمر ابل : كقاؿكرجحو األلبآف ، 

 .ركاه ابن خزٯتة ) إذا صلى أحدكم فليستًت (   كعن سهل بن سعد قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ج
 : أهنا غَت كاجبة . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
فو كىأىّنى يػىٍومىئًػذو قىػٍد ّنى )  قىاؿ.  اٍبًن عىبَّاس ٟتديث -أ ػٍزتي ااًلٍحػًتبلىـى كىرىسيػوؿي اَّللًَّ أىقٍػبػىٍلتي رىاًكبان عىلىػى أىًتى إُف غىػًَت ييصىػلًٌى اًبلنَّػاًس ٔتًػٌتن  ىى

فى تػىٍرتىعي كىدىخىٍلتي يف  مً فىمىرىٍرتي بػىٍُتى يىدى ًجدار ،   د ( متفق عليو .الصَّفًٌ فػىلىٍم يػيٍنًكٍر ذىًلكى عىلىىَّ أىحى  الصَّفًٌ فػىنػىزىٍلتي فىأىٍرسىٍلتي األىًتى
لػػو ) إُف غػػَت جػػدار ( قػػاؿ اٟتػػافظ ابػػن حجػػر :  أم إُف غػػَت سػػًتة ، قالػػو الشػػافعي ، كسػػياؽ الكػػبلـ يػػدؿ علػػى قو كجػػو الداللػػة : 

تو ، كيؤيػػده ركايػػة البػػزار بلفػػظ ذلػػك ، ألف ابػػن عبػػاس أكرده يف معػػرض االسػػتدالؿ علػػى أف ا١تػػركر بػػُت يػػدم ا١تصػػلي ال يقطػػع صػػبل
 .( ِب يصلي ا١تكتوبة ليس لشيء يسًتهكالن)

 ًته من الناس فأراد أف ٬تتاز بُت يديو ... ( .ػم إُف شيء يسػ) إذا صلى أحدك يث أَب سعيد كسيأيت كٟتد -ب
 فقولو : ) إذا صلى أحدكم ... ( يدؿ على أف ا١تصلي قد يصلي إُف شيء يسًته كقد ال يصلي .

 الراجح . ىوكىذا القوؿ 
 ىل السًتة مشركعة حىت يف الفضاء ؟ 

 اء صلى يف العمراف أك يف الفضاء ، خشي ماران أك َف ٮتشى .نعم ، فالسًتة مستحبة سو 

مػن اٗتػاذه السػًتة  حارم كالعمػراف ، كىػو الػذم ثبػت عنػو لصػ:  اعلم أف ظاىر أحاديث الباب عدـ الفرؽ بػُت ا قاؿ الشوكآف
 .سواء يف الفضاء أك يف غَته 

 .كلو َف ٮتشى ماران خبلفان ١تالك  :  اعلم أنو يستحب صبلة ا١تصلي إُف سًتة اتفاقان  كقاؿ السفاريٍت
  فهل تستمر سًتة اإلماـ سًتة للمأمومُت، أك يكوف اإلماـ  إذا انتهى اإلماـ من صالتو كقاـ ا١تأمـو يقضيما اٟتكم

 انفراده؟ سًتة للمأمـو بعد

إبماـ؛ ألنػو انصػرؼ كذىػب عػن  يساإلماـ سًتة لو حىت اإلماـ اآلف ل ١تا سلم اإلماـ صار منفردان فبل تكوف سًتة اٞتواب : ا١تأمـو
 مكانو .

  ىل يشرع للمأمـو بعد ذلك إذا قاـ يقضي ما فاتو أف يتخذ سًتة ؟ لكن

  . سًتة ِف: أنو ال يشرع، كأف الصحابة مهنع هللا يضر إذا فاهتم شيء قضوا بدكف أف يتخذكا الذم يظهر
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حركػة السػًتة، فػإف الرالػب أنػو ٭تتػاج إُف مشػي كإُف  كجػوبمث لو قلنا: أبنو يستحب أف يتخذ سًتة، أك ٬تب على قوؿ مػن يػرل 
ألنػو َف يػرد اٗتػاذ السػًتة  فالظاىر أف ا١تأمـو يقاؿ لو: سًتة اإلماـ انتهت معك كأنت ال تتخذ سػًتة؛ال نستبيحها إال بدليل بُتًٌ ، 

 لصبلة .) لقاء الباب ا١تفتوح ( .يف أثناء الصبلة، كإ٪تا تتخذ السًتة قبل البدء يف ا
 ما حكم الدنو من السًتة ؟ 

 يسن الدنو من السًتة .

 ركاه ابن حباف : ) إذا صلى أحدكم إُف سًتة ، فليدف منها فإف الشيطاف ٯتٌر بينو كبينها ( .  لقولو 
 :  كالعمل على ىذا عند أىل العلم استحبوا الدنو من السًتة  . قاؿ البغوم

 أحدكم إُف سًتة فليدف منها، ال يقطع الشيطاف عليو صبلتو( ركاه أبو داكد . )إذا صلى كقد كرد اٟتكمة من ذلك : يف قولو 
قاؿ اٟتافظ : كقد كرد األمر ابلدنو منها كفيو بياف اٟتكمة يف ذلك ، كىو ما ركاه أبو داكد كغَته من حديث سػهل بػن أَب حثمػة 

 بلتو ( .مرفوعان ) إذا صلى أحػدكم إُف سًتة فليدف منها ال يقطػع الشيطاف عليو ص
 كقاؿ السفاريٍت : كاٟتكمة من األمر ابلدنو من السًتة ىو بياف أف ال يقطع الشيطاف على ا١تصلي صبلتو .

 كقاؿ الشوكآف : كاٟتكمة يف األمر ابلدنو أف ال يقطع الشيطاف عليو صبلتو .
 : ما اٟتكمة من السًتة 

 ا كراءه كمنع من ٬تتاز بقربو  .قاؿ النوكم :  قاؿ العلماء : اٟتكمة من السًتة كف البصر عم
 دـ اٗتاذىا يقطعها ما أييت ... ( .ػع الصبلة شيء ، كمع عػىا أنو مع اٗتاذىا ال يقطكقاؿ الصنعآف : كفائدة اٗتاذ

كقاؿ بعػض العلمػاء :  اٟتكمػة مػن السػًتة قطػع نظػر ا١تصػلي عمػا أمامػو ، فيجعػل بصػره ٤تصػوران يف موضػع سػجوده ، فػبل يػذىب 
 .كيسرة  بصره ٯتنة

ةى اىٍلمىٍرًء اىٍلميٍسًلًم )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ذىرٌو  - ُِّ ٍيًو ًمٍثلي ميٍؤًخرىًة اىلرهٍحًل  -يػىٍقطىعي صىالى ٍ يىكيٍن بػىٍُتى يىدى ًإذىا ملى
 .. أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه  -اىٍلكىٍلبي اىأٍلىٍسوىًد شىٍيطىافه  -ًفيًو كى  -اىٟتٍىًديثى . ( .كىاٍلكىٍلبي اىأٍلىٍسوىدي ..اىٍلمىٍرأىةي ، كىاٟتًٍمىاري ،  -

 .٨تىٍويهي ديكفى : "اىٍلكىٍلًب" كىلىوي : عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِِّ
هيمىا -كىأًلىِب دىاكيدى ، كىالنهسىاًئيًٌ : عىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  -ِّّ  .. كىقػىيهدى اىٍلمىٍرأىةى اًبٟتٍىاًئًض ٨تىٍويهي ، ديكفى آًخرًًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

--------- 
 اذكر ألفاظ ىذه األحاديث اليت ذكرىا ا١تصنف رٛتو هللا ؟ 

 حديث أَب ذر لفظو :
ٍيًو ًمثٍ )  عىٍن أىىًب ذىرٌو قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ـى أىحىديكيٍم ييصىلًٌى فىًإنَّوي يىٍستػيريهي ًإذىا كىافى بػىٍُتى يىدى ٍيًو ًإذىا قىا لي آًخرىًة الرٍَّحًل فىًإذىا َفٍى يىكيٍن بػىٍُتى يىدى

ؿي اٍلكىٍلًب األىٍسوىًد ًمنى اٍلكىٍلًب األىٍٛتىًر « . ًمٍثلي آًخرىًة الرٍَّحًل فىًإنَّوي يػىٍقطىعي صىبلىتىوي اٟتًٍمىاري كىاٍلمىٍرأىةي كىاٍلكىٍلبي األىٍسوىدي  قػيٍلتي َيى أىابى ذىرٌو مىا ابى
 ( ركاه مسلم .اٍلكىٍلبي األىٍسوىدي شىٍيطىافه » فػىقىاؿى  كىمىا سىأىٍلتىًٍت   سىأىٍلتي رىسيوؿى اَّللًَّ  يًب األىٍصفىًر قىاؿى َيى اٍبنى أىخً ًمنى اٍلكىلٍ 

 كحديث أَب ىريرة لفظو :
 ( ركاه مسلم .ذىًلكى ًمٍثلي ميٍؤًخرىًة الرٍَّحًل  يكىاٍلكىٍلبي كىيىقً  يػىٍقطىعي الصَّبلىةى اٍلمىٍرأىةي كىاٟتًٍمىاري  ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

 كحديث ابن عباس لفظو :
 ( ركاه أبو داكد . يػىٍقطىعي الصَّبلىةى اٍلمىٍرأىةي اٟتٍىاًئضي كىاٍلكىٍلبي ) قىاؿى  -رىفػىعىوي شيٍعبىةي  -عىًن اٍبًن عىبَّاسو 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
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 أَب ىريرة يف صحيح مسلم .حديث أَب ذر كحديث 
كأما حديث ابن عباس فالصحيح أنو موقوؼ ، قاؿ أبو داكد : كقفو سعيد كىشاـ ك٫تاـ عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن 

 عباس .

 اذكر ا٠تالؼ ىل يقطع الصالة شيء أـ ال ؟ 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة ، ىل يقطع الصبلة شيء أـ ال ؟

 ، كاٟتمار ، كالكلب األسود .البالغ قطع الصبلة ىذه األشياء الثبلثة : ا١ترأة : ي القوؿ األكؿ
 كاختار ىذا القوؿ ابن تيمية كابن القيم ، كابن ا١تنذر ، كالشوكآف ، كاأللبآف .

 ٟتديث أَب ذر ، كحديث أَب ىريرة .
كىو ظاىر خ ر عبد هللا بن الصامت عن أَب ذر ... كأما حجة من قاؿ يقطع الصبلة الكلب كاٟتمار كا١ترأة ، ف:  قاؿ ابن ا١تنذر

إال التسػليم لػو كحػٌدؾ أف ٭تمػل علػى قيػاس أك  خ ر صحيح ال علة لو ، فالقوؿ بظاىره ٬تب ، كليس ٦تا يثبت عػن رسػوؿ هللا 
 .نظر 

ة ، كأنس ، كابػن عبػاس ، ا١تراد بقطع الصبلة إبطا٢تا ، كقد ذىب إُف ذلك ٚتاعة من الصحابة منهم : أبو ىرير  : كقاؿ الشوكاين
يف ركاية عنو ... ك٦تن قػاؿ بػو مػن التػابعُت يقطػع الثبلثػة ا١تػذكورة : اٟتسػن البصػرم ، كأبػو األحػوص صػاحب ابػن مسػعود ، كمػن 

 . فيما حكاه عنو ابن حـز الظاىرم  األئمة : أٛتد بن حنبل
 : أنو ال يقطع الصبلة شيء . القوؿ الثاين

 .كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء 
كقاؿ مالك كأبو حنيفة كالشافعي كٚتهور العلماء من السلف كا٠تلف ، ال تبطػل الصػبلة ٔتػركر شػيء مػن ىػؤالء كال  قاؿ النوكم :

 .من غَتىم 
 .ركاه أبو داكد كىو ضعيف ) ال يقطع الصبلة شيء (  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ٟتديث أَب سعيد-أ

العصػر ، ك٫تػا  عباسػان يف ابديػة لنػا ، كلنػا كلبػة كٛتػار يرعػى ، فصػلى النػِب  ٟتديث الفضيل بن عباس قاؿ ) زار النػِب  -ب
 بُت يديو ، فلم يؤخرا كَف يزجرا ( ركاه أبو داكد ، كىو ضعيف .

 م .ركاه مسل م يف قبلتو ، فإذا سجد غمزٓف ( كرجبل ) كنت أّنـ بُت يدم رسوؿ هللا كٟتديث عائشة قالت  -ج
ىىٍزتي ااًلٍحًتبلىـى كىرىسيوؿي اَّللًَّ )  قىاؿ . اٍبًن عىبَّاس ٟتديثك  -د فو كىأىّنى يػىٍومىًئذو قىٍد ّنى إُف غىػًَت ييصىلًٌى اًبلنَّػاًس ٔتًػٌتن  أىقٍػبػىٍلتي رىاًكبان عىلىى أىًتى

فى تػىٍرتىعي كىدىخىٍلتي يف  مً فىمىرىٍرتي بػىٍُتى يىدى ًجدار ،   د ( متفق عليو .فػىلىٍم يػيٍنًكٍر ذىًلكى عىلىىَّ أىحى  الصَّفًٌ  الصَّفًٌ فػىنػىزىٍلتي فىأىٍرسىٍلتي األىًتى
 أنو يقطع الصبلة الكلب األسود خاصة .القوؿ الثالث : 

 كىذا قوؿ أٛتد كإسحاؽ .
 كحجة ىذا القوؿ : أف الكلب َف ٬تيء يف الًتخيص فيو شيء يعارض األحاديث ا١تذكورة كىي حديث أَب ذر كأَب ىريرة .

 ائشة أهنا قالت ) شبهتموّن ابلكبلب كاٟتمَت ( .كأما ا١ترأة فقد كرد عن ع
 م يف قبلتو ، فإذا سجد غمزٓف ( .كرجبل كنت أّنـ بُت يدم رسوؿ هللا كقالت )

ىىٍزتي االٍحًتبلـى ،) قىاؿى كأما اٟتمار فقد كرد فيو حديث ابن عباس  فو ، كىأىّنى يػىٍومىًئذو قىٍد ّنى  كىرىسيػوؿي اَّللًَّ  أىقٍػبػىٍلتي رىاًكبان عىلىى ًٛتىارو أىًتى
فى  ػػٍلتي األىًتى ٍلػػتي يف الصَّػػفًٌ ، فػىلىػػٍم  ييصىػػلًٌي اًبلنَّػػاًس ٔتًػػٌتن إُفى غىػػٍَتً ًجػػدىارو . مىػػرىٍرتي بػىػػٍُتى يىػػدىٍم  بػىٍعػػًض الصَّػػفًٌ فػىنػىزىلٍػػتي ، فىأىٍرسى تػىٍرتىػػعي . كىدىخى

 متفق عليو .  يػيٍنًكٍر ذىًلكى عىلىيَّ أىحىده (
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 ، كأنو يقطع الصبلة ىذه األشياء الثبلثة ا١تذكورة ابٟتديث . القوؿ األكؿكالراجح 
ػاري كىاٍلكىٍلػبي اأٍلىٍسػوىدي قاؿ ابن القيم : ...  ػٍرأىةي كىاٟتًٍمى تىوي " اٍلمى " . كىثػىبىػتى ذىلًػكى عىٍنػوي ًمػٍن  فىًإٍف َفٍى يىكيٍن سيتػٍرىةه فىًإنٌوي صىٌح عىٍنوي أىنٌوي يػىٍقطىعي صىػبلى

ػػري  رًكىايىػػًة أىَب ذىرٌ  اًديػػًث ًقٍسػػمىاًف صىػػًحيحه غىيػٍ ػػًذًه اأٍلىحى ػػري  كىأىَب ىيرىيٍػػػرىة ى كىابٍػػًن عىبٌػػاسو كىعىٍبػػًد اَّللًٌ بٍػػًن ميرىٌفػػلو . كىميعىػػاًرضي ىى صىػػرًيحو كىصىػػرًيحه غىيػٍ
 صىًحيحو فىبلى يػيتػٍرىؾي اٍلعىمىلي هًبىا ًلميعىاًرضو ىىذىا شىٍأنيوي .

 ليت فيها يقطع الصالة ؟    ماذا أجاب اٞتمهور عن أحاديث الباب ا 
 أبجوبة :كأجاب من يقوؿ بعدـ القطع ) كىم اٞتمهور ( عن أحاديث القطع 

 قالوا إف ا١تراد ابلقطع نقص الصبلة .  -أ
. : كأتكؿ ىػػؤالء حػػديث القطػػع علػػى أف ا١تػػراد بػػو يػػنقص الصػػبلة لشػػرل القلػػب هبػػذه األشػػياء ، كلػػيس ا١تػػراد إبطا٢تػػا  قػػاؿ النػػوكم

 . )شرح مسلم(

 أنو منسوخ .  -ب
 :احتجوا هبا فمن كجهُت  حاديث الصحيحة اليتما اٞتواب عن األأك قاؿ النوكم : 

ف ا١تراد ابلقطع القطػع عػن ا٠تشػوع كالػذكر : أكاققوف من الفقهاء كادثُت  جاب بو الشافعي كا٠تطاَبأحسنهما ما أصحهما ك أ
صػحابنا كغػَتىم مػن النسػخ أمػا مػا يدعيػو أك ، نعتمػده  مفهذا اٞتواب ىو الذ،  هنا تفسد الصبلةأال ، للشرل هبا كااللتفات إليها 

إذ ،  ان يكػوف ّنسػخ أف مػرباس يف حجػة الػوداع كىػى يف آخػر األكال يلـز من كوف حديث ابن ع، إذ ال دليل عليو ، فليس ٔتقبوؿ 
و احتمػػل النسػػخ لكػػاف نػػو لػػأمػػع  ان ّنسػػخ ف مثػػل ىػػذا ال يكػػوف، أصػػوؿ كقػػد علػػم كتقػػرر يف األ، حاديػػث القطػػع بعػػده أٯتكػػن كػػوف 

 ة .     ) اجملموع ( .قاعدة معركف ان يضأكىذه ، منها  يءإذ ليس فيو رد ش، عليو  ان حاديث مقدماٞتمع بُت األ

  ؟) كىم اٞتمهور ( ما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثاين 
 فحديث ضعيف فبل حجة فيو .) ال يقطع الصبلة شيء ( أَب سعيد   أما حديث

 و ابن حـز يف الي ، كقاؿ النوكم : ىو ضعيف ، كضعفو ابن قدامة يف ا١ترٍت ، كابن حجر .ضعف
من قطع ا١تػرأة كاٟتمػار كالكلػب األسػود ، فػتخص ىػذه الثبلثػة مػن عمػـو ىػذا  كلو صح فهو عاـ ٥تصوص ٔتا ثبت عن النِب 

 اٟتديث .
ديث ضػعيف ، فقػد ضػعفو ابػن حػـز يف الػى ، مث َف يبػُت لػوف عباسػان ... ( فحػ الفضيل ابن عباس ) زار النِب  كأما حديث

 ىذه الكليبة ، فقد يكوف لوهنا ليس أسود ، كال يقطع الصبلة من الكبلب إال األسود .
 يقوؿ إذا مٌر ، كفرؽ بُت ا١تركر كاالضطجاع . عائشة ، فهذا ليس ٔتركر ، كالنِب  كأما حديث

لي كعائشة ّنئمة يف قبلتو ، ككأف ذلك ليس كا١تار ، فإف الرجل ٤ترـٌ عليو ا١تركر بُت يدم يص ككاف رسوؿ هللا  قاؿ ابن القيم :
 .ا١تصلي كال يكره لو أف يكوف البثان بُت يديو ، كىكذا ا١ترأة يقطع مركرىا الصبلة دكف لبثها 

فو أىقٍػبػىٍلػػتي رىاًكبػػان )  قىػػاؿابػػن عبػػاس ) كأمػػا حػػديث ا١تسػػألة ، فػػبل حجػػة فيػػو ، إذ لػػيس فيػػو إال أف  ... ( فهػػو غػػَت صػػريح يفعىلىػػى أىًتى
 اٟتمار مٌر بُت يدم بعض الصف ، كىذا ال يؤثر ، إذ سًتة اإلماـ سًتة ١تن خلفو .

 ىل مركر ا١ترأة من أماـ ا١ترأة يقطع الصالة كالرجل ؟ 
الرجػاؿ كالنسػاء يف األحكػاـ إال مػا دٌؿ  نعم ، يدخل يف ا١تركر ، مركر ا١ترأة بُت يدم ا١ترأة ، فإنو يقطػع الصػبلة ، ألنػو ال فػرؽ بػُت

 الدليل على ٗتصيصو .
 .) لقاء الباب ا١تفتوح ( . أة كما تقطع صبلة الرجل ا١ترأة تقطع صبلة ا١تر   قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :



 َِّ 

) نقػػبلن مػػن موقػػع ة . ميػػع األمػػب ٞتالصػػبلة تنقطػػع كلػػو كانػػت ا١تصػػلية امػػرأة كا١تػػارة امػػرأة ؛ ألف ا٠تطػػا كقػػاؿ الشػػيخ األلبػػآف رٛتػػو هللا :
 اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .

 فائدة : 
ةو ، كىأًلىفَّ مي  قاؿ ابن قدامة : ًة بػىٍُتى اٍلفىٍرًض كىالتَّطىوًُّع ؛ لًعيميوـً اٟتٍىًديًث يف كيلًٌ صىبلى ًف الصَّبلى ػاكىل كىالى فػىٍرؽى يف بيٍطبلى ًة يػىتىسى ًت الصَّػبلى ٍبًطبلى

ا ًفيهىا اٍلفىٍرضي كى  ا ، فىكىذىًلكى ىىذى  .التَّطىوُّعي يف غىٍَتً ىىذى
 ما ا١تراد اب١ترأة اليت تقطع الصالة ؟ 

 ا١تراد هبا ا١ترأة البالرة ألمرين :
 ٟتديث ابن عباس فيو التقييد ) .. ا١ترأة اٟتائض ... ( . األكؿ :
 كألف غَت البالرة ال يصدؽ عليها أهنا امرأة . كالثاين :

 الذم يقطع الصالة ؟ ما ا١تراد ابٟتمار 
 يشمل ٚتيع اٟتمَت األىلي كالوحشي . قيل :

 .. ( فيشمل ٚتيع اٟتمَت ؟ يػىٍقطىعي الصَّبلىةى اٍلمىٍرأىةي كىاٟتًٍمىاري كىاٍلكىٍلبي لظاىر اٟتديث )
 ا١تراد اٟتمار األىلي .كقيل : 

 كىو األىلي . قالوا : ألف اسم اٟتمار إذا أطلق ينصرؼ إُف ا١تعهود ا١تألوؼ يف االستعماؿ
 أرجح .كاألكؿ 

 ما ا١تراد ابلكلب الذم يقطع الصالة ؟ 
جاء يف حديث أَب ذر تقييده ابألسود ، كجاء يف حديث أَب ىريرة مطلق غَت مقيد ، فيحمل ا١تطلق على ا١تقيد ، فبل يقطع 

ؿي اٍلكىٍلًب األىٍسوىًد ًمنى اٍلكىٍلًب األىٍٛتىًر ًمنى قػيٍلتي َيى أىابى ذىرٌو مى الصبلة إال الكلب األسود ، بدليل حديث أَب ذر السابق ) ...  ا ابى
 ( ركاه مسلم .اٍلكىٍلبي األىٍسوىدي شىٍيطىافه » فػىقىاؿى  كىمىا سىأىٍلتىًٍت   سىأىٍلتي رىسيوؿى اَّللًَّ  ياٍلكىٍلًب األىٍصفىًر قىاؿى َيى اٍبنى أىخً 

  ىذه الثالثة أماـ ا١تأمـو ؟ما اٟتكم لو مر أحد 
 ، ألف سًتة اإلماـ تعت ر سًتة ١تن خلفو ، كيدؿ لذلك :صبلتو  ال تقطع

يصػلي ابلنػاس ٔتػٌت  أقبلت على ٛتػار أًتف كأّن يومئػذ قػد ّنىػزت االحػتبلـ ، كرسػوؿ هللا )  -كقد تقدـ  -يث ابن عباس  حد
 و .متفق عليإُف غَت جدار ، فمررت بُت يدم بعض الصف كَف ينكر ذلك علي أحد ( 

 ابب سًتة اإلماـ سًتة من خلفو. :  رمكقد بوب الباا
 مث ذكر ثبلثة أحاديث :

ػٍزتي ااًلٍحػًتبلىـى كىرىسيػوؿي هللًا ) عىبَّاسو أىنَّوي قىػاؿى  حديث ابن ىى فو كىأىّنى يػىٍومىئًػذو قىػٍد ّنى ييصىػلًٌي اًبلنَّػاًس ٔتًػٌتن ًإُفى  أىقٍػبػىٍلػتي رىاًكبنػا عىلىػى ًٛتىػارو أىًتى
فى تػىٍرتىعي كىدىخىٍلتي يف الصَّفًٌ فػىلىٍم يػيٍنًكٍر ذىًلكى عى غىٍَتً ًجدىارو فىمىرىرٍ   ( . لىيَّ أىحىده تي بػىٍُتى يىدىٍم بػىٍعًض الصَّفًٌ فػىنػىزىٍلتي كىأىٍرسىٍلتي األىًتى

ػػر ابػػن كحػػديث ػػوؿى هللًا )  عيمى ػػرىجى يػىػػٍوـى اٍلًعيػػًد أىمىػػرى اًبٟتٍىٍربىػػًة فػىتيوضىػػعي بػىػػٍُتى   أىفَّ رىسي ػػافى ًإذىا خى ػػافى كى ػػا كىالنَّػػاسي كىرىاءىهي ، كىكى هى يٍػػًو فػىييصىػػلًٌي ًإلىيػٍ يىدى
 ( . يػىٍفعىلي ذىًلكى يف السَّفىًر فىًمٍن مثىَّ اٗتَّىذىىىا األيمىرىاءي 

فىةى  كحديث  يػٍ ٍيًو عىنػىػزىةه  -صىلَّى هًبًٍم اًبٍلبىٍطحىاًء  أىفَّ النَِّبَّ  )أىَب جيحى ػٍرأىةي الظٍُّهػرى رىٍكعىتػىػٍُتً  -كىبػىٍُتى يىدى يٍػًو اٍلمى  كىاٍلعىٍصػرى رىٍكعىتػىػٍُتً ٘تىيػرُّ بػىػٍُتى يىدى
 ( . كىاٟتًٍمىاري 



 ُِّ 

، فػبل يسػن للمػأمـو أف يتخػذ فػإف سػًتة اإلمػاـ سػًتة ١تػن خلفػو ، نػص عليػو أٛتػد ، كىػو قػوؿ أكثػر أىػل العلػم :  قاؿ ابػن قدامػة
 ء .كَف يتخذ أحد منهم شي سًتة ، ألف الصحابة كانوا يصلوف مع النِب 

 ما اٟتكم لو مٌر أحد ىذه الثالثة أماـ اإلماـ كسًتتو ؟ 
لو مر أحد ىػذه الثبلثػة بػُت اإلمػاـ كسػًتتو ، قطعػت صػبلتو كصػبلة ا١تػأمومُت ، كىػذه ىػي ا١تسػألة الوحيػدة الػيت تبطػل فيهػا صػبلة 

 ا١تأمـو ببطبلف صبلة اإلماـ .
 ما حكم الصالة إىل النائم ؟ 
 ة على قولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسأل 

 : أنو مكركه . القوؿ األكؿ
 كذىب إليو ٣تاىد كطاككس كمالك ، كما ذكر ذلك الشوكآف ، خشية ما يبدك منو ٦تا يلهي ا١تصلي عن صبلتو .

 .طرقو كلها ضعيفة ركاه أبو داكد كقاؿ : ) ال تصلوا خلف النائم ا١تتحدث ( .  كٟتديث ابن عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 : أنو ال يكره . لثاينالقوؿ ا
 مث ذكر حديث عائشة . .: ابب الصبلة خلف النائم  قاؿكىو ظاىر تبويب البخارم ، حيث ، 

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
اىلنهاًس ، فىأىرىادى أىحىده ًإذىا صىلهى أىحىديكيٍم ًإىلى شىٍيءو يىٍستػيريهي ًمٍن )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ِّْ

ٍيًو فػىٍليىٍدفػىٍعوي ، فىًإٍف أىَبى فػىٍليػيقىاتًلٍ   ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (وي ، فىًإ٪تهىا ىيوى شىٍيطىافه أىٍف ٬تىٍتىازى بػىٍُتى يىدى
 ( .فىًإفه مىعىوي اىٍلقىرًينى ) كىيف ًركىايىةو  -ِّٓ

--------- 
 أم : جعل شيئان أمامو يف صبلتو ٭توؿ بينو كبُت الناس . (ٍيءو ًإذىا صىلهى أىحىديكيٍم ًإىلى شى ) 
ٍيًو )   أم : قريبان منو بينو كبُت سًتتو . (أىٍف ٬تىٍتىازى بػىٍُتى يىدى
 كعند مسلم ) فليدفع يف ٨تره ( . (فػىٍليىٍدفػىٍعوي ) 
ػػٍيطىافه  ) س فهػػو متمػػرده ، ألنػػو عػػات كمتمػػرد ، فكػػل شػػيطاف مػػن كػػل جػػنفعلػػو شػػيطاف : أم (  فىػػًإٍف أىَبى فػىٍليػيقىاتًٍلػػوي ، فىًإ٪تهىػػا ىيػػوى شى

 ) القرين ( أم اٟتامل لو على ا١تركر ىو القرين ، ىو الذم ٭تثو كيؤزه .كعاتيو كيف ركاية 
  ( ؟فىًإٍف أىَبى فػىٍليػيقىاتًٍلوي ... )ا١تراد اب١تقاتلة يف قولو ما 

ابلسيف كال ابلسبلح كال  أف ا١تقاتلة يف قولو ) فليقاتلو ( ال تكوف نقل القاضي عياض ، كالقرطِب ، كابن عبد ال ر اإلٚتاع على
 بو ا١تصلي مبلران يفسد بو صبلتو ١تخالفة ذلك لقاعدة الصبلة كاالشتراؿ هبا .اب٠تطاب ، كال يبلغ 

ًح ، كىالى مى قاؿ  بلى كو ، فىًإٍف دىفػىعىوي ٔتىا ٭تىيوز فػىهىلىكى ًمٍن ذىًلكى اٍلقىاًضي ًعيىاض : كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّوي الى يػىٍلزىموي ميقىاتػىلىتو اًبلسًٌ ا يػيؤىدًٌم ًإُفى ىىبلى
 .  ) شرح مسلم ( . فىبلى قػىوىد عىلىٍيًو اًبتًٌفىاًؽ اٍلعيلىمىاء

 ة ا١تركر .كقاؿ العيٍت : اختلفوا يف معٌت )فليقاتلو( كاٞتمهور على أف معناه الدفع ابلقهر ال جواز القتل، كا١تقصود ا١تبالرة يف كراى
 كقاؿ البروم : ا١تراد من ا١تقاتلة الدفع ابلعنف ال القتل ، فإنو يركل يف حديث أَب سعيد ) كليدرءه ما استطاع ( .

 كقاؿ الباجي : كيعدؿ عن ظاىر ا١تقاتلة ابإلٚتاع على أنو ال ٬توز ا١تقاتلة اليت تفسد صبلتو .
 ما حكم دفع ا١تار بُت يدم ا١تصلي كبُت سًتتو ؟ 
 تلف العلماء يف حكم دفع ا١تار على ثبلثة أقواؿ :اخ 



 ِِّ 

 : أنو مستحب ال كاجب . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

األمر ابلدفع أمر ندب متأكد ، كال أعلم أحػدان مػن العلمػاء أكجبػو ، بػل صػرح أصػحابنا كغػَتىم أبنػو منػدكب غػَت  :  قاؿ النوكم
 كاجب .

 : أنو كاجب . القوؿ الثاين
 و قوؿ أىل الظاىر كرجحو الشوكآف .كى

 قاؿ اٟتافظ ابن حجر بعد أف نقل كبلـ النوكم السابق : كقد صرح بوجوبو أىل الظاىر  .
حػػق كاجػػب علػػى ا١تصػػلي لظػػاىر اٟتػػديث ، فإنػػو أمػػر  –إف أىب  –قػػاؿ ابػػن حػػـز : كدفػػع ا١تػػار بػػُت يػػدم ا١تصػػلي كسػػًتتو كمقاتلتػػو 

 كاألمر يقتضي الوجوب .
 آف : كظاىر اٟتديث مع من أكجب الدفع .كقاؿ الشوك

 : التفريق بُت ما يقطع الصبلة كبُت ما ال يقطعها . القوؿ الثالث
 كرجحو الشيخ ابن عثيمُت .

 القوؿ ابلوجوب .كالراجح 
 ما ٟتكمة من دفع ا١تار ؟ 

ار ، كقيػل : لػدفع ا٠تلػل الواقػع اب١تػركر :  كقد اختلف يف اٟتكمة ا١تقتضية لؤلمر ابلدفع ، فقيل : لدفع اإلمث عػن ا١تػ قاؿ الصنعاين
 .يف الصبلة ، ألف عناية ا١تصلي بصيانة صبلتو أىم من دفعو اإلمث عن غَته 

ف صػبلتو ( كركل أبػو ) أف ا١تػركر بػُت يػدم ا١تصػلي يقطػع نصػ ركل ابػن أَب شػيبة عػن ابػن مسػعود  قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كقػد
من صبلتو اب١تركر بُت يديو ما صلى إال إُف شيء يسػػػًته من النػاس ( . فهػذاف األثػراف ) لو يعلم ا١تصلي ما ينقص  نعيم عن عمر 

مقتضػػا٫تا أف الػػدفع ٠تلػػل يتعلػػق بصػػبلة ا١تصػػلي ، كال ٮتػػتص اب١تػػار ، ك٫تػػا كإف كػػاّن موقػػوفُت لفظػػان فحكمهمػػا حكػػم الرفػػع ، ألف 
 .مثلهما ال يقاؿ ابلرأم 

 ما كيفية دفع ا١تار ؟ 
 ألسهل فاألسهل ، ابإلشارة كلطيف ا١تنع ، أك بوضع اليد يف ٨تر ا١تار كما يف ركاية مسلم ) فليدفعو يف ٨تره ( .يشرع دفع ا١تار اب

 ما اٟتكم إذا مٌر كمل يدفعو فهل يرده ؟ 
 ذىب ٚتهور العلماء إُف أنو إذا مٌر كَف يدفعو فبل ينبري لو أف يرده ، ألف فيو إعادة للمركر .

 قيد بوضع السًتة ؟ىل الدفع ) فليدفعو ( م 
 ذىب بعض العلماء إُف أف الدفع مقيد بوضع السًتة ، فإف فرط كَف يضع سًتة فليس لو دفع ا١تار .

:  فقػاؿكالشوكآف ، بل حكى النوكم االتفػاؽ علػى ذلػك ، ، كالصنعآف ، كابن القيم ، كالنوكم ، كالبروم ، منهم اإلماـ ا٠تطاَب 
 .فرط يف صبلتو ، بل احتاط كصلى إُف سًتة أك يف مكاف أيمن ا١تركر بُت يديو كاتفقوا على أف ىذا كلو ١تن َف ي

 ) إذا صلى أحدكم إُف شيء يسًته ( . كاستدلوا ٔتفهـو 
 كذىب بعض العلماء إُف أنو يشرع رد ا١تار مطلقان .

يقيػد بوضػع السػًتة ، كاختػاره  ٟتػديث مطلػق كَف) إذا كاف أحدكم يصلي فبل يػدع أحػدان ٯتػر ... ( .فهػذا العمـو حديث ابن عمر 
 الشيخ ابن ابز .
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ػػػوؿي اىَّللًه  كىعىػػػٍن أىِب ىيرىيٍػػػػرىةى  -ِّٔ ػػػٍد )   قىػػػاؿى : قىػػػاؿى رىسي ٍ ٬تًى ئنا ، فىػػػًإٍف ملى ػػػيػٍ ػػػديكيٍم فػىٍليىٍجعىػػػٍل تًٍلقىػػػاءى كىٍجًهػػػًو شى ًإذىا صىػػػلهى أىحى
ٍ يىكيٍن فػىٍليىاي  ٍيًو ، ُثيه الى يىضيرُّ طه خىطاا ػفػىٍليػىٍنًصٍب عىصنا ، فىًإٍف ملى أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي كىاٍبني مىاجىٍو ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهػافى ، ( هي مىٍن مىره بػىٍُتى يىدى

ٍ ييًصٍب مىٍن زىعىمى أىنهوي ميٍضطىًربه ، بىٍل ىيوى حىسىنه   . كىملى
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
كعبػػد ، كابػػن حبػػاف كابػػن أَب شػػيبة ، كابػػن خزٯتػػة ، كالبخػػارم يف التػػاريخ ، بػػن ماجػػو كا، كالًتمػػذم ، ىػػذا اٟتػػديث ركاه أبػػو داكد 

 كلهم عن طريق : إٝتاعيل بن أمية عن أَب عمرك بن دمحم بن حريث عن أَب ىريرة .  ، كالبييهقي :كاٟتميدم ، الرزاؽ 

 : كىذا اٟتديث كقع خالؼ يف صحتو كضعفو على قولُت

 فبعض العلماء ضعفو كمنهم :
 َف ٧تد شيئان نشد بو ىذا اٟتديث . : قاؿسفياف بن عيينة فقد ،  
وم ، كالػػدار قطػػٍت ، كالطحػػاكم ، كأٛتػػد شػػاكر ، ػكابػػن الصػػبلح ، كالنػػوكم ، كابػػن عبػػد ا٢تػػادم ، كالعراقػػي ، كابػػن حػػـز ، كالبرػػ 

 كاأللبآف .

 كسبب ضعفو أمور :
 ريث كيف كنيتو .أف إٝتاعيل قد اضطرب يف اسم شيخو أَب عمرك بن دمحم بن ح

 جهالة حاؿ أَب عمرك بن دمحم كجهالة جده حريث . 
كابػن حبػاف ، كنػص ابػن عبػد الػ ر علػى أف اإلمػاـ أٛتػد كعلػي بػن ا١تػديٍت ، كذىب بعض العلماء إُف تصػحيحو مػنهم : ابػن خزٯتػة 

 صححاه ، كاٟتاكم ، كابن ا١تنذر ، كالبيهقي ، كالسخاكم ، كاٟتافظ ابن حجر كما ىنا .
 أنو ال يصح .قرب كاأل
 ىل ٮتط ا١تصلي خطان إذا مل ٬تد سًتة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 ال ٮتط خطان .أنو :  القوؿ األكؿ

 ألف اٟتديث ضعيف .
 : أنو ٮتط . القوؿ الثاين

 : ا١تختار استحباب ا٠تط ، ألنو كإف َف يثبت اٟتديث ففيو ٖتصيل حرٔف ا١تصلي . كقاؿ ، كرجحو النوكم
 ما صفة ا٠تط ؟ 
 ٬تعل مثل ا٢تبلؿ . فقيل: 

 إُف جهة القبلة . ٯتد طوالن  كقيل:
 .كمشاالن  ٯتده ٯتينان  كقيل :

 كاألمر يف ىذا كاسع .
  .ثر فيها ا٠تط كالرملية كاٟتصائيةن العصا، كىذا إذا كانت األرض يؤ قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : أف ا٠تط يكفي ع :فائدة
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 ( ئن فػى  ماذا نستفيد من قولو  ان ( ؟ٍليىٍجعىٍل تًٍلقىاءى كىٍجًهًو شىيػٍ
 أف ا١تصلي إذا صلى إُف سًتة فإهنا تكوف أمامو تلقاء كجهو ، كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : يستحب أف ينحرؼ عن السًتة ، ك٬تعلها على حاجبو األٯتن أك األيسر . القوؿ األكؿ
 ، كالبروم ، كالنوكم ، كا١توفق ، كابن قدامة . كرجح ىذا القوؿ ابن العرَب ا١تالكي

ا  كىًإذىا صىلَّى إُفى عيودو أىٍك عىميودو أىٍك شىٍيءو يف مىٍعنىا٫تيىا ، ايٍستيًحبَّ لىوي أىٍف يػىٍنحىًرؼى عىٍنوي قاؿ ابن قدامة :   .، كىالى يىٍصميدي لىوي صىمىدن
اًد بٍػػًن ا  ػػا رىكىل أىبيػػو دىاكيد ، عىػػٍن اٍلًمٍقػػدى ػػوؿى اَّللًَّ  )أٍلىٍسػػوىًد قىػػاؿى ًلمى ػػجىرىةو ، إالَّ جىعىلىػػوي  مىػػا رىأىيٍػػت رىسي ػػودو كىالى شى صىػػلَّى إُفى عيػػودو أىٍك إُفى عىمي

 ) ا١ترٍت ( .   .مىًد : اٍلقىٍصدي كىمىٍعٌتى الصَّ ، أىٍم الى يىٍستػىٍقًبليوي فػىيىٍجعىليوي كىسىطنا ( عىلىى حىاًجًبًو اأٍلىٯٍتىًن أىٍك اأٍلىٍيسىًر ، كىالى يىٍصميدي لىوي صىمىدنا 
١تػػن صػػلى إُف عػػود أك عمػػود أك شػػجرة أك ٨تػػو ذلػػك أف  - يعػػٍت رسػػوؿ هللا  –: كأحػػب كقػػاؿ كرجػػح ىػػذا القػػوؿ ابػػن القػػيم ، 

 .٬تعلو على أحد حاجبيو كال يصمد لو صمدان قطعان لذريعة التشبو ابلسجود إُف غَت هللا 
 يديو كال ٬تعلها عن ٯتينو كال عن يساره .: أنو ٬تعل السًتة بُت  القوؿ الثاين

ركاه ألف األحاديث تدؿ على أنو ٬تعلهػا قبػاؿ كجهػو ، كحػديث أَب ىريػرة : ) إذا صػلى أحػدكم فليجعػل تلقػاء كجهػو شػيئان ... ( 
  أبو داكد 

 . كأما حديث ضباعة فهو حديث ضعيف ، قاؿ ابن مفلح : إسناده لُت ، كقاؿ عبد اٟتق : كليس إسناده بقوم
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو

 ما األفضل ١تن أراد أف يستًت بعضا ؟ 
 إذا أراد أف يضع سًتة يركز العنػىزىة على األرض حىت تكوف قائمة . ، فإنو  األفضل أف ٬تعلو قائمان ، كىذا ىو ىدم النِب 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 استحباب السًتة للمصلي كأتكدىا .

 كوف أماـ ا١تصلي .أف السًتة ت

 دليل من قاؿ الصالة ال يقطعها شيء
ةى شىٍيءه ، كىاٍدرىٍأ مىا ًاٍستىطىٍعتى  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ِّٕ أىٍخرىجىوي أىبيو  (الى يػىٍقطىعي اىلصهالى

 دىاكيدى ، كىيف سىنىًدًه ضىٍعفه . 
-------- 

   صحة حديث الباب ؟ما 
 اٟتديث ضعيف كال يصح ، ألنو من ركاية ٣تالد سعيد كىو ضعيف ، كىو أيضان قد اضطرب يف ىذا اٟتديث .

 حديث الباب دليل ١تن ؟ 
 مهور العلماء أف الصبلة ال يقطعها شيء ، كقد أجاب القائلوف ابلقطع ، أبف ىذا اٟتديث ضعيف كال يصح .دليل ٞت
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ةً بي اىٟتٍىثًٌ عى اب  لىى اى٠ٍتيشيوًع يف اىلصهالى
 عرؼ ا٠تشوع ؟ 

 ( . كىخىشىعىًت اأٍلىٍصوىاتي لًلرٍَّٛتىنً  ا٠تشوع لرة : السكوف كاال٩تفاض ، قاؿ تعاُف )
 كا٠تشوع يف الصبلة : حضور القلب بُت يدم هللا كسكوف اٞتوارح كاستحضار ما يقولو ا١تصلي أك يفعلو .

 ما حكم ا٠تشوع يف الصالة ؟ 
 العلماء يف حكم ا٠تشوع يف الصبلة على قولُت : اختلف

 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ
 كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية .، كالقرطِب ، كرجحو الرزاِف 

بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى لقولو تعاُف ) -أ  كالتدبر ال يتصٌور بدكف الوقوؼ على ا١تعٌت .(  أىفىبل يػىتىدى
صرؼ من صبلتو كما كتب لو إال عيشر صبلتو ، تسعها ، ٙتنها ، سبعها ، ) إف الرجل ين كٟتديث ابن عباس . قاؿ  -ب

 سدسها ، ٜتسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها ( ركاه أبو داكد .
  . كىذا يقتضي ذـ غَت ا٠تاشعُت(  كىاٍستىًعينيوا اًبلصَّ ٍرً كىالصَّبلًة كىًإنػَّهىا لىكىًبَتىةه ًإالَّ عىلىى ا٠تٍىاًشًعُتى كلقولو تعاُف ) -ج
ٍردىٍكسى ىيٍم ًفيهىا يىرًثيوفى اٍلفً الًَّذينى  أيكلىًئكى ىيمي اٍلوىارًثيوفى  ... الًَّذينى ىيٍم يف صىبلهًتًٍم خىاًشعيوفى  . قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى كلقولو تعاُف ) -د

 يقتضي أنو ال يرثها غَتىم .ف ( قاؿ ابن تيمية : فأخ ر سبحانو أف ىؤالء ىم الذين يرثػوف فردكس اٞتنة ، كذلك خىاًلديك 
 أنو سنة كليس بواجب . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
ا . لًمىا َفٍى يى ...  )  لقولو  -أ ا اذٍكيٍر كىذى ظىلَّ كيٍن يىٍذكيري حىىتَّ يى فىًإذىا قيًضىى التػٍَّثوًيبي أىقٍػبىلى ٮتىٍطيري بػىٍُتى اٍلمىٍرًء كىنػىٍفًسًو يػىقيوؿي اذٍكيٍر كىذى

تػىٍُتً كىىيوى جىاًلسه   ( متفق عليو .الرَّجيلي ًإٍف يىٍدرًل كىٍم صىلَّى فىًإذىا َفىٍ يىٍدًر أىحىديكيٍم كىٍم صىلَّى فػىٍليىٍسجيٍد سىٍجدى
أمره يف ىذه الصبلة اليت قد أغفلو الشيطاف فيها ، حىت َف يدر كم صلى : أبف يسجد سجديت السهو  كجو الداللة : أف النِب 

 َف أيمرىا إبعادهتا .، ك 
 الراجح . كىذا

ٍتىًصرنا أىٍف يي  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه ) قىاؿى  رىةى عىٍن أىِب ىيرىيػٍ  -ِّٖ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو .  (صىلًٌيى اىلرهجيلي ٥تي
 . كىمىٍعنىاهي : أىٍف ٬تىٍعىلى يىدىهي عىلىى خىاًصرىتًوً 

هىا -اىاًرمًٌ : عىٍن عىاًئشىةى كىيف اىٍلبي  -ِّٗ  .أىفه ذىًلكى ًفٍعلي اىٍليػىهيوًد  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
---------- 

 ؟ عرؼ االختصار 

و ا١تشػػهور يف ىػػو أف يضػػع اإلنسػػاف يػػده علػػى خاصػػرتو ، كبػػذلك جػػـز أبػػو داكد كنقلػػو الًتمػػذم عػػن بعػػض أىػػل العلػػم ، كىػػذا ىػػ
 صنف رٛتو هللا .تفسَته ، كىو تفسَت عائشة كما ذكره ا١ت

 : ا١تراد ابالختصار قراءة آية أك آيتُت من آخر السورة . كقيل
 : أف ٭تذؼ الطمأنينة . كقيل
 النهي من ما اٟتكمة : 

 : ألف إبليس أىبط ٥تتصران . قيل
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 : ألف اليهود تكثر من فعلو ، فنهى عنو كراىة التشبو هبم ، كأخرجو البخارم عن عائشة من فعلو . كقيل
 ألنو راحة أىل النار .:  كقيل
 : ألنو صفة الزاجر حُت ينشد . كقيل
 : ألنو فعل ا١تتك رين . كقيل
 : ألنو فعل أىل ا١تصائب . كقيل

 : كقوؿ عائشة أعلى ما كرد ، كال منافاة بُت اٞتميع . قاؿ ابن حجر
 ؟ ما حكم االختصار 

 اختلف العلماء يف حكمو على قولُت :
 : أنو مكركه . القوؿ األكؿ

 ىذا مذىب اٞتماىَت .ك 
 ٟتديث الباب .-أ

 ة .ركاه ابن خزٯت: ) االختصار راحة أىل النار (  كٟتديث أَب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب
 كألف يف االختصار تشبهان ابليهود . -ج

 : أنو حراـ . القوؿ الثاين
 كذىب إليو ابن حـز .

 التحرٔف . ٟتديث الباب ، فهو صريح يف النهي ، كال صارؼ لو عن
 ة .كىذا القوؿ لو قو 

 ما حكم تغميض العينُت يف الصالة ؟ 
 مكركه .

 .كَف يكن من ىديو ترميض عينيو يف الصبلة   قاؿ ابن القيم :
 .: ألنو من فعل اليهود  قيل

 مظنة النـو .كألنو 
 لكن إف كاف ىناؾ شيء يف قبلتو يشرلو كيشوش عليو فهو أفضل .

٭توؿ بينو كبُت ا٠تشوع ١تا يف قبلتو من الزخرفة كالتزكيق أك غَته ٦تا يشوش عليو قلبو ، فهنالك ال يكره  :  كإف كاف قاؿ ابن القيم
 ة .من القوؿ ابلكراى هالترميض قطعان ، كالقوؿ ابستحبابو يف ىذا اٟتاؿ أقرب إُف أصوؿ الشرع كمقاصد

 فائدة :
عيو إذا : يذكر كثَت من النا رٛتو هللاقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت  س أنو إذا أغمض عينيو كاف أخشع لو ، كىذا من الشيطاف ٮتشًٌ

 ه .أغمض عينيو من أجل أف يفعل ىذا ا١تكرك 
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ـى اىٍلعىشىاءي فىاٍبدىءيكا ًبًو قػىبٍ  )قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  -َِْ  ًو . ميتػهفىقه عىلىيٍ  (لى أىٍف تيصىلُّوا اىٍلمىٍغًربى ًإذىا قيدًٌ
--------- 

 ما حكم الصالة عند حضور العشاء كالطعاـ  ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 : أف األمر ابٟتديث لبلستحباب . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 : أنو للوجوب  . القوؿ الثاين
ـ ، كجػـز بػبطبلف الصػبلة ظاىرم ، فقالوا : ٬تب تقدٔف الطعػا:  كقد ذىب إُف األخذ بظاىر األحاديث ابن حـز ال قاؿ الشوكآف
 إذا قدمت .

 لظاىر اٟتديث .
 الصحيح .كمذىب اٞتمهور ىو 

 ىل اٟتديث خاص بصالة ا١تغرب ؟ 
 ال ، ليس اٟتديث خاصان بصبلة ا١تررب ، بل عاـ لكل الصلوات .

 . ) ال صبلة ْتضرة طعاـ ( ركاه مسلم ٟتديث عائشة . قاؿ : قاؿ   -أ
 ركاه البخارم .( ًإذىا أيًقيمىًت الصَّبلىةي كىحىضىرى اٍلعىشىاءي فىاٍبدىءيكا اًبٍلعىشىاًء  )قىاؿى   عىًن النَِّبًٌ كعنها -ب
 القلب ابلطعاـ، كذىاب كماؿ ا٠تشوع يف الصبلة عند حضوره ، كالصلوات متساكية يف ىذا.اشتراؿ  كللعلة يف ذلك كىي-ج
 ة مطلقان أـ ىناؾ شركطان لذلك ؟ىل يقدـ الطعاـ على الصال 

 ظاىر اٟتديث أنو يقدـ الطعاـ مطلقان ، لكن ٚتهور العلماء اشًتطوا شركطان لذلك :
 أف يكوف الطعاـ حاضران . -أ

 كأف تكوف نفسو تتوؽ إليو . - ب

 حسان كشرعان .كأف يكوف قادران على تناكلو -ج
 فنقوؿ ىنا : يصلي كال يؤخر الصبلة .كالرجل جائع جدان ، ند صبلة العصر : كالصائم إذا حضر طعاـ الفطور ع الشرعي
 : كما لو قٌدـ لو طعاـ حار كال يستطيع أف يتناكلو ، فهنا نقوؿ يصلي كال تكره صبلتو ألف انتظاره ال فائدة فيو .    اٟتسػٌي

 ىل أيكل حىت يشبع أك أيكل ما يسد رمقو ؟ 
 : أف لو أف يشبع كيدؿ لذلك كالصحيح،  قاؿ بعض العلماء أنو أيكل مقدار ما يسد رمقو

 كال تعجلوا عن عشائكم ( .ركاية ) ...  
 كال يعجل حىت يفرغ منو ( .... كيف ركاية )  

أصحابنا على أنو  : يف ىذا دليل على أنو أيكل حاجتو من األكل بكمالو ىذا ىو الصواب ، كأما ما أتكلو بعض قاؿ النوكم
 و .ليس بصحيح كىذا اٟتديث صريح يف إبطالأيكل لقمان يكسر هبا شدة اٞتوع ف

 ككاف ابن عمر يوضع لو الطعاـ كتقاـ الصبلة فبل أيتيها حىت يفرغ كأنو ليسمع قراءة اإلماـ .

 ىل ىذا األمر من ابب تقدمي حق ا١تالوؽ على ا٠تالق ؟ 



 ِّٖ 

إ٪تا ىو صيانة ٟتق اٟتق ، ليدخل قاؿ ابن اٞتوزم : ظن قـو أف ىذا من ابب تقدٔف حق العبد على حق هللا ، كليس كذلك ، ك 
 ة .ا٠تلق يف عبادتو بقلوب مقبل

 ما اٟتكمة من ذلك ؟ 
 قلب كٖتوؿ دكف ا٠تشوع يف الصبلة .أف ا١تطلوب يف الصبلة ىو حضور القلب ، كاٟتاجة إُف الطعاـ تشرل ال

 كعليو : ينبري إبعاد كل ما يشرل ا١تصلي عن ا٠تشوع .
 .كيف ىذا دليل على أ٫تية ا٠تشوع 

 .(  كىاٍستىًعينيوا اًبلصَّ ٍرً كىالصَّبلًة كىًإنػَّهىا لىكىًبَتىةه ًإالَّ عىلىى ا٠تٍىاًشًعُتى )قاؿ تعاُف 
 ف(.ٍم ًفيهىا خىاًلديك ٍردىٍكسى ىي يىرًثيوفى اٍلفً الًَّذينى  أيكلىًئكى ىيمي اٍلوىارًثيوفى ...الًَّذينى ىيٍم يف صىبلهًتًٍم خىاًشعيوفى  . قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى ) كقاؿ تعاُف

ًة فىالى ٯتىٍسىًح اىٟتٍىصىى ، فىًإفه اىلرهٍٛتىةى تػيوىاًجهيوي )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ذىرٌو  -ُِْ ـى أىحىديكيٍم يف اىلصهالى ( ًإذىا قىا
 ( . ةن أىٍك دىعٍ كىاًحدى ) كىزىادى أىٍٛتىدي :  .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي إبًًٍسنىادو صىًحيحو 

ِِْ -  .  كىيف "اىلصهًحيًح" عىٍن ميعىٍيًقيبو ٨تىٍويهي ًبغىٍَتً تػىٍعًليلو
---------- 

ًة )  ـى أىحىديكيٍم يف اىلصهالى  لفظ أَب داكد كالًتمذم ) إُف الصبلة ( كا١تعٌت : إذا شرع يف الصبلة .( ًإذىا قىا
 د ، كاٟتصى اٟتجارة الصرَتة .أم : يسويو للسجو ( فىالى ٯتىٍسىًح اىٟتٍىصىى ) 
 ىذا تعليل للنهي ، كا١تعٌت : أف الرٛتة تقابلو كتنزؿ عليو .( فىًإفه اىلرهٍٛتىةى تػيوىاًجهيوي  )
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث أَب ذر ضعيف ، ألف فيو أبو األحوص كىو ٣تهوؿ .
 كركاية أٛتد صحيحة لشواىدىا .

الرجل يسوم الػًتاب قاؿ يف  ارم كمسلم عن أَب سلمة قاؿ : حدثٍت معيقيب : أف النِب كأما حديث معيقيب فقد ركاىا البخ
 إف كنت فاعبلن فواحدة ( .حيث يسجد قاؿ ) 

 ما حكم مسح اٟتصى يف الصالة ؟ 
 .كاتفق العلماء على كراىة ا١تسح  قاؿ النوكم :

 .ان ككاف يفعلو ، فكأنو َف يبلرو ا٠ت ر : كفيو نظر فقد حكى ا٠تطاَب عن مالك أنو َف ير بو أبس قاؿ ابن حجر
 كقاؿ الصنعآف : إف النهي ظاىر يف التحرٔف .

  ١تاذا خص النيب اٟتصى ؟ 
 ب .حديث معيقيكما يف اٟتصى ، ألنو الرالب على فرش مسػاجدىم ، كإال فبل فرؽ بينو كبُت الًتاب كالرمل  خص النِب 

  ؟ما العلة من النهي عن مسح اٟتصى يف الصالة 

 : ألف الرٛتة تواجهو ، كما يف حديث أَب ذر كيف سنده ضعف . فقيل
 ٤تل ٬تب أف يسجد عليها . و: ألن كقيل

 :  كالذم يظهر أف علة كراىيتو اافظة على ا٠تشوع . قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 ألنو ينايف التواضع ، كألنو يشرل ا١تصلي .  كقاؿ النوكم :



 ِّٗ 

هىااى  رىًضيى --عىٍن عىاًئشىةى  - ِّْ ًة ؟ فػىقىاؿى : عىٍن اىاًلٍلًتفىا سىأىٍلتي رىسيوؿى اىَّللًه  )قىالىٍت  --َّللهي عىنػٍ سه ًت يف اىلصهالى ىيوى ًاٍخًتالى
ًة اىٍلعىٍبًد ٮتىٍتىًلسيوي اىلشهيٍ   رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ . ( طىافي ًمٍن صىالى

ًٍمًذمًٌ  ًة ، فىًإنهوي ىىلىكىةه ، فىًإٍف كىافى فى ًإايه  ) –كىصىحهحىوي  -: عىٍن أىنىسو  كىًللًتًٌ  ع( .الى بيده فىًفي اىلتهطىوُّ ؾى كىااًلٍلًتفىاتى يف اىلصهالى
----------- 

سه )   أم اختطاؼ بسرعة . (  ىيوى ًاٍخًتالى
 أم : ىبلؾ ، ألنو طاعة للشيطاف ، كىو سبب ا٢تبلؾ .( فىًإنهوي ىىلىكىةه ) 
 أم : إف كاف ال مفر كال ٤تيد عن االلتفات فليكن يف التطوع .( فىًفي اىلتهطىوًُّع فىًإٍف كىافى فىالى بيده  )
 تفات ا١تذكور يف اٟتديث ؟لما ا١تراد ابال 

 : ا١تراد ابلرأس أك العنق ] ٖتويل الوجو عن القبلة [ ، كأما االلتفات ابلصدر حراـ . اللتفاتابا١تراد 
 ؟ اذكر بعض األحاديث يف النهي عن االلتفات 
 جاءت أحاديث يف ذلك : 

 م .ركاه الًتمذ) ... فإذا صليتم فبل تلتفتوا ... (   منها : قولو 
 .) ال يزاؿ هللا مقببلن على العبد يف صبلتو ما َف يلتفت ، فإذا صرؼ كجهو عنو انصرؼ (  كقولو 
 ما حكم االلتفات يف الصالة ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو مكركه . األكؿالقوؿ 

 كىذا مذىب اٞتمهور كما قاؿ اٟتافظ ابن حجر .
 : أنو حراـ . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أىل الظاىر .
 مذىب اٞتمهور . كالراجح

 مىت ٬توز االلتفات ؟ 
 ة ، كيدؿ لذلك :إذا كاف ٟتاج٬توز 

 (.يصلي كىو يلتفت إُف الشعب ل النِب فجع -يعٍت صبلة الفجر  -ثوب يف الصبلة حديث سهل بن اٟتنضلية قاؿ : ) -أ
 .يلتفت إليو كيًتقب قدكمو  أرسل فارسان إُف الشعب ٭ترس ، فكاف النِب  ككاف النِب :  قاؿ أبو داكد

كأنو خرج كا١تسلموف يف صػبلة الفجػر ككشػف السػًتة ... فنظػر إُف ا١تسػلمُت كىػم صػفوؼ  كحديث أنس يف مرض النِب  -ب
 ر يريد أف يتأخر ... كنظر ا١تسلموف إُف رسو٢تم حىت كادكا أف يفتتنوا .فطفق أبو بك فتبسم 

 فصليت كراءه كىو قاعد فالتفت فرآّن قيامان ... ( . ) اشتكى النِب كيف حديث جابر أنو قاؿ  -ج
 ما اٟتكمة من النهي عن االلتفات : 

 : ألنو ينايف ا٠تشوع . قيل
 ع من القولُت .: ألف فيو انصراؼ عن هللا . كال مان كقيل
  ؟يف الصالة اذكر أنواع االلتفات 

 االلتفات ينقسم إُف قسمُت :



 َّّ 

 االلتفات ابلقلب عن هللا إُف غَت هللا . األكؿ :
 االلتفات ابلبصر .  كالثاين :

 ككبل٫تا منهي عنو .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  االلتفات من كيد الشيطاف .أف 

o  أنو عدك لئلنساف .التحذير من الشيطاف ، ك 

:  ٝتي االلتفات اختبلسان تصويران لقبح تلك الفعلة اب١تختلس ، ألف ا١تصلي يقبل عليو الرب سبحانو كتعاُف  قاؿ القرطيب
 ة .كالشيطاف مرتصد لو ينتظر فوات ذلك عليو ، فإذا التفت اغتنم الشيطاف الفرصة فسلبو تلك اٟتال

ٍيًو كىالى )  رىسيوؿي اىَّللًه قىاؿى : قىاؿى  كىعىٍن أىنىسو  -ِْٓ زيقىنه بػىٍُتى يىدى ًة فىًإنهوي يػينىاًجي رىبهوي ، فىالى يػىبػٍ ًإذىا كىافى أىحىديكيٍم يف اىلصهالى
ًيًنًو ، كىلىًكٍن  ًمًو عىٍن ٯتى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (عىٍن ًِشىاًلًو ٖتىٍتى قىدى

ًمًو ) كىيف ًركىايىةو   ( .أىٍك ٖتىٍتى قىدى
---------- 

 ا١تناجاة لرة ا١تسارة ، ّنجيتو ساررتو ، كا١تراد ىنا يناجي ربو بذكره كدعائو .(  يػينىاًجي رىبهوي ) 
زيقىنه )   إخراج ما يف الفم .البزؽ (  فىالى يػىبػٍ
ٍيوً )   أم : أمامو .(  بػىٍُتى يىدى
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 ينو .اٟتديث يدؿ على النهي أف يبزؽ ا١تصلي أمامو أك عن ٯت
 ما اٟتكمة من النهي عن ذلك ؟ 

 أما أماـ ا١تصلي :
 ) فإف ربو بينو كبُت القبلة ( عند البخارم جاء يف ركاية 

 بل كجو ا١تصلي ( .كيف ركاية ) فإف هللا قً 
 كأما عن ٯتينو :

 ( .فإف عن ٯتينو ملكان كال عن ٯتينو )  جاء عند البخارم من حديث أَب ىريرة 
 لي أمامو أك عن ٯتينو ؟ما حكم أف يبزؽ ا١تص 

 ظاىر اٟتديث التحرٔف .
 عن ذلك . لنهي النِب 
 غضب ١تا رأل البصاؽ يف جهة القبلة . كألف النِب 

  قولو كلكن عن ِشالو ( فإذا قيل : كيف يبصق عن ِشالو كفيو ملكان أيضان ؟ ( 
 اٞتواب :

 اجة تبيح ا١تكركىات .أف ا١تصلي ال يبصق يف الصبلة إال يف حاؿ اٟتاجة ، كاٟتأكالن : 
 جهة اليمُت أشرؼ من جهة الشماؿ .اثنيان : 
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 ا١تلك ا١تقيم يف جهة اليمُت أشرؼ من ا١تلك ا١تقيم يف جهة الشماؿ . اثلثان :

  قولو  كلكن عن يساره ... ( مىت يكوف ىذا ؟ ( 
 ىذا يكوف إذا كاف ا١تصلي يصلي يف صحراء أك يف بيتو أك أرض رملية .

 سجد فإنو يبصق يف ثوبو أك منديلو .كأما يف ا١ت
) عن يساره ( ٤تموؿ على ما إذا كانت جهة يساره خالية من ا١تصلُت ، ١تا كرد يف حديث طارؽ بن عبد هللا   كأيضان قولو 

ء يساره ) إذا قاـ أحدكم إُف الصبلة ، أك إذا صلى أحدكم فبل يبزقن أمامو ، كال عن ٯتينو ، كلكن تلقا قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 إف كاف فارغان أك ٖتت قدمو ( .

 ) كلكن عن يساره ( ىذا مشركط بشرطُت : إذان قولو 
 د .ا١تسج خارج أك ا١تسجد يف كاف سواء اٞتماعة، صبلة يف آخر مصلو  مشالو عن يكوف أال :األكؿ 
 ة .خطيئ ا١تسجد يف البصاؽ أف أخ ر  النِب ألف ؛ ا١تسجد يف يكوف أال الثاين :

 البصاؽ ٕتاه القبلة ؟ ما حكم 
 اختلف العلماء يف حكم البصاؽ إتاه القبلة أك عن ٯتينو : على قولُت :

 : التحرٔف مطلقان سواء يف ا١تسجد أك خارج ا١تسجد ، أك كاف يصلي أك ال يصلي . القوؿ األكؿ
 كرجح ىذا القوؿ النوكم كالصنعآف كاأللبآف .

 ن البصاؽ يف القبلة أك عن ٯتينو مطلقة ليس هبا تقييد ذلك البصاؽ ابلصبلة.أف أغلب األحاديث اليت كردت يف النهي ع
 .ركاه ابن خزٯتة  لقيامة كتفلتو بُت عينيو () من تفل إتاه القبلة جاء يـو ا ذكر الشيخ األلبآف كاحتج ْتديثك 

 : أف ذلك ٤تـر يف الصبلة فقط . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ األكثر لوركد التقييد .

 ا كاف أحدكم يصلي ... ( .) إذ
 كظاىر صنيع البخارم أنو يرجح ىذا ا١تذىب ، كلذلك بوب يف صحيحو : ) ابب : ال يبصق عن ٯتينو يف الصبلة ( .

 ك٦تا يؤيد أف ذلك خاص ابلصبلة قولو : ) ... كال عن ٯتينو ، فإف عن ٯتينو ملكان ( يعٍت أثناء الصبلة .
 الراجح. كىذا القوؿ ىو

ـه ًلعىاًئشىةى ) وي قىاؿى كىعىنٍ  -ِْٔ هىا-كىافى ًقرىا تػىرىٍت ًبًو جىاًنبى بػىٍيًتهىا فػىقىاؿى اىلنهيبُّ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ أىًميًطي عىنها ًقرىامىًك ىىذىا ،  سى
يت فىًإنهوي الى تػىزىاؿي تىصىاًكي  .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  (ريهي تػىٍعًرضي ًل يف صىالى

يت  فىًإنػههىا )يهًة أىِب جىٍهمو ، كىًفيًو عىلىى حىًديًثهىا يف ًقصهًة أىٍنًبجىانً  كىاتػهفىقىا -ِْٕ  ( .أى٢ٍتىٍتًٍت عىٍن صىالى
---------- 

ـه ًلعىاًئشىةى )   الًقراـ : سًت رقيق من صوؼ ذك ألواف .( كىافى ًقرىا
 أم : أزيلي .(  أىًميًطي) 
يت  )  . كتظهر  أم : تلوح ( تػىٍعًرضي ًل يف صىالى
 اذكر لفظ حديث عائشة  الثاين ؟ 

صلى يف ٜتيصة ٢تا أعبلـ ، فنظر إُف أعبلمها نظرة ، فلما انصرؼ قاؿ : اذىبوا ٓتميصيت ىذه إُف  ) أف النِب  عن عائشة 
 أَب جهم ، كأتوٓف أبنبجانية أَب جهم فإهنا أ٢تتٍت آنفان عن صبليت ( .



 ِّّ 

( أم  أ٢تتػػٍت)  إبرسػاؿ ا٠تميصػػة ألنػػو كػاف أىػػداىا للنػػِب  ( خصػػو  إىل أِب جهػػم: كسػاء غلػػيظ ال علػػم لػو )  نيػػةاإلنبجاكسػػاء مربػػع لػو أعػػبلـ ) ( ٜتيصػة) 
 شرلتٍت .

 ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 
o . ينبري للمصلي أف يزيل كل ما يشرلو عن صبلتو 

o يشرل ا١تصلي يف صبلتو .عن كل ما  مشركعية ا٠تشوع يف الصبلة ، كفعل األسباب اٞتالبة لو ، كاالبتعاد 

o . األفضل للمصلي أف يقصد األماكن اليت ال يكوف هبا ما يلهيو أك يشرلو عن صبلتو 
 ىل على اإلنساف أف يبادر إىل نفي ما يشغلو عن صالتو ؟ 

 ] قالو ابن دقيق [ إُف مصاٌف الصبلة ، كنفي ما لعلو ٮتدش فيها .   فاٟتديث فيو مبادرة الرسوؿ  نعم ،

 مر النيب ١تاذا أ ٠تميصة ألِب جهم ؟أف يذىبوا اب 
كمػا ركاه مالػك يف ا١توطػأ عػن عائشػة قالػت : ) أىػدل   أف يذىبوا اب٠تميصػة ألَب جهػم ألنػو كػاف أىػداىا للنػِب  أمر النِب 

 أعبلـ ، فشهد فيها الصبلة ... ( .ٜتيصة ٢تا  أبو جهم بن حذيفة إُف رسوؿ هللا 

 .إ٪تا طلب منو ثوابن غَتىا ليعلمو أنو َف يرد عليو ىديتو استخفافان بو :  قاؿ ابن بطاؿ، أف أيتوه ابألنبجانية  كطلب 

  إذا قاؿ قائل : ١تاذا بعث ؟ اب٠تميصة ألِب جهم أال ٯتكن أف تشغلو كتلهيو 

 فاٞتواب :  
 أنو ال يلـز أف يستعملها يف الصبلة .أكالن : 

 ) كل فإٓف أّنجي من ال تناجي ( .ك٭تتمل أف يكوف ذلك من ابب قولو : :  اثنيان 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . رعاية اإلنساف ٟتاؿ أصحابو كخواطرىم 
o  كجوب صيانة ا١تساجد عما يشوش على ا١تصلُت من الزخرفة أك كتابة شيء من اآلَيت أك تعليق الساعات ك٨تو ذلك ٦تا

 يكوف يف قبلة ا١تصلي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ّّّ 

ػػ -ِْٖ ةً )  قىػػاؿى : قىػػاؿى رىسيػػوؿي اىَّللًه  اًبًر بٍػػًن ٝتىيػػرىةو كىعىػػٍن جى ه قػىػػٍوـه يػىٍرفػىعيػػوفى أىٍبصىػػارىىيٍم ًإىلى اىلسهػػمىاًء يف اىلصهػػالى تىًهػػُتى نػٍ أىٍك الى  لىيػى
 رىكىاهي ميٍسًلمه .  (تػىٍرًجعى ًإلىٍيًهٍم 

---------- 
ةً )   جاء عند مسلم ) يف الدعاء ( .(  يف اىلصهالى
أم أبصارىم ، ك ) أك ( للتخيَت ا١تقصود بو التهديد ، كا١تعٌت : ليكونن منهم االنتهاء عن رفع األبصػار أك  ( ٍك الى تػىٍرًجعى ًإلىٍيًهمٍ أى ) 

 .خطف األبصار عند الرفع فبل تعود إليهم 
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 اٟتديث يدؿ على هني ا١تصلي أف يرفع بصره إُف السماء يف الصبلة .
ـه عىٍن رىٍفًعًهٍم أىٍبصىارىىيٍم ًعٍندى الدُّعىاًء ىًف الصَّبلىًة ًإُفى السَّمىاًء  )قىاؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ أيضان يف مسلم  كجاء َّ أىقٍػوىا تىًهُتى لىيػىنػٍ

 ( .ٍك لىتيٍخطىفىنَّ أىٍبصىاريىيٍم أى 
 ىل النهي للتحرمي أك للكراىة ؟ 

ألف اٟتػديث فيػو النهػي ، كالنهػي يقتضػي التحػرٔف ، كأيضػان فيػو التهديػد علػى مػن فعػل ذلػك ، كىػذا قػوؿ ،  تحػرٔفأنو للكالصحيح 
 ابن حـز .

كٚتهػور العلمػػاء علػػى عػػدـ بطػػبلف الصػػبلة بػػذلك ، كذىػػب ابػػن حػػـز إُف بطػػبلف صػػبلة مػػن رفػػع بصػػره إُف السػػماء ، بنػػاء علػػى أف 
 النهي يقتضي الفساد .

 لدعاء يف الصالة ؟ىل النهي خاص كقت ا 
 ال ، النهي عاـ سواء حاؿ الدعاء أك غَته ، ألف معظم الركاَيت جاءت مطلقة .

 كألف ا١تعٌت الذم هني ا١تصلي من أجلو أف يرفع بصره إُف السماء موجود حاؿ الدعاء كغَته .
 ما اٟتكمة من النهي عن ذلك ؟ 

 ألنو ينايف ا٠تشوع كاإلقباؿ على هللا .
 عن القبلة .  ألف فيو إعراضان ك 
 كخركجان عن ىيئة الصبلة . 
  ما معٌت قولو ( ؟أىٍك لىتيٍاطىفىنه أىٍبصىاريىيٍم  يف حديث أِب ىريرة ) 

 : ىو كعيد ، كعلى ىذا فالفعل ا١تذكور حراـ . فقيل
 : أنو ٮتشى على األبصار من األنوار اليت تنزؿ هبا ا١تبلئكة على ا١تصلُت . كقيل

 ] فتح البارم [ . .أقول كا١تعٌت األكؿ 
 البصر حاؿ الدعاء خارج الصالة ؟ ما حكم رفع 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت : 
 : أنو جائز . القوؿ األكؿ

 قاؿ ابن حجر : كاختاره األكثركف ، ألف السماء قبلة الدعاء كما أف الكعبة قبلة الصبلة .
 : أنو مكركه . القوؿ الثاين



 ّّْ 

 : لوجوه: الصواب أف قبلة الدعاء ىي قبلة الصبلة ،  ؿكقاكرجحو الشيخ ابن ابز ، 
 : أف ىذا القوؿ ال دليل عليو من الكتاب كالسنة كال يعرؼ عن سلف األمة . أك٢تا

 يف مواطن كثَتة . كاف يستقبل القبلة يف دعائو ، كما ثبت ذلك عنو   : أف الرسوؿ  الثاين
 ع إليو بصره .: أف قبلة الشيء ىي ما يقابلو ال ما يرف الثالث

 إىل أين ينظر ا١تصلي يف صالتو ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : ينظر إُف موضع سجوده . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 ٟتديث الباب .

 ركاه اٟتاكم .دخل الكعبة فما جاكز بصره موضع سجوده ( .  كٟتديث عائشة : ) أف النِب 
 ا٠تاشع أف ينظر إُف موضع سجوده  ١تؤمنُت كمدحهم اب٠تشوع يف الصبلة ، كمن صفاتكألف هللا أثٌت على ا

 قاؿ ابن تيمية : إف خفض البصر من ٘تاـ ا٠تشوع .
 : ينظر أمامو . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب ا١تالكية .
 استدالالن بقولو تعاُف ) فوؿ كجهك شطر ا١تسجد اٟتراـ ( .

 كجهو شطر ا١تسجد اٟتراـ ، كإذا نظر إُف موضع سجوده احتاج إُف نوع من اال٨تناء ، كا١تنحٍت قالوا : إف ا١تصلي مأمور أبف يوِف
 إُف موضع سجوده َف يوًؿ كجهو شطر ا١تسجد اٟتراـ .

 القوؿ األكؿ ) يستثٌت حاؿ التشهد فإنو ينظر إُف سباحتو .كالصحيح 
هىا-عىٍن عىاًئشىةى كىلىوي :  -ِْٗ ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه قى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ اًفعيػوي  )يػىقيوؿي  الىٍت : ٝتًى ةى ْتىٍضػرىًة طىعىػاـو ، كىالى ىيػوى ييدى الى صىالى

 ( .اأٍلىٍخبػىثىاًف 
---------- 

اًفعيوي اأٍلىٍخبػىثىا )  ـو أم : البوؿ كالرائط ، كقد كرد التصػريح هبمػا عنػد ابػن حبػاف مػن حػديث عائشػة كلفظػو ) ال يقػف ( كىالى ىيوى ييدى
أحػدكم إُف الصػػبلة كىػو ْتضػػرة الطعػاـ ، كال كىػػو يدافعػو األخبثػػاف الرػائط كالبػػوؿ ( ، كمعػٌت يدافعػػو : أف يػدفعهما عػػن ا٠تػػركج ، 

 ك٫تا يدفعانو عن الشرل برَت٫تا ليخرجا .
 ( ةى ْتىٍضرىًة طىعىاـو ما ا١تراد ابلنفي يف قولو  ( ؟ الى صىالى

كماؿ ، كأنو يكره أف يصلي يف ىذه اٟتاؿ ، كلو صلى فصبلتو صحيحة ، كقػد تقػدمت ٚتهور العلماء على أف ىذا النفي نفي لل
 ا١تسألة عند حديث ) إذا قٌدـ العشاء ... ( .

  قولو ال صالة ْتضرة طعاـ ( ىل ىذا قيد معترب ؟ ( 
 ذىب بعض العلماء إُف حضور الطعاـ قيد معت ر ، فإف كاف غَت حاضر فبل تؤخر .

و إذا كػػاف الطعػػاـ غػػَت حاضػػر كنفسػػو تتػػوؽ إليػػو فػػاٟتكم فيػػو كمػػا لػػو حضػػره ، لوجػػود ا١تعػػٌت ، كىػػو تػػرؾ كذىػػب بعضػػهم : إُف أنػػ
 ا٠تشوع .

 كاألكؿ أظهر .



 ّّٓ 

 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
 النهي عن الصبلة حاؿ مدافعة البوؿ كالرائط .

 ء ( .) إذا أراد أحدكم أف يذىب إُف ا٠تبلء كأقيمت الصبلة فليبدأ اب٠تبل كقد قاؿ 
 كلو صلى اإلنساف كىو يدافع األخبثاف فصبلتو مكركىة عند أكثر العلماء .

 كقاؿ بعض العلماء ببطبلهنا .

 ما اٟتكمة من النهي عن ذلك ؟ 
 ألف مدافعة اإلنساف للحدث ٘تنع حضور قلبو يف الصبلة كإقبالو عليها .

ىت يذىب لقضاء حاجتو . فبل يكوف مقببلن على صبلتو ألنو كأيضان ٘تنع خشوعو فيها ، كٕتعلو مهتمان إبهنائها أبسرع كقت ح
 مشروؿ .

  : إذا كاف الرجل على كضوء كىو يدافع البوؿ كالريح ، فإذا قضى حاجتو مل يكن عنده ماء يتوضأ بو ، فهل تقوؿ
 أقضي حاجتك كتيمم للصالة ، أك تقوؿ صل كأنت مدافع األخبثُت ؟

تصل كأنت تدافع األخبثُت ، ألف الصبلة ابلتيمم ال تكره ابإلٚتاع ، أما الصبلة مع نقوؿ : أقضي حاجتك كتيمم كال  اٞتواب
 مدافعة األخبثُت مكركىة كمن العلماء من حرمها .

  قضى حاجتو أف تفوتو صالة اٞتماعة، فهل يصلي حاقنان ليدرؾ اٞتماعةما اٟتكم إذا كاف اإلنساف حاقن كٮتشى إف ،
 عة ؟أك يقضي حاجتو كلو فاتتو اٞتما

 : يقضي حاجتو كيتوضأ كلو فاتتو اٞتماعة ، ألف ىذا عذر . اٞتواب
 ما اٟتكم إذا ترتب على قضاء حاجتو خركج الوقت ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 يصلي كلو مع مدافعة األخبثُت . القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ اٞتمهور .
 حفاظان على الوقت .

 ضي حاجتو كيصلي كلو خرج الوقت .: أنو يق القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ ابن حـز .

 كهللا أعلم .
 ٔتدافعة األخبثُت كل ما يشغل ابؿ ا١تصلي ؟ ىل يلحق 

نعم ، أٟتق العلماء ٔتدافعة األخبثػُت كػل مػا يشػرل ابؿ ا١تصػلي مػن ريػح يف جوفػو ، أك حػر أك بػرد شػديدين ، أك جػوع أك عطػش  
 كذلك .

 اٞتميع ، كىو حضور القلب . ألف ا١تعٌت ا١تراد موجود يف
 
 



 ّّٔ 

رىكىاهي ميٍسًلمه  (اىلتػهثىاؤيبي ًمٍن اىلشهٍيطىاًف فىًإذىا تػىثىاءىبى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍكًظٍم مىا ًاٍستىطىاعى  )قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َِٓ
ًٍمًذمُّ ، كىزىادى  ًة ) كىاىلًتًٌ  ( .يف اىلصهالى

---------- 
 ما حكم التثاؤب يف الصالة ؟ 

 مكركه يف الصبلة كخارج الصبلة ، لكنو يف الصبلة أشد .
 ١تاذا نسب التثاؤب إىل الشيطاف ؟ 

 و ، كالشيطاف يدعو إُف مثل ىذه األمور .ػنسبتو إُف الشيطاف ، ألف التثاؤب دليل الكسل كالفتور كثقل البدف كامتبلئو كاسًتخائ

  اذكر عالج التثاؤب ؟  

 كالن : الكظم .أ
 ) فليكظم ما استطاع ( .باب ٟتديث ال

 اثنيان : فإف مل يستطع فليضع يده على فيو .
 ركاه مسلم . : ) إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيو ، فإف الشيطاف يدخل ( ٟتديث أَب سعيد قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ضل أف يضع على فمو اليد اليسرل أـ اليمٌت ؟ىل األف 
غَت كاحد من أىل العلم أف يكوف ابليد اليسرل ؛ ألنو من ابب دفع األذل ، كقاعدة الشريعة : تقدٔف اليمُت يف كل ما   استحب

 كاف من ابب الكرامة ، كتقدٔف الشماؿ يف كل ما كاف من ابب ا١تهانة .

فعو بباطنها ، فإف كظمو كذكركا أف ذلك يكوف بوضع ظهر كفو اليسرل على فمو ؛ ألنو من ابب دفع الشيطاف ، فيكوف د
 ابليمٌت حصل أصل السنة ، كحينئذ يكوف بوضع ابطنها على الفم .

. كأف أصل السنة ٭تصل بوضع اليمُت ، كيتجو أنو لؤلكمله( أم ظهر كف يسراه كما ذكره ٚتع)فليضع يدقاؿ ا١تناكم رٛتو هللا 
 رل .طنها على فيو عكس اليسقيل : لكنو ٬تعل ب
اٍلييٍسرىل فىًبظىاًىرًىىا ، و هللا :كىقىاؿى ِف شىٍيخينىا التػٍَّرًلِبُّ فىسَّحى اَّللَّي لىوي يف قػى ٍرًًه : إٍف غىطٍَّيت فىمىك يف التػَّثىاؤيًب بًيىًدؾ كقاؿ السفاريٍت رٛت

 كىًإٍف كىافى بًيىًدؾ اٍلييٍمٌتى فىًببىاًطًنهىا .
ا خىبيثى كىال أىٍخبىثى ًمٍن الشٍَّيطىاًف ، كىًإذىا كىضىعى اٍلييٍمٌتى فػىبىٍطنػىهىا ؛ ألىنَّوي أىبٍػلىغي يًف اٍلًرطىاًء ، قىاؿى كىاٟتًٍٍكمىةي يًف ذىًلكى : ألىفَّ اٍلييٍسرىل ًلمى 

ٍفًع الشٍَّيطىاًف ، كىًإذىا غىطَّى ًبظىٍهًر اٍلييٍسرىل فػىبىٍطنػيهىا   ب ( .غذاء األلباع . ) ميعىدّّ لًلدَّفٍ كىاٍلييٍسرىل ميعىدَّةه ًلدى
الشيخ دمحم بن إبراىيم رٛتو هللا :كًإذا غلبو فًإنو ينبري ترطية فمو بيده اليسرل ؛ ألىنو من ابب دفع ا٠تبث ؛ فًإف الشيطاف  كقاؿ

 ل .كٯتنعو ال يدخخبيث . كيكوف الذم يلي فمو ظهر كفو ؛ ألىنو من ابب الدفع كا١تنع ، يدفع الشيطاف 
عن التفصيل ا١تذكور ،  السنة بتعيُت اليسرل أك اليمٌت يف كظم التثاؤب ، فضبلن كالذم يظهر أف األمر يف ىذا كاسع ، كَف أتت  

 كىو كونو بباطن اليد أك ظهرىا ، فمىت حصل ذلك ابليد اليمٌت أك اليسرل ، حصلت السنة .
 : ىل الرسوؿ  سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا معان على  كاف عندما يتثاءب يضع يده اليمٌت أـ يده اليسرل أـ يضعهما

 فمو الطاىر؟
 -الرجل عند التثاؤب  ، كإ٪تا كرد ذلك من قولو حيث أمر كاف يضع يده على فمو إذا تثاءب أعلم أف النِب ب : ال فأجا

فإف َف يستطع فليضع يده على فمو ، كيضع اليد اليمٌت أك  -يعٍت : ٯتنع فتح فمو ما استطاع  -أف يكظم  -يعٍت : أك ا١ترأة 
 ب .   ) نور على الدرب ( .فمو مفتوحان عند التثاؤ ١تهم أف ال يبقي اليسرل ، ا



 ّّٕ 

 ١تاذا أمر ا١تتثاكب أف يكظم ؟ 
 ب أف يكظم التثاؤب ألمور :أمر ا١تتثاك 

 : إف َف يفعل دخل الشيطاف . أكالن 
 ) إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيو ، فإف الشيطاف يدخل ( .  قاؿ 
 يضحك الشيطاف منو .: إف َف يفعل فإنو  اثنيان 
 .ركاه البخارم  يطاف () التثاؤب من الشيطاف فلَتده ما استطاع ، فإذا قاؿ : ىا ، ضحك منو الش  قاؿ 
 : أف فتح الفم كإخراج صوت منو أمر مستقبح كمستقذر . اثلثان 

 : فائدة
) مػا  اريخ مػن مرسػل يزيػد بػن األصػم قػاؿلتػ: كمن ا٠تصائص النبوية ما أخرجو ابػن أَب شػيبة كالبخػارم يف اقاؿ اٟتافظ ابن حجر 

قػػط ( كأخػػرج ا٠تطػػاَب مػػن طريػػق مسػػلمة بػػن عبػػد ا١تلػػك بػػن مػػركاف قػػاؿ : ) مػػا تثػػاءب نػػِب قػػط ( كمسػػلمة أدرؾ  تثػػاءب النػػِب 
 ثبت : أف التثاؤب من الشيطاف . ما بعض الصحابة كىو صدكؽ ، كيؤيد ذلك

 د التثاؤب ؟ىل يشرع قوؿ : أعوذ ابهلل من الشيطاف الرجيم عن 
إذا ٕتشأ اإلنساف أك تثاءب فليس لو ذكر، خبلفان للعامة، فالعامة إذا ٕتشئوا يقولوف: اٟتمد ! كاٟتمد قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 

 على كل حاؿ؛ لكن َف يرد أف التجشؤ سػبب للحمػد، كػذلك إذا تثػاءبوا قػالوا: أعػوذ اب مػن الشػيطاف الػرجيم، كىػذا ال أصػل 
 يرد عن النِب عليو الصبلة كالسبلـ أنو كاف يفعل ذلك.لو، كَف 

 لكن قد يقوؿ قائل: أليس التجشؤ نعمة، كالنعمة يستحق هللا عز كجل عليها اٟتمد؟ قلنا: بلى.
ة ىو نعمة؛ لكن َف يرد عن النِب عليو الصػبلة كالسػبلـ أنػو كػاف ٭تمػد هللا إذا ٕتشػأ، كإذا َف يػرد فإنػو لػيس مشػركعان بنػاء علػى قاعػد

معركفة عند العلماء، كىي: أف كلَّ شيء كيًجد سببو يف عهد الرسوؿ عليػو الصػبلة كالسػبلـ فلػم يفعلػو ففعليػو لػيس بسػنة؛ ألف فعػل 
 ٭تمد هللا عليو، إذان: ترؾ اٟتمد ىو السنة. الرسوؿ سنة كتركو سنة، فالتجشؤ موجود، كَف يكن الرسوؿ 

قػاؿ: ) التثػاؤب مػن الشػيطاف (، كقػد قػاؿ هللا  اؤب قد يقوؿ قائل: إف الرسػوؿ كذلك االستعاذة من الشيطاف الرجيم عند التث
ػػٍيطىاًف نػىػػزٍغه فىاٍسػػتىًعٍذ اًبَّللًَّ )  تعػػاُف ػػٍيطىاًف نػىػػزٍغه )  ! قلنػػا: إف ا١تػػراد بقولػػو تعػػاُف( كىًإمَّػػا يىنزىغىنَّػػكى ًمػػٍن الشَّ أنػػك إذا  (كىًإمَّػػا يىنزىغىنَّػػكى ًمػػٍن الشَّ

أيىٍميريكيٍم اًبٍلفىٍحشىاًء ) بًتؾ كاجب فاستعذ اب؛ ألف األمر ابلفحشاء من الشيطاف، ٫تمتى ٔتعصية أك  فإذا  (الشٍَّيطىافي يىًعديكيٍم اٍلفىٍقرى كى
 حصل ىذا النزغ فاستعذ اب.

اسػتطاع، فػإف عجػز  أما التثاؤب فإف الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ: ) التثػاؤب مػن الشػيطاف، فػإذا تثػاءب أحػديكم فلػيىٍكًظم مػا
فليضػػع يػػده علػػى فيػػو ( كَف يقػػل: إذا تثػػاءب أحػػدكم فليسػػتعذ اب، مػػع أنػػو قػػاؿ: ) التثػػاؤب مػػن الشػػيطاف (، فػػدؿ ىػػذا علػػى أف 

 االستعاذة اب من الشيطاف الرجيم عند التثاؤب ليست بسينَّة.
 
 
 
 
 
 



 ّّٖ 

بي اىٍلمىسىاًجدً   ابى
هى رىضً -عىٍن عىاًئشىةى  -ُِٓ .  أمىرى رىسيوؿي اىَّللًه ) قىالىٍت  -ايى اىَّللهي عىنػٍ رىكىاهي  (بًًبنىاًء اىٍلمىسىاًجًد يف اىلػدُّكًر ، كىأىٍف تػينىظهػفى ، كىتيطىيهػبى

ًٍمًذمُّ ، كىصىحهحى ًإٍرسىالىوي .  أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى ، كىاىلًتًٌ
---------- 

 كىو هبذا ا١تعٌت ال ٮتتص ٔتوضع معُت .ٚتع مسجد ، كىو اسم ١تكاف السجود ، ( اىٍلمىسىاًجًد )

 كأما عند الفقهاء : األرض الذم ٖتررت من ا١تلك الشخصي كخصصت للصبلة كالعبادة .
 ( قاؿ سفياف بن عيينة : القبائل ، قاؿ البروم : يريد ااؿ اليت فيها الدكر . يف اىلدُّكرً  )
 ( من األذل كالقذارة .كىأىٍف تػينىظهفى  )
 .٬تعل فيها الطيب  ب (كىتيطىيه  )
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 مشركعية بناء ا١تساجد يف األحياء السكنية ليجتمع الناس للصبلة . نستفيد :

كحكمو التكليفي : فرض كفاية ، ألف األصل يف األمر الوجوب ، كا١تقصود من بناء ا١تسػاجد ىػو ٖتصػيل ا١تسػجد ، كىػذا يكفػي 
 . كاالثنُتمن الواحد 

 بعض األحاديث يف فضل بناء ا١تساجد ؟ اذكر 
 متفق عليو : ) من بٌت مسجدان  بٌت هللا لو بيتان يف اٞتنة ( .  عن عثماف قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 التكبَت فيو للشيوع ، فيدخل التكبَت كالتصرَت ، كرفع يف ركاية أنس عند الًتمذم : ) صرَتان أك كبَتان ( . ) مسجدان (
شػػيبة يف حػػديث البػػاب مػػن كجػػو آخػػر عػػن عثمػػاف : ) كلػػو كمفحػػص قطػػاة ( كىػػذه الػػزَيدة عنػػد ابػػن حبػػاف مػػن حػػديث أَب ذر ، كعنػػد كزاد ابػػن أَب 

 الط رآف من حديث أنس كابن عمر ، كعند أَب نعيم من حديث أَب بكر .
 كترقد عليو ، ال يكفي مقدار للصبلة فيو . كٛتل أكثر العلماء ذلك على ا١تبالرة ، ألف ا١تكاف الذم كمفحص القطاة عنو لتضع فيو بيضها

 :  من كتب اٝتو على ا١تسجد الذم يبنيو كاف بعيدان من اإلخبلص . قاؿ ابن اٞتوزما١تراد اإلخبلص .  ) هلل (
 : ٭تتمل أف يكوف ا١تراد أف فضلو على بيوت اٞتنة كفضل ا١تسجد على بيوت الدنيا . ) مثلو ( قاؿ ابن اٞتوزم

 ) بٌت هللا لو يف اٞتنة أفضل منو ( كللط رآف : ) أكسع منو ( . جاء عند أٛتد :
 ) إف ٦تا يلحق ا١تؤمن من عملو كحسناتو بعد موتو ... أك مسجدان بناه ... ( . كقاؿ 
 ما حكم تنظيف ا١تساجد ؟ 

 كاجب .

ٍر بػىٍييًتى ( قاؿ هللا تعاُف -أ  .) كىطىهًٌ
 حديث الباب . -ب
رّنى كىأىمىرىّنى أىٍف نػينىظًٌفىهىا  أىمىرىّنى رىسيوؿي اَّللًَّ ) بو قىاؿى عن ٝتىيرىةى ٍبًن جيٍندي  -ج  ( ركاه أٛتد .أىٍف نػىتًَّخذى اٍلمىسىاًجدى يف ًدَيى
، فسػأؿ عنهػا ، فقيػل لػو : إهنػا ماتػت ، فقػػاؿ :  ) أف امػرأة سػوداء كانػت تقػم ا١تسػجد ففقػػدىا رسػوؿ هللا  كعػن أَب ىريػرة -د

 .متفق عليو تى ق رىا فصلى عليها ( فهبل آذنتموٓف ، فأ
 أف امرأة كانت تلتقط ا٠ترؽ كالعيداف من ا١تسجد ( . ) كعند ابن خزٯتة

 قاؿ ابن حجر : كىيف اٟتٍىًديًث فىٍضلي تػىٍنًظيًف اٍلمىٍسًجًد ، كىالسُّؤىاًؿ عىٍن ا٠تٍىاًدـً كىالصًَّديًق ًإذىا غىاب .
  .ىو : كنس ا١تساجد مهور اٟتور العُتكقد كرد يف فضل تنظيف ا١تسجد حديث ضعيف ك 



 ّّٗ 

 ما حكم تطييب ا١تساجد ؟ 

 اٟتديث دليل على استحباب تطييب ا١تساجد .
 ككاف ابن عمر ٬تمر ا١تساجد كل ٚتعة .

 ككذلك كاف نعيم اجملمر ، كيسمى اجملمر ألنو كاف أييت ابلبخور إُف ا١تسجد .
 .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   -قىاتىلى اىَّللهي اىٍليػىهيودى : ًاٗتهىذيكا قػيبيورى أىٍنًبيىائًًهٍم مىسىاًجدى )  وؿي اىَّللًه قىاؿى : قىاؿى رىسي  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِِٓ

 -كىالنهصىارىل  -كىزىادى ميٍسًلمي 
هىا - كى٢تىيمىا : ًمٍن حىًديًث عىاًئشىةى  -ِّٓ ػٍوا عىلىػى قػىػرٍبًًه مىٍسػًجدنا كىانيوا ًإذىا مىػاتى ًفػيًهٍم اىلره )  - رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  -جيػلي اىلصهػاًلحي بػىنػى

 ( .أيكلىًئكى ًشرىاري اى٠ٍتىٍلًق  -كىًفيًو : 
--------- 

) لعػن هللا  أخػرل ، ألنػو جػاء يف ركاَيت لعػنهم كاألرجػح : عػاداىم . كقيػل: لعػنهم ،  كقيػل: معناىا قػتلهم ،  قيل(  قىاتىلى اىَّللهي  )
يدعو عليهم  ك٭تتمل أف الرسوؿ أف هللا لعنهم ،  لعن هللا ( ٭تتمل أف يكوف ىذا خ ر من الرسوؿ  اليهود ... ( ، كقولو : )
 أبف يطردىم من رٛتتو .

تبنػػا : أم  جػػدىم ) يهػػوذا ( .كقيػػل : لقػػو٢تم ) إّن ىػػدّن إليػػك (( ىػػم مػػن آِف موسػػى ، ٝتػػوا بػػذلك : قيػػل : نسػػبة إُف  اىٍليػىهيػػودى  )
 كرجعنا من عبادة العجل .

( ىم من ينتسبوف إُف عيسى ، ٝتوا بذلك : قيل : نسبة إُف قرية يف فلسطُت تسمى ) الناصرة ( ، كقيل : ألهنم قالوا  ) النصارل
 .) ٨تىٍني أىٍنصىاري اَّللًَّ (  :
 كلو َف تبٌت عليها ا١تساجد .( أم بنوا ا١تساجد عليها ، أك اٗتذكا القبور أمكنة للصبلة ،  ًاٗتهىذيكا قػيبيورى أىٍنًبيىائًًهٍم مىسىاًجدى  )
 ( أم أعظم ا٠تلق شران عند هللا . أيكلىًئكى ًشرىاري اى٠ٍتىٍلقً  )

 ( رملة بنت أَب سفياف . ) أـ حبيبة
 ( ىند بنت أَب أمية . ) أـ سلمة

 ( جاء يف ركاية أف اٝتها ) مارية ( . ) كنيسة
برؤية تلك الصور كيتذكركا أحوا٢تم الصاٟتة فيجتهدكا كاجتهػادىم ،  ( إ٪تا يفعل ذلك أكائلهم ليتأسوا ) صوركا فيو تلك التصاكير

 مث خلف من بعدىم خلوؼ جهلوا مرادىم ككسوس ٢تم الشيطاف أف أسبلفهم كانوا يعبدكف ىذه الصور كيعظموهنا كيعبدكهنا .
 ما حكم بناء ا١تساجد على القبور ؟ 

 ٔف ذلك كأنو كبَتة :حراـ كمن كبائر الذنوب ، كقد جاءت أحاديث كثَتة يف ٖتر 

 أحاديث الباب ، كقد قالت عائشة : ) كلوال ذلك أبرز ق ره ( . -أ
 يف بيتو أال كىو سد الطريق على من عسى أف ينتهي عليو مسجده . فهذا يدؿ على أف السبب الذم من أجلو دفنوا النِب 

د اٗتػػذكا قبػػور أنبيػػائهم مسػػاجد ، فػػبل تتخػػذكا ) لعػػن هللا اليهػػو  قبػػل أف ٯتػػوت ٓتمػػس  كعػػن جنػػدب قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ هللا -ب
 .ركاه مسلم  بور مساجد فإٓف أهناكم عن ذلك ( الق

َف ينسػخ لكونػو صػدر يف آخػر حياتػو  اإلشػارة إُف أنػو مػن األمػر اكػم الػذم : كفائػدة التنصػيص علػى زمػن النػِب  قاؿ اٟتافظ
 . 
 .ركاه ابن خزٯتة  ياء كمن يتخذ القبور مساجد (أح ) إف من شرار الناس من تدركو الساعة كىم  كقاؿ -ج



 َّْ 

 ؟ ما معٌت اٗتاذ القبور مساجد 

o . أف يبٍت عليها مساجد ليقصد الصبلة هبا 
o . أف يتخذ مكاّنن للصبلة عندىا كإف َف يبٍت مسجد 
o . الصبلة على القبور ٔتعٌت السجود عليها 

 عنها ؟عل ذلك كما اٞتواب فاذكر بعض الشبو اليت يستدؿ هبا بعض من ي 
 يف مسجده كما ىو موجود اليـو . أف ق ر النِب  الشبهة األكىل :

دفنػوه يف حجرتػو الػيت   : أف ىػذا كإف كػاف ىػو ا١تشػاىد اليػـو ، فإنػو َف يكػن كػذلك يف عهػد الصػحابة ، فإنػو ١تػا مػات  اٞتواب
( أمػػر  ه ٖٖ، لكػػن يف عػػاـ : ) ٮتػػرج منػػو إُف ا١تسػػجد  كانػػت ّتانػػب ا١تسػػجد ، ككػػاف يفصػػل بينهمػػا جػػدار فيػػو ابب كػػاف 
إليػو ، فأدخػل فيػو اٟتجػرة النبويػة ، فصػار القػ ر بػذلك يف  الوليد بن عبد ا١تلك هبدـ ا١تسجد النبػوم كإضػافة حجػر أزكاج النػِب 

 ا١تسجد .
 صلى يف مسجد ا٠تيف ، كقد دفن فيو سبعُت نبيان . : أف النِب  الشبهة الثانية

 :  اٞتواب
 دفن فيو سبعُت نبيان ال يصح ، ركاه الط رآف . أكالن : اٟتديث أنو

 اثنيان : أف اٟتديث ليس فيو أف القبور ظاىرة يف مسجد ا٠تيف ، كمن ا١تعلـو أف الشريعة إ٪تا تبٍت أحكامها على الظاىر .

 : أف ق ر إٝتاعيل يف اٟتجر من ا١تسجد اٟتراـ . الشبهة الثالثة
 ف إٝتاعيل أك غَته من األنبياء دفنوا يف ا١تسجد اٟتراـ ، كَف يرد شيء من ذلك . : أنو َف يثبت يف حديث مرفوع أ كاٞتواب

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ال ٬توز الصبلة يف ا١تقابر 

 لها مسجد إال ا١تق رة كاٟتماـ ( ركاه الًتمذم .األرض ك )  قاؿ 
  تصلوا إُف القبور كال عليها ( ركاه مسلم .ال)  كقاؿ 
o : اختلف في الحكمة 

 كىذه علة عليلة ضعيفة ألمور:: النجاسة .  فقيل
 صلى على ا١ترأة اليت كانت تقم ا١تسجد يف ا١تق رة كلو كانت العلة النجاسة ١تا صلى عليها . أف النِب أكالن : 
 قاؿ ) ال تصلوا إُف القبور ( .  أف النِب اثنيان : 

 كالصواب أف العلة سد ذريعة الشرؾ .
o الشديد من اٗتاذ القبور مساجد ، كأف ذلك من أسباب اللعن .هي األكيد كالتحرٔفالن  

o . أف ىذا من فعل اليهود كالنصارل فمن فعلو فقد اقتفى أثرىم 

o  حرص النِب . على ٛتاية جانب التوحيد 

o  أف النِب : حذر من اٗتاذ القبور مساجد ثبلث مرات 

 : يف سائر حياتو . أكالن 
 وتو ٓتمس .: قبل م اثنيان 
 : كىو يف سياؽ ا١توت . اثلثان 
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o  كرد يف اٟتديث قبل قليل ) أف من شرار الناس من تدركهم الساعة كىم أحياء . . . ( ، مع أف الرسوؿ  قاؿ ) ال تزاؿ
 طائفة من أميت على اٟتق ظاىرين حىت تقـو الساعة ( :

 اٞتمع بُت اٟتديثُت :
 أم قرب قياـ الساعة ، أك أف ا١تراد ابلساعة موهتم . نقوؿ ا١تراد بقولو )حىت تقـو الساعة ( 

o : جواز اللعن ابلوصف ، كاللعن من حيث حكمو ينقسم إُف أقساـ 

 : لعن ا١تسلم ا١تصوف . القسم األكؿ
 كىذا حراـ ابإلٚتاع .

 لؤلحاديث الكثَتة يف النهي عن اللعن .
 : اللعن ابلوصف العاـ أك ا٠تاص . القسم الثاين
 لعن هللا آكل الراب . –لعنة هللا على الفاسقُت  –هللا على الظا١تُت  كقوؿ : لعنة

 كىذا جائز ببل خبلؼ .
 ( كقاؿ ) لعنة هللا على الكاذبُت ( .فلعنة هللا على الكافرين قاؿ تعاُف ) 

 : لعن الكافر ا١تعُت الذم مات على الكفر . مثل فرعوف كأَب جهل . القسم الثالث
 و .فهذا جائز كال خبلؼ في

 نة هللا كا١تبلئكة كالناس أٚتعُت ( .إف الذين كفركا كماتوا كىم كفار أكلئك عليهم لعقاؿ تعاُف ) 

 اختلف العلماء على قولُت :: لعن الكافر ا١تعُت اٟتي ، فها  القسم الرابع
 : ا١تنع . القوؿ األكؿ

 قالوا : رٔتا يسلم ىذا الكافر فيموت مقرابن عند هللا .
 جواز لعنو . : القوؿ الثاين

ده ، فقاؿ رجل : لعنو هللا ما أكثر ما يؤتى بو ، فقاؿ رسوؿ هللا ػػػػػػػة الذم كاف يؤتى بو سكراف فيحػػػيف قص كاستدلوا بقولو 
 . ال تلعنو ، فإنو ٭تب هللا كرسولو : 

 كالذم يظهر ل جواز لعنو خاصة إذا كاف يؤذم ا١تسلمُت .
 عُت ، الفاسق .: لعن ا١تسلم ، ا١ت القسم ا٠تامس

 عن لعن ذلك الرجل الذم كاف يؤتى بو من السكر كقاؿ : إنو ٭تب هللا كرسولو . ىذا ال ٬توز لعنو ، كلذلك هنى النِب 
اىٟتٍىًديثى .  (ٍلمىٍسًجًد ةو ًمٍن سىوىاًرم اى خىٍيالن ، فىجىاءىٍت ًبرىجيلو ، فػىرىبىطيوهي ًبسىارًيى  بػىعىثى اىلنهيبُّ ) قىاؿى  رىةى كىعىٍن أىِب ىيرىيػٍ  -ِْٓ

 . ميتػهفىقه عىلىٍيًو 
---------- 

 ( أم فرساّنن ، كاألصل أهنم كانوا رجاالن على خيل . خىٍيالن  )

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
ًنيفىػةى  بػىعىثى رىسيوؿي اَّللًَّ قاؿ ) ىيرىيٍػرىةى  عن أَب ػيًٌدي أىٍىػًل اٍليىمىامىػًة . خىٍيبلن ًقبىلى ٧تىٍدو فىجىاءىٍت ًبرىجيػلو ًمػٍن بىػًٌت حى ؿو سى يػيقىػاؿي لىػوي ٙتيىامىػةي بٍػني أياثى

يػٍره ًإٍف تػىٍقتيػٍل « . مىاذىا ًعٍندىؾى َيى ٙتيىامىةي » فػىقىاؿى  فػىرىبىطيوهي ًبسىارًيىةو ًمٍن سىوىارًل اٍلمىٍسًجًد فىخىرىجى ًإلىٍيًو رىسيوؿي اَّللًَّ  فػىقىاؿى ًعٍنًدل َيى ٤تيىمَّدي خى
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ػوي رى تػىٍقتيٍل  ػٍل تػيٍعػطى ًمٍنػوي مىػا ًشػٍئتى . فػىتػىرىكى ػاؿى فىسى ػافى بػىٍعػدى اٍلرىػًد  سيػوؿي اَّللًَّ ذىا دىـو كىًإٍف تػيٍنًعٍم تػيٍنًعٍم عىلىى شىاًكرو كىًإٍف كيٍنتى تيرًيػدي اٍلمى حىػىتَّ كى
ػٍل تػيٍعػطى قىاؿى مىا قػيٍلتي لىكى ًإٍف تػيٍنًعٍم تػيٍنًعٍم « . مىا ًعٍندىؾى َيى ٙتيىامىةي » فػىقىاؿى  ػاؿى فىسى عىلىى شىاًكرو كىًإٍف تػىٍقتيٍل تػىٍقتيٍل ذىا دىـو كىًإٍف كيٍنتى تيرًيػدي اٍلمى

تػيػٍنًعٍم  فػىقىػاؿى ًعٍنػًدل مىػا قػيٍلػتي لىػكى ًإٍف تػيػٍنًعمٍ « . مىػاذىا ًعٍنػدىؾى َيى ٙتيىامىػةي » حىىتَّ كىافى ًمنى اٍلرىًد فػىقىاؿى  ًمٍنوي مىا ًشٍئتى . فػىتػىرىكىوي رىسيوؿي اَّللًَّ 
فىاٍنطىلىقى « . أىٍطًلقيوا ٙتيىامىةى »  وؿي اَّللًَّ عىلىى شىاًكرو كىًإٍف تػىٍقتيٍل تػىٍقتيٍل ذىا دىـو كىًإٍف كيٍنتى تيرًيدي اٍلمىاؿى فىسىٍل تػيٍعطى مىٍنوي مىا ًشٍئتى . فػىقىاؿى رىسي 

ػػلى اٍلمى  ػػلى مثيَّ دىخى ٍسػػًجًد فىاٍغتىسى ٍػلو قىرًيػػبو ًمػػنى اٍلمى ػػدي ًإُفى ٩تى ػػوليوي . َيى ٤تيىمَّ ػػدان عىٍبػػديهي كىرىسي ٍسػػًجدى فػىقىػاؿى أىٍشػػهىدي أىٍف الى ًإلىػػوى ًإالَّ اَّللَّي كىأىٍشػػهىدي أىفَّ ٤تيىمَّ
ػا ػافى ًمػٍن ًديػنو أىبٍػرىػضى ًإُفىَّ ًإُفىَّ كى  كىاَّللًَّ مىا كىافى عىلىى األىٍرًض كىٍجوه أىبٍػرىضى ًإُفىَّ ًمٍن كىٍجًهكى فػىقىٍد أىٍصبىحى كىٍجهيكى أىحىبَّ اٍلويجيػوًه كيلًٌهى اَّللًَّ مىػا كى

ػا ًإُفىَّ كىًإفَّ ًمٍن ًديًنكى فىأىٍصبىحى ًدينيكى أىحىبَّ الدًٌيًن كيلًًٌو ًإُفىَّ كىاَّللًَّ مىا كىافى ًمٍن بػىلىدو أىبٍػرىػضى ًإُفىَّ ًمػٍن بػىلىػدً  ؾى فىأىٍصػبىحى بػىلىػديؾى أىحىػبَّ الٍػًببلىًد كيلًٌهى
تٍ  ػػذى لىػػكى أىخى يػٍ ػػوؿي اَّللًَّ خى ػػرىهي رىسي ػػاذىا تػىػػرىل فػىبىشَّ ػػةى قىػػاؿى لىػػوي قىائًػػله أىصىػػبػىٍوتى فػىقىػػاؿى الى  ًٌت كىأىّنى أيرًيػػدي اٍلعيٍمػػرىةى فىمى ـى مىكَّ ػػا قىػػًد كىأىمىػػرىهي أىٍف يػىٍعتىًمػػرى فػىلىمَّ

ٍتًيكيٍم مً  وًؿ اَّللًَّ ػكىلىًكٌتًٌ أىٍسلىٍمتي مىعى رىسي   ( متفق عليو . ةو حىىتَّ أيىٍذىفى ًفيهىا رىسيوؿي اَّللًَّ ػيىمىامىًة حىبَّةي ًحٍنطى نى الٍ ػكىالى كىاَّللًَّ الى أيى
ؿو  )  بن أاثؿ بن الرماـ بن مسلمة اٟتنفي ، كىو من فضبلء الصحابة .(  يػيقىاؿي لىوي ٙتيىامىةي ٍبني أياثى
: ٭تتمػػل أف  كقيػػللدمػو موقػػع يشػػتفي قاتلػو بقتلػػو كيػدرؾ هره لرَيسػػتو كعظمتػو،  : إف تقتػػل تقتػل ذا دـ أم صػػاحب دـ قيػل(  كىًإٍف تػىٍقتيػٍل تػىٍقتيػػٍل ذىا دىـو ) 

 يكوف ا١تعٌت أف عليو دـ ، كىو مطلوب فبل لـو عليك يف قتلو .
 ما حكم دخوؿ الكافر ا١تسجد ؟ 

 اختلف العلماء يف حكم دخوؿ الكافر ا١تسجد على أقواؿ :

 . : ال ٬توز دخوؿ الكافر للمسجد مطلقان  القوؿ األكؿ
 كىذا ركم عن مالك كأٛتد .

ـى بػىٍعدى عىاًمًهٍم -أ  (لقولو تعاُف : )ًإ٪تَّىا اٍلميٍشرًكيوفى ٧تىىسه فىبل يػىٍقرىبيوا اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا
ػػعىى يف خىرىاهًبىػػا أي كلقولػػو تعػػاُف : ) -ب ػػا اٍٝتيػػوي كىسى ػػاًجدى اَّللًَّ أىٍف ييػػٍذكىرى ًفيهى ػػافى ٢تىيػػٍم أىٍف يىػػٍدخيليوىىا ًإالَّ كىمىػػٍن أىٍظلىػػمي ٦تَّػػٍن مىنىػػعى مىسى كلىئًػػكى مىػػا كى

نٍػيىا ًخٍزمه كى٢تىيٍم يف اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه ( .   خىائًًفُتى ٢تىيٍم يف الدُّ
ف مػن ا١تسػلم أف مىا كىافى ٢تىيٍم أىٍف يىٍدخيليوىىا ًإالَّ خىائًًفُتى ( ففي ىذه اآلية أف ا١تشرؾ ال يدخل ا١تسجد إال كىو خػائ: ) كجو الداللة

 يطرده ، كألنو ال ينبري أف يدخلها على حُت غفلة من ا١تؤمنُت ألنو يسعى يف خراب ا١تساجد .
 . أك ألف حدث اٞتنابة كاٟتيض كالنفاس ٯتنع ا١تقاـ يف ا١تسجد ، فحدث ا١تشرؾ أكُف   قاؿ يف ا١ترٍت :-ج

 سجد اٟتراـ .: أنو ٬توز للمشرؾ دخوؿ ٚتيع ا١تساجد ما عدا ا١ت القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعي كرجحو ابن حـز .

ـى ( لقولو تعاُف : -أ  :  كاستدلواكا١تراد اٟتـر كلو .  )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإ٪تَّىا اٍلميٍشرًكيوفى ٧تىىسه فىبل يػىٍقرىبيوا اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا
 ارية من سوارم ا١تسجد .أمر بربط ٙتامة بن أاثؿ بس ديث الباب ، فإف النِب كٟت -ب
يسألو عن اإلسبلـ ، كقد ربػط بعػَته مث قػاؿ : أيكػم دمحم  الذم جاء إُف النِب  –كىو ضماـ بن ثعلبة  –كٟتديث األعراَب -ج

 ألعراَب كقت دخولو ا١تسجد مشركان .... كسأؿ عن اإلسبلـ ، ككاف ىذا ا
 ٟتراـ، فعنده ٬توز للمشرؾ دخوؿ ٚتيع ا١تساجد ببل استثناء(.  )مذىب أَب حنيفة نفس ىذا ا١تذىب لكنو ال يستثٍت ا١تسجد ا

 أنو ٬توز للمصلحة كاٟتاجة ٚتعان بُت األدلة .: كالراجح 
 فائدة :
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o واء للعمرة أك للحج أك لرَت٫تا لقولو تعاُف : ) ػػػػػػػأما جلب ا٠تادمات الكافرات كغَتىن من الكفار إُف اٟتـر : فبل ٬توز س
ا الَّ  َيى  ـى بػىٍعدى عىاًمًهٍم ىىذأىيػُّهى  ا ( .ًذينى آمىنيوٍا ًإ٪تَّىا اٍلميٍشرًكيوفى ٧تىىسه فىبلى يػىٍقرىبيواٍ اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا

 كا١تسجد اٟتراـ ىنا ىو : اٟتـر كلو .
لػو جػاء يف  كا١تراد اب١تسجد اٟتػراـ ىػا ىنػا : اٟتػـر كلػو ، فػبل ٯتكَّػن مشػرؾ مػن دخػوؿ اٟتػـر ْتػاؿ ، حػىت قاؿ النوكم رٛتو هللا :

ػرج إليػو مػن يقضػى األمػر ا١تتعلػق بػو ، كلػو دخػل خفيػة ك  مػرض كمػات : نػبش رسالة أك أمر مهػم ال ٯتكَّػن مػن الػدخوؿ ، بػل ٮتي
 ( . ُُٔ/  ٗشرح مسلم " ) ـ .            ) كأخرج من اٟتر 

 كإدخا٢تا إُف اٟتـر ؟ . ابلنسبة ٟتكم استصحاب ا٠تادمة الكافرة بن صاٌف العثيمُت رٛتو هللا : كسئل الشيخ دمحم
ـى (  وؿ أجبٍت : كيف يذىب ابمرأة كافرة إُف ا١تسجد اٟتراـ كهللا عز كجل يقفأجاب :  ؟) فىبل يػىٍقرىبيوا اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا

أف ال ، ىذا حراـ عليو ، كإذا قدًٌر أنو اضطر إُف ىذا يقوؿ ٢تا : أسلمي ، فإف أسلمت : فهػذا ا١تطلػوب ، كإف َف تسػلم : إمػا 
 .يت هبا إُف مكة : فهذا ال ٬توز يبقى معها ، كإما أف يرسلها إُف أىلها ، كأما أف أي

 ل .أكالن : معصية  عز كج 
 اثنيان : امتهاف للحـر . 

 ىو َي شيخ من غَت ىذه الببلد ، كجاء هبا ، كعندما سأؿ عن اٟتكم كقيل لو : ال ٬تػوز ، ىػل يرجػع ىػو كإَيىػا ؟ .السائل : 
 ا .    ) لقاء الباب ا١تفتوح ( .نعم ، يرجع ىو كإَيىا ، أك يردىا إُف بلدى الشيخ :

ػره ميره ْتىسهافى يػىٍنشيدي يف اىٍلمىٍسًجًد ، فػىلىحىظى ًإلىٍيًو ، فػىقىاؿى : "قىٍد كيٍنتي أىٍنشيدي ، كىفً  أىفه عيمىرى )  كىعىٍنوي  -ِٓٓ يػٍ يًو مىٍن ىيوى خى
 . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (ًمٍنكى 

-------- 
 . ىو ابن اثبت بن ا١تنذر األنصارم ا٠تزرجي ، شاعر رسوؿ هللا (  ميره ْتىسهافى  )

 يعٍت يسمع الناس يف ا١تسجد شيئان من الشعر . ( يػىٍنشيدي يف اىٍلمىٍسًجدً ) 
 نكار .نظر إليو ، كاللحظ النظر ٔتؤخر العُت ، أم : نظر إليو نظر عتب كإ: ( أم  فػىلىحىظى ًإلىٍيوً  )
 ما حكم إنشاد الشعر يف ا١تسجد ؟ 

 حديث الباب دليل على جواز الشعر يف ا١تسجد إذا كاف مباحان ، كخاصة إذا كاف يف مناظرة للحق كللدفاع عن اإلسبلـ .
 كأيضان يذؿ لذلك :

ًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًَّب قىاؿى ) مىرَّ عيمىري يف اٍلمىٍسًجًد كىحىسَّافي يػيٍنًشدي فػى -أ يػٍره ًمٍنكى مثَّ اٍلتػىفىتى ًإُفى عىٍن سى قىاؿى : كيٍنتي أيٍنًشدي ًفيًو كىًفيًو مىٍن ىيوى خى
ٍعتى رىسيوؿى هللًا   ركاه البخارم .(  يػىقيوؿي أىًجٍب عىٍتًٌ اللَّهيمَّ أىيًٌٍدهي ًبريكًح اٍلقيديًس قىاؿى نػىعىمٍ  أىَب ىيرىيٍػرىةى فػىقىاؿى : أىٍنشيديؾى اًبَّللًَّ أىٝتًى

االن قاؿ ٍعر يف اٍلمىٍسًجد ًإذىا كىافى ميبىاحن ـً كىأىٍىًلًو . , وكم :  ًفيًو جىوىاز ًإٍنشىاد الشًٌ  كىاٍسًتٍحبىابو ًإذىا كىافى يف ٦تىىاًدح اإٍلًٍسبلى
بػىرنا ىًف اٍلمىٍسًجًد يػىقيوـي عىلىٍيػًو قى  عىاًئشىة قىالىٍت ) كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ كعن  -بب ػا يػيفىػاًخري عىػٍن رىسيػوًؿ اَّللًَّ يىضىعي ًٟتىسَّافى ًمنػٍ أىٍك قىػاؿى  ائًمن

 ( ركاه الًتمذم . يػينىاًفحي عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ 
ػًهٍدت النَّػِبَّ -ج ػاًبًر بٍػًن ٝتىيػرىةى قىػاؿى ) شى ٍسػًجدً  كعن جى ػٍعرى كىأىٍشػيىاءى ًمػ أىٍكثػىػرى ًمػٍن ًمائىػًة مىػرَّةو يف اٍلمى اكىريكفى الشًٌ  ٍن أىٍمػرً كىأىٍصػحىابيوي يػىتىػذى

 اٞتٍىاًىًليًَّة فػىرئتَّىا تػىبىسَّمى مىعىهيم ( ركاه الًتمذم .
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  ًه  عىػٍن  ،  أىبًيػًو   عىػٍن  ،  عىٍمػًرك بٍػًن شيػعىٍيبو  فػإف قيػل : مػا اٞتػواب عػن حػديث ػدًٌ  نػىهىػى عىػنٍ   أىنهػوي   )    رىسيػوًؿ اَّللًه  ، عىػنٍ  جى
 ًفيًو ( ركاه الًتمذم . كىااًلٍشًًتىاءً    عىٍن اٍلبػىٍيًع تػىنىاشيًد اأٍلىٍشعىاًر يف اٍلمىٍسًجًد ، كى 

 .يث اٞتواز أحاديث النهي ّنسخة ألحاد اٞتواب األكؿ :
ػػلى  ذكػره اٟتػافظ ابػػن حجػر يف ) الفػتح ( فقػاؿ : كىأىبٍػعىػدى أىبيػو عىٍبػد اٍلمىلًػك كقػد قػاؿ هبػذا القػوؿ كاحػد مػن الفقهػاء  اٍلبػىػٍوٓفُّ فىأىٍعمى

ٍذًف كىَفٍى يػيوىاًفٍق عىلىى ذىًلكى حىكىاهي اًٍبني التًٌُتً  ٍهًي كىادَّعىى النٍَّسخى يف أىحىاًديث النػَّ  ًديًث اإٍلً  عىٍنو . حى
الشػػعر يف ا١تسػػجد  أحاديػػث اإلذف تػػدؿ علػػى اٞتػػواز ، كأحاديػػث النهػػي تػػدؿ علػػى الكراىػػة ، فيكػػوف إنشػػاد اٞتػػواب الثػػاين :

 جائز مع الكراىة .
النهي على تناشد أشعار اٞتاىليػة كا١تبطلػُت ، كا١تػأذكف فيػو مػا سػلم مػن ذلػك ، كقيػل : ا١تنهػي عنػو  أف ٭تمل اٞتواب الثالث :

 ما إذا كاف التناشد غالبان على ا١تسجد حىت يتشاغل بو من فيو ) الفتح ( 
 . ) ما حكم قوؿ الشعر ، ) كا١تقصود ابلشعر من حيث أنو شعر 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : أنو مباح . ألكؿالقوؿ ا

 كىذا منقوؿ عن كافة أىل العلم .
 :  ليس يف إابحة الشعر خبلؼ ، كأدلتهم كثَتة : قاؿ ابن قدامة

 حديث الباب .-أ
 ينصب ٟتساف ... ( . حديث عائشة : ) كاف النِب -ب

 و .متفق علي: ) إف من الشعر ٟتكمة (  كقاؿ -ج

 قافية من شعر أمية بن أَب الصلت . الشريد بن سويد مائة كقد استنشد النِب -د

 كٝتع قصيدة كعب .-ق

 ك٘تثل الصديق ابلشعر ، ك٘تثلت بو الصديقة ابنتو .-ك

 ليس أحد من كبار الصحابة إال كقد قاؿ الشعر أك ٘تثل بو أك ٝتعو فرضيو . :  قاؿ ابن عبد الرب
 : الكراىة . القوؿ الثاين

 ، كاٟتسن البصرم ، كمسركؽ .نقل ىذا عن بعض السلف ، كإبراىيم النخعي 
 و .متفق علي حان خَت لو من أف ٯتتلئ شعران (: ) ألف ٯتتلئ جوؼ أحدكم قي ٟتديث عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -أ

ف إبلػػػيس ١تػػػا أىػػػبط إُف األرض قػػػاؿ : رب ، اجعػػػل ِف مزمػػػاران . قػػػاؿ : قرآنػػػك الشػػػعر ( ركاه كٟتػػػديث أَب أمامػػػة مرفوعػػػان ) إ-ب
          الط رآف . 

 األكؿ .كالصحيح 
 ما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثاين ؟ 

 أما حديث : ) ألف ٯتتلئ جوؼ أحدكم ... ( :اٞتواب : 
 أف يرلب عليو الشعر حىت يشرلو عن القرآف كالعلم . -أ

 . يصده كبوب البخارم على اٟتديث : ما يكره أف يكوف الرالب على اإلنساف الشعر حىت
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 ان ( .يريو خَت لو من أف ٯتتلئ شعر  ٯتتلئ جوؼ أحدكم قيحان حىت ألف) و كأما قول -و هللا رٛت -اؿ ابن عبد ال ر كق
شػيء مػن الػذكر  أتكيلو كهللا أعلم ، أنو الذم قػد غلػب الشػعر عليػو ، فػامتؤل صػدره منػو دكف علػم سػواه ، كال فأحسن ما قيل يف 

ا٢تػذر كاللرػط، كالريبػة كقبػيح القػوؿ، كال يػذكر هللا   كػا١تكثر مػن  غػَته ، ٦تػن ٮتػوض بػو يف الباطػل، كيسػلك بػو مسػالك ال ٖتمػد لػو
بقو٢تمػا مػن  العلمػاء علػى معػٌت مػا قلػت منػو، ك٢تػذا قلنػا فيمػا ركم عػن ابػن سػَتين كالشػعِب كمػن قػاؿ كثػَتان، كىػذا كلػو ٦تػا اجتمػع

 التوفيق . العلماء: "الشعر كبلـ، فحسنو حسن، كقبيحة قبيح"، أنو قوؿ صحيح كاب
 أف ا١تراد بو التنفَت عن خاصة الشعر ، كىو ما كاف متضمنان ىجاءن كفحشان .-ب
 كأما حديث أَب أمامة فهو حديث ضعيف . -
  ىل إقرار النيب حجػة ؟ 

 إَيه على إنشاد الشعر يف ا١تسجد . فهو حجة ، فحساف استدؿ إبقرار النِب  نعم ، فما أقره النِب 
عػن إنكػار قػوؿ قيػل، أك فعػل فعػل بػُت يديػو، أك يف عصػره كعلػم بػو،  ة(: كىػو أف يسػكت النػِب )السنة التقريريػ كتقرير النِب 

 ر .كسكوتو ىذا يفيد جواز ىذا األم
 حجة : ك٦تا يدؿ على أف إقرار النِب 

 حديث الباب . -أ
؟ فقػاؿ: كػاف يهػل منػا عن أنس بن مالك ١تػا سػئل كىػو غػاد إُف عرفػة: كيػف كنػتم تصػنعوف يف ىػذا اليػـو مػع رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ب

 ا١تهل فبل ينكر عليو، كيك ر منا ا١تك ر فبل ينكر عليو ( ركاه البخارم .
يصػلي ابلنػاس ٔتػٌت إُف  أقبلت راكبان على ٛتػار أًتف كأّن يومئػذ قػد ّنىػزت االحػتبلـ ، كرسػوؿ هللا كعن ابن عباس . قاؿ ) -ج

  متفق عليو( ت يف الصف، فلم ينكر ذلك علي أحدزلت كأرسلت األًتف ترتع، كدخلغَت جدار، فمررت بُت يدم بعض الصف، فن

ب مػن رأل تػرؾ النكػَت مػن ا : اباالعتصاـ ابلسنة، فيقوؿ فيهػ كىا ىو البخارم يبُت ىذا األمر يف ترٚتة ابب من أبواب كتاب-د
رأيػػت جػػابر بػػن عبػػد هللا ٭تلػػف اب أف ابػػن :  ؿده عػػن دمحم بػػن ا١تنكػػدر أنػػو قػػاكركل بسػػن ،  ال مػػن غػػَت الرسػػوؿحجػػة،  النػػِب 

 . ينكره النِب  فلم : إٓف ٝتعت عمر ٭تلف على ذلك عند النِب  ؟ قاؿ الصياد الدجاؿ، قلت: ٖتلف اب
 عليػو برػَت إنكػار١تػا يفعػل ْتضػرتو أك يقػاؿ، كيطلػع  كقػد اتفقػوا علػى أف تقريػر النػِب و : ن حجر موضحا ىذه الًتٚتة بقولقاؿ اب

 ل .تب على اإلنكار فبل يقر على ابطألف العصمة تنفي عنو ما ٭تتمل يف حق غَته ٦تا يًت ،  داؿ على اٞتواز
 . أفػعػػاؿ الرسػوؿ  فائدة :

 بدليل . : ا٠تصوصية ال تثبت إال القاعدة األكىل
 .داؿ على أهنا خاصة ـو الدليل اليق أهنا تشريع ٞتميع األمة ، كليست خاصة بو ، حىت األصل يف أفعاؿ النِب 

  . األصل مشاركة أمتو لو يف األحكاـ إال ما خصو الدليلالقيم :  قاؿ ابن
 . السبلـ إنو خصوص لػو إال بػنص . انتهػى ( : ال ٭تل ألحد أف يقوؿ يف شيء فعلو عليو ْٗٔ/ُكقاؿ ابن حـز يف اإلحكاـ ) 

 من العبادات . لنِب ا على ما َف يداـك عليو مةال يشرع ا١تداك  القاعدة الثانية :
 .العبادات ال يشرع ا١تداكمة عليو من    يداـك عليو النِب  األصل يف العبادات ا١تنع ، فما َف

لطعػاـ   النوافػل ٚتاعػة ، كإ٪تػا فعػل ذلػك أحيػاّن كمػا يف حػديث أنػس بػن مالػك أف جدتػو مليكػة دعػت لكعدـ مداكمتو على فع  
 م ( ركاه البخارم كمسلم .فؤلصل لك قومواصنعتو لو ، فأكل منو مث قاؿ : )) 

تسػتحب فيػو  ( : كاإلٚتػاع علػى أف صػبلة النفػل أحيػاّنن ٦تػا ُٖكمػا يف ٥تتصػر الفتػاكل ا١تصػرية )  قػاؿ شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة
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كفعلهػا  كحػده ، فاٞتماعػة أفضػل إذا َف تتخػذ راتبػة ، اٞتماعة إذا َف يتخذ راتبة ككذا إذا كػاف ١تصػلحة مثػل أف ال ٭تسػن أف يصػلي
  انتهى . يف البيت أفضل إال ١تصلحة راجحة

 كأقره يعت ر حجة . ْتضرة النِب  ما فعل، ف حجة إقرار النِب  القاعدة الثالثة :
 .ال يؤخر البياف عن كقتو   ألف النِب 

ؿ : بػن ا١تنكػدر أنػو قػاده عػن دمحم كركل بسػن ،  ال مػن غػَت الرسػوؿحجة،  ب من رأل ترؾ النكَت من النِب قاؿ البخارم :  اب
: إٓف ٝتعػػت عمػػر ٭تلػػف علػػى ذلػػك عنػػد  ؟ قػػاؿ رأيػػت جػػابر بػػن عبػػد هللا ٭تلػػف اب أف ابػػن الصػػياد الػػدجاؿ، قلػػت: ٖتلػػف اب

 . ينكره النِب  فلم النِب 
 ة .لشيء صنع أمامو يعت ر حج  فهذا اٟتديث يدؿ على أف الصحابة كانوا يفهموف أبف إقرار النِب

 .  يكن اطلع عليو النِب يعت ر حجة كإف َف  : ما كقع يف زمن النِب رابعةالقاعدة ال
 م .أخرجو البخار كالقرآف ينزؿ .   عن جابر بن عبد هللا قاؿ : كنا نعزؿ

 ، فكأنػو يقػوؿ : فعلنػاه يف  ( : أراد بنػزكؿ القػرآف أعػم مػن ا١تتعبػد بتبلكتػو أك غػَته ٦تػا ييػوحى إُف ُِٔ/ٗالفػتح )  قاؿ اٟتافظ يف
 زمن التشريع كلو كاف حرامان َف نقر عليو ،

o  ... : لكن؛ قد يعًتضي ميعًتضه فيقوؿ: ىل عىًلمى بذلك رسوؿي هللا قاؿ الشيخ ابن عثيمُت أكى َف يعلٍم؟ 
: ال نػدرم. فػإف كػاف قػد عىلًػمى فا : إنَّػو َف يعلػٍم. كإمػا أٍف نقػوؿى : إنَّو عىلًػمى. كإمػا أٍف نقػوؿى ػنًَّة اٞتواب: إما أٍف نقوؿى السػتدالؿي هبػذه السُّ

ػػوازًه ، كأنػػو لػػيس كاضػػحه، كإف عىًلمنػػا أنَّػػو َف يعلػػم فإننػػا نقػػوؿ: إفَّ هللا قػػد عىلًػػمى، كإقػػراري هللًا للشػػيء يف زىمىػػًن نػػزكًؿ الػػوحي دليػػله علػػى جى
 ٔتنكرو؛ ألنو لو كاف منكران ألنكرىه هللاي، كإف كاف الرسوؿي َف يعلٍم بو، كدليل ذلك:

ػػٍم ًإٍذ يػيبػىيًٌتيػػػوفى مىػػا الى يػىٍرضىػػى ًمػػػنى اٍلقىػػٍوؿً )   تعػػاُفأكالن: قػػوؿ هللا ػػوى مىعىهي ػػافى اَّللَّي  يىٍسػػتىٍخفيوفى ًمػػػنى النَّػػاًس كىالى يىٍسػػتىٍخفيوفى ًمػػػنى اَّللًَّ كىىي  ٔتىػػػا كىكى
يط ا بػىيَّتػوا أمػران منكػران، فػدؿَّ ىػذا علػى أف األمػرى فأنكرى هللاي عليهم تبييتىهم للقوًؿ مػع أفَّ النػاسى ال يعلمػوف بػو؛ ألهنػم إ٪تػ ان (يػىٍعمىليوفى ٤تًي

 ا١تنكرى ال ٯتكن أف يىدىعىوي هللا، كإٍف كاف الناسي ال يعلموف بو.
 اثنيان: أف الصحابةى استدلُّوا على جواًز العىٍزًؿ أبهنم كانوا يىعزلوف كالقرآفي ينزؿ  . كىذا استدالؿه منهم إبقراًر هللا تعاُف.

ػػػوؿي اىَّللًه  كىعىٍنػػػوي قىػػػاؿى  -ِٔٓ ػػػا اىَّللهي عىلىٍيػػػكى ، فىػػػًإفه )  : قىػػػاؿى رىسي ٍسػػػًجًد فػىٍليػىقيػػػٍل : الى رىدهىى ػػػدي ضىػػػالهةن يف اىٍلمى ػػػالن يػىٍنشي ػػػعى رىجي مىػػػٍن ٝتًى
ا  ٍ تػينٍبى ٢ًتىذى  .رىكىاهي ميٍسًلم ه  (اىٍلمىسىاًجدى ملى

---------- 
 ( أم يسأؿ عنها كيرفع صوتو يبحث عنها . يػىٍنشيدي  )

 ( ىي الضائع من ا١تواشي . ضىالهةن  )
 ( دعاء بنقيض قصده . الى رىدهىىا اىَّللهي عىلىٍيكى  )
 ما حكم إنشاد الضالة يف ا١تسجد ؟ 

 حراـ .
 ىي للتحرٔف .هل اعن ذلك ، كالنهنى  ٟتديث الباب ، فالنِب  -أ

) الى كىجىٍدتى ؛ ًإ٪تَّىا بيًنيىٍت  : مىٍن دىعىا ًإُفى اٞتٍىمىًل اأٍلىٍٛتىًر ؟ فػىقىاؿى النَِّبُّ  أىفَّ رىجيبلن نىشىدى يف اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى )  بػيرىٍيدىةى  كٟتديث-ب
 و ( ركاه مسلم .اٍلمىسىاًجدي ًلمىا بيًنيىٍت لى 
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 كإذا رأيتم من ٕتارتك ، هللا إذا رأيتم من يبيع أك يبتاع يف ا١تسجد فقولوا : ال أربح )   هللا أف رسوؿ  أَب ىريرة كعن -ج
 يك ( ركاه الًتمذم .ينشد ضالة فقولوا : ال ردىا هللا عل

ا ، فػىهيوى عيقيوبىة لىوي عىلىى ٥تيىالىفى  قػىٍولو  قاؿ النوكم رٛتو هللا : اًمًعًو أىٍف تو كىًعٍصيىانو كىيػى ) الى كىجىٍدت ( كىأىمىرى أىٍف يػيقىاؿ ًمٍثل ىىذى بىًري ًلسى نػٍ
ا . أىٍك يػىقيوؿ: الى كىجىٍدت فىًإفَّ اٍلمىسىاًجد َفىٍ يػىقيوؿ  . : الى كىجىٍدت ًإ٪تَّىا بيًنيىٍت اٍلمىسىاًجد ًلمىا بيًنيىٍت لىوي . كىمىا قىالىوي رىسيوؿ اَّللَّ  تػينٍبى ٢ًتىذى

هللا تعاُف ا١تساجد أبهنا بيوت أذف هللا أف ترفع كيذكر فيها اٝتو كأف يسبح لو فيها  كقد ذكر:  كقد قاؿ ابن عبد ال ر رٛتو هللا 
 و .ابلردك كاآلصاؿ ، فلهذا بنيت ، فينبري أف تنزه عن كل ما َف تنب ل

 أمرّن أف ندعو عليو أبف ال ٬تد ضالتو عقوبة لو على صنيعو اـر ىذا . ألف النِب -د
 جد ؟قطة يف ا١تسلما حكم إنشاد ال 

 ) أف ا١تساجد َف تنبى ٢تذا ( . علل  ٭تـر إنشاد اللقطة أيضان ، ألف النِب 
 ما حكم تعليق أكراؽ إعالانت فيها نشد الضواؿ ؟ 

ا١تساجد َف تينب لنشد الضواؿ أك البيع كالشراء ، كإ٪تا بنيت لعبادة هللا كطاعتو ابلصبلة كالذكر  قاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا :
ككتابة كرقة كتعلق يف ا١تسجد فهذا إذا كاف يف اٞتدار ا٠تارجي فبل أبس أك على الباب ا٠تارجي فبل ، م ك٨تو ذلك كحلقات العل

 أبس ، أما من الداخل فبل ينبري ألف ىذا يشبو الكبلـ ، كألنو قد يشرل الناس ٔتراجعة الورقة كقراءهتا .

سجد معناه نشد الضواؿ ، كلكن إذا كتب على اٞتدار ا٠تارجي من ظهر فالذم يظهر لنا : أنو ال ٬توز ، ألف تعليق أكراؽ يف ا١ت
 ا١تسجد أك على الباب كتكوف خارج ا١تسجد فبل أبس هبذا .   ) فتاكل نور على الدرب ( .

  ما حكم كضع بعض اإلعالانت يف ا١تسجد ؟ كاإلعالف عن ٛتلة للحج أك للعمرة ، أك اإلعالف عن كجود ٤تاضرات
 أك دركس علم ؟

عن طاعة فبل أبس بو ؛ ألف الطاعة ٦تا يقرب إُف هللا ، كا١تساجد بنيت لطاعة هللا  أما ما كاف إعبلّنن  اؿ الشيخ ابن عثيمُت :ق
 -كأما ما كاف ألمور الدنيا ، فإنو ال ٬توز ، كلكن يعلن عنو على جدار ا١تسجد من ا٠تارج . فاٟتمبلت  ، سبحانو كتعاُف
  نرل أف نعلن عنها يف الداخل . أمر دنيوم ، فبل -ٛتبلت اٟتج 

  .خَته ٤تض ، فبل أبس أف يعلن عنها يف داخل ا١تسجد ؛ ألهنا خَت -كدكرات العلم   -كحلق الذكر 

 ما حكم أف ينشد الضالة عند ابب ا١تسجد ؟ 
 ظاىر اٟتديث أنو لو خرج عند ابب ا١تسجد فنشدىا فإنو ال ٭تـر ، ألنو ليس من ا١تسجد .

 ( يقولو جهران أك سران ؟ ىل ىذا الدعاء ) ال ردىا عليك 
 ظاىر اٟتديث أنو يقوؿ ىذا الدعاء جهران .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . بياف كظيفة ا١تسجد ، كأهنا للذكر كقراءة القرآف كالصبلة 

o . ىذا اٟتكم عامان سواء كاف حيواّنن أك متاعان أك نقدان 
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 ّْٖ 

ػػػوؿى  -ِٕٓ ٍسػػػًجًد ، فػىقيوليػػػوا : الى )  اىَّللًه  كىعىٍنػػػوي : أىفه رىسي تىػػػاعي يف اىٍلمى رىكىاهي  (أىٍربىػػػحى اىَّللهي ًٕتىارىتىػػػكى  ًإذىا رىأىيٍػػػػتيٍم مىػػػٍن يىًبيػػػعي ، أىٍك يػىبػٍ
ًٍمًذمُّ كىحىسهنىوي .   النهسىاًئيُّ ، كىاىلًتًٌ

---------- 
 ما حكم البيع كالشراء يف ا١تسجد ؟ 

 كالشراء يف ا١تسجد : على ثبلثة أقواؿ :اختلف العلماء يف حكم البيع 
 : أنو مكركه . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
 ٟتديث الباب .-أ

 .ركاه الًتمذم  عن البيع كالشراء يف ا١تسجد ( كٟتديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ : ) هنى رسوؿ هللا -ب

بطبلنػو ، إذ ال ٬تػوز أتخػَت البيػاف عػن  ة البيػع ، كلػو كػاف ٤ترمػان لبػُت النػِب كجو الداللة : أف ىػذا الػدعاء عليػو يػدؿ علػى كراىػ
 كقت اٟتاجة .

 : أنو حراـ . القوؿ الثاين
 كىو قوؿ لبعض اٟتنابلة كرجحو الشيخ ابن عثيمُت .

 لقولو : ) ال أربح هللا ٕتارتك ( .
 بح ، كىذا عقوبة ٢تم .دعا على البائع كا١تشًتم يف ا١تسجد بعدـ الر  قالوا : إف النِب  

 : اٞتواز . القوؿ الثالث
 .) كىأىحىلَّ اَّللَّي اٍلبػىٍيعى ( لقولو تعاُف : 

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 ماذا يقاؿ ١تن ابع كاشًتل اب١تسجد ؟ 

 أنو يدعى على من يبيع أك يشًتم يف ا١تسجد بقوؿ : ال أربح هللا ٕتارتك ، كيقو٢تا جهران .

 أربح هللا ٕتارتك ؟ما اٟتكمة من قوؿ : ال  
 معاملة لو بنقيض قصده ، ألنو إ٪تا ابع كاشًتل يف ا١تسجد لقصد الربح .

 شاص يف ا١تسجد اتصل بو شاص آخر عن طريق ا٢تاتف يطلب شراء سلعة ، فهل ٬توز لو أف يبيع لو ؟ 
 قاؿ : من يبيع أك يبتاع . ال ٬توز ، ألف النِب 

 ما حكم عقد اإلجارة يف ا١تسجد ؟ 
 ٬توز ، ألف اإلجارة بيع .ال 
 ما حكم فعل األشياء غَت البيع كا٢تبة كالنكاح كاإلبراء من الدين كالقرض ؟ 

 جائزة يف ا١تسجد .
 لعدـ دخو٢تا يف البيع كالشراء . ] قالو الشيخ ابن عثمُت [ .

 
 



 ّْٗ 

ًكػػيًم بٍػػًن ًحػػزىاـو قىػػاؿى : قىػػاؿى رىسيػػوؿي اىَّللًه  -ِٖٓ ـي اى )  كىعىػػٍن حى ػػا الى تػيقىػػا ػػاًجًد ، كىالى ييٍسػػتػىقىادي ًفيهى رىكىاهي أىٍٛتىػػدي ،  (ٍٟتيػػديكدي يف اىٍلمىسى
 .كىأىبيو دىاكيدى ًبسىنىدو ضىًعيف و 

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث كما قاؿ ا١تصنف فيو ضعف ، ألف فيو انقطاعان ، كفيو راكَين متكلم فيو .

 ناده ال أبس بو . كلعلو لشواىده فإف لو شواىد . لكن اٟتافظ ابن حجر يف التلخيص قاؿ : إس
 ما معٌت ) اٟتدكد ( ) كالقود ( ؟ 

 اٟتدكد : عقوبة مقدرة شرعان يف معصية للتكفَت عن صاحبها كمنع غَته منها ، كالزّن ، كالسرقة ، كالقذؼ ، كحد قطاع الطريق .
 كالقىوىد : ىو القصاص ، كقتل القاتل بدؿ القتيل .

 اٟتدكد يف ا١تساجد ؟ ما حكم إقامة 
 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ ؟ 

 : ا١تنع . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 ٟتديث الباب .-أ
 ركاه الًتمذم  ػػػػػػد كال يقتل كالد بولده (: ) ال تقاـ اٟتدكد يف ا١تساج كلشواىده ، كحديث ابن عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ب

كىو يف ا١تسػجد ، فنػادل فقػاؿ : َي رسػوؿ هللا ، إٓف زنيػت ... اذىبػوا بػو  يرة قاؿ : ) أتى رجل رسوؿ هللا كٟتديث أَب ىر -ج
 إبخراج من كجب عليو اٟتد من ا١تسجد ألجل إقامة اٟتد . فأمر النِب و ، متفق عليفارٚتوه ( 

 : ) إف ا١تساجد َف تنبى ٢تذا ( . كٯتكن أف يستدؿ بقولو -د

 اٟتدكد يف ا١تسجد ال يؤمن تلويث ا١تسجد .كألف إقامة -ق

 : ٬توز التأديب يف ا١تسجد ٓتمسة أسواط أك ٨توىا .القوؿ الثاين 
 كىذا مذىب مالك كأَب ثور .

 كٯتكن أف يستدؿ أبف ىذا الضرب ا٠تفيف يؤمن معو تضرر ا١تسجد .
 الصحيح . كالقوؿ األكؿ ىو

  بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟اذكر 
o ة اٟتدكد ، كال فرؽ على الشريف أك الضعيف .كجوب إقام 

o . ثبوت القود ، كىو كاجب لكن لو شركط ، كيسقط إذا عفا صاحب اٟتق 
 
 
 
 
 



 َّٓ 

هىا رىًضيى -كىعىٍن عىاًئشىةى  -ٗ ػةن يف اى  أيًصيبى سىٍعده يػىٍوـى اى٠ٍتىٍندىًؽ ، فىضىرىبى عىلىٍيًو رىسيوؿي اىَّللًه ) قىالىٍت :  -اىَّللهي عىنػٍ ًد ، ٍلمىٍسػجً خىٍيمى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (لًيػىعيودىهي ًمٍن قىرًيبو 
---------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
ػًل فىضىػرى ) عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت  ًو رىسيػوؿي اَّللًَّ بى عىلىٍيػأيًصيبى سىٍعده يػىٍوـى ا٠تٍىٍندىًؽ رىمىاهي رىجيله ًمٍن قػيرىٍيشو يػيقىػاؿي لىػوي ابٍػني اٍلعىرًقىػًة . رىمىػاهي ىًف األىٍكحى

  ػةه ًمػٍن بىػًٌت ًغفىػارو  -فػىلىٍم يػىريٍعهيٍم ، خىٍيمىةن ىًف اٍلمىٍسًجًد يػىعيوديهي ًمٍن قىرًيبو ـي يىًسػيلي ًإلىػٍيًهٍم فػىقىػاليوا َيى  -كىىًف اٍلمىٍسًجًد مىعىػوي خىٍيمى ًإالَّ كىالػدَّ
ٍتًينىا ًمٍن ًقبىلً  ا الًَّذل أيى  ا ( متفق عليو .كيٍم فىًإذىا سىٍعده جيٍرحيوي يىًرذُّ دىمان فىمىاتى ًمنػٍهى أىٍىلى ا٠تٍىٍيمىًة مىا ىىذى

 ( عرؽ يف اليد أك الذراع . أكحلو( ىو ابن معاذ صحاَب جليل . )  ) سعد

 ما حكم كضع خيمة يف ا١تسجد ؟ 
 ٬توز .

 ٟتديث الباب .-أ
فكانت معهم ، ... قالت عائشة : فكاف ٢تا خباء  ف كليدة كانت سوداء ٟتي من العرب فأعتقوىاكٟتديث عائشة اآليت  ) أ-ب

 يف ا١تسجد ( . 

 شركطان ؟ ىل يشًتط لذلك 
 ، يشًتط عدة شركط :نعم 

 أف يكوف الذم تضرب لو ا٠تيمة أىبلن لذلك ، لكونو سيدان أك شريفان يف قومو . أكالن :

 أال يتأذل ا١تسجد أك أىلو هبا . اثنيان :

 أف يكوف لررض صحيح . اثلثان :

 اذكر بعض فضائل سعد بن معاذ ؟ 
 .متفق عليو لؤلنصار ) قوموا إُف سيدكم (  قاؿ -أ

) أتعجبػوف مػن ىػذا ، ١تناديػل سػعد بػن معػاذ يف  عػل الصػحابة يعجبػوف مػن لينػو فقػاؿ ١تػا أىػدم لػو ثػوب حريػر فج كقاؿ -ب
 اٞتنة أحسن من ىذا ( .

 عليو . عرش الرٛتن ١توت سعد بن معاذ ( متفق ) اىتز  كقاؿ -ج

قػاؿ : إف ا١تبلئكػة  ف ) ١تا ٛتلت جنػازة سػعد بػن معػاذ قػاؿ ا١تنػافقوف : مػا أخػف جنازتػو ، فبلػغ ذلػك النػِب  كعن أنس قاؿ -د
 .ركاه الًتمذم  كانت ٖتملو ( 

  ما معٌت قولو اىتز عرش الرٛتن ١توت سعد ( ؟ ( 
 : ا١تراد اىتزاز ٛتلة العرش . قيل

 ركاه اٟتاكم : من ىػذا ا١تيت الذم فتحت لو أبواب السماء إذ استبشر بو أىلها ( .  كيؤيده حديث : ) إف ج ريل قاؿ
 : ىي عبلمة نصبها هللا ١توت من ٯتوت من أكليائو ليشعر مبلئكتو بفضلو . كقيل
 : ا١تراد ابىتزاز العرش استبشاره كسركره بقدـك ركحو . كقيل
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  ا١تريض يف ا١تسجد .جواز ٘تريض 



 ُّٓ 

o . فيو تقدير أىل الفضل كالسابقة يف اإلسبلـ كتنزيلهم مناز٢تم من الشفقة كالعناية كالتكرمة 
o . استحباب تكرار عيادة ا١تريض 
o . جواز النـو يف ا١تسجد 

هىا قىالىٍت  -َِٔ  اىٟتٍىًديثى . ميتػهفىقه عىلىٍيًو . ..( بيوفى يف اىٍلمىٍسًجًد .ًة يػىٍلعى يىٍستػيريين ، كىأىانى أىٍنظيري ًإىلى اىٟتٍىبىشى  رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه )كىعىنػٍ
---------- 

 ( جيل من الناس من السود يف إفريقيا ) أثيوبيا ( . ٟتٍىبىشىةً ا ) 
 أم ْتراهبم ، كما جاء يف ركاية ، ككاف ذلك يـو عيد . ( بيوفى يػىٍلعى  )

 ما حكم اللعب ابٟتراب ك٨توىا يف ا١تسجد ؟ 
 ٬توز ، ألف فيو مصلحة للمسلمُت .

 كيدؿ للجواز :
 حديث الباب ) يلعبوف يف ا١تسجد ( . -أ

ْتػراهبم إذ دخػل عمػر فػأىول إُف اٟتصػباء فحصػبهم هبػا ،  ) بينما اٟتبشة يلعبػوف عنػد رسػوؿ هللا  كٟتديث أَب ىريرة قاؿ -ب
 و .متفق علي: دعهم َي عمر (  فقاؿ رسوؿ هللا 

 إُف أف ذلك منسوخ ، لكن ىذا ضعيف .ذىب بعض العلماء 
 ما رأيك بقوؿ بعض العلماء : إهنم كانوا يلعبوف خارج ا١تسجد ؟ 

قاؿ بعض العلماء أهنم كانوا يلعبوف خارج ا١تسجد ، كىذا خبلؼ اٟتديث ، فإف اٟتديث نػص يف أهنػم يف ا١تسػجد ، كأيضػان عمػر 
 أنكر عليهم لعبهم يف ا١تسجد .

  الرجل ؟ما حكم نظر ا١ترأة إىل 
 تنقسم إُف قسمُت :كىذه ا١تسألة 
 ] قالو النوكم [ . : إذا كاف بشهوة فهو حراـ ابالتفاؽ . القسم األكؿ

 إذا كاف برَت شهوة ، فاختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : القسم الثاين :
 . الرجل نظر ا١ترأة أنو ٭تـر على ا١ترأة نظر الرجل كما ٭تـر على القوؿ األكؿ :

 ة .عند ا١تالكي ل، كرأ ، كاٟتنابلة يف ركاية اثلثة كىو مذىب الشافعية يف الصحيح عندىم 
 كىذا القوؿ ىو الذل عليو أكثر الصحابة كٚتهور العلماء .

 .ليها٭تـر عليو النظر إ : الصحيح الذم عليو ٚتهور العلماء كأكثر الصحابة أنو ٭تـر على ا١ترأة النظر إُف األجنِب كماقاؿ النوكم
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كقد ذىب كثَت مػن العلمػاء إُف أنػو ال ٬تػوز للمػرأة أف تنظػر إُف األجانػب مػن الرجػاؿ بشػهوة كال  

 برَت شهوة أصبلن .
 الرجاؿ األجانب بشهوة كال برَت شهوة أصبلن . كقاؿ ابن كثَت : ذىب كثَت من العلماء إُف أنو ال ٬توز للمرأة النظر إُف 
 قاؿ تعاُف ) كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍرضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كى٭تىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ ( . -أ

كظػػاىر اآليػػة أف ا١تنػػع يشػػمل النظػػر بشػػهوة أك برػػَت شػػهوة، كاألصػػل ىف النصػػوص العامػػة أف تبقػػى علػػى عمومهػػا، فػػبل ٗتصَّػػصي إال 
 ، كَف يوجد كاحد من ىذه الثبلثة ابلنسبة لعمـو اآلية . بدليل شرعى، إما نصّّ ، أك إٚتاعه ، أك قياس صحيح
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ػػػئل رسػػػوؿ هللا  -ب ػػػٍت لىػػػكى األىًخػػػَتىة ( ركاه أٛتػػػد،  كسي عػػػن نظػػػر الفجػػػأة فقػػػاؿ ) الى تػيٍتبًػػػػٍع النَّظىػػػرى النَّظىػػػػرى فىػػػًإفَّ األيكُفى لىػػػكى كىلىٍيسى
 كصححو األلباْف .

 التخصيص. كالنساء كالرجاؿ ىف أحكاـ الشرع سواء ما َف أيتً  
 كاآلية كاٟتديث صر٭تاف ىف ا١تنع من النظر إال لضركرة أك نظرة الفجأة، كىذا ليس خاص ابلرجاؿ .

 ٍيػًو ، كىذىلًػكى دىخىػلى عىلى  حىػىتَّ  أيٌـً مىٍكتيػوـو  ابٍػني  كىمىٍيميونىةى، فىأىقٍػبىلى   قىالىٍت ) كيٍنتي ًعٍندى النَِّبًٌ  أيٌـً سىلىمىةى  عن نبهاف موُف أيٌـً سىلىمىةى عىنٍ  -ج
ػػوؿي اَّللَّ  ػػاًب. فػىقىػػاؿى رىسي ػػوؿى اَّللًَّ  بػىٍعػػدى أىٍف أيًمػػرى اًبٟتًٍجى :  أىلىػػٍيسى  : اٍحتىًجبىػػا ًمٍنػػوي. فػىقيٍلنىػػا : َيى رىسي ػػى الى يػيٍبًصػػريّنى كىالى يػىٍعرًفػينىػػا ؟ فػىقىػػاؿى أىٍعمى

 كأبو داكد كالًتمذل كالنسائى كابن حباف.تػيٍبًصرىانًو ؟ ( ركاه أٛتد  أىفػىعىٍميىاكىاًف أىنٍػتيمىا؛ أىلىٍستيمىا
ػا  قاٍؿ النوكم : الصًَّحيح الًَّذم عىلىٍيًو ٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء كىأىٍكثىر الصَّحىابىة أىنَّوي ٭تىٍرـي عىلىى اٍلمىٍرأىة النَّظىر هى ًإُفى اأٍلىٍجنىِبٌ كىمىا ٭تىٍرـي عىلىٍيًو النَّظىر ًإلىيػٍ

نىة لًقىٍولًًو تػىعىاُفى ) قيٍل لً  ميٍشتػىرىكىة كىكىمىا ٮتىىاؼ ٍلميٍؤًمًنُتى يػىريضُّوا ًمٍن أىٍبصىارىٍم ... ( ) كى قيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍرضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارىنَّ ( كىأًلىفَّ اٍلًفتػٍ
ػاف مىػٍوُفى أي  هى ػًديث نػىبػٍ ػا كىانىػٍت ًىػيى كىمىٍيميونىػة ًعٍنػد ااًلٍفًتتىاف هًبىػا ٗتىىػاؼ ااًلٍفًتتىػاف بًػًو ، كىيىػديٌؿ عىلىٍيػًو ًمػٍن السُّػنَّة حى ػلىمىة أىنػَّهى ػلىمىة عىػٍن أيـٌ سى ـٌ سى

ػػى الى يػيٍبًصػػر فػىقىػػاؿى النَّػػِبٌ  فىػػدىخىلى اًبٍػػن أيـٌ مىٍكتيػػـو فػىقىػػاؿى النَّػػِبٌ  النَّػػِبٌ  ػػا  : ًاٍحتىًجبىػػا ًمٍنػػوي ، فػىقىالىتىػػا : ًإنَّػػوي أىٍعمى : أىفػىعىٍميىػػاكىاًف أىنٍػتيمى
ػدً فػىلىٍيسى تػي  ًٍمػًذٌم ىيػوى حى ًٍمػًذٌم كىغىٍَت٫تىػا قىػاؿى الًتًٌ ػًديث حىسىػن رىكىاهي أىبيػو دىاكيدى كىالًتًٌ ا اٟتٍىػًديث حى يث حىسىػن كىالى يػيٍلتػىفىػت ًإُفى ٍبًصرىانًًو ؟ ( كىىىذى

 قىدىح ًمٍن قىدىح ًفيًو ًبرىٍَتً حيجَّة ميٍعتىمىدىة .  ) نوكم ( .
 حديث ٥تتلف ىف صحتو. كقاؿ ابن حجر ىف الفتح ىف موضع : ىو

كقاؿ ىف موضع آخر : كىو حديث أخرجو أصحاب السنن من ركاية الزىرل عن نبهاف موُف أـ سلمة عنها كإسناده قػول؛ كأكثػر 
ما عيلػل بػو انفػراد الزىػرل ابلركايػة عػن نبهػاف كليسػت بعلػة قادحػة، فػإف مػن يعرفػو الزىػرل كيصػفو أبنػو مكاتػب أـ سػلمة كَف ٬ترحػو 

 ركايتو.أحد ال ترد 
 كقاؿ ىف تلخيص اٟتبَت: كليس يف إسناده سول نبهاف موُف أـ سلمة شيخ الزىرم، كقد كيثق.

 مع العلم أبف اإلماـ ابن حجر يرجح جواز النظر.
 كقاؿ العيٌت: كىو حديث صحَّحو األئمة إبسناد قول. 

 ك٦تَّن صحَّحو : الًتكماْف يف اٞتوىر النقى، كالشوكاْف يف نيل األكطار. 
 اؿ الشيخ عبد هللا بن عبد الرٛتن السعد: إسناده صاٌف.ق

عن عائشة ) أهنا احتجبت من أعمى فقيل ٢تا إنػو ال ينظػر إليػًك قالػت: لكػٌت أنظػر إليػو ( ركاه ابػن سػعد ىف الطبقػات، كقد ثبت 
 اٟتبَت. كصحَّحو ابن عبد ال ر، كقد أخرجو اإلماـ مالك يف إحدل موطآتو كما عزاه اٟتافظ إليو ىف التلخيص

أف النساء أحد نوعى اآلدميُت فحـر عليهن النظر إُف النوع اآلخر قياسػان علػى الرجػاؿ ك٭تققػو أف ا١تعػٌت اػـر للنظػر ىػو خػوؼ -د
 إليها الفتنة أكثر من الرجل. الفتنة كىذا ىف ا١ترأة أبلغ فإهنا أشد شهوة كأقل عقبل فتسارع

 ما عدا ما بُت سرتو كركبتو كأما بشهوة فحراـ .: أنو ٬توز النظر برَت شهوة في القوؿ الثاين
كبػػو قػػاؿ ٚتهػػور اٟتنفيػػة كركايػػة عػػن الشػػافعى كأٛتػػد ، كلكػػنهم جعلػػوا جػػواز النظػػر إُف الرجػػاؿ مشػػركط ٔتػػا َف يكػػن بشػػهوة مػػع أمػػن 

 الفتنة.
 كاستدلوا ْتديث الباب . -أ

 كاٞتواب عن ىذا اٟتديث :
 بوف ابٟتراب إ٪تا ىم صبياف كليسوا رجاالن.ثبت ىف بعض طرؽ اٟتديث أف الذين كانوا يلع
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ـى رىسيػوؿي اَّللًَّ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فىػًإذىا حىبىًشػيَّةه تػىػزٍ  فعن عائشة ) كىافى رىسيوؿي هللا  ، فػىقىػا يىافو يىافي حىٍو٢تىىػا، جىاًلسػان فىسىًمٍعنىا لىرىطػان كىصىٍوتى ًصبػٍ ػبػٍ ًفني كىالصًٌ
: "َيى عىاًئشىةي تع  اُف فىاٍنظيرًل ...(  اٟتديث ، ركاه الًتمذل كغَته كصححو األلباْف ىف غَت ما موضع. فلييتدبَّر.فػىقىاؿى

 الوسيط. كالصَِّبُّ: الصرَت دكف الربلـ،كقيل الصَِّبَّ: من حُت يولد إُف أف يشب، انظر ا١تعجم
، كأمػا نظػر ا١تػرأة إُف كجػو الرجػل األجنػِب فػإف   نظر النسػاء إُف لعػب الرجػاؿ مػن غػَت نظػر إُف نفػس البػدف قاؿ النوكل: كفيو جواز

 كاف بشهوة فحراـ ابالتفاؽ، كإف كاف برَت شهوة كال ٥تافة فتنة ففي جوازه كجهاف ألصحابنا : أصحهما ٖترٯتو.
 البػػدف كقػاؿ رٛتػو هللا: لػيس فيػو أهنػا نظػػرت إُف كجػوىهم كأبػداهنم، كإ٪تػا نظػرت لعػبهم كحػػراهبم، كال يلػـز مػن ذلػك تعمػد النظػر إُف

 كإف كقع النظر ببل قصد صرفتو يف اٟتاؿ .
 متفق عليو ( كقاؿ: إنو رجل أعمى تضعُت ثيابك عنده أمرىا أف تعتد ىف بيت ابن أـ مكتـو أنو حديث فاطمة بنت قيس )-ب

ا اٟتٍىًديث أىفَّ الصَّحىابىة رىًضيى اَّللَّ عىنػٍهيٍم كىانيوا يػىزي  ًحهىا فػىرىأىل قاؿ اإلماـ النوكم : كىمىٍعٌتى ىىذى كريكفى أيـٌ شىرًيك كىييٍكًثريكفى التػَّرىدُّد ًإلىيػٍهىا ًلصىبلى
اد ًعٍندىىا حىرىجنا ، ًمٍن حىٍيثي ًإنَّوي يػىٍلزىمهىا التَّحىفُّز ًمٍن نىظىرىٍم ًإلىيػٍهىا  النَِّبٌ  ػٍيء أىفَّ عىلىى فىاًطمىة ًمٍن ااًلٍعًتدى كىنىظىرىىا ًإلىٍيًهٍم كىاٍنًكشىاؼ شى

اًد ًعٍنػدًمنػٍ  ػػا اًباًلٍعتًػػدى ػقَّة ظىػػاًىرىة ، فىأىمىرىىى ػػو٢تٍم كىتػىػػرىدُّدىٍم مىشى ثٍػػػرىة ديخي ا مىػعى كى ػػذى ػا ، كىيف الػػتَّحىفُّظ ًمػػٍن ىى اًبٍػػن أيـٌ مىٍكتيػػـو أًلىنَّػػوي الى يػيٍبًصػػرىىا كىالى  هى
 يػىتػىرىدَّد ًإُفى بػىٍيتو مىٍن يػىتػىرىدَّد ًإُفى بػىٍيت أيـٌ شىرًيك .

ػا أتىٍمىػن ًعٍنػده ًمػٍن هللا : كىأىمَّا حىًديث فىاًطمىة بًٍنت قػىٍيس مىعى اًٍبن أيـٌ مىٍكتيـو ، فػىلىٍيسى ًفيًو ًإٍذف ٢تىىا يف النَّظىػر ًإلىٍيػًو بىػٍل مث قاؿ رٛتو  ًفيػًو أىنػَّهى
ًؼ ميٍكثهىا يف بػىٍيت أيـٌ شىرًيك .نىظىر غىٍَتىىا كىًىيى مىٍأميورىة ًبرىضًٌ بىصىرىىا فػىييٍمًكنهىا ااًلٍحًتىاز عىٍن النَّظىر ًببلى   مىشىقَّة ًٓتًبلى

 كقاؿ الشوكآف : إنو ٯتكن ذلك مع غض البصر منها كال مبلزمة بُت اإلجتماع ىف البيت كالنظر .
 فتول :

o  التلفػاز قاؿ العبلمة األلباْف إجابة على سؤاؿ كيجو إليو يقوؿ صاحبو : ما الرد علػى مػن يػدعى إابحػة نظػر الرجػل إُف ا١تػرأة ىف
 أك اجمللة مستدالن أبف عائشة كانت تنظر إُف رجاؿ اٟتبشة كىم يلعبوف ؟

ظػر إُف اللعػب ، كلػيس إُف إُف النألهنػا منصػرفة فقاؿ رٛتو هللا : نظر السيدة عائشة اهنع هللا يضر إُف اٟتبشة فأمره مسموح بو ٢تػا كلرَتىػا ، 
. إليها أف ٖتلق ببصرىا إُف الرجل  ابؿ ا١ترأة عندئذو ما قد يوسوس الشيطاف، كأف تنظر ا١ترأة إُف معركة قتاؿ ال ٮتطر ىفاألشخاص

 فهنا ٝتح ابلنظر ألف الفتنة مأمونة .
ػٍؤًمًنُتى يػىريضُّػوا ًمػٍن أىٍبصىػارًًىٍم كى٭تىٍفىظيػوا فػيػ ريكجىهيٍم" ، كقولػو كحينئذو ال يصطدـ ىذا اٟتػديث مػع الػنص القػرآٓف ىف قولػو تعػاُف : "قيػل لًٌٍلمي

 كىقيل لًٌٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍرضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كى٭تىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ" . ُف :"تعا
فالنظر ىنا إُف القصد ، فإذا كاف النظر بقصد شيء فهو ا١تقصود ىف اآليػة، أمػا إف كػاف النظػر بقصػد حسػن فػبل يػدخل ىف النهػي 

"َي علػػى ال تتبػػع النظػػرة النظػػرة ، فػػإف النظػػرة األكِف لػػك ، كالثانيػػة :  لعلػػى بػػن أىب طالػػب  ىف اآليتػػُت السػػابقتُت ، كقػػد قػػاؿ 
 عليك" أم إف من أعاد النظر لشخص ا١ترأة لذاهتا فذلك من الشيطاف .

عن أبيها ، كقػد أدركتػو فريضػة اٟتػج ، كىػو شػيخ كبػَت ال  كجاء ىف حديث ا٠تثعمية ىف صحيح البخارم ١تا كقفت تسأؿ النِب 
الفضػل بػن العبػاس ، فكػاف ينظػر إليهػا  قالت : أفأحج عنو ؟ قاؿ ٢تا : "حجي عنو" ، ككاف رديػف النػِب  يثبت على الرىٍحل ،

 يصرؼ بصر الفضل إُف اٞتانب اآلخر ، كي ال يدخل الشيطاف بينهما . كتنظر إليو ، فكاف الرسوؿ 
رر النظر إُف ا١ترأة ؛ إال ىف حالػة كاحػدة كىػي حالػة لذلك ال ٬توز للمرأة أف تكرر النظر إُف الرجل ، كما أنو ال ٬توز للرجل أف يك

 ".ُٓٓ،ُٔٓا٠تطبة . نقبلن من كتاب "فتاكل ا١ترأة ا١تسلمة ص 
 ما حكم نظر ا١ترأة للرجاؿ بدكف شهوة ؟كقد سيئل فضيلة الشيخ أبو إسحاؽ اٟتويٍت : 
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فلتعطى ظهرىا للصورة كلتسػتفيد ، أمػا النظػر العػاـ  فأجاب : أما نظر ا١ترأة للرجاؿ فمحـر ابلنص فإذا كاف ال بد أف تستفيد ا١ترأة
الذم ال ٮتتص لرجل معُت فهذا جائز ٟتديث عائشػة ىف الصػحيحُت أهنػا كانػت تنظػر إُف اٟتبشػة كىػم يلعبػوف ىف ا١تسػجد ، كأمػا 

 غَت ذلك فبل ٬توز بثبوت النص بذلك كما ىف سورة النور

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o إُف اللهو ا١تباح . جواز النظر 

o  حسن خلق النِب . مع أىلو ككـر معاشرتو 

o . فضل عائشة كعظيم ٤تلها عنده 

هىا :  -ُِٔ . ميتهًفقه عىلىيٍ  (. .، فػىتىحىدهثي ًعٍنًدم .، فىكىانىٍت َتىٍتًيًٍت ٢تىىا ًخبىاءه يف اىٍلمىٍسًجدً  أىفه كىلًيدىةن سىٍودىاءى كىافى  )كىعىنػٍ  .واىٟتٍىًديثى
---------- 

 اٟتديث لو قصة اذكرىا ؟ 
ػاحه أىٍٛتىػري ًمػٍن أىفَّ كىلًيدىةن كىانىٍت سىٍودىاءى ًٟتىىٌو ًمنى اٍلعىرىًب ، فىأىٍعتػىقيوىىا ، فىكىانىٍت مىعىهيٍم قىالىٍت فىخىرىجىٍت صىًبيَّةه ٢تىيػ) عىٍن عىاًئشىةى  ػا ًكشى هى ٍم عىلىيػٍ

ػػ هى ػػييورو قىالىػػٍت فػىوىضىػػعىٍتوي أىٍك كىقىػػعى ًمنػٍ ػػديكهي قىالىػػسي ػػوهي فػىلىػػٍم ٬تًى مػػان فىخىطىفىٍتػػوي قىالىػػٍت فىاٍلتىمىسي ًسػػبػىٍتوي ٟتٍى ةه كىٍىػػوى ميٍلقنػػى ، فىحى ػػدىَيَّ ػػرٍَّت بًػػًو حي ٍت ا ، فىمى
ػػٍم  ػػةه مىعىهي ػػا قىالىػػٍت كىاَّللًَّ ًإْفًٌ لىقىائًمى ػػوا قػيبػيلىهى ػػىتَّ فػىتَّشي ػػوفى حى ػػنػىهيٍم ، فىػػاتػَّهىميوًْف بًػػًو قىالىػػٍت فىطىًفقيػػوا يػيفىتًٌشي ةي فىأىٍلقىٍتػػوي قىالىػػٍت فػىوىقىػػعى بػىيػٍ ًإٍذ مىػػرًَّت اٟتٍيػػدىَيَّ

ا الًَّذل اتػَّهىٍمتيميوًْف ًبًو  ػاءىٍت ًإُفى رىسيػوًؿ اَّللًَّ  -زىعىٍمتيٍم  -قىالىٍت فػىقيٍلتي ىىذى فىأىٍسػلىمىٍت . قىالىػٍت  كىأىّنى ًمٍنوي بىرًيئىةه ، كىىيوى ذىا ىيوى قىالىػٍت فىجى
ٍتًيًٌت فػىتىحىدَّثي ًعٍنػًدل قىالىػٍت فىػبلى ٕتىٍلًػسي ًعٍنػدً عىاًئشىةي فى  ل ٣تىًٍلسػان ًإالَّ قىالىػٍت كىيػىػٍوـى كىافى ٢تىىا ًخبىاءه ىًف اٍلمىٍسًجًد أىٍك ًحٍفشه قىالىٍت فىكىانىٍت أتى

ًة اٍلكيٍفػًر أى٧ٍتىػاًْف قىالىػٍت عى  ا اٍلًوشىاًح ًمٍن أىعىاًجيًب رىبًٌنىا أىالى ًإنَّػوي ًمػٍن بػىٍلػدى ػذى ػٍأنيًك الى تػىٍقعيػًدينى مىعًػى مىٍقعىػدان ًإالَّ قػيٍلػًت ىى ػةي فػىقيٍلػتي ٢تىىػا مىػا شى اًئشى
ا اٟتٍىًدي ثػىٍتًٌت هًبىذى  ث ( ركاه البخارم .قىالىٍت فىحىدَّ

 ا٠تيمة . ( خباء)  أم أمة . ( كليدة) 
 ما حكم النـو يف ا١تسجد ؟ 
 اختلف العلماء يف حكم ىذه ا١تسألة : 

 : جواز النـو يف ا١تسجد . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٞتمهور . كاستدلوا : 

 ْتديث الباب .-أ
فكػػانوا يف الصػػفة ( كقػػاؿ عبػػد الػػرٛتن بػػن أَب بكػػر : كػػاف  قػػاؿ : ) قػػدـ رىػػط مػػن عكػػل علػػى النػػِب  كٟتػػديث  أنػػس -ب

 ركاه البخارم أصحاب الصفة الفقراء . 

 ركاه البخارم ( .  ال أىل لو يف مسجد النِب كعن ابن عمر : ) أنو كاف يناـ كىو شاب أعزب -ج

بيػػت فاطمػػة فلػػم ٬تػػد عليػػان يف البيػػت ، فقػػاؿ : أيػػن ابػػن عمػػك ؟ ....  كٟتػػديث سػػهل بػػن سػػعد قػػاؿ : ) جػػاء رسػػوؿ هللا -د
 ركاه البخارم كىو مضطجع يف ا١تسجد قد سقط رداؤه عن شقو كأصابو تراب ... ( .  اٟتديث كفيو : فجاء رسوؿ هللا 

 : يكره . قوؿ الثاينال
 كىو مركم عن ابن  عباس كابن مسعود ك٣تاىد كسعيد بن جبَت كإسحاؽ .

 : ) إف ا١تساجد َف تنبى ٢تذا ( . لقولو 
 القوؿ األكؿ . كالراجح
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 لكن ينهى أف يتخذ ا١تسجد مسكنان ، ألف ا١تساجد َف تنبى ٢تذا .
o شيخ اإلسبلـ  كقد ذكر أىل الصفة مثل ما كاف لذكم اٟتاجة النـو يف ا١تساجد ص يفا١تصرية ، إ٪تا يرخ يف الفتاكل   ،

ابلصفة إُف أف يتيسر لو أىل أك مكاف أيكم إليو مث ينتقل  ليس لو مكاف أيكم إليو فيقيم ا١تدينة كاف الرجل أييت مهاجرا إُف
ا١تسجد كىو عزب ؛ ألنو  يبيت يف  ابن عمر ككانت تقمو ، كمثل ما كاف ا١تسكينة اليت كانت أتكم إُف ا١تسجد ، كمثل

اهنع هللا يضر ذىب  فاطمة ١تا تقاكؿ ىو كسيدتنا  بن أَب طالب علي َف يكن لو بيت أيكم إليو حىت تزكج ، كمن ىذا الباب أف
 . ا١تسجد فناـ فيو إُف

ابػن  ك٢تػذا قػاؿ ذكم اٟتاجػات فيجب الفرؽ بُت األمر اليسَت كذكم اٟتاجات ، كبُت ما يصَت عادة كيكثػر كمػا يكػوف لرػَت : قاؿ 
  .يتخذ ا١تسجد مبيتا كمقيبل رضي هللا عنهما : ال عباس

 ا١تبيػت ٟتاجػة كالرريػب الػذم ال أىػل لػو كالقريػب الفقػَت الػذم ال إف كػاف : ا١تبيت يف ا١تسػجد كقاؿ يف موضع آخر كقد سئل عن
ينتقػل فػبل أبس ، كأمػا مػن اٗتػذه مبيتػان كمقػيبلن فينهػى عػن ذلػك .   ) نقػبلن  جػة مثكاف يبيت فيو ٔتقدار اٟتا بيت لو ك٨تو ذلك إذا

 من غذاب األلباب ( .
 كقػاؿ اٟتػافظ ابػن حجػر يف حػديث الوليػدة : كفيػو إابحػة ا١تبيػت كا١تقيػل يف ا١تسػجد ١تػن ال مسػكن لػو مػن ا١تسػلمُت رجػبلن كػػاف أك

 امرأة عند أمن الفتنة .
 نـو يف ا١تسجد ؟اذكر بعض األحاديث يف ال 

o . االستلقاء يف ا١تسجد ، فهذا جائز 
 متفق عليو مستلقيان يف ا١تسجد كاضعان إحدل رجليو على األخرل ( .  ٟتديث عبادة بن ٘تيم عن عمو : ) أنو رأل رسوؿ هللا 

o . النـو إذا كاف معتكفان ، فهذا جائز 

يػث كػانوا عػاكفُت يف ا١تسػجد ، كلػو َف يرقػد ا١تعتكػف يف ا١تسػجد كأصػحابو ح ألنو ليس لو إال النػـو يف ا١تسػجد ، لفعػل النػِب 
 لبطل اعتكافو .

 استدؿ هبذا اٟتديث بعض العلماء على جواز لبث اٟتائض يف ا١تسجد ؟ اذكر ا٠تالؼ ؟ 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 ٖترٔف مكثها يف ا١تسجد . القوؿ األكؿ :
 .كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء 

 : ) إٓف ال أحل ا١تسجد ٟتائض كال جنب ( . ركاه أبو داكد  ٟتديث عائشة قالت : قاؿ رسوؿ هللا 
 أمر النساء اب٠تركج لصبلة العيد ، كأمر اٟتيض أف يعتزلن ا١تصلى . كألف النِب 

: إف حيضتك ليست  اؿ قاؿ ٢تا : ) ّنكليٍت ا٠تٍمرة من ا١تسجد ، فقلت : إٓف حائض . فق كٟتديث عائشة أف رسوؿ هللا 
 يف يدؾ ( . ركاه مسلم

 ( ىذا دليل على أنو كاف معركفان أف اٟتائض ال ٘تكث يف ا١تسجد .إين حائض فقو٢تا ) 
 : ٬توز ٢تا ذلك . القوؿ الثاين

 ٟتديث الباب .
 كَف ينهها . نِب فهذه ا١ترأة ساكنة يف ا١تسجد ، كمن ا١تعلـو أف ا١ترأة ال ٗتلو من اٟتيض كل شهر ، فلم ٯتنعها ال
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قد يئست من ، كأما قصة ىذه ا١ترأة فهي قضية عُت ال عمـو ٢تا ، ك٭تتمل أف ىذه السوداء كانت عجوزان  كالراجح األكؿ
 ) كقد تقدمت ا١تسألة يف كتاب اٟتيض ( .اٟتيض . 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز ا٠تركج من البلد الذم حصل لو فيو ٤تنة 

o  ا٢تجرة من دار الكفر .فضل 

o . إجابة دعوة ا١تظلـو كلو كاف كافران ، ألف يف السياؽ أف إسبلمها كاف بعد قدكمها من ا١تدينة 

o  ركاه أٛتد  دعوة ا١تظلـو كلو كاف كافران ( ) اتق يف اٟتديث. 
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (ًطيئىةه كىكىفهارىتػيهىا دىفٍػنػيهىا اىٍلبػيزىاؽي يف اىٍلمىٍسًجًد خى )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  -ِِٔ

---------- 
 ما حكم البصاؽ يف ا١تسجد ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : التحرٔف مطلقان . القوؿ األكؿ
 كرجحو النوكم .

 ) البصاؽ يف ا١تسجد خطيئة ( . لقولو 
 : ٬توز إذا أراد دفنها . القوؿ الثاين

 كٚتاعة .، كالقرطِب ، كىو قوؿ القاضي 
) من تنخم يف ا١تسػجد فليريػب ٩تامتػو أف يصػيب حديث سعد بن أَب كقاص مرفوعان  كيستدؿ ٢تم ٔتا ركاه أٛتد إبسناد حسن من

 جلد مؤمن أك ثوبو فتؤذيو ( . 
مػن تػنخم يف ا١تسػجد فلػم يدفنػو فسػيئة ، ) حسن من حديث أَب أمامة مرفوعػان كأكضح منو يف ا١تقصود ما ركاه أٛتد أيضان إبسناد 

 كإف دفنو فحسنة ( . فلم ٬تعلو سيئة إال بقصد عدـ الدفن .
 ) كجدت يف مساكئ أعماؿ أميت النخامة تكوف يف ا١تسجد ال تدفن ( . كعند مسلم 
 .  : فلم يثبت ٢تا حكم السيئة جملرد إيقاعها يف ا١تسجد ، بل بو كبًتكها غَت مدفونة فيو قاؿ القرطيب

 كعلة النهي ترشد إُف ذلك ، كىي أتذم ا١تؤمن هبا .
 :  ك٦تا يدؿ على أف عمومو ٥تصوص جواز ذلك يف الثوب كلو كاف يف ا١تسجد ببل خبلؼ  قاؿ ابن حجر
ى : التوسط بُت القولُت ، فيحمل اٞتواز على إذا ما كاف لو عذر ، كأف َف يتمكن من ا٠تركج من ا١تسجد كا١تنع عل القوؿ الثالث

 ما إذا كاف ليس لو عذر .
 كىو تفصيل حسن . :  قاؿ ابن حجر

  قولو ككفارهتا دفنها ( مىت ىذا ؟ ( 
 –كمػػا يف كقتنػػا اٟتاضػػر   –ىػػذا إذا كػػاف ا١تسػػجد قػػد فػػرش ابٟتصػػباء أك الرمػػل ، أمػػا مػػا كػػاف مفركشػػان ابلفػػرش القطنيػػة أك الصػػوفية 

 فكفارهتا فركها حىت تزكؿ .
 لبزاؽ طاىر ؟ىل يدؿ اٟتديث على أف ا 

 .ريقػػوا عليو سجبلن من ماء(أكما قاؿ يف بػوؿ األعراَب )،  قاؿ ) كفارهتا دفنها( كَف يقل: يصب ا١تاء عليها ، ألف النِب نعم
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ًٍمًذمُّ ، أىخٍ  -الى تػىقيوـي اىلسهاعىةي حىىته يػىتػىبىاىىى اىلنهاسي يف اىٍلمىسىاًجًد )  كىعىٍنوي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ِّٔ رىجىوي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله اىلًتًٌ
 .كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىة ى 

هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  -ِْٔ : قىػاؿى رىسيػوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ػاًجًد )  قىاؿى ػوي أىبيػو دىاكيدى ،  -مىػا أيًمػٍرتي بًتىٍشػًييًد اىٍلمىسى أىٍخرىجى
 بهافى . كىصىحهحىوي ًاٍبني حً 

-------- 
 ( أم ساعة البعث ، كٝتيت بذلك لسرعة ٣تيئها ، أك ألهنا تفجأ الناس يف ساعة فيموت ا٠تلق كلهم بصيحة كاحدة . ) الساعة
 ( يتفاخركف . ) يتباىى

 ا١تراد بذلك رفع البناء كتطويلو ( بًتىٍشًييًد اىٍلمىسىاًجدً ) 
 على ماذا تدؿ أحاديث الباب ؟ 

 ديث على النهي عن زخرفة ا١تساجد كالتباىي بذلك .تدؿ ىذه األحا
 : كأمر عمر ببناء ا١تساجد ، كقاؿ : أكن الناس من ا١تطر كإَيؾ أف ٖتمر أك تصفر فتفنت الناس  قاؿ الباارم

 كقاؿ أنس  ) يتباىوف هبا مث ال يعمركهنا إال قليبلن ( .
 . كقاؿ ابن عباس ) لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود كالنصارل (

 ما حكم زخرفة ا١تساجد ؟ 
 زخرفة ا١تساجد بدعة ألمور :

 عن ذلك . : هني النِب  أكالن 
 كما يف أحاديث الباب .

 : أنو بدعة . اثنيان 
 كال على عهد الصحابة . فلم يكن على عهد الرسوؿ 

 ) كل بدعة ضبللة ( .  كقد قاؿ 
 : أنو إسراؼ كتبذير للماؿ ، كىذا أمر ٤تـر . اثلثان 
بُّ اٍلميٍسرًًفُتى( تعاُف قاؿ   . ) كىال تيٍسرًفيوا ًإنَّوي ال ٭تًي

 متفق عليو عن إضاعة ا١تاؿ ( .  ) كقد هنى النِب 
 : أف ذلك تشبو ابليهود . رابعان 

 ك٨تن منهيوف عن التشبو ابلكفار .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديثُت ؟ 
o . أف زخرفة ا١تساجد من عبلمات الساعة 
o بلـ النبوة ، فقد كقع ما أخ ر بو النِب علم من أع . 

o . إثبات البعث كالساعة 

o . أف نظافة ا١تسجد كحسن بنيانو ال يعد من الزخرفة 
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ػا اىلرهجيػلي ًمػٍن اىٍلمىٍسػجً )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  رىكىاهي أىبيػو  -ًد عيًرضىػٍت عىلىػيه أيجيػوري أيمهػيًت ، حىػىته اىٍلقىػذىاةي ٮتيٍرًجيهى
ًٍمًذمُّ كىاٍستػىٍغرىبىوي ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى .   .دىاكيدى ، كىاىلًتًٌ

--------- 
 ( بزنة حصاة ، كىي مستعملة يف كل شيء يقع يف العبث كغَته إذا كاف يسَتان . ) القذاة

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ن عبد هللا ، كىو َف يسمع من أنس ، كفيو ابن جريج كىو مدلس .اٟتديث ضعيف كال يصح ، ألنو من ركاية ا١تطلب ب 

 اٟتديث فيو زَيدة  ) كعرضت علٌي ذنوب أميت فلم أرل ذنبان أعظم من آية من كتاب هللا أك سورة حفظها مث نسيها ( .-

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 حقر . اٟتديث يدؿ على فضل إخراج القذل من ا١تسجد كأنو مأجور عليو كإف قٌل أك

 لكن اٟتديث ضعيف ، كَف يرد حديث يف فضل تنظيف ا١تسجد خاصة .
 لكن تنظيف ا١تسجد ككنسو أجره كبَت .

 اذكر بعض األحاديث اليت تدؿ على أف اإلنساف ال ينبغي أف يستحقر العمل القليل ؟ 
 حديث الباب ، كىو ضعيف كما سبق .

 خاؾ بوجو طلق ( ركاه مسلم .) ال ٖتقرف من ا١تعركؼ شيئان كلو أف تلقى أ قولو 
 ) رأيت رجبلن يتقلبي يف اٞتنة يف شجرةو قطىعىها من ظهر الطريق كانت تؤذم ا١تسلمُت ( ركاه مسلم . كقاؿ 
) بينمػػا كلػػبي ييطيػػف بركيٌػػة قػػد كػػاد يقتلػػو العطػػش ، إذ رأتػػو برػػيه مػػن برػػاَي بػػٍت إسػػرائيل ، فنزعػػت موقهػػا فاسػػتقٍت لػػو بػػو  كقػػاؿ 

 ٢تا بو ( ركاه البخارم .فسقتو فريًفر 
 ] ا١توؽ [ ا٠تف ] ييطيف [ يدكر ] رىكٌية [ البئر .

 ألف اإلنساف اليدرم أم أعمالو أخلص ، فالع رة ابإلخبلص كما يقع يف القلب من صحة القصد كسبلمة النية .

 ىل كرد حديث يف ذـ من حفظ القرآف ُث نسيو ؟ 
 ، كرد حديثاف : نعم 

 . حديث الباب ، كىو ال يصح
 كحديث ) ... فهو أجذـ ... ( عند أَب داكد كال يصح .

 كال يصح يف ذنب من نسي شيئان من القرآف حديث .
 ميتػهفىقه ( ًإذىا دىخىلى أىحىديكيٍم اىٍلمىٍسًجدى فىالى ٬تىًٍلٍس حىىته ييصىلًٌيى رىٍكعىتػىٍُتً )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب قػىتىادىةى  -ِٔٔ
 عليو .

---------- 
 اٟتديث لو قصة يف أك٢تا ، اذكرىا ؟ 
جالس بُت ظهرآف الناس قػاؿ : فجلسػت فقػاؿ رسػوؿ  دخلت ا١تسجد كرسوؿ هللا ذكرىا مسلم عن أَب قتادة قاؿ : )القصة  

 ( .  لوس ... فذكره ...ػػػػػػع ركعتُت قبل أف ٕتلس، قاؿ: فقلت: َي رسوؿ هللا، رأيتك جالسان كالناس ج: ما منعك أف تركهللا 
 ما حكم ٖتية ا١تسجد ؟ 

 ٖتية ا١تسجد مشركعة ، لكن اختلف العلماء ىل ىي كاجبة أـ ال على قولُت :



 ّٓٗ 

 : أهنا كاجبة . القوؿ األكؿ
 كنسب لداكد الظاىرم ، كرجحو الشوكآف كاأللبآف .

 لوجوب .ٟتديث الباب ، كجاء يف ركاية : ) فلَتكع ( كىذا أمر ، كاألمر يقتضي ا-أ
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ قىاؿى -ب َيى سيػلىٍيكي قيػٍم فىػارٍكىٍع » ٮتىٍطيػبي فىجىلىػسى فػىقىػاؿى لىػوي  جىاءى سيلىٍيكه اٍلرىطىفىاًْفُّ يػىػٍوـى اٞتٍيميعىػًة كىرىسيػوؿي اَّللًَّ ) عىٍن جى

ـي ٮتىٍطيبي فػىٍليػىرٍكىٍع رىٍكعىتػىٍُتً كىٍليػىتىجىوٍَّز ًفيًهمىا ًإذىا جىاءى أىحىديكيٍم يػى  -مثيَّ قىاؿى  -رىٍكعىتػىٍُتً كىٕتىىوٍَّز ًفيًهمىا   ( ركاه مسلم .ٍوـى اٞتٍيميعىًة كىاإًلمىا

 : أهنا سنة غَت كاجبة . القوؿ الثاين 
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 كالصارؼ عن الوجوب .، : كعليو إٚتاع ا١تسلمُت بل قاؿ النوكم 
لعلماء على استحباب ٖتية ا١تسجد ، كيكره أف ٬تلس من غَت ٖتية ببل عذر؛ ٟتديث أَب قتادة أٚتع اقاؿ النوكم رٛتو هللا : 

 ( . ْْٓ/ّا١تصرح ابلنهي..." انتهى من "اجملموع" )

طَّاؿو عىٍن أىٍىل الظَّاًىر كىاتػَّفىقى أىًئمَّة اٍلفىتػٍوىل عىلىى أىفَّ اأٍلىٍمر يف ذىًلكى لًلنٍَّدًب، كىنػىقىلى اًٍبن بى  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا: 
ٍزـ عىدىمواٍلويجيوب، كىاىلًَّذم صىرَّ   . حى ًبًو اًٍبن حى

 غَتىا ؟ قاؿ : ) ال إال أف تطوع ( .أبف عليو ٜتس صلوات ، فقاؿ : ىل علٌي  حديث األعراَب ١تا أخ ره النِب -أ
 .ركاه أبو داكد ؿ : ) اجلس فقد آذيت كآنيت ( يعظ الناس فقا حديث عبد هللا بن بسر : أف رجبلن دخل ا١تسجد كالنِب -ب

 حديث ابن عباس يف بعث معاذ إُف اليمن ، كىو يف الصحيحُت .-ج

يف حلقة جالس مع أصحابو ، فإف أحدىم جلس يف اٟتلقة ، كأما الثآف فجلػس خلفهػم  كبقصة الثبلثة الذين جاؤكا كالنِب -د
 ... ( متفق عليو .

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 ؟ ذا نستفيد من قولو ) فال ٬تلس (ما 

 اٟتديث نص على اٞتلوس ، فهو يشمل من دخل ا١تسجد بنية اٞتلوس فيو ، كمن ابب أكُف من دخل ا١تسجد للنـو .

 ، أك دخل ليعمل عمبلن كىو كاقف  ظاىره ال يتناكؿ من َف يرد اٞتلوس ، كمن دخل ماران اب١تسجدكأيضان : 

 ( ؟ ما ا١تراد اب١تسجد يف قولو ) .. إذا دخل أحدكم 
 عاـ يشمل ٚتيع ا١تساجد حىت ا١تسجد اٟتراـ .

لكػػن يسػػتثٌت ا١تسػػجد اٟتػػراـ يف حالػػة كاحػػدة : فػػإف ٖتيتػػو الطػػواؼ ١تػػن أراد أف يطػػوؼ ، أمػػا إذا دخػػل ا١تسػػجد اٟتػػراـ للصػػبلة أك 
 لررض آخر غَت الطواؼ ، فإف لو ٖتية ا١تسجد كرَته من ا١تساجد .

 لبيت الطواؼ ، فإنو ال يصح ( .) أما حديث : ٖتية ا
اآلمرة ابلتحية دكف ٗتصيص مسجد عن آخر، فمن  ٖتية ا١تسجد اٟتراـ ىي ركعتاف كرَته من ا١تساجد لعمـو األدلةقاؿ األلبآف : 

ل أمػػا مػػن دخػػ د ،الصػػبلة أك ٟتضػػور درس أك لقػػراءة القػػراف فإنػػو يصػػلي ركعػػيت ا١تسػػج ردخػػل ا١تسػػجد اٟتػػراـ كأراد القعػػود النتظػػا
أبف ٖتيػة ا١تسػجد اٟتػراـ الطػواؼ  اٟتراـ يريد الطواؼ فإنو يطوؼ ك٬تزئ الطواؼ عن التحية لتضمنو الركعتُت ، كأما القػوؿ ا١تسجد

 لكل داخل ففيو نظر :
 ر .عفو ابن حجؼ ) ضمن أتى البيت فليحييو ابلطواكىو )ف اٟتديث الوارد أكالن : لضع 
 ج .لمُت السيما إذا تكرر دخوؿ ا١تسجد كخصوصنا أَيـ ا١تواسم كرمضاف كاٟتا١تس اثنيا : ١تا فيو من حرج عظيم على 



 َّٔ 

اشتهر عند كثَت من الناس أف ٖتية ا١تسجد اٟتراـ الطواؼ، كليس كػذلك، كلكػن ٖتيػة الطػواؼ ١تػن أراد كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
جد، لكػػن إذا دخلػػت ا١تسػػجد اٟتػػراـ بنيػػة أف يطػػوؼ، فػػإذا دخلػػت ا١تسػػجد اٟتػػراـ تريػػد الطػػواؼ فػػإف طوافػػك يرػػٍت عػػن ٖتيػػة ا١تسػػ

إذا دخػل ) انتظار الصبلة، أك حضور ٣تلس العلم، أك ما أشبو ذلك فإف ٖتيتو أف تصلي ركعتُت كرَته من ا١تسػاجد لقػوؿ النػِب 
كىػػذا يشػػمل ا١تسػػجد اٟتػػراـ، كأمػػا إذا دخلػػت للطػػواؼ فػػإف الطػػواؼ يرػػٍت عػػن  ( أحػػدكم ا١تسػػجد فػػبل ٬تلػػس حػػىت يصػػلي ركعتػػُت

 ة .سجد اٟتراـ للطواؼ فلم يصل التحيلتحية؛ ألف النِب صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى دخل ا١تا

 لو دخل اإلنساف ا١تسجد يف كقت النهي ، ىل يصلي ىذه التحية أـ ال ؟ 
فعػل يف أف الصػلوات ذات السػبب ت قػد سػبقظاىر اٟتديث أنك تصلي ركعتُت حىت كلو يف كقت هنػي ، كىػذه مسػألة خبلفيػة ، ك 

 كقت النهي .
 ما حكم ٖتية ا١تسجد إذا تكرر دخولو ؟ 

 تستحب لكل مرة إذا تكرر دخولو . قيل :
 قاؿ النوكم : كىو األقول كاألقرب لظاىر اٟتديث .

 ال تكرر إذا عاد للمسجد من قرب . كقيل :
١تسػجد؛ ألنػو َف ٮتػرج خركجػان منقطعػان، أما الذم ٮتػرج مػن ا١تسػجد كيعػود عػن قػرب فػبل يصػلي ٖتيػة اقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ...
أنو كاف إذا خرج لبيتو ٟتاجة كىو معتكف مث عاد أنو كاف يصلي ركعتُت، كأيضػان فػإف ىػذا ا٠تػركج  ك٢تذا َف ينقل عن رسوؿ هللا 

ذا لػػو ال يعػػد خركجػػان، بػػدليل أنػػو ال يقطػػع اعتكػػاؼ ا١تعتكػػف، كلػػو كػػاف خركجػػو يعتػػ ر مفارقػػة للمسػػجد لقطػػع االعتكػػاؼ بػػو، ك٢تػػ
خرج شخص من ا١تسجد على نية أنو لن يرجػع إال يف كقػت الفػرض التػاِف، كبعػد أف خطػا خطػوة رجػع إُف ا١تسػجد ليتحػدث مػع 

 شخص آخر كلو بعد نصف دقيقة فهذا يصلي ركعتُت؛ ألنو خرج بنية ا٠تركج ا١تنقطع.
 ما اٟتكم إذا جلس كمل يصل ٖتية ا١تسجد كطاؿ جلوسو ؟ 

 ا .نو ال يقضيها ألهنا فاتت عن كقتهككذلك ٖتية ا١تسجد إذا جلس اإلنساف كطاؿ اٞتلوس فإ: ...  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 ما اٟتكم لو دخل ا١تسجد ككجدىم يصلوف صالة اٞتنازة ، فصلى معهم فهل ٕتزىؤ عن ٖتية ا١تسجد ؟ 

صػبلة الػركعتُت ، فػبل ٕتزئػو عػن قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ال ٬تلػس حػىت يصػلي ركعتػُت ؛ ألف صػبلة اٞتنػازة ليسػت مػن جػنس 
 ( .ُٔٓ/٣ُٕتموع فتاكل ابن عثيمُت" )             ٖتية ا١تسجد .

 ما حكم من دخل ا١تسجد بعد العشاء كصلى الوتر ركعة ، فهل ٕتزلء عن ٖتية ا١تسجد أـ ال ؟ 
 .عليو ٚتهور الفقهاء أف التحية ال تسقط بفعل ركعة كاحدة الذم 

  ركعتُت ( فمفموىو عدـ إجزاء الواحدة . فبل ٬تلس حىت يصلي  )ركعتُت ألف اٟتديث نص على
 
 
 
 
 
 
 
 



 ُّٔ 

 ابب صفة الصالة
ٍ ، ُثيه ًاقٍػػرىأٍ  )قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِٕٔ لىػةى ، فىكىػربًٌ ٍقًبًل اىٍلًقبػٍ ًة فىأىٍسًبًغ اىٍلويضيوءى ، ُثيه ًاٍستػى مىػا  ًإذىا قيٍمتي ًإىلى اىلصهالى

ػا ،  ػاًجدنا ، ُثيه ًاٍرفىػٍع تػىيىسهرى مىعىكى ًمٍن اىٍلقيٍرآًف ، ُثيه ًارٍكىٍع حىىته تىٍطمىًئنه رىاًكعنا ، ُثيه ًاٍرفىػٍع حىػىته تػىٍعتىػًدؿى قىائًمن ػًئنه سى ُثيه ايٍسػجيٍد حىػىته تىٍطمى
ػًئنه سىػ ػا ، ُثيه ايٍسجي حىىته تىٍطمىًئنه جىاًلسنا ، ُثيه ايٍسػجيٍد حىػىته تىٍطمى ػًئنه جىاًلسن ػًئنه سىاجً ػػػػػػاًجدنا ، ُثيه ًاٍرفىػٍع حىػىته تىٍطمى دنا ، ُثيه ػػػػػػٍد حىػىته تىٍطمى

ًتكى كيلًٌهىا  ًافٍػعىلٍ  عىةي ، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ  ( ذىًلكى يف صىالى  . أىٍخرىجىوي اىلسهبػٍ
  -ىته تىٍطمىًئنه قىائًمنا حى  -كىاًلٍبًن مىاجىٍو إبًًٍسنىاًد ميٍسًلمو : 

 .كىًمثٍػليوي يف حىًديًث رًفىاعىةى ًعٍندى أىٍٛتىدى كىاٍبًن ًحبهافى  -ِٖٔ
ـي  -كىيف لىٍفظو أًلىٍٛتىدى :    -فىأىًقٍم صيٍلبىكى حىىته تػىٍرًجعى اىٍلًعظىا

ى إً  -كىًللنهسىاًئيًٌ ، كىأىِب دىاكيدى ًمٍن حىًديًث رًفىاعىةى ٍبًن رىاًفعو :  ةي أىحىدًكيٍم حىىته ييٍسًبغى اىٍلويضيوءى كىمىا أىمىرىهي اىَّللهي ، ُثيه ييكىربًٌ نػههىا لىٍن  تىًتمُّ صىالى
  -اىَّللهى ، كى٭تىٍمىدىهي ، كىيػيٍثًٍتى عىلىٍيًو 

ٍهي ، كى -كىًفيهىا     -لًٌٍلوي فىًإٍف كىافى مىعىكى قػيٍرآفه فىاقٍػرىٍأ كىًإاله فىاٍٛتىًد اىَّللهى ، كىكىربًٌ
 -ُثيه ًاقٍػرىٍأ ِبًيٌـً اىٍلقيٍرآًف كىٔتىا شىاءى اىَّللهي  -كىأًلىِب دىاكيدى : 

 ؟ - ُثيه ٔتىا ًشٍئت -كىاًلٍبًن ًحبهافى : 
---------- 

 ( ا١تراد إكمالو كإ٘تامو . فىأىٍسًبًغ اىٍلويضيوءى  ) 
 أم : رأسك من الركوع .( ُثيه ًاٍرفىٍع ) 
كيف ركاية عند ابن ماجو ) حىت تطمئن قائمان ( أخرجو ابن أَب شيبة ، قاؿ اٟتافظ : فثبت ذكر الطمأنينة ( ًدؿى قىائًمنا حىىته تػىٍعتى ) 

يف االعتداؿ على شرط الشيخُت ، كمثلو يف حديث رفاعة عند أٛتد كابن حباف ، كيف لفظ أٛتد ) فأقم صلبك حىت ترجع 
 العظاـ إُف مفاصلها ( .

 قصة ، اذكرىا ؟ اٟتديث يف أكلو 
فرٌد، كقاؿ : ارجع فصٌل ، فإنك َف  دخل ا١تسجد ، فدخل رجل فصلى ، فسلم على النِب  عن أَب ىريرة : ) أف رسوؿ هللا 

، فقاؿ : ارجع فصٌل فإنك َف تصٌل ، ثبلاثن ، فقاؿ : كالذم بعثك  تصٌل ، فرجع يصلي كما صلى ، مث جاء فسلم على النِب 
 ه ، فعلمٍت ؟ فقاؿ : إذا قمت إُف الصبلة فك ر ، ... ( .ابٟتق ما أحسن غَت 

زاد النسائي : ركعتُت ، كفيو إشعار أبنو صلى نفبلن ، قاؿ (  ) فصلى .ىو خبلد بن رافع كما عند ابن أَب شيبة ) دخل رجل ( 
ارجع ) لم فقاؿ : كعليك السبلـ عليو ( كيف ركاية للبخارم كمس فردٌ  فسلم على النِب ، )اٟتافظ : كاألقرب أهنا ٖتية ا١تسجد 

أم (  فرجع يصلي كما صلى( كيف ركاية : أعد صبلتك ) فإنك َف تصل ( أم : ألنك َف تصل ، أم : َف تصح صبلتك ) فصٌل 
 : مثل صبلتو األكُف ببل طمأنينة كال اعتداؿ .

  ١تاذا النيب مل يعلمو أكالن ؟ 
 يف تعريفو ، كتعريف غَته بصفة الصبلة اجملزئة . قاؿ النوكم : كإ٪تا َف يعلمو أكالن ليكوف أبلغ

 كقاؿ ابن اٞتوزم : ٭تتمل أف يكوف ترديده لتفخيم األمر ، كتعظيمو عليو ، كرأل الوقت َف يفتو .
 ما حكم الوضوء للصالة ؟ 

 شرط لصحة الصبلة .
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ًة فىأىٍسًبًغ اىٍلويضيوءى لقولو يف ىذا اٟتديث )   كأف ا١تكلف مأمور إبسباغو .( ًإذىا قيٍمتي ًإُفى اىلصَّبلى
 ك٦تا يدؿ على شرطية الوضوء .

 ) ال يقبل هللا صبلة أحدكم حىت يتوضأ ( متفق عليو . حديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ -أ
 ) ال يقبل هللا صبلة برَت طهور ( ركاه مسلم . كعن ابن عمر . قاؿ : قاؿ -ب
 ركاه أبو داكد .) مفتاح الصبلة الطهور (  كعن علي . قاؿ : قاؿ -ج
 ما حكم تكبَتة اإلحراـ ؟ 

 . ركن من أركاف الصبلة
 ( . ... فىكى رًٌٍ لقولو )...  -أ

 ) كٖترٯتها التكبَت ( ركاه أبو داكد .  كلقولو -ب
مذىبنا كمذىب مالك كأٛتد كٚتهور  اإلحراـ ركن من أركاف الصبلة ال تصح إال هبا . ىذا : فتكبَتة قاؿ النوكم رٛتو هللا

أنو قاؿ : تنعقد الصبلة ٔتجرد النية ببل تكبَت . قاؿ ابن ا١تنذر :  كحكى ابن ا١تنذر كأصحابنا عن الزىرم، سلف كا٠تلف ال
 م .الزىر  كَف يقل بو غَت

فلو تركها اإلماـ أك ا١تأمـو سهوا أك عمدا َف تنعقد صبلتو ،  قد ذكرّن أف تكبَتة اإلحراـ ال تصح الصبلة إال هبا ، :مث قاؿ 
 ر . ) اجملموع ( .الركوع كال غَتىا ، ىذا مذىبنا كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك كأٛتد كداكد كاٞتمهو   ٕتزئ عنها تكبَتةكال

 ىل ٬تزئ للمصلي أف يكرب بغَت لفظ : هللا أكرب ؟ 
 اختلف العلماء ىل ٬تزئ أف يك ر  برَت لفظ هللا أك ر على قولُت :

 : ال بد من لفظ هللا أك ر . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 قاؿ : ٖترٯتها التكبَت . : كلنا أف النِب  قاؿ ابن قدامة
 بلتو : إذا قمت إُف الصبلة فك ر .كقاؿ للمسيء يف ص 
 تقبل القبلة فيقوؿ : هللا أك ر .قاؿ : ال يقبل هللا صبلة امرئ حىت يضع الوضوء مواضعو مث يس كيف حديث رفاعة : أف النِب  

 يفتتح الصبلة بقولو : هللا أك ر . ككاف النِب 
 و .كَف ينقل عنو عدكؿ عن ذلك حىت فارؽ الدنيا ، كىذا يدؿ على أنو ال ٬توز العدكؿ عن 

 : أهنا تنعقد بكل اسم  تعاُف على كجو التعظيم . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 ألنو ذكر  تعاُف على كجو التعظيم أشبو قولو هللا أك ر .
 أصح .كقوؿ اٞتمهور 

 ىل كرد فل فيمن أدرؾ تكبَتة اإلحراـ مع اإلماـ ؟ 
 قد كرد يف فضل ذلك ٚتلة من النصوص كاآلاثر .

اأٍليكُفى ، كيًتبىٍت لىوي  )مىٍن صىلَّى َّللًًَّ أىٍربىًعُتى يػىٍومنا يًف ٚتىىاعىةو ييٍدرًؾي التٍَّكًبَتىةى  : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ قىاؿى  ٍبًن مىاًلكو كمن ذلك : عىٍن أىنىًس 
ًف : بػىرىاءىةه ًمٍن النَّاًر ، كىبػىرىاءىةه ًمٍن النًٌفىاًؽ(   ركاه الًتمذم .بػىرىاءىًتى

ار الشيخ ، كقد رجح الًتمذم كالدارقطٍت كقفو ، كاخت ، كمرفوعا إُف النِب  كىذا اٟتديث يركل موقوفا على أنس بن مالك 
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 ان .األلبآف ٖتسينو مرفوع
اجتهادان من عند نفسو ، فالظاىر أنو علم  فلو حكم الرفع ؛ ألف مثل ىذا اٟتكم ال يقولو أنس  ان أك موقوف ان صح مرفوع كسواء

 . ذلك من النِب 

 كقد كرد يف فضل إدراؾ تكبَتة اإلحراـ أحاديث أخرل مرفوعة كلكنها ال ٗتلو من ضعف .

 (.ِٕ/ ِ( ، "التلخيص اٟتبَت" )ُِّ/ِينظر: "٣تمع الزكائد" )

 كأما اآلاثر عن السلف يف اٟترص على إدراؾ تكبَتة اإلحراـ فكثَتة جدان ، كمنها :

قاؿ البنو : أدركت الصبلة معنا ؟ قاؿ :  -ان شهد بدر   ال أعلمو إال ٦تن - عن ٣تاىد قاؿ : ٝتعت رجبل من أصحاب النِب 
 ؽ (مصنف عبد الرزا)  من مئة ّنقة كلها سود العُت . اتك منها خَتقاؿ : لىمىا ف قاؿ : ال . قاؿ : أدركت التكبَتة األكُف ؟،  نعم

 ( . حلية األكلياء) قاؿ سعيد بن ا١تسيب : ما فاتتٍت التكبَتة األكُف منذ ٜتسُت سنة . ك 

) ضي ركعة . ، فما رأيتو يقمن سنتُتان فت إليو قريب، كاختل: كاف األعمش قريبا من سبعُت سنة، َف تفتو التكبَتة األكُفقاؿ ككيع ك 
 عد ( .مسند ابن اٞت

 ء ( .حلية األكليا) كعن إبراىيم قاؿ: إذا رأيت الرجل يتهاكف يف التكبَتة األكُف فاغسل يدؾ منو ]يعٍت : ال خَت فيو[ .

 . ) شعب اإلٯتاف ( .قاؿ ٭تِت بن معُت : ٝتعت ككيعان ، يقوؿ : )من َف يدرؾ التكبَتة األكُف فبل ترج خَته( ك 

ره كىًثَتىةه " . قاؿ ابن ح نػٍقيوؿي عىٍن السَّلىًف يف فىٍضًل التٍَّكًبَتىًة اأٍليكُفى آاثى   ( .التلخيص اٟتبَت) جر:  كىاٍلمى

 ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .          فينبري اٟترص على إدراؾ تكبَتة اإلحراـ مع اإلماـ .

  ٔتاذا يدرؾ ا١تأمـو فضل تكبَتة اإلحراـ؟ 

 أقواؿ:للعلماء يف ذلك عدة 

 : أف ا١تأمـو يدرؾ فضلها ْتضوره تكبَتة إحراـ إمامو ، كتكبَته بعده دكف أتخَت . األكؿ

 : أنو يدركها ما َف يشرع اإلماـ يف الفاٖتة .  الثاين

ا م: ن حد التكبَتة األكُف ، فقاؿ : يدركها إذا أدرؾ اإلماـ قبل أف ينتهي من قراءة الفاٖتة ، كىو قوؿ ككيع حيث سئل ع الثالث
 ( .ُِٗ/ّ)( طبقات ادثُت" لؤلصبهآف )  َف ٮتتم اإلماـ بفاٖتة الكتاب  . 

 ؾ القياـ مع اإلماـ ألنو ٤تل تكبَتة اإلحراـ . ا: أهنا تيدرؾ إبدر  الرابع

 : أهنا ٖتصل إبدراؾ الركوع األكؿ مع اإلماـ ، كىو مذىب اٟتنفية . ا٠تامس

 ( .َِٔ/ ْ( ، " اجملموع " )ُُ/ ّل ا٢تندية " )( ، " الفتاك ُُّ/ْينظر: "رد اتار" )

 كالقوؿ األكؿ ىو األقرب ، كىو مذىب ٚتهور العلماء من الشافعية كاٟتنابلة كغَتىم .

يستحب اافظة على إدراؾ التكبَتة األكُف مع اإلماـ ، كفيما يدركها بو أكجو : أصحها أبف يشهد تكبَتة اإلماـ  قاؿ النوكم : 
 ا .بعقد صبلتو ، فإف أخر َف يدركهكيشترل عقبها 

يدرؾ التكبَتة  كقاؿ ابن رجب : " كنص ]اإلماـ[ أٛتد يًف رًكىايىة إًبٍػرىاًىٍيم ٍبن اٟتارث عىلىى أىنَّوي إذا َفٍى يدرؾ التكبَتة مىعى اإلماـ َفىٍ 
  .األكُف

 َتة اإلحراـ.كقاؿ أيضان : " كقد قاؿ ككيع : من أدرؾ آمُت مع إمامو فقد أدرؾ معو فضيلة تكب

 كأنكر اإلماـ أٛتد ذلك ، كقاؿ : ال تيدرؾ فضيلة تكبَتة اإلحراـ إال إبدراكها مع اإلماـ " .

مىاـً : كىفىًضيلىةي التٍَّكًبَتىًة اأٍليكُفى الى ٖتىٍصيلي إالَّ ًبشيهيوًد ٖتىٍ كقاؿ ابن مفلح رٛتو هللا: قىاؿى ٚتىىاعىةه    )ُِٓ/ُ"الفركع" البن مفلح ). رًًٔف اإٍلً
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كقاؿ اٟتجاكم : " كإدراؾ تكبَتة اإلحراـ مع اإلماـ فضيلة، كإ٪تا ٖتصل ابالشتراؿ ابلتحـر عقب ٖتـر إمامو مع حضوره تكبَتة 
 ( .ُُٓ/  ُإحرامو". " اإلقناع " )

ن النِب صلى كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : " السنة : إذا ك ر اإلماـ أف تبادر كتك ر حىت تدرؾ فضل تكبَتة اإلحراـ ، كقد ثبت ع
هللا عليو كسلم أنو قاؿ : ) إذا ك ر فك ركا ( كالفاء تدؿ على الًتتيب كالتعقيب ، يعٍت : من حُت أف يك ر كينقطع صوتو من الراء 

ك إدراؾ فضل بقولو : ) هللا أك ر ( فك ر أنت كال تشترل ال بدعاء كال بتسوؾ كال ٔتخاطبة من ّتانبك ، فإف ىذا يفوت علي
 ح ( لقاء الباب ا١تفتو )  ـ .راتكبَتة اإلح

 ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( . ـ .كال ٖتصل فضيلتها ا١تنصوصة إال بشهود ٖترٔف اإلماكيف "ا١تلخص الفقهي للشيخ صاٌف الفوزاف : 

 ما حكم الطمأنينة يف الصالة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة : على قولُت :

 : أهنا ركن . القوؿ األكؿ
 ىَت العلماء .كىذا مذىب ٚتا

  سرعتو كقاؿ ) إنك َف تصٌل ( كأمره ابإلعادة كأخ ره أبنو َف يصًل مع أنو كاف جاىبلن .أنكر على الصحاَب ألف النِب -أ
 ركاه أٛتد  ركوعها كال سجودىا كال خشوعها(.أسوأ الناس سرقة الذم يسرؽ يف صبلتو ال يتم : )كٟتديث أَب مسعود قاؿ -ب

رأل رجبلن ال يتم ركوعو كال سجوده ، فلما قضى صبلتو دعاه ، فقاؿ لو حذيفة : ما صليت ، لو مت  ) أنو كعن حذيفة -ج
 .ركاه البخارم  ة اليت فطر هللا عليها دمحمان (مت على غَت الفطر 

 زاد أٛتد  بعد قولو : ) فقاؿ لو حذيفة منذ كم صليت ؟ قاؿ : منذ أربعُت سنة ( .
 : أهنا سنة . القوؿ الثاين

 ذا مذىب أَب حنيفة .كى
 فهذا أمر ٔتطلق الركوع كالسجود .)َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا ( لقولو تعاُف : 

 ، كأما اآلية فهي مطلقة بينت السنة ا١تراد هبا . كالصحيح األكؿ
 اذكر حد االطمئناف ا١تطلوب ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 استقراره بقدر اإلتياف ابلواجب . ىي  :القوؿ األكؿ 

 : يف الركوع يطمئن بقدر سبحاف رَب العظيم . مثاؿ
 : أهنا السكوف كإف قلى .القوؿ الثاين 

 األكؿ . كالصحيح 
 اذكر أركاف الصالة ؟ 

ًة فىأىٍسًبًغ اىٍلويضيوءى لقولو )  :القياـ   ( .ًإذىا قيٍمتي ًإُفى اىلصَّبلى
 ض مع القدرة ، أما القياـ يف النفل فسنة .كا١تراد القياـ يف الفر 

ٍ : لقولو ) تكبَتة اإلحراـ   ( .فىكى رًٌ
 –( كيف ركاية أَب داكد ) مث اقرأ أبـ القرآف ( .كٟتديث عبادة كسيأيت مثيَّ اًقٍػرىٍأ مىا تػىيىسَّرى مىعىكى ًمٍن اىٍلقيٍرآًف  لقولو ) قراءة الفاٖتة : 

 يقرأ أبـ الكتاب ( .) ال صبلة ١تن َف  –إف شاء هللا 
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 ( .مثيَّ ًارٍكىٍع لقولو )  الركوع :
 ( .حىىتَّ تىٍطمىًئنَّ رىاًكعنا لقولو )  الطمأنينة :

 ( .مثيَّ ًاٍرفىٍع حىىتَّ تػىٍعتىًدؿى قىائًمنا  : لقولو ) الرفع من الركوع
ا  لقولو )  السجود :  ( .مثيَّ ايٍسجيٍد حىىتَّ تىٍطمىًئنَّ سىاًجدن

 . ( مثيَّ ًاٍرفىٍع حىىتَّ تىٍطمىًئنَّ جىاًلسنا  لقولو )  السجدتُت :اٞتلسة بُت 
 ذكرىا مرتبة كقاؿ ) صلوا كما رأيتموٓف أصلي ( . ألف النِب  الًتتيب :

 ما حكم استقباؿ القبلة يف الصالة ؟ 
 شرط من شركط الصبلة .

ًة فىأىٍسًبًغ اىٍلويضيوءى ... لقولو ) لىةى ًإذىا قيٍمتي ًإُفى اىلصَّبلى  ( كقد سبقت ا١تسألة .، مثيَّ ًاٍستػىٍقًبًل اىٍلًقبػٍ
 استدؿ بقولو : ) ُث اقرأ ٔتا تيسر معك من القرآف ( اٟتنفية على عدـ كجوب قراءة الفاٖتة ، فما الرد عليهم ؟ 

 ( ىو قراءة الفاٖتة .) مث اقرأ ٔتا تيسر معك من القرآف الرد عليهم : أف ا١تراد بقولو )
 د : ) مث اقرأ أبـ الكتاب ( .لركاية أَب داك 

 كالبن حباف ) مث اقرأ أبـ القرآف ، مث اقرأ ٔتا شئت ( .
 فهذه الركاَيت تبُت أف معٌت : ما تيسر : أم الفاٖتة .

 ىل ا١تصلي بعد رفعو من الركوع يضم يديو أـ يرسلهما ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 وع .يضمهما كما كاف قبل الرك القوؿ األكؿ :
 كىذا اختيار الشيخ ابن ابز كالشيخ ابن عثيمُت .

ركاه يؤمركف أف يضع الرجل اليد اليمٌت على ذراعو اليسرل يف الصبلة (  قاؿ : )كاف الناس ديث سهل بن سعد ٟت-أ
 البخارم .

يشمل ٚتيع أنواع القياـ  الصبلة ( الركوع كبعد الركوع ، ألف قولو ) يف ك ال فرؽ بُت القياـ قبل قولو ) يف الصبلة ( كجو الداللة :
 ليل على التفريق بُت القيامُت .يف الصبلة ، كال ٙتة د

 يف الصبلة قبض بيمينو على مشالو ( ركاه النسائي بسند صحيح . إذا كاف قائمان  رأيت رسوؿ هللا  ؿ )كائل قا كٟتديث-ب
 الركوع يسمى قياما شرعا كما يف حديث ا١تسيء صبلتوالركوع كبعده ، ألف القياـ بعد  كىذا الوصف يصدؽ على القياـ قبل

 .كمن فرؽ فعليو الدليل كال ٙتة فرؽ بُت القيامُتكجاء فيو كما عند البخارم ) مث أرفع حىت تعتدؿ قائما ( 
 .هللا تعاُف كما ذكر ذلك شراح السنن أف ىذه الصفة ىي أدعى للخشوع كأكمل يف التذلل بُت يدم-ج

 . يرسل يديو كال يضعهما على الصدر  –أم ا١تصلي –أنو  القوؿ الثاين :
 .تعتدؿ قائما،]فيأخذ كل عظم مأخذه[(  مث ارفع رأسك حىت)  ديث ا١تسيء صبلتو كفيو قولو ٟت-أ

 حىت ترجع العظاـ إُف مفاصلها ( . إذا رفعت فأقم صلبك، ك ارفع رأسكك يف ركاية ) ك 
الطمأنينة كا١تراد ابلعظاـ ىي عظاـ الظهر ، كليس فيو داللة على أف ا١تراد  جوبأف اٟتديث ظاىر الداللة على ك  كجو الداللة : 

 إُف ما قبل الركوع . ىو الرجوع
  القياـ قبل الركوع كالقياـ بعده .التفريق بُت -ب
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 ين على الصدر بعد الرفع من الركوع .قالوا إنو َف ينقل عن أحد من السلف كضع اليد -ج
الرفع من الركوع قاؿ : إف شاء أرسل يديو بعد  عن اإلماـ أٛتد رٛتو هللا ١تا سئل عن كضع اليدين بعد أيضا استدلوا ٔتا كرد -د

 مشركعة ١تا جعل األمر فيها للتخيَت .قالوا فلو كانت  الرفع من الركوع، ك إف شاء كضعهما ،
 ماذا نستفيد من قولو ) ُث اقرأ ... ( ؟ 

 من النطق ، كعلى ىذا فلو قرأ بقلبو َف يصح ، ألنو َف يقرأ .نستفيد أنو البد من قراءة ، يعٍت البد 
 يسمع نفسو أـ يكفي أف يبُت اٟتركؼ ؟ف لكن  يشًتط يف القراءة أ 

 البد أف يسًمع نفسىو . قيل :
 الصواب .كىذا ىو ال يشًتط بذلك ، بل يكفي أف ينطق ابٟتركؼ ،  كقيل :

 لعلم ؟اذكر بعض األدلة أف األحكاـ ال تثبت إال بعد ا 
غً الى يػىثٍػبيتي ا٠تًٍ قاؿ ابن تيمية :   . طىابي إالَّ بػىٍعدى اٍلبىبلى

 غ ( .ٍنًذرىكيٍم ًبًو كىمىٍن بػىلى أًلي )  لًقىٍولًًو تػىعىاُفى 
  ( .ًبُتى حىىتَّ نػىبػٍعىثى رىسيوالن كىمىا كينَّا ميعىذًٌ لقولو تعاُف ) كى 

 ل ( . حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسي اَّللًَّ  لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىىتعاُف )  كىلًقىٍولًوً 
ى سيٍبحىانىوي أىنَّوي الى يػيعىاًقبي أىحىدنا حىىتَّ يػيبػىلًٌرىوي مىا جىاءى بًوً  .كىًمٍثلي ىىذىا يف اٍلقيٍرآًف ميتػىعىدًٌده، بػىُتَّ   الرَّسيوؿي

. كىىىًذًه سينَّةي رىسيوًؿ اَّللًَّ   اٍلميٍستىًفيضىًة عىٍنوي يًف أىٍمثىاًؿ ذىًلكى
حىاًح فىًإنَّ  : ) وي قىٍد ثػىبىتى يًف الصًٌ يىضي ًمٍن ىيوى اٟتٍىٍبلي اأٍلىبػٍ  (ا٠تٍىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمٍن ا٠تٍىٍيًط اأٍلىٍسوىدً )أىفَّ طىائًفىةن ًمٍن أىٍصحىابًًو ظىنُّوا أىفَّ قػىٍولو تػىعىاُفى

ى النَِّبُّ ،  يػىٍرًبطي يف رًٍجًلًو حىٍببلن  فىكىافى أىحىديىيمٍ ، اٟتٍىٍبًل اأٍلىٍسوىدً  ا فػىبػىُتَّ ا ًمٍن ىىذى ى ىىذى أىفَّ اٍلميرىادى بػىيىاضي النػَّهىاًر،  مثيَّ أيىٍكيلي حىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ
 كىسىوىادي اللٍَّيًل، كىَفٍى أيىٍميٍرىيٍم اًبإٍلًعىادىًة.

ىتَّ أىٍدرىؾى اٍلمىاءى ؛ كىظىنَّ عىمَّاره أىفَّ التػُّرىابى يىًصلي إُفى حىٍيثي يىًصلي اٍلمىاءي عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب كىعىمَّاره أىٍجنػىبىا، فػىلىٍم ييصىلًٌ عيمىري حى ) كىكىذىًلكى 
ا ًمنػٍهيٍم اًبٍلقىضىاءً فػىتىمىرَّغى كىمىا ٘تىىرَّغي الدَّابَّةي كىَفٍى أيىٍميٍر   ( . كىاًحدن

، كىَفٍى أيىٍ    ميٍرهي اًبٍلقىضىاًء، بىٍل أىمىرىهي اًبلتػَّيىمًُّم يف اٍلميٍستػىٍقبىًل.كىكىذىًلكى أىبيو ذىرٌو بىًقيى ميدَّةن جينػيبنا َفٍى ييصىلًٌ
ةى كىالصٍَّوـى، فىأىمىرىىىا اًبلصَّبلى ) كىكىذىًلكى  ٍنػىعيًٍت الصَّبلى كىَفٍى (  ًة زىمىنى دىـً ااًلٍسًتحىاضىةً اٍلميٍستىحىاضىةي قىالىٍت: إٌٓفً أيٍستىحىاضي حىٍيضىةن شىًديدىةن ٘تى

 ا اًبٍلقىضىاًء.أيىٍميٍرىى 
ًة بػىٍعدى التٍَّحرٔفً  ًة }تىكىلَّمى ميعىاًكيىةي ٍبني اٟتٍىكىًم السُّلىًميُّ يف الصَّبلى ـي يف الصَّبلى تػىنىا ىىًذًه كىلىمَّا حىريـى اٍلكىبلى  جىاًىبلن اًبلتٍَّحرًًٔف، فػىقىاؿى لىوي: إفَّ صىبلى

ـً اآٍلدىًميًٌ  ًة.الى يىٍصليحي ًفيهىا شىٍيءه ًمٍن كىبلى  ُتى{ كىَفٍى أيىٍميٍرهي إبًًعىادىًة الصَّبلى
ا عىٍنوي ًمٍثلي مىٍن كىافى ٔتى  ًة اٟتٍىضىًر ًحُتى ىىاجىرى إُفى اٍلمىًدينىًة، كىافى مىٍن كىافى بىًعيدن أبًىٍرًض اٟتٍىبىشىًة ييصىلُّوفى رىٍكعىتػىٍُتً، كىَفٍى كىلىمَّا زًيدى يًف صىبلى كَّةى، كى

ًة. أيىٍميٍرىيٍم النَِّبُّ   إبًًعىادىًة الصَّبلى
ليٍغ ا٠تٍىبػىري إُفى ًمٍن كىافى أبًىرٍ  ًض اٟتٍىبىشىًة ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى، حىىتَّ فىاتى ذىًلكى كىلىمَّا فيًرضى شىٍهري رىمىضىافى يف السَّنىًة الثَّانًيىًة ًمٍن ا٢تًٍٍجرىًة، كىَفٍى يػىبػٍ

يى  ، َفٍى أيىٍميٍرىيٍم إبًًعىادىًة الصًٌ .الشٍَّهري  اـً
تًًو: صىلًٌ فىًإنَّك َفٍى تيصىلًٌ ) وي يًف الصًَّحيحىٍُتً أىنَّوي كىثػىبىتى عىنٍ  اثن  -قىاؿى ًلؤٍلىٍعرىاَبًٌ اٍلميًسيًء يًف صىبلى : كىاىلًَّذم بػىعىثىك  -مىرَّتػىٍُتً أىٍك ثىبلى فػىقىاؿى

ا، فػىعىلًٌٍمًٍت  ةً  مىا ٬تيٍزًيًٍت يف اًبٟتٍىقًٌ مىا أيٍحًسني غىيػٍرى ىىذى ةى اٍلميٍجزًيىةى  الصَّبلى . (فػىعىلَّمىوي الصَّبلى  كىَفٍى أيىٍميٍرهي إبًًعىادىةو مىا صىلَّى قػىٍبلى ذىًلكى
، فػىهيوى  ؽو ةى ؛ أًلىفَّ كىقٍػتػىهىا ابى ا، كىًإ٪تَّىا أىمىرىهي أىٍف ييًعيدى تًٍلكى الصَّبلى رىٍأ هًبىا الذًٌمَّةي، ٥تيىاطىبه هًبىا، كىاىلَّيًت  مىعى قػىٍولًًو مىا أيٍحًسني غىيػٍرى ىىذى ىىا َفٍى تػىبػٍ  صىبلَّ



 ّٕٔ 

. ؽو ًة ابى  كىكىٍقتي الصَّبلى
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  أتخَت البياف عن كقتو إذا كاف ٟتاجة ، فالنِب  أخر البياف ٢تذا الرجل ثبلث مرات ، كأرجعو ثبلث مرات حىت يعرؼ

 الرجل خطاه بنفسو .

o  كلو َف يطل الفصل ، ألف النِب مشركعية السبلـ كتكراره ، . أقر ىذا الرجل على السبلـ 

o . أف من ترؾ شيئان من الواجبات جاىبلن فبل إعادة عليو إال إذا كاف كقت يطالب بو 

ػٍذكى مىٍنًكبػى  رىأىيٍػػتي اىلنهػيبه  )قىػاؿى  ًدمًٌ كىعىػٍن أىِب ٛتيىٍيػدو اىلسهػػاعً  -ِٗٔ يٍػػًو حى بػهػػرى جىعىػلى يىدى يٍػًو ًمػػٍن ًإذىا كى ػػنى يىدى ٍيػػًو ، كىًإذىا رىكىػعى أىٍمكى
ػػجى  ػػىته يػىعيػػودى كيػػلُّ فػىقىػػارو مىكىانىػػوي ، فىػػًإذىا سى ػػوي ًاٍسػػتػىوىل حى ٍيػػًو ، ُثيه ىىصىػػرى ظىٍهػػرًًه ، فىػػًإذىا رىفىػػعى رىٍأسى تػى ػػرى ميٍفػػًتىًشو كىالى ريٍكبػى يٍػػًو غىيػٍ دى كىضىػػعى يىدى

لىةى ، كىًإذىا جىلىسى يف اىلرهٍكعىتػىٍُتً جىلىسى عىلىى رًٍجًلًو اىٍلييٍسرىل كىنىصىػبى اىٍلييٍمػٌتى قىاًبًضًهمىا ، كىاٍستػىٍقبىلى ِبًىٍطرىاًؼ   ، كىًإذىا أىصىاًبًع رًٍجلىٍيًو اىٍلًقبػٍ
ـى رًٍجلىوي اىٍلييٍسرىل كىنىصىبى اىأٍليٍخرىل ، كىقػىعىدى عىلىى مى  تًًو جىلىسى يف اىلرهٍكعىًة اىأٍلىًخَتىًة قىده  .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  (ٍقعىدى

---------- 
ٍيًو )  بػهرى جىعىلى يىدى  ( أم : قاؿ هللا أك ر ، كىي تكبَتة اإلحراـ .) كجعل ( ٔتعٌت : رفع يديو .ًإذىا كى
ٍيًو )   أم : مقابلهما ، كا١تنكب : رأس الكتف .( حىٍذكى مىٍنًكبػى
ٍيوً )  تػى ٍيًو ًمٍن ريٍكبػى  .يفسر ذلك ركاية أَب داكد ) مث ركع ، فوضع يديو على ركبتيو ، كأنو قابض عليهما ( (  كىًإذىا رىكىعى أىٍمكىنى يىدى
 أم : ثناه يف استواء من غَت تقويس ، كجاء عند أَب داكد ) َف يصٌب رأسو كَف يقنعو ( .(  ُثيه ىىصىرى ظىٍهرًهً ) 
 ، كىي مفاصل عظاـ الصلب كالعنق . الفىقىار كاحدهتا فقارة(  حىىته يػىعيودى كيلُّ فػىقىارو مىكىانىوي ) 
ػػرى ميٍفػػًتىًشو كىالى قىاًبًضػػًهمىا)  يٍػػًو غىيػٍ ػػجىدى كىضىػػعى يىدى االفػػًتاش عائػػد علػػى الػػذراعُت ، كقػػد كرد عنػػد ابػػن حبػػاف ) غػػَت مفػػًتش (  فىػػًإذىا سى

 ( أم : كال يضمهما إليو . كىالى قىاًبًضًهمىا ذراعيو ( كىو بسطهما على األرض يف السجود )
  حكم رفع اليدين إىل حذك ا١تنكبُت عند تكبَتة اإلحراـ .ما 

 كفيو مباحث رفع اليدين كمواضعها . –إف شاء هللا –سنة ، كسيأيت حديث ابن عمر 
 اذكر بعض صفات الركوع ا١تطلوب ؟ 

ٍيًو ًمٍن ريٍكبػىتػىيٍ يف اٟتديث )   ن :أبمري يكوف الركبة من اليد ك٘تكُت الركبة، من اليد ٘تكُت مشركعية و ( ففيوكىًإذىا رىكىعى أىٍمكىنى يىدى
 . القبض : األكؿ

 و ( .ركبت على يقبض كاف  النِب أف)  صحيح إبسناد آخر حديث يف جاء كقد
 . األصابع تفريجكالثآف : 

 و ( ركاه اٟتاكم كسيأيت .أصابع بُت فرج ركع إذا كاف  النِب أف)  حديث يف أيضان  جاء كقد
 لركوع :كمن الصفات ا١تطلوبة يف ا

 أف يهصر ظهره كٯتده ، فبل يقوسو . : أكالن 
أف ٬تعػػل رأسػػػو حيػػاؿ ظهػػره ، فػػػبل يرفعػػو عػػػن مسػػتول ظهػػره كال ٮتفضػػػو كمػػا يف حػػديث عائشػػػة اآليت ) ككػػاف إذا ركػػػع َف  : اثنيػػان 

 ٍيشًخص رأسىو كَف ييصٌوٍبو ( ركاه مسلم .
 ما حكم االفًتاش يف السجود ؟ 



 ّٖٔ 

 مكركه .

 اعتدلوا يف السجود كال يبسط أحدكم ذراعيو انبساط الكلب ( . )  ٟتديث أنس . قاؿ : قاؿ
 ما اٟتكمة من النهي عن االفًتاش حاؿ السجود ؟ 

كاٟتكمة يف ىذا أنو أشبو ابلتواضع كأبلغ يف ٘تكُت اٞتبهة كاألنف من األرض ، كأبعد من ىيئة الكساُف ، فإف  قاؿ النوكم :
 .كف ابلصبلة كقلة االعتناء هبا كاإلقباؿ عليها ا١تتبسط كشبو الكلب ييشعر حالو ابلتها

 ما السنة يف أصابع الرجلُت يف الصالة ؟ 
 ر رجلو حىت تستقبل أصابع القبلة للساجد أف يستقبل أبطراؼ أصابع رجليو القبلة ، كعلى ىذا فيصه السنة

  يف ىذا اٟتديث أف النيب متوركان ؟ فما صفة اٞتلوس يف  جلس يف التشهد األكؿ مفًتشان ، كجلس يف التشهد الثاين
 التشهد يف الصالة ؟

 على أقواؿ :  التشهد يف الصبلة اختلف العلماء يف صفة اٞتلوس يف
 : التورؾ يف التشهدين . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب مالك .
سرل بُت فخػذه كسػاقو كاف إذا قعد يف الصبلة جعل رجلو الي  ) أف النِب  بد هللا بن الزبَت يف صحيح مسلم كاستدلوا ْتديث ع
 أم التشهد الثآف . قولو : ) للتشهد (كفرش اليمٌت ( . 

 : االفًتاش يف التشهدين . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 .ركاه مسلم  ش رجلو اليسرل ، كينصب اليمٌت () ككاف يفر قالت  ٟتديث عائشة ١تا ذكرت صفة صبلة النِب 
 س ا١تصلي يف التشهد األكؿ مفًتشان كيف التشهد الثآف متوركان .: التفصيل : ٬تل القوؿ الثالث

 كىذا مذىب أٛتد كالشافعي كأىل اٟتديث .
 ٟتديث الباب ) أَب ٛتيد ( فهو حديث صريح يف التفريق بُت التشهدين .

  اٟتكمة من التفريق بُت التشهدينما : 

 : إزالة الشك كاللبس الذم قد ٭تدث للمصلي . قيل
 التشهد األكؿ قصَت ، ٓتبلؼ التشهد الثآف فهو طويل .: أف  كقيل

 كاف إذا جلس يف التشهد األكؿ فكأنو على الرضف ( كىي اٟتجارة امية .  ) أف النِب  كجاء يف حديث فيو نظر
 : أف التشهد األكؿ يعقبو حركة . كقيل
 عيد كالنوافل ؟ما كيفية اٞتلوس يف التشهد إذا كانت الصالة ذات تشهد كاحد كاٞتمعة كال 

 ىذه ا١تسألة على قولُت : اختلف العلماء يف 
 : يتورؾ . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعي .
ـى رًٍجلىوي لعمـو حديث الباب ) -أ  ( . ... كىًإذىا جىلىسى يف اىلرٍَّكعىًة اىأٍلىًخَتىًة قىدَّ

) يف الرٍَّكعىػة غىٍَته ؛ لًعيميوـً قػىٍوليوي  لىى أىفَّ تىشىهُّد الصٍُّبح كىالتَّشىهًُّد اأٍلىًخَت ًمنٍ كىاٍستىدىؿَّ ًبًو الشَّاًفًعٌي أىٍيضنا عى : جر رٛتو هللا قاؿ ابن ح
 ة ( .اأٍلىًخَت 



 ّٔٗ 

ػا :و هللا كقاؿ النوكم رٛت بػينىا أىنَّوي ييٍستىحىبُّ أىٍف ٬تىًٍلسى يف التَّشىهًُّد اأٍلىكًَّؿ ميٍفًتىًشنا كىيف الثَّآف ميتػىوىرًٌكن ةي رىٍكعىتػىػٍُتً  مىٍذىى ، فىػًإٍف كىانىػٍت الصَّػبلى
 ان .   ) اجملموع ( .جىلىسى ميتػىوىرًٌكن 

 ألنو يسن تطويلو .ك -ب
 : ال يشرع التورؾ بل ٬تلس مفًتشان . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
لتشػهد األخػَت ٟتػديث البػاب ألف حديث عائشة يدؿ على أف األصل يف اٞتلوس يف التشهد يف الصبلة ىػو االفػًتاش ، كأخرجنػا ا

 ) حديث أَب ٛتيد ( .
 الصحيح .كىذا ىو 

فو . ٟتىًديثي كىاًئًل ٍبًن حيٍجرو ) أىفَّ النَِّبَّ : ٛتو هللا قاؿ ابن قدامة ر  ًة الى يػيتػىوىرَّؾي ًفيهىا إالَّ يف تىشىهُّدو اثى يعي جىلىسىاًت الصَّبلى لىمَّا    ٚتًى
ًد افػٍتػىرىشى  (. كىَفٍى يػيفىرًٌٍؽ بػىٍُتى مىا ييسىلًٌمي ًفيًو كىمىا الى ييسىلًٌمي .  جىلىسى لًلتَّشىهُّ  رًٍجلىوي اٍلييٍسرىل ، كىنىصىبى رًٍجلىوي اٍلييٍمٌتى

ٍنًصبي اٍلييٍمٌتى ( رىكىاهي ميٍسًلمه . يػىقيوؿي يف كيلًٌ رىٍكعىتػىٍُتً التًَّحيَّةى ، كىكىافى يػىٍفًرشي رًٍجلىوي اٍلييٍسرىل كىيػى  كىقىالىٍت عىاًئشىةي : ) كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ 
اًف يػىٍقًضيىاًف عىلىى كيلًٌ تىشىهُّدو اًباًلٍفًتىاًش ، إالَّ مىا خىرىجى ًمٍنوي ، ًٟتىًديًث أىَب ٛتيىٍيدو يف التَّشىهُّ  اهي عىلىى كىىىذى ًد الثَّآف ، فػىيػىبػٍقىى ًفيمىا عىدى

ا لىٍيسى  ا أًلىفَّ التَّشىهُّدى الثَّآفى ، إ٪تَّىا تػىوىرَّؾى ًفيًو  قىًضيًَّة اأٍلىٍصًل ، كىأًلىفَّ ىىذى فو ، فىبلى يػىتػىوىرَّؾي ًفيًو كىاأٍلىكًَّؿ ، كىىىذى لًٍلفىٍرًؽ بػىٍُتى بًتىشىهُّدو اثى
ةى إُفى اٍلفىر  ٍيًن ، كىمىا لىٍيسى ًفيًو إالَّ تىشىهُّده كىاًحده الى اٍشًتبىاهى ًفيًو ، فىبلى حىاجى  ) ا١ترٍت ( .    .ؽ التَّشىهُّدى

 عرؼ االفًتاش ؟ 
 : أف يفرش رجلو اليسرل ك٬تلس عليها ك٬تعل اليمٌت منصوبة . االفًتاش

 اذكر صفة التورؾ يف الصالة ؟ 
 كرد لو عدة صفات :

ـى رًٍجلىوي اىٍلييٍسرىل كىنىصىبى )  : ما كرد يف حديث الباب األكىل تًًو  ًإذىا جىلىسى يف اىلرٍَّكعىًة اىأٍلىًخَتىًة قىدَّ  ( .اىأٍليٍخرىل ، كىقػىعىدى عىلىى مىٍقعىدى
 . ركاه أبو داكد: أف يفرش القدمُت ٚتيعان ، كٮترجهما من اٞتانب األٯتن .  الثانية

ايػة أَب داكد ) ٖتػت ، لكػن الصػواب رك م ركاه مسػل: أف يفرش اليمٌت ، كيدخل اليسرل مػن بػُت فخػذ كسػاؽ الرجػل اليمػٌت .  الثالثة
 فخذه كساقو ( .
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ًة قىػاؿى : "كىجهٍهػتي كىٍجًهػي ًللهػ )  َّللًه عىٍن رىسيوًؿ اى  كىعىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب طىاًلبو  - َِٕ ـى ًإىلى اىلصهػالى ػافى ًإذىا قىػا ًذم فىطهػرى أىنهوي كى
ًلػػاىلسهػػمىوىاًت " ..  (ًإىلى آًخػػرًًه  -عىٍبػػديؾى ... كي الى ًإلىػػوى ًإاله أىنٍػػتى ، أىنٍػػتى رىِبًٌ كىأىانى . ًإىلى قػىٍولًػػًو : "ًمػػٍن اىٍلميٍسػػًلًمُتى ، اىللههيػػمه أىنٍػػتى اىٍلمى

 .رىكىاهي ميٍسًلمه 
ًة اىللهٍيًل.   كىيف ًركىايىةو لىوي : أىفه ذىًلكى يف صىالى

ػافى رىسيػوؿي اىَّللًه ) قىػاؿى :  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػػرىةى  -ُِٕ ػ كى ًة سى بػهػرى ًللصهػالى ػأىٍلتيوي ، فػىقىػاؿى : ًإذىا كى كىتى ىينػىيهػةن ، قػىٍبػًل أىٍف يػىٍقػرىأى ، فىسى
ٍغػًرًب ، اىللههيػمه نقًٌػ عىػٍدتى بػىػػٍُتى اىٍلمىٍشػًرًؽ كىاٍلمى ػا ابى مى كىمى ًعػٍد بػىٍيػًٍت كىبػىػٍُتى خىطىػاايى ػا يػينػىقهػى اىلثػهػػٍوبي "أىقيػوؿي : اىللههيػمه ابى مى كىمى ًٍت ًمػٍن خىطىػاايى

مى اًبٍلمىاًء كىالثػهٍلًج كىالٍ  اىأٍلىبٍػيىضي ًمنٍ   ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (بػىرىًد اىلدهنىًس ، اىللههيمه ًاٍغًسٍلًٍت ًمٍن خىطىاايى
ري سيٍبحىانىكى اىللههيمه كىْتىٍمًدؾى ، تػىبىارىؾى ًاٍٝتيكى ، كىتػىعىاىلى جى ) أىنهوي كىافى يػىقيوؿي  كىعىٍن عيمىرى  -ِِٕ رىكىاهي ميٍسًلمه  (ؾى دُّؾى ، كىالى ًإلىوي غىيػٍ

قىًطعو ، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ مىٍوصيوالن كىىيوى مىٍوقيوؼه   . ًبسىنىدو مينػٍ
شهٍيطىاًف اىلرهًجيًم ، أىعيوذي ابًىَّللًه اىلسهًميًع اىٍلعىًليًم ًمنى اىل )كى٨تىٍويهي عىٍن أىِب سىًعيدو مىٍرفيوعنا ًعٍندى اى٠ٍتىٍمسىًة كىًفيًو : كىكىافى يػىقيوؿي بػىٍعدى اىلتهٍكًبًَت 

 ( .ًمٍن ٫تىٍزًًه ، كىنػىٍفًاًو ، كىنػىٍفًثًو 
---------- 

ةً  )  بػهرى ًللصهالى  تكبَتة اإلحراـ .: ( أم  ًإذىا كى

 ( ا١تقصود عدـ رفع الصوت بدليل قولو كما جاء يف ركاية عن أَب ىريرة قاؿ : ) ما تقوؿ ( . سىكىتى  )

 ( أم قليبلن .ىينػىيهةن  )
مى اى  ) ًعٍد بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى خىطىاايى  أبعدىا عٍت كأبعدٓف عنها ، كا٠تطاَي ٚتع خطية ، كىي ما فعلو اإلنساف عن عمد .: ( أم  للههيمه ابى

 كإ٪تا اختار ا١تشرؽ كا١تررب ألهنما ال يلتقياف أبدان .
 الوسخ . ( اىلدهنىسً )
  لفظ حديث علي كامالن ؟اذكر 

ػػوًؿ اَّللًَّ عىػػٍن عىلًػػىًٌ بٍػػًن أىىًب طى  ػػافى ًإذى )   الًػػبو عىػػٍن رىسي ـى ًإُفى الصَّػػبلىًة قىػػاؿى أىنَّػػوي كى ػػمىوىاًت كىاألىٍرضى  ملًلَّػػذً  يى كىجٍَّهػػتي كىٍجًهػػ :ا قىػػا فىطىػػرى السَّ
ًنيفان كىمىا أىّنى ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى ًإفَّ صىبلىيت   الى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى أيًمٍرتي كىأىّنى ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى اللَّهيمَّ َّلًلًٌ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى  كى٦تىىايت  مى كى٤تىٍيىا يكىنيسيكً  حى

يعػان ًإنَّػوي الى يػىٍرًفػري الػذُّنيو  ذينيػوَب  فىػاٍغًفٍر ِف  كىاٍعتػىرىفٍػتي بًػذىٍنِب  يأىٍنتى اٍلمىًلكي الى ًإلىػوى ًإالَّ أىنٍػتى . أىنٍػتى رىىبًٌ كىأىّنى عىٍبػديؾى ظىلىٍمػتي نػىٍفًسػ بى ًإالَّ ٚتًى
ػيًٌئػىهىا الى يىٍصػًرؼي عىػٍتًٌ  أىٍنتى كىاٍىًدٓف  ػٍعدىٍيكى  ألىٍحسىًن األىٍخبلىًؽ الى يػىٍهًدل ألىٍحسىًنهىا ًإالَّ أىنٍػتى كىاٍصػًرٍؼ عىػٌتًٌ سى ػيًٌئػىهىا ًإالَّ أىنٍػتى لىبػٍَّيػكى كىسى سى

ػػرُّ لىػٍيسى ًإلىٍيػػكى أىّنى بًػكى  ػري كيلُّػػوي ىًف يىػدىٍيكى كىالشَّ ػػعى « كىًإلىٍيػػكى تػىبىارىٍكػتى كىتػىعىالىٍيػػتى أىٍسػتػىٍرًفريؾى كىأىتيػػوبي ًإلىٍيػكى كىا٠تٍىيػٍ ػػمَّ لىػػكى » قىػاؿى  . كىًإذىا رىكى اللَّهي
نىا لىكى اٟتٍىٍمدي ًمٍلءى اللَّهيمَّ رىبػَّ » قىاؿى  كىًإذىا رىفىعى « .  كىعىٍظًمى كىعىصىِب  يكى٥تيًٌ  مكىبىصىرً  يرىكىٍعتي كىًبكى آمىٍنتي كىلىكى أىٍسلىٍمتي خىشىعى لىكى ٝتىٍعً 

ػ نػىهيمىا كىًمٍلءى مىػا ًشػٍئتى ًمػٍن شى اللَّهيػمَّ لىػكى سىػجىٍدتي كىبًػكى آمىٍنػتي » قىػاؿى  كىًإذىا سىػجىدى « . ءو بػىٍعػدي يٍ السَّمىوىاًت كىًمٍلءى األىٍرًض كىًمٍلءى مىا بػىيػٍ
ُثيه يىكيوفي ًمٍن آًخًر مىا يػىقيوؿي بػىٍُتى « . قَّ ٝتىٍعىوي كىبىصىرىهي تػىبىارىؾى اَّللَّي أىٍحسىني ا٠تٍىالًًقُتى خىلىقىوي كىصىوَّرىهي كىشى  ملًلَّذً  يكىلىكى أىٍسلىٍمتي سىجىدى كىٍجهً 

ـي مىا قىدٍَّمتي كىمىا أىخٍَّرتي كىمىا أىٍسرىٍرتي كىمىا أىٍعلىٍنتي كىمىا أىٍسرىٍفتي كىمىػا أىنٍػ اللَّهيمَّ اٍغًفٍر ِف»  التهشىهًُّد كىالتهٍسًليمً  تى أىٍعلىػمي بًػًو ًمػٌتًٌ أىنٍػتى اٍلميقىػدًٌ
ري الى ًإلىوى ًإالَّ أىنٍ   ت ( ركاه مسلم .كىأىٍنتى اٍلميؤىخًٌ

) ( أم قبيحها . ) كاصرؼ عٍت سيئها( أم أرشدٓف لصواهبا . ألحسن األخالؽ ) اىدين( اعًتاؼ ابلتقصَت . ) ظلمت نفسي
( أم أنشأ٫تا كخلقهما  ) فاطر السموات كاألرضو يقصد بو العمل .( أم قصت بعباديت  تعاُف ، فالوج كجهت كجهي



 ُّٕ 

 قيل(   ) كنسكي( أم الصبلة ا١تعركفة ، كقيل : الدعاء . ) صاليت( مائل عن الشرؾ . ) حنيفان كأبدعهن على غَت مثاؿ سابق .
أف ا١تتصرؼ ْتيايت كمويت ىو هللا ، كإما أف  ( إما أف يكوف ا١تعٌت ) ك٤تيام ك٦تايت: العبادة ، كىذا أعم . كقيل: ا١تراد الذبيحة ، 

 يكوف أبف ا١تسلم معًتؼ ا، حياتو ك٦تاتو  حيث صرفها لو .
  بعد حديث علي ، ) كيف ركاية أف ذلك يف صالة الليل ( ؟ –رٛتو هللا  –ما رأيك بقوؿ ا١تصنف 

.بلة الليل ىذا كٍىم من الشارح ، كليس يف مسلم تقييد الركاية بصقاؿ الشيخ ابن ابز : 

 ) كاف إذا قاـ إُف الصبلة ا١تكتوبة ( . بل جاء يف ركاية عند البيهقي 
 ( ؟ مدؾ كتبارؾ اٝتك كتعاىل جدؾ ...ما صحة حديث ) سبحانك اللهم كْت 

 فبعض العلماء ضعفو كأٛتد كابن خزٯتة . –رٛتو هللا  –جاء مرفوعان عند ا٠تمسة كما ذكره ا١تصنف 
 كابن حجر ، كأٛتد شاكر . كصححو بعضهم كالعقيلي ،

 اٟتافظ فكأف كثَتة، كطرؽ أبحاديث مع أف ىذا اٟتديث ريكم مرفوعان للنِب  اأف اٟتافظ ابن حجر ذكر حديث عمر موقوف
  عمر قوؿ من أنو: فيو الصحيح اللفظ، ىذا أف: الصواب ىو كىذا ، النِب إُف مرفوعان  يصح ال الذكر ىذا أف ٯتيل هبذا

 اه .كأرض
 ( ؟ ... سيٍبحىانىكى اىللههيمه كىْتىٍمًدؾى أىنهوي كىافى يػىقيوؿي : حة أثر عمر )... ما ص 

 اٟتديث ركاه مسلم يف كتاب الصبلة عن عبدة عن عمر ، كعبدة ابن أَب لبابة َف يدرؾ عمر .

ذم اٟتليفػػة صػػبلة لكػػن الطحػػاكم يف شػػرح معػػآف اآلاثر ركل اٟتػػديث مػػن طريػػق عمػػرك بػػن ميمػػوف األكدم أنػػو صػػلى مػػع عمػػر بػػ
كاٟتػػاكم كالبيهقػػي  كإسػػناده قطػػٍت الظهػػر فػػدعا هبػػذا الػػدعاء كجهػػر بػػو . كرجالػػو ثقػػات ، كجػػاء عنػػو أيضػػان عنػػد أَب شػػيبة كالػػدار 

 كللحديث شواىد تقويو :صحيح ، 
 جهر عمر.-أ

 كفيو ضعف .  -كما قاؿ ا١تصنف   –جاء عند ا٠تمسة -ب
، الصديق ، كعمر بن ا٠تطاب نو أنو كاف يقوؿ ىذا القوؿ إذا استفتح الصبلة ، أبو بكرك٦تن ركينا عط : قاؿ ابن ا١تنذر يف األكس

 د .كعبد هللا بن مسعو 
( عػػن عمػػر كابػػن مسػػعود ، كركم عػػن أَب بكػػر : صػػح ىػػذا )يعػػٍت : االسػػتفتاح بػػػ سػػبحانك اللهػػم كْتمػػدؾ قػػاؿ ابػػن رجػػب ك 

 كعثماف .
 ما حكم دعاء االستفتاح ؟ 

 سنة .
 .كىو من سنن الصبلة يف قوؿ أكثر أىل العلم قاؿ يف ا١ترٍت : 

 ٢تذه األحاديث .
 ىل دعاء االستفتاح يقاؿ سران أـ جهران ؟ 

 يقاؿ سران .

 .َف ٬تهر بو   كعليو عامة أىل العلم ألف النِب  : قاؿ يف ا١ترٍت
 يف أم ركعة يكوف دعاء االستفتاح ؟ 
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 يكوف يف الركعة األكُف فقط .
 : ألكىل عن الثانية ِبمورٗتتلف الركعة ا فائدة : 

 : االستفتاح يف الركعة األكُف . أكالن 
 : تكبَتة اإلحراـ يف الركعة األكُف . اثنيان 
 : التعوذ يف الركعة األكُف على القوؿ الراجح . اثلثان 
 : القراءة يف الركعة األكُف أطوؿ من الركعة الثانية . رابعان 

 الفرض كالنفل ؟ىل دعاء االستفتاح يكوف يف الفرض فقط أـ يف  
 يكوف يف صبلة الفرض كالنفل .

 اذكر بعض أدعية االستفتاح اليت كردت ؟ 

 قد كردت عدة أدعية لبلستفتاح :
 حديث علي : الدعاء الذم سبق  ) كجهت كجهي ... ( ركاه مسلم .:  أكالن 
 هم ابعد بيٍت كبُت خطاَيم ... ( متفق عليو .) الل أَب ىريرة: حديث  اثنيان 
 ( ركاه مسلم . سيٍبحىانىكى اىللَّهيمَّ كىًْتىٍمًدؾى ، تػىبىارىؾى ًاٍٝتيكى ، كىتػىعىاُفى جىدُّؾى ، كىالى ًإلىوي غىيػٍريؾى  : حديث عمر )  اثلثان 
بػت : ) عج اسػتفتح بػو رجػل مػن الصػحابة ، فقػاؿ النػِب ان كسبحاف هللا بكرة كأصػيبلن ( هللا أك ر كبَتان كاٟتمد  كثَت ) :  رابعان 

 ا فتحت ٢تا أبواب السماء ( ركاه مسلم .٢ت
ملكػان يبتػدركهنا أيهػم  : ) لقػد رأيػت اثػٍت عشػر اسػتفتح بػو رجػل آخػر فقػاؿ ٛتدان كثَتان طيبان مباركػان فيػو ( اٟتمد  ) :  خامسان 

 يرفعها ( ركاه مسلم .
لشهادة ، أنػت ٖتكػم بػُت عبػادؾ ... ( .كىػذا اللهم رٌب ج رائيل كإسرافيل ، فاطر السموات كاألرض ، عاَف الريب كا) :  سادسان 

 يف صبلة الليل .
 ما األفضل يف ىذه األدعية ؟ 
 : ) سبحانك اللهم ... ( . ختار بعض العلماء دعاءا

 .من االستفتاح لكاف حسنان  ، كلو أف رجبلن استفتح ببعض ما ركم عن النِب أما أّن فأذىب إُف ما ركم عن عمر:  قاؿ أٛتد
 : كإ٪تا اختار اإلماـ أٛتد ىذا لعشرة أكجو : قاؿ ابن القيم

 : جهر عمر بو يعلمو الصحابة . منها
 ، كهللا أك ر .مالو على أفضل الكبلـ بعد القرآف، كأفضل الكبلـ بعد القرآف: سبحاف هللا كاٟتمد ، كال إلو إال هللا: اشت كمنها
 ء .، كالثناء أفضل من الدعالدعاءل ، كغَته يتضمننو استفتاح أخلص للثناء على هللا: أ كمنها

 : دعاء : اللهم ابعد بيٍت كبُت خطاَيم .كاختار بعض العلماء 
أكُف ابإليثػػار كاالختيػػار ، كأصػػح مػػا ركم يف االسػػتفتاح حػػديث أَب ىريػػرة مث  كال ٮتفػػى أف مػػا صػػح عػػن النػػِب :  قػػاؿ الشػػوكاين
 .حديث علي 

 : كيف ذلك فوائدكجوه متنوعة تفعل ىذه مرة كىذه مرة ،  كاختار شيخ اإلسبلـ أف العبادة إذا كردت على
 حفظ السنة فبل هتجر .  -أ 
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 أحضر للقلب .  -ب 

 .  ٘تاـ التأسي ابلنِب  -ج 

 مىت يكوف دعاء االستفتاح ؟ 
 يكوف بُت التكبَت كالقراءة .

ًة سىكىتى ىينػىيَّةن ، قػىٍبًل أى  - -كىافى رىسيوؿي اىَّللًَّ   لقولو ) بػَّرى لًلصَّبلى  ( .ٍف يػىٍقرىأى ًإذىا كى

 من الذم خالف من األئمة كقاؿ : إف دعاء االستفتاح غَت مشركع ؟ 

 خالف مالك فقاؿ : ال يشرع .الذم 
 يستفتح القراءة ابٟتمد  رب العا١تُت ( . ) كاف رسوؿ هللا  ٟتديث عائشة قالت 
 كاألحاديث ترد عليو .

 هرية .كأما قوؿ : ) يستفتح القراءة ... ( أم القراءة اٞت
 ما حكم اٞتهر بدعاء االستفتاح ؟ 

 ال يشرع .
ًة سىكىتى ىينػىيَّةن ، قػىٍبًل أىٍف يػىٍقرىأى  - -كىافى رىسيوؿي اىَّللًَّ   لقولو ) بػَّرى لًلصَّبلى  ( .ًإذىا كى

 ىل ٬تمع بُت أكثر من دعاء استفتاح يف صالة كاحدة ؟ 
  صبلة كاحدة .ال يشرع أف ٬تمع بُت أكثر من دعاء من أدعية االستفتاح يف

 ىل يشرع دعاء االستفتاح يف صالة اٞتنازة ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 .ستفتاح ال يسن يف صبلة اٞتنازة : أف دعاء اال القوؿ األكؿ
 كىو قوؿ اٞتمهور من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة . 
 أنو استفتح يف صبلة اٞتنازة . أنو َف يرد عن النِب -أ

 ا : إف صبلة اٞتنازة شرع فيها التخفيف ، فناسب ترؾ االستفتاح فيها .قالو -ب
اًف ، كاتفق األصحاب على أىفَّ اٍلميٍستىحىبَّ تػىرٍكيوي  :نوكم قاؿ ال  .كىأىمَّا ديعىاءي ااًلٍسًتٍفتىاًح فىًفيًو كىٍجهى

: ) أسرعوا  كتركو أفضل أخذا بقوؿ النِب  أما االستفتاح فبل أبس بفعلو كال أبس بًتكو ، كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا :
 .ابٞتنازة ( 

 كقد سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : ىل يشرع دعاء االستفتاح يف الصبلة على اٞتنازة ؟
فأجاب : " ذكر العلماء أنو ال يستحب ، كعللوا ذلك أبف صبلة اٞتنازة مبناىا على التخفيف ، كإذا كاف مبناىا على 

 ح .نو ال استفتا التخفيف ، فإ

 .االستفتاح يسن يف صبلة اٞتنازة : أف دعاء القوؿ الثاين 
 كىو قوؿ األحناؼ . 

 عللوا : أبهنا صبلة ، فيستفتح ٢تا ، كما يستفتح لسائر الصلوات .
 أنو ال استفتاح ٢تا .  –كالطحاكم رٛتو هللا   –كاختار بعض األحناؼ 
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، كألهنا مبناىا على التخفيف ، ك٢تذا ال  اٞتنازة ؛ لعدـ كركده عن النِب كاألقرب : عدـ مشركعية االستفتاح يف صبلة 
 ركوع فيها كال سجود ، كال يقرأ فيها سول الفاٖتة .

 ماذا يسن لإلماـ أف يفعلو بعد تكبَتة اإلحراـ ؟ 
 يشرع لو أف يسكت سكتة خفيفة بعد تكبَتة اإلحراـ حىت يتمكن ا١تأمـو من دعاء االستفتاح .

 : السكتات ا١تشركعة ثبلثة : ض العلماءقاؿ بع
 بعد تكبَتة اإلحراـ كقبل القراءة . -ُ
 بعد الفاٖتة ليتمكن ا١تأمـو من قراءة الفاٖتة . -ِ

 بعد القراءة كقيل الركوع ، سكتة يسَتة يرد إليو نفسو . -ّ

 : إُف أف السكتات ا١تشركعة سكتتاف : كذىب بعض العلماء
 بعد تكبَتة اإلحراـ كقبل القراءة . -ُ
 بعد القراءة ، كقيل الركوع . -ِ

 كأما السكتة من أجل أف يقرأ ا١تأمـو الفاٖتة فليست مشركعة .

 ىل يشرع لإلنساف أف يدعو ربو أف يباعد بينو كبُت ا٠تطااي ؟ 
 نعم .

عىٍدتى بػىٍُتى اىٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍرًرًب لقولو )  مى كىمىا ابى ًعٍد بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى خىطىاَيى  . (اىللَّهيمَّ ابى
ـى  كقاؿ تعاُف عن إبراىيم )  ( . كىاٍجنػيٍبًٍت كىبىًٍتَّ أىٍف نػىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا

ٍجني أىحىبُّ ًإِفىَّ ٦تَّا يىٍدعيونىًٍت ًإلىٍيًو كىًإالَّ تىٍصًرٍؼ عىٍتًٌ كىٍيدىىينَّ أىٍصبي ًإلىٍيًهنَّ كى كقاؿ تعاُف عن يوسف عليو السبلـ ) أىكيٍن ًمػنى قىاؿى رىبًٌ السًٌ
 ( . ًىًلُتى اٞتٍىا

  فيو ع رًتف :قاؿ ابن تيمية : 
 .: اختيار السجن كالببلء على الذنوب كا١تعاصي  إحدا٫تا

: طلب سؤاؿ هللا كدعائو أف يثبت القلب على دينو كيصػرفو إُف طاعتػو ، كإال فػإذا َف يثبػت القلػب كإال صػبا إُف اآلمػرين  كالثانية 
 ابلذنوب كصار من اٞتاىلُت .      

 قبل القراءة ؟ الستعاذةما حكم ا 

 اختلف العلماء يف حكمها على قولُت : 
 : أهنا كاجبة . كؿالقوؿ األ

 كىذا قوؿ بعض الفقهاء .
 قالوا : ألف هللا أمرّن هبا ، قاؿ تعاُف ) فإذا قرأت القرآف فاستعذ اب ( .-أ

 كألف االستعاذة هبا طرد للشيطاف الذم ٭توؿ بُت اإلنساف كقراءتو .-ب
 قوم . كىذا القوؿ كاظب عليها ، ف النِب كأل -ج

 : أهنا سنة . ثاينالقوؿ ال
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 قاؿ ابن كثَت : كٚتهور العلماء على أف االستعاذة مستحبة ليست ٔتتحتمة ، أيمث ًتركها .
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 الصبلة أك يف غَتىا .كقاؿ النوكم : مث إف التعوذ مستحب كليس بواجب ، كىو مستحب لكل قارئ ، سواء كاف يف 
 كيدؿ على عدـ الوجوب : 
) لقد أنزلت علي سورة آنفان : بسمميحرلا نمحرلا هللا  . إّن أعطيناؾ الكوثر ( ركاه مسلم . كَف يذكر  حديث أنس قاؿ النِب -أ

 االستعاذة .
 عراَب حُت علمو الصبلة .َف يعلمها األ كألف النِب -ب
 كفي يف الركعة األكىل ؟ىل يستعيذ ا١تصلي كل ركعة أـ ي 

 على قولُت : اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة 
 : أنو يستعيذ يف كل ركعة . القوؿ األكؿ

 ا مذىب الشافعي ، كاختاره ابن حـز ، كابن تيمية ، كماؿ إليو ا١ترداكم .كىذ
يعه عىًليمه( .لعمـو -أ  قولو تعاُف : )فىاٍستىًعٍذ اًبَّللًَّ ًإنَّوي ٝتًى

التعوذ للقراءة فهو تبع ٢تا ، فيقتضي تكرير االستعاذة عند تكرير القراءة ، فيكوف مشركعان لكل من يريد القػراءة ، سػواء   قالوا : إف
أهنػػا مشػػركعة للقػػراءة فتكػػرر بتكررىػػا ، -كػػاف داخػػل الصػػبلة أك خارجهػػا ، كسػػواء يف الركعػػة األكُف أك يف الركعػػات الػػيت بعػػدىا ب

 . -األكُف كالثانية  –ٟتصوؿ الفصل بُت القراءتُت 
 أهنا مشركعة للقراءة فتكرر بتكررىا ، ٟتصوؿ الفصل بُت القراءتُت . -ب

 أنو يكفي يف أكؿ ركعة .القوؿ الثاين : 
 مذىب أَب حنيفة ، كرجحو ابن القيم ، كالشوكآف .كىذا 

ءة ابٟتمػػد  رب العػػا١تُت كَف يسػػكت ( إذا هنػػض مػػن الركعػػة الثانيػػة اسػػتفتح للقػػرا ٟتػػديث أَب ىريػػرة قػػاؿ ) كػػاف رسػػوؿ هللا  -أ
 ركاه مسلم .

 ذ .قاؿ ابن قدامة : كىذا يدؿ على أنو َف يكن يستفتح كال يستعي
 قالوا : ألف قراءة الصبلة كلها قراءة كاحدة . -ب
ا كلهػػا كػػالقراءة القيػػاس علػػى اسػػتحباب الًتتيػػب بػػُت سػػور القػػرآف يف الػػركعتُت ، ّتػػامع أف الصػػبلة ٚتلػػة كاحػػدة ، فػػالقراءة فيهػػ -ج

 الواحدة .
 قاؿ ابن القيم رٛتو هللا : كاالكتفاء ابستعاذة كاحدة أظهر .

فاألحوط : االقتصار على ما كردت ، كقاؿ الشوكآف :األحاديث الواردة يف التعوذ ليس فيها إال أنو فعل ذلك يف الركعة األكُف 
 ) نيل  األكطار ( .  بو السنة ، كىو االستعاذة قبل قراءة الركعة األكُف فقط .

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 اذكر صيغ االستعاذة ؟ 

 األكُف : أعوذ اب من الشيطاف الرجيم ؟
  جاءت ابلقرآف .ة أكثر العلماء ، ألهنا الصيرة اليتػىذه الصير قاؿ القرطِب :

٨تن عنده جلوس ، كأحد٫تا يسب ك  استب رجبلف عند النِب ) كىو الذم كرد يف السنة كما يف حديث سليماف بن صيرد قاؿ
: إٓف ألعلم كلمة لو قا٢تا ، لذىب عند ما ٬تد ، لو قاؿ : أعوذ اب من  صاحبو ، مرضبان قد اٛتر كجهو ، فقاؿ النِب 

 الشيطاف الرجيم ، ... ( متفق عليو .
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 ُف ) أعوذ اب من الشيطاف الرجيم ( .قاؿ ابن عطية : كأما لفظ االستعاذة ، فالذم عليو ٚتهور الناس ، ىو لفظ كتاب هللا تعا
 : أعوذ اب السميع العليم من الشيطاف الرجيم ، كما قاؿ تعاُف ) فاستعذ اب إنو ىو السميع العليم ( . الصيغة الثاين

 : أعوذ اب السميع العليم من الشيطاف الرجيم من ٫تزه كنفخو كنفثو .الصيغة الثالثة 
إذا قاـ من الليل  عن أَب سعيد ا٠تدرم قاؿ: كاف رسوؿ هللا كالًتمذم الذم عند أَب داكد  كما يف حديث أَب سعيد 

سبحانك اللهم كْتمدؾ، كتبارؾ اٝتك كتعاُف جدؾ، كال إلو غَتؾ ػ مث يقوؿ ػ أعوذ اب السميع )  فاستفتح صبلتو كك ر قاؿ
 ( . والعليم من الشيطاف الرجيم من ٫تزه كنفخو كنفث

 ثَت : كقد فسر ا٢تمز اب١توتة كىي ا٠تنق ، كالنفخ الك ر ، كالنفث الشعر ] الشعر ا١تذمـو [ .قاؿ ابن ك
 .( ؟ًمٍن ٫تىٍزًًه ، كىنػىٍفًاًو ، كىنػىٍفًثًو . ما معٌت قولو ) 

 : ىو الصرع كاٞتنوف الذم يصيب اإلنساف . ٫تزه
 : ىو الك ر ، ألف الشيطاف ينفخ اإلنساف حىت يتك ر . كنفاو
 ىو الشعر ، كقيل ىو السحر . : كنفثو
 ١تاذا يستعيذ اإلنساف قبل القراءة ؟ 

 ذكر ابن القيم عدة أمور :
: أف القرآف شفاء ١تا يف الصدكر ييٍذًىب ١تػا يلقيػو الشػيطاف فيهػا مػن الوسػاكس كالشػهوات كاإلرادات الفاسػدة ، فهػو دكاء ١تػا  منها

 منو القلب ليصادؼ الدكاء ٤تبلن خاليان ، فيتمكن منو ، كيؤثر فيو . أثره فيها الشيطاف ، فأمر أف يطرد مادة الداء ٮتلو
 فيجيء ىذا الدكاء الشايف إُف قلب قد خبل من مزاحم كمضاد لو فيجتمع فيو .

: أف ا١تبلئكة تدنو من قػارئ القػرآف كتسػتمع لقراءتػو ، كمػا يف حػديث أسػيد بػن حضػَت ١تػا كػاف يقػرأ كرأل مثػل الظلػة فيهػا  كمنها
: ) تلك ا١تبلئكة ( ، كالشيطاف ضد ا١تلك كعدكه ، فػأمر القػارئ أف يطلػب مػن هللا تعػاُف مباعػدة  صابيح ، فقاؿ النِب مثل ا١ت

لى خاصتو كمبلئكتو ، فهذه كليمة ال ٬تتمع فيها ا١تبلئكة كالشياطُت .  عدكه عنو حىت ٭تيىصًٌ
رلو عػن ا١تقصػود ابلقػرآف ، كىػو تػدبره كتفهمػو كمعرفػة مػا أراد بػو : أف الشػيطاف ٬تيٍلًػب علػى القػارئ ٓتيلػو كرىٍجلػو ، حػىت يشػ كمنها

ا١تتكلم بو سبحانو ، فيحرص علػى أف ٭تػوؿ بػُت قلبػو كبػُت مقصػود القػرآف ، فػبل يكمػل انتفػاع القػارئ بػو ، فػأمر عنػد الشػركع أف 
 يستعيذ اب عز كجل منو .

نىػة إُف قينتػػو ، : أف القػارئ منػاجو  تعػاُف بكبلمػػو ، كهللا تعػاُف أ كمنهػا شػد أذىّنن للقػارئ اٟتسػن الصػػوت ابلقػرآف مػن صػاحب القىيػٍ
 كالشيطاف إ٪تا قراءتو الشعر كالرناء ، فأمر القارئ أف يطرده ابالستعاذة عند مناجاتو تعاُف كاستماع الرب قراءتو .

هػو يشػتد عليػو حينئػذو فيػو ، فهػو يشػتد : أف الشيطاف أحرص ما يكوف على اإلنسػاف عنػد مػا يهيػمُّ اب٠تػَت أك يػدخل فيػو ، ف كمنها
: ) إف شيطاّنن تفلت علي البارحة ، فأراد أف يقطػع علػي صػبليت ( ، ككلمػا   عليو حينئذو ليقطعو عنو ، كيف الصحيح عن النِب 

 كاف الفعل أنفع للعبد كأحب إُف هللا تعاُف ، كاف اعًتاض الشيطاف لو أكثر .
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ػةى  -ِْٕ ػا رىًضػيى -كىعىػٍن عىاًئشى هى ػافى رىسيػوؿي اىَّللًه ) قىالىػٍت : -اىَّللهي عىنػٍ ةى اًبلتهٍكبًػًَت ، كىاٍلًقػرىاءىةى : بًػػ )اىٟتٍىٍمػدي َّلًلًه  كى يىٍسػتػىٍفًتحي اىلصهػالى
ػػ ٍ ييصىػػٌوًٍبوي ، كىلىًكػػٍن بػىػػٍُتى ذىلًػػكى . كىكى ػػوي ، كىملى ٍ ييٍشػػًاٍص رىٍأسى ػػعى ملى ػػافى ًإذىا رىكى ػػىته رىبًٌ اىٍلعىػػالىًمُتى ( كىكى ٍ يىٍسػػجيٍد حى افى ًإذىا رىفىػػعى ًمػػٍن اىلرُّكيػػوًع ملى

ٍ يىٍسجيٍد حىىته يىٍستىًومى جىاًلسنا . كىكىافى يػىقيوؿي يف كيلًٌ رى  ٍكعىتػىٍُتً اىلتهًحيهةى . كىكىافى يػىٍفػًرشي رًٍجلىػوي يىٍستىًومى قىائًمنا . كىًإذىا رىفىعى ًمٍن اىلسُّجيوًد ملى
ػػ اىٍلييٍسػػرىل كىيػىٍنًصػػبي  ػػى أىٍف يػىٍفػػًتىًشى اىلرهجيػػلي ًزرىاعىٍيػػًو ًافٍػػًًتىاشى اىلسه هى ػػٍيطىاًف ، كىيػىنػٍ ػػى عىػػٍن عيٍقبىػػًة اىلشه هى ػػافى يػىنػٍ ٍػػتى اىٍلييٍمػػٌتى . كىكى ػػافى ٮتي مي بيًع . كىكى
ةى اًبلتهٍسًليًم   .أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه ، كىلىوي ًعلهةه  (اىلصهالى
---------- 

  ر .( ىو : هللا أك ) ابلتكبَت
ٍ ييٍشًاٍص رىٍأسىوي )  (  أم :َف يرفٍعو . ًإذىا رىكىعى ملى

ٍ ييصىٌوًٍبوي  )  ( أم : َف ٮتفضو كَف يينٌكٍسو . كىملى
 (  أم التشهد األكؿ . ) يف كل ركعتُت التحية 

ن عػدم كابػن عبػد ألف اإلماـ مسلم ركاه من طريق أَب اٞتوزاء عن عائشة ، كىو َف يسمع من عائشة كمػا قػاؿ ابػ قولو ) لو علة (
 ال ر .

 ٔتاذا تبدأ الصالة ؟ 
 تبدأ ابلتكبَت .

ةى اًبلتٍَّكًبَتً  كىافى رىسيوؿي اىَّللًَّ ) القو٢ت  ( . يىٍستػىٍفًتحي اىلصَّبلى
 ما حكم من مل يعرؼ األذكار إال بلغتو ، ىل أييت هبا بلغتو أـ ماذا ؟ 

بلرتػػػػو ، ىػػػػل أييت هبػػػػا بلرتػػػػو ، أك ييكلَّػػػػف أف يتعلمهػػػػا ابلعربيػػػػة ؟ يف مػػػػن ال يعػػػػرؼ األذكػػػػار إال  –رٛتهػػػػم هللا  –اختلػػػػف العلمػػػػاء 
 كالصواب جواز أف أييت هبا بلرتو ، كهللا عز كجل يعلم لرة كل قـو . ) ابن عثيمُت ( .

  ( ما معٌت قوؿ عائشة ...) ؟ ، كىاٍلًقرىاءىةى : بًػ )اىٟتٍىٍمدي َّلًلًه رىبًٌ اىٍلعىالىًمُتى 
 معٌت ذلك أنو ال يقوؿ االستفتاح كال البسملة . أم : اٞتهر بذلك ، كليس

  ألة فما ىي ؟ػػػعلى مس ، كىاٍلًقرىاءىةى : بًػ )اىٟتٍىٍمدي َّلًلًه رىبًٌ اىٍلعىالىًمُتى ()... استدؿ بعض العلماء بقوؿ عائشة 
 استدؿ بو من قاؿ : ال يشرع اٞتهر ابلبسملة . ) كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا ( .

 ييصىٌوًٍبوي ، كىلىًكٍن بػىٍُتى ذىلً ا ) ما معٌت قو٢ت ٍ ٍ ييٍشًاٍص رىٍأسىوي ، كىملى  ك ( ؟كىكىافى ًإذىا رىكىعى ملى
ػػػػوي أم )  ػػػػعى َفٍى ييٍشػػػػًخٍص رىٍأسى ك ( أم : بػػػػُت كىلىًكػػػػٍن بػىػػػػٍُتى ذىلًػػػػ) ( أم : َف ٮتفضػػػػو كَف يينٌكٍسػػػػو كىَفٍى ييصىػػػػٌوًٍبوي  (  أم :َف يرفٍعػػػػو ، ) ًإذىا رىكى

 ص ، ْتيث يستوم ظهره كعنقو كالصفحة الواحدة .التصويب كاإلشخا
  كى ( افى رىسيوؿي اىَّللًه ماذا نستفيد من قو٢تا- -  ) ةى اًبلتهٍكًبًَت ، كىاٍلًقرىاءىةى : بًػ )اىٟتٍىٍمدي َّلًلًه رىبًٌ اىٍلعىالىًمُتى  ؟يىٍستػىٍفًتحي اىلصهالى

 ابالستفتاح .ال نستفيد أنو ال يسن اٞتهر ابلتعوذ ك 
 ( ؟ة كىكىافى يػىقيوؿي يف كيلًٌ رىٍكعىتػىٍُتً اىلتهًحيه عٌت قو٢تا ) ما م 

 كاف يتشهد يف كل ركعتُت بقولو ) التحيات  ... ( .  ا١تعٌت : أنو 
 كٝتي ىذا الذكر ٖتية ، الشتمالو على التحية ، كىو الثناء اٟتسن ، كتشهدان : الشتمالو على الشهادتُت .

 تُت .مشركعية التشهد يف كل ركع
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 ما حكم التشهد األكؿ ؟ 
 كاختلف العلماء يف حكم التشهد األكؿ :

 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب .

 ج ره بسجود سهو ١تا تركو كَف أيت بو ، فعلم أنو كاجب كليس بركن . ألف النِب 
 : أنو سنة . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب األكثر .
 تو .َف يعلمو ا١تسيء يف صبل ألف النِب 

 الراجح . كالقوؿ األكؿ ىو
 ما السنة يف اٞتلوس  يف الصالة ؟ 

يفػػرش رجلػػو اليسػػرل كينصػػب اليمػػٌت ، كىػػذا يشػػمل التشػػهد األكؿ ، كاٞتلػػوس  أف السػػنة يف اٞتلػػوس يف الصػػبلة ىػػو االفػػًتاش : أف
 بُت السجدتُت .

 ( ؟ كىكىافى يػىنػٍهىى عىٍن عيٍقبىًة اىلشهٍيطىافً  عرؼ عقبة الشيطاف ) 
 : اختلف العلماء يف تفسَتىا 

 : أنو يفرش قدميو ، فيجعل ظهور٫تا ٨تو األرض ك٬تلس على عقبيو . قيل
و كسػاقيو ، كيضػع يديػو علػى و ابألرض كينصػب فخذيػيػ: أف عقبة الشيطاف ىي اإلقعاء ، كىي أف ٬تلػس اإلنسػاف علػى إليت كقيل

 األرض ، كىذا من معآف اإلقعاء ، كىذا تفسَت أىل اللرة .
 كىذا التفسَت ذكره النوكم يف شرحو على مسلم .

 كتفسَت أىل اللرة متفق على كراىتو .
 قاؿ ابن قدامة بعد أف ذكر تفسَت أىل اللرة : كال أعلم أحدان قاؿ ابستحباب اإلقعاء على ىذه الصفة .

 يف تفسَت اإلقعاء : أف ٬تعل إليتيو على عقبيو كيضع ركبتيو على األرض . كقيل
 خبلؼ بُت العلماء على قولُت : كىذا موضع

 القوؿ األكؿ : أنو مكركه .
 كهبذا قاؿ أبو حنيفة ، كمالك ، كالشافعي يف ركاية ، كأٛتد بن حنبل .

) إذا رفعػت رأسػك مػن السػجود فػبل تقػع كمػا يقعػي الكلػب ( ركاه ابػن ماجػو . ) كىػػو  عػن أنػس . قػاؿ : قػاؿ ِف رسػوؿ هللا -أ
 ضعيف ( .

 هنى عن اإلقعاء كالتورؾ يف الصبلة ( ركاه البيهقي . ) كفيو ضعف ( . نِب كعنو . ) أف ال-ب
 ) َي علي ال تقع إقعاء الكلب ( ركاه ابن ماجو . ) كىو ضعيف ( . كعن علي قاؿ : قاؿ النِب  -ج
 . ( كىكىافى يػىنػٍهىى عىٍن عيٍقبىًة اىلشٍَّيطىافً كٟتديث الباب )  -د

 أنو سنة .  القوؿ الثاين :
 ؿ بو : ابن عباس ، كابن الزبَت ، كىو قوؿ للشافعي يف اٞتلوس بُت السجدتُت ، اختاره النوكم ، كابن الصبلح .كقا

ًل . فػىقىػاؿى ابٍػني عىبَّػاسو لىنػىػرىاهي جىفىػاءن اًبلرَّجيػ عن طىاكيس قاؿ )  قػيٍلنىا اًلٍبًن عىبَّاسو ىًف اإًلقٍػعىاًء عىلىى اٍلقىدىمىٍُتً فػىقىاؿى ًىىى السُّنَّةي . فػىقيٍلنىا لىػوي ًإّنَّ 
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 ( ركاه مسلم . بىٍل ًىىى سينَّةي نىًبيًٌك 
 كأجيب عنو :

 من أنو يفًتش رجلو اليسرل كينصب اليمٌت . أبنو منسوخ ابألحاديث الثابتة يف صفة صبلة النِب 
 كىذا اختيار الشيخ ابن عثيمُت .، يفًتش أك يتورؾ  وخ من كوف النِب ػػػػػػلعل ابن عباس َف يعلم أنو منسقاؿ ابن عثيمُت : 

 ما حكم افًتاش الذراعُت أثناء السجود ؟ 
 اختلف العلماء يف حكمو : 

 : أنو مكركه . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 ٟتديث الباب .
 ) اعتدلوا يف السجود كال يبسط أحدكم ذراعية انبساط الكلب ( متفق عليو . كٟتديث أنس . قاؿ : قاؿ 

 : أنو ٤تـر . القوؿ الثاين
 كإليو ذىب ابن حـز .

 كالراجح األكؿ .، لظاىر النص ) كال يبسط ... ( 
  اٟتكمة من النهي من افًتاش الذراعُتما : 

: كاٟتكمة يف ىذا أنو أشبو ابلتواضع ، كأبلغ يف ٘تكُت اٞتبهػة كاألنػف مػن األرض ، كأبعػد مػن ىيئػات الكسػاُف فػإف  قاؿ النوكم
 ها كشبو الكبلب ، كيشعر حالو ابلتهاكف ابلصبلة كقلة االعتناء هبا كاإلقباؿ عليا١تنبسط  

 اذكر بعض األدلة أنو َف أيت التشبو ابٟتيواّنت إال يف مقاـ الذـ ؟ -
ليوا التػٍَّورىاةى مثيَّ َفٍى ٭تىًٍمليوىىا كىمىثىًل اٟتًٍمىاًر ٭تىًٍملي أىٍسفىاران قاؿ تعاُف )  ( . مىثىلي الًَّذينى ٛتيًٌ

ثػىليوي كىمىثىًل اٍلكىٍلًب ًإٍف ٖتىٍ كقاؿ تعاُف )ك  نىا لىرىفػىٍعنىاهي هًبىا كىلىًكنَّوي أىٍخلىدى ًإُفى اأٍلىٍرًض كىاتػَّبىعى ىىوىاهي فىمى  ( .ًمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث أىٍك تػىتػٍريٍكوي يػىٍلهىثٍ لىٍو ًشئػٍ
 الكلب ( متفق عليو . كقاؿ تعاُف ) اعتدلوا يف السجود كال يبسط أحدكم ذراعيو انبساط

 ) ال ي رؾ أحدكم ك ركؾ البعَت ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 
 ) مثل الذم يتكلم اإلماـ ٮتطب كاٟتمار ٭تمل أسفاران ( ركاه أٛتد . كقاؿ 

 عن التفات كالتفات الثعلب ( . ) كهنى 
 ماذا نستفيد من قو٢تا ) ككاف ٮتتم ابلتسليم ( ؟ 

  تصح الصبلة بدكهنما .نستفيد أف التسليمتُت ركن ال
أنو ال ٬توز االقتصار عليها ال يف الفرض كال يف النفل، كأف الواجب أف يسلم مرتُت؛ ألف  : كالصحيحقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 

يواظب على التسليمتُت يدؿ على  كاف يسلم من الصبلة مرتُت، كيقوؿ: ) صلوا كما رأيتموٓف أصلي ( فكوف النِب   النِب 
 بد منهما، كىذا ىو ا١تشهور عند علماء اٟتنابلة رٛتهم هللا.أنو ال 

 كذىب ٚتهور العلماء إُف أف التسليمة األكُف ركن كالثانية مستحبة .
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ػػرى  -ِٕٓ ػػا-كىعىػػٍن ًابٍػػًن عيمى هيمى ػػ أىفه اىلنهػػيبه  ) -رىًضػػيى اىَّللهي عىنػٍ ٍيػػًو ًإذىا ًافٍػتػى ػػٍذكى مىٍنًكبػى يٍػػًو حى ػػافى يػىٍرفىػػعي يىدى بػهػػرى كى ةى ، كىًإذىا كى تىحى اىلصهػػالى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًللرُّكيوًع ، كىًإذىا رىفىعى رىٍأسىوي ًمٍن اىلرُّكيوًع 

ى  )كىيف حىًديًث أىِب ٛتيىٍيدو ، ًعٍندى أىِب دىاكيدى  -ِٕٔ ٍيًو، ُثيه ييكىربًٌ ٍيًو حىىته ٭تيىاًذمى هًبًمىا مىٍنًكبػى  ( .يػىٍرفىعي يىدى
 (حىىته ٭تيىاًذمى هًبًمىا فػيريكعى أيذينػىٍيًو ) ٨تىٍوي حىًديًث ًاٍبًن عيمىرى ، كىلىًكٍن قىاؿى  ًلمو عىٍن مىاًلًك ٍبًن اٍٟتيوىٍيًرًث كىًلميسٍ 

---------- 
 أم : عواِف أذنيو .و ( حىىته ٭تيىاًذمى هًبًمىا فػيريكعى أيذينػىيٍ ) 
 صالة ؟اذكر ا١تواضع اليت تستحب فيها رفع اليدين يف ال 

 يستحب رفع اليدين يف الصبلة يف مواضع : 

 : عند تكبَتة اإلحراـ . ا١توضع األكؿ
 كىذا مستحب عند اٞتميع .

 .أٚتعت األمة على ذلك عند تكبَتة اإلحراـ :  قاؿ النوكم
 ) لكن قاؿ بعض العلماء ابلوجوب ، كداكد كابن حـز كٚتاعة ( .

 د الرفع منو . : عند الركوع كعن الثاين كالثالثا١توضع 
 فهو كاضح الداللة على ذلك .ٟتديث الباب ، 

 يشرع رفع اليدين فيهما يف غَت تكبَتة اإلحراـ . إُف أنو ال:  كذىب بعض العلماء
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 د .ركاه أبو داك د ( ػػػػػػػأذنيو مث َف يعع يديو إُف قريب ػػػػػػػػبلة رفػػػػػػػػإذا افتتح الص وؿ هللا ػػػػػ) رأيت رس ٟتديث ال راء بن عازب قاؿ-أ
) َف يعػد ( مػدرجان يف ا٠تػ ر مػن قػوؿ يزيػد  ليلى ، كقد اتفػق اٟتفػاظ أف قولػوكىو من ركاية يزيد بن أَب زَيد عن عبد الرٛتن بن أَب 

 بن أَب زَيد .
، كالدارمي ، ك٭تِت بن معُت ، كأٛتد بن حنبل ، كاٟتميدم شيخ البخارم ، كالشافعي ، سفياف بن عيينة كاٟتديث ضعفو : 
 كالبخارم كغَتىم .

 د .ركاه أبو داك  فع يديو إال مرة كاحدة ( ... فلم ير  ) ألصلُت لكم صبلة رسوؿ هللا  كٟتديث ابن مسعود قاؿ -ب
 كىذا اٟتديث حسنو الًتمذم كصححو ابن حـز .

 ) اجملموع ( . .كالبيهقي ، كالدارقطٍت كغَتىم كاٟتديث ضعفو : عبد هللا بن ا١تبارؾ ، كأٛتد بن حنبل ، كالبخارم ،

لكػػن عػػارض ىػػذا التحسػػُت كالتصػػحيح قػػوؿ ابػػن ا١تبػػارؾ : َف يثبػػت عنػػدم ، كقػػوؿ ابػػن أَب حػػامت : ىػػذا :  قػػاؿ الشػػوكاينكلػػذلك 
 .حديث خطأ ، كتضعيف أٛتد ، كتصريح أَب داكد أبنو ليس بصحيح ، كقوؿ الدار قطٍت : أنو َف يثبت 

 الصحيح . ىوكالقوؿ األكؿ 
 ىل ىناؾ موضع رابع يشرع فيو رفع اليدين ؟ 

 د القياـ من التشهد األكؿ .عن نعم :
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : يشرع ذلك . القوؿ األكؿ
 يث البخارم .كاختار ىذا القوؿ ابن ا١تنذر ، كالنوكم ، كالبيهقي ، كرجحو ابن تيمية ، كىو مذىب أمَت ا١تؤمنُت يف اٟتد
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ًفعو -أ ٍيوً الصَّ  أىفَّ اٍبنى عيمىرى كىافى ًإذىا دىخىلى يف ) عىٍن ّنى بػَّرى كىرىفىعى يىدى عى اَّللَّي لً بلىًة كى ٍيًو ، كىًإذىا قىاؿى ٝتًى ٍيوً ، كىًإذىا رىكىعى رىفىعى يىدى دىهي . رىفىعى يىدى ، مىٍن ٛتًى
ٍيوً  ـى ًمنى الرٍَّكعىتػىٍُتً رىفىعى يىدى  ( ركاه البخارم .  اَّللَّ  . كىرىفىعى ذىًلكى اٍبني عيمىرى ًإُفى نىِبًٌ  كىًإذىا قىا

بػَّػػرى ًعٍنػػدى  قػاؿ )جػاء عنػػد أَب داكد مػن حػػديث أَب ٛتيػػد -ب ػا كى ػػا مىٍنًكبػىٍيػػًو كىمى ػػىتَّ ٭تيىػاًذمى هًبًمى يٍػػًو حى بػَّػػرى كىرىفىػعى يىدى ـى ًمػػنى الػرٍَّكعىتػىٍُتً كى ًإذىا قىػػا
 ركاه أبو داكد كالًتمذم كقاؿ حسن صحيح . ( اٍفًتتىاًح الصَّبلىةً 

ػػوًؿ هللًا  ٍن عىلًػػيًٌ بٍػػًن أىَب طىالًػػبو عىػػ -ج  ػػٍذكى مىٍنًكبػىٍيػػًو ، )  ، عىػػٍن رىسي يٍػػًو حى بػَّػػرى كىرىفىػػعى يىدى ـى ًإُفى الصَّػػبلىًة اٍلمىٍكتيوبىػػًة كى ػػافى ًإذىا قىػػا أىنَّػػوي كى
ٍيًو يف شىٍيءو ًمٍن صىػبلىتًًو كىىيػوى  كىيىٍصنىعي ًمٍثلى ذىًلكى ًإذىا قىضىى ًقرىاءىتىوي  قىاًعػده ، كىًإذىا كىأىرىادى أىٍف يػىرٍكىعى ، كىيىٍصنػىعيوي ًإذىا رىفىعى ًمنى الرُّكيوًع كىالى يػىٍرفىعي يىدى

تػىٍُتً رى  ـى ًمنى السٍَّجدى ٍيًو كىذىًلكى كىكى رَّ قىا  ( ركاه أبو داكد كالًتمذم كقاؿ : حسن صحيح . فىعى يىدى
أنو كاف يفعلو ، ركاه البخارم ، كصح أيضػان  عن النِب كىذا القوؿ ىو الصواب ، فقد صح يف حديث ابن عمر :  وكمقاؿ الن

 و داكد ، كالًتمذم أبسانيد صحيحة .من حديث أَب ٛتيد الساعدم ، ركاه أب
 .ثبت الرفع عند القياـ من الركعتُت :  قاؿ  ابن دقيق العيد

 .: أنو ال يشرع  القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .

بػَّػرى لًلرُّكيػوًع ، كىًإذىا رىفىػعى  أىفَّ اىلنَِّبَّ )  –حديث الباب  –ٟتديث ابن عمر  ةى ، كىًإذىا كى ٍيًو حىٍذكى مىٍنًكبػىٍيًو ًإذىا اًفٍػتػىتىحى اىلصَّػبلى كىافى يػىٍرفىعي يىدى
 ( . رىٍأسىوي ًمٍن اىلرُّكيوعً 

 يف رفع اليدين يف ثبلثة مواضع فقط كىي : عند تكبَتة اإلحراـ ، كعند الركوع ، كعند الرفع منو . كجو الداللة : أنو صريح
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 ما حكم رفع اليدين يف ىذه ا١تواضع ؟ 
 سنة من سنن الصبلة .

 ىل ترفع األيدم حاؿ السجود ؟ 

 : ىل ترفع األيدم حاؿ السجود أـ ال ؟ على قولُت  اختلف العلماء 
 : أهنا ترفع . القوؿ األكؿ

 حـز ، كرجحو ابن ا١تنذر كٚتاعة ، كاختاره األلبآف . كىذا القوؿ قوؿ ابن
ػػوًع ، كىًإذى  أىنَّػػوي رىأىل النَّػػِبَّ ) عىػٍن مىالًػػًك بٍػػًن اٟتٍيػػوىٍيًرًث  ػػوي ًمػػنى الرُّكي ػػعى ، كىًإذىا رىفىػػعى رىٍأسى يٍػػًو يف صىػػبلىتًًو ، كىًإذىا رىكى ػػجىدى ، كىًإذىا رىفىػػعى رىفىػػعى يىدى ا سى

 و ( ركاه النسائي .اًذمى هًبًمىا فػيريكعى أيذينػىيٍ رىٍأسىوي ًمنى السُّجيوًد حىىتَّ ٭تيى 
 : ال يستحب . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اٞتماىَت .
 ) كال يفعل ذلك يف السجود ( . ٟتديث ابن عمر 
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 ؿ .صحابة كال ٮتلو شيء منها من مقاالباب أحاديث عن ٚتاعة من الكيف  كقد قاؿ اٟتافظ ابن حجر : 
 إىل أين ترفع األيدم ؟ 

 ) إُف حذك منكبيو ( . يف حديث ابن عمر 
 كهبذا قاؿ ٚتهور العلماء .
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 كيف حديث مالك : ) إُف فركع أذنيو ( .
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 ة .ككبل الصفتُت من العبادات اليت تفعل ىذه مرة كىذه مر 
  اٟتكمة من رفع اليدينما : 

 : إعظاـ  ، كاتباع لرسولو . قيل
 : استكانة كانقياد . كقيل
 : ىو إشارة إُف استعظاـ ما دخل فيو . كقيل
 : إشارة إُف طرح أمور الدنيا كاإلقباؿ بكليتو على صبلتو كمناجاتو ربو . كقيل

 .كيف أكثرىا نظر :  قاؿ النوكم
 يو أقواؿ أنسبها مطابقة قولو ) هللا أك ر ( لفعلو .: قيل : ف كقاؿ القرطيب

 . كقاؿ ابن عبد ال ر : معٌت رفع اليدين عند االفتتاح كغَته خضوع كاستكانة كابتهاؿ كتعظيم  كاتباع لسنة رسوؿ هللا 
 ىل ىذه السنة خاصة ابلرجاؿ دكف النساء أـ عامة ؟ 

ا ، كاألصػل تسػاكم الرجػاؿ كالنسػاء يف األحكػاـ إال ا يدؿ علػى الفػرؽ بينهمػا فيهػرد مىذه السنة تشًتؾ فيها الرجاؿ كالنساء كَف ي
 ما دؿ الدليل عليو .

 مىت يكوف الرفع ، ىل يكوف قبل التكبَت أـ معو أـ بعده ؟ 

 كرد الرفع مع التكبَت ، ككرد قبلو ، ككرد بعده .

 ( . ك ر ) رفع يديو حىت يكوّن ْتذك منكبيو ، مث ، كحديث ابن عمر  كرد قبلو
 ، كما يف حديث مالك بن اٟتويرث عند مسلم بلفظ : ) ك ر مث رفع يديو ( . ككرد بعد الرفع

 ، كحديث ابن عمر : ) كاف إذا دخل يف الصبلة ك ر مث رفع يديو ( . ككرد ما يدؿ على ا١تقارنة
 ما حكم نظر ا١تأمـو إىل اإلماـ ؟ 

يقو للسنة ، فإنو ينظر إليو ليقتدم بو ، لكن بشرط أف ال يؤدم ذلك إُف االلتفات ،  ٬توز إذا كاف اإلماـ معركفان بعلمو كدينو كتطب
 كأف يكوف اإلماـ بعيدان ، ألف األصل يف االلتفات يف الصبلة مكركه .

 ك٦تا يدؿ على اٞتواز :
ػافى رىسيػوؿي اَّللًَّ ) عىٍن أىىًب مىٍعمىرو قىاؿى  ػتيٍم تػىٍعرًفيػوفى ذىاؾى قىػاؿى اًبٍضػًطرىاًب الظُّ  يػىٍقػرىأي يف  قػيٍلنىػا ٠ًتىبَّػابو أىكى ٍهػًر كىاٍلعىٍصػًر قىػاؿى نػىعىػٍم . قػيٍلنىػا مًبى كينػٍ

 ركاه البخارم .(  ًٟتٍيىًتوً 
ـي  أيرًيػدي أىٍف آخيػذى ًقٍطفػان ًمػنى اٞتٍىنَّػًة ًحػُتى رىأىيٍػتيميػوٓف  لىقىػٍد رىأىيٍػتيػًٍت )  –كما يف صبلة الكسوؼ   - كقولو   مُّ كىقىػاؿى اٍلميػرىادً  -جىعىٍلػتي أيقىػدًٌ
ـي   .ركاه مسلم (  أتىىخٍَّرتي  كىلىقىٍد رىأىٍيتي جىهىنَّمى ٭تىًٍطمي بػىٍعضيهىا بػىٍعضان ًحُتى رىأىيٍػتيميوٓف  -أىتػىقىدَّ

ا لًتىٍأ٘تىُّوا َب  َيى أييػُّهىا النَّاسي ًإٌٓفً ) صلى على ا١تن ر أكؿ ما صينع قاؿ حينما  كقاؿ النِب   ( ركاه مسلم ، تػىعىلَّميوا صىبلىيت كىلً  صىنػىٍعتي ىىذى
 كىذا يدؿ على أهنم ينظركف إليو .   ) ابن عثيمُت ( .
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ػوي  (ًه اىٍلييٍسػرىل عىلىػى صىػٍدرًًه فػىوىضىعى يىدىهي اىٍلييٍمػٌتى عىلىػى يىػدً  صىلهٍيتي مىعى اىلنهيبًٌ  ) قىاؿى : ٍجرو كىعىٍن كىاًئًل ٍبًن حي  - ِٖٕ أىٍخرىجى
 ة .ًاٍبني خيزىٯٍتى 

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

اٟتديث أخرجو ابػن خزٯتػة مػن طريػق مؤمػل بػن إٝتاعيػل ، ّن سػفياف ، عػن عاصػم بػن كليػب اٞترمػي ، حػدثٍت أَب ، عػن كائػل بػن 
 حيجر فذكره .

 بن إسحاؽ ، كىو صدكؽ سيء اٟتفظ . اٟتديث ٥تتلف فيو ، ففي إسناده مؤٌملف
 حديث كائل بن حجر بدكف لفظ ) على صدره ( .كأصل اٟتديث يف صحيح مسلم من 

 كىذه الزَيدة تفرد هبا مؤمل بن إٝتاعيل .
 اٟتفظ تفرد مؤمل بو عن الثورم ، كمؤمل ليس ابلقوم ، كقد كصفو اٟتافظ أبنو صدكؽ سيئ

.تنظػر ركاَيهتػم يف )ا١تسػند  كالفرَيَب، كا١تخزكمػي، كغػَتىم أف مؤمبلن قد خالف ٚتعان من اٟتفاظ عن الثورم ، كعبد الرازؽ،أيضان : 
 الشماؿ . يذكر أحد منهم كضعها على الصدر ، كإ٪تا ىو مطلق األخذ ابليمُت على ( ، َف ٕٔٔ/ ُٓاٞتامع 

 أحد منهم كضعها على الصدر . العشرة، َف يذكر ج/ أنو قد ًتبع الثورم ٚتاعة من اٟتفاظ عن عاصم بن كليب يقاربوف
 ا .لركاية شاذة ، ال يعٌوؿ عليهفيتبُت من تلك األكجو أف ىذه ا

 ل ( .مث كضع يده اليمٌت على اليسر كأصل اٟتديث يف مسلم دكف ) على صدره ( بلفظ )
 ىل السنة يف القياـ الوضع أـ إرساؿ اليدين ؟ 

 اختلف العلماء : ىل السنة يف اليدين الوضع أـ اإلرساؿ ؟
 . : أف السنة يف اليدين حاؿ القياـ ىو الوضع القوؿ األكؿ

 د اليمٌت على اليسرل كال يرسلها ( .أف يضع اليكاختاره ابن عبد ال ر ) كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء ، 
 ٟتديث الباب .-أ

ٍيًو ًحُتى دىخىلى يف   أىنَّوي رىأىل النَِّبَّ ) كىاًئًل ٍبًن حيٍجرو كٟتديث -ب بػَّػرى  رىفىعى يىدى كىضىػعى يىػدىهي اٍلييٍمػٌتى عىلىػى  مثيَّ اٍلتىحىػفى بًثػىٍوبًػًو مثيَّ ،  الصَّػبلىًة كى
 ... ( ركاه مسلم .اٍلييٍسرىل 

 و ( ركاه الًتمذم .يؤمنا فيأخذ مشالو بيمين ) كاف رسوؿ هللا كٟتديث ىلب الطائي قاؿ -ج
 .م ركاه البخار   على ذراعو اليسرل يف الصبلة () كاف الناس يؤمركف أف يضع الرجل يده اليمٌت كٟتديث سهل بن سعد قاؿ-د

 : أف السنة اإلرساؿ . القوؿ الثاين
 ل .سلها كال يضع اليمٌت على اليسر رم كالنخعي أنو ير ػػػن البصػػكركل ابن ا١تنذر عن ابن الزبَت كاٟتس:  قاؿ الشوكآف

 َف يعلمو ا١تسيء يف صبلتو . ٟتديث ا١تسيء يف صبلتو ، حيث أف النِب 
 القوؿ األكؿ . كالصحيح

 َف يعلم ا١تسيء يف صبلتو إال األركاف كالواجبات . ء يف صبلتو أف يقاؿ : أبف النِب كاٞتواب عن حديث ا١تسي
 اذكر خالؼ العلماء يف أين يضع ا١تصلي يديو ىل على صدره أـ يف مكاف آخر ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :
 : على صدره . القوؿ األكؿ
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 عثيمُت رٛتو هللا .كىو قوؿ إسحاؽ كٚتاعة ، كرجحو ابن 
 ٟتديث الباب .

 ر .الباب أصح من حديث كائل ا١تذكو  كال شيء يف:  قاؿ الشوكآف
 : ٖتت السرة .القوؿ الثاين 

 كسفياف الثورم .، كىو مذىب أَب حنيفة 
 د .ركاه أبو داك ) إف من السنة يف الصبلة كضع األكف على األكف ٖتت السرة ( لقوؿ علي 

 كما قاؿ النوكم .كىذا ضعيف ابالتفاؽ  
 قاؿ البيهقي : ال يثبت إسناده .

 : أنو ٥تَت . القوؿ الثالث
 كابن ا١تنذر .، كبو قاؿ األكزاعي 

 يف ذلك شيء ، فهو ٥تَت . َف يثبت عن النِب :  قاؿ ابن ا١تنذر
يػل يف مكػاف الوضػع ، فيكػوف ، ألنػو ثبػت أف السػنة كضػع اليمػٌت علػى اليسػرل أثنػاء القيػاـ ، كَف يثبػت دل الراجحكىذا القوؿ ىػو 

 ا١تصلي ٥تَتان .
كالتابعُت كمن بعدىم :  -عليو كسلم  صلى هللا-كالعمل على ىذا عند أىل العلم من أصحاب النِب  ( الًتمذم يف ) سننو قاؿ 

السرة، كرأل بعضهم أف يضعهما فوؽ السرة، كرأل بعضهم أف يضعهما ٖتت  يركف أف يضع الرجل ٯتينو على مشالو يف الصبلة،
 .عندىم  ككل ذلك كاسع

  اذكر كيفية كضع اليدين ؟ 
 ٢تا صفتاف :

 كضع اليد اليمٌت على الكف اليسرل كرسرها كساعدىا .األكىل : 

حػُت دخػل يف الصػبلة ككػ ر ... مث كضػع يػده اليمػٌت علػى كفػو اليسػرل كالرسػغ  ٟتديث كائل بن حجر : ) أنو رأل رسػوؿ هللا 
 د ركاه أبو داك كالساعد ( . 

هي اٍلييٍمٌتى عىلىى ظىٍهًر كىفًًٌو اٍلييٍسرىلي ) قاؿ السندم يف حاشية النسائ  د ( .كىالرٍُّسًغ كىالسَّاعً  مثيَّ كىضىعى يىدى

ٌفو اٍلييٍمٌتى عىلىى الرُّسٍ  الرٍُّسغ ( ىيوى مىٍفًصل بػىٍُت اٍلكىٌف كىالسَّاًعد ، ( ، كىيػىٍلزىـ ًمٍنوي أىٍف يىكيوف  غكىاٍلميرىاد أىنَّوي كىضىعى ْتىٍيثي صىارى كىسىط كى
 د .عىلىى السَّاعً  بػىٍعضهىا عىلىى اٍلكىٌف اٍلييٍسرىل ، كىاٍلبػىٍعض

 أف يقبض ابليمٌت على كوع اليسرل .الثانية : 

 النسائي .ركاه  لصبلة فيقبض بيمينو على مشالو ( إذا كاف قائمان يف ا ٟتديث كائل قاؿ : ) رأيت النِب 
 زند الذم يلي اإلهباـ .: ىو طرؼ ال الكوع

 ما اٟتكمة من ىذه الصفة حاؿ القياـ ؟ 
 . كهللا أعلم ،العبث  من وع كمنعهماػػػػػػدا٫تا على األخرل أنو أقرب إُف ا٠تشػػػػػػ: قاؿ العلماء : كاٟتكمة يف كضع إح قاؿ النوكم

 .ع للعبث ، كأقرب للخشوع ػػػػػػػػىو أمنقاؿ العلماء اٟتكمة يف ىذه ا٢تيئة أهنا صفة السائل الذليل ، ك : كقاؿ اٟتافظ
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ٍ يػىٍقرىٍأ ِبًيٌـً اىلٍ )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عيبىادىةى ٍبًن اىلصهاًمًت  -ِٕٗ ةى ًلمىٍن ملى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (قيٍرآًف الى صىالى
ةه الى يػيٍقرىأي ًفيهىا ًبفىاًٖتى الى ٕتىٍ  )بهافى كىاىلدهارىقيٍطًٍتًٌ كىيف ًركىايىةو ، اًلٍبًن حً   ( .ًة اىٍلًكتىاًب ًزم صىالى

ٍلػفى ًإمىػاًمكيٍم ؟ " قػيٍلنىػا : نًٍعػمى . قىػاؿى : "الى تػىٍفعىليػوا  )ًمًذمًٌ ، كىاٍبًن ًحبهافى كىيف أيٍخرىل ، أًلىٍٛتىدى كىأىِب دىاكيدى ، كىاىلًتًٌٍ  لىعىلهكيٍم تػىٍقػرىءيكفى خى
ٍ يػىٍقرىٍأ هًبىا ًإاله ًبفىاًٖتىًة  ًة ًلمىٍن ملى  ( .اىٍلًكتىاًب ، فىًإنهوي الى صىالى

---------- 
 اسم من أٝتاء الفاٖتة ، ٝتيت بذلك الشتما٢تا على ا١تعآف اليت يف القرآف من الثناء على هللا ٔتا ىو أىلو .ف ( ِبًيٌـً اىٍلقيٍرآ) 
 .يت بذلك ألف القرآف افتتح هبا ، كألف القراءة يف الصبلة تفتتح هبا اسم من أٝتاء الفاٖتة ، ٝت(  ًبفىاًٖتىًة اىٍلًكتىابً ) 
  ( ؟ الى تػىٍفعىليوا ًإاله ًبفىاًٖتىًة اىٍلًكتىابً ؟ " قػيٍلنىا : نًٍعمى . قىاؿى : لىعىلهكيٍم تػىٍقرىءيكفى خىٍلفى ًإمىاًمكيٍم ) ما صحة حديث عبادة .. 

كلػذلك حسػنو بعػض العلمػاء، ، كًتبعػو أيضػان غػَته يث فانتفػت شػبهة التػدليسرح ابلتحػد، لكن صفيو دمحم بن إسحاؽ كىو مدلس
 م .كا٠تطاَب كغَتى، كصححو البيهقي ، الًتمذمكقد حسنو 

 ديٍت ، كابن عبد ال ر ، كابن حباف ، كابن تيمية ، كابن رجب .كابن ا١ت، ٚتاعة من أىل العلم كاإلماـ أٛتد  وكضعف
 على عبادة .كرجح كثَت من العلماء أنو موقوؼ 

 ما حكم قراءة الفاٖتة يف الصالة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة اختبلفان كثَتان على ثبلثة أقواؿ ؟

 : ال ٕتب مطلقان ال يف السرية كال اٞتهرية . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية . كاستدلوا :

 .) فىاقٍػرىأيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآًف ( بقولو تعاُف : -أ
 و .متفق عليف ( مث اقرأ ٔتا تيسر معك من القرآ للمسيء يف صبلتو ) كلقولو -ب

 : أنو كاجب يف السرية كاٞتهرية . القوؿ الثاين
 : كاستدلواكبو قاؿ الشافعي كأكثر أصحابو ، كاختاره البخارم كالشوكآف . 

 ْتديث عبادة ا١تتفق عليو .-أ

 (...ال صبلة، فإنو يف صبلة جهرية، مث ١تا انتهى قاؿ: ال تفعلوا إال بفاٖتة الكتاب كاف  ، فإف النِب كحديث عبادة الثآف-ب
 . ”كلركاية ابن حباف كالدار قطٍت : ال ٬تزئ صبلة ... -ج

كا٠تػداج أم ّنقصػة ،   ركاه مسػلمج ( كػل صػبلة ال يقػرأ فيهػا أبـ القػرآف فهػي خػدا )   كٟتديث أَب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا-د
 رة النقصاف ، يقاؿ : أخدجت الناقة إذا ألقت كلدىا غَت ًتـ .يف الل

 : كاجبة يف السرية دكف اٞتهرية . القوؿ الثالث
 اإلسبلـ ابن تيمية .  كىذا قوؿ اإلماـ مالك ، كىو قوؿ سعيد بن ا١تسيب كالزىرم ، كرجحو شيخ

 .ٍنًصتيوا لىعىلَّكيٍم تػيٍرٛتىيوفى( )كىًإذىا قيرًئى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيوا لىوي كىأى قولو تعاُف : ل-أ
 رأ القرآف ، كقد ذكر اإلماـ أٛتد اإلٚتاع على أهنا نزلت يف الصبلة .ػػػػػػ: ىذا أمر ابالستماع كاإلنصات ١تن يق قالوا
 .ركاه ابن ماجو كأٛتد ة ( من كاف لو إماـ فقراءة اإلماـ لو قراء)  كعن جابر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ب

 م .: ىذا خ ر َف يثبت عند أىل العل مقاؿ البخار 
 ة .كل طرقو معلول  كقاؿ ابن حجر : 
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: كيف يلـز ا١تأمـو بقراءة الفاٖتة يف اٞتهرية كقد ٝتعها من اإلماـ كأٌمن عليها ، كالسامع ا١تػؤمن كالفاعػل ، بػدليل قولػو  قالوا -ج 
كمعلػـو أف ا ( االن يف اٟتيػاة الػدنيا ... قػد أجيبػت دعوتكمػربنػا إنػك آتيػت فرعػوف كمػؤله زينػة كأمػو ف ) تعاُف يف قصة موسى كىػارك 

 الداعي موسى بنص القرآف ، كىاركف كاف يؤٌمن ، فجعل هللا دعوة موسى دعوة ٢تاركف .
  اٞتواب عن أدلة اٟتنفية :ما 

 ة الفاٖتة فخصص .فهذا عاـ ، كجاء اٟتديث الذم أيمر بقراءف .. ( فاقرءكا ما تيسر من القرآ ) قولو تعاُف أمااٞتواب : 
 ف ... ( .مث اقرأ أبـ القرآ) جاء يف ركاية عند أَب داكد يعلمها ا١تسيء يف صػػػػػػػػبلتو ، نقوؿ :  َف قو٢تم : أف النِب  كأما
 لة القوؿ الثالث ) أهنا كاجبة يف السرية دكف اٞتهرية ( ؟كأما اٞتواب عن أد 

 مر ابلفاٖتة خاص ، كا٠تاص يقضي على العاـ .اآلية فهي عامة ، كحديث عبادة األ أمااٞتواب : 
 فهذا حديث ال يصح .ـ ... ( من كاف لو إماـ فقراءة اإلما) حديث  كأما
 ما داـ أنو جاء النص بقراءة الفاٖتة فيلـز أف يقرأىا مث ينصت . قو٢تم إف ذلك عبث ، نقوؿ : كأما
  ؟ٔتاذا أجاب أصحاب الثالث عن أدلة القائلُت ابلوجوب مطلقان 

 فهذا ٤تموؿ على الصبلة السرية .ة ) ال صبلة ١تن َف يقرأ بفاٖتة الكتاب ( حديث عباد أجابوا : أما

كأمػػا حػػديث عبػػادة الثػػآف ) لعلكػػم تقػػرؤكف خلػػف إمػػامكم ... ( فقػػالوا ىػػو ضػػعيف ، كقػػد تقػػدـ أنػػو ضػػعفو اإلمػػاـ أٛتػػد ، كابػػن 
 ا١تديٍت ، كابن تيمية .

كيف ركايػة أهنػا  –انصػرؼ مػن صػبلة جهػر فيهػا ابلقػراءة  أف النػِب  رة )سػخو حػديث أَب ىريػكمنهم من قػاؿ : إنػو منسػوخ ، كّن
فقاؿ : ىل قرأ معي أحد منكم آنفان ؟ فقاؿ رجل : نعم ، أّن َي رسوؿ هللا ، فقػاؿ : إٓف أقػوؿ مػاِف أّنزع القػرآف . قػاؿ  –الصبح 

ركاه  ( ابلقراءة حػُت ٝتعػوا ذلػك مػن رسػوؿ هللا جهر فيو رسوؿ هللا  فيما أبو ىريرة : فانتهى الناس عن القراءة مع رسوؿ هللا 
 د .أبو داك 

 مىت تسقط الفاٖتة ؟ 
 تسقط الفاٖتة يف حق ا١تسبوؽ إذا أدرؾ إمامو راكعان .

 فقػاؿ : زادؾ هللا كىػو راكػع فركػع قبػل أف يصػل إُف الصػف ، فػذكر ذلػك إُف النػِب  أنو انتهى إُف النِب  ة )ٟتديث أَب بكر 
 بقضاء الركعة . كَف أيمره النِب ،  ركاه البخارم د ( حرصان كال تع

كمن النظر : أف ىذا الرجل َف يدرؾ القياـ الذم ىو ٤تل قراءة الفاٖتة ، فسػقط عنػو الػذكر لسػقوط ٤تلػو ، كمػا يسػقط غسػل اليػد 
 يف الوضوء إذا قطعت يده من ا١ترفق لفوات ال . ) ابن عثيمُت ( .

  الفاٖتة يف كل ركعة ؟ىل البد من 
 ا ( .مث افعل ذلك يف صبلتك كله و )للمسيء يف صبلت قولو  ال بد من الفاٖتة يف كل ركعة .نعم ، 

  . كالػػراجح األكؿ: ال تعػػد إُف اإلسػػراع ، كقيػػل : إُف الركػػوع دكف الصػػف ،  قيػػل اختلػػف العلمػػاء : )ال تعػػد  )قولػػو فائػػدة : 
  ( .) كسيأيت البحث يف ذلك إف شاء هللا

 : أف للفاٖتة أٝتاء -ّ

 . فاٖتة الكتاب -
 ألنو يفتتح هبا القرآف كتابة كقراءة .

 . أـ القرآف -
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 ألنو ٚتع فيها ٚتيع القرآف .
 . الصالة -

 . ”قسمت الصبلة بيٍت كبُت عبدم ...  “قاؿ تعاُف  يف اٟتديث القدسي : 
 . السبع ا١تثاين -

 . ”لعظيم أـ القرآف ىي السبع ا١تثآف كالقرآف ا “ٟتديث : 
 . الرقية -

 ألف أاب سعيد رقا هبا .
 قاؿ العلماء : كثرة األٝتاء يدؿ على شرؼ ا١تسمى .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o .استحباب الرفق يف تعليم اٞتاىل 
o .جواز اٞتلوس كاالجتماع يف ا١تسجد 
o فهذا ؛مشركعية تكرار السبلـ إذا حصلت صورة ا١تفارقة كلو كانوا يف مكاف كاحد . 

ًة بًػ )اىٟتٍىٍمدي َّلًلًه رىبًٌ اىٍلعىالى  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىنىسو  -َِٖ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  -( ًمُتى كىأىابى بىٍكرو كىعيمىرى كىانيوا يػىٍفتىًتحيوفى اىلصهالى
 . -يف أىكهًؿ ًقرىاءىةو كىالى يف آًخرًىىا  الى يىٍذكيريكفى : )ًبٍسًم اىَّللًه اىلرهٍٛتىًن اىلرهًحيًم ( -زىادى ميٍسًلمه: 

 . -الى ٬تىٍهىريكفى بًًبٍسًم اىَّللًه اىلرهٍٛتىًن اىلرهًحيمً   -كىيف ًركىايىةو أًلىٍٛتىدى ، كىالنهسىاًئيًٌ كىاٍبًن خيزىٯٍتىةى : 
  -كىانيوا ييًسرُّكفى   -كىيف أيٍخرىل اًلٍبًن خيزىٯٍتىةى : 

فنا ًلمىٍن أىعىلههىا. كىعىلىى ىىذىا ٭تيٍمى   لي اىلنػهٍفيي يف ًركىايىًة ميٍسًلمو ، ًخالى
ًر كىعىٍن نػيعىٍيمو اىٍلميجى  -ُِٖ حىػىته  صىلهٍيتي كىرىاءى أىِب ىيرىيٍػػرىةى فػىقىػرىأى : )ًبٍسػًم اىَّللًه اىلػرهٍٛتىًن اىلػرهًحيًم( . ُثيه قػىػرىأى ِبًيٌـً اىٍلقيػٍرآًف ، )قىاؿى  مًٌ
ـى ًمٍن اىٍٞتيليوًس : اىَّللهي أىٍكبػىري ًإذىا بػىلى  . ُثيه يػىقيوؿي ًإذىا سىلهمى : كىاىلهًذم غى : )كىالى اىلضهالًٌُتى( ، قىاؿى : "آًمُتى" كىيػىقيوؿي كيلهمىا سىجىدى ، كىًإذىا قىا

ةن ًبرىسيوًؿ اى  ىٍشبػىهيكيٍم صىالى  . يُّ كىاٍبني خيزىٯٍتىةى رىكىاهي النهسىائً (   َّللهً نػىٍفًسي بًيىًدًه ًإيٌنً ألى
---------- 

 الظاىر أنو قرأىا جهران .(  فػىقىرىأى : ًبٍسًم اىَّللًه اىلرهٍٛتىًن اىلرهًحيمً ) 
 ( من أٝتاء هللا ، كمعناه :ذك الرٛتة الواسعة . ) الرٛتن

 ( من أٝتاء هللا ، كمعناه : ا١توصل رٛتتو من يشاء من عباده . ) الرحيم
 لنفي ٤تموؿ على أهنم ال ٬تهركف هبا ال عدـ قراءهتا .( ا ) ال يذكركف

 .. صليت خلف النِب : من أعلها يثبت أهنا جاءت من طريق األكزاعي عن قتادة أنو كتب إليو ٮت ره عن أنس أنو حدثو فقاؿ

 م اٟتافظ يف الفتح.َف يتفرد ابلركاية عن قتادة ، بل شاركهم ٚتاعة آخركف ذكرى كرد اٟتافظ على من أعلها ، أبف األكزاعي
 اذكر خالؼ العلماء يف البسملة يف الصالة ىل ٬تهر هبا أـ يسر ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 السنة اإلسرار . القوؿ األكؿ :
 كىذا ا١تذىب .



 ّٖٖ 

 كال ٮتتلف الركاية عن أٛتد أف اٞتهر هبا غَت مسنوف . قاؿ يف ا١تغٍت :
 عند أكثر أىل العلم . : كعليو العمل قاؿ الًتمذم

 كذكره ابن ا١تنذر عن ابن مسعود كابن الزبَت كعمار كأصحاب الرأم .
  –حديث أنس  –ٟتديث الباب -أ

  ركاه مسلميستفتح الصبلة ابلتكبَت كالقراءة ابٟتمد  رٌب العا١تُت ( . ) كاف رسوؿ هللا شة قالت كٟتديث عائ-ب

ى مع ابنو فجهر بػ بسمميحرلا نمحرلا هللا  ، فلما فرغ من صبلتو قاؿ لو أبوه ، كىو عبد ) أنو صل كٟتديث عبد هللا بن مرفل -ج
كأَب بكر كعمر ، فلم يكونوا ٬تهركف بػ : بسم  هللا بن مرفل : َي بٍت ، إَيؾ كاٟتدث يف الدين ، فإٓف صليت خلف رسوؿ هللا 

 ركاه الًتمذمهللا الرٛتن الرحيم ( . 

 . ييسىرُّ التعوذ ، ال أعلم فيو خبلفان   بل قاؿ ابن قدامة :يتعوذ جهران ،  ،َف يثبت أنو كاف  التعوذ أف البسملة تقاس على-د

 : أف ا١تستحب اٞتهر هبا . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعي .

 .ىو أصح حديث كرد يف الباب  قاؿ ابن حجر : -حديث نعيم اجملمر  -ديث الباب ٟت-أ
 كالبيهقي .، كاٟتاكم ، كابن خزٯتة ، تصحيحو كثبوتو عن الدار قطٍت كنقل النوكم يف اجملموع 

 كىوضعيف .ركاه اٟتاكم ٬تهر ببسم هللا الرٛتن الرحيم (  كٟتديث ابن عباس قاؿ ) كاف النِب -ب
 ا١تُت (رب الع اٟتمد  –مث يسكت  –كاف يقطع قراءتو يقوؿ : بسمميحرلا نمحرلا هللا    كعن أـ سلمة : ) أف النِب -ج

 .ركاه اٟتاكم 

 لكن ال أبس أف ٬تهر هبا أحياّنن .كالصحيح القوؿ األكؿ ، 
: كاف ٬تهر بػ : بسمميحرلا نمحرلا هللا  ، ًترة كٮتفيها ًترة أكثر ٦تا ٬تهر هبا ، كال ريب أنو َف يكن ٬تهر هبا دائمان  قاؿ ابن القيم

لى خلفائو الراشدين كعلى ٚتهور أصحابو أىل بلده يف األعصار يف كل يـو كليلة ٜتس مرات حضران كسفران ، كٮتفى ذلك ع
 .الفاضلة ، ىذا من أ٤تل ااؿ 

 .، كاألحاديث ا١تصرحة يف اٞتهر كلها موضوعة  : ا١تداكمة على اٞتهر هبا بدعة ٥تالفة لسنة رسػوؿ هللا  قاؿ ابن تيمية
 ما اٞتواب عن حديث نعٍيم اجملمر عن أِب ىريرة ؟ 

 ٭تتمل أموران :أنو قرأ ببسم هللا الرٛتن الرحيم (  نعيم اجملمر عن أَب ىريرة )حديث  كأما
 شاذة . ) بسمميحرلا نمحرلا هللا  (قيل : أف لفظة -أ

فقػد يكػوف جهػر أحيػاّنن ، فػإف اإلمػاـ ال أبس أف ٬تهػر ابلقػراءة  (قػرأ ... ) ف اٟتديث ليس صر٭تان ابٞتهر ، ألنو قػاؿكقيل : إ-ب
 أحياّنن .

ر لػيعلم النػاس شػرعيتها ابلصػبلة ، ك٢تػذا أقسػم يف أنو لػو فػرض أنػو جهػر ، فػإف ىػذه ليسػت عادتػو الدائمػة ، كإ٪تػا جهػقيل : ك -ج
 . آخر اٟتديث أنو أشبو الناس صبلة بصبلة رسوؿ هللا 

هر بو ، قد يشرع اٞتهر بو ١تص: بلـ ابن تيمية قاؿ شيخ اإلسفائدة : لحة راجحة ، فيشرع كمع ىذا : فالصواب : أف ما ال ٬تي
١تثل تعليم ا١تأمومُت ، كيسوغ للمصلُت أف ٬تهركا ابلكلمات اليسَتة أحياّن ، كيسوغ أيضا أف يًتؾ  -أحياّن  -لئلماـ 

بناء البيت على قواعد  اإلنساف األفضل لتأليف القلوب كاجتماع الكلمة ، خوفان من التنفَت عما يصلح ، كما ترؾ النِب 



 ّٖٗ 

يش كانوا حديثي عهد ابٞتاىلية ، كخشي تنفَتىم بذلك ، كرأل أف مصلحة االجتماع كاالئتبلؼ مقدمة إبراىيم ؛ لكوف قر 
على مصلحة البناء على قواعد إبراىيم ، كقاؿ ابن مسعود ، ١تا أكمل الصبلة خلف عثماف كأنكر عليو ، فقيل لو يف ذلك ، 

لك ابلبسملة ، كيف كصل الوتر ، كغَت ذلك ٦تا فيو العدكؿ فقاؿ : " ا٠تبلؼ شر " ؛ ك٢تذا نص األئمة كأٛتد كغَته على ذ
 .ذلك  عن األفضل إُف اٞتائز ا١تفضوؿ ؛ مراعاة ائتبلؼ ا١تأمومُت أك لتعريفهم السنَّة كأمثاؿ

َـّ بقـو ال  -أيضان  –رٛتو هللا  -كقاؿ  فًتؾ األفضل عنده لئبل ينفر الناس ، ككذلك لو كاف رجل يرل اٞتهر ابلبسملة فأ
 ل ( .٣تموع الفتاك ن .     ) ابلعكس ككافقهم : كاف قد أحستحبونو أك يس

 ما حكم اٞتهر ابلبسملة ؟ . -رٛتو هللا  -بن صاٌف العثيمُت كسئل الشيخ دمحم 
فأجاب : " الراجح : أف اٞتهر ابلبسملة ال ينبري ، كأف السنَّة اإلسرار هبا ؛ ألهنا ليست من الفاٖتة ، كلكن لو جهر هبا 

أنو كاف  :د ركم عنو ّنن : فبل حرج ؛ بل قد قاؿ بعض أىل العلم : " إنو ينبري أف ٬تهر هبا أحياّنن ؛ ألف النِب ملسو هيلع هللا ىلص قأحيا
كلكن لو جهر هبا أتليفان لقـو ، ىذا ىو األكُف : أف ال ٬تهر هبا ك   أنو كاف ال ٬تهر هبا كلكن الثابت عنو ، ٬تهر هبا 

 س .رجو أف ال يكوف بو أبهر : فأمذىبهم اٞت
 اذكر أنواع التكبَتات يف الصالة ؟ 

 التكبَتات يف الصبلة ثبلثة أنواع :
 تكبَتة ال تنعقد الصبلة بدكهنا ، كىي تكبَتة اإلحراـ . األكؿ :
يكػ ر للركػوع اسػتحباابن ال تكبَتة مستحبة ، كىي تكبَتة ا١تسبوؽ إذا أدرؾ اإلماـ راكعان ، فإنو يك ر لئلحراـ أكالن قائمػان مث  كالثاين :
 كجوابن .

بقية التكبَتات ، كتسمى : تكبَتات االنتقاؿ ، يك ر يف كػل خفػض كرفػع ، كحكمهػا : كاجبػة ، يعػٍت مػن تعمػد تركهػا  كالثالث :
 فبل صبلة لو ، كمن نسيها ج ر ذلك بسجود السهو .

 كالدليل على كجوهبا :
 ) صػلوا كما رأيتموٓف أصلي ( . ترؾ التكبَت أبدان ، مع قولو كاظب عليها ، كَف ٭تفظ عنو أنو  أف النِب -أ

 ) كإذا ك ر فك ركا ( . كقاؿ -ب
ؿ علػػى أف الصػػبلة ال ٗتلػػو مػػن التكبػػَت كمػػا ال ٗتلػػو مػػن ( فػػدإ٪تػػا ىػػي التسػػبيح كالتكبػػَت كقػػراءة القػػرآف يف الصػػبلة )   كقػػاؿ-ج

 ح .قراءة القرآف ، ككذلك التسبي
 أف تكبَتات االنتقاؿ ليست بواجبة بل مستحب . كذىب بعض العلماء إُف

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء من اٟتنفية كالشافعية كا١تالكية .
قاؿ ابن ا١تنذر : كهبذا قاؿ أبو بكر الصديق كعمر كابن مسعود كابن عمر كابن جابر كقيس بن عباد كشعيب كاألكزاعي كسعيد 

 العزيز كعواـ أىل العلم . بن عبد
 َف أيمر ا١تسيء يف صبلتو إال بتكبَتة اإلحراـ. ىذا القوؿ أبف النِب  كاحتج أصحاب 

 ة .األدل فمحموؿ على االستحباب ٚتعا بُت كأما فعلو م : النوك قاؿ  
 
 
 



 َّٗ 

ػا ًإٍحػدىل  اىلػرهٍٛتىًن اىلػرهًحيًم َّللهً ًبٍسػًم اى   اىٍلفىاًٖتىػًة فىػاقٍػرىءيكا :ًإذىا قػىرىٍأِتيٍ )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِِٖ ، فىًإنػههى
هًتىا   رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ ، كىصىوهبى كىقٍػفىوي .  (آايى

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 الصحيح أنو موقوؼ كما قاؿ الدارقطٍت .
 ىل البسملة آية من الفاٖتة أـ ليست منها ؟ 
 ؿ السور ىل ىي من السورة أـ ال ؟ اختلف العلماء يف البسملة يف أك  

 ىي آية من سورة الفاٖتة ، كمن كل سورة  القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب الشافعي .

نىا رىسيوؿي اَّللًَّ  ) ٟتديث  أىنىسو قىاؿى -أ مان فػىقيٍلنىا بػىيػٍ مىا أىٍضحىكىكى َيى رىسيوؿى  ذىاتى يػىٍوـو بػىٍُتى أىٍظهيرّنى ًإٍذ أىٍغفىى ًإٍغفىاءىهن مثيَّ رىفىعى رىٍأسىوي ميتػىبىسًٌ
ٍوثػىرى فىصىلًٌ لًرىبًٌكى كىا٨ٍتىٍر ًإفَّ شىانًئىكى »فػىقىرىأى « . آنًفان سيورىةه  أيٍنزًلىٍت عىلىىَّ » اَّللًَّ قىاؿى  نىاؾى اٍلكى « ىيوى األىبٍػتػىري  ًبٍسًم اَّللًَّ الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم ًإّنَّ أىٍعطىيػٍ
ٍوثػىري أىتىٍدريكفى مىا » . مثيَّ قىاؿى  نًيًو رىَب ..( » فػىقيٍلنىا اَّللَّي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي . قىاؿى « . اٍلكى  ركاه مسلم .فىًإنَّوي نػىٍهره كىعىدى

أخ ر الصحابة بنزكؿ سورة عليو ، مث ابتدأ ابلبسملة ، مث قرأ سورة الكوثر ، كىذا يدؿ على أف البسملة  كجو الداللة : أف النِب 
 من السورة .

هًتىالباب )حديث ا-ب  ( . ًإذىا قػىرىٍأمتيٍ اىٍلفىاًٖتىًة فىاقٍػرىءيكا :  ًبٍسًم اىَّللًَّ اىلرٍَّٛتىًن اىلرًَّحيًم  ، فىًإنػَّهىا ًإٍحدىل آَيى
((  ِ( الرٛتن الرحيم )  ُإذا قرأ يقطع قراءتو آية آية )بسمميحرلا نمحرلا هللا  )  حديث أـ سلمة قالت )كاف رسوؿ هللا  -ج

 قطٍت .ركاه الدار 
 ليست من الفاٖتة كال من أكؿ سورة بل ىي آية مستقلة نزلت للفصل بُت السور . القوؿ الثاين : 

 كاختيار ابن تيمية .، كىذا مذىب اٟتنفية 
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  -أ مىا  مًنٍصفىٍُتً كىلًعىٍبدً  م عىٍبدً كىبػىٍُتى  قىاؿى اَّللَّي تػىعىاُفى قىسىٍمتي الصَّبلىةى بػىٍيًٍت  )يػىقيوؿي  ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : ٝتًى

دىٓف  كىًإذىا قىاؿى الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم . قىاؿى اَّللَّي تػىعىاُفى أىثٍػٌتى عىلىىَّ  معىٍبدً  سىأىؿى فىًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى . قىاؿى اَّللَّي تػىعىاُفى ٛتًى
 ركاه مسلم .(  ... معىٍبدً 
بدأ بقولو : اٟتمد  رب العا١تُت ، دكف بسمميحرلا نمحرلا هللا  ، كلو كانت البسملة من الفاٖتة لبدأ  فالرسوؿ و الداللة : كج

 هبا ال ابٟتمد .
) إف سورة من القرآف من ثبلثُت آية شفعت لرجل حىت غفر لو كىي : تبارؾ  كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب

 ا١تلك ( ركاه الًتمذم . الذم بيده
ذكر أف مقدار سورة ا١تلك ثبلثوف آية ، كقد اتفق القراء كغَتىم على أهنا ثبلثوف آية سول البسملة ، كلو كانت  فالرسوؿ 

 . منها لكانت إحدل كثبلثُت ، كىو خبلؼ قوؿ الرسوؿ 
ًعيًد ٍبًن اٍلميعىلَّى قىاؿى ) كيٍنتي أيصىلًٌ أىىًب كٟتديث  -ج   فػىلىٍم أيًجٍبوي ، فػىقيٍلتي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٌٓفً  رىسيوؿي اَّللًَّ  اٍلمىٍسًجًد فىدىعىآف  يًف  يسى

اٍلقيٍرآًف  سُّوىًر يًف أىٍعظىمي ال يى أليعىلًٌمىنَّكى سيورىةن ىً  أىَفٍى يػىقيًل اَّللَّي ) اٍستىًجيبيوا َّللًًَّ كىلًلرَّسيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍم ( مثيَّ قىاؿى ِف » كيٍنتي أيصىلًٌى . فػىقىاؿى 
« . قيٍرآفً الٍ  أىٍعظىمي سيورىةو يف  يى أليعىلًٌمىنَّكى سيورىةن ىً »جى قػيٍلتي لىوي أىَفٍى تػىقيٍل ، فػىلىمَّا أىرىادى أىٍف ٮتىٍري ممثيَّ أىخىذى بًيىدً « . أىٍف ٗتىٍريجى ًمنى اٍلمىٍسًجدً  قػىٍبلى 
 أيكتًيتيو ( ركاه البخارم . مكىاٍلقيٍرآفي اٍلعىًظيمي الَّذً  السٍَّبعي اٍلمىثىآف  يى ( ىً اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى » ) قىاؿى 



 ُّٗ 

 ، كلو كانت البسملة منها البتدأ هبا .افتتح الفاٖتة من قوؿ تعاُف )اٟتمد  رب العا١تُت( دكف البسملة : أف النِب كجو الداللة
 عرؼ فصل السورة حىت تنزؿ بسمميحرلا نمحرلا هللا  ( ركاه أبو داكد .ال ي كٟتديث ابن عباس قاؿ ) كاف رسوؿ هللا  -د

 ال يعرؼ الفصل بُت السور إال بنزكؿ البسملة، كىذا يدؿ على أهنا أٍنزلت للفصل. كجو الداللة: أف ابن عباس أخ ر أف النِب 
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
بوجوب قراءهتا قبل الفاٖتة يف الصبلة ، ألهنا إحدل آَيهتا ، كمن َف  : أف من قاؿ أهنا آية من أكؿ كل سورة قاؿ فائدة ا٠تالؼ

 يقل أبهنا آية من أكؿ كل سورة َف يقل بذلك .
 : ما اٞتواب عن أدلة القوؿ األكؿ 

 ذات يـو ... ( . أما حديث أنس ) بينما رسوؿ هللا 
ة السورة من أك٢تا ، كالتسمية مشركعة عند ابتداء السورة فيو أبنو أراد قراء أبنو غ ر ظاىر الداللة ، فيمكن ٛتل بسملة النِب 

 ابإلٚتاع .
 كأما حديث الباب .

 فهو حديث ضعيف ال يصح .
 كأما حديث أـ سلمة .

 فقد ّنقشو ابن قدامة من كجهُت :
 : أنو من رأم أـ سلمة كال ينكر االختبلؼ يف ذلك . الوجو األكؿ
 كنها آية مفردة للفصل بُت السور .: أهنا نسلم أبهنا آية ، كل الوجو الثاين

 فائدة :
اتفق العلماء على أف ) بسمميحرلا نمحرلا هللا  ( آية من سورة النمل ، كىي قولو تعاُف ) إنو من سليماف كإنو 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  ( .
ًإنَّوي ًمٍن سيلىٍيمافى كىًإنَّوي ًبٍسًم اَّللًَّ ) ُف ال خبلؼ بُت ا١تسلمُت يف أف بسم اَّلٌل الرٛتن الرحيم من القرآف يف قولو تعاقاؿ اٞتصاص : 

 ( .الرٍَّٛتًن الرًَّحيًم 
فمػن جحػد منهػا  عابإلٚتػا ( فقػرآف نػو بسػمميحرلا نمحرلا هللا إنػو مػن سػليماف ك إسػورة النمػل ) أثناءكأما البسملة يف كقاؿ النوكم : 

 ابإلٚتاع .كفر   حرفان 
 ( .ًإنَّوي ًمن سيلىٍيمىافى كىًإنَّوي ًبٍسًم اَّللًَّ الرٍَّٛتىًن الرًَّحيمً )وفى عىلىى أىنػَّهىا ًمٍن اٍلقيٍرآًف يف قػىٍولًًو : اتػَّفىقى اٍلميٍسًلمي  كقاؿ ابن تيمية :

رىكىاهي اىلػدهارىقيٍطًٍتُّ كىحىسهػنىوي ،  ( صىػٍوتىوي كىقىػاؿى :آًمػُتى  ًإذىا فػىرىغى ًمٍن ًقرىاءىًة أيٌـً اىٍلقيػٍرآًف رىفىػعى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) كىعىٍنوي قىاؿى :  -ِّٖ
 كىاٟتٍىاًكمي كىصىحهحىوي . 

ًٍمًذمًٌ ًمٍن حىًديًث كىاًئًل ٍبًن حيٍجرو ٨تىٍويهي.  ِْٖ  .ػ كىأًلىِب دىاكيدى كىاىلًتًٌ
---------- 

 أم : اللهم استجب .(  آًمُت) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 كسنده ضعيف ، لكن يشهد لو ما بعده . أما حديث أَب ىريرة فقد أخرجو الدارقطٍت ،
قػرأ ) غػَت ا١ترضػوب علػيهم كال الضػالُت ( فقػاؿ : أمػُت ، كمػد هبػا  عت رسػوؿ هللا ٝت) قاؿ كأما حديث كائل بن حيجر فلفظو 
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 صوتو ( ىذا لفظ الًتمذم ، كلفظ أَب داكد ) كرفع هبا صوتو ( .
 .قاؿ الًتمذم : حديث حسن ، كقاؿ اٟتافظ : سنده صحيح 

 ما حكم التأمُت بعد الفاٖتة ؟ 
 ىذه ا١تسألة على أقواؿ :اختلف العلماء يف 

 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ
 كنسب ألىل الظاىر .

نيوا ، فىًإنَّػوي مىػٍن كىافىػقى أتىًٍمينيػوي أتىًٍمػُتى الٍ  ؿ )قىا أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  أىَب ىيرىيٍػرىةى  ٟتديث ـي فىػأىمًٌ ـى ًمػٍن ذىنٍبًػإذىا أىمَّنى اإًلمىا ػًة : غيًفػرى لىػوي مىػا تػىقىػدَّ و ( مىبلًئكى
 متفق عليو .
 : أنو سنة لكل مصٌل إمامان أك مأمومان . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اٞتمهور ، كىو قوؿ داكد الظاىر ، كاختيار ابن عبد ال ر .
 ٟتديث الباب . -أ

 ) إذا أمن اإلماـ فأمنوا ( .  لقولو  -ب
 في ىذين اٟتديثُت داللة صر٭تة على قوؿ اإلماـ ) آمُت ( ك٬تهر هبا .كجو الداللة : ف
 : ال يشرع لئلماـ أف يؤمن . القوؿ الثالث

 كىذا مذىب مالك .
دليل على  (إذا قاؿ اإلماـ كال الضالُت ...  )فقولو : ، ( إذا قاؿ اإلماـ كال الضالُت ، فقولوا : آمُت ... ) :  كاستدلوا بقولو 

 للمأمـو فقط . أف التأمُت
 . (إذا أمن اإلماـ فأمنوا  )لكن ىذا القوؿ ضعيف ، كيدفعو ركاية  

قاؿ ابن قدامة يف ا١ترٍت: كإ٪تا قصد بو تعريفهم موضع أتمينهم كىو عقب قوؿ اإلماـ كال الضالُت، ألنو موضع أتمُت اإلماـ؛ 
 ة .كقت كاحد موافقا لتأمُت ا١تبلئك ليكوف أتمُت اإلماـ كا١تأمومُت يف

 ىل يرفع اإلماـ صوتو ابلتأمُت أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء يف اٞتهر ابلتأمُت :

 : يستحب اٞتهر يف الصبلة اٞتهرية لئلماـ كا١تأمـو . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد .

 ٟتديث الباب . -أ
 فهو دليل على مشركعية أتمُت اإلماـ بعد قراءة الفاٖتة ، كرفعو صوتو هبا .

فتعليقو أتمُت ا١تأمـو على أتمُت اإلماـ دليل على أهنم يسمعونو كإال َف يكن لتعلػيقهم  (إذا أمن اإلماـ فأمنوا  ):  قولو كل -ب
 عليو معٌت .
 : السنة إخفاء التأمُت . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أَب حنيفة . 
 : ألف آمُت دعاء ، كالسنة إخفاء الدعاء .قالوا 

 األكؿ .كالصحيح 
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 القوؿ الثاين ضعيف ؟ ١تاذا 
 ىذا القوؿ ضعيف ألمور :

 كالصحابة . ألنو ثبت جهر النِب  أكالن :
 كقياسهم يف مقابلة النص فهو ابطل . اثنيان :
 فهي شاذة . (كخفض هبا صوتو  ) كأما ركاية اثلثان :

 ىت يقوؿ آمُت ؟اٟتديث دليل استحباب التأمُت لإلماـ بعد قراءة الفاٖتة ، كأف ٬تهر هبا صوتو ، لكن م 

 ككذلك ا١تنفرد .بعد قولو : ) كال الضالُت ( ، أما اإلماـ فيقوؿ آمُت : 
 كأما ا١تأمـو فاختلفوا .

 : يقوؿ آمُت إذا فرغ اإلماـ من قوؿ آمُت . قاؿ بعض العلماء
 كاستدلوا بظاىر قولو ) إذا أٌمن اإلماـ فأمنوا . . . ( .

 ؿ آمُت بعد قوؿ اإلماـ : كال الضالُت .: أنو يقو  كالصحيحلكن ىذا القوؿ ضعيف 
 .)إذا قاؿ اإلماـ: غَت ا١ترضوب عليهم كال الضالُت، فقولوا: آمُت( متفق عليو . قاؿ عن أَب ىريرة. قاؿألنو جاء يف اٟتديث 

 كيكوف معٌت ) إذا أٌمن ( أم بلغ ما يؤمن عليو كىو كال الضالُت .
 .فمعناىا : إذا أراد التأمُت  (اـ فأمنوا إذا أمن اإلم ) : كأما ركاية  قاؿ النوكم

  ما معٌت قولو  (فإف من كافق قولو قوؿ ا١تالئكة  )يف حديث أِب ىريرة . 

 .حىذا ىو الصحيكيدؿ عليو قولو قبلو )فإف ا١تبلئكة تؤمن( ك ، من مع أتمينهػػػمعناه من كافقهم يف كقت التأمُت فأمقاؿ النوكم: 
 شوع كاإلخبلص ، كإليو ماؿ ابن حباف .فقهم يف الصفة كا٠ت: كا كقيل

 كاألكؿ ىو الذم رجحو األكثركف ، كالقرطِب كابن دقيق العيد كاٟتافظ يف الفتح .
ال قاؿ ابن ا١تنَت : اٟتكمة يف إيثار ا١توافقة يف القوؿ كالزماف أف يكوف ا١تأمـو على يقظة لئلتيػاف ابلوظيفػة يف ٤تلهػا ، ألف ا١تبلئكػة 

 كافقهم كاف متيقظان .غفلة عندىم ، فمن 
 اختلفوا يف ىؤالء ا١تالئكة : 

 . (فوافق قولو قوؿ أىل السماء  ): غَتىم .لقولو يف ركاية  كقيل: ىم اٟتفظة ،  فقيل
 ىل ٕتهر ا١ترأة ابلتأمُت ؟ 

 رمها فبل أبس اىػ . يف صبلة اٞتهر ، كإف كاف مثىَّ رجاؿ ال ٕتهر ، إال أف يكونوا من ٤تا -يعٍت ا١ترأة–كٕتهر  :قاؿ ابن قدامة 

اؿو ٤تىى : قاؿ النوكم  الًيىةن أىٍك ْتىٍضرىًة ًنسىاءو أىٍك رًجى ابًنىا : إٍف كىانىٍت تيصىلًٌي خى ٍرأىةي فػىقىاؿى أىٍكثػىري أىٍصحى اًرـى جىهىرىٍت اًبٍلًقرىاءىًة ، سىوىاءه كىأىمَّا اٍلمى
 ٍت . ) اجملموع ( .ٍضرىًة أىٍجنىِبٌو أىسىرٌ أىصىلٍَّت بًًنٍسوىةو أىـٍ مينػٍفىرًدىةن ، كىًإٍف صىلٍَّت ْتى 

 : فضل التأمُت : فائدة
 من فضائلو أنو يوجب إجابة الدعاء، ك٤تبة هللا لقائلو.

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، مث ليؤمكم أحدكم، فإذا ك ر فك ركا، كإذا ) قاؿ:  ركل اإلماـ مسلم يف صحيحو أف رسوؿ هللا 
 كمعٌت ٬تبكم: ٬تيب دعاءكم. ( وا: آمُت، ٬تبكم هللاال الضالُت. فقولقاؿ: غَت ا١ترضوب عليهم ك 

  ( .فقولوا: آمُت ٬تبكم هللاؿ ) أنو قا كركل أبو داكد كالنسائي كأٛتد عن النِب 
ؿ ابن قاو ، ـ من ذنبإذا أمن اإلماـ فأمنوا، فإنو من كافق أتمينو أتمُت ا١تبلئكة غفر لو ما تقد)  كمن فضائلو أيضان: "قولو 



 ّْٗ 

 ركاه البخارم كمسلم.(  يقوؿ: آمُت  شهاب: ككاف
 ركاه مسلم.(األخرل، غفر لو ما تقدـ من ذنبوإذا قاؿ أحدكم آمُت، قالت ا١تبلئكة يف السماء: آمُت، فوافقت إحدا٫تا ) كيف لفظ 

ركاه ابن (  كا من قوؿ آمُتعلى آمُت، فأكثر  ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم)  ك٦تا يدؿ على مزيتو أيضان: قولو  
 ماجو، كصححو العراقي كغَته.

 قولكم يف الصبلة كعقب الدعاء آمُت.: : )ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمُت( أم  قاؿ اإلماـ ا١تناكم 
اكد ) إف ختم آبمُت كما يف سنن أَب د  كما يستحب أف ٮتتم الدعاء ابلتأمُت، كأف يكثر منو فإنو من أسباب اإلجابة، لقولو   

 فقد أكجب ( .
هيمىا-كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن أىِب أىٍكَفى  -ِٖٓ فػىقىاؿى : ًإيٌنً الى أىٍستىًطيعي أىٍف آخيذى ًمٍن  قىاؿى : ) جىاءى رىجيله ًإىلى اىلنهيبًٌ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ئنا ، فػىعىلًٌٍمًٍت مىا ٬تيٍزًئيًٍته[ًمٍنوي  يػٍ قػيوهةن ًإاله  [ . قىاؿى : "سيٍبحىافى اىَّللًه ، كىاٟتٍىٍمدي َّلًلًه ، كىالى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي كىاىَّللهي أىٍكبػىري ، كىالى حىٍوؿه كىالى اىٍلقيٍرآًف شى
 حىوي ًاٍبني ًحبهافى ، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىاٟتٍىاًكم ..( اىٟتٍىًديثى . رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى ، كىالنهسىاًئيُّ ، كىصىحه .اىٍلعىًليًٌ اىٍلعىًظيًم .ابًىَّللًه 

---------- 
 َف ييعرؼ اٝتو .( جىاءى رىجيله ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

السكسكي متكلم فيو ، لكن أخرج لو البخارم ، كقاؿ ابػن عػدم : َف أجػد لػو حػديثان منكػر اٟتديث حسن ، كيف إسناده إبراىيم 
 ابع ، ًتبعو طلحة بن مصرؼ كما عند ابن حباف لكن يف سنده ضعف .ا١تنت ، كأيضان ىو مت

 ما حكم من عجز عن قراءة الفاٖتة يف الصالة ؟ 
 اٟتديث دليل على أف من عجز عن قراءة الفاٖتة يف الصبلة لعذر ، فإنو أييت ببد٢تا هبذه األذكار الواردة يف ىذا اٟتديث .

 ما حكم تعلم الفاٖتة ؟ 
ف يتعلم الفاٖتػة إذا كػاف قػادران ، كإذا كػاف ٭تتػاج إُف أجػرة كجػب عليػو أف يسػتأجر كيػتعلم ، ألف قػراءة الفاٖتػة ٬تب على اإلنساف أ

 كاجبة ، كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب .
 ما اٟتكم إذا عجز عن الفاٖتة كقدر على غَتىا من اآلايت ؟ 
 و غَتىا دكف أف يذكر أف ىذا الذكر .إذا عجز عن الفاٖتة كقدر على غَتىا من اآلَيت فإنو يلزم 

 .( فإف كاف معك شيء من القرآف فاقرأه ، كإال فاٛتد هللا كك ره كىللويء ) قاؿ للمس ألف النِب 
  ئنا ) ما معٌت قولو يػٍ  ؟( فػىقىاؿى : ًإيٌنً الى أىٍستىًطيعي أىٍف آخيذى ًمٍن اىٍلقيٍرآًف شى

 مل أف ال ٯتكنو اٟتفظ حاالن كمآالن لعلمو العجز عن نفسو .أم ال أقدر على حفظ شيء منو ، كىو ٭تت قيل :
 .الصحيحكىذا لصيق كقت الصبلة ، أك لسوء حفظو ، أف ال ٯتكنو يف اٟتاؿ  ك٭تتمل :

قػدر علػى تعلػم الفاٖتػة ، فيكػوف ا١تعػٌت : ال أسػتطيع أف أتعلػم شػيئان مػن القػرآف يف على تعلم ىذه الكلمات ال ٤تالة ي ألف من قًدرى 
 الساعة ، كقد دخل علٌي الوقت الصبلة ، فإذا من تلك الصبلة لزمو أف يتعلم .ىذه 

قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : فإف َف ٭تسن شيئا من القرآف ، كال أمكنو التعليم قبل خركج الوقت : لزمو أف يقوؿ سبحاف هللا كاٟتمد 
فقاؿ إٓف ال أستطيع أف  ركل أبو داكد قاؿ : جاء رجل إُف النِب   كال إلو إال هللا كهللا أك ر كال حوؿ كال قوة إال اب ؛ ١تا

 آخذ شيئا من القرآف فعلمٍت ما ٬تزيٍت منو فقاؿ قل سبحاف هللا كاٟتمد  كال إلو إال هللا كهللا أك ر كال حوؿ كال قوة إال اب ،
 ٓف كعافٍت . قاؿ : ىذا  فما ِف قاؿ : تقوؿ : اللهم اغفر ِف كارٛتٍت كارزقٍت كاىد
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 اقتصر عليها ، كإ٪تا زاده عليها حُت طلب الزَيدة . انتهى  كال يلزمو الزَيدة على ا٠تمس األكؿ ؛ ألف النِب 
 فإف استطاع قراءة بعض الفاٖتة دكف البعض اآلخر لزمو اإلتياف ٔتا استطاع منها 

 َيت بعدد آَيت الفاٖتة ( كيلزمو تكرار ما ٭تسن منها بقدرىا ) أم ليكوف ٣تموع ما يقرؤه سبع آ
فإف كاف معك قرآف فاقرأ بو ، كإال فاٛتد هللا كىلًٌٍلو :  كقاؿ ابن قدامة : ك٭تتمل أف ٬تزئو التحميد كالتهليل كالتكبَت لقوؿ النِب 

ه   ركاه أبو داكد . . كك رًٌ
اؿ : قػػل : اللهػػم ارٛتػػٍت ، كارزقػػٍت ، كعػػافٍت ، جػػاء يف ركايػػة أَب داكد زَيدة ) قػػاؿ َي رسػػوؿ هللا ! ىػػذا  ، فمػػا ِف ؟ قػػ فائػػدة :

 : أما ىذا فقػػػػػػد مػػػػػػػؤل يده من ا٠تَت ( . كاىدٓف ، فلما قاـ قاؿ ىكذا بيده ، فقاؿ رسوؿ هللا 
ػػافى رىسيػػوؿي اىَّللًه   ) قىػػاؿى : ادىةى كىعىػػٍن أىِب قػىتىػػ - ِٖٔ ٍقػػرىأي يف اىلظٍُّهػػًر كىالٍ  كى ػػٍُتً  -عىٍصػػًر ييصىػػلًٌي بًنىػػا ، فػىيػى  -يف اىلػػرهٍكعىتػىٍُتً اىأٍليكلىيػى

 و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  ( ابً يف اىأٍليٍخرىيػىٍُتً ًبفىاًٖتىًة اىٍلًكتى  ًبفىاًٖتىًة اىٍلًكتىاًب كىسيورىتػىٍُتً ، كىييٍسًمعينىا اىآٍليىةى أىٍحيىاانن ، كىييطىوًٌؿي اىلرهٍكعىةى اىأٍليكىلى ، كىيػىٍقرىأي 
ـى رىسيػوًؿ اىَّللًه ) قىاؿى :  ِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ كىعىٍن أى  - ِٕٖ ػزىٍرانى ًقيىامىػوي يف اىلػرهٍكعىتػىٍُتً   كينهػا ٨تىٍػزيري ًقيىػا يف اىلظٍُّهػًر كىاٍلعىٍصػًر ، فىحى

ًة . كىيف اىأٍليٍخرىيػىٍُتً قىػٍدرى  ػٍُتً ًمػٍن اىٍلعىٍصػًر عىلىػى قىػٍدًر  اىأٍليكلىيػىٍُتً ًمٍن اىلظٍُّهًر قىٍدرى : )امل تػىٍنزًيلي( اىلسهٍجدى اىلنًٌٍصػًف ًمػٍن ذىلًػكى . كىيف اىأٍليكلىيػى
 رىكىاهي ميٍسًلمه . (أٍليٍخرىيػىٍُتً ًمٍن اىلظٍُّهًر اىأٍليٍخرىيػىٍُتً ًمٍن اىلظٍُّهًر ، كىا

---------- 
  ا١تراد الركعة األكُف كالثانية .( يف اىلرهٍكعىتػىٍُتً اىأٍليكلىيػىٍُتً ) 
أم : يف الػػركعتُت ، يف كػػل ركعػػة سػػورة ، كقػػد جػػاء يف البخػػارم ) بفاٖتػػة الكتػػاب كسػػػورة سػػورة ( ، ( اًٖتىػػًة اىٍلًكتىػػاًب كىسيػػورىتػىٍُتً ًبفى )

كٝتيػػت االسػػورة سػػورة ، النفصػػا٢تا عػػن أختهػػا ، كقيػػل : لشػػرفها كارتفاعهػػا ، كمػػا يقػػاؿ ١تػػا ارتفػػع مػػن األرض سػػورة ، كقيػػل : ألهنػػا 
 قطعة من القرآف 

  أم : ٬تهر هبا حىت ييسمعها من خلفو ( كىييٍسًمعينىا اىآٍليىةى أىٍحيىاانن )
 بفتح النوف كسكوف اٟتاء كضم الزام معناه : ٩ترص كنقدر كنقيس .ري ( كينها ٨تىٍزي ) 
 ( آية ، يف كل ركعة من األكليُت يف الظهر . َّقدرىا ) ة ( قىٍدرى : )امل تػىٍنزًيلي( اىلسهٍجدى ) 
 . ( آية يف كل ركعة من األخريُت يف الظهر ُٓأم : ) ك ( اىأٍليٍخرىيػىٍُتً قىٍدرى اىلنًٌٍصًف ًمٍن ذىلً كىيف ) 
 ما حكم القراءة بعد الفاٖتة يف الركعتُت األكليُت من صالة الظهر كالعشر ؟ 

 ( .ًبفىاًٖتىًة اىٍلًكتىاًب كىسيورىتػىٍُتً  -لىيػىٍُتً يف اىلرٍَّكعىتػىٍُتً اىأٍليك  -فػىيػىٍقرىأي يف اىلظٍُّهًر كىاٍلعىٍصًر ..  مشركع ، لقولو )
 ة .ال نعلم خبلفان أنو يسن قراءة سورة مع الفاٖتة يف الركعتُت األكليُت من كل صبلقاؿ يف ا١تغٍت : 

 ما حكم تطويل الركعة األكىل أطوؿ من الثانية ؟ 
  ( .كىييطىوًٌؿي اىلرٍَّكعىةى اىأٍليكُفى لقولو ) ، مستحب 

 ث أَب قتػادة كيستحب أف يطيل الركعة األكُف من كػل صػبلة ؛ ليلحقػو القاصػد للصػبلة..، ٟتػديقدامة رٛتو هللا :  قاؿ ابن
قػػاؿ أٛتػػد، رٛتػػو هللا، يف اإلمػػاـ يطػػوؿ يف الثانيػػة، يعػػٍت أكثػػر مػػن األكُف: يقػػاؿ لػػو يف ىػػذا : تػىعىلَّػػم . كقػػاؿ أيضػػان ، يف اإلمػػاـ ...

 ر .: ال ينبري ىذا ، يقاؿ لو، كيؤم يقصر يف األكُف كيطوؿ يف اآلخرة
 يف مشركعية تطويل الركعة األكىل عن الثانية ؟ ةما اٟتكم 

 إف ا١تصلي يكوف يف أكؿ الصبلة نشيطان مقببلن على صبلتو . قيل :



 ّٗٔ 

 ناس الركعة الثانية .حىت يدرؾ ال كقيل :
 لة ؟ىل األفضل قراءة سورة كاملة يف الركعة أك ما يعاد٢تا من سورة أخرل طوي 

أف قراءة سػورة كاملػة يف الركعػة أفضػل مػن قػراءة مػا يعاد٢تػا ، ففيو بفاٖتة الكتاب كسورة سورة (  )األفضل قراءة سورة كاملة لقولو 
 من سورة أخرل طويلة .

 ما اٟتكم لو خالف كقرأ مقدار ما يعاد٢تا من سورة طويلة ؟ 
 يكره ذلك .. قيل :

 لكن الصواب أهنا غَت مكركىة .
 .( ) فىاقٍػرىأيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآًف قولو تعاُف :  لعمـو-أ

 للمسيء يف صبلتو : ) مث اقرأ ما تيسر معك من القرآف ( . كقاؿ -ب
نىا )قيوليوا آمىنَّا اًبَّللًَّ كىمىا أيٍنزً كاف يقرأ يف راتبة الفجر يف الركعة األكُف   : ) أف رسوؿ هللا  ك١تا ركاه مسلم عن أَب ىريرة -ج ؿى ًإلىيػٍ

نىكيٍم ػالىٍوا ًإُفى كىًلمىةو سى ػ)قيٍل َيى أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعى ... البقرة ( كيف الركعة الثانية كىمىا أيٍنزًؿى ًإُفى ًإبٍػرىاًىيمى كىًإٍٝتىاًعيلى  نػىنىا كىبػىيػٍ ... آؿ وىاءو بػىيػٍ
 عمراف ( كما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال بدليل .

  ؟(  كىييٍسًمعينىا اىآٍليىةى أىٍحيىاانن )على ماذا يدؿ قولو 
 . يدؿ على أنو ينبري لئلماـ أف يسمع اآلية أحياّنن يف قراءة الظهر كالعصر ، لفعل النِب 

 ( على ماذا يدؿ ؟ب كىيػىٍقرىأي يف اىأٍليٍخرىيػىٍُتً ًبفىاًٖتىًة اىٍلًكتىاقولو ) 
 ن الظهر كالعصر كاثلثة ا١تررب .يدؿ على أنو يقتصر على الفاٖتة يف الركعتُت األخريُت م

 ىل جاء ما يوىم خالؼ ذلك ؟ 
[ آيػة ،  َّكمعلػـو أف السػجدة ]  ( كىيف اىأٍليٍخرىيػىٍُتً قىٍدرى اىلنًٌٍصػًف ًمػٍن ذىلًػكى )يف قولو  –حديث أَب سعيد  –نعم ، حديث الباب 

 ر سورة الفاٖتة كمعها سورة قدر ٙتاف آَيت .[ آية ، إذان بقد ُٓإذان ظاىره أنو يقرأ يف الركعتُت األخريُت مقدار : ] 
 ما اٞتمع بُت اٟتديثُت ؟ 

 اٞتمع األكؿ : 
كألف  ،بعض العلماء رجح حديث أَب قتادة على حديث أَب سعيد ، ألنو يف الصحيحُت ، كحديث أَب سعيد يف صحيح مسلم 

 رؽ بُت اٞتـز ابلشيء كبُت حزره كتقديره .حديث أَب قتادة جاء بصيرة اٞتـز ، كحديث أَب سعيد قاؿ ) حزرّن قيامو ( كف
 اٞتمع الثاين :

 كبعض العلماء ذىب إُف أف قراءة سورة بعد الفاٖتة يف الركعتُت األخريُت سنة ، كىذا مذىب الشافعي .
 اٞتمع الثالث :

 الصحيح ألمرين :كىذا يفعل ىذا أحياّنن كيفعل ىذا أحياّنن ،  من ٚتع بُت اٟتديثُت ؛ كىو أف الرسوؿ كمن العلماء 
 أنو مىت أمكن اٞتمع بُت الدليلُت فهو أكُف من الًتجيح ، ألف اٞتمع عمل بكبل الدليلُت .أف القاعدة يف األصوؿ  أكالن :

أف الصبلة تتكرر يف اليـو كالليلة ٜتس مرات ، كقد تنوعت كثَت من أقوا٢تا كأفعا٢تا ، فيكوف تنوع مقدار القراءة من ىذا اثنيان : 
 . الباب

 ما حكم اإلسرار يف الصالة السرية ، كاٞتهر يف الصالة اٞتهرية ؟ 



 ّٕٗ 

 .، كَف ٮتتلف ا١تسلموف يف موضعو سرار يف مواضع اإلسرار، ٣تمع على استحبابو، كاإل: اٞتهر يف مواضع اٞتهر قاؿ ابن قدامة
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديثُت ؟ 
o أف ما ذكر يف حديث أَب قتادة ىو عادة النِب  . كسنتو 

o . استحباب تطويل صبلة الظهر كقراءهتا ، على صبلة العصر كقراءهتا 

ٍغػًرًب ًبًقصىػاًر ) قىاؿى :  كىعىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن يىسىارو  -ِٕٖ ، كىيػىٍقرىأي يف اىٍلمى فو ييًطيلي اىأٍليكلىيػىٍُتً ًمٍن اىلظٍُّهًر، كىٮتيىفًٌفي اىٍلعىٍصرى كىافى فيالى
ػًطًو كىيف اىلصُّػػٍبًح ًبطيولًػًو . فػىقىػػاؿى أىبيػو ىيرىيٍػػػرىةى اىٍلميفىصهػًل كى  ػػاًء ًبوىسى ًة ًبرىسيػػوًؿ اىَّللًه  يف اىٍلًعشى ًمػػٍن  : "مىػا صىػػلهٍيتي كىرىاًء أىحىػدو أىٍشػػبىوى صىػالى

ا  .أىٍخرىجىوي النهسىاًئيُّ إبًًٍسنىادو صىًحيحو  (ىىذى
ٍعتى رىسيوؿى اىَّللًه  )قىاؿى :  ًعمو كىعىٍن جيبػىٍَتً ٍبًن ميطٍ  - ِٖٗ  . ميتػهفىقه عىلىٍيو (أي يف اىٍلمىٍغًرًب اًبلطُّوًر يػىٍقرى   ٝتًى

---------- 
فو )   يريد بو أمَتان كاف على ا١تدينة ، كما يف ركاية أٛتد .(  كىافى فيالى
 ما ا١تراد اب١تفصل ؟ 

 ا١تفصل ىو من ] ؽ [ إُف الناس على القوؿ الصحيح .

  كما ًقصاره كما أكاسطو ؟ما ًطواؿ ا١تفصل 
 عم . -: من ؽ  طوالو

 الضحى . -من عم  كأكاسطو :
 الناس . -: من الضحى  كقصاره 
 ١تاذا ٝتي اب١تفصل ؟ 

 .:  ٝتي بذلك لقصر سوره ، كقرب انفصاؿ بعضو من بعض  قاؿ النوكم
كٝتي مفصبل لكثرة الفصل بُت سوره قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : أكؿ ا١تفصل من ؽ إُف آخر القرآف على الصحيح ، ك 

 ح .ابلبسملة على الصحي

 ىل ٢تذا االسم ) ا١تفصل ( أصل يف السنة ؟ 
 ة عن عدد من الصحابة . ػػػػػػنعم ،  فقد كاف ىذا االسم معلوما شائعا بُت الصحابة ، كردت بو أحاديث كثَتة منوع

ٍعًر ؟! لىقىٍد عىرىٍفتي النَّظىائًرى الَّيًت كىافى  اٍلميفىصهلى قػىرىٍأتي جىاءى رىجيله ًإُفى اٍبًن مىٍسعيودو فػىقىاؿى : -أ لىةى يف رىٍكعىةو ؟ فػىقىاؿى : ىىذِّا كىهىذًٌ الشًٌ اللَّيػٍ
نػىهينَّ ؛ فىذىكىرى ًعٍشرًينى سيورىةن ًمٍن اٍلميفىصًَّل ، سيورىتػىٍُتً يف كيلًٌ رىٍكعى  النَِّبُّ   ة .ركاه البخارم كمسلم .يػىٍقريفي بػىيػٍ

ابًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ رضي هللا عنهما قىاؿى ) كىافى ميعىاذي ٍبني جىبىلو ييصىلًٌي مىعى النَِّبًٌ  -ب ُّ قػىٍومىوي ، فىصىلَّى اٍلًعشىاءى  كعن جى مثيَّ يػىٍرًجعي فػىيػىؤي
ثى ًمرىارو ، كىأىمىرىهي  فػىقىاؿى  لىغى النَِّبَّ فػىقىرىأى اًبٍلبػىقىرىًة ، فىاٍنصىرىؼى الرَّجيلي ، فىكىأىفَّ ميعىاذنا تػىنىاكىؿى ًمٍنوي . فػىبػى  ) فػىتَّافه ، فػىتَّافه ، فػىتَّافه ( ثىبلى

 ًبسيورىتػىٍُتً ًمٍن أىٍكسىًط اٍلميفىصًَّل . قىاؿى عىٍمرهك ػ راكم اٟتديث ػ : الى أىٍحفىظيهيمىا ( ركاه البخارم كمسلم .
 اذكر ما يسن قراءتو يف الصلوات ا٠تمس ؟ 

 ة ا١تغرب :أكالن : صال
 يقرأ بقصار ا١تفصل .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ٟتديث الباب .



 ّٖٗ 

 كٟتديث رافع بن خديج : ) ... مث ننصرؼ كإف أحدّن ليبصر مواقع نبلو ( .
 لكن يسن أحياّنن أف يقرأ فيها من أكاسط ا١تفصل كطوالو .

 واؿ ا١تفصل .أنو قرأ ابلطور ، كما يف حديث الباب ، كىي من ط فقد ثبت عنو  -
 كثبت عنو أنو قرأ اب١ترسبلت ، كىي من طواؿ ا١تفصل . -
 كثبت عنو مرة كاحدة أنو قرأ ابألعراؼ . -

كػاف يطيػل القػراءة يف صػبلة ا١ترػرب إمػا لبيػاف اٞتػواز كإمػا لعلمػو بعػدـ   قاؿ ابن حجر : كطريق اٞتمع بػُت ىػذه األحاديػث أنػو 
 ا١تشقة على ا١تأمومُت .

: أما ا١تداكمة على قصار ا١تفصل دائمان فهو من فعل مركاف بن اٟتكػم ، ك٢تػذا أنكػر عليػو زيػد بػن اثبػت كقػاؿ : مػا  قاؿ ابن القيم
 .األعراؼ قػػرأ يف ا١تررب بطػوُف الطوليُت ي لك تقرأ بقصار ا١تفصل ، كقد رأيت رسوؿ هللا 

 .اثنيان : صالة الظهر 
 يقرأ أبكاسط ا١تفصل .
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

كػاف يقػرأ يف الظهػر كالعصػر ) كالسػماء كالطػارؽ ( ك ) كالسػماء ذات الػ ركج ( ك٨تو٫تػا   ديث جابر بػن ٝتػرة ) أف رسػوؿ هللا ٟت
 من السور ( ركاه أبو داكد .

 : بل يقرأ بطواؿ ا١تفصل .كقيل 
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

ليػُت يف كػل ركعػة قػدر ثبلثػُت آيػة ، كيف األخػريُت قػدر كاف يقرأ يف صػبلة الظهػر يف الػركعتُت األك   ٟتديث أَب سعيد ) أف النِب 
 ٜتس عشرة آية ( ركاه مسلم .

يف  كعنػػو قػػاؿ ) لقػػد كانػػت صػػبلة الظهػػر تقػػاـ فيػػذىب الػػذاىب إُف البقيػػع فيقضػػي حاجتػػو ، مث يتوضػػأ ، مث أييت كرسػػوؿ هللا 
 الركعة األكُف ٦تا يطيلها ( ركاه مسلم .

الركعػػة األكُف مػػن صػػبلة الظهػػر ْتيػػث يػػذىب الػػذاىب إُف البقيػػع فيقضػػي حاجتػػو مث يتوضػػأ يطيػػل  ففػػي ىػػذا اٟتػػديث أف النػػِب 
 كيدركها معو ، كىذا يدؿ على أنو كاف يطيل القراءة فيها ، فيقرأ بطواؿ ا١تفصل .

 اثلثان : صالة العصر .
 يقرأ فيها أبكاسط ا١تفصل .

 كىذا قوؿ اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة .
كػاف يقػرأ يف الظهػر كالعصػر ) كالسػماء كالطػارؽ ( ك ) كالسػماء ذات الػ ركج ( ك٨تو٫تػا   رة ) أف رسػوؿ هللا ٟتديث جابر بػن ٝتػ

 من السور ( ركاه أبو داكد .
 اثلثان : صالة العشاء :

 يقرأ فيها أبكاسط ا١تفصل .
 ٟتديث الباب .-أ

( ك ) الشػػمس كضػػحاىا ( ك ) الليػػل إذا يرشػػى ( كٟتػػديث معػػاذ : ) ... إذا أ٦تػػت النػػاس فػػاقرأ بػػػ) سػػبح اسػػم ربػػك األعلػػى -ب
 متفق عليو .



 ّٗٗ 

 رابعان : صالة الفجر : 
 يقرأ فيو بطواؿ ا١تفصل .

 ( . كىيف اىلصٍُّبًح ًبطيولًوً  )ٟتديث الباب -أ
 كٟتديث أَب برزة : ) ... ككاف يقرأ فيها ابلستُت إُف ا١تائة ( .-ب
 . ىل ٬توز ٚتع سورتُت فأكثر يف الركعة الواحدة 

 نعم ٬توز .
 م .ركاه مسل عمراف ( سورة البقرة كالنساء كآؿ ذات ليلة فقرأ النِب  ) أنو صلى مع رسوؿ هللا  ٟتديث حذيفة

 كما جاز يف النفل جاز يف الفرض إال بدليل .
جاء يف  كقد (النظائر ) كثَت من الصلوات ، كٝتيت ىذه السور بػ  قراءة سورتُت بعد الفاٖتة يف كقد ثبت عن النِب 
  . ًذكرىا كبياهنا األحاديث الصحيحة

ا   عن عمرك بن مرة قاؿ : ٝتعت أاب كائل قاؿ : جاء رجل إُف ابن مسعود فقاؿ : قرأتي ا١تفصَّل الليلة يف ركعة ، فقاؿ : ىىذِّ
ة .  كل ركعا١تفصَّل سورتُت يف يقرف بينهن ، فذكر عشرين سورة من النظائر اليت كاف النِب  كهذًٌ الشعر ؟ لقد عرفت

 متفق عليو .

  . كبوَّب عليو البخارم بقولو : ابب اٞتمع بُت السورتُت يف الركعة

  . كا٢تٌذ : سرعة القراءة

كنثر الدقل ؟   : أىٌذان كهذ الشعر كنثران ا١تفصل يف ركعة ، فقاؿ : إٓف أقرأقاال: أتى ابنى مسعود رجله فقاؿكعن علقمة كاألسود 
كاٟتاقة يف ركعة ، كالطور كالذارَيت يف  ظائر السورتُت يف ركعة : النجم كالرٛتن يف ركعة ، كاقًتبتكاف يقرأ الن لكن النِب 

كالنازعات يف ركعة ، ككيل للمطففُت كعبس يف ركعة ، كا١تدثر كا١تزمل يف  ركعة ، كإذا كقعت كنوف يف ركعة ، كسأؿ سائل
ة. كإذا الشمس كورت يف ركع تساءلوف كا١ترسبلت يف ركعة ، كالدخافأتى كال أقسم بيـو القيامة يف ركعة ، كعم ي ركعة ، كىل

 ركاه أبو داكد .

  . كالدقل : ردمء التمر

يقتصر على سورة كاحدة ،  ك٬توز لئلنساف أف يقرأ بعد الفاٖتة سورتُت ، أك ثبلاثن ، كلو أف : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
) مث اقرأ ما  كلقوؿ النِب  ف (اقػٍرىأيكا مىا تػىيىسَّرى ًمنى اٍلقيٍرآ ) فز لعمـو قولو تعاُف، ككل ذلك جائ أك يقسم السورة إُف نصفُت

 آف ( .تيسر معك من القر 

 . ىل ٬توز تفريق السورة الواحدة بُت الركعتُت 
 قرأ سورة األعراؼ قسمها بُت الركعتُت . فقد ثبت أنو 

 . ىل ٬توز قراءة السورة الواحدة يف الركعتُت 
يقػػرأ يف صػػبلة الصػػبح : إذا زلزلػػت ... يف الػػركعتُت   ث معػػاذ بػػن عبػػد هللا : ) أف رجػػبلن مػػن جهينػػة أخػػ ره أنػػو ٝتػػع النػػِب ٟتػػدي

 ركاه أبو داكد كليهما ( . 
 
 



 ََْ 

ػافى رىسيػوؿي اىَّللًه   )قىػاؿى  رىةى كىعىٍن أىِب ىيرىيػٍ  - َِٗ ًة اىٍلفىٍجػًر يػىػٍوـى اىٍٞتيٍمعىػًة : كى ػٍل  يػىٍقػرىأي يف صىػالى )امل تػىٍنزًيػلي ( اىلسهػٍجدىةى ، ك )ىى
نٍ   و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  (سىاًف( أىتىى عىلىى اىإٍلً

  . -ييًدميي ذىًلكى  -كىًللطهبػىرىاينًٌ ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن مىٍسعيودو :  - ُِٗ
---------- 

 ما صحة ركاية الطرباين ) يدمي ذلك ( ؟ 
 كالدارقطٍت ابإلرساؿ . ال تصح ، كقد أعلو البخارم ، كأبو حامت ،

  ة ؟يف صالة  فجر يـو اٞتمعما الذم يسن قراءتو 
 يف الركعة الثانية .كاإلنساف يف الركعة األكُف ، يشرع قراءة سوريت السجدة 

 ٟتديث الباب .
مذىب الشػافعي :  ك٦تن كاف يقولو من الصحابة : ابن عباس ، كمن التابعُت : إبراىيم بن عبد هللا بن عوؼ ، كىو  قاؿ العراقي

 .كأٛتد كأصحاب اٟتديث 
 ككرىو مالك كآخركف .

 ف هبذه األحاديث الصحيحة الصر٭تة ا١تركية من طرؽ .جو و : كىم ٤تج قاؿ النوكم
 ما علة قراءة ىاتُت السورتُت ؟ 

 اختلف القائلوف ابالستحباب ، ما علة قراءة ىذه السورة ؟

 : لوجود سجدة فيها . فقيل
 :  كاف يستحب أف يقرأ يـو اٞتمعة بسورة فيها سجدة  قاؿإبراىيم النخعي ، ركل ابن أَب شيبة عن 

 .: ال أعلم بو أبسان  كقاؿ ابن سَتسُت
 لكن أكثر العلماء على أنو ال يستحب أف يتعمد أف يقرأ سورة فيها سجدة إال سورة السجدة .

وف يػـو ، كذلػك يكػق آدـ كذكر ا١تعاد كاٟتشر للعبادى خلألهنما تضمنتا ما كاف كيكوف يف يومها فإهنا اشتملت عل : العلة،كقيل 
  ) قالو ابن تيمية ( ، فيستعدكا .تذكَت لؤلمة ٔتا يكوف فيو كيكوف، ليعت ركا ٔتا كاف كيكوف ، ككاف يف قراءهتما يف ىذا اليـواٞتمعة

 ىل السجدة يف سورة السجدة مقصودة أك جاءت تبعان ؟ 
فبل يسن أف يقرأ يف فجر اٞتمعة بسورة فيها سػجدة أخػرل ، ألف اسػتحباب قػراءة ) أَف ( السجدة جاءت تبعان ليست مقصودة ، 

 السجدة ، ك ) ىل أتى ( ليس ألجل السجدة ، بل ألجل ما جاء يف ىاتُت السورتُت كما تقدـ .
ن ال علػػم عنػػده أف يقػػرأ يف فجػػره بسػػوريت ) آَف تنزيػػل ( ك ) ىػػل أتػػى علػػى اإلنسػػاف ( كيظػػن كثػػَت ٦تػػ كػػاف : ك قػػاؿ ابػػن القػػيم 

ا١تػػراد ٗتصػػيص ىػػذه الصػػبلة بسػػجدة زائػػدة كيسػػموهنا سػػجدة اٞتمعػػة ، كإذا َف يقػػرأ أحػػدىم ىػػذه السػػورة اسػػتحب قػػراءة سػػورة 
 ة .أخرل فيها سجد

  ، ما رأيك ٔتا يفعلو بعض األئمة يف أهنم يقسموف سورة السجدة بُت الركعتُت ، أك يقرأ جزءان من السجدة يف األكىل
 ن اإلنساف يف الثانية ؟كجزءان م

 ىذا خبلؼ السنة .
 قراءة ىاتُت السورتُت ٚتيعان : السجدة يف الركعة األكُف ، كاإلنساف يف الركعة الثانية . ستحبفا١ت

قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : من أخطاء بعض األئمة : أف بعضهم يقرأ نصف سورة السجدة كنصػف سػورة اإلنسػاف ، ككػل ىػذا مػن 



 َُْ 

 اٞتهل .
 يف أف بعض األئمة يف صالة اٞتمعة يقرأ آايت مناسبة ٠تطبتو ؟ ما اٟتكم 

ابػن )كػاف ٮتطػب النػاس كال يتحػرل ذلػك .   ىذا بدعة كينهى عنو، إذ كيف يعػدؿ عػن السػنة ١تػا يوافػق موضػوع ا٠تطبػة، كالنػِب 
 ( .عثيمُت
يػٍ  - ِِٗ ، كىالى آيىػةي عىػذى  فىمىا مىػرهتٍ  صىلهٍيتي مىعى اىلنهيبًٌ  )قىاؿى :  فىةى كىعىٍن حيذى ابو ًإاله بًػًو آيىػةي رىٍٛتىػةو ًإاله كىقىػفى ًعٍنػدىىىا يىٍسػأىؿي

هىا  ًٍمًذمُّ ( تػىعىوهذى ًمنػٍ  .أىٍخرىجىوي اى٠ٍتىٍمسىةي ، كىحىسهنىوي اىلًتًٌ
---------- 

  أصلو يف مسلم ، اذكره ؟ –رٛتو هللا  –ىذا اٟتديث الذم ذكره ا١تصنف 
ذات ليلػػة ، فػػافتتح البقػػرة ، فقلػػت : يركػػع عنػػد ا١تائػػة ، مث  ) صػػليت مػػع النػػِب  قػػاؿ  حذيفػػة ركل مسػػلم يف صػػحيحو عػػن 

مضػػى ، فقلػػت : يصػػلي هبػػا يف ركعػػة ، فمضػػى ، فقلػػت : يركػػع هبػػا ، مث افتػػتح النسػػاء فقرأىػػا ، مث افتػػتح آؿ عمػػراف فقرأىػػا ، يقػػرأ 
أؿ ، كإذا مٌر بتعوذ تعوذ ، مث ركع فجعل يقوؿ : سبحاف رَب العظيم ، مًتسبلن ، إذا مٌر آبية فيها تسبيح سبح ، كإذا مٌر بسؤاؿ س

فكاف ركوعو ٨توان من قيامو ، مث قاؿ : ٝتع هللا ١تن ٛتده ، مث قاـ طويبلن ، قريبػان ٦تػا ركػع ، مث سػجد فقػاؿ : سػبحاف رَب األعلػى ، 
 فكاف سجوده قريبان من قيامو ( . 

 ؟ ما حكم اٞتماعة يف صالة النافلة 
 كأما دائمان فهو بدعة . ز اٞتماعة يف صبلة النافلة أحياّنن ، كالدليل إقرار النِب ٕتو 

 : ابن عباس ، كابن مسعود ، كحذيفة ، كعثماف . ك٦تن صلى مع النِب 
 صبلة الليل ( متفق عليو . ) أف ابن عباس صلى مع النِب 

 كما يف حديث الباب ( . ) كصلى حذيفة مع النِب 
 و .متفق علي(  مسعود أيضان مع النِب ) كصلى ابن 

  . ؼ ( متفق عليوصىفىٍفتي أىّنى كىاٍليىًتيمي كىرىاءىهي ، كىاٍلعىجيوزي ًمٍن كىرىائًنىا . فىصىلَّى لىنىا رىٍكعىتػىٍُتً ، مثيَّ اٍنصىرى )كقوؿ أنس : 
 صبلة التطوع يف ٚتاعة نوعاف : : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا

 الراتبة كالكسوؼ كاالستسقاء كقياـ رمضاف ، فهذا يفعل يف اٞتماعة دائما كما مضت بو ما تسن لو اٞتماعة أحد٫تا : 
 السنة .

كصبلة الضحى ، كٖتية ا١تسجد ك٨تو ذلك . فهذا إذا  , الثآف : ما ال تسن لو اٞتماعة الراتبة كقياـ الليل ، كالسنن الركاتب 
كالصحابة كالتابعُت َف  عة الراتبة يف ذلك فرَت مشركعة بل بدعة مكركىة ، فإف النِب اٞتما فعل ٚتاعة أحياّن جاز . كأما

 إ٪تا تطوع يف ذلك يف ٚتاعة قليلة أحياّن فإنو كاف يقـو الليل  يكونوا يعتادكف االجتماع للركاتب على ما دكف ىذا . كالنِب
صلى معو ابن مسعود ،  معو حذيفة ، كليلة أخرلكحده ؛ لكن ١تا ابت ابن عباس عنده صلى معو ، كليلة أخرل صلى 

معو ، ككذلك صلى أبنس كأمو كاليتيم . كعامة  ككذلك صلى عند عتباف بن مالك األنصارم يف مكاف يتخذه مصلى صلى
 ان .   ) ٣تموع الفتاكل ( .تطوعاتو إ٪تا كاف يصليها منفرد

  مثل صبلة الضحى ؟ اعة ،كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : ما حكم صبلة النافلة ٚت

، فصلى معو ذات مرة ٚتاعة يف أصحابو يف بعض اللياِف صلى ، ألف النِب لنافلة ٚتاعة أحياّنن ال أبس هبابلة ا: صبفأجا
 ...، حذيفة بن اليماف  ، كصلى معو مرة، كصلى معو مرة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما عبد هللا بن عباس



 َِْ 

؛ تبة كلما صلوا السنة صلوىا ٚتاعةتكوف ىذه سنة را ، كلكن اليصلي اٞتماعة بعض النوافل ٚتاعة س أف: أنو ال أبصلكاٟتا
 ع .ألف ىذا غَت مشرك 

 ما حكم الدعاء ابلرٛتة عند آية الرٛتة كالتعوذ عند آية تعوذ للمصلي ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 
 النفل .: جواز ذلك يف الفرض ك  القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 ٟتديث الباب ، كما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض إال بدليل . -أ

 ) إذا مر آبية عذاب كقف كتعٌوذ ( . كركاه الًتمذم كالنسائي بلفظ 
ـى فػىقىػػرىأى  قيٍمػػتي مىػػعى رىسيػػوًؿ اَّللًَّ ) كعىػػٍن عىػػٍوًؼ بٍػػًن مىالًػػكو اأٍلىٍشػػجىًعيًٌ قىػػاؿى -ب لىػػةن فػىقىػػا سيػػورىةى اٍلبػىقىػػرىًة الى ٯتىيػػرُّ آًبيىػػًة رىٍٛتىػػةو ًإالَّ كىقىػػفى  لىيػٍ

ػعى ًبقىػٍدًر ًقيىاًمػًو يػىقيػوؿي يف ريكيوًعػًو  ًء فىسىأىؿى كىالى ٯتىيرُّ آًبيىًة عىذىابو ًإالَّ كىقىفى فػىتػىعىػوَّذى قىػاؿى مثيَّ رىكى سيػٍبحىافى ًذم اٞتٍىبػىػريكًت كىاٍلمىلىكيػوًت كىاٍلًكػ ٍرًَيى
ـى فػىقىرىأى آًبًؿ ًعٍمرىافى مثيَّ قػىرىأى كىاٍلعىظى  ًة مثيَّ سىجىدى ًبقىٍدًر ًقيىاًمًو مثيَّ قىاؿى يف سيجيوًدًه ًمٍثلى ذىًلكى مثيَّ قىا  ة ( ركاه أبو داكد . سيورىةن سيورى مى

 : سنة يف النفل دكف الفرض . القوؿ الثاين
 كرجح ىذا القوؿ الشيخ األلبآف .

كرد يف قياـ الليل كما يف حديث حذيفة ، فمقتضى اإلتباع الصحيح الوقوؼ عند الوارد كعدـ التوسع فيو  : ىذا إ٪تا قاؿ األلباين
، كلو فعلو لنقػل ، بػل لكػاف نقلػو أكُف مػن نقػل ذلػك يف  ابلقياس كالرأم ، فإنو لو كاف ذلك مشركعان يف الفرائض أيضان لفعلو 

 .النوافل كما ال ٮتفى 
فإنػو يسػن أف يتعػوذ عنػد آيػة الوعيػد ، كيسػأؿ  أمػا يف النفػل ، كال سػيما يف صػبلة الليػل ، : ٛتػو هللاقػاؿ الشػيخ ابػن عثيمػُت ر ك 

 ، كألف ذلك أحضر للقلب ، كأبلغ يف التدبر ،  عند آية الرٛتة ، اقتداء برسوؿ هللا 
  . التطويل ، ككثرة القراءة كالركوع كالسجود ، كما أشبو ذلك كصبلة الليل يسن فيها

  ، فليس بسنة ، كإف كاف جائزا يف صبلة الفرضكأما 
 تقوؿ : إف ما ثبت يف النفل ثبت يف الفرض..؟ فإف قاؿ قائل : ما دليلك على ىذا التفريق ، كأنت

كيقػرأ آَيت  ، يصػلي يف كػل يػـو كليلػة ثػبلث صػلوات ، كلهػا فيهػا جهػر ابلقػراءة ،  فاٞتواب : الدليل على ىػذا أف الرسػوؿ
، أنػو كػاف يفعػل ذلػك يف الفػرض ، كلػو  الرسػوؿ  ت فيها رٛتة ، كَف ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صبلةفيها كعيد ، كآَي

 . فعلو لنقل ؛ فلما َف ينقل علمنا أنو َف يفعلو ، ك١تا يفعلو علمنا أنو ليس بسنة كاف سنة لفعلو ، كلو
 .الراجح كىذا القوؿ ىو 

 ماذا نستفيد من قولو ) يقرأ مًتسالن ( ؟ 
 استحباب ترتيل القرآف كالتدبر كٚتع القلب .نستفيد 

:  إذا أردت االنتفاع ابلقرآف فأٚتع عند تبلكتو كٝتاعو قلبك ، كألق ٝتعك ، كاحضر حضػور مػن ٮتاطبػك بػو ٦تػن  قاؿ ابن القيم
 . تكلم بو سبحانو كتعاُف ، فإنو خطاب منو إليك على لساف رسولو 

  ؟كأف يقرأ يف الركعة األكىل : اإلخالص ، كيف الثانية : الناس ( ) ما حكم التنكيس يف سور القرآف 
 على قولُت  : ىو ا١تسألةاختلف العلماء يف  



 َّْ 

 ببل كراىة .: ٬توز  القوؿ األكؿ
 كبو قاؿ الشافعي ، كاختار ىذا القوؿ ا١توفق ، كابن تيمية ، كابن ابز .

 مث النساء مث آؿ عمراف .البقرة  الباب كما يف ركاية مسلم حيث قرأ النِب ٟتديث 
 : يكره . القوؿ الثاين

 كبو قاؿ مالك ، كأٛتد ، كرجحو الشيخ ابن عثيمُت .
 ألف ذلك خبلؼ ترتيب ا١تصحف الذم كضعوه الصحابة .

 .كرجح ىذا القوؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا ، كقاؿ عن حديث حذيفة : لعلو قبل العرضة األخَتة 
 كيس يف صبلة الفرض كال يكره يف صبلة النفل .يكره التن القوؿ الثالث :

 القوؿ األكؿ . –كهللا أعلم  – كالراجح
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  عبودية النِب . لربو 

o  استحباب رسوؿ هللا . الذكر كاإلكثار من سؤالو 

o . مشركعية التعوذ اب من كل الشركر 

o  أف النِب  ه مفتقر إليو .مفتقر إُف ربو ، كما أف غَت 

o . مشركعية أف تكوف صبلة اإلنساف متناسبة ، فإذا أطاؿ القراءة أطاؿ الركوع ، كىكذا 

o . استحباب قياـ الليل ، كىو أفضل الصبلة بعد الفريضة 
o . استحباب إطالة القراءة يف صبلة الليل 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - ِّٗ ا ، فىأىمها اىلرُّكيوعي فػىعىظًٌميػوا أىالى كىإً  قىاؿى ًيتي أىٍف أىقٍػرىأى اىٍلقيٍرآفى رىاًكعنا أىٍك سىاًجدن يٌنً هني
 .رىكىاهي ميٍسًلمه ( ًمنه أىٍف ييٍستىجىابى لىكيٍم ًفيًو اىلرهبه ، كىأىمها اىلسُّجيودي فىاٍجتىًهديكا يف اىلدُّعىاًء ، فػىقى 

---------- 
ًي)  ( و الػرب ...فأمػا الركػوع فعظمػوا فيػهني ألمتو، إذ ليس ٥تتصان بػو، بػدليل قولػو ) ، كهنيو أم: هنآف هللا تعاُفت ( أىالى كىًإيٌنً هني

 إذ معناه ال تقرءكا القرآف فيو ، بل عظموا هللا ابلتسبيح .
 بفتح القاؼ ككسر ا١تيم أم : حقيق كجدير أف يستجب دعاؤكم ..( فػىقىًمنه  )
 اؿ الركوع كالسجود ؟ما حكم قراءة القرآف ح 

 منهي عنو .
 ٟتديث الباب .-أ

 . (أف أقرأ القرآف راكعان أك ساجدان  هنآف رسوؿ هللا  ) كٟتديث علي قاؿ  -ب
 ىل ىذا النهي للكراىة أـ للتحرمي ؟ 
 ىذا على قولُت :اختلف العلماء يف  

 : أنو للكراىة . القوؿ األكؿ
 كىو مذىب اٞتمهور .

 للتحرٔف .: أنو  القوؿ الثاين



 َْْ 

 كىو قوؿ بعض أىل الظاىر .
 كىذا الظاىر .

 ما اٟتكمة من النهي عن القراءة حاؿ الركوع كالسجود ؟ 
ٍعلو يف  : ألىفَّ أىٍفضىل أىرٍكىاف الصَّبلة اٍلًقيىاـ كىأىٍفضىل قيل : ًىم غىٍَته لًئىبل ييو  األىذٍكىار اٍلقيٍرآف ، فىجىعىلى األىٍفضىل ًلؤلىٍفضىًل كىنػىهىى عىٍن جى

 ا١تعبود ( . عوفار .     ) وىائًًو مىعى بىًقيَّة األىذٍكى ًاٍستً 

 أم الصبلة أفضل ؟ قاؿ : طوؿ القنوت . كيؤيد ىذا القوؿ حديث جابر . قاؿ : سئل رسوؿ هللا 
أنػو كػرًهى أف عػن القػراءة فيهمػا ، ك ١تا كاف الركوع كالسجود ك٫تػا غايػة الػذؿ كا٠تضػوع ٥تصوصػُت ابلػذكر كالتسػبيح هنػى  كقيل :

مع بُت كبلـ هللا تعاُف كبُت كبلـ ا٠تلق يف موضع كاحد ، فيكوّن على السواء . قالو الطيِب .  ٬تي
كالسجود ذؿ كا٩تفاض من العبد ، فمن األدب أف ال يقرأ  كقيل : ألف القرآف أشرؼ الكبلـ ، إذ ىو كبلـ هللا ، كحالة الركوع

 ّّٖ/ٓلفتاكل" )٣تموع ا" . كبلـ هللا يف ىاتُت اٟتالتُت

ألف حػاؿ الركػوع كالسػجود فيهػا نػوع مػن التطػامن كالتواضػع مػن اإلنسػاف ، فػبل يليػق أف يكػوف التػاِف لػو قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
 على ىذه اٟتاؿ .

  امىنىا  بػهنىا اٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىًإٍسرىافػىنىا يف ما اٟتكم لو دعا اإلنساف يف سجوده آبية من كتاب هللا كقولو ) ر أىٍمرانى كىثػىبًٌٍت أىٍقدى
 ( ؟ كىاٍنصيٍرانى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى 

لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو ىذا جائز ، ألنو َف يقصد قراءة القرآف ، بل قصد الدعاء ابلقرآف ، ٓتبلؼ ما لو قاؿ ) 
 ( فهذا يينهىى عنو . ) ابن عثيمُت ( . ٍلميٍؤًمًنُتى رىؤيكؼه رىًحيمه مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم ابً 

 ما ىو الذكر الواجب يف الركوع ؟ 
 الذكر الواجب يف الركوع ىو تعظيم الرب ، كيكوف ابلصيرة الواردة ) سبحاف رَب العظيم ( كما يف حديث حذيفة .

يٍػفىةى قىاؿى  عنفقد ركل مسلم يف صحيحو  لىةو فىافٍػتػىتىحى اٍلبػىقىرىةى فػىقيٍلتي يػىرٍكىعي ًعٍندى اٍلًمائىًة . مثيَّ مىضىى   مىعى النَِّبًٌ صىلٍَّيتي ) حيذى ذىاتى لىيػٍ
بلن ًإذىا مىرَّ آًبيىةو ًفيهىا رىٍكعىةو فىمىضىى فػىقيٍلتي يػىرٍكىعي هًبىا . مثيَّ افٍػتػىتىحى النًٌسىاءى فػىقىرىأىىىا مثيَّ افٍػتػىتىحى آؿى ًعٍمرىافى فػىقىرىأىىى  فػىقيٍلتي ييصىلًٌى هًبىا يف  ا يػىٍقرىأي ميتػىرىسًٌ

ى اٍلعىًظيًم » تىٍسًبيحه سىبَّحى كىًإذىا مىرَّ ًبسيؤىاؿو سىأىؿى كىًإذىا مىرَّ بًتػىعىوُّذو تػىعىوَّذى مثيَّ رىكىعى فىجىعىلى يػىقيوؿي  فىكىافى ريكيوعيوي ٨تىٍوان ًمٍن ًقيىاًمًو « . سيٍبحىافى رىىبًٌ
دىهي  »مثيَّ قىاؿى  عى اَّللَّي ًلمىٍن ٛتًى ـى « . ٝتًى ى األىٍعلىى » طىوًيبلن قىرًيبان ٦تَّا رىكىعى مثيَّ سىجىدى فػىقىاؿى  مثيَّ قىا ٍن فىكىافى سيجيوديهي قىرًيبان مً « . سيٍبحىافى رىىبًٌ
 ( .ًقيىاًمًو 

 ما حكم قوؿ ) سبحاف رِب العظيم ( يف الركوع ؟ 
 على قولُت : اختلف العلماء يف حكم ىذا الذكر 

 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ
 ث .كأكجبو أٛتد كطائفة من أىل اٟتدي قاؿ النوكم :

 ( كىذا أمر كاألمر للوجوب . ب ...فىأىمَّا اىلرُّكيوعي فػىعىظًٌميوا ًفيًو اىلرَّ   لقولو )-أ
ى اٍلعى  :مثيَّ رىكىعى فىجىعىلى يػىقيوؿي كٟتديث حذيفة السابق )... -ب  )صلوا كما رأيتموٓف أصلي(. ...( كقد قاؿ النِب ًظيًم سيٍبحىافى رىىبًٌ
: اجعلوىا يف ركوعكم ، فلما نزلت  م [ قاؿ رسوؿ هللا سىبًٌٍح اًبٍسًم رىبًٌكى اٍلعىًظيف كٟتديث عقبة بن عامر قاؿ ) ١تا نزلت ] -ج
 [ قاؿ : اجعلوىا يف سجودكم ( ركاه أبو داكد . سىبًًٌح اٍسمى رىبًٌكى اأٍلىٍعلىى]

 أف ذلك سنة . القوؿ الثاين :



 َْٓ 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء كما قاؿ النوكم .
 َف يعلمو التسبيح ، كلو كاف كاجبان ألمره بو . ٟتديث ا١تسيء يف صبلتو ، حيث إف الرسوؿ 

 كهللا أعلم . ، الصحيح ىو كالقوؿ األكؿ
 ما حكم الدعاء يف السجود ؟ 

 مستحب كىو من مواطن الدعاء .
 ... ( .كىأىمَّا اىلسُّجيودي فىاٍجتىًهديكا يف اىلدُّعىاًء لباب ) ٟتديث ا-أ

 ) أقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد ، فأكثركا الدعاء ( ركاه مسلم . كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ -ب
لربػك كنزٌلػت أعاليػك تعظيمػان  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : كإ٪تا كاف أقرب ألف السجود أعلى أنواع الػذؿ كا٠تضػوع ، ك٢تػذا ١تػا ذللػت

 لو كذالن رفعك هللا ككنت أقرب ما يكوف منو يف حاؿ السجود .
  قولو ( ًىل يشمل الدعاء يف أمر دنيوم أـ فقط أخركم ؟... كىأىمها اىلسُّجيودي فىاٍجتىًهديكا يف اىلدُّعىاء ) 

 يشمل الدعاء أبمر دنيوم كأمر أخركم .
  بيتان كاسعان .مثاؿ أمر دنيوم : اللهم ارزقٍت

 كأما قوؿ بعض العلماء : إنو ال ٬توز الدعاء بشيء من أمور الدنيا فقوؿ ضعيف .
ػػةى  - ِْٗ ػػارىًضػػ-كىعىػػٍن عىاًئشى هى ػػافى رىسيػػوؿي اىَّللًه   ت )قىالىػػ -يى اىَّللهي عىنػٍ ػػٍبحىانىكى اىللههيػػمه  : يف ريكيوًعػػًو كىسيػػجيوًدًه :يػىقيػػوؿي  كى رىبػهنىػػا[  ]سي
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( ؾى ، اىللههيمه ًاٍغًفٍر ًل كىْتىٍمدً 

---------- 
 تنزيهان  .(  سيٍبحىانىكى  )

 ( أم : َي هللا اغفر ِف ، كا١ترفرة ىي سًت الذنب كالتجاكز عنو . اىللههيمه ًاٍغًفٍر ًل ) 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

ًدؾى ، سيػٍبحىانىكى اللَّهيػمَّ رىبػَّنىػا كىًْتىٍمػ) ريكيوًعػًو كىسيػجيوًدًه  وؿى يف ييٍكثًػري أىٍف يػىقيػ  كىافى النَّػِبُّ )  أىنػَّهىا قىالىتٍ  -رضى هللا عنها  -عىٍن عىاًئشىةى 
 ف . متفق عليو .يػىتىأىكَّؿي اٍلقيٍرآ(  اللَّهيمَّ اٍغًفٍر ِف 

ػػا صىػػبلىةن بػىٍعػػدى أى   مىػػا صىػػلَّى النَّػػِبُّ ) قىالىػػٍت  -رضػػى هللا عنهػػا  - كعنهػػا ػػاءى نىٍصػػري اَّللًَّ كىاٍلفىػػٍتحي ( ًإالَّ يػىقيػػوؿي ًفيهى ٍف نػىزىلىػػٍت عىلىٍيػػًو ) ًإذىا جى
 ( متفق عليو .سيٍبحىانىكى رىبػَّنىا كىًْتىٍمًدؾى ، اللَّهيمَّ اٍغًفٍر ِف)

ػافى رىسيػوؿي اَّللًَّ  كعنها ) قىالىػٍت قػيٍلػتي َيى « . ًْتىٍمػًدؾى أىٍسػتػىٍرًفريؾى كىأىتيػوبي ًإلىٍيػكى سيػٍبحىانىكى كى » ييٍكثًػري أىٍف يػىقيػوؿى قػىٍبػلى أىٍف ٯتىيػوتى  قىالىٍت كى
ثٍػتػىهىا تػىقيو٢تيىا قىاؿى أىرىاؾى أى  رىسيوؿى اَّللًَّ مىا ىىًذًه اٍلكىًلمىاتي الَّيًت  ( حي فىتٍ ًإذىا رىأىيٍػتػيهىا قػيٍلتػيهىا ًإذىا جىاءى نىٍصري اَّللًَّ كىالٍ  أيمَّيًت  عىبلىمىةه يف  جيًعلىٍت ِف : ٍحدى

 ركاه مسلم . ًإُفى آًخًر السُّورىًة .
 ... ( دليل على أنو يستحب اإلكثار من ىذا الدعاء . ييٍكًثري أىٍف يػىقيوؿى قػىٍبلى أىٍف ٯتىيوتى ... ) كركاية مسلم

 ما ىو الذكر الواجب يف السجود ؟ 
 الذكر الواجب ىو : سبحاف رَب األعلى ) كسبق دليل كجوبو ( .

  ا١تستحبة اليت تقاؿ يف السجود ؟اذكر بعض األدعية 
 ( . سيٍبحىانىكى اىللههيمه[رىبػهنىا[  كىْتىٍمًدؾى ، اىللههيمه ًاٍغًفٍر ًل ما جاء يف حديث الباب ) -أ



 َْٔ 

  ( ركاه مسلم سبوح قدكس رب ا١تالئكة كالركحكاف يقوؿ )   ما جاء يف حديث عائشة . أف النِب -ب
ػافى يػىقيػوؿي يف   ةى أىفَّ رىسيػوؿى اَّللًَّ أىىًب ىيرىيٍػػرى  ما جػاء يف حػديث -ج كيلهػوي ًدقهػوي كىًجلهػوي كىأىكهلىػوي كىآًخػرىهي   ذىنٍػيب  اللههيػمه اٍغًفػٍر ًل  )سيػجيوًدًه  كى

 ( ركاه مسلم .كىعىالىنًيػىتىوي كىًسرههي 
ـى فػىقىػرىأى سيػورىةى اٍلبػىقىػرىًة ، هللًا  عىػٍوًؼ بٍػػًن مىالًػكو األىٍشػجىًعيًٌ ، قىػاؿى : قيٍمػػتي مىػعى رىسيػوؿً  مػا جػاء يف حػديث-د لىػةن ، فػىقىػػا يػىقيػػوؿي يف ... لىيػٍ

ًء كىاٍلعىظىمىًة ريكيوًعًو :   ( ركاه أبو داكد .، مثيَّ سىجىدى مثيَّ قىاؿى يف سيجيوًدًه ًمٍثلى ذىًلكى سيٍبحىافى ًذم اٞتٍىبػىريكًت كىاٍلمىلىكيوًت كىاٍلًكرٍبًايى
 مًللهػذً  ياللههيػمه لىػكى سىػجىٍدتي كىبًػكى آمىٍنػتي كىلىػكى أىٍسػلىٍمتي سىػجىدى كىٍجًهػ :جىدى قىاؿى كىًإذىا سى  ؿ ) ...ما جاء يف حديث علي قا -ىػ

 ( ركاه مسلم . خىلىقىوي كىصىوهرىهي كىشىقه ٝتىٍعىوي كىبىصىرىهي تػىبىارىؾى اَّللهي أىٍحسىني ا٠ٍتىاًلًقُت
 ما الذكر الواجب يف الركوع ؟ 

 ىو : سبحاف رَب العظيم ) كسبق دليل كجوبو ( . الذكر الواجب
 اذكر بعض األدعية ا١تستحبة اليت تقاؿ يف الركوع ؟ 

 األذكار اليت تقاؿ يف الركوع كاألذكار اليت تقاؿ يف السجود كقد سبقت قبل قليل .
 . رىبػهنىا[  كىْتىٍمًدؾى ، اىللههيمه ًاٍغًفٍر ًل ]سيٍبحىانىكى اىللههيمه -أ

 . قدكس رب ا١تالئكة كالركح سبوح -ب
 مكىبىصىػرً  ياللههيمه لىكى رىكىٍعتي كىًبكى آمىٍنتي كىلىكى أىٍسلىٍمتي خىشىعى لىكى ٝتىًٍعػ :كىًإذىا رىكىعى قىاؿى  قاؿ )...ما جاء يف حديث علي  -ج
 ( ركاه مسلم . يبكىعىصى  يكىعىٍظمً  يكى٥تيًٌ 
ـى فػىقىػرىأى سيػورىةى اٍلبػىقىػرىًة ، ًعيًٌ ، قىػاؿى : قيٍمػتي مىػعى رىسيػوًؿ هللًا عىٍوًؼ ٍبًن مىالًػكو األىٍشػجى  ما جاء يف حديث-د لىػةن ، فػىقىػا يػىقيػوؿي يف ...  لىيػٍ

ًء كىاٍلعىظىمىًة ريكيوًعًو :   د .أبو داك ( ركاه ، مثيَّ سىجىدى مثيَّ قىاؿى يف سيجيوًدًه ًمٍثلى ذىًلكى سيٍبحىافى ًذم اٞتٍىبػىريكًت كىاٍلمىلىكيوًت كىاٍلًكرٍبًايى
  كيف طلب النيب ( ـى ًمٍن .  ًإانه فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحان ميًبينان  من ربو ا١تغفرة مع أف هللا أنزؿ على نبيو لًيػىٍغًفرى لىكى اَّللهي مىا تػىقىده

 ( ؟ ذىٍنًبكى كىمىا َتىىخهرى كىييًتمه نًٍعمىتىوي عىلىٍيكى 
 إف ىذا من ابب أتكيد ا١ترفرة .قيل : 

 ٤تض عبادة . ف ىذا االسترفار منو إكقيل : 
 إف ىذا من تواضعو .كقيل : 
 و ، كرجحو الشيخ ابن عثيمُت .لرب أف ىذا من ابب كماؿ التذلل من رسوؿ هللا  كقيل :

 ما رأيك ٔتن يقوؿ : إف ىذا من ابب تعليم األمة ؟ 
 )ابن عثيمُت( ٯتكن أف يعلم الناس ابلقوؿ .  نوشيئان يف صبلتو من أجل التعليم مع أ ، إذ كيف يشرع النِب ىذا جواب ضعيف

  ماذا نستفيد من قولو اللهم اغفر ل ( ؟ ( 
كىػي : كػل مػا ينػايف كمػاؿ  قد يقع منو ما ٭تتاج إُف ا١ترفرة ، لكن ىناؾ ذنوابن ال ٯتكن أف تقع من النِب  نستفيد أف النِب 

 ] كالكذب ، كا٠تيانة [ .أك كماؿ الرسالة  ] كالزّن ، كاللواط ، كالسرقة كما أشبو ذلك [ ا١تركءة 

  ما رأيك ٔتن يقوؿ : إف اآلايت أك األحاديث اليت فيها استغفار النيب ا١تراد هبا ذنوب أمتو ؟ 
 ىذا قوؿ ضعيف .

 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : إف ىذا من ابب ٖتريف الكلم عن مواضعو .



 َْٕ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o ل ابلقرآف كتطبيقو .العناية ابلعم 

o  عبودية النِب . لربو 

o . فضل تسبيح هللا 

o . استحباب طلب ا١ترفرة 

 ) رىبًٌ اٍغًفٍر ِف كىًلوىاًلدىم ( . قاؿ تعاُف عن نوح 

 ا٠تٍىاًسرًينى( .  ) قىاال رىبػَّنىا ظىلىٍمنىا أىنٍػفيسىنىا كىًإٍف َفٍى تػىٍرًفٍر لىنىا كىتػىٍرٛتىٍنىا لىنىكيونىنَّ ًمنى  كقاؿ تعاُف عن األبوين 

 ) قىاؿى رىبًٌ ًإٌٓفً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي فىاٍغًفٍر ِف فػىرىفىرى لىوي ًإنَّوي ىيوى اٍلرىفيوري الرًَّحيمي ( .  كقاؿ تعاُف عن موسى 

 ) فىاٍستػىٍرفىرى رىبَّوي كىخىرَّ رىاًكعان كىأىّنىبى ( .  كذكر عن نبيو داكد أنو 

بىًري أًلىحىدو ًمٍن بػىٍعدً ؿ ر تعاُف عن نبيو سليماف أنو قاكذك  م ًإنَّكى أىٍنتى اٍلوىىَّاب ( .) قىاؿى رىبًٌ اٍغًفٍر ِف كىىىٍب ِف ميٍلكان ال يػىنػٍ
ي حً  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )قىاؿى :  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِٓٗ ي ًحُتى يػىقيوـي ، ُثيه ييكىربًٌ ًة ييكىربًٌ ـى ًإىلى اىلصهالى : ُتى ًإذىا قىا يػىرٍكىعي ، ُثيه يػىقيوؿي

دىهي" ًحُتى يػىٍرفىعي صيٍلبىوي ًمٍن اىلرُّكيػوًع ،  عى اىَّللهي ًلمىٍن ٛتًى ػاًجدنا ، ُثيه ُثيه يػىقيػوؿي كىىيػوى قىػائًمه : ٝتًى ي ًحػُتى يػىٍهػًوم سى رىبػهنىػا كىلىػكى اىٟتٍىٍمػدي" ُثيه ييكىػربًٌ
ػوي، ي ًحػُتى يػىٍرفىػػعي رىٍأسى ي  ييكىػربًٌ ي ًحػػُتى يػىقي   ًحػػُتى يىٍسػجيدي ُثيه ييكىػربًٌ ػا ، كىييكىػربًٌ ًة كيلًٌهى ي ًحػُتى يػىٍرفىػعي ، ُثيه يػىٍفعىػػلي ذىلًػكى يف اىلصهػػالى ػػربًٌ وـي ًمػػٍن ػػػػػػُثيه ييكى

تػىٍُتً بػىٍعدى اىٍٞتيليوًس اً   ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (ثٍػنػى
---------- 

ي ًحُتى يػىقيو )   قيامو للصبلة .أم يقوؿ : هللا أك ر ، حُت  ـ (ييكىربًٌ

 ٝتع هللا ١تن ٛتده ( أم : استجاب هللا ١تن ٛتده .) 
تػىٍُتً بػىٍعدى اىٍٞتيليو )  ي ًحُتى يػىقيوـي ًمٍن ًاثٍػنػى   . أم : لقراءة التشهد األكؿس ( كىييكىربًٌ
 ٔتاذا تبدأ الصالة ؟ 

ـى ًإُفى اىلصَّ  كىافى رىسيوؿي اىَّللًَّ تبدأ بتكبَتة اإلحراـ لقولو )   ي ًحُتى يػىقيوـي ًإذىا قىا ًة ييكى رًٌ  .(  بلى
 كقد سبق أهنا ركن من أركاف الصبلة .

 ما حكم القياـ يف الصالة ؟ 
 ركن يف الصبلة الفريضة للقادر .

 لعمراف بن حصُت ) صل قائمان فإف َف تستطع فقاعدان ... ( ركاه البخارم . كقد قاؿ 

 على ماذا يدؿ حديث ؟ 
 كاف يقو٢تا ككاظب عليها .  اؿ ، كأف النِب يدؿ على مشركعية تكبَتات االنتق

 كقد اختلف العلماء يف حكمها : على قولُت :
 ( .كمن نسيها ج ر ذلك بسجود السهود يعٍت من تعمد تركها فبل صبلة لو ،: أهنا كاجبة . ) القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب أٛتد كفقهاء اٟتديث .
 كالدليل على كجوهبا :

 ) صػلوا كما رأيتموٓف أصلي ( . كَف ٭تفظ عنو أنو ترؾ التكبَت أبدان ، مع قولو كاظب عليها ،  أف النِب -أ



 َْٖ 

 ) كإذا ك ر فك ركا ( . كقاؿ -ب
ؿ علػػى أف الصػػبلة ال ٗتلػػو مػػن التكبػػَت كمػػا ال ٗتلػػو مػػن ( فػػدإ٪تػػا ىػػي التسػػبيح كالتكبػػَت كقػػراءة القػػرآف يف الصػػبلة )   كقػػاؿ-ج

 ح .قراءة القرآف ، ككذلك التسبي
 ألهنا شعار االنتقاؿ من ركن إُف ركن .ك -د

 أهنا ليست بواجبة بل مستحبة . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء من اٟتنفية كالشافعية كا١تالكية .

قاؿ ابن ا١تنذر : كهبذا قاؿ أبو بكر الصديق كعمر كابن مسعود كابن عمر كابن جابر كقيس بن عباد كشعيب كاألكزاعي كسعيد 
 العزيز كعواـ أىل العلم . بن عبد

 َف أيمر ا١تسيء يف صبلتو إال بتكبَتة اإلحراـ. كاحتج أصحاب ىذا القوؿ أبف النِب  

 ة .األدل بُت فمحموؿ على االستحباب ٚتعان  كأما فعلو م : النوك قاؿ  
 األكؿ . كالراجح

 ماذا يستثٌت من التكبَتات ؟ 
 يستثٌت :

 . تكبَتة اإلحراـ ، فهي ركن إٚتاعان  -أ 

 التكبَتات الزكائد يف صبلة العيد كاالستسقاء سنة . -ب 

 تكبَتات اٞتنازة ، فهي أركاف . -ج 

 تكبَتات الركوع ١تن دخل كاإلماـ راكعان ، فإهنا سنة . -د 

 ما اٟتكمة من التكبَت يف كل خفض كرفع ؟ 
النية إُف آخر الصبلة ، فأًمر أف ٬تػدد  قيل : إف ا١تكلف أًمر ابلنية يف أكؿ الصبلة مقركنة ابلتكبَت ، ككاف من حقو أف يستصحب

 العهد يف أثنائها ابلتكبَت الذم ىو شعار النية .
كقيل : اٟتكمة يف شرعية تكرار التكبَت ، تنبيو ا١تصلي على أف هللا الذم قاـ بُت يديو يناجيو أك ر من كل كبػَت ، كأعظػم مػن كػل 

 ء .عظيم ، فبل ينبري شرل القلب عن مناجاتو بشيء من األشيا

 مىت تكوف تكبَتات االنتقاؿ ؟ 
 تكبَتات االنتقاؿ تكوف ما بُت الركنُت ، ال يبدأ هبا قبل كال يؤخرىا إُف ما بعد .

 ىل يشًتط استيعاب ما بُت الركنُت ؟ 
 ال يشًتط استيعاب ما بُت الركنُت ، ألف ذلك مشقة ، فا١تشًتط أف يكوف ىذا الذكر بُت الركنُت .

  ( كالتحميد ) ربنا كلك اٟتمد ( ؟ ٝتع هللا ١تن ٛتدهسميع ) الت من الذم ٬تمع بُت 
 ككذلك ا١تنفرد .اإلماـ ٟتديث الباب 

 اذكر ا٠تالؼ يف ا١تأمـو ىل ٬تمع بينهما أـ ال ؟ 
 ىل ٬تمع بينهما أـ يقتصر على : ربنا كلك اٟتمد على قولُت :اختلف العلماء يف ا١تأمـو 

 : أنو ٬تمع بينهما . القوؿ األكؿ
 مذىب الشافعي . كىذا



 َْٗ 

دىهي" ًحُتى يػىٍرفىػعي صيػٍلبىوي ًمػٍن اىلرُّكيػوًع ، مثيَّ يػىقيوؿي : كما يف حديث الباب )   لفعل النِب -أ عى اىَّللَّي ًلمىٍن ٛتًى رىبػَّنىػا مثيَّ يػىقيػوؿي كىىيػوى قىػائًمه : ٝتًى
 د ( .كىلىكى اىٟتٍىمٍ 

 ا مع ما قبلو أف كل مصل ٬تمع بينهما .) صلوا كما رأيتموٓف أصلي ( فيقتضي ىذ كقد قاؿ النِب 
 كألنو ذٍكره شيرع لئلماـ فييشرع للمأمور كسائر األذكار .-ب
 يقتصر على ربنا كلك اٟتمد .أنو  القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب أٛتد .
 . (كإذا قاؿ : ٝتع هللا ١تن ٛتده ، فقولوا : ربنا كلك اٟتمد )  لقولو 

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 واب عن فعل النيب ما اٞت ؟ 

 ٥تصوص منو ا١تأمـو . اٞتواب عنو : أنو يكوف عاـ
 ىل ٬تب على اإلماـ أف يسمع من خلفو ؟ 

 ٬تب على اإلماـ أف يسمع من خلفو ابلتكبَت . نعم ، 

 . لفعل النِب -أ
 و كاجب .كألنو ال يتم اقتداء ا١تأمومُت ابإلماـ إال بسماع التكبَت ، كما ال يتم الواجب إال بو فه-ب
 ما الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع ، كاذكر صيغو ؟ 

 ربنا كلك اٟتمد .  الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع : 
 ىذا كاجب .كحكمو : 

 . (كإذا قاؿ : ٝتع هللا ١تن ٛتده ، فقولوا : ربنا كلك اٟتمد  ):  لقولو 
 كقد كردت على عدة صيغ :

o   كما ىنا .ربنا كلك اٟتمد . يف الصحيحُت 
o . ربنا لك اٟتمد . عند البخارم عن أَب ىريرة ، كعند مسلم عن أَب سعيد 

o . اللهم ربنا كلك اٟتمد . عند البخارم 

o اللهم ربنا لك اٟتمد . يف الصحيحُت 
 ( دىهي" ًحُتى يػىٍرفىعي صيٍلبىوي ًمٍن اىلرُّكي ماذا نستفيد من قولو عى اىَّللهي ًلمىٍن ٛتًى  ع ( ؟و ُثيه يػىقيوؿي : "ٝتًى

 نستفيد أف التسميع ذكر القياـ من الركوع .
  د ( ؟رىبػهنىا كىلىكى اىٟتٍىمٍ ُثيه يػىقيوؿي كىىيوى قىائًمه :  .. )ماذا نستفيد من قولو 

 نستفيد أف التحميد ذكر االعتداؿ .
  ... ( ي ًحُتى يػىقيوـي ًمٍن ًاثٍػنػىتػىٍُتً بػىٍعدى اىٍٞتيليوًس ماذا نستفيد من قولو  ( .كىييكىربًٌ

أنو يىشرىع يف التكبَت حُت يىشرع يف القياـ من التشهد األكؿ ، كىو مذىب العلماء كافة ، إال ما ركم عن عمر بن عبد العزيػز كبػو 
 قاؿ مالك : أنو ال يك ر للقياـ من الركعتُت حىت يستوم قائمان ، كدليل اٞتمهور ظاىر ىذا اٟتديث . ) قالو النوكم ( .

 
 



 َُْ 

ًإذىا رىفىعى رىٍأسىوي ًمٍن اىلرُّكيوًع قىاؿى : " اىللههيمه رىبػهنىا لىكى اىٟتٍىٍمدي ًمٍلءى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )قىاؿى :  ًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ ٍن أىِب سى كىعى  -ِٔٗ
اىللههيػمه  -كىكيلُّنىػا لىػكى عىٍبػده  -، أىحىقُّ مىا قىاؿى اىٍلعىٍبدي أىٍىلى اىلثػهنىاًء كىاٍلمىٍجدً  ،مىا ًشٍئتى ًمٍن شىٍيءو بػىٍعدي  ، كىًمٍلءى كىًمٍلءى اىأٍلىٍرضً اىلسهمىوىاًت 

فىعي   رىكىاهي ميٍسًلمه . (ذىا اىٞتٍىدًٌ ًمٍنكى اىٞتٍىدُّ الى مىاًنعى ًلمىا أىٍعطىٍيتى ، كىالى ميٍعًطيى ًلمىا مىنػىٍعتى ، كىالى يػىنػٍ
---------- 

 ا إشارة إُف أف ٛتد هللا تعاُف ال منتهى لو كال ٭تصيو عاد ، كال ٬تمعو كتاب .( ىذ كىًمٍلءى مىا ًشٍئتى ًمٍن شىٍيءو بػىٍعدي  )
 ( الثناء : ىو ا١تدح ابألكصاؼ الكاملة . أىٍىلى اىلثػهنىاءً ) 
 العظمة . ( اجملد : ىواٍلمىٍجدً ك) 
 ( أم : أردت إعطاءه . للههيمه الى مىاًنعى ًلمىا أىٍعطىٍيتى ) ا
 ( ؟سهمىوىاًت كىًمٍلءى اىأٍلىٍرًض ًمٍلءى اىلما معٌت قولو ) 

: ىو ٘تثيل كتقريب ، فالكبلـ ال يقدر اب١تكاييػل كال تسػعو األكعيػة ، كا١تػراد تكثػَت القػوؿ لػو قػدر ذلػك أجسػامان مػؤل  قاؿ ا٠تطاِب
 ذلك كلو .

 : قاؿ العلماء : معناه : ٛتدان لو كاف أجسامان ١تؤل السموات كاألرض  .  كقاؿ النوكم
 .و الصحيح أف ا١تعٌت : أف هللا ٤تمود على كل ٥تلوؽ ٮتلقو ، كعلى كل فعل يفعل: ابن عثيمُت قاؿ الشيخ 

 ( فىعي ذىا اىٞتٍىدًٌ ًمٍنكى اىٞتٍىدُّ  ما معٌت قولو  ( ؟ كىالى يػىنػٍ
 : من : أم عند . منك : اٟتظ كالرٌت كالبخت . اٞتىد

 إ٪تا ينفعو العمل بطاعتك .كا١تعٌت : أم ال ينفع صاحب الرٌت عندؾ غناه ، كال حظو ، ك 
 ما الذكر الواجب الواجب الذم يقولو ا١تصلي يف حاؿ اعتدالو من الركوع ؟ 

 الذكر الواجب ىو قوؿ : ربنا كلك اٟتمد .
 ) فإذا قاؿ : ٝتع هللا ١تن ٛتده ، فقولوا : ربنا كلك اٟتمد ( . كقد سبق دليل كجوبو كىو قولو 

 الركن ؟ اذكر بعض األذكار ا١تستحبة يف ىذا 
(  ق مػا قػاؿ ...، أىحنىاًء كىاٍلمىٍجدً ، أىٍىلى اىلثػَّ مىا ًشٍئتى ًمٍن شىٍيءو بػىٍعدي  ، كىًمٍلءى لسَّمىوىاًت كىًمٍلءى اىأٍلىٍرضً اىللَّهيمَّ رىبػَّنىا لىكى اىٟتٍىٍمدي ًمٍلءى اى : )أكالن 

 كما يف حديث الباب .
 ( .فيوان طيبان مباركان ربنا كلك اٟتمد ٛتدان كثَت ) :اثنيان 

ػوي ًمػنى الرٍَّكعىػًة قىػاؿى   كينَّا يػىٍومان نيصىلًٌى كىرىاءى النَّػِبًٌ ) قىاؿى  يًٌ رًفىاعىةى ٍبًن رىاًفعو الزُّرىقً  ٟتديث ػدىهي » فػىلىمَّػا رىفىػعى رىٍأسى ػٍن ٛتًى ػعى اَّللَّي ًلمى قىػاؿى « . ٝتًى
ثًػػَتان طى  ٍػػدان كى ػػله كىرىاءىهي رىبػَّنىػػا كىلىػػكى اٟتٍىٍمػػدي ، ٛتى ػػا اٍنصىػػرىؼى قىػػاؿى رىجي ػػتىكى » يًٌبػػان ميبىارىكػػان ًفيػػًو ، فػىلىمَّ رىأىيٍػػتي ًبٍضػػعىةن  :قىػػاؿى أىّنى . قىػػاؿى « . لًٌمي مىػػًن اٍلمي

تىًدريكنػىهىا ، أىيػُّهيٍم يىٍكتػيبػيهىا أىكَّ   الن ( .كىثىبلىًثُتى مىلىكان يػىبػٍ
 ما رأيك ٔتا يفعلو بعض الناس من تقصَت ىذا الركن أكثر من غَته ؟ 
 قصَت ىذا الركن أكثر من غَته خطأ ، كا١تشركع إطالة ىذا الركن ، كأنو بقدر الركوع ، ٓتبلؼ كثَت من الناس .ت

: قاؿ شيخنا : إف تقصػَت ىػذين الػركنُت ٦تػا تصػرؼ فيػو أمػراء بػٍت أميػة يف الصػبلة ، كأحػدثوا فيػو كمػا أحػدثوا غػَت قاؿ ابن القيم 
 رَب حىت ظن أنو من السنة . ، كرَب يف ذلك من ذلك ٦تا ٮتالف ىديو 

يصػػلي بنػػا ، قػػاؿ اثبػػت : فكػػاف أنػػس  إٓف ال آلػػو أصػػلي بكػػم كمػػا كػػاف رسػػوؿ هللا  )فقػػد ثبػػت عنػػد النسػػائي عػػن أنػػس قػػاؿ : 



 ُُْ 

يصنع شيئان ال أراكم تصنعونو ، كاف إذا رفع من الركوع انتصػب قائمػان يقػوؿ القائػل قػد نسػي ، كإذا رفػع رأسػو مػن السػجود مكػث 
 . (القائل قد نسي حىت يقوؿ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . مشركعية تعظيم هللا 

o قالو النوكم . ، كاالعًتاؼ بكماؿ قدرتو كعظمتو كقهره كسلطانو كانفراده ابلوحدانية كتدبَت ٥تلوقاتوفيو كماؿ التفويض إُف هللا 

o  : يًف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإالَّ آيت الرٍَّٛتىًن عىٍبدان(  )ًإٍف كيلُّ مىنٍ اعًتاؼ اٞتميع أننا عبيد  ، كما قاؿ تعاُف 

o . أف هللا إذا قضى قضاءن ال يرد 

o . أنو ينبري للمسلم أف يعلق قلبو اب 

o . أف أىل اٟتظ كا١تاؿ كالسلطاف ال تنفعهم ىذه من هللا 

o . أف الذم ينفع ىو العمل الصاٌف 
o  اد .أف أمر هللا ال ٯتنعو مانع ، كال يرده ر 

هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  -ِٕٗ : قىاؿى رىسيػوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ػًة )  قىاؿى هى عىًة أىٍعظيػمو : عىلىػى اىٞتٍىبػٍ ػبػٍ أيًمػٍرتي أىٍف أىٍسػجيدى عىلىػى سى
تػىٍُتً ، كىأىٍطرىاًؼ اىٍلقىدى  -كىأىشىارى بًيىًدًه ًإىلى أىٍنًفًو  - ٍيًن ، كىالرٍُّكبػى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (مىٍُتً كىاٍليىدى

---------- 
 ( .أمرّن )  و أمر ألمتو ، كقد جاء يف ركاية ، كى ىذا أمر من هللا لرسولو (  أيًمٍرتي ) 
عىًة أىٍعظيػػمو )  ػػبػٍ إٚتػػاالن ، مث فصػػلها ليكػػوف أبلػػغ يف حفظهػػا  ٚتػػع عظػػم ، كيف ركايػػة للبخػػارم ) أعضػػاء ( ، كقػػد ذكرىػػا النػػِب (  سى

 تلقيها . كأشوؽ إُف
   ١تاذا قاؿ النيب  ( هىًة  (  كمل يقل : كاألنف ؟ كىأىشىارى بًيىًدًه ًإىلى أىٍنًفوً  ،عىلىى اىٞتٍىبػٍ

قػػاؿ ذلػػك إشػػارة إُف أنػػو لػػيس عضػػوان مسػػتقبلن ، بػػل ًتبػػع للجبهػػة كأهنمػػا عضػػو كاحػػد ، كإال لكانػػت األعضػػاء ٙتانيػػة ، كقػػد كرد يف 
 ) اٞتبهة كاألنف ( . حديث العباس بن عبد ا١تطلب عند مسلم

 ما ا١تراد ابليدين يف اٟتديث ؟ 
 ، لثبلثة أمور :  ا١تراد ابليدين : أم الكفُت

 و سبعة أطراؼ : كجهو ككفاه ، ..( .إذا سجد العبد سجد معجاء يف ركاية عند مسلم ) أنو  األكؿ :

 ارؽ كالسارقة فاقطعوا أيديهما ...( أف اليد إذا أطلقت فا١تراد هبا الكف ، كالدليل قولو تعاُف ) الس كالثاين :

 : أنو هنى عن افًتاش الذراع حاؿ السجود .كالثالث 

 ما حكم السجود على ىذه األعضاء السبعة ؟ 
الصػػحيح مػػن أقػػواؿ أىػػل العلػػم أف السػػجود علػػى ىػػذه األعضػػاء السػػبعة كاجػػب ، كأنػػو ال بػػد مػػن السػػجود عليهػػا ٚتيعػػان فػػبل ٬تػػزئ 

 السجود على بعضها .

 ذىب اٟتنابلة .كىذا م
 بذلك ، كاألمر يقتضي الوجوب ، كاألمة تبع لو يف ىذا ، كيؤيده ركاية ) أيمٍرّن (  ألف هللا تعاُف أمر نبيو 

هىا َفٍى تىًصٌح صىبلتو   . قاؿ النوكم : لىٍو أىخىلَّ ًبعيٍضوو ًمنػٍ

بػٍعىةً اؿ )ق  ف النِبأل. أف يرفع شيئان من أعضائو السبعة ال ٬توز للساجد : كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت  أيًمٍرتي أىٍف أىٍسجيدى عىلىى سى



 ُِْ 

ٍينً  ًة كىأىشىارى بًيىًدًه عىلىى أىٍنًفًو كىاٍليىدى ( كىالرٍُّكبػىتػى  أىٍعظيمو عىلىى اٞتٍىبػٍهى ، رفع رجليو أك إحدا٫تا، أك يديو أك إحدا٫تا فإفٍُتً كىأىٍطرىاًؼ اٍلقىدىمىٍُتً
 ) لقاء الباب ا١تفتوح ( .  . ، كإذا بطل سجوده فإف صبلتو تبطلده يبطل كال يعتد بوسجو  أك جبهتو أك أنفو أك كليهما ، فإف

 كذىب بعض العلماء إُف أنو ٬توز السجود على اٞتبهة دكف األنف .
  .كىذا مذىب الشافعي كٚتاعة 

 السجود يف اللرة : ىو كضع اٞتبهة على األرض ( . أف ىذا ىو السجود اللروم )-أ
 كىو ضعيف . (كاف يسجد على أعلى اٞتبهة   أف النِب  ): كجاء يف حديث -ب
 يف دعاء السجود ) سجد لك كجهي ... ( ركاه مسلم . قوؿ النِب  -ج

 كذىب أبو حنيفة إُف أنو ٬تزئ السجود على األنف فقط .
 .قاؿ ابن ا١تنذر ردان عليو : كىو قوؿ ٮتالف اٟتديث الصحيح 

 ود عن األرض ٚتيع السجود ، كَف يسجد عليو ، َف تصح صبلتو .من رفع أحد أعضاء السجفكعلى ىذا ، 

 كأما من رفعو كقتان يسَتان فصبلتو صحيحة إف شاء هللا تعاُف .

 كقد سئل الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا :إنساف رفع أحد أعضاء السجود ىل تبطل صبلتو كىو ساجد؟

فسجوده ابطل، كإذا بطل  -رافعه أحد األعضاء زاؿ ساجدان كىو : ما أم - لظاىر أنو إف رفع يف ٚتيع السجود: افأجاب
) لقاء ، كأما إذا كاف رفعو ١تدة يسَتة مثل أف ٭تك رجلو ابألخرل مث أعادىا فأرجو أال يكوف عليو أبس . السجود بطلت الصبلة

 الباب ا١تفتوح ( .
 بو ؟ ستوعب العضو لألرض أـ ٬تزئ السجود على بعض العضو ا١تأمورىل ٬تب أف ي 

 .الكماؿ أف يستوعب يف سجوده العضو كلو ، فيسجد عليو بكاملو 
لىةى . ركاه البخارم كاف إذا سجد اٍستػىٍقبىلى أبًىٍطرىاًؼ أىصىاًبًع رًٍجلى  ألف النِب    .ٍيًو الًقبػٍ

سجودؾ ( ) كإذا سجدت فمكن لأنو قاؿ للمسيء صبلتو  عن النِب  ك١تا ركاه أبو داكد  من حديث رفاعة بن رافع 
 كاستيعاب العضو يف السجود من ٘تكُت السجود .

 ك٬تزئ السجود على بعض العضو ا١تأمور السجود عليو على الصحيح من مذىب الشافعية كاٟتنابلة .

، فإف اقتصر علي ما يقع عليو االسم علي اٞتبهة كاجب ببل خبلؼ عندّن، كاألكُف أف يسجد عليها كلها السجود: قاؿ النوكم
 ) اجملموع (   .نص عليو الشافعي يف األـ كقطع بو ٚتهور األصحاب  مزأه مع أنو مكركه كراىة تنزيو ، ىذا ىو الصواب الذمنها أج

ًيمو : كى٬تىيوزي : كقاؿ ا١ترداكم   ٬تيٍزًئي السُّجيودي عىلىى بػىٍعًض اٍلعيٍضًو ، عىلىى الصًَّحيًح ًمٍن اٍلمىٍذىىًب ، قىاؿى اٍبني ٘تى

  )اإلنصاؼ( . أىٍطرىاًؼ أىصىاًبًع قىدىمىٍيًو، كىبػىٍعًض اٞتٍىبػٍهىةً  ، كىكىذىا عىلىى بػىٍعضً رًًه أىٍك أىٍطرىاًؼ أىصىاًبًعوً ، كىلىٍو عىلىى ظىهٍ ٍعًض اٍلكىفًٌ السُّجيودي بًبػى 

كعليو ؛ فمن سجد على رجليو ، فمٌس ببعض أطراؼ أصابعو األرض فصبلتو صحيحة ، كالسنة : أف ٯتكن ألعضاء السجود 
 على قدر استطاعتو .

 ما اٟتكمة من السجود على ىذه األعضاء ؟ 
اٟتكمػػة : ألجػػل أف يشػػمل السػػجود أعػػاِف اٞتسػػد كأسػػافلو ، كأعضػػاء كسػػبو كسػػعيو ، فيكمػػل ذؿ العبػػد كعبادتػػو  تعػػاُف ، ألف 

 السجود عليها إذالؿ  رب العا١تُت .
 أنفو أك ٨تو ذلك ؟ ما اٟتكم لو عجز عن السجود ببعض األعضاء كإحدل يديو أك 

 إذا عجز عن السجود عن بعض األعضاء فإنو يسجد على بقيتها .
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 ( .فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيٍم لقولو تعاُف )
 ) ما أمرتكم بو فأتوا منو ما استطعتم ( متفق عليو . كلقولو 

 ما اٟتكم لو سجد ا١تصلي على حايل ، ىل يصح سجوده ؟ 

 سم إُف قسمُت :السجود على حائل ينق
 : أف يسجد على حايل منفصل منو ، فهذا جائز . األكؿ

 كأف يسجد على فرشة أك سجادة .
 . (يسجد على ا٠تمرة  كاف رسوؿ هللا   )ٟتديث ميمونة قالت 

 ا٠تمرة : ىي السجادة ، كٝتيت ٜترة ألهنا ٗتمر الوجو أم ترطيو .
 إال ٟتاجة .: أف يسجد على حائل متصل بو ، فهذا يكره  الثاين

 كأف يسجد على مشاغو أك ثوبو .
يف شدة اٟتر ، فػإذا َف يسػتطع أحػدّن أف ٯتكػن جبهتػو مػن األرض بسػط ثوبػو فسػجد  كنا مع رسوؿ هللا   )ٟتديث أنس قاؿ : 

 .متفق عليو   (عليو 
 دليل على أهنم ال يفعلوف ذلك مع االستطاعة . (فإذا َف يستطع أحدّن  )فقولو : 

 يء من ىذه األعضاء إذا كاف مستوران ) كأف يكوف مستوران بشراب اليدين ( ؟ىل ٬تب كشف ش 
 ال ٬تػػب كشػػف شػػيء مػػن ىػػذه األعضػػاء لػػو كػػاف مسػػتوران، بػػل يسػػجد علػػى العضػػو كلػػو مػػع السػػاتر، كشػػراب اليػػدين كالػػرجلُت، 

 : ألمرين

 : أف مسمى السجود ٭تصل بوضع األعضاء على األرض دكف كشفها . األكؿ
: يعػٍت (كيػداه يف كمػو –القلنسػوة  –كاف القـو يسجدكف علػى العمامػة )ذكره البخارم يف صحيحو عن اٟتسن قاؿ:  : ما الثاين

 ال يباشر األرض يف كمو .
 ما حكم السجود ١تن عليو نظػػػػػارة ؟ 

ذم ٭تمػل إف كانت ٘تنع من كصوؿ طػرؼ األنػف إُف األرض فػإف السػجود ال ٬تػزئ ، كذلػك ألف الػ قاؿ الشيخ ابن عثيمُت :
الوجو ٫تا النظارًتف ، ك٫تا ليستا على طرؼ األنف بل ٫تا ْتذاء العينُت كعلى ىذا فبل يصح السػجود ، ك٬تػب علػى مػن عليػو 

 د .نظارة ٘تنعو من كصوؿ أنفو إُف مكاف السجود أف ينزعها يف حاؿ السجو 
نىةى كىعىٍن ًابٍ  - ِٖٗ ٍيًو ، حىىته كىافى ًإذىا صىله  أىفه اىلنهيبه  ) ًن ْتيىيػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (  يػىٍبديكى بػىيىاضي ًإًبطىٍيًو ى فػىرهجى بػىٍُتى يىدى
هيمىػا-كىعىٍن اىٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو  -ِٗٗ ( قىٍيػكى ًإذىا سىػجىٍدتى فىضىػٍع كىفهٍيػكى ، كىاٍرفىػٍع ًمٍرفػى )  : قىػاؿى رىسيػوؿي اىَّللًه قىػاؿى  -رىًضػيى اىَّللهي عىنػٍ
 ٍسًلمه . رىكىاهي مي 

---------- 
 أم : إذا سجد . (كىافى ًإذىا صىلهى ) 
ٍيًو )   أم : ابعد بُت يديو ، أم : عضديو .( فػىرهجى بػىٍُتى يىدى
 أم : حىت يظهر .( حىىته يػىٍبديكى بػىيىاضي ًإًبطىٍيًو  ) 
 عن األرض .(  كىاٍرفىٍع ًمٍرفػىقىٍيكى ) 
 اذكر بعض صفات السجود ا١توافقة للسنة ؟ 
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 : إبعاد العضدين عن اٞتنبُت ، كا١تبالرة يف ذلك . صفة األكىلال
 . (لو أف هبمة شاءت أف ٘تر ١ترت  )كقد جاء عن ميمونة قالت  

  ما اٟتكمة من ىذه الصفة ؟ 
 ألجل أف تناؿ اليداف حظهما من االعتماد كاالعتداؿ يف السجود .  -أ 

 أف يبتعد الساجد عن مظاىر الكسل كالفتور .  -ب 

 على ىذه ا٢تيئة دليل على النشاط كالقوة . أف السجود  -ج 

 : كضع الكفُت على األرض . الصفة الثانية
 ٟتديث ال راء ، كىذه كاجبة كما سبق .

 . (يف حديث ابن عباس : ) أمرت ... 
 : رفع الذراعُت عن األرض . الصفة الثالثة

 . (ك يكارفع مرفق ) ٟتديث ال راء -أ
 . (اعتدلوا يف السجود كال يبسط أحدكم ذراعيو انبساط الكلب  ):   كيف حديث أنس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا-ب

 ألف ىذه الصفة صفة الكسبلف ، كتشبو ابٟتيواف .
 ماذا يستثٌت من مسألة إبعاد العضدين ؟ 

 يستثٌت مسألتُت :
 : إذا طاؿ السجود كَف يستطع اإلنساف أف يستمر على اجملافاة ، فهنا يعتمد على ركبتيو . األكىل

، مشقة السجود عليهم إذا تفرجػوا إُف رسوؿ هللا  شكى أصحاب النِب  ) يف سننو من حديث أَب ىريرة قاؿ ركل أبو داكد
 . (: استعينوا ابلركب  فقاؿ ٢تم النِب 

 : يعٍت ابعدكا العضدين عن اٞتنبُت . تفرجوا
 .  (اؿ السجود أنو يضع مرفقيو على ركبتيو إذا أط )قاؿ ابن عجبلف أحد ركاة اٟتديث : 

 كلعمـو ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( .
 . إذا كاف يف صبلة ٚتاعة كخشي أف يؤذم غَته ، فهنا ال يستحب فعلها ، ١تا ٭تصل فيها من اإليذاء ١تن ّتانبوالثانية : 

 رىكىاهي اىٟتٍىاًكمي .  (اًبًعًو ، كىًإذىا سىجىدى ضىمه أىصىاًبعىوي كىافى ًإذىا رىكىعى فػىرهجى بػىٍُتى أىصى  أىفه اىلنهيبه  ) ٍبًن حيٍجرو  كىعىٍن كىاًئلً  -ََّ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث أخرجو اٟتاكم مفرقان يف موضعُت من ا١تستدرؾ :

 إذا ركع فرج بُت أصابعو ( . ) كاف  األكؿ :
ث أَب مسعود البدرم عند النسائي كفيػو ) .. ككضػع كىذا اٟتديث حسن كلو شواىد من حديث أَب ٛتٍيد كقد تقدـ ، كمن حدي

 يديو على ركبتيو ، كفرٌج بُت أصابعو ( .
 إذا سجد ضم أصابعو ( كفيو ضعف . ) كاف  الثاين :

 ما السنة يف كضع اليدين حاؿ الركوع ؟ 
 أف يضع يديو على ركبتيو كيفرج أصابعو .  -كما يف حديث الباب   –السنة 
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إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ، مث فرج بُت أصابعك ، مث امكث حىت أيخذ كل  )صبلتو فقاؿ لو  كأمر بذلك ا١تسيء يف 
 ركاه ابن خزٯتة .  (عضو مأخذه 

 ما اٟتكمة من تفريج األصابع حاؿ الركوع ؟ 
 ألف ذلك أمكن للركوع ، كأثبت ٟتصوؿ تسوية ظهره برأسو .

 ما السنة يف كضع اليدين حاؿ السجود ؟ 

  السجود ضم أصابع اليدين مع بسطها .السنة يف
 ما اٟتكمة من ىذه الصفة يف السجود ؟ 

 ليحصل بذلك ٘تاـ االستقباؿ للقبلة ، كألف ذلك أعوف على ٖتملها يف أثناء السجود .
هىارىضً -كىعىٍن عىاًئشىةى  -َُّ  ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى.رىكىاهي النهسىاًئيُّ  (ا ييصىلًٌي ميتػىرىبًٌعن  رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه  )قىالىٍت :  -يى اىَّللهي عىنػٍ

---------- 
( الًتبػػع ىػػو أف ٬تلػػس قابضػػان سػػاقيو ٥تالفػػان بػػُت قدميػػو ، جػػاعبلن سػػاقيو إحػػدا٫تا فػػوؽ األخػػرل ، يكػػوف القػػدـ اليمػػٌت يف  ) مًتبعػػان 

 مقبض فخذه اليسرل ، كالقدـ اليسرل يف مقبض فخذه اليمٌت .
 لباب ؟ما صحة حديث ا 

كابػػن ، ابػػن خزٯتػػة ك  اٟتػػاكم ككافقػػو الػػذىِب ، ا اٟتػػديث ٦تػػا اختلػػف فيػػو العلمػػاء : فضػػعفو النسػػائي ، كابػػن ا١تنػػذر ، كصػػححوىػػذ
 كاٟتافظ ابن حجر .، كالبيهقي ، حباف 

 ما كيفية جلوس ا١تصلي إذا صلى جالسان ؟ 

 اختلف العلماء يف كيفية صبلة اٞتالس على أقواؿ :
 ًتبع أفضل .: ال القوؿ األكؿ

 كأٛتد .، كمالك ، كأنس ، كىو مذىب أَب حنيفة ، كىذا مركم عن ابن عمر 
 كاستدلوا ْتديث الباب .

 الًتبع أكثر راحة كخشوعان .كألف 
 : أف االفًتاش أفضل . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعي .
 جالسان كَف تذكر كيفية قعوده . ألف عائشة كصفت صبلة النِب 

 : أنو ٥تَت . لثالقوؿ الثا
 كرجحو ابن ا١تنذر .، كابن ا١تسيب ، كىذا مركم عن عركة 

 : أنو َف يثبت شيء يف ذلك ، فاإلنساف إذان ٥تَت . قالوا
 جالسان كَف تذكر كيفية قعوده . كألف عائشة كصفت صبلة النِب 

إذا كػػاف كػػذلك كػػاف للمػػريض أف يصػػلي  ا١تصػػلي قاعػػدان سػػنة تتبػػع ك لػػيس يف صػػفة جلػػوسـ ابػػن ا١تنػػذر يف األكسػػط : قػػاؿ اإلمػػا
ذلػك  عليو، إف شاء صلى مًتبعان، كإف شاء ٤تتبيان، ك إف شاء جلس كجلوسو بػُت السػجدتُت كػل فيكوف جلوسو كما سهل ذلك

  د ركم عن ا١تتقدمُت .ق
 الصحيح . كىذا القوؿ



 ُْٔ 

  ؟ (يصلي مًتبعان  )ماذا تقصد بقو٢تا 
 ح .يككذلك يف حاؿ الركوع على القوؿ الصح تريد هبذا اٞتلوس الذم ىو مكاف القياـ 

 أما اٞتلوس بُت السجدتُت على اٞتلسة ا١تعركفة ابلصبلة ، كىي االفًتاش .
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  -َِّ تػىٍُتً : كىافى يػىقي  أىفه اىلنهيبه  ) -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ٍرٛتىًٍٍت، كىاٍىػًدين، ًل، كىااىللههيمه ًاٍغًفٍر وؿي بػىٍُتى اىلسهٍجدى
 .  رىكىاهي اىأٍلىٍربػىعىةي ًإاله النهسىاًئيُّ ، كىاللهٍفظي أًلىِب دىاكيدى ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي  (زيٍقًٍت ، كىارٍ كىعىاًفًٍت 

---------- 
 أم اسًت ذنِب كٕتاكز عٍت . ( اغفر ل) 
 ١تطلوب بعد أف سأؿ ا١ترفرة اليت يتم هبا زكاؿ ا١ترىوب .فيو طلب رٛتة هللا اليت يتم هبا حصوؿ ا( كىاٍرٛتىًٍٍت  )

 ( أم : دلٍت كألزمٍت . كىاٍىًدين ) 
 دعاء يراد بو طلب العافية من أمراض القلوب كاألجساد .( كىعىاًفًٍت ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

لتفػػرد كامػػل أبػػو العػػبلء كقػػد قػػاؿ ، كابػػن حبػػاف ، كابػػن عػػدم ، كالًتمػػذم ،  كالػػدار قطػػٍت: حػػديث البػػاب أعلػػو ٚتػػع مػػن اٟتفػػاظ 
 اٟتافظ فيو : صدكؽ ٮتطئ .

 لكن صح منو ) رب اغفر ِف ( .
  ما الدعاء ا١تشركع الذم يقاؿ بُت السجدتُت 

 الدعاء : رب اغفر ِف كارٛتٍت ... اٍف .

 ما حكم ىذا الدعاء ؟ 
 اختلف العلماء يف حكمو على قولُت :

 : أنو كاجب . أكالن 
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 كعندىم الواجب قو٢تم ] رب اغفر ِف [ مرة كاحدة .
 : أنو مستحب . القوؿ الثاين

 عند ٚتهور العلماء .
 كهللا أعلم .

 الذم كرد من األدعية :فائدة : 

 اغفر ِف ، ارٛتٍت ، اىدٓف ، عافٍت ، ارزقٍت .
 ) كاج رٓف كارزقٍت ( . ليس عند أَب داكد 

 . ) اىدٓف كعافٍت (كليس عند ابن ماجو 
 كمعٌت اج رٓف : دعاء ابٞت ر حقيقتو إصبلح العبد كدفع ٚتيع ا١تكاره عنو .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o  أف النِب . مفتقر إُف ربو 

o . اٞتمع بُت سؤاؿ ا١ترفرة كالرٛتة ، فا١ترفرة لفعل ا١تعاصي ، كالرٛتة لًتؾ الطاعات 



 ُْٕ 

o رىاطى اٍلميٍستىًقيمى( اب٢تداية يف أعظم سورة  أف ندعوهكلذلك أمرّن هللا ا٢تداية ،  سؤاؿ  .)اٍىًدّنى الصًٌ

o . فضيلة الدعاء هبذه اٞتملة 

o . مشركعية طلب الرزؽ من هللا 

o . فيو تربية اإلنساف على التوكل على هللا 

o . مشركعية طلب العافية 
هىٍض حىىته يىٍستىًومى قىاًعدنا يييصىلًٌ  أىنهوي رىأىل اىلنهيبه )  كىعىٍن مىاًلًك ٍبًن اٍٟتيوىٍيًرًث  -َّّ ٍ يػىنػٍ تًًو ملى  (، فىًإذىا كىافى يف ًكٍترو ًمٍن صىالى

 رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ . 
---------- 

 ( ىي عند النهوض إُف القياـ إُف الثانية ، كعند النهوض من الثالثة إُف الرابعة ، كتسمى ىذه اٞتلسة جلسة االسًتاحة . ) كتر من صالتو
  نستفيد من اٟتديث ؟ماذا 

 نستفيد : استحباب جلسة االسًتاحة .
  كبعد للثانية  ىي جلسة خفيفة يفًتش رجلو اليسرل كينصب اليمٌت بعد الركعة األكُف قبل أف ينهض: جلسة االسًتاحة ،

 . كعة الثالثة قبل أف ينهض للرابعةالر 

 اذكر ا٠تبلؼ يف حكمها ؟
 : أهنا مستحبة . القوؿ األكؿ

 ب الشافعي .كىذا مذى
ىبنا الصحيح ا١تشهور أهنا مستحبة، كبو قاؿ مالػك بػن اٟتػويرث، كأبػو ٛتيػد، كأبػو قتػادة كٚتاعػة مػن الصػحابة، : مذ قاؿ النوكم

 ، كغَته من التابعُت .كأبو قبلبة
 كرجحو الشيخ ابن ابز ، كاأللبآف .

صػلوا كمػا رأيتمػوٓف  )  ىػو الػذم قػاؿ لػو النػِب فػذكرىا ، ك  ٟتديث الباب ، حيث أف مالك بػن اٟتػويرث كصػف صػبلة النػِب 
 .( أصلي 

 : أهنا غَت مشركعة . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٞتمهور .

: كقاؿ كثػَتكف أك األكثػركف ال يسػتحب ، بػل إذا رفػع رأسػو مػن السػجود هنػض ، حكػاه ابػن ا١تنػذر عػن ابػن مسػعود  قاؿ النوكم
 ب الرأم كأٛتد كإسحاؽ .كابن عباس كأَب الزّند كمالك كالثورم كأصحا

 .: كأكثر األحاديث على ىذا  قاؿ أٛتد
 َف تذكر يف أكثر األحاديث .ألهنا -أ

 أنو ليس ٢تا ذكر خاص .-ب
 إ٪تا فعلها عندما ك ر كحطمو الناس . أف النِب -ج

 كيؤيد القوؿ ابستحباهبا أمراف :

 .قتدم بو أنو كاف يفعلها تشريعان ليي  أف األصل يف فعل النِب  أحد٫تا :
يف ثبوت ىذه اٞتلسة يف حديث أَب ٛتيد الساعدم الذم ركاه أٛتد كأبو داكد إبسناد جيد ، كفيو كصف  كاألمر الثاين :



 ُْٖ 

 يف عشرة من الصحابة مهنع هللا يضر فصدقوه يف ذلك . صبلة النِب 

 : سنة عند اٟتاجة كإال فبل . القوؿ الثالث
 كالشيخ ابن عثيمُت .، م رٛتو هللا كالشيخ السعد، كىذا اختيار ابن قدامة 

 ا .تركها عند عدـ اٟتاجة إليهأصح األقواؿ الثبلثة يف جلسة االسًتاحة استحباهبا للحاجة إليها ، كاستحباب  : السعدمقاؿ 
 .:  كهبذا القوؿ ٕتتمع األدلة  قاؿ يف ا١تغٍت

 ا ؟ما اٟتكم إذا كاف اإلماـ ال ٬تلس لالسًتاحة ، فهل للمأمـو أف يفعله 
لبلسًتاحة أـ ال؟ كسبب ا٠تبلؼ يف ا١تسألة ىو : ىل جلوس ا١تأمـو يف ىذه  اختلف العلماء ىل األفضل للمأمـو أف ٬تلس

  ال ؟ أـ عن اإلماـ ينايف ا١تتابعة اليت أمر هبا النِب  اٟتاؿ كأتخره
  . ػػػـو يف ىذه اٟتاؿ يسَت ال يضراإلماـ ، كأتخر ا١تأمػػ : أف ا١تأمـو ٬تلس لبلسًتاحة كلو َف ٬تلسها القوؿ األكؿ
ًة أىتىى هًبىا قاؿ النوكم : ـي جٍلسىةى االٍسًتىاحى ابػينىا )يعٍت الشافعية( : ألىفَّ اٍلميخىالىفىةى ًفيهىا كىًإٍف تػىرىؾى اإًلمىا  يىًسَتىةه . اٍلمىٍأميوـي ، قىاؿى أىٍصحى
  . : أنو ال ٬تلسها القوؿ الثاين

 ُت .كاختار ىذا الشيخ ابن عثيم
ىذا اٞتلوس  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف ) الشرح ا١تمتع (مسألة : إذا كاف اإلنساف مأمومان فهل ييسن لو أف ٬تلس إذا كاف يرل

  سنة أك متابعة اإلماـ أفضل؟
ركعة الثانية فإنو األكؿ ، كيفعل الزائد كما لو أدرؾ اإلماـ يف ال اٞتواب : أف متابعة اإلماـ أفضل ، ك٢تذا يًتؾ الواجب كىو التشهد

اإلماـ ، فقد قاؿ  ركعة فيأيت بتشهد زائد من أجل متابعة اإلماـ ، بل يًتؾ اإلنساف الركن من أجل متابعة سوؼ يتشهد يف أكؿ
،  ؾ ركن القياـ كركن الركوع، فيجلس يف موضع القياـ، كيومئ يف موضع الركوعفيًت ) إذا صلى قاعدان فصلوا قعودان : ) النِب 
  . أجل متابعة اإلماـ ىذا من كل

  . فإف قاؿ قائل : ىذه اٞتلسة يسَتة ال ٭تصل هبا ٗتلف عن اإلماـ
كإذا سجد فاسجدكا كإذا ك ٌر فك ركا ( فأتى ابلفاء الدالة على الًتتيب كالتعقيب  قاؿ : ) إذا ركع فاركعوا فاٞتواب : أف النِب 

يبادر اب١تتابعة، فبل يوافق ، كال   يتأخر عن اإلماـ كلو يسَتان ، بلمهلة ، كىذا يدؿ على أف األفضل يف حق ا١تأمـو أال بدكف
 ىػ.ا. يسابق ، كال يتأخر ، كىذا ىو حقيقة االئتماـ 

مأمومان ك٬تلس بُت الركعات جلسة االسًتاحة  ( عن رجل يصليُّٓ/ُسئل شيخ اإلسبلـ كما يف "الفتاكل الك رل" ) فائدة :
  لك لو ؟كَف يفعل ذلك اإلماـ فهل ٬توز ذ

جلسها لكن تردد العلماء ىل فعل ذلك من ك ر السن للحاجة أك  فأجاب : جلسة االسًتاحة قد ثبت يف الصحيح أف النِب 
قاؿ ابألكؿ َف  الصبلة ؟ فمن قاؿ ابلثآف استحبها ، كقوؿ الشافعي كأٛتد يف إحدل الركايتُت ، كمن فعل ذلك ألنو من سنة

األخرل . كمن فعلها َف ينكر عليو كإف كاف مأمومان ، لكوف  أَب حنيفة كمالك كأٛتد يف الركايةيستحبها إال عند اٟتاجة كقوؿ 
قد تعارض  عنو عند من يقوؿ ابستحباهبا . كىل ىذا إال فعل يف ٤تل اجتهاد ؟ فإنو يالتخلف ا١تنه التأخر ٔتقدارىا ليس ىو من

لكنو يسَت ، فصار مثلما إذا قاـ من التشهد األكؿ  ذلك أكُف من التخلففعل ىذه السنة عنده كا١تبادرة إُف موافقة اإلماـ ، فإف 
كمثل  يرل أنو مستحب ، أك مثل أف يسلم كقد بقي عليو يسَت من الدعاء ىل يسلم أك يتمو ؟ قبل أف يكملو ا١تأمـو ، كا١تأمـو

    ىػ.ا . ل مستحب كهللا أعلملفع ىذه ا١تسائل ىي من مسائل االجتهاد كاألقول أف متابعة اإلماـ أكُف من التخلف
 اذكر ا١تباحث ا١تتعلقة هبذه اٞتلسة ؟ 



 ُْٗ 

 حكى بعض العلماء اإلٚتاع على أهنا ليست بواجبة .-أ

 جاء ذكر جلسة االسًتاحة يف حديث ا١تسيء يف صبلتو يف بعض ركاَيت البخارم ، لكنها شاذة .-ب

 ىذه اٞتلسة ليس ٢تا ذكر خاص كليس ٢تا تكبَت .-ج
ػوي ، ُثيه تػىرى يىػاءو ًمػٍن أىٍحيىػاًء اىٍلعىػرىبً ، يىٍدعيو عىلىػى أىحٍ شىٍهرنا بػىٍعدى اىلرُّكيوعً  قػىنىتى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  كىعىنٍ  -َّْ  (كى

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو . 
نٍػيىا فى  )كىأًلىٍٛتىدى كىاىلدهارىقيٍطًٍتًٌ ٨تىٍويهي ًمٍن كىٍجوو آخىرى ، كىزىادى :  -َّٓ  .  (أىمها يف اىلصٍُّبًح فػىلىٍم يػىزىٍؿ يػىٍقنيتي حىىته فىارىؽى اىلدُّ
 صىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى .  (كىافى الى يػىٍقنيتي ًإاله ًإذىا دىعىا ًلقىٍوـو ، أىٍك دىعىا عىلىى قػىٍوـو  أىفه اىلنهيبه )كىعىٍنوي  -َّٔ
ٍلػفى رىسيػوًؿ اىَّللًه ايى أىبىتً : قػيٍلتي أًلىِب ) قىاؿى :  جىًعيًٌ كىعىٍن سىٍعًد ٍبًن طىاًرًؽ اأٍلىشٍ  -َّٕ كىأىِب بىٍكػرو ،  ! ًإنهكى قىٍد صىلهٍيتي خى

 أىابى دىاكيدى .  رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ، ًإاله ( كىعيمىري ، كىعيٍثمىافي ، كىعىلىيه ، أىفىكىانيوا يػىٍقنػيتيوفى يف اىٍلفىٍجًر ؟ قىاؿى : أىٍم بػيٍتىه ، ٤تيٍدىثه 
---------- 

 ( كرد تعيُت ىذه القبائل يف البخارم كغَته : رًعل ، كذكواف ، كعطية ، كبنو ٟتياف . ) على أحياء من العرب
 الدعاء ، كىو أشهرىا ، كىو ا١تراد ىنا . –السكوف  –دكاـ الطاعة  –( القنوت يطلق على عدة معاف : طوؿ القياـ  ) قنت

 ىو طارؽ بن أٍشيىم .ك ( ايى أىبىًت ) 
َف يفعلو كال ا٠تلفاء  أم : إف القنوت يف الفجر بدعة ، كا١تراد الدكاـ عليو من غَت سبب ، ألف النِب ( أىٍم بػيٍتىه ، ٤تيٍدىثه ) 

 الراشدكف .
 ( نٍػيى  ما صحة حديث  ا ( فىأىمها يف اىلصٍُّبًح فػىلىٍم يػىزىٍؿ يػىٍقنيتي حىىته فىارىؽى اىلدُّ

جعفر الرازم .أبو كالدارقطٍت ، كىو حديث ضعيف ، لضعف ، ث ركاه أٛتد ىذا اٟتدي

 كالربيع بن أنس صدكؽ لو أكىاـ .
 ف يف حديثو عنو اضطراابن كبَتان .: الناس يتقوف ما كاف من ركاية أَب جعفر عنو ، أل قاؿ ابن حباف

 على ماذا تدؿ ىذه األحاديث ؟ 
لقنوت يف الفرائض إذا نزلت اب١تسلمُت ّنزلة .ىذه األحاديث تدؿ على مشركعية الدعاء كا

 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : يشرع دائمان كخاصة يف الفجر . القوؿ األكؿ

 ىذا مذىب الشافعي .
 ٟتديث  ) أما الصبح فلم يزؿ يقنت حىت فارؽ الدنيا ( .

 : ال يشرع إال للنازلة . القوؿ الثاين
 ٚتاعة .كىذا مذىب أٛتد ك 

 قنت لنازلة مث تركو . كأدلتهم  أحاديث الباب ، فهي كاضحة أف النِب 
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

  اختلف العلماء القائلوف ٔتشركعية القنوت يف النوازؿ فيمن يشرع لو القنوت عند النوازؿ ، اذكر ا٠تالؼ كالراجح ؟

اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 قنوت للنازلة إ٪تا يشرع لئلماـ األعظم دكف غَته من آحاد الناس .أف ال:  القوؿ األكؿ



 َِْ 

 كىذا قوؿ اٟتنفية كا١تشهور عند اٟتنابلة .
 كىو ا١تذىب .

 ١تا قنت َف يقنت أحد سواه من مساجد ا١تدينة . ألف النِب  -أ
 قنت أبصحابو عند حدكث النازلة كَف أيمرىم ابلقنوت يف حاؿ االنفراد . كالنِب  -ب
 أف القنوت للنازلة مشركع لكل مصل .:  وؿ الثاينالق

 كىذا مذىب الشافعية كىو اختيار ابن تيمية .
 ) صلوا كما رأيتموٓف أصلي ( ركاه البخارم . ٟتديث مالك بن اٟتويرث يف قولو  -أ

  ذلك .يف الصبلة للنازلة ، فيشرع آلحاد الناس اقتداء بو يف كجو الداللة : أف القنوت قد ثبت عن النِب 
 أف ذلك إ٪تا استحب ٟتادث ٮتاؼ ضرره ، فلم ٮتتص بو اإلماـ ، كما َف ٮتتص بصبلة االستسقاء كالزالزؿ . -ب

 . الراجحكىذا القوؿ ىو 
 يف أم الصلوات يكوف القنوت ؟

 . يقنت يف ٚتيع الصلوات ، ألف ذلك ثبت عن النِب 
 القنوت يف ٚتيع الصلوات :

شهران متتابعان يف الظهر كالعصر كا١تررب كالعشاء كالصبح يف دبر كل صبلة ، إذا  رسوؿ هللا  قاؿ : ) قنت عن ابن عباس 
 .ركاه أبو داكد   ١تن ٛتده يف الركعة األخَتة (قاؿ : ٝتع هللا

 القنوت يف الظهر كالعشاء كالفجر : 
 الركعة األخَتة من صبلة الظهر كالعشاء ، فكاف أبو ىريرة يقنت يف قاؿ : ) ألقربن بكم صبلة رسوؿ هللا  عن أَب ىريرة 

 .اآلخرة كصبلة الصبح ، بعد ما يقوؿ : ٝتع هللا ١تن ٛتده ، يدعو للمؤمنُت كيلعن الكفار ( متفق عليو 
 القنوت يف صالة ا١تغرب كالفجر : 

 .ركاه مسلم  ف يقنت يف صبلة ا١تررب كالفجر (كا  قاؿ : ) أف النِب  عن ال راء 
 .: ) كاف القنوت يف ا١تررب كالفجر ( ركاه البخارم  قاؿ كعن أنس 

 القنوت يف الفجر : 
 ركاه البخارم  هران يف صبلة الرداة ( ش قاؿ : ) ... فذكر حديث القراء الذين قتلوا ، مث قاؿ : فدعا النِب  عن أنس 

 .من الفجر ( ركاه البخارم  إذا رفع رأسو من الركوع من الركعة األخَتة ) أنو ٝتع رسوؿ هللا  كعن ابن عمر 
 ىذا كقد اضطربت أقواؿ العلماء يف تعيُت الصبلة اليت يقنت فيها :

 : إنو منسوخ . فمنهم من قاؿ
 : إال يف ا١تررب كالفجر . كمنهم من قاؿ

 : إُف أنو منسوخ إال الفجر فقط .كذىب آخركف 
 كالصواب أنو مشركع يف الصلوات كلها ، كيف بعضها دكف بعض .

 ؟  يكوف القنوت مىت

 يشرع يف آخر ركعة من الصبلة بعد الركوع كقبلو .
 كأكثر األحاديث كأقواىا على أنو بعده .



 ُِْ 

 أحاديث قنوتو بعد الركوع :
 ، فكاف أبو ىريرة يقنت يف الركعة األخَتة بعد ما يقوؿ : ٝتع هللا ١تن ٛتده ( .  قاؿ : ) ألقربن صبلة النِب  عن أَب ىريرة 

كوع ؟ قاؿ: : أقنت قبل الركوع أك بعد الر يف الصبح ؟ قاؿ: نعم . فقيل ن سَتين قاؿ: ) سئل أنس: أقنت النِب كعن دمحم ب
 .ركاه البخارم  بعد الركوع بيسَت ( 

 قولو : ) بعد الركوع بيسَت ( :
 : أم قنت أَيمان يسَته بعد الركوع ، كىي شهر كما يف الركاَيت . قيل

 يسَتان ، كقبل الركوع كثَتان . : أم قنت بعد الركوع كقيل
 أحاديث قنوتو قبل الركوع : 

 كقد سئل عن القنوت بعد الركوع أك عند فراغو من القراءة ؟ قاؿ : ) بل عند الفراغ من القراءة ( . ركاه البخارم  عن أنس 
 اذكر بعض األحكاـ ا٠تاصة ابلقنوت ؟ 
o . يشرع القنوت مدة النازلة إف كانت ذات كقت

o ب التطويل يف دعاء قنوت النازلة .ال يستح

o أليدم فيو ، كال ٯتسح هبا الوجو ٬تهر اإلماـ سواء كانت الصبلة جهرية أك سرية ، كيؤمن ا١تأمـو ، كترفع ا

ابلدعاء ١تا عرؼ ٔتا ذا كاف يدعو ، مث إف الراية من اٞتهر  فاٞتهر ، فظاىر من األدلة السابقة ، إذ لو َف يكن ٬تهر رسوؿ هللا 
 كال يتحصل ذلك إال ابٞتهر . اع ا١تؤمنُت كأتمينهم على دعائو إٝت

كظهر ِف أف اٟتكمة يف جعل قنوت النازلة يف االعتداؿ دكف السجود مع أف السجود مظنة  لذلك قاؿ اٟتافظ ابن حجر :
 . ن مث اتفقوا على أف ٬تهر بواإلجابة ... أف ا١تطلوب من قنوت النازلة أف يشارؾ ا١تأمـو اإلماـ يف الدعاء كلو ابلتأمُت ، كم

 . يسن أف يدعو ابلنازلة ٔتا يناسب اٟتاؿ ، كال ينبري أف يطيل

يقوؿ : ) اللهم نج الوليد بن الوليد ، اللهم نج سلمة بن ىشاـ ، اللهم نج عياش بن أَب ربيعة ، اللهم نج  كاف النِب 
 ا١تستضعفُت من ا١تؤمنُت ، اللهم اشدد كطأتك على مضر ( .

هيمىا رىًضيى -كىعىٍن اىٟتٍىسىًن ٍبًن عىًليٌو  -َّٖ كىًلمىاتو أىقيو٢تيينه يف قػينيػوًت اىلٍػوًٍتًر : " اىللههيػمه  عىلهمىًٍت رىسيوؿي اىَّللًه ) ; قىاؿى  -اىَّللهي عىنػٍ
ػره مىػا قىضىػٍيتى ، فىًإنهػكى ًاٍىًدين ًفيمىٍن ىىدىٍيتى ، كىعىاًفًٍت ًفيمىٍن عىافػىٍيتى ، كىتػىوىلهًٍت ًفيمىٍن تػىوىلهٍيتى  ػا أىٍعطىٍيػتى ، كىًقػًٍت شى ًرٍؾ ًل ًفيمى ، كىابى

 رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي . (ارىٍكتى رىبػهنىا كىتػىعىالىٍيتى تػىٍقًضي كىالى يػيٍقضىى عىلىٍيكى ، ًإنهوي الى يىًزؿُّ مىٍن كىالىٍيتى ، تػىبى 
هىًقيُّ :    يػٍ   – يىًعزُّ مىٍن عىادىٍيتى كىالى  -كىزىادى اىلطهبػىرىاينُّ كىاٍلبػى
  ( .ى اىَّللهي عىلىى اىلنهيبًٌ كىصىله  )زىادى النهسىاًئيُّ ًمٍن كىٍجوو آخىرى يف آًخرًًه :   

هىًقيًٌ عىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  -َّٗ يػٍ هيمىا-كىًلٍلبػى ًة بًػًو يف اىٍلقي يػيعىلًٌمينىػا ديعىػاءن نىػٍدعيو  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) :  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ نيػوًت ًمػٍن صىػالى
 كىيف سىنىًدًه ضىٍعفه . (  اىلصٍُّبًح 

---------- 
 ( أم : صبلة الوتر اليت يصليها اإلنساف لوحده . ) قنوت الوتر
 ( أم : دلٍت على اٟتق ككفقٍت لسلوكو .  ) اللهم اىدين
 علي أّن أيضان اب٢تداية . ( ىذا من ابب التوسل بنعم هللا على من ىداه أف ينعم ) فيمن ىديت

 ( أم : من األمراض القلبية كاٞتسدية . ) كعافٍت فيمن عافيت



 ِِْ 

 ( أم : كن كليان لنا ، كا١تراد أريد الوالية ا٠تاصة اليت مقتضاىا التأييد كالنصر . ) كتولٍت
 ( ال ركة ىي ا٠تَت الكثَت  . ) كابرؾ ل

 ل شيء ( أم : من ا١تاؿ كالولد كالعلم كك ) فيما أعطيت
 ( هللا يقضي اب٠تَت كالشر  ، ففي الشر اللهم قٍت شر الذم قضيتػػو ، كهللا يقضي ابلشر ٟتكمة ابلرة ٛتيدة . ) كقٍت شر ما قضيت

 ( أم : إف هللا يقضي على كل أحد ، ألف لو اٟتكم التاـ الشامل . ) إنك تقضي
 ( فبل يقضي عليو أحد . ) كال يقضى عليك

( ىذا كالتعليل ١تا سبق من قولنا ] كتولنا فيمن توليت [ فإذا توُف هللا سبحانو اإلنساف فإنو ال يذؿ ،  يت كال يعز من عاديت) إنو ال يذؿ من كال
 كإذا عادل هللا اإلنساف فإنو ال يعز .

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ( شاذة ال تصح .قػينيوًت اىٍلًوٍتًر  حديث الباب حديث صحيح ، لكن لفظة )

  ا١تقصود الدعاء عقب الركوع أك قبلو يف صالة الوتر ( .القنوت يف الوتر ) ما حكم دعاء 
 تلف العلماء يف حكمو على أقواؿ :خا

 أف القنوت يف الوتر مسنوف يف ٚتيع السنة .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ الشافعية كىو ا١تذىب عند اٟتنابلة 

 لركوع ( ركاه النسائي .كاف يوتر فيقنت قبل ا  ٟتديث أٌَب بن كعب ) أف النِب  -أ
كاف يقوؿ يف آخر كتره : اللهم إٓف أعوذ برضاؾ من سخطك ، كٔتعافاتك من عقوبتك ، كاعوذ   كٟتديث علي ) أنو  -ب

 بك منك ال أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ( ركاه أبو داكد .
 ذلك .على  كجو االستدالؿ : أف استعماؿ لفظ ) كاف ( يدؿ على مداكمتو 

 .( كىًلمىاتو أىقيو٢تيينَّ يف قػينيوًت اىٍلوًٍتًر   -  -عىلَّمىًٍت رىسيوؿي اىَّللًَّ كٟتديث الباب ) -ج
 اٟتسن ىذا الدعاء ليقولو يف الوتر ، دليل على استحبابو يف ٚتيع العاـ  : أف تعليم النِب  كجو الداللة

 .ألنو كتر ، فيشرع فيو القنوت  قاؿ ابن قدامة :-د
 ال يشرع مطلقان . أنوقوؿ الثاين : ال

 كىذا ا١تشهور عن ا١تالكية ، كىو ركاية عن ابن عمر .
 أنو قنت يف الوتر ، كإذا َف ينقل عنو عليو الصبلة كالسبلـ فهذا دليل على أنو ال يستحب مطلقان . قالوا : َف ينقل عن النِب 

 خَت من رمضاف خاصة يستحب القنوت يف الوتر يف النصف األ القوؿ الثالث  : أنو
 : أنو سنة يفعل أحياّنن كيًتؾ أحياّنن .القوؿ الرابع 

 ان .َف يذكركا القنوت فيو ، فلو كاف يفعلو دائمان نقلوه ٚتيع: كإ٪تا قلنا ]أحياّنن[ ألف الصحابة الذين رككا الوتر  قاؿ الشيخ األلباين
 كيف ىذا نظر من كجهُت :السنة قاؿ : قاؿ الشيخ العلواف عن قوؿ من قاؿ ابالستحباب مطلقان طوؿ 

 شيء يف ىذا الباب قالو أٛتد كغَته ، كاستحباب ا١تواظبة على أمر َف يثبت فعلو عن : أنو َف يثبت عن النِب  الوجو األكؿ

كليس يف شيء منها أنو قنت يف الوتر ، كالسيما أف  فيو نظر . كقد جاءت أحاديث كثَتة تصف كتر رسوؿ هللا  النِب 
 ك إلينا .ىذا لنقل ذل أحدان  ركاية ا١تبلزمُت لو كعائشة اهنع هللا يضر . فلو كاف يقنت كل السنة أك معظمها أك علم ىذه األحاديث من

يف السنة كلها ىو حديث اٟتسن بن علي رضي هللا عنهما قاؿ : علمٍت  أف عمدة القائلُت ابستحباب القنوت الوجو الثاين :
، كتولٍت فيمن توليت ، كابرؾ ِف  ن يف قنوت الوتر ) اللهم اىدٓف فيمن ىديت ، كعافٍت فيمن عافيتكلمات أقو٢ت  رسوؿ هللا 



 ِّْ 

عليك كإنو ال يذؿ من كاليت تباركت ربنا كتعاليت ( ركاه أٛتد  فيما أعطيت ، كقٍت شر ما قضيت ، فإنك تقضي كال يقضى
 اٟتوراء عن اٟتسن بو . طريق أَب إسحاؽ عن بريد بن أَب مرٔف عن أَب كأىل السنن  من

جيد ، إاٌل أف زَيدة ) قنوت  طريق يونس بن أَب إسحاؽ عن بريد بن أَب مرٔف عن أَب اٟتوراء ٔتثلو . ك إسناده كركاه أٛتد من 
سعيد عن شعبة حدثٍت بريد بن أَب مرٔف بلفظ ) كاف يعلمنا ىذا الدعاء ،  ٭تِت بن عنالوتر ( شاذة . فقد ركاه أٛتد يف مسنده 

على غَته كمىن قىبل تفٌرد  فيمن ىديت ...( كىذا ىو افوظ ألف شعبة أكثق من كل من ركاه عن بريد فتقدـ ركايتو اللهم اىدٓف
فقد غلط ، كمن أٌدعى قبوؿ زَيدة الثقة إذا َف ٗتالف ركايتو ما ركاه  الثقة عن أقرانو الذين ىم أكثق منو بدكف قيود كال ضوابط

األصوليُت كأكثر الفقهاء كال يردكهنا  ئمة اٟتديث العا١توف بعللو كغوامضو ال يقبلوف الزَيدة مطلقان كقوؿأخطأ. فأ اآلخركف فقد
كبياف كجهو لو مكاف آخر ،  ،يقتضيو ا١تقاـ كىذا الصواب يف ىذه ا١تسألة  بدكف قيد كال ضابط بل ٭تكموف على كل زَيدة ٔتا

 . إسحاؽ كيونسترجيح ركاية شعبة على ركاييت أَب فا١تقصود ىنا
 : قاؿ البن خزٯتة رٛتو هللا يؤيد ما ذىبت إليو ، كبعد ٖترير ىذا كقفت على كبلـ

من  عن بريد بن أَب مرٔف يف قصة الدعاء ، كَف يذكر القنوت كال الوتر . قاؿ: كشعبة أحفظ ) كىذا ا٠ت ر ركاه شعبة بن اٟتجاج
عنو . اللهم إاٌل أف يكوف كما يدعي  ع ىذا ا٠ت ر من بريد أك دلسوعدد مثل يونس بن أَب إسحاؽ ، كأبو إسحاؽ ال يعلم أٝت

أبوه أبو إسحاؽ ىو ٦تا ٝتعو يونس مع أبيو ٦تن ركل عنو . كلو ثبت ا٠ت ر  بعض علمائنا أف كل ما ركاه يونس عن من ركل عنو
 كلست أعلمو اثبتان .  النِب أنو أمر ابلقنوت يف الوتر أك قنت يف الوتر َف ٬تز عندم ٥تالفة خ ر عن النِب 

 .شيء (  ال يصح فيو عن النِب ٛتد )كقد تقدـ قوؿ اإلماـ أ
يف بعض  ، كاٟتق فيو أنو مستحبقنت يف السنة كلها أـ ال، ىل يعلى خبلؼ بينهم كلكن ثبت القنوت عن الصحابة 

 )قالو الشيخ العلواف(  ة . رة عليو فرلط ٥تالف للسنا١تثاب ، كما يفعلو بعض األئمة منكُف أف يكوف الًتؾ أكثر من الفعل، كاألاألحياف

 فائدة :
 اعلم أنو َف يصح يف دعاء قنوت الوتر سول حديث الباب .

 ال أبس ابلزَيدة على الدعاء ابلوارد . – ّ
 الدعاء يكوف قبل الركوع كبعده . -ْ

ػريؾي اىٍلبىًعػَتي ، كىٍليىضىػعٍ  ًإذىا)  قىاؿى : قىػاؿى رىسيػوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُّ ػا يػىبػٍ ػريٍؾ كىمى يٍػًو قػىٍبػلى  سىػجىدى أىحىػديكيٍم فىػالى يػىبػٍ يىدى
ٍيًو  تػى ثىةي .  (ريٍكبػى  أىٍخرىجىوي اىلثهالى

 كىىيوى أىقٍػوىل ًمٍن حىًديًث كىاًئلو :
ٍيًو  ًإذىا سىجىدى كىضىعى  ًٍ  رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّلله  )  -ُُّ ٍيًو قػىٍبلى يىدى تػى  أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي .  (ريٍكبػى

ا ًمٍن حىًديًث :  فىًإٍف ًلأٍلىكهًؿ شىاًىدن
 صىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى ، كىذىكىرىهي اىٍلبياىاًرمُّ ميعىلهقنا مىٍوقيوفنا .  ًاٍبًن عيمىرى  -ُِّ

---------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

، قاؿ : حدثٍت دمحم بن عبد هللا بن الدراكردم من طريق عبد العزيز بن دمحم  حديث أَب ىريرة أخرجو أبو داكد كالًتمذم كالنسائي
اٟتسن عن أَب الزّند عن األعرج عن أَب ىريرة : فذكر اٟتديث .

 كقد اختلف العلماء يف ىذا اٟتديث :



 ِْْ 

 كاأللبآف .، كأٛتد شاكر ، كعبد اٟتق األشبيلي ، كالسيوطي   فصححو قـو :
 كالًتمذم ، كالدار قطٍت ، كالبيهقي . كالبخارم ،  :كضعفو قـو 

 .عبد هللا ا١تعركؼ ابلنفس الزكية ، تفرد هبذا اٟتديث عن شيخو دمحم بنأىل العلم أنو تفرد بو الدراكردم: فقد قاؿ  كسبب ضعفو
 كالبيهقي .، كقد نص على التفرد ٚتاعة من اٟتفاظ ، منهم : الدار قطٍت 

ث ، لكن ما عليو اٟتفاظ أنو ثقة إذا حدث من كتبو ، كأما إذا حدث من حفظو أك كتب كالدراكردم ٥تتلف فيو بُت أىل اٟتدي
 لرَته فإنو يهم ، كقد يرلط .

 كعليو فإذا تفرد ْتديث فإنو يكوف ضعيفان أك يتوقف فيو .
 كأما شيخو دمحم بن عبد هللا ) النفس الزكية ( كثقو النسائي، كذكره بن حباف ابلثقات .

 .:  ال يتابع عليو كال أدرم ٝتع من ابن الزّند أـ ال  يف التاريخ لكن الباارم قاؿ
 .: ال يتابع عليو َف يسمع  كقاؿ ابن عدم

 كقد ذكر ابن سعد أنو كاف قليل اٟتديث ككاف يلـز البادية .
 فمن ىذا شأنو يتوقف يف حديثو فبل يقبل عند التفرد .

 كىذا التفرد منكر لعدة أمور :
من أصح األسانيد اليت اعتٌت هبا أىل العلم، فكيف ال يركم ىذا  -أبو الزّند عن األعرج عن أَب ىريرة -سناد أف ىذا اإل أكالن :

 اٟتديث ا١تهم يف صفة الصبلة إال دمحم بن اٟتسن؟ .
ل فهذا ٦تا يزيد ألنو مكثر، أما أف يتفرد مق، دمحم بن عبد هللا بن اٟتسن قليل اٟتديث، كالعلماء قد يقبلوف تفرد ا١تكثر  :ٍن  اثنيا

 يف ضعفو. 
٦تن يلـز البادية، يعٍت َف يكن معتنيان بكثرة السماع ك٣تالس أىل العلم، كإ٪تا كاف ينزكم  ن كافأف دمحم بن عبد هللا بن اٟتس اثلثان : 

 للعبادة كا٠تلوة بربو، أك لررض آخر، فهذا أيضان ٦تا يزيد يف ضعف اٟتديث.
 يعمد أحدكم إُف صبلتو في رؾ كما  كلفظوهللا بن ّنفع عند أَب داكد كالًتمذم ،  كقد ًتبع الدراكردم يف اٟتديث عبد ( :

 ي رؾ البعَت ( .
 لكن ىذا ا١تتابع ليس فيو ذكر تقدٔف اليدين قبل الركبتُت ، كمن شركط ا١تتابع أنو يشمل على لفظ اٟتديث ا١تتابع أك معناه .

إذا سجد يضع  ) كاف رسوؿ هللا  ابن خزٯتة كالدار قطٍت كالبيهقي  كالشاىد الذم ذكر اٟتافظ من حديث ابن عمر أخرجو
 يديو قبل ركبتيو ( كأخرجو البخارم تعليقان موقوفان .

 بن عمر عن ّنفع عن ابن عمر ...  كىذا الشاىد جاء من طريق عبد العزيز بن دمحم الدراكردم عن عبٍيد هللا
 كىذا اٟتديث صححو اٟتاكم .

 يكوف شاىدان : لكن ىذا ال يصلح أف
 : ألنو جاء من طريق الدراكردم نفسو ، كىذا ال ينطبق عليو تعريف الشاىد عند أىل اٟتديث . أكالن 
، : أف ركاية الدراكردم عن شيخو عبيد هللا بن عمر ضعيفة ، بل منكرة كما نص على ىذا ٚتع من اٟتفاظ ، كالنسائي  اثنيان 

 كابن رجب ، كغَت٫تا .
 .: كال أراه إال ك٫تان  فإنو قاؿ: البيهقي ،  كمنهمضعفو بعض العلماء ،  ٟتديث إُف النِب : أف رفع ا اثلثان 

 .كأما ا١ترفوع منو فضعيف  : كقاؿ ابن القيم



 ِْٓ 

 ك٢تذا البخارم ١تا علق ىذا اٟتديث يف صحيحو َف يذكر القدر ا١ترفوع منو ، كإ٪تا اقتصر على ا١توقوؼ .
 عارض أبنو ركم عنو أنو كاف يضع ركبتيو قبل يديو ، أخرجو ابن أَب شيبة .مث إف ىذا ا١تركم عن ابن عمر ، م

 : فأخرجو أبو داكد كالًتمذم من طريق يزيد بن ىاركف ، قاؿ : أخ رّن شريك ، عن عاصم بن   كأما حديث كائل بن حجر
 و قبل يديو ( .ػػػػػػيع ركبتػػػػػػد كضػػػػػػػػػإذا سج ) كإف النِب  عن أبيو ، عن كائل ابن حجر قاؿ  كليب ،

 كىذا اٟتديث اختلف فيو العلماء :
 كا١تباركفورم ، كاأللبآف .كالدارقطٍت ، : كالبيهقي ،  فضعفو ٚتاعة

 : كالنوكم ، كابن القيم ، كا٠تطاَب . كصححو ٚتاعة
 لوجود شريك بن عبد هللا القاضي ، فهو سييء اٟتفظ . كسبب ضعفو

 ، لكنو أقل من ضعف حديث أَب ىريرة .أف ىذا اٟتديث فيو ضعف  كاألقرب
 لكن ما جاء يف حديث كائل ىو الثابت عن الصحابة كعمر كابن مسعود .

 ) أنو ٮتر يف صبلتو بعد الركوع على ركبتيو كما ٮتر البعَت كيضع ركبتيو قبل يديو ( . فقد أخرج ابن أَب شيبة عن عمر 
 وم للسجود بركبتيو أـ يتقدـ يديو ؟اذكر ا٠تالؼ بُت العلماء : ىل يبدأ ا١تصلي عند ا٢ت 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 سجد بركبتيو أكالن ، مث يديو .إذا : أف السنة للمصلي أف يبدأ  القوؿ األكؿ
ة ىب ٚتاعة من الصحابكا١تشهور عند أٛتد ، كإليو ذ، كالشافعي ، كإُف ىذا ذىب عامة أىل العلم ، فهو مذىب أَب حنيفة 

 كالتابعُت ، كاختاره ابن ا١تنذر ، كا٠تطاَب ، كابن القيم ، كابن ابز ، كابن عثيمُت .
 كىذا اٟتديث فيو ضعف كما سبق . إذا سجد كضع ركبتيو قبل يديو ( ) رأيت النِب ٟتديث كائل بن حجر -أ

 يد ، فينبري أف يبدأ ا١تصلي ابلرًجل .: كاإلبل يف برككها تبدأ ابل قالوا، هنى عن بركؾ ك ركؾ البعَت (  ) أف النِب -ب
كيشهد ٢تذا فعل بعض الصحابة ككبار التابعُت ، فهو ا١تنقوؿ عن عمر بن ا٠تطاب ، كابن مسعود ، كإبراىيم النخعي ، كأَب -ج

 .قبلبة ، كاٟتسن ، كابن سَتين 
 : أف السنة البدء ابليدين مث الركبتُت .القوؿ الثاين 

 كىو ا١تشهور عن مالك . 
 كسبق ضعفو .يث أَب ىريرة الذم ذكره ا١تصنف دٟت -أ

 كبشاىده حديث ابن عمر .-ب
 القوؿ األكؿ ١تا يلي : –كهللا أعلم  – كالراجح

 أف اٟتديث كائل بن حجر لو متابع كشواىد ، كحديث أَب ىريرة فيو ضعف . أكالن :
 بركؾ ك ركؾ اٞتمل . : أف حديث كائل يوافق حديث أَب ىريرة الذم فيو هني ا١تصلي عناثنيان 
 : أف تقدٔف الركبتُت أرفق اب١تصلي .اثلثان 

 أف ىذا ىو ا١توافق للمنقوؿ عن الصحابة . رابعان :
إف شاء ا١تصلي يضع ركبتيو قبل يديو ، كإف شاء كضع يديو ، بكليهما فجائزة ابتفاؽ العلماء فائدة : قاؿ ابن تيمية : أما الصبلة 

 ل .اٟتالتُت ابتفاؽ العلماء كلكن تنازعوا يف األفضمث ركبتيو كصبلتو صحيحة يف 
 جاءت الشريعة ابلنهي عن التشبو بكل انقص ، اذكر مثاؿ ذلك ؟ 



 ِْٔ 

 الكفار ، كاألعاجم  ، كأىل اٞتاىلية ، كالشيطاف ، كالنساء ، كاألعراب ، كاٟتيواّنت . فمما جاءت يف النهي عن الشبو هبم :
 لشريعة اإلسالمية  إال يف مقاـ الذـ ، اذكر أدلة على ذلك ؟مل أيت تشبيو اإلنساف ابٟتيواف يف ا 

ليوا التػٍَّورىاةى مثيَّ َفٍى ٭تىًٍمليوىىا كىمىثىًل اٟتًٍمىاًر ٭تىًٍملي أىٍسفىاران  قاؿ تعاُف )  ( . مىثىلي الًَّذينى ٛتيًٌ
نىا لىرىفػىٍعنىاهي هًبىا كىلىًكنَّوي أىٍخلىدى ًإُفى اأٍلى كقاؿ تعاُف )  ثػىليوي كىمىثىًل اٍلكىٍلًب ًإٍف ٖتىًٍمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث أىٍك تػىتػٍريٍكوي يػىٍلهىٍث كىلىٍو ًشئػٍ ٍرًض كىاتػَّبىعى ىىوىاهي فىمى

 ( . ذىًلكى 
 ) العائد يف ىبتو كالكلب يقيء مث يعود يف قيئو ( متفق عليو . كقاؿ 
 يف الرجل يتكلم كا٠تطيب ٮتطب ) كاٟتمار ٭تمل أسفارا ( . كقاؿ 
 ) اعتدلوا كال يبسط أحدكم ذراعيو كانبساط الكلب ( متفق عليو . كقاؿ 
ػػرى  -ُّّ ػػا-كىعىػػٍن ًابٍػػًن عيمى هيمى ػػهًُّد كىضىػػعى يىػػدىهي اىٍلييٍسػػرىل عىلىػػى ريٍكبىتًػػًو  أىفه رىسيػػوؿى اىَّللًه  ) -رىًضػػيى اىَّللهي عىنػٍ ػػافى ًإذىا قػىعىػػدى ًللتهشى كى

ثىةن كىٜتىًٍسُتى ، كىأىشىارى إبًًٍصبىًعًو اى اىٍلييٍسرىل ، كىاٍلييٍمٌتى عىلىى اىٍليي   رىكىاهي ميٍسًلمه ( لسهبهابىًة ٍمٌتى ، كىعىقىدى ثىالى
ـى كىقػىبىضى أىصىاًبعىوي كيلههىا ، كىأىشىارى ابًى ) كىيف ًركىايىةو لىوي :  بٍػهىا  ( .لهيًت تىًلي اىإٍلً

---------- 
  الشهادة .ٝتي بذلك الشتمالو على كلميت(  ًللتهشىهُّدً ) 
ثىةن كىٜتىًٍسُتى  ) الثبلثػة ، كقػبض فػالتحليق : إشػارة إُف  صورتو أف يقبض ا٠تنصر كالبنصػر مث ٭تلػق ابإلهبػاـ مػع الوسػطى ،(  كىعىقىدى ثىالى

مسػُت يقػبض ا٠تنصر كالبنصر إشارة إُف ا٠تمسُت ، كىذه طريقة حسابية معرفة عند العرب ، فالثبلثة ٢تا حلقة بُت اإلهباـ كالوسػطى ، كا٠ت
 ٢تا ا٠تنصر كالبنصر .

 ( اإلصبع اليت تقع بُت الوسطى كاإلهباـ ، ٝتيت بذلك ألهنم كانوا يشَتكف هبا عند ا١تخاصمة كالسب . ) السبابة
 ( أم اليد اليمٌت .  كىقػىبىضى أىصىاًبعىوي كيلههىا )
  صفة كضع اليدين حاؿ التشهد ككذلك صفة األصابع ؟اذكر 

 ى فخذه اليمٌت ، كاليسرل على فخذه اليسرل .يضع اليد اليمٌت عل
 فأصابع اليد اليمٌت ٢تا صفتاف :كأما األصابع : 

 ، ك٭تلق الوسطى مع اإلهباـ ، كيشَت ابلسبابة .: أف يقبض ا٠تنصر كالبنصر  الصفة األكىل
 كىذه الصفة األكثر كركدان : 
ثىةن كىٜتىًٍسُتى ) فقد دؿ عليها حديث الباب    ( . ، كىأىشىارى إبًًٍصبىًعًو اىلسَّبَّابىةً  كىعىقىدى ثىبلى

 كحديث ابن الزبَت كفيو ) كأشار إبصبعًو السبابة ، ككضع إهبامىو على إصبعو الوسطى ، كييلًقم كفَّو اليسرل ركبتىو ( ركاه مسلم .
ة يشػَت هبػا كدليػل ىػذه الصػفة ، كيضػم إليهػا اإلهبػاـ ، كتبقػى السػبابة مرفوعػا٠تنصػر كالبنصػر كالوسػطى  : أف يقػبض الصفة الثانيػة

ـى ركاية ) بٍػهىا  . (كىقػىبىضى أىصىاًبعىوي كيلَّهىا ، كىأىشىارى ابًىلَّيًت تىًلي اىإٍلً
 اذكر صفة أصابع اليد اليسرل ؟ 
 : ك٢تا صفتافأصابع اليد اليسرل تكوف مبسوطة مضمومة غَت مفرجة ، كأطرافها إُف القبلة ،  

 لى الركبة اليسرل .أف تكوف مبسوطة ع الصفة األكىل :
 سرل على ركبتو ابًسطىهىا عليها ( ركاه مسلم .) ... كيده الي ٟتديث  ابن عمر 



 ِْٕ 

 أف يعطف أصابعها على الركبة . الصفة الثانية :
 . كيلقم كفو اليسرل على ركبتو ( ركاه مسلم .) ... كأشار إبصبعو السبابة ..ٟتديث ابن الزبَت 

 بع اليد اليسرل على ركبتو ( .) كاإللقاـ : العطف ، يعطف أصا
 ما اٟتكمة من كضع اليدين على الفاذين يف التشهد ؟ 

 اٟتكمة من كضع اليدين على الفخذين يف التشهد أف ٯتنعهما من العبث . قاؿ العلماء :

 ( ما اٟتكمة من ذلك ؟ كىأىشىارى إبًًٍصبىًعًو اىلسهبهابىًة  قولو ) 

 توحيده بُت القوؿ كالفعل كاالعتقاد .ألجل أف ٬تتمع للمصلي يف  اٟتكمة :
 لكن : ىل ٭ترؾ إصبعو أـ ال ؟ 

 كقد كرد يف ذلك حديثاف . اختلف العلماء :
 كرد ما يثبت ذلك :

 فقد ثبت التحريك يف حديث كائل بن حجر عند أَب داكد كأٛتد كالنسائي : ) ... مث رفع إصبعو فرأيتو ٭تركها يدعو هبا ( . 
 عن عاصم بن كليب عن أبيو قاؿ : ) أخ رٓف كائل ... ( . من طريق زائد بن قدامة

 فانفرد زائدة هبذه اللفظة .
 صححها بعضهم كضعفها بعضهم .

فمػن صػححها البيهقػي ، ألنػو أتك٢تػا ، ، : إف األخبػار لػيس فيهػا ٭تركهػا إال يف ىػذا ا٠تػ ر ، زائػدة ذكػره  قاؿ ابن خزٯتة ١تػا سػاقو
 كالتأكيل فرع عن التصحيح  .

 ألف زائدة ثقة ثبت .ها األلبآف كانتصر ٢تا ، كصحح
 كسبب من ضعفها أنو خالف ٚتع : ] السفياّنف ، كشعبة [ فهي شاذة .

 .ركاه أبو داكد : ) ال ٭تركها ( جاءت يف حديث ابن الزبَت : ) ... ككاف يشَت إبصبعو إذا دعا ال ٭تركها (  كأما زايدة

 .: ابن القيم كقاؿ :  يف صحتها نظر صححها ابن ا١تلقن كالنوكم ، لكن ضعفها 
 ) ال ٭تركها ( . و كليس فيو ألف اإلماـ مسلم أخرج اٟتديث يف صحيح

 كقد حكم األلبآف يف شذكذىا .رد هبا ابن جريج عن بقية الركاة ، كتف
 ك٢تذه األحاديث اختلف العلماء :

 األلبآف كابن ابز .٭تركها ، كىو قوؿ بعض الشافعية كا١تالكية كاختاره  القوؿ األكؿ :
 ال ٭تركها ، كىو قوؿ اٟتنفية كالشافعية كبعض ا١تالكية كاختاره ابن حـز . القوؿ الثاين :

 كل ذلك جائز ، كاختاره القرطِب ، كالصنعآف .  القوؿ الثالث :
لػػػك مػػػركم يف آلاثر : اختلفػػػوا يف ٖتريػػػك إصػػػبع السػػػبابة ، فمػػػنهم مػػػن رأل ٖتريكهػػػا ، كمػػػنهم مػػػن َف يػػػره ، ككػػػل ذ قػػػاؿ القػػػرطيب

 كاختاره الصنعآف .ح ، ، كٚتيعو مبا  الصحاح ا١تسندة عن النِب 
( )٭تركهػا يػدعو هبػا، ألف لفػظ اٟتػديث ند الدعاء فقػط: لكن دلت السنة على أنو يشَت هبا ع كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

فنفػػػي التحريػػػك يػػػراد بػػػو التحريػػػك الػػػدائم ، كإثبػػػات كقػػػد كرد اٟتػػػديث نفػػػي التحريػػػك كإثبػػػات التحريػػػك ، كاٞتمػػػع بينهمػػػا سػػػهل ، 
 .التحريك يراد بو التحريك عند الدعاء 

 مىت يشَت ا١تصلي ؟ 
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 : عند لفظ اٞتبللة .  قيل
 : عند قوؿ ال إلو إال هللا . كقيل
 : عند الدعاء ، كرجحو الشيخ ابن عثيمُت . كقيل
 اليمٌت ، َف يشر ٔتسبحتو اليسرل ألف سنتها البسط دائمان . : يكره اإلشارة ٔتسبحتو اليسرل ، حىت لو كاف أقطع فائدة

  ( ىذه الصفة خاصة ّتلوس التشهد األكؿ كالثاين ، فهل يفعل  ...قولو : ) إذا قعد للتشهد قبض ا٠تنصر كالبنصر
 ذلك يف اٞتلوس بُت السجدتُت ؟

 اختلف العلماء ىل يفعل ذلك بُت السجدتُت ؟ 
 : يفعل ذلك .القوؿ األكؿ 

 بن عثيمُت رٛتو هللا .كرجحو الشيخ ا، ىو ظاىر كبلـ ابن القيم ك 
كحلػق ...  سػبابتو ، ككضػع اإلهبػاـ علػى الوسػطىكائل بن حجر : ) مث جلس فافًتش رجلو اليسرل ، مث أشار ب كاستدلوا بركاية يف

 ئل بن حجر .عند عبد الرزاؽ كأٛتد ، من طريق سفياف الثورم عن عاصم بن كليب عن أبيو عن كاجد ( مث س
 : ال يفعل . القوؿ الثاين

 كىذا ما عليو األكثر .
 كىذا ىو ا١تعركؼ عند العلماء أنو إذا أطلق اٞتلوس فا١تراد بو التشهد .

 .:  إذا أطلق يف األحاديث اٞتلوس يف الصبلة من غَت تقييد فا١تراد بو جلوس التشهد  نقل ابن حجر عن ابن رشٍيد قولو
 اليت فيها اإلشارة بُت السجدتُت ابلشذكذ ، فقد تفرد هبا عبد الرزاؽ . كحكم على ىذه الركاية

فقد ركاه عن عاصم ٚتع صرحوا أبنو يف التشهد ، منهم : ابن عيينة ، كشعبة ، كأَب األحوص ، كخالد ، كزىَت بن معاكية كغَتىم 
. 

 . مث أشار بسبابتو مث سجد ( .فعبد الرزاؽ انفرد : ) ..عبد الرزاؽ يف ركايتو عن الثورم ، ىؤالء خالفوا 
كَف يذكر السجدة بعد رَيَب ) ككاف مبلزمان للثورم ( كأيضان خالف عبد الرزاؽ : عبد هللا بن الوليد عند أٛتد ، كدمحم بن يوسف الف

 اإلشارة .
نىػا رىسيػوؿي اىَّللًه  )قىػاؿى :  عيودو كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن مىسٍ  -ُّْ فػىقىػاؿى : " ًإذىا صىػلهى أىحىػديكيٍم فػىٍليػىقيػٍل : اىلتهًحيهػاتي   ًاٍلتػىفىػتى ًإلىيػٍ

ـي عىلىٍيكى أىيػُّهىا اىلنهيبُّ كىرىٍٛتىةى اىَّللًه كىبػىرىكىاتيوي ، اى  نىا كىعىلىى ًعبىاًد اىَّللًه اىلصهػاًٟتًُتى ، أىٍشػَّلًلًه ، كىالصهلىوىاتي ، كىالطهيًٌبىاتي ، اىلسهالى ـي عىلىيػٍ هىدي لسهالى
ػػٍر ًمػػٍن اىلػػدُّعىاًء أى  يػه بيػػوي ًإلىٍيػػًو ، فػىيىػػٍدعيو أىٍف الى ًإلىػػوى ًإاله اىَّللهي ، كىأىٍشػػهىدي أىفه ٤تيىمهػػدنا عىٍبػػديهي كىرىسيػػوليوي ، ُثيه لًيػىتىاى ميتػهفىػػقه عىلىٍيػػًو ، كىاللهٍفػػظي  (ٍعجى

 ًلٍلبياىاًرمًٌ . 
نىا اىلتهشىهُّدي كينها نػىقيوؿي قػىٍبًل أى ) كىًللنهسىاًئيًٌ :   ( .ٍف يػيٍفرىضى عىلىيػٍ

 ( .عىلهمىوي اىلتهشىهُّد ، كىأىمىرىهي أىٍف يػيعىلًٌمىوي اىلنهاسى  أىفه اىلنهيبه  )كىأًلىٍٛتىدى : 
 (اتي اىلصهػلىوىاتي َّلًلًه ... ًحيهػاتي اىٍلميبىارىكىػكىافى رىسيوؿي اىَّللًه يػيعىلًٌمينىػا اىلتهشىػهُّدى: " اىلته   ) قىاؿى :  اسو كىًلميٍسًلمو : عىٍن ًاٍبًن عىبه  -ُّٓ

 ًإىلى آًخرًًه . 
---------- 

 أم : قعد للتشهد كما تبينو الركاَيت األخرل .(  ًإذىا صىلهى أىحىديكيمٍ ) 
: ا١تراد  كالبغوم كقاؿ ا٠تطاِب ،: العظمة  كقيل: التحية ،  كقيل:  معناه السبلـ ،  قاؿ اٟتافظ( ٚتع ٖتية .  ) التحيات هلل
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 .ابلتحيات أنواع التعظيمات 
( كل ما طاب من قوؿ أك فعل فهو  ، كأما ابلنسبة للعباد فإنو ال يقبل إال الطيب كما يف اٟتديث : ) إف هللا  ) كالطيبات

 طيب ال يقبل إال طيبان ( .
 ىذا شامل من ٥تاكؼ الدنيا كاآلخرة .( الدعاء للنِب ابلسبلمة من كل آفة كمكركه ، ك ) السالـ عليك أيها النيب 

 ( دعاء لو ابلرٛتة ، كىو يتضمن الدعاء ْتصوؿ كل أمر مرغوب فيو . ) كرٛتة هللا
 ( ٚتع بركة ، كال ركة ا٠تَت الكثَت ا١تستمر ، كبركات هللا على نبيو تشمل حاؿ حياتو كحاؿ ٦تاتو . ) كبركاتو

 : ا١تراد ٚتيع األمة امدية كىذا أقرب . كقيل: ا١تصلوف كمعهم ا١تبلئكة ،  يلكق( أم علينا معشر ا١تصلُت ،  ) السالـ علينا
: األشهر يف تعريف الصاٌف أنو القائم ٔتا ٬تب عليو من حقوؽ هللا كحقوؽ  قاؿ ابن حجر( ىذا تعميم .  ) عباد هللا الصاٟتُت

 .عباده 
 ( أم : ليتخَت من الدعاء ما ٭تب . ) أعجبو إليو

 فوؽ قدره . على من رفع النِب  ( رد ) عبده
 ( رد على من كذب ابلرسوؿ . ) كرسولو

  ماذا يسمى ىذا التشهد الذم علمو النيب البن مسعود ؟ كأين يكوف موضعو ؟ 
يسمى التشهد األكؿ ، كموضعو يكوف بعد الركعتُت . 

 ) إذا جلس أحدكم يف الصبلة ( .  لقولو 
 ا قعدمت يف كل ركعتُت : إذدمحمان علم مفاتح ا٠تَت كخواتيمو ، فقاؿ ، كإف كل ركعتُت   نا ال ندرم ما نقوؿ يفككللنسائي )  

 ( ....فقولوا 
 ) فقولوا يف كل جلسة ( . كيف ركاية 

 كالبن خزٯتة عن عبد هللا  ) علمٍت رسوؿ هللا التشهد يف كسط الصبلة ( .
 اذكر بعض صيغ التشهد ؟ 

 للتشهد عدة صيغ :
 ) حديث ابن مسعود ( .جاء يف حديث الباب  : ما الصيغة األكىل

 كالثورم .، كأَب حنيفة ، كقد اختار ىذا التشهد أٛتد 
 .قاؿ الًتمذم :  عليو العمل عند أكثر أىل العلم كالصحابة كالتابعُت 

 .قاؿ البزار :  إنو متفق عليو 
لمنا التشهد : التحيات ، ا١تباركات الصلوات يع ) كاف رسوؿ هللا  هد ابن عباس ، كما عند مسلم قاؿ: تشالصفة الثانية 

 الطيبات  ... ( .
 : تشهد عمر ، كلفظو : ) التحيات  ... ( . الصفة الثالثة

 ما أفضل ىذه التشهدات ؟

 : تشهد ابن عباس . القوؿ األكؿ
 .كبعض أصحاب مالك ، مذىب الشافعي كىذا 

 لزَيدة لفظ ) ا١تباركات ( فيو .
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 تشهد ابن مسعود . القوؿ الثاين :
 .كٚتهور الفقهاء كأىل اٟتديث ، كأٛتد ، قاؿ أبو حنيفة بو ك 

 .:  ىو أصح حديث يف التشهد ، كقد ركم من نيف كعشرين طريقان  قاؿ البزار
 .إ٪تا أٚتع الناس على تشهد ابن مسعود   كقاؿ مسلم :

 كىو متفق عليو دكف غَته .
قلوه مرفوعان على صفة كاحدة .كأف ركاتو َف ٮتتلفوا يف حرؼ فيو ، بل ن

 . تشهد عمرالقوؿ الثالث : 
 كىو قوؿ مالك .

 .ألنو علمو الناس على ا١تن ر كَف ينازعو أحد 
 كاتفق العلماء على جوازىا كلها ، يعٍت التشهدات الثابتة من كجو صحيح  قاؿ النوكم  :. 
 ما حكم التشهد يف الصالة ؟ 

ركن ، كىذا مذىب اٟتنابلة . التشهد األكؿ كاجب ، كالتشهد الثآف

 ( . ... ًإذىا صىلَّى أىحىديكيٍم فػىٍليػىقيلٍ ) لقولو 
 ( . التشهد ... ) كنا نقوؿ قبل أف يفرض علينا كلقولو  

 علم ابن مسعود التشهد كأمره أف يعلمو الناس . كألف النِب 
 لكن استثٍت من ذلك التشهد األكؿ فليس بركن .

فلذلك كاف بو كال يكفي أف ٬ت ر بسجود سهو ،   ره بسجود السهو ، كمعلـو أف الركن ال بد أف أييت١تا تركو ج ألف النِب 
 التشهد األكؿ كاجبان .

 كقد ذىب بعض العلماء إُف أف التشهد األكؿ سنة ، كىذا مذىب مالك كالشافعي .
 تركو كَف يرجع إليو . قالوا : ألف النِب 

 صبلتو . َف يعلمو ا١تسيء يف كألف النِب 
 كالصحيح مذىب اٟتنابلة .

  ىل يصلى على النيب ؟ يف التشهد األكؿ

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة  ] كستأيت إف شاء هللا [ .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . كجوب تعظيم هللا

o  فضل أف يوصف اإلنساف ابلعبودية ، كقد كصف النِب : ابلعبودية يف أعلى ا١تواقع

 .)سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ( :  عند اإلسراء
تيٍم يف رىٍيبو ٦تَّا نػىزٍَّلنىا عىلىى عىٍبًدّنى :  كعند التحدم  ... ( .)كىًإٍف كينػٍ
ـى عىٍبدي اَّللًَّ يىٍدعيوهي (  : كعند الدعوة  .)كىأىنَّوي لىمَّا قىا

o  الرد على من كذب رسالة النِب .

o  من رفع النِب الرد على . فوؽ قدره 
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o  حسن تعلم النِب .

o . كجوب تعلم العلم كنشره

o . أف هللا ال يقبل من األعماؿ إال أطيبها

 : ) إذا تصدؽ أحدكم بعدؿ ٘ترة من كسب طيب ، فإف هللا يربيها لو كما يرَب أحدكم فلوه ... ( . كما قاؿ 
o .  ٬تب إخبلص العبادة 

عى رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى :  ٍيدو ًن عيبػى كىعىٍن فىضىالىةى بٍ  -ُّٔ تًًو ، ملٍى ٭تىٍمىًد  اىَّللهى ، كىملٍى ييصىلًٌ عىلىى اىلنهيبًٌ  ٝتًى رٍجالن يىٍدعيو يف صىالى
  : ٍأ بًتىٍحًميًد . رىبًًٌو كىال ا " ُثيه دىعىاهي ، فػىقىاؿى :عىًجلى ىىذى فػىقىاؿى ُثيه   لنهيبًٌ ثػهنىاًء عىلىٍيًو ، ُثيه ييصىلًٌي عىلىى اى ًإذىا صىلهى أىحىديكيٍم فػىٍليػىٍبدى

ًٍمًذمُّ ، كىاٍبني ًحبهافى ، كىاٟتٍىاًكمي .( شىاءى يىٍدعيو ٔتىا  ثىةي ، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ  رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىالثهالى
---------- 

( يعٍت يف الدعاء ، ألنو َف يبدأ بتحميد هللا . عىًجلى ىىذىا )

 ( ٖتميد هللا ا١تراد اللفظ ، كتفسر الثناء ٔتا ىو أعم ] من ابب عطف العاـ على ا٠تاص [ . بًتىٍحًميًد . رىبًًٌو كىالثػهنىاًء عىلىٍيوً  )
 مىت كاف دعاء ىذا الرجل ؟ 

الرجل  من ىذا  ظاىر صنيع اٟتافظ ابن حجر يف كضعو ىذا اٟتديث يف ىذا ا١توضع ، أف ىذا الدعاء الذم ٝتعو الرسوؿ 
 كاف يف جلوسو التشهد .

الدعاء إال يف التشهد آخر ، مث اء على هللا مث الصبلة على رسولو: ألنو ليس يف الصبلة موضع يشرع فيو الثنقاؿ ابن القيم
 .التشهدآخر الصبلة حاؿ اٞتلوس يف ، فعلم أنو إ٪تا أراد بو ال يف الركوع كال السجود اتفاقان ، فإف ذلك ال يشرع يف القياـ ك الصبلة

 اذكر بعض آداب الدعاء ا١تذكورة يف اٟتديث ؟ 
 . تقدٔف اٟتمد كالثناء على هللا تعاُف ، كالصبلة على النِب 

  ما معٌت قولو عىًجل ىذا ( ؟ ( 
هنا تسمى عجلة. ، كإف كانت غَت ٤تمودة فإعة إف كانت ٤تمودة فهي مأمور هبا، ألف السر عجلة معناىا السرعة اليت ال ٖتمدال
 ن عثيمُت()اب

 قاؿ بعض العلماء : العجلة : ا١تبادرة إُف الشيء قبل أكانو ، كا١تسارعة : ا١تبادرة إُف الشيء يف أكانو .
  ما معٌت قولو  ( ًٍأ بًتىٍحًميد  ( ؟ هللا  ًإذىا صىلهى أىحىديكيٍم فػىٍليػىٍبدى

 ألمرين :أم : إذا دعا . ( .ا١تراد بقولو ) إذا صلى .
 ) فليبدأ بتحميد هللا ( .قرينة قولو  األكؿ :
 . أف الصبلة الشرعية ال تبدأ ابٟتمد كالصبلة على الرسوؿ  كالثاين :

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . مشركعية تعليم اٞتاىل 
o . الفرؽ بُت اٟتمد كالثناء 
o  أ٫تية الصبلة على النِب . 
o  حسن خلق النِب . َف يعنف ىذا الرجل 
o  حرص النِب لتعليم كنشر السنة .على ا 
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قىاؿى بىًشَتي ٍبني سىٍعدو: ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! أىمىرىانى اىَّللهي أىٍف نيصىلًٌيى عىلىٍيكى ، فىكىٍيفى  )قىاؿى :  كىعىٍن أىِب مىٍسعيودو اىأٍلىٍنصىاًرمًٌ  -ُّٕ
عىلىى ٤تيىمهدو ، كىعىلىى آًؿ ٤تيىمهدو ، كىمىا صىلهٍيتى عىلىى آًؿ ًإبٍػرىاًىيمى ، نيصىلًٌي عىلىٍيكى ؟ فىسىكىتى ، ُثيه قىاؿى : " قيوليوا : اىللههيمه صىلًٌ 

يده  رىٍكتى عىلىى آًؿ ًإبٍػرىاًىيمى يف اىٍلعىالىًمُتى ًإنهكى ٛتًى ًرٍؾ عىلىى ٤تيىمهدو ، كىعىلىى آًؿ ٤تيىمهدو ، كىمىا ابى يده . كى  كىابى ـي كىمىا عىلهٍمتيكيٍم ٣تًى  (السهالى
 كىاهي ميٍسًلمه . رى 

تًنىا فىكىٍيفى نيصىلًٌي عىلىٍيكى ، ًإذىا ٨تىٍني صىله ) ادى ًاٍبني خيزىٯٍتىةى ًفيًو : كىزى  نىا عىلىٍيكى يف صىالى  .  (يػٍ
----------- 

 ( . صىلُّوا عىلىٍيًو كىسىلًٌميوا تىٍسًليمان  ( يعٍت يف قولو تعاُف )أىمىرىانى اىَّللهي أىٍف نيصىلًٌيى عىلىٍيكى ) 
  (.فسكت حىت جاء الوحيَف يسألو ( كيف ركاية الط رآف )حىت ٘تنينا أنو  ( كيف لفظ مسلم ) فسكت رسوؿ هللا  فىسىكىتى ) 
 . أم : أثن عليو ابلذكر اٞتميل يف ا١تؤل األعلى( اىللههيمه صىلًٌ عىلىى ٤تيىمهدو ) 

كركاه البيهقي عن جابر بن عبد هللا الصحاَب . قاؿ النوكم يف شرح  ( ىم أتباعو الذين على دينو ، كىذا قوؿ الثورم ، )آؿ دمحم
 : أزكاجو كعشَتتو ٦تن آمن . كقيل: أىل بيتو ،  كقيل، : كىو أظهرىا  مسلم

 ( دعاء مد إبنزاؿ ال ركة على الرسوؿ كعلى آلو . ) كابرؾ على دمحم
 هنم علم على خالقهم .( ٚتع عاَف ، كىو كل من سول هللا ، ٝتوا بذلك أل ) العا١تُت

 اٟتميد ىو امود الذم استحق اٟتمد بفعالو . ”:  ) ٛتيد ( قاؿ ا٠تطاِب
 ( اجملد كماؿ العظمة كالسلطاف . ) ٣تيد

  ما حكم الصالة على النيب يف التشهد األخَت ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :  

 : أهنا كاجبة . القوؿ األكؿ
 ىب الشافعي كإسحاؽ .كىذا مذ

 .: إُف ذلك ذىب عمر كابنو كابن مسعود كجابر بن زيد كالشعِب  قاؿ الشوكاين
 كاختاره ابن العرَب كاأللبآف كالصنعآف .

 أدلتهم :
 .ٍيًو كىسىلًٌميوا تىٍسًليمان( )ًإفَّ اَّللَّى كىمىبلًئكىتىوي ييصىلُّوفى عىلىى النَِّبًٌ َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا صىلُّوا عىلى  قولو تعاُف -أ

 ، كأمره ا١تطلق يقيد الوجوب . : أف هللا سبحانو أمر ا١تؤمنُت ابلصبلة كالتسليم على رسولو  كجو الداللة
لوا : اللهم صٌل على دمحم ... ( كىذا أمر ، كاألمر للوجوب .حديث الباب : ) قو -ب

صٌل على دمحم ... ( . ) إذا أنتم صليتم علٌي فقولوا : اللهم  كلقولو -ج

كٟتديث فضالة بن عبيد ) حديث الباب ( .-د

:  إف يف حديث فضالة حجة ١تن ال يرل الصبلة عليو فرضان حيث َف أيمر ًتركها ابإلعادة  كقاؿ الشوكاين

د التشهد ٢تذه : ال يتم االستدالؿ على كجوب الصبلة بع فقاؿ رٛتو هللاكقد رد الشوكآف على كل أدلة من يقوؿ ابلوجوب ، 
 ، كىو يقتضي الوجوب يف اٞتملة إبيقاع فركضها خارج الصبلة .النصوص ، ألف غايتها األمر ٔتطلق الصبلة عليو 

 : أهنا سنة كليست بواجبة . القوؿ الثاين
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 .: كذىب اٞتمهور إُف عدـ الوجوب  قاؿ الشوكآف
 كرجحو الشوكآف كابن ا١تنذر .
 وجوب .لعدـ الدليل الذم يدؿ على ال

 إبعادة الصبلة . كَف أيمره النِب  كٟتديث فضالة بن عبيد السابق ، حيث َف يصل على النِب 
التشهد مث قاؿ : مث ليتخَت من الدعاء أعجبو ، كلو كانت الصبلة  كٟتديث ابن ا١تتقدـ يف بياف التشهد ، حيث علمهم النِب 

 م حىت يسألوا عنها .بعد التشهد كاجبة لعلمهم إَيىا ، كَف يًتكه عليو 
 هبا . كٟتديث ا١تسيء يف صبلتو حيث َف أيمره النِب 

 : أهنا ركن . القوؿ الثالث
 كىذا مذىب اٟتنابلة 

 األكؿ كهللا أعلم .كالراجح 
  فإف قاؿ قائل : ليس يف حديث الباب ) قولوا : اللهم صل على دمحم ... ( دليل على الوجوب ، ألف ىذا أمر ٔتطلق

 ل االمتثاؿ كلو خارج الصالة ؟ػو ، كىو يقتضي الوجوب يف اٞتملة ، فيحصالصالة علي
 . اٞتواب : أبف ركاية ابن خزٯتة ا١تذكورة تعٌُت فيها ٤تل الصبلة عليو 

 فإف قاؿ قائل : إف ركاية ابن خزٯتة ليس فيها ما يفيد إيقاعها بعد التشهد ؟ 
يف التشهد ،  لمنا كيف نسلم عليك ، إشارة إُف السبلـ على النِب أجاب عن ذلك البيهقي فقاؿ : قولو يف اٟتديث : قد ع

 فقولو ) كيف نصلي عليك ، أيضان يكوف ا١تراد بو يف القعود للتشهد .
 ككذا قاؿ ابن القيم .

  ما حكم الصالة على النيب يف التشهد األكؿ ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 يف التشهد األكؿ . لى النِب : أنو يصلى عالقوؿ األكؿ 
 كىذا مذىب الشافعي ، كاختاره الشيخ ابن ابز رٛتو هللا .

 . لعمـو أحاديث األمر ابلصبلة على النِب -أ
 . كألنو قعود شرع بو التشهد تشرع بو الصبلة على النِب -ب

 : ال تشرع . القوؿ الثاين
 ي كالثورم كرجحو الشيخ ابن عثيمُت .كىذا مذىب أَب حنيفة ، كحكي عن عطاء كالشعِب كالنخع

 . ٟتديث ابن مسعود ا١تتقدـ يف التشهد األكؿ ، كليس فيو ذكر الصبلة على النِب 
 كأيدكا ىذا ِبمرين :

: ركاية جاءت يف ا١تسند : ) ... مث إف كاف يف كسط الصبلة هنض حُت يفرغ من تشهده ، كإف كاف يف آخرىا دعا بعد  األكؿ
  أف يدعو مث يسلم ( . ركاه أٛتد كسنده صحيح تشهده ٔتا شاء هللا

 : أف التشهد األكؿ مبٍت على التخفيف ، كالثآف مبٍت على التطويل . الثاين
 :كيؤيد ىذابدليل أنو كاف ال يدعو .  إذا فرغ من التشهد يقـو دليل على أنو ال يصلي على النِب  فإذا كاف الرسوؿ 

 كؿ حىت كأنو على الرضف ، كىي اٟتجارة اماة .كاف ٮتفف التشهد األ  أف النِب 
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 كىذا اٟتديث كإف كاف فيو من ضعف ، لكن جاء عن أَب بكر أنو كاف ٬تلس كأنو على الرضف . ركاه أٛتد 
 أهنا مشركعة يف التشهد األكؿ ، لكن آكديتها يف الثآف أكثر . كالظاىر

كال يسكت كما يفعل  امو ، فإنو ينبري لو أف أييت ابلصبلة على النِب : ا١تأمـو إذا فرغ من التشهد األكؿ كَف يقم إم فائدة
 بعض العامة ، ألف الصبلة ال سكوت فيها .

  ما حكم الصالة على النيب  ؟ مطلقان

 : ٬تب عند ذكره . قيل
 كاختاره الطحاكم . 

 البخيل من ذكرت عنده فلم يصٌل علي ( .) لقولو 
 فلم يصل علي ( .) رغم أنف ذكرتي عنده  كلقولو 
 : ٬تب يف العمر مرة . كقيل

 كىذا مذىب اٞتمهور . 
 ) البخيل من ذكرت عنده فلم يصٌل علي ( .  لقولو 

 كألف االمتثاؿ ٭تصل بذلك .
 كقيل : سنة .

 ىل تشرع التسمية يف بداية التشهد ؟ 
 . تشرع ، ألهنا َف تثبتال 
 ىل يشرع زايدة سيدان يف التشهد ؟ 

َف يرد . ال يشرع ، ألنو

 ىل يشرع الدعاء بعد التشهد ؟ 
 نعم ، لقولو ) كيدع ٔتا أحب ( .

 ىل ٬توز الدعاء بغَت ما كرد من أمور الدنيا ، مثل : ) اللهم ارزقنا بيتان كاسعان ( ؟ 
 : ال ٬توز . قيل

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 ألنو كبلـ آدميُت .

 : ٬توز الدعاء ْتوائج الدنيا . كقيل
 لدعاء ْتوائج الدنيا كمبلذىا . : ٬توز ا كقيل

 كاختاره الشيخ السعدم ، كبو قاؿ مالك كالثورم كإسحاؽ .
 لقولو ) مث ليتخَت من الدعاء أعجبو إليو ( .

 ك١تسلم ) مث ليتخَت بعدي من ا١تسألة ما شاء أك ما أحب ( .
 الصالة على النيب  ما معٌت ؟

 يو يف ا١تؤل األعلى .صبلة هللا على نبيو ىي ثناؤه عل القوؿ األكؿ :
 كما قاؿ أبو العالية كنصره ابن القيم كاختاره اٟتافظ ابن حجر .
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 و .: أكُف األقواؿ ما يقدـ عن أَب العالية ، أف معٌت صبلة هللا على نبيو : ثناؤه عليو كتعظيم قاؿ اٟتافظ
 : صبلة هللا رٛتتو . القوؿ الثاين

 كىو قوؿ الضحاؾ .
 .(وىاته ًمٍن رىهبًًٌٍم كىرىٍٛتىةه )أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلى : غاير بُت الصبلة كالرٛتة يف قولوكتعقب أبف هللا  :وؿ الضحاؾاؿ اٟتافظ بعد أف نقل قق

 : أف صبلة هللا مرفرتو . القوؿ الثالث
  اذكر بعض ا١تواطن اليت يصلى هبا على النيب ؟

يف كل –لتكبَتة الثانية من صبلة اٞتنازةبعد ا-عند ذكره  –ءعند الدعا–يف التشهد اآلخر  –عند دخوؿ ا١تسجد–بعد األذاف 
 يـو اٞتمعة .–٣تلس
ًإذىا تىشىههدى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍستىًعٍذ ابًىَّللًه ًمٍن أىٍربىعو ، يػىقيوؿي : اىللههيمه ًإيٌنً أىعيوذي )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُّٖ

نىًة اىٍلمىًسيًح  ًبكى ًمنٍ  نىًة اىٍلمىٍحيىا كىاٍلمىمىاًت ، كىًمٍن شىرًٌ ًفتػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (اىلدهجهاًؿ عىذىاًب جىهىنهمى ، كىًمٍن عىذىاًب اىٍلقىرٍبً ، كىًمٍن ًفتػٍ
 ( .ًإذىا فػىرىغى أىحىديكيٍم ًمٍن اىلتهشىهًُّد اىأٍلىًخًَت  )كىيف ًركىايىةو ًلميٍسًلمو : 

---------- 
( أم قرأ التشهد . ) إذا تشهد

 ( يطلب العوذ من أربع ، كأصل العوذ التحصن كااللتجاء . ) أعوذ
 ( اسم من أٝتاء النار ، كٝتيت بذلك لبعد قعرىا ، كقيل : لرلظ أمرىا . ) جهنم

 ما بُت ا١توت كقياـ الساعة . ( مدفن ا١تيت ، كمراد النِب  ) كالقرب 
:  كقيل، ألنو إذا خرج فإنو كالسحاب إذا استدبرتو الريح . : ألنو ٯتسح األرض بسرعةقيل: ٝتي ا١تسيح  ( ) ا١تسيح الدجاؿ 

 ألنو ٦تسوح العُت اليمٌت ، كما ثبت يف الصحيحُت .
 : الكذاب . الدجاؿ

  كقبل السالـ ؟األخَت ما حكم قوؿ ىذا الدعاء بعد التشهد 
 اختلف العلماء يف حكمو على قولُت : 

 : أنو كاجب . األكؿ القوؿ
 كىذا مذىب الظاىرية . 

 ) فليستعذ ... ( كىذا أمر ، كاألمر يقتضي الوجوب .  لقولو 
 : سنة غَت كاجب . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اٞتماىَت .
ر ، أما إٓف قاؿ لرجل : ) ما تقوؿ يف صبلتك ؟ قاؿ : أسأؿ هللا اٞتنة ، كأعوذ بو من النا أف رسوؿ هللا  ٟتديث أَب ىريرة .

 .ركاه أبو داكد  : حو٢تا ندندف ( ال أحسن دندنتك كال دندنة معاذ ، فقاؿ رسوؿ هللا 
 : صوت ال يفهم معناه ( . الدندنة)    

رٛتو هللا تعاُف أمر ابنو حُت َف يدع هبذا الدعاء فيها إبعادة الصبلة ، ىذا كلو يدؿ على  كإف طاكسان :  -رٛتو هللا  – قاؿ النوكم
يد ىذا الدعاء ، كالتعوذ ، كاٟتث الشديد عليو ، كظاىر كبلـ طاكس رٛتو هللا تعاُف أنو ٛتل األمر بو على الوجوب ، أتك

 ( مشرح النوك ).     واتو ، كٚتهور العلماء على أنو مستحب ، ليس بواجب ػػػػػػفأكجب إعادة الصبلة لف
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، كا٠تلف ، إُف أف الدعاء يف آخرىا كاجب ، كأكجبوا الدعاء  بل قد ذىب طائفة من السلف: كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
آخر الصبلة بقولو : ) إذا تشهد أحدكم فليستعذ اب من أربع : من عذاب جهنم كمن عذاب الق ر كمن  الذم أمر بو النِب 

يدع بو أف يعيد الصبلة ، كىو قوؿ فتنة ايا كا١تمات كمن فتنة ا١تسيح الدجاؿ ( ركاه مسلم ، كغَته ، ككاف طاككس أيمر من َف 
 اكل ( ٣تموع الفت د . )بعض أصحاب أٛت

مل فعل طاكس رٛتو هللا  على توكيد ىذا االستحباب ؛ حيث إف أمره ابإلعادة   –إف صح عنو  –كاألرجح ىو قوؿ اٞتمهور ، ك٭تي
 رطِب ، كارتضاه ٚتع من األئمة ، حيث قاؿ :كاف البنو يف سياؽ تعليمو ، ال لعامة ا١تصلُت ، كىو احتماؿ ذكره أبو العباس الق

.    ) ك٭تتمل : أف يكوف ذلك إ٪تا أمره ابإلعادة ترليظنا عليو ؛ لئبل يتهاكف بتلك الدعوات ، فيًتكها ، فييٍحرـى فائدهتا ، كثواهبا 
 ا١تفهم ( .

 مىت يقاؿ ىذا الدعاء ، ىل يف التشهد األكؿ أـ األخَت ؟ 
 ( . ...ًإذىا فػىرىغى أىحىديكيٍم ًمٍن اىلتَّشىهًُّد اىأٍلىًخًَت ... )اية مسلم يقاؿ يف التشهد األخَت لرك 

 ىل تشرع االستعاذة من جهنم ؟ 
 من صفات عباد الرٛتن .نعم ، كىي 
ابػىهىا كىافى غىرىامان ( .  ) قاؿ تعاُف   كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍصًرٍؼ عىنَّا عىذىابى جىهىنَّمى ًإفَّ عىذى

 لهم إّن نعوذ بك من عذاب جهنم ( ركاه مسلم .) ال  كقاؿ
 النار : اللهم أعذه من النار ( ركاه الًتمذم . ) من استعاذ اب من النار ثبلاثن ، قالت  كقاؿ 

 ماذا تشمل االستعاذة من جهنم ؟

 كاألسباب ا١توصلة إليها . ،االستعاذة من جهنم تشمل أمرين  : العذاب نفسو 
 بوت عذاب القرب ؟اذكر أدلة ث 

 ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع . عذاب الق ر اثبت
 ) النَّاري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديٌكان كىعىًشٌيان ( .  قاؿ تعاُف 

 ) استعيذكا اب من عذاب الق ر ( .   كقاؿ 
لكاف فيقعدانو فيقوالف لو : ما كنت ) إف العبد إذا كضع يف ق ره كتوُف عنو أصحابو حىت إنو ليسمع قرع نعا٢تم ، أًته م كقاؿ 

؟ فيقوؿ : أشهد أنو عبد هللا كرسولو ، فيقاؿ : انظر إُف مقعدؾ من النار ، أبدلو هللا بو مقعدان من  تقوؿ يف ىذا الرجل دمحم 
ة بُت أذنيو ، اٞتنة ، كأما الكافر أك ا١تنافق فيقوؿ : ال أدرم ، فيقاؿ : ال دريت كال تليت ، مث يضرب ٔتطرقة من حديد ضرب

 متفق عليوفيصيح صيحة يسمعها من يليو من الثقلُت ( . 
 متفق عليوعن الق ر ؟ قاؿ : ) نعم ، عذاب الق ر حق ( .  كعن عائشة أهنا سألت رسوؿ 

ا على ق رين فقاؿ : إهنما ليعذابف كما يعذابف يف كبَت ، أما أحد٫ت قاؿ : مٌر النِب  –رضي هللا عنهما  –كعن ابن عباس 
 متفق عليوفكاف ٯتشي ابلنميمة ، كأما اآلخر فكاف ال يستنزه من البوؿ ( . 

كاف يعلمهم ىذا الدعػاء كما يعلمهم السورة من القرآف يقوؿ : ) اللهم   أف رسوؿ هللا  –رضي هللا عنهما  –كعن ابن عباس  
١تسيح الدجاؿ ، كنعوذ بك من فتنة ايا إّن نعوذ بك من عذاب جهنم ، كنعوذ بك من عذاب الق ر ، كنعوذ بك من فتنة ا

 متفق عليوكا١تمات ( . 



 ّْٕ 

 ركاه مسلم .: ) لوال أف تدافنوا لدعوت هللا أف يسمعكم من عذاب الق ر .. (  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ك_ كعن أَب أيوب 
 كأٚتع ا١تسلموف على ثبوتو .

 ىل تشرع التعوذ من الفنت ؟ 
نعم .

  من الفنت ما ظهر منها كما بطن ( .: ) تعوذكا اب كقد قاؿ 
 ما ا١تراد بقتنة احمليا كا١تمات ؟ 

 ) ايا كا١تمات ( ايا ما ٭تصل يف حياة اإلنساف من شهوات كشبهات . 
 ) ا١تمات ( قيل : ما يكوف عند االحتضار . كقيل : ما ٭تصل بعد ا١توت من سؤاؿ العبد يف ق ره .

 سيح الدجاؿ ؟اذكر أسباب النجاة من فتنة ا١ت 
 االستعاذة .أكالن : 

كما يف حديث الباب .

قراءة فواتح سورة الكهف . اثنيان :

 ) من حفظ عشر آَيت من أكؿ سورة الكهف عصم الدجاؿ ( . لقولو 
 ) .. فواتح سورة الكهف ( ركاه مسلم . كقاؿ 

ا٢تركب منو .اثلثان : 

 ) من ٝتع ابلدجاؿ فلينأ عنو ( . قاؿ 
سكٌت مكة كا١تدينة . رابعان :

 : ) إف الدجاؿ ال يدخل مكة كا١تدينة ( . قاؿ 
 اذكر ما يدؿ على شدة فتنة ا١تسيح الدجاؿ ؟ 

 ) ما بعث هللا نبيان إال كأنذر أمتو األعور الكذاب ، أال إنو أعور كإف ربكم ليس أبعور ( . متفق عليو  قاؿ 
 كجو األرض منذ ذرأ هللا ذرية آدـ أعظم من فتنة الدجاؿ ( . ركاه ابن ماجو ) َي أيها الناس ، إهنا َف تكن فتنة على كقاؿ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . التحذير من فنت الشهوات كالشبهات

o . كجوب االلتجاء إُف هللا يف النجاة من الفنت

o . خطورة فتنة ا١تسيح الدجاؿ

o . مشركعية االستعاذة من ىذه الفتنة

o كتنوعها . قدـك الفنت

 
 
 
 
 



 ّْٖ 

دًٌيًق  -ُّٗ يت . قىاؿى قيٍل :  عىلًٌٍمًٍت ديعىاءن أىٍدعيو بًوً  أىنهوي قىاؿى ًلرىسيوًؿ اىَّللًه  كىعىٍن أىِب بىٍكرو اىلصًٌ اىللههيمه ًإيٌنً ظىلىٍمتي  )يف صىالى
ميتػهفىقه  (أىٍنتى اىٍلغىفيوري اىلرهًحيمي ًفٍر ًل مىٍغًفرىةن ًمٍن ًعٍنًدؾى ، كىاٍرٛتىًٍٍت ، ًإنهكى نػىٍفًسي ظيٍلمنا كىًثَتنا ، كىالى يػىٍغًفري اىلذُّنيوبى ًإاله أىٍنتى ، فىاغٍ 

 عىلىٍيًو . 
---------- 

( أم أرشدٓف . عىلًٌٍمًٍت  )

 : أم ٔتبلبسة ما يستوجب العقوبة أك ينقص اٟتظ . ( قاؿ ابن حجر ظىلىٍمتي نػىٍفًسي ) 
 كبَتان . ركاية كثَتان ، يعٍت ابلعدد ، كركاية كبَتان ، أم ابلرلظة .  كيف ركاية :(  كىًثَتنا) 
: اإلشارة إُف التوحيد ا١تذكور ، كأنو قاؿ ال يفعل ىذا إال أنت ،  أحد٫تا( قاؿ ابن دقيق العيد : ٭تتمل كجهُت :  ًمٍن ًعٍنًدؾى  )

متفضل هبا ال يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن أنو إشارة إُف طلب ا١ترفرة  –كىو أحسن  -:  كالثاينفافعلو ِف أنت . 
 ا١تعٌت ىب ِف ا١ترفرة تفضبلن ، كإف َف أكن أىبلن بعملي  . : فقاؿكال غَته ، كهبذا الثآف جـز ابن اٞتوزم ، 

 على ماذا يدؿ ىذا اٟتديث ؟ 
 اٟتديث يدؿ على أنو يستحب قوؿ الدعاء يف الصبلة .

 أين موضع ىذا الدعاء يف الصالة ؟ 
بكر قاؿ ) علمٍت دعاء أدعو بو يف صبليت ( َف ٭تدد  ختلف العلماء يف موضع ىذا الدعاء ، مىت يقاؿ يف الصبلة ، ألف أابا

 ا١تكاف .
 عقب التشهد كقبل السبلـ . فقيل : 
 ىذا ظاىر صنيع اٟتافظ ابن حجر ىنا ، حيث جعلو يف ىذا ا١تكاف .ك  

 الدعاء قبل السبلـ  ، مث ذكر حديث أَب بكر ىذا . ابب كإُف ذلك جنح البخارم يف صحيحو فقاؿ : 
 ) أقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد ( . : يقاؿ يف السجود ، لقولو  كقيل

 أنو يقاؿ إما يف السجود أك بعد التشهد . كالصحيح
 يستحب قوؿ ىذا الدعاء فيو ؟ ناؾ موضع آخرىل ى 

  صبليت كبييت ( .) يف البيت ، فقد جاء يف ركاية ١تسلم نعم ، يف 
 ١تاذا ىذا الدعاء شأنو عظيم ؟ 

 ألنو حيث ٚتع أنواعان من التضرع :

 : االعًتاؼ ابلذنب العظيم . أكالن 
 : معرفة أنو ال يرفر الذنوب إال هللا . اثنيان 
 : توسل إُف هللا أبٝتائو اٟتسٌت . اثلثان 
 اذكر بعض األدعية األخرل اليت تقاؿ قبل السالـ ؟ 

مىا قىدهٍمتي كىمىا أىخهٍرتي كىمىا أىٍسرىٍرتي كىمىا أىٍعلىٍنتي  اللههيمه اٍغًفٍر ًل ؿ ) ... ككاف آخر ما يقوؿ بُت التشهد كالتسليم : عن علي . قا
ري الى ًإلىوى ًإاله أىنٍ  ـي كىأىٍنتى اٍلميؤىخًٌ  ه مسلم .( ركا تكىمىا أىٍسرىٍفتي كىمىا أىٍنتى أىٍعلىمي ًبًو ًمٌتًٌ أىٍنتى اٍلميقىدًٌ

نىًة اٍلمىًسيًح الدهجهاًؿ  اللههيمه ًإيٌنً  )الصَّبلىًة  كىافى يىٍدعيو يف    أىفَّ النَِّبَّ  كعن عائشة  أىعيوذي ًبكى ًمٍن عىذىاًب اٍلقىرٍبً كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن ًفتػٍ



 ّْٗ 

نىًة اٍلمىٍحيىا كىاٍلمىمىاًت اللههيمه ًإيٌنً  ـً أىعيوذي بً  كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن ًفتػٍ ٍغرى قىالىٍت فػىقىاؿى لىوي قىاًئله مىا أىٍكثػىرى مىا تىٍستىًعيذي ًمنى « .  كى ًمنى اٍلمىٍأُثًى كىاٍلمى
 ف ( متفق عليو .ًإفَّ الرَّجيلى ًإذىا غىًرـى حىدَّثى فىكىذىبى كىكىعىدى فىأىٍخلى » اٍلمىٍررىـً َيى رىسيوؿى اَّللًَّ . فػىقىاؿى 

اللهم إين أسألك اٞتنة ، قاؿ لرجل : كيف تقوؿ يف صبلتك ؟ قاؿ : أتشهد كأقوؿ :  كعن أَب ىريرة . ) أف رسوؿ هللا 
ا ندندف ( ركاه أبو داكد . ، أما إٓف ال أحسن دندنػىتىك كال دندنةى معاذ ، فقاؿ النِب  كأعوذ بك من النار  : حو٢تى

 ( . ركاه أٛتد اللهم حاسبٍت حساابن يسَتان )   كقاؿ 

: اللهم أعٍت على دعن دبر كل صػبلة مكتوبة أف تقوؿ ) َي معاذ ، إٓف أحبك يف هللا ، فبل ت قاؿ لو   عن معاذ أف رسوؿ هللا
 ( . ركاه أبو داكد ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . قولو : ) كال يرفر الذنوب إال أنت ( فيو إقرار ابلوحدانية ، كاستجبلب للمرفرة 

o اب طلب التعليم من العاَف .استحب 

o  حرص الصديق . 
o . ىذا الدعاء من أٚتع األدعية ، ألنو من االعًتاؼ ابلذنب ، كإظهار االفتقار إُف هللا ، كالثناء على هللا 
o . إثبات اٝتُت من أٝتاء هللا : الرفور ، كالرحيم 

ًيًنًو : ػػفى ييسى فىكىا   صىلهٍيتي مىعى اىلنهيبًٌ  )قىاؿى  ٍجرو كىعىٍن كىاًئًل ٍبًن حي  -َِّ ـ عىلىٍيكيٍم كىرىٍٛتىةي اىَّللًه لًٌمي عىٍن ٯتى اىلسهالى
اتيوي كىبػى  ـي عىلىٍيكيٍم كى  كىعىٍن ًِشىاًلًو : ، رىكى  .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ًبسىنىدو صىًحيحو  (رىٍٛتىةي اىَّللًه  اىلسهالى

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 و أبو داكد عن بقية أصحاب الكتب الستة ، كىو حديث صحيح صححو النوكم كابن عبد ا٢تادم .اٟتديث تفرد إبخراج

 علماء .كقد اختلف فيها ال) كبركاتو ( يف التسليمة األكُف .  كىذا اٟتديث فيو زَيدة 
 من العلماء من أثبتها ، كمن العلماء من َف يثبتها .

 ] األحكاـ الوسطى [ كابن عبد ال ر يف ] جامع األصوؿ [ . : عبد اٟتق اإلشبيلي يف كتابو ٦تن مل يثبتها
 كالزيلعي ساؽ اٟتديث كليس فيو ىذه اللفظة .

 كأثبتها اٟتافظ كما ىنا يف البلوغ ، كيف نسخة دمحم حامد القفي ، كابن عبد ا٢تادم يف ارر .
 كهللا أعلم .

  اذكر صيغ التسليم الواردة ؟ 

 كرٛتة هللا ، السبلـ عليكم كرٛتة هللا . : السبلـ عليكم الصيغة األكىل
ٛتة هللا ، حىت كاف يسلم عن ٯتينو كعن يساره : السبلـ عليكم كرٛتة هللا ، السبلـ عليكم كر   عن ابن مسعود : ) أف النِب 

 ركاه أٛتد كالًتمذم .  يرل بياض خده (
 كىذا أكثر ما نقل .

 .ة عشر صحابيان كقاؿ ابن القيم : ىذا كاف فعلو كقد ركاه عنو ٜتس
 ) كبركاتو ( يف األكُف .  زايدة : السبلـ عليكم كرٛتة هللا كبركاتو ، السبلـ عليكم كرٛتة هللا . الصيغة الثانية



 َْْ 

 كقد اختلف العلماء فيها : 
 : األفضل عدـ زَيدهتا . فقيل

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ألف أكثر الركاة َف يذكركىا .

  .: ال أبس بزَيدهتا أحياّنن  كقيل
 ٟتديث الباب .
 كهللا أعلم ;;;
 : السبلـ عليكم ، كالسبلـ عليكم . الصيغة الثالثة

فكنا إذا سلمنا قلنا أبيدينا : السبلـ عليكم ، السبلـ  كقد جاء يف مسلم عن جابر بن ٝترة قاؿ : ) صليت مع رسوؿ هللا 
 عليكم ... ( .
 : االقتصار على تسليمة كاحدة .الصيغة الثالثة 

 : ابن القيم ، كابن عبد ال ر ، كغَتىم . لكن ضعفها ٚتع من اققُتكسهل بن سعد ، ، جاء يف أحاديث عن عائشة  ىذا
 لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة .

 كاألحوط أال يفعل ذلك .
  ما حكم التسليم يف الصالة ؟ 

 : أف التسليم غَت كاجب . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 . يف صبلتو ، حيث َف يذكره النِب  ٟتديث ا١تسيء
أخذ بيده فعلمو التشهد يف الصبلة ، مث قاؿ : إذا قلت ىذا ، كفعلت ىذا ، فقد  كٟتديث ابن مسعود : ) أف رسوؿ هللا 

 قضيت صبلتك إف شئت أف تقـو فقم ، كإف شئت أف تقعد فقعد ( . ركاه أبو أٛتد كداكد 
 .. ( الصواب أنو موقوؼ على ابن مسعود .لكن قولو ) إذا فعلت ىذا فقد قضيت .

 حديث : ) ... من أحدث قبل أف يسلم فقد ٘تت صبلتو ( حديث ابطل كما قاؿ ابن القيم يف زاد ا١تعاد .
 : األكُف كاجبة دكف الثانية . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب األكثر .
 على تسليمة كاحدة صحيحة  .:  أٚتع كل من ٨تفظ من أىل العلم أف صبلة من اقتصر  قاؿ ابن ا١تنذر

 .كاف يسلم تسليمة كاحدة ( ركاه أبو داكد   ) أف النِب  ٟتديث عائشة -أ
 كذلك حديث أنس يف االقتصار على تسليمة كاحدة ، كغَت٫تا .ك -ب
 ) ٖتليلها التسليم ( .  كلقولو -ج
 يمة األكُف .: ىذا مطلق ، ك٭تصل ابلتسل فقالواٮتتم ابلتسليم (  ) كاف كحديث عائشة -د
 كألنو كرد عن بعض الصحابة االقتصار على تسليمة كاحدة .-ىػػػ

 : أنو ال بد من التسليمتُت . القوؿ الثالث
 :  كاستدلواكاختارىا الشيخ ابن ابز ، ابن عثيمُت .كىي ركاية عن أٛتد 



 ُْْ 

 ككاف يسلم عن ٯتينو كعن مشالو . عل النِب ) كٖتليلها التسليم ( فقالوا ا١تقصود ابلتسليم التسليم ا١تعهود من ف  قولو ل -أ
قاؿ : ) إ٪تا يكفي أحدكم أف يضع يده على فخذه مث يسلم عن ٯتينو : السبلـ عليكم  ديث جابر بن ٝترة أف النِب ٟتك -ب

 م .ركاه مسل لو : السبلـ عليكم كرٛتة هللا (كرٛتة هللا ، كعن مشا
 ن ذلك قولو : ) يكفي ( دليل على أنو ال يكفي أقل م

 على التسليمتُت حضران كسفران . ٤تافظة النِب -ج
: ) كٖتليلها التسليم ( ،  ( يف بياف أركاف الصبلة :  الثالث عشر : ) التسليمتاف ( لقولو ّٖٖ/ُقاؿ يف "كشاؼ القناع" )

يمة كاحدة ، كإال يف ّنفلة ٮتتم صبلتو ابلتسليم ( ... ، إال يف صبلة جنازة فيخرج منها بتسل كقالت عائشة  ) كاف النِب 
 تسليمة كاحدة على ما اختاره ٚتع منهم اجملد عبد السبلـ بن تيمية .  فتجزمء

 قاؿ يف ا١ترٍت كالشرح : ال خبلؼ أنو ٮترج من النفل بتسليمة كاحدة .
 كعلى ىذا القوؿ فبل ٬توز للمسبوؽ أف يقـو إال بعد تسليم اإلماـ التسليمة الثانية .

، لًتكو العود الواجب ١تتابعة ت نفبلن كإف قاـ ا١تسبوؽ قبل تسليمة إمامو الثانية كَف يرجع انقلب( : ُُٗ/ُالسبيل" )قاؿ يف "منار 
 ئتماـ كيبطل فرضو .عن اإل جإمامو ببل عذر ، فيخر 

ا  ( :  لًتكو الواجب ببل عذر يبيح ا١تفارقة ، ففسد فرضو بذلك ، ذاكرنإِٕ/ِكقاؿ يف "حاشية الركض ا١تربع" ) أك ّنسينا ، عامدن
 . أك جاىبلن ، كىذا على القوؿ بوجوب التسليمة الثانية يف الفرض

  .ٞتمهور ، كاألحوط أف يسلم تسليمتُتمذىب اكالراجح 
ًة مىٍكتيوبىةو :كىافى يػىقيوؿي يف ديبي  أىفه اىلنهيبه  ) ٍبًن شيٍعبىةو  كىعىٍن اىٍلميًغَتىةً  -ُِّ ،  كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي وى ًإاله اىَّللهي " الى ًإلى ًر كيلًٌ صىالى

فىعي لىوي اىٍلميٍلكي ، كىلىوي اىٟتٍىٍمدي ، كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره ، اىللههيمه الى مىانًعى ًلمىا أىٍعطىٍيتى ، كىالى مي  ذىا اىٞتٍىدًٌ ٍعًطيى ًلمىا مىنػىٍعتى ، كىالى يػىنػٍ
 لىٍيًو . ميتػهفىقه عى  (ًمٍنكى اىٞتٍىدُّ 

---------- 
ًة مىٍكتيوبىةو  أىفه اىلنهيبه )   ) كاف إذا فرغ من الصبلة كسلم ... ( . جاء يف ركاية ١تسلم (  كىافى يػىقيوؿي يف ديبيًر كيلًٌ صىالى

 ( أم ملك ٚتيع األشياء . ) لو ا١تلك
 دح .( الثناء ابللساف على اٞتميل على قصد التبجيل ، ك٢تذا فارؽ ا١ت ) اٟتمد

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 اٟتديث يدؿ على استحباب ىذا الذكر بعد السبلـ من الصبلة ا١تكتوبة .

 ( ًة مىٍكتيوبى ما ا١تراد ابلدبر يف قولو يف ىذا اٟتديث  ة .. ( ؟كىافى يػىقيوؿي يف ديبيًر كيلًٌ صىالى
كردت بلفظ الدبر ٭تتمل أنو يكوف قبل السبلـ ، بضم الداؿ ، األصل أنو عقيب كل شيء كمؤخره ، كاألحاديث اليت  الدُّبير

 ك٭تتمل بعد السبلـ . ] كسيأيت البحث إف شاء هللا [ 
 ( . كسلم قاؿ : ال إلو إال هللا ... كأما يف حديث الباب فا١تراد ما بعد السبلـ ، بدليل ركاية مسلم ) كاف إذا فرغ من الصبلة

 كم مرة يشرع قوؿ ىذا الدعاء ؟ 

 و ال أييت بو إال مرة كاحدة .ظاىر اٟتديث أن
 لكن جاء يف ركاية عند النسائي كأٛتد ) ثبلث مرات ( لكن قاؿ اٟتافظ ابن رجب : ىذه زَيدة غريبة .

 



 ِْْ 

 ( ًة مىٍكتيوبى ماذا نستفيد من قولو  ة ( ؟كىافى يػىقيوؿي يف ديبيًر كيلًٌ صىالى
 الصبلة النافلة .نستفيد أف ىذا الدعاء يقاؿ عقب الصبلة ا١تفركضة كال يقاؿ عقب 

 ىل ىناؾ ذكر آخر يقاؿ مع ىذا الذكر ؟ 
) ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ، لو ا١تلك كلو اٟتمد ، كىو على كل شيء  عند مسلم أيضان من حديث الزبَت  جاءنعم ، فقد 

ل ، كلو الثناء اٟتسن ، ال إلو إال هللا قدير ، كال حوؿ كال قوة إال اب العلي العظيم ، كال نعبد إال إَيه ، لو النعمة كلو الفض
 يهلل هبن دبر كل صبلة ( . ٥تلصُت لو الدين كلو كره الكافركف ... قاؿ : كاف رسوؿ هللا 

 اذكر بعض الزايدات اليت جاءت يف حديث الباب ؟ 
 كال تثبت ىذه الزَيدة . زَيدة ) ٭تيي كٯتيت كىو حي ال ٯتوت بيده ا٠تَت ( بعد قولو ) كلو اٟتمد .. ( ، كىي الط رآف ،

 زَيدة ) كال راد ١تا قضيت ( بعد قولو ) ال مانع ١تا أعطيت ( ، عند الط رآف يف الدعاء ، قاؿ الشيخ ابن ابز : ىذا سند جيد .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o .  إثبات ا١تلك 

o .  أف ٚتيع اامد 

o  ه شيء سبحانو .إثبات قدرة هللا على كل شيء ، فبل يعجز 

ًة : " اىللههيمه ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمٍن  ًإفه رىسيوؿى اىَّللًه  )قىاؿى :  اصو كىعىٍن سىٍعًد ٍبًن أىِب كىقه  -ِِّ كىافى يػىتػىعىوهذي هًبًنه ديبػيرى اىلصهالى
نٍػيىا ، كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن عىذىاًب اىٍلبيٍاًل كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن اىٍٞتينٍبً ، كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن أىٍف أيرىده إً  نىًة اىلدُّ ىلى أىٍرذىًؿ اىٍلعيميًر ، كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن ًفتػٍ

 رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ .(  اىٍلقىرٍبً 
---------- 

 ( منع الواجب . اىٍلبيٍالً  )
 ، كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر . اٟتق اـ يف ا١تواضع الشريفة، كاٞتهاد، كالنطق بكلمة( ضعف يف القلب ٯتنع اإلقد اىٍٞتينٍبً  )
 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 

 اٟتديث يدؿ على استحباب قوؿ ىذا الدعاء دبر الصبلة .
  ما ا١تراد ابلدبر ىنا ، ىل ىو آخر التشهد ، أك ما بعد السالـ ؟ 
 ٭تتمل أف يكوف ابلدبر آخر الصبلة ، ك٭تتمل ما بعد السبلـ . 

 إذا كاف ا١تقاـ مقاـ دعاء كاف الدبر قبل السبلـ .ماء قاعدة :كقد ذكر بعض العل
 ) مث ليتخَت من الدعاء أعجبو ( .ٟتديث 

 كٟتديث فضالة بن عبد ، فهو داخل الصبلة .
 كما كاف ذكر فهو ما بعد السبلـ .

تيمي الصَّبلةى فىاذٍكيريكا اَّللَّى ًقيىامان كىقػيعيودان ( لقولو تعاُف   .)فىًإذىا قىضىيػٍ
 ال إذا كرد ما ٭تدد ا١تراد فإنو يعمل بو .إ

 ديث الباب ا١تراد ما قبل السبلـ ألمور :ففي ح
 ألف األصل يف أف دبر الشيء آخره منو ) ما اتصل بو ( . أكالن :
 ) مث ليتخَت من الدعاء أعجبو ( . كألف آخر التشهد موطن دعاء كقد قاؿ  اثنيان :



 ّْْ 

 على ربو ، يناجيو كيتضرع إليو . كألف ا١تصلي يف صبلتو مقبل اثلثان :
 إُف أف كل حديث فيو ) دبر الصبلة ( فا١تراد بعد السبلـ . كذىب بعض العلماء

 قالوا : ألف الشرع اصطلح على ذلك ، كيدؿ لذلك عدة أحاديث .
ًة مىٍكتيو  أىفَّ اىلنَِّبَّ ) حديث ا١ترَتة السابق  منها : هي الى شىرًيكى لىوي كىافى يػىقيوؿي يف ديبيًر كيلًٌ صىبلى ( كا١تراد ابلدبر  .... بىةو : " الى ًإلىوى ًإالَّ اىَّللَّي كىٍحدى

 ىنا بعد السبلـ لركاية مسلم .
ًثُتى )  حديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ  كمنها : اثن كىثىبلى دى اىَّللًَّ ثىبلى ًثُتى ، كىٛتًى اثن كىثىبلى ةو ثىبلى بػَّرى اىَّللَّي مىٍن سىبَّحى اىَّللَّى ديبػيرى كيلًٌ صىبلى  ، كىكى

ـى اىٍلًمائىةً  ًثُتى ، فىًتٍلكى ًتٍسعه كىًتٍسعيوفى ، كىقىاؿى ٘تىىا اثن كىثىبلى  ( كا١تراد ابلدبر ىنا ما بعد السبلـ ابالتفاؽ ....  ثىبلى
الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي لىوي اٍلميٍلكي »  ييسىلًٌمي كىافى اٍبني الزُّبػىٍَتً يػىقيوؿي ىًف ديبيًر كيلًٌ صىبلىةو ًحُتى ) أىىًب الزُّبػىٍَتً قىاؿى  حديث  كمنها :

 .ة ( ركاه مسلم يػيهىلًٌلي هًبًنَّ ديبػيرى كيلًٌ صىبلى  كىقىاؿى كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  ، ... كىلىوي 
 صىبلىةو مىٍكتيوبىةو: ثىبلثه كىثىبلثوفى تىٍسًبيحىةن. ديبػيرى كيلًٌ : ) معقبات ال ٮتيب قائلهن  حديث كعب بن عجرة . قاؿ : قاؿ  كمنها :

 ... ( ركاه مسلم . كىأٍربىعه كىثىبلىثوفى تىٍكًبَتىةن  ، كىثىبلثه كثىبلىثوفى ٖتىًٍميدىةن 
 أف أقرأ اب١تعوذات دبر كل صبلة ( . حديث عقبة بن عامر . قاؿ ) أمرٓف رسوؿ هللا  كمنها :

 دبر الصبلة ما بعد السبلـ . فهذه ٜتس أحاديث أطلق الشارع على
 ىل اٟتديث يدؿ على ذـ البال ؟ 

 استعاذ منو . نعم ، ألف النِب 
 مباحث البال :

 منو . : استعاذ النِب  أكالن 
 كما يف حديث الباب .

 داء . : ٝتاه النِب  اثنيان 
أّن نبخلو ، قاؿ : كأم داء أدكل من  : ) من سيدكم َي بٍت سلمة ؟ قلنا : جد بن قيس على عن جابر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 د .ركاه البخارم يف األدب ا١تفر  خل ، بل سيدكم عمرك بن اٞتموح (الب
 عن البخل . : بػيٍعد النِب  اثلثان 
 ركاه البخارم : ) ... مث ال ٕتدكٓف ٓتيبلن كال كذكابن كال جباّنن ( .  قاؿ 

 ك١تسلم : ) ... فلست ببخيل ( .
 ئكة على ا١تمسك .: دعاء ا١تبل رابعان 
: ) ما من يـو يصبح العباد فيو إال ملكاف ينزالف فيقوؿ أحد٫تا : اللهم أعط منفقان خلفان ، كيقوؿ اآلخر : اللهم أعط  قاؿ 

 متفق عليو ٦تسكان تلفان ( . 
 . “كأما الدعاء ابلتلف فيحتمل تلف ذلك ا١تاؿ بعينو ، أك تلف نفس صاحب ا١تاؿ  ”:  قاؿ ابن حجر

 : البخل من صفات أىل النار . سان خام
 ركاه أٛتد : ) إف أىل النار كل جعظرم مستك ر ٚتاع مناع ( .  قاؿ 

 : البخل شر ما يف الرجل . سادسان 



 ْْْ 

 ركاه أٛتد : ) شر ما يف الرجل شح ىالع كجنب خالع ( .  قاؿ 
 : التحذير من الشح . سابعان 
 متفق عليو .  : ) اتقوا الظلم ... كاتقوا الشح ... ( قاؿ 
  ١تاذا خص النيب التعوذ من ىذه ا١تذكورات ؟ 

 ألهنا من أعظم األسباب ا١تؤدية إُف ا٢تبلؾ ابعتبار ما نسب عنها من ا١تعاصي ا١تتنوعة .
 اذكر من السنة ما يدؿ على خطر فتنة الدنيا ؟ 

 ) اتقوا الدنيا ( .  قولو 
 . متفق عليو بسط عليكم الدنيا فتنافسوىا فتهلككم كما أىلكتهم () ما الفقر أخشى عليكم ، كلكن أخشى أف ت كقولو 
فى كىعىٍن ثػىوٍ  -ِّّ تًًو ًاٍستػىٍغفىرى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )قىاؿى :  ابى اثن ، كىقىاؿى : ًإذىا ًاٍنصىرىؼى ًمٍن صىالى ـي اىَّللهى ثىالى اىللههيمه أىٍنتى اىلسهالى

ـي . تػىبىارى  ًؿ كىاإلًٍ كىًمٍنكى اىلسهالى  رىكىاهي ميٍسًلمه .  (ٍكرىاـً ٍكتى ايى ذىا اىٞتٍىالى
---------- 

إذا سلم َف يقعد إال مقدار ما يقوؿ :  ( أم : سلم منها ، ٟتديث عائشة يف صحيح مسلم : ) كاف النِب  ) إذا انصرؼ
 اـ ( .استرفر هللا ثبلاثن ، اللهم أنت السبلـ كمنك السبلـ تباركت َي ذا اٞتبلؿ كاإلكر 

 ( اسم من أٝتاء هللا ، كمعناه : الذم سلم من كل عيب ، كبرئ من كل آفة . ) السالـ
 ( ا١تراد ابلسبلـ ىنا : السبلمة من الشركر كاآلفات ، أم السبلمة ترجى منك . ) كمنك السالـ

 ( عظيم القدر . ) اٞتالؿ
ل . ) اإلكراـ  ( ىو ا١تستحق أف يكـر كأف ٬تي

  أف يقولو بعد سالمو مباشرة ؟ما الدعاء ا١تستحب 
استرفر هللا ثبلاثن ، اللهم أنت السبلـ كمنك السبلـ تباركت َي ذا اٞتبلؿ كاإلكراـ ( مث يتجو ا١تستحب أف يقوؿ أكؿ ما يسلم ) 

 إُف ا١تأمومُت كما يف حديث عائشة السابق .
 العبادة ؟كل بعد هناية   ماذا يشرع 

 االسترفار .يشرع 
 ألمر ابالسترفار بعد االنتهاء من األعماؿ :ككثَتان ما أييت ا 

( ففي ىذه اآلية أمر هللا كفده كحجاج بيتو أبف  مثيَّ أىًفيضيوا ًمٍن حىٍيثي أىفىاضى النَّاسي كىاٍستػىٍرًفريكا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رىًحيمه قاؿ تعاُف )
مثيَّ أىًفيضيوا ًمٍن حىٍيثي أىفىاضى النَّاسي كىاٍستػىٍرًفريكا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى اؿ )يسترفركه عقيب إفاضتهم من عرفات كىو أجل ا١تواقف كأفضلها ، فق

 ( . غىفيوره رىًحيمه 
 ( . كىاٍلميٍستػىٍرًفرًينى اًبأٍلىٍسحىارً كقاؿ تعاُف ) 

 . ( . ..كاف إذا سلم من الصبلة استرفر ثبلاثن   كيف الصحيح ) أف النِب 
كىرىأىٍيتى النَّاسى .  ًإذىا جىاءى نىٍصري اَّللًَّ كىاٍلفىٍتحي لرسالة ، كاقًتاب أجلو ، فقاؿ يف آخر سورة أنزلت عليو )كأمره ابالسترفار بعد أداء ا 

 ( .   فىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى كىاٍستػىٍرًفٍرهي ًإنَّوي كىافى تػىوَّاابن .  يىٍدخيليوفى يف ًديًن اَّللًَّ أىفٍػوىاجان 
 م فيها ، كتٍرؾ القياـ  هبا كما يليق ّتبللو كك رَيئو .ػػػػػػػودىم تقصَتىػػػػلقيم : لشهػكاٟتكمة من ذلك : قاؿ ابن ا 

 كلعل من اًٟتكم : دفع العجب كرؤية النفس .



 ْْٓ 

 ينبري للعبد ، كلما فرغ من عبادة ، أف يسترفر هللا عن التقصَت ، كيشكره على التوفيق ، ال كمن يرل أنو  مقاؿ السعد :
ة ، كمن هبا على ربو ، كجعلت لو ٤تبل كمنزلة رفيعة ، فهذا حقيق اب١تقت ، كرد الفعل ، كما أف األكؿ ، قد أكمل العباد

 حقيق ابلقبوؿ كالتوفيق ألعماؿ أخر .
 ما حكم اٞتهر ابلذكر بعد السالـ ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : مستحب . كؿالقوؿ األ

 ، كاختاره الط رم ، كابن تيمية ، كابن حـز . كىذا قاؿ بو ٚتاعة من الفقهاء
 .متفق عليو  ابلتكبَت ( ) كنا نعرؼ انقضاء صبلة رسوؿ هللا  ٟتديث ابن عباس قاؿ 

 ) كاف رفع الصوت ابلذكر حُت ينصرؼ الناس من ا١تكتوبة على عهد رسوؿ هللا ( .كيف ركاية 
 ن .كل صبلة حسكقاؿ ابن حـز رٛتو هللا : " كرفع الصوت ابلتكبَت إثر  

) قاؿ الشيخ ]أم ابن تيمية[ : استحباب اٞتهر:  ( عن شيخ اإلسبلـ ابن تيميةّٔٔ/ُكنقل البهويت يف "كشاؼ القناع" )
 ة .كالتكبَت عقب كل صبل كيستحب اٞتهر ابلتسبيح كالتحميد

 : ال يستحب .ثاين القوؿ ال
 كىو قوؿ الشافعي كاٞتمهور .

إنكم ال تدعوف اربعوا على أنفسكم ، :  ككانوا إذا علوا رفعوا أصواهتم ، فقاؿ النِب  لنِب عن أَب موسى قاؿ : ) كنا مع ا
 .متفق عليو  أصم كال غائبان ( 

 ؾ .َف يداـك عليو كإ٪تا فعلو للتعليم مث تر  : إف النِب عن حديث ابن عباس  واكقال

الصبلة ، كٮتفياف الذكر إال أف يكوف إمامان   بعد االنصراؼ مناؿ الشافعي رٛتو هللا : " كأختار لئلماـ كا١تأمـو أف يذكر هللاق
تيعلم منو ، مث يسر ؛ فإف هللا عز كجل يقوؿ ) كال ٕتهر بصبلتك كال ٗتافت هبا (  ٬تب أف ييتعلم منو فيجهر حىت يرل أنو قد

  . نفسك سمع: الدعاء ، ) كال ٕتهر ( ترفع ، ) كال ٗتافت ( حىت ال تي  -كهللا تعاُف أعلم  – يعٌت

قاؿ الشافعي : كأحسبو إ٪تا  -ركل ابن عباس من تكبَته كما ركيناه  ، كما كأحسب ما ركل ابن الزبَت من هتليل النِب 
التسليم هتليل ، كال  الناس منو ؛ كذلك ألف عامة الركاَيت اليت كتبناىا مع ىذا كغَتىا ليس يذكر فيها بعد جهر قليبلن ليتعلم

كذكرٍت أـ سلمة مكثو كَف تذكر جهران ، كأحسبو ر ، نو ذكر بعد الصبلة ٔتا كصفت كيذكر انصرافو ببل ذكقد يذكر أ ، تكبَت
 ر .ذكران غَت جه َف ٯتكث إال ليذكر

  ؟اذكر ٙترات االستغفار 
 : تكفَت السيئات كرفع الدرجات . أكالن 

ًد اَّللَّى غىفيوران رىًحيمان ( . )النساء:قاؿ تعاُف : )كىمىٍن يػىٍعمىٍل سيوءان أىٍك يىٍظًلٍم نػىٍفسىوي مثيَّ يى   ( ٍَُُستػىٍرًفًر اَّللَّى ٬تًى
 كيف اٟتديث القدسي ) قاؿ هللا : من يسترفرٓف فأغفر لو .. ( متفق عليو .

 كتقدـ قولو تعاُف يف اٟتديث القدسي ) فاسترفركٓف أغفر لكم ( ركاه مسلم .
  .: سبب لسعػة الرزؽ كاإلمداد اب١تاؿ كالبنُت اثنيان 

ًٍددٍكيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًنُتى .  يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران .  )فػىقيٍلتي اٍستػىٍرًفريكا رىبَّكيٍم ًإنَّوي كىافى غىفَّاران قاؿ تعاُف عن نوح أنو قاؿ لقومو  كىٯتي



 ْْٔ 

 .كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم جىنَّاتو كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم أىنٍػهىاران( 
 قوة يف البدف .: سبب ٟتصوؿ ال اثلثان 

 كيٍم قػيوَّةن ًإُفى قػيوًَّتكيٍم كىال تػىتػىوىلٍَّوا ٣تيٍرًًمُتى ( . قاؿ ىود لقومو: )كىَيى قػىٍوـً اٍستػىٍرًفريكا رىبَّكيٍم مثيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًو يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىيىزًدٍ 
 : سبب لدفع ا١تصائب كرفع الببلَي . رابعان 

 .) كىمىا كىافى اَّللَّي ميعىذًٌبػىهيٍم كىىيٍم يىٍستػىٍرًفريكفى(  قاؿ تعاُف
 : سبب لبياض القلب . خامسان 

 ) إف ا١تؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبو ، فإف ًتب كنزع كاسترفر صقل قلبو ( . ركاه أٛتد  قاؿ 
 إثبات اسم من أٝتاء هللا كىو السبلـ . -ُ

ًثُتى ،  )قىاؿى : عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِّْ اثن كىثىالى دى اىَّللًه ثىالى ًثُتى ، كىٛتًى اثن كىثىالى ةو ثىالى مىٍن سىبهحى اىَّللهى ديبػيرى كيلًٌ صىالى
بػهرى  ًثُتى  كىكى اثن كىثىالى ـى اىٍلًمائىًة : الى ًإلىوى إً ٍلكى ًتٍسعه كىًتٍسعيوفى ، فىتً اىَّللهي ثىالى اله اىَّللهي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي ، لىوي اىٍلميٍلكي ، كىلىوي اىٟتٍىٍمدي ، ، كىقىاؿى ٘تىىا

هي ، كىًإٍف كىانىٍت ًمٍثلى زىبىًد اى ىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره كى   رىكىاهي ميٍسًلمه  (ٍلبىٍحًر ، غيًفرىٍت لىوي خىطىاايى
---------- 

( أم بعد السبلـ من الصبلة . ) دبر

 أف يقاؿ ىذا الذكر ؟ مىت يستحب 
 يستحب أف يقاؿ بعد الصبلة .

 بعد أٌم الصلوات يقاؿ ؟ 
نت أنو بعد الفريضة ، ففي حديث كعب بن حيث بيٌ ركاية مسلم لكن ا١تراد بعد الصبلة ا١تفركضة ، ل كل صبلة ،  كظاىره بعد 

ٮتيب قائلهن بعد كل فريضة ... ( : ) معقبات ال  عجرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ذكر بعض صفات التسبيح كالتحميد كالتكبَت الواردة اليت تقاؿ بعد الصالة ؟ا 
 : ما يف حديث الباب . الصفة األكىل

 [ ك٘تاـ ا١تائة: ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، لو ا١تلك كلو اٟتمد ... .ّّ[ كهللا أك ر ]ّّد  ][ كاٟتمّّهللا ]سبحاف 
 [ .ّْ[ كهللا أك ر ]ّّكاٟتمد  ][ ّّ: سبحاف هللا ]الصفة الثانية 

يبي قىائًليهينَّ  حديث كىٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ كما يف  ثىبلىثه كىثىبلىثيوفى تىٍسًبيحىةن  -أىٍك فىاًعليهينَّ  -قىاؿى ) ميعىقًٌبىاته الى ٮتًى
 َتىةن ىًف ديبيًر كيلًٌ صىبلىة ( ركاه مسلم .كىثىبلىثه كىثىبلىثيوفى ٖتىًٍميدىةن كىأىٍربىعه كىثىبلىثيوفى تىٍكبً 

 [ .ّّ[ كهللا أك ر ]ّّ[ كاٟتمد  ]ّّ: سبحاف هللا ] الصفة الثالثة
... الثور من األمواؿ ابلدرجات العلى: ذىب أىل فقالوا أف فقراء ا١تهاجرين جاءكا إُف رسوؿ هللا ىريرة ) كما يف حديث أَب

كتم من سبقكم ، كَف يدركم أحد بعدكم ، ككنتم خَت من أنتم بُت ظهرانيو إال من عمل مثلو ؟ أال أخ ركم أبمر إف أخذمت بو أدر 
 ركاه البخارم  صبلة ، ثبلاثن كثبلثُت ... ( تسبحوف هللا كتك ركف خلف كل 

 [  .ِٓ[ كال إلو إال هللا ]ِٓ[ كهللا أك ر ]ِٓ[ كاٟتمد  ]ِٓ: سبحاف هللا ] الصفة الرابعة
: نسبح دبر كل صبلة ثبلاثن كثبلثُت، ك٨تمده ثبلاثن كثبلثُت، قاؿ: فرأل رجل يف ا١تناـ فقاؿأيمرّن أف قاؿ ) بت عن زيد بن اث

صبلة ثبلاثن كثبلثُت، كٖتمدكا هللا ثبلاثن كثبلثُت، كتك ركا أربعان كثبلثُت، قاؿ: نعم،  أف تسبحوا يف دبر كل أمركم رسوؿ هللا 
 لًتمذم .ركاه ا فحدثو فقاؿ، افعلوا (  ، فردا على النِب جعلوا التهليل معهنا، ك قاؿ: فاجعلوا ٜتسان كعشرين



 ْْٕ 

 [ .َُ[ كهللا أك ر ]َُ[ كاٟتمد  ]َُ: سبحاف هللا ] الصفة ا٠تامسة
تسبح : ) خصلتاف ال ٭تصيهما رجل مسلم إال دخل اٞتنة ، ك٫تا يسَت كمن يعمل هبما قليل ،  ٟتديث عبد هللا بن عمر قاؿ 

يعقدىا بيده ، فتلك ٜتسوف كمائة  قاؿ : فرأيت رسوؿ هللا  يف دبر كل صالة عشران ، كتكربه عشران ، كٖتمده عشران ، هللا
 .ركاه الًتمذم  ف ، كألف كٜتسمائة يف ا١تيزاف (ابللسا

كتكبَتة كبعد ٚتيع ٜتس الصلوات مائة كٜتسوف ، كقد صرح كذلك ألف بعد كل صبلة من الصلوات ا٠تمس ثبلثوف تسبيحة كٖتميدة  ) فتلك ٜتسوف كمائة ابللساف ( قولو 
مد عشران ، فذلك يف ٜتس هبذا النسائي يف عمل اليـو كالليلة من حديث سعد بن أَب كقاص بلفظ : ) ما ٯتنع أحدكم أف يسبح دبر كل صبلة عشران ، كيك ر عشران ، ك٭ت

 صلوات ٜتسوف كمائة ( .
 كذلك ألف اٟتسنة بعشر أمثا٢تا ، فيحصل من تضعيف ا١تائة كا٠تمسُت عشر مرات ألف كٜتسمائة . (قولو  ) كألف كٜتسمائة يف ا١تيزاف 

 ما ا١تراد اب٠تطااي يف قولو ) .... غفرت خطاايه .. ( ؟ 
 ا١تراد الصرائر .

 كىذا مذىب ٚتاىَت ، كأما الكبائر فبل بد من توبة .
  ركاه مسلم .(ات ١تا بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفر معة إُف اٞتمعة)الصلوات ا٠تمس، كاٞت : قاؿ ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ

ةو أىٍف تػىقيوؿي : اىللههيمه  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ) ٍبًن جىبىلو  كىعىٍن ميعىاذً  -ِّٓ قىاؿى لىوي : " أيكًصيكى ايى ميعىاذي : الى تىدىعىنه ديبػيرى كيلًٌ صىالى
 رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى ، كىالنهسىاًئيُّ ًبسىنىدو قىًومٌو . ( ًرؾى كىحيٍسًن ًعبىادىًتكى شيكٍ أىًعٍتًٌ عىلىى ًذٍكًرؾى كى 
---------- 

 ( الوصية العهد لشيء مع االىتماـ بو . أيكًصيكى ) 

 ( أم : ال تًتكن . الى تىدىعىنه ) 
 ( كفقٍت كسددٓف . اىللههيمه أىًعٍتًٌ ) 
، كقراءة القرآف ، كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ،  راد ابلذكر ٔتعناه العاـ : كالصبلة على النِب ( ا١ت عىلىى ًذٍكًرؾى  )

 كالتحميد ، ... كغَت ذلك .
 ( العمل بطاعة هللا . اٞتوارح( االعًتاؼ .)  القلب( الثناء ، )  ) ابللساف( الشكر يكوف ابللساف كالقلب كاٞتوارح . كىشيٍكًرؾى  )
 ف العبادة ؟عرؼ إحسا 
 إتقاف الباطن كالظاىر بعبادة هللا على كجو ا١تشاىدة أك ا١تراقبة . اإلحساف : فهو 
بقولو ١تا سألو ج ريل ما اإلحساف ؟ ) أف تعبد هللا كأنك تراه ، فإف َف تكن تراه فإنو اإلحساف  النِب  : فسر قاؿ الشنقيطي 

 يراؾ ( ركاه مسلم .
معٌت اإلحساف ، كأف إحساف العمل إ٪تا يكوف ١تن راقب هللا كعلم يقينيان أف هللا مطلع  النِب كسؤاؿ ج ريل ىذا ليعلم أصحاب 

 عليو .
 ألف اإلحساف ىو الراية اليت من أجلها خلق ا٠تلق ، كأنو سبحانو ٮتت ر عباده يف إحساهنم للعمل . 

ـو كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى اٍلمىاءً ػاأٍلىٍرضى يًف ًستَّ كىىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كى كما قاؿ تعاُف يف أكؿ سورة ىود ) ( مث بٌُت اٟتكمة فقاؿ  ًة أىَيَّ
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن  )   ( . كَف يقل أيكم أكثر عمبلن . لًيػىبػٍ

ليوىىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسىني عىمىبلن كمة بقولو ) ( مث بٌُت اٟتًإّنَّ جىعىٍلنىا مىا عىلىى اأٍلىٍرًض زًينىةن ٢تىىا كقاؿ تعاُف يف أكؿ سورة الكهف )  ( . لًنػىبػٍ
ليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن  ( مث بٌُت اٟتكمة فقاؿ ) الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىاٟتٍىيىاةى كقاؿ تعاُف يف أكؿ سورة ا١تلك )  .( لًيػىبػٍ

 ١تاذا قٌدـ الذكر على الشكر ؟ 



 ْْٖ 

 ( . فىاذٍكيريكٓف أىذٍكيرٍكيٍم كىاٍشكيريكا ِف كىال تىٍكفيريكفً يكن شاكران ، قاؿ تعاُف ) ألف العبد إذا َف يكن ذاكران َف 
 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 

 يدؿ على مشركعية قوؿ ىذا الدعاء دبر كل صبلة .
  قبل السالـ أـ بعد السالـ ؟بعد التشهد ك ما ا١تراد ابلدبر يف اٟتديث ، ىل 

 قولُت :اختلف العلماء يف ذلك على 
 : ا١تراد ابلدبر بعد السبلـ . فقيل
 ألمور :كىذا أظهر : بعد التشهد كقبل السبلـ ، كرجحو ابن تيمية .  كقيل

 دبر الشيء آخره كطرفو .يف أف األصل  األكؿ :
 . قبل السبلـ موضع دعاءأف :  الثاينك 
 . . () فبل تدعٌن أف تقوؿ يف كل صبلة .. : أنو قد جاء عند النسائي كالثالث 
 ىذا الدعاء دعاء مهم فلماذا ؟ 

 ىذا الدعاء مهم ألمور :

 أكصى بو معاذان . : أف النِب  أكالن 
 : أنو قاؿ لو قبل : إٓف أحبك يف هللا ، فمهد لو هبذه الكلمة ليبُت لو عظمتو . اثنيان 
 : أنو دعاء جامع شامل . اثلثان 
 اذكر بعض فضائل معاذ ؟ 

 لواحد من الصحابة كصية لؤلمة كلها ( .                       ء . ) ككصية النِب هبذا الدعا حيث خصو  أكالن :
 حبك يف هللا ( .ألٓف كهللا )  قبل ذلك يف ىذا الدعاء  : قاؿ  اثنيان 

 أرسلو معلمان كقاضيان . أف الرسوؿ  اثلثان :
 : ) أعلم أميت ابٟتبلؿ كاٟتراـ ( . قولو  رابعان :

 .ض العلم ، كما قاؿ لو : ) أتدرم ما حق هللا على العباد ، كما حق العباد على هللا ( خص ببع خامسان : 
 ىل يشرع طلب العوف من هللا ؟ 

 نعم .

 يقوؿ : ) اللهم إٓف أسألك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالرٌت ( . فقد كاف النِب 
 كقاؿ لرجل  ) قل : اللهم اغفر ِف كسددٓف كاىدٓف ( .

 ) فاستهدكٓف أىدكم ( . ديث القدسي كقاؿ تعاُف يف اٟت
 اذكر بعض األسباب اليت تؤدم إىل شكر هللا ؟ 

 : النظر إُف من ىو دكنو يف أمور الدنيا . أكالن 
 : ) انظركا إُف من ىو أسفل منكم كال تنظركا إُف من ىو فوقكم ، فهو أجدر أف ال تزدركا نعمة هللا عليكم ( . قاؿ 
 ف يوفقو لشكر نعمتو .: التضرع إُف هللا أب اثنيان 

 قاؿ تعاُف عن سليماف  ) رىبًٌ أىٍكزًٍعًٍت أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الَّيًت أىنٍػعىٍمتى عىلىٌي ( . 



 ْْٗ 

 معاذان أف يقوؿ  ) اللهم إٓف على ذكرؾ ... ( . كعلم النِب 
 : أف يعلم اإلنساف أف هللا سيسألو عن شكر نعمو ىل قاـ هبا أـ كفر . اثلثان 

 ُف  ) مثيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيًم ( . قاؿ تعا
: أم مث لتسألن يومئذو عن شكر ما أنعم هللا بو عليكم من الصحة كاألمن كالرزؽ كغَت ذلك ، ماذا قابلتم بو نعمو  قاؿ ابن كثَت

 من شكر كعبادة .
 رت .أف يعلم العبد أف النعم إذا شكرت قرت كزادت ، كإذا كفرت ف رابعان :

ىزًيدىنَّكيٍم كىلىًئٍن كىفىٍرمتيٍ ًإفَّ عىذىاَب لىشىًديده ( .   قاؿ تعاُف :) كىًإٍذ أتىىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن شىكىٍرمتيٍ ألى
ةو مىٍكتيوبى )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب أيمىامىةى  -ِّٔ ٍنػىٍعوي ًمٍن ديخيوًؿ اىٞتٍىنهًة مىٍن قػىرىأى آيىةى اىٍلكيٍرًسيًٌ ديبػيرى كيلًٌ صىالى ٍ ٯتى ةو ملى

 رىكىاهي النهسىاًئيُّ ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى . (ًإاله اىٍلمىٍوتي 
  -كىقيٍل ىيوى اىَّللهي أىحىده  -كىزىادى ًفيًو اىلطهبػىرىاينُّ : 

---------- 
 بلن للقراءة .( أم بعد السبلـ من الصبلة ، ألف ما قبل السبلـ ليس ٤ت ديبػيرى  )

ٍنػىٍعوي ملٍ )   ( يعٍت أف ا١تانع ىو ا١توت .  ٯتى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

كاٟتديث صحيح لو طرؽ كشواىد ، كلذلك صححو اٟتديث ركاه النسائي يف عمل اليـو كالليلة ، كابن حباف يف كتاب الصبلة ، 
 ٢تادم .ٚتع من أىل العلم : كا١تزم كابن كثَت كابن القيم كابن حجر كابن عبد ا

 ) قل ىو هللا أحد ( صححها بعضهم ، كالصحيح أهنا زَيدة منكرة .كأما زَيدة : 
  مىن ًمن العلماء حكم على اٟتديث ابلوضع ؟ 

 ابن اٞتوزم ، حيث أدخلو يف ا١توضوعات .
 كقد انتقده العلماء كابن حجر ، كابن عبد ا٢تادم .

 من ا١تراد ِبِب أمامة ، راكم اٟتديث ؟ 
 ة ، إَيس بنبة اٟتارثي األنصارم ا٠تزرجي .ىو أبو أمام

فإذا أطلق أبو أمامة فا١تراد بو ىذا ، كإف أريد الباىلي قٌيد بو ، كما صنع اٟتافظ ىنا حيث أطلق ، كيف اثلث أحاديث كتاب 
 الطهارة حيث قيده .

 ما حكم قراءة آية الكرسي بعد الصالة ا١تفركضة ؟ 
 مستحب .

 بر ... ( .لقولو ) من قرأ آية الكرسي د
 ١تاذا قلنا إف ا١تراد ابلدبر ىنا ما بعد السالـ ؟ 

 ألف ما قبل السبلـ ليس ٤تبلن للقرآف ، كإ٪تا ٤تلو القياـ ، فهذه قرينة على أف ا١تراد ما بعد السبلـ .
 اذكر بعض ا١تواطن اليت تقرأ فيها آية الكرسي ؟ 

 تقرأ يف ثبلثة مواطن :

 : بعد الفريضة . أكالن 



 َْٓ 

 ب .ٟتديث البا
 : عند النـو . اثنيان 

 ) ... اقرأ آية الكرسي قبل النـو فإنو ال يزاؿ عليك من هللا حافظان ( .  لقولو 
 : يف أذكار الصباح كا١تساء . اثلثان 
  يضان بعد الصالة ؟أاذكر ما يقرأ 
 ١تعوذتُت .يقرأ اب 

 ركاه أبو داكد كحسنو األلبآف  ة ( .أقرأ اب١تعوذتُت دبر كل صبل أف ) أمرٓف رسوؿ هللا ٟتديث عقبة بن عامر 
 ما ا١تراد اب١تعوذات يف حديث عقبة ؟ 

 اختلف العلماء ىل يدخل معها سورة اإلخبلص أـ ال على قولُت :
 ا١تراد اب١تعوذات : اإلخبلص كالفلق كالناس . قيل :

 كىذا قوؿ األكثر .
  سورة اإلخبلص كما يف حديث عائشة الذم فيو أف النِب  ألف ا١تعوذات يف الشرع إذا أطلقت فإهنا تنصرؼ إُف ا١تعوذات مع

كاف ينفث على نفسو قبل أف يناـ اب١تعوذات ، كيف الركاية األخرل قالت : ينفث على نفسو بػ) قل ىو هللا أحد ( ك ) قل أعوذ 
 برب الفلق ( ك ) قل أعوذ برب الناس ( .

 ال يشرع قراءة سورة اإلخبلص بعد الصبلة . كقيل :
 حديث عقبة جاء يف ركاية ) اب١تعوذتُت ( .ألف 

 كاختاره ابن حباف ، كابن ا١تنذر .
 األكؿ . كالصحيح

 . رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  (يٍػتيميوين أيصىلًٌي صىلُّوا كىمىا رىأى )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن مىاًلًك ٍبًن اٍٟتيوىٍيًرًث  -ِّٕ
---------- 

  اذكرىا ؟اٟتديث لو قصة ، 
، يف نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، ككاف رحيمان رفيقان  أتيت النِب  أتينا إُف النِب عن مالك بن اٟتويرث قاؿ : )

ذا حضرت الصبلة فليؤذف لكم أحدكم، كليؤمكم ، فإلما رأل شوقنا إُف أىالينا، قاؿ: ارجعوا فكونوا فيهم، كعلموىم، كصلواف
 ( . أك ركم
 نفرد إبخراجها البخارم عن أصحاب الكتب الستة .و : ) صلوا كما رأيتموٓف أصلي ( فقد اقولكأما 
 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 

 يف ٚتيع أفعاؿ كأقواؿ الصبلة . االقتداء ابلنِب اٟتديث يدؿ على مشركعية 
 فما دؿ الدليل على كجوبو فيجب ، كما دؿ الدليل على استحبابو فيستحب .

 تشريع ؟ ىل السنة 
 نعم .

 ال من القرآف . ألف أكثر أفعاؿ كأقواؿ الصبلة من النِب  
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  من أراد أف يعرؼ صفة صالة النيب فماذا عليو أف يفعل ؟ 

 ، إذ ال ٯتكن معرفة ذلك إال ابلعلم كالدراسة . البد عليو أف يطلب العلم  ، كيتعلم كيفية صبلة النِب 
 اذكر بعض الفوائد العامة للحديث ؟ 

o . فضل الرحلة يف طلب العلم 

o . حرص الصحابة على التعلم 

o  بياف ما كاف عليو النِب  من الشفقة كاالىتماـ أبمور الدين ، كما قاؿ تعاُف : ) لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو
 .  مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم اًبٍلميٍؤًمًنُتى رىؤيكؼه رىًحيمه (

 : ) أّن نِب الرٛتة ( . كقاؿ 
o . كجوب تعليم العلم كنشره 

o  مشركعية األذاف ، بل كجوبو لقولو . ) فليؤذف ( : 

o  كليؤمكم أك ركم ( إ٪تا قاؿ قولو ( . ذلك ، ألهنم كانوا متساكين ابلقراءة كالفقو 

o ككنا يومئذ متقاربُت يف العلم ( . فقد جاء عند أَب داكد ( 
هيمىارىضً -ٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو كىعىٍن عً -ِّٖ ملىٍ صىلًٌ قىائًمنا ، فىًإٍف ملٍى تىٍستىًطٍع فػىقىاًعدنا ، فىًإٍف )  قىاؿى ًلى اىلنهيبُّ  قىاؿى : -يى اىَّللهي عىنػٍ

 . رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  (تىٍستىًطٍع فػىعىلىى جىٍنبو 
---------- 

 اذكر كيفية صالة ا١تريض ؟ 
: كأف لو أحواؿصبلة ا١تريض صبلة الفريضة ، يف اٟتديث كيفية 

 : ٬تب أف يصلي قائمان إف كاف مستطيعان كال يشق عليو ، ألف القياـ ركن يف الفريضة .اٟتالة األكىل 
 لقولو تعاُف :) كىقيوميوا َّللًًَّ قىانًًتُتى ( . 

 كلقولو يف حديث الباب  ) صٌل قائمان ( .
  : قاؿ ابن قدامة ا١تقدسي

 قدر على القياـ كعجز عن الركوع كالسجود ؟حكم من 
 َف يسقط عنو القياـ .

، كيصلي قائمان فيومئ ابلركوع ،  كمن قدر على القياـ كعجز عن الركوع أك السجود : َف يسقط عنو القياـقاؿ ابن قدامة : 
  … مث ٬تلس فيومئ ابلسجود ، كهبذا قاؿ الشافعي

 .قىانًًتُتى ( لقوؿ هللا تعاُف : ) كىقيوميوا َّللًًَّ 
 .) صل قائمان (  كقوؿ النِب 
ة .   اإلتياف بو كالقراءة ، كالعجز عن غَته ال يقتضي سقوطو كما لو عجز عن القراء كألف القياـ ركن ١تن قدر عليو ، فلزمو 

 ) ا١ترٍت ( .

 : إذا َف يستطع أك عجز أك يشق عليو القياـ ، فإنو يصلي جالسان . اٟتالة الثانية
 ) فإف َف تستطع فقاعدان ... ( .الباب ٟتديث 

  . أٚتع أىل العلم على أف من ال يطيق القياـ لو أف يصلي جالسان  : قاؿ ابن قدامة ا١تقدسي
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إعادة عليو ، قاؿ أصحابنا : كال  أٚتعت األمة على أف من عجز عن القياـ يف الفريضة صبلىا قاعدان كال : كقاؿ النوكم
اٍلعىٍبدي  كقد ثبت يف صحيح البخارم أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ : ) ًإذىا مىًرضى  ؿ القياـ ؛ ألنو معذكر ،ينقص ثوابو عن ثوابو يف حا

 ان .أىٍك سىافػىرى كيًتبى لىوي مىا كىافى يػىٍعمىلي ميًقيمنا صىًحيح

أف يصلي قاعدان ك١تن حصل لو  كحديث عمراف يدؿ على أنو ٬توز ١تن حصل لو عذر ال يستطيع معو القياـ : كقاؿ الشوكآف
  . عذر ال يستطيع معو القعود أف يصلي على جنبو

يى إذىاية :كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيم
اٍلًقيىاـً أىٍك اٍلًقرىاءىًة أىٍك الرُّكيوعً  كىقىٍد اتػَّفىقى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى أىفَّ اٍلميصىلًٌ  عىجىزى عىٍن بػىٍعًض كىاًجبىاهًتىا كى

لىًة أىكٍ  أىٍك السُّجيودً    . غىٍَتً ذىًلكى سىقىطى عىٍنوي مىا عىجىزى عىٍنو أىٍك سىًٍتً اٍلعىٍورىًة أىٍك اٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًقبػٍ

 ككيفية القعود : 
 . يف حاؿ التشهد كاٞتلوس ٬تلس مفًتشان إذا كاف ال يشق عليو 
 . ] كيف حاؿ القياـ ٬تلس مفًتشان ، كقيل : ٬تلس على ما ٭تب . ] كسبقت ا١تسألة 

 . ] يكوف السجود أخفض من الركوع ، ] لكن إذا كاف يقدر على السجود فإنو ٬تب عليو أف يسجد 
 فعلو ، كما عجز عن فعلو سقط عنو فالقاعدة يف كاجبات الصبلة : أف ما استطاع ا١تصلي فعلو ، كجب عليو .  

لركوع كالسجود على ىيئتهما ، فإف استطاع كأييت اب فمن كاف عاجزان عن القياـ جاز لو اٞتلوس على الكرسي أثناء القياـ ،
كالسجود ، ك٬تعل سجوده أخفض من  مث ٬تلس على الكرسي عند الركوع فيصلي قائمان  : القياـ كشقَّ عليو الركوع كالسجود

  . ركوعو

 : إذا َف يستطع اٞتلوس فإنو يصلي على جنبو ) شقو ( . اٟتالة الثالثة
 . ) ... فعلى جنب ( لقولو يف اٟتديث 

 . ٮتتار اٞتنب األسهل لو 
 . فإف تساكَي فاٞتنب األٯتن أفضل 

 . كيومئ برأسو إُف الصدر ، يومئ قليبلن يف الركوع ، كيومئ أكثر يف السجود 

 ما اٟتكم إذا مل يستطع ا١تريض أف يصلي على جنب ؟ 
 إُف السماء كرجبله إُف  القبلة ( . يكوف كجو ا١تصلي) على جنبو ، فإنو يصلي مستلقيان يومئ برأسو  إذا َف يستطع أف يصلي

 كيستدؿ لذلك أبمور : 
 لعمـو قولو تعاُف ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( . - أ

 ) إذا أمرتكم أبمر فأتوا منو ما استطعتم ( متفق عليو . كلقولو  - ب
ء نفى كجودىا عند ( كعزاىا كثَت للنسائي لكن بعض العلماا ) ... فإف َف تستطع فمستلقو ركاية يف ىذا اٟتديث كفيه -ج

 النسائي .
 أف ىذه الصفة كردت يف حديث علي كفيو ) فإف َف يستطع صلى مستلقيان كرجبله إُف القبلة ( ركاه الدارقطٍت كىو ضعيف . -د
 برأسو ماذا يفعل ؟ اختلف العلماء إذا عجز ا١تريض عن اإلٯتاء 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسالة على أقواؿ :
 عينيو .ب : يومئالقوؿ األكؿ 
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 كىذا قوؿ ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 فيك ر كيقرأ فإذا أراد أف يركع غٌمض عينو قليبلن ، فإذا قاؿ : ٝتع هللا ١تن ٛتده ، فتح طرفو ، فإذا سجد أغمض أكثر .

 ٟتديث ) إذا أمرتكم أبمر فأتوا منو ما استطعتم ( متفق عليو .
 إلٯتاء سقطت عنو الصبلة لعجزه عنها .أنو إذا عجز عن االقوؿ الثاين : 

 كىذا قوؿ أَب حنيفة كاختيار ابن تيمية كقاؿ رٛتو هللا :
كىذا القوؿ أصح يف الدليل ، ألف اإلٯتاء ابلعُت ليس من أعماؿ الصبلة ، كال يتميز فيو الركوع من السجود كال القياـ من القعود 

 ، كأما اإلٯتاء ابلرأس فهو خفضو ، كىذا بعض ما أمر هللا بو ا١تصلي .، بل ىو نوع من العبث الذم َف يشرعو هللا تعاُف 
ٟتديث ) يصلي ا١تريض قائمان ، فإف َف يستطع فقاعدان ، فإف َف يستطع فعلى قفاه يومئ إٯتاء ، فإف َف يستطع فا أحق بقبوؿ  -أ

 العذر ( قاؿ ابن حجر عن ىذا اٟتديث : َف أجده .
 بصبلة حقيقة . أف اإلٯتاء ابلطرؼ ليس -ب
 أف العاجز عن اإلٯتاء برأسو ىو يف اٟتقيقة عاجز عن أفعاؿ الصبلة ابلكلية ، فتسقط عنو حينئذ . -ج

 أنو تسقط عنو األفعاؿ لعجزه عنها دكف األقواؿ لقدرتو عليها . القوؿ الثالث :
 كوع فيقوؿ : سبحاف رَب العظيم ... كىكذا .كعلى ىذا القوؿ : ينوم بقلبو فيك ر ، كيقرأ كيفعل الركوع ، مث ينوم بقلبو الر 

 ألف األقواؿ قادر عليها ، كقد قاؿ تعاُف :) فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيٍم ( . 
 كاختاره الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا .

 ما رأيك بقوؿ بعض العامة : الصالة ابإلصبع ؟ 
 صبع فهذا ال أصل لو يف السنة، كَف يقل بو أحد من أىل العلم فيما أعلم.قاؿ الشيخ ابن عثيمُت: كأما قوؿ العامة: إنو يومئ ابإل

 حديث الباب دليل لقاعدة شرعية فما ىي ؟ 
 ىي قاعدة  ) ال كاجب مع العجز ( كدليلها :

ُقوا َٱف َ قولو تعاُف ) َ ٱَتَّ اَّللَّ عَ سَ ٱَم   ( .َُتمَ ت ط 

 ليو .رتكم بو فأتوا منو ما استطعتم ( متفق ع) ما أم  كقولو 
  ؟ إف ذىب للمسجد صلى قاعدان ، كإف صلى يف بيتو صلى قائمان ، فأيهما أفضل يف ا١تريض،اختلف العلماء 

 كماؿ إليو ابن قدامة .،  ٮتٌَت بينهماقيل : 

 : يصلي يف بيتو قائمان . قيل
 ألف القياـ ركن ال تصح الصبلة إال بو مع القدرة عليو ، كىذا قادر عليو . 

 ب للمسجد ، كإف استطاع القياـ صلى قائمان كإال صلى جالسان .: بل يذى كقيل
 ال أبس هبا ألنو معذكر .جالسان ألف اإلنساف مأمور ْتضور اٞتماعة ، كصبلتو -أ

 ) كلقد كاف الرجل يؤتى بو يهادل بُت الرجلُت ( .كلقوؿ ابن مسعود -ب
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
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كىقىاؿى : " صىلًٌ عىلىى اىأٍلىٍرًض ًإٍف  -صىلهى عىلىى ًكسىادىةو ، فػىرىمىى هًبىا  -قىاؿى ًلمىرًيضو  نهيبه أىفه اىل ) كىعىٍن جىاًبرو  -ِّٗ
هىًقيُّ ًبسىنىدو قىًومٌو كىلىًكنٍ  (ودىؾى أىٍخفىضى ًمٍن ريكيوًعكى ، كىاٍجعىٍل سيجي ، كىًإاله فىأىٍكًمٍئ ًإٯتىاءن ًاٍستىطىٍعتى   . أىبيو حىاِتًو كىقٍػفىوي  صىحهحى  رىكىاهي اىٍلبػىيػٍ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ركاه البيهقي من طريق أَب بكر اٟتنفي ، حدثنا سفياف الثورم ، عن أَب الزبَت ، عن جابر قاؿ .

 .: ال نعلم ركاه أحد عن الثور إال اٟتنفي ، كىذا اإلسناد صحيح  قاؿ البزار
 قوؿ جابر . اٟتديث أعلو أبو حامت ابلوقف من

 لكن ذكر اٟتافظ أف ىناؾ متابعان من ركاية عبد الوىاب بن عطاء عن الثورم ، عند البيهقي .
 كاٟتديث لو طريق أخرل عند أَب يعلى ضعيفة جدان .

 :  إسناده صحيح كرجالو ثقات . قاؿ األلباينكلو شاىد من حديث ابن عمر عند الط رآف يف الكبَت ، 
 فاٟتديث صحيح .

  نستفيد من اٟتديث ؟ماذا 
اٟتديث يدؿ على أف ا١تريض العاجز عن السجود على األرض أنو يسجد يف ا٢تواء ، كيكوف سجوده أخفض من ركوعو ، كال 

 حاجة أف يضع شيئان يسجد عليو من كسادة أك غَتىا كمركاة .

كليس يف السنة كضع كسادة أك شيئان :  قاؿقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت فيمن ال يستطيع الصبلة قائمان أف يصلي جالسان ، 
 .( أنو قاؿ: )ىلك ا١تتنطعوف ، كقد ثبت عن النِبو من التنطع كالتشدد يف دين هللا، ألنلسجود عليو، بل ىو للكراىة أقربل

 سئل الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا ىل ٬توز أف يسجد ا١تسلم على ظهر أخيو عند الزحاـ ؟ فائدة :

: ) إذا أمرتكم أبمر فأتوا منو ما استطعتم (  قاؿ تعاُف : ) فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيٍم ( ، كقاؿ رسوؿ هللا   : فأجاب رٛتو هللا
كىذا ىو القوؿ كىذا الرجل يفعل ما ىو بديل عن السجود كىو اإلٯتاء ، ككذلك يومئ عند الركوع إف َف يستطع الركوع ، 

 الراجح .
 ظر حىت يقـو الناس فَتكع كيسجد .: ينت كقاؿ بعض العلماء
 .: يسجد على ظهر من أمامو  كقاؿ بعض العلماء

 عندم األكؿ ، ١تا سبق من دليل  . كالراجح فالقوؿ األخَت أضعف األقواؿ ، 
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بي سيجيوًد اىلسهٍهًو كىغىٍَتًهً   ابى
 أك نقصاف أك شك .سجود السهو : سجدًتف أييت هبما ا١تصلي ٞت ر ا٠تلل يف صبلتو سهوان بزَيدة 

كمشركعية سجود السهو من ٤تاسن الشريعة اإلسبلمية ، فإف النسياف ال يسلم منو أحد ، كالبد من كقوعو يف ىذه العبادة 
 ، ففيو ج ر للنقصاف الذم حصل يف الصبلة . العظيمة ، كقد كقع من النِب 

نىةى  -َّّ ـى يف اىلرهٍكعىتػىٍُتً اىأٍليكلىيػىٍُتً ، كىملىٍ  أىفه اىلنهيبه  ) -عىاىلى عىٍنوي رىًضيى اىَّللهي تػى -عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن ْتيىيػٍ صىلهى هًبًمي الظٍُّهرى ، فػىقىا
بػهرى كىىيوى جىا ةى ، كىانٍػتىظىرى اىلنهاسي تىٍسًليمىوي ، كى ـى اىلنهاسي مىعىوي ، حىىته ًإذىا قىضىى اىلصهالى تػىٍُتً ، قػىٍبلى  ًلسه . كىسىجىدى ٬تىًٍلٍس ، فػىقىا أىٍف سىٍجدى

ا لىٍفظي اىٍلبياىاًرمًٌ .  (ييسىلًٌمى ، ُثيه سىلهمى  عىةي ، كىىىذى  أىٍخرىجىوي اىلسهبػٍ
ي يف كيلًٌ سىٍجدىةو كىىيوى جىاًلسه كىسىجىدى اىلنهاسي مىعىوي ، مىكىافى مىا نىًسىى ًمنى اٍٞتيليوًس  )كىيف ًركىايىةو ١تيٍسًلمو   ( .ييكىربًٌ

----------- 
ـى يف اىلرهٍكعىتػىٍُتً اىأٍليكلىيػىٍُتً ، كىملىٍ ٬تىًٍلٍس )   وا بو فمضى حىت قضى من صبلتو ( .ػػػػػػػعند ابن خزٯتة ) فسبح( جاء فػىقىا
ـى اىلنهاسي مىعىوي )   . إُف الثالثة ، اتباعان لفعلو  ( أم : فػىقىا
ةى ، كىانٍػتىظى )   لظنهم أنو ال يسجد للسهو ، لعدـ تقدـ علمهم بذلك .( رى اىلنهاسي تىٍسًليمىوي ػػػػػػػػػػػػػػحىىته ًإذىا قىضىى اىلصهالى
تػىٍُت )  بػهرى كىىيوى جىاًلسه . كىسىجىدى سىٍجدى  بعد التشهد . للسهوأم :  ( كى

 ما اٟتكم إذا ترؾ اإلماـ التشهد األكؿ انسيان ؟ 
  :اإلماـ إذا ترؾ التشهد األكؿ ، فإنو ال ٮتلو من حالتُت

 : أف يستتم قائمان فبل يرجع ، ك٬ت ره بسجود السهو قبل السبلـ سواء شرع ابلقراءة أك َف يشرع . األكىل
 ألنو إذا استتم قائمان فإنو يصدؽ عليو أنو انتقل من ركن إُف ركن ، فبل يرجع .

كليس عليو سجود يف ىذه اٟتالة  : إف ذكر قبل أف يقـو ] أم قبل أف تنفصل فخذيو عن ساقيو [ فإنو ٬تلس كيتشهد الثانية
 ألنو َف ٭تصل فيو قياـ .

 ىل يقاس على ترؾ التشهد ترؾ بقية الواجبات ؟ 
يقاس على التشهد األكؿ بقية الواجبات نسياّنن ، ) كمن ترؾ سبحاف رَب العظيم يف الركوع نسياّنن ، أك سبحاف رَب نعم ، 

 األعلى يف السجود نسياّنن ( .
 ي : سبحاف رَب العظيم ، فإنو يسقط ، كأييت بسجود سهو قبل السبلـ .مثاؿ : رجل صلى كنس

 مىت يكوف سجود السهو ١تن ترؾ التشهد األكؿ انسيان ؟ 
 يكوف قبل السبلـ ، ٟتديث الباب .

 ) كستأيت ا١تسألة مىت يكوف سجود السهو يف الصبلة ( .كىكذا يف ٚتيع ترؾ كاجبات الصبلة يكوف السجود قبل السبلـ . 

 يف الظهر أك العصر أك العشاء نسياانن ؟ –مثالن  –مثل ىذا اٟتكم ، لو قاـ اإلماـ إىل خامسة  ىل 
 ، ك٬تب على اإلماـ إذا عًلم كىو يف ىذه الركعة الزائدة أنو يرجع مباشرة .دة ، فبل ٬توز للمأمومُت متابعتو، ألف ىذه زَيال
 ما حكم سجود السهو ؟ 

 حكمو كاجب عند كجود سببو .

 ) كإذا نسيت فذكركٓف ( .  ولو لق-أ
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فليطرح الشك كلينب على ما استيقن مث يسجد ) إذا شك أحدكم يف صبلتو فلم يدًر كم صلى ، ثبلاثن أـ أربعان ؟ كلقولو -ب
 سجدتُت قبل أف يسلم ( ركاه مسلم عن أَب سعيد .

درم كم صلى ، فإذا كجد ذلك أحدكم فليسجد ) إف أحدكم إذا قاـ يصلي جاء الشيطاف فلبىسى عليو ، حىت ال ي كلقولو -ج
 سجدتُت كىو جالس ( ركاه البخارم كمسلم عن أَب ىريرة .

  ماذا نستفيد من ركاية مسلم  ) ... مكاف ما نسي من اٞتلوس ( ؟ 
 نستفيد أف سجود السهو يشرع للسهو ال للعمد .

 ىل يكرب لسجود السهو ؟ 
 ٟتديث الباب . نعم يك ر ، كىذا ابإلٚتاع .

 كألف حكمو حكم سجود الصبلة .
 ىل إذا قاـ اإلماـ عن التشهد األكؿ يتابعو على ذلك ا١تأمـو ؟ 

 نعم ، ٬تب على ا١تأمـو متابعة إمامو إذا ترؾ التشهد األكؿ كإف َف يكن ا١تأمـو ّنسيان .
 ما اٟتكم فيمن سها عن التشهد األكؿ حىت قاـ إىل الثالثة ؟ ُث رجع ؟ 

 ـ إُف الثالثة فإنو ال يرجع ، فلو تعمد كرجع بعد تلبسو ابلركن :سبق أنو إذا سها كقا
 تبطل صبلتو ، كىذا مذىب الشافعي . قيل :

 ال تبطل صبلتو ، كىذا مذىب اٞتمهور . كقيل :
 ىل يسلم بعد سجديت السهو ؟ 

 نعم ، ٬تب أف يسلم .
 ٟتديث الباب ) ... فسجد سجدتُت كىو جالس قبل أف يسلم ( .

 على أف التشهد األكؿ من كاجبات الصالة ، كيف ذلك ؟ٟتديث بعض العلماء ا استدؿ هبا 

 ١تا تركو ج ره بسجود السهو ، كلو كاف ركنان ألتى بو ، كلو كاف سنة َف يسجد لو . كجو ذلك :أف النِب 
 ىل ا١تأمـو يسجد للسهو مع إمامو كإف مل يسوي ا١تأمـو ؟ 

 إذا سها ، كإف َف يسو ىو ، كنقل ابن حـز فيو اإلٚتاع . نعم ، ٬تب على ا١تأمـو أف يسجد مع اإلماـ
 ىل فيو تشهد بعد سجود السهو إذا كاف قبل السالـ ؟ 

 ) كسيأيت مزيد كبلـ يف ا١تسألة إف شاء هللا ( .ال ، ال تشهد بعد سجود السهو إذا كاف قبل السبلـ . 

 ىل يشرع سجود السهو يف صالة النفل ؟ 
 يشرع يف الفرض .نعم ، يشرع يف النفل كما 

 كىذا قوؿ أكثر أىل العلم .
 كىذا يشمل ما إذا سها يف الفرض أك سها يف النفل .) إذا سها أحدكم فليسجد سجدتُت (  وؿ النِب لعمومات األدلة كق-أ

فرض أك  صبلة الكىذا يشمل ما إذا كاف يف  ، ركاه مسلم ك نقص يف صبلتو فليسجد سجدتُت ( فإذا زاد الرجل أ)  ولو قكل-ب
 كاف يف صبلة النفل .

 الفرض ثبت يف النفل إال بدليل . ما ثبت يفكلقاعدة : -ج
 ىل يستثٌت من ذلك شيء ؟ 
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يف صبلة  يستثٌت من ذلك صبلة اٞتنازة ، فصبلة اٞتنازة ليس فيها سجود للسهو فلو أنو نسي مثبلن الصبلة على النِب  نعم ،
ذلك ، فبل نقوؿ أبنو يسجد للسهو ، ألف صبلة اٞتنازة صبلة مبنية على التخفيف  اٞتنازة أك نسي تكبَتة من التكبَتات ك٨تو

 ليس فيها ركوع كال سجود ، ىي شفاعة للميت فقط ، فبل يشرع فيها سجود للسهو .
 فإف قاؿ : كيف توجبوف شيئان يف صالة نفل ، كصالة النفل أصالن غَت كاجبة ؟ 

 يت هبا على كفق الشريعة .  ) الشرح ا١تمتع ( .نقوؿ : إنو ١تا تلبس هبا كجب عليو أف أي
  نسياانن كتذكر بعد السالـ ؟ما اٟتكم إذا ترؾ ا١تصلي ركنان من أركاف الصالة 

 إذا ترؾ ركنان من أركاف الصبلة ّنسيان كتذكره بعد السبلـ فهذا ال ٮتلو من أمرين :
 .أف يكوف ا١تًتكؾ يف غَت الركعة األخَتة  األمر األكؿ :

 .يأيت بركعة ، فكًتؾ ركعة   حكمو :فهنا 
 .أف يكوف يف الركعة األخَتة  األمر الثاين :

 .َف يطل الفصل  فهنا ال نقوؿ أييت بركعة كإ٪تا نقوؿ أييت بو كٔتا بعده ما
بعده  لكي ٭تصل الًتتيب كألف ما صار، نسي الركوع مث سٌلم مث تذكر فنقوؿ : ارجع كأيت ابلركوع كما بعده  مثاؿ ذلك : إنساف

 .ىذا يف غَت موضعو كيسجد للسهو بعد السبلـ 
  يطل الفصل يف األمرين لكن إذا طاؿ الفصل يستأنف الصبلة من أك٢تا .مقيد ٔتا َفىذا  -

شخص نسي السجدة الثانية من إحدل الركعات، كَف يعلم بذلك إال بعد أف تفرؽ الناس، كخرجوا من ا١تسجد، كٖتدثوا  مثاؿ:
٢تم ذلك كأخ ركا اإلماـ، فهنا يعيد  ضي كقت طويل، كذكر بعضهم لبعض أهنم نسوا سجدة من الصبلة، فتأكدمخارج ا١تسجد بعد 

 الصبلة كلها، كٮت ر ٚتاعة ا١تسجد يف كقت الحق ليعيدكا صبلهتم.
 ما اٟتكم إذا ترؾ ا١تصلي ركنان من أركاف الصالة نسياانن أثناء الصالة ؟ 

 و حالتاف :إذا ترؾ ركنان من أركاف الصبلة فل
 قبل أف يصل إُف موضعو من الركعة اليت تليها فإنو يرجع . إف تذكره األكىل :

 بعد أف كصل إُف موضعو من الركعة اليت تليها فإنو ال يرجع كتقـو اليت تليها مقاـ اليت قبلها . تذكرهكإف  الثانية : 

ثانية من الركعة الثالثة بعد أف شرع يف القراءة ، فهنا يقاؿ لو : رجل قاـ إُف الرابعة يف الظهر ، مث ذكر أنو نسي السجدة المثاؿ : 
 ارجع كاجلس بُت السجدتُت كاسجد مث أكمل ، كذلك ألف ما بعد الركن ا١تًتكؾ يقع يف غَت ٤تلو الشًتاط الًتتيب بُت األركاف .

ألنو إذا رجع فسَتجع على نفس ال ، فتكوف فإف كصل إُف ٤تلو من الركعة الثانية ؛ فإنو ال يرجع ، ألف رجوعو ليس لو فائدة ، 
 الركعة الثانية ىي األكُف ، كتكوف لو ركعة ملفقة من األكُف كمن الثانية .

  ما اٟتكمة من كقوع السهو منو يف الصالة ؟ 
 ٢تم عند السهو .، كإكماؿ دينهم ، ليقتدكا بو فيما يشرعو صبلة من ٘تاـ نعمة هللا على أمتويف ال : كاف سهوه قاؿ ابن القيم

 ىل يشرع سجود السهو ٟتديث النفس ؟ 
 ال يشرع ٟتديث النفس .

 لعدـ كركد السجود لو . - أ
 كألنو ٦تا ال ٯتكن التحرز منو . - ب

 كال تكاد ٗتلو منو صبلة . - ت
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يت اىٍلعىًشٌيً   رىٍكعىتػىٍُتً ، صىلهى اىلنهيبُّ  )قىاؿى :  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُّّ ـى ًإىلى خىشىبىةو يف ميقىدهـً  ًإٍحدىل صىالى ُثيه سىلهمى ، ُثيه قىا
هىا ، كىيف اىٍلقىٍوـً أىبيو بىٍكرو كىعيمىري ، فػىهىاابى أىٍف ييكىلًٌمىاهي ، كىخىرىجى سىرى  عىافي اىلنهاًس ، فػىقىاليوا : أىقيًصرىٍت . اىٍلمىٍسًجًد ، فػىوىضىعى يىدىهي عىلىيػٍ

ةي ، كىرىجيله يىٍدعيو  ـٍ قيًصرىٍت ؟ فػىقىاؿى : " ملٍى أىٍنسى كىملٍى تػيٍقصىٍر "  هي اىلنهيبُّ الصهالى ٍيًن ، فػىقىاؿى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ، أىنىًسيتى أى ذىا اىٍليىدى
بػهرى ، فىسىجىدى ًمٍثلى سيجيوًدًه ، أىكٍ  بػهرى ، ُثيه  فػىقىاؿى : بػىلىى ، قىٍد نىًسيتي ، فىصىلهى رىٍكعىتػىٍُتً ُثيه سىلهمى ، ُثيه كى [ ُثيه رىفىعى رىٍأسىوي فىكى أىٍطوىؿى

بػهرى ، فىسىجىدى ًمثٍ  بػهرى ُثيه لى سيجيوًدًه ، أىٍك أىٍطوىؿى ] كىضىعى رىٍأسىوي ، فىكى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ . (  رىفىعى رىٍأسىوي كىكى
ةي اىٍلعىٍصرً  )كىيف ًركىايىةو ًلميٍسًلمو    ( . صىالى

ٍيًن ؟ " فى ) كىأًلىِب دىاكيدى ، فػىقىاؿى   ( .أىٍكمىئيوا : أىٍم نػىعىٍم أىصىدىؽى ذيك اىٍليىدى
 ( .فػىقىاليوا ) ًحيحىٍُتً " لىًكٍن بًلىٍفًظ كىًىيى يف " اىلصه 

 ( .وي اىَّللهي تػىعىاىلى ذىًلكى كىملىٍ يىٍسجيٍد حىىته يػىقهنى  )كىًىيى يف ًركىايىةو لىوي 
-------------- 

 ، قاؿ األزىرم : العشي عند العرب ما بُت زكاؿ الشمس كغركهبا .ىو بفتح العُت ككسر الشُت  ) العشي ( قاؿ النوكم :
 ( جاء يف ركاية ١تسلم : ) يف عتبة ا١تسجد ( . كيف ركاية : ) مث أتى جذعان يف قبلة ا١تسجد ( ) إىل خشبة يف مقدـ ا١تسجد

( ا١تراد من قوؿ الراكم : كأنو غضباف : انقباضو كتشوش فكره ، كاية : )فاتكأ عليها كأنو غضباف ر ( جاء يف ) فوضع يده عليها
 كالظاىر أف السبب يف ذلك أنو سلم قبل انقضاء الصبلة .

 غالبان .، كىم أىل اٟتاجات هبم أكؿ الناس خركجان من ا١تسجد ، كمنهم من يسكن الراء ، كا١تراد( بفتح السُت كالراء ) السهرىعاف
كخرجت السرعاف من أبواب ا١تسجد ، فقالوا : زمن الوحي ، كيف ركاية للبخارم )اعتقدكا ذلك ألهنم يف ) أقصرت الصالة ( 

 قيًصرٍت الصبلة ( .
 ( جاء يف ركاية : ) كيف القـو رجل يف يديو طوؿ ( ، كاٝتو : ا٠ترابؽ بن عمرك . ) ذا اليدين

 اؿ ذم اليدين .( ىذا سؤ  ) فقاؿ : أنسيت أـ قصرت
كاحًتامو ، مع  أف ذا اليدين تكلم ٟترصو على تعلم الصبلة كالعناية هبا ، كأما أبو بكر كعمر فرلب عليهما مهابة النِب 

 اعتقاد٫تا أف األمر سيبُت .
فلما انتفى القصر  ( نفي النسياف بناء على ظنو ، كَف تقصر بناء على يقينو أف الصبلة َف ٭تدث فيها تريَت ، ) مل أنس كمل تقصر

 تعُت النسياف ، كلذلك قاؿ ذك اليدين : بلى نسيت ، كجاء يف ركاية : ) أصدؽ ذك اليدين ( فقالوا : نعم .
  مل أيخذ النيب  : بقوؿ ذم اليدين 

 ألف قولو يعارض ما كاف يظنو من ٘تاـ صبلتو .
 ما ىي الصالة اليت كقعت فيها القصة ا١تذكورة يف اٟتديث ؟ 

 الظهر أك العصر ( . ) صلى بنا النِب  لصحيحُت من حديث أَب ىريرة جاء يف ا
 الظهر ركعتُت ( . كجاء يف ركاية عند البخارم من طريق دمحم بن سَتين عن أَب ىريرة قاؿ ) صلى بنا النِب 

 صبلة العصر (  من غَت شك . كعند مسلم قاؿ ) صلى لنا النِب 
 فيو من الركاة . ؼ كالظاىر أف االختبل قاؿ يف الفتح : 

كأبعد من قاؿ ٭تمل على أف القصة كقعت مرتُت بل ركل النسائي من طريق ابن عوؼ عن ابن سَتين : أف الشك فيو من مث قاؿ 
 إحدل صبليت العشي قاؿ أبو ىريرة : لكٍت نسيت .  أَب ىريرة ، كالقصة : صلى 



 ْٓٗ 

 ما حكم من سلم قبل إ٘تاـ صالتو انسيان ؟ 
 ا ترؾ كيسجد للسهو بعد السهو كما يف حديث الباب .٬تب أف أييت ٔت

 اذكر أحواؿ من سلم قبل إ٘تاـ صالتو انسيان ؟ 
 من سلم قبل ٘تاـ الصبلة ، فلو أحواؿ :

 : أف يسلم عامدان فصبلتو ابطلة . أكالن 
 : أف يسلم ّنسيان ، فإف ذكر قريبان ، فإنو أييت ٔتا تركو مث يسجد للسهو بعد السبلـ . اثنيان 

 : أف يسلم ّنسيان ، كيتذكر بعد فاصل طويل ، فهنا يعيد الصبلة كاملة . لثان اث
 اذكر مثاالن للفصل القصَت كالطويل ؟ 

 ىذا يرجع للعرؼ .
، فإنو قاـ كاتكأ كتراجع مع الناس ، كخرج  : أف يكوف طوؿ الفصل كطوؿ الفصل يف صبلة الرسوؿ  مثاؿ الفصل القصَت

 ىذا كثبلث دقائق أك أربع دقائق ، فهذا ال ٯتنع من بناء بعضها على بعض . سرعاف الناس ، فما كاف مثل
: كساعة أك ساعتُت ، أك خرجوا من ا١تسجد ، فإف ىذا يعت ر فاصبلن طويبلن ، فهنا ٬تب عليهم إعادة الصبلة  مثاؿ طوؿ الفصل

 ) الشيخ ابن عثيمُت ( .  من أك٢تا .
 ل إ٘تاـ صالتو ؟مىت يكوف سجود السهو إذا سلم ا١تصلي قب 

 يكوف بعد السبلـ .
 ١تا سلم من ركعتُت ، قاـ كجاء ابلركعتُت مث سلم مث سجد للسهو مث سلم . ٟتديث الباب ، فإف النِب 

 إذا سلم اإلماـ من صالتو قبل إ٘تامها انسيان ؟ فهل يتابعو ا١تأمـو ؟ 
ى يف ٤تل اٞتلوس ، كال يتكلم كال ينصرؼ ، كما لو زاد اإلماـ إذا تيقن ا١تأمـو أف اإلماـ قد سها كأف الصبلة َف تتم ، فإنو يبق

 كنبهوه كَف يرجع ، فإهنم ال يتابعونو يف الزَيدة .
 مث ىم ٥تٌَتكف : بُت أف ٬تلسوا كينتظركف حىت يسلم هبم ، أك يسلموف قبلو ، كاالنتظار أحسن كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .

 كسلموا معو ؟ بعوا النِب ١تاذا الصحابة ًت فإف قاؿ قائل :
فاٞتواب : أف الصحابة التبس عليهم األمر فخشوا أف يكوف قد جاء تريَت يف اٟتكم ، فلذا سلموا معو كخرج من خرج ، ألف 

 الزماف زماف كحي كنسخ ، كأما اآلف فقد انتهى األمر فلم يبق إال السهو .
  السهو الذم كقع من النيب ن نقص أك عن زايدة ؟يف حديث الباب ىل ىو سهو ع 

 سهو عن زَيدة .
 ما كجو الزايدة يف حديث الباب ؟ 

 زَيدة السبلـ .
 قاؿ بعض العلماء : كمن اٟتكمة أف يكوف السجود للزَيدة بعد السبلـ ، حىت ال ٕتتمع زَيدًتف يف الصبلة .

 لسجود ؟إذا كاف السجود بعد السالـ ، ىل يشًتط لو تكبَتة اإلحراـ ، أـ ييكتفىى بتكبَتة ا 
 اٞتمهور على االكتفاء ، كىو ظاىر غالب األحاديث . ) قالو ابن حجر ( .

 ما حكم من تكلم بعد سالمو من الصالة انسيان ؟ 
 إذا تكلم بعد سبلمو ّنسيان ، فإف ىذا الكبلـ ال يبطل الصبلة ، ألنو ال يعتقد أنو يف صبلة ، فهو َف يتعمد الكبلـ .



 َْٔ 

 الكبلـ :كذىب بعض العلماء إُف تقسيم 
 : مثاؿ: أف يتكلم لرَت مصلحة الصبلة ، فهنا صبلتو تبطل بكل حاؿ .  أكالن 

 أف يقوؿ بعد أف يسلم ّنسيان : َي فبلف ، أغلق ا١تكيف .
ألنو ، حُت قاؿ : أصدؽ ذك اليدين ، فهذا ال تبطل صبلتو  : أف يتكلم ١تصلحة الصبلة بكبلـ يسَت ، كفعل الرسوؿ  اثنيان 

 الصبلة .يسَت ١تصلحة 
 : أف يكوف كثَتان ١تصلحة الصبلة ، فهنا تبطل . اثلثان 
 ، كىذا اختيار الشيخ السعدم . أهنا ال تبطل مطلقان الصحيح  لكن

 ألف ىذا ا١تتكلم ال يعتقد أنو يف صبلة . 
 ليوبيكيم ( .ٍن مىا تػىعىمَّدىٍت قػي كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأمتيٍ ًبًو كىلىكً  ) كقد قاؿ تعاُف

 ما اٟتالة الوحيدة اليت تبطل هبا الصالة يف ىذه اٟتالة ؟ 
 اٟتدث ، ألف اٟتدث ال ٯتكن معو بناء بعض الصبلة على بعض . يف حالة

  اذكر ا٠تالؼ ؟اختلف العلماء يف موقع سجود السهو ، ىل يكوف قبل السالـ أـ بعده ؟ 

 لسبلـ أـ بعده على أقواؿ :اختلف العلماء مىت يكوف سجود السهو ىل ىو قبل ا
 السجود للسهو ٤تلو قبل السبلـ . القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب الشافعي .كهبذا قاؿ : مكحوؿ ، كالزىرم ، كابن ا١تسيب ، 
 سجد للسهو قبل السبلـ ( .هد األكؿ ك ػترؾ التش ٟتديث عبد هللا بن ْتينة السابق ، الذم فيو : ) أف النِب -أ

فليطرح الشك كلينًب على ما قاؿ : ) إذا شك أحدكم يف صبلتو ، فلم يدر كم صلى ...  أف النِب  كٟتديث أَب سعيد-ب
 مث يسجد سجدتُت قبل أف يسلم ( .استيقن ، 

 : إف سجود السهو إ٘تاـ للصبلة ، كج ر للنقص اٟتاصل هبا ، فكاف قبل السبلـ ال بعده . كقالوا-ج
 السبلـ .: أف سجود السهو كلو بعد  القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أَب حنيفة .كهبذا قاؿ : اٟتسن البصرم ، كإبراىيم النخعي ، كالثورم ، 
سهػا فسلم قبل ٘تاـ الصبلة ، فأ٘تها مث سلم مث سجد للسهو كسلم ( فكل سهو مثلو  كاستدلوا ْتديث الباب ) حيث أنو -أ

 يكوف سجوده بعد السبلـ من الصبلة .
 : ) إذا شك أحدكم يف صبلتو فليتحر الصواب ... فليتم مث يسلم مث يسجد ( .  كٟتديث ابن مسعود يف قولو-ب
 ) لكل سهو سجدًتف بعدما يسلم ( ركاه أبو داكد ، كضعفو البيهقي كالنوكم كابن تيمية . كٟتديث ثوابف . قاؿ : قاؿ -ج

 أنو كلو قبل السبلـ إال إذا سلم قبل ٘تاـ الصبلة .:  القوؿ الثالث
 مذىب اٟتنابلة .هور من كىذا ا١تش

 من الصبلة قبل إ٘تامها ، فأ٘تها كسجد للسهو بعد السبلـ . ٟتديث الباب يف قصة ذم اليدين ، حيث سلم النِب 
قالوا : فيقتصر السجود بعد السبلـ على ىذه الصورة كىي السبلـ قبل ٘تاـ الصبلة ، كيبقى ما عداىا من الصور على األصل ، 

 بلـ .كىو السجود قبل الس
 التفريق ، فما كاف عن نقص قبل السبلـ ، كما كاف عن زَيدة فبعد السبلـ . القوؿ الرابع :

 كىذا مذىب مالك .



 ُْٔ 

 .: كاستعماؿ األخبار على كجهها أكُف من ادعاء النسخ  كقاؿ: كبو يصح استعماؿ ا٠ت رين ٚتيعان ،  قاؿ ابن عبد الرب
 لسبلـ :أدلتهم على سجود السهو من زَيدة يكوف بعد ا

سلم من ركعتُت ، فلما ذكره ذك اليدين أمت صبلتو مث سلم مث سجد للسهو  حديث الباب يف قصة ذم اليدين ، فإف النِب -أ
 مث سلم .

 زاد يف الصبلة حيث سلم قبل ٘تامها ، كالسبلـ قبل ٘تاـ الصبلة من الزَيدة فيها . كجو الداللة : أنو 
 لى الظهر ٜتسان ، فسجد سجدتُت بعدما سلم ( ركاه مسلم .ص حديث ابن مسعود ) أف النِب  -ب

 كجو الداللة : أنو نص صريح يف أف من زاد يف صبلتو سهوان ، فإنو يسجد لو بعد السبلـ .
 كأدلتهم على أف سجود السهو من نقص يكوف قبل السبلـ :

 للسهو قبل السبلـ ( .التشهد األكؿ نسياّنن سجد  حديث عبد هللا بن ْتٍينة ) ١تا ترؾ النِب  -أ
 كجو الداللة : أنو نص صحيح صريح يف أف من نقص يف صبلتو فإنو يسجد للسهو قبل السبلـ .

القوؿ ا٠تامس : أف ٤تل السجود للسهو قبل السبلـ إال يف ثبلثة مواضع : إذا زاد يف صبلتو ، أك سلم قبل ٘تامها ، أك شك فبٌت 
 على غالب ظنو .

 ، كاختاره ابن تيمية كالشيخ ابن عثيمُت .كهبذا قاؿ ابن ا١تنذر 
 ٚتعان بُت األحاديث .

 كىذا القوؿ ىو الراجح .
 بد من ثقتُت ؟ ىل يرجع إذا سبح بو ثقة كاحد أـ ال 

 فإنو ال يرجع .إال لقوؿ ثقتُت كعلى ىذا لو أنو سبح بو ثقة من ا١تأمومُت ال يرجع  قيل :
  .من مذىب اإلماـ أٛتد رٛتو هللا كىذا ا١تشهور

 َف يرجع إُف قوؿ ذم اليدين حىت سأؿ الصحابة ْتديث الباب ، حيث إف النِب كاستدلوا  
 رجع إُف قوؿ ثقة كاحد .ي : إنوكقيل 

كإ٪تا شك النِب عليو الصبلة كالسبلـ ابنفراده بو ، كوف الصحابة مع النِب عليو الصبلة ، رجع إُف قوؿ ذم اليدين  النِب  ألف 
الصحابة رضي هللا تعاُف عنهما ،  َف ينبو إال ذم اليدين ىذا حصل عند النِب ملسو هيلع هللا ىلص شيء من الشك فسأؿكالسبلـ كمع ذلك 

 الصواب .كىذا ىو 
  ما رأيك بقوؿ من يقوؿ : إنو ال ٬توز على النيب  السهو أصالن ؟ 
 ىذا ابطل لوجوه : 

 وف ... ( .ػر أنسى كما تنسػ) إ٪تا أّن بشيث ابن مسعود سياف ، فقاؿ يف حدو ابلنػػػػػصرح عن نفس : أنو  أكالن 
 : أف األفعاؿ العمدية تبطل الصبلة . اثنيان 
 : أف البياف كاؼو ابلقوؿ ، فبل ضركرة إُف تعمد الفعل . اثلثان 
التشريع ابلفعل  ) َف أنس ( ، كىذا على ظاىره كحقيقتو كأنو كاف تعمدان لذلك ليقع منو  : كيدؿ على عدـ نسيانو قولو  قالوا

 لكونو أبلغ من القوؿ .
 : ) أنسى كما تنسوف ( . ) بلى قد نسيت ( كأصرح منو قولو  لذم اليدين على قولو  تقريره  كيكفي يف رد ىذا
 ا يدؿ على عدـ صدكر النسياف منو : ) إٓف ال أنسى كلكن أنٌسى ألسن ( ، فهذ بقولو  كبعضهم استدؿ



 ِْٔ 

ٟتافظ ابن حجر : أف ىذا اٟتديث ال أصل لو ، فإنو من ببلغات مالك اليت َف توجد موصولة بعد ٔتا قالو ا كالرد على ىذا
 .البحث الشديد 

، اكيدى رىكىاهي أىبيو دى  (، ُثيه سىلهمى  تىشىههدى ، ُثيه تػىٍُتً ، فىسىهىا فىسىجىدى سىٍجدى صىلهى هًبًمٍ  أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو  -ِّّ
ًٍمًذمُّ كىحىسهنىوي ، كىاٟتٍىاًكمي كىصىحهحىوي .   كىاىلًتًٌ

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث جاء من طريق أشعث عن دمحم بن سَتين عن خالد اٟتذاء عن أَب قبلبة عن عمراف بن حصُت .

 أكثر عددان . كأشعث تفرد بذكر : ) التشهد ( ٥تالفان بقية الثقات الذين ىم أكثق منو ، أك
فقد نص اٟتفاظ : البيهقي ، كابن عبد ال ر ، كاٟتافظ ابن حجر ، كابن ا١تنذر ، على أف ذكر التشهد يعت ر شاذان تفرد بو أشعث 

 بن عبد ا١تلك .
 قاؿ اٟتافظ : زَيدة أشعث شاذة .

 كقاؿ ابن ا١تنذر : ال أحسب يثبت .
 التشهد .فاٟتديث أخرجو مسلم من طريق آخر ، كليس فيو ذكر 

صلى العصر فسلم من ثبلث ركعات ، مث دخل  من طريق خالد اٟتذاء عن قبلبة عن أَب ا١تهلب عن عمراف  ) أف رسوؿ هللا 
منزلو ، فقاؿ لو رجل يقاؿ لو ا٠ترابؽ ، ككاف يف يديو طوؿ ... مث سلم ، مث سجد ، مث سلم ( فهذا السياؽ عند مسلم ، كليس 

 فيو ذكر للتشهد .
  ؟ التشهد بعد سجود السهوىل يشرع 

 اختلف العلماء على قولُت :
 : أنو ال يشرع . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ، مث سلم (سجدتُت مث سلم ، مث سجد  كما يف ركاية مسلم ) ... فصلى ركعة ،ٟتديث عمراف بن حصُت  

 مث سلم بعد السبلـ ، كليس فيو تشهد . ما فاتو ، مث سلم ، مث سجد سجدتُت ، صلى النِب ففي ىذا اٟتديث 
 كرجح ىذا القوؿ ابن عبد ال ر ، كالنوكم ، كابن ا١تنذر .

 : كقاؿ ابن سَتين ، كابن ا١تنذر ) عن سجديت السهو ( : فيهما تسليم برَت تشهد .  بن قدامة قاؿ ا
  ا١ترٍت ( . . )قاؿ ابن ا١تنذر : التسليم فيهما اثبت من غَت كجوو ، كيف ثبوت التشهد نظر 

كأنو سجدًتف ، كأنو يك ر لكل كاحدة منهما ، كمنها : إثبات سجود السهو : ... وائد حديث ذم اليدين كمن فكقاؿ النوكم : 
، كأهنما على ىيئة سجود الصبلة ألنو أطلق السجود فلو خالف ا١تعتاد لبينو ، كأنو يسلم من سجود السهو ، كأنو ال تشهد لو ، 

 بلـ .يف الزَيدة يكوف بعد السسهو كأف سجود ال
 يتشهد بعد السبلـ . القوؿ الثاين :

 كىو قوؿ ابن مسعود ، كقوؿ النخعي ، كقتادة ، كالثورم ، كأصحاب الرأم .
 ٟتديث الباب ، زَيدة ) مث تشهد مث سلم ( .

 كالصحيح األكؿ .



 ّْٔ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o دة يكوف بعد السبلـ .اٟتديث دليل على أف السجود عن زَي 

o  أف دخوؿ اإلماـ بيتو إذا كاف قريبان ال يكوف فاصبلن ، فإف النِب   كما يف ركاية مسلم ، دخل بيتو ، مث ١تا أخ ر بذلك أنو
 صلى ثبلث ركعات ، رجع كأكمل صبلتو .

o  كقوع السهو كالنسياف من النِب . 

o أف سجود السهو سجدتُت 
اثن أىٍك )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ٍدًرمًٌ كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتي  -ّّْ تًًو ، فػىلىٍم يىٍدًر كىٍم صىلهى أىٍثالى ًإذىا شىكه أىحىديكيٍم يف صىالى

تػىٍُتً قػىٍبلى أىٍف ييسىلًٌمى ، فىإً  قىنى ، ُثيه يىٍسجيدي سىٍجدى يػٍ ٍعنى[ لىوي ] ػػػػػكىافى صىلهى ٜتىٍسان شىفى ٍف  أىٍربػىعنا ؟ فػىٍليىٍطرىًح الشهكه كىٍليػىنٍبً عىلىى مىا اٍستػى
ـن كىانػى  تىوي ، كىًإٍف كىافى صىلهى ٘تىىا  رىكىاهي ميٍسًلمه .(  ا ًللشهٍيطىافً ػػػػتىا تػىٍرًغيمن صىالى

--------- 
تًوً )   أم : يف عدد الركعات اليت صبلىا .(  ًإذىا شىكه أىحىديكيٍم يف صىالى
ركاية النسائي ) فلييلًغ الشك ( من اإللراء ، كا١تراد أنو يطرح ا١تشكوؾ فيو ، كىو الزائد ، فبل أيخذ بو يف كيف (  فػىٍليىٍطرىًح الشهكه ) 

 . البناء ، يعٍت الركعة الرابعة
قىنى )   أم : يتم صبلتو على ا١تستيقىن ، أم : ا١تعلـو يقينان ، كىو األقل .(  كىٍليػىنٍبً عىلىى مىا اٍستػىيػٍ
تػىٍُتً قػىٍبلى أىٍف ييسىلًٌمى ُثيه يىٍسجيدي سىجٍ  )  د الطرفُت يكوف قبل السبلـ .ػػػػػفيو أف ٤تل السجدتُت إذا َف يًتجح لو أح(  دى

 بفتح التاء ، أم إلصاقان ألنفو يف الرغاـ ، كىو الًتاب ، كا١تراد إذاللو . ) ترغيمان (
 اذكر اٟتكم فيمن شك يف صالتو ، فلم يدر كم صلى ؟ 

 رم كم صلى ، كَف يًتجح عنده شيء ، فإنو يبٍت على اليقُت ] األقل [ كيكوف سجوده قبل السبلـ .إذا شك ا١تصلي فبل يد

 من شك كَف يًتجح لو أحد الطرفُت ، بٌت على األقل ابإلٚتاع . قاؿ النوكم :
  ما معٌت قوؿ النيب (  تىوي ، كىًإٍف كىافى صىله ـن كىانػىتىا تػىٍرًغيمنا لًلشهٍيطىافً فىًإٍف كىافى صىلهى ٜتىٍسان شىفىٍعنى[ لىوي ] صىالى  ( ؟ ى ٘تىىا

كعات ا٠تمس صبلة أحدكم قاؿ الطيِب : الضمَت يف قولو ) شفعن ( للركعات ا٠تمس ، كيف ) لو ( للمصلي ، يعٍت شفعت الر 
 السجدتُت . : شفع ا١تصلي الركعات ا٠تمس إُفؿ عليو قولو يف الركاية األخرل )شفعها هباتُت السجدتُت( أم، يدابلسجدتُت

كقاؿ ابن حجر ا٢تيتمٌي : ) شفعن ( أم : الركعة ا٠تامسة كالسجدًتف ، لركاية أَب داكد ) كانت الركعة ّنفلة كالسجدًتف ( أم : 
 كصارت صبلتو شفعان ابقيان على حالو .

 ة، فكاف كأنو صلى ست ركعات .كيف ركاية النسائي )شفعتا لو صبلتو( أم: صٌَتت السجدًتف صبلتو شفعان بعد أف كاف كتران اب٠تامس
انػىتىا تػىٍرًغيمنا لًلشٍَّيطىافً  كقولو ) ـن كى أم : كإف كاف صلى ٘تامان كَف ٭تصل لو نقص كانتا إرغامان للشيطاف ، أم :  ( كىًإٍف كىافى صىلَّى ٘تىىا

سجدتُت طريقان إُف ج ر صبلتو ، كردان إغاظة كإذالالن لو ، ألنو لٌبس على ا١تصلي صبلتو كأراد إفسادىا ، فجعل هللا تعاُف ىاتُت ال
 للشيطاف خاسئان ذليبلن مبعدان عن مراده .

معناه : غيظان للشيطاف ، كمذلة لو ، ألنو ١تا فعل أربع ركعات أتى ٔتا طيلبى منو ، (  كىانػىتىا تػىٍرًغيمنا لًلشٍَّيطىافً   قاؿ القرطِب : قولو )
قع الشيطاف يف قلبو من الًتدد ، فحصل للشيطاف نقيض مقصوده ، إذ كاف إبطاؿ مث ١تا انفصل زاد سجودان  تعاُف ألجل ما أك 

 .الصبلة ، فقد صٌحت ، كعادت كسوستو بزَيدة خَت كأجر 
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . كجوب مراغمة الشيطاف 

o  ىذا اٟتديث يف حكم من شك يف صبلتو ، ىذا ما َف يكن الشك كسواسان يبلـز اإلنساف. 

o  أف الشيطاف عدك لئلنساف ٭ترص كل اٟترص على إفساد صبلة العبد ، كلذلك قاؿ  يف االلتفات : ) ىو اختبلس
 ٮتتلسو الشيطاف من صبلة العبد ( .

ًة شىٍيءه فػىلىمها سىلهمى ًقيلى لىوي : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ، أىحى  صىلهى رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى :  كىعىًن اٍبًن مىٍسعيودو  - ّّٓ ؟  دىثى يف اىلصهالى
تػىٍُتً ، ُثيه سىلهمى ، ُثيه قىاؿى : " كىمىا ذىًلكى ؟ "  لىةى ، فىسىجىدى سىٍجدى ا ، قىاؿى : فػىثػىٌتى رًٍجلىٍيًو كىاٍستػىٍقبىلى اىٍلًقبػٍ نىا قىاليوا : صىلهٍيتى كىذى  أىقٍػبىلى عىلىيػٍ

ًة شىٍيءه أىنٍػبىٍأتيكيٍم ًبًو ، كىلىًكٍن ًإ٪تهىا أىانى بىشىره أىٍنسىى كىمىا تػىٍنسىٍوفى ، فىًإذىا نىًسيتي فىذىكًٌريكين ًبوىٍجًهًو فػىقىاؿى : " ًإنهوي لىٍو حىدىثى يف اى   ، لصهالى
تػىٍُتً  تًًو فػىٍليػىتىحىره اىلصهوىابى ، فٍلييًتمه عىلىٍيًو ، ُثيه لًيىٍسجيٍد سىٍجدى  قه عىلىٍيًو .ميتػهفى  (كىًإذىا شىكه أىحىديكيٍم يف صىالى

 .  -فػىٍلييًتمه ، ُثيه ييسىلًٌٍم ، ُثيه يىٍسجيٍد  -كىيف ًركىايىةو ًلٍلبياىاًرمًٌ : 
ـً  أىفه اىلنهيبه  -كىًلميٍسًلمو :  ـً كىاٍلكىالى   –سىجىدى سىٍجدىيتىٍ اىلسهٍهًو بػىٍعدى اىلسهالى

ٍعفىرو مىٍرفيوعان ; ًمٍن حىًديًث عىبٍ  كىأًلىٍٛتىدى ، كىأىِب دىاكيدى ، كىالنهسىاًئيًٌ  - ّّٔ تًًو ، فػىٍليىٍسجيٍد  )ًد ٍبًن جى مىٍن شىكه يف صىالى
تػىٍُتً بػىٍعدىمىا ييسىلًٌمي سى   كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى . (ٍجدى

---------- 
ًة شىٍيءه )  حكم الصبلة عما عًهدكه ، كجاء يف مرادىم السؤاؿ عن حيدكث شيء من الوحي ، يوجب تريَت ؟ ( أىحىدىثى يف اىلصهالى

ركاية ) فلما سلم قيل لو : أزيد يف الصبلة ؟ ( كيف ركاية ) فلما انفتل توشوش القـو بينهم ، فقاؿ : ما شأنكم ؟ قالوا : َي رسوؿ 
 هللا ! ىل زيد يف الصبلة ؟ قاؿ : ال ( .

 يكن عنده شعور ٦تا كقع منو من الزَيدة . أم : كما سبب ىذا السؤاؿ ؟ كفيو إشعار أبنو َف؟ ( كىمىا ذىًلكى ) 
 كيف ركاية ) قالوا : صليت ٜتسان ( .ا ( قىاليوا : صىلهٍيتى كىذ) 
 رجليو ، أتىبان للسجود . أم : عطف و ( فػىثػىٌتى رًٍجلىيٍ ) 
، إال أنو يوحى إٌِف ، كما قاؿ تعاُف  كيف ركاية ) مثلكم ( أم : بشر يف األمور البشرية مثل سائر البشرر ( كىلىًكٍن ًإ٪تهىا أىانى بىشى ) 
  ( .قيٍل ًإ٪تَّىا أىّنى بىشىره ًمثٍػليكيٍم ييوحىى ًإِفىٌ )

أم : يعمل برالب الظن ، قاؿ اٟتافظ : كوف التحرم ٔتعٌت األخذ برلبة الظن ىو ظاىر الركاَيت اليت عند ب ( فػىٍليػىتىحىره اىلصهوىا) 
 مسلم .

  كمل يدر كم صلى ثالاثن أـ أربعان ، كغلب على ظنو أحد٫تا ؟ما حكم ا١تصلي إذا شك يف صالتو ، 
ا١تصلي إذا شك يف صبلتو ، كَف يدر كم صلى ، ثبلاثن أـ أربعان كغلب على ظنو أحد٫تا ، فإنو يعمل بو كيسجد للسهو بعد  

 السبلـ .

 تُت ( .ٟتديث الباب  ) إذا شك أحدكم يف صبلتو فليتحر الصواب ، فليتم عليو ، مث ليسجد سجد
 ) فليتم ، مث يسلم ، مث يسجد ( .كللبخارم 

 كهبذا ٬تمع بُت اٟتديث السابق ، كبُت ىذا اٟتديث ؟
ألقل ، كاحتجوا :  كذىب الشافعي كاٞتمهور إُف أنو إذا شك ىل ثبلاثن أـ أربعان مثبلن ، لزمو البناء على اليقُت كىو ا قاؿ النوكم
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لى ما استيقن ... ( كىذا صريح يف كجوب البناء على اليقُت ، كٛتلوا التحرم يف ) فليطرح الشك كلينب عْتديث أَب سعيد 
 .حديث ابن مسعود على األخذ ابليقُت ، قالوا : كالتحرم ىو القصد 

 فا٠تبلصة أف الشك يف الصبلة ينقسم إُف قسمُت :
 أف يشك كَف يًتجح عنده شيء . القسم األكؿ :

 جد للسهو قبل السبلـ .فهذا يعمل ابليقُت كىو األقل ، كيس
لًٌ ٟتديث أَب سعيد السابق )  تػىٍُتً قػىٍبلى أىٍف ييسى  م ( .فػىٍليىٍطرىًح الشَّكَّ كىٍليػىنٍبً عىلىى مىا اٍستػىيػٍقىنى ، مثيَّ يىٍسجيدي سىٍجدى

 : أف يشك كيًتجح عنده أحد األمرين ، فيعمل بو كيسجد للسهو بعد السبلـ . القسم الثاين
 . ٟتديث الباب

 تػىٍُتً بػىٍعدىمىا ييسىلًٌمي ) عىٍبًد ٍبًن جىٍعفىرو مىٍرفيوعان  حة حديثما ص تًًو ، فػىٍليىٍسجيٍد سىٍجدى  ( ؟ مىٍن شىكه يف صىالى
 ىذا اٟتديث ضعيف كال يصح ، كىو معارض ٟتديث أَب سعيد كابن مسعود .

ذلك يف حديثي أَب سعيد كابن مسعود فإف يف ىذا اٟتديث أف سجود السهو للشك يكوف بعد السبلـ ، كقد تقدـ ما يعارض 
 ُت ، كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده إف بٌت على غالب ظنو .كفيهما أف السجود للشك قبل السبلـ إف بٌت على اليق

 ترجح عنده حسب التفصيل ا١تذكور ُث تبُت لو أف ما فعلو مطابق  إذا شك يف صالتو فعمل ابليقُت أك ٔتا ما اٟتكم
 ، ىل يسقط للسهو أك يسقط ؟يف صالتو كال نقص  ةللواقع كأنو ال زايد

 .سقط عنو سجود السهو ي قيل :
 .الشك  لزكاؿ موجب السجود كىو 

 .ال يسقط عنو  :كقيل 
 ف ( .لى إ٘تامان كانتا ترغيمان للشيطاكاف ص كإف)  لَتاغم بو الشيطاف لقوؿ النِب  -أ

 أدائو  كألنو أدل جزءن من صبلتو شاكان فيو حُت -ب
  الراجح ذا ىوكى

الثانية كأمت عليها  يصلي فشك يف الركعة أىي الثانية أـ الثالثة ؟ كَف يًتجح عنده أحد األمرين فجعلها شخص : مثاؿ ذلك
ا١تشهور من ا١تذىب ، كعليو السجود قبل السبلـ على القوؿ  صبلتو مث تبُت لو أهنا ىي الثانية يف الواقع فبل سجود عليو على

 . ناهالثآف الذم رجح
 ما حكم ا١تصلي إذا زاد يف صالتو ؟ كمىت  يسجد ؟ 

 إذا زاد ا١تصلي قيامان أك ركوعان سهوان ، فلو حالتاف :
 األكُف : أف يذكر  يف أثناء قيامو .

 فهنا ٬تب عليو أف ٬تلس يف اٟتاؿ كيسجد للسهو بعد السبلـ .
 أك ىو راكع ؛ فإنو يرجع ك٬تلس فوران ، ألف ىذه زَيدة . رجل قاـ إُف خامسة يف العشاء ، فتذكر ذلك كىو يف القياـمثاؿ : 

 إف علم ابلزَيدة بعد سبلمو ؛ فإنو يسجد للسهو بعد السبلـ .اٟتالة الثالثة : 
 رجل ١تا سلم من الصبلة ذكر أنو صلى ٜتسان ، فهنا يسجد للسهو ، كيكوف بعد السبلـ .مثاؿ : 

ٜتسان، فقلنا: َي رسوؿ هللا، أزيد يف الصبلة؟ قاؿ: كما ذاؾ؟ قالوا: صليت  ٟتديث ابن مسعود قاؿ: )صلى بنا رسوؿ هللا 
 ٜتسان، قاؿ: إ٪تا أّن بشر مثلكم أذكر كما تذكركف، كأنسى كما تنسوف، مث سجد سجدتُت للسهو( .
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 كيف ركاية: )بعد السبلـ كالكبلـ( .
 ىل ٬تب على ا١تأمومُت أف ينبهوا اإلماـ إذا أخطأ ؟ 

 أف ينبهوه إذا أخطأ ، كىذا فيما إذا كاف ا٠تطأ مفسدان للصبلة . نعم ، ٬تب عليهم
 كأما إذا كاف ا٠تطأ ال يفسد الصبلة فإنو ال ٬تب لكن يستحب .

مثاؿ : لو قاؿ ) أىدّن الصراط ا١تستقيم ( فهنا ٬تب عليهم أف ينبهوه ، ألف ىذا ا٠تطأ يفسد الصبلة ، ألف ) أىدّن ( غَت معٌت 
 أىدّن ( أم : أعطنا ىدية .) اىدّن ( ، ألف ) 

 كلو قاؿ ) اٟتمًد  رب العا١تُت ( فهنا ال ٬تب لكن األفضل أف يردكا عليو . ) الشيخ ابن عثيمُت ( .
 لكن ىل ٬تب على غَت ا١تأمومُت أف ينبهوا اإلماـ ؟ كما لو شاص يصلي كّتانبو رجل جالس فرآه نسي سجدة ؟ 

 ) الشيخ ابن عثيمُت ( .( . وا عىلىى اٍل رًٌ كىالتػٍَّقوىل كىتػىعىاكىني ـ قولو تعاُف )األقرب أنو ٬تب ، ألف ىذا داخل يف عمو 

 يد من قولو ماذا نستف إ٪تا أان بشر ( ؟ ( 
 يعًتيو ما يعًتم البشر من ا١ترض كاٞتوع كالعطش كاألَف ، لكنو يتميز ابلرسالة . أنو  -أ

 بطبلف دعول من يقوؿ إنو يعلم الريب . -ب
قيٍل ًإٌٓفً ال أىٍمًلكي لىكيٍم ضىرٌان كىال ال ٯتلك ألحد نفعان كال ضران ، كأنو عبد كرَته من العبيد ، كقد أمر هللا أف يقوؿ ذلك ) أنو  -ج

 ( . رىشىدان 
 ىل يعتد ا١تأمـو بركعة اإلماـ الزائدة ؟ 

م هبذه الركعة الزائدة ، كقد سبقو اإلماـ بركعة أك مثاؿ ذلك : إذا قاـ اإلماـ يف الظهر مثبلن إُف خامسة ّنسيان ، كىناؾ مأمـو َف يعل
 أكثر ، أك جاء كاإلماـ يف ىذه الركعة الزائدة كَف يعلم هبا ، فهل يعتد هبذه الركعة أـ ال ؟ قوالف للعلماء :

 ال يعتد هبا . قيل :
 هور من مذىب اٟتنابلة .شكىذا ا١ت

 ٬تب على من علم اٟتاؿ متابعتو فيها ، فلم يعتػػػػػػد هبا ا١تأمـو . علل ذلك البهويت : أهنا زَيدة ال يعتد هبا اإلماـ كال
 : يعتد هبا .كقيل 

 كبو قاؿ الشافعي ، كقاؿ بو من اٟتنابلة القاضي أَب يعلى ، كابن قدامة ، كابن سعدم .
، طل للصبلة إبٚتاع العلماءكذلك مب: أف القوؿ أبنو ال يعتد هبا يقتضي جواز أف يزيد يف الصبلة ركعة متعمدان علل ذلك السعدم

، كالقوؿ الذم يلـز منو خرؽ اإلٚتاع ك٥تالفة األدلة الشرعية غَت كا١تررب أربعان كالرابعية ٜتسان  فيقتضي أف يصلي الفجر ثبلاثن 
 ىو الراجح .صحيح ، كىذا القوؿ 

 الـ ؟ من خالؿ األحاديث ا١تاضية استارج مىت يكوف سجود السهو قبل السالـ كمىت يكوف بعد الس 

 يكوف سجود السهو بعد السبلـ يف حاالت : من خبلؿ األحاديث السابقة 

 : إذا سلم اإلماـ ّنسيان قبل ٘تاـ الصبلة . أكالن 
 : إذا شك كغلب على ظنو أحد األمرين . اثنيان 
 : إذا زاد ركعة كتذكر بعد السبلـ . اثلثان 

 كيكوف قبل السالـ :
  .: إذا ترؾ التشهد األكؿ نسياّنن  أكالن 
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 : إذا شك ال يدرم كم صلى ، كَف يًتجح عنده شيء . اثنيان 
  ماذا نستفيد من قولو (  ًًة شىٍيءه أىنٍػبىٍأتيكيٍم ًبو  ( ؟ ًإنهوي لىٍو حىدىثى يف اىلصهالى

 فيو أف األصل يف األحكاـ بقاؤىا على ما تقٌررت ، كإف جيٌوز النسخ .
 سالـ ؟ىل يسجد للسهو من مل يعلم بسهوه إال بعد ال 

 ١تا أٍخ رى بعد سبلمو من الصبلة ابلزَيدة سجد للسهو . نعم ، فالنِب 
 إذا سها ا١تصلي كنسي سجود السهو ىل يسقط أـ ال ؟ 
 :سها ا١تصلي كنسي سجود السهو فقد اختلف الفقهاء يف ىذا األمر إذا

  يسجد ما داـ يف ا١تسجد ذىب اٟتنفية إُف أف

فيسجد يف القبلي إذا َف ٮترج من ا١تسجد ، كيف البعدم عندما يذكره ، كالبعدم  السجود القبلي كذىب ا١تالكية إِف التفريق بُت
 سنُت كلو بعد

 و .علي كعند الشافعية يسقط سجود السهو إذا طالت ا١تدة بعد السبلـ كال شيء 
  . من ا١تسجد كعند اٟتنابلة يسقط سجود السهو بطوؿ الفصل أك انتقاض الوضوء أك ا٠تركج

 . فبل شيء عليو كصبلتو صحيحة إف شاء هللا تعاُف أنو لو نسيو كخرج من ا١تسجد لراجحكا

  يف سجديت السهو كبينهما؟ا١تصلي ماذا يقوؿ 
السهو بذكر معُت ، كعلى ىذا يكوف حكمهما حكم سجود الصبلة ، فيقاؿ فيهما ما  ٗتصيص سجديت –فيما نعلم  –َف يرد 

أىقٍػرىبي مىا يىكيوفي اٍلعىٍبدي ًمٍن رىبًًٌو كىىيوى سىاًجده ،  ) اف رَب األعلى ( كالدعاء ، لقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصسجود الصبلة ، ٨تو ) سبح يقاؿ يف
 م .الدُّعىاءى ( ركاه مسل فىأىٍكًثريكا

 ِف ( .٨تو ) رب اغفر  كيقاؿ بينهما ما يقاؿ بُت سجديت الصبلة ،

ـي كىال يىٍسهي  سيٍبحىافى ا ) همكذكر بعض العلماء أنو يستحب أف يقاؿ في  و ( .مىٍن ال يػىنىا
 . أجد لو أصبلن  َفص : التلخيقاؿ اٟتافظ ابن حجر يف 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . فيو إقباؿ اإلماـ على اٞتماعة بعد الصبلة 
o . مشركعية سجود السهو يف الصبلة 
o  كقوع السهو من النِب . 

يف أحكاـ الشرع ، كىو مذىب ٚتهور العلماء ، كىو ظاىر القرآف  ى جواز النسياف عليو : فيو دليل عل قاؿ النوكم
 .ال يقر عليو ، بل يعلمو هللا تعاُف بو  كاٟتديث ، كاتفقوا على أنو 

ـى يف ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىًن اٍلميًغَتىًة ٍبًن شيٍعبىةى  - ّّٕ  اىلرهٍكعىتػىٍُتً ، فىاٍستػىتىمه قىائًمنا ، فػىٍليىٍمًض ًإذىا شىكه أىحىديكيٍم ، فػىقىا
ًإٍف ملٍى يىٍستىًتٍم قىائًمنا فػىلٍ  تػىٍُتً ، كى رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، كىاٍبني مىاجىٍو ، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ ، كىاللهٍفظي لىوي  (يىٍجًلٍس كىالى سىٍهوى عىلىٍيًو ، كىٍليىٍسجيٍد سىٍجدى

  ًبسىنىدو ضىًعيفو .
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ركاه أبو داكد كابن ماجو ، كىو ضعيف .



 ْٖٔ 

 ألف يف إسناده جابر اٞتعفي ، كىو رافضي مًتكؾ ، كما قاؿ الدارقطٍت .
 .: ال ٭تتج بو  قاؿ البيهقي

 اذكر حاالت ترؾ التشهد األكؿ ؟ 
 قاؿ بعض العلماء : إف القياـ عن التشهد األكؿ لو أحواؿ :

 إف قرأ ، ٭تـر الرجوع . -أ 

 إف استتم قائمان كَف يشرع ابلقراءة ، يكره رجوعو . -ب 

 إف َف يستتم قائمان ، يرجع . -ج 

 كسبق أف القوؿ الصحيح لو حالتُت .
 إف استتم قائمان ، فإنو ال يرجع . األكىل :

 الشترالو بفرض القياـ ، كأييت بسجود السهو قبل السبلـ كما سبق يف حديث ابن ْتينة .
 إف ذكر قبل أف يستتم قائمان ، فإنو ال يرجع . كالثانية :

 لكن إف ذكر قبل أف ينتصب قائمان فهل عليو سجود سهو ؟ 
 يف ذلك قوالف :

 ال سجود عليو . قيل :
 ( . كىًإٍف َفٍى يىٍستىًتٍم قىائًمنا فػىٍليىٍجًلٍس كىالى سىٍهوى عىلىٍيوً ٟتديث الباب ) -أ

 . ) فهو َف يًتؾ التشهد ( .ى بو كألنو استدرؾ الواجب فأت -ب

 عليو سجود . كقيل :
 كرجحو الشيخ ابن ابز رٛتو هللا .

 ألنو ذلك كرد عن أنس . -أ
 كألنو أتى بزَيدة كىي ىذه اٟتركة .-ب

 كالراجح األكؿ .
 لو قاـ عن التشهد األكؿ انسيان كاستتم قائمان ُث رجع ، ىل تبطل صالتو أـ ال ؟ 

 تبطل صبلتو .قيل : 
 ذا مذىب اٟتنفية كالشافعية .كى
 ألنو خالف اٟتديث .-أ

 كألنو ترؾ ركنان ليأيت بواجب أك سنة . -ب
 إف شرع يف القراءة كرجع بطلت صبلتو ، كإف َف يقرأ َف تبطل صبلتو .كقيل : 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ألف القراءة ىي الركن ا١تقصود يف القياـ .

 ال تبطل مطلقان . كقيل :
 نو إ٪تا رجع ليستدرؾ كاجبان .قالوا : أل
  كالراجح



 ْٔٗ 

ـي فػىعى ) قىاؿى :  عىًن النهيبًٌ  كىعىٍن عيمىرى  - ّّٖ مىا ـى سىٍهوه فىًإٍف سىهىا اىإٍلً مىا ٍلفىوي لىٍيسى عىلىى مىٍن خىلىفى اىإٍلً  (  لىٍيًو كىعىلىى مىٍن خى
هىًقيُّ ًبسىنىدو ضىًعيفو . يػٍ  رىكىاهي اىٍلبػىزهاري كىاٍلبػى

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ضعيف ، ألف يف إسناده خارجة بن مصعب ، كىو ضعيف .

 .: ال يكتب حديثو  قاؿ أٛتد
 ىل على ا١تأمـو سجود سهو إذا سها يف صالتو ؟ 

 اإلماـ يتحمل عن ا١تأمـو السهو .ال ، ف
 فلو نسي ا١تأمـو أك سها يف صبلتو ، فليس عليو سجود سهو .

 ر أحاديث سجود السهو .ألف ىذا ظاى-أ
 ) إ٪تا جعل اإلماـ ليؤمت بو ... فبل ٗتتلفوا ... ( .  كلعمـو قولو  -ب
عٌلم الصحابة أحكاـ سجود السهو ، كَف أيمر ا١تأمومُت إذا سهوا أف يسجد الواحد منو ، مع أف كقوع السهو  كألف النِب  -ج

، كلو كاف مشركعان لفعلوه ، كلو  أحدان منهم سجد بعد سبلمو منهم أمر ال ٯتكن ألحد إنكاره ، كمع ذلك فلم ينقل أف 
 فعلوه لنقل .

 كحكي إٚتاعان .
 ىل يستثٌت من ذلك شيء ؟ 

 سها فيما انفرد بو .، سواء سها إمامو أك كاف ا١تأمـو مسبوقان بركعة فأكثر: فإنو يسجد لسهوهاستثٌت العلماء من ىذه ا١تسألة إذا  

 ، بسبب أنو فاتو ركعة أك أكثر . ف لو حكم االنفرادألجل أف ٬ت ر صبلتو ، أل-أ
 كألنو إذا سجد بعد قضاء ما فاتو ، ال يكوف ٥تالفان إلمامو .-ب
 ىل ٬تب على ا١تأمـو أف يتابع إمامو يف سجود السهو ؟ 

 نعم ، فالواجب على ا١تأمـو أف يتبع إمامو يف الصبلة .
، سواء ابتدأىا معو ، ركاه البخارم  يؤمت بو فبل ٗتتلفوا عليو ... (ا جعل اإلماـ ليف اٟتديث الذم ركاه أبو ىريرة : ) إ٪ت لقولو  

 أك كاف مسبوقان .
... كإذا السهو، للحديث ا١تتقدـ، كفيو ) ، كجب على ا١تأمـو متابعتو يف سجودـو الصبلة مع اإلماـ كسها اإلماـفإذا ابتدأ ا١تأم

 قبل السبلـ أك بعده ، لزَيدة أك نقصاف أك شك . ( ، سواء سجد اإلماـ للسهوسجد فاسجدكا ...
م للمأمـو ٔتا ترؾ اإلماـ ، لكوف التسبيح سران ، سهى اإلماـ فًتؾ قوؿ ) سبحاف رَب العظيم ( يف الركوع ، كال ًعلٍ مثاؿ ذلك : 

يسلم ، سجد قبل السبلـ ، لًتكو كا١تأمـو َف يًتؾ شيئان من األركاف كالواجبات ، كَف يفتو شيء من الصبلة ، فلما أراد اإلماـ أف 
 كاجب التسبيح ، فعلى ا١تأمـو أف يتبع إمامو يف ىذا السجود كجوابن .

 :فإف فات ا١تأمـو شيء من الصبلة ، أبف دخل الصػبلة مسبوقان اثنيان : 
 إف كاف قبل السالـ . على ا١تأمـو متابعتو يف سجود السهو ،فهنا ٬تب 

هد األكؿ ّنسيان ، فإنو يلزمو السجود قبل السبلـ ، كا١تأمـو ٟتق ابإلماـ يف الركعة الثانية ، أك قاـ اإلماـ عن التشمثاؿ ذلك : 
 .الثالثة ، فيلزمو السجود تبعان إلمامو ، ألف اإلماـ َف تنقطع صبلتو بعد ، فإذا سػلم اإلماـ ، أمت ا١تأمـو ما فاتو من الصبلة كسلم 



 َْٕ 

 فهل يلـز ا١تسبوؽ متابعتو يف سجود السهو ؟لسبلـ ، فإف سها اإلماـ ٔتا يوجب السجود بعد ا
 ـ ، فبل يلـز ا١تأمـو متابعتو :أنو إذا سجد اإلماـ بعد السبل الصحيح

 لتعذر ذلك ؛ بسبب انقطاع ا١تتابعة بسبلـ اإلماـ .-أ
 ألف ا١تأمـو لو ًتبع اإلماـ يف السبلـ عمدان بطلت صبلتو . -ب

سجد للسهو بعد السبلـ إذا كاف السهو فيما أدركو مع اإلماـ ، كأما إذا كاف السهو فيما مضى فإذا أمت ا١تأمـو قضاء ما فاتو ، 
 من صبلة اإلماـ قبل أف يدخل معو ا١تأمـو ، َف ٬تب عليو السجود يف ىذه اٟتاؿ .

  إلماـ يف مثاؿ ذلك : دخل ا١تأمـو مع ا إف سها ا١تأمـو مسبوقان ، كاإلماـ مل يسهو ، فهل عليو سجود ؟ما اٟتكم
 ) رب اغفر ل ( كسلم اإلماـ ؟ الركعة الثانية ، كيف اٞتلسة بُت السجدتُت نسي أف يقوؿ

 أف يتم صبلتو كيسجد للسهو قبل السبلـ . حكمو : أنو يلزمو
 لنقص اٟتاصل يف صبلتو بًتؾ كاجب .ٞت ر ا-أ 
 كألنو انفصل عن إمامو ، فبل ٥تالفة يف سجوده حينئذو . -ب 

فى  كىعىنٍ  - ّّٗ ًف بػىٍعدىمىا ييسىلًٌمي ًلكيلًٌ سىٍهوو سى ) قىاؿى :  أىفه اىلنهيبه  ثػىٍوابى ٍو ًبسىنىدو  . (ٍجدىًتى   ضىًعيفو  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، كىاٍبني مىاجى
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 أخرجو أبو داكد كابن ماجو ، كاٟتديث سنده ضعيف .

كيف إسناده زىَت بن ساَف ، كىو كالنوكم ، كمتنو ٥تالف لؤلحاديث الصحيحة ،  ألشبيلي ، هقي ، كعبد اٟتق اكضعفو البي
 ضعيف .

 ىل سجود السهو يتعدد بتعدد السهو يف الصالة ؟ 
 ال ، ال يتكرر بتعدد السهو .

 أف السهو كلو تعدد كفى فيو سجدًتف .فاألحاديث اليت سبقت تدؿ بظاىرىا 
 ليسجد سجدتُت ( ركاه مسلم .) إذا نسي أحدكم ف كلقولو -أ

 يف حديث ذم اليدين سها فسلم كتكلم بعد صبلتو ، كسجد لذلك سجودان كاحدان . كألف النِب -ب
كليس معناه : أم سهو يكفي فيو سجدًتف ، ، كىو أف معناه :ليس أف السجود يتكرر بتكرر السهو ، كإ٪تا  كقيل معناه صحيح

 . فيها الرسوؿ ىذا مقصوران على ا١تواضع اليت سها 
 ٬ت راف كل ما فات ، كىذا ما عليو أكثر الفقهاء ’ إذا تكرر السهو يف الصبلة ، فيكفي ا١تصلي سجدًتف ،

إذا سها سهوين أك أكثر من جنس كفاه سجدًتف للجميع ، ال نعلم أحدان خالف فيو ، كإف كاف السهو من قاؿ يف ا١تغٍت : 
، كالليث ، لك كما، ألٛتد ، كىو قوؿ أكثر أىل العلم ، منهم النخعي كالثورم  جنسُت ، فكذلك ، حكاه ابن ا١تنذر قوالن 

 م .كأصحاب الرأ، كالشافعي 
ترؾ التشهد األكؿ ، كترؾ قوؿ : ) رب اغفر ِف ( يف الركوع ، ك  شخص ترؾ يف صبلة قوؿ ) سبحاف رَب العظيم (مثاؿ ذلك : 

فيكفيو سجدًتف ، ألف الواجب ا١تًتكؾ سهوان من جنس كاحد ، ٬ت ره  يف اٞتلسة بُت السجدتُت ، يف صبلة كاحدة سهوان ،
يف بعض ، كمن أحدث ببوؿ كريح كغائط كأكل ٟتم جزكر ، فإنو يتطهر بوضوء كاحد كال  د قبل السبلـ ، فدخل بعضهاالسجو 

 ب .يلزمو تعدد الوضوء بتعدد األسبا



 ُْٕ 

 -يف : ) ًإذىا اىلسهمىاءي ًاٍنشىقهٍت ( ، ك : ) ًاقٍػرىٍأ اًبٍسًم رىبًٌكى (  عى رىسيوًؿ اىَّللًه سىجىٍدانى مى  -قىاؿى :  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َّْ
 رىكىاهي ميٍسًلمه . 

هيمىارىضً -كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - ُّْ يىٍسجيدي   ) ص ( لىٍيسىٍت ًمٍن عىزىائًًم اىلسُّجيوًد ، كىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللهً  )قىاؿى  -يى اىَّللهي عىنػٍ
 رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ .  (ًفيهىا 

 رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ . ( سىجىدى اًبلنهٍجًم  أىفه اىلنهيبه و ) كىعىنٍ  -ِّْ
 ٍيًو . ميتػهفىقه عىلى  (ٍجمى ، فػىلىٍم يىٍسجيٍد ًفيهىا اىلنه  قػىرىٍأتي عىلىى اىلنهيبًٌ ) قىاؿى  ًبتو كىعىٍن زىٍيًد ٍبًن اثى  -ّّْ
لىٍت سيورى  )قىاؿى  دىافى كىعىٍن خىاًلًد ٍبًن مىعٍ  -ّْْ تػىٍُتً فيضًٌ  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى يف " اىٍلمىرىاًسيًل " . ( ةي اىٟتٍىجًٌ ًبسىٍجدى
ًٍمًذمُّ مىٍوصيوالن ًمٍن حىًديًث عيقٍ كىرىكىاهي أىٍٛتىدي  - ّْٓ  كىسىنىديهي ضىًعيفه . ( ٍد٫تيىا، فىالى يػىٍقرىٍأىىا يىٍسجي فىمىٍن ملىٍ ) بىةى ٍبًن عىاًمرو، كىزىادى ، كىاىلًتًٌ

----------- 
 ما صحة حديث خالد بن معداف ؟ 

 ضعيف ال يصح .
 كذلك ركاية أٛتد عن عقبة بن عامر .

 كضعفو : الًتمذم ، كا١تنذرم ، كالنوكم ، كابن كثَت ، كالقرطِب ، كاٟتافظ . 
 على ماذا تدؿ أحاديث الباب ؟ 

 عند كجود سببو .مشركعية سجود التبلكة  تدؿ على

 ألحاديث الباب .
يقرأ السورة اليت فيها السجدة ك٨تن عنده ، فيسجد كنسجد معو ، فنزدحم حىت ما ٬تد  كٟتديث ابن عمر قاؿ : ) كاف النِب 
 متفق عليو .أحدّن ٞتبهتو موضعان يسجد عليو ( 

 .العلماء عليو  فيو إثبات سجود التبلكة ، كقد أٚتع قاؿ النوكم :
 كقد اختلف العلماء يف كجوبو على قولُت بعد اتفاقهم على مشركعيتو ) كستأيت ا١تسالة إف شاء هللا ( .

  أف النيب ( على ماذا يدؿ حديث أِب ىريرة  ؟، كالعلق سجد ابالنشقاؽ ) 
 على أف ا١تفصل فيو سجود تبلكة .يدؿ 

 سجد ابلنجم ( . ككذلك حديث زيد ) أف النِب 
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 كذىب مالك على أنو ال سجود يف ا١تفصل .
 .ركاه أبو داكد َف يسجد يف شيء من ا١تفصل منذ ٖتوؿ إُف ا١تدينة (  ) أف رسوؿ هللا  ٟتديث ابن عباس 

 . ) ما اٞتواب عن حديث ابن عباس ) ... مل يسجد منذ ٖتوؿ إىل ا١تدينة 
 اٞتواب من كجهُت :

 خالف لؤلحاديث الصحيحة .١تحديث ضعيف نو أ أكالن :
 النوكم ، كابن حجر ، كغَتىم .البيهقي ، كعبد اٟتق ، ك كلذلك ضعفو 

 على فرض ثبوتو ، فإف حديث أَب ىريرة مقدـ عليو ، ألنو مثبت ، كحديث ابن عباس ّنؼو ، كا١تثبت مقدـ على النايف . اثنيان :
 جود أـ ال ؟ىل السجدة الثانية يف اٟتج من مواضع الس 



 ِْٕ 

 اتفق العلماء على أف السجدة األكُف يف اٟتج من مواضع السجود ، كما نقلو النوكم ، كابن حجر . أكالن :
 ا٠تبلؼ يف السجدة الثانية . اثنيان :

كُف ، ف آخر اٟتج ، السجود فيها سجود الصبلة ، القًتانو ابلركوع ، ٓتبلؼ األإ:  قالواذىب اٟتنفية إُف أهنا ال يسجد هبا . 
 فإف السجود فيها ٣ترد عن ذكر الركوع.

 أنو يسجد فيها .كالصحيح 
 لوركد األحاديث يف ذلك ، لكنها ال تصح .

  ا١تذكور يف الباب .كحديث عقبة بن عامر   -
( قرأ ٜتس عشرة سجدة يف القرآف، منها: ثبلث يف ا١تفصل، كيف اٟتج سجدًتف أف النِب كحديث عمرك بن العاص : ) -

 بو داكد لكنو ضعيف ركاه أ
 إال أف عمل الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بو على مشركعيتها ، كال سيما ال يعرؼ ٢تم ٥تالف .

: فممن أثبتها : عمر بن ا٠تطاب ، كعلي ، كابن عمر ، كأبو الدرداء ، كأبو موسى ، كأبو عبد الرٛتن السلمي كأبو  قاؿ النوكم
 .سحاؽ ، كأبو ثور ، كداكد العالية ، كمالك ، كأٛتد ، كإ

 .قاؿ أبو إسحاؽ _ يعٍت السبيعي التابعي الكبَت _أدركت الناس منذ سبعُت سنة يسجدكف يف اٟتج سجدتُت  : قاؿ ابن ا١تنذر
 ىل سجدة ) ص ( من مواضع السجود ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك :
 ذىب الشافعية إُف أنو ال يسجد فيها .

 ركاه النسائي سجد يف ) ص ( كقاؿ : سجد ىنا داكد توبة ، ك٨تن نسجدىا شكران (  ) أف النِب ٟتديث ابن عباس 
 أهنا موضع سجود . حكالصحي

قرأ ) ص ( كىو على ا١تن ر ، فلما بلغ السجدة نزؿ فسجد ، كسجد الناس معو ، فلما كاف  ٟتديث أَب سعيد : ) أف النِب 
: إ٪تا ىي توبة نِب ، كلكن قد رأيتكم تشزنتم ،  جود ، فقاؿ رسوؿ هللا يـو آخر قرأىا ، فلما بلغ السجدة تشزف الناس للس

 .ركاه أبو داكد فنزؿ كسجد كسجدكا ( 
 ( : التأىب كالتهيؤ . التشزف) 

 يف اٞتمعة األكُف كترؾ ا٠تطبة ألجلها يدؿ على أهنا سجدة تبلكة . فسجوده 
 د فيها ( .ػيسج وؿ هللا ػ، كقد رأيت رس) ص ليست من عزائم السجود  ديث الباب حديث ابن عباسكٟت

( أم : ليست من السجدات ا١تؤكدات اليت كرد يف السجود فيها أمر أك ٖتضيض أك حث كرَتىا من سجدات  ليست من عزائم السجودقولو ) 
 اقتداء بو . القرآف ، كإ٪تا كردت بصيرة اإلخبار عن داكد عليو السبلـ أنو سجدىا ، كسجدىا نبينا 

 عدد السجدات :صة : ا٠تبل
 سجدة . ُٓمذىب اٟتنابلة : 

 سجدة ، َف ٭تسبوا سجدة ) ص ( . ُْمذىب الشافعية : 
 سجدة ، أسقطوا سجدات ا١تفصل . ُُمذىب مالك : 

 سجدة ، أسقطوا السجدة الثانية من اٟتج . ُْمذىب أبو حنيفة : 
 متوالية ، إال اثنية اٟتج ك) ص ( . اتفق العلماء على مشركعية السجود يف عشرة مواضع ، كىيفائدة : 



 ّْٕ 

  ثبت يف حديث ابن عباس أف النيب سجد ابلنجم ، فلم مل يسجد كما يف حديث زيد بن اثبت ؟ 
 تركو لبياف اٞتواز . قيل :

 قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كىذا أرجح االحتماالت ، كبو جـز الشافعي .
 . رلء كَف يسجد ، كلو سجد لسجد النِب ٭تتمل أنو ترؾ السجود فيها ألف زيدان ىو القا كقيل :

 كقد ذكر ىذا اٞتواب أبو داكد كالًتمذم ، كذكره أيضان شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .
 ماذا يقاؿ يف سجود التالكة ؟ 

 يقوؿ ما يقولو يف سجود الصبلة ) سبحاف رَب األعلى ( .
 كقد جاءت أدعية أخرل اختلف العلماء يف صحتها :

يقوؿ يف سجود القرآف ابلليل : سجد كجهي للذم خلقو ، كشق  عائشة قالت : ) كاف رسوؿ هللا  جاء يف حديثمنها : 
 .ركاه أبو داكد  ، فتبارؾ هللا أحسن ا٠تالقُت (  ٝتعو كبصره ، ْتولو كقوتو

نائم ، كأٓف أصلي فأًته رجل ، فقاؿ : إٓف رأيت البارحة فيما يرل ال جاء عن ابن عباس قاؿ : ) كنت عند النِب كمنها : ما 
إُف أصل شجرة ، فقرأت السجدة فسجدت ، فسجدت الشجرة لسجودم فسمعتها تقوؿ : اللهم احطط هبا عٍت كزران ، كاكتب 

قرأ السجدة فسجد ، فسمعتو يقوؿ يف  ِف هبا أجران ، كتقبلها مٍت كما تقبلتها من عبدؾ داكد ، قاؿ ابن عباس : فرأيت النِب 
 ركاه الًتمذم ه الرجل عن قوؿ الشجرة ( . سجوده مثل الذم أخ ر 

 ىل تشًتط الطهارة لسجود التالكة خارج الصالة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت  :

 : أنو يشًتط . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعية ، كبو قاؿ أكثر اٟتنابلة . 

 ل يف عمومو السجود .) ال يقبل هللا صبلة برَت طهور ( ، قالوا : فيدخ  قولو ل-أ
 قياس على سجود السهو بعد السبلـ ، فكما اشًتطت الطهارة لو ، فكذلك تشًتط الطهارة لسجود التبلكة .ال -ب

 : ال يشًتط لو ما يشًتط للصبلة . القوؿ الثاين
 كىذا اختيار بعض اققُت ، كابن جرير ، كابن حـز ، كابن القيم ، كالشوكآف .

 متفق عليو سلموف كا١تشركوف كاٞتن كاإلنس ( سجد ابلنجم كسجد معو ا١ت : ) أف النِب ٟتديث ابن عباس -أ
 كجو الداللة من كجهُت :

 سجود ا١تشركُت ، كىم على ما ىم عليو من اٟتدث ، كأيقرُّكا على ذلك ، كٝتى الصحابة فعلهم ىذا سجودان . األكؿ :
مُت كانوا عند قراءة اآلية على كضوء ، ألهنم َف يتأىبوا لذلك ، فيكوف أنو يبعد أف يكوف ٚتيع من حضر من ا١تسل كالثاين :

 ٢تم على ذلك دليبلن على عػدـ اشًتاط الطهارة لسجود التبلكة . سجودىم مع إقرار النِب 
 ما جاء عن ابن عمر ) أنو كاف يسجد للتبلكة على غَت كضوء ( ركاه ابن أَب شيبة كالبخارم تعليقان . -ب

 ىو الصحيح . كىذا القوؿ
 ىل إذا مر آبية سجدة كٕتاكزىا كنسي أف يسجد ؟ ىل يرجع كيسجد أـ ال ؟ 

إف ذكر مع قرب الفصل سجد ، كإف ٕتاكزىا كطاؿ الفصل فإنو ال يسجد ، ألف القاعدة عند أىل العلم : أف السنة إذا فات 
 ) الشيخ ابن عثيمُت ( .٤تلها فإهنا تسقط ، ألهنا عيٌلقت بسبب فزاؿ . 



 ْْٕ 

 ؟ ن الذم يسجدم 

 الذم يسجد القارئ كا١تستمع دكف السامع .
 متفق عليو  تو(.، كنسجد معو حىت ما ٬تد أحدّن موضعان ٞتبهفيها السجدة فيسجد يقرأ علينا السورة كاف النِب لقوؿ ابن عمر )

 ( الذم َف يقصد االستماع . السامع) 

كقد دلت عليو األحاديث اليت ركيناىا . كقد ركل ،  ان لم يف ىذا خبلفكا١تستمع ، ال نع كيسن السجود للتاِف :قاؿ ابن قدامة 
يقرأ علينا السورة يف غَت الصبلة ، فيسجد ،  كاف رسوؿ هللا ؿ )  ، كأبو داكد ، عن ابن عمر ، قاالبخارم ، كمسلم 

 و ( .٬تد أحدّن مكاّن ١توضع جبهتكنسجد معو ، حىت ال 
 .يستحب لو َت القاصد للسماع فبل فأما السامع غ

 كركم ذلك عن عثماف ، كابن عباس ، كعمراف ، كبو قاؿ مالك .
كقاؿ أصحاب الرأم : عليو السجود . كركم ٨تو ذلك عن ابن عمر ، كالنخعي ، كسعيد بن جبَت ، كّنفع ، كإسحاؽ ؛  

 ف سجد فحسن .ألنو سامع للسجدة ، فكاف عليو السجود كا١تستمع . كقاؿ الشافعي : ال أؤكد عليو السجود ، كإ
: أنو مر بقاص ، فقرأ القاص سجدة ليسجد عثماف معو ، فلم يسجد . كقاؿ : إ٪تا السجدة  كلنا ما ركم عن عثماف 

على من استمع . كقاؿ ابن مسعود ، كعمراف : ما جلسنا ٢تا . كقاؿ سلماف : ما عدكّن ٢تا . ك٨توه عن ابن عباس ، كال 
ابن عمر : إ٪تا السجدة على من ٝتعها . فيحتمل أنو أراد من ٝتع عن قصد ، فيحمل  ٥تالف ٢تم يف عصرىم نعلمو إال قوؿ

 ر .     ) ا١ترٍت ( .عليو كبلمو ٚتعا بُت أقوا٢تم ؛ كال يصح قياس السامع على ا١تستمع ، الفًتاقهما يف األج
 ىل يشرع سجود التالكة يف الصالة اٞتهرية ؟ 

 ٟتديث أَب ىريرة .نعم ، يشرع 
 يف كقت النهي ؟ ىل يسجد 

 نعم ، ألف السجود ليس بصبلة على القوؿ الراجح ، كاألحاديث الواردة يف النهي ٥تتصة ابلصبلة .
 ىل يشرع سجود التالكة يف الصالة السرية ؟ 

 يف ىذه ا١تسألة على قولُت :اختلف العلماء 

 أنو ٬توز  .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب الشافعية .

ركاه أبو داكد كىو سجد يف صبلة الظهر ، مث قاـ فركع ، فرأيت أنو قرأ : تنزيل السجدة (   ) أف النِبٟتديث ابن عمر 
 .ضعيف 

 يكره . أنو القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٟتنفية كاٟتنابلة .

 ألف يف ذلك إيهامان للمأمومُت .
  السجود ؟، فهل يكرر من أجل اٟتفظ يكرر اآلية اليت فيها سجدة  إذا كاف اإلنسافكم اٟتما 

كالصحيح أنو يكفيو أف يسجد سجدة كاحدة ، دفعان للحرج كا١تشقة ، ، اختلف أىل العلم رٛتهم هللا يف ىذه ا١تسألة 
 فيسجد إذا قرأ آية السجدة أكؿ مرة مث ال يعيد السجود مرة أخرل .

 رٛتو هللا . كىذا ىو مذىب األحناؼ ، كقاؿ بو بعض الشافعية كاٟتنابلة ، كاختاره الشيخ ابن عثيمُت



 ْٕٓ 

كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : ىل ٬تب على قارئ القرآف عندما ٯتر آبية فيها سجدة أف يسجد؟ كإذا كاف اإلنساف 
 يكرر اآلية للحفظ فهل يسجد يف كل مرة؟ 

فيها سجود، ال ٬تب عليو أف يسجد، سواء قرأ اآلية اليت فيها السجود مرة كاحدة أـ تكررت عليو اآلَيت اليت فأجاب : 
، يف إحدل خطب اٞتمع آية فيها سجدةقرأ  فسجود التبلكة سنة كليس بواجب، كالدليل على ىذا أف عمر بن ا٠تطاب 

ود إال أف ػػػػ) إف هللا َف يفرض علينا السج  ٚتعة أخرل كَف يسجد ، مث قاؿكىي اليت يف سورة النحل فنزؿ كسجد ، مث قرأىا يف
 كليس بواجب . نشاء ( . فسجود التبلكة سنة

كإذا تكررت اآلَيت فإف كاف اإلنساف يكرر ليحفظ القرآف فسجوده األكؿ يرٍت عن الباقي، كال حاجة أف يعيد السجود، 
كإف كاف يقرأ مثبلن يف سورة اٟتج، فسجد يف السجدة األكُف، كأتى على السجدة الثانية فليسجد فيها أيضان، كإف كاف الفصل 

  .ليس طويبلن 
 كمر القارئ آبية فيها سجدة تالكة ،  نساف يستمع إىل تالكة القرآف الكرمي بواسطة جهاز التسجيلإف كاف اإل ،

  فهل يسجد ؟

سورة النجم كَف يسجد ، فلم  قرأ عليو زيد بن اثبت  ال يشرع للمستمع أف يسجد إال إذا سجد القارئ ، ألف النِب 
 َف ينكر على زيد تركو ، كما دؿ اٟتديث أيضان  ة ، ألف النِب ، فدؿ ذلك على عدـ كجوب سجود التبلك  النِب  يسجد

 ئ .    ) الشيخ ابن ابز ( .القار إال إذا سجد  على أف ا١تستمع ال يسجد

اهي رىكى  (فىالى ًإٍُثى عىلىٍيًو  ٍسجيدٍ ايى أىيػُّهىا اىلنهاسي ًإانه ٪تىيرُّ اًبلسُّجيوًد فىمىٍن سىجىدى فػىقىٍد أىصىابى ، كىمىٍن ملٍى يى  )قىاؿى  كىعىٍن عيمىرى  -ّْٔ
ٍ يػىٍفًرٍض اىلسُّجيودى ًإاله أىٍف نىشىاءى   اىٍلبياىاًرمُّ . كىًفيوً   .كىىيوى يف " اىٍلميوىطهًأ.  (ًإفه اىَّللهى[ تػىعىاىلى ] ملى

----------- 
 اٟتديث لو قصة اذكرىا ؟ 

قػىرىأى يػىٍوـى اٞتٍيميعىًة عىلىى اٍلًمنػٍ رىً ًبسيورىًة النٍَّحًل حىىتَّ ًإذىا جىاءى السٍَّجدىةى نػىزىؿى  رى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب عيمى  ) أفَّللًَّ التػٍَّيًمىًٌ عىٍن رىبًيعىةى ٍبًن عىٍبًد ا
يػُّهىا النَّاسي ًإّنَّ ٪تىيرُّ اًبلسُّجيوًد فىمىٍن سىجىدى َيى أى فىسىجىدى كىسىجىدى النَّاسي ، حىىتَّ ًإذىا كىانىًت اٞتٍيميعىةي اٍلقىابًلىةي قػىرىأى هًبىا حىىتَّ ًإذىا جىاءى السٍَّجدىةى قىاؿى 

 .  يىٍسجيٍد عيمىري فػىقىٍد أىصىابى ، كىمىٍن َفٍى يىٍسجيٍد فىبلى ًإمٍثى عىلىٍيًو . كىَفٍى 
ًفعه عىًن اٍبًن عيمىرى    ءى .رضى هللا عنهما ًإفَّ اَّللَّى َفٍى يػىٍفًرًض السُّجيودى ًإالَّ أىٍف نىشىا -كىزىادى ّنى
 ىل سجود التالكة كاجب أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٟتنفية ، كىو اختيار ابن تيمية .
 جود .فذمهم هللا على ترؾ السف ( فىمىا ٢تىيٍم ال يػيٍؤًمنيوفى . كىًإذىا قيرًئى عىلىٍيًهمي اٍلقيٍرآفي ال يىٍسجيديك  ) تعاُف لقولو-أ

: ) إذا مٌر ابن آدـ ابلسجدة فسجد ، اعتزؿ الشيطاف يبكي كيقوؿ : َي  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كٟتديث أَب ىريرة -ب
 .ركاه مسلم كيلي ، أمر ابن آدـ ابلسجود فسجد فلو اٞتنة ، كأمرت ابلسجود فأبيت فلي النار ( 

 ) أمر ابن آدـ ( كاألمر للوجوب . فقولو 
 أنو سنة غَت كاجب .:  القوؿ الثاين



 ْٕٔ 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 بو . كلو كاف كاجبان ألمره النِب النجم فلم يسجد فيها (  ٟتديث زيد بن اثبت قاؿ : ) قرأت على النِب  -أ

 كٟتديث الباب ) فعل عمر ( ، ككجو الداللة منو من كجهُت : -ب
 قولو ) كمن َف يسجد فبل إمث عليو ( . األكؿ :
 أف ىذا كاف ْتضرة اٞتمع الكثَت من الصحابة كَف ينكر ذلك عليو أحد .  :كالثاين

 .: قولو  ) كمن َف يسجد فبل إمث عليو ( قاؿ : ظاىرة يف عدـ الوجوب  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 .) كَف يسجد عمر ( قاؿ اٟتافظ : فيو توكيد لبياف جواز ترؾ السجود برَت ضركرة  قولو 

 يف ىذا ا١توطن كاجملمع العظيم دليل ظاىر يف إٚتاعهم على أنو ليس بواجب . عل كالقوؿ من عمر : كىذا الف كقاؿ النوكم
بعدـ الفرضية ، كبعدـ اإلمث على التارؾ ، يف مثل ىذا اٞتمع من دكف صدكر إنكار  –يعٍت عمر  –: تصر٭تو  كقاؿ الشوكاين

 .يدؿ على إٚتاع الصحابة على ذلك 
 الصحيح . ىوكىذا القوؿ 

 كىًإذىا قيًرئى عىلىٍيًهمي اٍلقيٍرآفي ال يىٍسجيديكف ( ؟ ا اٞتواب عن قولو تعاىل )م 
 ) الشيخ ابن عثيمُت ( .اٞتواب : أف ا١تراد ابلسجود ىنا : سجود الذؿ كا٠تضوع . 

 ما حكم قراءة ما فيو سجدة حاؿ ا٠تطبة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 .: اٞتواز  القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 لفعل عمر كما يف حديث الباب .-أ
( ركاه  د كسجد الناس معو ، ..ػػػػػػػفلما بلغ السجدة نزؿ فسجعلى ا١تن ر ) ص (  ) قرأ رسوؿ هللا  كٟتديث أَب سعيد قاؿ-ب

 أبو داكد .
 : يكره . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب مالك .
 . ألنو ٮتل اب٠تطبة لزكاؿ نظامها-أ

 .راغ من ا٠تطبة كالقياـ إُف الناس، كإف سجد كاف فيو التخليط على الناس إذ يتوىػموف الفكألنو إذا َف يسجد دخل يف الوعيد-ب
 ، كإعبلمهم أبنو سيسجد للتبلكة .ة، كأما التخليط فرَت متحقق مع جهره ابلسجدإذ ال كعيد على ترؾ سجود، كىذا فيو نظر
 الصحيح . ىوكالقوؿ األكؿ 

 ذكر بعض الفوائد من اٟتديث :ا 
o . مشركعية السجود للمستمع 
o . أف القارئ إذا َف يسجد فإف السامع ال يسجد 

 
 
 



 ْٕٕ 

هيمىارىًضيى اى -كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ّْٕ بػهرى ، كىافى اىلنهيبُّ   ) قىاؿى  -َّللهي عىنػٍ ًة ، كى نىا اىٍلقيٍرآفى ، فىًإذىا مىره اًبلسهٍجدى كىسىجىدى ،  يػىٍقرىأي عىلىيػٍ
 رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ًبسىنىدو ًفيًو ًلًُته .  (كىسىجىٍدانى مىعىوي 
-------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ىذا اٟتديث ضعيف ، فقد جاء من طريق عبد هللا بن عمر ) ا١تك ر ( عن ّنفع عن ابن عمر .

 كعبد هللا بن عمر ضعيف ، كتفرد هبذه اللفظة .
 م ، كاٟتافظ ابن حجر .كلذلك ضعف اٟتديث النوك 

  ما حكم التكبَت لسجود التالكة خارج الصالة كالرفع منو ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : 

 يسن التكبَت يف ا٢توم كالرفع منو . القوؿ األكؿ :
 كاٟتنابلة .، كالشافعية ، كىذا مذىب اٟتنفية 

 و التكبَت للهوم .فإف في ٟتديث الباب ) فإذا مر ابلسجدة ك ٌر (-أ
 كألنو سجود منفرد ، فشرع التكبَت يف ابتدائو كالرفع منو ، كسجود السهو بعد السبلـ .-ب
 أنو كاف يك ر يف كل خفض كرفع . ، كقد ثبت عن النِب كقياسان على سجدات الصبلة -ج

 يك ر يف ا٠تفض دكف الرفع . القوؿ الثاين :
 يخ ابن عثيمُت رٛتو هللا .كرجحو الشكذىب إليو ٚتاعة من العلماء 

 ٟتديث الباب .
 ال يشرع التكبَت مطلقان . القوؿ الثالث :

 لعدـ الدليل على إثبات التكبَت لسجود التبلكة خارج الصبلة ، كالسنن ال تثبت إال بدليل صحيح .
 كىذا اختيار ابن تيمية .

 الصحيح .كىذا ىو 
 ىل يكرب داخل الصالة ؟ 

 جاء يف صفة صبلة النِب  الصبلة فإنو يك ر ٢تا إذا سجد ، ألنو لو حكم سجود الصبلة ، كقد ، السجدة إذا كانت يفنعم 
 أنو كاف يك ر كلما خفض كرفع .

 ما رأيك فيما يفعلو بعض الناس داخل الصالة من أنو يكرب إذا سجد كال يكرب إذا رفع ؟ 
 عثيمُت ( . ) الشيخ ابنىذا كٍىم منو ، كليس الفعل مبنيان على أصل صحيح .  

 
 
 
 
 
 
 

 



 ْٕٖ 

 رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله النهسىاًئيه .( رُّهي خىره سىاًجدان َّلًلًه كىافى ًإذىا جىاءىهي أىٍمره يىسي  أىفه اىلنهيبه  ) أىِب بىٍكرىةى  كىعىنٍ  - ّْٖ
ين ، فى  سىجىدى اىلنهيبُّ ) قىاؿى :  ٍوؼو كىعىٍن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن عى  -ّْٗ أىطىاؿى اىلسُّجيودى ، ُثيه رىفىعى رىٍأسىوي كىقىاؿى : " ًإفه ًجرٍبًيلى آًتى

 رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي ان ( سىجىٍدت َّلًلًه شيٍكر فػىبىشهرىين ، فى 
هيمىا-بو كىعىٍن اىٍلبػىرىاًء ٍبًن عىازً  - َّٓ قىاؿى : فىكىتىبى  -فىذىكىرى اىٟتٍىًديثى  -بػىعىثى عىًلياا ًإىلى اىٍليىمىًن  أىفه اىلنهيبه  ) -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ًمًهٍم ، فػىلىمها قػىرىأى رىسيوؿي اىَّللًه  عىًليٌّ  ا  إبًًٍسالى هىًقيُّ . (اىٍلًكتىابى خىره سىاًجدن يػٍ  رىكىاهي اىٍلبػى

 كىأىٍصليوي يف اىٍلبياىاًرمًٌ . 
---------- 

 ديث الباب ؟ما الذم تفيده أحا 
 تفيد مشركعية سجود الشكر عند كجود سببو .

 ما يشهد ٢تا . ألحاديث الثبلثة كلها صحيحة ، ك٢تاىذه ا

 كمن األدلة على مشركعيتو :

 كاف إذا جاءه أمر يسره أك بشر بو خٌر ساجدان  تعاُف ( .  ) أف النِب  - حديث أَب بكرة  -حديث الباب -أ
) إٓف لقيت ج ريل عليو السبلـ ، فبشرٓف كقاؿ : من صلى عليك  أنو قاؿ عوؼ عن النِب كٟتديث عبد الرٛتن بن -ب

 م .ركاه اٟتاك ( شكران صليت عليو ، كمن سلم عليك سلمت عليو ، فسجدت  

 ي .ركاه النسائ ىا داكد توبة ، كنسجػػػػػدىا شكران (دػػسجد يف ] ص [ كقاؿ : سج كعن ابن عباس : ) أف النِب -ج

 كنقل فعلو عن كثَت من السلف :-د

 ركاه عبد الرزاؽ فقد ركم عن أَب بكر أنو سجد ١تا جاءه خ ر فتح اليمامة كقتل مسيلمة الكذاب . 
 كركم أف أمَت ا١تؤمنُت عمر ، سجد ١تا جاءه خ ر بعض الفتوحات يف عهده .

بعد كقعت النهركاف بينو كبينهم ، ألنو عرؼ أنو  كسجد أمَت ا١تؤمنُت علي بن أَب طالب حُت كجد ذا الثدية مع قتلى ا٠توارج
أخ ر عن ا٠توارج أهنم شٌر الناس ، كأف سيماىم أف منهم رجبلن ليس لو ذراع ، كعلى رأس عضده مثل  على اٟتق ، ألف النِب 

 ملحة الثدم .

 كثبت أف كعب بن مالك سجد ١تا جاءتو البشرل بتوبة هللا عليو . -

 ىتو ؟ىل قاؿ بعض العلماء بكرا 
 ركم ىذا القوؿ عن إبراىيم النخعي ، كىو ا١تشهور من مذىب ا١تالكية .، نعم 

ٮتطب يـو اٞتمعة ، إذ جاءه رجل فقاؿ : َي رسوؿ هللا ، ىلكت  ) بينما رسوؿ هللا ١تا ركاه البخارم كمسلم عن أنس قاؿ 
 ا١تواشي ... فمطرّن ... ( .

 الن ، كال لدفع نقمتو آخران .َف يسجد لتجدد نعمة ا١تطر أك  : إنو  قالوا
 كالراجح القوؿ األكؿ كىو قوؿ اٞتمهور .

 : أف ترؾ السجود يف بعض ا١تواضع ، ال يدؿ على أف سجود الشكر غَت مستحب .دليل من قاؿ ابلكراىة كاٞتواب عن 
 مىت يشرع سجود الشكر ؟ 

 ة ظاىرة .يشرع سجود الشكر عند مفاجأة نعمة عامة ظاىرة ، كعند اندفاع بلية عام

 ككذلك يستحب للمسلم السجود عند حدكث نعمة خاصة بو ، أك اندفاع نقمة عنو .



 ْٕٗ 

 فقد سجد كعب بن مالك شكران ١تا بشر بتوبة هللا عليو .
: أنو ال يستحب السجود للنعم ا١تستمرة ، كنعمة اإلسبلـ ، كنعمة العافية ، كنعمة اٟتياة ، كنعمة  كقد ذكر كثَت من العلماء

 ن الناس .الرٌت ع
 ألف نعم هللا دائمة ال تنقطع ، فلو سجد لذلك الستررؽ عمره يف السجود .

قاؿ الشافعي كاألصحاب : سجود الشكر سنة عند ٕتدد نعمة ظاىرة  ( : ْٔٓ/ّو هللا يف "اجملموع" )قاؿ النوكم رٛت
: ككذا إذا رأل مبتلى ببلية يف بدنو أك  كاندفاع نقمة ظاىرة ، سواء خصتو النعمة كالنقمة أك عمت ا١تسلمُت . قاؿ أصحابنا

 برَتىا أك ٔتعصية يستحب أف يسجد شكرا  تعاُف ، كال يشرع السجود الستمرار النعم ؛ ألهنا ال تنقطع " انتهى .
فإف النعم نوعاف : مستمرة ، كمتجددة ، فا١تستمرة شكرىا ( : ِٔٗ/ِكقاؿ ابن القيم رٛتو هللا يف "إعبلـ ا١توقعُت" )

عبادات كالطاعات ، كا١تتجددة شرع ٢تا سجود الشكر ؛ شكرا  عليها ، كخضوعا لو كذال ، يف مقابلة فرحة النعم ابل
كانبساط النفس ٢تا ، كذلك من أك ر أدكائها ؛ فإف هللا سبحانو ال ٭تب الفرحُت كال األشرين ؛ فكاف دكاء ىذا الداء ا٠تضوع 

  .كالذؿ كاالنكسار لرب العا١تُت
  ط لسجود الشكر طهارة ؟ىل يشًت 

 اختلف العلماء : ىل يشًتط لو الطهارة ؟ على قولُت :

 : ال يشًتط لو الطهارة .القوؿ األكؿ 
 كىذا قوؿ ابن جرير ، كابن حـز ، كابن تيمية ، كابن القيم ، كالشوكآف .

 لعدـ الدليل .-أ
َف  سجد فيها سجود الشكر ، تدؿ على أنو  ِب أف ظاىر حديث أَب بكرة كغَته من األحاديث اليت ركم فيها أف الن-ب

 يكن يتطهر ٢تذا السجود .

: ككانوا يسجدكف عقبو ، كَف يؤمركا بوضوء ، كَف ٮت ركا أنو ال يفعل إال بوضوء ، كمعلـو أف ىذه األمور تدىم  قاؿ ابن القيم
 ا .العبد كىو على غَت طهارة ، فلو تركها لفاتت مصلحته

 ألمتو . غَتىا من شركط الصبلة كاجبة لبينها النِب لو كانت الطهارة ك -ج

، السجود بعد كجود سببو حىت يتوضأ ، كيف أتخَتوف من يريد السجود على غَت طهارة، كقد يكأف سجود الشكر أييت فجأة-د
 زكاؿ لسٌر ا١تعٌت الذم شرع السجود ألجلو .

 : يشًتط لو الطهارة . القوؿ الثاين
 نابلة .كىذا مذىب الشافعية كاٟت

 : أف السجود اجملرد صبلة ، ألنو سجود يقصد بو التقرب إُف هللا ، فشرط لو الوضوء . قالوا
 كالراجح األكؿ .

 ىل لسجود الشكر تكبَت يف أكلو أك يف آخره ؟ 
 أك أحد من أصحابو . ليس لسجود الشكر تكبَت ال يف أكلو كال يف آخره ، لعد ثبوت ذلك عن النِب 

 ود الشكر ؟ماذا يقاؿ يف سج 
 ذكر معُت ، بل يستحب أف أييت بذكر يناسب ا١تقاـ .ليس لو 

 ر .: ينبري أف يستكثر من شكر هللا عز كجل ، ألف السجود سجود شك قاؿ الشوكاين



 َْٖ 

 ىل يسجد للشكر يف الصالة ؟ 
 يف الصبلة .ال ٬توز السجود للشكر 

 هبا ، ٓتبلؼ سجود التبلكة . ألف سبب السجود يف ىذه اٟتالة ليس من الصبلة ، كليس لو تعلق
 ىل ىناؾ صالة تسمى صالة شكر ؟ 

 ر .ال أعلم أنو كرد شيء يف صبلة الشكر ، كإ٪تا الوارد يف سجود الشكقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : 

  الشكر. كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : ال أعلم يف السنة صبلة تسمى : صبلة الشكر ، كلكن فيها سجودان يسمى : سجود
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 . صبلة التطوع : كل طاعة ليست بواجبة 
 : كالتطوع أقساـ 

 تطوع مطلق .
 كأف يصلي يف أم كقت ما عدا أكقات النهي .

 كتطوع مقيد بوقت : كالوتر .
 كتطوع مقيد بفرض : كالسنن الركاتب .

 مقيد بسبب : كتحية ا١تسجد .كتطوع 
 سىٍل . فػىقيٍلتي : أىٍسأىليكى ميرىافػىقىتىكى يف اىٞتٍىنهًة . فػىقىاؿى : أىكى  قىاؿى ًل اىلنهيبُّ  )قىاؿى  ٍبًن كىٍعبو اأٍلىٍسلىًميًٌ  عىٍن رىبًيعىةى  - ُّٓ

رى ذىًلكى ؟ ، قػيٍلتي : ىيوى ذىاؾى ، قىاؿى : " فىأىًعٍتًٌ عىلىى نػىٍفًسكى ًبكى   .  رىكىاهي ميٍسًلمه  (ثٍػرىًة اىلسُّجيوًد غىيػٍ
---------- 

  ما ا١تراد بقولو بكثرة السجود ( ؟ ( 
ا١تراد ابلسجود ىنا صبلة التطوع ، ألف السجود برَت صبلة أك لرَت سبب غَت مرٌغب فيو على انفراده ، كع ر عن الصبلة ىنا 

( أم : صلوا  كىعيوا مىعى الرَّاًكًعُتى كىاٍر ابلسجود ، ألف السجود من أركاهنا ، كقد يع ٌر عن الشيء ٔتا ىو من أركاهنا كما قاؿ تعاُف )
 مع ا١تصلُت .

 ة .فيو اٟتث على كثرة السجود كالًتغيب بو ، كا١تراد بو السجود يف الصبل قاؿ النوكم : 
  ىذا اٟتديث يف أكؿ ابب صالة التطوع ؟ –رٛتو هللا  –١تاذا ذكر ا١تصنف 

وع ، كأهنا من أعظم الطاعات ، كأعظم األسباب لعلو الدرجات ذكره يف أكؿ الباب ألنو يدؿ على فضل اإلكثار من صبلة التط
 يف جنات النعيم .

 اذكر بعض فوائد التطوع ؟ 
 : ج ر ما يكوف يف ا١تفركضة من نقص . أكالن 
انظركا يف صبلة  –كىو أعلم  –) إف أكؿ ما ٭تاسب بو الناس يـو القيامة الصبلة ، قاؿ : يقوؿ ربنا عز كجل ١تبلئكتو   قاؿ 
م ، أ٘تها أـ نقصها ، فإف كانت ًتمة ، كتبت لو ًتمة ، كإف كاف انتقص منها شيئان ، قاؿ : انظركا ، ىل لعبدم من تطوع ؟ عبد

 . ركاه أبو داكد أ٘توا لعبدم فريضتو من تطوعو ( فإف كاف لو تطوع قاؿ :



 ُْٖ 

 : من أسباب ٤تبة هللا . اثنيان 
تقرب إِف ابلنوافل حىت أحبو ، فإذا أحببتو كنت ٝتعو الذم يسمع بو ، كبصره : ) قاؿ هللا تعاُف : ... ال يزاؿ عبدم ي قاؿ 

 .ركاه البخارم  طينو ، كلئن استعاذٓف ألعيذنو (الذم يبصر بو ، كلئن سألٍت ألع
 : من أسباب دخوؿ اٞتنة . اثلثان 

 كما يف حديث الباب .
 ركاه مسلم  .(هللا هبا درجة نك لن تسجد  سجدة إال رفعك، فإقاؿ لو )عليك بكثرة السجود ككما يف حديث ثوابف أف النِب 

 : اٟتصوؿ على األجر ا١تًتتب عليها . رابعان 
 : تركيض النفس على الطاعة ، كهتيئتها للفرائض . خامسان 
 : شرل الوقت أبفضل الطاعات . سادسان 
 . : اإلقتداء ابلرسوؿ  سابعان 
 : التطوع ينقسم إىل قسمُت ، اذكر٫تا 

 تطوع مطلق .:  أكالن 
 كىو الذم َف أيًت بو الشارع ْتد .

 : صدقة التطوع ، لك أف تت رع يف سبيل هللا ٔتا شئت ، كلك أف تتطوع ابلصبلة يف الليل كالنهار مثٌت مثٌت . مثاؿ
 التطوع ا١تقيد .اثنيان : 

 كىو ما حد لو حد يف الشرع .
 : سنة الفجر . مثاؿ
  على ماذا يدؿ قوؿ ربيعة للنيب أسألك مرافقتك يف اٞتنة ؟ : 

 علو ٫تة ربيعة ، كىكذا ا١تسلم ينبري أف يكوف عاِف ا٢تمة .يدؿ على 

 كقد حث القرآف كالسنة على علو ا٢تمة :
 ًإُفى مىٍرًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيم ( .سىاًبقيوا  ) قاؿ تعاُف

  ( .ضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتكىسىارًعيوا ًإُفى مىٍرًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىرٍ ) كقاؿ تعاُف 

ا فػىٍليػىٍعمىًل اٍلعىاًمليو  ) كقاؿ تعاُف  ف ( .ًلًمٍثًل ىىذى
 ف ( .كىيًف ذىًلكى فػىٍليػىتػىنىافىًس اٍلميتػىنىاًفسيو  ) كقاؿ تعاُف

 عليو الستهموا ( . ) لو يعلم الناس ما يف النداء كالصف األكؿ مث َف ٬تدكا إال أف يستهموا  كقاؿ 

 ) لو يعلموف ما يف التهجَت الستبقوا إليو ( .  كقاؿ 

) ألعطُت الراية رجل ٭تب هللا كرسولو ، ك٭تبو هللا كرسولو ، يفتح هللا على يديو ، فبات الناس يدككوف أيهم يعطاىا ،   كقاؿ 
 حىت قاؿ عمر : ما أحببت اإلمارة إال يومئذ ( .

قاؿ : ) قاؿ ِف ابن عباس : أال أريك امرأة من أىل اٞتنة ؟ قلت : بلى ، قاؿ : ىذه ا١ترأة السوداء ، كعن عطاء بن أَب رابح 
فقالت : إٓف أصرع ، كإٓف أتكشف ، فادع هللا ِف ، قاؿ : إف شئت ص رًت كلك اٞتنة ، كإف شئت دعوت هللا أف  أتت النِب 

 و .متفق علي  أال أتكشف ، فدعا ٢تا (يعافيك ، قالت : أص ر ، قالت : إٓف أتكشف ، فادع هللا
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ك٦تا يدؿ على علو ٫تتهم كتسابقهم يف ا٠تَتات : ففي سنن أَب داكد : ) أف رجبلن قاؿ : َي رسوؿ هللا ، إف ا١تؤذنُت يفضلوننا ، 
 . ركاه أبو داكد يقولوف ، فإذا انتهيت فسل تعط (: قل كما  فقاؿ رسوؿ هللا 

 ما أفضل التطػػػوعػػػات ؟ 
 تلف العلماء يف أفضل التطوعات على أقواؿ :اخ

 : اٞتهاد يف سبيل هللا . القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب .

 ال أعلم شيئان بعد الفرائض أفضل من اٞتهاد  .  قاؿ أٛتد :
، اٞتهاد أفضل ما تطوع بو اإلنساف ، ككاف ابتفاؽ العلماء أفضل من اٟتج كالعمرة ، كمن صبلة التطوع   قاؿ ابن تيمية :

 كالصـو التطوع ، كما دؿ عليو الكتاب كالسنة  .
 لؤلدلة الكثَتة يف فضل اٞتهاد :

 ) لردكة يف سبيل هللا أك ركحة خَت من الدنيا كما فيها ( .  كقولو 

 : ) مثل اجملاىد يف سبيل هللا ، كالقائم الذم ال يفًت ، ككالصائم الذم ال يفطر ( . كغَته من األحاديث ، كقولو 

 : العلم كتعليمو . الثاين القوؿ
 كىذا مذىب أَب حنيفة كمالك .

 لنفعو ا١تتعدم .
 ركاه الًتمذم: ) فضل العاَف على العابد كفضلي على أدّنكم ( .  كلقولو 

 : أف أفضل ما تطوع بو الصبلة . القوؿ الثالث
 كىذا مذىب الشافعي .

 ٟتديث الباب .
ذكر تفصيل أٛتد للجهاد ، كالشافعي للصبلة ، كأَب حنيفة كمالك للعلم :  يف رده على الرافضي بعد أف  قاؿ ابن تيمية

كخلفائو ، ْتسب ا١تصلحة  كالتحقيق أنو ال بد لكل من اآلخرين ، كقد يكوف كل كاحد أفضل يف حاؿو ، كفعل النِب 
 كاٟتاجة  .

كاف يىضيرُّه كٯتنعو ٦تا ىو أنفع منو َف يكن ذلك :  كأفضل اٞتهاد كالعمل الصاٌف ما كاف أطوع للرب ، كأنفع للعبد ، فإذا   كقاؿ
 صاٟتان .

: كلكن خَت األعماؿ ما كاف  أطوع ، كلصاحبو أنفع ، كقد يكوف ذلك أيسر العملُت ، كقد يكوف أشد٫تا ، فليس كل  كقاؿ
من ا١تنفعة ال جملرد تعذيب النفس ،  شديد فاضبلن ، كال كل يسَت مفضوالن ، بل الشرع إذا أمرّن أبمر شديد ، فإ٪تا أيمر بو ١تا فيو 

بُّوا  كاٞتهاد الذم قاؿ فيو تعاُف :  يػٍره لىكيٍم كىعىسىى أىٍف ٖتًي ٍيئان كىىيوى خى ٍيئان  كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه لىكيٍم كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيوا شى شى
 ر ( .كىىيوى شى 
 القياـ ؟ ثرة السجود أـ طوؿما األفضل ك 

 ف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :اختل
 : أف طوؿ القياـ أفضل من كثرة العدد . القوؿ األكؿ

 .كالشافعية  -يف قوؿ  -ٚتهور اٟتنفية ، كا١تالكية  كىذا قوؿ
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:  أفبل فيقاؿ لو ، فيقوؿ  -أك ساقاه  -ليقـو ليصلًٌي حىت تـر قدماه  إٍف كاف النِب  )قاؿ  َتة بن شعبة ديث ا١ترٟت
 متفق عليو .أكوف عبدان شكوران ( 

 : أف األفضل كثرة الركوع كالسجود . القوؿ الثاين
 ا١تالكية يف األظهر ، كىو كجو عند اٟتنابلة.  ىذا مذىبك  

 ٟتديث الباب .-أ
 ركاه مسلم . و كىو ساجد فأكثركا الدعاء() أقرب ما يكوف العبد من ربقاؿ  ديث أَب ىريرة أف رسوؿ هللا كٟت-ب
 أهنما سواء . وؿ الثالث :الق

 كىذا اختيار ابن تيمية .
ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند ا١تائة ، مث مضى ، فقلت : يصلي هبا يف  صليت مع النِب  )حذيفة قاؿ ٟتديث 

إذا مر آبية فيها تسبيح  ركعة ، فمضى ، فقلت : يركع هبا ، مث افتتح النساء ، فقرأىا ، مث افتتح آؿ عمراف فقرأىا يقرأ مًتسبلن 
سبَّح كإذا مر بسؤاؿ سأؿ كإذا مر بتعوذ تعوذ مث ركع فجعل يقوؿ : سبحاف رَب العظيم ، فكاف ركوعو ٨توا من قيامو ، مث 

 (ان من قيامو قاؿ ٝتع هللا ١تن ٛتده ، مث قاـ طويبلن قريبان ٦تا ركع ، مث سجد فقاؿ : سبحاف رَب األعلى ، فكاف سجوده قريب
 . مسلم ركاه 

 كرجح شيخ اإلسبلـ ابن تيمية القوؿ الثالث ، قاؿ رٛتو هللا :
أف   أصحها كقد تنازع الناس ، ىل األفضل طوؿ القياـ ؟ أـ كثرة الركوع كالسجود ؟ أك كبل٫تا سواء ؟ على ثبلثة أقواؿ :

و أفضل من القياـ ، فينبري أنو كليهما سواء ، فإف القياـ اختص ابلقراءة ، كىي أفضل من الذكر كالدعاء ، كالسجود نفس
قيل لو : أم الصبلة أفضل ؟  ١تا  إذا طوَّؿ القياـ أف يطيل الركوع كالسجود ، كىذا ىو طوؿ القنوت الذم أجاب بو النِب 

) فإف القنوت ىو إدامة العبادة ، سواء كاف يف حاؿ القياـ ، أك الركوع أك السجود ، كما قاؿ تعاُف :  ،طوؿ القنوت فقاؿ : 
 و .ا ٝتَّاه قانتان يف حاؿ قيامأمن ىو قانت آّنء الليل ساجدان كقائمان ( ، فسمَّاه قانتان يف حاؿ سجوده ، كم

 كقاؿ :
كقد تنازع العلماء : أٯتا أفضل : إطالة القياـ ؟ أـ تكثَت الركوع كالسجود ؟ أـ ٫تا سواء ؟ على ثبلثة أقواؿ : كىي ثبلث 

إنك لصبلة أفضل ؟ قاؿ : )طوؿ القنوت( " ، كثبت عنو أنو قاؿ : )يف الصحيح " أم ا ركاَيت عن أٛتد ، كقد ثبت عنو
أعٍتًٌ على نفسك نك هبا خطيئة( ركاه مسلم ، كقاؿ لربيعة بن كعب: )؛ كحط ع سجدة إال رفعك هللا هبا درجةلن تسجد 

كن ذكر القياـ أفضل ، كىو القراءة ، كٖتقيق كمعلـو أف السجود يف نفسو أفضل من القياـ ، كل، بكثرة السجود( ركاه مسلم 
يصلي  األمر : أف األفضل يف الصبلة أف تكوف معتدلة ، فإذا أطاؿ القياـ ، يطيل الركوع كالسجود ، كما كاف النِب 

 ابلليل ، كما ركاه حذيفة كغَته ، كىكذا كانت صبلتو الفريضة ، كصبلة الكسوؼ ، كغَت٫تا : كانت صبلتو معتدلة ، فإف
فضَّل مفضًٌل إطالة القياـ كالركوع كالسجود مع تقليل الركعات ، كٗتفيف القياـ كالركوع كالسجود مع تكثَت الركعات : فهذاف 
متقارابف ، كقد يكوف ىذا أفضل يف حاؿ ، كما أنو ١تا صلى الضحى يـو الفتح صلَّى ٙتآف ركعات ٮتففهن ، كَف يقتصر على 

 ـ .ق على ا١تأمومُت إطالة القياصحابة يف قياـ رمضاف ١تا شركعتُت طويلتُت ، ككما فعل ال
 كىقىٍد اٍختػىلىفى الٌناسي يف اٍلًقيىاـً كىالٌسجيود أىيٌػهيمىا أىٍفضىلي ؟ كقاؿ ابن القيم :
ـى لًويجيوهو . فػىرىٌجحىٍت طىائًفىةه   اٍلًقيىا
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 ٍفضىلى اأٍلىرٍكىاًف . أىحىديىىا : أىٌف ذًٍكرىهي أىٍفضىلي اأٍلىذٍكىاًر فىكىافى ريٍكنيوي أى  
 ( .كىقيوميوا َّلًلًٌ قىانًًتُتى  )كىالثٌآف : قػىٍوليوي تػىعىاُفى 

ًة طيوؿي اٍلقينيوًت . الثٌاًلثي قػىٍوليوي    أىٍفضىلي الٌصبلى
 .الٌسجيودي أىٍفضىلي  كىقىالىٍت طىائًفىةه  

 ًو كىىيوى سىاًجده . أىقٍػرىبي مىا يىكيوفي اٍلعىٍبدي ًمٍن رىبٌ  كىاٍحتىٌجٍت ًبقىٍولًًو 
فى مىٍوُفى رىسيوًؿ اَّللًٌ  فىعىًٍت بًًو ؟ فػىقىاؿى  كىًْتىًديًث مىٍعدىافى ٍبًن أىَب طىٍلحىةى قىاؿى لىًقيتي ثػىٍوابى  :فػىقيٍلتي حىٌدثىًٍت ًْتىًديثو عىسىى اَّلٌلي أىٍف يػىنػٍ

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًٌ ، عىلىٍيكى اًبلٌسجيوًد  ًمٍن عىٍبدو يىٍسجيدي َّلًلًٌ سىٍجدىةن إاٌل رىفىعى اَّلٌلي لىوي هًبىا دىرىجىةن كىحىٌط عىٍنوي هًبىا خىًطيئىةن  يػىقيوؿي مىا فىًإٌٓف ٝتًى
ٌ لىًقيتي أىابى الٌدٍردىاًء فىسىأىٍلتو فػىقىاؿى ِف ًمٍثلى ذىًلكى   . قىاؿى مىٍعدىافي مثي

 ( . ودً ػػػػػػػػػػأىًعٌٍت عىلىى نػىٍفًسكى ًبكىثٍػرىًة الٌسجي )  كىقىٍد سىأىلىوي ميرىافػىقىتىوي يف اٞتٍىٌنًة  ٌ لًرىبًيعىةى ٍبًن كىٍعبو اأٍلىٍسلىًمي كىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًٌ  
 ( .كىاٍسجيٍد كىاقٍػًتىًٍب ) سيورىةي ) اقٍػرىٍأ ( عىلىى اأٍلىصىٌح كىخىتىمىهىا ًبقىٍولًًو  كىأىٌكؿي سيورىةو أيٍنزًلىٍت عىلىى رىسيوًؿ اَّللًٌ  
أبًىٌف    .الٌسجيودى َّلًلًٌ يػىقىعي ًمٍن اٍلمىٍخليوقىاًت كيٌلهىا عيٍلوًيٌػهىا كىسيٍفًليٌػهىا كى

ًت اٍلعىٍبًد فىًلهىذىا كىافى أىقٍػرىبى  أبًىٌف الٌساًجدى أىذىٌؿ مىا يىكيوفي لًرىبًٌو كىأىٍخضىعي لىوي كىذىًلكى أىٍشرىؼي حىاالى  .مىا يىكيوفي ًمٍن رىبًٌو يف ىىًذًه اٟتٍىالىًة كى
ـي كىكىطٌأىٍتوي كىأىذىٌؿ مىا يىكيوفي اٍلعىٍبدي أبًىٌف الٌسجيودى ىيوى ًسٌر اٍلعيبيوًديًٌة فىًإٌف اٍلعيبيوًديٌةى ًىيى الٌذٌؿ كىا٠تٍيضيوعي يػيقىاؿي طىرًيقه ميعىٌبده أىٍم ذىلٌلى كى  ا ٍتوي اأٍلىٍقدى

ا  . كىأىٍخضىعي إذىا كىافى سىاًجدن
ئىةي الٌسجيوًد أىٍفضى كىقىاؿى شىٍيخينىا : الٌصوىابي أىنٌػهي  يػٍ ئىًتًو فػىهى ـي أىٍفضىلي ًبذًٍكرًًه كىىيوى اٍلًقرىاءىةي كىالٌسجيودي أىٍفضىلي هًبىيػٍ ئىًة اٍلًقيىاـً مىا سىوىاءه كىاٍلًقيىا يػٍ لي ًمٍن ىى

ـى أىطىاؿى الرٌكيوعى كىالٌسجيودى كىمىا فػىعىلى فىًإنٌوي كى  كىذًٍكري اٍلًقيىاـً أىٍفضىلي ًمٍن ذًٍكًر الٌسجيوًد كىىىكىذىا كىافى ىىٍدمى رىسيوًؿ اَّللًٌ  افى إذىا أىطىاؿى اٍلًقيىا
ـى خىٌففى الرٌكيوعى كىالٌسجيودى كىكىذىًلكى كىافى يػى  ًة الٌلٍيًل كىكىافى إذىا خىٌففى اٍلًقيىا ًة اٍلكيسيوًؼ كىيًف صىبلى ٍفعىلي يًف اٍلفىٍرًض كىمىا قىالىوي اٍلبػىرىاءي يف صىبلى

اليوي قىرًيبنا ًمٍن الٌسوىاًء كىاىَّلٌل أىٍعلىمي .  ٍبني عىاًزبو :  ) زاد ا١تعاد ( .        كىافى ًقيىاميوي كىريكيوعيوي كىسيجيوديهي كىاٍعًتدى
 اذكر بعض الفوائد العامػة من اٟتديث ؟ 
o  أف النِب . ال ٯتلك ألحد أف يدخلو اٞتنة 

o  حرص الصحابة على الفوز ٔترافقة الرسوؿ . يف اآلخرة 

o و ) مرافقتك ( ا١تراد القرب منو قول . ال أف يساكيو يف ا١تنزلة ، 

o  اجتهاد النِب . يف إصبلح أصحابو كترتيبهم 

o . أف أفضل الطاعات ٖتقيق العبودية 

o . أف نظر الصحابة إُف اآلخرة 

o  الصحاَب ربيعة بن كعب أحد ا١تتشرفُت ٓتدمة النِب  ككاف يبيت عند النِب ، د النِب أيتيو بوضوئو ، فأرا  أف يكافئو
 على عملو كخدمتو .

o  ففيو كـر النِب  ٔتكافأة ىذا الصحاَب ، كقد قاؿ . ) من صنع إليكم معركفان فكافئوه ( : 
o . جواز استخداـ الرجل اٟتر 

o . اٞتنة إ٪تا تناؿ ٔتجاىدة النفس يف الطاعة 
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هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ِّٓ عىٍشرى رىكىعىاتو : رىٍكعىتػىٍُتً قػىٍبلى اىلظٍُّهًر ، كىرىٍكعىتػىٍُتً  حىًفٍظتي ًمٍن اىلنهيبًٌ  -قىاؿى :  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 ٍيًو . ميتػهفىقه عىلى  (رىٍكعىتػىٍُتً قػىٍبلى اىلصٍُّبًح بػىٍعدىىىا ، كىرىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدى اىٍلمىٍغًرًب يف بػىٍيًتًو ، كىرىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدى اىٍلًعشىاًء يف بػىٍيًتًو ، كى 

 ( .دى اىٍٞتيٍمعىًة يف بػىٍيًتًو رىٍكعىتػىٍُتً بػىعٍ ) ى كىيف ًركىايىةو ٢تىيمىا 
 ( . رىٍكعىتػىٍُتً خىًفيفىتػىٍُتً كىافى ًإذىا طىلىعى اىٍلفىٍجري الى ييصىلًٌي ًإاله ) ميٍسًلمو كىلً  -ّّٓ
هىا-شىةى كىعىٍن عىائً  - ّْٓ اًة كىافى الى يىدىعي أىٍربػىعنا قػىٍبلى اىلظٍُّهًر كىرىٍكعىتػىٍُتً قػىٍبلى اىلٍ  أىفه اىلنهيبه  ) -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ   رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  (.غىدى

---------- 
 أم : قبل صبلة الظهر ال قبل دخوؿ الوقت .ر ( كىافى الى يىدىعي أىٍربػىعنا قػىٍبلى اىلظُّهٍ ) 
 ة الفجر .أم : قبل صبلة ( كىرىٍكعىتػىٍُتً قػىٍبلى اىٍلغىدىا) 
 كم عدد السنن الركاتب ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أهنا عشر . ) ا٠تبلؼ يف الركعتُت قبل الظهر ىل ىي أربع أـ اثنتُت ( . القوؿ األكؿ

 قاؿ ) حفظت .. كركعتُت قبل الظهر ... ( . –حديث ابن عمر  –ٟتديث الباب 
 كىذا ىو ا١تشهور عند اٟتنابلة .عتُت ، ذا القوؿ يكوف قبل الظهر ركفعلى ى

 : أف السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة . ) بزَيدة ركعتُت قبل الظهر فتكوف أربعان ( . القوؿ الثاين
 كاختاره ابن تيمية .،  كىذا قوؿ اٟتنفية 

ٍعتى اىلنَِّبَّ  ٟتديث ًبيبىة قىالىٍت : ٝتًى لىةو بيًٍتى لىوي هًبًنَّ بػىٍيته يف اىٞتٍىنًَّة مىٍن صىلَّى اًثٍػنػىتىا عى ) يػىقيوؿي  أـي حى رىكىاهي ميٍسًلمه   (ٍشرىةى رىٍكعىةن يًف يػىٍوـو كىلىيػٍ
 ( . تىطىوُّعنا) ةو . كىيف رًكىايى 

اًة كىافى الى يىدىعي أىٍربػىعنا قػىٍبلى اىلظٍُّهًر كىرىٍكعىتػىٍُتً قػىٍبلى اىلٍ  أىفَّ اىلنَِّبَّ  ) –حديث الباب  –كٟتديث عائشة   ( .رىدى
 الصحيح .كىذا ىو 

 النطوعات ؟ فضل أف تفعل السنن الركاتب كبقيةما األ 
 األفضل أف تفعل التطوعات يف البيت .

 .متفق عليو  ة ا١ترء يف بيتو إال ا١تكتوبة () صلوا أيها الناس يف بيوتكم ، فإف أفضل صبل  لقولو -أ
 .متفق عليو  تخذكىا قبوران (يف بيوتكم كال ت) اجعلوا من صبلتكم   كلقولو -ب
(  جاعل يف بيتو من صبلتو خَتان إذا قضى أحدكم صبلتو يف مسجده ، فليجعل لبيتو نصيبان من صبلتو ، فإف هللا) كلقولو -ج

 . ركاه مسلم
 حديث الباب . -د

 اتبة الفجر ككذا الظهر :لكن ظاىر اٟتديث أف راتبة اٞتمعة كا١تررب كالعشاء األفضل أف تصلى يف البيت ، كسكت عن مكاف ر 
خفيفتُت بعدما يطلع الفجر ،  كاف يصلي سجدتُت  لكن كقع يف ركاية للبخارم عن ابن عمر قاؿ ) كحدثتٍت حفصة أف النِب 

 فيها ( . ككانت ساعة ال أدخل على النِب 
بييت قبل الظهر أربعان ، مث ٮترج  قاؿ ) كاف يصلي يف كأما راتبة الظهر : فقد كرد يف حديث عائشة ١تا سئلت عن تطوع النِب 

 فيصلي ابلناس ...( ركاه مسلم .
 يف مكة أك ا١تدينة ؟ ىل ىذا اٟتكم حىت لو كاف اإلنساف 
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 نعم ، فاألفضل أف يصلي التطوع يف بيتو حىت لو كاف يف مكة أك اب١تدينة .
 ما اٟتكمة يف أف صالة النافلة يف البيت أفضل ؟ 

 :  قاؿ النوكم مبينان اٟتكمة
 لكونو أخفى كأبعد من الرَيء . -أ

 كأصوف من ابطات . -ب
 كليت رؾ البيت بذلك . -ج
 كتنزؿ فيو الرٛتة كا١تبلئكة .-د
 . ) انتهى كبلـ النوكم ( .كينفر منو الشيطاف  -ق
 أف فعلها يف ا١تنزؿ ٮترج البيت عن كونو مق رة .-ك
 . امتثاؿ أمر الرسوؿ -ز
 َت إىل ا١تسجد كحضور الصف األكؿ، أـ صالة السنة الراتبة يف البيت، كبذلك يفوت أيهما أفضل يف األجر: التبك

 الصف األكؿ؟
الذم يظهر ِف أف األفضل أف تصلي يف البيت؛ ألف ٥تاطبتك ابلراتبة قبل ٥تاطبتك ابلصف، كييبدأ ابألكؿ فاألكؿ، فصلًٌ الراتبة 

 بن عثيمُت ( .) الشيخ ا ف .إُف ا١تسجد، ككن حيثما ٕتد ا١تكامث اذىب 
 ما كقت السنة الراتبة ؟ 

: كل سنة قبل الصبلة فوقتها من دخوؿ كقتها إُف فعل الصبلة ، ككل سنة بعدىا فوقتها من فعل الصبلة قاؿ ابن قدامة 
 .إُف خركج كقتها 

 ما اٟتكم إذا فاتتو سنة الظهر القبلية ، فهل بعد الفريضة يبدأ ابلبعدية أكالن أك الفائتة ؟ 
 .إذا كاف للصبلة سنتاف قبلها كبعدىا ، كفاتتو األكُف ، فإنو يبدأ أكالن ابلبعدية ، مث ما فاتتو  : يخ ابن عثيمُتقاؿ الش

فإذا انتهت الصبلة يصلي أكالن الركعتُت اللتُت بعد الصبلة مث  –كىو َف يصٌل راتبة الظهر  –: دخل كاإلماـ يصلي الظهر  مثاؿ
 يقضي األربع اليت قبلها .

 ه السنن الركاتب تفعل يف السفر أـ ال ؟ىل ىذ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت ؟

 : أهنا مستحبة يف السفر . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية .

 لعمـو األحاديث اليت ٖتث عليها .-أ
 عشر ركعات ... ( . كحديث ابن عمر قاؿ ) حفظت من رسوؿ هللا 

 يقوؿ ) من صلى  ثنيت عشرة ركعة ... ( . أـ حبيبة . قالت : ٝتعت رسوؿ هللا  كحديث
 كجو الداللة : أف الًتغيب يف ىذه النوافل مطلق ، فيشمل اٟتضر كالسفر .

  القياس على النوافل ا١تطلقة ، فكما استحب للمسافر صبلهتا ، فإنو يستحب لو صبلة الركاتب ، ّتامع الًتغيب الوارد يف -ب
 كل منهما .
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 : أف راتبة الظهر كا١تررب كالعشاء ال تفعل ، كتفعل ٚتيع التطوعات كالنوافل يف السفر . القوؿ الثاين
 كىذا اختيار ابن تيمية رٛتو هللا .

 . (كاف لكم يف رسوؿ هللا أسوة حسنة  لقدفلم أره يسبح يف السفر( كقاؿ تعاُف ) صحبت النِب ) ٟتديث ابن عمر قاؿ :-أ
 لو كنت مسبحان أل٘تمت ( .ك  ) وؿ ابن عمر ق -ب

: كمراد ابن عمر بقولو : ) لو كنت مسبحان أل٘تمت ( يعٍت أنو لو كاف ٥تَتان بُت اإل٘تاـ كصبلة الراتبة لكاف اإل٘تاـ  قاؿ ابن حجر
 ) مسبحان ( ا١تسبح ىنا ا١تتنفل .       .      أحب إليهم 

 كلف ، فًتؾ التنفل ابلركاتب من ابب أكُف .أم : فإذا قصرت الفريضة ٗتفيفان على ا١ت
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

الذم تبُت لنا من السنة أف الذم يسقط يف السفر ثبلثة أشياء فقط كالباقي ابؽ على ما ىو عليو، :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
لو كما تشاء، حىت الظهر لو شئت أف تصلي كالثبلث ىي: سنة الظهر الراتبة، كراتبة ا١تررب، كراتبة العشاء، ثبلثة، كالباقي افع

تطوعان بدكف راتبة فبل أبس، إذان: سنة الضحى مشركعة، التهجد يف الليل مشركع، الوتر مشركع، سنة الفجر مشركعة، ٖتية 
دلت عليو العشاء، ىذا الذم ا١تسجد مشركعة، كل النوافل ابقية على أصلها إال ثبلث، ىي: راتبة الظهر، كراتبة ا١تررب، كراتبة 

 ة .السن
 ىل بقية التطوعات تفعل يف السفر ؟ 
أنو صلى الضحى يف سفر ككاف  اتفق العلماء على استحباب النوافل ا١تطلقة يف السفر ، فقد ثبت عن النِب :  قاؿ النوكم 

 ه .يصلي الوتر على بعَت 
 متفق عليو .كاف يصلي على راحلتو يف السفر حيث توجهت بو (   عن ابن عمر ) أف رسوؿ هللا 
 صلى يف بيتها يـو الفتح ٙتاف ركعات ( متفق عليو . كعن أـ ىانئ ) أف رسوؿ هللا 

 ىل تقضى الركاتب إذا ذىب كقتيها؟ 
 . نسياّنن أك لنوـو فإهنا تػيٍقضىى الركاتب إذا ذىب كقتها

 ) من ّنـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا (. نِب لدخو٢تا يف عمـو قوؿ ال -أ
إهنم صىلَّوا الراتبة قبل كقاـ كقاـ الصحابة معو ف ، الصبح حىت طلعت الشمس حُت ّنـ عن صبلة كألف النِب صلى -ب

 ) قالو الشيخ ابن عثيمُت ( . ة .  الفريض
 كالسنن الركاتب تقضى ؟كالوتر لضحى فال تقضى ، بما الفرؽ بُت سنة ا 

لكن الركاتب ١تا كانت ًتبعة للمكتوابت صارت تقضى،  ، ة هبذافاتت؛ ألف سنة الضحى مقيد سنة الضحى إذا فات ٤تلها
 يقضى إذا غلبو النـو أك ا١ترض يف الليل صلى من النهار اثنيت عشرة ركعة، فالوتر  ككذلك الوتر ١تا ثبت يف السنة أف النِب 

 ) قالو الشيخ ابن عثيمُت ( .ان .    أيض
هىا قىالىٍت  - ّٓٓ ٍ يىكيٍن اىلنه ) كىعىنػٍ ا ًمنٍ  يبُّ ملى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (وي عىلىى رىٍكعىيتىٍ اىٍلفىٍجًر عىلىى شىٍيءو ًمٍن اىلنػهوىاًفًل أىشىده تػىعىاىيدن
نٍػيىا كىمىا ًفيهىا  )كىًلميٍسًلمو  - ّٔٓ ره ًمٍن اىلدُّ يػٍ  ( .رىٍكعىتىا اىٍلفىٍجًر خى

---------- 
 افل الصبلة ، كا١تراد ىنا : الركاتب التابعة للفرائض .أم : نو (  عىلىى شىٍيءو ًمٍن اىلنػهوىاًفلً ) 
ا  )  أم : أقول كأكثر ٤تافظة .( أىشىده تػىعىاىيدن
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 أم : راتبة الفجر .( ًمٍنوي عىلىى رىٍكعىيتىٍ اىٍلفىٍجًر ) 
 من ا١تاؿ كاألىل كالبنُت كغَتىا من زينة الدنيا .( كىمىا ًفيهىا ) 
 قية الركاتب ؟اذكر ما ٗتتص بو راتبة الفجر عن ب 

 ٗتتص راتبة الفجر عن بقية الركاتب ٓتصائص :
 أنو أفضل الركاتب . أكالن :

 ألحاديث الباب .
 ك١تسلم ) ٢تما أحب إٌِف من الدنيا ٚتيعان ( .

 يسن ٗتفيفها . اثنيان :
 و .متفق علي لقرآف (يصلي ركعيت الفجر فيخفف حىت أٓف أقوؿ ىل قرأ فيهما أبـ ا ٟتديث  عائشة قالت ) كاف رسوؿ هللا 

 . ركاه مسلمإذا طلع الفجر ال يصلي إال ركعتُت خفيفتُت (  كعن حفصة قالت ) كاف رسوؿ هللا 
 ٢تا قراءة خاصة . اثلثان :

 يف الركعة األكُف : الكافركف كيف الثانية : اإلخبلص .
  ركاه مسلمكقل ىو هللا أحد ( قرأ يف ركعيت الفجر قل َي أيها الكافركف  ) أف رسوؿ هللا  عن أَب ىريرة 

 . ركاه مسلم لكتاب تعالوا ( ك ) قل َي أىل اا آمنا اب ( أك يقرأ يف األكُف ) قولو 
 أهنا آكد السنن ، كلذلك تفعل حىت يف السفر . رابعان :

 يدعها ال حضران كال سفران . َف يكن النِب 
 فر مع أصحابو قضى سنة الفجر .أنو ١تا ّنـ عن صبلة الفجر يف الس كقد ثبت عن النِب 

 ٓتبلؼ بقية الركاتب فإهنا ال تفعل يف السفر .
 : يسن االضطجاع بعد٫تا . خامسان 

 . ركاه البخارمإذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقو األٯتن (  عن عائشة قالت ) كاف النِب 
 ىل قاؿ أحد من السلف بوجوب راتبة الفجر ؟ 

 .نقوؿ عن اٟتسن البصرم كىو مقاؿ اٟتافظ ابن حجر : 
 . أم سفران كحضران ركاه البخارم  دان ( ) ... كَف يكن يدعهما أبلقوؿ عائشة ػ اهنع هللا يضر 

 على شيء من النوافل ... ( . ) َف يكن النِب  أهنما غَت كاجبتُت ، لقوؿ عائشة كذىب اٞتمهور إُف 
 أيهما أفضل راتبة الفجر أـ الوتر ؟ 

 ىذه ا١تسألة على قولُت :اختلف العلماء يف 

 : الوتر . القوؿ األكؿ
 عليو . افظة النِب -أ
 ) الوتر حق ( .  كلقولو -ب 

 : أف ركعيت الفجر أفضل . القوؿ الثاين
 ) َف يدعهما أبدان ( . لقوؿ عائشة -أ

 ) ركعتا الفجر خَت من الدنيا كما فيها ( .  كلقولو -ب
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شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يقوؿ : سنة الفجر ٕترم ٣ترل بداية العمل ، كالوتر خا٘تتو ، كلذلك   كٝتعت قاؿ ابن القيم رٛتو هللا :
يصلي سنة الفجر كالوتر بسوريت اإلخبلص ، ك٫تا اٞتامعتاف لتوحيد العلم كالعمل ، كتوحيد ا١تعرفة كاإلرادة ، كتوحيد  كاف 

 . االعتقاد كالقصد
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o قارة الدنيا كما فيها .ح 

o . عظيم فضل هللا عز كجل 

o  فهذا يدؿ على ضعف دينو . –كقد كرد فيها ىذا الفضل  –أف من أ٫تل سنة الفجر 

هىا-كىعىٍن أيٌـً حىًبيبىةى أيٌـً اىٍلميٍؤًمًنُتى  -ّٕٓ ٍعتى اىلنهيبه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ا عىٍشرىةى رىٍكعىةن يف يػىٍوـو مىٍن صىلهى ًاثٍػنػىتى  )يػىقيوؿي  قىالىٍت : ٝتًى
لىةو بيًٍتى لىوي هبًً   ان ( .تىطىوُّع) هي ميٍسًلمه . كىيف ًركىايىةو رىكىا( نه بػىٍيته يف اىٞتٍىنهًة كىلىيػٍ

 ٍعدى اىٍلمىٍغًرًب ، كىرىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدى اىٍلًعشىاًء ، كىرىٍكعىتػىٍُتً أىٍربػىعنا قػىٍبلى اىلظٍُّهًر كىرىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدىىىا ، كىرىٍكعىتػىٍُتً بػى ) ًمًذمًٌ ٨تىٍويهي ، كىزىادى كىًللًتًٌٍ  - ّٖٓ
ًة اىٍلفىٍجًر   ( .قػىٍبلى صىالى

هىا  - ّٗٓ  ( .مىٍن حىافىظى عىلىى أىٍربىعو قػىٍبلى اىلظٍُّهًر كىأىٍربىعو بػىٍعدىىىا حىرهمىوي اىَّللهي عىلىى اىلنهاًر  )كىًلٍلاىٍمسىًة عىنػٍ
---------- 

 ( ؟ مىٍن حىافىظى عىلىى أىٍربىعو قػىٍبلى اىلظٍُّهًر كىأىٍربىعو بػىٍعدىىىا حىرهمىوي اىَّللهي عىلىى اىلنهارً حديث ) ما صحة 
 اٟتديث ضعيف على األرجح من أقواؿ العلماء .

نار ( ركاه بعا حـر هللا جسده على المن صلى قبل الظهر أربعا  كبعدىا أر قاؿ الشيخ عبد هللا السعد حفظو هللا : حديث ) 
كتكلم فيو أبو داكد الطيالسي ، كساؽ النسائي ركاَيت ىذا اٟتديث ، كبُت االختبلؼ !   الًتمذم كقاؿ : حسن صحيح ،

 ركاه مسلملليلة بٌت هللا لو بيتا يف اٞتنة(. من حافظ على ثنيت عشرة ركعة يف اليـو كاأنو معلوؿ كأصلو حديث أـ حبيبة )كاألقرب 
 مالن ؟بيبة كااذكر لفظ حديث أـ ح 

بىسىةي ٍبني أىىًب سيٍفيىافى ىًف مىرىًضًو الًَّذل  النػٍُّعمىاف ٍبن سىاَفً  ركاه مسلم يف صحيحة : ... من طريق عىٍن عىٍمرًك ٍبًن أىٍكسو قىاؿى حىدَّثىًٌت عىنػٍ
ٍعتي رى  ًبيبىةى تػىقيوؿي ٝتًى ٍعتي أيَّ حى لىةو  )يػىقيوؿي  سيوؿى اَّللًَّ مىاتى ًفيًو ًْتىًديثو يػيتىسىارُّ إًلىٍيًو قىاؿى ٝتًى مىٍن صىلهى اثٍػنػىىتىٍ عىٍشرىةى رىٍكعىةن ًَف يػىٍوـو كىلىيػٍ

 ( .بيًٌتى لىوي هًبًنه بػىٍيته ًَف اٞتٍىنهًة 
ٍعتػيهينَّ ًمٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ   ًبيبىةى فىمىا تػىرىٍكتػيهينَّ ميٍنذي ٝتًى  . قىالىٍت أيُـّ حى
بىسىةي فىمىا تػىرى   ًبيبىةى . كىقىاؿى عىنػٍ ٍعتػيهينَّ ًمٍن أيٌـً حى  ٍكتػيهينَّ ميٍنذي ٝتًى

بىسىةى . ٍعتػيهينَّ ًمٍن عىنػٍ  كىقىاؿى عىٍمريك ٍبني أىٍكسو مىا تػىرىٍكتػيهينَّ ميٍنذي ٝتًى
ٍعتػيهينَّ ًمٍن عىٍمرًك ٍبًن أىٍكسو    . كىقىاؿى النػٍُّعمىافي ٍبني سىاَفًو مىا تػىرىٍكتػيهينَّ ميٍنذي ٝتًى
  على السنن الركاتب ؟ما فضل من حافظ 

 لو بيت يف اٞتنة ، كأف ذلك من أسباب دخوؿ اٞتنة .بٍت 
كىي : أربع قبل الظهر ، كاثتناف بعدىا ، كركعتاف بعد ا١تررب ، كركعتاف بعد العشاء ، كركعتاف قبل صبلة الصبح ، كما كرد 

 تفصيل ذلك يف ركاية الًتمذم .
 يـو لو أجره ؟ ىل ىذا األجر ١تن فعلها بصفة دائمة ، أـ كل 



 َْٗ 

لىةو بيًٍتى لىوي هًبًنَّ بػىٍيته يًف اٞتٍىنَّةً لفظ حديث أـ حبيبة : ) اتب االثنيت عشرة أف من صلى الرك (  مىٍن صىلَّى اثٍػنػىيتىٍ عىٍشرىةى رىٍكعىةن يًف يػىٍوـو كىلىيػٍ
َيـ كثَتة كاف لو من البيوت يف اٞتنة بعدد يف اٞتنة ، كأف من حافظ عليها أل ان بٌت هللا لو بيت -من عمره  ان كاحد ان كلو يوم -ركعة 

 .تلك األَيـ اليت حافظ عليها 

اٞتنة( ركاه ابن  من صلى أكؿ النهار ثنيت عشرة ركعة بٍت لو بيت يفيبدك من قوؿ عائشة اهنع هللا يضر )كاألخذ بظاىر ىذا اللفظ ىو ما 
 ( .ا١تصنف ) أَب شيبة يف 

( ة تطوعا إال بٍت لو بيت يف اٞتنةما من عبد مسلم يصلي يف يـو ثنيت عشرة ركع قاؿ )وؿ أَب ىريرة هنع هللا يضرككذلك ىو ما يظهر من ق
 ركاه أٛتد .

 ( على ىذا اٟتديث بقولو : ّٕٓ/ُكىو أيضا ما يبدك من تبويب اإلماـ الًتمذم رٛتو هللا يف جامعو )

  ( .و فيو من الفضل لسنة ما لابب ما جاء فيمن صلى يف يـو كليلة ثنيت عشرة ركعة من ا )

 ( بقولو : َِْ/ٔكبوب عليو ابن حباف يف " صحيحو " )

 . ( يت عشرة ركعة سول الفريضة ذكر بناء هللا جل كعبل بيتا يف اٞتنة ١تن صلى يف اليـو كالليلة اثن )

على ىذه الركاتب يف يـو  اافظة فكل ىذه النقوؿ جاءت بصيرة ا١تطلق ) يف يـو كليلة اثنيت عشرة ركعة (، كىذا يدؿ على أف
 كاحد فقط كاؼ لبناء بيت يف اٞتنة.

سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :ىل من صبلىا كداـك عليها يف اليـو الذم يصلى فيو يبٌت لو ىذا البيت يف اٞتنة ، أـ أنو لو 
 صلى مثبل ثبلثة أَيـ يبٌت لو ثبلثة بيوت ، أـ ماذا ؟

 فأجاب رٛتو هللا :

يف اٞتنة على اٞتميع ، فإذا حافظ عليها ، صار كلَّ يـو ٯتضي ييبٌتى لو ان يف يـو كليلة بٌت هللا لو بيت نيت عشرة ركعة" مىن صلى اث
 بيت يف اٞتنة " انتهى ابختصار. 

بٌت هللا لو  كاحدان : ان عات ، كأف اإلنساف إذا صبلىا يومكظاىر اٟتديث أنو ال تشًتط اافظة على ىذه الرك:  رٛتو هللا كقاؿ أيضان 
 .بيتان يف اٞتنة 

تنا يف مىا ًمٍن عىٍبدو ميٍسًلمو ييصىلًٌي َّللًًَّ كيلَّ يػىٍوـو ثًنػٍيتىٍ عىٍشرىةى رىٍكعىةن تىطىوُّعنا غىيػٍرى فىرًيضىةو ًإالَّ بػىٌتى اَّللَّي  كجاء حديث أـ حبية بلفظ آخر )  لىوي بػىيػٍ
 ركاه مسلم . نًَّة (اٞتٍىنًَّة أىٍك ًإالَّ بيًٍتى لىوي بػىٍيته يًف اٞتٍى 

على اشًتاط اافظة على ىذه الركاتب االثنيت عشرة ركعة يف كل يـو كي يثاب صاحبها عليها ببناء بيت كاحد كىذا اللفظ يدؿ 
 .يف اٞتنة 

بػىرى عىلىى ثًنػٍيتىٍ عىٍشرىةى رىٍكعىةن ًمٍن السُّ )قاؿ  بل كأصرح منو حديث عائشة اهنع هللا يضر أف النِب  تنا يًف اٞتٍىنَّةً نًَّة بػىٌتى اَّللَّي مىٍن اثى   .( لىوي بػىيػٍ

( كقاؿ: حديث غريب من ىذا الوجو ، كمرَتة بن زَيد قد تكلم فيو بعض أىل العلم من قبل حفظو . ُْْركاه الًتمذم )رقم/
 كصحح اٟتديث الشيخ األلبآف يف " صحيح الًتمذم ".

 ( حيث بوب عليو بقولو : َُٖ/ِ)(  ا١تصنف) ما يذىب إليو ابن أَب شيبة يف  كىو ظاىر

 وع ( .يف ثواب من اثبر اثٍت عشرة ركعة من التط) 

 ( حيث يقوؿ : ْٖٓ/ُكالنسائي يف " السنن الك رل " )

 . ( ؼ ألفاظ الناقلُت يف ذلك ابب ثواب من اثبر على اثنيت عشرة ركعة يف اليـو كالليلة ، كذكر اختبل) 

 كهللا أعلم .
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  على حرص السلف على العمل ابلعلم ؟اذكر بعض األمثلة 
 .قاؿ : ) نعم الرجل عبد هللا لو كاف يصلي من الليل (  عن ساَف عن أبيو عن رسوؿ هللا -أ

 .متفق عليو  ال يناـ من الليل إال قليبلن (  قاؿ ساَف : ) فكاف عبد هللا بعد ذلك

: ربعان كثبلثُت قبل النـو قاؿ علي، كيك را أك٭تمدا ثبلاثن كثبلثُتعليان كفاطمة : )أف يسبحا ثبلاثن كثبلثُت،  ك١تا علم النِب -ب
 م .ركاه مسل ة صفُت: قاؿ: كال ليلة صفُت(: كال ليل، قيل ما تركتو منذ ٝتعتو من النِب 

و شيء يوصي فيو ، يبيت ثبلث لياؿ، إال ككصيتو ما حق امرئ مسلم ليقوؿ: ) : ٝتعت رسوؿ هللا كعن ابن عمر قاؿ-ج
 .ركاه مسلم  قاؿ ذلك، إال كعندم كصييت( : ما مرت علي ليلة منذ ٝتعت رسػوؿ هللا بة عند رأسو، قاؿ ابن عمرمكتو 

 ركاه النسائي  .( ٯتنعو من دخوؿ اٞتنة إال ا١توت، َف)من قرأ آية الكرسي عقيب كل صبلة : قاؿ رسػوؿ هللا كعن أَب أمامة قاؿ-د

 .سبلـ أنو قاؿ : ما تركتها عقب كل صبلة إال نسياّنن أك ٨توه :  بلرٍت عن شػيخ اإل قاؿ ابن القيم

 .كقاؿ البخارم :  ما اغتبت أحدان منذ علمت أف الريبة حراـ -ىػ

احتجم كأعطى أىب طيبة ديناران فاحتجمت  كقاؿ اإلماـ أٛتد :  ما كتبت حديثان إال قد عملت بو ، حىت مٌر َب أف النِب -د
 .كأعطيت اٟتجاـ ديناران 

 كم عدد السنة البعدية للظهر ؟ 
مىٍن حىافىظى عىلىى أىٍربىعو قػىٍبلى اىلظٍُّهًر كىأىٍربىعو بػىٍعدىىىا حىرَّمىوي اىَّللَّي عىلىى ) تقدـ يف حديث ابن عمر أف بعد الظهر ركعتاف ، كأما حديث 

 فضعيف كما سبق .( اىلنَّاًر 
 ؤكدتُت .كعند من صححو من العلماء : فتكوف ىاتُت الركعتُت غَت م

هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - َّٔ رىكىاهي أىٍٛتىدي ( ى أىٍربػىعنا قػىٍبلى اىٍلعىٍصًر رىًحمى اىَّللهي ًاٍمرىأن صىله )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ًٍمًذمُّ كىحىسهنىوي ، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى كىصىحهحى   وي . ، كىأىبيو دىاكيدى كىاىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة اٟتديث ؟ 

 كاأللبآف .، كالنوكم ، كابن حباف ، ىذا اٟتديث ٥تتلف يف صحتو ، فصححو ابن خزٯتة 
 :كضعفو آخركف 

قاؿ ابني أَب حامت: ٝتعت أَب يقوؿ: سألت أاب الوليد الطيالسي عن حديث دمحم بن مسلم بن  قاؿ ابن القيم : أعلو أبو حامت ،
فقاؿ: دع ىذا. فقلت: إف أاب داكد قد ركاه،  ، لنى قػىٍبلى اٍلعىٍصًر أىٍربعان رىًحمى هللاي امرءان صى :  عن ابن عمر، عن النِبًٌ ا١تثٌت عن أبيو 

عشرى ركعاتو يف اليـو كالليلة"، فلو كاف ىذا لعدَّه. قاؿ أَب:    حفظتي عن النِب :  فقاؿ: قاؿ أبو الوليد: كاف ابن عمر يقوؿ
 . ظىتي ثنيت عشرةى ركعةى حىفً :  كاف يقوؿ

 كاف يصلي قبل العصر أربعان ( ركاه أٛتد ، كىو ٥تتلف يف صحتو أيضان .  كجاء أيضان حديث آخر عن علي ) أف النِب 
ر عن أَب إسحاؽ كٝتعتي شيخ اإًلسبلـ ابن تيمية يينكر ىذا اٟتديث كيدفعو جدان، كيقوؿ: إنو موضوع. كيذكقاؿ ابن القيم : 

 ه .كار اٞتيوزجآف إن
 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 

 يدؿ على استحباب صبلة أربع ركعات قبل العصر .



 ِْٗ 

: قولو : ) رحم هللا امرأن صلى ... ( ترغيب فيها ، كَف ٬تعلها من السنن الركاتب ، بدليل أف ابن عمر راكيو كَف  قاؿ ابن قدامة
 . ٭تفظها عن النِب 

 .: ليس للعصر سنة راتبة  قاؿ ابن تيمية
 ا معٌت قولو ) رٛتك هللا ... ( ؟م 

 ، كٖتتمل أنو إخبار . ٖتتمل دعاء من النِب 
 صحاهبا ؟اذكر بعض األعماؿ اليت ييرحم أ 

 ابألسباب اليت تناؿ هبا الرٛتة :
 رٛتة الناس . أكالن :
 ) ارٛتوا من يف األرض يرٛتكم من يف السماء ( ركاه أبو داكد . قاؿ 

 ن عباده الرٛتاء ( .) إ٪تا يرحم هللا م كقاؿ 
 ) كالشاة إف رٛتتها رٛتك هللا ( . كقاؿ 
 اإلحساف . اثنيان :

 ( . ًإفَّ رىٍٛتىتى اَّللًَّ قىرًيبه ًمنى اٍلميٍحًسًنُتى قاؿ تعاُف )
 . طاعة الرسوؿ  اثلثان :

 ( كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى لىعىلَّكيٍم تػيٍرٛتىيوفى قاؿ تعاُف )
 كالشراء .السماحة يف البيع  رابعان :

 رجبلن ٝتحان إذا ابع كإذا اشًتل كإذا اقتضى ( . ركاه البخارم .  ) رحم هللا قاؿ رسوؿ هللا 
 . عيادة ا١تريض :خامسان 

 مريضان خاض يف الرٛتة ( . ) من عاد قاؿ رسوؿ هللا 

 األىل . قياـ الليل كإيقاظ سادسان :

 كجهػها ا١تاء ( ركاه أبو داكد . يقػظ امػرأتو ، فإف أبت نضػح يفأفصػلى ك رجػبل قػاـ من الليل  ) رحػم هللا قاؿ رسوؿ هللا 

 . اٟتلق يف النسك سابعان :

 . ارحم القُت ثبلاثن  : اللهم  قاؿ رسوؿ هللا

 . ٣تالس الذكر اثمنان :

 . لمكغشيتهم الرٛتة .... . ركاه مس ا١تبلئكة قـو يذكركف هللا إال حفتهم : ال يقعد قاؿ رسوؿ هللا 

 . اٞتلوس يف ا١تسجد ًتسعان :

 غفر لو اللهم ارٛتو ( متفق عليو تقوؿ : اللهم ا مصبله ر للمصلي ماداـ يففا١تبلئكة تستر ) إف قاؿ رسوؿ هللا 

 كتبليرو . ٝتاع حديث الرسوؿ عاشران :

 ركاه ابن حباف .( فرب مبلغ أكعى من سامع ٝتعو  من ٝتع مٍت حديثان فبلرو كما ) رحم هللا قاؿ رسوؿ هللا 

 اإلنصات للقرآف .اٟتادم عشر : 
 ( . كىًإذىا قيرًئى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيوا لىوي كىأىٍنًصتيوا لىعىلَّكيٍم تػيٍرٛتىيوفى  قاؿ تعاُف )
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ًب ، صىلُّوا قػىٍبلى اىٍلمىٍغًرًب " ُثيه قىاؿى يف صىلُّوا قػىٍبلى اىٍلمىٍغرً  )قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن ميغىفهلو اٍلميزىينًٌ  - ُّٔ
 رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ .( تهًاذىىىا اىلنهاسي سينهةن اىلثهالًثىًة : " ًلمىٍن شىاءى " كىرىاًىيىةى أىٍف يػى 

 صلى قبل ا١تغرب ركعتُت ( . كيف ركاية ابن حباف ) أف النيب 
هىاان يػىرىاانى ، فػىلىمٍ  كينها نيصىلًٌي رىٍكعىتػىٍُتً بػىٍعدى غيريكًب اىلشهٍمًس ، فىكىافى  . قاؿ ) ٍسًلمو عىٍن أىنىسو كىًلمي  - ِّٔ ٍ يػىنػٍ ميٍرانى كىملى   ( .أيٍى

---------- 
 على ماذا تدؿ ىذه األحاديث ؟ 

 ، كفعلو ، كإقراره . ىذه األحاديث تدؿ على استحباب ركعتُت قبل ا١تررب ، كقد ثبت من قولو 

 ) صلوا قبل ا١تررب ( .  أما قولو 
 : ففي ركاية ابن حباف . كأما فعلو 

 الصحابة يفعلوهنا كال ينكر عليهم . كأما إقراره فحديث أنس ، حيث كاف يرل 
  كراىية أف يتاذىا الناس سنة ( ؟ما معٌت قولو ( 

 أم : طريقة الزمة أك سنة راتبة يكره تركها .
ا ، ألنو ال ٯتكن أف أيمر ٔتا ال يستحب ، بل ىذا اٟتديث من أقول األدلة على : َف يرد نفي استحباهب قاؿ احملب الطربم

 .استحباهبا 

 ىل ىذه السنة من السنن الركاتب ؟ 
 ال ، ليست من السنن الركاتب .

 لقولو ) كراىية أف يتخذىا الناس سنة ( .-أ
 كاظب عليها . كألنو َف يثبت أف النِب -ب
 ُت األذاف كاإلقامة ؟ىل يسن أف يكوف ىناؾ فاصالن ب 

 نعم ، فالسنة أف يفصل يسَتان بُت األذاف كاإلقامة .

 ) صلوا قبل ا١تررب ( فهذا يدؿ على الفصل بُت األذاف كاإلقامة يف ا١تررب . لقولو 
 يراىم فلم ينههم ، كىذا إقرار . كلفعل الصحابة ، حيث كانوا إذا أذف ا١تررب قاموا يصلوف كالنِب 

 ؿ من العلماء أف السنة يف صبلة ا١تررب أف تقرف ابألذاف .خبلفان ١تن قا
 ما حجة من قاؿ بعدـ استحباب سنة ا١تغرب ؟ كما الرد عليهم ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف عدـ استحباهبا ؟
 . : كَف يستحبها أبو بكر كعمر كعثماف كآخركف من الصحابة ، كمالك كأكثر الفقهاء قاؿ النوكم

 . : ىي بدعة كقاؿ الناعي
 كحجتهم : 

 أف استحباهبا يؤدم إُف أتخَت صبلة ا١تررب عن أكؿ كقتها قليبلن .-أ
 كقالوا عن أحاديث الباب أهنا منسوخة .-ب

 كالرد عليهم :



 ْْٗ 

: كا١تختار استحباهبا ٢تذه األحاديث الصحيحة الصر٭تة ، كأما قو٢تم : يؤدم إُف أتخَت ا١تررب ، فهذا خياؿ منابذ  قاؿ النوكم
يلتفت إليو ، كمع ىذا فهو زمن يسَت ال تتأخر بو الصبلة عن أكؿ كقتها ، كأما من زعم النسخ فهو ٣تازؼ ، ألف  للسنة فبل

 ث .النسخ ال يصار إليو إال إذا عجزّن عن التأكيل كاٞتمع بُت األحادي
هىارىًضيى اىَّللهي -كىعىٍن عىاًئشىةى  -ّّٔ ًة اىلصٍُّبًح ، حىىته ًإيٌنً أىقيوؿي : ٮتيىفًٌفي  كىافى اىلنهيبُّ ) قىالىٍت  -عىنػٍ  اىلرهٍكعىتػىٍُتً اىللهتػىٍُتً قػىٍبلى صىالى

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (أىقػىرىأى ِبًيٌـً اىٍلًكتىاًب؟ 
---------- 

هتا يف الصبلة قبل : ألنو يبدأ بكتابتها يف ا١تصاحف ، كبقراء قيلأم سورة الفاٖتة ، ٝتيت بذلك : (   أىقػىرىأى ِبًيٌـً اىٍلًكتىابً ) 
ٝتيت أـ  ”:  قاؿ الرازم: أـ الشيء أصلو ، كىي أصل القرآف الشتما٢تا على أنواع أغراض القرآف كمقاصده ،  كقيلالسورة ، 

 . “القرآف كأـ الكتاب ، ألهنا أصل القرآف ، منها بدئ القرآف 
 ما السنة يف راتبة الفجر التافيف أـ التطويل ؟ 

 ا١تستحب ٗتفيفها .
 ا مذىب ٚتاىَت العلماء .كىذ

 ٟتديث الباب .-أ
 . ركاه مسلمإذا طلع الفجر ال يصلي إال ركعتُت خفيفتُت (  ) كاف رسوؿ هللا  كٟتديث حفصة قالت -ب
. متفق عليويصلي ركعيت الفجر إذا ٝتع األذاف كٮتففها (  عائشة قالت : ) كاف رسوؿ هللا كٟتديث -ج

 لها .كذىب اٟتنفية إُف استحباب تطوي
 ) أفضل الصبلة طوؿ القنوت ( . كاستدلوا ابألحاديث الواردة يف الًتغيب يف تطويل الصبلة ، كقولو 

 ) أفضل الصبلة طوؿ القنوت ( عاـ ، كحديث الباب خاص .أف حديث  كالصحيح
 ما اٟتكمة من ٗتفيفها :

 : ليبادر إُف صبلة الفجر يف أكؿ الوقت ، كبو جـز القرطِب . قيل
 ليستفتح صبلة النهار بركعتُت خفيفتُت كما يصنع يف صبلة الليل ، ليدخل يف الفرض بنشاط كاستعداد ًتـ . : كقيل
 ما معٌت قو٢تا ) حىت إين أقوؿ : ىل أقرأ ِبـ القرآف ( ؟ 

ة الليل كغَتىا من إطالة صبل :  ىذا اٟتديث دليل على ا١تبالرة يف التخفيف ، كا١تراد ا١تبالرة ابلنسبة إُف عادتو  قاؿ النوكم
من نوافلو .

 ىل ذىب بعض العلماء إىل أنو ال يزيد يف راتبة عن الفجر على أـ الكتاب ؟ 
استدؿ ْتديث الباب من قاؿ : إنو ال يزيد فيهما على أـ القرآف ، كىو قوؿ مالك .نعم ، فقد 

 كقاؿ اٞتمهور : ابستحباب ذلك .
ف ( أم مقتصران عليها ، أك ضم إليها غَتىا ، كذلك إلسراعو بقراءهتا ، ككاف من كقالوا : معٌت قوؿ عائشة  ) ىل قرأ أبـ القرآ
 عادتو أف يرتل السورة حىت يكوف أطوؿ فيها .

 ما رأيك بقوؿ من قاؿ : إنو ال قراءة يف راتبة الفجر أصالن ، استدالالن ْتديث الباب ؟ 



 ْٗٓ 

كاف يقرأ بعد   ليت ذكرىا مسلم بعد ىذا ، أف رسوؿ هللا قاؿ النوكم : كىو غلط بٌُت ، فقد ثبت يف األحاديث الصحيحة ا
 ة .بلة إال بقراءػػة أنو ال صػػػػالفاٖتة بػ ) قل َي أيها الكافركف ( ... كثبت يف األحاديث الصحيح

رىكىاهي ( ) قيٍل ىيوى اىَّللهي أىحىده ( اىٍلكىاًفريكفى ( ك :  قػىرىأى يف رىٍكعىيتىٍ اىٍلفىٍجًر : ) قيٍل ايى أىيػُّهىا أىفه اىلنهيبه  )  رىةى كىعىٍن أىِب ىيرىيػٍ  - ّْٔ
 ميٍسًلمه . 

------- 
 : ما السنة يف القراءة يف ركعيت الفجر 
 ( . ) قيٍل ىيوى اىَّللَّي أىحىده  يف الثانية) قيٍل َيى أىيػُّهىا اىٍلكىاًفريكفى ( ك  أف يقرأ يف األكُف  السنة -أ

 . ركاه مسلم[  ِٓ[ ك ) قل َي أىل الكتاب تعالوا ( ] آؿ عمراف :  ُّٔا آمنا اب ( ] البقرة : أك يقرأ يف األكُف ) قولو -ب
  ؟(  ) قيٍل ىيوى اىَّللهي أىحىده  يف الثانيةقيٍل ايى أىيػُّهىا اىٍلكىاًفريكفى ( ك ) ما اٟتكمة من قراءة ىاتُت السورتُت 

 ١تا تضمنتا نوعي التوحيد .
 تضمنت إثبات كل كماؿ  تعاُف ، كنفي كل نقص عنو تعاُف . (َّللَّي أىحىده قيٍل ىيوى اى  فسورة ) 

 .تضمنت إ٬تاب عبادتو كحده ال شريك لو ، كالت رؤ من عبادة كل ما سواه (  قيٍل َيى أىيػُّهىا اىٍلكىاًفريكفى  )كسورة 
هىارىضً -كىعىٍن عىاًئشىةى  - ّٓٔ رىكىاهي  (ًشقًًٌو اىأٍلىٯٍتىًن  ًإذىا صىلهى رىٍكعىيتىٍ اىٍلفىٍجًر ًاٍضطىجىعى عىلىى  كىافى اىلنهيبُّ   ) قىالىٍت  -يى اىَّللهي عىنػٍ

 اىٍلبياىاًرمُّ . 
ًة اىلصٍُّبًح ، فػىٍليىٍضطىًجعٍ )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ّٔٔ عىلىى  ًإذىا صىلهى أىحىديكيٍم اىلرهٍكعىتػىٍُتً قػىٍبلى صىالى

ٍنًبًو اىأٍلى  ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي . ( ٯٍتىًن جى  رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى ، كىاىلًتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث أِب ىريرة ؟ 
اختلف العلماء فيو :

 : ابن حباف ، كابن خزٯتة ، كقواه ابن حجر ، كالنوكم . فصححو
: ىذا حديث ابطل ، ليس بصحيح ، كإ٪تا  فقد قاؿفيما نقلو عنو ابن القيم ،  : البيهقي ، كابن العرَب ، كابن تيمية كضعفو

 .الصحيح عنو الفعل ال األمر هبا ، كاألمر تفرد بو عبد الواحد بن زَيد كغلط فيو 
 ما حكم االضطجاع بعد ركعيت الفجر ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : 

 : أنو مستحب . القوؿ األكؿ
: فممن كاف يفعل ذلك أك يقوؿ بو من الصحابة : أبو موسى األشعرم ، كرافع بن خديج ، كأنس ، كأبو ىريرة ،  عراقيقاؿ ال

ك٦تن أفىت بو من التابعُت : ابن سَتين ، كعركة ، كبقية الفقهاء السبعة ، ك٦تن قاؿ ابستحباب ذلك من األئمة : الشافعي 
 .كأصحابو 

 .كرجحو النوكم ألحاديث الباب ، 
 : أنو كاجب مفًتض ال بد منو . القوؿ الثاين

 كىو قوؿ ابن حـز .
 .: كأما ابن حـز كمن ًتبعو ، فإهنم يوجبوف ىذه الضجعة ، كيبطل ابن حـز صبلة من َف يضطجعها  قاؿ ابن القيم



 ْٗٔ 

 ىريرة : ) إذا صلى أحدكم ... ( كسبق أنو ضعيف . ٟتديث أَب
 : أف ذلك مكركه كبدعة . القوؿ الثالث
 .: قاؿ القاضي عياض : كذىب مالك كٚتهور العلماء كٚتاعة من الصحابة إُف أنو بدعة  قاؿ النوكم
 : أنو خبلؼ األكُف . القوؿ الرابع

 : التفرقة بُت من يقـو ابلليل فيستحب لو ذلك ، كبُت غَته فبل يشرع لو . القوؿ ا٠تامس
 كاختاره ابن العرَب ، كرجحو ابن تيمية .

 سنة مطلقان .كالراجح أهنا 
 . لفعل النِب 

 ما الدليل على أهنا غَت كاجبة ؟ 
كاف إذا صلى سنة الفجر ، فإف كنت مستيقظة حدثٍت ، كإال   ) أف النِب  حديث عائشة  الدليل على أهنا غَت كاجبة : 

 .ركاه البخارم اضطجع ( 
 .: كبذلك احتج األئمة على عدـ الوجوب  قاؿ ابن حجر

 الضطجاع ؟ما اٟتكمة من ىذا ا 
اختلف العلماء يف اٟتكمة من ىذا االضطجاع :

 : الراحة كالنشاط لصبلة الفرض ، كعلى ىذا القوؿ فبل يستحب إال للمتهجد . فقيل
 : أف فائدهتا الفصل بُت ركعيت الفجر كصبلة الصبح . كقيل

 البعد عن الرَيء . كقيل :
 ىل االضطجاع بعد سنة الفجر أـ بعد الوتر ؟ 

 بعد سنة الفجر كما يف حديث عائشة .االضطجاع 
 كما جاء يف أنو بعد الوتر فهو شاذ .

كاف يصلي ابلليل إحدل عشرة ركعة ، يوتر منها  أف رسوؿ هللا ) عن عركة عن عائشة  كأما ركاية مالك عن ابن الزىرم 
( .فجعل االضطجاع بعد  خفيفتُت شقو األٯتن ، حىت أيتيو ا١تؤذف ، فيصلي ركعتُت بواحدة ، فإذا فرغ منها ، اضطجع على

 الوتر ، كىذه الركاية شاذة .
 فعامة أصحاب الزىرم جعلوا ىذا االضطجاع بعد سنة الفجر ، كخالفهم مالك كجعلو بعد الوتر .

 كلذلك حكم بعض العلماء على ركاية مالك ابلوىم : كالبيهقي ، كالذىلي ، كمسلم .
على ابن شهاب فيو فقاؿ مالك عنو: فإذا فرغ يعٍت من قياـ الليل ،  ائشة فاختلفكأما حديث ع :كقد قاؿ اٟتافظ ابن القيم 

كاألكزاعي كغَتىم ، فرككا عن  كخالف مالكان عقيل كيونس كشعيب كابن أَب ذئب ، ... مث قاؿ :األٯتن  اضطجع على شقو
مالك أف تيو ا١تؤذف ، فيخرج معو ، فذكر ن ، حىت أتالركعتُت للفجر ، مث يضطجع على شقو األٯت كاف يركع الزىرم أف النِب 

 َته .العلماء أف مالكان أخطأ كأصحاب غ اضطجاعو كاف قبل ركعيت الفجر ، كمن حديث اٞتماعة أنو اضطجع بعد٫تا ، فحكم
 كرد ذلك ابن عبد ال ر كقاؿ أبف كبل الركايتُت ٤تفوظة .

  يفعل يف ا١تسجد أـ يف البيت ؟ىل االضطجاع 
 البيت دكف ا١تسجد .السنة أف يفعل يف



 ْٕٗ 

 كىذا ٤تكي عن ابن عمر .
 أنو فعلو يف ا١تسجد . كألنو َف ينقل عن النِب 

 أخرجو ابن أَب شيبةكصح عن ابن عمر أنو كاف ٭تصب من يفعلو يف ا١تسجد . 
 ؟ ما اٟتكمة من االضطجاع على الشق األٯتن

القلب يف جنبو اليسار فيعلق حينئذ فبل يستررؽ كإذا ّنـ على  قاؿ العلماء كحكمتو أنو ال يستررؽ يف النـو ألف : قاؿ النوكم
 . اليسار كاف يف دعة كاسًتاحة فيستررؽ

: قيل اٟتكمة فيو أف القلب يف جهة اليسار ، فلو اضطجع عليو الستررؽ نومان لكونو أبلغ يف الراحة ، ٓتبلؼ  كقاؿ ابن حجر
 اليمُت فيكوف القلب معلقان فبل يستررؽ .        

: كيف اضطجاعو على شقو األٯتن سر ، فإذا ّنـ الرجل على الشق األيسر استثقل نومان ، ألنو يكوف يف دعة  قاؿ ابن القيمك 
 .كاسًتاحة ، فيثقل نومو ، فإذا ّنـ على شقو األٯتن فإنو يقلق كال يستررؽ يف النـو ، لقلق القلب ، كطلب مستقره ، كميلو إليو 

فإف كنت مستيقظة حدثٍت ، كإال اضطجع ... ( . : قوؿ عائشة : ) ... فائدة

: استدؿ بو على جواز الكبلـ بُت ركعيت الفجر كصبلة الصبح ، خبلفان ١تن كره ذلك ، كقد نقلو ابن أَب شيبة  قاؿ ابن حجر
 م .كأَب الشعثاء كغَتى، إبراىيم  كال يثبت عنو ، كأخرجو صحيحان عنعن ابن مسعود 

هيمىا-رى كىعىٍن ًاٍبًن عيمى  -ّٕٔ ةي اىللهٍيًل مىثٍػٌتى مىثٍػٌتى ، فىًإذىا خىًشيى أىحىديكيٍم اىلصٍُّبًح )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ صىالى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (، تيوتًري لىوي مىا قىٍد صىلهى صىلهى رىٍكعىةن كىاًحدىةن 

ةي اىللهٍيلً )  –ًاٍبًن ًحبهافى صىحهحىوي كى  -كىًلٍلاىٍمسىًة  - ّٖٔ  . لنهسىاًئيُّ : "ىىذىا خىطىأه كىقىاؿى ا ( كىالنػههىاًر مىثٍػٌتى مىثٍػٌتى  صىالى
---------- 

 ( .عن صبلة الليل ... أف رجػبلن سأؿ رسوؿ هللا اٟتديث لو سبب، فعن ابن عمر: )، ( أم كيف صبلة الليل) صالة الليل 
 . اثنتُت يسلم من كل ركعتُت( أم اثنتُت مثٌت مثٌت )  
 ما صحة زايدة ) كالنهار ( ؟

 : كالبخارم ، كابن خزٯتة ، كابن حباف ، كاأللبآف . بعض العلماء صحهها
 . كىذا الراجحكاإلماـ أٛتد ، كالدار قطٍت ، كاٟتاكم ، كابن معُت ، كالطحاكم ، كابن تيمية ،   كضعفها بعضهم :
، كساَف، [ ، كقد ركل اٟتديث عن ابن عمر أكثر من عشرة ، كمنهم اٟتفاظ ، كنافع رن ابن عمعلي البارقي عألنو انفرد بو : ]

 كعبد هللا بن دينار ، كَف يذكركىا .
 ) فإذا خشي أحدكم الصبح ... ( .ب مع اٟتديث ، ألف اٟتديث يقوؿ كألنو ال تتناس

 ما األفضل يف صالة الليل ؟ 
ليل أف تكوف مثٌت مثٌت ، أم يسلم من كل ركعتُت .اٟتديث دليل على أف األفضل يف صبلة ال

 ىل يتعُت الفصل بُت كل ركعتُت من صالة الليل ؟ 
استدؿ ْتديث الباب من قاؿ : يتعُت الفصل بُت كل ركعتُت من صبلة الليل .

 كأجاب اٞتمهور :
ٓتبلفو . أف ذلك لبياف األفضل ، ١تا صح من فعلو -أ



 ْٖٗ 

ف ، إذ السبلـ بُت كل ركعتُت أخف على ا١تصلي من األربع فما فوقها ، ١تا فيو من الراحة أك أف يكوف لئلرشاد إُف األخ-ب
غالبان كقضاء ما يعرض من أمر مهم .

 ىل صالة النهار كصالة الليل تكوف ركعتُت ركعتُت ؟ 
 كىذه ا١تسألة اختلف فيها العلماء على قولُت :

 : األفضل أف تكوف أربعان . القوؿ األكؿ
 كأَب حنيفة .، إسحاؽ  كىذا مذىب

 ١تفهـو اٟتديث .
 كلفعل ابن عمر أنو كاف يصلي أربعان .

 : أف صبلة النهار كالليل . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 ) كالنهار ( . لزَيدة 
 . كىذا الرالب من فعل النِب 

 ما حكم التطوع بركعة يف غَت الوتر ؟ 
قتصار على أقل من ركعتُت يف النافلة ما عدا الوتر .استدؿ ْتديث الباب على أنو ال ٬توز اال

 فبل ٬توز أف يتطوع بركعة كاحدة يف غَت الوتر .
 مىت ينتهي كقت الوتر ؟ 

ينتهي بطلوع الفجر .

: كأصرح ما ركاه أبو داكد عن ابن عمر كاف يقوؿ : ) من صلى من الليل فليجعل آخر صبلتو كتران فإف  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 فقد ذىب كل صبلة الليل كالوتر ( كاف أيمر بذلك ، فإذا كاف الفجر    رسوؿ هللا

 كقد اختلف السلف : ىل يقضى ؟ ] كسيأيت ْتثو [ .
فائدة : استدؿ ْتديث الباب على أنو ال صبلة بعد الوتر .

 كقد اختلف العلماء يف موضعُت :
مشركعية ركعتُت بعد الوتر عن جلوس . -أ 

نفل يف الليل .              ] كسيأيت ْتثها [ فيمن أكتر مث أراد أف يت -ب 

ةي اىللهٍيًل )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ّٗٔ ًة بػىٍعدى اىٍلفىرًيضىًة صىالى  أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه . ( أىٍفضىلي اىلصهالى
---------- 

 ماذا نستفيد من حديث الباب ، كما معناه ؟ 
ا١تقصود بذلك التطوع ا١تطلق .ك  ،فضل صبلة الليل ، كأهنا أفضل الصبلة بعد الفريضة  : نستفيد

 فصبلة الليل أفضل من التطوع ابلنهار .
 ما اٟتكمة يف أف صالة الليل أفضل من صالة النهار ؟ 



 ْٗٗ 

اإلخبلص ، كألف صبلة الليل : كإ٪تا فضلت صبلة الليل على صبلة النهار ، ألهنا أبلغ يف اإلسرار ، كأقرب إُف  قاؿ ابن رجب
أشق على النفوس ، فإف الليل ٤تل النـو كالراحة من التعب ابلنهار ، فًتؾ النـو مع ميل النفس إليو ، ٣تاىدة عظيمة ، كألف 

 .القراءة يف صػبلة الليل أقرب إُف التدبر ، فإنو تنقطع الشواغل ابلليل ، ك٭تضر القلب ، كيتواطأ ىو كاللساف على الفهم 
 ذكر بعض فضائل قياـ الليل ؟ا 

 أف هللا تبارؾ كتعاُف مدح أىلو .أكالن : 
فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مَّا أيٍخًفيى ٢تىيم مًٌن قػيرًَّة . تػىتىجىاىفى جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خىٍوفان كىطىمىعان كى٦تَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يينًفقيوفى قاؿ تعاُف ) 

و   ( .جىزىاء ٔتىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى  أىٍعُتي
 : تتجايف جنوهبم عن ا١تضاجع : يعٍت بذلك قياـ الليل كترؾ النـو كاالضطجاع على الفرش الوطيئة . قاؿ ابن كثَت

 يدعوف رهبم خوفان كطمعان : أم خوفان من كابؿ عقابًو كطمعان يف جزيل ثوابًو . 
 القرابت البلزمة كا١تتعدية .ك٦تا رزقناىم ينفقوف : فيجمعوف بُت فعل 

 : أنو من صفات ا١تتقُت . اثنيان 
ىيٍم رىبػُّهيٍم ًإنػَّهيٍم كىانيوا قػىٍبلى ذىًلكى ٤تيًٍسًنُتى . كى  ) قاؿ تعاُف انيوا قىًليبلن ًمنى اللٍَّيًل مىا ًإفَّ اٍلميتًَّقُتى يًف جىنَّاتو كىعيييوفو . آًخًذينى مىا آًتى

 ف ( .يػىٍهجىعيو 
 لبصرم يف اآلية : ال يناموف من الليل إال أقلو ، كابدكا قياـ الليل .قاؿ اٟتسن ا

  من صفات عباد الرٛتن .اثلثان : 
ا كىًقيىامنا كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اصٍ ػكىالًَّذينى يىًبيتيوفى لًرىهبًًٌٍم سيجَّ ) قاؿ تعاُف   ابػىهىا كىافى ػدن كلىًئكى أ ....... غىرىامنا ًرٍؼ عىنَّا عىذىابى جىهىنَّمى ًإفَّ عىذى

اًلًدينى ًفيهىا حىسينىٍت ميٍستػىقىرِّا كىميقى  منا خى يَّةن كىسىبلى  ( . امنا٬تيٍزىٍكفى اٍلريٍرفىةى ٔتىا صىبػىريكا كىيػيلىقٍَّوفى ًفيهىا ٖتًى
 كفٌرؽ تعاُف بُت من قاـ الليل كمن َف يقمو ، ٦تتدحان صاحب القياـ .رابعان : 

ء اللٍَّيًل سىاًجدان كىقىائًمان ٭تىٍذىري اآٍلًخرىةى كىيػىٍرجي أىمٍَّن )  قاؿ تعاُف و رىٍٛتىةى رىبًًٌو قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى ػىيوى قىاًنته آّنى
 ( .يػىٍعلىميوفى 

اء بوعد هللا ... كيف يستوم ىو عان كرجػكيف يستوم من ٖتمل مشقة السهر ، كمؤنة الوقوؼ ، كآثر على ا١تناـ لذة القياـ ، طم
 كمن ضيع ليلو ّنئمان ىائمان ، َف ينشطوي كعد كَف ٮتٌوفو كعيد .

 قياـ الليل أفضل الصبلة بعد الفريضة . خامسان :
 ٟتديث الباب .

 من أسباب دخوؿ اٞتنة .: سادسان 
 ركاه الًتمذمياـ تدخلوا اٞتنة بسبلـ ( . ) أيها الناس ، أفشوا السبلـ ، كأطعموا الطعاـ ، كصلوا ابلليل كالناس ن قاؿ 

 من أسباب رٛتة هللا . سابعان :
 ركاه أبو داكد: ) رحم هللا رجبلن قاـ من الليل فصلى كأيقظ امرأتو ، فإف أبت نضح يف كجهها ا١تاء ... ( .  قاؿ 

 أنو شرؼ . اثمنان :
شئت فإنك ميت ، كاعمل ما شئت فإنك ٣تزم بو ، كاعلم فقاؿ : َي دمحم ، عش ما  عن سهل قاؿ : ) جاء ج ريل إُف النِب 

 ركاه الط رآفأف شرؼ ا١تؤمن قيامو ابلليل ( . 
 يوصف ابلنعم . ًتسعان :



 ََٓ 

 : ) نعم الرجل عبد هللا لو كاف يقـو من الليل ( . قاؿ 
 ل .: فمقتضاه أف من كاف يصلي من الليل ، يوصف بكونو نعم الرج قاؿ اٟتافظ

 لليل سبب للنجاة من الفنت .قياـ ا عاشران :
 فالصبلة عمومان ، كصبلة الليل خصوصان سبب من أسباب النجاة من الفنت .

! ، ماذا أينزؿ الليلة من الفنت ؟ سبحاف هللا)استيقظ ليلة فقاؿ  أف النِب  -اهنع هللا يضر  -عن أـ سلمة فقد جاء يف صحيح البخارم 
 يف اآلخرة( . كي يصلُت فرب كاسية يف الدنيا عارية  !صواحب اٟتجرات؟ ؿ الليلة من ا٠تزائن؟! من يوقظماذا أنز 

، ألهنا من عبلمة اإلخبلص ، كاإلخبلص ىو الذم تنبيو على أثر الصبلة ابلليل يف الوقاية من الفنت ك  ففي ىذا اٟتديث دليل
 ينجي العبد من الفنت .

 بقياـ الليل يدرؾ ا١تصلي كقت النزكؿ اإل٢تي . اٟتادم عشر :
) ينزؿ ربنا كلَّ ليلة إُف ٝتاء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل األخَت فيقوؿ: من يدعوٓف  عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 فأستجيب لو؟ من يسألٍت فأعطيو ؟ من يسترفرٓف فأغفر لو ( متفق عليو 
 أنو من مظاف اإلجابة . الثاين عشر :

يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأؿ هللا خَتان من أمر الدنيا كاآلخرة إال أعطاه ) إف  عن جابر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 كذلك كل ليلة ( متفق عليو .

ما كاف يدعو ، ككاف إذا مرض أك كسل صلى كىو قاعد ( متفق  قالت عائشة ) َي عبد هللا ! ال تدع قياـ الليل ، فإف النِب 
 عليو.

كىٍأميٍر أىٍىلىكى مر قاؿ ) كاف عمر يصلي يف الليل حىت إذا كاف من آخر الليل أيقظ أىلو كقرأ : كجاء يف موطأ اإلماـ عن ابن ع
ًة كىاٍصطى رٍ عىلىيػٍهىا الى نىٍسأىليكى رًٍزقان ٨تٍَّني نػىٍرزيقيكى كىاٍلعىاًقبىةي لًلتػٍَّقوىل  ( . اًبلصَّبلى

زلت عليو ضيفان [ فكاف ىو كزكجو كخادمو يقتسموف الليل أثبلاثن، كقاؿ أبو عثماف النٍهدم : تضيفت أاب ىريرة سبعة أَيـ ] أم ن
 الزكجة ثلثان كخادمو ثلثان كأبو ىريرة ثلثان .

 كاف سليماف التيمي عنده زكجتاف ككانوا يقتسموف الليل أثبلاثن .
علي ، فمات أخوه فقاـ الليل كاٟتسن بن صاٌف كاف يقتسم الليل ىو كأخوه كأمو أثبلاثن ، فماتت أمو ، فاقتسم الليل ىو كأخوه 

 بنفسو .
ىذا اٟتسن بن صاٌف كاف عنده جارية ، فباعها فأيقظتهم يف الليل فقالوا : أسفرّن ] يعٍت طلع الفجر [ فقالت : ال ، أال 
 تتهجدكا، قالوا : ال نقـو إال إُف صبلة الفجر ، فجاءت إُف اٟتسن تبكي كتقوؿ: ردٓف ! لقد بعتٍت ألّنس ال يصلوف إال

 الفريضة، فرٌدىا.
 كاف دمحم بن كاسع إذا جٌن عليو الليل يقـو كيتهجد ، يقوؿ أىلو : كاف حالو كحاؿ من قتل أىل الدنيا ٚتيعان .

 اإلماـ أبو سليماف الدارآف كاف يقوؿ : كهللا لوال قياـ الليل ما أحببت الدنيا ، ككهللا إف أىل الليل يف ليلهم ألذ من أىل اللهو يف
كإنو لتمر ابلقلب ساعات يرقص فيو طرابن بذكر هللا فأقوؿ : إف كاف أىل اٞتنة يف مثل ما أّن فيو من النعيم إهنم لفي نعيم ٢توىم ، 
 عظيم .

 .: طوؿ التهجد مهريًؾ ؟ قالت: ما أل بعضهم حوراء يف نومو فقاؿ ٢تا: زكجيٍت نفسًك قالت: اخطيبٍت إُف رَب كأمًهرٓف، قاؿر 
 رآف فأيقظتو حوراء كقالت : َي أاب سليماف ، تناـ كأّن أيرىبى لك يف ا٠تدكر من ٜتسمائة عاـ ؟ّنـ أبو سليماف الدا



 َُٓ 

كانت امرأة حبيب بن دمحم الزاىد توقظو ابلليل كتقوؿ : ذىب الليل ، كبُت أيدينا طريق بعيد ، كزادّن قليل ، كقوافل الصاٟتُت 
 قيٌدامنا ك٨تن قد بقينا ، ككانت تقوؿ :

 اي راقدى الليًل كم ترقدي             قم اي حبييب قد دان ا١توعدي                                      
 كخذ من الليًل كأكقاتًو             كٍردان إذا ما ىجعى الرُّقػدي                                      
ـى حىت ينقضي ليلوي                                           مل يبلػغ ا١تنزؿى أك ٬تهػدي        من ان
 قل ألكل األلباًب أىًل التقى       قىنطرةي العىٍرًض لكم موعدي                                      

 قاؿ أبو الدرداء : صلوا ركعتُت يف ظلم الليل لظلمة القبور .
 ـ ٖتتو ، كيف يناـ بينهما .كقاؿ أٛتد بن حرب : عجبت ١تن يعلم أف اٞتنة تزين فوقىو ، كالنار تضر 

ككاف شداد بن أكس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشو ال أيتيو النـو ، فيقوؿ : اللهم إف النار أذىبت النـو ، فيقـو فيصلي حىت 
 يصبح .

 السيئات .كحُت سألت ابنة الربيع بن خثيم أابىا : َي أبتاه الناس يناموف كال أراؾ تناـ ؟ قاؿ : َي بنية إف أابًؾ ٮتاؼ 
 كيركل أف طاككسان جاء يف السحر يطلب رجبلن ، فقالوا : ىو ّنئم ، قاؿ : ما كنت أرل أف أحدان يناـ يف السحر .

 اذكر بعض األسباب اليت تعُت على قياـ الليل ؟ 
 أك٢تا : ترؾ الذنوب كا١تعاصي .

 فإف الذنوب كا١تعاصي حاجب بُت العبد كبُت ربو .
 إذا َف تقدر على قياـ الليل كصياـ النهار فاعلم أنك ٤ترـك كقد كثرت خطيئتك .قاؿ الفضيل بن عياض :  

 كذكر عن اٟتسن أف قاؿ : إف الرجل ليذنب الذنب فيحـر بو قياـ الليل . 
 كقاؿ سفياف الثورم : حرمت قياـ الليل بذنب أحدثتو منذ ٜتسة أشهر .

 ليل قاؿ لو اٟتسن : قيدتك خطاَيؾ .كحينما اشتكى شاب إُف اٟتسن عدـ قدرتو على القياـ ابل
 كقاؿ بشر بن اٟتارث : ال ٕتد حبلكة العبادة حىت ٕتعل بينك كبُت الشهوات سدان .

 كقيل البن مسعود : ما نستطيع قياـ الليل ، فقاؿ : أقعدتكم ذنوبكم .
 كاثنيها : من األسباب اليت تعُت على قياـ الليل قلة األكل .

 يكسل عن العبادة ، فعلى العبد أف ال يكثر األكل كالشرب حىت ال يرلبو النـو كيثقل عليو القياـ . ألف الٌشبىع مذمـو ، فهو
 كلذلك قيل : ال أتكل كثَتان ، فتشرب كثَتان ، فتناـ كثَتان ، فتتحسر كثَتان ؟

 قاؿ ) إف أىل الشبع يف الدنيا ىم أىل اٞتوع يف اآلخرة ( . كقد جاء يف اٟتديث أف النِب 
 عمر : إَيكم كالبطنة ، فإهنا ثقل يف اٟتياة كننت يف ا١تمات . قاؿ

 إذا امتؤلت ا١تعدة ّنمت الفكرة ، كقعدت األعضاء عن العبادة . !كقاؿ لقماف البنو : َي بٍت 
فقة كقاؿ أبو سليماف الدارآف : من شبع دخل عليو ست آفات : فٍقد حبلكة ا١تناجاة ، كتعذر عليو حفظ اٟتكمة ، كحرماف الش

 على ا٠تٍلق ، ألنو إذا شبع ظن ا٠تلق كلهم شباعان ، كثقل العبادة ، كزَيدة الشهوات .
 كقاؿ دمحم بن كاسع : من قٌل طيٍعمو فًهم كأٍفهم كصفىى كرٌؽ .
 كقاؿ عمرك بن قيس : إَيكم كالبطنة ، فإهنا تقسي القلب .

 إُف يـو القيامة .كقاؿ اٟتسن البصرم : كانت بلية أبيكم آدـ أكلة ، كىي بليتكم 



 َِٓ 

 كقد قيل : إذا أردت أف يصح جسمك كيقل نومك فأقلل من األكل .
 كقاؿ إبراىيم بن أدىم : من ضبط بطنو ضبط دينو .

ٍف ييوتًرى ٓتىٍمسو اىٍلوًتٍػري حىقٌّ عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو ، مىٍن أىحىبه أى  )قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب أىيُّوبى اىأٍلىٍنصىاًرمًٌ  - َّٕ
ثو فػىٍليػىٍفعىٍل ، كىمىٍن أىحىبه أىٍف ييو  ًٍمًذمه ، كىصىحهحىوي ( تًرى ًبوىاًحدىةو فػىٍليػىٍفعىٍل فػىٍليػىٍفعىٍل ، كىمىٍن أىحىبه أىٍف ييوتًرى بًثىالى رىكىاهي اىأٍلىٍربػىعىةي ًإاله اىلًتًٌ

  ًاٍبني ًحبهافى ، كىرىجهحى النهسىاًئيُّ كىقٍػفىوي .
نػههىا رىسيوؿي اى  )قىاؿى  اًلبو كىعىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب طى  - ُّٕ ئىًة اىٍلمىٍكتيوبىًة ، كىلىًكٍن سينهةه سى يػٍ رىكىاهي (  َّللًه لىٍيسى اىٍلوًتٍػري ْتىٍتمو كىهى

ًٍمًذمُّ كىحىسهنىوي كىاٟتٍىاًكمي كىصىحهحىوي .   النهسىاًئيُّ كىاىلًتًٌ
ـى يف شىٍهًر رىمىضىافى، ُثيه ًانٍػتىظىريكهي ًمٍن اىٍلقىاًبلىًة فػىلىمها ٮتىٍريٍج ، كىقىاؿى : " ًإيٌنً خىًشيتي أىٍف  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  )ٍن جىاًبرو كىعى  -ِّٕ قىا

 رىكىاهي ًاٍبني ًحبهافى .  (ييٍكتىبى عىلىٍيكيٍم اىٍلوًتٍػري 
أىٍخرىجىوي أىبيو ( ملٍى ييوتًٍر فػىلىٍيسى ًمنها  اىٍلوًتٍػري حىقٌّ، فىمىنٍ )  أىبًيًو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن بػيرىٍيدىةى ، عىنٍ  - ّّٕ

و، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي .   دىاكيدى ًبسىنىد لىُتًٌ
 كىلىوي شىاًىده ضىًعيفه عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى ًعٍندى أىٍٛتىدى .  -ّْٕ

---------- 
  أحاديث الباب ؟ما صحة 

صحح أبو حامت ، كالذىلي ، كالدار قطٍت يف العلل ، كالبيهقي ، كغَت كاحد :  قاؿ اٟتافظحديث أَب أيوب أعل ابلوقف ، 
 .كقفو ، كىو الصواب 

 كصححو بعض العلماء مرفوعان .
 .: كلو حكم الرفع إذ ال مسرح لبلجتهاد فيو ، أم يف ا١تقادير  قاؿ الصنعاين

o نو الًتمذم كصححو األلبآف .كحديث علي حس 
o . كحديث جابر إسناده ضعيف هبذا اللفظ بذكر الوتر 
o  حديث بريدة ٥تتلف فيو ، ألف فيو راكَين اٝتو عبيد هللا بن عبد هللا العىتىكي كىو ٥تتلف فيو ، لكن حسن اٟتديث بعض

 العلماء لشواىده .
o  حجر ، ألف يف إسناده خليل  ( فهو ضعيف كما قاؿ اٟتافظ ابنكأما حديث أَب ىريرة ، فلفظة : ) كمن َف يوتر فليس مٌنا

كىو ضعيف . بن ميرٌة

 ما حكم الوتر ؟ 
اختلف العلماء يف حكم الوتر على قولُت :

 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 ) الوتر حق على كل مسلم ( . –ٟتديث الباب _ أَب أيوب -أ
 د ، كىو ضعيف .ركاه أبو داك  س مٌنا (الوتر حق فمن َف يوتر فلي ) -بريدة  –كٟتديث الباب -ب

 : أنو سنة غَت كجب . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء



 َّٓ 

من أىل ٧تد ، اثئر الرأس ، ....فإذا ىو يسأؿ عن اإلسبلـ ،  ٟتديث طلحة بن عبيد هللا قاؿ ) جاء رجل إُف رسوؿ هللا -أ
 وات يف اليـو كالليلة ، فقاؿ : ىل علٌي غَتيىن ؟ قاؿ : ال ، إال أف تطوع ... ( متفق عليو .: ٜتس صل فقاؿ رسوؿ هللا 

كجوب غَت الصلوات ا٠تمس ، مث أكد النفي بقولو ) إال أف تطوع ( كىو داؿ على أف ما عدا  ففي ىذا اٟتديث نفى 
 ا٠تمس معدكد يف التطوع كمنو الوتر .

 فركضة ٜتس يف اليـو كالليلة ، كلو كاف الوتر فرضان ألخ ره بو يف موطن اٟتاجة .كأيضان : أخ ره أبف الصلوات ا١ت
 ( .ت يف اليـو كالليلة ...م أف هللا افًتض عليهم ٜتس صلواػفأعلمهكٟتديث بعث معاذ إُف اليمن، كفيو  )... فإف أطاعوؾ -ب

 .بيسَت  تو كىذا من أحسن ما يستدؿ بو ، ألف بعث معاذ كاف قبل كفآف : قاؿ الشوكا
 كٟتديث علي : ) ليس الوتر ْتتم ... ( . -ج
 .كاف يوتر على بعَته (   كٟتديث ابن عمر : ) أف النِب -د

 إذ لو كاف كاجبان َف يصلو على الراحلة .كجو الداللة : 
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 ماذا أجاب اٞتمهور عن أدلة اٟتنفية القائلُت بوجوب الوتر ؟ 
 : أجابوا ّتوابُت

: كأما األحاديث اليت احتجوا هبا فمحمولة على االستحباب كالندب ا١تتأكد ، كال بد من ىذا التأكيل للجمع  قاؿ النوكم-أ
 ا .بينها كبُت األحاديث اليت استدللنا هب

 أبف أكثرىا ضعيف ، كبقيتها ال يثبت هبا ا١تطلوب . -ب
 اذكر رأم ابن تيمية رٛتو هللا يف حكم الوتر ؟ 

 تر كاجب على من يتهجد ابلليل ، كسنة يف حق غَت ا١تتهجد .أف الو 
 قاؿ ) اجعلوا آخر صبلتكم ابلليل كتران ( . ٟتديث ابن عمر . أف النِب 

كجو الداللة : أف األمر ابلوتر ١تن قاـ الليل دليل على كوف الوتر جزءان من صبلة الليل ٬تب اإلتياف بو كما ٬تب اإلتياف برَته من 
 بلة .كاجبات الص

 يتار بركعة إذا مل يتقدمها صالة ؟ىل ٬توز اإل 
 اختلف العلماء يف حكم اإليتار بركعة إذا َف يتقدمها صبلة على قولُت :

 : أنو جايز غَت مكركه . القوؿ األكؿ
آخر الليل ( عن صبلة الليل فقاؿ ) مثٌت مثٌت ، كالوتر ركعة من  ٟتديث ابن عمر ) أف رجبلن من أىل البادية سأؿ رسوؿ هللا 

 ركاه النسائي .
 ) الوتر ركعة من آخر الليل ( ركاه مسلم . كعنو . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 ) صبلة الليل مثٌت مثٌت ، كالوتر ركعة كاحدة ( ركاه النسائي . كعنو . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 . (فػىٍليػىٍفعىٍل  كىمىٍن أىحىبَّ أىٍف ييوتًرى ًبوىاًحدىةو ) –حديث أَب أيوب  –كٟتديث الباب 
 كثبت عن بعض الصحابة أهنم أكتركا بركعة كاحدة َف يتقدمها صبلة .

 ال ٬توز الوتر بركعة كاحدة َف يتقدمها صبلة . القوؿ الثاين :
 كهبذا قاؿ أبو حنيفة .



 َْٓ 

لصحيح أنو موقوؼ ) كتر الليل ثبلث كوتر النهار ، صبلة ا١تررب ( ركاه الدارقطٍت لكن ا ٟتديث ابن مسعود . قاؿ : قاؿ 
 كليس ٔترفوع .

هنى عن البتَتاء أف يصلي الرجل ركعة كاحدة يوتر هبا ( ركاه ابن عبد ال ر يف التمهيد كال  كٟتديث أَب سعيد . ) أف رسوؿ هللا 
 يصح .

 األكؿ .كالراجح 
ة صىًحيحىة ، كىىيوى دىلًيل عىلىى أىفَّ أىقىٌل ا ) كىييوتًر ًمنػٍهىا ًبوىاًحدىةو ( قوؿ عائشة :  قاؿ النوكم ٍلوًٍتر رىٍكعىة ، كىأىفَّ الرٍَّكعىة اٍلفىٍردىة صىبلى

يتىار ًبوىاًحدىةو كىالى تىكيوف الرٍَّكعىة اٍلوىاحً  ًنيفىة : الى يىًصٌح اإٍلً ة قىطُّ ، كىاأٍلىحىاًديث مىٍذىىبنىا كىمىٍذىىب اٞتٍيٍمهيور ، كىقىاؿى أىبيو حى دىة صىبلى
 ٍيًو .الصًَّحيحىة تػىريٌد عىلى 

 ىل ٬توز اإليتار بثالث ؟ كما كيفية اإليتار هبا ؟ 
نعم ٬توز .

، كاألصل اٞتواز ، لكن  : أما صبلة الثبلث بقعود بُت كل ركعتُت بدكف تسليم ، فلم ٧تده اثبتان عن النِب  قاؿ الشيخ األلبآف
 ركاه الدار قطٍت بصبلة ا١تررب ( ) كال تشبهوا  اإليتار بثبلث ، كعلل ذلك بقولو قد هنى عن  ١تا كاف النِب 

 : كذلك يكوف بوجهُتفحينئذ ال بد ١تن صلى الوتر ثبلاثن ا٠تركج عن ىذه ا١تشاهبة ، 
التسليم بُت الشفع كالوتر ، كىو األقول كاألفضل . -أ 

أف ال يقعد بُت الشفع كالوتر . -ب 

 ماذا نستفيد من قولو ) كمن أحب أف يوتر ٓتمس فليفعل ( ؟ 
 يتار ٓتمس ركعات ، أبف تكوف متصلة ال ٬تلس إال يف آخرىا .نستفيد جواز اإل

افىةى  -ّّٕ ره لىكيٍم ًمٍن ٛتييًر اىلنػهعىًم " قػيٍلنىا : )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن خىارًجىةى ٍبًن حيذى ةو ًىيى خىيػٍ ًإفه اىَّللهى أىمىدهكيٍم ًبصىالى
ًة اىٍلعً كىمىا ًىيى ايى رىسيوؿى اىَّللًه ؟   رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله النهسىاًئيه كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي .  (شىاًء ًإىلى طيليوًع اىٍلفىٍجًر قىاؿى : " اىٍلوًتٍػري ، مىا بػىٍُتى صىالى

هي .  - ّْٕ ًه ٨تىٍوى  كىرىكىل أىٍٛتىدي : عىٍن عىٍمًرًك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًٌ
-------- 

 .: كالظػاىر أف ا١تراد الزَيدة يف اإلعطاء  قاؿ العراقي( اإلمداد يكوف ٔتعٌت اإلعانة ، ك٭تتمل أف يكوف من اإلعطاء ،  أمدكم) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث خارجة معلوؿ ، ضعفو البخارم كقاؿ ابن حباف إسناده منقطع ، كصححو بعضهم لشواىده .
 ن ٛتر النعم ( ٠تلو الشواىد منها .) ىي خَت لكم م  كضعف األلباين ٚتلة

 عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ففي إسناده اٟتجاج بن أرطاة كىو مدلس كقد عنعن ، لكن لو شواىد . كأما حديث
مرجع الضمَت يف  أما سلسلة عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده فهذه السلسلة الصحيح أنو ٭تتج هبا كإف كاف كقع خبلؼ يف

 قولو ) جده ( .
 ا١تراد شعيب ابالتفاؽ . ما ) عن أبيو (أ

 : اٝتو عمرك بن شعيب بن عبد هللا بن عمرك بن العاص . كعمرك بن شعيب
 : الضمَت يرجع إُف جد شعيب عبد هللا بن عمرك . كقيل: الضمَت يعود على دمحم جد عمرك ،  ) عن جده ( قيل



 َٓٓ 

 ما كقت صالة الوتر ؟ 
وع الفجر .كقت الوتر من بعد صبلة العشاء إُف طل

 .: أٚتع أىل العلم على أف ما بُت العشاء إُف طلوع الفجر كقت للوتر  قاؿ ابن ا١تنذر
 .ركاه مسلم  ) أكتركا قبل أف تصبحوا ( قاؿ -أ

 . ركاه مسلم ى ركعة ، فأكترت لو ما قد صلى (فإذا خشي أحدكم الصبح صلصبلة الليل مثٌت مثٌت ، )   كقاؿ -ب
صبلة الليل فبل تكوف بعد  فدؿ على أف الوتر ينتهي كقتو بطلوع الفجر ، كألنو صبلة ٗتتم بو : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 انتهائو" اىػ

ًدريكا الصٍُّبحى  كقاؿ  -ج  ( ركاه مسلم . اًبٍلًوٍتر )ابى

 ل ( ركاه مسلم .)اٍلًوتٍػري رىٍكعىةه ًمٍن آًخًر اللَّيٍ   كقاؿ  -د

ًة اللٍَّيًل كىاٍلًوتٍػري ، فىأىٍكتًريكا اٍلفىٍجري  )ًإذىا طىلىعى   كقاؿ -ق كعن عمرك -كر ( ركاه الًتمذم .قػىٍبلى طيليوًع اٍلفىجٍ  فػىقىٍد ذىىىبى كيلُّ صىبلى
) إف هللا زادكم صبلة ، كىي الوتر ، فصلوىا  قاؿ يـو ٚتعة فقاؿ : إف أاب بصرة حدثٍت أف النِب بن العاص أنو خطب الناس 

 إسناده جيد: .( إسناده صحيح . كقاؿ عنو ابن رجبصبلة الفجر ..صبلة العشاء إُف  فيما بُت

 كقد ذىب بعض العلماء إُف أف هناية كقتو ٯتتد إُف صبلة الصبح .
 كىو قوؿ ا١تالكية .

 كاستدلوا آباثر عن السلف من الصحابة أهنم أكتركا بعد طلوع الفجر كابن عباس كابن عمر كعبادة .
)من ّنـ عن كتره أك نسيو فليصلو إذا ذكره(  على من ّنـ عن كتره أك نسيو كما يف اٟتديث قاؿ لكن ىذه اآلاثر لعلها ٤تمولة 
 كسيأيت اٟتديث إف شاء هللا .

 ما اٟتكم لو ٚتعت العشاء مع ا١تغرب ، مىت يصلي الوتر ؟ 
اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 يصليو بعد العشاء كلو ٚتعت ٚتع تقدٔف . القوؿ األكؿ :
 ذا مذىب اٟتنابلة كالشافعية كرجحو ابن حـز .كى

 : ال يدخل إال بعد كقت العشاء . كقيل
 . األكؿ كالراجح

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 . أف الوتر ال يعتد بو قبل صبلة العشاء

 
 
 
 
 
 



 َٓٔ 

هىا قىالىٍت: كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اى  -ّٕٕ يىزًيدي يف رىمىضىافى كىالى يف غىٍَتًًه عىلىى ًإٍحدىل عىٍشرىةى رىٍكعىةن،   كىافى رىسيوؿي اىَّللهً   مىا) َّللهي عىنػٍ
. قىالىٍت ييصىلًٌي أىٍربػىعنا، فىالى تىٍسأىٍؿ عىٍن حيٍسًنًهنه كىطيو٢تًًنه، ُثيه ييصىلًٌي أىرٍبػىعنا، فىالى تىٍسأىٍؿ عىٍن حيٍسًنًهنه كى  اثن طيو٢تًًنه، ُثيه ييصىلًٌي ثىالى

: "ايى عىاًئشىةي، ًإفه عىيػٍٍتىه تػىنى عىاًئشى  ؟ قىاؿى ـي قػىٍبلى أىٍف تيوتًرى ، أىتػىنىا : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ـي قػىٍليب ةي، فػىقيٍلتي  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  ( امىاًف كىالى يػىنىا
هىاكى  -ّٖٕ ، كىييو ) يف ًركىايىةو ٢تىيمىا عىنػٍ ثي كىافى ييصىلًٌي ًمٍن اىللهٍيًل عىٍشرى رىكىعىاتو  تًري ًبسىٍجدىةو، كىيػىرٍكىعي رىٍكعىيتىٍ اىٍلفىٍجًر، فىًتٍلكى ثىالى

 .(ٍشرىةى عى 
هىا قىالىتٍ  -ّٕٗ ، الى ٬تىًٍلسي يف  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه )  كىعىنػٍ ثى عىٍشرىةى رىٍكعىةن، ييوتًري ًمٍن ذىًلكى ٓتىٍمسو  شىٍيءو ًإاله ييصىلًٌي ًمٍن اىللهٍيًل ثىالى

 ( . يف آًخرًىىا
هىا قىالىتٍ  - َّٖ  ميتػهفىقه عىلىٍيًهمىا .  (هىى ًكتٍػريهي ًإىلى اىلسهحىًر فىانٍػتػى  ًمٍن كيلًٌ اىللهٍيًل قىٍد أىٍكتػىرى رىسيوؿي اىَّللًه  ) كىعىنػٍ

-------- 
حسنهن كطو٢تن عن السؤاؿ : معناه يف هناية من كماؿ اٟتسن كالطوؿ مسترنيات بظهور  قاؿ النوكم ( عىٍن حيٍسًنًهنه كىطيو٢تًًنه  )

 عنو من الوصف .
  يف حديث عائشة تقوؿ ) ما كاف النيب   ( فما اٞتواب عن قو٢تا ) يزيد يف رمضاف كال يف غَته عن إحدل عشرة ركعة

 ٬تتهد يف العشر األكاخر ما ال ٬تتهد يف غَتىا ( ؟ كاف رسوؿ هللا 
 ا١تراد : التطويل يف الركعات دكف الزَيدة يف العدد .

 ( ؟ ييصىلًٌي أىٍربػىعنا، فىالى تىٍسأىٍؿ عىٍن حيٍسًنًهنه كىطيو٢تًًنه  كاف ما ا١تراد بقو٢تا ) ... 

 : أهنا كانت بسبلـ كاحد . قيل
 كىذا قوؿ بعض العلماء .

 : أنو ٬تلس كيسلم يف كل ركعتُت . كقيل
 كاختاره ابن عبد ال ر .

 : ) صبلة الليل مثٌت مثٌت ( . كيقوم ىذا قولو 
فيما بُت أف يفرغ من صبلة العشاء إُف الفجر ،  يؤيده أيضان ما جاء عند مسلم من حديث عائشة قالت : ) كاف رسوؿ هللا ك 

 يصلي إحدل عشرة ركعة ، يسلم بُت كل ركعتُت ، كيوتر بواحدة ... ( .
 فإف قيل : ١تاذا قالت يف حديث الباب ) أربعان أربعان ( ؟ 

 : اٞتواب
 األربع األكُف ، مث يصلي األربع الثانية ، مث يصلي الباقي .أنو كاف يناـ بعد  -أ 

 كهبذا جـز ابن عبد ال ر .
اٞتلوس  ) . أهنا ٚتعت األربع األكؿ ، ألنو إذا سلم بعد الركعتُت ال ٬تلس ، بل يقـو كأييت بركعتُت ، مث ٬تلس جلوسان طويبلن  -ب 

  ( .الطويل بعد األربع بسبلمُت

  يف حديث عائشة ) أنو  ال يزيد على إحدل عشرة ركعة ( لكن كرد عنها : ) كاف رسوؿ هللا  كاف  يصلي ابلليل
 فظاىر ىذا ٮتالف حديث الباب ، فما اٞتواب ؟ذا ٝتع النداء ركعتُت خفيفتُت ( ثالث عشرة ركعة ، ُث يصلي إ

 اٞتواب : 



 َٕٓ 

 و كاف يصليها يف بيتو .:  ٭تتمل أف تكوف أضافت إُف صبلة الليل سنة العشاء لكون قاؿ اٟتافظ ابن حجر
ها بركعتُت خفيفتُت ( كىذا أرجح يف ػيفتتح أك ما كاف يفتتح بو صبلة الليل ، فقد ثبت عند مسلم عن عائشة : ) أنو كاف 

نظرم ، ألف ركاية أَب سلمة اليت دلت على اٟتصر يف إحدل عشرة ركعة ، تدؿ على أهنا َف تتعرض للركعتُت ا٠تفيفتُت كتعرضت 
 .ركاية الزىرم ، كالزَيدة من اٟتافظ مقبولة ، كهبذا ٕتمع بُت الركاَيت ٢تما يف 

 إذان ا٠تالصة :
 ا١تراد ابلثبلث عشرة : الركعتاف ا٠تفيفتاف مع اإلحدل عشرة .

) صلى أربعان فبل تسأؿ عن حسنهن كطو٢تن ( كالركعتاف  تُت ، ألهنا قالتفعائشة يف حديث الباب َف تذكر الركعتُت ا٠تفيف
) كاف  لكن جاء عند مسلم عن عائشة -[ كىي تقوؿ ) فبل تسأؿ عن حسنهن كطو٢تن (  ُُال ٯتكن أف يكوف ] فيفتاف ا٠ت

 .راد أف يركع قاـ مث ركع مث ... (، فإذا أ، يصلي ٙتاف ركعات مث يوتر، مث يصلي ركعتُت كىو جالسثبلث عشرة ركعة  يصلي 

، كإ٪تا ذكرت الركعتُت اللتُت كاف يركعهما بعد نها َف تذكر الركعتُت ا٠تفيفتُتك، ل[ ركعةُُٟتديث ذكرت عائشة أؿ ]يف ىذا ا
 الوتر .
 ما اٟتكمة يف عدـ الزايدة على إحدل عشرة ركعة ؟ 

: كظهر ِف أف اٟتكمة يف عدـ الزَيدة على إحدل عشرة ، أف التهجد كالوتر ٥تتص بصبلة الليل كفرائض  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
فناسب أف تكوف صبلة الليل كصبلة النهار  –ىي أربع ، كالعصر كىي أربع ، كا١تررب كىي ثبلث كتر النهار الظهر ك  –النهار 

 .يف العدد ٚتلة كتفصيبلن 
 يف قو٢تا : ) ما كاف يزيد يف رمضاف كال يف غَته ... ( دليل على أف قياـ رمضاف األفضل أف يكوف إحدل عشرة ركعة .

ل أف يزيد على إحدل عشرة ركعة ، كأف األفضل أف يصلي ثبلث كعشرين ، أك أربعُت ، فإف ففيو رد لقوؿ من يقوؿ : األفض
 ىذا القوؿ ضعيف .

 : أنو ال يزيد على إحدل عشرة ركعة ، لكن ليس على سبيل الوجوب . فالصواب
o  ضعف قوؿ من يقوؿ : ٖتـر الزَيدة على إحدل عشرة ركعة ، فإف ىذا القوؿ ال كجو لو ، لقولو بلة الليل مثٌت : )ص

 ( كَف ٭تدد .مثٌت
o  ة، أما إذا كاف ال يريد اإلطالة، إذا كاف يطيل القراءة كالصبلمضاف ال يزيد على إحدل عشرة ركعةقوؿ بعضهم : يف قياـ ر ،

 فإنو يصلي ثبلث كعشرين ركعة ، أك تسع كثبلثُت ركعة .
 : من كجهُت فقد خالف فعل الرسوؿ  لكن ىذا القوؿ ضعيف ، ألنو إذا خفف الصبلة ، كزاد يف الركعات ،

 : من جهة العدد . األكؿ
 : من جهة التخفيف . الثاين

لكن لو صلى إحدل عشرة ركعة ، كخفف من أجل ا١تشقة على الناس ، فقد خالف يف مسألة كاحدة ، كىي التطويل ، كَف 
 .                                  ٮتالف يف العدد

  شيء كاحد أىوف من شيئُت .كال شك أف ا١تخالفة يف
 : ذىب ٚتهور العلماء إُف أف قياـ رمضاف يكوف بثبلث كعشرين ركعة . فائدة
 اذكر صفات الوتر ؟ 
 أف يوتر بواحدة ، كىذا جائز .-أ



 َٖٓ 

 أف يوتر بثبلث ، كىنا لو ا٠تيار ، إف شاء سلم من الركعتُت كأتى ابلثالثة ، كإف شاء سردىا سردان بتشهد كاحد .-ب

 يوتر ٓتمس ، فيسردىا سردان ال يتشهد إال يف آخرىا . أف-ج

 أف يوتر بسبع ، فيسردىا سردان ال يتشهد إال يف آخرىا .-د

 أف يوتر بتسع ، فيسردىا سردان ، لكن يتشهد بعد الثامنة كال يسلم ، مث يصلي التاسعة كيسلم .-ىػ

 ة .أف يوتر إبحدل عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتُت ، كيوتر بواحد-ك

  يف قولو : ) إف عيٍت تناـ كال يناـ قليب ( ، فإف قاؿ قائل : ما اٞتواب عن نومو  عن صالة الصبح حىت طلعت
 ؟الشمس مع الصحابة يف السفر 

 فاٞتواب من كجوه :
طلوع الفجر  : أنو ال منافاة بينهما ، ألف القلب إ٪تا يدرؾ اٟتسيات ا١تتعلقة بو ، كاٟتدث كاألمل ك٨تو٫تا ، كال يدرؾ األكؿ

 كغَته ٦تا يتعلق ابلعُت ، كإ٪تا يدرؾ ذلك ابلعُت ، كالعُت ّنئمة كالقلب يقظاف .
 لو حاالف ، أحد٫تا يناـ فيو القلب ، كصادؼ ىذا ا١توضع ، كالثآف ال يناـ ، كىذا ىو الرالب من أحوالو . : أنو  الثاين

 ض األحكاـ ، كاختاره ابن عبد ال ر .أنو حدث لو ٟتكمة كىو التعليم كليسٌن ألمتو بع الثالث :
يف ذلك الوقت عن صبلة الصبح حىت طلعت الشمس أمر خارج كهللا أعلم عن عادتو كطباعو كنومو قاؿ ابن عبد ال ر : 

نومو ذلك ليكوف سنة  كطباع األنبياء قبلو كأظن األنبياء ٥تصوصُت أبف تناـ أعينهم كال تناـ قلوهبم على ما ركل عنو ملسو هيلع هللا ىلص كإ٪تا كاف
عن الصبلة أك نسيها حىت ٮترج كقتها كىو من ابب قولو عليو السبلـ إٓف ألنسى أك  كهللا أعلم كليعلم ا١تؤمنوف كيف حكم من ّنـ

 و .ٮتالط نفسو كإ٪تا كانت تناـ عين أنسى ألسن كالذم كانت عليو جبلتو كعادتو ملسو هيلع هللا ىلص أف ال ٮتامر النـو قلبو كال
 اذكر بعض خصائص األنبياء ؟ 

 تناـ أعينهم كال تناـ قلوهبم . أكالن :

 ٟتديث الباب .
 . يدفنوف حيث ٯتوتوف اثنيان :

 ركاه أٛتد ) َف يدفن نِب إال حيث قبض ( .  قاؿ 
 ٮت ركف عند موهتم . اثلثان :

 متفق عليو ) ما من نِب ٯترض إال خَت بُت الدنيا كاآلخرة ( .  قاؿ 
 أحياء يف قبورىم . رابعان :

 قاؿ : ) رأيت موسى يصلي يف ق ره ( . كقد جاء يف صحيح مسلم أف النِب 
 ال أتكل األرض أجسادىم . خامسان :

 ركاه أبو داكد) إف هللا حـر على األرض أف أتكل أجساد األنبياء ( .  قاؿ 
 الوحي . سادسان :

 ييوحىى ًإِفىٌ ( .شىره ًمثٍػليكيٍم قيٍل ًإ٪تَّىا أىّنى بى  ) قاؿ تعاُف
 ىل ٬توز الوتر من أكؿ الليل كآخره ؟ 

 ر .: أنو ٬توز الوتر من أكؿ الليل ، ك٬توز كسطو ، ك٬توز يف آخره ، فالليل كلو كقت للوت قاؿ النوكمنعم . 
 ، كسيأيت اٟتديث يف ذلك إف شاء هللا . لكن األفضل آخر الليل ١تن طمع أف يقـو ألنو آخر فعل النِب 



 َٓٗ 

هيمىا-عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًرك ٍبًن اىٍلعىاًص كى  - ُّٖ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ،   ) قىاؿى فو ! الى تىكيٍن ًمٍثلى فيالى ايى عىٍبدى اىَّللًه
ـى اىل  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  ( ليلكىافى يػىقيوـي ًمٍن اىللهٍيًل، فػىتػىرىؾى ًقيىا

--------- 
فو الى تى )   أقف على تسميتو يف شيء من الطرؽ ، ككأف إيهاـ مثل ىذا القصد السًتة عليو ، ك٭تتمل َف:  قاؿ اٟتافظ(  كيٍن ًمٍثلى فيالى

 َف يقصد شخصان معينان ، كإ٪تا أراد تنفَت عبد هللا بن عمرك . أف يكوف النِب 
 ( أم بعض الليل . ) من الليل

ـى اىل)  ـٌ بًتكو .الظاىر ليل ( فػىتػىرىؾى ًقيىا  أف تركو ذلك كاف من غَت عذر ، ألنو لو كاف لعذر ١تا ذي
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ذـ قطع العبادة اليت كاف مستمران عليها .

 . اذكر فضائل ا١تداكمة على العمل الصاحل 
 : أف ذلك من أحب األعماؿ إُف هللا . أكالن 
 متفق عليو ف قل ( . : ) أحب األعماؿ إُف هللا أدكمها كإ قاؿ 
 . : أف ذلك من ىدم النِب  اثنيان 

 ركاه مسلم إذا عمل عمبلن أثبتو ( .  فعن عائشة قالت : ) كاف رسوؿ هللا 
 : أهنا سبب بة هللا . اثلثان 

و ، كبصره كما جاء يف اٟتديث : ) ... كال يزاؿ عبدم يتقرب إِف ابلنوافل حىت أحبو ، فإذا أحببتو صرت ٝتعو الذم يسمع ب
 الذم يبصر بو ، ... ( .

 : سبب للنجاة من الشدائد . رابعان 
 : ) احفظ هللا ٭تفظك ، احفظ هللا ٕتده إتاىك ( .  قاؿ 

 : أهنا سبب و ا٠تطاَي كالذنوب . خامسان 
 ليو متفق ع طاَيه كإف كانت مثل زبد البحر ( : ) من قاؿ سبحاف هللا كْتمده يف يـو مائة مرة حطت خ قاؿ 

 ر ، فإنو يكتب لو أجر ذلك العمل : أف من داـك على عمل صاٌف ، مث انقطع عنو بسبب مرض أك سف سادسان 
 .ركاه البخارم ) إذا مرض العبد أك سافر ، كتب لو مثل ما كاف يعمل مقيمان صحيحان (   كما قاؿ 

 .أف يدـك عليها  –لوال ا١تانع  –نيتو : ىذا يف حق من كاف يعمل طاعة فمنع منها ، ككانت  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز ذكر الشخص ٔتا فيو من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعتو 

اإلهباـ أف يكوف من النِب عليو  كقد كصى النِب عليو الصبلة كالسبلـ عبد هللا بن عمرك أال يكوف مثل فبلف ك٭تتمل ىذا
ك٭تتمل أنو من عبد هللا بن عمرك أهبمو لئبل يطلع عليو الركاة ،  سبلـ كأف النِب أحب أال يذكر اسم الرجل ،الصبلة كال

 رك .الراكل بعد عبد هللا بن عم ك٭تتمل أنو من
أراد أف  ذااألمور كالقضاَي القضية نفسها دكف ذكر األشخاص ، ك٢تذا كاف من ىدم النِب أنو إ كآَين كاف ففيو دليل على أف ا١تهم من

  ككذا كما أشبو ذلك ينهي عن شيء فإنو ال يذكر األشخاص ، كإ٪تا يقوؿ : ما ابؿ أقواـ يفعلوف كذا
  كترؾ ذكر اسم الشخص فيو فائدًتف عظيمتاف



 َُٓ 

  : السًت على ىذا الشخص الفائدة األكىل

القلوب بيد هللا ،  ليو يف الوقت اٟتاضر ؛ ألفالشخص رٔتا تترَت حالو ؛ فبل يستحق اٟتكم الذم ٭تكم ع : أف ىذا الفائدة الثانية
لشخص : ال تكن مثل فبلف ؛ يسرؽ أك يزٓف أك يشرب ا٠تمر ،  فمثبلن : ىب أنٍت رأيت رجبلن على فسق ، فإذا ذكرت اٝتو ، فقلت

فهذا كاف اإلهباـ يف  قبل ،تترَت حاؿ ىذا الرجل ، كيستقيم ، كيعبد هللا ، فبل يستحق اٟتكم الذم ذكرتو من  أك ما أشبو ذلك ، فرٔتا
 .ص إذا ترَتت حاؿ الشخ االحتياط ىذه األمور أكُف كأحسن ، ١تا فيو من سًت ، ك١تا فيو من

o . التواصي على اٟتق كالص ر عليو 
o  حرص النِب . على توجيو أصحابو 
o . فضل قياـ الليل 
o . حرص عبد هللا بن عمرك على ا٠تَت كالطاعة 

بُّ اىٍلوًتٍػرى  ) : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه قىاؿى  كىعىٍن عىًليٌو  -ِّٖ رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي  (أىٍكتًريكا ايى أىٍىلي اىٍلقيٍرآفى، فىًإفه اىَّللهى ًكتٍػره ٭تًي
 . ًاٍبني خيزىٯٍتىةى 

هيمىا; عىٍن اىلنهيبًٌ  -ّّٖ ًتكيٍم اًبللهٍيًل ًكتٍػرنا آًخرى صى ًاٍجعىليوا )  قىاؿى   كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . ( الى
-------- 

 ما السنة يف صالة الليل ؟ 
 السنة يف صبلة الليل أف ٗتتم ابلوتر .

  قولو اجعلوا ... ( ىل ىذا األمر لالستحباب أـ للوجوب ؟ ( 
 ال للوجوب ألمرين :ىذا األمر لبلستحباب 
 صلى ركعتُت بعد كتره كما سيأيت بعد قليل يف حديث عائشة .أنو  األكؿ : ثبت عن النِب 

الثآف : أنو صح عن بعض الصحابة أهنم كانوا يوتركف أكؿ الليل ، مث إذا قاموا يف آخر الليل صلوا ركعتُت ركعتُت كَف يوتركا مرة 
 أخرل .

 ىل كرد ما يدؿ خالؼ ظاىر حديث الباب ؟ 
 نعم .

يصلي ثبلث عشرة ركعة ، يصلي ٙتاف ركعات مث يوتر ، مث يصلي ركعتُت  ) كاف النِب  ت فقد جاء عند مسلم عن عائشة قال 
 كىو جالس ( .

 ...( ؟ ما اٞتواب عن ىذا اٟتديث ) ُث يوتر ، ُث يصلي ركعتُت كىو جالس 

 كقد أجاب العلماء عن ىذا أبجوبة :
 : فعل ذلك بياّنن ٞتواز الصبلة بعد الوتر . فقيل

بعد الوتر جالسان لبياف جواز الصبلة بعد الوتر ، كبياف جواز  : الصواب أف ىاتُت الركعتُت فعلهما  كقاؿ، كرجح ىذا النوكم 
النفل جالسان ، كَف يواظب على ذلك ، بل فعلو مرة أك مرتُت أك مرات قليلة ، ... مث قاؿ : كإ٪تا أتكلنا حديث الركعتُت جالسان ، 

كغَت٫تا عن عائشة ، مع ركاَيت خبلئق من الصحابة يف الصحيحُت ، مصرحة أبف آخر ألف الركاَيت ا١تشهورة يف الصحيحُت 
مع ىذه األحاديث كأشباىها أنو يداـك على ركعتُت بعد الوتر ك٬تعلهما  يف الليل كاف كتران ... فكيف يظن بو  صبلتو 

 .آخر صبلة الليل 



 ُُٓ 

لو : ) اجعلوا آخر صبلتكم من الليل كتران ( ٥تتصان ٔتن أكتر آخر ، كجعلوا األمر يف قو  كذىب بعض العلماء إىل العمل ابٟتديث
 الليل .

 كأنكر مالك ىاتُت الركعتُت .
إف ىاتُت الركعتُت ٕترَيف ٣ترل السنة ، كتكميل الوتر ، فإف الوتر عبادة مستقلة ، كال سيما إف قيل بوجوبو ،  كقاؿ ابن القيم :

 .فإهنا كتر النهار ، كالركعتاف بعدىا تكميل ٢تا ، فكذلك الركعتاف بعد كتر الليل فتجرم الركعتاف بعده ٣ترل سنة ا١تررب ، 
o . اٟتديث دليل على عدـ مشركعية نقض الوتر ، كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا 

ٍعتى رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن طىٍلقو ٍبًن عىًليٌو  -ّْٖ : ٝتًى لىةو  ): يػىقيوؿي  قىاؿى ثىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني  (الى ًكتٍػرىاًف يف لىيػٍ رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىالثهالى
 ًحبهافى . 

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ىذا اٟتديث حسن ، حسنو الًتمذم كاٟتافظ ابن حجر .

 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 نستفيد : أف الوتر ال يتكرر ، كأف من أكتر فإنو ال يعيد كتره مرة أخرل ، كال ينقض كتره .

 كإُف ذلك ذىب أكثر العلماء .
 : أف من أكتر كأراد الصبلة بعد ذلك ال ينقض كتره كيصلي شفعان شفعان . كقالوا

 كذىب بعض العلماء إُف نقض الوتر .
 : يضيف إليها أخرل كيصلي ما بدا لو ، مث يوتر يف آخره . كقالوا 

اؿ : أما أّن فلوا أكترت قبل أف أّنـ ، مث أردت أف أصلي الليل ، كاستدلوا ٔتا جاء عن ابن عمر ) أنو كاف إذا سئل عن الوتر ، ق
أمرّن أف ٧تعل  شفعت بواحدة ما ينقض كترم ، مث صليت مثٌت مثٌت ، فإذا قضيت صبليت أكترت بواحدة ، ألف رسوؿ هللا 

 .ركاه أٛتد آخر صبلة الليل الوتر ( 
 ىو الصحيح ، كيدؿ عليو :كاألكؿ 

 بعد كتره ركعتُت .صلى  حديث أف النِب 
 ركاه الًتمذمكاف يركع ركعتُت بعد الوتر ( .   كْتديث أـ سلمة : ) أف النِب 

 فائدة :
( ماـ حىت ينصرؼ ، فكأ٪تا قاـ ليلةمن قاـ مع اإل: ) من أراد أف يصلي مع اإلماـ حىت تنتهي صبلتو ، ٖتصيبلن لفضيلة قولو 

 فإنو إذا سلم اإلماـ قاـ كأتى بركعة تشفع لو صبلتو مع اإلماـ .كأراد أف ٭تصل على فضيلة الوتر آخر الليل ، 
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بًًٌح ًاٍسمى رىبًٌكى اىأٍلىٍعلىى"، ك: "قيٍل ايى أىيػُّهىا اىٍلكىاًفريكفى"، ك كىافى رىسيوؿي اىَّللًه )  قىاؿى  ٍعبو كىعىٍن أيِبىًٌ ٍبًن كى  - ّٖٓ : ييوتًري بًػ "سى
. كىزىادى: رى (  "قيٍل ىيوى اىَّللهي أىحىده   . -مي ًإاله يف آًخرًًىنه كىالى ييسىلًٌ  -كىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ

ًٍمًذمًٌ ٨تىٍ  -ّٖٔ   ( .ذىتػىٍُت ، كىاٍلميعىوًٌ كيله سيورىةو يف رىٍكعىةو، كىيف اىأٍلىًخَتىًة: "قيٍل ىيوى اىَّللهي أىحىده"  ) ويهي عىٍن عىاًئشىةى كىًفيوً كىأًلىِب دىاكيدى، كىاىلًتًٌ
---------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 حديث أَب بن كعب ، سنده صحيح ، كعند أَب داكد زَيدة : ) إذا سلم قاؿ : سبحاف ا١تلك القدكس ( ثبلاثن .

 كأما حديث عائشة ففيو ضعف ، بذكر ا١تعوذتُت .
 . كابن معُت زَيدة ا١تعوذتُت، :  أنكر أٛتد  قاؿ ابن اٞتوزم

 ما السنة يف القراءة يف الشفع كالوتر ؟ 
 بعد الفاٖتة ]األعلى[ كيف الثانية ]الكافركف[ كيف الثالثة ]قل ىو هللا أحد[.أف يقرأ يف األكُف  السنة

 استحب اإلماـ مالك كالشافعي ، قراءة ا١تعوذتُت بعد اإلخبلص .ك 

 ٟتديث عائشة . 
 من عائشة . ] قالو أٛتد كٚتاعة [ لكنو ضعيف ، ففيو انقطاع ، فإف جريج َف يسمع

 كالراكم خصيف بن عبد الرٛتن سيء اٟتفظ .
 .:  أما ا١تعوذتُت فبل تصح  كلذا قاؿ العقيلي

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  أحياّنن .زَيدة ركاية النسائي ظاىرىا أنو كاف يسردىا دكف تسليم ، لكن ىذه الركاية فيها ضعف ، كإف ثبتت فيكوف قد فعلو 

o . األفضل عدـ ا١تداكمة على ىذه السورة ، لئبل يظن العواـ كجوهبا 

o . ) جاء زَيدة عند النسائي ، يف حديث أَب بن كعب : ) ... فإذا سلم قاؿ : سبحاف ا١تلك القدكس ثبلث مرات 

 . ركاه أٛتد كالنسائي ( ف ا١تلك القدكس صوتو ابلثالثة) كيرفع بسبحا الرٛتن بن أبزل كىو صحاَب صرَت  كيف حديث عبد
 كزاد الدار قطٍت من حديث أَب بن كعب : ) رٌب ا١تبلئكة كالركح ( كضعفها بعض العلماء .

 رىكىاهي ميٍسًلمه . ( تًريكا قػىٍبلى أىٍف تيٍصًبحيوا أىكٍ  )  قىاؿى  - أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ّٕٖ
 ( . ييوتًٍر فىالى ًكتٍػرى لىوي مىٍن أىٍدرىؾى اىلصٍُّبحى كىملىٍ  ) فى كىاًلٍبًن ًحبها -ّٖٖ

---------- 
 ما صحة ركاية ابن حباف ؟ 

 ركاية ابن حباف إسنادىا صحيح ، كصححها أيضان اٟتاكم .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أف الوتر ينتهي كقتو بطلوع الصبح ، كىذا سبق .

 لكن ، ىل يقضيو ؟ ح كَف يوتر ، فبل كتر لو ، كنستفيد أف من أدركو الصب
 سيأيت ابٟتديث التاِف .
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ّٖٗ ـى عىٍن اىٍلوًٍتًر أىٍك نىًسيىوي فػىٍلييصى )  كىعىٍنوي قىاؿى  رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله النهسىاًئيه .  (لًٌ ًإذىا أىٍصبىحى أىٍك ذىكىرى مىٍن انى
---------- 

 ا صحة حديث الباب ؟م 
 ىذا اٟتديث يف إسناده عند الًتمذم عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم ، كىو ضعيف .

 لكن ًتبعو دمحم بن مسطر عند أَب داكد ، كىو ثقة ، لكن ركاية أَب داكد ليس فيها : ) إذا أصبح ( .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 طلع الفجر أنو يقضيو ، كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : نستفيد : أف من ّنـ عن كتره أك نسيو فلم يذكره حىت
 يصليو بعد طلوع الفجر ، كقبل صبلة الصبح .القوؿ األزؿ : 

 ٟتديث الباب : ) ... فليصلو إذا ذكره ( .
 كىذا القوؿ مركم عن ٚتاعة من الصحابة كالتابعُت ، كىو قوؿ اإلماـ مالك .

 عان هناران .ٓف : يقضيو شفالقوؿ الثا
 ركاه مسلم .إذا غليو نـو أك كجع عن قياـ الليل ، صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة (  ٟتديث عائشة : ) كاف رسوؿ هللا 

 كاف يقـو الليل إحدل عشرة ركعة .  كالنِب 
 : يقضيو هناران كتران . القوؿ الثالث

 كبو قاؿ طاككس ، ك٣تاىد ، كالشعِب .
 ٟتديث الباب .

 لقضاء ٭تكي األداء .كألف ا
 : يقضيو إذا تركو نومان أك نسياّنن إذا استيقظ أك إذا ذكر يف أم كقت كاف ، ليبلن أك هناران . القوؿ الرابع 

 كىذا قوؿ الشافعية ، كاٟتنابلة .
 لظاىر حديث الباب . 

صبلة فرض أك ّنفلة ، كىو يف  ) من ّنـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا ( فهذا عاـ يدخل فيو كل كلعمـو قولو 
 الفرض أمر فرض ، كيف النفل أمر ندب .

 كىو الراجح .كىذا مذىب ابن حـز . 
 ما حكم من ترؾ الوتر عمدان ىل يقضيو ؟ 

 يف حديث الباب تقييد القضاء فيمن ّنـ عن كتره أك نسيو ، فمفهومو أف ا١تتعمد ال يقضيو ، كىذا ىو اٟتق ، كرجحو ابن حـز .

 ) من أدركو الصبح كَف يوتر ، فبل كتر لو ( . قاؿ ابن خزٯتة عن أَب سعيد أف رسوؿ هللا  كقد ركل
 . كأصل اٟتديث يف صحيح مسلم بدكف ىذا الفظ ، كىو ٤تموؿ على التعمد دكف النـو كالنسياف يف أصح أقواؿ العلماء

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - َّٗ ٍف الى يػىقيوـى ًمٍن آًخًر اىللهٍيًل فػىٍلييوتًٍر أىكهلىوي، كىمىٍن طىًمعى أىٍف يػىقيوـى آًخرىهي مىٍن خىاؼى أى )  كىعىٍن جىاًبرو قىاؿى
ةى آًخًر اىللهٍيًل مىٍشهيودىةه   رىكىاهي ميٍسًلمه . ( ، كىذىًلكى أىٍفضىلي فػىٍلييوتًٍر آًخرى اىللهٍيًل، فىًإفه صىالى

--------- 
 ما األفضل يف فعل الوتر ؟ 

 : كأما األفضل فلو حالتافبياف أف الوتر ٬توز أكؿ الليل ، ك٬توز آخر الليل ،  ب فيو حديث البا
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 : أف من ٮتشى أف ال يقـو من آخر الليل فاألفضل لو أف يوتر أكلو . األكىل
 : من طمع أف يقـو آخر الليل ، فاألفضل أف ٬تعلو آخر الليل . الثانية
  اذكر بعض الصحابة الذين أمرىم النيب يوتركا قبل النـو ؟ أف 

 أاب ىريرة كما يف الصحيحُت ، كسيأيت اٟتديث إف شاء هللا . أمر النِب 
 كأَب الدرداء كما عند مسلم ، كسيأيت اٟتديث إف شاء هللا .

 .ذر كما عند النسائي  كأَب
 ١تاذا الوتر يف آخر الليل ١تن طمع أف يقـو أفضل ؟ 
 ألمور :الوتر ١تن طمع أف يقـو آخر الليل أفضل  

 ألف صبلة آخر الليل مشهودة ، تشهدىا ا١تبلئكة . أكالن :
 أف الصبلة يف آخر الليل ىي كقت النزكؿ اإل٢تي كإجابة الدعاء:  اثنيان 
ًفلىةن لىكى كىًمنى اللٍَّيًل فػىتػىهىجٍَّد ًبًو ّنى : كألف الوتر آخر الليل ىو التهجد الذم ذكره هللا تعاُف يف كتابو الكرٔف كما قاؿ تعاُف ) اثلثان 

عىثىكى رىبُّكى مىقىامان ٤تىٍميودان   ( ، قاؿ ابن كثَت : التهجد : ما كاف بعد نـو . عىسىى أىٍف يػىبػٍ
ـي ًقيبلن كقاؿ تعاُف ) ًشئىةى اللٍَّيًل ًىيى أىشىدُّ كىٍطئان كىأىقٍػوى  ( كّنشئة الليل : قياـ الليل . ًإفَّ ّنى

عند أكثر العلماء ، ىو إذا قاـ الرجل بعد نـو ، كليس ىو أكؿ الليل ، كىذا ىو قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : ّنشئة الليل 
 ىكذا كاف يفعل . الصواب ، ألف النِب 

هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُّٗ ًة اىللهٍيًل )  قىاؿى  ، عىٍن اىلنهيبًٌ -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، فىأىٍكتً ًإذىا طىلىعى اىٍلفىٍجري فػىقىٍد ذىىىبى كيلُّ صىالى ريكا قػىٍبلى كىاٍلوىتٍػري
ًٍمًذمُّ .  (طيليوًع اىٍلفىٍجًر   رىكىاهي اىلًتًٌ

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث يف صحتو نظر كأكلو موقوؼ على ابن عمر .
 اذكر بعض فوائد اٟتديث ؟ 
o . أف كقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر 
o ـ .أف الوتر ال يقضى ، كإ٪تا يقضى شفعان كما تقد 

هىارىضً -كىعىٍن عىاًئشىةى  -ِّٗ  رىكىاهي ميٍسًلمه  (، كىيىزًيدي مىا شىاءى اىَّللهي ييصىلًٌي اىلضُّحىى أىٍربػىعنا كىافى رىسيوؿي اىَّللهً )  قىالىتٍ  -يى اىَّللهي عىنػٍ
هىا: كىلى  -ّّٗ ، ًإاله ييصىلًٌي اىلضُّحىى ىىٍل كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  ) أىنػههىا سيًئلىتٍ  -وي عىنػٍ يءى ًمٍن مىًغيًبًو.  ؟ قىالىٍت: الى  ( .أىٍف ٬تًى
هىا:  -ّْٗ يسىبًٌحيهىا ييصىلًٌي سيٍبحىةى اىلضُّحىى قى  مىا رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه  )كىلىوي عىنػٍ  ( .طُّ، كىًإيٌنً ألى

---------- 
 ( .يصلي الضحى ؟  ائشة ، ىل كاف النِب كما يف الركاية ) عن عبد هللا بن شقيق قاؿ ، قلت لع(  أىنػههىا سيًئلىتٍ ) 
 أم : كاف ال يصليها .(  الى ) 
يءى ًمٍن مىًغيبً إً    بفتح ا١تيم ككسر ا١تعجمة ، أم : إال أف يقدـ من سفره .ًو ( اله أىٍف ٬تًى

كذلك من تسمية الشيء ا١تراد صبلة الضحى ، كتسمية صبلة التطوع ابلسبحة ىو الرالب ، (  ييصىلًٌي سيٍبحىةى اىلضُّحىى قىطُّ ) 
 ابسم بعضو .
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يسىبًٌحيهىا )   أم : أصليها .( كىًإيٌنً ألى
 اذكر فضل صالة الضحى ؟ 
قىةه كىكيلُّ ٖتىًٍميدىةو صىدى  )أىنَّوي قىاؿى   عىٍن أىىًب ذىرٌو عىًن النَِّبًٌ -أ قىةه فىكيلُّ تىٍسًبيحىةو صىدى قىةه كىكيلُّ ييٍصًبحي عىلىى كيلًٌ سيبلىمىى ًمٍن أىحىدًكيٍم صىدى

قىةه كى٬تيٍزً  قىةه كىنػىٍهىه عىًن اٍلميٍنكىًر صىدى قىةه كىأىٍمره اًبٍلمىٍعريكًؼ صىدى قىةه كىكيلُّ تىٍكًبَتىةو صىدى ى ( ئي ًمٍن ذىًلكى رىٍكعىتىاًف يػىرٍكىعيهيمىا ًمنى الضُّحى تػىٍهًليلىةو صىدى
 ركاه مسلم .

 : ا١تفاصل . ) سالمى ( السالمى 
( ًبفىٍتًح أىكَّلو كىضىٌمو ، فىالضٌَّم ًمٍن  م) كى٬تىٍزًم ًمٍن ذىًلكى رىٍكعىتىاًف يػىرٍكىعهيمىا ًمٍن الضُّحىى ( ضىبىٍطنىاهي ) كى٭تىٍزً  : قولو هللاقاؿ النوكم رٛتو 

ٍجزىاء كىاٍلفىٍتح ًمنٍ  . كىًفيًو الى ٬تىٍزًم عىٍن أىحىد بػىٍعدؾ (اٟتٍىًديث )  ، كىيًف لو تػىعىاُفى : الى ٕتىٍزًم نػىٍفس، كىًمٍنوي قػىوٍ جىزىمى ٬تىٍزًم ، أىٍم : كىفىى اإٍلً
  كىأىنػَّهىا تىًصحُّ رىٍكعىتػىٍُتً دىلًيل عىلىى ًعظىم فىٍضل الضُّحىى كىكىًبَت مىٍوًقعهىا ، 

أم يكفي من ىذه الصدقات عن ىذه األعضاء ركعتاف فإف الصبلة عمل ٞتميع :  اإلماـ ابن دقيق العيد رٛتو هللاقاؿ ك 
 م .كل عضو بوظيفتو كهللا أعلسد فإذا صلى فقد قاـ  أعضاء اٞت

كاٟتديثاف يدالف على عظم فضل الضحى كأك ر موقعها كأتكد مشركعيتها ، كأف ركعتيها  كقاؿ اإلماـ الشوكآف رٛتو هللا:
ية االستكثار ٕتزَيف عن ثبلٙتائة كستُت صدقة ، كما كاف كذلك فهو حقيق اب١تواظبة كا١تداكمة ، كيدالف أيضان على مشركع

من التسبيح كالتحميد كالتهليل كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ، كدفن النخامة كتنحية ما يؤذم ا١تار عن الطريق ، كسائر 
 ـ .لصدقات البلزمة يف كل يو أنواع الطاعات ليسقط بفعل ذلك ما على اإلنساف من ا

ل عظم من عظاـ ابن آدـ صدقة ألنو إذا أصبح العضو سليما فينبري معٌت اٟتديث على ك:  قاؿ اإلماـ ابن اٞتوزم رٛتو هللاك 
أف يشكر كيكوف شكره ابلصدقة فالتسبيح كالتحميد كما ذكره ٬ترم ٣ترل الصدقة عن الشاكر كقولو ك٬تزئ من ذلك ركعتاف 

كالقعود  فيها ابلقياـيركعهما من الضحى ألف الضحى من الصباح كإ٪تا قامت الركعتاف مقاـ ذلك ألف ٚتيع األعضاء تتحرؾ 
 ا .فيكوف ذلك شكرى

 على العبد يف كل عضو من أعضائو أمر ، كلو عليو فيو هني ، كلو فيو نعمة كلو بو منفعة :  كقاؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو هللا
انتفاعو كلذتو  كلذة ، فإف قاـ  يف ذلك العضو أبمره كاجتنب فيو هنيو ، فقد أدل شكر نعمتو عليو فيو ، كسعى يف تكميل

كلو عليو يف كل و ، كجعلو من أك ر أسباب أ١تو كمضرتبو ، كإف عطل أمر هللا كهنيو فيو عطلو هللا من انتفاعو بذلك العضو، 
كقت من أكقاتو عبودية تقدمو إليو تقربو منو ، فإف شرل كقتو بعبودية الوقت تقدـ إُف ربو ، كإف شرلو هبول أركاحو كبطالة 

ـى أىٍك يػىتىأىخٌ  أتخر ، فالعبد  ر ( .ال يزاؿ يف التقدـ أك أتخر كال كقوؼ يف الطريق البتة قاؿ تعاُف: )ًلمىن شىاء ًمنكيٍم أىف يػىتػىقىدَّ
ـو ًمٍن كيلًٌ شىٍهرو كىرىٍكعىىتًى الضُّحىى كى  أىٍكصىاًْف خىًليًلى ) أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى كٟتديث  -ب د ( أىٍف أيكتًرى قػىٍبلى أىٍف أىٍرقي بًثىبلىثو ًبًصيىاـً ثىبلىثىًة أىَيَّ

 متفق عليو .

ـو ًمٍن كيلًٌ شىٍهرو كىصىبلىًة الضُّحىى  أىٍكصىاًْف حىًبيِب ) أىىًب الدٍَّردىاًء قىاؿى  كٟتديث -ج بًثىبلىثو لىٍن أىدىعىهينَّ مىا ًعٍشتي ًبًصيىاـً ثىبلىثىًة أىَيَّ
ـى حىىتَّ  أبًىٍف الى أىّنى  م .( ركاه مسل أيكتًرى كى

ألَب الدرداء كأَب ىريرة رضي هللا عنهما : تدؿ على فضيلة الضحى ، ككثرة ثوابو كأتكده    كصية النِبقاؿ القرطِب رٛتو هللا : 
 ، كلذلك حافظا ]عليو[ ، كَف يًتكاه " انتهى من "ا١تفهم ١تا أشكل من تلخيص مسلم" .

ـى ارٍكىٍع ِف ًمٍن أىكًَّؿ النػَّهىاًر أىٍربىعى   عىزَّ كىجىلَّ أىنَّوي قىاؿى عىٍن اَّللًَّ  ما عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ ٍن أىَب الدٍَّردىاًء ك أىَب ذىرٌو رضي هللا عنهعى  -د ) اٍبنى آدى
 .م رىكىعىاتو ، أىٍكًفكى آًخرىهي ( ركاه الًتمذ
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ةي القاؿ ا١تباركفورم رٛتو هللا :  ٍشرىاًؽ ، كىًقيلى سينَّةي الصٍُّبًح كىفػىٍرضيوي أًلىنَّوي ) ًمٍن أىكًَّؿ النػَّهىاًر ( ًقيلى اٍلميرىادي صىبلى ةي اإٍلً ضُّحىى ، كىًقيلى صىبلى
ًة  ا أىبيو دىاكيدى ىىًذًه الرَّكىعىاًت عىلىى صىبلى ا اٟتٍىًديأىكَّؿي فػىٍرًض النػَّهىاًر الشٍَّرًعيًٌ ، قػيٍلت : ٛتىىلى اٍلميؤىلًٌفي كىكىذى ثى يف الضُّحىى كىًلذىًلكى أىٍدخىبلى ىىذى

ًة الضُّحىى ) أىٍكًفك ( أىٍم ميًهمَّاًتك ) آًخرىهي ( أىٍم النػَّهىاًر . قىاؿى الطًٌيِبُّ: أىٍم: أىٍكًفك شيٍرلىك كى  ًب صىبلى حىوىاًئجىك كىأىٍدفىع عىٍنك مىا ابى
لىك ًبًعبىادىيت  ًتك ًإُفى آًخًر النػَّهىاًر : كىاٍلمىٍعٌتى أىٍفرًٍغ ابى لىك يف آًخرًًه ًبقىضى  تىٍكرىىيوي بػىٍعدى صىبلى  .اًء حىوىاًئًجك اًنٍػتػىهىى يف أىكًَّؿ النػَّهىاًر أيٍفرًٍغ ابى

 .( ركاه ابن خزٯتة ضحى إال أكاب، كىي صبلة األكابُتال ٭تافظ على صبلة ال) قاؿ رسوؿ هللا  :قاؿ عن أَب ىريرة  -ق

 ما حكم صالة الضحى ؟ 
 اختلف العلماء يف حكمها على أقواؿ : 

 : أهنا سنة مؤكدة . األكؿ القوؿ
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 .: ٚتهور العلماء على استحباب صبلة الضحى  قاؿ النوكم
 ك٦تن كاف يصليها من الصحابة : أبو سعيد ا٠تدرم ، كعائشة ، كأبو ذر ، كأـ سلمة ، كغَتىم .

 كالصنعآف ، ألدلة كثَتة :، كالشوكآف ، كرجح ىذا القوؿ النوكم 
 لسابقة .لؤلحاديث ا

 يصلي الضحى أربعان ... ( . ديث عائشة : ) كاف رسوؿ هللا كٟت
 : ال تشرع إال لسبب ، كقدـك من سفر . القوؿ الثاين

 كرجح ىذا القوؿ ابن القيم .
 َف يفعلها إال لسبب كاتفق كقوعها كقت الضحى . أبف النِب قالوا :  -أ

تح ، كأف سنة الفتح أف تصلى عنده ٙتاف ركعات ، ككاف األمراء يسموهنا فحديث أـ ىانئ يف صبلتو يـو الفتح كاف لسبب الف
 صبلة الضحى .

 ) كذلك ضحى ( تريد أف فعلو ٢تذه الصبلة كاف ضحى ، ال أف الضحى اسم لتلك الصبلة . : كقوؿ أـ ىانئ  قالوا
 ( . يصلي الضحى إال أف يقدـ من مريبو ) َف يكن رسوؿ هللا  ديث عائشة كاستدلوا ْت -ب

 : تشرع ١تن ليس لو كرد ابلليل . القوؿ الثالث
َف يكن يداـك عليها  : كمن ىذا الباب ) صبلة الضحى ( فإف النِب  حيث قاؿ رٛتو هللاكىذا اختيار ابن تيمية رٛتو هللا ، 

عارض ، ال  كاف يصلي كقت الضحى لسبب  ابتفاؽ أىل العلم بسنتو ، بل ثبت يف حديث صحيح ال معارض لو ، أف النِب 
 الوقت ، مثل أف يناـ من الليل ... ( .ألجل 

 القوؿ األكؿ ، كىو االستحباب مطلقان . كالراجح
 ما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثاين كالثالث ؟ 

 كأما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثآف :
، كاألحاديث الكثَتة اليت كردت يف فاستدال٢تم ْتديث أـ ىانئ ، كأف تلك الصبلة صبلة الفتح ، فقد قاؿ النوكم :  إنو فاسد 

 استحباهبا ترد ىذا القوؿ .
يـو الفتح صلى سبحة الضحى ٙتاف  : كالصواب صحة االستدالؿ بو ، فقد ثبت عن أـ ىانئ : )أف النِب  كقاؿ رٛتو هللا

 . ركاه أبو داكد ( ركعات يسلم من كل ركعتُت 
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 ما اٞتمع بُت أحاديث عائشة ا١تتعارضة ؟ 
 لماء يف اٞتمع بُت أحاديث عائشة ا١تتعارضة :اختلف الع

 يصلي سبحة الضحى ... ( . ) ما رأيت رسوؿ هللا قالت 
 ) كاف يصلي الضحى أربعان ( . كقالت 

 للقاعدة : ا١تثبت مقدـ على النايف .رجح أحاديث اإلثبات ،  بعض العلماء
 كرجحو ابن عبد ال ر .

 داكمة ، كأما اإلثبات فا١تراد فعلها أحياّنن .: أف أحاديث النفي ّنفية للم كبعضهم ٚتع
 كرجحو البيهقي ، كإ٪تا كاف يًتكها أحياّنن خشية أف تفرض على األمة .

) ما  ، كما قالت يف الركاية الثانية  ) ما كاف يصليها إال أف ٬تيء من مريبو ( معناه ما رأيتو : كأما قوؿ عائشة كقاؿ النوكم
الضحى إال يف ّندر األكقات ( فإنو قد يكوف يف ذلك مسافران ، كقد يكوف حاضران كلكنو يف  يصلي سبحة رأيت رسوؿ هللا 

ا١تسجد أك يف موضع آخر ، كإذا كاف عند نسائو فإ٪تا كاف ٢تا يـو من تسعة ، فيصح قو٢تا : ما رأيتو يصليها ، كقد علمت ٓت ره 
 أك خ ر غَته أنو صبلىا  .

  ، ؟ صليهافكيف يلو صلى أكثر من ركعتُت 

 : يسلم من كل ركعتُت . فقيل
 كالشوكآف .، كاٟتافظ ابن حجر ، كبو قاؿ النوكم 
 ركاه أبو داكديـو الفتح صلى سبحة الضحى ٙتآف ركعات يسلم من كل ركعتُت (  ) أف رسوؿ هللا  ٟتديث أـ ىانئ

 ) صبلة الليل كالنهار مثٌت مثٌت ( على قوؿ من صححها . كيستدؿ أيضان ْتديث 
  كقتهاما : 

 يبدأ كقتها من خركج كقت النهي ، كذلك إذا ارتفعت الشمس قدر رمح .
 كأما هناية كقتها : إُف قبيل الزكاؿ بقليل ، ألف الصبلة قبل الزكاؿ منهي عنها .

 لكن األفضل كا١تستحب أف تصلى حُت تشتد حرارة الشمس .
 ركاه مسلمبُت حُت ترمض الفصاؿ ( . : ) صبلة األكا ٟتديث زيد بن أرقم قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 : ٚتع أكاب ، كىو الرجاع إُف هللا . األكابُت
 ، كمعناه أف ٖتمي الرمضاء ، كىي الرمل ، فت رؾ الفصاؿ من شدة اٟتر . : ترمض بفتح التاء كا١تيم ترمض : قاؿ النوكم

 : الصرار من أكالد اإلبل . الفصاؿ

 ؟ ىل تقضى إذا فاتت 

 ا مطلقان ، سواء فاتت لعذر أك لرَت عذر .: يستحب قضاؤى قيل
 ) من ّنـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا ( . لعمـو حديث 

 : ... كفيو دليل لقضاء السنن الراتبة إذا فاتت . قاؿ النوكم
 : ال تقضى . كقيل
 : ٥تَت . كقيل
 كىذا قوؿ ابن حـز .يقضي ، ف فيقضي ، أك لرَت عذر فبل : التفرقة بُت الًتؾ لعذر نـو أك نسيا كقيل



 ُٖٓ 

 : ) من ّنـ عن صبلة أك نسيها ... ( . لقولو 
 إذا فاتت سنة الضحى ال تقضى ، ألهنا مقيدة بوقت .:  ابن عثيمُتكقاؿ الشيخ 

:  كىعىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍرقىمى; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -ّٓٗ ةي اىأٍلىكهاًبُتى ًحُتى تػىٍرمىضي اىٍلًفصى  )قىاؿى ًٍمًذمُّ  . (اؿي صىالى  رىكىاهي اىلًتًٌ
--------- 

 ما كقت صالة الضحى ، كما أفضل كقت تصلىى فيو ؟ 
  . كقت صبلة الضحى من طلوع الشمس كارتفاعها إُف قبيل كقت صبلة الظهر

  . بعشر دقائق كقٌدره الشيخ ابن عثيمُت أبنو بعد شركؽ الشمس بربع ساعة إُف قبيل صبلة الظهر
 ترمض الفصاؿ .: حُت  كأفضلو

 ٟتديث الباب .
  . كالفصاؿ ىي أكالد اإلبل ، كمعٌت ترمض تشتد عليها الرمضاء كىي حرارة الشمس

بفتح التاء كا١تيم ، كالرمضاء : الرمل الذم اشتدت  ؿ ( ىوصبلة األكابُت حُت ترمض الفصا)  رٛتو هللا : قولو  قاؿ النوكم
فًتفع  ) من شدة حر الرمل -ٚتع فصيل  -اؿ كىي الصرار من أكالد اإلبل ٖتًتؽ أخفاؼ الفص حرارتو ابلشمس ، أم حُت

: فضيلة الصبلة ىذا  الطاعة . كيف ) اٟتديث (  كاألكاب : ا١تطيع ، كقيل : الراجع إُف، ( أخفافها كتضعها من حرارة األرض 
 .  ) شرح مسلم ( .اؿ كإف كانت ٕتوز من طلوع الشمس إُف الزك  ، الوقت .. ) ك( ىو أفضل كقت صبلة الضحى

 ىل يصح التشريك بُت صالة الضحى كالسنة الراتبة بنية كاحدة ؟ 
  . لذاتو فبل يتداخبلف ألف كبل منهما مقصود ال يصح التشريك بُت صبلة الضحى كالسنة الراتبة بنية كاحدة ؛

ٓتبلؼ ما كاف مقصودا منو ٣ترد   تتداخل ،ال كىذه ىي القاعدة يف التشريك أك التداخل بُت العبادات ، فالسنن ا١تقصودة لذاهتا
  . الفعل

أَيـ من الشهر كصياـ يـو عرفة ، كىل أيخذ  ىل ٯتكن اٞتمع يف النية بُت صياـ الثبلثة كقد سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :
 األجرين؟
  : قسماف تداخل العبادات فأجاب :

فهذا ال ٯتكن أف تتداخل العبادات فيو ، مثاؿ  سها ، أك متابعة لرَتىا ،قسم ال يصح : كىو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنف
الشمس ، كجاء كقت صبلة الضحى ، فهنا ال ٕتزئ سنة الفجر عن صبلة الضحى  ذلك : إنساف فاتتو سنة الفجر حىت طلعت

فبل ٕتزئ إحدا٫تا عن  مستقلة ،عن سنة الفجر ، كال اٞتمع بينهما أيضان ؛ ألف سنة الفجر مستقلة كسنة الضحى  ، كال الضحى
 . األخرل

تتداخل ، فلو قاؿ إنساف : أّن أريد أف أنوم بصبلة الفجر صبلة الفريضة  ككذلك إذا كانت األخرل ًتبعة ١تا قبلها فإهنا ال
 . قلنا : ال يصح ىذا ؛ ألف الراتبة ًتبعة للصبلة فبل ٕتزئ عنها كالراتبة ،

تتداخل العبادات فيو ،  ابلعبادة ٣ترد الفعل ، كالعبادة نفسها ليست مقصودة ، فهذا ٯتكن أفأف يكوف ا١تقصود  : كالقسم الثآف
ا١تعلـو أف اإلنساف إذا دخل ا١تسجد ال ٬تلس حىت يصلي  مثالو : رجل دخل ا١تسجد كالناس يصلوف صبلة الفجر ، فإف من

ا١تسجد ،  ، ١تاذا؟ ألف ا١تقصود أف تصلي ركعتُت عند دخوؿيف صبلة الفريضة أجزأت عنو الركعتُت  ركعتُت ، فإذا دخل مع اإلماـ
أجزأت عن ٖتية ا١تسجد ، كإف نوا٫تا  ككذلك لو دخل اإلنساف ا١تسجد كقت الضحى كصلى ركعتُت ينوم هبما صبلة الضحى

 . العبادات ٚتيعان فأكمل ، فهذا ىو الضابط يف تداخل
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كأنت صائم ، سواء كنت نويتو من األَيـ الثبلثة اليت تصاـ   عليك ىذا اليـوكمنو الصـو ، فصـو يـو عرفة مثبلن ا١تقصود أف أييت
من األَيـ الثبلثة أجزأ  عرفة ، لكن إذا نويتو ليـو عرفة َف ٬تزئ عن صياـ األَيـ الثبلثة ، كإف نويتو يومان  من كل شهر أك نويتو ليـو

 ح ( .١تفتو الباب ا لقاءل .   ) عرفة ، كإف نويت اٞتميع كاف أفضعن يـو 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ّٔٗ ًٍمًذمُّ  (لىوي قىٍصرنا يف اىٞتٍىنهًة  مىٍن صىلهى اىلضُّحىى ثًنػٍيتىٍ عىٍشرىةى رىٍكعىةن بػىٌتى اىَّللهي )  كىعىٍن أىنىسو قىاؿى رىكىاهي اىلًتًٌ
 كىاٍستػىٍغرىبىوي . 

هىارىضً -كىعىٍن عىاًئشىةى  -ّٕٗ رىكىاهي ًاٍبني ًحبهافى يف  ( اىلضُّحىى ٙتىىاينى رىكىعىاتو  بػىٍييًت، فىصىلهى دىخىلى اىلنهيبُّ )  قىالىتٍ  -يى اىَّللهي عىنػٍ
 . "صىًحيًحًو" 

---------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 اٟتديث األكؿ ضعيف ، يف إسناده موسى بن فبلف ٣تهوؿ كما قاؿ اٟتافظ .

 طاع .كأما حديث عائشة فضعيف ، ألف يف سنده انق
 ما أقل عدد ركعات صالة الضحى ؟ 

 أقل عدد ركعاهتا ركعتاف .
 كىذا ال خبلؼ بو .

 ) أكصآف خليلي ... كركعيت الضحى ... ( . ٟتديث أَب ىريرة
 كٟتديث أَب ذر ) يصبح على كل سبلمى ... ك٬تزئ من ذلك ركعتاف يركعهما من الضحى ( .

يتطوَّع برىكعة، كال ييشرع لو  ما ييشرع يف الصَّلوات غَت الوًتر، فبل ييسىنُّ لئلنساف أف ألف الرَّكعتُت أقلُّ قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
، كلو كاف  ( فيهما قيٍم فصىلًٌ رىكعتُت، كٕتىىوَّزٍ )  للرَّجيل الذم دخل كىو ٮتطب يـو اٞتيميعة ذلك إال يف الوًتر، ك٢تذا قاؿ النِبُّ 

 .الرَّكعتُت أف يتجوَّز يف للخيطبة، ك٢تذا أمره النِبُّ  ًمن أجل أٍف يستمعييشرع شيءه أقلُّ من ركعتُت؛ ألمره بو 
ـي ثبلثة أَيـ ًمن كيلًٌ شهر، كركعيت) بثبلثو  خليلي  حيث قاؿ: أكصآف كدليلي ذلك أيضان: حديثي أَب ىريرة  الضُّحى،  صيا

 ـ ( .كأٍف أكتًرى قبل أف أّن
 .كما سبق ، كإٍف كاف بعضي أىل العلم قاؿ: إنو يصحُّ أٍف يتطوَّعى بركعة، لكنو قوؿه ضعيفيصحُّ  كالصَّحيحي: أفَّ التطوُّع بركعة ال

 ما أكثر عدد ركعات صالة الضحى ؟ 

 اختلف العلماء يف أكثرىا على اقواؿ ؟
 أف أكثرىا ٙتاف ركعات . القوؿ األكؿ :

 صلى ٙتاف ركعات ضحى ( . ) أنو ٟتديث أـ ىانئ 
 [ ركعة . ُِ: ]  كقيل

  . (عة ، بٌت هللا لو قصران يف اٞتنةمن صلى الضحى ثنيت عشرة رك) -حديث الباب  -ٟتديث أنس 
 : ال حد ألكثرىا . كقيل

 كبو قاؿ ابن جرير الط رم .
 ركاه البزار كحسنو األلبآف عتُت َف تكتب من الرافلُت ... (قاؿ : ) ... إف صليت الضحى رك ٟتديث أَب ذر عن النِب 

 ) كاف يصلي الضحى أربعان كيزيد ما شاء ( . شة كلقوؿ عائ



 َِٓ 

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 .، فبل مستند لقوؿ الفقهاء : أف أكثرىا ثنيت عشرة ركعةاب٨تصار صبلة الضحى يف عدد ٥تصوص: َف يرد حديث قاؿ السيوطي

ييصىلًٌي الضُّحى أربعان، كيزيد ما   كاف النِبُّ )   قالتكالصَّحيح : أنو ال حىدَّ ألكثرىا؛ ألفَّ عائشة اهنع هللا يضرقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
 م .أخرجو مسل« شاء هللا

 . ىذا كٌلو داخبلن يف صبلة الضُّحىأربعُت ركعة مثبلن؛ لكاف  كَف تػيقىيًٌد، كلو صىلَّى ًمن ارتفاع الشَّمس قيدى ريٍمحو إُف قبيل الزكَّاؿ 
اب عن حديث أيًـٌ    :ىاْفء ّتوابُت ك٬تي

ليست صبلة ضيحى، كإ٪تا ىي صبلة فتح، كاستحبَّ للقائد إذا  : أف كثَتان من أىل العلم قاؿ: إف ىذه الصَّبلة اب األكؿاٞتو 
البلد، كىذه النًٌعمة  ٙتاف ركعات شكران  عٌز كجل على فتح البلد؛ ألف من نعمة هللا عليو أف فتح عليو فتح بلدان أف ييصىلًٌي فيو
 . أعظم من ٤تمَّد  أحدان فتح بلدان أعظم من مىكَّة، كال نعلم فاٖتان   كالقياـ بطاعتو، ك٢تذا ال نعلم أفتقتضي ا٠تشوع كالذُّؿ 

يزيد عليها؛ ألفَّ ىذه قضيةي عىُت، أرأيت لو َف ييصىلًٌ إال ركعتُت، ىل  أفَّ االقتصار على الثَّماف ال يستلـز أٍف ال الوجو الثاين :
 .؟تزيد على ركعتُت نقوؿ: ال

اف إذا دفع يػيعىدُّ تشريعان. كىذه قاعدةه مفيدةه جدان، ك٢تذا ال يستحبُّ لئلنس اٞتواب : ال؛ ألفَّ قضيةى العُت كما كقع مصادفة فإنو ال
عبى الذم حوؿ مزدلفة؛ أٍف ينزؿى فيبوؿ كيتوضأ كضوءان خفيفان، كما( رفةن ) عمً  دىفىعى  ١تا ، فإفَّ النِبَّ  فػىعىلى الرَّسوؿ  كأتى الشًٌ

عًب نػىزىؿى فػىبىاؿى كتوضَّأ كضوءان  ( يف عىرفة) ًمن  ؛ ككصل إُف الشًٌ  احتاج أف يبوؿى فنزؿ خفيفان  ألف ىذا كقع مصادفة، فالنِبُّ  اٟتىجًٌ
 .فباؿ كتوضَّأ؛ ألجل أف يكوف فعليو للمناسك على طهارة

 لو صلى أكثر من ركعتُت ، فكيف يصليها ؟ 

 قاؿ النوكم كاٟتافظ ابن حجر كالشوكآف . ذاكهبل ركعتُت ، يسلم من ك
 ركاه أبو داكديـو الفتح صلى سبحة الضحى ٙتآف ركعات يسلم من كل ركعتُت ( . ) أف رسوؿ هللا  ٟتديث أـ ىانئ 

 ) صبلة الليل كالنهار مثٌت مثٌت ( على قوؿ من صححها . كيستدؿ أيضان ْتديث 
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هيمىا-رى عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عيمى  -ّٖٗ :  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًة اىٍلفىذًٌ ًبسىٍبعو ) قىاؿى ةي اىٞتٍىمىاعىًة أىٍفضىلي ًمٍن صىالى صىالى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (كىًعٍشرًينى دىرىجىةن 

 ( .ٍمسو كىًعٍشرًينى جيٍزءنا ٓتى  )٢تىيمىا عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى: كى  -ّٗٗ
: "دىرىجىةن "  -ََْ : عىٍن أىِب سىًعيدو، كىقىاؿى ا ًلٍلبياىاًرمًٌ  كىكىذى

------------------- 
 ( أفضل التفضيل ، كصيغ على ىذا الوزف لداللة على أف شيئُت اشًتكا يف صيرة كزاد أحد٫تا على اآلخر . ) أفضل

 لذم َف يصل مع اٞتماعة .(  أم : صبلة ا١تنفرد ا ) صالة الفذ
 ( جزء ، ٔتعٌت كاحد . ) درجة

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 اٟتديث دليل على فضل صبلة اٞتماعة ، كأهنا تفضل صبلة ا١تنفرد بسبع كعشرين درجة .



 ُِٓ 

 ما ا١تراد ابٞتماعة يف اٟتديث ؟ 
 اختلف يف ا١تراد ابٞتماعة :

 ا١تراد مطلق اٞتماعة يف أم مكاف .:  فقيل
 ماعة كصفه عٌلقى عليو اٟتكم ، فيؤخذ بو .ألف اٞت

 .: بل ا١تراد ٚتاعة ا١تسجد ال ٚتاعة البيوت  كقيل
 للحديث اآليت إف شاء هللا ) لقد ٫تمت أف آمر ... ( .-أ

 كٟتديث األعمى كسيأيت .-ب
 كٟتديث ) ... كذلك أنو إذا توضأ مث خرج إُف الصبلة ال ٮترجو ... ( .-ج

 ، كأنو البد من فعلها يف ا١تسجد كرجحو ابن القيم ، كالسعدم .الصحيح كىذا القوؿ ىو 
  ) ؟ما اٞتمع بُت ركاييت ) سبع كعشرين ( كركاية ) ٜتس كعشرين 

 اختلف العلماء في الجمع بينهما :

 لكثرة ركاهتا .تػيقىٌدـ : ركاية ا٠تمس كعشرين  قيل
  حافظ .من عدؿو ، ألف فيها زَيدة تقدـ : ركاية السبع كالعشرين  كقيل
 ف ذكر القليل ال ينايف ذكر الكثَت .إ:  كقيل
 .  كىذا أرجحهانو أخ ر اب٠تمس كعشرين ، مث أعلمو هللا بزَيدة الفضل ابلسبع كعشرين ، إ:  كقيل
 : السبع كعشرين ٥تتصة ابٞتهرية ، كا٠تمس كعشرين ٥تتصة ابلسرية .  كقيل
 كعشرين برَتىا .  : السبع كعشرين ٥تتصة ابلفجر كالعشاء كا٠تمس كقيل
 : إبدراكها كلها أك بعضها . كقيل
 )فتح البارم ( .         : الفرؽ ْتاؿ ا١تصلي ، كأف يكوف أعلم أك أخشع . كقيل

 كما كجو استدال٢تم ؟ مىن الذم استدؿ ْتديث الباب على أف صالة اٞتماعة سنة ؟ 
 بو أكثر ا١تالكية .استدؿ 

أجر صبلة اٞتماعة كصبلة ا١تنفرد ، فدؿ على أف صبلة ا١تنفرد صحيحة  فيو ا١تفاضلة بُت وا : ألف اٟتديث: قال ككجو الداللة
 كيثاب عليها .       ] كسيأيت ا٠تبلؼ كاٞتواب عن ىذا اٟتديث [ .

 ما أقل اٞتماعة ؟ 
 اٟتديث دليل على أف أقل اٞتماعة اثناف : إماـ كمأمـو .

 .:  ال نعلم فيو خبلفان  قاؿ ابن قدامة
 الباب . ٟتديث

ـٌ  ـٌ حذيفة مرٌة ، كأ  كابن مسعود مرٌة . ابن عباس مرٌة ، كأ
 يف بيتو منفردان لعذر ، ىل يكتب لو األجر كامالن أـ ال ؟ ما حكم من صلى 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أف أجره ًتـ . القوؿ األكؿ

 ألف ا١تعذكر يكتب لو ثواب عملو كلو .



 ِِٓ 

 ) إذا مرض العبد أك سافر كتب لو مثل ما كاف يعمل مقيمان صحيحان ( ركاه البخارم . . قاؿ : قاؿ  ٟتديث أَب موسى
إذا كاف حريصان على اٞتماعة كمن عادتو أف يصلي مع اٞتماعة، كلكن ٗتلف لعذر فَتجى أف  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ...

ن مرض أك سافر كتب لو ما كاف يعمل ) م قاؿ النِب قد يكتب لو أجر اٞتماعة كاملة قياسان على ا١تريض كا١تسافر، ف
 صحيحان مقيمان (.

 كىذا يدؿ على أف حديث الباب ا١تراد بو غَت ا١تعذكر .
 : أف ا١تعذكر لو أجر ، كلكن ليس كأجر من صلى يف ٚتاعة . القوؿ الثاين

 لعدـ الدليل على ذلك .
 : هللا أعلم . كالراجح

تو الصبلة يف اٞتماعة فمرض فصلى كحده فهذا ال يكتب لو مثل صبلة الصحيح ، كىذا قوؿ شيخ فائدة : كأما من َف تكن عاد
 اإلسبلـ ابن تيمية كاٟتافظ ابن رجب .

:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُْ ، ُثيه آميرى كىاىلهًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىقىٍد ٫تىىٍمتي أىٍف آميرى ْتىطىبو فػىييٍحتى ) قىاؿى طىبى
، ُثيه أيخىاًلفي ًإىلى رًجىاؿو الى يىٍشهىديكفى اىلصه  ـه اىلنهاسى ًة فػىيػيؤىذهفى ٢تىىا، ُثيه آميرى رىجيالن فػىيػىؤي ةى، فىأيحىرًٌؽى عىلىٍيًهٍم بػيييوتػىهيٍم، كىاىلهًذم اًبلصهالى الى

دي عى  تػىٍُتً لىشىًهدى اىٍلًعشىاءى نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو يػىٍعلىمي أىحىديىيٍم أىنهوي ٬تًى يننا أىٍك ًمٍرمىاتػىٍُتً حىسىنػى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ .  (ٍرقنا ٝتًى
---------- 

 أم : نفوس العباد بيد هللا ، أم بتقديره كتدبَته . ( كىاىلهًذم نػىٍفًسي بًيىًدهً ) 
 ا٢تم العـز .( لىقىٍد ٫تىىٍمتي ) 
 أم : آتيهم من خلفهم .(  اًلفي ًإىلى رًجىاؿو ُثيه أيخى ) 
ةى )  ىذه اللفظة عند مسلم فقط ، كا١تعٌت : ال ٭تضركف ، كفيها بياف سبب ذلك ، كىو أف العقوبة على (  الى يىٍشهىديكفى اىلصهالى

 ذنب ظاىر ، كىو ٗتلفهم عن الصبلة يف ا١تسجد ال على أهنا لنفاقهم كما قيل .
 ُت كسكوف الراء ، العظم الذم أخذ أكثر ما عليو من اللحم .( بفتح الع ) عىٍرقان 

نػىتػىٍُتً )  ، : سهماف يرمى هبما كقيل، الشاة : ما بُت ظلفي كقيل، : ظلف الشاة قيل، ( بكسر ا١تيم من الرماة أىٍك ًمٍرمىاتػىٍُتً حىسى
 العرؽ معو . ذكرتفسَت ا١ترماة ابلسهم ليس بوجيو ، كيدفعو  :  كقاؿلكن ىذا ضعفو الز٥تشرم ، 

 ة ؟اذكر ا٠تالؼ يف حكم صالة اٞتماع 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : أنو فرض عُت . القوؿ األكؿ
 ركم ىذا القوؿ عن ابن مسعود كأَب موسى .

 كىو مذىب اٟتنابلة ، كرجحو ابن خزٯتة ، كابن ا١تنذر ، كابن حباف .
 فىأىقىٍمتى ٢تىيمي الصَّبلةى فػىٍلتػىقيٍم طىائًفىةه ًمنػٍهيٍم مىعىك ( . لقولو تعاُف ) كىًإذىا كيٍنتى ًفيًهمٍ -أ

: أف هللا أمر إبقامة صبلة اٞتماعة كىم يف حالة اٟترب كا٠توؼ ، كلو كانت اٞتماعة سنة كما يقوؿ بعضهم لكاف  كجو الداللة
 من ابب أكُف .جبت يف حاؿ ا٠توؼ ، ففي حاؿ األمن عذار بسقوطها عند ا٠توؼ ، كإذا ك أكُف األ

 كٟتديث الباب ) ... فأحرؽ عليهم بيوهتم ... ( .-ب



 ِّٓ 

: فمن قاؿ أبهنا كاجبة على األعياف ، قد ٭تتج هبذا اٟتديث ، فإنو إف قيل أبهنا فرض كفاية فقد كاف ىذا  قاؿ ابن دقيق العيد
 سنن ، فيتعُت أف تكوف فرضان على األعياف .كمن معو ، كإف قيل : إهنا سنة ، فبل يقتل ًترؾ ال الفرض قائمان بفعل رسوؿ هللا 

 . ، كمع ذلك َف يرخص لو رسوؿ هللا كٟتديث األعمى اآليت، فإنو قاؿ : َي رسوؿ هللا، ليس ِف قائد يقودٓف إُف ا١تسجد-ج
 فإذا َف يرخص لؤلعمى يف تركها ، فالبصَت كمن ال عذر لو من ابب أكُف يف عدـ تركها .

 . يرخص لؤلعمى الذم َف ٬تد قائدان ، فرَته من ابب أكُف :  كإذا َف قاؿ ابن قدامة
 ) من ٝتع النداء فلم أيًت فبل صبلة لو إال من عذر ( .كٟتديث ابن عباس اآليت -د
) من سرٌه أف يلقى هللا غدان مسلمان فليحافظ على ىؤالء الصلوات حيث ينادل ٢تن ، فإف هللا شرع قاؿ كعن ابن مسعود -ق

ل ، كلو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي ىذا ا١تتخلف يف بيتو ، لًتكتم سنة نبيكم ، كلو تركتم سنة نبيكم لنبيكم سنن ا٢تد
بُت الرجلُت حىت يقاـ يف لضللتم ... كلقد رأيتنا كما يتخلف عنها إال منافق معلـو النفاؽ ، كلقد كاف الرجل يؤتى بو يهادل 

 ركاه مسلم الصف (. 
 ع الصحابة على أف من ترؾ صبلة اٞتماعة يف ا١تسجد من عبلمات النفاؽ .فهذا الصحاَب ٭تكي إٚتا 

 : أنو سنة . القوؿ الثاين
 كىو مذىب ا١تالكية .

 ) صبلة اٞتماعة تفضل صبلة الفذ بسبع كعشرين درجة ( . ٟتديث ابن عمر السابق 
 .: فيو دليل على عدـ كجوهبا قاؿ الصنعاين 

فاضلة بُت أجر صبلة اٞتماعة كصبلة ا١تنفرد ، فدؿ على أف صبلة ا١تنفرد صحيحة كيثاب : ألف اٟتديث فيو ا١ت كجو الداللة
 عليها .

 : فرض كفاية . القوؿ الثالث
اٞتماعة تفضل  إُف فرض الكفاية حديث ابن عمر ) صبلة كاستدلوا أبدلة القائلُت ابلوجوب العيٍت ، كصرفها من فرض العُت

 إنو يفيد صحة صبلة ا١تنفرد ، فيبقى الوجوب ا١تستفاد منها كجوابن كفائيان .صبلة الفذ بسبع عشرين درجة ( . ف
 القوؿ األكؿ ، أهنا فرض عُت ، كأف من صلى يف بيتو من غَت عذر فصبلتو صحيحة مع اإلمث . كالراجح

 لقد ٫تمت أف آمر ... ( ؟ـ الوجوب العيٍت عن حديث الباب ماذا أجاب القائلوف بعد ( 
 أجابوا ِبجوبة :

 ديد كالزجر ، كحقيقتو غَت كاردة .: أف ا٠ت ر كرد مورد الته قيل
 كىذا ضعيف . 

 ىٌم كَف يفعل ، كلو كانت فرض عُت ١تا تركهم . : أف الرسوؿ  كقيل
ال يهم إال ٔتا ٬توز لو فعلو لو فعلو ، كأما الًتؾ فبل يدؿ على  : كىذا ضعيف ، ألنو كتعقب ذلك ابن دقيق العيد بقولو 

 و .لوجوب الحتماؿ أف يكونوا انزجركا بذلك كتركوا التخلف الذم ذمهم بسببعدـ ا
 : ا١تراد ابلتهديد قـو تركوا الصبلة رأسان ال ٣ترد اٞتماعة . كقيل

 ) ال يشهدكف الصبلة ( أم ال ٭تضركف .و ضعيف ، فقد جاء يف ركاية مسلم كى
 حرقٌن بيوهتم ( .كعند ابن ماجو : ) لينتهُت أقواـ عن تركهم اٞتماعات أك أل

 : أف اٟتديث كرد يف حق ا١تنافقُت . كقيل
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) ال  ، كقد قاؿ معرضان عنهم كعن عقوبتهم  ال يعاقب ا١تنافقُت على نفاقهم ، ككاف  كىذا ضعيف ، ألف النِب 
 يتحدث الناس أف دمحمان يقتل أصحابو ( .

ف اٟتديث كرد يف ا١تنافقُت ، لقولو يف اٟتديث : ) ليس : كالذم يظهر ِف أ كقاؿلكن اٟتافظ ابن حجر رجح ىذا القوؿ ، 
) لو يعلم أحدىم ... ( ألف ىذا الوصف الئق اب١تنافقُت ال اب١تؤمن   صبلة أثقل على ا١تنافقُت من العشاء كالفجر ( كلقولو 

عشاء اٞتميع ( أم اٞتماعة ، ) ال يشهدكف اليف ركاية  الكامل ، لكن ا١تراد بو نفاؽ ا١تعصية ال نفاؽ الكفر ، بدليل قولو 
يف ركاية يزيد بن األصم عن أَب ىريرة عند أَب  يف حديث أسامة : ) ال يشهدكف اٞتماعة ( كأصرح من ذلك قولو  كقولو 

داكد : ) مث آيت قومان يصلوف يف بيوهتم ليست هبم علة ( فهذا يدؿ على أف نفاقهم نفاؽ معصية ال كفر ، ألف الكافر ال يصلي 
 .يتو كإ٪تا يصلي يف ا١تسجد رَيء كٝتعة يف ب

 : اختلف القائلوف بوجوب اٞتماعة ، ىل تصلى ٚتاعة يف أم مكاف أـ ال بد من ا١تسجد ؟ على قولُت اذكر٫تا 

 : ٬توز فعلها يف غَت ا١تسجد . القوؿ األكؿ
 كركاية عن أٛتد .، كالشافعي ، كىذا قوؿ مالك 
 .كالصحراء  : ك٬توز فعلها يف البيت قاؿ ابن قدامة

) أعطيت ٜتسان َف يعطهن ... ذكر منها : كجعلت ِف األرض مسجدان كطهوران ، فأٯتا رجل من أميت أدركتو  ٟتديث جابر مرفوعان 
 .متفق عليو  لصبلة فليصل (ا

 : ال ٬توز فعلها إال يف ا١تسجد . القوؿ الثاين
 كرجح ىذا القوؿ ابن القيم .

 . بو أنو ال ٬توز ألحػد التخلف عن اٞتماعة يف ا١تسجد إال من عذر ، كهللا أعلم ابلصواب : كالذم ندين هللا قاؿ رٛتو هللا
ىٌم بتحريق ا١تتخلفُت عنها كَف  : كالصواب كجوب فعلها يف ا١تسجد ، ألف ا١تسجد شعارىا ، كألنو  كقاؿ الشيخ السعدم

 غَت ا١تسجد لرَت حاجة ، لتمكن ا١تتخلف عنها كالتارؾ يستفصل ، ىل كانوا يصلوف يف بيوهتم ٚتاعة أـ ال ، كألنو لو جاز يف
 .٢تا من الًتؾ ، كىذا ٤تذكر عظيم 

 ؟كانت مقضية   ىل اٞتماعة كاجبة للصلوات ا٠تمس ، حىت كلو 
  نعم ، كاجبة للصلوات ا٠تمس كلو كانت مقضية .

 لعمـو األدلة .-أ
ما يف حديث أَب قتادة ، أمر ببلالن فأذف مث صلى سنة الفجر ١تا ّنـ عن صبلة الفجر ىو كأصحابو يف سفر ك كألف النِب -ب

 مث صلى الفجر كما يصليها عادة ٚتاعة ، كجهر ابلقراءة .
 كعلى ىذا فإذا ّنـ قـو يف السفر ، كَف يستيقظوا إال بعد طلوع الشمس ، فإهنم يفعلوف كما يفعلوف يف العادة ٘تامان .

 ىل صالة اٞتماعة كاجبة على النساء ؟ 
 . ال

 دليل على أف صبلة اٞتماعة كاجبة على الرجاؿ دكف النساء ، كىذا ابإلٚتاع .فهذا ) إُف رجاؿ (  يف اٟتديث  لقولو 

 لكن اختلفوا يف حكمها للمرأة :
 : سنة . فقيل

 كاٟتنابلة .، كبو قاؿ الشافعية 
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، كأمر أف يؤذف ٢تا كتقاـ كتـؤ أىل دارىا يف  كاف يقوؿ : ) انطلقوا إُف الشهيدة فزكركىا  ٟتديث أـ كرقة : أف رسوؿ هللا 
 . ركاه أبو داكدالفرائض ( 

 : مكركىة . كقيل
 كىو قوؿ اٟتنفية .

 : ألف ا١ترأة ليست من أىل االجتماع ، كألف ىذا غَت معهود يف أمهات ا١تؤمنُت . قالوا
 أهنا مباحة . كالصحيح

 ىل تشرع اٞتماعة للسنن ؟ 
 ماعة ٢تا كعدـ مسنونيتها قسماف :النوافل من حيث مسنونية اٞت

 : ما تسن لو اٞتماعة . القسم األكؿ
 كىي صبلة الكسوؼ ، كاالستسقاء ، كالعيد .

 : ما يفعل على االنفراد كال تسن لو اٞتماعة . القسم الثاين
 كالراتبة مع الفرائض ، كالنوافل ا١تطلقة كىي ما يتطوع بو يف الليل كالنهار .

 ا يف ٚتاعة أحياّنن ، لكن بشرط أال يتخذ ذلك عادة .لكن ال أبس أف يفعله
 صلى مع ابن عباس ، كابن مسعود ، كحذيفة ، كذلك يف قياـ الليل . ألنو ثبت أف النِب 

 ما حكم التعزير اب١تاؿ ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : جواز التعزير اب١تاؿ . القوؿ األكؿ
 م .كىذا القوؿ رجحو ابن القي

كعن أصحابو بذلك  : كقد جاءت السنة بذلك عن النِب  فقاؿكمن أصحابو ،  كاستدؿ لو أبدلة كثَتة كمتنوعة من النِب 
 يف مواضع :

 : أمره لعبد هللا بن عمر أبف ٭ترؽ الثوبُت ا١تعصفرين . منها
 يـو خي ر بكسر القدكر اليت طبخ فيها ٟتم اٟتمر اإلنسية . : أمره  كمنها
 : ىدـ مسجد الضرار . كمنها
 : ٖتريق متاع الراؿ . كمنها

 كمنها : أخذ شطر مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعاُف .
 ألنس بطرحو خامت الذىب ، فطرحو فلم يعرض لو أحد . : أمره  كمنها
 : قطع ٩تل اليهود ، إغاظة ٢تم . كمنها

 .: ٖتريق عمر كعلي ا١تكاف الذم يباع فيو ا٠تمر كمنها 
 : عدـ جواز التعزير اب١تاؿ . لقوؿ الثاينا

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 : أبف التعزيرات ا١تالية منسوخة . قالوا
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 .:  الصواب عدـ النسخ ، ألدلة كثَتة ، منها حديث الباب ، كإ٪تا ا١تنسوخ التعذيب ابلنار فقط  قاؿ الشيخ ابن ابز
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو

  ١تاذا النيب  ىؤالء ا١تتالفُت ؟مل ٭ترؽ بيوت 
 : لوجود النساء كالذرية . قيل

 كقد جاء يف مسند أٛتد : ) لوال ما فيها من النساء كالذرية ( . كىي زَيدة ضعيفة .
 : ألنو ال يعذب ابلنار إال رب النار . كقيل

 .الصحيح كىذا القوؿ ىو 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o  من رفيع  ب بو ، مع التفريط فيما ٭تصل اٟترص على الشيء اٟتقَت من مطعـو أك ملعو ذـ ا١تتخلفُت عن الصبلة بوصفهم
 الدرجات كمنازؿ الكرامة .

o بو عن األعلى من العقوبة . يتقدٔف الوعيد كالتهديد على العقوبة ، ألف ا١تفسدة إذا ارتفعت ابألىوف من الزجر اكتف 

o  على أف األعذار تبيح التخلف عن اٞتماعة . ) ليست هبم علة ( دليليف قولو يف ركاية أَب داكد 

o . فيو الرخصة لئلماـ أك ّنئبو يف ترؾ اٞتماعة ألجل إخراج من يستخفي يف بيتو كيًتكها 
o . إثبات صفة اليد  إثباًتن يليق ّتبللو 

 فائدة :
 ىو حديث ضعيف .، ك  ركاه الدار قطٍتحديث : ) ال صبلة ٞتار ا١تسجد إال يف ا١تسجد ( . 

: قىاؿى رىسيوؿي اى  كىعىٍنوي  -َِْ ةي اىٍلفىٍجًر، كىلىٍو يػىٍعلىميوفى مىا ًفيًهمى ) أث هلل قىاؿى ةي اىٍلًعشىاًء، كىصىالى ًة عىلىى اىٍلمينىاًفًقُتى: صىالى ا قىلي اىلصهالى
ونا  بػٍ ىتػىٍو٫تيىا كىلىٍو حى  .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (ألى
---------- 

 اد بثقل الصبلة : شهودىا مع اٞتماعة .أم أشد٫تا ثقبلن ، كا١تر (  أثقل)  

 جاء عند ابن أَب شيبة ) كلو حبوان على ا١ترافق كالركب ( .(  كلو حبوان ) 
جاء يف ركاية ( أم : علم يقُت كإٯتاف ما يف فضلهما مع اٞتماعة يف ا١تسجػد من الثواب كالفضل ، كقد  كلو يعلموف ما فيهما) 

 نان لشهدىا ( .) كلو علم أحدىم أنو ٬تد عظمان ٝتي
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

كأثقلها صبلة الفجر  ( كال أيتوف الصبلة إال كىم كساُف ) لوات ثقيلة على ا١تنافقُت كما قاؿ تعاُفػأف كل الصاٟتديث يدؿ على 
 كالعشاء .

 كقاؿ ابن مسعود ) كلقد رأيتنا كما يتخلف عنها إال منافق معلـو النفاؽ أك مريض ( .
إذا صلى الفجر قاؿ: أحاضر فبلف،  قل : من حيث عدـ اٟتضور للمسجد ٟتديث أَب بن كعب قاؿ ) كاف النِب كا١تراد ابلث

 : إف أثقل الصبلة على ا١تنافقُت صبلة الفجر كالعشاء ...( . قالوا : ال، أحاضر فبلف ؟ قالوا : ال، مث قاؿ 
 نافقُت ؟ا من الصلوات على ا١تقل من غَت٫ت١تاذا صالة الفجر كالعشاء أث 

كإ٪تا كانت العشاء كالفجر أثقل عليهما من غَت٫تا لقوة الداعي إُف تركهما ، ألف العشاء كقت السكوف كالراحة كالصبح كقت -أ
 لذة النـو .
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 كألف ا١تراءاة فيهما مفقودة غالبان حيث ال يراىم الناس يف الظبلـ ، فبل ييفقد ا١تتخلف عنهما .-ب

  الصلوات كلها ؟دؿ احملافظة على تعلى ماذا 
 أف ذلك أماف من النفاؽ .

  ؟ خصائص صالة العشاء كالفجراذكر 

 : أف اافظة عليهما أماف من النفاؽ .  أكالن 
 كما يف حديث الباب .

 ) لقد رأيتنا كما يتخلف عنها إال منافق معلـو النفاؽ ( .كلقوؿ ابن مسعود 

 .صبلة الفجر أسأّن بو الظن (  ) كنا إذا فقدّن الرجل صبلة العشاء أككقاؿ ابن عمر 
 .:إسناده صحيح   قاؿ اٟتافظ ابن رجب

 : فيهما أجر كبَت . اثنيان 
 ( .علموف ما فيهما ألتو٫تا كلو حبوان ٟتديث الباب ) كلو ي

 : اافظة عليهما تعدؿ قياـ الليل . اثلثان 
قاـ نصف الليل ، كمن صلى الصبح يف ٚتاعة  ) من صلى العشاء يف ٚتاعة ، فكأ٪تا رسوؿ هللا  ثماف . قاؿ : قاؿعن ع

 . ركاه مسلمفكأ٪تا صلى الليل كلو ( 

 اذكر بعض صفات ا١تنافقُت ؟ 
 قلة ذكر هللا .أكالن : 

 . (كال يذكركف هللا إال قليبل  )قاؿ تعاُف 
 التخلف عن صبليت الفجر كالعشاء .اثنيان : 

 ٟتديث الباب .

 الكسل عن الصبلة .اثلثان : 

 ذا قاموا إُف الصبلة قاموا كساُف ( .كإ ) قاؿ تعاُف
 رَيء .ال رابعان :

  ( .يراءكف الناس كال يذكركف هللا إال قليبلن  ) قاؿ تعاُف

 الكذب ، كإخبلؼ الوعد .خامسان : 

 ) آية ا١تنافق ثبلث إذا حدث كذب كإذا كعد أخلف كإذا أؤ٘تن خاف ( . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ٟتديث أَب ىريرة 

 األمر اب١تنكر كالنهي عن ا١تعركؼ .ان : سادس

 ؼ ( .ا١تنافقوف كا١تنافقات بعضهم من بعض أيمركف اب١تنكر كينهوف عن ا١تعرك  ) قاؿ تعاُف

 التكذيب لوعد هللا كرسولو .سابعان : 

 و ( .كإذ يقوؿ ا١تنافقوف كالذين يف قلوهبم مرض ما كعدّن هللا كرسول ) قاؿ تعاُف

 . الدين عدـ الفقو يفاثمنان : 

 ف ( .كلكن ا١تنافقُت ال يفقهو  ) قاؿ تعاُف

 التخذيل كاالعًتاض على القدر .ًتسعان : 
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  عنهم ) لو أطاعوّن ما قتلوا ( .قاؿ تعاُف
 االىتماـ ابلظاىر كإ٫تاؿ الباطن .عاشران : 
 ة ( .كإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كإف يقولوا تسمع لقو٢تم كأهنم خشب مسند ) قاؿ تعاُف

 ر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟اذك 
o . أف ترؾ العمل عند عدـ رؤية الناس من عبلمات الرَيء كالنفاؽ 
o لوات يف ا١تساجد من عبلمات النفاؽ كضعف اإلٯتاف .أف التكاسل عن الص 

َّْ-  : ! لىٍيسى ًل  أىتىى اىلنهيبه ) كىعىٍنوي قىاؿى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه قىائًده يػىقيوديين ًإىلى اىٍلمىٍسًجًد، فػىرىخهصى لىوي، فػىلىمها  رىجيله أىٍعمىى فػىقىاؿى
: "ىىٍل تىسٍ  ًة؟كىىله دىعىاهي، فػىقىاؿى : "فىأىًجبٍ قى مىعي اىلنًٌدىاءى اًبلصهالى : نػىعىٍم. قىاؿى  .رىكىاهي ميٍسًلم ه  ( اؿى

---------- 
، فقلت : َي رسوؿ هللا ، إٓف  ) أف ابن أـ مكتـو قاؿ : سألت النِب اكد ( جاء يف ركاية عند أَب درىجيله أىٍعمىى  أىتىى اىلنهيبه ) 

ضرير البصر ، شاسع الدار ، كِف قائد ال يبلئمٍت ، فهل ٕتد ِف من رخصة أف أصلي يف بييت ؟ قاؿ : نعم ، فلما كليت ، دعآف 
 فقاؿ : أتسمع النداء ؟ قلت : نعم ، قاؿ : ال أجد لك رخصة ( .

  اٟتديث ؟على ماذا يدؿ 
 اٟتديث دليل على كجوب صبلة اٞتماعة ١تن ٝتع النداء .

  قولو ات الصوت ؟رب ) ىل تسمع النداء ( ىل حىت كلو كاف ذلك ٔتك 
 ألمرين :ال ، ا١تعت ر يف ٝتاع النداء بدكف مك ر الصوت ، 

 : أف مك ر الصوت ال ينضبط ، فقد يكوف قوَين فَتسل ١تسافات بعيدة جدان . األكؿ
 : أنو لو علق األمر ٔتك ر الصوت ، ٟتصل للناس مشقة ، ألف مك ر الصوت ينادم من مسافة بعيدة . اثنيان 

يف سؤاؿ عن ٚتاعة خرجوا إُف ضواحي ا١تدينة للنزىة ، كٝتعوا األذاف من أطراؼ ا١تدينة ،  - قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
   .فهل تلزمهم الصبلة يف ا١تسجد ، أك يصلوف يف مكاهنم 

: الظاىر أف ىؤالء ال تلزمهم صبلة اٞتماعة يف ا١تسجد إذا كانوا إ٪تا يسمعوف صوت ا١تؤذف بواسطة مك ر الصوت ، كأنو  قاؿ
 لوال ا١تك ر ما ٝتعوا ، ألف ىذا السماع غَت معتاد كال ضابط لو .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o زلو بعيدان .أف من ٝتع النداء فعليو اإلجابة إذا كاف من 

o . أنو إذا َف يسمع النداء فلو رخصة أف يصلي يف بيتو 

o  إذا كاف يسمع النداء .عن اٞتماعة أف العمى ليس عذران ابلتخلف 

o  أ٫تية صبلة اٞتماعة ، حيث َف يرخص النِب . ٢تذا األعمى ابلتخلف عنها مع قدرتو 

o . حرص الصحابة على التفقو يف الدين 
o  يف ا١تسجد .أف صبلة اٞتماعة كاجبة 
o . اٟتديث دليل على ضعف قوؿ من يقوؿ : إف صبلة اٞتماعة فرض كفاية 

 
 



 ِٓٗ 

هيمىا، عىٍن اىلنهيبًٌ  -َْْ ًت فىالى صى  ) قىاؿى  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ عى اىلنًٌدىاءى فػىلىٍم أيٍى ةى لىوي ًإاله ًمٍن عيٍذرو مىٍن ٝتًى رىكىاهي ( الى
، لىًكٍن رىجهحى بػىٍعضيهيٍم كىقػٍ ًاٍبني مىاجى  ًإٍسنىاديهي عىلىى شىٍرًط ميٍسًلمو  .فىو ي ٍو، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي، كى

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

يد بن جبَت عن اٟتديث ركاه ابن ماجو كاٟتاكم كالدار قطٍت ، من طريق ىشٍيم بن بشر عن شعبة عن عدم عن اثبت عن سع
 . ابن عباس عن رسوؿ هللا 

 كقد اختلف العلماء يف ىذا اٟتديث يف كقفو كرفعو :
 ٍيم بن بشر ، كأبو نوح كىو عبد الرٛتن بن غزكاف .شى عض أصحاب شعبة يركيو مرفوعان ، كهي فب

 كككيع .، كبعضهم ركاه موقوفان ، كرٍندر 
 ىذا اٟتديث موقوفان من كبلـ ابن عباس . عبة شيبة يف ا١تصنف عن ككيع عن شكقد أخرج ابن أَب 

 كككيع كغندر من أكثق الناس يف الركاية عن شعبة ، كلذلك رجح البيهقي كقف اٟتديث .
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 ىذا اٟتديث استدؿ بو من قاؿ إف اٞتماعة شرط لصحة الصبلة ، فمن صلى يف بيتو من غَت عذر ، فصبلتو غَت صحيحة .

 ر ابن حـز ، كنسب البن تيمية .كىو اختيا
 كسبق أف القوؿ الراجح أف صبلة اٞتماعة كاجبة كليست شرط .

 ما اٞتواب عن ىذا اٟتديث ؟ 
 اٞتواب من كجهُت :

 : أنو ٥تتلف يف رفعو ككقفو . أكالن 
 : أنو ٭تمل على نفي الكماؿ ، ألف ٛتلو على الكماؿ ٭تصل بو اٞتمع بُت األدلة . اثنيان 

 عذار اليت تبيح التالف عن اٞتماعة ؟اذكر بعض األ 
 .ا١ترض أكالن : 

 كا١تقصود اب١ترض الذم يشق معو اٟتضور ، ٓتبلؼ ا١ترض ا٠تفيف ، كصداع الرأس يسَتان ك٨توه ، فليس بعذر .
 ٍيكيٍم يًف الدًٌيًن ًمٍن حىرىج ( .كىمىا جىعىلى عىلى  ) قاؿ تعاُف
 بكر فليصٌل ابلناس ( . صلى يف بيتو ، كقاؿ : ) مركا أاب ك١تا مرض 

 ركاه مسلم ) كلقد رأيتنا كما يتخلف عنها إال منافق معلـو النفاؽ أك مريض ( . كقاؿ ابن مسعود 
 .: ال خبلؼ يف ذلك   قاؿ ابن حـز

 أبف ٮتاؼ ضرران يف نفسو أك مالو أك عرضو .،  الضرراثنيان : 
 هىا ( .َّللَّي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعى ال ييكىلًٌفي ا ) قاؿ تعاُف

 كقد جاء يف حديث الباب : ) قالوا : كما العذر َي رسوؿ هللا ؟ قاؿ : خوؼ أك مرض ( .
 الرائط [ : عة األخبثُت أك أحد٫تا ] البوؿ أكمدافاثلثان : 

 ألف ذلك ٯتنعو من إكماؿ ا٠تشوع ، كإ٘تاـ الصبلة .
 : ) ال صبلة ْتضرة طعاـ كال كىو يدافعو األخبثاف  ( . كقاؿ 
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ةى اىلصٍُّبًح، فػىلىمها صىلهى رىسيوؿي اىَّللًه  أىنهوي صىلهى مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه )  اىأٍلىٍسوىًد كىعىٍن يىزًيدى ٍبًن  -َْٓ ًإذىا ىيوى ًبرىجيلىٍُتً ملىٍ  صىالى
: ييصىلًٌيىا، فىدىعىا هًبًمىا، فىًجيءى هًبًمىا تػىٍرعىدي فػىرىاًئصيهيمىا، فػىقىاؿى ٢تىيمىا: "مىا مى  نىا يف رًحىالًنىا. قىاؿى : قىٍد صىلهيػٍ نػىعىكيمىا أىٍف تيصىلًٌيىا مىعىنىا؟" قىاالى

، فىصىلًٌيىا مىعىوي، ـى كىملٍى ييصىلًٌ مىا تيمىا يف رًحىاًلكيٍم، ُثيه أىٍدرىٍكتيٍم اىإٍلً ، ًإذىا صىلهيػٍ ًفلىةه  "فىالى تػىٍفعىالى ٍفظي لىوي، رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىالله (  فىًإنػههىا لىكيٍم انى
ثىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌٍ   .ًمًذمُّ، كىاٍبني ًحبهاف ى كىالثهالى

---------- 
 أم ترٕتف كترتعد . (تػىٍرعىدي ) 
 ة ، كىي اللحمة اليت بُت اٞتنب كالكتف ، هتتز عند الفزع كا٠توؼ .ضالفرائص ٚتع فري ( فػىرىاًئصيهيمىا) 
 م ينزلو اإلنساف .الرحل ىو ا١تنزؿ الذ(  يف رًحىالًنىا) 
: ال تفعبل : أم الصبلة يف  كقيلال تفعبل يف اٞتلوس خلف الصفوؼ ، ىذا التفسَت ىو ظاىر اٟتديث ، : أم (  فىالى تػىٍفعىالى ) 

 الرحاؿ .
 أم َف ينتهي من الصبلة . (كمل يصٌل )  
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 .كصححو ابن خزٯتة، كابن حباف، كاٟتاكم، : حسن صحيح مذمكقاؿ الًت ، ركاه أبو داكد كالًتمذم كالنسائياٟتديث صحيح 
 ما حكم من صلى يف ٚتاعة أك منفردان ُث دخل مسجدان ككجدىم يصلوف ؟ 

، فإنو يسن لو أف يدخل معهم كيصلي ،ى أف من صلى يف ٚتاعة أك منفردان، مث دخل مسجد ككجدىم يصلوفاٟتديث دليل عل
 :  كيدؿ لذلك

) صٌل الصبلة لوقتها ، ؤخركف الصبلة عن كقتها ، قاؿ لو قاؿ ألَب ذر حُت أخ ره عن األمراء الذين يأنو  ما ثبت عن النِب 
 . ركاه مسلم ٌل كال تقل إٓف صليت فبل أصلي (فإف أدركتك الصبلة معهم فص

 كاألمر يف اٟتديث لبلستحباب .
لك الصبلة يصليها معهم، كال ٮترج حىت يصلي، كأما من كذىب بعض العلماء إُف أف من صلى يف بيتو كحده مث دخل ا١تسجد فأقيمت ت

 صلى ٚتاعة فبل يعيد كرجح ىذا القوؿ ابن عبد ال ر كقاؿ: ك٦تن قاؿ هبذا القوؿ مالك بن أنس، كأبو حنيفة، كالشافعي كأصحاهبم .
اعة من أجل فضل صبلة إ٪تا أمر الذم صلى يف أىلو كحده أف يعيد يف ٚت قاؿ ابن عبد ال ر : كقد علمنا أف رسوؿ هللا 

اٞتماعة على صبلة الفذ ، ليتبلىف ما فاتو من فضل اٞتماعة ، إذا كاف قد صلى منفردان ، كا١تصلي يف ٚتاعة قد حصل لو الفرض 
 كالفضل ، فلم يكن إلعادتو الصبلة كجو .

 القوؿ األكؿ ، كأنو يعيد سواء صلى كحده أك مع اٞتماعة عمبلن بظاىر النص . كالراجح
 ما استفصل . ترؾ االستفصاؿ يف مقاـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو يف ا١تقاؿ ، فإنو ألف 
  فإف قاؿ قائل : ما اٞتواب عن قولو  ) ؟ركاه أٛتد : ) ال تصلوا صالة يف يـو مرتُت 

صلوا صبلة يف يـو : ) ال ت : قاؿ يف االستذكار : اتفق أٛتد بن حنبل كإسحاؽ بن راىوية على أف معٌت قولو  قاؿ الشوكاين
مرتُت ( أف ذلك أف يصلي الرجل صبلة مكتوبة عليو ، مث يقـو بعد الفراغ منها فيعيدىا على جهة الفرض أيضان ، كأما من صلى 

يف أمره بذلك ، فليس ذلك من إعادة الصبلة يف يـو مرتُت ، ألف األكُف  الثانية مع اٞتماعة على أهنا ّنفلة ، اقتداء ابلنِب 
 .كالثانية ّنفلة ، فبل إعادة حينئذو  فريضة ،

  قولو ىل قولو : ) ... فصليا معو ... ( ىل يشمل ٚتيع الصلوات ؟ 



 ُّٓ 

 يشمل ٚتيع الصػلوات : الفجر ، كالظهر ، كالعصر ، كا١تررب ، كالعشاء لعمـو اٟتديث .) فصليا معو .. (  ظاىر قولو 

 تعاد . لكن استثٌت بعض العلماء صبلة ا١تررب ، كقالوا : ال
 كىذا مذىب ا١تالكية كاٟتنابلة .

 : ألف يف إعادهتا تصَت شفعان ، كىي إ٪تا شرعت لتوتر عدد ركعاهتا اليـو كالليلة . قالوا
 أف ا١تررب تعاد كرَتىا من الصلوات .كالصحيح لكن ىذا القوؿ ضعيف ، 

 كىذا ا١تذىب عند الشافعية .
 صبلة .لعمـو حديث الباب ، فإنو َف يفرؽ بُت صبلة ك 

 كذىب بعض العلماء إُف أف الفجر كالعصر ال تعاد .
 كىذا مذىب اٟتنفية .

 هني ال يتنفل فيو ، لذا ال تعاداف . : ألف ا١تعادة ّنفلة ، كالتنفل ال ٬توز بعد الصبح كالعصر ، إذ ىو كقت  قالوا
 . األخذ بعمـو اٟتديث أف ٚتيع الصلوات تعادكالصحيح كىذا قوؿ ضعيف ، 

 سألة فيها ثبلثة أقواؿ :إذان ا١ت
 : تعاد ٚتيع الصلوات .القوؿ األكؿ 
 : تعاد كل الصلوات إال ا١تررب . القوؿ الثاين

 : تعاد ٚتيع الصلوات ما عدا العصر كالصبح .القوؿ الثالث 
 ما اٟتكمة من اإلعادة ؟ 

 س يصلوف ذريعة إلساءة الظن بو .وده كالناػػػػػػػألجل يدرؾ فضيلة اٞتماعة ، كلئبل يكوف قع : اٟتكمة من اإلعادة
  ؟ىل يسن أف يقصد مسجدان لإلعادة 

 ال يسن ذلك .
 ألف ذلك ليس من عادة السلف ، كلو كاف ىذا من أمور ا٠تَت لكاف أكُف الناس فعبلن لو الصحابة .

 .واحدة مرات : كأما قصد اإلعادة فمنهي عنو ، إذ لو كاف مشركعان ألمكن أف تصلى الصبلة ال قاؿ يف حاشية الركض
 ما حكم اٞتماعة يف السفر ؟ 

 اختلف العلماء يف حكم إقامة اٞتماعة يف السفر على قولُت :
 : أف اٞتماعة كاجبة حضران كسفران . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب أٛتد .
صبلة ا٠توؼ جاءت  يف فقد أمر هللا إبقامة اٞتماعة يف شدة ا٠توؼ ، علمان أبف األحاديث الواردة عن النِب لعمـو األدلة ، 

 يف السفر ، كمع ذلك أمر هللا إبقامة اٞتماعة .
 : أف اٞتماعة يف السفر ليست كاجبة . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعي ، كاحتج ْتديث الباب .
 أقول .كاألكؿ 

 قولو : ) فبل تفعبل ... ( النهي عن اٞتلوس خلف الصفوؼ كالناس يصلوف .

 ن اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة م 
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o . جواز فعل الصلوات ذات السبب يف كقت النهي 

o . أف األكُف ىي الفريضة ، كالثانية ىي النافلة 

o . عدـ اإلسراع يف اإلنكار قبل السؤاؿ 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َْٔ بػه )  قىاؿى ـي لًيػيٍؤِتىه ًبًو، فىًإذىا كى مىا ى، ًإ٪تهىا جيًعلى اىإٍلً يكا حىىته ييكىربًٌ يكا، كىالى تيكىربًٌ رى فىكىربًٌ

دىهي، فػىقيوليوا: اىلله  عى اىَّللهي ًلمىٍن ٛتًى هيمه رىبػهنىا لىكى اىٟتٍىٍمدي، كىًإذىا سىجىدى كىًإذىا رىكىعى فىارٍكىعيوا، كىالى تػىرٍكىعيوا حىىته يػىرٍكىعى، كىًإذىا قىاؿى ٝتًى
رىكىاهي أىبيو  (فىصىلُّوا قػيعيودنا أىٍٚتىًعُتى حىىته يىٍسجيدى، كىًإذىا صىلهى قىائًمنا فىصىلُّوا ًقيىامنا، كىًإذىا صىلهى قىاًعدنا  فىاٍسجيديكا، كىالى تىٍسجيديكا

ا لىٍفظيو ي   دىاكيدى، كىىىذى
 .كىأىٍصليوي يف اىلصهًحيحىٍُتً  

---------- 
فبل ٗتتلفوا عليو ( كا١تراد االقتداء بو ابألفعاؿ الظاىرة ال النيات ) كسيأيت  بو ، كما جاء عند البخارم : ) ل( أم يقتد ) ليؤِت بو

 شرح ذلك ( .
 أم بعد تكبَته ، كما قاؿ : ) كال تك ركا حىت يك ر ( . ) كرب فكربكا (

  اٟتكمة من اإلماـ ؟ما 
 االقتداء بو . 

  ما ا١تراد من قولو ليؤِت بو ( ؟ ( 
 اختلف يف ا١تراد :

 دل بو يف األفعاؿ كالنيات .: ليقت فقيل
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 : ليقتدل بو يف األفعاؿ الظاىرة دكف النية . كقيل
 كىذا مذىب الشافعي .

 الصحيح . كىذا ىو
 لبلقتداء . : ) فإذا ركعوا فاركعوا ... ( فهذا تفسَت من النِب  : لقولو  أكالن 
 يف النية بُت اإلماـ كا١تأمـو : ؼاالختبل : أنو ثبت يف كقائع عن النِب  اثنيان 

 ، مث يذىب كيصلي بقومو . حديث معاذ اآليت ، حيث كاف يصلي مع النِب  منها :
بطائفة ركعتُت ، مث ذىبت ، مث جاءت الطائفة األخرل اليت َف تصٌل ،  إحدل صيغ صبلة ا٠توؼ صلى النِب  يف كمنها :

 ، كىذا اختبلؼ ابلنية . فصلى هبا النِب 
ةى اىلصٍُّبًح، فػىلىمَّا صىلَّى رىسيوؿي اىَّللًَّ  أىنَّوي صىلَّى مىعى رىسيوًؿ اىَّللًَّ  حديث يزبد بن األسود السابق ) ها :كمن ًإذىا ىيوى ًبرىجيلىٍُتً َفىٍ  صىبلى

: "فىبلى ييصىلًٌيىا، فىدىعىا هًبًمىا، فىًجيءى هًبًمىا تػىٍرعىدي فػىرىاًئصيهيمىا، فػىقىاؿى ٢تىيمىا: "مىا مىنػىعىكي  الًنىا. قىاؿى نىا يًف رًحى : قىٍد صىلَّيػٍ مىا أىٍف تيصىلًٌيىا مىعىنىا؟" قىاالى
، فىصىلًٌيىا مىعىوي، فىًإنػَّهىا لى  ـى كىَفٍى ييصىلًٌ مىا تيمىا يًف رًحىاًلكيٍم، مثيَّ أىٍدرىٍكتيٍم اىإٍلً ، ًإذىا صىلَّيػٍ ًفلى تػىٍفعىبلى  ة ( .كيٍم ّنى

ًفلىةه ر الذين يؤخركف الصبلة عن كقتها ) يف أئمة اٞتوٍ  قولو  كمنها : ( صىلًٌ الصَّبلىةى ًلوىٍقًتهىا فىًإٍف أىٍدرىٍكتػىهىا مىعىهيٍم فىصىلًٌ فىًإنػَّهىا لىكى ّنى
 متفق عليو .

 ما حكم متابعة اإلماـ ؟  
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 كاجبة .
  حاالت ا١تأمـو مع إمامو ؟اذكر 

 ا١تأمـو مع اإلماـ لو حاالت :
 األكىل : ا١تسابقة .

 أف يركع قبل إمامو ، أك يسجد قبل إمامو ، فهذه حراـ ابالتفاؽ .كىي 
 متفق عليو: ) أما ٮتشى الذم يرفع رأسو قبل اإلماـ أف ٭توؿ هللا رأسو رأس ٛتار ( .  قاؿ 

ك٦تا  : كقاؿ: ٭تتمل أمر معنوم كالببلدة ، كرجحو ابن دقيق العيد ،  كقيل: يقع على اٟتقيقة .  قولو : ) رأس ٛتار ( : قيل
 يرجح ىذا اجملاز أبف التحويل ابلصورة َف يقع مع كثرة رفع ا١تأمومُت قبل اإلماـ .

 : ) فبل تسبقوٓف ابلركوع كال ابلسجود ( . كقاؿ 
o : فإف سبق إمامو إُف ركن من األركاف ، كأف ركع قبلو ، أك سجد قبلو 

 ، كىذا اختيار ابن تيمية . فالصحيح أف صالتو ابطلة
o ان أك جاىبلن : فصبلتو صحيحة ، كعليو أف يرجع ليأيت بو كٔتا بعده .فإف سبق ّنسي 

 الثانية : ا١توافقة .
 كأف يركع معو ، أك يسجد معو ، فإف كافقو بتكبَتة اإلحراـ َف تصح صبلتو .

َف يكن إمامان حىت  ألف اإلماـ ال يدخل يف الصبلة إال بعد تكبَتة اإلحراـ ، فإف كافقتو يف التكبَت ، فإنك تكوف دخلت مع إماـ
 اآلف ، فتكوف صبلتو ابطلة .

 أما يف غَت تكبَتة اإلحراـ ، كأف يركع معو ، فهذه مكركىة عند الفقهاء .
 اثلثان : التالف .

 أف يتأخر عن إمامو .
 كأف يركع اإلماـ كىو ال يزاؿ كاقف ، حىت يرفع اإلماـ من الركوع ، مث يركع ا١تأمـو .

مك ر الصوت ، فإنو أييت ٔتا ٗتلف بو كيتابع اإلماـ ، إال أف يصل اإلماـ إُف ا١تكاف الذم ىو فيو ، فإنو كانقطاع   إف كاف بعذر :
 ال أييت بو ، كيبقى مع اإلماـ ، كيصبح لو ركعة ملفقة من ركعيت إمامو .

 إف كاف بغَت عذر : فالراجح أهنا تبطل صالتو .
 رابعان : ا١تتابعة .

 بعد إمامو . كىي أف أييت أبفعاؿ الصبلة
  قولو ليؤِت بو ... ( استدؿ بو بعض العلماء على مسألة فقهية فما ىي ؟ ( 

 .] كسيأيت ْتث ا١تسألة قريبان إف شاء هللا [ .ال ٬توز أف يقتدم ا١تفًتض اب١تتنفلاستدؿ بو بعض العلماء على أنو 

 ما حكم تكبَتات االنتقاؿ ؟ 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة :

 : أهنا كاجبة . األكؿ القوؿ
 : ) ... كإذا ك ر فك ركا ... ( كىذا أمر كاألمر يقتضي الوجوب . لقولو 

 ، فقد كاف يك ر يف كل خفض كرفع . كلفعل النِب 
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 : أهنا غَت كاجبة . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 َف يذكرىا للمسيء يف صبلتو . ألف النِب 
 . ا١تسألة (كقد سبقت . ) األكؿ كالراجح 

 ما اٟتكم إذا صلى اإلماـ جالسان لعدـ قدرتو ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ ، كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا ( .

 كقد استدؿ بقولو ) كإذا صلى قاعدان فصلى قعودان ( على أف ا١تأمومُت يصلوف قعودان .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o قتصر على قوؿ : اللهم ربنا لك اٟتمد . ] كسبقت ا١تسألة [ .أف ا١تأمـو ي 

o  قولو  ألنو ال يتم ائتماـ ، : ) ... إ٪تا جعل اإلماـ ليؤمت بو ... ( دليل على أنو ٬تب على اإلماـ أف يرفع صوتو ابلتكبَت
 ا١تأمومُت ابإلماـ إال بذلك ، كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجب .

: "تػىقىدهميوا فىائٍػتىمُّوا ِب، كىٍليىٍأِتىه ًبكيٍم مىٍن  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  ٠ٍتيٍدًرمًٌ سىًعيدو اى  كىعىٍن أىِب  -َْٕ رىأىل يف أىٍصحىاًبًو َتىىخُّرنا. فػىقىاؿى
 . رىكىاهي ميٍسًلم ه  م (بػىٍعدىكي 

-------- 
 بصرية . رأل ىنا( رىأىل   أىفه رىسيوؿى اىَّللهً ) 
 ا١تراد بعض أصحابو .( اًبًو يف أىٍصحى ) 
 .(  ؤخَّر ا١تسجد ...ومان يف مػق كما يف الركاية الثانية ) رأل رسوؿ هللا ،  أم : عن الصف األكؿ(  َتىىخُّرنا) 
 . ٢تم النِب (  فػىقىاؿى ) 
 أم : إُف الصف األكؿ .( تػىقىدهميوا ) 
 أم : اقتدكا أبفعاِف يف الصبلة .(  فىائٍػتىمُّوا ِب ) 
 أم : ليقتد بكم الصف الذم يليكم . ( كىٍليىٍأِتىه ًبكيٍم مىٍن بػىٍعدىكيمٍ  )

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟
مىٍن بػىٍعدىكيٍم الى يػىزىاؿي قػىٍوـه كىٍليىٍأمتىَّ ًبكيٍم  تػىقىدَّميوا فىائٍػتىمُّوا َب  :بًًو أتىىخُّران فػىقىاؿى ٢تىيٍم رىأىل ىًف أىٍصحىا أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ )  مًٌ عىٍن أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً 

رىىيمي اَّللَّي   ( .  يػىتىأىخَّريكفى حىىتَّ يػيؤىخًٌ
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 اٟتديث دليل على ذـ التأخر عن الصف األكؿ .
 ىل يستحب القرب من اإلماـ ؟ 

 نعم يستحب ، ١تا يف ذلك من الفوائد كا١تصاٌف :
 عارض . : أنو ينوب عن اإلماـ إذا عرض لو منها

 : أنو يقتدم بصبلة إمامو كيستفيد منو ، ال سيما إذا كاف اإلماـ فقيهان . كمنها
 : أنو ينبو اإلماـ إذا سها .      ] منحة العبلـ [ . كمنها
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 الذم أمامو ؟ فىل ٬توز للمأمـو أف يعتمد يف متابعة إمامو الذم ال يراه كال يسمعو على الص 
 نعم ٬توز .

 مـو ابإلماـ إذا كاف ا١تأمـو داخل ا١تسجد ؟ما حكم اقتداء ا١تأ 
إذا اقتدل ا١تأمـو ابإلماـ كىو يف ا١تسجد صح االقتداء بو كلو كاف بينهما حائل ، كأف صلى اإلماـ يف ا١تصابيح كصلى ا١تأمـو يف 

كانت   ساحة ا١تسجد أك يف سطح ا١تسجد ، لكن إذا كانت الصفوؼ متصلة فالصبلة صحيحة كال كراىة يف ذلك ، كإذا
 الصفوؼ غَت متصلة فالصبلة صحيحة مع الكراىة ألنو خالف السنة ، ألف السنة ىو إ٘تاـ الصف األكؿ فاألكؿ مع الًتاص .

أنو قاؿ ) أال تصفوف كما تصف ا١تبلئكة عند رهبا ، فقلنا َي رسوؿ هللا ، ككيف  كما ركل جابر بن ٝتيرىة . عن رسوؿ هللا 
 : يتموف الصفوؼ األكؿ كيًتاصوف يف الصف ( ركاه مسلم . تصف ا١تبلئكة عند رهبا ، قاؿ
  ركاه أبو داكد)أ٘توا الصف ا١تقدـ مث الذم يليو، فما كاف من نقص فليكن يف الصف ا١تؤخر(.  كعن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

 ما حكم اقتداء ا١تأمـو ابإلماـ إذا كاف ا١تأمـو خارج ا١تسجد ؟ 
 ىذه ٢تا حالتاف :

 كانت الصفوؼ متصلة خارج ا١تسجد مع داخلو فبل خبلؼ بُت أىل العلم يف صحة صبلة من كاف خارج ا١تسجد.  إذا :األكىل
قاؿ ابن تيمية : كأما صبلة ا١تأمـو خلف اإلماـ خارج ا١تسجد أك يف ا١تسجد كبينهما حائل ، فإف كانت الصفوؼ متصلة جاز 

 ابتفاؽ األئمة .
 ، فقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : إذا كانت الصفوؼ غَت متصلة :الثانية

: أنو يشًتط أف يرل اإلماـ أك بعض ا١تأمومُت كلو يف بعض الصبلة كأمكن االقتداء كال ٯتنع الفاصل من طريق أك  القوؿ األكؿ
 هنر .

 ذلك الفاصل من طريق أك هنر . : أنو يكفي ٝتاع صوت اإلماـ أك من كراءه أك رؤية اإلماـ أك من كراءه كال ٯتنع القوؿ الثاين
 كبو قاؿ مالك ، كاختار ىذا القوؿ ابن قدامة ، كالسعدم .

 كعللوا ذلك بتعليلُت :
 التعليل األكؿ : أف ا١تأمـو إف أمكنو االقتداء ابإلماـ فيصح اقتداؤه بو من غَت مشاىدة كاألعمى .

 لم ٭تصل بسماع التكبَت فجرل ٣ترل الرؤية .التعليل الثآف : أف ا١تشاىدة تراد للعلم ْتاؿ اإلماـ ، كالع
الصحيح أف ا١تأمـو إذا أمكنو االقتداء إبمامو ابلرؤية أك ٝتاع الصوت أنو يصح اقتداؤه بو ، سواء كاف يف  قاؿ السعدم :

إف قٌدرّن أف ا١تسجد أك خارج ا١تسجد ، كسواء حاؿ بينهما هنر أك طريق أـ ال ، ألنو ال دليل على ا١تنع كال على التفريق ، ك 
الطريق ال تصح فيو الصبلة فبل يضر حيلولتو بينو كبُت إمامو إذا كاف ا١توضع الذم يصلي اإلماـ ال مانع منو ، كالذم يصلي فيو 

 ا١تأمـو كذلك .
 : أنو يشًتط أف يرل اإلماـ أك من كراءه يف بعضها كأمكن االقتداء كال يكوف ىناؾ فاصل من هنر . القوؿ الثالث

 قوؿ ىو ا١تشهور عند اٟتنابلة .كىذا ال
 ييصىلًٌى ًمنى اللٍَّيًل ىًف حيٍجرىتًًو ، كىًجدىاري اٟتٍيٍجرىًة قىًصَته ، فػىرىأىل النَّاسي شىٍخصى النًَِّبًٌ  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ كاستدلوا ْتديث عائشة قالت )

  ـى أيّنىسه ييصىلُّوفى ًبصىبلىتًًو ، فىأىٍصبىحيوا فػىتىحىدَّثي ـى مىعىوي أيّنىسه ييصىلُّوفى ًبصىبلىتًًو ، صىنػىعيوا ذىًلكى فػىقىا لىةى الثَّانًيىًة ، فػىقىا ـى لىيػٍ وا ًبذىًلكى ، فػىقىا
لىتػىٍُتً أىٍك ثىبلىثىةن ، حىىتَّ ًإذىا كىافى بػىٍعدى ذىًلكى جىلىسى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًإْفًٌ خىًشيتي أىٍف » فػىقىاؿى  فػىلىٍم ٮتىٍريٍج ، فػىلىمَّا أىٍصبىحى ذىكىرى ذىًلكى النَّاسي  لىيػٍ

 ل ( متفق عليو .عىلىٍيكيٍم صىبلىةي اللَّيٍ  تيٍكتىبى 
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كىم ال يركنو إال يف حاؿ القياـ ، فدؿ على أنو ال  كجو االستدالؿ : أف بعض الصحابة كانوا يف ا١تسجد فاقتدكا ابلرسوؿ 
 يشًتط أف يرل اإلماـ يف ٚتيع الصبلة بل يكفي يف بعضها .

 ) أحكاـ اإلمامة كاإلئتماـ ( .: أبف الطريق كالنهر ليسا ٤تبلن للصبلة فأشبو ما ٯتنع االتصاؿ .   كعللوا 
 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف الشرح ا١تمتع :

اءي أم: يف مسجدو كاحدو، فيًصحُّ اقتد« يف ا١تسجد. » (يصح اقتداء ا١تأمـو ابإًلماـ يف ا١تسجد...)  -أم صاحب الزاد  – قولو
ـى، فلو أفَّ أحدان ائتمَّ ابإًلماـً كى ، كظاىري كبلمًو أنو ال ييشًتط أف يليى اإًلما ، كلو كانت بينهما مسافاتو ًر ا١تأموـً ابإًلماـً و ٔتؤخًٌ

ـي يف مقدمو كبينهما مثبلن ٜتسوف مًتان فالصَّبلةي صحيحةه، ألفَّ ا١تكافى كاحده، كاالقتداءي ٦تكن، كسواء ـى أـ  ا١تسجًد، كاإًلما رأل اإًلما
 َف يرىه.

ىٍأميوًمُت.
ـى أىٍك ا١ت عى التٍَّكًبَتى، كىكىذىا خىارًجىوي ًإٍف رىأىل اإًلمىا  كىًإٍف َفٍى يػىرىهي كىالى مىٍن كىرىاءىهي ًإذىا ٝتًى

ـى، كال مىن كراءىه ًمن ا١تأمومُت.« كإف مل يره كال من كراءه»كقولو:   أم: َف يرى اإًلما
أم: ال بيدَّ ًمن ٝتاًع التكبَت؛ ألنو ال ٯتكن االقتداءي بو إال بسماًع التكبَت إما منو أك ٦تن يبلًٌغي عنو، « َتإذا ٝتع التكب»قولو: 

فصار شرطي ًصحًَّة اقتداًء ا١تأموـً إبماًمو إذا كاف يف ا١تسجًد شرطان كاحدان فقط، كىو: ٝتاعي التكبَت. فإف كاف خارجو فيقوؿ 
:  ا١تؤلًٌفي
أٍف يىرل  أم: ككذا يصحُّ اقتداءي ا١تأموـً ابإًلماـً إذا كاف خارجى ا١تسجًد بشرطً « و إف رأل اإًلماـ أك ا١تأمومُتككذا خارج»قولو: 

ـى أك ا١تأمومُت  . اإًلما
ـى أك  ا١تأمومُت  كظاىري كبلـ ا١تؤلًًٌف رٛتو هللا: أنَّو ال ييشًتط اتًٌصاؿي الصُّفوًؼ، فلو فيًرضى أفَّ شخصان جاران للمسجد، كيرل اإًلما

؛ ألنو يسمعي التكبَتى كيرل اإًلم ـى أك ا١تأمومُت. ًمن شيبَّاكو، كصىلَّى يف بيًتو، كمعو أحده يزيل فىذًٌيػَّتىو فإنو يىًصحُّ اقتداؤه هبذا اإًلماـً  ا
ـى أك ا١تأمومُت يف ٚتيع الصَّبلًة؛ لئبل يفوتو اال كا١تذىبي يكفي أٍف يراىم كلو يف ،  قتداءي كظاىري كبلـً ا١تؤلًًٌف: أنَّو ال بيدَّ أف يرل اإًلما

 . بعًض الصَّبلةً 
 إذا كاف خارجى ا١تسجًد فييشًتطي لذلك شرطاف:،  إذان 

 ٝتاعي التكبًَت. الشرطي األكؿ:
 ا١تذىًب.: رؤيةي اإًلماـً أك ا١تأمومُت، إما يف كيلًٌ الصَّبلًة على ظاىًر كبلـً ا١تؤلًًٌف، أك يف بعًض الصَّبلًة على الشرطي الثاين
 : أنَّو ال ييشًتط اتًٌصاؿ الصُّفوًؼ فيما إذا كاف ا١تأموـي خارجى ا١تسجًد كىو ا١تذىب. كظاىري كبلًموً 
أنَّو ال بيدَّ ًمن اتًٌصاًؿ الصُّفوًؼ، كأنَّو ال يىًصحُّ اقتداءي مىن كاف خارجى «: ا١تقنع»: كىو الذم مشى عليو صاحبي  كالقوؿ الثاين

 ـً لئًلماـ ت الصُّفوؼي متَّصلةن؛ ألفَّ الواجبى يف اٞتماعًة أف تكوف ٣تتمعةن يف األفعاًؿ ػ كىي متابعة ا١تأمو ا١تسجًد إال إذا كان
ـه كمأموـه كاحد يف ا١تسجد، كمأموماف يف حجرة بينها كبُت ا١تسجد مسافة، كمأموماف  كا١تكاف. كإال لقلنا: يىًصحُّ أف يكوف إما

مسافة، كمأموماف آخراف بينهما كبُت ا١تسجد مسافة يف حجرة اثلثة، كال شىكَّ أفَّ ىذا توزيعه  آخراف يف حجرة بينو كبُت ا١تسجدً 
 للجماعًة، كال سيَّما على قوًؿ مىن يقوؿ: إنَّو ٬تب أف تيصلَّى اٞتماعةي يف ا١تساجد.

اًؿ الصُّفوًؼ، فإٍف َف تكن متًَّصلة فإفَّ الصَّبلة ال أنَّو ال بيدَّ يف اقتداًء مىن كاف خارجى ا١تسجًد ًمن اتًٌص : فالصهوابي يف ىذه ا١تسألة
 تىًصحُّ.

ـى أك ا١تأمومُت، إما يف الصَّبلًة كلًٌ  ، كىم يػىرىكف اإًلما ، فيها شيقق ييصلًٌي فيها الناسي ـً عىماراته
ها؛ أك يف مثاؿ ذلك: يوجد حوؿى اٟتىرى

٢تم: إذا ٝتعتم اإًلقامة فلكم أٍف تبقوا يف مكاًنكم كتصلُّوا مع اإًلماـ  كنقوؿ،  بعًضها، فعلى كبلـً ا١تؤلًًٌف تكوف الصَّبلةي صحيحةن 
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 كال أتتوا إُف ا١تسجًد اٟتراـ.
عاصرين كعلى القوؿ الثآف: ال تىًصحُّ الصَّبلةي؛ ألفَّ الصفوؼى غَتي متَّصلةو. كىذا القوؿي ىو الصَّحيحي، كبو يندفع ما أفىت بو بعضي ا١ت

 ا١تذَيع . ابإًلماـً خلفى  و ٬توز االقتداءي ًمن أنَّ 
  ما معٌت قوؿ النيب ( رىىيمي اَّللهي يف اٟتديث  ( ؟ الى يػىزىاؿي قػىٍوـه يػىتىأىخهريكفى حىىته يػيؤىخًٌ

 : أم ، عن رٛتتو ، كعظيم فضلو ، كرفيع ا١تنزلة كعن العلم ك٨تو ذلك ، قالو النوكم . قيل
أنو قاؿ ) ال يزاؿ قـو يتأخركف عن الصف األكؿ حىت  ئشة عن النِب : حىت يؤخرىم يف النار ، كما جاء يف حديث عا كقيل

 يؤخرىم هللا يف النار ( ركاه أبو داكد ، كيف ركاية ألٛتد ) حىت يؤخرىم هللا يـو القيامة ( .
أك عن رتبة السابقُت  : قاؿ القرطِب: قيل ىذا يف ا١تنافقُت، ك٭تتمل أف يراد بو أف هللا يؤخرىم عن رتبة العلماء ا١تأخوذ عنهم، كقيل

. 
، كىجىاءيكا ييصىلُّوفى  ًاٍحتىجىرى رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى  ًبتو كىعىٍن زىٍيًد ٍبًن اثى  -َْٖ حيٍجرىةن ٓتىصىفىةو، فىصىلهى ًفيهىا، فػىتػىتػىبهعى ًإلىٍيًو رًجىاؿه

تًًو...  ، كىًفيًو:  -ًبصىالى ًة اىٍلمىٍرًء يف  -اىٟتٍىًديثى   .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (ٍيًتًو ًإاله اىٍلمىٍكتيوبىةى بػى  أىٍفضىلي صىالى
--------- 

رىةن  اٍحتىجىرى رىسيوؿي اَّللًه )   يػٍ  ( اٗتذ كحٌوط موضعان من ا١تسجد يسًته ليصلي فيو  حيجى
اط من السَّعف .(  ٓتىصىفىةو )  صف ، أم : ٭تي  قاؿ القرطِب : ا٠تىصىفىة : حصَت ٮتي

( قاؿ النوكم : ىكذا ضبطناه ، ككذا ىو يف النسخ ، كاصل التتبع الطلب ، كمعناه ىنا : طلبوا موضعو  رًجىاؿه  فػىتػىتػىبهعى ًإلىٍيوً ) 
 كاجتمعوا إليو ، كيف الركاية األخرل ) حىت اجتمع إليو ّنس ( .

تً )  لىةن و ، كىجىاءيكا ييصىلُّوفى ًبصىالى  أم : غَت ىذه الليلة .(  ُثيه جىاءيكا لىيػٍ
ًة اىٍلمىٍرًء يف بػىٍيًتًو  أىٍفضىلي )  ىذا عاـ يف ٚتيع النوافل كالسنن ، إال النوافل اليت ىي من شعار اإلسبلـ ، كالعيد كالكسوؼ ( صىالى

 كاالستسقاء .
 قاؿ يف الفتح : ا١تراد اب١تكتوبة الصلوات ا٠تمس ال ما كجب بعارض كا١تنذكرة .( ًإاله اىٍلمىٍكتيوبىةى ) 
  ؟ اذكر لفظ اٟتديث كامالن 

ًبتو قىاؿى  يػٍرىةن ًٓتىصىفىةو أىٍك حىًصَتو فىخىرىجى رىسيوؿي اَّللًَّ  اٍحتىجىرى رىسيوؿي اَّللًَّ ) عىٍن زىٍيًد ٍبًن اثى فػىتػىتػىبَّعى ًإلىٍيًو  -قىاؿى  -ييصىلًٌى ًفيهىا  حيجى
لىةن فىحىضىري  -قىاؿى  -رًجىاؿه كىجىاءيكا ييصىلُّوفى ًبصىبلىتًًو  فػىلىٍم ٮتىٍريٍج ًإلىٍيًهٍم فػىرىفػىعيوا  -قىاؿى  -عىنػٍهيٍم  كا كىأىٍبطىأى رىسيوؿي اَّللًَّ مثيَّ جىاءيكا لىيػٍ

وي مىا زىاؿى ًبكيٍم صىًنيعيكيٍم حىىتَّ ظىنػىٍنتي أىنَّ »  ميٍرضىبان . فػىقىاؿى ٢تىيٍم رىسيوؿي اَّللًَّ  أىٍصوىاتػىهيٍم كىحىصىبيوا اٍلبىابى فىخىرىجى إًلىٍيًهٍم رىسيوؿي اَّللًَّ 
يػٍرى صىبلىًة اٍلمىٍرًء ىًف بػىٍيًتًو إً   ( .الَّ الصَّبلىةى اٍلمىٍكتيوبىةى سىييٍكتىبي عىلىٍيكيٍم فػىعىلىٍيكيٍم اًبلصَّبلىًة ىًف بػيييوًتكيٍم فىًإفَّ خى

 ىل يشًتط لإلماـ أف ينوم اإلمامة قبل الدخوؿ يف الصالة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ال يشًتط لصحة اإلمامة أف ينوم اإلماـ قبل الدخوؿ يف الصبلة أنو إماـ . كؿالقوؿ األ
 كىذا مذىب الشافعي .

 ٟتديث الباب .
 صلى الليل منفردان ، مث دخل معو ابن عباس ( . ) أف النِب  كٟتديث ابن عباس 

بلة ، ألنو افتتحها منفردان ، كمع ذلك فقد اقتدل َف ينو اإلمامة يف موضعها كىو أكؿ الص كجو الداللة من اٟتديثُت : أف النِب 
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 على اإلئتماـ بو . بو الصحابة كصلوا بصبلتو ، كلو كانت نية اإلمامة شرطان لصحة اٞتماعة ، ١تا أقرىم النِب 
 : ال ٬توز . القوؿ الثاين

 كقاؿ بو بعض العلماء .
 األكؿ . كالصحيح 
  صالة النافلة ٚتاعة ؟حكم ما 

ال يتخذ ذلك عادة .بشرط : أ ٬توز

 أما دائمان فبدعة .، كحذيفة ، كابن مسعود ، ك  أنو صلى مع ابن عباس فقد ثبت عن النِب 
 كا١تراد ابلنوافل ىنا ما يفعل على كجو االنفراد ، كالركاتب مع الفرائض ، كصبلة الضحى ، كغَتىا .

 يدين ، كالًتاكيح .كصبلة الكسوؼ ، كاالستسقاء ، كالعكىناؾ نوافل يسن ٢تا اٞتماعة :
 ما األفضل أف تصلى النافلة ؟ 

 يف البيت ) كقد تقدمت ا١تسألة ( .
يستثٌت من النوافل : ما يشرع فيو التجمع ، فهذه األفضل يف ا١تسجد ، كاالستسقاء ، كالكسوؼ ، كالعيدين .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o كن فيو تضييق على ا١تصلُت ك٨توىم ، كَف يتخذ دائمان .جواز اٗتاذ حجرة ك٨توىا يف ا١تسجد إذا َف ي 
o . مشركعية قياـ الليل ، كال سيما يف رمضاف ٚتاعة 
o . ترؾ بعض ا١تصاٌف ٠توؼ ا١تفسدة ، كتقدٔف أىم ا١تصلحتُت 

اًبًو اىٍلًعشىاءى، فىطىوهؿى عىلىٍيًهٍم، فػىقىاؿى اىل)  كىعىٍن جىاًبرو قىاؿى  -َْٗ ؟ ًإذىا  نهيبُّ صىلهى ميعىاذه ِبًىٍصحى أىتيرًيدي أىٍف تىكيوفى ايى ميعىاذي فػىتهاانن
، كى  : ًاقٍػرىٍأ اًبٍسًم رىبًٌكى بًٌٍح ًاٍسمى رىبًٌكى اىأٍلىٍعلىى، كى : سى ميتػهفىقه عىلىٍيًو، ى ( ٍيًل ًإذىا يػىٍغشى الله أى٦تىٍتى اىلنهاسى فىاقٍػرىٍأ: اًبلشهٍمًس كىضيحىاىىا، كى

 .  كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو 
---------- 

؟)  جاء عند أٛتد : ) َي معاذ ، ال تكن فتاّنن ( كيف حديث ك أم : صادان عن دين هللا بتطويلك ، (  أىتيرًيدي أىٍف تىكيوفى ايى ميعىاذي فػىتهاانن
أنس : ) ال تطوؿ هبم ( .

قي يف الشعب ، كركل البيهة يف اٞتماعةوف سببان ٠تركجهم من الصبلة ، كلتكره الصبل: كمعٌت الفتنة ىنا التطويل يك قاؿ اٟتافظ
 ، يكوف أحدكم إمامان فيطوؿ على القـو الصبلة حىت يبرض إليهم ما ىم فيو(.إبسناد صحيح عن عمر )ال تبرضوا إُف هللا عباده

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن كما يف ركاية مسلم ؟ 
اًبرو أىنَّوي قىاؿى  ألىٍصحىاًبًو اٍلًعشىاءى فىطىوَّؿى عىلىٍيًهٍم فىاٍنصىرىؼى رىجيله ًمنَّا فىصىلَّى فىأيٍخ رى ميعىاذه عىٍنوي  مُّ صىارً صىلَّى ميعىاذي ٍبني جىبىلو األىنٍ ) عىٍن جى

أىتيرًيدي أىٍف تىكيوفى فػىتَّاّنن َيى »   ِبُّ فىأىٍخبػىرىهي مىا قىاؿى ميعىاذه فػىقىاؿى لىوي النَّ  فػىقىاؿى ًإنَّوي مينىاًفقه . فػىلىمَّا بػىلىغى ذىًلكى الرَّجيلى دىخىلى عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ 
 ى ( .كى . كىاللٍَّيًل ًإذىا يػىٍرشى ميعىاذي ًإذىا أى٦تىٍتى النَّاسى فىاقٍػرىٍأ اًبلشٍَّمًس كىضيحىاىىا . كىسىبًًٌح اٍسمى رىبًٌكى األىٍعلىى . كىاقٍػرىٍأ اًبٍسًم رىبًٌ 

لىةن مىعى النَِّبًٌ   ًِبًٌ كىافى ميعىاذه ييصىلًٌى مىعى النَّ ... ) كيف ركاية  ُّ قػىٍومىوي فىصىلَّى لىيػٍ ًٍتى فػىيػىؤي اٍلًعشىاءى مثيَّ أىتىى قػىٍومىوي فىأىمَّهيٍم فىافٍػتػىتىحى   مثيَّ أيى
 ... ( .ًبسيورىًة اٍلبػىقىرىًة فىا٨ٍتىرىؼى رىجيله فىسىلَّمى مثيَّ صىلَّى كىٍحدىهي كىاٍنصىرىؼى 

 ل ؟ما حكم اقتداء ا١تفًتض اب١تتنف 
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 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 
 : أنو ال ٬توز . القوؿ األكؿ

 كاٟتنابلة .، كا١تالكية ، مذىب اٟتنفية كىذا 
 ) إ٪تا جعل اإلماـ ليؤمت بو فبل ٗتتلفوا عليو ( . لقولو 

 .متنفل، اختبلؼ بينهما فبل ٬توزهنى عن االختبلؼ على اإلماـ، ككوف ا١تأمـو مفًتض، كاإلماـ  : أف النِب كجو االستدالؿ
 : أنو ٬توز .القوؿ الثاين 

 كبو قاؿ طاككس ، كعطاء ، كاألكزاعي .
 كابن تيمية .، كىو مذىب الشافعي ، كاختاره ابن قدامة  
 . ( العشاء ، مث يرجع إُف قومو فيصلي هبم تلك الصبلة ) فإف معاذان كاف يصلي مع النِب ٟتديث الباب ، -أ

 ركاية عند الدار قطٍت : ) ىي لو ّنفلة ، ك٢تم فريضة ( . كقد جاء يف
يت الطائفة أنو كاف يصلي بطائفة صبلة ًتمة كيسلم هبم ، مث أتصلى يف بعض أنواع صبلة ا٠توؼ ،  أف النِب )كألنو ثبت -ب

 .ركاه النسائي  الثانية فيصلي هبم (
 . فرضان ، كالثانية نفبلن  كىنا تكوف الصبلة األكُف للرسوؿ 

قاؿ ألبيو ) كليؤمكم أكثركم قرآّنن ، قاؿ : فكنت أؤمهم كأّن ابن ست سنُت أك سبع  كٟتديث عمرك بن سًلمة . أف النِب -ج
 سنُت ( ركاه البخارم .

كجو الداللة : أف اٟتديث يدؿ على جواز إمامة الصِب ابلبالرُت ، كمن ا١تعلـو أف الصِب غَت مكلف فتكوف صبلتو نفبلن ، فدؿ 
 ى جواز اقتداء ا١تفًتض اب١تتنفل .عل

لو أف رجبلن يريد أف يصلي السنة ركعتُت ، فجاء آخر كقاؿ : أصلي معك الفجر ، فصلى اإلماـ السنة ، كصلى ا١تأمـو كعليو : 
 الفجر ، فإف ىذا يصح .

لة ، ككذلك قصة عمرك بن : كالصحيح أنو ٬توز ائتماـ ا١تفًتض خلف ا١تتنفل لقصة معاذ ، كذلك صريح يف ا١تسأقاؿ السعدم 
سًلمىة اٞتىرمي أنو كاف إمامان لقومو كىو صِب ، دليل على صحة ائتماـ ا١تفًتض اب١تتنفل ، كدليل أيضان على صحة إمامة الصِب يف 

 الفرض كالنفل .
 ٔتاذا أجاب اصحاب القوؿ الثاين عن حديث ) فال ٗتتلفوا عليو ( ؟ 

 ألفعاؿ الظاىرة ال النيات ، كما سبق شرحو يف حديث سبق .ا١تقصود ال ٗتتلفوا عليو يف اأجابوا : 
 : كأما تعليل ا١تانعُت أبف ا١تأمـو إذا نول صبلتو فرض كاإلماـ نواىا نفبلن ، أف ذلك اختبلؼ يدخل ٖتت قولو  قاؿ السعدم

 ) إ٪تا جعل اإلماـ ليؤمت بو فبل ٗتتلفوا ( فليس األمر كما ذكركا لوجهُت :
ابالختبلؼ ا١تكور ٥تالفةه ابألفعاؿ، كمسابقة اإلماـ، أك التخلف عنو، كليس مراده بذلك ٥تالفتو النية،  ه : أف مرادأحد٫تا 

كبقية اٟتديث يوضحو جدان ، فإنو قاؿ فيو بعد قولو ) فبل ٗتتلفوا علي ( : فإذا ركع فاركعوا ، كإذا رفع فارفعوا ، كإذا سجد 
 فاسجدكا ... كىذا ظاىر .

 أهنم أجازكا النفل خلف الفرض ، كىذا ٥تالفة يف النية ، فدؿ على أف ىذا ا١تعٌت غَت معت ر . : الوجو الثاين
 ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث معاذ ، اذكر أجوبتهم مع الرد عليها ؟ 

 :أجابوا أبجوبة ضعيفة 
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 َف يعلم بذلك . أف النِب  منها :
 من كجهُت :على ىذا اٞتواب ك 

 ف قد علم فهو ا١تطلوب .إف كا أكالن :
) الشرح ا١تمتع (   ره على فعلو .ػذا أمران ال يرضاه هللا َف يقػػره ، كلو كاف ىػلم فأقػكإف َف يعلم فإف هللا تعاُف قد ع اثنيان :

 آلخر .فريضة ك٭تتمل أنو يصلي ّنفلة ، كليس أحد االحتمالُت أكُف من ا : أنو ٭تتمل أف معاذان كاف يصلي مع النِب  كمنها
 كاٞتواب على ىذا :

 أكالن : أف ىذا ٥تالف لصريح الركاية ) ىي لو تطوع ك٢تم مكتوبة ( .
كيف مسجده ، كاٞتمع الكثَت  اثنيان : أنو ال ٬توز أف يظٌن ٔتعاذ مع كماؿ فقهو كعلو مرتبتو أف يًتؾ فعل فريضة مع رسوؿ هللا 

 نصار كيؤديها يف موضع آخر ، كيستبدؿ هبا ّنفلة .كعلى كبار ا١تهاجرين كاأل ا١تشتمل على رسوؿ هللا 
 كىذه أجوبة ضعيفة غَت ّنىضة .

 قاؿ النوكم : ككل ىذه التأكيبلت دعاكل ال أصل ٢تا ، فبل ييًتؾ ظاىر اٟتديث هبا .
 كقاؿ ابن رجب : كَف يظهر عنو ) يعٍت حديث معاذ ( جواب قوم ، فاألقول جواز اقتداء ا١تفًتض اب١تتنفل .

 : كأما اقتداء متنفل ٔتفًتض فهي جائزة عند عامة أىل العلم .  فائدة
كٟتديث : ) أال تما مسجد ٚتاعة ... ( ) ... إذا صليتما يف رحالكما ، مث أدرك الذم سبق ، حديث يزيد بن األسودللحديث 

 رجل يتصدؽ على ىذا ( .
 ما حكم اقتداء مفًتض ٔتفًتض آخر ؟ 

 لى قولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة ع
 : أنو ال ٬توز . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية .
 ٟتديث ) ... فبل ٗتتلفوا عليو ( .

 . كجو الداللة : أف صبلة ا١تفًتض خلف من يصلي فرضان آخر ىو اختبلؼ عليو ، كقد هنى عنو النِب 
 ان غَت فرضو .: جواز اقتداء ا١تفًتض ٔتفًتض يصلي فرض القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعية ، كاختاره ابن تيمية .
ابلطائفة الثانية يف صبلة  كاستدؿ ىؤالء ابألدلة اليت استدؿ هبا القائلوف ّتواز إمامة ا١تتنفل اب١تفًتض ، كما يف إمامة النِب 

 . ا٠توؼ ، كإمامة معاذ بقومو بعد صبلتو مع النِب 
مة من يصلي النفل ٔتن يصلي الفرض ، فجواز إمامة من يصلي الفرض ٔتن يصلي فرضان آخر من كجو الداللة : أنو إذا جازت إما

 ابب أكُف .
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

 ما السنة يف القراءة يف صالة العشاء ؟ 
 السنة أف تكوف من أكاسط ا١تفصل ) من عم إُف الضحى ( كقد تقدمت ا١تسألة .

 و ؟مىت ٬توز للمأمـو أف ينفرد عن إمام 
 إذا كاف لعذر فيجوز كإال فبل .
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، ابالنتقاؿ من ائتماـ إُف انفراد، كىذا يػيعى رَّ عنو (كىًإٍف انٍػفىرىدى ميٍؤمتىّّ ببل عيٍذرو بىطىلتٍ قاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف الشرح ا١تمتع: قولو )
 كيف ىذا تفصيل: إف كاف ىناؾ عيٍذر جاز، كإف َف يكن عيٍذر َف ٬تىيٍز.

ح، ا١تأمـو مع اإلماـ يف الصَّبلة؛ مث طرأ عليو أف ينفرد؛ فانفرد كأمتَّ صبلتو منفردان، فنقوؿ: إذا كاف لعيذر فصحي : دخل مثاؿ ذلك
 ح .كإف كاف لرَت عيٍذرو فرَت صحي

 . ة، فإنو ٬توز للمأمـو أف ينفردمثاؿ العيٍذر: تطويل اإلماـ تطويبلن زائدان على السُّنَّ 
العشاءى، مث يرجع إُف قومو فييصلًٌي هبم تلك  ككاف معاذ ييصلًٌي مع النِبًٌ  الذم صىلَّى مع معاذ كدليل ذلك: قصَّة الرَّجيل  

قاؿ: إنو قد  فانفرد رىجيله كصىلَّى كحده، فلما عىًلمى بو معاذ « البقرة»الصَّبلة، فدخل ذات ليلة يف الصَّبلة فابتدأ سيورةن طويلة 
أتريدي أٍف تكوف فتَّاّنن َي )  ١تعاذ فقاؿ النِبُّ  لمُت، كلكن الرَّجيل شكا ذلك إُف النِبًٌ ّنفق، يعٍت: حيث خرج عن ٚتاعة ا١تس

؛ لتطويل اإلماـ، لكن بشرط أف يكوف تطويبلن خارجان عن السُّنَّة؛ ال  ، كَف يوبًًٌخ الرَّجيلى  ( ميعىاذي  فىدؿَّ ىذا على جواز انفراد ا١تأمـو
 خارجان عن العادة.

أيضان: أف يطرأ على اإلنساف قػىٍيئه يف أثناء الصَّبلة؛ ال يستطيع أف يبقى حىت يكمل اإلماـ؛ فيخفًٌف يف الصَّبلة  كمن األعذار
 كينصرؼ.

 يىشيقُّ عليو أف يبقى مع إمامو فينفرد كٮتفًٌف كينصرؼ.« رَيح يف بطنو»كمن األعذار أيضان: أف يطرأ على اإلنساف غازاته 
 أ عليو احتباسي البوؿ أك الرائط فييحصر ببوؿ أك غائط.كمن األعذار أيضان: أف يطر 

كمن األعذار أيضان: أف تكوف صبلة ا١تأمـو أقلَّ من صبلة اإلماـ، مثل: أف ييصلًٌي ا١تررب خلف من يصلًٌي العشاء على القوؿ 
إذا كاف يريد أف ٬تمع مع اإلماـ فيما  ابٞتواز؛ فإنو يف ىذه اٟتاؿ لو أف ينفرد كيقرأ التشهد كييسىلًٌمى كينصرؼ، أك يدخل مع اإلماـ

 بقي من صبلة العشاء، مث ييتمُّ بعد سبلمو. كىذا القوؿي ركاية عن اإلماـ أٛتد رٛتو هللا.
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  ] ٖترٔف أف يطوؿ اإلماـ تطويبلن زائدان عن السنة .    ] كسيأيت مزيد ْتث 

o العشاء أف تكوف من أكاسط ا١تفصل . أف السنة يف القراءة يف صبلة 

 كسورة األعلى ، كاقرأ ابسم ، ... .الضحى ،   كأكاسطو : من عم إُف
o  جواز انفراد ا١تأمـو عن إمامو لعذر ، فإف ىذا الرجل الذم انصرؼ َف ينكر عليو النِب . 

o . استحباب ٗتفيف الصبلة مراعاة ٟتاؿ ا١تأمومُت 

o فقد جاء يف ركاية أف رسػػوؿ هللا ، ٗتفيف الصبلة  أف اٟتاجة من أمور الدنيا عذر يف  قاؿ لو : ) ما ٛتلك على الذم
 صنعت ؟ قاؿ : َي رسػػوؿ هللا ، عملت على ّنضح ِف ... ( .

o . جواز خركج ا١تأمـو من الصبلة لعذر 

o . اإلنكار بلطف 
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ًة رى  -َُْ هىا يف ًقصهًة صىالى فىجىاءى حىىته جىلىسى )  -قىالىٍت:  -اًبلنهاًس، كىىيوى مىرًيضه  سيوًؿ اىَّللًه كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ًة اىل ًة أىِب  نهيبًٌ عىٍن يىسىاًر أىِب بىٍكرو، فىكىافى ييصىلًٌي اًبلنهاًس جىاًلسنا كىأىبيو بىٍكرو قىائًمنا، يػىٍقتىًدم أىبيو بىٍكرو ًبصىالى كىيػىٍقتىًدم اىلنهاسي ًبصىالى

 .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (ٍكرو بى 
---------- 

  من اإلماـ يف ىذه القصة ، ىل ىو الرسوؿ أـ أِب بكر ؟ 
 : كيدؿ على ذلك أمرينىو اإلماـ ،  يف ىذه القصة أف النِب 

 كقف عن يسار أَب بكر ، كىذا موقف اإلماـ . : أف النِب  األكؿ
 ة أَب بكر ( .، كيقتدم الناس بصبل ) يقتدم أبو بكر بصبلة النِب  : قولو  الثاين
 ما حكم إمامة العاجز عن القياـ ابلقادرين عليو ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : جواز إمامة العاجز عن القياـ ابلقادرين عليو . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء ، كاستدلوا :
 متفق عليو ( .  ) كإذا صلى قاعدان فصلوا قعودان  قولو  -أ

ٍلنىا عىلىٍيًو نػىعيوديهي فىحىضىرىًت الصَّبلىةي فىصىلَّى بًنىا   سىقىطى النَِّبُّ قاؿ ) أىنىسى ٍبنى مىاًلكو عن  -ب عىٍن فػىرىسو فىجيًحشى ًشقُّوي األىٯٍتىني فىدىخى
نىا كىرىاءىهي قػيعيودان فػىلىمَّا قىضىى الصَّبلىةى قىاؿى  يكا كىًإذىا سىجىدى فىاٍسجيديكا كىًإذىا رىفىعى ًإ٪تَّى » قىاًعدان فىصىلَّيػٍ بػَّرى فىكى رًٌ ـي لًيػيٍؤمتىَّ بًًو فىًإذىا كى ا جيًعلى اإًلمىا

دىهي . فػىقيوليوا رىبػَّنىا كىلىكى اٟتٍىٍمدي . كىًإذىا صىلَّى قىاًعدان فىصى  عى اَّللَّي ًلمىٍن ٛتًى  ف ( متفق عليو .و لُّوا قػيعيودان أىٍٚتىعي فىاٍرفػىعيوا كىًإذىا قىاؿى ٝتًى
 لعمـو ) يـؤ القـو أقرؤىم لكتاب هللا ( ركاه مسلم .ك  -ج
 كللقاعدة : من صحت صبلتو صحت إمامتو . -د

 : أف الصبلة ال تصح خلفو . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب مالك .

 ) ال يؤمٌن أحد بعدم جالسان (. ركاه البيهقي  عن الشعِب قاؿ -أ
م قاعدان ، ألنو ال يصح التقدـ بُت يديو لنهي هللا عن ذلك ، كألف األئمة شفعاء ، كال يكوف إ٪تا صلى هب قالوا أبنو  -ب

 أحدان شافعان لو .
 األكؿ . كالصحيح

 كاٞتواب عن أدلة أصحاب القوؿ الثآف :
 : ألمرينال يصح ، ( ال يؤمٌن أحد بعدم جالسان أما أثر الشعِب ) 

 : ألنو مرسل . أكالن 
 ركاية جابر اٞتعفي ال ٭تتج بو . : ألنو من اثنيان 

 نهي هللا عن ذلك .. ( .إ٪تا صلى هبم قاعدان ، ألنو ال يصح التقدـ بُت يديو ل كأما قو٢تم )
 خلف عبد الرٛتن بن عوؼ ، كىو اثبت ببل خبلؼ . بصبلتو  فهذا متعقب

 كصح أيضان أنو صلى خلف أَب بكر .
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 إلمامة .ا١تراد ٔتنع التقدـ بُت يديو يف غَت اأف ك 
  اإلماـ جالسان ، فكيف يصلي من خلفو ؟صلى إذا 

 اختلف العلماء يف كيفية صبلة ا١تأمومُت خلفو  على أقواؿ : 
 : أهنم يصلوف كراءه قيامان . القوؿ األكؿ

 سلومي  كىذا مذىب أَب حنيفة كالشافعي .
 امان .صلى قاعدان ، كصلى أبو بكر كالناس خلفو قي ٟتديث الباب ، فإف النِب -أ

 : ) صٌل قائمان ... ( فالقياـ ركن على القادر عليو ، كىؤالء قادركف على القياـ ، فيكوف القياـ يف حقهم ركن . قولو كل-ب
يف بيتو كىو شاؾ فصلى جالسان ، كصلى كراءه قـو قيامان ،  ) أف النِب إف حديث الباب ّنسخ ٟتديث عائشة :  قالوا-ج

،  متفق عليوفلما انصرؼ  قاؿ : إ٪تا جعل اإلماـ ليؤمت بو ... كإذا صلى جالسان فصلوا جلوسان ( .  فأشار إليهم : أف اجلسوا ،
 فهو ّنسخ . فإف حديث الباب يف مرض موتو 

 : أهنم يصلوف كراءه جلوسان كلو كانوا قادرين على القياـ . القوؿ الثاين
 كإسحاؽ .، كاألكزاعي ، كىذا مذىب الظاىرية 

 ذا صلى قاعدان فصلوا قعودان ( كىذا أمر كاألمر يقتضي الوجوب .) كإ لقولو 
 : أف اإلماـ إذا ابتدأ هبم الصبلة جالسان ، مث اعتل يف أثنائها فجلس ، أ٘توا خلفو قيامان .القوؿ الثالث 

 ودان ( .) كإذا صلى قاعدان فصلوا قعهبم الصبلة قاعدان صلوا قعودان ، ٟتديث  كإذا ابتدأعمبلن ْتديث الباب ، 
 ، ألف فيو ٚتعان بُت األدلة . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
ٍلنىا عىلىٍيًو نػىعيوديهي فىحىضىرىًت الصَّبلىةي فىصىلَّى بًنىا قىاًعدان فىصىلَّيػٍ   سىقىطى النَِّبُّ فحديث أنس )  نىا كىرىاءىهي عىٍن فػىرىسو فىجيًحشى ًشقُّوي األىٯٍتىني فىدىخى

 ف ( متفق عليو .ذىا صىلَّى قىاًعدان فىصىلُّوا قػيعيودان أىٍٚتىعيو كىإً  ، ... مث قاؿ قػيعيودان 
 قد ابتدأ الصبلة قاعدان . قاعدان كصلى من خلفو قعودان ، ككاف  ففي ىذا اٟتديث صلى النِب 

نَّاًس جىاًلسنا كىأىبيو بىٍكرو قىائًمنا، فىجىاءى حىىتَّ جىلىسى عىٍن يىسىاًر أىَب بىٍكرو، فىكىافى ييصىلًٌي اًبل) ...  – البابحديث  –كحديث عائشة 
ًة اىلنَِّبًٌ  ًة أىَب بىكٍ ػكىيػىٍقتى  يػىٍقتىًدم أىبيو بىٍكرو ًبصىبلى  .ر ( ًدم اىلنَّاسي ًبصىبلى

فصلى هبم من حيث انتهى أبو بكر ، فصلى قاعدان كالصحابة صلوا  فيو أف أاب بكر ابتدأ هبم الصبلة قائمان ، مث جاء النِب 
 قيامان ، فدؿ على أف اإلماـ إذا ابتدأ الصبلة قائمان مث عجز عن القياـ بعد ذلك صلى من خلفو قيامان .خلفو 

 كىذا قوؿ أٛتد .
 ف .كابن حبا، كابن ا١تنذر  ، : كقد قاؿ بقوؿ أٛتد ٚتاعة من ٤تدثي الشافعية ، كابن خزٯتة قاؿ اٟتافظ

:   أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُْ ـه أىحىديكيٍم اىلنهاسى فػىٍليياىفًٌٍف، فىًإفه ًفيًهٍم اىلصهًغَتى كىاٍلكىًبَتى كىالضهًعيفى كىذىا  )قىاؿى ًإذىا أى
 ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (شىاءى اىٟتٍىاجىًة، فىًإذىا صىلهى كىٍحدىهي فػىٍلييصىلًٌ كىٍيفى 

---------- 
 لسجود كغَت ذلك ٦تا ال يصل إُف حد اإلخبلؿ ابلصبلة .أم القراءة كالركوع كا ( فػىٍليياىفًٌفٍ ) 
 ( كيف ركاية مسلم ) كا١تريض ( ، فيكوف معٌت الضعيف ، أم : الضعيف يف خلقًتو كالنحيف كالسمُت . الضهًعيفى ك )
 ( كىذا من عطف العاـ على ا٠تاص ، ألف ذا اٟتاجة يعم الكبَت كالضعيف كغَت٫تا . كىذىا اىٟتٍىاجىةً ) 
 يف قولو  األمر قولو ) فليافف ( ىل ىو للوجوب أـ لالستحباب ؟ 
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 اختلف العلماء ىل ىو للوجوب أـ لبلستحباب  على قولُت :

 : أنو للوجوب كالتطويل حراـ . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ابن حـز .

ـٌ ٚتاعة ال يدرم كيف طاقتهم .  قاؿ رٛتو هللا : ٬تب على اإلماـ التخفيف إذا أ
 الوجوب . يليخفف ( كىذا أمر كىو يقتض) ف لقولو -أ

يف  ) أف رجبلن قاؿ : َي رسوؿ هللا ، إٓف ألأتخر عن صبلة الرداة ٦تا يطيل بنا ، فما رأيت رسوؿ هللا كٟتديث أَب مسعود -ب
 . متفق عليو ليتجوز ، فإف فيهم الضعيف ... (موعظة أشػد غضبان منو يومئذو ، مث قاؿ : إف منكم منفرين ، فأيكم صلى ابلناس ف

 : أنو مستحب . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعي .

 األكؿ .كالراجح 
 ما ضابط التافيف ا١تأمور بو ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :

 : أف ال يزيد عن أدْف الكماؿ ) كىو ثبلث تسبيحات ( . قيل
 كابن حجر .، كرجحو ابن حـز : أف يراعي أضعفهم ،  كقيل
 . ركاه أبو داكد أنت إمامهم ، كاقتًد أبضعفهم ( ماف بن أَب العاص : ) ...لعث لقولو 

 قاؿ ابن حجر : كأكُف ما أًخذى حد التخفيف من اٟتديث الذم أخرجو أبو داكد كالنسائي عن عثماف بن أَب العاص أف النِب 
 قاؿ لو : أنت إمامهم ، كاقتد أبضعفهم ( .

 ي أف ال يصل التخفيف إُف حد اإلخبلؿ ابلصبلة ، أك أف يسرع سرعة زائدة .، لكن عليو أف يراع الصحيح كىذا ىو
 على ضوء ما سبق فماذا يلـز اإلماـ ؟ 

 يلزمو التخفيف مع اإل٘تاـ .
 ( . ) ما صليت كراء إماـ قط أخف صبلة كال أمت من النِب فقد قاؿ أنس 

 ات ( متفق عليو .أيمرّن ابلتخفيف ، كيؤمنا ابلصاف كعنو قاؿ ) كاف رسوؿ هللا 
 .اذكر أنواع التافيف ؟ 

 التخفيف ينقسم إُف قسمُت :
 التخفيف البلـز الدائم . األكؿ :

 . كىو غالب فعل النِب 
 ٟتديث الباب .

 ٗتفيف عارض : الثاين : 
 كىو أف يكوف ىناؾ سبب يقتضي اإل٬تاز عما جاءت بو السنة ، يعٍت ٮتفف أكثر ٦تا جاءت بو السنة .

قاؿ : ) إٓف ألدخل يف الصبلة كأّن أريد أف أطيل فيها ، فأٝتع بكاء الصِب ، فإٔتوز يف صبليت ٦تا  أف النِب  فعن أنس 
 .متفق عليو  أعلم من شدة كجل أمو من بكائو (

 ىل ٬توز لإلنساف إذا صلى لوحده أف يطوؿ ؟ 
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 نعم ٬توز ، ألنو ال يشق على أحد ، لكن بشرط أف ال ٮترج الوقت .
 لو كاف اٞتماعة ٤تصورين كآثركا التطويل ؟ ما اٟتكم 

 النتفاء العلة اليت من أجلها أمر ابلتخفيف .ال أبس أف يطٌوؿ ٢تم ، 
قاؿ العراقي : ىذا اٟتكم ، كىو األمر ابلتخفيف مذكور مع علتو ، كىو كوف ا١تأمومُت فيهم السقيم كالضعيف كالكبَت ، فإف 

  أحد من ىؤالء ، ككانوا ٤تصورين ، كرضيوا ابلتطويل طٌوؿ .انتفت ىذه العلة ، فلم يكن يف ا١تأمومُت
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . قولو : ) فليخفف .. ( دليل على أف التطويل حراـ 

o  يف قولو . فإف هبم الضعيف ... ( أف اٟتكم يدكر مع علتو كجودان كعدمان ( : 

o . كجوب مراعاة العاجزين كأصحاب اٟتاجات 

o ي على اإلنساف أف يسهل على الناس طريق ا٠تَت ك٭تببو إليهم .ينبر 

: قىاؿى أىِب: كىعىٍن عىٍمًرك ٍبنً  - ُِْ تيكيٍم ًمٍن ًعٍنًد اىلنهيبًٌ )  سىلىمىةى قىاؿى ةي فػىٍليػيؤىذًٌٍف  ًجئػٍ : "فىًإذىا حىضىرىٍت اىلصهالى حىقاا. قىاؿى
، فػىقىدهميوين، كىأىانى ًاٍبني ًستٌو أىٍك سىٍبعً أىحىديكيٍم، كىٍليػىؤيمهكيٍم أىٍكثػىريكيٍم قػيرٍ  : فػىنىظىريكا فػىلىٍم يىكيٍن أىحىده أىٍكثػىرى قػيٍرآانن ًمٍتًٌ "، قىاؿى  (ًسًنُتى  آانن

 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ، كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئٌي ي 
--------- 

، ىو ابن قيس اٞتىٍرمي ، ف يف صحبتو ، كأما أبوه سلمة بكسر البلـ عمرك بن سلمة : ٥تتل(  ٍبًن سىلىمىةى قىاؿى عىٍن عىٍمًرك ) ى 
 صحاَب مالو يف البخارم سول ىذا اٟتديث ، ككذا ابنو .

 ما حكم إمامة الصيب ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ال تصح إمامة الصِب . القوؿ األكؿ
 حـز . كهبذا قاؿ ا١تالكية ، كاٟتنابلة ، كىو مذىب ابن

 .أخرجو الديلمي يف الفردكس كىو حديث ال يصح  ) ال تقدموا صبيانكم ( ٟتديث علي قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -أ
) إ٪تا جعل اإلماـ ليؤمت بو فبل ٗتتلفوا عليو ( كمن ا١تعلـو أف صبلة الصِب نفل ، كصبلة ا١تأمومُت فرض ، كىذا  كلقولو -ب

 اختبلؼ عليو .
 قلم عن ثبلثة : عن الصِب حىت يبلغ ... ( .) رفع ال  كلقولو -ج

 رفع القلم عن الصِب حىت يبلغ ، فبل تصح الصبلة خلف من رفع عنو القلم كاجملنوف . كجو الداللة : أف النِب 
 كعن ابن عباس قاؿ ) ال يىـؤ غبلـ حىت ٭تتلم ( ركاه البيهقي ، قاؿ اٟتافظ : إسناده ضعيف . –د 
 ، كالصِب ليس من أىل الكماؿ فبل يـؤ الرجاؿ .أف اإلمامة حاؿ كماؿ  -ق

 : أهنا تصح إمامتو . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعي .

 ٟتديث الباب .
 كلو كانت إمامتو غَت جائزة لنزؿ الوحي بذلك .

من قاؿ إهنم : يف اٟتديث حجة للشافعية يف إمامة الصِب ا١تميز يف الفريضة ، كىي خبلفية مشهورة ، كَف ينصف  قاؿ ابن حجر
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على ذلك ، ألهنا شهادة نفي ، كألف زمن الوحي ال يقع التقرير على ما ال ٬توز ،   فعلوا ذلك ابجتهادىم ، كَف يطلع النِب 
 .، كلو كاف منهيان عنو لنهى عنو يف القرآف  كما استدؿ أبو سعيد كجابر ٞتواز العزؿ بكوهنم فعلوه على عهد النِب 

  النفل ؟ما حكم إمامة الصيب يف 
 ٚتاىَت العلماء على جواز ذلك :

 ألف ما ثبت يف الفرض يثبت يف النفل كالعكس إال بدليل . أكالن :
 أف النفل يدخلها التخفيف . اثنيان :

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف الذم يقدـ يف اإلمامة أكثرىم حفظان للقرآف 

o . فضل طلب العلم 

o . فضل حفظ القرآف 

 ) خَتكم من تعلم القرآف كعلمو ( .  : قاؿ  يايف الدن
 ) قدموا أكثرىم أخذان للقرآف ( . يقوؿ يف غزكة أحد  : كاف النِب  يف القرب

 .ركاه أبو داكد  إف منزلتك عند آخر آية تقرؤىا () ارؽ كارتق ف  : قاؿ  يف اآلخرة
o . تعظيم الصحابة ٟتافظ القرآف 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب مىٍسعيودو  -ُّْ ، فىًإٍف كىانيوا يف اىٍلًقرىاءىًة سىوىاءن فىأىٍعلىميهيٍم )  قىاؿى ُّ اىٍلقىٍوـى أىقٍػرىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اىَّللًه يػىؤي
كىالى يػىؤيمهنه  -كىيف ًركىايىةو: ًسناا-اءن فىأىٍقدىميهيٍم ًسٍلمنا اًبلسُّنهًة، فىًإٍف كىانيوا يف اىلسُّنهًة سىوىاءن فىأىٍقدىميهيٍم ًىٍجرىةن، فىًإٍف كىانيوا يف اى٢تًٍٍجرىًة سىوى 

  .رىكىاهي ميٍسًلم ه  (  ٍكرًمىًتًو ًإاله إبًًٍذنًوً اىلرهجيلي اىلرهجيلى يف سيٍلطىانًًو، كىالى يػىٍقعيٍد يف بػىٍيًتًو عىلىى تى 
--------- 

 ا يبسط لصاحب ا١تنزؿ كٮتص بو  .:  التكرمة الفراش ٦ت ) على تكرمتو ( قاؿ العلماء 
 من أكىل الناس ابألمة يف الصالة ؟ 

 . أىقٍػرىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اىَّللًَّ 
ُـّ اىٍلقىٍوـى أىقٍػرىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اىَّللًَّ )  لقولو   ( . يػىؤي

 ما معٌت قولو ) أقرؤىم لكتاب هللا ( ؟ 
 ُت : ( على قولأىقٍػرىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اىَّللَّ  اختلف يف معٌت )

 : أنو األكثر حفظان . القوؿ األكؿ
ـى اٍلميهىاًجريكفى األىكَّليوفى اٍلعيٍصبىةى ) اٍبًن عيمىرى قىاؿى ٟتديث  -أ كىافى يػىؤيمُّهيٍم سىاَفه مىٍوُفى   قػىٍبلى مىٍقدىـً رىسيوًؿ اَّللًَّ  -مىٍوًضعه ًبقيبىاءو  -لىمَّا قىًد

يٍػفىةى ، كىكىافى أىٍكثػىرىىيٍم قػي    ( ركاه البخارم .ٍرآّنن أىىًب حيذى
كجو الداللة : أف ساَف تقدـ على ىؤالء الصحابة بكونو أكثرىم قرآّنن ، فيكوف ىذا اٟتديث مبينان ١تا أٚتل يف حديث أَب مسعود 

ُـّ اىٍلقىٍوـى أىقٍػرىؤيىيٍم ًلًكتىاًب اىَّللًَّ )  ( . يػىؤي
ةي فػىٍليػيؤىذًٌٍف أىحىديكيٍم، كىٍليػىؤيمَّكيٍم أىٍكثػىريكيٍم قػيٍرآّنن فىًإذىا حىضىرىٍت اى ...)  -كقد سبق  –ٟتديث عمرك بن سلمة  -ب   ... ( .لصَّبلى

 : األحسن قراءة .القوؿ الثاين 
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 : ألف ىذا ىو ا١توافق للرة . قالوا
 األكؿ . كالصحيح

 أيهم يقدـ األقرأ أـ األفقو ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أ على األفقو .: يقدـ األقر  القوؿ األكؿ
 .كبعض أصحابنا ، كأٛتد ، : كىو مذىب أَب حنيفة  قاؿ النوكم

 ديث الباب .ٟت-أ
، فكاف يؤمهم ساَف موُف أَب حذيفة  كعن ابن عمر قاؿ : ) ١تا قدـ ا١تهاجركف األكلوف نزلوا العصبة قبل مقدـ رسوؿ هللا -ب

 أبو سلمة .ككاف منهم عمر ، ك ركاه البخارم ككاف أكثرىم قرآّنن ( . 
 : يقدـ األفقو على األقرأ . القوؿ الثاين
 .مالك كالشافعي األفقو مقدـ على األقرأ قاؿ : ك  قاؿ النوكم

 .متفق عليو ) مركا أاب بكر فليصٌل ابلناس (  لقولو 
فدؿ على تقدٔف  : ) أقرؤكم أَب ( أمر أاب بكر أف يصلي كفيو من ىو أقرأ منو ، كأَب بن كعب بقولو  : إف النِب  قالوا

 األفقو .
: ألف الذم ٭تتاج إليو من القراء مضبوط ، كالذم ٭تتاج إليو من الفقو غَت مضبوط ، كقد يعرض يف الصبلة أمر ال يقدر  كقالوا

 على مراعاة الصواب فيو إال كامل الفقو .
 كأجابوا عن حديث : ) يـؤ القـو أقرؤىم ... ( :

ف ىو األفقو ، ألف الصحابة كانوا ال يتعلموف عشر آَيت حىت يتعلموىا كما فيها من العلم : أبف األقرأ من الصحابة كا قالوا
 كالعمل .
 األكؿ .كالراجح 

 : يف قولو ) فإف كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة ( دليل على تقدٔف األقرأ مطلقان  .قاؿ النوكم 
 من الذم يقدـ بعد األقرأ ؟ 

 األعلم ابلسنة .
 .(  فىًإٍف كىانيوا يًف اىٍلًقرىاءىًة سىوىاءن فىأىٍعلىميهيٍم اًبلسُّنَّةً  باب )...ٟتديث ال

 ما معٌت األعلم ابلسنة ؟ 
 يعٍت أبحكاـ الشريعة من صبلة ك صياـ كحج كغَتىا .

 من الذم يقدـ بعد األعلم ابلسنة ؟ 
 األقدـ ىجرة .

 . ( أىٍقدىميهيٍم ًىٍجرىةن فىًإٍف كىانيوا يف اىلسُّنًَّة سىوىاءن فى  ... ) لقولو 
 ما معٌت األقدـ ىجرة ؟ 

 أكالن يقٌدـ على من ىاجر بعده . معناه : أف من ىاجر إُف رسوؿ هللا 
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 ما اٟتكمة من تقدٯتو ؟ 
 قاؿ بعض العلماء :  ألنو أسبق إُف ا٠تَت ، كأقرب إُف معرفة الشرع ٦تن أتخر يف ببلد الكفر  .

  ؟ىل األشرؼ مقدـ على األقدـ ىجرة 
 ذىب إُف ذلك بعض العلماء كىو مذىب لشافعية ، كاٟتنابلة .

قاؿ ) الناس  كاستدلوا ابألحاديث اليت جاءت ابألمر بتقدٔف القرشيُت على غَتىم يف ا٠تبلفة ، كحديث أَب ىريرة . أف النِب 
 تبع لقريش ( متفق عليو .

 كحديث ) قدموا قريشان كال تقدموىا ( ركاه ا٠تطيب .
 ئمة من قريش ( ركاه أٛتد .كحديث ) األ

 قالوا : كإمامة الصبلة كالية ، فإذا قدـ يف الوالية الك رل ابلنسب فالوالية الصررل أكُف .
 لكن الصحيح أف األقدـ ىجرة مقدـ على األشرؼ لصحة ٟتديث الباب يف ذلك .

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كاختيار ابن تيمية .
 يكوف ْتسبها ا١تفاضلة كَف يذكر منها الشرؼ ، فتقدٯتو اعتبار ١تا َف يعت ره الشارع ، كإلراء ١تا اعت ره رتب ا٠تصاؿ اليت فالنِب 

 من ا٢تجرة .
كأما األحاديث اليت استدؿ هبا أصحاب القوؿ األكؿ فيقاؿ : أبف تقدٯتهم يف الوالية الك رل ال يلـز منو تقدٯتهم يف الوالية 

 الصررل .
 ألقدـ ىجرة ؟من الذم يقدـ بعد ا 

 يقدـ األقدـ إسبلمان ، مث األك ر سنان .
 ان ( .ًسن:  كىيف رًكىايىةو -ًسٍلمنا فىًإٍف كىانيوا يف اى٢تًٍٍجرىًة سىوىاءن فىأىٍقدىميهيٍم  ) ... لقولو 

 ) كليؤمكم أك ركم ( . لقولو 
  ما اٞتواب عن قولو م ( حيث قدـ األكرب سنان ؟) فإذا حضرت الصالة فليؤذف لكم أحدكم كليؤمكم أكربك 

، كالزموه عشرين  : ألهنم كانوا متساكين يف ابقي ا٠تصاؿ ، ألهنم ىاجركا ٚتيعان ، كأسلموا ٚتيعان ، كصحبوا رسوؿ هللا  اٞتواب
 ) ككنا متقاربُت (.ال السن ، كقد جاء عند أَب داكد ليلة ، فاستوكا يف األخذ عنو ، كَف يبق ما تقدـ بو إ

 تساككا يف ا١تراتب ا١تاضية كلها ؟ ما حكم إذا 
 ٮتتار أحد٫تا ابلقرعة .

 ( . مىٍن قػىرىعى  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف ا١تمتع : ) مثى 
أم: إذا استول يف ىذه ا١تراتًب كلًٌها رىجيبلف؛ فإنَّنا يف ىذه اٟتاؿ نستعملي القيٍرعىةى، فمىن غىلىبى يف القيرعًة فهو (  مث من قرع)  قولو

، فإذ ـي، كنظرّن فإذا ٫تا متساكَيف يف كلًٌ أحقُّ ـي، كقاؿ الثآف: أّن أتقدَّ ا اجتمعى ٚتاعةه يريدكف الصَّبلةى، فقاؿ أحديىم: أّن أتقدَّ
ـي. كالقيٍرعىةي ليس ٢تا صورةه معينةه،  ما  بل ىي ْتسباألكصاًؼ فهنا نيقرًعي بينهما ما َف يتنازؿ أحًد٫تا عن طىلىًبًو، فىمىٍن قػىرىعى فهو اإًلما

: أعًط كيلَّ  ، كنعطيهما كاحدان، كنقوؿي يتًَّفقي الناسي عليو، فممكن أف نكتب بورقة )إماـ( كاألخرل )بيضاء(، ك٩تليطى بعضىهما ببعضو
.  كاحدو ًمن ىذين الرَّجيلُت كرقةن، فإذا كقعت بيد أحًد٫تا، )إماـ( فهو اإًلماـ، أك ما أشبو ذلك، فكيفما اقًتعوا جىازى

  ما الدهليلي على استعماؿ القيرعًة يف العباداًت؟ فإف قاؿ قائله : 
فهذا نصّّ كاضحه   ا ( ٍف يىٍستىًهموا عليو الٍستػىهىميو لو يػىٍعلىمي النَّاسي ما يف النًٌداًء كالصَّفًٌ األكًؿ، مث َف ٬تدكا إال أ)  قلنا: قىوؿي النَِّبًٌ 
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 تىشىاحُّوا فيهما. يف أفَّ القيرعةى تدخيلي يف األذاًف كالصًَّف األكًؿ إذا
 كىل كردت القيرعىةي يف القرآف؟ 

 اٞتواب : نعم، يف موضعُت ًمن القرآف:
ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلىمىهيٍم أىيػُّهيٍم يىٍكفيلي )  يف سورة آؿ عمراف: يف قولو تعاُف األكؿ : ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلرىٍيًب نيوًحيًو ًإلىٍيكى كىمىا كيٍنتى لىدى

ٍيًهٍم ًإٍذ ٮتىٍتىًصميوفى  مىٍرٔفىى   ( .كىمىا كيٍنتى لىدى
 ( . ) الشرح ا١تمتع (فىسىاىىمى فىكىافى ًمنى اٍلميٍدحىًضُتى )  يف سورة الصافات: يف قولو تعاُفالثاين : 

 من أحق ابإلمامة صاحب البيت أك ضيفو إذا كاف أفقو كأقرأ منو ؟ 
 كإف كاف ذلك الرَت أفقو كأقرأ .صاحب البيت كاجمللس كإماـ ا١تسجد أحق من غَته ، 

 ) كال يؤمٌن الرجلي الرجلى يف سلطانو ( . لقولو 
 ) أك يف بيتو ( .عند أَب داكد 

 فإماـ ا١تسجد الراتب أحق من غَته كلو كاف غَته أقرأ .
 ٟتديث : ) كال يؤمٌن الرجل ... ( كإماـ ا١تسجد سلطاف يف مسجده .

 كلو كاف للمسجد إماـ راتب ، ٟتصل بذلك فوضى ، ككاف ٢تذا ا١تسجد يف كل صبلة إماـ . كألننا لو قلنا أف األقرأ أكُف حىت
 من يقٌدـ مالك البيت أك ا١تستأجر ؟ 

 ( .) الشرح ا١تمتع  ت . و أحقُّ ابنتفاًعًو يف ىذا البيألفَّ ا١تستأجرى مالكي ا١تنفعًة، فه،  أىكُفا١تستأجر 
  ا١تنزؿ ؟صاحب ما حكم اٞتلوس على فراش 

 ال ٬توز القعود على فراش صاحب ا١تنزؿ إال إبذنو .
 و ( .كىالى يػىٍقعيٍد يف بػىٍيًتًو عىلىى تىٍكرًمىًتًو ًإالَّ إبًًٍذنً  لقولو )...

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . فضل حفظ القرآف الكرٔف ، كأنو من أفضل العبادات ، كسبب للتقدٔف 

، كىالى أىٍعرىاِبٌّ ميهىاجً  ) ًديًث جىاًبرو مىاجىٍو: ًمٍن حى كىاًلٍبًن  -ُْْ ًإٍسنىاديهي كىاه و  ا (رنا، كىالى فىاًجره ميٍؤًمنن كىالى تػىؤيمهنه ًاٍمرىأىةه رىجيالن  .كى
---------- 

 ( ساكن البادية ، ) األعراِب
 ( من كاف ابٟتاضرة . كا١تهاجر) 
o ما صحة حديث الباب ؟ 

 هللا بن دمحم العدكم ، مًتكؾ اٟتديث ، كفيو علي بن زيد بن جدعاف ضعيف .، فيو عبد كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا ال يصح  

o ما حكم إمامة ا١ترأة للرجاؿ ؟ 
 مطلقان ال يف الفرض كال يف النفل .ال ٕتوز : إمامة ا١ترأة للرجاؿ  أكالن 

 .ركاه مسلم  ؼ النساء آخرىا ، كشرىا أك٢تا () خَت صفو  لقولو  -أ
 ف موقفهن يف الصبلة التأخَت عن الرجاؿ كاإلماـ ال يكوف إال متقدمان ، فإمامتها للرجاؿ إذف ال ٕتوز .دؿ اٟتديث على أ

 . ركاه البخارم لن يفلح قـو كلوا أمرىم امرأة (قاؿ : )  ٟتديث أَب بكرة أف رسوؿ هللا  -ب
 مى .دؿ اٟتديث على نفي الفبلح ١تن كُف أمره امرأة كاإلمامة نوع من الوالية العظ
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 ( . جل ...) ما رأيت من ّنقصات عقل كدين أذىل للب الر  قولو  -ج
.                                                       دؿ اٟتديث على كصف ا١ترأة بنقصاف الدين كالعقل ، كاإلمامة موضع رفعة ، فبل تصح إمامة من كاف هبذا الوصف 

 ] أحكاـ اإلمامة كاالئتماـ [ .
  ؟ حكم إمامة األعراِبما 

 قاؿ بعض العلماء ابلكراىة .
 كقلة ا١تعرفة ْتدكد هللا .، ألف الرالب على أىل البادية اٞتفاء 

 كالصحيح أنو تصح إمامة األعراَب للمهاجر إذا كاف أقرأ منو .
 لعمـو ) يـؤ القـو أقرؤكىم لكتاب هللا ( .-أ

 كألنو مكلف من أىل اإلمامة .-ب
 فاسق ؟ما حكم إمامة ال 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
  : ال تصح إمامتو . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب أٛتد .

 ( . كىالى فىاًجره ميٍؤًمننا ٟتديث الباب ) ...
 هبا .كعللوا : أبف اإلمامة تتضمن ٛتل القراءة كال يؤمن تركو ٢تا ، كال يؤمن ترؾ بعض شرائطها كالطهارة كليس مثى أمارة يستدؿ 

 : أنو تصح . القوؿ الثاين
 كىو مذىب أَب حنيفة ، كالشافعي ، كاختاره الشيخ ابن ابز .

: ) كيف أنت إذا كاف عليك أمراء يؤخركف الصبلة عن كقتها ؟ قاؿ : قلت : فما  ٟتديث أَب ذر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -أ
 متفق عليوا لك ّنفلة ( . أتمرٓف ؟ قاؿ : صٌل الصبلة لوقتها ، فإف أدركتها معهم فصٌل فإهن

 ركاه البخارم . : )يصلوف لكم، فإف أصابوا فلكم، كإف أخطأكا فلكم كعليهم( : قاؿ رسوؿ هللا قاؿ كعن أَب ىريرة  -ب
 أذف ابلصبلة خلف أمراء اٞتٍور ، فدؿ على جواز الصبلة خلف الفاسق . فالرسوؿ 

من  كاٟتجاججاج ، كابن عمر من أشد الناس ٖترَين التباع السنة ، أف الصحابة كمنهم ابن عمر كانوا يصلوف خلف اٟت -ج
 الفساؽ .

 كاٟتسن كاٟتسُت كغَت٫تا من الصحابة كانوا يصلوف مع مركاف .
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

، عىٍن اىلنهيبًٌ  - ُْٓ : كىعىٍن أىنىسو نػى )  قىاؿى رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ،  ( أٍلىٍعنىاؽً هىا، كىحىاذيكا ابً ريصُّوا صيفيوفىكيٍم، كىقىارًبيوا بػىيػٍ
 كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى . 

---------- 
يىافه مىٍرصيوص( ، يقاؿ رص العناف يرصيو رصان إذا ألصقمن الرص(  ريصُّوا صيفيوفىكيمٍ )  ، بعضو ببعض، كمنو قولو تعاُف )كىأىنػَّهيٍم بػينػٍ

 ل ما بينكم .كمعناه تضاموا كتبلصقوا حىت يتص
نػىهىا)   أم بُت الصفوؼ . (  كىقىارًبيوا بػىيػٍ
 ( ٚتع عنق ، كا١تراد بو الرقبة . كىحىاذيكا اًبأٍلىٍعنىاؽً ) 
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 ( ا٠تلل ما يكوف بُت االثنُت من اتساع عند التزاحم . ) خلل
 .( غنم سود صرار حجازية  ) اٟتىذىؼ

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 كىو حديث صحيح .اٟتديث ركاه أبو داكد كالنسائي 

  كفيو زَيدة : ) فوالذم نفسي بيده إٓف ألرل الشيطاف يدخل من خلل الصف كأهنا اٟتذؼ ( .
 ما حكم تسوية الصفوؼ ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أهنا كاجبة . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ابن حـز ، كاختاره ابن تيمية كالشيخ ابن عثيمُت .

 .) رصوا ... ( كفيو  الباب ٟتديث  -أ
 كىذا أمر كاألمر يقتضي الوجوب .

 .متفق عليو وىكم ( ػن هللا بُت كجػوفكم ، أك ليخالفػوكف صفػلتس ) كٟتديث النعماف بن بشَت .قاؿ : قاؿ  -ب
 .:  فإف ىذا التهديد ال يقاؿ فيما ليس بواجب كما ال ٮتفى  قاؿ األلباين

ٯتسح مناكبنا يف الصبلة كيقوؿ : استوكا كال ٗتتلفوا فتختلف  . قاؿ ) كاف رسوؿ هللا كٟتديث أَب مسعود البدرم  -ج
 قلوبكم ( ركاه مسلم .

 : أنو سنة مؤكدة غَت كاجب . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 .: ) ... فإف تسوية الصفوؼ من ٘تاـ الصبلة ( كيف ركاية : ) من كماؿ الصبلة (  لقولو 
لداللة : حيث َف يذكر اٟتديث أف تسوية الصفوؼ من أركاف الصبلة ، كال من كاجباهتا ، كإ٪تا من ٘تامها كحسنها ، كىذا كجو ا

 غايتو االستحباب ليس إال .
 القوؿ األكؿ . كالراجح

  ما معٌت قولو ) ؟ ) أك لياالفن هللا بُت كجوىكم 

 : معناه ٯتسخها ك٭تو٢تا عن صورىا . قيل
 . كىذا ىو الصحيحيوقع بينكم العداكة كالبرضاء كاختبلؼ القلوب ،  : معناه كقيل

 كيؤيده ركاية أَب داكد  ) أك ليخالفن هللا بُت قلوبكم ( .
 ٔتا تكوف تسوية الصفوؼ ؟ 
  ميقدَّـ الٌرًٍجًل ؟ سوية الصَّفًٌ تكوف ابلتساكم ، ْتيث ال يتقدَّـ أحده على أحد ، كىل ا١تعت رت

كإ٪تا اعتي رت األكعب ؛ ألهنا يف العمود ،   يف أسفل البىدىف ا١تعت ر ا١تناكب يف أعلى البىدىف ، كاألكعيب ُت :قاؿ الشيخ ابن عثيم
عت ر . كأما أطراؼ األرجيل  عليو البدفي ، فإف الكعب يف أسفل السَّاؽ ، كالسَّاؽي ىو عمودي البىدىف ، فكاف ىذا الذم يىعتمد

ي
ىو ا١ت

قصَتة ، فلهذا كاف ا١تعت ر  فبعض الناس تكوف رًٍجليو طويلة ، كبعضهم أطراؼ األرجيًل ٗتتلف ،فليست ٔتعت رة ؛ كذلك ألف 
 الكعب .

، أم :  غى أىشيدَّهي كىاٍستػىوىل (هللا تعاُف : ) كىلىمَّا بػىلى  كىناؾ تسوية أخرل ٔتعٌت الكماؿ ؛ يعٍت : االستواء ٔتعٌت الكماؿ ، كما قاؿ
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 بل يشمىل ًعدَّة أشياء :،  الصَّفًٌ ٔتعٌت كمالو ؛ َف يكن ذلك مقتصران على تسوية ااذاةفإذا قلنا : استواءي  كىميلى ،

 كاجبة ، كقد سبقت . تسويةى ااذاة ، كىذه على القوؿ الرَّاجح أكالن :

، فإفَّ ىذا ًمن كمالو اثنيان : اصَّ يف الصَّفًٌ اا١تبلئكةي  صفُّوا كما تصفُّ أيمر بذلك ، كنىدىبى أمَّتىوي أف ي ككاف النِب  ،الًتَّ ، عند رهبًٌ
اصًٌ  اص التَّزاحم ؛ ألف ىناؾ يًتاصُّوف كيكملوف األكؿ فاألكؿ ، كلكن ا١تراد ابلًتَّ  أف ال يىدىعيوا فػيرىجان للشياطُت ، كليس ا١تراد ابلًتَّ

اصًٌ كالتَّزاحم ؛ ك٢تذا ك  ،بُت ا١تناكب ... كال تذركا فػيريجىات للشيطاف  أقيموا الصفوؼ ، كحاذكا يقوؿ : اف النِب فػىٍرقان بُت الًتَّ
راًر ؛ من أجل  بينكم فػيرىج تدخل منها الشياطُت ؛ ألف الشياًطُت يدخلوف بُت الصُّفوًؼ كأكالد الضأف أم : ال يكوف أف الصًٌ

م .  ييشوًٌشوا على ا١تصلُت صبلهتى

يىكميلى الصَّفُّ األكؿ ، كال ييشرع  ، فبل ييشرع يف الصَّفًٌ الثآف حىتفاألكؿ ، فإفَّ ىذا ًمن استواًء الصُّفوؼ  إكماؿى األكؿ اثلثان :
ما يف النًٌداًء كالصَّفًٌ  إُف تكميل الصفًٌ األكؿ فقاؿ : ) لو يعلم الناسي  نىدىبى النِب  يف الثالث حىت يىكميلى الثآف كىكذا ، كقد

أّن اثناف للصفًٌ األكؿ ، فقاؿ أحدىم :  يعٍت : يقًتعوف عليو ؛ فإذا جاءهىميوا ( الٍستػى  وا عليوػػػػػاألكًؿ ؛ مث َف ٬تدكا إال أف يىٍستىًهمي 
  ىذا ا١تكاف ا٠تاِف أحقُّ بو منك ، كقاؿ اآلخر : أّن أحقُّ ، قاؿ : إذان نقًتعي ، أيُّنا يكوف يف

، كمع ذلك يشرعوف يف الصفًٌ الثآف ،  يركف الصفَّ األكؿ ليس فيو إال نصفيو كًمٍن لىًعًب الشيطاف بكثَت من الناس اليـو : أهنم
 . أيقيمت الصبلة ، كقيل ٢تم : أ٘تُّوا الصفَّ األكؿ ، جعلوا يتلفَّتوف مندىشُت مث إذا

؛ ألهنم ٚتاعةه ، كاٞتماعةي مأخوذةه ًمن االجتماع :  كًمن تسوية الصُّفوؼ : التقاربي فيما بينها ، كفيما بينها كبُت اإًلماـ رابعان :
ك٨تن نرل يف  فكلما قػىريبىت الصُّفوؼي بعضها إُف بعض ، كقػىريبىت إُف اإًلماـ كاف أفضل كأٚتل ، اع كامل مع التباعد ،كال اجتم

صفَُّت ، أم : أفَّ اإًلماـ يتقدَّـ كثَتان ، كىذا فيما أظنُّ صادر  بعض ا١تساجد أفَّ بُت اإًلماـ كبُت الصَّفًٌ األكؿ ما يتَّسع لصفٌو أك
ًمن اإًلماـ ، كأف يكوف كلُّ صفٌو قريبان ًمن  السُّنَّةي لئلماـ أف يكوف قريبان ًمن ا١تأمومُت ، كللمأمومُت أف يكونوا قريبُتف عن اٞتهل ،

 القيرب : أف يكوف بينهما مقدار ما يىسىعي للسُّجوًد كزَيدة يسَتة كحىدُّ ،  الصَّفًٌ اآلخر

، لًيىًلًٍت منكم أكليو األٍحبلـً كالنػُّهىى :  اإًلنسافي ًمن اإًلماـً ؛ لقوؿ النِب  كًمن تسوية الصُّفوًؼ ككما٢تا : أف يدنوى  خامسان :
الدُّنوَّ ًمن اإًلماـ يف صبلة اٞتيمعة  كاف أىكُف ، ك٢تذا جاء اٟتثُّ على الدُّنوًٌ ًمن اإًلماـ يف صبلة اٞتيمعة ، ألف ككلَّما كاف أقربى 

  عليو ا٠تطبة ، فالدُّنيو ًمن اإًلماـ أمره مطلوب ، كبعضي الناس يتهاكف هبذا ؛ كال ٭تًرصي  يف٭تصيل بو الدُّنيو إليو يف الصَّبلًة ، ك 

أفَّ أٯتن الصَّفًٌ أفضل ًمن أيسره ، كلكن ليس على ضيل ٯتُت الصفًٌ على مشالو ، يعٍت : كًمن تسوية الصُّفوؼ : تف سادسان :
الصَّبلةي  اف على سبيل اإًلطبلؽ ، كما يف الصف األكؿ ؛ لقاؿ الرَّسوؿي عليواألكؿ ؛ ألنو لو ك سبيل اإًلطبلؽ ؛ كما يف الصَّفًٌ 

األكؿ ، مث الذم يليو ( . كإ٪تا يكوف ٯتُت الصف أفضل من يساره إذا  كالسَّبلـ : ) أ٘تُّوا األٯتن فاألٯتن ( كما قاؿ : ) أ٘تُّوا الصَّفَّ 
اذىٍب إُف اليمُت ؛  : ٜتسة كاليمُت ٜتسة ؛ كجاء اٟتادم عشر ؛ نقوؿ كاليسار أك تقاراب ، كما لو كاف اليسار تساكل اليمُتي 

ال يظهر التفاكتي بُت ٯتُت الصَّفًٌ كيسارًه ، أما مع التَّباعد فبل شكَّ  ألفَّ اليمُت أفضلي مع التَّساكم ، أك التقارب أيضان ؛ ْتيث
للجماعة إذا كانوا ثبلثة أف يقف اإًلماـ  ا١تشركع يف أكؿ األمر اليسار القريبى أفضل من اليمُت البعيد . كيدؿُّ لذلك : أفَّ  أفَّ 

 على أف اليمُتى ليس أفضلى مطلقان ؛ ألنو لو كاف أفضلى مطلقان ؛ لكاف األفضل أف يكوف بينهما ، أم : بُت االثنُت . كىذا يدؿُّ 

ل عن اليسار حىت يتوسَّط اإًلماـ ، كال ٭تصي  احدان ا١تأموماف عن ٯتًُت اإًلماـً ، كلكن كاف ا١تشركعي أف يكوف كاحدان عن اليمُت كك 
 حىٍيفه كجىنىفه يف أحد الطرفُت .

النًٌساءي خلف الٌرًجاؿ ، ال ٮتتلط النًٌساء ابلٌرًجاؿ ،  كًمن تسوية الصُّفوًؼ : أف تيفرد النًٌساءي كحدىىن ؛ ٔتعٌت : أف يكوف سابعان :
 ) خَت صفوؼ النساء آخرىا .... ( . لقوؿ النِب 



 ّٓٓ 

 اذكر فضل تسوية الصفوؼ ؟ 

 : أهنا من تسوية الصبلة ككما٢تا . أكالن 
 ) سوكا صفوفكم فإف تسوية الصف من ٘تاـ الصبلة ( . قاؿ 
 : يصلو هللا . اثلثان 

 . ركاه أبو داكد ) من كصل صفان كصلو هللا (  كما قاؿ 
 : قولو : ) فإٓف أراكم من كرائي ظهرم ( . فائدة

 على الناس بوجهو فقاؿ : أ٘توا صفوفكم ... ( . قبل رسوؿ هللا جاء يف ركاية : ) أ
دليل على أف شركع اإلماـ يف تكبَتة اإلحراـ عند قوؿ ا١تؤذف : قد قامت الصبلة بدعة ، ١تخالفتها للسنة الصحيحة ، ألف 

 اٟتديث يدؿ على أف اإلماـ بعد إقامة الصبلة أمر الناس بتسوية الصف .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  رىيٍػرىةى ؟عىٍن أىِب ىي  -ُْٔ ري صيفيوًؼ اىلنًٌسىاًء )  قىاؿى يػٍ ري صيفيوًؼ اىلٌرًجىاًؿ أىكه٢تيىا، كىشىرُّىىا آًخريىىا، كىخى خىيػٍ

 .م ه رىكىاهي ميٍسلً ( ًخريىىا، كىشىرُّىىا أىكه٢تيىا آ
---------- 

ري صيفيوًؼ اىلٌرًجىاًؿ أىكه٢تيىا ) يػٍ  ابن كأجران .( أم : أكثرىا ثوا خى
 .:  كا١تراد بشر الصفوؼ أقلها ثواابن كفضبلن ، كأبعدىا من مطلوب الشرع  قاؿ النوكم(  كىشىرُّىىا آًخريىىا) 
 ما أفضل صفوؼ الرجاؿ ؟ 

 أك٢تا ، كقد جاءت أحاديث كثَتة يف فضل الصف األكؿ .
نىا رىسيوؿ هللاً ٝتىيرىة رضي هللا عنهما، قىاؿى  عن جابر بن بلًئكىةي ًعندى رىهبًٌىا ؟) ، فػىقىاؿى   : خىرىجى عىلىيػٍ

ى
فػىقيلنىا :  (أالى تىصيفُّوفى كىمىا تىصيفُّ ا١ت

بلًئكىةي ًعندى رىهبًٌىا ؟ قىاؿى : 
ى
 ركاه ميسًلم .( (ييًتمُّوفى الصُّفيوؼى األيكىؿى ، كىيػىتػىرىاصُّوفى يف الصَّفًٌ  ))َيى رىسيوؿ هللًا ، كىكىيفى تيصىفُّ ا١ت

ديكا إالَّ أٍف يىٍستىًهميوا) ، قىاؿى  : أفَّ رىسيوؿى هللًا  ة كعن أَب ىرير  اًء كىالصَّفًٌ األىكًَّؿ ، مثيَّ َفٍى ٬تًى عىلىٍيًو  لىٍو يػىٍعلىمي النَّاسي مىا يًف النًٌدى
 متفقه عىلىيًو .( الٍستػىهىميوا 

يػٍري صيفيوًؼ النًٌسىاءً رُّىىا آًخريىىاري صيفيوًؼ الٌرًجىاًؿ أك٢َّتيىا، كىشى خيػٍ ) : قاؿ رىسيوؿ هللًا قىاؿى كعنو    ركاه ميسًلما(. آًخريىىا، كىشىرُّىىا أك٢َّتيى  ، كىخى
ابًوً  : أفَّ رىسيوؿ هللًا  كعن أَب سعيد ا٠تدرًمًٌ  تػىقىدَّميوا فىأ٘تىُّوا َب ، كىٍليىأمتىَّ ًبكيٍم مىٍن بػىٍعدىكيٍم ، م ) أتىىخُّران ، فػىقىاؿى ٢تىي  رأل يف أٍصحى

رىىيمي هللا الى   ركاه ميسًلم . ( يػىزىاؿي قػىٍوـه يػىتىأىخَّريكفى حىىتَّ يػيؤىخًٌ
 ما خَت صفوؼ النساء ؟ 

 آخرىا .
يػٍري صيفيوًؼ اىلنًٌسىاًء آًخريىىا ) لقولو   ( . كىخى
 ىل صفوؼ النساء أفضلها آخرىا مطلقان سواء صلُت مع الرجاؿ أك لوحدىن ، أك ا١تراد إذا صلُت مع الرجاؿ ؟ 

 ف العلماء يف ذلك على قولُت :اختل
 : أهنم إذا صلُت منفردات عن الرجاؿ فخَت صفوفهن أك٢تا . القوؿ األكؿ

 كالصنعآف .، كىذا اختاره النوكم 
 أف ا١تراد ابٟتديث إذا صلُت مع الرجاؿ . كقالوا :

ؿ ، كأما إذا صلُت متميزات ال مع : كأما صفوؼ النساء فا١تراد ابٟتديث صفوؼ النساء اللوايت يصلُت مع الرجا قاؿ النوكم
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 .الرجاؿ فهن كالرجاؿ خَت صفوفهن أك٢تا ، كشرىا آخرىا 
 إف خَت صفوؼ النساء آخرىا مطلقان ، سواء صلُت منفردات أك مع الرجاؿ . القوؿ الثاين :

 لعمـو اٟتديث .
 ١تاذا فضل آخر صفوؼ النساء اٟتاضرات مع الرجاؿ ؟ 

اضرات مع الرجاؿ لبعدىن من ٥تالطة الرجاؿ ، كرؤيتهم ، كتعلق القلب هبم عند رؤية حركاهتم إ٪تا فضل آخر صفوؼ النساء اٟت
 كٝتاع كبلمهم

  ما ا١تراد ابلصف ابألكؿ يف قولو أك٢تا ... ( ؟ ( 
ا١تراد ابلصف األكؿ الذم جاءت األحاديث بفضلو كاٟتث عليو ىو الصف الذم يلي اإلماـ ، سواء جاء صاحبو متقدمان أك 

 أخران .مت

 : الصف األكؿ عبارة عن ٣تيء اإلنساف إُف ا١تسجد أكالن كإف صلى يف صف متأخر . كقيل
  كرجح النوكم األكؿ .

 ما حكم صالة النساء يف ا١تسجد ؟ 
 اٟتديث دليل على جواز ذلك .

 ٥تاطبان األكلياء  ) ال ٘تنعوا إماء هللا ... ( . كقد قاؿ 
 تفبلت ( أم غَت متطيبات . ٥تاطبان النساء  ) كليخرجن كقاؿ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . اٟتديث دليل على أآلف النساء يقفن يف الصبلة صفوفان كالرجل إذا صلُت ٚتاعة 

o  ذـ التأخر عن الصف األكؿ. 

هيمىا قىاؿى كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي  -ُْٕ لىةو، فػىقيٍمتي عىٍن يىسىارًًه، فىأىخىذى رىسيوؿي اىَّللًه  صىلهٍيتي مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه  )  عىنػٍ ذىاتى لىيػٍ
  ًًيًنًو ًبرىٍأًسي ًمٍن كىرىائ  .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   (ي، فىجىعىلىًٍت عىٍن ٯتى

---------- 
 جاء عند مسلم ) فأخذٓف من كراء ظهره ( .(  ًبرىٍأًسي ًمٍن كىرىاًئي فىأىخىذى رىسيوؿي اىَّللًه ) 
  موقف ا١تأمـو إذا كاف كاحدان ؟ما 

 اٟتديث دليل على أف ا١تأمـو الواحد يقف عن ٯتُت اإلماـ .

 : كإذا كاف ا١تأمـو كاحدان ذكران ، فالسنة أف يقف عن ٯتُت اإلماـ رجبلن كاف أك غبلمان  . قاؿ ابن قدامة
 .: كأما الواحد فيقف عن ٯتُت اإلماـ عند العلماء كافة  كقاؿ النوكم

 الباب .ٟتديث 
ليصلي ، فجئت فقمت عن يساره ، فأخذ بيدم فأدارٓف حىت أقامٍت عن ٯتينو ، مث جاء  ) قاـ رسوؿ هللا  كٟتديث جابر قاؿ 

 ركاه مسلم جبار بن صخر فأخذ أبيدينا ٚتيعان فدفعنا حىت أقامنا خلفو ( . 
  لو كقف ا١تأمـو عن يسار اإلماـ ، ىل تصح صالتو أـ ال ؟  ما اٟتكم 

 لف العلماء يف ذلك على قولُت :اخت
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 : ال تصح صبلتو . القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب .
 ٟتديث الباب .

أدار ابن عباس من يساره إُف ٯتينو ، فدؿ على أف اليسار غَت موقف للمأمـو الواحد ، فإذا كقف فيو بطلت  : أف النِب  قالوا 
 صبلتو .

 : تصح صبلتو . القوؿ الثاين
 العلماء ، كرجحو الشيخ السعدم .كىذا مذىب ٚتاىَت 

 ٟتديث ابن عباس كجابر السابقُت .
 ابستئناؼ الصبلة . َف أيمر٫تا ابستئناؼ الصبلة ، كلو َف يكن موقفان ألمر٫تا الرسوؿ  أف الرسوؿ كجو الداللة : 

ُف كرائو ، مع صحة صبلهتما رٌد جابر كجبار كابن عباس ، ال يدؿ على عدـ الصحة ، بدليل رٌد جابر كجبار إ ككوف النِب 
 عن جانبو .

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
قاؿ الشيخ السعدم : كالصحيح أف كقوؼ ا١تأمـو عن ٯتُت اإلماـ سنة مؤكدة ، ال كاجب تبطل الصبلة ، فتصح الصبلة عن 

، ال على الوجوب ، ألنو َف ينو عنو، كأما ٯتينو فإنو يدؿ على األفضلية ، ألف النهي إ٪تا كرد عن الفذيةيسار اإلماـ مع خلو ٯتينو
 .كالفعل يدؿ على السنية 

 ؟ ما رأيك ٔتن يقوؿ : إذا صلى مع اإلماـ كاحد ، فإنو يشرع لو أف يتأخر ا١تأمـو قليالن ليكوف اإلماـ متقدـ 
 القوؿ ضعيف . ىذا

 بل الصواب أنو يقف عن جنبو مساكَين من غَت تقدـ كال أتخر .
 ) ... فقمت إُف جنبو ( كىذا ظاىر يف ا١تساكاة . ففي حديث الباب يف ركاية

 كىو الذم مشى عليو البخارم فقاؿ ابب : يقـو عن ٯتُت اإلماـ ْتذائو سواءن إذا كاّن اثنُت .
 حذاء أَب بكر ، إُف جنبو ( . ابلصحابة يف مرض موتو ) فجلس رسوؿ هللا  كيف حديث عائشة يف صبلة النِب 

إذا ائتم ابلرجل كقف عن ٯتُت اإلماـ ، كالظاىر أنو يقف ٤تاذَين لو ال يتقدـ كال يتأخر ، ألنو لو كاف  إف الرجلقاؿ األلباين : 
 .كقع شيء من ذلك لنقلو الراكم ، ال سيما كأف االقتداء بو من أفراد الصحابة قد تكرر 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  قبل الدخوؿ يف الصبلة أنو إماـ .أنو ال يشًتط لصحة اإلمامة أف ينوم اإلماـ 

دخل يف صبلتو منفردان ، مث دخل معو ابن عباس فصار إمامان لو من  فالنِب الشافعية ) كقد سبقت ا١تسألة ( كىذا مذىب 
 أثناء الصبلة .

o  ] جواز صبلة التطوع ٚتاعة إذا َف يتخذ عادة . ] كسبقت ا١تسألة. 
o أف اٟتركة اليسَتة يف الصبلة ال تبطلها . 
o  استدؿ ابٟتديث من قاؿ : إف صبلة ا١تنفرد خلف الصف صحيحة ، ألف النِب  أدار ابن عباس ، كحُت أداره صار ابن

 ] كسيأيت ْتث ا١تسألة [ يف تلك اإلدارة ، كَف يؤمر ابإلعادة .  عباس خلف الرسوؿ 

o  أنو لو كقف ا١تأمـو الواحد عن يسار اإلماـ ، فإنو يشرع أف ٬تعلو عن ٯتينو. 
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o . السنة إذا أراد اإلماـ أف ٭ترؾ من كقف عن يساره أف ٭تركو من كرائو ، كليس من األماـ 

o . جواز اٟتركة يف الصبلة ١تصلحتها 

o . مشركعية صبلة الليل كاستحباهبا 

o  حرص ابن عباس على العلم كمعرفة عبادة النِب . 

ٍلفىنىاكىيىًتيمه خىٍلفىوي  فػىقيٍمتي  صىلهى رىسيوؿي اىَّللًه  ) كىعىٍن أىنىسو قىاؿى  -ُْٖ  .اللهٍفظي لًٍلبياىاًرٌمً  ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كى ( ، كىأيُـّ سيلىٍيمو خى
---------- 

 ما ىو موقف ا١تأمـو إذا كاف مع اإلماـ اثناف ؟ 
 يدؿ على أنو إذا كاف مع اإلماـ اثناف أف يقفا خلف اإلماـ .الباب حديث 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 ) فقمت كاليتيم خلفو ( .ؿ أنس لقو -أ
 تقدـ على أنس كاليتيم ، فدؿ على أف االثنُت موقفهما خلف اإلماـ . فالرسوؿ 

يصلي فجئت فقمت عن يساره ... مث جاء جبار بن صخر ، فأخذ أبيدينا  ) قاـ رسوؿ هللا كٟتديث جابر السابق -ب
 ركاه مسلم ٚتيعان فدفعنا حىت أقامنا خلفو ( . 

 أقاـ جابر كجبار خلفو ، فدؿ على أف موقف االثنُت كراء اإلماـ .  فالرسوؿ
 كذىب بعض السلف إُف أف اإلماـ يقف بينهما .

 كىو قوؿ ابن مسعود .
نػىهيمىا كىجىعىلى أىحىدى٫تيىا عىٍن أىنػَّهيمىا دىخىبلى عىلىى عىٍبًد اَّللًَّ فػىقىاؿى أىصىلَّى مىٍن خىٍلفىكيٍم قىاالى ) عىٍن ًإبٍػرىاًىيمى عىٍن عىٍلقىمىةى كىاألىٍسوىًد   ـى بػىيػٍ نػىعىٍم . فػىقىا

ًبنىا فىضىرىبى أىٍيًديػىنىا مثيَّ طىبَّقى  ٍعنىا فػىوىضىٍعنىا أىٍيًديػىنىا عىلىى ريكى ًيًنًو كىاآلخىرى عىٍن مًشىالًًو مثيَّ رىكى ٍيًو فػىلىمَّا صىلَّى قىاؿى  ٯتى ٍيًو مثيَّ جىعىلىهيمىا بػىٍُتى فىًخذى بػىٍُتى يىدى
ا فػىعىلى رىسيوؿي اَّللًَّ ىى   ( . كىذى

 كاٞتواب عن فعل ابن مسعود :كالصحيح األكؿ ، 
 : أف ىذا اٟتديث منسوخ . قيل

فخ ر ابن مسعود ٔتكة ، ألف فيو التطبيق كقد نسخ اب١تدينة ، كحديث جابر كجبار اب١تدينة ، ألف جابر إ٪تا شهد ا١تشاىد بعد  
إال  ١تدينة ، كغاية ما فيو خفاية الناسخ على عبد هللا ، كليس ببعيد ، إذ َف يكن دأبو بدر كحديث أنس بن مالك فإنو كاف اب

 إمامة اٞتمع الكثَت إال يف الندرة كهذه القصة كحديث أنس كىو يف داخل بيت امرأة فلم يطلع عبد هللا على خبلؼ ما علمو .
 .ئتماـ ( ) انظر أحكاـ اإلمامة كاالسَتين .  كما قالو إبراىيم النخعي كابن : ٤تموؿ على ضيق ا١تكاف ،   كقيل
 ما حكم مصافة الصيب يف صالة النفل ؟ 

 جائزة .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ) صففت أّن كاليتيم كراءه ( .لقوؿ أنس 

 . كاليتيم ىو من مات أبوه كىو َف يبلغ ، كقد صف ىذا اليتيم مع أنس خلف النِب 
  الفرض ؟ما حكم مصافة اليتيم يف صالة 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت : 
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 : ال تصح . القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب .

 قالوا : ألف الصِب ال تصح إمامتو فبل تصح مصافتو .-أ
 كقالوا : ٮتشى أف ال يكوف متطهران فيصَت البالغ فذان . -ب

 : تصح مصافتو . القوؿ الثاين
 كاختاره من اٟتنابلة ابن عقيل كصوبو البعلي كقاؿ ابن مفلح كىو أظهر .ىب ا١تالكية ، كاٟتنفية ، كالشافعية كىذا مذ

 ( . فػىقيٍمتي كىيىًتيمه خىٍلفىوي ٟتديث الباب )  -أ
: أف ما ثبت يف النفل ثبت يف  كالقاعدة،  صف مع أنس خلف النِب  -كىو الذم مات أبوه كَف يبلغ  -كجو الداللة : أف اليتيم 

 ال دليل .الفرض إال بدليل يفرؽ ، ك 
 ) ... فكنت أؤمهم كأّن ابن ست سنُت أك سبع ( . –كقد سبق  –كٟتديث عمرك بن سًلمة  -ب

 كجو الداللة : أف اٟتديث دؿ على جواز إمامة الصِب ، فإذا جازت إمامتو جازت مصافتو من ابب أكُف .
 ا١تفًتض كذا ىا ىنا .علل ابن قدامة بقولو : أف الصِب ٔتنزلة ا١تتنفل ، كا١تتنفل يصح أف يصاؼ  -ج

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ما اٞتواب عن تعليل أصحاب القوؿ األكؿ ؟ 

 ف الصِب ال تصح إمامتو ، فهذا غَت صحيح ، ألف السنة كردت ٓتبلفو ، كأف الصِب تصح إمامتو .قو٢تم : إ
 أين تقف ا١ترأة إذا صلت مع الرجاؿ ؟ 

ف خلفهم ، سواء كانت لوحدىا أك معها نساء ، كسواء كانت مع رجل من أف ا١ترأة إذا صلت مع الرجاؿ فإف موقفها يكو 
 ٤تارمها أك ال ، فموقفها خلف الرجاؿ .

 ) كأـ سليم خلفنا ( .ٟتديث الباب 
 ما اٟتكم لو كقفت يف صف الرجاؿ ؟ 

 تصح صبلهتا كصبلة الرجل .إذا كقفت يف صف الرجاؿ 
 كعند اٟتنفية تفسد صبلة الرجل دكف ا١ترأة .

: قاؿ ابن مسعود: أخركىن من حيث أخرىن هللا، كاألمر ، حيث قاؿ قائلهم: كىو عجيب، كيف توجيهو تعسف ؿ ابن لقيمقا
 .فإذا حاذت الرجل فسدت صبلة الرجل، ألنو ترؾ ما أمر بو من أتخَتىا، قاؿ: كحكاية ىذا ترٍت عن جوابو، للوجوب

  أف تقف خلف الصف منفردة ؟ما اٟتكم لو صلت ا١ترأة مع ٚتاعة النساء ، فهل يصح 
يصح أف تقف خلف صف النساء منفردة، ، يعٍت ال ة الرجاؿ، فالصحيح أهنا كالرجاؿ مع ٚتاعاعة النساءلو صلت ا١ترأة مع ٚت 

 ، كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم .بل ٬تب عليها أف تكوف يف الصف
 اذكر حاالت إمامة الرجل للنساء ؟ 

 اٟتالة األكىل :
 النساء يف ا١تسجد مع الرجاؿ . أف يكوف

 فهذا جائز ، كأدلتو كثَتة .
يصلي الفجر فيشهد معو نساء من ا١تؤمنات متلفعات ٔتركطهن ما يعرفن من  منها حديث عائشة قالت ) كاف رسوؿ هللا 
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 الرلس ( متفق عليو .
 اٟتالة الثانية : 

 أف يـؤ النساء كمعهن أحد ٤تارمو أك رجل آخر .
  كراىة فيو .فهذا جائز كال

 ( . وي، كىأيُـّ سيلىٍيمو خىٍلفىنىاػفػىقيٍمتي كىيىًتيمه خىٍلفى  ًِ  صىلَّى رىسيوؿي اىَّللَّ )  أىنىسو ٟتديث الباب . قاؿ 
 اٟتالة الثالثة : 

 أف يـؤ امرأة كاحدة أجنبية منو .
 فهذا ال ٬توز .

 ٮتلوف أحدكم ابمرأة إال مع ذم ٤تـر ( . ) ال ألنو فيو خلوة ابألجنبية ، كا٠تلوة ابألجنبية حراـ ، لقولو 
 اٟتالة الرابعة :

 أف يـؤ نساء أجانب عنو كال رجل معهن غَته كال أحد ٤تارمو .
 فهذه اٟتالة اختلف فيها العلماء :

 فقيل : يكره .
 كقيل : ٬توز ببل كراىة .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o تخذ ذلك عادة . ] كسبق [ جواز صبلة النافلة ٚتاعة ، بشرط أال ي 

o  تواضع النِب . 
، فػىقىاؿى لىوي اىلنهيبُّ  أىنهوي ًانٍػتػىهىى ًإىلى اىلنهيبًٌ  ) أىِب بىٍكرىةى  كىعىنٍ  -ُْٗ زىادىؾى  كىىيوى رىاًكعه، فػىرىكىعى قػىٍبلى أىٍف يىًصلى ًإىلى اىلصهفًٌ

 . مُّ رىكىاهي اىٍلبياىارً  (عيٍد اىَّللهي ًحٍرصنا كىالى تػى 
، ُثيه مىشىى ًإىلى اىلصهفًٌ  -كىزىادى أىبيو دىاكيدى ًفيًو:   . -فػىرىكىعى ديكفى اىلصهفًٌ
---------- 

 : بفتح التاء كضم الباء . ) ال تعد (
 ما ا١تراد بقولو  ) ال تعد ( ؟ 

 اختلف العلماء يف ا١تراد بو :

 : ال تعد إُف التأخَت يف اجمليء إُف الصبلة . فقيل
 الركوع دكف الصف .إُف :  كقيل

 لركاية أَب داكد : ) أيكم الذم ركع دكف الصف ، مث مشى إُف الصف ( .
ركاه الطحاكم ، كقد ركم  تركع حىت أتخذ مصافك من الصف ( كيؤيده حديث أَب ىريرة : ) إذا دخلت كاإلماـ راكع فبل

 .موقوفان ، لكن صحح ابن رجب أنو موقوؼ 
 . : النهي عن اإلسراع كقيل

 كىذا جاء حديث ٓتصوصو سيأيت قريبان .
 كأقرهبا القوؿ الثاين .
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 كذىب بعض العلماء إُف جواز الركوع دكف الصف ، ك٦تن رجح ىذا القوؿ الشيخ األلبآف .
 لفعل بعض الصحابة .

لناس ركوع فلَتكع حُت ) إذا دخل أحدكم ا١تسجد كا كقد قاؿ عطاء بن يسار أنو ٝتع عبد هللا بن الزبَت على ا١تن ر يقوؿ للناس
 ركاه ابن خزٯتة كالط رآف يدخل يف الصف ، فإف ذلك السنة ( .يدخل مث ليدب راكعان ، حىت 

 كقد فعل ذلك بعض الصحابة :
 كأَب بكر : عند البيهقي .

 كزيد بن اثبت : ركاه البيهقي .
 كابن مسعود : كما عند ابن أَب شيبة .

 كهللا أعلم .
 مىت تسقط الفاٖتة ؟ 

 أدرؾ اإلماـ راكعان . قط إذاتس

 استدؿ ابٟتديث ٚتاىَت العلماء على صحة صبلة ا١تنفرد خلف الصف ) كستأيت ا١تسألة ( .فائدة : 

[ كىعىٍن كىاًبصىةى ٍبًن مىٍعبىدو [ - َِْ هي أىٍف ييًعيدى رىأىل رىجيالن ييصىلًٌي خىٍلفى اىلصهفًٌ كىٍحدىهي، فىأىمىرى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  اىٍٞتيهىًٍتًٌ
ةى  ًٍمًذمُّ كىحىسهنىوي، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى .(  اىلصهالى   رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىاىلًتًٌ
فىرًدو خىٍلفى اىلصهفًٌ  )كىلىوي عىٍن طىٍلق و  -ُِْ ةى ًلمينػٍ  ( .الى صىالى
؟ أى  ) اينُّ ًمٍن حىًديًث كىاًبصىةى كىزىادى اىلطهبػىرى  -َِْ  ( .الى دىخىٍلتى مىعىهيٍم أىٍك ًاٍجتػىرىٍرتى رىجيالن

---------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

حديث كابصة حديث صحيح ، صححو أٛتد ، كالدارمي ، كالًتمذم ، كابن معُت ، كأبو حامت ، كالبرػوم كابن ا١تنذر ، كأف 
 االضطراب كاالختبلؼ فيو ال يوجب تضعيفو .

قد م من اٟتافظ رٛتو هللا ، فإنو إ٪تا ىو عن علي بن شيباف كالقصة ) ال صبلة ١تنفرد ... ( فهو كىٍ   لقكقوؿ اٟتافظ : كلو عن ط
، فلما قضى رسوؿ هللا  صبلتو ، إذا رجل فرد فوقف عليو نِب  ، فصلينا خلف رسوؿ هللا  ) قدمنا على رسوؿ هللا  قاؿ 

ركاه ابن حباف ، استقبل صبلتك ، فإنو ال صبلة ١تنفرد خلف الصف ( .  هللا  حىت قضى الرجل صبلتو ، مث قاؿ لو نِب هللا  :
 .إسناده صحيح :  قاؿ البوصَتمكابن ماجو ، 

 .مًتكؾ  :  . قاؿ اٟتافظكأما ركاية الط رآف ضعيفة جدان ، كيف إسنادىا السرم بن اٝتاعيل 
 ما حكم صالة ا١تنفرد خلف الصف ؟ 

 ثبلثة أقواؿ :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على 

 : تصح صبلتو بعذر أك برَت عذر . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 ٟتديث أَب بكرة السابق ) ... فركع قبل أف يصل إُف الصف ... ( .-أ
 ابإلعادة ، ٦تا يدؿ على صحة صبلتو . كجو الداللة : أف أاب بكرة أتى ّتزء من الصبلة خلف الصف كَف أيمره النِب 

 السابق  ) كالعجوز من كرائنا ( .ٟتديث أنس ك  -ب
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 جٌوز صبلة ا١ترأة منفردة خلف الصف ، فيقاس عليها الرجل . كجو الداللة : أف النِب 
 اره من خلفو حىت جعلو عن ٯتينو ( .مؤ٘تان بو ، فأد أنو كقف عن يسار رسوؿ هللا السابق ) كٟتديث ابن عباس  -ج

يف حاؿ اإلدارة ، كذلك كحاؿ ا١تنفرد خلف الصف ، كَف أيمره ابإلعادة ،  ار خلف النِب كجو الداللة : أف ابن عباس ص
 فدؿ على صحة صبلة ا١تنفرد خلف الصف .

 : أف صبلتو ابطلة سواء كجد فرجة أـ ال . القوؿ الثاين
ية ، كابن ا١تنذر ، كابن خزٯتة ىو كىذا مذىب اإلماـ أٛتد ، كبو قاؿ إبراىيم النخعي ، كاٟتسن بن صاٌف ، كأٛتد ، كإسحاؽ بن را

 كاستدلوا أبحاديث الباب .، 
 رأل رجبلن يصلي كحده خلف الصف فأمره أف يعيد الصبلة ( . ) أف رسوؿ هللا ْتديث كابصة  -أ

 ) ال صبلة ١تنفرد ... ( .كٟتديث علي بن شيباف  -ب
 أـ ال . حُت أمر الرجل أف يعيد الصبلة َف يستفصل ىل كجد فرجة كألف النِب 

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ما اٟتكم لو كجد الصفوؼ مكتملة ؟ 

 إذا جاء ككجد الصفوؼ مكتملة ، فإنو ٬توز أف يصلي كحده .الراجح أنو 
 كاستدلوا على صحتها يف حالة العذر أبدلة :

 ( .نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا  ال ييكىلًٌفي اَّللَّي ( كقولو تعاُف )قيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيٍم فىاتػَّ قولو تعاُف ) -أ
كجو الداللة من اآليتُت : أف من َف ٬تد فرجة يف الصف ، كَف ٬تد من يصف معو ، فوقف كحده ، فإنو معذكر قد أتى ٔتا يف 

 كسعو ، فتصح صبلتو لعدـ التكليف ٔتا ليس يف الوسع كالقدرة .
 أف كاجبات الصبلة تسقط ابلعجز .-ب

، فهذا فيو نزاع ، بُت ا١تبطلُت لصبلة ا١تنفرد ، ذلك أف ال ٬تد الرجل موقفان إال خلف الصف  : كنظَت كقاؿكرجحو ابن تيمية ، 
 ٚتيع كاجبات الصبلة تسقط ابلعجز . كاألظهر صحة صبلتو يف ىذا ا١توضع ، ألف

قف فذان صحت صبلتو إف الرجل إذا َف ٬تد خلف الصف من يقـو معو ، كتعذر عليو الدخوؿ يف الصف ، كك :  كقاؿ ابن القيم
 .للحاجة ، كىذا ىو القياس اض ، فإف كاجبات الصبلة تسقط ابلعجز عنها 

 . كىذا القوؿ ىو ا١توافق ألصوؿ الشريعة كقواعدىا  :  كقاؿكاختاره الشيخ السعدم ، 
لى حة ، كاألمر ٤تموؿ عم إُف الصف فصلى كحده ، األرجح الصضإذا َف يستطع الرجل أف ين:  كقاؿكاختاره الشيخ األلبآف ، 

 . من َف يستطع القياـ بواجب االنضماـ 
،كأف من صلى كحده خلف الصف فصبلتو  كهبذا تبُت أف القوؿ الراجح كجوب ا١تصافةاره الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كاخت

أك ابلعجز عنو عجزان  ت ٤تلو،كلكن ىذا الواجب كرَته من الواجبات يسقط بفوا لًتكو كاجب ا١تصافة، كعليو أف يعيدىا؛ ابطلة،
فيجب ( ،  أبمر فأتوا منو ما استطعتم )إذا أمرتكم كقوؿ النِب (  حسيان لقولو تعاُف: )فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيم أك عجزان  شرعيان،

مكاف شرعان فإنو ككذلك إف َف يكن لو  فإف َف ٬تد مكاّنن سقط عنو ىذا الواجب، أف يكوف يف الصف حيث كجد مكاّنن فيو،
 . يسقط عنو الواجب

 ة ؟ما ىو االنفراد ا١تبطل للصهال 
ـي ًمن الركوًع كَف يدخل مع ا١تسبوًؽ أحده، فإٍف دىخىلى معو أحده قبل أف يرفعى اإًلم ـي رأسىو ًمن االنفرادي ا١تبطلي للصَّبلًة أٍف يرفعى اإًلما ا
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ـي ًمن الركوًع، فإنَّوالرُّكوًع، أك انفتح مكافه يف الصَّفًٌ فدخلى فيو قب  ) الشرح ا١تمتع ( ة . يف ىذه اٟتاًؿ يزكؿ عن الفرديَّ  ل أف يرفعى اإًلما

 ىل يشرع أف يسحب أحدان من الصف ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أنو يشرع أف ٬تذب من الصف من يقـو معو . القوؿ األكؿ
 كىو قوؿ للشافعي ، كصححو ابن قدامة .

 . بلن ؟ ( كىو حديث ضعيفأىالى دىخىٍلتى مىعىهيٍم أىٍك ًاٍجتػىرىٍرتى رىجي  ) ... كىاًبصىةى  حىًديث -ٟتديث الباب -أ
قاؿ ) إف جاء فلم ٬تد أحدان فليختلج إليو رجبلن من الصف فليقم معو فما أعظم  ف النِب أكٟتديث مقاتل بن حياف .  -ب

 أجر ا١تختلج ( كىو حديث ضعيف ال يصح .
 : أنو ال يشرع . قوؿ الثاينال

 كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك ، كاختاره ابن تيمية ، كذلك ألمور :
 أف اٟتديث ضعيف ال يصح .أكالن : 

 ظلم للرجل اجملذكب . اثنيان :

 ) من قطع صفان قطعو هللا ( . قطع الصف ، كقد قاؿ النِب  اثلثان :

 التشويش على الصف . رابعان :
 . حيحالصكىذا القوؿ ىو 

 ىل يشرع أف يقف عن ٯتُت اإلماـ ؟ 
 ذىب بعض العلماء إُف أنو ٬توز أف يقف عن ٯتُت اإلماـ .

ىو اإلماـ ، كأبو بكر  يف مرضو ، حُت كجد يف نفسو خفة ، خرج كصلى ابلناس إمامان كأبو بكر ٯتينو ، فالنِب  ألف النِب 
 ، كالناس يصلوف بصبلة أَب بكر . يصلي بصبلة الرسوؿ 

 :  ألموركذىب بعض العلماء إُف أنو ال ينبري ، 
 أنو يؤدم إُف ٗتطي الرقاب ، كخاصة إذا كثرت الصفوؼ .أكالن : 
 ، كرجحو الشيخ ابن عثيمُت .أف يف ذلك خبلؼ للسنة يف انفراد اإلماـ كحده اثنيان : 

ٍعتيمٍ )  قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِِْ ًة، كىعىلىٍيكيٍم اىلسهًكينىةي كىاٍلوىقىاري، كىالى  ًإذىا ٝتًى قىامىةى فىاٍمشيوا ًإىلى اىلصهالى اىإٍلً
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ .  (ا، كىمىا فىاتىكيٍم فىأى٘تُّوا تيٍسرًعيوا، فىمىا أىٍدرىٍكتيٍم فىصىلُّو 

---------- 
إنو من مفهـو :  قاؿ اٟتافظقد جاء يف ركاية ) إذا أتيتم الصبلة ( ، كلفظ ) اإلقامة ( أخص ، ( أم إقامة الصبلة ، ك  ) اإلقامة

ا١توافقة ، ألف ا١تسرع إذا أقيمت الصبلة يًتجى إدراؾ فضيلة التكبَتة األكُف ك٨تو ذلك ، فرَته ٦تا جاء قبل اإلقامة ال ٭تتاج إُف 
 عن اإلسراع من ابب أكُف .اإلسراع ألنو يتحقق إدراؾ الصبلة كلها ، فينهى 

 .التأٓف يف اٟتركات ، كاجتناب العبث قاؿ النوكم : ) السكينة ( 
 ( يف ا٢تيئة كرض البصر ، كخفض الصوت ، كعدـ االلتفات . ) الوقار

 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 
 اإلسراع يف الذىاب إُف الصبلة . النهي عن اٟتديث يدؿ على
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 لذم سبق ) ... زادؾ هللا حرصان كال تعد ( .ك٦تا يدؿ على النهي اٟتديث ا
 ما اٟتكمة من النهي عن اإلسراع يف الذىاب إىل الصالة ؟ 

) فإف أحدكم إذا كاف يعمد إُف الصبلة فهو ٨تو حديث الباب ، كقاؿ يف آخره  جاء يف صحيح مسلم بياف اٟتكمة ، فقد ذكر
 بري للمصلي اجتنابو .يف صبلة ( أم أنو يف حكم ا١تصلي ، فينبري اعتماد ما ين

 عدـ اإلسراع يستلـز كثرة ا٠تطا ، كىذا مقصود لذاتو ، كقد جاءت فيو أحاديث :كأيضان 
كىًعٍشرًينى دىرىجىةن  صىبلىةي الرَّجيًل ىًف ٚتىىاعىةو تىزًيدي عىلىى صىبلىتًًو ىًف بػىٍيًتًو كىصىبلىتًًو ىًف سيوًقًو ًبٍضعان )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى 

ييرًيدي ًإالَّ الصَّبلىةى فػىلىٍم ٮتىٍطي خىٍطوىةن ًإالَّ ريًفعى لىوي كىذىًلكى أىفَّ أىحىدىىيٍم ًإذىا تػىوىضَّأى فىأىٍحسىنى اٍلويضيوءى مثيَّ أىتىى اٍلمىٍسًجدى الى يػىنػٍهىزيهي ًإالَّ الصَّبلىةي الى 
 ..( متفق عليو . ئىةه حىىتَّ يىٍدخيلى اٍلمىٍسًجدى هًبىا دىرىجىةه كىحيطَّ عىٍنوي هًبىا خىًطي

 مىٍن تىطىهَّرى ىًف بػىٍيًتًو مثيَّ مىشىى ًإُفى بػىٍيتو ًمٍن بػيييوًت اَّللًَّ لًيػىٍقًضىى فىرًيضىةن ًمٍن فػىرىاًئًض اَّللًَّ كىانىتٍ )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى 
هي ًإٍحدىا٫تيىا ٖتىي   ةن ( ركاه مسلم .طُّ خىًطيئىةن كىاأليٍخرىل تػىٍرفىعي دىرىجى خىٍطوىًتى

 كىذه األحاديث فيها إشكاؿ :
( كيف الثاين قاؿ  فػىلىٍم ٮتىٍطي خىٍطوىةن ًإالَّ ريًفعى لىوي هًبىا دىرىجىةه كىحيطَّ عىٍنوي هًبىا خىًطيئىةه يف ىذه األحاديث إشكاؿ: يف اٟتديث األكؿ قاؿ )

هي )  ( . ةن ًإٍحدىا٫تيىا ٖتىيطُّ خىًطيئىةن كىاأليٍخرىل تػىٍرفىعي دىرىجى  كىانىٍت خىٍطوىًتى
: ما استظهر ابن حجر : أف العبد إذا خطا خطوة إما أف تكوف عليو خطيئة أك ال تكوف عليو خطيئة ، فإذا كانت  اٞتمع بينها

 ة درجة .عليو خطيئة ٤تيت تلك ا٠تطيئة ، كإف َف تكن عليو خطيئة كتب لو هبا حسنة توجب رفع
  قولو يف اٟتديث ) إذا ٝتعتم اإلقامة ( ىل معٌت ذلك أنو ٬توز قبل اإلقامة ؟ 

قىامىة لًلتػٍَّنًبيًو هًبىا عىلىى مىا ًسوىاىىا ؛ أًلىنَّوي ًإذىا نػىهىى عىٍن ًإتٍػيىاهنىا سىٍعينا يف حىاؿ قاؿ النوكم :  قىامىة مىعى خىٍوفو فػىٍوت بػىٍعضًإ٪تَّىا ذىكىرى اإٍلً هىا اإٍلً
قىامىة أىٍكُفى ، كىأىكَّدى ذىًلكى بًبػىيىاًف اٍلًعلَّة فػىقىاؿى  يع  فػىقىٍبل اإٍلً ا يػىتػىنىاكىؿ ٚتًى ة . كىىىذى ة فػىهيوى يف صىبلى : فىًإفَّ أىحىدكيٍم ًإذىا كىافى يػىٍعًمد ًإُفى الصَّبلى

ة ، كىأىكَّدى ذىًلكى أتىًٍكيدنا آخىر قى  تٍػيىاف ًإُفى الصَّبلى أتىًٍكيد لًئىبلَّ أىٍكقىات اإٍلً اؿى : فىمىا أىٍدرىٍكتيٍم فىصىلُّوا كىمىا فىاتىكيٍم فىأى٘تُّوا ، فىحىصىلى ًفيًو تػىٍنًبيو كى
ة ، فىصىرَّحى اًبلنػٍَّهًي كىًإٍف فى  ة مى يػىتػىوىىَّم ميتػىوىىًٌم أىفَّ النػٍَّهي ًإ٪تَّىا ىيوى لًمىٍن َفٍى ٮتىىٍف فػىٍوت بػىٍعض الصَّبلى ى مىا يػيٍفعىل ا فىاتى ، كىبػى اتى ًمٍن الصَّبلى ُتَّ

 ) شرح مسلم ( .ت .  ًفيمىا فىا
ك٭تتمل أف ىذا خرج ٥ترج الرالب ، ألف الرالب أنو إ٪تا يفعل ذلك من خاؼ الفوت ، فأما من ابدر يف أكؿ الوقت فبل يفعل 

 ذلك ، لوثوقو إبدراؾ أكؿ الصبلة .
 ايى أىيػُّهىا الهًذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى ًللصهالًة ًمٍن يػىٍوـً اٍٞتيميعىًة اىل )يف اٟتديث النهي عن اإلسراع ، فما اٞتواب عن قولو تع

 ( ؟ فىاسىعىٍوا ًإىلى ًذٍكًر اَّللًه كىذىريكا اٍلبػىٍيعى 
ًلئٍلًٍنسىاًف  ٍف لىٍيسى كىأى ) كىًمٍنوي قػىٍولو تػىعىاُفى : أف ا١تراد ابإلسراع يف اآلية ا١تضي كالذىاب ، يقاؿ : سعيت إُف كذا ، أم : ذىبت إليو ، 

 ى ( .ًإالَّ مىا سىعى 
  قولو كال تسرعوا ... ( ىل ىو عاـ أـ يستثٌت منو شيء ؟ ( 

،  بُت أف ٮتاؼ فوات تكبَتة اإلحراـ، أك فوات ركعة، أك فوات اٞتماعة ابلكلية، ال فرؽ الصحيح أنو عاـ يشمل ٚتيع األحواؿ
 ي عاـ كَف يستثٍت شيئان .، ألف النهما أنو ال فرؽ بُت اٞتمعة كغَتىاك

 كهبذا قاؿ ٚتهور العلماء .

 ماذا نستفيد من قولو ) كما فاتكم ( ؟ 
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 دليل على جواز قوؿ : فاتتنا الصبلة ، كأنو ال كراىية فيو ، كهبذا قاؿ ٚتهور العلماء .فيو 

 ) قالو النوكم ( .. إ٪تا يقاؿ َف ندركها  :  كقاؿككرىو ابن سَتين ، 
 ولو ) فما أدركتم فصلوا ... ( ؟ماذا نستفيد من ق 

 ينبري الدخوؿ مع اإلماـ كلو َف يدرؾ إال قليبلن من الصبلة .نستفيد أنو 

كقاؿ بعض العلماء ابلتفصيل : إف كاف يرجو ٚتاعة فإنو ال يدخل ، ألنو سوؼ يصلي صبلة ًتمة مع ٚتاعة ، أك كاف يرجوا 
 ظنو عدـ كجود شيء من ذلك ، فإنو يدخل مع اإلماـ كلو ابلتشهد.  مسجد آخر ، كأما إذا كاف يرلب علىإدراؾ ركعة يف

 ما يدركو ا١تأمـو مع إمامو ىل ىي أكؿ صالتو أـ آخرىا ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أف ما يدركو ا١تأمـو مع إمامو ىو أكؿ صبلتو ، كما يقضي ىو آخرىا .القوؿ األكؿ 
 .لشافعي كٚتهور العلماء من السلف كا٠تلف كهبذا قاؿ ا:  قاؿ النوكم

 ) فأ٘توا ... ( فهذا دليل على أف ما يقضيو ىو آخر صبلتو ، ألنو كصفو ابإل٘تاـ .لقولو 
 : أف ما يدركو ا١تأمـو مع إمامو ىو آخر صبلتو . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 ال شيء قد فات .ألنو جاء يف ركاية : ) فاقضوا ... ( كالقضاء ال يكوف إ

 األكؿ . كالراجح
 ما اٞتواب عن قولو ) فاقضوا ( ؟ 

 أجيب :
ت ) كىمىا فىاتىكيٍم فىأى٘تُّوا (  -أ  .أىفَّ أىٍكثىر الٌرًكىاَيى

ثػيرى ًاٍسًتٍعمىاؿ اٍلقىضىاء ٔتىٍعٌتى أىفَّ اٍلميرىاد اًبٍلقىضىاًء اٍلًفٍعل الى اٍلقىضىاء اٍلميٍصطىلىح عىلىٍيًو ًعٍند اٍلفيقىهىاء ، كىقى  كأما ركاية ) فاقضوا (-ب ٍد كى
تيٍم مىنىاًسككيٍم ) كىقػىٍولو تػىعىاُفى ( فػىقىضىاىينَّ سىٍبع ٝتىىاكىات  )اٍلًفٍعل فىًمٍنوي قػىٍولو تػىعىاُفى  ة ( ( فىًإذىا قىضىيػٍ كىقػىٍولو تػىعىاُفى : ) فىًإذىا قيًضيىٍت الصَّبلى

ف ، كىمىٍعٌتى   ) شرح مسلم للنوكم ( .  اٞتٍىًميع اٍلًفٍعل .كىيػيقىاؿ : قىضىٍيت حىٌق فيبلى

 ما يدخل ا١تسجد كاإلماـ راكع يقوؿ: إف هللا مع الصابرين، فما حكم ىذا القوؿ؟ بعض الناس عند 
ىذا ال أصل لو كَف يكن يف عهد الصحابة كال من ىديهم، كفيو أيضان تشويش على ا١تصلُت الذين مع اإلماـ، كالتشويش على 

ذات ليلة على أصحابو كىم يصلوف كيرفعوف أصواهتم ابلقراءة فنهاىم عن  عنو؛ ألنو يؤذيهم كما خرج النِب ا١تصلُت منهي 
 ( . ال يؤذين بعضكم بعضان يف القرآف)  . كيف حديث آخر(  ال ٬تهرف بعضكم على بعض يف القرآفؿ ) ذلك، كقا

هي عنو ١تا يف ذلك من اإليذاء كاٟتيلولة بُت ا١تصلي كبُت كىذا يدؿ على أف كل ما يشوش على ا١تأمومُت يف صبلهتم فإنو من 
 صبلتو.

يقولوف: إذا أحس اإلماـ بداخل يف الصبلة فإنو ينبري انتظاره ما َف يشق على  -رٛتهم هللا  -أما ابلنسبة لئلماـ فإف الفقهاء 
 ة، لقوؿ النِب كعة األخَتة هبا تدرؾ اٞتماعا١تأمومُت، فإف شق عليهم فبل ينتظر؛ كال سيما إذا كانت الركعة األخَتة؛ ألف الر 

 ) فتاكل الشيخ ابن عثيمُت ( . ة( من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبل)
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أيِبىًٌ ٍبًن كىٍعبو  -ِّْ تًًو كىٍحدىهي، كىصى )  قىاؿى ةي اىلرهجيًل مىعى اىلرهجيًل أىزٍكىى ًمٍن صىالى تيوي مىعى صىالى الى
تًًو مىعى اىلرهجيًل، كىمىا كىافى أىٍكثػىرى فػىهيوى أىحى  ، كىصىحهحىوي ًاٍبني رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ ( عز كجل  -بُّ ًإىلى اىَّللًه اىلرهجيلىٍُتً أىزٍكىى ًمٍن صىالى

 .ًحبهاف ى 
---------- 

 ( أكثر أجران . ) أزكى
 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ديث إسناده حسن ، كقد صححو ابن حباف ، كابن خزٯتة ، كاٟتاكم ، كالعقيلي .اٟت
 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 

 فضل كثرة اٞتماعة يف ا١تسجد ، كأف ىذا ٤تبوب إُف هللا .اٟتديث دليل على 

 اذكر حكم تكرار اٞتماعة يف ا١تسجد ؟ 
 تكرار اٞتماعة يف ا١تسجد ٢تا أحواؿ :

ماعة يف ا١تسجد ا١تطركؽ يف ٦تر الناس أك سوقهم ، فبل يكره تكرار اٞتماعة حينئذو ، ألف ا١تسجد الذم هبذه : أف تكرر اٞت أكالن 
 اٟتالة ال تنتظم لو ٚتاعة لكثرة ركاده ، كال ٭تصل اذكر كىو التسلط على حق اإلماـ الراتب فيو .

 .ة يف اٞتماعة الثانية كالثالثة كأكثر ابإلٚتاع ػػػػػػػػػى: إذا َف يكن للمسجد إماـ راتب ، فبل كرا قاؿ النوكم يف اجملموع
: أف يكوف إعادة اٞتماعة أمران دائمان ، أبف يكوف يف ا١تسجد ٚتاعتاف دائمان ، فهذا ال شك أنو مكركه ، ألنو َف يكن معركفان  اثنيان 

 كال أصحابو . يف عهد النِب 
أم أف يكوف اإلماـ الراتب ىو الذم يصلي ابٞتماعة ، لكن أحياّنن يتخلف رجبلف اٞتماعة أمران عارضان ،  ة: أف يكوف إعاد اثلثان 

 فهل ٢تم أف يقيموا ٚتاعة اثنية يف ا١تسجد ؟أك ثبلثة أك أكثر لعذر ، 
 ىذه ا١تسألة اختلف العلماء فيها : 

 فيو مرة . : ا١تنع من ذلك ، كاختيار الصبلة فرادل عن الصبلة يف ٚتاعة يف مسجد قد صلي القوؿ األكؿ
بن أنس، كدمحم بن إدريس الشافعي، كالليث بن سعد األكزاعي،  ، كمالككىذا مذىب كل من: سفياف الثورم، عبد هللا بن ا١تبارؾ

القاضي كدمحم بن اٟتسن الشيبآف،  ، كيعقوب بن إبراىيم أَب يوسفكالزىرم، كعثماف البيت، كربيعة، كالنعماف بن اثبت أَب حنيفة
نعآف، كابن عوف، كأيوب السختيآف، كاٟتسن البصرم، ، كعبد الرزاؽ الصبن سعيد، كساَف بن عبد هللا، كأَب قبلبة كالقاسم، ك٭تي

 ، كعبد هللا بن مسعود .كعلقمة، كاألسود بن يزيد، كالنخعي
فرادل عن الصبلة يف : كىذا قوؿ سفياف ، كابن ا١تبارؾ ، كمالك ، كالشافعي ، فهؤالء ٮتتاركف الصبلة قاؿ الًتمذم يف ا١تنع 

 ٚتاعة يف مسجد قد صيلًٌي فيو مرة .
: كإذا كاف للمسجد إماـ راتب ، ففاتت رجبلن أك رجاالن فيو الصبلة ، صلوا فرادل كأحب أف يصلوا فيو  كقاؿ اإلماـ الشافعي

  .ٚتاعة ، فإف فعلوا أجزأهتم اٞتماعة فيو 
 األدلة : 

قبل من نواحي ا١تدينة يريد الصبلة ، فوجد الناس قد صلوا ، فماؿ إُف منزلو أ ) كىو أف رسوؿ هللا  حديث أَب بكرة 
 ة .ركاه الط رآف يف الكبَت كاألكسط ، كأخرجو ابن عدم يف الكامل ، كحسنو األلبآف يف ٘تاـ ا١تنفجمع أىلو فصلى هبم ( . 

، مسعود إُف ا١تسجد، فاستقبلهم الناس قد صلواد أقببل مع ابن ) أف علقمة كاألسو الرزاؽ، عن معمر، عن إبراىيم أخرج عبد ك 
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 .د٫تا عن ٯتينو ، كاآلخر عن مشالو مث صلى هبما ( ػعل أحػػ، فجفرجع هبما إُف البيت

إذا دخلوا ا١تسجد كقد صيلي  كأخرج ابن أَب شيبة ، كعبد الرزاؽ ، بسند٫تا إُف اٟتسن البصرم ، قاؿ : ) كاف أصحاب دمحم 
 فيو ، صلوا فرادل ( .

فلو كانت اٞتماعة الثانية يف ا١تسجد جائزة مطلقان ١تا ٚتع ابن مسعود يف البيت مع كوف الفريضة يف ا١تسجد أفضل ، ككما صلى 
 فرادل مع استطاعتهم على التجميع . أصحاب رسوؿ هللا 

وا أهنم تفوهتم اٞتماعة يستعجلوف ف اٞتماعة الثانية تؤدم إُف تفريق اٞتماعة األكُف ا١تشركعة ، ألف الناس إذا علمكقالوا : إ -ب
 قل اٞتماعة ، كتقليل اٞتماعة مكركه .ػػػػػركف فتػػػفتكثر اٞتماعة ، كإذا علموا أهنا ال تفوهتم يتأخ

 : اٞتواز مطلقان ) بل قد يقاؿ ٔتشركعيتها ( . القوؿ الثاين
 كىو ا١تذىب عند اٟتنابلة .

 .مسجد قد صلى فيو ٚتاعة ، كبو يقوؿ أٛتد كإسحاؽ ال أبس أف يصلي القـو ٚتاعة يف  :  قاؿ الًتمذم
ا فيصلي معو ، أبصر رجبلن يصلي كحده ، فقاؿ : أال رجل يتصدؽ على ىذ أف النِب )  أَب سعيد ا٠تدرم ٟتديث  -أ

ة اٞتماعة يف إقام كىذا اٟتديث أصل يف تدرؾ ، كقاؿ بعد :ركاه أبو داكد كأٛتد كابن خزٯتة كاٟتاكم يف ا١تس فصلى معو رجبلن ( 
  .ا١تساجد مرتُت

 كبوب عليو أبو داكد : ] ابب يف اٞتمع يف ا١تسجد مرتُت [ .
 كبوب عليو الدارمي : ] ابب صبلة اٞتماعة يف مسجد قد صلي فيو مرة [ .

 كبوب عليو اٟتاكم : ] إقامة اٞتماعة يف ا١تساجد مرتُت [ .
 د ٚتاعة أف يصلي فيو مرة أخرل ٚتاعة [ .كبوب عليو ابن حباف : ] ذكر اإلابحة ١تن صلى يف مسج

 .إذا ثبت من اٟتديث حصوؿ ثواب اٞتماعة ٔتفًتض كمتنفل ، فحصوؿ ثواهبا ٔتفًتضُت ابألكُف :  قاؿ ا١تباركفورم
 .كاٟتديث يدؿ على جواز أف يصلي القـو ٚتاعة يف مسجد قد صلي فيو مرة :  كقاؿ صاحب عوف ا١تعبود

كىذا نص صريح أبف صبلة الرجل مع الرجل  من صبلتو كحده ... ( ة الرجل مع الرجل أزكىصبل ) –الباب  –ديث كٟت -ب
 أفضل من صبلتو كحده ، كلو قلنا ال تقاـ اٞتماعة للـز أف ٧تعل ا١تفضوؿ فاضبلن كىذا خبلؼ النص .

 أف صبلة اٞتماعة مشركعة يف ىذه اٟتاؿ .الراجح  كىذا القوؿ ىو
 اعة الثانية يف مسجد قد صلي فيو .اـ أٛتد مشركعية اٞتم: ا١تشهور من مذىب اإلم إذان 
 ىل يستثٌت شيء على مذىب اٟتنابلة ؟ 
 : كاستدلواتكره إعادة اٞتماعة فيهما ، اٟتنابلة استثنوا : ا١تسجد اٟتراـ ، كا١تسجد النبوم ، فقالوا :  

 لئبل يتواْف الناس عن حضور الصبلة مع اإلماـ الراتب .
: أف ا١تسجد اٟتراـ كا١تسجد النبوم كرَت٫تا يف حكم إعادة اٞتماعة ، فبل تكره إعادة اٞتماعة فيهما ،  ا١تسألةكالقوؿ الثاين يف 

 بل تستحب لعمـو األدلة ، كألننا لو أخذّن ابلتعليل الذم ذكركه ، النطبق على ا١تسجدين كغَت٫تا .
 الراتب أنت كصاحبك ، فصليا ٚتاعة كال حرج .كعلى ىذا فإذا دخلت ا١تسجد اٟتراـ كقد فاتتك الصبلة مع اإلماـ 

 يف أم ا١تساجد الفضل أف تكوف الصالة فيها ؟ 
 كاألحواؿ كالتاِف :استدؿ ابٟتديث على أف ا١تسجد األكثر ٚتاعة أفضل من األقل ، 

 لتعطلت اٞتماعة . : األفضل أف يصلي اإلنساف يف ا١تسجد الذم ال تقاـ فيو اٞتماعة إال ْتضوره ، ألنو إذا َف ٭تضر  أكالن 



 ٓٔٔ 

 : مث األكثر ٚتاعة . اثنيان 
 فلو قدر أف ىناؾ مسجدين ، أحد٫تا أكثر ٚتاعة من اآلخر ، فاألفضل أف يذىب إُف األكثر ٚتاعة .

 .ٟتديث الباب 
هىاكىعىٍن أيٌـً كىرى  -ِْْ ـه أىٍىلى دىارًىى أىمىرىىى أىفه اىلنهيبه )  قىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى .  (ا ا أىٍف تػىؤي

---------- 
 يزكرىا . بنت نوفل األنصارية ، من فضيبلت الصحابة ، كاف رسوؿ هللا  ) أـ كرقة (

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 . صدكؽ يهم:  قاؿ اٟتافظاٟتديث صحيح ، كفيو راكو كىو الوليد بن ٚتيىٍيع ، 

 نساء ٚتاعة ؟ما حكم صالة ال 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة مع اتفاقهم على عدـ كجوهبا عليهن ، على أقواؿ :

 : أنو مستحب . القوؿ األكؿ
 كبو قاؿ الشافعية ، كاٟتنابلة .

 ٟتديث الباب . -أ
 .ركاه ابن حـز يف الى ككرد ) أف عائشة أمت نساء يف الفريضة يف ا١تررب كقامت كسطهن (  -ب

 : مكركه . الثاينالقوؿ 
 كىذا مذىب اٟتنفية .

 ألف ا١ترأة ليست من أىل االجتماع ، كألف ىذا ليس معهود يف أمهات ا١تؤمنُت كغَتىن .
 أهنا جائزة . كالصحيح

 ما حكم إمامة ا١ترأة للنساء ، كأين تقف ؟ 
 اٟتديث دليل على جواز إمامة ا١ترأة للنساء ، كتقف كسطهن .

 ذف ٢تا أف تـؤ أىل دارىا يف الفرائض ، كتقف كسطهن ( .كقد جاء عند اٟتاكم ) أ
 ركاه ابن حـز .كجاء عن عائشة ) أهنا أمت نساء يف الفريضػة يف صبلة ا١تررب كقامت كسطهن ، كجهرت ابلقراءة ( . 

 كجاء عن أـ سلمة : ) أهنا كانت تؤمهن يف رمضاف كتقـو معهن يف الصف ( .
 كألنو أسًت ٢تا .
إذا صٌلت هبٌن قامت يف كسطهٌن كال ساء مٌث قاؿ عن إمامة النساء : رٛتو هللا ا٠تبلؼ يف استحباب ٚتاعة الن كنقل ابن قدامة

هٌنا تستًت هبٌن من نعلم فيو خبلفا بُت من رأل أهنا تؤمهٌن ، كألٌف ا١ترأة يستحٌب ٢تا التسًٌت .. ككوهنا يف كسط الصٌف أسًت ٢تا أل
  َِِ/ِا١ترٍت .      جانبيها 

ـٌ  قاؿ صاحب ا١تهٌذب : ك    ِٓٗ/ْ ن .سلمة أٌمتا نساء فقامتا كسطه السٌنة أف تقف إمامة النساء كسطهٌن ١تا ركم أٌف عائشة كأ
 ما حكم إمامة ا١ترأة للرجاؿ ؟ 

 سبقت ا١تسألة كأنو ال ٬توز كىذا مذىب أكثر العلماء .
 أف تتخػػػػػػػػػػػػػػذ يف دارىا مؤذّنن ٢تا ( .  كقد استدؿ من قاؿ ابٞتواز هبذا اٟتديث بركاية ) فاستأذنت رسوؿ هللا



 ٕٓٔ 

 كاٞتواب عن ىذا :
 : أنو َف يثبت أف مؤذهنا كاف يصلي معها ، فقد يكوف يؤذف ٢تا كيذىب ألحد ا١تساجد فيصلي بو . أكالن 
 أذف ٢تا أف يؤذف ٢تا كتقاـ كتـؤ نسائها ( . ) أف رسوؿ هللا : أنو جاء عند الدار قطٍت  اثنيان 

، كىىيوى أىٍعمىى  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن أىنىسو  -ِْٓ ُّ اىلنهاسى ، يػىؤي  .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيد ى  (ًاٍستىٍالىفى ًاٍبنى أيٌـً مىٍكتيوـو
هىا. عىٍن عىاًئشىة ى كى٨تىٍويهي اًلٍبًن ًحبهافى:  -ِْٔ  رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث إسناده حسن ، فيو رجل صدكؽ اٟتديث .

 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
 اٟتديث دليل على جواز إمامة األعمى كالبصَت ، كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة :

 أف البصَت أكُف من األعمى . فذىب بعض العلماء إىل
 :كبو قاؿ اٟتنفية كاختاره ابن قدامة ، كاستدلوا 

 ركاه عبد الرزاؽ) كيف أمهم كىم يعدلوٓف إُف القبلة حُت عمي ( . باس قاؿ أبف ابن ع-أ
 كىذا فعل صحاَب يدؿ على أف البصَت أكُف من األعمى .

 كعللوا ذلك بتعليلُت :
 .: أف األعمى قد ال ٯتكنو أف يصوف ثيابو عن النجاسات ٓتبلؼ البصَت فإنو يتجنب النجاسات  األكؿ
 بل القبلة ابجتهاده ، ٓتبلؼ األعمى فإنو بتقليد غَته .: أف البصَت يستق الثاين

 أف األعمى كالبصَت سواء . كالصحيح
 ٟتديث الباب .-أ

 ركاه ابن أَب شيبة ؿ ) أمنا ابن عباس كىو أعمى ( .كأيضان ثبت ما يعارض فعل ابن عباس من فعلو ، فعن سعيد بن جبَت قا-ب
 .   ) أحكاـ اإلمامة كاالئتماـ ( . عل ابن أـ مكتـوكلف(  ) يـؤ القـو أقرؤىم لعمـو قولو ك  -ج

 الصحيح .كىذا ىو 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ِْٕ : الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي، كىصىلُّوا خىٍلفى مىٍن قىا) كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى قىاؿى : الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي صىلُّوا عىلىى مىٍن قىاؿى  (ؿى

 ٍطًٍتُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيفو . رىكىاهي اىلدهارىقي 
---------- 

 ( ا١تراد ما َف يكن متلبسان أبحد نواقض اإلسبلـ . صلوا خلف من قاؿ ال إلو إال هللا) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 .ضعيف جدان اٟتديث موضوع ال يصح ، ففي إسناده عثماف بن عبد الرٛتن ، قاؿ ابن ا١تديٍت : 

 صح .كللحديث طرؽ كثَتة كلها ال ت
 ل الكبائر ( .ػػػػػران أك إف كاف من أىػػػػػػ) الصبلة ا١تكتوبة كاجبة خلف كل مسلم بران كاف أك فاجكقد جاء عند أَب داكد 

 لكنو ال يصح ألنو منقطع ، ألنو من ركاية مكحوؿ عن أَب ىريرة ، كمكحوؿ َف يسمع من أَب ىريرة .
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 



 ٖٓٔ 

ة الصبلة خلف الفاسق ، لكن اٟتديث ال يصح كما سبق ، لكن جاءت أدلة أخرل تؤيده ، كقد اٟتديث يدؿ على صح
 سبقت ا١تسألة ، كأف الراجح أنو ٕتوز الصبلة خلف الفاسق .

 .ركاه البخارم  كاف ابن عمر يصلي خلف اٟتجاج (  ) كقد
 .متفق عليو ) كصلى أبو سعيد خلف مركاف بن اٟتكم ( 

: قىاؿى اىلنهيبُّ  كىعىٍن عىًليٌو  -ِْٖ ـي  ) قىاؿى مىا ، فػىٍليىٍصنىٍع كىمىا يىٍصنىعي اىإٍلً ـي عىلىى حىاؿو مىا ةى كىاإٍلً رىكىاهي ( ًإذىا أىتىى أىحىديكيٍم اىلصهالى
ًٍمًذمُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيفو .   اىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اة .اٟتديث يف إسناده ضعف ، فإف فيو اٟتجاج بن أرط

 ) كما أدركتم فصلوا ( . ، كلكن سبق معٌت اٟتديث كما سبقبعضهم أبف ابن ليلى َف يسمع من معاذ  كأعلو
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 اٟتديث يدؿ على أف ا١تصلي إذا دخل ا١تسجد ، ككجد اإلماـ يصلي ، فإنو يدخل معو على حسب حالو .

 اذكر حاالت من دخل كاإلماـ يصلي ؟ 
 ل ككجد اإلماـ يقرأ الفاٖتة ، فإنو يدخل معو كيسكت .إذا دخ -أ

 إف أدركو قائمان ، أك راكعان ، اعتد بتلك الركعة .-ب

 إف أدركو قاعدان أك ساجدان ، َف يعتد بو .-ج
 ة .ذا جئت ك٨تن سجود فبل تعتدىا شيئان ( ركاه ابن خزٯتكجاء يف اٟتديث ) إ

 ، كيستفتح ، كيتعوذ ، كيقرأ . إذا جاء كاإلماـ قائمان ، فإنو يدخل معو-د

 كإذا كاف اإلماـ يقرأ الفاٖتة ، فإنو يسكت حىت ينتهي اإلماـ .
 ك_إذا جاء كاإلماـ راكع ، فإنو يكتفي بتكبَتة اإلحراـ ، مث يركع ، كإف ك ر للركوع فحسن .

 ما رأيك ٔتا يفعلو بعض الناس إذا جاء كاإلماـ ساجد ينتظر حىت يقـو ؟ 
 ، كما يدرم اإلنساف رٔتا تكوف ىذه السجدة سببان ١ترفرة الذنوب .ىذا خطأ منتشر 
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هىا قىالىٍت: عىٍن عىاًئشىةى رى  -ِْٗ ةي رىٍكعىتػىٍُتً ، فىأيًقرهٍت صىالى  أىكهؿي مىا فيًرضىتً  )ًضيى اىَّللهي عىنػٍ ةي اىٟتٍىضىًر ةي اىلسهفىًر اىلصهالى  (كىأي٘تهٍت صىالى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيوً  

ةي اىلسهفىًر عىلىى اىأٍلىكهًؿ  ) كىًلٍلبياىاًرمًٌ  ، فػىفيًرضىٍت أىٍربػىعنا، كىأيًقرهٍت صىالى  ( .ُثيه ىىاجىرى
  ( . اىلصٍُّبحى، فىًإنػههىا تىطيوؿي ًفيهىا اىٍلًقرىاءىةي ًإاله اىٍلمىٍغًربى فىًإنػههىا ًكتٍػري اىلنػههىاًر، كىًإاله  )زىادى أىٍٛتىدي  -َّْ

---------- 
ةي رىٍكعىتػىٍُتً  أىكهؿي مىا فيًرضىتً )   كيف ركاية ) يف اٟتضر كالسفر ( . ،كذلك ٔتكة ليلة اإلسراء( اىلصهالى
ةي اىلسهفىًر )   فرضها هللا ركعتُت ركعتُت . أم : بقيت صبلة السفر على اٟتالة األكُف اليت( فىأيًقرهٍت صىالى
ةي اىٟتٍىضىًر )  ا عند البخارم يف صحيحو كيف ركاية مسلم ) كزيد يف صبلة اٟتضر ( ( كىأي٘تهٍت صىالى

ى
أم : بعد ا٢تجرة إُف ا١تدينة ، ١ت

 ففيرضٍت أربعان ( . يف ) كتاب ا٢تجرة ( عن عائشة قالت ) فرضت الصبلة ركعتُت ، مث ىاجر النِب 
 دلة على مشركعية قصر الصالة ؟اذكر األ 

 ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع : مشركعية القصر اثبت
 كا ( .لًَّذينى كىفىري كىًإذىا ضىرىبٍػتيٍم يف اأٍلىٍرًض فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍقصيريكا ًمنى الصَّبلًة ًإٍف ًخٍفتيٍم أىٍف يػىٍفًتنىكيمي اقاؿ تعاُف ) 

يف األمن كا٠توؼ يف حاؿ  يد ْتاؿ ا٠توؼ ، إال أف السنة بينت ا١تراد من اآلية ، كىو أف القصر مشركعكظاىر اآلية أف القصر مق
 السفر .

الًَّذينى   فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍقصيريكا ًمنى الصَّبلًة ًإٍف ًخٍفتيٍم أىٍف يػىٍفًتنىكيمي ر ) ففي صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قاؿ : ) قلت لعم
عن ذلك فقاؿ : صدقة تصدؽ هللا هبا عليكم  كقد أمن الناس ، فقاؿ : عجبتي ٦تا عجبتى منو ، فسألت رسوؿ هللا ريكا ( كىفى 

 ركاه مسلم ، فاقبلوا صدقتو ( . 
 متفق عليو . (كاف ال يزيد يف السفر على ركعتُت، كأاب بكر، كعمر، كعثماف كذلكف صحبت رسوؿ هللا كعن ابن عمر قاؿ: )

، لم يزد على ركعتُت حىت قبضو هللا، كصحبت أاب بكر فلم يزد على ركعتُت حىت قبضو هللاف ظ مسلم : ) صحبت النِب كيف لف
) كمع  كيف ركاية ، مث صحبت عثماف فلم يزد على ركعتُت حىت قبضو هللا ( لم يزد على ركعتُت حىت قبضو هللاكصحبت عمر ف

 عثماف صدران من خبلفتو مث أمت ( .
 ىل العلم على مشركعية القصر يف السفر الطويل .كأٚتع أ

 اذكر ا٠تالؼ يف حكم القصر ىل ىو كاجب أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 أنو كاجب .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب أَب حنيفة ، كنصره ابن حـز ، كاختاره الصنعآف .

 .ة ركعتُت( فهذا يدؿ على أف صبلة السفر مفركضُت يف اٟتضر كالسفر ...ركعتأكؿ ما فرضت الصبلة ركعتُت لقوؿ عائشة )-أ
كىو دليل ّنىض على الوجوب ، ألف صبلة السفر إذا كانت مفركضة ركعتُت ، َف ٬تز الزَيدة عليها ، كما أهنا ال  قاؿ الشوكآف :

 .ٕتوز الزَيدة على أربع يف اٟتضر 
) فاقبلوا ( ىذا أمر ، كاألمر عليكم ، فاقبلوا صدقتو ( فقولو  صدقة تصدؽ هللا هبا) ث يعلى ابن أمية السابق ، كفيو كٟتدي -ب



 َٕٓ 

 يقتضي الوجوب .
كىصىًحٍبتي أىابى بىٍكرو فػىلىٍم يىزًٍد  ،ىًف السَّفىًر فػىلىٍم يىزًٍد عىلىى رىٍكعىتػىٍُتً حىىتَّ قػىبىضىوي اَّللَّي  صىًحٍبتي رىسيوؿى اَّللًَّ كٟتديث ابن عمر قاؿ )  -ج
مثيَّ صىًحٍبتي عيٍثمىافى فػىلىٍم يىزًٍد عىلىى رىٍكعىتػىٍُتً حىىتَّ  ،كىصىًحٍبتي عيمىرى فػىلىٍم يىزًٍد عىلىى رىٍكعىتػىٍُتً حىىتَّ قػىبىضىوي اَّللَّي  ،لىى رىٍكعىتػىٍُتً حىىتَّ قػىبىضىوي اَّللَّي عى 

 ة ( متفق عليو .اَّللًَّ أيٍسوىةه حىسىنى كىقىٍد قىاؿى اَّللَّي ) لىقىٍد كىافى لىكيٍم ىًف رىسيوًؿ  ،قػىبىضىوي اَّللَّي 
 على قصر الصبلة يف السفر ، فلم ينقل عنو أنو أمت يف سفره ، فمداكمتو دليل على الوجوب . كجو الداللة : مداكمة النِب 

  ركاه مسلم  .(كلقوؿ ابن عباس : )فرض هللا الصبلة على لساف نبيكم، على ا١تسافر ركعتُت، كعلى ا١تقيم أربعان، كا٠توؼ ركعة-د
 فهذا الصحاَب اٞتليل ، قد حكى عن هللا عز كجل أنو فرض صبلة السفر ركعتُت ، كىو أتقى كأخشى من أفقاؿ الشوكاين : 

 ف .٭تكي أف هللا فرض ذلك ببل برىا
 أف القصر سنة مؤكدة غَت كاجب .القوؿ الثاين : 

 كأٛتد .، كىذا قوؿ اٞتمهور : مالك ، كالشافعي 
 كا ( .فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىٍقصيري اُف ) لقولو تع -أ
 إف نفي اٞتناح يفيد أنو رخصة .كجو الداللة : قالوا :  

 ) صدقة تصدؽ هللا هبا عليكم ( .كٟتديث عمر السابق  -ب
 ر . ينكاتو كصلى معو الصحابة ، كَفكىذا يدؿ على أنو رخصة كليس بعزٯتة ، كأمت عثماف يف آخر حي:  قاؿ ابن قدامة

 أف قصر الرابعية سنة مؤكدة كأف اإل٘تاـ مكركه .القوؿ الثالث : 
 كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .

 الدائم . ، ألنو خبلؼ ىدم النِب  إف القصر سنة ، كاإل٘تاـ مكركهقاؿ رٛتو هللا : 
 . ركعتُت ، كَف ينقل عنو أحد أنو صلى أربعان قط َف يصٌل يف السفر إال ا١تسلموف نقلوا ابلتواتر أف النِب قاؿ ابن تيمية : ك 

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 أم الصلوات اليت تقصر ؟ 

 الصلوات الرابعية فقط .
 كقد نقل اإلٚتاع يف ذلك ابن حـز يف الى ، كابن قدامة يف ا١ترٍت نقبلن عن ابن ا١تنذر .

ػػػػػاؼ هبا بذىاب أكثرىا َف يبق منها كتران ، كلو قصرت ركعتاف فإنو إجح فا١تررب ال تقصر ألهنا كتر النهار ، فلو قصرت منها ركعة
 كأما الصبح فتبقى على ما ىي عليو ، ألف قصرىا إُف كاحدة إجحاؼ هبا .، 
  علمنا أف القصر مسنوف كمشركع ، كىو ىدم النيب يف السفر ، لكن ىناؾ حاالت يتم هبا ا١تسافر ، اذكرىا ؟ 

 ذكر صبلة حضر يف سفر . إذا : اٟتالة األكىل
 رجل مسافر ، كيف أثناء السفر تذكر أنو صلى الظهر يف بلده من غَت كضوءه ، فإنو ٬تب أف يعيدىا أربعان .مثاؿ : 

 .بلة تعُت عليو فعلها أربعان، فلم ٬تز لو النقصاف من عددىاػ، ألف الصحكاه اإلماـ أٛتد، كابن ا١تنذر ابإلٚتاعقاؿ ابن قدامة : 
 ما اٟتكم لو نسي صبلة سفر فذكرىا يف حضر ؟ فائدة :
 رجل مسافر ، كصلى الظهر ركعتُت ، فلما كصل إُف بلده ، ذكر أنو صبلىا برَت كضوء .مثاؿ : 

 كىو قوؿ الشافعي . فا١تشهور من ا١تذىب أنو ٬تب أف يعيدىا أربعان ،
 خصة من رخص السفر ، يبطل بزكالو .ألف القصر ر قالوا :  -أ



 ُٕٓ 

 جبت عليو يف اٟتضر .كألهنا ك -ب
 العلماء إُف أنو يصليها ركعتُت .كذىب بعض 

 كىو قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية .
 ألف القضاء ٭تكي األداء .قالوا : 

 ، كاألكؿ أحوط .الصحيح كىذا ىو 
 إذا صلى ا١تسافر خلف ا١تقيم . اٟتالة الثانية :

 . ، سواء أدرؾ ٚتيع الصبلة أك ركعة ، أك أقل  ا١تسافر مىت ائتم ٔتقيم كجب عليو اإل٘تاـ قاؿ ابن قدامة :
١تا ركم عن ابن عباس : ) أنو قيل لو : ما ابؿ ا١تسافر يصلي ركعتُت يف حاؿ االنفراد ، كأربعان إذا ائتم ٔتقيم ؟ فقاؿ : تلك  -أ

، فقاؿ : ركعتُت ، سنة أَب كأصلو يف مسلم بلفظ : ) كيف أصلي إذا كنت ٔتكة إذا َف أصلًٌ مع اإلماـ ركاه أٛتد ، السنة ( . 
 ( . القاسم 

  .ركعتُت صلىعمر رضي هللا تعاُف عنهما أنو كاف إذا صلى مع اإلماـ صلى أربعان، كإذا صبلىا كحده  بنهللا  عبد عنك  -ب
 ة .مردكدة من أربع إُف ركعتُت فبل يصليها خلف من يصلي األربع كاٞتمع صبلةىذه :  ألف -ج
 ـ .كما لو أحـر هبا يف السفر مث أقاالقصر كالتماـ فرلب التماـ   يقتضي مااجتمع  ألنو -د

 كىذا اختيار الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا .
) إ٪تا جعل اإلماـ ليؤمت بو ( ، كألف  فقاؿ رٛتو هللا : الواجب على ا١تسافر إذا صلى خلف مقيم أف يتم ، لعمـو قولو 

 ف يف اٟتج يف مٍت ، فكاف يصلي هبم أربعان فيصلوف معو أربعان .الصحابة كانوا يصلوف خلف أمَت ا١تؤمنُت عثما
كىذا كاضح إذا ما دخل ا١تسافر مع اإلماـ من أكؿ الصبلة، لكن لو أدرؾ معو الركعتُت األخَتتُت فهل يسلم؛ ألنو صلى ركعتُت 

أدركتم فصلوا، كما فاتكم فأ٘توا (؛ كألف ) فما  كفرضو ركعتاف أك أييت ٔتا بقي؟ نقوؿ: أييت ٔتا بقي، فيتم أربعان لعمـو قولو 
 و . ) الشيخ ابن عثيمُت ( .ماـ فلـز أف يتابعو حىت فيما فاتا١تأمـو يف ىذه اٟتاؿ ارتبطت صبلتو ابإل

 أقل من ركعة .  ، كيقصر إذا أدرؾ معوركعة فأكثر من صبلتو  خلف ا١تقيم إذا أدرؾالصبلة يتم ا١تسافر :  القوؿ الثاين
 . مذىب مالكىو كقوؿ لؤلكزاعي ، ك ، كقتادة ، كالزىرم ، كالنخعي ، سن البصرم كىو قوؿ اٟت

 ركاه عبد الرزاؽ . لى ركعتُتص فإف أدركهم جلوسان  ،قاال: يصلي بصبلهتم ،عن الزىرم كقتادة يف مسافر يدرؾ من صبلة ا١تقيمُت ركعة

 . ركاه صلى ركعتُت كإف أدركهم جلوسان  ،يزيد إليها ثبلاثن  : قاؿ اٟتسن يف مسافر أدرؾ ركعة من صبلة ا١تقيمُت يف الظهر قاؿك 
 عبد الرزاؽ .

 ) من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ ( . لقولو -أ
ذلك على أف من  فدؿَّ على أف من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة، أم: حكمها ككقتها كفضلها،  اٟتديثىذا  دؿَّ 

 ئل .الفضا تلكن ذلك، كأف الركعة حد أدْف إلدراؾ أدرؾ أقل من ركعة َف يدرؾ شيئان م
 كألف من أدرؾ من اٞتمعة ركعة أ٘تها ٚتعة ، كمن أدرؾ أقل من ذلك ال يلزمو فرضها .-ب
أف ا١تسافر إذا َف يدرؾ ركعة من الصبلة كاملة فهو يف حكم من َف يدرؾ شيئان منها ، كإذا َف يدرؾ شيئان من صبلة ا١تقيم صلى -ج

 ع .ا ركعتُت إبٚت
 .ا١تسافر يقصر الصبلة سواء خلف مقيم أك غَته :  القوؿ الثالث
 .مذىب الظاىرية ىو ك ، كطاككس ، كالشعِب ، اؽ كىو قوؿ إسح
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ةي اىٟتٍىضىًر ٟتديث الباب )  ةي اىلسَّفىًر كىأي٘تٍَّت صىبلى ةي رىٍكعىتػىٍُتً ، فىأيًقرٍَّت صىبلى  .. ( ..أىكَّؿي مىا فيرًضىٍت اىلصَّبلى
 ـ .ئتمافران فبل يترَت حكمها ابالىذا اٟتديث على أف صبلة السفر ىي األصل فبمجرد السفر يثبت حكمها ما داـ مسادؿ ف

 إذا نول اإلقامة أكثر من أربع أَيـ .اٟتالة الثالثة : 
 ) كىذه مسألة خبلفية سيأيت ذكر ا٠تبلؼ فيها إف شاء هللا ( .

 ىل ٬توز القصر يف سفر ا١تعصية ؟ 
 لماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :اختلف الع

 ٬توز لو القصر .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب أَب حنيفة ، كاختاره ابن تيمية .

 قاؿ النوكم : كذىب اٟتنفية ، كالثورم ، كاألكزاعي ، كا١تزٓف من أصحاب الشافعي ّتواز القصر يف سفر ا١تعصية كغَته .
 ٖتت النصوص ا١تطلقة .ألف فرض السفر ركعتاف ، كألنو داخل : قالوا 

 ال ٬توز لو القصر .القوؿ الثاين : 
 كأٛتد .، كالشافعي ، كىذا مذىب اٞتمهور : مالك 

ألف الًتخيص شرع لئلعانة على ٖتصيل ا١تقصد ا١تباح توصبلن للمصلحة ، فلو شرع ىنا لشرع إعانة على ارـٌ ٖتصيبلن للمفسدة ، 
 كالشرع منزه عن ىذا .

 كؿ .القوؿ األكالراجح 
هىاكىعىٍن عىائً  -ُّْ رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىريكىاتيوي (  ًتمُّ، كىيىصيوـي كىيػيٍفًطري كىافى يػىٍقصيري يف اىلسهفىًر كىيي  أىفه اىلنهيبه )  شىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

. ًإاله   .أىنهوي مىٍعليوؿ ه ثًقىاته
هىًقٌي ي أى  ( ًإنهوي الى يىشيقُّ عىلىيه  ) هىا، كىقىالىتٍ ةى ًمٍن ًفٍعلً كىاٍلمىٍحفيوظي عىٍن عىاًئشى  يػٍ  .ٍخرىجىوي اىٍلبػى

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

ىذا اٟتديث معلوؿ كما قاؿ اٟتافظ ابن حجر ، مع أف رجالو ثقات ، فقد ركاه الدار قطٍت من طريق سعيد بن دمحم بن ثواب 
 طاء بن أَب رابح عن عائشة بو .حدثنا أبو عاصم حدثنا عمرك بن سعيد عن ع

 . قد استنكره أٛتد ، كصحتو بعيدة :  قاؿ اٟتافظ يف التلخيص
. ابطل يف تتم، كيفطر ك تكاف يقصر يف السفر ك   كاٟتديث الذم ركاه الدارقطٍت عن عائشة اهنع هللا يضر أف النِب ة : قاؿ ابن تيمي صـو

 ض .ا١تتواتر ا١تستفي اإل٘تاـ، كإف كاف صحيحان يف اإلفطار ٓتبلؼ النقل
 .  ٝتعت شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يقوؿ : ىو كذب على رسوؿ هللا كقاؿ ابن القيم : 

 أف عائشة كانت تتم ، فلو كاف عندىا ىذا اٟتديث ، َف يقل عركة عنها : إهنا أتكلت .كجو النكارة : 
كصمت، كقصر كأ٘تمت، فقلت: أبَب كأمي أفطرت  يف عمرة رمضاف فأفطر كعن عائشة اهنع هللا يضر قالت: خرجت مع النِب 

 ة .كأ٘تمت، فقاؿ: أحسنت َي عائش ،كصمت، كقصرت
أمت، كإ٪تا فيو إذف يف اإل٘تاـ، مع أف ىذا اٟتديث على ىذا  فهذا لو صح َف يكن فيو على أف  النِب :  قاؿ ابن تيمية رٛتو هللا

 الوجو ليس بصحيح بل ىو خطأ لوجوه:
كقد ذكر ابن أخيها كىو أعلم الناس هبا: أهنا أٌ٘تت الصبلة يف  ،الصحيحُت عن عائشة: أف الصبلة ركعتاف الذم يفأف : أحدىا
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 فعلم أنو َف يكن معها فيو نص.،  بتأكيل أتكلتو، ال بنص كاف معهاالسفر 
َف يعتمر  فإف النِب أف يف اٟتديث أهنا خرجت معتمرة معو يف رمضاف، ككانت صائمة، كىو كذب ابتفاؽ أىل العلم.  الثاين:

، بطل ىذا اٟتديث.  يف رمضاف قط، كإ٪تا كانت كلها يف شواؿ، كإذا كاف َف يعتمر يف رمضاف، كَف يكن يف عمره عليو صـو
إ٪تا سافر يف رمضاف غزكة بدر فلم يكن معو فيها أزكاجو، كال كانت عائشة، كأما غزكة الفتح فقد صاـ فيها  أف النِب  الثالث:

  أفطر، خبلؼ ما يف ىذا اٟتديث ا١تفتعل.أكؿ سفره مث
كتصلي طوؿ سفرىا إُف مكة، كٗتالف فعلو برَت إذنو، بل كانت تستفتيو قبل الفعل، فإف  ،أف عائشة َف تكن ابليت تصـو الرابع:

 ز .اإلقداـ على مثل ىذا ال ٬تو 
  ىل أِت النيب يف سفره ؟ 

 .َف يتم يف سفره قط  النِب 
ككاف يصلي ركعتُت يف أسفاره، كَف  ،قريبان من ثبلثُت سفرة هللا تعاُف: كأما يف السفر فقد سافر رسوؿ هللا قاؿ ابن تيمية رٛتو 

ينقل عنو أحد من أىل العلم أنو صلى يف السفر أربعان قط، حىت يف حجة الوداع، كىي آخر أسفاره كاف يصلي اب١تسلمُت ٔتٌت 
 م .كمن أخذ العلم عنه ،ض ا١تتواتر الذم اتفق على نقلو ٚتيع أصحابوركعتُت ركعتُت، كىذا من العلم العاـ ا١تستفي

عية، فيصليها ركعتُت ًمن حُت ٮتريج مسافران إُف أف يرجع إُف ا١تدينة، كَف يثبيت عنو أنو  : قاؿ ابن القيم رٛتو هللاك  ككاف يىقصير الرُّابى
 ة .أمتَّ الرُّابعية يف سفره البت

  ؟من ًمن الصحابة أِت يف سفره 
 عائشة ، كعثماف .

فقد ركل البيهقي عن عركة عن عائشة : ) أهنا كانت تصلي يف السفر أربعان ، فقلت ٢تا : لو صليت ركعتُت ؟ أما عائشة ، 
 كسنده صحيح .فقالت : َي ابن أخيت ، إنو ال يشق علٌي ( 

 .عليو أفضل  كىو داؿ على أهنا أتكلت أف القصر رخصة ، كأف اإل٘تاـ ١تن ال يشق:  قاؿ اٟتافظ
 فقد أمت يف آخر خبلفتو ست سنوات .أما عثماف ، 

ٍثمىافى ٔتًٌتن رىٍكعىتػىٍُتً كىأىبيو بىٍكرو بػىٍعدىهي كىعيمىري بػىٍعدى أىىًب بىٍكرو كىعيٍثمىافي صىٍدران ًمٍن ًخبلىفىًتًو مثيَّ ًإفَّ عي  صىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ ) عىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى 
  ( ركاه مسلم .أىٍربىعان . فىكىافى اٍبني عيمىرى ًإذىا صىلَّى مىعى اإًلمىاـً صىلَّى أىٍربىعان كىًإذىا صىبلَّىىا كىٍحدىهي صىلَّى رىٍكعىتػىٍُت صىلَّى بػىٍعدي 

 اذكر بعض األسباب اليت قيلت يف سبب إ٘تاـ عثماف ؟ 
 اختلف العلماء يف سبب إ٘تاـ عثماف :

وا أهنا ركعتاف يف اٟتضر ػػػػػػسنة ، فأراد أف يعلمهم أف فرض الصبلة أربع ، لئبل يتو٫تأف األعراب قد حجوا يف تلك الفقيل : 
 كالسفر .

، فكانوا حديثي عهد ابإلسبلـ ، كالعهد ابلصبلة قريب ، كمع ىذا فلم  أبهنم كانوا أحرل بذلك يف حج النِب كرد ىذا : 
 . يػيرىبًٌع هبم النِب 

 اإلماـ حيث نزؿ فهو عملو ك٤تل كاليتو .إنو كاف إمامان للناس ، ك كقيل : 
 كاف ىو أكُف بذلك كَف يربٌع . أبف إماـ ا٠تبلئق على اإلطبلؽ رسوؿ هللا كرد ىذا : 

 ٔتٌت ، كاٗتاذىا داران للخبلفة .إنو كاف قد عـز على اإلقامة كاالستيطاف كقيل : 
ا١تهاجرين من اإًلقامة ٔتكة بعد نسكهم،  كلُت، كقد مىنع من ا١تهاجرين األ كىذا التأكيل أيضان ٦تا ال يقول، فإف عثمافى 



 ْٕٓ 

من ذلك، كإ٪تا رخىص فيها ثبلاثن كذلك ألهنم  كرخَّص ٢تم فيها ثبلثة أَيـ فقط، فلم يكن عيثمافي لًيقيم هبا، كقد منع النِبُّ 
 . تركوىا َّلٌل، كما تيرًؾى َّلٌل، فإنو ال ييعاد فيو، كال ييسًتجع

 أتىل ٔتٌت ، كا١تسافر إذا أقاـ يف موضع ، كتزكج فيو ، أك كاف لو بو زكجة ، أمت ، كرجح ىذا ابن القيم.إنو كاف قد كقيل : 
 ) من أتىل ببلدة ، فإنو يصلي صبلة مقيم ( .لوركد حديث يف ذلك عند أٛتد 

 كىذا أحسن ما اعتيًذر بو عن عثماف.كرجح ىذا ابن القيم كقاؿ : 
إف  ن ال ٭تتج بو ، كيرده قوؿ عركة :فهذا اٟتديث ال يصح ، ألنو منقطع ، كيف ركاتو م:  فقاؿكرد ىذا اٟتافظ ابن حجر ، 
 .عائشة أتكلت ما أتكؿ عثماف 

أف أحسن ما يعتذر بو عن  –تعاُف أعلم كهللا  –الذم يظهر ِف  كالراجح ما قالو الشنقيطي يف أضواء البياف ، حيث قاؿ :
أهنما فهما من بعض النصوص أف القصر يف السفر رخصة ، كما ثبت يف صحيح مسلم ، عثماف كعائشة يف اإل٘تاـ يف السفر ، 

 ر .أنو صدقة تصدؽ هللا هبا ، كأنو ال أبس ابإل٘تاـ ١تن ال يشق عليو ذلك كالصـو يف السف
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ِّْ بُّ أىٍف تػيٍؤتىى ًإفه اى )  كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى قىاؿى رىكىاهي أىٍٛتىدي،  (كىمىا يىٍكرىهي أىٍف تػيٍؤتىى  مىٍعًصيػىتيوي   صيوي ريخى َّللهى ٭تًي

 . زىٯٍتىةى، كىاٍبني ًحبهافى . كىصىحهحىوي ًاٍبني خي 
بُّ أىفٍ   ) كىيف ًركىايىةو:   ( .تػيٍؤتىى  عىزىائًميوي  كىمىا ٭تًي

---------- 
 تفعل .( أف أىٍف تػيٍؤتىى ) 
 : ٗتفيف اٟتكم األصلي دكف إبطاؿ العمل بو  كاصطالحان : السهولة ،  لغةالرخص ٚتع رخصة ، (  ريخىصيوي ) 
 ا١تعصية ٥تالفة األمر كفعل ا١تعصية . ( مىٍعًصيػىتيوي ) 
 ما مناسبة اٟتديث لباب قصر الصالة ؟ 

 اٟتديث فيو دليل على استحباب العمل ابلرخص ، كمن ذلك قصر الصبلة يف السفر .
 ء على أف القصر يف السفر مستحب .استدؿ هبذا اٟتديث ٚتهور العلماك 

 كقد قاؿ بعض العلماء : األصل يف الرخص اإلابحة ، ألنو لو كاف مأموران هبا َف تكن رخصة .
 لكن قد ٕتب أحياّنن ، كأكل ا١تيتة للمضطر يف اجملاعة .

 ما عقيدة أىل السنة يف صفة احملبة ؟ 
 و من غَت ٖتريف كال تعطيل كال ٘تثيل كال تشبيو .إثباًتن يليق ّتبلل صفة ابةيثبتوف  عقيدهتم : أهنم

 كاألدلة على ذلك :
بُّ اٍلميٍحًسًنُتى قولو )  ( . كىأىٍحًسنيوا ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي

بُّ اٍلميٍقًسًطُتى كقولو )  ( . كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
 ( . بُّ اٍلميتًَّقُتى فىمىا اٍستػىقىاميوا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوا ٢تىيٍم ًإفَّ اَّللَّى ٭تيً كقولو )
بُّ اٍلميتىطىهًٌرًينى كقولو ) بُّ التػَّوَّاًبُتى كى٭تًي  ( . ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي

بُّوفى اَّللَّى فىاتًَّبعيوٓف ٭تيًٍبٍبكيمي اَّللَّي كقولو )  تيٍم ٖتًي  ( .قيٍل ًإٍف كينػٍ
بُّونىوي كقولو ) ف بػُّهيٍم كى٭تًي  . ( سىٍوؼى أيىٍيت اَّللَّي ًبقىٍوـو ٭تًي
يىافه مىٍرصيوصه كقولو ) ًبيًلًو صىٌفان كىأىنػَّهيٍم بػينػٍ بُّ الًَّذينى يػيقىاتًليوفى يف سى  ( ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
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 خبلؼ الظاىر ، كخبلؼ طريقة السلف ، كليس عليو دليل . ألنو :كفسرىا أىل البدع ابلثواب ، كىذا ال يصح ، 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ككرمو ، حيث ٭تب من عباده أف يفعلوا الرخص .سعة رٛتة هللا  

o  من عبده أف يعمل ابلرخص .أف هللا ٭تب 

 أّن ال يشق علي اإل٘تاـ يف السفر .فإف قاؿ قائل : 
 أف ىذا خبلؼ ما ٭تبو هللا .فاٞتواب : 

o  م ( .ًبعىاثػىهي كىلىًكٍن كىرًهى اَّللَّي انٍ تعاُف ) إثبات الكراىة  ، كىو إثبات يليق ّتبللو ، كما قاؿ 

o . أف هللا يكره أف يعصى 
ٓف أقول على الصـو يف إ :قاؿ رجل البن عمر :كقد ركل أٛتد من طريق أَب طعمة قاؿقاؿ ابن حجر يف )الفتح(:  : فائدة
كىذا ٤تموؿ على من رغب عن الرخصة  ،من َف يقبل رخصة هللا كاف عليو من اإلمث مثل جباؿ عرفة :فقاؿ لو بن عمر ،السفر

 ( .من رغب عن سنيت فليس مٍت: )  ولو لق
ثىًة أىٍميىاؿ و ًإذىا خىرىجى مى  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )  قىاؿى   كىعىٍن أىنىسو  - ّّْ  . رىكىاهي ميٍسًلمه (تػىٍُتً أىٍك فػىرىاًسخى، صىلهى رىٍكعى ًسَتىةى ثىالى

----------- 
 أم إذا توجو من ا١تدينة مسافران . ) إذا خرج (

 ٚتع ميل ، كىو كيل كنصف .( ة أمياؿ ثالث) 
 كاحد فرسخ ، كالفرسخ أربعة أمياؿ ، كالشك من الراكم كىو شعبة ، كالفرسخ أحوط . ) فراسخ (

 ما معٌت قولو يف اٟتديث ) كاف إذا خرج ثالثة أمياؿ ... ( ؟ 

ل معناه أنو كاف إذا سافر سفران طويبلن كأما حديث أنس فليس معناه أف غاية سفره كانت ثبلثة أمياؿ ، بفقيل : قاؿ النوكم : 
 . فتباعد ثبلثة أمياؿ قصر ] اٞتمهور [ 

 إُف ىذه ا١تسافة قصر الصبلة . إذا خرج رسوؿ هللا كقيل : 
 فعلى ىذا القوؿ الثبلثة فراسخ ىي كل ا١تسافة .

 القصر ثبلثة أمياؿ . : أف أقل مسافةكقد أخذ هبذا الظاىرية ، فقالوا 
 يت يعترب هبا ا١تسافر إذا قطعها مسافران ؟ما ا١تسافة ال 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 ثبلثة أمياؿ .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب الظاىرية .

 ٟتديث الباب . 
 ميل كاحد .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب ابن حـز .
 ض ( .بٍػتيٍم يف اأٍلىرٍ كىًإذىا ضىرى فر يف كتاب هللا تعاُف ، كقولو ) كاحتج لو إبطبلؽ الس-أ

 َف ٮتص هللا كال رسولو كال ا١تسلموف أبٚتعتهم سفران من سفر . -ب
 كثبت ذلك عن ابن عمر إبسناد صحيح كما عند ابن أَب شيبة .-ج
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 كيلو [  ّٖأف أقل مسافة للقصر ىي مرحلتاف لسَت اإلبل املة . ] أربعة برد ، تقريبان القوؿ الثالث : 
 ثر .كىذا مذىب األك

 فهو قوؿ ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 كاستدلوا ابآلاثر ا١تركية عن بعض الصحابة يف ٖتديد السفر الذم تقصر فيو الصبلة ، كأنو ما كاف على مسافة أربعة برد .

تعليقان كالبيهقي ، قاؿ فعن عطاء ) أف ابن عمر كابن عباس كاّن يصلياف ركعتُت كيفطراف يف أربعة برد فما فوؽ .( ركاه البخارم 
 .إبسناد صحيح  النوكم :

كعنو قاؿ ) قلت البن عباس : أأقصر إُف عرفة ؟ فقاؿ : ال ، قلت : أأقصر إُف مٌت ؟ قاؿ : ال ، قلت : أأقصر إُف الطائف 
اٟتافظ يف التلخيص : كإُف عسفاف ؟ قاؿ : نعم ، كذلك ٙتانية ، أربعوف ميبلن كعقده بيده ( ركاه البيهقي كابن أَب شيبة ، قاؿ 

 إسناده صحيح .
 أف أقل مدة تقصر فيها الصبلة ىي ثبلثة أَيـ .القوؿ الرابع : 

 .كىذا مذىب أَب حنيفة 
 قاؿ )ال تسافر ا١ترأة فػوؽ ثبلثة أَيـ كلياليهن إال كمعها زكجها أك ذك ٤تـر منها( متفق عليو . ٟتديث ابن عمر . أف النِب  -أ

كىذا يقتضي أف كل مسافر لو ذلك ، كألف الثبلثة  ثبلثة أَيـ كلياليهن للمسافر ( جعل رسوؿ هللا كٟتديث علي قاؿ )  -ب
 متفق عليها كليس يف أقل من ذلك توقيف كال اتفاؽ .

  أنو ال حد للسفر اب١تسافة ، فكل ما عد سفران فهو سفر .القوؿ ا٠تامس : 
 ابن تيمية ، كابن قدامة يف ا١ترٍت .كاختار ىذا 

ض ( فا علق مشركعية قصر الصبلة على مطلق الضرب يف األرض ، فيصدؽ ذلك على كل كىًإذىا ضىرىبٍػتيٍم يف اأٍلىرٍ لقولو تعاُف )-أ
 مسافر ، قصَتان كاف سفره أك طويبلن ، كحيث ال دليل يدؿ على تقييد ىذا ا١تطلق فيجب العمل بو على إطبلقو .

  ا١تصَت إليو برأم ٣ترد ، سيما كليس لو أصل يرد إليو كال نظَت يقاس عليو .أف التقدير اببو التوقيف فبل ٬توز  -ب
كال أرل ١تا صار إليو األئمة حجة ، ألف أقواؿ الصحابة متعارضة ٥تتلفة ، كال حجة فيها مع بعد ذكره األقواؿ :  قاؿ ابن قدامة

 لوجهُت :كه ، اٟتصر إُف التقدير الذم ذكر  امتنعاالختبلؼ ، كإذا َف تثبت أقوا٢تم ، 
 اليت ركيناىا ، كلظاىر القرآف ، فإف ظاىره إابحة القصر ١تن ضرب يف األرض . أنو ٥تالف لسنة النِب األكؿ : 
أف التقدير اببو التوقيف ، فبل ٬توز ا١تصَت إليو برأم ٣ترد سيما كال أصل يرد إليو ، كال نظَت يقاس عليو ، كاٟتجة مع من الثاين : 

 .مسافر إال أف ينعقد اإلٚتاع على خبلفو أابح القصر لكل 
، بل األحكاـ اليت علقها  كالقصر ، ال أصل لو يف كتاب هللا كال يف سنة رسوؿ هللا الفرؽ بُت السفر الطويل قاؿ ابن تيمية : 

  .هللا ابلسفر مطلقة 
 قوؿ اٞتمهور . كاألحوط

 كم( كيًتخصوف برخص السفر، ََُعيدة تقريبان فوؽ )٣تموعة من ا١تدرسُت يًتددكف لقرل ب:  سئل الشيخ ابن عثيمُت
،  ٬تمعوف بُت الظهر كالعصر مع أهنم يصلوف إُف دَيرىم تقريبان الساعة الواحدة كالنصف، كيقولوف: عندىم فتول منكم أنتم

  ؟ قصر أـ ال الظهر كالعصر من غَتفهل ٬توز ٢تم أف يًتخصوا برخص السفر؟ كإذا كاف ال ٬توز فهل ٬توز ٢تم أف ٬تمعوا بُت

كم( فإذا جاكزىا ّٖالعلماء رٛتهم هللا اختلفوا يف السفر ا١تبيح للرخص، فمنهم: من ٭تده اب١تسافة كيقوؿ: ا١تسافة )اٞتواب :  
 اإلنساف كلو بنصف ذراع حلت لو الرخص.
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 كم( أك أكثر.ََُكبناءن على ىذا القوؿ: يكوف ىؤالء ٦تكن يكوف ٢تم الرخص؛ ألنك قلت: )
كم( بنصف ساعة أك أقل، على ىذا القوؿ ّٖقولوف: لو القصر كلو الفطر كلو اٞتمع كلو قطع ىذه ا١تسافة، أعٍت: )ىؤالء ي

 يكوف ٢تؤالء أف يقصركا إذا صادفتهم الصبلة كىم يف غَت بلدىم، ك٬توز ٢تم أف ٬تمعوا.
ب فيقوؿ: الع رة ٔتا يسميو الناس سفران، كىؤالء كأما على القوؿ الثآف الذم اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كىو أقرب إُف الصوا

 .) فتاكل لقاء الباب ا١تفتوح (    .      دكف مسافرين فبل يقصركفػساء ال يعالقـو الذين يذىبوف صباحان كيرجعوف مساءن قبل ا١ت
 ما حكم القصر للمكي بعرفة كمزدلفة كمٌت ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذا ا١تسألة على قولُت :
 : أنو ليس ألىل مكة القصر بعرفة كمزدلفة كٔتٌت . كؿالقوؿ األ

 كىذا قوؿ الشافعية ، كاٟتنابلة .
 قالوا : إف ا١تسوغ للجمع كالقصر ىو السفر ، كا٠تركج إُف ىذه األماكن ال يعد سفران ابلنسبة للمكي لعدـ ا١تسافة .

 : أف ألىل مكة القصر يف ىذه األماكن كسائر اٟتجاج . القوؿ الثاين
 ا مذىب ا١تالكية ، كاختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .كىذ

كاف يقصر ٔتٌت ، كٚتع كقصر بعرفة كمزدلفة ، كصلى معو ٚتيع ا١تسلمُت من أىل مكة كغَتىم ، كَف أيمر أىل   ألف النِب -أ
 مكة ابإل٘تاـ ، كال بتأخَت العصر يف عرفة ، أك تقدٔف ا١تررب يف ا١تزدلفة .

مكة قاموا فأ٘توا كصلوا أربعان ، كفعلوا ذلك بعرفة كمزدلفة كيف أَيـ مٌت ، لكاف ٦تا تتوافر ا٢تمم كالدكاعي قالوا : كلو أف أىل  -ب
 على نقلو ابلضركرة .

 قاؿ ابن تيمية : ... إ٪تا قصركا ألجل سفرىم ال ألجل النسك ، ك٢تذا َف يكونوا يقصركف ٔتكة كإف كانوا ٤ترمُت .
 األكؿ .كاألحوط 

 أف النيب  ما اٞتواب عن ( حديث ؟ ) قاؿ ألىل مكة : اي أىل مكة أ٘توا صالتكم فإان قـو سٍفر 
 اٞتواب من كجهُت :

األكؿ : أنو ضعيف ، ركاه أبو داكد كغَته ، قاؿ ابن حجر : كىذا ضعيف ، ألف اٟتديث من ركاية علي بن زيد بن جدعاف كىو 
 ضعيف .

 عاـ الفتح يف جوؼ مكة ، كاٟتاؿ أف أىل مكة مقيموف حقيقة .  كالثآف : أنو على التسليم بصحتو ، فإ٪تا قالو

 مىت يبدأ ا١تسافر ابلقصر ؟ 
  إذا فارؽ عمراف بلده .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء : أبو حنيفة ، كمالك ، كالشافعي ، كأٛتد .
 ا .ج منهقاؿ ابن ا١تنذر: أٚتعوا على أف ا١تريد للسفر أف يقصر إذا خرج من ٚتيع القرية اليت ٮتر 

 ت.كىذا مذىب ٚتهور أىل العلم، أف ا١تسافر إذا أراد سفران تقصر يف مثلو الصبلة ال يقصر حىت يفارؽ ٚتيع البيو : كقاؿ اٟتافظ 
 ، كال يكوف ضارابن يف األرض حىت ٮترج ، كقبل مفارقتو ال يكوف ضارابن فيها .ض ( كىًإذىا ضىرىبٍػتيٍم يف اأٍلىرٍ تعاُف ) لقولو  -أ

 إ٪تا كاف يقصر إذا ارٖتل كما يف حديث الباب . ف النِب كأل-ب
 متفق عليو الظهر اب١تدينة أربعان ، كبذم اٟتليفة ركعتُت ( .  ) صليت مع النِب  كيف حديث أنس قاؿ-ج

ة بذم أك معتمران قصر الصبل ،عن ّنفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنو كاف إذا خرج حاجان كركل مالك إبسناد صحيح 
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 ة .اٟتليف
 كمن ا١تعقوؿ : فإنو ال يطلق على الشخص مسافران إال إذا ابشر السفر كفعلو ، كال يكوف ذلك إال ٓتركجو من بلده .-د

، بل ا١تفارقة ابلبدف حىت لو   ، لكن ليس ا١تراد ا١تفارقة ابلرؤية ا١تسافر ال يعد مسافران إال إذا فارؽ العمرافقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
 ف بينو كبُت البلد ذراعان كاحدان، فلو أف يًتخص برخص السفر.كا

كعن عطاء ، كافقو  ال نعلم أحدان : قاؿ ابن ا١تنذر ، حىت يدخل الليل ران قاؿ ٣تاىد ال يقصر ا١تسافر هناك قاؿ النوكم :  فائدة :
 : فهذاف ا١تذىباف فاسداف، أنو قاؿ إذا جاكز حيطاف داره فلو القصر 

عطاء كموافقيو منابذ  كمذىب، بذل اٟتليفة حُت خرج من ا١تدينة  حاديث الصحيحة يف قصر النِب ابذ لؤلفمذىب ٣تاىد من
 .   ) اجملموع شرح ا١تهذب ( .ر السم السف

 كم سبب لقصر الصالة ؟ 
 سبب كاحد كىو السفر .

 ... ( . ٍقصيريكا ًمنى الصَّبلةً كىًإذىا ضىرىبٍػتيٍم يف اأٍلىٍرًض فػىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػى قاؿ تعاُف ) 
 ما اٟتكم يف رجل دخل عليو كقت صالة الظهر كسافر فهل لو القصر؟ 

 .إذا دخل عليو كقت الصبلة كخرج من البلد فإنو يصلي صبلة مسافر 
 ركاية عن اإلماـ أٛتد .ك ، كالشافعي ، كمالك ، كىو قوؿ اٞتمهور كأَب حنيفة 

 ألف اٟتكم للمكاف ال للزماف . 
 .ليس لو القصر : كقيل 

 .ألهنا كجبت عليو يف اٟتضر فلزمو إ٘تامها كىذا أحد القولُت يف مذىب اإلماـ أٛتد 
كينتقض ٔتا لو دخل عليو الوقت يف السفر كَف يصل حىت رجع إُف بلده فإنو يصلي صبلة مقيم عند ، كىذا القوؿ فيو ضعف 

فإف صلى يف السفر فإنو يصلي صبلة مسافر ، فحيثما صلى اعت ر مكانو ،  فباف أف اٟتكم للمكاف ال للزماف، اٟتنابلة كغَتىم 
 .كإف صلى يف اٟتضر صلى صبلة مقيم 

فإنو يقصر صبلتو كما أنو لو دخل عليو ، إذا سافر اإلنساف بعد دخوؿ الوقت كصلى يف مسَته :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
ر قصرىا، كمىت ف الع رة بفعل الصبلة ال بوقتها، فمىت فعل الصبلة يف السفالوقت كىو يف السفر مث كصل بلده فإنو يتم الصبلة؛ أل

  .فعلها يف اٟتضر أمت
 : إذا ذىب أحدىم للنزىة إىل مسافة بعيدة تستوجب القصر أك اٞتمع، ىل يقصر أك ٬تمع  سئل الشيخ ابن عثيمُت

 يالن أك مائتُت أك ما أشبو ذلك؟رغم أنو مل يذىب لسفر معُت، كإ٪تا لنزىة فقط; كلكنو قطع مائة كٜتسُت م
 ) ابن عثيمُت ( . ما داـ مباحان فإنو يًتخص اإلنساف فيو برخص السفر كلو كاف نزىة . -ابرؾ هللا فيك- السفر

 (ًدينىًة ػػػٍعنىا ًإىلى اىٍلمى ػػػػرىجى  ٍكعىتػىٍُتً حىىته ًمٍن اىٍلمىًدينىًة ًإىلى مىكهةى، فىكىافى ييصىلًٌي رىٍكعىتػىٍُتً رى  خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه )  كىعىٍنوي قىاؿى  - ّْْ
 اللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ . ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كى 

------------- 
هبا يئان ؟ قاؿ : أقمنا قلت : أقمتم ٔتكة ش ) جاء يف ركاية عند البخارم(  ٍن اىٍلمىًدينىًة ًإىلى مىكهةى مً  خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه ) 

 ك١تسلم : ) خرجنا من ا١تدينة إُف اٟتج ... ( .عشران ( 
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  اذكر بعض األقواؿ ؟اختلف العلماء ، ما ىي ا١تدة اليت إذا أقامها ا١تسافر يعترب مقيمان ؟ على أقواؿ كثَتة ، 

 أف أقل مدة اإلقامة أربعة أَيـ ، فإذا نول إقامة أربعة أَيـ فأكثر انقطع ترخصو .القوؿ األكؿ : 
 كاٟتنابلة ، كرجحو الشيخ ابن ابز رٛتو هللا .، كالشافعية ، ا مذىب ٚتاىَت العلماء ، كبو قاؿ ا١تالكية كىذ

قدـ مكة صبيحة رابعة من ذم اٟتجة ، فأقاـ هبا الرابع كا٠تامس كالسادس كالسابع ،  ٟتديث أنس ، حيث أف النِب -أ
 كصلى الصبح يف يـو الثامن مث خرج إُف مٌت .

 أف يقصر الصبلة . يجوز ١تن كانت إقامتو كإقامة النِب قالوا : ف
 ابألبطح يف عاـ حجة الوداع معلومة البداية كالنهاية . قالوا : كإقامة النِب 

هر الفرؽ من ػػػػػػٔتكة عاـ الفتح كبتبوؾ ، كبُت إقامتو ٔتكة عاـ حجة الوداع ، كيظ كقالوا : إف ىناؾ فرقان كبَتان بُت إقامتو 
 : كجهُت

اقتضتها مصاٌف اٞتهاد  طارئة ، كغَت مقصودة من قبل ، بلعاـ الفتح ، كيف إقامة تبوؾ إقامة  إف إقامة النِب أكالن : 
كمتطلبات الفتح ، فهي إقامة غَت معلومة البداية ، كغَت ٤تددة النهاية ، ألف ىذا السفر من أجل اٞتهاد كمنازلة األعداء كالكر 

كاإلقامة ، كمن ا١تعلـو أف من كانت ىذه حالو ، فإنو ال يدرم ما سيواجهو من أكضاع ، لذا فإنو ال كالفر ، ال من أجل ا١تكث 
يصح أف يقاؿ قد بيت اإلقامة ، أك أنو قد حدد موعد الرحيل ، حىت تكوف النهاية معلومة إذ لو فعلو لنقل إلينا ، كعدـ نقلو 

 دليل على عدـ فعلو .
 عاـ الفتح ، كيف عاـ تبوؾ ١تا علم من معرفة النِب  ة عاـ حجة الوداع ٗتتلف عن إقامتو ٔتك إف إقامة النِب اثنيان : 

قد طرقو قبل ا٢تجرة كبعدىا ، كما أنو طريق قريش إُف  بعدد األَيـ اليت ٭تتاجها من أراد الرحلة من ا١تدينة إُف مكة ، ألنو 
كما أف اليـو الذم يبدأ بو اٟتج معلـو ١تا عرؼ من أف مشركعية اٟتج    رحلة الصيف ، مث إنو كاف طريقان آمنان عاـ حجة الوداع ،

 كانت يف السنة التاسعة فمشركعيتو سابقة على حجة الوداع .
 ابألبطح قبل اٟتج إقامة مقصودة ، كىي معلومة البداية كالنهاية . ٢تذه األسباب كلها فإف إقامتو 

 ركاه مسلمء نسكو ثبلاثن ( . : ) ٯتكث ا١تهاجر بعد قضا كاستدلوا بقولو -ب
 .يستنبط من ذلك أف إقامة ثبلثة أَيـ ال ٗترج صاحبها من حكم ا١تسافر :  قاؿ ابن حجر

أف مدة اإلقامة ٜتسة عشر يومان ، فإذا نول إقامة ٜتسة عشر يومان فأكثر امتنع عليو الًتخص ، كإف نول دكف القوؿ الثاين : 
 ذلك ترخص .

 كىذا مذىب اٟتنفية .
) إذا قدمت بلدة كأنت مسافر ، كيف نفسك أف تقيم ٜتسة عشر يومان ، أكمل ابن عباس كابن عمر أهنما قاال  ا ركم عن١ت

  ركاه الطحاكم . كنت ال تدرم مىت تظعن فاقصرىا (الصبلة هبا ، كإف  
 ا .أنو ال حجة يف أقواؿ الصحابة يف ا١تسائل اليت لبلجتهاد فيها مسرح ، كىذه منه:  كيرد عليهم

 كأيضان فقد ثبت عن ابن عباس كابن عمر خبلؼ ما حكي عنهم .
 أف مرجع ذلك إُف العرؼ ، فإنو يقصر كلو طالت ا١تدة ما َف ٬تمع اإلقامة .القوؿ الثالث : 

 يخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كاختاره الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا .كرجحو ش
مع على اإلقامة كاالستيطاف ، كالتمييز بُت ا١تقيم كا١تسافر نية أَيـ معلومة يقيمها للمسافر القصر كالفطر ما َف ٬ت رٛتو هللا :قاؿ  

 .ليس ىو أمران معلومان ال بشرع كال عرؼ 
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 مذىب اٞتمهور . كاألحوط
 ىل ٬توز للمسافر القصر حىت كلو كاف قد اقًتب من بلده ؟ 

 ما َف يدخل بلده ، ألنو ما زاؿ مسافران .إذا اقًتب ا١تسافر من بلد إقامتو راجعان إليها ، جاز لو القصر 
 من ا١تدينة إُف مكة ، فكاف يصلي ركعتُت ، ركعتُت حىت رجعنا إُف ا١تدينة ( . : ) خرجنا مع رسوؿ هللا  لقوؿ أنس 

 ما اٟتكم إذا رجع ا١تسافر من السفر ، كدخل عليو الوقت كىو يف السفر ، ُث كصل بلده قبل خركج كقتها ؟ 
 الرابعية أربعان كال يقصرىا ، النقطاع سفره بعد دخولو بلده .فإنو يصلي  

هيمىا قىاؿى كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رى  -ّْٓ ـى اىلنهيبُّ )  ًضيى اىَّللهي عىنػٍ :  -ًتٍسعىةى عىشىرى يػىٍقصيري  أىقىا (  ٔتىكهةى ًتٍسعىةى عىشىرى يػىٍومنا -كىيف لىٍفظو
 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرٌم ي 

 ( .سىٍبعى عىٍشرىةى  ) اكيدى كىايىةو أًلىِب دى كىيف رً 
 ( .ٜتىٍسى عىٍشرىةى  ) كىيف أيٍخرىل

 ( .ٙتىىاينى عىٍشرىةى  ) عىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو  كىلىوي  -ّْٔ
ـى بًتػىبيوؾى ًعٍشرًينى  ) كىلىوي عىٍن جىاًبرو  - ّْٕ ةى  أىقىا ، ( يػىٍومنا يػىٍقصيري اىلصهالى  .ًإاله أىنهوي ايٍختيًلفى يف كىٍصًلوً  كىريكىاتيوي ثًقىاته

---------- 
 ما اٞتمع بُت الركاايت اليت ذكرىا ا١تصنف رٛتو هللا ؟ 

شار إُف ذلك أبو داكد بعد داكد ) سبع عشرة ( أف ركاية البخارم أرجح كما أاٞتمع بُت ركاية البخارم ) تسع عشرة ( كركاية أَب 
 ٞتمع بينهما فيكوف من قاؿ : سبعة عشر َف يعد يـو الدخوؿ كيـو ا٠تركج .سياقو ىذه الركاية ، أك يصار إُف ا

 كأما ركاية أَب داكد الثانية ) ٜتس عشرة ( فقد ضعفها النوكم ، ألف فيها دمحم ابن إسحاؽ كىو مدلس كقد عنعن .
ـى ٔتىكَّةى ٙتىىآفى  َّللًَّ غىزىٍكتي مىعى رىسيوًؿ ا) عىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو قىاؿى كأما حديث عمراف فلفظو :  عىٍشرىةى  كىشىًهٍدتي مىعىوي اٍلفىٍتحى فىأىقىا

لىةن الى ييصىلًٌى ًإالَّ رىٍكعىتػىٍُتً كىيػىقيوؿي  كىو حديث ضعيف ، ألف يف سنده علي بن زيد بن ( َيى أىٍىلى اٍلبػىلىًد صىلُّوا أىٍربػىعنا فىًإّنَّ قػىٍوـه سىٍفره : لىيػٍ
 جدعاف كىو ضعيف .

  حكم من سافر كأقاـ مدة ال يدرم مىت يرجع ؟ما 
 كال يعرؼ مىت ينقضي عملو ، فإنو يقصر كلو طالت ا١تدة ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .مدة ا١تسافر إذا أقاـ  حكم

 تسع عشرة يقصر الصبلة ، كأقاـ بتبوؾ عشرين يومان يقصر الصبلة . فقد أقاـ النِب ٟتديث الباب ، -أ
 ركاه البيهقي  د حاؿ الثلج بينو كبُت الدخوؿ (.أقاـ ابن عمر أبذربيجاف ستة أشهر يصلي ركعتُت ، كق )كعن ّنفع قاؿ -ب
 . ركاه عبد الرزاؽ اليـو أك غدان ، فأصلي ركعتُت ( ) إف قلت أخرج كعن علي قاؿ -ج
 كألف ذلك ال يعد لبثان .-د
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ّْٖ - : ا ًاٍرٖتىىلى قػىٍبلى أىٍف تىزًيغى اىلشهٍمسي أىخهرى اىلظٍُّهرى ًإىلى كىٍقًت اىٍلعىٍصًر، ُثيه نػىزىؿى فىجىمىعى ًإذى )  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو
، ُثيه رىًكبى  لى صىلهى اىلظٍُّهرى نػىهيمىا، فىًإٍف زىاغىٍت اىلشهٍمسي قػىٍبلى أىٍف يػىٍرٖتًى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو. (بػىيػٍ

، ُثيه رىًكبى  )  ُتى" إبًًٍسنىاًد اىلصهًحيحً  "اىأٍلىٍربىعً كىيف ًركىايىًة اىٟتٍىاًكًم يف   ( .صىلهى اىلظٍُّهرى كىاٍلعىٍصرى
يعنا، ُثيه ًاٍرٖتىىلى   )  يف "ميٍستىٍارىًج ميٍسًلمو  كىأًلىِب نػيعىٍيمو   ( .كىافى ًإذىا كىافى يف سىفىرو، فػىزىالىٍت اىلشهٍمسي صىلهى اىلظٍُّهرى كىاٍلعىٍصرى ٚتًى

يعنا، كىالٍ  خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه )  قىاؿى  عىاذو كىعىٍن مي  -ّْٗ ، فىكىافى ييصىلًٌي اىلظٍُّهرى كىاٍلعىٍصرى ٚتًى ًة تػىبيوؾى مىٍغًربى يف غىٍزكى
يعنا   . رىكىاهي ميٍسًلمه  (كىاٍلًعشىاءى ٚتًى

---------- 

 عرؼ اٞتمع ؟ 
 كالصبلتُت اليت يصح ٚتعهما : الظهر كالعصر ، كا١تررب كالعشاء . اٞتمع ىو ضم إحدل الصبلتُت إُف األخرل ،

 ىل كرد ٚتع التقدمي ؟ 
، مثيَّ رىًكبى صىلَّى اىلظُّ ) ُتى" إبًًٍسنىاًد اىلصًَّحيحً رًكىايىًة اىٟتٍىاًكًم يف "اىأٍلىٍربىعً  كىيف كرد يف الركاية اليت ذكرىا اٟتافظ   -( ذكر اٟتافظ ٍهرى كىاٍلعىٍصرى

 ىذه الركاية ألف فيها ٚتع التقدٔف، ألف حديث أنس الذم يف الصحيحُت الذم ذكره ا١تصنف فيو ٚتع التأخَت فقط. - رٛتو هللا
يف غزكة تبوؾ إذا ارٖتل قبل أف تزيغ الشمس أخر الظهر حىت ٬تمعها إُف  ) أف النِب كجاء ٚتع التقدٔف يف حديث معاذ 

 غ الشمس صلى الظهر كالعصر ٚتعان مث يسافر ... ( .ػزير ، يصليهما ٚتعان ، كإذا ارٖتل بعد ػالعص
 كالبخارم ، كأبو حامت ، كأبو داكد ، كالًتمذم ، كالبيهقي .: كىذا اٟتديث ركاه أبو داكد كالًتمذم كأعلو كبار اٟتفاظ 

 ٚتع بُت الظهر كالعصر ٚتع تقدٔف بعرفة . كقد ثبت أف النِب 
 ما حكم اٞتمع للمسافر ؟ 

 :اٞتمع قسماف 
 قسم متفق عليو بُت العلماء ، كىو اٞتمع بعرفة كمزدلفة .القسم األكؿ : 

 ة .كمزدلف بعرفة الصبلتُت بُت اٞتمع على ا١تسلموف أٚتع كقد ال ر : ابن عبد قاؿ
 ٥تتلف فيو ، كىو اٞتمع للسفر .القسم الثاين : 

 كقد اختلف العلماء فيو :
 عرفات كمزدلفة . ال ٬توز اٞتمع مطلقان يف غَتالقوؿ األكؿ : 

 كىذا قوؿ أَب حنيفة .
 . كأَب حنيفة كصاحبيو ،كالنخعي ،كىو قوؿ اٟتسن ،كقاؿ قـو ال ٬توز اٞتمع مطلقان إال بعرفة كمزدلفةقاؿ اٟتافظ : 

 ٬توز التقدـ عليو ، كانتهاء فبل أم ٢تا كقت معُت لو ابتداء فبلميٍؤًمًنُتى ًكتىاابن مىٍوقيوًتن ( ًإفَّ الصَّبلةى كىانىٍت عىلىى الٍ لقولو تعاُف ) -أ
 ٬توز التأخر عنو .

 أم يف أكقاهتا .كلقولو تعاُف ) حىاًفظيوا عىلىى الصَّلىوىات ( -ب
كٛتلوا الركاَيت اليت فيها اٞتمع يف السفر على اٞتمع الصورم ، كىو أنو أخر ا١تررب مثبلن إُف آخر كقتها ، كعجل العشاء يف أكؿ 

 كقتها .
 جواز اٞتمع تقدٯتان كأتخَتان . القوؿ الثاين :
 . كىو قوؿ أكثر أىل العلم :  قاؿ يف ا١ترٍت



 ِٖٓ 

كقاؿ ا٠تطاَب: كقاؿ كثَت من أىل العلم: ٬تمع بُت الصبلتُت يف كقت إحدا٫تا، إف شاء قدـ العصر، كإف شاء أخر الظهر على 
، كساَف بن عبد هللا، كطاكس، ك٣تاىد، كبو قاؿ ظاىر األخبار ا١تركية يف ىذا الباب، كىذا قوؿ ابن عباس، كعطاء بن أَب رابح

 س .الفقهاء: الشافعي، كإسحاؽ ابن راىويو، كقاؿ أٛتد بن حنبل: كإف فعل َف يكن بو أب
 . فذىب كثَت من أىل العلم إُف جوازهكقاؿ البروم : 

 . من الصحابة كالتابعُت َتذىب إُف جوازه كث: قاؿ يف نيل األكطار 
 .أٚتعُت  بُت الصبلتُت بعذر السفر من األمور ا١تشهورة ا١تستعملة ما بُت الصحابة كالتابعُت اٞتمع  :كقاؿ البيهقي

 د .فهو قوؿ الشافعي كأٛت 
 . ٟتديث الباب-أ

 كْتديث معاذ كىو ضعيف .-ب
 ٚتع يف عرفة كمزدلفة . كألف النِب -ج
: غَت خوؼ كال مطر، قيل البن عباسشاء اب١تدينة من ، كا١تررب كالعالظهر كالعصرٚتع بُت  كعن ابن عباس : ) أف النِب -د

 م .ركاه مسلما أراد بذلك ؟ قاؿ : أراد أف ال ٭ترج أمتو ( 
 أنو ٬توز ٚتع التأخَت دكف التقدٔف .القوؿ الثالث : 

 كىذا مذىب مالك ، كاختاره ابن حـز .
 ٟتديث أنس ) حديث الباب ( .

 كأما ٚتع التقدٔف فلم يصح فيو حديث .
 مذىب اٞتمهور ، كىو جواز اٞتمع تقدٯتان كأتخَتان . الراجح وؿكالق
  ؟أصحاب القوؿ األكؿ أدلة ما اٞتواب عن 

أبف اٞتمع رخصة ، فلو كاف على ما ذكركه لكاف أعظم ضيقان من اإلتياف بكل صبلة يف كقتها ، ألف ا٠تطاِب :  وقالاٞتواب ما 
 .صة فضبلن عن العامة أكائل األكقات كأكاخرىا ٦تا ال يدركو أكثر ا٠تا

فإف األخبار جاءت صر٭تة ابٞتمع يف كقت إحدل الصبلتُت ، كذلك ىو ا١تتبادر كأيضان كقاؿ يف الفتح مؤيدان ١تا قالو ا٠تطاِب : 
 .إُف الفهم من لفظ اٞتمع 

 : ) َف يصح حديث يف ٚتع التقدٔف (اٞتواب عن أصحاب القوؿ الثالث :  اكأم
) ٚتع ر كما يف حديث ابن عباس السابق يف عرفات كما يف صحيح مسلم ، كصح أيضان يف اٟتض أنو صح التقدٔففاٞتواب : 

 كإذا صح ٚتع التقدٔف يف اٟتضر ففي السفر من ابب أكُف .كال مطر ( بُت ... من غَت خوؼ 
 ذىب بعض العلماء إُف أف اٞتمع خاص ٔتن جٌد بو السَت . فائدة :

 ٬تمع بُت ا١تررب كالعشاء إذا جٌد بو السَت ( . هللا  ) رأيت رسوؿ ٟتديث ابن عمر ، كفيو
 كذىب األكثر إُف جوازه للجاٌد ابلسَت كا١تقيم .

 األفضل للمسافر النازؿ أف ال ٬تمع ، كإف ٚتع فبل أبس ، كيف حق السائر مستحب ابن عثيمُت : قاؿ الشيخ 
  يف اٞتمع ، ٚتع التقدمي أك ٚتع التأخَت ؟األفضل ما 

 اٞتمع فعل األرفق اب١تسافر من تقدٔف كأتخَت .األفضل يف 

 كىال ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسر ( . ييرًيدي اَّللَّي ًبكيمي اٍلييٍسرى  لقولو تعاُف )-أ



 ّٖٓ 

 كاٞتمع إ٪تا شرع رفقان اب١تكلف ، فما كاف ىو أرفق فهو أفضل .-ب
 أخَت فأيهما أفضل؟إذا تساكل األمراف عند اإلنساف أم تساكل عنده ٚتع التقدمي كالت كمما اٟت 

 ألف التأخَت غاية ما فيو أتخَت األكُف عن كقتها، كالصبلة بعد كقتها جائزة ٣تزئة.، األفضل ىنا التأخَت
  .قبل دخوؿ الوقت ال تصح كلو جهبلن  أما التقدٔف ففيو صبلة الثانية قبل دخوؿ كقتها، كالصبلة

  ذلك ؟اذكر شركط اٞتمع بُت الصالتُت مبينان القوؿ الراجح يف 

 : الًتتيب .الشرط األكؿ 
 أبف يبدأ ابألكُف مث الثانية .

 قاؿ : ) صلوا كما رأيتموٓف أصلي ( . ألف النِب -أ
 كألف الشرع جاء بًتتيب األكقات كالصلوات ، فوجب أف تكوف كل صبلة يف ال الذم رتبها الشارع فيو .-ب

 النية . الشرط الثاين :
 فتتاح األكُف .ال بد أف ينوم عند ا قالوا :
 : دخل يف الصبلة األكُف كىو ال ينوم اٞتمع ، مث يف أثناء الصبلة بدا لو أف ٬تمع . مثاؿ

 إنساف صلى األكُف ، كبعدما سلم نول اٞتمع .اختلف العلماء ، ىل يصح أـ ال ؟:  مثاؿ آخر
 ال يصح اٞتمع .القوؿ األكؿ : 

 اٞتمع .كىذا مذىب ا١تالكية ، كاٟتنابلة فبل بد من نية 
 ) إ٪تا األعماؿ ابلنيات ( . ٟتديث عمر . قاؿ 

 كجو الداللة : إف الصبلة الثانية تفعل يف كقت األكُف ٚتعان ، كقد تفعل سهوان فبل بد من نية ٘تيزىا .
 ال يشًتط للجمع نية .القوؿ الثاين : 

 كرجحو النوكم كابن حجر .كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا ، 
١تا ٚتع أبصحابو َف يعلمهم أبنو سيجمع قبل الدخوؿ ، بل َف يكونوا يعلموف أنو سيجمع حىت قضى الصبلة  ألف الرسوؿ 

 األكُف .
١تا كاف يصلي أبصحابو ٚتعان كقصران َف يكن أيمر أحدان منهم بنية اٞتمع كالقصر ، بل خرج من  إف النِب قاؿ ابن تيمية : 

ُت من غَت ٚتع ، مث صلى هبم الظهر بعرفة كَف يعلمهم أنو يريد أف يصلي العصر بعدىا ، مث صلى هبم ا١تدينة إُف مكة يصلي ركعت
 . العصر ، كَف يكونوا نوكا اٞتمع ، كىذا ٚتع تقدٔف 

 أنو ال يشًتط نية اٞتمع عند إحراـ األكُف ، كالذم يشًتط ىو كجود سبب اٞتمع عند اٞتمع . الراجح فهذا القوؿ ىو
 ا١تواالة .اثلثان : 

 أبف ال يفرؽ بُت الصبلة تفريقان كثَتان .
 كاختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أنو يشًتط ا١تواالة بُت الصبلتُت يف ٚتع التقدٔف . القوؿ األكؿ :
 كاٟتنابلة .، كالشافعية ، كىذا قوؿ ا١تالكية 

حدة ، فبل ٬توز التفريق بينهما ، كما ال ٬توز التفريق بُت ركعات الصبلة قالوا : أبف اٞتمع يصٌَت الصبلتُت اجملموعتُت كالصبلة الوا
 الواحدة .
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 ال يشًتط . القوؿ الثاين :
 كاختاره ابن تيمية . 

 فيجوز مثبلن أف يصلي الظهر ، مث يتوضأ كيسًتيح ، مث يصلي العصر .
 .عل ، فإذا جاز اٞتمع صار الوقتاف كقتان كاحدان ألف اٞتمع ىو من ابب ضم الصبلة إُف األخرل يف الوقت ال يف الفقالوا : 

 كاألحوط القوؿ األكؿ .
 فوائد : 

 ال ٬تمع إال بُت الظهرين أك بُت العشاءين .
ا١تسلموف أنو ليس ١تسافر كال مريض كال يف حاؿ ا١تطر ، ٬تمع بُت الصبح كالظهر ، كال بُت العصر  أٚتعقاؿ ابن عبد الرب : 

 اء كالصبح ، كإ٪تا اٞتمع بُت صبليت الظهر كالعصر ، كبُت صبليت ا١تررب كالعشاء .كا١تررب ، كال بُت العش
 اٞتمع تصلى أبذاف كاحد كإقامتُت . ] كسبقت ا١تسألة [ يف أف الصبلة فائدة : 
 رجل مسافر نول ٚتع التأخَت ، كلكنو قدـ إُف بلده قبل خركج كقت األكُف .فائدة : 

 الثانية ، ألف العذر انقطع كزاؿ ، فيجب أف يصليها يف كقتها . ال ٬توز لو أف ٬تمع األكُف إُف
بُت الظهر كالعصر ، كا١تررب كالعشاء اب١تدينة من غَت خوؼ كال سفر ، قاؿ  عن ابن عباس قاؿ : ) ٚتع رسوؿ هللا فائدة : 

 سعيد بن جبَت : ) قلت البن عباس : َف فعل ذلك ؟ قاؿ : أراد أف ال ٭ترج أمتو ( .
 ؟اية : ) كال مطر ( اختلف العلماء ، ما سبب اٞتمع يف ىذا كيف رك 
 ٚتع بعذر ا١تطر .قيل : 

 .كىذا ضعيف ابلركاية األخرل : ) من غَت خوؼ كال مطر ( قاؿ النوكم : 
 إنو كاف يف غيم ، فصلى الظهر مث انكشف الريم كابف كقت العصر دخل فصبلىا .كقيل : 

 . نو كإف كاف فيو أدْف احتماؿ يف الظهر كالعصر ، ال احتماؿ فيو يف ا١تررب كالعشاءكىذا أيضان ابطل ، ألقاؿ النوكم : 
، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصبلىا ، فصارت صبلتو صورة األكُف إُف آخر كقتها فصبلىا فيو : على أتخَت  كمنهم من َتكلو

 ٚتع .
 . ٥تالفة ال ٖتتمل كىذا أيضان ضعيف أك ابطل ، ألنو ٥تالف للظاىر قاؿ النوكم : 

 كىذا الذم ضعفو استحسنو القرطِب ، كرجحو قبلو إماـ اٟترمُت ، كجـز بو من القدماء ابن ا١تاجشوفقاؿ اٟتافظ ابن حجر : 
 . كالطحاكم ، كقواه ابن سيد الناس

 كرجحو اٟتافظ ابن حجر .
 ار . ىو ٤تموؿ على اٞتمع بعذر ا١ترض أك ٨توه ٦تا ىو يف معناه من األعذكقيل : 

 كىذا قوؿ أٛتد بن حنبل ، كاختاره ا٠تطاَب ، كىو ا١تختار يف أتكيلو لظاىر اٟتديث .
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -َْْ هيمىا قىاؿى ةى يف أىقىله ًمٍن أىٍربػىعىًة بػيريدو; ًمٍن مىكهةى إً )  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  ىلى الى تػىٍقصيريكا اىلصهالى
ا أىٍخرىجىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى. ٍطًٍتُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيف و رىكىاهي اىلدهارىقي  (عيٍسفىافى  ، كىذى   كىالصهًحيحي أىنهوي مىٍوقيوؼه

--------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث ابن عباس ضعيف كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا ، كأنو موقوؼ .
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 يدؿ على أف أقل مسافة للقصر ىي أربعة برد . اٟتديث
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء ، كقد تقدمت ا١تسألة .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  -ُْْ ري أيمهيًت اىلهًذينى ًإذىا أىسىاءيكا ًاٍستػىٍغفىريكا، كىًإذىا سى )  قىاؿى يػٍ ( افػىريكا قىصىريكا كىأىٍفطىريكا خى
 . اىلطهبػىرىاينُّ يف "اىأٍلىٍكسىًط" إبًًٍسنىادو ضىًعيفو  أىٍخرىجىوي 

ٍتىصىر ه  هىًقيًٌ ٥تي  .كىىيوى يف ميٍرسىًل سىًعيًد ٍبًن اىٍلميسىيهًب ًعٍندى اىٍلبػىيػٍ
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 حديث ضعيف .

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 من خَت األمة . اٟتديث دليل على مشركعية القصر للمسافر ، كأف ذلك

 كقد تقدمت ا١تسألة كحكم القصر .
هيمىا قىاؿى كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو رى  - ِْْ :  كىانىٍت ِب بػىوىاًسَتي، فىسىأىٍلتي اىلنهيبه   ) ًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًة؟ فػىقىاؿى صىلًٌ عىٍن اىلصهالى

ٍ تىٍستىًطٍع فػىقىاًعدنا، فىًإٍف ملىٍ   رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ. ( تىٍستىًطٍع فػىعىلىى جىٍنبو  قىائًمنا، فىًإٍف ملى
---------- 

 ( ، كىو دليل على كجوب القياـ يف صبلة الفريضة . ِّٖاٟتديث تقدـ شرحو يف كتاب صفة الصبلة )  -ُ
 اٟتديث دليل على أف من َف يستطع القياـ يف الصبلة فلو أف يصلي جالسان ، فإف َف يستطع فعلى جنب . -ِ
 على يسر الشريعة اإلسبلمية . ديث دليلاٟت -ّ
 اٟتديث دليل على قاعدة ) ال كاجب مع العجز ( . -ْ
 ) فما أمرتكم بو فأتوا منو ما استطعتم ( . اٟتديث مصداؽ ٟتديث النِب  -ٓ

: "صىلًٌ عىلىى اىأٍلىٍرًض ًإٍف  مىرًيضنا، فػىرىآهي ييصىلًٌي عىلىى ًكسىادىةو، فػىرىمىى عىادى اىلنهيبُّ  ) كىعىٍن جىاًبرو قىاؿى  -ّْْ هًبىا، كىقىاؿى
، كىًإاله فىأىٍكـً ًإٯتىاءن، كىاٍجعىٍل سيجي  هىًقيُّ. كىصىحهحى أىبيو حىاِتًو كىقٍػفىوي. ( ودىؾى أىٍخفىضى ًمٍن ريكيوًعكى ًاٍستىطىٍعتى يػٍ  رىكىاهي اىٍلبػى

---------- 
 يل على أف ا١تريض يصلي حسب استطاعتو .( كىو دل ِّٗاٟتديث تقدـ شرحو يف كتاب صفة الصبلة ) -ُ
 اٟتديث دليل على أنو ال يشرع صبلة ا١تريض على كسادة . -ِ
 اٟتديث دليل على أف غَت القادر على السجود كالركوع ، فإنو يصلي حسب حالو ، ك٬تعل سجوده أخفض من ركوعػػو . -ّ
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هىا قىالىتٍ كىعىٍن عىاًئشىةى رى  -ْْْ  رىكىاهي النهسىاًئيُّ. كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي. (ييصىلًٌي ميتػىرىبًٌعنا  أىٍيتي اىلنهيبه رى  )  ًضيى اىَّللهي عىنػٍ
---------- 

 ( . َُّاٟتديث تقدـ شرحو يف كتاب صفة الصبلة ) 
 قاؿ الشيخ العلواف حفظو : يف كيفية القعود يف صبلة اٞتالس :

 .   و َف يثبت يف ذلك شيء عن رسوؿ هللا الصحيح يف ىذه ا١تسألة جواز الًتبع كاالفًتاش ألن
 كقد كصفت عائشة اهنع هللا يضر كيفية صبلتو جالسان كَف تذكر كيفية قعوده فدؿ ذلك على السعة يف األمر .

 ٬توز على أٌم صفة شاء ا١تصلي . :د قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو هللا كق
صفة جلوس ا١تصلي قاعدان سنة تتبع كإذا كاف كذلك كاف للمريض ليس يف  :( ّٕٔ/  ْكقاؿ اإلماـ ابن ا١تنذر يف األكسط ) 

أف يصلي فيكوف جلوسو كما سهل ذلك عليو ، إف شاء صلى مًتبعان كإف شاء ٤تتبيان كإف شاء جلس كجلوسو بُت السجدتُت  
 . ( ..كل ذلك قد ركم عن ا١تتقدمُت .

 مر كأنس بن مالك كىو مذىب أَب حنيفة كمالك كأٛتد .كقد قالت طائفة من أىل العلم الًتبع أفضل كىذا مركم عن ابن ع
( كغَته من طريق أَب داكد اٟتفرم عن حفص عن ٛتيد عن عبد هللا بن شقيق عن  ّٕٔ/  ّكاٟتجة ٢تم ما ركاه النسائي ) 

 ييصلي مًتبعان . عائشة قالت : رأيت النِب 
ر الًتبع قاؿ النسائي رٛتو هللا ال أعلمي أحدان ركل ىذا كىذا اٟتديث ال يصح كقد جاء من غَت كجو ليس يف شيء من ذلك ذك

 اٟتديث غَتى أَب داكد كىو ثقة كال أحسب ىذا اٟتديث إال خطأ .
ركل ىذا اٟتديث ٚتاعة عن  ،حديث حفص بن غياث قد تكلم يف إسناده :( ّٕٔ/  ْكقاؿ اإلماـ ابن ا١تنذر يف األكسط ) 

 . ( ..ال أحسب ىذا اٟتديث يثبت مرفوعان .عبد هللا بن شقيق ليس فيو ذكر الًتبع ك 
 كجاء عن عبد هللا بن مسعود أنو كره الصبلة مًتبعان ركاه ابن أَب شيبة كابن ا١تنذر . 

 أنو إف أطاؿ القراءىة تربع كإال افًتش . :كعن أٛتد ركاية 
 ش .القوؿ األكؿ كىو التخيَت بُت الًتبع كاالفًتا كالصحيح
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 اختلف يف سبب تسمية اٞتمعة هبذا االسم :
 ألف هللا تعاُف ٚتع فيو خلق آدـ ، كقد جاء حديث عند أٛتد ، كرجحو اٟتافظ ابن حجر كالشوكآف .فقيل : 
 الجتماع الناس فيها يف ا١تكاف اٞتامع لصبلهتم .كقيل : 
 ألف هللا تعاُف ٚتع فيو آدـ مع حواء يف األرض .كقيل : 
 ١تا ٚتع فيو من ا٠تَت .كقيل : 

 قاؿ اٟتافظ : ابالتفاؽ أنو كاف يسمى يف اٞتاىلية العىريكبة .
 . ذىب ٚتهور العلماء إُف أف اٞتمعة إ٪تا فرضت اب١تدينة 

( ، ألف ىذه السورة سىعىٍوا ًإُفى ذًٍكًر اَّللًَّ اَيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلصَّبلًة ًمٍن يػىٍوـً اٞتٍيميعىًة فى كاستدلوا على ذلك بقولو تعاُف )
 كاف يصلي اٞتمعة ٔتكة قبل ا٢تجرة .  مدنية ، كأنو َف يثبت أف النِب 

هيٍم،  -ْْٓ ، كىأىِب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ عىا رىسيوؿى اىَّللًه  -عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عيمىرى ًًه عىلىى أىعٍ - يػىقيوؿي  أىنػههيمىا ٝتًى ربى ) وىاًد ًمنػٍ
ـه عىٍن كىٍدًعًهمي اىٍٞتيميعىاًت، أىٍك لىيىٍاًتمىنه اىَّللهي عىلىى قػيليوهًبًٍم، ُثيه لى  ه أىقٍػوىا تىًهُتى نػٍ  . رىكىاهي ميٍسًلمه  (يىكيونينه ًمنى اىٍلغىاًفًلُتى لىيػى

---------- 
ًهً )  ربى د من ره ، قاؿ الصنعآف : أم من ره الذم كاف من عود ال الذم كاف من أم : حاؿ كونو قائمان على أعوا(  عىلىى أىٍعوىاًد ًمنػٍ

ٮتطب إُف جذع ، فلما اٗتذ ا١تن ر ٖتوؿ إليو،  جاء يف ركاية ) كاف النِب  على اٞتذع الذم كاف يستند إليو، كقد الطُت كال
فضمو إليو ، يئن  مث نزؿ النِب  فحن اٞتزع ، فأًته فمسح يده عليو ( .كيف ركاية ) ... فصاحت النخلة صياح الصِب ،

أنُت الصِب ، الذم يسكتو ، قاؿ : كاف يبكي على ما كانت تسمع من الذكر ( كيف ركاية ) فلما صنع لو ا١تن ر فكاف 
فوضع يده عليها فسكتت ( .كيف ركاية ) فأًته  عليو فسمعنا لذلك اٞتذع صوًتن كصوت العشار ، حىت جاءه النِب 

: لو َف أفعل ١تا سكن ( .كالبن خزٯتة ) كالذم نفسي بيده لو َف ألتزمو ١تا زاؿ ىكذا إُف يـو  فاحتضنو فسكن فقاؿ
 مث أمر بو فدفن ( . القيامة حزّنن على رسوؿ هللا 

 أم : تركهم اٞتمعات كالتخلف عنها من غَت عذر .(  عىٍن كىٍدًعًهمي اىٍٞتيميعىاتً ) 
 الشيء بوضع ا٠تتم عليو لئبل يعلم بو . ا٠تتم الطبع ، كاالستيثاؽ من( لياتمٌن ) 
 البلىُت .( الغافلُت ) 
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 م على قلبو ، كما ٮتتم على ا١تنافقُت .اٟتديث دليل على عظم ذنب ترؾ اٞتمعة ، كذلك ٓتت

 . ركاه أبو داكد صبلة ٚتعة ختم هللا على قلبو ( ) من ترؾ كقد قاؿ 
 ما حكم صالة اٞتمعة ؟ 

 فإف ىذا التهديد ال يكوف إال بًتؾ كاجب . ة ،كاجب

 كاٞتمعة فرض ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع :
يػٍره لى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلصَّبلًة ًمٍن يػىٍوـً اٞتٍيميعىًة فىاسىعىٍوا ًإُفى ذًٍكًر اَّللًَّ كىذىريكا اٍلبػى قاؿ تعاُف ) -أ تيٍم كيٍم ًإٍف كي ٍيعى ذىًلكيٍم خى نػٍ

 تػىٍعلىميوف ( .
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 كٟتديث الباب .-ب
عى رىسيوؿى هللًا  ىيرىيٍػرىةى  أىَبى عن  -ج ا  )يػىقيوؿي  أىنَّوي ٝتًى ٨تىٍني اآلًخريكفى السَّاًبقيوفى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة بػىٍيدى أىنػَّهيٍم أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلنىا مثيَّ ىىذى

ا كىالنَّصى  يػىٍوميهيمي الًَّذم فيًرضى عىلىٍيًهمٍ   ( متفق عليو . ارىل بػىٍعدى غىدو ػػػػػفىاٍختػىلىفيوا ًفيًو فػىهىدىاّنى اَّللَّي فىالنَّاسي لىنىا ًفيًو تػىبىعه اٍليػىهيودي غىدن
ييصىلًٌى اًبلنَّاًس مثيَّ أيحىٌرًؽى عىلىى  لىقىٍد ٫تىىٍمتي أىٍف آميرى رىجيبلن  )ٞتٍيميعىًة قىاؿى لًقىٍوـو يػىتىخىلَّفيوفى عىًن ا  أىفَّ النَِّبَّ  كٟتديث ابن مسعود .-د

 م ( ركاه مسلم .رًجىاؿو يػىتىخىلَّفيوفى عىًن اٞتٍيميعىًة بػيييوتػىهي 
قاؿ ) اٞتمعة حق كاجب على كل مسلم يف ٚتاعة إال أربعة : عبد ٦تلوؾ ، أك  كٟتديث طارؽ بن شهاب . عن النِب  -ىػ

 امرأة ، أك صِب ، أك مريض ( ركاه أبو داكد .
 قاؿ ) ركاح اٞتمعة كاجب على كل ٤تتلم ( ركاه أبو داكد . كٟتديث حفصة . عن النِب  -ك

 .أٚتع ا١تسلموف على كجوب صبلة اٞتمعة   قاؿ ابن قدامة :كاإلٚتاع ، 
 ابن ا١تنذر . أيضان  كحكى اإلٚتاع 
 على من يلـز حضور اٞتمعة ؟ 

 سيأيت إف شاء هللا تفصيلها يف حديث طارؽ بن شهاب ( .) ك على ا١تسلم ، البالغ ، العاقل ، الذكر ، اٟتر . 
 ما حكم أف يكوف ا٠تطيب على منرب ؟ 

 مستحب 
 . لفعل النِب 

عيودو ىيوى كىمىٍن  مًٌ ًمٍن أى  ألىٍعًرؼي  عيودو ىيوى فػىقىاؿى أىمىا كىاَّللًَّ ًإٌٓفً  مًٌ أىفَّ نػىفىران جىاءيكا ًإُفى سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو قىٍد ٘تىىارىٍكا ىًف اٍلًمنػٍ رىً ًمٍن أى ما ركم  -أ
ًإُفى اٍمرىأىةو قىاؿى  فػىقيٍلتي لىوي َيى أىابى عىبَّاسو فىحىدًٌثٍػنىا . قىاؿى أىٍرسىلى رىسيوؿي اَّللًَّ  -قىاؿى  -أىكَّؿى يػىٍوـو جىلىسى عىلىٍيًو  عىًملىوي كىرىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ 

يهىا يػىٍومىئً  مثيَّ أىمىرى هًبىا  فػىعىًملى ىىًذًه الثَّبلىثى دىرىجىاتو ، أىٍعوىادان أيكىلًٌمي النَّاسى عىلىيػٍهىا  غيبلىمىًك النَّجَّارى يػىٍعمىٍل ِف  ماٍنظيرً  : ذو أىبيو حىازًـو إًنَّوي لىييسىمًٌ
ا اٍلمىٍوًضعى فػىهٍ  رىسيوؿي اَّللًَّ  بػَّرى النَّاسي كىرىاءىهي كىىيوى عىلىى  اَّللًَّ ًمٍن طىٍرفىاًء اٍلرىابىًة . كىلىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى  يى فػىويًضعىٍت ىىذى بػَّرى كىكى ـى عىلىٍيًو فىكى قىا

هىا َيى أييػُّ » تًًو مثيَّ أىقٍػبىلى عىلىى النَّاًس فػىقىاؿى اٍلًمنػٍ رىً مثيَّ رىفىعى فػىنػىزىؿى اٍلقىٍهقىرىل حىىتَّ سىجىدى ىًف أىٍصًل اٍلًمنػٍ رىً مثيَّ عىادى حىىتَّ فػىرىغى ًمٍن آًخًر صىبلى 
ا لًتىٍأ٘تىُّوا َب  النَّاسي ًإٌٓفً   ( متفق عليو . كىلًتػىعىلَّميوا صىبلىيت  صىنػىٍعتي ىىذى

 قاؿ اٟتافظ : كفيو استحباب اٗتاذ ا١تن ر ، لكونو أبلغ يف مشاىدة ا٠تطيب كالسماع منو .
 حديث الباب . -ب

 قاؿ عنو النوكم : ... فيو استحباب اٗتاذ ا١تن ر .
اًبرى بٍ  عن -ج ٍعنىا لًٍلًجذًٍع ًمٍثلى أىٍصوىاًت اٍلًعشىاًر حىىتَّ نػىزىؿى   كىافى ًجذٍعه يػىقيوـي ًإلىٍيًو النَِّبُّ ) نى عىٍبًد اَّللًَّ قىاؿى جى بػىري ٝتًى فػىلىمَّا كيًضعى لىوي اٍلًمنػٍ

 و ( ركاه البخارم .فػىوىضىعى يىدىهي عىلىيٍ   النَِّبُّ 
يػىٍقرىؤيىىا كيلَّ يػىٍوـً  كىمىا أىخىٍذتي ) ؽ كىاٍلقيٍرآًف اٍلمىًجيًد ( ًإالَّ عىٍن ًلسىاًف رىسيوًؿ اَّللًَّ لت ) عن أـ ىشاـ بنت حارثة بن النعماف قا -د

 س ( متفق عليو .ٚتييعىةو عىلىى اٍلًمنػٍ رىً ًإذىا خىطىبى النَّا
قىاؿى الى . فػىقىاؿى « . أىرىكىٍعتى رىٍكعىتػىٍُتً » رىً يػىٍوـى اٞتٍيميعىًة ٮتىٍطيبي فػىقىاؿى لىوي عىلىى اٍلًمنػٍ   جىاءى رىجيله كىالنَِّبُّ قاؿ )جىابًرى ٍبنى عىٍبًد اَّللًَّ عن  -ىػ
 متفق عليو . «عارٍكى »
 ألف ا٠تطبة على ا١تن ر أبلغ يف إعبلـ اٟتاضرين الذم يتحقق بو مقصود ا٠تطبة . -ك

 يف كعظهم . ز_ أف اإلماـ إذا كاف على من ر شاىده الناس ، كإذا شاىدكه كاف أبلغ
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 (يطىاًف ًظلٌّ نىٍستىًظلُّ بًوً اىٍٞتيميعىةى، ُثيه نػىٍنصىًرؼي كىلىٍيسى ًلٍلحً  كينها نيصىلًٌي مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه ) قىاؿى  ٍكوىًع كىعىٍن سىلىمىةى ٍبًن اىأٍلى  -ْْٔ
 .اللهٍفظي لًٍلبياىاًرٌم ً ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كى 

، ُثيه نػىٍرًجعي كينه   ) كىيف لىٍفظو ًلميٍسًلمو  تػىبهعي اىٍلفىٍيءى ا ٧تىٍمىعي مىعىوي ًإذىا زىالىًت اىلشهٍمسي  ( .، نػىتػى
هيمىا قىاؿى كىعىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو رىضً  - ْْٕ . ، كىاللهٍفظي ًلمي ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (ل ًإاله بػىٍعدى اىٍٞتيميعىةً ده ػػػػمىا كينها نىًقيلي كىالى نػىتػىغى ) يى اىَّللهي عىنػٍ  ٍسًلمو

 ( . يف عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه  )كىيف ًركىايىةو: 
---------- 

 إُف بيوتنا .) ُث ننصرؼ ( 
 ىذا نفي للظل الطويل ال أصل الظل ] يعٍت أف الظل قصَت [ .) ليس للحيطاف ظل ( 

ٌمع ( :   أم نصلي اٞتمعة .) ٧تي
 ىو الظل بعد زكاؿ الشمس .) نتبع الفيء ( 

 قيلولة ىي اسًتاحة نصف النهار  .ال) نقيل ( 
 ما كقت صالة اٞتمعة ابتداء كانتهاء ؟ 

 آخر كقتها كالظهر . أف اتفق العلماء على

 كاختلفوا يف بداية كقتها على أقواؿ :
 أف كقتها كالظهر ] بعد الزكاؿ [ .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب اٞتمهور .
، كٚتاىَت العلماء من الصحابة كالتابعُت ك٦تن بعدىم ، ال ٕتوز اٞتمعة إال ، كالشافعي حنيفة  أبوك  قاؿ مالك ،قاؿ النوكم : 

 بعد زكاؿ الشمس .
 . ركاه البخارم ل الشمس (ٟتديث أنس بن مالك قاؿ ) كاف رسوؿ هللا يصلي اٞتمعة حُت ٘تي-أ

 إذا زالت الشمس ( . ) كنا ٧تمع مع رسوؿ هللا  كعن سلمة بن األكوع قاؿ-ب
  كاضح الداللة .ككل من اٟتديثُت

قالت ) كاف الناس مهنة أنفسهم ، ككانوا إذا راحوا للجمعة راحوا يف ىيئتهم ، فقيل ٢تم : لو اغتسلتم ( ركاه  كعن عائشة . -ج
 البخارم .

ك بعد كجو الداللة : أف ا١تقصود ابلركاح يف اٟتديث ما بعد الزكاؿ ، كدليل ذلك أهنم كاف يصيبهم العرؽ كالربار ك٨تو٫تا ، كذل
 اشتداد اٟتر يف كقت ٣تيئهم من العواِف ، كذلك ال يكوف إال بعد الزكاؿ .

 آاثر عن الصحابة . -د
 ما ركم أف أاب بكر كاف يصلي إذا زالت الشمس . ذكره ابن حجر كعزاه البن أَب شيبة كقاؿ : إسناده قوم .

 رجو ابن أَب شيبة كقاؿ ابن حجر: إسناده صحيح.ما ركم أف علي بن أَب طالب كاف يصلي اٞتمعة بعد ما تزكؿ الشمس. أخ
 ٬توز قبل الزكاؿ ) من ارتفاع الشمس قيد رمح ( .القوؿ الثاين : 

 كىذا من مفردات ا١تذىب .
 ىو طعاـ أكؿ النهار ( .) الغداء :       ٟتديث سهل بن سعد : ) ما كنا نقيل كال نتردل إال بعد اٞتمعة ( .-أ

 ، كيف اٟتديث أهنم كانوا يصلوف اٞتمعة قبلها .دالؿ بو أف الرداء كالقيلولة ٤تلها قبل الزكاؿ كجو االستقاؿ الشوكاين : 
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 .ال يسمى غداء كال قائلة إال بعد الزكاؿ قاؿ ابن قتيبة : 
 فكانوا يبدؤكف بصبلة اٞتمعة قبل القيلولة .

ركاه  .نر٭تها حىت تزكؿ الشمس ، يعٍت النواضح (كاف يصلي اٞتمعة ، مث نذىب إُف ٚتالنا ف  كعن جابر قاؿ : ) إف النِب -ب
 مسلم

 أف جابران ذكر أهنم يصلوف اٞتمعة مث يذىبوف إُف ٚتا٢تم فَت٭توهنا عند الزكاؿ ، فدؿ على أهنم يصلوف قبلو .كجو الداللة : 
شهدهتا مع مث ر ، داف قاؿ : ) شهدت اٞتمعة مع أَب بكر فكانت خطبتو كصبلتو قبل نصف النهاكٟتديث عبد هللا بن سي-ج

عمر ، فكانت صبلتو كخطبتو على أف أقوؿ انتصف النهار ، مث شهدهتا مع عثماف ، فكانت صبلتو كخطبتو إُف أف أقوؿ زاؿ 
 .ركاه الدارقطٍت النهار ، فما رأيت أحدان عاب ذلك كال أنكره ( 

 أنو يبدأ من الساعة السادسة ، قبل الزكاؿ بساعة .القوؿ الثالث : 
 اية عن أٛتد ، اختارىا ابن قدامة صاحب ا١ترٍت ، كاختارىا الشيخ ابن عثيمُت .كىذه رك 

 ٟتديث أَب ىريرة : ) من راح يف الساعة األكُف ... إُف أف قاؿ : مث ا٠تامسة ، فإذا خرج اإلماـ حضرت ا١تبلئكة ... ( .
 .ساعة السادسة فيكوف حضور اإلماـ على مقتضى اٟتديث القاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : 

 ٔتاذا أجاب اٞتمهور عن أدلة اٞتواز ؟ 
كٛتل اٞتمهور ىذه األحاديث على ا١تبالرة يف تعجيلها كأهنم كانوا يؤخركف الرداء كالقيلولة يف ىذا اليـو إُف ما بعد قاؿ النوكم : 

 ا .ا أك فوت التبكَت إليهصبلة اٞتمعة ألهنم ندبوا إُف التبكَت إليها فلو اشترلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوهت
 لكن األفضل أف تفعل بعد الزكاؿ . :(  ُفائدة ) 

يفعلها فيو يف  فاألكُف أف ال تصلى إال بعد الزكاؿ ليخرج من ا٠تبلؼ كبفعلها يف الوقت الذم كاف النِب قاؿ ابن قدامة : 
كألف الناس  ،ها بدليل األخبار اليت ركيناىاكاف يعجل  أكثر أكقاتو ك يعجلها يف أكؿ كقتها يف الشتاء كالصيف ألف النِب 

 . ٬تتمعوف ٢تا يف أكؿ كقتها كيبكركف إليها قبل كقتها فلو انتظر اإلبراد هبا لشق على اٟتاضرين
أهنا ال ٕتوز ١تا ذكره أكثر أىل العلم كألف التوقيت ال يثبت إال  فالصحيحكأما يف أكؿ النهار كقاؿ رٛتو هللا :  :( ِفائدة ) 

كألف مقتضى الدليل كوف  ،كال عن خلفائو أهنم صلوىا يف أكؿ النهار من نص أك ما يقـو مقامو كما ثبت عن النِب  بدليل
 ،كقتها كقت الظهر كإ٪تا جاز تقدٯتها عليو ٔتا ذكرّن من الدليل كىو ٥تتص ابلساعة السادسة فلم ٬تز تقدٯتها عليها كهللا أعلم

ت أكثر ا١تصلُت فإف العادة اجتماعهم ٢تا عند الزكاؿ كإ٪تا أيتيها ضحى أحاد من الناس كعدد كألهنا لو صليت يف أكؿ النهار لفات
 د .يسَت كما ركم عن ابن مسعود أنو أتى اٞتمعة فوجد أربعة قد سبقوه فقاؿ : رابع أربعة كما رابع أربعة ببعي

ا على التصريح إبيقاع صبلة اٞتمعة كقت الزكاؿ  كاعلم أف األحاديث الصحيحة قد اشتمل بعضهقاؿ الشوكاين :   :( ّفائدة ) 
كبعضها فيو التصريح إبيقاعها ( إذا زالت الشمس  قاؿ كنا ٧تمع مع رسوؿ هللا ) األكوع يف الصحيحُت كحديث سلمة بن 

ُت تزكؿ كاف يصلي اٞتمعة مث يذىبوف إِف ٚتا٢تم فَت٭توهنا ح أف النِب  ) كغَته لزكاؿ كما يف حديث جابر عند مسلمقبل ا
ما كنا نقيل كال ) قاؿ  يف حديث سهل بن سعد يف الصحيحُت كبعضها ٤تتمل إليقاع الصبلة قبل الزكاؿ كحالو كما( الشمس 

اٞتمعة مث نرجع إِف القائلة  كنا نصلي مع النِب ) ككما يف حديث أنس عند البخارم كغَته قاؿ ( نتردل إال بعد اٞتمعة 
 ا .يدؿ على أف كقت صبلة اٞتمعة حاؿ الزكاؿ كقبلو كال موجب لتأكيل بعضهك٣تموع ىذه األحاديث (  فنقيل
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هىا، حىىته ملٍى يػىٍبقى ًإاله اثٍػنىا  أىفه اىلنهيبه ) كىعىٍن جىاًبرو  -ْْٖ ، فىانٍػفىتىلى اىلنهاسي ًإلىيػٍ كىافى ٮتىٍطيبي قىائًمنا، فىجىاءىٍت ًعَته ًمنى اىلشهاـً
 اهي ميٍسًلمه .رىكى  (رىجيالن  عىشىرى 

---------- 
  (،  بكسر العُت ، كىي اإلبل اليت ٖتمل التجارة طعامان كاف أك غَته .( ًعَته ًمنى اىلشهاـً

 . يف ركاية ) فأنزلت ىذه اآلية : كإذا رأكا ٕتارة أك ٢توان ...(جاء أم انصرفوا ، (  فىانٍػفىتىلى اىلنهاسي ) 
عشر رجبلن منهم أبو بكر كعمر( ، كيف ركاية للبخارم )فالتفتوا إليها( كيف ركاية )فانفض  اَف يبق معو إال اثنكاية ١تسلم : )كيف ر 

 الناس( كىو موافق للفظ القرآف ، كداؿ على أف ا١تراد اباللتفات االنصراؼ .
 فكيف اٞتمع ؟) بينما ٨تن نصلي إذا أقبلت عَت (  ء يف ركاية عند البخارم جا كاف ٮتطب (  أف النيب قولو ) 

مل قولو ) نصلي ( أم : ننتظر الصبلة .  ٯتكن اٞتمع أبف ٭تي
 كٛتل ابن اٞتوزم قولو ) ٮتطب قائمان ( على أنو خ ر آخر غَت خ ر كوهنم كانوا معو يف الصبلة ، قاؿ اٟتافظ : كال ٮتفى تكلفو .

 ما العدد الذم تنعقد بو اٞتمعة ؟ 
 قواؿ :تلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أاخ

 يشًتط حضور اثنا عشر رجبلن .كؿ : القوؿ األ
 كىذا مذىب ا١تالكية .

 ٟتديث الباب .
 .كليس فيو دليل 

فيو أنو يدؿ على صحتها هبذا ا١تقدار ، كأما أهنا ال تصح إال هبم فصاعدان ال ٔتا دكهنم ، فليس يف اٟتديث ما قاؿ الشوكاين : 
 .يدؿ على ذلك 
 .يشًتط حضور أربعُت رجبلن القوؿ الثاين : 

 كىذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .
 كال يصح كما سيأيت يف ٗتر٬تو .ركاه الدارقطٍت كالبيهقي . ٟتديث جابر قاؿ : ) مضت السنة يف كل أربعُت فصاعدان ٚتعة ( -أ

حم ) ٝتعت أَب حينما ٝتع النداء يـو اٞتمعة يًت ئدان ألبيو بعد كف بصره ، يقوؿ ك١تا ركم عن كعب بن مالك ، ككاف قا-ب
ألسعد بن زرارة ، فقلت : ألسلنو عن ذلك ، فسألتو فقاؿ : إنو أكؿ من ٚتع بنا ، قلت : كم كنتم يومئذو ، قاؿ : كنا ٨تو 

 ركاه أبو داكد كابن ماجو أربعُت ( . 
لركايتُت عنو استدؿ بو من قاؿ إف اٞتمعة ال تنعقد إال أبربعُت رجبلن ، كإُف ذلك ذىب الشافعي كأٛتد يف أحد اقاؿ الشوكاين : 

، ككجو االستدالؿ ابٟتديث : أف األمة أٚتعت على اشًتاط العدد ، كاألصل ، كبو قاؿ عبيد هللا بن عيينة ، كعمر بن عبد العزيز 
 .الظهر ، فبل تصح اٞتمعة إال بعدد اثبت بدليل ، كقد ثبت جوازىا أبربعُت فبل ٬توز أبقل منو إال بدليل صحيح 

 إال اثنا عشر رجبلن . شًتاط األربعُت ، ألنو ثبت كما يف حديث الباب ، حيث َف يبق معو لكن ليس فيو دليل على ا
 أهنا تنعقد ابثنُت .القوؿ الثالث : 
أما من استدؿ أنو تصح ابثنُت ، فاستدؿ أبف العدد كاجب ابٟتديث كاإلٚتاع ، كرأل أنو َف يثبت دليل على  قاؿ الشوكاين : 

حت اٞتماعة يف سائر الصلوات ابثنُت ، كال فرؽ بينها كبُت اٞتماعة ، كَف أيت نص من رسوؿ اشًتاط عدد ٥تصوص ، كقد ص
 .أبف اٞتمعة ال تنعقد إال بكذا ، كىذا القوؿ ىو الراجح عندم  هللا 
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 أهنا تنعقد بثبلثة ، إماـ كمستمعُت .القوؿ الرابع : 
 كىو الراجح .ز رٛتو هللا ، كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كاختاره الشيخ ابن اب

 لقولو تعاُف ) فاسعوا إُف ذكر هللا ( .-أ
 كجو الداللة : أف ا٠تطاب كرد للجمع يف قولو ) فاسعوا ( كأقل اٞتمع ثبلثة .

 قاؿ ) إذا كانوا ثبلثة فليؤمهم أحدىم ، كأحقهم ابإلمامة أقرؤىم ( ركاه مسلم . كٟتديث أَب سعيد . أف النِب  -ب
 عة كاٞتماعة ، كاستثناء اٞتمعة من ىذا العمـو ٤تتاج إُف دليل .إلمامة عاـ يف الصلوات كلها اٞتملة : أف األمر ابكجو الدال

أف األصل كجوب اٞتمعة على اٞتماعة ا١تقيمُت ، كالثبلثة ٚتاعػػػة فتجب عليهم ، حيث ال دليل على إسقاطػػػػػها عنهم أصبلن  -ج
. 

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
  بعض الفوائد من اٟتديث ؟اذكر 
o  ] مشركعية خطبة اٞتمعة . ] كستأيت مباحثها 

o ] مشركعية ا٠تطبة قائمان . ] كستأيت مباحثها 

o . انفضاض الصحابة كترؾ ا٠تطبة ، ألهنم َف يعلموا بوجوب ٝتاع ا٠تطبة كالبقاء يف ا١تسجد 

كىذا  لكن قاؿ اٟتافظ ابن حجر :  داكد يف ا١تراسيل .كقد قيل : إف ىذا كاف يـو كانت الصبلة قبل ا٠تطبة ، جاء ىذا عند أَب
 ل .مع شذكذه معض

o . فضل أَب بكر كعمر 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ْْٗ هىا أيٍخرىل، )  كىعىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى ًة اىٍٞتيميعىًة كىغىٍَتًىىا فػىٍلييًضٍف ًإلىيػٍ كىقىٍد ٘تىهٍت مىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن ًمٍن صىالى
، كىاٍبني مىاجىٍو، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىاللهٍفظي لىوي، كىًإٍسنىاديهي صىًحيحه، لىًكٍن قػىوهل أىبيو حى  (تيوي صىالى   . اِتًو ًإٍرسىالىوي رىكىاهي النهسىاًئيُّ

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

لي عن الزىرم عن ساَف عن ابن عمر ، قاؿ : اٟتديث ركاه النسائي كابن ماجو من طريق بقية بن الوليد عن يونس بن يزيد األي
 : ...  قاؿ رسوؿ هللا 

 لكن أبو حامت رجح إرسالو .
فقد جاء من طريق سلماف بن ببلؿ عن يونس عن ابن شهاب عن ساَف عن رسوؿ هللا : ... ، كليس فيو ذكر اٞتمعة ، فاٟتديث 

: ) من  يصح ، كافوظ حديث أَب ىريرة قاؿ : قاؿ ال يصح ، كىذا يدؿ على خطأ بقية يف ذكر اٞتمعة ، فاٟتديث ال 
 متفق عليو .أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة ( 

 ما حكم من أدرؾ ركعة من صالة اٞتمعة ؟ 
 اٟتديث دليل على أنو من أدرؾ ركعة من صبلة اٞتمعة فإنو يكوف مدركان للجمعة ، كيكفيو أف أييت بركعة كاحدة .

 . كثر أىل العلم يركف أف من أدرؾ ركعة من اٞتمعة مع اإلماـ فهو مدرؾ ٢تا يضيف إليها أخرل كٕتزيوأقاؿ يف ا١تغٍت : 
كىذا قوؿ ابن مسعود ، كابن عمر ، كأنس ، كسعيد بن ا١تسيب ، كاٟتسن ، كعلقمة بن األسود ، كعركة ، كالزىرم ، كالنخعي ، 

 أصحاب الرأم .كمالك ، كالثورم ، كالشافعي ، كإسحاؽ ، كأَب ثور ، ك 
 ٟتديث الباب ) من أدرؾ ركعة من صبلة اٞتمعة ... ( . -أ
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 فاٟتديث صريح يف الداللة على أف من أدرؾ من اٞتمعة ركعة فقد أدركها كمفهومو أف من أدرؾ أقل من ركعة َف يدركها .
 .ذا عاـ يشمل اٞتمعة كغَتىا ) من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة ( ، كى أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ  كٟتديث -ب
 قاؿ ابن عمر : إذا أدركت من اٞتمعة ركعة فأضف إليها أخرل . ركاه ابن أَب شيبة . -ج
 قاؿ ابن مسعود : إذا أدركت ركعة من اٞتمعة فأضف إليها أخرل فإف فاتك الركوع فصل أربعان . ركاه ابن أَب شيبة . -د

 .الصحابة كال ٥تالف ٢تم يف عصرىم كألنو قوؿ من ٝتينا من :  قاؿ ابن قدامة 
 على ماذا يدؿ مفهـو اٟتديث ؟ 

 مفهـو اٟتديث أف من أدرؾ أقل من ركعة مع اإلماـ ، فإنو ال يكوف مدركان للجمعة ، كيصلي الظهر أربعان .

 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 . أنو ال يعت ر مدركان للجمعة كيعت ر ظهران القوؿ األكؿ : 

 كىو قوؿ ٚتهور العلماء .
 ) من أدرؾ ركعة ... ( فمفهومو أنو إذا أدرؾ أقل من ذلك َف يكن مدركان ٢تا . ٟتديث 

 أخرجو ابن أَب شيبة) إذا أدركت من اٞتمعة ركعة فأضف إليها أخرل ( كجاء عن ابن عمر أنو قاؿ 
 أخرجو ابن أَب شيبةفإف فاتك الركوع فصل أربعان ( . إذا أدركت ركعة من اٞتمعة فأضف إليها أخرل ، قاؿ ابن مسعود  ) 

 أهنا تدرؾ بتكبَتة اإلحراـ قبل سبلـ اإلماـ .القوؿ الثاين : 
 كعلى ىذا القوؿ ، فمن جاء كاإلماـ ابلتشهد فإنو يصلي ركعتُت .

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 لوا كما فاتكم فاقضوا ( .ػما أدركتم فص: ) إذا ٝتعتم اإلقامة ... ف ٟتديث أَب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ، يسمى مدركان فيتم ما فاتو . إف من أدرؾ اإلماـ ساجدان أك جالسان يف التشهدقالوا : 
 األكؿ . كالراجح
ينبري إذا جاء يـو اٞتمعة كاإلماـ يف التشهد ، كأراد أف يصلي ظهران ، ينبري أف ينظر ىل زالت الشمس أـ ال ؟ ألنو  فائدة : 

 تقدـ ٬توز أداء اٞتمعة قبل الزكاؿ ، فمن فاتتو اٞتمعة يصليها ظهران ، كالظهر ال تصح إال بعد الزكاؿ .كما 

 ماذا يشًتط ١تن أدرؾ مع اإلماـ يـو اٞتمعة أقل من ركعة لكي يتمها ؟ 
 شرطاف :يشًتط ١تن أدرؾ مع اإلماـ يـو اٞتمعة أقل من ركعة إل٘تامها ظهران ، 

 ر .أف ينوم الظهاألكؿ : 
 .يكوف كقت الظهر قد دخل الثاين : 

هيمىاكىعىٍن جىاًبًر ٍبًن ٝتىيرىةى رىًضيى اى  -َْٓ ، ُثيه يػىقيوـي فػىيىٍاطيبي  أىفه اىلنهيبه )  َّللهي عىنػٍ قىائًمنا، فىمىٍن كىافى ٮتىٍطيبي قىائًمنا، ُثيه ٬تىًٍلسي
 .أىٍخرىجىوي ميٍسًلم ه  (بى ذى أىنهوي كىافى ٮتىٍطيبي جىاًلسنا، فػىقىٍد كى  أىنٍػبىأىؾ ى 

---------- 
قاؿ ) فمن نبأؾ أنو كاف ٮتطب جالسان فقد كذب ، فقد كهللا صليت مع أكثر من ألفي صحاَب ( اٟتديث  ك٘تاـ ) فقد كذب (

 .اد الصلوات ا٠تمس ال اٞتمعة ا١تر  :  النوكم

افًتاض اٞتمعة إُف عند موتو ، ال تبلغ ذلك ا١تقدار كال من عند  مىع اليت صبلىا كال بد من ىذا ، ألف اٞتي :  قاؿ الشوكآف
 .نصفو 
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 ما حكم أف يكوف ا٠تطيب قائمان ؟ 
 اٟتديث دليل على مشركعية أف يكوف ا٠تطيب قائمان .

 .كىذا الذم عليو عمل أىل العلم من علماء األمصار قاؿ ابن ا١تنذر : 
 كقد اختلف يف كجوبو على قولُت :

 ب .أنو كاجالقوؿ األكؿ : 
 كهبذا قاؿ أكثر ا١تالكية .

 على القياـ حاؿ ا٠تطبة . ٟتديث الباب ، فإنو يدؿ على مواظبة النِب -أ
 كاف ٮتطب قائمان يـو اٞتمعة فجاءت عَت ... ( .  ) أف النِب كٟتديث جابر السابق -ب

على القياـ ، كٔتشركعية اٞتلوس بُت   كٔتواظبة النِب قاؿ اٟتافظ يف فتح البارم يف معرض استداللو هبذه األدلة كتوجيهها :
 . ما احتيج إُف الفصل إُف اٞتلوسا٠تطبتُت ، فلو كاف القعود مشركعان يف ا٠تطبتُت

 أف القياـ سنة .القوؿ الثاين : 
 ة .كبعض ا١تالكي، كاٟتنابلة ، كهبذا قاؿ اٟتنفية 

عوده ؟ فسألوه ، فقاؿ : ) إٓف ألعرؼ ٦تا ىو ، اٟتديث ...  أف رجاالن أتوا سهل بن سعد الساعدم كقد اقتادكا يف ا١تن ر ممَّ  -أ
مرم غبلمك النجار أف يعمل ِف أعوادان أجلس عليهن إذا كلمت الناس  –امرأة ٝتاىا سهل  –إُف فبلنة  أرسل رسوؿ هللا 

 متفق عليو ... ( . 
 الشاىد قولو : ) أجلس عليهن ... ( .

 أكؿ ما يصعد ، كبُت ا٠تطبتُت .لكن ٭تتمل أف تكوف اإلشارة إُف اٞتلوس 
 ركاه البخارمـو على ا١تن ر كجلسنا حولو ... ( . ػجلس ذات ي وؿ هللا ػكٟتديث أَب سعيد ا٠تدرم قاؿ : ) إف رس -ب

 كىذا ٬تاب عنو أنو يف غَت خطبة اٞتمعة .
 الراجح . كىذا القوؿ ىو

  إف النيب ( : ماذا نستفيد من قولو  ؟ ) كاف ٮتطب 
 على أنو ال بد من خطبة اٞتمعة .فيو دليل 

 كقد ذىب ٚتاىَت العلماء إُف أف ا٠تطبة شرط .
 .كال نعلم فيو ٥تالفان إال اٟتسن كٚتلة ذلك أف ا٠تطبة شرط يف اٞتمعة ال تصح بدكهنا ... قاؿ يف ا١تغٍت : 

 فىاسىعىٍوا ًإُفى ذًٍكًر اَّللَّ ( .ـً اٞتٍيميعىًة َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلصَّبلًة ًمٍن يػىوٍ لقولو تعاُف ) -أ
 كقد اختلف السلف يف ا١تراد بذكر هللا على قولُت :

 الصبلة .كمنهم قاؿ : ا٠تطبة . فمنهم قاؿ : 
 كرجح ابن العرَب أهنا تشمل اٞتميع .

 فعلى القوؿ ِبف ا١تراد ا٠تطبة تدؿ على كجوهبا من كجوه :
 ا ، كاألصل يف األمر الوجوب .أنو أمر ابلسعي إليهأكالن : 
 أف هللا أمر بًتؾ البيع عند النداء ٢تا ، أم أف البيع ٭تـر يف ذلك الوقت ، فتحرٯتها للبيع دليل على كجوهبا .اثنيان : 

 فإف ا٠تطبة من الصبلة .كعلى القوؿ ِبف ا١تراد الصالة : 
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ٍوان انٍػفى قولو تعاُف ) -ب فا تعاُف ذمهم على االنفضاض كترؾ ا٠تطبة ، كالواجب كيوؾى قىائًمان ( ضُّوا ًإلىيػٍهىا كىتػىرى كىًإذىا رىأىٍكا ًٕتىارىةن أىٍك ٢تى
 ىو الذم يذـ ًتركو شرعان .

 ) صلوا كما رأيتموٓف أصلي ( . كٟتديث الباب ، مع قولو -ج
أم أف صبلة اٞتمعة من كعلى ىذا فإف شرطية ا٠تطبة لصحة صبلة اٞتمعة إ٪تا ىي يف اٞتملة كليست ٓتصوص كل كاحد ، 

حيث ىي يشًتط لصحتها ا٠تطبة ، فبل تصح بدكهنا ، فإذا كجدت كَف يدركها بعض ا١تصلُت ، لكنهم أدركوا الصبلة فقط 
 صحت صبلهتم .

  ؟قولو : ) كاف ٮتطب ُث ٬تلس ُث يقـو ٮتطب ( من ماذا نستفيد 
 أنو ال بد من خطبتُت .نستفيد : 

 خطبتُت ، أـ تكفي خطبة كاحدة ؟ على قولُت : كقد اختلف العلماء : ىل يشًتط
 أنو يشًتط خطبتاف .القوؿ األكؿ : 

 كبعض ا١تالكية .، كاٟتنابلة ،  كىو مذىب الشافعية 
 ديث الباب .ٟت-أ

 كاف ٮتطب خطبتُت كىو قائم ، يفصل بينهما ّتلوس ( متفق عليو .  كٟتديث ابن عمر ) أف النِب  -ب
 ) صلوا كما رأيتموٓف أصلي ( . ة خطبتُت ، كقد قاؿ ػكاف ٮتطب للجمع  أف النِب  أف فيهما  كجو الداللة من اٟتديثُت :

ا٠تطبتُت أقيمتا مقاـ الركعتُت من صبلة الظهر ، فكل خطبة مكاف ركعة ، فاإلخبلؿ إبحدا٫تا كاإلخبلؿ إبحدل  أف -ج
 الركعتُت .

 حدة .أنو ال يشًتط خطبتاف ، بل ٕتزئ خطبة كاالقوؿ الثاين : 
 كهبذا قاؿ اٟتنفية .

لكن ىذا أسن جعلها خطبتُت ٬تلس جلسة (  كاف ٮتطب قائمان خطبة كاحدة ، فلما  ) أف رسوؿ هللا ٟتديث جابر بن ٝترة 
 اٟتديث ال يعرؼ .

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 ما اٟتكم لو أخرت ا٠تطبة عن الصالة ؟ 

 ال يصح .
 صبلة ، كأهنا لو أخرت عن الصبلة فإهنا ال تصح .اٟتديث دليل على أف ا٠تطبة مقدمة على الف

 كىذا مذىب األئمة األربعة .
   ( ُثيه يػىقيوـي ماذا نستفيد من قولو ،  .. ( ؟كىافى ٮتىٍطيبي قىائًمنا، ُثيه ٬تىًٍلسي

 كقد اختلف العلماء يف حكم ىذه اٞتلسة على قولُت :نستفيد مشركعية اٞتلوس بُت ا٠تطبتُت ، 

 أنو سنة .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 . لس بُت ا٠تطبتُت جلسة خفيفة كليست كاجبة يف قوؿ أكثر أىل العلم ٬تكيستحب أف :  قاؿ يف ا١ترٍت
 ٟتديث الباب ، كىو كاضح الداللة .

 أهنا كاجبة .القوؿ الثاين : 
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 كىو قوؿ الشافعي .
 ٓف أصلي ( .) صلوا كما رأيتمو كاف ٬تلسها كقد قاؿ   ألف النِب 
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 كم مقدار ىذه اٞتلسة ؟ 
 : بقدر قراءة سورة اإلخبلص .قيل 

 كبو قاؿ الشافعية .
 بقدر قراءة ثبلث آَيت .كقيل : 
 بقدر اٞتلسة بُت السجدتُت .كقيل : 

 فصل بُت ا٠تطبتُت .لبلسًتاحة كال أف التقييد ليس عليو دليل ، كأنو ال تقدير ٢تا ، كأهنا جلسة خفيفةكالراجح 
 ما اٟتكمة من اٞتلوس بُت ا٠تطبتُت ؟ 

 للفصل بُت ا٠تطبتُت .قيل : 
 للراحة .كقيل : 

 كرجح اٟتافظ ابن حجر القوؿ األكؿ .
هيمىا قىاؿى كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه رى  -ُْٓ ، اٍٛتىرهٍت  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   ) ًضيى اىَّللهي عىنػٍ نىاهي، كىعىالى صىٍوتيوي، كىاٍشتىده ًإذىا خىطىبى عىيػٍ

رى اىٟتٍى  يػٍ : "أىمها بػىٍعدي، فىًإفه خى : صىبهحىكيٍم كىمىسهاكيٍم، كىيػىقيوؿي ،غىضىبيوي، حىىته كىأىنهوي ميٍنًذري جىٍيشو يػىقيوؿي رى اى٢ٍتىٍدًم  ًديًث ًكتىابي اىَّللًه يػٍ كىخى
لىةه تػيهىا، كى ٤تيىمهدو، كىشىره اىأٍليميوًر ٤تيٍدىاثى  ىىٍدم ي   رىكىاهي ميٍسًلمه.( كيله ًبٍدعىةو ضىالى

، كىقىٍد عىالى صىٍوتيوي  -يػىٍوـى اىٍٞتيميعىًة:  كىيف ًركىايىةو لىوي كىانىٍت خيٍطبىةي اىلنهيبًٌ   -٭تىٍمىدي اىَّللهى كىيػيٍثًٍت عىلىٍيًو، ُثيه يػىقيوؿي عىلىى ًإٍثًر ذىًلكى
 .  -ٍضًلٍل فىالى ىىاًدمى لىوي اىَّللهي فىالى ميًضله لىوي، كىمىٍن يي  يػىٍهًدهً   مىنٍ  -ايىةو لىوي: كىيف ًركى 

لىةو يف اىلنهاًر  كىكيله )  كىًللنهسىاًئيًٌ   ( .ضىالى
---------- 

نىاهي )   ىذه حاالت تعًتم ا٠تطيب الناصح ا١تتحمس .(  اٍٛتىرهٍت عىيػٍ
 ارتفع .:  أم ( كىعىالى صىٍوتيوي ) 
  .إ٪تا يفعل ذلك ، إزالة للرفلة من قلوب الناس ، حىت يتمكن فيها الوعظ فضلى ٘تكن ، كيؤثر فيها حق أتثَت(  غىضىبيوي  كىاٍشتىده ) 
 اإلخبار مع التخويف . :اإلنذار .ىو الذم ٬تيء ٥ت ران للقـو ٔتا د٫تهم من عدك (  حىىته كىأىنهوي ميٍنًذري جىٍيشو ) 
رى اى٢ٍتىٍدًم )  يػٍ ( اد، كضبط بفتح ا٢تاء كسكوف الداؿ )ىىٍدم: الداللة كاإلرشم ا٢تاء كفتح الداؿ )ىيدىل( فيكوف ا١تعٌتبط بضض( كىخى

 فيكوف ا١تعٌت أحسن الطرؽ .
تػيهىا)   ٚتع ٤تدثة ، كا١تراد كل ما أحدث يف الدين .(  كىشىره اىأٍليميوًر ٤تيٍدىاثى

 الضبللة ضد ا٢تداية . ) ضاللة (
  ف يكوف عليو يف خطبتو كما جاء يف اٟتديث ؟أاذكر بعض ما يسن للاطيب 

فيو أنو يستحب للخطيب أف يضخم أمر ا٠تطبة كيرفع صوتو ، ك٭ترؾ كبلمو ، كيظهر غاية الرضب كالفزع ، قاؿ الشوكاين : 
 .ألف تلك األكصاؼ إ٪تا تكوف عند اشتداد٫تا 
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 .طبة صوتو يف اٟتديث دليل على أنو يستحب للخطيب أف يرفع اب٠تكقاؿ الصنعاين : 
 زايدة على القدر الواجب ؟ ما حكم رفع ا٠تطيب صوتو اب٠تطبة 
 ة سنة من سنن ا٠تطبة .قذىب أصحاب األئمة األربعة إُف أف رفع الصوت اب٠تطبة زَيدة على القدر الواجب حسب الطا 
 ٟتديث الباب .-أ

لنار ، أنذركم النار ، حىت لو أف رجبلن كاف ) أنذركم ا ٮتطب يقوؿ كٟتديث النعماف بن بشَت قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا -ب
 ركاه أٛتد . يصة كانت على عاتقو عند رجليو (ابلسوؽ لسمعو من مقامي ىذا ، قاؿ : حىت كقعت ٜت

 كألف رفع الصوت اب٠تطبة أبلغ يف إعبلـ الناس ، فيتحقق ا١تقصود هبا .-ج
 ما حكم قوؿ ) أما بعد ( يف ا٠تطب ؟ 

 مستحب .

 أف يقو٢تا . ككاف ىدم النِب 
ٛتد هللا كأثٌت عليو ، كقاؿ : أما بعد ، ما من شيء َف أكن رأيتو إال قد رأيتو يف مقامي ىذا  ) أف النِب فقد جاء يف اٟتديث 
 حىت اٞتنة كالنار ( .

 .الذم ...(ػل كالذم أدع أحب إِف من هللا إٓف ألعطي الرج ، فوكجاء يف حديث آخر )فحمد هللا كأثٌت عليو، مث قاؿ: أما بعد
 كىي أداة شرط ٔتعٌت : مهما يكن من شيء .

 كيؤتى هبا لبلنتقاؿ من ا٠تطبة إُف ا١توضوع .
 كقد اختلف العلماء يف أكؿ من قا٢تا :

 ركاه الط رآف كيف إسناده ضعف .،  داكد فقيل : 
 أكؿ من قا٢تا يعقوب ، ركاه الدار قطٍت .كقيل : 
 .أكؿ من قا٢تا يعرب بن قحطاف كقيل : 
 كعب بن لؤم .كقيل : 
 قيس بن ساعدة .كقيل : 

 .كاألكؿ أشبو قاؿ اٟتافظ : 
يف ، كقد سبق ذكر ذلك يف أكؿ الكبلـ  كقد قيل : أف ىذه الكلمة فضل ا٠تطاب الذم أكتيو داكد قاؿ ابن رجب : 

 ( . عد ؛ فآف ادعوؾ بدعاية اإلسبلـ) أما بإُف ىرقل   الكبلـ على حديث كتاب النِب
عٌت يف الفصل أبما بعد : اإلشعار أبف األمور كلها كاف جلت كعظمت فهي ًتبعة ٟتمد هللا كالثناء عليًو ، فذاؾ ىوى ا١تقصود كا١ت

 ، كٚتيع ا١تهمات تبع لو من أمور الدين كالدنيا . ابإلضافة
 ( . أجذـيبدأ ابٟتمد  فهو أقطع ( كيف ركايةو : )  ) كل أمر ذم ابؿ ال ِب ك٢تذا قاؿ الن

 ٭تمد هللا ( ؟قولو  ماذا نستفيد من ( 
 ٛتد هللا يف ا٠تطبة .نستفيد : مشركعية 

 كقد اختلف العلماء يف حكم ٛتد هللا يف ا٠تطبة على قولُت :
 أهنا ركن ، فبل تصح ا٠تطبة بدكهنا .القوؿ األكؿ : 

 كاٟتنابلة .، كىذا مذىب الشافعية 
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 .. ( .ٟتديث الباب : ) ٭تمد هللا كيثٍت عليو .-أ
 . يف ا٠تطبة ، كينبري لفظو ، كال يقـو غَته مقامو فيو دليل للشافعي أنو ٬تب ٛتد هللا قاؿ النوكم : 

 ركاه أبو داكد .  يبدأ فيو ْتمد هللا فهو أجذـ ( ) كل كبلـ ال كٟتديث أَب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ب
 أنو سنة ليس بواجب .القوؿ الثاين : 
 كا١تالكية ، كىو ظاىر كبلـ ابن تيمية ، كالشيخ السعدم . ،كبو قاؿ اٟتنفية 

كال يكفي يف ا٠تطبة ذـ الدنيا كذكر ا١توت ، بل ال بد من مسمى ا٠تطبة عرفان ، كال ٖتصل ابختصار يفوت قاؿ شيخ اإلسالـ : 
 .ا١تقصود 

أف ذلك كاؼ كإف َف يلتـز بتلك كالصواب أنو إذا خطب خطبة ٭تصل هبا ا١تقصود كا١توعظة ، ... كقاؿ الشيخ السعدم : 
 ا١تذكورات ، نعم من كماؿ ا٠تطبة الثناء على هللا كعلى رسولو ... ( .

 األكؿ .كالراجح 
 فوائد العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض ال 
o  إُف أنو ينبري أف يكوف مضموف ا٠تطبة : الثناء على هللا كٛتده ، كبياف العقيدة الصحيحة ، كالتحذير من البدع ، كالدعوة

 السنة ، كفيها الًتغيب كالًتىيب .

o  استحباب سلوؾ طريق دمحم . 

o  أف كل طريق غَت طريق دمحم . فهو ضبلؿ 

o . التحذير من البدعة 

 كال خلفاؤه الراشدكف . البدعة ىي : التعبد  ٔتا ليس عليو النِب : أكالن 
 كل البدع ضبلؿ من غَت تفصيل .اثنيان : 
 ركاه مسلم ة ( . ) كل بدعة ضبلل لقولو 

 ك٦تا يدؿ على التحذير من البدع :فهذا حكم عاـ ، فمن خصصو أك قيده فقد أخطأ ، 
 متفق عليو : ) من أحدث يف أمرّن ما ليس منو فهو رد ( .  قولو 

 البدعة تستلـز عدة ٤تاذير :اثلثان : 
ألنو إذا جاء ببدعة جديدة يعت رىا دينان ، فمقتضى ذلك أف الدين َف  (ـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيم اٍليػىوٍ  تستلـز تكذيب قوؿ هللا تعاُف )

 يكمل .
 تستلـز القدح يف الشريعة ، كأهنا ّنقصة .

 تستلـز القدح يف ا١تسلمُت الذين َف أيتوا هبا .

كإما أف يكوف قد علم  َف يعلم هبا كحينئذو يكوف جاىبلن ،ف ىذه البدعة إما أف يكوف الرسوؿ ، أل تستلـز القدح يف رسوؿ هللا 
 هبا كلكن كتمها ، فيكوف كا٘تان للرسالة أك بعضها .
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ٍعتي رىسيوؿى اىَّللهً  - ِْٓ : ٝتًى هيمىا قىاؿى ًسرو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًة اىلرهجيًل، كىًقصىرى خيٍطبىًتًو مىًئنهةه )  يػىقيوؿي  كىعىٍن عىمهاًر ٍبًن ايى ًإفه طيوؿى صىالى
 رىكىاهي ميٍسًلمه .  (ًهًو ًمٍن ًفقٍ 

---------- 
ًة اىلرهجيلً )   أم : إطالتها .(  ًإفه طيوؿى صىالى
 أم : تقصَتىا .( كىًقصىرى خيٍطبىًتًو ) 
 أم : عبلمة يتحقق فيها فقهو .(  ًهوً مىًئنهةه ًمٍن ًفقٍ ) 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

 لفظ اٟتديث : 
. فػىقىاؿى ًإْفًٌ  فىأىٍكجىزى كىأىبٍػلىغى فػىلىمَّا نػىزىؿى قػيٍلنىا َيى أىابى اٍليػىٍقظىاًف لىقىٍد أىبٍػلىٍرتى كىأىٍكجىٍزتى فػىلىٍو كيٍنتى تػىنػىفٍَّستى  خىطىبػىنىا عىمَّاره قاؿ ) كىاًئلو  أىَبعن 

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  فىأىًطيليوا الصَّبلىةى كىاٍقصيريكا ا٠تٍيٍطبىةى كىًإفَّ ًمنى اٍلبػىيىاًف ًإفَّ طيوؿى صىبلىًة الرَّجيًل كىًقصىرى خيٍطبىًتًو مىًئنَّةه ًمٍن ًفٍقًهًو » يػىقيوؿي  ٝتًى
 ( .ان ًسٍحر 

 من ىنا تبعيضية .إف من البياف ( أم لو أطلت قليبلن ، ) ) لو تنفست ( 
 ما ا١تشركع يف خطبة اٞتمعة ؟ 

 إطالتها .عدـ 

 .ببل نزاع :  قاؿ يف اإلنصاؼ
 ك٦تا يدؿ على ذلك أيضان : 

 ركاه النسائي .يطيل الصبلة كيقصر ا٠تطبة (  ) كاف رسوؿ هللا هللا بن أَب أكىف قاؿ  حديث عبد-أ
 . ركاه أبو داكد يسَتات ( ال يطيل ا١توعظة يـو اٞتمعة ، كإ٪تا ىٌن كلمات ) كاف رسوؿ هللا كعن جابر بن ٝترة قاؿ -ب
 ١تاذا كاف قصر ا٠تطبة دليل على فقو الرجل ؟ 

كاف قصر ا٠تطبة عبلمة على فقو الرجل ، ألف الفقيو ىو ا١تطلع على حقائق ا١تعآف ، كجوامع األلفاظ ، إ٪تا  ك :  قاؿ الصنعآف
 ا الصػبلة كاقصػركا ا٠تطبة ... فيتمكن من التعبَت ابلعبارة اٞتزلة ا١تفيدة ، كلذلك كاف من ٘تاـ ىػذا اٟتديث : ) فأطيلو 

 لل من أسباب إذىاب الفائدة من ا١توعظة .كأيضان يف إطالة ا٠تطبة إصابة ا١تلل للناس ، كا١ت
: كإ٪تا كاف إقصار ا٠تطبة عبلمة فقو الرجل ، ألف الفقيو ىو ا١تطلع على جوامع األلفاظ ، فيتمٌكن بذلك من  كقاؿ الشوكآف

 التعبَت ابللفظ ا١تختصر عن ا١تعآف الكثَتة .
 . كخطبتو كذلك لئبل ٯتل الناس كإ٪تا كانت صبلتو كقاؿ : 

 اٞتمع بُت ىذا اٟتديث يف قولو  كيف (  ) كيف أمره فأطيلوا الصالة ، ابلتافيف ؟ 
يف الركاية األخرل  يث ٥تالفان لؤلحاديث الصحيحة ا١تشهورة ، كاألمر بتخفيف الصبلة ، لقولو كليس يف اٟتدقاؿ النوكم : 

ويلة ابلنسبة إُف ا٠تطبة ال تطويبلن يشق على ( ألف ا١تراد ابٟتديث الذم ٨تن فيو أف الصبلة تكوف ط)ككانت صبلتو قصدان 
 ا١تأمومُت ، كىي حينئذو قصد ، أم معتدلة ، كا٠تطبة قصد ابلنسبة إُف كضعها .

  ؟) إف من البياف لسحران ( ما معٌت قولو 

 ىو ذـ .قيل : 
 ألنو إمالة القلوب كصرفها ٔتقاطع الكبلـ إليو .



 ََٔ 

 وطئو يف : ابب ما يكره الكبلـ برَت ذكر هللا ، كأنو مذىبو يف أتكيل اٟتديث .كاستدؿ من قاؿ ىذا إبدخاؿ مالك اٟتديث يف م
 إنو مدح .كقيل : 

، كشبهو ابلسحر ١تيل القلوب إليو ، حيث قاؿ ) خلق اإلنساف . علمو البياف ( ألف هللا تعاُف أثٌت على عباده كتعليمهم البياف 
 فالبياف يصرؼ القلوب كٯتيلها إُف ما تدعوا إليو .

 قاؿ القرطِب : كىذا التأكيل أكُف ٢تذه اآلية كما معناىا .
 كقاؿ النوكم : كىذا الثآف ىو الصحيح ا١تختار .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  ينبري أف يكوف ا٠تطيب حكيمان ، يعرؼ سنة النِب . يف ا٠تطبة 

o . فضل قلة الكبلـ ككضوحو 

o كاف رسوؿ هللا  ا ، كقد قاؿ ابن مسعود تطويل يف ا١توعظة كاإلكثار منهذـ ال (  . ) يتخولنا اب١توعظة ٥تافة السآمة علينا
 متفق عليو

o . أف من أسباب ضياع الفائدة : تطويل ا١توعظة كتكلفها 

o . فضل اٟتكمة يف التعامل مع الناس ككعظهم 

o . أف للمواعظ كالتذكَت سنن كآداب ٭تسن ابلواعظ معرفتها لكي يستفاد من موعظتو 

هىا قىالىتٍ كىعىٍن أيٌـً ًىشىاـو بًٍنًت حىارًثىةى رى  -ّْٓ : "ؽ كىاٍلقيٍرآًف اىٍلمىًجيًد"، ًإاله عىٍن ًلسىاًف رىسيوًؿ اىَّللًه  )  ًضيى اىَّللهي عىنػٍ  مىا أىخىٍذتي
ربىً ًإذىا خىطىبى اىلنهاسى يػىٍقرىؤيىىا كيله ٚتييعىةو عىلىى اىٍلمً    رىكىاهي ميٍسًلمه . (نػٍ

---------- 
 صحابية جليلة . ) أـ ىشاـ بنت حارثة (

 أم : ما حفظت ىذه السورة . ( : ؽ كىاٍلقيٍرآًف اىٍلمىًجيدً مىا أىخىٍذتي ) 
 ( ربىً ماذا نستفيد من قولو  ( ؟عىلىى اىٍلًمنػٍ

 استحباب أف يكوف ا٠تطيب على من ر .

 .فيو استحباب اٗتاذ ا١تن ر ، كىو سنة ٣تمع عليها  :  قاؿ النوكم
 قد تقدمت أدلة ذلك يف اٟتديث األكؿ .ك 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 . يب أف ٮتطب يـو اٞتمعة بسورة ) ؽ (يستحب للخطنستفيد أنو 

 .أك بعضها يف كل خطبة ( ؽ ) كفيو استحباب قراءة  قاؿ النوكم :
 . ر أف ٮتطب ابلقرآف يف سورة ) ؽ (أنو كاف يكث فمما حيًفظى من خطبو كقاؿ : 

 كمة من اختيار النيب ما اٟت سورة ) ؽ ( للقراءة هبا كل ٚتعة ؟ 
مشتملة على البعث بعد ا١توت ، كا١تواعظ الشديدة ، كالزكاجر األكيدة ألف سورة ) ؽ (  كاٟتكمة من ذلك كهللا أعلم :

 فاستحب قراءهتا يف ا٠تطبة .
 ( ربىً  ىل نستفيد من قو٢تا  كاف يداـك على ذلك ؟  ( أف النيب  ًإذىا خىطىبى اىلنهاسى  يػىٍقرىؤيىىا كيله ٚتييعىةو عىلىى اىٍلًمنػٍ

كاف ال يبلـز سور معينة أك آية ٥تصوصة كما يف حديث جابر بن   ىذا ٤تموؿ على الرالب ، ألنو كرد ما يدؿ على أف النِب 



 َُٔ 

 كاف يف ا٠تطبة يقرأ آَيت من القرآف كيذكر الناس ( .  ٝترة ) أف النِب 
 القرآف الكرمي يف ا٠تطبة ؟ يء منقراءة شحكم  ما 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 أنو شرط .القوؿ األكؿ : 
 كاٟتنابلة .، كىو مذىب الشافعية 

 ركاه مسلم . ما ، يقرأ القرآف كيذكر الناس (خطبتاف ٬تلس بينه ٟتديث جابر بن ٝترة قاؿ : ) كاف للنِب -أ
 . ًتط للخطبة الوعظ كالقرآفأنو يش فيو دليل للشافعي يف قاؿ النوكم : 

 كٟتديث الباب .-ب
 قاؿ النوكم : فيو دليل للقراءة يف ا٠تطبة .

 ركاه مسلم . يقرأ : كّندكا َي مالك ( كٟتديث صفواف بن يعلى عن أبيو : ) أنو ٝتع النِب -ج
 .ا٠تطبة يف فيو القراءة قاؿ النوكم : 
 أهنا سنة .القوؿ الثاين : 

 كا١تالكية ، كرجحو السعدم .، كىذا مذىب اٟتنفية 
  ... ( .َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلصَّبلًة ًمٍن يػىٍوـً اٞتٍيميعىًة فىاسىعىٍوا ًإُفى ذًٍكًر اَّللَّ لقولو تعاُف ) 

 فا أمر ابلذكر مطلقان من غَت تقييد ابلقراءة .
 يدؿ على االستحباب . إف فعل النِب قالوا : 

 أحوط .ؿ األكؿ كالقو 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . تكرار ا١تواعظ 
o  موعظة من ربكم ... ( .أف أعظم كاعظ ىو القرآف ) قد جاءتكم 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ْْٓ هيمىا قىاؿى مى )  كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ثىًل مىٍن تىكىلهمى يػىٍوـى اىٍٞتيميعىًة كىاإٍلً ـي ٮتىٍطيبي فػىهيوى كىمى ا
سى بًًو ( ًصٍت، لىٍيسىٍت لىوي ٚتييعىةه اىٟتًٍمىاًر ٭تىًٍملي أىٍسفىارنا، كىاىلهًذم يػىقيوؿي لىوي: أىنٍ  . .رىكىاهي أىٍٛتىدي، إبًًٍسنىادو الى ِبٍى ري  كىىيوى يػيفىسًٌ

: أىٍنًصٍت يػىٍوـى اىٍٞتيميعىًة كىاإٍلً  )  "اىلصهًحيحىٍُتً" مىٍرفيوعنايف  حىًديثى أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ْٓٓ ، فػىقىٍد ًإذىا قػيٍلتى ًلصىاًحًبكى مىاـً ٮتىٍطيبي
 ت ( .لىغىوٍ 

---------- 
 ما صحة حديث ابن عباس ؟ 

 ف فيو ٣تالد بن سعيد ، كىو ضعيف ، فقد ضعفو اٞتمهور .اٟتديث فيو ضعف ، أل
 ان .مر موقوفمع ٛتاد بن سلمة عن بن عكلو شاىد قوم يف جاقاؿ اٟتافظ : 

لفظ النسائي ) من قاؿ لصاحبو .. ( كا١تراد ابلصاحب ىو الذم ٮتاطبو إذ ذاؾ أك جليسو ، كإ٪تا ذكر  ك (ًإذىا قػيٍلتى ًلصىاًحبً )  
 الصاحب لكونو الرالب .

دكف ذكر هللا ،  قاؿ ابن خزٯتة : ا١تراد ابإلنصات السكوت عن مكا١تة الناسقاؿ اٟتافظ ابن حجر : اسكت ، : أم ( أىٍنًصٍت  )
 ، كمن فرؽ احتاج إُف دليل .كوت مطلقان ػكتعقب أبنو يلـز منو جواز القراءة كالذكر حاؿ ا٠تطبة ، فالظاىر أف ا١تراد الس



 َِٔ 

 : تقصد إدراؾ الصوت .كاالستماع االصراء إُف كبلـ ا١تتكلم ،   اإلنصات :فائدة : 
مىاـً ٮتىٍطيبي )   أم : حاؿ اإلماـ ٮتطب .(  كىاإٍلً
 .اتفقت أقواؿ ا١تفسرين على أف اللرو ما ال ٭تسن من الكبلـ  قاؿ ابن ا١تنَت : أم كقعت يف اللرو ،  ( فػىقىٍد لىغىٍوتى )
 ما حكم الكالـ أثناء ا٠تطبة ؟ 

 على قولُت : -كبلـ اٟتاضر للخطبة إذا كاف يسمعها   -اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة 
 ات .٭تـر الكبلـ ك٬تب اإلنصالقوؿ األكؿ : 

 كاٟتنابلة ، كبو قاؿ ابن حـز .، كا١تالكية ، كىذا مذىب اٞتمهور ، من اٟتنفية 
 ٟتديث الباب .-أ

نصت ، كىو يف ، ألنو إذا قاؿ : أففي اٟتديث النهي عن ٚتيع أنواع الكبلـ حاؿ ا٠تطبة ، كنبو هبذا على ما سواه :  قاؿ النوكم
 ب أكُف . األصل أمر ٔتعركؼ ، كٝتاه لروان ، فرَته من اب

 كٟتديث ابن عباس حديث الباب ، فإنو يدؿ على كجوب اإلنصات .-ب
 من كجهُت : كجو الداللة

 أنو شبو ا١تتكلم ابٟتمار ، كمعلـو أف ذلك صفة ذـ كنقص ال يوصف هبا ًترؾ الندب .األكؿ : 
جزاء كعدـ الصحة ، دٌؿ على أتكيد منعو نفي أف يكوف لو ٚتعة ، كقد علمنا أهنا ٚتعة ، فلما استعار لو لفظ نفي اإلالثاين : 

 كشدة ٖترٯتو .
 ال ٭تـر الكبلـ ، كلكن يستحب اإلنصات .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب الشافعي .
 من أجل أف يستقي ٢تم . كاستدلوا ْتديث األعراَب الذم قاـ ككلم النِب 

 لو حـر عليو ألنكره .، ك  أف األعراَب تكلم أثناء ا٠تطبة كَف ينكر عليو النِب قالوا : 
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 ما كجو الشبو بُت اٟتمار الذم ٭تمل أسفاران ، كبُت ا١تتكلم كاإلماـ ٮتطب يـو اٞتمعة ؟ 
 شبو من َف ٯتسك عن الكبلـ ابٟتمار اٟتامل لئلسفار ّتامع عدـ االنتفاع .

 ما حكم كالـ اٟتاضر للاطبة إذا كاف ال يسمعها لبعد أك غَته ؟ 
 على قولُت : ىذه ا١تسألةتلف العلماء يف اخ

 ٭تـر عليو الكبلـ .القوؿ األكؿ : 
 كمذىب اٟتنابلة ، كبو قاؿ ابن حـز .، كىو مذىب ا١تالكية

كاستدلوا بعمـو ما تقدـ من األدلة السابقة اليت تدؿ على ٖترٔف الكبلـ أثناء ا٠تطبة ، فقالوا ىي عامة تشمل من يسمع ا٠تطبة 
 . كمن ال يسمعها
 ٬توز لو الكبلـ .القوؿ الثاين : 

 كبو قاؿ اٟتنفية ، كىو مذىب الشافعية .
عدمو من  لوا : إذا كاف ٬توز مع السماع فمعكاستدلوا ٔتا استدلوا بو يف األمر السابق على جواز الكبلـ يف ا٠تطبة للسامع ، فقا

 ابب أكُف .



 َّٔ 

ة ، كألنو يؤدم إُف التشويش ، كقد ٬تر إُف كبلـ مكركه أك ٭تـر يف األكؿ ، لقوة ما استدلوا بو ، كخاصة عمـو األدل كالراجح
 ا١تسجد .

 ما حكم رد السالـ كتشميت العاطس أثناء ا٠تطبة ؟ 
 الصحيح . كىذا القوؿ ىوحراـ ، 

 ) إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لروت ( .ٟتديث الباب 
أنو أمر مطلوب شرعان ، كفيو فائدة متعدية لآلخرين كىي منع ٝتى األمر اب١تعركؼ أثناء ا٠تطبة لروان مع  معٌت ىذا أف النِب 

 التشويش عليهم ، فكذلك رٌد السبلـ كتشميت العاطس ، بل ىو أكُف .
  ما حكم الصالة على النيب إذا ذكره ا٠تطيب يف خطبتو ؟ 

 يف ىذه ا١تسألة على قولُت :اختلف العلماء 

 ٬توز سران .القوؿ األكؿ : 
 ، كىو اختيار ابن تيمية . كىذا مذىب اٟتنابلة

 للفضيلتُت : الصبلة كاالستماع . سران ال تشرل عن ٝتاع ا٠تطبة ، ففي فعلو إحرازان  ألف الصبلة على النِب -أ
 فهو يبلغ اٟتاضرين أمران ، فيجب امتثالو .أيها الذين آمنوا صلوا عليو ... (  َي كألف ا٠تطيب إذا قاؿ ) -ب

 صبلة عليو .ال ٕتوز الالقوؿ الثاين : 
 كبو قاؿ اٟتنفية .

 األكؿ .كالراجح 
  ؟( ... كاإلماـ ٮتطب ...قولو ) ماذا نستفيد من 

 حاؿ ا٠تطبة فقط ، أما ما قبل ا٠تطبة كما بعدىا كما بُت ا٠تطبتُت جائز .نستفيد أف التحرٔف 

معة حىت ٮترج عمر ، فإذا خرج كجلس ١تا ركاه ثعلبة بن مالك القرضي : ) أهنم كانوا يف زماف عمر بن ا٠تطاب يصلوف اٞت-أ
 على ا١تن ر كأذف ا١تؤذف ، قاؿ ثعلبة : جلسنا نتحدث ، فإذا سكت ا١تؤذنوف كقاـ عمر ٮتطب أنصتنا فلم يتكلم مٌنا أحد ( .

 . فخركج اإلماـ يقطع الصبلة ، ككبلمو يقطع الكبلـ  قاؿ ابن شهاب : 
 . م كىذا يدؿ على شهرة األمر بينه قاؿ يف الغٍت : 

 كألف النهي عن الكبلـ إ٪تا ىو ألجل اإلنصات كاستماع ا٠تطبة ، فيقتصر على حالة ا٠تطبة .-ب
  ما معٌت قولو فال ٚتعة لو ( ؟ ... ( 

 .قاؿ العلماء : معناه ال ٚتعة لو كاملة ، لئلٚتاع على إسقاط فرض الوقت عنو :  قاؿ الشوكآف
 يف الوقت ، ألنو َف يصلها .كقاؿ ابن حـز : معناه بطلت كعليو إعادهتا 

) .. كمن لرا كٗتطى رقاب الناس كانت لو ظهران ( ركاه  األكؿ كيؤيده حديث عبد هللا بن عمرك . قاؿ : قاؿ  كالصحيح
 أبوداكد .

 .. ( ؟ماذا نستفيد من قولو ) كاإلماـ ٮتطب يـو اٞتمعة . 
 تسقاء عند بعض العلماء .نستفيد أنو ال ٬تب اإلنصات لرَت خطبة اٞتمعة ، كالعيد كاالس

 
 



 َْٔ 

: "قيٍم فىصىلًٌ رىٍكعىتػىٍُتً  دىخىلى رىجيله يػىٍوـى اىٍٞتيميعىًة، كىالنهيبُّ ) كىعىٍن جىاًبرو قىاؿى  - ْٔٓ . قىاؿى : الى ؟" قىاؿى : "صىلهٍيتى  ( ٮتىٍطيبي . فػىقىاؿى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .

---------- 
 . بن عبد هللا األنصارم( كىعىٍن جىاًبرو ) 
قائم على ا١تن ر ، فقعد  جاء يف ركاية مسلم تسميتو ) جاء سليك الرطفآف يـو اٞتمعة كرسوؿ هللا (  رىجيله يػىٍوـى اىٍٞتيميعىةً  دىخىلى ) 

 سليك قبل أف يصلي .. ( .
 كيف ركاية ) أصليت َي فبلف ( كيف أخرل ) أركعت ركعتُت ؟ ( .؟ (  صىلهٍيتى :  فػىقىاؿى ) 
 ) إذا جاء أحدكم يـو اٞتمعة كاإلماـ ٮتطب فلَتكع ركعتُت كليتجوز هبما ( . جاء يف ركاية مسلم ( رىٍكعىتػىٍُتً قيٍم فىصىلًٌ ) 
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 ُت ١تن دخل ا١تسجد كاإلماـ ٮتطب .على مشركعية صبلة ركعتاٟتديث يدؿ 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 مشركع . أف ذلكالقوؿ األكؿ : 
 كأٛتد .، كىذا مذىب الشافعي 

ىذه األحاديث صر٭تة يف الداللة ١تذىب الشافعي كأٛتد كإسحاؽ كفقهاء ادثُت ، أنو إذا دخل اٞتامع يـو قاؿ النوكم : 
 .اٞتمعة كاإلماـ ٮتطب ، لو أف يصلي ركعتُت ٖتية ا١تسجد 

 ٟتديث الباب ، فهو نص .
 ال يشرع لو ذلك .القوؿ الثاين : 

 كمالك .، كىذا مذىب أَب حنيفة 
 ركاه أبو داكد . ٮتطب ، فقاؿ : اجلس فقد آذيت (  ) أف رجبلن دخل كالنِب ٟتديث عبد هللا بن بسر -أ

 كلؤلمر ابإلنصات لئلماـ .-ب
 القوؿ األكؿ . كالراجح

  ماذا أجاب ىؤالء عن حديث الباب ، كأمره لسليك أف يقـو كأييت بركعتُت ؟ 
 بة :أجابوا أبجو 

 ابلقياـ لَتاه الناس كيتصدقوا عليو . أنو كاف عرَيّنن ، فأمره النِب األكؿ : 
: ) إذا جاء أحدكم يـو اٞتمعة كاإلماـ ٮتطب ، فلَتكع ركعتُت ( كىذا نص  كىذا أتكيل ابطل يرده صريح قولو قاؿ النوكم : 

 .يخالفو ال يتطرؽ إليو أتكيل ، كال أظن عا١تان يبلرو ىذا اللفظ صحيحان ف
 أف ىذا خاص بو ، كيدؿ عليو أنو جاء يف آخر اٟتديث : ) ال تعودٌف ١تثل ىذا ( عند ابن حباف .الثاين : 

 . ككلو مردكد ، ألف األصل عدـ ا٠تصوصية  قاؿ اٟتافظ : 
  ؟ حديث عبد هللا بن بسر : ) اجلس فقد آذيت (ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن 

 أجابوا ِبجوبة :
 ٭تتمل أنو ترؾ أمره ابلتحية قبل مشركعيتها . :األكؿ 



 َٔٓ 

) فبل ٬تلس حىت يصلي ركعتُت ( فمعٌت قولو: أم بشرطو ، كقد عرؼ قولو للداخل ) اجلس ( ك٭تتمل أف يكوف قولو لو  الثاين :
 ) اجلس ( أم ال تتخطى .

 أك ترؾ أمره ابلتحية لبياف اٞتواز ، فإهنا ليست كاجبة . الثالث :
 تمل أنو صلى التحية يف مؤخر ا١تسجد ، مث تقدـ ليقرب من ٝتاع ا٠تطبة .ك٭ت الرابع :

 ما ا١تستحب يف ىاتُت الركعتُت ؟ 
 ) ... كليتجوز فيهما ( .  لقولو ا١تستحب ٗتفيفهما ، 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز الكبلـ أثناء ا٠تطبة ، للخطيب كغَته 

o نكر ، كاإلرشاد إُف ا١تصاٌف ، يف كل حاؿ كموطن .األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١ت 

o . أف أقل التطوع ركعتاف 

o د ركعتاف .أف ٖتية ا١تسج 
ًة اٍٞتيميعىًة سيورىةى اٍٞتيميعىًة، كىاٍلمينىافً  أىفه اىلنهيبه  ) عىبهاسو  كىعىًن اٍبنً  - ْٕٓ  م .رىكىاهي ميٍسل (ًقُتى كىافى يػىٍقرىأي يف صىالى
ؾى حى )  اىلنػٍُّعمىاًف ٍبًن بىًشَتو  نً كىلىوي: عى  -ْٖٓ : "ىىٍل أىًتى بًًٌح اٍسمى رىبًٌكى اىأٍلىٍعلىى"، كى ٍيًن كىيف اٍٞتيميعىًة: بًػ "سى ًديثي كىافى يػىٍقرىأي يف اىٍلًعيدى
 ة ( .اىٍلغىاًشيى 

---------- 
 ماذا نستفيد من ىذين اٟتديثُت ؟ 

 ٞتمعة كا١تنافقُت يف صبلة اٞتمعة .استحباب قراءة سورة انستفيد من حديث ابن عباس : 
 كمن حديث النعماف : استحباب قراءة سورة األعلى كالراشية يف صبلة اٞتمعة .

 ما اٟتكمة من قراءة ىذه السور ؟ 
 أما سورة اٞتمعة :

وكل كالذكر اشتما٢تا على كجوب اٞتمعة كغَت ذلك من أحكامها ، كغَت ذلك ٦تا فيها من القواعد كاٟتث على التقاؿ النوكم : 
 .كغَت ذلك 

 كأما سورة ا١تنافقُت :
كقراءة سورة ا١تنافقُت لتوبيخ حاضريها منهم كتنبيههم على التوبة كغَت ذلك ٦تا فيها من القواعد ، ألهنم ما  ...  قاؿ النوكم :

 ) شرح مسلم ( . وف يف ٣تلس أكثر من اجتماعهم فيها .عكانوا ٬تتم
 كأما سورة األعلى :

 تقرير التوحيد كتعظيم الرب كتنزيهو كإثبات كماؿ قدرتو .فلما فيها من 
 كأما سورة الغاشية :

 فلما فيها من ذكر يـو القيامة كأحواؿ أىلها من السعداء كاألشقياء ، كفيها اٟتث على التفكر يف ٥تلوقات هللا .
   ( كاف يقرأ اٞتمعة كا١تنافقُت ( كقولو ) كاف يقرأ سبح كالغاشيعلى ماذا يدؿ قولو ) ؟ة 

إال لتعارض اٟتديثاف ، كإ٪تا ا١تراد أف أكثر قراءتو يف ىذه السور األربع ، ًترة ىاتُت أف ) كاف ( ال يراد هبا الدكاـ ك دليل على 
  .السورتُت ، كًترة السورتُت األخريُت



 َٔٔ 

: "مىٍن شىااىٍلًعيدى، ُثيه رىخهصى يف  صىلهى النهيبُّ )  قىاؿى  قىمى كىعىٍن زىٍيًد ٍبًن أىرٍ  -ْٗٓ رىكىاهي  ( ءى أىٍف ييصىلًٌيى فػىٍلييصىلًٌ  اٍٞتيميعىًة، فػىقىاؿى
ًٍمًذمه، كىصىحهحىوي اٍبني خيزىٯٍتىة ى   .اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله اىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ىذا اٟتديث يف إسناده إَيس بن أَب رملة ، كىو ٣تهوؿ كما قاؿ اٟتافظ يف التقريب .
 كلو شواىد يتقول هبا :ثقو ابن حباف ، كصحح ىذا اٟتديث ابن ا١تديٍت ، لكن ك 

أنو قاؿ ) قد اجتمع يف يومكم ىذا عيداف ، فمن شاء أجزأه من  : ما ركاه أبو داكد عن أَب ىريرة . عن رسوؿ هللا  منها
 اٞتمعة ، كإّن ٣تٌمعوف ( كيف إسناده ضعف .

يـو  ٚتعة كيـو فطر على عهد ابن الزبَت ، فقاؿ : عيداف أَب رابح قاؿ : ) اجتمع  ما جاء عن ابن جريج عن عطاء بنمنها : ك 
كيف ركاية : ) ١تا  ،ركاه أبو داكد( . فجمعهما ٚتيعان فصبل٫تا ركعتُت بكرة َف يزد عليهما حىت صلى العصر  اجتمعا يف يـو كاحد ،

 ذكر ذلك البن عباس قاؿ : أصاب السنة ( .
 .فاٟتديث صحيح لرَته 

كقوؿ اٟتافظ ىنا : صححو ابن خزٯتة ، فيو كىم ، إذ أف ابن خزٯتة َف يصحح اٟتديث ، كإ٪تػا علػق صػحتو بعدالػة ابػن أَب رملػة ، 
 فقاؿ : إف صح ا٠ت ر ، فإٓف ال أعرؼ إَيس بن أَب رملة بعدالة كال جرح .

 اٟتكم إذا اجتمع العيد كاٞتمعة يف يـو كاحد ، كقد صلى اإلنساف العيد ؟ ما 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ : 

 أنو ٕتب اٞتمعة على من شهد العيد .القوؿ األكؿ : 
 .كىذا قوؿ أكثر الفقهاء قاؿ يف ا١تغٍت : 

 . لعمـو اآلية كاألخبار الدالة على كجوهبا ، كألهنما صبلًتف كاجبتاف فلم تسقط إحدا٫تا ابألخرل كالظهر كالعيدقاؿ : 
 تسقط عن أىل ال ر ، مثل أىل العواِف .اين : القوؿ الث

 ألف عثماف أرخص ٢تم يف ترؾ اٞتمعة ١تا صلى هبم العيد . ] قالو ابن تيمية [ 
أف من شهد العيد سقطت عنو اٞتمعة ، لكن على اإلماـ أف يقيم اٞتمعة ليشهدىا من شاء شهدىا ، كمن َف القوؿ الثالث : 

 يشهد العيد .
كأصحابو كعمر كعثماف كابن مسعود كابن عباس كابن الزبَت كغَتىم ، كال يعرؼ  ذا ىو ا١تأثور عن النِب كىقاؿ ابن تيمية : 

 .يف الصحابة يف ذلك خبلؼ 
 ٟتديث الباب .-أ

 . يف العيد  اكألف اٞتمعة إ٪تا زادت عن الظهر اب٠تطبة ، كقد حصل ٝتاعهقاؿ يف ا١تغٍت : -ب
من يدرؾ العيد مع اإلماـ فإنو يرخص لو يف اٞتمعة إف شاء حضر كإف شاء َف ٭تضر، الصحيح أف قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 

كلكن إذا َف ٭تضر ٬تب أف يصلي ظهران؛ ألنو إذا سقطت اٞتمعة فلها بدؿ كىو الظهر، كىذا ابلنسبة للمأمومُت، أما اإلماـ 
 د .عيد كاٞتمعة إذا كاّن يف يـو كاحال كاف يقيم فيلزمو أف يقيم اٞتمعة، كال ٕتزئ صبلة العيد عنها؛ ألف النِب 

 ما اٟتكم فيمن صلى العيد كأراد أف ال ٭تضر اٞتمعة ؟ 
 ٬تب عليو يف ىذه اٟتاؿ أف يصليها ظهران .



 َٕٔ 

 .ىناؾ قوؿ شاذ لعطاء ، كىو أف من حضر العيد ال يصلي ال ٚتعة كال ظهران ك 
كفيو أف اٞتمعة إذا  ، صلى العصر ( ظاىره أنو َف يصل الظهرَف يزد عليهما حىتقاؿ الشوكآف : يف شرح فعل ابن الزبَت ) ...

كأنت خبَت أبف الذم  ، ....سقطت بوجو من الوجوه ا١تسوغة َف ٬تب على من سقطت عنو أف يصلي الظهر كإليو ذىب عطاء 
أك لرَت عذر ٤تتاج إُف افًتضو هللا تعاُف على عباده يف يـو اٞتمعة ىو صبلة اٞتمعة فإ٬تاب صبلة الظهر على من تركها لعذر 

 . دليل كال دليل يصلح للتمسك بو على ذلك فيما أعلم
 أف من صلى العيد كأراد أف ال ٭تضر اٞتمعة ، فإنو ٕتب عليو الظهر . -كما سبق   -لكن الصحيح 

o . أنو ال تقاـ صبلة الظهر يف ا١تساجد ١تن أراد أف ال ٭تضر اٞتمعة بسبب حضوره العيد 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ىيرىيٍػرىةى  كىعىٍن أىِب  - َْٔ  .رىكىاهي ميٍسًلم ه  (ٍلييصىلًٌ بػىٍعدىىىا أىٍربػىعنا ًإذىا صىلهى أىحىديكيمي اٍٞتيميعىةى فػى )  قىاؿى

--------- 
 ) من كاف منكم مصليان ... ( . ( كيف ركاية ١تسلم ًإذىا صىلهى أىحىديكيمي اٍٞتيميعىةى ) 
 بعدية للجمعة ؟اذكر ا٠تالؼ يف السنة ال 

 اختلف العلماء يف سنة اٞتمعة البعدية على أقواؿ :
 أف السنة بعد اٞتمعة ركعتاف يركعهما ا١تصلي يف بيتو . القوؿ األكؿ :

 كاف يصلي بعد اٞتمعة ركعتُت يف بيتو ( متفق عليو .  ٟتديث ابن عمر ) أف النِب 
 ٫تا أربع ركعات سواء يف ا١تسجد أك البيت .كأكثر  : أف أقل السنة بعد اٞتمعة ركعتاف القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد ، كرجحو الشوكآف .
أمر األمة أمران ٥تتصان هبم بصبلة أربع ركعات بعد اٞتمعة ، كأطلق ذلك كَف يقيده بكوهنا يف  كاٟتاصل أف النِب قاؿ الشوكاين : 

 .ينايف مشركعية األربع البيت ، كاقتصاره على ركعتُت كما يف حديث ابن عمر ال 
 ( . فػىٍلييصىلًٌ بػىٍعدىىىا أىٍربػىعناٟتديث الباب ) ... -أ

 كاف يصلي بعد اٞتمعة ركعتُت يف بيتو ( .  كٟتديث ابن عمر السابق ) أف النِب -ب
 ذكر األربع لفضلها ، كفعل الركعتُت يف أكقات لبياف أهنا األقل . كجو االستدالؿ من الدليلُت : أنو 

 أف أقل السنة بعد اٞتمعة ركعتاف كأكثرىا ست ركعات . الثالث : القوؿ
 كىذا قوؿ اٟتنابلة .

كجو االستدالؿ من اٟتديثُت : أنو صلى بعد اٞتمعة ركعتُت ، كأمر أبربع ركعات بعدىا ، كابٞتمع بُت فعلو كأمره تكوف أكثر سنة 
 اٞتمعة البعدية ست ركعات .

 صلى أربعان ، كإف صلى يف بيتو صلى ركعتُت .إف صلى يف ا١تسجد  القوؿ الرابع :
 كىذا اختيار ابن تيمية كما نقلو عنو تلميذه ابن القيم .

) أنو كاف إذا صلى يف ا١تسجد صلى أربعان كإذا ، كقد ذكر أبو داكد عن ابن عمر  كعلى ىذا تدؿ األحاديثقاؿ ابن القيم : 
 . صلى يف بيتو صلى ركعتُت 

 . تفصيل ال أعرؼ لو أصبلن يف السنة كىذا القاؿ األلباين : 
 ألمرين :األفضل أربع ركعات ،  القوؿ ا٠تامس :

 ألنو أكثر عمبلن .األكؿ : 



 َٖٔ 

 ) فليصل بعدىا أربعان ( .كألف األربع تعلق بو األمر الثاين : 
 أنو أحياّنن أربع ، كأحياّنن ركعتُت كاألكثر األربع . كالراجح

 أين تصلى سنة اٞتمعة البعدية ؟ 
 فعل يف البيت .ت
 بة ( متفق عليو .) أفضل صبلة ا١ترء يف بيتو إال ا١تكتو  لعمـو قولو  
  ؟) من كاف منكم مصليان ... ( ماذا نستفيد من قولو 

 جبة .بذلك على أهنا سنة كليست كا نبوقاؿ النوكم : 

  ؟ ركعتُت بتسليمتكوف متصلة بتسليم يف آخرىا ، أـ يفصل بُت كل ىل األربع ركعات اليت بعد اٞتمعة 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 تكوف متصلة . القوؿ األكؿ :
 كإليو ذىب أىل الرأم ، كإسحاؽ بن راىوية ، كرجحو الشوكآف .

 ) فليصل بعدىا أربعان ( . لظاىر قولو 
 ) صبلة الليل مثٌت مثٌت ( فتكوف صبلة النهار أربعان أربعان . كلقولو 

 كوف منفصلة بتسليم .ت القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب الشافعي كاٞتمهور .

 : ) صبلة الليل كالنهار مثٌت مثٌت ( كسبق ٗتريج قولو : ) كالنهار ( . لقولو 
 كقد سبقت ا١تسألة كأف الراجح مذىب اٞتمهور .

 ركاه أبو داكد . ٙتاف ركعات يسلم من كل ركعتُت (يـو فتح مكة صلى الضحى  كقد ثبت ) أف النِب 
ةو، حىىته تيكىلهمى أىٍك ٗتىٍريجى، فىًإفه رىسيوؿى )  أىفه ميعىاًكيىةى قىاؿى لىوي كىعىًن السهاًئًب ٍبًن يىزًيدى،  -ُْٔ ًإذىا صىلهٍيتى اٍٞتيميعىةى فىالى تىًصٍلهىا ًبصىالى

ةو حى  اىَّللًه  ةن ًبصىالى : أىٍف الى نيوًصلى صىالى  .رىكىاهي ميٍسًلم ه  (أىٍك ٩تىٍريجى  ىته نػىتىكىلهمى أىمىرىانى ًبذىًلكى
---------- 

اٞتٍيميعىةى ىًف معاكية  صىلٍَّيتي مىعى اٟتديث فيو قصة : عن السائب بن يزيد قاؿ : (  ، أىفه ميعىاًكيىةى قىاؿى لىوي كىعىًن السهاًئًب ٍبًن يىزًيدى ) 
ـي قيٍمتي ىًف مىقىاًمى فى  صىلٍَّيتي فػىلىمَّا دىخىلى أىٍرسىلى ًإُفىَّ فػىقىاؿى الى تػىعيٍد ًلمىا فػىعىٍلتى ًإذىا صىلٍَّيتى اٞتٍيميعىةى فىبلى تىًصٍلهىا اٍلمىٍقصيورىًة فػىلىمَّا سىلَّمى اإًلمىا

 ج ( .٩تىٍري أىمىرىّنى ًبذىًلكى أىٍف الى تيوصىلى صىبلىةه حىىتَّ نػىتىكىلَّمى أىٍك  ًبصىبلىةو حىىتَّ تىكىلَّمى أىٍك ٗتىٍريجى فىًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ 
ةو )  ةن ًبصىالى  صبلة الفرض ابلنفل . :أم ( أىٍف الى نيوًصلى صىالى
 إما ابألذكار الشرعية ، أك ٔتخاطبة من ّتانبو .( حىىته نػىتىكىلهمى ) 

 أم : تنتقل من ٤تل اٞتمعة إُف ٤تل آخر من ا١تسجد .(  أىٍك ٗتىٍريجى 
 ةن ًبصىالى )  ما معٌت قولو  ج ( ما معٌت ا٠تركج ىنا ؟ةو حىىته نػىتىكىلهمى أىٍك ٩تىٍري أىٍف الى نيوًصلى صىالى

 أم : ننتقل من ٤تل اٞتمعة إُف ٤تل آخر من ا١تسجد .
 كيؤيد ىذا قولو ) حىت تكلم ( ألف التكليم يكوف يف ا١تسجد .

 ك٭تتمل أف يكوف ا١تراد ا٠تركج من ا١تسجد ، فيكوف ا١تراد أداء سنة اٞتمعة يف البيت .
 ) صلوا يف بيوتكم ، فإف أفضل صبلة ا١ترء يف بيتو إال ا١تكتوبة ( . عمـو قولو كيؤيد ىذا 



 َٔٗ 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
ابٞتمعة ، بل يف ٚتيع  كىذا اٟتكم ليس خاصان ة كّنفلتها ، إما بكبلـ أك ٖتوؿ ، مشركعية الفصل بُت صبلة اٞتمعاٟتديث دليل 

 ) صلوا يف بيوتكم ، فإف أفضل صبلة ا١ترء يف بيتو إال ا١تكتوبة ( . تقدـ من قولو الصلوات ، كاألفضل ا٠تركج إُف البيت ، ١تا 
 ؟ فهل ٢تذا أصل من سنة النِب ،  م كيتبادلوهنا ألداء صبلة السنةبعض ا١تصلُت يرَتكف أماكنه الشيخ ابن عثيمُت :سئل كقد 

وصل نأف ال  أمرّن رسوؿ هللا ؿ ) و قاأن  فأجاب فضيلة الشيخ بقولو: نعم، ٢تذا أصل، حيث ثبت من حديث معاكية
فهذا يدؿ على أف األفضل أف ٪تيز صبلة الفريضة عن صبلة النافلة، كذلك ابالنتقاؿ من  (  صبلة بصبلة حىت نتكلم أك ٩ترج

بُت  ا١تكاف أك ابلتحدث مع اٞتار، حىت يكوف ىناؾ فاصل بُت الفرض كسنتو، كقد قاؿ بذلك أىل العلم أبنو ينبري الفصل
 الفرض كسنتو ابلكبلـ، أك االنتقاؿ من موضعو.

 ما اٟتكمة من ىذا األمر ؟ 
 ىو ٘تييز الفريضة عن النافلة .: اٟتكمة من ذلك  أكالن :

 فعن ّنفع أف ابن عمر رأل رجبلن يصلي ركعتُت يف مقامو ، فدفعو كقاؿ : ) أتصلي اٞتمعة أربعان ؟ ( .
لتمييز بُت الفرض كغَت الفرض ، كما ٯتيز بُت العبادة كغَت العبادة ، كأيضان فإف كثَتان من كيف ىذا من اٟتكمة اقاؿ ابن تيمية : 

كالرافضة كغَتىم ال ينوكف اٞتمعة بل ينوكف الظهر ، كيظهركف أهنم سلموا كما سلموا ، فيصلوف ظهران ، كيظن الظاف أىل البدع  
 . كاف ىذا منع ٢تذه البدعة أهنم يصلوف السنة ، فإذا فعل التمييز بُت الفرض كالنفل  

 ك٢تذا نظائر يف الشريعة :
o . كالنهي عن تقدـ رمضاف بصـو يـو أك يومُت 
o . كالنهي عن صبلة الوتر ثبلث ركعات بتشهدين 

 تكثَت موضع العبادة . اثنيان :

 لبعض العمومات القرآنية :كذكر ىذه العلة الشوكآف ، كنسبها للبخارم كالبروم ، 
 ن ( .ميٍنظىرًي مىا بىكىٍت عىلىٍيًهمي السَّمىاءي كىاأٍلىٍرضي كىمىا كىانيوافى  كقولو تعاُف )
 ا ( .ٍومىًئذو ٖتيىدًٌثي أىٍخبىارىىى يػى كقولو تعاُف ) 

 كقد كرد أحاديث يف ذلك لكنها ال تصح .
 أكمل التحوؿ أف يصلي اإلنساف النوافل يف بيتو .قاؿ العلماء : 

 ما حكم كصل النافلة ابلنافلة ؟ 
 يف قياـ الليل كغَته . صل النافلة ابلنافلة فبل أبس ، كىذا الظاىر من فعل النِب ك  

 كذىب بعض العلماء إُف أنو يشرع الفصل حىت بُت النوافل من أجل تكثَت مواضع العبادة .
 ما حكم تطوع اإلماـ يف موضع ا١تكتوبة بعد صالتو ؟ 

 كاف الذم صلَّى فيو ا١تكتوبةى.يكره تطوُّع اإًلماـ يف موضع ا١تكتوبة، أم: يف ا١ت
 كدليل ذلك ما يلي:

: أكال ـي يف ميقىاًمًو الذم صىلَّى فيو ا١تكتوبةى، حىت يػىتػىنىحَّى عنو)  ما ريًكمى عن النَِّبًٌ  ٍن  و .كلكنو ضعيف النقطاع(  ال ييصىلًٌ اإًلما
: اثنيا رى نقصان يف صبلتو؛ فيلبس على ا١تأمومُت. فلهذا ييقاؿ لو: ال رٔتا إذا تطوَّعى يف موضع ا١تكتوبة يىظنُّ مىن شاىدىه أنَّو تذكَّ  ٍن

 ) الشرح ا١تمتع ( .ان .                أنَّو تطوَّع عقب الفريضة فور تتطوٌع يف موضع ا١تكتوبة، كال سيَّما إذا ابشر الفريضة، ٔتعٌت



 َُٔ 

 ماذا نستفيد من فعل معاكية كاستداللو ابٟتديث ؟ 
 ، كيف ذلك عدة فوائد :ف إذا ذكر حكمان أف يذكر دليلو األفضل لئلنسانستفيد أف 

 أف يف ذلك طمأنينة للسائل . أكالن :
 ربط الناس ابلكتاب كالسنة . اثنيان :
 لئبل يتهم ا١تفيت أف ىذا الكبلـ من اجتهاده . اثلثان :
 أكقع ابلنفس . كألف ذلك رابعان :

 كليكوف مع السائل حجة . خامسان :
 العامة من اٟتديث ؟ اذكر بعض الفوائد 
o . تعليم الصحابة بعضهم لبعض 

o . األمر اب١تعركؼ 

o . فضل معاكية 

o . االستدالؿ ابٟتديث العاـ على ا١تسألة ا٠تاصة 
o . أف للشارع نظران للتفريق بُت الفرض كالنافلة 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِْٔ ، حىىته مىًن اٍغتىسىلى، ُثيه أى )  قىاؿى تىى اٍٞتيميعىةى، فىصىلهى مىا قيدًٌرى لىوي، ُثيه أىٍنصىتى
نىوي كىبػىٍُتى اٍٞتيميعىًة اىأٍليٍخرىل ـي ًمٍن خيٍطبىًتًو، ُثيه ييصىلًٌي مىعىوي: غيًفرى لىوي مىا بػىيػٍ مىا ـو يػىٍفريغى اىإٍلً ثىًة أىايه  .رىكىاهي ميٍسًلم ه ( ، كىفىٍضلي ثىالى

---------- 
) من اغتسل كرسل اٞتنابة مث راح يف الساعة األكُف  أم : كرسل اٞتنابة ، كما يف حديث أَب ىريرة . قاؿ (  ٍغتىسىلى مىًن ا) 

. ) .... 
 أم : ا١توضع الذم تقاـ فيو صبلة اٞتمعة .(  ُثيه أىتىى اٍٞتيميعىةى  )
 أم : من مطلق النوافل .( فىصىلهى  )

 . أم : سكت مستمعان (  ُثيه أىٍنصىتى ) 
نىوي كىبػىٍُتى اٍٞتيميعىًة اىأٍليٍخرىل)  من رجل  أم : ا١تاضية ال ا١تستقبلة ، ١تا ركل النسائي من حديث سلماف مرفوعان ) ما(  غيًفرى لىوي مىا بػىيػٍ

 بلها ( .إال كاف كفارةن ١تا قبلو من اٞتمعة ( كيف ركاية ابن خزٯتة ) غفر لو ما بينو كبُت اٞتمعة اليت ق يتطهر يـو اٞتمعة ...
ـو )  ثىًة أىايه  أم : من األَيـ اليت أتيت بعد يـو اٞتمعة .( كىفىٍضلي ثىالى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 فضل من فضائل اٞتمعة ، كىو غفراف الذنوب بينو كبُت اٞتمعة األخرل كفضل ثبلثة أَيـ .فيو اٟتديث  

 كىي :كىذا األجر مرتب على ىذه األعماؿ أف يقـو هبا ، 
 تساؿ ، كأف يصلي ما استطاع ، كاإلنصات ، مث الصبلة مع اإلماـ .االغ

) ال يرتسل رجل يـو اٞتمعة كيتطهر ما استطاع من طهر ، كيدىن أك ٯتس من ء يف حديث آخر عند البخارم بلفظ كقد جا
غفر لو ما بينو كبُت اٞتمعة طيب بيتو ، مث ٮترج فبل يفرؽ بُت اثنُت ، مث يصلي ما كتب لو ، مث ينصت إذا تكلم اإلماـ ، إال 

 األخرل ( . 
يؤخذ من عطفو على الرسل أف إفاضة ا١تاء تكفي يف حصوؿ الرسل ، أك ا١تراد قاؿ اٟتافظ :  ) كيتطهر ما استطاع من طهر (



 ُُٔ 

 بو التنظيف أبخذ الشارب كالظفر كالعانة ، أك ا١تراد ابلرسل غسل اٞتسد ، كابلتطهَت غسل الرأس .
 بو إزالة شعث الشعر بو . ا١تراد) كيدىن ( 

 أف يتطيب ، كأف يتطهر ، كال يفرؽ بُت اثنُت . ففي ىذا اٟتديث زَيدة :
 ىذه األمور قبل الذىاب لصبلة اٞتمعة للحصوؿ على ىذا األجر .فعلى ا١تسلم االجتهاد يف تطبيق 

 ر فيو على غفراف ذنوب أايـ يف حديث سلماف عند الباارم ) .. إال غفر لو ما بينو كبُت اٞتمعة األخرل ( فاقتص
 األسبوع فقط ، فكيف التوفيق بُت ىذا كبُت حديث الباب ؟

 أخ ر أكالن أف الرفراف ألَيـ األسبوع ، مث تفضل هللا بزَيدة ثبلثة أَيـ فأخ ر بو . ٬تاب أبنو 
 ماذا نستفيد من قولو ) من اغتسل ( ؟ 

 ، كأف اٞتمهور على استحبابو .مشركعية الرسل يـو اٞتمعة ، كقد سبقت مباحثو نستفيد 

 كذىب بعض العلماء إُف كجوبو .
 ماذا نستفيد من قولو ) من اغتسل ُث أتى اٞتمعة ... ( ؟ 

 أف الرسل للصبلة ال لليـو .نستفيد : 
 كنستفيد أف األفضل يكوف الرسل عند الذىاب للجمعة .

 ؟) فصلى ما قدر لو (  ماذا نستفيد من قولو 
 و ال يوجد كقت هني قبل الزكاؿ يف يـو اٞتمعة .استدؿ بو من قاؿ إن 

 ىل يوجد كقت هني كقت الزكاؿ يـو اٞتمعة على أقواؿ :كقد سبقت ىذه ا١تسألة ، كىي : 
 ال يكره فعل الصبلة فيو كقت الزكاؿ .القوؿ األكؿ : 

 كابن القيم .، كىذا مذىب الشافعي ، كاختاره ابن تيمية 
 ا كتب لو ... ( .لقولو يف اٟتديث : ) مث يصلي م

 .عنها إال يف كقت خركج اإلماـ فندبو إُف الصبلة ما كتب لو ، كَف ٯتنعو  قاؿ ابن القيم : 
 كىو ضعيف كره الصبلة نصف النهار إال يـو اٞتمعة ، كقاؿ : إف جهنم تسجر إال يـو اٞتمعة ( .   كٟتديث : ) أف النِب 

 أنو كقت هني .القوؿ الثاين : 
 حنيفة ، كا١تشهور من مذىب أٛتد .كىذا مذىب أَب 

أف نصلي فيهن كنق ر فيهن موًتّن ... كذكر منها : كحُت  لعمـو حديث عقبة بن عامر : ) ثبلث ساعات هناّن رسوؿ هللا 
 يقـو قائم الظهَتة ( .

 كىذا اٟتديث عاـ يف اٞتمعة كغَتىا .
 .الصحيح كىذا القوؿ ىو 

  ( ؟ما ا١تراد ابلذنوب يف قولو ) غفر لو .. 
  ا١تراد ابلذنوب الصرائر .ٚتاىَت العلماء أف 

 : ) الصلوات ا٠تمس ، كاٞتمعة إُف اٞتمعة ، مكفرات ١تا بينهن إذا اجتنبت الكبائر ( . لقولو 
 فإذا كانت الصبلة ال تكفر إال الصرائر ، فرَتىا من ابب أكُف .

 .أما كبائر الذنوب فبل تكفرىا إال التوبة 



 ُِٔ 

 د العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائ 
o . كجوب اإلنصات للخطيب 

o . أف كبلـ ا٠تطيب كخركجو ٯتنع الصبلة 

o . أف اإلنصات الواجب ىو كقت ا٠تطبة 

o  ، فإف النِب أنو ليس للجمعة سنة قبلية . عدد السنن الركاتب كَف يذكر ٢تا سنة قبلية 
o  طيبان ، ك٬تعل استعمالو لو  السنة أف يتخذ ا١ترء لنفسوقولو يف حديث البخارم : ) أك ٯتس من طيب بيتو ( يؤخذ منو أف من

 عادة ، فيدخره يف البيت .

o . كقولو ) فبل يفرؽ بُت اثنُت ( فيو ٖترٔف ٗتطي الرقاب 
 -وى قىائًمه ييصىلًٌي، يىٍسأىؿي اىَّللهى ًفيًو سىاعىةه الى يػيوىاًفقيهىا عىٍبده ميٍسًلمه كىىي  ) رى يػىٍوـى اٍٞتيميعىًة فػىقىاؿى ذىكى  كىعىٍنوي; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -ّْٔ

هي، كى  -عز كجل  ئنا ًإاله أىٍعطىاهي ًإايه يػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيوً  ( أىشىارى بًيىًدًه يػيقىلًٌليهىا شى
 :  (كىًىيى سىاعىةه خىًفيفىةه ) كىيف ًركىايىةو ًلميٍسًلمو

ٍعتي رىسيوؿى  -ْْٔ ـي )  يػىقيوؿي  اىَّللًه كىعىٍن أىِب بػيٍردىةى عىٍن أىًبيًو ٝتًى مىا ةي ًىيى مىا بػىٍُتى أىٍف ٬تىًٍلسى اىإٍلً رىكىاهي  (ًإىلى أىٍف تػيٍقضىى اىلصهالى
 . ميٍسًلمه، كىرىجهحى اىلدهارىقيٍطًٍتُّ أىنهوي ًمٍن قػىٍوًؿ أىِب بػيٍردىةى 

ـو ًعٍندى اٍبًن مىاجىوٍ   -ْٓٔ  .كىيف حىًديًث عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن سىالى
ًة اىٍلعىصٍ ) أىِب دىاكيدى، كىالنهسىاًئٌي ً كىجىاًبًر ًعٍندى  -ْٔٔ  ( .ًر ًإىلى غيريكًب اىلشهٍمًس أىنػههىا مىا بػىٍُتى صىالى

تػيهىا يف "شىٍرًح اىٍلبياىاًرمًٌ . ، أىٍملىيػٍ  كىقىٍد ًاٍختػيلىفى ًفيهىا عىلىى أىٍكثػىرى ًمٍن أىٍربىًعُتى قػىٍوالن
---------- 

 ا١تراد ابلساعة : قطعة من الزمن ، فليس ا١تراد الساعة ا١تشهورة كا١تتداكلة بُت الناس .( ًفيًو سىاعىةه ) 
 ال يصادفها . :أم (  الى يػيوىاًفقيهىا) 
 قيل ا١تعٌت ، يصلي : أم يدعو ، كمعٌت قائم : مبلـز كمواظب .(  كىىيوى قىائًمه ييصىلًٌي) 
ئنا  -عز كجل  -يىٍسأىؿي اىَّللهى )  يػٍ  يليق أف يدعو بو ا١تسلم .٦تا ( شى
، قاؿ الزين ابن ا١تنَت : اإلشارة لتقليلها ىو للًتغيب فيها ، التقليل خبلؼ التكثَت ، فهو يشَت إُف أف كقتها قليل ( يػيقىلًٌليهىا ) 

 كاٟتض عليها ، ليسار كقتها ، كغزارة فضلها .
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث أَب ىريرة يف الصحيحُت .
 بردة : ) ىي ما بُت أف ٬تلس ... ( كىو يف صحيح مسلم ، لكنو أعل بعلتُت :كحديث أَب 

ابالنقطاع ، فإف ٥ترمة بن بكٍَت ركاه عن أبيو بكَت بن عبد هللا بن األشج كىو َف يسمع منو ، قالو أٛتد ك٭تي بن معُت األكىل : 
 كأبو داكد .

 ن قوؿ أَب بردة مقطوعان ، كأنو َف يرفعو غَت ٥ترمة عن أبيو .إف أكثر الركاة جعلوه مقاؿ العراقي : الوقف ، الثانية : 
 فقد ركاه موقوفان عنو : أبو إسحاؽ الشعِب ، ككاصل األحدب ، كمعاكية بن قرة كغَتىم .

 : يًف يػىٍوـً جىاًلسه : ًإّنَّ لىنىًجدي يف ًكتىاًب هللاً  كىرىسيوؿي هللًا  :قػيٍلتي قاؿ كحديث عبد هللا بن سبلـ فهو حديث صحيح ، كلفظو : 
ئنا ، ًإالَّ قىضىى لىوي حىاجىتىوي ، يػٍ :  قىاؿى عىٍبدي هللًا : فىأىشىارى ًإِفىَّ رىسيوؿي هللًا  اٞتٍيميعىًة سىاعىةه الى يػيوىاًفقيهىا عىٍبده ميٍؤًمنه ييصىلًٌي يىٍسأىؿي اَّللَّى ًفيهىا شى
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 سىاعىةو. أىٍك بػىٍعضي سىاعىةو ، فػىقيٍلتي : صىدىٍقتى ، أىٍك بػىٍعضي 
، ًإفَّ اٍلعىٍبدى اٍلميٍؤًمنى ًإذىا صىلَّى قػيٍلتي : أىمُّ سىاعىةو ًىيى ؟ قىاؿى : آًخري سىاعىاًت النػَّهىاًر ، قػيٍلتي : ًإنػَّهىا لىٍيسىٍت سىاعىةى صىبلىةو ، قىاؿى : بػىلىى 

 مثيَّ جىلىسى ، الى ٭تىًٍبسيوي ًإالَّ الصَّبلىةي ، فػىهيوى يف صىبلىةو.

فظ ابن حجر ، كلفظو : ) يـو اٞتمعة اثنتا عشرة ساعة ، ال يوجد عبد مسلم اث جابر فقد ركاه أبو داكد كحسنو اٟتكأما حدي
 يسأؿ هللا شيئان إال أًته إَيه ، فالتمسوىا آخر ساعة من العصر ( .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 يها الدعاء .اٟتديث دليل على أف من فضائل يـو اٞتمعة أف فيو ساعة يستجيب هللا ف

 اذكر ا٠تالؼ يف تعيُت ىذه الساعة ؟ 
 اختلف العلماء يف تعيُت ىذه الساعة على أقواؿ :

 أهنا رفعت .القوؿ األكؿ : 
ا كانت كأما قوؿ من قاؿ إهنا رفعت ، فهو نظَت قوؿ من قاؿ : إف ليلة القدر رفعت ، كىذا القائل إف أراد أهنقاؿ ابن القيم : 

عن األمة ، فيقاؿ لو : َف ييرفع علمها عن كل األمة كإف رفع عن بعضهم ، كإف أراد أف حقيقتها ككوهنا معلومة ، فرفع علمها 
 .ساعة إجابة رفعت ، فقوؿ ابطل ٥تالف لؤلحاديث الصحيحة الصر٭تة ، فبل يعوؿ عليو 

 أهنا موجودة يف ٚتعة كاحدة من السنة .القوؿ الثاين : 
 ركم عن كعب كمالك .

 أهنا ٥تفية يف ٚتيع اليـو ، كما أخفيت ليلة القدر .: القوؿ الثالث 
 كقد ماؿ إُف ىذا ٚتع من العلماء ، منهم : الرافعي ، كصاحب ا١ترٍت .

 أهنا تنتقل يف يـو اٞتمعة ، كال تلـز ساعة معينة .القوؿ الرابع : 
 كجـز بو ابن عساكر ، كرجحو الرزاِف ، كاب الط رم .

 الفجر إُف طلوع الشمس .من طلوع القوؿ ا٠تامس : 
 ركل ذلك ابن عساكر عن أَب ىريرة .

 : ما بُت أف ٬تلس اإلماـ على ا١تن ر إُف أف تقضى الصبلة .  القوؿ السادس
 ٟتديث أَب بردة ) حديث الباب ( .

 أهنا بعد العصر .القوؿ السادس : 
 تدلوا :كاسكىذا قوؿ عبد هللا بن سبلـ ، كأَب ىريرة ، كاإلماـ أٛتد ، كخلق ، 

 ) حديث الباب ( .ْتديث جابر 
 كْتديث عبد هللا بن سبلـ ، كىو حديث صحيح .

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ة .كالقوؿ أبهنا آخر ساعة من اليـو ىو أرجح األقواؿ ، كإليو ذىب اٞتمهور من الصحابة كالتابعُت كاألئم:  قاؿ الشوكآف

 ضمنتهما األحاديث الثابتة، كأحد٫تا أرجح من اآلخر.كأرجح ىذه األقواؿ: قوالف تقاؿ ابن القيم : 
 . جلوس اإًلماـ إُف انقضاء الصبلة أهنا من األكؿ:

كحجة ىذا القوؿ ما ركل مسلم يف "صحيحو" من حديث أَب بيردة بن أَب موسى، أف عبد هللا بن عمر قاؿ لو: أٝتعتى أابؾ  
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ًىيى مىا بػىٍُتى أىف ٬تىًٍلسى )  يقوؿ اؿ: نعم ٝتعتيو يقوؿ: ٝتعتي رسوؿى هللا ؟ ق يف شأف ساعة اٞتمعة شيئان  ٭تدًٌث عن رسوؿ هللا 
ـي إُف أف تػيٍقضىى الصَّبلى اإلً   ة ( .مىا

إفَّ يف اٞتميعة سىاعةن ال يسأؿي هللاى العبد فيها : قاؿ كركل ابن ماجو، كالًتمذم، من حديث عمرك بن عوؼ ا١تزٓف، عن النِب 
ه" قالوا: َي رسوؿ هللا ! أىيَّةي سىاعىةو ًىيى؟ قاؿ: "ًحُتى شيئان إالَّ آًته هللاي   ا .تيقاـ الصَّبلة إُف االنصراؼ منهإَيى

 . بعد العصر أهنا : كالقوؿ الثاين
كىذا أرجح القولُت، كىو قوؿ عبد هللا بن سبلـ، كأَب ىريرة، كاإًلماـ أٛتد، كخلق. كحجة ىذا القوؿ ما ركاه أٛتد يف "مسنده"  

هي )  قاؿ أَب سعيد كأَب ىريرة، أف النِب  من حديث إفى يف اٞتمعة ساعةن ال ييواًفقها عىٍبده مسلم يىسأىؿي هللا فيهىا خىٍَتان ًإالَّ أٍعطاه إَيَّ
 ( . كًىيى بػىٍعدى العىصرً 

الى ييوجىدي ميسًلمه يىٍسأىؿي هللاى ًفيهىا  يـو اٞتمعًة اثنىا عىشىرى سىاعىةن، ًفيهىا سىاعىةه ؿ ) قا كركل أبو داكد كالنسائي، عن جابر، عن النِب 
ٍيئان إالَّ أعطىاه، فالتىمً   ر ( .سيوىا آًخرى سىاعىةو بىعدى العىصشى

اجتمعوا، فتذاكركا الساعة  أف ّنسان من أصحاب رسوؿ هللا )  عن أَب سلمة بن عبد الرٛتنكركل سعيد بن منصور يف سننو 
 ة ( .فوا أهنا آخري ساعة من يـو اٞتمعلً اليت يف يـو اٞتمعة، فتفرَّقوا كَف ٮتت

جاًلس: إّنَّ لىنىًجدي يف ًكتىاًب هللا )يعٍت التوراة( يف يىوـً اٞتميعىة  عن عبد هللا بن سبلـ، قاؿ: قلت كرسوؿي هللًا  سنن ابن ماجوكيف 
ٍيئان ًإالًٌ قى  أك  ضىى هللا لىوي حىاجىتىوي قىاؿى عىبدي هللًا: فأشارى إِف رسوؿي هللًا سىاعىة ال ييواًفقيها عىبده ميؤًمنه ييصلي يسأؿي هللاى عىزَّ كىجىلَّ شى

ىي آخري ساعةو من سىاعات النَّهار". :  بػىٍعضى سىاعىةو. قلت: صدقتى َي رسيوؿى هللا، أك بىعضى سىاعة. قلت: أىمُّ ساعةو ىي؟ قاؿ
 ة .ة، فهو يف صىبلمث جىلىسى ال ٬تًلسيو إالن الصبلى  قلت: إهنا ليست ساعةى صبلة، قاؿ: بلى إف العبدى ا١تؤمنى إذا صلَّى،

 ف .ارىقيٍطًٍتُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيرىكىاهي اىلده  (ٍربىًعُتى فىصىاًعدنا ٚتييعىةن مىضىًت السُّنهةي أىفه يف كيلًٌ أى )  قىاؿى  اًبرو كىعىٍن جى  - ْٕٔ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ، ألف يف إسناده عبد العزيز بن عبد الرٛتن الفرس .اٟتديث ضعيف ، بل ضعيف جدان 

 قاؿ أٛتد : اضرب على أحاديثو فإهنا كذب أك موضوعة . 
 كقاؿ النسائي : ليس بثقة . 

 كقاؿ الدارقطٍت : منكر اٟتديث .
 و . ) التلخيص ( .ىذا اٟتديث ال ٭تتج ٔتثلال ٬توز االحتجاج بو . كقاؿ البيهقي :  :كقاؿ ابن حباف  
 ماذا يدؿ حديث الباب ؟ على 

 كمن أدلتهم :إنو يشًتط لصبلة اٞتمعة حضور أربعُت ،  اٟتديث استدؿ بو من يقوؿ

وي كىافى أىنَّ ) أىبًيًو كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو  عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو ، كىكىافى قىائًدى أىبًيًو بػىٍعدى مىا ذىىىبى بىصىريهي ، عىنٍ ما ركاه أبو داكد 
اءى تػى  ٍعتى النًٌدى اءى يػىٍوـى اٞتٍيميعىًة تػىرىحَّمى أًلىٍسعىدى ٍبًن زيرىارىةى ، فػىقيٍلتي لىوي : ًإذىا ٝتًى عى النًٌدى رىٛتٍَّتى أًلىٍسعىدى ٍبًن زيرىارىةى ، قىاؿى : أًلىنَّوي أىكَّؿي مىٍن ٚتىَّعى ًإذىا ٝتًى

ٍزـً النًَّبيًت ًمٍن حىرًَّة بى   ف (. أىٍربػىعيو ًٍت بػىيىاضىةى يف نىًقيعو ، يػيقىاؿي لىوي : نىًقيعي ا٠تٍىضىمىاًت ، قػيٍلتي : كىٍم أىنٍػتيٍم يػىٍومىًئذو ، قىاؿى : بًنىا يف ىى
ٍزـً النًَّبيتً  )  . ا٢تـز : ا١تطمئن من األرض (  ىى

 كاٞتواب عنو :
 ىذا اٟتديث يعت ر قصة عُت ، أف ىذا العدد حصل صدفة ال قصدان .أكالن : 
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 إال اثنا عشر رجبلن . أنو معارض ٔتا تقدـ من حديث جابر يف قصة الصحابة ١تا قدمت العَت نفركا كَف يبق مع النِب اثنيان : 
بياّنن عامان ، ألف ىذا األمر ٦تا  ك٦تا يدؿ على ضعف اشًتاط األربعُت :أنو لو كانت ال تصح إال أبربعُت رجبلن لبينو رسوؿ هللا 

 كالناس ْتاجة إُف بيانو .البلول ، تعم بو 
 رىكىاهي اىٍلبػىزهاري إبًًٍسنىادو لىُتًٌ و ( نىاًت كيله ٚتييعىةو كىافى يىٍستػىٍغًفري ًلٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤمً  أىفه اىلنهيبه )  بًن جيٍنديبو كىعىٍن ٝتىيرىةى  -ْٖٔ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

مسلسل ابلضعفاء كاجملاىيل ، ففي إسناده خالد بن يوسف كىو ضعيف ، كأبو يوسف  اٟتديث ضعيف جدان كال يصح ، فهو
 ابن خالد تركوه ككذبو ابن معُت ، كجعفر بن سليماف ليس ابلقوم ، كحبيب بن سليماف ٣تهوؿ .

 ما حكم الدعاء للمسلمُت يف خطبة اٞتمعة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 كاجب . أنوالقوؿ األكؿ : 
 قالوا : إف الدعاء للمسلمُت يف خطبة اٞتمعة قد نقلو ا٠تلف عن السلف ، فيكوف كاجبان .

 أنو سنة .القوؿ الثاين : 
 كاٟتنابلة .، كىذا مذىب اٟتنفية 

 . كىو ضعيف .ٟتديث الباب  -أ
: قبح هللا ىاتُت اليدين ، لقد رأيت رسوؿ ) أنو رأل بشر بن مركاف على ا١تن ر ، رافعان يديو فقاؿ كٟتديث عيمارة بن ريكىيبة  -ب

 كيف ركاية ألٛتد : ) رأيت رسوؿ هللا ركاه مسلم ، ما يزيد على أف يقوؿ بيده ىكذا ، كأشار أبصبعو ا١تسبحة ( .  هللا 
 . يقوؿ ىكذا ، كرفع السبابة كحدىا إذا دعاكىو ٮتطب 

 ها أكُف .أف الدعاء للمسلمُت مسنوف يف غَت خطبة اٞتمعة ، ففي -ج 
 ) خطبة اٞتمعة كأحكامها ( .                                         الصحيح . كىذا القوؿ ىو

 ؟الدعاء لول األمر بعينو  ما حكم 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 مستحب .فقيل : 
 كبو قاؿ بعض ا١تالكية ، كبعض اٟتنابلة .

 .لطاف ا١تسلمُت فحسن كإف دعا لس:  قاؿ يف ا١ترٍت 
 ألف إماـ ا١تسلمُت إذا صلح كاف فيو صبلح ٢تم ، ففي الدعاء لو دعاء ٢تم .

 جائز .كقيل : 
 كبو قاؿ بعض الشافعية ، كاختاره النوكم .

 غَت مشركع ، بل بعضهم قاؿ ببدعتو .كقيل : 
 كبو قاؿ بعض ا١تالكية ، كبعض الشافعية .
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هيمىا رى كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن ٝتىي  -ْٗٔ تو ًمنى اىٍلقيٍرآًف، كىييذىكًٌري اىل أىفه اىلنهيبه )ةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ رىكىاهي أىبيو  (.نهاسى كىافى يف اى٠ٍتيٍطبىًة يػىٍقرىأي آايى
 دىاكيد ى 

 .كىأىٍصليوي يف ميٍسًلم و 
---------- 

 اذكر لفظ اٟتديث عند أِب داكد كامالن ؟ 
 كسنده حسن أ آَيت من القرآف كيذكر الناس(. ، يقر قصدان، كخطبتو قصدان  ت صبلة رسوؿ هللا كانعن جابر بن ٝترة قاؿ )

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 ] كقد سبق ا٠تبلؼ كالراجح أنو سنة [ .اٟتديث دليل على مشركعية قراءة آَيت من القرآف يف خطبة اٞتمعة . 

  اٞتمعة آايت تناسب موضوع ا٠تطبة ؟ما رأيك ٔتا يفعلو بعض ا٠تطباء يف أنو يقرأ يف صالة 
 ىذا خطأ ألمور :

 . ألف ىذا َف يفعلو النِب  أكالن :
 حدد سوران معينة للقراءة هبا يف صبلة اٞتمعة . أف النِب  اثنيان :
 أنو يلـز من ذلك ترؾ ا١تسنوف . اثلثان :
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o طيب كعظ الناس كتذكَتىم كتعليمهم .اٟتديث دليل على أنو ينبري قصد ا٠ت 

; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -َْٕ ، )  اؿى قى  كىعىٍن طىاًرًؽ ٍبًن ًشهىابو اٍٞتيميعىةي حىقٌّ كىاًجبه عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو يف ٚتىىاعىةو ًإاله أىٍربػىعىةن: ٦تىٍليوؾه
: ملىٍ يىٍسمىٍع طىارً رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىقى  (ٍمرىأىةه، كىصىيبٌّ، كىمىرًيضه كىاً    .ؽه ًمنى اىلنهيب اؿى

 .كىأىٍخرىجىوي اىٟتٍىاًكمي ًمٍن ًركىايىًة طىاًرؽو اىٍلمىٍذكيوًر عىٍن أىِب ميوسىى 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىًن اٍبًن عيمىرى  -ُْٕ  ف .دو ضىًعيبػىرىاينُّ إبًًٍسنىارىكىاهي اىلطه  (ٍيسى عىلىى ميسىاًفرو ٚتييعىةه لى )  قىاؿى

--------- 
o ما صحة أحاديث الباب ؟ 

كَف يسمع منو ، كيعت ر بذلك مرسل صحاَب ، كمراسيل الصحابة مقبولة عند ٚتاىَت العلماء ،  طارؽ بن زَيد رأل النِب 
 كاٟتديث ركاه أبو داكد .

قي ١تا ساؽ ىذا اٟتديث من ركاية طارؽ بن كأما ركاية اٟتاكم فهي ضعيفة ، ألف أاب داكد ركاه بدكف ذكر أَب موسى ، ك٢تذا البيه
 . ىذا ىو افوظ :  قاؿ،  شهاب عن النِب 

 كأما حديث ابن عمر من طريق عبد هللا بن ّنفع عن أبيو عن ابن عمر .... 

 ” .مًتكؾ“ كقاؿ النسائي:كىذا اإلسناد ضعيف ، لوجود عبد هللا بن ّنفع ، فهو منكر اٟتديث ، 
 د نص البيهقي أف الصحيح أنو موقوؼ على ابن عمر .كقد خالف الثقات ، فق

 ما حكم صالة اٞتمعة ؟ 
 فرض عُت ، كقد تقدمت أدلة ذلك يف اٟتديث األكؿ .

 على من تلـز اٞتمعة ؟ 
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 ، فبل ٕتب على الكافر ابإلٚتاع ، كال تصح منو ، كال تقبل منو . ا١تسلمأكالن : 
 فىريكا اًبَّللًَّ كىًبرىسيولًو ( .ًمنػٍهيٍم نػىفىقىاتػيهيٍم ًإالَّ أىنػَّهيٍم كى  كىمىا مىنػىعىهيٍم أىٍف تػيٍقبىلى لقولو تعاُف ) 

 كال يلزمو قضاؤىا إذا أسلم .
تػىهيوا لقولو تعاُف ) -أ  يػيٍرفىٍر ٢تىيٍم مىا قىٍد سىلىف ( .قيٍل لًلًَّذينى كىفىريكا ًإٍف يػىنػٍ

 ) اإلسبلـ يهدـ ما قبلو ( .كٟتديث -ب
 ظيمة .كألف يف قضائها مشقة ع-ج

 فرَت البالغ كغَت العاقل ال تلزمو .ا١تكلف ) ابلغ ، عاقل ( ، اثنيان : 
 ركاه أبو داكد: ) رفع القلم عن ثبلثة : عن اجملنوف حىت يفيق ، كعن الصِب حىت يبلغ ... ( .  لقولو -أ

 كألهنما ليسا أىبلن للتكليف .-ب
، ىا يف الصحيح من ا١تذىب، ك قوؿ أكثر أىل العلماٞتمعة ك انعقاد ك أما البلوغ فهو شرط أيضان لوجوب…  قاؿ ابن قدامة : 

 غ .رفع القلم عن ثبلثة : عن الصِب حىت يبليف ، بدليل قولو عليو السبلـ : ألنو من شرائط التكل
 فا١ترأة ال ٕتب عليها اٞتمعة .الذكر ، اثلثان : 

على أربعة : ٣تنوف ، أك امرأة ، أك صِب ، أك مريض ( .  : ) اٞتمعة حق كاجب إال ٟتديث طارؽ قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -أ
 ركاه أبو داكد 

 ركاه أبو داكد) كبيوهتن خَت ٢تن ( . كقاؿ -ب
 كألف ا١ترأة ليست من أىل االجتماع .-ج

ٟتضور يف ا١ترأة ليست من أىل األف اٞتمعة ٬تتمع ٢تا الرجاؿ ، ك الذكورية شرط لوجوب اٞتمعة ك انعقادىا ، قاؿ ابن قدامة : ك 
 ة .يف اٞتماع لكنها تصح منها لصحة اٞتماعة منها ، فإف النساء كن يصلُت مع النِب ع الرجاؿ ، ك ٣تام

ك نقل ابن ا١تنذر كغَته اإلٚتاع على أهنا لو … ٚتعة عليها غَته اإلٚتاع أف ا١ترأة ال قل ابن ا١تنذر ك ن…  قاؿ النوكم : ك 
يف   اديث الصحيحة ا١تستفيضة أف النساء كن يصلُت خلف رسوؿ هللا صلت اٞتمعة جاز ، ك قد ثبتت األححضرت ك 

 ـ .مسجده خلف الرجاؿ ، ك ألف اختبلط النساء ابلرجاؿ إذا َف يكن خلوة ليس ْترا
 فبل ٕتب على العبد .حر ، رابعان : 

 كقد اختلف العلماء ، ىل ٕتب اٞتمعة على العبد أـ ال ؟ 
 ال ٕتب . القوؿ األكؿ :

 اٞتمهور . كىذا مذىب
 :لنا ك ة : قاؿ ابن قدام

ؾ ، أك امرأة ، أك اٞتمعة حق كاجب على كل مسلم إال أربعة : عبد ٦تلو  )أنو قاؿ  ا ركل طارؽ بن شهاب عن النِب م-أ
 ض ( .صِب ، أك مري

 .فلم ٕتب عليو ، كاٟتج كاٞتهاد  ألف اٞتمعة ٬تب السعي إليها من مكاف بعيد ،ك -ب
 .السيد ، أشبو ابوس ابلدَّين  عة ، ٤تبوس علىألنو ٦تلوؾ ا١تنفك -ج 
ة  يكن لسيده منعو منها كسائر الفرائض ، ك اآلية ٥تصوصَف١تضي إليها من غَت إذف سيده ، ك ألهنا لو كجبت عليو ٞتاز لو اك -د 

 م .                     ) ا١ترٍت ( .ىذا منهبذكم األعذار ، ك 
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 ٕتب مطلقان . القوؿ الثاين :
 وؿ داكد الظاىرم .كىو ق

: كضعف حديث طارؽ بن شهاب كقاؿ ،ال دليل يدؿ على إخراج العبيد ، كدم ،  ألف النصوص عامة يف دخو٢تمكاختاره السع
 م ( .كاح اٞتمعة كاجب على كل ٤تتلر ان ) حديث حفصة عن النسائي مرفوع ذىب إُف العمل بعمـواإلسناد . ك ضعيف 

 ؿ .األصل : أف ا١تملوؾ حكمو حكم اٟتر يف ٚتيع العبادات البدنية اليت ال تعلق ٢تا اب١تاؾ ، ك قاؿ : كىو عاـ يف اٟتر ك ا١تملو  
 ٕتب إذا أذف سيده . القوؿ الثالث :

 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ىذا قوؿ كسط بُت القولُت .
 فبل ٕتب على مسافر .مستوطن ببناء ،  خامسان : 

بل يصلي اٞتمعة يف سفره ، ككاف يف حجة الوداع يـو عرفة يـو ٚتعة فصلى الظهر كاف يسافر ف  إف النِب  قاؿ ابن قدامة : 
كالعصر ٚتعان بينهما كَف يصلًٌ ٚتعة ، كا٠تلفاء الراشدكف كانوا يسافركف يف اٟتج كغَته فلم يصلًٌ أحد منهم اٞتمعة يف سفره ، 

 م .كمن بعدى ككذلك غَتىم من أصحاب رسوؿ هللا 
  ؟ اٞتمعة  الءما حكم من حضر من ىؤ 

 من حضر من ىؤالء اٞتمعة أجزأهتم .

أٚتع كل من ٨تفظ عنو من أىل العلم ، أف ال ٚتعة على النساء ، كأٚتعوا على أهنن إذا حضرف فصلُت  قاؿ ابن ا١تنذر : 
 .  ضعنهن ، فإذا ٖتملوا ا١تشقة ككصلوا ، أجزأىم كا١تري اٞتمعة أف ذلك ٬تزئ عليهن ، ألف إسقاط اٞتمعة للتخفيف

 . يعٍت ٕتزئهم اٞتمعة عن الظهر ، كال نعلم يف ىذا خبلفان قاؿ ا١توفق : 
: كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن مىٍسعيودو  -ِْٕ ربىً ًإذىا )  قىاؿى رىكىاهي  (اٍستػىٍقبػىٍلنىاهي ًبويجيوًىنىا  اٍستػىوىل عىلىى اٍلًمنػٍ

ًٍمًذمُّ، إبًًٍسنىادو ضى   . ًعيفو اىلًتًٌ
 . رىاًء ًعٍندى ًاٍبًن خيزىٯٍتىةكىلىوي شىاًىده ًمٍن حىًديًث اٍلبػى  -ّْٕ

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 .سناده دمحم بن الفضل بن عطية ، كذبو ابن معُت كغَته اٟتديث ركاه الًتمذم كىو ضعيف ال يصح ، يف إ
 ما حكم استقباؿ الناس للاطيب أثناء ا٠تطبة ؟ 

 لماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :اختلف الع
 أف ذلك سنة .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 .قاؿ ابن ا١تنذر : ىذا ابإلٚتاع قاؿ يف ا١تغٍت : 

 ٟتديث الباب ، كسبق أنو ضعيف .-أ
 جلس ذات يـو على ا١تن ر كجلسنا حولو ... ( .كٟتديث أَب سعيد قاؿ : ) إف رسوؿ هللا -ب
  ذلك تسميع للخطيب ، كلتظهر فائدة الوعظ ، كألنو من األدب .كألف يف-ج
كألف ا٠تطيب يعظ الناس ، ك٢تذا استقبلهم بوجهو كترؾ استقباؿ القبلة ، فيسن ٢تم أف يستقبلوه بوجوىهم ، لتظهر فائدة -د

 الوعظ .
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عدـ االستقباؿ إال أنو ال يتكامل إال بو ، كألف اإلٝتاع كاالستماع للخطبة كليهما كاجب ، كىذا كإف كاف ٭تصػػػػػػل مع  -ىػػػ
 فيسن .

 أنو كاجب .القوؿ الثاين : 
 كىذا قوؿ للمالكية .

 األكؿ . كالراجح
 ما حكم التفات ا٠تطيب يف ا٠تطبة ؟ 

 ال يشرع ، بل ا١تستحب أف يقصد تلقاء كجهو .
 كهبذا قاؿ الشافعية ، كاٟتنابلة .

 . لفعل النِب -أ
 عم اٟتاضرين ٝتاعو ، كإذا التفت ٯتينان قصر عن ٝتاع يسرتو ، كإذا التفت مشاالن قصر عن ٝتاع ٯتنتو .كألنو إذا قصد كجهو -ب

اًع النَّاًس ، يػىٍفعىلي ذىًلكى ، كىأًلىنَّوي أىبٍػلىغي يف ٝتىى  كىافى   تًٍلقىاءى كىٍجًهًو ؛ أًلىفَّ النَِّبَّ  كىًمٍن سينىًن ا٠تٍيٍطبىًة أىٍف يػىٍقًصدى ا٠تٍىًطيبي  ابن قدامة :قاؿ 
ىٍعرىضى عىنٍ  كىأىٍعدىؿي  انًبػىٍيًو ألى نػىهيٍم ، فىًإنَّوي لىٍو اٍلتػىفىتى إُفى أىحىًد جى  اٞتٍىاًنًب اآٍلخىر . بػىيػٍ

 كالف ا٠تطيب مقصود كليس بقاصد .-ج
ـى مي  شىًهٍدانى اٍٞتيميعىةى مىعى اىلنهيبًٌ )  قىاؿى  حىٍزفو كىعىًن اىٟتٍىكىًم ٍبًن  -ْْٕ  رىكىاهي أىبيو دىاكيد ى  . (عىلىى عىصنا أىٍك قػىٍوسو تػىوىكًٌئنا فػىقىا

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ركاه أبو داكد كإسناده حسن .
 . حديث حسن ركاه أبو داكد كغَته أبسانيد حسنةقاؿ النوكم :  

 .كقاؿ ابن حجر: كإسناده حسن 
  ؟ما حكم  اعتماد ا٠تطيب على عصا أك قوس حاؿ ا٠تطبة

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 أنو سنة .القوؿ األكؿ : 

 كبو قاؿ ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 ٟتديث الباب .-أ

 كأحاديث أخرل ال تصح .-ب
 كألف اعتماد ا٠تطيب على القوس أك العصا أك ٨تو٫تا أعوف لو ، كأمكن لركعو ، كأىدأ ٞتوارحو .-ج

 .أنو يكره القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب اٟتنفية .

 كليس ٢تم دليل .
 أنو إذا احتاج إُف ذلك لك ر أك مرض فبل ابس كإال فبل يسن . كالراجح

فكثَت من الصحابة نقلوا صفة اٞتمعة كصفة ا٠تطبة كَف يذكركا أنو كاف يعتمد على عصا أك قوس ، فهذا يدؿ كهللا أعلم أف فعل 
 ىذا َف يكن على صفة الدكاـ . النِب 
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اٗتذ القوس أك العصا قبل أف يبٌت لو ا١تن ر ، كأما بعد أف بٍتى لو ا١تن ر فلم ٭تفظ عنو أنو كاف يعتمد  بن القيم يرل أف النِب كا
 على شيء .

 ما حكم اعتماد ا٠تطيب على السيف ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ال يشرع . القوؿ األكؿ
 كبو قاؿ ابن القيم .

 ذلك . عل النِب لعدـ ف
 : يشرع ذلك . القوؿ الثاين

 كهبذا قاؿ ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 قالوا : إف االعتماد على السيف فيو إشارة إُف أف ىذا الدين فتح بو كقاـ بو .

 : يسن االعتماد على السيف يف الببلد اليت فتحت عنوة دكف الببلد اليت فتحت صلحان . القوؿ الثالث
 ذا قاؿ اٟتنفية .كهب

قالوا : إف ا٠تطيب إذا اعتمد على السيف يف ىذه الببلد فإنو ييرم أىلها أهنا فتحت ابلسيف ، كأهنم إذا رجعوا عن اإلسبلـ 
 فذلك ابؽو أبيدم ا١تسلمُت .

عن ابن شهاب، ككاف ككاف إذا قاـ ٮتطب، أخذ عصان، فتوكَّأ عليها كىو على ا١تن ر، كذا ذكره عنو أبو داكد قاؿ ابن القيم : 
فظ عنو أنو توكأ على سيف، ككثَته من اٞتهلة يظن أنو كاف  ا٠تلفاءي الثبلثةي بعده يفعلوف ذلك، ككاف أحياّنن يتوكٍأ على قوس، كَف ٭تي

 : ابلسيف، كىذا جهل قبيح من كجهُت ٯتيًٍسكي السيفى على ا١تن ر إشارة إُف أف الدين إ٪تا قاـ
 . توكأ على العصا كعلى القوس : أف افوظى أنو أحد٫تا 
اليت كاف ٮتطب فيها إ٪تا فيًتحىت  : أف الدين إ٪تا قاـ ابلوحي، كأٌما السيف، فىًلمىٍحًق أىل الضبلؿ كالشرؾ، كمدينةي النِب الثاين 

 ابلقيرآف، كَف تيفتح ابلسيف.
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صبلة ا٠توؼ مشركعة ابلكتاب كالسنة .

 صبلة ا٠توؼ اثبتة ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .اؿ ابن قدامة : ق
 .كىًإذىا كيٍنتى ًفيًهٍم فىأىقىٍمتى ٢تىيمي الصَّبلةى (  )أما الكتاب : فقولو تعاُف 
 .كاف يصلي صبلة ا٠توؼ   أما السنة : فثبت أف النِب 

كىًإذىا كيٍنتى ًفيًهٍم فىأىقىٍمتى  ) ا١تزٓف ، لقولو تعاُف أبو يوسف ك ، كىو قوؿ  إف صبلة ا٠توؼ خاصة ابلنِب قاؿ بعض العلماء : 
 . حيث كجو ا٠تطاب إُف النِب ٢تىيمي الصَّبلةى فػىٍلتػىقيٍم طىائًفىةه ًمنػٍهيٍم مىعىكى ( 

 . إُف أف حكمها ابؽ بعد النِب كذىب ٚتهور العلماء : 
ثبت يف حق  ، كقالوا : أف ما ثبت يف حقو  رسوؿ حكمها ابؽو بعد ال ٚتهور الفقهاء متفقوف على أفقاؿ ابن قدامة : 

 أمتو ما َف يقم دليل على اختصاصو ، كال يكفي ٗتصيصو اب٠تطاب لتخصيصو ابٟتكم ، إذ أف أحكامان كثَتة خص فيها النِب 
قىةن ( اب٠تطاب ، كاٟتكم عاـ لو كألمتو ، كما يف قولو تعاُف :  صلوىا بعد  ت أف الصحابة ، ككما ثب)خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى

 .يصليها عليها  على ىذه الكيفية اليت كاف النِب  النِب 
كىو يتناكؿ األمراء بعده إُف يـو القيامة ، كىذا قوؿ   كىذه اآلية خطاب للنِب  قاؿ القرطِب يف قولو ) كإذا كنت فيهم ... (ك 

 ) التفسَت ( .    . كافة العلماء 
كذىب أبو يوسف إُف أنو ال تريَت يف الصبلة ألجل ا٠توؼ اليـو ، كإ٪تا كاف التريَت ا١تركم يف ذلك ،  كقاؿ القرطِب يف ا١تفهم :

كإذا كنت فيهم فأقمت ٢تم ) بقولو   ، مستدالِّ ٓتصوصية خطابو تعاُف لنبيو  كالذم دؿ عليو القرآف ، خاصِّا ابلنِب 
 ؼ . كىذا ال حجة فيو لثبلثة أكجو :، قاؿ : فإذا َف يكن فيهم َف تكن صبلة ا٠تو  (الصبلة 

ي بو ، فيلـز اتباعو مطلقنا ؛ حىت يدٌؿ دليل كاضح على ا٠تصوص ، كال يصلح ما ذكره  أحدىا : أّن قد أمرّن ابتباعو ، كالتأسًٌ
تكوف  دليبلن على ذلك ، كلو كاف مثل ذلك دليبلن على ا٠تصوصية ؛ للـز قصر ا٠تطاابت على من توجهت لو ، كحينئذ يلـز أف

 .الشريعة قاصرةن على من خوطب هبا . لكن قد تقرر بدليل إٚتاعي ؛ أف حيٍكمىو على الواحد حيكمو على اٞتماعة 
 ي ( .صلوا كما رأيتموٓف أصل)   قاؿأنو قد كاثنيها : 

، كىػم أعلػم اب١تقػاؿ ،  النػِب : أف الصحابة ػ رضى هللا عنهم ػ اطَّرحوا توىُّم ا٠تصوص يف ىذه الصبلة ، كعىدَّكهي إُف غػَت كاثلثها 
 كأقعد ابٟتاؿ ، فبل ييلتفت إُف قوؿ من ادعى ا٠تصوصية .

 الراجح . كىذا القوؿ ىو
 ما اٟتكمة من صالة ا٠توؼ ؟ 

 ٗتفيف هللا على عباده كرٛتتو هبم .أكالن : 
 ٖتصيل مصلحة الصبلة يف كقتها .اثنيان : 
 أخذ اٟتذر كاٟتيطة من العدك .اثلثان : 

  عت صالة ا٠توؼ ؟مىت شر 
 ٚتهور العلماء إف أكؿ ما صليت صبلة ا٠توؼ يف غزكة ذات الرقاع .

 كاختلفوا مىت كانت :
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 فقاؿ كثَت من أىل السَت كابن عبد ال ر كغَت٫تا : إهنا كانت بعد بٍت النضَت كا٠تندؽ يف ٚتادل األكُف سنة أربع .
 ماـ ابن القيم كاٟتافظ .كقاؿ البخارم : بعد خي ر يف السنة السابعة ، كرجحو اإل

  النيب مل يصل صالة ا٠توؼ يف غزكة ا٠تندؽ ؟ 
 فقيل : نسياّنن ، كقيل : لتعذر الطهارة ، كقيل : ألنو كاف مشروالن ابلقتاؿ .

كالصحيح أنو أٌخرىا عمدان، ألنو كانت قبل نزكؿ صبلة ا٠توؼ، كإُف ذىب اٞتمهور، كما قاؿ ابن رشد، كبو جـز ابن القيم، 
 افظ ابن حجر .كاٟت
  كرد يف كيفية صالة ا٠توؼ صفات كثَتة .      ؟؟؟ لو كضع سؤاؿ 

 قاؿ ابن حـز : صح فيها أربعة عشر كجهان .
 أصحها ستة عشر ركاية ٥تتلفة .… كقاؿ بعض العلماء : 

، كرٔتا اختلف بعض  ترجع كلها إُف ىذه كىذه أيصو٢تيا،  صبلة ا٠توؼ ًصفاٌت أيخىري  يف د ركل عنو : كقكقاؿ ابن القيم 
: ما ذكرّنه أكالن، كىؤالء   ألفاًظها، كقد ذكرىا بعضيهم عشرى صفات، كذكرىا أبو دمحم بن حـز ٨تو ٜتسى عشرة صفة، كالصحيح

 ، كإ٪تا ىو من اختبلؼ الركاة. كهللا أعلم. كلما رأكا اختبلؼ الركاة يف قصة، جعلوا ذلك كجوىان من فعل النِب 
 و ا١تعتمد .قاؿ اٟتافظ : كىذا ى

كأصحابو يف ىذا الباب ، فييجىٌوزكف يف  قاؿ ابن تيمية : فقهاء اٟتديث كأٛتد كغَته متبعوف لعامة اٟتديث الثابت عن النِب 
 . صبلة ا٠توؼ ٚتيع األنواع افوظة عن النِب 

o . يشًتط يف إقامة صبلة ا٠توؼ أف يكوف القتاؿ مباحان 
o جائزة يف السفر إذا احتيج إُف ذلك بنزكؿ العدك قريبان من البلد ، كخوؼ ىجـو  صبلة ا٠توؼ جائزة يف اٟتضر كما ىي

 العدك على ا١تسلمُت .
 كىذا ا١تذىب كبو قاؿ األكزاعي ، كالشافعي .

 َف يفعلها يف اٟتضر . كحكي عن مالك أهنا ال ٕتوز يف اٟتضر ، ألف النِب 
فعلها يف  اآلية كىذا عاـ يف كل حاؿ كترؾ النِب  (هم فأقمت ٢تم الصبلة كإذا كنت في) كلنا قوؿ هللا تعاُف قاؿ ابن قدامة : 

كقو٢تم إ٪تا دلت اآلية على ركعتُت قلنا كقد يكوف يف اٟتضر ركعتاف الصبح كاٞتمعة ، اٟتضر إ٪تا كاف لرناه عن فعلها يف اٟتضر 
 ر .صبلة ا٠توؼ كالسف ؼ فجازت فيهاكا١تررب ثبلث ك٬توز فعلها يف ا٠توؼ يف السفر كألهنا حالة خو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ِّٔ 

ْٕٓ-  ، ػػوهاتو ةى اى٠ٍتىػػوٍ  عىمهػػٍن صىػػلهى مىػػعى رىسيػػوًؿ اىَّللًه  -عىػػٍن صىػػاًلًح بٍػػًن خى مىعىػػوي  أىفه طىائًفىػػةن صىػػلهتٍ )ًؼ يػىػػٍوـى ذىاًت اىلٌرًقىػػاًع صىػػالى
ػػاهى اىٍلعىػػديكًٌ، فىصىػػلهى ابًىلهػػًذينى مىعىػػوي رىٍكعىػػةن، ُثيه  ػػاءىًت  كىطىائًفىػػةه ًكجى ػػاهى اىٍلعىػػديكًٌ، كىجى ػػا كىأى٘تىُّػػوا أًلىنٍػفيًسػػًهٍم، ُثيه ًاٍنصىػػرىفيوا فىصىػػفُّوا ًكجى ثػىبىػػتى قىائًمن

ا لىٍفظي ميٍسًلمو فىقه عى ميتػه  (فيًسًهٍم، ُثيه سىلهمى هًبًمٍ اىلطهائًفىةي اىأٍليٍخرىل، فىصىلهى هًبًٍم اىلرهٍكعىةى اىلهيًت بىًقيىٍت، ُثيه ثػىبىتى جىاًلسنا كىأى٘تىُّوا أًلىنػٍ   .لىٍيًو، كىىىذى
، عىٍن أىبًيًو  ٍه، عىٍن صىاًلًح ٍبًن خىوهاتو  .كىكىقىعى يف "اىٍلمىٍعرًفىًة" اًلٍبًن مىٍندى

، فىصىافػىٍفنىاىيٍم، فػىقى  غىزىٍكتي مىعى اىلنهيبًٌ  ) كىعىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى  -ْٕٔ ـى رىسيػوؿي اىَّللًه ًقبىلى ٧تىٍدو، فػىوىازىيٍػنىا اىٍلعىديكه صػلى هللا عليػو  -ا
ػافى ييصىػلًٌي بًنىػا، فػىقىامىػٍت طىائًفىػةه مىعىػوي، كىأىقٍػبػىلىػٍت طىائًفىػةه عىلىػى اىٍلعىػديكًٌ، كىرىكىػعى ٔتىػٍن مىعىػوي، كىسىػجىدى سىػٍجدى  -كسلم  تػىٍُتً، ُثيه اٍنصىػرىفيوا مىكى

ٍ تيصىلًٌ فىجىاءيكا، فػىرىكى  هيٍم، فػىرىكىػعى لًنػىٍفًسػًو رى اىلطهائًفىًة الهيًت ملى ـى كيلُّ كىاًحػدو ًمػنػٍ تػىٍُتً، ُثيه سىلهمى، فػىقىا ٍكعىػةن، كىسىػجىدى عى هًبًٍم رىٍكعىةن، كىسىجىدى سىٍجدى
تػىٍُت  ا لىٍفظي اىٍلبياىاًرمًٌ ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كى   (سىٍجدى  .ىىذى

---------- 
واك ، أم ابن جبَت بن النعماف األنصارم ، ًتبعي ثقة ، ليس لو يف البخارم إال بفتح ا٠تاء كتشديد ال(  عىٍن صىاًلًح ٍبًن خىوهاتو )

 ىذا اٟتديث الواحد ] قالو اٟتافظ [ .
 صحاَب جليل أكؿ مشاىده أحد . ) خوات (

كقد اختلف يف صحاَب ىذا اٟتديث ، فقد كرد عند البخارم كمسلم من طريق شعبة عن عبد الرٛتن بن القاسم عن أبيو عن 
  بن خوات بن جبَت ، عن سهل بن أَب حثمة ... اٟتديث .صاٌف

كأخرج ابن منده يف ) معرفة الصحابة ( عن صاٌف بن خوات عن أبيو ، فيكوف خوات كالد صاٌف ىو ا١تبهم ، كاختار ىذا اٟتافظ  
ن ، كغَت كاحد أبف كما ىنا ، ككجو ذلك : أف سهل بن أَب حثمة كاف صرَتان ، فقد جـز الط رم ، كابن حباف ، كابن السك

 ٙتاف سنُت . سٌنو كقت كفاة النِب 
أم غزكة ذات الرقاع ، ٝتيت بذلك ألف الصحابة رقت أقدامهم كأتثرت من ا١تشي ، فجعلوا يلفوف عليها (  يػىٍوـى ذىاًت اىلٌرًقىاعً ) 

وا فيها راَيهتم ، كقيل : بشجرة يف كقيل : ألهنم رقٌعا٠ترؽ كالًتفع ٢تا ، كقد كرد ىذا صر٭تان يف صحيح مسلم عن أَب موسى ، 
 ذلك ا١توضع ، يقاؿ ٢تا : ذات الرقاع ، كقيل : ألف خيلهم كاف هبا سواد كبياض .

 كرجح السهيلي كالنوكم السبب الذم أبو موسى ، مث قاؿ النوكم : ك٭تتمل أف تكوف ٝتيت ابجملموع .
قاؿ ، ا٠تندؽ بعد كقيل : بعد بٍت النضر ، كقيل : رم ، ، كرجحو البخابعد خي ر ى  ٕيف سنة قيل :  كاختلف مىت كانت :

 . ىذا ىو ا١تشهور عند أىل السَت  ابن القيم : 
 بكسر الواك ، أم مقابل .(  ًكجىاهى اىٍلعىديكًٌ ) 
 . إُف الركعة الثانية ١تا قاـ (  فىصىلهى ابًىلهًذينى مىعىوي رىٍكعىةن، ُثيه ) 
 أم : أ٘تت ىذه الطائفة اليت صلت معو الركعة األكُف . ( ثػىبىتى قىائًمنا كىأى٘تىُّوا )
 إبضافة الركعة الثانية .(  أًلىنٍػفيًسًهمٍ  )

 بعد سبلمهم من صبلهتم .(  ُثيه ) 
 إُف العدك .( ًاٍنصىرىفيوا  )

 أم جهة ٧تد ] ٧تد اليماف [ . (ًقبىل ٧تد ) 
 أم قابلناىم .( فوازينا العدك ) 
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 اف العدك يف غَت جهة القبلة ؟ذا كاذكر صفة صالة ا٠توؼ إ 
 يف ىذا اٟتديثُت صفة صبلة ا٠توؼ إذا كاف العدك يف غَت جهة القبلة .

 : ) حديث صاٌف بن خوات عن أبيو ( . الصفة األكىل
 يقسم اإلماـ اٞتند طائفتُت ، طائفة تصلي معو ، كأخرل ٖترس ا١تسلمُت عن ىجـو العدك ، فيصلي ابلطائفة األكُف ركعة ، مث أف

إذا قاـ إُف الركعة الثانية أ٘توا ألنفسهم ) كاإلماـ قائم ( مث يذىبوف كيقفوف أماـ العدك ، كأتيت الطائفة اليت كانت ٖترس كتدخل 
مع اإلماـ يف الركعة الثانية ، فيصلي هبم الركعة اليت بقيت لو ، مث ٬تلس للتشهد قبل أف يسلم اإلماـ تقـو الطائفة الثانية كتكمل 

 يت بقيت ٢تا كتدرؾ اإلماـ يف التشهد فيسلم هبم .الركعة ال
 :العدك يف غَت جهة القبلة ، كىي أقرب الصفات ، كىذا اٟتديث اختاره اإلماـ أٛتد رٛتو هللا  يف ىذا اٟتديث -أ

 ، ) ىي ا١توافقة لظاىر القرآف ( .ألنو أشبو بكتاب هللا  أكالن :
 .كأحوط ّتند هللا  اثنيان :
 بذات الرقاع . لصبلة من األفعاؿ ، كىذه صبلتو كأسلم ل اثلثان :

 قاؿ القرطِب : كهبذا قاؿ مالك كالشافعي كأبو ثور .
 ادرة على حفظ الطائفة اليت تصلي من شرط تطبيق ىذه الصفة : أف تكوف الطائفة اليت يف ًكجىاه العدك ق-ب

 خالفت ىذه الصفة الصبلة من أكجو :-ج

 عن اإلماـ قبل سبلمو ، لكنو لعذر . انفراد الطائفة األكُف أكالن :

 الطائفة الثانية قضت ما فاهتا قبل سبلـ اإلماـ . اثنيان :
 أف الركعة الثانية كانت أطوؿ من األكُف . اثلثان :

:كلو فعل ىذه الصفة كالعدك إتاه القبلة ٞتاز ، كلكن الصحيح أهنا ال ٕتوز ، كلذلك ألف الناس يرتكبوف  قاؿ بعض العلماء
 ا ما ال ٬توز ببل ضركرة .فيه
 كما حصل للطائفة األكُف فضيلة التحرٔف معو .  يف ىذه الصفة : حصل للطائفة الثانية التسليم مع النِب -د

 : ) حديث ابن عمر ( . الصفة الثانية
كإ٪تا يصلي ركعة  لكن ٗتتلف عنها أف الطائفة إذا صلت مع اإلماـ ركعة ، ال تكمل صبلهتا ،كىي قريبة من الصفة السابقة  ، 

مث ترجع إُف مكاهنا يف اٟتراسة كىي يف صبلة ، مث أتيت الطائفة الثانية فتصلي مع اإلماـ الركعة الثانية من صبلة اإلماـ كيسلم 
 هبم كتتم صبلة الصبلة ىذه الفرقة مع اإلماـ ، مث ترجع الطائفة األكُف كتصلي الركعة الباقية ٢تا .

  انصرفوا ( َف يكملوا الركعة الثانية ، بل انصرفوا كىم يف صبلة .) مثفقولو يف حديث ابن عمر 
تػىٍُتً قولو )  -أ ـى كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍهيٍم، فػىرىكىعى لًنػىٍفًسًو رىٍكعىةن، كىسىجىدى سىٍجدى قاؿ يف الفتح : ظاىره أهنم أ٘توا ألنفسػهم يف حالػة كاحػدة  (فػىقىا

جح مػن حيػث ا١تعػٌت ، كإال فيسػتلـز تضػييع اٟتراسػة ا١تطلوبػة ، كإفػراد اإلمػاـ كحػده ، ، ك٭تتمل أهنػم أ٘تػوا علػى التعاقػب ، كىػو الػرا
فقضػوا ألنفسػهم ركعػة ،  –أم الطائفػة الثانيػة  –داكد من حديث ابن مسعود كلفظو ) مث سلم ، فقػاـ ىػؤالء  كيرجحو ما ركاه أبو

  سلموا ( .مث سلموا ، مث ذىبوا ، كرجع أكلئك إُف مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث
o ال ر ىذه الصفة على غَتىا لقوة اإلسناد ، ك١توافقة األصوؿ يف أف ا١تأمـو ال يتم صبلتو قبل سبلـ إمامو . رجح ابن عبد 

 قاؿ القرطِب : كبو أخذ األكزاعي كأشهب كحيكي عن الشافعي .
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ػػاًبرو قىػػاؿى  -ْٕٕ ػػًهٍدتي مىػػعى رىسيػػوًؿ اىَّللًه )  كىعىػػٍن جى ةى اى٠ٍتىػػ شى ٍلػػفى رىسيػػوًؿ اىَّللًه صىػػالى كىاٍلعىػػديكُّ   ٍوًؼ، فىصىػػفهنىا صىػػفهٍُتً: صىػػفٌّ خى
بػهػػرى اىلنهػػيبُّ  لىػػًة، فىكى نىػػا كىبػىػػٍُتى اىٍلًقبػٍ نػى يعنػػا، ُثيه  بػىيػٍ ػػوي ًمػػنى اىلرُّكيػػوًع كىرىفػىٍعنىػػا ٚتًى يعنػػا، ُثيه رىفىػػعى رىٍأسى ٍعنىػػا ٚتًى ػػعى كىرىكى يعنػػا، ُثيه رىكى ػػٍرانى ٚتًى بػه ًا٨ٍتىػػدىرى كىكى

ـى اىلصهفُّ اىٍلميؤىخهري يف ٨تىٍػًر اىٍلعىػديكًٌ، فػىلىمهػا قىضىػى اىلسُّػجيودى، ـى  اًبلسُّجيوًد كىالصهفُّ اىلهًذم يىًليًو، كىقىا فىػذىكىرى  (اىلصهػفُّ اىلهػًذم يىًليػًو...  قىػا
.  اىٟتٍىًديثى
ػػجىدى مىعىػػوي اىلصهػػفُّ اى  ) كىيف ًركىايىػػةو  ػػجىدى كىسى ػػجىدى اىلصهػػفُّ اىلثهػػاين، ُثيه َتىىخهػػرى اىلصهػػفُّ اىأٍلىكهًؿ كىتػىقىػػُثيه سى ػػا قىػػاميوا سى ، فػىلىمه ـى اىلصهػػفُّ أٍلىكهؿي ده
 فىذىكىرى ًمثٍػلىوي. (اىلثهاين... 
 .رىكىاهي ميٍسًلمه  (يعنا كىسىلهٍمنىا ٚتىً  ُثيه سىلهمى اىلنهيبُّ  ) كىيف آًخرًهً 

 ( .هىا كىانىٍت ًبعيٍسفىافى أىنػه  ) لزُّرىًقيًٌ ًمثٍػليوي، كىزىادى اكيدى: عىٍن أىِب عىيهاشو اكىأًلىِب دى  -ْٖٕ
---------- 

ةى اى٠ٍتىٍوؼً  شىًهٍدتي مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه )   كيف ركاية ١تسلم تعيُت العدك الذين حاربوىم ، قاؿ ) غزكّن مع رسوؿ هللا (  صىالى
 قتاالن شديدان ( . قومان من جهينة ، فقاتلوّن

، كيف ركاية مسلم األخرل ) فلما حضرت العصر قاؿ : صٌفنا صٌفُت ، أم : جعلنا خلفو صفُت (  فىصىفهنىا صىفهٍُتً ) 
 كا١تشركوف بيننا كبُت القبلة ( .

بػهرى اىلنهيبُّ )   أم : للدخوؿ يف الصبلة .(  فىكى
يعنا)  بػهٍرانى ٚتًى  . ٫تا معو أم : ك ٌر الصفات كبل(  كىكى
 . أم : كا٨تدر الصف الذم يقرب منو (  ًد كىالصهفُّ اىلهًذم يىًليوً ُثيه ًا٨ٍتىدىرى اًبلسُّجيو ) 
ـى )   أم : بقي قائمان .( كىقىا
  أم : يف مقابلتهم(  ؤىخهري يف ٨تىًٍر اىٍلعىديكًٌ اىلصهفُّ اىٍلمي ) 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

اًبًر ٍبًن عىبٍ  نػىنىػا كىبػىػٍُتى  صىبلىةى ا٠تٍىٍوًؼ فىصىػفَّنىا صىػفٍَُّتً صىػفّّ خىٍلػفى رىسيػوًؿ اَّللًَّ  شىًهٍدتي مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ )ًد اَّللًَّ قىاؿى عىٍن جى كىاٍلعىػديكُّ بػىيػٍ
بػَّرى النَِّبُّ  لىًة فىكى يعان مثيَّ رىفىعى   اٍلًقبػٍ يعان مثيَّ رىكىعى كىرىكىٍعنىا ٚتًى بػٍَّرّنى ٚتًى يعػان مثيَّ ا٨ٍتىػدىرى اًبلسُّػجيوًد كىالصَّػفُّ الَّػًذل يىًليػًو كىكى رىٍأسىوي ًمنى الرُّكيػوًع كىرىفػىٍعنىػا ٚتًى

ـى الصَّفُّ اٍلميؤىخَّري ىًف ٨تىًٍر اٍلعىديكًٌ فػىلىمَّا قىضىى النَِّبُّ  ـى الصَّػفُّ الَّػًذل يىًليػًو ا٨ٍتىػدىرى الصَّػفُّ اٍلميػؤىخَّري   كىقىا اًبلسُّػجيوًد كىقىػاميوا مثيَّ  السُّجيودى كىقىػا
ـي مثيَّ رىكىعى النَِّبُّ  أتىىخَّرى الصَّفُّ اٍلميقىدَّ ـى الصَّفُّ اٍلميؤىخَّري كى يعػان مثيَّ ا٨ٍتىػدىرى اًبلسُّػجيوًد   تػىقىدَّ ػوي ًمػنى الرُّكيػوًع كىرىفػىٍعنىػا ٚتًى يعان مثيَّ رىفىػعى رىٍأسى كىرىكىٍعنىا ٚتًى

ػػا قىضىػى النَّػكىالصَّػفُّ الَّػًذل يىًليػ ـى الصَّػػفُّ اٍلميػؤىخَّري ىًف ٨تييػوًر اٍلعىػديكًٌ فػىلىمَّ ػػافى ميػؤىخَّران ىًف الرٍَّكعىػًة األيكُفى كىقىػا السُّػجيودى كىالصَّػػفُّ   ِبُّ ًو الَّػًذل كى
ػػػلَّمى النَّػػػِبُّ  ػػػجىديكا مثيَّ سى ػػػجيوًد فىسى ػػػؤىخَّري اًبلسُّ ػػػؤيالى كى   الَّػػػًذل يىًليػػػًو ا٨ٍتىػػػدىرى الصَّػػػفُّ اٍلمي ػػػكيٍم ىى ػػػا يىٍصػػػنىعي حىرىسي ػػػاًبره كىمى يعػػػان . قىػػػاؿى جى ػػػلٍَّمنىا ٚتًى ًء سى

 .م(أبًيمىرىائًهً 
  ركاية أِب داكد كاملة ؟لفظ اذكر 

بعسفاف ، كعلى ا١تشركُت خالد بن  ) كنا مع النِب  لفظها : عن ابن عباس الزريف قاؿ ، ك  ركاية أَب داكد إسنادىا صحيح
فقاؿ ا١تشركوف : لقد أصبنا غرة ، لقد أصبنا غفلة ، لو كنا ٛتلنا عليهم كىم يف الصبلة ، فنزلت آية  الوليد ، فصلينا الظهر ،

 ... ( . القصر بُت الظهر كالعصر ، فلما حضرت العصر قاـ رسوؿ هللا 
 حينما صلى هبذه الصفة ، كأف ذلك بعسفاف . كمراد ا١تؤلف من ذكرىا بياف أين كانت صبلة النِب 

 ة صالة ا٠توؼ إذا كاف العدك يف جهة القبلة ؟اذكر صف 
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 كصفتها :يف ىذا اٟتديث صفة من صفات صبلة ا٠توؼ ، كىي إذا كاف العدك يف جهة القبلة ، 

أف يصف القائد اٞتيش صفُت فيصلي هبم ٚتيعان يك ر كيركع كيرفع هبم ٚتيعان ، فإذا سجد سجد معو الصف األكؿ كبقي 
فإذا قاـ اإلماـ كالصف األكؿ من السجود سجد الصف الثآف ، فإذا قاموا من السجود تقدموا الصف الثآف كاقفان ٭ترس ، 

يف مكاف الصف األكؿ كأتخر الصف األكؿ إُف مكاهنم فَتكع اإلماـ هبم ٚتيعان كيرفع هبم مث يسجد ىو كالصف الذم يليو ، 
 فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف ا١تتأخر مث سلم هبم ٚتيعان .

 لصفة تفعل إذا كاف العدك يف جهة القبلة .ىذه ا-أ

يشًتط للصبلة على ىذا الوجو أف ال ٮتافوا كمينان أييت من خلف ا١تسلمُت ، كأف ال ٮتفى بعض الكفار على ا١تسلمُت -ب
 فإف خافوا كمينان ، أك خفي بعضهم عن ا١تسلمُت صلى على غَت ىذا الوجو كما لو كانوا يف غَت جهة القبلة .

 كل صف مكانو من غَت تقدـ أك أتخر فبل أبس ، ٟتصوؿ ا١تقصود .إف حرس  -ج

ال ٬توز أف ٭ترص صف كاحد يف الركعتُت ، ألنو ظلم لو بتأخَته عن السجود كالركعتُت ، كعدكؿ عن العدؿ بُت -د
 الطائفتُت .

لقبلة ك٬توز عند الشافعي كهبذا اٟتديث قاؿ الشافعي كبن أَب ليلى كأبو يوسف إذا كاف العدك يف جهة اقاؿ النوكم : -ق
 .تقدـ الصف الثآف كأتخر األكؿ كما يف ركاية جابر ك٬توز بقاؤ٫تا على حا٢تما كما ىو ظاىر حديث بن عباس 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . كجوب صبلة اٞتماعة 

o . أ٫تية صبلة اٞتماعة 

o . كجوب صبلة اٞتماعة حضران كسفران ، يف حاؿ األمن كا٠توؼ 

o  جوب اٗتاذ اٟتذر من األعداء بكل كسيلة .ك 

o . جواز اٟتركة الكثَتة ١تصلحة الصبلة 

ػرًينى أىٍيضنػا  أىفه اىلنهيبه ) ٍن كىٍجوو آخىرى عىٍن جىاًبرو كىًللنهسىاًئيًٌ مً  -ْٕٗ صىلهى ًبطىائًفىةو ًمٍن أىٍصحىاًبًو رىٍكعىتػىٍُتً، ُثيه سىلهمى، ُثيه صىػلهى آًبخى
 ( .، ُثيه سىلهمى رىٍكعىتػىٍُتً 
 .كىًمثٍػليوي أًلىِب دىاكيدى، عىٍن أىِب بىٍكرىةى  -َْٖ

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد صفة أخرل من صفات صبلة ا٠توؼ ؟
 كىي أف يصلي اإلماـ بطائفة ركعتُت ، مث أتيت الطائفة الثانية كيصلي هبم ركعتُت .

o و يف مسلم من دكف ذكر التسليم ) مث سلم ( .ىذا اٟتديث ركاه النسائي كأصل 
 كلفظو يف مسلم :

ةى ا٠تٍىٍوًؼ فىصىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ  أىنَّوي صىلَّى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ عىٍن جابر )  إبًًٍحدىل الطَّائًفىتػىٍُتً رىٍكعىتػىٍُتً مثيَّ صىلَّى اًبلطَّائًفىًة  صىبلى
 ( . أىٍربىعى رىكىعىاتو كىصىلَّى ًبكيلًٌ طىائًفىةو رىٍكعىتػىٍُتً  سيوؿي اَّللًَّ اأٍليٍخرىل رىٍكعىتػىٍُتً فىصىلَّى رى 

 سناده صحيح ، كىو مثل حديث جابر .حديث أَب بكرة عند أَب داكد كإ
 عند أَب داكد :كلفظو 
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فىوي ، كىبػىٍعضيهيٍم إبًًزىاًء اٍلعىديكًٌ ، فىصىلَّى هًبًٍم رىٍكعىتػىػٍُتً ، مثيَّ يف خىٍوؼو الظٍُّهرى ، فىصىفَّ بػىٍعضيهيٍم خىلٍ  صىلَّى النَِّبُّ ) قىاؿى عىٍن أىَب بىٍكرىةى 
ػػػوي  ػػاءى أيكلىئًػػكى فىصىػػلٍَّوا خىٍلفى ػػلَّمى فىػػاٍنطىلىقى الَّػػًذينى صىػػػلٍَّوا مىعىػػوي ، فػىوىقػىفيػػوا مىٍوقًػػفى أىٍصػػػحىاهًبًٍم ، مثيَّ جى ػػػلَّمى ،  سى ، فىصىػػلَّى هًبًػػٍم رىٍكعىتػىػػٍُتً ، مثيَّ سى

ابً فى   .إسناده صحيح قاؿ النوكم :  ( ًو رىٍكعىتػىٍُتً رىٍكعىتػىٍُتً كىانىٍت لًرىسيوًؿ هللًا ملسو هيلع هللا ىلص أىٍربػىعنا ، كىأًلىٍصحى
 ىذه إحدل صفات صبلة ا٠توؼ اليت كردت ، كىذه ىي الصفة الرابعة اليت ذكرىا اٟتافظ ابن حجر .

 ثانية .متنفبلن يف ال يف ىذه الصفة يكوف النِب -أ

 ١تا صلى ركعتُت ابلطائفة األكُف سلم ، مث صلى ابلطائفة الثانية . يف حديث الباب أف النِب -ب

أف ىػػذه صػػفة  –كمػػنهم ابػػن قدامػػة  –كأمػػا ركايػػة مسػػلم فلػػم يػػرد للسػػبلـ بعػػد الػػركعتُت األكليػػُت ذكػػر ، فظػػن بعػػض الفقهػػاء 
 خامسة .

 األكُف ركعتُت ، مث سلم كما جاء يف ركاية النسائي كركاية أَب داكد . لكن الصحيح أف ركاية مسلم ا١تراد صلى ابلطائفة
 كقد سبقت ا١تسألة كأف الراجح اٞتواز ( .از صبلة ا١تفًتض خلف ا١تتنفل . ) استدؿ ْتديث الباب من قاؿ ّتو -ج

 .كاستدؿ بو الشافعي كأصحابو على جواز صبلة ا١تفًتض خلف ا١تتنفل قاؿ النوكم : 
يٍػفىػػةى كىعىػػٍن حي  -ُْٖ ًء رىٍكعىػػةن، كىهًبىػػؤيالى  أىفه اىلنهػػيبه )  ذى ةى اى٠ٍتىػػٍوًؼ هًبىػػؤيالى ٍ يػىٍقضيػػوا صىػػلهى صىػػالى رىكىاهي أىٍٛتىػػدي، كىأىبيػػو دىاكيدى، ( ًء رىٍكعىػػةن، كىملى

 .وي اٍبني ًحبهافى كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحى 
 .بهاسو ةى: عىًن اٍبًن عى كىًمثٍػليوي ًعٍندى اٍبًن خيزىٯٍتى  -ِْٖ
: قىػػاؿى رىسيػػوؿي اىَّللًه  -ّْٖ ػػا قىػػاؿى هيمى ػػرى رىًضػػيى اىَّللهي عىنػٍ ةي اى٠ٍتىػػٍوًؼ رىكٍ )  كىعىػػًن ًابٍػػًن عيمى ػػافى صىػػالى ػػ (عىػػةه عىلىػػى أىمًٌ كىٍجػػوو كى زهاري رىكىاهي اىٍلبػى

 .إبًًٍسنىادو ضىًعيفو 
---------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
) كنا مع سعيد بن العاص بطى رىًٍستاف ، فقاؿ : أيكم صلى مع رسوؿ هللا علبة بن زىدـ قاؿ عن ث حديث حذيفة ركاه أبو داكد

  صبلة ا٠توؼ ؟ فقاؿ حذيفة : أّن ، فصلى هبؤالء ركعة كهبؤالء ركعة ، كَف يقضوا ( . كإسناده صحيح 
، صفان خلفو ، كصف موازم  صلى بذم قػىرىد ، فصف الناس خلفو صفُت ) أف رسوؿ هللا  كأما حديث ابن عباس فلفظو 

 ركاه النسائي كرجالو ثقات  فصلى هبم ركعة كَف يقضوا ركعة (العدك ، فصلى ابلذين خلفو ركعة ، مث انصرؼ ىؤالء كجاء أكلئك 
o . كأما حديث ابن عمر فحديث ضعيف ، يف إسناده دمحم بن عبد الرٛتن البػىٍيلمآف ، كىو منكر اٟتديث 
o فرض رسوؿ هللا  الباب ، كىو حديث ابن عباس قاؿ  صرح كأصح من ىذه األحاديث يفَف يذكر ا١تؤلف حديث ىو أ ( 

 م .ركاه مسلالصبلة على نبيكم يف اٟتضر أربعان ، كيف السفر ركعتُت ، كيف ا٠توؼ ركعة ( 
 قتصار على ركعة كاحدة لكل طائفة .يف ىذه األحاديث صفة أخرل من صفات صبلة ا٠توؼ ، كىي اال

 العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :كقد اختلف 
 ٬توز االقتصار على ركعة كاحدة يف صبلة ا٠توؼ .القوؿ األكؿ : 

، كأبو موسى كابالقتصار على ركعة كاحدة يف ا٠توؼ يقوؿ الثورم كإسحاؽ كمن تبعهما ، كقاؿ بو أبو ىريرة   قاؿ اٟتافظ :
 . األشعرم ، كغَت كاحد من التابعُت 

كالضحاؾ ، هم اٟتسن ىذا اٟتديث قد عمل بظاىره طائفة من السلف منح حديث ) كيف ا٠توؼ ركعة ( قاؿ النوكم يف شر 
 و .كاسحق بن راىوي
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 ال ٬توز االقتصار على ركعة كاحدة يف صبلة ا٠توؼ .القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 كأجابوا عن أحاديث الباب :
 فيها نفي الثانية . أبف ا١تراد هبا ركعة كاحدة مع اإلماـ ، كليس

، فإف كانت يف اٟتضر كجب أربع ٠توؼ كصبلة األمن يف عدد الركعاتأف صبلة اكقاؿ الشافعي كمالك كاٞتمهور : قاؿ النوكم
، كأتكلوا حديث ابن عباس لى ركعة كاحدة يف حاؿ من األحواؿ، كال ٬توز االقتصار عكعات، كإف كانت يف السفر كجب ركعتافر 

 .) شرح مسلم (  .، كىذا التأكيل ال بد منو للجمع بُت األدلة د ركعة مع اإلماـ، كركعة أخرل أييت هبا منفردان ذا على أف ا١تراى
خرل كحده كهبذا ماـ ركعة كيصلي الركعة األف معناه أف ا١تأمـو يصلي مع اإل: أ عن حديث ابن عباس كاٞتوابكقاؿ يف اجملموع : 

 ة .حاديث الصحيحمتعُت للجمع بُت األا١تذىب كىو اٞتواب أجاب البيهقي كأصحابنا يف كتب 
 قاؿ الشوكآف :

 .كيرد ذلك قولو يف حديث ابن عباس  ) كَف يقضوا ركعة ( 
 .كَف يقضوا (  )ككذا قولو يف حديث حذيفة 

 .ككذا قولو يف حديث ابن عباس الثآف : ) كيف ا٠توؼ ركعة (  
ةً لىٍيسى )  كىعىٍنوي مىٍرفيوعنا -ْْٖ  .ًٍتُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيفو أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيطٍ ( اى٠ٍتىٍوًؼ سىٍهوه  يف صىالى

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ضعيف كما قاؿ ا١تصنف ، فيو عبد اٟتميد بن السرم كىو ضعيف عند أىل اٟتديث .
 ىل يف صالة ا٠توؼ سجود السهو ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أنو ليس ٢تا سجود سهو .لقوؿ األكؿ : ا

 .ػود مع اإلماـ، كالتأخر عن السجكعة، كاالكتفاء بر شرع سهل فيها يف ترؾ أشياء كثَتة، فإف الألف ا١تعٌت يدؿ على ذلكقالوا : 
 أنو فيها سجود سهو .القوؿ الثاين : 
 لعمـو األدلة .

 كحديث الباب ضعيف ال تقـو بو حجة .
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 العيد : اسم ١تا يعود كيتكرر .
 .لعوده كتكرره  ان كٝتى عيدقاؿ النوكم :

 .كقيل لعود السركر فيو 
 . كقيل تفاؤال بعوده على من أدركو كما ٝتيت القافلة حُت خركجها تفاؤال لقفو٢تا سا١تة كىو رجوعها كحقيقتها الراجعة

o دان : اٞتمعة كالفطر كاألضحى .جعل هللا تعاُف للمؤمنُت ثبلثة أَيـ عي 
هىا قىالىػٍت: قىػاؿى رىسيػوؿي اى  -ْٖٓ ي اىلنهػاسي )  َّللًه عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، كىاأٍلىٍضػحىى يػىػٍوـى ييضىػحًٌ (  اٍلًفطٍػري يػىػٍوـى يػيٍفًطػري اىلنهػاسي

ًٍمًذمُّ   .رىكىاهي اىلًتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 الًتمذم كيف إسناده ٭تي بن اليماف متكلم فيو ، لكن ركاه اٟتديث من طريق ابن ا١تنكدر عن عائشة . اٟتديث ركاه

 كركاه الًتمذم من طريق األخنس عن سعيد ا١تق رم عن أَب ىريرة ، كهبذا يتقول .
 ما معٌت اٟتديث ؟ 

 . إف الفطر حكمان عند هللا يعت ر إبفطار الناس كتضحيتهم حىت لو حصل خطأ قيل :
 كلذلك لو أخطأ الناس يف الوقوؼ بعرفة صح حجهم ٢تذا اٟتديث .

اجتهدكا فلم يركا ا٢تبلؿ إال  ان فلو أف قوم، قاؿ ا٠تطاَب يف معٌت اٟتديث : إف ا٠تطأ مرفوع عن الناس فيما كاف سبيلو االجتهاد 
شرين فإف صومهم كفطرىم ماض ال شيء بعد الثبلثُت فلم يفطركا حىت استوفوا العدد مث ثبت عندىم أف الشهر كاف تسعا كع

 ة .أخطؤكا يـو عرفة ليس عليهم إعاد عليهم من كزر أك عيب ككذلك يف اٟتج إذا
 إف الفطر الـز لئلنساف إذا أفطر الناس ، كاألضحى الـز لئلنساف إذا ضحى الناس . قيل :ك 

 ـو كالفطر مع اٞتماعة كعظيم الناس .قاؿ الًتمذم : كفسر بعض أىل العلم ىذا اٟتديث فقاؿ : إ٪تا معٌت ىذا الص
 كعلى ىذا : لو رأل ىبلؿ رمضاف كرد قولو كالناس َف يصوموا ، فإنو ال يصـو ، بل يكوف مع الناس .

 ما حكم من رأل ىالؿ رمضاف كردت شهادتو ، أك رأل ىالؿ رمضاف لوحده ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ ثبلثة ذكرىا شيخ اإلسبلـ :

 أف عليو أف يصـو ، كىذا مذىب الشافعي .أحدىا : 
 يصـو كال يفطر مع الناس .الثاين : 

 كىذا ا١تشهور من مذىب أٛتد كمالك كأَب حنيفة .
 يصـو مع الناس ، كيفطر مع الناس .الثالث : 

 كىذا أظهر األقواؿ .
 .ٌت ىذا الصـو كالفطر مع اٞتماعة كعظم الناس كفسر بعض العلماء ىذا اٟتديث فقاؿ : إ٪تا معكقاؿ : مث ذكر حديث الباب ، 

إف هللا سبحانو كتعاُف علق اٟتكم اب٢تبلؿ كالشهر ، كا٢تبلؿ اسم ١تا يستهل بو : أم يعلم بو ك٬تهر ، فإذا طلع ُث قاؿ رٛتو هللا : 
بُت الناس َف يكن الشهر قد  هرتذ من الشهرة ، فإف َف يشيف السماء كَف يعرفو الناس كيستهلوا َف يكن ىبلالن ، ككذا الشهر مأخو 
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دخل ، كإ٪تا يرلط كثَت من الناس يف مثل ىذه ا١تسألة ، لظنهم أنو إذا طلع يف السماء كات تلك الليلة أكؿ الشهر ، سواء ظهر 
 ) ٣تموع الفتال ( .. بو أك ال ، كليس كذلك ، بل ظهوره للناس كاستهبل٢تم بو ال بد منو ذلك للناس كاستهلوا 

 قاؿ بوجوب الصـو : استدؿ من
 .) فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي ( بقولو تعاُف : 

 : ) إذا رأيتموه فصوموا ( . كقولو 
 كاستدؿ من قاؿ بوجوب صومو لكن سران :

 .نفس األدلة ا١تاضية ، لكن سران حىت ال ٮتالف اٞتماعة 
 ما حكم من يقف بعرفة قبل اليـو التاسع احتياطان ؟ 

 بدعة .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o يسر الشريعة اإلسبلمية 
o . حرص الشريعة اإلسبلمية على اجتماع ا١تسلمُت 

، عىٍن عيميو  -ْٖٔ ؿى ابً ) مىةو لىوي ًمنى اىلصهحىابىًة، كىعىٍن أىِب عيمىٍَتً ٍبًن أىنىسو أٍلىٍمػًس، فىػأىمىرىىيٍم أىفه رىٍكبنا جىاءيكا، فىشىًهديكا أىنػههيػٍم رىأىكيا ا٢ٍتًػالى
ىيٍم ػػػػػػػػػػػػػػوا يػىغٍ أىٍف يػيٍفًطريكا، كىًإذىا أىٍصبىحي  اىلنهيبُّ  ا لىٍفظي -رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى  ( ديكا ًإىلى ميصىاله ًإٍسنىاديهي صىًحيحه  -وي كىىىذى  . كى

---------- 
 اء ركب من آخر النهار ( .جاء عند ابن ماجو ) فج(  أىفه رىٍكبنا جىاءيكا) 
 ىذا اليـو ، ألنو تبُت أنو يـو عيد ، كصـو يـو العيد حراـ .(  أىٍف يػيٍفًطريكا فىأىمىرىىيٍم اىلنهيبُّ ) 
 أم : من الرد .( وا كىًإذىا أىٍصبىحي ) 
ىيٍم )   يعٍت مصلى العيد . ( يػىٍغديكا ًإىلى ميصىاله
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 افظ صحيح اٟتديث كما قاؿ اٟت
 قاؿ النوكم يف اجملموع : إسناده صحيح . 

 كقاؿ البيهقي : ىذا إسناد صحيح .
 كقاؿ الدارقطٍت : ىذا إسناد حسن .

 كقاؿ ا٠تطاَب : حديث أَب عمٍَت صحيح .
 .كابن حـز ، كابن السكن ، ابن ا١تنذر كصححو 

 ما اٟتكم إذا مل يتبُت العيد إال بعد الزكاؿ ؟ 
 على أف صبلة العيد تصلى من الرد إف َف يتبُت العيد إال بعد الزكاؿ .دليل الباب ديث ح

 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أنو إذا َف يعلم ابلعيد إال بعد الزكاؿ ، فإهنم يصلوف العيد من الرد .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 كصوبو ا٠تطاَب .، كالشافعية ، كابن ا١تنذر ، كىو مذىب اٟتنابلة ، كإسحاؽ ، كالثورم ، فهو قوؿ األكزاعي 
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 ٟتديث الباب .
 أهنا ال تقضى .القوؿ الثاين : 

 كحكي ىذا عن مالك كداكد .
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

 . أكُف أف تتبع ، كحديث أَب عمَت صحيح ، فا١تصَت إليو كاجب  سنة النِب قاؿ ا٠تطاِب : 
 ة العيد ، لكن ما كيفية قضاء صالة العيد ؟يف اٟتديث قضاء صال 

 قوالف ألىل العلم :
 أهنا تقضى على ىيئتها كصفتها .القوؿ األكؿ : 
 أهنا تصلى أربعان بسبلـ كاحد .القوؿ الثاين : 

 ألف القضاء ٭تكي األداء ، فتصلى صبلة العيد على ىيئتها كصفتها .كالقوؿ األكؿ أصح ، 
 كيفية قضائها ؟  اذكر أقساـ الصلوات من حيث 

 : صلوات تنقسم يف قضائها إُف أقساـال
 . كقتو من حُت زكاؿ العذر الشرعي ما يقضى على صفتو إذا فات األكؿ:

كإف كػاف نسػياّنن  بعػد زكاؿ العػذر، فػإف كػاف العػذر نومػان فتقضػيها إذا اسػتيقظت، مثل الصػلوات ا٠تمػس إذا فاتػت، فإنػك تقضػيها
 ت .قضيتها إذا ذكر 

 . ما ال يقضى إذا فات كاٞتمعة : الثاين
كإف فاتت اإلنساف مع اٞتماعة فهو ال يقضيها أيضان، كإ٪تا يصلي ،  ها الناس َف يقضوىا كصلوا ظهران فإف خرج كقتها قبل أف يصلي

 ، ككذلك الوتر إذا فات اإلنساف فإنو يصليو شفعان . بد٢تا ظهران 
اليـو الثآف، كىو صبلة العيد، فإهنا ال تقضى يف يومها، كإ٪تا تقضى يف كقتها ما ال يقضى إذا فات كقتو إال يف كقتو من  : الثالث

 من الرد.
ة ذات  يعلمػوا إال بعػد ا٧تػبلء الكسػوؼ َف يقضػوا، كىكػذا نقػوؿ: كػل صػبلَففلػو ،  ما ال يقضى أصبلن كصبلة الكسػوؼ : الرابع

 متع ( .ى ، كمثل ذلك سنة الوضوء .   ) الشرح ا١تسبب إذا فات سببها ال تقض
 أين تقاـ صالة العيد ؟ 

 ا١تشركع كاألفضل أف تكوف صبلة العيد يف ا١تصلى ) يف الصحراء ( .
 كيؤيد ذلك األحاديث الكثَتة الدالة على ذلك :

 ٮترج يـو الفطر كاألضحى إُف ا١تصلى ... ( متفق عليو . كحديث أَب سعيد ا٠تدرم قاؿ ) كاف رسوؿ هللا -أ
 يردك إُف ا١تصلى يف يـو العيد ، كالعىنىزة ٖتمل بُت يديو ( متفق عليو  كاف   كحديث ابن عمر قاؿ )-ب

أنو صلى العيد ٔتسجده إال من عذر ، كألف ىذا إٚتاع ا١تسلمُت ، فإف الناس يف كل  كَف ينقل عن النِب :  قاؿ ابن قدامة
 لي يف ا١تصلى مع شرؼ مسجده .يص عصر كمصر ٮترجوف إُف ا١تصلى ، فيصلوف العيد يف ا١تصلى ، ككاف النِب 

ىذا دليل ١تن قاؿ ابستحباب ا٠تركج لصبلة العيد إُف ا١تصلى ، كأنو أفضل من فعلها يف ا١تسجد ، كعلى ىذا  : كقاؿ النوكم
 عمل الناس يف معظم األمصار .

ل من صبلهتا يف ا١تسجد كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : كاستدؿ بو على استحباب ا٠تركج إُف الصحراء لصبلة العيد ، كأف ذلك أفض
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 على ذلك مع فضل مسجده . ١تواظبة النِب 
 ىل يستثٌت شيء من ذلك ؟ 

 نعم ، يستثٌت مكة ، فصبلة العيد تكوف ابٟتـر ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ما العلة يف ذلك ؟ 
 يف ا١تسجد اٟتراـ . فمن بعدىم ، فلم ينقل أف أحدان من السلف صلى العيد يف مكة إال االقتداء ابلصحابة  -أ

 أف ا١تسجد اٟتراـ خَت البقاع كأطهرىا ، كالصبلة فيو مضاعفة .-ب
 .ن ا١تساكن أقرب من ا١تسجد اٟتراـ، كال يوجد مكاف كاسع قريبان مضيقة األطراؼ لكوهنا بُت اٞتباؿ -شرفها هللا  -أف مكة -ج
 ) أحكاـ اٟتـر ا١تكي ( .فقودة يف غَته . أف يف الصبلة يف ا١تسجد اٟتراـ مشاىدة الكعبة ، كىي عبادة م-د

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o النِب م ىبلؿ شواؿ فإنو ٬تب إكماؿ الشهر ، ألأنو إذا غ  . َف يزؿ صائما حىت أخ ر 
o . استدؿ ابٟتديث من قاؿ بوجوب صبلة العيد 

كيلى ٘تىىرىاتو ديك يػىٍوـى اىٍلفً ػالى يػىغٍ  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه )  قىاؿى  نىسو كىعىٍن أى  -ْٕٖ  .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  (ٍطًر حىىته أيٍى
كيليهينه أىفٍػرىادنا : -كىكىصىلىهىا أىٍٛتىدي -كىيف ًركىايىةو ميعىلهقىةو  أيٍى  .كى

( اىأٍلىٍضػحىى حىػىته ييصىػلًٌيى  ٍطًر حىىته يىٍطعىمى، كىالى يىٍطعىمي يػىػٍوـى الى ٮتىٍريجي يػىٍوـى اىٍلفً  كىافى النهيبُّ ) رىٍيدىةى، عىٍن أىبًيًو قىاؿى كىعىًن اٍبًن بػي  -ْٖٖ
ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى  .  رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاىلًتًٌ

---------- 
 ال ٮترج .( أم : الى يػىٍغديك  )

 أم عيد الفطر .( يـو الفطر ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 باب أف أيكل اإلنساف يـو عيد الفطر قبل خركجو لصبلة العيد ٘ترات كتران .اٟتديث دليل على استح

 .   (ال ٮترج يـو الفطر حىت يفطر ، كال يطعم يـو النحر حىت يصلي  ) كاف النِب  كٟتديث بريدة قاؿ 
 بفتح الياء ، كالعُت ، أم أيكل ( .يطعم : )     
 س كانوا يؤمركف ابألكل قبل الردكًٌ يـو الفطر ( .) أف النالك يف ا١توطأ عن سعيد بن ا١تسيب ك١تا
 ( ؟الى يػىٍغديك يػىٍوـى اىٍلًفٍطًر  ماذا نستفيد من قولو ) 

 أف ىذا اٟتكم خاص يف عيد الفطر دكف عيد األضحى .نستفيد : 

  ؟اٟتكمة من ذلك ما 

درة إُف طاعة هللا تعاُف كامتثاؿ أمره يف ألف يـو الفطر يـو حـر فيو الصياـ عقيب كجوبو ، فاستحب تعجيل الفطر إلظهار ا١تبا
 الفطر على خبلؼ العادة .

  ؟ اٟتكمة يف جعلهن كتران ما 
 يف ٚتيع أموره ت ركان بذلك . اإلشارة إُف الوحدانية ، ككذلك كاف يفعل  

ٖتصل هبا السنة؛ ألف لكن الواحدة ال  ( كاف ال ٮترج يـو الفطر حىت أيكل ٘ترات، كأيكلهٌن كتران قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : )  
كعلى ىذا فبل بد من ثبلث فأكثر: ثبلث، أك ٜتس، أك سبع، أك تسع، أك إحدل عشرة، ( حىت أيكل ٘ترات) لفظ اٟتديث
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 قاؿ ا١تهم أف أيكل ٘ترات يقطعها على كتر، ككل إنساف كرغبتو فليس مقيدان فلو أف يشبع، كإف أكل سبعان فحسن، ألف النِب 
 ر ( .نو ال يصيبو ذلك اليـو سم كال سحات من ٘ترات العالية ػ كيف لفظ: من العجوة ػ فإمن تصٌبح بسبع ٘تر ) 

 ما اٟتكمة من جعلها سبعان ؟ 
 ) من تصبح بسبع ٘ترات َف يصبو سم كال سحر ( . استنادان ٟتديث  
  على كتر ؟ –كاألكل كالشرب   –ىل يسن قطع ٚتيع األعماؿ 

يس بواجب بل كال سػنة أف يفطػر اإلنسػاف علػى كتػر ثػبلث أك ٜتػس أك سػبع أك تسػع إال يػـو ل قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :
كمػا سػول ذلػك ،  كاف ال يرػدك للصػبلة يػـو عيػد الفطػر حػىت أيكػل ٘تػرات كأيكلهػن كتػران  العيد عيد الفطر فقد ثبت أف النِب 

 َف يكن يتقصد أف يكوف أكلو التمر كتران.فإف النِب 
 فا١تراد فيما شرعو سبحانو ( .) إف هللا كتر ٭تب الوتر ،  كأما قولو  -رٛتو هللا  –كقاؿ 

لقلنػا احسػب خطواتػك مػن بيتػك إُف ا١تسػجد لتقطعهػا  ل كتػر ، فإنػو ٤تبػوب إُف هللا عػز كجػل ، كإالا١تػراد ابٟتػديث أف كػ كلػيس
كتر ، فهذا  ، ككل شيء احسبو علىكتر، احسب الشام الذم تشربو لتقطعو على كتر على كتر، احسب التمر الذم أتكلو على

 ال أعلم أنو مشركع .
ةى اىٍلميٍسػػًلًمُتى، كىيػىعٍ )  عىػػٍن أيٌـً عىًطيهػػةى قىالىػػتٍ كى  -ْٖٗ ػػرى كىدىٍعػػوى ٍيًن; يىٍشػػهىٍدفى ا٠ٍتىيػٍ ٍػػرًجى اىٍلعىوىاتًػػقى، كىاٍٟتيػػيهضى يف اٍلًعيػػدى تىػػًزؿي أيًمػػٍرانى أىٍف ٩تي

 .عىلىٍيًو  ميتػهفىقه  (ٍٟتييهضي اىٍلميصىلهى اى 
---------- 

 ة بنت كعب .بنيسيٍ ( عىٍن أيٌـً عىًطيهةى ) 
 ( . كيف ركاية ) أمىرىّن رسوؿ هللا ( أيًمٍرانى ) 
( ٚتع )ا٠تدكر ، كي اٞتارية البالرة، كيف ركاية )كذكات ا٠تدكر( أم: النساء صواحبات ا٠تدكر، كى( ٚتع عاتق أىٍف ٩تيٍرًجى اىٍلعىوىاًتقى ) 

 ييتخذ يف البيت تقعد األبكار كراءه صيانة ٢تن .ًخدر سًت 
ٍينً )    ٚتع حائض ، كا١تراد اليت أصاهبا اٟتيض .(  كىاٍٟتييهضى يف اٍلًعيدى

 ( كيف ركاية ) كأمىر اٟتيٌيض أف يعتزلن مصلى ا١تسلمُت ( . كىيػىٍعتىًزؿي اىٍٟتييهضي اىٍلميصىلهى) 
 ما حكم صالة العيد على الرجاؿ ؟ 

 لماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :اختلف الع
 أهنا فرض عُت .القوؿ األكؿ : 

 كالشوكآف .، كابن القيم ، كرجحو ابن تيمية ، كىذا مذىب أَب حنيفة 
أمر النساء ْتضور صبلة العيد كإخراج العواتق كذكات ا٠تدكر ،  ٟتديث الباب ) كنا نؤمر اب٠تركج يف العيدين .. ( فالنِب  -أ

 جلباب أف تيلبس من ال جلباب ٢تا ، كإذا ثبت ىذا يف حق النساء فالرجاؿ من ابب أكُف . بل أمر من ٢تا
 عليها . مواظبة النِب -ب

لصبلة العيد على جهة االستمرار كعدـ إخبللو هبا ، كاألمر اب٠تركج إليها ، بل  ألنو قد انضم إُف مبلزمتو  قاؿ الشوكاين : 
ض كذكات ا٠تدكر ، كابلغ يف ذلك حىت أمر من ٢تا جلباب أف تلبس من ال جلباب ٢تا ... للعواتق كاٟتي اب٠تركج ثبت أمره 

 .كمن مقوَيت القوؿ أبهنا فرض إسقاطها لصبلة اٞتمعة ، كالنوافل ال تسقط الفرائض يف الرالب 
 أهنا فرض كفاية .القوؿ الثاين : 



 ّْٔ 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 نها حديث الباب فإنو يدؿ على الوجوب .كاستدلوا بنفس أدلة القوؿ األكؿ ، كم-أ

عن اإلسبلـ ، فأخ ره أف عليو ٜتس صلوات يف اليـو  ) أف أعرابيان سأؿ النِب لوا ابلوجوب الكفائي ٟتديث طلحة لكنهم قا
 كالليلة ( .

 كألف صبلة العيد من أعبلـ الدين الظاىرة ، فكانت فرض كفاية كاٞتهاد .-ب
 كدة .أهنا سنة مؤ القوؿ الثالث : 
 كداكد كٚتاىَت العلماء .، كأكثر أصحاب الشافعي ، كبو قاؿ مالك 

يف اليـو كالليلة إال أف عن اإلسبلـ ، فأخ ره أف عليو ٜتس صلوات  أف أعرابيان سأؿ النِب  ) ٟتديث طلحة بن عبيد هللا  -أ
 تطوع ( متفق عليو .

 كالليلة ... ( . : ) ٜتس صلوات كتبهن هللا على العبد يف اليـو كلقولو -ب
عليهم ٜتس صلوات يف اليـو كالليلة ( كَف يذكر  قاؿ لو ) ... فأخ رىم أف هللا افًتض كٟتديث بعث معاذ ، فإف النِب -ج

 ، فلو كانت كاجبة لذكرىا ١تعاذ . صبلة العيد ، كمن ا١تعلـو أف بعث معاذ كاف يف آخر حياة النِب 
 القوؿ الثآف . كالراجح

  النساء لصالة العيد ؟ما حكم شهود 
 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :

 : يستحب ٢تن شهود العيد . القوؿ األكؿ
 ٟتديث الباب .

 قاؿ ابن حجر : فيو استحباب خركج النساء إُف شهود العيدين سواء كن شواب أـ ال كذكات ىيئات أـ ال .
 يستحب يف غَت ذكم ا٢تيئات كا١تستحسنات . القوؿ الثاين : 

 ف يف خركجهن سبب للفتنة ، كالفتنة حراـ ، كما أدل إُف اٟتراـ فهو حراـ .أل
 يكره خركج النساء .القوؿ الثالث : 

 ككرىو النخعي ك٭تي األنصارم ، ككرىو سفياف كابن ا١تبارؾ . 
 يكره للشابة دكف غَتىا . القوؿ الرابع :

 من الفتنة منهن كعليهن بدكف تفريق بُت شابة أك عجوز.جميع، لظاىر اٟتديث دكف الوجوب بشرط أاالستحباب لل كالصحيح
  لصالة العيد ؟ شركط حضور النساءما 

 أف تكوف النساء غَت متطيبات كال البسات ثياب زينة أك شهرة 
 أم غَت متطيبات ( .) د .     ركاه أبو داك ) كليخرجن تفبلت (   لقولو 

 ًإذىا شىًهدىٍت ًإٍحدىاكينَّ اٍلمىٍسًجدى فىبلى ٘تىىسَّ ًطيبان ( ركاه مسلم .»  قىاؿى لىنىا رىسيوؿي اَّللًَّ  كعىٍن زىيٍػنىبى اٍمرىأىًة عىٍبًد اَّللًَّ قىالىتٍ 
 . ة ( ركاه مسلمأىٯتُّىا اٍمرىأىةو أىصىابىٍت ٓتىيوران فىبلى تىٍشهىٍد مىعىنىا اٍلًعشىاءى اآلًخرى )  كعىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

  ١تاذا أمر النيب للنساء اب٠تركج لصالة العيد ال يدؿ على الوجوب ؟ 
 ال يدؿ على الوجوب ألمور :

 أف من ٚتلة من أمر بذلك من ليس ٔتكلف ، كىن اٟتيض . أكالن :



 ّٔٓ 

 أف صبلة العيد ال ٕتب على الرجاؿ على الراجح كما مر ، فبل ٕتب على النساء من ابب أكُف . اثنيان :
  من أمر النيب ما اٟتكمة للنساء ْتضور صالة العيد ، مع أف صالة ا١ترأة يف بيتها أفضل ؟ 

ٍنػىعيوا إمىاءى اَّللًَّ مىسىاًجدى اَّللًَّ  )قىاؿى  النًَِّبَّ  ًء إالَّ أىقػىلُّهينَّ ؛ أًلىفَّ مىا كىافى يىٍشهىدي اٞتٍيميعىةى كىاٞتٍىمىاعىةى ًمٍن النًٌسىاقاؿ ابن تيمية :  الى ٘تى
يػٍره ٢تىينَّ كىبػييي   ميتػَّفىقه عىلىٍيًو . (وتػيهينَّ خى
تػيهىا يًف حيٍجرىهًتىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى ) كىقىاؿى   هًتىا يًف حيٍجرىهًتىا كىًصبلى ةي إٍحدىاكينَّ يف ٥تىٍدىًعهىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى تػيهىا يف صىبلى هًتىا يًف دىارًىىا كىًصبلى

هًتىا يًف  هًتى دىارًىىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى تػيهىا يف مىٍسًجًد قػىٍوًمهىا أىٍفضىلي ًمٍن صىبلى رىكىاهي أىبيو دىاكيد  ي (خىٍلفً  –أىٍك قىاؿى  -ا مىًعي  مىٍسًجًد قػىٍوًمهىا كىًصبلى
تػىهينَّ يف اٍلبػيييوًت أىٍفضىلي ٢تىينَّ ًمٍن شيهيوًد اٞتٍيميعىًة كىاٞتٍىمىاعى  ًة إالَّ " اٍلًعيدي " فىًإنَّوي أىمىرىىينَّ اًب٠تٍيريكًج ًفيًو . فػىقىٍد أىٍخبػىرى اٍلميٍؤًمنىاًت : أىفَّ صىبلى

 أًلىٍسبىاًب : -كىاىَّللَّي أىٍعلىمي  -كىلىعىلَّوي 
ًؼ اٞتٍيٍمعىًة كىاٞتٍىمىاعىًة . أىحىديىىا :  أىنَّوي يف السَّنىًة مىرَّتػىٍُتً فػىقيًبلى ًٓتًبلى
ؼى ا الثهاين : تػىهىا يف بػىٍيًتهىا الظٍُّهري ىيوى ٚتيٍعىتػيهىا .أىنَّوي لىٍيسى لىوي بىدىؿه ًخبلى  ٞتٍيميعىًة كىاٞتٍىمىاعىًة فىًإفَّ صىبلى

ػػافى اٍلًعيػػدي  الثهالًػػثي : ػػوًه ؛ كى٢ًتىػػذىا كى ػػًبيوه اًبٟتٍىػػجًٌ ًمػػٍن بػىٍعػػًض اٍلويجي ػػوى شى ػػريكجه إُفى الصَّػػٍحرىاًء لًػػذًٍكًر اَّللًَّ فػىهي جًٌ موقفػػة  اأٍلىٍكبػىػػري يف مىٍوًسػػًم اٟتٍىػػأىنَّػػوي خي
تػىهينَّ يف بػيييوهًتًنَّ أىٍفضىلي َفٍى يػىتًَّفٍق أىكٍ  ابًيَّاًت إذىا عىًلٍمنى أىفَّ صىبلى ـي أىٍف لًٍلحىًجيًج كىمىٍعليوـه أىفَّ الصَّحى ثػىػريىينَّ عىلىػى تػىػٍرًؾ اأٍلىٍفضىػًل ؛ فىػًإفَّ ذىلًػكى يػىٍلػزى

 ؿ .أٍلىٍعمىايىكيوفى أىٍفضىلي اٍلقيريكًف عىلىى اٍلمىٍفضيوًؿ ًمٍن ا
: ييصىلُّوفى الٍ  كىافى اىلنهيبُّ )  كىعىًن اٍبًن عيمىرى  -َْٗ ٍيًن قػىٍبلى اى٠ٍتيٍطبىًة كىأىبيو بىٍكرو، كىعيمىري  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  . (ًعيدى

---------- 
 مىت تكوف خطبة العيد قبل الصالة أـ بعدىا ؟ 

 بعد الصبلة .
 ف قبل ا٠تطبة .على أف صبلة العيد تكو  كحديث الباب نص

 .كخطبة العيد بعد الصبلة ال نعلم فيو خبلفان بُت ا١تسلمُت :  قاؿ ابن قدامة
 . كعليو ٚتيع فقهاء األمصار ، كعده بعضهم إٚتاعان  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر :

 ما اٟتكم لو لو خطب قبل الصالة ؟ 
 َف يعتد هبا على الصحيح من ا١تذىب ، كنسبو بعضهم إُف أكثر العلماء .

 من أكؿ من خطب قبل الصالة ؟ 
 اختلف من ىو أكؿ من خطب قبل الصبلة ؟

قاؿ العراقي : إف تقدٔف الصبلة على ا٠تطبة قوؿ العلماء كافة ، كقاؿ : ما ركم عن عمر كعثماف كابن الزبَت َف قاؿ الشوكاين : 
 .يصح عنهم 

ر الناس يف زمانو ، فكاف إذا ذىب ليخطب الناس ذىب ) أنو ١تا كاف عمر ككث ذلك عن عمر فركاىا ابن أَب شيبة أما ركاية 
قاؿ : كىذا األثر كإف كاف رجالو ثقات فهو شاذ ٥تالف ١تا ثبت يف  ل ذلك بدأ اب٠تطبة كختم ابلصبلة (أكثر الناس ، فلما رأ

 و كابن عباس كركايتهما عنو أكُف .الصحيحُت عن عمر من ركاية ابن
 . أجد ٢تا إسنادان  قاؿ : كأما ركاية ذلك عن عثماف فلم

 . كَف يصح عن عثماف  قاؿ ابن قدامة :
 . يقاؿ إف أكؿ من قدمها عثماف ، كىو كذب ال يلتفت إليو :  كقاؿ القاضي أبو بكر بن العرَب



 ّٔٔ 

إنو ركل ذلك ابن ا١تنذر عن عثماف إبسناد صحيح إُف اٟتسن البصرم ، كقاؿ : أكؿ من خطب الناس   قاؿ اٟتافظ ابن حجر :
 . لصبلة عثماف قبل ا

 . ك٭تتمل أف يكوف عثماف فعل ذلك أحياّنن :  قاؿ اٟتافظ
 .يقاؿ أكؿ من خطب قبل الصبلة مركاف بن اٟتكم  قاؿ الًتمذم :

 .( ػػػػػيد قبل الصبلة مركافـو العػػػػػػػأكؿ من بدأ اب٠تطبة ية طارؽ بن شهاب عن أَب سعيد قاؿ )كقد جاء يف صحيح مسلم من ركاي
 فعل ذلك معاكية . من أككقيل : 
 أكؿ من فعل ذلك زَيد يف البصرة يف خبلفة معاكية .كقيل : 

قاؿ : كَف ، الصواب أف أكؿ من فعلو مركاف اب١تدينة يف خبلفة معاكية كما ثبت ذلك يف الصحيحُت عن أَب سعيد  قاؿ العراقي :
 . زبَت ال يصح فعلو عن أحد من الصحابة ال عمر كال عثماف كال معاكية كال ابن

 .كقد عرفت حجة بعض ذلك ، فا١تصَت إُف اٞتمع أكُف  قاؿ الشوكآف :
  ؟قولو ) قبل ا٠تطبة ( ماذا نستفيد من 

 أف صبلة العيد ٢تا خطبة كاحدة . نستفيد : 

 ف العلماء يف ىذه ا١تسألة :كقد اختل
 أف ٢تا خطبتُت .القوؿ األكؿ : 

 لى ذلك .كىذا قوؿ األكثر ، بل نقل ابن حـز اإلٚتاع ع
يـو العيد ، فبدأ ابلصبلة قبل ا٠تطبة ، ببل أذاف كال إقامة ، مث قاـ متوكئان على ببلؿ  ) شهدت مع النِب ٟتديث جابر قاؿ -أ

 فأمر بتقول هللا ، كحث على طاعتو ككعظ الناس ، مث مضى حىت أتى النساء فوعظهن ( .
 فظاىر ىذا أنو خطب خطبتُت . قالوا :

 أك تذكَتىن أبمور ٗتصهن .أخرل ، كإ٪تا رٔتا لبعد النساء ،  و للنساء ليست خطبةػػػػػػػػػػت، ألف كعظلكن ىذا فيو نظر 
ركاه ابن طب قائمان مث قعد قعده مث قاـ ( يـو فطر أك أضحى ، فخ كاستدلوا ْتديث جابر قاؿ : ) خرج رسوؿ هللا  -ب

 ماجو كىو منكر يف إسناده إٝتاعيل بن مسلم ال ٭تتج بو .
 ة شيء .النوكم يف ا٠تبلصة: كَف يثبت يف تكرير ا٠تطبقاؿ 

 كقالوا : قياسان على اٞتمعة .-ج
العيد خطبتُت يفصل بينهما ّتلوس، ضعيف  كما ركم عن ابن مسعود أنو قاؿ : السنة أف ٮتطب يف( ا٠تبلصة ) قاؿ النوكم يف 

 ة ( .نصب الٌراي) نقلو الزٌيلعي يف ) ة . لقياس على اٞتمعا١تعتمد فيو ا ء ، كلكن صل كَف يثبيت يف تكرير ا٠تطبة شيغَت مت
 أف خطبة العيد خطبة كاحدة .كالقوؿ الثاين : 
 .لظاىر النصوص 

 كاختاره الشيخ ابن عثيمُت .
 ٔتا تفتتح خطبة العيد ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
، كذلك أبف يك ر يف ا٠تطبة األكُف تسع تكبَتات متوالية ، كيف الثانية  أف السنة افتتاح خطبة العيدين ابلتكبَت القوؿ األكؿ :

 سبع تكبَتات متوالية .



 ّٕٔ 

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
تكبَتات  كاستدلوا ٔتا جاء عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قاؿ : السنة أف تفتتح ا٠تطبة بتسع تكبَتات تًتل ، كالثانية بسبع

 تًتل .ركاه البيهقي .
 أهنا تفتتح ابٟتمد  . القوؿ الثاين :

 كالشيخ دمحم بن إبراىيم .، كالشيخ السعدم ، ابن القيم كىذا اختيار ابن تيمية ، ك 

 أنو افتتح خطبو برَته .  ) قالو ابن تيمية ( . ألنو َف ينقل عن النِب  -أ
 أمر ذم ابؿ ال ييبدأ فيو ابٟتمد فهو أقطع ( ركاه أبو داكد . ) كل ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ  -ب

ٍيًن اًبلٌتٍكًبًَت كىكىافى يػىٍفتىًتحي خيطىبىوي كيٌلهىا اًبٟتٍىٍمًد َّلًلًٌ كىَفٍى ٭تيٍفىٍظ عىٍنوي يف حىًديثو كىاًحدو أىنٌوي كىافى يػىٍفتىًتحي خيطٍ قاؿ ابن القيم :  كىًإ٪ٌتىا ، بػىيتىٍ اٍلًعيدى
أىنٌوي كىافى ييٍكًثري الٌتٍكًبَتى بػىٍُتى أىٍضعىاًؼ ا٠تٍيٍطبىًة كىييٍكًثري الٌتٍكًبَتى يف خيٍطبػىيتىٍ )  ني مىاجىٍو يف " سينىًنًو " عىٍن سىٍعدو اٍلقىرىًظ ميؤىٌذًف الٌنِبٌ رىكىل ابٍ 

ٍيًن  ا الى يىديٌؿ عىلىى أىنٌوي كىافى يػىٍفتىًتحيهىا بًًو ( اٍلًعيدى ٍيًن كىااًلٍسًتٍسقىاًء فىًقيلى يػيٍفتػىتىحىاًف كىقىٍد اخٍ ، كىىىذى تػىلىفى الٌناسي يف اٍفًتتىاًح خيٍطبىًة اٍلًعيدى
قىاؿى   ٌف الٌنِبٌ اٍبني تػىٍيًمٌيةى : كىىيوى الٌصوىابي أًلى  قىاؿى شىٍيخي اًبلٌتٍكًبًَت كىًقيلى تػيٍفتػىتىحي خيٍطبىةي ااًلٍسًتٍسقىاًء اًباًلٍسًتٍرفىاًر كىًقيلى يػيٍفتػىتىحىاًف اًبٟتٍىٍمًد . 

ـي كىكىافى يػىٍفتىًتحي خيطى  أي ًفيًو ًْتىٍمًد اَّللًٌ فػىهيوى أىٍجذى ؿو الى يػيٍبدى   . ) زاد ا١تعاد ( .بىوي كيٌلهىا اًبٟتٍىٍمًد َّلًلٌ كىٌل أىٍمرو ًذم ابى
لى صىلهى يػىٍوـى اىٍلًعيًد رىٍكعىتػىٍُتً، ملىٍ  أىفه اىلنهيبه )  كىعىًن اٍبًن عىبهاسو  -ُْٗ عىةي  . (هىا كىالى بػىٍعدىىىا  ييصىلًٌ قػىبػٍ  أىٍخرىجىوي اىلسهبػٍ

---------- 
 ىل يشرع التنفل قبل صالة العيد أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف حكم التنفل قبل صبلة العيد كبعدىا على أقواؿ :
 أنو مكركه .القوؿ األكؿ : 

 كبريدة ، كىو مذىب مالك كأٛتد .، كحذيفة ، ن مسعود كاب، كابن عمر ، كركم ذلك عن علي ، كىو مذىب ابن عباس 
يعٍت صبلة . َف أٝتع أحدان من علمائنا يذكر أف أحدان من سلف ىذه األمة كاف يصلي قبل تلك الصبلة كال بعدىا :  قاؿ الزىرم

 . العيد 
 . ما صلى قبل العيد بدرم كقاؿ : 

 كاستدلوا ْتديث الباب .
 لتطوع قبل العيد كبعدىا .ال مانع من االقوؿ الثاين : 

 ألف اإلماـ يستحب لو التشاغل عن الصبلة كَف يكره للمأمـو ، ألنو كقت َف ينو عن الصبلة فيو ، أشبو ما بعد الزكاؿ .
 كرجحو ابن حـز .، كىذا قوؿ الشافعي 

 كابن ا١تنذر .، كاٟتسن ، كسهل ، كرافع ، كأبو ىريرة ، كبو قاؿ أنس 
 . ًتمذم عن طائفة من أىل العلم كالصحابة كغَتىم ، أهنم رأكا جواز الصبلة قبل صبلة العيد كبعدىا حكى ال:  قاؿ الشوكآف

 ال يصلي قبلها كيتطوع بعدىا .القوؿ الثالث : 
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 كأجاب ىؤالء عن حديث الباب :
 ما ذكره الشافعي أنو ٤تموؿ على اإلماـ دكف ا١تأمـو .

يتأخر يف  من أنو ليس فيها هني عن الصبلة يف ىذه األكقات ، كلكن ١تا كاف و العراقي يف شرح الًتمذم : كمن األجوبة ما قال



 ّٖٔ 

٣تيئو إُف الوقت الذم يصلي هبم فيو ، كيرجع عقيب ا٠تطبة ، ركل عنو من ركل من أصحابو أنو كاف ال يصلي قبلها كال بعدىا 
 .ك لو كال يستحب يف حقو من التأخر إُف كقت الصبلة أف غَته ال يشرع ذل ، كال يلـز من تركو لذلك الشترالو ٔتا ىو مشركع

يـو العيد كسائر األَيـ ، كالصبلة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كاف ا١تصلي ، كيدؿ على عدـ الكراىة :  كقاؿ البيهقي
 .ركاه ابن حباف (  ) الصبلة خَت موضوع ، فمن شاء استكثر كمن شاء استقل حديث أَب ذر قاؿ : قاؿ النِب 

، كأما مطلق على اٞتمعة  كاٟتاصل أف صبلة العيد َف تثبت ٢تا سنة قبلها كال بعدىا خبلفان ١تن قاسها:  قاؿ اٟتافظ يف الفتح
 ك يف كقت الكراىة يف ٚتيع األَيـ .النفل فلم يثبت فيو منع بدليل خاص إال إف كاف ذل

ى األدلة ، فليس يف الباب ما يدؿ على منع مطلق النفل ، كال على منع ما كىو كبلـ صحيح جار على مقتض:  قاؿ الشوكآف
 . كرد فيو دليل ٮتصو كتحية ا١تسجد إذا أقيمت صبلة العيد يف ا١تسجد 

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 ما ا١تقصود هبذا ا٠تالؼ ؟ 
 التنفل بعد خركج كقت النهي كقبل حضور اإلماـ .ا١تقصود هبذا ا٠تبلؼ  
  ابلنسبة لتحية ا١تسجد ؟ما اٟتكم 

 .إف كانت الصبلة يف اٞتامع فإهنا تصلى ، ألنو مسجد كال إشكاؿ يف ذلك اٟتكم : 
 كإف كانت يف ا١تصلى :

 . كرجحو الشيخ ابن ابز رٛتو هللا .ال يصلي فقيل : 
 ألنو ليس مسجد .

ٖتية  د ، فإف ا١تشركع ١تن أتى إليها أف يصليكأفيدؾ أبف صبلة العيدين إذا صليت يف ا١تسجقاؿ الشيخ ابن ابز يف فتول لو : 
ا١تسجد فبل ٬تلس حىت يصلي  إذا دخل أحدكم:  ا١تسجد كلو يف كقت النهي ؛ لكوهنا من ذكات األسباب ؛ لعمـو قولو 

ا١تساجد حكم  ا١تصلى ا١تعد لصبلة العيدين فإف ا١تشركع عدـ الصبلة قبل صبلة العيد؛ ألنو ليس لو أما إذا صليت يف ، ك ركعتُت
 ه .اٞتميع ١تا فيو رضا من كل الوجوه ، كألنو ال سنة لصبلة العيد قبلها كال بعدىا. كفق هللا

حرج يف البيع كالشراء فيو؛ ألنو موضع للصبلة عند  ليس للمصلى حكم ا١تساجد فبل تشرع الركعتاف لدخولو، كالكقاؿ رٛتو هللا : 
ٚتاعة  بلة كقفان، تؤدل فيو الصبلة كسائر ا١تساجد، أما ا١تصلى ا١تؤقت تصلي فيوما يعد للص اٟتاجة كليس مسجدان، كإ٪تا ا١تسجد

أف يباع فيو كيشًتل كليس لو ٖتية ا١تسجد، كإ٪تا  الدائرة، أك ٚتاعة نزلوا لوقت معُت مث يرٖتلوف ىذا ال يسمى مسجدان، فبل حرج
 و .إلقامة الصبلة في -عز كجل  - التحية ١تا أعد مسجدان كقفان 

 يصلي ألنو مسجد .كقيل : 
 أمر اٟتيض أف يعتزلن ا١تصلى ، فدؿ على أنو مسجد . كاختاره الشيخ ابن عثيمُت ، ْتجة أف النِب  
 ىل تقضى صالة العيد ١تن فاتتو مع اإلماـ ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : 

 .: يشرع ١تن فاتتو العيد مع اٞتماعة أف يقضيها القوؿ األكؿ 
 كىذا قوؿ ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

 ) من ّنـ عن صبلة أك نسيها فليصلها إذا ذكرىا ( متفق عليو . ٟتديث أنس . قاؿ : قاؿ  -أ
ما ركم عن بعض الصحابة ابألمر ابلقضاء ١تن فاتتو صػبلة العيػد : فعػن أنػس ) أنػو كػاف إذا فاتتػو الصػبلة يػـو الفطػر مػع  - -ب



 ّٔٗ 

 أىلو فصلى هبم مثل صبلة اإلماـ يف العيد ( ذكره البخارم تعليقان . اإلماـ ، ٚتع
 ال يشرع قضاؤىا . القوؿ الثاين :

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كقوؿ ا١تزٓف من الشافعية ، كاختيار ابن تيمية ، كالشيخ ابن عثيمُت .
 . د عن النِب ألف ذلك َف ير 

 ) الشرح ا١تمتع ( .   ىذا الوجو. كألهنا صبلة ذات اجتماع معُت، فبل تشرع إال على 
 أنو من فاتتو صبلة العيد مع اإلماـ صبلىا أربعان بسبلـ كاحد .:  القوؿ الثالث

 . ركاه سعيد بن منصور) من فاتتو الصبلة مع اإلماـ يـو العيد فليصل أربعان (  قاؿ ابن مسعود 
 .إبسناد صحيح :  قاؿ الصنعآف 
 ديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من اٟت 
o . أف صبلة العيد ركعتاف ، كىذا ابإلٚتاع 

، كىالى ًإقىامىةو صىلهى اىٍلًعيدى  أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍنوي  -ِْٗ  أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى  ( .ًبالى أىذىافو
 .كىأىٍصليوي يف اىٍلبياىاًرمًٌ 
---------- 

 صل حديث الباب ؟اذكر أ 
 ة ( .ا ا٠تٍيٍطبىةي بػىٍعدى الصَّبلى لى ًإُفى اٍبًن الزُّبػىٍَتً ىًف أىكًَّؿ مىا بيوًيعى لىوي ًإنَّوي َفٍى يىكيٍن يػيؤىذَّفي اًبلصَّبلىًة يػىٍوـى اٍلًفٍطًر ، ًإ٪تَّى أىٍرسى ) أنو اٍبنى عىبَّاسو  عن 
 ىل يشرع لصالة العيد أذاف كإقامة ؟ 

 ال يشرع .
 ٟتديث الباب .-أ

متفق (.ة قبل ا٠تطبة ببل أذاف كال إقامةيـو العيد فبدأ ابلصبل مع رسوؿ هللا  شهدتج ر بن عبد هللا قاؿ: ) ديثكٟت -ب
 عليو 

 . ال نعلم يف ىذا خبلفان ٦تن يعتد بو  قاؿ يف ا١تغٍت : 
 ركاه مسلم  مة ( .العيد غَت مرة كال مرتُت ، ببل أذاف كال إقا كعن جابر بن ٝترة قاؿ : ) صليت مع رسوؿ هللا -ج
 الصالة جامعة ؟دل ٢تا : ىل يشرع أف ينا 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ينادل ٢تا ابلصبلة جامعة .القوؿ األكؿ : 

 كاٟتنابلة .، كىذا مذىب الشافعية 
 قياسان على الكسوؼ .-أ

ن حىت أحدث كال ألَب بكر كال عمر كال عثماف يف العيدي َف يكن يؤذف للنِب ء حديث ال يصح عن الزىرم قاؿ : )كجا-ب
 أيمر يف العيدين ا١تؤذف فيقوؿ : الصبلة جامعة ( . كىو ضعيف . ككاف النِب كقاؿ الزىرم : ذلك معاكية ... 

 ال يشرع ذلك بل ىو بدعة .القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب ا١تالكية .

 كَف يفعلو فًتكو سنة .  كأم شيء كقع يف عهد النِبمرات كثَتة كَف يكن ينادل ٢تا ،  ألف العيد كقع يف عهد النِب 



 َْٔ 

كأما قوؿ أصحاب القوؿ األكؿ : قياسان على الكسوؼ ، فهذا قياس خطأ ، ألف الكسوؼ أييت برتة من غَت أف يشعر الناس ، 
 ٓتبلؼ العيد .

ئنا، فىػًإذىا  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )  كىعىٍن أىِب سىًعيدو قىاؿى  -ّْٗ ػيػٍ ػٍُتً رىجىػعى ًإىلى مى الى ييصىلًٌي قػىٍبلى اىٍلًعيًد شى رىكىاهي ًابٍػني ( ٍنزًلًػًو صىػلهى رىٍكعىتػى
 .مىاجىٍو إبًًٍسنىادو حىسىنو 

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

، كقد صححو ابن خزٯتة  ،اٟتديث أخرجو ابن ماجو كفيو سند عن عبد هللا بن دمحم بن عقيل ، كفيو كبلـ كثَت ألىل العلم 
 كاٟتاكم .

 العلماء . كضعف اٟتديث بعض
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 اٟتديث دليل على جواز صبلة ركعتُت إذا رجع من مصلى العيد .
 كاٟتديث ال يصح .

 َف يفعل ذلك ، كحديث ابن عباس ) َف يصل قبلها كال بعدىا ( . كىو ٥تالف لؤلحاديث الصحيحة اليت فيها أف النِب 
عباس السابق، ألنو ٭تمل حديث ابن عباس على ا١تصلى ، ك٭تمل حديث  كعلى فرض صحتو فبل منافاة بينو كبُت حديث ابن

 الباب على البيت .

ةي، ُثيه يػىٍنصىػًرؼي  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )  كىعىٍنوي قىاؿى  -ْْٗ أي بًػًو اىلصهػالى ػٍيءو يػىٍبػدى  ٮتىٍريجي يػىٍوـى اىٍلًفٍطًر كىاأٍلىٍضحىى ًإىلى اىٍلميصىػلهى، كىأىكهؿي شى
ميريىيٍم  -كىالنهاسي عىلىى صيفيوًفًهمٍ  -ـي ميقىاًبلى اىلنهاًس فػىيػىقيو  أيٍى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (فػىيىًعظيهيٍم كى

---------- 
 اذكر بعض فوائد ىذا اٟتديث ؟ 
  صبلة العيد أف تكوف يف ا١تصلى ، كقد تقدمت ا١تسألة .أف السنة يف-أ

 متفق عليو إُف ا١تصلى يف يـو العيد ، كالعنزة ٖتمل بُت يديو ( . يردك  ) كاف يد ذلك أيضان حديث ابن عمر قاؿ كيؤ 
ىذا دليل ١تن قاؿ ابستحباب ا٠تركج لصبلة العيد إُف ا١تصلى ، كأنو أفضل من فعلها يف ا١تسجد ، كعلى ىذا عمل قاؿ النوكم : 

 . الناس يف معظم األمصار 
 الصحراء لصبلة العيد ، كأف ذلك أفضل من صبلهتا يف ا١تسجد كاستدؿ بو على استحباب ا٠تركج إُفقاؿ اٟتافظ ابن حجر : 

 . على ذلك مع فضل مسجده  ١تواظبة النِب 
 كألف ذلك أكقع ٢تيبة اإلسبلـ كأظهر لشعائر الدين ، كال مشقة يف ذلك لعدـ تكررىا ٓتبلؼ اٞتمعة .

 أف الصبلة يـو العيد تكوف قبل ا٠تطبة . ] كسبقت ا١تسألة [ -ب

 ا٠تطبة يـو العيد . مشركعية-ج

) إّن  كاستماع ا٠تطبة يـو العيد سنة ليس بواجب ، كقد جاء يف ذلك حديث عبد هللا بن السائب قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 ] ٥تتلف فيو [ ركاه أبو داكد ٩تطب فمن أحب أف ٬تلس فليجلس ، كمن ال فلينصرؼ ( . 

 التذكَت ، كيف عيد األضحى يبُت ٢تم أحكاـ األضحية .الوعظ ، كالنصيحة ، ك  أف ا٠تطبة تكوف مشتملة على :-د
 



 ُْٔ 

: قىػػاؿى نىػػيبُّ اىَّللًه  -ْٓٗ ًه قىػػاؿى ػػدًٌ ػػعىٍيبو عىػػٍن أىبًيػػًو عىػػٍن جى ٍػػسه يف )  كىعىػػٍن عىٍمػػًرًك بٍػػًن شي ػػٍبعه يف اىأٍليكىلى كىٜتى اىلتهٍكبًػػَتي يف اىٍلًفطٍػػًر سى
  د .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكي  (ٍيًهمىا ءىةي بػىٍعدى٫تيىا ًكٍلتػى اىآٍلًخرىًة، كىاٍلًقرىا

ًٍمًذمُّ عىًن اىٍلبياىاًرمًٌ تىٍصًحيحىوي   .كىنػىقىلى اىلًتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ىذا اٟتديث يف إسناده عبد هللا بن عبد الرٛتن الطائفي ، كىو ٥تتلف فيو :

كابن ا١تديٍت ، كحسنو اٟتافظ ابن حجر ، ظ ، كالبخارم لكن صحح ىذا اٟتديث ٚتع من اٟتفا . ليس ابلقومقاؿ أبو حاِت : 
 كالعراقي .

كركل مالك يف ا١توطأ بسند صحيح عن ّنفع قاؿ : ) صليت العيدين كراء أبو ىريرة فكاف يك ر األكُف سبعان كالثانية ٜتسان قبل 
 أف يقرأ ( .

 كجاء ٨تو ىذا عن ابن عباس موقوفان ركاد ابن أَب شيبة كسنده صحيح .
 كيفية التكبَت يف صالة العيد ؟  ما 

 يف ىذا اٟتديث أف اإلماـ يف صبلة العيد يك ر يف األكُف سبعان ، كيف الثانية ٜتسان بدكف تكبَتة القياـ كالسجود .

 كىذا مذىب أكثر العلماء .
 كذىب بعضهم أنو يك ر سبعان يف األكُف كسبعان يف الثانية .

 كُف ٜتسان كيف الثانية ثبلث .كذىب بعض العلماء إُف أنو يك ر يف األ
 كما كرد يف حديث الباب أكُف كأصح .

 مىت تكوف ىذه التكبَتات ؟ 
 ىذه التكبَتات الزكائد قبل التعوذ كبعد االستفتاح .

 ما حكم ىذه التكبَتات ؟ 
 ىذه التكبَتات الزكائد سنة ، فلو أف اإلنساف اقتصر على تكبَتة اإلحراـ فقط لكفى .

 .أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه  ( ًر بًػ )ؽ(، كى )اقٍػتػىرىبىٍت(يػىٍقرىأي يف اىأٍلىٍضحىى كىاٍلًفطٍ  كىافى اىلنهيبُّ   )   كىاًقدو اللهٍيًثيًٌ قىاؿى كىعىٍن أىِب  -ْٔٗ
---------- 

 ما السنة أف يقرأ اإلماـ يف صالة العيد ؟ 
يد يف الركعة األكُف سورة ) ؽ ( كيف الركعة الثانية ) صبلة العيسن أف يقرأ اإلماـ بعد الفاٖتة يف على أنو  حديث الباب دليل

اقًتبت ( .

 كيستحب أف يقرأ أيضان سورة األعلى كالراشية .
يقرأ يف العيدين كيف اٞتمعة بػ ) سبح اسم ربك األعلى ( ك ) ىل أًتؾ  ففي حديث النعماف بن بشَت قاؿ : ) كاف رسوؿ هللا 

 .ركاه مسلم كاحد فقرأ هبما ( حديث الراشية ( كرٔتا اجتمعا يف يـو 
 ما اٟتكمة من قراءهتما يف العيد ؟ 

يف قراءهتمػا ١تػا شػتملتا عليػو مػن اإلخبػار ابلبعػث ، كاإلخبػار عػن القػركف ا١تاضػية ، كإىػبلؾ قاؿ العلماء : اٟتكمػة  قاؿ النوكم : 
 .راد منتشر ا١تكذبُت ، كتشبيو بركز الناس للعيد ب ركزىم للبعث كخركجهم من األجداث كأهنم ج



 ِْٔ 

 .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  (اىٍلًعيًد خىالىفى اىلطهرًيقى  ًإذىا كىافى يػىٍوـي  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )  قىاؿى  اًبرو كىعىٍن جى  -ْٕٗ
 . ، ٨تىٍويهي كىأًلىِب دىاكيدى: عىًن اٍبًن عيمىرى  -ْٖٗ

---------- 
 ما لفظ حديث ابن عمر عند أِب داكد ؟ 

 أخذ يـو العيد يف طريق كرجع يف طريق آخر ( . وؿ هللا ػ) أف رس -عند أَب داكد  –ابن عمر لفظ حديث 
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 ن أراد أف يذىب إُف مصلى العيد أف يذىب من طريق كيرجع من طريق آخر .نستفيد : أنو يستحب ١ت

 ىل ىذا اٟتكم عاـ لإلماـ كا١تأمـو أـ خاص ابإلماـ ؟ 
 ذىب أكثر العلماء .ٟتكم لئلماـ كا١تأمـو ، كىذا ما اىذ

 أصح . كذىب بعض العلماء أنو خاص ابإلماـ ، كاألكؿ
  ؟ما اٟتكمة من ٥تالفة الطريق 

إلظهار كقيل : إلظهار شعائر اإلسبلـ فيهما . كقيل : ليسوم بينهما يف ا١تزية كالفضل . كقيل : ليشهد لو الطريقاف . قيل : 
حذران من كيد كقيل : لَتىبهم بكثرة من معو ، كرجحو ابن بطاؿ . كقيل : ليريظ ا١تنافقُت أك اليهود . : كقيل ذكر هللا . 

كاف يف ذىابو يتصدؽ ، فإذا رجع َف يبق معو شيء كقيل : ليزكر أقاربو . كقيل : ليصل رٛتو . كقيل : الطائفتُت أك إحدا٫تا . 
 لتخفيف الزحاـ .كقيل : .  ”كىذا ضعيف جدان “ٟتافظ : قاؿ افَتجع يف طريق أخرل لئبل يرد من سألو ، 

 كرجح ابن القيم : أنو يشمل اٞتميع .
 ىل يسن فعل ذلك يف الذىاب لصالة اٞتمعة ؟ 
 قوالف للعلماء : 

 يسن ذلك .القوؿ األكؿ : 
 قياسان على العيد .

 ال يسن ذلك .القوؿ الثاين : 
 كىذا ىو الصحيح .

 َف يرد يف اٞتمعة ، كلو كاف يفعل ذلك يف اٞتمعة لنقل إلينا .ألف اٟتديث جاء يف العيد ك 
 ، فلم ٭تدث لو أمران ، فإف من أحدث لو أمران فإحداثو مردكد عليو. أف كل شيء كجد سببو يف عهد الرسوؿ كالقاعدة : 

ـى رىسيوؿي اىَّللًه )  كىعىٍن أىنىسو قىاؿى  -ْٗٗ ػا: اىٍلمىًدينىةى، كى٢تىيٍم يػىٍومىاًف يػى  قىًد هيمى ػرنا ًمنػٍ يػٍ : "قىٍد أىٍبدىلىكيمي اىَّللهي هًبًمىا خى ٍلعىبيوفى ًفيًهمىا. فػىقىاؿى
 .اًئيُّ إبًًٍسنىادو صىًحيحو أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسى ( ٍضحىى، كىيػىٍوـى اىٍلًفٍطًر يػىٍوـى اىأٍلى 

---------- 
 أم عند قدكمو من مكة إُف ا١تدينة . ) قدـ رسوؿ هللا (

 أم ألىل ا١تدينة .( ك٢تم ) 
 ٫تا يـو النَتكز ، كٔف ا١تهرجاف .( يوماف ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 



 ّْٔ 

 اٟتديث رجالو ثقات كإسناده صحيح كما قاؿ اٟتافظ .
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 مشركعية العيد يف أَيـ العيد ا١تشركعة ، كىي عيد الفطر ، كعيد األضحى .نستفيد : 

 ؟كم عيد للمسلمُت  
 ليس للمسلمُت أعياد غَت ىذين اليومُت . 

 ما حكم األعياد األخرل ) كعيد األـ ، كعيد الوطن ( ؟ 
 كل ما يسمونو الناس عيد ) كعيد األـ ، كعيد الوطن ، كغَته ( كلها أعياد مبتدعة .

 ) من أحدث يف أمرّن ىذا ما ليس منو فهو رد ( . ٟتديث عائشة قالت : قاؿ رسوؿ هللا 
 بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ اذكر 
o . أف الشرع إذا حرـٌ شيئان جاء ببدؿ عنو 

o . أف ديننا دين التوسعة كالفسحة 

o  أف األعياد من شعائر اإلسبلـ ، فبل يشرع منها إال ما شرعو الرسوؿ . 

o  التحذير من أعياد الكفار كا١تشركُت ، كقد قاؿ . ) من تشبو بقـو فهو منهم ( : 

ًٍمًذمُّ، كىحىسهنىوي رىكىاهي اى  (ريجى ًإىلى اىٍلًعيًد مىاًشينا ًمنى اىلسُّنهًة أىٍف ٮتىٍ )  قىاؿى  ًليٌو عى  كىعىنٍ  -ََٓ  .لًتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ضعيف ، ألف يف إسناده شريك القاضي فقد ضعفو ٚتاعة من العلماء ، كفيو أيضان اٟتارث األعور ال ٭تتج بو .

 ا نستفيد من حديث الباب ؟ماذ 
 اٟتديث دليل على أنو يستحب أف يذىب لصبلة العيد ماشيان إذا كاف قريبان ، لكن ىذا األثر ضعيف ال يصح شيء يف الباب .

 يستدؿ ابألدلة العامة اليت ٖتث على ا١تشي إُف ا١تساجد .أف كن لكن ٯت
 ( كصبلة العيد داخلة يف ىذا ا٠تطاب .) إذا ٝتعتم اإلقامة فامشوا كعليكم السكينة ...  كقولو 
 ركاه أبو داكد . ظلم ابلنور التاـ يـو القيامة ( ) بشر ا١تشائُت ابل كقولو 
. ركاه ) من حُت ٮترج أحدكم من منزلو إُف مسجدم فىرًٍجل تكتب لو حسنة ، كرًٍجل ٖتط عنو سيئة حىت يرجع (:  كقولو 

 النسائي .
 ك ، استحبوا أف أتيت إُف صبلة العيد ماشيان .كقد ذىب أكثر العلماء إُف ذل

 فمن الصحابة : عمر ، كعلي ، كمن التابعُت : عمر بن عبد العزيز ، كالنخعي ، كالثورم ، كالشافعي .
ػػٍم أىصىػػابػىهيٍم مىطىػػره يف يػىػػٍوـً ًعيػػدو. فىصىػػلهى هًبًػػٍم اىلنهػػيبُّ  )  ىيرىيٍػػػرىةى كىعىػػٍن أىِب  -َُٓ ةى اى  أىنػههي رىكىاهي أىبيػػو  (يف اىٍلمىٍسػػًجًد  ٍلًعيػػدً صىػػالى

و دى   .اكيدى إبًًٍسنىادو لىُتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
اٟتديث ضعيف يف سنده عيسى بن عبد األعلى ٣تهوؿ ، كَف يرك عنو إال الوليد بن مسلم ، كىو كثَت الركاية عن الضعفاء 

 كا١تًتككُت .
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 ىو ذىاب ضوء الشمس كلو أك بعضو . الكسوؼ
 ذىاب ضوء القمر كلو أك بعضو .:  كا٠تسوؼ

 . قاؿ ابن القيم : فٌرؽ الفقهاء بُت صبلة الكسوؼ كصبلة االستسقاء أبف ىذه صبلة رىبة كىذه صبلة رغبة 
 : كللكسوؼ سبباف 

 بة .سبب شرعي كىو ٗتويف العباد كزجرىم عن الذنوب كدفعهم إُف التو  السبب األكؿ :
ابلصبلة كالذكر  ككما قاؿ ابن ا١تنَت : أنو ٔتنزلة اإلعبلـ بقرب كقوع عقوبة ، فعلى الناس أف يبادركا ابلتوبة ك٢تذا أمر النِب 

 كالصدقة كالعتق كغَت ذلك ٦تا يدفع أسباب العقوابت .
 ياتو كلكن ٮتوؼ هللا هبما عباده (.الشمس كالقمر آيتاف من آَيت هللا ال يكسفاف ١توت أحد كال ٟت ) إف كيدؿ لذلك قولو 

 : سبب كوٓف : ابلنسبة لكسوؼ الشمس ىو حيلولة القمر بُت الشمس كبُت األرض . السبب الثاين
 .كأما ابلنسبة للقمر فهي حيلولة األرض بُت الشمس 

:  وًؿ اىَّللًه ًاٍنكىسىفىًت اىلشهٍمسي عىلىى عىٍهًد رىسي )  قىاؿى  ٍعبىةى عىًن اىٍلميًغَتىًة ٍبًن شي  -َِٓ يػىٍوـى مىاتى ًإبٍػرىاًىيمي، فػىقىاؿى اىلنهاسي
ًت اىَّللًه الى يػىٍنكىًسفىاًف ًلمىٍوًت أىحىدو :   ًاٍنكىسىفىًت اىلشهٍمسي ًلمىٍوًت ًإبٍػرىاًىيمى، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً  ًإفه اىلشهٍمسى كىاٍلقىمىرى آيػىتىاًف ًمٍن آايى

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( كىصىلُّوا، حىىته تػىٍنكىًشفى  رىأىيٍػتيميو٫تيىا، فىاٍدعيوا اىَّللهى  كىالى ًٟتىيىاتًًو، فىًإذىا
 ) حىت تنجلي ( . كىيف ًركىايىةو ًلٍلبياىاًرمًٌ 

  ( .فىصىلُّوا كىاٍدعيوا حىىته ييٍكشىفى مىا ًبكيٍم )  ِب بىٍكرىةى كىًلٍلبياىاًرمًٌ ًمٍن حىًديًث أى  -َّٓ
-------------- 

 ذىاب ضوء القمر كلو أك بعضو .كا٠تسوؼ : الكسوؼ ىو ذىاب ضوء الشمس كلو أك بعضو . ( ًاٍنكىسىفىًت اىلشهٍمسي ) 
 ) فقاـ ٬تر رداءه ( . جاء يف ركاية 

نت كفاتو ، كقد ذكر ٚتهور أىل السَت أنو مات يف السنة العاشرة من ا٢تجرة ، ككا يعٍت ابن النِب (  يػىٍوـى مىاتى ًإبٍػرىاًىيمي ) 
 اب١تدينة .

 عبلمتاف .( آيػىتىاًف ) 
ًت اىَّللًه )   لة على كحدانية هللا كعظم قدرتو ، كقد جاء يف حديث أَب مسعود ) ٮتوؼ هللا هبما عباده ( .الدا: أم ( ًمٍن آايى
 يم كَف يذكر اٟتياة ؟ك ١توت إبراىاستشكلت ىذه الزَيدة ، ألف السياؽ إ٪تا كرد يف حق من ظن أف ذل(  كىالى ًٟتىيىاتًوً ) 
دفع توىم من يقوؿ ال يلـز من نفي كونو سببان للفقد أف يكوف سببان لئل٬تاد ، فعمم الشارع ، أف فائدة ذكر اٟتياة : كاٞتواب  

 فع ىذا التوىم .دالنفي ل
 ما حكم صالة الكسوؼ ؟ 

 سنة مؤكدة عند ٚتاىَت العلماء .
 . سنة مؤكدة ابإلٚتاع   كقد قاؿ النوكم :

 . فاٞتمهور على أهنا سنة مؤكدة ، كصرح أبو عوانة يف صحيحو بوجوهبا  :  اؿ ابن حجرق
دعول االتفاؽ منقوضة ، فقد قاؿ أبو عوانة يف صحيحو يف ] بياف كجوب صبلة الكسوؼ [ مث ساؽ  قاؿ الشيخ األلبآف :



 ْٔٓ 

 .بعض األحاديث الصحيحة يف األمر هبا كقولو : ) فصلوا ... ( 
 . كىو األرجح دليبلن لباين : قاؿ الشيخ األ

يف ىذه الصبلة دكف أم صارؼ ٢تا عن داللتها  إف القوؿ ابلسنية فقط فيو إىدار لؤلكامر الكثَتة اليت جاءت عنو  كقاؿ : 
 . األصلية أال كىو الوجوب 

 .إف القوؿ ابلوجوب قوم قوم   قاؿ ابن القيم :
 كىذا الصحيح أهنا كاجبة ، لكن على الكفاية .

 تشرع صالة الكسوؼ ؟ مىت 
 عند رؤية الكسوؼ .

 ف ( .فىًإذىا رىأىيٍػتيميو٫تيىا، فىاٍدعيوا اىَّللَّى كىصىلُّوا، حىىتَّ تػىٍنكىشً لقولو ) ... 
 ما اٟتكم لو أخربان ابلكسوؼ لكن مل نره لوجود السحب ؟ 

 أننا ال نصلي صبلة الكسوؼ .: اٟتكم 
 يصلى ، ألنو ذىب سلطانو .ككذلك لو طلعت الشمس كالقمر خاسف ، فإنو ال 

 ككذلك إذا غابت الشمس كاسفة ، فإنو ال يصلى ، ألف سلطاهنا قد ذىب .
 ما اٟتكمة من الكسوؼ ؟ 

 ٗتويفان للعباد .
ـى فىزًعان ٮتىٍشىى أىٍف تىكيوفى السَّاعىةي حىىتَّ أى   خىسىفىًت الشٍَّمسي ىًف زىمىًن النَِّبًٌ ) عىٍن أىىًب ميوسىى قىاؿى -أ ـى ييصىلًٌى فػىقىا تىى اٍلمىٍسًجدى فػىقىا

ًت الَّىًت يػيٍرًسلي اَّللَّي الى تىكيوفي ًلمىٍوًت أىحىدو كىالى ًٟتىيىاتًًو  مثيَّ قىاؿى ًقيىاـو كىريكيوعو كىسيجيودو مىا رىأىيٍػتيوي يػىٍفعىليوي ىًف صىبلىةو قىطُّ  أبًىٍطوىؿً  ًإفَّ ىىًذًه اآلَيى
ٍيئان فىافٍػزىعيوا ًإُفى ذًٍكرًًه كى كىلىًكنَّ اَّللَّى يػيٍرًسليهىا ٮتيى   ( متفق عليو .ديعىائًًو كىاٍسًتٍرفىارًًه وًٌؼي هًبىا ًعبىادىهي فىًإذىا رىأىيٍػتيٍم ًمنػٍهىا شى

ـى ًقيىامان شىًديدان يػىقيوـي قىائًمان  أىفَّ الشٍَّمسى اٍنكىسىفىٍت عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ ) عىاًئشىةى كعن -ب رٍكىعي مثيَّ يػىقيوـي مثيَّ يػىرٍكىعي مثيَّ يػىقيوـي مثيَّ يػى  فػىقىا
مثيَّ يػىرٍكىعي كىًإذىا رىفىعى « . اَّللَّي أىٍكبػىري » كىعى قىاؿى مثيَّ يػىرٍكىعي رىٍكعىتػىٍُتً ىًف ثىبلىًث رىكىعىاتو كىأىٍربىًع سىجىدىاتو فىاٍنصىرىؼى كىقىٍد ٕتىىلًَّت الشٍَّمسي كىكىافى ًإذىا رى 

هي ٝتىً  : رىٍأسىوي قىاؿى  دى ـى فىحىًمدى اَّللَّى كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو مثيَّ قىاؿى  ،عى اَّللَّي ًلمىٍن ٛتًى ًإفَّ الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى الى يىٍكًسفىاًف ًلمىٍوًت أىحىدو كىالى ًٟتىيىاتًًو » فػىقىا
ًت اَّللًَّ ٮتيىوًٌؼي اَّللَّي هًبًمىا ًعبىادىهي فىًإذىا رىأىيٍػتي  ًليىا ٍم كيسيوفان فىاذٍكيريكا اَّللَّى حىىتَّ يػى كىلىًكنػَّهيمىا ًمٍن آَيى  ( ركاه مسلم .ٍنجى

 : أف تكوف الساعة مع أف الساعة ٢تا مقدمات فائدة : استشكل خشية النيب 

 هبذه العبلمات . : ٭تتمل أف تكوف قصة الكسوؼ كقعت قبل إعبلـ النِب  قيل
 أك لعلو خشي أف يكوف ذلك بعض ا١تقدمات .

 ظن أف ا٠تشية لذلك ككانت لرَته . أك أف الراكم
 األمور . من أك أف ا١تراد ابلساعة غَت يـو القيامة ، أم الساعة اليت جعلت عبلمة على أمر

أما األكؿ ففيو نظر ، ألف قصة الكسوؼ متأخرة جدان ، فقد تقدـ أف موت إبراىيم كاف يف قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : 
 بكثَت من األشراط كاٟتوادث قبل ذلك . و أىل األخبار ، كقد أخ ر النِب السنة العاشرة كما اتفق علي

 كأما الثالث ، فتحسُت الظن ابلصحاَب يقتضي أنو ال ٬تـز بذلك إال بتوثيق .
 كأما الرابع فبل ٮتفى بعده .

 كأقرهبا الثآف ، فلعلو خشي أف يكوف الكسوؼ مقدمة لبعض األشراط كطلوع الشمس من مررهبا .



 ْٔٔ 

  الذم يسن فعلو عند الكسوؼ ؟ما 
 يسن عند حصوؿ الكسوؼ : 

 ) فصلوا ... ( .  الصبلة ، لقولو أكالن : 
 ) فادعوا ... ( . الدعاء ، لقولو اثنيان : 
 ) كك ركا ... ( . التكبَت ، لقولو اثلثان : 
 ) كتصدقوا ... ( . الصدقة ، لقولو رابعان : 

 ركاه البخارم .ابلعتاقة يف كسوؼ الشمس (  لقد أمر النِب  العتاقة ، عن أٝتاء قالت : )خامسان : 
 مىت تبدأ صالة الكسوؼ ؟ 

 تبدأ من حدكث الكسوؼ إُف التجلي .
( كالذم يف مسلم مثبت ) حىت ينكشف ( أم : يرتفع كيزكؿ ما حل   كىصىلُّوا، حىىتَّ تػىٍنكىًشفى فىًإذىا رىأىيٍػتيميو٫تيىا، فىاٍدعيوا اىَّللَّى  لقولو )-أ
 كم من الكسوؼ .ب

ًت اَّللًَّ ، الى يػىٍنكىًسفىاًف ًلمىٍوًت أىحىدو كىالى ًٟتىيىاتًًو ، فىًإذىا كيف ركاية البخارم من حديث ا١ترَتة ) -ب ًإفَّ الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى آيػىتىاًف ًمٍن آَيى
 يى ( .رىأىيٍػتيميو٫تيىا فىاٍدعيوا اَّللَّى كىصىلُّوا حىىتَّ يػىٍنجىلً 

ـى النًَِّبُّ فىاٍنكىسىفىًت الشَّمٍ  كينَّا ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) ٍن أىىًب بىٍكرىةى قىاؿى عى كيف البخارم -ج ، اءىهي حىىتَّ دىخىلى اٍلمىٍسًجدى ٬تىيرُّ رًدى   سي ، فػىقىا
ٍلنى  ، ذىا رىأىيٍػتيميو٫تيىا فىصىلُّوا، فىإً يػىٍنكىًسفىاًف ًلمىٍوًت أىحىدو  رى الى ًإفَّ الشٍَّمسى كىاٍلقىمى  : ، حىىتَّ ا٧ٍتىلىًت الشٍَّمسي فػىقىاؿى ا فىصىلَّى بًنىا رىٍكعىتػىٍُتً فىدىخى

 م ( .كىاٍدعيوا ، حىىتَّ ييٍكشىفى مىا ًبكي 
 ما اٟتكم لو ٕتلى الكسوؼ أثناء الصالة ؟ 

 فإهنم يتموهنا خفيفة .
 ألف السبب الذم شرعت لو الصبلة قد زاؿ . -أ

 ما بكم ( .) صلوا حىت ينكشف قاؿ  كألف النِب  -ب
 ما اٟتكم لو فرًغى من الصالة قبل التجلي ؟ 
 يصلوف مرة اثنية . فقيل :  

 الصحيح .يشترلوف ابلدعاء كالذكر كالتسبيح ، كىذا القوؿ ىو كقيل : 
 . َف يزد على ركعتُت قاؿ ابن قدامة : إف فرغ من الصبلة كالكسوؼ قائم : َف يىزًٍد ، كاشترل ابلذكر كالدعاء ؛ ألف النِب 

فهل لو استفتاح صبلة الكسوؼ مرة أخرل ؟  -كالكسوؼ ابؽ  -لو سلم من صبلة الكسوؼ  :كقاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا 
.  ان النقص ، كمن استفتاح الصبلة اثنيفيو كجهاف ، خرجهما األصحاب على جواز زَيدة الركوع ، كالصحيح ا١تنع من الزَيدة ك 

 ( .موع اجمل م .              ) كهللا أعل
ا١تشهور عند أىل العلم أف صبلة الكسوؼ ال تكرر، كلكن ينبري لئلماـ أف يبلحظ مدة  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :ك 

و اآلف ٦تا يقرر قبل حدكث الكسوؼ فيجعل الصبلة مناسبة ، فإف كانت قصَتة قٌصر الصبلة ، كيعلم ىذا ٔتا نسمع عن
. ذا، فينبري لئلماـ أف يبلحظ ذلكقة كذا من الساعة كذا إُف الدقيقة كذا يف الساعة ك؛ أبف الكسوؼ سيبدأ يف الدقيالكسوؼ

 كإذا فرغت الصبلة قبل ا٧تبلء الكسوؼ فليتشاغلوا ابلدعاء كالذكر حىت ينجلي " انتهى.
، أك يدعو كيسترفر  ال تكرر صبلة الكسوؼ إذا انتهت قبل اال٧تبلء ، كإ٪تا يصلي نوافل كالنوافل ا١تعتادة كقاؿ رٛتو هللا :



 ْٕٔ 

 ي .كيشترل ابلذكر حىت ينجل
 ىل تصلى صالة الكسوؼ يف أكقات النهي ؟ 

 الصحيح أهنا تصلى حىت يف أكقات النهي ، كقد تقدمت ا١تسألة كشرحها .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . التحذير من غضب هللا 

o . أف هللا ٮتوؼ عباده لعلهم يرجعوف كيتوبوف 

o الصبلة كالدعاء كالذكر عند حصوؿ العذاب . الفزع إُف 

o . أف الصدقة كالصبلة كالذكر تطفئ غضب الرب 

o . كجوب الرد على االعتقادات الباطلة 

o  كا إبنكاره كتوضيح الصواب للناس .أنو ٬تب على طلبة العلم كالعلماء إذا رأكا خطأن أك أمر منكر أف يبادر 

o . االىتماـ ابلعقيدة 

o اىلية .التحذير من عادات اٞت 

o . كجوب تبليغ العلم كنشره كتوضيحو 

هىاكىعىٍن عىائً  -َْٓ ًة اىٍلكيسيوًؼ جى  أىفه اىلنهيبه  ) شىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ عىتػىٍُتً، كىأىرٍبىعى ًبًقرىاءىتًًو، فىصىلهى أىٍربىعى رىكىعىاتو يف رىكٍ  هىرى يف صىالى
ا لىفٍ ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كى  (سىجىدىاتو   .ظي ميٍسًلمو ىىذى

ةي جىاًمعىةه  ) كىيف ًركىايىةو لىوي   ( .فػىبػىعىثى مينىاًداين يػينىاًدم: اىلصهالى
---------- 

 ٔتاذا ينادل لصالة الكسوؼ ؟ 
 اٟتديث دليل على أنو يسن أف ينادل لصبلة الكسوؼ ابلصبلة جامعة .

 . كيسن أف ينادل ٢تا الصبلة جامعة :  قاؿ ابن قدامة
أكرد قوؿ عبد هللا بن عمر قاؿ  مث ابب النداء ابلصبلة جامعة يف الكسوؼ فقاؿ :   -كما ىنا   –خارم لذلك كفيو بوب الب

 فنودم : إف الصبلة جامعة( متفق عليو . كسفت الشمس على عهد رسوؿ هللا )
« . الصَّبلىةى جىاًمعىةن » بػىعىثى مينىاًدَين فػى  أىفَّ الشٍَّمسى خىسىفىٍت عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ  ) –حديث الباب  –كيف حديث عائشة 

بػَّرى . كىصىلَّى أىٍربىعى رىكىعىاتو ىًف رىٍكعىتػىٍُتً كىأىٍربىعى سىجىدىا ـى فىكى  ت ( .فىاٍجتىمىعيوا كىتػىقىدَّ
 ىل يشرع ٢تا أذاف كإقامة ؟ 
 ال يسن ٢تا أذاف كال إقامة . 
 صبلىا برَت أذاف كال إقامة . ألف النِب -أ 

 هنا من غَت الصلوات ا٠تمس فأشبهت النوافل .كأل -ب

 ىل ٬تهر يف صالة الكسوؼ كا٠تسوؼ أـ ال ؟ 
 ) أم سواء كسوؼ الشمس أك خسوؼ القمر ( .صبلة الكسوؼ كا٠تسوؼ . اٟتديث دليل على أنو ٬تهر يف 

 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 . أنو ٬تهر يف الكسوؼ كا٠تسوؼالقوؿ األكؿ : 



 ْٖٔ 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ٟتديث الباب ، كىو نص يف الباب .

 ال ٬تهر يف صبلة الكسوؼ ك٬تهر يف صبلة ا٠تسوؼ ، ألهنا ليلية .القوؿ الثاين : 
 كالشافعي .، كىذا مذىب مالك 

 .تفق عليو مويبلن ٨توان من سورة البقرة ...( فقاـ ط ا٩تسفت الشمس على عهد النِب  )اآليت قاؿ ابن عباس  ٟتديث-أ
 ىذا دليل على أنو َف يسمعو ، ألنو لو ٝتعو َف يقدره برَته . قالوا :

 ركاه الًتمذم .يف كسوؼ ال نسمع لو صوًتن ... (  كعن ٝترة قاؿ : ) صلى بنا رسوؿ هللا -ب
 القوؿ األكؿ كىو اٞتهر ابلكسوؼ كا٠تسوؼ . كالراجح

 ما اإلجابة عن أدلة القوؿ الثاين :كأ
 حديث ضعيف من أجل ثعلبة بن عباد .حديث ٝترة 

 كعلى فرض صحتو فا١تثبت مقدـ على ا١تنفي .
 فاٞتواب عنو من كجوه :كأما حديث ابن عباس ، 

 أنو جهر كَف يسمعو ابن عباس .أكالن : 
 أنو ٝتع كَف ٭تفظ ما قرأ بو ، فقدره بسورة البقرة .اثنيان : 
 اءتو ، فقدرىا ابلبقرة ، ك٨تن نرل الرجل ينسى ما قرأ بو اإلماـ يف صبلة يومو .أف يكوف نسي ما قرأ بو ، كحفظ قدر قر اثلثان : 

 كابن العرَب كغَتىم .، كابن حـز ، كالشوكآف ، كقد رجح اٞتهر اٟتافظ ابن حجر 
 ما صفة صالة الكسوؼ ؟ 

أيت ْتث ا١تسألة إف شاء )كسيصح ما كرد . اٟتديث دليل على أف صفة صبلة الكسوؼ ركعتاف يف كل ركعة ركوعاف ، كىذا أ
 هللا( 
 ما اٟتكم إذا كسفت الشمس يـو اٞتمعػػػة ؟ 

إذا كسفت الشمس يـو اٞتمعة ، فإف كاف ذلك قبل اٞتمعة بوقت يسع صبلة الكسوؼ ا١تعتادة ، كما لو كاف الكسوؼ يف 
ت اٞتمعة ، فإف خيف فوات بدئ ابلكسوؼ ، مث صليت اٞتمعة يف كقتها ، كإف كقع الكسوؼ يف كق ،منو  الضحى أك قريبان 

 .  اٞتمعة ، قدمت اتفاقان 
 .ا ، فاٞتمهور على تقدٔف الكسوؼ كإف أمن فواهت

كذىب اٟتنابلة يف قوؿ اختاره ابن قدامة رٛتو هللا إُف تقدٔف اٞتمعة ؛ ألف البدء ابلكسوؼ يفضي إُف ا١تشقة ، كيقتضي حبس  
 األصل . الناس ألجلو كإلزامهم بصبلتو ، كىي غَت كاجبة يف 

ة ، أك الوتر ، بدأ كإذا اجتمع صبلًتف ، كالكسوؼ مع غَته من اٞتمعة ، أك العيد ، أك صبلة مكتوب: و هللا قاؿ ابن قدامة رٛت
، فإف خيف فوهتما بدأ ابلصبلة الواجبة ، كإف َف يكن فيهما كاجبة كالكسوؼ كالوتر أك الًتاكيح ، بدأ آبكد٫تا ،   أبخوفهما فوًتن 
 لوتر ، بدأ ابلكسوؼ ؛ ألنو آكد ، ك٢تذا تسن لو اٞتماعة ، كألف الوتر يقضى ، كصبلة الكسوؼ ال تقضى .كالكسوؼ كا

فإف اجتمعت الًتاكيح كالكسوؼ ، فبأيهما يبدأ ؟ فيو كجهاف ، ىذا قوؿ أصحابنا ، كالصحيح عندم أف الصلوات الواجبة اليت 
قدٔف الكسوؼ عليها يفضي إُف ا١تشقة ، إللزاـ اٟتاضرين بفعلها مع  تصلى يف اٞتماعة مقدمة على الكسوؼ بكل حاؿ ؛ ألف ت

بتخفيف  كوهنا ليست كاجبة عليهم ، كانتظارىم للصبلة الواجبة ، مع أف فيهم الضعيف كالكبَت كذا اٟتاجة ، كقد أمر النِب 



 ْٔٗ 

اقة ، مع أهنا غَت كاجبة ، أكُف ، ككذلك الصبلة الواجبة ، كي ال يشق على ا١تأمومُت ، فإٟتاؽ ا١تشقة هبذه الصبلة الطويلة الش
اٟتكم إذا اجتمعت مع الًتاكيح ، قدمت الًتاكيح لذلك ، كإف اجتمعت مع الوتر يف أكؿ كقت الوتر قدمت ؛ ألف الوتر ال يفوت 

ابلتلبس ، كإف خيف فوات الوتر قدـ ؛ ألنو يسَت ٯتكن فعلو كإدراؾ كقت الكسوؼ ، كإف َف يبق إال قدر الوتر ، فبل حاجة 
؛ ألف ا١تيت  بصبلة الكسوؼ ؛ ألهنا إ٪تا تقع يف كقت النهي ، كإف اجتمع الكسوؼ كصبلة اٞتنازة ، قدمت اٞتنازة كجها كاحدان 

 م .              ) ا١ترٍت ( .اؼ عليو ، كهللا أعلٮت
، كاحد قدـ ما ٮتاؼ فوتو، مث األككدف يف كقت قاؿ الشافعي كاألصحاب رٛتهم هللا : إذا اجتمع صبلًت: و هللا كقاؿ النوكم رٛت

فإذا اجتمع عيد ككسوؼ ، أك ٚتعة ككسوؼ كخيف فوت العيد أك اٞتمعة لضيق الوقت قدـ العيد كاٞتمعة ؛ ألهنما أككد من 
دـ الكسوؼ ، ألنو ٮتاؼ ػػػػػوؼ كإف َف ٮتف فوهتما فاألصح كبو قطع ا١تصنف ]أبو إسحاؽ الشَتازم[ كاألكثركف: يقػػػػػػالكس

 و .                           ) اجملموع ( .وتػػػػف
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . مشركعية الصبلة عند الكسوؼ 

o . فضل عائشة يف نقل العلم 
هيمىا قىاؿى كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىضً  -َٓٓ ، ٨تىٍونا ًمٍن فىصىله  ًا٩ٍتىسىفىًت الشهٍمسي عىلىى عىٍهًد اىلنهيبًٌ  )يى اىَّللهي عىنػٍ ـى ًقيىامنا طىوًيالن ى، فػىقىا

ـى ًقيىامنا طىوًيالن كىىيوى ديكفى اىٍلًقيىا ، ُثيه رىفىعى فػىقىا ، كىىيوى ديكفى ًقرىاءىًة سيورىًة اىٍلبػىقىرىًة، ُثيه رىكىعى ريكيوعنا طىوًيالن ـً اىأٍلىكهًؿ، ُثيه رىكىعى ريكيوعنا طىوًيالن
، كىىيوى دي اىلرُّكيوًع اىأٍلىكهًؿ،  ـى ًقيىامنا طىوًيالن، كىىيوى ديكفى اىٍلًقيىاـً اىأٍلىكهًؿ، ُثيه رىكىعى ريكيوعنا طىوًيالن كفى اىلرُّكيوًع اىأٍلىكهًؿ[، ُثيه [ ُثيه سىجىدى، ُثيه قىا

، كىىيوى ديكفى اىٍلًقيىاـً اىأٍلىكهًؿ، ُثيه رىكىعى ريكيوعنا ـى ًقيىامنا طىوًيالن طىوًيالن، كىىيوى ديكفى اىلرُّكيوًع اىأٍلىكهًؿ، ُثيه سىجىدى، ُثيه اٍنصىرىؼى كىقىٍد  رىفىعى، فػىقىا
. فىاىطىبى اى   . كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ ميتػهفىقه عىلىٍيًو،  (لنهاسى ٕتىىلهًت اىلشهٍمسي

 ( .يف أىٍربىًع سىجىدىاتو  عىاتو صىلهى ًحُتى كىسىفىًت اىلشهٍمسي ٙتىىافى رىكى  ) كىيف ًركىايىةو ًلميٍسًلمو  -َٔٓ
 .عىٍن عىًليٌو ًمٍثلي ذىًلكى كى  -َٕٓ
 ( .صىلهى ًسته رىكىعىاتو ِبًىٍربىًع سىجىدىاتو )  كىلىوي: عىٍن جىاًبرو  -َٖٓ
تػىٍُتً،  ) دى: عىٍن أيِبىًٌ ٍبًن كىٍعبو كىأًلىِب دىاكي  -َٗٓ  ( .ثهانًيىًة ًمٍثلى ذىًلكى كىفػىعىلى يف اىلصىلهى، فػىرىكىعى ٜتىٍسى رىكىعىاتو كىسىجىدى سىٍجدى

---------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 ىذه األحاديث كلها يف صفة صبلة الكسوؼ ، كمعظمها يف مسلم .
 أما ركاية أَب داكد فهي ضعيفة يف سنده أبو جعفر الرازم ليس ابلقوم .

 ما صفة صالة الكسوؼ ؟ 
 .ىذه األحاديث فيها صفة صبلة الكسوؼ 

 فحديث ابن عباس األكؿ : فيو ركعتُت يف كل ركعة ركوعاف .
 كركاية مسلم الثانية : ركعتُت يف كل ركعة ثبلث ركوعات .

 كقد اختلف العلماء يف ىذه الصفات :
 أصح ما كرد أهنا ركعتاف يف كل ركعة ركوعاف .فبعضهم قاؿ : 

 كرجحوا حديث عائشة كابن عباس على غَت٫تا .



 َٔٓ 

 كداكد .، كأبو ثور ، كإسحاؽ ، كالشافعي ، كمالك ، كهبذا قاؿ أٛتد 
 كاختاره ابن تيمية كالصنعآف كالسعدم .

كأما السجود ،  اءًتف كركوعافكاختلفوا يف صفتها فا١تشهور يف مذىب الشافعي أهنا ركعتاف يف كل ركعة قياماف كقر قاؿ النوكم : 
م جاز كغَتىكٚتهور علماء اٟت، ور ػػػػػكأبو ث، كأٛتد ، كالليث ، مالك  كهبذا قاؿ، فسجدًتف كرَت٫تا كسواء ٘تادل الكسوؼ أـ ال 

. 
ركعتاف يف كل ركعة كحجة اٞتمهور حديث عائشة من ركاية عركة كعمرة كحديث جابر كبن عباس كبن عمرك بن العاص أهنا 

 ف .ركوعاف كسجدًت
، كركاه  بسنة رسوؿ هللا اض عند أىل العلم قد ركم يف صفة صبلة الكسوؼ أنواع ، لكن الذم استفقاؿ ابن تيمية : ك 

لى هبم ركعتُت يف كل ركعة ، أنو صأىل العلم كمالك كالشافعي كأٛتد ، كىو الذم استحبو أكثرمن غَت كجو كمسلم البخارم
 .ركوعاف

 كقاؿ يف منهاج السنة : حديث صبلة الكسوؼ بثبلث ركوعات كأكثر يف مسلم من ا١تواضع ا١تنتقدة ببل ريب .
قولو فيو راجحان على قوؿ من ك٢تذا كاف ٚتهور ما أنكر على البخارم ٦تا صححو يكوف :  التوسل كالوسيلة قاؿ رٛتو هللا يفك 

كما ركل يف و ،  الصواب فيها مع من ّنزعفإنو نوزع يف عدة أحاديث ٦تا خرجها ككاف ، ٓتبلؼ مسلم بن اٟتجاج و ، ّنزع
كالصواب أنو َف يصل إال ،  كما ركل أنو صلى بركوعُت،  ات كأبربع ركوعات صلى بثبلث ركوع حديث الكسوؼ أف النِب 

د بن حنبل كأٛت،  بركوعُت، كأنو َف يصل الكسوؼ إال مرة كاحدة يـو مات إبراىيم، كقد بُت ذلك الشافعي، كىو قوؿ البخارم
كمعلـو أنو َف ٯتت يف يومي  م ، ـ مات إبراىيع فيها أنو صبلىا يو كاألحاديث اليت فيها الثبلث كاألربو ، يف إحدل الركايتُت عن

 ب .ن نقل أنو مات عاشر الشهر فقد كذكسوؼ كال كاف لو إبراىيماف، كم
: إذا تقرر لك أف القصة كاحدة ، عرفت أنو ال يصح ىا ىنا أف يقاؿ كما قيل يف صبلة ا٠توؼ ، إنو أيخذ أبٌم  كقاؿ الشوكاين

أيخذ أبصح ما كرد ، كىو ركوعاف يف كل ركعة ، ١تا يف اٞتمع بُت ىذه الركاَيت من  الصفات شاء ، بل الذم ينبري ىا ىنا أف
 التكلف البالغ .

صبلة الكسوؼ حديث عائشة الثابت يف الصحيحُت ، أنو صلى يف كل ركعة بركوعُت  يفكالصحيح  كقاؿ السعدم :
 . ة : اإلماـ أٛتد ، كالبخارم ، كغَت٫تا كما قاؿ األئملصفات ، فإنو كٍىم من بعضهم  كسجودين ، كأما ما سواه من ا

كما خالف ذلك فمعلل أك ضعيف ، حكى النوكم عن ابن عبد ال ر أنو قاؿ : أصح ما يف الباب ركوعاف ، :  كقاؿ الشوكآف
 . ككذا قاؿ البيهقي 

 ل ركعة غلطان من بعض الركاة .كالبخارم ، أهنم كانوا يعدكف الزَيدة على الركوعُت يف ك، كأٛتد ، الشافعي كنقل ابن القيم عن 
َف يصل الكسوؼ إال مرة كاحدة يـو مات ابنو إبراىيم ، كيف نفي ىذه األحاديث اليت فيها الصبلة بثبلث  كىؤالء قالوا : النِب 

، كقد تواتر ركوعات كأربع ركوعات ، أنو إ٪تا صلى ذلك يـو مات إبراىيم ، كمعلـو أف إبراىيم َف ٯتت مرتُت كال كاف لو إبراىيماف 
عنو أنو صلى الكسوؼ يومئذو ركوعُت يف كل ركعة ، كما ركل ذلك عنو عائشة كابن عباس كابن عمر كغَتىم ، فلهذا َف يرك 

 البخارم إال ىذه األحاديث كىو أصدؽ من مسلم ، ك٢تذا ضعف الشافعي كغَته الثبلثة كاألربعة كَف يستحبوا ذلك .
ٚتاعة من أصحابنا الفقهاء ادثُت كٚتاعة من غَتىم ىذا االختبلؼ يف الركاَيت ْتسب  كقاؿ: قاؿ النوكم :  القوؿ الثاين

اختبلؼ حاؿ الكسوؼ ففي بعض األكقات أتخر ا٧تبلء الكسوؼ فزاد عدد الركوع كيف بعضها أسرع اال٧تبلء فاقتصر كيف 
 ه .ُت االسراع كالتأخر فتوسط يف عددبعضها توسط ب



 ُٔٓ 

 ل ّتميع ما ثبت ، كىو من االختبلؼ ا١تباح .: ٬توز العمالقوؿ الثالث 
 كهبذا قاؿ ابن خزٯتة ، كابن ا١تنذر ، كا٠تطاَب كغَتىم .

 . قاؿ النوكم : كىذا قوم
 القوؿ األكؿ كىو ما ذىب إليو اٞتمهور من أف صبلة الكسوؼ ركعتاف يف كل ركعة قياماف كركوعاف .كالراجح 

 ما حكم اٞتماعة يف صالة الكسوؼ ؟ 
 سنة .

 اؿ الشوكآف : كقد ذىب مالك ، كالشافعي ، كأٛتد كٚتهور العلماء إُف أف صبلة الكسوؼ كا٠تسوؼ تسن اٞتماعة فيهما .ق
 ٟتديث الباب .

 ابلناس ... ( متفق عليو . ، فصلى رسوؿ هللا  كٟتديث عائشة قالت ) خسفت الشمس يف عهد رسوؿ هللا 
 كٟتديث أٝتاء اآليت .

 لصالة الكسوؼ ؟ ىل يشرع حضور النساء 
 . فقد ثبت أف عائشة كأٝتاء صلتا مع النِب نعم يشرع ، 

ـه ييصىلُّوفى ، كىًإذىا ىً   أىتػىٍيتي عىاًئشىةى زىٍكجى النًَِّبًٌ ) قىالىٍت  اءى بًٍنًت أىىًب بىٍكرو أىٍٝتى فعن  قىائًمىةه  يى ًحُتى خىسىفىًت الشٍَّمسي ، فىًإذىا النَّاسي ًقيىا
 يي اٍلرىشٍ  نػىعىٍم . فػىقيٍمتي حىىتَّ ٕتىىبلَّٓف  مٍ تي مىا لًلنَّاًس فىأىشىارىٍت بًيىًدىىا ٨تىٍوى السَّمىاًء كىقىالىٍت سيٍبحىافى اَّللًَّ . فػىقيٍلتي آيىةه فىأىشىارىٍت أى تيصىلًٌى فػىقيلٍ 

دى اَّللَّى  مىاءن ، فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى رىسيوؿي اَّللًَّ  ي، كىجىعىٍلتي أىصيبُّ فػىٍوؽى رىٍأسً  ءو كيٍنتي َفٍى أىرىهي ًإالَّ قىٍد يٍ مىا ًمٍن شى »  كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو ، مثيَّ قىاؿى ٛتًى
نىةً رىأىيٍػتيوي ىًف مىقىاًمى ىىذىا حىىتَّ اٞتٍىنًَّة كىالنَّاًر ، كىلىقىٍد أيكًحىى ًإُفىَّ أىنَّكيٍم تػيٍفتػىنيوفى ىًف اٍلقيبيوًر مً   ه البخارم ركا( ....  ٍثلى أىٍك قىرًيبان ًمٍن ًفتػٍ

 ماذا نستفيد من حديث ابن عباس ؟ 
o . مشركعية تطويل القراءة يف صبلة الكسوؼ 

o . الركعة األكُف تكوف أطوؿ من الثانية 
 . كاتفقوا على أف القياـ الثآف كركوعو فيها أقصر من القياـ األكؿ كركوعو فيها قاؿ النوكم : 

 ٫تا أقصر من القياـ األكؿ من األكُف كركوعو ، أك يكوّنف سواء ؟كاختلفوا يف القياـ األكؿ من الثانية كركوعو ، ىل 
) كىو دكف القياـ األكؿ ( ىل ا١تراد بو األكؿ من الثانية ، أك يرجع إُف اٞتميع فيكوف كل قياـ كسبب ىذا ا٠تبلؼ فهم معٌت قولو 

 دكف الذم قبلو ؟
 . الراجحكالثآف ىو 

 الكسوؼ ؟ ما اٟتكم فيمن فاتو الركوع األكؿ من صالة 
 ال يعتد هبذه الركعة ، كعليو أف يقضي مكاهنا ركعة أخرل بركوعُت .أنو 

 ىل يشرع لصالة الكسوؼ خطبة أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء على قولُت :
 أهنا مستحبة .القوؿ األكؿ : 

 ولُت لئلماـ أٛتد . ك٢تذا ذىب ٚتهور السلف إُف استحباب ا٠تطبة بعد صبلة الكسوؼ ، كىو مذىب اإلماـ الشافعي كأحد الق
، كنقلو ابن ا١تنذر عن  : كبو قاؿ ٚتهور السلف ؿ ابستحباب ا٠تطبة بعد الصبلةعن القو (  عاجملمو  )رٛتو هللا يف قاؿ النوكم 



 ِٔٓ 

 ر .اٞتمهو 
 .الشافعي كإسحاؽ كأكثر أصحاب اٟتديث  اهفاستحبقاؿ اٟتافظ ابن حجر : ك 

 إنو ) قاـ كٛتد هللا كأثٌت عليو مث قاؿ : أما بعد ... ( خطب بعد صبلة الكسوؼ ، ف ألنو ثبت أف النِب 
 . كاألصل التأسي ابلنِب 

أف ا١تستحب أف ٮتطب خطبتُت ٬تلس بينهما جلسة يسَتة ، كما يفعل يف خطبة اٞتمعة ، كىذا مذىب اإلماـ  القوؿ الثاين :
 الشافعي رٛتو هللا . 

 كأٛتد .، كأبو حنيفة ، مهور : مالك كىذا مذىب اٞتأنو ال خطبة ٢تا ، :  القوؿ الثالث
 بعد الصبلة ليعلمهم حكمها ، كىذا ٥تتص بو . أمر ابلصبلة دكف ا٠تطبة ، كإ٪تا خطب النِب  ألف النِب قالوا : 

 َف يقصد ا٠تطبة ٓتصوصها ، كإ٪تا أراد أف يبُت ٢تم الرد على من يعتقد أف الكسوؼ ١توت بعض الناس . إنو كقاؿ بعضهم : 
 األكؿ ، أهنا تشرع ٢تا خطبة . حيحكالص

ظاىر يف الداللة على أف لصبلة : اؿ يف شرح حديث عائشة السابق كقد أجاب ابن دقيق العيد رٛتو هللا على ا١تذىبُت فق
 قاؿ بعض أتباع مالك : كال خطبة ، كلكن يستقبلهم كيذكرىم . ، َف ير ذلك مالك كال أبو حنيفة الكسوؼ خطبة ، ك 

 ظاىر من اٟتديث ، ال سيما بعد أف ثبت أنو ابتدأ ٔتا تبتدأ بو ا٠تطبة من ٛتد هللا كالثناء عليو . كىذا خبلؼ ال
أف الشمس كالقمر آيتاف  :: إف ا١تقصود إ٪تا كاف اإلخبار  كالذم ذيكر من العذر عن ٥تالفة ىذا الظاىر : ضعيف ، مثل قو٢تم

لرد على من قاؿ ذلك يف موت إبراىيم . كاإلخبار ٔتا رآه من اٞتنة كالنار ، ل ،ال ٮتسفاف ١توت أحد كال ٟتياتو  من آَيت هللا ،
 كذلك ٮتصو . 

 كإ٪تا استضعفناه ألف ا٠تطبة ال تنحصر مقاصدىا يف شيء معُت بعد اإلتياف ٔتا ىو ا١تطلوب منها من اٟتمد كالثناء كا١توعظة . 
)إحكاـ ان. ، بل ىو كذلك جزمة كالنار، ككوهنما من آَيت هللامقاصدىا، مثل ذكر اٞتن يف كقد يكوف بعض ىذه األمور داخبلن 

 األحكاـ( 
كتيعقب ٔتا يف األحاديث الصحيحة من التصريح هبا ، كحكاية شرائطها من   من قاؿ ال خطبة ٢تا :رادان على أدلة  قاؿ الشوكآف

الكسوؼ ، كاألصل مشركعية االتباع ، اٟتمد كالثناء كغَت ذلك ٦تا تتضمنتو األحاديث ، فلم يقتصر على اإلعبلـ بسبب 
 . كا٠تصائص ال تثبت إال بدليل 

سولو ( كيف ركاية للبخارم ) أنو ذكر أحواؿ عليو ( كيف ركاية ) أنو عبده كر  ركاية البخارم ) فحمد هللا كأثٌت  كقاؿ الصنعآف :
) فخطب الناس فحمد هللا ن إسحاؽ قالت ث فاطمة عاٞتنة كالنار كغَت ذلك ( كىذه مقاصد ا٠تطبة ، كيف لفظ مسلم من حدي

كأثٌت عليو مث قاؿ : أما بعد : ما من شيء َف أكن أريتو إال كقد رأيتو يف مقامي ىذا حىت اٞتنة كالنار ، كأنو قد أكحي إٌِف أنكم 
 .( تفتنوف يف القبور قريبان أك مثل فتنة ا١تسيح الدجاؿ ... 

هيمىا قىاؿى ًضيى اىَّللهي كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رى  -َُٓ : "اىللههيمه اٍجعىٍلهىا  مىا ىىبهٍت رًيحه قىطُّ ًإاله جىثىا اىلنهيبُّ  )  عىنػٍ ٍيًو، كىقىاؿى تػى عىلىى ريٍكبػى
 .شهاًفًعيُّ كىالطهبػىرىاينُّ رىكىاهي اىل ( ، كىالى ٕتىٍعىلىهىا عىذىاابن رىٍٛتىةن 

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ركاه الشافعي فقاؿ : أخ رٓف من ال أهتم ، حدثنا العبلء ... .اٟتديث ضعيف ، فقد 
 ٭تي ، كإبراىيم ىذا ال ٭تتج بو  كقد قاؿ الربيع بن سلماف : إذا قاؿ الشافعي حدثٍت من ال أهتم ، فإنو يريد بذلك إبراىيم بن أَب



 ّٔٓ 

 .كلو طريق أخرل عند الط رآف لكنو ضعيف ، فيو حىٍسي بن قيس ضعفو أٛتد كالنسائي 
 ما السنة أف يقوؿ ١تن رأل الريح ؟ 

 اٟتديث دليل على أنو يسن للمسلم إذا رأل الريح أف يقوؿ ىذا الدعاء ، لكن اٟتديث ضعيف كيرٍت عنو :

إذا عصفت الريح قاؿ : اللهم إٓف أسألك خَتىا كخَت ما فيها كخَت ما أرسلىٍت  ما ركاه مسلم عن عائشة قالت : ) كاف النِب 
 ركاه مسلم . كشر ما فيها كشر ما أرسلت بو ( ك من شرىابو ، كأعوذ ب

: ) ال تسبوا الريح ، فإذا رأيتم ما تكرىوف ، فقولوا : اللهم إّن نسألك من خَت ىذه  كعن أَب بن كعب قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 . ركاه الًتمذم و (ح كشر ما فيها كشر ما أمرت بالريح كخَت ما فيها كخَت ما أمرت بو ، كنعوذ بك من شر ىذه الري

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o .  النهي عن سب الريح ، ألف الريح إ٪تا أرسلها هللا تبارؾ كتعاُف ، فسبك إَيىا سبان 

o . أف الرَيح من آَيت هللا ال يقدر أحد على تصريفها إال خالقها 

حى بيٍشر كما قاؿ تعاُف :  رىاتو ( كقاؿ تعاُف : ان بػىٍُتى يىدىٍم رىٍٛتىًتًو ( )كىىيوى الًَّذم يػيٍرًسلي الٌرَيى حى ميبىشًٌ تًًو أىٍف يػيٍرًسلى الٌرَيى  .)كىًمٍن آَيى
o . استحباب قوؿ الدعاء عند ىبوب الريح 

o  استحباب الدعاء ٓتَت ىذه الريح كاالستعاذة من شرىا ، ألف الريح قد تكوف عاتية شديدة هتدـ الدَير ، كقد تكوف فيها
 و .خَت تقع ب

o . بياف قدرة هللا العظيمة 

o  خوؼ النِب . من ربو 

o . فضل األذكار كالدعوات 
، كىقىاؿى )  كىعىٍنوي  -ُُٓ ، كىأىٍربىعى سىجىدىاتو ًت أىنهوي صىلهى يف زىٍلزىلىةو ًسته رىكىعىاتو ةي اىآٍلايى هىًقيُّ ( : ىىكىذىا صىالى يػٍ  .رىكىاهي اىٍلبػى
 . ًمثٍػلىوي ديكفى آًخرًًه  عىًليٌو كىذىكىرى اىلشهاًفًعيُّ عىٍن  -ُِٓ

---------- 
 ما صحة ىذه اآلاثر ؟ 

 أثر ابن عباس صحيح ، فقد صححو البيهقي .
 كأما أثر علي أخرجو البيهقي كفيو ضعف ، ففيو رجل َف يسم .

 . ىل تشرع  الصالة لْلايت غَت الكسوؼ كا٠تسوؼ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة : 
 صلى لرَت الكسوؼ كا٠تسوؼ .ال يالقوؿ األكؿ : 

 كالشافعي .، كىذا قوؿ مالك 
 َف يصٌل لرَت الكسوؼ ، كقد كاف يف عصره بعض ىذه اآلَيت ، ككذلك خلفاؤه . ألف النِب 

 كحدثت الزلزلة يف عهد عمر فلم يصلوا .
 يصلى لكل آية .القوؿ الثاين : 

 حنيفة .كىذا مذىب اٟتنابلة ، كاختاره ابن تيمية ، كىو مذىب أَب 
 علل الكسوؼ أبنو آية من آَيت هللا ٮتوؼ هبا عباده ، كصلى ابن عباس ابلبصرة للزلزلة كما يف أثر الباب . ألف النِب 



 ْٔٓ 

: َف تسجد يف ، فسجد ، فقيل، إحدل زكجات النِب ة قاؿ: )قيل البن عباس: ماتت فبلنةكقد جاء عند أَب داكد عن عكرم
 ىػ[ ُّّْ/ّ/ٕ]االثنُت:  (.، كأم آية أعظم من ذىاب زكجات النِب : إذا رأيتم آية فاسجدكا : قاؿ رسوؿ هللاىذه الساعة، فقاؿ
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 أم : ابب الصبلة ألجل االستسقاء ، كىو الدعاء بطلب السقيا على صفة ٥تصوصة .
 رَت .قاؿ يف الفتح : االستسقاء لرة طلب سقي ا١تاء من الرَت للنفس أك لل
 كشرعان : طلبو من هللا تعاُف عند حصوؿ اٞتدب على كجوو ٥تصوص .

هيمىا قىاؿى عىًن اٍبًن عىبهاسو رىضً  -ُّٓ ، ميتىضىٌرًعنا، فىصىلهى  خىرىجى اىلنهيبُّ )  يى اىَّللهي عىنػٍ الن عنا، ميتػىرىسًٌ ، ميتىاىشًٌ ميتػىوىاًضعنا، ميتػىبىذًٌالن
ًٍمًذمُّ، كىأىبيو عىوىانىةى، كىاٍبني ًحبهافى  (ٮتىٍطيٍب خيٍطبػىتىكيٍم ىىًذًه   اىٍلًعيًد، ملىٍ رىٍكعىتػىٍُتً، كىمىا ييصىلًٌي يف   .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ

---------- 
 أم : مظًهران للتواضع .(  ميتػىوىاًضعنا) 
  . أم البسان لثياب البذلة ًتركان لثياب الزينة تواضعان (  ميتػىبىذًٌالن ) 
الن )    ا١تشي كعدـ العجلة .الًتسل التأٓف يف(  ميتػىرىسًٌ
 طلب اٟتاجة . دأم مظهران للضراعة كىي التذلل عن(  ميتىضىٌرًعنا) 
 ما حكم صالة االستسقاء ؟ 

 كجود سببها . سنة عند

خلفاؤه ، كىذا قوؿ سعيد  فعلها ككذلك صبلة االستسقاء سنة عند اٟتاجة إليها سنة مؤكدة ، ألف النِب قاؿ ابن قدامة : 
 . بن ا١تسيب كداكد كمالك كالشافعي 

 . ٮترج كَف يصلاستسقى على ا١تن ر يـو اٞتمعة كَف ال تسن صبلة االستسقاء كال ا٠تركج إليها ، ألف النِب : كقاؿ أبو حنيفة
 الصحيح . كقوؿ اٞتمهور ىو

 تسقاء ركعتُت .صلى االس فقد ثبتت األحاديث يف الصحيحُت كغَت٫تا أف النِب 
 . متفق عليو  ا١تصلى فاستسقى كصلى ركعتُت (خرج إُف ) أف النِب  ن ٘تيم عن عمو عبد هللا بن زيد كحديث عباد ب

 ابلقراءة ( .فيهما ، كحوؿ رداءه مث صلى ركعتُت جهر  يستسقي فتوجو إُف القبلة يدعو ) خرج النِب كيف ركاية للبخارم 
، ميتىضىٌرًعنا ِبُّ خىرىجى اىلنَّ ) كحديث الباب  بلن عنا، ميتػىرىسًٌ ، ميتىخىشًٌ  ( . ميتػىوىاًضعنا، ميتػىبىذًٌالن
 شكوا إليو قحوط ا١تطر ... فخطب مث أقبل على الناس ... ( كسيأيت اٟتديث . أف النِب ) كحديث عائشة 

  تشرع صالة االستسقاء ؟مىت 
 يث بعد ىذا [ عند كجود سببها ، كىي قحوط ا١تطر . ] كسيأيت اٟتد تشرع

 : ما صفة صالة االستسقاء 

 ركعتاف . 
 .إبٚتاع ا١تثبتُت ٢تا :  قاؿ النوكم

 . ال نعلم بُت القائلُت بصبلة االستسقاء خبلفان يف أهنا ركعتاف :  كقاؿ ابن قدامة



 ٔٓٓ 

  ( .فىصىلَّى رىٍكعىتػىٍُت ٟتديث الباب ) 
 يصلى العيد ( .أما بقية صفتها : كصبلة العيد ، كما يف حديث الباب ) كما 

 يعٍت يك ر األكُف سبعان ، كيف الثانية ٜتسان .
 ما صفة ا٠تركج إىل صالة االستسقاء ؟ 

 أف يكوف متواضعان ، متخشعان ، متذلبلن ، ألنو يـو استكانة كخضوع .
 كاستحب الفقهاء أف ٮترج أىل الدين كالشيوخ .

 ىل ٯتنع من الطيب عند خركج لالستسقاء ؟ 
 : إف اإلنساف إذا خرج لبلستسقاء ال يتطيب .قاؿ بعض الفقهاء 

 ألف ىذه الصبلة يشرع فيها االستكانة كا٠تضوع .
 : الصحيح أنو ال ينكر على من تطيب ، ألف الطيب ال ٯتنع االستكانة كا٠تضوع  تعاُف . قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 ماذا نستفيد من قولو ) مل ٮتطب كاطبتكم ىذه ( ؟ 
 بة .نستفيد مشركعية ا٠تط

 ألف ىذا القوؿ من ابن عباس )َف ٮتطب كخطبتكم ىذه ( دليل على أنو خطب لكنو ليس كخطبتكم ىذه .
 كا١تشركع يف صبلة االستسقاء خطبة كاحدة .

 ىل يشرع الصـو يف يـو االستسقاء ؟ 
 قاؿ بذلك بعض العلماء .
يصـو االثنُت فهذا طيب، يصـو االثنُت ك٬تمع بُت لكن من كاف يعتاد أف  ،لكنو ليس يف ىذا سنة :  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 . ىذا كىذا
 ىل يشرع النداء لصالة االستسقاء ؟ 

 ال .
 ألنو َف ينقل ) كقد تقدمت ا١تسألة ( .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٔٓٔ 

هىا قىالىتٍ كىعىٍن عىاًئشىةى رى  -ُْٓ ، فىأىمىرى ٔتًنػٍربىو، فػىويًضعى لىوي يف قيحيوطى اٍلمىطىرً  شىكىا اىلنهاسي ًإىلى رىسيوًؿ اىَّللًه  ) ًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ربىً  : اىٍلميصىلهى، كىكىعىدى اىلنهاسى يػىٍومنا ٮتىٍريجيوفى ًفيًو، فىاىرىجى ًحُتى بىدىا حىاًجبي اىلشهٍمًس، فػىقىعىدى عىلىى اىٍلًمنػٍ دى اىَّللهى، ُثيه قىاؿى بػهرى كىٛتًى ، فىكى

رًكيٍم،  : اىٟتٍىٍمدي َّلًلًه رىبًٌ اىٍلعى "ًإنهكيٍم شىكىٍوِتيٍ جىدىبى ًدايى هي، كىكىعىدىكيٍم أىٍف يىٍستىًجيبى لىكيٍم، ُثيه قىاؿى الىًمُتى، كىقىٍد أىمىرىكيٍم اىَّللهي أىٍف تىٍدعيوى
، أىٍنتى اىٍلغىًٍتُّ كى٨تىٍني اىٍلفيقىرىاءي، اىلرهٍٛتىًن اىلرهًحيًم، مىاًلًك يػىٍوـً اىلدًٌيًن، الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي يػىٍفعىلي مىا ييرًيدي، اىللههيمه أىٍنتى  اىَّللهي، الى ًإلىوى ًإاله أىٍنتى

ٍيًو، فػىلىٍم يػىزىٍؿ حى  غنا ًإىلى ًحُتو" ُثيه رىفىعى يىدى ، كىاٍجعىٍل مىا أىنٍػزىٍلتى قػيوهةن كىبىالى نىا اٍلغىٍيثى اىلنهاًس  ىته ريًئيى بػىيىاضي ًإًبطىٍيًو، ُثيه حىوهؿى ًإىلى أىٍنًزٍؿ عىلىيػٍ
، كىصىلهى رىٍكعىتػىٍُتً، فىأىنٍ  ٍيًو، ُثيه أىٍقًبلى عىلىى اىلنهاًس كىنػىزىؿى ، كىبػىرىقىٍت، ُثيه شىأى اىَّللهي سىحىابىةن، فػىرىعىدىتٍ ظىٍهرىهي، كىقػىلىبى رًدىاءىهي، كىىيوى رىاًفعه يىدى

: "غىرًي (أىٍمطىرىٍت  ًإٍسنىادي رىكىاهي أىبيو دىاكيدى كىقىاؿى ، كى  . هي جىيًٌده به
  كىًقصهةي اىلتهٍحوًيًل يف "اىلصهًحيًح" ًمٍن:

لىًة، يىٍدعيو، ُثيه صىلهى رىٍكعىتػىٍُتً، جىهىرى ًفيًهمىا اًبٍلًقرىاءىًة  -حىًديًث عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن زىٍيدو، كىًفيًو:  -ُٓٓ  . -فػىتػىوىجهوى ًإىلى اىٍلًقبػٍ
 .أىِب جىٍعفىرو اىٍلبىاًقًر: كىحىوهؿى رًدىاءىهي; لًيػىتىحىوهؿى اىٍلقىٍحطي  لدهارىقيٍطًٍتًٌ ًمٍن ميٍرسىلً كىلً  -ُٔٓ

---------- 
 كعدـ نزكلو . والقحط احتباس ا١تطر ، كالقيحيوط امتناع ( قيحيوطى اٍلمىطىرً ) 
 ظهر .( أم :  بىدىا حىاًجبي اىلشهٍمسً ) 
رًكيمٍ )   اٞتٍدب ضد ا٠تصب . (  جىدىبى ًدايى
 يث الباب ؟ما صحة أحاد 

 . إسناده حسن  :  قاؿ النوكمحديث عائشة حديث حسن صححو ابن حباف كالًتمذم . 
يستسقي فتوجو إُف القبلة يدعو ، كحوؿ رداءه مث صلى ركعتُت ٬تهر فيهما  ) خرج النِب   بن زيد لفظو كحديث عبد هللا

 ابلقراءة ( .

 لبياف اٟتكمة من التأكيل . ظاٟتافكمرسل أَب جعفر الباقر ، ضعيف ألنو مرسل ، كقد ذكره 

 أين تستحب أف تصلى صالة االستسقاء ؟ 
 يستحب أف تصلى يف ا١تصلى .

 ( رًكي  ماذا نستفيد من قولو  م ( ؟ًإنهكيٍم شىكىٍوِتيٍ جىدىبى ًدايى
 صبلة االستسقاء مستحبة عند جدب األرض كاحتباس ا١تطر .نستفيد أف 

  ؟مىت كقت صالة االستسقاء 
 ت معُت ، لكن األفضل كقت صبلة العيد .ليس ٢تا كق

كليس لصبلة االستسقاء كقت معُت ، إال أهنا ال تفعل يف كقت النهي برَت خبلؼ ؛ ألف كقتها متسع ، فبل : قاؿ ابن قدامة 
 .ي ، كاألكُف فعلها يف كقت العيد حاجة إُف فعلها يف كقت النه

 ب الشمس . ركاه أبو داكد .خرج حُت بدا حاج ١تا ركت عائشة ، أف رسوؿ هللا  -أ
 كألهنا تشبهها يف ا١توضع كالصفة ، فكذلك يف الوقت ، إال أف كقتها ال يفوت بزكاؿ الشمس ، ألهنا ليس ٢تا يـو معُت ،  -ب

 ُت .                    ) ا١ترٍت ( .فبل يكوف ٢تا كقت مع
 يف كقت صبلة االستسقاء ثبلثة أكجو :: ٛتو هللا كقاؿ النوكم ر 

 : كقتها كقت صبلة العيد ... أحدىا 



 ٕٔٓ 

 أكؿ كقت صبلة العيد كٯتتد إُف أف يصلي العصر ... الوجو الثاين:
كىو الصحيح ، بل الصواب : أهنا ال ٗتتص بوقت ، بل ٕتوز كتصح يف كل كقت من ليل كهنار ، إال أكقات الكراىة  كالثالث:

 ف .      ) اجملموع ( .اٞتمهور كصححو اققو على أحد الوجهُت . كىذا ىو ا١تنصوص للشافعي ، كبو قطع 
 ا١تستحب يف حق اإلماـ إذا أراد ا٠تركج لالستسقاء ؟ ىو ما 

 ) ككعد الناس يومان ٮترجوف فيو ( .لناس يومان ٮترجوف فيو ، لقو٢تا إذا أراد ا٠تركج يعد ا ا١تستحب لو

 مىت تكوف ا٠تطبة يف صالة االستسقاء ، قبل الصالة أـ بعدىا ؟ 
 ه ا١تسألة اختلف العلماء فيها على أقواؿ :ىذ

 أف ا٠تطبة قبل الصبلة . ) ٓتبلؼ العيد ( القوؿ األكؿ : 
 ركم ذلك عن عمر ، كابن الزبَت ، كعمر بن عبد العزيز ، كذىب إليو ابن عبد ال ر .

ؿ فصلى ( فهو نص أنو خطب قبل : إنكم شكومت ... مث نز ٟتديث الباب ) ... فقعد على ا١تن ر ، فك ر كٛتد هللا ، مث قاؿ -أ
 الصبلة .

 كٟتديث عبد هللا بن زيد ، كفيو : ) ... فحوؿ ظهره إُف الناس كاستقبل القبلة يدعو مث حوؿ رداءه مث صلى ركعتُت ( .-ب
 أف ا٠تطبة بعد الصبلة . ) كالعيد ( القوؿ الثاين : 

 كاٟتنابلة .، كالشافعية ، كىذا مذىب اٞتمهور  ، ا١تالكية 
 .كبو قاؿ اٞتماىَت :  ؿ النوكمقا
 ) خرج متضرعان ... فصلى كما يصلي العيد ( .ٟتديث ابن عباس كقد سبق  -أ

 مث خطبنا ( ركاه ابن ماجو . كٟتديث أَب ىريرة قاؿ ) صلى بنا رسوؿ هللا  -ب
ستقبل القبلة يدعو ، مث حوؿ يـو خرج يستسقي ، فحوؿ ظهره إُف الناس ، كا كٟتديث عبد هللا بن زيد قاؿ ) رأيت النِب -ج

 رداءه ، مث صلى ركعتُت ، جهر فيهما ابلقراءة ( متفق عليو .
 أنو ٥تَت .القوؿ الثالث : 

 كاختار ىذا الشوكآف .
 لوركد األخبار بكبل األمرين .

 األكؿ .  كالراجح
 ٔتا تستفتح خطبة االستسقاء ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : أف السنة افتتاح خطبة االستسقاء ابالسترفار . كؿالقوؿ األ

 كىذا قوؿ ا١تالكية  كالشافعية .
 قالوا : ألف االسترفار أليق ابٟتاؿ ، كأخص ابالستسقاء ، ألنو حاؿ طلب كدعاء .

 : أف السنة افتتاح خطبة االستسقاء ابلتكبَت . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ اٟتنابلة .
، ميتىضىٌرًعنا، فىصىلَّى رىٍكعىتػىٍُتً، كىمىا ييصىلًٌي يًف  خىرىجى اىلنًَِّبُّ ) –السابق  –ٟتديث ابن عباس  بلن عنا، ميتػىرىسًٌ ، ميتىخىشًٌ ميتػىوىاًضعنا، ميتػىبىذًٌالن

 ( . اىٍلًعيدً 



 ٖٔٓ 

 : أف السنة افتتاح خطبة االستسقاء ابٟتمد . القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ ابن تيمية .

 قاؿ ) كل امرئ ذم ابؿ ال ييبدأ فيو ابٟتمد أقطع ( ركاه أبو داكد . ٟتديث أَب ىريرة . أف النِب -أ
 أنو افتتح خطبو برَت اٟتمد ال خطبة عيد كال استسقاء .  قاؿ ابن تيمية : َف ينقل عن أحد عن النِب  -ب

 . الصحيح كىذا القوؿ ىو
فقيل: ييفتتحاف ابلتكبَت، كقيل تفتتح خطبة االستسقاء ،  فتتاح خيطبة العيدين كاالستسقاءكقد اختلف الناسي يف اقاؿ ابن القيم : 

كلُّ أىٍمرو ذم ابؿو الى يػيٍبدىأ : قاؿ  : كىو الصواب، ألف النِب  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةد ، ييفتتحاف ابٟتمابالسترفار، كقيل: 
 ككاف يفتتح خطبىو كلَّها ابٟتمد .ـ ، ًْتىٍمًد هللا، فػىهيوى أىٍجذى  فيوً 
 ٖتويل الرداء يف صالة االستسقاء ؟ ما حكم 

 مستحب .
 قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا :  يستحب ٖتويل الرداء لئلماـ كا١تأمـو ، يف قوؿ أكثر أىل العلم . 
 كقاؿ أبو حنيفة : ال يسن ؛ ألنو دعاء ، فبل يستحب ٖتويل الرداء فيو ، كسائر األدعية . 

 أحق أف تتبع .  كسنة رسوؿ هللا 
عيد بن ا١تسيب ، كعركة ، كالثورم ، أف ٖتويل الرداء ٥تتص ابإلماـ دكف ا١تأمـو . كىو قوؿ الليث ، كأَب يوسف ، كحكي عن س

 دكف أصحابو .  كدمحم بن اٟتسن ، ألنو نقل عن النِب 
، كىو التفاؤؿ  ثبت يف حق غَته ، ما َف يقم على اختصاصو بو دليل ، كيف كقد عيًقل ا١تعٌت يف ذلك كلنا أف ما فعلو النِب 

 ث . ) ا١ترٍت ( .جاء ذلك يف بعض اٟتديبقلب الرداء ، ليقلب هللا ما هبم من اٞتدب إُف ا٠تصب ، كقد 
 ىل التحويل خاص ابإلماـ أك حىت للمأمومُت ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 
 ا ٭تٌوؿ اإلماـ .أف ٭تولوا أرديتهم يف االستسقاء كميستحب للمأمومُت القوؿ األكؿ : 

 كاٟتنابلة .، كالشافعية ، كىذا قوؿ أكثر العلماء ، كبو قاؿ ا١تالكية 
ظٍهران لبطن كٖتوؿ الناس  فقد جاء يف مسند أٛتد من حديث عبد هللا بن زيد : ) ... مث ٖتوؿ إُف القبلة ، كحوؿ رداءه فقلبو-أ

 حديث فانتفت شبهة تدليسو .ىذا إسناد حسن من أجل دمحم بن إسحاؽ ، كقد صرح التمعو ( ك 
 ثبت يف حق غَته ما َف يقم دليل على اختصاصو . أف ما ثبت يف حقو -ب

 كألف العلة كاحدة كىي التفاؤؿ .-ج

 أف سنة ٖتويل الرداء يف االستسقاء خاصة ابإلماـ دكف ا١تأمومُت .القوؿ الثاين : 
 بن الزبَت ، كىو مذىب اٟتنفية .كإليو ذىب ٚتاعة من السلف منهم : سعيد بن ا١تسيب ، كعركة 

دكف أصحابو الذين صلوا معو االستسقاء ، فدؿ ذلك على اختصاص التحويل  إف ٖتويل الرداء إ٪تا نقل عن النِب قالوا : 
 ابإلماـ دكف ا١تأمومُت .

 األكؿ . كالراجح
 اذكر كيفية ٖتويل األردية يف االستسقاء ؟ 

 ويل األردية يف االستسقاء يف ىيئة التحويل على قولُت :اختلف أىل العلم القائلُت ابستحباب ٖت
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أف ٖتويل الرداء يكوف بقلبو فقط ، كذلك ّتعل ما كاف من الرداء على اليمُت على اليسار ، كما على اليسار على القوؿ األكؿ : 
 اليمُت .

 كىذا مذىب اٞتمهور .
) كحوؿ رداءه ، فجعل عطافو األٯتن على عاتقو  يو كف سقاءأبصحابو لبلست ٟتديث عبد هللا بن زيد يف خ ر خركج النِب -أ

 ركاه أٛتد .األيسر ، كجعل عطافو األيسر على عاتقو األٯتن ، مث دعا هللا ( 
يومان يستسقي ، فصلى بنا ركعتُت ... كحوؿ كجهو ٨تو القبلة رافعان يديو ، مث  ) خرج رسوؿ هللا كٟتديث أَب ىريرة قاؿ  -ب

 ركاه ابن ماجو ، كيف إسناده النعماف بن راشد فيو ضعف . ل األٯتن على األيسر كاأليسر على األٯتن ( قلب رداءه ، فجع
 ، أبف ٬تعل أعبله أسفلو . يستحب مع قلب الرداء تنكيسوالقوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب الشافعي .
 كاستدلوا ابٟتديث الذم سبق : ) ... فقلبو ظهران لبطن كٖتوؿ الناس معو ( .

 ألف األحاديث فيو أصرح .،  القوؿ األكؿراجح كال
 ما اٟتكمة من التحويل ؟ 
 .التحويل شرع تفاؤالن بترَت اٟتاؿ من القحط إُف نزكؿ الريث كا٠تصب ، كمن ضيق اٟتاؿ إُف سعتو  قاؿ النوكم : -أ

 . كأتسيان ابلنِب  -ب
 اؿ لباس .ككأف الرجل التـز أف يرَت عملو السيئ إُف عمل صاٌف ، ألف األعم-ج
 ىل يقٌدـ التحويل أـ الدعاء ؟ 

 يقدـ الدعاء مث التحويل .
 كىذا ظاىر حديث الباب أنو دعا مث حٌوؿ رداءه .

 ككذلك حديث عبد هللا بن زيد .
 ما الذم يقلب من الثياب ؟ 
 . ا يقلب فالذم كرد ىو قلب الرداءابلنسبة ١ت 
كمثلو البشت كالعباءة للمرأة، لكن ا١ترأة إذا كاف ا١تسجد مكشوفان ه ( داءاستسقى فقلب ر  أف النِب ) هللا بن زيد  ٟتديث عبد 

ككاف ٖتت العباءة ثياب تلفت النظر، فأخشى أنو يف حاؿ قيامها لتقلب العباءة تظهر ىذه الثياب كتكوف مفسدة أك ر من 
 ا١تصلحة فبل تقلب.

 ىل يقلب الشماغ كالغًتة ؟ 
) فتاكل الشيخ ابن .   كالرًتة كالشماغ ٔتنزلة العمامةألنو َف يرد أف العمامة تيقلب، ،  مشركعان  فبل أظن ىذا كأما قلب الرًتة كالشماغ

 عثيمُت ( .
 .إُف أف الشماغ يقلب  –كىو قوؿ الشيخ ابن ابز  –كذىب بعض العلماء 

 ىل يقلب الكوت إذا كاف عليو كوت؟ 
و .             أف يقلبو، يعٍت ٮترج على طبيعت يلبس شيئان أيضان من أجل يف نفسي من ىذا شيء، كالظاىر أنو ال يقلبها، كال يلزمو أف 

 ) فتاكل ابن عثيمُت ( .
 ماذا يستحب يف االستسقاء ؟ 
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 يستحب التصدؽ .
كٌنهم اختلفوا يف أمر اإلماـ هبا، قاؿ ، كلى استحباب الٌصدقة قبل االستسقاءاتٌفقت ا١تذاىب عل(: ا١توسوعة الفقهية) جاء يف

بعض ا١تالكٌية: ال أيمرىم ، كقاؿ اإلماـ ابلٌصدقة يف حدكد طاقتهم : أيمرىمعٌية، كاٟتنابلة، كاٟتنفٌية، كىو ا١تعتمد عند ا١تالكٌيةالٌشاف
 انتهى .يث تكوف صدقتهم بدافعو من أنفسهم، ال أبمرو من اإلماـ، حهبا، بل يًتؾ ىذا للٌناس بدكف أمرو؛ ألنٌو أرجى لئلجابة

 -أم : قبل االستسقاء  –:قولو : " كالصدقة " أم : كأيمرىم أيضان ابلصدقة  -رٛتو هللا  –ن صاٌف العثيمُت كقاؿ الشيخ دمحم ب
 ، كالصدقة قد يقاؿ : إهنا مناسبة ؛ ألف الصدقة إحساف إُف الرَت ، كاإلحساف سبب للرٛتة ؛ لقوؿ هللا تعاُف : ) ًإفَّ رىٍٛتىتى اَّللًَّ 

، كالصدقة رىٍٛتىتىوي ( ، كالريث رٛتة ؛ لقوؿ هللا تعاُف : ) كىىيوى الًَّذم يػينػىٌزًؿي اٍلرىٍيثى ًمٍن بػىٍعًد مىا قػىنىطيوا كىيػىٍنشيري ( ٍحًسًنُتى قىرًيبه ًمنى اٍلمي 
 ىنا ليست الصدقة الواجبة، بل ا١تستحبة ، أما الصدقة الواجبة فإف مٍنعها سبب ١تنع القطر من السماء كما قاؿ النِب عليو الصبلة

 ء .    ) الشرح ا١تمتع ( .م إال منعوا القطر من السماكما منع قـو زكاة أموا٢تبلـ يف اٟتديث ا١تركم عنو: كالس
 ىل صالة االستسقاء جهرية أـ سرية ؟ 

 جهرية .
لىًة يىٍدعيو ، كىحىوَّؿى رًدى   خىرىجى النَِّبُّ قاؿ ) ٟتديث عبد هللا بن زيد  جىهىرى ًفيًهمىا  اءىهي ، مثيَّ صىلَّى رىٍكعىتػىٍُتً يىٍستىٍسًقى فػىتػىوىجَّوى ًإُفى اٍلًقبػٍ

 ة ( ركاه البخارم كركاه مسلم دكف اٞتهر ابلقراءة .اًبٍلًقرىاءى 
 أٚتعوا على استحبابو ، ككذلك نقل اإلٚتاع على استحباب اٞتهر ابن بطاؿ .قاؿ النوكم : 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . اثبات علو هللا 
o  ليس بعورة .أف اإلبط 
o  . كسيأيت حاالت رفع اليدين يف الدعاء إف شاء هللا ( .استحباب رفع اليدين حاؿ االستسقاء كاالستصحاء فقط ( 

o . قدرة هللا تعاُف العظيمة 
. فػىقىا أىفه رىجيالن دىخىلى اىٍلمىٍسًجدى يػىٍوـى اىٍٞتيميعىًة، كىالنهيبُّ  ) كىعىٍن أىنىسو  -ُٕٓ ، ىىلىكىًت قىائًمه ٮتىٍطيبي : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ؿى

: "اىلله  ٍيًو، ُثيه قىاؿى ، كىانٍػقىطىعىًت اىلسُّبيلي، فىادٍعي اىَّللهى؟[ عىزه كىجىله[ ييًغيثػينىا، فػىرىفىعى يىدى فىذىكىرى  -" (ثٍػنىا، اىللههيمه أىًغثٍػنىا..هيمه أىغً اىأٍلىٍموىاؿي
، كىًفيًو اىلدُّعىاءي إبًًٍمسى   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو . اًكهىا اىٟتٍىًديثى

---------- 
 ال يعرؼ .( أىفه رىجيالن دىخىلى ) 
فسره بعضهم القضاء أبهنا دار اإلمامة ، قاؿ يف الفتح : كليس كذلك ، كإ٪تا ىي دار عمر بن ا٠تطاب ،  ( دار القضاء) 

  . كٝتيت دار القضاء ألهنا بيعت يف قضاء دينو فكاف يقاؿ ٢تا دار قضاء دين عمر
 ا١تراد ابألمواؿ ىنا ا١تاشية . ( ىىلىكىًت اىأٍلىٍموىاؿي ) 
 .( ا١تراد بذلك اإلبل ، ضعفت لقلة القوت عن السفر لكوهنا ال ٕتد يف طريقها من الكؤل ما يعلف  كىانٍػقىطىعىًت اىلسُّبيلي ) 
 بفتح القاؼ كالزاء أم سحاب متفرؽ .(  كال قزىعة) 
 سُت كسكوف البلـ جبل معركؼ اب١تدينة .بفتح ال(  كما بيننا كبُت سلع) 
 مستديرة .: أم ( مثل الًتس ) 
 : ىي اٞتبل الصرَت . كقيل: ىي ا٢تضبة الضخمة ،  قيل(  اآلكاـ) 
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 اذكر اٟتديث بتمامػو ؟ 
بو كىافى ٨تىٍوى دى  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  قىائًمه ٮتىٍطيبي ،  اًر اٍلقىضىاًء ، كىرىسيوؿي اَّللًَّ ) أىفَّ رىجيبلن دىخىلى اٍلمىٍسًجدى يػىٍوـى اٞتٍيميعىًة ًمٍن ابى
نىا ، قىاؿى : فػىرىفىعى قىائًمنا ، مثيَّ قىاؿى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، ىىلىكىٍت األىٍموىاؿي ، كىانٍػقىطىعىٍت السُّبيلي فىادٍعي اَّللَّى تػىعىاُفى ييًريثػي   فىاٍستػىٍقبىلى رىسيوؿى اَّللًَّ 

ٍيًو مثيَّ قىاؿى : اللَّهيمَّ أىًغثٍػنىا ، اللَّهيمَّ أىًغثٍػنىا ، اللَّهيمَّ أىًغثٍػنىا . قىاؿى أىنىسه : فىبل كىاىَّللًَّ مى  رىسيوؿي اَّللًَّ  ا نػىرىل يًف السَّمىاًء ًمٍن سىحىابو كىال يىدى
نػىنىا كىبػىٍُتى سىٍلعو ًمٍن بػىٍيتو كىال دىارو قىاؿى : فىطىلىعىٍت ًمٍن  كىرىائًًو سىحىابىةه ًمٍثلي التػٍُّرًس . فػىلىمَّا تػىوىسَّطىٍت السَّمىاءى انٍػتىشىرىٍت مثيَّ قػىزىعىةو ، كىمىا بػىيػٍ

ٍبتان ، قىاؿى : مثيَّ دىخىلى رىجيله ًمٍن ذىًلكى اٍلبىاًب يف ا قىائًمه   ٞتٍيميعىًة اٍلميٍقًبلىًة ، كىرىسيوؿي اَّللًَّ أىٍمطىرىٍت ، قىاؿى : فىبل كىاىَّللًَّ مىا رىأىيٍػنىا الشٍَّمسى سى
 ، فىادٍعي اَّللَّى أىٍف ٯتيًٍسكىهىا عىنَّا ، قىاؿى : ٮتىٍطيبي النَّاسى ، فىاٍستػىٍقبػىلىوي قىائًمان ، فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ،  ىىلىكىٍت األىٍموىاؿي ، كىانٍػقىطىعىٍت السُّبيلي 

ٍيًو مثيَّ قىاؿى : اللَّهيمَّ حىوى  فػىرىفىعى رىسيوؿي اَّللًَّ  نىا ، اللَّهيمَّ عىلىى اآلكىاـً كىالظًٌرىاًب كىبيطيوًف األىٍكًديىًة كىمىنىاًبًت الشَّجىًر ، قىاؿى : يىدى نىا كىال عىلىيػٍ الىيػٍ
 متفق عليو . ال أىٍدرًم (ألىكَّؿي قىاؿى : فىأىقٍػلىعىٍت ، كىخىرىٍجنىا ٪تىًٍشي يف الشٍَّمًس . قىاؿى شىرًيكه : فىسىأىٍلتي أىنىسى ٍبنى مىاًلكو : أىىيوى الرَّجيلي ا

 بفتح السُت كسكوف البلـ جبل معركؼ اب١تدينة . ( كما بيننا كبُت سلع، ) بفتح القاؼ كالزاء أم سحاب متفرؽ  ( كال قزىعة) 
 : ىي اٞتبل الصرَت . كقيل: ىي ا٢تضبة الضخمة ،  قيل ( اآلكاـ، ) أم مستديرة  (مثل الًتس ) 
  ؟ما حكم االستسقاء يـو اٞتمعة 

 جائز .
 ٟتديث الباب .

  اذكر أنواع االستسقاء اليت كردت عن النيب ؟ 
 كرد على عدة أكجػو :

 : استسقى يـو اٞتمعة كىو ٮتطب .األكؿ 
 كما يف حديث الباب .

 السؤاؿ من كل كاحد من الناس .:  الثاين
فقاؿ ) اللهم اسقنا غيثان مريثان مريئان استسقى  بدكف صبلة ، كما كرد يف حديث ابن عباس أف النِب  كقد استسقى النِب 

 غدقان طبقان عاجبلن .... ( ركاه ابن ماجو .
 : خرج هبم إُف ا١تصلى كاستسقى هبم . الثالث

 كما يف حديث  عبد هللا بن زيد ، كحديث عائشة .
 اذكر ما يقاؿ يف الدعاء عند االستسقاء ؟ 
 ... ( . اللَّهيمَّ أىًغثٍػنىا ، اللَّهيمَّ أىًغثٍػنىااللَّهيمَّ أىًغثٍػنىا ، ) ما جاء يف حديث الباب  -أ

اًبًر ٍبًن عى جاء يف ك  -ب ثنا ميًريثنا ، مىرًيئنا ،  دعا يف االستسقاء ، فػىقىاؿى : ) أف النَِّبَّ  )ٍبًد اَّللًَّ هنع هللا يضر قاؿ حديث جى اللَّهيمَّ اٍسًقنىا غىيػٍ
ًفعنا ، غىيػٍرى ضىارٌو ، عىاًجبلن   د .( ركاه أبو داك   ، غىيػٍرى آًجلو . قىاؿى : فىأىٍطبػىقىٍت عىلىٍيًهٍم السَّمىاءي مىرًيعنا ، ّنى

  م .اده صحيح على شرط مسلإسنقاؿ النوكم :  
 : الذم أييت ابلريع كىو الزَيدة .  ا١تريع: امود العاقبة .  ا١ترمء: ا١تنقذ من الشدة .  ا١تغيث: ا١تطر .  الغيث

 غَت آجل( دليل على جواز سؤاؿ هللا عز كجل هبذه الصيرة .  بلن )عاج قولو  يف فائدة :
 االستعجاؿ يف الدعاء إُف نوعُت :كبناء عليو ٯتكننا تقسيم 

استعجاؿ ٔتعٌت طلب تعجيل ا١تطلوب ، كسؤاؿ قرب كقوعو على أكمل كجو : فهذا استعجاؿ جائز بل ٤تمود ، ألنو  األكؿ :
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 وده كإحسانو ، كىو سبحانو يرضى من عباده أف يقدركه حق قدره . من ابب الطمع يف كـر هللا عز كجل كج
أما االستعجاؿ ا١تذمـو فهو استبطاء اإلجابة ، كالتسخط على هللا عز كجل ، كالتشكك يف جوده ككرمو ، كالتذمر من  الثاين :

ييٍستىجىابي  ) قىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  رىيٍػرىةى عدـ ٖتقق ا١تراد ، كهللا عز كجل ال يرضى أف يضيق قلب عبده ا١تؤمن بو . فعىٍن أىَب ىي 
 ( متفق عليو . عىٍوتي فػىلىٍم ييٍستىجىٍب ِف أًلىحىدًكيٍم مىا َفٍى يػىٍعجىٍل ، يػىقيوؿي : دى 

 اذكر حاالت رفع اليدين يف الدعاء ) مىت ترفع كمىت ال ترفع ( ؟ 
 . ما ثبت فيو رفع اليدين صر٭تان عن النِب :  القسم األكؿ

 كذلك يف خطبة صبلة االستسقاء ككذلك يف صبلة اٞتمعة عند االستسقاء .
 كما يف حديث الباب .

 ما ثبت عدـ الرفع فيو .:  القسم الثاين
 كذلك يف الدعاء يف خطبة اٞتمعة يف غَت استسقاء كال استصحاء .

 ما كاف ظاىر السنة فيو عدـ الرفع .:  القسم الثالث
 تُت كآخر التشهد .كذلك كالدعاء بُت السجد

 لذلك كاف من آداب الدعاء أف يرفع يديو يف الدعاء .سول ذلك ، فاألصل فيو الرفع ، ك ما  القسم الرابع :
  ؟اٟتي ما حكم  طلب الدعاء من الرجل الصاحل 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 
 : اٞتواز . القوؿ األكؿ 
 ٟتديث الباب . -أ

 .ركاه مسلم ن أكيس القرٓف أف يسترفر لو ( م ) أف عمر طلب-ب
 ) أتريد اٟتج العاـ ؟ قاؿ : نعم ، قالت : فادع هللا لنا ٓتَت ( . نها صفواف بن عبد هللا بن صفواف كقالت أـ الدرداء لزكج اب-ج
 ) ادعي هللا ِف كال أضرؾ ( .كقاؿ اٞتبار لسارة -د
 هد عندؾ ( . موسى ادع لنا ربك ٔتا عقالوا َيكقاؿ تعاُف ) -ق

 : أنو مذمـو إال إذا قصد بو نفع الداعي . القوؿ الثاين
 .كىذا اختيار ابن تيمية 

كقصده أف ينتفع ذلك ا١تأمور ابلدعاء كينتفع  ىو أيضان أبمره  –أك لنا  –كمن قاؿ لرَته من الناس : ادع ِف  قاؿ رٛتو هللا :
، كأما إف َف يكن    مقصوده إال طلب حاجتو َف يقصد  مقتد ابلنِب  كيفعل ذلك ا١تأمور بو كما أيمره بسائر فعل ا٠تَت فهو

نفع ذلك كاإلحساف إليو ، فهذا ليس من ا١تقتدين ابلرسوؿ ا١تؤ٘تُت بو يف ذلك ، بل ىذا من السػؤاؿ ا١ترجػوح الذم تػركو إُف 
 الرغػبػة إُف هللا كرسػولو أفضل من الرغبة إُف ا١تخلوؽ كسؤالو .

 ئد العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض الفوا 
o . جواز تكلم ا٠تطيب يـو اٞتمعػة للحاجػة 
o . مشركعية اإلٟتاح يف الدعاء 
o . استحباب رفع اليدين حاؿ الدعاء 

 ) إف هللا ليستحيي إذا رفع العبد يديو أف يرد٫تا صفران ( ركاه أبو داكد . كقد قاؿ 
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 ركاه مسلم . ) ... الرجل يطيل السفر أشعث أغ ر ٯتد يديو ... ( كقاؿ 
o . ظهور قدرة هللا الباىرة يف إنزاؿ ا١تطر كإمساكو 
o . جواز تعدد النقم اليت ٖتل اب١تسلم إذا َف يقصد بذلك التسخط من تدبَت هللا 
o هبذا الدعاء : اللهم حوالينا كال علينا ..... إذا كثر ا١تطر كخيف منو . أنو يستحب أف يدعو 

ُٖٓ- ; : اىللههيمه ًإانه كينها نىٍستىٍسًقي   )  -أىفه عيمىرى  - كىعىٍن أىنىسو كىافى ًإذىا قىًحطيوا يىٍستىٍسًقي اًبٍلعىبهاًس ٍبًن عىٍبًد اىٍلميطهًلًب. كىقىاؿى
 .ًرمُّ رىكىاهي اىٍلبياىا (نىا فىاٍسًقنىا، فػىييٍسقىٍوفى ًإلىٍيكى بًنىًبيًٌنىا فػىتىٍسًقينىا، كىًإانه نػىتػىوىسهلي ًإلىٍيكى ًبعىمًٌ نىًبيًٌ 

---------- 
 أمسك عنهم ا١تطر .: أم ( كىافى ًإذىا قىًحطيوا ) 
لعباس أف يدعو هللا بطلب السقيا ، االستسقاء ىو طلب نزكؿ الريث على الببلد ، كىنا طلب عمر من ا ( يىٍستىٍسًقي اًبٍلعىبهاسً ) 

   عليو من الدَينة كالتقول . ، كما كاف كذلك لقرابتو من النِب فمعٌت يستسقي ابلعباس أم : بدعائو ، 
 التوسل : ما يتقرب هبا إُف الرَت ، فالوسيلة إُف هللا تعاُف ىو تقرب عبده إليو بعمل صاٌف .( كىًإانه نػىتػىوىسهلي ًإلىٍيكى ) 
 ( أم : بدعائو . كىًإانه نػىتػىوىسهلي ًإلىٍيكى ًبعىمًٌ نىًبيًٌنىا) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ى جواز التوسل بدعاء الصاٟتُت .اٟتديث دليل عل

 يف الطبقات : ) أف معاكية استسقى بيزيد بن األسود اٞترشي ( كسنده صحيح . كقد ركل ابن سعد
 ما حكم التوسل بذكات الصاٟتُت ؟ 

 حراـ .
 ٟتديث الباب .

، ميتان كحرمتو حيان  مة النِب ، ألف حر فلو كاف مشركعان ١تا عدؿ الصحابة ابلتوسل ابلعباس عن التوسل ابلنِب كجو الداللة: 
، كعلي، ، قد كاف حيان عثمافن الصحابة ٦تن ىم أفضل من العباس، كمع ذلك َف يتوسلوا هبمكأيضان يف عهد عمر فيو الكثَت م

 ، كىؤالء أفضل من العباس .كعمر أيضان 

 ، أك بذكاهتم أحياءن أك أمواًتن لبادركا إُف حجرة قريبان منهم ، فلو كاف التوسل جائزان أك مشركعان ابلصاٟتُت كأيضان كاف ق ر النِب 
 لسبقهم . عائشة متوسلُت ابلنِب 

 في اٟتديث رد على أىل البدع الذين استدلوا هبذا اٟتديث على جواز التوسل بذكات الصاٟتُت .ف
 ( ؟ كىًإانه نػىتػىوىسهلي ًإلىٍيكى ًبعىمًٌ نىًبيًٌنىا ما ا١تراد بقوؿ عمر ) 

 كليس بذاتو ، كيدؿ لذلك : أم : بدعائو ،
 أنو جاء يف ركاية أف عمر قاؿ لو : قم َي عباس فادعو هللا .-أ

بدعائو،  يتوسلوف ابلنِب  ( كمعلـو أهنم كانوا كىًإّنَّ نػىتػىوىسَّلي ًإلىٍيكى ًبعىمًٌ نىًبيًٌنىا ...اىللَّهيمَّ ًإّنَّ كينَّا نىٍستىٍسًقي ًإلىٍيكى بًنىًبيًٌنىا أنو قاؿ )-ب
 ان فكذلك يتوسلوف ابلنسبة للعباس بدعائو .إذ
 . أكُف ، ألنو ال أعظم من النِب  أنو لو كاف ا١تراد التوسل ابلذات ، لكاف التوسل بذات النِب -ج
 اذكر أنواع التوسل ا١تشركع ؟ 

 أنواع التوسل ا١تشركع : 
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 التوسل أبٝتاء هللا كصفاتو كأفعالو .النوع األكؿ : 
 ضية لو ، أك ابلفعل ا١تقتضي لو .ؿ ابالسم ا١تقتضي ١تطلوبو ، أك ابلصفة ا١تقتفيتوسل إُف هللا تعا

َّللًًَّ اأٍلىٍٝتىاءي اٟتٍيٍسٌتى فىاٍدعيوهي هًبىا (قاؿ تعاُف )   . كى
 فيقوؿ : اللهم َي رحيم ارٛتٍت ، كَي غفور اغفر ِف ، ك٨تو ذلك .

 و .التوسل إُف هللا تعاُف ابإلٯتاف بو كطاعتالنوع الثاين : 
ٍعنىا مينىاًدَين يػينىاًدم ًلئٍلًٯتىاًف أىٍف آًمنيوا ًبرىبًٌكيٍم فىآمىنَّا رىبػَّنىا فىاٍغًفٍر لىنىا ذيني كقولو تعاُف عن أكِف األلباب :   . وبػىنىا ()رىبػَّنىا ًإنػَّنىا ٝتًى

 بدعاء من ترجى إجابتو . هللا أف يتوسل إُفالنوع الثالث : 
ٮتطب فقاؿ : ادع هللا  يدعو هللا ٢تم ، مثل قوؿ الرجل الذم دخل يـو اٞتمعة كالنِب أف  من النِب  كطلب الصحابة 

 أف يريثنا ، كقوؿ عكاشة بن ٤تصن : ادع هللا أف ٬تعلٍت منهم .
 كىذا إ٪تا يكوف يف حياة الداعي .

 ما حكم التوسل ابلنيب  أك بغَته بعد موتو ؟ 
 ال ٬توز .

أف  َف يطلبوا من النِب  ر اٞتزاء ، كلذلك ١تا أجدب الناس يف عهد عمر بن ا٠تطاب ألنو ال عمل لو فقد انتقل إُف دا 
 فقاؿ لو قم فاستسق ، فقاـ العباس فدعا . يستسقي ٢تم بل استسقى عمر ابلعباس عم النِب 

  ما حكم التوسل ّتاه النيب ؟ 
، كعلى ىذا فبل  ال ينتفع بو إال الرسوؿ  الرسوؿ  ال ٬توز سواء يف حياتو أك بعد ٦تاتو ، ألف جاه التوسل ّتاه النِب  

 ٬توز أف يقوؿ اإلنساف : اللهم إٓف أسألك ّتاه نبيك أف ترفر ِف أك ترزقٍت .

 أقساـ : كا٠تالصة التوسل ابلنيب 
 أف يتوسل ابإلٯتاف بو كاتباعو ، فهذا جائز يف حياتو كبعد ٦تاتو .أكالن : 
 .فهذا جائز يف حياتو ال بعد ٦تاتو، ألنو بعد ٦تاتو متعذر، أف يدعو لو ف يطلب من الرسوؿ ، أم أبأف يتوسل بدعائواثنيان : 

 ٮتطب يـو اٞتمعة .... حديث األعراَب الذم دخل كرسوؿ هللا  كيدؿ على اٞتواز :
 يلة .أف يتوسل ّتاىو كمنزلتو عند هللا ، فهذا ال ٬توز ال يف حياتو كال يف ٦تاتو ، ألنو ليس كساثلثان : 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . فضل العباس 

o . أف صبلة االستسقاء تشرع عند كجود سببها كىو القحط 

o  أف الصحابة ما كانوا أيتوف إُف ق ر النِب . فيطلبوف منو الدعاء كيتوسلوف بذاتو كجاىو 

o . تواضع عمر 

o . معرفة عمر ألىل البيت منزلتهم 

: "ًإنهوي  -  كى٨تىٍني مىعى رىسيوًؿ اىَّلله -أىصىابػىنىا  ) كىعىٍن أىنىسو قىاؿى  -ُٗٓ : فىحىسىرى ثػىٍوبىوي، حىىته أىصىابىوي ًمنى اىٍلمىطىًر، كىقىاؿى مىطىره قىاؿى
 م .رىكىاهي ميٍسلً   (  حىًديثي عىٍهدو ًبرىبًٌوً 

---------- 
 أم كشف .(  فىحىسىرى ثػىٍوبىوي ) 
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 استحباب التعرض ألكؿ ا١تطر ، كإخراج شيء من جسده لينالو ا١تطر .يل على اٟتديث دل

 عن ابن عباس ) أنو كاف إذا أمطرت السماء قاؿ لربلمو : أخرج رٍحلي كفراشي يصيبو ا١تطر ( .
 ما معٌت قولو  ) إنو حديث عهد بربو ( ؟ 

 أم بتكوين ربو لو أك تنزيلو .

 ما اٟتكمة من ذلك ؟ 
 ماء اٟتكمة من ذلك :استنبط بعض العل

 فقاؿ بعضهم : ١تا كاف ا١تطر رٛتة ، فاستحب أف يتطلع ٢تذه الرٛتة .
 لبلعًتاؼ ابلتواضع .: كقيل 
هىاكىعىٍن عىا -َِٓ ًفعاى )  كىافى ًإذىا رىأىل اىٍلمىطىرى قىاؿى   أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  ًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  رىجىاهي  أىخٍ ان ( للههيمه صىيًٌبنا انى

---------- 
 أم اجعلو صيبان ، كالصيب ا١تطر . ) صيبان (
 احًتازان من الصيب الضار . ) انفعان (

 ما الدعاء ا١تستحب عند نزكؿ ا١تطر ؟ 
 يستحب أف يقوؿ : اللهم صيبان ّنفعان .

 كيستحب أيضان أف يقوؿ : مطرّن بفضل هللا كرٛتتو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  يكوف ضاران ، كعلى ىذا فيستحب أف يقيد دعاءه بقولو : ّنفعان .ما أف من ا١تطر ما يكوف ّنفعان ، كمنو

o  قوؿ بعضهم إذا نزؿ ا١تطر : اللهم زدّن ، ىذا دعاء غَت مشركع ، ألف الزَيدة غَت مطلوبة بذاهتا ، فلرٔتا زاد ا١تطر فكاف غرقان
أك ىبلكان .

 اللهم حوالينا كال علينا ، ... ( . قاؿ ) ا١تطر ، كأف النِب  ك٢تذا تقدـ ما نقوؿ إذا كثر
o  استحباب قرف الدعاء ابل ركة ، فإذا دعا ٔتاؿ أك كلد أك مركب ، فإنو يسن أف يدعو أف يكوف مباركان ، ألف كل شيء ال بركة

فيها ، فإنو ال تقع منو .

 فكم من الناس كانت أموا٢تم نعمة عليهم ككذلك أكالدىم .
 قاؿ تعاُف عن عيسى : ) كاجعلٍت مباركان ... ( . كقد

: ) اللهم إٓف أسألك علمان ّنفعان ، كأعوذ  غَت ّنفع ، ألنو ال بركة بو ، ك٢تذا كاف من دعاء النِب  س صار علمهمككم من النا
 بك من علم ال ينفع ( .

ًٍطريانى ًمٍنوي  : دىعىا يف اىاًلٍسًتٍسقىاءً  أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍن سىٍعدو  -ُِٓ ًثيفنا، قىًصيفنا، دىليوقنا، ضىحيوكنا، ٘تي ، كى لًٌٍلنىا سىحىاابن اىللههيمه جى
، ايى  ًؿ كىاإٍلًٍكرىاـً رىذىاذنا، ًقٍطًقطنا، سىٍجالن  . صىًحيًحوً رىكىاهي أىبيو عىوىانىةى يف  (ذىا اىٞتٍىالى

---------- 
 أم : غطٌنا .(  جىلًٌٍلنىا سىحىاابن ) 
 أم : شديد الرعد .(  يفناقىصً  )
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 الدلوؽ ا١تنهمر بسرعة .(  دىليوقنا )
 أم : كثَت ال رؽ .(  ضىحيوكنا) 
ًٍطريانى ًمٍنوي رىذىاذنا )  الرذاذ ا١تطر ا٠تفيف .(  ٘تي
  بكسر القاؼ كإسكاف الطاء ، أصرر من الرذاذ .(  ًقٍطًقطنا 

 أم : كثَتان .(  سىٍجالن ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ضعيف . اٟتديث
 ١تاذا يستحب البسط يف الدعاء ؟ 

 يستحب البسط يف الدعاء ألمور :
 ٟتاح يف الدعاءأنو من اإل أكالن :
 : أف ذلك من شدة االستحضار .اثنيان 

 أف فيها اظهار االفتقار  كاٟتاجة . اثلثان :
 أف اب ٭تب طوؿ ا١تناجاة مع ٤تبوبو . رابعان :

 
ٍلىةن ميٍستػىٍلًقيىةن عىلىى ظىٍهرًىىا  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ةى كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرى  -ِِٓ ـي يىٍستىٍسًقي، فػىرىأىل ٪تى خىرىجى سيلىٍيمىافي عىلىٍيًو اىلسهالى

، لىٍيسى بًنىا ًغٌتن عىٍن سي  : اىللههيمه ًإانه خىٍلقه ًمٍن خىٍلًقكى : اٍرًجعيوا لىقىٍد سي رىاًفعىةن قػىوىائًمىهىا ًإىلى اىلسهمىاًء تػىقيوؿي ، فػىقىاؿى ًة ٍقيىاؾى ًقيتيٍم ًبدىٍعوى
 م .ٍٛتىدي كىصىحهحىوي اىٟتٍىاكً رىكىاهي أى  (غىٍَتًكيٍم 

---------- 
ـي )   ىو ابن داكد ، أحد أنبياء بٍت إسرائيل ، ٚتع هللا لو بُت النبوة كا١تلك .(  خىرىجى سيلىٍيمىافي عىلىٍيًو اىلسهالى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

ىذا اٟتديث ركاه أٛتد كاٟتاكم ، كيف إسناده دمحم بن عوف كأبوه ال يعرفاف ، لكن جاء من طريق أخرل عند الطحاكم كفيو 
 ضعف .

 كجاء من طريق أخرل مرسبلن .
 فاٟتديث حسن هبذه الطرؽ ، كقد ضعفو بعضهم .

 ىل يستحب إخراج اٟتيواانت يف صالة االستسقاء ؟ 
 ذىب بعض العلماء إُف ذلك .

  الباب .                ْتديثالن استدال
 كألف القحط أصاهبا كما أصاب بٍت آدـ .

 أنو ال يستحب . كالصحيح
 َف يفعلو ، كألف يف خركجها إشراؿ للناس . ألف النِب 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف االستسقاء موجود يف األمم ا١تاضية 



 ٕٔٔ 

o تعًتؼ بعلو هللا . إثبات علو هللا ، كحىت البهائم 

o . أنو إذا نزؿ ا١تطر ، فإنو ال ٭تتاج إُف صبلة االستسقاء 

o . عظم ملك سليماف ، فقد أكيت علم منطق اٟتيواّنت 

o . فيو التوسل أبٝتاء هللا كصفاتو 
o  ثبوت رسالة النِب . حيث أخ ر عن ىذا األمر الريِب 

 م .أىٍخرىجىوي ميٍسلً  (ًر كىفهٍيًو ًإىلى اىلسهمىاًء فىأىشىارى ًبظىهٍ  اٍستىٍسقىى أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن أىنىسو  -ِّٓ
---------- 

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 استحباب رفع اليدين يف االستسقاء كا١تبالرة يف ذلك .اٟتديث يدؿ على 

 اذكر أقواؿ العلماء يف معٌت اٟتديث ؟ 
 اختلف العلماء يف اٟتديث على قولُت :

 أف السنة يف صفة رفع اليدين أف يرفع الداعي يديو كظهور٫تا إُف السماء . القوؿ األكؿ :
 كىذا قوؿ األكثر ) ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة ( .

 ٟتديث الباب .
 قالوا : إف ىذا كالنص يف كيفية رفع اليدين يف الدعاء يف االستسقاء .

 داعي يديو كبطوهنما إُف السماء .أف السنة يف صفة رفع اليدين أف يرفع الالقوؿ الثاين : 
 . كىذا ظاىر مذىب اٟتنفية ، كىو اختيار ابن تيمية

 ٟتديث ابن عباس مرفوعان ) إذا دعوت فادع بباطن كفيك كال تدع بظهور٫تا ( ركاه أبو داكد كفيو ضعف .
ار ظهور الكفُت ٨تو السماء كبطوهنما ٨تو ػػػػػع اليدين ، كأنو من شدة الرفع صػػػػػػػكقالوا : إف ا١تراد ْتديث الباب ا١تبالرة يف رف

 األرض .
 الصحيح .كىذا ىو 

o أف يبالغ فيو ألف النِب  كينبري يف ىذا الرفع: ... صاٌف العثيمُت  قاؿ الشيخ دمحم بن يرم بياض أبطيو  كاف يبالغ فيو حىت
كاختلف اء ( )جعل ظهور٫تا ٨تو السم أنو جاء يف صحيح مسلم أف النِب  البياض إال مع الرفع الشديد حىت لير  كال

 و : العلماء يف أتكيل

 . ٬تعل ظهور٫تا ٨تو السماء : فقاؿ بعضهم
صارت ظهور٫تا ٨تو  ان شديد ان رفع رفعألنو إذا ، الرائى يرل ظهور٫تا ٨تو السماء  كاف  حىتان شديد ان بل رفعهما رفع كقاؿ بعضهم :

 اء .السم
كمعلـو ، عند الدعاء يستجدم كيطلب  كذلك ألف الرافع يديو، ـ بن تيمية رٛتو هللا سبلختيار شيخ اإلاكىذا ىو األقرب كىو 

 ه .   ) الشرح ا١تمتع ( .أف الطلب إ٪تا يكوف بباطن الكف ال بظاىر 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين .

 إثبات علو هللا .
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 . تواضع النِب 

 من ربو . خوؼ النِب 

 لربو . عبودية النِب 

 مشركعية طلب اٟتاجات من هللا .

 ىػ [ .ُّّْ/  ّ/  َِ] األحد /      من أسباب إجابة الدعاء التضرع كالتذلل  .-
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 ما يلبس على اٞتسم ليسًته أك يدفئو .اللباس : 
يػٍره َيى بىًٍت كىو من نعم هللا على عباده ، كما قاؿ تعاُف )  ـى قىٍد أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكيٍم لًبىاسان يػيوىارًم سىٍوآًتكيٍم كىرًيشان كىلًبىاسي التػٍَّقوىل ذىًلكى خى  آدى

ًت اَّللًَّ لىعىلَّهيٍم يىذَّكَّريكفى   ( . ذىًلكى ًمٍن آَيى
 صل يف اللباس اٟتل .األ 

يعان ًمٍنوي كىسىخَّرى لىكيٍم مىا يف السَّمىاكىاًت كىمىا يًف اأٍلى قاؿ تعاُف )   ( . ٍرًض ٚتًى
يعان كقاؿ تعاُف )  ( . ىيوى الًَّذم خىلىقى لىكيٍم مىا يًف اأٍلىٍرًض ٚتًى

 : كاـر من اللباس إما ٭تـر لوصفو أك لعينو أك لعارض أك لكسبو 
صٌور ، ككاإلسباؿ للرجاؿ .

ي
 لوصف فيو : كالثوب ا١ت

 اـر لعينو : كاٟترير للرجل .
 يط للمحـر .اـر لعارض : كا١تخ

 كاـر لكسبو : كا١تسركؽ كا١ترصوب .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب عىاًمرو اىأٍلىٍشعىًرمًٌ  -ِْٓ ـه يىٍستىحً )  قىاؿى رىكىاهي أىبيو  (لُّوفى اىٍٟتًرى  كىاٟتٍىرًيرى لىيىكيونىنه ًمٍن أيمهيًت أىقٍػوىا

 دىاكيدى، كىأىٍصليوي يف اىٍلبياىاًرمًٌ  .
أىٍف نىٍشرىبى يف آنًيىًة اىلذهىىًب كىاٍلًفضهًة، كىأىٍف َنىٍكيلى ًفيهىا، كىعىٍن ليٍبًس اىٟتٍىرًيًر  نػىهىى اىلنهيبُّ  ) قىاؿى  يٍػفىةى كىعىٍن حيذى  -ِٓٓ
يبى   . رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ ( اًج، كىأىٍف ٧تىًٍلسى عىلىٍيًو كىالدًٌ
:  عيمىرى كىعىٍن  -ِٔٓ ، أىٍك أىٍربىعو عىٍن ليٍبًس اىٟتٍىرًيًر ًإاله مىٍوًضعى ًإٍصبػىعىٍُتً، أىٍك ثىالى  ى اىلنهيبُّ نػىهى  )قىاؿى كىاللهٍفظي ميتػهفىقه عىلىٍيًو،  (ثو
 . ًلميٍسًلمو 
، كىالزُّبػىٍَتً يف قىًميصً  أىفه اىلنهيبه )  عىٍن أىنىسو كى  -ِٕٓ  ةو كىانىتٍ كه ٟتٍىرًيًر، يف سىفىرو، ًمٍن حاى  رىخهصى ًلعىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو
 . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (هًبًمىا 

---------- 
 أم : أمة اإلجابة .( لىيىكيونىنه ًمٍن أيمهيًت ) 
ـه يىٍستىًحلُّوفى )   : يفعلوهنا فعل ا١تستحل من غَت مباالة كيتهاكف هبا لضعف اإلٯتاف . أم (أىقٍػوىا
 . كىو الفرج(  اىٟتًٍرى ) 
 ( اٟترير اٟتقيقي خيوط دقيقة تفرزىا دكدة تسمى دكدة القز . كىاٟتٍىرًيرى ) 



 ٔٔٗ 

( الرخصة : ما ثبت على خبلؼ دليل شرعي ١تعارض راجح ، كقيل : إف األحسن يف تعريفها : التسهيل  رىخهصى  أىفه اىلنهيبه )
 لًتؾ كاجب أك فعل ٤ترـٌ لسبب .

 يف قميصو من حرير .( أم :  يف قىًميًص اىٟتٍىرًيرً ) 
 ( ) من ( للسببية ، أم : بسبب ًحكةو . ًمٍن حىكهةو ) 
 اذكر لفظ اٟتديث عند الباارم ؟ 

ثػىنىا عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني يىزًيدى  قىةي ٍبني خىاًلدو حىدَّ ثػىنىا صىدى ـي ٍبني عىمَّارو حىدَّ ثػىنىا عىطً قاؿ اإلماـ البخارم : كىقىاؿى ًىشىا يَّةي ٍبني قػىٍيسو  ٍبًن جىاًبرو حىدَّ
ثػىنىا عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني غىٍنمو األىٍشعىرً  اٍلًكبلىَبي  عى النَِّبَّ  مُّ األىٍشعىرً  -أىٍك أىبيو مىاًلكو  -قىاؿى حىدَّثىًٌت أىبيو عىاًمرو  مُّ حىدَّ بىًٌت ٝتًى يػىقيوؿي   كىاَّللًَّ مىا كىذى

ـه يىٍستىًحلُّ )  ـه ًإُفى جىٍنًب عىلىمو يػىريكحي عىلىٍيًهٍم ًبسىارً لىيىكيونىنَّ ًمٍن أيمَّىًت أىقٍػوىا ٍتًيًهٍم وفى اٍٟتًرى كىاٟتٍىرًيرى كىا٠تٍىٍمرى كىاٍلمىعىاًزؼى ، كىلىيػىٍنزًلىنَّ أىقٍػوىا حىةو ٢تىيٍم ، أيى
نىا غىدان . فػىيػيبػىيًٌتػيهيمي اَّللَّي كىيىضىعي  -يػىٍعًٌت اٍلفىًقَتى  -  ة ( .اٍلعىلىمى ، كىٯتىٍسىخي آخىرًينى ًقرىدىةن كىخىنىازًيرى ًإُفى يػىٍوـً اٍلًقيىامى  ًٟتىاجىةو فػىيػىقيوليوا اٍرًجٍع ًإلىيػٍ
 ما صحة حديث أِب عامر األشعرم ؟ 

 تعليقان ٣تزكمان بو ، قاؿ ىشاـ بن عمار حدثنا صدقة .البخارم ركاه  حديث أَب مالك 
 : كالرد عليوكقد ضعفو ابن حـز ابالنقطاع بُت البخارم كابن ىشاـ ، 

 يذكر البخارم من حدثو بو ،  كقد طعن ابن حـز كغَته يف ىذا اٟتديث ، كقالوا : ال يصح ألنو منقطع ، َفقاؿ ابن القيم : 
 كىذا القدح ابطل لوجوه :، قاؿ ىشاـ بن عمار  كإ٪تا
 قان .أف البخارم قد لقي ىشاـ بن عمار كٝتع منو ، فإذا ركل عنو معنعنان ٛتل على االتصاؿ اتفا:  أكالن 
 أف الثقات األثبات قد رككه عن ىشاـ موصوالن .:  اثنيان 

 . أنو قد صح من غَت حديث ىشاـ :  اثلثان 

كىكذا ذكره البخارم يف صحيحو بصيرة التعليق اجملزـك بو ، كاألقرب أنو مسند ، فإف ىشاـ بن عمار أحد كقاؿ ابن رجب : 
حيحو : قاؿ فبلف ، كَف يصرح بركايتو عنو ، ككاف قد ٝتع منو فإنو يكوف شيوخ البخارم ، كقد قيل : أف البخارم إذا قاؿ يف ص

 . قد أخذه عنو عرضان أك مناكلة أك مذاكرة ، كىذا كلو ال ٮترجو عن أف يكوف مسندان 
 ما حكم لبس اٟترير للرجاؿ ؟ كاذكر األدلة على ذلك ؟ 

 حراـ كال ٬توز .
 ٟتديث الباب . -أ

رًيض ، كىاتًٌبىاًع اٞتىنىازىًة ،  أمرّن رىسيوؿ هللا  )ي هللا عنهما قىاؿى ال راًء بن عازب رضكٟتديث -ب
ى
بسبع ، كهناّن عن سبع : أمىرىّنى بعيىادىة ا١ت

ىٍظليـو ، كىإجىابىًة الدَّاًعي ، كىًإٍفشىاًء السَّبلـً ، كنػىهىاّنى عىٍن خى 
ٍقًسم، كنىٍصًر ا١ت

ي
ٗتىىتُّمو ابلذَّىىًب ، كىعىٍن شيٍربو  واتًيمو أىكٍ كتىٍشًميًت العىاطًس، كىإٍبرار ا١ت

يًٌ ، كىعىٍن ليٍبًس اٟتىريًر كاإلٍستبػٍرىًؽ كىالدًٌيبىاجً   .ميتػَّفىقه عىلىيًو  (  ابلًفضًَّة ، كىعىن ا١تيىاثًًر اٟتيٍمًر ، كىعىن القىسًٌ
كقػاؿ : إف ىػذين حػراـ علػى ذكػور  حريران بشػمالو كذىبػان بيمينػو ، مث رفػع هبمػا يديػو كعن أَب موسى قاؿ ) أخذ رسوؿ هللا -ج

 ركاه الًتمذم .أميت حل إلّنثهم ( 
 .متفق عليو ) إ٪تا يلبس اٟترير يف الدنيا من ال خبلؽ لو يف اآلخرة (  كعن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -د
 كحديث الباب .-خ

 رة ( متفق عليو .) من لبس اٟترير يف الدنيا فلن يلبسو يف اآلخ ق_ كعن أنس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 متفق عليو .) ال تلبسوا اٟترير ، فإف من لبسو يف الدنيا َف يلبسو يف اآلخرة (  ك_ كعن عمر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 



 َٕٔ 

قاؿ ابن عبد ال ر : أٚتع العلمػاء علػى أف لبػاس اٟتريػر للنسػاء حػبلؿ ، كأٚتعػوا أف النهػي عػن لبػاس اٟتريػر إ٪تػا خوطػب بػو الرجػاؿ 
 ، كأنو حيًظر على الرجاؿ كأبيحى للنساء .دكف النساء 

 ما اٟتكمة من ٖترمي اٟترير على الرجاؿ ؟ 
 ١تا فيو من اإلسراؼ كالتبذير كالعجب .أكالن : 
 أنو ثوب رفاىية كزينة فيليق بزم النساء دكف شهامة الرجاؿ .اثنيان : 

ألنوثة كالتخنث كضد الشهامة كالرجولة ، فػإف لبسػو يكسػب ١تا يورثو ٔتبلمستو للبدف من ا –اٟترير يعٍت  –حرـٌ قاؿ ابن القيم : 
، ك٢تػذا ال تكػاد ٕتػد مػن يلبسػو يف األكثػر إال كعلػى مشائلػو مػن التخنػث كالتأنػث كالرخػاكة مػا ال القلب صفة مػن صػفات اإلّنث 

 ٮتفى حىت لو كاف من أشهم الناس ، كأكثرىم فحولة كرجولية 
 ١تشركُت كما يف حديث حذيفة ) ... فإنو ٢تم يف الدنيا ، كىو لكم يف اآلخرة ( .فيو من مشاهبة الكفار كا١تا اثلثان : 

 قاؿ ابن حجر : كاختلف يف علة ٖترٔف اٟترير على الرجاؿ على رأيُت مشهوريُت :
 الفخر كا٠تيبلء . أحد٫تا :
 لكونو ثوب رفاىية كزينة . كالثاين :

 ىل لبس اٟترمي للرجاؿ خاص ابلكبار دكف الصغار ؟ 
  ، بل ٭تـر لبس اٟترير حىت على الصرار .ال

 ) ىذاف حراـ على ذكور أميت ... ( كالصِب من الذكور . لقولو 
كأما لباس اٟترير للصبياف الذين َف يبلروا ، ففيو قوالف مشهوراف للعلماء ، لكن أظهر٫تا أنو ال ٬توز ، فإف ما حـر قاؿ ابن تيمية : 

 ن منو الصرَت .     على الرجاؿ فعلو حـر عليو أف ٯتكٌ 
 اذكر اٟتاالت اليت ٬توز فيها لبس اٟترير ؟ 

 ) كقد ضبطوا اليسَت أبال يتجاكز أربع أصابع ( .أف يكوف اٟترير يف الثوب يسَتان . اٟتالة األكىل : 
 ) حديث عمر ( . ٟتديث الباب 
 . زد على أربع أصابع ، كىذا مذىبنا كمذىب اٞتمهور كيف ىذه الركاية : إابحة العىلىم من اٟترير يف الثوب إذا َف يى قاؿ النوكم : 
 حالة الضركرة ، كاٟتاجة إُف لبس اٟترير .اٟتالة الثانية : 

يػر يف السػفر مػن حكػة كانػت رخص لعبد الرٛتن بن عوؼ ، كالزبَت بن العواـ ، يف القمص اٟتر  ) أف رسوؿ هللا  ٟتديث أنس 
 .متفق عليو  هبما (

 ٨توه .ىي اٞترب ك ) اٟتكة ( 
ذلػػػك مالػػػك ،  كاٟتػػػديث يػػػدؿ علػػػى جػػواز لػػػبس اٟتريػػػر لعػػػذر اًٟتكػػة ، كالقمػػػل عنػػػد اٞتمهػػػور ، كقػػد خػػػالف يفقػػاؿ الشػػػوكاين : 

 . كاٟتديث حجة عليو 
كالتقييد ابلسفر بياف للحاؿ الذم كاّن عليو ، ال للتقييد ، كقد جعػل السػفر بعػض الشػافعية قيػدان يف الًتخػيص ، كقاؿ رٛتو هللا : 

 . ضعيف كىو 
 ما رأيك ٔتن يقوؿ إف الرخصة خاصة بعبد الرٛتن بن عوؼ كالزبَت بن العواـ ؟ 

 ىذا القوؿ مردكد من كجهُت :
 أف الع رة يف نصوص الشارع بعمـو لفظها ال ٓتصوص سببها . األكؿ :



 ُٕٔ 

اختصاصػو بػذلك ، إذ ال  أنو قػد تقػرر يف األصػوؿ أف مػا ثبػت يف حػق صػحاَب ثبػت يف حػق غػَته ، مػا َف يقػم دليػل علػى الثاين :
 يف لبس اٟترير عند اٟتاجة كبُت غَت٫تا من أفراد األمة يف ىذا . فرؽ بُت ىذين الصحابيُت اللذين رخص ٢تما النِب 

ػػنَّتو قػػاؿ ابػػن القػػيم :  إابحػػةي اٟتريػػر للنسػػاء مطلقػػان، كٖترٯتػػو علػػى الرجػػاؿ إال ٟتاجػػةو كمصػػلحةو راجحػػةو،  فالػػذل اسػػتقرت عليػػو سي
دي  فاٟتاجة مػا دٌؿ كمنهػا: لباسػو للجػرب، كا١تػرض، كاًٟتكػًة، ككثػرة القىٍمػل ك،  غَتىه، أك ال ٬تػدي سيػًتةن سػواه إمَّا من ًشدَّة ال رد، كال ٬تًى

 ح .عليو حديث أنس ىذا الصحي
ـي التخصػػيص، كالرخصػػةي إذا ثبتػػت  ىف حػػقًٌ بعػػض كاٞتػػواز: أصػػح الػػركايتُت عػػن اإلمػػاـ أٛتػػدى، كأصػػحي قػػوُف الشػػافعى، إذ األصػػلي عػػد

 و .، إذ اٟتكمي يػىعيم بعيميـو سبباأليمة ١تعٌت تعدٍَّت إُف كيلًٌ مىن كيًجدى فيو ذلك ا١تعٌت
 ما حكم لبس اٟترير حاؿ القتاؿ كاٟترب ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على ثبلثة أقواؿ :
 : يباح لبس اٟترير يف اٟترب مطلقان ٟتاجة كاف أـ ال . القوؿ األكؿ

 ٚتع من السلف ، منهم عطاء بن أَب رابح ، كعركة بن الزبَت ، كا١تذىب عند اٟتنابلة .كىذا ذىب إليو 
 يف لباس اٟترير عند القتاؿ ( كىذا حديث ضعيف . ٟتديث الشعِب قاؿ ) رخص رسوؿ هللا  -أ

 عن اٟتسن قاؿ ) كاف ا١تسلموف يلبسوف اٟترير يف اٟترب ( ركاه ابن سعد يف الطبقات الك رل . -ب
ف ا١تنػػع مػػن لػػبس اٟتريػػر للرجػػاؿ إ٪تػػا ىػػو مػػن أجػػل مػػا يورثػػو البسػػو مػػن ا٠تػػيبلء ككسػػر قلػػوب الفقػػراء كا١تسػػاكُت ، كا٠تػػيبلء يف أ -ج

 كقت ا١تعركة كاٟترب غَت مذمـو .
 : ٬توز لبس اٟترير للرجاؿ عند اٟتاجة ، أما مع عدـ اٟتاجة فبل ٬توز لو لبسو . القوؿ الثاين

 جو الصحيح عندىم .كإليو ذىب الشافعية يف الو 
 رخص لعبد الرٛتن بن عوؼ ... ( . ٟتديث أنس ) أف رسوؿ هللا  -أ

رخػص يف لػبس  رخص ٢تما يف لبس اٟترير ٟتاجتهما إليو ، كقد كاف ذلك يف الرزك ، كَف يثبت أنو  كجو الداللة : أف النِب 
 اٟترب إال عند اٟتاجة إليو .اٟترير حاؿ اٟترب مطلقان ، فدؿ ىذا على أنو ال ٬توز لبس اٟترير يف 

 : ٖترٔف اٟترير مطلقان على الرجاؿ يف اٟترب كغَته . القوؿ الثالث
 كىو مذىب اٟتنفية .

 لعمـو األدلة اليت تدؿ على ٖترٔف اٟترير على الرجاؿ مطلقان .
 القوؿ الثآف أنو ٬توز للحاجة .كالراجح 
ريػر عنػد القتػاؿ للضػركرة فيجػوز ابتفػاؽ ا١تسػلمُت ، كذلػك أبف ال يقػـو غػَته كأمػا لبػاس اٟتقاؿ شيخ اإلسبلـ ابػن تيميػة : فائدة : 

 .مقامو يف دفع السبلح كالوقاية 
  أظهر٫تا أف ذلك جائز .كأما لباسو إلرىاب العدك ففيو قوالف للعلماء ؛ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : فائدة أخرل : 

 ما حكم اٞتلوس على اٟترير كالديباج ؟ 
 حراـ .

  لو ) ... كأف ٧تلس عليو ( .لقو 

ػٍن قىػاؿى ٔتىٍنػًع اٞتٍيليػوس عىلىػى اٟتٍىرًيػر ، كىىيػوى قػىػٍوؿ اٞتٍيٍمهيػور ، ( كىأىٍف ٧تىٍلًػس عىلىٍيػًو ) قػىٍولػو  قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : حيجَّػة قىوًيَّػة ًلمى
ػٍعد بٍػن أىَب كى  ػًديث سى ػٌب ًإِفىَّ ًمػٍن أىٍف أىقٍػعيػد عىلىػى ٣تىٍ كىقىٍد أىٍخرىجى اًٍبن كىٍىب يف جىاًمعو ًمٍن حى ىٍف أىقٍػعيػد عىلىػى اٞتىٍمػر أىحى لًػس قَّػاص قىػاؿى : ألى



 ِٕٔ 

 ر .   ) الفتح ( .ًمٍن حىرًي
لو َف أيت ىذا النص لكاف النهي عن لبسو متناكال الفًتاشو كما ىو متناكؿ لبللتحاؼ بو ، كذلك لبس  كقاؿ ابن القيم رٛتو هللا :

. كلػو َف أيت اللفػظ العػاـ مػا لػبس( ركاه البخػارم  كمسػلم  ؿ أنس : )قمت إُف حصَت لنا قد اسود مػن طػوؿلرة كشرعا ، كما قا
 ) إعبلـ ا١توقعُت ( .و .   اس اض موجبا لتحرٯتا١تتناكؿ الفًتاشو ابلنهي لكاف القي

ػائًري  ٭تىٍريـي عىلىػى الرَّجيػًل اٍسػًتٍعمىاؿي الػدًٌيبىاًج كىاٟتٍىرًيػًر يف  :كقاؿ النوكم  ػتػٍرنا كىسى ىػاذيهي سى اللُّػٍبًس كىاٞتٍيليػوسي عىلىٍيػًو كىااًلٍسػًتنىادي إلىٍيػًو كىالتػَّرىطًٌػي بًػًو كىًاٗتًٌ
ػاهي الرَّاًفعًػيُّ أىنَّػوي ٬تىيػوزي لً  ػرنا حىكى ا إالَّ كىٍجهنا ميٍنكى ؼى يف شىٍيءو ًمٍن ىىذى الًًو ، كىالى ًخبلى ػاًؿ اٞتٍيليػوسي عى كيجيوًه اٍسًتٍعمى ًطػله لٌرًجى ا اٍلوىٍجػوي ابى ػذى لىٍيػًو ، كىىى

ػعه عىلىٍيػًو ، كىأىمَّػ بػينىا ، فىأىمَّػا اللُّػٍبسي فىميٍجمى ا مىػٍذىى ػذى ا اٟتٍىًديًث الصَّػًحيًح ، ىى ًنيفىػةى ، كىكىافػىقىنىػا كىغىلىطه صىرًيحه مينىاًبذه ٢ًتىذى ػوَّزىهي أىبيػو حى ا مىػا ًسػوىاهي فىجى
يٍػفىةى ، كىأًلىفَّ سىبىبى ٖتىٍرًًٔف اللٍُّبًس مىٍوجيوده يف اٍلبىا عىلىى ٖتىٍرٯتًًو مىاًلكه كىأىٍٛتىدي  ػريـى كى٤تيىمَّده كىدىاكيد كىغىيػٍريىيٍم . دىلًيلينىا حىًديثي حيذى ًقي ، كىأًلىنَّػوي إذىا حى

  .                ) اجملموع ( .ًة فػىرىيػٍريهي أىٍكُفى اللٍُّبسي مىعى اٟتٍىاجى 
ػػػوري الٍ (  يػػػةا١توسػػػوعة الفقه) يف كجػػػاء  ػػػاؿ فىػػػذىىىبى ٚتيٍهي ػػػاًء لًٍلحىرًيػػػًر . أىمَّػػػا اًبلنًٌٍسػػػبىًة لًلٌرًجى ػػػوىاًز افٍػػػًتىاًش النًٌسى ػػػاءي عىلىػػػى جى اًلًكيَّػػػًة اتػَّفىػػػقى اٍلفيقىهى مى

 كىالشَّاًفًعيًَّة كىاٟتٍىنىابًلىًة ًإُفى ٖتىٍرٯتًًو " انتهى .
  اص ابلرجاؿ أـ ىو عاـ للرجاؿ كالنساء ؟خ] كىو اٞتلوس على اٟترير كالديباج [ ىل ىذا النهي 

 إف ٖترٔف اٞتلوس عاـ للرجاؿ كالنساء . قيل :
 ألف األصل التحرٔف ، كإ٪تا أبيح اللبس للنساء من أجل التجمل كالتزين .

 إف التحرٔف خاص ابلرجاؿ . كقيل :
 كىذا ىو الراجح .

 ىل يدخل يف ٖترمي اٟترير ، اٟترير الصناعي ؟ 
 ال ، ال يدخل .

  ما معٌت قولو من لبس اٟترير يف الدنيا مل يلبسو يف اآلخرة ( ؟ ( 

 ىو كناية على عدـ دخوؿ اٞتنة .فقيل : 
كالظاىر أنو كناية عن عدـ دخوؿ اٞتنة ، كقػد قػاؿ هللا تعػاُف يف أىػل اٞتنػة : ) كلباسػهم فيهػا حريػر ( فمػن لبسػو قاؿ الشوكاين : 

) إ٪تػا يلػبس اٟتريػر يف الػدنيا   ديث ابػن عمػر عنػد الشػيخُت بلفػظ : قػاؿ رسػوؿ هللا يف الدنيا َف يدخل اٞتنػة ، كيػدؿ لػذلك حػ
 .من ال خبلؽ لو يف اآلخرة ( كا٠تبلؽ كما يف كتب اللرة كشركح اٟتديث : النصيب ، أم من ال نصيب لو يف اآلخرة 

 أنو ال يلبس اٟترير يف اٞتنة كيلبس غَته من ا١تبلبس .كقيل : 
وعيد الذم لػو حكػم أمثالػو مػن نصػوص الوعيػد الػيت تػدؿ علػى أف الفعػل مقتضػي ٢تػذا اٟتكػم كقػد يتخلػف عنػو ىذا من الكقيل : 

 ١تانع .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ٖترٔف الزّن 
o . ٖترٔف ا٠تمر 
o . ٖترٔف الرناء 

 قاؿ ابن القيم :
 . حب القرآف كحب أٟتاف الرناء           يف قلب عبدو ليس ٬تتمعافً 



 ّٕٔ 

o . ظهور آية من آَيت هللا حيث كقع ما أخ ر بو 
o . ٖترٔف لبس الديباج ، كىو ما غلظ من اٟترير 
o . ٖترٔف اٞتلوس على اٟترير كالديباج 

قىٍقتػيهىا بػىٍُتى ًنسىاًئي فىشى  حيلهةن ًسيػىرىاءى، فىاىرىٍجتي ًفيهىا، فػىرىأىٍيتي اىٍلغىضىبى يف كىٍجًهًو، كىسىاين اىلنهيبُّ   )  قىاؿى  ًليٌو كىعىٍن عى  -ِٖٓ
ا لىٍفظي ميٍسًلمو ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (  .، كىىىذى

---------- 
 كليس معناه ألبسٍت . أعطآفأم : (   كىسىاين اىلنهيبُّ ) 
 اٟتلة إزار كرداء .( حيلهةن ) 
 ثوب مضلع ابٟترير .(  ًسيػىرىاءى ) 
 ) فلبستها ( . ( جاء يف ركاية فىاىرىٍجتي ًفيهىا) 
) فقاؿ : إٓف َف أبعث هبا ( أم : أثره ، ألف الرضب ليس شيئان ٤تسػوسان ، كقد جػاء يف ركاية ١تسلم  فػىرىأىٍيتي اىٍلغىضىبى يف كىٍجًهوً ) 

 ) شققها ٛتران بُت الفواطم ( .  ها ٛتران بُت النساء ( ، كيف ركاية أخرلقإليك لتلبسها ، إ٪تا بعثت هبا إليك لتشق
  اٟتديث ؟ماذا نستفيد من 

 ٖترٔف اٟترير على الرجاؿ .نستفيد : 

 حل اٟترير على النساء . كنستفيد :
 ( ؟ فػىرىأىٍيتي اىٍلغىضىبى يف كىٍجًهوً ما معٌت قولو ) 

 أم : أثره ، ألمرين :
 أف الرضب ليس شيئان ٤تسوسان . األكؿ :
 أف الرضب ٤تلو القلب كليس الوجو . الثاين :

 ان أـ ال ؟ىل السَتاء كانت حريران صرف 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 َف تكن حريران ًصرفان .فقيل : 
 كاختار ىذا اٟتافظ ابن حجر .

 كانت حريران خالصان .كقيل : 
 كيدؿ لذلك :كاختاره النوكم . 

ركاه  ران بُت الفواطم (قو ٛتيي ثوب حرير ، فأعطاه عليان ، فقاؿ : شقًٌ  ما ركاه علي نفسو : ) أف أيكٍيدر ديكمة أىدل إُف النِب 
 م .مسل

، كىو الصحيح الذم يتعُت القوؿ بو ... كألهنا ىي ارمة ، أما ا١تختلط من حرير كغَته اٟتلة كانت حريران ٤تضان  :  قاؿ النوكم
 .فبل ٭تـر إال أف يكوف اٟترير أكثر 

 ىل ٬توز إىداء اٟترير للرجاؿ ، ككذلك خاِت الذىب ؟ 
 نعم ٬توز .

 يتعُت أف يستعملها ىو ، بل قد يبيعها أك يعطيها أحدان من نسائو .ألنو ال 



 ْٕٔ 

 ما ا١تراد ابلفواطم ؟ 
 . زكجتو : فاطمة بنت النِب 
 كأمو : فاطمة بنت أسد .

 كبنت عمو : فاطمة بنت ٛترة .
 كزكجة أخيو عقيل : فاطمة بنت شيبة .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . مشركعية ا٢تدية 
o ية قبوؿ ا٢تدية ، لكن بشركط ثبلثة :مشركع 

 أال ٮتشى الرشوة . –أف ال تقع موقع الرشوة  –أف ال يكوف خجبلن 
o . الرضب إذا انتهكت حرمات هللا 

:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ميوسىى  -ِٗٓ ًث أيمهيًت، كىحيرًٌ  )قىاؿى رىكىاهي أىٍٛتىدي،  (كيورًًىٍم. ـى عىلىى ذي أيًحله اىلذهىىبي كىاٟتٍىرًيري إًلًانى
ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي  ، كىاىلًتًٌ  .كىالنهسىاًئيُّ

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

اٟتديث أعلو ابن حباف كغَته ابالنقطاع ، كأف سعيد بن أَب ىند َف يسمع من أَب موسى ، لكنو حديث صحيح لشواىده ، كمن 
ركاه أبو داكد كابن  اؿ : ىذاف حراـ على ذكور أميت (ريران يف ٯتينو كذىبان يف يساره كقح ) أخذ النِب  اىده حديث علي قاؿشو 

 ) حل إلّنثهم ( . كزاد ماجو 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ٖترٔف لبس اٟترير على الرجاؿ .نستفيد : 

 ٖترٔف لبس الذىب على الرجاؿ .كنستفيد : 

  ؟اذكر بعض األدلة على ٖترمي الذىب على الرجاؿ 
 حديث الباب .-أ

كنػىهىاّنى عىٍن خىواتًيمو أىٍك ٗتىىتُّمو  : ...بسبع ، كهناّن عن سبع ال راًء بن عازب رضي هللا عنهما ، قىاؿى : أمرّن رىسيوؿ هللا  -عن
 . ميتػَّفىقه عىلىيوً  ... (، كىعىٍن شيٍربو ابلًفضًَّة ، ابلذَّىىًب 

 خامت الذىب ( . ) أنو هنى عن  عن النِب  كعن أَب ىريرة -ج
ان ًمٍن ذىبو يف يًد رجلو فنىزعو فطرحو ، كىقاؿى  عن ابن عباس رضي هللا عنهما : أف رىسيوؿ هللا  -د يػىٍعمدي أحىديكيٍم )  رأل خا٘تى

رو فػىيىٍجعىليهىا يف يىًدًه !  ٍع ًبًو . قىاؿى : ال كهللا ال آخيذيهي : خيٍذ خىا٘تىىكى انٍػتىفً   فقيل للرجل بعد ما ذىب رسوؿ هللاً  ((ًإُفى ٚتىٍرىةو ًمٍن ّنى
 . ركاه مسلم ( أبىدان كىقىٍد طىرىحىوي رسوؿي هللا 

 ما حكم لبس اٟترير للصبياف ؟ 
 حراـ كالكبار .

 ) ىذاف حراـ على ذكور أميت ... ( كالصِب من الذكور .  لقولو 



 ٕٔٓ 

والف مشهوراف للعلماء ، لكن أظهر٫تا أنو ال ٬توز ، فإف ما حـر كأما لباس اٟترير للصبياف الذين َف يبلروا ، ففيو ققاؿ ابن تيمية : 
 على الرجاؿ فعلو حـر عليو أف ٯتٌكن منو الصرَت .     

 ما حكم لبس الذىب للنساء ؟ 
 جائز مباح الق كغَت الق ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 ٟتديث الباب ) حل إلّنثهم ( . -أ
 من الذىب شيئان ٤تلقان كال غَت ٤تلق . كجو الداللة : اٟتديث َف يستثن

ـى النَِّبُّ ) َّللًَّ قىاؿى ٍبًن عىٍبًد ار جىابً كٟتديث  -ب أى اًبلصَّبلىًة مثيَّ خىطىبى ، فػىلىمَّا فػىرىغى نػىزىؿى فىأىتىى النًٌسىاءى ،   قىا يػىٍوـى اٍلًفٍطًر ، فىصىلَّى فػىبىدى
قىةى . قػيٍلتي لًعىطىاءو زىكىاةى يػىٍوـً اٍلًفٍطًر قىاؿى الى فىذىكَّرىىينَّ كىٍىوى يػىتػىوىكَّأي عىلىى يىًد  ًسطه ثػىٍوبىوي ، يػيٍلًقى ًفيًو النًٌسىاءي الصَّدى قىةن ًببلىؿو كىًببلىؿه ابى  كىلىًكٍن صىدى

( ٍم الى يػىٍفعىليونىوي ريىينَّ قىاؿى ًإنَّوي ٟتىىقّّ عىلىٍيًهٍم ، كىمىا ٢تىي يػىتىصىدٍَّقنى ًحينىًئذو ، تػيٍلًقى فػىتىخىهىا كىيػيٍلًقُتى . قػيٍلتي أىتػيرىل حىقِّا عىلىى اإًلمىاـً ذىًلكى كىييذىكًٌ 
 متفق عليو .

 ) فتخها : ىي ا٠تواتيم العظاـ ( .
كىعيٍثمىافى فىكيلُّهيٍم كىأىىًب بىٍكرو كىعيمىرى  شىًهٍدتي الصَّبلىةى يػىٍوـى اٍلًفٍطًر مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) قىاؿى  -رضى هللا عنهما  -عىًن اٍبًن عىبَّاسو -ج

فىكىأىْفًٌ أىٍنظيري ًإلىٍيًو ًحُتى ٬تيىلًٌسي الٌرًجىاؿى بًيىًدًه ، مثيَّ أىقٍػبىلى يىشيقُّهيٍم حىىتَّ أىتىى النًٌسىاءى  اَّللًَّ  ييصىلًٌيهىا قػىٍبلى ا٠تٍيٍطبىًة مثيَّ ٮتىٍطيبي بػىٍعدي ، فػىنػىزىؿى نىًِبُّ 
ٍيئان كىالى يىٍسرًٍقنى كىالى يػىٍزًنُتى كىالى  هىا النَِّبُّ مىعى ًببلىؿو فػىقىاؿى ) َيى أىيػُّ  يػىٍقتػيٍلنى أىٍكالىدىىينَّ  ًإذىا جىاءىؾى اٍلميٍؤًمنىاتي يػيبىاًيٍعنىكى عىلىى أىٍف الى ييٍشرًٍكنى اًبَّللًَّ شى

ًينىوي بػىٍُتى أىٍيًديًهنَّ كىأىٍرجيًلًهنَّ ( حىىتَّ فػى  ًٍتُتى بًبػيٍهتىافو يػىٍفًتى َّ عىلىى ذىًلكى » رىغى ًمنى اآليىًة كيلًٌهىا مثيَّ قىاؿى ًحُتى فػىرىغى كىالى أيى كىقىالىًت اٍمرىأىةه « . أىنٍػنتي
ٍبوي غىيػٍريىىا نػىعىٍم َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، الى يىٍدرًل اٟتٍىسىني مىٍن ىً  نى يػيٍلًقُتى اٍلفىتىخى كىبىسىطى ًببلىؿه ثػىٍوبىوي فىجىعىلٍ « فػىتىصىدٍَّقنى » . قىاؿى  يى كىاًحدىةه َفٍى ٬تًي

 ( .وىاتًيمى ىًف ثػىٍوًب ًببلىؿو كىا٠تٍى 
قىًة ، فىجىعىلىًت اٍلمىٍرأىةي تىصىدَّؽي ًٓتيٍرًصهىا كىًسخىاهًبى  كيف ركاية )   ا ( .مثيَّ أىتىى النًٌسىاءى فىأىمىرىىينَّ اًبلصَّدى

قىًة ، فىجىعىلىًت اٍلمىٍرأىةي تػيٍلًقى قػيرٍ )   ا ( .طىهى فىأىمىرىىينَّ اًبلصَّدى
 ) ٓترصها : قاؿ اٟتافظ بضم ا٠تاء كسكوف الراء ىي اٟتلقة الصرَتة من الذىب أك الفضة ( .

 ) كسخاهبا : قبلدة تتخذ من طيب ليس فيها ذىب كال فضة ( .
 ) قيرطها : كل ما علق على األذف فهو قرط سواء كاف ذىبان أك فضة أك غَت ذلك ( .

معها ابنة ٢تا كيف يد ابنتها مسكتاف غليظتاف من  عن جده ) أف امرأة أتت رسوؿ هللا كٟتديث عمرك بن شعيب عن أبيو -د
ذىب فقاؿ ٢تا : أتؤدين زكاة ىذا ؟ قالت : ال ، قاؿ : أيسرؾ أف يسورؾ هللا هبما يـو القيامة سوارين من ّنر ؟ قاؿ : فخلعتهما 

 اكد .كقالت : ٫تا  كلرسولو ( ركاه أبو د فألقتهما إُف النِب 
ما أنكر على الصحابية لبس السوارين ، كلكنو سأ٢تا  أف النِب  –كضوحان جليان  –كجو الداللة : من الواضح يف ىذا اٟتديث 

 . ىل تؤدين الزكاة عليهما ؟ كلو كاف لبس السوارين ٤ترمان لنهاىا النِب 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . حل لبس اٟترير للنساء 

o ب للنساء .حل الذى 
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هيمىا; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -َّٓ بُّ ًإذىا أىنٍػعىمى عىلىى عىٍبدو أىٍف يػىرى  ) قىاؿى  كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ل  أىثػىرى ًإفه اىَّللهى ٭تًي
ًتًو عىلىٍيًو  هىًقيُّ  (نًٍعمى  .رىكىاهي اىٍلبػىيػٍ

---------- 
  ؟ما صحة حديث الباب 

 اٟتديث إسناده صحيح كلو شواىد تقويو :
وب ديكفو ، فقاؿ : ألك ماؿ ؟ قلت : نعم . قاؿ : من أم ػػػػػػػػيف ث ) أتيت النِب  ما ركاه أبو األحوص عن أبيو قاؿمنها : 

و ( ركاه أبو و عليك ككرامتػػػمتػػأثر نع ق . قاؿ : فإذا آًتؾ هللا ماالن فليػيرى ػػػػػػيػػػا١تاؿ ؟ قلت : آًتٓف هللا من اإلبل كالرنم كا٠تيل كالرق
 داكد .

اٟتديث لو قصة عن أَب رجاء العيطاردم قاؿ : ) خرج علينا عمراف بن حصُت كعليو قطرىؼ من خز َف نره عليو قبل ذلك كال  - 
 قاؿ : من أنعم هللا عليو نعمة فإف هللا ٭تب ... ( . بعده ، فقاؿ : إف رسوؿ هللا 

 س اٟتسنة ؟ما حكم لبس ا١تالب 
 ك٦تا يدؿ لذلك :يستحب لبس ا١تبلبس اٟتسنة ، 

 حديث الباب . -أ
 .ركاه مسلم  : ) إف هللا ٚتيل ٭تب اٞتماؿ ( كٟتديث ابن مسعود قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ب

سد ، كما أمرىم فقد أابح اإلسبلـ ألىلو التمتع ابلطيبات ا١تباحة أكبلن كشرابن ، كلباسان كزينة ، كطالب ا١تكلفُت برعاية اٞت
 إبصبلح النفس كهتذيب الركح .

 ما شركط ىذا التجمل ؟ 
 ىذا التجمل مشركط بشرطُت :

 عدـ اإلسراؼ . األكؿ :
 عدـ ا٠تيبلء . الثاين :

 قوا يف غَت إسراؼ كال ٥تيلة ( ركاه أٛتد .) كلوا كاشربوا كالبسوا كتصد  قاؿ 
 طأتك اثنتاف : سرؼ أك ٥تيلة ( .) كل ما شئت كالبس ما شئت ، ما أخكقاؿ ابن عباس 

 فاٟتديث نص يف مشركعية التجمل أبنواع اللباس ا١تشركع ما َف يصاحب ذلك إسراؼ ك٣تاكزة للحد يف التبذير أك ٥تيلة .
 ىي الك ر .كا١تايلة : 

 . من نظف ثوبو قل ٫تو  قاؿ الشافعي :
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o تعاُف ، ألف ذلك من شكرىا . استحباب إظهار نعمة هللا 
o . ب  إثبات ابة  ، فا ٭تب ك٭تي

o . استدؿ ْتديث الباب على جواز لبس ا٠تز 

 كصحابتو . ثياب ٥تلوطة من صوؼ كحرير ، كىذا ىو ا٠تز الذم كاف على عهد النِب كا٠تز : 
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 .رىكىاهي ميٍسًلمه ( ٍلقىًسيًٌ كىاٍلميعىٍصفىًر ًس انػىهىى عىٍن ليبٍ  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  عىٍن عىًليٌو كى  -ُّٓ
هيمىا، قىاؿى كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًركو رىضً  -ِّٓ : رىأىل عىلىيه اىلنهيبُّ )  يى اىَّللهي عىنػٍ  (  "أيمُّكى أىمىرىٍتكى هًبىذىا؟ ثػىٍوبػىٍُتً ميعىٍصفىرىٍيًن، فػىقىاؿى

 .رىكىاهي ميٍسًلمه 
---------- 

بفتح القاؼ ككسر السُت ا١تشددة ، قاؿ أىل اللرة : كغريب اٟتديث ىي ثبات مصلعة ابٟترير تعمل  قاؿ النوكم : ( ًسيًٌ اٍلقى  )
 .ببلد مصر ، كىو قرية على ساحل البحر ابلقسي ، بفتح القاؼ ، كىو موضع من 

 .د منها صبغ أٛتر ا١تصبوغ ابلعصفر ] كىو بضم العُت [ اسم نبات لو أزىار يوج ( كىاٍلميعىٍصفىرً  )
 ما حكم لبس لباس القسي ؟ 

 عن ذلك . لنهي النِب  حراـ ،

 ما حكم لبس الثياب ا١تعصفرة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 أنو حراـ لبسها .القوؿ األكؿ : 
 ، كالشوكآف .كاختار ىذا القوؿ ٚتع من اققُت كابن عبد ال ر ، كالنوكم ، كابن تيمية ، كابن القيم 

 ألحاديث الباب فإهنا نص على التحرٔف .
 ( .نػىهىى عىٍن ليٍبًس اٍلقىًسيًٌ كىاٍلميعىٍصفىًر  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ حديث علي ) -أ

اؿى : أيمُّكى أمىرىٍتكى عىلىيَّ ثػىٍوبػىٍُتً ميعىٍصفىرىٍيًن ، فػىقى  رأل النَِّبُّ  )ن العاص رضي هللا عنهما ، قىاؿى عن عبد هللًا بن عمرك بحديث  -ب
:  بىٍل أىٍحرًقٍػهيمىا  : أىٍغًسليهيمىا ؟ قىاؿى  . (هًبىذا ؟ قلتي

ا ًمٍن ثًيىاًب الكيفَّاًر فىبلى تػىٍلبىٍسهىا ) كيف ركاية   ركاه مسلم .( فػىقىاؿى :  إفَّ ىىذى
 كاضحة على التحرٔف . فهذه األحاديث داللة

 فقد أمر عبد هللا بن عمرك إبحراقها .
 ) إهنا لباس الكفار ( . ؿ كقا

 .ال معارض ٢تا ، فالعجب ٦تن تركها كىذه األحاديث صر٭تة يف التحرٔف قاؿ ابن القيم : 
 أنو يكره .القوؿ الثاين : 

 كذىب إليو ٚتاعة من العلماء .
 ء .لبس حلة ٛترا ألنو ثبت أف النِب كصرفوىا عن التحرٔف إُف الكراىة ، كاستدلوا أبدلة القوؿ األكؿ ، 

 لكن ىذا مردكد ، ألف األصل يف النهي التحرٔف .
 يباح .القوؿ الثالث : 

 .فأابحها ٚتهور العلماء من الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم ، كبو قاؿ الشافعي كأبو حنيفة كمالك  قاؿ النوكم :
 لبس حلة ٛتراء . ألنو ثبت أف النِب 

 ١تعصفرة للرجاؿ ، لقوة أدلتو كصراحتو يف التحرٔف .كالراجح القوؿ األكؿ القاضي بتحرٔف لبس الثياب ا
 لؤلٛتر : كأما لبس النِب 

اٟتق أنو يتوجو النهي عن ا١تعصفر إُف نوع خاص من األٛتر ، كىو ا١تصبوغ ابلعصفر ، ألف العصفر يصبغ فقد قاؿ الشوكاين : 
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كما كاف من األٛتر غَت مصبوغ ابلعصفر فلبسو جائز ، صباغان أٛتر ، فما كاف من األٛتر مصبوغان ابلعصفر فالنهي يتوجو إليو ، 
 . أنو لبس اٟتلة اٟتمراء كعليو ٭تمل ما صح عنو 

 ما اٟتكمة من النهي عن لبس الثياب ا١تعصفرة ؟ 
 أهنا لبسا الكفار . أكالن :

 أهنا لباس النساء . الثاين :
:  نَِّبُّ عن عبد هللًا بن عمرك بن العاص رضي هللا عنهما ، قىاؿى : رأل ال عىلىيَّ ثػىٍوبػىٍُتً ميعىٍصفىرىٍيًن ، فػىقىاؿى : أيمُّكى أمىرىٍتكى هًبىذا ؟ قلتي

 :  . (بىٍل أىٍحرًقٍػهيمىا  )أىٍغًسليهيمىا ؟ قىاؿى
ا ًمٍن ثًيىاًب الكيفَّاًر فىبلى تػىٍلبىٍسهىا   ركاه مسلم .( كيف ركاية ، فػىقىاؿى :  إفَّ ىىذى

معناه أفَّ ىذا من لباس النساء كزيهن كأخبلقهن كأما األمر إبحراقهما فقيل ىو  (؟  تك هبذاأمك أمر  ) قولو  :قاؿ النوكم 
 ل .عقوبة كترليظ لزجره كزجر غَته عن مثل ىذا الفع

 ما حكم لبس الثوب األٛتر ؟ 
 اختلف العلماء يف حكم لبس الثوب األٛتر على أقواؿ :

 اٞتواز . القوؿ األكؿ :
 افعية .كىو قوؿ ا١تالكية ، كالش

 يف حلةو ٛتراء ما رأيت شيئان أحسن منو ( متفق عليو . ٟتديث ال راء قاؿ ) رأيت رسوؿ هللا  -أ
 كٟتديث أَب جحيفة قاؿ ) خرج رسوؿ هللا يف حلة ٛتراء مث ركزت لو عنىزة فتقدـ كصلى الظهر ( متفق عليو .-ب

واز لبس ما كاف أٛتر اللوف من اللباس ، إذ لو كاف لبسو كجو الداللة : فهذا اٟتديثاف كما جاء يف معنا٫تا يدالف على ج
 . مكركىان ١تا لبسو النِب 

خرج يف حلة ٛتراء مشٌمران ، كصلى ابلناس ، يدؿ على جواز الصبلة يف  قاؿ ابن رجب : كا١تقصود ىاىنا : أف النِب 
 الثوب األٛتر ، كإذا جاز لبسو يف الصبلة جاز يف غَتىا من ابب أكُف .

ي عنو ( ركاه أبو  عامر بن عمرك . قاؿ ) رأيت رسوؿ هللا  عن-ج ٔتٌت ٮتطب على برلة كعليو بيرده أٛتر ، كعليه أمامو ييع رًٌ
 ) يع ر عنو : أم يبلغ كيرٌدد عنو كبلمو ليسمعو اٟتجيج ( .داكد .  

شبَّعة ابٟتمرة أـ ال ، كأما ما فيو لوف آخر غَت يكره للرجل لبس الثياب اٟتمراء إذا كانت ميٍصمىتة ) ٛتراء كلها ( مالقوؿ الثاين : 
 األٛتر من بياض كسواء كغَت٫تا فبل كراىة فيو .

 كتلميذه ابن القيم .، كاٟتنفية ، كاختيار ابن تيمية ، كىذا مذىب اٟتنابلة 
 ع ( ركاه النسائي . راكخامت الذىب، كأف أقرأ كأّنهنيت عن الثوب األٛتر، ك )  قاؿ عن ابن عباس رضي هللا عنهما، أف النِب 

( ركاه أبو  رجل عليو ثوابف أٛتراف ، فسلم عليو فلم يرد عليو النِب  كٟتديث عبد هللا بن عمرك قاؿ ) مر على النِب  -ب
 داكد ، قاؿ اٟتافظ : كىو حديث ضعيف اإلسناد .

اٟتمرة ( ركاه الط رآف يف األكسط كىو قاؿ ) إف الشيطاف ٭تب اٟتمرة ، فإَيكم ك  عن رافع بن يزيد . أف رسوؿ هللا  -ج
 ضعيف .

 كأجاب ىؤالء عن أدلة اٞتواز :



 ٕٔٗ 

حيلة ٛتراء، كاٟتلة: إزار كرداء، كال تكوف اٟتيلة إال اٝتان للثوبُت معان، كغلط من ظن أهنا كانت ٛتراء  كلبس قاؿ ابن القيم : 
الطها غَته، كإ٪تا اٟتلةي اٟتمراء: برداف ٯتانياف م نسوجاف ٓتطوط ٛتر مع األسود، كسائر ال ركد اليمنية، كىي معركفة هبذا ْتتان ال ٮتي

، مث ساؽ عددان من األدلة على ا١تنع مث  د النهيػػػػػاالسم ابعتبار ما فيها من ا٠تطوط اٟتمر، كإال فاألٛتر البحتي منهي عنو أش
أنو لبس األٛتر  شديدة جدان، فكيف ييظن ابلنِب كيف جواز لبس األٛتر من الثياب كاٞتوخ كغَتىا نظر. كأما كراىتو، فقاؿ : 

 . ن لفظ اٟتلة اٟتمراءالقآف، كبل لقد أعاذه هللاي منو، كإ٪تا كقعت الشبهةي مً 
، كرجح اٟتافظ يف الفتح القوؿ بكراىتو إف  كقد ذكر اٟتافظ ابن حجر األقواؿ يف ىذه ا١تسألة كأكصلها إُف سبعة أك ٙتانية أقواؿ 

هرة، كجوازه إف كاف يف البيوت كا١تهنة، كنسب ىذا القوؿ إُف ابن عباس رضي هللا عنهما، ككذا نسبو إُف اإلماـ كاف للزينة كالش
 . مالك رٛتو هللا

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . كجوب إنكار ا١تنكر 

o . جواز العقوابت ا١تالية 

o  ، كقد قاؿ التحذير من التشبو ابلكفار  ركاه أبو داكد  و منهم () من تشبو بقـو فه. 
o . أف التشبو يقع يف اللباس كما يقع يف غَته 

o  شدة اتباع الصحابة للرسوؿ . 
o . ٖترٔف التشبو ابلنساء 

هيمىا كىعىٍن أىٍٝتىاءى بًٍنًت أىِب بى  -ّّٓ ًب كىاٍلكيمهٍُتً كىاٍلفىٍرجىٍُتً، مىٍكفيوفىةى اىٞتٍىيٍ  أىنػههىا أىٍخرىجىٍت جيبهةى رىسيوًؿ اىَّللًه  )ٍكرو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
يبىاًج اًبل  .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ( دًٌ

"، كىزىادى: كىأىصٍ  يػىٍلبىسيهىا، فػىنىٍحني نػىٍغًسليهىا ًلٍلمىٍرضىى  كىانىٍت ًعٍندى عىاًئشىةى حىىته قيًبضىٍت، فػىقىبىٍضتػيهىا، كىكىافى اىلنهيبُّ   )ليوي يف "ميٍسًلمو
 ( .نىٍستىٍشًفي هًبىا 

 ( .كىكىافى يػىٍلبىسيهىا ًلٍلوىٍفًد كىاٍٞتيميعىًة  )  يف "اىأٍلىدىًب اىٍلميٍفرىدً كىزىادى اىٍلبياىاًرمُّ 
---------- 

 اٞتبة ثوب كاسع مفتوح من األماـ ، يلبس فوؽ الثياب .(  جيبهةى ) 
 الكف عطف أطراؼ الثوب . ( مىٍكفيوفىةى اىٞتٍىٍيبً  )

 مدخل اليد . ( الكيم كىاٍلكيمهٍُتً ) 
 الشق الذم يكوف أماـ الثوب كخلفو .(  كىاٍلفىٍرجىٍُتً ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 . صدكؽ لو أكىاـقاؿ اٟتافظ : ، اٟتديث إسناده حسن ، ألف يف إسناده ا١ترَتة بن زَيد متكلم فيو 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 جواز لبس الثوب الذم فيو يسَت اٟترير .نستفيد : 

 : ) ... ابلديباج ( كالديباج ما غلظ من اٟترير . لقولو 
 ففي ىذا اٟتديث أف ما استدار حوؿ الشق كحوؿ الكمُت كاف ٤تلى ابلديباج .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 



 َٖٔ 

o . مشركعية التحلي لبلجتماعات العامة كاٞتمعة كالعيد كلقاء الوفود 

 ا للعيد كاٞتمعة ( فهذا يدؿ على أف التحلي للعيد كاف معركفان .: ) ابتع ىذه تتجمل هب كقد قاؿ عمر للنِب 
o  جواز الت رؾ آباثر النِب . 

o . ٖترٔف الت رؾ آباثر الصاٟتُت 

 قوؿ ابطل : فما ذىب إليو بعض العلماء من جواز الت رؾ آباثر الصاٟتُت قياسان على النِب 
 خَتان لسبقوّن إليو .، كلو كاف  ألف الصحابة َف يفعلوا ذلك مع غَت النِب 

 ادهتم من دكف هللا ، فوجب ا١تنع من ذلك .بسد ذريعة الشرؾ ، ألف جواز الت رؾ آباثر الصاٟتُت يفضي إُف الرلو هبم كبع
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: قىاؿى رىسيوؿي اى  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ّْٓ ًٍمًذمُّ، كىالنهسىاًئيُّ،  َّللًه قىاؿى ػػػػػػاًذـً  اىللهذهاًت: اىٍلمىٍوًت ( رىكىاهي اىلًتًٌ ) أىٍكًثريكا ًذٍكرى ىى
 كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى .

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 الف .اٟتديث حسن ، كيف إسناده دمحم بن عمرك كىو ٥تتلف فيو ، كالراجح أنو حسن اٟتديث ما َف ٮت
 أم : يف نفوسكم ، كفيما بينكم .) أىٍكًثريكا ًذٍكرى ( 

 ابلذاؿ أم : قاطع .) ىىاًذـً ( 
 أم لذات الدنيا .) اىللهذهاًت ( 

 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 
 اٟتديث يدؿ على استحباب اإلكثار من ذكر ا١توت ، يف نفس اإلنساف ، كفيما بينو كبُت الناس .

 من ا١توت ؟ اذكر فوائد اإلكثار 
يرقق القلب ، كيرغب يف اآلخرة ك٭تث على االجتهاد إليها ، كالنشاط يف العبادة ، كيرضى ابلقليل من الدنيا ، كيزىد يف الدنيا ،  

كيريح القلب من ىٌم الدنيا ، ك ٯتنع من األشر كالبطر كالتوسع من الدنيا ، ك٭تث على التوبة كاالستػدراؾ ، كيدعو إُف التواضع 
 الك ر كالظلم ، كيقصر األمل . كترؾ
 ) كنت هنيتكم عن زَيرة القبور فزكركىا فإهنا تذكر اآلخرة ( كيف ركاية  ) كترؽ القلب كتدمع العُت ( . قاؿ 

 قاؿ اٟتسن  ) من أكثر من ذكر ا١توت ىانت عليو مصائب الدنيا ( .
 ل التوبة ، كقناعة القلب ، كالنشاط يف العبادة .كقاؿ بعض السلف : من أكثر من ذكر ا١توت أكـر بثبلثة أشياء : تعجي

  ما مراد النيب ابإلكثار من ذكر ا١توت ؟ 
 من اإلكثار من ذكر ا١توت ىو االستعداد لو ابلعمل الصاٌف . مراد النِب 

 اذكر ماذا يتضمن اإلٯتاف اب١توت ؟ 
 اإلٯتاف اب١توت يتضمن أموران :

 من أىل السماكات كاألرض من اإلنس كاٞتن كا١تبلئكة . ٖتتمو على كل من كاف يف الدنياأكالن : 
 قاؿ تعاُف : ) كل شيء ىالك إال كجهو ( .

 كقاؿ تعاُف : ) كل من عليها فاف كيبقى كجو ربك ذك اٞتبلؿ كاإلكراـ ( .
 كقاؿ تعاُف : ) كل نفس ذائقة ا١توت ( .

 كال يقصر عنو . أف كل لو أجل ٤تدكد كأمد ٦تدكد ينتهي إليو ال يتجاكزهاثنيان : 
 قاؿ تعاُف : ) حىت إذا جاء أحدكم ا١توت توفتو رسلنا ( .

 كقاؿ تعاُف : ) كما كاف لنفس أف ٘توت إال إبذف هللا كتاابن مؤجبلن ( .
 أف ذلك األجل اتـو كاٟتد ا١ترسـو النتهاء كل عمر إليو ال اطبلع لنا عليو كال علم لنا بو .اثلثان : 

 درم نفس ما ذا تكسب غدان كما تدرم نفس أبم أرض ٘توت ( .قاؿ تعاُف : ) كما ت



 ِٖٔ 

 التأىب لو قبل نزكلو كاالستعداد ١تا بعده قبل حصولو .رابعان : 
ٔتنكِب فقاؿ : كن يف الدنيا كأنك غريب أك عابر سبيل ، ككاف ابن عمر يقوؿ : إذا  عن ابن عمر قاؿ : ) أخذ رسوؿ هللا 

 حت فبل تنظر ا١تساء ، كخذ من صحتك ١ترضك ، كمن حياتك ١توتك ( . ركاه البخارم أمسيت فبل تنظر الصباح كإذا أصب
كقاؿ علي : ) ارٖتلت الدنيا مدبرة ، كارٖتلت اآلخرة مقبلة ، كلك كاحدة منهما بنوف ، فكونوا من أبناء اآلخرة ، فإف اليـو عمل 

 كال حساب كغدان حساب كال عمل ( .
 دىم ا١توت قاؿ رٌب ارجعوف لعلي أعمل صاٟتان فيما تركت ... ( .كقاؿ تعاُف : ) حىت إذا جاء أح

كقاؿ تعاُف : ) كأنفقوا ٦تا رزقناكم من قبل أف أييت أحدكم ا١توت فيقوؿ رٌب لوال أخرتٍت إُف أجل قريب فأصدؽ كأكن من 
 الصاٟتُت ( .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . التحذير من االغًتار ابلدنيا 
o ب معرفة األسباب اليت تعُت على الزىد يف الدنيا كالرغبة يف اآلخرة ، كمنها ا١توت .استحبا 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  -ّٓٓ نًٌينا فػىٍليػىقيٍل:  قىاؿى ه أىحىديكيمي اىٍلمىٍوتى ًلضيرٌو يػىٍنًزؿي ًبًو، فىًإٍف كىافى الى بيده ميتىمى ) الى يػىتىمىنػهُتى
رنا ًل ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . اىللههيمه  يػٍ رنا ًل، كىتػىوىفهًٍت ًإذىا كىانىًت اىٍلوىفىاةي خى يػٍ  أىٍحًيًٍت مىا كىانىًت اىٟتٍىيىاةي خى

---------- 
ه أىحىديكيمي   ( ا٠تطاب للصحابة ، كا١تراد ىم كمن بعدىم من ا١تسلمُت عمومان .) الى يػىتىمىنػهُتى
فقر أك مرض أك غَت ذلك من األضرار الدنيوية ، كا١تراد ابلضر الدنيوم لركاية ابن حباف ) ال يتمنُت  من) ًلضيرٌو يػىٍنًزؿي بًًو ( 

 أحدكم ا١توت لضر نزؿ بو يف الدنيا ( .
 ال ٤تالة كال مفر .) فىًإٍف كىافى الى بيده ( أم : 

 ( دعاء .) اىللههيمه أىٍحًيًٍت 
 ما حكم ٘تٍت ا١توت ؟ 

 ال ٬توز .
 ب .ٟتديث البا

 هناّن أف ندعو اب١توت لدعوت بو ( ركاه البخارم . كٟتديث خباب قاؿ : ) لوال أف النِب 
 ىل النهي ٘تٍت ا١توت هني عاـ أـ ٬توز يف أحواؿ ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : ا١تنع مطلقان .القوؿ األكؿ 

 كىذا قوؿ القرطِب .
 ٟتديث الباب . -أ

)ال يتمٌت أحدكم ا١توت ، إما ٤تسنان فلعلو يزداد ، كإما مسيئان فلعلو يستعتب(  قاؿ رسوؿ هللا  كٟتديث أَب ىريرة قاؿ: -ب
 ركاه البخارم . 

) ال يتمٌت أحدكم ا١توت ، كال يدٍعي بو من قبل أف أيتيىو ، إنو إذا مات أحدكم انقطع عملو ، كإنو ال  كعنو . قاؿ : قاؿ  -ج
 كاه مسلم .يزيد ا١تؤمن عمره إال خَتان ( ر 



 ّٖٔ 

 قاؿ القرطِب : كأما حديث أَب ىريرة ففيو النهي عن ٘تٍت ا١توت مطلقان لضرٌو كلرَت ضر .
 : أنو ال ٬توز  لضر نزؿ بو من فقر أك مرض كأما إذا خاؼ فتنة يف دينو فإنو ٬توز . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
هي عن ٘تٍت ا١توت ، كقٌيده يف حديث أنس ، أبف يكوف ٘تنيو لضر نزؿ بو ، الن –يف حديث أَب ىريرة  –أطلق  أف النِب  -أ

 فيحمل ا١تطلق على ا١تقيد .
أف مطلق حديث أنس يشمل الضر الدنيوم كاألخركم ، لكن ا١تراد إ٪تا ىو الضر الدنيوم فقط ، بدليل ركاية ابن حباف  -ب

 . )... لضر نزؿ بو يف الدنيا( حيث قيد الضر كونو يف الدنيا
قاؿ ) ... كإذا  ما يدؿ على جواز الدعاء اب١توت عند خوؼ الفنت ، ففي اٟتديث أف النِب  أنو قد كرد عن النِب  -ج

 أردت بعبادؾ فتنة فاقبضٍت إليك غَت مفتوف ( ركاه أٛتد .
 كنت مكاف صاحب ىذا ) كالذم نفسي بيده ال تذىب الدنيا حىت ٯتر الرجل على الق ر فيتمرغ عليو كيقوؿ : َي ليتٍت كقاؿ 

 الق ر ، كليس بو الدين إال الببلء ( ركاه مسلم .
 ) كليس بو الدين ( يقتضي إابحة ذلك أف لو كاف عن الدين . فقولو 

 قاؿ ابن رجب : كأما ٘تٍت خوؼ فتنة يف الدين ، فإنو ٬توز برَت خبلؼ .
 كقاؿ يف موضع آخر : ىو جائز عند أكثر العلماء .

 السلف يف ٘تٍت ا١توت خوؼ الفتنة ؟ اذكر ما كرد عن 
 كقاؿ عمر ) اللهم ك رت سٍت ، كضعفت قويت ، كانتشرت رعييت ، فاقبضٍت إليك غَت مضيع كال مفرط ( 

ك٘تنت زينب بنت جحش ١تا جاءىا عطاء عمر فاستكثرتو كقالت : اللهم ال يدركٍت عطاء لعمر بعدىا ، فماتت قبل أف يدركها 
 عطاء اثف لعمر .

عمر بن عبد العزيز من ظن بو إجػػػػابة الدعاء أف يدعو لو اب١توت ، ١تا ثقلت عليو الرعية ، كخشي العجز عن القياـ كسأؿ 
 ْتقوقهم .

 كطيلب كثَت من السلف الصاٌف إُف بعض الوالَيت ، فدعوا ألنفسهم اب١توت فماتوا .
 نفسو اب١توت فمات .كاشتهر بعضهم كاطلع على بعض عمل أحدىم أك معاملتو مع هللا فدعا ل

ككاف سفياف الثورم يتمٌت ا١توت كثَتان فسئل عن ذلك فقاؿ : ما يدريٍت لعلي أدخل يف بدعة ، لعلي أدخل فيما ال ٭تل ِف ، 
 لعلي أدخل يف فتنة أكوف قد مت فسبقت ىذا .

وت خَت للمؤمن من الفتنة ، كيكره قاؿ ) اثنتاف يكرىهما ابن آدـ : ا١توت ، كا١ت كيف ا١تسند عن ٤تمود بن لبيد . عن النِب 
 قلة ا١تاؿ ، كقلة ا١تاؿ أقل للحساب ( .

 ما اٟتكمة من ٖترمي ٘تٍت اإلنساف ا١توت بسبب الضر الدنيوم ؟ 
 أنو يدؿ على عدـ الص ر ، كا١تسلم مطالب ابلص ر كاالحتساب .أكالن : 
 أف بقاء ا١تسلم قد يكوف خَتان لو .اثنيان : 

) ال يتمنُت أحدكم ا١توت ، إما ٤تسنان فلعلو أف يزداد خَتان ، كإما مسيئان فلعلو أف يستعتب ( أم  -بق كقد س –ففي اٟتديث  
 يتوب .

 كعند أٛتد  ) كأنو ال يزيد ا١تؤمن عمره إال خَتان ( .
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اٟتياة يتسبب منها  فيو إشارة إُف أف ا١تعٌت يف النهي عن ٘تٍت ا١توت كالدعاء بو ىو انقطاع العمل اب١توت ، فإفقاؿ اٟتافظ : 
 العمل ، كالعمل ٭تصل زَيدة الثواب ، كلو َف يكن إال استمرار التوحيد فهو أفضل األعماؿ .

 ) إنو إذا مات أحدكم انقطع عملو ( .  كقد قاؿ 
 أف اإلنساف ال يدرم ما األفضل لو ، البقاء أـ ا١توت .اثلثان : 

 ن كاف داعيان اب١توت ؟ما اٟتكمة من ىذا الدعاء ) اللهم أحيٍت ... ( ١ت 
ألف يف ىذا الدعاء استسبلـ لقضاء هللا ، كا١تسلم يقوؿ ىذا الدعاء ، ألنو ال يعلم ىل ا٠تَت البقاء أـ يف ا١توت ، فشرع قوؿ ىذا 

 الدعاء ألف فيو رد ذلك إُف هللا الذم يعلم عاقبة األمور .
 . ( ؟ما اٞتمع بُت ىذا اٟتديث ، كقوؿ يوسف ) رٌب توفٍت مسلمان .. 

ع لو الشمل ، قاؿ القرطيب : قيل :  قاؿ قتادة : َف يتمٌت ا١توت أحد ، نِب كال غَته ، إال يوسف حُت تكالبت عليو النعم كٚتي
 اشتاؽ إُف لقاء ربو .

أتكيل إف يوسف َف يتمن ا١توت كإ٪تا ٘تٌت ا١توافاة على اإلسبلـ ، أم إذا جاء أجلي توفٍت مسلمان ، كىذا ىو القوؿ يف كقيل :  
 اآلية عند أىل التأكيل  .

  قولو لضر نزؿ بو ( فهل معٌت ذلك أنو ٬توز إذا مل يكن بو ضر ؟ ( 
 ال ، ال ٬توز .

 لكن ىذا كصف أغلِب ، كلكن الرالب على النفوس أهنا تتمٌت ا١توت حُت ينزؿ هبا الضر .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أنو ال يعلم الريب إال هللا 
o قولو ) اللهم أحيٍت ما كانت ... ( تفويض كتسليم للقضاء . يف 
o . ) أف ا١توت قد يكوف خَتان لئلنساف ، لقولو  ) ما كانت الوفاة خَتان ِف 
o . ثبوت علم هللا للمستقبل 
ثىةي كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى .  قىاؿى ) اىٍلميٍؤًمني ٯتىيػػػػػػػػػػػػػوتي ًبعىرىًؽ اٞتٍىًبُتً  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن بػيرىٍيدىةى  -ّٔٓ  ( رىكىاهي اىلثهالى

---------- 
 العرؽ ىو ا١تاء الذم ٮترج من اٞتسد عند ا١تشقة أك عند اٟترارة .) ًبعىرىًؽ ( 
 ىو جانب اٞتبهة ، ما بُت اٞتبهة كبُت األذف .) اٞتٍىًبًُت ( 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 . ة عن أبيو عن النِب اٟتديث جاء من طريق قتادة عن ابن بريد

 كقد قاؿ بعض العلماء أف قتادة َف يسمع من ابن بريدة ، قاؿ ذلك البخارم كغَته .
لكن ابن بريدة توبع ، فقد ًتبعو كىٍهمىس عند النسائي ، فقد ركل اٟتديث النسائي من طريق كهمس عن عبد هللا بن بريدة عن 

 ، كىذا سند صحيح متصل . أبيو عن النِب 
  أقػػػػػػػػػػػػواؿ العلماء يف معٌت اٟتديث ؟اذكر 

إف ا١تؤمػػػن ٯتوت بعرؽ اٞتبُت ٔتا يكابده من ا١تشاؽ بطلب ا١تاؿ اٟتبلؿ ، فإف طلب ا١تاؿ اٟتبلؿ ال بد لو من تعب  قيل :
 كمشػػػقة .
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بذلك خجل كاستحياء من من اٟتياء ، كذلك ألف ا١تؤمن إذا جاءتو البشرل مع ما كاف قد اقًتؼ من الذنوب حصل لو  كقيل :
 هللا تعاُف فعرؽ لذلك جبينو .

 إف ا١تؤمن يشدد عليو يف النزع ، كسكرات ا١توت ٘تحيصان لذنوبو .كقيل : 
 كىذا التفسَت أقرب للصواب ، كذلك ألمور :

طفق  ؿ هللا أف شدة النزع أمر اثبت ال إشكاؿ فيو ، كقد جاء يف الصحيحُت من حديث عائشة قالت ) ١تا نزؿ برسو أكالن : 
 يطرخ ا٠تميصة عل كجهو ، فإذا اغتم كشفها ( كيف ركاية قاؿ ) إف للموت لسكرات ( .

جاء عند أٛتد عن بريدة ) أنو كاف يف خراساف، فعاد أخان لو كىو مريض ، فوجده اب١توت، كإذا ىو يعرؽ جبينو، فقاؿ : اثنيان : 
 رؽ اٞتبُت ( ، فهذا يؤيد ا١تعٌت الثآف .يقوؿ : موت ا١تؤمن بع هللا أك ر ، ٝتعت رسوؿ هللا 

 اذكر بعض عالمات حسن ا٠تا٘تة ؟ 
 ذكر األلبآف أف موت ا١تؤمن بعرؽ اٞتبُت من عبلمات حسن ا٠تا٘تة ، كمن عبلمات حسن ا٠تا٘تة :

 نطقو ابلشهادة عند ا١توت .أكالن : 
 اكم .) من كاف آخر كبلمو ال إلو إال هللا دخل اٞتنة ( ركاه اٟت كما قاؿ 

 ا١توت بعرؽ اٞتبُت .اثنيان : 
 كما يف حديث الباب .

 ا١توت ليلة اٞتمعة أك هنارىا .اثلثان: 
 : ) ما من مسلم ٯتوت يـو اٞتمعة أك ليلة اٞتمعة إال كقاه هللا فتنة الق ر ( . ركاه أٛتد ] كىو ٥تتلف فيو [ لقولو 

 ا١توت على عمل صاٌف .رابعان : 
لو إال هللا ابتراء كجو هللا ختم لو هبا دخل اٞتنة ، كمن صاـ يومان ابتراء كجو هللا خيتم لو هبا دخل اٞتنة ، : ) من قاؿ ال إ قاؿ 

 كمن تصدؽ بصدقة ابتراء كجو هللا ختم لو هبا دخل اٞتنة ( ركاه أٛتد .
 فائدة :

 لتشديد ا١توت على األنبياء فائدًتف : قاؿ القرطيب :  
ع درجاهتم ، كليس ذلك نقصان كال عذاابن ، بل ىو كما جاء يف اٟتديث : أشد الناس ببلء األنبياء تكميل فضائلهم كرفأحدىا : 

 مث األمثل فاألمثل  .
 أف تعرؼ ا٠تلق مقدار أَف ا١توت ، كأنو ابطن .كالثانية : 

هولة أمر ا١توت كال يعرؼ قد يطلع اإلنساف على بعض ا١توتى فبل يرل عليو حركة كال قلقان ، كيرل سهولة خركج ركحو ، فيظن س
ما ا١تيت فيو ، فلما ذكر األنبياء الصادقوف يف خ رىم شدة أ١تو مع كرامتهم على هللا تعاُف قطع ا٠تلق بشدة ا١توت الذم يقاسيو 

 ا١تيت مطلقان ألخبار الصادقُت عنو ما خبل الشهيد يف سبيل هللا  .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو كىأىِب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى  -ّٕٓ هيمىا قىاالى كيٍم الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي ( رىكىاهي ميٍسًلمه،  اىَّللهي عىنػٍ ) لىقًٌنيوا مىٍوًتى

 كىاأٍلىٍربػىعىةي  .
---------- 

 .التلقُت أف يقوؿ الشيء ليتبعو غَته ، فا١تعٌت اذكركا ال إلو إال هللا ليتبعكم عليها ا١تيت ) لىقًٌنيوا ( 
 معناىا ال معبود ْتق إال هللا .) ال إلو إال هللا ( 
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 ما معٌت ) موًتكم ( يف ىذا اٟتديث ؟ 
 أم من حضره ا١توت ، ألف تلقُت ا١تيت بعد موتو بدعة كما سيأيت إف شاء هللا . 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 استحباب تلقُت ا١تيت ال إلو إال هللا .نستفيد : 
  لالستحباب ؟ىل ىذا األمر للوجوب أـ 

 ىذا األمر يف اٟتديث لبلستحباب ال للوجوب ، حيث َف يقل أحد من العلماء ابلوجوب .
 ما اٟتكمة من تلقُت احملتضر الشهادة ؟ 

 اٟتكمة :  أنو كرد يف اٟتديث  ) من كاف آخر كبلمو ال إلو إال هللا دخل اٞتنة ( ركاه أبو داكد .
 ما حكم التلقُت بعد ا١توت ؟ 

 أيت حديثو إف شاء هللا .بدعة ، كسي
 اذكر كيفية التلقُت ؟ 

 قاؿ بعض العلماء : 
o . إف كاف اتضر قوم اإلٯتاف فإنو يؤمر هبا 
 ٟتديث الباب . -أ

 عاد رجبلن من األنصار ، فقاؿ : قل : ال إلو إال هللا ... ( ركاه أٛتد . كٟتديث أنس ) أف رسوؿ هللا  -ب
o رابن ، فإهنا تذكر عنده .كأما إذا كاف اتضر متأثران مضط 
o . كأما إذا حضر ا١تؤمن احتضار الكافر ، فإنو أيمره هبا 

 لعمو ) َي عم ، قل ال إلو إال هللا ( . لقولو 
 كم عدد مرات التلقُت : 

 يلقن مرة كاحدة حىت ال يضجر بضيق حالو كشدة كربو فيكره ذلك بقلبو كيتكلم هبا ٔتا ال يليق .
 تكرر عليو إال أف يتكلم بعده بكبلـ آخر فيعاد التعريض بو ليكوف آخر كبلمو . فإذا قالو مرة كاحدة ال

قىٍلًبًو ، كىيػىتىكىلَّم ٔتىا ال يىًليق . قىاليوا: قاؿ النوكم :  كىكىرًىيوا اإًلٍكثىار عىلىٍيًو كىاٍلميوىاالة لًئىبل يىٍضجىر ًبًضيًق حىالو كىًشدَّة كىٍربو ، فػىيىٍكرىه ذىًلكى بً 
مو " انتهى . ا قىالىوي مىرَّة ال ييكىٌرًر عىلىٍيًو ًإال أىٍف يػىتىكىلَّم بػىٍعده ًبكىبلـو آخىر ، فػىيػيعىاد التػٍَّعرًيض ًبًو لًيىكيوفى آًخر كى كىًإذى   بلى

يبىارىًؾ رٛتو هللا ، جىعىلى رىجيله يػيلىقًٌنيوي ، قيٍل : الى ًإلىوى ًإالَّ هللاي 
 . فىأىٍكثػىرى عىلىٍيًو .  كلىمَّا اٍحتيًضرى عبد هللا ٍبني ا١ت

تىًٍت ، فػىقيٍلتي : الى ًإلىوى ًإالَّ   هللاي ، مثيَّ َفٍى أيٍحًدٍث كىبلىمان بػىٍعدىىىا ، فػىقىاؿى لىوي : لىٍستى ٖتيًٍسني ! كىأىخىاؼي أىٍف تػيٍؤًذمى ميٍسًلمان بػىٍعًدم ، ًإذىا لىقَّنػٍ
 حىىتَّ تىكيٍوفى آًخرى كىبلىًمي .     ) سَت أعبلـ النببلء ( .فىدىٍعًٍت ، فىًإذىا أىٍحدىٍثتي كىبلىمان ، فػىلىقًٌٍتًٌ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . استحباب اٟتضور عند اتضر كتذكَته الشهادة ، ككذلك تذكَته الوصية كالتوبة 
o . فضل شهادة أف ال إال هللا 
o و ابلتوحيد .فضل التوحيد ، كأف اإلنساف يبدأ إسبلمو ابلتوحيد كٮتتم حيات 
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كيٍم يس (.  أف رسوؿ  كىعىٍن مىٍعًقًل ٍبًن يىسىارو  -ّٖٓ  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى قىاؿى ) اقٍػرىؤيكا عىلىى مىٍوًتى
---------- 

كيٍم (   أم اتظر ، كليس ا١تراد ا١تيت .) مىٍوًتى
 أم سورة يس .) يس ( 

 ة حديث الباب ؟ما صح 
عن أبيو عن معقل بن يسار قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  –كليس ابلنهدم  –اٟتديث جاء من طريق سليماف التيمي عن أَب عثماف 

 . فذكره ... 
 كىذا اٟتديث أعل بعدة علل:

 جهالة أَب عثماف ، ككذلك أبوه .منها : 
 أَب عثماف كأبيو ليسا اب١تشهورين .قاؿ ا١تنذرم :

 عن أبيو كبل٫تا ٣تهوؿ  . –كليس ابلنهدم  –كفيو أبو عثماف  باين : كقاؿ األل
االضطراب ابلسند ، فمرة يركل عن أَب عثماف عن أبيو عن معقل ، كمرة يركل عن أَب عثماف عن معقل ] إبسقاط عن كمنها : 
 أبيو [ .

ّتهالة أَب عثماف كأبيو ، نقل أبو بكر بن كأعلو ابن القطاف ابالضطراب ك :  فاٟتديث ال يصح ، كقد قاؿ اٟتافظ يف التلخيص
 العرَب عن الدارقطٍت أنو قاؿ : ىذا حديث ضعيف اإلسناد ، ٣تهوؿ ا١تنت ، كال يصح يف الباب حديث .

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 استدؿ ْتديث الباب من قاؿ ابستحباب قراءة سورة يس عند اتظر .

 شرع قراءهتا عند اتظر ، ألف األحكاـ الشرعية ال تثبت ابألحاديث الضعيفة .لكن كما سبق أف اٟتديث ضعيف ، كعليو فبل ي
 لكن ٚتهور العلماء على استحباب ذلك ، كاختاره ابن تيمية .

 ففي "االختيارات : كالقراءة على ا١تيت بعد موتو بدعة ، ٓتبلؼ القراءة على اتضر ، فإهنا تستحب بياسُت .
 ند من صحح اٟتديث ؟ما معٌت ) على موًتكم ( ع 

 معناه : أم على اتظر .
قاؿ ابن القيم مرجحان ىذا القوؿ : كىذا ٭تتمل أف يراد بو قراءهتا على اتضر عند موتو مثل قولو لقنوا موًتكم ال إلو إال هللا 

 ك٭تتمل أف يراد بو القراءة عند الق ر كاألكؿ أظهر لوجوه : 
 ًتكم ال إلو إال هللا ( .أنو نظَت قولو ) لقنوا مو  األكؿ : 
: انتفاع اتضر هبذه السورة ١تا فيها من التوحيد كا١تعاد كالبشرل ابٞتنة ألىل التوحيد كغبطة من مات عليو بقولو ) ًقيلى  الثاين 

ًمُتى ( فتستبشر الركح بذلك فتحب لقاء هللا فيحب هللا اٍدخيًل اٞتٍىنَّةى قىاؿى َيى لىٍيتى قػىٍوًمي يػىٍعلىميوفى ٔتىا غىفىرى ِف رىَبًٌ كىجىعىلىًٍت ًمنى اٍلميٍكرى 
 لقاءىا ، فإف ىذه السورة قلب القرآف ك٢تا خاصية عجيبة يف قراءهتا عند اتضر 

 : إف ىذا عمل الناس كعادهتم قدٯتان كحديثان يقرأكف يس عند اتضر .الثالث 
وًتكم ( قراءهتا عند الق ر ١تا أخلوا بو ، ككاف ذلك أمران معتادان مشهوران : أف الصحابة لو فهموا من قولو ) اقرأكا يس عند م الرابع 

 بينهم .
أف انتفاعو ابستماعها كحضور قلبو كذىنو قراءهتا يف آخر عهده ابلدنيا ىو ا١تقصود ، كأما قراءهتا عند ق ره ، فإنو ال  ا٠تامس :
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 عمل كقد انقطع من ا١تيت .يثاب على ذلك ، ألف الثواب إما ابلقراءة أك ابالستماع كىو 
 ما اٟتكمة من قراءهتا عند من استحب ذلك ؟ 
 ١تا فيها من التوحيد كا١تعاد كالبشرل ابٞتنة . 

عاُف ) ًإفَّ أىٍصحىابى رىًمُتى ( ، كقولو تكما قاؿ تعاُف ) ًقيلى اٍدخيًل اٞتٍىنَّةى قىاؿى َيى لىٍيتى قػىٍوًمي يػىٍعلىميوفى ٔتىا غىفىرى ِف رىَبًٌ كىجىعىلىًٍت ًمنى اٍلميكٍ 
 اٞتٍىنًَّة اٍليػىٍوـى يف شيريلو فىاًكهيوفى ( فتستبشر الركح بذلك فتحب لقاء هللا فيحب هللا لقاءىا .

هىا قىالىٍت ) دىخىلى رىسيوؿي اىَّللًه  -ّٗٓ : كىقىٍد شيقه بىصىريهي  فى  عىلىى أىِب سىلىمىةى  كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ أىٍغمىضىوي، ُثيه قىاؿى
: "الى تىٍدعيوا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم إً  سه ًمٍن أىٍىًلًو، فػىقىاؿى " فىضىجه انى ، اتػهبػىعىوي اٍلبىصىري ًئكىةى تػيؤىمًٌني عىلىى "ًإفه اىلرُّكحى ًإذىا قيًبضى اله ٓتىٍَتو. فىًإفه اىٍلمىالى

: "اىللههيمه اٍغًفرٍ   عىًقًبًو( أًلىِب سىلىمىةى، كىاٍرفىٍع دىرىجىتىوي يف اىٍلمىٍهًديًٌُتى، كىاٍفًسٍح لىوي يف قػىرٍبًًه، كىنػىوًٌٍر لىوي ًفيًو، كىاٍخليٍفوي يف  مىا تػىقيوليوفى". ُثيه قىاؿى
 رىكىاهي ميٍسًلمه .

---------- 
 ى .ُْت األكلُت إُف اإلسبلـ، مات عاـ ( مشهور بكنيتو ، كاٝتو عبد هللا بن عبد األسد ا١تخزكمي، من السابق) عىلىى أىِب سىلىمىةى 

 بفتح الشُت ، أم انفتح ، ألف البصر يتبع الركح  .) شقه بىصىريهي  ( قاؿ النوكم : 
، اتػهبػىعىوي اٍلبىصىري   ( معناه إذا خرج الركح من اٞتسد تبعو البصر ّنظران أين يذىب . ) ًإفه اىلرُّكحى ًإذىا قيًبضى

 .( أم : صاح كصرخ  ) فىضىجه 
 أم : اجعل لو درجة عالية .) كىاٍرفىٍع دىرىجىتىوي ( 
 أم مع ا١تهديُت ، كقولو تعاُف  ) كأدخلٍت يف عبادؾ الصاٟتُت ( أم معهم .) يف اىٍلمىٍهًديًٌُتى ( 

 أم : أكسع لو .) كىاٍفًسٍح لىوي يف قػىرٍبًًه ( 
 أم : اجعل لو خليفة .) كىاٍخليٍفوي ( 
 أم الباقُت ، كقولو تعاُف ) إال امرأتو كانت من الرابرين ( .(  لولد ككلد الولد ، كيف اٟتديث ) يف الرابرينالعقب ا) يف عىًقًبًو ( 

 ما حكم تغميض العينُت إذا مات اإلنساف ؟ 
 مستحب .

 كىذا لدليل كتعليل . 
 : حديث الباب . الدليل

 : كالتعليل
 أف ال يقبح ٔتنظره لو ترؾ إغماضو .قاؿ النوكم :  

ألف ا١تيت إذا كاف مفتوح العينُت كالفم فلم يرمض حىت ي رد بقي مفتوحان فيقبح منظره ، كال يؤمن دخوؿ  ؿ ابن قدامة : كقا
 ا٢تواـ فيو كا١تاء يف كقت غسلو  .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  ال أبس ابلبكاء على ا١تيت ما َف يصل إُف حد النياحة ، ألف النِب وا .أقرىم ١تا ضج 
o  أف اإلنساف إذا كاف حاضران عند ا١تيت فإنو يستحب أف يدعو لو ] اللهم اغفر لو ، اللهم ارٛتو ... [ ألف ا١تبلئكة تؤمن

 على ذلك .
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o . إثبات ا١تبلئكة 
o  فضل أَب سلمة حيث دعا لو النِب  هبذه الدعوات العظيمة ، كقد استجاب هللا دعاء نبيو  ، فأخلفو يف عقبو

 . ككاف أكالده يف حجر رسوؿ هللا  جتو أـ سلمة برسوؿ هللا حيث تزكجت زك 
يقوؿ : ما من مسلم تصيبو مصيبة فيقوؿ ما أمره هللا : إّن  كإّن إليو راجعوف ،  قالت أـ سلمة : ) ٝتعت رسوؿ هللا 

أبو سلمة ، قلت : أم ا١تسلمُت  اللهم أجرٓف يف مصيبيت كاخلفٍت خَتان منها ، إال أخلفو هللا خَتان منها ، قالت : فلما مات
 ( . ، مث إٓف قلتها ، فأخلف هللا ِف رسوؿ هللا  خَت من أَب سلمة ، أكؿ بيت ىاجر إُف رسوؿ هللا 

 . كأما بقية الدعوات ) اغفر ألَب سلمة كارفع درجتو يف ا١تهديُت ( فنرجوا أف هللا استجاب دعوة نبيو 
o ارؾ فيهم .استحباب الدعاء للعقب لعل هللا أف يب 
o . ) ... استحباب البدء ابلنفس قبل الرَت يف الدعاء ، لقولو ) كاغفر لنا كلو 
o . أف الق ر قد يكوف نوران على صاحبو كقد يكوف ظبلمان 

قاؿ : ) إف ىذه القبور ٦تلوءة ظلمة على أصحاهبا ، كإف هللا ينورىا عليهم بصبليت  كقد ثبت يف صحيح مسلم أف النِب 
 عليهم (.

o  الدعاء للميت عند أىلو فيو تسلية ٢تم .أف 
هىا ) أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -َْٓ يى بًبػيٍردو ًحبػىرىةو ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ى سيجًٌ  ًحُتى تػيوييفًٌ

---------- 
يى   ( أم : غطي ٚتيع بدنو . ) سيجًٌ
 كىي ضرب من بركد اليمن . ( بكسر ا٠تاء كفتح الباء ، ) ًحبػىرىةو 

 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 
 يدؿ على استحباب ترطية ا١تيت إذا مات .

 كىو ٣تمع عليو .:  قاؿ النوكم
 ما اٟتكمة من ذلك ؟ 

 صيانتو من االنكشاؼ بسًت عورتو ا١تترَتة عن األعُت .
 على سرير أك لوح ليكوف أحفظ لو . كال يًتؾ ا١تيت على األرض ، ألنو أسرع لفساده ، كلكن قاؿ بعض العلماء :

ثبت عنو كما يف حديث أنس : ) إف أحب  يستحب أف يرطى اإلنساف ابلثوب الذم ٭تبو ، ألف النِب قاؿ بعض العلماء : 
ة ( متفق عليو ، كهللا أعلم يف صحة ىذا التعليل . الثياب إُف النِب   أف يلبسها اًٟت رى

هىا ) أىفه أىابى بىكٍ  -ُْٓ دًٌيقى كىعىنػٍ  بػىٍعدى مىٍوتًًو ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ . قػىبهلى اىلنهيبه  رو اىلصًٌ
---------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
ًنًو اًبلسٍُّنًح حىىتَّ نػى  قىالىٍت ) أىقٍػبىلى أىبيو بىٍكرو  زىٍكجى النَِّبًٌ  -رضى هللا عنها  -عن عىاًئشىةى  زىؿى ، فىدىخىلى عىلىى فػىرىًسًو ًمٍن مىٍسكى

كىىيوى ميسىجِّى بًبػيٍرًد ًحبػىرىةو ، فىكىشىفى عىٍن  فػىتػىيىمَّمى النَِّبَّ  -اهنع هللا يضر  -اٍلمىٍسًجدى ، فػىلىٍم ييكىلًًٌم النَّاسى ، حىىتَّ نػىزىؿى فىدىخىلى عىلىى عىاًئشىةى 
 فػىقىٍد أبًىَب أىٍنتى َيى نىِبَّ اَّللًَّ ، الى ٬تىٍمىعي اَّللَّي عىلىٍيكى مىٍوتػىتػىٍُتً ، أىمَّا اٍلمىٍوتىةي الَّيًت كيًتبىٍت عىلىٍيكى كىٍجًهًو ، مثيَّ أىكىبَّ عىلىٍيًو فػىقىبػَّلىوي مثيَّ بىكىى فػىقىاؿى 

 ميتػَّهىا ( .
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ًنًو اًبلسٍُّنًح  (  بن ا٠تزرج ، ككاف أبو بضم السُت كسكوف النوف ، موضع بعواِف ا١تدينة ، فيو منازؿ بٍت اٟتارث ) فػىرىًسًو ًمٍن مىٍسكى
 .بكر متزكجان منهم 

 . أم : قصد النِب (  ) فػىتػىيىمهمى النهيبه 
 ّتيم مشددة ، كميرٌطى كزّنن كمعٌت .) كىىيوى ميسىجاى ( 

 أم : بُت عينيو .) فػىقىبػهلىوي ( 
 ما حكم تقبيل ا١تيت ؟ 

 ٬توز .
 ٟتديث الباب .

 ف بن مظعوف حينما تويف ( . ركاه الًتمذم لكنو ضعيف .قبل عثما كٟتديث عائشة  ) أف النِب  -ب
 قاؿ النوكم رٛتو هللا : ٬توز ألىل ا١تيت كأصدقائو تقبيل كجهو ، ثبتت فيو األحاديث . ) اجملموع ( .

 كقاؿ اٟتافظ رٛتو هللا : فيو جواز تقبيل ا١تيت .
 بة على أَب بكر ، فكاف إٚتاعان .ك قاؿ الشوكآف رٛتو هللا : ؛ ألنو َف ينقل أنو أنكر أحد من الصحا

 ككذلك ال حرج على ا١ترأة أف تقبل زكجها بعد الوفاة .
قاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : ال أبس بتقبيل ا١تيت إذا قبلو أحد ٤تارمو من النساء ، أك قبلو أحد من الرجاؿ ، كما فعل أبو بكر 

 . مع النِب  الصديق 
  ىل تقبيل أبو بكر للنيب ان بو ؟تربك 

 حبان لو كليس ت ركان كما زعمو بعض الشراح . ال ، إف تقبيل أاب بكر للنِب 
 غلط من كجوه :ت ركان ،  فقوؿ من يقوؿ : إف أاب بكر قبل النِب  

 من أين لنا أف أاب بكر فعل ىذا ت ركان .أكالن : 
بكى أبو بكر ، كقاؿ : كهللا ما ٬تمع هللا عليك أف أاب بكر فعل ىذا ٤تبة ، يدؿ على ىذا سياؽ اٟتديث ، كلذلك اثنيان : 
 موتتُت .
 أنو لو فعل ىذا ت ركان لبادر كل الصحابة إُف فعلو .اثلثان : 

 ما معٌت قوؿ أِب بكر ) كهللا ال ٬تمع هللا عليك موتتُت ( ؟ 
و صح ذلك للـز أف ٯتوت ىو على حقيقتو ، أشار بذلك إُف الرد على من زعم أنو سيحيا فيقطع أيدم رجاؿ ، ألنو لقيل : 

 موتة أخرل .
 أراد ال ٯتوت موتة أخرل يف الق ر كرَته إذ ٭تيا ليسأؿ مث ٯتوت . كقيل :  

 كاألكؿ أصوب .ال ٬تمع هللا موت نفسك كموت شريعتك ، كقيل : 
 ما حكم البكاء على ا١تيت من غَت نياحة ؟ 

 جائز .
 . كقد جاءت أدلة كثَتة على جوازه كستأيت إف شاء هللا

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  حب أاب بكر للنِب . 
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o . ا١توت حق ، ككل نفس ذائقة ا١توت 
o . ) مصداؽ ) إنك ميت كإهنم ميتوف 
ٍيًنًو، حىىته يػيٍقضىى عىٍنوي ( رىكىا  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِْٓ ًٍمًذمُّ قىاؿى ) نػىٍفسي اىٍلميٍؤًمًن ميعىلهقىةه ًبدى هي أىٍٛتىدي، كىاىلًتًٌ

 كىحىسهنىوي .
---------- 
 ( يعٍت ركحو .) نػىٍفسي اىٍلميٍؤًمًن 

ٍيًنوً   ( الدين كل ما ثبت يف الذمة . ) ميعىلهقىةه ًبدى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

صدكؽ يف بعض   : كما قاؿ الباارماٟتديث يف إسناده عمر بن أَب سلمة ، كىو متكلم فيو ، لكن الراجح أنو صدكؽ ، 
 صدكؽ ٮتطئ ، كىذا اٟتديث ال يوجد فيو ٥تالفة، فهو حديث حسن.كقاؿ اٟتافظ ابن حجر يف التقريب : حديثو 

 كقد ًتبع عمر ، الزىرم كما عند حباف : عن الزىرم عن أَب سلمة بن عبد الرٛتن عن أَب ىريرة بو .
 ما معٌت اٟتديث ؟ 

 قضى عنو الدين ، كقيل : عن دخوؿ اٞتنة .ال تفرح ٔتا ٢تا من النعيم حىت يقيل : 
 بعض أقواؿ العلماء يف ذلك :

 قىاؿى السُّييوًطيُّ : أىٍم ٤تىٍبيوسىةه عىٍن مىقىاًمهىا اٍلكىرًًٔف . 
ؾو حىىتَّ يػيٍنظىرى ىىٍل يػيٍقضىى مى   ٍيًن أىـٍ الى .كىقىاؿى اٍلًعرىاًقيُّ : أىٍم أىٍمريىىا مىٍوقيوؼه الى حيٍكمى ٢تىىا بًنىجىاةو كىالى ىىبلى  ا عىلىيػٍهىا ًمٍن الدَّ

 قاؿ السندم :  أىٍم ٤تىٍبيوسىة عىٍن الدُّخيوؿ يف اٞتٍىٌنة .
بًنىجىاةو ىىا مىٍوقيوؼه الى حيٍكمى ٢تىىا كقاؿ يف ٖتفة األحوذم : قىاؿى السُّييوًطيُّ : أىٍم ٤تىٍبيوسىةه عىٍن مىقىاًمهىا اٍلكىرًًٔف . كىقىاؿى اٍلًعرىاًقيُّ : أىٍم أىٍمري 

ٍيًن أىـٍ الى . ؾو حىىتَّ يػيٍنظىرى ىىٍل يػيٍقضىى مىا عىلىيػٍهىا ًمٍن الدَّ  كىالى ىىبلى
ٍخبىاري ٢تىيٍم أبًىفَّ نػىٍفسىوي  يًٍنًو حىىتَّ يػيٍقضىى كىقىاؿى الشَّوٍكىآفُّ : فيًو اٟتٍىثُّ لًٍلوىرىثىًة عىلىى قىضىاًء دىٍيًن اٍلمىيًًٌت ، كىاإٍلً  عىٍنوي  . ميعىلَّقىةه ًبدى

يًٍنًو بػىٍعدى مىٍوتً  ًئًل عىلىى أىنَّوي الى يػىزىاؿي اٍلمىيًٌتي مىٍشريوالن ًبدى ا اٟتٍىًديثي ًمٍن الدَّالى ًو ، فىًفيًو حىثّّ عىلىى التَّخىلًُّص عىٍنوي قػىٍبلى كقاؿ الصنعآف : كىىىذى
 انتهى .´اٍلمىٍوًت ، كىأىنَّوي أىىىمُّ اٟتٍيقيوًؽ 

 ا١تيت عند موتو ؟ ما الواجب على كرثة 
قاؿ الشوكآف معلقان على ىذا اٟتديث : فيو اٟتث للورثة على قضاء دين ا١تيت كاإلخبار ٢تم أبف نفسو معلقة بدينو حىت يقضى 
عنو، كىذا مقيده ٔتن لو ماؿه ييقضى منو دينو ، كأما من ال ماؿى لو كمات عازمان على القضاء فقد كرد يف األحاديث ما يدؿ على 

  تعاُف يقضي عنو . ) نيل األكطار ( .أف هللا
 كعلى ىذا :

 إذا كاف ىذا ا١تيت لو ماؿ فيجب أف يسدد منو دينو . أكالن :
 كاستطاع أكلياؤه أف يسددكه عنو فذلك من عمل ا٠تَت كال ر . كإف َف يكن لو ماؿ اثنيان :
من أخذ أمواؿ الناس يريد أداىا أدل هللا عنو (  كإف َف يكن شيء من ذلك فنرجو أف يدخل يف معٌت حديث البخارم ) اثلثان :

 ركاه البخارم .
 من مات كعليو دين مل يستطع أداءه لفقره ىل تبقى ركحو مرىونة معلقة ؟ 
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 أنو قاؿ ) نفس ا١تؤمن معلقة بدينو حىت يقضى عنو ( . عن رسوؿ هللا  أخرج أٛتد كالًتمذم كابن ماجو عن أَب ىريرة 
ؾ ماالن يقضى منو دينو ، أما من ال ماؿ لو يقضى منو فَتجى أال يتناكلو ىذا اٟتديث ؛ لقولو سبحانو كىذا ٤تموؿ على من تر 

 ( . كتعاُف ) الى ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا ( كقولو سبحانو ) كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإُفى مىٍيسىرىة
نة ابألداء عند االستدانة، كمات كَف يتمكن من األداء؛ ١تا ركل البخارم رٛتو هللا عن أَب ىريرة كما ال يتناكؿ من بٌيت النية اٟتس

  أف رسوؿ هللا ،  قاؿ: )من أخذ أمواؿ الناس يريد أداءىا أدل هللا عنو ، كمن أخذىا يريد إتبلفها أتلفو هللا( .)فتاكل
 اللجنة الدائمة ( .

بىسي بو صاحبيو عن اٞتنة، كهللا أعلم، ىو الذم قد تىرؾ لو كفاءن كَف يوص بو، أك قدر على كالدين الذم ٭تي  قاؿ ابن عبد الرب :
األداء فلم يؤد، أك ادَّانو يف غَت حق، أك يف سرؼ كمات كَف يؤده، كأما من ادَّاف يف حق كاجب لفاقةو كعسرةو، كمات كَف يًتؾ 

 كفاء، فإف هللا ال ٭تبسو بو عن اٞتنة إف شاء هللا .
 ل ديوف ا١تيت اآلجلة ٖتل ٔتوتو ؟ى 

 ديوف ا١تيت اآلجلة ٖتلُّ كيسقط األجل ٔتوت ا١تدين على الراجح من أقواؿ أىل العلم .
 كىذا قوؿ ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية  ،كالشافعية ، كا١تالكية ، كالظاىرية  كاٟتنابلة يف ركاية . 

ة، فهل ٖتل اب١توت؟ فيو ركايتاف إحدا٫تا:ال ٖتل إذا كثػَّق الورثة، كىو قاؿ ابن قدامة ا١تقدسي : فأما إف مات كعليو ديوف مؤجل
قوؿ ابن سَتين كعبيد هللا بن اٟتسن كإسحاؽ كأَب عبيد. كقاؿ طاككس كأبو بكر بن دمحم بن الزىرم كسعيد بن إبراىيم: الديني إُف 

 أجلو، كحكي ذلك عن اٟتسن. 
 كالركاية األخرل : أنو ٭تلُّ اب١توت .

 اؿ الشعِب ، كالنخعي ، كمالك ، كالثورم ، كالشافعي ، كأصحاب الرأم .كبو ق
مة ألنو ال ٮتلو إما أف يبقى يف ذمة ا١تيت أك الورثة أك يتعلق اب١تاؿ، ال ٬توز بقاؤه يف ذمة ا١تيت، ٠تراهبا كتعذر مطالبتو هبا، كال ذ 

لفة متباينة، كال ٬توز تعليقو على األعياف كأتجيلو، ألنو ضرره الورثة، ألهنم َف يلتزموىا كال رضيى صاحبي الدين بذ٦تهم كىي ٥تت
قاؿ ) ا١تيت مرهتنه بدينو حىت ييقضى عنو ( كأما صاحبو  اب١تيت كصاحب الدين كال نفع للورثة فيو، أما ا١تيت فؤلف النِب 

رفوف فيها، كإف حصلت ٢تم منفعةه فبل فيتأخر حقو كقد تتلف العُت فيسقط حقو، كأما الورثة فإهنم ال ينتفعوف ابألعياف كال يتص
 يسقط حظ ا١تيت كصاحب الدين ١تنفعةو ٢تم .  ) ا١ترٍت ( .

 كقاؿ ابن رشد اٟتفيد : كٚتهور العلماء على أف الديوف ٖتلُّ اب١توت، كقاؿ ابن شهاب مضت السنة أبف دينو قد حلَّ حُت مات.
ضاء الدين، فالورثة يف ذلك بُت أحد أمرين :إما أف ال يريدكا أف يؤخركا كحجتهم أف هللا تبارؾ كتعاُف َف يبح التوارث إال بعد ق

حقوقهم يف ا١تواريث إُف ٤تل أجل الدين، فيلـز أف ٬تعل الدين حاالن، كإما أف يرضوا بتأخَت مَتاثهم حىت ٖتلَّ الديوف، فتكوف 
 الديوف حينئذ مضمونة يف الًتكة خاصةن، ال يف ذ٦تهم .

ابن شهاب الزىرم لو تتمة: مضت السنة أبف دينو قد حلَّ حُت مات، كألنو ال يكوف مَتاثه إال بعد  كما ذكره ابن رشد عن
 قضاء الدين[ ذكره مالك يف ا١تدكنة. 

 كمن أدلة اٞتمهور أيضان :
 قاؿ ) نفس ا١تؤمن معلقة بدينو حىت ييقضى عنو ( . أف النِب  حديث أَب ىريرة 

o . فا١تيت معلقةه نفسو ابلدَّين 
كلذلك قاؿ بعض العلماء: ىذا اٟتديث مشكله عند أىل العلم يف قولو )نفس ا١تؤمن معلقة بدينو( كيف ركاية )مرىونة بدينو(.  



 ّٔٗ 

 فقاؿ طائفة من العلماء: ٭تبس عن النعيم ك٭تاؿ بينو كبُت النعيم حىت ييقضى دينو، فنفسو ال تتنعم إال بعد قضاء دينو .
 كأصل الرىن: اٟتبس، كما يف قولو تعاُف ) كيلُّ نػىٍفسو ٔتىا كىسىبىٍت رىًىينىةه ( أم: ٤تبوسة.ألنو قاؿ:)نفس ا١تؤمن مرىونة(  
 فلما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ) نفس ا١تؤمن مرىونة( دؿَّ على أهنا ٤تبوسةه، كىي إما ٖتبس عن النعيم أك عن الفضل. 

ا: إنو إذا كانت نفسو مرىونة، كمالو موجودان، كالورثة ال يستحقوف ا١تاؿ كلذلك كره العلماء الدَّين كشددكا فيو ٢تذا اٟتديث، فقالو 
 إال بعد الدين، فالذم تطمئن إليو النفس أنو ٬تب عليهم أف يبادركا بسداد دينو كلو كاف دينو مؤجبلن .

مع قولو تعاُف ) ًمن بػىٍعًد فلذلك الذم يظهر أف ا١تيت ٖتل ديونو اب١توت، كأنو ٬تب على كرثتو أف يبادركا بسداد ديونو، خاصة 
تيوصيوفى هًبىا أىٍك دىٍينو ( فهذه اآلَيت  كىًصيَّةو ييوًصُتى هًبىا أىٍك دىٍينو ( كقولو ) ًمن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوًصي هًبىا أىٍك دىٍينو ( كقولو ) مًٌن بػىٍعًد كىًصيَّةو 

فمعناه: أنو ٬تب علينا أف نبادر بسداد دين ا١تيت؛ ألف ىذا كلها صر٭تة أبف الدين مقدـه على حقوؽ الورثة، فإذا نظرّن إُف ىذا 
 مالو كقد حلت ديونو، فينبري أف يبادر ابألصلح كاألكفر لو؛ ألنو ليس مثى مانع شرعي ٯتنع من ىذا. 

ُف ك٨تن نقوؿ: إف الدين ا١تؤجل ليس من حق صاحب الدين أف يطالب ا١تديوف بو؛ ألف الدين إذا كاف صاحبو قد أخره عليك إ
هناية السنة، فإف الرفق بك أف تنتظر إُف هناية السنة، فمن مات الرفق بو أف يعجل، فأصبحت ا١تسألة اب١توت عكسية. كلذلك 
جعل شرعان اٟتق أف تطالب بتأخَته بناءن على األجل، كإذا ثبت أف اٟتق أف تطالب بتأخَته بناءن على األجل ١تصلحة ا١تديوف 

 ة. كمن ىنا فإنو ٬تب على الورثة أف يبادركا ابلسداد . ) شرح زاد ا١تستقنع للشنقيطي ( .فالعكس ابلعكس يف حاؿ الوفا
ك٦تا يؤيد حلوؿ األجل اب١توت ]أف األجل شرع ترفيهان للمدين، كالعتبارات شخصية كأكصاؼ معينة جعلت الدائن يوافق على 

جلو، كلذلك كمن ىذه الناحية كاف حقان شخصيان يسقط أتجيل دينو لثقتو يف ا١تدين أف يفي بوعده بسداد الدين عند حلوؿ أ
ٔتوت ا١تدين، كما أف قوة دليل اٞتمهور النقلي منها أك العقلي ٕتعلٍت أرجح رأيهم ىذا، كلكن من ّنحية أخرل توجد فيو الشائبة 

ل أف يسقط من الزَيدة بقدر ما ا١تالية، ألنو يف مقابل األجل تزداد قيمة السلع، كتكوف ىذه الزَيدة يف مقابلة األجل، كلذلك أر 
يف  بقي من مدة األجل، إذا كاف ىذه الدين ٙتنان ١تبيعو أيجل ٙتنيوي، سواء أف البيع مراْتةن أك كاف بيعان ابلتقسيط أك غَته، ألف العادة

رفقان كمصلحةن للدائن  مثل ىذه البيوع أف تزاد أٙتاهنا إذا كانت مؤجلةن أك مقسطةن عمبلن بفتول ا١تتأخرين من األحناؼ، كيف ذلك
بيع ا١تراْتة كالتقسيط كدكرىا يف ا١تعامبلت ا١تصرفية يف الفقو اإلسبلمي ككرثة ا١تدين، كليس يف ذلك رائحة أك شائبة من الراب[ 

 .ُِللكباشي ص
ثة سداد ديوف ا١تيت : أف الديوف ا١تؤجلة كا١تقسَّطة ٖتلُّ ٔتوت ا١تدين على الراجح من أقواؿ الفقهاء، كيلـز الور  كخالصة األمر

اآلجلة ما داـ أف ا١تيت قد ترؾ كفاءن لديونو، كيكوف سداد الديوف قبل توزيع الًتكة، حيث إف العلماء متفقوف على أف قضاء 
 الدين مقدـه على تنفيذ كصاَي ا١تيت، كإف كانت الوصية مقدمة على الدين يف آية ا١تواريث )ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوًصي هًبىا أىكٍ 

 دىٍينو(كما أف الرفق يقتضي إسقاط ما قابل التأجيل من زَيدة
o . عظم أمر الدين 
 ىل ٬تب ا١تبادرة لقضاء دين ا١تيت إذا ترؾ ماالن ؟ 

نعم ، ٬تب ا١تبادرة لقضاء دين ا١تيت من قبل الورثة إذا ترؾ ا١تيت ماالن ، فما يفعلو بعض الورثة من أتخَت السداد ، جناية يف حق 
 نفسو معلقة حىت يسدد عنو .ا١تيت ، ألف 

  ١تاذا يستحب ا١تبادرة لسداد الدين يف اٟتياة ؟ 
 لسببُت :
 ألف نفس ا١تؤمن معلقة بدينو .أكالن : 



 ْٔٗ 

 كألف كثَتان من الورثة ال ٭ترصوف على سداد دين ميتهم مع أنو ترؾ ماالن .اثنيان : 
ال يزاؿ ا١تيت مشروالن بدينو بعد موتو ، ففيو حث على  كىذا اٟتديث من الدالئل على أنو قاؿ الصنعاين يف حديث الباب :

 التخلص عنو قبل ا١توت ، كأنو أىم اٟتقوؽ ، كإذا كاف ىذا يف الدين ا١تأخوذ برضا صاحبو ، فكيف ٔتا أخذ غصبان كهنبان كسلبان .
 اذكر خطورة الدٍين ؟ 

 يرفر للشهيد كل شيء إال الدين .أكالن : 
 ب إال الدين ( ركاه مسلم .) يرفر للشهيد كل ذن  قاؿ 

فػىرىفىعى رىٍأسىوي ًإُفى السَّمىاًء ، مثيَّ كىضىعى رىاحىتىوي عىلىى  قىاؿى ) كينَّا جيليوسنا ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللًَّ  كركل النسائي عىٍن ٤تيىمًَّد ٍبًن جىٍحشو 
ًتًو مثيَّ قىاؿى : سيٍبحىافى اَّللًَّ ! مىاذىا نػيٌزًؿى ًمنى التٍَّشدً  هى بػٍ نىا كىفىزًٍعنىا ، فػىلىمَّا كىافى ًمنى اٍلرىًد سىأىٍلتيوي : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، مىا ىىذىا جى تػٍ يًد ؟ فىسىكى

ًبيًل اَّللًَّ مثيَّ أيحٍ  أيٍحًييى ، مثيَّ قيًتلى ، كىعىلىٍيًو  ًييى ، مثيَّ قيًتلى ، مثيَّ التٍَّشًديدي الًَّذم نػيٌزًؿى ؟ فػىقىاؿى : كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ! لىٍو أىفَّ رىجيبل قيًتلى يف سى
 دىٍينه مىا دىخىلى اٞتٍىنَّةى حىىتَّ يػيٍقضىى عىٍنوي دىيٍػنيوي ( .

 من أخذ أمواؿ الناس يريد إتبلفها أتلفو هللا .اثنيان : 
 بخارم .) من أخذ أمواؿ الناس يريد أداءىا أدل هللا عنو ، كمن أخذىا يريد إتبلفها أتلفو هللا ( ركاه ال  قاؿ 

) أتلفو هللا ( ظاىره أف اإلتبلؼ يقع لو يف الدنيا كذلك يف معاشو أك يف نفسو ، كىو علم من أعبلـ النبوة ١تا قاؿ ابن حجر : 
 ا١تراد ابإلتبلؼ عذاب اآلخرة .كقيل : نراه اب١تشاىدة ٦تن يتعاطى شيئان من األمرين ، 

 أف عدـ سداد الدين ظلم .اثلثان : 
 القادر على الوفاء ( .الغٍت : منع .  مطل : رٍت ظلم ( متفق عليو .                 )  ) مطل ال  قاؿ 

 . استعاذ منو النِب  رابعاى :
ٍررىـً . فػىقىاؿى لىوي قىاًئله :   عن عائشة اهنع هللا يضر أف النِب  مىا أىٍكثػىرى مىا تىٍستىًعيذي كاف يدعو يف الصبلة ) اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىعيوذي ًبكى ًمنى اٍلمىٍأمثًى كىاٍلمى

 م  كمسلم .ًمنى اٍلمىٍررىـً ؟! فػىقىاؿى : ًإفَّ الرَّجيلى ًإذىا غىًرـى ]أم : استداف[ حىدَّثى فىكىذىبى ، كىكىعىدى فىأىٍخلىفى ( ركاه البخار 
من الرد كقاؿ لو قد ، فلما رآه  الصبلة على من مات كعليو ديناراف ، حىت تكفل بسداد٫تا أبو قتادة  كقد ترؾ النِب 
( كابن مفلح يف ُّٗ/ِ( كحسنو النوكم يف "ا٠تبلصة" )ِٗٔ/ّ: ) اآٍلفى بػىرىدىٍت عىلىٍيًو ًجٍلديهي ( مسند أٛتد ) قضيتها ، قاؿ 

 ( كحسنو ٤تققو مسند أٛتد .َُْ/ُ"اآلداب الشرعية" )
 كأنو ال ينبري ٖتملو إال من ضركرة . قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : كيف ىذا اٟتديث إشعار بصعوبة أمر الدين

فى  ثو : اٍلًك ٍرً كىاٍلريليوًؿ كىالدٍَّيًن ، دىخىلى اٞتٍىنَّةى ( ركاه الًتمذم . قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  كعىٍن ثػىٍوابى  ) مىٍن مىاتى كىىيوى بىرًمءه ًمٍن ثىبلى
 كقد جاء عن كثَت من السلف التحذير من الدين أيضان :

كيٍم كىالدٍَّينى فىًإفَّ أىكَّلىوي ىىمّّ كىآًخرىهي حىٍربه ( ركاه مالك . طاب فعن عمر بن ا٠ت ًإَيَّ  أنو قاؿ ) ى
كقاؿ ابن عمر رضي هللا عنهما ) َي ٛتراف ! اتق هللا كال ٘تت كعليك دين ، فيؤخذ من حسناتك ، ال دينار مثىَّ كال درىم ( ركاه 

 عبد الرزاؽ .
 ٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من ا 

o . حديث الباب ٤تموؿ على من مات كترؾ دينان كترؾ ماالن 
o . قولو ) بدينو ( يشمل دين هللا ، كدين اآلدمي 

 ككفارة عتق رقبة ، أك إطعاـ ستُت مسكيان ، أك زكاة َف يؤدىا .  دين هللا :



 ٔٗٓ 

 : ) دين هللا أحق ابلقضاء ( . لقولو 
o . كجوب رد اٟتقوؽ إُف أىلها 
o عظم حقوؽ اآلدميُت.  
هيمىا: أىفه اىلنهيبه  -ّْٓ : ) اٍغًسليوهي ٔتىاءو كىًسٍدرو، كىكىفًٌنيوهي كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ قىاؿى يف اىلهًذم سىقىطى عىٍن رىاًحلىًتًو فىمىاتى

 يف ثػىٍوبػىٍُتً ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . 
---------- 

 اذكر اٟتديث بتمامو ؟ 
نىمىا رىجيله كىاًقفه ًبعىرىفىةى ، إٍذ كىقىعى عىٍن رىاًحلىتًػًو ، فػىوىقىصىػتٍ عىٍن عىٍبًد    -أىٍك قىػاؿى : فىأىٍكقىصىػٍتوي  -وي اَّللًَّ ٍبًن عىبَّاسو رضي هللا عنهما قىاؿى : ) بػىيػٍ

عىػثي يػىػٍوـى اٍلًقيىامىػًة ميلىبًٌيػان (( . : اٍغًسليوهي ٔتىاءو كىًسٍدرو ، كىكىفًٌنيوهي يف ثػىٍوبػىٍيًو . كىال ٖتيى   فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ػوي . فىًإنَّػوي يػيبػٍ نًٌطيوهي ، كىال ٗتيىمًٌريكا رىٍأسى
 كىيف رًكىايىةو : )) كىال ٗتيىمًٌريكا كىٍجهىوي كىال رىٍأسىوي ( .

نىمىا رىجيله )   : َف أقف على شيء من الطرؽ على تسمية ىذا اـر . قاؿ يف الفتح(  بػىيػٍ
 ( بفتح الواك : كالوقص الكسر . وي فػىوىقىصىتٍ ) 
 ( أم : ال ٕتعلوا فيو حنوطان ، كاٟتنوط : أخبلط من طيب . كىال ٖتيىنًٌطيوهي ) 
 ( أم : ال ترطوا . كىال ٗتيىمًٌريكا رىٍأسىوي ) 
 ما حكم تغسيل ا١تيت ؟ 

 كاجب .
 لقولو ) اغسلوه ( .-أ

 ) اغسلنها ( . كلقولو  -ب
 ما حكم تكفُت ا١تيت ؟ 

 كاجب .
 لقولو ) ككفنوه ( .

 ما حكم تغطية احملـر رأسو ؟ 
 ال ٬توز .

 لقولو ) كال ٗتمركا رأسو ( .
 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد .

 كخالف اٟتنفية كا١تالكية ، كقالوا إف ا١تيت يرطى رأسو .
 األكؿ ٟتديث الباب . كالصحيح

 ما حكم تغطية احملـر كجهو ؟ 
 لى قولُت .اختلف العلماء يف ترطية اـر كجهو ع

 : مباح للمحـر أف يرطي كجهو . القوؿ األكؿ
 ركل ذلك عن عثماف كزيد بن اثبت كابن الزبَت كسعد بن أَب كقاص .

 األدلة :كبو قاؿ الشافعي كأٛتد كابن حـز . 
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 ٟتديث الباب ) كال ٗتمركا رأسو ( . -أ
 واز سًت الوجو ألنو لو كاف حرامان لنهى عنو هنى عن ترطية رأس اـر فقط ، فدؿ على ج : أف النِب  كجو الداللة

 ك١تا ركم عن عثماف بن عفاف كزيد بن اثبت كابن الزبَت ٮتمركف كجوىهم كىم ٤ترموف .
 : ال ٬توز للمحـر أف يرطي كجهو .القوؿ الثاين 

 كىذا مذىب أَب حنيفة كمالك .
 عند مسلم .لركاية جاءت يف حديث الباب ) كال ٗتمركا رأسو كال كجهو ( كىي  -أ

 كركم عن ابن عمر أنو كاف يقوؿ ) ما فوؽ الذقن من الرأس فبل ٮتمره اـر ( ركاه البيهقي .-ب
 : أف ركاية ) كال كجهو ( شاذة ضعيفة . قالواأجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن دليل القوؿ الثآف  

 : ذكر الوجو غريب كىو كىم من بعض ركاتو . قاؿ البيهقي
 ردد ابن ا١تنذر يف صحتو .كقاؿ اٟتافظ : كت

 كاألحوط أف ال يرطي اـر كجهو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . كجوب اجتناب الطيب للمحـر حيان أك ميتان 
o  ، كىو ٣تمع عليو . قاؿ النوكمأف التكفُت يف الثياب ا١تلبوسة جائز : 
o . استحباب خلط ا١تاء ابلسدر يف ترسيل ا١تيت 
o مات ال يقضى عنو ما بقي من نسكو كلو كاف اٟتج فريضة ، ألف النِب َف يقل ٢تم : اقضوا عنو بقية نسكو ،  أف اـر إذا

 . كلو كاف قضاء النسك كاجبان لبينو النِب 
 كألننا لو قضينا عنو بقية نسكو لفوتنا عليو فائدة كبَتة كىي أنو يبعث يـو القيامة ملبيان .

o . فضل من مات ٤ترمان 
o  ع يف عمل صاٌف من طلب علم أك جهاد أك غَت٫تا كمن نيتو أف يكملو فمات من قبل أف ذلك بلرت نيتو أف من شر

 الطيبة كجرل عليو ٙترتو إُف يـو القيامة .
هىا قىالىٍت ) لىمها أىرىاديكا غىٍسلى اىلنهيبًٌ  -ْْٓ كىمىا   -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ٧تيىٌرًدي رىسيوؿى اىَّللًه قىاليوا: كىاىَّللهي مىا نىٍدًرم كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

، رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى . ؟...( اىٟتٍىًديثى ـٍ الى ، أى انى  ٧تيىٌرًدي مىٍوًتى
---------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
من ثيابو كما ٧ترد موًتّن أـ نرسلو  رد رسوؿ هللا قالوا: كهللا ما ندرم أ٧ت عن عائشة اهنع هللا يضر قالت ) ١تا أرادكا غسل النِب 

كعليو ثيابو ؟ فلما اختلفوا ألقى هللا عليهم النـو حىت ما منهم من رجل إال كذقنو يف صدره، مث كلمهم مكلم من ّنحية البيت ال 
يصبوف ا١تاء فوؽ القميص،  ، فرسلوه كعليو قميصو، كعليو ثيابو، فقاموا إُف رسوؿ هللا  يدركف من ىو: أف اغسلوا النِب 

 كيدلكونو ابلقميص دكف أيديهم. ككانت عائشة تقوؿ: لو استقبلت من أمرم ما استدبرت ما غسلو إال نساؤه ( .
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 استحباب ٕتريد ا١تيت من ثيابو عند غسلو . نستفيد :
كما ٧ترد موًتّن ... ( ، فهذا يدؿ على أف ٕتريد ا١تيت كاف مشهوران  ٟتديث الباب ) قالوا : كهللا ما ندرم ٧ترد رسوؿ هللا -أ
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 عندىم .
 كألف يف ٕتريده أمكن لترسيلو كأبلغ يف تطهَته . -ب

قاؿ البهويت رٛتو هللا :  مث جرده من ثيابو ندابن ، ألف ذلك أمكن يف ترسيلو ، كأبلغ يف تطهَته كأشبو برسل اٟتي كأصوف لو من 
 كما ٧ترد موًتّن .  خركجها منو كلفعل الصحابة بدليل قو٢تم : ال ندرم أ٧ترد النِب  التنجيس إذ ٭تتمل

( : كذىب اٟتنفية كا١تالكية...إُف أنو يستحب ٕتريد ا١تيت عند ترسيلو؛ ألف ا١تقصود من ِٓ/ُّكجاء يف "ا١توسوعة الفقهية" )
و تنجس الثوب ٔتا ٮترج ، كقد ال يطهر...كالصحيح ا١تعركؼ الرسل ىو التطهَت كحصولو ابلتجريد أبلغ . كألنو لو اغتسل يف ثوب

 عند الشافعية..أنو يرسل يف قميصو...كأما سًت عورتو فبل خبلؼ فيو .
 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كالصحيح أنو ٬ترد إال عورتو كىي ما بُت السرة كالركبة .

 ما حكم تغطية عورتو عند تغسيلو ؟ 
 بثوب أك ساتر .٬تب أف ترطى عورتو  

 ) ال ينظر الرجل إُف عورة الرجل ، كال ا١ترأة إُف عورة ا١ترأة ( ركاه مسلم . قاؿ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . خصوصية الرسوؿ  ، حيث َف ٬ترد من ثيابو عند ترسيلو 
o  كجوب غسل ا١تيت. 
o . ) دليل لقولو تعاُف ) إنك ميت كإهنم ميتوف 

 ليس كرَته منة ا١توتى  . كيف ىذه القصة داللة على أنو :  قاؿ الصنعآف
o  كرامة النِب  على ربو ، ألنو َف ٬تعلهم ٬تيٍمعوف على ٕتريده  من ثيابو عند غسلو ، ك١تا ظهر فيهم ا٠تبلؼ أرسل

 وتو .بعد م إليهم من كلمهم من ّنحية البيت آمران إَيىم بعدـ ٕتريده من ثيابو ، كيف ذلك صيانة ٟترمتو 
 فوائد :

 إال يـو الثبلاثء ، كذلك بعد كفاتو بيـو . َف يرسل رسوؿ هللا األكىل : 
كغسلو علي بن أَب طالب ، كعمو العباس ، كالفضل بن العباس ، كقػيثىم بن العباس ، الثانية : قاؿ عبد ا١تغٍت ا١تقدسي : 

 كأسامة بن زيد ، كشقراف مواله  .
نىا اىلنهيبُّ كىعىٍن أيٌـً عىًطيهةى رى  -ْٓٓ هىا قىالىٍت ) دىخىلى عىلىيػٍ ، أىٍك ٜتىٍسنا،  ًضيى اىَّللهي عىنػٍ اثن : "اٍغًسٍلنػىهىا ثىالى لي ابٍػنػىتىوي، فػىقىاؿى كى٨تىٍني نػيغىسًٌ

، ٔتىاءو كىًسٍدرو، كىاٍجعىٍلنى يف اآٍلًخرىًة كىافيورنا، أىٍك شى  ، ًإٍف رىأىيٍػنتيه ذىًلكى هي، فىأىٍلقىى أىٍك أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى ئنا ًمٍن كىافيورو"، فػىلىمها فػىرىٍغنىا آذىانه يػٍ
هي (  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . : "أىٍشًعٍرنػىهىا ًإايه نىا ًحٍقوىهي.فػىقىاؿى  ًإلىيػٍ

هىا ( . ٍأفى ٔتىيىاًمًنهىا كىمىوىاًضًع اىٍلويضيوًء ًمنػٍ  كىيف ًركىايىةو: ) اٍبدى
ً لٍلبياىاًرمًٌ ) فىضىفهرٍ  ٍلفىهىا ( .كىيف لىٍفظو نىاهي خى ، فىأىٍلقىيػٍ ثىةى قػيريكفو  انى شىٍعرىىىا ثىالى

---------- 
 ( كانت غاسلة للميتات ككانت من فاضبلت الصحابيات كأٝتها نسيبة بضم النوف . ) كىعىٍن أيٌـً عىًطيهةى 

لي ابٍػنػىتىوي ( ىي   زينب كما عند مسلم يف صحيحو .) كى٨تىٍني نػيغىسًٌ
 بكسر الكاؼ خطاب ألـ عطية معناه إذ احتجنت كليس معناه التخيَت .ذىًلك ( ) ًإٍف رىأىيٍػنتيه 

هي   ( أم : أعلمناه . ) فػىلىمها فػىرىٍغنىا آذىانه
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 ( بكسر اٟتاء يعٍت إزاره . ) ًحٍقوىهي 
هي ( أم :   سد .اجعلنو شعاران ٢تا كىو الثوب الذم يلي اٞتسد ٝتي شعاران ألنو يلي شعر اٞت) أىٍشًعٍرنػىهىا ًإايه

 ما حكم تغسيل ا١تيت ؟ 
 كاجب .

 )اٍغًسٍلنػىهىا ( كىذا أمر كاألمر للوجوب . لقولو 
 كلقولو للمحـر الذم كقصتو ّنقتو ) اغسلوه ٔتاء سدر ( .

 ىل ٬توز للرجل أف يغسل ا١ترأة ككذلك العكس ؟ 
 الواجب أف ال يرسل ا١ترأة إال جنس النساء ، كال يرسل الرجل إال جنس الرجاؿ .

 يف ا١ترٍت : ىذا قوؿ أكثر أىل العلم . قاؿ
 ىل يستثٌت من ذلك أحد ؟ 

 نعم .
 الزكجاف ٬توز لكل أحد منهما أف يرسل اآلخر  -
 قاؿ ٢تا : لو مًت قبلي لرسلتك ( ركاه أٛتد . ٟتديث عائشة ) أف النِب  -أ

 ه أبو داكد .كلقو٢تا ) لو استقبلت من أمرم ما استدبرت ما غسل رسوؿ هللا إال نساؤه ( ركا-ب
 كعن أٝتاء بنت عميس ) أف فاطمة أكصت أف يرسلها علي (  ركاه الدار قطٍت .-ج
 ) كأف أاب بكر أكصى امرأتو أٝتاء بنت عميس أف ترسلو فرسلتو ( ركاه البيهقي .-د
 ٬توز للرجل أف يرسل بنتان دكف سبع سنُت ، ك٬توز للمرأة أف ترسل صبيان دكف سبع سنُت . -

: أٚتع كل من ٭تفظ عنو من أىل العلم أف للمرأة أف ترسل الصِب الصرَت ٣تردان من غَت مئزر ك٘تس عورتو كتنظر  نذرقاؿ ابن ا١ت
 إليها .
 ما األفضل أف يكوف مع ا١تاء يف غسل ا١تيت ؟ 

 األفضل أف يكوف مع ا١تاء سدر .
 ) ٔتاء كسدر ( . لقولو 

 : كىو متفق على استحبابو  . قاؿ النوكم
 ل أف يكوف يف الغسلة األخَتة ؟ما األفض 

 يستحب أف يكوف مع الرسلة األخَتة كافوران .
 لقولو ) كاجعلن يف اآلخرة كافوران ( .

 كابستحبابو قاؿ ٚتاىَت العلماء .
 ما اٟتكمة من ذلك ؟ 
 ألنو يطيب ا١تيت كيصلب بدنو كي رده كٯتنع إسراع فساده .   ) قالو النوكم ( . 

: قيل : اٟتكمة يف الكافور مع كونو يطيب رائحة ا١توضع ألجل من ٭تضر من ا١تبلئكة كغَتىم أف فيو قاؿ اٟتافظ رٛتو هللا 
ٕتفيفا كت ريدا كقوة نفوذ كخاصية يف تصليب بدف ا١تيت كطرد ا٢تواـ عنو كردع ما يتحلل من الفضبلت كمنع إسراع الفساد إليو 

 لو يف األخَتة إذ لو كاف يف األكُف مثبلن ألذىبو ا١تاء .كىو أقول األراييح الطيبة يف ذلك كىذا ىو السر يف جع
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 ما األفضل يف عدد الغسالت ؟ 
 األفضل أف يكوف عدد الرسبلت ثبلاثن ، فإف َف يكف فخمس فإف َف يكف زيد على ذلك .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . األفضل أف تقطع غسبلتو على كتر 
o لوضوء .أف يستحب البداءة برسل أعضاء ا 
o . أف ا١ترأة ينقض رأسها ك٬تعل ثبلثة قركف كيلقى خلفها 
o . استدؿ بعض العلماء هبذا اٟتديث على أف الرسل من غسل ا١تيت ال ٬تب 

 : أنو موضع تعليم فلو كجب لعلمو . كجو الداللة
o . ثبوت الت رؾ ٔتبلبسو كآاثره كىو من خصائصو ، فبل يت رؾ ٔتبلبس غَته من الناس كآاثرىم 
هىا قىالىٍت ) كيفًٌنى رىسيوؿي اىَّللًه  -ْٔٓ ، لىٍيسى ًفيهىا  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ثىًة أىثٍػوىابو بًيضو سىحيولًيهةو ًمٍن كيٍرسيفو يف ثىالى

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو . -قىًميصه كىالى ًعمىامىةه. 
---------- 

 ليمن .بفتح السُت نسبة إُف قرية اب) سىحيولًيهةو ( 
 ( نسبة إُف اليمن . ) ٯتانية

 ما األفضل يف عدد الثياب يف الكفن ؟ 
 األفضل يف الكفن أف يكوف بثبلثة أثواب .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ٟتديث الباب .-أ

 إال األفضل . كألف هللا َف يكن ليختار لنبيو -ب
 ة  .حديث عائش :  أصح األحاديث يف كفن الرسوؿ  قاؿ اإلماـ أٛتد

 قاؿ ابن حـز :  ما ٗتَت هللا تعاُف لنبيو إال أفضل األحواؿ .
 ما الواجب يف عدد الثياب يف كفن ا١تيت ؟ 
 اتفق العلماء على أنو ال ٬تب أكثر من ثوب كاحد يسًت ٚتيع البدف .  
 ىل األفضل يف الكفن أف يكوف فيو قميص كعمامة أـ ال ؟ 

  :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت
 األفضل أف ال يكوف فيو قميص كال عمامة . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 ٟتديث الباب .
 أنو يستحب القميص كالعمامة . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب مالك كأَب حنيفة .
 : إف قوؿ عائشة ليس فيها قميص كال عمامة أم ليس القميص كالعمامة من ٚتلة الثبلثة . قالوا

 القوؿ األكؿ . كالصحيح



 ََٕ 

 . ما أفضل األلواف يف الكفن 
 األفضل أف يكوف الكفن لونو أبيض .

 ٟتديث الباب .-أ
 كٟتديث ) إف من أفضل ثيابكم البياض فالبسوىا ككفنوا هبا موًتكم ( .-ب

 : ٣تمع عليو : أم على استحبابو  . قاؿ النوكم
 ىل ا١ترأة كالرجل يف الكفن أـ ٗتتلف ؟ 

 لك على قولُت :اختلف العلماء يف ذ
 : أف ا١ترأة تكفن يف ٜتسة أثواب . القوؿ األكؿ

 كىذا ما ذىب إليو اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 قاؿ ابن ا١تنذر : أكثر من ٨تفظ عنو من أىل العلم يرل أف تكفن ا١ترأة يف ٜتسة أثواب .

لىى بًٍنتى قىاًنفو الثػَّقىًفيَّةى ، قىالىٍت ) كيٍنتي فً   ًعٍندى كىفىاهًتىا ، فىكىافى أىكَّؿي مىا أىٍعطىاّنى رىسيوؿي  يمىٍن غىسَّلى أيَّ كيٍلثيوـو بًٍنتى رىسيوًؿ هللًا عن لىيػٍ
جىاًلسه ًعٍندى  وؿي هللًا ٍت : كىرىسي اٍٟتًقىاءى ، مثيَّ الدًٌرٍعى ، مثيَّ ا٠تًٍمىارى ، مثيَّ اٍلًمٍلحىفىةى ، مثيَّ أيٍدرًجىٍت بػىٍعدي يف الثػٍَّوًب اآلخىًر ، قىالى  هللًا 

 اٍلبىاًب مىعىوي كىفىنػيهىا يػينىاًكلينىاىىا ثػىٍوابن ثػىٍوابن ( ركاه أبو داكد ، كىو حديث ضعيف ال يصح .
 . أهنا كالرجلالقوؿ الثاين : 

 لعدـ الدليل على التفريق .
 الصحيح . كىذا ىو

 ما صفة كضع اللفائف ؟ 
١تيت مستلقيان ، مث يرد طرؼ اللفافة العليا األٯتن مث األيسر ، مث الباقياف ىكذا ، أف يوضع بعضها فوؽ بعض ، كيوضع عليها ا

 كيكوف أكثر الفاضل من جهة الرأس ، ىذا إذا كاف الكفن طائبلن .
 ؟ من الذين ال يكفنوف 

 الشهيد كيدفن يف ثيابو .أكالن : 
 يف  قتلى أحد ) زملوىم يف ثياهبم ( ركاه أٛتد . لقوؿ الرسوؿ 

 اـر : يكفن يف ثيابو اليت مات فيها .يان : اثن
 ) ككفنوه يف ثوبيو ( . لقوؿ الرسوؿ 

هيمىا-كىعىًن اٍبًن عيمىرى  -ْٕٓ ى عىٍبدي اىَّللًه ٍبًن أيِبىٌو جىاءو ًابٍػنيوي ًإىلى رىسيوًؿ اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : أىٍعًطًٍت  قىاؿى ) لىمها تػيوييفًٌ . فػىقىاؿى
هي[ قىًميصى  [ًإايه  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . -كى أيكىفًٌٍنوي ًفيًو، فىأىٍعطىاه ي

----------- 
 ( القميص ثوب لو أكماـ . ) قىًميصىكى 

ى عىٍبدي اىَّللًه ٍبًن أيِبىٌو   ى . ٗ( ىو ابن سلوؿ رأس ا١تنافقُت ، مات عاـ ) لىمها تػيوييفًٌ
عبد هللا بن عبد هللا بن أَب ىذا من فضبلء الصحابة ، كشهد بدران كما بعدىا ، ككاف  قاؿ اٟتافظ :( عبد هللا ، ) جىاءو ًابٍػنيوي 

يستأذنو يف قتلو ، قاؿ :  كاستشهد يـو اليمامة يف خبلفة أَب بكر ، كمن مناقبو أنو بلرو بعض مقاالت أبيو ، فجاء إُف النِب 
 ) بل أحسن صحبتو (  أخرجو ابن مندة من حديث أَب ىريرة إبسناد حسن .



 َُٕ 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
ى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني أيىبىٌو اٍبني سىليوؿى جىاءى ابٍػنيوي عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني عىٍبدً  فىسىأىلىوي أىٍف يػيٍعًطيىوي قىًميصىوي  اَّللًَّ ًإُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ  عىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى ) لىمَّا تػيويىفًٌ

هي فىأىعٍ  ـى رىسيوؿي اَّللًَّ أىٍف ييكىفًٌنى ًفيًو أىابى ىى عىلىٍيًو فػىقىا
ـى عيمىري فىأىخىذى بًثػىٍوًب رىسيوًؿ اَّللًَّ  طىاهي مثيَّ سىأىلىوي أىٍف ييصىلًٌ ىى عىلىٍيًو فػىقىا

فػىقىاؿى َيى  لًييصىلًٌ
ىى عىلىٍيًو فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

ًإ٪تَّىا خىيػَّرىٓفى اَّللَّي فػىقىاؿى ) اٍستػىٍرًفٍر ٢تىيٍم أىٍك الى تىٍستػىٍرًفٍر ٢تىيٍم »   رىسيوؿى اَّللًَّ أىتيصىلًٌى عىلىٍيًو كىقىٍد نػىهىاؾى اَّللَّي أىٍف تيصىلًٌ
زَّ كىجىلَّ ) كىالى تيصىلًٌ كىأىنٍػزىؿى اَّللَّي عى  قىاؿى ًإنَّوي مينىاًفقه . فىصىلَّى عىلىٍيًو رىسيوؿي اَّللًَّ « . ًإٍف تىٍستػىٍرًفٍر ٢تىيٍم سىٍبًعُتى مىرَّةن ( كىسىأىزًيدي عىلىى سىٍبًعُتى 

 عىلىى أىحىدو ًمنػٍهيٍم مىاتى أىبىدان كىالى تػىقيٍم عىلىى قػى ٍرًًه ( متفق عليو .
ىى عىلىٍيًو ، فػىلىمَّا  أىنَّوي قىاؿى لىمَّا مىاتى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني أيىبىٌو اٍبني سىليوؿى ديًعيى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ  كعىًن اٍبًن عىبَّاسو عىٍن عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب 

لًييصىلًٌ
ـى رىسيوؿي اَّللًَّ   -أيعىدًٌدي عىلىٍيًو قػىٍولىوي  -ا كىثػىٍبتي ًإلىٍيًو فػىقيٍلتي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، أىتيصىلًٌى عىلىى اٍبًن أيىبىٌو كىقىٍد قىاؿى يػىٍوـى كىذىا كىكىذىا كىذىا كىكىذى  قىا

ٍر عىٌتًٌ َيى عيمىري » كىقىاؿى  فػىتػىبىسَّمى رىسيوؿي اَّللًَّ  ٍتي فىاٍختػىٍرتي ، لىٍو أىٍعلىمي أىْفًٌ ًإٍف زًٍدتي عىلىى » فػىلىمَّا أىٍكثػىٍرتي عىلىٍيًو قىاؿى « . أىخًٌ ًإٌٓفً خيَتًٌ
ٯتىٍكيٍث ًإالَّ يىًسَتان حىىتَّ نػىزىلىًت اآليػىتىاًف ًمٍن ) مثيَّ اٍنصىرىؼى ، فػىلىٍم  قىاؿى فىصىلَّى عىلىٍيًو رىسيوؿي اَّللًَّ « . السٍَّبًعُتى فػىريًفرى لىوي لىزًٍدتي عىلىيػٍهىا 

يػىٍومىًئذو ،  ٍرأىًتى عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ بػىرىاءىةه ( ) كىالى تيصىلًٌ عىلىى أىحىدو ًمنػٍهيٍم مىاتى أىبىدان ( ًإُفى ) كىىيٍم فىاًسقيوفى ( قىاؿى فػىعىًجٍبتي بػىٍعدي ًمٍن جي 
 مي ( ركاه البخارم .كىاَّللَّي كىرىسيوليوي أىٍعلى 

 ما حكم التكفُت ابلقميص ؟ 
 جائز .

إَيه ( . : أىٍعًطًٍت قىًميصىكى أيكىفًٌٍنوي ًفيًو، فىأىٍعطىاه ي  لقولو ) فػىقىاؿى
 َف يكفن يف قميص . لكن األفضل ترؾ ذلك ، ألف النِب 

 قاؿ النوكم : ال يكره تكفُت ا١تيت يف القميص ، ... مث ذكر األحاديث السابقة ..
 كقاؿ ابن قدامة : التكفُت يف القميص كا١تئزر كاللفافة غَت مكركه ، كإ٪تا األفضل األكؿ ، كىذا جائز ال كراىة فيو ؛ فإف النِب 

 ألبس عبد هللا بن أَب قميصو ١تا مات . ركاه البخارم .    ) ا١ترٍت ( .
 كفُت يف القميص كإف كنا ٩تتار ما اختَت لرسوؿ ( بقولو: ابب جواز التْٔٓ/ّكقد ترجم لو البيهقي يف "السنن الك رل" )

 . هللا 
 كقاؿ بعض العلماء بكراىة التكفُت يف القميص .

قاؿ النوكم : كىذا ضعيف بل ابطل من جهة الدليل ، ألف ا١تكركه ما ثبت فيو هني مقصود ، كَف يثبت يف ىذا شيء ، فالصواب 
 موع ( ، ) ا١ترٍت ( .أنو ال يكره ، لكنو خبلؼ األكُف .         ) اجمل

  ما اٞتمع بُت ما جاء يف حديث جابر قاؿ: )أتى النيب                  عبد هللا بن أِب بعد ما دفن ، فأخرجو فنفث فيو من ريقو
 كألبسو قميصو ( كبُت حديث الباب ) ...فأعطاه إايه ( .

طاه ( أم أنعم لو بذلك ، فأطلق على الًعدىة اسم العطية قد ٚتع بينهما أبف نفي قولو يف حديث ابن عمر ) فأع : قاؿ ابن حجر
 ٣تازان لتحقيق كقوعها . 

 أحد قميصيو أكالن ، مث ١تا حضر أعطاه الثآف بسؤاؿ كلده  . أعطاه كقيل : 
  ما سبب إعطاء النيب قميصو ليكفن بو ىذا ا١تنافق ؟ 

 لتطييب قلب ابنو . قاؿ النوكم : كىو أظهر .  قيل :
ثوابن حُت أسر يـو بدر ، فأعطاه الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ثوابن بدلو لئبل يبقى لكافر عنده  نو كاف قد كسا العباس عم رسوؿ هللا أل كقيل :



 َِٕ 

 فضل . 
 إجابة لسؤاؿ ابنو حُت سألو ذلك .     ) اجملموع ( . فعل ذلك النِب  كقيل :

  ما سبب صالتو على أٌِب بن سلوؿ مع نفاقو ككفره ؟ 
 ختلف العلماء يف ذلك :ا

 –استرفر لو كصلى عليو بناء على الظاىر ، حيث إف ظاىره ىو أنو من ا١تسلمُت ، كَف يعلم بباطنو  أف النِب  القوؿ األكؿ :
 إال بعد أف نزؿ النهي عن الصبلة عليو . –كأنو مات على الكفر كالنفاؽ 

 ، كابن اٞتوزم ، كالرازم ، كابن جزم ، كاٟتافظ ابن حجر . كىذا رأم النحاس ، كا٠تطاَب ، كابن حـز ، كالقاضي عياض
قاؿ ابن عطية : كظاىر صبلتو عليو أف كفره َف يكن يقينان عنده ، ك٤تاؿ أف يصلي على كافر ، كلكنو راعى ظواىره من اإلقرار ، 

 .كككل سريرتو إُف هللا عز كجل ، كعلى ىذا كاف سًت ا١تنافقُت من أجل عدـ التعيُت ابلكفر 
بقولو  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : أما جـز عمر أبنو منافق فجرل على ما كاف يطلع عليو من أحوالو ، كإ٪تا َف أيخذ النِب 

كصلى عليو إجراء لو على ظاىر حكم اإلسبلـ كما تقدـ تقريره كاستصحاابن لظاىر اٟتكم ، ك١تا فيو من إكراـ كلده الذم ٖتققت 
يف أكؿ األمر يص ر على أذل ا١تشركُت كيعفو كيصفح  قومو ، كدفع ا١تفسدة ، ككاف النِب صبلحيتو ، كمصلحة االستئبلؼ ل

مث أمر بقتاؿ ا١تشركُت فاستمر صفحو كعفوه عمن يظهر اإلسبلـ كلو كاف ابطنو على خبلؼ ذلك ١تصلحة االستئبلؼ كعدـ 
حصل الفتح كدخل ا١تشركوف يف اإلسبلـ كقٌل أىل التنفَت عنو ، كلذلك قاؿ ال يتحدث الناس أف دمحمان يقتل أصحابو ، فلما 

الكفر كذلوا ، أمر ٔتجاىرة ا١تنافقُت كٛتلهم على حكم مر اٟتق ، كال سيما كقد كاف ذلك قبل نزكؿ النهي الصريح عن الصبلة 
 مد هللا تعاُف .على ا١تنافقُت كغَت ذلك ٦تا أمر فيو ٔتجاىرهتم ، كهبذا التقرير يندفع اإلشكاؿ عما كقع يف ىذه القصة ْت

صلى عليو ، كذىل عن الوارد من  كقد ماؿ بعض أىل اٟتديث إُف تصحيح إسبلـ عبد هللا بن أٌَب لكوف النِب  فائدة :
اآلَيت كاألحاديث ا١تصرحة يف حقو ٔتا ينايف ذلك ، كَف يقف على جواب شاؼ يف ذلك ، فأقدـ على الدعول ا١تذكورة كىو 

قيض ما قاؿ ، كإطباقهم على ترؾ ذكره يف كتب الصحابة مع شهرتو ، كذكر من ىو دكنو يف ٤تجوج إبٚتاع من قبلو على ن
الشرؼ كالشهرة أبضعاؼ مضاعفة ، كقد أخرج الط رم من طريق سعيد عن قتادة يف ىذه القصة قاؿ فأنزؿ هللا تعاُف ) كال تصل 

قاؿ : كما يرٌت عنو قميصي من هللا ، كإٓف ألرجو أف   على أحد منهم مات أبدان كال تقم على ق ره ( .قاؿ فذكر لنا أف نِب هللا
 يسلم بذلك ألف من قومو .

:أف ا١تنهي عنو ىو االسترفار الذم تيرجى إجابتو ، حىت يكوف مقصوده ٖتصيل ا١ترفرة للمستٍرفىر لو ، كما فعل النِب  القوؿ الثاين
 يو ، على جهة أف ٬تيبهما هللا تعاُف ، فيرفر للمدعو لو ، كىذا النوع أبَب طالب ، فإنو إ٪تا استرفر لو كما استرفر إبراىيم ألب

أنو ال يقع  ىو الذم يتناكلو منع هللا كهنيو ، كأما االسترفار ألكلئك ا١تنافقُت الذم خٌَت فيهم فهو استرفار لسآف ، علم النِب 
 ٢تم  .كال ينفع ، كغايتو لو كقع تطييب قلوب بعض األحياء من قراابت ا١تسترفر 

 قالو أبو العباس القرطِب ) يف ا١تفهم ( ، كاختاره أبو عبد هللا القرطِب يف التفسَت .
قد علم أبف  كيدؿ ٢تذا القوؿ ركاية ) لو أعلم أٓف إف زدتي على السبعُت ييرفر لو لزدت عليها ( ، كىي صر٭تة أبف النِب 

 استرفاره لن ينفعو بشيء .
 يصل على عبد هللا بن أٌَب كَف يشهد جنازتو .َف  : أف النِب القوؿ الثالث 

 كىذا اختيار أَب جعفر الطحاكم .
 صلى عليو . كاٞتواب عن ىذا : أبنو قد جاء يف حديث ابن عمر كابن عباس التصريح أبف النِب 



 َّٕ 

 ىل يستحب ا١تكافأة على ا١تعركؼ ؟ 
 نعم تستحب .

 ) من صنع إليكم معركفان فكافئوه ( . لقولو 
 ) لو كاف ا١تطعم بن عدم حيان مث كلمٍت يف ىؤالء النىت لًتكتهم لو ( ركاه البخارم . كقد قاؿ 

 ما اٟتكمة يف حث الشريعة على ا١تكافأة على ا١تعركؼ ؟ 
 تشجيع ذكم ا١تعركؼ على فعل ا١تعركؼ . أكالن :
 أف يسأؿ يكسر هبا الذؿ الذم حصل لو بصنع ا١تعركؼ إليو . اثنيان :
 . ة ألمر الرسوؿ االستجاب اثلثان :
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o  أف ا١تنافق يعامل ا١تسلم ، ككاف . ) يقوؿ ) ال يتحدث الناس أف دمحمان يقتل أصحابو 
o . حكمة هللا ، حيث أف األب منافق ، كاالبن رجل صاٌف 
o  جواز الت رؾ آباثر النِب  كقميصو كإزاره .كىذا خاص ابلنِب ، . دكف غَته 
o . جواز التكفُت بثوب الواحد إذا سًت 
o . قرف اٟتكم ابلعلة ، كقرف اٟتكم ابلعلة فيو ثبلث فوائد سبقت يف كتاب الطهارة 
هيمىا أىفه اىلنهيبه  -ْٖٓ ، فىًإنػههىا ًمٍن خىٍَتً ثً  كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يىاًبكيٍم، كىكىفًٌنيوا ًفيهىا قىاؿى ) اٍلبىسيوا ًمٍن ثًيىاًبكيمي اٍلبػىيىاضى

ًٍمًذمُّ . كيٍم ( رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله النهسىاًئيه، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ  مىٍوًتى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث يف إسناده عبد هللا بن خيثػىٍيم ، األكثر على توثيقو ، كضعفو ابن ا١تديٍت .

: ) البسوا مث ثيابكم البياض ، ككفنوا فيها موًتكم ، فإهنا  رة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا لكن اٟتديث لو شاىد من حديث ٝت
 أطيب كأطهر ( . كقد صحح ىذا اٟتديث اٟتافظ ابن حجر .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : استحباب أف يكوف الكفن أبيض .

 ... بيض ( . يف ثبلثة أثواب كقد تقدـ أيضان حديث عائشة ) كفن رسوؿ هللا  -أ
كيٍم ... ( . -ب  كٟتديث الباب ) ... كىكىفًٌنيوا ًفيهىا مىٍوًتى
كيٍم ( ركاه الًتمذم . -ج  كٟتديث ٝترة السابق ) اٍلبىسيوا اٍلبػىيىاضى فىًإنػَّهىا أىٍطهىري كىأىٍطيىبي كىكىفًٌنيوا ًفيهىا مىٍوًتى
 إال األفضل . كما كاف هللا ليختار لنبيو  -د

 و هللا : ) بيض ( دليل الستحباب التكفُت يف األبيض كىو ٣تمع عليو" انتهى من "شرح مسلم" . قاؿ النوكم رٛت
 األمر يف قولو ) البسوا .. ( ىل ىو للوجوب أـ لالستحباب ؟ 
 لبس األٛتر كاألسود كاألخضر ، كغَت ذلك ٦تن ا١تبلبس . األمر يف قولو ) البسوا ... ( لبلستحباب ، ألنو ثبت أف النِب  
 ما اٟتكم لو كفن ا١تيت بغَت األبيض ؟ 

 لو كفن ا١تيت برَت األبيض ٞتاز .



 َْٕ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  -ْٗٓ ػفهنى أىحىديكيٍم أىخىاهي فػىٍلييٍحًسٍن كىفىنىوي ( رىكىاهي ميٍسًلمه .قىاؿى  ) ًإذىا كى
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 كفن ا١تيت .نستفيد : كجوب ٖتسُت  

 ما ا١تراد بتحسُت الكفن ؟ 
 ا١تراد بتحسُت الكفن ىو البياض كالنظافة ال كونو ٙتينان  .:  قاؿ البروم
 كا١تراد إبحساف الكفن ، نظافتو ككثافتو كسًته كتوسطو ، كليس ا١تراد بو السرؼ فيو كا١تراالة كنفاستو .:  قاؿ العلماء

 لكفن ىو طلب الشيء الثمُت .كقد قاؿ بعض العلماء : ا١تراد بتحسُت ا
 أرجح . كاألكؿ
 ما رأيك بقوؿ النوكم أنو يشًتط أف يكوف الكفن من جنس لباسو يف اٟتياة ؟ 

كأما اشًتاط النوكم يف اجملموع كونو من جنس لباسو يف اٟتياة ال أفخر منو كال أحقر ، ففيو نظر عندم ، إذ كوف قاؿ األلباين : 
 لباسو يف اٟتياة نفيسان أك حقَتان، فكيف ٬تعل كفنو من جنس ذلك ؟ ٦تا ال دليل عليو، فقد يكوف 

 ما اٟتكم إذا ضاؽ الكفن عن ا١تيت ؟ 
إذا ضاؽ الكفن عن ا١تيت ، كَف يتيسر السابع ، سًت بو رأسو كما طاؿ من جسده ، كما بقي منو مكشوفان جيعل عليو شيء من 

 اإلذخر أك غَته من اٟتشيش .
تىًري كىٍجوى اَّللًَّ فػىوىجىبى أىٍجريّنى عىلىى اَّللًَّ فىًمنَّا مىٍن مىضىى َفٍى أيىٍكيٍل  رىتًٌ قىاؿى ) ىىاجىٍرّنى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ عىٍن خىبَّاًب ٍبًن األى  ًبيًل اَّللًَّ نػىبػٍ يف سى

ٍيئان ًمنػٍهيٍم ميٍصعىبي ٍبني عيمىٍَتو . قيًتلى يػىٍوـى أيحيدو فػىلىٍم ييوجىٍد لى  رىةه فىكينَّا ًإذىا كىضىٍعنىاىىا عىلىى رىٍأًسًو خىرىجىٍت ًمٍن أىٍجرًًه شى وي شىٍيءه ييكىفَّني ًفيًو ًإالَّ ٪تًى
كىًمنَّا « . رى ضىعيوىىا ٦تَّا يىًلى رىٍأسىوي كىاٍجعىليوا عىلىى رًٍجلىٍيًو اإًلٍذخً »  رًٍجبلىهي كىًإذىا كىضىٍعنىاىىا عىلىى رًٍجلىٍيًو خىرىجى رىٍأسيوي . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

 مىٍن أىيٍػنػىعىٍت لىوي ٙتىىرىتيوي فػىهيوى يػىٍهًدبػيهىا ( متفق عليو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أف كل من تصرؼ لرَته فانو ٬تب عليو أف يفعل ما ىو أحسن 
o . من اإلحساف يف الكفن أف يكوف كفق السنة : كأف يكوف ثبلثة أثواب كأف يكوف لونو أبيض 
o وب تكفُت ا١تيت .كج 
o . أف الكافر ال يرسل كال يكفن ، بل ٖتفر لو حفرة يف الصحراء كيرمس فيها 
ا ًلٍلقيٍرآًف؟  كىعىٍنوي قىاؿى ) كىافى اىلنهيبُّ  -َٓٓ : أىيػُّهيٍم أىٍكثػىري أىٍخذن لىى أيحىدو يف ثػىٍوبو كىاًحدو، ُثٌي يػىقيوؿي ، ٬تىٍمىعي بػىٍُتى اىلرهجيلىٍُتً ًمٍن قػىتػٍ

ٍ ييصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ .فػى  ٍ يػيغىسهليوا، كىملى  يػيقىدًٌميوي يف اىللهٍحًد، كىملى
---------- 

لىى أيحىدو )   ى . ّ( أم : غزكة أحد ككانت عاـ  ًمٍن قػىتػٍ
 ( كعند الًتمذم ) أيهم أكثر حفظان للقرآف ( . ) أىيػُّهيٍم أىٍكثػىري أىٍخذنا ًلٍلقيٍرآفً 

 عٌت قولو ) يف ثوب كاحد ( ؟ما م 
 اختلف العلماء يف معناىا على قولُت :

أنو يشق الثوب بُت االثنُت فيكفن ىذا يف بعضو كىذا يف بعضو ، لئبل ٯتس بشرة كل إنساف بشرة اآلخر ، كىذا اختيار قيل : 



 َٕٓ 

 ابن تيمية .
 كألف ذلك أدعى إُف سًت العورة .

قسم الثوب الواحد بُت اٞتماعة ، فيكفن كل كاحد ببعضو للضركرة ، كإف َف يسًت إال معٌت اٟتديث أنو كاف يقاؿ ابن تيمية : 
بعض بدنو ، يدؿ عليو ٘تاـ اٟتديث  ) أنو كاف يسأؿ عن أكثرىم قرآّنن فيقدمو يف اللحد ( فلو أهنم يف ثوب كاحد ٚتلةن لسأؿ 

 عن أفضلهم قبل ذلك كي ال يؤدم إُف نقض الكفن كإعادتو .
 هم يف ثوب كاحد ملتصقُت .٬تمعكقيل : 

 ألف ىذا ىو ظاىر اللفظ . -أ
 كيؤيده قوؿ جابر ) فكٌفن أَب كعمي يف ٪ًترة كاحدة ( . -ب
 ما حكم دفن الرجلُت يف القرب الواحد ؟ 

 ٬توز ذلك إذا كاف ٟتاجة ، ككثرة ا١توتى ، أك قلة من يدفن .
، فقاؿ : َي رسوؿ هللا ، أرأيت إف  اٞتموح إُف رسوؿ هللا  عن أَب قتادة أنو قاؿ : ) أتى عمرك بن ك٦تا يدؿ على ذلك :

: نعم ،  قاتلت يف سبيل هللا ، حىت أقتل ، أمشي برجلي ىذه صحيحة يف اٞتنة ؟ ككانت رجلو عرجاء ، فقاؿ رسوؿ هللا 
كاحد ( . ركاه أٛتد بسند  هبما كٔتوال٫تا ، فجعلوا يف ق ر فقتلوا يـو أحد ىو كابن أخيو كموُف ٢تم ، ... فأمر رسوؿ هللا 

 حسن كما قاؿ اٟتافظ .
 كيف حديث جابر يف قصة استشهاد أبيو يف آخرىا : ) ... فكاف أكؿ قتيل ، كدفن معو آخر يف ق ر ... ( .

 ما حكم اٞتمع بُت أكثر من رجلُت يف قرب كاحد من غَت حاجة ؟ 
 ٭تـر .   قيل : 

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
 ا١تسلمُت . ألف ىذا خبلؼ عمل 

 : ال ٬توز أف يدفن رجبلف كال امرأًتف يف ق ر كاحد من غَت ضركرة .  قاؿ النوكم يف اجملموع
 مكركه . كقيل : 

 كىذا اختيار ابن تيمية .
القوؿ الوسط ، كىو الكراىة ، كما اختاره شيخ اإلسبلـ ابن  -كهللا أعلم  -قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كالراجح عندم 

 ، كحينئذو فبل ييدخل عليو اثف ، اللهم إال للضركرة القصول.كاف األكؿ قد دفن كاستقر يف ق ره، فإنو أحق بومية ، إال إذا  تي
 ال يكره ، كإ٪تا ىو ترؾ لؤلفضل ، فحسب . كقيل :

 التحرٔف .كالراجح 
 اختلف العلماء يف الذكر كاألنثى ، ىل يدفناف ٚتيعان ؟ 

 إذا كاف الرجل أحد ٤تارمها .ال مانع من دفنهما فقيل : 
 ال تدفن مطلقان .كقيل : 

ركل عبد الرزاؽ إبسناد حسن عن كائلة بن األسقع  ) أنو كاف يدفن الرجل كا١ترأة يف الق ر الواحد ، قاؿ اٟتافظ ابن حجر : 
 فيقدـ الرجل كٕتعل ا١ترأة كراءه ( .

  .ككاف ٬تعل بينهما حائبلن من تراب كال سيما إذا كاف أجنبيُت



 َٕٔ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف الذم يقدـ يف اللحد أفضلهم كأكثرىم أخذان للقرآف ، يعٍت يكوف إُف جهة القبلة 
o . فضيلة ظاىرة لقارئ القرآف 

 كيلحق بو أىل الفقو كالزىد كسائر كجوه الفضل . قاؿ اٟتافظ :
 بو آخرين ( ركاه مسلم : ) إف هللا يرفع هبذا الكتاب أقوامان كيضع  كقد قاؿ 

 فصاحب القرآف لو منزلة عالية :
 يف الدين :

 ) إف هللا يرفع هبذا الكتاب أقوامان كيضع بو آخرين ( ركاه مسلم .
 كيف اآلخرة :

 : ) يقاؿ لقارئ القرآف اقرأ كارتًق كرتل ، فإف منزلتك عند آخر آية تقرأىا ( ركاه أبو داكد . قاؿ 
o منو التفضيل األخركم ، فلرٔتا كاف ا١تؤخر عند هللا أفضل من ا١تقدـ ، كإ٪تا الًتتيب يف الق ر على  أف ىذا التقدير ال يلـز

 حسب مناز٢تم يف الدنيا .
 ىل شهيد ا١تعركة ييغسل ؟ 

 اٟتديث دليل على أف شهيد ا١تعركة ال يرسل .
 لقولو ) كىَفٍى يػيرىسَّليوا ( .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 إذا مات الشهيد يف ا١تعركة َف يرسل ، كىو قوؿ أكثر أىل العلم .: قاؿ ابن قدامة 

 كقاؿ ا٠تطاَب : ... كفيو من الفقو أف الشهيد ال يرسل كىو قوؿ عامة أىل العلم .
 كنقل الصنعآف أيضان عن اٞتمهور قو٢تم أف الشهيد ال يرسل .

 ىل إذا مات الشهيد جنبان يغسل ؟ 
َف  أنو ال ييرسل إذ ال فرؽ بُت اٞتينب كغَته ، فإف الرسوؿ  كالراجحف العلماء يف ترسيلو ، إف كاف الشهيد جنيبان فقد اختل

 يرسل الذين قتلوا يف أيحد ، كألف الشهادة تكفر كل شيء . 
 أما ما ييذكر من أف عبد هللا بن حنظلة " غسلتو ا١تبلئكة " فهذا إف صح فليس فيو دليل على أنو ييرسلو البشر ؛ ألف ترسيل

ىو من ابب الكرامة  ا١تبلئكة لو ليس شيئان ٤تسوسان لنا ، كأحكاـ البشر ال تقاس على أحكاـ ا١تبلئكة ، كما حصل ٟتنظلة 
 كليس من ابب التكليف .

 قاؿ ابن حجر يف معرض االستدالؿ ْتديث جابر: ... كاستدؿ بعمومو على أف الشهيد ال يرسل حىت كال اٞتنب كال اٟتائض.
 عدـ تغسيل الشهيد ؟ ما اٟتكمة من 

 جاء عند أٛتد يف حديث جابر ) ... ال ترسلوىم فإف كلَّ جيرحو أك كل دـ يفوح مسكان يـو القيامة كَف يصٌل عليهم ( .
 ىل من ٯتوت ابلغرؽ أك اب٢تدـ أك غَتىم ٦تا جاء يف السنة بتسميتهم شهداء ، ىل حكمهم كحكم شهيد ا١تعركة ؟ 
 .كا٢تدـ كا١تقتوؿ دكف مالو كغَتىم( يرسلوف ابإلٚتاع، كحكمهم حكم غَتىم من األمواتكالرريق ما يطلق عليو اسم الشهيد )   
 اذكر أقساـ الشهداء ؟ 

 اعلم أف الشهيد ثبلثة أقساـ :  قاؿ النوكم : 



 َٕٕ 

 أحدىا : ا١تقتوؿ يف حرب الكفار بسبب من أسباب القتاؿ .
 ، كىو أنو ال يرسل كال يصلى عليو . فهذا لو حكم الشهداء يف ثواب اآلخرة كىف أحكاـ الدنيا

 شهيد يف الثواب دكف أحكاـ الدنيا . كالثاين :
كىو ا١تبطوف ، كا١تطعوف ، كصاحب ا٢تدـ ، كمن قتل دكف مالو ، كغَتىم ٦تن جاءت األحاديث الصحيحة بتسميتو شهيدان فهذا 

 ثواب األكؿ .يرسل كيصلى عليو ، كلو يف اآلخرة ثواب الشهداء كال يلـز أف يكوف مثل 
: من غل يف الرنيمة كشبهو ٦تن كردت اآلاثر بنفي تسميتو شهيدان ، إذا قتل يف حرب الكفار فهذا لو حكم الشهداء يف كالثالث 

 الدنيا فبل يرسل كال يصلى عليو كليس لو ثواهبم الكامل يف اآلخرة .
وا كصيلي عليهم ابالتفاؽ كاتفقوا على أهنم شهداء كهللا غيسل : كالدليل للقسم الثآف أف عمر كعثماف كعليا موعكقاؿ يف اجمل

 أعلم .
 ىل الشهيد يصلى عليو ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : 

 أنو ال يصلى عليو .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب كمالك ، كالشافعي ، كأٛتد .

 كىو قوؿ مالك ، كالشافعي ، كإسحاؽ  .فأما الصبلة عليو ، فالصحيح أنو ال يصلى عليو ، قاؿ ابن قدامة : 
َف  قاؿ الشيخ عبد العزيز ابن ابز : الشهداء الذين ٯتوتوف يف ا١تعركة ال تشرع الصبلة عليهم مطلقان كال ييرسلوف ؛ ألف النِب 

 ييصلًٌ على شهداء أحد كَف ييرسلهم .ركاه البخارم يف صحيحو  عن جابر ابن عبد هللا رضي هللا عنهما .
 ديث الباب ) ... كىَفٍى ييصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ( .ٟت -أ

 كعن أنس ) أف شهداء أحد َف ييرٌسلوا كديًفنوا بدمائهم كَف ييصًل عليهم ( ركاه أبو داكد . -ب
انو قاؿ يف قتلى أحد ) ال ترسلوىم فإف كلَّ جرحو أك كلَّ دـ يفوح مسكا يـو القيامة كَف  عن جابر بن عبد هللا عن النِب  -ج

 عليهم ( ركاه أٛتد . يصل
 أنو يصلى عليو .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب اٟتنفية .
 خرج يومان فصلى على أىل أحيد صبلتو على ا١تيت ، ... ( ركاه البخارم . ٟتديث عقبة بن عامر ) أف النِب  -أ

 .. ( ركاه البخارم .على قتلى أحد بعد ٙتآف سنُت كا١تودع لؤلحياء كاألموات . كيف ركاية ) صلى رسوؿ هللا 
قىٍد صىلَّى عىلىى أىٍىل أيحيد بػىٍعد ميدَّة ، فىدىؿَّ عىلىى أىفَّ الشًَّهيد ييصىلَّى عىلىٍيًو كىمىا ييصىلَّى  قاؿ العيٍت رٛتو هللا : قىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ : ًفيًو أىنَّوي 

ًنيفىة كى  ة عىلىٍيًهٍم يػىٍوـ أيحيد عىلىى مىٍعٌتى ًاٍشًترىالو عىنػٍهيٍم كىًقلَّة فػىرىاغو عىلىى مىٍن مىاتى حىٍتف أىٍنفو ، كىًإلىٍيًو ذىىىبى أىبيو حى أىكَّؿى ا٠تٍى رى يًف تػىٍرؾ الصَّبلى
ة عىلىٍيًهم .   ) عمدة القارئ ( .  ًلذىًلكى ، كىكىافى يػىٍومنا صىٍعبنا عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى فػىعيًذريكا بًتػىٍرًؾ الصَّبلى

 زة كك ر عليو تسعان ( رجالو ثقات كصححو األلبآف .صلى على ٛت كجاء ) أنو  -ب
 قاؿ أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث عقبة : أجاب اٞتمهور  عن حديث عقبة بن عامر السابق بعدة أجوبة :

 على شهداء أحد ، أم : أنو دعا ٢تم . األكؿ : أف ا١تقصود بصبلتو 
 أنو صلى على غَتىم من الشهداء .الثآف : أف ىذا خاص بشهداء أحد ، بدليل أنو َف ينقل 

 الثالث : أف ىذا خاص بو عليو الصبلة كالسبلـ .



 َٕٖ 

تو عىلىٍيًهٍم ٖتىٍتىًمل أيميورنا أيخىر : ًمنػٍهىا أىٍف تىكيوف ًمٍن خىصىاًئصو ، كىًمنػٍهىا أىٍف تىكيوف ٔتىٍعٌتى الدُّعىاء كىمىا  قاؿ ابن حجر رٛتو هللا :  فىًإفَّ صىبلى
ـى ، مثيَّ  ٍفًع حيٍكم قىٍد تػىقىرَّرى ؟ .   ) الفتح ( . تػىقىدَّ تىًهض ااًلٍحًتجىاج هًبىا ًلدى  ًىيى كىاًقعىة عىٍُت الى عيميـو ًفيهىا ، فىكىٍيفى يػىنػٍ

ًف :  كقاؿ اٟتافظ عبد الرحيم بن اٟتسُت العراقي ةي فىًفيهىا جىوىاابى  : كىأىمَّا ىىًذًه الصَّبلى
ةى اٍٞتًنىازىًة اٍلمىٍعهيودىًة ، قىاؿى النػَّوىًكمُّ : أىٍم دىعىا ٢تىيٍم ًبديعىاأىفَّ اٍلميرىادى هًبى  أىحىدي٫تيىا : ًة اٍلمىيًًٌت .ا الدُّعىاءي ، كىلىٍيسى اٍلميرىادي هًبىا صىبلى  ًء صىبلى
اًء أيحيدو ، فىًإنَّوي َفٍى ييصىلًٌ عىلىٍيًهٍم قػىٍبلى دىٍفًنًهمٍ  كىالثهاين : ًة اٍٞتًنىازىًة ، كىًإ٪تَّىا صىلَّى عىلىٍيًهٍم يف   أىنػَّهىا ٥تىٍصيوصىةه ًبشيهىدى كىمىا ىيوى اٍلمىٍعهيودي يًف صىبلى

ةى عىلىى اٍلقى ٍرً ميٍطلىقنا ، كىاٍلقىائًليوفى اًبلصَّ  ٍنػىعيوفى الصَّبلى ًة عىلىى اٍلقى ٍرً يػيقىيًٌديكنىوي ٔتيدَّةو اٍلقيبيوًر بػىٍعدى ٙتىىآف ًسًنُتى كىاٟتٍىنىًفيَّةي ٯتى ٥تىٍصيوصىةو لىعىلَّهىا فىائًتىةه  بلى
ةي عىلىٍيًهٍم كىاًجبىةن لىمىا تػىرىكىهىا يف اأٍلىكًَّؿ .      ) انتهى من " طرح التثريب ( .  ىينىا ، كىلىٍو كىانىٍت الصَّبلى

ى ا١تيت أم دعا كأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا كغَتىم : أبف ا١تراد من الصبلة ىنا الدعاء )كقولو( صبلتو علقاؿ النوكم : 
ٔتا فعلو عند موتو بعد  ٢تم كدعاء صبلة ا١تيت ، كىذا التأكيل البد منو ، كليس ا١تراد صبلة اٞتنازة ا١تعركفة ابإلٚتاع ، ألنو 

 دفنهم بثماف سنُت كلو كاف صبلة اٞتنازة ا١تعركفة ١تا أخرىا ٙتاف سنُت .
ة عىلىٍيًهٍم كىتػىرٍكهىا كاختار ابن القيم أف اإلماـ ٥تَت إف شاء صلى كإف شاء  ترؾ ، فقاؿ : كىالصَّوىاب يًف اٍلمىٍسأىلىة : أىنَّوي ٥تيىَتَّ بػىٍُت الصَّبلى

مىاـ أىٍٛتىد ، كىًىيى اأٍلىٍليىق  ت عىٍن اإٍلً ا ًإٍحدىل الٌرًكىاَيى ر ًبكيلًٌ كىاًحد ًمٍن اأٍلىٍمرىٍيًن كىىىذى  أبًيصيولًًو كىمىٍذىىبو .ًلمىًجيًء اآٍلاثى
 مة من عدـ الصالة على الشهيد ؟ما اٟتك 

) َف يصلًٌ على  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ) الشهيد ( ال يصلي عليو أحده من الناس ال اإلماـ كال غَت اإلماـ ؛ ألف النِب 
) ما من رجل مسلم ٯتوت فيقـو على جنازتو أربعوف رجبلن  شهداء أحد ( ، كألف اٟتكمة من الصبلة الشفاعة ، لقوؿ النِب 

ال ييشركوف اب شيئان إال شفعهم هللا فيو ( كالشهيد ييكفر عنو كل شيء إال الدٍَّين ؛ ألف الدين ال يسقط ابلشهادة بل يبقى يف 
 ذمة ا١تيت يف تركتو إف خىلَّف تركة ، كإال فإنو إذا أخذه يريد أداءه أدل هللا عنو .

:  كىعىٍن عىًليٌو  -ُٓٓ ٍعتي اىلنهيبه  -قىاؿى  يػىقيوؿي ) الى تػيغىاليوا يف اىٍلكىفىًن، فىًإنهوي ييٍسليبي سىرًيعنا (. رىكىاهي أىبيو دىاكيدى  ٝتًى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 فيو نظر  .، قاؿ فيو الباارم :  اٟتديث ضعيف ، لضعف عمرك بن ىاشم

 ع من علي .كاٟتديث أيضان منقطع بو الشعِب كعلي بن أَب طالب حيث أف الشعِب َف يسم
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : النهي عن ا١تراالة يف الكفن .
 كا١تراد اب١تراالة : ا١تبالرة يف زَيدة قيمة الكفن كٕتاكز اٟتد فيو ، كاختياره من الثياب الفاخرة ، كاألقمشة الرالية .

 عن حذيفة، قاؿ: ال ترالوا يف الكفن، اشًتكا ِف ثوبُت نقيُت. 
اٟتي أكُف ابٞتديد من  ثوَب ىذا كزيدكا عليو ثوبُت، فكفنوٓف فيهم. قالت عائشة: إف ىذا خلق  قاؿ: إف بكر: اغسلواكقاؿ أبو 

 ا١تيت، إ٪تا ىو للمهلة .
 أف ا١تراالة يف الكفن ليس ٖتسُت الكفن ، كقد سبق معٌت ٖتسُت الكفن يف حديث سبق .

 ما اٟتكمة من النهي عن ا١تغاالة يف الكفن ؟ 
 مة : أنو يسلبو سريعان ، يعٍت أف الكفن يبلى ، كألف يف ذلك إسرافان كتبذيران .اٟتك 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 



 َٕٗ 

o . أف من َف يقدسو كيرفعو عملو ال يقدسو كال يرفعو كفنو 
o . الع رة عند هللا ابإلٯتاف كالعمل الصاٌف ال التفاخر ابألكفاف كاألثواب 
هىا ; أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن عىاًئشىةى  -ِٓٓ . رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاٍبني مىاجىٍو،  رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ) قىاؿى ٢تىىا:  لىٍو ميتًٌ قػىٍبًلي فػىغىسهٍلتيًك ( اىٟتٍىًديثى

 كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى  .
هىا ) أىفه فىاًطمىةى  -ّٓٓ لىهىا عىًليٌّ رىًضيى اىَّللهي تػىعىاىلى عىٍنوي ( كىعىٍن أىٍٝتىاءى بًٍنًت عيمىٍيسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـي أىٍكصىٍت أىٍف يػيغىسًٌ هىا اىلسهالى عىلىيػٍ

 رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ .
---------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
رجع حديث عائشة جاء من طريق دمحم بن إسحاؽ عن يعقوب بن عيينة عن الزىرم عن عبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة : ) 

ذات يـو من جنازة ابلبقيع كأّن أجد صداعان يف رأسي كأّن أقوؿ : كارأساه ، قاؿ : ما ضرؾ لو مٌت قبلي فرسلتك  رسوؿ هللا 
 ككفنتك مث صليت عليك ( .

 كاٟتديث فيو دمحم بن إسحاؽ ، كقد صرح ابلتحديث عند أَب يعلى .
 د كالنسائي ، فاٟتديث ال أبس بو .كأيضان قد ًتبع دمحم بن إسحاؽ صاٌف بن كيساف كما عند أٛت

o  كإسناده حسن ، كقد احتج بو أٛتد كابن ا١تنذر ، كيف جزمهما بذلك دليل على قاؿ اٟتافظ : كأما حديث أٝتاء ، فقد
 صحتو عند٫تا  .

 ىل ٬توز للزكج أف يغسل زكجتو إذا ماتت ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 اٞتواز .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . ] نسبو إليهم الشوكآف [ .

اًبًر ٍبنً  قاؿ ابن قدامة : اٍلمىٍشهيوري عىٍن أىٍٛتىدى أىفَّ لًلزٍَّكًج غيٍسلى اٍمرىأىتًًو ، كىىيوى قػىٍوؿي  زىٍيدو  عىٍلقىمىةى ، كىعىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن يىزًيدى ٍبًن اأٍلىٍسوىًد ، كىجى
 كىًإٍسحىاؽ . , يىسىارو ، كىأىَب سىلىمىةى ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٛتىن ، كىقػىتىادىةى ، كىٛتىَّادو ، كىمىاًلكو ، كىاأٍلىٍكزىاًعيًٌ ، كىالشَّاًفًعيًٌ  ، كىسيلىٍيمىافى ٍبنً 

 ٟتديث الباب )لىٍو ميتًٌ قػىٍبًلي فػىرىسٍَّلتيًك ( . -أ
 ( . فاطمة بنت رسوؿ هللا  ما ركاه الدارقطٍت عن أٝتاء بنت عميس قالت ) غسلت أّن كعلي -ب

 إف عليان غٌسل فاطمة ، كاشتهر ذلك فلم ينكر فكاف إٚتاعان .قاؿ يف ا١تغٍت : 
قاؿ اٟتافظ : ركاه البيهقي من كجو آخر عن أٝتاء كإسناده حسن ، مث قاؿ : كقد احتج هبذا اٟتديث أٛتد كابن ا١تنذر ، كيف 

 جزمهما بذلك دليل على صحتو عند٫تا .
 أنو ال ٬توز .ثاين : القوؿ ال

 كىو مذىب أَب حنيفة ، كالثورم .
 ألف ا١توت فرقة تبيح أختها .:  قالوا -أ

 أف ا١توت فرقة تبيح أختها كأربعان سواىا فحـر اللمس كالنظر كالطبلؽ . -ب
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 ٔتا أجاب من منع عن أدلة من أجاز ؟ 



 َُٕ 

 ي فػىرىسٍَّلتيًك ( :أجاب عن اٟتنفية حديث )لىٍو ميتًٌ قػىٍبلً 
 أنو ٤تموؿ على الرسل تسببان ، فمعٌت قولو ) غسلتك ( أم : قمت أبسباب غسلك كما يقاؿ بٍت األمَت داران . أكالن :
 أنو ٭تتمل أنو كاف ٥تصوصان أبنو ال ينقطع نكاحو بعد ا١توت . اثنيان :

 زكجتو يف الدنيا كاآلخرة فجاز لو غسلها دكف غَته .كأجابوا عن أثر علي يف ترسيلو فاطمة :أبنو خاص بعلي ، ألف فاطمة 
 كأجيب عن ىذا االعًتاض أبنو لو بقيت الزكجية ١تا تزكج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موهتا .

 ما حكم تغسيل الزكجة لزكجها بعد كفاتو ؟ 
 جائز يف قوؿ عامة أىل العلم .

 رأة غسل زكجها .كقد نقل ابن ا١تنذر اإلٚتاع ، أف األمة أٚتعت أف للم
 إال نساؤه ( ركاه أبو داكد . ٟتديث عائشة ) لو استقبلت من أمرم ما استدبرت ما غسل رسوؿ هللا  -أ

 فتلهفت على ذلك ، كال يتلهف إال على ما ٬توز  . قاؿ البيهقي :
 كأكصى أبو بكر أف ترسلو امرأتو أٝتاء بنت عميس .  -ب

ى مثيَّ خى فقد ركل اإلماـ مالك يف ا١توطأ عىٍن  دًٌيقى ًحُتى تػيوييٌفً رىجىٍت عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن أىَب بىٍكرو ) أىفَّ أىٍٝتىاءى بًٍنتى عيمىٍيسو غىسَّلىٍت أىابى بىٍكرو الصًٌ
ا يػىٍوـه شىًديدي اٍلبػىٍرًد فػىهىٍل عىلى   يَّ ًمٍن غيٍسلو فػىقىاليوا ال ( .فىسىأىلىٍت مىٍن حىضىرىىىا ًمٍن اٍلميهىاًجرًينى فػىقىالىٍت ًإٌٓفً صىائًمىةه كىًإفَّ ىىذى

قاؿ صاحب ا١تنتقى على شرح ا١توطَّأ يف ىذا اٟتديث : يدؿ على جواز غسل ا١ترأة زكجها بعد كفاتو ، ألف ىذا كاف ْتضرة   
 ٚتاعة من الصحابة ... ال سيما أف أاب بكر أكصى بذلك كَف يعلم لو ٥تالف من الصحابة فثبت أنو إٚتاع .

 فائدة :
فيت الزكجة يف أثناء عدة الطبلؽ ، فإف كاف الطبلؽ رجعيان جاز للزكج أف يرسلها ، ككذا لو مات الزكج بعد أف طلقها إذا تو 

 طبلقان رجعيان فلها أف ترسلو ؛ ألف ا١تطلقة طبلقان رجعيان يف حكم الزكجات ، فلها ما للزكجات كعليها ما على الزكجات . 
امرأتو ، مث مات أحد٫تا يف العدة ، ككاف الطبلؽ رجعيان ، فحكمهما حكم الزكجُت قبل  قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : "فإف طلق

 الطبلؽ ؛ ألهنا زكجة تعتد للوفاة ، كترثو كيرثها ، كيباح لو كطؤىا .      ) ا١ترٍت ( .
 الزكجية .فإف كاف الطبلؽ على عوض أك استكملت الطلقات الثبلث ، َف ٬تز ألحد٫تا غسل اآلخر ؛ النقطاع عبلئق 
 قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : "كإف كاف ابئنان َف ٬تز ؛ ألف اللمس كالنظر ٤تـر حاؿ اٟتياة ، فبعد ا١توت أكُف .   ) ا١ترٍت ( .

 قاؿ ابن عبد ال ر رٛتو هللا : كأٚتعوا على أف ا١تطلقة ا١تبتوتة ال ترسل زكجها إف مات يف عدهتا .
 ى أنو ال ييرسل البائن .كقاؿ النوكم رٛتو هللا : كاتفقوا عل

هىا كىديًفنىٍت ( .  -ًبرىٚتًٍهىا يف اىلٌزانى  يف ًقصهًة اٍلغىاًمًديهًة اىلهيًت أىمىرى اىلنهيبُّ  - كىعىٍن بػيرىٍيدىةى  -ْٓٓ قىاؿى ) ُثيه أىمىرى هًبىا فىصيلًٌيى عىلىيػٍ
 رىكىاهي ميٍسًلمه .

---------- 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

دَّىىا فػىلىمَّا كىافى اٍلرىدي قىالىٍت َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أبريدة . قىاؿى ) ... فىجىاءىًت اٍلرىاًمًديَّةي فػىقىالىٍت َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٌٓفً قىٍد زىنػىٍيتي فىطىهًٌٍرٓف . كىإًنَّوي رى  عىنٍ 
لىى . قىاؿى َفى تػىريدُّٓف لىعىلَّكى أىٍف تػىريدَّٓف كىمىا رىدىٍدتى مىاًعزان فػىوىا فػىلىمَّا كىلىدىٍت أىتػىٍتوي اًبلصًَِّبًٌ يًف « . ًإمَّا الى فىاٍذىىًِب حىىتَّ تىًلًدم » َّللًَّ ًإٌٓفً ٟتىيبػٍ

ا قىٍد كىلىٍدتيوي . قىاؿى  ٍتوي أىتػىٍتوي اًبلصَِّبًٌ « . اٍذىىِب فىأىٍرًضًعيًو حىىتَّ تػىٍفًطًميًو » ًخٍرقىةو قىالىٍت ىىذى يف يىًدًه ًكٍسرىةي خيٍبزو فػىقىالىٍت ىىذىا َيى فػىلىمَّا فىطىمى
فىعى الصَِّبَّ ًإُفى رىجيلو ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى مثيَّ أىمىرى  ـى . فىدى هًبىا فىحيًفرى ٢تىىا ًإُفى صىٍدرًىىا كىأىمىرى النَّاسى فػىرىٚتىيوىىا نىِبَّ اَّللًَّ قىٍد فىطىٍمتيوي كىقىٍد أىكىلى الطَّعىا



 ُُٕ 

الً  بػَّهىا فىسىًمعى نىِبُّ اَّللًَّ فػىيػيٍقًبلي خى ـي عىلىى كىٍجًو خىاًلدو فىسى ىىا فػىقىاؿى  دي ٍبني اٍلوىلًيًد ًْتىجىرو فػىرىمىى رىٍأسىهىا فػىتػىنىضَّحى الدَّ مىٍهبلن َيى » سىبَّوي ًإَيَّ
بػىهىا صىاًحبي مىٍكسو لى  بىٍت تػىٍوبىةن لىٍو ًتى  مثيَّ أىمىرى هًبىا فىصىلَّى عىلىيػٍهىا كىديًفنىٍت ( .« . ريًفرى لىوي خىاًلدي فػىوىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىقىٍد ًتى

كىذا اٟتديث ركاه مسلم كيف إسناده بيشٍَت بن ا١تهاجر ، كىو لُت اٟتديث ، كخرج لو مسلم يف ا١تتابعات ال يف األصوؿ ، كقد 
 ، كىذا ىو افوظ .خولف يف ىذا ا٠ت ر ، فركم ا٠ت ر من طريق آخر من غَت ذكر قصة الصبلة عليها 

نىةى أىتىٍت نىًِبَّ اَّللًَّ كيف الباب :  يػٍ لىى ًمنى الزًٌٓفى فػىقىالىٍت َيى نىًِبَّ اَّللًَّ أىصىٍبتي حىدِّا  عىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو ) أىفَّ اٍمرىأىةن ًمٍن جيهى كىًىىى حيبػٍ
فىشيكٍَّت عىلىيػٍهىا  فػىفىعىلى فىأىمىرى هًبىا نىِبُّ اَّللًَّ « . أىٍحًسٍن ًإلىيػٍهىا فىًإذىا كىضىعىٍت فىاٍئًتًٍت هًبىا » ؿى كىلًيػَّهىا فػىقىا فىأىًقٍموي عىلىىَّ فىدىعىا نىِبُّ اَّللًَّ 

بىٍت تػىٍوبىةن لىٍو قيًسمىٍت بػىٍُتى » نىٍت فػىقىاؿى قىٍد زى ثًيىابػيهىا مثيَّ أىمىرى هًبىا فػىريًٚتىٍت مثيَّ صىلَّى عىلىيػٍهىا فػىقىاؿى لىوي عيمىري تيصىلًٌى عىلىيػٍهىا َيى نىًِبَّ اَّللًَّ كى  لىقىٍد ًتى
 اُفى ( ركاه مسلم .سىٍبًعُتى ًمٍن أىٍىًل اٍلمىًدينىًة لىوىًسعىتػٍهيٍم كىىىٍل كىجىٍدتى تػىٍوبىةن أىٍفضىلى ًمٍن أىٍف جىادىٍت بًنػىٍفًسهىا َّللًًَّ تػىعى 

 ىل يصلى صالة اٞتنازة على من أقيم اٟتد ؟ 
 عليو كرَته من ا١تسلمُت ، ألنو مسلم .نعم ، يصلى 

 ىل اإلماـ يصلي عليو أـ ال ؟ 
 قد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أنو يصلي عليو اإلماـ .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ اٞتمهور ، الشافعي ، كأٛتد ، كأصحاب الرأم .

 ٟتديث الباب ) حديث عمراف بن حصُت ( .
 ى على ا١ترجـو .ال يصلالقوؿ الثاين : 

 كىو قوؿ مالك .
 َف يصٌل على ماعزان كَف ينو عن الصبلة ( ١تا ركاه أبو داكد من أَب برزة األسلمي : ) أف رسوؿ هللا 

 كالراجح األكؿ .
ة عىلىى اٍلمىٍرجيـو :قاؿ النوكم   :كىقىٍد ًاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف الصَّبلى

مىاـ كىأىٍىل اٍلفىٍضل .فىكىرًىىهىا مىاًلك كىأىٍٛتىد ًلئٍلًمى  ًقي النَّاس ، كىييصىلًٌي عىلىٍيًو غىٍَت اإٍلً  اـً كىأًلىٍىًل اٍلفىٍضل ديكف ابى
ؼ بػىٍُت الشَّاًفًعٌي كىمى  مىاـ كىأىٍىل اٍلفىٍضل كىغىٍَتىٍم ، كىا٠تًٍبلى مى كقىاؿى الشَّاًفًعٌي كىآخىريكفى : ييصىلًٌي عىلىٍيًو اإٍلً اـ كىأىٍىل اٍلفىٍضل اًلك ًإ٪تَّىا ىيوى يف اإٍلً

سَّاؽ كىاٍلمىٍقتيوًلُتى يف اٟتٍيديكد كىاٍلميحىارىبىة ، كىأىمَّا غىٍَتىٍم فىاتػَّفىقىا عىلىى أىنَّوي ييصىلًٌي ، كىًبًو قىاؿى ٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء ، قىاليوا : فػىييصىلَّى عىلىى اٍلفي 
ا كىغىٍَتىٍم ، كىقىاؿى الزٍُّىرًٌم : الى ييصىلًٌي أىحىد عى  لىى اٍلمىٍرجيـو كىقىاًتل نػىٍفسو ، كىقىاؿى قػىتىادىةي : الى ييصىلَّى عىلىى كىلىد الٌزّنى ، كىاٍحتىجَّ اٞتٍيٍمهيور هًبىذى

 اٟتٍىًديث .
مىاـ كىأىٍىل اٍلفىٍضل ييصىلُّوفى عىلىى اٍلمىٍرجيـو كىمىا ييصىلًٌي عىلىٍيًو غىَتٍ  لىة لًلشَّاًفًعيًٌ أىفَّ اإٍلً ىٍم ، كىأىجىابى أىٍصحىاب مىاًلك عىٍنوي ًّتىوىابػىٍُتً : كىًفيًو دىالى

ة ًلكىٍوًف أىٍكثىر الرُّكىاة َفٍى يىٍذكيريكىىا . أىحىد٫تىا :  أىنػَّهيٍم ضىعَّفيوا رًكىايىة الصَّبلى
ة عىلىى ميٍقتى  أتىىكَّليوىىا عىلىى أىنَّوي  كىالثهاين : ًة أىٍك دىعىا فىسىمَّى صىبلى  ضىاىىا يًف اللُّرىة . أىمىرى اًبلصَّبلى

دىة الثًٌقىة بًتىة يًف الصًَّحيح ، كىزَيى دىة اثى اًف ؛ أىمَّا اأٍلىكَّؿ فىًإفَّ ىىًذًه الٌزَيى ًف فىاًسدى اًف اٞتٍىوىاابى  مىٍقبيولىة . كىىىذى
ا التٍَّأًكيل مىٍرديكد أًلىفَّ التٍَّأًكيل ًإ٪تَّىا ييصىار ًإلىٍيًو  ًإذىا ًاٍضطىرىبىٍت اأٍلىًدلَّة الشٍَّرًعيَّة ًإُفى ًاٍرًتكىابو ، كىلىٍيسى ىينىا شىٍيء ًمٍن ذىًلكى ، كىأىمَّا الثَّآف فػىهىذى

 فػىوىجىبى ٛتىٍليوي عىلىى ظىاًىره . كىاَّللَّي أىٍعلىم .     ) شرح مسلم ( .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 



 ُِٕ 

o  هللا أدلتو كمباحثو [ .مشركعية الرجم . ] كسيأيت يف كتاب اٟتدكد إف شاء 
o . كجوب إقامة اٟتدكد 
o . عدـ كفر الزانية 
o . الرد على ا٠توارج الذين يكفركف بكبائر الذنوب 
o . أف التوبة ٕتب ما قبلها 
o . فضل التوبة إُف هللا 
o . أف اإلقرار يعت ر دليبلن إلقامة اٟتد 
o . سعة رٛتة هللا 
هيمىا قىاؿى ) أييتى اىلنهيبُّ  كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن ٝتىيرىةى رىًضيى اىَّللهي  -ٓٓٓ ، فػىلىٍم ييصىلًٌ عىلىٍيًو (.  عىنػٍ  رىكىاهي ميٍسًلمه ًبرىجيلو قػىتىلى نػىٍفسىوي ٔتىشىاًقصى

---------- 
 ا١تشاقص سهاـ عراض . ( ٔتىشىاًقصى ) 
 (  كعند النسائي بلفظ  ) أما أّن فبل أصلي عليو ( .فػىلىٍم ييصىلًٌ عىلىٍيًو ) 
 يد من اٟتديث ؟ماذا نستف 

 نستفيد : أف قاتل نفسو ال يصلي عليو اإلماـ .
 لعصيانو هبذا الفعل .
 كليكوف ردعان برَته .

 يكره .كقيل : ٭تـر .     قيل : 
 كمثل اإلماـ من ىو قدكة للناس ، أك من أىل العلم ، فإهنم ال يصلوف عليو ردعان لرَته .

 .ػػػاتل نفسو لعصيانو كىذا مػذىب عمر بن عبد العزيز، كاألكزاعيال يصلى على قكيف ىذا اٟتديث دليل ١تن يقوؿ  :قاؿ النوكم
 كقاؿ اٟتسن ، كالنخعى ، كقتادة ، كمالك ، كأبو حنيفة ، كالشافعي كٚتاىَت العلماء يصلى عليو .

بة ، كىذا كما ترؾ َف يصل عليو بنفسو زجران للناس عن مثل فعلو ، كصلت عليو الصحاكأجابوا عن ىذا اٟتديث أبف النِب 
الصبلة يف أكؿ األمر على من عليو دٍين زجران ٢تم عن التساىل يف االستدانة ، كعن إ٫تاؿ كفائو ، كأمر أصحابو ابلصبلة  النِب 

 : صلوا على صاحبكم . عليو فقاؿ 
 عليو لذلك ( ؟ ما رأيك بقوؿ القرطيب ) لعل ىذا القاتل لنفسو كاف مستحالن لقتل نفسو ، فمات كافران فلم يصل 

يف ركاية النسائي ) أما أّن فبل أصلي عليو ( كالتقدير : كأما أنتم فصلوا عليو ، ألف ) أما ( للتفصيل ،  ىذا قوؿ مردكد ، لقولو 
، كبُت من يصلي ، كىم الصحابة ، فدؿ على أنو  فيكوف ا١تراد تفصيل حاؿ ا١تصلُت عليو بُت من ال يصلي ، كىو النِب 

 الصبلة عليو مع كونو مسلمان ، زجران لرَته لئبل يتجاسركا بقتل أنفسهم . كافر ، كأما تركو مسلم ليس ب
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أف فاعل الكبَتة غَت كافر 
o . الرد على ا٠توارج الذين يكفركف بكبائر الذنوب 
o . تعظيم خطر قتل النفس 
o . عدـ كفر قاتل نفسو 



 ُّٕ 

هىا اىلنهيبُّ  -يف ًقصهًة اىٍلمىٍرأىًة اىلهيًت كىانىٍت تػىقيمُّ اىٍلمىٍسًجدى - رىيٍػرىةى كىعىٍن أىِب ىي  -ٔ : فىسىأىؿى عىنػٍ :  قىاؿى ، فػىقىاليوا: مىاتىٍت، فػىقىاؿى
: "ديلُّوين عىلىى قػىرٍبًىىا"، فىدى  تيٍم آذىنٍػتيميوين"؟ فىكىأىنػههيٍم صىغهريكا أىٍمرىىىا، فػىقىاؿى هىا ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو .)أىفىالى كينػٍ  لُّوهي، فىصىلهى عىلىيػٍ

ٍليوءىةه ظيٍلمىةن عىلىى أىٍىًلهىا، كىًإفه اىَّللهى يػينػىوًٌريىىا  يت عىلىٍيًهٍم ( .كىزىادى ميٍسًلمه، ُثيه قىاؿى ) ًإفه ىىًذًه اىٍلقيبيورى ٦تى  ٢تىيٍم ًبصىالى
---------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
فػىقىاليوا مىاتى .  -أىٍك عىٍنوي  -فىسىأىؿى عىنػٍهىا  فػىفىقىدىىىا رىسيوؿي اَّللًَّ  -أىٍك شىاابِّ  -ىيرىيٍػرىةى ) أىفَّ اٍمرىأىةن سىٍودىاءى كىانىٍت تػىقيمُّ اٍلمىٍسًجدى عىٍن أىىًب 

تيٍم آذىنٍػتيميوٓف ، قىاؿى فىكىأىنػَّهيٍم صىرَّريكا أىٍمرىىىا  لُّوهي فىصىلَّى عىلىيػٍهىا مثيَّ قىاؿى ) ًإفَّ « . ديلُّوٓف عىلىى قػى ٍرًًه » فػىقىاؿى  -رىهي أىٍك أىمٍ  -قىاؿى : أىفىبلى كينػٍ فىدى
ٍليوءىةه ظيٍلمىةن عىلىى أىٍىًلهىا كىًإفَّ اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ يػينػىٌوًريىىا ٢تىيٍم ًبصىبلىيت عىلىٍيًهم  ( . ىىًذًه اٍلقيبيورى ٦تى

كجاء عند  البيهقي إبسناد حسن من حديث ابن بريدة عن أبيو فسماىا: ) أـ ٤تجن ( كجاء يف ركاية ) أف  ( أىفه اٍمرىأىةن سىٍودىاءى ) 
، لركاية البخارم : ) أف امرأة أك رجبلن كانت تقم ا١تسجد ، كال أيرىاه إال كالراجح أهنا امرأة سوداء رجبلن أسود ، أك امرأة سوداء ( 

 رأة .امرأة ( فقد ترجح عند الراكم أنو ام
 ( جاء عند ابن خزٯتة  ) كانت تلتقط ا٠ترؽ كالعيداف من ا١تسجد ( . تػىقيمُّ اٍلمىٍسًجدى ) 
تيٍم آذىنٍػتيميوين ()   أم : أعلمتموٓف ٔتوهتا حىت أصلي عليو . أىفىالى كينػٍ
 وقظك ( .( جاء عند ابن خزٯتة ) قالوا : مات من الليل ، فكرىنا أف ن فىكىأىنػههيٍم صىغهريكا أىٍمرىىىا) 
 د البخارم ) أك قاؿ : ق رىا ( .عن(  فػىقىاؿى : ديلُّوين عىلىى قػىرٍبًهً ) 

هىا (   كللبخارم ) فأتى ق رىا فصلي عليها ( .) فىدىلُّوهي، فىصىلهى عىلىيػٍ
 ما حكم الصالة على ا١تيت بعد دفنو ) أم على القرب ( ؟ 

 تو الصبلة على ا١تيت .استدؿ ابٟتديث من قاؿ ّتواز الصبلة على الق ر ١تن فات
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 منها :لوركد ذلك يف أحاديث ، 
 حديث الباب . -أ

بػَّرى عىلىٍيًو أىٍربىعان ( متفق عليو . كعن ابن عباس ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ -ب  صىلَّى عىلىى قػى ٍرو بػىٍعدى مىا ديًفنى فىكى
 ى عىلىى قػى ٍرو ( ركاه مسلم .صىلَّ  كعىٍن أىنىسو ) أىفَّ النَِّبَّ  -ج
ا ؟ قىاليوا : اٍلبىارًحىةى . قىاؿى :  كعىٍن اٍبًن عىبَّاسو رضي هللا عنهما : ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -د مىرَّ ًبقى ٍرو قىٍد ديًفنى لىٍيبل ، فػىقىاؿى : مىىتى ديًفنى ىىذى

ـى فىصىفىٍفنىا خىٍلفىوي ، قىاؿى اٍبني عىبَّاسو كىأىّنى ًفيًهٍم فىصىلَّى عىلىٍيًو أىفىبل آذىنٍػتيميوٓف !؟ قىاليوا : دىفػىنَّاهي يف ظيٍلمىًة  ( اللٍَّيًل فىكىرًٍىنىا أىٍف نيوًقظىكى . فػىقىا
 ركاه البخارم .

ًبتو هنع هللا يضر : ) أىنػَّهيٍم خىرىجيوا مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -ق ايػىٍوـو فػىرىأىل قػىبػٍرن ذىاتى  كعن يىزًيدى ٍبًن اثى ا ؟ قىاليوا : ىىًذًه فيبلنىةي ، فػىقىاؿى : مىا ىى ا جىًديدن ، ذى
فو ، فػىعىرىفػىهىا رىسيوؿي اَّللًَّ  ـى رىسيوؿي  مىٍوالةي بىًٍت فيبلى بَّ أىٍف نيوًقظىكى هًبىا ، فػىقىا ئًمه قىاًئله )أم : يف القيلولة( فػىلىٍم ٨تًي ، مىاتىٍت ظيٍهرنا كىأىٍنتى ّنى

بػَّرى عىلىيػٍهىا أىٍربػىعنا ، مثيَّ قىاؿى : ال ٯتىيوتي ًفيكيٍم مىيًٌته مىا ديٍمتي بػىٍُتى أىٍظهيرًكيٍم ًإال آذى كىصىفَّ النَّا اَّللًَّ  نٍػتيميوٓف ًبًو ؛ فىًإفَّ سى خىٍلفىوي ، كىكى
 صىبليت لىوي رىٍٛتىةه ( ركاه النسائي  كحسنو ابن عبد ال ر يف التمهيد ، كصححو األلبآف يف صحيح النسائي . 

غائب فلما قدـ صلى عليها كقد مضى لذلك شهر ( ركاه الًتمذم كىو  عن سعيد بن ا١تسيب ) أف أـ سعد ماتت كالنِب -د
 مرسل .



 ُْٕ 

( ٣تموعة من اآلاثر عن الصحابة كالتابعُت ٦تن صلوا على القبور بعد الدفن : ِّٗ/ّكقد ركل ابن أَب شيبة يف "ا١تصنف" )
على ق ر أخيها عبد الرٛتن ، كابن عمر صلى على ق ر أخيو عاصم ، كسليماف بن ربيعة كابن سَتين  منهم عائشة اهنع هللا يضر حُت صلت

 ٚتيعا .  ( عن أنس كعلي كابن مسعود ّٔٔ/ّكغَتىم . ككذلك ذكره ابن حـز يف "الى" )
 . من ستة كجوه كلها حساف قاؿ اإلماـ أٛتد : كمن يشك يف الصبلة على الق ر ، يركل عن النِب 

 اذكر خالؼ العلماء يف ا١تدة اليت إليها يصلى على القرب ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 يصلى عليها على شهر ، كال يصلى عليها بعد شهر .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 صلى على ق ر أـ سعد بن عبادة بعد شهر  . أكثر ما ٝتعنا أف النِب قاؿ أٛتد : 
 كاستدلوا ٔترسل سعيد بن ا١تسيب السابق .-أ

 صلى على ق ر أـ سعد بن عبادة بعد شهر . قاؿ أٛتد : أكثر ما ٝتعنا أف النِب 
 قالوا : كألف الشهر مدة يرلب على الظن بقاء ا١تيت فيها ، فجاز الصبلة عليو فيها .-ب

 حقق ٘تزقو كذىابو .أنو يصلى على ا١تيت يف الق ر ما َف يبل جسده كيتالقوؿ الثاين : 
 كدليل ىؤالء : القياس على ما لو كاف ا١تيت خارج الق ر على كجو األرض .

 أف يصلى على ا١تيت يف الق ر إُف ثبلثة أَيـ .القوؿ الثالث : 
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 إُف ثبلثة أَيـ . كاستدؿ ىؤالء أبف الصحابة كانوا يصلوف على النِب 
 ة على الق ر تكوف لكل من كاف من أىل فرض الصبلة على ا١تيت عند موتو .: أف الصبل القوؿ الرابع

 كىذا ىو األرجح عند ٚتهور الشافعية .
 : أف الصبلة على الق ر جائزة أبدان .القوؿ ا٠تامس 

 كىذا كجو عند الشافعية ، كإليو ذىب ابن عقيل من اٟتنابلة كالظاىرية .
على قتلى أحيد بعد ٙتآف سنُت، كا١تودع لؤلحياء كاألموات ...(  )صلى رسوؿ هللا كاستدؿ ىؤالء ْتديث عقبة بن عامر قاؿ 

 متفق عليو .
 كبوب أبو داكد على ىذا اٟتديث فقاؿ : ابب ا١تيت يصلى على ق ره بعد حُت .

 َته .... .قاؿ ابن القيم : كتبويب أَب داكد ، كذكره ىذا اٟتديث يدؿ على أف ذلك ال يتقيد عنده بوقت ال شهر كال غ
كىذا ىو الصحيح ، فالصبلة على الق ر ليس ٢تا مدة معينة أك حد معُت ال تصح الصبلة بعده ، كذلك ألنو ال يصح يف الداللة 

 على التحديد شيء من النصوص .
 قاؿ ابن حـز : أما أمر ٖتديد الصبلة بشهر أك ثبلثة أَيـ فخطأ ال يشكل ، ألنو ٖتديد ببل دليل . ) انتهى ( .

كن القبور القدٯتة اليت ٢تا سنُت عديدة ال ييصلى عليها ، كقد نقل ابن عبد ال ر إٚتاع العلماء على ذلك ، بل إف ما قدـ عهده ل
 كال عن أحد من أصحابو أهنم صلوا على الق ر إال ْتداثف ذلك . من القبور تكره الصبلة عليو ، ألنو َف أيت عن النِب 

 يح أنو نصلي على الق ر كلو بعد شهر ، إال أف بعض العلماء قيده بقيد حسن ، قاؿ : : كالصح قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 بشرط أف يكوف ىذا ا١تدفوف مات يف زمن يكوف فيو ىذا ا١تصلي أىبل للصبلة . 



 ُٕٓ 

مثاؿ ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنساف كصلى عليو كلو ثبلثوف سنة ، فيصح ؛ ألنو عندما مات كاف للمصلي 
 ر سنوات ، فهو من أىل الصبلة على ا١تيت . عش

مثاؿ آخر : رجل مات قبل ثبلثُت سنة ، فخرج إنساف كصلى عليو كلو عشركف سنة ليصلي عليو ، فبل يصح ؛ ألف ا١تصلي كاف 
 معدكما عندما مات الرجل ، فليس من أىل الصبلة عليو . 

ا علمنا أف أحدان من الناس قاؿ : إنو يشرع أف يصلي اإلنساف على ق ر ، كم كمن مثىَّ ال يشرع لنا ٨تن أف نصلي على ق ر النِب 
 أك على قبور الصحابة ، لكن يقف كيدعو . النِب 
 ما اٞتواب عن أدلة األقواؿ األخرل ؟ 

 أما دليل من حدد ذلك بشهر :
 قصد التحديد . من صبلتو على أـ سعد بعد شهر إ٪تا كقع اتفاقان من غَت فاٞتواب : أبف ما كقع من النِب 

ة بػىٍعد أىٍزيىد ًمٍنوي ، كىكىٍوف اٍلمىيًٌت يف الٍ  تو عىلىى أيـٌ سىٍعد بػىٍعد شىٍهر الى يػىٍنًفي الصَّبلى رىاًلب الى يػىبػٍقىى أىٍكثىر ًمٍن شىٍهر قاؿ ابن القيم : كىصىبلى
ًؼ اأٍلىٍرض ، كىاٍلًعظىاـ ًٍثَت لًتىمىزًُّؽ اللُّحيـو . الى مىٍعٌتى لىوي ، فىًإفَّ ىىذىا ٮتىٍتىًلف اًبٍخًتبلى  تػىبػٍقىى ميدَّة طىوًيلىة ، كىالى أتى

 كأما اٞتواب عن دليل من حدد ما َف يبلى جسده كيتحقق ٘تزقو .
 ال يبلى كال يصلى على ق ره . فاٞتواب : أبف التحديد ببلى ا١تيت ال يصح ، بدليل أف النِب 

كاألشخاص ، كىو أمر ال يعلم كال ينضبط ، فبل بد أف يكوف التقدير على أمر  كألف بلى ا١تيت ٮتتلف ابختبلؼ األزمنة كاألمكنة
 معلـو ال ٣تهوؿ .

 إُف ثبلثة أَيـ . كأما اٞتواب على من حدد ذلك بثبلثة أَيـ ، كأف الصحابة كانوا يصلوف على النِب 
 فيقاؿ : إف ىذا األثر ال يعلم صحتو .

 صلى على الق ر بعد شهر ، كىذا يرد دعواىم .قد  كأيضان قد جاء يف اٟتديث أف النِب 
 على شهػػداء أحد بعد ٙتآف سنوات ، فاٞتواب : كأما ما استدؿ بو أصحاب القوؿ األخَت من صبلتو 

ٙتاف سنُت ىذا ال يصح ،  أف ىذه الصبلة ليست ىي الصبلة على ا١تيت ، كلو كانت ىي الصبلة على ا١تيت َف يؤخرىا النِب 
 ة كالتوديع لؤلموات ، كقد رجح ىذا ابن القيم .بل ىذه الصبل

 قاؿ النوكم : إف ىذه الصبلة ال يصح أف تكوف صبلة اٞتنازة ابإلٚتاع .
 ما حكم الصالة على اٞتنازة يف ا١تقربة ؟ 

 ذىب ٚتهور العلماء إُف جواز الصبلة على اٞتنازة يف ا١تق رة .
 ىرية .فهو قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كاٟتنابلة ، كالظا

 . فعل النِب  -أ
، فإنو صلى  لؤلحاديث السابقة كحديث أَب ىريرة ) حديث الباب ( كحديث ابن عباس كحديث أنس ، فإف فيها فعل النِب 

 ٗتصيص للنهي عن الصبلة يف ا١تق رة . على ا١تيت يف ق ره كىو يف ا١تق رة ، كىذا الفعل من النِب 
قاؿ : ككل ىذه  –على ق ر ا١تسكينة السوداء   النهي عن الصبلة يف ا١تق رة كصبلتو بعد أف ساؽ اآلاثر يف –قاؿ ابن حـز 

 اآلاثر حق ، فبل ٖتل الصبلة حيث ذكرّن ، إال صبلة اٞتنازة فإهنا تصلى يف ا١تق رة .
 فعل السلف الصاٌف من الصحابة كالتابعُت . -ب

 قيع بُت القبور ، ... كحضر ذلك ابن عمر( أخرجو عبد الرزاؽ .فقد ركل ّنفع قاؿ )لقد صلينا على عائشة كأـ سلمة كسط الب
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 كقاؿ ابن ا١تنذر : ككاف عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك .
 كذىب الشافعية إُف كراىة ذلك استدالالن ابألحاديث الواردة يف النهي عن الصبلة يف ا١تق رة .

 األكؿ . كالراجح
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o  عن احتقار ا١تسلم ، كقد قاؿ النهي  ْتسب امرئ من الشر أف ٭تقر أخاه ا١تسلم ( . ركاه مسلم ( : 
o . استحباب كنس ا١تساجد كتنظيفها ، ألهنا بيوت هللا 
o . تفقد اإلماـ رعيتو 
o . استحباب السؤاؿ عن ا٠تادـ ، ألف ذلك يدخل السركر عليو كعلى أىلو 
o  تواضع  النِب . 
o و ابإلٯتاف كالعمل الصاٌف ال ابألحساب كاألنساب .أف الع رة ابإلسبلـ ى 
o . أف الدعاء ينفع األموات يف الصبلة كخارجها 
o . إثبات ظلمة الق ر كتنويرىا 
o . جواز إخبار أقرابء كأصدقاء ا١تيت بوفاتو 
o . الصبلة على ا١تيت بعد ما دفن يكوف لسبب ، كال يكوف دائمان كلكل أحد 
o  أف ر ( : سوؿ هللا جاء يف حديث ابن عباس . ) ... انتهى إُف ق ر فصلى عليو كصفوا خلفو 
o . فيؤخذ من ىذا على جواز الصبلة على الق ر ٦تن صلى عليها يف ا١تسجد 
o . أف من يصلي على الق ر ، ٬تعل الق ر بينو كبُت القبلة 
o  أف الرسوؿ . ال يعلم الريب 
يٍػفىةى  -ٕٓٓ ًٍمًذمُّ كىحىسهنىوي .كىافى يػىنػٍ   ) أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن حيذى  هىى عىًن اىلنػهٍعًي ( رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث يف إسناده حبيب بن سليم ، كثقو ابن حباف ، كاٟتديث حسنو اٟتافظ ابن حجر ، فاٟتديث ال أبس بو .
o  إذا مت فبل تؤذنوا َب إٓف( أخاؼ أف يكوف نعيان، ٝتعت رسوؿ هللا اٟتديث لو قصة: عن حذيفة قاؿ  .)ينهى عن النعي 
 عرؼ النعي ؟ 

 النعي : ىو اإلخبار ٔتوت ا١تيت .
 ( : كالنعي عندىم أف ينادل يف الناس أف فبلّنن مات ليشهدكا جنازتو  . ِّٗقاؿ الًتمذم يف جامعو ص)
 أخ ر بو ، كإذا ندبو . ( :  نعى ا١تيت إذا أذاع موتو ، ك ٖٓ/ٓكقاؿ ابن األثَت يف النهاية )
 ( :  كىو النداء ٔتوت الشخص ، كذكر مآثره كمفاخره . ّْٓ/ُكقاؿ القليوَب يف حاشيتو )

 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
 نستفيد : ٖترٔف النعي ، كىو اإلخبار ٔتوت ا١تيت .

كجو التفاخر كالتباىي ، مثل الصياح على  لكن النعي ا١تنهي عنو يف اٟتديث : ىو النعي اٞتاىلي من اإلعبلـ بوفاة ا١تيت على
 أبواب البيوت كاألسواؽ .
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 ألف النعي ينقسم إُف قسمُت :
 األكؿ : نعي ٤تـر .

 كدليلو : حديث الباب .
 ىو النعي اٞتاىلي من اإلعبلـ بوفاة ا١تيت على كجو التفاخر كالتباىي ، مثل الصياح على أبواب البيوت كاألسواؽ .

ئىًة كىرًيهىة ، فىالنػٍَّهي ٤تىٍميوؿ عىلىٍيًو ، كىخىاؼى يف ) حا قاؿ السندم كىافى أىٍىل اٞتٍىاًىًليَّة ييٍشًهريكفى اٍلمىٍوت هًبىيػٍ يٍػفىة أىٍف شية ابن ماجو ( ى حيذى
ب اٍلوىرىع ، كىًإال فىخى رى اٍلمىٍوت ًسيَّمىا   ًإذىا كىافى ًلمىٍصلىحىةو كىتىٍكًثًَت اٞتٍىمىاعىة جىائًز يىكيوف اٍلميرىاد ًإٍطبلؽ النػٍَّهي ، فىمىا ًٝتحى ًبًو ، فػىهيوى ًمٍن ابى

يى عىمَّا كىافى أىٍىل اٞتٍىاًىًليَّة يىٍصنػىعيونىوي فىكىانيوا يػيرٍ  كقاؿ اٟتافظ ٍنيوعنا كيٌلو ، كىًإ٪تَّىا هنًي ًسليوفى مىٍن يػيٍعًلن ًٓتى رىً مىٍوت يف الفتح : النػٍَّعي لىٍيسى ٦تى
 الدُّكر كىاألىٍسوىاؽ . اٍلمىيًٌت عىلىى أىبٍػوىاب 

يٍػفىةى  ا اٟتٍىًديًث مىٍعنىاهي اللُّرىًومَّ كىٛتىىلى النػٍَّهيى عىلىى ميٍطلىًق النػٍَّعًي . كىقىاؿى  كيف ) ٖتفة األحوذم ( الظَّاًىري أىفَّ حيذى أىرىادى اًبلنػٍَّعًي يًف ىىذى
ا اٟتٍىًديًث النػٍَّعيي اٍلمىٍعريكؼي يف اٞتٍىاًىًليًَّة . قىاؿى األىٍصمىًعيُّ : كىانىٍت اٍلعىرىبي ًإذىا مىاتى ًفيهىا  غىيػٍريهي ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًإفَّ اٍلميرىادى اًبلنػٍَّعًي يف  ىىذى

بػىرى كى  مىيًٌته لىوي قىٍدره رىًكبى رىاًكبه فػىرىسنا كىجىعىلى يىًسَتي يف النَّاًس كىيػىقيوؿي : نػىعىاًء فيبلفو أىٍم أىٍنًعيًو كىأيٍظًهري  فىاتًًو ، كىًإ٪تَّىا قىاليوا ىىذىا ألىنَّوي قىٍد خى
أىٍخبػىرى ٔتىٍوًت زىٍيًد ٍبًن حىارًثىةى كىجىٍعفىًر ٍبًن أىَب طىاًلبو كىعىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن رىكىاحىةى ًحُتى  نػىعىى النَّجىاًشيَّ ، كىأىٍيضنا قىٍد ثػىبىتى أىنَّوي  ثػىبىتى أىنَّوي 

لُّوي قىاؿى ًحُتى أيٍخ رى ٔتىٍوًت السٍَّودىاًء أىٍك الشَّابًٌ الًَّذم كىافى يػىقيمُّ اٍلمىٍسًجدى : أىال آذىنٍػتيميوٓف . فػىهىذىا كي  ضنا قىٍد ثػىبىتى أىنَّوي قيًتليوا ٔتيٍؤتىةى . كىأىيٍ 
ٍعًتبىاًر اللُّرىًة يىٍصديؽي عىلىٍيًو ًاٍسمي النػٍَّعًي ، كىًلذىًلكى قىاؿى أىٍىلي اٍلًعٍلًم ًإفَّ يىديؿُّ عىلىى أىفَّ ٣تيىرَّدى اإًلٍعبلـً اًبٍلمىٍوًت ال يىكيوفي نػىٍعينا ٤تيىرَّمنا كىًإٍف كىافى ابً 

 ألىحىاًديًث . اٍلميرىادى اًبلنػٍَّعًي يف قػىٍولًًو : ) يػىنػٍهىى عىٍن النػٍَّعًي ( النػٍَّعيي الًَّذم كىافى يًف اٞتٍىاًىًليًَّة ٚتىٍعنا بػىٍُتى ا
 .الثاين : نعي جائز 

 كىو اإلخبار ٔتوت ا١تيت ٟتضور جنازتو  فهذا جائز ، كيدؿ عليو :
بػَّرى عىلىٍيوً  حديث أَب ىريرة اآليت ) أىفَّ اىلنَِّبَّ  -أ  نػىعىى اىلنَّجىاًشيَّ يف اىٍليػىٍوـً اىلًَّذم مىاتى ًفيًو، كىخىرىجى هًبًٍم ًمنى اٍلميصىلَّى، فىصىفَّ هًبًٍم، كىكى

 أىٍربػىعنا ( .
نعى األمراء الثبلثة الذين استشهدكا كقاؿ : أخذ الراية زيد فأصيب مث أخذىا جعفر فأصيب  ديث أنس ) فإف النِب كٟت -ب

 مث أخذىا عبد هللا بن ركاحة فأصيب ( متفق عليو .
ة : كفيو ] أم حديث النجاشي [  ًاٍسًتٍحبىاب اإًلٍعبلـ اًبٍلمىيًًٌت ال عىلىى صيورىة نػىٍعي اٞتٍىاىً  قاؿ النوكم ـ للصَّبلى ًليَّة ، بىٍل ٣تيىرَّد ًإٍعبلى

ا ، كى  ًإ٪تَّىا اٍلميرىاد نػىٍعي اٞتٍىاًىًليَّة اٍلميٍشتىًمل عىلىٍيًو كىتىٍشًييعو كىقىضىاء حىٌقو يًف ذىًلكى ، كىاىلًَّذم جىاءى ًمٍن النػٍَّهي عىٍن النػٍَّعي لىٍيسى اٍلميرىاد ًبًو ىىذى
ا  . عىلىى ذًٍكر اٍلمىفىاًخر كىغىٍَتىى

كقاؿ يف اجملموع :  كالصحيح الذم تقتضيو األحاديث الصحيحة اليت ذكرّنىا كغَتىا ، أف اإلعبلـ ٔتوتو ١تن َف يعلم ليس ٔتكركه 
، بل إف قصد بو اإلخبار لكثرة ا١تصلُت فهو مستحب ، كإ٪تا يكره ذكر ا١تآثر ، كا١تفاخر ، كالتطواؼ بُت الناس يذكره هبذه 

اىلية ا١تنهي عنو ، فقد صحت األحاديث ابإلعبلـ فبل ٬توز الراؤىا ، كهبذا اٞتواب أجاب بعض أئمة األشياء ، كىذا نعي اٞت
 الفقو كاٟتديث اققُت كهللا أعلم .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . النهي عن تقليد اٞتاىلية 

 اًىًليًَّة اأٍليكُفى ( .قاؿ تعاُف )كىقػىٍرفى يًف بػيييوًتكينَّ كىال تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرُّجى اٞتٍى 
 كقاؿ تعاُف )أىفىحيٍكمى اٞتٍىاًىًليًَّة يػىبػٍريوفى ( .
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 اٞتٍىاًىًليَّة ( . ظىنَّ  غىيػٍرى اٟتٍىقًٌ  اًبَّللًٌ  كقاؿ تعاُف ) يىظينُّوفى 
 ) ... إنك امرؤ فيك جاىلية ( متفق عليو . كقاؿ 
ن: ال كقاؿ  ، كالنياحة( )أربعه يف أميت من أمر اٞتاىلية ال يًتكوهنى فخر ابألحساب، كالطعن يف األنساب، كاالستسقاء ابلنجـو

 ركاه مسلم .
) إف هللا أذىب عنكم عيبيَّة اٞتاىلية كفخرىا ابآلابء ، إ٪تا ىو مؤمن تقي أك فاجر شقي ، الناس بنوا آدـ كآدـ خلق من  كقاؿ 

 أك ليكونٌن أىوف على هللا من اٞتعبلف ( . ركاه أبو داكد تراب ، ليدعٌن رجاؿ فخرىم أبقوامهم ، إ٪تا ىم فحم من فحم جهنم ، 
 ) ليس منا من ضرب ا٠تدكد، كشق اٞتيوب، كدعا بدعول اٞتاىلية ( متفق عليو . كقاؿ 
o . حرص الصحابة عن االبتعاد عن كل ما هنى عنو الشرع ، فهذا حذيفة قبل موتو ينهى عن فعل أمور ٤ترمة بعد موتو 

ٍوـً اىلهًذم مىاتى ًفيًو، كىخىرىجى هًبًٍم ًمنى اٍلميصىلهى، فىصىفه هًبًٍم،  ) أىفه اىلنهيبه  رىيٍػرىةى كىعىٍن أىِب ىي  -ٖٓٓ نػىعىى اىلنهجىاًشيه يف اىٍليػى
بػهرى عىلىٍيًو أىٍربػىعنا ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  كىكى

---------- 
 ا١تيت .( النعي ىو اإلخبار ٔتوت  نػىعىى ) أىفه اىلنهيبه 
 ( ىو أصحمو ملك اٟتبشة  كاف عبدان صاٟتان .  ) اىلنهجىاًشيه 

 ( أم : ا١تكاف الذم كاف يصلي فيو على اٞتنازة . ) كىخىرىجى هًبًٍم ًمنى اٍلميصىلهى
 مىت مات النجاشي ؟ 

 يف رجب سنة تسع من ا٢تجرة .
  أىفه اىلنهيبه ( ماذا نستفيد من قولو  ؟ نػىعىى اىلنهجىاًشيه ) 

 .جواز نعي ا١تيت 
 كالنعي ينقسم إُف قسمُت ، كقد تقدـ ذلك .

 ما حكم الصالة على ا١تيت الغائب ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ : 

 : أهنا مشركعة مطلقان . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعي ، كأٛتد .

صبلة على الرائب عن البلد ، كمنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي قاؿ النوكم رٛتو هللا يف ) اجملموع ( مذىبنا جواز ال
 كىو صحيح ال مطعن فيو كليس ٢تم عنو جواب صحيح .  ) انتهى ( .

 ٟتديث الباب .
 على النجاشي كىو غائب دليبلن على مشركعية الصبلة على الرائب . قالوا : إف يف صبلة النِب 

 .: ال تشرع مطلقان  القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية . 

كمن أعز الناس عليو كىم غائبوف يف األسفار ، كما تويف يف اٟتبشة ، كَف يؤثر  قالوا : إنو تويف خلق كثَت من أصحاب النِب -أ
 أنو صلى على أحد منهم . عنو 
ما تويف ا٠تلفاء الراشدكف من بعده ، كَف صبلة الرائب ، ك أنو َف ينقل عن الصحابة يف األمصار أهنم صلوا على النِب  -ب



 ُٕٗ 

 ينقل عن ا١تسلمُت يف األمصار أهنم صلوا عليهم صبلة الرائب ، كىذا دليل على عدـ مشركعية الصبلة على الرائب .
 على النجاشي : كأجابوا عن صبلة النِب 

 أنو كاف أبرض َف يصل عليو هبا أحد . أكالن :
  رآه ، فيكوف حكمو حكم اٟتاضرين بُت يدم اإلماـ الذم ال يراه ا١تؤمنوف .حىت قالوا : إنو كشف لو  اثنيان :

 قاؿ ابن دقيق : ىذا ٭تتاج إُف نقل ، كال يثبت ابالحتماؿ .
كقاؿ النوكم : كجوابو أنو لو فتح ىذا الباب َف يبق كثوؽ بشيء من ظواىر الشرع الحتماؿ ا٨تراؼ العادة يف تلك القضية مع أنو 

 ن ذلك لتوفرت الدكاعي بنقلو .لو كاف شيء م
 . أف ذلك خاص ابلنِب  اثلثان :

 : إذا كاف الرائب َف يصل عليو مثل النجاشي صلي عليو ، كإف كاف صلي عليو فقد سقط فرض الكفاية . القوؿ الثالث
 ٚتعان بُت األدلة .

ىدم النػِب كسػنتو الصػبلة علػى كػل ميػت غائػب َف يكن من كقاؿ : كىذا القوؿ اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كرجحو ابن القيم 
 فقد مات خلق كثَت من ا١تسلمُت كىم غٌيب فلم يصل عليهم كصح عنو أنو صلى على النجاشي صبلتو على ا١تيت  .

 كقاؿ ا٠تطاَب : ال ييصلى على الرائب إال إذا كقع موتو أبرض ليس فيها من يصلي عليو .
 ب الصبلة على ا١تسلم يليو أىل الشرؾ يف بلد آخر .كترجم بذلك أبو داكد يف السنن فقاؿ : اب

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
قاؿ بعض العلماء : تشرع الصبلة على الرائب إذا كاف لو نفع للمسلمُت ، كعاَف أك ٣تاىد أك غٍت نفع الناس ٔتالو ك٨تو  فائدة :

 أفتت اللجنة الدائمة . ذلك ، كىذا القوؿ ركاية عن اإلماـ أٛتد ، كاختارىا الشيخ السعدم كبو 
 ما كيفية الصالة على ا١تيت الغائب ؟ 
 كيفية الصبلة على ا١تيت الرائب كطريقة الصبلة على ا١تيت اٟتاضر .  
 ما األفضل أف يصلى على اٞتنازة ؟ 

 . أف األفضل يف الصبلة على اٞتنازة أف تكوف يف مصلى اٞتنائز كما كاف األمر على عهد الرسوؿ 
 ... كىخىرىجى هًبًٍم ًمنى اٍلميصىلهى ( .باب )ففي حديث ال-أ

برجل منهم كامرأة زنيا فأمر هبما فرٚتا قريبان من موضع اٞتنائز عند  كيف حديث ابن عمر ) أف اليهود جاءكا إُف النِب -ب
 ا١تسجد ( متفق عليو .

 لكن ما حكم لو صلى على الجنازة في المسجد ؟ 

 : يكره . قيل
 كاٟتنفية . كىذا مذىب ا١تالكية ،

 من صلى على ا١تيت يف ا١تسجد فبل شيء لو ( . ركاه أبو داكد  (: ٟتديث أَب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 : ٬توز . كقيل

 على سهيل بن بيضاء إال يف جوؼ ا١تسجد ( ركاه مسلم . ٟتديث عائشة قالت ) ما صلى رسوؿ هللا 
 كسيأيت مزيد ْتث يف حديث قادـ إف شاء هللا .

 ا عدد تكبَتات اٞتنائز ؟م 



 َِٕ 

 عدد تكبَتات اٞتنائز أربع تكبَتات ، كإُف ىذا ذىب ٚتهور العلماء .
كغَتىم يركف التكبَت على اٞتنازة أربع تكبَتات ، كىو  العمل عليو عند أكثر أىل العلم من أصحاب النِب قاؿ الًتمذم : 

 ي ، كأٛتد ، كإسحاؽ .قوؿ سفياف الثورم ، كمالك بن أنس ، كابن ا١تبارؾ ، كالشافع
 ذىب أكثر أىل العلم إُف أف التكبَت أربع .كقاؿ ابن ا١تنذر : 
 كانعقد اإلٚتاع بعد ذلك على أربع . قاؿ ابن عبد الرب :

 كاستدلوا :
بػَّرى عىلىٍيًو أىٍربػىعنا ( ميتػَّفىقه عىلىٍيًو  .-أ  ٟتديث الباب ) ... كىكى

 أربعان كٜتسان كستان كسبعان ، فجمع عمر أصحاب رسوؿ هللا  عهد رسوؿ هللا  كعن أَب كائل قاؿ : ) كانوا يك ركف على-ب
 فأخذ كل رجل منهم ٔتا رأل ، فجمعهم عمر على أربع تكبَتات ( ركاه البيهقي كحسنو اٟتافظ .

 كرجح اٞتمهور ما ذىبوا إليو ٔترجحات :
 منهم ا٠تمس . أهنا ثبتت من طريق ٚتاعة من الصحابة أكثر عددان ٦تن ركلأكالن : 
 أهنا يف الصحيحُت .اثنيان : 
 أنو أٚتع على العمل هبا الصحابة .اثلثان : 
على اٞتنائز أربع ( لكنو ضعيف  كما يف حديث ابن عباس بلفظ : ) آخر ما ك ر رسوؿ هللا   أهنا آخر ما كقع منو رابعان : 

 ال يصح كما قاؿ البيهقي ، كاٟتافظ ابن حجر .
 إُف أنو ال أبس ابلزَيدة على ذلك . كذىب بعض العلماء
ي  أنو ك ر ٜتسان كما يف حديث زيد بن أرقم . ألنو ثبت عن النِب  : ) كىافى زىٍيدي ٍبني أىٍرقىمى ييكى رًٌ فعىٍن عىٍبًد اىلرٍَّٛتىًن ٍبًن أىَب لىيػٍلىى قىاؿى

بػَّرى عىلىى جىنىازىةو ٜتىٍسن  : كىافى رىسيوؿي اىَّللًَّ عىلىى جىنىائًزّنى أىٍربػىعنا، كىًإنَّوي كى يىىا ( .  رىكىاهي ميٍسًلمه . ا، فىسىأىٍلتيوي فػىقىاؿى  ييكى رًٌ
: ًإنَّوي بىٍدرًمّّ ( رىكىاهي سىًعيدي ٍبني مىٍنصيورو كىأىٍصليوي يًف  كىعىٍن عىًليٌو  بػَّرى عىلىى سىٍهًل ٍبًن حينػىٍيفو ًستِّا، كىقىاؿى " كىذا ال) أىنَّوي كى قوؿ  "اىٍلبيخىارًمًٌ

 ىو الصحيح كخاصة إذا كاف من أىل العلم كالفضل ، أك من كاف لو أثر كبَت يف األمة ، فبل مانع أف يك ر عليو ٜتسان أك ستان .
 ىل يستحب أف تكوف صالة اٞتنازة صفوفان ؟ 

 نعم .
 الثالث ( . صلى على النجاشي ، فكنت يف الصف الثآف أك فقد جاء يف حديث جابر عند البخارم ) أف رسوؿ هللا 

 عليو ك٨تن صفوؼ ( . كيف ركاية ) قد تويف اليـو رجل صاٌف من اٟتبش ، فهىلُّمى فصلوا عليو ، قاؿ : فصففنا ، فصلى النِب 
قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كيف اٟتديث داللة على أف للصفوؼ على اٞتنازة أتثَتان كلو كاف اٞتمع كثَتان ، ألف الظاىر أف الذين 

نوا عددا كثَتان ، ككاف ا١تصلى فضاء كال يضيق هبم لو صفوا فيو صفا كاحدان ، كمع ذلك فقد صفهم ، كىذا ىو كا  خرجوا معو 
 الذم فهمو مالك بن ىبَتة الصحاَب ا١تقدـ ذكره فكاف يصف من ٭تضر الصػػػػػػبلة على اٞتنازة ثبلثة صفوؼ سواء قٌلوا أك كثركا .

 ىل تصح صالة اٞتنازة بغَت طهارة ؟ 
 أف صبلة اٞتنازة ال تصح إال بطهارة . –كىو قوؿ أكثر العلماء  –يح الصح

 لقولو ) ... فصلوا عليو ( .
: كأٚتعت األمة على ٖترٔف الصبلة برَت طهارة من ماء أك تراب ، كال فرؽ بُت الصبلة ا١تفركضة كالنافلة كسجود قاؿ النوكم 

من قو٢تما ٕتوز صبلة اٞتنازة برَت طهارة كىذا  مدمحم بن جرير الط ر عن الشعِب ك يما حك إالالتبلكة كالشكر كصبلة اٞتنازة 



 ُِٕ 

 مذىب ابطل كأٚتع العلماء على خبلفو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 كجوب الصبلة على ا١تيت ، كحكمها فرض كفاية .-أ

 ٟتديث الباب ، كٟتديث زيد بن خالد ) . . . صلوا على صاحبكم ( .
ي كاٝتو أصحمة ، ككاف عبدان صاٟتان ، كقد مات على اإلسبلـ ، كيؤيد ذلك أف جاء النص الصريح عنو فضيلة النجاش-ب

 . بتصديق نبوتو 
أف ننطلق إُف أرض اٟتبشة . . . كذكر القصة : كمنها : قاؿ النجاشي : أشهد أنو رسوؿ  قاؿ أبو موسى ) أمرّن رسوؿ هللا 

 كلوال ما أّن فيو من ا١تلك ألتيتو حىت أٛتل نعليو ( ركاه أبو داكد . هللا كأنو الذم بشر بو عيسى بن مرٔف ،
 حيث أنو كشف عن موت النجاشي يف نفس اليـو . ثبوت آية للنِب -ج

ٍعتي اىلنهيبه  -ٗٓٓ هيمىا: ٝتًى ، فػىيػىقيو  كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـي عىلىى جىنىازىتًًو أىٍربػىعيوفى يػىقيوؿي ) مىا ًمٍن رىجيلو ميٍسًلمو ٯتىيوتي
ئنا، ًإاله شىفهعىهيٍم اىَّللهي ًفيًو ( رىكىاهي ميٍسًلمه . يػٍ ، الى ييٍشرًكيوفى ابًىَّللًه شى  رىجيالن

---------- 
 ( خرج ٥ترج الرالب كإال فا١ترأة مثلو .) مىا ًمٍن رىجيلو 

ئنا يػٍ  ياؽ النفي ، فيشمل الشرؾ األك ر كاألصرر .( شيئان : نكرة يف س ) الى ييٍشرًكيوفى ابًىَّللًه شى
 ( أم : قبل شفاعتهم .) ًإاله شىفهعىهيٍم اىَّللهي ًفيًو 

 . ما حكم تكثَت ا١تصلُت على ا١تيت 
 فع .نمستحب ، فكلما كثر اٞتمع كاف أفضل كأ

 ٟتديث الباب . -أ
١تسلمُت ، يبلروف مائة ، كلهم يشفعوف لو إال من ميت تصلي عليو أمة من ا ) ما كعن عائشة . قالت . قاؿ رسوؿ هللا -ب

 شفعوا فيو ( ركاه مسلم .
 ما اٞتمع بُت حديث ابن عباس )فػىيػىقيوـي عىلىى جىنىازىتًًو أىٍربػىعيوفى رىجيالن ( كحديث عائشة )يبلغوف مائة ( ؟ 

ن صٌلى عليو مائةه كاستشفعوا لو ، قاؿ القرطِب : قيل : سبب ىذا االختبلؼ : اختبلؼ السؤاؿ ، كذلك أنو سئل مرَّة أخرل عمَّ 
من ذلك ، لقاؿ ذلك ، كهللا  فقاؿ ) شفعوا ( كسئل مرَّة أخرل عمَّن صٌلى عليو أربعوف ، فأجاب بذلك . كلو سئل عن أقلَّ 

(، ى عليو ثبلثة صفوؼ شيفًٌعوا فيومىن صلٌ أنو قاؿ ) ؛ إذ قد يستجاب دعاء الواحد ، كيقبل استشفاعو . كقد ركم عنو أعلم
 كلعلهم يكونوف أقلَّ من أربعُت .

أخ ر بقبوؿ شفاعة مائة ، فأخ ر بو مث بقبوؿ شفاعة أربعُت مث ثبلث صفوؼ كإف قل  كقاؿ النوكم : ك٭تتمل أف يكوف النِب 
ؿ شفاعة عددىم فأخ ر بو ، ك٭تتمل أيضان أف يقاؿ ىذا مفهـو عدد كال ٭تتج بو ٚتاىَت األصوليُت ، فبل يلـز من اإلخبار عن قبو 

مائة منع قبوؿ ما دكف ذلك ، ككذا يف األربعُت مع ثبلثة صفوؼ ، كحينئذ كل األحاديث معموؿ هبا ك٭تصل الشفاعة أبقل 
 األمرين من ثبلثة صفوؼ كأربعُت .

 ما شرط ىذه الشفاعة للميت ؟ 
 يشًتط عدـ الشرؾ اب ، سواء الشرؾ األك ر أك األصرر .

 . فا١تشرؾ األك ر ال تصح صبلتو



 ِِٕ 

 كا١تشرؾ األصرر ال تقبل شفاعتو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . فضل التوحيد اب 
o . التحذير من الشرؾ 
o . أنو لو صلى على ا١تيت أمػة أكثر من األربعُت لكنهم فيهم شرؾ َف ٭تصل ىذا الفضل الوارد يف اٟتديث 
o . ال ينفع كثرة ا١تصلُت ما َف يكونوا متقُت 
o صلُت مع التقول كا٠تشية كعدـ الشرؾ أفضل .أف قلة ا١ت 
o . إثبات الشفاعة للمؤمنُت 
ـى كىٍسطىهىا ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . قىاؿى ) صىلهٍيتي كىرىاءى اىلنهيبًٌ  كىعىٍن ٝتىيرىةى ٍبًن جيٍنديبو  -َٔٓ  عىلىى اٍمرىأىةو مىاتىٍت يف نًفىاًسهىا، فػىقىا

---------- 
 ، كصلى على أـي كٍعبو (  جاء يف ركاية مسلم ) صليت خلف النِب ( ) عىلىى اٍمرىأىةو 

 ( أم بسبب النفاس . ) مىاتىٍت يف نًفىاًسهىا
 أم : قاـ ٤تاذَين لوسطها .) كىٍسطىهىا ( 

 ما السنة يف كقوؼ اإلماـ من ا١تيت ؟ 
 أف السنة إذا كاف ا١تيت امرأة أف يقف اإلماـ كسطها .

 ٟتديث الباب فهو نص .
 الرجل فإنو يقف اإلماـ عند رأسو . كأما

ـى ًعٍندى رىٍأًسًو ، ١تا ركاه اإلماـ أٛتد  كأبو داكد  عن ّنفع أَب غالب ا٠تياط قاؿ ) شىًهٍدتي أىنىسى ٍبنى مىاًلكو صىلَّى عىلىى ًجنىازىًة رىجيلو فػىقى  ا
نىازىًة اٍمرىأىةو ًمٍن قػيرىٍيشو أىٍك ًمٍن اأٍلى  فو ، فىصىلًٌ عىلىيػٍهىا ، فىصىلَّى فػىلىمَّا ريًفعى أييتى ًّتً نىةى ابٍػنىًة فيبلى ٍنصىاًر فىًقيلى لىوي : َيى أىابى ٛتىٍزىةى ، ىىًذًه ًجنىازىةي فيبلى

ؼى ًقيىاًمًو عىلىى الرَّ  دو اٍلعىدىًكمُّ ، فػىلىمَّا رىأىل اٍخًتبلى ءي ٍبني زَيى ـى كىسىطىهىا ، كىًفينىا اٍلعىبلى أىًة ، قىاؿى : َيى أىابى ٛتىٍزىةى ، ىىكىذىا كىافى جيًل كىاٍلمىرٍ عىلىيػٍهىا فػىقىا
: نػىعىٍم . قىاؿى  ، كىًمٍن اٍلمىٍرأىةً ـي ًمٍن الرَّجيًل حىٍيثي قيٍمتى يػىقيو  رىسيوؿي اَّللًَّ  ؟ قىاؿى ءي فػىقىاؿى : فىاٍلتػىفى حىٍيثي قيٍمتى نىا اٍلعىبلى  : اٍحفىظيوا ( .تى إًلىيػٍ

 :كىناؾ أقواؿ أخرل لكنها ضعيفة 
 : يقف على كسط ا١ترأة ككسط الرجل . فقيل

 استدلوا ْتديث ٝترة كقالوا : إنو نص يف ا١ترأة ، كيقاس عليها الرجل .
قاؿ الشوكآف : كَف يصب من استدؿ ْتديث ٝترة على أنو يقاـ حذاء كسط الرجل كا١ترأة كقاؿ : إنو نص يف ا١ترأة كيقاس عليها 

 سد االعتبار .الرجل ، ألف ىذا قياس مصادـ للنص ، كىو فا
 : حذاء الرأس منهما ، ىذا قوؿ ا١تالكية . كقيل: يقف حذاء صدر٫تا .  كقيل

 ككل ىذه األقواؿ ضعيفة ال دليل عليها 
 كاٟتق ما سبق : أف يقـو عند كسط ا١ترأة ، كعلى رأس الرجل .

الباقُت كيف الرجل نو أبلغ يف صيانتها عن ؛ كألند عجيزة ا١ترأة ببل خبلؼ للحديثالسنة أف يقف اإلماـ ع رٛتو هللا: قاؿ النوكم
: قالو أبو كالثآف ،ُت أنو يقف، عند رأسو، كقطع بو كثَتكف كىو قوؿ ٚتهور أصحابنا ا١تتقدمكجهاف: الصحيح: ابتفاؽ ا١تصنفُت

 )اجملموع( .  و كنقلو القاضي حسُت عن األصحابػ، كىو عند رأسػواب ما قدمتو عن اٞتمهورعلي الط رم عند صدره...، كالص



 ِّٕ 

: كإُف ما يقتضيو ىذاف اٟتديثاف ػ حديث ٝترة ، كأنس رضي هللا عنهما ػ من القياـ عند رأس الرجل ككسط ا١ترأة  كقاؿ الشوكاين
 ذىب الشافعي كىو اٟتق . ) نيل األكطار ( .

 ما اٟتكم إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجاؿ كالنساء ؟ 
  اإلماـ أفضلهم .إف كانوا نوعان ] كلهم رجاؿ [ قدـ إُف

 كإف كانوا رجاالن كنساء قدـ الرجاؿ على النساء .
 كىذا قوؿ أكثر العلماء .

 فيجعل الرجاؿ ٦تا يلي اإلماـ كلو كانوا صراران .
 ) ك٬توز أف يصلي على كل كاحدة من اٞتنائز صبلة ألنو األصل ( .

 كيف يوضعوف للصالة عليهم إذا كانوا رجاالن كنساءن ؟ 
 الرجل ْتذاء كسط ا١ترأة .يضعوف رأس 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ] علل بعض العلماء حكمة كقوؼ اإلماـ كسط ا١ترأة أبنو أسًت ٢تا من الناس  ] كفيو نظر 
o  أف النفساء كإف حازت الشهادة كوهنا يف نفاسها فيصلى عليها فبل أتخذ حكم شهيد ا١تعركة ، فسائر من يطلق عليهم

 يد كا١تبطوف ، كالنفساء كغَتىم فيرسلوف إٚتاعان كيصلى عليهم .اسم الشه
هىا قىالىٍت ) كىاىَّللًه لىقىٍد صىلهى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُٔٓ  عىلىى ًابٍػٍتىٍ بػىٍيضىاءى يف اىٍلمىٍسًجًد ( رىكىاهي ميٍسًلمه . كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

---------- 
: دعد ، كاٝتها ،قاؿ العلماء: بنو البيضاء ثبلثة إخوة: سهل كسهيل كصفواف، كأمهم البيضاء :لنوكم( قاؿ ا) ابٍت البيضاء 

 كالبيضاء كصف .
 اذكر سبب قوؿ عائشة ىذا ؟ 

ى سىٍعدي ٍبني أىىًب كىقَّاصو قىالىًت اٍدخيليوا بً  ىى عىلىٍيًو . فىأيٍنًكرى ذىًلكى عىٍن أىىًب سىلىمىةى ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ) أىفَّ عىاًئشىةى لىمَّا تػيويىفًٌ
ًو اٍلمىٍسًجدى حىىتَّ أيصىلًٌ

 اٍلمىٍسًجًد سيهىٍيلو كىأىًخيو ( . بػىٍيضىاءى يف عىلىى ابٍػٍتىٍ  عىلىيػٍهىا فػىقىالىٍت : كىاَّللًَّ لىقىٍد صىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ 
 ما حكم الصالة على اٞتنازة يف ا١تسجد ؟ 

 :اختلف العلماء يف ذلك على قولُت 
 اٞتواز . القوؿ األكؿ :

 كبو قاؿ الشافعي ، كأٛتد .
ًة عىلىى اٍلمىيًًٌت يف اٍلمىٍسجً ةقاؿ ابن قدام ا قى ػػ، كىهًبى ًد إذىا َفٍى ٮتيىٍف تػىٍلوًيثيوي : الى أبىٍسى اًبلصَّبلى  ، كىأىبيو ثػىٍورو كىدىاكيد .اؿى الشَّاًفًعيُّ، كىًإٍسحىاؽي ذى

ا اٟتٍىدً  ة عىلىى اٍلمىيًٌت يًف اٍلمىٍسًجد ، كى٦تٍَّن قىاؿى بًًو أىٍٛتىد كقاؿ النوكم : يًف ىىذى  كىًإٍسحىاؽيث دىلًيل لًلشَّاًفًعيًٌ كىاأٍلىٍكثىرًينى يف جىوىاز الصَّبلى
 كبو قاؿ الشافعي كأٛتد كإسحاؽ كاٞتمهور .:  كقاؿ الشوكآف

 ٟتديث الباب . -أ
 عيد بن منصور .كرد ) أنو صلي على أَب بكر يف ا١تسجد ( ركاه س -ب
 ) كصلي على عمر يف ا١تسجد ( ركاه مالك . -ج

 ا١تنع من ذلك . القوؿ الثاين :



 ِْٕ 

 كىذا مذىب أَب حنيفة ، كمالك .
ة عىلىٍيًو يًف  ًنيفىة كىمىاًلك عىلىى اٍلمىٍشهيور عىٍنوي : الى تىًصٌح الصَّبلى قىاؿى اًٍبن أىَب ًذٍئب كىأىبيو حى  اٍلمىٍسًجد .قاؿ النوكم : ى

 ) من صلى على جنازة يف ا١تسجد فبل شيء لو ( ركاه أبو داكد . ديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ٟت
كأجابوا عن حديث الباب : أبف حديث الباب ٤تموؿ على أف الصبلة على ابٍت بيضاء ك٫تا كاّن خارج ا١تسجد ، كا١تصلوف 

 داخلو كذلك جائز .
 يث )من صلى على جنازة يف ا١تسجد فال شيء لو ( ؟ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن حد 

 أجابوا عىٍنو أبًىٍجوًبىةو : 
بىل : ىىذىا حىًديث ضىًعيف تػىفىرَّدى بًًو صىاًلح مىٍوُفى ا أىحىدىىا : لتػٍَّوأىمىة ، كىىيوى أىنَّوي ضىًعيف الى يىًصٌح ااًلٍحًتجىاج بًًو ، قىاؿى أىٍٛتىد ٍبن حىنػٍ
 . ضىًعيف

 اٍلمىٍسًجد فىبلى شىٍيء فَّ الًَّذم يًف النُّسىخ اٍلمىٍشهيورىة اٍلميحىقَّقىة اٍلمىٍسميوعىة ًمٍن سينىن أىَب دىاكيدى " كىمىٍن صىلَّى عىلىى ًجنىازىة يف أى  كىالثهاين :
 عىلىٍيًو " كىالى حيجَّة ٢تىيٍم ًحينىًئذو ًفيًو . 

وي قىاؿى : " فىبلى شىٍيء لو" لىوىجىبى أتىًٍكيلو عىلىى " فىبلى شىٍيء عىلىٍيًو " لًيىٍجمىع بػىٍُت الرًٌكىايػىتػىٍُتً كىبػىٍُت : أىنَّوي لىٍو ثػىبىتى اٟتٍىًديث كىثػىبىتى أىنَّ الثهاًلث 
ا اٟتٍىًديث كىحىًديث سيهىٍيل ٍبن بػىٍيضىاء ، كىقىٍد جىاءى ) لىوي ( ٔتىٍعٌتى ) عىلىٍيًو ( ، كىقىٍولًًو تػىعىاُفى : كىًإٍف أى   فػىلىهىا . سىٍأمتيٍ ىىذى

ٍقبػىرىة ًلمى  الرهاًبع : ٍقبػىرىة أىنَّوي ٤تىٍميوؿ عىلىى نػىٍقص اأٍلىٍجر يف حىٌق مىٍن صىلَّى يف اٍلمىٍسًجد كىرىجىعى كىَفٍى ييشىيًٌعهىا ًإُفى اٍلمى ا فىاتىوي ًمٍن تىٍشًييعو ًإُفى اٍلمى
 للنوكم ( . كىحيضيور دىٍفنو . كىاَّللَّي أىٍعلىم .                 ) شرح مسلم

 عنهما صيلي ، كقد ثبت أف أاب بكر كعمر رضي هللاقد نسي حديثو يف آخر عمره: صاٌف موُف التوأمة ضعفوه ككاف كقاؿ ا٠تطاَب
 )انتهى( ه . ، ففي تركهم إنكاره دليل على جواز ين كاألنصار شهدكا الصبلة عليهما، كمعلـو أف عامة ا١تهاجر عليهما يف ا١تسجد
كما يف مسائل ابنو عبد هللا ، كابن ا١تنذر يف ) األكسط ( ، كا٠تطاَب يف ) معاَف   –ن العلماء : اإلماـ أٛتد ككاف ٦تن ضعفو م

 السنن ( ، كالبيهقي كما يف ) سننو ( ، كابن حـز يف ) الى ( ، كابن اٞتوزم يف ) العلل ا١تتناىية ( .
 ماذا نستفيد من إنكار الصحابة على عائشة ؟ 

ذا الفعل ) كىو الصبلة على اٞتنازة يف ا١تسجد ( َف يكن معركفان على الدكاـ ، كلو كاف معركفان ما أنكر الصحابة نستفيد : أف ى
 على عائشة .

، كرٔتا  اف يصلي على اٞتنازة خارج ا١تسجد، كإ٪تا كيو الراتب الصبلة عليو يف ا١تسجدكَف يكن من ىد: كلذلك قاؿ ابن القيم
 .د، كلكن َف يكن ذلك سنتو كعادتوت يف ا١تسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء كأخيو يف ا١تسجكاف يصلي أحياّنن على ا١تي

 ماذا نستفيد من فعل عائشة كطلبها الصالة على جنازة سعد ؟ 
 نستفيد : جواز صبلة النساء على اٞتنازة يف ا١تسجد مع الرجاؿ أك منفردات .

أهنا عامة للذكور كاإلّنث، حىت يدؿ دليل على  سنتو يف بينها رسوؿ هللا  اليت شرعها هللا يف كتابو أك يف العبادات فاألصل
فيعم ا٠تطاب الرجاؿ كالنساء ، إال  اإلّنث، كصبلة اٞتنازة من العبادات اليت شرعها هللا تعاُف كرسولو  التخصيص ابلذكور أك

 ك إذا صادؼ أنو َف ٭تضر اٞتنازة إال نساء صلُتلكثرة مبلزمة النساء لبيوهتن ، كلذل أف الرالب أف الذم يباشر ذلك الرجاؿ
 كقمن ابلواجب ٨توىا . عليها،

ذلك  ، فدؿابسعد بن أَب كقاص لتصلي عليو، كَف نعلم أف أحدان من الصحابة أنكر عليه أمرت أف يؤتى كقد ثبت أف عائشة اهنع هللا يضر
 على أف ا١ترأة تشارؾ الرجاؿ يف الصبلة على اٞتنازة .



 ِٕٓ 

كما صلى عليو الرجاؿ، لكنهن ال يشيعن اٞتنائز  هن خلف صفوؼ الرجاؿ ، كثبت أيضا أهنن صلُت على النِبكتكوف صفوف
 عن ذلك .  للدفن لنهي النِب

ٞتنازة حىت يصلي عليها من شهد ا) ، لقوؿ النِب ى اٞتنازة مشركعة للرجاؿ كالنساء: الصبلة علقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا
، ٞتبلُت العظيمُت( يعٍت من األجرمثل اىا حىت تدفن فلو قَتاطاف، قيل َي رسوؿ هللا، كما القَتاطاف؟ قاؿ: )كمن شهد ،فلو قَتا

، ألهنن منهيات عن ذلك ، ١تا ثبت يف الصحيحُت عن أـ عطية لنساء اتباع اٞتنائز إُف ا١تق رةمتفق على صحتو ، لكن ليس ل
سواء كانت الصبلة عليو يف على ا١تيت فلم تنو عنها ا١ترأة  ، أما الصبلةركاه مسلم (َف يعـز عليناعن اتباع اٞتنائز ك هنينا )اهنع هللا يضر قالت 

 كبعده . مع النِب  ، ككاف النساء يصلُت على اٞتنائز يف مسجده ا١تسجد أك يف البيت أك يف ا١تصلى
لىى قىاؿى ) كىافى زىٍيدي  -ِٔٓ بػهرى عىلىى جىنىازىةو ٜتىٍسنا، فىسىأىٍلتيوي  كىعىٍن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن أىِب لىيػٍ ًإنهوي كى ي عىلىى جىنىائًًزانى أىٍربػىعنا، كى ٍبني أىٍرقىمى ييكىربًٌ

: كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  يىىا ( رىكىاهي ميٍسًلمه كىاأٍلىٍربػىعىةي . فػىقىاؿى  ييكىربًٌ
بػهرى عىلىى سىٍهًل ٍبًن حينػى  كىعىٍن عىًليٌو  -ّٔٓ : ًإنهوي بىٍدًرمٌّ ( رىكىاهي سىًعيدي ٍبني مىٍنصيورو .) أىنهوي كى  ٍيفو ًستاا، كىقىاؿى

 كىأىٍصليوي يف "اىٍلبياىاًرمًٌ .
---------- 

لىى  ىػ . ٖٔ( األنصارم ا١تدٓف مات :  ) كىعىٍن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن أىِب لىيػٍ
 أم : أربع تكبَتات .) عىلىى جىنىائًًزانى أىٍربػىعنا ( 

بػهرى عىلىى جىنىازىةو ٜتىٍسنا ( ) كى   أم : ٜتس تكبَتات .ًإنهوي كى
لفظو عند البخارم ) إف عليان ك ر على سهل بن حنػىٍيف فقاؿ : إنو شهد بدران ( كليس يف البخارم : ) كىأىٍصليوي يف "اىٍلبياىاًرمًٌ ( 

 عدد التكبَتات .
 كم عدد التكبَتات على اٞتنائز ؟ 

 قد كردت عدة صيغ :
 د أربع تكبَتات ، كىذا أكثر ما كرد .فور 

 نعى النجاشي ... كك ر عليو أربع تكبَتات ( . كما يف حديث أَب ىريرة : ) أف النِب 
 كغَتىا من األحاديث .

 ك ر ٜتسان ( كما يف اٟتديث ا١تذكور يف الباب ) حديث زيد بن أرقم ( .  ) كثبت أف النِب 
 يف ستان ( كما يف األثر ا١تذكور يف الباب ، كصححو ابن حـز يف الى .) كثبت عن علي أنو ك ر على سهل بن حن

ٜتسان ، كعلى سائر ا١تسلمُت أربعان   عن عبد خَت  قاؿ ) كاف علي هنع هللا يضر يك ر على أىل بدر ستان ، كعلى أصحاب رسوؿ هللا 
 ( ركاه الدارقطٍت كالبيهقي .

 فاختلف العلماء يف ذلك :
 أنو ال يزاد على أربع تكبَتات .فالقوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
كغَتىم يركف التكبَت على اٞتنازة أربع تكبَتات ، كىو  العمل عليو عند أكثر أىل العلم من أصحاب النِب  قاؿ الًتمذم : 

 قوؿ سفياف الثورم ، كمالك بن أنس ، كابن ا١تبارؾ ، كالشافعي ، كأٛتد ، كإسحاؽ  .
 ذىب أكثر أىل العلم إُف أف التكبَت أربع  .ن ا١تنذر : كقاؿ اب



 ِٕٔ 

 كانعقد اإلٚتاع بعد ذلك على أربع .قاؿ ابن عبد الرب : 
على نسخو ، كقد سبق أف بن عبد  اإلٚتاعكقاؿ النوكم : كىذا اٟتديث ] يعٍت حديث زيد بن أرقم [ عند العلماء منسوخ دؿ 

 أربعان ، كىػذا دليل على أهنم أٚتعوا بعد زيد بن أرقم . إالاليـو  على أنو ال يك ر اإلٚتاعال ر كغَته نقلوا 
 كاستدلوا :

فأخذ   أربعان كٜتسان كستان كسبعان ، فجمع عمر أصحاب رسوؿ هللا  عن أَب كائل قاؿ  ) كانوا يك ركف على عهد رسوؿ هللا 
 كحسنو اٟتافظ ابن حجر .كل رجل منهم ٔتا رأل ، فجمعهم عمر على أربع تكبَتات ( . ركاه البيهقي 

 كرجح اٞتمهور ما ذىبوا إليو ٔترجحات :
 أهنا ثبتت من طريق ٚتاعة من الصحابة أكثر عددان ٦تن ركل منهم ا٠تمس .أكالن : 
 أهنا يف الصحيحُت .اثنيان : 
 أنو أٚتع على العمل هبا الصحابة .اثلثان : 
على اٞتنائز أربع ( لكنو  عباس بلفظ : ) آخر ما ك ر رسوؿ هللا  كما أخرج من حديث ابن  أهنا آخر ما كقع منو رابعان : 

 ضعيف ال يصح كما قاؿ البيهقي كاٟتافظ ابن حجر .
 أنو ال أبس ابلزَيدة على ذلك .القوؿ الثاين : 

 أنو ك ر ٜتسان كما يف حديث زيد بن أرقم . ألنو ثبت عن النِب 
 كثبت عن علي أنو كاف يك ر أكثر من أربع .

، كخاصة إذا كاف من أىل العلم كالفضل ، أك من كاف لو أثر كبَت يف األمة ، فبل مانع أف يك ر عليو  الصحيح ا القوؿ ىوكىذ
 ٜتسان أك ستان .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف السنة إذا كردت على كجوه متنوعة ، فإنو يعمل هبا كلها 
o  أف األكثر من فعل النِب ت أربعان .ىو التكبَتا 
o . اٟترص على العلم 
o . السؤاؿ عما يشكل 
o . أف ما خرج عن األصل ، فإنو ٤تل للسؤاؿ 
ي عىلىى جىنىائًًزانى أىٍربػىعنا كىيػىٍقرىأي ًبفىاًٖتىًة اىٍلًكتىاًب يف اىلتهٍكًبَتىًة اىأٍليكىلى ( رىكىاهي  قىاؿ ) كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  -ْٔٓ ييكىربًٌ

 لشهاًفًعيُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيفو .اى 
: ) صىلهٍيتي خىلىفى اٍبًن عىبهاسو عىلىى جىنىازىةو، فػىقىرىأى فىاًٖتىةى  -ٓٔٓ : "لًتػىٍعلىميوا  كىعىٍن طىٍلحىةى ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍوؼو قىاؿى الٍكًتاًب فػىقىاؿى

 أىنػههىا سينهةه ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ .
---------- 

 أم سورة اٟتمد  رب العا١تُت .فاٖتة الكتاب (  )
 ما صحة حديث جابر ؟ 

 حديث ضعيف ، كما قاؿ ا١تؤلف رٛتو هللا .
 ما ا١تراد ابلسنة يف قوؿ الصحاِب )لًتػىٍعلىميوا أىنػههىا سينهة ( ؟ 



 ِٕٕ 

 الثابتة ، كليس مراده السنة ا١ترادفة للمستحب . أم سنة النِب 
 صالة اٞتنازة ؟ ما حكم قراءة الفاٖتة يف 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 عدـ مشركعية قراءة الفاٖتة يف صبلة اٞتنازة .القوؿ األكؿ : 

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية .
 ) إذا صليتم على ا١تيت فأخلصوا لو الدعاء ( ركاه أبو داكد . ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ -أ

 مر إبخبلص الدعاء للميت كَف يذكر قراءة الفاٖتة ، كلو كانت القراءة كاجب لذكره .أ قالوا : إف النِب 
 يف الصبلة على ا١تيت قراءة كال قوالن ( ركاه الط رآف . ما ركم عن ابن مسعود أنو قاؿ ) َف يوٌقت لنا رسوؿ هللا -ب

 : كجوب قراءة الفاٖتة يف صبلة اٞتنازة كأهنا ركن . القوؿ الثاين
 قوؿ الشافعية ، كاٟتنابلة .كىذا 

 لعمـو حديث عبادة ) ال صبلة ١تن َف يقرأ بفاٖتة الكتاب ( متفق عليو . -أ
 كحديث أَب ىريرة مرفوعان ) من صلى صبلة َف يقرأ فيها أبـ القرآف فهي ًخداج غَت ٘تاـ ( ركاه مسلم .-ب

صبلة فتدخل يف عمـو األدلة القاضية بوجوب قراءة  كصبلة اٞتنازة صبلة شرعية لقولو ) صلوا على صاحبكم ( ، كإذا كانت
 الفاٖتة يف كل صبلة .

كىديو ، كقد  كالسنة إذا أطلقت انصرفت إُف سنة الرسوؿ  لًتػىٍعلىميوا أىنػَّهىا سينَّة ( ن عباس ) ...ٟتديث الباب يف قوؿ ابك  -ج
 ) صلوا كما رأيتموٓف أصلي ( . قاؿ 

 : مستحبة . القوؿ الثالث
 ؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .كىذا قو 
 أهنا ركن . كالراجح

أقواؿ : قيل : ال تستحب ْتاؿ ، كما ىو مذىب أَب حنيفة  ةقاؿ ابن تيمية : كتنازع العلماء يف القراءة على اٞتنازة على ثبلث
: بل قراءة الفاٖتة فيها كمالك ، كقيل : بل ٬تب فيها القراءة ابلفاٖتة ، كما يقولو من يقولو من أصحاب الشافعي كأٛتد ، كقيل 

 سنة ، كإف َف يقرأ بل دعا ببل قراءة جاز ، كىذا ىو الصواب .   ) الفتاكل الك رل ( .
) ال صبلة ١تن َف يقرأ بفاٖتة الكتاب ( ، كصبلة  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كالفاٖتة يف صبلة اٞتنازة ركن ؛ لقوؿ النِب 

كىال تيصىلًٌ عىلىى أىحىدو ًمنػٍهيٍم مىاتى أىبىدان ( فسماىا هللا صبلة ؛ كألف ابن عباس رضي هللا عنهما قرأ  اٞتنازة صبلة ؛ لقولو تعاُف )
 الفاٖتة على جنازة ، كقاؿ  ) لتعلموا أهنا سنة ( . 

 ىل يستحب اٞتهر ابلقراءة يف صالة اٞتنازة ؟ 
 ال ، ال يستحب .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ر للتعليم .كابن عباس إ٪تا جه

 كذىب بعض العلماء إُف استحباب اٞتهر .
 فقد جاء يف حديث الباب عن طلحة بلفظ ) فقرأ بفاٖتة الكتاب كسورة فجهر حىت ٝتعنا .... ( ركاه النسائي .

 أصح . كاألكؿ
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 يك ر ثبلاثن ، كالتسليم عند عن أَب أمامة بن سهل قاؿ : ) السنة يف الصبلة على اٞتنازة أف يقرأ يف األكُف أبـ القرآف ٥تافتة ، مث
 اآلخرة ( ركاه النسائي .

 ىل يستحب قراءة سورة بعد الفاٖتة ؟ 
 يستحب . قيل :

 كاختاره الشيخ ابن ابز رٛتو هللا .
 للركاية السابقة ) قرأ بفاٖتة الكتاب كسورة كجهر ابلقراءة ( . كقد صحح بعضهم ىذه الركاية كاإلماـ النوكم ، كاأللبآف .

 ال تستحب . كقيل :
 كهللا أعلم .  كأنكر بعض العلماء ىذه الزَيدة كالبيهقي كَف ٮترجها البخارم .

 ىل يشرع دعاء االستفتاح يف صالة اٞتنازة ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 أف دعاء االستفتاح ال يسن يف صبلة اٞتنازة . القوؿ األكؿ :
 ة ، كاٟتنابلة .كىو قوؿ اٞتمهور من ا١تالكية ، كالشافعي 

أنو قاؿ بعد أف افتتح الصبلة على اٞتنازة ، كما قاؿ بعد أف افتتح  قاؿ ابن ا١تنذر : َف ٧تد يف األخبار اليت جاءت عن النِب 
 الصبلة ا١تكتوبة قوالن ، كال كجدّن ذلك عن أصحابو ، كال عن التابعُت .

 ٍجهىاًف ، كاتفق األصحاب على أىفَّ اٍلميٍستىحىبَّ تػىرٍكيوي .قاؿ النوكم كىأىمَّا ديعىاءي ااًلٍسًتٍفتىاًح فىًفيًو كى 
 أنو استفتح يف صبلة اٞتنازة . أنو َف يرد عن النِب -أ

 قالوا : إف صبلة اٞتنازة شرع فيها التخفيف ، فناسب ترؾ االستفتاح فيها .-ب
) أسرعوا  بًتكو ، كتركو أفضل أخذان بقوؿ النِب  كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : " أما االستفتاح فبل أبس بفعلو كال أبس-ج

 ابٞتنازة ( اٟتديث .
 كقد سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : ىل يشرع دعاء االستفتاح يف الصبلة على اٞتنازة ؟

التخفيف ،  فأجاب :  ذكر العلماء أنو ال يستحب ، كعللوا ذلك أبف صبلة اٞتنازة مبناىا على التخفيف ، كإذا كاف مبناىا على
 فإنو ال استفتاح .

 أف دعاء االستفتاح يسن يف صبلة اٞتنازة . القوؿ الثاين :
 كىو قوؿ األحناؼ .  

 عللوا : أبهنا صبلة ، فيستفتح ٢تا ، كما يستفتح لسائر الصلوات .
 أنو ال استفتاح ٢تا .  –كالطحاكم رٛتو هللا   –كاختار بعض األحناؼ 

، كألهنا مبناىا على التخفيف ، ك٢تذا ال ركوع  تفتاح يف صبلة اٞتنازة ؛ لعدـ كركده عن النِب : عدـ مشركعية االسكاألقرب 
 كهللا أعلم .  فيها كال سجود ، كال يقرأ فيها سول الفاٖتة .
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للههيمه اٍغًفٍر لىوي، كىاٍرٛتىٍوي عىلىى جىنىازىةو، فىحىًفٍظتي ًمٍن ديعىائًًو: "اى  قىاؿى ) صلى رسوؿ هللا  كىعىٍن عىٍوًؼ ٍبًن مىاًلكو  -ٔٔٓ
ٍع ميٍدخىلىوي، كىاٍغًسٍلوي اًبٍلمىاًء كىالثػهٍلًج كىاٍلبػىرىًد، كىنػىقًٌ  ًو ًمٍن اى٠ٍتىطىاايى كىمىا نػىقهٍيتى  اىلثػهٍوبى اىأٍلىبٍػيىضى كىعىاًفًو، كىاٍعفي عىٍنوي، كىأىٍكًرـٍ نػيزيلىوي، كىكىسًٌ

نىةى اىٍلقىرٍبً كىعىذىابى اىلًمنى الدهنىًس، كىأىٍبًدٍلوي دىا رنا ًمٍن أىٍىًلًو، كىأىٍدًخٍلوي اىٞتٍىنهةى، كىًقًو ًفتػٍ يػٍ رنا ًمٍن دىارًًه، كىأىٍىالن خى  نهاًر ( رىكىاهي ميٍسًلمه .رنا خىيػٍ
: "اىللههيمه اٍغًفٍر ًٟتىيًٌنىا، كىمىيًًٌتنىا، ًإذىا صىلهى عىلىى جىنىازى قىاؿى ) كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  –هنع هللا يضر  -كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٕٔٓ ةو يػىقيوؿي

تىوي ًمنها فىأىحٍ  يػٍ ، اىللههيمه مىٍن أىٍحيػى ، كىأينٍػثىاانى ، كىذىكىًرانى ًبًَتانى ، كىكى ، كىغىائًًبنىا، كىصىًغًَتانى تىوي ًمنها فػىتػىوىفهوي عىلى كىشىاًىًدانى ، كىمىٍن تػىوىفػهيػٍ ـً ى ًيًو عىلىى اىإٍلًٍسالى
ٯتىاًف، اىللههيمه الى ٖتىٍرًٍمنىا أىٍجرىهي، كىالى تيًضلهنىا بػىٍعدىهي ( رىكىاهي ميٍسًلمه، كىاأٍلىٍربػىعىةي .  اىإٍلً

تيٍم عىلىى اىٍلمىيًًٌت فىأىٍخًلصيوا لىوي اىلدُّعىاءى ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىصىحه   كىعىٍنوي أىفه اىلنهيب  -ٖٔٓ  حىوي اٍبني ًحبهافى .قىاؿى ) ًإذىا صىلهيػٍ
---------- 

 ا١ترفرة السًت مع التجاكز .(  اىللههيمه اٍغًفٍر لىوي )  
 صفة تقتضي اإلنعاـ كاإلكراـ كاإلحساف اب١ترحـو .(  كىاٍرٛتىٍوي ) 
 العافية من ا١تؤذَيت يف الق ر ككحشتو كظلمتو كعذاب الق ر .(  كىعىاًفوً ) 
 ا فعلو حاؿ الدنيا .ٕتاكز ٔت:  أم( كىاٍعفي عىٍنو ي ) 
 النزؿ ما يهيأ للضيف .( كىأىٍكًرـٍ نػيزيلىوي ) 
ٍع ميٍدخىلىوي  )  مكاف الدخوؿ كىو الق ر .( كىكىسًٌ

 خلصو .( أم : كىنػىقًٌوً ) 
رنا ًمٍن أىٍىًلًو )  يػٍ ابألخبلؽ تبديل أكصاؼ ، أم زكجتو تكوف أحسن يف اٞتنة كقيل : عوضو عن أىلو أىبلن يف اٞتنة . ( كىأىٍىالن خى

 كاٞتماؿ .
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

على ذلك  حديث عوؼ بن مالك عند مسلم ، فيو زَيدة : ) قاؿ عوؼ : فتمنيت أف لو كنت أّن ا١تيت ، لدعاء رسوؿ هللا 
 ا١تيت( .

 حديث أَب ىريرة أعلو بعض العلماء ، كالدارقطٍت كغَته ، كصححو بعضهم كلو شواىد .ك
صليتم على ا١تيت ... ( يف إسناده دمحم بن إسحاؽ ، كىو مدلس ، لكنو صرح ابلتحديث عند ابن حباف  كحديث أَب ىريرة ) إذا

 ، فاٟتديث حسن .
 ما معٌت قولو ) فحفظت من دعائو ( ؟ 

 أم علمتو من الصبلة فحفظتو .قيل : 
 يو بعد الصبلة فحفظتو .قاؿ النوكم : ... كحينئذ يتأكؿ ىذا اٟتديث على أف قولو ) فحفظت من دعائو ( أم : علمن

 جهر بو ليعلمهم . النِب  إفكقيل : 
 الصحيح .كىذا ىو 

 ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 
 استحباب الدعاء للميت يف صبلة اٞتنازة ، كىو مقصوده .

 ما معٌت قولو ) أخلصوا لو الدعاء ( ؟ 



 َّٕ 

 ٗتصيص ا١تيت ابلدعاء ، فبل يدعى لرَته على كجو ا٠تصوص .قيل : 
 الدعاء لو إبخبلص كحضور قلب .ل : كقي

 فإخبلص الدعاء للميت يكوف ابلتعيُت كابلصفة :
 ابلتعيُت : أبف ٮتص ا١تيت ابلدعاء كحده .

 كابلصفة : أبف يدعو لو بصدؽ كإخبلص كحضور قلب .
 ما حكم اٞتهر ابلدعاء ؟ 

 اختلف العلماء ابٞتهر ابلدعاء :
 ٬تهر .فقيل : 
 يح .الصحىو كىذا يسر ، كقيل : 

 ألف األصل يف الدعاء اإلسرار ، كال ٬تهر إال لقصد التعليم .
 ىل الدعاء يصل للميت ؟ 

 نعم ، الدعاء يصل للميت ، كقد تضافرت النصوص ؼ ذلك .
بػىقيوّنى ابً  ٍخوىانًنىا الًَّذينى سى ٯتىاًف كىالى ٕتىٍعىٍل يًف قػيليوبًنىا ًغبٌلن لًٌلًَّذينى آمىنيوا قاؿ تعاُف ) كىالًَّذينى جىاؤيكا ًمن بػىٍعًدًىٍم يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍغًفٍر لىنىا كىإلًً إٍلً

 رىبػَّنىا ًإنَّكى رىؤيكؼه رًَّحيمه ( .
 ) إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثبلث : من كلد صاٌف يدعو لو ... ( ركاه مسلم . قاؿ ك 

 ًو ... ( )اىللَّهيمَّ اٍغًفٍر ًٟتىيًٌنىا، كىمىيًًٌتنىا ... ( .اىللَّهيمَّ اٍغًفٍر لىوي، كىاٍرٛتىٍوي كىعىافً  كأحاديث الباب )
 يقوؿ بعد الفراغ من دفن ا١تيت ) استرفركا ألخيكم كاسألوا لو التثبيت ( ركاه أبو داكد . ككاف 
 ماذا يقاؿ إذا كاف ا١تيت طفالن ؟ 

 َف يثبت دعاء خاص للطفل .
 الديو اب١ترفرة كالرٛتة ( ركاه أبو داكد .) كالطفل يدعى لو   لكن كرد حديث ا١ترَتة قاؿ 

إذا كاف ا١تصلى عليو طفبلن ، استحب أف يقوؿ ا١تصلي : اللهم اجعلو لنا سلفان كفرطان كأجران ، ركم ذلك عن  قاؿ الشوكاين : 
 البيهقي من حديث أَب ىريرة  .

 ىل ترفع األيدم يف صالة اٞتنازة ؟ 
 ة اٞتنائز ؟اختلف العلماء ، ىل يرفع يديو يف تكبَت 

 ال يرفع إال يف تكبَتة اإلحراـ .فقيل : 
 لنقل . ، كلو فعلو النِب  ألنو َف ينقل عن النِب 

 يرفع يديو .كقيل : 
 ألنو ثبت عن ابن عمر أنو رفع يديو يف كل تكبَتة ، ركاه البيهقي كىو صحيح .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  قد تقدـ أهنا فرض كفاية .مشركعية الصبلة على ا١تيت ، ك 
o . أنو البد أف ٮتص ا١تيت ابلدعاء ، فبل يكفي الدعاء العاـ 
o . أنو ال يتعُت دعاء معُت للميت لقولو ) أخلصوا لو يف الدعاء ( لكن األفضل ما كرد يف السنة 
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ًإٍف تىكي ًسوىل قىاؿى ) أىٍسرًعيوا اًبٞتٍىنىازىًة، فى  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٗٔٓ ره تػيقىدًٌميونػىهىا ًإلىٍيًو، كى يػٍ ًإٍف تىكي صىاًٟتىةن فىاى
 ذىًلكى فىشىرٌّ تىضىعيونىوي عىٍن رًقىاًبكيٍم ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو  .

---------- 
ره  يػٍ كانت صاٟتة قالت ( جاء عند البخارم ) إذا كضعت اٞتنازة ، كاحتملها الرجاؿ على أعناقهم فإف   ) فىًإٍف تىكي صىاًٟتىةن فىاى

 قدموٓف قدموٓف ، كإف كانت غَت صاٟتة قالت َي كيلها أين تذىبوف هبا ، يسمع صوهتا كل شيء إال اإلنساف لو ٝتعو لصعق ( .
 ( قائمة ْتقوؽ هللا كحقوؽ الناس .) صىاًٟتىةن 

 ما حكم اإلسراع ابٞتنازة ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 . أنو مستحبالقوؿ األكؿ : 
 قاؿ يف ا١ترٍت :  ال نعلم فيو خبلفان بُت األئمة .

 كقاؿ النوكم :  كاتفق العلماء على استحباب اإلسراع ابٞتنازة إال أف ٮتاؼ من اإلسراع انفجار ا١تيت أك ترَته ك٨توه فيتأْف  .
 : أنو كاجب .القوؿ الثاين 

 كىو قوؿ ابن حـز .
 بذلك ) أسرعوا ( . ألمر الرسوؿ 

  قولو  (ىل ا١تراد اإلسراع بتجهيزىا أك ْتملها إىل قربىا ؟ ) .. أسرعوا 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 ا١تراد اإلسراع ْتملها إُف ق رىا . القوؿ األكؿ :
 كرجحو القرطِب ، كالنوكم . 

 . فشر تضعونو عن رقابكم ( .لقولو ) ..
 مردكد بقولو ) فشر تضعونو عن رقابكم ( .كرد النوكم القوؿ الثآف اآليت كقاؿ : كالثآف ابطل 

 ا١تراد اإلسراع بتجهيزىا كغسلها كالصبلة عليها .القوؿ الثاين : 
قاؿ الفاكهي : ما رده النوكم ٚتود على ظاىر لفظ اٟتديث ، كإال فيحتمل ٛتلو على ا١تعٌت ، فإنو قد ييع ٌر ابٟتمل على الظهر ، 

  اؿ : ٛتل فبلف على ظهره ، أك على عنقو ذنبان ، أك ٨تو ذلك ليكوف ا١تعٌت يف قولو أك العنق عن ا١تعآف دكف الذكات ، فيق
) فشر تضعونو عن رقابكم ( إنكم تسًت٭توف من نظر من ال خَت فيو ، أك ٣تالستو ك٨تو ذلك ، فبل يكوف يف اٟتديث دليل على 

لونو ، إ٪تا ٭تملو القليل منهم ، ال سيما اليـو ، فإ٪تا رد قوؿ ىذا القائل ، كيقوم ىذا االحتماؿ أف كل حاضرم ا١تيت ال ٭تمػ
 ٭تملو يف الرالب من ال تعلق لو بو .

) إذا مات أحدكم فبل ٖتبسوه كأسرعوا  حديث  عن ابن عمر قاؿ : قاؿ النِب  –يعٍت كبلـ الفاكهي  –قاؿ اٟتافظ : كيؤيده 
حديث حصُت كىٍحوىح مرفوعان ) ال ينبري ٞتيفة مسلم أف تبقى بُت  بو إُف ق ره ( أخرجو الط رآف إبسناد حسن ، كألَب داكد من

 ظهرآف أىلو ... ( .
 ماذا يستثٌت من األمر ابإلسراع ابٞتنازة ؟ 

 اإلسراع ابٞتنازة مطلوب ما َف ٯتت فجأة الحتماؿ أف يكوف غشياّنن ] ىذا كاف قدٯتان قبل تقدـ الطب [ .
ٚتيع أمور اٞتنازة ، فاف مات فجأة َف يبادر بتجهيزه لئبل تكوف بو سكتة كَف ٯتت بل  قاؿ الشافعي يف األـ : أحب ا١تبادرة يف
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 يًتؾ حىت يتحقق موتو . 
كقاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : كإف شيٌك يف موتو انتظر بو حىت يتيقن موتو اب٩تساؼ صيدغيو ، كميل أنفو ، كانفصاؿ كفيو ، 

 كاسًتخاء رجليو .
 و هللا : إف شك يف موتو ؛ أبف مات ْتادث أك برتة ، فإنو ينتظر حىت يتيقن موتو كلو عبلمات . كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛت

 ) شرح الكايف ( .
كقاؿ أيضان رٛتو هللا : "قولو : )أسرعوا ابٞتنازة( قاؿ العلماء : يسرع يف ٕتهيزه إال أف ٯتوت فجأة كيشك يف موتو فينتظر حىت 

 ) لقاء الباب ا١تفتوح ( .             يتيقن ، كإال فيسرع يف ٕتهيزه .
 كأيضان ال أبس بتأخَته إذا كاف ١تصلحة كأف ٯتوت يف حادث جنائي ليتحقق من قتلو .

 ىل إذا كاف للميت أقارب فهل ٬توز انتظارىم ؟ 
 ال أبس بذلك لكن بشركط :

 إذا قريب الزمن . أكالن :
 أال يشق على اٟتاضرين . اثنيان :
 على ا١تيت من التفسخ . أال ٮتشى اثلثان :
] أتخَته ساعة أك ك يومُت ، كىذا جناية على ا١تيت : بعض الناس يؤخركف ا١تيت حىت أييت أقاربو كرٔتا يؤخركنو يـو أفائدة 

 ساعتُت أك مات أكؿ النهار كأخرّنه إُف الظهر فبل أبس [ .
  ؟األربعاء مع أنو تويف يـو االثنُت  إال يـو ما اٞتواب عن فعل الصحابة حيث َف يدفنوا النِب  فإف قيل :
 أنو أخر دفنو من أجل إقامة ا٠تليفة بعده حىت ال يبقى الناس ببل خليفة .اٞتواب : 

 ما معٌت اإلسراع ا١تأمور بو ابٟتديث ؟ 
 من الضعفاء .ا١تراد ابإلسراع : أف يكوف فوؽ ا١تشي ا١تعتاد ال الركض هبا كخضها ؛ ألف ىذا قد يضر ا١تيت كيشق على ا١تتبعُت 

قاؿ النوكم رٛتو هللا : "كا١تراد ابإلسراع فوؽ ا١تشي ا١تعتاد ، كدكف ا٠تبب ؛ لئبل ينقطع الضعفاء عن اتباع اٞتنازة ، فإف خيف 
 عليو ترَت أك انفجار أك انتفاخ زيد يف اإلسراع .  ) شرح ا١تهذب ( .

سرعوا ابٞتنازة..( متفق عليو . كيكوف اإلسراع دكف ا٠تبب ...... كقاؿ البهويت رٛتو هللا : كسن اإلسراع ابٞتنازة ؛ ٟتديث : )أ
 ألنو ٯتخضها كيؤذم حاملها كمتبعها .

 كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : "يسن اإلسراع ابٞتنازة من غَت مشقة .
نو ٘تزؽ ا١تيت ، أك خركج كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : "قالوا : ال ينبري اإلسراع الذم يشق على ا١تشيعُت ، أك ٮتشى م

 شيء من بطنو مع اٟتركة .
كقاؿ اٟتافظ رٛتو هللا : "كاٟتاصل أنو يستحب اإلسراع ، لكن ْتيث ال ينتهي إُف شدة ٮتاؼ معها حدكث مفسدة اب١تيت أك 

 مشقة على اٟتامل أك ا١تشيع لئبل ينايف ا١تقصود من النظافة كإدخاؿ ا١تشقة على ا١تسلم .
ٮترج بو الرجاؿ ٭تملونو إُف ا١تق رة ال يسرعوف كال يبطئوف بل عليهم السكينة كال   :  كاف ا١تيت يف عهد النِب كقاؿ ابن تيمية 

 يرفعوف أصواهتم ال بقراءة كال برَتىا كىذه ىي السنة ابتفاؽ ا١تسلمُت 
 ا١تشي ابٞتنازة ينقسم إُف أقساـ : فائدة :

 : أف ٯتشي بو خطوة خطوة . أكالن 
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 كركىة ٥تالفة للسنة كمتضمنة التشبو أبىل الكتاب . ] قالو ابن القيم [ .فهذا بدعة م
 أف يسرع هبا إسراعان كثَتان ٮتشى على اٞتنازة أك يشق على اٟتاملُت ، فهذا ال ٬توز .اثنيان : 

 : أف ٯتشي هبا بُت السرعة كالبطء ، كىذا ىو السنة . اثلثان 
 ؟ ما حكم أف تتبع اٞتنازة ٔتا ٮتالف الشريعة 

 حراـ ، فبل ٬توز أف تتبع اٞتنائز ٔتا ٮتالف الشريعة ، كرفع الصوت ابلبكاء أك بنار .
 ) ال تتبع اٞتنازة بصوت كال بنار ( . قاؿ النِب 

 كقاؿ عمرك بن العاص ) فإذا أّن مت فبل تصحبٍت ّنئحة كال ّنر ( ركاه مسلم .
لف من السكوف حاؿ السَت مع اٞتنازة فبل يرفع صوت بقراءة كال ذكر : كاعلم أف الصواب ا١تختار ما كاف عليو الس قاؿ النوكم

 كال غَت ذلك كاٟتكمة فيو ظاىرة كىي أنو أسكن ٠تاطره كأٚتع لفكره .
 ما اٟتكمة من األمر ابإلسراع ابٞتنازة ؟ 

يػٍره تػيقىدًٌميونػىهىا ًإلىٍيًو، كىًإٍف تىكي ًسوىل  اٟتكمة قولو   ذىًلكى فىشىرّّ تىضىعيونىوي عىٍن رًقىاًبكيٍم ( .) فىًإٍف تىكي صىاًٟتىةن فىخى
 كقد كرد يف حديث آخر ذكر تعليل آخر ، كىي ٥تالفة أىل الكتاب .

 إذا تبع جنازة قاؿ : ابسطوا هبا ، كال تًدبُّوا دىبيب اليهود ّتنائزىا ( ركاه أٛتد . فعن أَب ىريرة . قاؿ ) كاف رسوؿ هللا 
ٌود اليهود كالنصارل ( .كيف مصنف ابن أَب شيبة عن عمر  ٌودكا ، كما هتي  اف بن حصُت ) أنو أكصى ، إذا أّن مت فأسرعوا ، كال هتي

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف الق ر للميت الصاٌف خَت من الدنيا 
o . ٬تب االبتعاد عن الشر كأىلو 
o  حسن تعليم النِب . حيث يقرف اٟتكم ببياف حكمتو 
o كنعيمو .إثبات عذاب الق ر  
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -َٕٓ هىا فػىلىوي ًقَتىاطه، كىمىٍن شىًهدىىىا حىىته تيٍدفىنى فػىلىوي  كىعىٍنوي قىاؿى ) مىٍن شىًهدى اىٍٞتًنىازىةى حىىته ييصىلهى عىلىيػٍ

: "ًمٍثلي اىٞتٍىبػىلىٍُتً اىٍلعىًظيمىٍُتً   ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . ًقَتىاطىاًف". ًقيلى: كىمىا اىٍلًقَتىاطىاًف؟ قىاؿى
 :  . (حىىته تيوضىعى يف اىللهٍحًد  )كىًلميٍسًلمو

هىا كىيػيٍفرى  ، كىكىافى مىعىوي حىىته ييصىلهى عىلىيػٍ : ) مىٍن تىًبعى جىنىازىةى ميٍسًلمو ًإٯتىاانن كىاٍحًتسىاابن  غى ًمٍن دىٍفًنهىا فىًإنهوي يػىٍرًجعي ًبًقَتىاطىٍُتً، كيلُّ كىًلٍلبياىاًرمًٌ
 . (ًقَتىاطو ًمٍثلي أيحيدو 

---------- 
 أم : من حضر ، كجاء يف ركاية ) من شيع ( كأخرل ) من تبع ( .) مىٍن شىًهدى ( 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : فضل شهود اٞتنازة كاتباعها .

و ىريرة ، فأرسل خباابن إُف عائشة ككاف ابن عمر يصلي عليها مث ينصرؼ ، فلما بلرو حديث أبو ىريرة قاؿ : أكثر علينا أب 
يسأ٢تا عن قوؿ أبو ىريرة مث يرجع إليو فيخ ره ما قالت ، كأخذ ابن عمر قبضة من حصى ا١تسجد يقلبها يف يده حىت رجع إليو 
الرسوؿ ، كقاؿ : قالت عائشة : صدؽ أبو ىريرة ، فضرب ابن عمر ابٟتصى الذم كاف يف يده األرض مث قاؿ فرطنا يف قراريط  

 كثَتة .
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 اذكر بعض فوائد شهود اٞتنازة ؟ 
 اٟتصوؿ على ىذا األجر العظيم . أكالن :

 القياـ ْتق ىذا ا١تيت من الصبلة عليو كالدعاء لو .اثنيان : 
 أداء حق أىل ا١تيت كج ر خاطرىم .اثلثان : 
 إعانة أىل ا١تيت على ٕتهيزه كدفنو .رابعان : 

 . حصوؿ الع رة كالعظة كاالعتبار خامسان :
 اتباع اٞتنازة على مرتبتُت اذكر٫تا ؟ 

 : اتباعها من عند أىلها حىت الصبلة عليها . األكىل
 : إتباعها من عند أىلها حىت يفرغ من دفنها . الثانية

 كىذه ا١ترتبة الثانية أفضل ٟتديث الباب حيث ٭تصل على قَتاطُت .
 ألجر ؟إذا تعددت اٞتنائز ، كصليى عليها صالة كاحدة ، فهل يتعدد ا 

 كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : يف اٟتـر تتعدد اٞتنائز فهل يتعدد األجر الذم أخ ر عنو الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ؟
فأجاب : "إذا تعددت اٞتنائز يف صبلة كاحدة ىل أيخذ اإلنساف أجر عدد ىذه اٞتنائز؟ الظاىر: نعم. ألنو يصدؽ عليو أنو 

أك أربع فيأخذ األجر، لكن كيف ينوم؟ ينوم الصبلة على كاحدة أك على اٞتميع ؟ ينوم الصبلة صلى على جنازتُت أك ثبلث 
 على اٞتميع .  ) الباب ا١تفتوح ( .

 ٔتا ٭تصل قَتاط الدفن ؟ 
 قولو ) من شهدىا حىت تدفن ( ظاىره أف حصوؿ القَتاط متوقف على فراغ الدفن .

 عند مسلم ) حىت توضع يف اللحد ( .: ٭تصل ٔتجرد الوضع يف اللحد ، لركاية  كقيل
 : عند انتهاء الدفن قبل إىالة الًتاب ، لركاية ) حىت توضع يف الق ر ( كهللا أعلم . كقيل

 قاؿ النوكم  رٛتو هللا : كفيما ٭تصل بو قَتاط الدفن كجهاف....، قلت : كالصحيح أنو ال ٭تصل إال ابلفراغ من الدفن لركاية 
 بعها حىت يفرغ من دفنها فلو قَتاطاف( ، كيف ركاية مسلم )حىت يفرغ منها( ...البخارم كمسلم : )كمن ت

 مث قاؿ رٛتو هللا : كاٟتاصل أف االنصراؼ عن اٞتنازة مراتب :
 ػ ينصرؼ عقب الصبلة . ُ
 ػ ينصرؼ عقب كضعها يف الق ر ، كسًتىا ابللنب قبل إىالة الًتاب . ِ
 . ػ ينصرؼ بعد إىالة الًتاب كفراغ الق ر ّ
 ػ ٯتكث عقب الفراغ ، كيسترفر للميت كيدعو لو ، كيسأؿ لو التثبيت .ْ

اطُت ، كال ٖتصلو الثانية على األصح ك٭تصل ابألكُف قَتاط ببل خبلؼ . ) شرح َت فالرابعة أكمل ا١تراتب ، كالثالثة ٖتصل الق
 ا١تهذب ( .

ىذه الركاية : ) كىكىافى مىعىوي حىىتَّ ييصىلَّى عىلىيػٍهىا كىيػيٍفرىغى ًمٍن ( : ، كقد أثبتت ْٕكقاؿ اٟتافظ يف "فتح البارم" عند شرحو ٟتديث )
اط كاحد كىذا دىٍفًنهىا فىًإنَّوي يػىٍرًجعي ًبًقَتىاطىٍُتً ( أف القَتاطُت إ٪تا ٭تصبلف ٔتجموع الصبلة كالدفن كأف الصبلة دكف الدفن ٭تصل هبا قَت 

 ىو ا١تعتمد.." انتهى . 
 فائدة :
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 رٛتو هللا : كاتباع اٞتنائز على ثبلثة أضرب : قاؿ ابن قدامة 
 : أف يصلي عليها ، مث ينصرؼ ...أحدىا 
 أف يتبعها إُف الق ر ، مث يقف حىت تدفن .. الثاين :

 أف يقف بعد الدفن ، فيسترفر لو .     ) ا١ترٍت ( . الثالث :
  هىا فػىلىوي ًقَتىاطه ( ؟ماذا نستفيد من قولو ) مىٍن شىًهدى اىٍٞتًنىازىةى حىىته ييصىلهى عى  لىيػٍ

 أف القَتاط ٭تصل ١تن صلى فقط كلو َف يقع اتباع .
، ة كبذلك صرح اب الط رم كغَته: كمقتضاه أف القَتاط ٮتتص ٔتن حضر من أكؿ األمر إُف انقضاء الصبلقاؿ اٟتافظ يف الفتح

لصبلة كسيلة إليها ، لكن يكوف قَتاط من صلى كالذم يظهر ِف : أف القَتاط ٭تصل أيضان ١تن صلى فقط ؛ ألف كل ما قبل ا
فقط دكف قَتاط من شيع مثبلن كصلى ، كركاية مسلم من طريق أَب صاٌف عن أَب ىريرة بلفظ )أصرر٫تا مثل أحد( يدؿ على أف 

كيف ركاية ّنفع  القراريط تتفاكت ، ككقع أيضا يف ركاية أَب صاٌف ا١تذكورة عند مسلم  )من صلى على جنازة كَف يتبعها فلو قَتاط(
بن جبَت عن أَب ىريرة عند أٛتد : )كمن صلى كَف يتبع فلو قَتاط( فدؿ على أف الصبلة ٖتصل القَتاط ، كإف َف يقع اتباع ، 

 كٯتكن أف ٭تمل االتباع ىنا على ما بعد الصبلة .     ) فتح البارم ( .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o نائز إ٪تا ىو للرجاؿ دكف النساء ، لقوؿ أـ عطية ) هنينا عن أتباع اٞتنائز ( .أف ىذا الفضل يف اتباع اٞت 
o . أنو ٭تصل للمصلي كا١تشيع حىت تدفن ثواب ال يعلم قدره إال هللا 
o . أف يف الصبلة على ا١تيت كتشييع جنازتو إحساف إُف ا١تيت كإُف ا١تصلي كا١تشيع 
، عىٍن أىبًيًو  -ُٕٓ ـى اٞتٍىنىازىًة ( رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اٍبني  وي رىأىل اىلنهيبه ) أىنه  كىعىٍن سىاملًو ، ٯتىٍشيوفى أىمىا كىأىابى بىٍكرو كىعيمىرى

ٍرسىاًؿ .  ًحبهافى، كىأىعىلهوي النهسىاًئيُّ كىطىائًفىةه اًبإٍلً
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
ن الزىرم عن ساَف عن أبيو مرفوعان ، كركاه معمر كيونس بن يزيد كمالك كغَتىم ىذا اٟتديث جاء من طريق سفياف بن عيينة ع

 مرسبلن . عن الزىرم عن النِب 
 كقد رجح إرسالو أٛتد ، كالبخارم ، كأبو حامت ، كالنسائي .

 كأىل اٟتديث كلهم يركف أف اٟتديث ا١ترسل يف ذلك أصح  . قاؿ الًتمذم : 
 زة ؟اذكر ا٠تالؼ يف ا١تشي مع اٞتنا 

 اختلف العلماء يف ا١تشي مع اٞتنازة على أقواؿ :
 األفضل ا١تشي أمامها .القوؿ األكؿ : 

 كىذا قوؿ مالك ، كالشافعي ، كأٛتد ، كاٞتمهور كٚتاعة من الصحابة .
 ٟتديث الباب .

 كلثبوت ذلك عن ٚتع من الصحابة ، كابن عمر .
 أف ا١تشي خلفها أفضل .القوؿ الثاين : 

  حنيفة ، كحكاه الًتمذم عن سفياف الثورم .كىذا مذىب أَب



 ّٕٔ 

 ٟتديث  ) من تبع اٞتنازة ... ( كاالتباع يكوف من ا٠تلف .
 حىت مات ، إال خلف جنازة ( كىذا مرسل كىو ضعيف . ك١ترسل طاكس قاؿ ) ما مشى رسوؿ هللا 

 ٯتشي حيث شاء ، أمامها أك ٯتينها أك يسارىا أك خلفها .القوؿ الثالث : 
: ) الراكب يسَت خلفها ، كا١تاشي حيث شاء ( . ركاه أبو داكد كالًتمذم ،  ١ترَتة بن شعبة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ٟتديث ا

 كىو حديث صحيح 
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو

o . أف الراكب يسَت خلف اٞتنازة ، ٟتديث ا١ترَتة السابق 
هىا قىالىٍت:  -ِٕٓ نىا ( ميتػهفىقه عىلىٍيوً .كىعىٍن أيٌـً عىًطيهةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ ـٍ عىلىيػٍ ٍ يػيٍعزى ًينىا عىًن اتًٌبىاًع اٞتٍىنىائًًز، كىملى  ) هني

---------- 
ًينىا (   النهي : ىو طلب الكف على كجو االستعبلء .) هني

 ( أم : عن تشييعها كا١تشي معاىا . ) عىًن اتًٌبىاًع اٞتٍىنىائًزً 
نىا (  ـٍ عىلىيػٍ ٍ يػيٍعزى  د علينا النهي ، كىذا من فقهها .أم :َف يؤك) كىملى

 ما حكم اتباع النساء للجنائز ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أنو مكركه كليس ْتراـ .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 لقوؿ أـ عطية ) كَف يعـز علينا ( .
 أنو للتحرٔف .القوؿ الثاين : 

 ، كابن القيم .كىذا مذىب أٛتد ، كرجحو ابن تيمية 
 ، كاألصل يف النهي أنو للتحرٔف . لنهي النِب -أ

 . كأما قوؿ أـ عطية : ) كَف يعـز علينا ( فهذا اجتهاد منها كتفقو ، كالع رة بكبلـ النِب 
 أك لعل ا١تراد بقو٢تا : ) كَف يعـز علينا ( لعلها تريد : كَف يؤكد النهي .

عن اتباع اٞتنائز ( فهو حجة للمنع ، كقو٢تا ) كَف يعـز علينا ( إ٪تا نفت فيو كصف النهي  قاؿ ابن القيم : قوؿ أـ عطية ) هنينا
 كىو النهي ا١تؤكد ابلعزٯتة ، كليس ذلك شرطان يف اقتضاء التحرٔف ، بل ٣ترد النهي كاؼ 

 الراجح .كالقوؿ الثآف ىو 
 كألف يف اتباع النساء للجنائز عدة أضرار : -ب

 اؿ .٥تالطة الرجأكالن : 
 جزع ا١ترأة كعدـ ص رىا .اثنيان : 
 أهنا فتنة .اثلثان : 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف اتباع ا١ترأة للجنازة منهي عنها ، سواء اتباعها من البيت للمسجد ، أك من ا١تسجد إُف ا١تق رة 
o لزَيرة . ] كستأيت ا١تسألة أبدلتها إف شاء هللا [ .أف زَيرة القبور للنساء حراـ ، ألنو إذا حـر االتباع ، فمن ابب أكُف ا 



 ّٕٕ 

o . حكمة الشرع يف التشريع ، حيث ينزؿ كل إنساف ما يناسبو 
o . أف ما هنى عنو الشرع ينقسم إُف قسمُت : هني ٖترٔف ، كهني كراىة 
o . أف النهي عند اإلطبلؽ يدؿ على التحرٔف 
: ) ًإذىا رىأىيٍػتيمي اٞتٍىنىازىةى فػىقيوميوا، فىمىٍن تىًبعىهىا فىالى ٬تىًٍلٍس حىىته تيوضىعى ( ميتػهفىقه   أىفه رىسيوؿى اىَّللهً  كىعىٍن أىِب سىًعيدو  -ّٕٓ قىاؿى

 عىلىٍيوً  .
---------- 
 أم على األرض ، كما جاء يف ركاية أخرل .) حىت توضع ( 

 ما حكم القياـ للجنازة إذا مرت ؟ 
 رت على أقواؿ :اختلف العلماء يف القياـ للجنازة إذا م

 أف القياـ منسوخ .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 كقاؿ مالك ، كأبو حنيفة ، كالشافعي ، أف القياـ منسوخ ْتديث علي  .قاؿ الشوكاين : 
 مث قعد ( ركاه مسلم . ٟتديث علي قاؿ : ) قاـ رسوؿ هللا  -أ

 توضع يف اللحد ، فمر ح ر من اليهود فقاؿ : ىتيقـو يف اٞتنازة ح كٟتديث عبادة بن الصامت قاؿ ) كاف رسوؿ هللا  -ب
كقاؿ : اجلسوا خالفوىم ( ركاه أبو داكد ، كاٟتديث ضعفو الًتمذم كالنوكم كابن حجر  ىكذا نفعل ، فجلس رسوؿ هللا 

 كابن القيم .
 أف القياـ مستحب .القوؿ الثالث : 

 كابن القيم .كىذا مذىب ابن حـز ، كاختاره ابن تيمية ، 
، فإف َف يقم فبل  حىت توضع أك ٗتلفو -كإف كانت جنازة كافر  -: نستحب القياـ للجنازة إذا رآىا ا١ترء  كقاؿ ابن حـز رٛتو هللا

 حرج .
 ٟتديث الباب ) إذا رأيتم جنازة فقوموا ... ( . -أ

 ا رىأىيٍػتيمي اٞتٍىنىازىةى فػىقيوميوا ٢تىىا حىىتَّ ٗتيىلًٌفىكيٍم أىٍك تيوضىعى ( ركاه مسلم .) ًإذى  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىٍن عىاًمًر ٍبًن رىبًيعىةى قىاؿى   -ب
لىى قاؿ ) أىفَّ قػىٍيسى ٍبنى سىٍعدو كىسىٍهلى ٍبنى حينػىٍيفو كىاّنى اًبٍلقىاًدًسيًَّة فىمىرٍَّت هًبًمىا جىنى  -ج ا ًمٍن أىٍىًل ازىةه فػىقىامىا فىًقيلى ٢تىيمىا ًإنػَّهى عىًن اٍبًن أىىًب لىيػٍ

ـى فىًقيلى ًإنَّوي يػىهيودً  األىٍرًض . فػىقىاالى ًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   . فػىقىاؿى : أىلىٍيسىٍت نػىٍفسان ( متفق عليو . مّّ مىرٍَّت ًبًو جىنىازىةه فػىقىا
 لقياـ .كىذا القوؿ ىو الصحيح : أف أحاديث األمر تدؿ على االستحباب ، كأف أحاديث الًتؾ تدؿ على جواز ترؾ ا

 كىو أكُف من القوؿ ابلنسخ ألف فيو ٚتعان بُت األدلة .الصحيح ، كىذا القوؿ ىو 
ىذا ىو ا١تختار ، فيكوف األمر بو للندب ، كالقعود بياّنن للجواز ، كال يصح دعول :  بعد أف اختار ىذا القوؿ قاؿ النوكم

 حاديث كَف يتعذر .النسخ يف مثل ىذا ، ألف النسخ إ٪تا يكوف إذا تعذر اٞتمع بُت األ
بعد أمره ابلقياـ مبينان أنو أمر ندب ، كليس ٬توز أف يكوف ىذا نسخان ؛ ألنو ال ٬توز  رٛتو هللا : فكاف قعوده  كقاؿ ابن حـز

   ترؾ سنة متيقنة إال بيقُت نسخ ، كالنسخ ال يكوف إال ابلنهي ، أك بًتؾو معو هني ؟
بل األمراف جائزاف ، كفعلو بياّنن لبلستحباب ، كتركو بياّنن  ، كقيل : آخر األمرينمنسوخ كالقعود قيل :  كقاؿ ابن القيم : 

 للجواز ، كىذا أكُف من ادعاء النسخ .



 ّٕٖ 

 ما اٞتواب عن دليل من قاؿ ابلنسخ ؟ 
 اٞتواب من كجوه :

لقياـ بعد أمره بو دليل ل أف من شرط النسخ عدـ إمكاف اٞتمع بُت الدليلُت ، كليس األمر كذلك ىهنا ، فإف تركو  أكالن :
 على أف األمر األكؿ للندب كليس للوجوب ، كبو ٕتتمع األدلة دكف حاجة للقوؿ ابلنسخ .

أف أحاديث األمر ابلقياـ لفظ صريح ، كىذه األحاديث حكاية فعل ال عمـو لو ، كليس فيها لفظ عاـ ٭تتج بو على  اثنيان :
 فعل ٤تتمل ال يقول على أتييد دعول النسخ . النسخ ، كغاية ما فيها أنو ) قاـ كقعد ( كىو

 ما اٟتكمة من القياـ ؟ 
 جاء يف ركاية  ) إف ا١توت فزع ، فإذا رأيتم اٞتنازة فقوموا ( ، فالقياـ للجنازة تعظيم  عز كجل .

( ركاه أبو داكد ، كجلسنا حولو كأف على رؤكسنا الطَت ك١تا يلحد ...  كيدؿ لذلك حديث ال راء الطويل : ) ... جلس النِب 
 كىو حديث صحيح .

 إىل مىت يستمر قياـ الناس ؟ 
 جاء يف ركاية ) حىت توضع على األرض ( .

، أىفه عىٍبدى اَّللًه ٍبنى يىزًيدى  -ْٕٓ ا ًمنى السُّنهًة ( أىٍخرى  كىعىٍن أىِب ًإٍسحىاؽى : ىىذى ، كىقىاؿى رى جىوي ) أىٍدخىلى اٍلمىيًٌتى ًمٍن ًقبىًل رًٍجلىًي اٍلقىبػٍ
 أىبيو دىاكيد ى .

---------- 
 ( أم : من جهة .) ًمٍن ًقبىًل 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث صحيح كرجالو كلهم ثقات .

 قاؿ البيهقي : ىذا إسناد صحيح ، كقد قاؿ ىذا من السنة فصار كا١تسند .
 كصححو ابن حـز .

 كقاؿ الشوكآف : رجاؿ إسناده رجاؿ الصحيح .
 ٟتديث ؟ماذا نستفيد من ا 

 نستفيد : استحباب إدخاؿ ا١تيت للق ر من جهة رًٍجلي الق ر .
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 أف ا١تستحب يف إنزاؿ ا١تيت الق ر ىو أف يوضع رأس ا١تيت عند رجل الق ر مث يسل سبلن إُف الق ر .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب الشافعية ، كاٟتنابلة .

 الباب ، حيث قاؿ ) ىذا من السنة ( . ٟتديث -أ
 كقوؿ الصحاَب : ) من السنة كذا ( يف حكم ا١ترفوع فهو كاٟتديث ا١تسند .: قالوا 

، فيؤخذ من ىذا اٟتديث أف السنة يف إنزاؿ ا١تيت الق ر أف يكوف ذلك من ًقبل  كىذا يقتضي سنة النِب قاؿ ابن قدامة : 
 رًجلي الق ر .

 لصحابة إنزاؿ ا١تيت من ًقبل رجلي الق ر .أنو كرد عن بعض ا -ب
 عن ابن سَتين قاؿ ) كنت مع أنس يف جنازة ، فأمر اب١تيت فأدخل من قبل رجل الق ر ( ركاه أٛتد .



 ّٕٗ 

 كعن عامر الشعِب عن ابن عمر ) أنو أدخل ميتان من قبل رجليو ( أخرجو ابن أَب شيبة .
قبل القبلة ، أبف يوضع من جهتها مث ٭تمل فيلحد ، فيكوف اآلخذ لو  أنو يستحب أف يدخل ا١تيت ق ره منالقوؿ الثاين : 

 مستقبل القبلة حاؿ األخذ .
 كىذا مذىب اٟتنفية .

دخل ق ران ليبلن فأسرج لو سراج ، فأخذه من قبل القبلة ، كقاؿ : رٛتك هللا إف كنت ألقراىا  ٟتديث ابن عباس : ) إف النِب 
 .فو البيهقي ، كالنوكم تبلءن للقرآف ( ركاه الًتمذم كضع

 أف ا١تيت يدخل الق ر كيف أمكن .القوؿ الثالث : 
 كىذا مذىب الظاىرية .

 األكؿ .كالراجح 
هيمىا، عىًن النهيبًٌ  -ٕٓٓ ،   كىعىًن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ كيٍم يف اٍلقيبيوًر، فػىقيوليوا: ًبٍسًم اَّللًه كىعىلىى ًملهًة قىاؿى ) ًإذىا كىضىٍعتيٍم مىٍوًتى

 ًٍ . ( أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى، كىأىعىلهوي الدهارىقيٍطًٍتُّ اًبٍلوىٍقف رىسيوًؿ اىَّللًه 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
رفعو ٫تاـ بن ٭تي ، كرفعو شعبة ، كىشاـ الدستوائي ، اٟتديث أعلو بعض العلماء ابلوقف ، كقد اختلف فيو على قتادة ، ف

 كىؤالء أكثق يف قتادة من ٫تاـ بن ٭تي .
 لكن ىذا ا١توقوؼ لو حكم الرفع ألنو ال يقاؿ من قبل الرأم .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 استحباب قوؿ  ) بسم هللا كعلى ملة رسوؿ هللا ( عند إنزاؿ ا١تيت الق ر .نستفيد :

 يقاؿ عند إدخاؿ ا١تيت للق ر ، فما يفعلو بعض الناس من قوؿ ىذا الذكر عند إىالة الًتاب عليو خطأ . كىذا الذكر
o  . كىذه السنة خاصة ٔتن يباشر كضع ا١تيت يف ق ره ، أما من حضر دفنو فبل يشرع ٢تم ىذا الذكر 

م هللا كعلي ملة رسوؿ هللا أك علي سنة رسوؿ قاؿ النوكم رٛتو هللا : يستحب أف يقوؿ الذم يدخلو الق ر عند إدخالو الق ر بس
 . ) اجملموع ( . هللا 

 كقاؿ ا١ترداكم رٛتو هللا :  كيقوؿ الذم يدخلو بسم هللا كعلى ملة رسوؿ هللا .
 كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : " كالسنة عند كضعو يف اللحد أف يقوؿ الواضع : " بسم هللا كعلى ملة رسوؿ هللا .

ابن عثيمُت رٛتو هللا : "...فإف ا١تشركع عند دفن ا١تيت أف يقوؿ من يضعو يف ٟتده بسم هللا كعلى ملة رسوؿ هللا.."  كقاؿ الشيخ
 انتهى من "نور على الدرب" . 

 ماذا يسن بعد الدفن ؟ 
 يسن بعد الفراغ من الدفن االسترفار للميت كالدعاء لو ابلتثبيت .

إذا فرغ من دفن ا١تيت كقف عليو فقاؿ : ) اٍستػىٍرًفريكا ألىًخيكيٍم ، كىسىليوا لىوي   قاؿ : كاف النِب ٟتديث عثماف بن عفاف 
 اًبلتػٍَّثًبيًت ، فىًإنَّوي اآلفى ييٍسأىؿي ( . ركاه أبو داكد .

 )كقف عليو( أم : على ق ره . 
 )فقاؿ استرفركا ألخيكم( أم اطلبوا لو ا١ترفرة من هللا . أم قولوا : اللهم اغفر لو . 



 َْٕ 

 )كسلوا لو التثبيت( أم اطلبوا لو من اَّلٌل تعاُف أف يثبت لسانو ٞتواب ا١تلىكُت . أم : قولوا : ثبتو اَّلٌل ابلقوؿ الثابت . 
 .، فهو أحوج ما كاف إُف االسترفار كالتثبيت لكاف، ك٫تا منكر كنكَت كيسأالنو)فإنو اآلف يسأؿ( أم : أم أيتيو يف تلك اٟتاؿ م

 يت يشرع فيها التسمية ؟اذكر بعض ا١تواضع ال 
 كمن ا١تواضع :أف ىذا أحد ا١تواضع اليت يسن فيها قوؿ : ) بسم هللا ( ، 

 عند الوضوء . منها :
 داكد . ) ال صبلة ١تن ال كضوء لو ( ركاه أبو لقولو 

 عند الركوب . كمنها :
 قاؿ هللا تعاُف )كىقىاؿى ارٍكىبيوا ًفيهىا ًبٍسًم اَّللًَّ ( .

) ... كأييتى بدابة لَتكبها ، فلما كضػع رجلو يف الركاب قاؿ : بسم هللا .... اٟتديث كيف آخره قاؿ : رأيت النِب كيف حديث علي 
 . فعل كما فعلت ( ركاه أبو داكد 

 عند الذبح كالصيد . كمنها :
 لقولو تعاُف ) فىكيليوا ٦تَّا ذيًكرى اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو ( .

 وا ٦تَّا َفٍى ييٍذكىًر اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو كىًإنَّوي لىًفٍسقه ( .كقاؿ تعاُف ) كىال أتىٍكيلي 
 ) إذا أرسلت كلبك ا١تعٌلم كذكرت اسم هللا عليو فكل ( متفق عليو . كعن عدم بن حامت . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 عند األكل . كمنها :
غبلـ سم هللا ، ككل  دم تطيش يف الصحفة فقاؿ : َي، ككانت ي ٟتديث عمرك بن سلمة . قاؿ ) كنت غبلمان يف حجر النِب 

 ( متفق عليو . بيمينك ...
 عند دخوؿ ا١تنزؿ . كمنها :

قاؿ ) إذا دخل الرجل بيتو فذكر هللا عند دخولو ، كعند طعامو ، قاؿ الشيطاف : ال مبيت لكم  ٟتديث جابر . أف رسوؿ هللا 
 كال عشاء ( ركاه مسلم .

 عند اٞتماع . كمنها :
جنب الشيطاف أنو قاؿ ) لو أف أحدكم إذا أتى أىلو قاؿ : بسم هللا ، اللهم جنبنا الشيطاف ك  ٟتديث ابن عباس . عن النِب 

 ( متفق عليو . ما رزقتنا ...
 عند ا٠تركج من البيت . كمنها :

، هللا، ال حوؿ كال قوة إال ابج الرجل من بيتو فقاؿ : بسم هللا، توكلت على ) إذا خر  ٟتديث أنس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 يقاؿ لو حينئذ : ىديت ككفيت .... ( ركاه أبو داكد .

 يف ا١تساء كالصباح . كمنها :
) من قاؿ : بسم هللا ، الذم ال يضر مع اٝتو شيء يف األرض كال يف السماء ، كىو  ٟتديث عثماف . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 فجأة ببلء حىت يصبح ... ( ركاه أبو داكد . السميع العليم ، ثبلث مرات ، َف تصبو

 إذا عثر ا١ترء أك عثرت دابتو . كمنها :
: ال تقل تعس الشيطاف ،  فقلت : تعس الشيطاف ، فقاؿ النِب  فعيًثر ابلنِب  ٟتديث رجل قاؿ ) كنت رديف النِب 

 تصاغر حىت يصَت مثل الذابب ( ركاه أبو داكد .فإنك إذا قلت تعس الشيطاف تعاظم كقاؿ : بقويت صرعتو ، كإذا قلت بسم هللا 



 ُْٕ 

 عند كضع ا١تيت يف ق ره . كمنها :
 كاف إذا كضع ا١تيت يف الق ر قاؿ : بسم هللا ، كعلى سنة رسوؿ هللا ( ركاه أبو داكد .  ٟتديث ابن عمر ) أف النِب 

هىا; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -ٕٔٓ قىاؿى ) كىٍسري عىظٍػًم اٍلمىيًًٌت كىكىػٍسرًًه حىياا (رىكىاهي أىبيو دىاكيدى إبًًٍسنىادو عىلىى  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
.  شىٍرًط ميٍسًلم و

 يف اإٍلًُثًٍ ( .ًمٍن حىًديًث أيٌـً سىلىمىةى: ) كىزىادى اٍبني مىاجىٍو  -ٕٕٓ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ىذا اٟتديث صحيح ، ركاتو كلهم ثقات .

 قولو ) من اإلمث ( ضعيفة .ك 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف االعتداء على ا١تيت .
 ىل االعتداء على ا١تيت كاالعتداء على اٟتي ؟ 

 نعم ، فاالعتداء على ا١تيت بكسر عظم منو أك غَت ذلك ، كاالعتداء على اٟتي يف اإلمث دكف القصاص .
 ما حكم تشريح جثة ا١تيت ؟ 

 اٟتديث أنو ال ٬توز تشريح جثة ا١تيت ، ألف ذلك اعتداء عليو . نستفيد من
 لكن إذا كاف الررض صحيح ، كقضية جنائية ، فبل أبس .

 : كقد اختلف العلماء يف حكم تشريح جثة ا١تيت لقصد التعليم 
 ال ٬توز ذلك .القوؿ األكؿ : 

 كىو قوؿ لبعض العلماء ، كاستدلوا :
ـى كىٛتىىٍلنىاىيٍم يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر كىرىزىقٍػنىاىيٍم ًمنى الطَّيًٌبىاًت كىفىضٍَّلنىاىيٍم عىلىى كىًثَتو بقولو تعاُف : )كىلىقىٍد كىرَّ   ٦تٍَّن خىلىٍقنىا تػىٍفًضيبلن( .ٍمنىا بىًٍت آدى

 كتشريح جثث ا١توتى فيو إىانة ٢تم .قالوا : 
 كاستدلوا : ْتديث الباب .

 ن ا١تيت ، كالتشريح مشتمل على ذلك ، فبل ٬توز فعلو .فهو داؿ على حرمة كسر عظاـ ا١تؤم
كدلت األحاديث على أنو ال ٬توز اٞتلوس على الق ر ، كأف صاحبو يتأذل بذلك ، مع أف اٞتلوس عليو ليس فيو مساس قالوا : 

 ل .ّتسد صاحبو ، فؤلف ال ٬توز تقطيع أجزائو كبقر بطنو الذم ىوف أشد انتهاكان ٟترمتو من ابب أكُف كأحر 
 اٞتواز .القوؿ الثاين : 

 ألف يف ذلك مصلحة أعظم كأك ر . قالوا :
إف من قواعد الشريعة الكلية ، كمقاصدىا العامة ، أنو إذا تعارضت مصلحتاف قدـ أقوا٫تا ، كإذا تعارضت مفسدًتف  كقالوا :

 ارتكب أخفهما تفادَين ألشد٫تا .
 كجو تطبيق ىذه القاعدة :

ى تشريح جثث ا١توتى لررض التعليم ، تعت ر مصلحة عامة راجعة إُف اٞتماعة ، كذلك ١تا يًتتب عليها من أف ا١تصلحة ا١تًتتبة عل
 تعلم التداكم الذم ٯتكن بواسطتو دفع ضرر األسقاـ كاألمراض عن اجملتمع .



 ِْٕ 

 جواز تشريح جثة الكافر دكف ا١تسلم .كالراجح 
 ٬توز العدكؿ عنها إُف جثث ا١تسلمُت ، لعظم حرمة ا١تسلم عند هللا ألف اٟتاجة على التشريح ٯتكن سدىا ّتثث الكفار ، فبل

 حيان كميتان .
 أما التشريح ١تعرفة أسباب الوفاة خشية أف تكوف أمراضان كابئية ، أك التشريح اٞتنائي ، فبل أبس بو .

: ) أىٟتٍىديك ا ًل ٟتىٍدنا، كىاٍنصً  كىعىٍن سىٍعًد ٍبًن أىِب كىقهاصو  -ٖٕٓ رىكىاهي (  بيوا عىلىى اللهنًبً نيٍصبنا، كىمىا صيًنعى ًبرىسيوًؿ اَّللًه قىاؿى
 ميٍسًلم ه .

ريهي عىًن اأٍلىٍرًض قىٍدرى ًشرٍبو ( كىصىحهحىوي اٍبني ًحبها -ٕٗٓ هىًقيًٌ عىٍن جىاًبرو ٨تىٍويهي، كىزىادى: ) كىريًفعى قػىبػٍ يػٍ  ف ى .كىًلٍلبػى
-------- 

 يبٌت بو .ما ضرب من الطُت ) اللنب ( 
 عرؼ اللحد كالشق ؟ 

 قاؿ البهويت : اللحد أف ٭تفر يف أسفل حائط الق ر ٦تا يلي القبلة مكاّنن يوضع فيو ا١تيت .
 كالشق : أف ٭تفر يف كسط الق ر كالنهر كيبٌت جانباه ابللنب أك غَته .

 ما األفضل يف القرب اللحد أـ الشق ؟ 
 اللحد أفضل ، كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

السُّنَّةي أىٍف يػيٍلحىدى قػىبػٍري اٍلمىيًًٌت ، كىمىا صيًنعى ًبقى ٍرً النَِّبًٌ  قاؿ  . ابن قدامة : ى
 ٟتديث الباب  -أ

كاف اب١تدينة رجل يلحد كآخر يضرح ، فقالوا : نستخَت ربنا كنبعث إليهما ،   كعن أنس قاؿ : ) ١تا تويف رسوؿ هللا  -ب
 ( ركاه ابن ماجو . فسبق صاحب اللحد ، فلحدكا النِب  فأيهما سبق تركناه ، فأرسل إليهما ،

 ، كَف يكن ليختار هللا لنبيو إال األفضل . كجو الداللة من اٟتديثُت : أنو اللحد ىو الذم فيعل ابلنِب 
،  ابتفاؽ الصحابة  قاؿ النوكم يف شرح حديث سعد : فيو استحباب اللحد كنصب اللنب ، كأنو فعل ذلك برسوؿ هللا 

 تسع . كقد نقلوا أف عدد لبناتو 
 : ) اللحد لنا كالشق لرَتّن ( ركاه أبو داكد كىو حديث ٥تتلف يف صحتو . كٟتديث ابن عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ج
٬تمع بُت الرجلُت يف قتلى أحد مث يقوؿ ) أيهم أكثر أخذان للقرآف ( فإذا  قاؿ ) كاف النِب  –كقد سبق  –حديث جابر  –د 

  إُف أحد٫تا قدمو يف اللحد ( ركاه البخارم .أشَت
ففي ىذا اٟتديث بياف فضيلة اللحد ، ألنو الذم كقع دفن الشهداء فيو ، مع ما كانوا فيو من اٞتهد كا١تشقة ، فلوال مزيد فضيلة 

 ما عانوه .
  ما معٌت قولو اللحد لنا كالشق لغَتان ( ؟ ( 

 غَتّن ( ؟اختلف العلماء يف معٌت قولو ) لنا ( ك ) 
كنعرفو ، ألف العرب َف تكن تعرؼ غَته ، ك ) لرَتّن ( أم : من األمم  –أيها ا١تسلموف  –فقيل : ) لنا ( أم : ىو الذم نؤثره 

 السابقة كيؤيد ذلك ركاية ) كالشق لرَتّن من أىل الكتاب ( .
 كقيل : اللحد لنا معشر األنبياء ، كالشق جائز لرَتّن .

 ٌت بضمَت اٞتمع نفسو ، أم : أكثر ِف اللحد ، كىو إخبار عن الكائن فيكوف معجزة ع كقيل : ٯتكن أنو 



 ّْٕ 

 األكؿ . كالصحيح
 مىت يكوف الشق أفضل ؟ 

 يكوف أفضل إذا كانت األرض رخوة ، فهنا فالشق أفضل .
، تراهبا فاللحد أفضل لبة ال ينهار، لكن إف كانت األرض صأف الدفن يف اللحد كالشق جائزاف أٚتع العلماء على قاؿ النوكم :

 ١تا سبق من األدلة ، كإف كانت رخوة تنهار ، فالشق أفضل .
 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، فعند ىؤالء الشق أفضل إذا كاف األرض رخوة .

رملية ، فإف اللحد  األرض قاؿ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كلكن إذا احتيج إُف الشق ، فإنو ال أبس بو ، كاٟتاجة إُف الشق إذا كانت
؛ لى جانِب اٟتفرة اليت هبا ا١تيت، مث ٭تفر يف كسطها مث يوضع لنب عإذا ٟتدت فيو اهندـ، فتحفر حفرة؛ ألف الرمل فيها ال ٯتكن

 من أجل أال ينهد الرمل ، مث يوضع ا١تيت بُت ىذه اللبنات .    ) الشرح ا١تمتع ( .
 ما ا١تستحب يف رفع القرب ؟ 

 ف يرفع الق ر عن األرض قدر ش ر .ا١تستحب أ
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 أٟتد كنصب عليو ... كرفع ق ره من األرض ٨توان من ش ر ( . ٟتديث جابر : ) أف النِب 
 كجاء يف ذلك بعض اآلاثر عن بعض السلف .

 و .كألف الق ر يرفع عن األرض ليعلم أنو ق ر فيتوقى كيصاف كال يهاف ، كيًتحم على صاحب
 قاؿ يف ) زاد ا١تستقنع ( كيرفع الق ر عن األرض قدر ش ر مسنمان .

قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف شرحو ) الشرح ا١تمتع ( أم السنة أف يرفع الق ر عن األرض ، ككما أنو سنة ، فإف الواقع 
٦تا إذا حرثت ، فبل بد أف يربو  ػػػػػػػد التئامان يقتضيو ؛ ألف تراب الق ر سوؼ يعاد إُف الق ر ، كمعلـو أف األرض قبل حرثها أشػ

، كاآلف صار فضاء ، فهذا الًتاب الذم كاف يف مكاف ا١تيت يف األكؿ سوؼ  فإف مكاف ا١تيت كاف ابألكؿ تراابن  الًتاب ، كأيضان 
 يكوف فوقو ...

ار ااربُت ، فإنو ال ينبري أف ييرفع ق ره ، كاستثٌت العلماء من ىذه ا١تسألة : إذا مات اإلنساف يف دار حرب ، أم : يف دار الكف
 بل يسول ابألرض خوفا عليو من األعداء أف ينبشوه ، كٯتثلوا بو ، كما أشبو ذلك . 

 ، كضد ا١تسنم: ا١تسطح الذم ٬تعل أعبله كالسطح  . رافوعلى أطػػػػػػػػػػػ : ٬تعل كالسناـ ْتيث يكوف كسطو ابرزان أم( كقولو )مسنما
 كق رم صاحبيو .           ) الشرح ا١تمتع ( . ىذا : أف ىذا ىو صفة ق ر النِب كالدليل على 

 كقد ركل البخارم  عىٍن سيٍفيىافى التَّمَّاًر أىنَّوي رىأىل قػىبػٍرى النَِّبًٌ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ميسىنَّمنا.
 : أىالى أىبٍػعىثيكى عىلىى مىا بػىعىثىًٍت عىلىٍيًو رىسيوؿي اَّللًَّ ِف عىًليُّ ٍبني أىَب طىاًلبو  قىاؿى  :قىاؿى  ( عىٍن أىَب ا٢ٍتىيَّاًج اأٍلىسىًدمًٌ ٗٔٗأما ما ركاه مسلم )

 : ) أىٍف الى تىدىعى ٘تٍثىاالن ًإالَّ طىمىٍستىوي كىالى قػىبػٍرنا ميٍشرًفنا ًإالَّ سىوَّيٍػتىوي (.
 د تقدـ أهنا تكوف يف حدكد الش ر .فا١تقصود ابلتسوية ىنا ، أم تسويتو بسائر القبور ، كق

ييسىنَّم ، بىٍل يػيٍرفىع ٨تىٍو ًش ٍر  قاؿ النوكم رٛتو هللا يف شرح مسلم : " ًفيًو أىفَّ السُّنَّة أىفَّ اٍلقى ٍر الى يػيٍرفىع عىلىى اأٍلىٍرض رىفٍػعنا كىًثَتنا ، كىالى 
ا مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىمىٍن كىافػىقىوي ،  كىنػىقىلى اٍلقىاًضي ًعيىاض عىٍن أىٍكثىر اٍلعيلىمىاء أىفَّ اأٍلىٍفضىل ًعٍندىٍم تىٍسًنيمهىا كىىيوى مىٍذىىب كىييسىطَّح ، كىىىذى

 مىاًلك " انتهى .
 كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف "القوؿ ا١تفيد شرح كتاب التوحيد :



 ْْٕ 

 .: ) كال ق را مشرفا ( : عاليان  " قولو
 نياف : قولو : ) إال سويتو ( . لو مع

 األكؿ : أم سويتو ٔتا حولو من القبور . 
الثآف : جعلتو حسنا على ما تقتضيو الشريعة ، قاؿ تعاُف : ) الذم خلق فسول ( أم : سول خلقو أحسن ما يكوف ، كىذا 

 أحسن ، كا١تعنياف متقارابف . 
 كاإلشراؼ لو كجوه : 

كتسمى عند الناس ) نصائل ( أك ) نصائب ( ، كنصائب أصح لرة من األكؿ : أف يكوف مشرفا بك ر األعبلـ اليت توضع عليو ، 
 نصائل . 

 ) لعن ا١تتخذين عليو ا١تساجد كالسرج ( .  الثآف : أف يبٌت عليو ، ىذا من كبائر الذنوب ، ألف النِب 
 الثالث : أف تشرؼ ابلتلوين ، كذلك أبف توضع على أعبلمها ألواف مزخرفة . 

 ب الق ر عما حولو ليكوف ظاىران .الرابع : أف يرفع ترا
 فكل شي مشرؼ ، ظاىر على غَته متميز عن غَته ٬تب أف يسول برَته ، لئبل يؤدم ذلك إُف الرلو يف القبور كالشرؾ .

 ما حكم أف يزاد على تراب القرب أكثر ٦تا خرج منو ؟ 
 كره العلماء أف يزاد على تراب الق ر أكثر ٦تا خرج منو .

أف يبٌت على الق ر أك يزاد عليو ... ( ركاه مسلم دكف قولو ) أك  راىة ْتديث جابر قاؿ  ) هنى رسوؿ هللا كاستدلوا على الك
 يزاد عليو ( فهي عند أَب داكد كالنسائي .

 الزَيدة على ترابو ، أبمن يزاد على الًتاب الذم خرج منو .(  كا١تراد بقولو ) أك يزاد عليو
 ابب ال يزاد يف الق ر أكثر من ترابو لئبل يرتفع جدان  .  فقاؿ :لفظ من ىذا اٟتديث ، ك٢تذا بوب البيهقي على ىذا ال 

 إف زَيدة الًتاب على الق ر ٬ترم ٣ترل البناء ، فبل يزاد عليو تراب من غَته ، لئبل يرتفع الق ر ارتفاعان كثَتان .كقالوا : 
 كذىب ابن حـز إُف أف الزَيدة على تراب الق ر حراـ .

، كىأىٍف يػيٍقعىدى عىلىٍيًو، كىأىٍف يػيبػٌٍتى عىلىٍيًو (. ًلميٍسًلمو عىٍنوي: ) نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه كى  -َٖٓ ري  أىٍف ٬تيىصهصى اٍلقىبػٍ
---------- 

ري (    ٮتصص الق ر بناره ابٞتص ، أك طبلؤه ابٞتص .) أىٍف ٬تيىصهصى اٍلقىبػٍ
 ما حكم ٕتصيص القرب ؟ 

 ولُت :اختلف العلماء يف ذلك على ق
 أنو مكركه .القوؿ األكؿ : 

 كىذا قوؿ بعض الفقهاء .
 ٟتديث الباب .

 : أنو حراـ . القوؿ الثاين
 ٟتديث الباب ، ففيو النهي عن ذلك ، كاألصل يف النهي التحرٔف .

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 : ما اٟتكمة من النهي 



 ْٕٓ 

 سد ذريعة الشرؾ . أكالن :
 قبور كا١تباىاة فيها ، كىذا ابب قد يصل بصاحبو إُف اإلخبلؿ ابلتوحيد .١تا يف ذلك من تعظيم ال اثنيان :
 أف التجصيص يف األبنية إ٪تا ىو للزينة كإلحكاـ البناء ، كال حاجة للميت يف ق ره للزينة . اثلثان :
 أف يف ذلك خيبلء كإسراؼ . رابعان :

 كتاب أحكاـ ا١تقابر ( .  أف يف ذلك تضييعان للماؿ كإسرافان ببل فائدة .     ) خامسان :
 كيلحق ابلتجصيص كل ما شاهبو من تلوين الق ر أك تزكيق أك ٗتليق أك جعل الرخاـ عليو .

 ما حكم القعود على القرب ؟ 
 حراـ .

 ٟتديث الباب . -أ
 ًر كىالى تيصىلُّوا ًإلىيػٍهىا ( ركاه مسلم .) الى ٕتىًٍلسيوا عىلىى اٍلقيبيو  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :كٟتديث أىىًب مىٍرثىدو اٍلرىػنىًولًٌ قىاؿى  -ب

 ك٦تا يدؿ على ٖترٯتو كأنو من الكبائر :
يػٍره لىوي ًمٍن أىٍف  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى حديث  -ج ) ألىٍف ٬تىًٍلسى أىحىديكيٍم عىلىى ٚتىٍرىةو فػىتيٍحرًؽى ثًيىابىوي فػىتىٍخليصى ًإُفى ًجٍلًدًه خى

 عىلىى قػى ٍرو ( ركاه مسلم . ٬تىًٍلسى 
 فما ذىب إليو ٚتاعة من العلماء أف القعود على الق ر مكركه ، قوؿ ضعيف .

 ما حكم البناء على القبور ؟ 
 حراـ .

 كأف يبٌتى عليو ( . ٟتديث الباب ) ... -أ
 هنى أف يبٌت إُف الق ر ( ركاه ابن ماجو . كٟتديث أَب سعيد ) أف النِب -ب
 لى التحرٔف : حديث علي كسبق : ) ... أف ال تدع ٘تثاالن إال طمستو كال ق ران مشرفان إال سويتو ( .ك٦تا يدؿ ع -ج

 كمن رٍفع القبور الداخل ٖتت اٟتديث دخوالن أكليان ، القبب كا١تشاىد ا١تعمورة على القبور .قاؿ الشوكاين : 
 اذكر مفاسد البناء على القبور ؟ 

 هتا .أف ذلك كسيلة إُف عبادأكالن : 
 أف ىذا من فعل عباد القبور كالركافض . اثنيان :

 سد ابب الشرؾ .اثلثان : 
 : أف ذلك إسرافان كتضييعان للماؿ .رابعان 
 ما حكم الكتابة على القرب ؟ 

 جاء يف حديث الباب زَيدة  ) كأف يكتب عليها ( كىذه زَيدة ٥تتلف يف صحتها .
 ُت :كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قول

 جواز الكتابة .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ لبعض العلماء .

 ٖترٔف الكتابة .القوؿ الثاين : 
 ٟتديث الباب ، كفيو  ) كأف يكتب عليو ( .



 ْٕٔ 

 كألف الكتابة على الق ر َف تكن معهودة عند السلف الصاٌف .
 كألف الكتابة على الق ر قد تكوف طريقان للمباىاة كالفخر كا٠تيبلء .

 كيف ذلك سدان للذرائع الشرؾ .و الصحيح ، كىذا ى
كالنهي عن الكتابة يشمل الكتابة اليت فيها ذكر اسم صاحب الق ر ، أك ًتريخ كفاتو ، أك كتابة شيء من القرآف ، أك أٝتاء هللا 

 تعاُف . 
عن  من النهي ١تا ثبت عن النِب  قاؿ الشيخ ابن ابز : ال ٬توز البناء على القبور ال بصبة كال برَتىا كال ٕتوز الكتابة عليها ؛

ق ر كأف يقعد أف ٬تصص ال هنى رسوؿ هللا قاؿ ) ، فقد ركل مسلم رٛتو هللا من حديث جابر البناء عليها كالكتابة عليها
 ( كألف ذلك نوع من أنواع الرلو فوجب منعو .لًتمذم كغَته إبسناد صحيح كزاد )كأف يكتب عليو( كخرجو اعليو كأف يبٌت عليو

كألف الكتابة رٔتا أفضت إُف عواقب كخيمة من الرلو كغَته من اظورات الشرعية ، كإ٪تا يعاد تراب الق ر عليو كيرفع قدر ش ر 
 . كأصحابو  تقريبا حىت يعرؼ أنو ق ر ، ىذه ىي السنة يف القبور اليت درج عليها رسوؿ هللا 

، كىىيوى  يبه ) أىفه النه  كىعىٍن عىاًمًر ٍبًن رىبًيعىةى  -ُٖٓ ثػىيىاتو ثى حى ، فىحىثىى عىلىٍيًو ثىالى رى ، كىأىتىى اٍلقىبػٍ صىلهى عىلىى عيٍثمىافى ٍبًن مىٍظعيوفو
 قىائًمه ( رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتٌ ي .

----------- 
 أحد السابقُت إُف اإلسبلـ ، ىاجر ا٢تجرتُت ، كأكؿ من دفن ابلبقيع .) عيٍثمىافى ٍبًن مىٍظعيوفو ( 

 أىالو بيده .فىحىثىى (  )
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث الباب ضعيف جدان ، ألف يف إسناده القاسم بن عبد هللا العيمىرم .
 ضعيف  . قاؿ ابن معُت : ليس بشيء ، كأيضان يف إسناد عاصم بن عبيد هللا ، قاؿ أٛتد : 

 فاٟتديث ال يصح .
 للنب عليو ؟ماذا يفعل ابلقرب بعد كضع ا١تيت يف اللحد ككضع ا 

 إذا فرغ من دفن ا١تيت كمن كضع اللنب أك غَته على اللحد ، فإهنم يهيلوف الًتاب عليو ، كىذا من ٘تاـ الدفن 
ركاه  .(ف ٖتثوا على رسوؿ هللا الًتاب، أطابت نفوسكم أقالت فاطمة: َي أنس ) ١تا فن النِب اٟتديث عن أنس قاؿ كيف 

 البخارم 
 لدفن ا١تيت يردكف تراب الق ر على الق ر اب١تساحي كاأليدم . كىذا يدؿ على أف اٟتاضرين

  ىل يستحب لكل من حضر دفن ا١تيت أف ٭تثو الًتاب على قربه ؟ 
 ف العلماء يف ذلك على قولُت :اختل

 أف اٟتثو على الرَت جائز كليس ٔتستحب .القوؿ األكؿ : 
 ه ثبلث حثيات بيديو ٚتيعان .يستحب لكل من حضر دفن ا١تيت أف ٭تثو على ق ر القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب اٟتنفية كأكثر العلماء .
 ٟتديث الباب . ] كسبق أنو ضعيف [ -أ

صلى على جنازة ، مث أتى ق ر ا١تيت فحثى عليو من ًقبل رأسو ثبلاثن ( كىذا ٥تتلف  كٟتديث أَب ىريرة : ) أف رسوؿ هللا -ب
 ، كاأللبآف ، كضعفو أبو حامت ، كأبو زرعة .صححو النوكم ، كابن القطاف ، كالبوصَتم  : فيو



 ْٕٕ 

 حثى على ا١تيت ثبلث حثيات بيديو ٚتيعان ( ركاه الشافعي كىو ضعيف . حديث جعفر بن دمحم عن أبيو ) أف النِب  -ج
 كجاء عن ابن عباس : ) أنو ١تا دفن زيد بن اثبت حثا عليو الًتاب مث قاؿ : ىكذا يذىب العلم ( أخرجو البيهقي .-د
 نظر لكن لعل بعضها يقوم بعض ( . ا. ) فاألحاديث الواردة كلها فيهالراجح  ىذا القوؿ ىوك 
 ىل ىناؾ ذكر يقاؿ عند حثي الًتاب ؟ 

) منها خلقناكم ( كيف الثانية ) كمنها نعيدكم ( كيف الثالثة ا١تيت أف يقوؿ يف اٟتثية األكُف استحب البعض عند حثي الًتاب على 
 أخرل ( كاٟتديث الوارد يف ذلك ال يصح . ) كمنها ٩ترجكم ًترة

) ًمنػٍهىا خىلىٍقنىاكيٍم كىًفيهىا نيًعيديكيٍم كىًمنػٍهىا  يف الق ر ، قاؿ  كىو حديث أَب أمامة قاؿ ) ١تا كضعت أـ كلثـو ابنة رسوؿ هللا 
رىةن أيٍخرىل ( ركاه أٛتد كالبيهقي .  ٩تيٍرًجيكيٍم ًتى

 عفو ا١تصنف ابن حجر رٛتو هللا .قاؿ البيهقي : ىذا إسناد ضعيف ، كض
: ) كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عيٍثمىافى  : "ًاٍستػىٍغًفريكا أًلىًخيكيٍم كىسىليوا لىوي  قىاؿى ًإذىا فػىرىغى ًمٍن دىٍفًن اٍلمىيًًٌت كىقىفى عىلىٍيًو كىقىاؿى

، فىًإنهوي اآٍلفى ييٍسأىؿي ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىصى  .التػهٍثًبيتى  حهحىوي اٟتٍىاًكم ي
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث إسناده حسن ، يف إسناده ىانئ موُف عثماف كىو صدكؽ ، فاٟتديث حسن ، كقد صححو النوكم كابن حجر .

 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
 نستفيد : استحباب الدعاء للميت بعد دفنو هبذا الدعاء الوارد .

 القرب ؟ ما حكم ا١توعظة عند 
 ال تشرع ا١توعظة عند الق ر .

 َف يرد عنو ذلك كَف يفعل ، كإ٪تا الوارد ىو الدعاء لو ابلثبات كاالسترفار . حيث أف النِب  
 كال عن أحد من الصحابة الوعظ عند الق ر . فلم يرد عن النِب الصحيح ،  كىذا ىو

ازة رجل من األنصار ، فانتهينا إُف الق ر ك١تٌا يلحد ، فجلس رسوؿ يف جن كقد كرد حديث ال راء قاؿ : ) خرجنا مع رسوؿ هللا 
 كجلسنا حولو كأ٪تا على رؤكسنا الطَت ، فقاؿ : استعيذكا اب من عذاب الق ر ... ( ركاه أبو داكد . هللا 

اٟتديث ) ك١تٌا يلحد (  فهذا يدؿ على جواز ا١توعظة عند الق ر يف بعض األحياف كليس ذلك سنة راتبة ، بل إف قوؿ ال راء يف
موعظة أصحابو إُف أف يينتهى من  دليبلن على أف الوعظ كاف لعارض كىو أتخر دفن ا١تيت ، ألف الق ر َف ٬تهز ، فأراد النِب 

 ٕتهيز الق ر .
 ما أفضل ما يقدـ للميت ؟ 

 الدعاء ىو أفضل ما يقدـ للميت .
 ينفعهم كيصلهم ثوابو .أٚتع العلماء على أف الدعاء لؤلموات  قاؿ النوكم : 

بػىقيوّنى اًبأٍلً  ٍخوىانًنىا الًَّذينى سى  ٯتىاًف( .قاؿ تعاُف : )كىالًَّذينى جىاءيكا ًمٍن بػىٍعًدًىٍم يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍغًفٍر لىنىا كىإلًً
 : ) اللهم اغفر ألىل بقيع الررقد ( . كقاؿ 
 : ) اللهم اغفر ٟتينا كميتنا ( . كقاؿ 
 . ( ركاه مسلم . من ثبلث : كلد صاٌف يدعو لو ..مات ابن آدـ انقطع عملو إال ) إذا:  كقاؿ 



 ْٕٖ 

 ىل العبد يسأؿ يف قربه ؟ 
 نعم ، من عقيدة أىل السنة كاٞتماعة : إثبات سؤاؿ الق ر ، كأف العبد إذا كضع يف ق ره يسأؿ ، كاألدلة على ذلك كثَتة :

» قىاؿى « . قػى ٍرًًه كىتػىوىُفَّ عىٍنوي أىٍصحىابيوي ًإنَّوي لىيىٍسمىعي قػىرٍعى نًعىا٢ًتًٍم  ) ًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا كيًضعى يف  اَّللًَّ  قىاؿى نىِبُّ  :عن أىنىسي ٍبني مىاًلكو قىاؿى  -أ
انًًو فػىيػىقيوالىًف لىوي مىا كيٍنتى تػىقيوؿي يف  ٍتًيًو مىلىكىاًف فػىيػيٍقًعدى ا الرَّجيًل  أيى قىاؿى « . ني فػىيػىقيوؿي أىٍشهىدي أىنَّوي عىٍبدي اَّللًَّ كىرىسيوليوي فىأىمَّا اٍلميٍؤمً » قىاؿى « . ىىذى

يعان »  اَّللًَّ  قىاؿى نىِبُّ « . فػىيػيقىاؿي لىوي اٍنظيٍر ًإُفى مىٍقعىًدؾى ًمنى النَّاًر قىٍد أىٍبدىلىكى اَّللَّي ًبًو مىٍقعىدان ًمنى اٞتٍىنًَّة »  رى قىاؿى قػىتىادىةي كىذيكً « . فػىيػىرىا٫تيىا ٚتًى
عىثيوفى ( متفق عليو . لىنىا أىنَّوي يػيٍفسىحي لىوي يًف  بػٍعيوفى ًذرىاعان كىٯتيٍؤلي عىلىٍيًو خىًضران ًإُفى يػىٍوـً يػيبػٍ  قػى ٍرًًه سى

ـه ، فػىقىالىٍت سيٍبحىافى كعىٍن أىٍٝتىاءى قىالىٍت ) أىتػىٍيتي عىاًئشىةى كىًىىى تيصىلًٌي فػىقيٍلتي مىا شىٍأفي النَّاًس فىأىشىارىٍت ًإُفى السَّمىاًء ، فى  -ب ًإذىا النَّاسي ًقيىا
ى رىٍأًسي اٍلمىاءى ، فىحىًمدى اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ اَّللًَّ . قػيٍلتي آيىةه فىأىشىارىٍت ًبرىٍأًسهىا ، أىٍم نػىعىٍم ، فػىقيٍمتي حىىتَّ ٕتىىبلَّٓف اٍلرىٍشيي ، فىجىعىٍلتي أىصيبُّ عىلى 

ٍم تػيٍفتػىنيوفى يف مىا ًمٍن شىٍيءو َفٍى أىكيٍن أيرًيتيوي ًإالَّ رىأىيٍػتيوي يف مىقىاًمي حىىتَّ اٞتٍىنَّةى كىالنَّارى ، فىأيكًحىى ًإُفىَّ أىنَّكي » مثيَّ قىاؿى  كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو ، النَِّبُّ 
نىًة ا -أىٍك قىرًيبان الى أىٍدرًل أىمَّ ذىًلكى قىالىٍت أىٍٝتىاءي  -قػيبيورًكيٍم ، ًمٍثلى  ا الرَّجيًل فىأىمَّا اٍلميٍؤًمني ًمٍن ًفتػٍ  -ٍلمىًسيًح الدَّجَّاًؿ ، يػيقىاؿي مىا ًعٍلميكى هًبىذى

نىا كىاتػَّبػىٍعنىا ، ىيوى أىًك اٍلميوًقني الى أىٍدرًل أبًىيًًٌهمىا قىالىٍت أىٍٝتىاءي فػىيػىقيوؿي ىيوى ٤تيىمَّده رىسيوؿي اَّللًَّ جىاءىّنى اًبٍلبػىيًٌنىاًت  بػٍ ٤تيىمَّده . ثىبلىاثن ،  كىا٢ٍتيدىل ، فىأىجى
فػىيػىقيوؿي الى أىٍدرًل ،  -أىًك اٍلميٍرًتىبي الى أىٍدرًل أىمَّ ذىًلكى قىالىٍت أىٍٝتىاءي  -فػىيػيقىاؿي ّفىٍ صىاًٟتان ، قىٍد عىًلٍمنىا ًإٍف كيٍنتى لىميوًقنان ًبًو ، كىأىمَّا اٍلمينىاًفقي 

ٍيئان فػىقيٍلتيوي (  ٍعتي النَّاسى يػىقيوليوفى شى  متفق عليو .ٝتًى
عىذىاًب اٍلقى ٍرً فػىيػيقىاؿي لىوي مىٍن  نػىزىلىٍت يف » ) يػيثػىبًٌتي اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا اًبٍلقىٍوًؿ الثَّاًبًت ( قىاؿى قىاؿى   كعىًن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو عىًن النَِّبًٌ  -ج

ى اَّللَّي كىنىًبيًٌ  لً  ٤تيىمَّده  يرىبُّكى فػىيػىقيوؿي رىىبًٌ نٍػيىا كىىًف اآلًخرىة (  كى قػىٍوليوي عىزَّ كىجىلَّ ) يػيثػىبًٌتي اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا اًبٍلقىٍوًؿ الثَّاًبًت يف . فىذى اٟتٍىيىاًة الدُّ
 متفق عليو .

 كٟتديث الباب . -د
، كمن فتنة: )الكاف يقوؿ  كعن عائشة أف النِب  -ىػ ، كا١تأمث كا١ترـر ...(  الق ر كعذاب الق ر لهم إٓف أعوذ بك من الكسل كا٢تـر

 متفق عليو
 قاؿ : ) فِب تفتنوف كعٍت تسألوف ( ركاه أٛتد . أف رسوؿ هللا  –رضي هللا عنهما  –كعن عائشة  -ك
 : الذين ال يفتنوف 

 األنبياء . -أ 
 ألف األنبياء ييسأؿ عنهم ، فيقاؿ للميت : من نبيك ؟ .

 الشهداء . -ب 
هللا، ما ابؿ ا١تؤمنُت يفتنوف يف قبورىم إال الشهيد ؟ قاؿ: كفى ببارقة السيوؼ قاؿ ) َي رسوؿ  عن رجل من أصحاب النِب  

 على رأسو فتنة (  ركاه النسائي .
 الصديق . -ج 

 : ال يسأؿ . قيل
 إذا كاف الشهيد ال يفنت ، فالصديق أجل خطران كأعظم أجران أف ال يفنت . 

 ألنو مقدـ ذكره يف التنزيل على الشهداء . 
 ابط الذم ىو دكف الشهيد أنو ال يفنت ، فكيف ٔتن ىو أعلى رتبة منو كمن الشهيد  .كقد صح يف ا١تر 

 : يسأؿ . كقيل



 ْٕٗ 

 األحاديث الصحيحة ترد ىذا القوؿ كتبُت أف الصديق يسأؿ يف ق ره كما يسأؿ غَته . كهللا أعلم . قاؿ ابن القيم :
 . الراجحكىذا القوؿ ىو 

 ا١ترابط . -د 
 من صياـ شهر كقيامو ، كإف مات جرل عليو عملو الذم كاف يعملو ، كأجرم عليو رزقو ، كأمن : ) رابط يـو كليلة خَت قاؿ 

 الفتاف ( . ركاه مسلم عن سلماف
 األطفاؿ كاجملانُت . -ق 

 اختلف ىل يفتنوف :
 إهنم ال يفتنوف لدخو٢تم يف العمـو .فقاؿ بعضهم : 
 مكلفُت .إف اجملانُت كالصرار ال يسألوف ، ألهنم غَت كقاؿ بعضهم : 

ريهي، كىا -ّٖٓ ٍنصىرىؼى اىلنهاسي عىٍنوي، أىٍف كىعىٍن ضىٍمرىةى ٍبًن حىًبيبو أىحىًد التهاًبًعُتى قىاؿى ) كىانيوا يىٍستىًحبُّوفى ًإذىا سيوًٌمى عىلىى اٍلمىيًًٌت قػىبػٍ
ثي مىره  في! قيٍل: الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي. ثىالى ـي، كىنىيبًٌ ٤تيىمهده يػيقىاؿى ًعٍندى قػىرٍبًًه: ايى فيالى ى اَّللهي، كىًديًٍتى اإٍلًٍسالى في! قيٍل: رىِبًٌ ، ايى فيالى رىكىاهي  ( اتو

 سىًعيدي ٍبني مىٍنصيورو مىٍوقيوفنا . 
 كىًللطهبػىرىاينًٌ ٨تىٍويهي ًمٍن حىًديًث أىِب أيمىامىةى مىٍرفيوعنا ميطىوهالن . -ْٖٓ

---------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 ث ضمرة مقطوع ، كمعٌت مقطوع : أم أنو من قوؿ التابعي ، كقوؿ التابعي ليس ْتجة .حدي
ليقم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم الًتاب على ق ره ، ف: )، حيث قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا كحديث أَب أمامة ركاه الط رآف
: اذكر وؿ، مث يقف بن فبلنة ، فإنو يستوم قاعدان : َي فبل ، مث يقوؿَي فبلف، فإنو يسمعو كال ٬تيبو :أحدكم على رأس ق ره مث ليقل

ما خرجت عليو من الدنيا : شهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان رسوؿ هللا ، كأنك رضيت اب رابن كابإلسبلـ دينان ... ( . ىذا 
 اٟتديث ال يصح .

 . إسناده ضعيف ، قاؿ ابن الصبلح : ليس إسناده ابلقائم قاؿ النوكم : 
 ما حكم تلقُت ا١تيت بعد دفنو ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 يستحب ذلك .القوؿ األكؿ : 

 كىو قوؿ ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 ٟتديث الباب ) أَب أمامة ( .

٤تة يف أحاديث الفضائل فهذا اٟتديث كاف كاف ضعيفان فيستأنس بو ، كقد اتفق علماء ادثُت كغَتىم علي ا١تساقاؿ النوكم : 
ثبيت ( ككصية عمرك بن العاص ك٫تا صحيحاف تكالًتغيب كالًتىيب ، كقد أعتضد بشواىد من األحاديث كحديث ) كاسألوا لو ال

اآلف ، كىذا التلقُت إ٪تا ىو يف حق ا١تكلف  العمل هبذا يف زمن من يقتدل بو كإُف ىسبق بياهنما قريبان ، كَف يزؿ أىل الشاـ عل
 فبل يلقن . أما الصِب ا١تيت

 : أف تلقُت ا١تيت يف ق ره جائز كليس ٔتستحب .القوؿ الثاين 
 كاختار ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، ككصفو أبنو أعدؿ األقواؿ .



 َٕٓ 

كلعل مستند ىذا القوؿ ، أف حديث التلقُت بعد الدفن َف يثبت ، كَف يرد النهي عنو ، فيكوف مباحان لدخولو يف عمـو الدعاء 
 لثبات ا١تأمور بو .اب

 نو مكركه كبدعة .القوؿ الثالث : أ
 كىو اختيار ابن القيم يف ا٢تدم .

 كَف يكن ] أم النِب [ ٬تلس يقرأ عند الق ر ، كال يلقن ا١تيت كما يفعلو الناس اليـو  .قاؿ ابن القيم : 
 لقُت .علمنا بعد الدفن أف ندعو لو اب١ترفرة كالثبات ، كَف يعلمنا الت كألف النِب 

 كال يعرؼ عن أحد من الصحابة فعل التلقُت .
 ما اٞتواب عن أدلة أصحاب القوؿ األكؿ ؟ 

: أف اٟتديث الوارد حديث ضعيف ، فهو ال يصح ، كإذا كاف كذلك فبل يصح االعتماد عليو أك العمل بو مطلقان ، فقوؿ  أكالن 
ث الفضائل كالًتغيب كالًتىيب ، مردكد أبف ىذا اٟتديث النوكم أك غَته أبف اٟتديث الضعيف يستأنس بو ، كذلك يف أحادي

 ضعيف ، كضعفو شديد ، بل ىو موضوع يف نظر بعض األئمة .
لو التثبيت ( شاىدان ٟتديث التلقُت ، فهذا غَت صحيح ، ألف حديث ) اسألوا لو التثبيت (  ا: كأما جعل حديث ) كاسألو  اثنيان 

عمرك بن العاص كأمره ابلوقوؼ عند ق ره مقدار ما ينحر اٞتزكر ال شهادة فيو على ليس فيو إال الدعاء للميت ، ككذلك أثر 
 التلقُت .

: كأما قو٢تم : إف ىذا العمل عليو الناس أك عليو عمل أىل الشاـ ، فهذا ال حجة فيو ، بل قوؿ اإلماـ أٛتد : ما رأيت  اثلثان 
اختيارات  –] كتاب أحكاـ ا١تقابر ة ، كأهنا َف تكن يف القركف ا١تفضلة .أحدان يفعلو إال أىل الشػاـ ، دليل على أف ا١تسألة مبتدع

 ىػ [ .ُّّْ/  ٓ/  ُٔ] ابن تيمية الفقهية [ .
ةى ٍبًن اٟتٍىًصيًب اأٍلىٍسلىًميًٌ  -ٖٓٓ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن بػيرىٍيدى رىًة اٍلقيبيوًر فػىزيكريكىىا  قىاؿى تيكيٍم عىٍن ًزايى ( رىكىاهي ) كنت نػىهىيػٍ

 ميٍسًلم ه .
ًٍمًذمُّ: ) فىًإنػههىا تيذىكًٌري اآٍلًخرىةى ( .  زىادى اىلًتًٌ

نٍػيىا ( . -ٖٔٓ  زىادى اٍبني مىاجىو ًمٍن حىًديًث اٍبًن مىٍسعيودو )  كىتػيزىىًٌدي يف الدُّ
---------- 

 ما حكم زايرة القبور للرجاؿ ؟ 
 مستحبة .

 هم اإلٚتاع كالنوكم .كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء ، بل نقل بعض
نقل  ؛ ، كىو قوؿ العلماء كافة ى أنو يستحب للرجاؿ زَيرة القبور: اتفقت نصوص الشافعي كاألصحاب عل النوكم رٛتو هللاقاؿ 

هتا منهيا عنها أكالن مث نسخ . ، ككانت زَير  ٚتاع األحاديث الصحيحة ا١تشهورة، كدليلو مع اإل العبدرم فيو إٚتاع ا١تسلمُت
 ( .وع)اجملم

كقاؿ ابن عبد ال ر رٛتو هللا : يف ىذا اٟتديث من الفقو : إابحة ا٠تركج إُف ا١تقابر كزَيرة القبور كىذا أمر ٣تتمع عليو للرجاؿ ، 
أنو قاؿ: )كنت هنيتكم عن زَيرة القبور فزكركىا كال تقولوا ىجرا فإهنا تذكر اآلخرة ( .    ك٥تتلف فيو للنساء كقد ثبت عن النِب 

 مهيد ( .) الت
 ٟتديث الباب .-أ



 ُٕٓ 

ق ر أمو ، فبكى كأبكى من حولو فقاؿ : استأذنت يف أف أسترفر ٢تا فلم يؤذف ِف ،  كٟتديث أَب ىريرة قاؿ  ) زار النِب -ب
 كاستأذنتو يف أف أزكر ق رىا فأذف ِف ، فزكركا القبور فإهنا تذكر ا١توت ( ركاه مسلم .

 كمن أمره . ن فعل النِب فهذا دليل على استحباب زَيرة القبور م
 كىناؾ خبلؼ لبعض السلف ، فكره زَيرة القبور ابن سَتين ، كالنخعي ، كالشعِب .

 كىذا قوؿ ابن حـز . –يعٍت يف العمر  –مستحبة كىي فرض كلو مرة كقيل : 
 ما سبب النهي عن الزايرة يف أكؿ األمر ؟ 

ة ، فرٔتا كاّن يتكلموف بكبلـ اٞتاىلية الباطل ،فلما استقرت قواعد : ككاف النهي أكالن لقرب عهدىم من اٞتاىلي قاؿ النوكم
 بقولو : كال تقولوا ىجران . اإلسبلـ ، ك٘تهدت أحكامو ، كاشتهرت معا١تو ، أبيح ٢تم الزَيرة ، كاحتاط 

د يف قلوهبم أذف ٢تم يف قد هنى الرجاؿ عن زَيرة القبور سدا للذريعة ، فلما ٘تكن التوحي : ككاف رسوؿ هللا  كقاؿ ابن القيم
زَيرهتا على الوجو الذم شرعو ، كهناىم أف يقولوا ىجران ، فمن زارىا على غَت الوجو ا١تشركع الذم ٭تبو هللا كرسولو فإف زَيرتو غَت 

 مأذكف فيها ، كمن أعظم ا٢تجر : الشرؾ عندىا قوالن كفعبلن .
 : اذكر صفة الزايرة الشرعية 
 وحدين : فمقصودىا ثبلثة أشياء :قاؿ ابن القيم : زَيرة ا١ت 
 إُف ذلك بقولو : زكركا القبور فإهنا تذكركم اآلخرة  تذكر اآلخرة كاالعتبار كاالتعاظ كقد أشار النِب  أحدىا : 
ي اإلحساف إُف ا١تيت كأف ال يطوؿ عهده بو فيهجره كيتناساه ، كما إذا ترؾ زَيرة اٟتي مدة طويلة تناساه فإذا زار اٟت الثاين : 

فرح بزَيرتو كسر بذلك فا١تيت أكُف ، ألنو قد صار يف دار قد ىجر أىلها إخواهنم كأىلهم كمعارفهم ، فإذا زاره كأىدل إليو ىدية 
للزائرين  : من دعاء أك صدقة أك أىدل قربة ازداد بذلك سركره كفرحو كما يسر اٟتي ٔتن يزكره كيهدم لو ، ك٢تذا شرع النِب

 اب١ترفرة كالرٛتة كسؤاؿ العافية فقط ، كَف يشرع أف يدعوىم كال أف يدعوا هبم كال يصلي عندىم  أف يدعوا ألىل القبور
 فيحسن إُف نفسو كإُف ا١تزكر . إحساف الزائر إُف نفسو ابتباع السنة كالوقوؼ عند ما شرعو الرسوؿ الثالث :  
 : ما اٟتكمة من زايرة القبور 

 كىي : بُت اٟتديث اٟتكمة من زَيرة القبور ،
 الع رة كاالتعاظ ، لقولو : ) تذكر اآلخرة ( ) تذكر ا١توت ( ) كتزىد يف الدنيا ( .

 كانتفاع ا١تيت ابلدعاء كاالسترفار لو .
 ىل لزايرة القبور كقت معُت ؟ 

 ليس لزَيرة القبور كقت معُت .
 كقد ذىب بعض العلماء إُف أف األفضل يف زَيرة القبور أف يكوف يـو اٞتمعة .

 دؿ ىؤالء ْتديث  ) من زار ق ر كالديو أك أحد٫تا يف كل ٚتعة مرة غفر لو ككتب ابران ( .كىو حديث ضعيف .كاست
 إف ا١توتى يعلموف بزكارىم يـو اٞتمعة . كقالوا :

ٖتدد أف زَيرة القبور ليس ٢تا كقت معُت ال يـو كال كقت ، بل ظاىر اٟتديث اليت فيها األمر بزَيرة القبور ، َف  لكن الصحيح
 زمنان كال قوًتن .
 فضعيف ال يصح ، كمثل ىذا اٟتديث ال يصلح االعتماد عليو كال العمل بو مطلقان . كأما اٟتديث
إف ا١توتى يعلموف بزكارىم يـو اٞتمعة ، فهذا القوؿ ال دليل عليو سول بعض األخبار كا١تنامات ، كمن ا١تقرر عند  كأما قو٢تم 



 ِٕٓ 

 ات ال يصح إلثبات األحكاـ الشرعية .أىل العلم أف االحتجاج اب١تنام
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . إثبات النسخ يف األحكاـ الشرعية 
o . على ا١تسلم أف يعمل ابألسباب اليت تذكره ابآلخرة كلقاء هللا 
o . التحذير من نسياف ا١توت ، فإف ذلك يؤدم إُف اإل٫تاؿ كعدـ االستعداد لآلخرة 
o ا .فضل الزىد يف الدني 
o . فضل رقة القلب 
o . فضل البكاء من خشية هللا 
ػػػػػػوؿى اىَّللًه )  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٕٖٓ ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى . أىفه رىسي  لىعىنى زىائًرىاًت اٍلقيبيوًر ( أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

---------- 
 ابللعنة . الرسوؿ اللعن الطرد كاإلبعاد ، كا١تراد دعاء ) لىعىنى ( 

ٚتع ابلضم : جاء بلفظ : ) زكارات القبور ( كقد ضبطت ابلفتح ) زىٌكارات ( كضبطت ابلضم ) زيٌكرات ( ، ) زىائًرىاًت اٍلقيبيوًر ( 
تكثر ا١تكثرات من زَيرة القبور ، فاللعن يقع على من  كا١تعٌت يكوف :) زىٌكرات ( ٭تتمل أهنا صيرة مبالرة ، ابلفتح : زائرة ، ك
الزَيرة ، لكن ركاية ) زائرات ( توضح ا١تقصود ، كتبُت أنو ليس ا١تقصود  ذكاتإهنا صيرة نسب ، يعٍت كقيل ا١تعٌت : الزَيرة . 

 اإلكثار من الزَيرة ، ألننا لو أخذّن أبهنا صيرة مبالرة ، فإف ىذا يكوف إىداران للركاية األخرل .
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 مذم من طريق أبو عوانة عن عمر بن أَب سلمة عن أبيو عن أَب ىريرة .ىذا اٟتديث ركاه الًت 
 كما ذكر ا١تؤلف ىو لفظ ابن حباف ، كأما لفظ الًتمذم ) زكارات القبور ( .

 كاٟتديث سنده حسن ، من أجل عمر بن أَب سلمة فإنو ٥تتلف فيو ، كحديثو من قبيل اٟتسن ، كلو شواىد .
 نساء للقبور ؟اذكر ا٠تالؼ يف حكم زايرة ال 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :
 أهنا حراـ .القوؿ األكؿ : 

 كىذا اختيار ابن تيمية ، كتلميذه ابن القيم .
 لعن زكارات القبور ( ركاه الًتمذم . ٟتديث أَب ىريرة ) أف رسوؿ هللا  -أ

 ( ركاه الًتمذم .زائرات القبور  كٟتديث ابن عباس قاؿ ) لعن رسوؿ هللا -ب
 زكارات القبور ( ركاه ابن ماجو . كٟتديث حساف بن اثبت قاؿ ) لعن رسوؿ هللا -ج
إذ بصر ابمرأة ال نظن أنو عرفها ، فلما توسط الطريق كقف  ٨تن نسَت مع رسوؿ هللا  اكعن عبد هللا بن عمرك قاؿ ) بينم -د

ا : ما أخرجًك من بيتك َي فاطمة ؟ قالت : أتيت أىل ىذا البيت قاؿ ٢ت حىت انتهت إليو ، فإذا فاطمة بنت رسوؿ هللا 
فًتٛتت إليهم كعزيتهم ٔتيتهم ، فقاؿ : لعلك بلرت معهم الكدل ؟ قالت : معاذ هللا أف أكوف بلرتها كقد ٝتعتك تذكر يف ذلك 

كالكدل ىي القبور ىكذا فسرىا بعض ما تذكر ؟ فقاؿ : لو بلرتها معهم ما رأيت اٞتنة حىت يراىا جد أبيك ( ركاه أبو داكد ، 
 الركاة .

كىذا اٟتديث يدؿ داللة صر٭تة على أف ا١ترأة ال ٬توز ٢تا أف ٗترج إُف القبور ، كقد كاف ذلك مستقران عند الصحابة ، يدؿ عليو 
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 قوؿ فاطمة : : معاذ هللا أف أكوف بلرتها كقد ٝتعتك تذكر يف ذلك ما تذكر ، تعٍت من النهي عن ذلك .
 إابحة زَيرة النساء للقبور .وؿ الثاين : الق

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 ابٞتواز قطع اٞتمهور  . قاؿ النوكم : 

 على امرأة تبكي عند ق ر ، فقاؿ ٢تا : اتقي هللا كاص رم ... ( . ٟتديث أنس قاؿ : ) أتى النِب  -أ
 ودىا عند الق ر ، كتقريره حجة  .َف ينكر على ا١ترأة قع كموضع الداللة من اٟتديث أنو  قاؿ اٟتافظ : 

 ) كنت هنيتكم عن زَيرة القبور فزكركىا ( .كٟتديث بريدة السابق  -ب
 أف ا٠تطاب عاـ ، فيدخل فيو النساء .:  كجو الداللة

 ىو قوؿ األكثر ، ك٤تلو إذا أمنت الفتنة  .قاؿ اٟتافظ :
(  على أىل الدَير من ا١تؤمنُت ... : السبلـ؟ قاؿ: قوِفكْتديث عائشة الطويل، كفيو )قالت: كيف أقوؿ ٢تم َي رسوؿ هللا-ج

 ركاه مسلم .
 لعائشة ىذا الدعاء يدؿ على جواز زَيرة ا١تقابر للنساء . كتعليم النِب قالوا : 

: ٍن أىٍينى أىقٍػبػىٍلًت ؟ قىالىتٍ : َيى أيَّ اٍلميٍؤًمًنُتى، مً ٍلتي ٢تىىااٍلمىقىاًبًر ، فػىقي  عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن أىَب ميلىٍيكىةى : ) أىفَّ عىاًئشىةى أىقٍػبػىلىٍت ذىاتى يػىٍوـو ًمنى  -د
رىًة اٍلقيبيوًر؟ قىالىتٍ  نػىهىى عىنٍ  : أىلىٍيسى كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ أىَب بىٍكرو ، فػىقيٍلتي ٢تىىا ًمٍن قػى ٍرً أىًخي عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبنً  : نػىعىٍم ، كىافى قىٍد نػىهىى ، زَيى

رىهًتىا ( ركاه اٟتاكم .مثيَّ أي   ًمرى ًبزَيى
 أنو مكركه .القوؿ الثالث : 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ٟتديث أـ عطية  ) هنينا عن اتباع اٞتنائز كَف يعـز علينا ( .

 كالزَيرة من جنس االتباع ، فيكوف كبل٫تا مكركىان غَت ٤تـر .قالوا : 
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

 قاؿ ابإلابحة :كأما اإلجابة عن أدلة من 
 فيجاب عنو :مٌر ابمرأة تبكي عند ق ر فقاؿ : اتقي هللا كاص رم ... (  أما حديث أنس أف النِب -أ
  أف النِب  َف يقٌر ا١ترأة على فعلها ، بل أمرىا بتقول هللا اليت ىي فعل ما أمر بو كترؾ ما هنى عنو ، كمن ٚتلتها النهي عن

 ودىا عند الق ر ، كإذا جاء االحتماؿ بطل االستدالؿ .زَيرة القبور ، ففي ىذا إنكار قع
َف ينكر عليها الزَيرة كإ٪تا أمرىا ابلص ر ، كلو كانت  : احتج بو على جواز زَيرة النساء للقبور ، فإنو  قاؿ ابن ابن القيم

 و ٟتا٢تا من الزَيرة كالبكاء .قد أمرىا بتقول هللا كالص ر ، كىذا إنكار من حرامان لبٌُت ٢تا حكمها ، كأجيب عن ىذا أبنو 
 أف ىذه القضية ال يعلم ىل كانت قبل أحاديث ا١تنع من زَيرة النساء للقبور أك ال ؟ كىي إما أف تكوف دالة على اٞتواز فبل 

نع ، أك تكوف دالة على ا١تنع أبمرىا بتقول هللا فبل داللة فيها ، كعلى اٞتواز على داللة على أتخرىا عن أحاديث ا١ت
 قديرين ال تعارض أحاديث ا١تنع ، كال ٯتكن دعول نسخها هبا .الت

 فيجاب عنو :: ) كنت هنيتكم عن زَيرة القبور فزكركىا (  أما قوؿ النِب  -ب
أنو خطاب للرجاؿ دكف النساء ، فإف اللفظ لفظ مذكر كىو ٥تتص ابلذكور أبصل الوضع فبل يدخل فيو النساء ، كىذا ىو 

 يف األصوؿ .  ا١تذىب الصحيح ا١تختار
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 فاإلذف ال يتناكؿ النساء فبل يدخلن يف اٟتكم الناسخ . كعلى ىذا
 فيجاب عنو :أما حديث عائشة : ) قوِف : السبلـ على أىل الدَير ... (  -ج
 ة أبف اٟتديث ال داللة فيو على جواز زَيرة القبور للنساء ، ألف اٟتديث إ٪تا سيق لتعليم السبلـ على أىل القبور دكف إابح

الزَيرة للنساء ، كقد ٘تر ا١ترأة على أىل القبور يف مسَت ٢تا من غَت قصد الزَيرة فتحتاج إُف التسليم عليهم ، فبل يلـز من 
 تعليمو ٢تن إابحة الزَيرة قصدان .

  أف ىذا التعليم من النِب . لعائشة ٭تتمل أف يكوف قبل النهي األكيد كالوعيد الشديد لزٌكارات القبور 
 حديث عائشة يف زَيرة ق ر أخيها ، فيجاب عنو : كأما -د

 أهنا َف ٗترج إليو للزَيرة ، كإ٪تا خرجت للحج فمرت بق ره فوقفت عليو للدعاء لو . 
 أنو على فرض أهنا قصدت الزَيرة ، فهو اجتهاد منها اهنع هللا يضر ال يعارض األخبار الثابتة اليت كردت يف هني النساء عن  كمنها

 .زَيرة القبور
 رىهًتىا ( خ ر عاـأف قو٢تا : ) كىافى قىٍد نػىهىى ، مثيَّ  كمنها :  ، فهو كقولو تعرض فيو ٟتكم زَيرة النساء خاصة، َف تأيًمرى ًبزَيى

تيكيٍم عىٍن زً ) رىًة اٍلقيبيوًر فػىزيكريكىىاكنت نػىهىيػٍ  ( ركاه مسلم .َيى
ٍت مىكَّة لًٍلحىجًٌ ، فىمىرٍَّت عىلىى قػى ٍر أىًخيهىا يًف طىرًيقهىا ، فػىوىقػىفىٍت عىلىٍيًو ، كىىىذىا الى أبىٍس ... كىعىاًئشىة ًإ٪تَّىا قىًدمى قاؿ ابن القيم رٛتو هللا :  

لىٍت ًإلىٍيًو كىقىصىدىتٍ  رىًة اٍلقيبيور ، كىلىٍو قيدًٌرى أىنػَّهىا عىدى ـ يًف قىٍصدىنَّ ا٠تٍيريكج لًزَيى رىتو ، فىًهيى قى ًبًو ، ًإ٪تَّىا اٍلكىبلى ٍد قىالىٍت " لىٍو شىًهٍدتيك لىمىا  زَيى
رى  ا يىديٌؿ عىلىى أىنَّوي ًمٍن اٍلميٍستػىقىٌر اٍلمىٍعليـو ًعٍندىىا : أىفَّ النًٌسىاء الى ييٍشرىع ٢تىينَّ زَيى ة اٍلقيبيور ، كىًإالَّ َفٍى يىكيٍن يف قػىٍو٢تىا ذىًلكى مىٍعٌتن زيٍرتيك " ، كىىىذى

رىهًتىا " : ... لىٍو صىحَّ ؛ فىًهيى أتىىكَّلىٍت مىا أتىىكَّؿى غىٍَتىىا ًمٍن  . كىأىمَّا رًكىايىة اٍلبػىيػٍهىًقيًٌ  ديخيوؿ النًٌسىاء ، ، كىقػىٍو٢تىا " نػىهىى عىنػٍهىا مثيَّ أىمىرى ًبزَيى
أتىًٍكيلو ًإ٪تَّىا يىكيوف مىٍقبيوالن ، حىيٍ  ا قىٍد عىارىضىوي كىاٟتٍيجَّة يف قػىٍوؿ اٍلمىٍعصيـو ، الى يف أتىًٍكيل الرَّاًكم ، كى ثي الى يػيعىارًضوي مىا ىيوى أىقٍػوىل ًمٍنوي ، كىىىذى

 أىحىاًديث اٍلمىٍنع .     ) هتذيب السنن ( .
 ٔتا أجاب بعض العلماء ) القائلوف بعدـ التحرمي ( عن حديث ) لعن زائرات القبور ( ؟ 

 ا ال يتناكؿ الزائرة من غَت إكثار للزَيرة .أف اللعن إ٪تا ىو للمكثرات من الزَيرة بداللة قولو ) زٌكارات ( ، كىذ
قاؿ القرطِب : ىذا اللعن إ٪تا ىو للمكثرات من الزَيرة ١تا تقتضيو الصفة من ا١تبالرة ، كلعل السبب ما يفضي إليو ذلك من تضييع 

 حق الزكج كالت رج ، كما ينشأ منهن من الصياح ك٨تو ذلك .
: كىذا الكبلـ ىو الذم ينبري اعتماده يف اٞتمع بُت أحاديث الباب ا١تتعارضة يف  كقاؿ الشػػػػوكآف بعد سياؽ كبلـ القرطِب

 الظاىر .
 لكن ٬تاب عن ىذا :

: أنو قد كرد يف حديث ابن عباس لفظ ) زائرات ( ، كيف ىذا اللفظ زَيدة علم ، حيث إنو يصدؽ على الزائرة مرة كاحدة  أكالن 
 فيؤخذ بو .

 .ابب فتح ٮتصو  ما يقاؿ : فتحت األبواب ، إذا لك( قد يكوف لتعددىن ، ك: أف لفظ ) الزٌكارات  اثنيان 
 كأجابوا أيضان :

أف ىذه األحاديث اليت فيها لعن زكارات القبور ٤تمولة على ما إذا كانت زَيرهتن لتجديد اٟتزف كالتعديد كالبكاء كالنوح ، كأما  
 ـر عليهن ذلك .إذا كانت الزَيرة لبلعتبار من غَت نوح كال تعديد فبل ٭ت

 لكن ٬تاب عن ىذا :
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 : أف ىذا التأكيل أك اٟتمل للحديث ال دليل عليو . أكالن 
فإنو ال ٯتكن أف ٭تد ا١تقدار الذم  –كاٟتكمة ىنا غَت مضبوطة  –: أف زَيرة النساء إذا كانت مظنة كسببان لؤلمور ارمة  اثنيان 

صوؿ الشريعة ، أف اٟتكمة إذا كانت خفية ، أك غَت منتشرة ، علق اٟتكم يفضي إُف ذلك ، كال التمييز بُت نوع كنوع ، كمن أ
 ٔتظنتها فيحـر ىذا الباب سدان للذريعة .

 أبف ىذه األحاديث ضعيفة اإلسناد .كأجابوا أيضان : 
 ك٬تاب عن ىذا :

كا١تعدؿ من األئمة ، َف يقبل اٞترح  أف كل من تيكٌلم فيو من رجاؿ اإلسناد قد عٌدلو طائفة من العلماء ، كإذا كاف اٞتارح أكالن :
 إال مفسران ، فيكوف التعديل مقدمان على اٞترح ا١تطلق .

ًء يىٍدخيلي يف اٟتٍىسىًن الًَّذم ٭تىٍتىجُّ بًًو ٚتيٍهيوري اٍلعيلىمىاًء فىًإذىا صىحَّحىوي مىٍن صىحَّ  اثنيان : ًٍمًذمًٌ كىغىٍَتًًه كى أف حىًديثى ًمٍثًل ىىؤيالى َفٍى يىكيٍن حىوي كىالًتًٌ
 ًفيًو ًمٍن اٞتٍىرًٍح إالَّ مىا ذيًكرى كىافى أىقىلَّ أىٍحوىالًًو أىٍف يىكيوفى ًمٍن اٟتٍىسىًن .

ا أىٍف يػيقىاؿى قىٍد ريًكمى ًمٍن كىٍجهىٍُتً ٥تيٍتىًلفىٍُتً : أىحىدي٫تيىا عىٍن اٍبًن عىبَّاسو كىاآٍلخىري عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى كى اثلثان :   ا فػىلىٍم رًجىاؿي ىىذى لىٍيسى رًجىاؿى ىىذى
ٍسنىادىٍيًن مىٍن يػيتػَّهىمي اًبٍلكىًذًب كىًإ٪تَّىا التٍَّضًعيفي ًمٍن جً   هىًة سيوًء اٍٟتًٍفًظ كىًمٍثلي ىىذىا حيجَّةه ًببلى رىٍيبو أيىٍخيٍذهي أىحىدي٫تيىا عىٍن اآٍلخىًر كىلىٍيسى يف اإٍلً

 اذكر بعض الفوائد من العامة ؟ 
o حرٔف بُت زَيرة ق ره أنو ال فرؽ يف الت . أك ق ر غَته على الصحيح من أقواؿ أىل العلم 
o . حكمة الشرع يف التفريق يف بعض األحكاـ بُت النساء كالرجاؿ 
o . أف زَيرة النساء للقبور من كبائر الذنوب ، ألف فيها اللعن 
 اىلنهاًئحىةى ، كىاٍلميٍستىًمعىةى ( أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى قىاؿى  ) لىعىنى رىسيوؿي اَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو ا٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ٖٖٓ
نىا رىسيوؿي اىَّللًه  -ٖٗٓ هىا قىالىٍت: ) أىخىذى عىلىيػٍ  أىٍف الى نػىنيوحى ( ميتػهفىقه عىلىٍيوً  . كىعىٍن أيٌـً عىًطيهةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ
يًٌ قىاؿى )  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن عيمىرى  -َٗٓ  ميتػهفىقه عىلىٍيوً  . -تي يػيعىذهبي يف قػىرٍبًًه ٔتىا نًيحى عىلىٍيًو اىٍلمى
 كى٢تىيمىا: ٨تىٍويهي عىًن اٍلميًغَتىًة ٍبًن شيٍعبىة ى . -ُٗٓ

---------- 
 أم اليت تقصد ٝتاع النياحة .) ا١تستمعة (  
 ما صحة حديث أِب سعيد ؟ 

 عن أبيو عن جده عن أَب سعيد . حديث أَب سعيد جاء من طريق دمحم بن اٟتسن بن عطية
كدمحم بن اٟتسن ضعيف كما قاؿ أٛتد كابن معُت ، كأبوه اٟتسن بن عطية ضعيف أيضان ، ككذلك جده عطية ضعفو أٛتد 

 كالنسائي .
 عرؼ النياحة ؟ 

 رفع الصوت بتعداد مآثر ا١تيت ، كىو من خصاؿ أىل اٞتاىلية . النياحة :
 ا١تيت كيقًتف بواك ) كاكسياه ، كامطعماه ( . كالندب : رفع الصوت بتعداد ٤تاسن

 ما حكم النياحػة ؟ 
 حراـ كىي من كبائر الذنوب .

 اىلنَّاًئحىةى ، كىاٍلميٍستىًمعىةى ( . ٟتديث الباب ) لىعىنى رىسيوؿي اَّللًَّ  -أ
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 األىٍحسىاًب كىالطٍَّعني يف  أىٍمًر اٞتٍىاًىًليًَّة الى يػىتػٍريكيونػىهينَّ اٍلفىٍخري يف  ًمنٍ  أيمَّيًت  قىاؿى ) أىٍربىعه يف   . أىفَّ النَِّبَّ  مكعن أىَب مىاًلكو األىٍشعىرً  -ب
ؿه » كىقىاؿى « . األىٍنسىاًب كىااًلٍسًتٍسقىاءي اًبلنُّجيوـً كىالنًٌيىاحىةي  ـي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىعىلىيػٍهىا ًسٍرابى ًمٍن قىًطرىافو كىًدرٍعه  النَّاًئحىةي ًإذىا َفٍى تػىتيٍب قػىٍبلى مىٍوهًتىا تػيقىا

 ًمٍن جىرىبو ( ركاه مسلم .
 ) لىٍيسى ًمنَّا مىٍن ضىرىبى ا٠تٍيديكدى أىٍك شىقَّ اٞتٍيييوبى أىٍك دىعىا ًبدىٍعوىل اٞتٍىاًىًليًَّة ( متفق عليو .  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :كعن عىٍبًد اَّللًَّ قىاؿى -ج
نىا رىسيوؿي اىَّللًَّ  كىعىٍن أيٌـً عىًطيَّةى رىًضيى اَّللَّي  -د  أىٍف الى نػىنيوحى ( ميتػَّفىقه عىلىٍيوً  . عىنػٍهىا قىالىٍت: ) أىخىذى عىلىيػٍ
ًمٍن أىٍىًلًو  حىٍجًر اٍمرىأىةو ًمٍن أىٍىًلًو فىصىاحىًت اٍمرىأىةه  عىلىٍيًو كىرىٍأسيوي يًف  يى كعن أىَب بػيٍردىةى ٍبني أىىًب ميوسىى قىاؿى ) كىًجعى أىبيو ميوسىى كىجىعان فػىريشً  -ىػ

ٍيئان فػىلىمَّا أىفىاؽى قىاؿى أىّنى بىرً  بىرًئى ًمنى الصَّالًقىًة كىاٟتٍىالًقىًة  فىًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ءه ٦تَّا بىرًئى ًمٍنوي رىسيوؿي اَّللًَّ مفػىلىٍم يىٍستىًطٍع أىٍف يػىريدَّ عىلىيػٍهىا شى
 فع صوهتا عند ا١تصيبة ( .كىالشَّاقَّة ( ركاه مسلم .     ) الصالقة : اليت تر 

 ١تاذا حرمت النياحة ؟ 
 ينايف الص ر .أكالن : 
 فيو اعًتاض على قدر هللا .اثنيان : 
 ال يقدـ شيئان كال يؤخره .اثلثان : 
 أنو جزع كتسخط بقضاء هللا .رابعان : 

 أنو يهيج اٟتاضرين .خامسان : 
 ىل النياحة حراـ فقط على النساء ؟ 
 رجاؿ كالنساء ، كإ٪تا خصت النساء ألف أكثر ما تفعلو ىو ا١ترأة .النياحة حراـ على ال 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 ابإلنكار عليهم أك القياـ عنهم . أف مستمعة للنياحة راضية بذلك ، فهي آٙتة ، فبل ٬توز اٞتلوس مع أىل ا١تنكر إال-أ

ًت اَّللًَّ ييٍكفىري هًبىا كىييٍستػىٍهزىأي هًبىا فىبل تػىٍقعيديكا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوا يًف قاؿ تعاُف  ) كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم يًف اٍلكً  ٍعتيٍم آَيى حىًديثو تىاًب أىٍف ًإذىا ٝتًى
 غىٍَتًًه ًإنَّكيٍم ًإذان ًمثٍػليهيٍم ًإفَّ ( .

 ضعف النساء .-ب
 ثر كقوعو من النساء .ينبري الًتكيز يف الدعوة للناس على الشيء ا١تهم ا٠تطَت الذم يك-ج
 ىػ ( .ُّّْ/  ٓ/  ُٕكجوب الص ر على ا١تصائب ، ألف النياحة تنايف الص ر .     )  -د

 قىاؿى ) اىٍلمىيًٌتي يػيعىذهبي يف قػىرٍبًًه ٔتىا نًيحى عىلىٍيًو ( ميتػهفىقه عىلىٍيو . عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن عيمىرى  -َٗٓ
 اٍلميًغَتىًة ٍبًن شيٍعبىة ى . كى٢تىيمىا: ٨تىٍويهي عىنً  -ُٗٓ

---------- 
 ما ا١تراد ابلبكاء يف اٟتديث ؟ 

 ا١تراد النياحة .
 كأٚتعوا كلهم على اختبلؼ مذاىبهم على أف ا١تراد ابلبكاء ىنا البكاء بصوت ال ٣ترد دمع العُت .قاؿ النوكم : 

  ًكٍزرى أيٍخرىل( . ما اٞتمع بُت ىذا اٟتديث ، كبُت قولو تعاىل  )كىال تىًزري كىازًرىةه 
 اختلف العلماء يف اٞتواب على ىذا اٟتديث على أقواؿ كثَتة :

 ٛتل األحاديث الواردة يف ا١تسألة على ظاىرىا كأتكيل اآلية . القوؿ األكؿ :
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 كىذا قوؿ ابن عمر ، كاختاره الشواكآف ، كالشيخ ابن ابز .
 ، كال ييسأؿ عما يفعل سبحانو  قالوا : أبف هللا تعاُف لو أف يتصرؼ يف خلقو كما يشاء

 كقالوا عن اآلية : أبهنا عامة ، كاٟتديث ٥تصص لعمومها .
قاؿ الشوكآف : كأنت خبَت أبف اآلية عامة ألف الوزر ا١تذكور فيها كاقع يف سياؽ النفي كاألحاديث ا١تذكورة يف الباب مشتملة 

ية ىو ا١تذىب ا١تشهور الذم عليو اٞتمهور ، فبل كجو ١تا كقع حادعلى كزر خاص ، كٗتصيص العمومات القرآنية ابألحاديث األ
 من رد األحاديث هبذا العمـو ، كال ملجئ إُف ٕتشم ا١تضايق لطلب التأكيبلت ا١تستبعدة ابعتبار اآلية .
من  بت عن رسوؿ هللا كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : ليس ىناؾ تعارض بُت األحاديث كاآلية اليت ذكرهتا عائشة اهنع هللا يضر فقد ث

إف ا١تيت يعذب ٔتا » قاؿ :  حديث ابن عمر كمن حديث ا١ترَتة كغَت٫تا يف الصحيحُت كليس يف البخارم كحده أف النِب 
يناح عليو ( كيف ركاية_للبخارم : ببكاء أىلو عليو ، كا١تراد ابلبكاء النياحة كىي رفع الصوت ، أما البكاء الذم ىو دمع العُت 

قصد هبذا منع الناس من النياحة  يضر ، كإ٪تا الذم يضر ىو رفع الصوت ابلبكاء كىو ا١تسمى ابلنياحة. كالرسوؿ فهذا ال 
) ١تا مات ابنو إبراىيم :  على موًتىم كأف يتحلوا ابلص ر كيكفوا عن النوح ، كال أبس بدمع العُت كحزف القلب ، كما قاؿ 

يرضي الرب كإّن بفراقك َي إبراىيم زكنوف ( فا١تيت يعذب ابلنياحة عليو من أىلو كهللا العُت تدمع كالقلب ٭تزف كال نقوؿ إال ما 
السنة ال أعلم بكيفية العذاب الذم ٭تصل لو هبذه النياحة كىذا مستثٌت من قولو تعاُف ) كىالى تىزًري كىازًرىةه كًٍزرى أيٍخرىل ( فإف القرآف ك 

أحد٫تا اآلخر ، فاآلية عامة كاٟتديث خاص ، كالسنة تفسر القرآف كتبُت معناه ، يتعارضاف ، بل يصدؽ أحد٫تا اآلخر كيفسر 
 فيكوف تعذيب ا١تيت بنياحة أىلو عليو مستثٌت من اآلية الكرٯتة كال تعارض بينها كبُت األحاديث .

قاؿ اٟتديث ، كالراكم ٝتع ف ) إف ا١تيت ( ىي ١تعهود معُت ، كىي يهودية مر هبا النِب  أف البلـ يف قولو  القوؿ الثاين :
 بعض اٟتديث كَف يسمع بعضو اآلخر .

 كىذا ىو الظاىر من ركاية عمرة كعركة عن عائشة .
عىٍت عىاًئشىةى زىٍكجى النَِّبًٌ  عىلىى يػىهيوًديَّةو يػىٍبًكى عىلىيػٍهىا  قىالىٍت ) ًإ٪تَّىا مىرَّ رىسيوؿي اَّللًَّ   عن عىٍمرىةى بًٍنًت عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ) أىنػَّهىا أىٍخبػىرىٍتوي أىنػَّهىا ٝتًى

 قػى ٍرًىىا ( متفق عليو . أىٍىليهىا فػىقىاؿى : ًإنػَّهيٍم لىيػىٍبكيوفى عىلىيػٍهىا ، كىًإنػَّهىا لىتػيعىذَّبي يًف 
اـو عىٍن أىبًيًو قىاؿى ) ذيًكرى ًعٍندى عىاًئشىةى  اًء أىٍىًلًو ،  : ًإفَّ اٍلمىيًٌتى يػيعىذَّبي يًف   ِبًٌ أىفَّ اٍبنى عيمىرى رىفىعى ًإُفى النَّ  - اهنع هللا يضر -كعىٍن ًىشى قػى ٍرًًه بًبيكى

 : إًنَّوي لىيػيعىذَّبي ًٓتىًطيئىًتًو كىذىنًٍبًو ، كىًإفَّ أىٍىلىوي لىيػىٍبكيوفى عىلىٍيًو اآلف ( متفق عليو . فػىقىالىٍت ًإ٪تَّىا قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 
  اٟتديث ٥تتص ابلكافر .أف التعذيب ا١تذكور يف القوؿ الثالث :

 كىذا قوؿ عائشة يف ركاه ابن عباس عنها .
فػىقىالىٍت رىًحمى اَّللَّي عيمىرى  - اهنع هللا يضر -ذىكىٍرتي ذىًلكى لًعىاًئشىةى  فػىلىمَّا مىاتى عيمىري  - هللا عنهما يرض -.قىاؿى اٍبني عىبَّاسو اٟتديث كفيو ) ..

اًء أىٍىًلًو عىلىٍيًو . كىلىًكنَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   ، كىاَّللًَّ مىا حىدَّثى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًإفَّ اَّللَّى لىيىزًيدي اٍلكىاًفرى عىذىاابن » قىاؿى  ًإفَّ اَّللَّى لىيػيعىذًٌبي اٍلميٍؤًمنى بًبيكى
اًء أىٍىًلًو عىلىٍيًو   رىل ( متفق عليو .كىقىالىٍت حىٍسبيكيمي اٍلقيٍرآفي ) كىالى تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيخٍ « . بًبيكى

أف اٟتديث ٤تموؿ على ما إذا كاف النوح من سنة ا١تيت كسنة أىلو ، كَف ينو أىلو عنو يف حياتو ، فإنو يعذب من  القوؿ الرابع :
 أجل ذلك .

: يعذب ا١تيت ببعض بكاء أىلو عليو ( إذا كاف  ابب قوؿ النِب ) كىذا مذىب البخارم ، كقد ترجم لو يف صحيحو بقولو : 
 النوح من سنتو .
إف ىذا ٤تموؿ على من أكصى أبف يبكى عليو ، كيناح بعد موتو ، فنفذت كصيتو ، فهذا يعذب ببكاء أىلو  :  القوؿ ا٠تامس
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 عليو كنوحهم ، ألنو بسببو كمنسوب إليو .
 كنسبو النوكم للجمهور .

نوكم ، كالذىِب ، كالشاطِب ، كالسندم ، كاآللوسي ، كىو اختيار الطحاكم ، كا٠تطاَب ، كالبروم ، كأَب عبد هللا القرطِب ، كال
 كاأللبآف .

إهنم كانوا ينوحوف على ا١تيت كيندبونو بتعديد مشائلو ك٤تاسنو يف زعمهم ، كتلك الشمائل قبائح يف الشرع  القوؿ السادس :
 يعذب هبا كما كانوا يقولوف : َي مؤيد النسواف ، كمؤمت الولداف ، ك٥ترب العمراف .

أف اٟتديث ٤تموؿ على ما إذا أ٫تل ا١تيت هني أىلو عن النوح عليو قبل موتو ، مع أنو يعلم أهنم سينوحوف عليو  ؿ السابع :القو 
 ، ألف إ٫تالو ٢تم تفريط منو ، ك٥تالفة لقولو تعاُف ) قوا أنفسكم ( .

 معناه أنو يعذب بسماعو بكاء أىلو كيرؽ ٢تم .القوؿ الثامن : 
 ن جرير ، كاختاره ابن تيمية كالشيخ ابن عثيمُت .كذىب إُف ىذا دمحم ب

قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : معناه أف ا١تيت إذا بكى أىلو عليو فإنو يعلم بذلك كيتأَف ، كليس ا١تعٌت أف هللا يعاقبو بذلك ألف هللا 
: ) إف السفر قطعة من   تر إُف قوؿ النِب تعاُف يقوؿ : ) كىالى تىزًري كىازًرىةه كًٍزرى أيٍخرىٰل ( كالعذاب ال يلـز أف يكوف عقوبة أَف

العذاب ( كالسفر ليس بعقوبة ، لكن يتأذل بو اإلنساف كيتعب ، كىكذا ا١تيت إذا بكى أىلو عليو فإنو يتأَف كيتعب من ذلك ، 
، كال ٭تتاج كإف كاف ىذا ليس بعقوبة من هللا عز كجل لو ، كىذا التفسَت للحديث تفسَت كاضح صريح ، كال يرد عليو إشكاؿ 

أف يقاؿ : ىذا فيمن أكصى ابلنياحة ، أك فيمن كاف عادة أىلو النياحة كَف ينههم عند موتو ، بل نقوؿ : إف اإلنساف يعذب 
 َْٖ/ُٕابلشيء كال يتضرر بو " انتهى . "٣تموع فتاكل ابن عثيمُت" )

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ٖترٔف النياحة 
o . إثبات األسباب 
تنا لًلنهيبًٌ  كىعىٍن أىنىسو  -ِٗٓ : ) شىًهٍدتي بًنػٍ ٍيًو تىٍدمىعىاًف (  تيٍدفىني ، كىرىسيوؿي اىَّللًه  قىاؿى نػى جىاًلسه ًعٍندى اىٍلقىرٍبً، فػىرىأىٍيتي عىيػٍ

.  رىكىاهي اىٍلبياىاًرٌم ي
---------- 

 ىي أـ كلثـو .) بنتان ( 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

نػىٍيًو تىٍدمىعىاًف قىاؿى  -جىاًلسه عىلىى اٍلقى ٍرً  قىاؿى كىرىسيوؿي اَّللًَّ  قىاؿى شىًهٍدّنى بًٍنتان لًرىسيوًؿ اَّللًَّ  مىاًلكو  عىٍن أىنىًس ٍبنً   -قىاؿى فػىرىأىٍيتي عىيػٍ
لىةى » فػىقىاؿى   قػى ٍرًىىا ( ركاه البخارم . قىاؿى فػىنػىزىؿى يف « . فىاٍنزًٍؿ » فػىقىاؿى أىبيو طىٍلحىةى أىّنى . قىاؿى « . ىىٍل ًمٍنكيٍم رىجيله َفٍى يػيقىاًرًؼ اللَّيػٍ

َف كقيل : أم َف ٬تامع ، كيؤيد ىذا ا١تعٌت أنو جاء يف ركاية ) ال يدخل الق ر أحد قارؼ أىلو البارحة ( :  ( قولو ) مل يقارؼ
 األكؿ .كالصحيح يذنب ، 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ن غَت نياحة كال شق كال ضرب ، كقد جاءت األدلة الكثَتة على جواز ذلك :جواز البكاء على ا١تيت منستفيد :

 ١تا ماتت ابنتو ، كما يف حديث الباب . فقد بكى  -أ
إفَّ اٍبٍت قىد اٍحتيًضرى فىاٍشهىدّنى ،  ١تا مات ابن ابنتو ، كما يف حديث أيسىامىة بًن زيًد . قىاؿى ) أٍرسىلىٍت بٍنتي النَِّبًٌ  كبكى  -ب
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 (( فىأىرسىلىٍت السَّبلـى ، كيقيوؿي : )) إفَّ  مىا أخىذى كىلىوي مىا أعطىى كىكيلُّ شىيءو ًعندىهي أًبجىلو ميسىمِّى فىلتىٍص رٍ كىٍلتىٍحتىًسبٍ  ئي أىٍرسىلى يػيٍقر فى 
ـى كىمىعىوي سىٍعدي ٍبني عيبىادىةى ، كىميعىاذي ٍبني  بتو ، كىرجىاؿه  ًإلىٍيًو تػيٍقًسمي عىلىيًو لىيىأتًينػَّهىا . فقا ، فػىريفعى ًإُفى  جىبىلو ، كىأيَبىُّ ٍبني كىٍعبو ، كىزىٍيدي ٍبني اثى

ا ؟ فى  رىسيوؿ هللا  قاؿى : )) ىًذًه الصَِّبُّ ، فىأقٍػعىدىهي يف ًحٍجرًًه كىنػىٍفسيوي تػىقىٍعقىعي ، فػىفىاضىٍت عىينىاهي فىقاؿى سىعده : َيى رسوؿى هللا ، مىا ىىذى
 ( متفق عليو .(هللاي تػىعىاُفى يف قػيليوًب ًعبىاده رىٛتىةه جىعىلىها 

يع أىنٍػوىاع اٍلبيكىاء حىرىاـ ، كىأىفَّ دىٍمع اٍلعىٍُت حىرىاـ ، كىظىنَّ أىفَّ النَِّبٌ  قاؿ النوكم : نىًسيى فىذىكىرىهي ، فىأىٍعلىمىوي   مىٍعنىاهي أىفَّ سىٍعدنا ظىنَّ أىفَّ ٚتًى
اٍلبيكىاء اٍلمىٍقريكف هًبًمىا كىاء كىدىمع العىٍُتو لىٍيسى ًْتىرىاـو كىال مىٍكريكه بىٍل ىيوى رىٍٛتىة كىفىًضيلىة كىًإ٪تَّىا اٍلميحىرَـّ النػٍَّوح كىالنٍَّدب كى أىفَّ ٣تيىرَّد اٍلبي  النَِّبٌ 

ٍمًع اٍلعىٍُت كىال ًْتيٍزًف اٍلقى : )أىٍك أبًىحىًد٫ًتىا كىمىا قاؿ النِب  ا أىٍك يػىٍرحىم كىأىشىارى ًإُفى ًلسىانو(إفَّ اَّللَّ ال يػيعىذًٌب ًبدى  ىػ .ا .ٍلب كىلىًكٍن يػيعىذًٌب هًبىذى
ى رىسيوؿي اَّللًَّ كبكى ١تا زار سعد بن عبادة ، كما يف حديث  عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى قىاؿى ) اٍشتىكىى سىٍعدي ٍبني عيبىادىةى شىٍكوىل لىوي فىأىتى  -ج
  ًٍعًد ٍبًن أىىًب كىقَّاصو كىعىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن مىٍسعيودو فػىلىمَّا دىخىلى عىلىٍيًو كىجىدىهي يًف غى  يػىعيوديهي مىعى عىٍبًد الرٍَّٛتىن أىقىٍد »ًشيَّةو فػىقىاؿى ٍبًن عىٍوؼو كىسى

ٍوا فػىقىاؿى   فػىلىمَّا رىأىل اٍلقىٍوـي بيكىاءى رىسيوًؿ اَّللًَّ  قىاليوا الى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ . فػىبىكىى رىسيوؿي اَّللًَّ « . قىضىى أىالى تىٍسمىعيوفى ًإفَّ اَّللَّى الى » بىكى
ا  ٍمًع اٍلعىٍُتً كىالى ًْتيٍزًف اٍلقىٍلًب كىلىًكٍن يػيعىذًٌبي هًبىذى انًًو  -يػيعىذًٌبي ًبدى  أىٍك يػىٍرحىمي ( متفق عليو . -كىأىشىارى ًإُفى ًلسى

ٍلنىا مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ . قىاؿى )ديث أىنىس ٍبًن مىاًلك ، كما يف حمكبكى ١تا مات ابنو إبراىي -د كىكىافى  -عىلىى أىىًب سىٍيفو اٍلقىٍُتً  دىخى
ٍلنىا عىلىٍيًو بػىٍعدى رىاًىيمى فػىقىبػَّلىوي كىمشىَّوي ًإبػٍ  فىأىخىذى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًظٍئران إًلبٍػرىاًىيمى  نىا رىسيوًؿ ، فىجىعىلىٍت عى ًإبٍػرىاًىيمي ٬تىيودي بًنػىٍفًسوً ، كى ذىًلكى  ، مثيَّ دىخى يػٍ

مثيَّ أىتٍػبػىعىهىا أبًيٍخرىل فػىقىاؿى « . اٍبنى عىٍوؼو ًإنػَّهىا رىٍٛتىةه  َيى »َيى رىسيوؿى اَّللًَّ فػىقىاؿى  كىأىٍنتى  تىٍذرًفىاًف . فػىقىاؿى لىوي عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني عىٍوؼو  اَّللًَّ 
 ( ركاه البخارم .َيى ًإبٍػرىاًىيمي لىمىٍحزيكنيوف ، كىًإّنَّ ًبًفرىاًقكى وؿي ًإالَّ مىا يػىٍرضىى رىبػُّنىاقي ، كىالى نػى تىٍدمىعي ، كىاٍلقىٍلبى ٭تىٍزىفي ًإفَّ اٍلعىٍُتى ) 
 ١تا نعى جعفر كأصحابو . متفق عليو. بكاؤه  -ىػ

 بل ذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا إُف استحباب البكاء على ا١تيت إذا كاف رٛتة لو .
لكن البكاء على ا١تيت على كجو الرٛتة حسن مستحب ، كذلك ال ينايف الرضا ٓتبلؼ البكاء عليو لفوات : ...  قاؿ رٛتو هللا 

١تا بكى على ا١تيت كقاؿ ) ىىًذًه رىٍٛتىةه جىعىلىهىا اَّللَّي يف قػيليوًب ًعبىاًدًه كىًإ٪تَّىا يػىٍرحىمي اَّللَّي ًمٍن  حظ فيو ، كهبذا يعرؼ معٌت قوؿ النِب 
 ٛتىىاءى ( فإف ىذا ليس كبكاء من يبكي ٟتظو ال لرٛتة ا١تيت .ًعبىاًدًه الرُّ 

 ىل ٬توز أف ينزؿ ا١ترأة قربىا من ليس ٤ترمان ٢تا ؟ 
 نعم ٬توز .

 كاف موجودان ، ككذلك زكجها عثماف .  ففي ىذه القصة نزؿ أبو طلحة ، مع أف أبوىا كىو الرسوؿ 
 لكن األكُف أف يكوف من ٤تارمها إف كًجد .

قدامة رٛتو هللا :  ال خبلؼ بُت أىل العلم يف أف أكُف الناس إبدخاؿ ا١ترأة ق رىا ٤ترمها ، كىو من كاف ٭تل لو النظر قاؿ ابن 
حُت توفيت زينب  أنو قاـ عند من ر رسوؿ هللا  إليها يف حياهتا ، ك٢تا السفر معو ، كقد ركل ا٠تبلؿ إبسناده عن عمر 

لنسوة : من يدخلها ق رىا؟ فأرسلن من كاف ٭تل لو الدخوؿ عليها يف حياهتا . فرأيت بنت جحش فقاؿ : أال إٓف أرسلت إُف ا
 أف قد صدقن .    ) ا١ترٍت ( .

( بسند صحيح. ينظر كتاب ّٓ/ّ( كالبيهقي )َّٓ - َّْ/ّػ الطحاكم ) قاؿ الشيخ األلبآف أخرجو ػ أثر عمر 
 ( . ُْٖ/ُاٞتنائز)

 أف هبم مانعان جاز أف ينز٢تا األجنِب ٟتديث الباب .فإف َف يكن ٢تا ٤تاـر أك كجدكا إال 
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : العلماء فيما أعلم َف يقل أحد منهم: إف ا١ترأة ٭تـر أف يدخلها يف ق رىا من جامع تلك الليلة، 



 َٕٔ 

 رىا إال من كاف من ٤تارمها، كىذا غَت .كبعض الناس يظنوف أنو ال ينزؿ ا١ترأة يف قمن بعد عهده ابٞتماع فهو أكُف.. لكنهم قالوا:
 صحيح ، ينز٢تا من كاف أعرؼ بطريقة الدفن ، سواء كاف من ٤تارمها أك من غَت ٤تارمها ) لقاء الباب ا١تفتوح ( .

 كقاؿ رٛتو هللا أيضان : ا١ترأة يضعها يف ق رىا أم رجل من الرجاؿ، سواء كاف من ٤تارمها أك من غَت ٤تارمها؛ لكن األفضل من
٤تارمها، إال إذا علمنا أف أحدان من الناس َف ٬تامع تلك الليلة كرجل نعلم أنو ليس لو زكجة، أك نعلم أنو قد ٕتاكز سن الشهوة، 

 فقد قاؿ العلماء رٛتهم هللا: إف من بػىعيدى عهده ابٞتماع أكُف ٦تن قػىريب .    ) لقاء الباب ا١تفتوح ( .
  ، الرجاؿ أـ النساء ؟من الذم يتوىل إنزاؿ ا١ترأة لقربىا 

 الرجاؿ ال النساء .
 ٟتديث الباب .-أ

 ، كىو الذم جرل عليو عمل ا١تسلمُت . كألف توِف الرجاؿ للجنائز يف الدفن ىو سنة النِب -ب
 كألف الدفن ٭تتاج إُف بطش كقوة ، كالرجاؿ أقول كأشد بطشان ، فهم بذلك أعرؼ كعليو أقدر .-ج
 ديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من اٟت 

o  رقة قلب النِب . 
o . جواز اٞتلوس عند الق ر 
كيٍم اًبللهٍيًل ًإاله أىٍف تيٍضطىرُّ أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن جىاًبرو  -ّٗٓ "، كا ( أىٍخرىجىوي اٍبني مىاجىو قىاؿى ) الى تىٍدًفنيوا مىٍوًتى . كىأىٍصليوي يف "ميٍسًلمو

 جيلي اًبللهٍيًل، حىىته ييصىلهى عىلىٍيًو ( .لىًكٍن قىاؿى ) زىجىرى أىٍف يػيٍقبػىرى اىلره 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ركاه ابن ماجو من طريق إبراىيم بن يزيد ا١تكي عن أَب الزبَت عن جابر بو .

 :  ليس بثقة  . كقاؿ ابن معُت: مًتكؾ اٟتديث  .  قاؿ أٛتدكإبراىيم بن يزيد ا٠تيوزًم ، 
 ث كما يف صحيح مسلم ؟اذكر أصل اٟتدي 

اًبرى ٍبنى عىٍبًد اَّللًَّ ) أىفَّ النَِّبَّ  اًبًو قيًبضى فىكيفًٌنى يًف   عن جى   كىفىنو غىٍَتً طىائًلو كىقي رى لىٍيبلن فػىزىجىرى النَِّبُّ   خىطىبى يػىٍومان فىذىكىرى رىجيبلن ًمٍن أىٍصحى
ٍن كىفىنىو ( .  عىلىٍيًو ًإالَّ أىٍف ييٍضطىرَّ ًإٍنسىافه ًإُفى ذىًلكى كىقىاؿى النَِّبُّ أىٍف يػيٍقبػىرى الرَّجيلي اًبللٍَّيًل حىىتَّ ييصىلَّى   : ًإذىا كىفَّنى أىحىديكيٍم أىخىاهي فػىٍلييحىسًٌ

 ما حكم دفن ا١تيت ليالن ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 أنو ال ٬توز إال لضركرة .القوؿ األكؿ : 
 ـز .كىذا مذىب ابن ح

 ٟتديث الباب .
 أنو ٬توز من غَت كراىة .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 كىذا ىو قوؿ ٚتاىَت العلماء من السلف كا٠تلف  . قاؿ النوكم : 

ًف اٍبًن عىبَّاسو ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -أ  قىاليوا اٍلبىارًحىةى . قىاؿى : أىفىبلى آذىنٍػتيميوٓف « . مىىتى ديًفنى ىىذىا » مىرَّ ًبقى ٍرو قىٍد ديًفنى لىٍيبلن فػىقىاؿى  ٟتديث ى
ـى فىصىفىٍفنىا خىٍلفىوي . قىاؿى اٍبني عىبَّاسو كىأىّنى ًفيًهٍم فىصىلَّى  ، قىاليوا دىفػىنَّاهي يف  ًة اللٍَّيًل فىكىرًٍىنىا أىٍف نيوًقظىكى . فػىقىا  عىلىٍيو ( ركاه البخارم .ظيٍلمى



 ُٕٔ 

 َف ينكر على الصحابة دفنهم إَيه ابلليل ، كإ٪تا أنكر عليهم عدـ إعبلمهم أبمره . كجو الداللة : أف النِب 
 –كيف ركاية : كانت تلتقط ا٠ترؽ كالعيداف من ا١تسجد  –قاؿ ) أف امرأة سوداء كانت تقم ا١تسجد  كٟتديث أَب ىريرة -ب

 ؟ قاؿ : فكأهنم صرركا أمرىا ، كيف ركاية : قالوا : فبل كنتم آذنتموٓفأفسأؿ عنها فقالوا : ماتت ، قاؿ :  ففقدىا رسوؿ هللا 
ماتت من الليل كدفنت فكرىنا أف نوقظك ، فقاؿ : دلوٓف على ق رىا ، فدلوه فصلى عليها مث قاؿ : إف ىذه القبور ٦تلوءة ظلمة 

 اىد عند البيهقي .على أىلها كإف هللا عز كجل ينورىا ٢تم بصبليت عليهم ( متفق عليو ، كالركاية اليت فيها كجد الش
 يف اٟتديث دليل كاضح على جواز الدفن ابلليل . قاؿ ابن عبد الرب : 

 كعدـ إنكاره على الصحابة الدفن ابلليل . ككجو الداللة كسابقو من حيث إقرار النِب 
 دفن ليبلن . أف النِب -ج

 الليل ليلة األربعاء ... ( ركاه أٛتد .حىت ٝتعنا صوت ا١تساحي من آخر  عن عائشة قالت : ) ما علمنا بدفن النِب 
 ال ينكره أحد منهم   . ... كىذا ْتضرة أصحاب النِب  قاؿ الطحاكم : 

 دفن ليبلن . أف أاب بكر -د
تيمي النَِّبَّ   فػىقىاؿى يف  قىالىٍت ) دىخىٍلتي عىلىى أىىًب بىٍكرو  - اهنع هللا يضر -عىٍن عىاًئشىةى  -ىػػ ثىبلىثىًة أىثٍػوىابو بًيضو سىحيولًيَّةو ،  ٍت يف قىالى   كىٍم كىفَّنػٍ

ى رىسيوؿي اَّللًَّ  مًٌ أى  لىٍيسى ًفيهىا قىًميصه كىالى ًعمىامىةه . كىقىاؿى ٢تىىا يف  ا قىالىٍت يػىٍوـي ااًلثٍػنػىٍُتً .  مُّ قىالىٍت يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍُتً . قىاؿى فىأى  يػىٍوـو تػيويىفًٌ يػىٍوـو ىىذى
ا ، كىزًيديكا عىلىٍيًو  ٍوَب كىبػىٍُتى اللٍَّيًل . فػىنىظىرى ًإُفى ثػىٍوبو عىلىٍيًو كىافى ٯتيىرَّضي ًفيًو ، بًًو رىدٍعه ًمٍن زىٍعفىرىافو فػىقىاؿى اٍغًسليوا ثػى  ٍيًٍت قىاؿى أىٍرجيو ًفيمىا بػى  ىىذى

اًبٞتٍىًديًد ًمنى اٍلمىيًًٌت ، ًإ٪تَّىا ىيوى لًٍلميٍهلىًة . فػىلىٍم يػيتػىوىؼَّ حىىتَّ أىٍمسىى ًمٍن أىحىقُّ  يَّ ًفيهىا . قػيٍلتي ًإفَّ ىىذىا خىلىقه . قىاؿى ًإفَّ اٟتٍى  ثػىٍوبػىٍُتً فىكىفًٌنيوٓف 
ًء كىديًفنى قػىٍبلى أىٍف ييٍصًبح ( ركاه البخارم . لىًة الثُّبلىاثى  لىيػٍ

 أف فاطمة ديفنت ابلليل . -ك
٦تَّا أىفىاءى اَّللَّي عىلىٍيًو  أىٍرسىلىٍت ًإُفى أىىًب بىٍكرو تىٍسأىليوي ًمَتىاثػىهىا ًمٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ   النَِّبًٌ  بًٍنتى  -عىلىيػٍهىا السَّبلىـي  -عىٍن عىاًئشىةى ) أىفَّ فىاًطمىةى 

بػىرى ، فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو ًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  يػٍ قىةه ، ًإ٪تَّىا أيىٍكيلي آؿي الى نيورىثي ، مىا » قىاؿى  اًبٍلمىًدينىًة كىفىدىؾى ، كىمىا بىًقىى ًمٍن ٜتييًس خى تػىرىٍكنىا صىدى
ا اٍلمىاًؿ  يف  ٤تيىمَّدو  قىًة رىسيوًؿ اَّللًَّ  كىًإٌٓفً « . ىىذى ٍيئان ًمٍن صىدى ي شى  عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ  كىافى عىلىيػٍهىا يًف   عىٍن حىا٢ًتىا الَّيًت  كىاَّللًَّ الى أيغىَتًٌ

ٍيئان فػىوىجىدىٍت فىاًطمىةي عىلىى أىىًب بىٍكرو يًف  رىسيوؿي اَّللًَّ  كىألىٍعمىلىنَّ ًفيهىا ٔتىا عىًملى ًبوً  ذىًلكى  فىأىىبى أىبيو بىٍكرو أىٍف يىٍدفىعى ًإُفى فىاًطمىةى ًمنػٍهىا شى
 يىٍت ، دىفػىنػىهىا زىٍكجيهىا عىًلىّّ لىٍيبلن ( متفق عليو .ًستَّةى أىٍشهيرو ، فػىلىمَّا تػيويفًٌ   فػىهىجىرىٍتوي ، فػىلىٍم تيكىلًٌٍموي حىىتَّ تػيويفًٌيىٍت ، كىعىاشىٍت بػىٍعدى النَِّبًٌ 

 دفن ليبلن ( أخرجو ابن أَب شيبة . ) أف ابن مسعود  –ك 
 قاؿ ابن قدامة : كى٦تٍَّن ديًفنى لىٍيبلن : عيٍثمىافي ، كىعىاًئشىةي ، كىاٍبني مىٍسعيودو .

 ( ؟ ) الذم فيو الزجر عن الدفن ليالن  ما اٞتواب عن حديث الباب 
 إف النهي الوارد يف اٟتديث إ٪تا ىو عن دفن ا١تيت قبل الصبلة عليو كيدؿ عليو ) .. فزجر النِب ... حىت يصلى عليو ( . قيل :

إف النهي يف اٟتديث عن الدفن ليبلن ليس لذات الدفن ، كإ٪تا ١تا يًتتب عليو من قلة ا١تصلُت ، فإف الدفن ابلنهار ٭تضره   كقيل :
 كيصلوف عليو ، كال ٭تضره يف الليل إال أفراد . كثَت من الناس

 إف النهي عن الدفن يف الليل إ٪تا كاف ١تا يًتتب عليو من إساءة الكفن ، ألف الدفن ليبلن مظنة إساءة الكفن كرداءتو . كقيل :
دٍَّفنى نػىهىارنا أىٍكُفى ؛ أًلىنَّوي أىٍسهىلي عىلىى ميتًَّبًعهىا ، كىأىٍكثػىري قاؿ ابن قدامة : كىحىًديثي الزٍَّجًر ٤تىٍميوؿه عىلىى اٍلكىرىاىىًة كىالتٍَّأًديًب ؛ فىًإفَّ ال

تٍػبىاًع السُّنًَّة يف دىٍفًنًو كىًإٟتٍىاًدًه .  لًٍلميصىلًٌُتى عىلىيػٍهىا ، كىأىٍمكىني إًلً
 ىل كرد عن عائشة أهنا طلبت أف تدفن ليالن ؟ 



 ِٕٔ 

كابن سعد  ٕ-ٔ/ْكره دمحم بن عمر الواقدم كما أخرجو اٟتاكم يف ا١تستدرؾ نعم ، كرد أف عائشة طلبت أف تدفن ليبلن ، ىكذا ذ 
 كغَتىا من ا١تصادر .  ُِٗ/ِ، كسَت أعبلـ النببلء  ٕٕ-ٕٔ/ٖيف طبقاتو 

ك كالظاىر كهللا أعلم إما لئبل يؤخر دفنها ألهنا كما كرد أهنا ماتت ليلة السابع عشر من رمضاف بعد الوتر ، أك ألٌف ذلك أسًت ٢تا أ
لعلو ظهر يف زمنها ال سيما يف أكاخر عمرىا من يكره الدفن ليبل فأرادت أف تبٌُت اٟتكم .. أك لرَت ذلك . كعموما فإف الدفن 

 ابلليل جائز للحاجة كهللا تعاُف أعلم .                ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o حساف تكفينو كغسلو كدفنو .٬تب مراعاة ٕتهيز ا١تيت إب 
o . كجوب دفن ا١تيت 
o . كجوب الصبلة عليو 
ْٓٗ-  : هيمىا قىاؿى ) اٍصنػىعيوا آًلًؿ   -قىاؿى اىلنهيبُّ  -ًحُتى قيًتلى -لىمها جىاءى نػىٍعيي جىٍعفىرو  -كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن جىٍعفىرو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ىي  .جىٍعفىرو طىعىامنا، فػىقىٍد أىًتى  ٍم مىا يىٍشغىليهيٍم (أىٍخرىجىوي ا٠ٍتىٍمسىةي، ًإاله النهسىاًئٌي ى
--------- 

 أم خ ر كفاتو .) نػىٍعيي ( 
 ى . ٖىو ابن أَب طالب أخو علي بن أَب طالب ، مات يف غزكة مؤتة عاـ ) جىٍعفىرو ( 

زكجتو أٝتاء بنت عيمىٍيس  طعامان ، كا١تراد آبؿ جعفر : ألىلو أف يصنعوا آلؿ جعفر خطاب منو ) اٍصنػىعيوا آًلًؿ جىٍعفىرو طىعىامنا ( 
 كأكالده .

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 صدكؽ  .قاؿ اٟتافظ : اٟتديث حسنو الًتمذم كالذىِب كالشوكآف كاأللبآف ، ألف يف إسناده خالد بن سىارَّة ، 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 مصيبتهم .استحباب صنع الطعاـ ألىل ا١تيت يف يـو نستفيد : 

لىًتًو : طىعىامنا ييٍشًبعيهيٍم ، فىًإفَّ قاؿ اإلماـ الشافعي : كىأيًحبُّ ًٞتًَتىاًف اٍلمىيًًٌت ، أىٍك ًذم قػىرىابىًتًو : أىٍف يػىٍعمىليوا أًلىٍىًل اٍلمىيًًٌت يف يػىٍوـً  ٯتىيوتي كىلىيػٍ
لىنىا كىبػىٍعدىّنى .    ) األـ ( .ذىًلكى سينَّةه ، كىذًٍكره كىرٔفه ، كىىيوى ًمٍن ًفٍعًل أىٍىًل ا٠تٍى   ٍَتً قػىبػٍ

اـً ؛ اًلٍشًترىا٢تًًٍم عىٍن أىنٍػفيًسًهٍم ٔتىا دى٫تىىهيٍم ًمٍن كقاؿ الشوكآف رٛتو هللا : ًفيو مىٍشريكًعيًَّة اٍلًقيىاـً ٔتيٍؤنىًة أىٍىًل اٍلمىيًًٌت ٦تَّا ٭تىٍتىاجيوفى إلىٍيًو ًمٍن الطَّعى 
 األكطار ( .اٍلميًصيبىة .    ) نيل 

 ما اٟتكمة من ىذا األمر ؟ 
 أف أىل ا١تيت مشرولوف ٔتصيبتهم فبل يقدركف على صنع طعامهم . 

بػٍرنا لًقي  حي طىعىاـو أًلىٍىًل اٍلمىيًًٌت ، يػىبػٍعىثي بًًو إلىٍيًهٍم ، إعىانىةن ٢تىيٍم ، كىجى تػىرىليوا ٔتيًصيبىًتًهٍم ليوهًبًٍم ؛ فىًإنػَّهيٍم رئتَّىا اشٍ قاؿ ابن قدامة : ييٍستىحىبُّ إٍصبلى
ىنٍػفيًسًهم . ًح طىعىاـو ألى  ، كىٔتىٍن أيىٍيت إلىٍيًهٍم ، عىٍن إٍصبلى

كقاؿ العيٍت : يستفاد من اٟتديث استحباب صنعة الطعاـ ألىل ا١تيت ، سواء كاف ا١تيت حاضران ، أك جاء خ ر موتو ، كذلك 
بلـ بقولو: ) فإنو قد أًتىم أمره يىشرىليهم ( أم: فإف الشأف : قد أًتىم أمر، الشتراؿ أىلو ٓت ره ، أك ْتالو ، كلذلك علل عليو الس

 أم: شأف كحالة ، شىرلهم عن صنعة الطعاـ كغَته .    ) شرح سنن أَب داكد ( .
 ما حكم صنع أىل ا١تيت الطعاـ للناس ؟ 



 ّٕٔ 

 بدعة ، بل عده بعض العلماء من النياحة .
أنو  اٞتَتاف كاألقارب الطعاـ يف بيوهتم مث يهدكه إُف أىل ا١تيت ؛ ألنو ثبت عن النِب قاؿ الشيخ ابن ابز : األفضل أف يصنع 

يف غزكة مؤتة أمر أىلو أف يصنعوا ألىل جعفر طعامان كقاؿ : ) ألهنم قد أًتىم ما  ١تا بلرو موت ابن عمو جعفر بن أَب طالب 
 يشرلهم ( 

١تيت فهذا ال ٬توز كىو من عمل اٞتاىلية سواء كاف ذلك يـو ا١توت أك يف كأما كوف أىل ا١تيت يصنعوف طعامان للناس من أجل ا
 - أحد أصحاب النِب  -اليـو الرابع أك العاشر أك على رأس السنة ، كل ذلك ال ٬توز ١تا ثبت عن جرير بن عبد هللا البجلي 

( أما إف نزؿ أبىل ا١تيت ضيوؼ زمن العزاء فبل  ) كنا نعد االجتماع إُف أىل ا١تيت كصناعة الطعاـ بعد الدفن من النياحةأنو قاؿ 
أبس أف يصنعوا ٢تم الطعاـ من أجل الضيافة ، كما أنو ال حرج على أىل ا١تيت أف يدعوا من شاؤا من اٞتَتاف كاألقارب ليتناكلوا 

 معهم ما أىدم ٢تم من الطعاـ ، كهللا كِف التوفيق . 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o  من حقوؽ األخوة اإلٯتانية .أف ىذا 
o . مشاركة ا١تسلم ألخيو يف مصيبتو كحزنو 
o . حسن تعاليم اإلسبلـ 
o . اٟتث على التعاكف كالتكاتف 
ـي عىلىى أىٍىًل اىلسه  -يػيعىلًٌميهيٍم ًإذىا خىرىجيوا ًإىلى اى١تىقىاًبًر:  كىعىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن بػيرىٍيدىةى عىٍن أىبًيًو قىاؿى ) كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  -ٓٗٓ الى

ًحقيوفى، أىٍسأىؿي اىَّللهى لىنىا  ًر ًمنى اىٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍسًلًمُتى، كىًإانه ًإٍف شىاءى اىَّللهي ًبكيٍم لىالى  كىلىكيمي اٍلعىاًفيىةى ( رىكىاهي ميٍسًلم ه .اىلدًٌايى
: ) مىره  -ٔٗٓ هيمىا قىاؿى ـي  رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : اىلسهالى ًبقيبيوًر اىٍلمىًدينىًة، فىأىقٍػبىلى عىلىٍيًهٍم ًبوىٍجًهًو فػىقىاؿى

: حىسىن ه .عىلىٍيكيٍم ايى أىٍىلى اىٍلقيبيوًر، يػىٍغًفري اىَّللهي لىنىا كىلىكيٍم، أىنٍػتيٍم سىلىفينىا كى٨تىٍني اًبأٍلىثىًر ( رىكىاهي اىلًتًٌٍ   ًمًذمُّ، كىقىاؿى
--------- 

 الدعاء ٢تم ابلسبلمة .) السالـ ( 
 العافية لؤلحياء من أمراض اٞتسد كمن أمراض القلب ، كلؤلموات : من عذاب الق ر كعذاب النار .) لنا كلكم العافية ( 

 ما صحة حديث ابن عباس ؟ 
مت ، كالنسائي ، فاٟتديث حديث ابن عباس سنده ضعيف ، ألف يف إسناده قىابوس بن أَب ظىٍبتاف ، ضعفو أٛتد ، كأبو حا

 ضعيف.
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 كالدعاء الوارد :مشركعية الدعاء عند زَيرة ا١تقابر ابلدعاء الوارد ، نستفيد : 
 حديث الباب ) السبلـ على أىل الدَير من ا١تؤمنُت كا١تسلمُت ... ( ركاه مسلم . -أ

 ، أسأؿ هللا لنا كلكم العافية ( ركاه مسلم . جاء يف ركاية : ) أنتم لنا فرط ، ك٨تن لكم تبع
حديث عائشة يف حديث ٢تا طويل قالت  ) قلت : كيف أقوؿ ٢تم َي رسوؿ هللا ؟ قاؿ : قوِف السبلـ على أىل الدَير من  -ب

  ا١تؤمنُت كا١تسلمُت ، كيرحم هللا ا١تستقدمُت مٌنا كا١تستأخرين ، كإّن إف شاء هللا بكم الحقوف ( . ركاه مسلم
ٮترج من آخر الليل إُف البقيع فيقوؿ : السبلـ عليكم  كلما كاف ليلتها من رسوؿ هللا   كعنها قالت : ) كاف رسوؿ هللا -ج

 ركاه مسلمدار قـو مؤمنُت ، كأًتكم ما توعدكف غدان مؤجلوف ، كإّن إف شاء هللا بكم الحقوف ، اللهم اغفر ألىل بقيع الررقد ( . 



 ْٕٔ 

ٍقبػيرىةى فػىقىاؿى ) السَّبلىـي عىلىٍيكيٍم دىارى قػىٍوـو ميٍؤًمًنُتى كىًإّنَّ ًإٍف شىاءى اَّللَّي  ةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرى -د  ركاه مسلم .ًبكيٍم الىًحقيوفى ( أىتىى اٍلمى

 ىل يشرع السالـ أك الدعاء عند ا١تركر اب١تقابر إذا كانت مسورة ْتيث ال نشاىد القبور ؟ 
لك ، ألف أمور اآلخرة ال تقاس أبمور الدنيا ، كما أنو ال يشًتط رفع الصوت عند السبلـ ْتيث يسمع كل من يف ال أبس بذ

 ا١تق رة كيسلم على أىلها كىو َف يشاىد كل ق ر .
 ما كيفية السالـ على أىل ا١تقربة ؟ 

 ة بوجهو فيسلم عليهم كيدعو ٔتا كرد .ا١تستحب حاؿ زَيرة ا١تقابر كالسبلـ على أىلها : أف يقبل الزائر على أىل ا١تق ر 
بقبور ا١تدينة فأقبل عليهم بوجهو  قاؿ ) مٌر رسوؿ هللا  –كىو اثٓف حديث الباب كإف كاف ضعيفان  –ففي حديث أَب ىريرة 

. ) ... 
جو ا١تيت ، فيو داللة على أف ا١تستحب يف حاؿ السبلـ على ا١تيت أف يكوف كجهو لو قاؿ القارم تعليقان على ىذا اٟتديث : 

 كأف يستمر كذلك حاؿ الدعاء أيضان ، كعليو عمل عامة ا١تسلمُت  .
 ىل يشرع الوضوء لزايرة القبور ؟ 

ذكر بعض الشافعية استحباب الوضوء لزَيرة ا١تقابر أك كوف الزائر على طهارة ، كَف يذكركا على ذلك دليبلن ، كمعلـو أف األصل يف 
 دليل عليها كال دليل ىنا .العبادات اٟتظر كا١تنع ما َف يوجد 

  عند زايرة القبور ىل يشرع للزائر أف يصل إىل القرب الذم يقصد زايرتو ؟ 
 يكفي عند أكؿ القبور ، كإف أحب أف يصل إُف ق ر من يقصد زَيرتو كيسلم عليو فبل أبس . ) الشيخ ابن ابز ( .

  ىل ا١توتى يسمعوف أـ ال ؟ 
 ليكم ... ( على أف ا١توتى يسمعوف ، كىذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولُت :استدؿ بعض العلماء بقولو ) السبلـ ع

 أف ا١توتى ال يسمعوف .القوؿ األكؿ : 
 لقولو تعاُف ) ًإنَّكى ال تيٍسًمعي اٍلمىٍوتىى كىال تيٍسًمعي الصُّمَّ الدُّعىاءى ًإذىا كىلٍَّوا ميٍدًبرًينى ( . -أ

 ًمعي اٍلمىٍوتىى كىال تيٍسًمعي الصُّمَّ الدُّعىاءى ًإذىا كىلٍَّوا ميٍدًبرًين ( .قولو تعاُف ) فىًإنَّكى ال تيسٍ -ب
 قولو تعاُف ) كىمىا أىٍنتى ٔتيٍسًمعو مىٍن يف اٍلقيبيوًر ( .-ج 
 ) إف  مبلئكة سياحُت يف األرض يبٌلروٓف من أميت السبلـ ( ركاه أٛتد . قولو -د

، ١تا كاف ْتاجة إُف من يبلرو إليو، إذ لو كاف يسمعو بنفسو ، ال يسمع سبلـ ا١تسٌلمُت عليو كجو الداللة من اٟتديث أف النِب 
ال يسمع غَت السبلـ من الكبلـ ، كإذا كاف كذلك فؤلف ال يسمع السبلـ غَته من ا١توتى أكُف  كإذا األمر كذلك فباألكُف أنو 

 كأحرل .
 أف ا١توتى يسمعوف مطلقان  القوؿ الثاين :

 اختيار ٚتع من اققُت ، كابن حـز ، كالقاضي عياض ، كالنوكم ، كابن تيمية ، كابن القيم ، كابن كثَت .كىذا 
ـى عىلىٍيًهٍم فػىنىادىاىيٍم فػىقىاؿى  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -أ ىيٍم فػىقىا لىى بىٍدرو ثىبلىاثن مثيَّ أىًتى ًل ٍبنى ًىشىاـو َيى أيمىيَّةى َيى أىابى جىهٍ » تػىرىؾى قػىتػٍ

بىةى ٍبنى رىبًيعىةى أىلىٍيسى قىٍد كىجىٍدمتيٍ مىا كىعىدى رىبُّكيٍم حىقِّا فىإً  بىةى ٍبنى رىبًيعىةى َيى شىيػٍ فىسىًمعى « . رىىبًٌ حىقِّا  قىٍد كىجىٍدتي مىا كىعىدىٓف  ٌٓفً ٍبنى خىلىفو َيى عيتػٍ
يػَّفيوا قىاؿى : كىالَّذً فػىقىاؿى َيى رى   عيمىري قػىٍوؿى النَِّبًٌ  يبيوا كىقىٍد جى بًيىًدًه مىا أىنٍػتيٍم أبًىٍٝتىعى ًلمىا أىقيوؿي ًمنػٍهيٍم  ينػىٍفسً  مسيوؿى اَّللًَّ كىٍيفى يىٍسمىعيوا كىأىْفَّ ٬تًي

يبيوا ( . مثيَّ أىمىرى هًبًٍم فىسيًحبيوا فىأيٍلقيوا يًف   رو ( متفق عليو .قىًليًب بىدٍ  كىلىًكنػَّهيٍم الى يػىٍقًدريكفى أىٍف ٬تًي
» قىاؿى « . قػى ٍرًًه كىتػىوىُفَّ عىٍنوي أىٍصحىابيوي ًإنَّوي لىيىٍسمىعي قػىرٍعى نًعىا٢ًتًٍم  ) ًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا كيًضعى يف  اَّللًَّ  قىاؿى نىِبُّ  :عن أىنىسي ٍبني مىاًلكو قىاؿى  -ب



 ٕٔٓ 

انًًو فػىيػىقيوالىًف لىوي مىا ٍتًيًو مىلىكىاًف فػىيػيٍقًعدى ا الرَّجيًل .. تػىقيوؿي يف كيٍنتى   أيى  . ( متفق عليو .ىىذى
ٍقبػيرىةى فػىقىاؿى ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   -ج  ركاه مسلم  .(السَّبلىـي عىلىٍيكيٍم دىارى قػىٍوـو ميٍؤًمًنُتى كىًإّنَّ ًإٍف شىاءى اَّللَّي ًبكيٍم الىًحقيوفى أىتىى اٍلمى

ألىل القبور بقولو ) السبلـ عليكم ( كىذا يدؿ داللة كاضحة على أهنم يسمعوف  اٟتديث فيو ٥تاطبة النِب  كجو الداللة : ىذا
سبلمو ، ألهنم لو كانوا ال يسمعوف سبلمو ككبلمو لكاف خطابو ٢تم من جنس خطاب ا١تعدـك ، كال شك يف أف ذلك ليس من 

 شأف العقبلء .
) ما من رجل ٯتر على ق ر رجل كاف يعرفو يف الدنيا فيسلم عليو ، إال عرفو كرد عليو   عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا-د

 السبلـ ( ركاه ابن حباف يف اجملركحُت كىو ضعيف .
  ركاه أبو داكد .(عليو السبلـ حىت أرد لم علٌي إال رد هللا علٌي ركحيقاؿ ) ما من أحد يس عن أَب ىريرة . أف رسوؿ هللا  -ىػ

هىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه كىعى  -ٕٗٓ ، فىًإنػههيٍم قىٍد أىٍفضىٍوا ًإىلى مىا قىدهميوا ( رىكىاهي  ٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ) الى تىسيبُّوا اأٍلىٍموىاتى
 اىٍلبياىاًرٌم ي .

هي، لىًكٍن قىاؿى ) فػىتػيٍؤذي  -ٖٗٓ ًٍمًذمُّ عىًن اى١تيًغَتىًة ٨تىٍوى  كا اأٍلىٍحيىاءى ( .كىرىكىل اىلًتًٌ
---------- 

 )  السب ىو الشتم كاللعن .) الى تىسيبُّوا اأٍلىٍموىاتى
 أم : كصلوا إُف ما عملوا من خَت أك شر .) أىٍفضىٍوا ( 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : ٖترٔف سب األموات .

 ىل ىذا اٟتكم عاـ للمسلم كالكافر أك فقط للمسلم ؟ 
 يشمل ىذا ا١تيت ا١تسلم كالكافر .قاؿ بعض العلماء : 

 ىذا خاص أبموات ا١تسلمُت .كقاؿ بعضهم : 
 أف الكافر إذا كاف مؤذَين للمسلمُت كال يتأذل قريبو اٟتي ا١تسلم فإف ذلك ال أبس . كالراجح

 كا١تسلم إف كاف فاسقان أك مبتدعان فإنو يسب للتحذير من شره ، كلكن دكف كجود أقاربو .
 األموات ؟ ١تاذا هنيى عن سب 

 منها : هني عن سب األموات ٟتكم ، 
 ألهنم أفضوا كقدموا إُف ما عملوا .أكالن : 
 أف يف ذلك إيذاء ألقارهبم األحياء .اثنيان : 

 اثلثان : أف ذلك غيبة .
  ما اٞتمع بُت ما جاء يف الصحيحُت من حديث أنس قاؿ : ) ميره ّتنازة فأثٍت عليها خَتان ، فقاؿ النيب ت : كجب

عن  : كجبت كجبت كجبت ... فلما سئل الرسوؿ  كجبت كجبت ، كميره ّتنازة فأثٍت عليها شران ، فقاؿ النيب 
 ذلك قاؿ : من أثنيتم عليو خَتان كجبت لو اٞتنة ، كمن أثنيتم عليو شران كجبت لو النار ( كحديث الباب ؟

 اٞتمع :
الكفار كيف غَت ا١تتظاىر بفسق أك بدعة ، فأما ىؤالء فبل ٭تـر ذكرىم  أف النهي عن سب األموات ىو يف غَت ا١تنافق كسائر-أ

بشر للتحذير من طريقهم كمن االقتداء آباثرىم كالتخلق أبخبلقهم ، كىذا اٟتديث ٤تموؿ على أف الذم أثنوا عليو شران كاف 
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 مشهورن بنفاؽ أك ٨توه . ] قالو النوكم [
 ٞتواز على ما قبلو ليتعظ بو من يسمعو .٭تمل النهي على ما بعد الدفن ، كاكقيل : 
 يكوف النهي العاـ متأخران فيكوف ّنسخان ، كىذا ضعيف .كقيل : 
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 مقدمة :
 النماء كالزَيدة. لغة: تعريفها
 ىي نصيب مقدر شرعان يف ماؿ معُت يصرؼ لطائفة ٥تصوصة. كشرعان:

 كٝتيت زكاة: 
، كتطهر نفس الرٍت من الشح كالبخل ، كتطهر نفس الفقَت من اٟتسد كالضرينة ، كتسد  كتزكي صاحب ا١تاؿ،  ألهنا تزكي ا١تاؿ

 حاجة اإلسبلـ كا١تسلمُت .
 ( .خذ من أموا٢تم صدقة تطهرىم كتزكيهم هبا )  كما قاؿ تعاُف

 ( ركاه مسلم . ما نقصت صدقة من ماؿ)  كقاؿ 
هَت أصحاب األمواؿ من الشح كالبخل، تقوية ركابط اجملتمع ، تزيد ابة كا١تودة بُت أفراد اجملتمع، كأيضان فيها تط كمن ًحكًمها :

امتحاف للنفس ، ألف ا١تاؿ ٤تبوب للنفس ، كالنفس تبخل بو ، إعانة الضعفاء ككفاية أصحاب اٟتاجة ، كتكفر ا٠تطاَي كتدفع 
 الببلء ، ك٣تلبة للمحبة . 

 مة :  اعلم أف على مريد اآلخرة يف زكاتو كظائف :قاؿ ابن قدا 
أف يفهم ا١تراد من الزكاة ، كىو ثبلثة أشياء : ابتبلء مدعي ٤تبة هللا إبخراج ٤تبوبو ، كالتنزه عن صفة البخل ، كشكر  األكىل :

 نعمة ا١تاؿ .
 اإلسرار إبخراجها لكونو أبعد من الرَيء كالسمعة . الوظيفة الثانية :

 أف ال يفسدىا اب١تن كاألذل . ثالثة :الوظيفة ال
 أف يستصرر العطية ، فإف ا١تستعظم للفعل معجب بو . الوظيفة الرابعة :

 أف ينتقي من مالو أجلو كأجوده كأحبو إليو . الوظيفة ا٠تامسة :
 أف يطلب لصدقتو من تزكو بو .   الوظيفة السادسة :

   باب: مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصالة ألربعة أس 
 ألف الزكاة قرينة الصبلة يف كثَت من ا١تواضع. : أكالن 
 ألهنا أتيت بعد الصبلة يف األ٫تية. : اثنيان 
 شدة حاجة ا١تكلف إليها. : اثلثان 
 ( . كإيتاء الزكاة... كإقاـ الصبلة بٍت اإلسبلـ على ٜتس...) اقتداء ْتديث ابن عمر  : رابعان 
 كقد اختلف العلماء مىت فرضت ؟ 

 قبل ا٢تجرة .: فقيل 
 ه ( كىذه يف سورة األنعاـ كىي مكية .كآتوا حقو يـو حصادلقولو تعاُف ) 

 بعد ا٢تجرة .كقيل : 
 إف ذلك كاف يف السنة الثانية من ا٢تجرة . قاؿ النوكم :
 كىو قوؿ األكثر  . :  قاؿ ابن حجر
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  الراجح . كىذا ىو
 العماؿ . كإ٪تا الذم كقع يف السنة التاسعة بعث:  قاؿ ابن حجر

 عقوبة ًترؾ الزكاة : 
 عقوبة أخركية، كعقوبة دنيوية: 

 ة :العقوبة األخركي
ل لو يـو القيامة شجاعان أقرع لو زبيبتاف يطوقو يـو ثٌ آًته هللا ماالن فلم يؤد زكاتو مي  ) من  عن أَب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

 .متفق عليو(  كنزؾ، أّن مالك  مث يقوؿ: أّن - يعٍت بشدقيو - القيامة، مث أيخذ بلهزمتيو
 نقطتاف سوداكاف فوؽ العينُت كىو أخبث اٟتيات. [الزبيبتاف]الذم ال شعر لو لكثرة ٝتو كطوؿ عمره.  [ األقرع] اٟتية الذكر.  [الشجاع] 

 العقوبة الدنيوية: 
 .ركاه ابن ماجو(  اءمسقـو زكاة أموا٢تم إال منعوا القطر من ال منع...كما )  عن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ 

هيمىاعىًن ًاٍبًن عىبه  -ٗٗٓ ، كىًفيًو:  -ًإىلى اىٍليىمىًن...  بػىعىثى ميعىاذنا  أىفه اىلنهيبه  ) اسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ أىفه اىَّللهى قىًد  )فىذىكىرى اىٟتٍىًديثى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرٌمً   (فػيقىرىائًًهٍم  فػىتػيرىدُّ يف ائًًهٍم، ًافٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم صىدىقىةن يف أىٍموىا٢ًتًٍم، تػيٍؤخىذي ًمٍن أىٍغًنيى 

---------- 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

ًٍتى قػىٍومان ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب . فىادٍ  )قىاؿى  رىسيوؿي اَّللًَّ  قىاؿى بػىعىثىًٍت  اٍبًن عىبَّاسو أىفَّ ميعىاذان  عىنً  عيهيٍم ًإُفى شىهىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي ًإنَّكى أتى
لىةو فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى كىأىْفًٌ رىسيوؿي اَّللًَّ فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى فىأىٍعًلٍمهيٍم أىفَّ اَّللَّى افٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم ٜتىٍسى صىلىوىاتو ىًف   كيلًٌ يػىٍوـو كىلىيػٍ

قىةن تػيٍؤخىذي ًمٍن أىٍغًنيىائًًهٍم فػىتػيرىدُّ ىًف فػيقىرىائًًهٍم فىًإٍف ىيٍم أىطىاعيوا ًلذىًلكى  فىأىٍعًلٍمهيٍم أىفَّ  ؾى كىكىرىائًمى أىٍموىا٢تًًٍم كىاتًَّق دىٍعوىةى اَّللَّى افٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم صىدى  فىًإَيَّ
نػىهىا كىبػىٍُتى اَّللًَّ ًحجىاب ( .  اٍلمىٍظليوـً فىًإنَّوي لىٍيسى بػىيػٍ

كما ذكره البخارم يف أكاخر ا١ترازم ، كاتفقوا على أنو َف يزؿ ابليمن إُف أف قدـ يف عهد   كاف بعثو سنة عشر قبل حج النِب   :  ث معاذان ( قاؿ اٟتافظ) بع
 .ٚتع كرٯتة ، كىي خيار ا١تاؿ كأنفسو كأكثره ٙتنان ) كرائم أموا٢تم ( ، أَب بكر مث توجو إُف الشاـ فمات هبا 

 اة ؟ما حكم الزك 
 . كاجبة ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع

 ( .كأقيموا الصبلة كآتوا الزكاة  ) قاؿ تعاُف
 ( .صَّبلةى كىآتيوا الزَّكىاةى قيوليوا لًلنَّاًس حيٍسنان كىأىًقيميوا الكقاؿ تعاُف ) ك 
 ( . ٍم فىًنٍعمى اٍلمىٍوُفى كىنًٍعمى النًَّصَتي فىأىًقيميوا الصَّبلةى كىآتيوا الزَّكىاةى كىاٍعتىًصميوا اًبَّللًَّ ىيوى مىٍوالكي كقاؿ تعاُف ) 

شهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان رسوؿ هللا، كإقاـ الصبلة، اإلسبلـ على ٜتس:  بٍت)  كٟتديث ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
 و .متفق علي(  كإيتاء الزكاة...

 .متفق عليو (  م فًتد إُف فقرائهمػن أغنيائهذ مػم صدقة، تؤخػكأعلمهم أف هللا افًتض عليه)  البابكٟتديث 
كأٚتع ا١تسلموف على كجوهبا، فمن جحد كجوهبا كىو ٦تن عاش بُت ا١تسلمُت فإنو كافر، ألنو مكذب  كلرسولو كإلٚتاع 

 ا١تسلمُت.
 كإٚتاع أمتو . : كىي كاجبة بكتاب هللا كسنة رسولو  قاؿ يف ا١تغٍت

 ما حكم ًترؾ الزكاة ؟ 
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 ة ينقسم إُف قسمُت :ًترؾ الزكا
 أف يًتكها جاحدان لوجوهبا . القسم األكؿ :

 فهذا كفر ٥ترج من ا١تلة ، ألنو مكذب  كلرسولو كإلٚتاع ا١تسلمُت .
 : أف يًتكها كسبلن كهتاكّنن .القسم الثاين 

 فهذا فيو خبلؼ .
 كاألرجح أنو ال يكفر ، كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

ركاه مسلم ، ١تا ذكر عقوبة مانع الزكاة قاؿ : ) . . . فَتل سبيلو إما إُف اٞتنة كإما إُف النار (  رسوؿ أف ال ٟتديث أَب ىريرة 

 فلو كاف كافران َف يكن لو سبيل إُف اٞتنة .

 ) ىل تؤخذ منو قهران ، سيأيت ْتثها إف شاء هللا ( .
 ىل ٬توز صرؼ الزكاة لصنف كاحد من أصناؼ الزكاة الثمانية ؟ 

 لعلماء يف ذلك على قولُت :اختلف ا
 : ٬توز ذلك . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
يػٍره لىكيٍم كىييكىفًٌري عىٍنكي لقولو تعاُف )  -أ قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كىًإٍف ٗتيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى يًٌئىاًتكيٍم كىاَّللَّي ٔتى ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى ا ٍم ًمٍن سى

 ( . تػىٍعمىليوفى خىًبَته 
 ) ... فًتد على فقرائهم ( كالفقراء صنف كاحد من األصناؼ الثمانية .كٟتديث الباب  -ب
 ) أمر بٍت زيرىٍيق بدفع صدقتهم إُف سلمة بن صخر ( ركاه ابن خزٯتة . كألف النِب -ج
 ركاه مسلم . لقىًبيصة ) أقم َي قبيصة حىت أتتينا الصدقة ، فنأمر لك هبا ( كقاؿ -د

 : أنو ٬تب التعميم . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعي .

 ... ( . ًإ٪تَّىا الصَّدىقىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيٍم كىيًف الٌرًقىاًب ) لقولو تعاُف 
 . القوؿ األكؿ كالصحيح

  ( ؟ اىَّللهى قىًد ًافٍػتػىرىضى عىلىٍيًهٍم صىدىقىةن يف أىٍموىا٢ًتًمٍ  ما ا١تراد بقولو ) ًإفه 
 صدقة : أم زكاة .

 كقولو تعاُف ) إ٪تا الصدقات للفقراء .. ( أم : الزكاة .
 ىل ٬توز دفع الزكاة للغٍت ؟ 

 .دفع الزكاة لرٍت بكسب أك ماؿ  ال ، ال ٬توز
 ا .كال خبلؼ يف ىذ:  قاؿ ابن قدامة 
 . ركاه مسلم(  سوم إف الصدقة ال ٖتل لرٍت كال لذم مرةو )  لقولو -أ

ٍين فقاؿ :  كعن عبيد بن عدم ) أف رجلُت أخ راه أهنما أتيا النِب -ب يسأالنو من الصدقة ، فقلب فيهما البصر كرآ٫تا جٍلدى
 إف شئتما أعطيتكما كال حظ فيها لرٍت كال لقوم مكتسب ( ركاه أٛتد .

 إ٪تا الصدقات للفقراء .. ( فمفهومو أهنا ال ٖتل لرٍت . كأيضان آلية الصدقة )-ج
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 . مة كجوهبا كىو إغناء الفقراء هباكألف أخذ الرٍت منها ٯتنع كصو٢تا إُف أىلها، كٮتل ْتك-د
 : ىو من يكوف لو كفاية على الدكاـ ، إما بصناعة أك بكسب أك أجرة من عقار . فائدة : ضابط الرٌت

 لد آخر ؟ىل ٬توز نقل الزكاة إىل ب 
o . ال خبلؼ يف مشركعية تفريق الزكاة يف بلد ا١تاؿ الذم كجبت فيو الزكاة 
o . أيضان ال خبلؼ يف جواز نقلها إذا استرٌت أىل بلد ا١تاؿ 

 كاختلفوا يف نقلها إذا َف يسترن أىل بلد ا١تاؿ ؟
 : ال ٬توز نقلها من بلد ا١تاؿ مطلقان . القوؿ األكؿ

 عية .كالشاف، كىذا مذىب اٟتنابلة 
  فقرائهم ( .صدقة يف أموا٢تم تؤخذ من أغنيائهم فًتد يف ٟتديث الباب ) -أ

كجو الداللة : أنو قيد الصرؼ أبف يكوف يف فقرائهم ، كىو أمر يشعر ابختصػػػػاص فقراء بلد ا١تاؿ بو دكف غَتىم ، أم فقراء أىل 
 اليمن . 

عيان يف الزكاة ، فلما قدـ عليو عمراف ، قاؿ لو : أين ا١تاؿ ، قاؿ كقالوا : إف زَيد بن أبيو ١تا بعث عمراف بن حصُت سا -ب
ككضعناه فيما كنا نضعو يف عهد رسوؿ  مث قاؿ : أخذّنىا من حيث كنا أنخذىا يف عهد رسوؿ هللا  ؟عمراف : أللماؿ بعثتٍت 

 ، أم أنو صرفها يف أىلها . هللا 
 ابة ٤تتاجُت ، أك من ىم أشد حاجة من أىل بلد ا١تاؿ [ ] كقر : ٬توز النقل للمصلحة الشرعية  القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كاختاره ابن تيمية .
 كاستدلوا ابلعمومات ) إ٪تا الصدقات للفقراء ... ( قالوا : إف هللا َف يفرؽ بُت فقراء كفقراء .-أ

 سلمُت .كْتديث معاذ ) ... فًتد يف فقرائهم ( قالوا ا١تراد ابلفقراء ىنا فقراء ا١ت-ب
قالو لو ) أقم عندّن حىت أتتينا الصدقة  –يريد منو العوف على ىذه اٟتمالة  كقد ٖتمل ٛتالة كقدـ على النِب  –لقىًبيصة بن ا١تخارؽ  كبقولو -ج

 ] ىذا من أقول األدلة [ . فنأمر لك هبا ( فدؿ على أف الصدقات أتيت إُف النِب 
 . الصحيحكىذا القوؿ ىو 

 أف يفرقها يف فقراء بلده ؟ ١تاذا األفضل 
 ألف يف ذؾ فوائد :

أنو أيسر ، كأقل خوفان ، كأف أىل بلده أقرب الناس إليو كالقريب لو حق ، كأيضان أف فقراء بلده تتعلق أطماعهم بو كٔتا عنده من 
 ا١تاؿ ، كأيضان أنو إذا أعطى أىل بلده صار بينو كبينهم مودة كرٛتة .

 نفسو أك يوكل من يقـو هبا ؟ما األفضل أف يفرؽ زكاتو ب 
 كاألفضل أف يفرقها بنفسو .

ليناؿ أجر القياـ بتفريقها ، كلي رئ ذمتو بيقُت ، كيدفع عن نفسو ا١تذمة كال سيما إذا كاف غنيان مشهوران ، كرٔتا يناؿ دعوة صادقة 
 كره ، لكن ٬توز أف يوكل من يدفعها عنو .من فقَت ، كرٔتا يعطيها للفقَت كىو يف كقت كربة فيتذكرىا الفقَت كيدعو لو كل ما تذ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . مشركعية بعث السعاة 

o  فضيلة معاذ ، حيث بعثو رسوؿ هللا   كثَتة :قاضيان كمعلمان ، كفضائل معاذ 



 ُٕٕ 

 .ركاه أبو داكد  ) إٓف أحبك يف هللا ( قاؿ لو الرسوؿ 

 .ركاه الًتمذم ٟتراـ معاذ ( ) أعلم أميت ابٟتبلؿ كا كقاؿ الرسوؿ 

. العباد كما حق العباد على هللا ..) ىل تدرم ما حق هللا على م دكف بقية الصحابة ، كحديث خصو ببعض العل أف الرسوؿ 
 أف ال يعذب من ال يشرؾ بو شيئان ( .

o . أف الزكاة أكجب األركاف بعد الصبلة 

o ا بنفسو ، كإما بنائبو .أف اإلماـ ىو الذم يتوُف قبض الزكاة كصرفها ، إم 

o  ٭تـر على العامل يف الزكاة أخذ كرائم ا١تاؿ ، ك٭تـر على صاحب ا١تاؿ إخراج شرار ا١تاؿ ، بل ٮترج الوسط ، فإف طابت
 نفسو ابلكرٯتة جاز .

o   من ا١تؤلفة قلوهبم .كاف ٭تـر دفع الزكاة لكافر إال إذا 
دًٌ  كىعىٍن أىنىسو  -ََٔ قىًة اىلهيًت فػىرىضىهىا رىسيوؿي اىَّللًه  )كىتىبى لىو ي  يقى أىفه أىابى بىٍكرو اىلصًٌ عىلىى اىٍلميٍسًلًمُتى،  ىىًذًه فىرًيضىةي اىلصهدى

ًبلً  رى اىَّللهي هًبىا رىسيولىو ي كىاىلهيًت أىمى  بػىلىغىٍت ٜتىٍسنا كىًعٍشرًينى ًإىلى يف كيلًٌ ٜتىٍسو شىاةه، فىًإذىا  فىمىا ديكنػىهىا اىٍلغىنىم ي  يف أىٍربىعو كىًعٍشرًينى ًمنى اىإٍلً
ًثُتى فىفً  ًثُتى ًإىلى ٜتىٍسو كىأىٍربىعً ،  كيٍن فىاٍبني لىبيوفو ذىكىر و فىًإٍف ملٍى تى  يهىا بًٍنتي ٥تىىاضو أينٍػثىى ٜتىٍسو كىثىالى ُتى فىًفيهىا بًٍنتي فىًإذىا بػىلىغىٍت ًستاا كىثىالى

ٍبًعُتى فىًفيهىا فىًإذىا بػىلىغىٍت كىاًحدىةن كىًستًٌُتى ًإىلى ٜتىٍسو كى  طىريكقىةي اىٞتٍىمىل ً أىٍربىًعُتى ًإىلى ًستًٌُتى فىًفيهىا ًحقهةه أينٍػثىى، فىًإذىا بػىلىغىٍت ًستاا كى  لىبيوف و  سى
، فىًإذىا بػىلىغىٍت ًإٍحدىل كىتً  جىذىعىة ه  تىا لىبيوفو ٍبًعُتى ًإىلى ًتٍسًعُتى فىًفيهىا بًنػٍ ٍسًعُتى ًإىلى ًعٍشرًينى كىًمائىةو فىًفيهىا ًحقهتىاًف فىًإذىا بػىلىغىٍت ًستاا كىسى

، كىيف كيلًٌ  ٜتىًٍسُتى ًحقهةه، كىمىٍن ملٍى يىكيٍن مىعىوي ًإاله أىرٍبىعه  طىريكقػىتىا اىٞتٍىمىًل، فىًإذىا زىادىٍت عىلىى ًعٍشرًينى كىًمائىةو فىًفي كيلًٌ أىٍربىًعُتى بًٍنتي لىبيوفو
ًبًل فػىلىٍيسى  ًتهىا ًإذىا كىانىٍت أىٍربىًعُتى ًإىلى ًعٍشرًينى كىًمائىًة شىاة و شىاةه، ، ًفيهىا صىدىقىةه ًإاله أىٍف يىشىاءى رىبػُّهىا  ًمنى اىإٍلً قىًة اىٍلغىنىًم سىائًمى كىيف صىدى

ًف، فىًإذىا زىادىٍت عىلىى مً  ثي ًشيىاه و  فىًإذىا زىادىٍت فىًإذىا زىادىٍت عىلىى ًعٍشرًينى كىًمائىةو ًإىلى ًمائػىتػىٍُتً فىًفيهىا شىاًتى ٙتًائىةو فىًفيهىا ثىالى ائػىتػىٍُتً ًإىلى ثىالى
ٙتًائىةو فىًفي كيلًٌ ًمائىةو شىاةه، فىًإذىا كىانىٍت سىائًمىةي اىلرهجيًل انى  شىاةن كىاًحدىةن فػىلىٍيسى ًفيهىا صىدىقىةه، ًإاله أىٍف  ًقصىةن ًمٍن أىٍربىًعُتى شىاة و عىلىى ثىالى

نػىهيمىا كىالى ٬تيٍمىعي بػىٍُتى ميتػىفىرًٌؽو كىالى يػيفىرهؽي بػىٍُتى ٣تيٍتىًمعو خىٍشيىةى اىلصهدىقىًة، كىمىا كىافى ًمٍن خىًليطىٍُتً فىًإنػه ،  بػُّهىايىشىاءى رى  هيمىا يػىتػىرىاجىعىاًف بػىيػٍ
، كىيف اىلٌرًقىة ٍف يىشىاءى اى كىالى ذىاتي عىوىارو، ًإاله أى  رىجي يف اىلصهدىقىًة ىىرًمىة ه اًبلسهوًيهًة، كىالى ٮتيٍ  ٍ تىكين ٍ ريبيعي اىٍلعيٍشًر،  ٍلميصهدًٌؽي ًإاله ًتٍسًعُتى  فىًإٍف ملى

ًبًل صىدىقىةي اىٞتٍىذىعى  كىًعٍندىهي ًحقهةه،  ًة كىلىٍيسىٍت ًعٍندىهي جىذىعىةه كىًمائىةن فػىلىٍيسى ًفيهىا صىدىقىةه ًإاله أىٍف يىشىاءى رىبػُّهىا، كىمىٍن بػىلىغىٍت ًعٍندىهي ًمنى اىإٍلً
ٍن بػىلىغىٍت ًعٍندىهي صىدىقىةي اىٍٟتًقهًة كىلىٍيسىٍت ًعٍندىهي فىًإنػههىا تػيٍقبىلي ًمٍنوي اىٍٟتًقهةي، كى٬تىٍعىلي مىعىهىا شىاتػىٍُتً ًإًف ًاٍستػىٍيسىرىًتى لىوي، أىٍك ًعٍشرًينى ًدٍر٫تىنا، كىمى 

 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرٌم ي  -ا تػيٍقبىلي ًمٍنوي اىٞتٍىذىعىةي، كىيػيٍعًطيًو اىٍلميصهدًٌؽي ًعٍشرًينى ًدٍر٫تىنا أىٍك شىاتػىٍُتً اىٍٟتًقهةي، كىًعٍندىهي اىٞتٍىذىعىةي، فىًإنػههى 
---------- 

 ىي اليت أكملت السنة األكُف كدخلت يف الثانية ، كىي أقل سن ٬تزلء يف زكاة اإلبل .( بًٍنتي ٥تىىاضو ) 
  استكملت الثانية كدخلت يف السنة الثالثة .ىي اليت( بًٍنتي لىبيوف ) 
 ك ألهنا استحقت أف يطرقها الفحل .ىي اليت استكملت ثبلث سنُت كدخلت يف الرابعة ، كٝتيت بذل(  ًحقهةه ) 
 ىي اليت استكملت أربع سنُت كدخلت يف ا٠تامسة .(  جىذىعىة ه ) 
ٌدؽ ،  قيل(  ٍلميصهدًٌؽي اى )  صًٌ

ي
يصىدًٌؽ . ] كسيأيت ْتث أيهما أرجح [بل كقيل : : بلفظ : ا١ت

 فظ : ا١ت
 ما حكم الزكاة يف هبيمة األنعاـ ؟ 

 كاجبة .
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مىا ًمٍن صىاًحًب ذىىىبو كىالى ًفضَّةو الى يػيؤىدًٌل ًمنػٍهىا حىقَّهىا ًإالَّ ًإذىا كىافى يػىٍوـي اٍلًقيىامىًة صيفًٌحىٍت  ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  قاؿ :ىيرىيٍػرىةى  أىَبى  عن-أ
رو فىأيٛتًٍىى عىلىيػٍهىا يف  ًبينيوي كىظىٍهريهي كيلَّمىا بػىرىدىٍت أيًعيدىٍت لىوي يًف  لىوي صىفىاًئحى ًمٍن ّنى بيوي كىجى نػٍ ًر جىهىنَّمى فػىييٍكوىل هًبىا جى يػىٍوـو كىافى ًمٍقدىاريهي ٜتىًٍسُتى  ّنى

ًبيليوي ًإمَّ  الى  كىالى صىاًحبي ًإًبلو » ًقيلى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ فىاإًلًبلي قىاؿى « . ا ًإُفى اٞتٍىنًَّة كىًإمَّا ًإُفى النَّاًر أىٍلفى سىنىةو حىىتَّ يػيٍقضىى بػىٍُتى اٍلًعبىاًد فػىيػيرىل سى
أىٍكفػىرى مىا كىانىٍت الى يػىٍفًقدي ًمنػىهىا فىًصيبلن اعو قػىٍرقىرو يػيؤىدًٌل ًمنػٍهىا حىقَّهىا كىًمٍن حىقًٌهىا حىلىبػيهىا يػىٍوـى ًكٍرًدىىا ًإالَّ ًإذىا كىافى يػىٍوـي اٍلًقيىامىًة بيًطحى ٢تىىا بًقى 

يػىٍوـو كىافى ًمٍقدىاريهي ٜتىًٍسُتى أىٍلفى سىنىةو حىىتَّ يػيٍقضىى بػىٍُتى  كىاًحدان تىطىؤيهي أبًىٍخفىاًفهىا كىتػىعىضُّوي أبًىفٍػوىاًىهىا كيلَّمىا مىرَّ عىلىٍيًو أيكالىىىا ريدَّ عىلىٍيًو أيٍخرىاىىا يف 
ًبيليوي ًإمَّا ًإُفى اٞتٍىنًَّة كىًإمَّا ًإُفى النَّاًر  اٍلًعبىادً  الى يػيؤىدًٌل ًمنػٍهىا  كىالى صىاًحبي بػىقىرو كىالى غىنىمو » ًقيلى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ فىاٍلبػىقىري كىاٍلرىنىمي قىاؿى « . فػىيػيرىل سى

ٍيئان لىٍيسى ًفيهىا عىٍقصىاءي كىالى جىٍلحىاءي كىالى عىٍضبىاءي تػىٍنًطحيوي ًبقيريكهًنىا حىقَّهىا ًإالَّ ًإذىا كىافى يػىٍوـي اٍلًقيىامىًة بيًطحى ٢تىىا ًبقىاعو قػىرٍ  قىرو الى يػىٍفًقدي ًمنػٍهىا شى
ًبيليوي ًإمَّا يػىٍوـو كىافى ًمٍقدىاريهي ٜتىًٍسُتى أىٍلفى سىنىةو حى  كىتىطىؤيهي أبًىٍظبلىًفهىا كيلَّمىا مىرَّ عىلىٍيًو أيكالىىىا ريدَّ عىلىٍيًو أيٍخرىاىىا يف  ىتَّ يػيٍقضىى بػىٍُتى اٍلًعبىاًد فػىيػيرىل سى

 ركاه مسلم .ر ( ًإُفى اٞتٍىنًَّة كىًإمَّا ًإُفى النَّا
 . ىو أصح حديث يف زكاة البقر :  قاؿ النوكم

 . خبلفان يف كجوب الزكاة يف البقرفبل أعلم :  قاؿ ابن قدامة
البقر يف كتاب أَب بكر ، لقلة البقر يف اٟتجاز ، فلما بعث معاذان إُف اليمن  كإ٪تا َف يذكر زكاة:  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

 . ذكر لو حكم البقر لوجودىا عندىم
ًثُتى بػىقىرىةن تىًبيعنا أىكٍ  أىفَّ اىلنَِّبَّ  ) كىعىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو -ب تىًبيعىةن، كىًمٍن كيلًٌ أىٍربىًعُتى  بػىعىثىوي ًإُفى اىٍليىمىًن، فىأىمىرىهي أىٍف أيىٍخيذى ًمٍن كيلًٌ ثىبلى

 ( ركاه أىل السنن . ميًسنَّةن 
 كٟتديث الباب . -ب
 اذكر شركط كجوب الزكاة يف هبيمة األنعاـ ؟ 

 ٕتب الزكاة يف هبيمة بشركط :
 أف تكوف سائمة . ) ترعى أكثر اٟتوؿ ( . األكؿ :

تً  ٟتديث الباب كفيو ) -أ قىًة اىٍلرىنىًم سىائًمى  (  هىا ًإذىا كىانىٍت أىٍربىًعُتى ًإُفى ًعٍشرًينى كىًمائىًة شىاة و شىاةه كىيف صىدى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ كٟتديث -ب ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه قىاؿى ، الى تػيفىرَّؽي إًًبله )  بػىٍهًز ٍبًن حىًكيمو : يف أىٍربىًعُتى بًٍنتي لىبيوفو ًة ًإًبلو يًف كيلًٌ سىائًمى

 ... ( ركاه أبو داكد .اعىٍن ًحسىاهًبى 
ر السـو ال بد لو من فائدة يعتد هبا ، صيانة لكبلـ ف ا١تعلوفة ال زكاة فيها ، ألف ذكٍ فذٍكر السـو يف اٟتديث يدؿ ٔتفهومو على أ

 الشارع عن اللرو .
كيعلفها  –مثبلن  –عة أشهر فبل ٕتب الزكاة يف هبيمة األنعاـ إال إذا كانت سائمة أكثر اٟتوؿ ترعى الكؤل ا١تباح ، أبف ترعى سب

ٜتسة أشهر ، كاعت ر األكثر ، ألف لو حكم الكل ، كىذا ٓتبلؼ ا١تعلوفة فبل زكاة فيها ، ألهنا تكثر مؤنتها ، فيشق على النفوس 
 إخراج الزكاة منها ، ٓتبلؼ السائمة .

 كقد ذكر العلماء أهنا إذا كانت ترعى أكثر اٟتوؿ فهي سائمة .
 ناـ ، ٙتانية أشهر ال يعلفها ] يف ال ر [ كأربعة أشهر يعلفها ، فهذه زكاهتا زكاة هبيمة األنعاـ .: شخص عنده أغ مثاؿ

 أف تبلغ نصاابن . الثاين :
 ٟتديث الباب .

 مضي عاـ كامل . الثالث :
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 مىت ٕتب الزكاة يف اإلبل ؟ 
 ال زكاة فيها . عنده أقل من ٜتسٕتب إذا بلرت ٜتسان ، فمن 

 ٟتديث الباب .-أ
 متفق عليو .) كليس فيما دكف ٜتس ذٍكًد صدقة (  قولو كل-ب
 ؟ َُِ – ٓصاب اإلبل من اذكر جدكؿ ن 

 كالتاِف :  َُِ – ٓنصاب اإلبل من 
 : شاة كاحدة . ٗ-ٓ

 : شاتُت . ُْ -َُ
 شياه  . ّ:  ُٗ -ُٓ
 شياه . ْ:  ِْ -َِ
 ) مت ٢تا سنة كدخلت يف الثانية ( . : بنت ٥تاض . ّٓ – ِٓ
 بنت لبوف . ْٓ – ّٔ
 قة .حً  َٔ – ْٔ
 جذعة . ٕٓ – ُٔ
 بنتا لبوف . ِ[  َٗ – ٕٔ] 
 [ حقتاف . َُِ – ُٗ] 
  ؟ َُِكم يكوف النصاب من بعد 

 ، يف كل ٜتسُت حقة ، كيف كل أربعُت بنت لبوف . َُِبعد : 
 : فيها حقة كاحدة كبنتا لبوف . َُّ

 حقاؽ . ّ: فيها  َُٓ 
 ت ٢تا سنتاف كٝتيت بذلك ألف أمها قد كلدت كأصبحت ذات لنب غالبان .: ىي أنثى اإلبل ٘ت بنت اللبوف

 أنثى اإلبل ك٢تا سنة كاحدة ، كٝتيت بذلك ألف الرالب أف أمها حامل . بنت ٥تاض :
 األنثى ٢تا ثبلث سنوات ٝتيت بذلك ألهنا استحقت أف يطرقها الفحل . حقة :

 سنوات . ْأنثى اإلبل ك٘تت ٢تا :  جذعة :
 نصاب الغنم ؟ مىت يبدأ 
 ال زكاة فيها إال أف يشاء رهبا . [ َْنصاب الرنم يبدأ من أربعُت ، فمن عنده أقل من ]  

قىًة اىٍلرىنىًم سىائًمىًتهىا ًإذىا كىانىٍت أىٍربىًعُتى ًإُفى ًعٍشرًينى كىًمائىًة شىاة و شىاةه ففي حديث الباب )   ( . كىيف صىدى
 ( كمل يذكر السـو يف اإلبل ؟ ًة اىٍلغىنىًم سىائًمىًتهىاكىيف صىدىقى  ١تاذا قاؿ يف الغنم ) .... 

 اٞتواب من كجوه :
:أنو ذكر يف حديث هبز بن حكيم عن أبيو عن جده كما تقدـ )  أكالن :  ... ( . يف أىٍربىًعُتى بًٍنتي لىبيوفو  يف كيلًٌ سىائًمىًة ًإًبلو
 أف عدـ الذكر ليس ذًكران للعدـ . اثنيان :
 قياسان على الرنم . اثلثان :



 ْٕٕ 

 كألف اإلبل غالبان ال تكوف إال سائمة . رابعان :
 اذكر نصاب الغنم ؟ 

 ( . َٖ.  ) الوقص :   شاة : َُِ -َْ
 ( . َٖ.   ) الوقص :  شاًتف : ََِ-ُُِ

 ، كىذا أعلى كقص ابلنسبة للرنم ( . ُٖٗ) الوقص :  . ثبلث شياه :  ّٗٗ-َُِ  
 .  ٜتس شياه ٗٗٓ - ََٓ،  أربع شياه ْٗٗ – ََْ:  ، فمثبلن  ( شاةََُمث يف كل )

 ة األمواؿ الزكوية ؟ة األنعاـ عن بقيمسائمة هبيفيها تلف اذكر بعض األحكاـ اليت ٗت 
 أف أنصاهبا مقدرة ابتداء كانتهاء . األكؿ :
 أنو ال شيء يف الوقص . ) الوقص ىو ما بُت الفرضُت ( . الثاين :

 فلكل مكافو حكم منفرد .   –ال فراران من الزكاة  –فة قصر فأكثر أنو إذا فٌرقها مسا الثالث :
 أف ا٠تلطة تؤثر فيها ٓتبلؼ غَتىا . رابعان :
 عرؼ اٟتيلة ؟ 

 اٟتيلة : التوصل إُف أمر ٤تـر بفعلو ظاىره اإلابحة .
 ما حكم اٟتيل ؟ 

 حراـ .
ٍكا ًمٍنكيمٍ قولو تعاُف )  -أ فقد مسخ هللا تلك القرية قردة ١تا ٖتايلوا يًف السٍَّبًت فػىقيٍلنىا ٢تىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئُتى(  كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الًَّذينى اٍعتىدى

 على ارتكاب اـر .
أف هللا سبحانو أخ ر عن أىل اٞتنة الذين ببلىم ٔتا ببلىم بو يف سورة ) القلم ( كأنو عاقبهم أبنو أرسل على جنتهم طائفان  -ب

ت كالصرٔف ، كذلك ١تا ٖتيلوا على إسقاط نصيب ا١تساكُت ، أبف يصرموىا مصبحُت ، قبل ٣تيء ا١تساكُت ، كىو ّنئموف فأصبح
 فكاف يف ذلك ع رة لكل ٤تتاؿ على إسقاط حق من حقوؽ هللا تعاُف أك حقوؽ عباده .

 ) ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ٤تاـر هللا أبدْف اٟتيل ( . لقولو -ج
 تحيل فيو نوع استهزاء اب تعاُف .كألف ا١ت-د
 كم مفسدة ارتكب ا١تتحايل ؟ 

 [ فقد ارتكب مفسدتُت :إما إبسقاط كاجب أك فعل ٤تـر كل من ٖتيل الرتكاب ٤تـر ] 
 مفسدة فعل اـر . . الثانية :: مفسدة التحايل  األكىل
  الزكاة ؟ اٟتيلة اليت تؤدم إىل إسقاطاذكر 

قىةً كىالى ٬تيٍ  يف حديث الباب )  ( . مىعي بػىٍُتى ميتػىفىٌرًؽو كىالى يػيفىرَّؽي بػىٍُتى ٣تيٍتىًمعو خىٍشيىةى اىلصَّدى
[ يف جهة ، فهذا أمر  َِ[ يف جهة ، ك]  َِ[ شاة ، فلما علم بقدـك ا١تصدؽ فرقها ، جعل ]  َْ: شخص عنده ]  مثاؿ

 ٤تـر ، ألنو فرؽ من أجل ا٢تركب من الزكاة .
[ شاة ، ٕتب على كل كاحد شاة ، فلما علموا بقدـك ا١تصدؽ ، ٚتعوىا يف  َْند كل كاحد ] ثبلث أشخاص ع آخر : مثاؿ

[ ، فعلوا ذلك حيلة للتخلص من الزكاة ، فهذا  َُِمكاف كاحد ، من أجل أف يكوف فيها شاة كاحدة ، ألنو يصَت ٣تموعها ] 
 أمر ٤تـر .
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( يف ا١تدينة كىذه فيها شاة ، فقاـ ىذا الرجل كٚتعهما  َْ، ك ) ( شاة يف مكة كىذه فيها شاة  َْمثاؿ آخر : رجل عنده ) 
 يف مكاف كاحد ، ليكوف فيهما شاة كاحدة ، فهذا ال ٬توز .

  ؟ ( شاة يف الرايضَِ( شاة يف رفحاء، ك )َِمثاؿ: شاص عنده )،  لو كاف ماؿ الرجل نفسو متفرؽ:ما اٟتكم 
 . الصحيح أف عليو الزكاة 
 ألف ا١تالك كاحد. 
 ل ا٠تلطة مؤثرة يف هبيمة األنعاـ ؟ى 

 نعم .
نػىهيمىا اًبلسَّوًيَّ  لقولو )  ة ( .كىمىا كىافى ًمٍن خىًليطىٍُتً فىًإنػَّهيمىا يػىتػىرىاجىعىاًف بػىيػٍ

 ا٠تلطة مؤثرة كٕتعل ا١تالُت ماؿ كاحد.أم : أف 
لكن ،  ان، فتجعل ا١تالُت كا١تاؿ الواحدٚتيععندم غنم، كأنت عندؾ غنم، كالثالث عنده غنم، كالرابع عنده غنم، كخلطناىا  مثاؿ:

 تكوف ا٠تلطة مؤثرة بشركط :
: أف يكوف ا٠تليطاف من أىل الزكاة ) أبف يكوّن مسلمُت حرين ، فلو كاف أحد٫تا مسلم كاآلخر ذمي ، فإنو ال الشرط األكؿ 

 أثر ٠تلطة غَت ا١تسلم ، ألف الزكاة غَت كاجبة على الذمي أصبلن ( .
 : أف ٮتتلطا يف نصاب ، أبف يكوف ٣تموع ماليهما يبلغ نصاابن ) كأربعُت من الرنم ( . الشرط الثاين

: أف تكوف ا٠تلطة يف السائمة ) كىذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة ( فلو اختلطا يف زرع أك يف عركض أك أٙتاف  الشرط الثالث
 فإنو ال أثر ٢تذه ا٠تلطة .

 كىي :اليت ذكرىا العلماء ، : أف ٮتتلطا يف األكصاؼ  الشرط الرابع
 . ؿ عمرك لو فحل فا٠تلطة غَت مؤثرةفلو كاف ماؿ زيد لو فحل كما،  أم فحل ا١تالُت كاحد االشًتاؾ يف الفحل:

 أم يسرحن ٚتيعان كيرجعن ٚتيعان. : االتفاؽ يف ا١تسرح
 أم ا١تكاف الذم ٖتلب فيو يكوف كاحدان. : احمللب

 ان فليس غنم ىذا يف شعبة الوادم الشرقية، كالثآف يف الشعبة الرربية.أم يكوف ا١ترعى ٢تا ٚتيع ا١ترعى:
 أم يكوف ا١تراح ٚتيعان، فبل يكوف غنمي ٢تا مراح كحدىا، كغنمك ٢تا مراح كحدىا. ا١تراح:

هما عن اآلخر ، كأما إذا ٘تيز ماؿ كل من ىنا تصَت ا١تالُت كا١تاؿ الواحد فهذه إذا اشًتكت يف ىذه األشياء ا٠تمسة، فإف ا٠تلطة
 يف شيء من ىذه األكصاؼ فإنو ال ٭تصل ٘تاـ االرتفاؽ ، كإذا َف ٭تصل ٘تاـ االرتفاؽ فإنو ال يكوف ما٢تما كا١تاؿ الواحد .

فلو اختلطا يف بعض اٟتوؿ أك افًتقا يف بعض اٟتوؿ فإنو  –كىذا الشرط ابإلٚتاع  –أف ٮتتلطا يف ٚتيع اٟتوؿ  الشرط ا٠تامس :
لطة ، ألف إ٬تاب الزكاة معلقة اب٠تلطة ، فإذا عدمت ا٠تلطة عًدـ كجوب الزكاة ، كإذا عدـ يف بعض اٟتوؿ ال أثر ٢تذه ا٠تي 
 سقطت الزكاة .

 لطة مؤثرة يف غَت هبيمة األنعاـ ؟ىل ا٠ت 
 ٚتهور العلماء أف ا٠تلطة مؤثرة يف هبيمة األنعاـ فقط ، فبل أتثَت للخلطة يف غَتىا من األمواؿ .

كماؿ كل كاحد منهما ال يبلغ  –لماء إُف أف ا٠تلطة تؤثر يف ٚتيع األمواؿ الزكوية ، فلو خلط شخصاف ماليهما كذىب بعض الع
لكنهما يبلراف نصاابن إذا اجتمعا ، فإف ا٠تلطة تكوف مؤثرة كٕتب الزكاة على ىذا القوؿ ، قياسػان على السائمة ّتامع  –نصاابن 

 االرتفاؽ .
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 .رصوف الثمر كاٟتبوب دكف استفصاؿ( ألف السعاة كانوا ٮتاىرة ) كاٟتبوب كالثمار كا١تاشيةاألمواؿ الظ: إف ا٠تلطة مؤثرة يف كقيل
 قوؿ اٞتمهور . كالصحيح

 ( ا يػىتػىرىاجىعى  ما معٌت قولو ًليطىٍُتً فىًإنػههيمى نػىهيمىا اًبلسهًويهةً كىمىا كىافى ًمٍن خى  ( ؟ اًف بػىيػٍ
 من أحد ا٠تليطُت فإنو يرجع على صاحبو ابلقدر الذم كجب عليو . دقةػإذا أخذ الص) الساعي ( أف ا١تصدؽ 

 ما حكم إخراج ا٢ترًمة يف الزكاة كذات العىوار ؟ 
 ة اليت سقطت أسناهنا من الك رى ( .كىي ا١تسنال ٬توز إخراج ا٢ترمة ) 

 كال ذات العىوىار ، كىي ا١تريضة ا١تعيبة .
 الذكر من ا١تعز . .جاء يف ركاية ] كال تٍيس إال أف يشاء رهبا [ 

 اذكر بعض ا١تواضع اليت ٮترج فيها يف سائمة هبية األنعاـ الذهكىر ؟ 
 األصل يف الواجب الذم ٮترج من هبيمة األنعاـ أف يكوف أنثى ، لكن ٮترج الذكر يف مواضع :

 التيس ) تيس الضراب ( إذا رضي ربو . األكؿ :
 : التبيع يف الثبلثُت من البقر . الثاين

 : ابن اللبوف عن بنت ا١تخاض إذا َف تكن عنده . ثالثال
 : إذا كاف النصاب كلو ذكوران . الرابع
  ؟ كعلى ماذا تعود ىذه اٞتملة ؟ا١تصدؽ ( إال أف يشاء قولو ) ما ا١تراد اب١تصدؽ يف 

 ( .ىذه اٞتملة ) إال أف يشاء ا١تصدؽ ( عائدة على اٞتملة األخَتة كىي قولو ) كال تيس 
 ا١تصدؽ ( فقد اختلف العلماء يف ضبطها :كأما قولو ) 

يػزىكًٌي  ، ) مالك ا١تاشية ( .: بتشديد الصاد كتشديد الد األكثر على أف اللفظ األكؿ
 اؿ .كا١تراد بو : ا١ت

 ب أصبلن ، كال يؤخذ تيس إال برضا ا١تالك .: ال تؤخذ ىرمة كال ذات عي يكوف ا١تعٌت
 آخذ الصدقة : الساعي كالعامل ( . ىوالداؿ ، ا١تصىٌدؽ )  الصاد كتشديد: ٗتفيف  كعلى اللفظ الثآف

 ال ٗترج ا٢ترمة كال ذات العوار إال إذا رأل الساعي أف ىذا فيو مصلحة للفقراء . كيكوف ا١تعٌت :
وؿ إُف صاحب ألنو ىو ا١تناسب أف ٬تعل األمر إليو ، ألنو لو جعل األمر موك : ا١تراد : ا١تصىٌدؽ ) العامل ( األقرب ا١تعٌت الثآف

 ا١تاؿ رٔتا ٬تحف ابلفقراء .
  رباف ؟ىو اٞتي ما 

 اٞت راف : ىو دفع ما نقص أك رد ما زاد ، كىو من خصائص زكاة اإلبل .
 لكل نوع من أنواع هبيمة األنعاـ خصيصة اذكرىا ؟ 

 زكاة اإلبل : ٗتتص ابٞت راف .
 . ) يف الثبلثُت : تبيػع ، كيف الستُت : تبيعاف ( . زكاة البقرة : ٗتتص إبجزاء الذكىر ، يف الثبلثُت كما تكرر منها

 زكاة الرنم : ٗتتص إبجزاء الصرار إذا كاف النصاب كلو صراران .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ) كجوب الزكاة يف الفضة لقولو ) كيف الرًقىػة ربع العشر 
o  فهو ٥تَت ، بُت أف يرقى كيعطى جي راّنن ، أك ينزؿ كيدفع ىو  ًدمىو ،ػػػػاٟتديث دليل على أف من كجب عليو سن معُت كعى
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 جي راّنن .
 : شاًتف إف استيسرًت أك عشرين در٫تان . اٞتيرباف كما كرد يف اٟتديث

: كجبت عليو ًحقة ، فقاؿ ليس عندم حقة لكن عندم بنت لبوف ، فلو أف يدفع بنت لبوف كيدفع اٞت راف ، يعطي   إف نزؿ
 أك عشرين در٫تان .الساعي : شاتُت 

o . حكمة الشرع يف التقدير كاإل٬تاب ، حيث َف يوجب فيما دكف ٜتس من اإلبل شيئان 
o . ٖترٔف اٟتيل ا١تفضية إُف إسقاط الزكاة أك تنقيصها 

خيذى ًمٍن   أىفه اىلنهيبه )  اًذ ٍبًن جىبىلو كىعىٍن ميعى  -َُٔ ًثُتى بػىقىرىةن تىًبيعنا أىٍك تىًبيعىةن، كىًمٍن كيلًٌ بػىعىثىوي ًإىلى اىٍليىمىًن، فىأىمىرىهي أىٍف أيٍى كيلًٌ ثىالى
ؼو يف  (نىارنا أىٍك عىٍدلىوي ميعىاًفرى أىٍربىًعُتى ميًسنهةن، كىًمٍن كيلًٌ حىاملًو ًدي ًٍمًذمُّ كىأىشىارى ًإىلى ًاٍخًتالى رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىاللهٍفظي أًلىٍٛتىدى، كىحىسهنىوي اىلًتًٌ

 .ني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكم ي ًو، كىصىحهحىوي ًابٍ كىٍصلً 
---------- 

)  أم : أرسلو عامبلن على الزكاة كغَتىا .ن ( بػىعىثىوي ًإىلى اىٍليىمى 
 كىو الذم أمت اٟتوؿ األكؿ كدخل يف الثآف ، كاألنثى تبيعة ، كٝتي تبيعان ألنو ال يزاؿ يتبع أمو .(  تىًبيعنا )
  أ٘تت السنة الثانية كدخلت يف الثالثة .كىي اليت(  ميًسنهةن  )
 فسره أبو داكد ابتلم ، كا١تراد بو أخذ اٞتزية ٦تن َف يسلم .( حىاملًو  )

 حبة شعَت . ِٕيقدر بوزف :  ) دينار (
 ما يقابل الشيء كيوازنو . ) أك عىٍدلىو (

 داف اكد بذلك ، نسبة إُف حي بن ٫تا١تراد من الثياب ا١تعافرية كما فسره أبو د،  على كزف مساجد) مىعاًفر( 
 الذم َف يسلم يدفع ديناران، أك ما يقابل الدينار من ثياب اليمن .  ا١تعٌتك 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

اٟتديث جاء من طريق األعمش عن أَب كائل عن مسركؽ عن معاذ  ...، كاٟتديث ٥تتلف فيو فرجح بعض العلماء إرسالو  
كرجح الوصل ٚتاعة من العلماء ، ألهنا ركاية ٚتاعة من اٟتفاظ ككقع رجو مرسبلن ابن أَب شيبة ، قد أخكالًتمذم كالدارقطٍت ، ك 

 خبلؼ يف ٝتاع مسركؽ من معاذ ، كالراجح إثبات ٝتاعو . كاٟتديث صححو األلبآف .
 على ماذا يدؿ حديث الباب ؟ 

 ، كىذا اثبت ابلسنة كاإلٚتاع .كجوب الزكاة يف البقر يدؿ على 
) ما من صاحب إبل كال بقر كال غنم ، ال يؤدم زكاهتا ، إال جاءت يـو القيامة  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  َب ىريرة ٟتديث أ
 . ( .ا كانت كأٝتنو تنطحو بقركهنا ..أعظم م

 . ىو أصح حديث يف زكاة البقر :  قاؿ النوكم
 . خبلفان يف كجوب الزكاة يف البقر فبل أعلم  :  قاؿ ابن قدامة

كإ٪تا َف يذكر زكاة البقر يف كتاب أَب بكر ، لقلة البقر يف اٟتجاز ، فلما بعث معاذان إُف اليمن :  خ اإلسالـ ابن تيميةقاؿ شي
 . ذكر لو حكم البقر لوجودىا عندىم 

 مىت يبدأ نصاب البقر ؟ 
 نصاب البقر يبدأ من ثبلثُت بقرة ، فبل زكاة فيما أقل من ذلك .اٟتديث يدؿ على أف  



 ٕٕٖ 

 . البقر ، كىو قوؿ ٚتهور الفقهاء  كال زكاة فيما دكف الثبلثُت من:  قدامة قاؿ ابن
 اذكر جدكؿ نصاب البقرة ؟ 

 مسنة .: تبيع أك تبيعة ، كيف كل أربعُت : أف يف كل ثبلثُت بقرة 
 : مسنة  َْ: تبيع أك تبيعة                َّمثاؿ :    
 : مسنة كتبيعة  َٕ: تبيعاف                       َٔ          
 كىكػػذا .....                  : مسنتاف     َٖ          

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . إثبات اٞتزية ، كىي : ماؿ يؤخػذ من الكفار على كجو الصرار كل عاـ بدالن عن قتلهم كإقامتهم يف دارّن 

o ألنو ليس أىبلن للقتاؿ .(  أف من دكف البلوغ ال جزية عليو لقولو ) من كل حاَف 
o   اختلف العلماء ٦تن تؤخذ اٞتزية ، فقيل : تؤخذ من كل كافر ، كقيل : ال تؤخذ إال من أىل الكتاب أك من ٢تم شبهة

 كتاب كاجملوس . ) كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا ( .

o ، كىذا ىو الصحيح ، كقيل : إهنا مقدرة  اختلف العلماء يف مقدار اٞتزية ، فقيل : غَت مقدرة كإ٪تا يرجع الجتهاد اإلماـ
 ال يزاد عليو ، ٟتديث الباب ، كقيل : إهنا أقلها مقدر ) ال تنقص عن دينار ( كأكثرىا غَت مقدر .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -َِٔ ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه قىاؿى ( ًىًهٍم ٍلميٍسًلًمُتى عىلىى ًميىادىقىاتي اى ػػػػػػػذي صى ػػػػػتػيٍؤخى )  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو
 .رىكىاهي أىٍٛتىد ي 

قىاتػيهي ) كىأًلىِب دىاكيدى:  -َّٔ  ( .ٍم ًإاله يف ديكرًًىٍم كىالى تػيٍؤخىذي صىدى
---------- 

 كاآلخذ ىو الساعي .(  تػيٍؤخىذي ) 
 ا١تياه ٚتع ماء ، كا١تراد بو مواردىم اليت ينزلوف عليها .(  ًىًهمٍ عىلىى ًميىا )
 مناز٢تم اليت يسكنوف هبا .( ديكرًًىٍم )
 ما صحة حديث الباب ؟ 
اٟتديث حسن ، يف إسناده إسامة بن زيد الليثي متكلم فيو ، لكنو حسن اٟتديث ، كأما سلسلة عمرك بن شعيب عن أبيو  -

 عن جده ] عبد هللا بن عمرك [ فهي من قبيل اٟتسن على القوؿ الصحيح  
أخرجو من طريق ابن إسحق عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ، كىذا سند حسن ، لوجود كأما حديث أَب داكد فقد  -

 . عند أٛتد دمحم بن إسحاؽ ، كأيضان صرح ابلتحديث
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 أف ا١تصدؽ ] العامل على الزكاة [ ىو الذم أييت للصدقات كأيخذىا على مياه أىلها ، ألف ذلك أسهل ٢تم . نستفيد : 
 ذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ا 

o . مراعاة التيسَت على أىل الزكاة 
o . مشركعية بعث السعاة 
o . أف صاحب ا١تاؿ ال يكلف أف أييت بصدقتو لبيت ا١تاؿ 



 ٕٕٗ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َْٔ  .رىكىاهي اىٍلبياىاًرٌم ي ( ًسًو صىدىقىةه يف  فػىرى  لىٍيسى عىلىى اىٍلميٍسًلًم يف عىٍبًدًه كىالى  ) قىاؿى
 :  . (لىٍيسى يف اىٍلعىٍبًد صىدىقىةه ًإاله صىدىقىةي اىٍلًفٍطًر  )كىًلميٍسًلمو

---------- 
 اإلضافة ىنا لبلختصاص كالتمليك ، أم يف عبده الذم ملكو ٥تتصان بو .( يف عىٍبًدًه )  

 فسو ، يركبها ك٬تاىد فيو كيسابق عليو .أم الفرس الذم اختصها لن(  يف  فػىرىًسوً ) 
قىةه )  أم : زكاة .(  صىدى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 أنو ليس على ا١تسلم فيما يقتنيو من العبيد كا٠تيل زكاة ، فاألمواؿ ا١تعدة للقنية أك االستعماؿ ال زكاة فيها. نستفيد :
يها ، كأنو ال زكاة يف ا٠تيل كالرقيق إذا َف تكن للتجارة ، كهبذا قاؿ قاؿ النوكم : ىذا اٟتديث أصل يف أف أمواؿ القنية ال زكاة ف

 .العلماء كافة من السلف كا٠تلف 
 .اٟتديث نص على أنو ال زكاة يف العبيد كال ا٠تيل ، كىو إٚتاع فيما كاف للخدمة كالركوب كقاؿ الصنعآف : 

، كسيارة الركوب ، كما أشبو ذلك ، فكل ما اقتناه اإلنساف فليس على ا١تسلم صدقة يف فراش البيت ، كأكآف البيت كعليو : 
 كاف ، فليس فيو زكاة .لنفسو من أم شيء  

 ىل يف ا٠تيل زكاة ؟ 
 فيها إال إذا كانت للتجارة . ذىب ٚتهور العلماء إُف أنو ال زكاة

 ٟتديث الباب . -أ
فيها ، كىذا إذا َف تكن للتجارة ، فإف كانت ٢تا كجبت زكاهتا ؛ ١تا كأما ا٠تيل كالبراؿ كاٟتمَت كا١تتولد بُت الرنم كالظباء ، فبل زكاة 

 . ) ليس على ا١تسلم يف عبده كال فرسو صدقة (قاؿ  ركل أبو ىريرة هنع هللا يضر أف النِب 
 ) قد عفوت لكم عن صدقة ا٠تيل كالرقيق ( ركاه الًتمذم كأبو داكد . كٟتديث علي . قاؿ : قاؿ  -ب

 ي .البخارم تصحيح ىذا اٟتديث، كقد حسنو اٟتافظ، كقاؿ الدارقطٍت: الصواب كقفو على علكحكى الًتمذم عن 
 ما حكم الزكاة يف الذىب ا١تستعمل ؟ 

كىذه مسألة خبلفية . ] كستأيت ا١تسألة بكاملها إف لزكاة يف اٟتلي ا١تعد لبلستعماؿ ، استدؿ ابٟتديث من قاؿ بعدـ كجوب ا
 شاء هللا [ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه كىعىٍن بػىهٍ  -َٓٔ ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه قىاؿى ، الى )  ًز ٍبًن حىًكيمو : يف أىٍربىًعُتى بًٍنتي لىبيوفو يف كيلًٌ سىائًمىًة ًإًبلو
رنا هًبىا فػىلىوي أىٍجريهي، كىمىٍن مىنػىعىهىا فىًإانه آخً  لُّ تػيفىرهؽي ًإًبله عىٍن ًحسىاهًبىا، مىٍن أىٍعطىاىىا ميٍؤٕتًى ذيكىىا كىشىٍطرى مىالًًو، عىٍزمىةن ًمٍن عىزىمىاًت رىبًٌنىا، الى ٭تًى

هىا شىٍيءه   .بيوتًوً  رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، كىعىلهقى اىلشهاًفًعيُّ اىٍلقىٍوؿى ًبًو عىلىى ثػي ( آًلًؿ ٤تيىمهدو ًمنػٍ
---------- 

 السائمة اليت ترعى اٟتوؿ كلو أك أكثره .(  كيلًٌ سىائًمىًة ًإًبلو يف ) 
ران (   أم طالبان لؤلجر .) ميٍؤٕتًى

 كما سبق يف حديث سبق .  ما خشية الصدقة معناىا أف ا٠تليطُت ال يفرقاف ماليه ( الى تػيفىرهؽي ًإًبله عىٍن ًحسىاهًبىا )
 يطلق على النصف .(  كىشىٍطرى مىاًلوً  )
 العزمة يف اللرة : اٞتد يف األمر ، أم أنخذىا أخذان مؤكدان ٣تزكمان بو .(  مىةن عىزٍ  )



 َٕٖ 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
هبز بن جكيم ٥تتلف فيو كاألكثر على االحتجاج بو ، قاؿ ابن كثَت : األكثركف ٭تتجوف بو كأٛتد كإسحاؽ اٟتديث حسن ، 

 كعلي بن ا١تديٍت كابن معُت كأَب داكد كالنسائي . 
 ص حالو اٟتافظ ابن حجر يف التلخيص فقاؿ : صدكؽ .ك٠ت

 كأما كالده : حكيم ، فهو ًتبعي ، قاؿ النسائي ال أبس بو ، ككثقو الًعٍجلي . فاٟتديث حسن .
 ( ًة ًإًبلو ماذا نستفيد من قولو  ( ؟ يف كيلًٌ سىائًمى

 يف زكاة اإلبل أف تكوف سائمة . ) كقد سبق ذلك ( .أنو يشًتط نستفيد : 
  ؟ َْفيها من الزكاة إذا كانت اإلبل عددىا كم 

 .بنت لبوف  فيها
 ىل ٕتب الزكاة يف اإلبل ا١تعلوفة ؟ 

 ال ، ال ٕتب .
 ما حكم تفريق ا١تالُت خشية الصدقة ؟ 

 حراـ كحيلة ، كقد تقدـ ذلك .
 ما حكم من منع الزكاة ؟ 

 ذمتو ؟ لكن ىل تربأ كيؤخذ شطر مالو ،من منع الزكاة فإهنا تؤخذ منو قهران ، 
 .ما أخرجها  كال المتثاؿ أمره كإف أداىا لدفع اإلكراه فقط ال ت رأ ذمتو كال يعد ٥ترجان ٢تا عند هللا ألنوإف أداىا  برئت ذمتو، 

  ( ؟ ما ا١تراد بقولو ) كشطر مالو 
 ) حىت ا١تاؿ الذم َف ٯتنع زكاتو ( . شطر ا١تاؿ كلو .فقيل : 
 فقط .ا١تاؿ الذم منع زكاتو كقيل : 
 ، كقاؿ : ال أعطيك شاة .يف الرنم [ شاة ، فجاءه الساعي فمنع الزكاة  َْرجل عنده مليوف درىم ، كعنده ] مثاؿ : 

مالو ، فإننا [ ، كإذا قلنا ا١تقصود ) شطر مالو ( كل  ُِإذا قلنا ا١تقصود ) شطر مالو ( ا١تاؿ الذم منع الزكاة ، فإننا أنخذ ] 
 [ شاة . ُِ] [ ألف ك ََٓأنخذ ] 

 األصل يف ماؿ ا١تسلم اٟترمة فبل أنخذ ابالحتماؿ الزائد مع إمكاف ٛتل اللفظ على األقل . الثآف ، ألفح كالراج
  ىل ٬توز دفع الزكاة للنيب كآلو ؟ كا١تراد آبلو ؟ 

 ال ٬توز .
 ساخ الناس ( .أك ىي إهنا إف الصدقة ال ٖتل مد كال آلؿ دمحم ، كاٟتكمة من ذلك : جاء يف صحيح مسلم ) 

 كآؿ دمحم ىم من ٖتـر عليهم الصدقة من بٍت ىاشم: كىم آؿ العباس، كآؿ جعفر، كآؿ عىًقيل، كآؿ اٟتارث بن عبد ا١تطلب .
 ىل ٬توز التعزير ِبخذ ا١تاؿ ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :استدؿ ْتديث الباب من قاؿ : ّتواز التعزير أبخذ ا١تاؿ ، كقد 
 : أنو ال ٬توز التعزير اب١تاؿ .ؿ األكؿ القو 

 كىذا قوؿ أكثر العلماء .
 عقوبة يف األبداف ال يف األمواؿ ؟قاؿ الشافعي: ال تضعف الررامة على أحد يف شيء إ٪تا اللبيهقي يف سننو الك رل :قاؿ ا



 ُٕٖ 

إ٪تا يعاقب يف بدنو جعل هللا اٟتدكد  كقاؿ الشافعي : ال ٭ترؽ رحلو كال يعاقب الرجل يف مالو٠تطاَب يف معاَف السنن : قاؿ اك 
 م .على األبداف ال على األمواؿ ، كإُف ىذا ذىب مالك ، كال أراه إال قوؿ أصحاب الرأ

كالتعزير يكوف ابلضرب كاٟتبس كالتوبيخ كال ٬توز قطع شيء منو كال جرحو كال أخذ مالو ألف ابن قدامة يف ا١ترٍت :  قاؿك 
 ؼ .حد يقتدم بو كألف الواجب أدب كالتأديب ال يكوف ابإلتبلالشرع َف يرد بشيء من ذلك عن أ
 ألف ماؿ ا١تسلم األصل فيو اٟترمة .

نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًٕتىارىةن عىٍن تػىرىاضو قاؿ تعاُف )   ( .ًمٍنكيٍم  َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل كىتي كى كقاؿ تعاُف )   ـ ( .ٍدليوا هًبىا ًإُفى اٟتٍيكَّاال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

 لكم كأعراضكم حراـ عليكم ...( متفق عليو .كأموا ) إف دماءكم كقاؿ 

 ) ال ٭تل ماؿ امرئ مسلم إال بطيبة من نفسو ( . كقاؿ 

 أنو ٬توز ذلك . القوؿ الثاين :
 كاستدلوا أبدلة :إذا رأل الوالة أف ىذا ٭تقق ا١تصلحة كيردع الظلمة ، لقيم خ اإلسبلـ ابن تيمية كابن اشيكاختار ىذا القوؿ 

 . حديث الباب 

  أمره . لعبد هللا بن عمر أبف ٭ترؽ الثوبُت ا١تعصفرين 

  كأمره . يـو خي ر بكسر القدكر اليت طبخ هبا ٟتم اٟتمر اإلنسية 

 . كمثل : ىدمو مسجد الضرار 

 ٖتريق متاع الراؿ . كمثل : 

 . كمثل : قطع ٩تل اليهود إغاظة ٢تم 

  كمثل : ٫تو . بتحريق بيوت ا١تتخلفُت عن اٞتماعة 

  كمثل : أمره . البس خامت الذىب بطرحو فطرحو فلم يعرض لو أحد 

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن أدلة القوؿ الثاين ؟ 

 أجابوا ّتوابُت :
 أبهنا منسوخة ، إذ كاف مشركعان يف ابتداء اإلسبلـ مث نسخ بعد ذلك . أكالن :
يف   حكم عليو بضماف ما أفسدت كَف ينقل أنو  ألنو ، زعم الشافعي أف الناسخ حديث ّنقة ال راء شوكآف : ك قاؿ ال

ة ال يستلـز الًتؾ مطلقا كال يصلح للمعاقبة أبخذ ا١تاؿ يف ىذه القضي  تلك القضية أضعف الررامة كال ٮتفى أف تركو 
 . للتمسك بو على عدـ اٞتواز كجعلو ّنسخا البتة

كقوؿ ، فدؿ على أف لو معارضان راجحان طباؽ فقهاء األمصار على ترؾ العمل بو كيؤيده إقاؿ ابن حجر يف فتح البارم : ك 
 . من قاؿ ٔتقتضاه يعد يف ندرة ا١تخالف

أبخذ ا١تاؿ أبف ىذا النوع من العقوبة يكوف ذريعة إُف أخذ ظلمة اٟتٌكاـ كالوالة أمواؿ الناس برَت  كعللوا عدـ جواز التعزير اثنيان :
 حق .

 .كال سنة كال إٚتاع يصحح دعواىم كا١تدعوف للنسخ ليس معهم كتاب :  فقاؿكقد رد ابن القيم ىذا القوؿ ، 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 



 ِٕٖ 

o ا نفسو بدافع األجر من هللا فقد ّنؿ األجر .أف من أدل الزكاة طيبة هب 
o . ٖترٔف منع الصدقة الواجبة 
o . كجوب الزكاة يف اإلبل 
o . اإلشارة إُف إخبلص النية 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىًليٌو  -َٔٔ هىا اىٟتٍىٍوؿي -ًإذىا كىانىٍت لىكى ًمائػىتىا ًدٍرىىمو )  قىاؿى سىةي دىرىاًىمى، فىًفيهىا ٜتىٍ  -كىحىاؿى عىلىيػٍ

، فىًفيهىا ًنٍصفي ًدينىارو، فىمى  هىا اىٟتٍىٍوؿي ، كىلىٍيسى كىلىٍيسى عىلىٍيكى شىٍيءه حىىته يىكيوفى لىكى ًعٍشريكفى ًدينىارنا، كىحىاؿى عىلىيػٍ ا زىادى فىًبًحسىاًب ذىًلكى
 .كىىيوى حىسىنه، كىقىًد ًاٍختيًلفى يف رىٍفًعوً   رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، -يف مىاؿو زىكىاةه حىىته ٭تىيوؿى عىلىٍيًو اىٟتٍىٍوؿي 

; عىًن ًاٍبًن عيمىرى  -َٕٔ ًٍمًذمًٌ ، فىالى زىكىاةى عىلىٍيًو حىىته ٭تىيوؿى اىٟتٍىٍوؿي ػمىًن ًاٍستػىفى )  كىًللًتًٌ  .كىالرهاًجحي كىقٍػفيو ي ( ادى مىاالن
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ليس يف ماؿ زكاة حىت ٭توؿ . وعان ، كركاه ابن أَب شيبة موقوفان عن علي قاؿ :حديث علي ركاه أبو داكد مرف -
كأما حديث ابن عمر فقد أخرجو الًتمذم من طريق عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم عن أبيو عن ابن عمر مرفوعان ، كىذا سند  -

١تديٍت كالنسائي كٚتاعة ، كقد ركاه الًتمذم ضعيف ، ألف عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم ضعيف ال ٭تتج بو كما قاؿ أٛتد كابن ا
 موقوفان عن ابن عمر ، كصحح الًتمذم ا١توقوؼ .

 أف نصاب الفضة ىو مائتا درىم ، كىو إٚتاع ، كقد تقدـ ذلك يف اٟتديث الثآف .
 ما حكم الزكاة يف الذىب كالفضة ؟ 

 كاجب .
ٍرىيٍم ًبعىذىابو أىلًي كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى قاؿ تعاُف )  ًبيًل اَّللًَّ فػىبىشًٌ  م ( .كىال يػيٍنًفقيونػىهىا يًف سى

رو فىأيٛتًٍىى عىلىيػٍهىا مىا ًمٍن صىاًحًب ذىىىبو كىالى ًفضَّةو الى يػيؤىدًٌل ًمنػٍهىا حىقَّهىا ًإالَّ ًإذىا كىافى يػىٍوـي اٍلًقيىامىًة صيفًٌحىٍت لىوي صىفى ) كقاؿ  اًئحى ًمٍن ّنى
ًبينيوي كىظىٍهريهي كيلَّمىا بػىرىدىٍت أيًعيدىٍت لىوي ىًف يػىٍوـو كىافى ًمٍقدىاريهي ٜتىٍ ىًف ّنى  بيوي كىجى نػٍ ًسُتى أىٍلفى سىنىةو حىىتَّ يػيٍقضىى بػىٍُتى اٍلًعبىاًد ًر جىهىنَّمى فػىييٍكوىل هًبىا جى

ًبيليوي ًإمَّا ًإُفى اٞتٍىنًَّة كىًإمَّا ًإُفى النَّاًر   . م( ركاه مسلفػىيػيرىل سى
 ككم ٬تب فيها ؟ كم نصاب الفضة ؟ 

 ( ربع العشر ( .  ََِدرىم ، فيجب فيها ٜتسة دراىم . ) كىي ابلنسبة )  ََِنصابو : 
 كقد تقدـ حديث أنس ) ... كيف الرقة ربع العيشر ( كالرقة ىي الفضة .

 ككم فيو ؟ كم نصاب الذىب ؟ 
 ا١تثقاؿ . الدينار :ديناران ،  َِنصابو : 

 .ف ديناران ، إُف ذلك ذىب األكثر كفيو دليل على أف نصاب الذىب عشرك  ٓف :قاؿ الشوكا
 ( غرامان ، فما دكف ذلك ليس فيو زكاة . ٖٓكىو ما يعادؿ ) 

 .ربع العشر كفيو 
 . كال أعلم فيو خبلفان :  قاؿ الشوكاين

 ( ؟فىمىا زىادى فىًبًحسىاًب ذىلً  ماذا نستفيد من قولو ) ك 
 ا كٍقص .مليس فيه : أف النقديننستفيد 



 ّٕٖ 

 ( ؟كىلىٍيسى يف مىاؿو زىكىاةه حىىته ٭تىيوؿى عىلىٍيًو اىٟتٍىٍوؿي  ماذا نستفيد من قولو ) 
أبف ٯتر عليها حوؿ كىي يف حوزة مالكها ) أم : أف يتم على ا١تاؿ أنو يشًتط لوجوب الزكاة حوالف اٟتوؿ ، كذلك  نستفيد :

 بيد صاحبو سنة كاملة ( .
 ، كاألقول أنو موقوؼ كىو ٥تتلف بُت رفعو ككقفو  ،  ٟتديث الباب -أ

 لكن ثبت عن أَب بكر ، كعثماف ، كعلي ، كابن عمر ، كعائشة كما ذكر ذلك الدارقطٍت كابن عبد اٟتق كابن حجر . -ب
عمل بذلك كاف يبعث عمالو على الصدقة كل عاـ مث   السنة الفعلية ، فإف النِب  –ا١تختلف فيو  –كيرٍت عن ىذا األثر -ج

 ا٠تلفاء ٔتا عملوه من سنتو ، بل بعضهم من السعاة كعمر .
كمن النظر : اشًتاطو فيو رفق اب١تالك ليتمالك النماء فيواسي منو ، ألهنا لو كجبت يف كل شهر لكاف ذلك ضرران يف ا١تالك أك -د

 ىل الزكاةأبصحاب األمواؿ ، كلو كجبت يف السنتُت أك الثبلث أك أكثر لكاف ذلك ضرران على أ
 ىل ىذا الشرط عاـ يف ٚتيع األمواؿ الزكوية ؟ 

 . السلع التجارية كالنقود) كىي اإلبل كالبقر كالرنم ( ك ألنعاـ خاص ابإ٪تا ىو ك اٞتواب : ال ، 
 اذكر ما ال يشًتط فيو حوالف اٟتوؿ ؟ 

 ا٠تارج من األرض . أكالن :

 ( .كىآتيوا حىقَّوي يػىٍوـى حىصىاًدًه لقولو تعاُف ) 
 نتاج السائمة .نيان : اث

[ شاة ، فيها شاة كاحدة ، ١تا بقي على ٘تاـ اٟتوؿ شهراف كلدت كل كاحدة منهن اثنُت ، فأصبح  َٖمثاؿ : رجل عنده ] 
 [ شياه ، مع أف األكالد َف ٯتض ٢تن إال شهرين . ّ[ فيكوف فيو ]  َُْاجملموع ] 

( ففيها ًَِِتف، كقبل ٘تاـ اٟتوؿ بشهر كلدت مائة، فأصبح لو )( من الرنم ففيها شاَُِلو كاف عند شخص ) ؿ آخر :مثا
 . ب فيو الزكاة ألف حولو حوؿ أصلوثبلث شياه، مع أف أكالدىا َف يتم ٢تا إال شهر )أم َف ٭توؿ عليو اٟتوؿ( ، لكن ٕت

 ربح التجارة .اثلثان : 

ر كاحد ارتفعت تها ، فلما بقي على اٟتوؿ شه، كبقيت األرض على قيم ألف ( َٓؿ : رجل اشًتل أرضان للتجارة بػ ) مثا
مع أف ا٠تمسُت الثانية َف ، ، ألف ربح التجارة تبع ألصلو  (  ألف ََُألف ( ، فإنو يؤدم زكاة )  ََُالقيمة حىت بلرت ) 

 ل .٭تل عليها اٟتوؿ، لكنو ربح ا٠تمسُت األكُف فيتبع األص
س مالو ٜتسة آالؼ، مث إنو ربح يف شهر ٤تـر ٜتسة آالؼ، كيف شهر صفر لو فتح إنساّنن ٤تبلن يف شهر ٤تـر كرأ آخر : مثاؿ

ٜتسة آالؼ، كيف شهر ربيع ٜتسة آالؼ، ك١تا انتهت السنة فإذا معو ٜتسوف ألفان، ففي ىذه اٟتالة يزكي عن ا٠تمسُت ألفان، ألف 
 الربح فرع كالفرع تبع لؤلصل.

 الركاز .رابعان : 

 .متفق عليو كيف الركاز ا٠تمس ( )   ففي اٟتديث قاؿ رسوؿ هللا 
 اذكر كيفية حوؿ ا١تاؿ ا١تستفاد ؟ 
 ا١تاؿ ا١تستفاد ينقسم إُف أقساـ : 
 أف يكوف ٪تاء للماؿ األصلي :-أ

 فهذا حولو حوؿ أصلو .
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 نتاج السائمة ، ربح التجارة .مثاؿ : 
 ال يكوف ٪تاء كيكوف من جنس ا١تاؿ الذم عنده :-ب

 ليس ٪تاء لؤلصل . فهذا يبدأ حوؿ مستقل ، ألنو
، بدأ اٟتوؿ فيها يف ٤تـر ، كيف صفر جاءه ألف رَيؿ راتب ، ىذه األلف من جنس ا١تاؿ ، لكن  رَيؿإنساف عنده ألف مثاؿ : 

 ليس ٪تاءن ٢تذه األلف .
 أف يكوف ٥تالفان للماؿ الذم عندؾ يف اٞتنس :-ج

 فهذا يشًتط لو حوؿ جديد .
 ، كيف صفر اكتسب ألفان ، فإنو يبدأ من صفر . عنده ٜتس من اإلبل يف ٤تـرمثاؿ : 

 األمواؿ ا١تستفادة تنقسم إُف ثبلثة أقساـ :قاؿ الشيخ ا١تشيقح :
 : أف يكوف ا١تاؿ ا١تستفاد ربح ٕتارة أك نتاج سائمة : القسم األكؿ

جل عنده ٜتس من اإلبل فإذا كاف ربح ٕتارة أك نتاج سائمة فحولو حوؿ أصلو ، كلنضرب مثاالن على نتاج السائمة : ىذا ر 
سائمة ابتدأ عليها اٟتوؿ من ٤تـر ، كيف شهر ذم اٟتجة يف آخر السنة أنتجت ٜتسان أخرل فا٠تمس الثانية ىذه ىل ٢تا حوؿ 
مستقل أك نقوؿ حو٢تا حوؿ أصلها ؟ نقوؿ حو٢تا حوؿ أصلها كحينئذ إذا جاء شهر ٤تـر نقوؿ يزكي عن عشر من اإلبل مع أف 

 ذه من اإلبل ما مكثت عنده إال شهران .ا٠تمس اٞتديدة ى
كأيضان ربح التجارة الذم يبيع كيشًتم ، األمواؿ ىذه حو٢تا حوؿ أصلها ، مثاؿ على ذلك : صاحب بقالة افتتح البقالة يف شهر 

البقالة ٤تـر ٓتمسُت ألف رَيؿ يبيع كيشًتم ك١تا جاء شهر ٤تـر من السنة ا١تقبلة عنده بضائع اآلف اشًتاىا كأصبحت قيمة 
تساكم ٙتانُت ألف فحكم الزَيدة ىذه أبف حو٢تا حوؿ أصلها . فإذا جاء ٤تـر ال يقوؿ أف ىذه البضائع اآلف جديدة ك ال يقوؿ 
الربح الذم اكتسبو اآلف إ٪تا نقوؿ ىذه حو٢تا حوؿ أصلها فيجب عليو أف يزكي اٞتميع يقدر سعر بيع ىذه البقالة تساكم ٙتانُت 

 اآلف فيخرج زكاة اٞتميع .ألف كاليت اشًتاىا 
 فتلخص لنا القسم األكؿ كىو ما إذا كاف نتاج سائمة أك ربح ٕتارة ىذا نقوؿ أبف حولو حوؿ أصلو .

 : أف يكوف ا١تاؿ ا١تستفاد ليس نتاج سائمة كال ربح ٕتارة كٮتالف جنس ا١تاؿ الذم عنده : القسم الثاين
 : إرث أك ىبة كما لو كىب لو شخص عشرة آالؼ رَيؿ ، أك جاءه راتب كلنفرض أف عنده نصاب من اإلبل كجاءتو أمواؿ مثبلن 

شهرم ٜتسة آالؼ رَيؿ أك كرث من أبيو أك جاءتو ىبة ٜتسة أالؼ كعنده سائمة ، فهذه األمواؿ اليت جاءتو ال تضم إُف 
 ها .السائمة ابالتفاؽ ، السائمة ٢تا حو٢تا كىذه الدراىم اليت جاءتو ٢تا حوؿ مستقل من حُت ملك

 كيكوف من جنس ا١تاؿ الذم عنده : مػةاد ليس ربح ٕتارة كال نتاج سائػأف يكوف ا١تاؿ ا١تستف القسم الثالث :
مثاؿ : رجل عنده عشرة آالؼ رَيؿ مث جاءه مرتب ألف رَيؿ ىذه األلف ىل يضمها إُف العشرة اليت عنده يف اٟتوؿ أك نقوؿ 

 ذا موضع خبلؼ بُت اٞتمهور كبُت اٟتنفية رٛتهم هللا :أبف ىذه األلف يستأنف ٢تا حوالن جديدان ؟ ى
الرأم األكؿ : مذىب اٟتنيفية : يقولوف ماداـ أنو من جنسو عنده اآلف عشرة آالؼ كجاءه ألف كاٞتنس كاحد يضمو كيكوف 

 ىذا ا١تستفاد حولو حوؿ أصلو .
 الرأم الثآف : رأم اٞتمهور أنو يستأنف لو حوالن مستقبلن.

 ىب إليو ٚتهور العلماء رٛتهم هللا .كالصواب ما ذ

 ما كيفية زكاة الراتب الشهرم ؟ 



 ٕٖٓ 

كراتب صفر ٕتب الزكاة فيو يف صفر ، فراتب ٤تـر ٕتب فيو الزكاة يف ٤تـر ، كعلى رأم اٞتمهور كل راتب يكوف لو حوؿ مستقل 
اللجنة الدائمة لئلفتاء اب١تملكة أبف ك٢تذا أفتت ، كىذا فيو مشقة ، فكل مرتب يكوف لو حوؿ مستقل ، كربيع يف ربيع كىكذا 

كم ٕتمع عنده من الركاتب فما حاؿ عليو اٟتوؿ يكوف أدل زكاتو يف كقتو كما َف ٭تل عليو  األحسن لئلنساف أف ٭تدد كقتان كينظر
 . اٟتوؿ يكوف عجل زكاتو كتعجيل الزكاة عند ٚتهور العلماء أف ىذا جائز كال أبس بو خبلفان للمالكية

 زكاة يف ا١تاؿ احملـر ) إذا كاف ٤ترمان لذاتو ( ؟ىل ٕتب ال 
 .فهذا ابتفاؽ الفقهاء أنو ال ٕتب فيو الزكاة ) كالدخاف ( لعينو كذاتو  إذا كاف ا١تاؿ اـر ، ٤ترمان 

رَيؿ نقوؿ  كلنفًتض أف صاحب بقالة يبيع يف بقالتو موادان غذائية كيبيع دخاّنن ، ا١تواد الرذائية ٓتمسُت ألف رَيؿ كالدخاف أبلف
 ) فقو النوازؿ للمشيقح ( ..   ىذا الدخاف ما ٕتب فيو الزكاة ٮترج الزكاة عن األمواؿ ا١تباحة شرعان أما الدخاف فهذا ال ٕتب يف الزكاة

سلُت ، ، كإف هللا أمر ا١تؤمنُت ٔتا أمر بو ا١تر  ان س ، إف هللا طيب ال يقبل إال طيبأيها النا)  قاؿ أف النِب  ديث أَب ىريرة ٟت
)َي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما  كقاؿ ،  ملوا صاٟتا إٓف ٔتا تعملوف عليمفقاؿ : )َي أيها الرسل كلوا من الطيبات كاع

مث ذكر : الرجل يطيل السفر أشعث أغ ر ، مث ٯتد يده إُف السماء ، َي رب ، َي رب ، كمطعمو حراـ ، كمشربو حراـ ، (  رزقناكم
 ركاه مسلم. (غذم ابٟتراـ ، فأْف يستجاب لذلك كملبسو حراـ ، ك 

 ما حكم الزكاة يف ا١تاؿ احملـر لكسبو ، كما لو اكتسب عشرة آالؼ عن طريق الرشوة ؟ 
 اختلف  العلماء يف ذلك على قولُت :

 .عدـ كجوب الزكاة يف ىذا ا١تاؿ اـر  : القوؿ األكؿ
 ن .كثر الفقهاء ا١تعاصريىو قوؿ أ كىذا ما عليو عامة ا١تتقدمُت ككذلك أيضان 

 ركاه مسلم . (ال تقبل صبلة برَت طهور كال صدقة من غلوؿ ) يقوؿ . يث ابن عمر قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا ٟتد-أ
 ( .إف هللا طيب ال يقبل إال طيبان )  قاؿ : قاؿ ديث أَب ىريرة كٟت -ب
 ٯتلكو ا١تسلم ألنو ٬تب عليو أف يتخلص من ىذا ا١تاؿ اـر كىذا ا١تاؿ ال، ف الزكاة ال ٕتب إال فيما ٯتلكو ا١تسلم قالوا : إ -ج

 بطرؽ التخلص اليت ذكرىا العلماء رٛتهم هللا .
 : أف الزكاة كاجبة يف ىذا ا١تاؿ اـر . الثاين لقوؿا
ب ارمة فلهذا نوجب ف ىذه األمواؿ ارمة لو أعفي الناس من زكاة ىذه األمواؿ ارمة لتتايع الناس يف ىذه ا١تكاسقالوا : إ-أ

 عليهم الزكاة .
مثاؿ ذلك لو كاف عندّن ذىب على صورة  ،ف الزكاة ٕتب يف اٟتلي اـر ، فاٟتلي اـر ينص العلماء على أف الزكاة كاجبةإ-ب

 ٘تثاؿ ىذا التمثاؿ ٤تـر كال ٬توز كمع ذلك العلماء رٛتهم هللا ينصوف عل كجوب الزكاة فيو .
 ١تاؿ العاـ ؟ىل ٕتب الزكاة يف ا 

 لشخص معُت .ان لنفع العاـ دكف أف يكوف ٦تلوكا١تاؿ العاـ : ىو ا١تاؿ ا١ترصد ل
ىذه تشمل األمواؿ التابعة لبيت ماؿ ا١تسلمُت ،كاألمواؿ التابعة للجهات ا٠تَتية كجميعة ٖتفيظ القرآف ، كٚتعيات ال ر ، ك 

عامة ،كمثلها األكقاؼ اليت تكوف على جهات عامة مثل رجل كقف  كا١تكاتب التعاكنية للدعوة ، كاألمواؿ ا١توصى هبا يف جهات
 ة .إٍف ، كغَت ذلك من اٞتهات ا٠تَتيمئة ألف رَيؿ على جهة عامة لطبلب العلم ، للفقراء ، لكي يشًتم بو ا١تسجد..

 ىذه األمواؿ ال زكاة فيها ، ألنو ليس ٢تا مالك معُت .
 ذم ٕتب فيو الزكاة ٦تلوكان ملكان ًتمان ١تعُت .ف من شركط كجوب الزكاة أف يكوف ا١تاؿ الأل
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 كا١تلك التاـ : كما فسره كثَت من العلماء أم ملك الرقبة كالقدرة على التصرؼ فيو يف اٟتاؿ كيف ا١تآؿ .
 : -أف يكوف ا١تاؿ ٦تلوكان ملكان ًتمان ١تعُت  -كدليل ىذا الشرط 

قىةن  قوؿ هللا تعاُف يعه عىًليمه ) خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢ًتًٍم صىدى ز فقاؿ هللا ع (تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىبلىتىكى سىكىنه ٢تَّيٍم كىاَّلٌلي ٝتًى
فأضاؼ األمواؿ إليهم ٦تا يدؿ على ملكهم ٢تذه األمواؿ كاختصاصهم ابلتصرؼ فيها فدؿ ذلك على أنو ( كجل )خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم 

 الزكاة أف يكوف مالكان ٢تا ملكان ًتمان كأف يكوف معينان . يشًتط لوجوب
إنك أتيت قومان أىل كتاب فليكن أكؿ ما تدعوىم  ) معاذان إُف اليمن فقاؿحديث ابن عباس رضي هللا عنهما ١تا بعث النِب ك 

افًتض عليهم ٜتس صلوات يف اليـو إليو شهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان رسوؿ هللا فإف ىم أجابوؾ لذلك فأخ رىم أف هللا 
ىنا قولو عليو  الشاىد (كالليلة فإف ىم أجابوؾ لذلك فأخ رىم أف هللا افًتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم كترد عل فقرائهم 

 أضاؼ ا١تاؿ إليهم ، فدؿ ذلك على اشًتاط ا١تلك التاـ ألف. فإف النِب ( تؤخذ من أغنيائهم  ـ )الصبلة كالسبل
 لزكاة ٘تليك للفقَت كالتمليك البد أف يكوف من مالك ٢تذا ا١تاؿ فإذا َف يكن ىذا ا١تاؿ لو مالك َف ٕتب فيو الزكاة .ف اكأل
 ف من ًحكىم الزكاة شيكر هللا عز كجل على نعمة ا١تاؿ كىذا ال يكوف إال من ا١تالك .كأل
  ر هبا ؟ىل  ٕتب فيها الزكاة إذا استيثمرت كإتًي

 حىت لو استثمرت كإتر هبا . ال ٕتب فيها الزكاة
 ان .اًجحي كىقٍػفيوي أىٍيضرىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىالره ( بػىقىًر اىٍلعىوىاًمًل صىدىقىةه لىٍيسى يف اىلٍ )  قىاؿى  ًليٌو كىعىٍن عى  -َٖٔ

--------- 
 اء كغَت ذلك .( ٚتع عاملة ، كىي اليت تعمل ابٟتراثة كاستخراج ا١ت اىٍلعىوىاًملً ) 
 أم : زكاة . (صىدىقىةه ) 
 ما صحة ىذا األثر ؟ 

 ىذا اللفظ ا١تذكور ليس ىو من قوؿ علي ، كإ٪تا من قوؿ ابن عباس أخرجو الدارقطٍت مرفوعان ، كًىم اٟتافظ يف ذلك . 
 ماذا نستفيد من ىذا األثر ؟ 

 ال زكاة فيو . اٟتيواف ا١تعد للعملنستفيد : أف 
 ) ليس على ا١تسلم يف عبده كال فرسو صدقة ( .حديث أَب ىريرة الذم سبق  يضان :كيدؿ على ىذا أ-أ

ف ا١تعلوفة فذٍكر السـو يف اٟتديث يدؿ ٔتفهومو على أك٦تا يدؿ على ذلك حديث ) يف كل سائمة يف كل أربعُت بنت لبوف ( -ب
 الشارع عن اللرو . ر السـو ال بد لو من فائدة يعتد هبا ، صيانة لكبلـال زكاة فيها ، ألف ذكٍ 

 قاؿ يف ا١ترٍت : يف ذكر السائمة احًتازان من ا١تعلوفة كالعوامل ، فإنو ال زكاة فيها عند أكثر أىل العلم .
 ىل يقاس على البقر غَته ؟ 

 فبل زكاة فيو ، كما تقدـ يف حديث ) ليس على العبد ... ( . فكل ما أعد للبقاء كاالستعماؿ نعم ،
 ، ألهنا غَت معدة للتجارة . كالسيارات كا١تكائن  
 اذكر أنواع الزكاة يف هبيمة األنعاـ ؟ 

 اعلم أف هبيمة األنعاـ تتخذ على أقساـ:
 : أف تكوف عركض ٕتارة، فهذه تزكى زكاة العركض.القسم األكؿ

يمة، فإذا كاف ىذا ىو ، أك يف بقرة كاحدة؛ ألف ا١تعت ر يف عركض التجارة الق ، أك يف بعَت كاحد فقد ٕتب الزكاة يف شاة كاحدة
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 ع .ك مركوبة لبلنتفا ا١تعت ر فما بلغ نصاابن ابلقيمة ففيو الزكاة، سواء كانت سائمة أك معلوفة، مؤجرة كانت، أ
. اٗتذىا صاحبها (  كىًمٍنوي شىجىره ًفيًو تيًسيميوفى )  ، ا١تعدة للدر كالنسل، كىي اليت ترعى، كما قاؿ هللا تعاُف : السائمةالقسم الثاين

لدرىا، أم: ٟتليبها، كٝتىًٍنها، كالنسل، كال ٯتنع كوهنا معدة لذلك أف يبيع ما زاد على حاجتو من أكالدىا، ألف ىؤالء األكالد كثمر 
 النخل.

ا١تعلوفة ا١تتخذة للدر كالنسل، كىي اليت يشًتم ٢تا صاحبها العلف، أك ٭تصده، أك ٭تشو ٢تا، فهذه ليس فيها  القسم الثالث:
 ، كلو بلرت ما بلرت؛ ألهنا ليست من عركض التجارة، كال من السوائم.زكاة إطبلقان 

: العوامل، كىي اإلبل اليت عند شخص يؤجرىا للحمل فهذه ليس فيها زكاة، كىذا القسم كاف موجودان قبل أف القسم الرابع
د إُف بلد، كإ٪تا الزكاة فيما ٭تصل من تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده مائة بعَت أك مائتاف يؤجرىا فينقل هبا البضائع من بل

 أجرهتا إذا مت عليها اٟتوؿ.
 فصارت األقساـ أربعة، ككل قسم منها بينو الشارع بياّنن كاضحان شافيان.

 ) الشرح ا١تمتع ( .   كأعم ىذه األقساـ: عركض التجارة؛ ألهنا ٕتب فيها الزكاة على كل حاؿ.
، عى  -َٗٔ ، )  قىاؿى  ٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه; عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًركو; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو ًمٍن كىًلى يىًتيمنا لىوي مىاؿه

ريٍكوي حىىته َتىٍكيلىوي اىلصهدىقىةي  ًإٍسنىاديهي ضى ( فػىٍليػىتهًجٍر لىوي، كىالى يػىتػٍ ًٍمًذمُّ، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كى  .ًعيف ه رىكىاهي اىلًتًٌ
 كىلىوي شىاًىده ميٍرسىله ًعٍندى اىلشهاًفًعٌيً   . -َُٔ

---------- 
 اليتيم من مات كالده كَف يبلغ .) يتيمان ( 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث يف إسناده ا١تثػىٌٌت بن الٌصباح ، قاؿ الًتمذم : ييضىػٌعف يف اٟتديث ، كاألكثر على تضعيفو . -
و : ابتروا يف ماؿ اليتامى ، ال تذىبها كال تستأصلها الزكاة ، كسنده ضعيف ، يف إسناده ابن جيرٍيج أما مرسل الشافعي لفظ -

 مدلس كقد عنعن .
 ما حكم الزكاة يف ماؿ الصيب كاجملنوف ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : ٕتب الزكاة يف ماؿ الصِب كاجملنوف .القوؿ األكؿ 

 لعلماء .كىذا مذىب ٚتاىَت ا
  لعمـو األدلة اليت تدؿ على كجوب الزكاة يف ماؿ األغنياء كَف تستثن .-أ

فالزكاة كاجبة يف ا١تاؿ ، فهي عبادة مالية ٕتب مىت توفرت شركطها ،  قاؿ تعاُف ) خذ من أموا٢تم صدقة تطهرىم ... (  -ب
  كملك النصاب ، كمركر اٟتوؿ .

( ككل األغنياء من عاقل ك٣تنوف ، كصرَت ككبَت ، ٤تتاج إُف طهارة هللا ٢تم ...  ىمخذ من أموا٢تم صدقة تطهر  قولو تعاُف )-ج
 كتزكيتو إَيىم .

 كىو ضعيف .من كِف يتيمان لو ماؿ فليتجر بو كال يًتكو حىت أتكلو الصدقة (  الباب )كٟتديث -د
ؿ ، يسرم على ماؿ الصِب كاجملنوف ، إذ ٫تا ػوألف ا١تعٌت الذم فرضت من أجلو الزكاة كىو شكر هللا جل كعبل كطهارة ا١تا -ق 

 ْتاجة إُف شكر هللا كطهارة أموا٢تم أسوة برَتىم من األغنياء .
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: شكران  تعاُف على نعمة ا١تاؿ ،  األمر األكؿ:  ألمرينكذلك ك_كأيضاي فإف ا١تقصود من الزكاة سد خلة الفقَت من ماؿ الرٍت، 
 ما قابل ألداء القرابت منو ، كىو ٤تل للشكر ك٤تل للتطهَت .: تطهَتان للماؿ ، كما٢ت األمر الثاين

 كألف الزكاة كاجب ماِف ، فتجب يف ما٢تما كرَت٫تا من ذكم اليسار .-ز
 كاف يبعث سعاتو لقبض الزكاة كَف يقل ٢تم ال أتخذكا الزكاة من ماؿ اجملانُت كالصبياف مع كثرة كجود ذلك.  كألف النِب -ؾ
، فقد قاؿ بوجوهبا : عمر كعلي كعائشة كابن عمر كجابر كال يعلم ٢تم ٥تالف ، قاؿ عمر )  النِب أف ىذا قوؿ أصحاب -ظ

 إتركا يف أمواؿ اليتامى كال أتكلها الصدقة ( ركاه البيهقي كقاؿ : إسناده صحيح .

 ال ٕتب الزكاة يف ماؿ الصِب كاجملنوف .:  القوؿ الثاين
 .كىذا مذىب أَب حنيفة 

 رفع القلم عن ثبلثة : عن الصِب حىت ٭تتلم ، كعن اجملنوف حىت يفيق ، . . . ( .)   قولو ل-أ

 كالصبلة كاٟتج .  كألهنا عبادة ٤تضة فبل ٕتب عليو-ب

قىةن تي كلقولو تعاُف )  -ج التطهَت كالتزكية  كالصِب كاجملنوف ال ذنوب عليهما حىت ٭تتاجا إُفا ( طىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هبً خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى
. 

 قوؿ اٞتمهور .كالصحيح 

 ما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثاين ؟ 
 اٞتواب :

 فا١تراد بو رفع اإلمث كالوجوب عليهما ، كالزكاة ال ٕتب عليهما كإ٪تا ٕتب يف ما٢تما . أما اٟتديث
 لنفس .فإف التطهَت ليس خاصان ابلذنوب ، كإ٪تا ىو عاـ يف تربية ا٠تلق كتزكية ا كأما اآلية

 من الذم يتوىل إخراج الزكاة عنهما ؟ 
فإف الوِف ٮترجها عنهما من ما٢تما ؛  -يعٍت كجوب الزكاة يف ماؿ الصرَت كاجملنوف  –إذا تقرر ىذا  قاؿ ابن قدامة يف ا١ترٍت :

ا حق كاجب على الصِب ألهنا زكاة كاجبة ، فوجب إخراجها ، كزكاة البالغ العاقل ، كالوِف يقـو مقامو يف أداء ما عليو ؛ كألهن
 و .عنهما ، كنفقة أقارب كاجملنوف ، فكاف على الوِف أداؤه

ا ٮترج من ما٢تما ، ك٬تب على الوِف إخراجها من ما٢تما كميف ماؿ الصِب كاجملنوف ببل خبلؼ الزكاة عندّن كاجبة :قاؿ النوكمك 
َف ٮترج الوِف الزكاة كجب على الصِب كاجملنوف بعد  ، فإف ذلك من اٟتقوؽ ا١تتوجهة إليهما، كنفقة األقارب كغَتغرامة ا١تتلفات

 )اجملموع( ا.   يسقط ما توجو إليهم، لكن الوِف عصى ابلتأخَت فبلألف اٟتق توجو إُف ما٢تما ،لوغ كاإلفاقة إخراج زكاة ما مضىالب

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o أف يتصرؼ اإلنساف اب١تاؿ لطلب الربح .الٕتار : كا، ة ماؿ اليتيم ابلتجارة كغَتىا استحباب تنمي 
o . ثبوت الوالية على اليتيم ، كإهنا كالية شرعية تقتضي عمل األصلح يف شؤكهنم كأموا٢تم 
o . حرص الشريعة على أمواؿ اليتامى 

 فجاء التحذير الشديد من أكل أموا٢تم :
ران كىسىيىٍصلىٍوفى سىًعَتان ًإفَّ الًَّذينى أيىٍكيليوفى أىٍموىاؿى اٍليػىتىامى  ) قاؿ تعاُف  ( . ى ظيٍلمان ًإ٪تَّىا أيىٍكيليوفى يًف بيطيوهًنًٍم ّنى

 كعدـ إنفاقها إال ٔتا ىو خَت ٢تم . كجاء االىتماـ هبا

 ( . كىال تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىًتيًم ًإالَّ اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني كال تقربوا قاؿ تعاُف ) 
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: "  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) قىاؿى  ٍكَفى ًن أىِب أى كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه بٍ  -ُُٔ قىًتًهٍم قىاؿى هي قػىٍوـه ًبصىدى ميتػهفىقه  ( اىللههيمه صىلًٌ عىلىٍيًهمٍ ًإذىا أىًتى
 عىلىٍيًو  .

---------- 
قىًتًهمٍ ) ً  هي قػىٍوـه ًبصىدى  ( أم : بزكاهتم ليفرقها عنهم . ذىا أىًتى
 (" : ) اللهم صلًٌ على آؿ فأًته أَب أبو أكىف فقاؿ : )  أم : ارٛتهم كاغفر ذنوهبم ، كيف اٟتديث زَيدةم ( لىٍيهً اىللههيمه صىلًٌ عى قىاؿى

 يريد أىب أكىف نفسو ، ألف اآلؿ يطلق على ذات الشيء .أَب أكىف ( 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : استحباب الدعاء لدافع الزكاة .
 لدافع الزكاة سنة مستحبة كليس بواجب . كٚتهور العلماء على أف الدعاء

قىةن تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىبلتىكى سىكىنه كذىب أىل الظاىر إُف أنو كاجب ، لآلية )   ( .٢تىيٍم خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى
 كغَته ألخذ الزكاة ، كَف أيمرىم ابلدعاء .بعث معاذان  قاؿ اٞتمهور : األمر يف حقنا للندب ، ألف النِب 

السعاة ، كألف سائر ما أيخذه اإلماـ  أبنو لو كاف كاجبان لعلمو النِب كأجيب : كأكجبو بعض أىل الظاىر ،  : قاؿ الشوكآف
 .من الكفارات كالديوف كغَتىا ال ٬تب عليو فيو الدعاء ، فكذلك الزكاة 

  ١تاذا كاف النيب صدقتو ؟يدعو ١تن أييت ب 
قىةن تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىبلتىكى سىكىنه يف قولو تعاُف ) مر هللا تعاُف استجابة أل فكاف ( ٢تىيٍم خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى

 . ) امتثاال ألمر ربو إذا أًته قـو بصدقتهم قاؿ : ) اللهم صلًٌ عليهم 
 هم : الدعاء ٢تم .كمعٌت الصبلة علي

 ما حكم مكافأة احملسن ؟ 
 سنة كلو ابلدعاء .

 ركاه أبو داكد .من صنع إليكم معركفان فكافئوه ، فإف َف ٕتدكا ما تكافئوه فادعوا لو حىت تظنوا أنكم قد كافأ٘توه (  ) كقد قاؿ 
 كاٟتكمة يف مكافأة احملسن :

 تشجيع ذكم ا١تعركؼ على فعل ا١تعركؼ . أكالن :
 يكسر هبا الذؿ الذم حصل لو بصنع ا١تعركؼ إليو . أف ان :اثني
 ما حكم الصالة على غَت األنبياء ؟ 

  كىذه ا١تسألة ٢تا ثبلث أحواؿ :استدؿ هبذا اٟتديث على جواز الصبلة على غَت األنبياء ، 
 فهذه جائزة ابلنص كاإلٚتاع .تكوف ًتبعة للصبلة على األنبياء ، أف األكىل : 

 ) اللهم صلًٌ على دمحم كعلى آؿ دمحم ( .ث كما يف اٟتدي
 الثانية : أف يصلي على غَت األنبياء استقبلالن لسبب ، فهذا جائز .

 كما يف حديث الباب .
 فهذا كقع فيو خبلؼ . أف يصلى على غَت األنبياء استقبلالن من غَت سبب ، الثالثة :

 فذىب مالك كالشافعي كطائفة من اٟتنابلة إُف ا١تنع .
 . (ال أعلم الصبلة تنبري على أحد إال على النِب ابن عباس : )  قاؿ
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 كذىب أٛتد كأكثر الصحابة إُف أنو ال أبس بذلك . 
 ٟتديث الباب .-أ

 .ركاه ابن ماجو  المرأة ) صلى هللا عليًك كعلى زكجك ( كقاؿ رسوؿ هللا -ب

صحابة كالقرابة كعلي أك غَته ابلصبلة عليو دكف غَته كىذا القوؿ أصح كأكُف ، لكن إفراد كاحد من ال قاؿ شيخ اإلسبلـ :
 . ْتيث ٬تعل ذلك شعاران معركفان ابٝتو ىذا ىو البدعة  مضاىات للنِب 
 . كلو قيل حينئذو ابلتحرٔف لكاف لو كجو  كقاؿ ابن القيم :

اع لكن الصبلة على غَت األنبياء استقبلالن كالصبلة على غَت األنبياء تبعان جائزة ابلنص كاإلٚتالشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :  كقاؿ
أىل العلم ىل ٕتوز أك ال ؟ فالصحيح جوازىا ، أف يقاؿ لشخص مؤمن صلى هللا عليو كقد قاؿ  ال تبعان ىذه موضع خبلؼ بُت

قىةن تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ علي هللا تبارؾ كتعاُف للنِب ي على من أتى إليو بزكاتو يصل هم( فكاف النِب )خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى
،  )اللهم صلى على آؿ أَب أكىف ( حينما جاؤكا إليو بصدقاهتم ، إال إذا اٗتذت شعاران لشخص معُت كلما ذكر قيل : ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ 

: صلى هللا عليو ، أك  ك كلما ذكرّن عمر قلنا عليو ، أ، مثل لو كنا كلما ذكرّن أاب بكر قلنا : صلى هللافهذا ال ٬توز لرَت األنبياء
 كلما ذكرّن عثماف قلنا : صلى هللا عليو ، أك كلما ذكرّن عليان قلنا : صلى هللا عليو ، فهذا ال ٬توز أف نتخذ شعاران لشخص معُت

 ) نور على الدرب ( .
 كقد ذكر اٟتافظ ابن كثَت ا٠تبلؼ يف ا١تسألة فقاؿ يف تفسَته :

 (  اللهم، صل على دمحم كآلو كأزكاجو كذريتو)  ى غَت األنبياء، فإف كانت على سبيل التبعية كما تقدـ يف اٟتديثكأما الصبلة عل
 . فهذا جائز ابإلٚتاع

 م :أفرد غَت األنبياء ابلصبلة عليه كإ٪تا كقع النزاع فيما إذا
 . ٬توز ذلكفقاؿ قائلوف: 

 ( .ٍم كىمىبلًئكىتيوي ىيوى الًَّذم ييصىلًٌي عىلىٍيكي )  كاحتجوا بقولو 
 ( .أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته ًمٍن رىهبًًٌٍم كىرىٍٛتىةه  )كبقولو  
قىةن تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا  كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىبلتىكى سىكىنه ٢تىيٍم ) كبقولو تعاُف    ( .خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى

 ( . اللهم صل عليهم: إذا أًته قـو بصدقتهم قاؿ كاف رسوؿ هللا )  ىفى قاؿكْتديث عبد هللا بن أَب أكٍ 
  ( .اللهم صل على آؿ أَب أكىف)  كأًته أَب بصدقتو فقاؿ 
 ك ( .: صلى هللا عليًك كعلى زكجأف امرأتو قالت: َي رسوؿ هللا، صل عىلىيَّ كعلى زكجي. فقاؿ)  كْتديث جابر 

 . ٬توز إفراد غَت األنبياء ابلصبلة : ال كقاؿ اٞتمهور من العلماء
كٛتلوا ما كرد يف ذلك من الكتاب كالسنة على الدعاء ٢تم؛ ،  فبل يلحق هبم غَتىم ، لؤلنبياء إذا ذكركاان قد صار شعار ألف ىذا  

 كىذا مسلك حسن.،  ك٢تذا َف يثبت شعارا آلؿ أَب أكىف، كال ٞتابر كامرأتو
من ابب التحرٔف، أك الكراىة التنزيهية، أك خبلؼ األكُف؟ على ثبلثة أقواؿ، حكاه الشيخ : ىل ىو  مث اختلف ا١تانعوف من ذلك

ألنو شعار أىل البدع، كقد ،  األكثركف أنو مكركه كراىة تنزيومث قاؿ: كالصحيح الذم عليو  ر ،أبو زكرَي النوكم يف كتاب األذكا
 د .كا١تكركه ىو ما كرد فيو هني مقصو هنينا عن شعارىم، 
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له، فػىرىخهصى لىوي يف ذىًلكى  سىأىؿى اىلنهيبه  أىفه اىٍلعىبهاسى )  كىعىٍن عىًليٌو  -ُِٔ قىًتًو قػىٍبلى أىٍف ٖتًى ًٍمًذمُّ، ( يف تػىٍعًجيًل صىدى رىكىاهي اىلًتًٌ
 .كىاٟتٍىاًكم ي 

---------- 
قىًتًو  )   إخراجها قبل ٘تاـ حو٢تا .: أم ( يف تػىٍعًجيًل صىدى

ة عند أىل األصوؿ : ما ثبت على خبلؼ دليل شرعي ١تعارض راجح . خهصى لىوي فػىرى )   ( الرخصو
 كقيل : التسهيل لسبب يف ترؾ كاجب أك فعل ٤ترـٌ ، كىي أنواع :
 رخصة كاجبة : كأمل ا١تيتة عند الضركرة ، كالتيمم عند عدـ ا١تاء .

 .مستحبة : كالفطر للمسافر يف رمضاف إذا كانت ا١تشقة ٤تتملة 
 رخصة مباحة : لبس اٟترير ١تن بو حكة .

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ركاه أيضان أبو داكد كابن ماجو ، حسنو البروم كاأللبآف كأٛتد شاكر كالشيخ ابن ابز 

 فظ : صدكؽ ٮتطئ ، كللحديث شواىد كاٟتديث يف إسناده : حيجىيٍَّو بن علي ] على كزف عيلىيَّو [ قاؿ اٟتا
  لتعجيل الزكاة قبل ٘تاـ حو٢تا ؟ماذا يشًتط 

 يشًتط أف يكوف ذلك بعد ٘تاـ النصاب .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 بشرط أف يكوف قد بلغ النصاب . جواز تعجيل زكاة ا١تاؿ قبل أف ٘تاـ حو٢تا نستفيد :
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أنو ٬توز لعامُت .القوؿ األكؿ : 
 كأٛتد .، كالشافعي ، كأبو حنيفة ، كاألكزاعي ، كالزىرم ، كسعيد بن جبَت ، اٟتسن كهبذا قاؿ 

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا :كأما تعجيل الزكاة قبل كجوهبا بعد سبب الوجوب : فيجوز عند ٚتهور العلماء ، كأَب 
 ب .ض التجارة ، إذا ملك النصاكعرك حنيفة، كالشافعي ، كأٛتد ، فيجوز تعجيل زكاة ا١تاشية ، كالنقدين ، 

 ٟتديث الباب .-أ

على الصدقة فقيل : منع ابن ٚتيل كخالد بن الوليد كالعباس عم النِب  قاؿ : ) بعث رسوؿ هللا  كٟتديث أَب ىريرة  -ب
  فقاؿ رسوؿ هللا . . . . كأما العباس فهي علي كمثلها ( متفق عليو : 

 ي عندم كمثلها .فقاؿ بعض العلماء : معناه : فه
فضاعف عليو الرـر ، ألف  ضمن زكاتو ، لكن ضاعفها ألف الرجل من قرابة النِب  أف الرسوؿ لكن الصحيح أف معناه : 

 قريب السلطاف قد يتجرأ على ا١تعصية لقربو من السلطاف .
 .جيلابلتع يل فيو مصلحة عاحلة للفقَت، كال يتعارض مع مصلحة صاحب ا١تاؿ ا١تتطوًٌعجالتع-ج

  :إليها الٌشارع؛ كقد كرد التخفيف يف الٌشرع على ستة أكجو القوؿ ّتواز تعجيل الزكاة، مظهر من مظاىر التخفيف اليت دعا-د

 .اٟتائض كاجملنوف كا١ترمىى عليو إبسقاط ا١تفركض: كإسقاط اٟتج عن الفقَت، كالٌصبلة عن :أحدىا
 .للمريض ر، أك من األركاف: كاإلٯتاء يف أفعاؿ الصبلةإٌما من األصل: كالقصر يف السف :ابلتنقيص :الثآف

 .كمسح ا٠تٌف عن غسل الرجلُت، كالتيمم عن ا١تاء، كالعاجز عن الصياـ ابلفدية ابلبدؿ: كمسح الرأس بدالن عن غسلها، :الثالث
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 .الزٌكاة ابلتقدٔف: كاٞتمع بُت الٌصبلتُت، كتعجيل :الرابع
 .للمعذكر ابلتأخَت: كاٞتمع كاإلفطار :ا٠تامس

 أنو ال ٬توز تعجيلها قبل ٘تاـ اٟتوؿ .القوؿ الثاين : 
 كهبذا قاؿ ا١تالكية ، كاختاره ابن ا١تنذر .

 .ركاه الًتمذم  ة يف ماؿ حىت ٭توؿ عليو اٟتوؿ ( ) ال زكا  لقولو 

 القوؿ األكؿ ، لكن األفضل عدـ فعل ذلك إال ١تصلحة . كالراجح
 ىل األفضل تعجيل الزكاة أـ ال ؟ 

 األفضل عدـ تعجيلها ، يعٍت ال يستحب ) مع قولنا ابٞتواز ( .
 : ألف األصل أف تفعل العبادة عند حلوؿ كقتها ، أكالن 

 أنو رٔتا تترَت اٟتاؿ ، فقد يتلف ا١تاؿ ، أك ينقص النصاب . اثنيان :
اٟتاجة للتعجيل كمعونة  دعوكلكن نفي االستحباب ال يقتضي عدـ ثبوتو لسبب شرعي، مثل أف تقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 

فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاتو، كإ٪تا لرَته، كىو السبب الطارئ الذم ،  أك ما أشبو ذلك،  أك ٟتاجة قريب،  ٣تاىدين
 و . ) الشرح ا١تمتع ( .ا١تصلحة يف تقدٔف الزكاة من أجل صارت

 الزكاج فيطلب مٌنا معاكنتو ، فيجوز أف تقدـ زكاة ا١تاؿ لنفرض أف رجبلن يريد أف يتزكج ىذا العاـ كىو ٤تتاج إُف مثاؿ آخر :
  ل .القادـ ، فهذا فيو مصلحة للمعطى ، كيف ىذه اٟتالة يكوف التقدٔف أفض

ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبُت ، كالذين ٖتل هبم مصائب  سئل الشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت رٛتو هللا :
 ؟ 

ة قبل حلو٢تا ألكثر من سنة : الصحيح : أنو جائز ١تدة سنتُت فقط ، كال ٬توز أكثر من ذلك ، كمع ىذا تعجيل الزكا:  فأجاب
ال ينبري أف يعجل الزكاة قبل حلوؿ كقتها ، اللهم إال أف تطرأ حاجة كمسربة شديدة )٣تاعة(، أك جهاد ، أك ما أشبو ذلك ، 

لو أفضل ، كإال فاألفضل أال يزكي إال إذا حلت الزكاة ؛ ألف اإلنساف قد فحينئذ نقوؿ : ييعجل ؛ ألنو قد يعرض للمفضوؿ ما ٬تع
يعًتم مالو ما يعًته من تلف ، أك غَته ، كعلى كل حاؿ ينبري التنبو إُف أنو لو زاد عما ىو عليو حُت التعجيل : فإف ىذه الزَيدة 

 ٬تب دفع زكاهتا .
 ما حكم َتخَت إخراج الزكاة ؟ 

 لفور ، فبل ٬توز أتخَتىا عن كقت كجوهبا .خراج الزكاة على ا٬تب إ
 األمر يقتضي الفور .ألف هللا أمر إبيتاء الزكاة ، ك -أ

 خَتىا عنهم منعان ٟتقهم يف كقتو كأيضان فإف حاجة الفقراء ّنجزة ، كحقهم يف الزكاة اثبت ، فيكوف أت -ب
 اذكر بعض اٟتاالت اليت ٬توز فيها َتخَت الزكاة عن كقوت كجوهبا ؟ 

 : كىذه اٟتاالتحاالت ٬توز فيها أتخَت الزكاة عن كقت كجوهبا ،  ىناؾ
إذا كاف يف أتخَت إخراجها مصلحة للفقَت ، مثاؿ : أكثر الناس ٮترجوف زكاهتم يف شهر رمضاف رغبة يف حصوؿ األجر ،  أكالن :

ة ، فلو أخرىا ا١تزكي إُف ىذا الوقت لكن يف بعض األَيـ األخرل كأَيـ الشتاء اليت ال توافق رمضاف قد يكوف الفقراء أشد حاج
 جاز ذلك ، ألف يف ذلك مصلحة ١تستحقيها .

 أف ال يتمكن من إخراجها عند حلوؿ اٟتوؿ ، كأف يكوف ىذا ا١تاؿ يف ذمة موسر . اثنيان :
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 قـو لصوص إذا كاف يتضرر إبخراجها يف كقتها ، كأف ٮتشى أف يرجع عليو الساعي مرة أخرل ، أك يكوف ا١تزكي بُت اثلثان :
كٮتشى على نفسو كمالو كعيالو إف أخرجها نظركا إليو فيعلموف أف معو ماالن فيسطوف عليو ، فهنا ٬توز لو أتخَتىا إُف حُت زكاؿ 

 الضرر .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف للزكاة كقتان ٖتل فيو ، كحلو٢تا يكوف بتماـ اٟتوؿ إال يف أشياء معينة 
o  ف ا١تاؿ قد يتلف أك ينقص النصاب كما تقدـ .رخصة ليس بسنة ، ألأف التعجيل 
o . أتخَت الزكاة ال ٬توز ، ألف األصل يف األكامر الفورية 

 ﴾ .﴿ فاستبقوا ا٠تَتات كأيضان ا١تبادرة إُف إخراجها مبادرة إُف الطاعة ، كمسارعة إُف أدائها ، قاؿ تعاُف : 
:  عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًه    ٍبًن عىٍبًد اىَّللهً  كىعىٍن جىاًبرً  -ُّٔ لىٍيسى ًفيمىا ديكفى ٜتىًٍس أىكىاؽو ًمنى اىٍلوىًرًؽ صىدىقىةه، كىلىٍيسى ًفيمىا ) قىاؿى

ًبًل صىدىقىةه، كىلىٍيسى ًفيمىا ديكفى ٜتىٍسىًة أىٍكسيقو ًمنى اىلتهٍمًر صىدىقىةه   .رىكىاهي ميٍسًلم ه ( ديكفى ٜتىٍسو ذىٍكدو ًمنى اىإٍلً
ٍرو كىالى حىبٌو صىدىقىةه )  لىوي ًمٍن حىًديًث أىِب سىًعيدو كى  -ُْٔ  .( لىٍيسى ًفيمىا ديكفى ٜتىٍسىًة أىٍكسىاؽو ًمٍن ٘تى

 .كىأىٍصلي حىًديًث أىِب سىًعيدو ميتػهفىقه عىلىٍيوً  
----------  

 فخمس أكاؽ ىي مئتا درىم . ، ابالتفاؽاٟتديث أربعوف در٫تان  كمقدار األكقية يف ىذا:  قاؿ يف الفتحٚتع أكقية ، ( أىكىاؽو  )
  الفضة .(  اىٍلوىًرؽً  )
 أم زكاة . ( صىدىقىةه  )
 من الواحد إُف العشرة من اإلبل .(  ذىٍكدو  )
 [ صاع . ََّٚتع كٍسق ، كىو ستوف صاعان ابالتفاؽ ، فيكوف نصاب اٟتبوب] (  أىٍكسيقو  )

 ؿ القليل الذم ال يفي بضركرات صاحبو .الزكاة مبناىا ا١تواساة ، لذا فإهنا ال ٕتب يف ا١تا

 كم نصاب الفضة ؟ 
 كقد سبقت ا١تسألة .درىم ،  ََِ(  أكاؽ كىي  ٓأف نصاب الفضة ) 

: ) ليس فيما دكف ٜتس  درىم من الفضة صدقة ال نعلم فيو خبلفان ، لقوؿ النِب  ََِال ٬تب فيما دكف :  قاؿ ابن قدامة
 .درىم ففيها ٜتسة دراىم ال خبلؼ بُت العلماء يف ذلك  ََِان ، فإذا بلرت أكاؽ صدقة ( . كاألكقية أربعوف در٫ت

( درىم  ََِقاؿ الشيخ الطيار : أما معرفة كم تساكم من اٞترامات يف العصر اٟتاضر ، فقد ْتثت ىذه ا١تسألة كتبُت ِف أف ) 
 ( جرامان من الفضة . َْٔتساكم ) 

 
 
 
 
 كم نصاب اإلبل ؟ 

 ٜتس ، فليس يف أقل من ٜتس من اإلبل صدقة ، كقد تقدمت ا١تسألة .يبدأ نصاب اإلبل من 

 كم نصاب ا٠تارج من األرض ؟ 
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 ( ؾ ُِٔغرامان .  )  َْك ِصاعان . الصاع :  َٔ( صاع ، الوسق :  ََّٜتسة أكسق ) 
 يف ىذا اٟتديث دليل لشرط من شركط الزكاة ، فما ىو ؟ 

 الشرط ىو : أف يكوف ا١تاؿ نصاابن .
فإف َف يكن عند اإلنساف  ، ٮتتلف ابختبلؼ األمواؿف يكوف عند اإلنساف ماؿ يبلغ النصاب الذم قدره الشرع، كىو فبل بد أ

 نصاب فإنو ال زكاة فيو.
 م رتب الشارع كجوب الزكاة عليوالنصاب: ىو القدر الذ . 

 كدليل ىذا الشرط أدلة كثَتة :
 حديث الباب . -أ

 ( . شاة يف كل أربعُت شاة) كيف حديث أنس -ب
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . حكمة الشرع يف إسقاط الزكاة فيما دكف النصاب 
o . يف اٟتديث أف تقدير النصاب ا١تخرج مرده إُف الشرع ال إُف العرؼ 

o . أف الزكاة ال ٕتب يف ا٠تضركات كالفواكو لقولو ) ٜتسة أكسق ( ألهنا ال تكاؿ 
، عىٍن أىبًيًو، عىٍن اىلنهيبًٌ كىعىٍن سىاملًً ٍبًن عىبٍ  -ُٓٔ ، كىًفيمىا )  قىاؿى  ًد اىَّللًه : اىٍلعيٍشري ًفيمىا سىقىًت اىلسهمىاءي كىاٍلعيييوفي، أىٍك كىافى عىثىًرايا

 . رىكىاهي اىٍلبياىاًرٌم ي (  لنهٍضًح: ًنٍصفي اىٍلعيٍشرً سيًقيى ابً 
، )كىأًلىِب دىاكيدى:  : اىٍلعيٍشري  .  (أىًك اىلنهٍضًح: ًنٍصفي اىٍلعيٍشًر  كىًفيمىا سيًقيى اًبلسهوىاين  أىٍك كىافى بػىٍعالن

---------- 
 ا١تراد بذلك ا١تطر .( ًفيمىا سىقىًت اىلسهمىاءي )
 ىي الينابيع اليت تنبع من األرض أك من سفوح اٞتباؿ.(  عيييوفي كىالٍ  )
 . يشرب بعركقو من غَت سقي  ىو الذمقاؿ ا٠تطاَب : بفتح العُت   ( أىٍك كىافى عىثىًراين  )
 . الناضح ، كىو البعَت] ٮترجو [ سقي الزرع اب١تاء الذم ينضحو(  لنهٍضحً ابً  )
 البعل : األشجار اليت تشرب بعركقها من األرض .  ( بػىٍعالن  )
 ر .ٚتع سانية ، كىي الدابة من اإلبل أك البقر أك اٟتمر ذاىبة كآيبة ٗترج ا١تاء من البئ(  السهوىاين  )
 كم مقدار الواجب يف اٟتبوب كالثمار إذا بلغت نصاابن ؟ 

 ا١تقدار ٮتتلف :
 ففيها العشر .) ببل مؤنة ( فإذا سقيت ٔتاء السماء كاألهنار -أ

 ففيها نصف العشر .) ٔتؤنة ( كإذا سقيت ابلنواضح -ب
ا اٟتٍىًديث كيجيوب اٍلعيٍشر ًفيمىا سيًقيى ٔتىاًء ال قاؿ النوكم : سَّمىاء كىاأٍلىنٍػهىار كى٨تىٍوىىا ٦تَّا لىٍيسى ًفيًو ميٍؤنىة كىًثَتىة ، كىًنٍصف اٍلعيٍشر كىيف ىىذى

ا ميتػَّفىق عىلىٍيًو .  ًفيمىا سيًقيى اًبلنػَّوىاًضًح كىغىٍَتىىا ٦تَّا ًفيًو ميٍؤنىة كىًثَتىة ، كىىىذى
بو أىكٍ ٍؤنىةو ا سيًقيى ًبكيٍلفىةو كىمي كىيًف اٞتٍيٍملىًة كيلُّ مى قاؿ ابن قدامة : ك انًيىةو أىٍك ديكالى ، فىًفيًو ًنٍصفي  ، ًمٍن دىالًيىةو أىٍك سى عيورىةو أىٍك غىٍَتً ذىًلكى ّنى

ًٍثَتنا يف ًلمىا رىكىيٍػنىا ًمٍن ا٠تٍى رىً  ، فىًفيًو اٍلعيٍشري ؛كىمىا سيًقيى ًبرىٍَتً ميٍؤنىةو  ،اٍلعيٍشرً  لًيًل اٍلمىٍعليوفىةً ٚتيٍ إٍسقىاًط الزَّكىاًة  ، كىأًلىفَّ لًٍلكيٍلفىًة أتى ، فىًبأىٍف لىةن ، ًبدى
بي يف اٍلمىاًؿ النَّاًمي، كىأًلىفَّ الزَّكىاةى إ٪تَّى ثًٌرى يف ٗتىًٍفيًفهىا أىٍكُفى يػيؤى   ا .، فىأىثػَّرىٍت يف تػىٍقًليًل اٍلوىاًجًب ًفيهى ًثَته يًف تػىٍقًليًل النَّمىاءً ، كىلًٍلكيٍلفىًة أتىٍ ا ٕتًى
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  التفريق ؟ما اٟتكمة من ىذا 
 .ألف ما سقي ٔتؤكنة أشق على ا١تالك فخفف مقدار الواجب 

قاؿ ا٠تطاَب: كإ٪تا كاف كجوب الصدقة ٥تتلف ا١تقادير يف النوعُت، ألف ما عمت منفعتو ، كخفت مؤنتو، كاف أٛتل للمواساة، 
 رابب األمواؿ .فايكًجب فيو العشر، توسعة على الفقراء، كجعل فيما كثيرت مؤكنتو نصف العشر، رفقان أب

  ؟متساكاين ما اٟتكم إذا كاف يسقى ٔتؤنة ًترة كبغَت مؤنة ًترة 
واء كجب ثبلثة أرابع العشر ، كىو قوؿ أىل ػػػة االستػكاب١تطر ًترة ، فإف كاف ذلك على جه، إف كجد ما يسقى ابلنضح ًترة 

 العلم .
 .ال نعلم فيو خبلفان : قاؿ ابن قدامة 

 ما ا١تراد اب١تؤنة ؟ 
 ؤنة : ىي مؤنة استخراج ا١تاء ال مؤنة ٖتويلو كتصريفو .ا١ت

كقد تقدـ أف ا١تؤنة مؤثرة يف الزكاة ، فقد تسقطها ابلكلية كما يف ا١تعلوفة من هبيمة األنعاـ ، كقد تؤثر فيها بتخفيفها كالزرع إذا 
 سقي ٔتؤكنة كجب فيو نصف العشر .

 مىت يستقر الوجوب يف اٟتبوب كالثمار ؟ 
لىوي ًبرىٍَتً تػىعىدٌو ًمٍنوي سىقىطىٍت ....كىالى يىسٍ  ًر، فىًإٍف تىًلفىٍت قػىبػٍ  تىًقرُّ الويجيوبي ًإالَّ ًّتىٍعًلهىا يًف البػىٍيدى
أم: ال يستقر كجوب الزكاة إال ّتعلها « . كال يستقر الوجوب إال ّتعلها يف البيدر، فإف تلفت قبلو برَت تعد منو سقطت»قولو: 

 . يف البيدر
ىو ال الذم ٕتمع فيو الثمار كالزركع، كيسمى اٞترين كالبيدر؛ كذلك أهنم كانوا إذا جذكا الثمر جعلوا لو مكاّنن ( . البيدرك)  

 فسيحان يضعونو فيو، ككذلك إذا حصدكا الزرع جعلوا لو مكاّنن فسيحان يدكسونو فيو، فبل يستقر الوجوب إال إذا جعلها يف البيدر.
كإذا حصد الزرع فإنو ٬تعل يف  (  كىآتيوا حىقَّوي يػىٍوـى حىصىاًدهً )  جوب يكوف ّتعلها يف البيدر قولو تعاُفكالدليل على أف استقرار الو 

 البيادر فوران.
فإف تلفت بعد بدك الصبلح، كاشتداد اٟتب، كقبل جعلها يف البيدر، فإهنا تسقط ما َف يكن ذلك بتعدو منو أك تفريط، فإهنا ال 

 تسقط.
 يدر فإهنا ٕتب عليو، كلو تلفت برَت تعد كال تفريط؛ ألنو استقر الوجوب يف ذمتو فصارت دينان عليو.كإذا جعلها يف الب

 كعلى ىذا فيكوف لتلف الثمار كالزرع ثبلث أحواؿ:
أف يتلفا قبل كجوب الزكاة، أم: قبل اشتداد اٟتب كقبل صبلح الثمر، فهذا ال شيء على ا١تالك مطلقان، سواء  اٟتاؿ األكىل:

 بتعد أك تفريط، أك غَت ذلك، كالعلة عدـ الوجوب.تلف 
أف يتلفا بعد كجوب الزكاة، كقبل جعلو يف البيدر، ففي ذلك تفصيل: إف كاف بتعد منو أك تفريط ضمن الزكاة، كإف   اٟتاؿ الثانية:

 كاف ببل تعد كال تفريط َف يضمن.
يف البيدر، فعليو الزكاة كضعو يف البيدر، أك بعد حصاده ككضعو أف يتلفا بعد جعلو يف البيدر، أم: بعد جىذًًٌه ك  اٟتاؿ الثالثة:

 ألهنا استقرت يف ذمتو فصارت دينان عليو، كاإلنساف إذا كجب عليو دين، كتلف مالو فبل يسقط عنو.،  مطلقان 
ٞترين أمانة، فإف تعدل ألف ا١تاؿ عنده بعد كضعو يف ا ، الزكاة عليو ما َف يتعد أك يفرط أهنا ال ٕتب كالصحيح يف اٟتاؿ الثالثة

أك فرط، أبف أخر صرؼ الزكاة حىت سرؽ ا١تاؿ، أك ما أشبو ذلك فهو ضامن، كإف َف يتعد كَف يفرط ككاف ٣تتهدان يف أف يبادر 
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بتخليصو، كلكنو تلف، مثل أف ٬تعل التمر يف البيدر ألجل أف ييبس، كلكن َف ٯتض كقت ٯتكن يبسو فيو حىت سرؽ التمر، مع  
 كاٟتراسة، فبل يضمن، اللهم إال إذا أمكنو أف يطالب السارؽ، كَف يفعل فهذا يكوف مفرطان. كماؿ التحفظ

 ) الشرح ا١تمتع ( .  إذان القوؿ الراجح أف اٟتاؿ الثالثة تلحق ابٟتاؿ الثانية.
 اذكر شركط كجوب زكاة ا٠تارج من األرض ؟ 

 أف يكوف خارجان من األرض . األكؿ :

 ان من ال ر ، فهذا ال ٕتب فيو الزكاة إال إذا أراده عركض ٕتارة ، ألهنا ليست خارجة من األرض .فلو أف إنساّنن اشًتل طن
 أف تبلغ النصاب . اثنيان :

 صاع . ََّصاعان =  َٔالوسق :  ىو ) ٜتسة أكسق (كقد سبق ك 
 صاع ، فتجب فيها الزكاة . ََّفإذا أخرج من األرض ) بر أك شعَت أك ذرة . . . ( 

; كىمي كىعى  -ُٔٔ هيمى ٍن أىِب ميوسىى اىأٍلىٍشعىًرمًٌ قىًة ًإاله ًمٍن ىىًذًه  -قىاؿى ٢تىيمىا:  أىفه اىلنهيبه ا ) عىاذو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ الى َتىٍخيذىا يف اىلصهدى
 .طهبػىرىاينُّ، كىاٟتٍىاًكم ي رىكىاهي اىل( اىأٍلىٍصنىاًؼ اىأٍلىٍربػىعىًة: اىلشهًعًَت، كىاٍٟتًٍنطىًة، كىالزهبًيًب، كىالتهٍمًر 

، عىٍن ميعىاذو:  -ُٕٔ ، فػىقىٍد عىفىا عىٍنوي رىسيوؿي اىَّللًه  )كىًللدهارىقيٍطًٍتًٌ ًإٍسنىاديهي  ( فىأىمها اىٍلًقثهاءي، كىاٍلًبطًٌيخي، كىالرُّمهافي، كىاٍلقىصىبي كى
 .ضىًعيف ه 

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صححو اٟتاكم ، ككافقو الذىِب . حديث أَب موسى كمعاذ
فيو عبد هللا بن ّنفع متكلم فيو، أيضان يف إسناده إسحاؽ بن ٭تيي،  ،حديث معاذ الذم أخرجو الدارقطٍت إسناده ضعيفكأما 

 ، كقاؿ ابن معُت : ضعيف .قاؿ أٛتد عنو : مًتكؾ اٟتديث
 اذكر ضابط الثمار كاٟتبوب اليت ٕتب فيها الزكاة ؟ 

 يف ذلك على أقواؿ : اختلف العلماء
 . ال ٕتب إال يف األصناؼ األربعة ا١تذكورة يف اٟتديث القوؿ األكؿ :

 كاأللبآف .، كهبذا قاؿ ٚتاعة من أىل العلم منهم اٟتسن البصرم ، كاختاره الشوكآف 
 ٟتديث الباب .-أ

 كىذا اٟتديث يؤيده أحاديث أخرل مرسلة :
 .ركاه البيهقي  ، كالشعَت ، كالتمر ، كالزبيب (إال يف ىذه ا٠تمسة : ال ر  النِب  ) َف تكن الصػدقة يف عهد عن ٣تاىد قاؿ 

 زبيب ، كالذرة ، كاإلبل ( الصدقة إال يف عشرة أصناؼ : ال ر من الشعَت ، كالتمر ، كال ) َف يفرض رسوؿ هللا  اؿ اٟتسن كق
 .ركاه البيهقي 

فاٟتق ما ذىب إليو الثورم كاٟتسن ه ( كآتوا حقو يـو حصادل ) ثي تنتهض بتخصيص العمومات ، مفه :  قاؿ الشوكاين
البصرم كالنخعي ، كاٟتسن بن صاٌف يف كجوهبا يف ىػذه األربعة ، كأما زَيدة الذرة فهي ضعيفة ، لكن يعضد زَيدة : كالذرة ، 

 .مرسل اٟتسن البصرم ك٣تاىد 

 ٕتب يف كل ما يقتات كيدخر . القوؿ الثاين :
 كالشافعية .، الكية كىذا مذىب ا١ت
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 كاٟتنطة ، كالشعَت ، كاألرز ، كالذرة ، ٓتبلؼ اٞتوز كاللوز كالفستق ، ىذه تدخر لكنها ال تقتات .
 ككذلك الفواكو كالتفاح كالرماف كالكمثرل ال زكاة فيها ، ألهنا ال تدخر .

صناؼ يف ىذه العلة فإنو يلحق بو يف إ٬تاب َف يقصد التعيُت ، بل قصد التعليل ، كأف ما كافق ىذه األ أف النِب كقالوا : 
 الزكاة .

 ٕتب يف كل ما يكاؿ كيدخر سواء كاف قوًتن أك غَت قوت .القوؿ الثالث : 
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 ) فيما سقت السماء العشر ( . -كقد تقدـ  –ٟتديث جابر  -أ
  حب صدقة ( .) ليس فيما دكف ٜتسة أكسق من ٘تر كال –كقد تقدـ  –ٟتديث أَب سعيد-ب

) ٜتسة  كجو الداللة : دؿ حديث جابر  على عمـو الزكاة يف كل ما خرج من األرض ، كخص ىذا العمـو ٔتفهـو قولو 
 أكسق ( فاعتي ر التوسيق ، فخرج من الزكاة ما ال توسيق فيو ، كىو مكياؿ فخرج ما ال يكاؿ كما ليس ْتب .

 رحم هللا اٞتميع  . كالشيخ ابن ابز، كاختاره الشيخ ابن سعدم 
 ٕتب يف كل خارج من األرض . القوؿ الرابع :

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 ( .كىآتيوا حىقَّوي يػىٍوـى حىصىاًدًه لعمـو قولو تعاُف ) -أ

تيٍم كى٦تَّا أىٍخرىٍجنىا لىكيمٍ كقولو تعاُف ) -ب  ( . ًمنى اأٍلىٍرضً  َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍنًفقيوا ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا كىسىبػٍ
 كٟتديث ) فيما سقت السماء العشر ... ( كىذا عاـ يشمل كل ما خرج من األرض .-ج

 القوؿ الثآف أك القوؿ الثالث . كالراجح
 ىل ٕتب الزكاة يف ا٠تضركات ؟ 

يلة ، كمثل ىذه األشياء كا١تشمش ، ألهنا ليست مدخرة كليست مك، كا١توز ، كال رتقاؿ ، يف ا٠تضركات ، كالتفاح  ال ٕتب الزكاة
إ٪تا ىي ذات منفعة عاجلة ، كاٟتاجة إليها مؤقتة ، كليست من الرذاء الضركرم ، كإ٪تا ىي للتمتع كالتفكو ، فهي مأكوالت 

 األغنياء دكف الفقراء .
هيمىا-كىعىٍن سىٍهًل ٍبًن أىِب حىٍثمىةى  -ُٖٔ ، فىًإٍف ملىٍ ًإذىا   أىمىرىانى رىسيوؿي اىَّللهً )  قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ خىرىٍصتيٍم، فىايذيكا، كىدىعيوا اىلثػُّليثى

، فىدىعيوا اىلرُّبيعى   رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله ًاٍبنى مىاجىٍو، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكم ي  .( تىدىعيوا اىلثػُّليثى
رىكىاهي  (أىٍف ٮتيٍرىصى اىٍلًعنىبي كىمىا ٮتيٍرىصي اىلنهٍالي، كىتػيٍؤخىذى زىكىاتيوي زىبًيبنا  ؿي اىَّللًه أىمىرى رىسيو )  قىاؿى  كىعىٍن عىتهاًب بًن أيسىٍيدو  -ُٗٔ

 .اى٠ٍتىٍمسىةي، كىًفيًو ًاٍنًقطىاع ه 
---------- 

 ا٠ترص ىو تقدير الشيء كخرصو ابلظن كالتخمُت . ،كأيها السعاة (  خىرىٍصتيمٍ ًإذىا  )
 . زكاة ا١تخركص أم : خذكا(  فىايذيكا )

 ( أم : اتركوا . كىدىعيوا اىلثػُّليثى ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 الرٛتن بن نًيىار ، قاؿ عنو الذىِب : ال يعرؼ ، كاٟتديث لو شواىد . حديث سهل فيو إسناده عبد -

 حديقة ا١ترأة يف طريقهم إُف تبوؾ . منها : حديث أَب ٛتيد الساعدم يف خرص النِب 



 ٕٖٗ 

 عبد هللا بن ركاحة إُف خي ر ليخرص على اليهود ٩تيلهم . و كمنها : بعث
 كحديث عتاب بن أىًسيد ، من طريق سعيد بن ا١تسيب عن عتاب ، قاؿ أبو داكد : سعيد َف يسمع من عتاب شيئان ، -

 كقاؿ ا١تنذرم : انقطاعو ظاىر ألف مولد سعيد يف خبلفة عمر كمات عتاب يف خبلفة أَب بكر . 
  من حديث الباب ؟ماذا نستفيد 

صبلح الثمار ، فيأيت ا٠تارص كيقدر ما على  ر ، كالنخل كالعنب ، كذلك إذا بداأنو دليل على مشركعية خرص الثمانستفيد : 
النخل من الرطب ٘تران ، كما على شجر العنب زبيبان ، فيطوؼ ابلنخيل ، كيرل ٚتيع ٙترهتا مث يقوؿ : خرصها كذا ككذا رطبان ، 

ذا َيبسان ، ككذا العنب ، فيقدر ذلك برَت كزف كال كيل ، ليعرؼ مقدار الزكاة فيو ، فإذا جفت الثمار أيخذٍت منها ء كذا ككيك٬ت
 الزكاة اليت سبق تقديرىا اب٠ترص .

 عرؼ ا٠ترص ؟ 
 حزر مقدار الثمرة يف رؤكس النخل كزّنن .ىو : 
 ما الذم ٮترص ؟ 

 يها ابرزة ٯتكن اإلحاطة بو .كالتمر ، ألف الثمرة فالثمار كالعنب  الذم ٮترص
 كأما اٟتبوب فبل ٗترص ، ألف اٟتبوب تكوف مستًتة .

بيًلًو .كىٮتيٍرىصي النٍَّخلي كىاٍلكىٍرـي ؛ ًلمىا رىكىيٍػنىا ًمٍن اأٍلىثىًر ًفيًهمىا ، كىَفٍى ييٍسمىٍع اًب٠تٍىٍرًص يًف غىٍَت٫ًًتىا ، فى قاؿ ابن قدامة :  بلى ٮتيٍرىصي الزَّرٍعي يف سينػٍ
ا قىاؿى عىطىاءه ، كىالزٍُّىرًمُّ ، كىمىاًلكه ؛ أًلىفَّ الشَّرٍعى َفٍى يىرًٍد اًب٠تٍىٍرًص ًفيًو ، كىالى ىيوى يف مىٍعٌتى  ٍرـً كىهًبىذى  اٍلمىٍنصيوًص عىلىٍيًو ، أًلىفَّ ٙتىىرىةى النٍَّخًل كىاٍلكى

نػىهيٍم كىبػىٍُتى أىٍكًل الثَّمىرىًة كىالتَّصىرًُّؼ ًفيهىا ، مثيَّ يػيؤىدُّكفى الزَّكىاةى ًمنػٍهىا عىلىى مى تػيؤٍكىلي ريطىبنا ، فػىييٍخرىصي عىلىى أىٍىًلًو لًلتػٍَّوًسعىًة عىلىيٍ  يى بػىيػٍ
ا ًهٍم ، لًييخىلًٌ

 كىالنٍَّخًل ظىاًىرىةه ٣تيٍتىًمعىةه ، فىخىٍرصيهىا أىٍسهىلي ًمٍن خىٍرًص غىٍَتًىىا ، كىمىا
 دىا٫تيىا فىبلى ٮتيٍرىصي .عى  خيًرصى ، كىأًلىفَّ ٙتىىرىةى اٍلكىٍرـً

  ما معٌت قولو كدعوا الثلث أك الربع ( ؟ ىل ىو من أصل ا١تاؿ ، أك من مقدار الواجب فيو ؟ ( 
 الراجح الثآف ، كأنو قولو ) كدعوا الثلث ( أم : اتركوا ثلث الزكاة ليتصدؽ بو رب ا١تاؿ بنفسو على أقاربو كجَتانو .

ًب اأٍلىٍموىاًؿ ؛ أًلىنػَّهيٍم ٭تىٍتىاجيوفى كىعىلىى ا٠تٍىا :قاؿ ابن قدامة   إُفى اأٍلىٍكًل ىيٍم ًرًص أىٍف يػىتػٍريؾى يف ا٠تٍىٍرًص الثػُّليثى أىٍك الرٍُّبعى ، تػىٍوًسعىةن عىلىى أىٍرابى
 كىأىٍضيىافػيهيٍم ، كىييٍطًعميوفى ًجَتىانػىهيٍم كىأىٍىلىهيٍم كىأىٍصًدقىاءىىيٍم كىسيؤَّا٢تىيٍم .

ا٠تطاب للخارص كاٞتاَب أف يدع ثلث الزكاة أك ربعها ، ليخرجها صاحبها على أقاربو كجَتانو ك٨توىم ٦تن ثلث ( فقولو ) كدعوا ال
 تعلقت نفوسهم هبذه الثمرة كاٟتب .

 كقيل : اتركوا الثلث من نفس الثمرة ، فبل يؤخذ عليو زكاة ، رأفة أبرابب األمواؿ .

  ) ترؾ الثلث أك الربع ؟ ما ا١ترجع يفقولو ) كدعوا الثلث أك الربع 
 إُف نظر ا٠تارص كاجتهاده يف ٖتقيق ا١تصلحة يف ذلك . ا١ترجع يف ذلك

تػٍريكؾً قاؿ ابن قدامة:  ، كىًإٍف كىانيوا قىًليبلن تػىرىؾى إُفى السَّاًعي اًبٍجًتهىاًدهً  كىاٍلمىٍرًجعي يف تػىٍقًديًر اٍلمى  .الرٍُّبعى ، فىًإٍف رىٍأم اأٍلىكىلىةى كىًثَتنا تػىرىؾى الثػُّليثى
 ما كقت ا٠ترص ؟ 
حيوي ٍقتي ا٠تٍى كى   .ٍرًص ًحُتى يػىٍبديك صىبلى
، قػىٍبلى أىٍف  يػىبػٍعىثي عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى رىكىاحىةى ، فػىيىٍخريصي عىلىٍيًهٍم النٍَّخلى ًحُتى يىًطيبي  ) كاف رسوؿ هللا لًقىٍوًؿ عىاًئشىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا  -أ

 ( .يػيؤٍكىلى ًمٍنوي 
ًب الثًٌ ا٠تٍىٍرًص مىٍعرًفىةي الزَّكىاةً كىأًلىفَّ فىائًدىةى  -ب ؽي أىٍرابى حي ، كىاٟتٍىاجىةي إ٪تَّىا تىٍدعيو إُفى مىاًر يف التَّصىرًُّؼ ًفيهىا، كىًإٍطبلى ، ذىًلكى ًحُتى يػىٍبديك الصَّبلى



 ٕٗٗ 

بي الزَّكىاةي   .       ) ا١ترٍت ( . كىٕتًى
  ؟ ئكم خارص ٬تز 

 .ده ٬تيٍزًئي خىاًرصه كىاحً 
 .مىعىوي غىيػٍرىهي  كىافى يػىبػٍعىثي اٍبنى رىكىاحىةى ، فػىيىٍخريصي ، كىَفٍى يىٍذكيرٍ  أًلىفَّ النَِّبَّ  -أ

 .أىًميننا غىيػٍرى ميتػَّهىمو  اًرًص أىٍف يىكيوفى كىأًلىفَّ ا٠تٍىاًرصى يػىٍفعىلي مىا يػيؤىدًٌيًو اٍجًتهىاديهي إلىٍيًو ، فػىهيوى كىاٟتٍىاًكًم كىاٍلقىاًئًف ، كىيػيٍعتػىبػىري يف ا٠تٍى  -ب
 ما صفة ا٠ترص ؟ 

ا ، فىًإنَّوي ييًطيفي ًبكيلًٌ ٩تىٍلىةو أىكٍ قاؿ ابن قدامة : ًؼ الثَّمىرىًة ، فىًإٍف كىافى نػىٍوعنا كىاًحدن  شىجىرىةو ، كىيػىٍنظيري كىٍم يًف ًصفىةي ا٠تٍىٍرًص ٗتىٍتىًلفي اًبٍخًتبلى
تًًو ؛ أًلىفَّ اأٍلىنٍػوىاعى ٗتىٍ  اٞتٍىًميًع ريطىبنا أىٍك ًعنػىبنا ، مثيَّ  ٍرنا ، كىًإٍف كىافى أىنٍػوىاعنا خىرىصى كيلَّ نػىٍوعو عىلىى ًحدى يءي ًمنػٍهىا ٘تى تىًلفي ، فىًمنػٍهىا مىا يػيقىدًٌري مىا ٬تًى

ا اٍلًعنىبي ، كىأًلىنَّ  ٍريهي ، كىًمنػٍهىا مىا يىكيوفي اًبٍلعىٍكًس ، كىىىكىذى  وي ٭تىٍتىاجي إُفى مىٍعرًفىًة قىٍدًر كيلًٌ نػىٍوعو ، حىىتَّ ٮتيٍرًجى عيٍشرىهي يىٍكثػيري ريطىبيوي كىيىًقلُّ ٘تى
ًه;  -َِٔ ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًٌ كىمىعىهىا ًابٍػنىةه ٢تىىا، كىيف يىًد ًابٍػنىًتهىا ًمٍسكىتىاًف ًمٍن  أىفه ًاٍمرىأىةن أىتىًت اىلنهيبه )كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو

، فػىقى  : "أىيىسيرًُّؾ أىٍف ييسىوًٌرىًؾ اىَّللهي هًبًمىا يػىٍوـى اىٍلًقيىامى ذىىىبو . قىاؿى رو؟". اؿى ٢تىىا: "أىتػيٍعًطُتى زىكىاةى ىىذىا؟" قىالىٍت: الى ًة ًسوىارىٍيًن ًمٍن انى
هيمى  ًإٍسنىاديهي قىًوٌم ه ا( فىأىٍلقىتػٍ ثىةي، كى  .رىكىاهي اىلثهالى
 .ًديًث عىاًئشىة ى كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي: ًمٍن حى  -ُِٔ
هىا;  -ِِٔ ؟ ًمٍن ذىىىبو فػىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى اى  ان أىنػههىا كىانىٍت تػىٍلبىسي أىٍكضىاح )كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ زه ىيوى نػٍ ! أىكى ًإذىا :  قىاؿى فَّللًه

 دهارىقيٍطًٍتُّ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىاىل (  أىدهٍيًت زىكىاتىوي، فػىلىٍيسى ًبكىٍنزو 
---------- 

 ىي أٝتاء بنت يزيد .( أىفه ًاٍمرىأىةن  )
 بفتح ا١تيم كالسُت ٫تا سواراف .( ًمٍسكىتىافً  )
 أيعجبك .( أىيىسيرُّؾً  )
 كاحدىا : كضح ، كٝتيت بذلك لوضوحها ك١تعاهنا ، كىو نوع من اٟتلي .( ان أىٍكضىاح )

زه ىيوى )  نػٍ  .( .) كالذين يكنزكف الذىب كالفضة ..أم : أكنز ىو يدخل يف الوعيد الوارد يف اآلية  ؟ ( أىكى
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
اٟتديث األكؿ إسناده حسن ، كقد صححو ٚتع من العلماء : ابن القطاف ، كابن ا١تلقن ، كاٟتافظ كما ىنا ، كالصنعآف ،  - 

 ىم .كالنوكم ، كأٛتد شاكر ، كاأللبآف كغَت 
ث أـ سلمة من طريق عتَّاب بن بىًشَت عن اثبت بن عجبلف عن عطاء بن أَب رابح عن أـ سلمة ، كعتاب بن بشَت يكأما حد -

، كاثبت بن عٍجبلف متكلم فيو ، كأعل ابالنقطاع بُت عطاء كأـ سلمة ، فقد ذكر  ئقاؿ اٟتافظ ابن حجر عنو : صدكؽ ٮتط
 سلمة ، لكن صححو ابن القطاف كحسنو النوكم ، كلو شواىد كمنها ما تقدـ .بعض العلماء أف عطاء َف يسمع من أـ 

 ًبيًل اَّللًه فػى ابلكنز ا١تذكور يف قولو تعاىل )  ما ا١تراد ٍرىيٍم ًبعىذىابو كىالهًذينى يىٍكًنزيكفى الذهىىبى كىاٍلًفضهةى كىال يػيٍنًفقيونػىهىا يف سى  بىشًٌ
 ( ؟ أىلًيمو 

 فيو صدقة الزكاة فلم تؤد ، كأما ما أخرجت زكاتو فليس بكنز . أنو كل ماؿ كجبالصحيح : 
 كىذا مذىب األكثر .

 قاؿ القاضي عياض : فقاؿ أكثرىم : ىو كل ماؿ كجبت فيو الزكاة فلم تيوٌد ، فأما ما أخرجت زكاتو فليس بكنز .



 ََٖ 

 األمصار كقاؿ ابن عبد ال ر : فاٞتمهور على أنو ما َف تؤد زكاتو ، كعليو ٚتاعة الفقهاء ك 
 ن صاحب كنز ال يؤدم زكاتو إال أٛتي عليو يف ّنر جهنم ... ( ركاه مسلم .) ما م  لقولو -أ

 أّن كنزؾ ( . اعان أقرع ... كيف آخره ... فيقوؿ :ػ) من كاف عنده ماؿ َف يؤد زكاتو مثل لو شج كلقولو -ب
 زكاتو فليس بكنز ( . ) إذا أديتً  كٟتديث الباب -ج
 قاؿ ) إذا أديتى زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ( ركاه الًتمذم . ىريرة . أف النِب كٟتديث أَب -د

 : منهاكىناؾ أقواؿ أخرل ، 
 كل ما زاد على أربعة آالؼ فهو كنز كإف أديت زكاتو .كقيل : ا١تراد ابآلية أىل الكتاب ، قيل : 

  كاة يف الذىب كالفضة ؟ما حكم الز 
 كاجب .

ٍرىيٍم ًبعىذىابو أىلًيمو كىالَّذً لقولو تعاُف )  ًبيًل اَّللًَّ فػىبىشًٌ  ( .ينى يىٍكًنزيكفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى كىال يػيٍنًفقيونػىهىا يف سى
رو فىأيٛتًٍىى عىلىيػٍهىا اًئحى مً مىا ًمٍن صىاًحًب ذىىىبو كىالى ًفضَّةو الى يػيؤىدًٌل ًمنػٍهىا حىقَّهىا ًإالَّ ًإذىا كىافى يػىٍوـي اٍلًقيىامىًة صيفًٌحىٍت لىوي صىفى ) كقاؿ  ٍن ّنى

ًبينيوي كىظىٍهريهي كيلَّمىا بػىرىدىٍت أيًعيدىٍت لىوي يًف  يف  بيوي كىجى نػٍ ًر جىهىنَّمى فػىييٍكوىل هًبىا جى يػىٍوـو كىافى ًمٍقدىاريهي ٜتىًٍسُتى أىٍلفى سىنىةو حىىتَّ يػيٍقضىى بػىٍُتى اٍلًعبىاًد  ّنى
ًبيليوي ًإمَّا ًإُفى اٞتٍىنَّ   ( ركاه مسلم . ًة كىًإمَّا ًإُفى النَّارً فػىيػيرىل سى

 ] كتقدـ تفصيل ذلك [ .: مضي حوؿ كامل ، كبلوغ النصاب  كٕتب الزكاة فيها بشرطُت
 ىل ٕتب الزكاة يف الذىب ا١تباح ا١تستعمل للمرأة ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 أنو فيو الزكاة :القوؿ األكؿ: 

ب ، كعبد هللا بن عمرك، كعائشة، كسعيد بن جبَت، كابن ا١تسيب، كجابر بن زيد، كميموف بن مهراف، اكبو قاؿ عمر بن ا٠تط
اىيم، كابن ، كإبر كدمحم بن سَتين، ك٣تاىد، كالزىرم، كعطاء بن أَب رابح، كعبد هللا ابن شداد، كمكحوؿ، كعلقمة، كاألسود

، كابن ا١تنذر  كالصنعآف .، ا١تبارؾ، كابن ش رمة، كالطحاكم، كابن حـز
 كىو مذىب أَب حنيفة .

 كرجحو الشيخ ابن ابز ، كالشيخ ابن عثيمُت رٛتهما هللا تعاُف .
 أدلتهم :كرجحو احتياطان : ا٠تطاَب ، كالشنقيطي ، كأبو بكر اٞتزائرم ، كصاٌف البليهي . 

ٍرىيٍم ًبعىذىابو أىلًيمو كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى كىال يػيٍنًفقيونػى لقولو تعاُف ) -أ ًبيًل اَّللًَّ فػىبىشًٌ  ( . هىا يف سى

عدـ إخراج ما ٬تب فيهما من زكاة كغَتىا من اٟتقوؽ ، كاآلية عامة يف ٚتيع الذىب كالفضة ، َف  كا١تراد بكنز الذىب كالفضة :
 ليل .ٗتصص شيئان دكف شيء ، فمن ادعى خركج اٟتلي ا١تباح ا١تستعمل من ىذا العمـو فعليو الد

مىا ًمٍن صىاًحًب ذىىىبو كىالى ًفضَّةو الى يػيؤىدًٌل ًمنػٍهىا حىقَّهىا ًإالَّ ًإذىا كىافى يػىٍوـي اٍلًقيىامىًة )  ما ثبت يف حديث مسلم من قولو -ب
ًر جىهىنَّمى فػىييكٍ ػصيفًٌحىٍت لىوي صىفىائً  رو فىأيٛتًٍىى عىلىيػٍهىا ىًف ّنى بيوي كىجىبً ػحى ًمٍن ّنى نػٍ  كاٟتديث عاـ .( ريهي ػينيوي كىظىهٍ وىل هًبىا جى

، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه؛ : حديث الباب -ج كىمىعىهىا اًبٍػنىةه ٢تىىا، كىيًف يىًد اًبٍػنىًتهىا ًمٍسكىتىاًف  أىفَّ ًاٍمرىأىةن أىتىًت اىلنَِّبَّ  )عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو
، فػىقىاؿى ٢تىىا: "أىتػيٍعًطُتى زىكىاةى  . قىاؿى ًمٍن ذىىىبو  ... ( . ىىذىا؟" قىالىٍت: الى

  . إسناده صحيح  كقاؿ ابن ا١تلقن :  . إسناده قوم  كقاؿ النوكم :  .إسناده قوم  : قاؿ ابن حجر
 . إسناده حسن  كقاؿ األلبآف :  . رجاتو اٟتسن أقل د :  كقاؿ الشنقيطي



 َُٖ 

رؽ فقاؿ : ما ىذا َي عائشة ؟ فقلت : صنعتهن كيف يدم فتختاف من ك  حديث عائشة قالت : ) دخل علي رسوؿ هللا -د
 م .ركاه أبو داكد كاٟتاكؤدين زكاهتن ؟ قلت : ال ، قاؿ : ىو حسبًك من النار ( ػأتزين لك َي رسوؿ هللا ، فقاؿ : أت

 كصححو األلبآف . .  إسناده حسن:  قاؿ النوكم
 أنو ال زكاة فيو  .القوؿ الثاين : 

أنس ، كابن مسعود ، كأٝتاء ، كعمرة بنت عبد الرٛتن ، كاٟتسن البصرم ، كطاككس ، كالشعِب ، كبو قاؿ ابن عمر ، كجابر ، ك 
 كابن ا١تسيب .

 ب مالك ، كالشافعي ، كأٛتد . كىو مذى
 ) ليس على ا١تسلم يف عبده كال فرسو صدقة ( .  ديث أَب ىريرة  يف قولو ٟت-أ

 .ال زكاة فيها أف أمواؿ القنية  ىذا اٟتديث أصل يف:  قاؿ النوكم
 .ركاه البيهقي  س يف اٟتلي زكاة (: ) لي يف قولو  حديث جابر -ب

 . ، كا١تنذرم ، كابن دقيق العيد  وزمأنو صححو : أبو زرعة ، كابن اٞت فقد ذكر الشيخ البساـ : كىذا ٥تتلف فيو :
 كضعفو األلبآف .، ابطل ال أصل لو :  كقاؿكضعفو : البيهقي ، 

 ساء ) تصدقن كلو من حليكن ( متفق عليو .للن قولو  -ج
 كجو الداللة : فيو داللة على أنو ال زكاة يف اٟتلي ، ألنو لو كانت الصدقة فيو كاجبة ، ١تا ضرب بو ا١تثل يف صدقة التطوع .

 أمرىم ابلزكاة يف ذلك . صحابة كانت ٢تم أمواؿ من اٟتلية ما ىو معركؼ كَف يثبت أنو أف ال-د
 القوؿ عن ٚتع من الصحابة .كركم ىذا -ىػ

 فقد جاء عن جابر ) أنو سئل : أيف اٟتلي زكاة ؟ قاؿ : ال ، قيل : كإف بلغ عشرة آالؼ ؟ قاؿ : كثَت ( أخرجو عبد الرزاؽ .
كعن ّنفع ) أف ابن عمر كاف ٭تلي بناتو كجواريو الذىب مث ال ٮترج من حليهن الزكاة ( أخرجو مالك ، قاؿ الشنقيطي : ىذا 

 ناد يف غاية الصحة .اإلس
 كعن أنس ) أنو سئل عن اٟتلي ؟ فقاؿ : ليس فيو زكاة ( أخرجو البيهقي .

أف الزكاة إ٪تا ٕتب يف ا١تاؿ ا١تعد للنماء ، كاٟتلي ليس معدان لذلك ، ألنو خرج عن النماء بصناعتو حليان يلبس كيستعمل  -ك
 التزين كالتجمل ، ال بنية النماء كاالستثمار .كينتفع بو ، كا١ترأة إ٪تا ٘تلكو بقصد االنتفاع الشخصي ك 

  ؟أجاب ىؤالء عن أدلة القوؿ األكؿ ٔتاذا 
 أجابوا :

 ف اآلية كاٟتديث ، ىذه عمومات ، ك٢تذا العمـو أدلة ٗتصص معناه كتقيد اطبلقو .قالوا : إ-أ

 جده كغَته ( ففيها ضعف   أما األحاديث اليت فيها األمر إبخراج الزكاة ) كحديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن -ب

 كرجح النسائي إرساؿ حديث عمرك بن شعيب .، ليس يصح يف ىذا الباب شيء  : قاؿ الًتمذم 
 .شيء يف الذىب  : َف يثبت عن النِب قاؿ ابن عبد الرب 

  ؟أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن أدلة القوؿ الثاين ٔتاذا 
 أف حديث ) ليس يف اٟتلي زكاة ( ضعيف .أجابوا : 

 كعلى فرض صحتو : فأنتم ال تقولوف بو ، حيث أهنم يوجبوف الزكاة يف الذىب إذا أعد للنفقة كاألجرة .
كأما حديث ) تصدقن كلو من حليكن ( فإف ىذا اٟتديث ليس فيو إثبات كجوب الزكاة ، كال نفيو ، كإ٪تا فيو األمر  -ب
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 ابلصدقة حىت من حاجات اإلنساف 
  أعلم .القوؿ األكؿ ، كهللا كالراجح
 ابق يف اٟتلي ا١تباح ، أما اـر فقد نقل غَت كاحد من أىل العلم اإلٚتاع على كجوب الزكاة فيو .ؼ السا٠تبلفائدة : 

 . الزكاة برَت خبلؼ بُت أىل العلم فيها   قاؿ ابن قدامة :
 . ـر فتجب الزكاة فيو ابإلٚتاع أما اٟتلي ا:  قاؿ النوكم

 أة حليان فيو صورة ٤ترمة .إذا اٗتذت ا١تر مثاؿ : 
 ما حكم اٟتلي إذا اٗتذ للكراء كالنفقة ؟ 

 فيو الزكاة .
 ُف النفقة ابع منو ، ففيو الزكاةمثل رجل عنده ذىب لنفقتو ، كلما احتاج إالنفقة : أم األجرة . الكراء : 

 ما حكم لبس الذىب احمللق للنساء ؟ 
 إٚتاعان .جائز ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء بل حكاه بعضهم 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف اٞتزاء من جنس العمل 
o . إثبات النار 
o ة .إثبات يـو القيام 
; أىٍف ٩تيٍرًجى اىلصهدىقىةى ًمنى اىلهًذم نػىعيدُّهي لًٍلبػىٍيعً  افى رىسيوؿي اىَّللًه ) كى : قىاؿى  كىعىٍن ٝتىيرىةى ٍبًن جيٍنديبو  -ِّٔ ميريانى اهي أىبيو رىكى  ( أيٍى

ًإٍسنىاديهي لىُتًٌ ه   .دىاكيدى، كى
---------- 

 أم هنيئو ك٨تضره للتجارة .) نعده ( 
 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ضعيف ألف فيو ٣تاىيل : جعفر بن سعد بن ٝترة ، كشيخو خيبٍيب بن سليماف ، كشيخ شيخو سليماف بن ٝترة . 

 قاؿ اٟتافظ يف التلخيص : يف إسناده جهالة .
 كقاؿ النوكم : يف إسناده ٚتاعة ال أعرؼ حا٢تم .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .كجوب الزكاة يف عركض التجارة  : نستفيد

 . ة العركض يف قوؿ أكثر أىل العلم ٕتب الزكاة يف قيم :  قاؿ ابن قدامة
 . ، كىو مسبوؽ ابإلٚتاع   زكاة فيهاال زعم بعض ا١تتأخرين من أىل الظاىر أفٍ :  كقاؿ ا٠تطاِب

 ك٦تا يدؿ على كجوب الزكاة يف عركض التجارة :
تيٍم كى٦تَّا أى قولو تعاُف ) -أ بػٍ  ض ( .ٍخرىٍجنىا لىكيٍم ًمنى اأٍلىرٍ َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍنًفقيوا ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا كىسى

 . بتصرفكم ، إما بتجارة أك بصناعة تم يعٍت بذلك : زكوا من طيب ما كسب:  قاؿ الطربم
 .من التجارة قاؿ : م ( من طيبات ما كسبتم من عدة طرؽ عن ٣تاىد يف قولو ) كرك 

َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍنًفقيوا ًمٍن كبوب البخارم يف صحيحو على ىذه اآلية فقاؿ : ابب صدقة الكسب كالتجارة لقولو تعاُف )
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تيٍم كى٦تَّا أى طىيًٌبىاًت مىا كىسى   ض ( .ٍخرىٍجنىا لىكيٍم ًمنى اأٍلىرٍ بػٍ
 قاؿ أبو بكر اٞتصاص : كعمـو ىذه اآلية يوجب الصدقة يف سائر األمواؿ ، فمن أخرج عركض التجارة منها فعليو الدليل .

 األرض ( يعٍت النبات . كقاؿ أبو بكر العرَب : قاؿ علماؤّن ، قولو تعاُف ) ما كسبتم ( يعٍت التجارة ) ك٦تا أخرجنا لكم من
 حديث الباب ، كقد تقدـ ضعفو .-ب
ٍعت رىسيوؿ اَّللَّ -ج قىتهىا ، كىيف  كركل الدَّارىقيٍطًٍتُّ كىاٟتٍىاًكم عىٍن أىَب ذىٌر هنع هللا يضر قىاؿى : ٝتًى قىتهىا ، كىيًف اٍلرىنىم صىدى ًبل صىدى يػىقيوؿي : )يًف اإٍلً

قىتهىا ، كىيًف اٍلبػى  قىتو . . . اٟتٍىًديث( . اٍلبػىقىر صىدى  زًٌ صىدى
كىاٍلبػىزُّ اًبٍلبىاًء كىالزَّام )الثياب ( .ْ/ٔاجملموع )( : إسناده ال أبس بو اىػ . كصححو النوكم يف ُّٗ/ِقاؿ اٟتافظ يف "التلخيص" )

ًكم كىتىكىلَّمى ًفيًو غىٍَته. كىقىاؿى النػَّوىًكمُّ : كىًمٍن النَّاس مىٍن صىحَّفىوي صىحَّحىوي اٟتٍىا  ًقيُّ . كىاٟتٍىًديثأك نوع منها( . كىذىا ضىبىطىوي الدَّارىقيٍطًٍتُّ كىاٍلبػىيػٍهى 
 ىػ .. ًبضىمًٌ اٍلبىاًء كىاًبلرَّاًء كىىيوى غىلىطه ا

فهذا اٟتديث دليل على كجوب الزكاة يف عركض التجارة ، ألف الثياب ال زكاة فيها إال إذا كانت للتجارة ، فتعُت ٛتل اٟتديث 
 ك .على ذل

ـى فىمىرَّ َب عيمىر ، كىعىٍبد الرَّزَّاؽ ، كىأىٍٛتىد ، كركل الشَّاًفًعٌي -د كىالدَّارىقيٍطًٍتٌ عىٍن أىَب عىٍمرك ٍبن ًٛتىاس عىٍن أىبًيًو أىنَّوي قىاؿى : كيٍنت أىبًيعي اأٍليٍد
قىة مىاًلك ، فػىقيٍلت : َيى أىًمَت اٍلمي  قىتو . كضعفو ٍبن ا٠تٍىطَّاب فػىقىاؿى ِف : أىدًٌ صىدى ٍؤًمًنُتى ، ًإ٪تَّىا ىيوى يًف اأٍليٍدـ ، فػىقىاؿى : قػىوًٌٍمو مثيَّ أىٍخرىجى صىدى

 ( ٞتهالة أَب عمرك بن ٛتاس. كلكن يشهد لو األثر الثآف .ِٖٖاأللبآف يف "إركاء الرليل" )
اٍلمىاًؿ زىمىافى عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب ، فىكىافى إذىا خىرىجى اٍلعىطىاءي ٚتىىعى أىٍموىاؿى كعىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىٍبًد اٍلقىارًٌم قىاؿى : كيٍنت عىلىى بػىٍيًت -ىػ

 .صححو ابن حـز  اًىًد .التُّجَّاًر مثيَّ حىسىبػىهىا ، غىائًبػىهىا كىشىاًىدىىىا ، مثيَّ أىخىذى الزَّكىاةى ًمٍن شىاًىًد اٍلمىاًؿ عىٍن اٍلرىاًئًب كىالشَّ 
) ليس يف العركض زكاة إال ما كاف للتجارة ( ركاه ابن أَب شيبة ، كالبيهقي ، كصححو ابن حـز ، كالبيهقي  كعن ابن عمر قاؿ-ك

 كالنوكم .
 كحكى بعض العلماء اإلٚتاع على ذلك :

 قاؿ أبو عبيد : أٚتع ا١تسلموف أف الزكاة فرض كاجب فيها ، أم : عركض التجارة .
 لعركض اليت تدار للتجارة الزكاة إذا حاؿ عليها اٟتوؿ .كقاؿ ابن ا١تنذر : كأٚتعوا على أف يف ا

 عرؼ عركض التجارة ؟ 
 العركض ٚتع عرض ، كىو ا١تاؿ ا١تعد للتجارة . 

 فكل شيء معد للتكسب كالتجارة فهو عركض ٕتارة .
 ١تاذا ٝتيت بذلك ؟ 
 ألهنا تعرض للبيع ، أك ألنو يعرض كيزكؿ كال يبقى عند صاحبو . ٝتيت عركض : 
 رد ما ينوم التجارة يكوف للتجارة ، أك ال بد أف ٯتلكها بنية التجارة ؟ىل ٣ت 

 ا١تسألة ٢تا أحواؿ :
 إف ملكها بفعلو بنية التجارة ، فهذه تكوف للتجارة كفيها زكاة .  أكالن :

 اشًتل أرضان يريد التجارة فيها .مثاؿ :  
 ضان كنول هبا التجارة .إف ملكها برَت فعلو ، كمن مات لو مورث ككرث بعده أر اثنيان : 

 ا١تذىب ال تكوف للتجارة ، ألنو ملكها قهران .
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 أهنا تكوف للتجارة . كالصحيح
 ملكها بفعلو برَت نية التجارة مث نول هبا التجارة :اثلثان : 

 ا١تذىب ال تكوف للتجارة ، ألنو حُت ملكها َف يكن ّنكَين للتجارة .
 أهنا تكوف للتجارة ابلنية .كالصحيح 

 اشًتل سيارة ، فأراد أف يستعملها لؤلجرة ، مث بدا لو أف يعرضها للتجارة .ؿ : مثا
 ما كيفية زكاة العركض ؟ 
 عت ر عند التقؤف قيمة السلع .ت 
 ىل ٮترج عركض أك نقود ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 ا .أف الواجب إخراج زكاة العركض من قيمتها ال من عينهالقوؿ األكؿ : 

 كاٟتنابلة .، كالشافعية ، كىذا قوؿ ا١تالكية 
خرج منها ، كذلك قياسان على بقية األمواؿ اليت حدد -أ

ي
قالوا : إف نصاب عركض التجارة معت ر ابلقيمة ، فوجب أف يكوف ا١ت

 نصاهبا ابلعُت .
كأما العركض فليست ٤تبلن للوجوب ،  كقالوا : إف القيمة ىي ٤تل الوجوب يف زكاة العركض ، إذ الواجب إخراج ربع العشر ،-ب

 فكاف اإلخراج من عينها كاإلخراج من غَت اٞتنس .
 أف الواجب إخراج زكاة العركض من عينها ال من قيمتها . القوؿ الثاين :

 كىذا قوؿ اٟتنفية .
 إف الواجب إخراج ما يف يد ا١تزكي كملكو ، كملكو عُت العركض ال قيمتها . قالوا :

 .٬تزئ إخراج زكاة العركض من العركض إذا كاف ١تصلحة الفقَت : أنو القوؿ الثالث 
 كىذا اختيار ابن تيمية .

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
 .ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (  كىيف اىلرًٌكىاًز: اى٠ٍتيميسي )  قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِْٔ
، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه; أىفه اىلنهيبه كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعى  -ِٓٔ ًإٍف كىجىٍدتىوي يف قػىٍريىةو )  -يف كىٍنزو كىجىدىهي رىجيله يف خىرًبىةو  -قىاؿى  ٍيبو

 .جىوي ًاٍبني مىاجىٍو إبًًٍسنىادو حىسىن و أىٍخرى  (مىٍسكيونىةو، فػىعىٌرًٍفوي، كىًإٍف كىجىٍدتىوي يف قػىٍريىةو غىٍَتً مىٍسكيونىةو، فىًفيًو كىيف اىلرًٌكىاًز: اى٠ٍتيميسي 
---------- 

 ما صحة حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ؟ 
اٟتديث سنده حسن ، كسلسلة عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده من قسم اٟتسن ، كاٟتديث َف يركه ابن ماجو ، كًىمى اٟتافظ 

 يف ذلك ، كإ٪تا ركاه الشافعي . 
 عرؼ الركاز ؟ 
ما كجد يف ًدفن اٞتاىلية ، كيعرؼ أنو من اٞتاىلية إما ابسم مًلك من ملوكهم ، أك ذكر ًتريخ يدؿ على السنة أك ٨تو  :الركاز  

 ذلك من العبلمات .
 كم الواجب فيو ؟ 
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 الواجب فيو ا٠تمس .
 ٟتديث الباب .

 ١تن الركاز ؟ 
 .لواجده  
 ألنو أحق بو .-أ

 كاز لواجده .كلفعل عمر كعلي ، فإهنما دفعا ابقي الر  -ب
 ىل للركاز نصاب ؟ 
  ليس لو نصاب ، فيزكى قليلو ككثَته . 

كالصنعآف ، عدـ اشًتاط النصاب كىو مذىب اٞتمهور، كاختاره: ابن ا١تنذر كىيف الرًٌكىاًز ا٠تٍيميسي ( فظاىره : ففي حديث الباب )
 كالشوكآف. 

 مىت كقت إخراج زكاتو ؟ 
 راف اٟتوؿ عليو .من حُت العثور عليو ، فبل ينتظر دك 

 أين يكوف مصرفو ؟ 
 مصرفو يكوف ١تصاٌف ا١تسلمُت العامة ] بيت ا١تاؿ [ كال ٮتص بو األقساـ الثمانية .يكوف 
 ما الفرؽ بُت الركاز ، كاللقطة ؟ 

 كاللقطة تعرؼ ، فإف جاء صاحبها فهي لو كإال فهي لواجدىا .الركاز لواجده ، 
ًؿ ٍبًن اىٟتٍىاًرثً  -ِٔٔ  .رىكىاهي أىبيو دىاكيد ى (  دىقىةى ػػػػػأىخىذى ًمنى اىٍلمىعىاًدًف اىٍلقىبىًليهًة اىلصه  وؿى اىَّللًه ػأىفه رىسي )   كىعىٍن ًبالى

---------- 
 ٝتي معدف إلقامتو الطويلة ، يقاؿ : عدف اب١تكاف ، إذا لزمو ، كمنو ٝتيت جنات عدف .) ا١تعادف (  

 َت جنسها كالذىب كالفضة كاٟتديد كالرصاص كالنحاس .ىو ما كاف يف األرض من غ كا١تعدف :
 الفرؽ بُت ا١تعدف كالركاز : الركاز ما كاف بفعل آدمي ، كا١تعدف : نبات أنبتو هللا يف األرض كليس بوضع آدمي .

األٛتر من منطقة ىو موضع بناحية ساحل البحر ز من األرض يقابلك ، كالقبلية : على كزف عربية ، كالقبل ىو النش ) القىبىلية (:
 .الفيرع ، كالفيرٍع : اسم قرية ذات ٩تيل كمياه بينو كبُت ا١تدينة ٙتانية برد 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ضعيف .

 ىل ٕتب الزكاة يف ا١تعادف ؟ 
 ٕتب فيها الزكاة . القوؿ األكؿ :

 ٟتديث الباب .-أ
تيٍم كى٦تَّا أىٍخرىٍجنىا لىكيٍم ًمنى اأٍلىٍرضً َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أى كيؤيده قولو تعاُف )  -ب  ( . ٍنًفقيوا ًمٍن طىيًٌبىاًت مىا كىسىبػٍ

 : ال ٕتب الزكاة يف ا١تعادف إال يف الذىب كالفضة . القوؿ الثاين
 . ىب كالفضةمالك كالشافعي: ال تتعلق الزكاة إال ابلذقاؿ ابن قدامة : كقاؿ 

 .جىر ( ال زكاة يف حى )  لقوؿ النِب  
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 ر .كألنو ماؿ يقـو ابلذىب كالفضة مستفاد من األرض، أشبو الطُت األٛت
 : ٕتب الزكاة يف ا١تعادف اليت تذكب كتنطبع ابلنار . القوؿ الثالث

 كىذا قوؿ أَب حنيفة .
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 ما نصاب ا١تعدف ؟ 
، كإف كاف من غَت٫تا فنصابو فقيمة الذىب أك قيمة  درىم ََِمثقاالن ، كإف كاف فضة فنصابو :  َِإذا كاف ذىبان فنصابو : 

 الفضة .
 ما ا١تقدار الواجب يف ا١تعدف ؟ 

 مقدار الواجب فيو ربع العشر .
 كىذا مذىب ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

 قياسان على الواجب يف النقدين .
 ىل يشًتط يف نصاب ا١تعدف أف يستارجو دفعة كاحدة ؟ 

 ا١تعدف أف يستخرج دفعة كاحدة . نصابال يشًتط يف ال ، 
 ا١تعادف أف تستخرج شيئان فشيئان ألف الرالب يف  

قىًة اىٍلًفٍطرً  بي صىدى  ابى
هيمىا قىاؿى  -ِٕٔ ٍرو، أىٍك صىاعنا ًمٍن شىًعَتو  فػىرىضى رىسيوؿي اىَّللًه ) : عىًن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : عىلىى زىكىاةى اىٍلًفٍطًر، صىاعنا ًمٍن ٘تى

ًبًَت، ًمنى اىٍلميٍسًلًمُتى، كىأىمىرى هًبىا أىٍف تػيؤىده  ًة اىٍلعىٍبًد كىاٍٟتيرًٌ، كىالذهكىًر، كىاأٍلينٍػثىى، كىالصهًغًَت، كىاٍلكى ميتػهفىقه  (ل قػىٍبلى خيريكًج اىلنهاًس ًإىلى اىلصهالى
 .عىلىٍيوً  
ٍوـً اٍغنيوىيٍم عىًن اى ) : قيٍطًٍتًٌ إبًًٍسنىادو ضىًعيفو كىاىلدهارى  ًمٍن كىٍجوو آخىرى كىاًلٍبًن عىًدمٌو  -ِٖٔ  ( . لطهوىاًؼ يف ىىذىا اىٍليػى
ٍرو، أىٍك صىاعنا ًمٍن  كينها نػيٍعًطيهىا يف زىمىاًف اىلنهيبًٌ   ): قىاؿى  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ِٗٔ ، أىٍك صىاعنا ًمٍن ٘تى صىاعنا ًمٍن طىعىاـو

 ميتػهفىقه عىلىٍيوً   ( ٍك صىاعنا ًمٍن زىبًيبو شىًعَتو، أى 
 .( أىٍك صىاعنا ًمٍن أىًقطو ) : كىيف ًركىايىةو 

 ( .أىمها أىانى فىالى أىزىاؿي أيٍخرًجيوي كىمىا كيٍنتي أيٍخرًجيوي يف زىمىًن رىسيوًؿ اىَّللًه )  قىاؿى أىبيو سىًعيدو 
ا ًإاله  ): كىأًلىِب دىاكيدى   ( . صىاعنا الى أيٍخرًجي أىبىدن

---------- 
 أم أكجب .) فرض ( 
 الصاع مكياؿ يسع أربع أمداد ، كا١تد : ما ٯتؤل كفٌي الرجل ا١تعتدؿ يف ا٠تًلقة . ) صاعان (

 أف توصل . ) أف تؤدل (
 العنب اٞتاؼ . ) زبيب (
 ىو لنب الرنم ا١تطبوخ اجملفف . ) أىًقط (

 ـو ( ؟ما صحة ركاية ) أغنوىم عن الطواؼ يف ىذا الي 
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يح السندم ا١تدٓف ، قاؿ البخارم : منكر اٟتديث .   إسنادىا ضعيف ، ألف يف اإلسناد أبو مىٍعشىر ، كىو ٧تًى
 ما حكم زكاة الفطر ؟ 

 كاجبة .
 ( . ... لقولو ) فرض رسوؿ هللا 

 على من ٕتب ؟ 
 ٕتب على ا١تسلم ، اٟتر كالعبد ، كالذكر كاألنثى ، كالصرَت كالكبَت .

 .من ا١تسلمُت ( ..لقولو ) -أ
 . كىو أمر متفق عليو :  قاؿ اٟتافظ 

 كألهنا طهرة كالكافر ليس مكاّنن للطهرة .-ب
 فلو أف رجبلن تزكج يهودية ، فإنو ال ٮترج عنها زكاة الفطر ، ألهنا كافرة .

 ١تاذا أضيفت إىل الفطر ؟ 
 أضيف إُف الفطر لكوهنا ٕتب ابلفطر من رمضاف . قيل : 

 صدقة النفوس .ا١تراد كقيل : 
 .كاألكؿ أظهر ، كيؤيده قولو يف بعض طرؽ اٟتديث :  زكاة الفطر من رمضاف   قاؿ اٟتافظ :

 كم مقدار زكاة الفطر ؟ 
 صاع  سواء من ال ر أك غَته .

 ) صاعان ... ( . لقولو  

 ىل ٕتب على الصغَت ؟ 
و ، كا١تخاطب إبخراجها كليو ، كإف كاف للصرَت ماؿ كإال كاٞتمهور ٕتب فطرة الصرَت يف مالنعم ، كاجبة على الصرَت كالكبَت ، 

  كجبت على من تلزمو نفقتو .

 ىل ٕتب زكاة الفطر على ا١تسلم كلو مل يصم رمضاف ١ترض أك عذر ؟ 
 كاجبة حىت كلو َف يصم ١ترض أك عذر . نعم ، 

) صدقة ما ْتديث ابن عباس اآليت بلفظ كذىب سعيد بن ا١تسيب ، كاٟتسن البصرم أهنا ال ٕتب إال على من صاـ ، كاستدؿ ٢ت
 الفطر طهرة للصائم ( . 

، كمتحقق الصبلح ، أك من  يذنب كأجيب أبف ذكر التطهَت خرج ٥ترج الرالب ، كما أهنا ٕتب على من ال:  قاؿ يف الفتح
 . أسلم قبل الرركب بلحظة 

 نفسهم ابلسؤاؿ .أف من حكم ىذه الزكاة اغتناء الفقراء يف يـو العيد ، لئبل يبتذلوا أ

 ما حكم إخراج الزكاة من غَت ىذه األصناؼ ا١تنصوص عليها ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أنو ال ٬تزئ إخراج غَت ىذه األصناؼ ا١تنصوص عليها . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ اٟتنابلة .

قىةى اٍلًفٍطًر أىٍجنىاسنا مى  أىفَّ النَِّبَّ -أ ٍعديكدىةن ، فػىلىٍم ٬تىيٍز اٍلعيديكؿي عىنػٍهىا ، كىمىا لىٍو أىٍخرىجى اٍلًقيمىةى كىذىًلكى أًلىفَّ ذًٍكرى اأٍلىٍجنىاًس بػىٍعدى فػىرىضى صىدى
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ٍخرىاجي ًمنػٍهىا مىٍفريكضىةن فػىيػىتػى  ٍجنىاسي ذًٍكرًًه اٍلفىٍرضى تػىٍفًسَته لًٍلمىٍفريكًض ، فىمىا أيًضيفى إُفى اٍلميفىسًَّر يػىتػىعىلَّقي اًبلتػٍَّفًسًَت ، فػىتىكيوفي ىىًذًه اأٍلى  ي اإٍلً . عىُتَّ
 ) ا١ترٍت ( .

اًة اٍلمىاًؿ ًمنٍ رىاًج اٍلًقيمىةً ، كىًإخٍ وًص عىلىٍيًو، فػىلىٍم ٬تيٍزً كىأًلىنَّوي إذىا أىٍخرىجى غىيػٍرىىىا عىدىؿى عىٍن اٍلمىٍنصي  -ب  .غىٍَتً ًجٍنًسوً  ، كىكىمىا لىٍو أىٍخرىجى عىٍن زىكى
 أنو ٬توز إخراج زكاة الفطر من غَت األصناؼ ا١تنصوصة ٦تا ىو من قوت البلد كلو مع توفر األجناس ا١تنصوصة . :القوؿ الثاين 

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاختيار ابن تيمية .
اؼ ا١تنصوصة معٌت قياس األصناؼ غَت ا١تنصوصة ٦تا ىو من قوت البلد على ا١تنصوصة ، كذلك ألنو ال يوجد يف األصن -أ

 ٮتصها كٯتنع من قياس غَتىا عليها .
أف األصل يف الصدقات أهنا ٕتب على كجو ا١تساكاة للفقراء ، كزكاة الفطر ال ٗترج عن ىذا الباب ، فجاز إخراجها من  -ب

توف غَتىا ألمركا غالب قوت البلد ، كيؤيده أف األصناؼ ا١تنصوصة كانت ىي غالب قوت أىل ا١تدينة كقتها ، كلو كانوا يقتا
 ابإلخراج ٦تا يقتاتوف .

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 ىل ٬توز إخراج زكاة الفطر نقدان ؟ 

 ال ٬توز إخراجها نقدان .
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء من ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

 . (َت ٘تر كصاعا من شع صدقة الفطر صاعان من فرض رسوؿ هللا )  قوؿ ابن عمر ل-أ
 ض .القيمة فقد ترؾ ا١تفرك  فرض الصدقة من تلك األنواع، فمن عدؿ إُف الداللة: أف النِب  كجو
 قط(.األطعامنا التمر كالشعَت كالزبيب ك  صاعا من طعاـ، ككاف  كنا ٩ترجها على عهد رسوؿ هللا ؿ )قا عن أَب سعيد -ب

ا١تشركع  جوهنا من غَت الطعاـ، كتتابعهم على ذلك دليل على أفرضواف هللا عليهم َف يكونوا ٮتر  كجو الداللة: أف الصحابة
 ان .إخراجها طعام

ا ) فتنقلب من شعَتة ظاىرة ظهورى أف إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبداؿ ا١تنصوص ابلقيمة يؤدم إُف إخفائها كعدـ-ج
 إُف صدقة خفية ( .

 ) من عمل عمبلن ليس عليو أمرّن فهو رد ( . قاؿ -د
 أف ذلك ٥تالف لعمل الصحابة ، فقد كانوا ٮترجوهنا من الطعاـ . -ىػ
  إذا مل يستطع دفع صاع ، ىل يدفع ما قدر عليو منو ؟ىل 

 يدفع ما قدر عليو .قيل : 
 م ( .فاتقوا هللا ما استطعتلقولو تعاُف ) -أ

 كألف بعض الصاع ينفع الفقَت .-ب
 ال يدفع .كقيل : 

 ر معُت ، إذا عجز عن ىذا القدر سقطت عنو .ألف ىذه عبادة مقدرة يف تقدي
 األكؿ . حكالراج

 ىل ٕتب زكاة الفطر على اٞتنُت ؟
 كنقل ابن ا١تنذر اإلٚتاع على ذلك . ال ٕتب ،
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 ككاف أٛتد يستحبو كال يوجبو .
 ككاف عثماف ٮترجها عنو .

 فائدة :
 ور .ظاىر األحاديث عدـ الفرؽ بُت أىل البادية كغَتىم ، كإليو ذىب اٞتمه

 . اضرة ، كال ٕتب على أىل البادية إف زكاة الفطر ٗتتص ابٟت كقاؿ الزىرم كربيعة كالليث : 
هيمىا قىاؿى  -َّٔ مىةن زىكىاةى اىٍلًفٍطًر; طيٍهرىةن ًللصهائًًم ًمنى اىللهٍغًو، كىالرهفىًث، كىطيعٍ  فػىرىضى رىسيوؿي اىَّللًه )  كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ًة فىًهيى صى  ًة فىًهيى زىكىاةه مىٍقبيولىةه، كىمىٍن أىدهاىىا بػىٍعدى اىلصهالى رىكىاهي أىبيو دىاكيدى،  ( دىقىةه ًمنى اىلصهدىقىاتً ًلٍلمىسىاًكًُت، فىمىٍن أىدهاىىا قػىٍبلى اىلصهالى
 كىاٍبني مىاجىٍو، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكم ي 

--------- 
 ان لنفس من صاـ رمضاف من اللرو .أم تطهَت ) طهرة للصائم ( 

 ىو الكبلـ الذم ال فائدة فيو .) اللغو ( 
 . الرفث ىنا الفحش من الكبلـ  :  ) الرفث ( قاؿ ابن األثَت

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث سنده حسن كما قاؿ النوكم ، كرجالو ثقات .

 ما اٟتكمة من زكاة الفطر ؟ 
 م .طهرة للصائ أكالن :
 ناء الفقراء ككفهم عن السؤاؿ يـو العيد .غإ اثنيان :
 . طعمة للمساكُت اثلثان :
 يلحق بركب الكرماء . رابعان :
 اذكر أكقات إخراج زكاة الفطر ؟ 

 زكاة الفطر ٢تا أكقات :
 كىو يـو العيد قبل الصبلة .االستحباب : أكالن : 

ًة  كىأىمىرى هًبىا أىٍف تػيؤىدَّل قػىٍبلى .. سابق ) .ٟتديث ابن عمر ال   (خيريكًج اىلنَّاًس ًإُفى اىلصَّبلى
 كٟتديث الباب .

 اثنيان : كقت جواز .
 قبل العيد بيـو أك يومُت .

 م .ركاه البخار ) كانوا يعطوف قبل الفطر بيـو أك يومُت (  لقوؿ ّنفع 
 اثلثان : كقت كجوب .

 ٕتب برركب الشمس من آخر يـو من أَيـ رمضاف .
 أمثلة :

 ب عليو .مات بعد الرركب ػ ٕت
 ملك رقيقان قبل الرركب ػ ٬تب أف ٮترج عنو .
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 رابعان : كقت ٖترمي .
 بعد صبلة العيد لرَت عذر .

 ٟتديث الباب .
 ) ا١تذىب كقت الكراىة سائر يـو العيد إُف الرركب ، كالتحرٔف بعد غركب الشمس من يـو العيد ( .

 ىل ٬توز أف ٮترج اٞتماعة فطرهتم لشاص كاحد ككذا العكس ؟ 
 ك٬توز للواحد أف يوزع فطرتو على كاحد أك اثنُت .ج اٞتماعة فطرهتم كيعطوىا لواحد ، ٬توز أف ٮتر نعم ، 
 ما مصرؼ زكاة الفطر ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ألصناؼ .أف صدقة الفطر ٕترم ٣ترل زكاة ا١تاؿ ، فيجوز دفعها للمؤلفة قلوهبم كيف الرقاب كسائر ا القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ الشافعية كاٟتنابلة .
اٍلرىارًًمُتى ًإ٪تَّىا الصَّدىقىاتي لًٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيٍم كىيف الٌرًقىاًب كى  (لقولو تعاُف ) إ٪تا الصدقات للفقر -أ

ًبيًل اَّللًَّ كىاٍبًن السًَّبيلً   ( . فىرًيضىةن ًمنى اَّللًَّ كىاَّللَّي عىًليمه حىًكيمه  كىيف سى
كجو الداللة : أف صدقة الفطر تدخل يف عمـو الصدقات ، كقد بينت اآلية مصارفها كمن يستحقها ، كمنهم ا١تؤلفة قلوهبم كيف 

 الرقاب .
 األصناؼ . أف صدقة الفطر زكاة ، فأشبهت زكاة ا١تاؿ ، كقد تقرر أف زكاة ا١تاؿ تدفع إُف ٚتيع -ب

: أف صدقة الفطر ٕترم ٣ترل الكفارات ، فبل ٬توز دفعها إال ١تن ٢تم أخذ الكفارات ، كىم اآلخذكف ٟتاجة  القوؿ الثاين
 أنفسهم ، فبل يدخل فيها الرارموف كال ا١تؤلفة قلوهبم كيف الرقاب .

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية كىو اختيار ابن تيمية .
 . كطعمة للمساكُت ( .ٟتديث الباب ) .. -أ

كجو الداللة : قولو ) طعمة للمساكُت ( يدؿ على أف ذلك حق للمساكُت ٥تتص هبم ، كما اختص هبم اإلطعاـ يف الكفارة يف 
 قولو تعاُف يف آية الظهار ) فإطعاـ ستُت مسكينان ( ، فإذا َف ٕتز أف تصرؼ ىذه لؤلصناؼ الثمانية ، فكذلك زكاة الفطر .

كال عن أحد من خلفائو الراشدين أنو كاف يدفع صدقة الفطر إُف سائر األصناؼ الثمانية ، بل كاف  قل عن النِب أنو َف ين -ب
 يدفعها إُف ا١تساكُت كحسب .

األصناؼ الثمانية، كال أمر بذلك، ، كَف يكن يقسمها على ٗتصيص ا١تساكُت هبذه الصدقة ككاف من ىديو :  قاؿ ابن القيم
، كىذا القوؿ أرجح من القوؿ إخراجها إال على ا١تسػاكُت خاصة ، بل أحد القولُت عندّن : أنو ال ٬توزأصحابوكال فعلو أحد من 

 جوب قسمتها على األصناؼ الثمانيةبو 
قىًة اىلتهطىوُّعً  بي صىدى  ابى

 التطوع لرة : فعل الطاعة .
 كشرعان : كل طاعة ليست بواجبة .

  .كالصدقة : دفع ماؿ لفقَت تقرابن إُف هللا
 
 



 ُُٖ 

 
 
 

عىةه ييًظلُّهيمي اىَّللهي يف ًظلًًٌو يػىٍوـى الى ًظله ًإاله ًظلُّوي ) : قىاؿى عىًن اىلنهيبًٌ  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُّٔ بػٍ  فىذىكىرى اىٟتٍىًديثى كىًفيًو:  -.. . سى
ًينيوي  كىرىجيله تىصىدهؽى ًبصىدىقىةو فىأىٍخفىاىىا حىىته الى تػىٍعلىمى ًِشىاليوي مىا )  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  . (تػيٍنًفقي ٯتى

ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو  -ِّٔ : ٝتًى قىًتًو حىىته يػيٍفصىلى بػىٍُتى اىلنهاًس   ): يػىقيوؿي  قىاؿى (. كيلُّ ًاٍمًرئو يف ًظلًٌ صىدى
 . هي ًاٍبني ًحبهافى كىاٟتٍىاًكمي رىكىا

---------- 
 ٟتديث أِب ىريرة كامالن ؟ اذكر لفظ 

بػٍعىةه ييًظلُّهيمي اَّللَّي يف ) قىاؿى   عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النَِّبًٌ  ـي اٍلعىاًدؿي كىشىابّّ نىشىأى ًبًعبىادىًة اَّللًَّ كىرىجيله قػىٍلبيوي  ًظلًًٌو يػىٍوـى الى  سى ًظلَّ ًإالَّ ًظلُّوي اإًلمىا
أىخىاؼي اَّللَّى .  اَّللًَّ اٍجتىمىعىا عىلىٍيًو كىتػىفىرَّقىا عىلىٍيًو كىرىجيله دىعىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىٚتىىاؿو فػىقىاؿى ًإٌٓفً  ًف ٖتىىاابَّ يف اٍلمىسىاًجًد كىرىجيبلى  ميعىلَّقه يف 

ًينيوي مىا تػيٍنًفقي مًشىاليوي كىرىجي  قىةو فىأىٍخفىاىىا حىىتَّ الى تػىٍعلىمى ٯتى نىاكىرىجيله تىصىدَّؽى ًبصىدى الًيان فػىفىاضىٍت عىيػٍ  ه ( متفق عليو .له ذىكىرى اَّللَّى خى
 اذكر فضائل الصدقة ؟ 

 الصدقة فضلها عظيم ، كأجرهبا كبَت ، كجاءت النصوص الكثَتة يف فضلها :
 . أهنا برىاف على صدؽ إٯتاف صاحبهاأكالن : 

 .م ركاه مسل (  كالصدقة برىاف)  أَب مالك األشعرم . قاؿ : قاؿ  ٟتديث
 : كأما الصدقة فهي برىاف ، ... فكذلك الصدقة برىاف على صحة اإلٯتاف. قاؿ ابن رجب

 .أهنا تطهَت للنفساثنيان : 

قىةن تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىبلتىكى سىكىنه ٢تىيمٍ  ) كما قاؿ تعاُف   ( . خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢ًتًٍم صىدى
 ا تزيد ا١تاؿ .أهن اثلثان :
 ) ما نقصت صدقة من ماؿ ( ركاه مسلم . قاؿ 

 أهنا تظلل صاحبها يـو القيامة . رابعان :
 كما يف حديث الباب ) العبد يف ظل صدقتو يـو القيامة ( ركاه ابن حباف .

  مرفرة الذنوب: خامسان :
 .ذمركاه الًتم(  ركالصدقة تطفئ ا٠تطيئة كما يطفئ ا١تاء الناث ) كيف اٟتدي
 يكوف يف ظل هللا يـو ال ظل إال ظلو . سادسان :

ًينيوي  كما يف حديث الباب ) قىةو فىأىٍخفىاىىا حىىتَّ الى تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي ٯتى  . (كىرىجيله تىصىدَّؽى ًبصىدى
 : سبب للنجاة من النار . سابعان 

 متفق عليو .للنساء ) تصدقن ، فإٓف رأيتكن أكثر أىل النار (  كما قاؿ 
 ) اتقوا النار كلو بشق ٘ترة ( متفق عليو . كقاؿ 
 أف هللا يضاعفها كلو كانت قليلة . اثمنان :
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قىاًت ٯتىٍحىقي اَّللَّي الٌراب كى كما قاؿ تعاُف )  ( .يػيٍرَب الصَّدى
 ) إف هللا يرَب الصدقة كما يرَب أحدكم فلوه ( متفق عليو . كقاؿ 

قىةو ًمٍن طىيًٌبو )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ قاؿ . ىيرىيٍػرىةى عن أَب  ًإالَّ أىخىذىىىا الرٍَّٛتىني بًيىًميًنًو  -كىالى يػىٍقبىلي اَّللَّي ًإالَّ الطَّيًٌبى  -مىا تىصىدَّؽى أىحىده ًبصىدى
ٍرىةن فػىتػىٍربيو يًف   ( متفق عليو .ا يػيرىىبًٌ أىحىديكيٍم فػىليوَّهي أىٍك فىًصيلىوي كىفًٌ الرٍَّٛتىًن حىىتَّ تىكيوفى أىٍعظىمى ًمنى اٞتٍىبىًل كىمى   كىًإٍف كىانىٍت ٘تى

  درجة ال ر )اٞتنة( تناؿ ابإلنفاؽ:ًتسعان : 
 ( .بُّوفى لىٍن تػىنىاليوا اٍل رَّ حىىتَّ تػيٍنًفقيوا ٦تَّا ٖتيً  )كما قاؿ تعاُف

 ككاف ابن عمر إذا أعجبو شيء من مالو تصدؽ بو .
 لف .٠تصاحب الصدقة موعود ابعاشران : 

يػٍري الرَّازًًقُتى  ) كما قاؿ تعاُف أم ٮتلفو عليكم يف الدنيا ابلبذؿ ، كيف اآلخرة ابٞتزاء  (  كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيوي كىىيوى خى
 كالثواب .

 سبب لدعاء ا١تبلئكة .اٟتادم عشر : 
ؿ أحد٫تا : اللهم أعط منفقان خلفان ، كيقوؿ اآلخر : اللهم أعط ) ما من يـو يصبح العباد فيو إال ملكاف ينزالف فيقو  قاؿ 

 ٦تسكان تلفان ( متفق عليو .
 و .ف فيها انشراح الصدر، كراحة القلب كطمأنينتشر : أعالثاين 

عىلىٍيًهمىا جينػَّتىاًف ًمٍن حىًديدو قىًد اٍضطيرٍَّت أىٍيًديًهمىا ًإُفى مىثىلى اٍلبىًخيًل كىاٍلميتىصىدًًٌؽ كىمىثىًل رىجيلىٍُتً  ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ضىرىبى رىسيوؿي اَّللًَّ 
مً  ىى أىّنى

قىةو انٍػبىسىطىٍت عىٍنوي حىىتَّ تػيرىشًٌ يًًٌهمىا كىتػىرىاًقيًهمىا فىجىعىلى اٍلميتىصىدًٌؽي كيلَّمىا تىصىدَّؽى ًبصىدى  لىوي كىتػىٍعفيوى أىثػىرىهي كىجىعىلى اٍلبىًخيلي كيلَّمىا ىىمَّ ثيدى
انػىهىا  قىةو قػىلىصىٍت كىأىخىذىٍت كيلُّ حىٍلقىةو مىكى عيهىا كىالى تػىوىسَّ  يػىقيوؿي إبًًٍصبىًعًو يف  قىاؿى فىأىّنى رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ « . ًبصىدى ٍيًبًو فػىلىٍو رىأىيٍػتىوي يػيوىسًٌ ع ( جى

 متفق عليو .
  .الفضل الكبَت : الثالث عشر

نىا رىجيله ًبفىبلىةو ًمنى األىٍرًض فىسىًمعى صىٍوًتن يًف ؿ ) قىا  ًِبًٌ عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النَّ  سىحىابىةو اٍسًق حىًديقىةى فيبلىفو . فػىتػىنىحَّى ذىًلكى السَّحىابي  بػىيػٍ
رىاًج قىًد اٍستػىٍوعىبىٍت ذىًلكى اٍلمىاءى كيلَّوي فػى  فىأىفٍػرىغى مىاءىهي يف  حىًديقىًتًو ٭تيىوًٌؿي اٍلمىاءى  تػىتػىبَّعى اٍلمىاءى فىًإذىا رىجيله قىائًمه يف حىرَّةو فىًإذىا شىٍرجىةه ًمٍن تًٍلكى الشًٌ

اتًًو فػىقىاؿى لىوي َيى عىٍبدى اَّللًَّ مىا اٍٝتيكى قىاؿى فيبلىفه . ًلبًلٍسًم الَّذً  عى يف  مٔتًٍسحى  قىاؿى ًإٌٓفً فػى  يعىًن اٝتًٍ  السَّحىابىًة فػىقىاؿى لىوي َيى عىٍبدى اَّللًَّ َفى تىٍسأىليًٍت  ٝتًى
ٍعتي صىٍوًتن يًف  ا فىًإٌٓفً  مالسَّحىاًب الَّذً  ٝتًى ا مىاؤيهي يػىقيوؿي اٍسًق حىًديقىةى فيبلىفو اًلٝتًٍكى فىمىا تىٍصنىعي ًفيهىا قىاؿى أىمَّا ًإذىا قػيٍلتى ىىذى أىٍنظيري ًإُفى مىا  ىىذى

 و ( ركاه مسلم .ثػيليثان كىأىريدُّ ًفيهىا ثػيليثى  ٮتىٍريجي ًمنػٍهىا فىأىتىصىدَّؽي بًثػيليًثًو كىآكيلي أىّنى كىًعيىاِف
 مىت أفضل كقت للصدقة ؟ 

 الصحة كالقوة .كقت 
قىًة أىٍعظىمي فػىقىاؿى  مُّ رىجيله فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أى  أىتىى رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  أىٍف تىصىدَّؽى كىأىٍنتى صىًحيحه شىًحيحه  :الصَّدى

ا كىلًفيبلىفو كى  ًٍهٍل حىىتَّ ًإذىا بػىلىرىًت اٟتٍيٍلقيوـى قػيٍلتى لًفيبلىفو كىذى ٍميلي اٍلًرٌتى كىالى ٘تي أتى ا أىالى كىقىٍد كىافى لًفيبلى ٗتىٍشىى اٍلفىٍقرى كى  ف ( متفق عليو .ذى

حَّة ، فىًإذىا شىٌح ًفيهىا كىتىصىدَّؽى كىافى أىٍصدىؽى يًف قىاؿى ا٠تطاَب : فىمىٍعٌتى اٟتٍىًديث أىفَّ الشٌُّح غىاًلب يف حى قاؿ النوكم رٛتو هللا :  اؿ الصًٌ
ًؼ مىٍن أىٍشرىؼى عىلىى اٍلمىٍوت كىآيىسى ًمٍن اٟتٍىيىاة كىرىأىل مىًصَت اٍلمىاؿ لًرىٍَتًهً  ًقصىة اًبلنًٌٍسبىًة  نًيَّتو كىأىٍعظىم ألىٍجرًًه ، ًٓتًبلى قىتو ًحينىًئذو ّنى فىًإفَّ صىدى

حَّة ، كىالشٌُّح رىجىاء اٍلبػىقىاء كىخىٍوؼ اٍلفىٍقر .. فػىلىٍيسى لىوي يف كىًصيَّتو كىًبَت ثػىوىاب اًبلنًٌٍسبىًة ًإُفى صىدى ًإُفى حىالىة   قىة الصًَّحيح الشًَّحيح .الصًٌ
حَّة أىٍفضىل ًمٍنوي بػىٍعد اٍلمىٍوت كىيًف كىيًف اٟتٍىًديث أىفَّ تػىٍنًجيز كىفىاء الدٍَّين كىالتَّصىدُّؽ يًف اٟتٍىيىااؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : كق ة كىيًف الصًٌ
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حَّة يىٍصعيب  اٍلمىرىض ، كىأىشىارى صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإُفى ذىًلكى ًبقىٍولًًو : " كىأىٍنتى صىًحيح حىرًيص أتىٍميل اٍلًرٌتى اٍف " ألىنَّوي يًف حىاؿ الصًٌ
شٍَّيطىاف ا ٮتيىٌوًفوي بًًو الشٍَّيطىاف كىيػيزىيًٌن لىوي ًمٍن ًإٍمكىاف طيوؿ اٍلعيٍمر كىاٟتٍىاجىة ًإُفى اٍلمىاؿ كىمىا قىاؿى تػىعىاُفى ) العىلىٍيًو ًإٍخرىاج اٍلمىاؿ غىالًبنا ًلمى 

 يىًعدكيٍم اٍلفىٍقر ( اآليىة .
ًٍمًذٌم إبًًٍسنىادو حىسىن كىصىحَّحىوي اًٍبن ًحبَّافى عىٍن أىَب ا مىثىل الًَّذم يػيٍعًتق كىيػىتىصىدَّؽ ًعٍند مىٍوتو ًمٍثل الًَّذم اء مىٍرفيوعنا قىاؿى : لدٍَّردى كىأىٍخرىجى الًتًٌ

 يػيٍهًدم ًإذىا شىًبعى " ، كىىيوى يػىٍرًجع ًإُفى مىٍعٌتى حىًديث اٍلبىاب .
ألىٍف يػىتىصىدَّؽ الرَّجيل يف حىيىاتو كىًصحَّتو ًبًدٍرىىمو خىٍَت لىوي كىرىكىل أىبيو دىاكيدى كىصىحَّحىوي اًٍبن ًحبَّافى ًمٍن حىًديث أىَب سىًعيد ا٠تٍيٍدرًمًٌ مىٍرفيوعنا "  

 ة .ًعٍند مىٍوتو ٔتًائى ًمٍن أىٍف يػىتىصىدَّؽ 
 فائدة :

 . ف يف الصدقة عشر خصاؿ ٤تمودة ٜتس يف الدنيا كٜتس يف اآلخرة، فإعليك ابلصدقة ٔتا قٌل أك كثر :  قاؿ السمرقندم
 أما اليت يف الدنيا :

 ) أال إف البيع ٭تضره اللرو كاٟتلف كالكذب ، فشوبوه ابلصدقة ( . تطهَت ا١تاؿ كما قاؿ النِب  ا :فأك٢ت
قىةن تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عى ػخيٍذ ًمٍن أىمٍ أف فيها تطهَت البدف من الذنوب، كما قاؿ هللا تعاُف ) كالثاين :  ...( .لىٍيًهٍم وىا٢تًًٍم صىدى

 ) داككا مرضاكم ابلصدقة ( . أف فيها دفع الببلء كاألمراض ، كما قاؿ النِب  ث :الثالك 
 ، كأفضل األعماؿ إدخاؿ السركر على ا١تؤمنُت .دخاؿ السركر على ا١تساكُت أف فيها إ كالرابع :

 ( .فيوي ءو فػىهيوى ٮتيٍلً مىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىيٍ ، كما قاؿ تعاُف ) ك  الرزؽ يف سعةيف ا١تاؿ ك بركة أف فيها  كا٠تامس :
 كأما ا٠تمس اليت يف اآلخرة :

 يف شدة اٟتر . لصاحبها : أف تكوف الصدقة ظبلن فأك٢تا 
 . فيها خفة اٟتسابأف  كالثاين :

 . هنا تثقل ا١تيزافأ كالثالث :
 . جواز على الصراط: كالرابع 

 . زَيدة الدرجات يف اٞتنة كا٠تامس :
  تكوف سران أـ عالنية ؟ما األفضل يف صدقة التطوع أف 

 ان .األفضل أف تكوف سر 
 و ( .كرجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ٯتينالباب )  ٟتديث -أ

قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى تعاُف ) كلقولو -ب يػٍره لىكيمٍ  ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى  ( . كىًإٍف ٗتيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى
قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى تعاُف ) فقولو  فتظهركىا كتكوف عبلنية حيث كاف القصد هبا كجو هللا ( قاؿ السعدم : أم : ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى

 ( ٟتصوؿ ا١تقصود هبا .فنعما ىي( أم : فنعم الشيء )ىي)
موصوفة بكوهنا ظاىرة ابدية فبل  قولو تعاُف ) إف تبدكا الصدقات فنعما ىي ( أم فنعم شيء ىي كىذا مدح ٢تاقاؿ ابن القيم : 

يتوىم مبديها بطبلف أثره كثوابو فيمنعو ذلك من إخراجها كينتظر هبا اإلخفاء فتفوت أك تعًتضو ا١توانع ك٭تاؿ بينو كبُت قلبو أك 
 بينو كبُت إخراجها فبل يؤخر صدقة العبلنية بعد حضور كقتها إُف كقت السر كىذه كانت حاؿ الصحابة .

ره لىكيٍم كىًإٍف ٗتيٍ )  يػٍ  أم : كإف تسركىا كتدفعوىا للفقراء فهو أفضل لكم ألنو أبعد عن الرَيء . (فيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى
 كإ٪تا فضلت صدقة السر ١تعنيُت : قاؿ ابن اٞتوزم :
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 ثر النفس من العبلنية .يرجع إُف ا١تعطي كىو بػيٍعديه عن الرَيء ، كقربو من اإلخبلص ، كاإلعراض عما تؤ  أحد٫تا :
 : يرجع إُف ا١تعطىى ، كىو دفع الذؿ عنو إبخفاء اٟتاؿ ، ألف يف العبلنية ينكر .كالثاين 

 مث قاؿ : كاتفق العلماء على إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارىا .
خر ، كأيضان فإنو يدؿ على قوة : ... كإف أخفاىا كسلمها للفقَت كاف أفضل ، ألف اإلخفاء على الفقَت إحساف آ قاؿ السعدم

 اإلخبلص ، كأحد السبعة الذين يظلهم هللا يف ظلو ) من تصدؽ بصدقة فأخفاىا ، حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ٯتينو ( .
ة : ...كأما إيتاؤىا الفقراء ففي إخفائها من الفوائد: السًت عليو ، كعدـ ٗتجيلو بُت الناس كإقامتو مقاـ الفضيح كقاؿ ابن القيم

، كىذا قدر زائد من اإلحساف إليو ٔتجرد لو فيزىدكف يف معاملتو كمعاكضتو كأف يرل الناس أف يده ىي اليد السفلى كأنو ال شيء
، كمن فقَت خَتان من إظهارىا بُت الناس، ككاف إخفاؤىا للاءاة كطلبهم امدة من الناسالصدقة مع تضمنو اإلخبلص كعدـ ا١تر 

سر كأثٌت على فاعلها كأخ ر أنو أحد السبعة الذين ىم يف ظل عرش الرٛتن يـو القيامة ك٢تذا جعلو صدقة ال ىذا مدح النِب 
سبحانو خَتا للمنفق كأخ ر أنو يكفر عنو بذلك اإلنفاؽ من سيئاتو كال ٮتفى عليو سبحانو أعمالكم كال نياتكم فإنو ٔتا تعملوف 

 خبَت .
قة أفضل من إظهارىا ، ألنو أبعد عن الرَيء ، إال أف يًتتب على اإلظهار مصلحة فيو داللة على إف إسرار الصد قاؿ ابن كثَت :

 راجحة ، من اقتداء الناس بو ، فيكوف أفضل من ىذه اٟتيثية .
يف ) سبعة يظلهم هللا  فاألصل أف اإلسرار أفضل ، ٢تذه اآلية ، ك١تا ثبت يف الصحيحُت عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

كرجل ذكر هللا خاليان ففاضت عيناه ، كرجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ال ظل إال ظلو : ... ظلو يـو 
 ٯتينو ( .

 غضب الرب ( . ئكجاء يف اٟتديث ) صدقة السر تطف
 ن ذلك.قولو تعاُف ) فىًنًعمَّا ًىيى ( ثناء على إبداء الصدقة ، مث حكم على أف اإلخفاء خَت م : قاؿ القرطيب

 كلذلك قاؿ بعض اٟتكماء : إذا اصطنعت ا١تعركؼ فاسًته ، كإذا اصطينع إليك فانشره.
صٌررتو  كقاؿ العباس بن عبد ا١تطلب هنع هللا يضر : ال يتٌم ا١تعركؼ إال بثبلث خصاؿ : تعجيليو كتصرَتيه كسًتهي ؛ فإذا أعجلتو ىنٌيتو ، كإذا

 عٌظمتو ، كإذا سًتتو أٍ٘تىٍمتو.
 الشعراء فأحسن : كقاؿ بعض

 زاد معركفيك عندم ًعظىمان . . .أنو عندؾ مستوره حًقَتٍ 
 تػىتىناساه كأىٍف َفٍى أتتًو . . .كىو عند الناس مشهور خًطَتٍ 

: ذىب ٚتهور ا١تفسرين إُف أف ىذه اآلية يف صدقة التطوٌع ؛ ألف اإلخفاء فيها أفضل من اإلظهار ، ككذلك كقاؿ رٛتو هللا 
 إلخفاءي أفضل يف تطٌوعها النتفاء الرَيء عنها .سائر العبادات ا

قاؿ ابن عباس : جعل هللا صدقة السر يف التطوٌع تفضيل عبلنيتها يقاؿ بسبعُت ًضعفان ، كجعل صدقة الفريضة عبلنيتها أفضل 
 من ًسٌرًىا يقاؿ ٓتمسة كعشرين ًضعفان.

 قاؿ : ككذلك ٚتيع الفرائض كالنوافل يف األشياء كلها.
ة ا١ترء يف بيتو ًإال أفضل صبلأنو قاؿ )  ؛ كيف صحيح مسلم عن النِبٌ قاؿ من جهة الرأم كإ٪تا ىو توقيفىذا ال ي: مثل قلت

إف قاؿ ) كذلك أف الفرائض ال يدخلها رَيء كالنوافل عيرضة لذلك كركل النَّسائٌي عن عيقبة بن عامر أف رسوؿ هللا ( ا١تكتوبة
 غضب الرب ئ: صدقة السٌر تيٍطفً كالذم ييًسٌر ابلصدقة كيف اٟتديثقة كالذم ييًسٌر ابلقرآف  الذم ٬تهر ابلقرآف كالذم ٬تهر ابلصد
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فيها : تفضيل لصدقة السٌر ؛ ألٌف فيها  -يف فوائد اآلية السابقة يف سورة البقرة  -كيقوؿ العبلمة الطاىر ابن عاشور رٛتو هللا 
 . ا١تعطيإٍبقاء على ماًء كجو الفقَت ، حيث َف يطٌلع عليو غَت 

 . ٔأيب انضكبح انًفشٔضخ فبألفضم إظٓبسْب 

 ألجم أٌ ٌقتذي ثّ غٍشِ ، ٔنئال ٌُسبء انظٍ ثّ ، فٍظٍ ثؼض انُبط أَّ ال ٌخشج صكبح . 
األفضل يف الزكاة إظهار إخراجها ؛ لَتاه غَته فيعمل عملو ، كلئبل يساء الظن بو ، كىذا كما أف الصبلة  قاؿ النوكم رٛتو هللا : 

 ( . اجملموعـ .    ) نوافل الصبلة كالصو ضة يستحب إظهارىا ، كإ٪تا يستحب اإلخفاء يف ا١تفرك 
   يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقان على الصحيح من ا١تذىب " انتهى .(  اإلنصاؼ) رداكم يف كقاؿ ا١ت

ريضة أفضل من إسرارىا ، كأف كال خبلؼ بُت أئمة العلم أف إعبلف صدقة الف(  لصحيح البخارم) شرحو  قاؿ ابن بطاؿ يفك 
) إف ٗتفوىا كتؤتوىا  افل يف األشياء كلها كقاؿ سفياف إسرار صدقة النافلة أفضل من إعبلهنا....ككذلك ٚتيع الفرائض ، كالنو 

 .اة ، كىذا قوؿ كاإلٚتاع الفقراء فهو خَت لكم ( قاؿ : سول الزك
إظهار إخراج الزكاة كإعبلنو...قاؿ الط رم : أٚتع الناس على  ج :اإلخرا فيما ينبري مراعاتو حاؿ  ( ا١توسوعة الفقهية) كجاء يف 

 أف إظهار الواجب أفضل " انتهى . 
 ىل ٬توز إعطاء الكافر من الصدقة ؟ 

للفقراء من غَت ا١تسلمُت كخصوصا إذا كانوا من األقارب ، بشرط أف ال يكونوا من  -غَت ا١تفركضة  -٬توز إعطاء الصدقة 
 .منهم اعتداء ٯتنع اإلحساف إليهم ، كأف ال يكوف كقع ااربُت لنا 

) ال ينهاكم هللا عن الذين َف يقاتلوكم يف الدين كَف ٮترجوكم من دَيركم أف ت ركىم كتقسطوا إليهم إف هللا ٭تب  لقولو تعاُف  
خراجكم أف تولوىم كمن يتو٢تم ا١تقسطُت * إ٪تا ينهاكم هللا عن الذين قاتلوكم يف الدين كأخرجوكم من دَيركم كظاىركا على إ

 .(  م الظا١توف فأكلئك ى
 يف عهد قريش إذ عاىدكا رسوؿ هللا  -قىًدمىٍت عىلىٌي أمي كىي مشركة ) أَب بكر رضي هللا عنهما قالت  كٟتديث أٝتاء بنت

أفأصلها ؟   -تطلب العوف  -فقالت َي رسوؿ هللا إف أمي قدمت علي كىي راغبةه  مع أبيها ، فاستفتت رسوؿ هللا  -كميدَّهًتم 
 .ركاه البخارم  (م ًصًلٍيها قاؿ : نع

أف امرأة يهودية سألتها فأعطتها ، فقالت ٢تا أعاذؾ هللا من عذاب الق ر ، فأنكرت عائشة ذلك ، فلما رأت ) كعن عائشة اهنع هللا يضر 
م ( أنكم تفتنوف يف قبوركلك " إنو أكحي إِف بعد ذ قالت لو ، فقاؿ : ال ، قالت عائشة : مث قاؿ لنا رسوؿ هللا  النِب 

 .مسند أٛتد 
 فدؿ ىذاف اٟتديثاف على جواز إعطاء الكافر من الصدقة . 

 كال ٬توز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة ، ألف الزكاة ال تعطى إال للمسلمُت يف مصرؼ الفقراء كا١تساكُت ا١تذكورين يف آية الزكاة . 
حق ، كقد ٛتد هللا تعاُف  أبس أف يتصدؽ على ا١تشرؾ من النافلة ، كليس لو يف الفريضة من الصدقة  كالقاؿ اإلماـ الشافعي : 

 .(  طعاـ قومان فقاؿ ) كيطعموف ال
  ( ؟ما ا١تقصود بقولو ) حىت ال تعلم ِشالو ما تنفق ٯتينو 

لت ما فعلت اليمُت و تصور أهنا تعلم ٔتا عما١تقصود ا١تبالرة يف إخفاء الصدقة ْتيث أف مشالو مع قرهبا من ٯتينو كتبلزمهما ل
 ا .لشدة إخفائه

 اذكر كقت صدقة التطوع ؟ 
 صدقة التطوع ٢تا كقتاف: 
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o :كىو يف كل كقت. كقت استحباب 
o :كقت اٟتاجة كالشدة كاجملاعة كالنكبات. كلو أكقات مثل:  كقت َتكد االستحباب 

 كوف يف رمضاف( .كاف أجود ما ي  )ألف النِب يف العشر األكاخر من رمضاف 
قالوا: كال اٞتهاد  - يعٍت عشر ذم اٟتجة -من ىذه العشرأحب إُف هللا ما من أَيـ العمل فيهن )  ٟتديث يف عشر ذم اٟتجة

 .ركاه البخارم(  يف سبيل هللا..اٟتديث
 كمن الصدقات ا١تؤكدة: 

 .فق عليومت(  ما زاؿ ج ريل يوصيٍت ابٞتار حىت ظننت أنو سيورثو)  ٟتديث :على اٞتار
 . ركاه البخارم(  كتصدقوا صلوا كادعوا)  ١تا كسفت الشمس لقوؿ النِب  الصدقة عند الكسوؼ:

 ما حكم أف ينوم اإلنساف بصدقتو أك زكاتو ٪تاء مالو فقط ؟ 
 . أبس بذلكال 

سَّمىاءى عىلىٍيكيٍم نَّوي كىافى غىفَّاران * يػيٍرًسًل الفػىقيٍلتي اٍستػىٍرًفريكٍا رىبَّكيٍم إً  كقد نبو هللا على مثل ذلك يف قوؿ نوح عليو السبلـ لقومو: )
، ه، كيبسط لو يف رزقو فليصل رٛتو()من أحب أف يينسأ لو يف أثر  . كقاؿ )ما نقصت صدقة من ماؿ( ، كقاؿ النِب ميٍدرىاران(

سوؼ يقصدكهنا، لكن من قصد اآلخرة كَف ٬تعل هللا عز كجل ىذه الفوائد الدنيوية إال ترغيبان للناس، كإذا كانوا يرغبوف فيها ف
، يعٍت نعطيو الدنيا كاآلخرة ، أما لىوي يف حىٍرثًًو ( حصلت لو الدنيا كاآلخرة، كما قاؿ تعاُف: ) مىٍن كىافى ييرًيدي حىٍرثى اآٍلًخرىًة نىزًدٍ 

بتها يف قلب من و تعظيم الدنيا ك٤تاالقتصار يف أداء العبادة على رجاء الفوائد الدنيوية فقط فبل شك أف ىذا قصور يف النية سبب
 ( . ءات الباب ا١تفتوحلقاك .                                ) يفعل ذل

 اشرح معاين الكلمات يف اٟتديثُت ؟ 
ىذا ال يدؿ على اٟتصر ، بدليل أنو جاءت أحاديث فيها بعض األعماؿ ) غَت ا١تذكورة يف اٟتديث ( فيها ىذا  قولو ) سبعة (

 الفضل .

 ركاه مسلم .  يف ظلو يـو ال ظل إال ظلو (حديث : ) من نظر معسران أك كضع عنو أظلو هللاك
 ( اختلف العلماء يف ا١تراد يف ىذا الظل : قولو ) يظلهم يف ظلو

 قيل : إضافة الظل إُف هللا إضافة ملك ، ككل ظل فهو ملكو .
 يف ظل ا١تلك . بظلو كرامتو كٛتايتو ، كما يقاؿ : فبلف: أنو  كقيل : ا١تراد

 كقيل : ا١تراد يف ظل عرشو ، كبو جـز القرطِب .
 فيو فضل اإلماـ إذا كاف عادالن . قولو ) إماـ عادؿ (

 كا١تراد بو صاحب الوالية العظمى ، كيلتحق بو كل من كِف شيئان من أمور ا١تسلمُت فعدؿ فيو .
 تفريط .يف موضعو من غَت إفراط كال  يءبوضع كل شما فسر بو العادؿ أنو الذم يتبع أمر هللا ن كأح قاؿ اٟتافظ: 

 قدمو يف الذكر لعمـو النفع بو . -
ابعة ا٢تول ، فإف مبلزمة خص الشاب ألنو مظنة غلبة الشهوة ١تا فيو من قوة الباعث على مت قولو ) كشاب نشأ يف طاعة هللا (

 . مع ذلك أشد كأدؿ على غلبة التقولالعبادة 

 ا١تراد اب١تنصب األصل كالشرؼ .(  ة ذات منصب كٚتاؿقولو ) كرجل دعتو امرأ

 كصفها أبكمل األكصاؼ اليت جرت العادة ٔتزيد الرغبة ١تن ٖتصل فيو كىو ا١تنصب الذم يستلزمو اٞتاه كا١تاؿ مع اٞتماؿ .
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 تتاف هبا .قولو ) دعتو ( قيل : دعتو إُف الفاحشة . كقيل : دعتو إُف التزكج هبا فخاؼ أف يشترل عن العبادة ابالف

 كيؤيده كجود الكناية يف قولو ) إُف نفسها ( كلو كاف ا١تراد التزكيج لصرح بو .كاألكؿ أصح ، 
 ففي ىذا فضل ا٠توؼ من هللا ، كفضل العفاؼ .

ٍجني أىحىبُّ ًإِفىَّ ٦تَّا يىٍدعيونىًٍت ًإلىٍيًو (( . كقاؿ : )مىعىاذى اَّللًَّ كقد قاؿ يوسف : )  . السًٌ
  ائد العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض الفو 
o . و ، ألنو حينئذو أبعد من الرَيء ( .خاليان : أم من ا٠تل)  فضل ذكر هللا خاليان 
o . أف ا١ترأة كالرجل يف ىذا اٟتديث إال إذا كاف ا١تراد ابإلماـ العادؿ اإلمامة العظمى فبل تدخل 

o . عظم فضل هللا 

o . أف هللا ال يضيع عمل اسنُت 

o . فضل اإلخبلص 

o لرَيء .ذـ ا 

o . فضل البكاء من خشية هللا 

 : ) عيناف ال ٘تسهما النار : كذكر منهما : عُت بكت من خشية هللا ( . كقاؿ 
 : ) ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع ( . كقاؿ 

 فائدة :
 كمن ترؾ ارمات اليت يقدر عليها سران . قاؿ ابن رجب : ... كمن ىاىنا عظم ثواب من أطاع هللا سران بينو كبينو ، 

 ( إُف قولو ) فبل تعلم نفس ..( .هيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع تػىتىجىاىفى جينيوبػي فأما األكؿ : فمثل قولو تعاُف ) 
 قاؿ بعض السلف : أخفوا  العمل فأخفى ٢تم اٞتزاء .

كرجل ذكر هللا خاليان ففاضت عيناه ، كرجل تصدؽ بصدقة  كيف حديث السبعة الذم يظلهم هللا يف ظلو يـو ال ظل إال ظلو) ..
 فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ٯتينو (.

يف السبعة الذين يظلهم هللا يف ظلو يـو ال ظل إال ظلو ) كرجػػػػػػػػل دعتو امرأة ذات منصب كٚتاؿ فقاؿ  كأما الثآف : فمثل قولو 
 : إٓف أخاؼ هللا ( .

، عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب  -ّّٔ أىٯتُّىا ميٍسًلمو كىسىا [ ميٍسًلمنا ]  ثػىٍوابن عىلىى عيٍرمو كىسىاهي اىَّللهي ًمٍن خيٍضًر  )  قىاؿى  سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ
ا ميٍسًلمو سىقىى ميٍسًلمنا عىلىى ظىمىإو سىقىاهي اىَّللهي ًمٍن اىلرهًحيًق اىٞتٍىنهًة، كىأىٯتُّىا ميٍسًلمو أىٍطعىمى ميٍسًلمنا عىلىى جيوعو أىٍطعىمىوي اىَّللهي ًمٍن ٙتىاًر اىٞتٍىنهًة، كىأىٯتُّى 

 .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى كىيف ًإٍسنىاًدًه ًلُته ( اىٍلمىٍاتيوـً 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 حديث ضعيف .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 مسلم على جوع ، كفضل سقي مسلم على ظمأ  نستفيد : فضل من كسا مسلمان على عرم ، كفضل إطعاـ

 ( كىأىٯتُّىا ميٍسًلمو أىٍطعىمى ميٍسًلمنا عىلىى جيوعو أىٍطعىمىوي ( كقولو ) كىسىا [ ميٍسًلمنا ]  ثػىٍوابن عىلىى عيٍرمو كىسىاهي اىَّللهي ماذا نستفيد من قولو
 ( ؟ اىَّللهي 
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 ة ، أدلتها من الكتاب كالسنة كثَتة نستفيد أف اٞتزاء من جنس العمل ، كىذه قاعدة جليلة عظيم
 ( . ًإٍف تػىٍنصيريكا اَّللَّى يػىٍنصيرٍكيمٍ ) قاؿ تعاُف 

 ( .فىاذٍكيريكٓف أىذٍكيرٍكيٍم كقاؿ تعاُف ) 
 ( . أىٍكفيوا ًبعىٍهًدم أيكًؼ ًبعىٍهدًكيمٍ ) ى كقاؿ تعاُف 

 ) من سًت مسلمان سًته هللا يف الدنيا كاآلخرة ( ركاه مسلم .  كقاؿ 
 ) من بٌت  مسجدان بٌت هللا لو بيتان يف اٞتنة ( ركاه مسلم . اؿ كق

 ) احفظ هللا ٭تفظك ( .  كقاؿ 
 ) كالشاة إف رٛتتها رٛتك هللا ( ركاه أٛتد .  كقاؿ 
 ) إ٪تا يرحم هللا من عباده الرٛتاء ( متفق عليو .  كقاؿ 
 ) من كصل صفان كصلو هللا ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 

 ) ارٛتوا من يف األرض يرٛتكم من يف السماء ( ركاه أبو داكد .  ؿ كقا
 ) من كاف لو كجهاف يف الدنيا ، كاف لو لساّنف من ّنر يـو القيامة ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 
 ماذا نستفيد من قولو ) ... على عرم ، ... على جوع ، ... على ظمأ ( ؟ 

 يف ا١تتصدؽ عليو ، فالصدقة كقت اٟتاجة كالشدة أفضل .نستفيد : أف أفضل الصدقة ما كافق حاجة 
ـه يًف يػىٍوـو ًذم مىٍسرىبىةو كما قاؿ تعاُف )   ( . أىٍك ًإٍطعىا

:  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن حىًكيًم ٍبًن ًحزىاـو  -ّْٔ ، ) قىاؿى ٍأ ٔتىٍن تػىعيوؿي ره ًمنى اىٍليىًد اىلسٍُّفلىى، كىاٍبدى يػٍ قىًة اىٍليىدي اىٍلعيٍليىا خى ري اىلصهدى يػٍ كىخى
، كىمىٍن يىٍستػىٍعًفٍف ييًعفهوي اىَّللهي، كىمىٍن يىٍستػىٍغًن يػيٍغًنًو اىَّللهي   .. ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ ( عىٍن ظىٍهًر ًغٌتن

:  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ّٓٔ قىًة أى )قىاؿى : أىمُّ اىلصهدى ٍأ ٔتىٍن تػىعيوؿي ًقيلى ايى رىسيوؿى اىَّللًه ، كىاٍبدى : جيٍهدي اىٍلميًقلًٌ أىٍخرىجىوي  (ٍفضىلي؟ قىاؿى
 .أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي 

---------- 
ٍأ ٔتىٍن تػىعيو   أم : يف اإلعطاء كاإلنفاؽ أبدان .ؿ ( كىاٍبدى

 كاليد السفلي ؟ ما ا١تراد ابليد العليا 
 : ىي السائلة . كالسفلى: ىي ا١تنفقة .  ا١تراد ابليد العليا

 كما جاء يف حديث آخر : ) يد هللا فوؽ يد ا١تعطي ، كيد ا١تعطي فوؽ يد ا١تعطى ، كيد ا١تعطى أسفل األيدم ( .
 لى ( .) األيد ثبلثة : فيد هللا العليا ، كيد ا١تعطي اليت تليها ، كيد السائل السف كقاؿ 
 اذكر بعض ما كرد يف فضل اإلنفاؽ ؟ 

 أف اإلنفاؽ استجابة ألمر ربنا تعاُف . أكالن :
 ( .كىال شىفىاعىةه َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍنًفقيوا ٦تَّا رىزىقٍػنىاكيٍم ًمٍن قػىٍبًل أىٍف أيىٍيتى يػىٍوـه ال بػىٍيعه ًفيًو كىال خيلَّةه قاؿ تعاُف )

قىرًيبو فىأىصَّدَّؽى كىأىكين مًٌنى  نًفقيوا ًمن مَّا رىزىقٍػنىاكيم مًٌن قػىٍبًل أىف أيىٍيتى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي فػىيػىقيوؿى رىبًٌ لىٍوالى أىخٍَّرتىًٍت ًإُفى أىجىلو كىأى كقاؿ تعاُف ) 
رى اَّللَّي نػىٍفسان ًإذىا جىاء أىجىليهىا كىاَّللَّي خىًبَته ٔتىا تػى . الصَّاًٟتًُتى   ( .ٍعمىليوفى كىلىن يػيؤىخًٌ

 مضاعفة اٟتسنات . اثنيان :
بػيلى قاؿ تعاُف )  ًبيًل اَّللًَّ كىمىثىًل حىبَّةو أىنٍػبػىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبلى يف كيلًٌ سينػٍ ةو ًمائىةي حىبَّةو كىاَّللَّي ييضىاًعفي ًلمىٍن مىثىلي الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىا٢تىيٍم يف سى
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 ( . مه يىشىاءي كىاَّللَّي كىاًسعه عىًلي
 أف درجة ال ر تناؿ ابإلنفاؽ . اثلثان :

بُّوفى قاؿ تعاُف )   ( . لىٍن تػىنىاليوا اٍل رَّ حىىتَّ تػيٍنًفقيوا ٦تَّا ٖتًي
 أهنا من صفات ا١تتقُت . رابعان :

الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى يف السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء .  ضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى كىسىارًعيوا ًإُفى مىٍرًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىرٍ  كما قاؿ تعاُف )
بُّ اٍلميٍحًسًنُتى  ( دليل على اإلنفاؽ مبلـز ٢تم يف  يف السَّرَّاًء كىالضَّرَّاءً ( فقولو تعاُف ) كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلرىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن النَّاًس كىاَّللَّي ٭تًي

 م .ٚتيع أحوا٢ت
 األماف من ا٠توؼ يـو الفزع األك ر . خامسان :

 ( . ٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىا٢تىيٍم اًبللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر ًسرٌان كىعىبلنًيىةن فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىال خى قاؿ تعاُف ) 
 ود اب٠تَت اٞتزيل .أف صاحب اإلنفاؽ موع سادسان :

 ( . كىمىا تػيٍنًفقيوا ًمٍن خىٍَتو يػيوىؼَّ ًإلىٍيكيٍم كىأىنٍػتيٍم ال تيٍظلىميوفى قاؿ تعاُف ) 
 ( . فىالًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىأىنٍػفىقيوا ٢تىيٍم أىٍجره كىًبَته كقاؿ تعاُف )  

 أف هللا ٮتلف ا١تنًفق . سابعان :
يػٍري الرَّازًًقُتى كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم مً قاؿ تعاُف )   ( . ٍن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيوي كىىيوى خى

 أف اإلنفاؽ دليل على صحة اإلٯتاف . اثمنان :
 ) كالصدقة برىاف ( ركاه مسلم ، فالصدقة برىاف على صحة اإلٯتػػاف . قاؿ 

 يناؿ دعاء ا١تبلئكة . ًتسعان :
اللهم أعط منفقان خلفان كيقوؿ اآلخر : اللهم أعط ٦تسكان تلفان ( ) ما من صباح إال كينزؿ ملكاف : يقوؿ أحد٫تا  كما قاؿ 

 متفق عليو .
 فضل من سبق ابإلنفاؽ كاٞتهاد . عاشران :

َّللًًَّ ًمَتىاثي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ال يىٍستىًوم ًمٍنكيٍم مىٍن أى قاؿ تعاُف ) ًبيًل اَّللًَّ كى ًمٍن قػىٍبًل اٍلفىٍتًح كىقىاتىلى أيكلىًئكى نٍػفىقى كىمىا لىكيٍم أىالَّ تػيٍنًفقيوا يف سى
 ( .كىقىاتػىليوا كىكيبٌلن كىعىدى اَّللَّي اٟتٍيٍسٌتى  أىٍعظىمي دىرىجىةن ًمنى الًَّذينى أىنٍػفىقيوا ًمٍن بػىٍعدي 

 أهنا ارغاـ للشيطاف كحسن ظن اب . اٟتادم عشر :
ٍميريكيمٍ قاؿ تعاُف ) أيى  ( . اًبٍلفىٍحشىاًء كىاَّللَّي يىًعديكيٍم مىٍرًفرىةن ًمٍنوي كىفىٍضبلن كىاَّللَّي كىاًسعه عىًليمه  الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كى

 ال حسد إال ١تن أنفق يف كجوه ا٠تَت . الثاين عشر :
ًتًو يًف  حىسىدى ًإالَّ يًف  الى )  قاؿ  هي اَّللَّي مىاالن فىسيلًٌطى عىلىى ىىلىكى هي اَّللَّي اٟتًٍٍكمىةى ، فػىٍهوى يػىٍقًضى هًبىا  اٟتٍىقًٌ ، اثٍػنػىتػىٍُتً رىجيله آًتى كىرىجيله آًتى

 ( . كىيػيعىلًٌميهىا
 : أف ا١تنفق خَت من اآلخذ . الثالث عشر

 ) اليد العليا خَت من اليد السفلى ( . قاؿ 
 ما معٌت قولو ) كابدأ ٔتن تعوؿ ( ؟ 

 : ) ابدأ ٔتن تعوؿ ( . أم : أنو أكؿ ما ٬تب على اإلنساف اإلنفاؽ على من يعو٢تم ، لقولو 

 كلقولو : ) تصدؽ على كلدؾ ( .
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  ما معٌت قولو ( ري اىلصهدىقىًة عىٍن ظىٍهًر ًغٌتن يػٍ  ( ؟ كىخى
ٍنسىافي ًمٍن مىالًًو بػىٍعدى أىٍف يىٍستػىٍبًقيى ًمٍنوي قىٍدرى اٍلًكفىايىةقىاؿى ا٠تٍىطَّاَبٌ : ا قىة مىا أىٍخرىجىوي اإٍلً  . ٍلمىٍعٌتى أىٍفضىل الصَّدى

قىة مىا كىقىعى ًمٍن غىٍَتً ٤تيٍتىاجو ًإُفى مىا يػىتىصىدَّؽي بًًو لًنػى   و .ٍفًسًو أىٍك ًلمىٍن تػىٍلزىميوي نػىفىقىتي كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : كىمىٍعٌتى اٟتٍىًديًث أىٍفضىل الصَّدى
تىوي عىٍن اٍلمى  كىًقيلى  قىًة مىا أىٍغنػىٍيت ًبًو مىٍن أىٍعطىيػٍ  . ٍسأىلىةً : اٍلميرىادي خىٍَت الصَّدى

قىًة مىا كىافى  : ) عىٍن (كىًقيلى   سىبىبهىا ًغٌتن يف اٍلميتىصىدًٌؽ .لًلسَّبىًبيًَّة كىالظٍَّهر زىائًد ، أىٍم : خىٍَت الصَّدى
 . كاألكؿ ىو الراجح

 ( ري اىلصهدىقىًة عىٍن ظىٍهًر ًغٌتن  ما اٞتمع بُت قولو  ( ؟ ميًقلًٌ جيٍهدي اىلٍ الصدقة  أىٍفضىلي ( كبُت قولو ) كىخىيػٍ
: "خَت الصدقة ما كاف عن  ككجو اٞتمع بُت ىذا اٟتديث كالذم قبلو ما قالو البيهقي كلفظو: كاٞتمع بُت  قاؿ الصنعاين :

أبقل  جهد ا١تقل" أنو ٮتتلف ابختبلؼ أحواؿ الناس يف الص ر على الفاقة كالشدة كاالكتفاء ظهر غٌت" كقولو: "أفضل الصدقة
 .تدؿ على ذلكالكفاية كساؽ أحاديث 

، كرٔتا  ١تا ٮتاؼ عليو من فتنة الفقر لفضل من مالو، كيستبقي لنفسو قوًتن كاالختيار للرجل أف يتصدؽ اب:  قاؿ البغومك
على أَب بكر خركجو من مالو أٚتع،  ، كَف ينكر النِب  ، كيبقى كبلن على الٌناس يلحقو الندـ على ما فعل، فيبطل بو أجره

ينو كصحة توكلو، فلم ٮتف عليو الفتنة، كما خافها على غَته، أٌما من تصدؽ كأىلو ٤تتاجوف إليو أك عليو لَّما علم من قوة يق
ابلص ر، فيؤثر على نفسو كلو كاف بو  ى األىل أكُف، إال أف يكوف معركفان دين فليس لو ذلك، كأداء الدين كاإلنفاؽ عل

كىلىٍو كىافى هًبًٍم  كىيػيٍؤثًريكفى عىلىى أىنفيًسًهمٍ ثٌت هللا عليهم بقولو ) هاجرين، فأخصاصة كفعل أَب بكر، ككذلك آثر األنصار ا١ت
 ر .كىي اٟتاجة كالفقخىصىاصىةه ( 

قىة مىا كىقىعى بػىٍعدى اٍلًقيىاـً ًْتيقيوًؽ النػٍَّفًس كىاٍلًعيىاؿ ًْتىٍيثي الى : كىاٍلميٍختىار أىفَّ مىٍعٌتى اٟتٍىًديًث  كقاؿ القرطيب : يىًصَتي اٍلميتىصىدًٌؽ  أىٍفضىلي الصَّدى
ا اٟتٍىًديًث حيصيوؿ مىا تيٍدفىعي بًًو اٟتٍىاجىة الضَّري  قىًتًو ًإُفى أىحىد ، فىمىٍعٌتى اٍلًرٌتى يًف ىىذى كرًيَّة كىاأٍلىٍكًل ًعٍندى اٞتٍيوًع اٍلميشىوًًٌش ٤تيٍتىاجنا بػىٍعدى صىدى

يثىاري ًبًو بىٍل ٭تىٍريـي ، الًَّذم الى صىبػٍرى عىلىٍيًو ، كىسىًٍتً اٍلعىٍورىًة ، كىاٟتٍى  ًبيلو فىبلى ٬تىيوزي اإٍلً اجىة ًإُفى مىا يىٍدفىعي ًبًو عىٍن نػىٍفًسًو اأٍلىذىل ، كىمىا ىىذىا سى
ٍضرىاًر هًبىا أىٍك كىٍشف عىٍورىتًًو ، فى  ًؾ نػىٍفًسًو أىٍك اإٍلً حىقًًٌو أىٍكُفى عىلىى كيلًٌ حىاؿ ، فىًإذىا  ميرىاعىاةكىذىًلكى أىنَّوي ًإذىا آثػىرى غىيػٍرىهي بًًو أىدَّل ًإُفى ًإٍىبلى

قػىتيوي ًىيى اأٍلىٍفضىل أًلىٍجًل مىا يػىتىحىمَّلي ًمٍن مىضىًض الٍ  يثىاري كىكىانىٍت صىدى ًفعي سىقىطىٍت ىىًذًه اٍلوىاًجبىاتي صىحَّ اإٍلً ا يػىٍندى فىٍقر كىًشدًَّة مىشىقًَّتًو ، فىًبهىذى
   شىاءى اَّللَّي .  التػَّعىاريض بػىٍُتى اأٍلىًدلًَّة ًإفٍ 

 ( ؟ كىمىٍن يىٍستػىٍعًفٍف ييًعفهوي اىَّللهي، كىمىٍن يىٍستػىٍغًن يػيٍغًنًو اىَّللهي ما معٌت ) 
  أم : من طلب العفة كتكلفها أعطاه هللا إَيه ، كاالستعفاؼ : ىو الكف عن اٟتراـ ، كالسؤاؿ من الناس(  كىمىٍن يىٍستػىٍعًففٍ ) 
 هللا العفة ، قاؿ القرطِب : أم ٬تازه على استعفافو بصيانو كجهو كرفع قاقتو . أم : يرزقو( ييًعفوي هللاي  )

( يرزقو هللا غٌت يػيٍرًنًو هللاي واؿ الناس ) ػػػػػػػػػػػػػػأم : من يسترن اب عمن سواه ، أك ييظهر الرٌت ابالسترناء عن أم( كىمىٍن يىٍستػىٍغًن ) 
 . القلب

 ستعفاؼ عن الناس كاالسترناء عنهم .ففي ىذا اٟتديث دليل على فضل اال
 ىذا اٟتديث اشتمل على أربع ٚتل جامعة ّنفعة . قاؿ السعدم :
  ( .كمن يستعفف يعفو هللا) إحداىا : قولو 

 ( .كمن يسترن يرنو هللا ) و كالثانية : قول
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ا١تخلوقُت . فعليو أف يسعى لتحقيق ىذا  بو دكف ان يف إخبلصو  رغبة كرىبة كتعلق كىاًتف اٞتملتاف متبلزمتاف ، فإف كماؿ العبد
من رؽ ا١تخلوقُت ، كذلك أبف ٬تاىد نفسو على  ان حر  ان ، حق ان بب يوصلو إُف ذلك ، حىت يكوف عبدالكماؿ ، كيعمل كل س

ما ر )لعم ؿ قا أمرين : انصرافها عن التعلق اب١تخلوقُت ابالستعفاؼ عما يف أيديهم ، فبل يطلبو ٔتقالو كال بلساف حالو ، ك٢تذا
فقطع اإلشراؼ يف القلب كالسؤاؿ ابللساف ، ك ( فخذه ، كما ال فبل تتبعو نفس أًتؾ من ىذا ا١تاؿ كأنت غَت مشرؼ كال سائل

 عن منن ا٠تلق ، كعن تعلق القلب هبم ، سبب قوم ٟتصوؿ العفة .ان كترفع ان تعفف
اب كالثقة بكفايتو ، فإنو من يتوكل على هللا فهو حسبو ، كىذا  ك٘تاـ ذلك : أف ٬تاىد نفسو على األمر الثآف : كىو االسترناء

ىو ا١تقصود ، كاألكؿ كسيلة إُف ىذا ، فإف من استعف عما يف أيدم الناس كعما ينالو منهم ، أكجب لو ذلك أف يقول تعلقو 
فلو ،  ان حسن ظن عبده بو ، إف ظن خَت عند  اب ، كرجاؤه كطمعو يف فضل هللا كإحسانو ، ك٭تسن ظنو كثقتو بربو ، كهللا تعاُف

 كإف ظن غَته فلو ، ككل كاحد من األمرين ٯتد اآلخر فيقويو ، فكلما قوم تعلقو اب ضعف تعلقو اب١تخلوقُت كابلعكس .
لعلم فجمع ا٠تَت كلو يف ىذا الدعاء ، فا٢تدل : ىو ا( ا٢تدل كالتقى ، كالعفاؼ كالرٌت اللهم إٓف أسألك )  كمن دعاء النِب 

 النافع ، كالتقى : ىو العمل الصاٌف ، كترؾ ارمات كلها ، ىذا صبلح الدين .
، كإف قلت حواصلو  ان اب فهو الرٍت حق ان لق ، كالرٌت اب ، كمن كاف غنيك٘تاـ ذلك بصبلح القلب ، كطمأنينتو ابلعفاؼ عن ا٠ت

فاؼ كالرٌت يتم للعبد اٟتياة الطيبة ، كالنعيم الدنيوم ، كالقناعة ٔتا ، فليس الرٌت عن كثرة العرض ، إ٪تا الرٌت غٌت القلب ، كابلع
 آًته هللا .

 :سبحانو  أكـر ما تكوف عليو أحوج ما تكوف إليو . كقاؿ ابن تيمية
ٟتسنات يستعُت اإلنساف على التجرد من الطمع كالفزع ؟ ابلتوحيد كالتوكل كالثقة اب ، كعلمك أبنو ال أييت اب كقاؿ ابن القيم :

 إال ىو ، كال يذىب ابلسيئات إال ىو ، كأف األمر كلو  ، ليس ألحد مع هللا شيء
ابألمر ابالستعفاؼ عن مسألة الناس كاالسترناء عنهم ، فمن  كقد تكاثرت األحاديث عن النِب  :  كقاؿ ابن رجب رٛتو هللا

 .و ، كرىوه لذلك  آدـ ، فمن طلب منهم ما ٭تبونوس بٍتوه ، ألف ا١تاؿ ٤تبوب لنفناس ما أبيديهػػم ، كرىوه كأبرضسأؿ ال
ٚتاعةن من أصحابو على أٍف ال  كيف النَّهي عن مسألة ا١تخلوقُت أحاديثي كثَتة صحيحة ، كقد ابيع النِبُّ كقاؿ رٛتو هللا : 

فبل يسأؿ أحدان  و أك ًخطاـ ّنقتو ،يسألوا النَّاسى شيئان، منهم : أبو بكر الصدًٌيق ، كأبو ذر ، كثوابف ، ككاف أحدىم يسقط سوطي 
 ه .أٍف ييناكلو إَي

يو كاعلم أفَّ سؤاؿى هللًا تعاُف دكفى خلقو ىوى ا١تتعُت ؛ ألفَّ السؤاؿ فيًو إظهار الذؿًٌ من السائل كا١تسكنة كاٟتاجة كاالفتقار ، كف
، كدرء ا١تضارًٌ ، كال يصلح الذؿُّ كاالفتقار إالَّ   الضَّرر ، كنيل ا١تطلوب ، كجلًب ا١تنافع االعًتاؼي بقدرًة ا١تسؤكؿ على دفع ىذا

ـي أٛتد يدعو كيقوؿ : اللهمَّ كما صينتى كجهي عىًن السُّجود لرَتؾ فصيٍنو عن ا١تسألة  كحدىه ؛ ألنَّو حقيقة العبادة ، ككاف اإلما
هللاي ًبضيرٌو فىبل كىاًشفى لىوي ًإالَّ ىيوى كىًإٍف ييرًٍدؾى ًٓتىٍَتو كىًإٍف ٯتىٍسىٍسكى  )لرَتؾ ، كال يقدر على كشف الضرًٌ كجلب النفع سواه . كما قاؿ 

 ( .مىا يػىٍفتىًح هللاي لًلنَّاًس ًمٍن رىٍٛتىةو فىبل ٦تيًٍسكى ٢تىىا كىمىا ٯتيًٍسٍك فىبل ميٍرًسلى لىوي ًمٍن بػىٍعًدًه ) كقاؿ ( فىبل رىادَّ لًفىٍضًلًو 
 مفاسد : سؤاؿ ا١تخلوقُت فيو ثبلث كقاؿ ابن تيمية :

 مفسدة االفتقار إُف غَت هللا كىي نوع من الشرؾ . األكىل : 
 مفسدة إيذاء ا١تسؤكؿ كىي نوع من ظلم ا٠تلق . كالثانية : 
 .                       فيو ذؿ لرَت هللا كىو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثبلثة  كالثالثة : 
 اذكر بعض فضائل  العفة ؟ 
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 إلٯتاف .ا أهٌنا من خصاؿ أىل أكالن :

اًشعيوفى . كالى ( الًَّذينى ىي ُأىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى ) قىدٍ قاؿ تعاُف )  اةً ًّذينى ىيٍم عىًن اللٍَّرًو ميٍعًرضيوفى )ٍم يف صىبلهًتًٍم خى فىاًعليوفى  ( كىالًَّذينى ىيٍم لًلزَّكى
اًفظيوفى )ْ)  أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم غىيػٍري مىليوًمُت ( .  عىلىى( ًإالَّ ٓ( كىالًَّذينى ىيٍم ًلفيريكًجًهٍم حى

 من أسباب الفوز بظٌل هللا يـو القيامة . أهٌنا اثنيان :
، كىشىابّّ نىشىأى يف ًعبىادىًة رىبًًٌو،ًإالَّ ظً  قىاؿ ) سبعةه ييًظلُّهيٍم اَّللَّي يف ًظلًًٌو يػىٍوـى الى ًظلَّ  عىٍن النَِّبًٌ  أىَب ىيرىيٍػرىةى  عىنٍ  ـي اٍلعىاًدؿي مىا كىرىجيله  لُّوي: اإٍلً

ًف ٖتىىاابَّ يف اَّللًَّ  ٌٓفً أىخىاؼي اَّللَّى، مىٍنًصبو كىٚتىىاؿو فػىقىاؿى إً  اٍجتىمىعىا عىلىٍيًو كىتػىفىرَّقىا عىلىٍيًو، كىرىجيله طىلىبػىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي  قػىٍلبيوي ميعىلَّقه يف اٍلمىسىاًجًد، كىرىجيبلى
ًينيوي، كىرىجيله ذىكىرى اَّللَّى  دَّؽى أىٍخفىىػػػػػكىرىجيله تىصى  الًينا فػىفىاضىٍت عىيػٍنىاه ( متفق عليو . حىىتَّ الى تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي ٯتى  خى

 أٌف أىل العٌفة ينالوف عوف هللا . اثلثان :
: قىاؿى رى  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى  ثىةه حىقّّ عىلىى اَّللًَّ عىٍونػيهيمٍ   سيوؿي اَّللًَّ قىاؿى اتىبي الًَّذم ييرًيدي اأٍلىدىاءى، :ثىبلى ، كىاٍلميكى ًبيًل اَّللًَّ اًىدي يف سى كىالنَّاًكحي  اٍلميجى

 ( ركاه الًتمذم . الًَّذم ييرًيدي اٍلعىفىاؼ
 كاف يدعو هبا .  أف النِب  رابعان :

 يدعو : اللهم إٓف أسألك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالرٌت ( ركاه مسلم . عن ابن مسعود قاؿ ) كاف النِب 
 ا١ترء . أهٌنا من أسباب سعادة خامسان :

 الٌذنب . كما قاؿ بعض الٌسلف : كهللا للٌذة العٌفة أعظم من لٌذة
الصمت،  أحفظ من ، كال حارس ، كال زىد خَت من القنوع ، كال عبادة أحسن من ا٠تشوع من العٌفة كقاؿ الرزاِف : كال معيشة أىنأ
 كال غائب أقرب من ا١توت .

كقلٌة  منو الٌسخاء كاٟتياء كالص ر كا١تسا٤تة كالقناعة كالورع كاللطافة كا١تساعدة كالظرؼ كقاؿ يف موضع آخر : كأٌما خلق العٌفة فيصدر
 الطمع .

: أىخىذى بًيىًدم رىسيوؿي اَّللًَّ  رىجيلو ًمٍن أىٍصحىاًب النَِّبًٌ فيما ركاه اإلماـ أٛتد عىٍن  ككٌل ذلك لوعد هللا تعاُف على لساف نبٌيو   قىاؿى
: )ًفيمى  فىجىعىلى يػيعىلًٌميًٍت ٦تَّا عىلَّمىوي اَّللَّي، فىكىافى  ًفٍظتي عىٍنوي أىٍف قىاؿى يػٍئنا اتًٌقىاءى  ا حى ؾى اَّللَّي  إًنَّكى لىٍن تىدىعى شى يػٍرنا ًمنٍ  اَّللًَّ تػىبىارىؾى كىتػىعىاُفى ًإالَّ آًتى  و ( .خى

 اؼ .كأكساه العف، كألزمو القناعة ، إذا أراد هللا بعبد خَتا أ٢تمو الطاعة  قاؿ حكيم:
 كلباسو التقول، كزينتو اٟتياء، كمالو العٌفة . عن كىب بن منبو أنٌو قاؿ: " اإلٯتاف عرَيفك 
 تعفف عن الناس ؟كيف السبيل إىل التعلق ابهلل كال 

 . ة النفسابلص ر ك٣تاىد أكالن :
ٍه هللا، كما أعطي أحده  ٟتديث الباب ) من عطاءو خَته كأكسعي  كمن يستعفف يعفَّو هللا، كمن يسترن يرًنو هللا، كمن يص ر ييصى رًٌ

  ( .من الص ر
 ابلدعاء.  اثنيان :

  ( ركاه مسلم .لك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالرٌتاللهم إٓف أسأيقوؿ )  فقد كاف النِب 
ككل من علق قلبو اب١تخلوقات أف ينصركه أك يرزقوه أك أف يهدكه خضع قلبو لو، كصار فيو من العبودية ٢تم :  ةقاؿ ابن تيمي

بقدر ذلك، كإف كاف يف الظاىر أمَتا ٢تم مدبرا ٢تم متصرفا هبم، فالعاقل ينظر إُف اٟتقائق ال إُف الظواىر، فالرجل إذا تعلق 
و أسَتا ٢تا ٖتكم فيو كتتصرؼ ٔتا تريد، كىو يف الظاىر سيدىا ألنو زكجها. كيف قلبو ابمرأة كلو كانت مباحة لو يبقى قلب

اٟتقيقة ىو أسَتىا ك٦تلوكها، ال سيما إذا دىرىت بفقره إليها كعشقو ٢تا كأنو ال يعتاض عنها برَتىا، فإهنا حينئذ ٖتكم فيو ْتكم 
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بل أعظم؛ فإف أسر القلب أعظم من أسر البدف، كاستعباد  السيد القاىر الظاَف يف عبده ا١تقهور الذم ال يستطيع ا٠تبلص منو
القلب أعظم من استعباد البدف، فإف من استعبد بدنو كاسًتؽ ال يباِف إذا كاف قلبو مسًت٭تا من ذلك مطمئنا، بل ٯتكنو 

ذؿ كاألسر اض رقيقا مستعبدا متيما لرَت هللا فهذا ىو ال -الذم ىو ا١تلك-االحتياؿ يف ا٠تبلص. كأما إذا كاف القلب 
كالعبودية ١تا استعبد القلب. كعبودية القلب كأسره ىي اليت يًتتب عليها الثواب كالعقاب، فإف ا١تسلم لو أسره كافر أك اسًتقو 

ٔتا يقدر عليو من الواجبات، كمن استعبد ْتق إذا أدل حق هللا كحق مواليو لو  ان رَت حق َف يضره ذلك إذا كاف قائمفاجر ب
لرَت هللا  ان ك، كأما من استعبد قلبو فصار عبدأكره على التكلم ابلكفر فتكلم بو كقلبو مطمئن ابإلٯتاف َف يضره ذل أجراف، كلو

 س .ٌت النففاٟترية حرية القلب، كالعبودية عبودية القلب، كما أف الرٌت غ،  لك كلو كاف يف الظاىر ملك الناسفهذا يضره ذ
من تعلق برَت هللا، فإف ما فاتو من مصاٟتو كسعادتو كفبلحو أعظم ٦تا حصل لو ٦تن  أعظم الناس خذالّنن  :كقاؿ ابن القيم 

 ت .ببيت العنكبوت أكىن البيو تعلق بو، كىو معرض للزكاؿ كالفوات، كمثل ا١تتعلق برَت هللا كمثل ا١تستظل من اٟتر كال رد 
إليو، فإنو لو عرؼ ربو ١تا شكاه، كلو عرؼ الناس ١تا شكا كقاؿ: اٞتاىل يشكو هللا إُف الناس، كىذا غاية اٞتهل اب١تشكو كا١تشكو 

إليهم. كرأل بعض السلف رجبلن يشكو إُف رجل فاقتو كضركرتو، فقاؿ: َي ىذا، كهللا ما زدت على أف شكوت من يرٛتك إُف من ال 
 يرٛتك، كيف ذلك قيل: 

 م .و الرحيم إُف الذم ال يرحتشك  كإذا شكوت إُف ابن آدـ إ٪تا
بيلي الرجلي حىت تكوفى فيو خصلتاف: العفَّةي عمَّا يف أيدم الناس،: ب السَّختيآف اؿ أيو كق  م .كالتجاكزي عٌما يكوف منه ال يػىنػٍ

لمو، كاسترٌت كقاؿ أعراَبّّ ألىل البصرة: من سيًٌدي أىل ىذه القرية؟ قالوا: اٟتسن. قاؿ: ٔتا سادىم؟ قالوا: احتاجى الناسي إُف ع
 م .ىو عن دنياى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ّٔٔ : " تىصىدهٍؽ ًبًو عىلىى نػىٍفًسكى )  كىعىٍنوي قىاؿى ، ًعٍنًدم ًدينىاره؟ قىاؿى تىصىدهقيوا " فػىقىاؿى رىجيله: ايى رىسيوؿى اىَّللًه
: " تىصىدهٍؽ ًبًو عىلىى كىلىًدؾى  ، قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري : " تىصىدهؽٍ  "" قىاؿى ، قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري : ًعٍنًدم  قىاؿى ًبًو عىلىى خىاًدًمكى " قىاؿى

، قىاؿى   .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى كىاٟتٍىاًكمي  (: " أىٍنتى أىٍبصىري آخىري
---------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
قى  أىمىرى النَِّبُّ  )عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى   ، فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى هللاً ًة ، فػىقىاؿى رىجيله اًبلصَّدى ، قىاؿى : تىصىدَّ  ، ًعٍنًدم ًدينىاره : ٍؽ بًًو عىلىى نػىٍفًسكى

اؿى : ، قى  -أىٍك قىاؿى : زىٍكًجكى  -ًعٍنًدم آخىري ، قىاؿى : تىصىدٍَّؽ ًبًو عىلىى كىلىًدؾى ، قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري ، قىاؿى : تىصىدٍَّؽ بًًو عىلىى زىٍكجىًتكى 
 ( ىذا لفظ أَب داكد . ًعٍنًدم آخىري ، قىاؿى : تىصىدٍَّؽ بًًو عىلىى خىاًدًمكى ، قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري ، قىاؿى : أىٍنتى أىٍبصىري 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
الصدقة ، كأف ٔتثابة  ادمو كمن ٯتوهنم ، كأف ىذه النفقة: أف اإلنساف ٬تب عليو أف ينفق على نفسو ككلده كزكجو كخنستفيد 

 صاحبها مأجور .
 كقد جاءت أحاديث تدؿ على ما دؿ عليو حديث الباب ؟

فى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًبي أىٍفضىلي ًدينىارو يػيٍنًفقيوي الرَّجيلي ًدينىاره يػيٍنًفقيوي عىلىى ًعيىالًًو كىًدينىاره يػيٍنًفقيوي الرَّجيلي عىلىى دىابًَّتًو يًف  ) عىٍن ثػىٍوابى ًل اَّللًَّ سى
اًبًو ىًف سىًبيًل اَّللًَّ   ( ركاه مسلم .كىًدينىاره يػيٍنًفقيوي عىلىى أىٍصحى

ًبيًل اَّللًَّ كىًدينىاره أىنٍػفىٍقتىوي ىًف رىقػىبىةو كىًدينىاره تىصىدٍَّقتى بًًو عىلىى ًمسٍ  ًدينىاره أىنٍػفىٍقتىوي يًف )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  ًكُتو كىًدينىاره سى



 ِْٖ 

 ( ركاه مسلم .أىنٍػفىٍقتىوي عىلىى أىٍىًلكى  مأىنٍػفىٍقتىوي عىلىى أىٍىًلكى أىٍعظىميهىا أىٍجران الَّذً 
اًبرو قىاؿى  فػىقىاؿى الى . « . غىيػٍريهي  أىلىكى مىاؿه » . فػىقىاؿى  أىٍعتىقى رىجيله ًمٍن بىًٌت عيٍذرىةى عىٍبدان لىوي عىٍن ديبيرو فػىبػىلىغى ذىًلكى رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن جى

ًيًو ًمٌتًٌ » فػىقىاؿى  فػىعىهىا إًلىٍيًو مثيَّ قىاؿى  فىاٍشتػىرىاهي نػيعىٍيمي ٍبني عىٍبًد اَّللًَّ اٍلعىدىًكلُّ بًثىمىا٪تًائىًة ًدٍرىىمو فىجىاءى هًبىا رىسيوؿى اَّللًَّ « . مىٍن يىٍشًتى ٍأ » فىدى اٍبدى
قػىرىابىًتكى شىٍىءه  مقػىرىابىًتكى فىًإٍف فىضىلى عىٍن ذً  مًإٍف فىضىلى شىٍىءه فىؤلىٍىًلكى فىًإٍف فىضىلى عىٍن أىٍىًلكى شىٍىءه فىًلذً بًنػىٍفًسكى فػىتىصىدٍَّؽ عىلىيػٍهىا فى 

ا  ًيًنكى كىعىٍن مًشىاًلكى « . فػىهىكىذىا كىىىكىذى  ( متفق عليو .يػىقيوؿي فػىبػىٍُتى يىدىٍيكى كىعىٍن ٯتى
 ك فتصدؽ عليها ، مث على أبويك ، مث على قرابتك ، مث ىكذا ، مث ىكذا ( كجاء عند ابن حباف ) ابدأ بنفس

 ففي ىذه األحاديث :
 كجوب النفقة على األكالد كاألىل ك٦تن ٯتوهنم الرجل . أكالن :
ا التػٍَّرتًيب  :اثنيان  ٍأ بًنػىٍفًسك فػىتىصىدٍَّؽ عى ) ااًلبًٍتدىاء يًف النػَّفىقىة اًبٍلمىٍذكيوًر عىلىى ىىذى لىيػٍهىا ؛ فىًإٍف فىضىلى شىٍيء فىؤًلىٍىًلك ، فىًإٍف فىضىلى عىٍن اًٍبدى

 ... ( . أىٍىًلك شىٍيء فىًلًذم قػىرىابىتك
 فالزكجة مث األبناء مث الوالدين كىكذا .

ا التػٍَّرتًيب ًإذىا أتىىمٍَّلتو عىًلٍمت أىنَّوي  قاؿ ا٠تٍىطَّاَبُّ :  ـى اأٍلىٍكُفى فىاأٍلىٍكُفى كىاأٍلى  ىىذى  .لو عنو يف " عوف ا١تعبود" قٍػرىب فىاأٍلىقٍػرىب ". نققىدَّ
: إف كىفَّ مالو أك كسبو بنفقتهم فع ليو نفقة كقاؿ النوكم : " إذا اجتمع على الشخص الواحد ٤تتاجوف ٦تن تلزمو نفقتهم ، نظرى

ى نفقة األقارب ...ألف نفقتها آكد كإف َف يفضل عن كفاية نفسو إال نفقة كاحد ، قدَّـ نفقة الزكجة عل، اٞتميع قريبهم كبعيدىم 
 .انتهى "ركضة الطالبُت" .  ، فإهنا ال تسقط ٔتضي الزماف ، كال ابإلعسار

ًدًه كىًإٍف سىفىليوا ابً  ٍن نػىٍفًسًو ٍلمىٍعريكًؼ ...إذىا فىضىلى عى قاؿ ا١ترداكم : " الصًَّحيحي ًمٍن اٍلمىٍذىىًب : كيجيوبي نػىفىقىًة أىبػىوىٍيًو كىًإٍف عىلىوىا ، كىأىٍكالى
 .ًو كىاٍمرىأىتً 

 .فضل عن ذلك شيء فعلى ذكم قرابتو كقد انعقد اإلٚتاع على كجوب نفقة الزكجة ، مث إذا قاؿ الشوكآف: 
 فلم ٮتتلف العلماء يف تقدٔف الزكجة على الوالدين يف النفقة ، كإ٪تا اختلفوا يف الزكجة كالولد أيهما يقدـ؟

 ب .، مث بقية األقار  أنو يبدأ بنفسو ، مث ابلزكجة ، مث ابلولد ، مث ابلوالدين وابػفالص:  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
إذا تعدد مستحقو النفقة كَف يكن ٢تم إال قريب كاحد، فإف استطاع أف ينفق عليهم ٚتيعان  و :ء يف كتاب الفقو اإلسبلمي كأدلتكجا

كقاؿ اٟتنابلة: تقدـ الزكجة على ،  ألنثى أك العاجز، مث بزكجتوأك اكجب عليو اإلنفاؽ، كإف َف يستطع بدأ بنفسو مث بولده الصرَت 
 .الولد 

كبناء على ما سبق فالواجب على الزكج أف يبدأ بكفاية زكجتو كأكالده من النفقة الواجبة عليو اب١تعركؼ ، فإف بقي معو بعد ذلك 
 .أف ينفقو على كالديو شيء من ا١تاؿ فالواجب عليو 

ـى اأٍلىكٍكىد فىاأٍلىكٍكىد وؽ كىاٍلفىضىاًئل ًإذىا تػىزىاٛتىىٍت قي أىفَّ اٟتٍيقي  اثلثان :  .دًٌ
قىة التَّطىوُّع أىٍف يػينػىوًٌعهىا يًف ًجهىات ا٠تٍىٍَت كىكيجيوه اٍل رٌ ًْتىسىًب اٍلمىٍصلىحىة ، كىالى  رابعان :  .ٍنحىًصر يف ًجهىة ًبعىٍيًنهىا يػى أىفَّ اأٍلىٍفضىل يف صىدى

 مع أهنا كاجبة .النفقة على األىل صدقة  كتسمية النِب اٟتكمة من  خامسان :
قىة خىٍشيىة أىٍف يىظينُّوا أىفَّ ًقيىاقىاؿى اٍلميهىلَّب :  ٍٚتىاًع ، كىًإ٪تَّىا ٝتىَّاىىا الشَّارًع صىدى مهٍم اًبٍلوىاًجًب الى أىٍجر ٢تىيٍم ًفيًو النػَّفىقىة عىلىى اأٍلىٍىل كىاًجبىة اًبإٍلً

قىة ، حىىتَّ الى ٮتيٍرًجيوىىا ًإُفى غىٍَت اأٍلىٍىل ًإالَّ  ، كىقىٍد عىرىفيوا قىة ًمٍن اأٍلىٍجر فػىعىرَّفػىهيٍم أىنػَّهىا ٢تىيٍم صىدى بػىٍعد أىٍف يىٍكفيوىيٍم ؛ تػىٍرًغيبنا ٢تىيٍم مىا يف الصَّدى
قىة اٍلوىاجً  قىة التَّطىوُّع يف تػىٍقًدٔف الصَّدى  م .ر لو عنو يف " فتح البانق .بىة قػىٍبل صىدى
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هىا قىالىٍت: قىاؿى اىلنهيبُّ  -ّٕٔ رى ميٍفًسدىةو، كىافى ٢تىىا أىٍجريىىا )  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًإذىا أىنٍػفىقىًت اىٍلمىٍرأىةي ًمٍن طىعىاـً بػىٍيًتهىا، غىيػٍ
قيصي بػى ٔتىا أىنٍػفىقىٍت كىًلزىٍكًجهىا أىٍجريهي ٔتىا اًٍكتىسىبى كىًلٍلاىاًزًف ًمٍثلي ذى  ، كىالى يػىنػٍ ئنا ًلكى يػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو.  (ٍعضيهيٍم أىٍجرى بػىٍعضو شى

---------- 
، كا١تراد اب١ترأة ىنا الزكجة بدليل الركاية األخرل أم : تصدقت كما يف ركاية الًتمذم ) إذا تصدقت ا١ترأة ( (  ًإذىا أىنٍػفىقىًت اىٍلمىٍرأىةي ) 

 ) ... من طعاـ زكجها ( .
أم : من طعاـ زكجها الذم يف بيتها ا١تتصرفة ىي فيو ، كإ٪تا خص الطعاـ ابلذكر ، لرلبة ا١تسا٤تة بو عادة ، (  طىعىاـً بػىٍيًتهىا ًمنٍ ) 

 كإال فرَته مثلو .
رى ميٍفًسدىةو )   .أم : غَت مسرفة يف التصدؽ أبف ال تتعدل إُف الكثرة ا١تؤذية إُف النقص الظاىر (  غىيػٍ
  ٬توز لإلنساف أف يتصرؼ يف ملك غَته إال إبذنو ، فما اٞتواب عن حديث الباب ؟من ا١تعلـو أنو ال 

 اختلف العلماء يف اٞتواب عن ىذا اٟتديث :

 أجازه يف الشيء اليسَت الذم ال يؤبو لو كال يظهر بو النقصاف . منفمن العلماء -أ
 ز .ة ، فإف زاد على ا١تتعارؼ َف ٬تيف العاد اعلم أف ىذا كلو مفركض يف قدر يسَت يعلم رضا ا١تالك بو قاؿ النوكم : 

 اإلذف ضرابف : : أيضان قاؿ ك 
 اإلذف الٌصريح يف الٌنفقة كالٌصدقة .  أحد٫تا :

: اإلذف ا١تفهـو من اطٌراد العرؼ كالعادة ، كإعطاء الٌسائل كسرة ك٨توىا ٦تٌا جرت العادة بو ، كاطٌرد العرؼ فيو ، كعلم  كالثٌاين
 كا١تالك بو ، فإذنو يف ذلك حاصل كإف َف يتكٌلم ... ابلعرؼ رضا الٌزكج

كاعلم أف ىذا كلو مفركض يف قدر يسَت يعلم رضا ا١تالك بو يف العادة ، فاف زاد على ا١تتعارؼ َف ٬تز ، كىذا معٌت قولو : )إذا 
 شرح مسلم ( .. ) أنفقت ا١ترأة من طعاـ بيتها غَت مفسدة( فأشار إُف أنو قدر يعلم رضا الزكج بو يف العادة 

 مثل : الرغيف ، كزائد الطعاـ ا١تطهي ، كبقية الفاكهة ك٨تو ذلك ٦تا يتسامح فيو الناس ، كجرل العرؼ برضا الزكج يف مثلو .
 من ٛتل ذلك على ما إذا أذف الزكج فيو كلو بطريق اإلٚتاؿ سواء كاف اإلذف صر٭تان أك عرفيان . كمن العلماء -ب
أف ا١تراد بنفقة ا١ترأة النفقة على صاحب ا١تاؿ ، كليس ٢تا أف تفتئت على رب البيت ابإلنفاؽ على العلماء من ذىب إُف كمن -ج

 الفقراء .
 كمنهم من أطلق ٢تا حق التصرؼ ، كإف َف أيذف الزكج ، لكن بشرط عدـ اإلفساد ، كفيما تعارؼ عليو الناس فيما بينهم .-د

 الصحيح .كىذا ىو 
  اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من 

o . ) يشًتط يف حصوؿ ىذا األجر للزكجة عدـ اإلسراؼ لقولو ) غَت مفسدة 
o  : سمح بو يف العادة ٓتبلؼ الدراىم كالدّننَت يي كنبو ابلطعاـ أيضان على ذلك ، ألنو قولو ) من طعاـ بيتها ( قاؿ النوكم

 . يف حق أكثر الناس كيف كثَت من األحواؿ 

o ؿ زكجها من غَت إسراؼ كال تبذير كما أف للزكج أجر .أف للزكجة أجر إذا أنفقت من ما 

o . أنو إذا عيلم أف الزكج فيو شح ، كأنو ال يرضى أبدان التصدؽ من مالو ، َف ٬تز للزكجة التصدؽ إال إبذنو صر٭تان 
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، ًإنهكى أىمىٍرتى اىٍليػىٍوـى جىاءىٍت زىيٍػنىبي ًاٍمرىأىةي ًاٍبًن مىٍسعيودو، فػى )  قىاؿى  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ّٖٔ قىالىٍت: ايى رىسيوؿى اىَّللًه
حىقُّ مىٍن تىصىدهٍقتي ًبًو عىلىٍيًهٍم، فػىقىاؿى اًبلصهدىقىًة، كىكىافى ًعٍنًدم حيًليٌّ ًل، فىأىرىٍدتي أىٍف أىتىصىدهؽى ًبًو، فػىزىعىمى ًاٍبني مىٍسعيودو أىنهوي كىكىلىديهي أى 

 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ (  ني مىٍسعيودو، زىٍكجيًك كىكىلىديًؾ أىحىقُّ مىٍن تىصىدهٍقًت ًبًو عىلىٍيًهمٍ صىدىؽى ًابٍ  اىلنهيبُّ 
---------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
قىًة فػىقىاؿى أىٍضحنى أىٍك ًفٍطرو ًإُفىى اٍلميصىلَّى مثيَّ اٍنصى  يف  خىرىجى رىسيوؿي اَّللًَّ قاؿ )  مًٌ ا٠تٍيٍدرً  عىٍن أىىًب سىًعيدو  رىؼى فػىوىعىظى النَّاسى كىأىمىرىىيٍم اًبلصَّدى

اًء فػىقىاؿى « . أىيػُّهىا النَّاسي تىصىدَّقيوا »  فػىقيٍلنى كىمًبى ذىًلكى « . رىأىيٍػتيكينَّ أىٍكثػىرى أىٍىًل النَّاًر  َيى مىٍعشىرى النًٌسىاًء تىصىدٍَّقنى ، فىًإٌٓفً » فىمىرَّ عىلىى النًٌسى
ًقصىاًت عىٍقلو كىًدينو أىٍذىىبى لًليبًٌ الرَّجيًل اٟتٍىازً »  قىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ  ـً ًمٍن ًإٍحدىاكينَّ َيى تيٍكًثٍرفى اللٍَّعنى كىتىٍكفيٍرفى اٍلعىًشَتى ، مىا رىأىٍيتي ًمٍن ّنى

اًء  رىأىةي اٍبًن مىٍسعيودو تىٍستىٍأًذفي عىلىٍيًو فىًقيلى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ىىًذًه زىيٍػنىبي مثيَّ اٍنصىرىؼى فػىلىمَّا صىارى ًإُفى مىٍنزًلًًو جىاءىٍت زىيٍػنىبي امٍ « . مىٍعشىرى النًٌسى
ًنًب » فػىقىاؿى  نيوا ٢تىىا » فىًقيلى اٍمرىأىةي اٍبًن مىٍسعيودو . قىاؿ « . أىلُّ الزََّيى قىًة ، اَّللًَّ ًإنَّكى أىمىٍرتى الٍ  فىأيًذفى ٢تىىا قىالىٍت َيى نىًِبَّ « . نػىعىًم اٍئذى يػىٍوـى اًبلصَّدى

»   قىاؿى النَِّبُّ ، فىأىرىٍدتي أىٍف أىتىصىدَّؽى ًبًو ، فػىزىعىمى اٍبني مىٍسعيودو أىنَّوي كىكىلىدىهي أىحىقُّ مىٍن تىصىدٍَّقتي ًبًو عىلىٍيًهٍم . فػى  ِف  يّّ حيلً  مكىكىافى ًعٍندً 
 م ( .تىصىدٍَّقًت بًًو عىلىٍيهً صىدىؽى اٍبني مىٍسعيودو ، زىٍكجيًك كىكىلىديًؾ أىحىقُّ مىٍن 

أى٬تىٍزًل عىٌتًٌ أىٍف  حىٍجرًىىا ، قىاؿى فػىقىالىٍت لًعىٍبًد اَّللًَّ سىٍل رىسيوؿى اَّللًَّ  كىكىانىٍت زىيٍػنىبي تػيٍنًفقي عىلىى عىٍبًد اَّللًَّ كىأىيٍػتىاـو يًف م ) كيف ركاية للبخار 
قىًة فػىقىاؿى سىًلى أىٍنًت رىسيوؿى اَّللًَّ مً  محىٍجرً  أيٍنًفقى عىلىٍيكى كىعىلىى أىيٍػتىاًمى يف   ( . نى الصَّدى

فػىرىجىٍعتي  :قىالىتٍ « . تىصىدٍَّقنى َيى مىٍعشىرى النًٌسىاًء كىلىٍو ًمٍن حيًليًٌكينَّ )  قىالىٍت قىاؿى رىسيوؿي اَّللَّ  عىٍن زىيٍػنىبى اٍمرىأىًة عىٍبًد اَّللًَّ  كلفظ مسلم :
قىًة فىٍأتًًو فىاٍسأىٍلوي فىًإٍف كىافى ذىًلكى ٬تىٍزًل عىٌتًٌ كىًإالَّ  ًإنَّكى رىجيله خىًفيفي ذىاًت اٍليىًد كىًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  فػىقيٍلتي  :ًإُفى عىٍبًد اَّللًَّ  قىٍد أىمىرىّنى اًبلصَّدى

 حىاجىيًت  فىاٍنطىلىٍقتي فىًإذىا اٍمرىأىةه ًمنى األىٍنصىاًر بًبىاًب رىسيوًؿ اَّللًَّ  بىًل اٍئًتيًو أىٍنًت . قىالىتٍ  :عىٍبدي اَّللًَّ  فػىقىاؿى ِف  :صىرىفٍػتػيهىا ًإُفى غىٍَتًكيٍم . قىالىتٍ 
تػيهىا  نىا ًببلىؿه فػىقيٍلنىا لىوي اٍئًت رىسيوؿى اَّللًَّ  -قىالىٍت  -قىٍد أيٍلًقيىٍت عىلىٍيًو اٍلمىهىابىةي  كىكىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  -قىالىٍت  -حىاجى  رٍهي فىأىخٍ  فىخىرىجى عىلىيػٍ

قىةي عىنػٍهيمىا عىلىى أىٍزكىاًجًهمىا كىعىلىى أىيٍػتىاـو يف  فىدىخىلى  -قىالىٍت  -حيجيور٫ًًتىا كىالى ٗتيٍ رٍهي مىٍن ٨تىٍني  أىفَّ اٍمرىأىتػىٍُتً اًبٍلبىاًب تىٍسأىالىًنكى أىٕتىٍزًل الصَّدى
 مُّ أى »  فػىقىاؿى اٍمرىأىةه ًمنى األىٍنصىاًر كىزىيٍػنىبي . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ « . مىٍن ٫تيىا »  َّللًَّ فىسىأىلىوي فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي ا ًببلىؿه عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ 

ًنًب  قى »  قىاؿى اٍمرىأىةي عىٍبًد اَّللًَّ . فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ « . الزََّيى  ( .ًة ٢تىيمىا أىٍجرىاًف أىٍجري اٍلقىرىابىًة كىأىٍجري الصَّدى
 ( كناية عن الفقر كقلة ا١تاؿ . ًإنهكى رىجيله خىًفيفي ذىاًت اٍليىدً ) 
( جواب الشرط ٤تذكؼ عليو ما بعده : أم : صرفتها إليكم ، كالضمَت لعبد هللا بن مسعود كأليتاـ  فىًإٍف كىافى ذىًلكى ٬تىًٍزل عىٍتًٌ ) 

 ٢تا ، كما يف ركاية البخارم .
 َف ٬تز . (كىًإاله  )

 أم : إُف من ٬توز ِف صرفو لو . ( ا ًإىلى غىٍَتًكيمٍ صىرىفٍػتػيهى ) 
( قيل : سبب امتناع ابن مسعود عن السؤاؿ ١تا بػيٌُت بعد ىذا بقو٢تا : ككاف رسوؿ هللا  عىٍبدي اَّللًه بىًل اٍئًتيًو أىٍنتً  قىالىٍت فػىقىاؿى ًل ) 
 . قد ألقيت عليو ا١تهابة 
 ما حكم دفع الزكجة زكاهتا لزكجها ؟ 

 العلماء يف دفع الزكجة زكاهتا إُف زكجها على قولُت :اختلف 

 أنو ٬توز ذلك . القوؿ األكؿ :
 .ىو قوؿ اٞتمهور : قاؿ الصنعآف 
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ا اٟتٍىًديًث عىلىى جىوىاًز دىٍفًع اٍلمىٍرأىًة زىكىاهتىا ًإُفى زىٍكًجهىا ، كىىيوى قػىٍوؿ الشَّافً :  -يف حديث الباب  –قاؿ اٟتافظ  ًعٌي كىالثػٍَّورًٌم كىاٍستيًدؿَّ هًبىذى
ًنيفىة كىًإٍحدىل الٌرًكىايػىتػىٍُتً عىٍن مىاًلكو كىعىٍن أىٍٛتىدى .   كىصىاًحِبىٍ أىَب حى

أنو أفىت زينب امرأة  كقاؿ ابن حـز يف الى: كتعطي ا١ترأة زكجها من زكاهتا إف كاف من أىل السهاـ، صح عن رسوؿ هللا 
 .ابن مسعود. كساؽ اٟتديث 

 ة  ) إ٪تا الصدقات للفقراء ... ( .عمـو األدل-أ
 كلعدـ الدليل الذم ٯتنع من ذلك .-ب
الزكجة فإف نفقتها  ال ٕتب نفقتو عليها فبل ٯتنع دفع الزكاة إليو كاألجنِب، كيفارؽ -أم الزكج  -كألنو قاؿ ابن قدامة :  -ج

يف الزكاة، كليس يف ا١تنع نص كال إٚتاع، كقياسو كاجبة عليو؛ كألف األصل جواز الدفع؛ لدخوؿ الزكج يف عمـو األصناؼ ا١تسمُت 
 على من ثبت ا١تنع يف حقو غَت صحيح لوضوح الفرؽ بينهما، فيبقى جواز الدفع اثبتنا(. انتهى

 :كيدؿ لذلك  باب ، فإف ا١تراد بو صدقة الفرض كٟتديث ال-د
 قو٢تا : ) أ٬تيٍزئ عٍت أف أنفق علي زكجي كأيتاـ ِف ... ( .أكالن : 

٢تا ، ينزؿ منزلة العمـو ، فلم يستفصل عن الصدقة ، ىل ىي تطوع ، أك كاجب ؟ فكأنو قاؿ : ٬تزئ  ترؾ استفصالو  : اثنيان 
 . عنك فرضان كاف أك تطوعان 

 : كالظاىر أنو ٬توز للزكجة صرؼ زكاهتا إُف زكجها أماقاؿ الشوكآف : 
 .لدليل فلعدـ ا١تانع من ذلك كمن قاؿ أنو ال ٬توز فعليو ا : أكالن  

و قاؿ ٢تا ينزؿ منزلة العمـو فلما َف يستفصلها عن الصدقة ىل ىي تطوع أك كاجب فكأن فؤلف ترؾ استفصالو ان : كأما اثني
 ان .كاف أك تطوعان  ٬تزئ عنك فرض

 ال ٬توز .القوؿ الثاين : 
 أَب حنيفة .كىذا  مذىب 

 الرجل للزكجة كذلك إعطاء ا١ترأة لزكجها .ألف الرجل من امرأتو كا١ترأة من الرجل ، كقد منعنا إعطاء -أ
 كألهنا ستنتفع بدفعها إليو . -ب

 ليس ا١تراد صدقة الفرض ، كإ٪تا ا١تراد بو صدقة التطوع كيدؿ لذلك :حديث الباب كقالوا : إف 
 يدؿ على التطوع .فهذا : ) ... كلو من حليكن ... (  قولو 

 يف الوقاية من النار ، كأهنا خافت أف صدقتها على زكجها ال ٭تصل ٢تا ا١تقصود .قالوا : كأما قو٢تا : ) أ٬تزئ عٍت ... ( أم 
ألنو ال يستحق النار إال من منع الصدقة الواجبة، أما صدقة التطوع فبل يعاقب على ، إنو ال يستقيم ذلك  كأجيب عن ذلك : 

ة التطوع فبل يقاؿ: إٔتزئ عٍت؛ ألف الررض منها قصد تركها، كيف قو٢تا: أ٬تزئ عٍت؟ أم أ٬تزئ عٍت يف الزكاة الواجبة؟ أما صدق
 ع .األجر كالثواب، كالثواب ٭تصل أبم مقدار من ا١تاؿ ديفع كألم دف

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
 ىل ٬توز للزكج أف يدفع زكاتو لزكجتو الفقَتة ؟ 

 ال ٬توز .
 تىوي ًمٍن الزَّكىاًة ألىفَّ نػىفىقىتػىهىا كىاًجبىة عىلىٍيًو فػىتىٍستػىٍرًٍت هًبىا عىٍن الزَّكىاًة قاؿ ابن ا١تنذر : أىٍٚتىعيوا عىلىى أىفَّ الرَّجيلى ال يػيٍعًطي زىٍكجى  
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
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o . أف الصدقة ] كاجبة أك تطوعان [ على القريب فيها أجراف : أجر الصدقة ، كأجر الصلة 

o . فضل الصدقة على األقارب 

o ق عليهم ، كاألخوة ، كاألخوات ، كاألعماـ كالعمات ػػػػػ٭ترص على دفع زكاتو ألقاربو الذين ال يتف ينبري على ا١تسلم أف
 كغَتىم .

o . أف الصدقة من أسباب النجاة من النار ، كقد تقدـ فضائل الصدقة 
o . زىد الصحابة يف الدنيا كفقرىم 
o  استجابة الصحابة للرسوؿ . 
o . مشركعية التثبت يف العلم 
o  للمرأة أف تتصدؽ كتتصرؼ يف ما٢تا كلو بدكف إذف زكجها .أنو ٬توز 

: قىاؿى اىلنهيبُّ  -ّٗٔ هيمىا قىاؿى يتى يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة لىٍيسى يف )  كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ مىا يػىزىاؿي اىلرهجيلي يىٍسأىؿي اىلنهاسى حىىته أيٍى
ٍمو   .قه عىلىٍيًو ميتػهفى ( كىٍجًهًو ميٍزعىةي ٟتى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َْٔ ثػُّرنا، فىًإ٪تهىا يىٍسأىؿي ٚتىٍرنا، فػىٍليىٍستىًقله أىٍك )  قىاؿى مىٍن سىأىؿى اىلنهاسى أىٍموىا٢تىيٍم تىكى
 رىكىاهي ميٍسًلمه  .( لًيىٍستىٍكًثٍر 

ـً  -ُْٔ لىوي، فػىيىٍأيت ْتيٍزمىًة اىٟتٍىطىًب عىلىى ظىٍهرًًه، فػىيىًبيعىهىا،  )  قىاؿى  عىًن اىلنهيبًٌ   كىعىًن اىلزُّبػىٍَتً ٍبًن اىٍلعىوها خيذى أىحىديكيٍم حىبػٍ ىٍف أيٍى ألى
ره لىوي ًمٍن أىٍف يىٍسأىؿى اىلنهاسى أىٍعطى   .  رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ ( وهي أىٍك مىنػىعيوهي ػفػىيىكيفه اىَّللهي هًبىا كىٍجهىوي، خىيػٍ

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ٝتىيرىةى ٍبًن جيٍنديبو  -ِْٔ اىٍلمىٍسأىلىةي كىدٌّ يىكيدُّ هًبىا اىلرهجيلي كىٍجهىوي، ًإاله أىٍف يىٍسأىؿى اىلرهجيلي )  قىاؿى
، أىٍك يف أىٍمرو الى بيده ًمٍنوي  ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي .( سيٍلطىاانن  رىكىاهي اىلًتًٌ

---------- 
 أم : ا١تاؿ تكثران من غَت حاجة كال ضركرة .(  مىا يػىزىاؿي اىلرهجيلي يىٍسأىؿي اىلنهاسى ) 
يزعىة بضم ا١تيم القطعة .( ميٍزعىةي ٟتىٍمو  )

 ا١ت
 أم : شيئان من أموا٢تم .(  مىٍن سىأىؿى اىلنهاسى أىٍموىا٢تىيمٍ ) 
ثػُّرنا )  جو إليو .أم : ألجل أف يكثر بو مالو ، ال الحتيا(  تىكى

 أم : قطعة من ّنر جهنم .(  فىًإ٪تهىا يىٍسأىؿي ٚتىٍرنا) 
 أم : فليستقل اٞتمر أك ليستكثره ، فيكوف هتديدان على سبيل التهكم .( فػىٍليىٍستىًقله أىٍك لًيىٍستىٍكًثٍر  )
 ما حكم سؤاؿ الناس من غَت حاجة كال ضركرة ؟ 

 لذنوب .ا ألحاديث تدؿ على أنو من كبائرا حراـ ، كىذه
 اذكر خطورة سؤاؿ الناس ؟ 

 : أييت يـو القيامة منزكع اللحم . أكالن 
 ٟتديث الباب .

 : من سأؿ الناس فإنو يسأؿ ٚتران . اثنيان 
ثػُّرنا، فىًإ٪تَّىا يىٍسأىؿي ٚتىٍرناٟتديث الباب )  . ( ... مىٍن سىأىؿى اىلنَّاسى أىٍموىا٢تىيٍم تىكى

 خوؿ اٞتنة .: عدـ سؤاؿ الناس من أسباب د اثلثان 



 ِٖٗ 

 د .ركاه أبو داك ) من يكفل ِف أف ال يسأؿ الناس شيئان كأتكفل لو ابٞتنة (  قاؿ 
بػٍعيوفى أىٍلفنا ًبرىٍَتً ًحسىابو كىقىاؿى : ىيٍم الًَّذينى الى يسًتقوف كىالى ) أىنَّوي قىاؿى  كىيف الصًَّحيحىٍُتً عىٍن النَِّبًٌ  يىٍكتػىويكفى يىٍدخيلي ًمٍن أيمَّيًت اٞتٍىنَّةى سى

ًء أبًىنػَّهيٍم الى يسًتقوف أىٍم الى يىٍطليبيوفى ًمٍن أىحىدو أىٍف يػىٍرًقيػىهيٍم  (كىالى يػىتىطىيػَّريكفى كىعىلىى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىكَّليوفى  كىالرُّقٍػيىةي ًمٍن ًجٍنًس الدُّعىاًء ، فىمىدىحى ىىؤيالى
 . دو ذىًلكفىبلى يىٍطليبيوفى ًمٍن أىحى 

 اس ال خَت فيو للمقتدر .: سؤاؿ الن رابعان 
لىوي، فػىيىٍأيت ًْتيٍزمىًة اىٟتٍىطىًب عىلىى ظى  )ٟتديث الباب  بػٍ ىٍف أيىٍخيذى أىحىديكيٍم حى يػٍره لىوي ًمٍن أىٍف يىٍسأىؿى ػػػػػػػى ٍهرًًه، فػىيىًبيعىهىا، فػىيىكيفَّ اىَّللَّي هًبىا كىٍجهػػػػػألى وي، خى

 ... ( ؟
 اذكر مفاسد سؤاؿ ا١تالوقُت ؟ 

 إف سؤاؿ ا١تخلوقُت فيو ثبلثة مفاسد :يخ اإلسالـ : قاؿ ش

 مفسدة االفتقار إُف غَت هللا ، كىي من نوع الشرؾ .
 كمفسدة إيذاء ا١تسؤكؿ ، كىي من نوع ظلم ا٠تلق .

 كفيو ذؿ لرَت هللا ، كىو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثبلثة .
 م .حاجة نفسو أك يدعو لو فلم يؤمر بو ٓتبلؼ سؤاؿ العل كقاؿ : كأما سؤاؿ ا١تخلوؽ ا١تخلوؽ أف يقضي

إُف من شئت تكن كأما ا١تخلوؽ فكما قيل : استرن عمن شئت تكن نظَته ، كأفًضل على من شئت تكن أمَته ، كاحتج كقاؿ : 
 أسَته .   

 كقاؿ رٛتو هللا مبينان سبب النهي عن سؤاؿ ا١تخلوقُت قاؿ :
 مىعى ااًلٍسًتٍرنىاًء عىنػٍهيٍم :  ٍبدي قىٍدرنا كىحيٍرمىةن ًعٍندى ا٠تٍىٍلًق : إذىا َفٍى ٭تىٍتىٍج إلىٍيًهٍم ًبوىٍجًو ًمٍن اٍلويجيوًه ، فىًإٍف أىٍحسىٍنتى إلىٍيًهمٍ فىأىٍعظىمي مىا يىكيوفي اٍلعى  

ا ًمٍن نػىقىصى قىٍدريؾى ًعٍندىىيٍم ًبقىٍدًر حىاجىًتكى إلىٍيًهٍم ،  - كىلىٍو يف شىٍربىًة مىاءو  -كيٍنتى أىٍعظىمى مىا يىكيوفي ًعٍندىىيٍم ، كىمىىتى اٍحتىٍجتى إلىٍيًهٍم  كىىىذى
 ) ٣تموع الفتاكل ( . ًحٍكمىًة اَّللًه كىرىٍٛتىًتًو ، لًيىكيوفى الدًٌيني كيلُّوي َّلًلًه ، كىالى ييٍشرىؾي ًبًو شىٍيءه .

ـي مىا تىكيوفي عىلىٍيًو أى كقاؿ :  أىٍحوىجي  كىا٠تٍىٍلقي : أىٍىوىفي مىا يىكيوفي عىلىٍيًهمٍ ، ٍحوىجي مىا تىكيوفي إلىٍيًو . كىأىفٍػقىري مىا تىكيوفي إلىٍيًو فىالرَّبُّ سيٍبحىانىوي : أىٍكرى
 م .مىا يىكيوفي إلىٍيهً 

حىاًح كىالسُّنىًن ٤تيىرَّمىةن يًف اأٍلىٍصًل كىًإ٪تَّىا أيبًيحىٍت لًلضَّريكرىًة كىيف  (مىٍسأىلىةي اٍلمىٍخليوؽً )كى٢ًتىذىا كىانىٍت  كقاؿ :  النػٍَّهًي عىنػٍهىا أىحىاًديثي كىًثَتىةه يًف الصًٌ
هي  )كىيف اٍلميٍسنىًد ، ... مث ذكر حديث الباب كقاؿ :  سىانًيدكىاٍلمى  ًكٍلًٍت إَيَّ أىفَّ أىابى بىٍكرو كىافى يىٍسقيطي السٍَّوطي ًمٍن يىًدًه فىبلى يػىقيوؿي أًلىحىًد ّنى

ًلي ئنا ؛ كىيػىقيوؿي : إفَّ خى يػٍ يػىعىوي يًف  النَِّبَّ  أىفَّ  )كىيًف صىًحيًح ميٍسًلمو كىغىٍَتًًه عىٍن عىٍوًؼ ٍبًن مىاًلكو ( ًلي أىمىرىٓف أىٍف الى أىٍسأىؿى النَّاسى شى ابى
ئنا فىكىافى بػىٍعضي أيكلىئً ػطىائًفىةو كىأىسىرَّ إلىٍيًهٍم كىًلمىةن خى  يػٍ كى النػَّفىًر يىٍسقيطي السٍَّوطي ًمٍن يىًد أىحىًدًىٍم ؛ كىالى يػىقيوؿي ًفيَّةن : أىٍف الى تىٍسأىليوا النَّاسى شى

هي  ًكٍلًٍت إَيَّ  ( . أًلىحىًد ّنى
ٚتاعةن من أصحابو على أٍف ال  كيف النَّهي عن مسألة ا١تخلوقُت أحاديثي كثَتة صحيحة ، كقد ابيع النِبُّ كقاؿ ابن رجب : 

صدًٌيق ، كأبو ذر ، كثوابف ، ككاف أحدىم يسقط سوطيو أك ًخطاـ ّنقتو ، فبل يسأؿ أحدان يسألوا النَّاسى شيئان، منهم : أبو بكر ال
 ه .َيأٍف ييناكلو إ

كاعلم أفَّ سؤاؿى هللًا تعاُف دكفى خلقو ىوى ا١تتعُت ؛ ألفَّ السؤاؿ فيًو كقاؿ رٛتو هللا مبينان سبب النهي عن سؤاؿ ا١تخلوؽ قاؿ : 
الضَّرر ، كنيل ا١تطلوب ،  ة كاٟتاجة كاالفتقار ، كفيو االعًتاؼي بقدرًة ا١تسؤكؿ على دفع ىذاإظهار الذؿًٌ من السائل كا١تسكن

ـي أٛتد يدعو كيق وؿ : كجلًب ا١تنافع ، كدرء ا١تضارًٌ ، كال يصلح الذؿُّ كاالفتقار إالَّ  كحدىه ؛ ألنَّو حقيقة العبادة ، ككاف اإلما
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 ) لرَتؾ فصيٍنو عن ا١تسألة لرَتؾ ، كال يقدر على كشف الضرًٌ كجلب النفع سواه . كما قاؿ اللهمَّ كما صينتى كجهي عىًن السُّجود 
ًسكى ٢تىىا مىا يػىٍفتىًح هللاي لًلنَّاًس ًمٍن رىٍٛتىةو فىبل ٦تيٍ ) ، كقاؿ ( كىًإٍف ٯتىٍسىٍسكى هللاي ًبضيرٌو فىبل كىاًشفى لىوي ًإالَّ ىيوى كىًإٍف ييرًٍدؾى ًٓتىٍَتو فىبل رىادَّ لًفىٍضًلًو 

 ( .كىمىا ٯتيًٍسٍك فىبل ميٍرًسلى لىوي ًمٍن بػىٍعًدًه 
كهللا سبحانو ٭تٌب أٍف ييسأؿ كيػيٍرغىبى إليو يف اٟتوائج ، كيػيلىحَّ يف سؤالو كديعائو ، كيػىٍرضىبي على من ال يسألو ، كيستدعي ًمٍن 

يػىنػٍقيصى من ملكو شيء ، كا١تخلوؽ ٓتبلؼ ذلك كلو : يكره عباده سؤالو ، كىو قادر على إعطاء خلقو كيلًٌهم سيٍؤ٢تىم من غَت أٍف 
بُّ أٍف ال ييسأؿى ، لعجزه كفقره كحاجتو . ك٢تذا قاؿ كىب بن منبو لرجل كاف أييت ا١تلوؾ : ك٭تك ، أتيت من ييرًلقي  أٍف ييسأؿ ، ك٭تي

ر لك غناه ، ػلليل كنصف النهار ، كيظهعنك اببىو ، كييظًهري لك فقرىه ، كيوارم عنك غناه ، كتدع من يفتحي لك اببو بنصف ا
 كيقوؿ : ادعٍت أستجب لك ؟

كقاؿ طاككس لعطاء : إَيؾ أٍف تطلب حوائجك إُف من أغلق دكنك اببو ك٬تعل دكهنا حجابو ، كعليك ٔتن اببو مفتوح إُف يـو 
يبك  القيامة ، أمرؾ أٍف تسألو ، ككعدؾ أٍف ٬تي

 ق ؟اذكر بعض األدلة على أف الواجب سؤاؿ ا٠تال 
 دىلٍَّت النُّصيوصي عىلىى اأٍلىٍمًر ٔتىٍسأىلىًة ا٠تٍىاًلًق كىالنػٍَّهًي عىٍن مىٍسأىلىًة اٍلمىٍخليوًؽ ؛ يف غىٍَتً مىٍوًضعو .. 
 ( .كىًإُفى رىبًٌكى فىاٍرغىٍب .فىًإذىا فػىرىٍغتى فىاٍنصىٍب ) كىقىٍولًًو تػىعىاُفى   

 ( .ٍن فىٍضًلًو ٍسأىليوا اَّللَّى مً كىا )كىقىٍد قىاؿى تػىعىاُفى 
 ( .إذىا سىأىٍلتى فىاٍسأىٍؿ اَّللَّى ؛ كىًإذىا اٍستػىعىٍنتى فىاٍستىًعٍن ابًىَّللًَّ  )اًلٍبًن عىبَّاسو  كىقػىٍوًؿ النَِّبًٌ 

 ؛ أًلىفَّ تػىٍقًدٔفى الظٍَّرًؼ ييٍشًعري اًباًلٍخًتصىاًص كىاٟتٍىٍصًر ؛  كىَفٍى يػىقيٍل فىابٍػتػىريوا الٌرًٍزؽى ًعٍندى اَّللًَّ ( فىابٍػتػىريوا ًعٍندى اَّللًَّ الٌرًٍزؽى ) كىًمٍنوي قػىٍوؿي ا٠تٍىًليًل  
تػىريوا الٌرًٍزؽى إالَّ ًعٍندى اَّللًَّ .   كىأىنَّوي قىاؿى الى تػىبػٍ

ىل من دىاعو ، فأستجيبى لو ؟ ىل من سائل فأيٍعًطيىو ؟ :يقوؿي  -عز كجل  -أفَّ هللا )  عن النَِّبًٌ "كقد ثبت يف "الصحيحُت
 ( .ل من ميسترفرو فأٍغًفرى لو ؟ ى

 ) من َف يسأؿ هللا يرضب عليو ( ركاه ابن ماجو . كقاؿ 
 استحق الرضب ألمرين : 

 األكؿ : ألنو ترؾ ٤تبوابن  ، فإف هللا ٭تب أف يسأؿ ) ذكر ذلك ا١تناكم ( .
 اركفورم ( .كالثآف : ألف ترؾ الدعاء دليل على الك ر كاالسترناء عن هللا . ) ذكر ذلك ا١تب

 ىل سؤاؿ العلم داخل يف النهي ؟ 
 ال .

ا اٍلبىاًب أًلىفَّ اٍلميٍخ رى الى يػيٍنًقصي اٞتٍىوىاقاؿ ابن تيمية :  بي ًمٍن ًعٍلًمًو بىٍل يػىٍزدىادي فىأىمَّا سيؤىاؿي مىا يىسيوغي ًمثٍػليوي ًمٍن اٍلًعٍلًم : فػىلىٍيسى ًمٍن ىىذى
 ( .ىىبلَّ سىأىليوا إٍذ َفٍى يػىٍعلىميوا ؟ فىًإفَّ ًشفىاءى اٍلعىيًٌ السُّؤىاؿي ) إُفى ذىًلكى قىاؿى صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى اًبٞتٍىوىاًب كىالسَّاًئلي ٤تيٍتىاجه 

 ) اختلف العلماء يف ا١تراد بقولو ) أييت يـو القيامة كليس يف كجهو مزعة ٟتم : 

 : أييت ساقطان ال قدر لو كال جاه . فقيل
 ب يف كجهو حىت يسقط ٟتمو .: يعذ كقيل
 : يبعث ككجهو عظم كلو ، فيكوف ذلك شعاره الذم يعرؼ بو . كقيل
 ماذا يستثٌت من ذـ السؤاؿ ؟ 
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 استثٌت العلماء من السؤاؿ حالتُت :

 أف يطلب من السلطاف .اٟتالة األكىل : 
 ألف طلبو من السلطاف لو كجو ، ألنو قد يكوف لو حق من بيت ا١تاؿ .

 السؤاؿ للحاجة .انية : اٟتالة الث

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o جة ال أبس هبا ، كقد قاؿ تعاُف ) كأما السائل فبل تنهر ( .أف سؤاؿ الناس من حا 

o  يـو القيامة  -أف اٞتزاء من جنس العمل ، فحيث كاف كجهو ىو الذم يسأؿ كيقابل الناس عند السؤاؿ ، صار العذاب
 زاء من جنس العمل جاءت أدلة كثَتة تدؿ عليو ، ) كقد تقدمت ( .منصبان عليو ، كاٞت

o . إثبات البعث كاٟتساب 
 ابب قٍسمي الصدقات

 يف ىذا الباب بياف مصارؼ الزكاة ، كمن يعطى كمن ال يعطى .
 كقد بٌُت تعاُف ا١تستحقُت للزكاة بنفسو كَف يكلها إُف أحد سواه .

بً ًإ٪تَّىا الصَّدىقىاتي لً فقاؿ تعاُف )  يًل اَّللًَّ كىاٍبًن السًَّبيًل ٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيٍم كىيف الٌرًقىاًب كىاٍلرىارًًمُتى كىيف سى
 ( . فىرًيضىةن ًمنى اَّللًَّ كىاَّللَّي عىًليمه حىًكيمه 

: عىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ّْٔ هىا، أىٍك رىجيلو )  قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  قىاؿى لُّ اىلصهدىقىةي ًلغىًٍتٌو ًإاله ٠ًتىٍمسىةو: ًلعىاًملو عىلىيػٍ الى ٖتًى
هىا، فىأىٍىدىل مً  ، أىٍك ًمٍسًكُتو تيصيدًٌؽى عىلىٍيًو ًمنػٍ ، أىٍك غىازو يف سىًبيًل اىَّللًه هىا ًلغىًٍتٌو ًاٍشتػىرىاىىا ٔتىاًلًو، أىٍك غىارًـو رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، (  نػٍ

ٍرسىاًؿ   .كىاٍبني مىاجىٍو، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، كىأيًعله اًبإٍلً
--------- 

لُّ )   نفي اٟتل يستلـز اٟترمة .(  الى ٖتًى
 ا١تراد ابلصدقة ىنا الصدقة الواجبة كىي الزكاة .(  لصهدىقىةي ) ا
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 . داكد موصوالن ... عن عطاء عن أَب سعيد ا٠تدرم عن النِب  اٟتديث ركاه أبو
 مرسبلن . كركمى مرسبلن ، ركاه مالك عن عطاء بن يسار عن النِب 

 كاختلف أيهما أرجح ا١توصوؿ أـ ا١ترسل ؟

 . آف رجحوا ا١توصوؿكاأللب، كالبيهقي ، كالذىِب ، كاٟتاكم ، كأبو زرعة رجحوا ا١ترسل ، كابن خزٯتة ،كأبو حامت ،  الدارقطٍت 
 ما حكم دفع الزكاة لغٍت ؟ 

 ال ٬توز ، كقد تقدمت األدلة على ذلك .
 مىت ٬توز دفع الزكاة لغٍت ؟ 
 لكن قد ٖتل لو بطرؽ شرعية كما جاء يف ىذا اٟتديث ؟ –كما تقدـ ليس من أىل الزكاة   –الرٍت  

 العامل على الصدقة . :األكؿ 
 إليهم ، كىذا من أىل الزكاة . كىم جباهتا ، فإهنم يعطوف ٟتاجتنا
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 أك رجل اشًتاىا ٔتالو . اثنيان :
 أم اشًتل الزكاة من الفقَت .

 كىذه ٢تا صورًتف :
 األكُف : أف يشًتم زكاة غَته ، كىذه جائزة .

 أف يشًتم اإلنساف زكاة نفسو . الثانية :
 اختلف العلماء يف ىذه الصورة على قولُت :

 : أنو مكركه . القوؿ األكؿ
 كىو قوؿ ٞتمهور .

فسألت ،  و صاحبو، فظننتي أنو ابئعو برخصو )ٛتلت على فرس عتيق يف سبيل هللا فأضاع قاؿ عمر بن ا٠تطاب ٟتديث -أ
 و ( متفق عليو .يف صدقتو كالكلب يعود يف قيئ )ال تبتعو كال تعد يف صدقتك، فإف العائد عن ذلك فقاؿ رسوؿ هللا 

ا نػىٍهي تػىنٍ قاؿ النوكم :  ت أىٍف زًيو الى ٖتىٍرٔف فػىييٍكرىه ًلمىٍن تىصىدَّؽى ًبشىٍيءو أىٍك أىٍخرىجىوي يًف زىكىاة أىٍك كىفَّارىة أىٍك نىٍذر كى٨تىٍو ذىًلكى ًمنٍ ىىذى  اٍلقيريابى
ًيو ٦تٍَّن دىفػىعىوي ىيوى ًإلىٍيًو أىٍك يػىهىبوي ، أىٍك يػىتىمىلَّكوي اًبٍخًتيىارًًه ًمٍنوي  ا مىٍذىىبنىا كىمىٍذىىب اٞتٍيٍمهيور فىبلى كىرىاىىة ًفيًو ،ا كىرًثىوي ًمٍنوي فىأىمَّا ًإذى ، يىٍشًتى  . ىىذى

 : أنو حراـ . القوؿ الثاين
قىتو لًلتٍَّحرًًٔف .قاؿ النوكم :   كىقىاؿى ٚتىىاعىة ًمٍن اٍلعيلىمىاء : النػٍَّهي عىٍن ًشرىاء صىدى

 ٟتديث عمر السابق .-أ
 قد ٭تاَب ىذا ا١تشًتم ، كحينئذ تعود بعض منفعة زكاتو إليو .كألف الفقَت ) قابض الزكاة (  -ب

 كىذا ىو القوؿ الصحيح .
لذريعة العود فيما  ان سد، ) أنو منع ا١تتصدؽ من شراء صدقتو كلو كجدىا تباع يف السوؽ  يف إعبلـ ا١توقعُت قاؿ ابن القيم رٛتو هللا

كأفطم للنفوس عن  ان ا فتملكو إَيىا برَت عوض أشد منعصدقتو بعوضهخرج عنو  كلو بعوضو ؛ فإف ا١تتصدؽ إذا منع من ٘تلك 
 كالعلة كما ذكرىا ابن القيم يف ذلك " ان من ا١تنع من شرائها مطلق تعلقها ٔتا خرجت عنو  ، كالصواب ما حكم بو النِب 

ًتيها منو أبقل من قيمتها ، كيرل كال ريب أف يف ٕتويز ذلك ذريعة إُف التحيل على الفقَت أبف يدفع إليو صدقة مالو مث يش
فتسمح نفسو ابلبيع ، كهللا عاَف ابألسرار ، فمن ٤تاسن ىذه الشريعة الكاملة  -مع حاجتو  -ا١تسكُت أنو قد حصل لو شيء 

 سد الذريعة كمنع ا١تتصدؽ من شراء صدقتو ، كاب التوفيق . (
 الراـر . اثلثان :

 أم ا١تديوف ، كىو على نوعُت :
الراـر إلصبلح ذات البُت : كذلك أبف يكوف بُت طائفتُت من الناس شر كفتنة ، فيتوسط الرجل لئلصبلح بينهم ، كيلـز  أكالن :

 يف ذمتو ماالن إلطفاء الفتنة .
 الراـر الذم ركبتو الديوف بسبب من األسباب : كىذا من أىل الزكاة .الثآف : 

 الرازم يف سبيل هللا . رابعان :
 زكاة الثمانية ، كما قاؿ تعاُف : ) كابن السبيل ( .كىذا من أىل ال

 ا١تسكُت الذم تصدؽ عليو منها فأىدل منها لرٍت . خامسان :
 : ىؤالء ا٠تمسة 
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الثبلثة الذين ىم : الرارموف إلصبلح ذات البُت ، كالعاملوف عليها ، كالرزاة اجملاىدكف يف سبيل هللا ، ىؤالء من أىل الزكاة 
 الثمانية .

 . إليو منها ، فليس من أىلها ، كإ٪تا ملكها من الفقَت الذم استحقها كأعطى منها مشًتم ٢تا ، كا١تهدكأما ا١ت
ٍيًد اىَّللًه ٍبًن عىًدمًٌ ٍبًن اى٠ٍتًيىارً  -ْْٔ هي أىنػههيمىا أىتػىيىا رىسيوؿى اىَّللًه ) كىعىٍن عيبػى نًًو ًمنى اىلصهدىقىًة،  أىفه رىجيلىٍُتً حىدهاثى فػىقىلهبى ًفيًهمىا يىٍسأىالى

، كىالى ًلقىًومٌو ميٍكتىًسبو  تيمىا، كىالى حىظه ًفيهىا ًلغىًٍتٌو : "ًإٍف ًشئػٍ ٍيًن، فػىقىاؿى ، فػىرىآ٫تيىا جىٍلدى  كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ  اهي أىٍٛتىدي كىقػىوهاهي، رىكى ( اىٍلبىصىرى
---------- 

 بصره فيهما . صٌعد: أم (  فػىقىلهبى ًفيًهمىا اىٍلبىصىرى ) 
ٍينً )   أم : قويُت شديدين . ( جىٍلدى

 ما صحة حديث الباب ؟
 اٟتديث صححو النوكم كابن عبد ا٢تادم ، كنقل اٟتافظ يف التلخيص عن اإلماـ أٛتد قولو : ما أجوده 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ، كقد تقدمت األدلة .: أف الرٍت ال ٖتل لو الزكاة نستفيد 

 من ىو الغٍت ؟ 

 من ٬تد كفاؼ عيشو كعيش من يعو٢تم طوؿ العاـ .الرٍت : ىو ك 
 ىل تدفع الزكاة للقوم ا١تكتسب ؟ 

 أم القادر على الكسب ، ألنو غٍت بقوة كسبو . ، ال تدفع للقوم ا١تكتسب 

 ٟتديث الباب .
 ما مفهـو قولو ) لقوم مكتسب ( ؟ 

ران عارفان لكن ليس يف الببلد عمل لتفشي البطالة فيها ، فإف ىذا مفهومو : إف كاف قوَين لكنو غَت عارؼ ابلعمل ، أك قوَين قاد
 يعطى من الزكاة .

 الصحاِب ) فقلب فيهما البصر ( ؟ ماذا نستفيد من قوؿ 
 نستفيد : أنو ٬تب على ا١تزكي أف يتحرل بزكاتو من يستحقها .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  ي زكاتو لشخص لكن غَت متأكد من فقره ، أف يعطيو كيذكره اب كأهنا ال ٖتل لرٍت إذا أراد أف يعطلئلنساف أنو ال أبس

 . ، كما فعل النِب 

o  أف النِب . ال يعلم الريب 

o . جواز ا١تسألة ٟتاجة 

o . فيو دليل على قبوؿ قوؿ اإلنساف فيما ٮتي ر عن نفسو من إعسار أك يسار 
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ًلًٌ كىعىٍن قىًبيصىةى ٍبًن ٥تيىاًرؽو اى  -ْٓٔ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ٢تًٍالى ثىةو: رىجيله ٖتىىمهلى ٛتىىالىةن،  ) قىاؿى لُّ ًإاله أًلىحىًد ثىالى ًإفه اىٍلمىٍسأىلىةى الى ٖتًى
، كىرىجيله أىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه، ًاٍجتىاحىٍت مىالىوي،  فىحىلهٍت لىوي اىٍلمىٍسأىلىةي حىىته ييًصيبى ًقوىامنا ًمٍن فىحىلهٍت لىوي اىٍلمىٍسأىلىةي حىىته ييًصيبػىهىا، ُثيه ٯتيًٍسكى

انن فىا ثىةه ًمٍن ذىًكم اٟتًٍجىى ًمٍن قىوًمًو: لىقىٍد أىصىابىٍت فيالى ، كىرىجيله أىصىابػىٍتوي فىاقىةه حىىته يػىقيوـى ثىالى قىةه; فىحىلهٍت لىوي اىٍلمىٍسأىلىةي حىىته عىٍيشو
، كيليهىا ؟؟] صىاًحبػيهىا  ييًصيبى ًقوىامنا ًمٍن عىٍيشو رىكىاهي ميٍسًلمه، كىأىبيو دىاكيدى، ( سيٍحتنا  [ فىمىا ًسوىاىينه ًمنى اىٍلمىٍسأىلىًة ايى قىًبيصىةي سيٍحته أيٍى
 .كىاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني ًحبهافى 

---------- 
ًل  كىعىٍن قىًبيصىةى )   صحاَب سكن البصرة .(  ٍبًن ٥تيىاًرؽو اى٢تًٍالى
أسألو فيها ،  كأكؿ اٟتديث ) عن قبيصة قاؿ : ٖتملتي ٛتالةن فأتيتي رسوؿ هللا كعند النسائي ) إف الصدقة ( ( فه اىٍلمىٍسأىلىةى إً  )

 فقاؿ : أقم حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا ، مث قاؿ : َي قبيصة إف ا١تسألة .... ( .
 تلك اٟتمالة . أم : يناؿ من ا١تاؿ ما يقضي بو(  حىىته ييًصيبػىهىا) 
 أم : يًتؾ مسألة الناس ، النقضاء سبب حل مسألتهم .(  ُثيه ٯتيًٍسكى  )

اٞتائحة : ىي اآلفة اليت هتلك الثمار كاألمواؿ ، كتستأصلها ، كالررؽ كاٟتٍرؽ كال رد ا١تفسد للزركع (  كىرىجيله أىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه ) 
 . كالثمار

 أم : ما يقـو ْتاجتو الضركرية .(  ٍيشو  ييًصيبى ًقوىامنا ًمٍن عى حىىته ) 
 أم : رجل كاف غنيان مث افتقر ، كأصابتو حاجة كَف يعرؼ حالو .( كىرىجيله أىصىابػىٍتوي فىاقىةه  )

ثىةه )   كيف ركاية النسائي ) حىت يشهد ثبلثة ( .( حىىته يػىقيوـى ثىالى
 أم العقل .( ًمٍن ذىًكم اٟتًٍجىى ) 
 أعلم ْتالو .ألهنم (  ًمٍن قىوًموً ) 
كيليهىا فىمىا ًسوىاىينه ًمنى اىٍلمىٍسأىلىًة ايى )  السحت : كل ماؿ حراـ ، كٝتي بو ألنو يسحت ( صىاًحبػيهىا سيٍحتنا  قىًبيصىةي سيٍحته أيٍى

 كٯتحق ا١تاؿ .

  ( ما معٌت قولو ) ؟ٖتملتي ٛتالةن 
 . أم : تكلفت ديٍنان 

اؼ من : تفسَت اٟتىمىالة أف يقع بُت اقاؿ ا٠تطاِب  لقـو التشاجر يف الدماء كاألمواؿ ، ك٭تدث بسببهما العداكة كالشحناء ، كٮتي
ذلك الفتق العظيم ، فيتوسط الرجل فيما بينهم ، كيسعى يف إصبلح ذات البُت ، كيتضمن ماالن ألصحاب الطوائل ، يًتضاىم 

 بذلك حىت تسكن الثائرة ، كتعود بينهم األلفة .
ح ذىات اٍلبػى  اٟتىمالة :كقاؿ النوكم :  ٍنسىاف أىٍم يىٍستىًدينيوي كىيىٍدفىعوي يف ًإٍصبلى ٍُت  ًىيى ًبفىٍتًح اٟتٍىاء ، كىًىيى اٍلمىاؿ الًَّذم يػىتىحىمَّلوي اإٍلً

ٌل لىوي اٍلمىٍسأىلىة ، كىيػيٍعطىى ًمٍن الزَّكىاة ًبشىٍرًط أى  ًح بػىٍُت قىًبيلىتػىٍُتً كى٨تىٍو ذىًلكى ، كىًإ٪تَّىا ٖتًى  ٍف يىٍستىًدينى لًرىٍَتً مىٍعًصيىةو .كىاإٍلًٍصبلى
 اذكر أحواؿ ٕتوز فيها ا١تسألة ؟ 

 رجل ٖتمل ٛتالة .اٟتالة األكؿ : 
 الرجل إذا أصابت مالو جائحة أك آفة ٝتاكية أىلكت ٕتارتو كزرعو .: اٟتالة الثانية 

 ألف ىذا ٦تا ينبري فيها التعاكف بُت ا١تسلمُت .
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 أصابتو فاقة كفقر بعد الرٌت .رجل ادعى أنو  اٟتالة الثالثة :
 اذكر شركط إعطاء من ادعى فاقة بعد غٌت ؟ 

 . أف يشهد ثبلثة رجاؿالشرط األكؿ : 
 : من ذكم العقوؿ .الشرط الثاين 

 أف يكونوا من قومو .الشرط الثالث : 
  ١تاذا اشًتط النيب أف يكوف من ذكم العقوؿ ؟ 

 .ظ فىبلى تػيٍقبىل ًمٍن ميرىفَّلو ًبيهنا عىلىى أىنَّوي ييٍشتػىرىط يف الشَّاًىد التػَّيػىقُّ كىًإ٪تَّىا شىرىطى اٟتًٍجىا تػىنٍ قاؿ النوكم : 
 كإ٪تا جعل العقل معت ران ، ألنو من ال عقل لو ال ٖتصل الثقة بقولو .قاؿ الشوكآف : ك 
  ١تاذا اشًتط النيب أف يكونوا من قومو ؟ 

ٍن كىافى خىًبَتنا ( أًلىنػَّهيٍم ًمٍن أىٍىل ا٠ٍتًبػٍرىة بًبىاًطًنًو ، كىاٍلمىاؿ ٦تَّا ٮتىٍفىى يف اٍلعىادىة فىبلى يػىٍعلىموي ًإالَّ مى  ) ًمٍن قػىٍومو كىًإ٪تَّىا قىاؿى قاؿ النوكم : 
 .ًبصىاًحًبًو 

  مل ٭تتج إىل بٌينة ( ؟١تاذا مل يشًتط يف اٞتائحة ىذه الشركط ( 
 ثل ىذا ، لظهور أمر اٞتائحة ، كأما أمر الفاقة فقد ٗتفى قاؿ القرطِب : كَف ٭تتج فيمن أصابتو اٞتائحة إُف م

 احملٌرـ ال بركة فيو ، اذكر بعض األدلة على ذلك ؟ ا١تاؿ 
ذَقَبقٕنّ تؼبنى ) -أ ٌُْشثًِ انصه َٔ ثَب  ُ انّشِ َحُق َّللاه ًْ  د ( .ٌَ

 ( .ليهىا  صىاًحبػيهىا  سيٍحتنا فىمىا ًسوىاىينَّ ًمنى اىٍلمىٍسأىلىًة َيى قىًبيصىةي سيٍحته أيىٍكي حديث الباب )  -ب
ِ قبل )  اْنُخذِْسي َسِؼٍذٍ  حذٌث أَثً -ج ُ نَُكْى  قَبَو َسُسُٕل َّللاه ب انُهبُط! إِاله َيب ٌُْخِشُج َّللاه َٓ ٍُْكْى، أٌَُّ ِ َيب أَْخَشى َػهَ َّللاه َٔ فََخَطَت انُهبَط فَقَبَل: ال 

ٍََْب َشحِ انذُّ ْْ ٍْ َص ثَِم انهِزي ٌَأْ فَ  ... انحذٌث ٔفٍّ : ِي ًَ ثَهُُّ َك ًَ ِّ َف ٍِْش َحقِّ ٍْ ٌَأُْخزْ َيبالً ِثغَ َي َٔ  ، ِّ ِّ ٌُجَبَسْك نَُّ فٍِ ٍْ ٌَأُْخزْ َيبالً ثَِحقِّ ال ٌَْشجَ ًَ َٔ غ ( ُكُم 

 يتفق ػهٍّ .

ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيٍلوىةه فىمىٍن أىخىذىهي ًْتىقًًٌو كىكىضىعىوي يف ) كيف لفظ  أيىٍكيلي  مًنٍعمى اٍلمىعيونىةي ىيوى كىمىٍن أىخىذىهي ًبرىٍَتً حىقًًٌو كىافى كىالَّذً حىقًًٌو فى  ًإفَّ ىىذى
 ( .كىالى يىٍشبىعي 

: كفيو أف ا١تكتسب للماؿ من غَت حلو ال ييبارؾ لو فيو لتشبيهو ابلذم أيكل كال يشبع، كفيو ذـ اإلسراؼ، ككثرة  قاؿ ابن حجر رٛتو هللا
ب ا١تاؿ من غَت حلو، ككذا إمساكو عن إخراج اٟتق منو سبب قو فيصَت غَت مبارؾ، كما قاؿ تعاُف : األكل كالنهم فيو، كأف اكتسا

قىات .  ٯتىٍحىقي اَّللَّي الٌرابى كىيػيٍرَب الصَّدى
هي ًبسىخىا قاؿ ) حديث حكيم بن حزاـ أف النِب  -د ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيٍلوىةه، فىمىٍن أىخىذى كىًة نػىٍفسو بيورًؾى لىوي ًفيًو، كىمىٍن أىخىذىهي َيى حىًكيمي ًإفَّ ىىذى

ٍ يػيبىارىٍؾ لىوي ًفيًو، كىالًَّذم أيىٍكيلي كىال يىٍشبىع ( متفق عليو .  إبًًٍشرىاًؼ نػىٍفسو َفى
قى  عىٍن حىًكيًم ٍبًن ًحزىاـو عىًن النًَِّبًٌ -ىػ قىٍت بػىرىكىةي قىاؿ ) اٍلبػىيًٌعىاًف اًب٠ٍتًيىاًر مىا َفٍى يػىتػىفىرَّقىا فىًإٍف صىدى تىمىا ٤تًي ا كىبػىيػَّنىا بيورًؾى ٢تىيمىا يًف بػىٍيًعًهمىا كىًإٍف كىذىابى كىكى

 بػىٍيًعًهمىا ( متفق عليو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . ٖترٔف السؤاؿ إال يف ىذه اٟتاالت الثبلثة 

o . جواز ا١تسألة ١تن كجدت فيو إحدل القرائن ا١تذكورة 

o سألة ال يسأؿ أكثر ٦تا يسد حاجتو .من جازت لو ا١ت 

o  ، كذىب اٞتمهور على أنو تقبل شهادة عدلُت  د ذىب إُف ذلك ابن خزٯتة كٚتاعة ، كقيعت ر ثبلثة شهود على اإلعسار
 .كسائر الشهادات ، كٛتلوا حديث الباب على االستحباب 
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىٍلميطهًلًب ٍبًن رىبًيعىةى ٍبًن اىٟتٍىاًرًث  -ْٔٔ بىًغي آًلًؿ ٤تيىمهدو، )  قىاؿى قىةى الى تػىنػٍ ًإفه اىلصهدى
 ( .ًإ٪تهىا ًىيى أىٍكسىاخي اىلنهاًس 

لُّ لً  )كىيف ًركىايىةو:  ًإنػههىا الى ٖتًى  .رىكىاهي ميٍسًلمه  (ميحىمهدو كىالى آًؿ ٤تيىمهدو كى
---------- 

قىةى )   د الزكاة الواجبة .ا١ترا ( ًإفه اىلصهدى
 ا١تراد ابلناس ىنا ا١تزكوف . ) فهو عاـ اريد بو ا٠تصوص ( .( ًإ٪تهىا ًىيى أىٍكسىاخي اىلنهاًس ) 

ا٠تمس ما يؤخذ من الرنيمة قبل قسمتها ، كىو سهم  كلرسولو كلذم القرىب كاليتامى كا١تساكُت كابن  ) من ٜتييس خيرب (
 السبيل .

 يب ما حكم دفع الزكاة للن كآلو ؟ 
 حراـ .

 .ال نعلم خبلفان يف أف بٍت ىاشم ال ٖتل ٢تم الصدقة ا١تفركضة  قاؿ يف الشرح : 
 ٟتديث الباب .

 ىل يعطوف من الزكاة إذا كانوا عامليها عليها ؟ 
 ال يعطوف كلو كانوا عاملُت عليها .

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
انًيىة ، دىلًيل عىلىى أىنػَّهىا ٤تيىرَّ : فيو  قاؿ النوكم مىة سىوىاء كىانىٍت ًبسىبىًب اٍلعىمىل أىٍك ًبسىبىًب اٍلفىٍقر كىاٍلمىٍسكىنىة كىغىٍَت٫تىا ًمٍن اأٍلىٍسبىاب الثَّمى

هىا  اٍلعىاًمل ؛ أًلىنَّوي ًإجىارىة ، ًبسىٍهًم كىىىذىا ىيوى الصًَّحيح ًعٍند أىٍصحىابنىا ، كىجىوَّزى بػىٍعض أىٍصحىابنىا لًبىًٍت ىىاًشم كىبىًٍت اٍلميطًَّلب اٍلعىمىل عىلىيػٍ
ا اٟتٍىًديث صىرًيح يف رىدًًٌه . ًطل ، كىىىذى  كىىىذىا ضىًعيف أىٍك ابى

على ما قدمناه ، كإف كانوا عاملُت عليها ،  كمساؽ اٟتديث كالتعليل يقتضي أهنا ال ٖتل ألحد من آؿ النِب :  كقاؿ القرطيب
 ذا كانوا عاملُت عليها ؛ أبو يوسف كالطحاكم ، كاٟتديث رٌد عليهم .كىو رأم اٞتمهور كقد ذىب إُف جوازىا ٢تم إ

  من ىم آؿ النيب ؟ 
ىم بنو ىاشم كىم : آؿ العباس بن عبد ا١تطلب ، كآؿ أَب طالب بن عبد ا١تطلب ، كآؿ اٟتارث بن عبد ا١تطلب ، كآؿ أَب ٢تب 

 ( . ) ىؤالء كلهم أعماـ النِب بن عبد ا١تطلب . 
 دـ أخذىم من الزكاة ؟ما اٟتكمة من ع 

 بقولو ) إ٪تا ىي أكساخ الناس ( . اٟتكمة بٌينها النِب 

قىةن تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا () : موا٢تم كنفوسهم، كما قاؿ تعاُفكمعٌت أكساخ الناس أهنا تطهَت أل: قاؿ النوكم  خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى
 . فهي كرسالة األكساخ 

 ، فصارت كأهنا الرسالة اليت تعاب .ن البخل ، كأموا٢تم من إمث الكنز؛ ألهنا تطهرىم مإ٪تا كانت الصدقة كذلك كقاؿ القرطيب:
 ىل ىذا التحرمي يعم صدقة التطوع أـ فقط الصدقة الواجبة ؟ 

 ىذا التحرٔف يف اٟتديث خاص ابلصدقة الواجبة ، كأما صدقة التطوع فإهنا ٖتل ٢تم .
 اء .كىذا قوؿ ٚتاىَت العلم
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 ألهنم إ٪تا منعوا الزكاة ألهنا تطهَت ألمواؿ األغنياء كنفوسهم ، كصدقة التطوع ليس كذلك . 
 س .أما صدقة التطوع فتحل ٢تم ألهنا ليست من أكساخ الناقاؿ ابن قدامة : 

 كقيل : ٖتـر عليهم حىت صدقة التطوع ، كإُف ىذا ذىب الشوكآف كٚتاعة .
 لعمـو اٟتديث .

 لتطوع للنيب ىل ٖتل صدقة ا ؟ 
 فإنو ال ٖتل لو صدقة التطوع أيضان . يستثٌت النِب 

يعىهىا كىانىٍت ٤تيىرَّمىةن عىلىٍيًو ، فػىٍرضىهىا كىنػىٍفلىهىا ؛ أًلىفَّ اٍجًتنىابػىهىا كىافى  فىأىمَّا النَِّبُّ  قاؿ يف ا١تغٍت : قىةى ٚتًى ئً فىالظَّاًىري أىفَّ الصَّدى ًل ًمٍن دىالى
مىاهًتىانػيبػيوَّتًًو  ـً سىٍلمىاًف اٍلفىارًًسيًٌ ، كىيًف حىًديًث إٍم يىكيٍن لًييًخلَّ ًبذىًلكى ، فػىلى كىعىبلى إنَّوي )، قىاؿى كىكىصىفىوي  ، أىفَّ الًَّذم أىٍخبػىرىهي عىٍن النًَِّبًٌ ٍسبلى

قىةى   ( .أيىٍكيلي ا٢ٍتىًديَّةى ، كىالى أيىٍكيلي الصَّدى
اًبًو : كيليوا .كىَفٍى أيىٍكيٍل ، كىًإٍف ًقيلى : ىى  النَِّبُّ كىافى ) كىقىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى  قىةه قىاؿى أًلىٍصحى ًديَّةه إذىا أييتى ًبطىعىاـو سىأىؿى عىٍنوي ؟ فىًإٍف ًقيلى صىدى

 أىٍخرىجىوي اٍلبيخىارًمُّ . (ضىرىبى بًيىًدًه ، فىأىكىلى مىعىهيٍم 
مو تي  كىقىاؿى النَِّبُّ  قىةه ، كىىيوى لىنىا ىىًديَّةه  )عىلىى بىرًيرىةى  ؽى بًوً دًٌ صي يف ٟتٍى  ( .ىيوى عىلىيػٍهىا صىدى

ىنٍػقىًلبي إُفى أىٍىًلي ، فىأىًجدي التٍَّمرىةى سىاًقطىةن عىلىى ًفرىاًشي يف بػىٍييًت ، فىأىٍرفػىعيهىا آًلكيلىهىا ، مثيَّ  ) كىقىاؿى   قىةن ، إٌٓفً ألى  أىٍخشىى أىٍف تىكيوفى صىدى
 رىكىاهي ميٍسًلمه .( ا فىأيٍلًقيهى 
قىةي ) كىقىاؿى  لُّ لىنىا الصَّدى  ( .إّنَّ الى ٖتًى

قىًة فػىٍرضى  كىأًلىفَّ النًَِّبَّ  هىا كىنػىٍفلىهىا ، كىآليوي ديكنىوي كىافى أىٍشرىؼى ا٠تٍىٍلًق ، كىكىافى لىوي ًمٍن اٍلمىرىاّفًً ٜتيٍسي ا٠تٍيٍمًس كىالصًَّفيُّ ، فىحيًرـى نػىٍوعىٍي الصَّدى
  نػىٍوعىيػٍهىا ، كىىيوى اٍلفىٍرضي يف الشَّرىًؼ ، كى٢تىيٍم ٜتيٍسي ا٠تٍيٍمًس كىٍحدىهي ، فىحيرًميوا أىحىدى 

 اختلف العلماء يف أخذ بٍت ىاشم من الزكاة إذا مل يعطوا حقهم من ا٠تمس على قولُت ، اذكر٫تا ؟ 
 حقهم من ا٠تمس أك أعطوه . : أنو ال ٬توز أخذ بٍت ىاشم من الزكاة مطلقان ، منعوا القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 ٟتديث الباب .

كجو الداللة : أف التعليل بعدـ حل الزكاة لبٍت ىاشم من أجل كوف الصدقات أكساخ الناس ، كلشرفهم كمكانتهم ، كىذا الوصف 
 فيهم كيف الصدقات ابؽ أعطوا ا٠تمس أك حرموه .

 واز أخذ بٍت ىاشم للزكاة إذا منعوا حقهم من ا٠تمس .ج القوؿ الثاين :
 كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .

أف ا٠تمس عوض عن الزكاة ، فإذا َف يصل إليهم العوض عادكا إُف ا١تعوض ، كىو الزكاة ، إل٫تاؿ الناس أمر الرنائم كإيصا٢تا إُف 
 مستحقيها .

ا منعوا من ٜتس ا٠تمس جاز ٢تم األخذ من الزكاة كىو قوؿ القاضي يعقوب كغَته كبنو ىاشم إذ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :
 من أصحابنا كقالو أبو يوسف كاإلصطخرم من الشافعية ألنو ٤تل حاجة كضركرة . 

دفعان  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : فإذا مينعوا أك َف يوجد ٜتس كما ىو الشأف يف كقتنا ىذا : فإهنم ييعطىوف من الزكاة
 لضركرهتم إذا كانوا فقراء ، كليس عندىم عمل ، كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كىو الصحيح . 

أسهم للرا٪تُت ، كسهم تقسم ٜتسة أسهم ، أربعة الغنائم أف كا٠تمس : ىو  قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا :  فائدة :
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 كاحد يقسم ٜتسة أسهم أيضان :
 يكوف يف مصاٌف ا١تسلمُت ، كىو ما يعرؼ ابلفيء أك بيت ا١تاؿ . لو :  كرسو  األكؿ
كىم بنو ىاشم كبنو عبد ا١تطلب ، ألف بٍت عبد ا١تطلب يشاركوف بٍت ىاشم يف  : لذم القرىب ، ىم قرابة الرسوؿ  الثاين

 ا٠تمس .
 : لليتامى . الثالث
 : للمساكُت . الرابع

 : البن السبيل . ا٠تامس
ك َف يوجد ٜتس ، كما ىو يف الشأف يف كقتنا ىذا ، فإهنم يعطوف من الزكاة دفعان لضركرهتم إذا كانوا فقراء ، كليس فإذا منعوا أ

 عندىم عمل ، كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كىو الصحيح .
 . اذكر فوائد قرف اٟتكم ابلعلة 

o م قولو ) إ٪تا ىي أكساخ الناس ( تعليل ١تنع الزكاة على بٍت ىاش 

o : ذكر علة اٟتكم يفيد أمور 
 بياف ٝتو الشريعة ، حيث أهنا ال ٖتكم إال ٔتا لو علة . أكالن :
 اطمئناف النفس إُف اٟتكم . اثنيان :
 أف أحكاـ هللا جاءت كفق ا١تصلحة . اثلثان :
   إمكاف القياس على اٟتكم لرَته . رابعان :

 كم إال ٟتكمة .ظهور مقتضى اسم اٟتكيم  ، كأنو ال ٭ت خامسان :
 التنشيط على االمتثاؿ . ) الشيخ الصقَت ( . سادسان :

، أىٍعطىٍيتى بىًٍت  ًإىلى اىلنهيبًٌ  مىشىٍيتي أىانى كىعيٍثمىافي ٍبني عىفهافى )  قىاؿى  كىعىٍن جيبػىٍَتً ٍبًن ميٍطًعمو  -ْٕٔ فػىقيٍلنىا: ايى رىسيوؿى اىَّللًه
بػى  يػٍ ًإ٪تهىا بػىنيو اىٍلميطهًلًب كىبػىنيو ىىاًشمو شىٍيءه :" رى كىتػىرىٍكتػىنىا، كى٨تىٍني كىىيٍم ٔتىٍنزًلىةو كىاًحدىةو، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه اىٍلميطهًلًب ًمٍن ٜتييًس خى

 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ ( كىاًحده 
---------- 

بػىرى كىتػىرىٍكتػىنىا)  يػٍ  مس : ما يؤخذ من الرنية قبل قسمتها .ا٠ت(  أىٍعطىٍيتى بىًٍت اىٍلميطهًلًب ًمٍن ٜتييًس خى
 ىل بٍت ا١تطلب ٖتل ٢تم الزكاة أـ ال ؟ 

 استدؿ ْتديث الباب من قاؿ : إف بٍت ا١تطلب ال ٖتل ٢تم الزكاة ، كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ال ٖتل ٢تم الزكاة .القوؿ األكؿ 
 كىذا قوؿ الشافعي كٚتاعة .

 إ٪تا بنو ا١تطلب كبنو ىاشم شيء كاحد ( .ديث الباب ) ٟت-أ

 كألف ٢تم نصيبان من ا٠تمس . -ب

 : أف بٍت ا١تطلب يعطوف من الزكاة . القوؿ الثاين
 .كمالك ، كىو مذىب أَب حنيفة 

 ) إ٪تا الصدقات للفقراء ... ( . لعمـو األدلة  -أ
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بلؼ الزكاة ، فإهنم ١تا آزركا بٍت ىاشم كّنصركىم أعطوا جزاءن كأما تشريكهم يف ا٠تيميس ، فإنو مبٍت على ا١تناصرة كا١تؤازرة ٓت-ب
 لفضلهم من ا٠تمس .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز االستعانة ابلرَت 
o . جواز سؤاؿ اإلنساف عما يعتقده حقان لو من ا١تاؿ 
o  فان فكافئوه ( .مشركعية مكافأة أىل ا١تعركؼ على معركفهم ، كيف اٟتديث ) من صنع إليكم معرك 
ٍبًٍت، فىًإنهكى تيًصيبي  أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍن أىِب رىاًفعو  -ْٖٔ : ًاٍصحى ، فػىقىاؿى أًلىِب رىاًفعو قىًة ًمٍن بىًٍت ٥تىٍزيكـو بػىعىثى رىجيالن عىلىى اىلصهدى

: حىىته آيتى اىلنهيبه  هىا، قىاؿى هي فىسىأىلىوي، ًمنػٍ : " مىٍوىلى اىٍلقىٍوـً ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم، كىًإانه  فىأىٍسأىلىوي. فىأىًتى لُّ لىنىا اىلصهدىقىةي  فػىقىاؿى رىكىاهي أىٍٛتىدي، (  الى ٖتًى
ثىةي، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني ًحبهافى   .كىالثهالى

----------- 
 . موُف رسوؿ هللا (  كىعىٍن أىِب رىاًفع

 ىذا الرجل ىو األرقم بن أَب األرقم كما جاء يف ركاية ألٛتد .(  لىى اىلصهدىقىةً بػىعىثى رىجيالن عى  أىفه اىلنهيبه ) 
هىا)   أم : من الصدقة .(  فىًإنهكى تيًصيبي ًمنػٍ
 م .حكمو كحكمه: أم  ( مىٍوىلى اىٍلقىٍوـً ًمٍن أىنٍػفيًسًهمٍ ) 
لُّ لىنىا اىلصهدىقىةي  كىًإانه  )  يعٍت نفسو ، كأىل بيتو .(  الى ٖتًى
 تدفع ١توال بٍت ىاشم ؟ ىل 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 ال تدفع الزكاة ٢تم .القوؿ األكؿ : 

 كىو مذىب أَب حنيفة .
 كأف حكمهم حكم أسيادىم يف ا١تنع من الزكاة .الباب ، كىو نص يف ذلك ، ٟتديث 

 ا إليهم .ه٬توز دفعالقوؿ الثاين : 
 كىو قوؿ مالك .

 ة كىي الشرؼ .ألف علة التحرٔف مفقود
 األكؿ ، ٟتديث الباب .كالصحيح 

 .مقابل ىذا الدليل الصحيح من الررائب اليت يعت ر هبا ا١تتيقظ  ةىذه العل بكنصقاؿ الشوكآف : 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o بعث السعادة 
o . شدة كرع الصحابة 
o . سؤاؿ عما استشكل 
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، عىٍن أىبًيًو; كىعىٍن سىاملًً ٍبًن عىٍبًد اىَّللهً  -ْٗٔ ،  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  ٍبًن عيمىرى : أىٍعًطًو أىفٍػقىرى ًمٍتًٌ كىافى يػيٍعًطي عيمىرى اىٍلعىطىاءى، فػىيػىقيوؿي
ري ميٍشًرؼو كىالى سىا ا اىٍلمىاًؿ، كىأىٍنتى غىيػٍ : "خيٍذهي فػىتىمىوهٍلوي، أىٍك تىصىدهٍؽ ًبًو، كىمىا جىاءىؾى ًمٍن ىىذى ًئلو فىايٍذهي، كىمىا الى فىالى تػيٍتًبٍعوي فػىيػىقيوؿي

 .رىكىاهي ميٍسًلمه (  نػىٍفسىكى 
---------- 

 أم : شخصان أحوج إليو مٍت .(  أىٍعًطًو أىفٍػقىرى ًمٍتًٌ ) 
 اٗتذه ماالن لك كإف َف تكن يف حاجة إُف إنفاقو .: أم (  خيٍذهي فػىتىمىوهٍلوي ) 
ري ميٍشًرؼو )  عرض للشيء كاٟترص عليو ، من قو٢تم : أشرؼ على كذا إذا تطاكؿ لو ، قاؿ أبو داكد : اإلشراؼ الت( كىأىٍنتى غىيػٍ

 .كسألت أٛتد عن إشراؼ النفس فقاؿ : ابلقلب 
 قاؿ القرطِب : إشراؼ النفس : تطلعها كتشٌوفها ، كشىرىيهىا ألخذ ا١تاؿ .

 أم بلسانك .( كىالى سىاًئلو ) 
 أم : كما َف يؤتك هللا ابلشرط ا١تذكور ، فبل ٕتعل نفسك ًتبعة لو ّنظرة إليو . ( كىمىا الى فىالى تػيٍتًبٍعوي نػىٍفسىكى ) 
  ما ا١تراد هبذا العطاء الذم يعطيو النيب لعمر ؟ 

فعٌملٍت ، فقلت مثل  قاؿ عمر : فإٓف عملت على عهد رسوؿ هللا العمالة على الصدقة كما جاء الركاية األخرل ) : ا١تراد بو 
 : إذا أيٍعطيتى شيئان من غَت أف تسأؿ فكل ، كتصدؽ ( . وؿ هللا قولك فقاؿ ِف رس

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ذـ السؤاؿ كالتطلع إُف ما يف أيدم الناس .نستفيد : 

 كقد تقدـ ما يتعلق هبذه ا١تسألة كاملة يف شرح حديث ) كمن يستعفف يعفو هللا ( .

كىًإٍف طىلىبىوي ًمٍن ، ًمٍن رًٍزؽو كىىيوى ٤تيٍتىاجه إُفى ذىًلكى فىًإذىا طىلىبى رًٍزقىوي ًمٍن اَّللًَّ صىارى عىٍبدنا َّللًًَّ فىًقَتنا إلىٍيًو  فىاٍلعىٍبدي الى بيدَّ لىوي : قاؿ شيخ اإلسالـ 
ا ًلذىًلكى اٍلمىٍخليوًؽ فىًقَتنا إلىٍيًو .  ٥تىٍليوؽو صىارى عىٍبدن

حىاًح كىالسُّنى كى٢ًتىذىا كىانىٍت " مىٍسأىلىةي اٍلمىٍخليوًؽ " ٤تيى   ًن رَّمىةن يًف اأٍلىٍصًل كىًإ٪تَّىا أيبًيحىٍت لًلضَّريكرىًة كىيًف النػٍَّهًي عىنػٍهىا أىحىاًديثي كىًثَتىةه يًف الصًٌ
انًيًد كىقىٍولًًو  مو  الى تػىزىاؿي اٍلمىٍسأىلىةي أبًىحىدًكيٍم حىىتَّ أيىٍيتى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىلىٍيسى يًف كىٍجًهوً )  كىاٍلمىسى  . ( ًمٍزعىةي ٟتٍى

 .( ٍجًهًو مىٍن سىأىؿى النَّاسى كىلىوي مىا يػيٍرًنيًو جىاءىٍت مىٍسأىلىتيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة خيديكشنا أىٍك ٜتييوشنا أىٍك كيديكحنا يًف كى ) كىقػىٍولًًو  
لُّ اٍلمىٍسأىلىةي إالَّ ًلًذم غيٍرـو ميٍفًظعو أىٍك دىٍمعو ميوجً  )كىقػىٍولًًو  ا اٍلمىٍعٌتى يف الصًَّحيًح . كىًفيًو أىٍيضنا  (عو أىٍك فػىٍقرو ميٍدًقعو الى ٖتًى ىٍف أيىٍخيذى  )ىىذى ألى

يػٍره لىوي ًمٍن أىٍف يىٍسأىؿى النَّاسى أىٍعطىٍوهي أىٍك مىنػىعيوهي  لىوي فػىيىٍذىىبى فػىيىٍحتىًطبى خى بػٍ ا اٍلمىاًؿ كىأىٍنتى ) كىقىاؿى  (أىحىديكيٍم حى غىيػٍري سىائًلو  مىا أىًتىؾى ًمٍن ىىذى
 ب .سىاًف كىاٍسًتٍشرىاًؼ اٍلقىلٍ كىالى ميٍشًرؼو فىخيٍذهي . كىمىا الى فىبلى تػيٍتًبٍعوي نػىٍفسىكى { فىكىرًهى أىٍخذىهي ًمٍن سيؤىاًؿ اللًٌ 

ا قىاؿى النَِّبُّ  كقاؿ رٛتو هللا : ا اٍلمىاًؿ كى  )يف اٟتٍىًديًث الصًَّحيًح  كى٢ًتىذى ؾى ًمٍن ىىذى أىٍنتى غىيػٍري سىاًئلو كىالى ميٍشًرؼو فىخيٍذهي كىمىا الى فىبلى مىا أىًتى
 . (تػيٍتًبٍعوي نػىٍفسىكى 

انًًو    .فىاٍلميٍشًرؼي الًَّذم يىٍستىٍشًرؼي ًبقىٍلًبًو كىالسَّاًئلي الًَّذم يىٍسأىؿي بًًلسى
نىا فىاقىةه فىًجٍئتي رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى ) كىيف اٟتٍىًديًث الًَّذم يف الصًَّحيحىٍُتً عىٍن أىَب سىًعيدو ا٠تدرم  أًلىٍسأىلىوي فػىوىجىٍدتيوي ٮتىٍطيبي  : أىصىابػىتػٍ

ٍستػىٍعًفٍف ييًعفَّوي اَّللَّي وي مىٍن يىٍستػىٍرًن يػيٍرًنًو اَّللَّي كىمىٍن يى النَّاسى كىىيوى يػىقيوؿي : أىيػُّهىا النَّاسي كىاىَّللًَّ مىٍهمىا يىكيٍن ًعٍندىّنى مىٍن خىٍَتو فػىلىٍن نىدًَّخرىهي عىٍنكيٍم كىًإنَّ 
يػٍرنا كىأىٍكسىعى ًمٍن الصَّ ٍرً  ٍهي اَّللَّي كىمىا أيٍعًطيى أىحىده عىطىاءن خى  ( .كىمىٍن يػىتىصىبػٍَّر ييصى رًٌ

ا فػىيػىتىشىرَّؼى إلىٍيًو ( ااًلٍسًتٍرنىاءي ) كى    .أىٍف الى يػىٍرجيوى ًبقىٍلًبًو أىحىدن
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ا  يىٍسأى أىالَّ ( ااًلٍسًتٍعفىاؼي ) كى   .ؿى بًًلسىانًًو أىحىدن
بىلو عىٍن التػَّوىكًُّل فػىقىاؿى : قىٍطعي ااًلٍسًتٍشرىاًؼ إُفى ا٠تٍىٍلًق ؛ أىٍم الى يى   نػٍ ا لىمَّا سيًئلى أىٍٛتىد ٍبني حى ٍتًيكى ًبشىٍيًء كى٢ًتىذى ا أيى ، كيوفي يًف قػىٍلًبكى أىفَّ أىحىدن

ي أىفَّ الٍ  ا كىمىا ييٍشًبهيوي ٦تَّا يػيبػىُتًٌ ا قىاؿى اٍلمىٍكري فػىهىذى وي قػىٍلبىوي إالَّ إُفى اَّللًَّ ؛ فىًلهىذى فىعيوي كىدىٍفًع مىا يىضيرُّهي الى يػيوىجًٌ كبي : ) الى إلىوى إالَّ عىٍبدى يف طىلىًب مىا يػىنػٍ
ا مىا يًف الصًَّحيحىٍُتً عىٍن اٍبًن عىبَّاسو أىفَّ النًَِّبَّ  ًعٍندى اٍلكىٍرًب الى إلىوى إالَّ اَّللَّي اٍلعىًظيمي اٟتٍىًليمي الى إلىوى كىافى يػىقيوؿي :   ) أىٍنتى ( . كىًمٍثلي ىىذى

يًد فىًإفَّ ىىًذًه اٍلكىًلمىاًت ًفيهىا ٖتىًٍقيقي التػٍَّوحً  (الى إلىوى إالَّ اَّللَّي رىبُّ السَّمىوىاًت كىرىبُّ اأٍلىٍرًض رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلكىرٔفي   رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمإالَّ اَّللَّي 
ائًوً  أتىىلُّوي اٍلعىٍبًد رىبَّوي كىتػىعىلُّقي رىجى  كىًىيى لىٍفظي خى رىو يػىتىضىمَّني الطَّلىبى .و ، بًًو كىٍحدىهي الى شىرًيكى لى  كى

ٍلًبًو لىوي حىًقيقىةه أيٍخرىل كىًْتىسىًب ٖتىًٍقيًق التػٍَّوًحيًد تىٍكميلي كىالنَّاسي كىًإٍف كىانيوا يػىقيوليوفى أبًىٍلًسنىًتًهٍم : الى إلىوى إالَّ اَّللَّي فػىقىٍوؿي اٍلعىٍبًد ٢تىىا ٥تيًٍلصنا ًمٍن قػى  
 . طىاعىةي اَّللًَّ 

 :بػىٍُتى اٍلًعفًَّة كىاٍلًرٌتى يًف ًعدًَّة أىحىاًديثى  ٚتىىعى النَِّبُّ  كقاؿ رٛتو هللا :
كىًمنػٍهىا قػىٍوليوي يف حىًديًث  ( .مىٍن يىٍستػىٍرًن يػيٍرًنًو اَّللَّي كىمىٍن يىٍستػىٍعًفٍف ييًعفَّوي اَّللَّي  ) اٍلميخىرَّجي يف الصًَّحيحىٍُتً ًمنػٍهىا قػىٍوليوي يف حىًديث أىَب سىًعيدو 

ثىةه : ذيك سيٍلطىافو ميٍقًسطه كىرىجيله غىًٍتّّ عىًفيفه ميتىصىدًٌؽه ) ًعيىاًض ٍبًن ًٛتىارو يف صىًحيًح ميٍسًلمو   ( .أىٍىلي اٞتٍىنًَّة ثىبلى
 (.كىظيهيورًىىا فىًهيى لىوي ًستػٍره . كىَفٍى يػىٍنسى حىقَّ اَّللَّى يف رًقىاهًبىا بىطىهىا تػىرىنًٌينا كىتػىعىفُّفناكىرىجيله اٍرتػى ) قػىٍوليوي يًف حىًديًث ا٠تٍىٍيًل الًَّذم يف الصًَّحيًح  كىًمنػٍهىا

لىةى اٍلبىٍدًر مىٍن طىلىبى اٍلمىاؿى اٍسًتٍرنىاءن عىٍن النَّا) كىًمنػٍهىا مىا ريًكمى عىٍنوي   ( .ًس كىاٍسًتٍعفىافنا عىٍن اٍلمىٍسأىلىًة لىًقيى اَّللَّى كىكىٍجهيوي كىاٍلقىمىًر لىيػٍ
ا اٍلمىاًؿ كىأىٍنتى غىيػٍري سىاًئلو كىالى ميٍشًرؼو فىخيٍذهي ) كىًمنػٍهىا قػىٍوليوي يف حىًديًث عيمىرى كىغىٍَتًًه  ؾ ًمٍن ىىذى انًًو ( مىا أىًتى كىىيوى ًضدُّ فىالسَّاًئلي بًًلسى

 اٍلميتػىعىفًًٌف كىاٍلميٍشًرؼي ًبقىٍلًبًو كىىيوى ًضدُّ اٍلًرٌتى . 
 أىٍم عىٍن السُّؤىاًؿ لًلنَّاًس . ( ٭تىٍسىبػيهيمي اٞتٍىاًىلي أىٍغًنيىاءى ًمنى التػَّعىفًُّف  )قىاؿى يف حىقًٌ اٍلفيقىرىاًء ك 

ثٍػرىًة اٍلعىرىًض كىًإ٪تَّى  )كىقىاؿى  فىًرٌتى النػٍَّفًس الًَّذم الى يىٍستىٍشًرؼي إُفى اٍلمىٍخليوًؽ فىًإفَّ اٟتٍيرَّ عىٍبده مىا طىًمعى  (ا اٍلًرٌتى ًغٌتى النػٍَّفًس لىٍيسى اٍلًرٌتى عىٍن كى
ٍتًٍت . فىكىرًهى أىٍف يػىتًَّبعى نػىٍفسىوي مىا اسٍ  ٍشرىفىٍت لىوي لًئىبلَّ يػىبػٍقىى يف اٍلقىٍلًب فػىٍقره تى كىاٍلعىٍبدي حيرّّ مىا قىًنعى . كىقىٍد ًقيلى : أىطىٍعت مىطىاًمًعي فىاٍستػىٍعبىدى

ؼى ًغٌتى النػٍَّفًس . ؼى التػَّوىكًُّل اٍلمىٍأميوًر ًبًو كىًخبلى  كىطىمىعه إُفى اٍلمىٍخليوًؽ ؛ فىًإنَّوي ًخبلى
 ىل يلـز اإلنساف أف يقبل الزكاة أك غَتىا إذا كاف ٤تتاجان ٢تا ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 أنو ٬تب . وؿ األكؿ :الق

 لعمر ) فخذه .. ( كىذا أمر كاألمر للوجوب . لقولو 
 أنو لبلستحباب . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
ثىة مىذىاًىب حىكىاىىا أى قاؿ النوكم :  ب قػىبيولو أىـٍ يػيٍندىب ؟ عىلىى ثىبلى بيو جىٍعفىر ٤تيىمَّد ٍبن جىرًير كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء ًفيمىٍن جىاءىهي مىاؿ ىىٍل ٬تًى

 .يًف غىٍَت عىًطيَّة السٍُّلطىاف الطَّ رىًمُّ ، كىالصًَّحيح اٍلمىٍشهيور الًَّذم عىلىٍيًو اٞتٍيٍمهيور أىنَّوي ييٍستىحىٌب 
َيى  )مىرَّةن بػىٍعدى مىرَّةو مثيَّ قىاؿى  سىأىؿى النَِّبَّ  يف الصًَّحيًح حىًديثي  حىًكيًم ٍبًن ًحزىاـو : لىمَّا، اؿو  اأٍلىٍخًذ ًمٍن غىٍَتً سيؤى قاؿ ابن تيمية : يف

ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيٍلوىةه فىمىٍن أىخىذىهي ًبسىخىاكىًة نػىٍفسو بيورًؾى لىوي ًفيًو كىمىٍن أىخىذىهي إبًًٍشرى  اًؼ نػىٍفسو َفٍى يػيبىارىٍؾ لىوي ًفيًو كىكىافى كىاىلًَّذم حىًكيمي : إفَّ ىىذى
يػٍره ًمٍن اٍليىًد السٍُّفلىى . قىاؿى حىًكيمه : فػىقيٍلت : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ كىاىلًَّذم بػىعى أيىٍكيلي كىالى  ا بػىٍعدىؾ  يىٍشبىعي كىاٍليىدي اٍلعيٍليىا خى ثىك اًبٟتٍىقًٌ الى أىٍرزىأي أىحىدن

نٍػيىا . فىكىافى أىبيو بىٍكرو  ئنا حىىتَّ أيفىارًؽى الدُّ يػٍ ئنا مثيَّ إفَّ عيمىرى دىعىاهي لًيػيٍعًطيىوي فىأىىبى يىٍدعيو حىًكيمنا لًيػيٍعطً  شى يػٍ يىوي اٍلعىطىاءى فػىيىٍأىبى أىٍف يػىٍقبىلى ًمٍنوي شى
وي الًَّذم قىسىمى اَّللَّي لىوي أىٍعًرضي عىلىى حىًكيمو حىقَّ  أىٍف يػىٍقبػىلىوي . فػىقىاؿى : َيى مىٍعشىرى اٍلميٍسًلًمُتى كىيًف رًكىايىةو إٌٓفً أيٍشًهديكيٍم َيى مىٍعشىرى اٍلميٍسًلًمُتى أىٌٓفً 
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ا ًمٍن النَّاًس بػىٍعدى النَِّبًٌ  ا اٍلفىٍيًء فػىيىٍأىبى أىٍف أيىٍخيذىهي فػىلىٍم يػىٍرزىٍأ حىًكيمه أىحىدن  ( . يف ىىذى
ئنا كىأىقػىرَّهي النَِّبُّ  فىًفيًو أىفَّ حىًكيمنا ذىكىرى لًلنَِّبًٌ  يػٍ عىلىى ذىًلكى كىكىذىًلكى ا٠تٍيلىفىاءي بػىٍعدىهي . كىىىذىا حيجَّةه يًف جىوىاًز  أىنَّوي الى يػىٍقبىلي ًمٍن أىحىدو شى

يػٍره ًمٍن اٍليىًد السٍُّفلىى  ) الرَّدًٌ كىًإٍف كىافى عىٍن غىٍَتً مىٍسأىلىةو كىالى إٍشرىاؼو . كىقػىٍوليوي   تػىٍنًبيوه لىوي عىلىى أىفَّ يىدى اآٍلًخًذ سيٍفلىى . (اٍليىدي اٍلعيٍليىا خى
نٍػيىا أىيػىٍقبػىليوي ؟ أىـٍ يػىريدُّهي ؟  سئل ابن تيمية :ك  ئنا ًمٍن الدُّ يػٍ  عىٍن رىجيلو أىٍعطىاهي أىخه لىوي شى

 فىأىجىابى :
ا اٍلمىاًؿ كىأىٍنتى غىيػٍري سىاًئلو كىالى ميٍشًرؼو فىخيٍذهي كىمىا) أىنَّوي قىاؿى لًعيمىًر  قىٍد ثػىبىتى عن النَِّبًٌ  ( الى فىبلى تػيٍتًبٍعوي نػىٍفسىك  مىا أىًتىؾ ًمٍن ىىذى

مي مىا أىٍكثػىرى مىٍسأىلىًتك أىفَّ حىًكيمى ٍبنى ًحزىاـو سىأىلىوي فىأىٍعطىاهي مثيَّ سىأىلىوي فىأىٍعطىاهي مثيَّ سىأىلىوي فىأىٍعطىاهي مثيَّ قىاؿى : َيى حىًكي) كىثػىبىتى أىٍيضنا يف الصًَّحيًح 
ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيٍلوىةه  اىلًَّذم أيىٍكيلي فىمىٍن أىخىذىهي ًبسىخىاكىًة نػىٍفسو بيورًؾى لىوي ًفيًو كىمىٍن أىخىذىهي إبًًٍشرىاًؼ نػىٍفسو َفٍى يػيبىارىٍؾ لىوي ًفيًو فىكىافى كى  إفَّ ىىذى

ئنا  يػٍ ى  ( كىالى يىٍشبىعي فػىقىاؿى لىوي حىًكيمه : كىاىلًَّذم بػىعىثىك اًبٟتٍىقًٌ الى أىٍرزىأي بػىٍعدىؾ ًمٍن أىحىدو شى . فىكىافى أىبيو بىٍكرو كىعيمىري يػيٍعطىيىانًًو فىبلى أيىٍخيذي . فػىتػىبػىُتَّ
ٍنسىافى إذىا كىافى سىاًئبلن بًًلسىانًًو ، أىكٍ  ٍيًن اٟتٍىًديثػىٍُتً أىفَّ اإٍلً بىًري أىٍف يػىٍقبػىلىوي إالَّ حىٍيثي تػيبىاحي لىوي اٍلمىٍسأىلى  هًبىذى ةي ميٍشرًفنا إُفى مىا يػيٍعطىاهي فىبلى يػىنػٍ

 كىااًلٍسًتٍشرىاؼي .
هي ًمٍن غىٍَتً مىٍسأىلىةو ؛ كىالى إٍشرىاؼو فػىلىوي أىٍخذيهي إٍف كىافى الًَّذم أىٍعطىاهي أىٍعطىاهي حىقَّوي كى   عيمىرى ًمٍن بػىٍيًت اٍلمىاًؿ  مىا أىٍعطىى النَِّبُّ كىأىمَّا إذىا أىًتى

 إٍشرىاؼو لىوي كىلىوي أىٍف الى يػىٍقبػىلىوي كىمىا فػىعىلى حىًكيمي ٍبني ًحزىاـو مىا الى يىٍستىًحقُّوي عىلىٍيًو فىًإٍف قىًبلىوي كىكىافى ًمٍن غىٍَتً فىًإنَّوي قىٍد كىافى عىًملى فىأىٍعطىاهي ًعمىالىتىوي 
 عىلىٍيًو فػىقىٍد أىٍحسىنى . 

 اذكر ما ذكره اٟتافظ ابن حجر يف قبوؿ عطية السلطاف ؟ 
: أف من علم كوف مالو حبلالن فبل ترد عطيتو ، كمن عيلم كوف مالو حرامان فتحـر عطيتو ، كمن  قاؿ رٛتو هللا : كالتحقيق يف ا١تسألة

 شك فيو فاالحتياط رده ، كىو الورع ، كمن أابحو أخذ ابألصل .
 ٔتا ٬تب أف يعلق اإلنساف قلبو ؟ 

 يعلق تطلعو كرجاؤه اب تعاُف .أف اإلنساف ٬تب أف 

 ( . ًمٍن فىٍضًلًو كىاٍسأىليوا اَّللَّى قاؿ تعاُف : ) 

 . ( فىابٍػتػىريوا ًعٍندى اَّللًَّ الٌرًٍزؽى كقاؿ تعاُف : ) 
 ) إذا سألت فاسأؿ هللا ( . البن عباس  كقاؿ 

 إذا  قوم طمع اإلنساف اب١تخلوؽ قٌلت عبوديتو كرجاؤه كتعلقو اب كابلعكس .

قويت عبوديتو لو كحريتو ٦تا ، و لقضاء حاجتو كدفع ضركرتو قاؿ ابن تيمية : ككلما قوم طمع العبد يف فضل هللا كرٛتتو كرجائ
فيأسو منو يوجب غٌت قلبو عنو ، كما قيل : استرن عمن شئت تكن ، فكما أف طمعو يف ا١تخلوؽ يوجب عبوديتو لو واه ، س

 .نظَته ، كأفضل على من شئت تكن أمَته ، كاحتج إُف من شئت تكن أسَته 
خلوقات أف ينصركه أك يرزقوه أك أف يهدكه خضع قلبو ٢تم ، كصار فيو من العبودية ٢تم بقدر ذلك ككل من علق قلبو اب١ت كقاؿ : 

كلو   ، كإف كاف يف الظاىر أمَتان ٢تم مدبران ٢تم متصرفان هبم ، فالعاقل ينظر إُف اٟتقائق ال إُف الظواىر ، فالرجل إذا تعلق قلبو ابمرأة
م فيو كتتصرؼ ٔتا تريد ، كىو يف الظاىر سيدىا ألنو زكجها ، كيف اٟتقيقة ىو أسَتىا كانت مباحة لو يبقى قلبو أسَتان ٢تا ٖتك

د القاىر ك٦تلوكها ال سيما إذا درت بفقره إليها ، كعشقو ٢تا ، كأنو ال يعتاض عنها برَتىا ، فإهنا حينئذو ٖتكم فيو ْتكم السي
 ر .ده ا١تقهو ػػالظاَف يف عب
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 ديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من اٟت 
o . جواز أخذ ا١تاؿ إذا جاء من غَت إشراؼ كال سؤاؿ 

o مر كزىده يف الدنيا ، حيث آثر غَته على نفسو .فضل ع 

o . كجوب التعلق اب تعاُف يف كل شيء 

o ٖترٔف االعتماد على غَت هللا . 
 ىػ عصران .ُّّْ/  ٔ/  ٔاٞتمعة : 
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 كتاب الصدام
  مساؾ .: لرة اإلتعريفو 

 ىو التعبد  ابإلمساؾ عن األكل كالشرب كسائر ا١تفطػرات من طلوع الفجر إُف غركب الشمس .:  كشرعان 
 عن شيء ٥تصوص، يف زمن ٥تصوص ، كيف الشرع إمساؾ ٥تصوص ، كالصـو كالصياـ يف اللرة اإلمساؾ  كقاؿ يف الفتح :
 ة .بشرائط ٥تصوص

 صوص ، من شخص ٥تصوص بشرطو .كقاؿ النوكم : إمساؾ ٥تصوص ، يف زمن ٥ت
 : حكمة مشركعية الصياـ 

 قاؿ ابن رجب : يف التقرب بًتؾ ىذه الشهوات ابلصياـ فوائد :
 منها : كسر النفس ، فإف الشبع كالرم كمباشرة النساء ٖتمل النفس على األشىر كالبطر كالرفلة .

 قسي القلب كتيعميو .كمنها : ٗتلي القلب للفكر كالذكر ، فإف تناكؿ ىذه الشهوات قد ت
 كمنها : أف الرٍت يعرؼ قدر نعمة هللا عليو إبقداره لو على ما منعو كثَتان من الفقراء .

 كمنها : أف الصياـ يضيق ٣تارم الدـ اليت ىي ٣تارم الشيطاف من ابن آدـ ، فتسكن ابلصياـ كساكس الشيطاف .    
 : كقاؿ الزرقآف : شيرًع الصياـ لفوائد 

 النفس ، كقهر الشيطاف ، فالشبع هنر يف النفس يرده الشيطاف ، كاٞتوع هنر يف الركح ترده ا١تبلئكة .أعظمها كسر 
كمنها : أف الرٌٍت يعرؼ قدر نعمة هللا عليو إبقداره على ما منع منو كثَتان من الفقراء ، من فضوؿ الطعاـ كالشراب كالنكاح ، فإنو 

ة لو بذلك يتذكر بو من مينع ذلك على اإلطبلؽ ، فيوجب ذلك شكر نعمة ابمتناعو من ذلك كقت ٥تصوص ، كحصوؿ ا١تشق
 هللا عليو ابلرٌت ، كيدعوه إُف رٛتة أخيو اتاج ، كمواساتو ٔتا ٯتكن من ذلك .

  : كذكر بعض الصوفية أف آدـ  قاؿ اٟتافظ ابن حجر الشجرة مث ًتب أتخر قبوؿ توبتو ٦تا بقي يف جسده  ١تا أكل من
كىذا ٭تتاج إُف ثبوت السند  فلما صفا جسده منها تيب عليو ففرض على ذريتو صياـ ثبلثُت يومان  كلة ثبلثُت يومان من تلك األ

 . فيو إُف من يقبل قولو يف ذلك كىيهات كجداف ذلك
 . فرض يف السنة الثانية من ا٢تجرة 

 كقد صاـ تسع رمضاّنت . قاؿ ابن القيم : ككاف فرضو يف السنة الثانية من ا٢تجرة ، فتويف رسوؿ هللا 
 . حكمي صومو : فرض 
ـي كىمىا كيًتبى عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيو قاؿ تعاُف ) -أ يىا  ( . فى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصًٌ

ف هللا قد فرض ىذا األمر على من قبلهم من األمم )لعلكم )كتب( أم فرض )كما كتب على الذين من قبلكم( تسلية للمؤمنُت كإشعار ٢تم أب
 تتقوف( فيو بياف اٟتكمة من مشركعية الصياـ كىي تقول هللا .

زَّكىاًة كىًصيىاـً رىمىضىافى عىلىى أىٍف يػيوىحَّدى اَّللَّي كىًإقىاـً الصَّبلىًة كىًإيتىاًء ال: اإًلٍسبلىـي عىلىى ٜتىٍسىةو  بيًٍتى  )قىاؿى   عىًن اٍبًن عيمىرى عىًن النَِّبًٌ -ب
 ( متفق عليو .كىاٟتٍىجًٌ 

ئًري الرٍَّأًس نىٍسمىعي دىًكلَّ صىٍوتًًو كىالى نػىٍفقىوي مىا يػىقيوؿي  جىاءى رىجيله ًإُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ قاؿ ) طىٍلحىةى ٍبنى عيبػىٍيًد اَّللًَّ يكعن -ج ًمٍن أىٍىًل ٧تىٍدو اثى
لىًة  ٜتىٍسي صىلىوىاتو يف »  فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ، فىًإذىا ىيوى يىٍسأىؿي عىًن اإًلٍسبلىـً   حىىتَّ دىّنى ًمٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ  فػىقىاؿى ىىٍل « . اٍليػىٍوـً كىاللَّيػٍ

ـي شىٍهًر رىمىضىافى » قىاؿى  ؟عىلىىَّ غىيػٍريىينَّ  كىذىكىرى لىوي « . الى . ًإالَّ أىٍف تىطَّوَّعى » فػىقىاؿى  ؟فػىقىاؿى ىىٍل عىلىىَّ غىيػٍريهي « . الى . ًإالَّ أىٍف تىطَّوَّعى كىًصيىا
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قىاؿى فىأىٍدبػىرى الرَّجيلي كىىيوى يػىقيوؿي كىاَّللًَّ الى أىزًيدي عىلىى ىىذىا كىالى « الى . ًإالَّ أىٍف تىطَّوَّعى » قىاؿى  ؟الزَّكىاةى فػىقىاؿى ىىٍل عىلىىَّ غىيػٍريىىا رىسيوؿي اَّللًَّ 
 ( متفق عليو .أىفٍػلىحى ًإٍف صىدىؽى »  فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  أىنٍػقيصي ًمٍنوي .

 كأٚتع ا١تسلموف على كجوب صياـ رمضاف . ) قالو ابن قدامة ( .
) من أنكر كجوبو كفر ألنو أنكر أمران معلومان ابلضركرة من الدين ، كأما من تركو هتاكّنن ككسبلن فالصحيح أنو ال يكفر كىذا 

 مذىب اٞتمهور ( .
 : مراحل فرضية رمضاف 

 صياـ رمضاف فرض على ثبلث مراحل :
 أكالن : صياـ عاشوراء .

أمر بصياـ يـو عاشوراء ، فلما فرض رمضاف كاف من شاء صاـ كمن شاء أفطر( ركاه  ٟتديث عائشة قالت )كاف رسوؿ هللا 
 البخار م.

 اثنيان : مرحلة التخيَت بُت الصياـ كالفدية .
يػٍره لىوي كىعىلىى قاؿ تعاُف )  ـي ًمٍسًكُتو فىمىٍن تىطىوَّعى خىٍَتان فػىهيوى خى  ( .الًَّذينى ييًطيقيونىوي ًفٍديىةه طىعىا

 اثلثان : فرض الصياـ على التعيُت .
 ( . فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي قاؿ تعاُف ) 

 : فضائل الصيػاـ 
 أكالن : الصـو جيٌنة من النار .

 جينة يستجن هبا العبد من النار ( ركاه أٛتد .) الصياـ  قاؿ 
 ) ما من عبد يصـو يومان يف سبيل هللا إال ابعد هللا بذلك كجهو عن النار سبعُت خريفان ( . متفق عليو  كقاؿ 
 : ) اختلف يف معٌت ) ... جنة يستجن هبا العبد 

 جنة ككقاية من النار ، كرجحو ابن عبد ال ر . فقيل :
 ـ .من اآلاث كقيل :
 من الشهوات . كقيل :
 من ٚتيع ذلك ، كبذلك جـز النوكم . كقيل :

 اثنيان : الصياـ طريق إُف اٞتنة .
 عن أَب أمامة قاؿ )قلت : َي رسوؿ هللا، دلٍت على عمل أدخل بو اٞتنة ؟ قاؿ : عليك ابلصـو فإنو ال ًمثل لو( ركاه النسائي.

 اثلثان : الصـو فضلو عظيم اختص هللا بو .
 أَب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا   عن  .)معٌت  متفق عليو)قاؿ هللا تعاُف: كل عمل ابن آدـ لو إال الصـو فإنو ِف كأّن أجزم بو

 ] قاؿ تعاُف : إال الصـو فإنو ِف كأّن أجزم بو [ مع أف األعماؿ كلها  كىو الذم ٬تزم عليها ؟ قولو 
 اختلف العلماء يف معناه على أقواؿ : 

 : أف الصـو ال يقع فيو الرَيء كما يقع يف غَته . أحدىا
اثنيها : أف ا١تراد بقولو ] كأّن أجزم بو [ أم أنفرد بعلم مقدار ثوابو كتضعيف حسناتو ، كأما غَته من العبادات فقد اطلع عليها 

 بعض الناس .
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 اثلثها : معٌت قولو ] الصـو ِف [ أم أنو أحب العبادات إِف كا١تقدـ عندم .
 ها : اإلضافة إضافة تشريف كتعظيم كما يقاؿ بيت هللا كإف كانت البيوت كلها  .رابع

 كأقرب األجوبة اليت ذكرهتا إُف الصواب األكؿ كالثآف . ) فتح البارم ( .
  لكن اعلم : أف ىذا الصياـ الذم شرفو هللا فأضافو إُف نفسو ، ا١تراد صياـ  من سًلم صيامو من ا١تعاصي قوالن كفعبلن. 

 ) إذا جاء رمضاف فتحت أبواب اٞتناف كغلقت أبواب النَتاف ( : فائدة : معٌت قولو 
ذكر بعض العلماء أف ا١تراد بتفتيح أبواب اٞتنة: ىو عبارة عن تكثَت الطاعات، كعن ترليق أبواب النَتاف: ىو عبارة عن قلة 

 القاضي عياض كماؿ إليو . -االن احتم -ا١تعاصي ا١توجبة لترليق النَتاف ، كقد ذكر ٨تو ىذا ا١تعٌت 
كاالحتماؿ الثآف أف تكوف ىذه األحاديث على حقيقتها فيقع يف رمضاف تفتيح أبواب اٞتنة كترليق أبواب النار ، كرجح ىذا  

 . القوؿ ابن ا١تنػىٌَت ا١تالكي يف حاشيتو على البخارم ، كىذا القوؿ ىو الذم ٖتتملو ىذه األحاديث كتعرفو العرب من لساهنا
 ىل التصفيد يعم ٚتيع الشياطُت أـ ٮتص بعضها؟ قوالف للعلماء رٛتهم هللا تعاُف . كصفدت الشياطُت ()  فائدة : قولو 

 قيل : إف التصفيد يعم ٚتيع الشياطُت .
 . كىذا ىو ا١تتبادر من ألفاظ األحاديث عن الرسوؿ 

 كقيل : أف التصفيد ٮتتص ببعض الشياطُت دكف بعض .
 ىؤالء على قولُت :كقد اختلف 

 أحد٫تا : أف الشياطُت اليت تصفد ىي مسًتقة السمع ، كقد نص على ىذا اٟتيلٍيمي يف ا١تنهاج يف شعب اإلٯتاف .
 كاثنيهما : أف الشياطُت اليت تصفد ىي ا١تردة العاتية منها .

 كقد ماؿ إُف ىذا ابن خزٯتة يف صحيحو .
 كالصحيح األكؿ أف الشياطُت ٚتيعان تصٌفد .

أما القرين ا١تبلـز لئلنساف فإنو ال يصٌفد  –لكن ينبري أف يعلم أف ىذه الشياطُت ىي الشياطُت ا١تنفصلة ا٠تارجة عن اإلنساف 
 . ْتاؿ
 أجود الناس ، ككاف أجود ما يكوف يف رمضاف حُت يلقاه ج ريل ( متفق عليو . عن ابن عباس ) كاف النِب  : فائدة

 يف شهر رمضاف ٓتصوصو فوائد كثَتة : قاؿ ابن رجب : يف تضاعف جوده 
 منها : شرؼ الزماف ، كمضاعفة أجر العمل فيو .

 كمنها : إعانة الصائمُت كالقائمُت كالذاكرين على طاعاهتم ، فيستوجب ا١تعُت ٢تم مثل أجرىم .
تعاُف يرحم من عباده الرٛتاء ، فمن  كمنها : أف شهر رمضاف شهر ٬تود هللا بو على عباده ابلرٛتة كا١ترفرة كالعتق من النار ، كهللا

 جاد على عباد هللا جاد هللا عليو ابلعطاء كالفضل .
 كمنها : أف اٞتمع بُت الصياـ كالصدقة من موجبات اٞتنة .

 كمنها : أف اٞتمع بُت الصياـ كالصدقة أبلغ يف تكفَت ا٠تطاَي كاتقاء جهنم كا١تباعدة عنها . ) لطائف ا١تعارؼ ( .
 ٌٓفً ًإذىا أىٍصبىحى أىحىديكيٍم يػىٍومان صىائًمان فىبلى يػىٍرفيٍث كىالى ٬تىٍهىٍل فىًإًف اٍمريؤه شىا٘تىىوي أىٍك قىاتػىلىوي فػىٍليػىقيٍل إً )  قاؿ : قاؿ  أىىًب ىيرىيٍػرىةى  عىنٍ فائدة : 
 ( متفق عليو . صىائًمه  صىائًمه ًإٌٓفً 

 لفرض دكف النفل ؟ اختلف العلماء ىل يشرع أف يقو٢تا يف كل صياـ أك ٮتتص اب
 يف ذلك قوالف ، كأصح القولُت : أنو يقو٢تا العبد يف اٟتالُت ٚتيعان كاختاره ابن تيمية كابن عثيمُت .
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 . ) الوارد أف يقوؿ ىذه اٞتملة مرتُت ) إٓف صائم ، إٓف صائم 
  أف افوظ يف األلفاظ ا١تركية عن النِب إٓف صائم . دكف ذكر ) اللهم ( فبل يشرع أف يقوؿ : اللهم 
  أف النِب  –كما عند ابن خزٯتة كغَته   –ال يشرع للعبد أف يقوؿ غَت ىذا القوؿ إذا سب أك خوصم يف صيامو ، كأما ما كرد
  قاؿ ) كإف كنت قائمان فاجلس ( فهذه اللفظة ال تثبت عن النِب . 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َٓٔ قىدهميوا رىمىضىافى ًبصىٍوـً يػىٍوـو كىالى يػىٍومىٍُتً، ًإاله رىجيله كىافى يىصيوـي صىٍومنا، الى تػى  ) قىاؿى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو   .   (فػىٍليىصيٍموي 

--------------- 
 أم : ال تسبقوا .( الى تػىقىدهميوا  ) 

 ( أم : شهر رمضاف . رىمىضىافى ) 
 ك ( للتنويع كليست للشك ، ك٢تذا جاء يف مسلم ) بصـو يـو كال يومُت ( .( ) أ ًبصىٍوـً يػىٍوـو كىالى يػىٍومىٍُتً ) 
 ما معٌت حديث الباب ؟ 

 النهي عن تقدـ صياـ رمضاف بصـو يـو أك يومُت ما َف يكن ذلك عادة لو .
مذم ١تا أخرجو قاؿ ابن حجر :  قاؿ العلماء : معٌت اٟتديث : ال تستقبلوا رمضاف بصياـ على نية االحتياط لرمضاف . قاؿ الًت 

 : العمل على ىذا عند أىل العلم كرىوا أف يتعجل الرجل بصياـ قبل دخوؿ رمضاف ١تعٌت رمضاف  .
 ىل النهي يف اٟتديث للتحرمي أـ للكراىة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 القوؿ األكؿ : أنو للتحرٔف .

 قالوا ألف األصل يف النهي التحرٔف .
 للكراىة . القوؿ الثآف : أنو

 استثٌت ] إال رجل كاف لو صـو فليصمو [ ، كاألكؿ ىو الراجح . قالوا : ألف الرسوؿ 
كاختلف العلماء رٛتهم هللا يف ىذا  :..(.كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف شرحو ٟتديث  )ال تػىقىدَّميوا رىمىضىافى ًبصىٍوـً يػىٍوـ كىال يػىٍومىٍُتً 

 ( شرح رَيض الصاٟتُت)و . ة ؟ كالصحيح أنو هني ٖترٔف ، السيما اليـو الذم يشك فيالنهي ىل ىو هني ٖترٔف أك هني كراى
 ما العلة يف النهي عن تقدـ رمضاف بصـو يـو أك يومُت ؟ 

 اختلف يف علة النهي عن تقدـ رمضاف بصـو يـو أك يومُت .
 فقيل : التقوم ابلفطر لرمضاف .

 ى اٟتديث أنو لو تقدمو بصياـ ثبلثة أَيـ أك أربع ٞتاز .قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كىذا فيو نظر ، ألف مقتض
 كقيل : خشية اختبلط النفل ابلفرض .

 .كفيو نظر أيضان ، ألنو ٬توز ١تن لو عادة كما يف اٟتديث  قاؿ ابن حجر : 
 كقيل : ألف اٟتكم علق ابلرؤية ، فمن تقدمو بيـو أك يومُت فقد حاكؿ الطعن يف ذلك اٟتكم .

 .كىذا ىو ا١تعتمد   قاؿ ابن حجر :
o : كقاؿ ابن رجب : لكراىة التقدـ ثبلثة معاف 

 أحدىا : أنو على كجو االحتياط لرمضاف ، فيينهى عن التقدـ قبلو لئبل يزاد يف صياـ رمضاف ما ليس منو .
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 كا١تعٌت الثآف : الفٍصل بُت صياـ الفرض كالنفل .
مضاف ، فإف مواصلة الصياـ قد تيضعف على صياـ الفرض ، فإذا حصل كا١تعٌت الثالث : أنو أمر بذلك ، للتقوم على صياـ ر 

الفطر قبلو بيـو أك يومُت كاف أقرب إُف التقوم على صياـ رمضاف ، كيف ىذا التعليل نظر ، فإنو ال يكره التقدـ أبكثر من ذلك ، 
 كال ١تن صاـ الشهر كلو .   

  ما معٌت قولو  إال رجل كاف يصـو . . . ( ؟ ( 
االستثناء : أف من كاف لو كرد فقد أذف لو فيو ، ألنو اعتاده كألفو ، كترؾ ا١تألوؼ شديد ، كليس ذلك من استقباؿ رمضاف معٌت 

 يف شيء ، كيلحق بذلك القضاء كالنذر لوجوهبما .
 مىت ٬توز تقدـ رمضاف بصـو يـو أك يومُت ؟ 

 يف حالتُت :
من يصـو كاجبان   كالثانية :ثنُت أك ا٠تميس ، فبل أبس بذلك لزكاؿ اذكر ، من كاف لو عادة بصـو يـو معُت ، كيـو اال األكىل :

 كصـو نذر أك كفارة أك صياـ قضاء رمضاف السابق ، فكل ىذا جائز ، ألف ذلك ليس من استقباؿ رمضاف .
 ما صحة حديث ) إذا انتصف شعباف فال تصوموا ( ؟ 
:  عبلء بن عبد الرٛتن عن أبيو عن أَب ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا استدؿ بعض العلماء ْتديث الباب على ضعف حديث ال 

 )إذا انتصف شعباف فبل تصوموا( . ركاه أبو داكد
 قاؿ أٛتد كابن معُت : إنو منكر .  ) الفتح ( .

 قاؿ ابن حجر : كقد استدؿ البيهقي ْتديث الباب على ضعفو فقاؿ : الرخصة يف ذلك فيما ىو أصح من حديث العبلء ،
 . ككذلك صنع قبلو الطحاكم 

 كحديث ) إذا انتصف شعباف فبل تصوموا . . . ( ركاه أٛتد كأبو داكد كابن ماجو كالطحاكم كابن حباف كعبد الرزاؽ كالنسائي .
 كىذا اٟتديث اختلف العلماء يف تصحيحو كتضعيفو ) كسيأيت ْتثو يف حديث قادـ إف شاء هللا ( .

لماء يف صحة ىذا اٟتديث ، فصححو غَت كاحد ، منهم الًتمذم كابن حباف كاٟتاكم كقد قاؿ ابن رجب : اختلف الع
 كالطحاكم كابن عبد ال ر .

كتكلم فيو من ىو أك ر من ىؤالء كأعلم ، كقالوا : ىو حديث منكر ، منهم عبد الرٛتن بن مهدم ، كاإلماـ أٛتد ، كأبو زرعة 
العبلء حديثان أنكر منو ، كرٌده ْتديث : ) ال تقدموا رمضاف بصـو يـو أك يومُت ( ، الرازم ، كاألثـر ، كقاؿ اإلماـ أٛتد : َف يرك 

 فإف مفهومو جواز التقدـ أبكثر من يومُت . ) لطائف ا١تعارؼ ( ، كيدؿ على ضعفو :
 حديث الباب .-أ

 كاف يصـو أكثر شعباف ( .  كحديث ) أف النِب -ب
  .جواز تقدـ الصـو قبل رمضاف أبكثر من يومُت-ج

  ؟ل صمت من سىرىًر ىذا الشهر شيئان(ىقاؿ لرجل : ) فإف قاؿ قائل: ما اٞتواب عن حديث عمراف بن حصُت أف النيب 
 : فإذا أفطرت من رمضاف فصم يومُت مكانو ( . متفق عليو فقاؿ : ال ، فقاؿ رسوؿ هللا 

[ مث خارم : ]ابب الصـو من آخر الشهرهر ( قاؿ البسرر الشهر آخر الشهر ، كيؤيد ذلك ركاية أٛتد : ) من سرار الشأكالن / 
 ذكر حديث عمراف .
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ال معارضة بُت ىذا اٟتديث كحديث الباب ، فإف حديث عمراف ٤تموؿ على أف ىذا الرجل كاف معتادان لصياـ آخر اثنيان / 
أف الصـو ا١تعتاد ال يدخل يف  لنِب ، فبُت لو ا االستثناءالشهر ، فًتكو خوفان من الدخوؿ يف النهي عن تقدـ رمضاف كَف يبلرو 

 النهي ، كأمره بقضائو لتستمر ٤تافظتو على ما كظف نفسو من العبادة ، ألف أحب العمل إُف هللا أدكمو .
o : اختلف يف تسمية ىذا الشهر رمضاف 

 ألنو ترمض فيو الذنوب ، أم ٖترؽ ، ألف الرمضاء شدة اٟتر .فقيل : 
 ر .فيها، فوافق ىذا الشهر شدة اٟت عن اللرة القدٯتة، ٝتوىا ابألزمنة اليت كقعت ١تا نقلت أٝتاء الشهور كقيل : 

 ر .ألف كجوب صومو صادؼ شدة اٟت :كقيل 
شدة اٟتر،  كاختلف يف تسمية ىذا الشهر رمضاف فقيل: ألنو ترمض فيو الذنوب، أم ٖترؽ ألف الرمضاء: قاؿ ابن حجر 

 . ان حار  كقيل كافق ابتداء الصـو فيو زمنان 

o  قوؿ  (دليل على أنو ٬توز أف يقاؿ رمضاف من غَت ذكر الشهر فبل كراىة . ال تقدموا رمضاف ) 
 كمن األدلة على ىذا اٞتواز : 

 حديث الباب ) ال تقدموا رمضاف .. ( . -أ
 : ) إذا جاء رمضاف فتحت أبواب اٞتنة . . . ( .  قولو -ب
 .... ( .) من صاـ رمضاف إٯتاّنن كاحتساابن  كقولو -ج
 ) من قاـ رمضاف ..... ( . كقولو -د
 ) شهرا عيد ال ينقصاف : رمضاف كذم اٟتجة ( متفق عليو . كقولو -ىػ
 ) عمرة يف رمضاف .... ( . كقولو -ك

 كذىب بعض العلماء إُف أنو ال يقاؿ رمضاف على انفراده ْتاؿ ، كإ٪تا يقاؿ شهر رمضاف .
 كىذا قوؿ أصحاب مالك .

 ديث  ) ال تقولوا رمضاف ، فإف رمضاف اسم من أٝتاء هللا ، كلكن قولوا شهر رمضاف ( .كاستدلوا ْت
 كإف كاف قد جاء بو أثر ضعيف .اسم من أٝتاء هللا ليس بصحيح ، كَف يصح فيو شيء ،  إنوقو٢تم :  قاؿ النوكم

 أخرجو ابن عدم يف الكامل كضعفو أبَب معشر .:  كقاؿ ابن حجر
ًسرو كىعىٍن عىمها -ُٓٔ ٍوـى اىلهًذم ييشىكُّ ًفيًو فػىقىٍد عىصىى أىابى اىٍلقىاًسًم )  قىاؿى  ًر ٍبًن ايى ـى اىٍليػى كىذىكىرىهي اىٍلبياىاًرمُّ تػىٍعًليقنا، (  مىٍن صىا

 كىكىصىلىوي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني ًحبهافى  . 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 يث صحيح ، كقد صححو الًتمذم ، كقاؿ الدارقطٍت : إسناده صحيح .اٟتد
 ما ىو يـو الشك ؟ 

 ىو الذم ال يعلم أيكوف من رمضاف أك يكوف آخر يـو من شعباف .
 يـو الشك : يـو الثبلثُت من شعباف إذا كانت ليلتو صحوان كَف يرل ا٢تبلؿ ، الحتماؿ أف الشهر قد ىٌل كَف ير .

 ن مذىب اإلماـ أٛتد .كىذا ىو ا١تشهور م
 كقيل : يـو الشك ىو يـو الثبلثُت من شعباف إذا حاؿ دكف رؤية ا٢تبلؿ غيم أك قًت ٦تا يعلم الرؤية ، كىذا أصح .
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 ما حكم صـو يـو الشك ؟ 
 : أنو حراـ . القوؿ األكؿ

 كنسبو النوكم ٞتمهور العلماء .
 ٟتديث عمار .-أ

عليكم فاقدركا لو ( ، كيف ركاية : ) فأكملوا شعباف ثبلثُت يومان ( كىذه مفسرة  كٟتديث ابن عمر اآليت  ) .... فإف غم-ب 
 ركاية  ) فاقدركا لو ( أف معٌت اقدركا لو ٘تاـ العدد ثبلثُت يومان .

٨توىا كيرجح ىذا التأكيل الركاَيت األخرل ا١تصرحة اب١تراد ، كىي ما تقدـ من قولو : ) فأكملوا العدة ثبلثُت ( ك :  قاؿ ابن حجر
 . ، كأكُف ما فسر اٟتديث ابٟتديث

ألف حدكد هللا أال يصاـ رمضاف إال برؤية ىبللو، أك  كألف الصائم يف يـو الشك متعدٌو ٟتدكد هللا قاؿ ابن عثيمُت : -ج
ان )ال يتقدمن أحدكم رمضاف بصـو يـو أك يومُت، إال رجل كاف يصـو صوم إكماؿ شعباف ثبلثُت يومان، ك٢تذا قاؿ النِب 

 فليصمو( .
 : أنو كاجب . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ) صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو ، فإف غم عليكم فاقدركا لو ( . لقولو 

 ( ، كالتضييق أف ٬تعل شعباف كمن قدر عليو رزقو فلينفق ٦تا أًته هللاأم ضيقوا ، من قولو تعاُف )  كمعٌت : ) اقدركا لو (قالوا : 
 ػعة كعشركف ( يومان .ِٗ) تسػ

 القوؿ األكؿ . كالراجح
أف ال يدخل يف صـو رمضاف إال برؤية ٤تققة أك شهادة شاىد كاحد ، ككاف إذا حاؿ ليلة  كاف من ىديو   قاؿ ابن القيم :

أمر بو بل أمر  الثبلثُت دكف منظره غيم أك قًت أك سحاب أكمل عدة شعباف ثبلثُت يومان مث صامو ، كَف يكن يصـو يـو الريم كال
 .أبف تكمل عدة شعباف ثبلثُت يومان إذا غم ، ككاف يفعل ذلك ، فهذا فعلو كىذا أمره 

هيمىا  -ِٓٔ ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه : قىاؿى كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ا، ًإذىا رىأىيٍػتيميوهي فىصيوميوا، كىًإذىا رىأىيٍػتيميوهي فىأىٍفًطريك )  يػىقيوؿي  ٝتًى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو  . ( فىًإٍف غيمه عىلىٍيكيٍم فىاٍقديريكا لىوي 

ًثُتى فىًإٍف أيٍغًميى عىلىٍيكيٍم فىاٍقديريكا )  كىًلميٍسًلمو   ( .لىوي ثىالى
ًثُتى )  كىًلٍلبياىاًرمًٌ   ( .فىأىٍكًمليوا اىٍلًعدهةى ثىالى

ًثُتى فىأىٍكًملي  ) كىلىوي يف حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ّٓٔ  ( .وا ًعدهةى شىٍعبىافى ثىالى
--------- 

 ( الرؤية ىنا بصرية ، أم : أبصر٘توه أم : ىبلؿ رمضاف . ًإذىا رىأىيٍػتيميوهي  )
 ( أم : غيطيى عليكم ، قاؿ النوكم : معناه حاؿ بينكم كبينو غيم . فىًإٍف غيمه عىلىٍيكيمٍ ) 
  ( ؟فىاٍقديريكا لىوي ما معٌت ) 

 شعباف ثبلثُت يومان .أكملوا معناه : 
فقد جاء يف الركاية األخرل )فأكملوا شعباف ثبلثُت يومان( كىذه مفسرة ركاية  )فاقدركا لو( أف معٌت اقدركا لو ٘تاـ العدد ثبلثُت 

 يومان.
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، ( ك٨توىا)فأكملوا العدة ثبلثُت، كىي ما تقدـ من قولو  الركاَيت األخرل ا١تصرحة اب١ترادكيرجح ىذا التأكيل :  قاؿ ابن حجر
 . كأكُف ما فسر اٟتديث ابٟتديث

 -كقولو ) فاقدركا لو (  أم : قدًٌركا ٘تاـ الشهر ابلعدد ثبلثُت يومنا . يقاؿ : قدَّرت الشيء أقديريه كأقًدره:  كقاؿ القرطيب
كقد ،  عٌت ىذا اٟتديثكما تقدَّـ يف أكؿ كتاب اإلٯتاف . كىذا مذىب اٞتمهور يف م -ابلتشديد  -ٔتعٌت : قدَّرتو  -ابلتخفيف 

  ( .ة ثبلثُتاف : فاقدركا لو ) فأكملوا العدما ركاه أبو ىريرة مك وتدؿَّ على صح
ًثُتى فىاٍقديريكا لى )كىيف رًكىايىة :  كقاؿ النوكم ؿ فىصيوميوا كىًإذىا رىأىيٍػتيميوهي فىأىٍفًطريكا فىًإٍف غي )( كىيف رًكىايىة وي ثىبلى ( عىلىٍيكيٍم فىاٍقديريكا لىوي  مَّ ًإذىا رىأىيٍػتيٍم ا٢تًٍبلى

فىًإٍف عىًميى عىلىٍيكيٍم الشٍَّهر )( كىيف رًكىايىة ليوا اٍلعىدىدفىًإٍف غيًميى عىلىٍيكيٍم فىأىٍكمً )( كىيًف رًكىايىة ًثُتى يػىٍومنافىًإٍف غيمَّ عىلىٍيكيٍم فىصيوميوا ثىبلى كىيف رًكىايىة )
ًثُتى ( كىيف رًكىايىة فػىعيدُّ  ًثُتى ( .) فى كا ثىبلى  ًإٍف أيٍغًميى عىلىٍيكيٍم فػىعيدُّكا ثىبلى

ى عىلىٍيكي  ا التػٍَّرتًيب ، كىيف رًكىايىة لًٍلبيخىارًمًٌ : ) فىًإٍف غيِبًٌ ت كيٌلهىا يف اٍلًكتىاب عىلىى ىىذى ًثُتى ( .ىىًذًه الٌرًكىاَيى  ٍم فىأىٍكًمليوا ًعدَّة شىٍعبىاف ثىبلى
ا أىٍٛتىد  ) فىاٍقديريكا لىوي ( فػىقىالىٍت طىائًفىة ًمٍن اٍلعيلىمىاء : مىٍعنىاهي ضىيًٌقيوا لىوي كىقىدًٌريكهي ٖتىٍت السَّحىاب ، كى٦تَّنٍ كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف مىٍعٌتى   قىاؿى هًبىذى

لىًة اٍلرىٍيًم عىٍن رىمىضىاف  بىل كىغىٍَته ٦تٍَّن ٬تيىٌوًز صىٍوـ يػىٍوـً لىيػٍ نػٍ  .ٍبن حى
ًثُتى كىذىىىبى مىاًلك كىال ًنيفىة كىٚتيٍهيور السَّلىف كىا٠تٍىلىف ًإُفى أىفَّ مىٍعنىاهي : قىدًٌريكا لىوي ٘تىىاـ اٍلعىدىد ثىبلى  يػىٍومنا .شَّاًفًعٌي كىأىبيو حى

ًثُتى ، كىىيوى تػىٍفًسَته لً  ًت اٍلمىٍذكيورىة ، فىأىٍكًمليوا اٍلًعدَّة ثىبلى رىة يىٍذكير  (ا لىوي اٍقديريك ) ػكىاٍحتىجَّ اٞتٍيٍمهيور اًبلٌرًكىاَيى ا َفٍى ٬تىٍتىًمعىا يف رًكىايىةو ، بىٍل ًتى كى٢ًتىذى
ًثُتى (  ا ، كىيػيؤىكًٌدهي الٌرًكىايىة السَّاًبقىة ) فىاٍقديريكا لىوي ثىبلى رىة يىٍذكير ىىذى ا ، كىًتى  .ىىذى

 ( ، كالتضييق أف ٬تعل شعباف ق ٦تا أًته هللاكمن قدر عليو رزقو فلينفإف معٌت  ) اقدركا لو ( أم ضيقوا ، من قولو تعاُف )  كقيل :
 ػعة كعشركف ( يومان .ِٗ) تسػ
 ٔتا ٬تب صـو رمضاف ؟ 

 صـو شهر رمضاف ٬تب أبمرين :
 برؤية ىبلؿ رمضاف . األكؿ :

 . ( .ديث الباب : ) صوموا لرؤيتو ..ٟت
 : إكماؿ شعباف ثبلثُت يومان .الثاين 

 ان .رمضاف كال نعلم فيو خالف ألنو يتيقن بو دخوؿ شهر : قاؿ يف ا١تغٍت
  ) ؟ماذا نستفيد من قولو ) إذا رأيتموه 

نستفيد: أف الرؤية ىي ا١تستند الشرعي يف أحكاـ الصياـ كاإلفطار، كأنو ال ع رة ابٟتساب كال يصح االعتماد عليو ْتاؿ من 
 . األحواؿ

 أنو ال ٬توز االعتماد على حساب النجـو ، : كال ريب أنو ثبت يف السنة الصحيحة كاتفاؽ الصحابة ،  قاؿ ابن تيمية
كا١تعتمد على اٟتساب يف ا٢تبلؿ ، كما أنو ضاؿ يف الشريعة مبتدع يف الدين ، فهو ٥تطئ يف العقل ، كعلم اٟتساب ، فإف 

 العلماء يف ا٢تيئة يعرفوف أف الرؤية ال تنضبط أبمر حساَب .

 ما حكم من رأل ىالؿ رمضاف لوحده ، أك رآه كرد قولو ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : أنو يصـو كحده كيفطر سران . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ الشافعية كالظاىرية .
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 ( .فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي لقولو تعاُف )  -أ
 ( . ًطريكاًإذىا رىأىيٍػتيميوهي فىصيوميوا، كىًإذىا رىأىيٍػتيميوهي فىأىفٍ ٟتديث الباب ) ك  -ب
 أنو يلـز على غَت ىذا القوؿ ، أف يفطر يف يـو يعتقد أنو من رمضاف ، كأف يصـو يومان يعتقد أنو العيد . -ج

 يصـو كحده كيفطر مع الناس . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ اٟتنفية كا١تالكية كا١تشهور عند اٟتنابلة .

  يفطر إال مع الناس ، ألف دخوؿ شواؿ يكوف بشاىدين .قالوا : يصـو كحده لؤلدلة السابقة ، كأما الفطر ، فبل
 : أنو يصـو مع الناس كيفطر معهم . القوؿ الثالث

 كىذا اختيار ابن تيمية .
 ركاه أبو داكد  .(يـو تفطركف، كأضحاكم يـو تضحوف ، كفطركم)صومكم يـو تصوموف : قاؿ ٟتديث أَب ىريرة قاؿ -أ

 ركاه الًتمذم  .(يـو تفطركف، كاألضحى يـو تضحوف كالفطر )الصـو يـو تصوموف، اؿ : ققاؿ كٟتديث أَب ىريرة اآلخر -ب
 فقاؿ : ، كقد ذكر ا٠تبلؼ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف الفتاكل

إذا رأل ىبلؿ الصـو كحده أك ىبلؿ الفطر كحده ؛ فهل عليو أف يصـو برؤية نفسو ؟ أك يفطر برؤية نفسو ؟ أـ ال يصـو كال 
 الناس ؟ على ثبلثة أقواؿ ىي ثبلث ركاَيت عن أٛتد : يفطر إال مع

 أف عليو أف يصـو كأف يفطر سران كىو مذىب الشافعي .أحدىا :  
 يصـو كال يفطر إال مع الناس ، كىو ا١تشهور من مذىب أٛتد كمالك كأَب حنيفة .كالثاين :  

: ) صومكم يـو تصوموف ، كفطركم يـو  وؿ النِب يصػـو مع الناس كيفطر مع الناس ، كىذا أظهر األقواؿ ، لق كالثالث :
 ( . ِٓ. ) الفتاكل :  اكم يـو تضحوف ( . ركاه الًتمذمتفطركف ، كأضح

 ىل يلـز إذا رؤم ا٢تالؿ يف بلد أف يصـو ٚتيع ا١تسلمُت أـ لكل بلد رؤيتو ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

د إسبلمي كجب الصـو على ٚتيع ا١تسلمُت يف أقطار األرض، سواء اختلفت ا١تطالع أك إذا ثبتت الرؤية يف بل القوؿ األكؿ:
 اتفقت، كسواء قربت األماكن أك بعدت.

 ن .كىذا ىو ا١تذىب عند اٟتنابلة، كىو قوؿ أَب حنيفة رٛتو هللا أيضان، كىو ما ذىب إليو كثَت من ا١تعاصري 
 ٟتديث الباب ) صوموا لرؤيتو ( .-أ

 : أف ا٠تطاب عاـ لؤلمة ٔتجموعها ، فإذا ثبت ا٢تبلؿ أبم بلد كجب الصـو على اٞتميع . كجو الداللة
 . ىذا أكُف الجتماع كلمة ا١تسلمُت-ب
 ( . الصوـي يـو يصـو الناس كالفطر يـو يفطر الناسكٟتديث ) -ج

 أف لكل بلد رؤيتهم .:  القوؿ الثاين
 ) الفتح ( .العلم كَف ٭تك سواه .  إسحاؽ ، كحكاه الًتمذم عن أىل حكاه ابن ا١تنذر عن عكرمة ، كالقاسم ، كساَف ، ك 

تػىهىا كىاٍستيًهلَّ عىلىىَّ رىمىضىافي  :قىاؿى  ،أىفَّ أيَّ اٍلفىٍضًل بًٍنتى اٟتٍىاًرًث بػىعىثػىٍتوي ًإُفى ميعىاًكيىةى اًبلشَّاـً ) عىٍن كيرىٍيبو  ـى فػىقىضىٍيتي حىاجى فػىقىًدٍمتي الشَّا
لىةى اٞتٍيميعىةً  ،ـً كىأىّنى اًبلشَّا مثيَّ  -رضى هللا عنهما  -عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني عىبَّاسو  لىًٍت فىسىأى  ،مثيَّ قىًدٍمتي اٍلمىًدينىةى ىًف آًخًر الشٍَّهرً  ،فػىرىأىٍيتي ا٢تًٍبلىؿى لىيػٍ

لىةى اٞتٍي  :فػىقيٍلتي  ؟مىىتى رىأىيٍػتيمي ا٢تًٍبلىؿى  :فػىقىاؿى  ،ذىكىرى ا٢تًٍبلىؿى  ـى  :فػىقيٍلتي  ؟أىٍنتى رىأىيٍػتىوي  :ميعىًة . فػىقىاؿى رىأىيٍػنىاهي لىيػٍ نػىعىٍم كىرىآهي النَّاسي كىصىاميوا كىصىا
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لىةى السٍَّبًت فىبلى نػىزىاؿي نىصيوـي حىىتَّ نيٍكًملى ثىبلىًثُتى أىٍك نػىرىاهي . فػىقيٍلتي  :ميعىاًكيىةي . فػىقىاؿى  ميعىاًكيىةى كىًصيىاًمًو الى تىٍكتىًفى ًبريٍؤيىًة  أىكى  :لىًكنَّا رىأىيٍػنىاهي لىيػٍ
ا أىمىرىّنى رىسيوؿي اَّللًَّ  :فػىقىاؿى   . ركاه مسلم  ( الى ىىكىذى

، كإال فبل  : القوؿ الثالث  .أنو إذا اتفقت ا١تطالع لزمهم الصـو
 ة .كىذا ا١تشهور عند فقهاء الشافعية كاختاره ابن تيمي

 . فمفهـو ىذه اآلية: من َف يشهد فبل صياـ عليو (  صيٍموي فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليى لقولو تعاُف )  -أ
 ه .كإذا اختلفت ا١تطالع فبل ٯتكن أف يرك  ) إذا رأيتموه فصوموا ... (  كلقولو -ب
ككاف حاكم ا١تسلمُت كاحدان كال ذكر عن أحد من ، فابن عباس َف يعمل برؤية أىل الشاـ كٟتديث كريب السابق ،  -ج 

 س .ن عباالصحابة ٥تالف الب
 . أف الناس تبع لئلماـ : القوؿ الرابع

.  كىذا القوؿ ىو الذم عليو العمل اليـو
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 كجوب صـو رمضاف برؤية ا٢تبلؿ .-أ

 أنو ال يثبت كوف اليـو من رمضاف برَت رؤية .-ب
 ، كال يشًتط رؤية كل إنساف . قولو ) إذا رأيتموه ( قاؿ النوكم : ا١تراد رؤية بعض ا١تسلمُت-ج

، فىأىٍخبػىٍرتي رىسيوؿى اىَّللًَّ )  كىعىًن اًٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا قىاؿى  -ْٓٔ ؿى ـى، كىأىمىرى اىلنَّاسى ًبًصيىاًمًو  تػىرىاءىل اىلنَّاسي اى٢تًٍبلى أىٌٓفً رىأىيٍػتيوي، فىصىا
 . ًحبَّافى، كىاٟتٍىاًكمي رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىصىحَّحىوي اًٍبني  (

هيمىا  -ٓٓٔ : " أىتىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى  أىفه أىٍعرىابًياا جىاءى ًإىلى اىلنهيبًٌ ) كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، فػىقىاؿى ؿى :  ًإيٌنً رىأىٍيتي اى٢تًٍالى فػىقىاؿى
: " أىتىٍشهىدي  : نػىعىٍم. قىاؿى ؿي أىٍف يىصيوميوا غىد ًإاله اىَّللهي؟ " قىاؿى : " فىأىذًٌٍف يف اىلنهاًس ايى ًبالى : نػىعىٍم. قىاؿى ؟ " قىاؿى (  ان أىفه ٤تيىمهدنا رىسيوؿي اىَّللًه

 . رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني ًحبهافى  كىرىجهحى النهسىاًئيُّ ًإٍرسىالىوي 
---------- 

ؿى ًإيٌنً رىأىيٍ  )  أم : ىبلؿ رمضاف . ( تي اى٢تًٍالى
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 صححو ابن حـز ، كالنوكم ، كاأللبآف .حديث ابن عمر 
 كما رجحو النسائي كغَته .كحديث ابن عباس الصحيح أنو مرسل  

 كم شاىد يقبل يف دخوؿ رمضاف ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 شاىد كاحد . : أنو يكفي القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ الشافعي كأٛتد .

 كالعمل عليو عند أكثر أىل العلم  .: قاؿ الًتمذم 
 ة .كىو األصح ، ألنو خ ر ديٍت ال هتمة فيو كأحوط للعباد: قاؿ النوكم 

السماء أك ثبوتو كسواء أصحت   الصحيح، ذكرّن أف مذىبنا ثبوتو بعدلُت ببل خبلؼ كىف ثبوتو بعدؿ خبلؼ  : كقاؿ يف اجملموع
 . هللا بن ا١تبارؾ كأٛتد بن حنبل كآخركف عبدك٦تن قاؿ يثبت بشاىد كاحد  ،غيمت
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 . -حديث ابن عمر  –ٟتديث الباب  -أ
 ة .مقبول شهادة الواحد العدؿ يف رؤية ىالؿ شهر رمضاف فيو بياف أفٌ  يف حديث ابن عمر : قاؿ ا٠تطاَب

 .  -حديث الباب الثآف  –كٟتديث ابن عباس -ب
 الصـو .على قبوؿ خرب الواحد يف  : فيو دليله  اؿ الصنعآفق

ل شهادة قبى يدالف على أهنا تي  - يعٍت حديث ابن عمر كحديث ابن عباس -: كاٟتديثاف ا١تذكوراف يف الباب  كقاؿ الشوكآف
 . الواحد يف دخوؿ رمضاف

 : أنو ال يقبل إال اثناف . القوؿ الثاين
 .وكزاعي كالليث كا١تاجشوف كإسحق بن راىوياء كعمر بن عبد العزيز كمالك كاألدالف عطك٦تن قاؿ يشًتط ع:  قاؿ النوكم

ٟتديث عبد الرٛتن بن زيد بن ا٠تطاب ) أنو خطب الناس يف اليـو الذم يشك فيو ، فقاؿ : إٓف جالست أصحاب رسوؿ -ب
لرؤيتو ، كانسكوا ٢تا ، فإف غم عليكم فأكملوا قاؿ : صوموا لرؤيتو ، كأفطركا  كساءلتهم كإهنم حدثوٓف أف رسوؿ هللا  هللا 

 ثبلثُت، فإف شهد شاىداف فصوموا كأفطركا ( ركاه النسائي 
حكم الواحد ٥تالف  أنو علق حكم الشهادة بعدلُت، فعلم أفٌ حيث د ، أنو ال يكفي الواح اٟتديث يدؿ مفهـو : الداللة كجو

 ا .ٟتكمهم
 . الصياـ ، فأشبهت الشهادة على ىبلؿ شواؿشهادة على رؤية ىبلؿ  ألف ىذه وا :قال-ب

 : الصواباألكؿ ىو  كالقوؿ

 كمنطوؽ . عمر نص صريح ٬تب العمل ٔتقتضاه ألنو أشهر منو حديث ابن أكالن :
 د .االحتياط ، كمن االحتياط قبوؿ الواح فيها كا١تطلوب فيو ىبلؿ شواؿ خركج من العبادة كىذا دخوؿ اثنيان :
 قية الشهور ؟كم شاىد يكفي لدخوؿ ب 

 ال بد من رجلُت عدلُت .
 ال ٕتوز شهادة عدؿ كاحد على ىبلؿ شواؿ عند ٚتيع العلماء إال أاب ثور فجوزه بعدؿ  . : قاؿ النوكم

 ) .... فإف شهد شاىداف فصوموا كأفطركا ( ركاه النسائي . –السابق  –ٟتديث عبد الرٛتن بن زيد بن ا٠تطاب 
 ما شركط الشاىد ؟ 

 : شاىد شركطان يشًتط يف ال
 فبل تقبل شهادة الكافر ألمور:   : أف يكوف مسلمان :  أكالن 

 ..... ( . أتشهد أف ال إلو إال هللا: )  ٟتديث األعراَب السابق -أ
 أف هللا رد شهادة الفاسق من ا١تسلمُت، كمن ابب أكُف رد شهادة الكافر.  -ب
 . ألف الرالب فيو الكذب، كا١تتهم ال تقبل شهادتو -ج
اًء )  ٦ت قولو تعاُف -د  كالكافر ليس ٔترضي. ( ٍن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى

 : أف يكوف ابلران عاقبلن :  اثنيان 
 ال تقبل.   عاقل: فاجملنوف 

 ابلغ: الصِب ال ٮتلو من حالُت: 
 : أف يكوف غَت ٦تيز )ال يقبل قولو(.  األكؿ
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 أنو ال يقبل قولو، ألنو ال يوثق ٓت ره، فبل بد من البلوغ.كاألكثر على ،  أف يكوف ٦تيز )كىذا ٤تل خبلؼ( :الثآف
 : أف يكوف عدالن . اثلثان 

كالعدؿ : من استقاـ يف دينو كمركءتو ، كا١تعٍت : أف يكوف موثوقان ٓت ره ألمانتو كبصره ، أما من ال يوثق ٓت ره لكونو معركفان 
 ه فبل يثبت الشهر بشهادتو .ابلكذب أك ابلتسرع أك كاف ضعيف البصر ْتيث ال ٯتكن أف يرا

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أنو ال يشًتط قبوؿ الشهادة بلفظ اإلشهاد ، بل ٔتجرد إخباره إذا كاف مستقيمان مسلمان يقبل قولو 
o  أنو ال يقبل ابلشهادة إال مسلم ، لقولو . ) أتشهد أف ال إلو إال هللا ؟ ( : 
o . أنو يكتفى بصبلح الظاىر 
o  أنو يتعُت على إماـ ا١تسلمُت أف يعلن دخوؿ شهر رمضاف ، ألف النِب . أمر ببلالن أف ينادم أبف يصوموا غدان 

هىا، عىًن اىلنهيبًٌ  -ٔٓٔ ـى قػىٍبلى اىٍلفىٍجًر فىالى ًصيى  قاؿ )  كىعىٍن حىٍفصىةى أيٌـً اىٍلميٍؤًمًنُتى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يىا ٍ يػيبػىيًًٌت اىلصًٌ ـى لىوي مىٍن ملى رىكىاهي ( ا
ًٍمًذمُّ ًإىلى تػىٍرًجيًح كىٍقًفًو، كىصىحهحىوي مىٍرفيوعنا ًاٍبني خيزىٯٍتىةى كىابٍ   ني ًحبهافى .اى٠ٍتىٍمسىةي، كىمىاؿى النهسىاًئيُّ كىاىلًتًٌ

 : ٍ يػىٍفًرٍضوي ًمنى اىللهٍيًل  -كىًللدهارىقيٍطًٍتًٌ ـى ًلمىٍن ملى  . -الى ًصيىا
---------- 

 حديث حفصة ؟ ما صحة 
 الصحيح أنو موقوؼ كما رجحو النسائي كالًتمذم كأبو حامت كابن عبد ال ر ، كىو الصحيح .

 كقد جاء كقفو عن ابن عمر عند مالك يف ا١توطأ كإسناده صحيح .
 ما حكم النية للصـو الواجب ؟ 

 .رةمضاف كقضاء رمضاف كالنذر كالكفا، كصياـ ر يبيت النية من الليل فبل صياـ لو، كىذا يف الصياـ الواجب، فمن َف شرط
 ٟتديث ) إ٪تا األعماؿ ابلنيات ( متفق عليو . -أ

 قالوا : كالصياـ عمل فبل صحة لو إال ابلنية ، ألف صحة العبادات مربوط ابلنية .
 و .الصياـ إذا خبل عن النية ، فدؿ ذلك على اشًتاطها كلزكمها لصحتنفى  فالنِب  –حديث حفصة  –حديث الباب  -ب
 اختلف العلماء ىل يلـز لكل يـو نية أك يكفي نية كاحدة من أكؿ يـو من رمضاف ؟ -

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ٬تزئ صـو رمضاف نية كاحدة من أكؿ الشهر ما َف يقطعو بعذر فيستأنف النية . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب ا١تالكية .
 لمُت أنو إذا دخل رمضاف ال ٯتكن أف يتخللو يـو بدكف صياـ .ألنو من ا١تعلـو عند ٚتيع ا١تس

 ٬تب أف ينوم كل يـو بيومو من ليلتو .القوؿ الثاين :  
 كىذا ىو ا١تشهور من ا١تذىب ، كىو مذىب اٞتمهور .

 قالوا : ألف كل يـو عبادة مستقلة . -أ
 ، كيتخللها ما ينافيها ، فأشبهت القضاء .: كألف ىذه األَيـ عبادات ال يفسد بعضها بفساد بعض  قاؿ ابن قدامة

 صـو كاجب ، فوجب أف ينوم كل يـو من ليلتو ، كالقضاء . ) ا١ترٍت ( . وكألن -ب
 القوؿ األكؿ .كالراجح 
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لو ّنـ مكلف قبل الرركب ، كَف يفق إال من الرد بعد الفجر ، فعلى ا١تذىب ال يصح صومو ، كعلى  كيظهر أثر ا٠تالؼ :
 يصح صومو .القوؿ الراجح 

 ما اٟتكم لو قاؿ : إف كاف غدان من رمضاف فهو فرضي ؟ 
  اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 . ال يصحالقوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة .

 ٟتديث الباب ، قالوا : إف اٟتديث صريح يف تبييت النية من الليل ، فيكوف نصان يف ا١تسألة . -أ
 ألف ىذا تردد يف النية، كالنية ال بد فيها من اٞتـزك  -ب

 . يصحأنو  القوؿ الثآف :
 ، كاختاره الشيخ ابن عثيمُت . اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيميةكىذا  

د فًتدده مبٍت على الًتدد يف ثبوت الشهر، ال على الًتد ؟ ألف ىذا الرجل علق النية ألنو ال يعلم ىل غدان من رمضاف أـ ال
 ؟ ىل يصـو أـ ال

 . ىو الصحيح كىذا القوؿ
ا ًمٍن رىمىضىافى فىبلى بيدَّ مً قاؿ ابن تيمية :  بىعي اٍلًعٍلمى فىًإٍف عىًلمى أىفَّ غىدن ٍن التػٍَّعًيًُت يف ىىًذًه الصُّورىًة . فىًإٍف كىٖتىًٍقيقي ىىًذًه اٍلمىٍسأىلىًة : أىفَّ النًٌيَّةى تػىتػٍ

عىًلمى كيجيوبىوي فىًإذىا َفٍى يػىٍفعىٍل  ميٍطلىقنا َفٍى ٬تيٍزًٍئوي ؛ أًلىفَّ اَّللَّى أىمىرىهي أىٍف يػىٍقًصدى أىدىاء اٍلوىاًجًب عىلىٍيًو كىىيوى شىٍهري رىمىضىافى الًَّذم نػىوىل نػىٍفبلن أىٍك صىٍومنا
ا ًمٍن شىهٍ  رىٍأ ًذمَّتيوي . كىأىمَّا إذىا كىافى الى يػىٍعلىمي أىفَّ غىدن بي عىلىٍيًو التػٍَّعًيُتي كىمىٍن أىٍكجىبى التػٍَّعًيُتى مىعى عىدىـً اٍلًعٍلًم اٍلوىاًجبى َفٍى تػىبػٍ ًر رىمىضىافى فػىهينىا الى ٬تًى

ـى يف ىىًذًه الصُّورىًة بًًنيَّةو  دٍَّيًن . فىًإذىا ًقيلى إنَّوي ٬تىيوزي صىٍوميوي كىصىا  ةو أىٍجزىأىهي .ميٍطلىقىةو أىٍك ميعىلَّقى  فػىقىٍد أىٍكجىبى اٞتٍىٍمعى بػىٍُتى الضًٌ
 كىذه ا١تسألة ٖتدث يف رجل ّنـ مبكران ليلة الثبلثُت من شعباف، كفيو احتماؿ أف تكوف ىذه الليلة من رمضاف. فائدة : 
هىا قىالىتٍ  -ٕٓٔ : " ىىٍل ًعٍندىكيٍم شىيٍ  دىخىلى عىلىيه اىلنهيبُّ )  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ . فػىقىاؿى : " ذىاتى يػىٍوـو . قىاؿى ءه؟ " قػيٍلنىا: الى

، فػىقيٍلنىا: أي  انى يػىٍومنا آخىرى : "فىًإيٌنً ًإذنا صىائًمه " ُثيه أىًتى ، فػىقىاؿى  .رىكىاهي ميٍسًلمه  (" فىأىكىلى ، فػىلىقىٍد أىٍصبىٍحتي صىائًمناأىرًيًنيوً ٍىًدمى لىنىا حىٍيسه
--------------- 

 ىو شيء ييتخذ من ٘تر كٝتن كأقط .بفتح اٟتاء ، (  أيٍىًدمى لىنىا حىٍيسه )  
 ماذا نستفيد من حديث عائشة ؟ 

 نستفيد : أف صـو النافلة ٬توز من النهار .
: فىًإٌٓفً ًإذنا صىائًمه لقولو )  ( .قىاؿى

 : اٟتديث دليل ١تذىب اٞتمهور أف صـو النافلة ٬توز بنية يف النهار قبل الزكاؿ . ] قالو النوكم [  قاؿ النوكم
 لعلماء إُف أنو ال يصح صـو التطوع بنية من النهار .كذىب بعض ا

: ىل عندكم شيء ؟ لكونو ضعف عن الصـو ككاف نواه من الليل ، فأراد  كيتأكلو اآلخركف على أف سؤالو  :  قاؿ النوكم
 . الفطر للضعف ، كىذا أتكيل فاسد كتكلف بعيد 

 ماذا يشًتط ١تن نول الصياـ من النهار يف صـو النفل ؟ 
 ط : أف ال يكوف قد أكل شيئان من بعد الفجر .يشًت 
  كىل يشًتط أف تكوف النية قبل الزكاؿ ؟ 
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 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو يشًتط أف يكوف قبل الزكاؿ . القوؿ األكؿ

 من قوِف الشافعي .   كىذا مذىب أَب حنيفة كا١تشهور
 ، ٓتبلؼ الناكم قبل الزكاؿ ، فإنو قد أدرؾ معظم العبادة .قالوا : ألف معظم النهار مضى من غَت نية 

 ٬توز كلو بعد الزكاؿ . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 ٟتديث الباب ) فإٓف إذان صائم ( . -أ
قد صاـ بنية من  النِب  على أفٌ  ، فدؿَّ  حديث عائشة اهنع هللا يضر مطلق من غَت فصل بُت ما قبل الزكاؿ كبعده كجو االستدالؿ: أفٌ 

 . لو كآخرهفرؽ بُت أكَّ  النهار، كال
  .عنهم ما ٮتالفو صر٭تان  رضي هللا -قالوا، إنٌو قوؿ معاذ كابن مسعود كحذيفة، كَف ينقل عن أحد من الٌصحابة  -ب

 كما نقل عنع بنية بعد الزكاؿ؟ كاألظهر صحتو،  ىل ٬تزئ التطوُّ  -أم الشافعي كأٛتد  -قاؿ ابن تيمية: كاختلف قو٢تما 
 ة .الصحاب

 ة .الٌزكاؿ بلحظ كألٌف النٌػٌية كجدت يف جزء الٌنهار، فأشبو كجودىا قبل -ج
 . كالليل  ،ت يف آخرهت النية يف أكلو صحَّ ما صحَّ  قاؿ الزركشي: ألفٌ  -د

 الصحيح .كىذا 
 إف نول الصـو أثناء النهار ، ىل يكتب لو أجر الصـو يومان كامالن أك يكتب لو من نيتو ؟  

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أنو يكتب لو أجر اليـو الكامل .القوؿ األكؿ : 

 قالوا : ألف الصـو الشرعي ال بد أف يكوف من أكؿ النهار .
 ال يثاب إال من كقت النية فقط .القوؿ الثاين : 

 فإذا نول عند الزكاؿ فأجره على ىذا القوؿ نصف يـو .
 عماؿ ابلنيات ( كىذا أكؿ النهار َف ينو الصـو فبل يكتب لو األجر كامبلن .ٟتديث  ) إ٪تا األ

 كاختار ىذا الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا ، كقاؿ :
إذا نول الصياـ أثناء النهار كىو نفل كَف أيت قبلو ٔتا ينايف الصـو من أكل أك شرب أك غَت٫تا فصومو صحيح، سواء كاف قبل 

إ٪تا ) كن ىل يثاب من أكؿ النهار، أك يثاب من النية؟ الصحيح: أنو يثاب من النية فقط؛ لقوؿ النِب الزكاؿ أـ بعد الزكاؿ، كل
) لقاء الباب  األعماؿ ابلنيات، كإ٪تا لكل امرئ ما نول (، كالفائدة: أنو يكتب لو أجر الصياـ منذ نول إُف غركب الشمس .

 ابلراجح  . كهللا أعلم  ا١تفتوح ( .
  ـ النفل ؟ىل ٬توز قطع صو 

 اء اٟتج كالعمرة ( .ننعم ٬توز قطعو كلو من غَت عذر . ) ابستث
 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .

: " أىرًيًنيًو، فػىلىقىٍد أىٍصبىٍحتي صىائًمنا " فىأىكىلى ... )  ٟتديث الباب-أ ، فػىقىاؿى ، فػىقيٍلنىا: أيٍىًدمى لىنىا حىٍيسه ّنى يػىٍومنا آخىرى  ( . مثيَّ أىًتى
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بػىٍُتى سىٍلمىافى ، كىأىىًب الدٍَّردىاًء ، فػىزىارى سىٍلمىافي أىابى الدٍَّردىاًء ، فػىرىأىل أيَـّ الدٍَّردىاًء ميتػىبىذًٌلىةن .   آخىى النَِّبُّ ) قىاؿى ة . أىىًب جيحىٍيفن عى  -ب
نٍػيىا . فىجىاءى أىبيو الدٍَّردىاًء ، فىصىنىعى لىوي طىعىامان . فػىقىاؿى كيٍل . قىاؿى أىخيوؾى أىبيو الدٍَّردىاًء لىٍيسى لىوي حىاجىةه ىًف  :قىالىتٍ  ؟مىا شىٍأنيكً  :فػىقىاؿى ٢تىىا  الدُّ

ـى ، مثيَّ  :فىأىكىلى . فػىلىمَّا كىافى اللٍَّيلي ذىىىبى أىبيو الدٍَّردىاًء يػىقيوـي . قىاؿى  :صىائًمه . قىاؿى مىا أىّنى آًبًكلو حىىتَّ أتىٍكيلى . قىاؿى  فىًإٌٓفً   ذىىىبى ّفىٍ . فػىنىا
ًإفَّ لًرىبًٌكى عىلىٍيكى حىقِّا، كىلًنػىٍفًسكى  :، فػىقىاؿى لىوي سىٍلمىافي قيًم اآلفى . فىصىلَّيىا :ٍلمىافي ّفىٍ . فػىلىمَّا كىافى ًمٍن آًخًر اللٍَّيًل قىاؿى سى  :يػىقيوـي . فػىقىاؿى 

.  (صىدىؽى سىٍلمىافي :   ، فػىقىاؿى النَِّبُّ فىذىكىرى ذىًلكى لىوي   حىقَّوي . فىأىتىى النَِّبَّ حىقٌو  معىلىٍيكى حىقِّا، كىألىٍىًلكى عىلىٍيكى حىقِّا، فىأىٍعًط كيلَّ ذً 
 ركاه البخارم 

إٓف : لما كضع الطعاـ قاؿ رجل من القـوفأًتٓف ىو كأصحابو ف طعامان  صنعت لرسوؿ هللا )عن أَب سعيد ا٠تدرم أنو قاؿك  -ج
 .( ركاه البيهقيإف شئت م كتكلف لكم مث قاؿ لو أفطر كصم مكانو يومان دعاكم أخوك: فقاؿ رسوؿ هللا  ،صائم

 ركاه اٟتاكم كحسنو العراقي   . نفسو إف شاء صاـ كإف شاء أفطر ( : ) الصائم ا١تتطوع أمَت كعن أـ ىانئ قاؿ رسوؿ هللا  -د

 وكم [ كألنو نفل فهو إُف خَتة اإلنساف يف االبتداء ، ككذا يف الدكاـ . ] قالو الن -ج
 : لكن ىؤالء اتفقوا على استحباب إ٘تامو . فائدة

 أنو ال ٬توز قطعو . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية .

 لقولو تعاُف ) كال تبطلوا أعمالكم ( .-أ
درتٍت إليو فب حفصة صائمتُت فعرض لنا طعاـ اشتهيناه فأكلنا منو فجاء رسوؿ هللا كنت أّن ك )  :قالتعائشة  ٟتديثك   -ب

آخر  قاؿ اقضيا يومان  ،َي رسوؿ هللا ! إّن كنا صائمتُت فعرض لنا طعاـ اشتهيناه فأكلنا منو :فقالت ،حفصة ككانت ابنة أبيها
 ( ركاه الًتمذم . مكانو

 القوؿ األكؿ ، كأما اٞتواب عن أدلة القوؿ الثآف : كالراجح
ا٠تركج من صياـ التطوع ليس إبطاالن للعمل ، ألف إبطاؿ العمل يكوف ابلردة  كال تبطلوا أعمالكم ( فيجاب عنها ؛ أبفأما اآلية ) 

 ، كقد يكوف ابلرَيء كالسمعة .
 كأما حديث عائشة كحفصة ؛ فهو حديث ضعيف ال يصح .

 ىل ٬توز قطع الفرض من صالة أك صياـ ؟ 
 ال ٬توز ، إال يف مسألتُت :

 معصومة من ا٢تبلؾ . كما لو كاف يف ذلك إنقاذ نفسللضركرة ،   األكىل :
 كمن شرع يف صبلة فريضة ، كرأل طفبلن يريد أف يقع يف ىلكة ، فهنا ٬تب أف يقطعها لينقذه .

 إذا قطع الفرض ليفعلو على كجو أكمل . الثانية :
ليدخل  مثاؿ : إنساف دخل يف الصبلة لوحده، كيف أثناء صبلتو دخل ٚتاعة كشرعوا يف الفريضة ، فهنا ٬توز أف يقطع الفريضة

 معهم. ) فهو قطعها ليفعلها على كجو أكمل ( .
اًبًر ٍبًن عىٍبًد هللًا حديث  كالدليل على ىذه ا١تسألة : ـى يػىٍوـى اٍلفىٍتًح ، فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى هللًا ، ًإٌٓفً نىذىٍرتي َّللًًَّ ًإٍف فػىتىحى ) جى أىفَّ رىجيبلن ، قىا
يى 
ادى عىلىٍيًو ، يف بػىٍيًت اٍلمىٍقًدًس رىٍكعىتػىٍُتً ، قىاؿى : صىلًٌ ىىاىينىا ، مثيَّ أىعىادى عىلىٍيًو ، فػىقىاؿى : صىلًٌ ىىاىينىا ، مثيَّ أىعى  اَّللَّي عىلىٍيكى مىكَّةى ، أىٍف أيصىلًٌ

 ( ركاه أبو داكد . فػىقىاؿى : شىٍأنيكى ًإذىفٍ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
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o  بياف ما كاف عليو النِب من التقشف . 
o  مشركعية ا٢تدية كقبو٢تا ، ككاف من ىدم النِب . قبوؿ ا٢تدية كإاثبتو عليها 
o  جواز أكل النِب . من ا٢تدية 
o . جواز إخبار اإلنساف عن عملو الصاٌف للمصلحة 

هيمىا، أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -ٖٓٔ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (اسي ٓتىٍَتو مىا عىجهليوا اىٍلًفٍطرى الى يػىزىاؿي اىلنه )  قىاؿى  كىعىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
: ًمٍن حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٗٓٔ ًٍمًذمًٌ  ( .أىحىبُّ ًعبىاًدم ًإلىه أىٍعجىليهيٍم ًفٍطرنا  قىاؿى اىَّللهي )  قىاؿى  عىًن اىلنهيبًٌ  كىًللًتًٌ

---------- 
 إٌل .... ( ؟ ما صحة حديث أِب ىريرة ) أحب عبادم 

 ضعيف ، ألف يف إسناده قرة بن عبد الرٛتن كاٞتمهور على تضعيفو .
 ماذا نستفيد من ىذه األحاديث ؟ 

 نستفيد :  أدب من آداب اإلفطار ، كىو تعجيلو كا١تبادرة بو حُت حلوؿ كقتو .
 أنو ٔتجرد غياب قرص الشمس من األفق يفطر .كمعٌت التعجيل : 

 ر ؟اذكر ٙترات تعجيل الفط 
o  يف تعجيل اإلفطار اتباع ىدم النِب . فقد كاف يعجل اإلفطار ، 

عن عبد هللا بن أَب أكىف قاؿ : ) كنا مع رسوؿ هللا يف سفر كىو صائم ، فلما غابت الشمس قاؿ لبعض القـو : َي فبلف ، قم 
قاؿ:  ،: إف عليك هناران اجدح لنا، قاؿ: َي رسوؿ هللا ، لو أمسيت، قاؿ: انزؿ ففاجدح لنا ] أم اخلط السويق اب١تاء [ فقاؿ 
 متفق عليو  مث قاؿ: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ىهنا أفطر الصائم (. انزؿ فاجدح لنا، فنزؿ فجدح ٢تم ، فشرب النِب 

o . تعجيل الفطر من أخبلؽ األنبياء 

ركاه . الصبلة  اليمُت على الشماؿ يف، ككضع : ثبلث من أخبلؽ األنبياء: تعجيل اإلفطار، كأتخَت السحور قاؿ أبو الدرداء
 الط رآف 
o . أف يف تعجيل الفطور عبلمة أف الناس ٓتَت 

 ٟتديث الباب .
o . يف تعجيل الفطور ٥تالفة لليهود كالنصارل 

 : ) ال يزاؿ الدين ظاىران ما عجل الناس الفطر ، ألف اليهود كالنصارل  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  عن أَب ىريرة 
 ركاه أبو داكديؤخركف ( . 

o . يف تعجيل الفطور تيسَت على الناس ، كبعد عن التنطع ، كقد امتثل ىذا األدب الصحابة 
 . أفطر أبو سعيد حُت غاب قرص الشمس:  قاؿ الباارم

 أسرع الناس إفطاران ، كأبطأىم سحوران ( . ركاه عبد الرزاؽ كاف أصحاب دمحم كقاؿ عمرك بن ميموف : )  
 ا تررب الشمس .يفطر الصائم أكؿ م 

: ) إذا أقبل الليل من ىهنا ، كأدبر النهار من ىهنا ، كغربت الشمس  عن ابن عمر ػ رضي هللا عنهما ػ قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 فقد أفطر الصائم ( .

  ( فقد أفطر الصائمقولو  )أم دخل يف كقت الفطر :  قاؿ ابن حجر. 
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، كقد رد ابن خزٯتة ىذا االحتماؿ، شرعيكم لكوف الليل ليس ظرفان للصياـ الك٭تتمل أف يكوف معناه : فقد صار مفطران يف اٟت
 كأكمأ إُف ترجيح األكؿ .

 . كال شك أف األكؿ أرجح:  قاؿ ابن حجر
o . أف تعجيل الفطور فيو ٥تالفة لليهود كالنصارل ، ألهنم يؤخركف اإلفطار كما سبق 

: ) م من حديث سهل أيضان بلفظ، كقد ركل ابن حباف كاٟتاكالنجمأمد، كىو ظهور كأتخَت أىل الكتاب لو :  قاؿ ابن حجر
 ال تزاؿ أميت على سنيت ما َف تنتظر بفطرىا النجـو ( كفيو بياف العلة يف ذلك .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف ا٠تَت كل ا٠تَت  ابلتقيد ابٟتدكد الشرعية 
o سبب الستمرار ا٠تَت يف الناس الفطر أف تعجيل . 
o . تيسَت هللا على عباده 
o . أف ا١تشركع تقدٔف الفطر على الصبلة 
o .  إثبات ابة 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -َٔٔ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( تىسىحهريكا فىًإفه يف اىلسهحيوًر بػىرىكىةن )  قىاؿى
-------- 

 ح ، ما يتسحر بو ، اسم للطعاـ .ابلفتالسحور : ( تىسىحهريكا ) 
 ال ركة كثرة ا٠تَت ، كمن معانيها النماء كالزَيدة ، أم : خَتان كثَتان اثبتان .( بػىرىكىةن ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : استحباب السحور .
 قاؿ يف ا١ترٍت :  كال نعلم فيو خبلفان . )  أم يف استحبابو ( .

 ا على أف السحور مندكب إليو  .كأٚتعو كقاؿ ابن ا١تنذر : 
 ١تاذا مل نقل بوجوبو لقولو ) تسحركا ( ؟ 

 أبصحابو . َف نقل بوجوبو لوجود الصارؼ عن ذلك ، كىو كصاؿ النِب 
 كأصحابو كاصلوا كَف يذكر السحور . ابب بركة السحور من غَت إ٬تاب ، ألف النِب   : قاؿ البخارم

عن الوصاؿ يف الصـو فقاؿ رجل من ا١تسلمُت : إنك  قاؿ : ) هنى رسوؿ هللا  كيشَت البخارم إُف حديث أَب ىريرة 
مث يومان ، مث  ،تواصل َي رسوؿ هللا ؟ قاؿ : كأيكم مثلي ؟ إٓف يطعمٍت رَب كيسقيٍت ، فلما أبوا أف ينتهوا عن الوصاؿ كاصل هبم

 وا ( .رأكا ا٢تبلؿ فقاؿ : لو أتخر لزدتكم ، كالتنكيل ٢تم حُت أبوا أف ينته
  قولو بركة ( اذكر بعض ىذه الربكة ا١توجودة يف السحور ؟ ( 

 : اتباع السنة . أكالن 

 : ٥تالفة أىل الكتاب . اثنيان 
 : ) فصل ما بُت صيامنا كصياـ أىل الكتاب أكلة السحر ( . ففي صحيح مسلم قاؿ رسوؿ هللا  

 : أف السحور يعطي الصائم قوة ال ٯتل معها الصياـ . اثلثان 
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: أنو يكوف سببان لبلنتباه من النـو يف كقت السحر الذم ىو كقت االسترفار كالدعاء ، كفيو ينزؿ الرب جل كعبل  إُف  رابعان 
 السماء الدنيا .

 : مدافعة سوء ا٠تلق الذم يثَته اٞتوع . خامسان 

 : الزَيدة يف النشاط . سادسان 

 ٔتا ٭تصل السحور ؟ 
 من مأكوؿ كمشركب . ٭تصل السحور أبقل ما يتناكلو ا١ترء

فقد أخرج ىذا اٟتديث أٛتد من حديث أَب سعيد ا٠تدرم بلفظ ) السحور بركة فبل تدعوه ، كلو أف ٬ترع أحدكم جرعة من 
 ماء، فإف هللا كمبلئكتو يصلوف على ا١تتسحرين ( .

 كلسعيد بن منصور من طريق أخرل مرسلة  ) تسحركا كلو بلقمة ( .
 : ) نعم سحور ا١تؤمن التمر ( . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ة كعند أَب داكد عن أَب ىرير 

 ما األفضل تقدمي السحور أك َتخَته ؟ 
 األفضل أتخَت السحور .

 ) ال يزاؿ الناس ٓتَت ما عجلوا الفطر ( . متفق عليو  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ٟتديث أَب ىريرة 
 زاد أٛتد ) كأخركا السحور ( .

كم كاف بُت األذاف كالسحور؟ قاؿ: قدر ، قلت:  مث قاـ إُف الصبلة تسحرّن مع النِب أنو قاؿ  )ن أنس عن زيد بن اثبت كع
 ( . متفق عليوٜتسُت آية

كمعو زيد من سحور٫تا ،  فهذا اٟتديث يدؿ على أنو يستحب أتخَت السحور إُف قبيل الفجر ، فقد كاف بُت فراغ النِب 
ٜتسُت آية من القرآف ، قراءة متوسطة ال سريعة كال بطيئة ، كىذا يدؿ على أف كقت  كدخو٢تما يف الصبلة ، قدر ما يقرأ الرجل

 الصبلة قريب من كقت اإلمساؾ .
 كا١تراد ابألذاف اإلقامة ، ٝتيت أذاّنن ألهنا إعبلـ ابلقياـ إُف الصبلة .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . قرف اٟتكم بعلتو 
o استحباب التقوم على طاعة هللا.  
o . حرماف أكلئك الذين ال يتسحركف 
o  ينبري على ا١تسلم أف يستشعر كىو يتسحر أنو متبع ألمر النِب  ( ٍف تيًطيعيوهي تػىٍهتىديكا كىإً ، قاؿ تعاُف. ) 
ُٔٔ-  ًٌ ٍد فػىٍليػيٍفًطٍر عىلىى ًإذىا أىٍفطىرى أىحىديكيٍم فػىٍليػيٍفطً  )  قىاؿى  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن سىٍلمىافى ٍبًن عىاًمرو اىلضهيبًٌ ٍ ٬تًى ٍرو، فىًإٍف ملى ٍر عىلىى ٘تى

 .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى كىاٍبني ًحبهافى كىاٟتٍىاًكمي ( مىاءو، فىًإنهوي طىهيوره 
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ىذا اٟتديث صححو الًتمذم كابن خزٯتة كابن حباف كاٟتاكم .

يفطر على رطبات ، فإف َف تكن فعلى  جاء يف مسند اإلماـ أٛتد كجامع الًتمذم من حديث أنس قاؿ  ) كاف رسوؿ كقد 
 ٘ترات ، فإف َف تكن حسا حسىوات من ماء ( .
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ( . ففي ىذا اٟتديث استحباب الفطر على رطب ، فإف َف ٬تد فتمر ، فإف َف ٬تد فماء . ) فا١تراحل ثبلث

 ىل ىذا األمر للوجوب أك لالستحباب ؟ 
 ىذا األمر ابٟتديث لبلستحباب .

كىو صائم ، فلما غربت الشمس قاؿ : انزؿ فاجدح لنا ، قاؿ  كيدؿ لذلك حديث ابن أَب أكىف قاؿ : ) سرّن مع رسوؿ هللا  
 . ( ..: َي رسوؿ هللا ، لو أمسيت .

 ٖتريك السويق ك٨توه اب١تاء بعود يقاؿ لو اجملدح .( ابٞتيم مث ابٟتاء ، كاٞتدح  فاجدحقولو ) 
 كشذ ابن حـز فأكجب الفطر على التمر كإال فعلى ا١تاء .:  قاؿ ابن حجر

 ما اٟتكمة من الفطر على التمر  : 
م ، ككاف ٭تض على الفطر ابلتمر ، فإف َف ٬تد فعلى ا١تاء ، ىذا من كماؿ شفقتو على أمتو كنصحه:  قاؿ ابن القيم رٛتو هللا

. كأما ا١تاء فإف الكبد ٭تصل ٢تا ابلصـو .ف إعطاء الطبيعة الشيء اٟتلو مع خلو ا١تعدة ، أدعى إُف قبولو ، كانتفاع القول بو ، .إف
كاف أكُف ابلظمآف اٞتائع ، أف يبدأ قبل األكل بشرب قليل من مل انتفاعها ابلرذاء بعده ، ك٢تذا  نوع يبس ، فإذا رطبت اب١تاء ك

 “ .أيكل بعده ا١تاء ، مث 
كإ٪تا شرع اإلفطار ابلتمر ألنو حلو ، ككل حلو يقوم البصر الذم يضعف ابلصـو ، كىذا أحسن ما قيل يف  :  كقاؿ الشوكاين

 . ا١تناسبة كبياف كجو اٟتكمة 
اىٍلميٍسًلًمُتى: فىًإنهكى ايى رىسيوؿى اىَّللًه تػيوىاًصلي؟ عىًن اىٍلًوصىاًؿ، فػىقىاؿى رىجيله ًمنى  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه )  قىاؿى  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ِٔٔ

تػىهيوا عىًن اىٍلًوصى  : " كىأىيُّكيٍم ًمٍثًلي؟ ًإيٌنً أىبًيتي ييٍطًعميًٍت رىِبًٌ كىيىٍسًقيًٍت ". فػىلىمها أىبػىٍوا أىٍف يػىنػٍ اًؿ كىاصىلى هًبًٍم يػىٍومنا، ُثيه يػىٍومنا، ُثيه رىأىكيا قىاؿى
، فػى  ؿى تػىهيوا اى٢تًٍالى ؿي لىزًٍدتيكيٍم " كىاٍلمينىكًًٌل ٢تىيٍم ًحُتى أىبػىٍوا أىٍف يػىنػٍ : " لىٍو َتىىخهرى اى٢تًٍالى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (قىاؿى

---------- 
 النهي طلب الكف على كجو االستعبلء .( نػىهىى  ) 
 عرؼ الوصاؿ ؟ 

 لو النوكم [ .صـو يومُت فصاعدان من غَت أكل كشرب بينهما . ] قا : الوصاؿ ىو
 ب .كىو أف ال يفطر بُت اليومُت أبكل كال شر :  كقاؿ ابن قدامة

 : ىو متابعة الصـو دكف اإلفطار ابلليل .  قاؿ القاضي عياضك 
م كقاؿ ابن األثَت  ان .: ىو أف ال يػيٍفًطرى يػىٍومىٍُت أك أَيَّ

 ما حكم الوصاؿ ؟ 
 اختلف العلماء يف حكم الوصاؿ على أقواؿ :

 أنو ٤تـر .ؿ : القوؿ األك 
 كىو مذىب اٞتمهور .

 كذىب األكثركف إُف ٖترٔف الوصاؿ  .  قاؿ ابن حجر :
 عنو كما جاء يف حديث الباب ) هنى عن الوصاؿ ( . لنهي النِب -أ

 كيف ركاية : ) ال تواصلوا . . . ( .-ب
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 كالبن خزٯتة : ) إَيكم كالوصاؿ ( .-ج
 من ىهنا ، كأدبر النهار من ىهنا ، فقد أفطر الصائم ( .: ) إذا أقبل الليل  كمن األدلة قولو -د

 : إذ َف ٬تعل الليل ٤تبلن لسول الفطر ، فالصـو فيو ٥تالفة لوضعو كيـو الفطر . قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 أنو جائز .القوؿ الثاين : 

أىب شيبة إبسناد صحيح عنو أنو   كقد ذىب إُف جوازه مع عدـ ا١تشقة ، عبد هللا بن الزبَت ، كركم أف:  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 كاف يواصل ٜتسة عشر يومان  .

 أبصحابو كلو كاف حرامان ما أقرىم على فعلو . مواصلة النِب -أ

 إقداـ الصحابة على الوصاؿ بعد النهي ، فدؿ ىذا على أهنم فهموا أف النهي للتنزيو ال للتحرٔف كإال ١تا أقدموا عليو .-ب

 عن الوصاؿ رٛتة ٢تم ( . الت : ) هنى رسوؿ هللا كمن األدلة حديث عائشة ق-ج
كيدؿ على أنو ليس ٔتحـر ما أخرجو أبو داكد كغَته من طريق عبد الرٛتن بن أَب ليلى عن رجل من الصحابة  : قاؿ ابن حجر

َف  صرح أبنو  عن اٟتجامة كا١تواصلة كَف ٭ترمهما إبقاء على أصحابو ( كإسناده صحيح ، فإف الصحاَب قد هنى النِب  )قاؿ 
 ٭تـر الوصاؿ . 

 أنو جائز إُف السحر كا١تبادرة ابلفطر أفضل .القوؿ الثالث : 

 كىذا قوؿ أٛتد ، كإسحاؽ ، كابن ا١تنذر ، كابن خزٯتة .
 ) ال تواصلوا ، فأيكم أراد أف يواصل فليواصل إُف السحر ( .   ٟتديث أَب سعيد عند البخارم قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

: كىذا القوؿ أعدؿ األقواؿ ، أف الوصاؿ ٬توز من سحر إُف سحر ، كىو أعدؿ الوصاؿ  ، كقاؿالقوؿ ابن القيم  كرجح ىذا
 . كأسهلو على الصائم 

 ما اٟتكمة من النهي عن الوصاؿ ؟ 
 .رٛتة هبم ، كإبقاء عليهم :  أكالن 

 ٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم اًبٍلميٍؤًمًنُتى رىءيكؼه رىًحيمه( .لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم عىزًيزه عىلى ) كيف التنزيل  
 ركاه البخارم كمسلم . ( عن الوصاؿ رىٛتة ٢تم  نػىهىى رسوؿ هللا  ) كيف حديث عائشة اهنع هللا يضر قالت 

 النهي عن التعٌمق كالتكٌلف .   اثنيان :
ـى ًإُفى اللٍَّيًل( ، كهنى النِب : ابب الوصاؿ . كمىن قاؿ ل قاؿ اإلماـ الباارم يىا  يس يف الليل صياـ لقولو تعاُف : )مثيَّ أى٘تُّوا الصًٌ

 عنو رٛتة ٢تم كإبقاء عليهم ، كما ييٍكرىه ًمن الػتػَّعىمُّق . 
لىنىا الشٍَّهري فقاؿ : لىٍو ميدَّ  آخر الشهر ، ككاصىل أّنس ًمن الناس ، فبلغ النِب  كىاصىل النِب  ): قاؿ  كيف حديث أنس 

 ركاه البخارم كمسلم . (لىوىاصىٍلنىا ًكصىاالن يىدىعي اٍلميتػىعىمًٌقيوفى تػىعىمُّقىهيٍم 
 ًلمىا فيو ًمن ضعف القوة ، كإهناؾ األبداف . قالو القرطِب . اثلثان :
 .دىٍفع اٍلملل  رابعان :

ًؿ مىا تيًطيقيوفى ، فىًإفَّ اَّللَّى ال ٯتىىلُّ حىىتَّ ٘تىىلُّوا ، كىًإفَّ امى عٍ ًمٍن اأٍلى اسي ! عىلىٍيكيٍم َيى أىيػُّهىا النَّ  )قاؿ  كيف حديث عائشة اهنع هللا يضر أف النِب  
 ركاه البخارم كمسلم ( .أىحىبَّ األىٍعمىاًؿ ًإُفى اَّللًَّ مىا ديكًكـى عىلىٍيًو كىًإٍف قىلَّ 

ى عن الوصاؿ كلىم  ( متفق عليو .ا تيًطيقيوفى فىاٍكلىفيوا ًمٍن األىٍعمىاًؿ مى  )قاؿ  ا هنى
الفة أىل الكتاب . خامسان :  يينهىى عن الوصاؿ ًمن أجل ٥تي
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الىف بو أىل الكتاب .    كلذلك كانت أكلة السَّحىر ٦تا ٮتي
 .لًمىا يف الوصاؿ ًمن تضييع اٟتقوؽ كالتقصَت فيها  سادسان :

قاؿ لو سلماف : إف لربك عليك حٌقا ، كلنفسك عليك  ماف يصـو النهار كيقـو الليل ، فلٌما زاره سل ككاف أبو الدرداء  
: صدؽ  فذكر ذلك لو . فقاؿ النِب  حٌقا ، كألىلك عليك حٌقا ، فأعًط كل ذم حق حٌقو ، فأتى أبو الدرداء النِبَّ 

 سلماف . ركاه البخارم . 
  ل ( ؟إنك تيواصً  الصحاِب )  ما ا١تراد من قوؿ 
كاف قدكة ألصحابو ،   ، أنو ييواًصل كىيػىنػٍهىى عن الوصاؿ . ألنو  سؤاؿ كاستفسار عن شأنو  ليس فيو اعًتاض ، كإ٪تا ىو 

 ككاف إذا أمرىم أبمر فػىعىلو ، ككاف إذا أمرىم أبمر ابتدركا أٍمرىه . 
  ما معٌت قوؿ النيب يطعمٍت رِب كيسقيٍت ( ؟ ( 

 :) يطعمٍت رَب كيسقيٍت (   اختلف العلماء يف معٌت قولو 
 ىو على حقيقتو .يل : فق

  .حقيقة َف يكن مواصبلن  كافلو  :  فقاؿكضعفو النوكم ، 
 من قاؿ : إنو كاف أيكل كيشرب طعامان كشراابن يترذل بو بدنو لوجوه : طى لً إنو غى :  فقاؿكضعفو ابن القيم ، 

 كال صومان . : أنو قاؿ ) أظل عند رَب يطعمٍت كيسقيٍت ( كلو كاف أكبلن كشراابن َف يكن كصاالن  أحد٫تا
فإنو إذا كاصل ال  أخ رىم أهنم ليس كهيئتهم يف الوصاؿ ، فإهنم إذا كاصلوا تضرركا بذلك ، كأما ىو  : أف النِب  الثاين

يتضرر ابلوصاؿ ، فلوا كاف أيكل كيشرب لكاف اٞتواب : كأّن أيضان ال أكاصل ، بل آكل كأشرب ، كما أتكلوف كتشربوف فلما 
 ، كَف ينكر عليهم ، دٌؿ على أنو كاف مواصبلن كأنو َف يكن أكبلن كشراابن يفطر الصائم . قررىم : إنك تواصل

ىو كىم مشًتكوف يف عدـ  : أنو لو كاف أكبلن كشراابن يفطر الصائم َف يصح اٞتواب ابلفارؽ بينهم كبينو ، فإنو حينئذو  الثالث
 الوصاؿ ، فكيف يصح اٞتواب بقولو : لست كهيئتكم .

 ٬تعل هللا فيو قوة الطاعم الشارب .كقيل : 
 كنسبو ابن حجر للجمهور .

أف ا١تراد ما يرذيو هللا بو من معارفو ، كما يفيض على قلبو من لذة مناجاتو ، كقرة عينو بقربو ، كتنعمو ْتبو ، كتوابع ذلك كقيل : 
 من األحواؿ اليت ىي غذاء القلوب كنعيم األركاح .

كقد يقول ىذا الرذاء حىت يرٍت عن غذاء األجساـ مدة من الزماف، كمن لو أدْف ٕتربة  :  كقاؿكرجح ىذا القوؿ ابن القيم ، 
كشوؽ، يعلم استرناء اٞتسم برذاء القلب كالركح عن كثَت من الرذاء اٟتيوآف ، كال سيما ا١تسركر الفرحاف الظافر ٔتطلوبو الذم قد 

 . قرت عينو ٔتحبوبو ، كتنعم بقربو ، كالرضى عنو 
  كر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟اذ 

o  أف الوصاؿ من خصائص النِب . 

o  أف ما ثبت يف حق النِب  فهو اثبت يف حق أمتو إال ما خصو الدليل ، ككجو ذلك من اٟتديث قوؿ الصحابة )فإنك
 تواصل( ١تا هناىم عن الوصاؿ .

o . فيو االستكشاؼ عن حكمة النهي 

o  فعلو ا١تعلـو صفتو ، كيبادركف إُف اإلنشاء بو إال فيما هناىم عنو .كفيو أف الصحابة كانوا يرجعوف إُف 
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ّٔٔ مىٍن ملٍى يىدىٍع قػىٍوؿى اىلزُّكًر كىاٍلعىمىلى ًبًو، كىاٞتٍىٍهلى، فػىلىٍيسى َّلًلًه حىاجىةه يف أىٍف يىدىعى طىعىامىوي )  كىعىٍنوي قىاؿى
 .اىاًرمُّ، كىأىبيو دىاكيدى كىاللهٍفظي لىوي رىكىاهي اىٍلبي ( كىشىرىابىوي 

------------ 
ٍ يىدىعٍ  )   َف يًتؾ .(  مىٍن ملى
 الكذب .(  قػىٍوؿى اىلزُّكرً  )
 السفو .(  كىاٞتٍىٍهلى  )
  ما معٌت قولو فليس هلل حاجة  يف أف يدع طعامو ( ؟ ( 

 .ة موضع اإلرادةمعناه فليس  إرادة يف صيامو ، فوضع اٟتاج ، كإ٪تالو، فإف هللا ال ٭تتاج إُف شيء فبل مفهـو:  قاؿ ابن حجر
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 أف ا١تقصود من شرعية الصياـ تقول هللا ، كهتذيب النفوس كاألخبلؽ . نستفيد :
ـي كىمىا كيًتبى عىلىى الَّذً كما قاؿ تعاُف )  يىا  ( . ينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصًٌ

 فبُت هللا تعاُف أف اٟتكمة من الصياـ تقول هللا ، كىي فعل األكامر كترؾ النواىي .
. . ( كيف اٟتديث ) رب صائم حظو من صيامو اٞتوع ففي اٟتديث الصحيح ) من َف يدع قوؿ الزكر .  :  ك٢تذا قاؿ ابن القيم

صـو اٞتوارح عن اآلاثـ ، كصـو البطن عن الشراب كالطعاـ ، فكما أف الطعاـ كالشراب يقطعو كيفسده ،  كالعطش ( فالصـو ىو
 فهكذا اآلاثـ تقطع ثوابو كتفسد ٙترتو ، فتصَته ٔتنزلة من َف يصم .

 فعل احملرمات كا١تنكرات يف الصياـ ىل تبطلو ؟ 
 الريبة كالنميمة كغَتىا .ال ، ال تبطل الصياـ ،  كإ٪تا تنقص ثواب الصـو ، كمثلها 

 .كأفرط ابن حـز فقاؿ : يبطلو كل معصية من متعمد ٢تا ذاكر لصومو ، سواء كانت فعبلن أك قوالن  :  قاؿ ابن حجر
 ) فبل يرفث كال ٬تهل ( . لعمـو قولو  -أ

 كٟتديث الباب . -ب
 كٚتهور العلماء على أهنا ال تفطر الصائم .

 األكل كالشرب كا١تنكح يف رمضاف ؟ ما الفوائد من ترؾ الشهوات من 
 يف التقرب بًتؾ ىذه الشهوات ابلصياـ فوائد :

 منها : كسر النفس ، فإف الشبع كالرم كمباشرة النساء ٖتمل النفس على األشىر كالبطر كالرفلة .
 كمنها : ٗتلي القلب للفكر كالذكر ، فإف تناكؿ ىذه الشهوات قد تقسي القلب كتيعميو .

 الرٍت يعرؼ قدر نعمة هللا عليو إبقداره لو على ما منعو كثَتان من الفقراء .كمنها : أف 
 )ابن رجب(كمنها : أف الصياـ يضيق ٣تارم الدـ اليت ىي ٣تارم الشيطاف من ابن آدـ ، فتسكن ابلصياـ كساكس الشيطاف .  

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o نفوس ، كتقؤف األخبلؽ ، كاستقامة الطبائع .اٟتكمة من الشرائع ، كأف فيها هتذيب ال 
o . صحة الصياـ مع ىذه األمور ارمة 
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هىا قىالىتٍ  -ْٔٔ يػيقىبًٌلي كىىيوى صىائًمه، كىيػيبىاًشري كىىيوى صىائًمه، كىلىًكنهوي أىٍملىكيكيٍم  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه )  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ٍرًبًو   .فىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو ميتػه  (إًلً

 . -يف رىمىضىافى  -كىزىادى يف ًركىايىةو: 
----------- 

ا١تباشرة : التقاء البشرتُت ، كيستعمل يف اٞتماع سواء أكًف أك َف يوًف ، كليس اٞتماع مرادان ىنا ، كإ٪تا (  كىيػيبىاًشري كىىيوى صىائًمه ) 
 رج من تقبيل ك١تس كضم كغَتىا .ا١تراد: اٞتماع  فيما دكف الف

ٍرًبوً )  : ناه: عيضوه الذم يستمتع بو، أم: أكثر الركاَيت بكسر ا٢تمزة مع إسكاف الراء ، كمعقاؿ النوكم (  كىلىًكنهوي أىٍملىكيكيٍم إًلً
 الفرج ، كركاه ٚتاعة بفتح ا٢تمزة كالراء ، كمعناه : حاجتو ، كىي شهوة اٞتماع .

 قبل كىو صائم ، ُث تضحك ( ما سبب ضحكها ؟جاء يف ركاية ) كاف ي 
 ٭تتمل ضحكها من التعجب ٦تن خالف يف ىذا . 

تعجب من نفسها إذ ٖتدث ٔتثل ىذا ٦تا يستحي من ذكر النساء مثلو للرجاؿ ، كلكنها أٞتأهتا الضركرة يف تبليغ العلم كقيل : 
 إُف ذكر ذلك .

 كقد يكوف الضحك خجبلن إلخبارىا عن نفسها بذلك .
 ك تنبيهان على أهنا صاحبة القصة لتكوف أبلغ يف الثقة هبا .أ

 كٔتنزلتها منو ك٤تبتو ٢تا . أك سركران ٔتكاهنا من النِب 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد :  جواز تقبيل الرجل زكجتو كىو صائم يف رمضاف .
 ركاه الطحاكم كصححو اٟتافظ ابن حجر يف الفتح كقد سئلت عائشة عما ٭تل للصائم من امرأتو ؟ فقالت : ) اتق الفرج ( . 

 كىو دليل على أف الصائم ال ٯتتنع عن زكجتو إال ما ٯتتنع منها كىي حائض .
 كقد اختلف العلماء يف القبلة للصائم :

 فكرىها قـو .
 تو .كىو ا١تشهور عند ا١تالكية ، كركل ابن أَب شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنو كاف يكره القبلة ١تباشر 

 كنقل عن قـو ٖترٯتها .
 فمنع ا١تباشرة يف ىذه اآلية هناران .ن ( فاآلف ابشركىلقولو تعاُف ) 

ىو ا١تبُت عن هللا تعاُف ، كقد أابح ا١تباشرة هناران ، فدؿ ذلك على أف ا١تباشرة يف اآلية اٞتماع ال  كاٞتواب عن ذلك أف النِب 
 ما دكنو من قبلة ك٨توىا .

 اب كالشيخ فكرىها للشاب دكف الشيخ .كفرؽ قـو بُت الش
ائم؟ قاؿ: ال، فجاءه شيخ ، أقبل كأّن صفجاء شاب فقاؿ: َي رسوؿ هللا كنا عند النِب ٟتديث عبد هللا بن عمرك قاؿ: )

 ركاه أبو داكد ( . : إف الشيخ ٯتلك نفسو، فقاؿ رسوؿ هللا ر بعضنا إُف بعض: فنظقبل كأّن صائم؟ قاؿ: نعم ، قاؿ: أفقاؿ

 .ب كالشيخ ، كَف ٬تيء من كجو يثبتال يصح التفريق بُت الشا كقاؿ :كىذا اٟتديث ضعفو اٟتافظ ابن حجر كابن القيم ، 
 . كالصحيح أف القبلة ١تن ٖترؾ شهوتو لكنو أيمن فساد الصـو ليست مكركىة ، لفعل الرسوؿ 

 ن اإلنزاؿ ، فتحـر ، ألنو يعرض صومو للفساد .ذذان كٮتشى فساد الصـو ْتيث ال أيمن نفسو مانت القبلة تللكن إذا ك
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 : القبلة ال ٗتلو من أمور :  كقاؿ ابن قدامة يف ا١تغٍت
o نزؿ فبل يفسد صومو .أف ال ي 

 قاؿ : ال نعلم فيو خبلفان ، كذكر حديث الباب .    
o . أف ٯتٍت فيفطر برَت خبلؼ 

o ٯتذم ففيو خبلؼ أف . 

 أك ١تس يفسد الصياـ ؟ ىل ا١تذم إذا خرج من الصائم بسبب تقبيل 
 اختلف العلماء يف ا١تذم ىل يفطر إذا خرج من الصائم أـ ال على قولُت :

 ة كاللمس كالتقبيل كما أشبو ذلك ( .: أنو يفطر بذلك . ) إذا كاف نزكلو بسبب ا١تباشر  القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ ا١تالكية كاٟتنابلة .

 باشرة ، فأفسد الصـو كا١تٍت . ) ا١ترٍت ( .قالوا : إف ا١تذم خارج ٗتللو الشهوة ، خرج اب١ت
 : عدـ الفطر بو . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كالشافعية ، كاختيار ابن تيمية .
 قالوا : أبنو خارج ال يوجب الرسل ، فأشبو البوؿ . - أ

 .أنو َف يوجد اٞتماع ال صورة كال معٌت  - ب
ذكر مذىب اٟتنابلة يف ا١تسألة : كال دليل لو صحيح ، ألف ا١تذم دكف ا١تٍت ال بعد أف :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف الشرح ا١تمتع

 ابلنسبة للشهوة كال ابلنسبة ال٨تبلؿ البدف ، فبل ٯتكن أف يلحق بو . 
كالصواب : أنو إذا ابشر فأمذل ، أك استمٌت فأمذل أنو ال يفسد صومو ، كأف صومو صحيح ، كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن 

ٛتو هللا ، كاٟتجة فيو عدـ اٟتجة ) أم عدـ اٟتجة على أف نزكؿ ا١تذم مفسد للصياـ ( ، ألف ىذا الصـو عبادة شرع تيمية ر 
 ل . ) الشرح ا١تمتع ( .فيها اإلنساف على كجو شرعي فبل ٯتكن أف نفسد ىذه العبادة إال بدلي

 أنزؿ مذَين . كمعٌت : )استمٌت فأمذل( أنو حاكؿ إنزاؿ ا١تٍت كلكنو َف يينزؿ كإ٪تا 
خركج ا١تذم ال يبطل الصـو يف أصح قوِف العلماء ؛ سواء كاف ذلك بسبب تقبيل الزكجة ، أك كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : 

  مشاىدة بعض األفبلـ ، أك غَت ذلك ٦تا يثَت الشهوة . 
 ما اٟتكم إذا كرر النظر فأمٌت ، ىل يفسد صومو أـ ال ؟ 

 قولُت : اختلف العلماء يف ذلك على
 : أنو يفسد صومو . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب مالك كأٛتد .
 : أنو ال يفسد صومو . القوؿ الثآف

 كىذا قوؿ أَب حنيفة كالشافعي كابن ا١تنذر .
 قالوا : ألنو يشبو التفكَت .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز التحدث عما يستحِت منو للمصلحة 
o ائم إذا كاف ٯتلك نفسو كأيمن فساد الصـو .جواز ا١تباشرة للص 
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o . أنو ال فرؽ يف ىذا اٟتكم بُت الشيخ كالشاب ، كاٟتديث الوارد يف التفريق بينهما ضعيف 
o  فضل عائشة ، يف نقلها لؤلحكاـ اليت يفعلها النِب . يف بيتو 

هيمىا;  -ٓٔٔ  رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ . (ًاٍحتىجىمى كىىيوى ٤تيًٍرـه، كىاٍحتىجىمى كىىيوى صىائًمه   أىفه اىلنهيبه ) كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
:  أىٍفطىرى اىٟتٍىاًجمي   أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  كىعىٍن شىدهاًد ٍبًن أىٍكسو  -ٔٔٔ أىتىى عىلىى رىجيلو اًبٍلبىًقيًع كىىيوى ٭تىٍتىًجمي يف رىمىضىافى. فػىقىاؿى

ًٍمًذمه، كىصىحهحىوي أىٍٛتىدي، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني ًحبهافى  (وـي كىاٍلمىٍحجي   رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله اىلًتًٌ
ئًمه، فىمىره أىكهؿي مىا كيرًىىًت اىٟتًٍجىامىةي ًللصهائًًم; أىفه جىٍعفىرى ٍبنى أىِب طىاًلبو ًاٍحتىجىمى كىىيوى صىا)  قىاؿى  كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -ٕٔٔ

اًف "، ُثيه رىخهصى اىلنهيبُّ  ًبًو اىلنهيبُّ  : " أىٍفطىرى ىىذى رىكىاهي  -بػىٍعدي يف اىٟتًٍجىامىًة ًللصهائًًم، كىكىافى أىنىسه ٭تىٍتىًجمي كىىيوى صىائًمه  فػىقىاؿى
 .اىلدهارىقيٍطًٍتُّ كىقػىوهاهي 

---------- 
 ، كاٟتجامة : إخراج الدـ من البدف بطرؽ معرفة . أم : طلب من ٭تجمو( ًاٍحتىجىمى ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 
o كعن علي.دة من الصحابة: عن رافع بن خديج، كعن شداد، كعن ثوابف، جاء عن عحديث أفطر اٟتاجم كاجـو ، 
o حـز ة كابن حباف كصححاه، كصححو ابن ا١تديٍت، كابن عبد ال ر، كابنكحديث شداد أخرجو النسائي كابن خزٯت. 

 أكس . ح األحاديث يف ىذا الباب حديث شداد بن: أص قاؿ العقيلي يف الضعفاء
 : حديث شداد بن أكس صحيح يف ىذا الباب . كقاؿ أيضان  

 : ) ىذا إسناد صحيح تقـو بو اٟتجة ( ذكره اٟتاكم يف ا١تستدرؾ ، كالبيهقي يف السنن الك رل . إسحق بن راىويو كقاؿ
 كابن خزٯتة ، كصححو ابن حباف أيضان . عن أٛتدكنقل يف الفتح تصحيحو 
 صحيح . : إسناده كقاؿ النوكم يف اجملموع

 . قد بينها األئمة اٟتفاظ األحاديث الواردة كثَتة  :  قاؿ شيخ اإلسالـ
 . أحد عشر نفسان  حديث ) أفطر اٟتاجم كاجـو ( ركاه عن النِب :  كقاؿ يف ا١تغٍت
من طرؽ متعددة ٨تو بضعة عشر صحابيان  ) افطر اٟتاجم كاجـو ( فقد ركاه ٚتاعة من الصحابة : فأما حديث كقاؿ ابن كثَت

 ، كإف كاف قد تكلم يف بعض تلك الطرؽ .متواترة عند آخرينٚتاعةو من ادًٌثُت ك  ، بل ىي مفيدةه للقطع عنديشدُّ بعضها بعضان 
 ىل اٟتجامة تفطر الصائم أـ ال ؟ 

 جامة تفطر أـ ال ؟اختلف العلماء ىل اٟت
 أهنا تفطر .القوؿ األكؿ : 

األكزاعي كأٛتد كإسحاؽ كأبو ثور كابن خزٯتة كابن ا١تنذر كأبو الوليد النيسابورم كابن حباف ] ذكر ذلك ك كىو قوؿ علي كعطاء 
 يف الفتح [ .

 كعلق الشافعي القوؿ بو على صحة اٟتديث .
 ٟتديث الباب ) أفطر اٟتاجم كاجـو ( . -أ

 أف أحاديث الفطر ابٟتجامة للصائم أشهر كأكثر كأقول من الًتخيص هبا . -ب

 فعل كالقوؿ مقدـ على الفعل . أحاديث الفطر ابٟتجامة قولية كحديث احتجاـ النِب  أف-ج
 أهنا ال تفطر .القوؿ الثاين : 
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 كىو مذىب اٞتمهور .
 صائم ( . ركاه البخارم احتجم كىو ٤تـر ، كاحتجم كىو  ٟتديث ابن عباس ) أف النِب -أ

عن  قاؿ  ) هنى النِب  ما ركاه أبو داكد بسند صحيػح عن عبد الرٛتن بن أَب ليلى عن رجل من أصحاب رسػوؿ هللا -ب
  . : إسناده صحيح  قاؿ اٟتافظكَف ٭ترمهما إبقاءن على أصحابو ( اٟتجامة للصائم ، كعن ا١تواصلة 

للصائم ابٟتجامة كالقبلة ( ركاه ابن خزٯتة ، كسنده صحيح إُف أَب سعيد كلو قاؿ  ) رخص  كعن أَب سعيد ا٠تدرم -ج
 حكم الرفع .

 ٔتاذا أجاب ىؤالء عن حديث ) أفطر اٟتاجم كاحملجـو ( ؟ 
 أجابوا :

 . نو منسوخأ -أ
نسوخ ، ألنو جاء فيو دليل على أف حديث ) أفطر اٟتاجم كاجـو ( م قاؿ ابن عبد ال ر كغَته :  ) :قاؿ ابن حجر يف الفتح

 . يف بعض طرقو أف ذلك كاف يف حجة الوداع ، كسبق ذلك الشافعي 
يف  صح حديث ) أفطر اٟتاجم كاجـو ( ، ببل ريب ، لكن كجدّن من حديث أَب سعيد ) رخص النِب :  كقاؿ ابن حـز

ة ، فدؿ على نسخ الفطر ابٟتجامة سواء  اٟتجامة للصائم ( كإسناده صحيح فوجب األخذ بو ، ألف الرخصة إ٪تا تكوف بعد العزٯت
 . كاف حاٚتان أك ٤تجومان 

 ألهنما كاان يغتاابف . -ب
 إ٪تا قاؿ ) أفطر اٟتاجم كاجـو ( ألهنما كاّن يرتاابف . ١تا أخرجو الطحاكم كالدارمي عن ثوابف أنو 

 و حديث ابطل .أبف يف إسناده يزيد ابن معاكية كىو مًتكؾ ، كحكم ابن ا١تديٍت أبنكرد ىذا : 
 كأجاب بعضهم أبف ا١تراد ) أفطر اٟتاجم كاجـو ( سيفطراف ابعتبار ما يؤكؿ إليو األمر .-ج

 كال ٮتفى تكلف ىذا التأكيل  . : قاؿ اٟتافظ
 . : معٌت ) أفطر اٟتاجم كاجـو ( أم تعرضا لئلفطار  كقاؿ البغوم

 . كىذا أيضان جواب متكلف:  قاؿ الشوكاين
 حديث ابن عباس السابق . ا يستدؿ بو على أف اٟتجامة ال تفطر :كمن أحسن م

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز حلق ارًـ لشيء من رأسو 
o . أف اـر إذا احتجم كأزاؿ شعران من رأسو فإنو ال فدية عليو 
o ل .أف الفدية إ٪تا ٕتب على ارًـ إذا أزاؿ من شعره ما ٖتصل بو إماطة األذ 

هىا،  -ٖٔٔ  رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو إبًًٍسنىادو ضىًعيفو .   (اًٍكتىحىلى يف رىمىضىافى، كىىيوى صىائًمه  أىفه اىلنهيبه  )كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ًٍمًذمُّ: الى يىًصحُّ ًفيًو شىٍيءه  .   قىاؿى اىلًتًٌ

---------------- 
 .حديث الباب ضعيف كال يصح 

 ركم عنو أنو اكتحل كىو صائم كال يصح  .:  قاؿ ابن القيم
 ما حكم الكحل للصائم ؟ 
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 كردت أحاديث ٕتيز االكتحاؿ للصائم ، كأحاديث ٘تنع ذلك ككلها ال تصح .
 األحاديث اليت تثبت ذلك :

 حديث الباب كال يصح .-أ
 إلٙتد ( . ركاه الًتمذم .خرج عليهم يف رمضاف كعيناه ٦تلوءًتف من ا حديث ابن عمر  ) أنو -ب

 يف ىذا الباب شيء . كال يصح عن النِب 
 كاألحاديث اليت ٘تنع الكحل :

 أمر ابإلٙتد عند النـو كقاؿ : ليتقو الصائم ( . ركاه أبو داكد حديث ) أف النِب 
 . حديث منكر  :  قاؿ أٛتد

 ال يصح . :  كقاؿ ابن القيم 
 الصـو . فذىب بعض العلماء إُف أف الكحل يفسد

 ٟتديث ) ليتقو الصائم ( . 
 كنسبو الشوكآف البن ش رمة كابن أَب ليلى .

 كذىب ٚتهور العلماء إُف أنو ال يفطر .
 أف أحاديث ا١تنع ضعيفة ال تنهض لبلحتجاج هبا .-أ

 ال راءة األصلية ، كال تنتقل عنها إال بدليل ، كليس يف الباب ما يصلح للنقل ] قالو الشوكآف [ .-ب
 أف العُت ليست منفذان لؤلكل كاألنف .-ج

، كىو قوؿ عامة التابعُت ، فقد ركل أبو داكد يف سننو عن األعمش ػ كىو أحد أئمة التابعُت ػ أنو قاؿ  )  الراجح كىذا القوؿ ىو
 ما رأيت أحدان من أصحابنا يكره الكحل للصائم ( .

: قىاؿى رىسيوؿي  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٗٔٔ ، فػىٍلييًتمه صىٍومىوي، فىًإ٪تهىا أىٍطعىمىوي اىَّللهي )  اىَّللًه قىاؿى مىٍن نىًسيى كىىيوى صىائًمه، فىأىكىلى أىٍك شىًربى
 و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  (كىسىقىاهي 
ًسينا فىالى قىضىاءى عىلىٍيًو كىالى كىفهارىةى )  كىًلٍلحىاًكمً  -َٕٔ  .ًحيحه كىىيوى صى  (مىٍن أىٍفطىرى يف رىمىضىافى انى

--------- 
: ) جاء رجل  كجاء عند البخارم  ) من أكل ّنسيان كىو صائم ( ، كألَب داكد عن أَب ىريرة (  مىٍن نىًسيى كىىيوى صىائًمه  ) 

 فقاؿ : َي رسوؿ هللا ، إٓف أكلت كشربت ّنسيان كأّن صائم ( كىذا الرجل ىو أبو ىريرة راكم اٟتديث . أخرجو الدار قطٍت 
 كيف ركاية ) فبل يفطر ( .(  ًتمه صىٍومىوي فػىٍليي ) 
 يف ركاية الًتمذم ) فإ٪تا ىو رزؽ رزقو هللا ( ، كللدار قطٍت ) فإ٪تا ىو رزؽ ساقو هللا إليو ( .(  فىًإ٪تهىا أىٍطعىمىوي اىَّللهي كىسىقىاهي  )
 ما حكم من أكل أك شرب انسيان كىو صائم ؟ 

 سيان ال يفسد صومو كال كفارة .حديث الباب يدؿ على أف من شرب أك أكل ّن
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء ، كأبو حنيفة كالشافعي كأٛتد .

 ٟتديث الباب .-أ
 كلركاية اٟتاكم ) فبل قضاء عليو كال كفارة ( .-ب
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 كقولو تعاُف(  رىًحيمنا اَّللَّي غىفيورنا ليوبيكيٍم كىكىافى كىلىًكٍن مىا تػىعىمَّدىٍت قػي  كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا أىٍخطىٍأمتيٍ بًوً )  كىو ا١تواًفقي لقولو تعاُف-ج
 ىذا الدعاء.  كقد ثػىبىتى يف الصحيح أفَّ هللا أجاب ( أىٍك أىٍخطىٍأّن رىبػَّنىا الى تػيؤىاًخٍذّنى ًإف نًَّسينىا) 
 و ( .أيمَّيًت ا٠تىطىأى كالنًٌسيافى كىمىا اٍستيٍكرًىيوا عىلىيٍ  ًإفَّ هللا كىضىعى عن)  كقاؿ -د

 كذىب بعض العلماء إُف أنو يفسد الصـو ك٬تب القضاء .
 كىو مذىب ا١تالكية .

  عن العمل ْتديث الباب أبمور :كاعتذركا 
 كيرد ىذا :َف يرد يف اٟتديث تعيُت رمضاف فيحمل على التطوع ، -أ

 . مئايف سياؽ الشرط فػىتػىعيٌم كيلَّ ص ( نكرةه  صائمقولو ) كىو 
 أفطر يف رمضاف ّنسيان فبل قضاء كال كفارة ( . كلركاية اٟتاكم  ) من

 كرده بعضهم بكونو خ ر كاحد خالف القاعدة .-ب
كىو اعتذار ابطل كاٟتديث قاعدة مستقلة يف الصياـ ، كلو فتح ابب رد األحاديث الصحيحة ٔتثل ىذا ١تا بقي  : قاؿ الشوكاين

 ليل ، كلرد ما شاء ما شاء  .قمن اٟتديث إال ال
  ؽ بُت كثَت األكل كقليلو ؟ىل ىناؾ فر 

 أنو ال فرؽ بُت قليل األكل ككثَته .
فأيت بقصعة من ثريد فأكلت معو ، مث تذكرت أهنا كانت صائمة  ١تا أخرجو أٛتد عن أـ إسحاؽ : ) أهنا كانت عند النِب 
 .و هللا إليك ( : أ٘تي صومك فإ٪تا ىو رزؽ ساق فقاؿ ٢تا ذك اليدين : اآلف بعد ما شبعًت ؟ فقاؿ ٢تا النِب 

 كيف ىذا رد على من فرؽ بُت قليل األكل ككثَته . :  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 ماذا نستفيد من قولو ) انسيان ( ؟ 

 نستفيد : أف األكل كالشرب من ا١تتعمد الذاكر يفطر الصائم .
كىكيليوا  ) القضاء ، لقولو تعاُفرب ، كىذا ال خبلؼ أف من تعمده يفطر ك٬تب عليو اإلمساؾ ك ػاألكل كالش :  قاؿ ابن قدامة

يى  ى لىكيمي ا٠تٍىٍيطي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى ا٠تٍىٍيًط اأٍلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجًر مثيَّ أى٘تُّوا الصًٌ ـى ًإُفى اللٍَّيًل كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىاٍشرىبيوا حىىتَّ يػىتػىبػىُتَّ  ( . ا
 ) يدع طعامو كشرابو كشهوتو من أجلي ( . كلقولو 

 ) ا١ترٍت ( .   . العلماء على أف الفطر ابألكل كالشرب  كأٚتع 
 ىل ٬تب على من رأل من أيكل كيشرب يف هنار رمضاف أف يذكره أـ ال ؟ قوالف للعلماء : 

 : أنو ٬تب تذكَته .القوؿ األكؿ 
 كاختار ىذا القوؿ الشيخ ابن ابز كابن عثيمُت .

 ف َف يستطع فبلسانو ، فإف َف يستطع فبقلبو ( . ركاه مسلم ) من رأل منكم منكران فليرَته بيده ، فإ  لقولو 
 : أنو ال ٬تب تذكَته .القوؿ الثاين 

 ألنك تعلم علم اليقُت أنو أكل أك شرب نسياّنن كَف يرتكب حينئذو منكران ، كإ٪تا أطعمو هللا كسقاه .
 أرجح . كاألكؿ
 ما حكم من جامع يف هنار رمضاف انسيان ؟ 

 ذه ا١تسألة على قولُت :اختلف العلماء يف ى



 ِٖٕ 

 : أنو ال يفسد صومو . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية كالشافعية .

كأما اجملامع ّنسيان فبل يفطر كال كفارة عليو ، ىذا ىو الصحيح من مذىبنا ، كبو قاؿ ٚتهور العلماء ، كدليلنا أف :  قاؿ النوكم
 . اٟتديث صح أف أكل الناسي ال يفطر ، كاٞتماع يف معناه

 كاختار ىذا القوؿ ابن تيمية .
لركاية ) من أفطر يف رمضاف ّنسيان ... ( ألف الفطر أعم من أف يكوف أبكل أك شرب أك ٚتاع ، كإ٪تا خص األكل كالشرب  -أ

 ابلذكر يف حديث الباب لكوهنما األغلب كقوعان .
ماع ّندر ابلنسبة إليهما ، كذكر الرالب ال يقتضي : تعليق اٟتكم ابألكل كالشرب للرالب ، ألف نسياف اٞت قاؿ ابن دقيق العيد

 عمومان .
  ( .ربنا ال تؤاخذّن إف نسينا أك أخطأّنكلعمـو قولو تعاُف ) -ب

 كلقولو ) رفع عن أميت ا٠تطأ كالنسياف ( . –ج 
 .كدليلنا أف اٟتديث صح أف أكل الناسي ال يفطر ، كاٞتماع يف معناه :  قاؿ النوكم -د

 أف عليو القضاء كالكفارة . : القوؿ الثاين
 كىو قوؿ اٟتنابلة .

َف يستفصل منو ، ىل كاف عن عمد  حيث أف النِب   -كسيأيت اٟتديث إف شاء هللا  –ٟتديث  اجملامع يف هنار رمضاف  -أ
 أك نسياف ، كترؾ االستفصاؿ يف الفعل ينزؿ منزلة العمـو يف القوؿ .

 القوؿ األكؿ .  كالراجح
 القوؿ الثآف : عن دليل كاٞتواب

 ( .ء يف بعضها ) ىلكت ( كيف بعضها )احًتقت، فقد جااف متعمدان، كيدؿ لذلك الركاَيتك  أف اجملامع الذم جاء للنِب 
 . فدؿ على أنو كاف عامدان عارفان ابلتحرٔف  :  قاؿ ابن حجر

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o اٟترج عنهم .ك م ، كرفع ا١تشقة يف اٟتديث لطف هللا بعباده كالتيسَت عليه 

o . أف عمل الناسي ال ينسب إليو شرعان 
أف إنساّنن جاء إُف أَب ىريرة : ) ارتظرفات ما ركاه عبد الرزاؽ عن ابن جريج عن عمرك بن دينسكمن ا١ت:  قاؿ ابن حجرفائدة : 

هللا : ال أبس، طعمت ، قاؿك يت : مث دخلت على إنساف فنسأصبحت صائمان فنسيت فطعمت ، قاؿ: ال أبس ، قاؿ : فقاؿ
 .رة: أنت إنساف َف تتعود الصياـ ( أطعمك كسقاؾ ، مث قاؿ: دخلت على آخر فنسيت فطعمت، فقاؿ أبو ىري

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُٕٔ  رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي  (.قىضىاءي لىٍيًو اىلٍ مىٍن ذىرىعىوي اىٍلقىٍيءي فىالى قىضىاءى عىلىٍيًو، كىمىٍن اٍستػىقىاءى فػىعى ) كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
 .كىأىعىلهوي أىٍٛتىدي 

 .كىقػىوهاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ 
--------------- 

 أم : غلبو .(  مىٍن ذىرىعىوي )  
 ما صحة حديث الباب ؟ 



 ّٖٕ 

 ىذا اٟتديث اختلف فيو العلماء :
البخارم يف صحيحو ٔتا ركاه معلقان بسند صحيح عن أَب : ال يصح يف ىذا الباب شيء ، كضعفو كقاؿ الًتمذم أنكره أٛتد ، 

 ىريرة موقوفان أنو قاؿ : ) من قاء فبل فطر عليو كإ٪تا ٮترج كال يوًف ( .
 كصحح اٟتديث اٟتاكم ، ككافقو الذىِب ، كصححو ابن حباف، كصححو األلبآف .

 ما ىو القيء ؟ 
 . ٍخراجي ما يف اٞتىٍوًؼ عامدان ىو استً  ف ، قاؿ يف لساف العرب :ىو خركج الطعاـ ك٨توه من اٞتوؼ إُف ظاىر البد:  التقيؤ
 ( ؟كىمىٍن اٍستػىقىاءى فػىعىلىٍيًو اىٍلقىضىا ما معٌت ) ء 

 ان .استدعى القيء كطلب خركجو تعمد أم :
 كاستدعاء القيء لو طرؽ: النظر، كالشم، كالعصر، كاٞتذب، كرٔتا نقوؿ السمع ػ أيضان.

 نساف إُف شيءو كريوو فتتقزز نفسو مث يقيء.أما النظر: فكأف ينظر اإل
 كأما الشم: فكأف يشم رائحة كريهة فيقيء.

 كأما العصر: فكأف يعصر بطنو عصران شديدان إُف فوؽ مث يقيء.
 ء .  ) الشرح ا١تمتع ( .كأما اٞتذب: أبف يدخل أصبعو يف فمو حىت يصل إُف أقصى حلقو مث يقي

 ما حكم القيء عمدان يف هنار رمضاف . 
 ف القيء عمدان يفسد الصـو كعليو القضاء إذا كاف الصـو كاجبان .استدؿ ابٟتديث من قاؿ إ

 كقد حكاه ابن ا١تنذر ابإلٚتاع .
. ما َف يرجع فيو القيء ابختياره خرجان إنو ال يفسد الصـو سواء كاف غالبان أك مست: قاؿ ابن مسعود كعكرمة كربيعة كالقاسم ك
 . م (نقلو الشوكآف عنه) 

 كاستدلوا :
 بياّنن عامان . أف اٟتديث ال يصح ، كَف يثبت دليل أف القيء مفطر ، كلو كاف مفطران لبينو النِب -أ

 كاستدلوا ْتديث ) ثبلث ال يفطرف : القيء ، كاٟتجامة ، كاالحتبلـ ( . كىو حديث ضعيف ركاه الًتمذم كغَته -ب
 ىل ىناؾ فرؽ بُت القيء القليل كالكثَت ؟ 

يف القيء بُت القليل كالكثَت على الصحيح ، فلو تعمد القيء ، كخرج شيء قليل أفطر ، قاؿ يف الفركع : كإف استقاء  ال فرؽ
 .فقاء أم شيء كاف أفطر 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . رٛتة هللا بعباده حيث رفع ا١تؤاخذة عما غلب عليهم 
o . أف اإلكراه على الفطر ال ٭تصل بو الفطر 

 
 
 
 
 



 ْٖٕ 

هيمى  -ِٕٔ ـى حىىته بػىلىغى   أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ا ) كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـى اىٍلفىٍتًح ًإىلى مىكهةى يف رىمىضىافى، فىصىا خىرىجى عىا
، ُثيه دىعىا ًبقىدىحو ًمٍن مىاءو فػىرىفػىعىوي، ـى اىلنهاسي : ًإفه بػىٍعضى  كيرىاعى اٍلغىًميًم، فىصىا ، فىًقيلى لىوي بػىٍعدى ذىًلكى حىىته نىظىرى اىلنهاسي ًإلىٍيًو، ُثيه شىًربى

: ـى. قىاؿى  ( . أيكلىًئكى اىٍلعيصىاةي، أيكلىًئكى اىٍلعيصىاةي  اىلنهاًس قىٍد صىا
   : ـي، كىًإ٪تهى ) كىيف لىٍفظو يىا ، فىدىعىا ًبقىدىحو ًمٍن مىاءو بػىٍعدى اىٍلعىٍصًر، فىًقيلى لىوي: ًإفه اىلنهاسى قىٍد شىقه عىلىٍيًهمي اىلصًٌ ا يػىٍنظيريكفى ًفيمىا فػىعىٍلتى

 رىكىاهي ميٍسًلمه  .( فىشىًربى 
يىاـً يف اىلسهفىًر، فػى  كىعىٍن ٛتىٍزىةى ٍبًن عىٍمروك اأٍلىٍسلىًميًٌ  -ّٕٔ ! أىًجدي ِب قػيوهةن عىلىى اىلصًٌ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه هىٍل عىلىيه جينىاحه؟ أىنهوي قىاؿى

، فىمىٍن أىخىذى هًبىا فىحىسىنه، كىمىٍن أىحىبه أىٍف يىصيوـى فىالى جينىاحى عىلى ) فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه   رىكىاهي ميٍسًلمه  ( ٍيوً ًىيى ريٍخصىةه ًمنى اىَّللًه

  -ٍبنى عىٍمروك سىأىؿى  أىفه ٛتىٍزىةى  - كىأىٍصليوي يف " اىٍلميتػهفىًق " ًمٍن حىًديًث عىاًئشىةى  -ْٕٔ
--------- 

ـى اىٍلفىٍتًح ًإىلى مىكهةى )    ( أم : سنة غزكة الفتح .خىرىجى عىا
بضم الكاؼ ، كىو اسم كاد أماـ عسفاف ، قاؿ ابن األثَت : كيراع الرميم : ىو اسم موضع بُت مكة (  حىىته بػىلىغى كيرىاعى اٍلغىًميمً ) 

 كا١تدينة .
 بلغ الكديد ( بفتح الكاؼ ككسر الداؿ ، مكاف معركؼ ، كىو بُت عسفاف كقيدٍيد ، يعٍت بضم القاؼ جاء يف ركاية : ) حىت

 على التصرَت .
ـى اىلنهاسي )   حيث صاـ . أم : اقتداءن بو (  فىصىا
ركاية عن ابن عباس )مث دعا ٔتاء فشرب هناران لَتاه  ( جاء يف ُثيه دىعىا ًبقىدىحو ًمٍن مىاءو فػىرىفػىعىوي، حىىته نىظىرى اىلنهاسي ًإلىٍيًو، ُثيه شىًربى ) 

 الناس(.
 أم : بعد أف أفطر .(  فىًقيلى لىوي بػىٍعدى ذىًلكى ) 
ـى )   ظنان منهم أف الفطر رخصة ، كرأكا أف ٢تم قوة على الصـو .(  ًإفه بػىٍعضى اىلنهاًس قىٍد صىا
  ١تاذا قاؿ النيب  يف حق من مل يفطر حُت أفطر ( ؟ اىٍلعيصىاةي، أيكلىًئكى اىٍلعيصىاةي  أيكلىًئكى  ) 

، ال أهنم صاركا عيصاة بصومهم لفظة بًتكهم األمر الذم أمرىم بو ، كىو اإلفطار : إ٪تا أطلق عليهم ىذه ال قاؿ اإلماـ ابن حباف
 يف السفر .

ًة بػىيىاف جىوىازه ، فىخىالىفيوا اٍلوىاًجب ، كىىىذىا ٤تىٍميوؿ عىلىى مىٍن تىضىرَّرى اًبلصٍَّوـً ، أىٍك أىنػَّهيٍم أيمً :  كقاؿ النوكم ريكا اًبٍلًفٍطًر أىٍمرنا جىازًمنا ًلمىٍصلىحى
الثَّانًيىة : ) ًإفَّ النَّاس ًكيلى اأٍلىكَّؿى قػىٍوليوي يف الٌرًكىايىة كىعىلىى التػٍَّقًديرىٍيًن الى يىكيوف الصَّائًم اٍليػىٍوـ يف السَّفىر عىاًصينا ًإذىا َفٍى يػىتىضىرٍَّر ًبًو ، كىيػيؤىيًٌد التَّأٍ 

ـي ( . يىا  قىٍد شىقَّ عىلىٍيًهٍم الصًٌ
  ( ـي، كىًإ٪تهىا يػىٍنظيريكفى ًفيمىاما فائدة ركاية يىا  .... ( ؟ فىًقيلى لىوي: ًإفه اىلنهاسى قىٍد شىقه عىلىٍيًهمي اىلصًٌ

 ى الناس الذين معو .، كأنو إ٪تا أفطر من أجل مشقة الصـو عل فائدهتا : بياف سبب فطر النِب 
  حديث ٛتزة بن عمرك ؟ –رٛتو هللا  –١تاذا ذكر ا١تصنف 

 على جواز الصـو يف السفر .  ذكره ليستدؿ بو
كأصرح منو ما أخرجو أبو داكد كاٟتاكم من طريق دمحم بن ٛتزة بن عمرك عن أبيو أنو قاؿ : ) َي رسوؿ هللا ، إٓف صاحب ظهر  

نو رٔتا صادفٍت ىذا الشهر ػ يعٍت رمضاف ػ كأّن أجد القوة ، كأجدٓف أىوف علي من أف أخره فيكوف أعاٞتو أسافر عليو كأكريو ، كأ
 دينان علي ، فقاؿ : أم ذلك شئت َي ٛتزة ( . 



 ٖٕٓ 

 ما حكم الفطر يف رمضاف للمسافر ؟ 
 جائز  ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .

ـو أيخىرى  فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضان أىٍك عىلىى سىفىرو  قاؿ تعاُف )  ( . فىًعدَّةه ًمٍن أىَيَّ
 كمنها : كمن السنة أحاديث كثَتة ، 

 . -حديث جابر  -حديث الباب -أ

 فلم يعب الصائم على ا١تفطر ، كال ا١تفطر على الصائم ( . متفق عليو كحديث أنس قاؿ ) كنا نسافر مع النِب -ب
 ما حكم الصـو للمسافر ؟ 

 على قولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة 
 : جائز . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ أكثر العلماء . قاؿ ابن قدامة :
 .كىو قوؿ ٚتاىَت العلماء كٚتيع أىل الفتول ألحاديث الباب كغَتىا كثَتة   :  كقاؿ النوكم

 ٟتديث أنس قاؿ ) كنا نسافر فبل يعب الصائم على ا١تفطر ، كال ا١تفطر على الصائم ( متفق عليو .-أ
يف شىٍهًر رىمىضىافى . يف حىرٌو شىًديدو ، حىىته إٍف كىافى أىحىديانى لىيىضىعي  قىاؿى ) خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اَّللًه  أىِب الدهٍردىاًء ديث كٟت -ب

 متفق عليو . رىكىاحىةى ( كىعىٍبدي اَّللًه ٍبني  يىدىهي عىلىى رىٍأًسًو ًمٍن ًشدهًة اٟتٍىرًٌ . كىمىا ًفينىا صىائًمه إاله رىسيوؿي اَّللًه 
عن الصياـ يف السفر ، فقاؿ : إف شئتى فصيم ،  كٟتديث عائشة قالت ) سأؿ ٛتزة بن عمرك األسلمي رسوؿى هللا  –ج 

 كإف شئت فأفطر ( متفق عليو .
 أف صياـ ا١تسافر ال يصح كال ٬تزئو .القوؿ الثاين :  
،  السفر كجب عليو قضاؤه يف اٟتضر، بل من صاـ يفلسفر عن الفرض ٬تزئ الصـو يف ا: فقالت طائفة : ال قاؿ ابن حجر

 كىذا قوؿ بعض أىل الظاىر كمنهم ابن حـز .
ـو أيخىرى لقولو تعاُف )  -أ  ( . فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي كىمىٍن كىافى مىرًيضان أىٍك عىلىى سىفىرو فىًعدَّةه ًمٍن أىَيَّ

 يو عدة ، أم فالواجب عدة .قالوا : ظاىره أف عل
: "أيكلىًئكى اىٍلعيصىاةي، أيكلىًئكى اىٍلعيصىاةي كاستدلوا ْتديث الباب ) -ب ـى. قىاؿى : ًإفَّ بػىٍعضى اىلنَّاًس قىٍد صىا  ( . فىًقيلى لىوي بػىٍعدى ذىًلكى
ا ؟ قىاليوا : صىائًمه . ػيف سىفىرو . فػىرىأىل زًحىامان كىرىجي  قىاؿى ) كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  ر جىابً كٟتديث  -ج بلن قىٍد ظيلًٌلى عىلىٍيًو ، فػىقىاؿى : مىا ىىذى

ـي يًف السَّفىًر ( يىا  متفق عليو . قىاؿى : لىٍيسى ًمٍن اٍل رًٌ الصًٌ
 قالوا : كمقابل ال ر اإلمث ، كإذا كاف آٙتان بصومو َف ٬تزئو .

 ف .مذىب اٞتمهور كىو جواز الصـو للمسافر يف هنار رمضا كالصحيح
 ما اٞتواب عن أدلة الظاىرية ؟ 

 :كتقديره، أبف ىذا الفهم غَت صحيح، إذ أف اإلفطار مضمر يف اآلية، كعليو إٚتاع أىل التفسَت: أكالن : ابلنسبة لْلية ، يقاؿ
 كاستدلوا :فمن كاف منكم مريضان أك على سفر ) فأفطر ( فعدة من أَيـ أخر . 

 ( . ٍلعيصىاةي، أيكلىًئكى اىٍلعيصىاةي أيكلىًئكى اى )  كأما قولو  اثنيان :
قاؿ ذلك يف حق من شق عليو الصـو ، كال شك أف اإلفطار مع ا١تشقة  أبف ىذا االستدالؿ كاقع يف غَت ٤تلو ، إذ أف النِب 

 الزائدة أفضل .



 ٖٕٔ 

صر عليو ، كعلى من كاف : كأما حديث جابر ) ليس من ال ر الصياـ يف السفر ( فاٞتواب عنو : أنو خرج على سبب ، فيقت اثلثان 
١تن ظلل عليو كاشتد اٟتر : ليس من ال ر الصـو يف  يف مثل حالو ، كإُف ىذا جنح البخارم حيث ترجم ] ابب قوؿ النِب 

 السفر [ .
أخذ من ىذا: أنو كراىة الصـو يف السفر ١تن ىو يف مثل ىذه اٟتالة ٦تن ٬تهده الصـو كيشق عليو أك :  قاؿ ابن دقيق العيد

  على مثل ىذه اٟتالة .منزالن  ( يف السفر ليس من ال ر الصياـ)  م بو إُف ترؾ ما ىو أكُف من القرابت كيكوف قولويؤد
 اختلف اٞتمهور القائلوف ّتواز الصـو يف السفر أيهما أفضل الصـو أـ الفطر ؟ اذكر ا٠تالؼ ؟ 

 الفطر أفضل .القوؿ األكؿ : 
 كىو قوؿ أٛتد كإسحاؽ .

 إف هللا ٭تب أف تؤتى رخصو ( .ركاه ابن خزٯتة .، ففي اٟتديث )  ابلرخصة عمبلن -أ

ا ؟ قىاليوا : صىائًمه . قىاؿى ػيف سىفىرو . فػىرىأىل زًحىامان كىرىجي  قىاؿى ) كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  ر جىابً كٟتديث -ب بلن قىٍد ظيلًٌلى عىلىٍيًو ، فػىقىاؿى : مىا ىىذى
ـي  يىا  متفق عليو . يف السَّفىًر ( : لىٍيسى ًمٍن اٍل رًٌ الصًٌ

 كٟتديث الباب ) ىي رخصة من هللا فمن أخذ هبا فحسن كمن أحب أف يصـو فبل جناح عليو ( .-ج
 الصـو أفضل ١تن قوم عليو من غَت مشقة .القوؿ الثاين : 

 كاستدلوا :كنسبو ابن حجر إُف اٞتمهور . 
شهر رمضاف يف حر شديد ، حىت إف كاف أحدّن ليضع يده على رأسو يف  ٟتديث أَب الدرداء قاؿ ) خرجنا مع رسوؿ هللا  -أ

 كعبد هللا بن ركاحة ( . متفق عليو  من شدة اٟتر كما فينا صائم إال رسوؿ هللا 
 . ألنو فعل الرسوؿ -ب

 أسرع يف إبراء الذمة .-ج

 أسهل على ا١تكلف .-د

 يدرؾ الزمن الفاضل كىو رمضاف .-ىػ

 مطلقان .ىو ٥تَت القوؿ الثالث : 
 أفضلهما أيسر٫تا ، كاختاره ابن ا١تنذر .القوؿ الرابع : 
 ( .ييرًيدي اَّللَّي ًبكيمي اٍلييٍسرى  لقولو تعاُف ) 

 قوؿ اٞتمهور .كالراجح 
 لكن إذا كاف ىناؾ مشقة ٤تتملة فاألفضل الفطر .

:  يف سىفىرو . فػىرىأىل زًحىامان  قىاؿى ) كىافى رىسيوؿي اَّللًه  ر جىابً ٟتديث  : مىا ىىذىا ؟ قىاليوا : صىائًمه . قىاؿى كىرىجيالن قىٍد ظيلًٌلى عىلىٍيًو، فػىقىاؿى
ـي يف السهفىًر ( يىا  . عىلىٍيكيٍم ًبريٍخصىًة اَّللًه الهيًت رىخهصى لىكيٍم ( كىيف لىٍفظو ًلميٍسًلمو : ) لىٍيسى ًمٍن اٍلرًبًٌ الصًٌ

 فهنا ٬تب الفطر .كإذا كاف الصـو يشق عليو مشقة غَت ٤تتملة 
 ( . كىال تػىٍقتػيليوا أىنٍػفيسىكيمٍ  لقولو تعاُف )

 كأما إذا كاف ال يشق عليو فاألفضل الصـو كما سبق من مذىب اٞتمهور .
 ( كىي كما يلي : ّحاالت صـو ا١تسافر )  ا٠تبلصة : 

 ( . يكره صومو: إذا كاف يشق عليو مشقة ٤تتملة فاألفضل الفطر . )  اٟتالة األكىل
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 ف يف ذلك عدكالن عن رخصة هللا تعاُف ، كهللا ٭تب أف تؤتى رخصو .أل
 ( . ٭تـر صومو: إذا كاف يشق عليو مشقة غَت ٤تتملة فهذا ٬تب عليو الفطر ) اٟتالة الثانية 
 ) ليس من ال ر الصياـ يف السفر ( . –السابق  –ٟتديث جابر 
 كما سبق  .  : إذا َف يكن عليو مشقة فاألفضل الصـواٟتالة الثالثة 

 ما حكم من نول الصـو كىو مسافر ، ُث أراد أف يفطر ، فهل ٬توز لو ذلك ؟ 
 نعم ٬توز لو ذلك .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ٟتديث جابر ) حديث الباب ( .

ـى حىىته بػىلى  أىفه رىسيوؿى اَّللًه . )  عىًن اٍبًن عىبهاس ـى اٍلفىٍتًح ًَف رىمىضىافى فىصىا غى اٍلكىًديدى ُثيه أىٍفطىرى كىكىافى صىحىابىةي رىسيوًؿ اَّللًه خىرىجى عىا
  ًركاه مسلم . يػىتهًبعيوفى األىٍحدىثى فىاألىٍحدىثى ًمٍن أىٍمرًه ) 
 ما حكم لو نول الصـو كىو مقيم ُث سافر يف أثناء النهار ، فهل لو الفطر يف ذلك النهار أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : ال يفطر ذلك اليـو . وؿ األكؿالق

 كىذا مذىب أَب حنيفة كمالك كالشافعي .
 : لو أف يفطر . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ أٛتد كإسحاؽ .
 ٟتديث الباب . -أ

 .س( متفق عليوأفطر، فأفطر النا حىت بلغ الكىديد ،خرج إُف مكة يف رمضاف فصاـ رسوؿ هللا  أفٌ ) عن ابن عباس -ب
 و .أفطر يف اليـو الذم سافر في ن اٟتديثُت السابقُت: أنو كجو االستدالؿ م

 . فسقط ما خالفو ،كىذا نص يف الباب:  قاؿ القرطِب يف تفسَته
 ا .هللا رضي هللا عنهم الشوكآف على ذلك ْتديث جابر بن عبد كاستدؿَّ 

 فكذلك السفر. ،من أصبح صائمنا مث مرض فإنو يباح لو الفطر أفٌ ابلقياس :  -ج
ككذلك من أصبح صائمنا مث  : ، قالوا هوه ٔتن أصبح صائمنا مث مرض يف يـو فلو أف يفطر من أجل ا١ترض: كشبَّ  ا٠تطاَب قاؿ

 ر .شيء من النها يًٌ ضً كاحد من األمرين سبب للرخصة حدث بعد مي  كلَّ   ألفٌ ،  سافر
 ٔتاذا أجاب اٞتمهور عن ىذه األحاديث ؟ 

فصاـ ) قولو  راع الرميم قريب من ا١تدينة، كأفٌ ديد ككي الكى  م أفٌ فتوىَّ  ، فهم ىذا اٟتديثكقد غلط بعض العلماء يف:  قاؿ النوكم
فزعم أنو خرج من ا١تدينة صائمنا فلما بلغ كراع  ،كاف يف اليـو الذم خرج فيو من ا١تدينة(  كراع الرميم)..ك ..(حىت بلغ الكديد

ا لو أف يي  بو ىذا القائل الرميم يف يومو أفطر يف هناره، كاستدؿٌ  كمذىب  ،ر يف يوموفطً على أنو إذا سافر بعد طلوع الفجر صائمن
، كإ٪تا ٬توز ١تن طلع عليو الفجر يف السَّ  فر، كاستدالؿ ىذا القائل هبذا اٟتديث الشافعي كاٞتمهور أنو ال ٬توز الفطر ذلك اليـو

 ة .ن ا١تدينالكديد ككراع الرميم على سبع مراحل أك أكثر م ألفٌ  ؛من العجائب الرريبة
 مىت ٬توز للمسافر أف يفطر ؟ 

 ا١تسافر ال ٬توز لو الفطر حىت ٮتلف البيوت كراء ظهره ، فبل ٬توز لو الفطر قبل خركجو ألنو مقيم .
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز ا٠تركج للقتاؿ يف رمضاف 
o . يسر الشريعة اإلسبلمية 
o ف يراعي أحواؿ الناس .أنو ينبري لئلماـ كالعاَف كالقدكة أ 
o . توكيد القوؿ ابلفعل 
o . اإلنكار على من خالف السنة كلو كاف ٣تتهدان 

هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو  -ٕٓٔ :  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، كىييٍطًعمى عىٍن كيلًٌ يػىٍوـو ًمٍسًكيننا، كىالى  -قىاؿى صى ًللشهٍيًخ اىٍلكىًبًَت أىٍف يػيٍفًطرى ريخًٌ
 .رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىاٟتٍىاًكمي، كىصىحهحىاهي  -ٍيًو قىضىاءى عىلى 

----------- 
 ما صحة ىذا األثر ؟ 

 ىذا األثر ركاه الدارقطٍت من طريق خالد اٟتىذَّاء عن عكرمة عن ابن عباس .
 : ىذا إسناد صحيح ، كقاؿ اٟتاكم : حديث صحيح على شرط البخارم . قاؿ الدارقطٍت

 ىذا األثر ؟ ماذا نستفيد من 
 أف الشيخ ا٢تـر الذم ال يستطيع الصياـ ، فإنو يفطر كيطعم عن كل يـو مسكينان ، كال قضاء عليو .

 عن امرأة كبَتة السن كال تطيق الصـو فماذا تفعل ؟ كقد سئل الشيخ ابن ابز 
قداره ابلوزف كيلو كنصف على عن كل يـو نصف صاع من قوت البلد من ٘تر أك أرز أك غَت٫تا ، كم عليها أف تطعم مسكينان 

كعنهم فإف كانت فقَتة ال تستطيع اإلطعاـ  كمنهم ابن عباس  سبيل التقريب . كما أفىت بذلك ٚتاعة من أصحاب النِب 
 فبل شيء عليها كىذه الكفارة ٬توز دفعها لواحد أك أكثر يف أكؿ الشهر أك كسطو أك آخره ، كاب التوفيق اىػ .

بقولو: )فمن شهد منكم الشهر  اصل األمر أف النسخ اثبت يف حق الصحيح ا١تقيم إب٬تاب الصياـ عليوقاؿ ابن كثَت: فحك 
فلو أف يفطر، كال قضاء عليو، ألنو ليست لو حاؿ يصَت إليها يتمكن  فليصمو( كأما الشيخ الفآف ا٢تـر الذم ال يستطيع الصياـ

  : للعلماء إذا كاف ذا جدة؟ فيو قوالف عن كل يـو مسكينان كلكن ىل ٬تب عليو إذا أفطر أف يطعم  فيها من القضاء،

كالصِب، ألف هللا ال يكلف نفسنا إال كسعها، كىو  : ال ٬تب عليو إطعاـ، ألنو ضعيف عنو لسنو، فلم ٬تب عليو فدية أحد٫تا
 ـ .كأيده ابن حز  كىو قوؿ مالك -أحد قوِف الشافعي 

، كما فسره ابن عباس كغَته من السلف، على قراءة  أنو ٬تب عليو فديةكالثآف: كىو الصحيح، كعليو أكثر العلماء،  عن كل يـو
 . البخارم أم يتجشمونو. كما قالو ابن مسعود كغَته كىو اختيار -لعلها يطوقونو  -يطيقونو(  من قرأ: )كعلى الذين

ٍوـي ، كىيىشيقُّ عىلىٍيًهمىا مىشىقَّةن شىًديدىةن ، فػىلىهيمىا أىٍف يػيٍفًطرىا كىييٍطًعمىا ًلكيلًٌ الشٍَّيخي اٍلكىًبَت كىاٍلعىجيوز إذىا كىافى ٬تيًٍهدي٫تيىا الصَّ : كقاؿ ابن قدامة 
الًَّذم ال  ا إال كيٍسعىهىا ( ... كىاٍلمىرًيضي يػىٍوـو ًمٍسًكيننا ... فىًإٍف كىافى عىاًجزنا عىٍن اإًلٍطعىاـً أىٍيضنا فىبلى شىٍيءى عىلىٍيًو ، كى ) ال ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسن 

 خ .يػيٍرجىى بػيٍرؤيهي ، يػيٍفًطري ، كىييٍطًعمي ًلكيلًٌ يػىٍوـو ًمٍسًكيننا ؛ ألىنَّوي يًف مىٍعٌتى الشَّيٍ 
يىاـً ًعٍندى : كيف ا١توسوعة الفقهية  ـً  اتػَّفىقى اٟتٍىنىًفيَّةي كىالشَّاًفًعيَّةي كىاٟتٍىنىابًلىةي عىلىى أىنَّوي ييصىاري إُفى اٍلًفٍديىًة يًف الصًٌ اٍليىٍأًس ًمٍن إٍمكىاًف قىضىاًء األىَيَّ

يىاـً ، أىٍك مىرىضو ال يػيٍرجىى بػيٍرؤيهي ، لقولو تعاُف : ) كى  ـي الَّيًت أىٍفطىرىىىا ًلشىٍيخيوخىةو ال يػىٍقًدري مىعىهىا عىلىى الصًٌ عىلىى الًَّذينى ييًطيقيونىوي ًفٍديىةه طىعىا
ـي ًمٍسًكُتو ( كىاٍلميرىادي مىٍن يىشيقُّ عىلى  يىا  .ٍيًهم الصًٌ

 ما الدليل على أنو إذا تعذر الصـو عيدؿ إىل اإلطعاـ ؟ 
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مان مىٍعديكدىاتو فىمىٍن   اإلطعاـ ، كما قاؿ تعاُف ) ... أف هللا تعاُف ١تا فرض الصياـ أكالن جعل اإلنساف ٥تَت بُت الصـو أك الدليل : أىَيَّ
يػٍره لىوي كى  كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضان أىٍك عىلىى سىفىرو فىًعدَّةه  ـي ًمٍسًكُتو فىمىٍن تىطىوَّعى خىٍَتان فػىهيوى خى ـو أيخىرى كىعىلىى الًَّذينى ييًطيقيونىوي ًفٍديىةه طىعىا أىٍف ًمٍن أىَيَّ
تيٍم تػىٍعلىميوفى(  يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ  .ـلصـو رجع إُف معادلو كىو اإلطعا، فإذا تعذر افدؿ على أف اإلطعاـ معادؿ للصـوتىصيوميوا خى
 كمثلو ا١تريض الذم ال يرجى برؤه .

 ما كيفية اإلطعاـ ؟ 
 أف يدعو مساكُت بعدد األَيـ يف آخر الشهر للرداء إف كاف بعد رمضاف أك على العشاء فيعشيهم .-أ

 أك أف يوزع طعامان كيعتٍت بطبخو ك٬تعل معو أدـ .-ب

 .ك٬تب أف يطعم عن كل يـو مسكينان ال أف يطعم طعاـ ثبلثُت مسكينان 
 سأخرج طعامان يكفي ثبلثُت مسكينان لستة فقراء ، ال ٬تزئ .فلو قاؿ : 

 ما حكم الشيخ الكبَت ا٢تـر الذم سقط ٘تييزه ؟ 
 ليس عليو صياـ كال قضاء ، لسقوط التكليف عنو .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف الصـو ال ٬تب إال على القادر 
o جزه مستمران ال يرجى زكالو كا١تريض مرضان ال يرجى برؤه، الشًتاكهما يف العلة )كىي يلحق ابلشيخ الكبَت كل من كاف ع

. )  عدـ اإلطاقة على الصـو

:  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٕٔٔ :  جىاءى رىجيله ًإىلى اىلنهيبًٌ  )قىاؿى : " كىمىا أىٍىلىكىكى ؟ " قىاؿى . قىاؿى : ىىلىٍكتي ايى رىسيوؿى اىَّللًه فػىقىاؿى
: " فػىهىٍل تىٍستىًطيكى  . قىاؿى : الى دي مىا تػىٍعًتقي رىقػىبىةن؟ " قىاؿى : " ىىٍل ٕتًى عي أىٍف تىصيوـى شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً؟ قػىٍعتي عىلىى ًاٍمرىأىيت يف رىمىضىافى، فػىقىاؿى

، ُثيه  : الى دي مىا تيٍطًعمي ًستًٌُتى ًمٍسًكيننا؟ " قىاؿى : " فػىهىٍل ٕتًى . قىاؿى : الى ، فىأييت اىلنهيبُّ " قىاؿى : " تىصىدهٍؽ   جىلىسى . فػىقىاؿى ٍره بًعىرىؽو ًفيًو ٘تى
هىا أىٍىلي بػىٍيتو أىٍحوىجي ًإلىٍيًو ًمنها، فىضىًحكى اىلنه  يػٍ بػىتػى : أىعىلىى أىفٍػقىرى ًمنها؟ فىمىا بػىٍُتى الى ا "، فػىقىاؿى :   يبُّ هًبىذى حىىته بىدىٍت أىنٍػيىابيوي، ُثيه قىاؿى

عىةي، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو  (ىىٍب فىأىٍطًعٍموي أىٍىلىكى "اذٍ   رىكىاهي اىلسهبػٍ
---------- 

 كال يصح ذلك . :  قاؿ اٟتافظىو سلمة بن صخر . ( قيل :  جىاءى رىجيله  )
ىذا  كيف حديث عائشة : ) احًتقت ( ، كا١تعٌت : كقعت يف اإلمث الذم ىو سبب يف ىبلكي ، كىذا يدؿ على أف) ىلكت ( 

 الرجل كاف عا١تان عامدان .
 كيف حديث عائشة : ) كطئت امرأيت ( كيف ركاية للبخارم ) كقعت على امرأيت كأّن صائم ( .) كقعت على امرأيت ( 

 ا١تراد هبا النفس كاملة . العتق : ا٠تلوص ، كىو ٗتليص الرقبة من الرؽ ، كقولو ) رقبة ( ) تعتق رقبة (
 ( أم : متواليُت . ميتػىتىاًبعىٍُتً؟ أىٍف تىصيوـى شىٍهرىٍينً ) 
 ( . أم : الرجل ، كيف ركاية البخارم ) فمكث عند النِب (  ُثيه جىلىسى ) 
ٍره )   بفتح العُت كالراء ىو الزًٌنٍبيل .(  ًبعىرىؽو ًفيًو ٘تى
ا )  : تىصىدهٍؽ هًبىذى  كيف ركاية البخارم ) خذ ىذا فتصدؽ بو ( .( فػىقىاؿى
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هىا فىمىا بػىٍُتى الى )  يػٍ الشرقية كاٟترٌة الرربية [ كاٟترة : أرض اٟترة أم حرًتف ]  ،بتاف ال بتيها ، كا١تدينة ٭تيط هبا ال( أم كسط بػىتػى
 تعلوىا أرض سود .

 ظهرت . : أم( حىىته بىدىٍت )
 ىي السن اليت خلف الرابعية . (أىنٍػيىابيوي  )
 ما حكم من جامع يف الفرج كىو صائم ؟ 

 أنزؿ أك َف ينزؿ أك دكف الفرج فأنزؿ أنو يفسد صومو إذا كاف عامدان .من جامع يف الفرج ف
 ال نعلم بُت أىل العلم خبلفان  . :  قاؿ ابن قدامة

 ىل الوطء للصائم يف هنار رمضاف كىو صائم يعترب كبَتة أـ صغَتة ؟ 
 يعت ر من الكبائر .

 على أف فعلو ىذا مهلك .  لقولو ) ىلكت ( فأقره النِب 
 الذم يًتتب على من جامع يف هنار رمضاف كىو صائم ؟ اذكر ما 

 يًتتب عليو عدة أمور :
 اإلمث . أكالن :
 فساد الصـو . اثنيان :
 كجوب اإلمساؾ بقية يومو . اثلثان :
 كجوب قضاء ىذا اليـو . ) كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء ( . رابعان :

 كجوب الكفارة ا١ترلظة . خامسان :
 يف هنار رمضاف كىو صائم ، كىل ىي على الًتتيب أـ التايَت ؟ ما ىي كفارة من جامع 

 كفارة اٞتماع يف هنار رمضاف : عتق رقبة مؤمنة ، فإف َف ٬تد فصياـ شهرين متتابعُت ، فإف َف يستطع فإطعاـ ستُت مسكينان .
 ىي على الًتتيب ، كىذا مذىب ٚتهور العلماء .ك 
 رمضاف ؟ ىل ٕتب الكفارة لو جامع كىو صائم يف قضاء 

 ال ٕتب الكفارة يف القضاء ، كإ٪تا ٕتب الكفارة إذا جامع يف هنار رمضاف فقط .
فلو أف رجبلن جامع زكجتو كىو يصـو رمضاف قضاءن ، فبل كفارة عليو ، كذلك ألف كجوب الكفارة من أجل انتهاؾ الصـو يف 

 زمن ٤تًـت ، كىو شهر رمضاف .
 قوؿ أىل العلم كٚتهور الفقهاء  .كال ٕتب الكفارة يف  :  قاؿ ابن قدامة

 ىو حراـ اٞتماع يف قضاء رمضاف لكن ال يوجب الكفارة .
 ما اٟتكم لو جامع زكجتو يف هنار رمضاف لكن الصـو غَت كاجب عليو ؟ 

 ليس عليو كفارة .
 ، ألنو يباح لو الفطر . أف يكوف ىو كزكجتو مسػافرين كصائمُت يف السفر ، مث جامعها يف هنار رمضاف ، فليس عليو كفارةمثل : 
 ما اٞتماع ا١توجب للكفارة ؟ 

اٞتماع ا١توجب للكفارة ىو إيبلج الذكر يف الفرج قببلن كاف أك دبران ، فأما اإلنزاؿ اب١تباشرة دكف الفرج فإنو يفطر الصائم كيلحقو 
 اإلمث ، كلكنو ال يوجب الكفارة .
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 : فتجب الكفارة بشركط : ا٠تالصة
 اؾ ٚتاع ، كىو اإليبلج ، فإف حصل مباشرة أك تقبيل أك ضم كلو مع اإلنزاؿ فبل ٕتب الكفارة .أف يكوف ىن أكالن :
 أف يكوف اٞتماع يف صياـ رمضاف ، فإف جامع يف غَت صياـ رمضاف فبل ٕتب الكفارة ) كقد تقدـ ( . اثنيان :
 كفارة .أف يكوف الصـو أداءن ، فلو جامع يف صياـ رمضاف قضاء ، فبل ٕتب ال اثلثان :
أف يكوف الصـو كاجبان عليو ، فلو كاف مسافران كىو صائم يف هنار رمضاف كجامع فبل ٕتب عليو الكفارة ، ألف ا١تسافر ٭تل  رابعان :

 لو الفطر .
 ىل على ا١ترأة كفارة أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ليس عليها كفارة .القوؿ األكؿ : 
 ة .كىو قوؿ الشافعي

 على أف الكفارة عليو كحده دكف ا١توطوءة . ذلكبكاستدلوا إبفراده :  قاؿ ابن حجر-أ
 ككذا قولو يف ا١تراجعة )ىل تستطيع( ك ) ىل ٕتد ( كغَت ذلك . . . ( .-ب
 ) الفتح ( . . عن إعبلـ ا١ترأة بوجوب الكفارة مع اٟتاجة  كاستدؿ الشافعية بسكوتو  -ج

  ىذا ا٠ترب من كجهُت: : كالدليل يفقاؿ ا١تاكردم
 .ةفاقتضى أف يكوف جوابو حكمنا ٞتميع اٟتادث ،األعراَب إ٪تا سألو عن فعل شارؾ فيو زكجتو مع جهلها ْتكمو أحد٫تا: أفٌ 

جهلها خراجها مع راسلها إب ل عنو أنو أمر ا١ترأة ابلكفارة كالنقى كَف يي  ،ا كاف أتخَت البياف عن كقت اٟتاجة ال ٬توزمَّ كالثآف: أنو لى 
 ا .الكفارة ال تلزمه على أفٌ  ابٟتكم فيها دؿَّ 

كال ٬توز أتخَت البياف عن كقت  ،َف يعلم ا١ترأة بوجوب الكفارة عليها مع اٟتاجة إُف اإلعبلـ النِب  إفٌ  :كقاؿ ابن دقيق العيد
 ة .اٟتاج

 عليها الكفارة .القوؿ الثاين : 
 كىو مذىب اٞتمهور .

 نساء يف األحكاـ إال ما خص بدليل .ألف األصل تساكم الرجاؿ كال
مث إف بياف اٟتكم للرجل بياف يف حقها الشًتاكهما يف ٖترٔف الفطر كانتهاؾ حرمة الصـو كما َف أيمره ابلرسل ،  : قاؿ ابن حجر 

 . على اٟتكم يف حق بعض ا١تكلفُت كاؼ عن ذكره يف حق الباقُتكالتنصيص 
 فارة إال إذا كانت مكرىة فبل شيء عليها .أف على ا١ترأة الك الصحيحكىذا القوؿ ىو 

 كأما اٞتواب عن قوؿ أصحاب القوؿ األكؿ ) كقت اٟتاجة ( :
كأجيب ٦تتنع اٟتاجة إذ ذاؾ ألهنا َف تعًتؼ كَف تسأؿ ، كاعًتاؼ الزكج عليها ال يوجب عليها حكمان ما  : قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 َف تعًتؼ  .
  ؟ىل ٕتب الكفارة على من جامع انسيان 

 اختلف العلماء يف اجملامع ّنسيان : ] كقد سبقت ا١تسألة يف اٟتديث ا١تاضي [ .
 كقد استدؿ من أكجبها على الناسي : 

 ( .فعل ينزلو منزلة العمـو يف القوؿ، كترؾ االستفصاؿ يف الكاف عن عمد أك نسياف، ىل  ترؾ استفساره عن ٚتاعو أف النِب )
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 كاٞتواب عن ىذا :
 نو كاف متعمدان ، ألنو قاؿ ) ىلكت ، كاحًتقت ( فدؿ على أنو كاف عامدان عارفان ابلتحرٔف .أنو تبُت حالو أ

 كما سبق أف اجملامع ّنسيان ال شيء عليو .  فالراجح
 ىل ٬تب على اجملامع قضاء اليـو أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : ال ٬تب عليو القضاء . القوؿ األكؿ

 يار ابن تيمية رٛتو هللا .ا اختذكى
 َف أيمره ابلقضاء . ألف النِب 

 : ٬تب عليو قضاء ىذا اليـو . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 . ) من ذرعو القيء فبل قضاء عليو ، كمن استقاء فعليو القضاء ( أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا عن  -أ
مدان كجب عليو القضاء بنص ىذا اٟتديث ، فيكوف حكم اجملامع يف كجوب القضاء مثل أف من استقاء عا كجو االستدالؿ : 

 حكمو .
يها، فقد ( كىذه الزَيدة ٥تتلف فلقضاء فقاؿ لو  )صم يومان مكانوأمر اجملامع اب كاستدلوا أنو  جاء عند أَب داكد أف النِب  -ب

 ا أصػبلن كما يف الفتح .، كبُت أف ٢تضعفها ابن تيمية، ك٦تن أثبتها اٟتافظ ابن حجر
 كاستدلوا : أف الصـو إذا شرلت بو الذمة َف ت رأ إال ابألداء ، فإذا فات كقتو كجب القضاء .-ج
 أنو قاؿ ) فاقضوا هللا الذم لو ، فإف هللا أحق ابلوفاء ( ركاه البخارم . كاستدلوا ْتديث ابن عباس عن النِب -د

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ارة ابلعجز كاإلعسار أـ ال ؟ىل تسقط الكف 

 اختلف العلماء : ىل تسقط الكفارة ابلعجز كاإلعسار أـ ال ؟ على قولُت :
 تسقط ابلعجز كاإلعسار .القوؿ األكؿ : 

 ي .، كقوؿ األكزاع كىو أحد قوِف الشافعي، كإحدل الركايتُت عن أٛتد، كىو الصحيح من ا١تذىب
 ك ( .) أطعمو أىل ٟتديث الباب . حيث قاؿ -أ

التمر كأخ ره ْتاجتو إليو  األعراَب ١تا دفع إليو النِب  بدليل أفٌ :  يف االستدالؿ ٢تذا القوؿ -كجو االستدالؿ: قاؿ ابن قدامة 
 . كَف أيمر بكفارة أخرل ك ( ،أطعمو أىل)  قاؿ

ألنو أخ ر بعجزه كَف يقل لو رسوؿ  ؛ءيف ذمتو شي حديث ىذا اجملامع ظاىر أبنو َف يستقرَّ  كاحتج ٢تذا القوؿ أبفٌ :  كقاؿ النوكم
 . بل أذف لو يف إطعاـ عيالو ،الكفارة اثبتة يف ذمتو فٌ إ هللا 
 ـ .لتعلقها بطهرة الصو  ؛ فإنو ال ٕتب عليو،ا كقت الوجوب مث كجدىا فيما بعدهى مى دً ذا عي على زكاة الفطر ، فإنو إ القياس-ب

حيث تسقط ابإلعسار ا١تقارف لسبب  ،بصدقة الفطر - يث األعراَب السابقيعٍت االستدالؿ ْتد -كيتأيد ذلك ر : قاؿ ابن حج
 . كىو ىبلؿ الفطر ،كجوهبا

  ( .ال يكلف هللا نفسان إال كسعها  ) م ( كقولو فاتقوا هللا ما استطعتلعمـو قولو تعاُف )  -ج 
 ال تسقط ابلعجز بل تبقى يف ذمتو .القوؿ الثاين : 
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 ، كىو اختيار ا٠تطاَب. ، كركاية عن أٛتد ، كالقوؿ الثآف للشافعي، كىو الصحيح عند الشافعية ةالظاىر من ا١تذىب، كا١تالكيك 
 ٟتديث الباب . -أ

بل أمر لو ٔتا يكفر بو  ، لو سقوطها عنوبعجزه عن أجناس الكفارة َف يبُتًٌ  األعراَب ١تا أخ ر رسوؿ هللا  ككجو االستدالؿ: أفٌ 
 . ذمتو كإف عجز عنها على ثبوهتا يف فدؿَّ  ،من التمر

ابلتكفَت بعد أف أيًتىى  األعراَب لو سقطت الكفارة عنو ١تا أمره النِب  كألفٌ :  - عند ذكره ألدلة ىذا القوؿ -قاؿ ابن تيمية 
 ان .ابلعىرىؽ، فإنو حُت كجوب الكفارة كاف عاجز 

أبنو عاجز عن ا٠تصاؿ  ألنو أخ ر النِب  ؛ستقرارىابل فيو دليل ال ،ا اٟتديث فليس فيو نفي استقرار الكفارةكأمٌ :  كقاؿ النوكم
 ،خراجوفلو كانت تسقط ابلعجز َف يكن عليو شيء كَف أيمره إب ،خراجو يف الكفارةبعرؽ التمر فأمره إب  النِب يتى الثبلث مث أي 

كالكفارة على  ،اؽ على عيالو يف اٟتاؿنفا إُف اإلطعاـ عيالو ألنو كاف ٤تتاجنا كمضطرِّ إعلى ثبوهتا يف ذمتو، كإ٪تا أذف لو يف  فدؿَّ 
 و .كبقيت الكفارة يف ذمت ،طعاـ عيالوإفأذف لو يف أكلو ك  يالًتاخ

 . قياسنا على سائر الديوف كاٟتقوؽ كا١تؤاخذات -ب
  .كالنص أكُف ،راح للنص ابلقياسألنو اطًٌ  ؛ال يصح القياس على سائر الكفاراتة : ٔتا قالو ابن قدام :قبعي كتػي 

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 اذكر اٟتكم فيمن كرر اٞتماع يف هنار رمضاف ؟ 

 إف كرر اٞتماع فلو أحواؿ :
 إف كرر اٞتماع يف يـو كاحد ، كَف يكفر ، فكفارة كاحدة ، ألف الفعل كاحد كاليـو كاحد .-أ

ة ٕتزئو برَت خبلؼ بُت أىل ، فكفارة كاحدامع اثنيان قبل التكفَت عن األكؿ ، فإف كاف يف يـو كاحد : إذا ج قاؿ ابن قدامة
 .العلم 

 كإف جامع يف يـو كاحد مرتُت ، كقد كاف كٌفر عن اٞتماع األكؿ : -ب
 يلزمو كفارة اثنية .فقيل : 

 قالوا : ألف حرمة الزمن ال تزاؿ ابقية يف حقو ، ألنو ٬تب عليو اإلمساؾ ، فانتهكها هبذا اٞتماع .
 . ال شيء عليوكقيل : 

 اؿ أبو حنيفة كمالك كالشافعي : ال شيء عليو بذلك اٞتماع .: كق قاؿ ابن قدامة
 ألف الوطء يف الثانية َف يصادفو صائمان ، ألف صومو فسد يف اٞتماع األكؿ .

 رمضاف ، فكم كفارة يلزمو ؟ ّرمضاف ، كيف  ِكيف :  ،رمضاف ُإذا جامع يف يومُت أك أكثر ، أبف جامع يف : -ج
 يلزمو أف يكفر عن اليـو الثآف . كفر عن اليـو األكؿ ، فإنو  إف كاف جامع يف يومُت ككاف قد

 برَت خبلؼ نعلمو . :قاؿ ابن قدامة 
 يكٌفر : كإف كاف مل

 كفارات . ّ يلزمو قيل : 
 : كىو قوؿ مالك ، كالليث كالشافعي ، كابن ا١تنذر . قاؿ ابن قدامة

 لوا : ألف كل يـو عبادة منفردة .قا
 ة كاحدة إذا َف يكفر عن األكؿ .ال يلزمو إال كفار كقيل : 



 ْٖٖ 

 ألهنا كفارات من جنس كاحد ، فاكتفي فيها بكفارة كاحدة ، كما لو أحدث أبحداث متنوعة ، فإنو ٬تزئو كضوء كاحد .
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

  فضحك النيب ( قولو  ما سبب ضحك النيب ) ... ؟ 
ء خائفان على نفسو ، راغبان يف فدائها مهما أمكنو ، فلما كاف من تباين حاؿ الرجل ، حيث جا  إف سبب ضحكو قيل : 

 كجد الرخصة طمع يف أف أيكل ما أعطيو من الكفارة .
ضحك من حاؿ الرجل يف مقاطع كبلمو ، كحسن أتتيو كتلطفو يف ا٠تطاب ، كحسن توسلو يف توصلو إُف مقصوده . كقيل : 

 [ َِِ/ْ]الفتح : 
 لكفارة ؟ىل العلم ابلعقوبة شرط يف إسقاط ا 

 لعقوبة إلسقاط العقوبة ، بل يكفي أف يعلم أهنا حراـ .ابال ، ال يشًتط العلم 
 فهذا الرجل َف يدر ما ذا ٬تب عليو ، لكن يدرم أف اٞتماع حراـ ، كعلمنا ذلك من قولو ) ىلكت ( .

 ألف العلم ابلعقوبة ليس بشرط .كيقاس على ذلك ما لو زْف رجل كىو يعلم أف الزْف حراـ ، كلكنو ٬تهل اٟتد الواجب فيو ، 
 اذكر مباحث عتق الرقبة ؟ 
o . يشًتط يف الرقبة أف تكوف مؤمنة ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء 
 ( .كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمنان خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو  ) ٛتبلن للمطلق ىنا على ا١تقيد يف آية القتل -أ

ؿ هللا: أين هللا ؟ قالت: يف السماء ، فقاؿ: من أّن ؟ قالت: أنت رسوؿ هللا ، قاؿ : أعتقها كٟتديث اٞتارية ) قاؿ ٢تا رسو -ب
 فإهنا مؤمنة ( ركاه مسلم .

 أنو علل جواز إعتاقها عن الرقبة ِبهنا مؤمنة فدؿ على أنو ال ٬تزئ عن الرقبة اليت عليو إال مؤمنة.:  كجو الداللة

o عبيد ، أك ال ٯتلك ٙتنها . ال يكوف مستطيعان : أبف ال يكوف ىناؾ 
 اذكر مباحث صياـ الشهرين ا١تتتابعُت ؟ 
o . ٬تب التتابع يف صيامهما ، فلو أفطر بينهما يومان كاحدان من غَت عذر استأنف من جديد 
o . فإف ٗتلل ىذا القضاء شهر رمضاف ، فإنو يصـو رمضاف مث يكمل من اليـو الثآف من شواؿ 
o أك األضحى أك أَيـ التشريق َف ينقطع . ف ٗتللو فطر كاجب كعيد الفطرإ 
o . إف أفطر بعذر يبيح الفطر فإف التتابع ال ينقطع ، أما إذا ٖتيل ابلسفر على الفطر فإف التتابع ينقطع 

 : أف التتابع يف الصياـ ال ينقطع يف ثبلث مسائل : فا٠تالصة
 إذا انقطع التتابع بصـو كاجب كرمضاف . 
 عيدين كأَيـ التشريق .كإذا انقطع  لفطر كاجب كال 
 كإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر يف رمضاف . 
o . إف أفطر لصـو مستحب انقطع التتابع 

 يومان . ِٗيومان أك كاف  َّا١تذىب : ا١تعت ر ابلشهرين األىلة إذا ابتدأ من أكؿ الشهر سواء كاف 
o . كإف ابتدأ من أثناء الشهر فا١تعت ر العدد 

( يومان فإنو ٬تزم كيكوف صاـ  ِٗ( يومان ينتهي الشهر، ككاف مثبلن صفر )  ِٗ( ٤تـر ، ككاف ٤تـر )  ُ) مثاؿ : رجل صاـ من 
 ( يومان .ٖٓ) 
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( من صفر،  ُُ( من ٤تـر ، فإنو ينقضي الشهر األكؿ )  ُُلكن إف صاـ من أثناء الشهر فا١تعت ر العدد، فلو صاـ من اليـو ) 
 ( يومان . َٔ( من ربيع األكؿ . فيكوف قد صاـ )  ُِشهر ب) ( صفر كينقضي ال ُِمث يشرع يف ) 

 كالصحيح أف ا١تعت ر ابلشهرين األىلة مطلقان سواء صاـ من أكؿ الشهر أك من أثنائو .
 اذكر مباحث اإلطعاـ ؟ 
o . ال ٬توز أف يطعم إال إذا كاف عاجزان عن الصياـ ١ترض ال يرجى برؤه 
o هللا تعاُف قاؿ ) إطعاـ ستُت مسكينان ( كَف ٮتصص من أم نوع ، فَتجع ذلك إُف  ألف،  ٬تزلء كل شيء يكوف قوًتن للبلد

 ما جرل بو العرؼ . كىذا اختيار ابن تيمية .
o [ يومان َف يكن أطَٔالواجب إطعاـ ستُت مسكينان ال ٬تزلء أقل من ذلك ، فمن أطعم كاحدان ]م إال كاحدان فلم يتمثل ع

 األمر.
 ن اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة م 

o  أف اإلنساف مؤ٘تن على عبادتو البدنية كا١تالية ، فإف النِب . أقره على عجزه عن الكفارة أبنواعها 
o . فضيلة العتق ، ألنو بدأ بو أكالن ، كألنو كفارة عن الذنب العظيم 
o . ) اشًتاط التتابع يف صياـ الشهرين ، لقولو ) متتابعُت 
o   كما تقدـ .أنو ال بد من إطعاـ ستُت مسكينان 
o . جواز ذكر اإلنساف حالو من غٌتن أك فقر أك مرض أك حاجة ، ال على كجو الشكاية إُف ا٠تلق 
o . الرفق اب١تتعلم كالتلطف يف التعليم ، كالتألف على الدين كالندـ على ا١تعصية كاستشعار ا٠توؼ 
o . جواز الضحك عند كجود سببو 
o م .التعاكف على العبادة ، كالسعي يف إخبلص ا١تسل 
o من ذكره . التكنية عما يستحِت 
هيمىا  -ٖٕٔ ٕٕٔ ، ُثيه يػىٍغتىًسلي كىيىصيوـي  أىفه اىلنهيبه  )كىعىٍن عىاًئشىةى كىأيٌـً سىلىمىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ( كىافى ييٍصًبحي جينػيبنا ًمٍن ًٚتىاعو

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو 
 .الى يػىٍقًضي : ك  زىادى ميٍسًلمه يف حىًديًث أيٌـً سىلىمىةى 

---------- 
 كيف ركاية ) كاف يدركو الفجر يف رمضاف كىو جنب من أىلو مث يرتسل كيصـو ( .أم : يطلع عليو الفجر ، ( ييٍصًبحي ) 
 اٞتنب من أصابتو جنابة ، كاٞتنابة كل ما أكجب غسبلن من إنزاؿ أك ٚتاع .( جينػيبنا ) 
 ياف للواقع .أم : بسبب اٞتماع ، كىذا ب(  ًمٍن ًٚتىاعو ) 
 اذكر لفظ اٟتديث يف الصحيحُت ؟ 

 . ( كىافى ييٍدرًكيوي اٍلفىٍجري كىىيوى جينيبه ًمٍن أىٍىًلًو ، مثيَّ يػىٍرتىًسلي كىيىصيوـي   أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىاًئشىةى كىأيَّ سىلىمىةى  عن لفظ الباارم :
 ( . ٍن غىٍَتً حيليمو مثيَّ يىصيوـي ييٍصًبحي جينيبان مً   كىافى النَِّبُّ )  م :كأما لفظ مسل

 ما صحة صـو من طلع عليو الفجر كعليو جنابة ؟ 
 صومو صحيح .
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ٟتديث الباب ، فهو يدؿ على أف من أصبح جنبان فصومو صحيح كال قضاء عليو ، من غَت فرؽ بُت أف تكوف اٞتنابة عن ٚتاع 
 أك غَته .

 كإليو ذىب اٞتمهور .
أٚتع أىل ىذه األمصار على صحة صـو اٞتنب سواء كاف من احتبلـ ، أك فقاؿ :ٚتاع على ذلك ، كجـز النوكم أبنو استقر اإل

 .ٚتاع ، كبو قاؿ ٚتاىَت الصحابة كالتابعُت 
سن بن صاٌف إبطالو ، ككاف عليو أبو ىريرة ، كالصحيح أنو رجع عنو كما صرح بو ىنا يف ركاية كحكي عن اٟتُث قاؿ رٛتو هللا : 

 َف يرجع عنو كليس بشيء .مسلم ، كقيل : 
 كحكي عن اٟتسن البصرم كالنخعي أنو ٬تزئو يف صـو التطوع دكف الفرض .

كحكي عن ساَف بن عبد هللا ، كاٟتسن البصرم كاٟتسن بن صاٌف ، يصومو كيقضيو ، مث ارتفع ىذا ا٠تبلؼ ، كأٚتع العلماء بعد 
 . ىؤالء على صحتو

 ىل مثل اٞتنب اٟتائض كالنفساء ؟ 
مثل اٞتنب اٟتائض كالنفساء إذا طهرًت قبل الفجر ، مث طلع الفجر قبل اغتسا٢تما ، فإنو يصح صومهما ك٬تب عليهما نعم ، 

 إ٘تامو ، سواء تركت الرسل عمدان أك سهوان ، بعذر أك برَت عذر كاٞتنب .
 . ح عنو أـ الكىذا مذىبنا كمذىب العلماء كافة ، إال ما حكي عن بعض السلف ٦تا ال نعلم ص:  قاؿ النوكم

 ما اٟتكم من طلع عليو الفجر كىو ٬تامع ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أف عليو الكفارة كالقضاء .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 ابلنزع ، فيأخذ حكمو ، كاجملامع العامد ٬تب عليو القضاء كالكفارة . يتلذذقالوا : إف النزع ٚتاع ، كألنو 
 أف صومو صحيح .القوؿ الثاين : 

 كىذا قوؿ اٞتمهور من اٟتنفية ، كالشافعية كىو اختيار ابن تيمية .
 ، كعليو فبل يعت ر النزع ٚتاعان أصبلن .االن بضده، بل يكوف اشتر، كترؾ الشيء ال يكوف ٤تصبلن لو: إف النزع ترؾ للجماعقالوا -أ

 ثوب كىو عليو ، فبدأ بنزعو َف ٭تنث .ابلقياس على ما لو حلف أف ال يلبس ىذا ال -ب
كابلقياس أيضان على الراصب إذا ًتب كقد توسط األرض ا١ترصوبة ، فهذا خركجو بنية ٗتليو ا١تكاف كتسليمو إُف مستحقو  -ج

 ليس منهيان عنو كال ٤ترمان .
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

  ىل كاف النيب ٭تتلم ؟ 
 ال ٭تتلم . قيل : إف النِب 

 لباب .ٟتديث ا
 ألف االحتبلـ من الشيطاف ، كقد جاء يف بعض طرؽ اٟتديث : ) يصبح جنبان من غَت احتبلـ ( كىذا مذىب ابن عباس .ك 

 يف ىذا فائدًتف : يصبح جنبان مٍت ، فيصـو (  يف قوؿ أـ سلمة ) كاف رسوؿ هللا  قاؿ القرطيب
 ع الفجر بياّنن للجواز .أنو كاف ٬تامع يف رمضاف كيؤخر الرسل إُف بعد طلو إحدا٫تا : 
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 .أف ذلك كاف من ٚتاع ، ال من احتبلـ ، ألنو كاف ال ٭تتلم ، إذ االحتبلـ من الشيطاف كىو معصـو منو كالثاين : 
 يف قو٢تا ) من غَت احتبلـ ( إشارة إُف جواز االحتبلـ عليو ، كإال ١تا كاف لبلستثناء معٌت  .كقاؿ غَته : 

 األكؿ .كالراجح 
 لفوائد العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض ا 

o . جواز اٞتماع يف لياِف رمضاف إُف طلوع الفجر 
o . جواز أتخَت الرسل من اٞتنابة ، كأنو ال ٬تب ا١تبادرة بو إال إذا حانت الصبلة 
o . جواز التصريح ٔتا يستحيا منو للمصلحة 
o  فضل نساء النِب . كنشرىن للعلم 
o  أف األصل التأسي ابلنِب . 
هىا; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه كىعىٍن عى  -ٕٗٔ ـى عىٍنوي كىلًيُّوي )  قىاؿى  اًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـه صىا  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( مىٍن مىاتى كىعىلىٍيًو ًصيىا

------------- 
 أم : من مات من ا١تكلفُت بقرينة ما بعده .( مىٍن مىاتى ) 
ـه )   أم : قضاء صياـ .( كىعىلىٍيًو ًصيىا
ـى عىٍنوي كىلًيُّوي صى )   ( سيأيت ما ا١تراد بو إف شاء هللا .ا
 ىل يشرع الصياـ عن ا١تيت ؟ 

 حديث الباب يدؿ مشركعية ذلك ، لكن اختلف العلماء ىل يشرع القضاء عن ا١تيت على أقواؿ ؟
 أنو يقضى عنو النذر فقط .القوؿ األكؿ : 

 كىو قوؿ أٛتد كإسحاؽ .
 كإسحاؽ كأبو عبيد : ال يصاـ عنو إال النذر ، كأما رمضاف فيطعم عنو . : كقاؿ الليث كأٛتد قاؿ اٟتافظ

 كليو ( على ا١تقيد يف حديث ابن عباس .ٛتبلن للعمـو الذم يف حديث عائشة ) من مات كعليو صيػاـ صاـ عنو 
فقد جاء يف حديث ابن عباس أف امرأة قالت  ) َي رسوؿ هللا ، إف أمي ماتت كعليها صـو نذر ، أفأصـو عنها ؟ فقاؿ : أرأيًت  

 لو كاف على أمك دين ... ( متفق عليو .
 يصاـ عن ا١تيت النذر كالواجب أبصل الشرع .القوؿ الثاين : 
 الشيخ السعدم .ره ابن حـز ، كاختاره ابن تيمية ك َب ثور ، كأىل اٟتديث ، كنصكىذا مذىب أ
ا اٍلقىٍوؿ ىيوى الصًَّحيح اٍلميٍختىار الًَّذم نػىٍعتىًقديهي ، كىىيوى الًَّذم صىحَّحىوي ٤تيىقًٌقيو أىٍصحىابنىا اٞتٍىاًمعي :  كقاؿ ،كرجحو النوكم وفى بػىٍُت اٍلًفٍقو كىىىذى
 .ًه اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة الصَّر٭تىة كىاٟتٍىًديث ٢ًتىذً 

 ٟتديث الباب . ) من مات .... ( . -أ
إذ أتتو امرأة فقالت : إف أمي ماتت كعليها صـو شهر ، أفأصـو  كٟتديث بريدة قاؿ ) بينا أّن جالس عند رسوؿ هللا  -ب

 عنها ؟ قاؿ : صومي عنها ( ركاه مسلم .
يتناكؿ رمضاف كغَته ، كيف حديث بريدة َف يستفصل من السائل عن ىذا الشهر : ىل  : أف عمـو حديث عائشة كجو الداللة

 دؿ على اٖتاد اٟتكم . ىو رمضاف أك غَته ، كلو كاف ىناؾ فرؽ يف اٟتكم لوجب االستفسار أك بينو ، فلما سكت عنو 
 ل .من التأكي ا١تيت بعيده كىو صريح يف جواز الصـو عن  ،فهذا اٟتديث قد صحَّ :  عن حديث بريدة قاؿ البيهقي
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(:  عن كقاؿ الشوكآف صـو   أمٌ  ،فيو دليل على أنو يصـو الول عن ا١تيت إذا مات كعليو صـوحديث )من مات كعليو صـو
 .كاف

 .طعاـ عنو كىو ليس من جنس الصياـ، فالصياـ من ابب أكُف، ألنو أقرب إُف ا١تماثلةما ذكره ابن تيمية : أنو إذا جاز اإل -ج
 ال يصاـ عن ا١تيت مطلقان .الثالث :  القوؿ

 كىذا مذىب اٞتمهور .
، عيمىر كىاٍبن عىبَّاس كىعىاًئشىة، حىكىاهي اًٍبن اٍلميٍنًذر عىٍن اًٍبن مىيًٌت الى نىٍذر كىالى غىٍَته كىذىىىبى اٞتٍيٍمهيور ًإُفى أىنَّوي الى ييصىاـ عىنٍ :  قاؿ النوكم

ًنيفىة ، قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض كىغىٍَته : ىيوى قػىٍوؿ ٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاءكىرًكىايىة عىٍن اٟتٍىسىن كىالزٍُّىرً   . ٌم ، كىًبًو قىاؿى مىاًلك كىأىبيو حى
 : كقاؿ الشافعي يف اٞتديد كمالك كأبو حنيفة : ال يصاـ عن ا١تيت .كقاؿ اٟتافظ ابن حجر 

اف ، فليطعم عن كل يـو مسكينان ( ركاه الًتمذم ) قاؿ ) من مات كعليو صـو رمض ٟتديث ابن عمر . أف  رسوؿ هللا  -أ
 حديث ضعيف ( .

 لقوؿ ابن عباس ) ال يصلًٌ أحد عن أحد ، كال يصم أحد عن أحد ( . أخرجو النسائي -ب
 قالوا :كلقوؿ عائشة ) ال تصوموا عن موًتكم ، كأطعموا عنهم ( . أخرجو عبد الرزاؽ . -ج

 ركَيه ، دٌؿ ذلك على أف العمل على خبلؼ ما ركَيه .فلما أفىت ابن عباس كعائشة ٓتبلؼ ما 
كىذه قاعدة ٢تم معركفة ، إال أف اآلاثر ا١تذكورة عن عائشة كعن ابن عباس فيها مقاؿ ، كليس فيها ما ٯتنع :  قاؿ ابن حجر

 .أف ا١تعت ر ما ركاه ال ما رآه  كالراجحالصياـ إال األثر الذم عن عائشة كىو ضعيف جدان ، 
 القوؿ الثآف ، كأنو يصاـ عنو الواجب أبصل الشرع كالنذر . كالراجح

 ٔتاذا أجاب اٞتمهور عن حديث عائشة ) من مات كعليو صياـ صاـ عنو كليو ( ؟ 
 قالوا ا١تراد بقولو ) صاـ عنو كليو ( أم يفعل عنو ما يقـو مقاـ الصـو كىو اإلطعاـ .

أتىىكَّليوا اٟتٍىًديث عىلىى أىنَّوي :  قاؿ النوكم ٍنىع ًمنٍ  كى ًطله ، كىأىمُّ ضىريكرىةو ًإلىٍيًو كىأىمُّ مىانًع ٯتى  ييٍطًعمي عىٍنوي كىلًيُّوي ، كىىىذىا أتىًٍكيله ضىًعيفه ، بىٍل ابى
ةه ا عى اٍلعىمىل ًبظىاًىرًًه مىعى تىظىاىيًر اأٍلىحىاًديًث ، مىعى عىدىـ اٍلميعىاًرض ٢تىىا ، قىاؿى اٍلقىاًضي كىأىٍصحىابنىا: كىأىٍٚتىعيو  لىى أىنَّوي الى ييصىلَّى عىٍنوي صىبلى

ؼ يف اٍلمىيًٌت .   فىائًتىة، كىعىلىى أىنَّوي الى ييصىاـ عىٍن أىحىد يف حىيىاتو ، كىًإ٪تَّىا ا٠تًٍبلى

 كىو عذر ابرد ال يتمسك بو منصف يف مقابلة األحاديث الصحيحة .: كقاؿ الشوكاين 
 صـو رمضاف ، فليطعم عن ... ( ؟ ما اٞتواب عن حديث ابن عمر ) من مات كعليو 

 اٞتواب عنو : أنو حديث ال يصح .
 كالصحيح عن ابن عمر موقوؼ قولو . : ال يصح مرفوعان إُف النِب  قاؿ الًتمذم

 ر .احملفوظ كقفو على ابن عم :قاؿ الدارقطٍت :كقاؿ ابن حجر
 إ٪تا ىو قوؿ ابن عمر.ك   ىل النيبإرفعو اٟتديث  :أحد٫تا ;ىذا خطأ من كجهُت :كقاؿ البيهقي
 ليس بثابت . : كقاؿ النوكم

 مىت يكوف على ا١تيت صياـ ؟ 
 كيكوف عليو صياـ إذا ٘تكن منو فلم يفعل ، أما إذا َف يتمكن فليس عليو صياـ .

 [ أَيـ ، مث مات من يومو ، فهذا ليس عليو شيء ألنو َف يتمكن منو . ّإنساف نذر أف يصـو ] :  مثاؿ
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رمضاف فأفطر ، كتواصل بو ا١ترض شهر شواؿ كشهر ذم القعدة ، مث مات ، فهذا ليس عليو  َِمرض يف :  مثاؿ آخر : إنساف
 صـو ، فبل يقضى عنو ، ألنو َف ٯتر عليو أَيـ يتمكن منها القضاء . ) الشيخ ابن عثيمُت ( .

 ىل األمر ابٟتديث للوجوب أـ لالستحباب ؟ 
 وجوب عند ٚتهور العلماء ، كابلغ إماـ اٟترمُت كمن تبعو فاٌدعوا اإلٚتاع على ذلك .األمر ابٟتديث ) فليصم عنو كليو ( ليس لل

 كفيو نظر ، ألف بعض أىل الظاىر أكجبو ، فلعلو َف يعتد بكبلمهم على قاعدتو  .:  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 الدليل على أنو غَت كاجب :

 ل ( .كال تزر كازرة كزر أخر كهللا يقوؿ ) أننا لو قلنا ابلوجوب للـز أف أيمث الوِف إذا َف يصم ،  -أ
للمرأة ) أرأيًت لو كاف على أمًك دٍينه أكنًت قاضيػىتىو ؟ .... فقاؿ : صومي (  شبهو ابلدٍين ، كما قاؿ  أف النِب  -ب

 كمن ا١تعلـو أف الوارث ال ٬تب عليو قضاء دٍين مورثو .
 ما ا١تراد ابلول يف قولو ) صاـ عنو كليو ( ؟ 

  ا١تراد ابلوِف :اختلف يف
 أرجح .كاألكؿ عصبو ، كقيل : الوارث خاصة ، كقيل : كل قريب ، فقيل : 

ًقيلى : اٍلعىصىبىة ، كىالصًَّحيح كىاٍلميرىاد اًبٍلوىِفًٌ اٍلقىرًيب ، سىوىاء كىافى عىصىبىةن أىٍك كىاراثن أىٍك غىيػٍرى٫تيىا ، كىًقيلى : اٍلميرىاد اٍلوىاًرث ، كى :  قاؿ النوكم
 .اأٍلىكَّؿ 

، : عصبتو ، كاألكؿ أرجح كقيل: الوارث خاصة ،  كقيل: كل قريب ،  فقيل: كاختلف يف ا١تراد بقولو ) كليو (  كقاؿ يف الفتح
 كالثآف قريب ، كيرد الثالث قصة ا١ترأة اليت سألت عن نذر أمها .

 ىل ٬توز أف يقضيو عن ا١تيت أجنيب ؟ 
 نعم ٬توز .

 ُت أف يقضيو عنو كارث أك غَته ، في رأ بو ببل خبلؼ .كال فرؽ ب :  قاؿ النوكم
 ىل يشًتط التتابع يف القضاء ؟ 

 ال يشًتط التتابع ، فيجوز متتابعان ك٬توز متفرقان .
  ىل ٬توز إذا كاف للميت عدد من األكلياء أف يتقاٝتوا أايـ الصياـ اليت على مورثهم ، كيصـو كل كاحد منهم قسمان

 أك نساءن أك من الصنفُت ؟ منها سواء كانوا رجاالن 
 نعم ٬توز ، ) ىذا ما َف يشًتط فيو التتابع كالكفارة ، فإنو ال ٬توز أف يصوموا ٚتيعان ( .
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يى عىٍن صىٍوًموً  بي صىٍوـي اىلتهطىوًُّع كىمىا هنًي  ابى
: " ييكىفًٌري اىلسهنىةى اىٍلمىاًضيىةى كىاٍلبىاًقيىةى "سيًئلى عى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  عىٍن أىِب قػىتىادىةى اىأٍلىٍنصىاًرمًٌ  -َٖٔ  ٍن صىٍوـً يػىٍوـً عىرىفىةى. قىاؿى

: " ييكىفًٌري اىلسهنىةى اىٍلمىاًضيىةى " كىسيًئلى عىٍن صىٍوـً يػىٍوـً اىاًلثٍػنػى  : " ذىاؾى يػىٍوـه كيًلٍدتي ًفيًو،كىسيًئلى عىٍن ًصيىاـً يػىٍوـً عىاشيورىاءى. قىاؿى  ٍُتً، قىاؿى
 .رىكىاهي ميٍسًلمه ( كىبيًعٍثتي ًفيًو، أىٍك أيٍنًزؿى عىلىيه ًفيًو 

---------- 
 ىو اليـو التاسع من ذم اٟتجة .(  يػىٍوـً عىرىفىةى ) 
 ما حكم صـو يـو عرفة لغَت اٟتاج ؟ 

 سنة .
 ( . ييكىفًٌري اىلسَّنىةى اىٍلمىاًضيىةى كىاٍلبىاًقيىةى ٟتديث الباب ) 

 ما حكم صومو للحاج ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : يستحب فطره .القوؿ األكؿ 
 كىذا قوؿ مالك كالشافعي كأٛتد .

سان ٘تىىارىٍكا ًعٍندىىىا يػىٍوـى عىرىفىةى ىًف ًصيىاـً رىسيوًؿ اَّللًَّ ) عىٍن أيٌـً اٍلفىٍضًل بًٍنًت اٟتٍىاًرًث -أ قىاؿى بػىٍعضيهيٍم فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم ىيوى صىائًمه كى  أىفَّ ّنى
و كىىيوى كىاًقفه عىلىى بىًعَتًًه ًبعىرىفىةى فىشىرًبىوي   ( متفق عليو .لىٍيسى ًبصىائًمو . فىأىٍرسىٍلتي ًإلىٍيًو ًبقىدىًح لىنبى

ً يػى  ًإفَّ النَّاسى شىكُّوا ىًف ًصيىاـً رىسيوًؿ اَّللًَّ ) أىنػَّهىا قىالىٍت  عىٍن مىٍيميونىةى زىٍكًج النَِّبًٌ ك  -ب ٍوـى عىرىفىةى فىأىٍرسىلىٍت ًإلىٍيًو مىٍيميونىةي ًْتًبلىًب اللَّنبى
 و ( متفق عليو .كىىيوى كىاًقفه ىًف اٍلمىٍوًقًف فىشىًربى ًمٍنوي كىالنَّاسي يػىٍنظيريكفى ًإلىيٍ 

 . ينا برسوؿ هللا فطر يـو عرفة للحجاج أتسًٌ  ستفاد من اٟتديثُت استحبابي كجو االستدالؿ: يي 
 ا .ستحباب لئلفطار بعرفة ١تن شهدىا، كإ٪تا جاء الًتغيب ١تن غاب عنهكفيو: اال - شارحنا ٟتديث ميمونة اهنع هللا يضر -اَب قاؿ ا٠تط

:  عنو : كصحَّ - يـو عرفة بعرفة كغَته من اآلاثر يف ذلك بعد أف أكرد حديث أـ الفضل يف فطر رسوؿ هللا  -قاؿ ابن القيم ك 
ذلك  صومو، كألىل عرفة فطره، الختياره  -وا جُّ أم الذين َف ٭تىي  -األفضل ألىل اآلفاؽ  ب أفٌ ، فالصوا صيامو يكفر سنتُت

 ر .لنفسو، كعمل خلفائو بعده ابلفط
 !!ميمونة ىي اليت أرسلتو كيف ىذا اٟتديث أفٌ  ،بقدح اللنب أـ الفضل ىي اليت أرسلت إُف النِب  يف اٟتديث األكؿ أفٌ :  تنبيو

 كلّّ  أرسلت، فقيل: ٭تتمل أف تكوف ميمونة أرسلت، كأـ الفضل، يف هتذيب السنن  قاؿ ابن القيمكما   - كاٞتواب على ذلك
 ه .ح، ك٭تتمل أف يكوف ٣تتمعتُت فإهنا أختها، فاتفقتا على اإلرساؿ بقدح كاحد، فينسب إُف ىذه كإُف ىذمنهما بقدى 

كمع أَب بكر فلم يصمو ، كمع عمر فلم يصمو ،  -فة يعٍت يـو عر  -فلم يصمو  كقاؿ ابن عمر : ) حججت مع النِب -ج
 كمع عثماف فلم يصمو ، كأّن ال أصومو كال آمر بو كال أهنى عنو ( . ركاه الًتمذم 

 ة .كا٠تلفاء الراشدين يف تركهم صياـ يـو عرفة بعرف كجو االستدالؿ: يف اٟتديث بياف ىدم النِب 
 ء .د كالذكر كالدعايستحب للحاج أف يفطر ذلك اليـو ليقول على التعبُّ ع كدعاء، فيـو عرفة يـو عبادة كتضرُّ  أفٌ -د

الصـو ييضعفو كٯتنعو الدعاء يف ىذا اليـو ا١تعظَّم الذم يستجاب فيو الدعاء يف ذلك ا١توقف الشريف الذم  ألفٌ :  قاؿ ابن قدامة
 ل .فضفكاف تركو أ ؛عميق، رجاء فضل هللا فيو، كإجابة دعائو بو د من كل فجٌو قصى يي 

 : يكره صومو . القوؿ الثاين
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 إليو بعض العلماء .ذىب كىذا 
 عن صـو يـو عرفة بعرفة ( ركاه أبو داكد . ٟتديث أَب ىريرة . ) هنى رسوؿ هللا 

 و .عنو أنو هنى عن صوم قاؿ العقيلي: ال يصحٌ لكنو حديث ضعيف ، 
 . ضعيف:  كقاؿ النوكم

 يستحب صومو . القوؿ الثالث :
 بن حـز .كىذا قوؿ ا

 ( .ييكىفًٌري اىلسَّنىةى اىٍلمىاًضيىةى كىاٍلبىاًقيىةى  ٟتديث الباب )
عاء كفيو قوة على الدُّ  ،كخلفائو من بعده ا اٟتاج فبل يصومو اقتداء كأتسينا ابلنِب ىذا اٟتديث كرد يف حق غَت اٟتاج، أمٌ  لكن

 ه.ـ ذكر الجتماعهم فيو كما يف اٟتديث الذم تقدَّ  ؛ألىل عرفة يـو عرفة ىو يـو عيد كالذكر كالعبادة،كالدعاء فيو مستجاب،كأفٌ 
 كالراجح القوؿ األكؿ كىو استحباب فطره .

 ما اٟتكمة من استحباب فطره للحاج ؟ 
 ليتقول على الدعاء .قيل : 

 ألنو عيد ألىل عرفة .كقيل : 
 . كىذا قوؿ ا٠ترقي كغَتهقالت طائفة : ليتقول على الدعاء ،   قاؿ ابن القيم :

: كالدليل عليو  قاؿاٟتكمة فيو أنو عيد ألىل عرفة ، فبل يستحب صومو ٢تم ،  -منهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -كقاؿ غَتىم 
كأَيـ مٌت ، عيدّن أىل اإلسبلـ ( قاؿ شيخنا : كإ٪تا يكوف  ،ـ النحر و أنو قاؿ : ) يـو عرفة ، كي اٟتديث الذم يف السنن عنو 

ىل عرفة الجتماعهم فيو ، ٓتبلؼ أىل األمصار فإهنم إ٪تا ٬تتمعوف يـو النحر ، فكاف ىو العيد يف حقهم يـو عرفة عيدان يف حق أ
. 
 ىل تكفَت الذنوب يف صـو عرفة يشمل الصغائر كالكبائر أـ فقط الصغائر ؟ 

 التكفَت يقع للصرائر دكف الكبائر ، كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
يًٌئىاًتكيٍم ًإٍف ٕتىٍتىًنبي لقولو تعاُف  ) -أ  ( .وا كىبىائًرى مىا تػينػٍهىٍوفى عىٍنوي نيكىفًٌٍر عىٍنكيٍم سى

) الصلوات ا٠تمس ، كاٞتمعة إُف اٞتمعة ، كرمضاف إُف رمضاف مكفرات ١تا  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كٟتديث أَب ىريرة -ب
 بينهن ما َف ترش الكبائر ( . ركاه مسلم 
 ى تكفَت الكبائر ، فمن ابب أكُف صياـ عرفة .فإذا كانت الصلوات ا٠تمس ال تقول عل

 أيهما أفضل يـو عرفة أـ يـو عاشوراء ؟ 
 .يـو عاشوراء يكفر سنة، كإف صياـ يـو عرفة يكفر سنتُت صـو إف: ان ركل مسلم من حديث أَب قتادة مرفوع: قاؿ ابن حجر

منسوب إُف موسى عليو  يف ذلك: إف يـو عاشوراءيـو عرفة أفضل من صياـ يـو عاشوراء، كقد قيل يف اٟتكمة  كظاىره أف صياـ
 ل .كاف أفض ؛ فلذلك السبلـ، كيـو عرفة منسوب إُف النِب 

 :سنة، كيـو عرفة يكفر سنتُت؟ قيل: فيو كجهاف فإف قيل: َف كاف عاشوراء يكفركقاؿ ابن القيم : 
 ٓتبلؼ عاشوراء .أف يـو عرفة يف شهر حراـ ، كقبلو شهر حراـ ، كبعده شهر حراـ ، أحد٫تا / 

 أف صـو يـو عرفة من خصائص شرعنا ، ٓتبلؼ عاشوراء ، فضوعف ب ركات ا١تصطفى . الثاين / 
 ما ىو يـو عاشوراء ؟ 
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 ىو اليـو العاشر من ٤تـر ، كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
 ما فضل صـو يـو عاشوراء ؟ 

 أنو يكفر سنة كاملة .
: " ييكىفًٌري اىلسَّنىةى اىٍلمىاًضيىةى كىسيًئلى عىٍن ًصيىاـً يػىوٍ ٟتديث الباب )   ( . ـً عىاشيورىاءى. قىاؿى

 ىل كاف صـو يـو عاشوراء كاجبان أـ تطوعان ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أنو َف يكن كاجبان قبل فرض رمضاف ، بل كاف سنة ابؽ على سنيتو .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ الشافعية كاٟتنابلة .

 إُف أنو َف ٬تب قط صـو قبل صـو رمضاف . –كىو ا١تشهور عند الشافعية  –:ذىب اٞتمهور ابن حجرقاؿ 
ا يػىٍوـي عىاشيورىاءى ، كىَفٍى ييٍكتىٍب عىلىٍيكيٍم ًصيىاميوي ، كىأىّنى يقوؿ )  ف أنو قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا ميعىاًكيىةى ٍبنى أىىًب سيٍفيىاٟتديث  -أ ىىذى

 ر ( متفق عليو .ءى فػىٍليىصيٍم كىمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍفطً صىائًمه ، فىمىٍن شىا
 كجو الداللة : أف قولو ) َف يكتب عليكم صيامو ( يدؿ على أنو َف يكن كاجبان قط ، ألف َف لنفي ا١تاضي .

 : أنو كاف كاجبان فنسخ كجوبو بفرض صياـ رمضاف . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ اٟتنفية كا١تالكية كاختيار ابن تيمية .

ـى يىصيوميوي ، فػىلىمَّ  كىافى يػىٍوـي عىاشيورىاءى تىصيوميوي قػيرىٍيشه ىًف اٞتٍىاًىًليًَّة ، كىكىافى رىسيوؿي اَّللًَّ )قىالىٍت  -رضى هللا عنها  -عىٍن عىاًئشىةى  -أ ا قىًد
  متفق عليو.  (و، كىمىٍن شىاءى تػىرىكى رىاءى، فىمىٍن شىاءى صىامىوي و ، كىأىمىرى ًبًصيىاًمًو ، فػىلىمَّا فيًرضى رىمىضىافي تػىرىؾى يػىٍوـى عىاشي اٍلمىًدينىةى صىامىوي 

دٌؿ حديث عائشة على أف صومو كاف كاجبان قبل أف يػيٍفرىض رمضاف ، كدؿ أيضان أف صومو قد رد إُف التطوع  : قاؿ ابن بطاؿ
 بعد أف كاف فرضان .

 ىل يكره إفراد صـو عاشوراء ؟ 
 ال ، ال يكره .

 عاشر كأمر بو ، ك٭تصل بصيامو األجر ا١تًتتب على ذلك من التكفَت .صاـ ال ألف النِب 
 ما األفضل أف يصـو يومان قبلو أـ بعده ؟ 

 األفضل أف يصـو يومان قبلو ، كعلى ىذا جاءت أكثر األحاديث .
 ) لئن بقيت إُف قابل ألصومنَّ التاسع ( . ركاه مسلم  فقد قاؿ رسوؿ هللا 
 ) صوموا التاسع مع العاشر ( . حيح عن ابن عباس أنو قاؿ بسند ص كقد ركل عبد الرزاؽ

 ككذلك حديث : صوموا يومان قبلو أك بعده ، ضعيفة ال تصح . –كأما حديث : صوموا يومان قبلو كبعده 
 ما اٟتكمة من استحباب صـو اليـو التاسع مع العاشر ؟ 

 : صـو ًتسوعاء أكجهان كذكر العلماء من أصحابنا كغَتىم يف حكمة استحباب  قاؿ النوكم :
ٛتد بن حنبل عن أ اإلماـىف حديث ركاه لى العاشر كىو مركل عن ابن عباس أف ا١تراد منو ٥تالفة اليهود يف اقتصارىم ع :أحدىا

 ان .كبعده يوم صوموا يـو عاشوراء كخالفوا اليهود كصوموا قبلو يومان  قاؿ رسوؿ هللا . ابن عباس قاؿ 
 .يـو اٞتمعة كحده ذكر٫تا ا٠تطاىب كآخركف  يصاـل يـو عاشوراء بصـو كما هنى أف أف ا١تراد بو كص : الثاين

 مر .االحتياط يف صـو العاشر خشية نقص ا٢تبلؿ ككقوع غلط فيكوف التاسع يف العدد ىو العاشر يف نفس األ : الثالث
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لئن عشتي إُف قابل ء : ولو يف عاشوراػقالكتاب يف أحاديث كثَتة مثل  عن التشبو أبىل هنى  : ابن تيميةقاؿ شيخ اإلسالـ 
 ع .ألصومنَّ التاس

ما ىٌم بو من صـو التاسع ٭تتمل معناه ع(: لئن بقيت إُف قابل ألصومن التاس)رٛتو هللا يف تعليقو على حديث  كقاؿ ابن حجر
ىو األرجح، كبو ييشعر بعض ركاَيت كإما ٥تالفة لليهود كالنصارل ك ، احتياطان لو  أال يقتصر عليو بل يضيفو إُف اليـو العاشر إما

 م .مسل
 : ما سبب صياـ عاشوراء 

فرأل اليهود تصـو عاشوراء ، فقاؿ : ما ىذا ؟ قالوا : يـو ٧تى هللا نبيو  ما جاء يف حديث ابن عباس قاؿ : ) قدـ النِب 
 صيامو (. متفق عليو موسى كبٍت إسرائيل من عدكىم ، فصامو موسى . فقاؿ : أّن أحق ٔتوسى منكم ، فصامو كأمر ب

 من مل يصم يـو عرفة أك عاشوراء ىل يقضيو أـ ال ؟ 
 .  لو نوع لو سبب، كنوع ال سبب  : النوافل نوعاف:  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

 . فالذم لو سبب يفوت بفوات السبب كال ييقضى  
 ف أييت بتحية ا١تسجد، َف تكن ٖتية للمسجد، ألهناالرجل كجلس مث طاؿ جلوسو مث أراد أ ٖتية ا١تسجد، لو جاء  : مثاؿ ذلك

كيـو عاشوراء، فإذا أخر اإلنساف  صبلة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت ا١تشركعية، كمثل ذلك فيما يظهر يـو عرفة
يـو عرفة كيـو  يقضي، كال ينتفع بو لو قضاه، أم ال ينتفع بو على أنو صـو يـو عرفة كيـو عاشوراء ببل عذر فبل شك أنو ال

   . عاشوراء

فالظاىر أيضان أنو ال يقضي، ألف ىذا خص بيـو معُت  كأما إذا مر على اإلنساف كىو معذكر كا١ترأة اٟتائض كالنفساء أك ا١تريض،
 . يفوت حكمو بفوات ىذا اليـو

 ما حكم صياـ يـو االثنُت ؟ 
 سنة .

: " ذىاؾى يػىٍوـه كيًلٍدتي ًفيًو، كىبيًعٍثتي ًفيًو، أىٍك أيٍنزًؿى عىلىيَّ ًفيوً كىسيًئلى عىٍن صىٍوـً يػىٍوـً اىاًلثٍػنػىٍُتً ٟتديث الباب )  ( . ، قىاؿى
 كىي :صياـ يـو االثنُت ألف يف ذلك اليـو امنت هللا على ا١تسلمُت بثبلث منن عظاـ ،  فيستحب

 رسوالن ػ إنزاؿ القرآف الكرٔف يف ىذا اليـو . ػ كبعثتو  كالدة النِب 
  علة أخرل الستحباب صيامو ؟ىل ىناؾ 

قاؿ : ) تعرض األعماؿ كل اثنُت كٜتيس ، فأحب أف يعرض عملي  أف النِب  كىي ما جاءت يف حديث أَب ىريرة  نعم ،
 كأّن صائم ( . ركاه الًتمذم كأٛتد 

:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب أىيُّوبى اىأٍلىٍنصىاًرمًٌ  -ُٖٔ ـى ) قىاؿى رىمىضىافى، ُثيه أىتٍػبػىعىوي ًستاا ًمٍن شىوهاؿو كىافى كىًصيىاـً مىٍن صىا
 .رىكىاهي ميٍسًلمه ( اىلدهٍىًر 

------------ 
 ما حكم صياـ ست من شواؿ ؟ 

 مستحب .
 ٟتديث الباب .

 كابالستحباب قاؿ اٞتمهور ، كىو مذىب السلف كا٠تلف .
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 . هبا يكره ذلك ، حىت ال يظن كجو   كقاؿ مالك كأبو حنيفة :
 ما رأيت أحدان من أىل العلم يصومها . :  قاؿ مالك

ا اٟتٍىًديث الصًَّحيح الصَّرًيح ، كىًإذىا ثػىبػىتىٍت السُّنَّة الى تػيتػٍرىؾي لًتػىٍرًؾ بػى :  قاؿ النوكم ردان عليهم ٍعًض النَّاًس كىدىلًيل الشَّاًفًعٌي كىميوىاًفًقيًو ىىذى
تػىقىض ًبصىٍوـً عىرىفىة كىعىاشيورىاء كىغىٍَت٫تىا ًمٍن الصٍَّوـ اٍلمىٍنديكب .أىٍك أىٍكثىرًًىٍم أىٍك كيلًًٌهٍم ٢تىى   ا ، كىقػىٍو٢تٍم : قىٍد ييظىٌن كيجيوهبىا ، يػينػٍ

كىو ابطل ال يليق بعاقل ، فضبلن عن عا١تان نصب مثلو يف مقابلة السنة الصحيحة الصر٭تة ، كأيضان :  كقاؿ الشوكاين ردان عليهم
 ائر أنواع الصـو ا١ترغب فيها ، كال قائل هبا .يلـز مثل ذلك يف س

 كأحسن ما اعتذر بو عن مالك :
 ..ف ىذا اٟتديث َف يبلغ مالكان ، كلو بلرو لقاؿ بو إ ما قالو شارح موطئو أبو عمر بن عبد ال ر : 

 ىل يصح صـو ست من شواؿ ١تن عليو قضاء من رمضاف ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 ال يصح صيامها ١تن عليو قضاء من رمضاف .قوؿ األكؿ : ال
 كىذا اختيار الشيخ ابن ابز كالشيخ ابن عثيمُت رحم هللا اٞتميع .

لقولو ) من صاـ رمضاف ( أم كامبلن ، فبل يصح صياـ ست من شواؿ إال ابستكماؿ رمضاف ، كأما الذم عليو بقية من رمضاف 
 عو ستان من شواؿ .فبل يصدؽ يف حقو أنو صاـ رمضاف كأتب

 : أنو ٬توز . القوؿ الثاين
 اٟتنفية، كا١تالكية، كالشافعية، كركاية عند اٟتنابلة اختارىا ابن قدامة كغَته . كىو مذىب

 ٢تا . لفعل عائشة، كإقرار النِب -أ
ـى رىمىضىافى ( خرج ٥ترج الرالب . كألف قولو -ب  ) مىٍن صىا
ـى  كلو أخذ قولو -ج العذر أثناء  ضىافى ( على ظاىره َف يدخل يف ىذه الفضيلة الكثَت من النساء؛ ألف ا١ترأة أيتيهارىمى  ) مىٍن صىا

 رمضاف فيكوف عليها قضاء .
ما لو أذف الظهر مثبلن فإف اإلنساف يصلي الراتبة  كمن ا١تعلـو أف الفرض إذا كاف موسعان فإنو ال حرج أف يتنفل صاحبو، بدليل-د

الوقت كاسع، ككذلك ابلنسبة لرمضاف فإف كقت قضائو كاسع كما ثبت ذلك من حديث  لفرض، ألفالقبلية مع أنو ٥تاطب اب
َّللًَّ أىٍك ًبرىسيوًؿ ا أىٍف أىٍقًضيىوي ًإالَّ ىًف شىٍعبىافى الشُّريلي ًمٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ  كىافى يىكيوفي عىلىيَّ الصٍَّوـي ًمٍن رىمىضىافى فىمىا أىٍستىًطيعي   اهنع هللا يضر )  عائشة
 . متفق عليو ) 

 أرجح .كىذا 
 ىل ٬توز صـو ىذه األايـ متفرقة ؟ 

 نعم ، ىذه األَيـ ٕتوز متفرقة كمتتابعة .
 .عقيب العيد أك يف أثناء الشهر، كمن صامها صل ١تن صامها متفرقة أك متواليةكاعلم أف أجر صومها ٭ت:  قاؿ يف سبل السالـ

 تبارات :لعدة اعلكن األفضل عقيب العيد مباشرة 
o . ا١تسارعة يف فعل ا٠تَت 

o . ا١تسارعة إليها دليل على الرغبة يف الصياـ كالطاعة 

o . أف ال يعرض لو من األمور ما ٯتنعو من صيامها إذا أخرىا 
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o . أف صياـ ستة أَيـ بعد رمضاف كالراتبة بعد فريضة الصبلة ، فتكوف بعدىا 

 ما معٌت ) كصياـ الدىر ( ؟ 
 ا١تراد ابلدىر العاـ .

قاؿ العلماء : كإ٪تا كاف ذلك كصياـ الدىر ، ألف اٟتسنة بعشر أمثا٢تا ، فرمضاف بعشرة أشهر ، كالستة بشهرين  :  قاؿ النوكم
 ، كقد جاء يف ىذا حديث مرفوع يف كتاب النسائي  .

 ىل ٬توز صـو التطوع ١تن عليو قضاء من رمضاف ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : 

 ٬توز .ألكؿ : القوؿ ا
 كىذا مذىب األئمة الثبلثة .

هللا تعاُف: ) كمن كاف مريضان أك على سفر فعدة من أَيـ أخر ( كَف يقيد هللا تعاُف القضاء ابالتصاؿ برمضاف كال  لقوؿ -أ
 .ابلتتابع. 

ا أستطيع أف أقضيو إال يف كاف يكوف علي الصـو من رمضاف فم  ) كقد ركل البخارم كمسلم عن عائشة اهنع هللا يضر أهنا قالت-ب
 ف ( متفق عليو .شعبا

 كقاسوه على صبلة التطوع قبل صبلة الفرض يف كقتها .-ج
 ٭تـر .القوؿ الثاين : 

 كىذا ا١تشهور من ا١تذىب .
 ىو اٞتواز .ك األكؿ  كالصحيح

 ما اٟتكم إف أخر صياـ الست من شواؿ حىت خرج شواؿ بال عذر ؟ 
 قضيها ألنو تركها ببل عذر .إف أخرىا  ببل عذر ، فإنو ال ي

 ما اٟتكم إف أخرىا بعذر كمرض أك حيض ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 كاختاره السعدم .يقضيها ، قيل : 
صياـ قضائو أك أخر  ما إف كاف لو عذر من مرض أك حيض أك نفاس أك ٨تو ذلك من األعذار اليت بسببها أخر: أ قاؿ السعدم
 ذلك . فبل شك يف إدراؾ األجر ا٠تاص، كقد نصوا علىصياـ الست 

كأنو سنة  النص على أنو ال يدرؾ الفضل ا٠تاص، كأما إذا َف يكن لو عذر أصبلن بل أخر صيامها إُف ذم القعدة أك غَته فظاىر
ص كبقي الصياـ فقد زاؿ ذلك ا١تعٌت ا٠تا ذم اٟتجة أك غَتىا حىت فات كقتها، يف كقت فات ٤تلو،كما إذا فاتو صياـ عشر

 ا١تطلق .
 كىذا أرجح .ال يقضيها ، كقيل : 

 ألهنا مؤقتة بوقت كقد مضى ىذا الوقت . 
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ِٖٔ عىدى اىَّللهي ًبذىًلكى )  قىاؿى ًبيًل اىَّللًه ًإاله ابى  مىا ًمٍن عىٍبدو يىصيوـي يػىٍومنا يف سى
ٍبًعُتى خىرًيفنا  ٍوـً عىٍن كىٍجًهًو  اىلنهارى سى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو  (اىٍليػى

---------- 
 أم : بسبب صياـ ذلك اليـو .( ًبذىًلكى اىٍليػىٍوـً ) 
 أم ذاتو ، كإ٪تا ع ر بو ، ألف اإلنساف أكؿ ما يواجو الشيء يكوف بوجهو .( عىٍن كىٍجًهًو ) 
 أم : سبعُت عامان . ( ٍبًعُتى خىرًيفناسى ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 كاحد يف سبيل هللا يباعد هللا بو صاحبو عن النار سبعُت خريفان .يـو نستفيد : فضل الصياـ يف سبيل هللا ، كأف صياـ 
 ما ا١تراد يف قولو ) يف سبيل هللا ( يف اٟتديث ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 ا١تراد اٞتهاد كالرزك .ؿ األكؿ : القو 

 كىذا اختيار ابن اٞتوزم .
 .ألف العرؼ األكثر استعمالو يف اٞتهاد 

ل عليو كانت الفضيلة الجتماع العبادتُت .  مث قاؿ : فإف ٛتًي
 ا١تراد ) يف سبيل هللا ( أم يف مرضاة هللا .القوؿ الثاين : 

 ٟتديث أعم من ىذا كلو ، فيشمل اٞتهاد كغَته .كقد استظهر اٟتافظ ابن حجر يف فتح البارم أبف ا
 . الصحيحكىذا ىو 

 مىت يكوف مندكابن الصـو يف اٞتهاد ؟ 
 ىذا ٤تموؿ على من ال يتضرر بو ، كال يفوت بو حقان ، كال ٮتتل بو قتالو ، كال غَته من مهمات غزكه . ] قالو النوكم [ 

 النار . اذكر بعض األدلة على أف الصـو  من أسباب النجاة من 
زاد سعيد بن منصور  ) جنة من النار ( . كألٛتد  ) : ) الصياـ جنة ( متفق عليو ،  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  عن أَب ىريرة 

 جنة كحصن حصُت من النار ( .
 بضم اٞتيم ، الوقاية كالسًت ، أم كقاية كسًت من النار .كاٞتنة : 

قلت : َي رسوؿ هللا ، مرٓف بعمل آخذه عنك ، قاؿ : عليك ابلصـو فإنو ال  كركل النسائي بسند صحيح عن أَب أمامة قاؿ : )
 مثل لو ( . كيف ركاية : ) ال عدؿ لو ( .

 ١تاذا خص ا٠تريف من بُت الفصوؿ ؟ 
 ا١تراد اب٠تريف ىنا العاـ ، كإ٪تا خص ابلذكر من دكف بقية الفصوؿ ألف فيو تنضج الثمار ، كٖتصل سعة العيش .

 النجاة من النار ؟ اذكر بعض أسباب 
 .) عيناف ال ٘تسهما النار : عُت بكت من خشية هللا ، كعُت ابتت ٖترس يف سبيل هللا ( ركاه الًتمذم  قاؿ 

 ) ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع ( ركاه الًتمذم . كقاؿ 
 ( ركاه مسلم . من الناران ن لو سًت بنات ، فأحسن إليهن ، كمن ابتلي بشيء من ىذه ال) قاؿ ك 
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ركاه  ( .اءة من النار، كبراءة من النفاؽ، بر يف ٚتاعة، يدرؾ التكبَتة األكُف، كتبت لو براءًتفمن صلى  أربعُت يومان ) كقاؿ 
 .الًتمذم 

 ) من كاف سهبلن لينان حرمو هللا على النار ( ركاه اٟتاكم . كقاؿ 
 صلى قبل طلوع الشمس كقبل غركهبا ( ركاه مسلم .) لن يلج النار أحد  كقاؿ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . فضل اٞتهاد يف سبيل هللا 
o . أف األعماؿ الصاٟتة تتفاكت فضبلن كثواابن 
o . سعة رٛتة هللا تعاُف 
o  ينبري معرفة األعماؿ اليت تباعد عن النار. 
هى  -ّٖٔ ، كىيػيٍفًطري حىىته نػىقيوؿى الى يىصيوـي،  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   )ا قىالىٍت: كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يىصيوـي حىىته نػىقيوؿى الى يػيٍفًطري

ـى شىٍهرو قىطُّ ًإاله رىمىضىافى، كىمىا رىأىيٍػتيوي يف شىٍهرو أىٍكثػىرى ًمٍنوي ًصيىامنا يف  كىمىا رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه  ميتػهفىقه عىلىٍيًو، (   شىٍعبىافى ًاٍستىٍكمىلى ًصيىا
 . كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو 

---------- 
 أم : صـو النفل متتابعان .(  يىصيوـي  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) 
 ارات بعد أف ٮترج شهر رجب اٟتراـ، كىذا أكُف من الذم قبلو.، أك يف الرٝتي شعباف لتشعبهم يف طلب ا١تياه( يف شىٍعبىافى )
 تفيد من اٟتديث ؟ماذا نس 

 نستفيد : استحباب اإلكثار من الصياـ يف شعباف .
 ما معٌت حديث أـ سلمة عند أِب داكد ) أنو كاف ال يصػـو من السنة شهران ًتمان إال شعباف يصلو برمضاف ( ؟ 

 اختلف العلماء يف معٌت ذلك على أقواؿ :
 : أم أنو كاف يصـو معظمو ، فا١تراد ابلكل أكثره .قيل 
 ( . كىمىا رىأىيٍػتيوي يًف شىٍهرو أىٍكثػىرى ًمٍنوي ًصيىامنا يًف شىٍعبىافى ؿ ذلك حديث الباب ) كيد

ِى ( .  كجاء عند مسلم  ) كاف يصـو شعباف إال قليبلن
 : كىذا يبُت أف ا١تراد بقولو يف حديث أـ سلمة عند أَب داكد : ) أنو كاف ال يصـو من السنة شهران ًتمان إال شعباف قاؿ اٟتافظ

 يصلو برمضاف ( أم كاف يصـو معظمو ، فا١تراد ابلكل األكثر .
 ٭تتمل أنو كاف يصـو شعباف كلو ًترة ، كيصـو معظمو أخرل ، لئبل يتوىم أنو كاجب كلو كرمضاف .كقيل : 
، كال نو من صياـان، فبل ٮتلي شيئان م، كمن أثنائو طور ـو من أكلو ًترة، كمن آخره أخرل( أنو كاف يصا١تراد بقو٢تا )كلوكقيل : 

 ٮتص بعضو بصياـ دكف بعض .
، ٢تا الثآف متأخر عن قو٢تا األكؿ، كإما أف ٬تمع أبف قو ئشة على ا١تبالرة كا١تراد األكثر: إما ٭تمل قوؿ عا قاؿ ابن ا١تنَت:  كقيل

 فأخ رت عن أكؿ أمره أنو كاف يصـو أكثر شعباف ، كأخ رت اثنيان عن آخر أمره أنو كاف يصومو كلو .
: كال ٮتفى تكلفو ، كاألكؿ ىو الصواب ، كيؤيده ركاية عبد هللا بن شقيق عن عائشة عند مسلم كلفظو ) كال صاـ  قاؿ اٟتافظ

 شهران كامبلن قط منذ قدـ ا١تدينة غَت رمضاف ( .
  ما اٟتكمة من إكثاره من صـو شعباف ؟ 
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 اختلف العلماء يف ذلك :
 من كل شهر لسفر أك غَته ، فتجتمع فيقضيها يف شعباف .كاف يشترل عن صـو الثبلثة أَيـ فقيل : 

 كىذا فيو حديث ضعيف أخرجو الط رآف يف األكسط .
 كاف يصنع ذلك لتعظيم رمضاف .كقيل : 

أم الصـو  كىذا فيو حديث آخر أخرجو الًتمذم من طريق صدقة بن موسى عن اثبت عن أنس قاؿ  ) سئل رسوؿ هللا 
 عباف لتعظيم رمضاف ( قاؿ الًتمذم :  حديث غريب ، كصدقة عندىم ليس بذاؾ القوم  .أفضل بعد رمضاف ؟ قاؿ : ش

ة عن أسامة بن زيد قاؿ : ما جاء يف حديث أصح ٦تا مضى أخرجو النسائي كأبو داكد كصححو ابن خزٯتكاألكىل يف ذلك :
ذلك شهر يرفل الناس عنو بُت رجب قلت َي رسوؿ هللا ، َف أرؾ تصـو من شهر من الشهور ما تصـو يف شعباف ؟ قاؿ : )

 ( . ، فأحب أف يرفع عملي كأّن صائمكرمضاف ، كىو شهر ترفع فيو األعماؿ إُف رب العا١تُت
 ىل يستحب عمارة أكقات الغفلة ؟ 

 .كأف ذلك ٤تبوب عند هللا عز كجل ،عمارة أكقات غفلة الناس ابلطاعة كفيو دليل على استحباب : قاؿ ابن رجب رٛتو هللا
 إحياء الوقت ا١تغفوؿ عنو ابلطاعة فوائد : كيف
 : أنو يكوف أخفى ، كإخفاء النوافل كإسرارىا أفضل . منها

: أنو أشق على النفوس ، كأفضل األعماؿ أشقها على النفوس ، كسبب ذلك أف النفوس تتأسى ٔتا تشاىده من أحواؿ  كمنها
طاعة ، لكثرة ا١تقتدين هبم ، فسهلت الطاعة ، كإذا كثرت الرفبلت أبناء اٞتنس ، فإذا كثرت يقظة الناس كطاعاهتم كثر أىل ال

 كأىلها أتسى هبم عمـو الناس ، فيشق على نفوس ا١تتيقظُت طاعاهتم ، لقلة من يقتدكف هبم فيها .
]لطائف  ع عنهم .: أف ا١تنفرد ابلطاعة بُت أىل ا١تعاصي كالرفلة قد ييٍدفىعي بو الببلء عن الناس كلهم، فكأنو ٭تميهم كيداف كمنها

 [ِْٓػ  ُِٓا١تعارؼ 
 ( كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ما معٌت قو٢تا  كىيػيٍفًطري حىىته نػىقيوؿى الى يىصيوـي ،  ( ؟ يىصيوـي حىىته نػىقيوؿى الى يػيٍفًطري

ر كذلك . كمثل معٌت ىذا : أنو كاف يصـو متطوًٌعنا ، فيكثر ، كيواِف حىت تتحدَّث نساؤه كخاصتو بصومو ، كيفط:  قاؿ القرطيب
 كٔتثل ىذا أخ ر ، ىذا : حديث ابن عبَّاس : كاف يصـو حىت يقوؿ القائل : ال يفطر ، كيفطر حىت يقوؿ القائل : ال يصـو 

 ( .عن نفسو ، فقاؿ ) بل أصـو كأفطر ، كأقـو ، كأّنـ ، فمن رغب عن سنيت فليس مٍت 
 ما األفضل صـو شعباف أـ صـو ٤تـر ؟ 

 قولُت :اختلف العلماء على 
 صـو ٤تـر .القوؿ األكؿ : 

 : ) أفضل الصياـ بعد رمضاف شهر هللا اـر ( . ركاه مسلم  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ٟتديث أَب ىريرة 
 فهذا تصريح أبنو أفضل الشهور .

 من صـو شعباف دكف ٤تـر ، فلعلو إ٪تا علم فضلو يف آخر حياتو . كأما إكثار النِب قالوا : 
 ف يعرض عليو أعذار من سفر أك مرض أك غَت٫تا . ] قالو النوكم [ لعلة كاأك 

 صـو شعباف أفضل .القوؿ الثاين : 
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كيكوف قولو ) أفضل الصياـ بعد رمضاف اـر ( ٤تموالن على التطوع ا١تطلق ابلصياـ ،  :  كقاؿ ،كرجح ىذا ابن رجب رٛتو هللا
، كما أف قولو يف ٘تاـ اٟتديث : ) كأفضل الصبلة بعد ا١تكتوبة قياـ الليل ( فأما ما قبل رمضاف كبعده فإنو يلتحق بو يف الفضل 

 إ٪تا أريد بو تفضيل قياـ الليل على التطوع ا١تطلق دكف السنن الركاتب عند ٚتهور العلماء .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o  عبودية النِب . لربو 
o صف شعباف فبل تصوموا ( .يف اٟتديث اإلشارة إُف ضعف حديث ) إذا انت 
o . مراعاة ا١تصاٌف فيما يقـو بو من أعماؿ 
: كىعىٍن أىِب ذىرٌو  -ْٖٔ ثى عىٍشرىةى، كىأىٍربىعى عىٍشرىةى كىٜتىٍسى  أىمىرىانى رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى : ثىالى ـو ثىةى أىايه أىٍف نىصيوـى ًمٍن اىلشهٍهًر ثىالى
، (عىٍشرىةى  ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى  رىكىاهي النهسىاًئيُّ  .كىاىلًتًٌ

------------------ 
ثى عىٍشرىةى، كىأىرٍبىعى عىٍشرىةى كىٜتىٍسى عىٍشرىةى )  : ثىالى ـو ثىةى أىايه ىذه تسمى األَيـ البيض ، كٝتيت بذلك ألف لياليها بيضان لوضوح  (ثىالى

 القمر فيها .

  صياـ ثالثة أايـ من كل شهر ؟اذكر بعض األدلة العامة على استحباب 
 قاؿ : ) صـو ثبلثة أَيـ من كل شهر صـو الدىر كلو ( . متفق عليو  عبد هللا بن عمر أف رسوؿ هللا عن  -أ

 كقد أكصى بذلك بعض الصحابة : -ب

o  منهم أبو ىريرة بل أف أّنـ( فقد قاؿ  )أكصآف خليلي بثبلث: صياـ ثبلثة أَيـ من كل شهر، كركعيت الضحى، كأف أكتر ق
 . متفق عليو 

o  كمنهم أبو الدرداء فقد قاؿ ) أكصآف خليلي بثبلث لن أدعهن ما عشت : بصياـ ثبلثة أَيـ من كل شهر ، كصبلة الضحى
 كأبف ال أّنـ حىت أكتر ( . ركاه مسلم 

o . كمنهم أبو ذر كما عند الًتمذم 
ًكيهةي كعن -ج ـو  أىكىافى رىسيوؿي اَّللًه  : ةى زىٍكجى النهيبًٌ أىنػههىا سىأىلىٍت عىاًئشى )ميعىاذىةي اٍلعىدى . نػىعىمٍ  :قىالىتٍ  ؟يىصيوـي ًمٍن كيلًٌ شىٍهرو ثىالىثىةى أىايه

ـً الشهٍهًر كىافى يىصيوـي  مًٌ ًمٍن أى  :فػىقيٍلتي ٢تىىا ٍ يىكيٍن يػيبىاىًل ًمٍن أى  :قىالىتٍ  ؟أىايه ـً الشهٍهًر يىصيو  مًٌ ملى  ـ ( ركاه مسلم .أىايه
 ـً الشٍَّهًر يىصيو  مًٌ َفٍى يىكيٍن يػيبىاًُف ًمٍن أى لى ماذا يدؿ حديث عائشة السابق )ع  ـ ( ؟أىَيَّ

 .يدؿ على أنو إذا صامها من أم الشهر أجزأ ) أكلو ، أك أكسطو ، أك آخره ( 
 ما األفضل أف تكوف ىذه األايـ ؟ 

 لوركد أحاديث يف األمر هبا :[ ،  ُٓ،  ُْ،  ُّاستحب أكثر أىل العلم أف تكوف األَيـ البيض ] 
 كحديث الباب .-أ

قاؿ : ) صياـ ثبلثة أَيـ من كل شهر صياـ الدىر ، أَيـ البيض صبيحة ثبلث عشر ، كأربع  كحديث جرير عن النِب -ب
 .إسناده صحيح كقاؿ اٟتافظ : إسناده جيد  . عشر ، كٜتس عشر ( . ركاه النسائي ، قاؿ ا١تنذرم : 

لو : ) إذا صمت من الشهر ثبلاثن ، فصم ثبلث عشرة ، كأربع عشرة ، كٜتس  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كحديث أَب ذر -ج
 عشرة ( . ركاه النسائي كالًتمذم 

 أنو صاـ غَت أايـ البيض : أما ما جاء عنو 



 ََٗ 

 و ابن خزٯتة كاف يصـو ثبلثة أَيـ من غرة كل شهر ( . ركاه أبو داكد كرجح  كما يف حديث ابن مسعود : ) أف النِب 
يصـو كل شهر ثبلثة أَيـ ، االثنُت ، كا٠تميس ، كاالثنُت من اٞتمعة  ككذلك يف حديث حفصة قالت : ) كاف رسوؿ هللا 

 األخرل ( .
 كاف يعرض لو ما يشرلو عن مراعاة ذلك ، أك كاف يفعل ذلك لبياف اٞتواز ، ككل ذلك يف حقو أفضل . فلعلو 

غَتىا ألهنا كسط الشهر ، ككسط الشيء أعدلو ، كألف الكسوؼ غالبان يقع فيها ، كقد كرد ٔتزيد  كيًتجح صياـ أَيـ البيض على
 العبادة إذا كقع .

:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٖٓٔ لُّ ًلٍلمىٍرأىًة أىٍف تىصيوـى كىزىٍكجيهىا شىاًىده ًإاله إبًًٍذنًًو ) قىاؿى قه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ميتػهفى ( الى ٭تًى
 .ًلٍلبياىاًرمًٌ 

رى رىمىضىافى  -كىزىادى أىبيو دىاكيدى:   . -غىيػٍ
---------- 

لُّ ًلٍلمىٍرأىًة )   أم : ٭تـر .( الى ٭تًى
 نفبلن .( أىٍف تىصيوـى ) 
 أم : حاضر يف البلد .(  كىزىٍكجيهىا شىاًىده ) 
  ؟ما حكم صـو الزكجة نفالن كزكجها حاضر بغَت إذنو 

 ٭تـر عليها ذلك حىت تستأذنو .
 ٟتديث الباب .-أ

 ألف حق الزكج فرض فبل ٬توز تركو بنفل . -ب
 ما اٟتكمة من ا١تنع ؟ 

ألف حق الزكج كاجب ، كصياـ غَت الفرض مستحب ، كمن الفقو تقدٔف الواجبات ، كمن ذلك تقدٔف طاعة الزكج على 
 ا١تستحبات .

 ىل صـو الفرض ٭تتاج إىل إذف الزكج ؟ 
 صـو الفرض كرمضاف ال ٭تتاج إذف الزكج .

 ألنو ال طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق .
 ىل ٬تب على الزكجة أف تستأذف زكجها يف قضاء رمضاف أـ ال ؟ 

 ىذه ا١تسألة ال ٖتلو من حالُت :
 أف يضيق الوقت ، أبف َف يبق من شعباف إال ٔتقدار ما عليها من رمضاف . اٟتاؿ األكىل :

 أف تستأذنو . فهنا ال ٬تب
 : إذا َف يضق الوقت ، ) الوقت موسع للقضاء ( فهنا اختلف العلماء يف ىػذه ا١تسألة على قولُت : اٟتاؿ الثانية
 : ٬تب أف تستأذنو . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .
 يف شعباف ( متفق عليو . ٟتديث عائشة قالت ) كاف يكوف علٌي الصـو من رمضاف ، فما أستطيع أف أقضيو إال -أ

 أنو ليس ٢تا أف ٘تنع الزكج حقو الذم ىو على الفور ٔتا ليس على الفور . -ب



 َُٗ 

 : أنو ال ٬تب أف تستأذنو . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية .

م كمسلم كعبد الرزاؽ كىذا ) ال تصومن امرأة تطوعان كبعلها شاىد إال إبذنو ( ركاه البخار  ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ  -أ
 لفظو .

 فمفهـو ا١تخالفة من ىذا اٟتديث يدؿ على أف ٢تا أف تصـو برَت إذنو إذا َف يكن تطوعان .
 .إبراء ذمتها من الفرض الذم لزمها، ألف ٢تا حقان يف رة إُف قضاء رمضاف إال ابختيارىاأنو ليس للزكج منع الزكجة من ا١تباد -ب

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

  ماذا نستفيد من قولو كزكجها شاىد ( ؟ ( 
 نستفيد : أف الزكج إذا كاف غائبان فيجوز ٢تا أف تصـو كال ٖتتاج إُف إذنو .

 ـو حديث الباب .١تفه -أ
 كألف صيامها ال يضيع عليو حقان من حقوقو . -ب
 كألف ا١تعٌت ا١تراد من ا١تنع ال يوجد . -ج
 اإلذف صر٭تان ؟ قولو ) إال إبذنو ( ىل يشًتط أف يكوف 

 ال يشًتط ، سواء كاف اإلذف صر٭تان ، أك ما يقـو مقامو من احتفاؼ قرائن تدؿ على رضاه .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  عظم حق الزكج على الزكجة ، كقد قاؿ النِب  .)لو كنت آمران أحدان أف يسجد ألحد ألمرت ا١ترأة أف تسجد لزكجها( : 
o واجبات على ا١تستحبات .كجوب تقدٔف ال 

o . جواز صياـ الفرض بدكف إذف الزكج 

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (نػىهىى عىٍن ًصيىاـً يػىٍومىٍُتً: يػىٍوـً اىٍلًفٍطًر كىيػىٍوـً اىلنهٍحًر  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ٖٔٔ
--------- 

 ما حكم صياـ يومي العيد ؟ 
 . حراـ

 .أٚتع العلماء على ٖترٔف صـو ىذين اليومُت بكل حاؿ ، سواء صامهما عن نذر ، أك تطوع ، أك كفارة :  قاؿ النوكم
 .أٚتع أىل العلم أف صـو يومي العيد منهي عنو ، ٤تـر يف التطوع كالنذر ا١تطلق كالقضاء كالكفارة  كقاؿ ابن قدامة :

  ؟ما اٟتكم لو نذر صيامهما ، فهل يصح نذره 
 ال يصح نذره ، كال ينعقد ، كال ٬توز الوفاء بو .

 ) من نذر أف يعص هللا فبل يعصو ( . متفق عليو   ألنو نذر معصية ، كقد قاؿ النِب 
 ما اٟتكمة من النهي عن صيامهما ؟  

ا صرح بذلك أىل باده ، كمكاٟتكمة يف النهي عن صـو العيدين : أف فيو إعراضان عن ضيافة هللا تعاُف لع:  قاؿ الشوكاين
 .األصوؿ 
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ًلًٌ  -ٕٖٔ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن نػيبػىٍيشىةى اى٢ٍتيذى ـي أىٍكلو كىشيٍربو ) قىاؿى ـي اىلتهٍشرًيًق أىايه  رىكىاهي ميٍسًلمه (. عز كجل -، كىًذٍكرو َّلًلًه أىايه

ٖٖٔ-  : ٍ يػيرىخهٍص يف  )كىعىٍن عىاًئشىةى كىاٍبًن عيمىرى قىاالى ًد اى٢ٍتىٍدمى ملى ـً اىلتهٍشرًيًق أىٍف ييصىٍمنى ًإاله ًلمىٍن ملىٍ ٬تًى  .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  ( أىايه
---------- 

ٍ يػيرىخهٍص  ) ( ىذه الصيرة ٢تا حكم الرفع عند العلماء ، ) كقوؿ الصحاَب : رخص لنا يف كذا ، أك أذف لنا يف كذا ، أك هنينا عن  ملى
 كم الرفع .كذا ( . فهذا لو ح

 ما ىي أايـ التشريق ؟ 
 [ من ذم اٟتجة . ُّ،  ُِ،  ُُىي األَيـ اليت بعد يـو النحر ، كىي ] 

 ١تاذا ٝتيت بذلك ؟ 
 ألف ٟتـو األضاحي تشرؽ فيها ، أم تنشر يف الشمس .ٝتيت بذلك : 

 ألف ا٢تدم ال ينحر حىت تشرؽ الشمس .كقيل : 
 مس .ألف صبلة العيد تقع عند شركؽ الشكقيل : 

 ما حكم صـو أايـ التشريق ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 ا١تنع مطلقان .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ أَب حنيفة كالشافعي يف اٞتديد كابن حـز .

 . عن الشافعي كعن علي كعبد هللا بن عمرك ا١تنع مطلقان ، كىو ا١تشهور :  قاؿ يف الفتح
 شة ( .ٟتديث الباب ) حديث نبي-أ

ألنو قد كٝتها ابألكل كالشرب كما كسم يـو العيد ابلفطر مث َف ٬تز  ؛صـو أَيـ التشريق غَت جائز على أفٌ  فيو دليله قاؿ ا٠تطاَب : 
 ع .كسواء كاف تطوعنا من الصائم أك نذرنا أك صامها اٟتاج عن التمت ،فكذلك أَيـ التشريق ،صيامو

 : ) أَيـ مٌت أَيـ أكل كشرب ( . ركاه مسلم   قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا كعن كعب بن مالك -ب
ب ( يـو عرفة كيـو النحر كأَيـ التشريق عيديّن أىل اإلسبلـ، كىي أَيـ أكل كشر ) ؿ هللا عن عقبة بن عامر قاؿ: قاؿ رسو -ج

 ركاه أٛتد .
كال عن  ،تطوعنا كال نذرنا صيامها ابتداءن  فبل ٬توز ،كىذا كالتعليل يف كجوب اإلفطار فيها كأهنا مستحقة ٢تذا ا١تعٌتقاؿ ا٠تطاَب : 

 ر .صـو التمتع إذا َف يكن ا١تتمتع صاـ الثبلثة األَيـ يف العش
 ا٢تدم . اإذا َف ٬تد كالقارفال يصح صومها إال للمتمتع القوؿ الثاين : 

 كىو قوؿ مالك كالشافعي يف القدٔف .
 كنسبو ابن حجر  البن عمر ، كعائشة ، كعبيد بن عمَت .

ًد اى٢ٍتىدٍ ٟتديث الباب ) -أ ـً اىلتٍَّشرًيًق أىٍف ييصىٍمنى ًإالَّ ًلمىٍن َفٍى ٬تًى  م ( .َفٍى يػيرىخٍَّص يف أىَيَّ
 للمتمتع إذا َف ٬تد ا٢تدم أف يصـو أَيـ التشريق ( . كقد أخرجو الدار قطٍت كالطحاكم بلفظ  ) رخص رسوؿ هللا 

د ١تا جاء من النهي عن صـو  ٬تد ا٢تدم أف يصـو  أَيـ التشريق، كىو مقيًٌ فهذا اٟتديث صريح يف الًتخيص للمتمتع الذم َف
 ان .ىذه األَيـ مطلق

 ذاىب .كىو أقول ا١ت:  كقاؿكرجحو الشوكآف 



 َّٗ 

  الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن دليل أصحاب القوؿ الثاين ) مل يرخص ( ؟ 

  عائشة كابن عمر .قالوا : ىو موقوؼ على أـ ا١تؤمنُت
 ما الرد عليهم ؟ 

يف حكم الرفع، ٔتنزلة قولو: قاؿ رسوؿ هللا  - كشبهو -« رخص لنا يف كذا»ك« هنينا عن كذا»قوؿ الصحاَب  أبفٌ  الرد عليهم :
م .، ىذا الذم عليو ٚتاىَت أىل العل 
 ما اٞتواب عن أدلة أصحاب القوؿ األكؿ ) أايـ التشريق أايـ أكل ... ( ؟ 
عائشة كابن  أفٌ  «:صحيح البخارم»ة ٮتيىٌصصي منها ا١تتمتع ٔتا ثبت يف أحاديث النهي عن صـو أَيـ التشريق عامٌ  أبفٌ واب : اٞت

ككذلك بناء العاـ على  ،كٛتل ا١تطلق على ا١تقيد كاجبم ( ص يف أَيـ التشريق أف ييصىٍمن إال ١تن َف ٬تد ا٢تدَف يرخٌ )  عمر قاال
 ا للمتمتع ضركرة.ص فيه، كألنو رخٌ ص ا٠تا
 أايـ التشريق حكمها كاحد ، كضح ذلك ؟ 

 أَيـ التشريق حكمها كاحد .
 ىي أَيـ أكل كشرب كذكر  .-أ

 كىي أَيـ مٌت .-ب

 كىي أَيـ رمي اٞتمار .-ج

 صيامها حراـ إال ١تن َف ٬تد ا٢تدم .-د

 كلها أَيـ ذبح .-ىػ
  قوؿ النيب  ( إشارة إىل ماذا ؟) أايـ التشريق أايـ أكل .... كذكر هلل 

إشارة إُف أف األكل يف أَيـ األعياد كالشرب إ٪تا  (جلإهنا أَيـ أكل كشرب كذكر هللا عز ك ) يف قوؿ النِب  قاؿ ابن رجب:
يستعاف بو على ذكر هللا تعاُف كطاعتو كذلك من ٘تاـ شكر النعمة أف يستعاف هبا على الطاعات كقد أمر هللا تعاُف يف كتابو 

كما   ،كىو جدير أف يسلبها الطيبات كالشكر لو فمن استعاف بنعم هللا على معاصيو فقد كفر نعمة هللا كبد٢تا كفران ابألكل من 
 : قيل

 إذا كنت يف نعمة فارعها ... فإف ا١تعاصي تزيل النعم   
 م كر اإللو ... فشكر اإللو يزيل النقػكداـك عليها بش 

اـ كما يف أَيـ التشريق فإف ىذه البهائم مطيعة كىي مسبحة لو قانتة كما قاؿ تعاُف نعمة األكل من ٟتـو هبيمة األنع ك خصوصان  
 من  كإهنا تسجد لو كما أخ ر بذلك يف سورة النحل كسورة اٟتج كرٔتا كانت أكثر ذكران  (كإف من شيء إال يسبح ْتمده ) 

 .  ) لطائف ا١تعارؼ ( .بعض بٍت آدـ 
 يث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتد 

o . مشركعية ا٢تدم يف اٟتج 
o . أف من َف ٬تد ا٢تدم فعليو صياـ ثبلثة أَيـ يف اٟتج كسبعة إذا رجع 

عىةو ًإذىا رىجىٍعتيٍم تًٍلكى عىشىرىةه كىاًملىةه قاؿ تعاُف )  بػٍ ـو يف اٟتٍىجًٌ كىسى ـي ثىبلثىًة أىَيَّ ٍد فىًصيىا  ( . فىمىٍن َفٍى ٬تًى



 َْٗ 

:  ًن اىلنهيبًٌ عى  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٖٗٔ لىةى اىٍٞتيميعىًة ًبًقيىاـو ًمٍن بػىٍُتً اىللهيىاًل، كىالى ٗتىٍتىصُّوا يػىٍوـى اىٍٞتيميعىًة ًبًصيىاـو  )قىاؿى الى ٗتىٍتىصُّوا لىيػٍ
، ًإاله أىٍف يىكيوفى يف صىٍوـو يىصيوميوي أىحىديكيٍم  ـً  .رىكىاهي ميٍسًلمه  (ًمٍن بػىٍُتً اىأٍلىايه

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى كىعى  -َٗٔ لىوي، أىٍك يػىٍومنا )  قىاؿى الى يىصيومىنه أىحىديكيٍم يػىٍوـى اىٍٞتيميعىًة، ًإاله أىٍف يىصيوـى يػىٍومنا قػىبػٍ
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( بػىٍعدىهي 

---------- 
 اذكر ما كرد يف فضل يـو اٞتمعة ؟ 

 وع .يـو اٞتمعة أفضل أَيـ األسب
 ) أفضل أَيـ األسبوع يـو اٞتمعة ( . ١تا يف الصحيحُت من قولو 

 .: ) ما طلعت الشمس كال غربت على يـو خَت من يـو اٞتمعة ، ىداّن هللا لو كضلَّ الناس عنو (  كلقولو 
 ... ( : ) إف من أفضل أَيمكم يـو اٞتمعة ، فأكثركا فيو من الصبلة علي . كعند أَب داكد قاؿ رسوؿ هللا 

 ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 
 نستفيد : النهي عن إفراد يـو اٞتمعة ابلصياـ .

 مىت يزكؿ النهي ؟ 
 اٟتديث يدؿ على أف النهي يزكؿ أبمرين :

 أف يوافق يـو اٞتمعة صياـ معتاد ، كأف يصـو يومان كيفطر يومان ، فصادؼ يـو صيامو يـو اٞتمعة . األكؿ :
 ه ابلصياـ ، بل ٚتع معو غَته .إذا َف يفرد الثاين :

 .. ( للتحرمي أـ للكراىػة ؟ىل النهي يف قولو ) ال يصومن . 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أنو للكراىة .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ الشافعية كاٟتنابلة .

 صيم يومان قبلو أك بعده . أجاز صيامو إذا ٟتديث الباب ) ال يصومن ... ( كالصارؼ عن النهي أف النِب 
 أنو للتحرٔف .القوؿ الثاين : 

 كىذا قوؿ الظاىرية ، كاختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .
 ألحاديث الباب ، قالوا : كاألصل يف النهي التحرٔف .-أ

 عن صـو يـو اٞتمعة ؟ قاؿ : نعم ( ركاه البخارم . كٟتديث جابر ) فقد سيئل أهنى رسوؿ هللا  -ب
 األكؿ . كالراجح

  : مل أٝتع أحدان من أىل العلم كالفقو كمن بو يقتدل ، هنى عن صياـ يـو اٞتمعة ، ” ما رأيك بقوؿ مالك يف ا١توطأ
 ؟كصيامو حسن  

: فهذا الذم قالو ىو الذم رآه ، كقد رأل غَته خبلؼ ما رأل ىو ، كالسنة مقدمة على ما رآه ىو كغَته ، كقد  قاؿ النوكم
 .يـو اٞتمعة فيتعُت القوؿ بو ، كمالك معذكر فإنو َف يبلرو  ثبت النهي عن صـو

 َف يبلغ مالكان حديث النهي ، كلو بلرو َف ٮتالفو .: -من أصحاب مالك  - كقاؿ الداككدم
 ما السبب يف النهي عن إفراد يـو اٞتمعة ابلصياـ ؟ 



 َٗٓ 

 اختلف يف سبب ذلك :
 لئبل يضعف عن العبادة ، كرجحو النوكم .فقيل : 

 كتعقب ببقاء ا١تعٌت ا١تذكور مع صـو غَته معو  .:  يف الفتحقاؿ 
 كلكن يشكل عليو زكاؿ الكراىة بضم يـو قبلو أك بعده إليو .:  كقاؿ ابن القيم

سدان للذريعة من أف يلحق ابلدين ما ليس منو ، كيوجب التشبو أبىل الكتاب يف ٗتصيص بعض األَيـ ابلتجرد من كقيل : 
 قالو ابن القيم [  األعماؿ الدنيوية .]

 كرد فيو صر٭تان حديثاف : كقاؿ :لكونو يـو عيد كالعيد ال يصاـ ، كرجحو اٟتافظ ابن حجر ، كقيل : 
مرفوعان : ) يـو اٞتمعة يـو عيد ، فبل ٕتعلوا يـو عيدكم يـو صيامكم إال أف  ركاه اٟتاكم كغَته عن أَب ىريرة أحد٫تا : 

 تصوموا يومان قبلو أك بعده ( .
ركاه ابن أَب شيبة إبسناد حسن عن علي قاؿ : ) من كاف منكم متطوعان من الشهر فليصم يـو ا٠تميس كال يصم يـو الثاين : ك 

 اٞتمعة ، فإنو يـو طعاـ كشراب كذكر .
 ما حكم صـو يـو اٞتمعة مفردان إذا صادؼ عرفة ؟ 
، لقوؿ النِب  إطبلقو، فصـو يـو اٞتمعة مكركه صـو يـو اٞتمعة مكركه، لكن ليس على  ال ٗتصوا )  ١تن قصده كأفرده ابلصـو

 ـ ( .يـو اٞتمعة بصياـ، كال ليلتها بقيا
يومان قبلو  اٞتمعة من أجل أنو صادؼ صومان كاف يعتاده فإنو ال حرج عليو يف ذلك، ككذلك إذا صاـ كأما إذا صاـ اإلنساف يـو 

 أك يومان بعده فبل حرج عليو يف ذلك، كال كراىة. 
كاف من  عادة اإلنساف أف يصـو يومان كيفطر يومان فصادؼ يـو صومو اٞتمعة فبل أبس، ككذلك لو إذا كاف من األكؿ:مثاؿ 

يـو اٞتمعة كيقتصر عليو؛ ألنو إ٪تا أفرد ىذا  عادتو أف يصـو يـو عرفة فصادؼ يـو عرفة يـو اٞتمعة فإنو ال حرج عليو أف يصـو
 من أجل أنو يـو عرفة، ككذلك لو صادؼ ىذا اليـو يـو عاشوراء كاقتصر عليو، فإنو ال ناليـو ال من أجل أنو يـو اٞتمعة، كلك

 بعده. حرج عليو يف ذلك، كإف كاف األفضل يف يـو عاشوراء أف يصـو يومان قبلو، أك يومان 
خارج عن كونو يـو  اٞتمعة ال من أجل سبب أف يصـو مع اٞتمعة يـو ا٠تميس، أك يـو السبت، أما من صاـ يـو كمثاؿ الثاين: 

السبت فاستمر يف صيامك، كإف كنت ال تريد أف تصـو السبت كَف تصم يـو  ٚتعة فإننا نقوؿ لو: إف كنت تريد أف تصـو
 ق . ) الشيخ ابن عثيمُت ( .بذلك، كهللا ا١توف كما أمر النِب  ا٠تميس فأفطر

فصامو ا١تسلم كحده فبل أبس بذلك ، ألف ىذا الرجل صامو يـو اٞتمعة يـو عرفة  : إذا صادؼ كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا
 عرفة ال ألنو يـو ٚتعة . ألنو يـو

 َف يصح يف فضل صـو رجب حديث .فائػدة : 
 .لصبلة كالصياـ يف رجب فكلو كذب كل ما كرد يف فضل ا:  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

 ل اٟتكمة ىو أف إفراده ابلصياـ إحياء لشعار اٞتاىلية .كلذلك ذىب أكثر العلماء إُف كراىة إفراد رجب ابلصـو ، كلع
 
 
 
 



 َٗٔ 

:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُٗٔ  .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىاٍستػىٍنكىرىهي أىٍٛتىدي  (صيوميواًإذىا ًانٍػتىصىفى شىٍعبىافى فىالى تى )قىاؿى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
خرجو أبو داكد كالًتمذم كابن ماجو كالنسائي كالطحاكم كعبد الرزاؽ كابن حباف كابن أَب شيبة كالدارمي كلهم ىذا اٟتديث أ

 ٚتيعان عن العبلء بن عبد الرٛتن عن أبيو عن أَب ىريرة ...  .
 كقد اختلف العلماء يف ىذا اٟتديث :

 نقلو اٟتافظ ابن حجر عنهم يف الفتح .اإلماـ أٛتد ، كابن معُت ، كما  فضعفو ٚتاعة من العلماء ، منهم :
 كعبد الرٛتن بن مهدم نقلو أبو داكد يف سننو عنو .

 ٍت كأبو زرعة ، نقلو ابن رجب .كابن رجب كالعي
 [  َِٗ/  ْكالبيهقي ، فقد قاؿ يف سننو : ابب الرخصة يف ذلك ٔتا ىو أصح من حديث العبلء . ] 

 كىو ظاىر كبلـ ابن رجب يف لطائف ا١تعارؼ .
 كسبب ضعفو :

 أنو ٥تالف لؤلحاديث الصحيحة : أكالن :
 كحديث ) ال تقدموا رمضاف بصـو يـو أك يومُت ... ( ، فهذا يدؿ على أف ما زاد على يومُت أك ثبلثة فبل أبس .

 أكثر شعباف ( كقد تقدـ اٟتديث . ككحديث ) صياـ النِب 
 رة ، مع أف اٟتديث يف أمر تعم بو البلول ك٭تتاجو الناس .تفرد العبلء بن عبد الرٛتن عن أصحاب أَب ىري اثنيان :

 كذىب ٚتاعة من العلماء إىل تصحيحو ، منهم :
الطحاكم ، كابن حباف ، كاٟتاكم ، كابن حـز ، كابن عبد ال ر ، كالنوكم ، كابن تيمية ، كابن القيم ، كالسيوطي ، كابن ابز .   

 ج لو مسلم يف صحيحو ، كتفرده تفرد ثقة ْتديث مستقل ، كىذا ال يضر .إف العبلء كثقو ٚتع من اٟتفاظ كأخر قالوا :
 أف اٟتديث ال يصح . كالصحيح

 :شعباف (  كأما من صحح اٟتديث فجمعوا بينو كبُت حديث ) كاف أكثر صياـ النِب 
 أف يكوف النهي ١تن َف يكن لو عادة ، فإف كاف لو عادة فليصم . أكالن :

 صـو بعد النصف ، كإف صاـ قبل النصف فبل أبس .أك من أنشأ ال اثنيان :
 
 
 
 
 
 
 
 



 َٕٗ 

هىا أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -ِٗٔ :  كىعىًن اىلصهمهاًء بًٍنًت بيٍسرو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ الى تىصيوميوا يػىٍوـى اىلسهٍبًت، ًإاله ًفيمىا ًافٍػًتيًضى عىلىٍيكيٍم،  )قىاؿى
ٍد أىحىديكيٍم ًإاله  ، أىٍك عيودى شىجىرىةو فػىٍليىٍمضيٍغهىا فىًإٍف ملىٍ ٬تًى ، ًإاله أىنهوي ميٍضطىًربه رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىرًجىاليوي ثًقى  -ًٟتىاءى ًعنىبو  .اته

 .كىقىٍد أىٍنكىرىهي مىاًلكه 
 .كىقىاؿى أىبيو دىاكيدى: ىيوى مىٍنسيوخه 

هىاكىعىٍن أيٌـً سىلى  -ّٗٔ ـً يػىٍوـي اىلسهٍبًت، كىيػىٍوـي اىأٍلىحىًد، كىكىافى  ؿى اىَّللًه أىفه رىسيو  ) مىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ كىافى أىٍكثػىرى مىا يىصيوـي ًمنى اىأٍلىايه
: " ًإنػههيمىا يػىٍومىا ًعيدو ًلٍلميٍشرًًكُتى، كىأىانى أيرًيدي أىٍف أيخىاًلفىهيٍم  ا لىٍفظيوي أىٍخرىجىوي النهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كى  ( يػىقيوؿي  .ىىذى

--------------- 
 ( ؟الى تىصيوميوا يػىٍوـى اىلسهٍبًت، ًإاله ًفيمما صحة حديث ) ا افًتض عليكم 

 ىذا اٟتديث اختلف العلماء فيو :
 : أنو ضعيف . القوؿ األكؿ

 ىذا حديث منسوخ  . قاؿ أبو داكد : 
 ىذا كذب  .  :  كقاؿ مالك

 ىذا حديث مضطرب  .:  كقاؿ النسائي
 كضعفو ٭تيي بن سعيد كالطحاكم كابن القيم كابن حجر كما يف التلخيص .

 كسبب الضعف : االضطراب يف سنده كالنكارة يف متنو :
 أما االضطراب يف سنده : فإف اٟتديث مداره على الصحاَب : عبد هللا بن بيٍسر لكن اضطرب الركاة يف ركايتو عنو :

 كر أختو [ . ] ىذا عند أٛتد [ .] بدكف ذ  فتارة رىكٍكه عنو عن النِب 
 يف الركاية اليت معنا : عند أَب داكد كالًتمذم [ . اكًترة رككه عنو عن أختو . ] ىذا كم

 كًترة عنو عن عمتو .] كىي َف يترَت اٝتها : الصماء [ .] عند ابن خزٯتة كالبيهقي [ .
 كًترة عنو عن خالتو الصماء .  ] عند النسائي يف الك رل [ .

 رة عنو عن أمو الصماء . ] انفرد هبا ٘تاـ الرازم يف كتابو الفوائد [ .كًت
 فقالوا : ىذا اضطراب .

كىي أف يكوف يف صـو الفريضة ،  :كأما نكارة متنو : فإف اٟتديث يدؿ على النهي عن صـو السبت إال يف حػالة كاحدة فقط 
 كىذا يدؿ على أنو ال يصاـ كلو كاف قبلو يـو أك بعده يـو .

 كىذا يعارضو أحاديث أخرل أصح منو .
: اؿ : أصمت أمس ؟ قالت: ال، قاؿ، فقدخل عليها يـو اٞتمعة كىي صائمة ما ركاه البخارم عن جويرية  ) أف النِب  -أ

 تريدين أف تصومي غدان ؟ قالت : ال ، قاؿ : فأفطرم ( .
 بلؼ حديث الباب فإنو َف يستثن ىذه اٟتالة .فهذا حديث صريح يف أنو ٬توز صياـ يـو السبت إذا كاف قبلو يـو ، ٓت

كمنها : حديث ) ال يصومن أحدكم يـو اٞتمعة إال يومان قبلو أك بعده ( كمعلـو قطعان أف اليـو الذم بعد اٞتمعة ىو يـو -ب
 .السبت 

ـً يػىٍوـي اىلسٍَّبًت، كىيػىٍوـي اىأٍلىحىدً كىافى أىٍكثػىرى مىا يىصيوـي ًمنى اىأٍلى  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ حديث الباب ، حديث أـ سلمة ) -ج  ( . َيَّ
 . الصحيحفهذه األحاديث تدؿ على نكارة حديث الباب ، كىذا القوؿ ىو 



 َٖٗ 

ال حرج أف يصـو اإلنساف يـو السبت مطلقان يف الفرض كالنفل، كاٟتديث الذم فيو النهي عن صـو يـو  قاؿ الشيخ ابن ابز :
حاديث الصحيحة، فبل أبس أف يصـو ا١تسلم من يـو السبت، سواءه كاف عن فرض السبت حديث ضعيف مضطرب ٥تالف لؤل

أك عن نفل، كلو ما صاـ معو غَته،كاٟتديث الذم فيو النهي عن صـو يـو السبت إال يف الفرض حديث غَت صحيح، بل ىو 
 ( .نور على الدرب  ة . )ضعيف كشاذ ٥تالف لؤلحاديث الصحيح

 : أنو صحيح . القوؿ الثاين
 :  صححو األئمة . قاؿ النوكمابن السكن ، ك٦تن صححو : 

 كصححو األلبآف كغَتىم . 
 أنو ضعيف ال يصح . كالراجح
 جواز صـو يـو السبت من غَت كراىة كلو منفردان . فالراجحكلذلك 

 ٔتا أجاب من قاؿ بصحة اٟتديث ؟ 
 ذىب إُف أنو منسوخ . بعضهم، من صحح اٟتديث 

 كما يف سننو .  حديث منسوخ  .كىذا  :  قاؿ أبو داكد
 كال يتبُت كجو النسخ فيو.يف التلخيص متعقبان دعول أَب داكد :  قاؿ اٟتافظ ابن حجرلكن ال دليل على النسخ ، 

 النهي ٤تموؿ على إفراده ابلصياـ ، فإف صاـ يومان قبلو أك بعده فبل أبس . أف : إُفكذىب بعضهم 
 . كىذا رأم الًتمذم كابن خزٯتة كغَتىم

ـو الًتمذم ، فقد أىٍخرىجى  حديثى الصَّمَّاًء  كقاؿ: ىذا حديثه حسنه، كمعٌت كراىًتًو يف ىذا أٍف ٮتىيصَّ الرجلي يوـى السٍَّبًت بصيا -أ
 ألفَّ اليهودى تيعظًٌمي يوـى السٍَّبت .

فقد أٍخرىجى اٟتديث ) كبػىوَّبى لو يف صحيحو: ابب النهي عن صـو يـو السَّ  -ب  ٍبًت تطىوُّعىان إذا أيفرًد ابلصـو ( .ابن خزٯتة ، ى
ٍعدىهي: منهم ابن حباف ، فقد ترجم )ذًٍكري الزجر عن صـو يـو السٍَّبًت ميٍفرىدىان( كأىٍخرىجى ٖتىٍتىوي حديثى عبد هللا بن بيٍسر ، كترجم بػى -ج

يى عن صياـ يـو السٍَّبًت مع البياف أبنَّو إذا قيرًف بيوـو آخرى جىازى صوميوي (. كساؽ ٖتىٍتىوي  حديثى كيرىٍيبو  )ذًٍكري العلة اليت من أجلها هني
ما عيداًف  موُف ابًن عباس عن أـ سىلىمىةى ) إفَّ رسوؿ هللا  أىكثػىرى ما كافى يصوـي من األَيـ يوـى السٍَّبًت كاألحد ككافى يقوؿ: إهنَّ

 أريد أٍف أيخالًفىهم ( . للمشركُت، كأّن
لىوي أك بػىٍعدىهي معو َف ييكرىه، صرَّح بكراىًة إفرادًه أصحابينا، قاؿ النوكم يف اجملموع : ييكٍ -د ، فإٍف صاـ قػىبػٍ رىهي إفرادي يـو السٍَّبًت ابلصـو

 صَّمَّاء ....منهم الدارمي كالبروم كالرافعي كغَتىم ... كالصوابي ... أنَّو ييٍكرىهي إفرادي السٍَّبًت ابلصياـ إذا َف ييوافق عادةن لو ٟتديث ال
ا ىو عن إفراده، قا-ىػ ؿ ابن القيم : كقاؿ ٚتاعةه من أىل العلم: ال تعاريضى بينو كبُت حديث أـ سىلىمىةى، فإفَّ النهي عن صومو: إ٪تَّ

لىوي أك يو  هي، كهبذا مان بػىٍعدى كعلى ذلك تػىٍرجىمى أبو داكيدى ... قالوا: كنظَتي ىذا أنَّو هنى عن إفراد يـو اٞتيميعىًة ابلصـو إال أٍف يصـو يومان قػىبػٍ
 يزكؿي اإلشكاؿي الذم ظنَّوي مىٍن قاؿ: إفَّ صومىوي نوعي تعظيمو لو: فهو موافػىقىةه ألىل الكتاب يف تعظيمو، كإٍف تضمَّن ٥تالفتىهم يف

ا يكوف إذا أيفرًدى ابلصـو كال ريب أفَّ اٟتديث َف ٬تيء إبفراده، كأمَّا إذا صامو مع غَته، َف يكن فيو تعظيمه  صومو، فإفَّ التعظيم إ٪تَّ
 كهللاي أعلىمي(. 

ما  انضماـً  ابعتبارً  كالصوـي  ،إُف اإلفراد وه متوجًٌ  البدر ا١تنَت بُت ىذه األحاديث فقاؿ النهيي  بي صاحً  عى كقد ٚتىى كقاؿ الشوكآف : -ك
لىوي أك بػىٍعدىهي إليو أكُف من  نى كى كاٞتىٍمعي مهما أمٍ  ،تى بعدىاصاـ اٞتيميعىةى أٍف يصـو السَّبٍ  نٍ مى لً  من إذنو  ـى ىذا ما تقدَّ  دي كيؤيًٌ  ،قػىبػٍ

 خ .النس
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 كىو رأم الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا . -ؾ
 كليعلم أف صياـ يـو السبت لو أحواؿ : : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا فائدة :

ك٨تو ذلك ، فهذا ال أبس  الكفارة ، كبدؿ ىدم التمتع ، : أف يكوف يف فرضو كرمضاف أداء ، أك قضاءو ، ككصياـ اٟتاؿ األكىل
 لو مزية . بو ما َف ٮتصو بذلك معتقدا أف

١تؤمنُت كقد صامت يـو اٞتمعة : قاؿ إلحدل أمهات ا  : أف يصـو قبلو يـو اٞتمعة فبل أبس بو ؛ ألف النِب اٟتاؿ الثانية
صومُت غدا ؟( يدؿ على جواز قالت : ال، قاؿ: )أتصومُت غدا ؟( قالت: ال، قاؿ : )فأفطرم( فقولو : )أت ()أصمت أمس ؟

 صومو مع اٞتمعة .
عرفة ، كيـو عاشوراء ، كستة أَيـ من شواؿ ١تن صاـ رمضاف ،  : أف يصادؼ صياـ أَيـ مشركعة كأَيـ البيض كيـو اٟتاؿ الثالثة

 ألنو َف يصمو ألنو يـو السبت ، بل ألنو من األَيـ اليت يشرع صومها . كتسع ذم اٟتجة فبل أبس ،
فيصادؼ يـو صومو يـو السبت فبل أبس بو ، كما قاؿ النِب  كيفطر يومان  أف يصادؼ عادة كعادة من يصـو يومان  رابعة :اٟتاؿ ال
 مثلو . عن تقدـ رمضاف بصـو يـو أك يومُت : ) إال رجبلن كاف يصـو صومان فليصمو ( ، كىذا ١تا هنى 

. ) ٣تموع فتاكل النهي إف صح اٟتديث يف النهي عنو  ٤تل: أف ٮتصو بصـو تطوع فيفرده ابلصـو ، فهذا  اٟتاؿ ا٠تامسة
 كرسائل الشيخ ابن عثيمُت ( .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . حديث أـ سلمة يدؿ على جواز صـو يـو السبت كيـو األحد 

o . ىذا اٟتديث من األحاديث اليت تدؿ على نكارة حديث الصماء كما تقدـ 

o اية مقصودة يف الشرع ، ألف ا١تشاهبة يف الظاىر تورث ا١تودة يف الباطن .أف ٥تالفة أىل الكتاب غ 
، كىصىحهحىوي ًاٍبني  (نػىهىى عىٍن صىٍوـً يػىٍوـً عىرىفىةى ًبعىرىفىةى  أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ْٗٔ ًٍمًذمًٌ رى اىلًتًٌ رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي غىيػٍ

 .، كىاٍستػىٍنكىرىهي اٍلعيقىٍيًليُّ خيزىٯٍتىةى، كىاٟتٍىاًكمي 
--------- 

 اٟتديث ركاه أبو داكد كغَته من طريق حىٍوشىٍب بن عىًقيل عن مىٍهدم ا٢تىجىرم قاؿ حدثنا عكرمة عن أَب ىريرة بو .
 : ال أعرفو .  قاؿ ابن معُتكاٟتديث ضعيف ألف يف إسناده مىٍهدم ا٢تجرم فاٞتمهور على أنو ٣تهوؿ ،  

 أبسػانيد جياد أنو َف يصم يـو عرفة هبا ، كال يصح عنو النهي عن صيامو .  كقد ركم عن النِب  :  اينقاؿ الشوك
 فاٟتديث ضعيف كال يصح ، كقد تقدمت مسألة حكم صـو يـو عرفة بعرفة .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً  -ٓٗٔ هيمىا قىاؿى ـى اىأٍلىبىدى )   كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًركو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـى مىٍن صىا  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (الى صىا
ـى كىالى أىٍفطىرى ) كىًلميٍسًلمو عىٍن أىِب قػىتىادىةى ًبلىٍفًظ:  -ٔٗٔ  ( .الى صىا

---------- 
ـى اىأٍلىبىدى )  ـى مىٍن صىا دىر كتقـو الليل ، كإنك لفظ اٟتديث  ) قاؿ ِف رسوؿ هللا ! َي عبد هللا ابن عمرك ! إنك لتصـو ال (الى صىا

 إذا فعلت ذلك ىىجىمت لو العُت كهنىكٍت ، ال صاـ من صاـ األبد ( .
ـى كىالى أىٍفطىرى )   .كلو ؟ قاؿ: ال صاـ كال أفطر (  ! كيف ٔتن يصـو الدىر) قاؿ عمر َي رسوؿ هللالفظ اٟتديث ٥تتصران ( الى صىا
 ىو الدىر الطويل الذم ليس ٔتحدكد . (اىأٍلىبىدى ) 
 ما معٌت )  ال صاـ من صاـ األبد ( ؟ 
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 اختلف العلماء يف ذلك : 
 : ىي ٚتلة ا١تقصود هبا الدعاء على الصائم زجران لو عن مواصلة الصياـ . فقيل
 .الشرع: ال أجر لو ١تخالفتو ا أدرؾ مشقة الصياـ لكونو اعتاده، كقيل: أم ماد هبا ا٠ت ر ، كا١تعٌت: ال صاـ: ىذه ٚتلة ا١تر  كقيل
  معٌت قولو ما ال صاـ كال أفطر ( ؟ ( 

 : دعاء . قيل
: إخبار ، كا١تعٌت ما صاـ كحصل األجر ، بسبب أنو َف يصم أبمر الشرع ، كال أفطر : كال ىو يف اٟتقيقة مع ا١تفطرين أيكل كقيل 

 كيشرب .

 ما معٌت صياـ الدىر ؟ 
 ا هني عن صومو كأَيـ العيد كأَيـ التشريق .ا١تراد بصياـ الدىر : سرد الصـو متتابعان ٚتيع األَيـ ابستثناء م

 ما حكم صـو الدىر ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 ا١تنع مطلقان ، إما على كجو التحرٔف أك على كجو الكراىة ..القوؿ األكؿ : 
 . التحرٔف كىو قوؿ ابن حـز ، كالكراىة ىو مذىب اٟتنفية كاختيار ابن قدامة كابن تيمية

، فإف صامها قد -يعٍت العيد كالتشريق  –مكركه كإف َف يصم ىذه األَيـ  يقول عندم أف صـو الدىر : الذم اؿ ابن قدامةق
 و .كإ٪تا كره صـو الدىر ١تا فيو من ا١تشقة كالضعف ، كشبو التبتل ا١تنهي عنان ، فعل ٤ترم

  .صـو الدىر أصبلن  ٭تـر :  ـحز  قاؿ ابنك 
 ـ من صاـ األبد ( ، ) ال صاـ كال أفطر ( .ألحاديث الباب ) ال صا-أ

ٍل أىٍجرى :  قاؿ اٟتافظ رٛتو هللا  الصٍَّوـً ًلميخىالىفىًتًو. كىاٍلمىٍعٌتى اًبلنػٍَّفًي أىنَّوي َفٍى ٭تيىصًٌ
 أخرجو أٛتد  .ٟتديث أَب موسى مرفوعان  ) من صاـ الدىر ضيقت عليو جهنم ( -ب

، كاعتقاده أف غَت  ان لتشديده على نفسو ، كٛتلو عليها ، كرغبتو عن سنة نبيو كظاىره أنو تضيق عليو حصر  قاؿ ابن حجر :
 .سنتو أفضل منها ، كىذا يقتضي الوعيد الشديد فيكوف حرامان 

( كىذا كعيد شديدالنًٌسىاءى فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينَّيًت فػىلىٍيسى مً  لىًكٍتًٌ أىصيوـي كىأيٍفًطري كىأيصىلًٌي كىأىٍرقيدي كىأىتػىزىكَّجي  ) قولو -ج من ٥تالفة  ٍتًٌ
 دان ( .قاؿ أحدىم )أصـو أب ، إذصـو النِب كصياـ الدىر كما فعل بعض الصحابة 

ٍيلى اللَّ  َيى عىٍبدى اَّللًَّ ! أىَفٍى أيٍخبػىٍر أىنَّكى تىصيوـي النػَّهىارى ، كىتػىقيوـي :  قاؿ : ) قىاؿى ِف رىسيوؿي اَّللًَّ  عن عبد هللا بن عمرك بن العاص-د
. كيف ركاية : اٟتديث ، فىًإفَّ ًٞتىسىًدؾى عىلىٍيكى حىقِّا ...إُف آخركىأىٍفًطٍر، كىقيٍم كىّفىٍ  ، صيمٍ َّللًَّ ! قىاؿى : فىبلى تػىٍفعىلٍ ؟ فػىقيٍلتي : بػىلىى َيى رىسيوؿى ا

 ك ( ركاه مسلم .ذىلً  : الى أىٍفضىلى ًمنٍ  النَِّبُّ  فػىقيٍلتي : ًإٓفٌ أيًطيقي أىٍفضىلى ًمٍن ذىًلكى ؟ فػىقىاؿى 
) بلغ عمر أف رجبلن يصـو الدىر ، فأًته فعبله ابلدرة كجعل  :كركل ابن أَب شيبة إبسناد صحيح عن ابن عمرك الشيبآف قاؿ -ىػ

 يقوؿ : كل َي دىرم ( .
 . التخفيف كالتيسَت النظر الصحيح ١تا يف صياـ الدىر من ا١تشقة على النفس كىذا يتعارض مع التشريع من-ك

 أنو يستحب صـو الدىر .القوؿ الثاين : 
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة .

 ز .كالشافعية فقد صرحوا ابالستحباب ، كأما اٟتنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ اٞتوا أما ا١تالكية
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على  كالواجبات ، أك ٮتاؼ الصائم ضرران  وؽمقيد عند اٞتميع أبف ال يؤدم صـو الدىر إُف تقصَت يف أداء اٟتق ) كاالستحباب
 ية ( .كاٟتنابلة ، ك٬توز عند ا١تالك نفسو ، فإف أدل لذلك فيكره حينئذ عند الشافعية

 كاستدؿ ىؤالء :
عليو  َف ينكر  كموضع الداللة أف النِب ْتديث ٛتزة بن عمرك عند مسلم  ) أنو قاؿ : َي رسوؿ هللا ، إٓف أسرد الصـو ( -أ

 ـ .و سرد الص

 ) من صاـ الدىر ضيقت عليو جهنم ( . كٟتديث أَب موسى . قاؿ  -ب
 .عنو ، فلم يدخلها  و ( أم :كمعٌت : ) ضيقت علي:  قاؿ النوكم رٛتو هللا

لعبد هللا بن عمرك  ) ال أفضل من ذلك ( أم يف حقك ، فيلتحق بو من يف معناه ٦تن يدخل فيو على نفسو  كٛتلوا قولو 
ت حقان ، كلذلك َف ينو ٛتزة بن عمرك عن السرد ، فلو السرد ٦تتنعان لبينو لو ، ألف أتخَت البياف عن كقت اٟتاجة مشقة ، أك يفو 

 ال ٬توز .
 يف صياـ ثبلثة أَيـ من كل شهر  ) كصياـ الدىر ( . متفق عليو كلقولو -ج
 فدؿ على أف صـو الدىر أفضل ٦تا شبو بو ، كأنو أمر مطلوب . : قالوا 
 فعل بعض الصحابة كعائشة كعثماف كأبو طلحة . أنو -د

  البيهقي ركاه.  (فقاؿ : ) كنا نعد أكلئك فينا من السابقُت  عن ابن عمر أنو سئل عن صياـ الدىر

 عائشة ) كانت تصـو الدىر يف السفر كاٟتضر ( ركاه البيهقي إبسناد صحيح.  كعن عركة أف
إال يـو الفطر أك  َف أره مفطران  قبض النِب  من أجل الرزك ، فلما د النِب أبو طلحة ال يصـو على عهكاف  قاؿ )كعن أنس 

 و .يف صحيح األضحى ( ركاه البخارم
 :كعمل ا٠تَت  عمـو اآلَيت كاألحاديث الدالة على فضل العبادة-ىػ

 .أىٍمثىا٢ًتىا (  منها قولو تعاُف  ) مىٍن جىاءى اًبٟتٍىسىنىًة فػىلىوي عىٍشري 
ـى يػىٍومنا يًف سىًبيًل اَّللًَّ بػىعَّدى  مىنٍ )  كقولو   ( . اَّللَّي كىٍجهىوي عىٍن النَّاًر سىٍبًعُتى خىرًيفنا صىا
 ٔتا أجاب اٞتمهور عن أدلة من قاؿ اب١تنع ؟ 

 أجابوا ٔتا قاؿ النوكم رٛتو هللا :
معو  الدىر حقيقة ، أبف يصـوعنها كًتبعها عليو خبلئق من العلماء ، أف ا١تراد : من صاـ  جواب عائشة رضي هللا أحدىا :

  . العيد كالتشريق ، كىذا منهي عنو ابإلٚتاع

ألنو أيلفو  ه ،قتو ما ٬تد غَت ػاه أنو ال ٬تد من مشػوؿ على أف معنػ٤تم –صاـ من صاـ األبد (  ث ) اليعٍت حدي –أنو  : الثاين
 كبَتة ، كال أفطر ، بل ىو صائم لو ثواب الصائمُت ةيلحقو فيو مشق ان ال دعاء ، كمعناه ال صاـ صوم ان كيسهل عليو ، فيكوف خ ر 

. 
كاف  من تضرر بصـو الدىر أك فوت بو حقا ، كيؤيده أنو يف حديث عبد هللا بن عمرك بن العاص أنو ٤تموؿ على كالثالث :

قوؿ : َي ليتٍت يقبل الرخصة ، ككاف ي لو ، كقد ثبت عنو يف الصحيح أنو عجز يف آخر عمره كندـ على كونو َف النهي خطاابن 
سيأيت  –عمرك  ابن عمرك بن العاص لعلمو أبنو يضعف عن ذلك ، كأقر ٛتزة بن النِب  فنهى قبلت رخصة رسوؿ هللا 

 ر .   ) اجملموع ( .لعلمو بقدرتو على ذلك ببل ضر  -حديثو فيما بعد 
 ٔتا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن أدلة من قاؿ ابٞتواز ؟ 
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 أجابوا :
o  ة بن عمرك ) إٓف أسرد الصـو ( أبف سػؤاؿ ٛتزة إ٪تا كاف عن الصـو يف السفر ال عن صـو الدىر ، كال يلـز أما حديث ٛتز

كاف يسرد الصـو فيقاؿ ال يفطر ( . ركاه أٛتد ، كمن   من سرد الصـو صـو الدىر ، فقد قاؿ أسامة بن زيد  ) أف النِب 
 ن ذكر السرد صـو الدىر .   ) الفتح ( .َف يكن يصـو الدىر ، فبل يلـز م ا١تعلـو أف النِب 

عمرك األسلمي كغَته من الصحابة الذين كرد أهنم كانوا يسردكف الصـو : أبف سرد  كقد أجاب ابن حـز عن حديث ٛتزة بن
 كلكن ليس صياـ العاـ كلو ، ليس ىو صياـ الدىر كلو ، كإ٪تا ىو متابعة الصياـ ألشهر طويلة حىت يقاؿ : ال يفطر ، الصـو

 ر .الصريح عن صياـ الدى النهي عن بعض الصحابة كعمر بن ا٠تطاب  مكرك 
o ... التشبيو يف ثوابو لو كاف مستحبان ىذا التشبيو إ٪تا يقتضي  :  قاؿ ابن القيم( كأما قولو )صياـ ثبلثة أَيـ كصياـ الدىر. 

o ىذين الدليلُت أبهنما عامَّاف يف كل صياـ  عن كأما اآلية ) من جاء ابٟتسنة ... ( كاٟتديث ) من صاـ يومان .... ( فأجيب
 ب .األدلة السابقة بتخصيص صياـ الدىر من عمـو االستحبا ، كقد جاءت

o  اٞتواب عن فعل بعض الصحابة كعائشة كأبو طلحة :كأما 
  .أنو موقوؼ ال يعارض بو ا١ترفوع أكالن :

 ر .يصـو الدى كصح عن بعض السلف أهنم كانوا ٯتنعوف مناثنيان :
 از .نصوص ا١تنع أقول من نصوص اٞتو  :لثان اث

 .القوؿ األكؿ  كالراجح
 اختلف اجمليزكف لصياـ الدىر ابلشرط ا١تتقدـ ، أيهما أفضل : صـو الدىر أـ صـو داكد ؟ 

 صـو الدىر أفضل .فقيل : 
 ألنو أكثر عمبلن ، فيكوف أكثر أجران ، كما كاف أكثر أجران كاف أكثر ثواابن .

 د أفضل .صياـ داك كقيل : 
 : ) ... صم يومان كأفطر يومان ، فإنو أفضل الصياـ كىو صـو أخي داكد ( . متفق عليو  لقولو 

يًتجح من حيث ا١تعٌت أبف صياـ الدىر قد يفوت بعض اٟتقوؽ ، كأبف من اعتاده فإنو ال يكاد يشق عليو بل تضعف شهوتو 
ان ، كأيلف تناكلو يف الليل ، ْتيث يتجدد لو طبع زائد ، ٓتبلؼ من عن األكل كالشرب ، كتقل حاجتو إُف الطعاـ كالشراب هنار 

يصـو يومان كيفطر يومان فإنو ينتقل من فطر إُف صـو ، كمن صـو إُف فطر ، كقد نقل الًتمذم عن بعض أىل العلم أنو أشق 
 الصياـ ، كأيمن مع ذلك غالبان تفويت اٟتقوؽ .
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 : (ما ىذه التماثيل اليت أنتم ٢تا عاكفوف  اإلقامة، يقاؿ: عكف اب١تكاف إذا أقاـ فيو، كمنو قولو تعاُف : ) االعتكاؼ لغة. 
 لزـك ا١تسجد بنية ٥تصوصة لطاعة هللا كتفرغان لعبادتو .كشرعان : 

 ح .كقياـ رمضاف : ا١تراد الصبلة اليت تصلى يف رمضاف بعد العشاء ، كىي صبلة الًتاكي
: أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ٕٗٔ ، غيًفرى لىوي مىا تػى ) قىاؿى ـى رىمىضىافى ًإٯتىاانن كىاٍحًتسىاابن ـى ًمٍن ذىنًٍبوً مىٍن قىا  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (.قىده

--------------- 
ـى رىمىضىافى )    النوكم [  ا١تراد بقياـ رمضاف صبلة الًتاكيح . ] قالو (مىٍن قىا
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يف ا١تسجد يف شهر رمضاف كمعو ّنس ، مث صلى الثانية  كيدؿ لذلك ما جاء يف الصحيحُت عن عائشة قالت : ) صلى النِب 
،  فاجتمع الناس أكثر من األكُف ، فلما كانت الثالثة أك الرابعة امتؤل ا١تسجد حىت غض أبىلو ، فلم ٮترج إليهم رسػوؿ هللا 

 كم ، كلكن خشيت أف تكتب عليكم ( .قاؿ : أما إنو َف ٮتفى علي أمر فجعل الناس ينادكنو ف
 كاألمر على ذلك ( . زاد البخارم ) فتويف رسوؿ هللا 

 أم تصديقان بوعد هللا ابلثواب عليو .( ًإٯتىاانن )  
 أم طلبان لؤلجر ال لقصد آخر من رَيء أك ٨توه  .(  كىاٍحًتسىاابن ) 
ـى مً )   ظاىره يتناكؿ الصرائر كالكبائر ، لكن أكثر العلماء على أف ا١تراد الصرائر ] كسبقت ا١تسألة [ .(  ٍن ذىنًٍبوً غيًفرى لىوي مىا تػىقىده
 ما ا١تراد بقياـ رمضاف بقولو ) من قاـ رمضاف ( ؟ 

 ا١تراد هبا صبلة الًتاكيح .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : فضل قياـ رمضاف كالًتغيب فيو .

 ىي سنة ابالتفاؽ .:  قاؿ النوكم
 كيف اٟتديث  ) من قاـ مع اإلماـ حىت ينصرؼ كتبت لو قياـ ليلة ( . 
 ١تاذا ٝتيت ابلًتاكيح ؟ 

ٝتيت الصبلة يف ٚتاعة يف لياِف رمضاف الًتاكيح ، ألهنم أكؿ ما اجتمعوا عليها كانوا يسًت٭توف بُت كل  قاؿ ابن حجر :
 . تسليمتُت

  اكيح ؟من أكؿ من ٚتع الناس لصالة الًت 
 كأكؿ من ٚتع الناس عليها عمر .

لىةن ىًف رىمىضىافى ، ًإُفى اٍلمىٍسًجًد ،  أىنَّوي قىاؿى خىرىٍجتي مىعى عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب  مًٌ عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىٍبدو اٍلقىارً فقد ركل البخارم  لىيػٍ
أىرىل لىٍو ٚتىىٍعتي ىىؤيالىًء عىلىى  جيلي لًنػىٍفًسًو ، كىييصىلًٌى الرَّجيلي فػىييصىلًٌى ًبصىبلىتًًو الرٍَّىطي فػىقىاؿى عيمىري ًإٌٓفً فىًإذىا النَّاسي أىٍكزىاعه ميتػىفىٌرًقيوفى ييصىلًٌى الرَّ 

لىةن أيٍخرى  ـى فىجىمىعىهيٍم عىلىى أيىبىًٌ ٍبًن كىٍعبو ، مثيَّ خىرىٍجتي مىعىوي لىيػٍ ل ، كىالنَّاسي ييصىلُّوفى ًبصىبلىًة قىارًئًًهٍم ، قىاؿى قىارًئو كىاًحدو لىكىافى أىٍمثىلى . مثيَّ عىزى
 ( .عيمىري نًٍعمى اٍلًبٍدعىةي ىىًذًه 

 بسكوف الواك ، أم : ٚتاعة متفرقوف .) أكزاع ( 
 ) يـؤ القػـو أقرؤىم لكتاب هللا ( كقاؿ  أم جعلو ٢تم إمامان ، ككأنو اختػاره عمبلن بقولو فجمعهم على أِب بن كعب (  قولو )

 عمر : ) أقرؤّن أَب ( .
 ىل األفضل أف تصلى ٚتاعة أك فرادل ؟ 

 األفضل صبلهتا ٚتاعة :
 ٢تا كما سبق . إلقامة النِب -أ

 كٟتديث أَب ذر السابق  ) من قاـ مع اإلماـ حىت ينصرؼ كتب لو قياـ ليلة ( .-ب

  ما السبب يف عدـ استمرار النيب عليها ؟ 
 يف رمضاف ، فيعجزكف كما سبق يف حديث عائشة .خشية أف تفرض عليهم صبلة الليل 

 ىل يشرع للنساء حضورىا ؟ 
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 نعم ، بشرطو .
كقد ركل سعيد بن منصور من طريق عركة ) أف عمر ٚتػع الناس على أَب بن كعب فكاف يصلي ابلرجاؿ ، ككاف ٘تيم الدارم 

 يصلي ابلنساء ( .
 كم عدد ركعاهتا ؟ 

 ( ركعة . ُُعدد ركعاهتا ) 
 يزيد يف رمضاف كال يف غَته على إحدل عشرة ركعة ( ركاه مسلم  قالت  ) ما كاف رسوؿ هللا  عن عائشة

كجاء عند مالك يف ا١توطأ عن دمحم بن يوسف عن السائب بن يزيد أنو قاؿ ) أمر عمر بن ا٠تطاب أَب بن كعب ك٘تيمان الدارم أف 
 يقوما للناس إبحدل عشرة ركعة ( .

لو أف يصلي ة : الزَيدة، فقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي وزػيدؿ على كجوب ىذا العدد ، فتج ال كلكن ىذا الفعل منو 
كما ىو مذىب مالك، كلو أف يصلي ،   كثبلثُت ان الشافعي، كلو أف يصلي ستمذىب أٛتد ك  عشرين ركعة، كما ىو مشهور من

 ة .عشرة ركعة، كثبلث عشرة ركع إحدل

الًتاكيح كما صبلىا الرسوؿ ، ككانوا يصلوهنا كيفما اتفق ٢تم ، فهذا يصلي ّتمع،  صبلة مث استمر ا١تسلموف، بعد ذلك يصلوف
أكؿ اجتماع الناس على قارئ  يصلي ٔتفرده، حىت ٚتعهم عمر بن ا٠تطاب على إماـ كاحد يصلي هبم الًتاكيح، ككاف ذلك كذاؾ

 ف .كاحد يف رمضا
 :الًتاكيح غَت مقيدة بعدد كمن األدلة الواضحة على أف صبلة الليل كمنها صبلة 

: " صبلة الليل مثٌت مثٌت فإذا خشي  عن صبلة الليل فقاؿ رسوؿ هللا  سأؿ رسوؿ هللا  حديث ابن عمر أف رجبلن -
  ى ( ركاه البخارم كمسلم .أحدكم الصبح صلى ركعة كاحدة توتر لو ما قد صلَّ 

 األمر يف ىذا كاسع ، كأنو ال حرج يف الزَيدة على إحدل عشرة ركعة : كنظرة إُف أقواؿ العلماء يف ا١تذاىب ا١تعت رة تبُت لك أف 
 ( .  ُْٓ/  ِ)  (ا١تبسوط  ) قاؿ السرخسي كىو من أئمة ا١تذىب اٟتنفي : فإهنا عشركف ركعة سول الوتر عندّن .-

كعة ، كهبذا قاؿ الثورم ، كأبو حنيفة ، كقاؿ ابن قدامة : كا١تختار عند أَب عبد هللا ) يعٍت اإلماـ أٛتد ( رٛتو هللا ، فيها عشركف ر 
 كالشافعي ، كقاؿ مالك : ستة كثبلثوف . 

 كٚتاعة .  كقاؿ النوكم : صبلة الًتاكيح سنة إبٚتاع العلماء ، كمذىبنا أهنا عشركف ركعة بعشر تسليمات كٕتوز منفردان -
 ( .  ُّ/  ْ" اجملموع " ) 

الًتاكيح ككلهم قالوا ابلزَيدة على إحدل عشرة ركعة ، كلعل من األسباب اليت  فهذه مذاىب األئمة األربعة يف عدد ركعات صبلة
 جعلتهم يقولوف ابلزَيدة على إحدل عشرة ركعة : 

 أهنم رأكا أف حديث عائشة اهنع هللا يضر ال يقتضي التحديد هبذا العدد . أكالن : 
 كردت الزَيدة عن كثَت من السلف . اثنيان : 
كاف يصلي إحدل عشرة ركعة ككاف يطيلها جدان حىت كاف يستوعب هبا عامة الليل ، بل يف إحدل اللياِف  أف النِب  اثلثان : 

صبلة الًتاكيح أبصحابو َف ينصرؼ من الصبلة إال قبيل طلوع الفجر حىت خشي الصحابة أف يفوهتم  اليت صلى فيها النِب 
فرأل العلماء أف اإلماـ إذا أطاؿ الصبلة إُف ىذا  ،يستطيلوهناكال  ٭تبوف الصبلة خلف النِب  السحور ، ككاف الصحابة 

 اٟتد شق ذلك على ا١تأمومُت كرٔتا أدل ذلك إُف تنفَتىم فرأكا أف اإلماـ ٮتفف من القراءة كيزيد من عدد الركعات. 
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خفف القراءة كزاد  فقد أحسن كأصاب السنة ، كمن  النِبكاٟتاصل : أف من صلى إحدل عشرة ركعة على الصفة الواردة عن 
 )اإلسبلـ سؤاؿ كجواب(  .  عدد الركعات فقد أحسن ، كال إنكار على من فعل أحد األمرين

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . شرط مرفرة الذنوب بشرطُت : أف يكوف إٯتاّنن ، كأف يكوف ٤تتسبان 
o .  فضل اإلخبلص 
o . سعة رٛتة هللا 
o . فضل شهر رمضاف 
o ر ٭تصل ١تن قاـ ٚتيع رمضاف ، فلو قاـ بعض اللياِف دكف بعض فبل ٭تصل لو ىذا األجر .ىذا األج 
هىا قىالىٍت:  -ٖٗٔ شىده  -أىٍم: اىٍلعىٍشري اىأٍلىًخَتي ًمٍن رىمىضىافى -ًإذىا دىخىلى اىٍلعىٍشري  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

زىرىهي، كىأىحٍ  لىوي، كىأىيٍػقىظى أىٍىلىوي ًمئػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (يىا لىيػٍ
--------- 

لىوي )   أم استررقو ابلسهر يف الصبلة كغَتىا ، كليس ا١تراد إحياء ٚتيع الليل كإ٪تا ا١تراد معظمو .(  كىأىٍحيىا لىيػٍ
 جاتو .أم أيقظهم للصبلة يف الليل ، كجد يف العبادة ، كا١تراد زك (  كىأىيٍػقىظى أىٍىلىوي ) 
  ( زىرىهي ما معٌت  قو٢تا  ( ؟ شىده ًمئػٍ
 اختلف يف تفسَت ذلك على قولُت : 

 ىو كناية عن شدة جده كاجتهاده يف العبادة .القوؿ األكؿ : 
 : ىو كناية عن اعتزالو النساء . القوؿ الثاين

منهم : سفياف  ،األئمة ا١تتقدموفالسلف ك  : أف ا١تراد : اعتزالو النساء كبذلك فسره الصحيح : كقاؿكرجحو ابن رجب رٛتو هللا ، 
يف حديث ، ك كرد تفسَته أبنو َف أيك إُف فراشو حىت ينسلخ رمضاف ، ك أنس من حديث عائشة ك  قد كرد ذلك صر٭تان ، ك الثورم 

ص ابلن كا١تعتكف ٦تنوع من قرابف النساء، يعتكف العشر األكاخر  ان غالب قد كاف النِب ، ك كطول فراشو كاعتزؿ النساء  :أنس
 كاإلٚتاع .

 ما ا١تراد بقولو ) كأحيا ليلو ( ىل إحياء ٚتيع الليل أـ غالبو ؟ 
 ا١تراد إحياء غالبو كأكثره .

 كيؤيده ما ركاه مسلم عن عائشة أهنا قالت ) ما أعلمو قاـ ليلة حىت الصباح ( .
 اذكر بعض ما ٘تيزت بو العشر األكاخر من رمضػاف ؟ 

 ٘تيزت ىذه اللياِف أبمور :
 إحياء الليل ابلعبادة . كالن :أ

 إيقاظ األىل للصبلة . اثنيان :

 اعتزاؿ النساء تفرغان للعبادة . اثلثان :

 االعتكاؼ . رابعان :
 ىل يستحب إيقاظ األىل للصالة كالطاعة ؟ 

 نعم ، يستحب ذلك .
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نهض أىلو ككلده إُف الصبلة إذا أطاقوا أحب إِف إذا دخل العشر األكاخر أف يتهجد ابلليل ك٬تتهد فيو ، كي : قاؿ سفياف الثورم
 .ذلك 

 كىذا العمل مسنوف يف كل األَيـ لكنو يتأكد يف لياِف العشر .
قاؿ : ) رحم هللا رجبلن قاـ من الليل فصلى مث أيقظ امرأتو  أف النِب  ك٦تا يدؿ على استحبابو ما جاء يف حديث أَب ىريرة 

م هللا امرأة قامت من الليل فصلت ، مث أيقظت زكجها فصلى ، فإف أىب نضحت فصلت ، فإف أبت نضح يف كجهها ا١تاء ، كرح
 يف كجهو ا١تاء ( . ركاه أبو داكد 

كيف ا١توطأ : ) أف عمر بن ا٠تطاب كاف يصلي من الليل ما شاء هللا أف يصلي ، حىت إذا كاف نصف الليل أيقظ أىلو للصبلة ، 
 ا ( .كأمر أىلك ابلصبلة كاصط ر عليهية ) يقوؿ ٢تم : الصبلة ، الصبلة ، كيتلو ىذه اآل

ككانت امرأة حبيب أَب دمحم تقوؿ لو ابلليل : قد ذىب الليل كبُت أيدينا طريق بعيد كزادّن قليل ، كقوافل الصاٟتُت قد سارت 
 قدامنا ، ك٨تن قد بقينا :

 َي ّنئمان ابلليل كم ترقد             قم َي حبيِب قد دّن ا١توعد
 ل كأكقاتو             كردان إذا ما ىجػع الرقدكخذ من اللي

 من ّنـ حىت ينقضي ليلو           َف يبلػغ ا١تنزؿ أك ٬تتهد
 قل لذكم األلباب أىل التقى      قنطرة العرض لكم موعد

هىا:  -ٗٗٔ (  تػىوىفهاهي اىَّللهي، ُثيه اٍعتىكىفى أىٍزكىاجيوي ًمٍن بػىٍعًدًه كىافى يػىٍعتىًكفي اىٍلعىٍشرى اىأٍلىكىاًخرى ًمٍن رىمىضىافى، حىىته  أىفه اىلنهيبه ) كىعىنػٍ
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو 

--------- 
 لزـك ا١تسجد بنية ٥تصوصة لطاعة هللا . سبق تعريف االعتكاؼ كأنو :( كىافى يػىٍعتىًكفي ) 
 اذكر األدلة على استحباب االعتكاؼ ؟ 
رىا بػىٍييًتى لًلطَّائًًفُتى كىاٍلعىاًكًفُتى كىالرُّكًَّع السُّجيودً كىعىًهٍدّنى ًإُفى إًبٍػرى قولو تعاُف ) -أ  ( . اًىيمى كىًإٍٝتىاًعيلى أىٍف طىهًٌ

 حديث الباب . -ب
 ) ... فمن أحب أف يعتكف فليعتكف العشر األكاخر ( ركاه مسلم . قولو  -ج
 ما اٟتكمة من االعتكاؼ ؟ 

 اغل .التفرغ للعبادة ، كاالنقطاع عن العوائق كالشو 
: ك١تا كاف ا١ترء ال يلـز كيواظب إال من ٭تبُّو كيعظًٌمو، كما كاف ا١تشركوف يعكفوف على أصنامهم ك٘تاثيلهم،  قاؿ ابن تيمية

 . كيعكف أىل الشهوات على شهواهتم شرع هللا ألىل اإلٯتاف أف يعكفوا على رهبم سبحانو كتعاُف

  ا١ترء كبُت أف يتفرَّغ لعبادة ربٌو سبحانو كتعاُف!كذلك: لكي ينأل بنفسو عن الشَّواغل اليت ٖتوؿ بُت
 كىذه الشواغل تتمثل يف الفضوؿ األربعة:

 فضوؿ الطعاـ كالشراب، كفضوؿ ٥تالطة األّنـ، كفضوؿ الكبلـ، كفضوؿ ا١تناـ!
 فالقدر ا١تناسب من ىذه ا١تضرٌات األربعة، ليس مضرٌان، كلكن الزَيدة فيها عن حٌد االعتداؿ!

١تا كاف صبلح القلب كاستقامتو على طريق سَته إُف هللا تعاُف، متوقفان على ٚتعيتو على هللا، كَفًٌ شعثو إبقبالو :  لقيمكقاؿ ابن ا
 ابلكلية على هللا تعاُف، فإفَّ شعث القلب ال يلمُّو إال اإلقباؿ على هللا تعاُف!
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وؿ ا١تناـ، ٦تا يزيده شعثان، كييشتتو يف كل كاد، كيقطعو ككاف فضوؿ الطعاـ كالشراب، كفضوؿ ٥تالطة األّنـ، كفضوؿ الكبلـ، كفض
عن سَته إُف هللا تعاُف، أك يضعفو، أك يعوقو كيوقفو: اقتضت رٛتة العزيز الرحيم بعباده أف شرع ٢تم من الصـو ما يذىب فضوؿ 

و بقدر ا١تصلحة، ْتيث ينتفع بو الطعاـ كالشراب، كيستفرغ من القلب أخبلط الشهوات ا١تعوقة لو عن سَته إُف هللا تعاُف، كشرع
العبد يف دنياه كأخراه، كال يضره كال يقطعو عن مصاٟتو العاجلة كاآلجلة، كشرع ٢تم االعتكاؼ الذم مقصوده كركحو: عكوؼ 

كره القلب على هللا تعاُف، كٚتعيتيو عليو، كا٠تلوة بو، كاالنقطاع عن االشتراؿ اب٠تلق كاالشتراؿ بو كحده سبحانو، ْتيث يصَت ذ 
بد٢تا، كيصَت ا٢تمُّ كلُّو بو، كا٠تطراتي كلُّها بذكره، كالتفكر يف  كحبُّو، كاإلقباؿ عليو يف ٤تلًٌ ٫تـو القلب كخطراتو، فيستوِف عليو

و بو يـو الوحشة يف القبور حُت ال سٖتصيل مراضيو كما يقرب منو، فيصَت أنسيو اب بدالن من أنسو اب٠تلق، فيعده بذلك ألن
 كال ما يفرح بو سواه، فهذا مقصودي االعتكاؼ األعظم . أنيس لو،

ٓتدمة ا٠تالق ككلما قويت ا١تعرفة اب كابة  لبلتصاؿحقيقتو : قطع العبلئق عن ا٠تبلئق ك  االعتكاؼفمعٌت :  كقاؿ ابن رجب
 ؿ .إُف هللا تعاُف ابلكلية على كل حا االنقطاعاألنس بو أكرثت صاحبها لو ك 
 ؟ مىت ٬تب االعتكاؼ 

 ٬تب ابلنذر .
 .  اعان إال على من نذرهكليس كاجبان إٚت :  قاؿ اٟتافظ

   ٟتديث عمر أنو قاؿ  ) َي رسوؿ هللا إٓف نذرت أٓف أعتكػف ليلة يف ا١تسجػد اٟتراـ ، فقاؿ : أكؼ بنذرؾ ( . متفق عليو
 كٟتديث عائشة  ) من نذر أف يطيع هللا فليطعو ( ركاه البخارم .

 ؼ كأفضلو ؟مىت آكد االعتكا 
 اعتكفها حىت توفاه هللا عز كجل . آكد االعتكاؼ يف رمضاف ، كأفضلو العشر األكاخر ، ألف النِب 

 ( . كىافى يػىٍعتىًكفي اىٍلعىٍشرى اىأٍلىكىاًخرى ًمٍن رىمىضىافى، حىىتَّ تػىوىفَّاهي اىَّللَّي ففي حديث الباب )
  مضاف ؟ما اٟتكمة من ٗتصيص االعتكاؼ يف العشر األكاخر من ر 

 اللتماس ليلة القدر .
مثيَّ أىٍطلىعى رىٍأسىوي  ....اٍعتىكىفى اٍلعىٍشرى األىكَّؿى ًمٍن رىمىضىافى مثيَّ اٍعتىكىفى اٍلعىٍشرى األىٍكسىطى  ًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) ٍن أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرًلًٌ قىاؿى ع

نػىٍوا ًمٍنوي فػىقىاؿى  لىةى مثيَّ اٍعتىكىٍفتي اٍلعىٍشرى األىٍكسىطى مثيَّ أيتًيتي فىًقيلى ًُف ًإْفًٌ ا: فىكىلَّمى النَّاسى فىدى ًإنػَّهىا ىًف  ٍعتىكىٍفتي اٍلعىٍشرى األىكَّؿى أىٍلتىًمسي ىىًذًه اللَّيػٍ
 و .( متفق علي فىاٍعتىكىفى النَّاسي مىعىوي ، اٍلعىٍشًر األىكىاًخًر فىمىٍن أىحىبَّ ًمٍنكيٍم أىٍف يػىٍعتىًكفى فػىٍليػىٍعتىًكٍف 

 ما أكثر االعتكاؼ ؟ 
 اتفقوا على أنو ال حد ألكثره . ] قالو يف الفتح [ 

 فائدة :
 :اختلف العلماء يف أقل االعتكاؼ على أقواؿ 

 : أف أقلو ٟتظة . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٞتمهور ، فهو مذىب أَب حنيفة كالشافعي كأٛتد .

ًليلي ًحيحي الًَّذم قىطىعى ًبًو اٞتٍيٍمهيوري أىنَّوي ييٍشتػىرىطي ليٍبثه يًف اٍلمىٍسًجًد ، كىأىنَّوي ٬تىيوزي اٍلكىًثَتي ًمٍنوي كىاٍلقى كىأىمَّا أىقىلُّ االٍعًتكىاًؼ فىالصَّ :  قاؿ النوكم
ظى   ة .حىىتَّ سىاعىةو أىٍك ٟتٍى

 ٭تدده ٔتدة معينة . أف االعتكاؼ يف اللرة ىو اإلقامة ، كىذا يصدؽ على ا١تدة الطويلة كالقصَتة كَف يرد يف الشرع ما -أ



 ُٖٗ 

امة يف مسجد  تعاُف بنية التقرب إليو اعتكاؼ .. ٦تا قل من ػقاؿ ابن حـز : كاالعتكاؼ يف لرة العرب اإلقامة .. فكل إق
 قت .األزماف أك كثر ، إذ َف ٮتص القرآف كالسنة عددان من عدد ، ككقتان من ك 

كث يف ا١تسجد الساعة ، كما أمكث إال ألعتكف . احتج بو ابن قاؿ : إٓف ألم ركل ابن أَب شيبة عن يعلى بن أمية -ب
( كذكره اٟتافظ يف الفتح كسكت عليو . كالساعة ىي جزء من الزماف كليست الساعة ا١تصطلح عليها ُٕٗ/ٓحـز يف الى )

 اآلف كىي ستوف دقيقة . 
 أف االعتكاؼ يف اللرة يقع على القليل كالكثَت .-ج

العتكاؼ ىو ا١تكث يف ا١تسجد لطاعة هللا تعاُف سواء كانت ا١تدة كثَتة أك قليلة، ألنو َف يرد يف ذلك فيما ا: قاؿ الشيخ ابن ابز 
ابلنذر كىو  أعلم ما يدؿ على التحديد ال بيـو كال بيومُت كال ٔتا ىو أكثر من ذلك ، كىو عبادة مشركعة إال إذا نذره صار كاجبان 

 ء .يف ا١ترأة كالرجل سوا
 : أف أقل مدتو يـو . القوؿ الثاين

 كقاؿ بو بعض ا١تالكية .
 : أف أقل مدتو يـو كليلة . القوؿ الثالث

 كىذا مذىب ا١تالكية .
 .  ٟتديث عمر أنو قاؿ  ) َي رسوؿ هللا إٓف نذرت أٓف أعتكف ليلة يف ا١تسجد اٟتراـ ، فقاؿ : أكؼ بنذرؾ ( . متفق عليو

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 اؼ ؟ما ىي مبطالت االعتك 

 : اٞتماع .أكالن 

  .اعتكافو كأٚتعوا على أنو من جامع امرأتو كىو معتكف عامدان لذلك يف فرجها أنو يفسد:  قاؿ ابن ا١تنذر
 كاتفقوا على فساده ابٞتماع  .:  كقاؿ ابن حجر

 ( .كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يف اٍلمىسىاًجًد قاؿ تعاُف ) 
 ذر اإلٚتاع على أف ا١تراد اب١تباشرة يف اآلية اٞتماع .كقد نقل ابن ا١تن

 ا٠تركج ّتميع بدنو ببل عذر .اثنيان : 

 فهذا يبطل اعتكافو ابتفاؽ األئمة .
 ٟتديث عائشة اهنع هللا يضر قالت : )السنة للمعتكف أف ال ٮترج ٟتاجة إال ١تا ال بد لو(. ركاه أبو داكد

  مسجد ؟ىل يشًتط لصحة االعتكاؼ أف يكوف يف 
 نعم ، يشًتط أف يكوف يف مسجد .

 ( .كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يف اٍلمىسىاًجًد لقولو تعاُف ) 
 أٚتع العلماء على أف االعتكاؼ ال يكوف إال يف مسجد  .:  قاؿ القرطيب

 ال نعلم فيو خبلفان  . :  كقاؿ يف ا١تغٍت
 يف االعتكاؼ ؟ اذكر ا٠تالؼ يف ضابط ا١تسجد الذم يصح 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 ال يصح إال يف ا١تساجد الثبلثة . أنوالقوؿ األكؿ : 



 ُٗٗ 

 ركاه سعيد بن منصور  .ٟتديث حذيفة مرفوعان ) ال اعتكاؼ إال يف ا١تساجد الثبلثة (
 ال يصح إال يف مسجد تقاـ فيو اٞتماعة .القوؿ الثاين : 

 . كىذا مذىب اٟتنفية كاٟتنابلة
 ( .كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يف اٍلمىسىاًجًد لقولو تعاُف ) 
 : أف اآلية تعم كل مسجد ، كخص منها ما تقاـ فيو اٞتماعة ألدلة كجوب اٞتماعة . كجو الداللة

ـي ًفيًو اٞتٍىمىاعىةي يػيٍفًضي إُفى كىًإ٪تَّىا ايٍشًتيًطى ذىًلكى ؛ أًلىفَّ اٞتٍىمىاعىةى كىاًجبىةه  : قاؿ ابن قدامة يف ا١تغٍت ، كىاٍعًتكىاؼي الرَّجيًل يف مىٍسًجدو الى تػيقىا
نىاؼو ا مىعى إٍمكىاًف التَّحىرًُّز ًمٍنوي ، كىذىًلكى مي أىحىًد أىٍمرىٍيًن : إمَّا تػىٍرؾي اٞتٍىمىاعىًة اٍلوىاًجبىًة ، كىًإمَّا خيريكجيوي إلىيػٍهىا ، فػىيػىتىكىرَّري ذىًلكى ًمٍنوي كىًثَتن 

قىامىةي عىلىى طىاعىًة اَّللًَّ ًفيًو .  ًلبًلٍعًتكىاًؼ ، إٍذ ىيوى ليزيكـي اٍلميٍعتىكىًف كىاإٍلً
 أنو يف كل مسجد سواء تقاـ فيو اٞتماعة أـ ال .القوؿ الثالث : 

 . كىذا مذىب الشافعية
. قالوا : كىذا عاـ يشمل كل ا١تساجد كال يقبل ٗتصيصها ببعض ( كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يف اٍلمىسىاًجًد ) لقولو تعاُف

 ا١تساجد إال بدليل .
 أنو ال بد يف مسجد جامع . القوؿ الرابع :

 كىذا اختيار الصنعآف .
 لقوؿ عائشة ) ال اعتكاؼ إال يف مسجد جامع ( أخرجو ابن أَب شيبة .

 القوؿ األكؿ كأنو يصح يف كل مسجد ٚتاعة . كالراجح
 واب عن حديث حذيفة ) ال اعتكاؼ إال يف ا١تساجد الثالثة ( ؟ما اٞت 

 . أنو ال يثبت مرفوعان إُف النِب  أكالن :
 .أنو لو كاف اثبتان مرفوعان الشتهر ذلك بُت الصحابة ، كقد خالفو ٚتع من الصحابة  اثنيان :

 ة .بن أَب طالب : ال اعتكاؼ إال يف مسجد ٚتاعة . أخرجو ابن أَب شيب قاؿ علي

 كقالت عائشة :  ال اعتكاؼ إال يف مسجد ٚتاعة . أخرجو البيهقي .
 أخرجو البيهقي  يف مسجد تقاـ فيو الصبلة . كقاؿ ابن عباس : ال اعتكاؼ إال

 أنو لو قيل : ٔتوجب ىذا اٟتديث لكاف ٛتبلن لآلية على النادر ، كىذا من معايب االستدالؿ . اثلثان :
 فا١تراد : ال اعتكاؼ كامل ١تا تقدـ من أدلة الرأم األكؿ .على فرض ثبوتو ،  رابعان :
 ىل يشرع االعتكاؼ للمرأة ؟ 

 نعم يشرع ٢تا االعتكاؼ كالرجل .
 ( .مثيَّ اٍعتىكىفى أىٍزكىاجيوي ًمٍن بػىٍعًدًه  ٟتديث الباب ) ...

 ما ضابط ا١تسجد الذم يصح أف تعتكف فيو ؟ 
 تها ، كىو ا١تكاف ا١تعد للصبلة فيو .كأجاز اٟتنفية للمرأة أف تعتكف يف مسجد بي

  .لكن ىذا القوؿ ضعيف 
 كالصحيح أنو يصح اعتكافها يف كل مسجد ، كلو َف تقم فيو اٞتماعة ، سول مسجد بيتها .

 كىذا مذىب اٞتمهور .



 َِٗ 

 قاؿ ابن قدامة :
 ( .كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يف اٍلمىسىاًجًد  )كىلىنىا ، قػىٍولو تػىعىاُفى  -أ

هًتىا يف بػىٍيًتهىا لىٍيسى ٔتىٍسًجدو؛ أًلىنَّوي َفىٍ كىاٍلميرى  ًة ًفيهىا، كىمىٍوًضعي صىبلى يى مىٍسًجدنا  ادي ًبًو اٍلمىوىاًضعي الَّيًت بيًنيىٍت لًلصَّبلى
ًة ًفيًو، كىًإٍف ٝتيًٌ  يػينٍبى لًلصَّبلى

ـي اٍلمىسىاًجًد اٟتٍىًقيًقيَّةً  ا ا  ) ، كىقىٍوًؿ النًَِّبًٌ  كىافى ٣تىىازنا ، فىبلى يػىثٍػبيتي لىوي أىٍحكى  ( .جيًعلىٍت ِف اأٍلىٍرضي مىٍسًجدن
، كىلىٍو كىافى ًهنَّ ، لىمىا أىًذفى ًفيوً ػ، كىلىٍو َفٍى يىكيٍن مىٍوًضعنا اًلٍعًتكىافً اٍلمىٍسًجًد، فىأىًذفى ٢تىينَّ  اٍستىٍأذىنَّوي يف ااًلٍعًتكىاًؼ يف  كىأًلىفَّ أىٍزكىاجى النَِّبًٌ -ب

 .ًتكىاؼي يف غىٍَتًًه أىٍفضىلى لىدى٢تَّينَّ عىلىٍيًو ، كىنػىبػَّهىهينَّ عىلىٍيًو ااًلعٍ 
  .طَّوىاًؼ كىأًلىفَّ ااًلٍعًتكىاؼى قػيٍربىةه ييٍشتػىرىطي ٢تىىا اٍلمىٍسًجدي يًف حىقًٌ الرَّجيًل ، فػىييٍشتػىرىطي يف حىقًٌ اٍلمىٍرأىًة ، كىال-ج 
 ما شركط اعتكاؼ ا١ترأة ؟ 

 الزكج .إذف  أكالن :

 إذا أمنت الفتنة . اثنيان :

 أف تكوف طاىرة . اثلثان :
 أيهما أفضل يف العشر األكاخر العمرة أـ االعتكاؼ ؟ 
، فإف كاف ال بد ألحد٫تا دكف اآلخر، ة يف رمضاف، كاٞتمع بينهما أكملاعتكاؼ العشر األكاخر من رمضاف آكد من العمر  

 فاالعتكاؼ أفضل لوجوه :
 كاف يعتكف العشر األكاخر كَف يعتمر .   أف النِب أكالن :

 أف االعتكاؼ يعت ر يف بعض الببلد من السنن ا١تهجورة ، فكاف إحياؤه أكُف من العمرة يف رمضاف . اثنيان :

 كألف االعتكاؼ يف العشر يفوت كقتو ٓتبلؼ العمرة . اثلثان :
 ماذا نستفيد من قو٢تا ) ... كاعتكف أزكاجو من بعده ( ؟ 

 نستفيد :
 استمرار ىذا اٟتكم كعدـ نسخو . -أ

لعبد هللا بن عمرك ) َي عبد  استحباب االستمرار على ما اعتاده اإلنساف من فعل ا٠تَت كأنو ال يقطعو ، كقد قاؿ النِب -ب
 هللا ال تكن مثل فبلف ، كاف يقـو الليل فًتكو ( متفق عليو .

هىا قىالىٍت:  -ََٕ ، ُثيه دىخىلى ميٍعتىكىفىوي كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) كىعىنػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًإذىا أىرىادى أىٍف يػىٍعتىًكفى صىلهى اىٍلفىٍجرى
-------- 

 أم مكاف اعتكافو .( ميٍعتىكىفىوي )  
 مىت يدخل ا١تعتًكف معتكفىو ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ػرين . ُِإحدل كعشػ يدخل من بعد صبلة الصبح من يـو القوؿ األكؿ : 
 .كىو قوؿ األكزاعي كالليث كالثورم :  قاؿ ابن حجر

 كماؿ إليو الصنعآف . 
 ٟتديث الباب .

 : كفيو من الفقو : أف ا١تعتكف يبتدلء اعتكافو من أكؿ النهار ، كيدخل يف معتكفو بعد أف يصلي الفجر . قاؿ ا٠تطاِب



 ُِٗ 

 ك .كىو ظاىر يف ذل ،عتكاؼ بعد صالة الفجرأكؿ كقت اال على أفٌ  فيو دليله :  كقاؿ الصنعآف
 ػرين ( .ُِيدخل قبيل غركب الشمس من يـو العشرين ) ليلة إحدل كعشػ القوؿ الثاين : 

 كنسبو اٟتافظ ابن حجر إُف األئمة األربعة .
يو إذا غابت الشمس ا١تعتكف معتكفو أبف يدخل ا١تسجد الذم يريد االعتكاؼ فيدخل  قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا : 

من ليلة العشرين من رمضاف ، كٮترج إذا غابت الشمس من الليلة األكُف من شهر شواؿ . . . كالعشر األكاخر من رمضاف 
  تدخل من ليلة إحدل كعشرين كليس من فجر إحدل كعشرين .

 كىذا القوؿ ىو الصحيح .
كىذا يدؿ على أنو كاف يعتكف اللياِف ال ، متفق عليو  كاف يعتكف العشر األكاخر من رمضاف . أنو ثبت أف النِب  -ُ

 كالعشر األكاخر تبدأ من ليلة إحدل كعشرين . ، األَيـ ، ألف العشر ٘تييز للياِف ، قاؿ هللا تعاُف  ) كىلىيىاؿو عىٍشرو ( 
الوتر يف العشر األكاخر قالوا : إف من أعظم ما يقصد من االعتكاؼ التماس ليلة القدر ، كليلة إحدل كعشرين من لياِف  -ِ

 فيها .  فيحتمل أف تكوف ليلة القدر ، فينبري أف يكوف معتكفان 
سيما كىي إحدل اللياِف اليت يلتمس فيها ليلة  ال ،ألنو ال يكوف معتكفنا ٚتيع العشر إال ابعتكاؼ أكؿ ليلة منوة : قاؿ ابن تيمي

 ر .القد
 ما اٞتواب عن حديث الباب ؟ 

 اٞتواب من كجهُت :
 كاف معتكفان قبل غركب الشمس كلكنو َف يدخل ا١تكاف ا٠تاص ابالعتكاؼ إال بعد صبلة الفجر .  أف النِب :  كؿاأل

أ اًبالٍعًتكىاًؼ ًمٍن أىكَّؿ النػَّ  ًإذىا أىرىادى أىٍف يػىٍعتىًكف صىلَّى اٍلفىٍجر مثيَّ دىخىلى ميٍعتىكىفو ): قاؿ النوكم  هىار ، كىبًًو ( ًاٍحتىجَّ بًًو مىٍن يػىقيوؿ : يػىٍبدى
ًنيفىة كىالشَّاًفًعٌي كىأىٍٛتى  د : يىٍدخيل ًفيًو قػىٍبل غيريكب الشٍَّمس ًإذىا أىرىادى قىاؿى األىٍكزىاًعيُّ كىالثػٍَّورًمُّ ، كىاللٍَّيث يف أىحىد قػىٍولىٍيًو ، كىقىاؿى مىاًلك كىأىبيو حى

تو الصٍُّبح، ال ًاٍعًتكىاؼ شىٍهر أىٍك ًاٍعًتكىاؼ عىٍشر ، كىأىكَّليوا اٟتٍىدً  يث عىلىى أىنَّوي دىخىلى اٍلميٍعتىكىف ، كىانٍػقىطىعى ًفيًو ، كىٗتىىلَّى بًنػىٍفًسًو بػىٍعد صىبلى
  .نٍػفىرىدى مَّا صىلَّى الصٍُّبح اً أىفَّ ذىًلكى كىٍقت اًبًٍتدىاء االٍعًتكىاؼ، بىٍل كىافى ًمٍن قػىٍبل اٍلمىٍرًرب ميٍعتىًكفنا البًثنا يف ٚتيٍلىة اٍلمىٍسًجد ، فػىلى 

يف ا١تكاف الذم أعده لنفسو بعد صبلة ، كلكن إ٪تا ٗتلى بنفسو  اٟتديث على أنو دخل من أكؿ الليلكأكلوا  : كقاؿ ابن حجر
 . الصبح 

 مىت يبتدئ االعتكاؼ ؟ : كسئل الشيخ ابن عثيمُت 
إحدل كعشرين، كإف كاف بعض  فأجاب : ٚتهور أىل العلم على أف ابتداء االعتكاؼ من ليلة إحدل كعشرين ال من فجر

العلماء ذىب إُف أف ابتداء االعتكاؼ من فجر إحدل كعشرين مستدالِّ ْتديث عائشة اهنع هللا يضر عند البخارم : ) فلما صلى الصبح 
دخل معتكفو ( لكن أجاب اٞتمهور عن ذلك أبف الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ انفرد من الصباح عن الناس ، كأما نية 

 ن .من غركب الشمس يـو عشري تبتدئاؼ فهي من أكؿ الليل ، ألف العشر األكاخر االعتك
يػىٍفعىل ذىًلكى يف يػىٍوـ اٍلًعٍشرًينى . قاؿ   : أىجىابى بو اٍلقىاًضي أىبيو يػىٍعلىى ًمٍن اٟتٍىنىابًلىة ًْتىٍمًل اٟتٍىًديث عىلىى أىنَّوي كىافى  اٞتواب الثاين

ا اٞتٍىوىاب ىي  أىٍحرىل السندم : كىىىذى  .وى الًَّذم ييًفيدهي النَّظىر ، فػىهيوى أىٍكُفى كىاًبالٍعًتمىاًد ى
 مىت ٮترج ا١تعتكف من معتكفو ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف أنو يستحب أف يكوف خركجو من معتكفو عند خركجو إُف صبلة العيد .
 لكي يصل عبادة بعبادة .



 ِِٗ 

 كقيل : ٮترج إذا غربت الشمس ليلة العيد .
 ، ألف العشر األكاخر تنتهي ابنتهاء الشهر ، كالشهر ينتهي برركب الشمس من ليلة العيد . الصحيحوؿ ىو كىذا الق

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . مشركعية االعتكاؼ 

o . كفيو أف ا١تعتكف يتخذ لنفسو مكاّنن خاصان كذلك ليخلو بربو بشرط أف ال يضيق على ا١تصلُت 
o  إال يف مسجد .أف االعتكاؼ ال يصح 
هىا قىالىٍت:  -َُٕ ليوي، كىكىافى الى يىٍدخيلي اىٍلبػىٍيتى ًإاله  -كىىيوى يف اىٍلمىٍسًجدً -لىييٍدًخلي عىلىيه رىٍأسىوي  ًإٍف كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) كىعىنػٍ فىأيرىجًٌ

 ًرمًٌ .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىا( ًٟتىاجىةو، ًإذىا كىافى ميٍعتىًكفنا 
------- 

ليوي )  ( أمشط شعر رأسو كأسويو كأزينو . فىأيرىجًٌ
 ( فسرىا الزىرم ابلبوؿ كالرائط . ًإاله ًٟتىاجىةو ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 أف من أخرج بعض بدنو من ا١تسجد َف يكن ذلك قادحان يف صحة االعتكاؼ .نستفيد : 
 اذكر أقساـ خركح ا١تعتكف من ا١تسجد ؟ 

 خركج بعض جسد ا١تعتكف . أكالن :

 فهذا ال يبطل االعتكاؼ ابالتفاؽ .
 ٟتديث الباب .

 ا٠تركج ١تا ال بد منو كالرائط كالبوؿ . ) خركجو للوضوء إذا َف يكن فعلو يف ا١تسجد ( .اثنيان : 

 كأٚتعوا على أف للمعتكف أف ٮترج عن معتكفو للرائط أك البوؿ  .:  قاؿ ابن ا١تنذر
 ال ٟتاجة اإلنساف ( أم البوؿ أك الرائط .ٟتديث الباب  ) إ

 . : كقد كقع اإلٚتاع على استثنائهما قاؿ الشوكاين
 ا٠تركج ّتميع بدنو ببل عذر . ) كالبيع كالشراء ( .اثلثان : 

 فهذا يبطل اعتكافو ابتفاؽ األئمة .
 ( .ٟتديث الباب ) ككاف ال ٮترج إال ٟتاجة اإلنساف إذا كاف معتكفان 

 ركج لؤلكل كالشرب .ا٠ترابعان : 

 ليس لو ذلك إال إذا َف يكن ىناؾ من أيتيو بو ، كىذا مذىب اٞتمهور .
 ا٠تركج لصبلة اٞتمعة .خامسان : 

 إذا ٗتلل االعتكاؼ ٚتعة يف مسجد غَت جامع كجب على ا١تعتكف ا٠تركج إُف صبلة اٞتمعة إذا كاف من أىلها .
 ا٠تركج لقربة من القرب :سادسان : 

 يض ، كصبلة جنازة ، لو ا٠تركج إذا اشًتط .كعيادة مر 
 إذا ٗتلل االعتكاؼ ٚتعة كجب عليو ا٠تركج إليها ، لكن ىل يبطل اعتكافو ؟ 



 ِّٗ 

 ال يبطل اعتكافو . قيل :
 كىذا مذىب اٟتنفية كاٟتنابلة كبو قاؿ ابن حـز .

 كاستدلوا ابألدلة الدالة على مشركعية االعتكاؼ يف مسجد اٞتماعة .-أ
: أف الشارع أذف ابالعتكاؼ يف مسجد اٞتماعة مع إ٬تاب صبلة اٞتمعة ، فدؿ ذلك على إذنو للخركج لصبلة  كجو الداللة

 اٞتمعة ، كما ترتب على ا١تأذكف غَت مضموف .
فىاسىعىٍوا ًإُفى ذًٍكًر اَّللًَّ كىذىريكا  َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلصَّبلًة ًمٍن يػىٍوـً اٞتٍيميعىةً أدلة كجوب صبلة اٞتمعة كقولو تعاُف )  -ب

 ( . اٍلبػىٍيعى 
كجو الداللة : دلت ىذه األدلة على عدـ بطبلف االعتكاؼ اب٠تركج إُف صبلة اٞتمعة ، ألف إ٬تاب الشارع ٢تا يقتضي استثناءىا 

 من عدـ البطبلف اب٠تركج .
 يبطل اعتكافو . كقيل :

 كىذا مذىب ا١تالكية كالشافعية .
 أبنو ٯتكنو االحًتاز من ا٠تركج أبف يعتكف يف مسجد جامع . قالوا :

 القوؿ األكؿ ، كىو عدـ البطبلف .    ) فقو االعتكاؼ للمشيقح ( . كالراجح
 ما حكم مباشرة الزكجة حاؿ االعتكاؼ ؟ 

 إذا ابشر ا١تعتكف زكجتو ال ٮتلو من حالُت :
 فاؽ األئمة األربعة .: إف كاف لرَت شهوة فبل يبطل اعتكافو ابت اٟتاؿ األكىل

 ٟتديث الباب .
 كإف كانت ا١تباشرة لشهوة حـر ذلك عليو ابتفاؽ العلماء . كاٟتاؿ الثانية :

 ( . كىكىافى الى يىٍدخيلي اىٍلبػىٍيتى ًإالَّ ًٟتىاجىةو ٟتديث الباب ) -أ
 ك١تنافاتو حاؿ االعتكاؼ . -ب
 كىل يبطل اعتكافو ؟ 

 قوالف للعلماء :
 ال يبطل اعتكافو إال ابإلنزاؿ ، إبقاء على األصل ، كىو صحة االعتكاؼ ، كَف يرد ما يدؿ على بطبلنو . ٚتاىَت العلماء أنو

( فا١تراد اب١تباشرة ىنا اٞتماع يف قوؿ ٚتهور ا١تفسرين ، كىو اختيار ابن كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يًف اٍلمىسىاًجًد كأما اآلية )
 عتكاؼ للمشيقح ( .) فقو اال ير . جر 
 ىل ٬توز للمعتكف أف ٭تادث أىلو كأف يزكركه ؟ 

 نعم ، ٬توز لو ٤تادثة أىلو ، كذلك ليقضوا حوائجو ، كيفعلوا مصاٟتو ، أك غَت ذلك من ا١تصاٌف العامة كا٠تاصة .
 ككذلك ٬توز لئلنساف ا١تعتكف أف يزكره أىلو .

 مت ألنقلب فقاـ معي ، فحدثتو مث ٫تفأتيتو ألزكره ليبلن  معتكفان  كاف رسوؿ هللا )ٟتديث صفية بنت حيي قالت 
 ( . متفق عليو ليقلبٍت ...

 ) ألنقلب ( أم ترجع إُف بيتها . ) ليقلبٍت ( أم يردىا إُف منز٢تا .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 



 ِْٗ 

o . االىتماـ بشعر الرأس 
o  أف النِب  . كاف يتخذ الشعر 
o . خدمة ا١ترأة لزكجها 
o ز تنظيف ا١تعتكف رأسو كبدنو كثيابو .جوا 
هىا قىالىٍت:  -َِٕ ىىا، كىالى ٮتىٍريجى اىلسُّنهةي عىلىى اىٍلميٍعتىًكًف أىٍف الى يػىعيودى مىرًيضنا، كىالى يىٍشهىدى ًجنىازىةن، كىالى ٯتىىسه اٍمرىأىةن، كىالى يػيبىاًشرى ) كىعىنػٍ

سى ًبرًجىاًلًو، ًإاله  (الى اٍعًتكىاؼى ًإاله ًبصىٍوـو كىالى اٍعًتكىاؼى ًإاله يف مىٍسًجدو جىاًمعو ًٟتىاجىةو، ًإاله ًلمىا الى بيده لىوي ًمٍنوي، كى  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالى ِبٍى
 .أىفه اىلرهاًجحى كىٍقفي آًخرًًه 

هيمىا; أىفه اىلنهيبه  -َّٕ ـه ًإاله أىٍف ٬تىٍعىلىوي عىلىى نػىٍفًسًو لىيٍ )  قىاؿى  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ رىكىاهي  (سى عىلىى اىٍلميٍعتىًكًف ًصيىا
 اىلدهارىقيٍطًٍتُّ كىاٟتٍىاًكمي، كىالرهاًجحي كىقٍػفيوي أىٍيضنا .

--------- 
 ا١تراد اب١تباشرة ىنا اٞتماع بقرينة ذكر اللمس قبلها .(  كىالى يػيبىاًشرىىىا) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
o  ة ، كقد اختلف العلماء فيو ، كقد رجح بعض خراجو أبو داكد يف سننو عن بقية أصحاب الكتب الستؿ عائشة انفرد إبقو

 ظ أف افوظ أنو من قوؿ عركة بن الزبَت .ااٟتف
o نا عبد حديث ابن عباس أخرجو الدارقطٍت من طريق عبد هللا بن دمحم الرٍَّمًلي قاؿ حدثنا دمحم بن ٭تيي بن أَب عمر قاؿ حدث

 مالك بن أنس عن طاككس عن ابن عباس بو مرفوعان . الدَّرىاكىٍردم عن أَب سيهىٍيل عنالعزيز بن دمحم 
كقد اختلف يف ىذا اٟتديث يف رفعو ككقفو ، كرجح الدارقطٍت الوقف ، كأف الذم رفعو عبد هللا بن دمحم الرملي كغَته ال يرفعو ، 

 كرجح البيهقي أيضان كقفو .
 عتكف أف يعود مريضان ، كيشهد جنازة ؟ىل ٬توز للم 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 : أنو ليس لو ا٠تركج إال ابلشرط .كىذا مذىب اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة . القوؿ األكؿ

 ( . الى يػىعيودى مىرًيضنا، كىالى يىٍشهىدى ًجنىازىةن . ٟتديث الباب ).. -أ
 ريض كىو معتكف ، فيمر كما ىو كال يعرج يسأؿ عنو ( ركاه مسلم .ٯتر اب١ت كلقو٢تا ) كاف النِب -ب

 كالدليل على جوازه إذا اشًتط :
 ) ا١تسلموف على شركطهم ( . عمـو قولو 

 ) حجي كاشًتطي ( متفق عليو . كٟتديث ضباعة بنت الزبَت ، كفيو قاؿ ٢تا النِب 
 ألـز العبادات ابلشركع فيو ، فاالعتكاؼ من ابب أكُف . : أنو إذا كاف الشرط يؤثر يف اإلحراـ ، كىو كجو الداللة
 : أف لو ا٠تركج ببل شرط . القوؿ الثاين

 القوؿ األكؿ . كالراجح
  ) ؟ما معٌت قو٢تا ) كال ٯتس امرأة كال يباشرىا 

 ا١تراد اب١تباشرة ىنا اٞتماع ، بقرينة ذكر ا١تس قبلها .
 كنقل ابن ا١تنذر اإلٚتاع على ذلك .



 ِٗٓ 

  لصحة االعتكاؼ الصـو ؟ىل يشًتط 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 يشًتط لبلعتكاؼ صـو .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ أَب حنيفة كمالك ، كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم .

كاف يرجحو شيخ   القوؿ الراجح يف الدليل الذم عليو ٚتهور السلف أف الصـو شرط يف االعتكاؼ ، كىو الذم:  قاؿ ابن القيم
  اإلسبلـ ابن تيمية  .

ـى ًإُفى اللٍَّيًل كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يف اٍلمىسىاًجًد  .لقولو تعاُف ).. -أ يىا  ( .مثيَّ أى٘تُّوا الصًٌ
 ـ .فوجب أف ال يكوف االعتكاؼ إال بصو  هللا تعاىل ذكر االعتكاؼ إثر الصـو كجو االستدالؿ: أفٌ 

 كال اعتكاؼ إال بصـو ( . .) من السنة .. –قوؿ عائشة  –ٟتديث الباب  -ب
 ما ركتو عائشة مرفوعان ) ال اعتكاؼ إال بصـو ( ركاه الدارقطٍت .-ج

 .ال يشًتط الصـو لبلعتكاؼ القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .

 اعتكف العشر األكؿ من شواؿ . أف النِب -أ
ًإذىا أىرىادى أىٍف يػىٍعتىًكفى صىلَّى اٍلفىٍجرى مثيَّ دىخىلى ميٍعتىكىفىوي كىإًنَّوي أىمىرى ًٓتًبىائًًو  قىالىٍت كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  -رضى هللا عنها  - عىٍن عىاًئشىةى ف

ًٓتًبىائًًو فىضيًربى   ا فىضيًربى كىأىمىرى غىيػٍريىىا ًمٍن أىٍزكىاًج النًَِّبًٌ فىضيًربى أىرىادى ااًلٍعًتكىاؼى ىًف اٍلعىٍشًر األىكىاًخًر ًمٍن رىمىضىافى فىأىمىرىٍت زىيٍػنىبي ًٓتًبىائًهى 
فى فىأىمىرى ًٓتًبىائًًو فػىقيوًٌضى كىتػىرىؾى ااًلٍعًتكىاؼى ىًف شىٍهًر رىمىضىا« . آٍل رَّ تيرًٍدفى » اٍلفىٍجرى نىظىرى فىًإذىا األىٍخًبيىةي فػىقىاؿى  فػىلىمَّا صىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ 

 ( ركاه مسلم . حىىتَّ اٍعتىكىفى ىًف اٍلعىٍشًر األىكًَّؿ ًمٍن شىوَّاؿو 
 ـ .غَت قابل للصو  يـو العيد ألفٌ  ؛الصـو ليس بشرط لصحة االعتكاؼ على أفٌ  ؿ شواؿ دليله كيف اعتكافو يف أكَّ  قاؿ البغوم:

أعتكف ليلة يف ا١تسجد اٟتراـ ؟ قاؿ : قاؿ : كنت نذرت يف اٞتاىلية أف  كٟتديث ابن عمر : ) أف عمر سأؿ النِب -ب
، كلو كاف الصـو شرطان ١تا صح اعتكاؼ الليل؛ ألنو ال صياـ فيو .فأكؼ بنذرؾ ( . متفق عليو ،   كالليل ليس ٤تبلن للصـو

 ـ .ليلة، كالليل ليس ٔتحل للصو  اعتكاؼى  ألنو كاف نذرى  ؛االعتكاؼ جائز برَت صـو : كفيو دليل على أفٌ قاؿ ا٠تطاِب
قد أمر  إذ النِب  ،ذا اٟتديث أيضنا قد بٌوب لو ابن خزٯتة بقولو: ابب ا٠ت ر الداؿ على إجازة االعتكاؼ ببل مقارنة للصـوكى

 ل .ابعتكاؼ ليلة، كال صـو يف اللي
ـه ًإالَّ ) قىاؿى  أىفَّ اىلنَِّبَّ  -عىبَّاسو  ابن -حديث الباب  -ج  .كتقدـ أنو ضعيف (عىلىوي عىلىى نػىٍفًسوً أىٍف ٬تىٍ  لىٍيسى عىلىى اىٍلميٍعتىًكًف ًصيىا
 كألنو عبادة تصح يف الليل، فلم يشًتط لو الصياـ كالصبلة، كألنو عبادة تصح يف الليل، فأشبو سائر العبادات .-د
 كألف إ٬تاب الصـو حكم ال يثبت إال ابلشرع، كَف يصح فيو نص، كال إٚتاع، فدؿ على أنو ليس بشرط لصحة االعتكاؼ.-ىػ

 استدؿ بو على جواز االعتكاؼ برَت صـو ، ألف الليل ليس بوقت صـو . الشوكاين : قاؿ
 . الراجحكىذا القوؿ ىو 

 ما اٞتواب عن أدلة القوؿ األكؿ ؟ 
ـى ًإُفى اللٍَّيًل كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يف اٍلمىسىاًجًد  .أما قولو تعاُف ).. يىا  ( .مثيَّ أى٘تُّوا الصًٌ

 و .كال قائل ب ،على تبلزمهما كإال لكاف ال صـو إال ابعتكاؼ ما يدؿُّ   فليس فيها
 كال اعتكاؼ إال بصـو ( .) من السنة ... –كأما قوؿ عائشة 



 ِٗٔ 

 و .من أدرجو يف اٟتديث كىم في ىذا الكبلـ من قوؿ من دكف عائشة، كأفٌ  من اٟتفاظ إُف أفٌ  قاؿ البيهقي: قد ذىب كثَته 
رجا ، كَف ٮتي «كالسنة يف ا١تعتكف أف ال ٮترج»صدر ىذا اٟتديث يف الصحيح إُف قولو:  كمسلم قد أخرج البخارم:  كقاؿ أيضنا

منهم من زعم أنو من قوؿ عائشة، كمنهم من زعم أنو من قوؿ الزىرم، كيشبو أف يكوف من قوؿ  :الختبلؼ اٟتفاظ فيو ؛الباقي
 ة .ن دكف عائشمى 

ؽ، كال يصح الكبلـ عندىم إال من قوؿ اسحإالرٛتن بن  ال عبدإ« السنة»يف حديث عائشة ىذا  ده قل أحال ر: َف يى  كقاؿ ابن عبد
 ة .كبعضو من كبلـ عرك  ،الزىرم

 كأما ما ركتو عائشة مرفوعان ) ال اعتكاؼ إال بصـو ( ركاه الدارقطٍت .
 فهذا ضعيف ال يصح .

 . فيو سوٍيد بن عبد العزيز ، قاؿ ابن حجر : ضعيف جدان 
 ضان قد ركاه غَت كاحد عن الزىرم موقوفان على عائشة .كأي

 ؼ .كالصحيح موقو  ،و كىمرفعي  قاؿ البيهقي:
أما حديث كأما قوؿ عائشة ) ال اعتكاؼ إال بصـو ( ، فبل يصح مرفوعان ، كعلى فرض صحتو فا١تعٌت أنو ال اعتكاؼ كامل إال 

 بصـو .
 ث .ٚتعنا بُت األحادي ،ملقاؿ النوكم: لو ثبت لوجب ٛتلو على االعتكاؼ األك

 . الصـو فيو أفضل فإفٌ  ،فا١تراد بو االستحباب كلو صحَّ  كقاؿ ابن قدامة: 
 ىل يشًتط لالعتكاؼ أف يكوف يف مسجد ؟ 

 نعم .
 أٚتع العلماء على أف االعتكاؼ ال يكوف إال يف مسجد .:  قاؿ القرطيب

 ال نعلم فيو خبلفان . كقاؿ يف ا١تغٍت :
 و ضابط ا١تسجد :لكن اختلفوا ما ى

 ال يصح إال يف ا١تساجد الثبلثة .القوؿ األكؿ : 
 ٟتديث حذيفة مرفوعان : ) ال اعتكاؼ إال يف ا١تساجد الثبلثة ( . ركاه سعيد بن منصور 

 يصح يف كل مسجد سواء أقيمت فيو اٞتماعة أـ ال .القوؿ الثاين : 
 ال يصح إال يف مسجد ٚتاعة . : القوؿ الثالث
كَف ينقل عن صحاَب خبلفو ، إال قوؿ من خص االعتكاؼ اب١تساجد الثبلثة أك كىو قوؿ عامة التابعُت ، :  سالـقاؿ شيخ اإل

 . “الصحيح مسجد ٚتاعة ، كىذا القوؿ ىو
 يفضي إىل أحد أمرين :كألف اعتكاؼ الرجل يف مسجد ال تقاـ فيو اٞتماعة 

 لك منو كثَتان .كإما خركجو إليها فيتكرر ذ -إما ترؾ اٞتماعة الواجبة 

 كأما اٞتواب عن حديث حذيفة : أنو حديث ال يصح ، كعلى فرض صحتو فهو ٤تموؿ على االعتكاؼ األكمل .
o  أف ا١ترأة يشرع ٢تا االعتكاؼ كالرجل، كيصح اعتكافها يف كل مسجد، كلو َف تقم فيو اٞتماعة، سول مسجد بيتها، كىذا

 مذىب اٞتمهور .
 ( .باشركىن كأنتم عاكفوف يف ا١تساجد كال ت لعمـو قولو تعاُف : )



 ِٕٗ 

o  استئذاف أزكاجو ( : كٟتديث عائشة كفيو  متفق عليو . ) أف يعتكفن يف ا١تسجد فأذف ٢تن 

 أف تعتكف يف مسجد بيتها ، كىو ا١تكاف ا١تعد للصبلة فيو . كأجاز اٟتنفية للمرأة
 كىذا قوؿ ضعيف ، ألف موضع صبلهتا يف بيتها ليس ٔتسجد .

 الفوائد العامة من اٟتديث ؟ اذكر بعض 
o  أف االعتكاؼ ال ٬تب على اإلنساف إال إذا نذره على نفسو لقولو . ) من نذر أف يطع هللا فليطعو ( : 
o  ] كفيو دليل على أف ا١تسجد شرط لبلعتكاؼ . ] كسبقت ا١تسألة 

هيمىا -َْٕ ، يف اىلسهٍبًع اىأٍلىكىاًخًر،  ٍصحىاًب اىلنهيبًٌ أىفه رًجىاالن ًمٍن أى )  كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ لىةى اىٍلقىٍدًر يف اىٍلمىنىاـً أيريكا لىيػٍ
ٌرًيػىهىا فػىٍليػىتىحىرهىىا يف اىلسهٍبعً :  فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كيٍم قىٍد تػىوىاطىأىٍت يف اىلسهٍبًع اىأٍلىكىاًخًر، فىمىٍن كىافى ميتىحى  ( كىاًخًر اىأٍلى  أىرىل  ريٍؤايى

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو 
هيمىا، عىٍن اىلنهيبًٌ  -َٕٓ لىًة اٍلقىٍدرً  كىعىٍن ميعىاًكيىةى ٍبنى أىِب سيٍفيىافى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ لىةي سىٍبعو كىًعٍشرًينى  )  قىاؿى يف لىيػٍ رىكىاهي أىبيو ( لىيػٍ

 .دىاكيدى، كىالرهاًجحي كىقٍػفيوي 
 .تػىٍعًييًنهىا عىلىى أىرٍبىًعُتى قػىٍوالن أىٍكرىٍدتػيهىا يف " فػىٍتًح اىٍلبىاًرم كىقىٍد ًاٍختيًلفى يف 

------------ 
 .َف أقف على تسمية أحد من ىؤالء   قاؿ اٟتافظ ابن حجر : (  أىفه رًجىاالن ًمٍن أىٍصحىاًب اىلنهيبًٌ ) 
 ألكاخر ، كالظاىر أف ا١تراد أكاخر الشهر .بضم أكلو ، أم : قيل ٢تم يف ا١تناـ إهنا يف السبع ا(  أيريكا)  

ـً )  لىةى اىٍلقىٍدًر يف اىٍلمىنىا  أم : قيل ٢تم يف ا١تناـ ، إهنا يف السبع األكاخر .(  لىيػٍ
كيمٍ  أىرىل)   أراد اٞتنس  . كذا جاء إبفراد الرؤَي ، كا١تراد : مرائيكم ، ألهنا َف تكن رؤَي كاحدة ، كإ٪تا  :  ( قاؿ عياض ريٍؤايى
 أم توافقت .تواطأت ( ) 
ٌرًيػىهىا )   أم : طالبان لليلة القدر .( فىمىٍن كىافى ميتىحى
 اذكر بعض فضائل ليلة القدر ؟ 

 قيامها سبب ١تغفرة الذنوب .:  أكالن 
 ) من قاـ ليلة القدر إٯتاّنن كاحتساابن غفر لو ما تقدـ من ذنبو ( متفق عليو . قاؿ 
 : أنزؿ فيها القرآف . اثنيان 

 ر ( .إّن أنزلناه يف ليلة القد عاُف )قاؿ ت
 : أهنا مباركة . اثلثان 

 ة ( .إّن أنزلناه يف ليلة مبارك قاؿ تعاُف ) 
 : نزكؿ ا١تبلئكة كالركح فيها . رابعان 

 قاؿ تعاُف ) تنزؿ ا١تبلئكة كالركح فيها ( .
كة يتنزلوف مع تنٌزؿ ال ركة كالرٛتة، كما يتنزلوف عند تبلكة قاؿ ابن كثَت: أم: يكثر تنٌزؿ ا١تبلئكة يف ىذه الليلة لكثرة بركتها، كا١تبلئ

 القرآف، ك٭تيطوف ًْتلىًق الذكر، كيضعوف أجنحتهم لطالب العلم بصدؽو تعظيمان لو .
 : أهنا سبلـ إُف مطلع الفجر . خامسان 
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 قاؿ تعاُف ) سبلـ ىي حىت مطلع الفجر ( .
 يستطيع الشيطاف أف يعمل فيها سوءان أك يعمل فيها أذل.  عن ٣تاىد يف قولو ) سىلىٰػمه ىي ( قاؿ: سا١تة ال

 : ... كيف معٌت السبلـ قوالف: قاؿ ابن اٞتوزم
 : أنو ال ٭تدث فيها داء كال ييرسىل فيها شيطاف، قالو ٣تاىد. أحد٫تا
 : أف معٌت السبلـ: ا٠تَت كال ركة، قالو قتادة .كالثاين
 ما سبب تسميتها بليلة القدر ؟ 

 ( .فيها يفرؽ كل أمر حكيم هللا يقدر فيها األرزاؽ كاآلجاؿ كحوادث العاـ ، كما قاؿ تعاُف ) ألف فقيل : 
 قاؿ العلماء : ٝتيت ليلة القدر ١تا تكتب فيها ا١تبلئكة من األقدار .:  فقاؿكعزاه النوكم للعلماء حيث صدر كبلمو 

كيدؿ لذلك قولو تعاُف ، قدر عند فبلف، أم : منزلة كشرؼٝتيت بذلك ألهنا ليلة عظيمة كذات شرؼ، من قػو٢تم لفبلف كقيل : 
 ( .ليلة القدر خَت من ألف شهر  ) 

) من قاـ ليلة القدر إٯتاّنن كاحتساابن غفر لو   ٝتيت بذلك ألهنا تكسب من أحياىا قدران عظيمان ، كيدؿ لذلك قولو كقيل : 
 ما تقدـ من ذنبو ( . 

 قدر ؟اذكر خالؼ العلماء يف ٖتديد ليلة ال 
 اختلف العلماء يف ٖتديد ليلة القدر على أقواؿ كثَتة ذكرىا اٟتافظ ابن حجر يف فتح البارم .

 كٯتكن تقسيم ىذه األقواؿ إُف :
 كالقوؿ إبنكارىا من أصلها أك رفعها .ىناؾ أقواؿ مرفوضة .
 كالقوؿ أبهنا ليلة النصف من شعباف .ىناؾ أقواؿ ضعيفة .

 أبهنا يف رمضاف يف غَت العشر األخَتة منو . كالقوؿىناؾ أقواؿ مرجوحة .
 أهنا يف العشر األكاخر من رمضاف ، كآكدىا أكًترىا .القوؿ الراجح .
 كأرجاىا عند اٞتمهور ليلة سبع كعشرين .:  قاؿ ابن حجر

 الدليل على أف أكًتر العشر آكد :
: . ركاه البخارم كمسلم  كيف ركاية( كاخر من رمضافالقدر يف العشر األٖتركا ليلة ) : حديث عائشة قالت : قاؿ رسوؿ هللا 

 ) يف الوتر من العشر األكاخر ( .
: ) أرل رؤَيكم يف العشر األكاخر فاطلبوىا يف الوتر منها ( . ركاه  كٟتديث ابن عمر ػ رضي هللا عنهما ػ قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 مسلم 

 كآكد ىذه األكًتر ليلة سبع كعشرين ، األدلة :
 ] ادث ا١تلهم [ كحذيفة بن اليماف ] صاحب السر [ ال يشكوف أهنا ليلة سبع كعشرين  . مر بن ا٠تطاب كاف ع

ما ركاه مسلم عن أَب بن كعب أنو كاف يقوؿ : ) كهللا الذم ال إلو إال ىو ، إهنا لفي رمضاف  ػ ٭تلف ما يستثٍت ػ ككهللا إٓف 
 بقيامها ، كىي ليلة سبع كعشرين (.  وؿ هللا ألعلم أم ليلة ىي ، ىي الليلة اليت أمرّن رس

 . كحديثان  ك٦تا استدؿ بو من رجح أهنا ليلة سبع كعشرين اآلَيت كالعبلمات اليت رؤيت فيها قدٯتان :  قاؿ ابن رجب

 ما اٟتكمة من إخفائها ؟ 



 ِٗٗ 

اد يف التماسها، ٓتبلؼ ما لو قاؿ العلماء : اٟتكمة يف إخفاء ليلة القدر، ليحصل االجته : قاؿ اٟتافظ ابن حجر يف الفتح
 .عينت ٢تا القتصر عليها

 اذكر سبب رفع علمها ؟ 
لىًة اٍلقىٍدًر ، فػىتىبلىحىى رىجيبلىًف ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى فػىقىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ جاء يف حديث عبادة  )  ًإْفًٌ خىرىٍجتي أليٍخ رىكيٍم »خىرىجى ٮتيٍ ري بًلىيػٍ

لىًة اٍلقىٍدرً  يػٍرنا لىكيمي اٍلتىًمسيوىىا ىًف السٍَّبًع كىالتًٌٍسعً  بًلىيػٍ  ركاه البخارم . س (كىا٠تٍىمٍ  ، كىإًنَّوي تىبلىحىى فيبلىفه كىفيبلىفه فػىريًفعىٍت كىعىسىى أىٍف يىكيوفى خى
 فهذا يفيد أهنا رفعت بسبب ا١تخاصمة .

يتػيهىا فىاٍلتىًمسيوىىا ىًف  ؿ )قىا أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى كجاء يف صحيح مسلم  لىةى اٍلقىٍدًر مثيَّ أىيٍػقىظىًٌت بػىٍعضي أىٍىًلى فػىنيسًٌ أيرًيتي لىيػٍ
 ( .اٍلعىٍشًر اٍلرىوىاًبًر 

: إما أنو ٭تمل على التعدد ، أك يكوف ا١تعٌت : أيقظٍت بعض أىلي فسمعت تبلحي الرجلُت فقمت ألحجز بينهما  كاٞتمع
 . فنسيتها لبلشتراؿ هبما

قولو ) فرفعت ( قاؿ ابن كثَت : أم رفع علم تعيينها لكم ، ال أهنا رفعت ابلكلية من الوجود ، ألنو قاؿ بعد ىذا : فالتمسوىا يف 
 التاسعة كالسابعة كا٠تامسة .

 مرجو كقولو ) كعسى أف يكوف خَتان ( أم كإف كاف عدـ الرفع أزيد خَتان كأكُف منو ، ألنو متحقق فيو ، لكن يف الرفع خَت
 الستلزامو مزيد الثواب ، لكونو سببان لزَيدة االجتهاد يف التماسها .

٤تاؿًٌ  يعٍت عدـ تعيينها لكم، فإهنا إذا كانت مبهمة اجتهد طبلهبا يف ابترائها يف ٚتيعكقاؿ ابن كثَت : كعسى أف يكوف خَتان :  
تتقاصر على قيامها فقط. كإ٪تا اقتضت اٟتكمة إهبامها  ا٢تممعلموا عينها فإهنا كانت  رجائها فكاف أكثر للعبادة، ٓتبلؼ ما إذا

يعتكف العشر األكاخر  ابترائها، كيكوف االجتهاد يف العشر األخَت أكثر ك٢تذا كاف رسوؿ هللا   لتعم العبادة ٚتيع الشهر يف
 [ّْٓ/ْ. تفسَت ابن كثَت]ه . من بعد من رمضاف حىت توفاه هللا عز كجل مث اعتكف أزكاجو

 القاضي عياض : فيو أف ا١تخاصمة مذمومة ، كأهنا سبب يف العقوبة ا١تعنوية أم اٟترماف . قاؿ
o . كفيو أف ا١تكاف الذم ٭تضره الشيطاف ترفع منو ال ركة كا٠تَت 
 اذكر بعض عالمات ليلة القدر ؟ 

 ومها بيضاء ال شعاع  صبيحة يأخ ر من أماراهتا أف تطلع الشمس يف أف النِب ) جاء يف صحيح مسلم عن أَب بن كعب 
 . ٢تا ( 

. ، تصبح الشمس يومها ٛتراء ضعيفة( ليلة القدر ليلة طلقة ال حارة كال ابردةقاؿ : ) ما جاء يف حديث ابن عباس عن النِب 
 ركاه ابن خزٯتة 

 كذكر بعض العلماء عبلمات أخرل : زَيدة النور يف تلك الليلة ، طمأنينة القلب كانشراح الصدر من ا١تؤمن 
 اذكر بعض العالمات اليت ال أصل ٢تا ؟ 

 .كأف كل شيء يسجد فيها كذكر الط رم عن قـو أف األشجار يف تلك الليلة تسقط إُف األرض مث تعود إُف منابتها: قاؿ اٟتافظ

 ذكر بعضهم أف ا١تياه ا١تاٟتة تصبح يف ليلة القدر حلوة ، كىذا ال يصح .

 ترل ٧تومها ، كىذا ال يصح .كذكر بعضهم أف الكبلب ال تنبح فيها كال 
 ىل ٭تصل الثواب ا١ترتب عليها ١تن اتفق لو أنو قامها كإف مل يظهر لو شيء، أك يتوقف ذلك على كشفها ؟ 

 ذىب إُف األكؿ الط رم كابن العرَب كٚتاعة .
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 فيوافقها ( .كإُف الثآف ذىب األكثر ، كيدؿ لو ما كقع عند مسلم من حديث أَب ىريرة بلفظ ) من يقم ليلة القدر 
 كيف حديث عبادة بن الصامت عند أٛتد  ) من قامها إٯتاّنن كاحتساابن مث كفقت لو ( .

 معٌت يوافقها : أم يعلم أهنا ليلة القدر فيوافقها  .  قاؿ النوكم :
 ماذا يسن ١تن علمها أف يقوؿ ؟ 

 يسن أف يقوؿ ١تن علمها : 
رسوؿ هللا ، أرأيت إف علمت أم ليلة القدر ما أقوؿ فيها ؟ قاؿ : قوِف اللهم إنك  ) قلت : َي قالتما جاء عن عائشة اهنع هللا يضر 

 عفو ٖتب العفو فاعف عٍت ( . ركاه الًتمذم 

 ماذا يسن ١تن رأل ليلة القدر ؟ 
 . قاؿ النوكم يف اجملموع :  كيسن ١تن رآىا كتمها 

لىة اٍلقىٍدر مىٍوجيودى كقاؿ يف شرح مسلم :  ة كىمىا سىبىقى بػىيىانو يًف أىكَّؿ اٍلبىاب ، فىًإنػَّهىا تػيرىل ، كىيػىتىحىقَّقهىا مىٍن شىاءى اَّللَّ تػىعىاُفى ًمٍن كىاٍعلىٍم أىفَّ لىيػٍ
يىتهٍم ٢تىىا أىٍكثىر ًمٍن أىٍف ُتى هًبىا كىريؤٍ بىًٍت آدىـ كيٌل سىنىة يف رىمىضىاف كىمىا تىظىاىىرىٍت عىلىٍيًو ىىًذًه األىحىاًديث السَّاًبقىة يف اٍلبىاب ، كىًإٍخبىار الصَّاٟتًً 
ش ، نػىبػٍَّهت عىلىٍيًو لًئىبل يػيٍرتػىٌر ًبًو ٖتيٍصىر ، كىأىمَّا قػىٍوؿ اٍلقىاًضي ًعيىاض : عىٍن اٍلميهىلَّب ٍبن أىَب صيٍفرىة ال ٯتيًٍكن ريٍؤيىتهىا حىًقيقىة ، فػىرىلىط فىاحً 

 . كىاىَّللَّ أىٍعلىم .
لىةي اٍلقىٍدًر هىا اَّللَّي لًبػىٍعًض النَّاًس يًف اٍلمىنىاـً أىٍك اٍليػىقىظىًة . فػىيػىرىل أىنٍػوىارىىىا أىٍك يػىرىل مىٍن يػىقيوؿي لىوي ىىًذًه لىيػٍ كقاؿ شيخ اإلسبلـ :  كىقىٍد يىٍكًشفي 

ي ًبًو األىٍمري . ًة مىا يػىتػىبػىُتَّ  كىقىٍد يػيٍفتىحي عىلىى قػىٍلًبًو ًمٍن اٍلميشىاىىدى
 فوائد : 

o  أف التابعي اٞتليل مكحوؿ الدمشقي كاف يرل ليلة القدر ثبلث كعشرين .ركل عبد الرزاؽ يف مصنفو 

o يف ترٚتة أبو زيد األنصارم : يقاؿ أنو كاف يرل ليلة القدر قاؿ اٟتافظ ابن كثَت يف البداية كالنهاية .  

o قبلنا  كاف  ليلة القدر ٥تتصة يف ىذه األمة زادىا هللا شرفان َف تكن ١تن:  قاؿ النوكم يف اجملموع. 
o إنو الصحيح ا١تشهور الذم قطع بو أصحابنا كلهم كٚتاىَت العلماء . : كقاؿ أيضان رٛتو هللا 

 بل كانت موجودة يف األمم ا١تاضية .كقيل : 
ٟتديث أَب ذر أنو قاؿ : ) َي رسوؿ هللا ، أخ رٓف عن ليلة القدر يف رمضاف أك يف غَته ؟ فقاؿ : بل ىي يف رمضاف ، قاؿ : 

 ، تكوف مع األنبياء ما كانوا فإذا قبض األنبياء رفعت أـ ىي إُف يـو القيامة ؟ قاؿ : ال بل ىي إُف يـو قلت : َي رسوؿ هللا
 القيامة ( . ركاه النسائي 

هىا قىالىٍت:  -َٕٔ لىةو لى  )كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ لىةي اىٍلقىٍدًر، مىا أىقيوؿي ًفيهىا؟ قػيٍلتي ايى رىسيوؿى اىَّللًه : أىرىأىٍيتى ًإٍف عىًلٍمتي أىمه لىيػٍ يػٍ
بُّ اىٍلعىٍفوى فىاٍعفي عىٍتًٌ  : " قيوًل: اىللههيمه ًإنهكى عىفيوٌّ ٖتًي ًٍمًذمُّ، كىاٟتٍىاًكمي  (قىاؿى رى أىِب دىاكيدى، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ  .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، غىيػٍ

--------- 
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 استحباب قوؿ ىذا الدعاء عند إدراؾ ليلة القدر .نستفيد : 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . فيو علو ا٢تمة عند الصحابة 
o . حرص عائشة على أفضل الدعاء يف تلك الليلة اليت علمت أف الدعاء مستجاب فيها 
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 خرة .فعائشة ٖتفظ الكثَت من األدعية ، لكنها تريد دعاء جامعان ٠تَتم الدنيا كاآل
o  ، إف هللا َف يزؿ عفوان عن ذنوب عباده ، كتركو العقوبة على كثَت منها  كمعناه ، قاؿ الطربمإثبات صفة العفو  عز كجل :

 . ما َف يشركوا بو 
o . إثبات صفة ابة  إثباًتن يليق ّتبللو 
o  فعت لقاؿ اٟتديث رد على من زعم أبف ليلة القدر قد رفعت ، إذ لو كانت ليلة القدر قد ر  لعائشة : ال حاجة إُف

 معرفة ىذا ، فإف ليلة القدر قد رفعت .

o . زَيدة لفظ ] كرٔف [ اللهم إنك عفو كرٔف ال تثبت يف ىذا اٟتديث 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -َٕٕ ثىًة مى )  قىاؿى ، الى تيشىدُّ اىلٌرًحىاؿي ًإاله ًإىلى ثىالى سىاًجدى: اىٍلمىٍسًجًد اىٟتٍىرىاـً
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (كىمىٍسًجًدم ىىذىا، كىاٍلمىٍسًجًد اىأٍلىٍقصىى 

---------- 
 ( تشد بضم الداؿ .الى تيشىدُّ ) 
 ( ٚتع رحل كىو للبعَت كالسرج للفرس ، كشده كناية عن السفر ، ألنو الزمو غالبان . اىلٌرًحىاؿي ) 
ـً اىٍلمىٍسًجًد اىٟتٍى )   أم : اـر .  ( رىا
 ( أم : ا١تسجد النبوم . كىمىٍسًجًدم ىىذىا) 
( ٝتي بذلك لبعده عن ا١تسجد اٟتراـ يف ا١تسافة ، كقاؿ الز٥تشرم : ٝتي أقصى ألنو َف يكن حينئذ كراءه  كىاٍلمىٍسًجًد اىأٍلىٍقصىى) 

 مسجد .
 ماذا نستفيد من ىذا اٟتديث ؟ 

 .كا١تسجد األقصى -كا١تسجد النبوم  -السفر لقصد ىذه ا١تساجد الثبلثة : ا١تسجد اٟتراـ نستفيد : استحباب شد الرحاؿ ك 
 اذكر بعض ٦تيزات ىذه ا١تساجد ؟ 

 : استحباب شد الرحاؿ كالسفر إليها للعبادة فيها ، كابلنسبة للمسجد اٟتراـ فالسفر لو كاجب كغَته مستحب . أكالن 
 .عة ٬تب على كل قادر السعي إليها ، كالطواؼ ابلبيت الذم فيو غَتىا :  كليس على كجو األرض بق قاؿ ابن القيم

 : أف ىذه ا١تساجد أفضل البقاع . اثنيان 
 : مضاعفة الصبلة فيها . اثلثان 

ٔتائتُت كٜتسُت كقيل: ، ٓتمسمائة صبلة ، كا١تسجد األقصى فا١تسجد اٟتراـ ٔتائة ألف صبلة ، كا١تسجد النبوم أبلف صبلة 
 صبلة .

 : أف ىذه ا١تساجد بناىا أنبياء هللا صلوات هللا كسبلمو عليهم أٚتعُت . رابعان 
 فالكعبة ا١تشرفة بناىا إبراىيم كإٝتاعيل .

 كا١تسجد األقصى بناه يعقوب .
 . كمسجد ا١تدينة بناه النِب دمحم 

 كلكل مسجد فضائل خاصة نذكرىا إف شاء هللا يف موضعها .
 ما حكم السفر لزايرة القبور ؟ 
 تلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :اخ



 ِّٗ 

 : أنو ٬توز . القوؿ األكؿ
 ذىب طائفة من ا١تتأخرين من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة إُف جواز ذلك .

اللة استدؿ ىؤالء أبدلة فضل زَيرة القبور، كَف يفرقوا بُت زَيرة القبور مع السفر إليها كبُت الزَيرة بدكف سفر، بل أطلقوا د
 األحاديث على االستحباب .

 أييت قباء راكبان كماشيان ( . كاستدلوا ْتديث ابن عمر قاؿ ) كاف النِب  -ب
أكرد ىذا اٟتديث ابن قدامة ، كلعل كجو الداللة منو : جواز زَيرة ا١تواضع الفاضلة من ا١تساجد كغَتىا كالقبور كا١تشاىد ، كعدـ 

 حصر ذلك يف ا١تساجد الثبلثة .
 ، كأكثر ما ذكركه من األحاديث ىي يف زَيرة ق ر لقبور ستدلوا أبحاديث تدؿ على استحباب السفر ألجل زَيرة اا -ج

 :  النِب 
 كحديث )من زارٓف بعد ٦تايت فكأ٪تا زارٓف يف حيايت ( .

 كحديث ) من زارٓف بعد ٦تايت كنت لو شفيعان يـو القيامة ( .
 فآف ( .كحديث ) من حج البيت كَف يزرٓف فقد ج

 كغَتىا من األحاديث ، ككلها ضعيفة كاىية ال تصح .
 : أف السفر لزَيرة القبور غَت مشركع ، بل ىو حراـ كال ٬توز . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ مالك كأكثر أصحابو ، كاختار ىذا القوؿ ابن تيمية ، كابن القيم .
 .جد الثبلثة كاستدلوا ْتديث الباب ، ففيو النهي عن السفر لرَت ا١تسا -أ

 كىذا عاـ يشمل كل شيء من ا١تساجد كا١تشاىد ١تن زارىا تعبدان كتقرابن ما عدا ا١تساجد الثبلثة ا١تذكورة ابٟتديث .
كألف السفر إُف قبور األنبياء كالصاٟتُت َف يكن موجودان يف اإلسبلـ كقت القركف الثبلثة _ قرف الصحابة كالتابعُت كأتباعهم  -ب

، كلو كاف ىذا السفر جائزان فبل بد أف يقع من أحدىم ، كَف ٭تدث ىذا السفر إال بعد القركف  و رسوؿ هللا _ اليت أثٌت علي
 الثبلثة ا١تفضلة .

أف شد الرحاؿ إُف مقابر األنبياء كالصاٟتُت يؤدم إُف اٗتاذىا أعيادان كاجتماعات عظيمة ، كما ىو مشاىد ، ) كال فرؽ بُت -ج
 أك إُف غَته ( . وؿ شد الرحاؿ إُف ق ر الرس

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
  اذكر أحواؿ زايرة قرب الرسوؿ  : 

 ١تن اب١تدينة . : تستحب زَيرة ق ره  أكالن 
 : تستحب زَيرة ق ره  ١تن زار مسجده . اثنيان 
حيح أنو ال ٬توز كغَت : السفر كشد الرحل لقصد زَيرة الق ر فقط دكف ا١تسجد ، كىذه كقع فيها خبلؼ بُت العلماء كالص اثلثان 

 مشركع كرجحو ابن تيمية .
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 مقدمة :
 القصد ، يقاؿ : حج كذا ٔتعٌت قصد .تعريف اٟتج لغة : 

 التعبد  أبداء ا١تناسك على صفة ٥تصوصة يف كقت ٥تصوص .كشرعان : 
  : الزَيرةالعمرة لغة . 

 التعبد  ابلطواؼ كالسعي كاٟتلق أك التقصَت .كشرعان : 
 . حكم اٟتج 

 كاجب ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع ، كىو أحد أركاف اإلسبلـ ا٠تمسة .
 . (ك على الناس حج البيت من استطاع إليو سبيبلن  )قاؿ تعاُف : 

 البيت من استطاع إليو سبيبلن ( . : ) بٍت اإلسبلـ على ٜتس : ... كذكر منها : حج كقاؿ رسوؿ هللا 
 كجوب اٟتج على ا١تستطيع يف العمر مرة كاحدة  . ىعل أٚتعت األمة كاإلٚتاع ، قاؿ ابن ا١تنذر : 

  كاختلف العلماء يف فرض اٟتج: 
 قبل ا٢تجرة .فقيل : 

 ىو شاذ  .:  قاؿ يف الفتح
 بعدىا ، كاختلف يف أم سنة :كقيل : 

  ( .كأ٘توا اٟتج كالعمرة السادسة ألنو نزؿ فيو قولو تعاُف )  فاٞتمهور أنو فرض يف السنة
 كرجح ىذا القوؿ اٟتافظ ابن حجر .
 كقاؿ : كقيل سنة تسع ، كرجحو ابن القيم 

كإف نزلت سنة ست عاـ اٟتديبية فليس فيها فإهنا  (.. كأ٘توا . )فإف فرض اٟتج أتخر سنة تسع أك عشر ، كأما قولو تعاُف : 
 . ، كإ٪تا فيها األمر إب٘تامو كإ٘تاـ العمرة بعد الشركع فيهما ، كذلك ال يقضي كجوب االبتداء فرض اٟتج 

  الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 يف السنة التاسعة ؟ ١تاذا َف ٭تج النِب فإف قيل : 
 فاٞتواب : 

 لكثرة الوفود يف تلك السنة ، ك٢تذا تسمى السنة التاسعة سنة الوفود .-أ

 نة التاسعة كاف من ا١تتوقع أف ٭تج ا١تشركوف .كألف يف الس-ب
٢تػػػم يف  ، فكمػػا كػػاف إمامػػان  أخػػر ذلػػك لبيػػاف أف إمامػػػة ا١تسػػلمُت يف غيبتػػو ألَب بكػػر  قػػاؿ بعػػض العلمػػاء : إف النػػِب ك-ج

  ج .يف اٟت ٢تم أيضان  الصبلة يكوف إمامان 
 جب على الفور، كلكن ىذا القوؿ ضعيف.يؤخر اٟتج يدؿ على أف اٟتج ليس بوا ذكر بعضهم قاؿ : كوف النِب -د

 ما حكم ًترؾ اٟتج هتاكانن ككسالن ؟ 
 اختلف العلماء فيمن ترؾ اٟتج هتاكّنن ككسبلن ىل يكفر أـ ال على قولُت :
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 : أنو يكفر . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ابن عمر كسعيد بن جبَت كىو أحد القولُت عن ابن عباس .

 فر .. ( كالكفر ىنا الكفر األك ر .كاستدلوا بقولو تعاُف ) .. كمن ك -أ 
) من ملك زادان كراحلة فلم ٭تج ، مات يهودَين أك نصرانيان ( ركاه الًتمذم كىو  كْتديث علي . قاؿ : قاؿ  -ب 

 ضعيف .
 : أنو ال يكفر . القوؿ الثاين

  كىذا مذىب ٚتهور العلماء ، كىو الصحيح .
 ( ؟واب عن قولو تعاىل ) كمن كفر ..ما اٞت . 

 :اٍلميرىاًد ًبقىٍولًًو : كىمىٍن كىفىرى أىٍكجيوه لًٍلعيلىمىاًء  :  الشنقيطيقاؿ 
ده ،  ، كىًبًو قىاؿى : اٍبني عىبَّاسو ، كى٣تيىاىً : أىفَّ اٍلميرىادى ًبقىٍولًًو : كىمىٍن كىفىرى أىٍم : كىمىٍن جىحىدى فىرًيضىةى اٟتٍىجًٌ ، فػىقىٍد كىفىرى كىاَّللَّي غىًٍتّّ عىٍنوي  اأٍلىكهؿي  

 .كىغىيػٍري كىاًحدو قىالىوي اٍبني كىًثَتو 
ًبيًل التػٍَّرًليًظ اٍلبىاًلًغ يف الزَّجٍ  اٍلوىٍجوي الثهاين  ًر عىٍن تػىٍرًؾ اٟتٍىجًٌ مىعى ااًلٍسًتطىاعىًة  : أىفَّ اٍلميرىادى ًبقىٍولًًو : كىمىٍن كىفىرى  ، أىٍم : كىمىٍن َفٍى ٭تىيجَّ عىلىى سى
اًد الثَّاًبًت يف كىقىٍولًًو لًٍلًمقٍ  تػىٍقتػيٍلوي ، فىًإٍف  ) ال ٍف قىطىعى يىدىهي يف اٟتٍىٍربً ًحُتى سىأىلىوي عىٍن قػىٍتًل مىٍن أىٍسلىمى ًمنى اٍلكيفَّاًر بػىٍعدى أى « الصًَّحيحىٍُتً »دى

 ؿ ( .ٍف يػىقيوؿى اٍلكىًلمىةى الَّيًت قىاقػىتػىٍلتىوي فىًإنَّوي ٔتىٍنزًلىًتكى قػىٍبلى أىٍف تػىٍقتػيلىوي ، كىًإنَّكى ٔتىٍنزًلىًتًو قػىٍبلى أى 
 : ٛتىٍلي اآٍليىًة عىلىى ظىاًىرًىىا كىأىفَّ مىٍن َفٍى ٭تىيجَّ مىعى ااًلٍسًتطىاعىًة فػىقىٍد كىفىرى . اٍلوىٍجوي الثهاًلثي  
 ما حكم من حج ٔتاؿ حراـ ؟ 

 بو إلمث تناكؿ ذلك ا١تاؿ اٟتراـ.الذم عليو ٚتهور أىل العلم أف من حج ٔتاؿ حراـ سقط عنو كجوب اٟتج مع ارتكا
، كبو قاؿ أبو حنيفة كمالك دابة مرصوبة أمث كصح حجو كأجزأه عندّن،  : إذا حج ٔتاؿ حراـ أك راكبان قاؿ النوكم يف اجملموع 

 كبو قاؿ أكثر الفقهاء. 
، لىًكنَّوي عىاصو كىلىٍيسى حىجُّوي يًف ظىاًىًر اٟتٍيٍكمً  وبو صىحَّ : فىًإٍف حىجَّ ٔتىاؿو ًفيًو شيبػٍهىةه أىٍك ٔتىاؿو مىٍرصي (ُُّ/ُٕكيف ا١توسوعة الفقهية )

اًء ًمٍن ال ًنيفىةى رٛتهم هللا كىٚتىىاًىًَت اٍلعيلىمى ا مىٍذىىبي الشَّاًفًعيًٌ كىمىاًلكو ، كىأىَب حى بىلو حىجِّا مىبػٍريكرنا ، كىىىذى نػٍ سَّلىًف كىا٠تٍىٍلًف ، كىقىاؿى أىٍٛتىدي ٍبني حى
: ذىكىرى الرَّجيلى ييًطيلي السَّفىرى ،  ًو اٟتٍىجُّ ٔتىاؿو حىرىاـو . كىيف رًكىايىةو أيٍخرىل يىًصحُّ مىعى اٟتٍيٍرمىًة . كىيف اٟتٍىًديًث الصًَّحيًح : أىنَّوي : ال ٬تيٍزًي

ـه  ٍيًو إُفى السَّمىاًء : َيى رىبًٌ ، َيى رىبًٌ كىمىٍطعىميوي حىرىا ـه ، كىغيذًٌمى اًبٟتٍىرىاـً ، فىأىْفَّ أىٍشعىثى أىٍغبػىرى ٯتىيدُّ يىدى ـه ، كىمىٍلبىسيوي حىرىا ، كىميٍشرىبيوي حىرىا
 ىػ . أ.ييٍستىجىابي ًلذىًلكى 

: اٟتج صحيح إذا أداه كما شرعو هللا ، كلكنو أيمث لتعاطيو الكسب اٟتراـ ، كعليو التوبة إُف هللا من ذلك  كقاؿ الشيخ ابن ابز
 ( . ّٕٖ/ُٔفتاكل ابن ابز )  ىػ .أ.طيو الكسب اٟتراـ ، لكنو يسقط عنو الفرض كيعت ر حجو ّنقصان بسبب تعا

نو أ( كوف اٟتج من ماؿ حراـ ال ٯتنع من صحة اٟتج ، مع اإلمث ابلنسبة لكسب اٟتراـ ، ك ّْ/ُُكيف فتاكل اللجنة الدائمة )
 ) موقع اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .    ىػ ا. . ينقص أجر اٟتج ، كال يبطلو

 .َف ٭تج بعد ىجرتو إُف ا١تدينة سول حجة الوداع ، كال خبلؼ أهنا كانت سنة عشر  أنو  كال خبلؼ:  ابن القيمقاؿ 
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:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َٖٕ ريكري لى ) قىاؿى بػٍ نػىهيمىا، كىاٟتٍىجُّ اىٍلمى ٍيسى لىوي جىزىاءه ًإاله اىٍلعيٍمرىةي ًإىلى اىٍلعيٍمرىًة كىفهارىةه ًلمىا بػىيػٍ
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ٞتٍىنهةى اى 

--------- 
 ىي الدار اليت أعدىا هللا للمتقُت .) اٞتنة ( : 

 اذكر بعض فضائل العمرة ؟ 
نػىهيمىاحديث الباب )-أ  ( . اىٍلعيٍمرىةي ًإُفى اىٍلعيٍمرىًة كىفَّارىةه ًلمىا بػىيػٍ

َت ينفي الك ًتبعوا بُت اٟتج كالعمرة فإهنما ينفياف الفقر كالذنوب كما)  سوؿ هللا عن عبد هللا بن مسعود قاؿ : قاؿ ر ك  -ب
 ة ( ركاه الًتمذم .خبث اٟتديد كالذىب كالفض

 اذكر بعض فضائل اٟتج ؟ 
بػٍريكري لىٍيسى لىوي جىزىاءه ًإالَّ اىٞتٍىنَّةى حديث الباب ) -أ  ( . كىاٟتٍىجُّ اىٍلمى

ٍعتي النَِّبَّ  قىاؿى  .ىيرىيٍػرىةى  عن أَبك  -ب ٍتوي أيمُّ )  يػىقيوؿي   ٝتًى يػىٍوـً كىلىدى  ػو ( ركاه البخارم .مىٍن حىجَّ َّللًًَّ فػىلىٍم يػىٍرفيٍث كىَفٍى يػىٍفسيٍق رىجىعى كى
 ) أما علمت أف اٟتج يهدـ ما قبلو ( ركاه مسلم . كعن عمرك بن العاص . قاؿ : قاؿ  -ج
 ىل للعمرة كقت ٤تدد كاٟتج كالصالة؟ 

يع السَّنىة كىٍقت لًٍلعيٍمرىًة، فػىتىًصٌح يف كيٌل كىٍقت ًمنػٍهىا ًإالَّ يف حىٌق مىٍن ىيوى ميتػىلىبًٌس اًبٟتٍى :  لنوكمقاؿ ا ، فىبلى يىًصٌح ًاٍعًتمىاره كىاٍعلىٍم أىفَّ ٚتًى جًٌ
ا قىاؿى مىاًلك كىأىٍٛتىد، كىٚتىىاًىَت حىىتَّ يػىٍفريغ ًمٍن اٟتٍىٌج، كىالى تيٍكرىه ًعٍندّنى لًرىٍَتً اٟتٍىاٌج يف يػىٍوـ عىرىفىة كى  اأٍلىٍضحىى، كىالتٍَّشرًيق كىسىائًر السَّنىة، كىهًبىذى

ـ التٍَّشرًيق، كىقىاؿى أى  ـ: يػىٍوـ عىرىفىة، كىالنٍَّحر، كىأىَيَّ ًنيفىة: تيٍكرىه يف ٜتىٍسىة أىَيَّ : بيو ييوسيف: تيٍكرىه يًف أىٍربػىعىة أىَيَّ اٍلعيلىمىاء، كىقىاؿى أىبيو حى ـ كىًىيى
 ل .كبناءن على ذلك فيجوز أداء العمرة يف أم أكقات العاـ، كيف أم كقت من هنار أك لي ق ،عىرىفىة، كىالتٍَّشرًي

 ىل يشرع تكرار العمرة يف العاـ الواحد ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت ؟

 يشرع تكرارىا .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 ، كىال أبىٍسى أىٍف يػىٍعتىًمرى يف السَّنىًة ًمرىارنا ، ريًكمى ذىًلكى عىٍن عىًليٌو ، كىاٍبًن عيمىرى ، كىاٍبًن عىبَّاسو ، كىأىنىسو  : يف ا١تغٍتقاؿ ابن قدامة 
) قىاؿى  ، كىأًلىفَّ النَِّبَّ  ٍُتً أبًىٍمًر النَِّبًٌ كىعىاًئشىةى ، كىعىطىاءو ، كىطىاكيسو ، كىًعٍكرًمىةى ، كىالشَّاًفًعيًٌ ألىفَّ عىاًئشىةى اٍعتىمىرىٍت يف شىٍهرو مىرَّتػى 

نػىهيمىا ( . ميتػَّفىقه عىلىٍيًو . ا بػىيػٍ  اٍلعيٍمرىةي إُفى اٍلعيٍمرىًة كىفَّارىةه ًلمى
 ف .: مذىبنا أنو ال يكره ذلك بل يستحب، كبو قاؿ أبو حنيفة، كأٛتد، كٚتهور العلماء من السلف كا٠تل كقاؿ النوكم

 السابق ) ًتبعوا بُت اٟتج كالعمرة ( . للحديث
 ال يشرع تكرارىا يف العاـ الواحد أكثر من مرة . القوؿ الثاين :

 كىذا قوؿ ٚتاعة من العلماء .
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 َف يعتمر يف السنة أكثر من مرة فهذا ال يعٍت عدـ مشركعية االعتمار أكثر من مرة يف السنة . كأما كونو 
  تكرارىا يف السفرة الواحدة أك اليـو الواحد ؟ىل يشرع 
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 ذىب بعض العلماء إُف مشركعية ذلك .
 لؤلجر ا١تًتتب على ذلك ؟  ىل ٬توز تكرار العمرة يف رمضاف طلبان :  كسئل الشيخ ابن ابز

ا ، كىا قاؿ فأجاب : ال حرج يف ذلك ،  نػىهيمى بػٍريكري لىٍيسى لىوي جىزىاءه ًإال ) اٍلعيٍمرىةي ًإُفى اٍلعيٍمرىًة كىفَّارىةه ًلمىا بػىيػٍ اٞتٍىنَّةي ( ركاه ٟتٍىجُّ اٍلمى
 .البخارم  كمسلم 

داع عمرتُت يف أقل يف حجة الو  إذا اعتمر ثبلث أك أربع مرات فبل حرج يف ذلك . فقد اعتمرت عائشة اهنع هللا يضر يف عهد النِب 
 ان .من عشرين يوم

العمرتُت ٔتا إذا ظهر لو شعر ٭تلقو يف العمرة الثانية ، كىذه ا١تدة قد تكوف ٨توان  كقد ذىب بعض العلماء إُف ٖتديد ا١تدة بُت
 من أسبوع أك عشرة أَيـ. 

 ر .اسود من الشع أم  :ٛتمال يعتمر إال إذا ٛتىَّم رأسو" قاؿ اإلماـ أٛتد : :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف الشرح ا١تمتع
  بعد اٟتج كقد اعتمر قبل اٟتج ؟ما رأيك ٔتا يفعلو بعض الناس من االعتمار 

ا كانت عمره كلها عمرة كاحدة خارجان من مكة كما يفعل كثَت من الناس اليـو ، كإ٪ت كَف يكن يف عمره  : قاؿ ابن القيم
 . داخبلن إُف مكة

اٞتعرانة أك غَت٫تا كقد ما يفعلو بعض الناس من اإلكثار من العمر بعد اٟتج من التنعيم أك  كأما:  كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا
كأصحابو َف يعتمركا  تركو ، ألف النِب  أف األفضل سبق كأف اعتمر قبل اٟتج ، فبل دليل على مشركعيتو ، بل األدلة تدؿ على

 . بعد فراغهم من اٟتج 
بري أف تكوف مقيدة ٔتا ا١تتابعة بُت العمرتُت جاءت بو السنة ، كلكن ىذه ا١تتابعة ين : كقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا

الة بُت ارٛتو هللا قاؿ إف ا١تو جاء عن السلف ، كالسلف َف يكن من عملهم أف يكرركا العمرة كل يـو ، بل إف شيخ اإلسبلـ 
 العمرتُت كاإلكثار من العمر أنو مكركه ابتفاؽ السلف ...  .

  كم عمرة اعتمر النيب ؟ 
 َف يعتمر يف رمضاف قط ، ألنو َف يعتمر إال أربع عمر : ت الصحيحة أف النِب ف افوظ الثابت ابلركاَيإ: قاؿ الشنقيطي 

 . ه ٔعمرة اٟتديبية اليت صده فيها ا١تشركوف عن البيت اٟتراـ عاـ -أ

 . ه ٕعمرة القضاء اليت كقع عليها الصلح يف اٟتديبية ، كىي عاـ -ب

 .  ه ٖعمرة اٞتعرانة بعد فتح مكة ، عاـ -ج

 يف شهر ذم القعدة ابإلٚتاع كالركاَيت الصحيحة .ككل ىذه العمر  : ُث قاؿ رٛتو هللا
 . عمرتو مع حجو يف حجة الوداع -د

 َف يعتمر رسوؿ هللا   : قاؿ ابن القيم  يف رمضاف قط . 
 عمر النِب  كقاؿ :   كلها كانت يف أشهر اٟتج ، ٥تالفة ٢تدم ا١تشركُت ، فإهنم كانوا يكرىوف العمرة يف أشهر اٟتج ،

 كيقولوف : ىي من أفجر الفجور .
 اٟتديث دليل على أف اٟتج ا١تربكر جزاؤه اٞتنة ، فما ىو اٟتج ا١تربكر ؟ 

 الذم ال ٮتالطو شيء من اإلمث ، كرجحو النوكم .قيل : 
  .األصح كاألشهر أف ا١ت ركر ىو الذم ال ٮتالطو إمث: قاؿ النوكم 
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فيما ركاه أبو  يرتكب فيو صاحبو معصية  ، كما يدؿ على ذلك قولو  اٟتج ا١ت ركر ىو الذم ال:  قاؿ الشيخ ابن ابز
 .: )من حج فلم يرفث كَف يفسق رجع كيـو كلدتو أمو(  ىريرة 

  .ال رَيء فيو كال ٝتعة كال رفث كال فسوؽ كخرج ٔتاؿ حبلؿ  اٟتج ا١ت ركر ىو الذم : كقاؿ ابن عبد الرب
 ىو الذم ٚتع أكصافان : ج ا١ت ركراٟت  : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

 : أف يكوف خالصان  . أكالن 
 : أف يكوف ٔتاؿ حبلؿ . اثنيان 
 . اإلنساف بفعل ما ٬تب ليكوف عبادة: أف يقـو فيو  اثلثان 

 كمن اٟتج ا١ت ركر أف ال ٖتج ا١ترأة إال ٔتحـر ، فإف حجت برَت ٤تـر َف يكن حجها م ركر .
 قالوا : كمن عبلمات قبوؿ اٟتج، أف يرجع العبد خَتنا ٦تا كاف، كال يعاكد ا١تعاصي.، كقيل ) ا١ت ركر ( : ا١تقبوؿ

: اأٍلىقػٍوىاؿ الَّيًت ذيًكرىٍت يف تػىٍفًسَته ميتػىقىارًبىة اٍلمىٍعٌتى ، كىًىيى أىنَّوي اٟتٍىٌج الًَّذم كيًفٌيىٍت أىٍحكىامو  قاؿ اإلماـ اٍلقيٍرطييبٌ كعلى كل فكما 
 .ًلمىا طيًلبى ًمٍن اٍلميكىلَّف عىلىى اٍلوىٍجو اأٍلىٍكمىل. نقلو ابن حجر يف )فتح البارم(  ان كىكىقىعى مىٍوافق

 كىنػاؾ عبػادات ٕتلب الرزؽ :كيف حديث : ) ًتبعوا ... ( أف االستكثار من اٟتج كالعمرة من أسباب جلب الرزؽ ، 
يرسل السماء عليكم مدراران . كٯتددكم أبمواؿ كبنُت غفاران . فقلت استرفركا ربكم إنو كاف  )االسترفار . قاؿ تعاُف :  أكالن :

 . (ك٬تعل لكم جنات ك٬تعل لكم أهناران 

: ) لو أنكم تتوكلوف على هللا حق توكلو لرزقكم كما يرزؽ الطَت تردك ٜتاصان كتركح  التوكل على هللا . قاؿ رسوؿ هللا  اثنيان :
 بطاّنن ( . ركاه الًتمذم

 . متفق عليويف أثره، فليصل رٛتو(، كينسأ لو : )من أحب أف يبسط لو يف رزقو حم . قاؿ : صلة الر اثلثان 
: " نػىعىٍم، عىلىٍيًهنَّ ًجهىاده الى ًقتىاؿى ًفيًو:  -كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهىا قىالىٍت:  -َٕٗ ! عىلىى اىلنًٌسىاًء ًجهىاده ؟ قىاؿى : َيى رىسيوؿى اىَّللًَّ قػيٍلتي

 رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاٍبني مىاجىٍو كىاللٍَّفظي لىوي، كىًإٍسنىاديهي صىًحيحه  -جُّ، كىاٍلعيٍمرىةي " اىٟتٍى 
 كىأىٍصليوي يف اىلصًَّحيًح  .

: كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه رىضً  -َُٕ هيمىا قىاؿى : ايى رى  أىتىى اىلنهيبه ) يى اىَّللهي عىنػٍ ! أىٍخرًبٍين عىٍن اىٍلعيٍمرىًة، أىٍعرىاِبٌّ. فػىقىاؿى سيوؿى اىَّللًه
ره لىكى "  يػٍ . كىأىٍف تػىٍعتىًمرى خى : " الى ؟ فػىقىاؿى ًٍمًذمُّ، كىالرهاًجحي كىقٍػفيوي  . (أىكىاًجبىةه ًىيى  رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاىلًتًٌ

 . ًدمٌو ًمٍن كىٍجوو آخىرى ضىًعيفو كىأىٍخرىجىوي ًاٍبني عى 
   -اىٟتٍىجُّ كىاٍلعيٍمرىةي فىرًيضىتىاًف  -وعنا: عىٍن جىاًبرو مىٍرفي  -ُُٕ

--------- 
أف النساء ال ٬تاىدف  أم : أعلى النساء جهاد ، كىي تريد بذلك جهاد السيف ، فأخ رىا النِب (  عىلىى اىلنًٌسىاًء ًجهىاده  )

 ابلسيف كالسناف ، فإف ىذا من خصائص الرجاؿ .
 تاؿ األعداء .اٞتهاد ىو بذؿ اٞتهد يف ق(  ًجهىاده  )
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

: " نػىعىٍم، عىلىٍيًهنَّ ًجهىاده الى ًقتىاؿى ًفيًو: اىٟتٍىجُّ،  -عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهىا قىالىٍت:  حديث ! عىلىى اىلنًٌسىاًء ًجهىاده ؟ قىاؿى : َيى رىسيوؿى اىَّللًَّ قػيٍلتي
 كر العمرة .( أصلو يف صحيح البخارم من غَت ذ كىاٍلعيٍمرىةي 
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أىنػَّهىا قىالىٍت َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، نػىرىل اٞتًٍهىادى أىٍفضىلى اٍلعىمىًل ، أىفىبلى )  ٍلميٍؤًمًنُتعىٍمرىةى عىٍن عىاًئشىةى بًٍنًت طىٍلحىةى عىٍن عىاًئشىةى أيٌـً اعن  كلفظو  :
 كاه البخارم .ر ( ر الى ، لىًكنَّ أىٍفضىلى اٞتًٍهىاًد حىجّّ مىبػٍريك » ٧تيىاًىدي قىاؿى 

 ( .خطاب للنسوةوف )( بضم الكاؼ كتشديد الن لىكينٌ قولو ) 
 أٛتد كابن ماجو . –كما قاؿ ا١تصنف   –فقد ركاه كأما حديث الباب بذكر العمرة 

 .( اليت يف حديث الباب كحكم بشذكذىا لتفرد دمحم بن فيضٍيل هباضعف بعض العلماء زَيدة )كالعمرةكقد 

  يػٍره لىكى ) جىاًبًر كأما حديث . كىأىٍف تػىٍعتىًمرى خى : " الى ؟ فػىقىاؿى اده حديث ضعيف يف إسن( أىٍخ رٍٓف عىٍن اىٍلعيٍمرىًة، أىكىاًجبىةه ًىيى
 اٟتجاج بن أٍرطىاة كىو ضعيف .

 . وكم، كاأللبآف يف ضعيف الًتمذم، كغَتىمالشافعي كابن عبد ال ر كابن حجر كالنىذا اٟتديث  ضعف
ًبته أبًىنػَّهىا تىطىوُّعه  قاؿ الشافعي رٛتو هللا   .: ىيوى ضىًعيفه ، ال تػىقيوـي ٔتًٍثًلًو اٍٟتيجَّةي ، كىلىٍيسى يف اٍلعيٍمرىًة شىٍيءه اثى

ا اٍٟتيجَّةي  كىقىاؿى اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ   ىػ . أ.: ريًكمى ذىًلكى أبًىسىانًيدى ال تىًصحُّ ، كىال تػىقيوـي ٔتًٍثًلهى
 ف .اتفق اٟتفاظ على أنو ضعي : كقاؿ النوكم يف اجملموع

 ( ضعيف أيضان .ٟتٍىجُّ كىاٍلعيٍمرىةي فىرًيضىتىاًف اى  كأما حديث جابر الثآف ) 
 اذكر حكم العمرة ىل ىي كاجبة أـ ال ؟ 

 كقد اختلف العلماء يف حكم العمرة على قولُت :
 أهنا كاجبة . القوؿ األكؿ .

 كىذا مذىب اإلماـ أٛتد كالشافعي .
لقوؿ عن عمر كابن عباس كزيد بن اثبت كسعيد بن ا١تسيب كسعيد بن جبَت كعطاء كطاككس ك٣تاىد كاٟتسن كابن كركم ىذا ا

 سَتين كالشعِب كالثورم .
 .) عليهن جهاد ال قتاؿ فيو (  -حديث عائشة  –الباب ٟتديث -أ

 لوجوب .قرف العمرة مع اٟتج ، فدؿ على االتفاؽ يف اٟتكم كىو ا كجو الداللة : أف الرسوؿ 
 ( تدؿ على الوجوب ، ) كعلى من صيغ الوجوب ( . عليهنأف قولو ) 

فقاؿ : َي رسوؿ هللا ! إف أَب شيخ كبَت ال يستطيع اٟتج كال العمرة ، قاؿ : حج عن  كٟتديث أَب رزين ) أنو أتى النِب  -ب
 أبيك كاعتمر ( ركاه أبو داكد كالًتمذم . ) صححو الًتمذم كاٟتاكم ( .

 قرف اٟتج كالعمرة لعاجز بلرة األمر . إف الرسوؿ  قالوا :
كىذه عند قاؿ للذم سػألو ما اإلسػبلـ ؟ قاؿ : ) تقيم الصبلة ، كتؤيت الزكاة ، كٖتج كتعتمر (  كٟتديث عمر أف النِب -ج

 كاٟتديث يف الصحيح دكف ذكر العمرة ( .الدارقطٍت كصححها ) 

 العمرة فريضتاف ( كىو ضعيف كما تقدـ .ٟتج ك ) ا -حديث جابر  –كٟتديث الباب  -د
 وؿ ٚتاعة من الصحابة منهم ابن عباس كابن عمر كجابر بن عبد هللا مهنع هللا يضر . ىو ق-ىػ

 ن .اًلًكٌي إبًًٍسنىادو حىسى قاؿ جابر: لىٍيسى ميٍسًلم ًإال عىلىٍيًو عيٍمرىة . قاؿ اٟتافظ : رىكىاه اًٍبن اٞتٍىٍهم اٍلمى 
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ب كيجيوًب اٍلعيٍمرىًة كىفىٍضًلهىا ، كىقىاؿى اٍبني عيمىرى : رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا : لىٍيسى أىحىده ًإال كىعىلىٍيًو حىجَّ  هللا كقاؿ الباارم رٛتو ةه : ابى
( ٟتٍى كىعيٍمرىةه ، كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا : ًإنػَّهىا لىقىرًينػىتػيهىا يف ًكتىاًب اَّللًَّ )كىأى٘تُّوا ا كقولو : )لىقىرًينػىتػيهىا( أم :  ، جَّ كىاٍلعيٍمرىةى َّللًًَّ

 قرينة فريضة اٟتج .
 أهنا غَت كاجبة . :  القوؿ الثاين

 كىذا مذىب مالك كأبو حنيفة ، كاختاره ابن تيمية .
عنهما كجوهبا ، كالقوؿ  كالعمرة يف كجوهبا قوالف للعلماء ، ٫تا قوالف يف مذىب الشافعي كأٛتد ، كا١تشهور:  قاؿ ابن تيمية

َّللًًَّ عىلىى النَّاًس فإف هللا إ٪تا أكجب اٟتج بقولو : الراجح ،  اآلخر ال ٕتب ، كىو مذىب أَب حنيفة كمالك . كىذا القوؿ ىو ) كى
                اٟتج .، كيف االبتداء إ٪تا أكجب َف يوجب العمرة ؛ كإ٪تا أكجب إ٘تامها ، فأكجب إ٘تامها ١تن شرع فيهما ًحجُّ اٍلبػىٍيًت ( 

ركاه سئل عن العمرة أكاجبة ىي ؟ قاؿ : ) ال ، كأف تعتمر فهو أفضل ( .  أف النِب  -جابر حديث  –الباب ٟتديث -أ
 كما تقدـ .الًتمذم ، ىو ضعيف  

  ع ( ركاه الدارقطٍت كىو ضعيف .كٟتديث : ) اٟتج كالعمرة تطو -ب

عدـ الوجوب ، ألف ال راءة األصلية ال ينتقل عنها إال بدليل يثبت بو التكليف ، كال كاٟتق   : قاؿ الشوكاين مؤيدان ىذا القوؿ
 .األحاديث القاضية بعدـ الوجوب دليل يصلح لذلك ال سيما مع اعتضاد٫تا ٔتا تقدـ من 

 .ق على اإل٬تاب الذم األصل عدمو ال تنهض عند التحقي كاألدلة:  كقاؿ الصنعاين
 األكؿ .كالراجح 

 : إذا قلنا بوجوب العمرة ، فإف عمرة ا١تتمتع ٕتزئ عن عمرة اإلسبلـ . فائدة 
 ما الفرؽ بُت كجوب اٟتج ككجوب العمرة ؟ 

 كجوب العمرة ليس كوجوب اٟتج ، ال يف اآلكدية كال يف العمـو كالشموؿ .
 بركن من أركاف اإلسبلـ . : اآلكدية : فإف اٟتج ركن من أركاف اإلسبلـ كفرض إبٚتاع ا١تسلمُت ، أما العمرة فليست أكالن 
 : الشموؿ : فإف العلماء قد اختلفوا يف كجوهبا . اثنيان 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . فضل عائشة ، حيث سألت عن أفضل األعماؿ تريد بذلك العمل كالتطبيق 
o قاؿ : ) عليهن جهاد ال قتاؿ فيو ( فلو د ، ألنو قيأف اٞتواب إذا كاف ٭تتاج إُف زَيدة قيد كجب على اجمليب أف يذكر ىذا ال

 قاؿ : عليهن جهاد كسكت ، لكاف ىناؾ إشكاؿ .
o  أف اٞتهاد ابلبدف كقتاؿ الكفار ليس مشركعان يف حق النساء ١تا ىن عليو غالبان من ضعف البدف ، كرقة القلب ، كعدـ ٖتمل

 األخطار ، كال ٯتنع ذلك من قيامهن بعبلج ا١ترضى كمداكاة اٞترحى .
o يلة االستكثار من اٟتج كالعمرة ، ألف النِب فض . جعلهما من اٞتهاد 
o  أف اٞتهاد من أفضل األعماؿ ، ألف الرسوؿ . أقر عائشة بقو٢تا ، تريد اٞتهاد أفضل األعماؿ 
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: ًقيلى ايى رىسيوؿى اىَّللهً  كىعىٍن أىنىسو  -ُِٕ : قىاؿى رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، ( ةي اىلزهادي كىالرهاًحلى ) ، مىا اىلسهًبيلي؟ قىاؿى
 كىالرهاًجحي ًإٍرسىاليوي .

ًٍمًذمُّ ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن عيمىرى أىٍيضنا، كىيف ًإٍسنىاًدًه ضىٍعفه  . -ُّٕ  كىأىٍخرىجىوي اىلًتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ء .اٟتديث ضعيف ، كللحديث شواىد ال يصح منها شي 
 .إف طرؽ اٟتديث كلها ضعيفة  :  قاؿ عبد اٟتقك
 ال يثبت اٟتديث يف ذلك مسندان .  كقاؿ ابن ا١تنذر : 

 .إف طرؽ ىذا اٟتديث كلها كاىية ، كبعضها أكىى من بعض  قاؿ األلباين :
 من شركط اٟتج االستطاعة ، اذكر الدليل على ذلك ؟ 

 ( .اعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن ًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطى ًو عىلىى النَّاػَّ كىلًلالدليل قولو تعاُف ) 
 ما ا١تراد ابلسبيل ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف أف  ا١تراد ابلسبيل الزاد كالراحلة .
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
 ٟتديث الباب كشواىده .

 . : كال ٮتفى أف ىذه الطرؽ يقوم بعضها بعضان فتصلح لبلحتجاج هبا قاؿ الشوكاين

 : حديث الزاد كالراحلة ال يقل ٔتجموع طرقو عن درجة القبوؿ كاالحتجاج . قاؿ الشنقيطيك 
 م على العمل هبا .كقد ذكر الًتمذم أف أكثر أىل العل

ًِ كراحلة من غَت  كقد ركل ابن جرير بسنده عن ابن عباس يف تفسَت السبيل أنو قاؿ : أف يصح بدف العبد ، كيكوف لو ٙتن زادو
  كسنده صحيح . أف ٬تحف بو ،

: ما يتزكد بو ، كىو يف األصل الطعاـ الذم ييتخذ للسفر ، كا١تراد ىنا : ما ٭تتاج إليو يف ذىابو كرجوعو من مأكوؿ كمشركب  كا١تراد ابلزاد
 : الناقة اليت تصلح ألف يرحل عليها . كالراحلةككسوة ، 

 كذىب بعض العلماء إُف أف ا١تراد ابالستطاعة على قدر الطاقة .
 .كاختار ىذا ابن جرير يف تفسَته 

فيدخل يف ذلك الزاد كالراحلة كأمن الطريق ككجود مكافو صاٌفو للمبيت اب١تشاعر كزكاؿ ا١توانع من أداء اٟتج أَين كانت، ك٨تو 
 ذلك.

إف ذلك على ) كأكُف األقواؿ يف ذلك عندّن ابلصواب قوؿ من قاؿ بقوؿ ابن الزبَت كعطاء:  قاؿ ابن جرير الطربم يف تفسَته
. فمن كاف كاجدان طريقان إُف اٟتج ال مانع لو منو، من زىمانة، أك عجز، أك عدك،  قدر الطاقة ؛ ألف السبيل يف كبلـ العرب الطريقي

 كإ٪تا قلنا: ىذه ا١تقالة٬تزئو إال أداؤه ( إُف أف قاؿ : ) أك قلة ماء يف طريقو، أك زادو، أك ضعفو عن ا١تشي، فعليو فرضي اٟتج، ال 
بعض مستطيعي السبيل إليو بسقوط فرض  -إذ ألـز الناسى فرضى اٟتج–أكُف ابلصحة ٦تا خالفها؛ ألف هللا عز كجل َف ٮتصص 

يف ذلك أبنو الزاد كالراحلة   ذلك عنو. فذلك على كل مستطيع إليو سبيبلن بعمـو اآلية. فأما األخبار اليت ريكيىت عن رسوؿ هللا
 ن ( .ر، ال ٬توز االحتجاج ٔتثلها يف الديفإهنا أخبار يف أسانيدىا نظ



 ُْٗ 

ا١تراد الطريق الذم يوصلك  (من استطاع إليو سبيبلن  )الصحيح أف ا١تراد ابلسبيل يف قولو تعاُف : :  قاؿ الشيخ دمحم رٛتو هللاك 
 إُف مكة أم طػريق كاف ، سػواء كاف زادان أك راحلة أك مشيان على األقداـ ، أك ما أشبو ذلك .

  : ٍنسىاًف كىحىوىاًئًجًو اىأٍلىٍصًليهةً فائدة أم أف تكوف الراحلة كالزاد فاضلةن كزائدة عن حاجاتو الضركرية اليت :  بػىٍعدى ضىريكرىاًت اىإٍلً
 ككذلك الديوف . ككذلك ما يتعلق ابلسكن كا٠تادـ، ٭تتاجها لو كلعيالو 

 ) ابدأ بنفسك مث ٔتن تعوؿ ( . كدليل ذلك قولو 
 وت ( .يقرء إٙتان أف ييضيعى من ) كفى اب١ت كقاؿ 

 .كألف ذلك مقدـ على الدين فكاف تقدٯتو على اٟتج من ابب أكُف 
 اذكر حاالت حج ا١تدين ؟ 

 حج ا١تدين لو أحواؿ :
: أف تكوف قيمة اٟتج ترطي ديونو فيجب عليو كاٟتالة ىذه أف يقضي الديوف ، فيكوف يف ىذه اٟتالة غَت مستطيع للحج  أكالن 

 . فيسقط عنو
 ، فاألكُف أف يدفع قيمة اٟتج للررماء . طي الديوف كلكنها ٗتفف شيئان كثَتان : أف تكوف قيمة اٟتج ال تر اثنيان 
٭تج ألف اٟتج ٣تلبة للرزؽ كما يف حديث ] ًتبعوا بُت  : إنو قيل : أف تكوف قيمة اٟتج ال ترطي شيئان ابلنسبة للديوف ، اثلثان 

 ..  [ .قر كالذنوب .ة فإهنما ينفياف الفاٟتج كالعمر 
 لو كاف قليبلن .ك بل يسدد دينو كال ٭تج ٠تطر الدين  كقيل :

  كإف أخذه جاز كلكن ال ٬تب عليو، ة من الناسفيو منَّ  و قد يكوفنأل و: ال يلزماٞتواب ؟أخذه ويلزم ىل رع لو ٔتاؿ إذا تي. 
  ليحج ال ٭تج ليأخذ . : أيخذ -رٛتو هللا  –ىل ٬توز أخذ ا١تاؿ من أجل اٟتج ؟ قاؿ ابن تيمية 
 : كعليو 

 ، كمن ليس عنده ماؿ كال راحلة فبل ٬تب عليو اٟتج . ٔتالو ك بدنو: فهذا يلزمو أف ٭تج بنفسو ان قادر فمن كاف 
 : ماء إىل نوعُتلفهذا يقسمو الع: كأف يكوف مريض: ٔتالو دكف البدف ان قادر كمن كاف 

 كتسقط الفورية عنو لعجزه. مرض يرجى برؤه: فإنو يص ر حىت يزكؿ مرضو :  األكؿ
 مرض ال يرجى برؤه: فإنو ٬تب أف يقيم من ٭تج عنو.  : الثاين
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف من االستطاعة أف يوجد للمرأة ٤ٍترىـ 
o  ليو .نبري لو أف يكلف نفسو كيشق عبيبلن ، فالفقَت ال يتبارؾ كتعاُف جعل اٟتج على من استطاع إليو سأف هللا 

o  ( يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوىل قولو تعاُف ( دليل ظاىر على حرمة خركج اإلنساف حاجان ببل زاد ليسأؿ الناس ، فقَتان كاف كىتػىزىكَّديكا فىًإفَّ خى
 .أك غنيان . ) أضواء البياف ( 

هيمىاكىعىٍن ًاٍبًن عىبه  -ُْٕ : " مىًن اىٍلقىٍوـي؟ " قىاليوا: اىٍلميٍسًلميوفى. فػىقىاليوا: لىًقيى رى  أىفه اىلنهيبه  ) اسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ٍكبنا اًبلرهٍكحىاًء فػىقىاؿى
: " رىسيوؿي اىَّللًه  ؟ قىاؿى : " نػىعىٍم: كىلىًك أىٍجره فػىرىفػىعىٍت ًإلىٍيًو ًاٍمرىأىةه صىًبياا. فػىقىالىٍت: أى٢ًتىذىا حىجٌّ؟ قىا مىٍن أىٍنتى  رىكىاهي ميٍسًلمه  .(  ؿى

---------- 
 ٚتع راكب ، كىم الراكبوف على اإلبل خاصة يف السفر من العشرة .(  لىًقيى رىٍكبنا) 
 مكاف بُت مكة كا١تدينة .( اًبلرهٍكحىاءً ) 



 ِْٗ 

 ( :  ( كيف ركاية النسائي ) من أنتم ؟ ( . مىًن اىٍلقىٍوـي؟فػىقىاؿى
 ( أم : أ٭تصل ٢تذا الصِب ثواب حج . أى٢ًتىذىا حىجٌّ؟) 
 من اٟتديث ؟ ماذا نستفيد 

 ، كقد نقل اإلٚتاع على ذلك الطحاكم . صحة حج الصِب نستفيد :
ٌج الصَِّبٌ مينػٍعىًقد صىًحيح يػيثىاب عىلىٍيًو :  قاؿ النوكم كىًإٍف كىافى الى ٬تيٍزًيو ًفيًو حيجَّة لًلشَّاًفًعيًٌ كىمىاًلك كىأىٍٛتىد كىٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء أىفَّ حى

ٍسبلى  ا اٟتٍىًديث صىرًيح ًفيوً عىٍن حىجَّة اإٍلً  . ـ ، بىٍل يػىقىع تىطىوُّعنا ، كىىىذى
 ك٦تا يدؿ على صحة حج الصيب :

 كأّن ابن سبع سنُت ( . ) حج َب أَب مع رسوؿ هللا  ائب بن يزيد قاؿ ما ركاه البخارم عن الس
 ىل ٬تب اٟتج على الصيب ؟ 

 ال ٬تب عليو اٟتج .
 أعلى ىذا حج .) أ٢تذا حج ( كَف تقل :  ألهنا قالت 

 ) رفع القلم عن ثبلثة : ... كعن الصِب حىت يبلغ ( . كيدؿ عليو قولو 
 ما حكم من حج قبل البلوغ ؟ 

 من دكف البلوغ ال ٕتزئو عن حجة اإلسبلـ . من حج
 كقد حكى اإلٚتاع ابن ا١تنذر كابن عبد ال ر كالنوكم كابن قدامة ، أف الصِب ال ٬تزئو عن حجة اإلسبلـ .

 دؿ على ذلك اٟتديث اآليت .ك٦تا ي
ركاه ابن أَب  صِب حج مث بلغ فليحج حجة أخرل (كٟتديث ابن عباس قاؿ : ) احفظوا عٍت كال تقولوا ، قاؿ ابن عباس : أم 

 شيبة كلو حكم الرفع .
 ىل يلـز الصيب إذا أحـر ابٟتج ما يلـز البالغ من أحكاـ اٟتج ؟ 

ٟتج لزمو ما يلـز البالغ من أحكاـ اٟتج ، ألنو إذا ثبت لو اٟتج ثبت للحج أف الصِب إذا أحـر ابذىب بعض العلماء إُف 
 ٤تظوراتو كأحكامو .

 حـر ابٟتج ال يلزمو ما يلـز البالغ ، فبل تًتتب عليو أحكامو .كذىب بعضهم : إُف أف الصِب إذا أ
 كىذا مذىب أَب حنيفة ، كرجحو ابن حـز .

 حجو ؟ كإ٘تاـ ىل يلـز الصيب ا١تضي 
: ا١تشهور من ا١تذىب ] يعٍت مذىب اٟتنابلة [ أنو يلزمو اإل٘تاـ ؛ ألف اٟتج كالعمرة ٬تب  رٛتو هللاالشيخ ابن عثيمُت قاؿ 

 إ٘تاـ فعلهما . 
 ، كىو مذىب أَب حنيفة ، رٛتو هللا تعاُف ، أنو ال يلزمو اإل٘تاـ ؛ ألنو غَت مكلف ، كال ملـز ابلواجبات .  كالقوؿ الثاين

 . ح ، تلميذ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية[يعٍت ابن مفل] ، كىو ظاىر ما ٯتيل إليو صاحب الفركعاألقرب للصواب كىذا القوؿ ىو
كعلى ىذا لو أف يتحلل ، كال شيء عليو ، كىو يف اٟتقيقة أرفق ابلناس ؛ ألنو رٔتا يظن الوِف أف اإلحراـ ابلصِب سهل ، مث 

من الناس اليـو ، فإذا أخذّن هبذا القوؿ ، الذم ىو  ، كىذا يقع كثَتان  يكوف على خبلؼ ما يتوقع ، فتبقى ا١تسألة مشكلة
 ة .ة ، زالت عنا ىذه ا١تشكلأقرب للصواب لعلتو الصحيح



 ّْٗ 

  ما معٌت قولو كلًك أجر ( ؟ ( 
 : كأجرىا فيما تكلفتو يف أمره يف ذلك ، كتعليمو ، كٕتنيبو ما ٬تتنبو ارًـ . قاؿ عياض

 بب ٛتلها ، كٕتنيبها إَيه ما ٬تتنبو اـر ، كفعل ما يفعلو ارًـ .: معناه بس كقاؿ النوكم
 : أم : بسبب ٛتلها ، كحجها بو ، أك بسبب سؤا٢تا عن ذلك اٟتكم ، أك بسبب األمرين . كقاؿ الصنعاين

 . كَف يقل : كلًك أجرهر ( كلك أج)  لقوؿ فثواب حج الصِب لو ، 
 فهذا اٟتديث ضعيف، بل ذكر بعضهم أنو موضوع.(   لوالديوثواب حج الصِب) كأما اٟتديث ا١تركم  

لرَته كلكن يؤجر أجرىا لو ىو ال لوالده كال  –ٟتة أعٍت أعمالو الصا –: أعماؿ الصِب الذم َف يبلغ قاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا 
س رضي هللا عنهما أف امرأة رفعت صبيان كالده على تعليمو إَيه كتوجيهو إُف ا٠تَت كإعانتو عليو؛ ١تا يف صحيح مسلم عن ابن عبا

أف اٟتج للصِب كأف أمو  فأخ ر النِب  (ت: َي رسوؿ هللا أ٢تذا حج؟ قاؿ )نعم كلك أجريف حجة الوداع فقال إُف النِب 
 مأجورة على حجها بو.

 اذكر أحكاـ نية الصيب يف اٟتج ؟ 
 ) يقوؿ لو قل : لبيك عمرة ( . فإف كليو أيمره بنية اإلحراـ .) يعقل النية ( إف كاف ٦تيزان 

 .) أف ينوم الوِف بقلبو ال أف يقوؿ : لبيك عن ىذا الصِب (  كإف كاف غَت ٦تيز فإف كليو ينوم اإلحراـ عنو .
  حكم الصيب عند الطواؼ بو إذا كاف ٦تيزان ؟اذكر 

 عند الطواؼ : إف كاف ٦تيزان أيمره بنية الطواؼ .

 ، كإف َف يكن قادران ٛتلو كليو أك غَته إبذف كليو .مث إف كاف قادران على ا١تشي مشى 
 إف كاف يعقل النية كلكنو ال يستطيع الطواؼ بنفسو فيحملو كليو أك غَته إبذف كليو .

حُت أمر ابلطواؼ للوداع قالت : ) إٓف مريضة ، قاؿ :  ألف الركوب يف السعي أك الطواؼ جائز ، قالت أـ سلمة للنِب 
 كأنًت راكبة ( .طويف من كراء الناس 

 . كيصح الطواؼ عن نفسو كعن ىذا الصِب 
إذا كاف الصِب يعقل النية فنول مث ٛتلو كليو ، فإف الطواؼ يقع عنو كعن الصِب ، كغاية  يف ىذه ا١تسألة : الراجح ىذا القوؿ ىو

 ما فيو أنو كاف ٤تموالن من أجل العجز .
 يعقل النية ( ، ىل ٬توز أف يطوؼ بو ٤تموالن ؟اذكر حكم الصِب عند الطواؼ إف كاف غَت ٦تيز ) ال 

 : ال ٬توز . قيل
 إما أف تطوؼ أكالن مث تطوؼ للصِب ، كإما أف تكل أمره إُف شخص ٭تملو .فيقاؿ للول : 

 فبل يصح عمل كاحد بنيتُت لشخصُت .
 عن االثنُت ؟الطواؼ  عن ىذا فقاؿ السائل : من  طاؼ كىو حامل شخصان ىل ٬تزئ سئل الشيخ ابن العثيمُت

كاحدان  ان يقاؿ لو انو الطواؼ فينوم ، أما الرَت ٦تيز ال ٯتكن أف يكوف طواف اٞتواب : ال ٬تزئ عن االثنُت إال إذا كاف اموؿ ٦تيزان 
  .على نيتُت

، اـ مقاـ بيافستقبلن، مع أف ا١تق، كَف أيمرىا أف تطوؼ بو طوافان مأخ ر ىذه ا١ترأة بصحة حج الصِب ، ألف النِب : ٬توز كقيل
 كأتخَت البياف عن كقت اٟتاجة ال ٬توز . 



 ْْٗ 

 اٟتاالت ا١تتعلقة ْتج الصِب ثبلث . :  قاؿ الشيخ العلواف
 : أف يكوف الصِب قادران على ا١تشي فيطوؼ حينئذو عن نفسو كيسعى عن نفسو .  األكىل

من اٟتامل كاموؿ عن نفسو ك٬تزئ عنهما طواؼ : أف يكوف غَت قادر على ا١تشي كلو ٘تييز فينول حينئذو كل  اٟتالة الثانية
 كاحد كسعي كاحد . 

: أف يكوف الصِب صرَتان ال ٯتيز فحينئذو ٭تملو كليو أك غَته كينوم عنو ك٬تزئ عنهما طواؼ كاحد كسعي كاحد  اٟتالة الثالثة
 كشأهنما قريب من شأف الراكب . 

 عن الصِب . كقاؿ بعض العلماء يطوؼ عن نفسو مث يطوؼ طوافان آخر 
من القـو ؟ قالوا  :أنو لقي ركبان ابلركحاء فقاؿ  األكؿ : فقد جاء يف صحيح مسلم عن ابن عباس عن النِب  كالصحيح

 . ا١تسلموف . فقالوا من أنت ؟ قاؿ رسوؿ هللا . فرفعت إليو امرأة صبيان فقالت : أ٢تذا حج ؟ قاؿ ) نعم كلك أجر (
 .و كعن نفسك كأتخَت البياف عن كقت اٟتاجة ال ٬توز طويف طوافُت عن كَف يقل النِب 

 .كىذا مذىب أَب حنيفة كاختاره ابن ا١تنذر 
 . ) العلواف ( .ألنو ال فرؽ بُت ىذا كبُت الراكب فيجزئ عن اٟتامل كعن اموؿ 

، أجزأه ذلك يف أصح القولُتموؿ : فإف نول اٟتامل الطواؼ عنو كعن اموؿ كالسعي عنو كعن اقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا
 . َف أيمر اليت سألتو عن حج الصِب أف تطوؼ لو كحده ، كلو كاف ذلك كاجبان لبينو  ألف النِب 

 كسئل الشيخ ابن ج رين عن ذلك فقاؿ : 
نو كٯتسك حيث صح اإلحراـ ابلصِب فإف الوِف ىو ا١تسئوؿ عنو ، فيلبسو الثياب كيعقد عليو إحرامو كينوم عنو النسك كيلِب ع

بطواؼ كاحد عن اٟتامل كاموؿ على  ى أك رضيع فبل أبس ْتملو ، كيكتفبيده يف الطواؼ كالسعي ، فإف كاف عاجزان كصرَت
 الصحيح ... 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف الصِب إذا حج فإف ثواب اٟتج يكوف لو ، لكن لوليو أجر توِف أمره 

o وؿ من العامة : إف ثواب حج الصِب لوالده .فيو دليل على فساد من يق 
o . قبوؿ العبادة من الصرار كإاثبتهم عليها ، كفيو تدريب ك٘ترين على طاعة هللا 
o  من اٞتفاء أف  دت أف تتعامل معو  ، حىت قاؿ بعض اٟتكماء : اجواز سؤاؿ ا١ترء عن اٝتو ، خصوصان إذا صحبتو أك أر

 .تصاحب رجبلن ال تعرؼ اٝتو 
o  كالدعاء يف الطواؼ ليس بواجب ، ألف الطفل غالبان ال ٭تسن أذكار الطواؼ حىت يقو٢تا .أف الذكر 
o  أف صوت ا١ترأة ليس بعورة لكن بشرط عدـ ا٠تضوع كاللُت لقولو تعاُف ) فبل ٗتضعن ابلقوؿ فيطمع الذم يف قلبو مرض

 كقلن قوالن معركفان ( .
 
 
 
 



 ْٗٓ 

ا  عىبهاسو رىًديفى رىسيوًؿ اىَّللًه  كىافى اىٍلفىٍضلي ٍبني ) : كىعىٍنوي قىاؿى  -ُٕٓ هى ثٍػعىمى، فىجىعىلى اىٍلفىٍضلي يػىٍنظيري ًإلىيػٍ فىجىاءىًت ًاٍمرىأىةه مىٍن خى
، ًإفه فىرًيضى  كىتػىٍنظيري ًإلىٍيًو، كىجىعىلى اىلنهيبُّ  قًٌ اىآٍلخىًر. فػىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى اىَّللًه ةى اىَّللًه عىلىى ًعبىاًدًه يف يىٍصًرؼي كىٍجوى اىٍلفىٍضًل ًإىلى اىلشًٌ

: " نػىعىٍم " كىذىًلكى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو،  (ٍلوىدىاًع يف حىجهًة اى  اىٟتٍىجًٌ أىٍدرىكىٍت أىِب شىٍيانا كىًبَتنا، الى يػىثٍػبيتي عىلىى اىلرهاًحلىًة، أىفىأىحيجُّ عىٍنوي؟ قىاؿى
 كىاللىٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ  .
---------- 

 أم : راكبان خلفو .(  فىٍضلي ٍبني عىبهاسو رىًديفى رىسيوًؿ اىَّللًه كىافى اىلٍ ) 
 قاؿ اٟتافظ : َف تسٌم . ( فىجىاءىًت ًاٍمرىأىةه ) 
 قبيلة قحطانية ، كيف ركاية ) تستفتيو ( .م ( مىٍن خىثٍػعى ) 
 بعد أف بلغ كالدىا الشيخوخة. حصل أك النص الذم فيو الفريضة يعٍت أف اآلية (  أىٍدرىكىٍت أىِب شىٍيانا كىًبَتنا) 
 ( أم : ال يثبت على الدابة كال يستقر لك ر سنو . الى يػىثٍػبيتي عىلىى اىلرهاًحلىةً ) 
 ( أم : أ٬توز ِف أف أنوب عنو فأحج عنو . أىفىأىحيجُّ عىٍنوي؟ )

 (:  كيف حديث أَب ىريرة ) احججي عن أبيك ( .( نػىعىٍم  قىاؿى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 فيد : جواز اإلّنبة يف اٟتج عن الرَت إذا كاف غَت قادر .نست
 فاإلنساف إذا كاف قادران ٔتالو لكنو غَت قادر ببدنو )ال يرجى زكاؿ مرضو( فهذا ٬تب عليو أف ينيب أحدان عنو ، ٟتديث الباب .

 كالقدرة قسمها العلماء إىل ثالثة أقساـ :
 إلنساف بنفسو .قدرة اب١تاؿ كالبدف ، فهذه توجب حج ا أكالن :

قدرة ابلبدف دكف ا١تاؿ ، فهذه توجب حج اإلنساف بنفسو إذا كاف قادران على ا١تشي ، سواء من بلده أـ من مكة ، فإف   اثنيان :
 كاف ال يقدر على ا١تشي كليس عنده راحلة ، فإنو ال ٬تب عليو اٟتج ، ألنو غَت مستطيع .

 العلماء إُف قسمُت :  قدرة اب١تاؿ دكف البدف ، فهذا يقسمو: اثلثان 

 ، فهذا ال ٬تب أف يقيم من ٭تج عنو ، بل ال يصح ، ألف عجزه مؤقت . قسم يرجى زكاؿ عجزه

 ، فهذا ٬تب أف ينيب عنو أحدان ، ٟتديث الباب . كقسم ال يرجى زكاؿ عجزه
 و .من برئ ا١تيت كالعاجز ا١تيئوس :كاٞتمهور على أف النيابة يف اٟتج جائزة عن قاؿ النوكم رٛتو هللا

أم :  –يف الفرض إال عن موت أك عضىب  ئج على أهنا ال ٕتز كاتفق من أجاز النيابة يف اٟت : ركقاؿ اٟتافظ ابن حج
 ، فبل يدخل ا١تريض ؛ ألنو يرجى برؤه ، كال اجملنوف ؛ ألنو ترجى إفاقتو ، كال ابوس ؛ ألنو يرجى خبلصو ، كال -شلل 

 ه .الفقَت ؛ ألنو ٯتكن استرناؤ 
 ىل ٬توز اٟتج عن العاجز ماليان ؟ 

 و .، إ٪تا حج البدؿ عن العاجز ببدن حج البدؿ ال يكوف عن العاجز مالٌيان ؛ ألف اٟتج تسقط فرضيتو عن الفقَت
سئل علماء اللجنة الدائمة : ىل ٬توز ألحد أف يعتمر أك ٭تج عن قريبو الذم يكوف بعيدان عن مكة ، كليس لديو ما يصل بو 

 أنو قادر ابلطواؼ ؟ إليها ، مع



 ْٗٔ 

قريبك ا١تذكور ال ٬تب عليو اٟتج ماداـ ال يستطيع اٟتج مالٌيان ، كال تصح النيابة عنو يف اٟتج كال يف العمرة ؛ ألنو فأجابوا : 
العاجز عن مباشرة ذلك قادر على أداء كل منهما ببدنو لو حضر بنفسو يف ا١تشاعر ، كإ٪تا تصح النيابة فيهما عن ا١تيت ، ك 

 و .نببد
 ىل ٬توز ألحد أف ٭تج حجة كاحدة لشاصُت ؟ 

 ك٭تج عن آخر . –أك عن غَته  –ال ٬توز ألحدو أف ٭تج عن شخصُت أك أكثر يف حجة كاحدة ، كلو أف يعتمر عن نفسو 
ف ٕتوز النيابة يف اٟتج عن ا١تيت ، كعن ا١توجود الذم ال يستطيع اٟتج ، كال ٬توز للشخص أ:  قاؿ علماء اللجنة الدائمة

٭تج مرة كاحدة ك٬تعلها لشخصُت ، فاٟتج ال ٬تزئ إال عن كاحد ، ككذلك العمرة ، لكن لو حج عن شخص كاعتمر عن 
 ا .د حج عن نفسو كاعتمر عنهآخر يف سنة كاحدة أجزأه إذا كاف اٟتاج ق

 ما رأيك ٔتن ٭تج عن غَته من أجل ا١تاؿ ؟ 
اب : أما اٟتاج عن الرَت ليويف دينو فقد اختلف فيها العلماء أيهما : عمن حج عن الرَت ليويف دينو ؟ فأج كسئل ابن تيمية

، فإف كوف اإلنساف ٭تج ألجل أف يستفػضل شيئان من النفػقة ليس من أعماؿ السلف ، كاألصح أف األفضل الًتؾ أفضل ، 
كاالرتزاؽ كانػوا إليو مبادرين ، حىت قاؿ اإلماـ أٛتد : ما أعلم أحدان كاف ٭تج عن أحدو بشيء ، كلو كاف ىذا عػمبلن صاٟتان ل

ىذا : أف ا١تستحب أف أيخذ  اع، أعٍت إذا كاف مقصوده ابلعمل اكتساب ا١تاؿ ... كٚت اٟتُتِبعماؿ الرب ليس من شأف الص
 أخذ .ج ليليحج ال أف ٭ت

يًٌ  : كقاؿ رٛتو هللا يًًٌت إٍف كىافى قىٍصديىىا اٟتٍىجَّ أىٍك نػىٍفعى اٍلمى ًت كىافى ٢تىىا يف ذىًلكى أىٍجره كىثػىوىابه كىًإٍف كىافى لىٍيسى اٟتٍىاجَّةي عىٍن اٍلمى
ؽو .  . ُٖ/  ِٔ( ٣تموع الفتاكل )   مىٍقصيوديىىا إالَّ أىٍخذى اأٍليٍجرىًة فىمىا ٢تىىا يف اآٍلًخرىًة ًمٍن خىبلى

ى دىيٍػنىوي فػىقىدٍ  :  كقاؿ رٛتو هللا ا أىٍفضىلي . أىمَّا اٟتٍىاجُّ عىٍن اٍلرىٍَتً أًلىٍف يػيوىيٌفً ا اٍلعيلىمىاءي أىيػُّهيمى  اٍختػىلىفى ًفيهى
ئنا ًمٍن النػَّفى  يػٍ ٍنسىاًف ٭تىيجُّ أًلىٍجًل أىٍف يىٍستػىٍفًضلى شى قىًة لىٍيسى ًمٍن أىٍعمىاًؿ السَّلىًف حىىتَّ قىاؿى كىاأٍلىصىحُّ أىفَّ اأٍلىٍفضىلى التػٍَّرؾي . فىًإفَّ كىٍوفى اإٍلً

ـي أىٍٛتىد : مىا أى  مىا ا عىمىبلن صىاًٟتنا لىكىانيوا إلىٍيًو ميبىاًدرًينى كىااًل اإٍلً ا كىافى ٭تىيجُّ عىٍن أىحىدو ًبشىٍيًء . كىلىٍو كىافى ىىذى ٍرتًزىاؽي أبًىٍعمىاًؿ اٍل رًٌ ٍعلىمي أىحىدن
ًل اٍكًتسىابى الٍ  ا اٍلمىًديني أيىٍخيذي ًمٍن الزَّكىاًة مىا يػيوىيٌفً ًبًو دىيٍػنىوي لىٍيسى ًمٍن شىٍأًف الصَّاًٟتًُتى . أىٍعًٍت إذىا كىافى إ٪تَّىا مىٍقصيوديهي اًبٍلعىمى مىاًؿ كىىىذى

ره لىوي ًمٍن أىٍف يػىٍقًصدى أىٍف ٭تىيجَّ لًيىٍأخيذى دىرىاًىمى يػيوىيٌفً هًبىا دىيٍػنىوي كىالى ييٍستىحىبُّ لًلرَّجيًل أىٍف أيىٍ  يػٍ رىجيلىٍُتً  خيذى مىاالن ٭تىيجُّ ًبًو عىٍن غىٍَتًًه إالَّ أًلىحىدً خى
بُّ اٟتٍىجَّ كىريٍؤيىةى اٍلمىشىاًعًر كىىيوى عىاًجزه . فػىيىٍأخيذي مىا يػىٍقًضي ًبًو كىطىرىهي الصَّاًلحى كىيػي  ؤىدًٌم ًبًو عىٍن أىًخيًو فىرًيضىةى اٟتٍىجًٌ . أىٍك : إمَّا رىجيله ٭تًي

بُّ أىٍف يػيبػىٌرًئى ًذمَّةى اٍلمىيًًٌت عىٍن اٟتٍىجًٌ إمَّ  ا أىٍك ًلرىٍٛتىًة عىامَّةو اًبٍلميٍؤًمًنُتى كى٨تىًٍو ذىًلكى فػىيىٍأخيذي مىا أيىٍخيذي لًيػيؤىدًٌمى بًًو رىجيله ٭تًي نػىهيمى ا ًلًصلىًة بػىيػٍ
يًع اأٍلىرٍ  ا يف ٚتًى ا أىفَّ اٍلميٍستىحىبَّ أىٍف أيىٍخيذى لًيىحيجَّ الى أىٍف ٭تىيجَّ لًيىٍأخيذى كىىىذى ٍن زىاًؽ الٍ ذىًلكى . كىًٚتىاعي ىىذى مىٍأخيوذىًة عىلىى عىمىلو صىاًلحو فىمى

 ( . ُٗ/  ٣ِٔتموع الفتاكل ) ن .  اٍرتػىزىؽى لًيػىتػىعىلَّمى أىٍك لًيػيعىلًٌمى أىٍك لًييجىاًىدى فىحىسى 

شبَّهو  اٟتج عن اآلخرين ليس خاٌصان ابلقرابة ، بل ٬توز للقرابة ، كغَت القرابة ؛ ألف الرسوؿ :  كقاؿ الشيخ ابن ابز
يٍ   ن ، فدؿ ذلك على أنو ٬توز للقرابة ، كغَت القرابة . ابلدَّ

كإذا أخذ ا١تاؿ كىو يقصد بذلك ا١تشاىدة للمشاعر العظيمة ، كمشاركة إخوانو اٟتجاج ، كا١تشاركة يف ا٠تَت : فهو على خَت 
 إف شاء هللا ، كلو أجر . 

) إ٪تا األعماؿ ابلنيات  وة إال اب ؛ لقوؿ رسوؿ هللا ػقأما إذا كاف َف يقصد إال الدنيا : فليس لو إال الدنيا ، كال حوؿ كال 
 .، كإ٪تا لكل امرئ ما نول ( 



 ْٕٗ 

 النيابة يف اٟتج جاءت هبا السنَّة :  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت: 
كاالستنابة ابٟتج بعوض : إف كاف اإلنساف قصده العوض : فقد قاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو هللا : من حج ليأكل فليس لو يف 

 .-أم : نصيبه  –ة من خبلؽ اآلخر 
، كأف ينوم أيضان الستعانة هبذا الذم أخذ على اٟتج، فينبري ١تن أخذ النيابة أف ينوم اكأما من أخذ ليحج : فبل أبس بو 

 قضاء حاجة صاحبو ؛ ألف الذم استنابو ٤تتاج ، كيفرح إذا كجد أحدان يقـو مقامو ، فينوم بذلك أنو أحسن إليو يف قضاء
 ) لقاء الباب ا١تفتوح ( .ة .    كوف نيتو طيباٟتج ، كت

 ( ؟.. ماذا نستفيد من قو٢تا ) ال يثبت على الراحلة . 
 تطيع ببدنو .سنستفيد : أنو ال ٬توز اٟتج عن القادر ا١ت

 ان .إٚتاعال ٬توز أف يستنيب يف اٟتج الواجب من يقدر على اٟتج بنفسو :  ةقاؿ ابن قدام
و .    ج ال ٬تزئ عنو أف ٭تج غَته عنلعلم على أف من عليو حجة اإلسبلـ كىو قادر على أف ٭تاب: أٚتع أىل  قاؿ ابن ا١تنذر

 ) ا١ترٍت ( .
 من حج عن غَته فماذا لو من األجر ؟ 

ثواب األعماؿ ا١تتعلقة ابلنسك كلها ١تن ككلو ، أما مضاعفة األجر ابلصبلة :  قاؿ الشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت رٛتو هللا
 ل .عن النسك كقراءة القرآف ١تن حج ال للموك الذم يتطوع بو خارجان كالطواؼ 

 ىل ٬توز أف ٖتج ا١ترأة عن الرجل كالعكس ؟ 
 أذف ٢تذه ا١ترأة أف ٖتج عن أبيها . ز حج ا١ترأة عن الرجل ، ألف النِب نعم ، ٬تو 

 حج الرجل عن ا١ترأة من ابب أكُف . ك٬توز
 ككذا العكس عند األئمة األربعة . أة ابتفاؽ أىل العلم ،ن ا١تر ٬توز للرجل اٟتج ع :  قاؿ شيخ اإلسالـ

 ىل ٬توز اٟتج عن اٟتي غَت القادر نفالن ؟ 
 ض .٬توز ىذا ابلنفل كالفر كقد قاؿ بعض الفقهاء : 

اء من أف ىذا ال ٬توز عن اٟتي إال إذا كاف غَت قادر على الفرض ، ألف اٟتي يستطيع أف يعمل كيتقرب إُف هللا ٔتا ش كالصحيح
 الطاعات .

 كألف الرخصة جاء ابلفرض حُت العجز .
 ما حكم اإلرداؼ على الدابة ؟ 

 كىذا مشركط عند العلماء ٔتا إذا َف يشق عليها .جائز ، 
 على ٛتار ... ( . متفق عليو  قاؿ : ) كنت رديف النِب  عن معاذ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o جواز استفتاء ا١ترأة الرجل . 
o  ضع النِب اتو . 
o  ٖترٔف نظر الرجل إُف ا١ترأة ، ألف النِب  ، ذلك ، فقاؿ يف شرحو على مسلم :كاستدؿ بو النوكم على صرؼ كجو الفضل 

 ة .ٖترٔف النظر إُف األجنبي
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o . كجوب إزالة ا١تنكر ابليد ١تن أمكنو 
o ها .كجوب ترطية ا١ترأة كجه ـاستدؿ هبذا اٟتديث بعض فقهاء الشافعية على عد 
o (.فبل ٗتضعن ابلقوؿ ..، لكن ال ٗتضع ابلقوؿ )الصحيحبعورة، كىذا القوؿ ىو  أف صوت ا١ترأة ليس 

نىةى جىاءىٍت ًإىلى اىلنهيبًٌ ) : كىعىٍنوي  -ُٕٔ يػٍ حيجُّ فػىقىالىٍت: ًإفه أيمًٌي نىذىرىٍت أىٍف ٖتىيجه، فػىلىٍم ٖتىيجه حىىته مىاتىٍت، أىفىأى  أىفه ًاٍمرىأىةن ًمٍن جيهى
هىا، أىرىأىٍيًت لىٍو  كىافى عىلىى أيمًًٌك دىٍينه، أىكيٍنًت قىاًضيػىتىوي؟ ًاٍقضيوا اىَّللهى  ي عىنػٍ : " نػىعىٍم "، حيجًٌ هىا؟ قىاؿى رىكىاهي ( ، فىاىَّللهي أىحىقُّ اًبٍلوىفىاًء عىنػٍ

 .اىٍلبياىاًرمُّ 
------------------ 

نىةى )   ٟتافظ : َف أقف على اٝتها .( قاؿ ا أىفه ًاٍمرىأىةن ًمٍن جيهىيػٍ
 ( أم : أكجبت على نفسها . نىذىرىتٍ ) 
 ( أم : الدٍين . أىكيٍنًت قىاًضيػىتىوي؟) 
 و .أم : أدكا إليو ما كجب عليكم من حق ( ًاٍقضيوا اىَّللهى ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ؾ ماالن ، كاستحباابن إف َف يًتؾ ماالن. أف ّنذر اٟتج إذا مات قبل أداء نذره فإنو يؤدل عنو كجوابن إف تر  نستفيد :
 كىذا مذىب أكثر العلماء .

أك قضاء أك نذر كجب قضاؤىا من تركتو أكصى هبا أـ َف  اإلسبلـنو إف مات كعليو حج أذكرّن أف مذىبنا ا١تشهور :  قاؿ النوكم
 ر .أىب حنيفة كأىب ثور كابن ا١تنذ ىو قوؿكبو قاؿ عطاء كابن سَتين كركل عن أَب ىريرة كابن عباس ك  :قاؿ ابن ا١تنذر ، يوص 

 كذىب بعض العلماء إُف كجوب الوفاء لقولو : ) نعم ، حجي عنها ( .
 ل ( .كال تزركا كازرة كزر أخر كيف ىذا نظر لقولو تعاُف ) 

كإ٪تا يستحب يف كأيضان ىو شبيو ابلدين ، فإف من مات كعليو دين ككاف لو ماؿ كجب إيفاء الدين ، كإال فبل ٬تب على الورثة 
 حقهم .

 ، كجب أف ٮترج عنو من ٚتيع مالو ما ٭تج بو عنو كيعتمر، تويف من كجب عليو اٟتج كَف ٭تجمىت:  قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا
 لشافعي ...، كاسواء فاتو بتفريط أك برَت تفريط، كهبذا قاؿ اٟتسن، كطاكس

 .كَف ٭تج؟ قاؿ: حجي عن أبيك(  ، ماتعن أبيها أف امرأة سألت النِب ١تا ركل ابن عباس )
، قاؿ : أرأيت لو كاف على أختك دينفسألو عن ذلك ؟ ف ، فأتى أخوىا النِب ، فماتتكعنو : )أف امرأة نذرت أف ٖتج 

( ركا٫تا النسائي ، كألنو حق استقر عليو تدخلو قضوا دين هللا ، فهو أحق ابلقضاءأما كنت قاضيو ؟ قاؿ : نعم . قاؿ : فا
 ن .) ا١ترٍت ( .، فلم يسقط اب١توت كالدية النياب

عيالو ، فاٟتج َف ٬تب عليو ، كال ٬تب اٟتج عنو ، إال إف  ةفقة اٟتج الفاضلة عن نفقتو كنفقكأما إف كاف يف حياتو ال ٯتلك ن
 ت رع أحد بذلك . 

كتويف ىذا  -ٚتيع ا١تسلمُتأعيذكم اب من ذلك ك -: ِف ابن أخ أصيب ٔترض السرطاف  سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللاك 
العاـ كعمره تسع عشرة سنة كَف يؤد فريضة اٟتج ، علمان أبنو أصيب هبذا ا١ترض منذ ٜتس سنوات ، فهل ٨تج عنو ؟ كىل 

 ىناؾ كفارة ؟
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، كإذا َف يكن اف األمر كذلك فبل بد أف ٭تج عنو: ىل ىذا الشاب عنده ماؿ يستطيع أف ٭تج بو ؟ إف كال بد أف نسألو
 ج .ماؿ فاٟتج ليس بواجب عليو كقد مات بريئان من الفريضة ، لكن إف أرادكا أف يتطوعوا ك٭تجوا عنو فبل حر عنده 
 ما حكم من نذر اٟتج ؟ 

 اٟتكم : أنو ٬تب عليو الوفاء بو .
 ) من نذر أف يطيع هللا فليطعو ( . لقولو 

 شبهو ابلدين ، كالدين ٬تب على ا١ترء قضاؤه . كألف النِب 
 نذر اٟتج ٦تن مل ٭تج ؟ ىل يصح 

 نعم .
: فإذا حج أجزأه عن حجة اإلسبلـ عند اٞتمهور ، كعليو اٟتج عن النذر ، كقيل : ٬تزئ عن النذر ، ك٭تج حجة  قاؿ يف الفتح

 اإلسبلـ ، كقيل : ٬تزئ عنهما .
 ما حكم من نذر اٟتج فمات قبل إدراؾ زمنو ؟ 

 نو ألنو َف يفرط .نذر اٟتج كمات قبل إدراؾ زمنو فإنو يسقط عإذا 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف الديوف مقدمة على ا١تَتاث 
o . يف اٟتديث دليل على جواز القياس ، كهبذا قاؿ األئمة األربعة 

 لقولو : ) أرأيت لو كاف على أمك دين أكنًت قاضيتو ( .
حراـ أكاف عليو إمث ؟ فكذلك إذا كضعها يف حبلؿ كاف لو كمثل ذلك قولو : ) كيف بضع أحدكم صدقة ... أرأيتم لو كضعها يف 

 أجر ( . ركاه مسلم 
 كالقياس لو ضوابط معركفة يف كتب أصوؿ الفقو .

o  يف قولو . اقضوا هللا فا أحق ابلوفاء ( استدؿ بو بعض العلماء على أف حق ا٠تالق أكُف من حق ا١تخلوؽ ( : 
 دـ على حق ا٠تالق ، ألف حق ا١تخلوؽ مبٍت على ا١تشاحة .كذىب بعض العلماء إُف أف حق ا١تخلوؽ مق

 لو تويف رجل كخلف ألف رَيؿ ، ككاف مديوف لشخص أبلف رَيؿ ، كعليو زكاة ألف رَيؿ .مثاؿ : 
 : يتحاصاف ابلسوية . نقوؿ
o  قولو لعلماء فيما لو حج ا١ترء عن نفسو( ىذا اٟتديث عاـ ، كىو مقيد عند ا: )نعم، حجي عنها. 
o  تفهيم النِب حسن . كتوضيح ا١تسائل 
o  يف اٟتديث دليل على كصوؿ عبادة اٟتج من اٟتي إُف ا١تيت ، كىو يف اٟتج كالصدقة كالدعاء كاالسترفار ٣تمع عليو بُت

 العلماء .

o  جواز النذر إلقرار النِب . 
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُٕٕ ، فػىعىلىٍيًو ] أىٍف ٭تىيجه [ حىجهةن أيٍخرىل، كىأىٯتُّىا عىٍبدو حىجه، ُثيه  أىٯتُّىا صىيبٌو حىجه، ُثيه )  كىعىٍنوي قىاؿى بػىلىغى اىٍٟتًٍنثى
، ًإاله أىنهوي ًاٍختيًلفى يف رىفٍ ( أيٍعًتقى، فػىعىلىٍيًو ] أىٍف ٭تىيجه [ حىجهةن أيٍخرىل  هىًقيُّ كىرًجىاليوي ثًقىاته يػٍ بىةى، كىاٍلبػى اٍلمىٍحفيوظي أىنهوي ًعًو، كى رىكىاهي ًاٍبني أىِب شىيػٍ

 . مىٍوقيوؼه 
----------- 

 ىو اإلمث كالذنب ، كمعتاد أنو بلغ أف يكتب عليو إمث ذنبو .) اٟتنث ( 
  صحة حديث الباب ؟ما 

 اختلف العلماء يف رفع ىذا اٟتديث ككقفو .
  .اٟتافظ يف التلخيص كصححو األلبآف كماؿ إُف تصحيحو مرفوعاز ، البيهقي كالشيخ ابن ابفركم مرفوعان ، كصححو مرفوعان 

أبو معاكية عن األعمش عن أَب ظبياف  حدثنا، : كيؤيد صحة رفعو ما ركاه بن أَب شيبة يف مصنفو  قاؿ اٟتافظ يف التلايص
 و .و إليكىذا ظاىره أنو أراد أنو مرفوع فلذا هناىم عن نسبت( فذكره ...عباس  احفظوا عٍت كال تقولوا قاؿ بن) عن بن عباس قاؿ 

 كركم موقوفان كىو الصحيح .
كقد ركاه ابن أَب شيبة يف ا١تصنف عن ابن عباس أنو قاؿ ) احفظوا عٍت كال تقولوا قاؿ ابن عباس .. فذكره ( كإسناده صحيح ، 

ينا ( .  كظاىره أف لو حكم الرفع ، فهو ٔتنزلة ) أمرّن ، هني
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 كقد سبق ما يدؿ على ذلك يف اٟتديث ا١تاضي .صحة حجة الصِب ، نستفيد : 
 أف حجة الصِب ال ٬تزئو عن حجة اإلسبلـ ، فإذا بلغ فعليو أف يؤدم فريضة اٟتج بعد البلوغ إذا كاف مستطيعان.ك 
 ما صحة حجة العبد قبل عتقو ؟ 

 ال ٬تزئو عن حجة اإلسبلـ . حجة العبد قبل عتقو صحيحة كلكن 
 ر .، كشذذكا القوؿ اآلخان ال ر إٚتاعابن ا١تنذر كابن عبد  كحكاه

كالعبد يف حاؿ رقو مث بلغ الصِب كعتق إذا حج يف صرره  أٚتع أىل العلم إال من شذ منهم على أف الصِب  قاؿ ابن ا١تنذر :
 هما حجة اإلسبلـ إذا كجدا سبيبلن .العبد أف علي

 زئو عن حجة اإلسبلـ ألنو مكلف .إُف أف العبد إذا حج كىو ابلغ أنو يصح حجو ك٬ت كذىب بعض العلماء 
كما ،   اإلسبلـ أف حجتو ىي حجة-كلو قبل حريتو-بعد بلوغو) أم العبد ( نو إذا حج إ: كقاؿكىذا قوؿ ابن حـز كرجحو السعدم 

رقيق إذا أجزأه ذلك، كَف يلزمو إعادتو إذا استرٌت، فكذلك ىذا ال أف الفقَت معفو عنو اٟتج ، كال ٬تب عليو ، فإذا تيسر لو كفعلو
 ٬تزئو . أدل فريضتو فإف ذلك

 ـز على قوؿ من يقوؿ : إف حج الرقيق العليو ، فل ولو يف العمر إال مرة كاحدة كذلك ٣تمعػ: فإف اٟتج َف يوجبو هللا كرسكأيضان 
 كىذا كاضح . ٬تزئو ، أنو ٬تب يف العمر مرتُت ،

 ما اٟتكم إذا عتق العبد يف اٟتج ؟ 
أجزأه اٟتج عن حجة اإلسبلـ ، أك أٍعًتق بعد عرفات كأمكنو الرجوع قبل الفوات أجزأه عن حجة  إذا أيٍعًتق يف يـو عرفات

 اإلسبلـ .
   اذكر شركط اٟتج ؟ 
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 اإلسالـ .

 فكل عبادة ال تصح من كافر .
 كىو شرط للوجوب كللصحة كلئلجزاء .

 اٟتر . -أ

 فبل ٕتب على العبد ألنو ٦تلوؾ مشروؿ بسيده .
 زاء .كىو شرط للوجوب كلئلج

 البلوغ . -ب

 فالصرَت ال ٬تب عليو اٟتج ) كسبقت األدلة ( .
 كىو شرط للوجوب كلئلجزاء .

 العقل . -ج

 فاجملنوف ال ٬تب عليو اٟتج .
 كىو شرط للوجوب كللصحة كلئلجزاء .

 القدرة . -د

 . (... من استطاع إليو سبيبلن  )قاؿ تعاُف :  قادر ٔتالو كبدنو .
ٍعتي رىسيوؿى  -ُٖٕ ، كىالى تيسىاًفري اىٍلمىٍرأىةي ًإاله مىعى ًذم  ) ٮتىٍطيبي يػىقيوؿي  اىَّللًه  كىعىٍنوي: ٝتًى الى ٮتىٍليوىفه رىجيله ابًًٍمرىأىةو ًإاله كىمىعىهىا ذيك ٤تىٍرىـو

ًإيٌنً اًٍكتيتً  ، ًإفه ًاٍمرىأىيت خىرىجىٍت حىاجهةن، كى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ـى رىجيله، فػىقىاؿى :ٍبتي يف ٤تىٍرىـو " فػىقىا ، فىحيجه مىعى ًاٍنطىًلقٍ  غىٍزكىًة كىذىا كىكىذىا، قىاؿى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو  ( ًاٍمرىأىًتكى 

---------- 
 إقامتهم . نكشفوف عن أماكنالسفر مفارقة ٤تل اإلقامة ، ٝتي بذلك : ألف الناس ي(  كىالى تيسىاًفري )  

ًإيٌنً اًٍكتيًتٍبتي )   ٝتي مكتوب مع الرزاة .ا١تراد أف ا ( يف غىٍزكىًة كىذىا كىكىذىا كى
 ما حكم خلوة الرجل اب١ترأة األجنبية ؟ 

 . كىو إٚتاع :  قاؿ يف الفتح، حراـ 
 ٟتديث الباب . -أ

كيمٍ   :قىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  عىاًمرو كٟتديث عقبة بن  -ب اًء فػىقى  ًإَيَّ اَّللًَّ  اؿى رىجيله ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر َيى رىسيوؿى كىالدُّخيوؿى عىلىى النًٌسى
 ت ( ركاه مسلم .أىفػىرىأىٍيتى اٟتٍىٍموى قىاؿى اٟتٍىٍموي اٍلمىوٍ 

 أىقىاًرب الزٍَّكج : اًٍبن اٍلعىمٌ  مسلم": قىاؿى اللٍَّيث ٍبن سىٍعد : اٟتٍىمو أىخيو الزٍَّكج ، كىمىا أىٍشبػىهىوي ًمنٍ  يف "شرح صحيح قاؿ اإلماـ النوكم
أىًخيًو، كىاٍبن عىٌمو، كى٨تىٍوىٍم. كىاأٍليٍختىاًف أىقىاًرب زىٍكجىة  أىفَّ اأٍلىٍٛتىاء أىقىاًرب زىٍكج اٍلمىٍرأىة كىأىبًيًو، كىأىًخيًو، كىاٍبن كى٨تىٍوه . اًتػَّفىقى أىٍىل اللُّرىة عىلىى

ٍعنىاهي أىفَّ ا٠تٍىٍوؼ ًمٍنوي أىٍكثىر ًمنٍ )ا كىاأٍلىٍصهىار يػىقىع عىلىى النػٍَّوعىٍُتً. كىأىمَّا قػىٍولو  . الرَّجيل غىٍَته، كىالشٌَّر يػيتػىوىقَّع ًمٍنوي،  ٟتٍىمو اٍلمىٍوت( فىمى
نىة أىٍكثىر لًتىمىكًُّنًو ًمنٍ  ًؼ اأٍلىٍجنىِبٌ. كىاٍلميرىاد اًبٟتٍى  ,ر عىلىٍيوً ٠تٍىٍلوىة ًمٍن غىٍَت أىٍف يػيٍنكى اٍلويصيوؿ ًإُفى اٍلمىٍرأىة كىا كىاٍلًفتػٍ  ٍمًو ىينىا أىقىاًرب الزٍَّكج غىٍَت ًٓتًبلى

ًتوً  ء كىاأٍلىبٍػنىاء فىمىحىارًـ لًزىٍكجى ئًًو كىأىبٍػنىائًًو. فىأىمَّا اآٍلابى اٍلميرىاد اأٍلىخ، كىاٍبن اأٍلىخ، كىاٍلعىٌم،  ٕتىيوز ٢تىيٍم ا٠تٍىٍلوىة هًبىا، كىالى ييوصىفيوفى اًبٍلمىٍوًت، كىًإ٪تَّىا آابى
. كىعىادىة النَّاس اٍلميسىاىىلىة ًفيًو، كىٮتىٍليو اًبٍمرىأىًة أىًخيوً  ٍن لىٍيسى كىابٍنو، كى٨تىٍوىٍم ٦تَّ 

ـو
ٍنًع ًمٍن اأٍلىٍجنىِبٌ ًلمىا، ٔتىٍحرى  فػىهىذىا ىيوى اٍلمىٍوت، كىىيوى أىٍكُفى اًبٍلمى

ا الًَّذم ذىكىٍرتو ىيوى صىوىاب مىٍعٌتى  هي. فػىهىذى  ث .اٟتٍىًدي ذىكىٍرّنى
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 ركاه مسلم .( س ٢تا ٤تـر فإف اثلثهما الشيطافمن كاف يؤمن اب كاليـو اآلخر فبل ٮتلوف ابمرأة ليقاؿ ) ِب عن جابر عن الن-ج

يف ىذا اٟتديث بياف أف من مقتضى اإلٯتاف عدـ ا٠تلوة ابألجنبية، السيما كأف يف ا٠تلوة مشاركة للشيطاف يف ىذا االجتماع،  
 يدؿ على حرمة ا٠تلوة اب١ترأة األجنبية.كىو ال يوجد إال ليوقع يف اٟتراـ، ٦تا 

اًبرو قىاؿى  -د ًكح) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىٍن جى َّ رىجيله ًعٍندى اٍمرىأىةو ثػىيًٌبو ًإالَّ أىٍف يىكيوفى ّنى  ركاه مسلم .ـ( ان أىٍك ذىا ٤تىٍرى أىالى الى يىًبينتى
 ي ا٠تلوة ٦تا يدؿ على حرمة ا٠تلوة ابألجنبية.ففي ىذا اٟتديث هنى عن ا١تبيت عند امرأة أجنبية كا١تبيت يقتض

 ىل ىذه اٟترمة مقيدة بقيد أك مطلقة ؟ 
 د .، سواء أمنت الفتنة أـ َف تؤمن، كسواء كجدت العدالة أك َف توجىذه اٟترمة مطلقة 

 ماذا نستفيد من قولو ) ال ٮتلوف ... ( ؟ 
 ة مع كجود اٍرىـ .جواز ا٠تلو نستفيد : 

  مقامو يف ىذا ، كالنسوة الثقات ؟ىل يقـو غَت ٤تـر 
 ٬توز .القوؿ األكؿ : 
 لضعف التهمة .
 ال ٬توز بل ال بد من ٤تـر .القوؿ الثاين : 

 لظاىر اٟتديث .
  ما يرفع ا٠تلوة بُت امرأة أجنبية كرجل أجنيب: 
 الزكج . -أ

 ز .ها كاف كاـر كأكُف ابٞتوالو كاف معها زكج : قاؿ النوكم
قاؿ  كىو يرفع ا٠تلوة ببل ريب ؛ لنص اٟتديث على ذلك ؛ ففي الصحيحُت عن  -كأبيها أك أك أخيها  –ـ ا١ترأة ٤ترى -ب

 ر .يف اٟتض ) الى ٮتىٍلوفَّ رىجيله اًبٍمرىأةو ًإالَّ كىمىعىها ذيك ٤تىٍرىـ ( كإنو إذا صلح ٤ترمان ٢تا يف السفر فأكُف أف يرفع ا٠تلوة ارمة
 كجود امرأة مأمونة أك أكثر .-ج

، ككذا لو كاف معهما من ال نِب ابألجنبية من غَت اثلث معهما: فهو حراـ ابتفاؽ العلماءكأمَّا إذا خبل األج : قاؿ النوكم
 ـ . ) شرح مسلم ( .ف كجوده كالعد؛ فإلصرره كابن سنتُت كثبلث ك٨تو ذلكييستحى منو 

لعدـ ا١تفسدة غالبان ؛ ألف النساء يستحُت من بعضهن كا١تشهور : جواز خلوة رجل بنسوة ال ٤ترىـ لو فيهن ؛ :  ؿ أيضان كقا
 .   ) اجملموع ( .بعضان 

 ة .إذا كاف مع ا١ترأة مثليها انتفت ا٠تىلو :  ابن عثيمُتكقاؿ الشيخ 
 كجود رجل مأموف أك أكثر .-د

بل حرج يف ذلك إذا َف أما إذا كاف معهما رجل آخر أك أكثر ، أك امرأة أخرل أك أكثر : ف : قاؿ الشيخ عبد العزيز بن ابز
 ر .يكن ىناؾ ريبة ؛ ألف ا٠تلوة تزكؿ بوجود الثالث أك أكث

أما إذا كاف معو امرأًتف فأكثر : فبل أبس ؛ ألنو ال خلوة حينئذو بشرط أف يكوف مأموّنن ، كأف  : ابن عثيمُتكقاؿ الشيخ 
 ر .يكوف يف غَت سف

  من غَت ٤تـر ؟للحج الفرض ما حكم سفر ا١ترأة 
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 العلماء يف ذلك على أقواؿ :اختلف 
 : ال ٬توز مطلقان .القوؿ األكؿ 

 كىذا قوؿ اٟتنفية كاٟتنابلة .
 ـ ( .كىالى تيسىاًفري اىٍلمىٍرأىةي ًإالَّ مىعى ًذم ٤تىٍرى ، ....  ًإفَّ ًاٍمرىأىيت خىرىجىٍت حىاجَّةن ٟتديث الباب )... -أ

رأة إال كمعها ذك ٤ترىـ ( ركاه الدارقطٍت ، قاؿ ابن حجر : إسناده أنو قاؿ ) ال ٖتٌجن ام كعن ابن عباس . عن النِب  -ب
 صحيح .

 كجو االستدالؿ : أف ىذين اٟتديثُت نصاف صر٭تاف يف ا١تسألة .
اًفًر اٍلمىٍرأىةي ثىبلىاثن ًإالَّ مىعى ذً  ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ : قىاؿى  مًٌ عىٍن أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً  -ج  ( .ـ ٤تىٍرى  مالى تيسى
لُّ )قىاؿى   عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النَِّبًٌ ك -د ( ركاه البخارم ـ٤تىٍرى  ماًلٍمرىأىةو تػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر تيسىاًفري مىًسَتىةى يػىٍوـو ًإالَّ مىعى ذً  الى ٭تًى

 كمسلم .
لُّ اًلٍمرىأىةو تػيٍؤمً )   قىاؿى النَِّبُّ  : قىاؿى كعنو -ىػ لىةو لىٍيسى مىعىهىا حيٍرمىةه الى ٭تًى ( ركاه البخارم  ني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر أىٍف تيسىاًفرى مىًسَتىةى يػىٍوـو كىلىيػٍ

 كمسلم .
لُّ اًلٍمرىأىةو تػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : قىاؿى  مًٌ عىٍن أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً ك -ك ـو الى ٭تًى أىٍف تيسىاًفرى سىفىران يىكيوفي ثىبلىثىةى أىَيَّ

 ا ( ركاه البخارم مسلم فىصىاًعدان ًإالَّ كىمىعىهىا أىبيوىىا أىًك ابٍػنػيهىا أىٍك زىٍكجيهىا أىٍك أىخيوىىا أىٍك ذيك ٤تىٍرىـو ًمنػٍهى 
لُّ اًلٍمرى )قىاؿى   عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى عىًن النَِّبًٌ ك -ؾ ( ًإالَّ كىمىعىهىا ذيك ٤تىٍرىـو  أىةو تػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر تيسىاًفري مىًسَتىةى ثىبلىًث لىيىاؿو الى ٭تًى

 ركاه البخارم كمسلم .
 ٬توز إذا كاف مع نساء ثقات  القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب الشافعية .
 . عوؼ( حجة حجها ، كبعث معهن عثماف كعبد الرٛتن بن يف آخر أف عمر أذف ألزكاج النِب ١تا ركاه البخارم معلقان : )-أ

نىا أىّنى ًعٍندى النًَِّبًٌ ) عىٍن عىًدلًٌ ٍبًن حىامتًو قىاؿى ك  -ب هي آخىري ، فىشىكىا قىٍطعى السًَّبيًل . فػىقىاؿى   بػىيػٍ هي رىجيله فىشىكىا ًإلىٍيًو اٍلفىاقىةى ، مثيَّ أىًتى ًإٍذ أىًتى
لي ًمنى اٟتًٍَتىًة ، » قػيٍلتي َفٍى أىرىىىا كىقىٍد أينًٍبٍئتي عىنػٍهىا . قىاؿى « . اٟتًٍَتىةى  َيى عىًدلُّ ىىٍل رىأىٍيتى »  فىًإٍف طىالىٍت ًبكى حىيىاةه لىتػىرىيىنَّ الظًَّعينىةى تػىٍرٖتًى

ٍعبىًة ، الى ٗتىىاؼي أىحىدان ًإالَّ اَّللَّ    ( ركاه البخارم .حىىتَّ تىطيوؼى اًبٍلكى
 ، كىو التحرٔف مطلقان من غَت ٤تـر . القوؿ األكؿكالراجح 

 ىل معها نساء أـ ال ، أك صرَتة أك كبَتة ، أك آمنة أك غَت آمنة . كحديث الباب ، َف يستفصل النِب 
ـر:  بن عثيمُتقاؿ الشيخ دمحم  رَـّ ٟتديث ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا ىذا العمل كىو اٟتج بدكف ٤تى : ٤تي

 إف امرأيت خرجت حاجة ، كإنٍت قد : َي رسوؿ هللا، فقاـ رجل فقاؿإال مع ذم ٤تـر و ٮتطب: ال تسافر ا١ترأةيقوؿ كى ،
 ( .: انطلق فحج مع امرأتك  اكتيًتبتي يف غزكة كذا ككذا ، فقاؿ النِب 

،  عاقبلن  كيشًتط أف يكوف ابلران فبل ٬توز للمرأة السفر بدكف ٤تـر ، كاـر : من ٖتـر عليو على التأبيد بنسب أك سبب مباح ، 
، كاٟتكمة من كجود اـر مع ا١ترأة حفظها كصيانتها ، حىت ال  أيضان  ، كغَت العاقل ال يكوف ٤ترمان  كأما الصرَت فبل يكوف ٤ترمان 

 تعبث هبا أىواء مىن ال ٮتافوف هللا عز كجل كال يرٛتوف عباد هللا . 
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أك تكوف آمنة أك غَت آمنة ، حىت كلو ذىبت مع نساء من أىل بيتها كىي آمنة غاية كال فرؽ بُت أف يكوف معها نساء أك ال ، 
١تا أمر الرجل ابٟتج مع امرأتو َف يسألو ما إذا كاف معها نساء  األمن ، فإنو ال ٬توز ٢تا أف تسافر بدكف ٤تـر ؛ كذلك ألف النِب 

 .  الصحيحؽ ، كىذا ىو كىل ىي آمنة أـ ال ، فلما َف يستفسر عن ذلك دؿ على أنو ال فر 
كقد تساىل بعض الناس يف كقتنا اٟتاضر فسوَّغ أف تذىب ا١ترأة يف الطائرة بدكف ٤تـر ، كىذا ال شك أنو خبلؼ النصوص العامة 

 الظاىرة ، كالسفر يف الطائرة كرَته تعًتيو األخطار .
 ما رأيك ٔتن قاؿ إف العجوز اليت ال تشتهى ٬توز أف تسافر بغَت ٤ترىـ ؟ 
 أنو ال ٬توز للمرأة أف تسافر من غَت ٤تـر كلو كانت عجوزان . لصحيحا

 لقولو ) ال تسافر ا١ترأة ... ( كىذا عاـ ، يشمل كل النساء ، الشابة كالعجوز .
 كألف لكل ساقطة ال قطة .

 احملرىـ ابلنسبة للمرأة ىل شرط للوجوب أـ شرط لألداء ؟ 
 اختلف العلماء :

 ط للوجوب . ) يسقط اٟتج عنها إذا َف ٕتد ٤ترمان ( .إف كجود اـر شر  فقيل :
 كعلى ىذا القوؿ ، فإف ا١ترأة اليت ال ٕتد ٤ترىمان يسقط عنها اٟتج ، كمن من ليس عنده ماؿ ٭تج بو .

 إنو شرط لوجوب األداء . ) يعٍت أف ا١ترأة إذا َف ٕتد ٤ترمان فإهنا تستنيب ( . كقيل :
  از مع نساء ثقات ؟ما اٞتواب عن أدلة من قاؿ ابٞتو 

 كخركجهن للحج . أما فعل عمر مع زكجات النِب 
 فاٞتواب عنو من كجوه :

، فلعل ٤تارمهن كانوا معهن يف قافلة اٟتج نفسها، كبعثي عمرى بًن ا٠تطاب معهنَّ -أ قالوا: ليس يف اٟتديث أنو َف يكن معهن ٤تـر
عن سفر ا١ترأة من  كاالطمئناف، كال ييظن ابلصحابة ٥تالفة هني النِب عثمافى بن عفاف كعبدى الرٛتن بن عوؼ زَيدةه يف اإلكراـ 

، خاصة كقد جاء يف بعض الركاَيت   ما يدؿ على كجود ٤تارمهن . –كإف كاف يف سندىا مقاؿ  -غَت ٤تـر
حجَّ عمر   : الوا ىػ ( عن أَب عثماف كأَب حارثة كالربيع إبسنادىم ق ِّفقد ركل ابن اٞتوزم يف " ا١تنتظم " يف حوادث سنة ) 

عثماف بن   :  تجنب منو ، كجعل يف مقدـ قطارىن : عبد الرٛتن بن عوؼ ، كيف مؤخره٭تمعهن أكلياؤىن ٦تىٍن ال  أبزكاج النِب 
 عفاف .. اٍف .

األمر من  أال يكوف معهن أحد من ٤تارمهن ، مع كثرة ا١تسافرين للحج معهن من ا١تدينة ، فالرالب أنو لن ٮتلو مث إنو يبعد جدان 
 أخ أك جد أك خاؿ أك عم أك أحد ااـر من الرضاعة ، كقد كانت الرضاعة كثَتة يف ذلك الوقت . 

مث على فرض أنو َف يكن معهن ٤تـر : فهو اجتهاد منهن ، كمعلـو أف اجتهاد الصحاَب ال ييقبل إذا خالف نٌصان صحيحان -ب
 . عن النِب 

 . ك ؛ ألنو ليس إبٚتاعض حجة على ذلكال تنه:  قاؿ الصنعاين
 ؛ ألهنن أمهات ا١تؤمنُت ، كٚتيع الرجاؿ ٤تاـر ٢تن . كأجاب فريق اثلث من أىل العلم ٓتصوصية ذلك بزكجات النِب -ج

ن النساء  : كاف الناس لعائشة ٤ترمان ، فمع أيهم سافرت فقد سافرت ٔتحـر ، كليس الناس لرَتىا م قاؿ أبو حنيفة رٛتو هللا
 م ( ؟القار عمدة  ك ) كذل
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، كليس يف ارمية ، أمهات ا١تؤمنُت يف ٖترٔف النكاح يف مقاـ ؛ ألف زكجات النِب جواب أَب حنيفة ىذا غَت ميسىلَّمإال أف 
كإال فلو كن أمهاتو للمؤمنُت يف ارمية أيضا ٞتاز ٢تن خلع اٟتجاب أمامهم كا٠تلوة هبم ك٨تو ذلك من أحكاـ ارمية ، 

 بو أحد .كذلك ما َف يقل 
 .يف التحرٔف دكف ارمية " انتهىإهنن أمهات ا١تؤمنُت  زكاج النِب ( عن إَِٔ/ْ" ) يقوؿ ابن تيمية يف " منهاج السنة

 كا١تعتمد يف اٞتواب ىو اٞتواب األكؿ . 
الواجب ىو اتباع ، ك ط من بعض أفعاؿ الصحابة اتملة: أنو ال ٬توز أف تيرد األحاديث الصحيحة الصر٭تة ٔتا يستنبكاٟتاصل

 ما ثبت كليس ما ىو ٤تتمل .
 : يقولوف إف عائشة اهنع هللا يضر حجت مع عثماف بدكف ٤تـر ؟ بن ابز رٛتو هللااسئل الشيخ 

 ىذا ٭تتاج إُف دليل ، ال ٬توز أف يقاؿ : حجت بدكف ٤تـر برَت دليل ، ال بد أف يكوف معها ٤تـر ، فعندىا أبناء فأجاب :
، ٤تـر يكوف قولو كذابن إال بدليل ، الذم يقوؿ إهنا حجت بدكفٝتاء، عندىا أبناء أختها أالرٛتن أخوىا أخيها ، عندىا عبد

، ، اٟتجة يف قاؿ هللا كقاؿ رسولو، كل كاحد من الصحابة غَت معصـوا حجت بدكف ٤تـر فهي غَت معصومةمث لو فرضنا أهن
لصحيحة، ىذا ىو ا١تعركؼ عند ، اٟتجة يف السنة ا١تطهرة اوبلف، ما خالف السنة فبل حجة فيما ىو ْتجة قوؿ فبلف أك ف

 ، كىو اجملمع عليو . أىل العلم
 . ن لو أف يدعها لقوؿ أحد من الناسَف يك : أٚتع الناس على أنو من استبانت لو سنة رسوؿ هللا يقوؿ الشافعي رٛتو هللا

 ( . ىذا الق ر ، )يعٍت : النِب : ما منَّا إال راد كمردكد عليو إال صاحب  كقاؿ مالك رٛتو هللا
: أف الواجب على أىل اإلسبلـ كا١تؤمنُت ىو األخذ ابلسنَّة ، ال ٬تب أف تعارض لقوؿ فبلف أك فبلف أك فبلنة ، مث  ا١تقصود

، كىي اليت ٝتعت  ال يظن بعائشة اهنع هللا يضر كىي الفقيهة ا١تعركفة أفقو نساء العاَف ، ال يظن هبا أف ٗتالف السنَّة كٖتج برَت ٤تـر
 ) فتاكل ابن ابز ( .  األحاديث عن رسوؿ هللا

:إذا قاؿ قائل : ىذا اٟتجيج ليس فيو أف معهن ٤ترىمان ، فهل يقاؿ ىذا خاص بزكجات  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
 .ُت ، ليس ٔتحرمية كلكن ابحًتاـ ألهنن أمهات ا١تؤمن النِب 

 ، كأيرسل معهن ىذاف الصحابياف الفاضبلف مع ااـر ؟ األكؿ ٤تتمل ، كالثآف ٤تتمل .  أك يقاؿ اـر ىنا مسكوت عنو
حكم ماذا نقوؿ ؟ 

ي
مل ا١تتشابو على ا١ت  فإذا أخذّن ابلقاعدة أف ٭تي

يمان : نقوؿ ابالحتماؿ الثآف كنقوؿ : البد أف ٤تارمهن معهن لكن جيعل معهن ىذاف الصحابياف اٞتليبلف تشريفان كتعظ اٞتواب
 ( .شرح كتاب اٟتج من صحيح البخارم )   .ألمهات ا١تؤمنُت نهنع هللا يضر

 ) موقع اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .
 :كأما اٞتواب عن حديث عدم بن حاِت  -ب

ساؽ الكبلـ لبياف أمن  عن ذلك أبنو سيقع كىذا ال يدؿ على اٞتواز فبل كجو لبلستدالؿ بو فإنو  خ رأ  فاٞتواب :أنو 
 . ٢تا ا٠تركج من غَت ٤تـر من العدؿ كقوة الدكلة ال لبياف أف ا١ترأة ٬توز الطريق

أٚتعوا على  الناس زماف تصَت الظعينة من مكة إُف اٟتَتة ال أيخذ أحد ٓتطاـ راحلتها ( كقد ) ليأتُت على نظَت ذلك قولو 
 . لدب أهنا ال ٬توز ٢تا ا٠تركج من مكة إُف اٟتَتة برَت ٤تـر كال من مكة إُف أم

 ذلك جواز الدجل كالكذب . ) سيكوف دجالوف كذابوف ( كال يلـز من كنظَته قولو 



 ٗٓٔ 

 من ىم احملرىـ ابلنسبة للمرأة ؟ 
 ضابط اـر الذم ٬توز السفر معو كا٠تلوة بو ىو زكجها أك من ٖتـر عليو على التأبيد بنسب أك سبب مباح.

 التها .( احًتازان من أخت الزكجة كعمتها كخ على التأبيد) 
 ( كاألب ، كاالبن ، كاألخ ، كالعم ، كابن األخ ....  بنسب) 
 ( كالرضاع : األب من الرضاع ، كاألخ من الرضاع ....  مباح) 

 كاـر اب١تصاىرة : أبو زكجها ، ابن زكجها ، زكج أـ ا١ترأة ، زكج بنت ا١ترأة .
يع اٍلمىحىارًـ سىوىاء يف ذىًلكى ، فػىيىجيوز ٢تىىا ًفي( ًإالَّ كىمىعىهىا ذيك ٤تىٍرىـ)  : قولو  قاؿ النوكم لىة ًلمىٍذىىًب الشَّاًفًعٌي كىاٞتٍيٍمهيور أىفَّ ٚتًى ًو دىالى

افػىرىة مىعى ٤تىٍرىمهىا اًبلنَّسىًب كىابًٍنهىا كىأىًخيهىا كىاٍبن أىًخيهىا كىاٍبن أيٍختهىا كىخىا٢تىا كىعىٌمهىا ، كىمىعى  ًع كىأىًخيهىا ًمٍن الرَّضىاع كىاٍبن ٤تىٍرىمهىا اًبلرَّضىا اٍلميسى
رىاىىة يف شىٍيء ًمٍن ذىًلكى ، كىكىذىا ٬تىيوز أىًخيهىا كىاٍبن أيٍختهىا ًمٍنوي كى٨تىٍوىٍم ، كىمىعى ٤تىٍرىمهىا ًمٍن اٍلميصىاىىرىة كىأىَب زىٍكجهىا كىاٍبن زىٍكجهىا ، كىالى كى 

ًء ا٠تٍىٍلوىة هًبىا كىالنَّظىر ًإلى  ا مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىاٞتٍيٍمهيو ًلكيلًٌ ىىؤيالى ٌل النَّظىر ًبشىٍهوىًة أًلىحىًد ًمنػٍهيٍم ، ىىذى ر ، يػٍهىا ًمٍن غىٍَت حىاجىة ، كىلىًكٍن الى ٭تًى
اًد النَّاس بػىٍعد اٍلعىٍصر اأٍلىكَّ  ؿ ، كىأًلىفَّ كىًثَتنا ًمٍن النَّاس الى يػىٍنًفريكفى كىكىافىقى مىاًلك عىلىى ذىًلكى كيٌلو ًإالَّ اًٍبن زىٍكجهىا ، فىكىرًهى سىفىرىىا مىعىوي لًفىسى

نىة ًإالَّ ًفيمىا جىبىلى اَّللَّ تػىعىاُفى النػُّفيوس عىلىٍيًو ًمٍن النػٍَّفرىة عىٍن ٤تىىارًـ النَّسىب ، ٍفرىهتٍم ًمٍن ٤تىىارًـ النَّسىب، قىاؿى ًمٍن زىٍكجىة اأٍلىب نػى  : كىاٍلمىٍرأىة ًفتػٍ
ا اٟتٍىًديث  ك .يػىريٌد عىلىى مىالً  كىعيميـو ىىذى

 : ما شركط احملـر 
أف يكوف ابلران ، فالصرَت ال يكفي أف يكوف ٤ترمان ، ألف ا١تقصود من اـر ٛتاية ا١ترأة كصيانتها ، كمن دكف البلوغ ال  أكالن :

 ٭تصل فيو ذلك .

 .١ترأة كصيانتها عاقبلن ، فاجملنوف ال يصح أف يكوف ٤ترمان ، ألنو ال ٭تصل للمجنوف ٛتاية ا اثنيان :

: اـر ابرؾ هللا فيك! يكوف ابلبلوغ أك ابلتمييز؟ فأجاب ألمو؟ ىل ىو ان الولد مىت يكوف ٤ترمو هللا: سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛت
، كمن كاف يف عقلو خلل فليس ٔتحر   ( لقاءات الباب ا١تفتوح)ـ. ٤تىٍرىمان إذا كاف ابلران عاقبلن، فمن َف يبلغ فليس ٔتحـر

 الذكورية ، فا١ترأة ال تكوف ٤ترمان للمرأة . : اثلثان 
 قوالف : ىل ٬تب على الزكج أف ٭تج مع زكجتو ؟ 

 ٬تب إذا َف يكن ٢تا غَته .القوؿ األكؿ : 
 ٟتديث الباب : ) انطلق فحج مع امرأتك ( .

 .  ...  ففرض عليو أف ٭تج معها :  قاؿ ابن حـز
 ال يلزمو .القوؿ الثاين :  

 ل .أقو كىذا القوؿ 
كأما اٟتديث : ) انطلق ... ( فهنا أمره ابٟتج مع امرأتو ألف ا١ترأة قد شرعت يف السفر ، كال طريق إُف خبلص من ذلك إال أف 

 يسافر معها .
 لكن ليس للزكج أف ٯتنعها عن حج فرض ابتفاؽ العلماء .

 ما حكم خركج ا١ترأة للحج من غَت ٤تـر يف حج التطوع ؟ 
 ال ٬توز ٢تا ذلك .

 ا١تذىب الراجح عند الشافعية كقاؿ بو اٟتنابلة . ا مذىب أغلب الفقهاء ، فيو قاؿ اٟتنفية كا١تالكية كىوكىذ



 ٕٗٓ 

 ما اٞتمع بُت الركاايت ا١تاتلفة يف أحاديث النهي عن سفر ا١ترأة بال ٤تـر ؟ 
 كردت عدة ركاَيت كما تقدـ يف األحاديث :

 ـ ( .ري اىٍلمىٍرأىةي ًإالَّ مىعى ًذم ٤تىٍرى كىالى تيسىافً كرد مطلق من غَت تقييد كحديث الباب )
اًفًر اٍلمىٍرأىةي ثىبلىاثن  ككرد يف حديث أَب سعيد )  ( . ...الى تيسى

 ـ ( .٤تىٍرى  ممىًسَتىةى يػىٍوـو ًإالَّ مىعى ذً  .ككرد يف حديث أَب ىريرة ) ..
 ـ ( .مىعىهىا زىٍكجيهىا أىٍك ذيك ٤تىٍر الى تيسىاًفًر اٍلمىٍرأىةي يػىٍومىٍُتً ًإالَّ ...ككرد يف حديث أَب سعيد )

 ( .تيسىاًفري مىًسَتىةى ثىبلىًث لىيىاؿو ًإالَّ كىمىعىهىا ذيك ٤تىٍرىـو  ال .ككرد يف حديث ابن عمر ) ..
لىةو لىٍيسى مىعىهىا حيٍرمى  ككرد يف حديث أَب ىريرة ) ...  ة ( .أىٍف تيسىاًفرى مىًسَتىةى يػىٍوـو كىلىيػٍ

 اَيت : قاؿ العلماء : اختبلؼ ىذه األلفاظ الختبلؼ السائلُت .كاٞتمع بُت ىذه الرك 
ؼ اٍلمىوىاًطن ، كىلىٍيسى يف النػٍَّهي عىٍن الثَّ قىاؿى اٍلعيلىمىاء  ًؼ السَّائًًلُتى ، كىاٍخًتبلى ؼ ىىًذًه اأٍلىٍلفىاظ اًلٍخًتبلى حىةو : ًاٍخًتبلى ثىة تىٍصرًيح إبًًابى لىة بلى اللَّيػٍ

ًيد ، قىاؿى  اثن ًبرىٍَتً ٤تىٍرىـ ، فػىقىاؿى : الى ، كىسيًئلى عىٍن سىفىرىىا يػىٍومىٍُتً ًبرىٍَتً ٤تىٍرى  اٍلبػىيػٍهىًقيُّ : كىأىنَّوي  أىٍك اٍل رى ـ : سيًئلى عىٍن اٍلمىٍرأىة تيسىاًفر ثىبلى
ًيد ، فىأىدَّل كي  عىوي ، كىمىا جىاءى ًمنػٍهىا ٥تيٍتىًلفنا عىٍن رًكىايىة كىاًحد فػىقىاؿى : الى ، كىسيًئلى عىٍن سىفىرىىا يػىٍومنا فػىقىاؿى : الى . كىكىذىًلكى اٍل رى ٌل ًمنػٍهيٍم مىا ٝتًى

ا ، كىكيٌلو صىًحيح ، كىلىٍيسى يًف ىىذىا كيٌلو ٖتىًٍديد أًلىقىلٌ  رىة ىىذى ا ، كىًتى رىة ىىذى  مىا يػىقىع عىلىٍيًو ًاٍسم السَّفىر ، كىَفٍى ييرًدٍ  فىسىًمعىوي يًف مىوىاًطن ، فػىرىكىل ًتى
  ـ أىٍك ٖتىًٍديد أىقىٌل مىا ييسىمَّى سىفىرنا ، فىاٟتٍىاًصل أىفَّ كيٌل مىا ييسىمَّى سىفىرنا تػينػٍهىى عىٍنوي اٍلمىٍرأىة ًبرىٍَتً زىٍكج أى ثىة أىَيَّ ٍك ٤تىٍرىـ ، سىوىاء كىافى ثىبلى

ا أىٍك غىٍَت ذىًلكى ؛ لًرًكىايىًة اًٍبن عىبَّ  ت ميٍسًلم السَّابًقىة ) الى تيسىاًفر ًاٍمرىأىة ًإالَّ مىعى ًذم يػىٍومىٍُتً أىكىيػىٍومنا أىٍك بىرًيدن اس اٍلميٍطلىقىة ، كىًىيى آًخر رًكىاَيى
ي ا يػىتػىنىاكىؿ ٚتًى  . ع مىا ييسىمَّى سىفىرناػ٤تىٍرىـ ( كىىىذى

حديث سعيد اآليت يف : ٖتت حديث ) ال تسافر ا١ترأة إال مع ذم ٤ترىـ ( كذا أطلق السفر ، كقٌيده يف  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر
الباب فقاؿ ) مسَتة يومُت ( ، كمضى يف الصبلة حديث أَب ىريرة مقيدان ٔتسَتة يـو كليلة ، كعنو ركاَيت أخرل ، كحديث ابن 

 عمر فيو مقيدان بثبلثة أَيـ ، كعنو ركاَيت أخرل أيضان ، كقد عمل أكثر العلماء يف ىذا الباب اب١تطلق الختبلؼ التقديرات .
 إال إذا كاف معها زكجها أك ٤تـر ٢تا : لذم ال ٬توز للمرأة أف تسافر فيولف العلماء يف مقدار السفر اكقد اخت ، 

 : ال ٬توز للمرأة أف تسافر ليلتُت ببل زكج أك ٤تـر ، فإف كانت ا١تسافة أقل من ذلك فلها أف تسافر لوحدىا . قيل
 ٟتديث أَب سعيد ) ال تسافر ا١ترأة يومُت .... ( .

 : ال ٬توز أف تسافر مطلقان ، كاف السفر قريبان أك بعيدان ، إال معها زكج أك ذك ٤تـر ٢تا . كقيل
 ـ ( .كىالى تيسىاًفري اىٍلمىٍرأىةي ًإالَّ مىعى ًذم ٤تىٍرى ) –حديث الباب  –ٟتديث ابن عباس 

 ف تسافر إال ٔتحـر .: ٬توز أف تسافر ا١ترأة فيما دكف ال ريد ، فإذا كاف بريدان فصاعدان فليس ٢تا أ كقيل
 ) ال تسافر امرأة بريدان إال مع زكج أك ذم ٤تـر ( . لركاية أَب داكد عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 : للمرأة أف تسافر فيما دكف اليـو ببل ٤تـر ، كما زاد على ذلك فبل ٬توز إال بزكج أك ٤تـر . كقيل
 ـ ( .٤تىٍرى  مًإالَّ مىعى ذً مىًسَتىةى يػىٍوـو أف تسافرى  ٟتديث أَب ىريرة ) ....

 أنو ال ٬توز ٢تا أف تسافر مطلقان سواء كاف السفر بعيدان أك قصَتان . –كما تقدـ   – كالراجح
 ت .٭تـر على ا١ترأة السفر بدكف ٤تـر مطلقا ، سواء قصرت ا١تسافة أـ طال ة :كجاء يف "فتاكل اللجنة الدائم

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  يف سفر ا١ترأة بدكف ٤تـر يف حاالت متفق عليها :يرخص 



 ٖٗٓ 

 الكافرة تسلم يف دار اٟترب ، فيجوز أف تسافر لوحدىا لدار ا١تسلمُت . -أ 

 األسَتة ٗتلصت من الكفار ، فلها أف تسافر لوحدىا . -ب 

 ا١ترأة إذا انقطعت من الرفقة فلها أف تسَت لوحدىا . -ج 

o أف اٟتج ال ٬تب على ا١ترأة إذا َف يكن ٢تا ٤تـر . 
: أىخه ] ًل [، أىٍك قىرًيبه  أىفه اىلنهيبه ) كىعىٍنوي:  -ُٕٗ ريمىةي؟ " قىاؿى : " مىٍن شيبػٍ ريمىةى، قىاؿى : لىبػهٍيكى عىٍن شيبػٍ عى رىجيالن يػىقيوؿي ٝتًى

ري  ، ُثيه حيجه عىٍن شيبػٍ : "حيجه عىٍن نػىٍفًسكى . قىاؿى : الى ؟ " قىاؿى : " حىجىٍجتى عىٍن نػىٍفًسكى رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىاٍبني  (مىةى ًل، قىاؿى
 .مىاجىٍو، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىالرهاًجحي ًعٍندى أىٍٛتىدى كىقٍػفيوي 

---------- 
: أىخه  ًل ، أىٍك قىرًيبه ًل )    ىذا شك من الراكم .(  قىاؿى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 الطحاكم كقفو ، كاختاره ابن ا١تنذر.ىذا اٟتديث ٥تتلف فيو ، فرجح اإلماـ أٛتد كاإلماـ 
 و .يثبت رفع ال :( ِِّ/ِ_ كما يف التلخيص اٟتبَت ) كقاؿ ابن ا١تنذر

الباب أصح منو ( ،  _ كما يف السنن الك رل : ىذا إسناد صحيح ، ليس يف ىذا فقاؿالبيهقي كرجح بعض العلماء رفعو ك
 خالفو ( . ه خبلؼ منكقاؿ أيضان : ) كمن ركاه مرفوعان حافظ ثقة ، فبل يضر 

 كرجح ا١ترفوع ابن حباف كعبد اٟتق كابن القطاف كالنوكم كاأللبآف .
 ىل ما دؿ عليو ىذا األثر ا١توقوؼ صحيح ؟ 

 نعم ، ما دؿ عليو ىذا ا١توقوؼ ىو الصحيح لوجوه :
 أنو قوؿ صحاَب َف يثبت خبلفو .:  أكالن 

 سو قبل أف ٭تج عن غَته .أنو األصل ، فاألصل أف ٭تج اإلنساف عن نف:  اثنيان 

 )أف هللا قد خاطب ىذا ا١تكلف كأمره أف يؤدم ىذا الفرض ، فكيف يذىب يؤدم فرض غَته ، كهللا قد خاطبو بنفسو : :  اثلثان 
 . (ك على الناس حج ... 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أنو ال ٬توز لئلنساف أف ٭تج عن غَته قبل أف ٭تج عن نفسو .

 ذىب إُف ىذا ٚتاىَت العلماء .كقد 
 فالواجب أف يبدأ بنفسو ، مث ٭تج عن غَته .

 ما اٟتكم لو حج عن غَته قبل أف ٭تج عن نفسو ؟ 
 إف حج عن غَته كىو َف ٭تج عن نفسو ، فإف ىذه اٟتجة تكوف عن نفسو ، كيرد ا١تاؿ لصاحبو .

 فسك ، مث احجج عن ش رمة ( .كقد جاء يف ركاية عند ابن ماجو ٢تذا اٟتديث ) فاجعل ىذه عن ن
 فبلف الذم ككلو ، كقاؿ : لبيك عن لو فرضنا أف ىذا الذم أقيم كىو َف يؤد فريضة اٟتج ، حج:  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

فَتد عوضو .  ) الشرح  ، ألف ذلك العمل الذم ككلو فيو َف يصح ، كيرد النفقة اليت أعطاىا ١تن ككلو يكوف اٟتج ٢تذا الذم حج
 ع ( .ا١تمت



 ٗٓٗ 

 كىذا القوؿ ىو مذىب الشافعي كأٛتد .
 كذىب بعض العلماء إُف أف من حج عن غَته قبل أف ٭تج عن نفسو فإف اٟتج يقع عن الرَت ، كىذا قوؿ اٟتنفية كا١تالكية .

 كَف يسأ٢تا ىل حججًت عن نفسك أـ ال ؟ –كقد تقدـ  –كاستدلوا ْتديث ا١ترأة ا٠تثعمية 
كأما حديث ا٠تثعمية فاٞتواب عنو أبف يقاؿ : أف ا١ترأة سألت كىي متلبسة ابٟتج ) ٖتج عن  القوؿ األكؿ ، الراجحكلكن 

 نفسها ( فهي تسأؿ عن ا١تستقبل .
 ىل يشرع اٞتهر ابلتلبية ؟ 

 نعم ، يشرع اٞتهر ابلتلبية .
  يشرع ذكر اسم احملجوج عنو ؟ىل 

 بيك عن فبلف .لرجل إذا حج عن غَته فإنو يصرح بذكره فيقوؿ : لنعم يشرع ، فا
 كلو يسميو ، نعم يسميو كلو كاف امرأة ، لكن لو قاؿ : لبيك عمن استنابٍت فإنو جائز .

 إذا نسي اسم من ككلو فإنو يقوؿ : لبيك عمن استنابٍت .
 ٬توز إذا كاف الرجل فقَتان ال يستطيع اٟتج كَف ٭تج عن نفسو فأعطاه رجل ماالن ليحج عنو . -ُ

 تطيع اٟتج ) السبيل ( ألنو ليس عنده ماؿ ، فيجوز أف ٭تج عن غَته .ألف ىذا الرجل اآلف ال يس
 ا١تشهور من ا١تذىب أنو ٬تب أف ٭تج النائب من حيث ا١تستنيب . -ِ

 قالوا : لو أف ىذا الرجل أراد أف ٭تج لنفسو فإنو ينطلق من مكانو ، فكذلك ّنئبو .
 عنو من مكانو ، ألف الطريق ليس مقصودان لذاتو . لكن ىذا القوؿ ضعيف ، كالصحيح أنو ال يلزمو أف يقيم من ٭تج

 أذكر بعض الفوائد من اٟتديث ؟ 
o . مشركعية اٞتهر ابلتلبية 
o . مشركعية اٟتج عن الرَت سواء كاف قريبان أك بعيدان ، كقد تقدمت ا١تسألة كشركطها 
o . تعليم اٞتاىل 

 ىل يشًتط ذكر اسم ا١تنوم عنو ؟ 
يهما ذكر اسم الشخص ا١تنوم عنو اٟتج أك العمرة ، كال التلفظ بذلك ، بل تكفي النية اٟتج كالعمرة عن الرَت ال يشًتط ف

 عنو ، كالنية ٤تلها القلب . 
 يف حديث الباب .كما   –كلكن األفضل أف يقوؿ عند أكؿ تلبية : لبيك اللهم عن فبلف 

، كال يلـز فيو تسمية اجوج عنو ، ال ابٝتو فقط اٟتج عن الرَت يكفي فيو النية عنو  فتاكل اللجنة الدائمة لئلفتاء : جاء يف 
 أك قارّنن  كال ابٝتو كاسم أبيو أك أمو ، كإف تلفظ ابٝتو عند بدء اإلحراـ أك أثناء التلبية أك عند ذبح دـ التمتع إف كاف متمتعان 

يقوؿ : لبيك  جبلن ٝتع ر  أف النِب  فحسن ؛ ١تا ركل أبو داكد كابن ماجو ، كصححو ابن حباف ، عن ابن عباس  –
ؿ: ال . قاؿ: " حج عن : " حججت عن نفسك " ؟ قا؟ قاؿ : أخ ِف أك قريب ِف، قاؿ عن ش رمة ، قاؿ : " من ش رمة "

 ة ".مث حج عن ش رم، نفسك
 نسي اٝتها ماذا يصنع؟ : رجل حج عن امرأة كعندما أراد اإلحراـ من ا١تيقات كسئل الشيخ ابن ابز رٛتو هللا

ج عن امرأة أك عن رجل كنسي اٝتو فإنو يكفيو النية كال حاجة لذكر االسم، فإذا نول عند اإلحراـ أف ىذه إذا ح:  بفأجا
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ديث اٟتجة عمن أعطاه الدراىم أك عمن لو الدراىم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ ألف األعماؿ ابلنيات ، كما جاء بذلك اٟت
 . عن رسوؿ هللا 

o قره، ىل يصح أف ينوب على غَته ؟إذا كاف الرجل فقَت مل ٭تج عن نفسو لف 
: ال يصح . قيل  

الفريضة عن نفسو أف ٭تج عن غَته، إذا كاف اٟتج ال ٬تب عليو،   دً ؤ : إنو يصح إلنساف الذم َف يكقاؿ بعض العلماء  
 كالفقَت.

لى مثاؿ : رجل فقَت ليس عنده شيء، فأّنبو شخص كقاؿ : حج عٍت، فإنو يصح، فالسبب قالوا : اٟتج ال ٬تب ع 
 ىذا الفقَت، فهو َف يسقط فرض غَته قبل فرض نفسو، ألف الفريضة ىنا غَت كاجبة.

 .الصحيحكىذا القوؿ ىو 
 : من كجب عليو اٟتج َف يصح أف ٭تج عن غَته قبل نفسو، كأما من َف ٬تب عليو اٟتج فيصح. القاعدة

: خىطىبػىنىا رىسيوؿي اىَّللًه  -َِٕ : أىيف كىلًٌ عىاـو ايى ًإفه اى )  فػىقىاؿى  كىعىٍنوي قىاؿى ـى اىأٍلىقٍػرىعي ٍبني حىاًبسو فػىقىاؿى َّللهى كىتىبى عىلىٍيكيمي اىٟتٍىجه " فػىقىا
: " لىٍو قػيٍلتػيهىا لىوىجىبىٍت، اىٟتٍىجُّ مىرهةه، فىمىا ؟ قىاؿى ًٍمًذمًٌ ( زىادى فػىهيوى تىطىوُّعه  رىسيوؿى اىَّللًه رى اىلًتًٌ  .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، غىيػٍ

----------- 
 يعٍت فرض .) كتب ( 

 اذكر لفظ اٟتديث كما جاء يف صحيح مسلم ؟ 
فػىقىاؿى ) أىيػُّهىا النَّاسي قىٍد فػىرىضى اَّللَّي عىلىٍيكيمي اٟتٍىجَّ فىحيجُّوا ، فػىقىاؿى رىجيله أىكيلَّ عىاـو َيى رىسيوؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى خىطىبػىنىا رىسيوؿي اَّللًَّ 

مىا تػىرىٍكتيكيٍم فىًإ٪تَّىا ىىلىكى  ذىريكٓف  -مثيَّ قىاؿى  -لىٍو قػيٍلتي نػىعىٍم لىوىجىبىٍت كىلىمىا اٍستىطىٍعتيٍم »  كىتى حىىتَّ قىا٢تىىا ثىبلىاثن فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ اَّللًَّ فىسى 
ثٍػرىًة سيؤىا٢تًًٍم كىاٍخًتبلىًفًهٍم عىلىى أىنًٍبيىائًًهٍم فى  لىكيٍم ًبكى يػٍ يٍ ًإذىا أىمىٍرتيكيٍم ًبشى مىٍن كىافى قػىبػٍ  تيكيٍم عىٍن شىٍيءو فىدىعيوهي ( .ءو فىٍأتيوا ًمٍنوي مىا اٍستىطىٍعتيٍم كىًإذىا نػىهى

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : كجوب اٟتج . كاٟتج فرض ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .

َّللًًَّ عىلىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطى  قاؿ تعاُف )   ( .  غىًٍتّّ عىًن اٍلعىالىًمُتاعى إًلىٍيًو سىًبيبلن كىمىٍن كىفىرى فىًإفَّ اَّللَّى كى
 ) بٍت اإلسبلـ على ٜتس : ... كذكر منها : كحج البيت من استطاع إليو سبيبلن ( . كقاؿ 

 كأٚتع ا١تسلموف على فرضيتو .
 ما حكم ًترؾ اٟتج تكاسالن ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 كافر .قوؿ األكؿ : ال

 كىو مذىب عمر ، كىو مذىب سعيد بن جبَت كطائفة من فقهاء ا١تالكية .
 ( .  غىًٍتّّ عىًن اٍلعىالىًمُتكىمىٍن كىفىرى فىًإفَّ اَّللَّى  ) ... لقولو تعاُف

ج فيضربوا عليهم كعن اٟتسن قاؿ : قاؿ عمر : ) لقد ٫تمت أف أبعث رجاالن إُف ىذه األمصار فينظركا من كاف لو جدة كَف ٭ت
 ابن سعد .اٞتزية ما ىم ٔتسلمُت ما ىم ٔتسلمُت ( .  ركاه 

 : أنو ال يكفر . القوؿ الثاين
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إما إُف اٞتنة  فلو كاف كافران َف يقل النِب إما إُف النار كإما إُف اٞتنة ( ١تا ذكر مانع الزكاة قاؿ : ) فَتل سبيلو  ألف النِب 
  يشم رائحة اٞتنة .كإما إُف النار ، ألف الكافر ال

 قالوا : فإذا َف يكفر ًترؾ الزكاة فتارؾ اٟتج من ابب أكُف .
 . الراجحكىذا القوؿ ىو 

 . كأما اٞتواب عن قولو تعاُف : )  كمن كفر ... ( فقد تقدـ يف أكؿ الشرح 
 كم مٌرة ٬تب اٟتج يف العيمير ؟ 

 ٬تب مرة كاحدة يف العمر .
 ي ؟ىل اٟتج على الفور أـ على الًتاخ 

 لف العلماء يف ذلك على قولُت :اخت
 أنو على الفور . القوؿ األكؿ :

 كىو قوؿ ا١تالكية كاٟتنابلة .
كٚتلة ذلك أف من كجب عليو اٟتج، كأمكنو فعلو؛ كجب عليو على الفور، كَف ٬تز لو أتخَته، كهبذا قاؿ أبو :  قاؿ ابن قدامة

 ك .حنيفة، كمال
o  ( من ربككسارعوا إُف مرفرة لقولو تعاُف. ) م ( كقولو تعاُف ) كاستبقوا ا٠تَتات 
o  قاؿ . من أراد اٟتج فليتعجل ( ركاه أٛتد كفيو ضعف ( 

o  ما جاء يف قصة اٟتديبية ، كفيها أف رسوؿ هللا  ... قاؿ ألصحابو : ) قوموا فا٨تركا مث احلقوا ... فوهللا ما قاـ منهم رجل
 ( .فدخل على أـ سلمة فذكر ٢تا ما لقي من الناس 

 أنو لو َف يكن األمر للفور ما دخل على أـ سلمة مرضبان . ككجو الداللة :
o  ما ركم عن النِب  ( ركاه من ملك زادان كراحلة تبلرو إُف بيت هللا؛ كَف ٭تج، فبل عليو أف ٯتوت يهودَين أك نصر أنو قاؿ ) انيان

 الًتمذم كفيو ضعف .
o . أف ا١تبادرة ابلفعل أحوط كأبرأ للذمة 
o أحد أركاف اإلسبلـ؛ فكاف كاجبان على الفور كالصياـ . كألنو 
o ت .كألف كجوبو بصفة التوسع ٮترجو عن رتبة الواجبا 

 أنو على الًتاخي كليس على الفور . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب أكثر الشافعية .

 عن ابن عباس كأنس كجابر مو ا١تاكردرم كدمحم بن اٟتسن كنقلكبو قاؿ االكزاعي كالثو ، الًتاخي  مذىبنا أنو على : قاؿ النوكم
 م .هللا تعاُف عنه يكعطاء كطاكس رض

نزلت عاـ ست من ا٢تجرة يف شأف ما  (اٟتٍىجَّ كىاٍلعيٍمرىةى َّللًَّ  كىأى٘تُّواٍ )قالوا: إف اٟتج فرض عاـ ست من ا٢تجرة، كال خبلؼ أف آية  -أ
يف ذم القعدة من عاـ ست ببل  ، كىم ٤تركموف بعمرة، كذلك، كأصحابومن إحصار ا١تشركُت رسوؿ هللا  كقع يف اٟتديبية

 . أنو على الًتاخي َف ٭تج إال عاـ عشر، فذلك دليل على فرض عاـ ست، ككاف النَِّب  خبلؼ كإذا كاف اٟتج
يان لو ابإلٚتاع، يسمى مؤدَين للحج ال قاض كمن أدلتهم أيضان: أىنو إف أىخر اٟتج من سنة إُف أىخرل، أىك إُف سنُت مث فعلو فإنو-ب

 ء .قالوا: كلو حـر أتخَته لكاف قضاء ال أدا



 ِٗٔ 

ليس لو كقت معُت: قالوا: كلكن  كمنها: أهنم قاسوه على قضاء رمضاف يف كوهنما على الًتاخي، ّتامع أف كليهما كاجب،-ج
 ة .ثبتت آاثر: أف قضاء رمضاف غاية زمنو مدة السن

 أنو على الفور . كالراجح
 ، لسببُت : ه َُكحج عاـ  ه ٗاـ َف ٭تج ع كالنِب 

 كثرة الوفود عليو يف تلك السنة ، ك٢تذا تسمى سنة الوفود .:  أكالن 

 ألف يف السنة التاسعة من ا١تتوقع أف ٭تج ا١تشركوف كما كقع .:  اثنيان 

 ما حكم من مات كمل ٭تج كىو ابلغ ككاف مقتدران ؟ 

نهم من قاؿ : إنو ٭تج عنو كأف ذلك ينفعو ، كيكوف كمن حج لنفسو اختلف العلماء يف ىذا ، فم:  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
، كمنهم من قاؿ : ال ٭تج عنو ، كأنو لو حج عنو ألف مرة َف تقبل . يعٍت َف ت رأ هبا ذمتو ، كىذا القوؿ ىو اٟتق ، ألف ىذا 

إَيىا بعد ا١توت ، مث الًتكة اآلف  الرجل ترؾ عبادة كاجبة عليو مفركضة على الفور بدكف عذر ، فكيف يذىب عنها ، مث نلزمو
تعلق هبا حق الورثة ، كيف ٨ترمهم من ٙتن ىذه اٟتجة كىي ال ٕتزئ عن صاحبها ، كىذا ىو ما ذكره ابن القيم رٛتو هللا يف 

رة ، "هتذيب السنن" ، كبو أقوؿ : إف من ترؾ اٟتج هتاكّنن مع قدرتو عليو ال ٬تزئ عنو اٟتج أبدان ، لو حج عنو الناس ألف م
ت الذمة ، كلكن القاعدة اليت ذكرهتا تقتضي أال ت رأ ذمتو من ئمات كأديت الزكاة عنو بر أما الزكاة فمن العلماء من قاؿ : إذا 

الزكاة ، لكٍت أرل أف ٗترج الزكاة من الًتكة ، ألنو تعلق هبا حق الفقراء كا١تستحقُت للزكاة ، ٓتبلؼ اٟتج ، فبل يؤخذ من 
تعلق بو حق إنساف ، كالزكاة يتعلق هبا حق اإلنساف ، فتخرج الزكاة ١تستحقيها ، كلكنها ال ٕتزئ عن الًتكة ، ألنو ال ي

صاحبها ، سوؼ يعذب هبا عذاب من َف يزؾ ، نسأؿ هللا العافية ، كذلك الصـو إذا علم أف ىذا الرجل ترؾ الصياـ كهتاكف 
ي ركن من أركاف اإلسبلـ بدكف عذر، فلو قضي عنو َف ادة ، اليت ىيف قضائو ، فإنو ال يقضى عنو ، ألنو هتاكف كترؾ ىذه العب

ـى عىٍنوي : ) ، كأما قولو ينفعو ، كأما من ترؾ القضاء جهران كجهاران بدكف كىلًيُّوي( . فهذا فيمن َف يفرطمىٍن مىاتى كىعىلىٍيًو ًصيىاـه صىا
 . فما الفائدة أف نقضي عنو " انتهىعذر شرعي 

 لعامة من اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد ا 
o . أف صيرة األمر ال تدؿ على التكرار ، فيكفي يف امتثالو مرة ما َف أيت البياف من دليل آخر 
o . أنو ال ٬تب اإلحراـ ١تن مٌر اب١تيقات كقد أدل فريضة اٟتج 

اف اٟتج ٬تب مرات كثَتة  اٟتج مرة ( كلو أكجبنا اإلحراـ على من مٌر اب١تيقات بدكف قصد اٟتج كالعمرة لك) قاؿ :  ألف النِب 
 كلما مٌر اب١تيقات كجب عليو أف ٭تـر .

 : أنو ال ٬تب اإلحراـ من ا١تيقات إال ١تن أراد اٟتج أك العمرة . الراجحكىذا القوؿ ىو 
 
 
 
 
 
 



 ّٗٔ 

 باب املىاقدت
 ا١تواقيت ٚتع ميقات : كىو ا١تكاف الذم ٭تـر منو من أراد النسك .

هيمىا;  عىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى  -ِِٕ : اىٍٞتيٍحفىةى، كىأًلىٍىًل  أىفه اىلنهيبه  )اىَّللهي عىنػٍ فىًة، كىأًلىٍىًل اىلشهاـً كىقهتى أًلىٍىًل اىٍلمىًدينىًة: ذىا اٍٟتيلىيػٍ
ًىنه ٦تهٍن أىرىادى اىٟتٍىجه كىاٍلعيٍمرىةى، كىمىٍن كىافى ديكفى ذىًلكى ٧تىٍدو: قػىٍرفى اىٍلمىنىاًزًؿ، كىأًلىٍىًل اىٍليىمىًن: يػىلىٍملىمى، ىينه ٢تىينه كىًلمىٍن أىتىى عىلىٍيًهنه ًمٍن غىَتًٍ 

 . ميتػهفىقه عىلىٍيو ً  (فىًمٍن حىٍيثي أىٍنشىأى، حىىته أىٍىلي مىكهةى ًمٍن مىكهةى 
هىا -ِّٕ  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئٌي ي  . (ذىاتى ًعٍرؽو كىقهتى أًلىٍىًل اىٍلًعرىاًؽ  أىفه اىلنهيبه  ): كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 كىأىٍصليوي ًعٍندى ميٍسًلمو ًمٍن حىًديًث جىاًبرو ًإاله أىفه رىاًكيىوي شىكه يف رىٍفًعوً   . -ِْٕ
ِٕٓ -  :  .  -أىفه عيمىرى ىيوى اىلهًذم كىقهتى ذىاتى ًعٍرؽو  -كىيف اىٍلبياىاًرمًٌ
: عىًن ًاٍبًن عىبهاسو كىًعٍندى أى  -ِٕٔ ًٍمًذمًٌ  ( اىٍلعىًقيقى ٍشًرًؽ: ػكىقهتى أًلىٍىًل اىٍلمى  أىفه اىلنهيبه ) :ٍٛتىدى، كىأىِب دىاكيدى، كىاىلًتًٌ

----------- 
 حدد .(  كىقهتى  أىفه اىلنهيبه  ) 
فىًة، )  مكاف معركؼ بينو كبُت مكة مائتا ميل غَت ميلُت .( ذىا اٍٟتيلىيػٍ

 . ر مراحل ، كىي قريبة من ا١تدينةواقيت من مكة ، بينهما ٨تو عشكىي أبعد ا١ت النوكم : قاؿ
 . ينها كبُت مكة ٜتس مراحل أك ستة ىي قرية خربة ب:  ( قاؿ اٟتافظ اىٍٞتيٍحفىةى   )

 . ٝتيت بذلك ألف السيل اجتحفها   قاؿ النوكم :
 من مكة .كىو جبل من جباؿ هتامة على مرحلتُت (  يػىلىٍملىمى  )
 على ٨تو مرحلتُت من مكة ، كىو أقرب ا١تواقيت إُف مكة .(  قػىٍرفى اىٍلمىنىاًزؿً  )

 أم : ىذه ا١تواقيت .( ىينه ) 
 ( أم : ألىل الببلد ا١تذكورة . ٢تىينه ) 
 ها من غَت أىل الببلد ا١تذكورة .( يعٍت أف ىذه ا١تواقيت تكوف ٤تل إحراـ لكل شخص أتى علي كىًلمىٍن أىتىى عىلىٍيًهنه ًمٍن غىٍَتًًىنه ) 
، أبف كاف بينها كبُت مكة ، فميقاتو من حيث كمن كاف منزلو دكف ىذه ا١تواقيت :أم(  كىمىٍن كىافى ديكفى ذىًلكى فىًمٍن حىٍيثي أىٍنشىأى ) 

 . أنشأ السفر أك أنشأ النية للحج أك العمرة
 اذكر ا١تواقيت ا١تكانية للحج أك العمرة ؟ 

ع أىل العلم على أربعة منها ، كىي : ذك اٟتليفة ، كقرف ، كاٞتحفة كيلملم كاتفق ػأٚت  بعد ما ذكر ا١تواقيت : قاؿ ابن قدامة
 عن رسوؿ هللا فيها .أئمة النقل على صحة اٟتديث 

 ما حكم اإلحراـ من ىذه ا١تواقيت ١تن أراد اٟتج أك العمرة ؟ 
 كاجب .

 ... ( . ٍىًل اىٍلمىًدينىةً كىقَّتى أًلى  أىفَّ اىلنَِّبَّ لقولو ) -أ
 ) يهل أىل ا١تدينة من ذم اٟتليفة ..... ( متفق عليو . كيف حديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ -ب
فىًة ، كىألىىٍ  رىسيوؿي اَّللًَّ   فػىرىضى ؿ ) قا –عند البخارم  –كيف حديث ابن عمر  -ج  ًل ألىٍىًل ٧تىٍدو قػىٍرّنن ، كىألىٍىًل اٍلمىًدينىًة ذىا اٟتٍيلىيػٍ

 ة ( .الشَّأٍـً اٞتٍيٍحفى 



 ْٗٔ 

 ما أبعد ىذه ا١تواقيت ، كما اٟتكمة ؟ 
 أبعد ىذه ا١تواقيت من مكة ذك اٟتليفة ميقات أىل ا١تدينة .

، كقيل : رفقان أبىل اآلفاؽ ، ألف أىل ا١تدينة أقرب اآلفاؽ  أىل ا١تدينة فقيل يف اٟتكمة يف ذلك أف تعظم أجور :  قاؿ اٟتافظ 
 .لو ميقات معُت إُف مكة ، أم ٦تن 

 ما حكم من ٕتاكز ىذه ا١تواقيت من غَت إحراـ كىو مريد النسك ؟ 
ا لًلنُّسيًك غىيػٍرى ٤تيٍرًـو كىٚتيٍلىةي ذىًلكى أىفَّ مىٍن جىاكىزى اٍلًميقىاتى ميرً :  قاؿ ابن قدامة ، سىوىاءه ًجعى إلىٍيًو لًييٍحًرـى ًمٍنوي، إٍف أىٍمكىنىوي ، فػىعىلىٍيًو أىٍف يػىرٍ يدن

ـى ًمٍنوي، فىبلى شىٍيءى عىلىٍيوً فىًإٍف رىجى ، ٖتىٍرٔفى ذىًلكى أىٍك جىًهلىوي  ، عىًلمى هي عىاًلمنا ًبًو أىٍك جىاًىبلن اكىزى ٕتىى  فنا .، عى إلىٍيًو ، فىأىٍحرى  الى نػىٍعلىمي يًف ذىًلكى ًخبلى
اًبري ٍبني زىٍيدو ، كىاٟتٍىسىني ، كىسىًعيدي ٍبني جيبػىٍَتو ، كى   .كىالشَّاًفًعيُّ ، كىغىيػٍريىيٍم الثػٍَّورًمُّ ، كىًبًو يػىقيوؿي جى

ٍحرىاـً ًمٍنوي ، فػىلىٍم يػىٍلزىٍموي شىٍيءه ، كىمىا لىٍو َفٍى يػىتىجىا  ـى ًمٍن اٍلًميقىاًت الًَّذم أيًمرى اًبإٍلً  كىٍزهي .أًلىنَّوي أىٍحرى
ـه ، سىوىاءه رىجىعى  ـى ًمٍن ديكًف اٍلًميقىاًت ، فػىعىلىٍيًو دى  إُفى اٍلًميقىاًت أىٍك َفٍى يػىٍرًجٍع . كىًإٍف أىٍحرى

ا قىاؿى مىاًلكه ، كىاٍبني اٍلميبىارىًؾ .  كىهًبىذى
فإف ٕتاكزه بدكف ، ال ٬توز للمسلم إذا أراد اٟتج أك العمرة أف يتجاكز ا١تيقات الذم ٯتر بو إال إبحراـ  : كقاؿ الشيخ ابن ابز

ك كأحـر من مكاف دكنو أك أقرب منو إُف مكة فعليو دـ عند الكثَت من فإف ترؾ ذل، لزمو الرجوع إليو كاإلحراـ منو إحراـ 
 ي .اإلحراـ من ا١تيقات الشرعكىو  أىل العلم ، يذبح يف مكة كيوزع بُت الفقراء ؛ لكونو ترؾ كاجبان 

 ما حكم من مٌر ٔتيقات ليس ميقاتو ؟ 
 ٬تب عليو أف ٭تـر منو .

 أىلها ٦تن أراد اٟتج أك العمرة . فهذه ا١تواقيت ألىلها ك١تن مٌر عليها من غَت
فمن سلك طريقان فيها ميقات فهو ميقاتو ، فإذا مٌر أحد من أىل ٧تد ميقات أىل الشاـ فإنو ٭تـر منو ، كال يكلف أف يذىب 

 إُف ميقات أىل ٧تد .
 ما حكم ا١ترأة اٟتائض إذا كانت تريد اٟتج أك العمرة كحاضت اب١تيقات ؟ 

فإهنا ٖتـر كىي حائض كينعقد إحرامها  ال ٬توز ٢تا ٣تاكزة ا١تيقات إال إبحراـ ، حىت لو كانت حائضان  كا١ترأة اليت تريد العمرة
ّنزؿ يف ذم اٟتليفة يريد  كالنِب  -كيصح ؛ كالدليل لذلك أف أٝتاء بنت عميس زكجة أَب بكر رضي هللا عنهما كلدت 

 كيف أصنع ؟  فأرسلت إُف النِب  -حجة الوداع 
 ي ( .ي كاستثفرم بثوب كأحرماغتسل) قاؿ 

كدـ اٟتيض كدـ النفاس ، فنقوؿ للمرأة اٟتائض : إذا مررت اب١تيقات كأنت تريدين العمرة أك اٟتج فاغتسلي كاستثفرم بثوب 
 .كأحرمي " 

 كاالستثػفار معناه : أهنا تشد على فرجها خرقة كتربطها مث ٖتـر ، سواء ابٟتج أك ابلعمرة " . 
اضت لعائشة حُت ح  ككصلت إُف مكة ال أتيت إُف البيت كال تطوؼ بو حىت تطهر ك٢تذا قاؿ النِب كلكنها إذا أحرمت 

ىذه ركاية البخارم كمسلم ، كيف ( ف ال تطويف يف البيت حىت تطهرمافعلي ما يفعل اٟتاج غَت أ)يف أثناء العمرة قاؿ ٢تا 
ابلصفا كا١تركة ، فدؿ ىذا على أف ا١ترأة إذا أحرمت ذكرت عائشة أهنا ١تا طهرت طافت ابلبيت ك  صحيح البخارم أيضان 

أما لو طافت كىي  ،ابٟتج أك العمرة كىي حائض أك أًتىا اٟتيض قبل الطواؼ فإهنا ال تطوؼ كال تسعى حىت تطهر كترتسل



 ٗٔٓ 

 فإهنا تستمر كتسعى كلو كاف عليها اٟتيض كتقص من رأسها كتنهي ؛طاىرة كبعد أف انتهت من الطواؼ جاءىا اٟتيض
 ة . ) الشيخ ابن عثيمُت ( .ألف السعي بُت الصفا كا١تركة ال يشًتط لو الطهار  ،عمرهتا
 اٟتكم إذا مر الشامي ٔتيقات أىل ا١تدينة ، ىل لو أف يؤخر اإلحراـ إىل اٞتحفة كاليت ىي األصل أك ٬تب أف ٭تـر  ما

 من ذم اٟتليفة ؟
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ٬تب أف ٭تـر من ذم اٟتليفة . ؿالقوؿ األك 
 كىذا قوؿ الشافعي كأٛتد .

 ) ىٌن ٢تٌن ك١تن مٌر عليهٌن من غَت أىلهٌن ( . لقولو 
 حدد ذا اٟتليفة ميقاًتن من ضمن ىذه ا١تواقيت ، فلم ٬تز ٕتاكزه برَت إحراـ كسائر ا١تواقيت . كجو الداللة : أف الرسوؿ 

 اٟتليفة إُف اٞتحفة ك٭تـر من األخَت . ٬توز ذلك ٕتاكز ذمالقوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب أَب حنيفة كمالك ، كىو اختيار شيخ اإلسبلـ .

: اىٞتٍيٍحفىةى  أىفَّ اىلنَِّبَّ كاستدلوا ْتديث الباب )-أ فىًة، كىأًلىٍىًل اىلشَّاـً  ( . كىقَّتى أًلىٍىًل اىٍلمىًدينىًة: ذىا اٟتٍيلىيػٍ
كالثآف أصل ، كاألصل اٞتحفة كميقات ا١تدينة فرع  تُت ، ٬تب عليو اإلحراـ منهما ، أحد٫تا فرع ،قالوا : ألف ىذا الرجل مٌر ٔتيقا

 ، فلو أف يدع اإلحراـ من الفرع إُف األصل .
 كقالوا : إف أىل الشاـ بنص اٟتديث ميقاهتم اٞتحفة . -ب

 . أحوط كاألكؿ
 ما حكم من كاف منزلة دكف ا١تيقات ؟ 

 مكانو الذم ىو ساكن فيو .حكمو : يكوف ميقاتو من 
 ) كمن كاف دكف ذلك فمن حيث أنشأ ( .  لقولو 

رة ، للوافدين ، كإ٪تا ىي ميقات ألىلها ك١تن كفدكا إليها غَت مريدين اٟتج كال العم جدة ليست ميقاًتن : كقاؿ الشيخ ابن ابز
 ا .مث أنشئوا اٟتج كالعمرة منه

  العمرة فهل ٭تـر من جدة ؟ مىن سافر ًمن بلده إىل جدة ُث أراد ما حكم 
 ال ٮتلو األمر ًمن حالُت :

ـر من جدة ، كال حرج يف ذلك كلكن طرأت لو العمرة كىو يف جدة ،قد سافر إُف جدة بدكف نية العمرةاإلنساف  -أ : فإنو ٭تي
ىت أىل مكة ؛ ٟتديث ابن عباس رضي هللا عنهما حُت ذكر ا١تواقيت قاؿ : ) كمىن كاف دكف ذلك : فًمن حيث أنشأ ، ح

 من مكة ( .
ـر من ا١تيقات الذم ٯتر بويكوف سافر من بلده بنية العمرة عازمان عليها : فإنو ٬تب يف ىذه اٟتالة  -ب ، كال ٬توز أف ٭تي
غَت ىنَّ ٢تنَّ ك١تن مرَّ عليهن ًمن أنو كقَّت ا١تواقيت فقاؿ: ) ، كقد ثبت عن النِب حراـ من جدة ؛ ألهنا دكف ا١تيقاتاإل

 ( .١تن أراد اٟتج كالعمرة أىلهن



 ٗٔٔ 

فإف أحـر من جدة كنزؿ إُف مكة يف ىذه اٟتاؿ : فإف عليو عند أىل العلم فدية ، دمان يذْتو يف مكة ، كيتصدؽ بو على 
الفقراء ، كعمرتو صحيحة ، فإف َف ٭تـر من جدة بعد كصولو إليها ، كىو ّنكو العمرة قبل كصولو : فإنو يرجع إُف ا١تيقات ، 

 و .  ) الشيخ ابن عثيمُت ( .و ، كال شيء عليك٭تـر من
 ما حكم من ٕتاكز ىذه ا١تواقيت بال نية النسك ، ُث طرأ عليو نية العـز على النسك ؟ 

 فإنو ٭تـر من حيث أراد النسك .
 : ) كمن كاف دكف ذلك فمن حيث أنشأ ( . لقولو 
 .ة، فميقاتو من حيث أنشأ السفر أك أنشأ النية للحج أك العمر كمن كاف منزلو دكف ىذه ا١تواقيت، أبف كاف بينها كبُت مكة أم :
 ما حكم من ال ٯتر ٔتيقات ؟ 

الذم ال ٯتر ٔتيقات فإنو ٭تـر إذا حاذل أقرب ا١تواقيت إليو ، كاعتبار ااذاة أصل بٌت عليو عمر حُت قرر ذات عرؽ ميقاًتن ألىل 
 ) كسيأيت إف شاء هللا ( . العراؽ .

 بل ا١تيقات ؟ما حكم اإلحراـ ق 
عامة أىل العلم على أف اإلحراـ من كراء ا١تيقات صحيح معتد بو، كأف من أحـر قبل بلوغ ا١تيقات فإحرامو صحيح،  ذىب

 ان .إٚتاع كحكاه ابن ا١تنذر

 كالقائلوف أبف اإلحراـ قبل ا١تيقات منعقد اختلفوا ىل ىو أفضل، أك ىو جائز أك مكركه؟
 حكاية عن ابن ا١تنذر بعد حكاية اإلٚتاع ا١تشار إليو ما عبارتو: يف شرح البخارم قاؿ ابن بطاؿ 
 .السلف كرىت ذلك ، كاستحبو آخركف غَت أف طائفة من  
فقاال : أف ٖتـر   (عيٍمرىةى َّلًلٌ كىأى٘تُّوا اٟتٍىجَّ كىالٍ  ) ُفكسئل علي كابن مسعود عن قولو تعا،  رأل ذلك ابن عمر أحـر من إيلياءفممن  

 ىلك . من دكيرة أ
 كأجاز ذلك علقمة كاألسود ، كىو قوؿ أىب حنيفة، كالثورم، كالشافعي .

 .عمراف بن حصُت إحرامو من البصرة ككره اإلحراـ قبل ا١تواقيت عمر بن ا٠تطاب ، كأنكر على  
 . هللا بن عامر إحرامو قبل ا١تيقاتكأنكر عثماف بن عفاف على عبد  
 . ا.ىػ ؛ ألهنا سنة النِب، كإسحاؽ، كقاؿ أٛتد: ا١تواقيت أفضلكىو قوؿ عطاء، كاٟتسن، كمالك، كأٛتد 
كال ٮتتار إال  قوؿ من كره اإلحراـ قبل ا١تيقات، ألنو قوؿ عمر كعثماف رضي هللا عنهما، ك١توافقتو لفعل النِب  كالصواب 

تجديد اإلحراـ، كألنو قوؿ عامة األفضل، كإحراـ من أحـر قبل ا١تيقات منعقد ألف من أنكره من الصحابة َف يلـز من فعلو ب
 العلماء، كالذاىبوف إُف عدـ الصحة قليل من أىل العلم.

 كأصحابو أحرموا من ا١تيقات كال يفعلوف إال األفضل  كلنا أف النِب  ت :كجو كراىة اإلحراـ قبل ا١تيقا مبينان  قاؿ ابن قدامة 
كقتها، ككوف اإلنساف ٭تـر قبل أف يصل إليها  ة مكركه، ألف النِب : اإلحراـ قبل ىذه ا١تواقيت ا١تكاني قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

يدؿ على  ـ ) ال تقدموا رمضاف بصـو يـو أك يومُت (يف الصيا فيو شيء من تقدـ حدكد هللا سبحانو كتعاُف، ك٢تذا قاؿ النِب 
 أحـر قبل أف يصل إليها فإف إحرامو ينعقد.أنو ينبري لنا أف نتقيد ٔتا كقتو الشرع من اٟتدكد الزمانية كا١تكانية، كلكنو إذا 

) ىن ٢تن ك١تن أتى عليهن من غَت أىلهن (  ١تا كقت ىذه ا١تواقيت قاؿ كىنا مسألة أحب أف أنبو عليها، كىي أف الرسوؿ 
( )ذك اٟتليفة دينة، فإنو ٭تـر مناـ، كمر اب١تكمن كاف من أىل الش (ذك اٟتليفة)دينة فإنو ٭تـر من فمن كاف من أىل ٧تد فمر اب١ت

 ى القوؿ الراجح من قوِف أىل العلم .كال ٭تل لو أف ينتظر حىت يصل إُف ميقات الشاـ األصلي عل



 ٕٗٔ 

 ىل اإلنساف إذا مر اب١تيقات كىو ال يريد نسكان ككاف قد أدل فرضو ، ىل يلزمو اإلحراـ أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

لقوؿ ٚتهور الفقهاء من و اإلحراـ، كال يتجاكز ا١تيقات إال ٤ترمان، ألداء عمرة أك حج، ك٦تن قاؿ هبذا اإنو ٬تب علي القوؿ األكؿ:
 ة .، إال إف اٟتنفية قيدكه فيما إذا كاف منزلو خارج ا١تواقيت، كىو قوؿ عند الشافعي ، كاٟتنابلة ، كا١تالكية اٟتنفية

 ـ ( .أحد ا١تيقات إال كىو ٤تر يتجاكز )  قاؿ الرسوؿ  عن عطاء، عن ابن عباس -أ
 (. َٕابلنسبة للفظ األكؿ: قاؿ ابن حجر: )ركاه ابن عدم مرفوعان من كجهُت ضعيفُت()

 ـ( .ٕتوزكا الوقت إال إبحرا )ال قاؿ أف النِب  كيف لفظ آخر عن سعيد بن جبَت، عن ابن عباس 

 عة .كفيو خصيف، كفيو كبلـ كقد كثقَّو ٚتا:قاؿ ا٢تيثمي

 ط .صدكؽ سيء اٟتفظ، ضعفو أٛتد، ككصفو أبو حامت ابالختبل: ىيب عنوكقاؿ الذ

 : إسناده جيد . قاؿ اٟتافظركاه البيهقي ، ان ( ال يدخل أحد مكة إال ٤ترمؿ ) قا عن ابن عباس -ب

 أخرجو ابن أَب شيبة .ة ( يدخلها إال إبحراـ، يعٍت مك) ال  عن علي قاؿ-ج
 أنو ال ٬تب . القوؿ الثاين :

 مذىب الشافعي . كىذا
 ب .أف األصح عندّن أنو يستحب لو اإلحراـ كال ٬ت:  مقاؿ النوك 

 كاختار ىذا القوؿ ابن حـز ، كالشوكآف ، كالشيخ ابن ابز ، كالشيخ ابن عثيمُت ، كالشيخ الشنقيطي .
 لقولو : ) ٦تن أراد اٟتج كالعمرة ( فمفهومو أف من َف يرد النسك ال ٬تب عليو .-أ

 ) اٟتج مرة كما زاد فهو تطوع ( . –كقد تقدـ  –حديث  -ب
فإذا  ب ،كالتطوع ال ٬تب كإ٪تا يستح ما زاد كاف تطوعان، كأفباف يف العمر إال مرة كاحدة، إف اٟتج كالعمرة ال ٬تكجو الداللة : 

 ع .جبو الشر أكجبنا على الداخل إُف مكة اإلحراـ كىو ال يريد اٟتج، أك العمرة فكأننا قد أكجبنا عليو شيء َف يو 
 أحواؿ : ّأف من رد اب١تيقات فلو  ا٠تالصة :

 و اإلحراـ من ا١تيقات .أف يكوف مريدان للنسك ، فيجب علي اٟتاؿ األكؿ :
 ، فبل ٬تب عليو . أف يكوف غَت مريد للنسك اٟتاؿ الثانية :

( فهنا ال ٬تب عليو اإلحراـ لقولو ) ٦تن أراد أف يكوف مًتددان ) كأف يقوؿ : ال أدرم ىل أ٘تكن من العمرة أـ ال  الثالثة :اٟتاؿ 
 اٟتج أك العمرة ( كىذا مًتدد كليس بعاـز .

 ما ميقات أىل مكة للحج ؟ 
 ميقات أىل مكة  للحج من مكة .

 لقولو  ) حىت أىل مكة من مكة ( . 
 فمن حج من مكة فمنها حىت لو من غَت أىلها .

 ما ميقات أىل مكة للعمرة ؟ 
 ) كالتنعيم أك عرفة ( . مرة من اٟتل .ميقات أىل مكة للع

 كىذا مذىب األئمة األربعة . 
 .ال نعلم يف ىذا خبلفان  قاؿ ابن قدامة :
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 أمر عبد الرٛتن بن أَب بكر أف ٮترج بعائشة إُف اٟتل لتحـر منو . ألف النِب 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  ٖتديد النِب وة ، فإنو حددىا قبل إسبلـ أىلها إشعاران منو أبهنم سيسلموف .ىذه ا١تواقيت من معجزات النب 
o . جعل كل أىل جهة ٢تم ميقات يف طريقهم إُف مكة من رٛتة هللا ٓتلقو ، كتسهيل شرعو ٢تم 

هىا -ِّٕ  اهي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئٌي ي . رىكى ؽ ( كىقهتى أًلىٍىًل اىٍلًعرىاًؽ ذىاتى ًعرٍ  اىلنهيبه  أىفه  ) كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 كىأىٍصليوي ًعٍندى ميٍسًلمو ًمٍن حىًديًث جىاًبرو ًإاله أىفه رىاًكيىوي شىكه يف رىٍفًعوً .  -ِْٕ
 ؽ ( .أىفه عيمىرى ىيوى اىلهًذم كىقهتى ذىاتى ًعرٍ )  كىيف اىٍلبياىاًرمًٌ  - ِٕٓ
: عىًن ًاٍبًن عىبهاكىًعٍندى أىٍٛتىدى، كىأىِب دىاكيدى  -ِٕٔ ًٍمًذمًٌ  .ق(كىقهتى أًلىٍىًل اىٍلمىٍشًرًؽ: اىٍلعىًقي أىفه اىلنهيبه )س، كىاىلًتًٌ

--------- 
 ميقات أىل العراؽ ، ٝتي بذلك لوجود جبل صرَت فيو .  (ؽذىاتى ًعرٍ  )
 كاد عظيم يقع شرؽ مكة . ( قاىٍلعىًقي )
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

o يف ذات عرؽ أخبار أنكره أٛتد كاعت ره من منكرات أفلح بن ٛتٍيد ، كقاؿ ابن خزٯتة : قد ركم  حديث عائشة ضعيف
 أنو ميقات أىل العراؽ ، كال يثبت عند أىل اٟتديث منها شيء .

o  أف النِب ( كحديث ابن عباس . ضعيف ال يصح ) كقت ألىل ا١تشرؽ العقيق 
  اؽ ؟اذكر لفظ أثر عمر يف توقيتو ذات عرؽ ألىل العر 

اًف اٍلًمٍصرىاًف أىتػىٍوا عيمىرى فػىقىاليوا َيى أىًمَتى اٍلميٍؤًمًنُتى ، ًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) قىاؿى  -رضى هللا عنهما  -عىًن اٍبًن عيمىرى  حىدَّ ألىٍىًل  لىمَّا فيًتحى ىىذى
نىا . قىاؿى فىاٍنظيريكا حىٍذكىىىا ًمٍن طىرًيًقكيٍم . فىحىدَّ ٢تىيٍم ذىاتى ًعرٍ  ٧تىٍدو قػىٍرّنن ، كىىيوى جىٍوره عىٍن طىرًيًقنىا ، كىًإّنَّ ًإٍف أىرىٍدّنى قػىٍرّنن  ؽ ( ركاه شىقَّ عىلىيػٍ

 البخارم .
  ىو ميقات أىل العراؽ ؟ما 

 ذات عرؽ .
 كىذا قوؿ أكثر العلماء .

 ىل ا١تشرؽ يف قوؿ أكثر أىل العلم .: فأما ذات عرؽ فميقات أ قاؿ ابن قدامة
 عرؽ ألىل العراؽ ؟ من الذم كقت ذات 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 . الذم كقتو رسوؿ هللا  القوؿ األكؿ : 

 ٟتديث الباب حديث عائشة كابن عباس .
 أف الذم كقتو عمر .القوؿ الثاين : 

، كإنو د ألىل ٧تد قرّنن ح ٟتديث ابن عمر قاؿ : ) ١تا فتح ىذاف ا١تصراف أتوا عمر فقالوا : َي أمَت ا١تؤمنُت ، إف رسوؿ هللا 
 ، قاؿ : فحد لو ذات عرؽ ( . ركاه البخارم إف أردّن أف أنيت قرّنن شق علينا ، قاؿ : فانظركا حذكىا من طريقكمجور عن طريقنا 

ىو الذم حدده الشتهر ذلك كما اشتهر ٖتديد ا١تواقيت األخرل ، كأيضان لو كقع ٖتديدىا ١تا احتاج عمر إُف  كلو كاف النِب 
 ديدىا ألىل العراؽ .ٖت
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 كقت ألىل العراؽ ذات عرؽ . كضعف ىؤالء األحاديث اليت فيها أف النِب 
أبو الشعثاء جابر بن زيد كطاككس كدمحم بن سَتين كمسلم كأبو داكد كابن ا١تنذر كابن خزٯتة كا٠تطاَب كالبروم كابن ك٦تن قاؿ هبذا 

 اٞتوزم كالنوكم .
 كقت ألىل العراؽ ذات عرؽ فليس كاحد منها يثبت. كرّنىا من قبل أف النِب : فأما األحاديث اليت ذ قاؿ مسلم

 سنة . : كال يثبت فيو عن رسوؿ هللا  كقاؿ ابن ا١تنذر
ال يثبت عند أىل اٟتديث شيء : كقد ركم يف ذات عرؽ أنو ميقات أىل العراؽ أخبار عن غَت ابن جريج كقاؿ ابن خزٯتة

 .منها
 َف يوقت ٢تم شيئان . ف النِب : كالصحيح أ كقاؿ البغوم
تػىٍوًقيًت النًَِّبٌ كىأىمَّا ) ذىات ًعٍرؽ ( ًبكىٍسًر اٍلعىٍُت فىًهيى ًميقىات أىٍىل اٍلًعرىاؽ ، كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء ىىٍل صىارىٍت ًميقىاهتٍم بً :  كقاؿ النوكم

  اًف أًلىٍصحىاًب الشَّاًفًعٌي : أىصىٌحهمىا : كىىيوى نىٌص الشَّاًفًعٌي أىـٍ اًبٍجًتهىاًد عيمىر ٍبن ا٠تٍىطَّاب ؟ كىيف اٍلمىٍسأىلىة كىٍجهى  : ٌيف اأٍليـ
 م .صىرًيح يف صىًحيح اٍلبيخىارً  ، كىذىًلكى  بًتػىٍوًقيًت عيمىر 

 .توقيتو على كفق توقيت النِب  عمر َف يبلرو النص فجاءك  النِب أف الذم كقتوالقوؿ الثالث : 
 و الكثَتة .كعمر معركؼ ٔتوافقات

 كهبذا قاؿ ابن حـز ، كابن قدامة ، كابن تيمية ، كالعيٍت .
 ذات عرؽ فقاؿ برأيو فأصاب ، ككافق قوؿ النِب  : ك٬توز أف يكوف عمر كمن سألو َف يعلموا توقيت النِب  قاؿ ابن قدامة

 فقد كاف كثَت اإلصابة .
 . أصحكالقوؿ الثآف 

 ؟ركاه الباارم ( ؽٍنظيريكا حىٍذكىىىا ًمٍن طىرًيًقكيٍم . فىحىده ٢تىيٍم ذىاتى ًعرٍ قىاؿى فىار )ماذا نستفيد من قوؿ عم 
 .١تيقات األقرب إليو )فيحـر منو( ال ٯتر بشيء من ىذه ا١تواقيت فإنو ينظر إُف حذك ا نستفيد : أف من

 فعمر قاؿ ٢تم :إليو أحـر من ٤تاذاتو  إذا مر يف طريق بُت يلملم كقرف ا١تنازؿ ينظر أيهما أقرب إليو ، فإذا حاذل أقرهبماف 
 ( .نظركا إُف حذكىا من طريقكم ا
 .فأمرىم أف ينظركا إُف ٤تاذاة قرف ا١تنازؿ ك٭ترموا  
  أين ٭تـر من جاء ابلطائرة ؟من 
ىذا فائدة جليلة ، كىي أف الذين أيتوف عن طريق الطائرات كقد نوكا اٟتج أك العمرة كٯتركف هبذه  كيف حكم عمر  
واقيت إما فوقها أك عن ٯتينها أك يسارىا ٬تب عليهم أف ٭ترموا إذا حاذكا ىذه ا١تواقيت ، كال ٭تل ٢تم أف يؤخركا اإلحراـ ا١ت

) كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى كقد قاؿ هللا تعاُف  حىت ينزلوا يف جدة ، كما يفعلو كثَت من الناس ، فإف ىذا خبلؼ ما حدده النِب 
 .(  نػىٍفسىوي  اَّللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى 

 . مي الظَّاًلميوفى () كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فىأيكلىًئكى ىي  كقاؿ هللا تعاُف  
فعلى اإلنساف إذا جاء عن طريق اٞتو كىو يريد اٟتج أك العمرة أف يكوف متهيئان لئلحراـ يف الطائرة ، فإذا حاذل أكؿ ميقات 

ة .   ) الشيخ ابن ذا حىت يدخل يف مطار جدلدخوؿ يف النسك كال يؤخر ىٯتر بو كجب عليو أف ٭تـر ، أم أف ينوم ا
 عثيمُت ( .
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 : أنواع كصور . كجوه
 : نية الدخوؿ يف النسك . اإلحراـ

 ثبلثة : التمتع ، كالقراف ، كاإلفراد .كأنواعو ككجوه اإلحراـ 
هىا قىالىتٍ عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اى  -ِٕٕ ـى حىجهًة اىٍلوىدىاًع، فىًمنها مىٍن أىىىله ًبعيٍمرىةو، كىًمنها مىٍن أىىىله ْتىجٌو  خىرىٍجنىا مىعى اىلنهيبًٌ  ) َّللهي عىنػٍ عىا

، كىأىىىله رىسيوؿي اىَّللًه  ، فىأىمها مىٍن أىىىله ًبعيمٍ  كىعيٍمرىةو، كىًمنها مىٍن أىىىله ْتىجٌو ، أىٍك ٚتىىعى اىٟتٍىجه كىاٍلعيٍمرىةى اًبٟتٍىجًٌ رىةو فىحىله، كىأىمها مىٍن أىىىله ْتىجٌو
لُّوا  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ر ( حىىته كىافى يػىٍوـى اىلنهحٍ  فػىلىٍم ٭تًى

------- 
 يعٍت من ا١تدينة ، ككاف خركجو يـو السبت ٠تمس بقُت من ذم القعدة .(  خىرىٍجنىا مىعى اىلنهيبًٌ  )
 كدع هبا الناس . سنة عشر من ا٢تجرة ، ٝتيت بذلك ألف النِب (  حىجهًة اىٍلوىدىاعً  )
، مث أىل ابٟتج يـو رغ منها حل كجوابن ، فإذا ففا١تتمتع يهل من ا١تيقات ابلعمرةىؤالء ىم ا١تتمتعوف ، (  فىًمنها مىٍن أىىىله ًبعيٍمرىةو  )

 الًتكية .
 أم : حج مع عمرة ، كىؤالء القارنوف .(  ةو مىٍن أىىىله ْتىجٌو كىعيٍمرى  )

 كىؤالء ا١تفردكف . ( مىٍن أىىىله ْتىجٌو ) كمنا 
 حج مفردان . ( ظاىر ىذا أف النِب  اًبٟتٍىجًٌ  كىأىىىله رىسيوؿي اىَّللًه ) 
 ما ىي األنساؾ الثالثة ؟ 

 ىي : التمتع ، كالقراف ، كاإلفراد .
 إلٚتاع على أنو ٬توز اٟتج بكل نسك من األنساؾ الثبلثة لكل مكلف على اإلطبلؽ .ذكر غَت كاحد من أىل العلم اكقد 

كالقراف ، لكل مكلف على  كأٚتعوا على أنو يصح اٟتج بكل نسك من أنساؾ ثبلثة: التمتع ، كاإلفراد ،:  فقد قاؿ ابن ىبَتة
 ؽ .اإلطبل

 م .حابة كالتابعُت كمن بعدىصمذىبنا جواز الثبلثة كبو قاؿ العلماء ككافة ال:  كقاؿ النوكم
 أف التمتع جائز كأف اإلفراد جائز كأف القراف جائزو : ن شهاب عن عركة عن عائشة من الفقكيف حديث اب:  كقاؿ ابن عبد الرب

 م .كىذا ال خبلؼ فيو بُت أىل العل
 ل .وا يف األفضلثبلثة شاء ، كاختلفكأٚتع أىل العلم على جواز اإلحراـ أبم األنساؾ ا:  كقاؿ ابن قدامة
 ل .لقراف ، كإ٪تا اختلفوا يف األفضال اختبلؼ بُت الفقهاء يف جواز اإلفراد ، كالتمتع ، كا :  كقاؿ ا١تاكردم

ىذا الذم ذكره ٚتاعة من أىل العلم ، كىو اإلٚتاع على جواز اإلحراـ أبم نسك من األنساؾ الثبلثة ، ليس ٤تل إٚتاع كال ك 
 اتفاؽ على الصحيح .

ثبت عن ابن عباس كطائفة من السلف أف التمتع كاجب ، كأف كل من طاؼ ابلبيت كسعى كَف :  اإلسالـ ابن تيمية قاؿ شيخ
يكن معو ىدم ، فإنو ٭تل من إحرامو ، سواء قصد التحلل أـ َف يقصده ، كليس عند ىؤالء ألحد أف ٭تج إال متمتعا . كىذا 

 بحوث اإلسبلمية ( .) ٣تلة الر .   مذىب ابن حـز كغَته من أىل الظاى

 كالدليل على جواز األنساؾ الثبلثة :
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 حديث الباب . -أ
من أراد منكم أف يهل ْتج كعمرة فليفعل ، كمن أراد أف يهل ْتج )  فقاؿ عن عائشة اهنع هللا يضر ، قالت: خرجنا مع رسوؿ هللا -ب

 ل ( .ل ، كمن أراد أف يهل بعمرة فليهفليه
ل  ى ذلك ، كإ٪تا اختلفوا يف األفضفيو دليل ٞتواز األنواع الثبلثة ، كقد أٚتع ا١تسلموف عل -ديثُتبعدما أكرد اٟت - قاؿ النوكم

 كما سيأيت إف شاء هللا .
 اذكر صفة التمتع ؟ 

 أف ٭تـر ابلعمرة يف أشهر اٟتج كيفرغ منها مث ٭تـر ابٟتج من عامو . صفتو :
 ال يكوف متمتعان إال إذا ٚتع ىذه األكصاؼ :

 أف ٭تـر ابلعمرة يف أشهر اٟتج . أكالن :

 أف يفرغ من العمرة ابلطواؼ كالسعي كالتقصَت . اثنيان :

 أف ٭تـر ابٟتج من عامو .: اثلثان 
 ما صفة القراف ؟ 

 أف ٭تـر ابٟتج كالعمرة معان كيقوؿ: لبيك عمرة كحجان . صفتو :
 يف حج ( . ) ىل يف ىذا الوادم ا١تبارؾ كقل : عمرةكقاؿ  جاء ج ريل إُف النِب 

 ( مث يدخل اٟتج عليها .على أنو متمتع  كلو صورة أخرل : أف ٭تـر ابلعمرة أكالن )
مثاؿ : أف ٭تـر ابلعمرة أكالن ) على أنو متمتع ( مث ٭تدث لو عذر ال يتمكن بسببو من إكماؿ العمرة ، فحينئذ يدخل اٟتج 

 ليكوف قارّنن .
: افعلي ما  كنها قبل أف تصل إُف مكة حاضت بسرؼ ، ... فقاؿ ٢تا النِب مثل ما حصل لعائشة حينما أحرمت ابلعمرة ، ل

 يفعل اٟتاج غَت أف ال تطويف ابلبيت .
 كاختلفوا لو أحـر ابٟتج ) مفردان ( مث أدخل العمرة عليو على قولُت :

 فقيل : ال ٬توز .
 ألف فيو إدخاالن لؤلصرر على األك ر .

 كقيل : ٬توز ، كىذا الصحيح .
 ة اإلفراد ؟ما صف 

 أف ٭تـر ابٟتج مفردان فيقوؿ : لبيك حجان .اإلفراد : 
  ما النسك الذم تلبس بو النيب ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 .كاف مفردا   أف النِب  القوؿ األكؿ :

 ياض .الو ، كاختاره البيهقي كابن عبد ال ر كالقاضي عالك ، كالشافعي يف قوؿ من أقو كبو قاؿ اإلماـ م 
 ( . اًبٟتٍىجًٌ  كىأىىىلَّ رىسيوؿي اىَّللًَّ )…ٟتديث الباب  -أ

 أىل ابٟتج ( ركاه البخارم . كعن عائشة ) أف رسوؿ هللا -ب
 ان ( .ابٟتج مفرد أىللنا مع رسوؿ هللا  ؿ )عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قاك -ج
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 . مركا٫تا مسل ان (أىل ابٟتج مفرد أف رسوؿ هللا  ) كيف ركاية
 ج ( ركاه مسلم .أفرد اٟت أف رسوؿ هللا )  عن جابر -د

 كاف متمتعان .  أف  : القوؿ الثاين
 كىو قوؿ للشافعي .

 اء ... ( متفق عليو .و القرآف ، قاؿ رجل برأيو ما شكَف ينزؿ في ٘تتعنا مع رسوؿ هللا )  قاؿ عن عمراف بن حصُت -أ
 ( ركاه مسلم .و ٘تتع نِب هللا ك٘تتعنا مع)  قاؿ كعنو -ب
، كساؽ ا٢تدم من ذم الوداع ابلعمرة إُف اٟتج ، كأىدليف حجة  ٘تتع رسوؿ هللا ؿ ) كعن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قا-ج

ابلعمرة إُف اٟتج ، فكاف من الناس من  فأىل ابلعمرة مث أىل ابٟتج ، ك٘تتع الناس مع رسوؿ هللا  اٟتليفة ، كبدأ رسوؿ هللا 
من كاف منكم أىدل فإنو ال ٭تل من شيء حـر منو حىت فلما قدموا مكة قاؿ للناس: ٢تدم ، كمنهم من َف يهد ، أىدل فساؽ ا

 ..( متفق عليو ..يقضي حجو ، كمن َف يكن منكم أىدل فليطف ابلبيت كليقصر كليتحلل مث ليهل ابٟتج كليهد 
 أنو حج قارّنن . القوؿ الثالث :

ؽ ، كاختاره الطحاكم ، كابن حـز ، كابن اٞتوزم ، كابن قدامة ، كالنوكم ، كابن تيمية ، كابن كىو قوؿ أَب حنيفة كأٛتد كإسحا
 القيم ، كابن كثَت ، كابن حجر .

 : ال شك أنو كاف قارّنن . قاؿ اإلماـ أٛتد
 كاف قارّنن .  : ... صح لنا ببل شك أنو  كقاؿ ابن حـز
 كاف قارّنن .  : كالصواب الذم نعتقده أف النِب  كقاؿ النوكم

 فالصحيح أنو كاف قارّنن . : أما حجو  كقاؿ ابن تيمية
 .أحـر يف حجتو قارّنن  : كمن أتمل األحاديث الواردة يف ىذا الباب حق التأمل جـز جزمان ال ريب فيو أف النِب كقاؿ ابن القيم
 كاف قارّنن .  : كالذم ٕتتمع بو الركاَيت أف النِب  كقاؿ ابن حجر

 ( ركاه مسلم . عل رسوؿ هللا ، مث قاؿ: ىكذا فان كاحد ان طواف أنو قرف اٟتج إُف العمرة ، كطاؼ ٢تما )عن ابن عمر  عن ّنفع-أ
، كالثالثة من ية حُت تواطئوا على عمرة من قابل، كالثانأربع عمر: عمرة اٟتديبية اعتمر رسوؿ هللا س )عن ابن عبا-ب

 كاه أبو داكد .( ر و، كالرابعة اليت قرف مع حجتانةاٞتعر 
الوادم  أًتٓف الليلة آت من رَب عز كجل ، فقاؿ: صل يف ىذا ؿ )يقو  قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  ن عمر بن ا٠تطاب ع-ج

 ة ( ركاه البخارم .ا١تبارؾ كقل عمرة يف حج
  .كاف قارّنن  نو صلى: كىذا داؿ أ قاؿ ابن حجر 
 إف رسوؿ هللا و )ينفعك هللا ب أحدثك حديثان  عمراف بن حصُت : ، قاؿ: قاؿ ِف عن ٛتيد بن ىبلؿ ، قاؿ: ٝتعت مطرفان -د

 و( ركاه مسلم .و حىت مات ، كَف ينزؿ قرآف ٭ترمٚتع بُت حجة كعمرة ، مث َف ينو عن
، رأسي ا شأف الناس حلوا كَف ٖتل أنت من عمرتك؟ قاؿ: إٓف قلدت ىديي كلبدتم) ن حفصة اهنع هللا يضر قالت: قلت للنِب ع -ىػ

 ( متفق عليو .ج أحل حىت أحل من اٟتفبل
 يقوؿ ) لبيك عمرة كحجان ( ركاه مسلم . كعن أنس . قاؿ ٝتعت رسوؿ هللا -ك

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ما اٞتواب عن أدلة من قاؿ : إنو حج مفردان ؟ 
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 اٞتواب عنو من كجوه :
كما سيأيت يف أدلة من رأل   - حج قارّنن  أف النِب  أيضان رككا  -كىم عائشة كجابر كابن عمر  -أف ىؤالء الذين رككا اإلفراد -أ

، كيف  رّنن أنو حج قا كيعًتض عليها ابألحاديث األخرل الصحيحة ، اليت ركاىا غَت ىؤالء ، اليت نقل ركاهتا عن النِب  -القراف 
، كما أف من ركل أنو أفرد عمل اٟتج ج، أك أف مرادىم إفراد، فهي متعارضة يف الظاىر ك٤تتملة إفراد اٟت ان بعضها أنو حج متمتع

: فراد، كال قاؿ أحد : ٝتعتو يقوؿ، كال أًتٓف من رَب آت أيمرٓف ابإل: إٓف أفردت ابٟتجقاؿ  اٟتج َف يقل أحد منهم أف النِب 
 د .عمرة مفردة البتة ، كال ْتج مفر لبيك ب

، كالثبلثة نقل عنهم فهم ثبلثة: عائشة كابن عمر كجابرأما الذين نقل عنهم أنو أفرد اٟتج ك : …  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
من ذلك فمعناه  التمتع ، كحديث عائشة كابن عمر أنو ٘تتع ابلعمرة إُف اٟتج أصح من حديثهما أنو أفرد اٟتج ، كما صح عنهما

 ج .إفراد أعماؿ اٟت
 من األجوبة :

 بعد ذلك .  إنو قرف أف من قاؿ ) أفرد ابٟتج ( فإف قولو ٤تموؿ على أكؿ اٟتاؿ ، مث-ب
 أف يكوف مراد من قاؿ ) أفرد اٟتج ( أنو اعتمر أكؿ اإلحراـ .-ج
 أف يكوف مراد من قاؿ ) أفرد اٟتج ( الرد على من قاؿ : ٘تتع ابلعمرة إُف اٟتج ، كحل من إحرامو كما ٭تل ا١تتمتع .-د
) مشكل أحاديث ا١تناسك ( إال حجػة فردة َف يثنها أبخرل .      أف يكوف مراد من ركل أنو أفرد : أنو َف ٭تج بعد نػزكؿ فرض اٟتج -ىػ

 ( . ٗٓ) ٣تلة البحوث اإلسبلمية عدد : 

 ما أفضل األنساؾ ؟ 
ختلف العلماء يف األفضل من األنساؾ الثبلثة ، كسبب اختبلفهم يف ذلك يرجع إُف اختبلفهم يف نسك اٟتج الذم أحـر بو ا

  كاف قارّنن  كاف متمتعا ، كركم أنو   كاف مفردا ، كركم أنو  قد ركم أنو  -كما تقدـ   -، كذلك أنو  النِب 
 ؿ :فاختلف العلماء يف األفضل على أربعة أقوا

 القراف أفضل . القوؿ األكؿ :
 كىذا قوؿ الثورم كأبو حنيفة كإسحاؽ ، كرجحو النوكم كا١تزٓف .

، كىو إ٪تا  كاف قارّنن    . قالوا: فلما ثبت أف النِب  اف قارّنن ك استدلوا ابألحاديث الصحيحة ، اليت دلت على أف النِب ك 
 ؾ .ٮتتار لنفسو األفضل ، دؿ على أف القراف أفضل األنسا

، لكن ىذا ال يدؿ على أنو األفضل؛ إذ لو كاف القراف  كاف قارّنن  أبنو كإف كاف الصحيح أف النِب :  كنوقش ىذا االستدالؿ
من اٟتج إُف  نقل أصحابو كَف يسق ا٢تدم أف يفسخ حجو إُف عمرة ، فالنِب  من كاف قارّنن   ىو األفضل ١تا أمر النِب 

 س .كاف القراف ىو األفضل لكاف األمر ابلعك َف ٯتكنو ذلك ، كلو ا١تتعة ، كأتسف كيف
 التمتع أفضل . القوؿ الثاين :

ركم عن ابن عباس كابن عمر كعائشة كعلي ، كبو قاؿ كبو قاؿ اإلماـ أٛتد يف الصحيح من ا١تذىب ، كالشافعي يف قوؿ ، كىو م
 د .اٟتسن كعطاء كطاككس ك٣تاى

أمر أصحابو ١تا طافوا ،  ، أف النِب  استدلوا ابألحاديث الصحيحة عن ابن عباس كجابر كأَب موسى كعائشة كغَتىم  -أ
 أف ٭تلوا ك٬تعلوىا عمرة ، كذلك يف أحاديث صحيحة متفق عليها .

 استقبلت من أمرم ما استدبرت ما سقت ا٢تدم كٞتعلتها عمرة ( . متفق عليو لو )  قولو ك
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 أتسف على فواتو ، كأمر أصحابو أف يفعلوه . فهو 
، أنو أمر أصحابو يف حجة الوداع ١تا طافوا ابلبيت كبُت  قد تواترت األحاديث عن النِب  : قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
حرامهم ك٬تعلوىا عمرة ، إال من ساؽ ا٢تدم ، فإنو أمره أف يبقى على إحرامو حىت يبلغ ا٢تدم ٤تلو الصفا كا١تركة ، أف ٭تلوا من إ

 -أم متعة اٟتج  -سلمة بن شبيب ألٛتد : َي أاب عبد هللا ، قويت قلوب الرافضة  ١تا أفتيت أىل خراساف اب١تتعة  ، ٢تذا ١تا قاؿ
 افع عنك ، كاآلف فقد تبُت ِف أنك أٛتق . عندم أحد عشر حديثان فقاؿ: َي سلمة كاف يبلرٍت عنك أنك أٛتق، ككنت أد

 ؟ أدعها لقولك  عن رسوؿ  ان صحيح
و اليسر كالسهولة ، مع زَيدة لنسك ىو ػأف ا١تتمتع ٬تتمع لو اٟتج كالعمرة يف أشهر اٟتج ، مع كما٢تا ككماؿ أفعا٢تا على كج -ب

 ُف .الدـ ، فكاف ذلك ىو األك 
كذلك دكف ( فىمىٍن ٘تىىتَّعى اًبٍلعيٍمرىًة ًإُفى اٟتٍىجًٌ فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى ا٢ٍتىٍدًم )  عليو يف كتاب هللا تعاُف ، بقولو تعاُفأف التمتع منصوص  -ج

 ؾ .سائر األنسا
 أنو أيسر للمكلف . -د

 التمتع أفضل األنساؾ إال ١تن ساؽ ا٢تدم فإف القراف يف حقو أفضل .:  القوؿ الثالث
 و قرف حُت ساؽ ا٢تدم ، كمنع كل من ساؽ ا٢تدم من اٟتل حىت ينحر ىدي قوؿ: أف النِب كدليل ىذا ال

 . الراجحكىذا اختيار شيخ اإلسبلـ كىو 
 .ز اإلحراـ أبم األنساؾ الثبلثة أٚتع أىل العلم على جوا  قاؿ ابن قدامة ::  فائدة
 كم سعي على القارف ؟ 

  كيدؿ لذلك :القارف ليس عليو إال سعي كاحد 
 كاف قارّنن ، كَف يسع بُت الصفا كا١تركة إُف سعيان كاحدا فقط بعد طواؼ القدـك .  أف النِب -أ

ا ، طىوىافىوي األىكَّ  َفٍى يىطيٍف النَِّبُّ  )قاؿ  ركل مسلم عن جىاًبر ٍبن عىٍبًد اَّللًَّ  ٍركىًة ًإال طىوىافنا كىاًحدن ؿ كىال أىٍصحىابيوي بػىٍُتى الصَّفىا كىاٍلمى
)  

ابو ( يػىٍعًٍت النَِّبٌ  َفٍى يىطيٍف رىسيوؿ اَّللَّ  ):  قاؿ النوكم رٛتو هللا ، فػىهىؤيالًء َفٍى يىٍسعىٍوا  كىال أىٍصحى كىمىٍن كىافى ًمٍن أىٍصحىابو قىارّنن
تًٌعنا فىًإنَّوي سىعىى  ة ، كىأىمَّا مىٍن كىافى ميتىمى ٍركىة ًإال مىرَّة كىاًحدى ًو يػىٍوـ النٍَّحر. كىيف بػىٍُت الصَّفىا كىاٍلمى سىٍعيػىٍُتً ، سىٍعينا لًعيٍمرىتًًو، مثيَّ سىٍعينا آخىر ًٟتىجًٌ

ا اٟتٍىًديث دىاللىة ظىاًىرىة لًلشَّاًفًعيًٌ كىميوىاًفًقيًو يف أىفَّ اٍلقىارًف لىٍيسى عىلىٍيًو ًإال طىوىاؼ كىاًحد ًلئًلفى   د .اضىًة كىسىٍعي كىاحً ىىذى
لُّوا اًبٍلعيٍمرىًة )كىم ا١تتمتعوف( اًبٍلبػىٍيًت ) ....عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا قىالىٍت كركل البخارم كمسلم  -ب فىطىاؼى الًَّذينى كىانيوا أىىى

لُّوا مثيَّ طىافيوا طىوىافنا آخىرى بػىٍعدى أىٍف رىجىعيوا ًمٍن ًمٌتن ، كىأىمَّا الًَّذي ٍركىًة مثيَّ حى ٚتىىعيوا اٟتٍىجَّ كىاٍلعيٍمرىةى )كىم القارنوف( فىًإ٪تَّىا  نى كىبػىٍُتى الصَّفىا كىاٍلمى
ا   ( .طىافيوا طىوىافنا كىاًحدن

 كمرادىا اهنع هللا يضر ابلطواؼ الواحد السعي بُت الصفا كا١تركة ، فإف السعي يطلق عليو طواؼ . 
د السٍَّعي عىلىى اٍلميتى  قاؿ ابن القيم تًٌع ، فىًإفَّ قػىٍو٢تىا : كىيف اٟتٍىًديث دىلًيل عىلىى تػىعىدُّ ر بػىٍعد أىٍف رىجىعيوا ًمٍن ًمٌتن )مى مثيَّ طىافيوا طىوىافنا آخى

هً  ٍركى ( مًٟتىجًٌ ا نػىفىٍتوي عىٍن اٍلقىارًًنُتى ، كىلىٍو كىافى اٍلميرىاد ًبًو الطَّوىاؼ اًبٍلبػىٍيًت لىكىافى اٞتٍىمً ةتيرًيد ًبًو الطَّوىاؼ بػىٍُت الصَّفَّا كىاٍلمى يع ًفيًو ، كى٢ًتىذى
تًٌ   .عسىوىاء فىًإفَّ طىوىاؼ اإًلفىاضىة ال يػىٍفًتىًؽ ًفيًو اٍلقىارًف كىاٍلميتىمى

 : ىل يكفي طواؼ كاحد كسعي كاحد للقارف ؟  كسئل الشيخ ابن عثيمُت
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 :  فأجاب
ـ طواؼ سٌنة كإف إذا حج اإلنساف قارّنن فإنو ٬تزئو طواؼ اٟتج ، كسعي اٟتٌج عن العمرة كاٟتج ٚتيعان ، كيكوف طواؼ القدك 

، كإف شاء أخره إُف يـو العيد ، بعد طواؼ اإلفاضة ، كلكن تقدٯتو  شاء قدـ السعي بعد طواؼ القدـك كما فعل النِب 
، فإذا كاف يـو العيد فإنو يطوؼ طواؼ اإلفاضة فقط ، كال يسعى ألنو سعى من قبل ، كالدليل على  أفضل لفعل النِب 

لصفا كا١تركة طوافك ابلبيت كابشة اهنع هللا يضر ككانت قارنة  )لعائ لعمرة كاٟتج ٚتيعان قوؿ الرسوؿ أف الطواؼ كالسعي يكفياف ل
 عان .رف يكفي للحج كالعمرة ٚتيأف طواؼ القارف كسعي القا ( فبٌُت النِب يسعك ٟتًجك كعمرتك

 ًذًه اٍلعيٍمرىًة اٌليًت أىتىٍت هًبىا عىا:  قاؿ ابن القيم  :ًئشىةي ًمٍن التٌػٍنًعيًم أىٍربػىعىةي مىسىاًلكى كىلًلٌناًس يف ىى
ا كىعي  أىحىديىىا  ا كىقىعى عىٍن حىٌجهى ٍعيػيهى ا كىسى رنا ٢تىىا ، كىًإاٌل فىطىوىافػيهى بػٍ ا كىجى دىةن تىٍطًييبنا لًقىٍلًبهى ا كىانىٍت زَيى ٌ : أىنٌػهى تٌػعىةن مثي ٍمرىهًتىا ، كىكىانىٍت ميتىمى

ا مىٍسلىكي الٌشاًفًعٌي كى أىٍدخىلىٍت اٟتٍىٌج عىلىى اٍلعيمٍ  ا أىصىٌح اأٍلىقػٍوىاًؿ كىاأٍلىحىاًديثي الى تىديٌؿ عىلىى غىٍَتًًه كىىىذى أىٍٛتىدى رىًة فىصىارىٍت قىارًنىةن كىىىذى
 كىغىٍَت٫ًًتىا . 

ا  اٍلمىٍسلىكي الثٌاين  هى تىًقلى عىنػٍ ا لىٌما حىاضىٍت أىمىرىىىا أىٍف تػىٍرفيضى عيٍمرىتػىهىا ، كىتػىنػٍ ٌلٍت ًمٍن اٟتٍىٌج أىمىرىىىا أىٍف : أىنٌػهى ٌج ميٍفرىدو فػىلىٌما حى إُفى حى
ًنيفىةى كىمىٍن تىًبعىوي كىعىلىى ىى  ا مىٍسلىكي أىَب حى ا تػىٍعتىًمرى قىضىاءن لًعيٍمرىهًتىا اٌليًت أىٍحرىمىٍت هًبىا أىٌكالن ، كىىىذى ًذًه اٍلعيٍمرىةي كىانىٍت يف حىٌقهى ا اٍلقىٍوًؿ فػىهى ذى

ا الٌطوىاؼي قػىٍبلى كىاًجبىةن كىالى  هى تٌػعىةو حىاضىٍت كىَفٍى ٯتيًٍكنػٍ ائًزىةن كىكيٌل ميتىمى ا ، كىعىلىى اٍلقىٍوًؿ اأٍلىٌكًؿ كىانىٍت جى هى ٍيًن  بيٌد ًمنػٍ  التٌػٍعرًيًف فىًهيى عىلىى ىىذى
تىًقلى عىٍن اٍلعيٍمرىًة إُفى اٟتٍىٌج كىتىًصَتى ميٍفرًدىةن كىتػىٍقًضي اٍلعيٍمرىةى . اٍلقىٍولىٍُتً إٌما أىٍف تيٍدًخلى اٟتٍىٌج عىلىى اٍلعيٍمرىًة كىتىًصَتى قىارًنىةن كىًإٌما أىٍف تػى   نػٍ

ا لىٌما قػىرىنىٍت َفٍى يىكيٍن بيٌد ًمٍن أىٍف أتىٍيتى ًبعيٍمرىةو ميٍفرىدىةو أًلىٌف عيٍمرىةى اٍلقىارًًف الى ٕتيٍزًئي عىنٍ :  اٍلمىٍسلىكي الثٌاًلثي  ـً  أىنٌػهى ٍسبلى ا  عيٍمرىًة اإٍلً كىىىذى
 أىحىدي الٌركىايػىتػىٍُتً عىٍن أىٍٛتىدى . 

فٍػرىاًد :  اٍلمىٍسلىكي الٌراًبعي  ٌرٍت عىلىى اإٍلً انىٍت ميٍفرًدىةن كىًإ٪ٌتىا اٍمتػىنػىعىٍت ًمٍن طىوىاًؼ اٍلقيديكـً أًلىٍجًل اٟتٍىٍيًض كىاٍستىمى حىىٌت طىهيرىٍت أىنٌػهىا كى
ًذًه اٍلعيٍمرىةي ًىيى  اًلًكٌيًة ، كىالى ٮتىٍفىى مىاكىقىضىٍت اٟتٍىٌج كىىى ا مىٍسلىكي اٍلقىاًضي إٍٝتىاًعيلى ٍبًن إٍسحىاؽى كىغىٍَتًًه ًمٍن اٍلمى ـً كىىىذى ٍسبلى يف  عيٍمرىةي اإٍلً

ا اٍلمىٍسلىًك ًمٍن الٌضٍعًف بىٍل ىيوى أىٍضعىفي اٍلمىسىاًلًك يف اٟتٍىًديثً   . ىىذى
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ألنساؾ الثبلثة .مشركعية ا 
o  ا١تتمتع ٭تل من العمرة عند قدكمو إذا طاؼ كسعى كقصر ، ك٭تـر ابٟتج بعد كا١تفرد ال ٭تبلف إال يـو النحر ، كأما القارف أف

 ) ال تعلق ابإلحبلؿ بنحر ا٢تدم ( . ذلك يف اليـو الثامن يف عامو .
o  لو مسنوّنن .قاؿ العلماء : يشًتط لصحة تقدٔف سعي اٟتج أف يسبقو طواؼ نسك ك 
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 اإلحراـ شرعان : نية الدخوؿ يف النسك .
 كٝتي بذلك ألف اإلنساف يف دخولو للنسك ٭تـر عليو ما كاف مباحان عليو قبل إحرامو .

  من حكم مشركعية اإلحراـ ::  ًحكىم تشريع اإلحراـ 
 . استشعار تعظيم هللا عز كجل -ُ
 .لبية أمره أبداء النسك الذم يريده اـرت -ِ
 .استشعار إرادة ٖتقيق العبودية  -ّ
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  .           ) ا١توسوعة الفقهية ( .االمتثاؿ  تبارؾ كتعاُف -ْ
: عىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىضً  -ِٖٕ هيمىا قىاؿى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًجًد ًإاله ًمٍن ًعٍنًد اىٍلمىسٍ  مىا أىىىله رىسيوؿي اىَّللًه ) يى اىَّللهي عىنػٍ

-------- 
 ، كا١تراد ابإلىبلؿ ىنا اإلحراـ .أىل اإلىبلؿ ، رفع الصوت ، ألهنم كانوا يرفعوف أصواهتم ابلتلبية عند اإلحراـ (  مىا أىىىله ) 
 مسجد ذم اٟتليفة .( ًجًد اىٍلمىسٍ )  
  من أين أحـر النيب ؟ 

 : كردت عدة ركاَيت يف موضع إحراـ النِب 
 بو دابتو على البيداء . كرد أنو أىل ١تا استوت أكالن :

قػىتيوي عىلىى  يف  فىصىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ   ) –كسيأيت  –ففي حديث جابر الطويل -أ اٍلمىٍسًجًد مثيَّ رىًكبى اٍلقىٍصوىاءى حىىتَّ ًإذىا اٍستػىوىٍت ًبًو ّنى
اًء   هم لبيك ... ( ركاه مسلم .: لبيك اللفىأىىىلَّ اًبلتػٍَّوًحيًد ... اٍلبػىٍيدى

فىًة مثيَّ دىعىا بًنىاقىًتًو فىأىٍشعىرىىىا يف  مالظٍُّهرى ًبذً  قىاؿى صىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ )اٍبًن عىبَّاسو  كيف حديث-ب صىٍفحىًة سىنىاًمهىا األىٯٍتىًن كىسىلىتى  اٟتٍيلىيػٍ
ـى كىقػىلَّدىىىا نػىٍعلىٍُتً مثيَّ رىًكبى رىاًحلىتىوي فػىلى  اًء أىىىلَّ اًبٟتٍى الدَّ  ج( .متفق عليو مَّا اٍستػىوىٍت ًبًو عىلىى اٍلبػىٍيدى

 ككرد أنو أحـر من عند ا١تسجد ، حُت استوت بو راحلتو . اثنيان :
 كما يف حديث الباب .-أ

ة( متفق عليو كىذا اٟتٍيلىيػٍفى  متيوي قىائًمىةن أىىىلَّ ًمٍن ذً اٍلرىٍرًز كىانٍػبػىعىثىٍت بًًو رىاًحلى  ًإذىا كىضىعى رًٍجلىوي يًف  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ كيف ركاية قاؿ )-ب
 لفظ مسلم .

قػىتيوي قىائًمىةن أىىىلَّ ًحُتى اٍستػى   أىنَّوي كىافى ٮتيٍ ري أىفَّ النَِّبَّ كعنو ) -ج  ( ركاه مسلم .وىٍت ًبًو ّنى
 ككرد أنو أحـر بعد الصبلة . اثلثان :

 بير الصبلة ( ركاه أٛتد كالنسائي .أىل يف دي  عن ابن عباس ) أف النِب 
بعد ذكره لركاَيت حديث الباب : ىذه الركاَيت كلها متفقة يف ا١تعٌت ، كانبعاثها ىو : استواؤىا قائمة ، كفيها دليل  قاؿ النوكم

ـر عقب الصبلة  ، كىو جالس قبل ١تالك كالشافعي كاٞتمهور ، أف األفضل أف ٭ترًـ إذا انبعثت بو راحلتو ، كقاؿ أبو حنيفة : ٭تي
 ركوب دابتو كقبل قيامو ، كفيو حديث من ركاية ابن عباس لكنو ضعيف .

  ؟ما حكم التلبية عند اإلحراـ 
 سنة .
 التلبية عن الدخوؿ يف اإلحراـ ، ألهنا شعار اٟتج كالعمرة . فتشرع
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o عمرة .أف اإلحراـ ىو أكؿ عمل يبدأ بو مريد اٟتج كال 
o . مشركعية التلبية ابلصوت ، كسيأيت مباحثها 

ًد ٍبًن اىلسهاًئًب عىٍن أىبًيًو  -ِٕٗ :  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن خىاله ين ًجرٍبًيلي، فىأىمىرىين أىٍف آميرى أىٍصحىاِب أىٍف يػىٍرفػىعيوا) قىاؿى  أىًتى
ًؿ  ًٍمًذمُّ رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ( أىٍصوىاتػىهيٍم اًبإٍلًٍىالى  .، كىاٍبني ًحبهافى ، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
---------- 

ًؿ )   اإلىبلؿ : رفع الصوت ابلتلبية .( اًبإٍلًٍىالى
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 كمن األدلة :استحباب رفع الصوت ابلتلبية .  :  نستفيد

 حديث الباب . -أ
 ركاه ابن ماجو فقاؿ : العج كالثج ( . سئل أم اٟتج أفضل ؟  ما جاء عن ابن عمر : ) أف النِب 

 : إسالة دماء ا٢تداَي . قاؿ تعاُف ) كأنزلنا من السماء ماء ثجاجان ( أم : سياالن . الثج: رفع الصوت ابلتلبية ،  العج
ر ( : ) ما من مسلم يلِب إال لِب ما على ٯتينو كمشالو من حجر أك شجر أك مد كعن سهل بن سعد قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ج
 ركاه الًتمذم . 
اب١تدينة الظهر أربعان كالعصر بذم اٟتليفة ركعتُت ٝتعتهم يصرخوف هبما  ما ركاه البخارم من حديث أنس قاؿ ) صلى النِب -د

 ٚتيعان ( .
 : فيو حجة للجمهور يف استحباب رفع األصوات ابلتلبية . قاؿ ابن حجر

:  قاؿ اٟتافظزٓف قاؿ ) كنت مع ابن عمر فلِب حىت أٝتع ما بُت اٞتبلُت ( ما ركل ابن أَب شيبة عن بكر بن عبد هللا ا١ت -ىػ
 إسناده صحيح 

: ) كنت مع ابن عمر فلِب حىت أٝتع ما بُت اٞتبلُت ( . ركاه أبو بكر كابن أَب شيبة كصححو قاؿ أبو بكر بن عبد هللا ا١تزٓف -ك
 اٟتافظ 

 كذىب ابن حـز إُف كجوب رفع الصوت ابإلىبلؿ  لى أف رفع الصوت ابلتلبية مستحب ،ٚتهور العلماء عك 
 . كلو مرة كاحدة كقاؿ يف احمللى : 

 ىل ترفع ا١ترأة صوهتا ابلتلبية أـ ال ؟ 
 رفع صوهتا إال عند ٤تارمها فبل مانع حينئذ أف ترفع الصوت .عدـ رفع الصوت خاص ابلرجاؿ ، أما ا١ترأة فا١تستحب 

 . َف يرد دليل على التخصيص   كقاؿ :ا ابلتلبية كالرجل ٘تامان ، كأما ابن حـز فَتل أف ا١ترأة ترفع صوهت
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o كيصدؽ لفظ اإلىبلؿ على التلبية .يث يرفع صوتو ٔتا أىل بو ، ا١تراد ابإلىبلؿ : تعيُت النسك ، ْت 

ًبتو  كىعىٍن زىٍيدً  -َّٕ ًلًو كىاٍغتىسىلى  دى ٕتىىره  أىفه اىلنهيبه  ) ٍبًن اثى ٍىالى ًٍمًذمُّ كىحىسهنىوي رىكىاهي اى  (إًلً  .لًتًٌ
--------- 

 ( أم : تعرل من ثيابو . دى ٕتىىره ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث أعل بضعف بعض ركاتو ، لكن لو شواىد .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 استحباب االغتساؿ عند اإلحراـ . نستفيد :
 ) كفيو ضعف ( .ٟتديث الباب .  -أ

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًَّ : أمر أٝتاء بنت عمٍيس ابالغتساؿ كلفظ اٟتديث  أف النِب  -ب حىجَّ، فىخىرىٍجنىا مىعىوي،  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ  ) عىٍن جى
، فػىقىاؿى  نىا ذىا اٟتٍيلىيػٍفىًة، فػىوىلىدىٍت أىٍٝتىاءي بًٍنتي عيمىٍيسو ، كىأىٍحرًمً ًاٍغتىًسلً  : حىىتَّ أىتػىيػٍ  ي ( ركاه مسلم كسيأيت اٟتديث إف شاء هللا .ي كىاٍستػىٍثًفرًم بًثػىٍوبو

  كصححو اٟتافظ ابن حجر ركاه اٟتاكم كجاء عن ابن عمر أنو قاؿ : ) من السنة أف يرتسل عند إحرامو كعند دخولو مكة ( . -ج
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 .طاككس كالنخعي كمالك كالشافعي كأصحاب الرأم يستحب ١تن أراد اإلحراـ أف يرتسل قبلو ، كىو قوؿ  قاؿ ابن قدامة : 
أمر أٝتاء بنت عميس كىي نفساء أف ترتسل عند اإلحراـ ، كألف ىذه العبادة  ١تا ركل زيد بن اثبت ... كثبت أف النِب 

 ٬تتمع ٢تا الناس فيسن ٢تا االغتساؿ كاٞتمعة ، كليس كاجبان يف قوؿ عامة أىل العلم .
 ر .حراـ كإُف ذلك ذىب األكثؿ على استحباب الرسل عند اإل: اٟتديث يدقاؿ الشوكاين

  ىذا االغتساؿ ؟من ما اٟتكمة 
يل: كاٟتكمة يف االغتساؿ عند اإلحراـ ىي التنظيف، كقطع الرائحة الكريهة كدفع أذاىا عن الناس، كقيل : ق قاؿ الشوكاين

 .ماٟتج مفردنا عما كاف قبلو، فتفل اٟتاج كخلوؼ فم الصائاٟتكمة فيو أنو إلزالة التفث الذم يكوف على اإلنساف حىت أييت تفل 
 ىل الغسل مستحب لكل أحد حىت للحائض ؟ 

 الرسل لكل مريد اإلحراـ ، صرَت أك كبَت ، ذكران أك أنثى ، للجنب أك غَت اٞتنب ، للحائض كالنفساء .نعم ، 
نىا ذىا اٟتٍيلىيػٍفىًة، فػىوىلى ٟتديث جابر السابق ) .... ، فػىقىاؿى حىىتَّ أىتػىيػٍ ، كىأىٍحرًمً  : دىٍت أىٍٝتىاءي بًٍنتي عيمىٍيسو  . ي (ًاٍغتىًسًلي كىاٍستػىٍثًفرًم بًثػىٍوبو

 ككاف يف قصتها ثبلث سنن : قاؿ ابن القيم :
 : غسل ارًـ . إحداىا
 : أف اٟتائض ترتسل إلحرامها .كالثانية 
 : أف اإلحراـ يصح من اٟتائض .   ) زاد ا١تعاد ( . كالثالثة
 ل احملـر إذا مل ٬تد ا١تاء ىل يتيمم أـ ال ؟ى 

 اختلف العلماء إذا َف ٬تد ا١تاء ىل يتيمم ؟
 يتيمم .قيل : 

 ال يتيمم ، كاختار ىذا القوؿ ابن قدامة كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية .كقيل : 
 ألف ا١تراد من الرسل التنظف ، كالًتاب ينظف كال يطهر ، كا١تراد ىنا التنظف ال التطهر .

  حكم صالة ركعتُت عند اإلحراـ ؟ما  
 اتفق العلماء على مشركعية اإلحراـ بعد صبلة الفريضة أك ّنفلتها إذا كاف كقت فريضة .

 كاتفقوا على أف من َف يصل لئلحراـ فبل شيء عليو .
 على قولُت : لكن إذا قدـ ا١تيقات يف كقت ليس فيو صبلة مفركضة فهل يصلي صبلة خاصة ابإلحراـ أك ال ؟ اختلف العلماء

 ب أف ٭تـر عقيب الصبلة ا١تكتوبة ليس لئلحراـ صبلة ٗتصو، فإف كاف يف كقت فريضة استح القوؿ اإلكؿ :
 :قالوا  . ، كاأللبآف كابن عثيمُت كزاد: أك عقب صبلة مشركعة من عادتو أنو يصليها  اختيار ابن تيمية ك كىو ركايةه عن أٛتد  
 . إ٪تا أحـر عقب الفريضة صبلة خاصة ابإلحراـ، كأنو  نو َف يرد عن النِب إ

 : أف لئلحراـ صبلة ٗتصو كتؤدىل من أجلو .القوؿ الثاين 
 . كىذا قوؿ اٞتمهور من اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة

 ذم اٟتلٍيفة ركعتُت مث أحـر ( ركاه مسلم .صلى ب ٟتديث جابر ) أنو  -أ
كاستدلوا أيضان بفعل ابن عمر ) أنو كاف أييت مسجد ذم اٟتليفة فيصلي مث يركب ، كإذا استوت بو راحلتو قائمة أحـر ، مث  -ب

 يفعل ( ركاه البخارم . قاؿ : ىكذا رأيت رسوؿ هللا 
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من رَب كقاؿ ِف : صل يف ىذا الوادم ا١تبارؾ ركعتُت ، كقل : لبيك  قاؿ ) أًتٓف آتو  كاستدلوا ْتديث عمر . أف النِب  -ج
 بعمرة كحجة ( ركاه البخارم .

 كهللا أعلم . أرجحكىذا القوؿ 
 . ماذا يستحب للمحـر بعد غسلو لإلحراـ 

، كقوؿ  ، كىذا مذىب الشافعية  رأسو، كذلك ١تن يطوؿ مكثو يف أعماؿ اٟتج  يستحب للمحرـي بعد غسل اإلحراـ أف يلبد 
 . كحكى النوكم فيو اإلٚتاع. ، كاختاره ا١تباركفورم  ، كقوؿ للمالكية  للحنفية 

 م .كمسل ركاه البخارم ان (يهل ملبد ٝتعت رسوؿ هللا )  ابن عمر قاؿ:عن -أ
حراـ ، كقد نص عليو الشافعي قبل اإل يف شرح مسلم يف شرح كلمة )ملبدا( : فيو استحباب تلبيد الرأس قاؿ النوكم 

 ؽ .كأصحابنا . كالتلبيد : ضم الشعر بعضو إُف بعض ٔتادة ٘تسكو حىت ال يتفر 
لبدت  : ما ٯتنعك أف ٖتل؟ فقاؿ: إٓفأمر أزكاجو أف ٭تللن عاـ حجة الوداع قالت: فقلت )أف النِب  كعن حفصة اهنع هللا يضر-ب

  ركاه البخارم، كمسلم  .(لدت ىديي، فبل أحل حىت أ٨تر ىديي رأسي، كق
  فيو دليل على استحباب تلبيد شعر الرأس عند اإلحراـ . 

: أف ذلك أرفق بو، لكونو يسكن شعره، ك٬تمعو، فبل يتولد فيو القمل، كال يقع فيو الدبيب، كال يتخللو الربار، كال يتشعث، اثنيان 
 . ـكال ينتفش يف مدة اإلحرا

 اذكر بعض الفوائد من اٟتديث ؟ 
o . كجوب التجرد من ا١تخيط كلبس إزار كرداء لئلحراـ للرجاؿ 
o و غسل كرسل اٞتنابة .أف ا١تراد ابلرسل إذا أطلق أن 

هيمىا: كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رى  -ُّٕ : سيًئلى: مىا يػىٍلبىسي اىٍلميٍحرً  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  )ًضيى اىَّللهي عىنػٍ الى تػىٍلبىسيوا ـي ًمٍن اىلثًٌيىاًب؟ فػىقىاؿى
، كى  ًت، كىالى اىٍلبػىرىاًنسى ، كىالى اىٍلعىمىائًمى، كىالى السهرىاًكيالى ٍلبىٍس اى٠ٍتيفهٍُتً كىٍليػىٍقطىٍعهيمىا أىٍسفىلى اٍلقيميصى دي اىلنػهٍعلىٍُتً فػىٍليػى ، ًإاله أىحىده الى ٬تًى الى اى٠ٍتًفىاؼى

ئنا ًمٍن اىلثًٌيىاًب مىسهوي اىل ٍعبػىٍُتً، كىالى تػىٍلبىسيوا شىيػٍ  .مو ًو كىاللهٍفظي ًلميٍسلً ميتػهفىقه عىلىيٍ  ( زهٍعفىرىافي كىالى اىٍلوىٍرسي ًمنى اىٍلكى
---------- 

 للحج . أٚتعوا على أف ا١تراد بو الرجل ، ككاف ىذا السؤاؿ اب١تدينة قبل خركج النِب (  مىا يػىٍلبىسي اىٍلميٍحًرـي ًمٍن اىلثًٌيىابً  ) 
 ىو ما يفصل كيلبس على ىيئة البدف .(  اٍلقيميصى  ) 

 ىي اليت تلف كتكور على الرأس .ك (  كىالى اىٍلعىمىائًمى ) 
تً  كىالى  )  كىي ما يلبس على أسفل البدف أبكماـ .(  السهرىاًكيالى
 ىو ثوب رأسو منو ملصق بو .( ك كىالى اىٍلبػىرىاًنسى )  

 ٚتع خف ، ما يلبس على القدـ من جلد ك٨توه .(  كىالى اى٠ٍتًفىاؼى 
دي اىلنػهٍعلىٍُتً )   ة من األرض من غَت سًت ٢تا .( تثنية نعل ، كىو : ما يلبس على القدـ للوقاي ًإاله أىحىده الى ٬تًى
 نبات يصبغ بو الثياب .( زهٍعفىرىافي اىل )
 نبت أصفر ، يصبغ بو الثياب ، لو رائحة طيبة . ( كىالى اىٍلوىٍرسي  )

 جاء عند البخارم زَيدة ) ال تنتقب ا١ترأة كال تلبس القفازين ( ك٫تا لباس اليد .
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  ١تاذا قاؿ النيب  ما يلبس احملـر ؟( مع أف السؤاؿ ع.. يف جواب الرجل ) ال تلبسوا 
 منحصر . ىذا من بديع الكبلـ كجزلو ، ألف ما ال يلبس منحصر ، كأما ا١تلبوس اٞتائز فرَت : قاؿ النوكم

: فيو دليل على أف ا١تعت ر يف اٞتواب ما ٭تصل بو ا١تقصود كيف كاف ، كلو بتريَت أك زَيدة ، كال يشًتط  كقاؿ ابن دقيق العيد
 ة .ا١تطابق
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 نستفيد : أف ارًـ ٦تنوع عليو لبس ىذه ا١تبلبس ) ا١تبلبس ا١تعتادة اليت خيطت للبدف ( كبعضهم يع ر بلبس ا١تخيط .
: ال يتوقف التحرٔف كالفدية على ا١تخيط ، بل سواء ا١تخيط كما يف معناه ، كضابطو : أنو ٭تـر كل ملبوس معموؿ  قاؿ النوكم

 على قدر البدف أك قدر عضو منو ْتيث ٭تيط بو ٓتياطة أك غَتىا .
 .فاؼ كال رانس أٚتع أىل العلم على أف اـر ٦تنوع من لبس القميص كالعمائم كالسراكيبلت كا٠ت : قاؿ ابن ا١تنذر

 الرجاؿ ارمُت خاصة دكف النساء .كاتفقوا على أف التحرٔف ىنا على  قاؿ اجملد ابن تيمية : 
 يقاس على ىذه احملرمات غَتىا ٦تا يشبهها ؟ ىل 

 نعم يقاس عليها ما يشبهها :
 كيشمل ما كاف ٔتعناه كالفنيلة كالكوت .: فالقمص 

 يشمل ا١تشلح كالفركة كالبشت . الربانس :ك 

 كتشمل كل ما غطى الرأس ٔتبلصق ، كالرًتة كالطاقية .العمائم : ك 

 ب .ا سًت القدـ كاٞتوار يشمل كل م : كا٠تفاؼ 

 يشمل كل ما سًت بعض البدف ، مثل السراكيل القصَتة .السراكيالت : 

 يشمل كل أنواع الطيب ،كىذا عاـ يف حق الرجاؿ كالنساء . الورس كالزعفراف :
 كيشمل ال رقع . النقاب :

 الساعة ، كالنظارة ، كا٠تامت ، كالعبلقية . ما عدا ذلك فهو حبلؿ :
 كور على احملرًـ ؟من ٖترمي اللباس ا١تذ  ما اٟتكمة 

قاؿ العلماء : اٟتكمة أف يبعد عن الًتفو ، كيتصف بصفة ا٠تاشع الذليل ، كليتذكر أنو ٤تـر يف كل كقت ، فيكوف أقرب إُف كثرة 
أذكاره ، كأبلغ يف مراقبتو ، كصيانتو لعبادتو ، كامتناعو من ارتكاب اظورات ، كليتذكر بو ا١توت ، كلباس األكفاف ، كليتذكر 

 لبعث يـو القيامة ، حفاة عراة .ا
 ألجل أف يتساكل ارموف يف ىذا اللباس فبل يبقى بينهم مكاف للتباىي كالتفاخر .

 كألجل أف يتذكر اـر كلما الح لو إزاره كرداؤه أنو يف نسك كعبادة ، فيبتعد عن ا١تعاصي .
 كألجل أف يتذكر هبذا اللباس أيضان يـو القيامة .

 هاء رٛتهم هللا عن ىذا احملظور ؟ٔتاذا عرب الفق 
 ع ركا عنو ابسم ) لبس ا١تخيط ( .

كىذه األشياء ا٠تمسة صار العلماء يع ركف عنها بلبس ا١تخيط، كقد توىم بعض العامة أف لبس :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
ما فصل على البدف، أك على  اإلنساف ا١تخيط ىو لبس ما فيو خياطة، كليس األمر كذلك، كإ٪تا قصد أىل العلم بذلك أف يلبس
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جزء منو كالقميص كالسراكيل، ىذا ىو مرادىم، ك٢تذا لو لبس اإلنساف رداءن مرقعان، أك إزاران مرقعان فبل حرج عليو، كلو لبس قميصان 
 خياطة كاف حرامان. منسوجان بدكف

 ماذا نستفيد من قولو ) كال العمائم ( ؟ 
 و .نستفيد : ٖترٔف ترطية الرجل ارًـ رأس

 ( ئنا ًمٍن اىلثًٌيىاًب مىسهوي اىلزهٍعفىرىافي كىالى اىٍلوىٍرسي  ماذا نستفيد من قولو يػٍ  ( ؟ كىالى تػىٍلبىسيوا شى
 نستفيد : ٖترٔف الطيب بكل أنواعو على اـر .

 اذكر ٤تظورات اإلحراـ مع ذكر الدليل على كل ٤تظور ؟ 
ٍحرىاـً   كقد عرفت ابلتتبع كاالستقراء .ـر ْتج أك عمرة، ىي ما ٯتنع منو ا: ٤تىٍظيورىاتي اىإٍلً

 .حىٍلقى اىلشهٍعرً  -ُ
 ىذا اظور األكؿ من ٤تظورات اإلحراـ ، ال ٬توز للمحـر أف أيخذ شيئان من شعر رأسو .

ليغى ا٢ٍتىٍدمي ك  ) قاؿ تعاُف  ( . ال ٖتىًٍلقيوا ريؤيكسىكيٍم حىىتَّ يػىبػٍ
 لعلك يؤذيك ىواـ رأسك؟ قاؿ: نعم َي رسوؿ هللا، فقاؿ رسوؿ هللا  )  لو قاؿ عن رسوؿ هللا    كعن كعب بن عجرة

 متفق عليو.  ( طعم ستة مساكُت أك انسك شاةأاحلق رأسك كصم ثبلثة أَيـ أك 
 راع كالساؽ كاإلبط بشعر الرأسكأٟتق ٚتهور العلماء شعر بقية اٞتسم الذ . 
  أنو إذا حلق من شعر رأسو  الصحيح: إذا حلق أربع، كقيلشعرات  : إذا حلق ثبلثقيل ؟ ب الفديةٕتاختلف العلماء مىت

 ، فلو حلق شعرة كاحدة متعمدان من غَت عذر فهو آمث لكن ليس عليو فدية . ماطة األذلإما ٭تصل بو 

 رأسو : من اظورات ٟتديث الذم كقصتو الناقة كفيو ) كال ٗتمركا  قيلقوالف للعلماء :  ؟ ىل ترطية الوجو من اظورات
 كال كجهو ( ركاه مسلم .

: إنو ليس من اظورات ، كىذا ا١تذىب ، كقالوا إف زَيدة ) كال كجهو ( زَيدة شاذة أعرض عنها البخارم ، ككذلك كرد  كقيل
 عن بعض الصحابة ترطية الوجو ، ) كستأيت ا١تسألة اف شاء هللا ( .

 . تػىٍقًليمى اىأٍلىٍظفىارً  -ِ
 ال ٬توز للمحـر أف يقص أظافره سواء الرجلُت أك اليدين ا١ترأة أك الرجل . ىذا ىو اظور الثآف ،

 .  أٚتع العلماء على أف اـر ٦تنوع من تقليم أظافره إال من عذر  : قاؿ يف الشرح
 . قياسان على حلق الرأس

 ال فرؽ بُت أظافر اليدين كالرجلُت، للمرأة كالرجل . 
 .  افى رىجيالن كىليٍبسى اىٍلًمٍايىًط، ًإٍف كى  -ّ

ك على جزء منو أك ىو ما خيط على قدر البدف أىذا ىو اظور الثالث ، ال ٬توز للمحـر أف يلبس ٥تيطان ) كا١تراد اب١تخيط : 
 ( . ٞتوارب كشراب اليدين ك الرجلُتكالقميص، كالسراكيل، كالفنايل كا٠تفاؼ، كا،   عضو من أعضائو
ًت، كىالى اىٍلبػىرىاًنسى  ، قيميصى الى تػىٍلبىسيوا الٍ ...  ٟتديث الباب )  ... ( . كىالى السَّرىاًكيبلى

  خاص ابلرجل، فللمرأة أف تلبس من الثياب ما تشاء غَت أف ال تت رج ابلزينة، كال تلبس القفازين ك٫تا شراب  ىذا اظور
 .كال تتنقب ارمة كال تلبس القفازين(  )  اليدين، كال تتنقب لقولو 

 .رىٍأًسًو ًإٍف كىافى رىجيالن  كىتػىٍغًطيىةى -ْ
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 ( . إٚتاعان  )حكاه ابن ا١تنذر فبل ٬توز للمحـر أف يرطي رأسو ٔتبلصق .
، كىالى اىٍلعىمىائًمى ...  )  باب للحديث ال  ... ( . الى تػىٍلبىسيوا اٍلقيميصى

 : ٔتبلصق: كالطاقية كالرًتة. قولنا
  :سًت الرأس للمحـر ينقسم إُف أقساـ 

 ي رأسو ٔتا يلبس عادة كالطاقية كالرًتة كالعمامة فهذا حراـ ابلنص كاإلٚتاع. أف يرط أكالن :
كأمر بقبة ) أف يستظل ابلشجرة أك اٟتائط أك السقف أك ا٠تيمة فهذا ال أبس بو، فقد قاؿ جابر يف صفة حج النِب   اثنيان :

 من شعر فضربت لو بنمرة فنزؿ هبا. . ( ركاه مسلم. 
 يهل ملبدان( متفق عليو.  )رأيت رسوؿ هللا  كتم فهذا جائز ٟتديث ابن عمر قاؿو ابٟتناء كالأف يرطي رأس اثلثان :
 أف يظلل رأسو بتابع لو كالشمسية ك٤تمل البعَت فهذا ٤تل خبلؼ كالصحيح جوازه.  رابعان :

 اختلف العلماء يف حكم ترطية ارًـ كجهو على قولُت :حكم ترطية اـر كجهو ؟ 
 ٬توز للمحـر أف يرطي كجهو . ؿ :القوؿ األك 

 ركم ذلك عن عثماف كعبد الرٛتن بن عوؼ كزيد بن اثبت كابن الزبَت كسعد بن أَب كقاص كجابر .
 كقاؿ بو القاسم كطاكس كالثورم كالشافعي كأصحابو كأٛتد يف أصح الركايتُت كابن حـز .

نىمىا ) قىاؿى  -رضى هللا عنهما  -عىًن اٍبًن عىبَّاسو -أ  :قىاؿى أىيُّوبي  -ًبعىرىفىةى ًإٍذ كىقىعى ًمٍن رىاًحلىًتًو  رىجيله كىاًقفه مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ بػىيػٍ
ثػىٍوبػىٍُتً كىالى  اٍغًسليوهي ٔتىاءو كىًسٍدرو كىكىفًٌنيوهي يًف » فػىقىاؿى   فىذيًكرى ذىًلكى لًلنَِّبًٌ  -كىقىاؿى عىٍمرهك فػىوىقىصىٍتوي  -فىأىقٍػعىصىٍتوي  :أىٍك قىاؿى  ،فىأىٍكقىصىٍتوي 

عىثيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ميلىبًٌيان كىقىاؿى عىٍمرهك  -ٖتيىنًٌطيوهي كىالى ٗتيىمًٌريكا رىٍأسىوي  عىثيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يػيلىِبًٌ  -قىاؿى أىيُّوبي فىًإفَّ اَّللَّى يػىبػٍ  ( متفق عليو .فىًإفَّ اَّللَّى يػىبػٍ
 ة رأس ارًـ فقط ، فدؿ على جواز سًت الوجو ، ألنو لو كاف حرامان لنهى عنو .هنى عن ترطي كجو الداللة : أف النِب 

 .ركل مالك كالبيهقي من حديث الفرافصة بن عمَت اٟتنفي ) أنو رأل عثماف بن عفاف ابلعرج يرطي كجهو كىو ٤ترًـ (  -ب
 ال ٬توز للمحرًـ أف يرطي كجهو . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب أَب حنيفة كمالك .
نىمىا رىجيله كىاًقفه مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ السابق ) عىًن اٍبًن عىبَّاسٟتديث -أ كىالى .... جاء يف ركاية عند مسلم ) ًبعىرىفىةى ًإٍذ كىقىعى ًمٍن رىاًحلىًتوً  بػىيػٍ

 ( .ٗتيىمًٌريكا رىٍأسىوي كىالى كىٍجهىوي فىًإنَّوي يػيبػٍعىثي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ميلىبًٌيان 
 اه مالك كالبيهقي أف ابن عمر كاف يقوؿ ) ما فوؽ الذقن من الرأس فبل ٮتمره ارًـ ( .ما رك  -ب

 كقد ّنقش أىل القوؿ األكؿ زَيدة ) كال كجهو ( أبهنا زَيدة ال تثبت .
 : ذكر الوجو غريب كىو كٍىم من بعض ركاتو . قاؿ البيهقي
 : تردد ابن ا١تنذر يف صحتو . قاؿ اٟتافظ

 أال يرطي كجهو .كاألحوط للمحـر 
كبو قاؿ ٚتهور  ،أنو ٬توز للرجل اـر سًت كجهو كال فدية عليوفرع : مذىبنا  ( َِٖ/ٕيف اجملموع )  رٛتو هللا قاؿ النوكم

قاؿ يف اـر الذم خر من بعَته "  أبو حنيفة كمالك : ال ٬توز كرأسو كاحتج ٢تما ْتديث ابن عباس أف النِب  كقاؿ ،العلماء
 ركاه مالك "ابن عمر أنو كاف يقوؿ " ما فوؽ الذقن من الرأس فبل ٮتمره اـر  كعن ،ا كجهو كال رأسو " ركاه مسلمكال ٗتمرك 

 . كالبيهقي كىو صحيح عنو
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اثبت  عن سفياف بن عيينة عن عبد الرٛتن ابن القاسم عن أبيو " أف عثماف بن عفاف كزيد بن بركاية الشافعي كاحتج أصحابنا
البيهقي كلكن القاسم َف يدرؾ عثماف كأدرؾ  كم كانوا ٮتمركف كجوىهم كىم حـر " كىذا إسناد صحيح ككذلك ركاهكمركاف بن اٟت

 مالك كالبيهقي ابإلسناد الصحيح عن عبد هللا بن أَب بكر عن عبد هللا بن عامر بن مركاف كاختلفوا يف مكاف إدراكو زيدان كركل

 ف .ـ يف يـو صائف قد غطى كجهو بقطيفة أرجواربيعة قاؿ : " رأيت عثماف ابلعرج كىو ٤تر 
 .ٍمرىأىةه الطًٌيبى رىجيالن كىا-ٓ
 بل ٬توز للمحـر أف يتطيب كىو ٤تـر .ف 

 . )كال يلبس من الثياب شيئان مسو زعفراف أك كرس( للحديث السابق كفيو
 ( . ال ٘تسوه بطيب) يف اـر الذم كقصتو ّنقتو  كقاؿ 
 : شم الطيب  لو أحواؿ 

 .أف يشمو بقصد التلذذ ] فهذا من ٤تظورات اإلحراـ [ ؿ األكىل : اٟتا
 : أف يشمو برَت قصد ، كما لو مر بسوؽ العطارين كشم الطيب ] ىذا ليس من ٤تظورات اإلحراـ [ . اٟتاؿ الثانية
 ليس من اظورات [ . : شم الطيب لَتل جودتو من عدمها ] ا١تذىب أنو من اظورات ، كاختار ابن القيم أنو اٟتاؿ الثالثة

 ن .ره كيف ثوبو كغَته من األماكالطيب يشمل الطيب يف رأسو كيف ٟتيتو كيف صد 
 ألنو داعية إُف اٞتماع، كألنو ينايف تذلل اٟتاج : يف سبب ٖترٔف الطيب على اـر قاؿ النوكم . 

لىةي  ك-ٔ عىانىةي عىلىى قػىٍتًلوً  قػىٍتلي صىٍيًد اىٍلبػىرًٌ اىٍلوىٍحًشيًٌ اىٍلمىٍأكيوًؿ، كىالدهالى  . عىلىٍيًو، كىاإٍلً
 ىذا ىو اظور السادس : ال ٬توز للمحـر أف يقتل الصيد حاؿ إحرامو .

 ( .ا الصٍَّيدى كىأىنٍػتيٍم حيريـه  أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىٍقتػيليو ) َي قاؿ تعاُف
 . )  كحـر عليكم صيد ال ر ما دمتم حرمان )  كقاؿ تعاُف

 ال ٬توز لو أف ييًعٍُتى على قتل الصيد، كال ٬توز لو أف يدٌؿ عليو، ٟتديث أَب قتادة  ارًـ أنو قاؿ  يف "الصحيحُت" كفيو
  ( ىل أشار إليو إنسافه أك أىمىرى)أبو قتادة كاف مع بعض الصحابة كانوا ٤تيٍرًمُت، أبو ه بشيء ؟ قالوا: ال، قاؿ: ))فكلوا ،

 ،م ىذا الصيد فأكلوا منو، مث ٖتىىرَّجيوا ًمن كوهنم أكلوا ًمن صيدو كىم ٤تيٍرًموف، فسألوا النِبَّ صاد ٢تفقتادة ما كاف ٤ترًمنا،
أعاف أاب قتادة على صيد ىذا  اٟتمار الوحشي،  ميعٍت: ىل أحد منكه بشيء؟ )ىل أشار إليو إنسافه أك أىمىرى  فقاؿ ٢تم 

 : بشرطارًـ ٬توز لو أف أيكل الصيد  (، إذنا :فكلواوا: ال، قاؿ: )دلٌو على شيء؟ قالأعانو يف شيء، أشار إليو يف شيء، 
رًـ.  أف ال يكوف ىذا الصيد صاده ٤تيًٍرـه آخر، أك أعانو ٤تيًٍرـه، أك أشار إليو ٤تيًٍرـه، أك ًصيد ألجلو.. ًصيد ألجل ٤تي

ا كقٌدـ منو شيئنا إُف ٤تيٍرًـ؛  ( .فكلوهقاؿ ) النِب  فبل أبس أف أيكل، أما إذا كاف ىناؾ شخص ليس ٤تيٍرًمنا كصاد صيدن
  ،ألف ىذا ٤تـر ٟتق هللالو صاد اـر الصيد فإنو ليس لو أكلو . 
  على غَته، ألنو ٔتنزلة ا١تيتةالصيد الذم صاده اـر حراـ عليو ك . 

 ك األرانب أك البط أك لو استأنس ال رم فبل ٬توز للمحـر اصطياده ، ألنو ابعتبار أصلو ىو برم ، فمىت استأنس الظباء أ
 اٟتماـ فبل ٭تل للمحـر اصطياده .

 . إذا صاد السمك داخل حدكد اٟتـر ، كأف تكوف ْتَتة هبا أٝتاؾ ، فالصحيح أنو ٬توز ، ألف ارـٌ صيد ال ر 

  من اضطر إُف األكل فذبح الصيد لذلك فإنو ٭تل لو ، ألنو ال ٖترٔف مع الضركرة 
 ع .اىٞتًٍمىا  -ٕ
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 كىو اٞتماع يف الفرج ، كىو أعظم اظورات كأشدىا خطران .،  ر السابعو ىذا ىو اظ
 . ابٞتماعالرفث ال فسوؽ( فسر ابن عباس كىو ٤تـر بنص القرآف الكرٔف، قاؿ تعاُف:  )فمن فرض فيهن اٟتج فبل رفث ك 

  :فإف كاف قبل التحلل األكؿ فإنو يًتتب عليو أمور 
 بل رفث( . ألنو عصى هللا يف قولو )ف : اإلمث-أ

 لقضاء الصحابة بذلك. :  فساد النسك -ب
 كجوب ا١تضي فيو: فعليو إ٘تامو كليس لو ا٠تركج منو لقولو تعاُف: )كأ٘توا اٟتج كالعمرة ( . -ج
 كجوب القضاء من العاـ القادـ. -د
 اع. عليو الفدية: كىي بدنة تذبح يف القضاء كيوزعها على ا١تساكُت يف مكة أك يف مكاف اٞتم -ىػ
  :كأما إذا كاف بعد التحلل األكؿ 
)يعٍت ٮتلع ثيابو )ثياب اٟتل( كيلبس إزاران كرداءان ليطوؼ  ليو أف ٮترج إُف اٟتل ليحـر منوع فساد اإلحراـ: فيجب،  اإلمث-أ

 ؟ ألنو فسد ما تبقى من إحرامو فوجب عليو أف ٬تدده(.  ١تاذاطواؼ اإلفاضة ٤ترمان، 
  ( . كقيل: ٭تصل التحلل األكؿ ابلرمي كحده لرمي كاٟتلق كرجحو الشيخ ابن عثيمُت،التحلل األكؿ ٭تصل بعد ا)

 ذبح شاة . -ب
 . إذا أكرىٍت الزكجة على اٞتماع ، فالصحيح ال يلزمها كفارة ، كال يلـز زكجها أف يكفر عنها 
 ا١تباشرة لشهوة فيما دكف الفرج . -ٖ

حرًـ .فبل ٬توز للمحـر أف يباشر زكجتو فيما دكف الفر 
ي
 ج ، ألف ا١تباشرة كسيلة للوقوع يف اٞتماع ارـٌ على ا١ت

 عقد النكاح . -ٗ
 . ٭تـر على اـر كال يصح كال فدية فيو

 ركاه مسلم. (  ال ينكح اـر كال ينكح ك ال ٮتطب)  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا    ٟتديث عثماف
  الثبلثة(.الوِف أك الزكج أك الزكجة، فاٟتكم يتعلق هبؤالء ٭تـر عقد النكاح على الذكور كاإلّنث، سواء كاف اـر  
 كلو عقد لرجل ٤تل على امرأة كالوِف ٤تـر ال يصح( . ،  لو عقد لرجل ٤تـر على امرأة حبلؿ فالنكاح ال يصح 
 ما حكم احملرًـ الذم ال ٬تد اإلزار ؟ 

 ٬توز لو لبس السراكيل .
 علم يف أف للمحـر أف يلبس السراكيل إذا َف ٬تد اإلزار ، كا٠تفُت إذا َف ٬تد نعلُت .ال نعلم خبلفان بُت أىل ال قاؿ ابن قدامة :

) من َف ٬تد نعلُت فليلبس خفُت كمن َف ٬تد إزاران فليلبس  يقوؿ ٮتطب بعرفات  ٟتديث ابن عباس قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا 
 سراكيل ( . متفق عليو 

 فُت ىل ٬تب عليو قطعهما أـ ال ؟ىل ٬تب على احملـر الذم ال ٬تد نعلُت كلبس خ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أنو ٬تب عليو قطعهما من أسفل من الكعبُت .القوؿ األكؿ : 
 كىو قوؿ عركة كمالك كالثورم كالشافعي كإسحاؽ كابن ا١تنذر .

ًد النػٍَّعلىٍُتً فػىٍليػىٍلبىًس ا٠تٍيفٍَُّتً  ٟتديث الباب )  ٍعبػىٍُت  فىمىٍن َفٍى ٬تًى   ( .كىٍليػىٍقطىٍعهيمىا حىىتَّ يىكيوّنى أىٍسفىلى ًمنى اٍلكى
 قالوا : ٭تمل ا١تطلق على ا١تقيد ، فحديث ابن عباس مطلق ليس فيو قطع ، فيحمل على حديث ابن عمر ا١تقيد ابلقطع .
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 أنو ال ٬تب قطعهما .القوؿ الثاين : 
 كىذا ىو ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ : ي هللا عنهما قىاؿى سو رضعىبَّا ٟتديث  ٍد نػى )ٮتىٍطيبي ًبعىرىفىاتو  ٝتًى ٍد إزىاران ٍعلىٍُتً فػىٍليػىٍلبىًس خيفٍَُّتً مىٍن َفٍى ٬تًى ، كىمىٍن َفٍى ٬تًى
 متفق عليو . فػىٍليػىٍلبىٍس سَّرىاًكيلى (

 عرفات ، كألف ا١تقاـ مقاـ تعليم ، كالناس متوافركف ، قالوا : فهو يعت ر ّنسخان ٟتديث ابن عمر ، ألف حديث ابن عباس كاف يف
 تقييد ىذا ا٠ت ر ْتديث ابن عمر لبينو ككضحو . كلو قصد النِب 

 كألف يف القطع إضاعة للماؿ .
 كىو قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .الراجح ،  كىذا القوؿ ىو

 كىل ٕتب عليو فدية ؟ 
علُت كلبس ا٠تفُت مقطوعُت أسفل من الكفُت ، َف تلزمو فدية ، إذ لو كانت الزمة ذىب طائفة من العلماء إُف أنو إذا فقد الن

 ، كهبذا قاؿ مالك كالشافعي . لبٌينها النِب 
 ما الذم ٭تـر على ا١ترأة احملرًمة ؟ 

 تلبس القفازين ) لباس اليدين ( كمثل ذلك ال رقع . تنتقب أك ٭تـر عليها أف
 ال تلبس القفازين ( .) كال تنتقب ارمة ك   لقولو  

 ك٢تا أف تلبس جوارب الرجلُت .
 و ليس ٢تا أف ترطيو حاؿ اإلحراـ ؟يف كجهها ، كأن ا١ترأة إحراـ ما رأيك بقوؿ من قاؿ : إف

كلكنهم يركف أف ٢تا أف تسدؿ عليو ما يسًته أماـ األجانب ، كبعضهم شرط أف ال ٯتس الوجو  ذىب كثَت من العلماء إُف ذلك ،
  يشرطو .كبعضهم َف

 كابن القيم لو كبلـ متُت عظيم يف ىذه ا١تسألة يقوؿ :
تىًقب . كىأىٍف تػىٍلبىس اٍلقيفَّازىٍيًن ، فػىهيوى دىلًيل عىلىى أىفَّ  ًف الرَّجيل ، الى كىرىٍأًسًو ،  كىأىمَّا نػىٍهيو يًف حىًديث اًٍبن عيمىر اٍلمىٍرأىة أىٍف تػىنػٍ كىٍجو اٍلمىٍرأىة كىبىدى

النًٌقىاًب كىاٍلبػيٍرقيع ، كىالى ٭تىٍرـي عىلىيػٍهىا سىًٍته اًبٍلًمٍقنػىعىةً فػىيىٍحرـي عىلىيػٍ  لى عىلىى قىٍدر اٍلوىٍجو كى ا أىصىٌح هىا ًفيًو مىا كيًضعى كىفيصًٌ  كىاٍٞتًٍلبىاب كى٨تىٍو٫تىا كىىىذى
يٍػهىا ، كىمىنػىعىهىا ًمنٍ  اٍلقىٍولىٍُتً . فىًإفَّ النَِّبٌ  يٍػهىا ، كىأىنػَّهيمىا   سىوَّل بػىٍُت كىٍجههىا كىيىدى اٍلقيفَّازىٍيًن كىالنًٌقىاب ، كىمىٍعليـو أىنَّوي الى ٭تىٍرـي عىلىيػٍهىا سىًٍت يىدى

ًف اٍلميٍحرًـ ٭تىٍرـي سىًٍت٫تىا اًبٍلميفىصًَّل عىلىى قىٍدر٫تىا ا اٍلوىٍجو ًإ٪تَّىا ٭تىٍرـي سىًٍته اًبلنًٌقىاًب كى  كىبىدى  ٨تىٍوه ، كىلىٍيسى عىٍن النَِّبٌ كى٫تيىا اٍلقيفَّازىاًف ، فػىهىكىذى
ٍحرىاـ ، ًإالَّ النػٍَّهي عىٍن النًٌقىاب ، كىىيوى كىالنػٍَّهًي عىنٍ   اٍلقيفَّازىٍيًن فىًنٍسبىة النًٌقىاب ًإُفى حىٍرؼ كىاًحد يف كيجيوب كىٍشف اٍلمىٍرأىة كىٍجههىا ًعٍند اإٍلً

ًنٍسبىًة اٍلقيفَّازىٍيًن ًإُفى اٍليىد سىوى  ا كىاًضح ًْتىٍمًد اَّللَّ . كىقىٍد ثػىبىتى عىٍن أىٍٝتىاء أىنػَّهىا كىانىٍت تػيرىطًٌي كىٍجههىا كىًىيى ٤تيٍرًمىة ، كىقىااٍلوىٍجو كى لىٍت اء . كىىىذى
لىٍت  كىانىٍت الرٍُّكبىاف ٯتىيرُّكفى بًنىا ، كى٨تىٍني ٤تيٍرًمىات مىعى رىسيوؿ اَّللَّ ) عىاًئشىة  ًإٍحدىاّنى ًجٍلبىاهبىا عىلىى كىٍجههىا ، فىًإذىا ، فىًإذىا حىاذىٍكا بًنىا سىدى

ٍفنىا   . بلن كىالى مىٍذىىبناذىكىرىهي أىبيو دىاكيدى . كىاٍشًتىاط اٍلميجىافىاة عىٍن اٍلوىٍجو كىمىا ذىكىرىهي اٍلقىاًضي كىغىٍَته ضىًعيف الى أىٍصل لىوي دىلًي (جىاكىزيكّنى كىشى
هني ا١ترأة ]ارمة[ عن ترطية كجهها ، كإ٪تا كرد النهي عن النقاب ،  رد عن النِب َف ي: عثيمُت رٛتو هللا كقاؿ الشيخ ابن

كالنقاب أخص من ترطية الوجو ، لكوف النقاب لباس الوجو ، فكأف ا١ترأة هنيت عن لباس الوجو ، كما هني الرجل عن لباس 
 ) الشرح ا١تمتع ( .  م .اٞتس

 . أيمرت بكشف كجهها ، غَت صحيحكهبذا يظهر أف القوؿ أبف ا١ترأة ارمة 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 



 ٖٗٔ 

o . حرص الصحابة على السؤاؿ كالعلم للتطبيق كالعمل 
o . على اإلنساف إذا أراد اٟتج أف يتعلم أحكاـ اٟتج 
o  ببلغة النِب . كحسن جوابو 
o . يسر الشريعة اإلسبلمية 

هى كىعىٍن عىاًئشىةى رىضً  -ِّٕ ٍحرىاًمًو قػىٍبلى أىٍف ٭تيًٍرـى، كىًٟتًلًًٌو قػىٍبلى أىٍف يىطيوؼى  كيٍنتي أيطىيًٌبي رىسيوؿى اىَّللًه ) ا قىالىٍت: يى اىَّللهي عىنػٍ إًلً
 . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (ٍيًت اًبٍلبػى 

--------- 
 أم : عند إحرامو .(  ٍحرىاًمًو قػىٍبلى أىٍف ٭تيًٍرـى إًلً ) 
 ( .ػائي )كحُت يريد أف يزكر البيت( كللنسكيف ركاية )كٟتلًو قبل أف ييفيض (ٍيًت ٍلبػى كىًٟتًلًًٌو قػىٍبلى أىٍف يىطيوؼى ابً  )
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 .ة رائحتو حىت لو ساؿ على ا١تبلبسكلو استدامػراـ قبل عقد النية، حىت استحباب الطيب عند اإلحنستفيد : 
 نذر : كبو أقوؿ .كهبذا قاؿ أبو حنيفة ، كالشافعي ، كأٛتد ، كقاؿ ابن ا١ت

ٍحرى :  قاؿ النوكم امىًتًو بػىٍعد اإٍلً ٍحرىاـ ، كىأىنَّوي الى أبىٍس اًبٍسًتدى لىة عىلىى ًاٍسًتٍحبىاب الطًٌيب ًعٍند ًإرىادىة اإٍلً اـ ، كىًإ٪تَّىا ٭تىٍرـي اًبًٍتدىاؤيهي يف كىًفيًو دىالى
ًئق مً  ا مىٍذىىبنىا ، كىًبًو قىاؿى خىبلى ٍحرىاـ ، كىىىذى ٍن الصَّحىابىة كىالتَّاًبًعُتى كىٚتىىاًىَت اٍلميحىدًًٌثُتى كىاٍلفيقىهىاء ، ًمنػٍهيٍم سىٍعد ٍبن أىَب كىقَّاص ، كىاٍبن اإٍلً

ًنيفىة كىالثػٍَّورًمُّ كىأىبيو ييوسيف كىأىٍٛتىد كى  ًبيبىة كىأىبيو حى  ىٍم ،دىاكيد كىغىَتٍ عىبَّاس كىاٍبن الزُّبػىٍَت كىميعىاًكيىة كىعىاًئسىة كىأيـٌ حى
 .كىو قوؿ اٞتمهور  :  كقاؿ يف الفتح

 ىو ال ريق ) الوبيض ( ) كأٓف أنظر إُف كبيض ا١تسك يف مفرؽ رأسو (  جاء يف الصحيحُت عن عائشة قالت  كقد
كقد جاء عند أَب داكد بسند قوم عن عائشة قالت : ) كنا نضمخ جباىنا اب١تسك ا١تطيب ، فإذا عرقت إحداّن ساؿ على 

  النِب كال ينهاّن ( .كجهها فَتاّن
حىابىة كىالتَّاًبًعُتى ، قىاؿى كىقىاؿى آخىريكفى ٔتىٍنًعًو ًمنػٍهيٍم : الزٍُّىرًٌم كىمىاًلك كى٤تيىمَّد ٍبن اٟتٍىسىن ، كىحيًكيى أىٍيضنا عىٍن ٚتىىاعىة ًمٍن الصَّ :  قاؿ النوكم

ًء حىًديث عىاًئشىة ىىذىا عىلىى  أتىىكَّؿى ىىؤيالى ا قػىٍو٢تىا يف اٍلقىاًضي : كى ٍحرىاـ ، كىيػيؤىيًٌد ىىذى أىنَّوي تىطىيَّبى مثيَّ ًاٍغتىسىلى بػىٍعده ، فىذىىىبى الطًٌيب قػىٍبل اإٍلً
ائًًو ًعٍند ًإٍحرىامو مثيَّ طىاؼى عىلىى ًنسىائًًو مثيَّ أىٍصبىحى ٤تيٍرًمنا ( فىظىاًىره أىنَّوي ًإ٪تَّى  الٌرًكىايىة اأٍليٍخرىل : ) طىيػٍَّبت رىسيوؿ اَّللَّ  ا تىطىيَّبى ًلميبىاشىرىًة ًنسى

كىالى يػىبػٍقىى مىعى ذىًلكى ، كىيىكيوف قػىٍو٢تىا : ) ، مثيَّ زىاؿى اًبٍلريٍسًل بػىٍعده ، الى ًسيَّمىا كىقىٍد نيًقلى أىنَّوي كىافى يػىتىطىهَّر ًمٍن كيٌل كىاًحدىة قػىٍبل اأٍليٍخرىل ، 
 غيٍسلو ، كىقىٍد سىبىقى يًف رًكىايىة لًميٍسًلمو أىفَّ ذىًلكى الطًٌيب كىافى ذىرَّة ، كىًىيى ٦تَّا ييٍذًىبوي اٍلريٍسل . قىاؿى : مثيَّ أىٍصبىحى يػىٍنضىخ ًطيبنا ( أىٍم قػىٍبل

ـ اٍلقىاًضي ، كىالى كىىيوى ٤تيٍرًـ ( اٍلميرىاد ًبًو أىثىره الى ًجرٍ  كىقػىٍو٢تىا : ) كىأىٌٓفً أىٍنظير ًإُفى كىبًيص الطًٌيب يف مىفىارًؽ رىسيوؿ اَّللَّ  مو . ىىذىا كىبلى
ٍرًمًو ( ، كىىىذىا ظىاًىر يًف أىفَّ الطًٌيب يػيوىافىق عىلىٍيًو ؛ بىٍل الصَّوىاب مىا قىالىوي اٞتٍيٍمهيور أىفَّ الطًٌيب ميٍستىحىٌب ًلئٍلًٍحرىاـً ؛ لًقىٍو٢ًتىا ) طىيػٍَّبتو ًٟتي 

دهي قػىوٍ   .٢تىا : ) كىأىٌٓفً أىٍنظير ًإُفى كىبًيص الطًٌيب ( ًلئٍلًٍحرىاـً الى لًلنًٌسىاًء ، كىيػيعىضًٌ
 .كىالتٍَّأًكيل الًَّذم قىالىوي اٍلقىاًضي غىٍَت مىٍقبيوؿ ؛ ًلميخىالىفىًتًو الظَّاًىر ًببلى دىلًيل ٭تىًٍملنىا عىلىٍيًو 

 ما حكم تطييب احملـر لثوبو كمالبسو ؟ 
 .ال ٬توز للمحرًـ أف يطٌيب مبلبس اإلحراـ قبل إحرامو 

 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية ، كاختيار ابن ابز كابن عثيمُت .
ئنا ًمٍن اىلثًٌيىاًب مىسَّوي اىلزٍَّعفىرىافي كىالى اىٍلوىٍرسي )...  ٟتديث ابن عمر السابق يػٍ  ... ( . كىالى تػىٍلبىسيوا شى



 ٖٕٗ 

 كألف الرخصة جاءت إ٪تا جاءت يف البدف .
ضع الطيب على الرداء كاإلزار، كإ٪تا السنة تطييب البدف كرأسو كٟتيتو كإبطيو ك٨تو : ال ٬توز للمحـر أف يقاؿ الشيخ ابن ابز 

ذلك، أما ا١تبلبس فبل يطيبها عند اإلحراـ؛ لقولو عليو الصبلة كالسبلـ ) ال تلبسوا شيئان من الثياب مسو الزعفراف أك الورس (  
 . كال يلبسها حىت يرسلها أك يرَتىا فالسنة أنو يتطيب يف بدنو فقط، أما مبلبس اإلحراـ فبل يطيبها

  ؟ما اٟتكم لو انتقل الطيب إىل مالبس اإلحراـ 
 ٬تب غسلو .

 ( ؟ كىًٟتًلًًٌو قػىٍبلى أىٍف يىطيوؼى اًبٍلبػىٍيتً  ماذا نستفيد من قو٢تا ) 
 استحباب الطيب بعد التحلل األكؿ كقبل الطواؼ ، كىذه سنة قليل من يعمل هبا .نستفيد : 

 لل األكؿ ؟مىت يكوف التح 
 ابلرمي كاٟتلق ، كىذا مذىب أكثر العلماء .يكوف التحلل األكؿ 

 ( . كىًٟتًلًًٌو قػىٍبلى أىٍف يىطيوؼى اًبٍلبػىٍيتً  لقو٢تا )
 كقد جاء يف حديث ) إذا حلقتم كرميتم حل لكم .... ( كسيأيت إف شاء هللا .

 كقيل : ٭تصل ابلرمي فقط .
 ٟتديث ) إذا رميتم فقد حللتم ( .

 يل : ٭تصل ابثنُت من ثبلثة : كىي الرمي كاٟتلق كالطواؼ .كق
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  َي بٍت آدـ ) استحباب التجمل كالتطيب عند الذىاب إُف العبادات يف ا١تساجد ، ال سيما اجملامع الكبَتة ، فقد قاؿ تعاُف

 د ( .خذكا زينتكم عند كل مسج

:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ًن عىفهافى كىعىٍن عيٍثمىافى بٍ  -ّّٕ  م .رىكىاهي ميٍسلً  (ٮتىٍطيبي  الى يػىٍنًكحي اىٍلميٍحًرـي، كىالى يػيٍنًكحي، كىالى ) قىاؿى
--------- 

 اء ، أم ال يتزكج لنفسو .بفتح الي(  الى يػىٍنًكحي اىٍلميٍحًرـي ) 
 كالة يف مدة اإلحراـ .بضم الباء ، ال يزكج امرأة بوالية كال ك (  كىالى يػيٍنًكحي ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

أم : يعقد النكاح لرَته ، أك  –بضم الياء  –أم : يتزكج ، أك يينًكح  –بفتح الياء  –نستفيد : أف ارًـ ٤ترـٌ عليو أف يىنكح 
 ٮتطب ، أم : يطلب زكاج ا١ترأة من نفسها أك من أىلها .

 رجبلن أك امرأة كبل٫تا ٤ترمان أك أحد٫تا ٤ترمان كاآلخر حبلالن . ٖترٔف عقد النكاح للمحـر لنفسو سواء كاف

ٍحرًـ
ي
 كليان يف عقد النكاح ، كلو كاف الزكج كالزكجة حبلالن . فبل ٬توز أف يكوف ا١ت

  أف النيب ( ما اٞتواب عن حديث ابن عباس تزكج ميمونة كىي ٤تـر  ) ؟ركاه مسلم 
 ا : ٬توز للمحـر أف يتزكج أك يزٌكًج .استدؿ ْتديث ابن عباس ىذا اٟتنفية كقالو 
 لكن اٞتواب عن ىذا اٟتديث من كجوه :

 أنو تزكج ميمونة ٤ترمان . : أف ابن عباس كًىم إذ نسب إُف النِب أكالن 
 قاؿ سعيد بن ا١تسيب : كًىم ابن عباس يف تزكيج ميمونة كىو ٤ترًـ .



 ٖٖٗ 

 تزكجها حبلالن ( ركاه مسلم . أف ميمونة كىي صاحبة القصة قالت ) أف النِب  اثنيان :
ميمونة كىو حبلؿ ، كبٌت هبا كىو حبلؿ ، ككنت أّن  أف أاب رافع كاف الرسوؿ بينهما حيث قاؿ ) تزكج رسوؿ هللا  اثلثان :

 الرسوؿ بينهما ( ركاه الًتمذم .
، كسليماف بن يسار ، كمنهم صفية بنت  تزكجها حبلالن كثَتكف ، منهم ميمونة نفسها ، كمنهم أبو رافع أف الركاة أبنو  رابعان :
 شيبة .

نكح ميمونة كىو ٤تـر إال عبد هللا بن عبد هللا ، كركاية  : كما أعلم أحدان من الصحابة ركل أف رسوؿ هللا  قاؿ ابن عبد الرب
 من ذكرّن معارضة لركايتو ، كالقلب إُف ركاية اٞتماعة أميل ، ألف الواحد أقرب إُف الرلط .

، كعن  تزكج ميمونة كىو حبلؿ متواترة عن ميمونة بعينها ، كعن أَب رافع موُف النِب  لركاية أف رسوؿ هللا : كا كقاؿ
 سليماف بن يسار موالىا ، كعن يزيد بن األصم كىو ابن أختها .

َف أيت عن أحد وؿ ك راء الصحابة كركاَيهتم ، ك ػتزكجها حبلالن ، كىو ق : الذم صححو أىل اٟتديث أف النِب  كقاؿ عياض
 .منهم أنو تزكجها ٤ترمان إال ابن عباس كحده 

  حكم ا٠تطبة للمٍحرًـ ؟ما 
 ىل العلم يف خطبة اـر قوالف:أل

، كارم القوؿ األكؿ :  كيكره للمحـر أف ٮتطب للمحلُت .ة ، تكره ا٠تطبة للمحـر
 ، كاختيار ابن قدامة .كىو مذىب الشافعية ، كاٟتنابلة 

 أنو ٖتـر خطبة اـر . : القوؿ الثاين
  كابن عثيمُت كالشنقيطي .، كابن ابز  كالصنعآف ، كالشنقيطي  ، كاختيار ابن حـز كابن تيمية  كىو مذىب ا١تالكية 

 ٟتديث الباب ) .... كال ٮتطب ( .-أ
 . يفصل كموجب النهي التحرٔف كليس لنا ما يعارض ذلك من أثر كال نظر هنى عن اٞتميع هنيان كاحدان كَف  فالنِب 

 . حسما للمادةأف ا٠تطبة مقدمة النكاح كسبب إليو كما أف العقد سبب للوط، كالشرع قد منع من ذلك كلو -ب
ا تقدـ من حديث ال ٬توز لو أف ٮتطب امرأة ، ككذلك ارمة ال ٬توز للرجل خطبتها ١ت رًـاألظهر عندم أف ا : قاؿ الشنقيطي
 .تكره أنو خبلؼ الظاىر من النص أف ما ذكره كثَت من أىل العلم من أف ا٠تطبة ال ٖتـر يف اإلحراـ كإ٪تا  معثماف ، كبو تعل

 لفوائد العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض ا 
o . أف اـر ٬توز لو أف يشهد على عقد النكاح لرجل كامرأة ليسا ٤تيٍرمُت 

o  الثبلثة(.٭تـر عقد النكاح على الذكور كاإلّنث، سواء كاف اـر الوِف أك الزكج أك الزكجة، فاٟتكم يتعلق هبؤالء  
o ح.على امرأة كالوِف ٤تـر ال يصعقد لرجل ٤تل كلو ، لو عقد لرجل ٤تـر على امرأة حبلؿ فالنكاح ال يصح 

 
 
 
 
 



 ٖٗٗ 

: فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب قػىتىادىةى اىأٍلىٍنصىاًرمًٌ  - ّْٕ ، قىاؿى ري ٤تيٍرًـو ، كىىيوى غىيػٍ  يف ًقصهًة صىٍيًدًه اىٟتًٍمىارى اىٍلوىٍحًشيه
ًٍمًو ىىٍل ًمٍنكيٍم ) : أًلىٍصحىاًبًو، كىكىانيوا ٤تيٍرًًمُتى  : " فىكيليوا مىا بىًقيى ًمٍن ٟتى . قىاؿى ميتػهفىقه ( أىحىده أىمىرىهي أىٍك أىشىارى ًإلىٍيًو ًبشىٍيءو ؟ " قىاليوا: الى

 .عىلىٍيًو 
أٍلىبٍػوىاًء، أىٍك ًبوىدهافى، فػىرىدههي ًٛتىارنا كىٍحًشياا، كىىيوى ابً  أىنهوي أىٍىدىل ًلرىسيوًؿ اىَّللًه )  كىعىٍن اىلصهٍعًب ٍبًن جىثهامىةى اىللهٍيًثيًٌ  - ّٕٓ

ـه  ٍ نػىريدههي عىلىٍيكى ًإاله أىانه حيري : " ًإانه ملى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( عىلىٍيًو، كىقىاؿى
--------- 

صحاَب من ا١تقلُت جازم ، لليثي اٟتىو الصعب بن جثٌامة بن قيس بن عبد هللا بن يعمر ا( كىعىٍن اىلصهٍعًب ٍبًن جىثهامىةى اىللهٍيًثيًٌ ) 
 من اٟتديث .

أك للشك من الراكم ، كاألبواء : منزؿ بُت مكة كا١تدينة قريب من اٞتحفة ، ككداف : موضع بقرب (  كىىيوى اًبأٍلىبٍػوىاًء، أىٍك ًبوىدهافى ) 
 اٞتحفة أيضان .

 أم : رد ذلك اٟتمار على الصعب .(  فػىرىدههي عىلىٍيوً ) 
 .أم : ٤ترمُت ـه ( ًإاله أىانه حيري ) 
   ؟كامالن اذكر لفظ حديث أِب قتادة 

اًبًو ًفيًهٍم أىبيو قػىتىادىةى  -قىاؿى  -حىاجِّا كىخىرىٍجنىا مىعىوي  خىرىجى رىسيوؿي اَّللًَّ ) قىاؿى  تىادىةى عىٍن أىبًيوً عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن أىىًب قػى  فىصىرىؼى ًمٍن أىٍصحى
أىٍحرىميوا كيلُّهيٍم ًإالَّ أىابى  قىاؿى فىأىخىذيكا سىاًحلى اٍلبىٍحًر . فػىلىمَّا اٍنصىرىفيوا ًقبىلى رىسيوًؿ اَّللًَّ « .  ٍحًر حىىتَّ تػىٍلقىٍوٓف خيذيكا سىاًحلى اٍلبى  »فػىقىاؿى 

نىمىا ىيٍم يىًسَتيكفى ًإٍذ رىأىٍكا ٛتييرى كىٍحشو فىحىمىلى عىلىيػٍهىا أىبي  ًمهىا قػىتىادىةى فىًإنَّوي َفٍى ٭تيًٍرـٍ فػىبػىيػٍ ّنن فػىنػىزىليوا فىأىكىليوا ًمٍن ٟتٍى  -قىاؿى  -و قػىتىادىةى فػىعىقىرى ًمنػٍهىا أىًتى
مان كى٨تىٍني ٤تيٍرًميوفى  ٍلنىا ٟتٍى ًف فػىلىمَّا أىتػىٍوا رىسيوؿى اَّللًَّ  -قىاؿى  -فػىقىاليوا أىكى ًم األىًتى  كينَّا أىٍحرىٍمنىا قىاليوا َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإّنَّ  فىحىمىليوا مىا بىًقىى ًمٍن ٟتٍى

ّنن  مى صىٍيدو كىكىافى أىبيو قػىتىادىةى َفٍى ٭تيًٍرـٍ فػىرىأىيٍػنىا ٛتييرى كىٍحشو فىحىمىلى عىلىيػٍهىا أىبيو قػىتىادىةى فػىعىقىرى ًمنػٍهىا أىًتى ًمهىا فػىقيٍلنىا أنىٍكيلي ٟتٍى ٍلنىا ًمٍن ٟتٍى فػىنػىزىٍلنىا فىأىكى
ٍلنىا مى  ًمهىا . فػىقىاؿى كى٨تىٍني ٤تيٍرًميوفى . فىحىمى فىكيليوا مىا : قىاؿى قىاليوا الى . قىاؿى « . ءو يٍ ىىٍل ًمٍنكيٍم أىحىده أىمىرىهي أىٍك أىشىارى ًإلىٍيًو ًبشى » ا بىًقىى ًمٍن ٟتٍى

ًمهىا  ( . بىًقىى ًمٍن ٟتٍى
يًٍبيىًة، فىأىٍطلىقى على ا(  حىاجاا خىرىجى رىسيوؿي اَّللًه )  يف شهر ذم  ٔز ، ككانت سنة لعمرًة اٟتجَّ، كىوى جائكافى ذلكى يف عمرًة اٟتيدى

 القعدة .
  ذكر األدلة على ذلك ، كما ا١تراد ابلصيد ؟قتل الصيد من ٤تظورات اإلحراـ ، اسبق أف 

 لة على ٖترمي قتل الصيد للمحرًـ :األد
 ( . ـه َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىٍقتػيليوا الصٍَّيدى كىأىنٍػتيٍم حيري قولو تعاُف )

 ( . كىحيرًٌـى عىلىٍيكيٍم صىٍيدي اٍلبػىرًٌ مىا ديٍمتيٍم حيريمان كىاتػَّقيوا اَّللَّى الًَّذم ًإلىٍيًو ٖتيٍشىريكفى كقولو تعاُف ) 
 ( .ًإّنَّ َفٍى نػىريدَّهي عىلىٍيكى ًإالَّ أىّنَّ حيريـه   كحديث الباب )
 كا١تراد ابلصيد :

 ذكرىا ا١تؤلف : ثة أشياءـ ما ٚتع ثبلـ على ارً الصيد ارٌ 
 . أف يكوف مأكوالن أكالن : 

 . فديةعليو فإذا كاف غَت مأكوؿ فليس  
 .(  كضده البحرم أف يكوف برَين )اثنيان : 
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 ؼ .صيد البحر فبل ٭تـر على اـر برَت خبل : أما  قاؿ يف الشرح 
 : ىو ما ال يعيش إال يف البحر. البحرم( كيٍم كىلًلسَّيَّارىًة لى أيًحلَّ لىكيٍم صىٍيدي اٍلبىٍحًر كىطىعىاميوي مىتىاعان )  قاؿ تعاُف

 . أف يكوف كحشيان اثلثان : 
 فما ليس بوحشي ال ٭تـر على اـر أكلو كال ذْتو كبهيمة األنعاـ كا٠تيل كالدجاج.  

 متوحشان.  - برَين  – أف يكوف الصيد: مأكوالن :  إذان الشركط
 . ، كاألرنب () كاٟتمامة ، كالضبع ، كالرزاؿ 

 يس بصيد، كاإلبل كالبقر كالرنمال ٭تـر حيواف إنسي كىذا ابإلٚتاع ألنو ل . 

 ما حكم إذا صاد احملل صيدان كأطعمو احملـر ، فهل يكوف حالالن للمحـر أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أنو حراـ على ارًـ .القوؿ األكؿ : 
 كابن عمر كإسحاؽ كالثورم . كىذا مذىب ابن عباس 
 ( . حيرًٌـى عىلىٍيكيٍم صىٍيدي اٍلبػىرًٌ مىا ديٍمتيٍم حيريمان لقولو تعاُف ) ك -أ

 كٟتديث الصعب بن جثامة . -ب
ًحل القوؿ الثاين :

ي
 ان كلو صاده ألجلو .مطلق ٬توز أكل اـر ٦تا صاده ا١ت
 كىذا مذىب أَب حنيفة كعطاء ك٣تاىد .

 ٟتديث أَب قتادة .
 فقط ، كما َف يصد ألجلو فهو حبلؿ لو . القوؿ ابٞتمع : فما صاده اٟتبلؿ ألجل اـر حـر على اـرالقوؿ الثالث : 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
كإُف ىذا ذىب مالك كالشافعي كأصحاهبما ، كأٛتد كإسحاؽ كأبو ثور ، كرجحو ابن حباف ، كابن عبد ال ر ، كالبروم ، 

 ، كالنوكم ، كابن القيم ، كابن حجر كغَتىم .كالقاضي عياض 
 كاحتجوا ١تسلكهم أبف فيو توفيقان كٚتعان بُت األحاديث ا١تختلفة كعمبلن ّتميعها .

) صيد ال ر حبلؿ لكم كأنتم حـر ما َف تصيدكه أك  كيؤيد ىذا اٞتمع ما ركاه أٛتد كأبو داكد عن جابر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 يصد لكم ( . 

كالعمل على ىذا عند أىل العلم ال يركف أبكل الصيد للمحـر أبسان إذا َف يصده أك يصد من  : بعد ىذا اٟتديث مذمقاؿ الًت 
 .أجلو 

 .اٞتمهور من اٞتمع بُت األحاديث كاٟتق ما ذىب إليو  : قاؿ الشوكاين
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

 : الصيد ارـٌ على اـر : ا٠تالصة 
 ما صاده بنفسو .-أ
 ( . حيرًٌـى عىلىٍيكيٍم صىٍيدي اٍلبػىرًٌ مىا ديٍمتيٍم حيريمان قولو تعاُف ) ك ل

 ما ًصيد ألجلو :  -ب
 ٟتديث الصعب بن جثامة .
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 أك كاف لو أثر يف صيده ، أك أعاف عليو . -ج
ًمهىا: اؿى قىاليوا الى . قىاؿى قى « . ءو يٍ ىىٍل ًمٍنكيٍم أىحىده أىمىرىهي أىٍك أىشىارى إًلىٍيًو ًبشى  : فػىقىاؿى ...ٟتديث أَب قتادة )  ( .فىكيليوا مىا بىًقىى ًمٍن ٟتٍى

  احملرـي حالالن على صيدو فقتلو ؟ إذا دؿه ما اٟتكم 

 اختلف الفقهاء فيما إذا دؿَّ ارـي حبلالن على صيدو فقتلو، على قولُت:
 إذا دؿَّ اـر حبلالن على صيدو فقتلو، يلـز اـر جزاؤه . القوؿ األكؿ:

 ائفةه من السلف ، كىو اختيار ابن تيمية ، كالشنقيطي ، كحيكيى فيو اإلٚتاع.، كبو قاؿ ط، كاٟتنابلة كىو مذىب اٟتنفية  
 ىل منكم أحده أمره أف ٭تمل عليها، أك أشار إليها ؟ ()  قولو ل -أ

 .  ٭تل إذا دلَّو ابللفظ، فقاؿ ىناؾ صيده ك٨توه أنو علَّق اٟتلَّ على عدـ اإلشارة؛ فأحرل أف ال
 أنَّو قوؿ عليٌو كابن عباس رضي هللا عنهما، كال ييعرىؼ ٢تما ٥تالفه من الصحابة مهنع هللا يضر.-ب
 .أنَّو سببه ييتوصَّلي بو إُف إتبلؼ الصيد؛ فتعلَّق بو الضماف؛ فإفَّ ٖترٔف الشيء ٖترٔفه ألسبابو -ج

 يكوف ميسيئان، كال جزاء عليو .إذا دؿَّ ارـي حبلالن على صيدو، فإنو  : القوؿ الثاين
 . ، كالشافعية  كىو مذىب ا١تالكية  
 فىجىزىاءه ًمٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىم ( .) لظاىر قولو تعاُف:  -أ

 كجو الداللة : أنَّو علَّق اٞتزاء ابلقتل؛ فاقتضى أال ٬تب اٞتزاء بعدـ القتل .
 أهنا نفسه مضمونةه ابٞتناية؛ فوجب أالَّ تيضمنى ابلداللة كاآلدمي.-ب
د بقتلو ابختياره، مع انفصاؿ الداؿ عنو، فصار كمن دؿ ٤ترمان أك صائمان على امرأة فوطئها، فإنو أيمث ابلداللة، أفَّ القاتل انفر  -ج

 . كال تلزمو كفارة، كال يفطر بذلك 
  حكم أكل اٟتمار الوحشي ؟ما 

 حبلؿ ، كأنو من الصيد .
 الصحابة ابألكل من ٛتار الوحش كىم ٤ترموف ، كىذا دليل على حلو . فقد أمر ٟتديث الباب ،  -أ

 م .ركاه مسلعن اٟتمار األىلي ( .  ) أكلنا زمن خي ر ا٠تيل كٛتر الوحش ، كهناّن النِب كٟتديث جابر قاؿ  -ب

  ؟) األىلية ( اإلنسية ما حكم أكل اٟتمر 
 حراـ .

، أىمىرى رىسيوؿي اىَّللًَّ ) عن أنس قاؿ -أ بػىرى يػٍ اىأٍلىٍىًليًَّة[، [ًإفَّ اىَّللَّى كىرىسيولىوي يػىنػٍهىيىاًنكيٍم عىٍن ٟتييوـً اىٟتٍيميرً :  أىابى طىٍلحىةى، فػىنىادىل لىمَّا كىافى يػىٍوـي خى
 . ميتػَّفىقه عىلىٍيو ( فىًإنػَّهىا رًٍجس

 متفق عليو هنى عن أكل ٟتـو اٟتمر األىلية ( .  قاؿ : ) إف رسوؿ هللا  ابن عمر  كعن-ب

 متفق عليو هنى عن متعة النساء يـو خي ر ، كعن ٟتـو اٟتمر اإلنسية ( .  قاؿ : ) إف رسوؿ هللا  كعن علي -ج
 ركاه البخارم عن ٟتـو اٟتمر ( .  كعن ابن أَب أكىف قاؿ : ) هنى النِب -د

 ه األحاديث فيها النهي الصريح عن ٟتـو اٟتمر األىلية .فهذ
. كال راء ، كابن أَب أكىف ، ك.. علي ، كجابر ، أحاديث النهي عن أكل ٟتـو اٟتمر األىلية ركاىا عن النِب  :  قاؿ ابن القيم

 . ، كالعرابض ، كأبو ثعلبة ، كابن عمر ، كأبو سعيد ، كسلمة ، ... 
 : العلة يف النهي عنها 



 ِٗٗ 

 ٟتاجتهم إليها .قيل : 
 فقد جاء يف حديث ابن عمر : ) ... ككاف الناس قد احتاجوا إليها ( .

هنى عن ٟتـو اٟتمر كأذف يف ٟتـو ا٠تيل ( فلو كاف النهي من أجل أهنا ٛتولة الناس  لكن يرد ىذا القوؿ حديث : ) أف النِب 
 لكاف النهي عن ٟتـو ا٠تيل أكُف .

 العذرة . ألهنا كانت أتكلكقيل : 
 أنو إ٪تا حرمت ألهنا رجس يف نفسها.كقيل : 

 بلفظو يف الصحيحُت  . كىذا أصح العلل ، فإهنا ىي اليت ذكرىا رسوؿ هللا :  قاؿ ابن القيم
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . حل أكل اٟتمار الوحشي 
o ُت للمردكدة عليو ىديتو سبب الرد .رد ا٢تدية إذا كجد ما ٯتنع من قبو٢تا ، لكن من حسن ا٠تلق أف يب 
o . أف اإلعانة على األمور ارمة كالداللة عليها ال ٬توز ، ألف ا١تعُت مشارؾ للمباشر يف عملو 
o . اإلمساؾ عن األشياء ا١تشتبهة حىت يتبُت أمرىا من حل أك حرمة من الورع 
o . سؤاؿ أىل العلم عما يشكل من األحكاـ 
o صد .أف الوسائل ٢تا أحكاـ ا١تقا 
o . استحباب قبوؿ ا٢تدية إذا َف يكن ىناؾ مانع من قبو٢تا 
o . االعتذار عن رد ا٢تدية ، تطييبان لقلب ا١تهدم 

هىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ّٕٔ  [  ى ٜتىٍسه ًمنى اىلدهكىابًٌ كيلُّهينه فىاًسقه، يػيٍقتػىٍلنى يف ] اىٟتًٍلًٌ )  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
، كىاٍلفىٍأرىةي، كىاٍلكىٍلبي اىٍلعى اكى  أىةي، كىاٍلعىٍقرىبي ، كىاٟتًٍدى : اىٍلغيرىابي  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (قيوري ٟتٍىرىـً

-------- 
 ذكر ا٠تمس يفيد نفي اٟتكم عن غَتىا ، لكنو ليس ْتجة عند األكثر ، كعلى تقدير اعتباره فيمكن أف يكوف قالو ( ٜتىٍسه )

  بعد ذلك أف غَت ا٠تمس تشًتؾ معها يف ىذا اٟتكم .أكالن مث بُت
 عن الصعب كابن مسعود عند مسلم . فقد كرد زَيدة ) اٟتية ( كىي سادسة كما يف حديث ابن عمر

 كيف صحيح مسلم تقييده ابألبقع ، كىو الذم يف ظهره كبطنو بياض .(  اىٍلغيرىابي ) 
 دكيبة ذات سم تلسع .) العقرب (  

 ئر معركؼ ٮتتطف األمواؿ الثمينة .طا) اٟتدأة ( 
 أم : اٞتارح ا١تفًتس . (قيوري كىاٍلكىٍلبي اىٍلعى 

 ١تاذا ٝتيت ىذه ابلفواسق ؟ 
ٝتي الرجل كمنو  ،، فإف أصل الفسق لرة ا٠تركجتسمية صحيحة جارية على كفق اللرةتسمية ىذه ا٠تمس فواسق  قاؿ النوكم :

٠تركجها عن حكم غَتىا من اٟتيواف يف ٖترٔف قتلو أك حل  ىذه ا٠تمس بذلك ، فوصفت الفاسق ٠تركجو عن أمر هللا كطاعتو
 .ك خركجها ابإليذاء أك اإلفساد أكلو أ
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 جواز قتل ا٠تمسة ا١تذكورة يف اٟتديث يف اٟتل كاٟتـر ، كىو موضع اتفاؽ بُت العلماء .نستفيد : 
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 ُت ؟ىل الغراب يقتل مطلقان أـ ىناؾ غراب مع 
 يف حديث الباب اإلذف يف قتل الرراب مطلقان كَف ٮتص نوعان فيها من نوع .

) ٜتس فواسق يقتلن يف اٟتل كاٟتـر .... كذكر منها : كالرراب األبقع ( ،  كجاء يف صحيح مسلم عن عائشة أيضان . قاؿ  
 ككذلك يف حديث ابن عمر .

 فاختلف العلماء يف ذلك .
 ألحاديث ا١تطلقة يف اإلذف بقتل كل غراب على ا١تقيدة ابلرراب األبقع .فذىب بعض العلماء ْتمل ا

ك٦تن سلك ىذا ا١تسلك أبو حنيفة كصاحباه دمحم بن اٟتسن كأبو يوسف كالطحاكم ، كحكاه ابن ا١تنذر عن بعض أصحاب 
 اٟتديث ، كبو أخذ ابن خزٯتة كابن حجر كالعيٍت .

 لقة على ا١تقيدة .كذىب بعض العلماء إُف تقدٔف الركاَيت ا١تط
 ك٦تن سلك ىذا ا١تسلك ابن عبد ال ر كابن قدامة .

 . الركاَيت ا١تطلقة أصح  : قاؿ ابن قدامة 
 كاعتذر بعضهم أبف ركاية ) األبقع ( شاذة .

 كذكر بعض العلماء أف التقييد ابألبقع أنو خرج ٥ترج الرالب فبل ٮتتص اٟتكم بو .
( تقييد ١تطلق الركاَيت األخرل اليت ليس فيها األبقع ، كبذلك قالت طائفة ، فبل ٬تيزكف إال  : قولو ) الرراب األبقع قاؿ القرطيب

 قتل األبقع ، كغَت ىذه الطائفة رأكا جواز قتل األبقع كغَته من الررابف ، كرأكا أف ذكر األبقع إ٪تا جرل ألنو األغلب عندىم .
 ما ا١تراد ابلكلب العقور ؟ 

ٍلًب اٍلعىقيور يف الٍ  كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء  .ميرىاد اًبٍلكى
 : ىيوى اٍلكىٍلب اٍلمىٍعريكؼ . فىًقيلى 

ٍلبنا عىقيورن  كىًقيلى   بىاع ييسىمَّى كى  ا يف اللُّرىة . قالو النوكم . : كيٌل مىا يػىٍفًتىًس ؛ ألىفَّ كيٌل ميٍفًتىًس ًمٍن السًٌ
 ال ؟ كاختلف العلماء ىل يتعدل القتل إىل غَتىا من ا١تؤذايت أـ 

 ال يتعدل إُف غَتىا . القوؿ األكؿ : أنو
 كىذا مذىب أَب حنيفة كأىل الظاىر .

 ألهنا ىي اليت كرد هبا النص .
 بل يتعدل إُف غَتىا من كل مؤذ . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
 كأف ما جاء يف اٟتديث على سبيل ا١تثاؿ .

على  ر لينبو هبا على ما يف معناىا ، كأنواع األذل ٥تتلفة ، فيكوف ذكر نوع منها منبهان إ٪تا اختصت ىذه ابلذك  قاؿ ابن القيم :
 . جواز قتل ما فيو ذلك النوع 

كالتنبيو هبذه األمثلة يدؿ على أف ما كاف مثلها يف اٟتكم كما كاف أشد منها فهو أكُف منها ابٟتكم ، :  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 . ، كقالوا : يسن قتل كل مؤذو ك٢تذا أخذكا قاعدة من ذلك 

  ؟أقساـ اٟتيواانت من حيث القتل كعدمو ما 
 ينقسم اٟتيواف من حيث القتل كعدمو إُف أقساـ :
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 قسم أمر بقتلو .:  القسم األكؿ

 ا٠تمس يف حديث الباب ، كمثل الوزغ .ك
 قسم منهي عن قتلو . القسم الثاين :

 لنملة ، كالنحلة ، كا٢تدىد ، كالصرد .كا
 عن قتل أربع من الدكاب: النملة، كالنحلة، كا٢تدد، كالصُّرد ( ركاه أبو داكد . رسوؿ هللا اؿ ) هنى يث ابن عباس قٟتد

 قسم سكت عنو .القسم الثالث : 

 كالذابب ، كالصراصَت ، كاٞتعبلف .
 فهذه إف آذت قتلت ، كإف َف تؤذ : فقيل ٬توز قتلها ، كقيل يكره ، كىذا األقرب .

 خلقها ٟتكمة ، فبل ينبري أف تقتل .ألف هللا 
 فائدة : تنقسم الكبلب من حيث األحكاـ إُف أربعة أقساـ :

 الكلب العقور . -أ
 فهذا يشرع قتلو كما يف حديث الباب .

 كلب الصيد كاٟترث كا١تاشية .  -ب
 فهذا يباح اقتناؤه كال يقتل إال لسبب .

 الكلب األسود . -ج
 كىذا لو خصائص .

 ال ٭تل صيده ، ٭تـر اقتناؤه ، يقطع الصبلة ، أنو شيطاف . إابحة قتلو ،
 ما سول ذلك من الكبلب . -د

 فهذه ال يباح اقتناؤه ، كال يقتل إال إذا أذل .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . مشركعية قتل كل ما فيو أذية من اٟتيواّنت ، كالذئب ، كاألسد ، كالفهد ، كالنمر 
o  على ٖترٔف أكل ا١تذكورات يف اٟتديث ، ألف ما أمر بقتلو فإنو ٭تـر أكلو .استدؿ ابٟتديث 
o . حكمة هللا 

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًاٍحتىجىمى كىىيوى ٤تيًٍرـه  أىفه اىلنهيبه )  هيمىاكىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  -ّٕٕ
---------- 

 م : طلب من ٭تجمو ، كاٟتجامة ىي : إخراج الدـ من البدف بطرؽ معركفة .أ( ًاٍحتىجىمى  أىفه اىلنهيبه )  
 جاء يف ركاية ) يف رأسو ( . (كىىيوى ٤تيًٍرـه ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 جواز اٟتجامة للمحـر من غَت فدية إذا َف يقطع شعران . نستفيد :
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 ٟتديث الباب .

 ىل يلزمػو فدية ؟ 
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 ختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :ا
 قاؿ بعض العلماء : إف قطع شعران فدل .

 كذىب اٟتسن البصرم إُف لزـك الفدية ١تن احتجم كلو َف يقطع شعران .
 ، فإف ظاىر اٟتديث ليس فيو فدية . أنو ال فدية كالصحيح

 ٯتكن أف ٭تتجم بو . ألنو من ا١تعلـو أنو إذا كانت اٟتجامة يف الرأس ال بد أف ٭تلق ما
 فإف ذلك يف حلق ٚتيع الرأس .و ( لقوا رؤكسكم حىت يبلغ ا٢تدم ٤تلكال ٖتكليس ىذا كقولو تعاُف ) 

كىذه ا١تسألة شبيهة ْتك الرأس ، فالرالب أف الشعر مع اٟتك يتساقط ، ككذلك غسل الرأس ٭تصل معو تساقط شعره كقد كاف 
 يرتسل كىو ٤تـر . الرسوؿ 

 كيف ذلك ؟  ث الباب بعض العلماء ِبف الفدية يف حلق الرأس تكوف يف حلقو حلقان يكوف كامالن ؟استدؿ ْتدي 
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : إذا أخذ من شعره ما فيو إماطة األذل ففيو دـ ، أم : إذا حلق حلقان يكوف كامبلن يسلم بو الرأس من 

٤تـر يف كسط رأسو ( كاٟتجامة يف الرأس من ضركرهتا أف ٭تلق الشعر كىو  األذل ، كالدليل ما أخرجو البخارم ) احتجم النِب 
 فدل . من مكاف ااجم ، كال ٯتكن سول ذلك ، كَف ينقل أف النِب 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ـ من سائر البدف ليس من ٤تظورات اإلحراـ .أف إخراج الد 
o . جواز اٟتجامة عند اٟتاجة إليها 
o ال تنقض الوضوء ، حيث َف ينقل أف النِب  أف اٟتجامة . توضأ 

ٍلتي ًإىلى رىسيوًؿ اىَّللًه )  :قىاؿى  كىعىٍن كىٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى  -ّٖٕ : " مىا كيٍنتي أىرىل  ٛتًي كىاٍلقىٍملي يػىتػىنىاثػىري عىلىى كىٍجًهي، فػىقىاؿى
. قى  : الى دي شىاةن ؟ قػيٍلتي ، أىٍك أىٍطًعٍم ًستهةى مىسىاًكُتى، ًلكيلًٌ ًمٍسًكُتو ًنٍصفي صىاعو " اىٍلوىجىعى بػىلىغى ًبكى مىا أىرىل، ٕتًى ـو ثىةى أىايه : " فىصيٍم ثىالى اؿى

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  -
--------- 

 األنصارم ، أبو دمحم ا١تدٓف صحاَب جليل .( عىٍن كىٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى ) 
ٍلتي ًإىلى رىسيوًؿ اىَّلله )   . زمن اٟتديبية ( خرل ) أتى علٌي رسوؿ هللا كيف الركاية األ(   ٛتًي
 أم : يتساقط القمل من كثرتو على كجهي .(  كىاٍلقىٍملي يػىتػىنىاثػىري عىلىى كىٍجًهي )
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 أف حلق شعر الرأس من ٤تظورات اإلحراـ ، كقد دؿ على ذلك الكتاب كالسنة كاإلٚتاع .نستفيد : 
لَّوي ًلقيوا ريؤيكسىكيٍم حىىتَّ ال ٖتىٍ  ) كى قاؿ تعاُف-أ ليغى ا٢ٍتىٍدمي ٤تًى  ( .يػىبػٍ

 ٟتديث الباب ، حيث رتب فدية األذل على حلق الرأس مع كونو للعذر ، فدؿ على أنو من ٤تظورات اإلحراـ .-ب
 كنقل اإلٚتاع على ذلك ابن ا١تنذر كالنوكم .

 اذكر أحواؿ فاعل احملظور ؟ 
 فاعل اظور لو ثبلث أحواؿ :

 أف يفعل اظور عا١تان متعمدان ذاكران غَت معذكر . أكالن :

 فهذا آمث كعليو الفدية .
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 أف يفعلو عا١تان ٥تتاران ذاكران معذكران . اثنيان :

 فهذا عليو الفدية كال إمث عليو .
 ٟتديث الباب .

 ليو الفدية .فلو احتاج اإلنساف إُف ترطية رأسو من أجل برد أك حر ٮتاؼ منو ، جاز لو ترطيتو كع
 أف يفعلو معذكر ّتهل أك نسياف . اثلثان :

 فهذا ال شيء عليو ألنو جاىل أك ّنسي .
 ما ىي فدية من حلق رأسو كىو ٤ترًـ ؟ 

 فدية من حلق رأسو كىو ٤تـر : أنو ٮتٌَت بُت ثبلثة أشياء كىي :
 صياـ ثبلثة أَيـ ، أك ذبح شاة ، أك إطعاـ ستة مساكُت لكل مسكُت نصف صاع .

قىةو أىٍك نيسيكو قاؿ تعاُف )   ( . فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضان أىٍك بًًو أىذلن ًمٍن رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى
 كقد جاءت السنة بتوضيح ىذه اآلية :

 كضحتو السنة أنو ثبلثة أَيـ .(  فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو  )
 ـ ستة مساكُت ، لكل مسكُت نصف صاع .كضحتو السنة أنو إطعا(  أىٍك صىدىقىةو  )
 كضحتو السنة أف النسك شاة .(  أىٍك نيسيكو  )

 .ا١تباشرة، كلبس القفازين للمرأة، ك قص الرأس ، كالطيب ، كلبس ا١تخيط، ك فدية حلق الرأس، كتقليم األظافركىذه الفدية ىي 
 مىت ٕتب الفدية يف حلق الشعر؟ 

ال ر ، كابن  ، كابن عبد ٭تصل بو إماطة األذل ، كىو مذىب ا١تالكية ، كاختاره ابن حـز ٕتب الفدية يف حلق الشعر إذا حلق ما 
 . عثيمُت 

ليغى ا٢ٍتىٍدمي ٤تىً )  قولو تعاُف-أ قىةو أىٍك كىالى ٖتىًٍلقيوا ريءيكسىكيٍم حىىتَّ يػىبػٍ لَّوي فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضنا أىٍك ًبًو أىذنل ًمٍن رىٍأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى
 ( . نيسيكو 

 أفَّ حلق شعر الرأس من أذلن بو، ال يكوف إال ٔتقدار ما ٯتاط بو األذل.ة : كجو الدالل
 حديث الباب .-ب

على كعب بن عجرة، كىو حلق ما ٯتاط بو  أف الكفارة إ٪تا ٕتب يف حلق الرأس يف مثل ما أكجبو رسوؿ هللا ة : كجو الدالل
 األذل.

 .احتجم كىو ٤ترـه يف رأسو( أف النِب )عن ابن عباس رضي هللا عنهما:   -ِ
لىق الشعر من مكاف ااجم، كال ٯتكن سول ذلك، كَف ينقل عن النِب  أف اٟتجامةكجو الداللة:   يف الرأس من ضركرهتا أف ٭تي
 ر .ألف الشعر الذم يزاؿ من أجل ااجم ال ٯتاط بو األذل، فهو قليله ابلنسبة لبقية الشعأنو افتدل ، 

 ىل حلق بقية شعر اٞتسد كحلق الرأس ؟ 
 غَت الرأس من ٤تظورات اإلحراـ . ذىب ٚتهور العلماء إُف أف حلق شعر

: الرمي، كالذبح، كاٟتلق كالتقصَت،  التفث ( مثيَّ ٍليػىٍقضيوا تػىفىثػىهيمٍ أنو قاؿ يف قولو تعاُف )  أثر عن ابن عباس رضي هللا عنهما-أ
 خذ من الشارب، كاألظفار، كاللحية .كاأل
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قياس شعر اٞتسد على شعر الرأس؛ ّتامع أف الكل ٭تصل ْتلقو الًتفو، كالتنظف، كىو ينايف اإلحراـ لكوف اـر أشعث -ب
 .أغ ر
 من حيث الفدية كعدمها ؟ اذكر أقساـ ٤تظورات اإلحراـ 

 تنقسم إُف أربعة أقساـ :
 ما ال فدية فيو ، كىو عقد النكاح كا٠تطبة . -أ

 ما فديتو بدنة ، كىو اٞتماع يف اٟتج قبل التحلل األكؿ . -ب
 ما فديتو مثلو ، كىو الصيد . -ج
عر ، تقليم األظافر ، ترطية الرأس ، مس ما فديتو فدية أذل ) إطعاـ أك ذبح أك صياـ ( كىو ابقي اظورات .) حلق الش -د

 الطيب ، لبس القفازين ، النقاب ، ا١تباشرة دكف الفرج ، لبس ا١تخيط ( .
 ىل ىذه الفدية ) فدية األذل ( على التايَت أـ الًتتيب ؟ 

 على التخيَت .
قىةو أىٍك نيسيكو فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضان أىٍك بًًو أىذلن ًمٍن رىٍأًسًو فىًفدٍ  لظاىر اآلية )-أ  ( . يىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى

يًٍبيىًة  أىتىى عىلىىَّ رىسيوؿي اَّللًَّ  ) قىاؿى  عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن أىىًب لىيػٍلىى عىٍن كىٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى ٟتديث الباب يف ركاية  -ب زىمىنى اٟتٍيدى
ُـّ رىٍأًسكى » تػىنىاثػىري عىلىى كىٍجًهى فػىقىاؿى كىاٍلقىٍملي يػى  ،ًُف  ًقٍدرو  ٖتىٍتى  كىأىّنى أيكًقدي  فىاٍحًلٍق كىصيٍم ثىبلىثىةى » قىاؿى قػيٍلتي نػىعىٍم . قىاؿى « . أىيػيٍؤًذيكى ىىوىا

ـو أىٍك أىٍطًعٍم ًستَّةى مىسىاًكُتى   ( .أىًك اٍنسيٍك نىًسيكىةن  أىَيَّ
. قىافما اٞتواب عن حديث يف قولو ) : الى دي شىاةن ؟ قػيٍلتي ، أىٍك أىٍطًعٍم ًستهةى ، ٕتًى ـو ثىةى أىايه : " فىصيٍم ثىالى  .. ( ؟ؿى

سيك ، لىٍيسى اٍلميرىاد ًبًو أىفَّ الصٍَّوـ الى ٬تىٍزًم ًإالَّ لًعىاًدـً ا٢ٍتىٍدم ، بىٍل ىيوى ٤تىٍميوؿ عىلىى أىنَّوي سىأىؿى عىٍن النُّ : قاؿ النوكم :  اٞتواب األكؿ
ٍطعىاـ ، كىًإٍف عىًدمىوي فػىهيوى ٥تيىَتَّ فىًإٍف كىجىدىهي أىٍخبػىرىهي أبًىنَّ  يىاـ كىاإٍلً ٍطعىاوي ٥تيىَتَّ بػىٍينو كىبػىٍُت الصًٌ يىاـ كىاإٍلً  ـ . بػىٍُت الصًٌ

ف يكفر ابلذبح على أفتاه أب، ١تا إذف لو يف حلق رأسو بسبب األذل  ٭تتمل أف يكوف النِب :  قاؿ ابن حجر:  اٞتواب الثاين
كالصياـ فخَته  كاإلطعاـفلما أعلمو أنو ال ٬تد نزلت اآلية ابلتخيَت بُت الذبح ، غَت متلو  يبوح أك،  سبيل االجتهاد منو 

لعلمو أبنو ال ذبح معو فصاـ لكونو َف يكن معو ما يطعمو كيوضح ذلك ركاية مسلم يف حديث عبد ،  كاإلطعاـحينئذ بُت الصياـ 
ك نسك فقاؿ صم ثبلثة أَيـ أك ىذه اآلية ففدية من صياـ أك صدقة أ هللا بن معقل ا١تذكور حيث قاؿ إٔتد شاة قلت ال فنزلت

 م .أطع
 يشًتط يف الصياـ التتابع ؟ 

 َف يقيدىا ابلتتابع ىنا . ألف النِب يشًتط ،  ال ، ال
 كم مقدار اإلطعاـ ، كمن أم نوع ؟ 

فظاىر اٟتديث أف الفدية نصف صاع لكل مسكُت  ( ، كأطلق النوع ،ًلكيلًٌ ًمٍسًكُتو ًنٍصفي صىاعو حدد ا١تقدار بقولو )  النِب 
 سواء من ال ر أك غَته .

 ما اٟتكم إذا كرر احملظور ؟ 
 إف كرر ٤تظوران من أجناس ) كطيب ، كترطية رأس ، كليس ٥تيط ( فلكل كاحدة كفارة .

 كىذا ا١تذىب .
 : عليو كفارة كاحدة . كقيل
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 األكؿ . كالراجح
 لق رأسو ، كحلق شعر بدنو ، فكفارة كاحدة .إف كرر ٤تظوران من جنس كاحد ، كح

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء. ،واء كانت الفدية من ال ر أك غَته، سظاىر اٟتديث أنو ٮترج نصف صاع 
o . أف السنة مفسرة للقرآف 

o نة كال إٚتاع على منعو من ذلك كال ٖترٯتو ٬توز للمحـر أف ٯتشط رأسو ، كال دليل من كتاب كال س : قاؿ ابن القيم. 
:  يٍػرىةى كىعىٍن أىِب ىيرى  -ّٕٗ ـى رىسيوؿي اىَّللًه  لىمها فػىتىحى اىَّللهي عىلىى رىسيوًلًو  )قىاؿى يف اىلنهاًس، فىحىًمدى اىَّللهى كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو،  مىكهةى، قىا

: " ًإفه اىَّللهى حىبىسى عىٍن مىكه  له أًلىحىدو كىافى قػىٍبًلي، كىًإ٪تهىا أيحً ُثيه قىاؿى ًإنػههىا ملىٍ ٖتًى هىا رىسيولىوي كىاٍلميٍؤًمًنُتى، كى لهٍت ًل سىاعىةه ةى اىٍلًفيلى، كىسىلهطى عىلىيػٍ
له أًلىحىدو بػىٍعًدم، فىالى يػينػىفهري صىٍيديىىا، كىالى ٮتيٍتػىلىى شىوٍكيهىا، كى  ًإنػههىا لىٍن ٖتًى لُّ سىاًقطىتػيهىا ًإاله ًلميٍنًشدو، كىمىٍن قيًتلى لىوي قىًتيله ًمٍن نػىهىارو، كى الى ٖتًى
، فىًإانه ٧تىٍعىليوي يف قػيبي  ، ايى رىسيوؿى اىَّللًه ٍذًخرى : ًإاله اىإٍلً : فػىهيوى ٓتىٍَتً اىلنهظىرىٍيًن " فػىقىاؿى اىٍلعىبهاسي ٍذخً  وًرانى كىبػيييوتًنىا، فػىقىاؿى قه عىلىٍيًو ميتػهفى  (رى ًإاله اىإٍلً

. 
---------- 

 أم عاـ ق ىػ(  مىكهةى  لىمها فػىتىحى اىَّللهي عىلىى رىسيوًلًو  )
 أم منعو من االنبعاث .(  ًإفه اىَّللهى حىبىسى عىٍن مىكهةى اىٍلًفيلى  )

له أًلىحىدو كىافى قػىٍبلً )  ًإنػههىا ملىٍ ٖتًى  يدخل مكة بقتاؿ أبدان ألف مكة معظمة .أم ما أحل هللا ألحد من األنبياء كأ٦تهم أف  ي ( كى
 .و ما بُت طلوع الشمس كصبلة العصر، كىقدار من الزمن، كا١تراد فتح مكةلساعة ا١تا١تراد اب(  كىًإ٪تهىا أيًحلهٍت ًل سىاعىةه ًمٍن نػىهىارو )
يستفاد من النهي عن التنفَت ٖترٔف  علماء : قاؿ ال ،: ٭تـر التنفَت كىو اإلزعاج عن موضعو قاؿ النوكم (  فىالى يػينػىفهري صىٍيديىىا )

 . ابألكُف اإلتبلؼ 
 كالصيد تقدـ : كل حيواف برم حبلؿ متوحش طبعان ، كاٟتماـ كاألرانب .

 ) كال ٮتتلى خبلىا ( ا١تراد ابالختبلء القطع .كيف ركاية (  كىالى ٮتيٍتػىلىى شىوٍكيهىا )
لُّ سىاًقطىتػيهىا)   كاللقطة : ماؿ أك ٥تتص ضل عن ربو .( أم : لقطتها ،  كىالى ٖتًى
، تىلى القاتل، كإف شاء أخذ فداءه، إف شاء قػى : معناه أف كٌِف ا١تقتوؿ اب٠تيارقاؿ النوكم ( كىمىٍن قيًتلى لىوي قىًتيله فػىهيوى ٓتىٍَتً اىلنهظىرىٍيًن ) 

 كىي الدية .
ٍذًخرى )   .يب الريح معركؼ عند أىل مكة ، طنبت  :قاؿ يف الفتح ( ًإاله اىإٍلً
 يسدكف بو ا٠تلل بُت اللبنات يف القبور .( فىًإانه ٧تىٍعىليوي يف قػيبيوًرانى ) 
 أم : سقفها .(  كىبػيييوتًنىا) 
 ما حكم القتاؿ يف مكة ، كماذا يستثٌت ؟ 

 حراـ .
 كلن ٖتل ألحد بعدم ( .لقولو ) 

 كيستثٌت أمراف :
 ف فلو أف يقاتل .اإذا قوتل اإلنسالقتاؿ عند ا١تدافعة ، ف األكؿ :



 ٗٗٗ 

 ( .اءي اٍلكىاًفرًين ى كىال تػيقىاتًليوىيٍم ًعٍندى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً حىىتَّ يػيقىاتًليوكيٍم ًفيًو فىًإٍف قىاتػىليوكيٍم فىاقٍػتػيليوىيٍم كىذىًلكى جىزى لقولو تعاُف )  
 تل ( .قتل من حصلت منو جناية يف اٟتـر توجب قتلو . ) فلو قتل عمدان فإنو يق كالثاين :

  شجر مكة ؟ ما حكم قطع 
 ع .أنبتو اآلدمي من البقوؿ كالزرك ذخر كما  قطع شجر اٟتـر ، كإابحة أخذ اإلأٚتع أىل العلم على ٖترٔف قاؿ يف ا١تغٍت :

  اذكرىا ؟ما ينبت ابٟتـر من الشجر ينقسم إىل ثالثة أقساـ ، 
 فهذا ابلنص كاإلٚتاع . ما أنبتو هللا من الشجر كاٟتشيش ، فهذا ال ٬توز قطعو األكؿ :

 ٟتديث الباب .-أ
) فبل ٭تل المرئ يؤمن اب كاليـو اآلخر أف يسفك هبا دمان ، كال يىعًضد هبا شجرة ( متفق  كٟتديث أَب شيرٍيح ، يف قولو -ب

 عليو .
 كأٚتع العلماء على ذلك .

  يستثٌت من ذلك :ك 
 اإلذخر ، ٟتديث الباب .-أ

 ، ألنو ٔتنزلة ا١تيت .اليابس من الشجر كاٟتشيش -ب
االنتفاع ٔتا انقلع من أغصاف الشجر كاٟتشيش ، كىذا إذا كاف بفعل هللا فجائز ، كاختلفوا إذا انقلع بفعل آدمي ، فقيل :  -ج

 ٭تـر ، كىذا ا١تذىب ، كقيل : ٬توز االنتفاع بو من غَت القالع .
 ٙتر الشجر ، فيجوز االنتفاع بو . -د
ىو مرٌيب يف األرض، كالكمأة ، كالفقع ، فهذا ٬توز ، ألنو ليس بشجر كال حشيش، كإ٪تا ىو مودع يف ابطن ما أنبتو هللا ٦تا  -ىػ

 األرض .
 : ما أنبتو اآلدمي . القسم الثاين

 من الزرع كالبقل ، فهذا جائز ، ألنو ليس بزرع كال حشيش .
 ما أنبتو اآلدمي من الشجر . الثالث : القسم

 كالنخل كالعنب .
 ور على اٞتواز .فاٞتمه

 أصح .كاألكؿ إُف ا١تنع ، كرجحو ابن قدامة ،  كذىب الشافعية
 ما حكم تنفَت الصيد يف مكة كقتلو ؟ 
 رٔف تنفَت الصيد يف مكة كقتلو من ابب أكُف .٭ت

 ما حكم سفك الدماء يف مكة ؟ 
 حراـ .

 كاختلف العلماء يف إقامة اٟتدكد يف مكة :
 ج .٭تـر كيضيق عليو حىت ٮتر فقيل : 

 . (كمن دخلو كاف آمنان  )لقولو تعاُف : 
 ٬توز .كقيل : 



 َََُ 

 كىذا مذىب مالك كالشافعي .
 لعمـو النصوص الدالة على استيفاء اٟتدكد ابلقصاص يف كل زماف كمكاف .

 أمر بقتل ابن خطل كىو متعلق أبستار الكعبة . كالنِب 
 . الصحيح كىذا القوؿ ىو

 ما حكم لقطة اٟتـر ؟ 
 ء فيها على قولُت :اختلف العلما
 : ال ٬توز التقاطها إال ١تن أراد ينشدىا كيعرفها دائمان كأبدان . القوؿ األكؿ

 :  ىذا ىو الصحيح  . كقاؿكىذا مذىب الشافعي ، كاختاره ابن القيم 
 كال ٖتل ساقطتها إال ١تنشد ( . متفق عليو  أم ا١تعٌرؼ على الدكاـ . يف حديث الباب ) لقولو -أ

 .: كا١تعٌت : ال ٖتل لقطتها إال ١تن يريد أف يعرفها فقط ، فأما من أراد أف يعرفها مث يتملكها فبل  فظ ابن حجرقاؿ اٟتا
د:  قاؿ النوكم ًقي اٍلًببلى ٌل ليقىطىتهىا ًلمىٍن ييرًيد أىٍف يػيعىٌرًفهىا سىنىة مثيَّ يػىتىمىلَّكهىا كىمىا يًف ابى ٌل ًإالَّ ًلمىٍن يػيعىٌرًفهى ، بىٍل الى  كىمىٍعٌتى اٟتٍىًديث الى ٖتًى ا ٖتًى

ا . كىالى يػىتىمىلَّكهىا ا قىاؿى الشَّاًفًعٌي كىعىٍبد الرٍَّٛتىن ٍبن مىهٍ أىبىدن ، كىقىاؿى مىاًلك : ٬تىيوز ٘تىىلُّكهىا بػىٍعد تػىعىرُّفهىا سىنىة ،  ًدٌم كىأىبيو عيبػىٍيد كىغىٍَتىمٍ ، كىهًبىذى
د ، كىًبًو قىاؿى  ت ضىًعيفىة بػىٍعض أىٍصحىاب الشَّاًفًعٌي ، كىيػىتىأىكَّليوفى  كىمىا يف سىائًر اٍلًببلى  .اٟتٍىًديث أتىًٍكيبلى

 ( ركاه مسلم . نػىهىى عىٍن ليقىطىًة اٟتٍىاجًٌ  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عيٍثمىافى التػٍَّيًمىًٌ ك  -ب
 : أف لقطة اٟتـر كاٟتل سواء .القوؿ الثاين 

 ىب ا١تالكية .كىذا مذ
عىٍن ليقىطىًة الذَّىىًب ، أىٍك اٍلوىرًًؽ ؟ فػىقىاؿى : اٍعًرٍؼ كًكىاءىىىا كىًعفىاصىهىا ، مثيَّ عىٌرًفٍػهىا  سيًئلى رىسيوؿي اَّللًَّ ٟتديث زيد بن خالد . قاؿ ) -أ

 ( .سىنىةن فىًإٍف َفٍى تػيٍعرىٍؼ فىاٍستػىٍنًفٍقهىا 
 كغَتىا .بُت لقطة اٟتـر  فلم يفرؽ رسوؿ هللا 

 . كأنو أحد اٟترمُت، فأشبو حـر ا١تدينة -ب
، كالوديع -ج  ة .  ) ا١ترٍت ( .كألهنا أمانة فلم ٮتتلف حكمها ابٟتل كاٟتـر

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 .، ٥تصوص بلقطة مكة ٟتديث الباب )ال ٖتل ساقطتها إال ١تنشد(أنو عاـ :كاٞتواب عن حديث زيد بن خالد

 ث أحواؿ :فلقطة اٟتـر ٢تا ثال
 أف أيخذىا للتملك من اآلف ، فهذا حراـ .-أ

 أف أيخذىا للتملك بعد اإلنشاد ، فهذا حراـ .-ب

 أف أيخذىا لئلنشاد ، فهذا حبلؿ .-ج

 أما لقطة غَت اٟتـر فيجوز أف يتملكها بعد اإلنشاد الشرعي .

 ؟ ىل يف قطع الشجر يف مكة جزاء أـ ال 
 ٬تب الضماف مع اإلمث .قيل : 
 ا١تذىب كمذىب الشافعي ، لوركد بعض اآلاثر عن بعض السلف .كىذا 

 ال ٬تب الضماف .كقيل : 



 ََُُ 

 كىذا قوؿ مالك كداكد كابن ا١تنذر .
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 لو أف إنساف ملك صيدان يف اٟتـر ، ىل ٯتلك أف ٮترج بو إىل خارج اٟتـر أـ ال ؟ 
 انتهكها بصيده إَيىا . أنو ال ٯتلك إخراجو ، ألف حرمتو يف اٟتـر الصحيح

 لو دخل إنساف بصيد من خارج اٟتـر فهل ٭تـر أـ ال ؟ 
 يعٍت لو أف إنساّنن صاد غزاالن من ا١تيقات كىو َف ٭تـر ، مث دخل بو إُف مكة .

 ا١تذىب يرل أنو ٬تب أف يطلقو .
 ا١تسألة إف شاء هللا[ .]كستأيتأنو ال ٬تب أف يطلقو كيكوف ملكان لو ، ألنو ليس من صيد اٟتـر  الصحيحكلكن 
  اذكر أنواع خطب النيب ؟ 

 تنقسم إُف قسمُت : خطب النِب 
 خطب راتبة . القسم األكؿ :

 كخطبة العيد ، كاٞتمعة ، كالكسوؼ على القوؿ الراجح .
 خطب عارضة . القسم الثاين :

 كىي إذا دعت اٟتاجة إُف بياف حكم أك موعظة قاـ إُف الناس كذٌكرىم .
 لفوائد العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض ا 
o . أف من قتل لو قتيل عمدان فهو ٥تَت بُت القصاص أك أخذ الدية 
o . فضيلة العباس 
o . ضعف قوؿ من يقوؿ : إف اٟتمد ىو الثناء ، لقولو ) فحمد هللا كأثٌت عليو ( كالعطف يقتضي ا١ترايرة 
o . جواز مراجعة ا١تفيت أك كِف األمر 

o أبس بقتل الصيد فيها . عرفة ليست من اٟتـر ، لذلك ال 
o . ) أف مكة فتحت عنوة . ) قهران ابلسيف 
o  حرص النِب . على تبليغ الدين يف ا١تناسبات العامة 
o . مشركعية ا٠تطبة عند اٟتاجة إليها 

: أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن زىٍيًد ٍبًن عىاًصمو -َْٕ ـى مىكهةى كىدىعىا أًلىٍىًلهىا، كىًإيٌنً حىرهٍمتي ًإفه ًإبٍػرىاًىيمى حىره )  قىاؿى
ـى ًإبٍػرىاًىيمي مىكهةى، كىًإيٌنً دىعىٍوتي يف صىاًعهىا كىميدًٌىىا ٔتًثٍػلىٍي  مىا دىعىا   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( ًإبٍػرىاًىيمي أًلىٍىًل مىكهةى اىٍلمىًدينىةى كىمىا حىره

--------- 
 يل .( ا٠تلًإفه ًإبٍػرىاًىيمى ) 
ـى مىكهةى )   أم : أظهر للناس ٖترٯتها .( حىره
 أم : ابل ركة .(  كىدىعىا أًلىٍىًلهىا) 
 كما سيأيت يف اٟتديث ) ما بُت عَت إُف ثور ( .( كىًإيٌنً حىرهٍمتي اىٍلمىًدينىةى  )

 ابل ركة .( كىًإيٌنً دىعىٍوتي ) 



 ََُِ 

، كيف لفظ ) اللهم اب١تدينة ضعفي ما ٔتكة من ال ركة(اللهم اجعل كما يف حديث أنس )(  ةًل مىكه ٔتًثٍػلىٍي  مىا دىعىا ًإبٍػرىاًىيمي أًلىىٍ ) 
 ابرؾ ٢تم يف مدىم كصاعهم ( .

  ـى مىكهةى ) ما اٞتمع بُت حديث الباب ( كحديث عبد هللا بن زيد يف الصحيحُت ) إف ىذا البلد حرمو هللا  ًإفه ًإبٍػرىاًىيمى حىره
 ؟يـو خلق السموات كاألرض ( 

 اٞتمع : أبف إسناد التحرٔف إُف إبراىيم من حيث إنو مبٌلرو ، فإف اٟتاكم ابلشرائع كاألحكاـ كلها ىو هللا ، كاألنبياء يبلروهنا .
أف هللا قضى يـو خلق السماكات كاألرض أف  أك، ألف ا١تعٌت أف إبراىيم حـر مكة أبمر هللا تعاُف ال ابجتهاده :  قاؿ اٟتافظ

ظهره أأك أكؿ من  ان ،ناس ككانت قبل ذلك عند هللا حراما١تعٌت أف إبراىيم أكؿ من أظهر ٖترٯتها بُت ال أك، ة إبراىيم سيحـر مك
جل ىذا قاؿ كأل ،ب ألحد كال ألحد فيو مدخلمعناه أف هللا حـر مكة ابتداء من غَت سبب ينس:  كقاؿ القرطيب، بعد الطوفاف 

أك ا١تراد أهنا ، كَف ٭ترمها الناس أف ٖترٯتها اثبت ابلشرع ال مدخل للعقل فيو : راد بقولو كا١ت ،كَف ٭ترمها الناس: أكد ا١تعٌت بقولو 
من ٤ترمات هللا فيجب امتثاؿ ذلك كليس من ٤ترمات الناس يعٍت يف اٞتاىلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فبل يسوغ 

 . ليس ٦تا اختصت بو شريعة النِب كقيل معناه أف حرمتها مستمرة من أكؿ ا٠تلق ك ، االجتهاد يف تركو 
 اذكر األدلة على أف مكة كما حو٢تا حـر ؟ 
ـى ًقيىامان لًلنَّاسً قاؿ تعاُف )  -أ  ( . جىعىلى اَّللَّي اٍلكىٍعبىةى اٍلبػىٍيتى اٟتٍىرىا

 ( .ٍزقان ًمٍن لىديّنَّ كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىىيٍم ال يػىٍعلىميوفى أىكىَفٍى ٪تيىكًٌٍن ٢تىيٍم حىرىمان آًمنان ٬تيٍِبى إًلىٍيًو ٙتىىرىاتي كيلًٌ شىٍيءو رً كقاؿ تعاُف ) -ب
 ( . أىكىَفٍى يػىرىٍكا أىّنَّ جىعىٍلنىا حىرىمان آًمنان كىيػيتىخىطَّفي النَّاسي ًمٍن حىٍو٢تًًمٍ كقاؿ تعاُف ) -ج
، فهو حراـ ْترمة هللا إُف يـو الفتح ) إف ىذا البلد حرمو هللا يـو خلق السماكات كاألرض  عن ابن عباس . قاؿ : قاؿ  -د

 يـو القيامة ( متفق عليو .
 ( . ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى حىرَّـى مىكَّةى كىدىعىا أًلىٍىًلهىا...  حديث الباب ) -ىػ
 اذكر األدلة على أف ا١تدينة حـر ؟ 
 ( . كىًإٌٓفً حىرٍَّمتي اىٍلمىًدينىةى كىمىا حىرَّـى ًإبٍػرىاًىيمي مىكَّةى حديث الباب )  -أ

 حديث علي اآليت ) ا١تدينة حـر ما بُت عَت كثور ( . -ب
 إبراىيم عليو الصالة كالسالـ دعا ١تكة كأىلها اذكر دليل ذلك ؟ 

ا بػىلىدان آًمنان كىاٍرزيٍؽ أىٍىلىوي كما قاؿ تعاُف )   ( .يػىٍوـً اآٍلًخًر  كىالٍ نػٍهيٍم اًبَّللًَّ ًمنى الثَّمىرىاًت مىٍن آمىنى م كىًإٍذ قىاؿى إًبٍػرىاًىيمي رىبًٌ اٍجعىٍل ىىذى
  النيب  ابلربكة ضعف ما جعلو يف مكة ، اذكر األدلة على ذلك ؟دعا للمدينة كأىلها 
رًٍؾ ٢تىيٍم يًف ) قىاؿى  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -أ رًٍؾ ٢تىيٍم يف مً  اللَّهيمَّ ابى رًٍؾ ٢تىيٍم ىًف مي  ٍكيىا٢تًًٍم كىابى  .م ( متفق عليودًٌىً صىاًعًهٍم كىابى

 ( متفق عليو .مىا ٔتىكَّةى ًمنى اٍلبػىرىكىًة  يٍ اللَّهيمَّ اٍجعىٍل اًبٍلمىًدينىًة ًضٍعفى )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : قىاؿى  كعنو -ب
رًٍؾ لىنىا يًف )قىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  مًٌ عىٍن أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً ك  تػىٍُتً صىاًعنىا كىمي  اللَّهيمَّ ابى ًة بػىرىكى  ( ركاه مسلم .دًٌّنى كىاٍجعىٍل مىعى اٍلبػىرىكى

ابًًو قىاؿى  وؿي اَّللًَّ عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت قىًدٍمنىا اٍلمىًدينىةى كىٍىىى كىبًيئىةه فىاٍشتىكىى أىبيو بىٍكرو كىاٍشتىكىى ًببلىؿه فػىلىمَّا رىأىل رىسي ك  -ج ) شىٍكوىل أىٍصحى
رًٍؾ لىنىا يًف اللَّهيمَّ حىبًٌٍب ًإلىيػٍ  ٍحهىا كىابى بػٍَّبتى مىكَّةى أىٍك أىشىدَّ كىصىحًٌ  ( متفق عليو .صىاًعهىا كىميدًٌىىا كىحىوًٌٍؿ ٛتيَّاىىا ًإُفى اٞتٍيٍحفىًة  نىا اٍلمىًدينىةى كىمىا حى

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ ك  -د  ( ركاه مسلم .ٍنتي لىوي شىًفيعان أىٍك شىًهيدان يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة مىٍن صىبػىرى عىلىى أٍلكىائًهىا كي ) يػىقيوؿي  عىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى ٝتًى
دعا ألىل ا١تدينة ابل ركة كسعة الرزؽ كدعوة إبراىيم ألىل مكة ، بل دعا أف تكوف ال ركة يف ا١تدينة ضعفي بركة  أف النِب  -ى

 مكة ..



 ََُّ 

 : ) كا١تدينة خَت ٢تم لو كانوا يعلموف ( . كقاؿ  -ك
 دينة( .) من استطاع أف ٯتوت اب١تدينة فليمت فإٓف أشفع ١تن ٯتوت اب١ت:  كقاؿ  -ز
 ما حكم من أدخل صيدان إىل اٟتـر من اٟتل ، ىل يلزمو إطالقو أـ ال ؟ 

 اختبلؼ العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 ال يلزمو إطبلقو . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب الشافعية .
تسع سنُت  –يعٍت عمو ابن الزبَت  –قاؿ يف إدخاؿ الصيد إُف اٟتـر )كاف أمَت ا١تؤمنُت ٔتكة ما جاء عن ىشاـ بن عركة أنو  -أ

  ركاه ابن حـز يف الى.  ال ينهوف عن ذلك( يراىا يف األقفاص، كأصحاب رسوؿ هللا 
ة الناس إليو ، كترؾ البياف أف الشارع إ٪تا هنى عن تنفَت صيد مكة ، كَف يبُت مثل ىذا اٟتكم ا٠تفي مع كثرة كقوعو ، كحاج -ب

 مع قياـ اٟتاجة دليل على البقاء على أصل اٟتل .
 أنو من صيد اٟتل كقد ملكو خارج اٟتـر ، فلم ٯتنع من التصرؼ فيو كصيد ا١تدينة .-ج

 : ٬تب إطبلقو . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنفية كاٟتنابلة .

 ـر استدامة إمساكو كاإلحراـ .قالوا : إف اٟتـر سبب ٤تـر للصيد يوجب ضمانو ، فح
 األكؿ . كالراجح

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  كيف اٟتديث دليل على حب النِب . للمدينة حيث دعا ألىلها 

o . أنو ال يوجد حـر يف الدنيا إال حـر مكة كا١تدينة فقط 
 الناس ] اثلث اٟترمُت [ يقصدكف ا١تسجد األقصى . فليس ْتـر ، ٢تذا ٬تب تصحيح العبارة ا١تشهورة عند كأما ا١تسجد األقصى

ليس يف الدنيا حـر ال بيت ا١تقدس كال غَته إال ىذاف اٟترماف ، كاٟتـر اجملمع عليو حـر مكة كأما ا١تدينة فلها  قاؿ ابن تيمية :
 . حـر أيضان عند اٞتمهور كما استفاضت بذلك األحاديث عن النِب 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ِب طىاًلبو كىعىٍن عىًليًٌ ٍبًن أى  -ُْٕ ـه مىا بػىٍُتى عىٍَتو ًإىلى )  قىاؿى  . رىكىاهي ميٍسًلمه (  ثػىٍورو اىٍلمىًدينىةي حىرى
--------- 

 جببلف معركفاف عند أىل ا١تدينة .) ٍعَت كثٍور ( 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 كال يقتل الصيد كال ينفر . ،فبل يقطع شجرىا يف حرمها  ، جعل ٢تا حرمان  بياف فضل ا١تدينة ، كأف النِب نستفيد : 
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 ٟتديث الباب : ) ا١تدينة حـر ما بُت ... ( .
 .أنو ال ٭تـر حـر ا١تدينة  : كقاؿ أبو حنيفة

 . أصحكاألكؿ 
 ىل يف قتل صيده جزاء ؟ 

 حراـ ببل ضماف . ٚتاىَت العلماء على أنو ال جزاء يف صيد ا١تدينة ، بل ىو



 ََُْ 

 لعدـ النص يف ذلك .
 ما حدكد حـر ا١تدينة ؟ 

حدكد ا١تدينة من جهاهتا األربع، كذلك فيما ركاه البخارم كمسلم من حديث  اٟتديث فيو ٖتديد حـر ا١تدينة ، فقد حدد 
داثن، فعليو لعنة هللا قاؿ: " ا١تدينة حـر ما بُت عىَت إُف ثور، فمن أحدث فيها حداثن أك آكل ٤ت أف رسوؿ هللا  علي 

 . كا١تبلئكة كالناس أٚتعُت، ال يقبل منو يـو القيامة صرؼ كال عدؿ"
 ا ( .ا١تدينة حـر ما بُت البتيه ؿ ) قا كما ركاه أبو عوانة يف ا١تسند من حديث أَب ىريرة أف النِب 
 كالبلبة: اٟترة، كىي األرض اليت قد ألبستها حجارة سود. 

األحاديث الواردة يف فضائل ا١تدينة ٚتعان كدراسةػ: فهذاف اٟتديثاف كغَت٫تا حددا  -حامد الرفاعي يف كتابو قاؿ الدكتور صاٌف بن
ا١تدينة من اٞتهات األربع، فحدىا من جهة اٞتنوب جبل عىَت، كىو جبل ٦تتد من الررب إُف الشرؽ كيشرؼ طرفو الررَب على 

 نطقة قباء من جهة اٞتنوب الررَب.ذم اٟتليفة،كطرفو الشرقي على ا١تنطقة ا١تتصلة ٔت
كحدىا من جهة الشماؿ جبل ثور، كىو جبل صرَت مشاِف أحد. ك٭تدىا من جهة الشرؽ اٟترة الشرقية، كىي إحدل البلبتُت 

ة، صرح كالبلبة األخرل ىي اٟترة الرربية، كاٟترًتف داخلتاف يف حـر ا١تدينا ( ا١تدينة حـر ما بُت ال بتيه ): ا١تذكورتُت يف قولو 
 . ك أبو زكرَي النوكم كغَتهبذل
 اذكر بعض الفركؽ بُت حـر مكة كحـر ا١تدينة ؟ 
o . أف حـر مكة اثبت ابلنص كاإلٚتاع ، كحـر ا١تدينة ٥تتلف فيو 
o  . أف صيد حـر مكة فيو اٞتزاء كاإلمث ، كصيد حـر ا١تدينة فيو اإلمث كالجزاء فيو 
o  اإلمث ا١تًتتب على صيد حـر ا١تدينة أف اإلمث ا١تًتتب على صيد حـر مكة أعظم من. 
o  أف حـر مكة ٭تـر فيو قطع األشجار أبم حاؿ من األحواؿ إال عند الضركرة ، كأما حـر ا١تدينة فيجوز ما دعت اٟتاجة

 إليو .
 حـر مكة  ٤تـر ، لكنو ليس كالصيد يف حـر مكة ، فإف صيد) أم الصيد يف اٟتـر النبوم  ( الصحيح أنو :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

يف حـر ا١تدينة ، كحـر ا١تدينة ليس يف صيده جزاء ، كحـر مكة ٭تصل فيو  ان إذا صاده اإلنساف فإٙتو أك ر ٦تا لو صاد صيد
جزاء ، كحـر ا١تدينة إذا أدخل اإلنساف الصيد فيو من خارج اٟتـر فلو إمساكو كذْتو ، كحـر مكة فيو خبلؼ ، فمن 

ساف صيدان إُف حـر مكة كجب عليو إطبلقو ، كمنهم من يقوؿ : ال ٬تب ، كالصحيح العلماء من يقوؿ : إذا أدخل اإلن
أنو ال ٬تب عليو إطبلقو ، فلو أدخل اإلنساف أرنبان أك ٛتامة من خارج اٟتـر إُف اٟتـر فلو استبقاؤىا كذْتها ؛ ألهنا ملكو 

 إ٪تا عليو أف يطلقها" انتهى . ، ٓتبلؼ ما إذا صادىا يف اٟتـر ، فإنو ليس لو إبقاؤىا كليس لو ذْتها ،
 ( .ِِٖ/ ِِ"٣تموع فتاكل ابن عثيمُت" )

 ىل ا١تسجد األقصى حـر ؟ 
 ليس ْتـر .

 كال بًتبة ا٠تليل كال برَت ذلك من البقاع ، إال ثبلثة أماكن :  كليس ببيت ا١تقدس مكاف يسمى حرمان  : قاؿ شيخ اإلسالـ
 ة ، شرفها هللا تعاُف . ىو حـر ابتفاؽ ا١تسلمُت ، كىو حـر مك أحدىا :



 ََُٓ 

( فإف ىذا حـر عند ٚتهور العلماء ، كمالك كالشافعي ٚتهور العلماء ، كىو حـر النِب )يعٍت ا١تدينة النبويةحـر عند  كالثاين :
 .  كأٛتد ، كفيو أحاديث صحيحة مستفيضة عن النِب 

، كىذا حـر عند ٛتد يف ا١تسند، كليس يف الصحاحفيو حديث ، ركاه أ ، فإف ىذا ريًكمى ج ، كىو كادو ابلطائف: كي كالثالث 
 الشافعي العتقاده صحة اٟتديث ، كليس حرمان عند أكثر العلماء ، كأٛتد ضعف اٟتديث ا١تركل فيو فلم أيخذ بو . 

َف ٭تـر كأما ما سول ىذه األماكن الثبلثة فليس حرمان عند أحد من علماء ا١تسلمُت ، فإف اٟتـر ما حـر هللاي صيده كنباتو ، ك 
 .عن ىذه األماكن الثبلثة  ارجان هللا صيد مكاف كنباتو خ

( كال يسمى غَت٫تا ىذاف اٟترماف )أم مكة كا١تدينة كليس يف الدنيا حـر ، كال بيت ا١تقدس كال غَته إال:   كقاؿ رٛتو هللا
ا١تسلمُت ... كَف يتنازع ا١تسلموف يف حرمان كما يسمي اٞتهاؿ حـر ا١تقدس ، كحـر ا٠تليل فإف ىذين كغَت٫تا ليسا ْتـر ابتفاؽ 

 حـر اثلث إال يف ) كجٌو ( كىو كادم ابلطائف ... (
، كقد كرد فيو حديث أنو حـر عند أَب داكد لكنو ضعيف.فائدة  : اٞتمهور على أف كادم كج ليس ٤تـر
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هيمىا:  كىعىٍن جىاًبًر ٍبنً  -ِْٕ فىًة، فػىوىلىدىٍت  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  )عىٍبًد اىَّللًه رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ نىا ذىا اٍٟتيلىيػٍ حىجه، فىاىرىٍجنىا مىعىوي، حىىته أىتػىيػٍ
، كىأىٍحرًًمي " ٍثًفًرم بًثػىٍوبو : " ًاٍغتىًسًلي كىاٍستػى ، فػىقىاؿى  أىٍٝتىاءي بًٍنتي عيمىٍيسو

اًء أىىىله اًبلتػهٍوًحيًد: " لىبػه   كىصىلهى رىسيوؿي اىَّللهً  ، يف اىٍلمىٍسًجًد، ُثيه رىًكبى اىٍلقىٍصوىاءى  حىىته ًإذىا ًاٍستػىوىٍت بًًو عىلىى اىٍلبػىٍيدى ٍيكى اىللههيمه لىبػهٍيكى
، الى شىرًي ، ًإفه اىٟتٍىٍمدى كىالنًٌٍعمىةى لىكى كىاٍلميٍلكى  كى لىكى ".لىبػهٍيكى الى شىرًيكى لىكى لىبػهٍيكى

ـى ًإبٍػرىاًىيمى  اثن كىمىشىى أىٍربػىعنا، ُثيه أىتىى مىقىا نىا اىٍلبػىٍيتى ًاٍستػىلىمى اىلرٍُّكنى، فػىرىمىلى ثىالى   فىصىلهى، ُثيه رىجىعى ًإىلى اىلرٍُّكًن فىاٍستػىلىمىوي.حىىته ًإذىا أىتػىيػٍ
أى اىَّللهي بًًو " فػىرىًقيى  ُثيه خىرىجى ًمنى اىٍلبىاًب ًإىلى اىلصهفىا، فػىلىمها دىانى ًمنى   اىلصهفىا قػىرىأى: " ًإفه اىلصهفىا كىاىٍلمىٍركىةى ًمٍن شىعىائًًر اىَّللًه " " أىٍبدىأي ٔتىا بىدى

: " الى ًإلىوى ًإاله اى  بػهرىهي كىقىاؿى لىةى فػىوىحهدى اىَّللهى كىكى ، فىاٍستػىٍقبىلى اىٍلًقبػٍ ، كىلىوي اىٟتٍىٍمدي، َّللهي اىلصهفىا، حىىته رىأىل اىٍلبػىٍيتى  كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي، لىوي اىٍلميٍلكي
ـى اىأٍلى  ، الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي ] كىٍحدىهي [ أى٧ٍتىزى كىٍعدىهي، كىنىصىرى عىٍبدىهي، كىىىزى ٍحزىابى كىٍحدىهي ". ُثيه دىعىا بػىٍُتى ذىًلكى  كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره

ثى مىرها ، ُثيه نػىزىؿى ًإىلى اىٍلمىٍركىًة، حىىته )ثىالى ( ًاٍنصىبهٍت قىدىمىاهي يف بىٍطًن اىٍلوىاًدم ] سىعىى [  حىىته ًإذىا صىعىدىًتى  مىشىى ًإىلى اىٍلمىٍركىًة  ْتو
. كىًفيًو: -… فػىفىعىلى عىلىى اىٍلمىٍركىًة، كىمىا فػىعىلى عىلىى اىلصهفىا   فىذىكىرى اىٟتٍىًديثى

، كىرىًكبى رىسيوؿي اىَّللًه فػىلىمها كى  ، ُثيه  افى يػىٍوـى اىلتػهٍرًكيىًة تػىوىجههيوا ًإىلى ًمٌتى ، كىاٍلًعشىاءى، كىاٍلفىٍجرى ، كىاٍلمىٍغًربى ، كىاٍلعىٍصرى فىصىلهى هًبىا اىلظٍُّهرى
، فىأىجىازى حىىته أىتىى عىرىفىةى، فػىوىجىدى اى   ٍلقيبهةى قىٍد ضيرًبىٍت لىوي بًنىًمرىةى  فػىنػىزىؿى هًبىا.مىكىثى قىًليالن حىىته طىلىعىٍت اىلشهٍمسي

.  حىىته ًإذىا زىاغىٍت اىلشهٍمسي أىمىرى اًبٍلقىٍصوىاًء، فػىريًحلىٍت لىوي، فىأىتىى بىٍطنى اىٍلوىاًدم، فىاىطىبى اىلنهاسى
ـى فىصىلهى اىٍلعىصٍ  ، ُثيه أىقىا ـى، فىصىلهى اىلظٍُّهرى ئنا.ُثيه أىذهفى ُثيه أىقىا يػٍ نػىهيمىا شى ٍ ييصىلًٌ بػىيػٍ ، كىملى  رى

قىًتًو اىٍلقىٍصوىاًء ًإىلى الصهاىرىاًت، كىجىعىلى حىٍبلى اىٍلميشىاةً  لىةى، ُ )ُثيه رىًكبى حىىته أىتىى اىٍلمىٍوًقفى فىجىعىلى بىٍطنى انى ٍيًو كىاٍستػىٍقبىلى اىٍلًقبػٍ ( بػىٍُتى يىدى
ـى حىىته فػىلىٍم يػىزىٍؿ كىاًقفان حىىته غىرىبىًت اى  ، كىدىفىعى، كىقىٍد شىنىقى ًلٍلقىٍصوىاًء اىلٌزًمىا ، كىذىىىبىٍت اىلصٍُّفرىةي قىًليالن، حىىته غىابى اىٍلقيٍرصي ًإفه  لشهٍمسي

، اىلسهًكينىةى، اىلسهًكينىةى " : " أىيػُّهىا اىلنهاسي ، كيلهمىا أىتىى حىٍبالن  أىٍرخىى ٢تىىا قىًليالن حىىته رىٍأسىهىا لىييًصيبي مىٍوًرؾى رىٍحًلًو، كىيػىقيوؿي بًيىًدًه اىٍلييٍمٌتى
 تىٍصعىدى.

ًإقىامىتػىٍُتً، كىملٍى ييسىبًٌٍح  ئنا، ُثيه ًاٍضطىجىعى حىىته طىلىعى  حىىته أىتىى اىٍلميٍزدىًلفىةى، فىصىلهى هًبىا اىٍلمىٍغًربى كىاٍلًعشىاءى، ِبًىذىافو كىاًحدو كى يػٍ نػىهيمىا شى بػىيػٍ
 ، ، ًحُتى  تػىبػىُتهى لىوي اىلصٍُّبحي ِبًىذىافو كىًإقىامىةو ُثيه رىًكبى حىىته أىتىى اىٍلمىٍشعىرى اىٟتٍىرىااىٍلفىٍجري لىةى، فىدىعىاهي، فىصىلهى  اىٍلفىٍجرى ـى، فىاٍستػىٍقبىلى اىٍلًقبػٍ

بػهرىهي، كىىىلهلىوي  فػىلىٍم يػىزىٍؿ كىاًقفنا حىىته أىٍسفىرى ًجداا.  كىكى
رى فىحىرهؾى قىًليالن، ُثيه سىلىكى اىلطهرًيقى اىٍلويٍسطىى اىلهيًت ٗتىٍ  فىدىفىعى قػىٍبلى  ، حىىته أىتىى بىٍطنى ٤تيىسًٌ رىل، أىٍف تىٍطليعى اىلشهٍمسي ريجي عىلىى اىٞتٍىٍمرىًة اىٍلكيبػٍ

ي  ، ييكىربًٌ ٍبًع حىصىيىاتو هىا، ًمٍثلى حىصىى اى٠ٍتىٍذًؼ، رىمىى ًمٍن بىٍطًن حىىته أىتىى اىٞتٍىٍمرىةى اىلهيًت ًعٍندى اىلشهجىرىًة، فػىرىمىاىىا ًبسى  مىعى كيلًٌ حىصىاةو ًمنػٍ
، ُثيه رىًكبى رىسيوؿي اىَّللًه   .رىكىاهي ميٍسًلمه ميطىوهالن  -، فىصىلهى ٔتىكهةى اىلظٍُّهرى فىأىفىاضى ًإىلى اىٍلبػىٍيتً  اىٍلوىاًدم، ُثيه ًاٍنصىرىؼى ًإىلى اىٍلمىٍنحىًر، فػىنىحىرى

---------- 
 ماذا قاؿ النوكم عن حديث جابر ىذا ؟ 

     منذ خركجو . (كقد كصف جابر يف ىذا اٟتديث صفة حجة النِب  ُُِٖرقم ) يف كتاب اٟتج أخرجو مسلم حديث جابر 
حديث جابر ، كىو حديث عظيم حول على ٚتل من الفوائد ، كنفائس من مهػمات القواعد ، كىو من أفػراد   قاؿ النوكم :

مسلم َف يركه البخارم يف صحيحو ، كركاه أبو داكد كركاية مسلم ، قاؿ القاضي : كقد تكلم الناس على ما فيو من الفقو ، 



 ََُٕ 

كأكثركا ، كصنف فيو أبو بكر ابن ا١تنذر جزءان كبَتان ، كخرج فيو من الفقو مائة كنيفان كٜتسُت نوعان ، كلو تقصى لزيد على ىذا 
 .بلمو [ ] انتهى كالقدر قريب منو  

  مىت حج الرسوؿ ؟ 
 كدع الناس فيها . ة من ا٢تجرة ، كٝتيت حجة الوداع ، ألف النِب حج يف السنة العاشر 

  فالرسوؿ ىجرتو َف ٭تج إال حجة كاحدة كىي حجة الوداع يف السنة العاشرة ، كأما األحاديث الواردة أنو  بعد  حج
 اإلماـ البخارم ، كأٛتد ، كالًتمذم كطائفة من ادثُت . حجتُت بعد ا٢تجرة كلها منكرة ، كجـز بنكارهتا

 َّلًلًٌ عىلىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبػىٍيتً  ) فرض بقولو تعاُفكقد فرض اٟتج يف السنة التاسعة ، ك كىذه اآلية نزلت يف (  مىًن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو سىًبيبلن  كى
 . يف السنة العاشرة من ا٢تجرة السنة التاسعة كحج النِب 

 ١تاذا مل ٭تج النيب :  فإف قيل  ؟يف السنة التاسعة  
 فاٞتواب :

 بسبب كثرة الوفود، كلذلك تسمى السنة التاسعة سنة الوفود.  أكالن:
 ا١تشركوف. ع أف ٭تج يف السنة التاسعة ألنو من ا١تتوق اثنيان:
  بعث النِب  –السنة التاسعة  –كيف ىذه السنة ىريرة . قاؿ ) بعث النِب أاب بكر ليحج ابلناس ، فعن أَب   أاب بكر

ليحج ابلناس قبل حجة الوداع ، فبعثٍت أبو بكر : أف أّندم يف الناس : أف ال ٭تج بعد ىذا العاـ مشرؾ ، كال يطوؼ 
 ابلبيت عرَيف ( متفق عليو .

 ( أىفه اىلنهيبه جاء يف ركاية  ٍُثيه أىذهفى يف اىلنهاًس يف اىٍلعىاًشرىًة: أىفه رىسيوؿى اىَّللًه حىاجٌّ  عى ًسًنُتى ملٍى ٭تىيجه ػمىكىثى يف اىٍلمىًدينىًة ًتس  )
 فماذا نستفيد من ذلك ؟

 نستفيد : أنو يستحب لئلماـ إيذاف الناس كإعبلمهم ابألمور ا١تهمة كالعظيمة ليتأىبوا ٢تا . 

  مىت كاف خركج النيب  ؟ ك١تاذا خرج معو بشر كثَت ؟ 
ا١تدينة يف ا٠تامس كالعشرين من ذم القعدة يف يـو السبت ، كقدـ مكة يـو األحد رابع ذم اٟتجة ، من  كاف خركجو   

 مكث يف الطريق ٙتاف لياؿ . فيكوف 
ـى اىٍلمىًدينىةى بىشىره كىًثَته كيلُّهيٍم يػىٍلتىًمسي أىٍف أيىٍمتىَّ ًبرىسيوًؿ اىَّللًَّ جاء يف ركاية )   (  وفىخىرىٍجنىا مىعى ، كىيػىٍعمىلي ًمثٍػلىوي  فػىقىًد

، كيستفاد من ذلك اٟتث على صحبة التباعو كالتأسي بو  كيف ىذا دليل على حرص الصحابة على العلم أبفعاؿ النِب 
أىل العلم كالفضل يف األسفار كال سيما يف اٟتج ، ١تا يف ذلك من ا٠تَت الكثَت من االستفادة من علمهم كأخبلقهم ، إضافة إُف 

 فو فيما ينفع كيفيد .حفظ الوقت كصر 

  ذكر بعض أىل السَت : أف الذين قدموا مع النِب  ا١تدينة بشر كثَت ( ـ) فقدقولو . يف حجتو ٨تو من مائة كعشرين ألفان 

 ىل األفضل الركوب أـ ا١تشي يف اٟتج ؟ 
 كالشافعي يف آخرينك ، ال خبلؼ يف جواز الركوب كا١تشي يف اٟتج ، كاختلف يف األفضل منهما : فذىب مال:  قاؿ القرطيب

ة الركوب . كذىب غَتىم : إُف أف ا١تشي  : إُف أف الركوب أفضل اقتداءن ابلنِب  ، كلكثرة التفقة ، كلتعظيم شعائر اٟتج أبهبَّ
 أفضل ؛ ١تا فيو من ا١تشقة على النفس .

 كال خبلؼ يف : أف الركوب يف الوقوؼ بعرفة أفضل .



 ََُٖ 

ٍيًو ًمٍن رىاًكب كىمىاشو (قػىٍولو : ) بػىٍُت يى :  كقاؿ النوكم ًئل  دى ًفيًو جىوىاز اٟتٍىٌج رىاًكبنا كىمىاًشينا كىىيوى ٣تيٍمىع عىلىٍيًو ، كىقىٍد تىظىاىىرىٍت عىلىٍيًو دىالى
ٍتيوؾ رًجىاالن كى  )اٍلًكتىاب كىالسُّنَّة كىًإٍٚتىاع اأٍليمَّة . قىاؿى اَّللَّ تػىعىاُفى  كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف اأٍلىٍفضىل  (عىلىى كيٌل ضىاًمر كىأىذًٌٍف يًف النَّاس اًبٟتٍىجًٌ أيى

اء اًبلنَِّبًٌ صىلَّى اَّللَّ عى  لىٍيًو كىسىلَّمى ، كىأًلىنَّوي أىٍعوىف لىوي عىلىى كىظىاًئف ًمنػٍهيمىا ، فػىقىاؿى مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي كىٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء : الرُّكيوب أىٍفضىل اًٍقًتدى
ا فىاًسد أًلىفَّ اٍلمىشىقَّة لىٍيسىٍت مى مىنىاًسكو ، كى   ٍطليوبىة .أًلىنَّوي أىٍكثىر نػىفىقىة . كىقىاؿى دىاكيدي : مىاًشينا أىٍفضىل ًلمىشىقًَّتًو . كىىىذى

 ما ىو ميقات أىل ا١تدينة ؟ 

 ذك اٟتليفة .
فىةً لقوؿ جابر )  نىا ذىا اٟتٍيلىيػٍ  ( . حىىتَّ ًإذىا أىتػىيػٍ

 ذا اٟتليفة ألىل ا١تدينة ( . ت رسوؿ هللا كسبق حديث ابن عباس ) كق
 كسبق حكم اإلحراـ من ا١تيقات كأنو كاجب .

 من ىي اليت كلدت يف ا١تيقات ؟ 
 أٝتاء بنت عميس .

 ( . فػىوىلىدىٍت أىٍٝتىاءي بًٍنتي عيمىٍيسو ٤تيىمَّدى ٍبنى أىَب بىٍكرو قاؿ جابر ) 
قات ، ككانت قبل ذلك ٖتت جعفر بن أَب طالب كأكالده منها ، كبعد كفاة كىي زكجة أَب بكر الصديق ، كلدت لو دمحمان يف ا١تي

 أَب بكر تزكجها علي بن أَب طالب .
 ١تا سألتو ماذا تصنع ؟ ماذا قاؿ ٢تا النِب 

 ( . ًاٍغتىًسًلي، كىاٍستػىٍثًفرًم بًثػىٍوبو  قاؿ ٢تا )
علها يف ٤تل الدـ كتشدىا من كرائها كقدامها ليمتنع ا٠تارج : أف تشد ا١ترأة على كسطها شيئان مث أتخذ خرقة عريضة ٕت االستثفار

 ، كيف معناىا الوسائل ا١تعركفة اآلف عند النساء .
  ماذا نستفيد من قولو ( ٍثًفًرم بًثػىٍوبو ألٝتاء  ( . ًاٍغتىًسًلي، كىاٍستػى

 كاف يف قصتها ثبلث سنن :  قاؿ ابن القيم :
 : غسل ارًـ . إحداىا
 ئض ترتسل إلحرامها .: أف اٟتا كالثانية
 : أف اإلحراـ يصح من اٟتائض . كالثالثة

 . كقد تقدمت مباحث االغتساؿ عند اإلحراـ 
 . اٟتديث دليل على استحباب االغتساؿ عند اإلحراـ 

غتسل ٕترد إلىبللو كا يستحب ١تن أراد اإلحراـ أف يرتسل قبل إحرامو ١تا ركل زيد بن اثبت : أنو رأل النِب قاؿ ابن قدامة : 
أمر أٝتاء بنت عميس كىي نفساء أف ترتسل عند اإلحراـ، كألف ىذه العبادة ٬تتمع ٢تا  ، ركاه الًتمذم ، كثبت أف النِب 

 الناس فيسن ٢تا االغتساؿ كاٞتمعة، كليس كاجبان يف قوؿ عامة أىل العلم .
  ( كاألظافر أخذ ما ينبري أخذه كشعر العانة كاإلبط كالشارب) كمن سنن اإلحراـ : التنظف . 

ألف اإلحراـ ٯتنع قطع الشعر، كقلم األظافر، فاستحب فعلو قبلو لئبل ٭تتاج إليو يف إحرامو فبل يتمكن :   قاؿ ابن قدامة معلالن 
 ، كإال فبل يستحب . إزالتهاأك شعره طويل فإنو يسن  ت أظفاره طويلة، فإذا كان منو



 ََُٗ 

  قولو  ( كىأىٍحرًًمي٢تا )  أطلق ٢تا النِب إلحراـ ، كقد أحـر الناس من ذم اٟتليفة على كجوه ثبلثة، منهم من أحـر ا
 ابٟتج ، كمنهم من أحـر ابلعمرة ، كمنهم من أحـر ابٟتج كالعمرة .

عاـ حجة الوداع ، فمنا من أىل بعمرة ، كمنا من أىل بعمرة كحج ، كمنا من  عن عائشة . قالت ) خرجنا مع رسوؿ هللا 
 يو .أىل ابٟتج ( متفق عل

  ما الصالة ا١تفركضة اليت أحـر بعدىا النيب ؟ 
 صبلة الظهر يف مسجد ذم اٟتليفة .

 . كلذلك استحب أىل العلم أف يكوف اإلحراـ عقب صبلة فرض كما فعل النِب 
 . فإف َف يكن كقت صبلة فرض ، ىل يسن أف يصلي ركعتُت لئلحراـ ؟ تقدمت ا١تسألة كا٠تبلؼ فيها 

 ( .يف اىٍلمىٍسًجًد، مثيَّ رىًكبى اىٍلقىٍصوىاءى  سيوؿي اىَّللًَّ رى قاؿ جابر ) كصلى 
  مىت أىل النيب ؟ 

اًء أىىىلَّ اًبلتػٍَّوًحيًد: " لىبػٍَّيكى اىللَّهيمَّ لىبػٍَّيكى حديث الباب قاؿ جابر )   ... (  حىىتَّ ًإذىا ًاٍستػىوىٍت ًبًو عىلىى اىٍلبػىٍيدى
 توت بو راحلتو .كذىب بعض العلماء إُف أنو يلِب إذا اس

 ميتػَّفىقه عىلىٍيًو    ( حُت استوت بو راحلتو قائمة أىل رسوؿ هللا  ) اًٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا قىاؿى ٟتديث 
فيحمل على أف جابران َف يسمع التلبية إال حُت استوت راحلة   –كىذا القوؿ ىو الصحيح ، كأما حديث جابر _ أنو لِب على البيداء 

 ) كقد تقدمت ا١تسألة ( .  على البيداء . لنِب ا
 بران توحيدان ؟اما معٌت ) أىله ( ك١تاذا ٝتاىا ج 

 تو ابلتلبية ، كىذه كلمات عظيمة .رفع صو معٌت ) أىٌل ( أم : 
 دان ألهنا تضمنت التوحيد كاإلخبلص .كٝتاىا جابران توحي 
 اذكر معاين التلبية ؟ 
 .جابة ، كإقامة على طاعتك دائمة ، كا١تراد ابلتثنية التأكيد إجابة لك بعد إ(  لىبػهٍيكى )  

يف كل شيء ، فبل شريك لك يف ملكك ، كال شريك لك يف ألوىيتك ، كال شريك لك يف أٝتائك : أم (  الى شىرًيكى لىكى ) 
 .كصفاتك 

 .تعظيمان لك اٟتمد على كل حاؿ ، كاٟتمد كصف امود ابلكماؿ ٤تبة ك : أم (  ًإفه اىٟتٍىٍمدى ) 
 .الفضل كاإلحساف ، كلو لك ، ألف هللا كحده امود كا١تنعم : أم (  كىالنًٌٍعمىةى )  
 أم ملك ا٠تبلئق كتدبَتىا لك كحدؾ . ( كىاٍلميٍلكى )  
 فإف قاؿ قائل : أين النداء من هللا حىت ٬تيبو احملـر ؟ 
ًٍتُتى ًمٍن كيلًٌ فىجٌو عىًميقو كىأىذًٌٍف يف النَّاًس اًبٟتٍىجًٌ أيىٍ اٞتواب ىو قولو تعاُف )   [ على  رجاالن ] . (  تيوؾى رًجىاالن كىعىلىى كيلًٌ ضىاًمرو أيى

 [ طريق بعيدفج عميق[ البعَت الذم أتعبو السفر ] ضامرأقدامهم ] 
 اشتملت التلبية على قواعد عظيمة كفوائد جليلة ، اذكرىا ؟ 

ًليلىة : كىقىٍد ًاٍشتىمىلىٍت كىًلمىات ال:  قاؿ ابن القيم  تػٍَّلًبيىة عىلىى قػىوىاًعد عىًظيمىة كىفػىوىائًد جى



 ََُُ 

دىاؾ ، كىالى يىًصٌح يًف ليرىة كىالى عىٍقل ًإجىابىة ًإٍحدىاىىا ًمٍن الى يػىتىكىلَّم كىالى يىٍدعيو  : أىفَّ قػىٍولك " لىبػٍَّيكى " يػىتىضىمَّن ًإجىابىة دىاعو دىعىاؾ كىمينىادو ّنى
 ًمٍن أىجىابىوي . 

ا قً  ةالثهانًيى  ٌبوي كىتػيعىظًٌموي ، كى٢ًتىذى ـى ، كىالى يػيقىاؿ لىبػٍَّيكى ًإالَّ ًلًمٍن ٖتًي ٌب ، : أىنػَّهىا تػىتىضىمَّن اٍلمىحىبَّة كىمىا تػىقىدَّ يلى يف مىٍعنىاىىا : أىّنى ميوىاًجو لىك ٔتىا ٖتًي
 كىأىنػَّهىا ًمٍن قػىٍو٢تٍم : ًاٍمرىأىة لىبَّة ، أىٌم ٤تىىبَّة ًلوىلىًدىىا .

قىامىة ، أىٌم أىّنى ميًقيم عىلىى طى  الثهالًثىة ا ًقيلى : ًىيى ًمٍن اإٍلً  اعىتك .: أىنػَّهىا تػىتىضىمَّن اًٍلًتزىاـ دىكىاـ اٍلعيبيوًديَّة ، كى٢ًتىذى
 بٌو بػىٍُت يىدىٍيك ، أىٌم خىاًضع ذىلًيل . : أىنػَّهىا تػىتىضىمَّن ا٠تٍيضيوع كىالذٌُّؿ ، أىٌم خيضيوعنا بػىٍعد خيضيوع ، ًمٍن قػىٍو٢تٍم . أىّنى ميلى  الرهاًبعىة

ا ًقيلى . ًإنػَّهىا ًمٍن اللٌُّب ، كىىيوى ا٠تٍىاًلص . ا٠ٍتىاًمسىة ص ، كى٢ًتىذى  : أىنػَّهىا تػىتىضىمَّن اإٍلًٍخبلى
قٍػرىار ًبسىٍمعً  السهاًدسىة  . رَّجيل لىبػٍَّيكى ًلًمٍن الى يىٍسمىع ديعىاءىهي ، ًإٍذ يىٍستىًحيل أىفَّ يػىقيوؿ العىاُفى الرٌَّب تػى  : أىنػَّهىا تػىتىضىمَّن اإٍلً
ٍلبىاب ، كىىيوى التػَّقىرُّب . السهاًبعىة ا ًقيلى . ًإنػَّهىا ًمٍن اإٍلً  : أىنػَّهىا تػىتىضىمَّن التػَّقىرُّب ًمٍن اَّللَّ ، كى٢ًتىذى
ٍحرىاـ ًشعىارنا اًلنًٍتقىاًؿ ًمٍن حىاؿ إً  الثهاًمنىة عنا، كىمىا جىعىلى ال، كىًمٍن مىٍنسىك ًإُفى مىٍنسىكُفى حىاؿ: أىنػَّهىا جىعىلىٍت يف اإٍلً بػٍ ة سى ، تٍَّكًبَت يف الصَّبلى

 . ًلبًلنًٍتقىاًؿ ًمٍن ريٍكن ًإُفى ريٍكن
ٌلهىا كىاٍلمىٍقصيود ًمنػٍهىا . كى٢ًتىذىا كىانىٍت : أىنػَّهىا ًشعىار لًتػىٍوًحيًد ًملَّة ًإبٍػرىاًىيم ، الًَّذم ىيوى ريكح اٟتٍىٌج كىمىٍقًصده ، بىٍل ريكح اٍلًعبىادىات كي  التهاًسعىة

 التػٍَّلًبيىة ًمٍفتىاح ىىًذًه اٍلًعبىادىة الَّيًت يىٍدخيل ًفيهىا هًبىا .
ـ الًَّذم يىٍدخيل ًمٍنوي ًإلىٍيوً  اٍلعىاًشرىة  ب اإٍلًٍسبلى نىة ًلًمٍفتىاًح اٞتٍىنَّة كىابى  . أبًىنَّوي الى شىرًيك لىوي ص كىالشَّهىادىة َّللًَّ ، كىىيوى كىًلمىة اإٍلًٍخبلى : أىنػَّهىا ميتىضىمًٌ
يػىتػىقىرَّب بًًو اٍلعىٍبد ًإُفى اَّللَّ ، كىأىكَّؿ مىٍن ييٍدعىى ًإُفى اٞتٍىنَّة أىٍىلو ،  : أىنػَّهىا ميٍشتىًملىة عىلىى اٟتٍىٍمد َّللًًَّ الًَّذم ىيوى ًمٍن أىحىٌب مىا اٟتٍىاًديىة عىشىرىة 

 ة كىخىا٘تىتهىا . كىىيوى فىاًٖتىة الصَّبلى 
ـً اٍلميًفيدىة ًلبًلسٍ  الثهانًيىة عىٍشرىة ًتٍررىاًؽ ، أىٍم النًٌعىم كيٌلهىا لىك ، : أىنػَّهىا ميٍشتىًملىة عىلىى ااًلٍعًتىاؼ َّللًًَّ اًبلنًٌٍعمىًة كيٌلهىا ، كى٢ًتىذىا عىرَّفػىهىا اًبلبلَّ

 كىأىٍنتى ميولًيهىا كىاٍلميٍنًعم هًبىا .
 ه .ٍلك عىلىى اٟتٍىًقيقىة لًرىَتًٍ : أىنػَّهىا ميٍشتىًملىة عىلىى ااًلٍعًتىاؼ أبًىفَّ اٍلًمٍلك كيٌلو َّللًًَّ كىٍحده ، فىبلى مً  ة عىٍشرىةالثهالًثى 
 ما حكم التلبية ؟ 

  .توصيلها إُف عشرة كفيها مذاىب أربعة ٯتكن: ... قاؿ ابن حجر يف فتح البارم
  .كأٛتد كها شيء كىو قوؿ الشافعي: أهنا سنة ال ٬تب بًت  القوؿ األكؿ
  .كاجبة ٬تب بًتكها دـ. كىو مذىب أَب حنيفة كمالك : القوؿ الثاين

حنيفة كأىل الظاىر، كقالوا: ىي نظَت تكبَتة  أهنا ركن يف اإلحراـ ال ينعقد بدكهنا. كىذا مركم عن الثورم كأَب : القوؿ الثالث
  .اإلحراـ للصبلة

لتأخذكا عٍت ؿ ) لِب كقا كإذا عرفت مذاىب أىل العلم يف حكم التلبية فاعلم أف النِب :  فبياأضواء ال قاؿ الشنقيطي يف
أك  مناسكنا التلبية، كىذا القدر ىو الذم قاـ عليو الدليل، أما كوهنا مسنونة أك مستحبة فعلينا أف أنخذ عنو منم ( مناسكك

 .كالعلم عند هللا تعاُف  كا٠تَت كلو يف اتباعوكاجبة بدكهنا كٕت ر بدـ، فكل ذلك َف يرد فيو دليل خاص، 
  ىل األفضل االقتصار على تلبية الرسوؿ أـ ٬توز الزايدة ؟ 

 تلبيتو ( . لقوؿ جابر ) كلـز رسوؿ هللا  األفضل التزاـ تلبية رسوؿ هللا 



 َُُُ 

، لىبػٍَّيكى  كما يف حديث الباب )  كتلبية رسوؿ هللا  ، الى لىبػٍَّيكى اىللَّهيمَّ لىبػٍَّيكى ، ًإفَّ اىٟتٍىٍمدى كىالنًٌٍعمىةى لىكى كىاٍلميٍلكى الى شىرًيكى لىكى لىبػٍَّيكى
 ك ( .شىرًيكى لى 

كىاٍلميٍلكى الى  نًٌٍعمىةى لىكى لىبػٍَّيكى اللَّهيمَّ لىبػٍَّيكى لىبػٍَّيكى الى شىرًيكى لىكى لىبػٍَّيكى ًإفَّ اٟتٍىٍمدى كىال»  أىفَّ تػىٍلًبيىةى رىسيوًؿ اَّللًَّ  )ًن عيمىرى عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ بٍ 
ٍيكى لىبػٍَّيكى كىالرٍَّغبىاءي : يىزًيدي ًفيهىا  -رضى هللا عنهما  -. قىاؿى كىكىافى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني عيمىرى ( شىرًيكى لىكى  لىبػٍَّيكى لىبػٍَّيكى كىسىٍعدىٍيكى كىا٠تٍىيػٍري بًيىدى

 ( متفق عليو .كىاٍلعىمىلي ًإلىٍيكى 
 : لبيك إلو اٟتق . ككاف من تلبيتو 

 ، كبو قاؿ مالك كالشافعي . : قاؿ أكثر العلماء : ا١تستحب االقتصار على تلبية رسوؿ هللا  قاؿ القاضي
 . لكن ٬توز الزَيدة على تلبية رسوؿ هللا 

 كاف يسمع الناس يزيدكف فأقرىم كَف ينكر ذلك ، فدؿ على جواز ذلك .  ألنو -أ
 عارج ، لبيك ذا الفواصل .كبعضهم يقوؿ : لبيك ذا ا١ت-ب
 ) ككاف ابن عمر يزيد فيها : لبيك كسعديك ، كا٠تَت بيديك ، كالرغباء إليك كالعمل ( ركاه مسلم .-ج
 كقاؿ : كالناس يزيدكف : ذا ا١تعارج ( . فذكر تلبية النِب  ... عن جابر قاؿ ) أىل رسوؿ هللا  هكركل أٛتد يف مسند-د
  ـ ) التلبية للحالؿ يف األمصار ( ؟حكم التلبية لغَت احملر ما 

، ألف التلبية من الصحيحال تشرع التلبية لرَت اـر يف األمصار، لعدـ الدليل، فيكره أف يلِب غَت اـر كىذا قوؿ مالك كىو 
 شعائر اٟتج كليست بعبادة مستقلة بنفسها، كقد قاؿ بعض العلماء ابستحباب التلبية للحبلؿ، لكنو قوؿ ضعيف .

  حكم التلبية اٞتماعية ؟ما 
  حججنا مع النِب ) قوؿ أنس  : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

ي
هلفمنا ا١ت

ي
يدؿ على  -متفق عليو  –( ك رًٌ كمنا ا١ت

أهنم ليسوا يلبوف التلبية اٞتماعية ، كلو كانوا يلبوف التلبية اٞتماعية لكانوا كلهم مهلُت أك مك ٌرين ، لكن بعضهم يك ر ، 
 و .ل ، ككل يذكر ربو على حسب حالػم يهكبعضه

 ث أحدىم يلِب كاآلخرين يتبعونو ؟كقد سئلت اللجنة الدائمة لئلفتاء : ما حكم التلبية اٞتماعية للحجاج ؟ حي
 ، كال عن خلفائو الراشدين رضواف هللا عليهم ، بل ىو بدعة " انتهى.  ال ٬توز ذلك ، لعدـ كركده عن النِب فأجابت :

 نىا اى ابلركن يف قوؿ جابر )  ما ا١تراد  ( ؟ ٍلبػىٍيتى ًاٍستػىلىمى اىلرٍُّكنى حىىته ًإذىا أىتػىيػٍ
 ا١تراد ابلركن : أم اٟتجر األسود ، كٝتي ركنان ألنو يف ركن الكعبة .

 ماذا نستفيد من ذلك ؟ 
 ابٟتجر األسود فيقصده كيبدأ الشوط منو .طوافو يسن للمحـر أف يبدأ نستفيد : أنو 

علم أف للبيت أربعة أركاف الركن األسود كالركن اليمآف كيقاؿ ٢تما: اليمانياف ، كأما الركناف اآلخراف فيقاؿ ٢تما: اك :  مقاؿ النوك 
: كونو فيو اٟتجر األسود ،كأما اليمآف كالثانية، : كونو على قواعد إبراىيم إحدا٫تاالشامياف، فالركن األسود فيو فضيلتاف: 

 ونو على قواعد إبراىيم.ففيو فضيلة كاحدة: كىى ك

. "كأما الركناف اآلخراف فليس فيهما شيء من ىاتُت الفضيلتُت؛ فلهذا خص اٟتجر األسود بشيئُت االستبلـ كالتقبيل للفضيلتُت
 

 اذكر أحواؿ استالـ اٟتجر األسود ؟ 
 لتعظيم[ .لم اٟتجر كيقبلو ، كىذا أعبلىا ]كا١تسح يكوف ابليد اليمٌت ألف اليد اليمٌت تقدـ لأف يست -أ 



 َُُِ 

: ًإٌٓفً أىٍعلىمي أىنَّكى حىجىره الى تىضيرُّ كىالى تػىنػٍفىعي، كىلىٍوالى أىٌٓفً رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًَّ  :اىأٍلىٍسوىدى أىنَّوي قػىبَّلى اىٟتٍىجىرى  ) عىٍن عيمىرى  يػيقىبًٌليكى مىا  فػىقىاؿى
 بيل اٟتجر اتباعان  كلرسولو[ ]ىذا من فقو عمر : أف تق.  ميتػَّفىقه عىلىٍيوً   (قػىبػٍَّلتيكى 

 إف َف يتمكن ، استلمو بيده كقبل يده . -ب 

 متفق عليويفعلو ( .  عن ّنفع قاؿ : ) رأيت ابن عمر استلم اٟتجر بيده ، مث قبل يده ، كقاؿ : ما تركتو منذ رأيت رسوؿ هللا 
 أف يستلمو بشيء يف يده ، كيقبل ذلك الشيء . -ج 

             ركاه مسلم. اٟتجر ٔتحجن معو كيقبل اجن ( تلمػيطوؼ ابلبيت كيس رأيت رسوؿ هللا : ) ر بن كاثلة قاؿٟتديث عام
 ىو عصا ٤تنية الرأس . احملجن [ ] 
 إف َف يستطع أشار إليو كاكتفى بذلك . -د 

  استالـ اٟتجر األسود ؟ك ة من تقيبل مكاٟتما 
 حجران أك ٤تبة لو . ال لكونو اٟتكمة :  تعظيمان  تعاُف كاتباعان للرسوؿ 

  استالـ الركن اليماين ؟ ىل يشرع 
 نعم يشرع .

انًيػىٍُت  َفٍى أىرى رىسيوؿى اىَّللًَّ )  قىاؿى  ٟتديث ابًن عيمىر   ( ركاه مسلم .يىٍستىًلمي ًمٍن اىٍلبػىٍيًت غىيػٍرى اىلرٍُّكنػىٍُتً اىٍليىمى

 .ح الركنُت اآلخرين على أنو ال ٯتس ماىَتٞت ، كاتفقت اُتأٚتعت األمة على استحباب استبلـ الركنُت اليماني قاؿ النوكم :
إ٪تا استلم اليمانيُت خاصة ألهنا على قواعد  ال يستلم إال الركنيُت اليمانيُت دكف الشاميُت ، فإف النِب  قاؿ شيخ اإلسالـ :

 .  إبراىيم 
 رد عن النِب كال غَته ، ألف ذلك َف ي  ال يقل شيئان ال تكبَتعند استبلـ الركن اليمآف . 
 . إف َف يتمكن من استبلـ الركن اليمآف ، َف تشرع اإلشارة إليو بيده 
 ماذا يقوؿ عند استالـ اٟتجر ؟ 

 يسن أف يقوؿ : هللا أك ر .
على بعَت، كلما أتى على الركن أشار إليو بشيء يف يده كك ر( ركاه  قاؿ )طاؼ رسوؿ هللا  رضي هللا عنهماٟتديث ابن عباس 

 م. البخار 
 اإلشارة تكوف ابليد اليمٌت دكف اليدين ٚتيعان. 

 ىل يشرع قوؿ بسم هللا ؟ 
 .أنو كاف يقوؿ ) بسم هللا (  ذكر صفة حج النِب  َف ينقل يف
أنو كاف إذا استلم اٟتجر قاؿ : ابسم هللا كهللا أك ر ، أخرجو البيهقي كغَته إبسناد صحيح ، كما قاؿ عن ابن عمر  لكن ثبت

 افظ .النوكم كاٟت
 ىل يف استالـ اٟتجر فضل ؟ 

 نعم ، يف استبلمو فضل عظيم ؟
 ان ( ركاه أٛتد عن ابن عمر .ًإفَّ مىٍسحى اٟتٍىجىًر األىٍسوىًد كىالرٍُّكًن اٍليىمىآفًٌ ٭تىيطَّاًف ا٠تٍىطىاَيى حىطِّ )  قاؿ 

ركاه الًتمذم عن  ق ( و، يشهد على من استلمو ْتينطق بكهللا ليبعثنو هللا يـو القيامة، لو عيناف يبصر هبما، كلساف )  كقاؿ 
 عباس . ابن



 َُُّ 

 إف مشركعية تقبيل اٟتجر األسود مشركطة بعدـ إيذاء الناس اب١تزاٛتة كا١تدافعة، فإنو يف ىذه اٟتالة ترؾ االستبلـ أفضل . 
 . يف آخر شوط عند االنتهاء ال يستلم كال يقبل اٟتجر األسود كال يك ر ألنو انتهى طوافو 
  يف غَت نسك من حج أك عمرة ؟كاستالمو يشرع تقبيل اٟتجر األسود ىل 
 اٞتمهور على ا١تنع . 
  ؟األخطاء اليت يقع فيها ا١تعتمركف كاٟتجاج عند استالـ اٟتجر األسود اذكر بعض األخطاء 

 يو .فقط، كال يشَت بيد اإلشارة ابليدين كهيئة التكبَت للصبلة عند ٤تاذاة اٟتجر األسود، كالصواب اإلشارة ابليد اليمٌت-ُ
الوقوؼ الطويل عند ٤تاذاة اٟتجر األسود ،كىذا ال ٬توز خاصة عند الزحاـ ١تا يف ذلك من الضرر، كاإليذاء للطائفُت، كإعاقة -ِ

 ك .سَتىم ،كالسنة يف ذلك اإلشارة إُف اٟتجر إذا حاذاه مع التكبَت كال يقف ألجل ذل
 كىذا من الرلو يف الدين الذم هنى عنو  بينو كبُت الركن اليمآف، :أم ،األسودالتكبَت قبل ٤تاذاة اٟتجر -ّ

، كادعاء بعض اٟتجاج أنو يفعل ذلك احتياطان غَت صحيح،فاالحتياط اٟتقيقي النافع ىو إتباع الشريعة ،كعدـ التقدـ النِب 
 و .الطواؼ يبتدئ ابٟتجر األسود ال قبل بُت يدم هللا كرسولو كىو أف

 عند ٤تاذاة اٟتجر األسود ، فبعض الطائفُت إذا حاذل اٟتجر األسود كقف مث بدأ يك ر عدة تكبَتات، كىذا تكرار التكبَت -ْ
 ة .خطأ، كالصواب أف التكبَت يكوف مرة كاحد

تقبيل اليد عند اإلشارة إُف اٟتجر األسود، كىذا خبلؼ السنة فالصواب أف التقبيل لليد ال يكوف إال إذا مست اٟتجر -ٓ
 . أما إذا َف يستطع استبلـ اٟتجر، كأشار إليو بيده اليمٌت فإنو ال يقبلها ، ىذه ىي سنة رسوؿ هللا األسود، 

بعض اٟتجاج كا١تعتمرين عندما ٯتسح اٟتجر األسود أك الركن اليمآف ٯتسحو بيده اليسرل كا١تتهاكف بو، كىذا خطأ فإف اليد  -ٔ
تيقدَّـ إال لؤلذل، كاالستنجاء، كاالستجمار، كاالمتخاط هبا، كما أشبو ذلك، اليمٌت أشرؼ من اليد اليسرل، كاليد اليسرل ال 
 مُت .كأما مواضع التقبيل كاالحًتاـ، فإنو يكوف لليد الي

ا١تزاٛتة الشديدة للوصوؿ إُف اٟتجر األسود لتقبيلو ،حىت إنو يؤدم أحياّنن إُف ا١تقاتلة كا١تشا٘تة ، فيحصل لو بذلك األقواؿ -ٕ
اٟتٍىجُّ أىٍشهيره مٍَّعليومىاته فىمىن فػىرىضى ًفيًهنَّ اٟتٍىجَّ فىبلى رىفىثى كىالى فيسيوؽى كىالى ُف ) ال يليق هبذا ا١تكاف يف ا١تسجد اٟتراـ قاؿ تعاا١تنكرة ما

يػٍرى الزَّاًد التػَّ  كىذه ا١تزاٛتة تذىب ب ( ٍقوىل كىاتػَّقيوًف َيى أيٍكِف األىٍلبىاًجدىاؿى يف اٟتٍىجًٌ كىمىا تػىٍفعىليوٍا ًمٍن خىٍَتو يػىٍعلىٍموي اَّلٌلي كىتػىزىكَّديكٍا فىًإفَّ خى
 ؼ .ا٠تشوع كتنسي ذكر هللا ،ك٫تا من أعظم ا١تقصود يف الطوا

اعتقادىم أف اٟتجر األسود ّنفع بذاتو؛لذلك ٕتدىم عند استبلمهم لو ٯتسحوف أبيديهم على بقية أجسادىم ،كىذا جهل -ٗ 
تنفع ،كلوال أٓف  تضر كال إٓف ألعلم أنك حجر الر : عند استبلـ اٟتج كقد قاؿ عمر كتعاُف ، فالنافع الضار ىو هللا سبحانو

 ك ( .يقبلك ما قبلت رأيت النِب 

 ] مقاؿ يف موقع ا١تلتقى الفقهي [ .

 ماذا يسن أف يقوؿ عند دخوؿ البيت ؟ 
) اللهم صل على دمحم ، اللهم افتح بقية ا١تساجد ، يسن دخوؿ البيت ابلرجل اليمٌت قائبلن الدعاء الوارد عند دخوؿ ا١تسجد ، ك

 ِف أبواب رٛتتك ( .

: ران، أك: اللهم زد ىذا البيت تشريفان كتكرٯتان كتعظيمان كبذا رأل البيت أف يرفع يديو كيقوؿقالو بعض الفقهاء أنو يسن إما كأما 
يعتمد عليها يف  ، فبلاآلاثر كلها ال تصحف ىذه ، ألربنا ابلسبلـ ، فهذا قوؿ ضعيف السبلـ حينا اللهم أنت السبلـ كمنك
 .َف يذكر شيء من ىذه األذكار كجابر الذم نقل حجة النِب  صح ذكر كال دعاء عند رؤية البيت(إثبات حكم شرعي )فبل ي



 َُُْ 

  ماذا فعل النيب أكؿ ما دخل البيت ؟ 
 علو : طاؼ ابلبيت .شيء فأكؿ 
  ما اسم ىذا الطواؼ الذم بدأ بو النيب ؟ 

: ىو طواؼ القدـك ، كىو مشركع يف حق القارف كا١تفرد . ) كأف يقٌدـ سعي اٟتج ( كلو أراد  ىذا الطواؼ الذم فعلو النِب 
 أف يقٌدـ سعي اٟتج من غَت طواؼ َف يصح ) يشًتط لصحة تقدٔف سعي اٟتج أف يسبقو طواؼ نسك كلو مسنوّنن ( .

 الطواؼ . بدأ بو النِب يف ىذا أف ٖتية البيت الطواؼ ، فإف أكؿ شيء ك 
كىذا فيمن دخل ا١تسجد للطواؼ ، أما إذا دخل ا١تسجد للجلوس أك الصبلة فإنو يصلي ركعتُت ٖتية ا١تسجد كرَته من ا١تساجد ، كأما 

 حديث ) ٖتية البيت الطواؼ ( فهو حديث ال يصح .
 ٔتاذا يبدأ احملـر نسكو ؟ 

، فإف كاف متمتعان فطوافو لعمرتو ، كإف كاف  جاعبلن البيت عن يساره لفعل النِب  مبتدائن من اٟتجر األسود يبدأ اـر ابلطواؼ
 مفردان أك قارّنن فهو طواؼ القدـك .

 ما حكم من نقص يف عدد أشواط الطواؼ ؟ 
  ر .يصح ، ألنو َف أيت ابلعدد ا١تعت٬تب أف يكوف الطواؼ سبعة أشواط ، فمن ترؾ شيئان كلو يسَتان من شوط من السبعة َف 

 ما اٟتكم لو شك ىل طاؼ ستة أك سبعان فماذا يفعل ؟ 
 ظنو شيء فإنو يعمل بو ، فإف غلب على ظنو أنو طاؼ ستة ٬تعلها ستة كأييت بسابع . يبٍت على اليقُت إال إذا غلب على

 ىل للطواؼ ذكر ٥تصوص ؟ 
مره كال بقولو كال بتعليمو، بل يدعو ال أب النِب  ذكر ٥تصوص عن -أم الطواؼ-لو كليس : ةقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمي

 ، كأما ٗتصيص كل شوط بدعاء معُت فهذا ال أصل لو . بسائر األدعية الشرعية
 ما اٟتكم إذا قطع طوافو فريضة أك جنازة ؟ 

 صلى كأكمل من حيث كقف .
 ما حكم الوضوء للطواؼ ؟ 

أكؿ شيء بدأ بو حُت قدـ مكة أنو توضأ مث  )أف النِب  اهنع هللا يضرحديث عائشة ففي  األفضل أف يطوؼ على كضوء لفعل النِب 
 طاؼ ابلبيت( متفق عليو. 

كىذا قوؿ ٚتاعة من أئمة السلف. فقد ركل ابن أَب شيبة عن شعبة بن اٟتجاج قاؿ )سألت ٛتادان كمنصوران كسليماف عن الرجل 
 يطوؼ ابلبيت على غَت طهارة؟ فلم يركا بو ابسان. 

 .إُف أنو ال بد من الوضوء للطواؼ اءكقد ذىب كثَت من العلم
 .كما يف اٟتديث السابق  لفعل النِب  -أ

اٟتديث ال يصح مرفوعان، كلذلك ذىب شيخ  ان )الطواؼ ابلبيت صبلة( لكن ىذاعمرفو  رضي هللا عنهما  كٟتديث ابن عباس-ب
 اإلسبلـ ابن تيمية إُف صحة الطواؼ برَت طهارة. 

 يكوف ؟ ما ىو االضطباع ، كيف أم طواؼ 
 أف ٬تعل كسط ردائو ٖتت عاتقو األٯتن ، كطرفيو على عاتقو األيسر فيكوف العاتق األٯتن مكشوفان .ىو : االضطباع  

 . بعةالس األشواطيف كل  كيكوف يف طواؼ القدـك



 َُُٓ 

 ما دليل مشركعيتو ؟ 
 مضطبعان ب رد أخضر( ركاه أبو داكد.  قاؿ )طاؼ النِب    يعلي بن أمية حديث 

 كمة منو ؟ما اٟت 
 اٟتكمة منو أنو يعُت على سرعة ا١تشي. 

 ىل يسن االضطباع يف غَت طواؼ القدـك ؟ 
، كما يفعلو ك ف ٮتلعوا فإنو خطأ اإلحراـ إُف أ ثَت من اٟتجيج حيث يضطبعوف من حُتال يسن االضطباع يف غَت طواؼ القدـك

 مباشرة قبل ركعيت الطواؼ . ، ك٢تذا قاؿ العلماء : يستحب لو أف يزيل االضطباع ك٥تالف للسنة
  يسن أف يدعو بُت الركنُت ٔتا جاء يف اٟتديث ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة كيف اآلخرة حسنة كقنا عذاب النار ( كال تشرع

 الزَيدة على ذلك كقوؿ كثَت من الناس: كأدخلنا اٞتنة مع األبرار ، َي عزيز َي غفار، ألف ذلك ال أصل لو .
 يكوف ؟ما ىو الرمل ، كمىت  

 . قاؿ العلماء : الرمل ىو إسراع ا١تشي مع تقارب ا٠تطا  : قاؿ النوكم
 كيكوف يف طواؼ القدـك .

 ما حكمو ؟ 
 سنة .

 كما يف حديث جابر ىذا .   لفعل النِب 
 كيف أم األشواط يستحب ؟ 
 ستحب يف األشواط الثبلثة األكؿ ، كا١تشي يف األربعة الباقية .ي

، كقد ثبت عن النِب نعلم فيو بُت أىل العلم اختبلفان ، كال اط الثبلثة األكؿ من طواؼ القدـكنة يف األشو كىو س : قاؿ يف ا١تغٍت
  أنو رمل ثبلاثن كمشى أربعان . 

( استحباب الرمل كاالضطباع يف طواؼ العمرة كيف طواؼ القدـك مث قاؿ : كىال ييسىنُّ ُِِ/ٓكذكر ابن قدامة يف "ا١ترٍت" )
هي ؛ ألىفَّ النَِّبَّ الرَّمىلي كىاال ٍرّنى  ك .وا كىاٍضطىبػىعيوا يف ذىلً كىأىٍصحىابىوي إ٪تَّىا رىمىلي  ٍضًطبىاعي يف طىوىاؼو ًسوىل مىا ذىكى

يًع الطٍَّوفى :  كقاؿ النوكم اًت السٍَّبًع ، كىأىمَّا الرَّمىلي لىًكٍن يػىٍفًتىًؽي الرَّمىلي كىاالٍضًطبىاعي يف شىٍيءو كىاًحدو كىىيوى أىفَّ االٍضًطبىاعى مىٍسنيوفه يف ٚتًى
ًث األيكىًؿ كىٯتىًٍشي يف األىٍربىًع األى   .كىاًخًر إ٪تَّىا ييسىنُّ يف الثَّبلى

 ما اٟتكمة منو ؟ 
 إظهار القوة كاٞتلد للمشركُت .
ـى رىسيوؿي اَّللًَّ ) عنهما قىاؿى عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىبَّاسو رضي هللا  ـي عىلىٍيكيٍم قػىٍوـه كىأىصٍ  لىمَّا قىًد حىابيوي مىكَّةى . فػىقىاؿى اٍلميٍشرًكيوفى : إنَّوي يػىٍقدى
نػىتػٍهيٍم ٛتيَّى يػىٍثًربى . فىأىمىرىىيٍم النَِّبُّ  ٍنػىٍعهيٍم أىٍف يػىٍرميليوا ا كىىى ألىٍشوىاطى كيلَّهىا : أىٍف يػىٍرميليوا األىٍشوىاطى الثَّبلثىةى ، كىأىٍف ٯتىٍشيوا مىا بػىٍُتى الرٍُّكنػىٍُتً ، كىَفىٍ ٯتى

 ( متفق عليو . الَّ اإًلبٍػقىاءي عىلىٍيًهٍم إ
 فإف قيل : ما اٟتكمة يف الرمل بعد زكاؿ علتو اليت شرع من أجلها ؟ 

أف بقاء حكم الرمل مع زكاؿ علتو ، ال ينايف أف لبقائو علة أخرل ، كىي أف يتذكر بو ا١تسلموف نعمة هللا عليهم حيث  اٞتواب : 
 ىم بعد القلة كالضعف .كثرىم كقوا



 َُُٔ 

 رمل يف حجة الوداع بعد زكاؿ العلة ا١تذكورة . ك٦تا يؤيده أف رسوؿ هللا 
 

  إىل أين ؟ك من أين يكوف الرمل 
 الرمل يكوف من اٟتجر إُف اٟتجر .

 رمل من اٟتجر إُف اٟتجر ( . ) أف رسوؿ هللا ٟتديث ابن عمر 
 ألف : كىذا يقدـ على حديث ابن عباس ، 

رمل من اٟتجر إُف  القضاء يف ذم القعدة عاـ سبع ، كأما حديث ابن عمر : ) أف النِب  ةن عباس كاف يف عمر حديث اب
 اٟتجر ( كاف يف حجة الوداع ، فيكوف ىذا ّنسخان للمشي بُت الركنُت الثابت يف حديث ابن عباس ، ألنو متأخر عنو .

ا١تطاؼ من اٟتٍىجىر إُف فيو بياف أف الرَّمىل ييشرع يف ٚتيع  :( ٟتجرن عمر )رمل من اٟتجىر إُف ايف شرح حديث اب النوكمقاؿ 
فمنسوخ ابٟتديث ، اط ، كٯتشوا ما بُت الرَّكنُتأف يػىٍرميلوا ثبلثة أشو  كأمرىم النِب كأما حديث ابن عباس ... قاؿ : ، اٟتٍىجىر
ككاف يف ا١تسلمُت ضعف يف أبداهنم ، كإ٪تا ؛ ألف حديث ابن عباس كاف يف عيمرة القضاء سنة سبع ، قبل فتح مكة ، األكؿ

يف اٟتًٍٍجر ، ككانوا ال  رىملوا إظهارا للقوة ، كاحتاجوا إُف ذلك يف غَت ما بُت الرَّكينُت اليمانيُت ؛ ألف ا١تشركُت كانوا جلوسان 
ر إُف اٟتٍىجىر ، حجة الوداع سىنة عىشر رىمى  يركهنم بُت ىذين الركنُت ، كيركهنم فيما سول ذلك ، فلما حج النِب  ل ًمن اٟتٍىجى

 ر .فوجب األخذ هبذا ا١تتأخ
 . أف الرمل خاص ابلرجاؿ 

 . ] كليس الرمل ىو ىز الكتفُت كما يفعلو بعض اٞتهلة ] قالو الشيخ ابن عثيمُت 

 من الذين ال يشرع ٢تم الرمل ؟ 
 أىل مكة . أكالن :

 . إذا طافوا ابلبيت ؟ فكاف ابن عمر ال يرل عليهم رىمبلن رىمىل أـ ال إذا حىجوا ىل عليهم : كاختلفوا يف أىل مكةقاؿ ابن عبد الرب
ا قػىٍوؿي اٍبًن عىبَّاسو ، كىاٍبًن عيمىرى  كقاؿ ابن قدامة  .، رىٍٛتىةي اَّللًَّ عىلىٍيًهمىا : كىلىٍيسى عىلىى أىٍىًل مىكَّةى رىمىله . كىىىذى

ـى ًمٍن مىكَّةى َفٍى يػى   ٍرميٍل . كىكىافى اٍبني عيمىرى إذىا أىٍحرى
 ـ .كالسبب أنو ليس ٢تم طواؼ قيديـك ؛ ألهنم ًمن حاضرم ا١تسجد اٟترا

 النساء فبل يشرع ٢تن الرمل . الثاين :
: اتفق العلماء على أف الرَّمىل ال ييشرع للنساء ، كما ال ييشرع ٢تن ًشٌدة السعي بُت الصفا كا١تركة . كلو ترؾ الرَّجيل  قاؿ النوكم

 .لو فهو ًترؾ سينة ، كال شيء عليو الرَّمىل حيث شيرع 

 ماذا يفعل بعد الطواؼ ؟ 
 يسن أف يصلي ركعتُت خلف مقاـ إبراىيم .

ـى ًإبٍػرىاًىيمى فىصىلَّى، مثيَّ رىجىعى ًإُفى اىلرٍُّكًن فىاٍستػىلىمىوي لقوؿ جابر )   ( . مثيَّ أىتىى مىقىا
 ما السنة أف يقرأ فيهما ؟ 

] كا١تقاـ [ ) قل َي أيها الكافركف ( كيف الثانية ) قل ىو هللا أحد ( كما جاء عند مسلم .    يسن أف يقرأ يف األكُف بعد الفاٖتة
 ىو اٟتجر الذم قاـ عليو إبراىيم حُت ارتفع بناؤه للبيت كشق عليو تناكؿ اٟتجارة [ .

 .خلف ا١تقاـ ركعيت الطواؼ  يصليطائف إذا فرغ من طوافو أف  لىذا دليل ١تا أٚتع عليو العلماء أنو ينبري لك قاؿ النوكم :



 َُُٕ 

 ىل يلـز أداء ىاتُت الركعتُت خلف ا١تقاـ ؟ 
 ال يلـز أداء ىاتُت الركعتُت خلف ا١تقاـ ، فلو صبل٫تا يف أم مكاف من اٟتـر أك خارجو جاز .

 . ا١تشركع يف ىاتُت الركعتُت التخفيف كليس قبلهما دعاء كال بعد٫تا دعاء 
  من ا١تقاـ مع كثرة حركتو ، كرد ا١تارين بُت يديو ، كبُت أف يصلي بعيدان عن ا١تقاـ  إذا دار األمر بُت أف يصلي قريبان

 كلكن بطمأنينة ، فما األفضل ؟
 فاألفضل الثآف ، ألف ما يتعلق بذات العبادة أكُف اب١تراعاة ٔتا يتعلق ٔتكاهنا .

 ما حكم ا١تواالة بُت الطواؼ كالركعتُت ؟ 
 بُت الطواؼ كالركعتُت، على قولُت:  كاختلف الفقهاء يف حكم ا١تواالة

 . أف ا١تواالة سنة، فلو فصل بُت الطواؼ كركعتيو بوقت طويل، جاز  الصحيح
 كىو قوؿ اٟتنفية، كالشافعية، كاٟتنابلة. 
طاؼ ابلبيت بعد صبلة الصبح، فلما قضى طوافو، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حىت أّنخ  أف عمر بن ا٠تطاب -أ 

 لى ركعتُت(.بذم طول فص
كىو ٔتكة، كأراد ا٠تركج كَف تكن أـ سلمة طافت ابلبيت كأرادت  -قاؿ  أف رسوؿ هللا  عن أـ سلمة اهنع هللا يضر زكج النِب -ب

إذا أقيمت صبلة الصبح، فطويف على بعَتؾ كالناس يصلوف، ففعلت ذلك، فلم تصل حىت )  فقاؿ ٢تا رسوؿ هللا  -ا٠تركج 
 ت ( .خرج

 إذا جاء للمقاـ ؟ ماذا يستحب 
 يستحب إذا جاء ا١تقاـ أف يقرأ ) كاٗتذكا من مقاـ إبراىيم مصلى ( .

 ما اٟتكمة من قراءة ىذه اآلية ؟ 
 ، إببلغ الناس أنو فعل ذلك امتثاالن ألمر هللا . ابلنسبة للنِب  أكالن :
 : أف يشعر نفسو أنو يفعل ذلك امتثاالن ألمر هللا .اثنيان 

 بة عنهما أك صالة مكتوبة ؟ىل ٕتزمء سنة رات 

 ىذا موضع خبلؼ كالصحيح أهنا ال ٕتزمء ، ألهنما سنة مستقلة بنفسها . 
 ماذا يسن أف يفعل بعد الفراغ من الركعتُت ؟ 

 بيده إف تيسر لو ذلك ، كإال تركو كمضى . يسن أف يعود إُف اٟتجر األسود فيستلمو
 ( . تػىلىمىوي مثيَّ رىجىعى ًإُفى اىلرٍُّكًن فىاسٍ لقوؿ جابر ) 
ـك ًإذىا فػىرى :  قاؿ النوكم لىة لًمىا قىالىوي الشَّاًفًعٌي كىغىٍَته ًمٍن اٍلعيلىمىاء أىنَّوي ييٍستىحىٌب لًلطَّاًئًف طىوىاؼ اٍلقيدي تو ًفيًو دىالى غى ًمٍن الطَّوىاؼ كىصىبلى

ـ لىٍيسى ًبوىاًجبو  خىٍلف اٍلمىقىاـ أىٍف يػىعيود ًإُفى اٟتٍىجىر اأٍلىٍسوىد فػىيىٍستىًلموي ، مثيَّ  ا ااًلٍسًتبلى ب الصَّفىا لًيىٍسعىى . كىاتػَّفىقيوا عىلىى أىفَّ ىىذى ٮتىٍريج ابى
 كىًإ٪تَّىا ىيوى سينَّة لىٍو تػىرىكىوي َفٍى يػىٍلزىموي دىـ .

 قاؿ بعض العلماء : كظاىر ذلك أنو ال يسن تقبيلو كال اإلشارة إليو .
 كعتُت يستلم الركن مرة اثنية كا١تودع للبيت يف ىذا العملبعد أف يصلي ر  : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت 

 كَف ترد السنة  ابلتقبيل يف ىذا  ا١توضع كَف ترد أيضان ابإلشارة .
 كعلى ىذا فبل تقبيل كال إشارة ، فاف تيسر لك أف تستلمو فهو سنة كإال فدعو .



 َُُٖ 

ثبلن أك طواؼ اإلفاضة ١تن سعى بعد طواؼ القدـك [ ] كطواؼ الوداع مكىذا فيمن خرج ليسعى ، أما من طاؼ كال يريد السعي 
 رجع إُف الركن فاستلمو .  فإنو َف يرد أف النِب 

 . كقد تقدـ أنو ال يشرع تقبيل كال استبلـ اٟتجر يف غَت نسك 
 يف كم موضع يشرع تقبيل اٟتجر كاستالمو ؟ 
 :الذم دلت عليو السنة أف تقبيل اٟتجر كاستبلمو يكوف يف ثبلثة مواضع  

 : يف بداية الطواؼ . ا١توضع األكؿ
 : أثناء الطواؼ إذا مر بو . ا١توضع الثاين

 عقب صبلة الركعتُت خلف ا١تقاـ .) يف ىذا ا١توضع استبلـ فقط ( . ا١توضع الثالث :
ُف زمـز جاء عند اإلماـ أٛتد ) مث ذىب إُف زمـز فشرب منها كصب على رأسو ( فيسن بعد صبلة الركعتُت أف يذىب إ مسألة :

 كيشرب كيصب على رأسو .
 ماذا يفعل اٟتاج بعد أف ينتهي من الطواؼ كالصالة خلف ا١تقاـ ؟ 

 يذىب إُف ا١تسعى ليسعى بُت الصفا كا١تركة .
 ماذا يستحب أف يقرأ عند الصفا ؟ 

كليس إذا صعد ، كال يشرع إكماؿ اآلية كإ٪تا ( إذ دّن من الصفا ًإفَّ الصَّفىا كىاٍلمىٍركىةى ًمٍن شىعىائًًر اَّللًَّ يستحب قراءة ىذه اآلية )
 ( .ًإفَّ الصَّفىا كىاٍلمىٍركىةى ًمٍن شىعىائًًر اَّللًَّ يقتصر فقط على ) 

  ما اٟتكمة من قراءة ىذه اآلية ؟ 

 . اقتداء ابلرسوؿ  أكالن : 
 .امتثاالن ألمر هللا   اثنيان :

  .كليشعر نفسو أنو إ٪تا سعى ألنو من شعائر هللا اثلثان : 
 ىل يقوؿ ىذه اآلية يف كل شوط كعند ا١تركة ؟ 

ال عند ا١تركة كال عند الصفا يف ا١ترة الثانية ،  –فبل يقاؿ بعد ذلك  –إال إذا أقبل على الصفا من بعد الطواؼ  ال تقاؿ ىذه اآلية
  هللا لو .ألنو ليس ذكران ٮتتص ابلصعود كإ٪تا ىو ذكر يبُت أف ابتداء اإلنساف من الصفا إ٪تا ىو بتقدٔف

 ىل ٬توز أف يبدأ اب١تركة قبل الصفا ؟ 
 ال ٬توز ، بل ٬تب أف يبدأ ابلصفا قبل ا١تركة .

 فقد بدأ ٔتا قدـ هللا ذكره . ( إف الصفا كا١تركة من شعائر هللادء ابلصفا ىو تفسَت لقولو تعاُف ) كالب

 اذكر ما يفعلو اٟتاج على الصفا ؟ 
 ) كليس ىو كاجب ، الواجب ىو حدكد العربيات ( قبلة حينما يطلع عليو أف يستقبل الالصفا ك  يستحب أف يصعد

 رفع اليدين عند الصعود على الصفا ، كصفة رفعهما كصفة رفعهما عند الدعاء .كيستحب 

ءو يٍ لىوي اٟتٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كىلًٌ شى الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي لىوي اٍلميٍلكي كى ) لصفا أف يوحد هللا كيك ره كيقوؿ يستحب على اك 
ـى األىٍحزىابى كىٍحدىهي  ا ثىبلىثى مىرَّاتو « . قىًديره الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي أى٧ٍتىزى كىٍعدىهي كىنىصىرى عىٍبدىهي كىىىزى  ( .مثيَّ دىعىا بػىٍُتى ذىًلكى قىاؿى ًمٍثلى ىىذى

[ أم :  كىـز األحزاب]  [ أم : نبيو دمحمان  كنصر عبدهككوف العاقبة للمتقُت . ]  [ أم: إبظهار ىذا الدين، أ٧تز كعده]  
 [ أم : ببل قتاؿ من الناس . كحدهغلبهم ككسرىم ] 



 َُُٗ 

  أنو يستحب الدعاء فيما بُت ذلك ، كصفة ىذا : أف يذكر هللا أكالن ، مث يدعو ، مث يذكر هللا اثنيان ، مث يدعو ، مث يذكر هللا
 ينزؿ من الصفا . اثلثان ، مث

 ماذا يفعل بعد الذكر كالدعاء ؟ 
 بعد الذكر كالدعاء يتجو إُف ا١تركة .

 . إذا حاذل العلم األخضر ىركؿ حىت العلم الثآف ، كا٢تركلة خاصة ابلرجاؿ 

 ىل تشًتط الطهارة للسعي ؟ 
 ال تشًتط الطهارة للسعي .

 ما كيفية السعي بُت الصفا كا١تركة ؟ 
 سبعة أشواط ، الذىاب شوط كالرجوع شوط آخر .١تركة السعي بُت الصفا كا

لىة ًلمىٍذىىًب الشَّاًفًعٌي كىاٞتٍيٍمهيور أىفَّ الذَّىى : ق قاؿ النوكم اب ًمٍن الصَّفىا ًإُفى ٍولو : ) حىىتَّ ًإذىا كىافى آًخر طىوىاؼ عىلىى اٍلمىٍركىة ( ًفيًو دىالى
اء السٍَّبع ًمٍن الصَّفىا ، كىآًخرىىا اًبلٍ اٍلمىٍركىة ٭تيٍسىب مىرَّة كىالرُّجيوع ًإُفى ال ا ، فػىيىكيوف اًبًٍتدى لًثىة كىىىكىذى نًيىة كىالرُّجيوع ًإُفى اٍلمىٍركىة اثى  مىٍركىًة .صَّفىا اثى

 ىل ىناؾ ذكر خاص للسعي ؟ 
ارحم ، إنك ليس لو ذكر خاص ، بل يقوؿ يف سعيو ما أحب من ذكر كدعاء كقرآف ، كإف دعا يف السعي بقولو ) رب اغفر ك 

 أنت األعز األكـر ( فبل أبس لثبوت ذلك عن ابن مسعود كابن عمر .
 . إذا كاف يف آخر شوط من السعي أ٘تو بصعوده ا١تركة ، كال يقف للدعاء كال للذكر ، ألف العبادة قد انتهت 

  حكم ا١تواالة بُت الطواؼ كالسعي ؟ما 
 على قولُت: اختلف الفقهاء يف حكم ا١تواالة بُت الطواؼ كالسعي  

أف ا١تواالة بينهما سنة، فبل يضر الفصل بزمن طويل، كىو قوؿ اٟتنفية، كقوؿ عند ا١تالكية، كا١تذىب عند  القوؿ األكؿ:  
 .  الشافعية، كقوؿ اٟتنابلة 

 .لوقوؼ بعرفة كطواؼ اإلفاضة أف كل كاحد من الطواؼ كالسعي ركن، كا١تواالة بُت أركاف اٟتج ال ٕتب، كا -أ
 .  ا١تواالة إذا َف ٕتب يف السعي نفسو، ففيما بينو كبُت الطواؼ أكُف أف -ب
: أف ا١تواالة بُت الطواؼ كالسعي شرط، فلو فرؽ بينهما كثَتا لـز إعادة الطواؼ كالسعي، كىو قوؿ عند ا١تالكية، القوؿ الثاين 

 .ككجو عند الشافعية 
عليو ليمتاز عما لرَت هللا تعاُف، افتقر إُف ا١تواالة بينو كبينو ليقع بو االمتياز، كاستدلوا لو: أبف السعي ١تا افتقر إُف تقدـ الطواؼ   

 . كال ٭تصل ا١تيز إذا أخل اب١تواالة
 األكؿ . كالراجح

عند أىل العلم، فلو سعى بعد الطواؼ بزمن أك يف يـو  : ال حرج يف الفصل بُت السعي كالطواؼ قاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا
كلكن األفضل أف يتواُف السعي مع الطواؼ، فإذا طاؼ بعمرتو سعى بعد ذلك من دكف  بذلك كال حرج فيو، آخر فبل أبس

بشيء فبل يضر، ك٢تذا لو  كىكذا يف حجو كلو فصل فبل حرج يف ذلك؛ ألف السعي عبادة مستقلة، فإذا فصل بينهما فصل،
 يف ذلك، كإف قدمو فبل حرج يف ذلك . ن عرفات فبل حرجم قدـ اٟتاج أك القارف كطاؼ فقط كأجل السعي إُف ما بعد نزكلو

 ما حكم ا١تواالة يف الطواؼ ؟ 
 اختلف الفقهاء رٛتهم هللا يف اشًتاط ا١تواالة يف الطواؼ على قولُت:



 ََُِ 

 نابلة كىو كجو عند الشافعية .أهنا شرط كإليو ذىب ا١تالكية كاٟت القوؿ األكؿ:
 كا عٍت مناسككم ( .لتأخذ قد كاُف بُت طوافو كقاؿ ) النِب ألف  -أ

 فاشًتطت ٢تا ا١تواالة كالصبلة .أبف الطواؼ ابلبيت صبلة فيشًتط لو ا١تواالة كسائر الصلوات أك أبهنا عبادة متعلقة ابلبيت -ب
 .أهنا ليست بشرط  القوؿ الثاين:

 ندىم .كإليو ذىب اٟتنفية كالشافعية يف األصح ع
قالوا فاآلية مطلقة من غَت شرط اٍلعىًتيًق( ، شرط بعمـو قولو تعاُف: )كىٍليىطَّوَّفيوا اًبٍلبػىٍيًت كاستدؿ القائلوف أبف ا١تواالة ليست ب-أ

 ا١تواالة.
  فو خرج من الطواؼ كدخل السقاية فاستسقى فسقي فشرب مث عاد كبٌت على طوا أبف النِب ك  -ب
 ماذا يفعل ا١تتمتع بعد السعي ؟ 

 .، كإ٪تا يقصر ىنا ليبقى شعر للحج  إذا كاف اٟتاج متمتعان قصر من شعره
ة كليقصر كليحلل كمن َف يكن أىدل فليطف ابلبيت كابلصفا كا١ترك ) ...  قاؿ  أف رسوؿ هللا رضي هللا عنهما  عن ابن عمر
 ( . مث يهل ابٟتج

  ألف الرسوؿ  اٟتلق أفضل من التقصَت يف حق الرجاؿفأما يف غَت ىذه اٟتالة(  )دعا للمحلقُت ثبلاثن. 
)اللهم ارحم القُت، قالوا: كا١تقصرين َي رسوؿ هللا؟ قاؿ يف الثالثة قاؿ  أف رسوؿ هللا رضي هللا عنهما حديث ابن عمر ففي 

 متفق عليو.  كا١تقصرين(
 كألف اٟتلق أبلغ تعظيمان .  كألنو فعل النِب 

 خبلؼ يف ىذا ال”: قاؿ ابن قدامة، ف اٟتلقفا١تشركع للمرأة التقصَت دك : ا١ترأة تقصر من شعرىا مقدار أ٪تلة ماأ“ . 
 من أقواؿ العلماء الصحيحكىذا القوؿ ىو ،  بد أف يعم ٚتيع الرأس التقصَت ال . 

رًينى  ٤تيىلًًٌقُتى ) لقولو تعاُف كمن ا١تعلـو أف اإلنساف إذا قصر من رأسو ثبلث شعرات من جانب الرأس ما يعد أنو ( ريؤيكسىكيٍم كىميقىصًٌ
 مقصر. 

 . ؿ من يقوؿ أنو يكفي ثبلث شعرات فهو قوؿ مرجوحقو ف
 جبات اٟتج كما سيأيت إف شاء هللااٟتلق أك التقصَت من كا  . 
  لطاعتو كاالنقيادمن أسرار اٟتلق أك التقصَت أف فيهما كماؿ ا٠تضوع كالتذلل  تعاُف، كإظهار العبودية . 
 ، كاألفضل لو أف يتحلل بعمرة إذا َف يسق ا٢تدم . كأما القارف كا١تفرد فإنو يبقى على إحرامو كال يتحلل 
 ما ىو يـو الًتكية ، ك١تاذا ٝتي بذلك ؟ 

 ىو اليـو الثامن من ذم اٟتجة .] يـو الًتكية [ 
عرفات ليستعملوه يف الشرب  إُفكٝتي بذلك ألف الناس كانوا يًتككف فيو من ا١تاء ، أم ٭تملونو معهم من مكة  قاؿ النوكم : 

 . كغَته

  تبتدئ أعماؿ اٟتج ؟مىت 
 تبتدئ من اليـو الثامن من ذم اٟتجة ، كىو يـو الًتكية ، حيث يذىب اٟتجاج ١تٌت . 
  يف ىذا اليـو توجهوا إُف مٌت  توجهوا من األبطح ، ألف النِب . نزؿ ىناؾ 
 ماذا يسن يف اليـو للمحلُت ؟ 



 َُُِ 

 .يف ىذا اليـو يسن للمحلُت اإلحراـ ابٟتج 
 قاؿ ألصحابو )أقيموا حبلالن حىت إذا كاف يـو الًتكية فأىلوا ابٟتج( متفق عليو.   أف النِب   عن جابر

 . أنو يسن للمحلُت ٔتكة أف يدفعوا إُف مٌت يف اليـو الثامن 
 من أين ٭تـر احملل يـو الًتكية ؟ 

 ٭تـر يـو الًتكية من مكانو .
 . جهنا إُف مٌت فأىللنا ابألبطح( ركاه مسلم١تا أحللنا أف ٨تـر إذا تو  )أمرّن رسوؿ هللا  قاؿ:  عن جابر

يف ىذا  ) كاألبطح : ىو مسيل فيو دقاؽ اٟتصى يقع شرقي مكة ، فأحـر النِب كإ٪تا أىلوا من األبطح ألنو مكاف نزك٢تم. 
 ا١تكاف كمعو أصحابو قبل الزكاؿ ، مث توجهوا إُف مٌت ككاف ذلك يـو ا٠تميس ( .

، كال عهد عن أحد من  ىذا غلط كبدعة ، فلم يفعلو النِب ، ك اٟتـر ٖتت ا١تيزاب  ـ منأنو ٭تر كقد قاؿ بعض الفقهاء : 
 الصحابة أنو فعلو .

 ماذا يسن أف يفعل عند إحرامو يـو الًتكية ؟ 
يسن أف يفعل اٟتاج عند إحرامو ىذا ما يفعلو عند اإلحراـ من ا١تيقات من الرسل كالتنظف كالتجرد من ا١تخيط كيهل ابٟتج 

 ا قائبلن : لبيك حجان .بعدى
 ما كيفية الصالة يف مٌت يف اليـو الثامن ؟ 

 السنة أف يصلي هبا الظهر كالعصر كا١تررب كالعشاء كالفجر قصران من غَت ٚتع، كىذا مستحب إبٚتاع العلماء.
 . األفضل أف تكوف صبلة الظهر يف اليـو الثامن يف مٌت 
 . أف الصبلة يف مٌت تكوف قصران من غَت ٚتع 
 ؟ يف مٌت ىل مىت يسن ا١تكثإ 

 يف مٌت حىت تطلع الشمس . أف ٯتكثيسن 
 ( . مثيَّ مىكىثى قىًليبلن حىىتَّ طىلىعىٍت اىلشٍَّمسي لقوؿ جابر ) ... 

 ما رأيك ٔتن يذىب إىل عرفات من ليلتها ؟ 
و كإف كاف جائزان لكنهم حرموا الذين يذىبوف إُف عرفات من ليلتها قد خالفوا السنة ، ككذلك من َف ٭تـر اليـو الثامن ، كى 

 أنفسهم السنة .
  إذا صادؼ يـو الًتكية يـو ٚتعة ، فأيهما أفضل ، أف يصلي اٟتاج يف ا١تسجد اٟتراـ ُث ٮترج إىل مٌت ، أك أف ٮترج إىل

 مٌت ) ضحى ( كيصلي الظهر يف مٌت ؟ 

 دؾ إال ألجل ىذه العبادة . ) ابن عثيمُت ( .الثآف أفضل ، ألف بقاءؾ يف مٌت عبادة ، كأنت أيها اٟتاج َف أتت من ببل
 ىل ٪ترة من عرفة ؟ 

 ليست من عرفة ، كىي قرية قرب عرفة كليست من عرفة .
  ... ( ؟ فىأىجىازى حىىته أىتىى عىرىفىةى ما معٌت قوؿ جابر ) ... 

 : ا١تعٌت أم قد قارب عرفة . فقيل

 . رفاتفإف ٪ترة ليست من ع ا١تراد قارب عرفات ، قاؿ النوكم :



 َُِِ 

: أف مراد جابر أف منتهى سَته عرفة ، كأنو َف يفعل كما تفعل قريش يف اٞتاىلية ، فتنتهي ٔتزدلفة كتقف فيها يـو عرفة ،  كقيل
 كيف طريقو إُف عرفة نزؿ بنمرة ، كىذا أصح .

 . “القبة من ا٠تياـ بيت صرَت مستدير”القبة [ قاؿ ابن األثَت : ]،  تعدل ) أجاز ( 
 ركج إىل عرفة من مٌت ؟مىت يسن ا٠ت 

يسن ا٠تركج إُف عرفة من مٌت إذا طلعت الشمس من يـو عرفة كىو يلِب أك يك ر .] عرفة : مشعر خارج حدكد اٟتـر ، ألهنا 
 كاقعة يف اٟتل ، كىي اسم ١تكاف الوقوؼ يف اٟتج ، ٝتيت عرفة الرتفاعها على ما حو٢تا [ .

  ( ؟ قيبهةى قىٍد ضيرًبىٍت لىوي بًنىًمرىةى  فػىنػىزىؿى هًبىافػىوىجىدى اىلٍ  ماذا نستفيد من قوؿ جابر ) 
نستفيد : إف تيسر لو النزكؿ بنمرة نزؿ إُف زكاؿ الشمس ] ك٪ترة قرية قرب عرفة كليست من عرفة كما تقدـ [ ، كىذا النزكؿ نزكؿ 

س كذلك، كإال ذىب إُف عرفات كاستقر نسك ، بناءن على أف األصل التعبد يف ٚتيع أعماؿ اٟتج إال ما قاـ الدليل على أنو لي
 هبا كلو قبل الزكاؿ .

  مىت دخل النيب عرفة ؟ 
 بعد الزكاؿ .

 س ( .حىىتَّ ًإذىا زىاغىٍت اىلشٍَّمسي أىمىرى اًبٍلقىٍصوىاًء، فػىريًحلىٍت لىوي، فىأىتىى بىٍطنى اىٍلوىاًدم، فىخىطىبى اىلنَّالقوؿ جابر ) 
[ كادم عرنة الذم فيو  بطن الوادم[ أم جعل عليها الرحل ، ]  فرحلٍت لوليها ، ] [ لقب لناقتو اليت حج ع القصواء] 

 ٓتطبتو . مقدمة ا١تسجد ، ألف ا١تسجد بعضو يف عرفة كبعضو خارج عرفة ، كبطن الوادم موضع متسع ، كلذا خصو النِب 
  ( فىأىتىى بىٍطنى اىٍلوىاًدم، فىاىطىبى اىلنهاماذا نستفيد من قوؿ جابر ) س. 

 فيو استحباب ا٠تطبة لئلماـ ليعلم الناس صفة الوقوؼ كيذكرىم بعظم ىذا اليـو .
  كقد خطب . خطبة عظيمة بُت فيها أحكاـ مهمة كعظيمة 

 ما كيفية الصالة يف يـو عرفة ؟ 
 كيفية الصبلة : استحباب ٚتع العصر مع الظهر يف عرفات كىذا اٞتمع ٣تمع عليو ، أبذاف كاحد كإقامتُت .

ؿه جابر )  لقوؿ ئنا مثيَّ أىذَّفى ًببلى يػٍ نػىهيمىا شى ، كىَفٍى ييصىلًٌ بػىيػٍ ـى فىصىلَّى اىٍلعىٍصرى ، مثيَّ أىقىا ـى فىصىلَّى اىلظٍُّهرى  ( . ، مثيَّ أىقىا
 ما حكم القصر كاٞتمع ألىل مكة يف عرفة كمزدلفة ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 ع كالقصر كرَتىم .: يشرع ٢تم اٞتم القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ا١تالكية كاختيار ابن تيمية كابن القيم .
كاف يقصر الصبلة ٔتٌت ، كٚتع كقصر بعرفة كمزدلفة ، كصلى معو ٚتيع ا١تسلمُت من أىل مكة كغَتىم ،   قالوا : إف النِب -أ

١تزدلفة ، ككذا خلفاؤه من بعده ، فدؿ ذلك على كَف أيمر أىل مكة ابإل٘تاـ ، كال بتأخَت العصر يف عرفة ، أك تقدٔف ا١تررب يف ا
 مشركعية اٞتمع كالقصر ألىل مكة يف ا١تشاعر .

 أف خركج أىل مكة إُف مٌت كعرفات كمزدلفة ، يعت ر سفران ، فشرع ٢تم اٞتمع كالقصر كرَتىم . -ب
 : ال ٬توز اٞتمع كالقصر ٢تم . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .



 َُِّ 

إف خركج أىل مكة إُف مٌت كعرفة كمزدلفة ال يعد سفران لعدـ ا١تسافة ، كىم يف اعتبار ا١تسافة كرَتىم ، فلم ٬تز ٢تم اٞتمع  قالوا :
 كالقصر .
 : األحوط عدـ اٞتمع كالقصر .كالراجح 

 ما اٟتكمة من ىذا اٞتمع ؟ 
 تت اٞتماعة ، كصلى كل إنساف لوحده .ليتفرغ الناس للدعاء ، كأيضان لو تفرقوا لفا اٟتكمة من ٚتع التقدٔف ىنا :

 . ) أف ا٠تطبة يـو عرفة قبل األذاف ، لقولو : ) مث أذف مث أقاـ 
 . ) أنو ال تشرع للمسافر أف يصلي راتبة الظهر ، لقولو : ) كَف يصٌل بينهما 

 . أنو ال تشرع اٞتمعة للمسافر 
  ماذا فعل النيب بعد ذلك ؟ 

 فان حىت غربت الشمس .ذىب حىت أتى ا١توقف ، فلم يزؿ كاق
قىًتًو اىٍلقىٍصوىاًء ًإُفى الصَّخىرىاًت  كىجىعىلى حىٍبلى اىٍلميشىالقوؿ جابر )   ، فىجىعىلى بىٍطنى ّنى ٍيًو، كىاٍستػىٍقبىلى مثيَّ رىًكبى حىىتَّ أىتىى اىٍلمىٍوًقفى ًة بػىٍُتى يىدى

لىةى،   كىذىىىبىٍت الصٍُّفرىةي قىًليبلن حىىتَّ غىابى القيٍرصي . فػىلىٍم يػىزىٍؿ كىاًقفىان حىىتَّ غىريبىًت الشٍَّمسي اىٍلًقبػٍ
 [ ا١تراد ابلوقوؼ ىنا ا١تكث ، ال الوقوؼ على القدمُت  فلم يزؿ كاقفان ]  

 أم : مث ركب من مكاف خطبتو كصبلتو حىت أتى ا١توقف ، كىو عند اٞتبل ا١تعركؼ يف مشاؿ عرفة ، كتسميو العامة جبل الرٛتة .
 ف عرفة كلها موقف ؟ما الدليل على أ 

) كقفت ىهنا كعرفة كلها موقف ( لكن ٬تب على الواقف أف يتأكد من حدكدىا ، كىي عبلمات ٬تدىا من  الدليل قولو 
 يطلبها ، ألهنا كاضحة ، كمن كقف خارجها َف يصح حجو ألف اٟتج عرفة .

 ما حكم صعود جبل عرفة ) جبل الرٛتة ( ؟ 
 صعود جبل عرفات الذم اشتهر عند الناس ابسم: جبل الرٛتة، كَف يكن من ىديو أنو حث على   يثبت عن النِب َف

: )خذكا عٍت مناسككم( ، كدرج على ذلك ا٠تلفاء الراشدكف كسائر  صعود ىذا اٞتبل يف حجو كال اٗتذه منسكان، كقد قاؿ 
،  ه منسكان ٢تم؛ اقتداءن برسوؿ هللا الصحابة كمن تبعهم إبحساف، فلم يكونوا يصعدكف على ىذا اٞتبل يف حجهم كال اٗتذك 

كقف ٖتت ىذا اٞتبل عند الصخرات الكبار، كقاؿ : )كقفت ىاىنا كعرفة كلها موقف، كارفعوا عن بطن  كالذم ثبت أنو 
 عرنة( كلذا قاؿ كثَت من العلماء: إف صعود ىذا اٞتبل يف اٟتج على كجو النسك بدعة، منهم اإلماـ النوكم، كشيخ اإلسبلـ ابن

أف يصلي نفبلن  : )من عمل عمبلن ليس عليو أمرّن فهو رد( كَف يكن من ىديو  تيمية، كالشيخ صديق خاف، كقد قاؿ 
ٔتوقف عرفات، بل اكتفى بصبلة الظهر كالعصر يف مسجد ٪ترة، ٚتعان كقصران، كال اٗتذ مصلى ٔتا يسمى جبل الرٛتة ليصلي فيو 

 يـو عرفات، بل اشترل بعد صبلتو الظهر كالعصر بذكر هللا تسبيحان كهتليبلن كٖتميدان من صعد على ىذا اٞتبل ّنفلة أك فريضة يف
كتكبَتان كتلبية، كبدعاء ربو كالضراعة إليو، حىت غربت الشمس. فاٗتاذ مصلى أك مسجد على ىذا اٞتبل ليصلي فيو من صعد 

 ( َِٖ-َِٔ/ُُعليو من البدع اليت أحدثها اٞتهاؿ .فتاكل اللجنة الدائمة" )
: الصعود على جبل عرفات ليس من األمور ا١تشركعة ، بل ىو إف اٗتذه اإلنساف عبادة بدعة  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

أحرص الناس على فعل ا٠تَت ، كأبلغ الناس  ، ال ٬توز لئلنساف أف يعتقده عبادة ، كال أف يعمل بو على أنو عبادة ، كالرسوؿ 
علم الناس بدين هللا ، َف يصعده كَف أيمر أحدان بصعوده ، كال أقر أحدان بصعوده فيما أعلم ، كعلى ىذا فإف يف تبليغ الرسالة ، كأ



 َُِْ 

حُت كقف خلفو من الناحية الشرقية قاؿ : )كقفت ىاىنا ، كعرفة كلو  صعود ىذا اٞتبل ليس ٔتشركع ، بل قاؿ رسوؿ هللا 
 . مكانو ، كال يزدٛتوف على ىذا ا١تكاف الذم كقف فيو الرسوؿ  يشَت هبذا إُف أف كل إنساف يقف يف موقف( ككأنو 

 ١تاذا ٝتيت عرفة هبذا االسم ؟ 
  ا .ألف الناس يتعارفوف فيه:  قيل

؟"، فَتد إببراىيم  ألف أمُت الوحي ج ريل طاؼ:  كقيل ؟ أىعىرىٍفتى ،  ككاف يريو ا١تشاىد فيقوؿ لو "أىعىرىٍفتى إبراىيم "عىرىٍفتي
 . عىرىٍفتي 

 ف .كعرفتو يف ىذا ا١تكا ألف آدـ كحواء عندما ىبطا من اٞتنة التقيا فعرفها:  يلكق
دىل )األعراؼ ، كما قاؿ تعاُف كمنو : أىلان ، : ألهنا مرتفعة على غَتىا ؛ كالشيء ا١ترتفع يسمى عيٍرفكقيل  أىٍصحىابي األىٍعرىاًؼ  كىّنى

 . يء مرتفع يسمى هبذا االسمش كمنو : عيٍرؼ الديك ؛ ألنو مرتفع ؛ ككلالن( ، رًجىا
 ما بداية الوقوؼ بعرفة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : أف بداية الوقوؼ من زكاؿ الشمس . القوؿ األكؿ

 كمعو أصحابو َف يقفوا إال بعد الزكاؿ . ألف النِب  
 :  أف بداية الوقوؼ من طلوع الفجر يـو عرفة . القوؿ الثاين

قلت : جئت َي رسوؿ هللا من جبلي طي، أكللت  –يعٍت ّتٍمع  –اب١توقف  رس قاؿ ) أتيت رسوؿ هللا ٟتديث عركة بن ا١تض
تػىنىا ىىًذًه : ) مطييت، كأتعبت نفسي، كهللا ما تركت من جبل إال كقفت عليو، فهل ِف من حج؟ فقاؿ رسوؿ هللا  مىٍن شىًهدى صىبلى

رىكىاهي اى٠تٍىٍمسىةي،  (حىىتَّ نىٍدفىعى، كىقىٍد كىقىفى ًبعىرىفىةى قػىٍبلى ذىًلكى لىٍيبلن أىٍك نػىهىارنا، فػىقىٍد متىَّ حىجُّوي كىقىضىى تػىفىثىوي فػىوىقىفى مىعىنىا  -يػىٍعًٍت: اًبٍلميٍزدىلًفىةً -
ًٍمًذمُّ، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى   ( يشمل ما قبل الزكاؿ كما بعده . أك هناران ، قالوا: فقولو ) كىصىحَّحىوي اىلًتًٌ

ؿ اٞتمهور ، كاٞتواب عن حديث عركة بن مضرس أبف ا١تراد بػ) ابلنهار ( فيو خصوص ما بعد الزكاؿ ، بدليل فعل قو  كالراجح
 كفعل خلفائو من بعده . ) كستأيت ا١تسألة ( . النِب 
 ما هناية كقت الوقوؼ بعرفة ؟ 

 هناية كقتو : طلوع الفجر يـو النحر  .
 رؾ عرفة قبل أف يطلع الفجر فقد أدرؾ ( ركاه أبو داكد .فمن أد –ثبلاثن  –) اٟتج عرفات  لقولو  

 قاؿ جابر : ) ال يفوت اٟتج حىت يطلع الفجر من ليلة ٚتع ( . ] قالو يف ا١ترٍت [ 
 ما ا١تستحب للحاج يف يـو عرفة ؟ 

 يستحب للحاج أف يتفرغ للدعاء يف يـو عرفة .
خلفو أك ٯتينو أك مشالو، ألف السنة استقباؿ القبلة، كيرفع اليدين ، كال  كينبري أف يكوف حاؿ الدعاء مستقبل القبلة كإف كاف اٞتبل

 يزاؿ ىكذا ذاكران ملبيان داعيان راجيان من هللا أف ٬تعلو من عتقائو الذين يباىي هبم ا١تبلئكة كما يف اٟتديث : ) ما من يـو أكثر من
 يباىي هبم ا١تبلئكة فيقوؿ : ) ماذا أرادكا ىؤالء ( .أف يعتق هللا فيو عبدان من النار من يـو عرفة ، كأنو ليدنو مث 

 يعُت النِب :َفقاؿ شيخ اإلسالـ   لعرفة دعاء خاصان كال ذكران خاصان،بل يدعو ٔتا شاء من األدعية. 

 إىل مىت ٬تب البقاء يف عرفة ؟ 

 ٬تب البقاء بعرفة إُف غركب الشمس ، مث الدفع بعد الرركب .



 َُِٓ 

  . ألف ىذا فعل النِب -أ
 ... ( . فػىلىٍم يػىزىٍؿ كىاًقفان حىىتَّ غىرىبىًت اىلشٍَّمسي  اؿ جابر ) ...ق

 كألف الدفع قبل الرركب من أعماؿ اٞتاىلية اليت جاء اإلسبلـ ٔتخالفتها . -ب

 ؟األخطاء اليت يرتكبها اٟتجاج يف عرفة  اذكر بعض 
أنو َف  يف مسَتىم من مٌت إُف عرفة، كقد ثبت عن النِب أف اٟتجاج ٯتركف بك كال تسمعهم يلبوف، فبل ٬تهركف ابلتلبية  األكؿ :

 يزؿ يلِب حىت رمى ٚترة العقبة يف يـو العيد . 
كمن األخطاء العظيمة ا٠تطَتة أف بعض اٟتجاج ينزلوف خارج عرفة ، كيبقوف يف منز٢تم حىت تررب الشمس ، مث ينطلقوف  الثاين :

( كصححو ٖٖٗ: " اٟتج عرفة " ركاه الًتمذم ) وقف ليس ٢تم حج ، لقوؿ النِب منو إُف مزدلفة ، كىؤالء الذين كقفوا ىذا ا١ت
( . فمن َف يقف يف عرفة يف ا١تكاف الذم ىو منها، كيف الزماف الذم عُت للوقوؼ هبا فإف حجو َُْٔاأللبآف يف إركاء الرليل )

 ال يصح للحديث الذم أشرّن إليو ، كىذا أمر خطَت. 
مع أف  إذا اشترلوا ابلدعاء يف آخر النهار ، ٕتدىم يتجهوف إُف اٞتبل الذم كقف عنده رسوؿ هللا  أف بعض الناس الثالث :

القبلة تكوف خلف ظهورىم أك عن أٯتاهنم أك عن مشائلهم ، كىذا أيضنا جهل كخطأ ؛ فإف ا١تشركع يف الدعاء يـو عرفة أف يكوف 
اٞتبل ؛ ألف موقفو   فو ، أك عن ٯتينو أك عن مشالو ، كإ٪تا استقبل النِب اإلنساف مستقبل القبلة ، سواء كاف اٞتبل أمامو أك خل

 لو .  مستقبل القبلة ، كإذا كاف اٞتبل بينو كبُت القبلة فبالضركرة سيكوف مستقببلن  كاف خلف اٞتبل ، فكاف 
ف ىناؾ ، فتجدىم يتجشَّموف الذم عند اٞتبل ليق أف بعضهم يظن أنو ال بد أف يذىب اإلنساف إُف موقف الرسوؿ  الرابع :

ا١تصاعب، كيركبوف ا١تشاؽ ، حىت يصلوا إُف ذلك ا١تكاف ، كرٔتا يكونوف مشاة جاىلُت ابلطرؽ فيعطشوف ك٬توعوف إذا َف ٬تدكا 
 )أنو قاؿ  ، كيضلػُّوف يف األرض ، ك٭تصل عليهم ضرر عظيم بسبب ىذا الظن ا٠تاطئ ، كقد ثبت عن النِب  كطعامان  ماءن 

، بل يفعل ما  يشَت إُف أنو : ينبري لئلنساف أال يتكلف ليقف يف موقف النِب  ككأنو ( ىنا كعرفة كلها موقف كقفت ىا
 تيسر لو ، فإف عرفة كلها موقف . 

أف بعض الناس يعتقدكف أف األشجار يف عرفة كاألشجار يف مٌت كمزدلفة ، أم : ال ٬توز لئلنساف أف يقطع منها كرقة  ا٠تامس :
أك ما أشبو ذلك ؛ ألهنم يظنوف أف قطع الشجر لو تعلق ابإلحراـ كالصيد ، كىذا ظن خاطئ ، فإف قطع الشجر ال  أك غصنان 

من األشجار فهو ٤تًـت ، ال  -أم : داخل األمياؿ  -عبلقة لو ابإلحراـ ، كإ٪تا عبلقتو اب١تكاف ، فما كاف داخل حدكد اٟتـر 
، كعلى ىذا  ف خارجنا عن حدكد اٟتـر فإنو ال أبس بقطعو كلو كاف اإلنساف ٤ترمان يعضد كال يقطع منو كرؽ كال أغصاف، كما كا

فقطع األشجار يف عرفة ال أبس بو ... ، ) كأما األشجار اليت غرسها الناس فبل يشملها ٖترٔف قطع الشجرة من أجل اٟتـر ، 
اٟتجاج أيضان إذا كانت إ٪تا غرست من أجل كلكنها قد ٭تـر قطعها بسبب آخر كىو االعتداء على حق من غرسها ، كعلى حق 

 أف تلطف اٞتو كيستظل هبا الناس من حر الشمس . 
 كعلى ىذا فاألشجار ا١ترركسة بعرفة ال ٬توز قطعها ال من أجل اٟتـر كإ٪تا ألف قطعها اعتداء على حق ا١تسلمُت عمومان ( . 

قدسية خاصة ، ك٢تذا يذىبوف إليو ، كيصعدكنو ،   أف بعض اٟتجاج يعتقدكف أف للجبل الذم كقف عنده النِب السادس :
كيت ركوف أبحجاره كترابو ، كيعلقوف على أشجاره قصاصات ا٠ترؽ ، كغَت ذلك ٦تا ىو معركؼ ، كىذا من البدع ، فإنو ال يشرع 

 .  صعود اٞتبل كال الصبلة فيو
ع اإلماـ يف ا١تسجد ، ك٢تذا ٕتدىم يذىبوف إُف ذلك أف بعض الناس يظن أنو ال بد أف يصلي اإلنساف الظهر كالعصر م السابع :

 ا١تكاف من أماكن بعيدة ليكونوا مع اإلماـ يف ا١تسجد ، فيحصل عليهم من ا١تشقة كاألذل كالتيو ما ٬تعل اٟتج يف حقهم حرجان 



 َُِٔ 

رفة كلها موقف يقوؿ يف الوقوؼ : " كقفت ىاىنا كع ، كالرسوؿ  ، كيضيق بعضهم على بعض ، كيؤذم بعضهم بعضان  كضيقان 
أيضا: " جيعلت ِف األرض مسجدا كطهورا " . فإذا صلى اإلنساف يف خيمتو صبلة يطمئن فيها بدكف أذل عليو كال  "، كقاؿ 

 منو ، كبدكف مشقة تلحق اٟتج ابألمور ارجة ، فإف ذلك خَت كأكُف . 
ا١تزدلفة ، كىذا خطأ عظيم ، كفيو مشاهبة للمشركُت أف بعضهم ٮترج من عرفة قبل أف تررب الشمس ، فيدفع منها إُف  الثامن :

الذم َف يدفع من عرفة إال بعد أف غابت الشمس  الذين كانوا يدفعوف من عرفة قبل غركب الشمس ، ك٥تالفة للرسوؿ 
 )اإلسبلـ سؤاؿ كجواب( . . ، كما جاء يف حديث جابر  كذىبت الصفرة قليبلن 

 ما كيفية الدفع إىل مزدلفة ؟ 
 أف يكوف الدفع بسكينة كىدكء .يستحب 

ـى حىىتَّ ًإفَّ رىٍأسىهىا لىييًصيبي مىٍورًؾى رىٍحًلًو    لقوؿ جابر ) حىىتَّ غىابى القيٍرصي كىأىٍردنؼى أيسىامىةي كىدىفىعى رىسيوؿي هللًا  كىقىٍد شىنىقى لًٍلقىٍصوىاًء اىلٌزًمىا
 : ،  )كىيػىقيوؿي بًيىًدًه اىٍلييٍمٌتى  ( . كيلَّمىا أىتىى حىٍببلن ًمٍن اىٍٟتًبىاًؿ أىٍرخىى ٢تىىا قىًليبلن حىىتَّ تىٍصعىدى ( اىلسًَّكينىةى، اىلسًَّكينىةى أىيػُّهىا اىلنَّاسي

 [ ىو ا١توضع الذم ٬تعل عليو الراكب رجلو إذا مل من الركوب .مىوًرؾ رحلو[ ىو ا٠تيط الذم يشد إُف اٟتلقة اليت يف أنف البعَت . ]شنق للقصواء الزماـ]
 [ كتسمى ٚتعان . ا١تزدلفة[ ىو التل اللطيف من الرمل الضخم، كا١تعٌت إذا أتى حببلن من حباؿ الرمل أرخى لناقتو قليبلن من أجل أف تصعد ]كلما أتى حبالن ]
 ما سبب تسمية مزدلفة يف ذلك ؟ 

 . القرب كاالزدالؼ ،هنم يقربوف فيها من مٌتأل قيل :
 . االزدالؼ الجتماعكا ،الناس ٬تتمعوف فيهاألف   كقيل :
 كيقاؿ للمزدلفة : ٚتع ألنو ٬تمع فيها بُت صبلة العشاء كا١تررب ، ،يتقربوف ابلوقوؼ أم ؛يزدلفوف إُف هللا تعاُف ألهنم كقيل :

 ا .دّن منه اجتمع فيها مع حواء ، كازدلف إليها أم كىذا قوؿ قتادة ، كقيل إف آدـ 
 ما كيفية الصالة إذا كصل إىل مزدلفة ؟ 

 بعرفة . أف يصليهما أبذاف كاحد كإقامتُت ، كأيضان لفعل النِب ررب كالعشاء إذا كصل إُف مزدلفة ، ك ن أف ٬تمع بُت ا١تيس
 . أنو ال يصلي بينهما ّنفلة 
 ما اٟتكم لو صلى يف الطريق ؟ 

 .) جعلت ِف األرض مسجدان كطهوران (  لو صلى يف الطريق أجزأه ذلك لقولو 
ة أمامك ( ، لكن ىػذا قوؿ قاؿ ألسامة بن زيد ) الصبل و لو صلى يف الطريق َف ٬تزئو ألف النِب كذىب ابن حـز إُف أن

ألسامة ) الصبلة أمامك ( ألنو لو كقف ليصلي كقف الناس ، كلو أكقفهم يف ىذا ا١تكاف لكاف يف ذلك  كقوؿ النِب ضعيف، 
 مشقة عليهم .

 مىت ٬تب أف يصلي يف الطريق ؟ 
 إذا خشي خركج كقت العشاء ٔتنتصف الليل .الطريق ٬تب أف يصلي يف 

  ثبت عن النِب  أنو ابؿ كتوضأ كضوءان خفيفان ، ٟتديث أسامة بن زيد قاؿ ) دفع رسوؿ هللا  من عرفة حىت إذا كاف
أف  ابلشعب نزؿ فباؿ مث توضأ ، فقلت لو الصبلة َي رسوؿ هللا ؟ قاؿ : الصبلة أمامك ( متفق عليو ، فهل يسن لئلنساف

 ؟معو كيبوؿ كيتوضأ كضوءان خفيفان  إف كاف سار ينزؿ يف أثناء الطريق كيف ا١تكاف الذم نزؿ فيو الرسوؿ 
 تاج أف يبوؿ فنزؿ فباؿ .اتفاقان ، ٔتقتضى الطبيعة حيث اح اٞتواب : ال يسن ىذا ، ألف ىذا كقع 
 ما اٟتكم إذا كصل مزدلفة يف كقت ا١تغرب ؟ 



 َُِٕ 

 . النِب ر الصبلة لفعل ػيؤخ قيل : 
 من حُت كصل إُف مزدلفة صلى . يقدـ ، ألف النِب  كقيل : 

اء، فأٌذف كصلى : ركل البخارم عن ابن مسعود أنو قدـ مزدلفة العشاء أك قريبان من العشقد يقاؿ : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 ىذا الوقت رأل أف ال ٬تمع ، ١تا كصل يف بعشائو فتعشى ، مث أذف فصلى العشاء ، كىذا يدؿ على أنو  ا١تررب ، مث دعا

كبناء على ىذا نقوؿ : من كصل مبكران فليصل مث لينتظر حىت أييت العشاء فيؤذف كيصلي العشاء ، فإف قاؿ اٟتاج : الراحة ِف 
 .كاألسهل علٌي أف أصلي ا١تررب من حُت أف أًصل كأصلي معها العشاء كأسًتيح ، نقوؿ : ذلك جائز كال أبس بو 

 ( ؟ُثيه ًاٍضطىجىعى حىىته طىلىعى اىٍلفىٍجري  ن قوؿ جابر )  ماذا نستفيد م 
 يسن أف يناـ حىت يصبح . نستفيد : أنو

 ىل يصلي الوتر أـ ال ؟ 
 ألسباب : فإنو يصليو كال يًتكويستثٌت الوتر 

 يوتر على راحلتو يف السفر . ، حىت كاف حضران كاف ال يدعو ال سفران كال   : ألف النِب  أكالن  
 أمر بو أمران عامان بدكف استثناء . أف النِب  يان :اثن 
أف عدـ النقل ليس نقبلن للعدـ ، فإما أف يكوف جابر سكت عن ذكره ألنو ال يدرم ، ك٢تذا َف ينف الوتر كما نفى التنفل  اثلثان : 

 يف قولو ] كَف يسبح بينهما [ .
 سك ، كاٟتديث يف سياؽ ا١تناسك .أف يكوف ترؾ ذكره للعلم بو ، كألنو ليس من ا١تنا رابعان :
 ىل يشرع قياـ الليل ؟ 

قاؿ بعض العلماء يشرع قياـ الليل ، ألنو قد ثبت عن أٝتاء ، فقد ثبت عنها ) أهنا نزلت ليلة ٚتع اب١تزدلفة ، فقامت تصلي ، 
ر ؟ قلت : نعم ، فصلت ساعة ، مث قالت : َي بٍت ىل غاب القمر ؟ قلت : ال ، فصلت ساعة ، مث قالت : ىل غاب القم

 قالت : ارٖتلوا ، فارٖتلنا كمضينا حىت رمت اٞتمرة ... ( متفق عليو .
 ىل ٬توز أف يدفع من مزدلفة قبل الفجر ؟ 

 بياف كالكبار كالعاجزين كا١ترضى .قاؿ بعض العلماء ٬توز بعد منتصف الليل للضعفة من النساء كالص 
كلذلك كاف من فقو أٝتاء أهنا تنتظر حىت إذا غاب القمر دفعت ، كغركب القمر كقاؿ بعض العلماء : إف ا١تعت ر غركب القمر ،  

 ي ثلثي الليل تقريبان .يكوف بعد مض
 .عليو ( متفقأف تفيض من ٍٚتع بليل فأذف ٢تا كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة ، فاستأذنت رسوؿ هللا ٟتديث عائشة قالت )

 ة ا١تزدلفة يف ضعفة أىلو ( متفق عليو .ليل كعن ابن عباس قاؿ ) أّن ٦تن قدـ النِب 
 ما حكم الدفع من مزدلفة لغَت الضعفاء كالعاجزين ؟ 

ال ٬توز كرجحو بعض اققُت ، لكن العلماء غَت الضعفاء كالعاجزين فاٞتمهور على أنو ٬توز أف يدفع آخر الليل ، كقاؿ بعض 
 كاألحوط البقاء حىت صبلة الصبح .، الصحيح اٞتواز 

 ١تبيت ٔتزدلفة ؟ما حكم ا 
 ) كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا ( . ا١تبيت ٔتزدلفة كاجب من كاجبات اٟتج ، إذا تركو عمدان فحجو صحيح مع اإلمث كعليو دـ .

 . ما السنة يف صالة الفجر يف مزدلفة 



 َُِٖ 

ه ا١تبادرة ليتسع كقت الذكر يف صبلة الفجر يف مزدلفة ا١تبادرة هبا يف أكؿ كقتها ، مبادرة تكوف غَت معتادة ، كلعل ىذالسنة 
 كالدعاء بعد الصبلة .

 لقوؿ جابر ) .... فصلى الفجرى حُت تبُت لو الصبح ( .
ا اٍليػىٍوـ أى :  قاؿ النوكم ا اٍلمىٍوًضع كىيػىتىأىكَّد التػٍَّبًكَت هًبىا يف ىىذى ة الصٍُّبح يف ىىذى ه يف سىائًر ٍكثىر ًمٍن أتىىكُّدالسُّنَّة أىٍف يػيبىاًلغ بًتػىٍقًدًٔف صىبلى

اًء ًبرىسيوًؿ اَّللَّ  ا اٍليػىٍوـ كىًثَتىة فىسينَّ اٍلميبىالىرىة اًبلتػٍَّبًكًَت اًبلصٍُّبًح لً  السَّنىة ًلبًلٍقًتدى  ف .يػىتًَّسع اٍلوىٍقت لًٍلوىظىائً أًلىفَّ كىظىاًئف ىىذى
 ما السنة للحاج يف مزدلفة بعد صالة الصبح ؟ 

كيذكر هللا كيهللو كيدعو كما قاؿ  أف أييت ا١تشعر اٟتراـ فَتقي عليو كيستقبل القبلة صبح للحاج يف مزدلفة بعد صبلة ال السنة
( ، كإف َف يتيسر لو الذىاب إُف ا١تشعر اٟتراـ دعا يف مكانو لقولو فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن عىرىفىاتو فىاذٍكيريكا اَّللَّى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر اٟتٍىرىاـً تعاُف )
 ع كل موقف( ركاه مسلم.)كقفت ىهنا كٚت 
 . على اٟتاج أف ٭تذر من تضييع ىذه الدقائق الرالية 
  . يبقى للدعاء كالذكر حىت يسفر جدان 

  [ىو جبل صرَت ٔتزدلفة كاآلف ا١تسجد ا١تبٍت يف مزدلفة على ا١تشعر  ا١تشعر اٟتراـ ]اٟتراـ . 
 مىت يكوف الدفع من مزدلفة إىل مٌت ؟ 

 ة إُف مٌت قبل طلوع الشمس من يـو العيد .يسن للحاج أف يدفع من مزدلف
 .ال نعلم خبلفان يف أف السنة الدفع قبل طلوع الشمس   : قاؿ ابن قدامة
 . أٚتع ا١تسلموف على أف اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة  : قاؿ ابن القيم

 ، ك٥تالفة ألىل اٞتاىلية . لفعل النِب 
، كىيػىقيوليوفى: أىٍشرًٍؽ ثىًبَتي كىأىفَّ اىلنَِّبَّ ًإفَّ اىلٍ  ) قىاؿى  كىعىٍن عيمىرى  خىالىفىهيٍم، مثيَّ أىفىاضى  ميٍشرًًكُتى كىانيوا الى ييًفيضيوفى حىىتَّ تىٍطليعى اىلشٍَّمسي

 رىكىاهي اىٍلبيخىارًمُّ  .   (قػىٍبلى أىٍف تىٍطليعى اىلشٍَّمسي 
، كىو جبل معركؼ ىناؾ[ ثبَت]، ن اإلشراؽ، أم أدخل يف الشركؽ، كا١تعٌت: لتطلع عليو الشمسأم م[ أشرؽ]أم من ٚتع كما جاء يف ركاية [ يفيضوفال ]

ركاية أَب داكد الطيالسي: : ما جاء يف ، كالدليل على أف ا١تراد ىو النِب أم النِب [ ُث أفاض]، اىب إُف مٌت ، كىو أعظم جباؿ مكةعلى يسار الذ
 .( ر عند مسلم : )... فدفع قبل أف تطلع الشمسفأفاض( كيف حديث جاب فخالفهم النِب )

 . ففي ىذا اٟتديث أف السنة يف اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس 
ك٥تالفة ا١تشركُت ، فإهنم كانوا يبقوف يف مزدلفة صبح يـو النحر حىت تشرؽ الشمس ، مث يفيضوف إُف مٌت ، ففي  لفعل النِب 

 قت اإلسفار قبل طلوع الشمس .ىذا اٟتديث أتكد اإلفاضة من مزدلفة ك 
  أف من أتخر عامدان فقد أساء كخالف ىدم النِب  كأما من تعذر عليو ذلك بعد أف أخذ يف اإلفاضة كلكن عاقو ا١تسَت ،

 لشدة زحاـ ، أك خلل يف مركوبو ، أك ٨تو ذلك فهو معذكر .

  ما اٟتكمة من إسراع النيب ( .زدلفة كمٌت ال من ىذه كال من ىذهادو بُت مكادم ٤تسر ىو ك ) ١تا أتى على كادم ٤تسر ؟ 

 اختلف العلماء ١تاذا أسرع يف كادم ٤تسر :
 

 ىذا أمر تعبدم .قيل : 
 ألف هللا أىلك فيو أصحاب الفيل فينبري لئلنساف أف يسرع إذا مٌر أبراضي العذاب .كقيل : 

 كىذا تعليل عليل ألمرين :



 َُِٗ 

يرىٌمس [ حوؿ األبطح .ألف أصحاب الفيل َف يهلكوا ىنا ، بل يف مك -أ 
 اف يقاؿ لو ] ا١ت

أنو ال يشرع اإلسراع للذاىب ، كال يشرع اإلسراع لرَت القادـ من مزدلفة ، فلو كاف على ما ذكركا لشرع اإلسراع لكل من مٌر  -ب 
 بو ، كىم ال يقولوف هبذا .

أف ٮتالفهم ، كما خالفهم يف ا٠تركج  اد النِب : ألهنم كانوا يف اٞتاىلية يقفوف يف ىذا الوادم كيذكركف أ٣تاد آابئهم ، فأر  كقيل
 من عرفة ، كيف اإلفاضة من مزدلفة . كهللا أعلم .

 اذكر ترتيب أعماؿ يـو العيد ؟ 
 السنة يف أعماؿ يـو العيد تكوف كالتاِف :

 رمي ٚترة العقبة . أكالن :
 .(ى اىٞتٍىٍمرىًة اىٍلكيبػٍرىل، حىىتَّ أىتىى اىٞتٍىٍمرىةى اىلَّيًت ًعٍندى اىلشَّجىرىًة فػىرىمىاىىا ًبسىٍبًع حىصى مثيَّ سىلىكى اىلطَّرًيقى اىٍلويٍسطىى اىلَّيًت ٗتىٍريجي عىلى )قاؿ جابر 

فيو أف السنة للحاج إذا كصل إُف مٌت أف يبدأ برمي ٚترة العقبة ، كقد ٝتاىا جابر الك رل ، كٝتاىا بذلك ابعتبار ما قبلها من 
 هنا تنفرد ابلرمي يـو العيد .اٞتمرتُت الصررل كالوسطى ، كأل

 النحر . اثنيان :
 ( . فػىنىحىرى مثيَّ اًٍنصىرىؼى ًإُفى اىٍلمىٍنحىًر، لقوؿ جابر )  

 اٟتلق أك التقصَت . اثلثان :
أتى مٌت فأتى اٞتمرة فرماىا ، مث أتى منزلو ٔتٌت ك٨تر ، مث قاؿ للحبلؽ : خذ كأشار إُف جانبو  عن أنس .قاؿ ) أف النِب 

 ن مث األيسر ( ركاه مسلم .األٯت
 فحلق ( . كجاء عند أٛتد من حديث جابر ) ... ٨تر رسوؿ هللا 

 طواؼ اإلفاضة ، كىو ركن ابإلٚتاع . رابعان :
 السعي للمتمتع . خامسان :

  أعماؿ يـو العيد األفضل ترتيبها كما فعل النِب : 
 تيبها كلو متعمدان فبل شيء عليو ، كىذا قوؿ ٚتهور العلماء . رمي ، مث ٨تر ، مث حلق ، مث طواؼ ، مث سعي ، فإف أخل بًت 

كىقىفى يًف حىجًَّة اىٍلوىدىاًع، فىجىعىليوا يىٍسأىليونىوي، فػىقىاؿى رىجيله: َفىٍ  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ )عىٍبًد اىَّللًَّ ٍبًن عىٍمرًًك ٍبًن اىٍلعىاًص رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا  ٟتديث 
: َفٍى أىٍشعيٍر، فػىنىحىٍرتي قػىٍبلى أىٍف أى أىٍشعيٍر، فىحى  ، فػىقىاؿى : " ًاٍذبىٍح كىالى حىرىجى " فىجىاءى آخىري  كىالى حىرىجى لىٍقتي قػىٍبلى أىٍف أىٍذبىحى. قىاؿى

: " ًاٍرـً ، قىاؿى ٍرًميى
رى ًإالَّ  ـى كىالى أيخًٌ : " اًفٍػعىٍل كىالى حى  " فىمىا سيًئلى يػىٍومىًئذو عىٍن شىٍيءو قيدًٌ  ميتػَّفىقه عىلىٍيًو.  ( .رىجى قىاؿى

 . لو قدـ السعي على الطواؼ يف يـو النحر جاز ، خبلفان ألكثر أىل العلم قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا :
 ما اٞتمرة اليت ترمى يـو العيد ؟ 

 ٚترة العقبة ال غَت ، كترمى بسبع حصيات .
 ما ا١تقصود من رمي اٞتمار ؟ 
ا١تناسك عرض لو الشيطاف عند ٚترة العقبة  ١تا أتى إبراىيم خليل هللاقاؿ ) عنهما رفعو إُف النِب س رضي هللا عن ابن عبا-أ

عرض لو عند اٞتمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض ، مث عرض  فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض ، مث
( وف ، كملة أبيكم إبراىيم تتبعوفترٚت قاؿ ابن عباس : الشيطاف،  اٞتمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض لو عند

 هما .لو ، كقاؿ : صحيح على شرط ركاه ابن خزٯتة يف صحيحو ، كاٟتاكم كاللفظ



 ََُّ 

كذكر ىذا اٟتديث كقاؿ : كعلى ىذا الذم  كقد ذكر العبلمة الشنقيطي رٛتو هللا يف أضواء البياف أف حكمة الرمي معقولة ا١تعٌت
 و .إلقامتو ىو االقتداء إببراىيم يف عداكة الشيطاف كرميو كعدـ االنقياد إلي هللا الذم شرع الرمي ري كٍ ذً بيهقي فى ذكره ال

 ككذلك إقامة ذكر هللا ، كاالقتداء برسوؿ هللا ، كٖتقيق التذلل . -ب
 مىت كقت رمي ٚترة العقبة ؟ 

 يـو النحر بعد طلوع الشمس ، كىذا ىو األفضل .
يـو النحر ضحى ، كأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس ( ركاه مسلم ،  كأما أىل  ر قاؿ ) رمى رسوؿ هللا ففي حديث جاب 

من أقواؿ أىل العلم ، فكل من جاز لو الدفع  الصحيحاألعذار إذا كصلوا يف آخر الليل ككصلوا إُف مٌت فإهنم يرموف ، كىذا ىو 
 من مزدلفة جاز لو الرمي كإال ١تا استفاد شيئان .

  كقدر حصى ا٠تذؼ أك ر من حبة اٟتمص قليبلن ، فبل ٬توز  –كىي اب٠تاء ا١تعجمة  –كتكوف اٟتصى ٔتثل حصى ا٠تذؼ
 أف يرمي ابٟتجر الكبَت فيؤذم ا١تسلمُت ، كال ابلصرَت الذم ال ٯتكن رميو .

 ما السنة أف يفعل مع الرمي ؟ 
 السنة أف يك ر مع كل حصاة .

 ٟتديث جابر ىذا . 
ي عىلىى أىثىًر كيلًٌ حىصىاةو  )اًٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا ٟتديث كى  -ب ، ييكى رًٌ نٍػيىا، ًبسىٍبًع حىصىيىاتو . ىكذا رأيت .. أىنَّوي كىافى يػىٍرًمي اىٞتٍىٍمرىةى اىلدُّ

 رسوؿ هللا يفعلو ( متفق عليو .
 ما اٟتكم لو رمى السبع ٚتيعان مرة كاحدة ؟ 

 ، فلو رمى السبع ٚتيعان مرة كاحدة َف ٬تزئو إال عن كاحدة . يكوف الرمي ْتصى متعاقبات
  كضع اٟتصى كضعان ؟لو ما اٟتكم 

 يدؿ على أنو ال بد من الرمي . ) رمى (لو كضع اٟتصى كضعان َف ٬تزئو ، ألف قولو 
  َف يذكر جابر من أين أخذ النِب  ، حصى ٚترة العقبة ، كىذا يدؿ على أنو ليس لذلك مكاف معُت 

التقطها من مٌت ، كبعضهم قاؿ إنو التقطها من موقفو الذم رمى فيو ، كبعضهم قاؿ إنو التقطها من  هم قاؿ أف النِب بعض
 طريقو ٟتديث الفضل كفيو ) حىت إذا دخل ٤تسران كىو من مٌت ، قاؿ : عليكم ْتصى 

ما يعتقده بعض العواـ أف ا١تستحب أف  ا٠تذؼ ... ( كهبذا جـز ابن القيم ، كا١تقصود أنو ليس للحصى مكاف معُت ، كأما
 ييلتقط اٟتصى من مزدلفة فهذا ال أصل لو فضبلن على أف يكوف كاجبان .

 ما حكم غسل اٟتصى ؟ 
 بدعة كما قاؿ ابن تيمية .

 مىت يقطع اٟتاج التلبية ؟ 
 يقطع اٟتاج التلبية عند رمي ٚترة العقبة كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 يلِب حىت رمى ٚترة العقبة ( ركاه البخارم . ة قاال )َف يزؿ النِب ٟتديث ابن عباس كأسام 
 ما اٟتكمة من عدـ الوقوؼ بعد ٚترة العقبة للدعاء ؟ 

 كقد علل بعض العلماء السبب بعدة علل :
 : لضيق ا١تكاف .قيل 



 َُُّ 

 : ألهنا انتهت العبادة .كقيل
 : ألهنا ليست من مٌت . كقيل 

إٌف ديعىاءىهي كىافى يًف نػىٍفًس اٍلًعبىادىًة قػىٍبلى اٍلفىرىاًغ ًمنػٍهىا ، فػىلىٌما رىمىى  كىىيوى أىصىٌح :كىًقيلى  ،يًق اٍلمىكىاًف اًبٞتٍىبىلً فىًقيلى ًلضً  :  قاؿ ابن القيم
، كىىىذىا كىمىا كىانىٍت سينٌػتيوي يًف ديعىائًًو يًف ٍعدى اٍلفىرىاًغ ًمنػٍهىاٍنوي بػى ٚتىٍرىةى اٍلعىقىبىًة ، فػىرىغى الٌرٍميي كىالٌدعىاءي يف صيٍلًب اٍلًعبىادىًة قػىٍبلى اٍلفىرىاًغ ًمنػٍهىا أىٍفضىلي مً 

ًة إٍذ كىافى يىٍدعيو يًف صيٍلًبهىا ، فىأىٌما بػىٍعدى اٍلفىرىاًغ ًمنػٍهىا ، فػىلىٍم يػىثٍػبيت عىٍنوي أىنٌوي كىافى يػىٍعتىادي  ًو الٌدعىاءى كىمىٍن رىكىل عىٍنوي ذىًلكى فػىقىٍد غىًلطى عىلىيٍ الٌصبلى
ـً كىيف ًصٌحًتًو نىظىره  رًيبى أىٌف عىاٌمةى أىٍدًعيىًتًو اٌليًت كىافى كال  ،كىًإٍف ريًكمى يًف غىٍَتً الٌصًحيًح أىنٌوي كىافى أىٍحيىاّنن يىٍدعيو ًبديعىاءو عىاًرضو بػىٍعدى الٌسبلى

ًة كىأىمٌ  ةو : الٌلهيٌم أىًعٌٍت يىٍدعيو هًبىا ، كىعىٌلمىهىا الٌصٌديقى إ٪ٌتىا ًىيى يف صيٍلًب الٌصبلى ا حىًديثي ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو : الى تػىٍنسى أىٍف تػىقيوؿى ديبػيرى كيٌل صىبلى
ـً ًمنػٍهىا ، كىديبيًر ا ًة يػيرىادي ًبًو آًخريىىا قػىٍبلى الٌسبلى بػيري الٌصبلى ـً   ٟتٍىيػىوىاًف كىيػيرىادي ًبًو مىا بػىٍعدى عىلىى ذًٍكرًؾى كىشيٍكرًؾ ، كىحيٍسًن ًعبىادىًتك فىدي الٌسبلى

ةو اٟتٍىًديثي .   كىقىٍولًًو تيسىٌبحيوفى اَّلٌلى كىتيكىبٌػريكفى كىٖتىٍمىديكفى ديبػيرى كيٌل صىبلى
 . فيو دليل على أنو يسن للحاج بعد الرمي أف ينحر ىديو 
 ما حكم ا٢تدم على ا١تتمتع كالقارف ؟ 

 ٬تب ا٢تدم على ا١تتمتع كالقارف .
) فمن ٘تتع ابلعمرة إُف اٟتج فما استيسر من ا٢تدم ( ، كأما القارف فوجوب ا٢تدم عليو ىو  أما ا١تتمتع بنص القرآف قاؿ تعاُف 

 مذىب ٚتهور العلماء ، قياسان على ا١تتمتع .
  كدـ التمتع كالقراف دـ نسك كعبادة، فهو دـ شكر حيث حصل للعبد نيسيكاف يف سفر كاحد كدـ كاحد. ك٢تذا كاف دـ

، كأما دـ اظور ال يؤكل منو كال يهدل ، فهو  -فليس ىو دـ ج راف  –كيهدل كيتصدؽ  ا١تتعة كالقراف ٦تا يؤكل منو
 يصرؼ على الفقراء .

 ما اٟتكم إف عدـ ا٢تدم ؟ 
تيٍم فىمىٍن ٘تىىتَّعى اًبٍلعيٍمرىًة ًإُفى اٟتٍىجًٌ فىمىا اٍستػىٍيسىرى ًمنى ا٢ٍتىٍدًم فىمىٍن َفىٍ إف عدـ ا٢تدم فقد قاؿ تعاُف )ف ـو يف اٟتٍىجًٌ ًإذىا أىًمنػٍ ـي ثىبلثىًة أىَيَّ ٍد فىًصيىا  ٬تًى

ٍعتيٍم تًٍلكى عىشىرىةه كىاًملىةه ذىًلكى ًلمىٍن َفٍى يىكيٍن أىٍىليوي  عىةو ًإذىا رىجى بػٍ ـً كىسى  ( . حىاًضرًم اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىا
 صياـ ثبلثة أَيـ يف اٟتج كسبعة إذا رجعتم . –كما أخ ر هللا   –فعليو 
  أف ال يوجد ىدم يف األسواؽ ، أك أف يوجد هبيمة أنعاـ لكنو ال ٯتلك الثمن . ا٢تدمكمعٌت ال ٬تد : 
  ، الصحيح أف يبدأ من حُت إحرامو ابلعمرة ، كيكوف آخرىا آخر أَيـ  مىت يصومها ؟ابلنسبة لصياـ الثبلثة أَيـ يف اٟتج

كابن عمر قاال ) َف يرخص يف أَيـ التشريق أف  [ لقوؿ عائشة ُّ،  ُِ،  ُُالتشريق ، كاألفضل أف تصاـ أَيـ التشريق ] 
ييصمن إال ١تن َف ٬تد ا٢تدم ( ركاه البخارم ، فظاىر ىذا النص أف الصحابة كانوا يصوموهنا يف أَيـ التشريق ، كصومها يف 

 أَيـ التشريق صـو ٢تا يف أَيـ اٟتج ، ألف أَيـ التشريق أَيـ حج .
  أكؿ يـو من أَيـ التشريق لـز التتابع ، ألنو ال ٬توز أف تؤخر عن أَيـ التشريق ، كأما إذا لكن ىل يلـز التتابع ؟ إف ابتدأىا يف

 صامها قبل أَيـ التشريق فيجوز أف يصومها متفرقة .

 ما حكم طواؼ اإلفاضة ؟ 
 ركن من أركاف اٟتج ابإلٚتاع . 

 ( . وَّفيوا اًبٍلبػىٍيًت اٍلعىًتيقً مثيَّ ٍليػىٍقضيوا تػىفىثػىهيٍم كىٍلييوفيوا نيذيكرىىيٍم كىٍليىطَّ قاؿ تعاُف )
  السنة أف يكوف ىذا الطواؼ يـو العيد اقتداء ابلنِب . 



 َُِّ 

  أين صلى النيب الظهر يـو النحر ؟ 
 صلى الظهر ٔتكة . حديث جابر يدؿ على أف النِب 

 ( .ةى اىلظٍُّهرى فىأىفىاضى ًإُفى اىٍلبػىٍيًت، فىصىلَّى ٔتىكَّ  مثيَّ رىًكبى رىسيوؿي اىَّللًَّ قاؿ جابر ) 
 [ أم : طاؼ طواؼ اإلفاضة . فأفاض]  

 . كجاء يف الصحيحُت عن ابن عمر ) أنو صبلىا ٔتٌت (
ًفعو عىًن اٍبًن عيمىرى عن  ًفعه فىكىافى اٍبني عيمى ، ٌتن أىفىاضى يػىٍوـى النٍَّحًر مثيَّ رىجىعى فىصىلَّى الظٍُّهرى ٔتًً  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) ّنى رى ييًفيضي يػىٍوـى قىاؿى ّنى

 وي ( متفق عليو .لى فػىعى  النٍَّحًر مثيَّ يػىٍرًجعي فػىييصىلًٌى الظٍُّهرى ٔتًٌتن كىيىٍذكيري أىفَّ النَِّبَّ 
صلى الظهر ٔتكة ، مث خرج إُف مٌت فوجد بعض أصحابو َف يصٌل ، فصلى هبم إمامان ، فتكوف  أف يقاؿ أف الرسوؿ  : كاٞتمع

 ، كما كقع لو يف بعض حركبو .صبلتو يف مٌت معادة 
فىاضىًة قػىٍبل الزَّكىاؿ  كىكىٍجو اٞتٍىٍمع بػىٍينهمىا أىنَّوي :  قاؿ النوكم ، مثيَّ رىجىعى ًإُفى ًمٌتن فىصىلَّى ر ٔتىكَّة يف أىكَّؿ كىٍقتهىامثيَّ صىلَّى الظُّهٍ ، طىاؼى ًلئٍلً

وهي ذىًلكى ، فػىيىكيوف ميتػىنػىفًٌبلن اًبلظٍُّهًر الثَّانًيىة الَّيًت ٔتًٌتن ، كىىىذىا كىمىا ثػىبىتى يًف الصًَّحيحىٍُتً يف هًبىا الظٍُّهر مىرَّة أيٍخرىل أبًىٍصحىابًًو ًحُت سىأىلي 
تو  ة ا٠تٍىٍوؼ فىًإنَّوي  صىبلى ة ًبكىمىا٢ًتىا كىسىلَّمى  بًبىٍطًن ٩تىٍل أىحىد أىنٍػوىاع صىبلى هًبًٍم ، مثيَّ صىلَّى اًبلطَّائًفىًة  صىلَّى ًبطىائًفىةو ًمٍن أىٍصحىابو الصَّبلى

ة . ًف ، كى٢تىيٍم صىبلى ًتى ة مىرَّة أيٍخرىل ، فىكىانىٍت لىوي صىبلى  اأٍليٍخرىل تًٍلكى الصَّبلى
ألمره  نو صلى ٔتكة مث رجع إُف مٌت فوجد أصحابو يصلوف الظهر فدخل معهم متنقبلن إكٯتكن اٞتمع أبف يقاؿ :  كقاؿ الشوكاين

 ى .ٚتاعة يصلوف كقد صل بذلك ١تن كجد 
صىلَّى الظٍُّهرى ٔتىكَّةى ، كىمىا قىاؿى جىاًبره كىعىاًئشىةي ، مثيَّ رىجىعى ًإُفى ًمٌتن ، فىصىلَّى  كىكىٍجوي اٞتٍىٍمًع بػىٍُتى اٟتٍىًديثػىٍُتً : أىنَّوي :  كقاؿ الشنقيطي

اًبًو الظٍُّهرى مىرَّةن أيٍخرىل ، كىمىا صىلَّى هًبًٍم صىبلى  ةى ا٠تٍىٍوًؼ مىرَّتػىٍُتً : مىرَّةن ًبطىائًفىةو ، كىمىرَّةن ًبطىائًفىةو أيٍخرىل يف بىٍطًن ٩تىٍلو ، كىمىا أىٍكضىٍحنىاهي أبًىٍصحى
قىا  تىوي يف مىكَّةى فىأىٍخبػىرىا ٔتىا رىأىَيى كىقىٍد صىدى اًبقنا يف سيورىًة النًٌسىاًء ، فػىرىأىل جىاًبره كىعىاًئشىةي صىبلى تىوي هًبًٍم يف ًمٌتن فىأىٍخبػىرى . كىرىأىل سى اٍبني عيمىرى صىبلى

ـى النػَّوىكً  ا اٞتٍىٍمًع جىزى ا كىاًضحه ، كىهًبىذى  د .مُّ ، كىغىيػٍري كىاحً ٔتىا رىأىل ، كىقىٍد صىدىؽى كىىىذى
ًبتو  -ّْٕ وي كىاٞتٍىنهةى كىاٍستػىعىاذى  حىجٌو أىٍك عيٍمرىةو سىأىؿى اىَّللهى ًرٍضوىانى كىافى ًإذىا فػىرىغى ًمٍن تػىٍلًبيىًتًو يف  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن خيزىٯٍتىةى ٍبًن اثى

 .رىكىاهي اىلشهاًفًعيُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيفو ( ًبرىٍٛتىًتًو ًمنى اىلنهاًر 
-------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ضعيف ، ألف فيو راكم اٝتو صاٌف بن دمحم قاؿ عنو البخارم : منكر اٟتديث .

 ىل يشرع ىذا العمل ، كىو سؤاؿ هللا رضوانو كاٞتنة كاالستعاذة برٛتتو من النار بعد التلبية ؟ 
 ٔتا أف اٟتديث ضعيف فإنو ال ٬توز أف يعمل بو ، كال يذكر إال مقركّنن ببياف ضعفو .

 ألف هللا نصرّن ابألحاديث الصحيحة .
 لبيتو سأؿ هللا رضوانو كاٞتنة ، كاستعاذ برٛتتو من النار .١تا فرغ من ت كيف حديث جابر السابق َف يذكر أف النِب 

 كعليو فبل يسن ىذا الدعاء بعد التلبية .
 
 



 َُّّ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  -ْْٕ ، فىا٨ٍتىريكا يف رًحىاًلكيٍم، كىكىقػىٍفتي ىىاىينىا كىعىرىفى )  قىاؿى ةي  ٨تىىٍرتي ىىاىينىا، كىًمٌتن كيلُّهىا مىٍنحىره
، كىكىقػىٍفتي ىىاىينىا كىٚتىٍعه كيلُّهىا مىٍوًقفه   .رىكىاهي ميٍسًلمه  (كيلُّهىا مىٍوًقفه

----------- 
 : ا١تراد ابلرحاؿ ا١تنازؿ . قاؿ النوكم(  فىا٨ٍتىريكا يف رًحىاًلكيمٍ ) 
 إُف مكاف كقوفو . يشَت (  كىكىقػىٍفتي ىىاىينىا )
 ١تاذا ٝتيت مٌت هبذا االسم ؟ 

 كثرة ما ٯتٌت هبذا من الدماء .للك ٝتيت بذ
 ١تاذا ٝتيت مزدلفة ٍٚتع ؟ 

زدلفة فمعركفة ، ٝتيت بذلك من التزلف كاالزدالؼ ، كىو التقرب ، ألف اٟتجاج إذا أفاضوا من عرفات أما ا١ت  قاؿ النوكم :
 ازدلفوا إليها ، أم مضوا إليها كتقربوا فيها .

 لف من الليل أم ساعات .ٝتيت بذلك جمليء الناس إليها يف ز  كقيل :
 كتسمى ٚتعان الجتماع الناس فيها .

 أم يكوف النحر يـو العيد ؟ 
 يكوف يف مٌت ، كيف قولو : ) كمٌت كلها منحر ( أم فبل أفضلية ١توضع دكف موضع .

اٍلمىنىازًؿ . قىاؿى أىٍىل اللُّرىة : رىٍحل الرَّجيل مىٍنزًلو  اؿً ػ) كىًمٌتن كيٌلهىا مىٍنحىر فىا٨ٍتىريكا يف رًحىالكيٍم ( فىاٍلميرىاد اًبلٌرًحى  : قولو  قاؿ النوكم
 سىوىاء كىافى ًمٍن حىجىر أىٍك مىدىر أىٍك شىٍعر أىٍك كىبىر ،

 . النٍَّحر يف مىنىازًلكيٍم ًمٍن ًمٌتن  وز لىكيمٍ كىمىٍعٌتى اٟتٍىًديث ًمٌتن كيٌلهىا مىٍنحىر ٬تىيوز النٍَّحر ًفيهىا فىبلى تػىتىكىلَّفيوا النٍَّحر يف مىٍوًضع ٨تىٍرًم ، بىٍل ٬تىي 
 ىل يصح النحر يف ٚتيع اٟتـر أـ فقط ٔتٌت ؟ 

 إُف أف النحر يصح يف ٚتيع اٟتـر .ذىب ٚتاىَت العلماء 
ذكر مٌت ألف الناس كانوا  جاج مكة طريق كمنحر ( فليس النحر خاصان ٔتٌت ، لكن النِب ) ككل فً  لقولو يف ركاية ابن ماجو  

ٍسًر اٍلفىاء ٚتىٍع فىجٌو كىىيوى الطَّرًيق اٍلوىاسً     فيها يـو العيد .٣تتمعُت   ع .) كيٌل ًفجىاج مىكَّةى ( ًبكى

  خارج اٟتـر ؟ىديو ما اٟتكم لو ٨تر 
 أنو ال ٬تزئ . فاٞتمهور على لو ٨تر خارج اٟتـر :

 كذىب اإلماـ الط رم إُف اإلجزاء .
 أصح .كقوؿ اٞتمهور 

  ماذا نستفيد من قولو  ( ؟ كىكىقػىٍفتي ىىاىينىا كىعىرىفىةي كيلُّهىا مىٍوًقفه ) 
 أف ٚتيع ميداف عرفة موقف ، ففي أم مكاف كقف فيها كدعا أجزأ ذلك . نستفيد :

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o  ٝتاحة الشريعة ، حيث َف يشق النِب . على أمتو فيلزمهم ٔتوقف معُت 
ذىكىرى ٢تىيٍم  أبًيمًَّتًو كىشىفىقىتو عىلىٍيًهٍم يف تػىٍنًبيههٍم عىلىى مىصىاًلح ًدينهٍم كىدينٍػيىاىيٍم فىًإنَّوي  ٍلفىاظ بػىيىاف رًٍفق النَِّبٌ يًف ىىًذًه اأٍلى :  قاؿ النوكم

 . حىر ، كىجيٍزء ًمٍن أىٍجزىاء عىرىفىاتاأٍلىٍكمىل كىاٞتٍىائًز ، فىاأٍلىٍكمىل مىٍوًضع ٨تىٍره كىكيقيوفو ، كىاٞتٍىائًز كيٌل جيٍزء ًمٍن أىٍجزىاء اٍلمىنٍ 

o . )أف ٚتعان ) مزدلفة ( كلها موقف، ففي أم مكاف من مزدلفة كقف اٟتاج أجزأ ذلك )كا١تراد ابلوقوؼ ىنا ا١تكث كاإلقامة 



 َُّْ 

هىا: كىعىٍن عىائً  -ْٕٓ ىىا، كىخىرىجى ًمٍن أىٍسفى لىمها جىاءى ًإىلى مىكهةى دىخىلىهىا  أىفه اىلنهيبه  )شىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًلهىا ًمٍن أىٍعالى
--------- 

ىىا)   كيف يف الركاية الثانية ) من كىدىاء ( بفتح الكاؼ كا١تد .(  دىخىلىهىا ًمٍن أىٍعالى
 كيف الركاية الثانية ) من كيدنل ( بضم الكاؼ كالقصر كهيدىل . (ًلهىا كىخىرىجى ًمٍن أىٍسفى ) 

 . يدخل من الثنية العليا ، كٮترج من الثنية السفلى ( كاف رسوؿ هللا قاؿ )   اء يف الصحيحُت عن ابن عمر جكقد 

 ىل يسن دخوؿ مكة من أعالىا كا٠تركج من أسفلها ؟ 
 ذىب بعض العلماء إُف استحباب دخوؿ مكة من أعبلىا ، كا٠تركج من أسفلها .

ا اٟتٍىًديثحىٌب ديخيوؿ مىكَّة ًمٍن الثًَّنيَّة اٍلعيٍليىا ، كىا٠تٍيريكج ًمنػٍهىا مً أىنَّوي ييٍستى  كىمىٍذىىبنىا:  قاؿ النوكم ، كىالى فػىٍرؽ بػىٍُت أىٍف تىكيوف ٍن السٍُّفلىى ٢ًتىذى
اٍليىمىًٍتًٌ ، فػىييٍستىحىٌب لًٍليىمىًٍتًٌ كى  غىٍَته أىٍف يىٍستىًدير كىيىٍدخيل مىكَّة ًمٍن الثًَّنيَّة اٍلعيٍليىا ، ىىًذًه الثًَّنيَّة عىلىى طىرًيقو كىاٍلمىدىٓفًٌ كىالشَّاًمٌي أىٍك الى تىكيوف كى

ا  كىقىاؿى بػىٍعض أىٍصحىابنىا : ًإ٪تَّىا فػىعىلىهىا النَِّبٌ  أًلىنػَّهىا كىانىٍت عىلىى طىرًيقو ، كىالى ييٍستىحىٌب ًلمىٍن لىٍيسىٍت عىلىى طىرًيقو كىاٍليىمىًٍتًٌ ، كىىىذى
 . اأٍلىكَّؿضىًعيف كىالصَّوىاب 

 كقاؿ بعض العلماء إف ىذا ال يسن ، ألف ىذا الفعل َف يقع قسطان ، كإ٪تا كقع من غَت قصد .
 التأسي . األكؿ ١تن قدر كسهل عليو ، ألف يف أفعاؿ النِب  كالصحيح

  ما اٟتكمة يف ٥تالفة النيب يف خركجو كدخولو ؟ 
 بُت الطريقُت : خالف النِب اختلف يف ا١تعٌت الذم من أجلو  : قاؿ يف فتح البارم

 ليت رؾ بو كل من يف طريقو .فقيل : 
 ١تناسبة العلو عند الدخوؿ ، ١تا فيو من تعظيم ا١تكاف .كقيل : 
 ألف من جاء من تلك اٞتهة كاف مستقببلن للبيت .كقيل : 
 خرج منها ٥تتفيان يف ا٢تجرة ، فأراد أف يدخلها ظافران غالبان . ألنو كقيل : 
هيمىا: عىٍن ًاٍبًن عيمى كى  -ْٕٔ تى ًبًذم طيوىل حىىته ييٍصًبحى كىيػىٍغتىًسلى، كىيىٍذكيري ذىًلكى  )رى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـي مىكهةى ًإاله ابى أىنهوي كىافى الى يػىٍقدي

 .فىقه عىلىٍيًو ميتػه  ( ًعٍندى اىلنهيبًٌ 
-------- 

تى ًبًذم طيوىل )  ضع معركؼ بقرب مكة .: ىو مو قاؿ النوكم (  ًإاله ابى
 ك١تسلم ) مث يدخل مكة هناران ( .(  حىىته ييٍصًبحى كىيػىٍغتىًسلى ) 
 وؿ مكة ؟ما حكم االغتساؿ عند دخ 

 مستحب .
 .دخوؿ مكة مستحب عند ٚتيع العلماء االغتساؿ عند   قاؿ يف فتح البارم :

 ٟتديث الباب . -أ
 بفخ ( ركاه الًتمذم ، كفيو ضعف . لدخوؿ مكة كٟتديث ابن عمر قاؿ ) اغتسل النِب  -ب
 كقد جاء عند اٟتاكم عن ابن عمر قاؿ : ) من السنة أف يرتسل عند إحرامو كعند دخوؿ مكة ( . -ج
 أف مكة ٣تمع أىل النسك ، فإذا قصدىا استحب لو االغتساؿ ، كا٠تارج إُف اٞتمعة . -د



 َُّٓ 

  ؟مكة  إذا أراد دخوؿىل االغتساؿ مستحب للمحـر فقط أك حىت للحالؿ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أنو يسن لرَت اـر . القوؿ األكؿ
 كىو مذىب اٟتنفية ، كالشافعية ، كظاىر كبلـ اٟتنابلة .

 ) من السنة أف يرتسل عند إحرامو كعند دخوؿ مكة ( .  جاء عند اٟتاكم عن ابن عمر قاؿ  قدك 
 : أنو ال يسن . القوؿ الثاين

 لعلماء .كىو قوؿ لبعض ا
 األكؿ .كالراجح 

 ما األفضل لدخوؿ مكة هناران أـ ليالن ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :

 : النهار أفضل . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

 ٟتديث الباب .
، دليل على أف الدخوؿ هناران أفضل ، كقد كاف ىذا يف  يبيت بذم طول كيؤخر الدخوؿ إُف النهار كجو الداللة : كوف النِب 
 ) لتأخذكا عٍت مناسككم ( . حجة الوداع ، كقد قاؿ 

أف الدخوؿ هناران أعوف للداخل ، كأرفق بو ، كأقرب إُف مراعاة األمور ا١تشركعة لو على أكمل كجوىها ، كأسلم لو من  -ب
 التأذم كاإليذاء .

و٢تىا نػىهىارنا ًتٍحبىاب ديخيوؿ مىكَّة نػىهىارنا كىىىذىا ىيوى الصًَّحيح الًَّذم عىلىٍيًو اأٍلىٍكثػىريكفى ًمٍن أىٍصحىابنىا كىغىٍَتىٍم أىفَّ ديخي كىًمنػٍهىا ًاسٍ :  قاؿ النوكم
، كىالى فىًضيلىة أًلىحىًد٫ًتىا عىلىى اآٍلخىر ، كىقىٍد أىٍفضىل ًمٍن اللٍَّيل ، كىقىاؿى بػىٍعض أىٍصحىابنىا كىٚتىىاعىة ًمٍن السَّلىف : اللٍَّيل كىالنػَّهىار يف ذىًلكى سىوىاء 

 .دىخىلىهىا ٤تيٍرًمنا بًعيٍمرىًة اٍٞتًًعرَّانىة لىٍيبلن ، كىمىٍن قىاؿى اًبأٍلىكًَّؿ ٛتىىلىوي عىلىى بػىيىاف اٞتٍىوىاز  ثػىبىتى أىفَّ النَِّبٌ 
 أف الدخوؿ ليبلن كهناران سواء . القوؿ الثاين :

 شافعية كبعض العلماء .كىو قوؿ لبعض ال
 ركاه أٛتد أحـر من اٞتعرانة، كدخل مكة ليبلن، فقضى أمر العمرة، مث رجع ليبلن(.  ٟتديث ٤ترش الكعِب )أف النِب 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ريقو لك كاقع يف طأما ٗتصيص االغتساؿ من ىذه البئر ، كالبيات يف ىذا ا١تكاف ، فلعلو راجع إُف أف ذ:  قاؿ ابن حجر

 . فبل تتقيد األفضلية يف ذلك 

o  : ٤ترمان ، كإ٪تا ىو ٟترمة مكة  والرسل لدخوؿ مكة ليس لكون قاؿ بعض العلماء . 
هيمىا: كىعىٍن ًاٍبًن عىبه  -ْٕٕ هىًقيُّ  اىٟتٍىاًكمي مىٍرفيوعنا، رىكىاهي ( ٍسوىدى كىيىٍسجيدي عىلىٍيًو أىنهوي كىافى يػيقىبًٌلي اىٟتٍىجىرى اىأٍلى  )اسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يػٍ كىاٍلبػى

 . مىٍوقيوفنا 
--------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ال يصح ، كىو مضطرب ، كىو ال يصح .مرفوعان حديث ابن عباس 



 َُّٔ 

 شيء يف السجود على اٟتجر األسود . كال يصح عن النِب 
كي ، فالتفت إُف عمر فإذا ىو يبكي ، فقاؿ : َي عمر ، ىنا قبل اٟتجر األسود كجعل يب كأما ا٠ت ر ا١تشهور ) أف النِب 

 تسكب الع رات ( . فهو ال يصح ، ركاه ابن ماجو كغَته .
 كأما ا١توقوؼ على ابن عباس ، فهو ٤تفوظ . 

 ما حكم السجود على اٟتجر األسود ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أنو سنة . القوؿ األكؿ
 كبو قاؿ اٞتمهور .

بػٍهىتو عىلىٍيًو ، :  فقاؿك٦تن نسبو إليهم اإلماـ النوكم يف شرحو على مسلم  ا ييٍستىحىٌب السُّجيود عىلىى اٟتٍىجىر أىٍيضنا أبًىٍف يىضىع جى كىكىذى
ا مىٍذىىبنىا كىمىٍذىىب اٞتٍيٍمهي  بػٍهىتو عىلىٍيًو . ىىذى ور ، كىحىكىاهي اًٍبن اٍلميٍنًذر عىٍن عيمىر ٍبن ا٠تٍىطَّاب فػىييٍستىحىٌب أىٍف يىٍستىًلموي مثيَّ يػيقىبًٌلوي ، مثيَّ يىضىع جى

 .كىبًًو أىقيوؿ كىاٍبن عىبَّاس كىطىاكيسو كىالشَّاًفًعٌي كىأىٍٛتىد ، قىاؿى : 
 : أنو بدعة . القوؿ الثاين

 ركم ىذا عن مالك .
 لعدـ كركده .

 أصح . كاألكؿ
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o د .جر األسو مشركعية تقبيل اٟت 

ثىةى أىٍشوىاطو كىٯتىٍشيوا أىٍربػىعنا، مىا بػىٍُتى اىلرُّكٍ  أىمىرىىيٍم اىلنهيبُّ )  كىعىٍنوي قىاؿ -ْٖٕ   ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (نػىٍُتً أىٍف يػىٍرميليوا ثىالى
--------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
ـى رىسيوؿي اَّللًَّ عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىبَّاسو رضي هللا عنهما قىاؿى  ـي عىلىٍيكيٍم قػىٍوـه  ) لىمَّا قىًد كىأىٍصحىابيوي مىكَّةى . فػىقىاؿى اٍلميٍشرًكيوفى : إنَّوي يػىٍقدى

نػىتػٍهيٍم ٛتيَّى يػىٍثًربى . فىأىمىرىىيٍم النَِّبُّ  ٍنػىٍعهيٍم أىٍف يػىٍرميليوا األىٍشوىاطى كيلَّهىا :  أىٍف يػىٍرميليوا األىٍشوىاطى الثَّبلثىةى ، كىأىٍف ٯتىٍشيوا مىا بػىٍُتى الرٍُّكنػىٍُتً  كىىى ، كىَفىٍ ٯتى
 . إالَّ اإًلبٍػقىاءي عىلىٍيًهٍم (

 ىو اسم ا١تدينة يف اٞتاىلية ، كٝتيت يف اإلسبلـ : ا١تدينة ، كطيبة ، كطابة .ٛتى يثرب : أضعفتهم .كىنتهم : 

 عرؼ الرمل ؟ 
 . ي مع تقارب ا٠تطا قاؿ العلماء : الرمل ىو إسراع ا١تش : قاؿ النوكم

 مىت يكوف الرمل ؟ 
 يكوف يف طواؼ القدـك .

استحباب الرمل كاالضطباع يف طواؼ العمرة كيف طواؼ القدـك مث قاؿ : كىال ييسىنُّ الرَّمىلي  ) ا١ترٍت (مة يف كذكر ابن قدا
هي ؛ ألىفَّ النَِّبَّ  ٍرّنى  ك .وا كىاٍضطىبػىعيوا يف ذىلً وي إ٪تَّىا رىمىلي كىأىٍصحىابى  كىاالٍضًطبىاعي يف طىوىاؼو ًسوىل مىا ذىكى

 ما حكمو ؟ 
 سنة .



 َُّٕ 

 كقد تقدـ كفيو ) حىت إذا أتينا البيت استلم الركن ، فرمل ثبلاثن كمشى أربعان ( . ٟتديث جابر الطويل يف صفة حج النِب -أ
 كٟتديث الباب . -ب
 كيف أم األشواط يستحب ؟ 
 شي يف األربعة الباقية .ستحب يف األشواط الثبلثة األكؿ ، كا١تي

، كقد ثبت عن النِب نعلم فيو بُت أىل العلم اختبلفان ، كال اط الثبلثة األكؿ من طواؼ القدـككىو سنة يف األشو  : قاؿ يف ا١تغٍت
  أنو رمل ثبلاثن كمشى أربعان . 

يًع الطٍَّوفىاًت السٍَّبًع ، كىأىمَّا الرَّمىلي ًكٍن يػىٍفًتىًؽي الرَّمىلي كىاالٍضًطبىاعي يف شىٍيءو كىاًحدو كىىي : لى  كقاؿ النوكم وى أىفَّ االٍضًطبىاعى مىٍسنيوفه يف ٚتًى
ًث األيكىًؿ كىٯتىًٍشي يف األىٍربىًع األى   .كىاًخًر إ٪تَّىا ييسىنُّ يف الثَّبلى

 ما اٟتكمة منو ؟ 
 إظهار القوة كاٞتلد للمشركُت .

ـى رىسيوؿي اَّللًَّ ) عنهما قىاؿى عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىبَّاسو رضي هللا  ـي عىلىٍيكيٍم قػىٍوـه  لىمَّا قىًد كىأىٍصحىابيوي مىكَّةى . فػىقىاؿى اٍلميٍشرًكيوفى : إنَّوي يػىٍقدى
نػىتػٍهيٍم ٛتيَّى يػىٍثًربى . فىأىمىرىىيٍم النَِّبُّ  ٍنػىٍعهيٍم أىٍف يػىٍرميليوا األىٍشوىاطى كيلَّهىا : أىٍف يػىٍرميليوا األىٍشوىاطى الثَّبلثىةى ، كىأىٍف ٯتىٍشيوا مىا بػىٍُتى ا كىىى لرٍُّكنػىٍُتً ، كىَفٍى ٯتى

 ( متفق عليو . الَّ اإًلبٍػقىاءي عىلىٍيًهٍم إ
 فإف قيل : ما اٟتكمة يف الرمل بعد زكاؿ علتو اليت شرع من أجلها ؟ 

أف يتذكر بو ا١تسلموف نعمة هللا عليهم حيث   أف بقاء حكم الرمل مع زكاؿ علتو ، ال ينايف أف لبقائو علة أخرل ، كىياٞتواب : 
 كثرىم كقواىم بعد القلة كالضعف .

 رمل يف حجة الوداع بعد زكاؿ العلة ا١تذكورة . ك٦تا يؤيده أف رسوؿ هللا 
  إىل أين ؟ك من أين يكوف الرمل 

 الرمل يكوف من اٟتجر إُف اٟتجر .
 ٟتجر ( .إُف ا رمل من اٟتىجىر ) أف رسوؿ هللا ٟتديث ابن عمر 

 ألف : كىذا يقدـ على حديث ابن عباس ، 
رمل من اٟتجر إُف  القضاء يف ذم القعدة عاـ سبع ، كأما حديث ابن عمر : ) أف النِب  ةحديث ابن عباس كاف يف عمر 

 .اٟتجر ( كاف يف حجة الوداع ، فيكوف ىذا ّنسخان للمشي بُت الركنُت الثابت يف حديث ابن عباس ، ألنو متأخر عنو 
ا١تطاؼ من اٟتٍىجىر إُف فيو بياف أف الرَّمىل ييشرع يف ٚتيع  عمر )رمل من اٟتجىر إُف اٟتجر(:يف شرح حديث ابن  النوكمقاؿ 

فمنسوخ ابٟتديث ، اط، كٯتشوا ما بُت الرَّكنُتأف يػىٍرميلوا ثبلثة أشو  كأمرىم النِب كأما حديث ابن عباس ... قاؿ : ، اٟتٍىجىر
ككاف يف ا١تسلمُت ضعف يف أبداهنم، كإ٪تا ، قبل فتح مكة ، باس كاف يف عيمرة القضاء سنة سبعن ع؛ ألف حديث اباألكؿ

انوا ال يركهنم ، ككيف اٟتًٍٍجر ١تشركُت كانوا جلوسان ؛ ألف اما بُت الرَّكينُت اليمانيُت، كاحتاجوا إُف ذلك يف غَت للقوة رىملوا إظهاران 
، فوجب رىمىل ًمن اٟتٍىجىر إُف اٟتٍىجىرحجة الوداع سىنة عىشر  ، فلما حج النِب لكبُت ىذين الركنُت، كيركهنم فيما سول ذ

 ر .األخذ هبذا ا١تتأخ
بعد ذلك عمرة اٞتعرانة كمكة  بعد ذكر حديث ابن عباس : ككاف ىذا يف عمرة القضية ، مث اعتمر رسوؿ هللا  كقاؿ ابن تيمية

 أىلو كرمل من اٟتىجىر إُف اٟتجر .لشرؾ ك دار إسبلـ ، مث حج حجة الوداع كقد نفى هللا ا



 َُّٖ 

 من الذين ال يشرع ٢تم الرمل ؟ 
 أىل مكة . أكالن :

 إذا طافوا ابلبيت .  رىمبلن  : كاختلفوا يف أىل مكة إذا حىجوا ىل عليهم رىمىل أـ ال ؟ فكاف ابن عمر ال يرل عليهم قاؿ ابن عبد الرب
ا قػىٍوؿي اٍبًن عىبَّاسو ، كىاٍبًن عيمىرى ، رىٍٛتىةي اَّللًَّ عىلىٍيًهمىا . : كىلىٍيسى عىلىى أىٍىًل مىكَّةى  كقاؿ ابن قدامة  رىمىله . كىىىذى

ـى ًمنٍ   مىكَّةى َفٍى يػىٍرميٍل .  كىكىافى اٍبني عيمىرى إذىا أىٍحرى
 ـ .كالسبب أنو ليس ٢تم طواؼ قيديـك ؛ ألهنم ًمن حاضرم ا١تسجد اٟترا

 .النساء فبل يشرع ٢تن الرمل  الثاين :
: اتفق العلماء على أف الرَّمىل ال ييشرع للنساء ، كما ال ييشرع ٢تن ًشٌدة السعي بُت الصفا كا١تركة . كلو ترؾ  قاؿ النوكم

 .و فهو ًترؾ سينة ، كال شيء عليو الرَّجيل الرَّمىل حيث شيرع ل
 إذا مل يرمل يف األشواط الثالثة األكؿ فهل يشرع لو قضاء يف األربعة الباقية ؟ 
  يشرع قضاؤه ، ألنو سنة فات ٤تلها .ال

ث اأٍليكىؿ ًمٍن السٍَّبع َفٍى أيىًٍت ًبًو ًمٍن اأٍلىٍربى قىاؿى أىٍصحىابنىا:  قاؿ النوكم ؛ أًلىفَّ السُّنَّة يف اأٍلىٍربىع ع اأٍلىكىاًخر: فػىلىٍو أىخىلَّ اًبلرَّمىًل يف الثَّبلى
ئىة مىٍشيو ًإُفى ًصفىة الرَّمىل ، كىلىٍو َفٍى ٯتيًٍكنوي اأٍلىًخَتىة اٍلمىٍشي عىلىى اٍلعىادىة فىبلى يػي  يػٍ هي ، كىلىٍو َفٍى ٯتيًٍكنوي الرَّمىل لًلزٍَّٛتىًة أىشىارى يف ىى  الرَّمىل رىَتًٌ

ا فىاأٍلىٍكُفى أىٍف يػىتػىبىاعىد كىيػىٍرميل ؛ أًلىفَّ فى  هى نىوي ًإذىا تػىبىاعىدى عىنػٍ ٍعبىة لًلزٍَّٛتىًة كىأىٍمكى ا ، كىاٍلقيٍرب ًبقيٍرًب اٍلكى ئىة لًٍلًعبىادىًة يف نػىٍفسهى يػٍ ًضيلىة الرَّمىل ىى
ا ، فىكىافى تػىٍقًدٔف مىا تػىعىلَّقى بًنػىٍفسً  ئىة يف مىٍوًضع اٍلًعبىادىة الى يف نػىٍفسهى يػٍ ٍعبىة ىى ا أىٍكُفى ًمٍن اٍلكى  .هى

 .ربعة الباقية : ال يشرع تدارؾ الرمل ، فلو تركو يف الثبلثة َف يقضو يف األ كقاؿ ابن حجر

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ] ليس الرمل ىو ىز الكتفُت كما يفعلو بعض اٞتهلة ] قالو الشيخ ابن عثيمُت 

o . استحباب ا١تشي يف األشواط األربعة الباقية 

ٍ أىرى رىسيوؿى اىَّللًه ) : كىعىٍنوي قىاؿى  -ْٕٗ رى اىل ملى  . رىكىاهي ميٍسًلمه ( رٍُّكنػىٍُتً اىٍليىمىانًيػىٍُتً يىٍستىًلمي ًمٍن اىٍلبػىٍيًت غىيػٍ
فىعي، كىلىٍوالى أىيٌنً  كىعىٍن عيمىرى  -َٕٓ : ًإيٌنً أىٍعلىمي أىنهكى حىجىره الى تىضيرُّ كىالى تػىنػٍ  رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه أىنهوي قػىبهلى اىٟتٍىجىرى ] اىأٍلىٍسوىدى [ فػىقىاؿى
  ميتػهفىقه عىلىٍيوً  - يػيقىبًٌليكى مىا قػىبػهٍلتيكى . 

( يىطيوؼي اًبٍلبػىٍيًت كىيىٍستىًلمي اىلرٍُّكنى ٔتًٍحجىنو مىعىوي، كىيػيٍقبًٌلي اىٍلًمٍحجىنى  رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه ) : قىاؿى  كىعىٍن أىِب اىلطُّفىٍيًل  -ُٕٓ
 .رىكىاهي ميٍسًلمه 

--------- 
رى اىلرٍُّكنػىٍُتً اىٍليىمىانًيػىٍُتً ) تثنية ٯتآف ، ىو من ابب الترليب ، حيث يراد هبا الركن اليمآف ، أم ا١تواِف ٞتهة اليمن ، كالركن (  غىيػٍ

 الشرقي الذم فيو اٟتجر األسود .
، كأما الركناف اآلخراف فيقاؿ ٢تما: ن اليمآف كيقاؿ ٢تما: اليمانيافالركن األسود كالرك، علم أف للبيت أربعة أركافاك : مقاؿ النوك  

: كونو فيو اٟتجر األسود ،كأما اليمآف كالثانية،  : كونو على قواعد إبراىيم إحدا٫تااف، فالركن األسود فيو فضيلتاف: الشامي
 ففيو فضيلة كاحدة: كىى كونو على قواعد إبراىيم.

 . تقبيل للفضيلتُتكأما الركناف اآلخراف فليس فيهما شيء من ىاتُت الفضيلتُت؛ فلهذا خص اٟتجر األسود بشيئُت االستبلـ كال



 َُّٗ 

 ماذا نستفيد من ىذه األحاديث ؟ 
 نستفيد : استحباب استبلـ كتقبيل اٟتجر األسود .

 أحواؿ تقبيل كاستالـ اٟتجر األسود ؟ ما ىي 
 ) كا١تسح يكوف بيد اليمٌت ألف اليد اليمٌت تقدـ للتعظيم ( .لم اٟتجر كيقبلو ، كىذا أعبلىا أف يست-أ

: ًإٌٓفً أىٍعلىمي أىنَّكى حىجىره الى تىضيرُّ كىالى تػىنػٍفىعي، كىلىٍوالى أىٌٓفً رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًَّ  :اىأٍلىٍسوىدى لى اىٟتٍىجىرى أىنَّوي قػىبَّ ر ) عىٍن عيمى  يػيقىبًٌليكى مىا  فػىقىاؿى
 ] ىذا من فقو عمر : أف تقبيل اٟتجر اتباعان  كلرسولو [ .  ميتػَّفىقه عىلىٍيوً   (قػىبػٍَّلتيكى 

 َف يتمكن ، استلمو بيده كقبل يده . إف-ب

 متفق عليويفعلو ( .  عن ّنفع قاؿ : ) رأيت ابن عمر استلم اٟتجر بيده ، مث قبل يده ، كقاؿ : ما تركتو منذ رأيت رسوؿ هللا 
 أف يستلمو بشيء يف يده ، كيقبل ذلك الشيء .-ج

             ركاه مسلم( . لم اٟتجر ٔتحجن معو كيقبل اجنتػيطوؼ ابلبيت كيس رأيت رسوؿ هللا ٟتديث عامر بن كاثلة قاؿ : )
 ىو عصا ٤تنية الرأس . احملجن [ ] 
 إف َف يستطع أشار إليو كاكتفى بذلك .-د
 

  استالـ اٟتجر األسود ؟ك ة من تقيبل مكاٟتما 
 ال لكونو حجران أك ٤تبة لو . :  تعظيمان  تعاُف كاتباعان للرسوؿ  اٟتكمة

 (. يػيقىبًٌليكى مىا قػىبػٍَّلتيكى  ًإٌٓفً أىٍعلىمي أىنَّكى حىجىره الى تىضيرُّ كىالى تػىنػٍفىعي، كىلىٍوالى أىٌٓفً رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًَّ عمر ) كلذلك قاؿ

 ماذا يقوؿ عند استالـ اٟتجر ؟ 
 يسن أف يقوؿ : هللا أك ر .

كلما أتى على الركن أشار إليو بشيء يف يده كك ر( ركاه   على بعَت، قاؿ )طاؼ رسوؿ هللا  رضي هللا عنهماٟتديث ابن عباس 
 البخارم. 

 اإلشارة تكوف ابليد اليمٌت دكف اليدين ٚتيعان. 
 ىل يشرع قوؿ بسم هللا ؟ 

 .أنو كاف يقوؿ ) بسم هللا (  ذكر صفة حج النِب  َف ينقل يف
ك ر ، أخرجو البيهقي كغَته إبسناد صحيح ، كما قاؿ أنو كاف إذا استلم اٟتجر قاؿ : ابسم هللا كهللا أعن ابن عمر  لكن ثبت

 النوكم كاٟتافظ .
 ىل يف استالـ اٟتجر فضل ؟ 

 نعم ، يف استبلمو فضل عظيم ؟
 ان ( ركاه أٛتد عن ابن عمر .ًإفَّ مىٍسحى اٟتٍىجىًر األىٍسوىًد كىالرٍُّكًن اٍليىمىآفًٌ ٭تىيطَّاًف ا٠تٍىطىاَيى حىطِّ )  كقاؿ 
ركاه الًتمذم عن  ق ( ينطق بو، يشهد على من استلمو ْت ليبعثنو هللا يـو القيامة، لو عيناف يبصر هبما، كلساف كهللا)  كقاؿ 

 عباس . ابن
  يف غَت نسك من حج أك عمرة ؟كاستالمو ىل يشرع تقبيل اٟتجر األسود 
 اٞتمهور على ا١تنع . 



 ََُْ 

 ع .طواؼ ليس ٔتشرك  د من سنن الطواؼ كأف تقبيلو بدكفالذم يظهر ِف أف تقبيل اٟتجر األسو :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
  ؟اليت يقع فيها ا١تعتمركف كاٟتجاج عند استالـ اٟتجر األسود اذكر بعض األخطاء 

 يو .اإلشارة ابليدين كهيئة التكبَت للصبلة عند ٤تاذاة اٟتجر األسود، كالصواب اإلشارة ابليد اليمٌت فقط، كال يشَت بيد-ُ
عند ٤تاذاة اٟتجر األسود ،كىذا ال ٬توز خاصة عند الزحاـ ١تا يف ذلك من الضرر، كاإليذاء للطائفُت، كإعاقة الوقوؼ الطويل -ِ

 ك .سَتىم ،كالسنة يف ذلك اإلشارة إُف اٟتجر إذا حاذاه مع التكبَت كال يقف ألجل ذل
، كادعاء و يف الدين الذم هنى عنو النِب كىذا من الرل بينو كبُت الركن اليمآف، أم: ،األسودالتكبَت قبل ٤تاذاة اٟتجر -ّ

كعدـ التقدـ بُت يدم هللا  ،اٟتقيقي النافع ىو إتباع الشريعةفاالحتياط  بعض اٟتجاج أنو يفعل ذلك احتياطان غَت صحيح،
 و .الطواؼ يبتدئ ابٟتجر األسود ال قبل كرسولو كىو أف

ُت إذا حاذل اٟتجر األسود كقف مث بدأ يك ر عدة تكبَتات، كىذا تكرار التكبَت عند ٤تاذاة اٟتجر األسود ، فبعض الطائف -ْ
 ة .خطأ، كالصواب أف التكبَت يكوف مرة كاحد

تقبيل اليد عند اإلشارة إُف اٟتجر األسود، كىذا خبلؼ السنة فالصواب أف التقبيل لليد ال يكوف إال إذا مست اٟتجر -ٓ
 . يو بيده اليمٌت فإنو ال يقبلها ، ىذه ىي سنة رسوؿ هللا األسود، أما إذا َف يستطع استبلـ اٟتجر، كأشار إل

بعض اٟتجاج كا١تعتمرين عندما ٯتسح اٟتجر األسود أك الركن اليمآف ٯتسحو بيده اليسرل كا١تتهاكف بو، كىذا خطأ فإف اليد  -ٔ
ار، كاالمتخاط هبا، كما أشبو ذلك، اليمٌت أشرؼ من اليد اليسرل، كاليد اليسرل ال تيقدَّـ إال لؤلذل، كاالستنجاء، كاالستجم

 مُت .كأما مواضع التقبيل كاالحًتاـ، فإنو يكوف لليد الي
ا١تزاٛتة الشديدة للوصوؿ إُف اٟتجر األسود لتقبيلو ،حىت إنو يؤدم أحياّنن إُف ا١تقاتلة كا١تشا٘تة ، فيحصل لو بذلك األقواؿ -ٕ

اٟتٍىجُّ أىٍشهيره مٍَّعليومىاته فىمىن فػىرىضى ًفيًهنَّ اٟتٍىجَّ فىبلى رىفىثى كىالى فيسيوؽى كىالى ُف ) ؿ تعاا١تنكرة ماال يليق هبذا ا١تكاف يف ا١تسجد اٟتراـ قا
يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوىل كىاتػَّ  كىذه ا١تزاٛتة تذىب ب ( اقيوًف َيى أيٍكِف األىٍلبى ًجدىاؿى يف اٟتٍىجًٌ كىمىا تػىٍفعىليوٍا ًمٍن خىٍَتو يػىٍعلىٍموي اَّلٌلي كىتػىزىكَّديكٍا فىًإفَّ خى

 ؼ .ا٠تشوع كتنسي ذكر هللا ،ك٫تا من أعظم ا١تقصود يف الطوا
اعتقادىم أف اٟتجر األسود ّنفع بذاتو؛لذلك ٕتدىم عند استبلمهم لو ٯتسحوف أبيديهم على بقية أجسادىم ،كىذا جهل -ٗ 

تنفع ،كلوال أٓف  تضر كال إٓف ألعلم أنك حجر ال: ر عند استبلـ اٟتج فالنافع الضار ىو هللا سبحانو كتعاُف ،كقد قاؿ عمر
 ك ( .يقبلك ما قبلت رأيت النِب 

 ] مقاؿ يف موقع ا١تلتقى الفقهي [ .

 ىل يستحب استالـ الركن اليماين ؟ 
 نعم يستحب .

 . لركنُت اآلخرين على أنو ال ٯتسػح ا ماىَتٞت ، كاتفقت اُتتحباب استبلـ الركنُت اليمانيػأٚتعت األمة على اس : قاؿ النوكم
إ٪تا استلم اليمانيُت خاصة ألهنا على قواعد  ال يستلم إال الركنيُت اليمانيُت دكف الشاميُت ، فإف النِب   : قاؿ شيخ اإلسالـ

 . إبراىيم 
ألركاف يف ما ٯتر عليو من االركن اليمآف قبلة أىل اليمن ، كيلي الركن الذم فيو اٟتجر األسود ، كىو آخر   قاؿ يف ا١تغٍت :

 ، مث أيخذ على ٯتُت نفسو ، ك٬تعلٟتجر األسود كىو قبلة أىل خراساف، فيستلمو كيقبلو، كذلك أنو يبدأ ابلركن الذم فيو اطوافو
رابع البيت على يساره ، فإذا انتهى إُف الركن الثآف ، كىو العراقي ، َف يستلمو ، كىذاف الركناف يلياف اٟتجر ، فإذا كصل إُف ال

 . كن اليمآف ، استلموكىو الر 



 َُُْ 

 . كالصحيح أنو ال يقبلو ، كىو قوؿ أكثر أىل العلم  ُث قاؿ رٛتو هللا :
 ما اٟتكم إذا مل يتمكن من استالمو ؟ 

 إف َف يتمكن من استبلـ الركن اليمآف ، َف تشرع اإلشارة إليو بيده .
 ماذا يقوؿ عند استالـ الركن اليماين ؟ 

 . يقل شيئان ال تكبَت كال غَته ، ألف ذلك َف يرد عن النِب عند استبلـ الركن اليمآف ال 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o إف مشركعية تقبيل اٟتجر األسود مشركطة بعدـ إيذاء الناس اب١تزاٛتة كا١تدافعة، فإنو يف ىذه اٟتالة ترؾ االستبلـ أفضل . 
o  األسود كال يك ر ألنو انتهى طوافو .يف آخر شوط عند االنتهاء ال يستلم كال يقبل اٟتجر 
o كمقاـ إبراىيم ، كحجرة النِب كأما سائر جوانب البيت:  قاؿ ابن تيمية ،  كمقابر األنبياء كالصاٟتُت ، كصخرة بيت ،

 ا١تقدس ، فالطواؼ هبا كاستبلمها كتقبيلها من أعظم البدع ارمة ابتفاؽ األئمة األربعة .

َف يؤذ ا١تسلمُت ، فقد أخرج عبد الرزاؽ عن أيوب عن ّنفع : أف ابن عمر كاف يزاحم على اٟتجر  الزحاـ على اٟتجر ال أبس ما
 حىت يرعف مث ٬تيء فيرسلو .

 كإف آذل غَته فبل ٬توز .
ًٍمًذمُّ اله النهسىاًئيه رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي إً  (ميٍضطىًبعنا بًبػيٍردو أىٍخضىرى  طىاؼى اىلنهيبُّ ): قىاؿى  كىعىٍن يػىٍعلىى ٍبنى أيمىيهةى  -ِٕٓ  .، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث صححو الًتمذم كصححو النوكم . 

كأصحابو اعتمركا من اٞتعرانة ، فرملوا ابلبيت كجعلوا  كلو شاىد عند أَب داكد من حديث ابن عباس : ) أف رسوؿ هللا 
 على عواتقهم ( . أرديتهم ٖتت آابطهم ، مث قذفوىا

  ، ما ىو االضطباع 
 أف ٬تعل كسط ردائو ٖتت عاتقو األٯتن ، كطرفيو على عاتقو األيسر فيكوف العاتق األٯتن مكشوفان .ىو : االضطباع  
 كيف أم طواؼ يكوف ؟ 

 . بعةالس األشواطيف كل  كيكوف يف طواؼ القدـك
 ما دليل مشركعيتو ؟ 

 . ب رد أخضر( ركاه أبو داكدطبعان مض )طاؼ النِب  حديث الباب 
 كابستحبابو قاؿ اٞتمهور .

 ما اٟتكمة منو ؟ 
 اٟتكمة منو أنو يعُت على سرعة ا١تشي. 

 ىل يسن االضطباع يف غَت طواؼ القدـك ؟ 
، كما يفعلو ك ف ٮتلعوا فإنو خطأ اإلحراـ إُف أ ثَت من اٟتجيج حيث يضطبعوف من حُتال يسن االضطباع يف غَت طواؼ القدـك

 ، ك٢تذا قاؿ العلماء: يستحب لو أف يزيل االضطباع مباشرة قبل ركعيت الطواؼ .الف للسنةك٥ت
 



 َُِْ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o لقولو ن األفضل البياض، لكإلحراـ ابألخضر كغَته من األلوافجواز ا ،إف خَت ثيابكم البياض( :).  
o  افو صحيح كال شيء عليو؛ ألف االضباع سنة مستحبة كليس بواجب.من ترؾ االضطباع يف كل األشواط أك يف بعضها فطو 

يف ٣تموع الفتاكل: ... كىًإٍف تػىرىؾى الرَّمىلى كىااًلٍضًطبىاعى فىبلى شىٍيءى عىلىٍيًو. اىػ. كىذا ىو الذم عليو أكثر  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 ة .إلفاضرؾ االضطباع قضاه يف طواؼ اأىل العلم، كذىب البعض إُف أف من ت

: نىسو كىعىٍن أى  -ّٕٓ ي ]ًمنها[ كىافى ييًهلُّ ًمنها اىٍلميًهلُّ فىالى يػيٍنًكري عىلى )  قىاؿى ي فىالى يػيٍنًكري عىلى  ٍيًو، كىييكىربًٌ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( ٍيًو اىٍلميكىربًٌ
-------------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 عرفة . نستفيد : استحباب التلبية كالتكبَت يـو

ي  لقولو ) ي ] ًمنَّا [  اىٍلميكى رًٌ  ( .كىافى ييًهلُّ ًمنَّا اىٍلميًهلُّ فىبلى يػيٍنًكري عىلىٍيًو، كىييكى رًٌ
وف بُت التلبية كالتكبَت ، فمرة يلِب ىؤالء ، كيك ر آخركف ، كمرة  ، كمنا ا١تك ر ( يعٍت أهنم ٬تمعكيف الركاية الثانية ) منا ا١تلِب

 ؽ يف كل مرة أف البعض يك ر ، كالبعض يلِب .ابلعكس ، فيصدي 
 ٢تم . كالدليل على جواز ذلك : إقرار النِب 

فما ترؾ التلبية حىت رمى ٚترة العقبة إال أف ٮتلطها  كأيضان أخرج أٛتد من حديث ابن مسعود قاؿ ) خرجت مع رسوؿ هللا 
 ابلتكبَت ( .

 يك ر أحياّنن .كاف يلِب يف غالب أحوالو ، ك   فهذا نص صريح أبنو 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . اٟتديث يدؿ على مشركعية التلبية كالتكبَت يف يـو عرفات 

o . أف التكبَت يقـو مقاـ التلبية يف ىذا اليـو ، ألف ا١تقصود ىو تعظيم هللا ، كىذا ٭تصل ابلتكبَت أك التلبية 

o حتج على جواز مشركعية التكبَت كالتلبية يف ىذا اليـو أبف الرجل كاف يلِب أف الصحابة كانوا ال يقركف منكران ، ألف أنسان ا
 ككاف يهل كال ينكر عليو .

o   كل شيء فعل يف عهد النِب أف . فهو حجة 

: كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىضً  -ْٕٓ هيمىا قىاؿى  بليل ( . ًمٍن ٚتىٍعو اىلضهعىفىًة  يف اىلثػهقىًل، أىٍك قىاؿى يف  بػىعىثىًٍت رىسيوؿي اىَّللًه ) يى اىَّللهي عىنػٍ
هىا قىالىٍت:  -ٕٓٓ لىوي، كىكىانىٍت ثىًبطىةن  ًاٍستىٍأذىنىٍت سىٍودىةي رىسيوؿى اىَّللًه  -كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ لىةى اىٍلميٍزدىًلفىًة: أىٍف تىٍدفىعى قػىبػٍ لىيػٍ

 .ٍيًهمىا ميتػهفىقه عىلى  -ا فىأىًذفى ٢تىى  -تػىٍعًٍت: ثىًقيلىةن -
--------- 

 األمتعة . ( يف اىلثػهقىلً ) 
 أم مزدلفة .(  ًمٍن ٚتىٍعو ) 
 ماذا نستفيد من ىذه األحاديث ؟ 

 أنو ال أبس بتقدٔف الضعفة إُف مٌت قبل طلوع الفجر . نستفيد : 
 . ال نعلم فيو خبلفان  قاؿ ابن قدامة : 



 َُّْ 

 ما القدر الذم يكفي يف النزكؿ اب١تزدلفة ؟ 
 علماء يف ذلك على أقواؿ ؟اختلف ال

 بقدر حط الرحاؿ . كىذا مذىب مالك . فقيل :
 إُف نصف الليل . كىذا مذىب اٟتنابلة .كقيل : 
 يبيت معظم الليل . كىذا مذىب الشافعي .كقيل : 

أَب بكر أهنا  قاؿ بعض العلماء : أف ا١تعت ر غركب القمر ، كلذلك كاف من فقو أٝتاء بنتقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : 
 . يكوف بعد مضي ثلثي الليل تقريبان تنتظر حىت إذا غاب القمر دفعت ، كغركب القمر 

 أما غَت الضعفاء : -ُ
 فاٞتمهور أنو ٬توز أف يدفعوا يف آخر الليل .

وع إليو مع دليل مقنعان ٬تب الرجال كاألظهر عندم يف ىذه ا١تسألة ىو أنو ينبري أف يبيت إُف الصبح ، ألنو  قاؿ الشنقيطي :
 . ابلنصف األخَت ... من حدد

 . فوا هباكال ينبري ألىل القوة أف ٮترجوا من مزدلفة حىت يطلع الفجر ، فيصلوا هبا الفجر كيق كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية :
 ما حكم ا١تبيت ٔتزدلفة ؟ 
 يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :اختلف العلماء  

 أنو كاجب .القوؿ األكؿ : 
 ب ، كقوؿ األكثر .كىذا ا١تذى

تػىريوا فىٍضبلن ًمٍن رىبًٌكيٍم فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن عىرىفىاتو فىاذٍكيريكال-أ اَّللَّى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر اٟتٍىرىاـً كىاذٍكيريكهي   قولو تعاُف : ) لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىبػٍ
اكيٍم كىًإٍف كينتيٍم ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنٍ   .لًٌُتى ( الضَّا كىمىا ىىدى

 . يقـو دليل على صرفو عن الوجوب كاألصل يف األمر الوجوب حىت
َي رسوؿ هللا ، إٓف أتعبت نفسي )يف صبلة الفجر يـو مزدلفة فقاؿ كقد اجتمع بو  لعركة بن مضرس  كلقوؿ النِب  -ب

، ككقف معنا حىت ندفع ، كقد من شهد صبلتنا ىذه :  كأكللت راحليت ، كما تركت جببلن إال كقفت عنده ، فقاؿ النِب 
 كقف قبل ذلك بعرفة ليبلن أك هناران ، فقد مت حجو ، كقضى تفثو( . 

 ب .رخص للضعفة أف يدفعوا من مزدلفة يف آخر الليل ، كالًتخيص يدؿ على أف األصل العزٯتة كالوجو  ألف النِب -ج
 ابت يف مزدلفة كقاؿ ) لتأخذكا عٍت مناسككم ( . أف النِب  -د

 أنو ركن ال يصح اٟتج بدكنو .وؿ الثاين : الق
 كىو قوؿ بعض العلماء ، كىو قوؿ داكد الظاىرم .

تػىريوا فىٍضبلن ًمٍن رىبًٌكيٍم فىًإذىا أىفىٍضتيٍم ًمٍن عىرىفىاتو فىاذٍكيريكال -أ اَّللَّى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر اٟتٍىرىاـً  قولو تعاُف : ) لىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه أىٍف تػىبػٍ
اكيٍم كىًإٍف كينتيٍم ًمٍن قػىٍبًلًو لىًمنٍ كىا  .الضَّالًٌُتى (  ذٍكيريكهي كىمىا ىىدى

 قالوا : فهذا األمر يدؿ على أنو ال بد من ذكر هللا عند ا١تشعر اٟتراـ .



 َُْْ 

من أدرؾ اإلماـ كالناس، ) قاؿ  كما عند النسائي أف النِب  ما كرد يف بعض ركاَيت حديث عركة بن مضرس الطائي -ب
يعٍت من أدرؾ الوقوؼ مع اإلماـ كالناس كأفاض معهم فقد أدرؾ  ( فاض معنا فقد أدرؾ، كمن فاتو الناس كاإلماـ فلم يدرؾكأ

 اٟتج، كمن فاتو الوقوؼ مع الناس كاإلفاضة معهم فقد فاتو اٟتج. 

 سنة .أنو  القوؿ الثالث :
 كىو قوؿ لبعض العلماء .

 القوؿ األكؿ كبًتكو دـ . كالراجح
 على عدـ ركنيتو :كيدؿ 

) من أدرؾ عرفة كلو يف آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنو مت حجو كقضى  حديث عبد الرٛتن بن يعمر كفيو قوؿ النِب 
 ركاه ا٠تمسة كصححو ابن خزٯتة كابن حباف كاٟتاكم كالدارقطٍت.تفثو ( 

 ىنا أبف حجو ًتـ . ك صرح النِب كمعلـو أنو هبذا يكوف قد فاتو ا١تبيت ٔتزدلفة قطعان ببل شك كمع ذل
 ( ؟من أدرؾ اإلماـ كالناس، كأفاض معنا فقد أدرؾ، كمن فاتو الناس كاإلماـ فلم يدر  ما اٞتواب عن ركاية النسائي ) ؾ 

كما قرر ذلك اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا تعاُف  تصح عن النِب  ، فبلكما عليو أكثر أىل العلم ىذه الركاية غَت ٤تفوظة ،  
 لشنقيطي كما يف أضواء البيافكا
من صلى صبلتنا ىذه ) قاؿ  أف النِب اليت ستأيت قريبان إف شاء هللا ،إ٪تا حديث عركة بن مضرس ركايتو افوظة ىي الركاية  

 و ( .ككقف معنا حىت ندفع ككاف قد كقف بعرفة ليبلن أك هناران فقد مت حجو كقضى تفث

 مس ؟ىل يباح للضعفة الرمي قبل طلوع الش 
 يباح للضعفة الرمي قبل طلوع الشمس ، بل يباح ٢تم رمي العقبة مىت ما كصلوىا ، كلو قبل الفجر على الصحيح .

ففي الصحيحُت : ) أف أٝتاء نزلت ليلة ٚتع اب١تزدلفة ، فقامت تصلي ، فصلت ساعة ، مث قالت : ىل كذلك لفعل أٝتاء ، 
: ىل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : فارٖتلوا ، فارٖتلنا كمضينا حىت  غاب القمر ؟ قلت : ال ، فصلت ساعة ، مث قالت

 رمت اٞتمرة مث رجعت فصلت الصبح يف منز٢تا ( .
 أبـ سلمة ليلة النحر فرمت اٞتمرة قبل الفجر ( . كركل أبو داكد عن عائشة أهنا قالت : ) أرسل النِب 

 كضعف ىذا اٟتديث اإلماـ أٛتد .
 يكوف عجل للرمي ، كاألصل رميو مىت كصل . كاألصل فيمن عجل أف

 كذىب بعض العلماء إُف ا١تنع .
 ركاه أبو داكد كىي شاذة : ) ال ترموا حىت تطلع الشمس ( .  كاحتج بقولو 

 ما معٌت ا١تبيت ٔتزدلفة ؟ 
 ليس معناه النـو ، كإ٪تا يبقى الليل يف مزدلفة . معٌت ا١تبيت ٔتزدلفة :

  ٔتزدلفة ؟ما مقدار الواجب للمبيت 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 .: يكفي اٟتاج أف يقف ٔتزدلفة ٔتقدار ما يصلي ا١تررب كالعشاء، كيتعشى  القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب مالك .



 َُْٓ 

ل قالوا إف ا١تقدار الواجب ١تن كقف قبل منتصف الليل أف يقف حىت منتصف الليل. كمن كقف بعد منتصف اللي القوؿ الثاين:
 ؼ .فإنو ٬تزئو أٌم كقو 

 م .اإلماـ أٛتد كٚتاعة من أىل العلكىو الذم ذىب إليو الشافعي ك 
ًة النَّاًس كىكىانىًت اٍمرىأىةن ثىبً  اٍستىٍأذىنىٍت سىٍودىةي رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىاًئشىةى أىنػَّهىا قىالىًت ٟتديث -أ لىوي كىقػىٍبلى حىٍطمى  -طىةن لىيػٍلىةى اٍلميٍزدىلًفىًة تىٍدفىعي قػىبػٍ

 ا ( متفق عليو .قىاؿى فىأىًذفى ٢تىى  -يػىقيوؿي اٍلقىاًسمي كىالثًَّبطىةي الثًَّقيلىةي 
 ( متفق عليو .ًمٍن ٚتىٍعو بًلىٍيلو  -الضَّعىفىًة  أىٍك قىاؿى يًف  -الثػَّقىًل  يف  رىسيوؿي اَّللًَّ  بػىعىثىًٍت قاؿ ) اٍبنى عىبَّاسو كٟتديث  -ب

ـي ضىعىفىةى أىٍىًلًو فػىيىًقفيوفى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر اٟتٍىرىاـً اًبٍلميٍزدىلًفىةً  ) اَّللًَّ  سىاَفى ٍبنى عىٍبدً عن ى  -جأ  اًبللٍَّيًل فػىيىٍذكيريكفى اَّللَّى أىفَّ عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عيمىرى كىافى يػيقىدًٌ
ـي كىقػىٍبلى أىٍف يىٍدفى  ا ٢تىيٍم مثيَّ يىٍدفػىعيوفى قػىٍبلى أىٍف يىًقفى اإًلمىا ـي بػىٍعدى ذىًلكى فىًإذىا مىا بىدى ـي ًمٌتن ًلصىبلىًة اٍلفىٍجًر كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىٍقدى عى فىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىٍقدى

  ( متفق عليو .قىًدميوا رىمىويا اٞتٍىٍمرىةى كىكىافى اٍبني عيمىرى يػىقيوؿي أىٍرخىصى ىًف أيكلىًئكى رىسيوؿي اَّللَّ 
يف ترؾ الواجب. فهذه األدلة تدؿ على أف ىؤالء الضعفة  يرخص ٢تم النِب  ال ٯتكن أفكجو الداللة من ىذه األحاديث : أنو 

 ٌت .يف ابقيو كيف الدفع إُف م من النساء كمن يرافقهم أهنم أتوا ّتزء من الواجب، مث رخص ٢تم النِب 
: قىاؿى لىنىا رىسيوؿي اىَّللًه  -ٕٔٓ هيمىا قىاؿى رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي  (الى تػىٍرميوا اىٞتٍىٍمرىةى حىىته تىٍطليعى اىلشهٍمسي ) كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

، كىًفيًو ًاٍنًقطىاعه   .ًإاله النهسىاًئيه
هىا قىالىتٍ  -ٕٕٓ لىةى اىلنهٍحًر، فػىرىمىًت اىٞتٍىمٍ  أىٍرسىلى اىلنهيبُّ ) : كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ رىةى قػىٍبلى اىٍلفىٍجًر، ُثيه مىضىٍت ِبًيٌـً سىلىمىةى لىيػٍ

ًإٍسنىاديهي عىلىى شىٍرًط ميٍسًلمو ( فىأىفىاضىٍت   .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كى
-------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 . ابن عباس : ال ترموا اٞتمرة حىت تطلع الشمس ، ضعيف ال يصح كأعل ابالنقطاع حديث

  كحديث عائشة : أرسل النِب ة .. ضعيف كقد أنكره اإلماـ أٛتد كغَته .أبـ سلم 
 اٟتديث يدؿ على أف كقت رمي ٚترة العقبة يكوف بعد طلوع الشمس . -ِ

 كقد اختلف العلماء يف اٞتمع بُت ىذا اٟتديث، كبُت األحاديث اليت تدؿ على جواز الرمي ١تن دفع قبل طلوع الشمس:
 بعض العلماء ضعف ىذا اٟتديث .أكالن : 

 الضطراب .    حيث أعلو اب -أ 
ك٦تن يس فيو :  ال ترموا اٞتمرة حىت تطلع الشمس( كأعلو ابلشذكذ، حيث جاء خ ر ابن عباس يف الصحيحُت من طرؽ كل -ب 

 ضعفو اإلماـ البخارم .
 ، كحسنو ٔتجموعو .لبارم، حيث ذكر أف للحديث طرقان ، كمنهم اٟتافظ ابن حجر يف فتح اكذىب بعضهم إُف تصحيحواثنيان : 

  كر اٞتمع بُت األحاديث الدالة على جواز رمي النساء كالضعفة قبل الفجر ، كبُت األحاديث الدالة على النهي عن اذ
 ذلك ؟

 األحاديث الدالة على اٞتواز :
 قىمىري قػيٍلتي الى . فىصىلٍَّت سىاعىةن مثيَّ قىالىٍت َيى بػيٍتىَّ أىٍٝتىاءي كىٍىىى ًعٍندى دىاًر اٍلميٍزدىلًفىًة ىىٍل غىابى الٍ  قىالىٍت ِف ) عىٍبدي اَّللًَّ مىٍوُفى أىٍٝتىاءى قىاؿى  عن-أ

تىاٍه لىقىٍد غىلٍَّسنىا .  مٍ ا فػىقيٍلتي ٢تىىا أى ىىٍل غىابى اٍلقىمىري قػيٍلتي نػىعىٍم . قىالىًت اٍرحىٍل ىًب . فىاٍرٖتىىٍلنىا حىىتَّ رىمىًت اٞتٍىٍمرىةى مثيَّ صىلٍَّت ىًف مىٍنز٢ًًتى  نػٍ ىى
 ( متفق عليو .أىًذفى لًٍلظيعيًن   ًإفَّ النَِّبَّ  بػيٍتىَّ  مٍ أى  قىالىٍت كىبلَّ 



 َُْٔ 

ـي ضىعىفىةى أىٍىًلًو فػىيىًقفيوفى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر اٟتٍىرىاـً اًبٍلميٍزدىلًفىةً   )سىاَفً عن  -ب ا ٢تىي أىفَّ عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عيمىرى كىافى يػيقىدًٌ ٍم مثيَّ  اًبللٍَّيًل فػىيىٍذكيريكفى اَّللَّى مىا بىدى
ـي ًمٌتن ًلصىبلىًة اٍلفىٍجًر كىًمنػٍهيمٍ  ـي كىقػىٍبلى أىٍف يىٍدفىعى فىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىٍقدى ـي بػىٍعدى ذىًلكى فىًإذىا قىًدميوا رىمىويا اٞتٍىٍمرىةى  يىٍدفػىعيوفى قػىٍبلى أىٍف يىًقفى اإًلمىا مىٍن يػىٍقدى

 متفق عليو  . ( وؿي اَّللًَّ أيكلىًئكى رىسي  كىكىافى اٍبني عيمىرى يػىقيوؿي أىٍرخىصى يف 

 اٟتديث الداؿ على النهي :
 حديث ابن عباس حديث الباب ) ال ترموا ٚترة العقبة حىت تطلع الشمس ( .

 اٞتمع :
لضعفة أىلو أال يرموا حىت تطلع الشمس الوارد يف حديث ابن عباس على الندب أك  : أف ٭تمل أمر النِب  القوؿ األكؿ

 ية ، كتبقى أحاديث الرخصة يف الرمي قبل طلوع الشمس على داللتها ابٞتواز .االستحباب أك األفضل
 ك٦تن سلك ىذا ا١تسلك من أىل العلم : ا١تاكردم ، كالبروم ، كابن قدامة ، كالنوكم ، كابن حجر .

 : كٯتكن ٛتل ىذه األحاديث على االستحباب ٚتعان بُت السنن . قاؿ ا١تنذرم
 حديث ابن عباس ) ... كاألخبار ا١تتقدمة ٤تمولة على االستحباب .بعد أف ذكر  كقاؿ ابن قدامة

 : كأما حديث ابن عباس فمحموؿ على األفضل ٚتعان بُت األحاديث . كقاؿ النوكم
 : ك٬تمع بينو كبُت حديث ابن عباس ْتمل األمر يف حديث ابن عباس على الندب . كقاؿ ابن حجر

 لو كجو من النظر .عن ىذا اٞتمع : ك  كقاؿ العالمة الشنقيطي
: اٞتمع ابختبلؼ اٟتاؿ ، كذلك ْتمل النهي عن رمي ٚترة العقبة قبل الشمس على الذكور ، كٛتل اإلذف على  القوؿ الثاين

 النساء .
 ك٦تن سلك ىذا ا١تسلك النسائي كابن القيم .

قبل طلوع الشمس كخرج فيو حديث  أما النسائي فتصرفو يف السنن يدؿ على ذلك ، فقد عقد ابب النهي عن رمي ٚترة العقبة
 ابن عباس ، مث أعقبو بباب : الرخصة يف ذلك للنساء .

: ... مث أتملنا فإذا أنو ال تعارض بُت ىذه األحاديث ، فإنو أمر الصبياف أال يرموا اٞتمرة حىت تطلع الشمس ،  كقاؿ ابن القيم
رمُت قبل طلوع الشمس للعذر كا٠توؼ عليهن من مزاٛتة الناس فإنو ال عذر ٢تم يف تقدٔف الرمي ، كأما من قدمو من النساء ف

 كحطمهم .
: ترجيح حديث ابن عمر كحديث أٝتاء الدالُت على اإلذف يف رمي ٚترة العقبة قبل طلوع الشمس على حديث  القوؿ الثالث

 ابن عباس الداؿ على النهي .
 ك٦تن سلك ىذا ا١تسلك اإلماـ البخارم كابن خزٯتة .

رم فقد ساؽ أبسانيده حديث ابن عباس يف النهي ، كأعل منها طريقي اٟتكم عن مقسم ، كاٟتسن العرٓف عن ابن كأما البخا
 عباس ، مث أردفها ْتديثي أٝتاء كابن عمر مث ختم بقولو : كحديث ىؤالء أكثر يف الرمي قبل طلوع الشمس كأصح . 

ن مزدلفة بعد مريب القمر من الضعفة كالنساء كاألطفاؿ أنو يرمي : فالصواب أف من دفع م كقاؿكرجحو الشيخ عبد هللا الفوزاف 
 ألمور ثالثة :كلو قبل الصبح 

 : أنو كرد يف السنة ما يدؿ على ذلك ، مث ذكر حديث ابن عمر . األكؿ
 لؤلمة بياّنن عامان . : أنو لو كاف رمي ىؤالء ال ٬توز قبل الصبح لبينو النِب  الثاين

 هم إُف ما بعد طلوع الشمس ٥تالف ١تقتضى الرفق هبم كاٟترص على سبلمتهم .: أف أتخَت رمي الثالث



 َُْٕ 

 مىت يبتدئ رمي ٚترة العقبة ؟ 
 اختلف العلماء مىت يبتدئ كقت رميها على أقواؿ:

 ر .أنو ٬توز رميها بعد منتصف الليل من ليلة النح القوؿ األكؿ:
  .طاء كابن أَب ليلى ، كعكرمة بن خالد ، كطاكس ، كالشعِبكع . ك٦تن قاؿ بو الشافعي ، كىو الصحيح من مذىب اٟتنابلة

أَب ليلى كعكرمة بن خالد  : كأما كقت اٞتواز فأكلو نصف الليل من ليلة النحر، كبذلك قاؿ عطاء كابنابن قدامة يف ا١تغٍتقاؿ 
 ي .كالشافع

لىةى اىلنٍَّحرً  أىٍرسىلى اىلنَِّبُّ ) ٟتديث الباب -أ  ( ، فػىرىمىًت اىٞتٍىٍمرىةى قػىٍبلى اىٍلفىٍجًر، مثيَّ مىضىٍت فىأىفىاضىٍت أبًيٌـً سىلىمىةى لىيػٍ
  . كىذا ال يكوف إال كقد رمت قبل الفجر بساعة -كما قاؿ الشافعي  –ككجو الداللة  

، مث نزلت ليلة ٚتع عند ا١تزدلفة فقامت تصلي ، فصلت ساعة ا ) أهنا كْتديث أٝتاء بنت أَب بكر الصديق رضي هللا عنهم-ب
قالت: َي بٍت ىل غاب القمر ؟ قلت: ال . فصلت ساعة ، مث قالت: ىل غاب القمر ؟ قلت: نعم . قالت: فارٖتلوا ، فارٖتلنا 
كمضينا ، حىت رمت اٞتمرة ، مث رجعت فصلت الصبح يف منز٢تا ، فقلت ٢تا: َي ىنتاه ما أراّن إال قد غسلنا ؟ قالت: َي بٍت إف 

 .ن ( أذف للظع رسوؿ هللا 
 ( . إّن رمينا اٞتمرة بليل ؟ قالت: إّن كنا نصنع ىذا على عهد رسوؿ هللا ة ) قلت : كيف ركاية ألَب داكد ، كابن خزٯت

 ك ( .نصنع ذلك مع من ىو خَت مني ) كنا كيف ركاية ١تالك كالنسائ 
ة العقبة بليل ، مث صبلهتا الفجر يف منز٢تا ، كإخبارىا أف صنيع أٝتاء اهنع هللا يضر من تعجيل الدفع من مزدلفة ، كرميها ٚتر  داللة :كجو ال

 دليل على جواز رمي ٚترة العقبة قبل الفجر .  أهنم كانوا يصنعوف ذلك على عهد رسوؿ هللا 
 كقد عنوف لو ابن خزٯتة : ) ابب الرخصة للنساء يف رمي اٞتمار قبل طلوع الفجر ( . 

؛ ألنو أقرب إُف قبل الفجر ، صاٌف ٞتميع الليل ، كال ضابط لو ، فجعل النصف ضابطان كقالوا : إف رمي أـ سلمة اهنع هللا يضر -ج
 .  اٟتقيقة ٦تا قبلو

 . للرمي كبعد طلوع الشمس كقالوا: إف منتصف الليل كقت للدفع من مزدلفة ، فكاف كقتان -د
 ا .: ال ٬توز رميها قبل طلوع الفجر ، كمن رماىا قبل طلوع الفجر أعادى القوؿ الثاين

 ، كاستدلوا : كىو قوؿ أبو حنيفة، كمالك كغَت٫تا 
كاف يقدـ ضعفة أىلو ، فمنهم ٦تن يقدـ مٌت لصبلة الفجر ، كمنهم من يقدـ بعد ا ) أنو  ْتديث ابن عمر رضي هللا عنهم-أ

 ( . ذلك ، فإذا قدموا رموا اٞتمرة ، ككاف ابن عمر يقوؿ: أرخص يف أكلئك رسوؿ هللا 
، كإخبار ابن عمر أبف لفجر ، كرميهم اٞتمرة فور قدكمهمٔف ابن عمر رضي هللا عنهما أىلو إُف مٌت قرب صبلة اتقدداللة :كجو ال

 .دليل صريح على جواز الرمي قبل طلوع الشمس  ذلك ٦تا أرخص فيو رسوؿ هللا 
 ر ( .النحر فرموا اٞتمرة مع الفج بعث بو مع أىلو إُف مٌت يـو  النِب صلى  ) أف كْتديث شعبة عن ابن عباس اهنع هللا يضر-ب

 كجو االستدالؿ منو: 
، دليل على صحة ٌت، كأهنم رموا اٞتمرة مع الفجرمع أىلو إُف م بوبعث  إخبار ابن عباس رضي هللا عنهما أف رسوؿ هللا 

 .الشمس الرمي قبل طلوع 
 ؿ .للرمي كالنصف األك  كقتان استدلوا ابلقياس كىو أف النصف اآلخر من الليل كقت الوقوؼ فلم يكن  كما-ج



 َُْٖ 

 . : أف أكؿ كقتو للضعفة من طلوع الفجر كلرَتىم من بعد طلوع الشمس القوؿ الثالث
 كىو قوؿ النخعي كالثورم ، كاختيار ابن القيم ، كاستدلوا ٢تذا القوؿ أبدلة منها:

 .س( زالت الشم ، كأما بعد فإذااٞتمرة، يـو النحر ضحى رسوؿ هللا ؿ )رمى أنو قا ديث جابر ح -أ
فدؿ ذلك على أف رمي ٚترة العقبة  م (خذكا عٍت مناسكك)  رمى ٚترة العقبة ضحى ، كقد قاؿ  أف النِب :  داللةكجو ال

 . إ٪تا يبدأ بعد طلوع الشمس
أفخاذّن  عل يلطحبد ا١تطلب على ٛتييرات فجليلة ا١تزدلفة أيغيلمة بٍت ع رسوؿ هللا  ؿ ) قدمناْتديث ابن عباس هنع هللا يضر قا-ب

 س ( .كيقوؿ: أبٍتَّ ال ترموا اٞتمرة حىت تطلع الشم
١تا قدـ ضعفة أىلو هناىم عن رمي ٚترة العقبة حىت تطلع الشمس ، فدؿ ذلك على أف رمي ٚترة  أف النِب داللة : كجو ال 

 العقبة إ٪تا يبدأ بعد طلوع الشمس . 
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 .  من مزدلفة ، كلو كاف ال ٬توز لبينو النِب جواز الرمي ١تن دفع ليبلن  -ّ
ىو خ ر  كقاؿ ابن القيم :أما حديث عائشة يدؿ على جواز دفع الضعفة ليبلن من ا١تزدلفة ، كا٠ت ر ال يصح ، أنكره أٛتد ، 

 .منكر 
 كقد سبق ما يرٍت عنو .

 ليبلن جاز أف يرمي كيطوؼ ابلبيت . كيدؿ على جواز الطواؼ بعد الرمي ليبلن ، كىذا صحيح ، فمن أذف لو ابلدفع
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّلله  كىعىٍن عيٍركىةى ٍبًن ميضىرًٌسو  -ٖٕٓ تػىنىا ىىًذًه )  ًٍ  قىاؿى فػىوىقىفى مىعىنىا حىىته نىٍدفىعى،  -يػىٍعًٍت: اًبٍلميٍزدىًلفىةً -مىٍن شىًهدى صىالى

ًٍمًذمُّ، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى  (رنا، فػىقىٍد ِتىه حىجُّوي كىقىضىى تػىفىثىوي كىقىٍد كىقىفى ًبعىرىفىةى قػىٍبلى ذىًلكى لىٍيالن أىٍك نػىهىا  .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 حديث عركة ىذا حديث صحيح .

 مىت يبدأ كقت الوقوؼ بعرفة ؟ 
 اختلف العلماء مىت يبدأ الوقوؼ بعرفة على قولُت :

 . أنو يبدأ من زكاؿ الشمس من يـو عرفة:  ألكؿالقوؿ ا
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية .

 : كىو قوؿ العلماء كافة إال أٛتد . قاؿ النوكم
 حيث َف يقف إال بعد الزكاؿ . قالوا : لفعل النِب 

 اء الراشدين كمن بعدىم إُف اليـو .كأصحابو َف يقفوا إال بعد الزكاؿ ، ككذلك ا٠تلف : كاحتجوا أبف النِب  قاؿ النوكم
 . أف الوقوؼ بعرفة يبدأ من طلوع فجر يـو عرفة:  القوؿ الثاين 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 كَف يقيده ٔتا بعد الزكاؿ . ( ...  كىقىٍد كىقىفى ًبعىرىفىةى قػىٍبلى ذىًلكى لىٍيبلن أىٍك نػىهىارنا ... كاستدلوا ْتديث الباب )

  عن حديث الباب ؟ٔتاذا أجاب اٞتمهور 



 َُْٗ 

َف يقف قبل  كفعل خلفاؤه من بعده ، فالنِب  ف ا١تراد بػ ) النهار ( يف اٟتديث ىو ما بعد الزكاؿ ، بدليل فعلو قالوا : إ
 الزكاؿ .

  ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ الثاين عن فعل النيب حيث كقف بعد الزكاؿ ؟ 
 قالوا :

مأخوذة من منطوقو ، كأما داللة حديث جابر  -بعرفة شامل ٞتميع النهار  على أف كقت الوقوؼ -ف داللة حديث عركة إ -أ
 .تعارضا قدـ ا١تنطوؽ على ا١تفهـو ، كإذاقوؼ إ٪تا يبدأ من الزكاؿ فمفهوموعلى أف كقت الو 

 ف حديث عركة قوؿ ، كحديث جابر فعل ، كالقوؿ أبلغ يف البياف من الفعل .إ-ب
الزكاؿ ، ال ٯتنع كونو كقتان للوقوؼ ، كإ٪تا كقف يف كقت الفضيلة كَف يستوعب ٚتيع  الوقوؼ بعرفة قبل ف ترؾ النِب إ -ج

 الوقت .
 كقوؿ اٞتمهور أحوط .

 ما حكم الوقوؼ بعرفة ؟ 
 ركن من أركاف اٟتج .

أنو فرض ال ينوب عنو شيء ، كأنو من فاتو  –فيما علمت  –: أٚتع العلماء يف كل عصر كبكل مصر  قاؿ ابن عبد الرب
 قوؼ بعرفة يف كقتو الذم ال بد منو فبل حج لو .الو 

: الوقوؼ بعرفات ركن من أركاف اٟتج ، كىو أشهر أركاف اٟتج لؤلحاديث الصحيحة )اٟتج عرفة( كأٚتع ا١تسلموف  قاؿ النوكم
 على كونو ركن .

 : ) اٟتج عرفة ( . لقولو  -أ
 كٟتديث الباب : ) كقد كقف بعرفة قبل ذلك ( . -ب
  الوقوؼ بعرفة ؟مىت ينتهي 

 ال خبلؼ يف أف آخر الوقوؼ طلوع فجر يـو النحر .
ال يفوت  لوع فجر يـو النحر . قاؿ جابر : بُت أىل العلم يف أف آخر الوقت ط ان نعلم خبلف : كال كقاؿ ابن قدامة رٛتو هللا

 ] قالو يف ا١ترٍت [  ع .اٟتج حىت يطلع الفجر من ليلة ٚتىٍ 
 ٟتديث الباب .

 ع من عرفة قبل غركب الشمس ١تن كقف هبا هناران ؟ما حكم الدف 
 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :

 أف الوقوؼ بعرفة إُف غركب الشمس ركن ، كمن دفع قبل الرركب كَف يعد فقد فاتو اٟتج . القوؿ األكؿ :
 كىذا قوؿ اإلماـ مالك .

 الك .: ال نعلم أحدان من فقهاء األمصار قاؿ بقوؿ م قاؿ ابن عبد الرب
) من أدرؾ عرفات بليل فقد أدرؾ اٟتج، كمن فاتو عرفات بليل فقد فاتو اٟتج، فليتحلل  قاؿ أف النِب  ابن عمر  ٟتديث

 اٟتج من قابل( أخرجو الدارقطٍت كضعفو ابن حـز . بعمرة كعليو
لليل، بل غاية ما فيو أف كقت كيناقش ىذا القوؿ أبف اٟتديث ليس فيو نفي صحة الوقوؼ بعرفة يف النهار ١تن َف يقف يف ا

 الوقوؼ ٯتتد إُف آخر الليل كما أفاده حديث عركة بن مضرس ا١تتقدـ .



 ََُٓ 

 ب الوقوؼ بعرفة حىت غركب الشمس .٬ت:  القوؿ الثاين
 كا١تذىب عند اٟتنابلة . كىذا قوؿ اٟتنفية، كىو قوؿ عند الشافعية

 ىبت الصفرة قليبلن حىت غاب القرص مث دفع.َف يزؿ كاقفان )بعرفة( حىت غربت الشمس كذ ف النِب أل-أ
 مناسككم ( ركاه مسلم من حديث جابر .خذكا عٍت )  كقد قاؿ 

 عند اإلطبلؽ .؛ ألنو كقع بياّنن ألمر ٣تمل، كمقتضى األمر الوجوب فيستفاد الوجوب من فعلو 
 أف يف ذلك ٥تالفة للمشركُت . -ب
للضعفة أف يتقدموا خوفان من الزحاـ كما رخص ٢تم أف  زان لرخص النِب لو كاف الدفع من عرفة قبل غركب الشمس جائ -ج

 يدفعوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر إُف مٌت . 
 : أف الوقوؼ إُف غركب الشمس من ا١تستحبات .القوؿ الثالث 

 يطي .كىذا قوؿ الثورم، كالصحيح من مذىب الشافعية، كاختاره ابن حـز كالنوكم، كرجحو بقوة الشيخ الشنق
 كاستدلوا ْتديث الباب ) ...كقد كقف قبل ذلك بعرفة ليبلن أك هناران فقد مت حجو ( .

) كقد كقف قبل ذلك بعرفة ليبلن أك هناران فقد مت حجو كقضى تفثو( داؿ على إجزاء الوقوؼ ١تن كقف أف قولو  ككجو الداللة : 
 و .اء تفثبتماـ حجو كقض هناران مث دفع قبل الرركب، حيث حكم النِب 

كا٠تلفاء الراشدين، حيث  جاب اٞتمهور أبف ا١تراد ابلوقوؼ هناران يف اٟتديث، ىو الوقوؼ حىت غركب الشمس؛ لفعل النِب كأ
َف يدفعوا إال بعد غركب الشمس، فإف دفع قبل الرركب فحجو صحيح ٟتديث عركة بن مضرس ا١تذكور، إال أننا نوجب عليو 

 نسكو شيئان أك تركو فليهرؽ دمان ( ركاه مالك كالبيهقي .من نسى من  عنهما ) لقوؿ ابن عباس رضي هللا دمان؛
 القوؿ الثآف ، كأف الوقوؼ بعرفة إُف غركب الشمس من كاجب . كالراجح

 كقد اختلف أصحاب ىذا القوؿ يف مسائل :
 : من غادر قبل غركب الشمس مث عاد قبل الرركب : ا١تسألة األكىل

 : ال شيء عليو . فقيل
 كىذا ىو مذىب اٟتنابلة كاختيار ابن ابز .

 قالوا : ألنو أتى ابلواجب ، كألنو استدرؾ ا١تًتكؾ ، فحكمو كحكم من ٕتاكز ا١تيقات غَت ٤تـر ، مث رجع فأحـر منو .
 : عليو دـ . كقيل

 قالوا : ألنو ابلدفع لزمو الدـ ، فلم يسقط برجوعو .
ب فقد تعمد ا١تخالفة ، فيلزمو الدـ اب١تخالفة ، كرجوعو بعد أف لزمو الدـ اب١تخالفة : إذا دفع قبل الررك  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 ال يؤثر شيئان .
 : من غادر عرفة قبل الرركب كعاد بعد الرركب . ا١تسألة الثانية

 : عليو دـ . فقيل
 ألنو ١تا غربت عليو الشمس قبل العودة إُف عرفة لزمو الدـ الواجب .

 .: ال شيء عليو  كقيل
 ما اٟتكم من اقتصر ابلوقوؼ على الليل ؟ 



 َُُٓ 

ءى عىلىٍيًو ، كىحىجُّوي كىمىٍن َفٍى ييٍدرًٍؾ جيٍزءنا ًمٍن النػَّهىاًر ، كىالى جىاءى عىرىفىةى ، حىىتَّ غىابىٍت الشٍَّمسي ، فػىوىقىفى لىٍيبلن ، فىبلى شىيٍ :  قاؿ ابن قدامة
 ّّ كىأًلىنَّوي َفٍى ييٍدرًٍؾ جيٍزءنا ًمٍن النػَّهىاًر ، فىأىٍشبىوى مىٍن ( ٍيلو فػىقىٍد أىٍدرىؾى اٟتٍىجَّ رىفىاتو بًلى ػمىٍن أىٍدرىؾى عى ) النَِّبًٌ الى نػىٍعلىمي ًفيًو ٥تيىالًفنا ؛ لًقىٍوًؿ ، ًتى

ـى ًمٍنوي .  مىٍنزًليوي ديكفى اٍلًميقىاًت إذىا أىٍحرى
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  جزءان يسَتان .أنو ٬تزئ الوقوؼ بعرفة كلو 
o  لكن ال بد أف يكوف أىبلن للوقوؼ .قف كلو ٟتظة يف عرفة فقد مت حجو ،أف من ك 
o  ألنو حُت الوقوؼ ان : كعلى ىذا فلو كاف ال يصلي، ككقف بعرفة، كبعد الدفع منها صلى، فبل يصح حجومسلمأف يكوف ،

 ليس أىبلن للحج .
 عاقبلن : فإف كاف ٣تنوّنن َف يصح كقوفو .

 راف ، كغَت مرمي عليو .كغَت سك
، كىيػىقيوليوفى: أىٍشًرٍؽ ثىًبَتي  كىأىفه اىل)  قىاؿى  كىعىٍن عيمىرى  -ٕٗٓ خىالىفىهيٍم، ُثيه  نهيبه ًإفه اىٍلميٍشرًًكُتى كىانيوا الى ييًفيضيوفى حىىته تىٍطليعى اىلشهٍمسي

 .اًرمُّ رىكىاهي اىٍلبياى ( ٍبلى أىٍف تىٍطليعى اىلشهٍمسي أىفىاضى قػى 
------ 

 ع كما جاء يف ركاية .: من ٚتٍ أم  ( كىانيوا الى ييًفيضيوفى ) 
جبل معركؼ ىناؾ ، كىو  ثبَت (، ) من اإلشراؽ ، أم أدخل يف الشركؽ ، كا١تعٌت : لتطلع عليو الشمس : أم  (أىٍشًرٍؽ ثىًبَتي ) 

 على يسار الذاىب إُف مٌت ، كىو أعظم جباؿ مكة .
 فخالفهم النِب اية أَب داكد الطيالسي ): ما جاء يف رك  ، كالدليل على أف ا١تراد ىو النِب  النِب  أم : (ُثيه أىفىاضى ) 

 ) ... فدفع قبل أف تطلع الشمس ( . فأفاض( ، كيف حديث جابر عند مسلم 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 أف السنة يف اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس . نستفيد :
كاف يفعلو ... مث ذكر حديث الباب   ، كذلك ألف النِب  أف السنة الدفع قبل طلوع الشمسيف ال نعلم خبلفان :  ١تغٍتقاؿ يف ا

. 
 . أٚتع ا١تسلموف على أف اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة كقاؿ ابن القيم : 

 ٟتديث الباب .
 ركاه مسلم . أسفر جدان، فدفع قبل أف تطلع الشمس( .. فلم يزؿ كاقفان حىت.: ) كٟتديث جابر يف صفة حج النِب 

 اذكر أنواع إفاضات اٟتج ؟ 
 حصل ابلتتبع كاالستقراء أف إفاضات اٟتج ثبلثة :

 عرفة إُف مزدلفة ليلة عيد النحر .من األكىل : 
 كىذه ىي ا١تذكورة يف قولو تعاُف ) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ( . 

  .إُف مٌت من مزدلفةالثانية : 
 ) مث أفاض قبل أف تطلع الشمس ( . كىي ا١تذكورة يف حديث الباب  

 ن مٌت إُف مكة ألداء طواؼ اٟتج .اإلفاضة مالثالثة : 



 َُِٓ 

 فأفاض ابلبيت ( . كىي ا١تشار إليها يف حديث جابر السابق كفيو : ) مث ركب رسوؿ هللا 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . كجوب ٥تالفة ا١تشركُت 

o . أف من شريعتهم كحجهم كنسكهم عدـ النفرة من مزدلفة إال بعد الشركؽ 

:  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو كىأيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو  -َٕٔ ٍ يػىزىًؿ اىلنهيبُّ  )قىاالى  . رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ (  رىمىى ٚتىٍرىةى اىٍلعىقىبىًة يػيلىيٌبً حىىته  ملى
--------- 

 اج التلبية .مىت يقطع احملـر اٟت 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 عند أكؿ شركعو ابلرمي .القوؿ األكؿ : 
 ٟتديث الباب .

 كىو مذىب أَب حنيفة كأٛتد .
ٚترة العقبة ١تا أخرجو الشيخاف من حديث ابن عباس  يبدأ كقت التلبية من حُت اإلحراـ إُف يـو النحر حىت يرمي :  قاؿ النوكم

كأَب ثور كأٛتد كإسحاؽ  كىذا قوؿ الشافعي كسفياف الثورم كأَب حنيفة ة (يلِب حىت رمى ٚترة العقب َف يزؿ النِب )  أنو قاؿ
 ر .كٚتاىَت العلماء من الصحابة كالتابعُت كفقهاء األمصا

 ميها من ٚترة العقبة .: فقاؿ الثورم كالشافعي كأبو حنيفة كأصحاهبم كأبور ثور : يقطعها يف أكؿ حصاة ير  قاؿ ابن عبد الرب
ٚترة العقبة ١تا جاء  فاعلم أف الصحيح الذم قاـ عليو الدليل: أف اٟتاج ال يقطع التلبية حىت يشرع يف رميقاؿ الشنقيطي : ... 

ىو  ( بلغ اٞتمرة حىت) كقولو يف ىذا اٟتديث ة ( َف يزؿ يلِب حىت بلغ اٞتمر  أف رسوؿ هللا س ) عند مسلم عن الفضل بن عبا
 .كقت الشركع يف الرمي ة من قاؿ يقطع التلبية عند الشركع يف الرمي ألف بلوغ اٞتمرة ىوحج

 يلِب حىت يفرغ من رمي ٚترة العقبة .القوؿ الثاين : 
 كىو قوؿ إسحاؽ كابن خزٯتة ، كاختاره بن حـز .

 ركاه ابن خزٯتة قطع التلبية مع آخر حصاة ( .  ٟتديث الفضل قاؿ : ) إف النِب 
 ذه اللفظة : ) مث قطع التلبية مع آخر حصاة ( منكرة ، َف ترد يف اٟتديث .لكن ى

 ىذه الزَيدة غريبة ، كليست يف الركاَيت ا١تشهورة عن ابن عباس عن الفضل .: قاؿ البيهقي يف سننو 
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

حصاة ، فظرؼ الرمي ال يستررؽ غَت التكبَت  كمن القرائن الدالة على ذلك ، ما ثبت يف الركاَيت الصحيحة من التكبَت يف كل
 مع اٟتصاة لتتابع رمي اٟتصيات .

 ًفعو قىاؿى ما اٞتواب عن حديث  : فإف قيل ـً أىٍمسىكى عىًن ًإذىا دىخىلى أىٍدْفى اٟتٍىرى  -رضى هللا عنهما  -كىافى اٍبني عيمىرى ) عىٍن ّنى

 ( ركاه البخارم ؟ كىافى يػىٍفعىلي ذىًلكى   اَّللًَّ  ، كى٭تيىدًٌثي أىفَّ نىِبَّ ى ًبًو الصٍُّبحى كىيػىٍرتىًسلي لًٌ ، مثيَّ ييصى طيونل ، مثيَّ يىًبيتي ًبًذلالتػٍَّلًبيىةً 
إمساكان مؤقتان ينتهي ابلطواؼ كالسعي ،  –للحاج  –: أف يقاؿ : إف ا١تراد بقطع التلبية عند دخوؿ اٟتـر اإلمساؾ عنها  اٞتواب

 إُف عرفة .مث يعاكدىا بعد ا٠تركج من مكة 
أنو َف يزؿ يلِب حىت رمى ٚترة العقبة دالة على أنو َف يقطع التلبية عند دخولو اٟتـر قطعان َف  : كأخبار النِب  قاؿ ابن خزٯتة

 يعاكد ٢تا .
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: ما ركل مالك عن ّنفع أف عبد هللا بن عمر كاف يقطع التلبية يف اٟتج إذا انتهى إُف اٟتـر حىت يطوؼ  كيدؿ ٢تذا اٞتمع
لبيت كبُت الصفا كا١تركة ، مث يلِب حىت يردك من مٌت إُف عرفة ، فإذا غدا ترؾ التلبية ، ككاف يًتؾ التلبية يف العمرة إذا دخل اب

 اٟتـر .
 مىت يقطع ا١تعتمر التلبية ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 يقطعها عند دخوؿ أدْف اٟتـر .القوؿ األكؿ : 

 الزبَت كاٟتسن كمالك كالنسائي كابن خزٯتة . كىو قوؿ ابن عمر كعركة بن
ًفعو قىاؿى  طيونل ، مثيَّ ييصىلًٌى ًبًو  ًإذىا دىخىلى أىٍدْفى اٟتٍىرىـً أىٍمسىكى عىًن التػٍَّلًبيىًة ، مثيَّ يىًبيتي ًبًذل -رضى هللا عنهما  -كىافى اٍبني عيمىرى ) عىٍن ّنى

 ( ركاه البخارم . كىافى يػىٍفعىلي ذىًلكى   ًِبَّ اَّللًَّ الصٍُّبحى كىيػىٍرتىًسلي ، كى٭تيىدًٌثي أىفَّ نى 
 يقطعها إذا استلم الركن .القوؿ الثاين : 
كهبذا قاؿ ابن عباس ، كعطاء ، كعمرك بن ميموف ، كطاكس ، كالنخعي ، كالثورم ، كالشافعي ، كإسحاؽ ، :  قاؿ يف ا١تغٍت

 كأصحاب الرأم .
اآليت قاؿ : كالعمل عليو عند أكثر أىل العلم ، قالوا : ال يقطع ا١تعتمر التلبية حىت بعدما خرج حديث ابن عباس  قاؿ الًتمذم
 يستلم اٟتجر.

 . قاؿ الًتمذم : ىذا حديث حسن صحيح . جر ( عن التلبية يف العمرة ، إذا استلم اٟت  ٯتسكقاؿ ) عن ابن عباس  -أ
ر ( ركاه اٟتجعتمر ثبلث عمر ، كَف يزؿ يلِب حىت استلم ا)  أف النِب عمرك بن شعيب ، عن أبيو ، عن جده ،  كعن  -ب

 أٛتد كإسناده ضعيف كضعفو ابن حـز .
صل ، كالتحلل ٭ت٪تا يًتكها إذا شرع فيما ينافيها، كىو التحلل منها، كإليها، كإشعار لئلقامة عكألف التلبية إجابة إُف العبادة-ج

ٚترة العقبة،  ، كاٟتج إذا شرع يف رميحلل، فينبري أف يقطع التلبيةشرع يف الطواؼ فقد أخذ يف الت، فإذا ابلطواؼ كالسعي
 ( .)ا١ترٍت، فبل معٌت لقطعها . قبل ذلك، فلم يشرع فيما ينافيها. كأما ٟتصوؿ التحلل هبا

ًينً  ) ًن مىٍسعيودو كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه بٍ  -ُٕٔ :  حىصىيىاتو  ًو، كىرىمىى اىٞتٍىٍمرىةى ًبسىٍبعً أىنهوي جىعىلى اىٍلبػىٍيتى عىٍن يىسىارًًه، كىًمٌتن عىٍن ٯتى كىقىاؿى
ـي اىلهًذم أيٍنزًلىٍت عىلىٍيًو سيورىةي اىٍلبػى  ا مىقىا  . ميتػهفىقه عىلىٍيًو.  (قىرىًة ىىذى

: اًبرو كىعىٍن جى  -ِٕٔ رىكىاهي  (كى فىًإذىا زىادىٍت اىلشهٍمسي اىٞتٍىٍمرىةى يػىٍوـى اىلنهٍحًر ضيحنى، كىأىمها بػىٍعدى ذىلً  رىمىى رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى
 .ميٍسًلمه 
هيمىا  -ّٕٔ ي عىلىى أىثىًر كيلًٌ حىصىاةو، ُثيه  -كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، ييكىربًٌ ٍبًع حىصىيىاتو نٍػيىا، ًبسى أىنهوي كىافى يػىٍرًمي اىٞتٍىٍمرىةى اىلدُّ

ـي، ُثيه ييٍسًهلي، فػىيػىقيوـي  خيذي ذىايػىتػىقىده ٍيًو، ُثيه يػىٍرًمي اىٍلويٍسطىى، ُثيه أيٍى لىةى، فػىيػىقيوـي طىوًيالن، كىيىٍدعيو كىيػىٍرفىعي يىدى مىاًؿ فػىيىٍستػىٍقًبلي اىٍلًقبػٍ تى اىلشًٌ
ٍيًو كىيػىقيوـي طىوًيالن، ُثيه يػىٍرًمي لىًة، ُثيه يىٍدعيو فػىيػىٍرفىعي يىدى ٚتىٍرىةى ذىاًت اىٍلعىقىبىًة ًمٍن بىٍطًن اىٍلوىاًدم كىالى يىًقفي  فػىييٍسًهلي، كىيػىقيوـي ميٍستػىٍقًبلى اىٍلًقبػٍ

ا رىأىٍيتي رىسيوؿى اىَّللًه  : ىىكىذى ، فػىيػىقيوؿي  .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ ( يػىٍفعىليوي  ًعٍندىىىا، ُثيه يػىٍنصىًرؼي
---------- 

 ( أم : ٚترة العقبة . ةكىرىمىى اىٞتٍىٍمرى ) 
 ما حكم رمي اٞتمار ؟ 
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ذلك ابلسنة ،  اتفق الفقهاء على أف رمي اٞتمار كاجب من كاجبات اٟتج ، كاستدلوا على ب من كاجبات اٟتج ، فقدكاج
 كاإلٚتاع .

 ا السنة : فاألحاديث كثَتة منها :أم
ة ا١تناسك عرض لو الشيطاف عند ٚترة العقب قاؿ : ) ١تا أتى إبراىيم  حديث ابن عباس رضي هللا عنهما ، أف النِب  -أ

اٞتمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض ، مث  فرماه بسبعة حصيات حىت ساخ يف األرض ، مث عرض لو عند
 .عرض لو عند اٞتمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض ( 

 قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما : الشيطاف ترٚتوف ، كملة أبيكم تتبعوف .

كقف يف حجة الوداع ٔتٌت للناس يسألونو ، فجاءه رجل فقاؿ : َف  أف رسوؿ هللا  عمرك بن العاص قاؿ )عبد هللا بن  كعن-ب
(  ، فنحرت قبل أف أرمي؟ قاؿ )إـر كال حرج( فجاء آخر فقاؿ : َف أشعر حرجإذبح كالر، فحلقت قبل أف أذبح ؟ قاؿ : )أشع

 ابلرمي ، كاألمر للوجوب . فقد أمر النِب ، اٟتديث 

ما اإلٚتاع : فإف األمة اإلسبلمية أٚتعت على كجوب رمي اٞتمرات ؛ كىي رمي ٚترة العقبة الك رل يـو النحر ، كاٞتمرات كأ
 ، أنو قاؿ : ) رأيت النِب  ، فعن جابر  الثبلث ) الصررل ، كالوسطى ، كالك رل ( أَيـ التشريق ، اقتداء بفعل النِب 

 .، كيقوؿ : ) لتأخذكا عٍت مناسككم ، فإٓف ال أدرم لعلي ال أحج بعد حجيت ىذه( يرمي اٞتمرة على راحلتو يـو النحر 
 ما اٞتمرة اليت ترمى يـو النحر ؟ 

 يرمي من اٞتمرات يـو النحر إال ٚترة العقبة ، كىذا ابإلٚتاع .ٚترة العقبة ، فبل 
 ما أفضل كقت لرميها ؟ 

 يـو النحر ضحى . أفضل كقت لرميها
 .أف ىذا ىو األحسن لرميها خبلؼ يف ال :  قاؿ الشوكاين

 ما األفضل يف كيفية رمي ٚترة العقبة ؟ 
 األفضل ١تن أراد أف يرمي ٚترة العقبة أف يقف يف بطن الوادم ، كتكوف مٌت عن ٯتينو ، كمكة عن يساره .

 كاتفقوا على أنو من حيث رماىا جاز .
از ، سواء استقبلها ، أك جعلها عن ٯتينو ، أك عن يساره ، أك كأٚتعوا على أنو من حيث رمى ٚترة العقبة ج  قاؿ النوكم :

 .رماىا من فوقها ، أك أسفلها 
 ما حكم الرمي يف أايـ التشريق قبل الزكاؿ ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 ال ٬توز الرمي قبل الزكاؿ .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب اٞتمهور . 
اإلماـ أٛتد[ . كركم  قبل الزكاؿ أعاد . نٌص عليو ]أم يف أَيـ التشريق إال بعد الزكاؿ ، فإف رمى كال يرمي : قاؿ ابن قدامة

كأصحاب الرأم . كركم عن اٟتسن ، كعطاء ، إال  ، كالثورم ، كالشافعي ، كإسحاؽ ،ذلك عن ابن عمر ، كبو قاؿ مالك 
 ؿ .ؿ ، كال ينفر إال بعد الزكايـو النفر قبل الزكا م ، رخصوا يف الرميأف إسحاؽ كأصحاب الرأ

 . (اىٞتٍىٍمرىةى يػىٍوـى اىلنٍَّحًر ضيحنى، كىأىمَّا بػىٍعدى ذىًلكى فىًإذىا زىادىٍت اىلشٍَّمسي  رىمىى رىسيوؿي اىَّللًَّ  )، عن جابر قاؿ حديث الباب  -أ
  . ) ركاه البخارم كٟتديث ابن عمر قاؿ : ) كنا نتحُت زكاؿ الشمس ، فإذا زالت رمينا 



 َُٓٓ 

  رمى رسوؿ هللا ( : كعن ابن عباس قاؿ  . ) ركاه الًتمذم حينما زالت الشمس 
١تا فيو من  ك٦تا يدؿ على أنو ال ٬تزئ الرمي قبل الزكاؿ : لو كاف الرمي جائزان قبل الزكاؿ لفعلو النِب  ابن عثيمُت :قاؿ الشيخ 

عباد من كجو آخر ، ك١تا فيو من تطويل الوقت من كجو اثلث ، فعل العبادة يف أكؿ كقتها من كجو ، ك١تا فيو من التيسَت على ال
 .يتعمد أف يؤخر حىت تزكؿ الشمس مع أنو أشق على الناس ، دٌؿ على أنو قبل الزكاؿ ال ٬تزئ  فلما كاف رسوؿ هللا 

 ٬توز .القوؿ الثاين : 
 كىو قوؿ عطاء كطاككس .

 ٬توز قبل الزكاؿ يـو النفر األكؿ .القوؿ الثالث : 
 ىذا مذىب أَب حنيفة .ك 

 درءان للمشقة ، كتيسَتان للناس .
 كاألكؿ ىو الصحيػح .

 ما حكم الرمي ليالن ؟ 
 على قولُت :اختلف العلماء يف جواز الرمي ليالن : 

 اٞتواز .القوؿ األكؿ : 
 كىو قوؿ مالك كالشافعي .

 حرج ... اٟتديث كفيو : فسألو رجل : رميت بعد كاف يسأؿ يـو النحر ٔتٌت فيقوؿ : ال  ٟتديث ابن عباس : ) أف رسوؿ هللا 
 كاسم ا١تساء يصدؽ ّتزء من الليل .قالوا :  ركاه البخارم ما أمسيت ؟ فقاؿ : ال حرج ( . 

 عدـ اٞتواز .القوؿ الثاين : 
  قالوا يف اٞتواب عن دليل أصحاب القوؿ األكؿ :كىو قوؿ أَب حنيفة كابن ا١تنذر . 

ء : يعٍت بعد زكاؿ الشمس يف آخر النهار قبل الليل ، كدليل ذلك قوؿ ابن عباس يف أكؿ اٟتديث : )  أف مراد السائل ابإلمسا
 يسأؿ يـو النحر ( فبتصر٭تو بقولو : يـو النحر ، يدؿ على أف السؤاؿ كقع يف النهار . كاف النِب 
 األكؿ كىو اٞتواز . كيدؿ لذلك :كالراجػح 
 يبُت هنايتو ، كأتخَت البياف عن كقت اٟتاجة ٦تتنع .بُت بداية الرمي ، كَف  أف النِب 

يقدموف حجاجان فيدعوف ظهرىم  كركل ابن أَب شيبة من طريق ابن جريج عن ابن سايط قاؿ : ) كاف أصحاب رسوؿ هللا 
 فيجيئوف فَتقوف ابلليل ( .

 ما صفة الرمي يف أايـ التشريق ؟ 
 كىي : يف حديث ابن عمر صفة ذلك

األكُف اليت تلي مسجد ا٠تيف ، مث يتقدـ فيقـو مستقبل القبلة قيامان طويبلن فيدعو رافعان يديو ، مث يرمي يرمي اٞتمرة أف 
 ء .اٞتمرة الوسطى ، مث أيخذ ذات الشماؿ فيدعو كىو رافع يديو ، مث يرمي ٚترة العقبة فينصرؼ كال يقف للدعا

  من رمي اٞتمار ؟ما اٟتكمة 
 . االقتداء أببينا إبراىيم  -أ



 َُٓٔ 

ا١تناسك عرض لو الشيطاف عند ٚترة العقبة  ١تا أتى إبراىيم خليل هللا قاؿ )  س رضي هللا عنهما رفعو إُف النِب عن ابن عبا
، مث عرض بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض عرض لو عند اٞتمرة الثانية فرماه ، مثماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرضفر 

وف ، كملة أبيكم إبراىيم تتبعوف ( ترٚت الشيطاف قاؿ ابن عباس :، حصيات حىت ساخ يف األرض اٞتمرة الثالثة فرماه بسبع لو عند
 هما .لو ، كقاؿ : صحيح على شرط ركاه ابن خزٯتة يف صحيحو ، كاٟتاكم كاللفظ

: كعلى ىذا الذم  كقاؿكذكر ىذا اٟتديث  كقد ذكر العبلمة الشنقيطي رٛتو هللا يف أضواء البياف أف حكمة الرمي معقولة ا١تعٌت
 و .إلقامتو ىو االقتداء إببراىيم يف عداكة الشيطاف كرميو كعدـ االنقياد إلي ذكره البيهقي فذكر هللا الذم شرع الرمي

 ككذلك إقامة ذكر هللا ، كاالقتداء برسوؿ هللا ، كٖتقيق التذلل . -ب
 ما حكم الًتتيب بُت اٞتمرات ؟ 

ٞتمرات ) الصررل ، مث الوسطى ، مث الك رل ( كاختلف العلماء يف حكم ىذا الًتتيب ال خبلؼ يف مشركعية الًتتيب يف رمي ا
 على أقواؿ :

 نو شرط .أالقوؿ األكؿ : 
 كىو قوؿ مالك كالشافعي كأٛتد .

 عليو أف يرمي الثانية كالثالثة . فلو نسي كرمى العقبة ، مث الوسطى ، مث األكُف ، حسبت األكُف فقط ، ككجب
 رتبها كما جاء يف حديث ابن عمر . ف النِب كاستدلوا أب -أ

 : ) من عمل عمبلن ليس عليو أمرّن فهو رد ( . قولو كب -ب
 سنة . القوؿ الثاين :

 كاحتجوا : كىو قوؿ أَب حنيفة كاٟتسن كعطاء . 
 .ب هبا كالرمي كالذبحيشًتط الًتتي، فلم  أمكنة متفرقة، يف كقت كاحد، ليس بعضها ًتبعان لبعض، يفأف اٞتمار مناسك متكررة

 أنو كاجب ليس بشرط .القوؿ الثالث : 
 .أحوط كالرأم األكؿ 

 ما مقدار اٟتصا يف الرمي ؟ 
 كقدر حصى ا٠تذؼ أك ر من حبة اٟتمص قليبلن  –كىي اب٠تاء ا١تعجمة  –يكوف اٟتصى ٔتثل حصى ا٠تذؼ 
 ركاه مسلم .(مع كل حصاة منها، مثل حصى ا٠تذؼ ، فرماىا بسبع حصيات، يك ر ...كفيو ) ٟتديث جابر يف صفة حج النِب 

 فبل ٬توز أف يرمي ابٟتجر الكبَت فيؤذم ا١تسلمُت ، كال ابلصرَت الذم ال ٯتكن رميو .
 ما السنة أف يفعل مع الرمي ؟ 

 السنة أف يك ر مع كل حصاة .
ي عىلىى أىثىًر كيلًٌ حىصىاةو أىنَّوي كىافى يػى  )اًٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا ٟتديث الباب ، عن  -ب ، ييكى رًٌ نٍػيىا، ًبسىٍبًع حىصىيىاتو . .. ٍرًمي اىٞتٍىٍمرىةى اىلدُّ

 ىكذا رأيت رسوؿ هللا يفعلو ( متفق عليو .
كفيو ) حىت أتى اٞتمرة اليت عند الشجرة ، فرماىا بسبع حصيات ، يك ر مع   يف صفة حج النِب  –كقد تقدـ  –كٟتديث جابر  -ب

 منها ، مثل حصى ا٠تذؼ ( ركاه مسلم .كل حصاة 
 ما اٟتكم لو رمى السبع ٚتيعان مرة كاحدة ؟ 
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غَتىا ،  تايكيلزمو أف يرمي بست حص، يكوف الرمي ْتصى متعاقبات ، فلو رمى السبع ٚتيعان مرة كاحدة َف ٬تزئو إال عن كاحدة 
 تقييد ابلتفريق الوارد ابلسنة النبوية .كدليل ذلك أف ا١تنصوص عليو تفريق األفعاؿ أثناء رمي اٞتمرات فيجب ال

 ٔتا يكوف الرمي ؟ 
 أف يكوف ا١ترمي بو حجران . يشًتط 

 كىذا قوؿ اٞتمهور) ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة ( ، فبل يصح الرمي ابلطُت كا١تعادف كالًتاب .
ٞتمرة العقبة ،  بر يصف رمي رسوؿ هللا عندما رمى ٚترة العقبة ؛ فعن جا كقد استدؿ اٞتمهور ٔتا ثبت من فعل النِب  

 .مثل حصى ا٠تذؼ(  –يك ر مع كل حصاة منها  –فيقوؿ : )فرماىا بسبع حصيات 
  كضع اٟتصى كضعان ؟لو ما اٟتكم 

 يدؿ على أنو ال بد من الرمي . ) رمى (لو كضع اٟتصى كضعان َف ٬تزئو ، ألف قولو 
 العقبة ؟ ما اٟتكمة من عدـ الوقوؼ للدعاء بعد رمي ٚترة 

 : لضيق ا١تكاف .قيل 
 : ألهنا انتهت العبادة . كقيل

 : ألهنا ليست من مٌت .كقيل 
 ىل يشرع غسل اٟتصى ؟ 

 ال يشرع ، بل ذلك بدعة كما قاؿ ابن تيمية .
 ما حكم الرمي ابٟتجر مرة اثنية ؟ 

 قاؿ بعض العلماء : ال ٬تزئ الرمي ْتصاة رمي هبا .
 . أصح: ٬تزئ ذلك ، كىذا  كقيل

:  أىفه رىسيوؿى اىَّللهً  - وكىعىنٍ  -ْٕٔ . قىاؿى يف اىلثهالًثىًة: "  ) قىاؿى رًينى ايى رىسيوؿى اىَّللًه اىللههيمه اٍرحىًم اىٍلميحىلًًٌقُتى " قىاليوا: كىاٍلميقىصًٌ
رً   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  -( ينى كىاٍلميقىصًٌ

----------------- 
 حذفت منها َيء النداء كعوض عنها ا١تيم .،  ٔتعٌت َي هللا (  للههيمه ) ى  

 ىذا دعاء ، كال تكوف فعل أمر ىنا ، ألهنا من األدْف إُف األعلى .(  اٍرحىمً ) 
 اٟتلق ىو إزالة الشعر من الرأس من أصلو .(  اىٍلميحىلًًٌقُتى ) 

رًينى ) ك   التقصَت قص بعض الشعر مع عدـ استئصالو . ( اٍلميقىصًٌ
 تقصَت يف اٟتج ؟ما حكم اٟتلق أك ال 

 ] كسيأيت إف شاء هللا [كاجب . 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : أف اٟتلق أفضل من التقصَت يف اٟتج .
قوؿ هللا تعاِف ) لقد صدؽ هللا رسولو الرؤَي ابٟتق لتدخلن ا١تسجد اٟتراـ إف شاء هللا ءامنُت ٤تلقُت رءكسكم كمقصرين ال  -أ

 ٗتافوف ( .
 عز كجل اٟتلق علي التقصَت ، كىذا يدؿ على أف اٟتلق أفضل لتقدمو . قلت : قدـ هللا
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 يف حجتو ( . متفق عليو . حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ : ) حلق رسوؿ هللا  -ب
 ىو األفضل . ، كال شك أف فعل النِب  كىذا فعل النِب  

 دعا للمحلقُت ابلرٛتة ثبلث مرات . ألف النِب -ج
 ٟتلق أفضل من التقصَت ؟ما كجو كوف ا 

: كجو كوف اٟتلق أفضل من التقصَت أنو أبلغ يف العبادة ، كأبُت للخضوع كالذلة ، كأدؿ على صدؽ النية ، فالذم  قاؿ يف الفتح
 يقٌصر ييبقي على نفسو شيئان ٦تا يتزين بو ، ٓتبلؼ اٟتالق ، فإنو يشعر أبنو ترؾ ذلك  تعاُف.

، كألف ا١تقصر مبق ى صدؽ النية يف التذلل  تعاُفعل ، كأدؿأنو أبلغ يف العبادة ٟتلق على التقصَت: ككجو فضيلة اكقاؿ النوكم 
  .، بل ىو أشعث أغ ربًتؾ الزينة ، كاٟتاج مأمورالذم ىو زينة الشعر على نفسو

 اإلنساف ٥تَت بُت اٟتلق كالتقصَت ؟ أف ىل اٟتديث دليل على 
 نعم .

 . أىل العلم  يف قوؿ أكثرقاؿ ابن قدامة : 
للمحلقُت ثبلث مرات ، كللمقصرين مرة بعد ذلك ، ىذا كلو تصريح ّتواز  كذكر األحاديث يف دعائو :  قاؿ النوكم

على اٟتلق ، كإف شاء على التقصَت ، كتصريح بتفضيل اٟتلق ، كقد أٚتع العلماء  االقتصار على أحد األمرين إف شاء اقتصر
يلزمو   :أنو كاف يقوؿ البصرم اٟتسن عن ا١تنذرابن  التقصَت ٬تزم إال ما حكاه كعلى أف ، أفضل من التقصَت اٟتلق على أف

 . من قبلو مردكد ابلنصوص كإٚتاع اٟتلق يف أكؿ حجة ، كال ٬تزئو التقصَت ، كىذا إف صح عنو
 . ع أىل العلم على أف التقصَت ٬تزئأٚت ر :قاؿ ابن ا١تنذ

 ما حكم اٟتلق أك التقصَت يف اٟتج ؟ 
 كاجب من كاجبات اٟتج يف قوؿ ٚتهور العلماء .

رًينى )  تعاُف لقولو-أ ـى ًإف شىاء اَّللَّي آًمًنُتى ٤تيىلًًٌقُتى ريؤيكسىكيٍم كىميقىصًٌ  ( . لىتىٍدخيلينَّ اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا
هللا تعاُف جعل اٟتلق كالتقصَت كصفان للحج كالعمرة، كالقاعدة أنو إذا ع ر ّتزءو من العبادة عن العبادة، كاف  أفَّ كجو الداللة: 

 دليبلن على كجوبو فيها.
خرج معتمران، فحاؿ كفار قريش بينو كبُت البيت، فنحر ىديو  أفَّ رسوؿ هللا ) هللا بن عمر رضي هللا عنهما  عن عبد -ب

 أخرجو البخارم  ة ( يبيكحلق رأسو ابٟتد
كقد قاؿ  م ، أخرجو البخارم كمسل (حلق رأسو يف حجة الوداع أفَّ رسوؿ هللا )هللا بن عمر رضي هللا عنهما  عن عبد-.ج
  (مناسكك عٍت لتأخذكا ) مع كوف فعلو كقع بياّنن جململ الكتاب.م ، 
 ماذا يفعل من كاف أصلع الرأس ؟ 

 : على أقواؿ  اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة

 ٬تب أف ٯتر ا١توسى على رأسو إمراران . القوؿ األكؿ:
 .كهبذا قاؿ اٟتنفية  كا١تالكية 

، كىو أثر ال تقـو بو ( ٯتر ا١توسى على رأسهللا عنهما أنو قاؿ يف األصلع )  كاستدلوا على ذلك ٔتا ركم عن ابن عمر رضي
 حجة لضعفو.

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
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 الرأس . استحباب إمرار ا١توسى على القوؿ الثاين:
 ة .كاٟتنابل ةكبو قاؿ الشافعي 

 بو أصحاب القوؿ األكؿ، كابإلٚتاع .كاستدلوا ٔتا استدؿ 
  و .كنقل ابن ا١تنذر إٚتاع العلماء على أف األصلع ٯتر ا١توسى على رأس :  قاؿ النوكم رٛتو هللا

 أنو ال شيء عليو . القوؿ الثالث:
: كىذا يف اٟتقيقة ال فائدة لو )أم: إمرار ا١توسى على رأس األصلع(؛ ألفَّ إمرار ؿقا،  كبو قاؿ العبلمة ابن عثيمُت رٛتو هللا

ا١توسى على الشَّعر ليس مقصودان لذاتو حىت ييقاؿ: ١تَّا تعذَّر أحد األمرين شيرع األخذ ابآلخر؛ ألف ا١تقصود من ًإمرار ا١توسى 
لًٌ  ،  إزالة الشَّعر، كىذا ال شعر لو ا (  كىذا َف يؤتو هللا شعران فبل يكلَّف عمل لقولو تعاُف ) الى ييكى ىى في اَّللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آًتى

 .شيء
 ىل اٟتلق دكمان أفضل من التقصَت ؟ 

إال يف حالة كاحدة فإف التقصَت أفضل ، كذلك للمتمتع إذا كاف اإلنساف متمتعان  اٟتلق أفضل من التقصَت لعمـو دعاء النِب 
يف اليـو الرابع من ذم  التقصَت أفضل ألجل أف يتوفر الشعر للحلق يف اٟتج ، ك٢تذا ١تٌا قدـ النِب  ابلعمرة إُف اٟتج ، فإف

 اٟتجة كأمر أصحابو ابلتحلل أمرىم ابلتقصَت ، فقاؿ : ) كليقٌصر مث لييحل ( .
 كم أقل اجملزئ يف حلق الرأس أك تقصَته ؟ 

 ؿ :اختلف العلماء يف أقل اجملزئ يف حلق الرأس على أقوا
 : أف أقل ما ٬تزئ حلق أك تقصَت ثبلث شعرات . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعية .
 قالوا : الشعر ٚتع، كأقل اٞتمع ثبلثة.

 : أف الواجب حلق ربع الرأس . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 فأكثر.كاستدلوا ابلقياس على قو٢تم يف مسح الرأس يف الوضوء، فقد أكجبوا مسح ربع الرأس 
 أف اٟتلق أك التقصَت ال بد أف يعم ٚتيع الرأس . : القوؿ الثالث

 كىذا مذىب اإلمامُت : مالك كأٛتد .
رًينى ألف هللا تعاُف قاؿ )-أ كمن ا١تعلـو أف اإلنساف إذا قصر ثبلث شعرات من جانب الرأس ما أحس ( ، ٤تيىلًًٌقُتى ريؤيكسىكيٍم كىميقىصًٌ

 الناس أنو مقٌصر .
حلق ٚتيع رأسو تفسَتان منو ١تطلق األمر، فيجب الرجوع إليو، كألنو نسك تعلق ابلرأس، فوجب استيعابو بو   لنِب كألف ا-ب

 كا١تسح.
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف ا١ترأة تقصر من شعرىا مقدار األ٪تلة ، فا١تشركع للمرأة التقصَت دكف اٟتلق 

 . ال خبلؼ يف ذلك قاؿ ابن قدامة :
 . أٚتع على ىذا أىل العلم قاؿ ابن ا١تنذر :



 ََُٔ 

o . ٤تل اٟتلق أك التقصَت ىو شعر الرأس خاصة دكف بقية شعور البدف 
كاستحب بعض العلماء كمنهم : ا١تالكية كاٟتنابلة ، األخذ من الشعور ا١تستحب إزالتها أك ٗتفيفها ، كالعانة كالشارب ككذلك 

 تقليم األظافر ، ككاف ابن عمر يفعلو .
o كزعموا أف الذم حلق النِب :  قاؿ الباارم يف صحيحو  معمر بن عبد هللا . 

o كقصر بعضهم  كحلق كثَت من الصحابة ، بل أكثرىم ، : قاؿ ابن القيم . 
هيمىا كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًرًك ٍبًن اىٍلعى  -ٕٓٔ حىجهًة اىٍلوىدىاًع، فىجىعىليوا يىٍسأىليونىوي، كىقىفى يف  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) اًص رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

: ملىٍ  ، فػىقىاؿى : " ًاٍذبىٍح كىالى حىرىجى " فىجىاءى آخىري ،  فػىقىاؿى رىجيله: ملٍى أىٍشعيٍر، فىحىلىٍقتي قػىٍبلى أىٍف أىٍذبىحى. قىاؿى أىٍشعيٍر، فػىنىحىٍرتي قػىٍبلى أىٍف أىٍرًميى
: " ًاٍرـً كىالى حىرىجى " فىمىا سيئً  : " ًافٍػعىٍل كىالى حى قىاؿى رى ًإاله قىاؿى ـى كىالى أيخًٌ  . ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (رىجى لى يػىٍومىًئذو عىٍن شىٍيءو قيدًٌ

---------- 
على ّنقتو ٔتٌت ( ، كعند  راحلتو كما يف الركاية الثانية ، كيف ركاية ) رأيت رسوؿ هللا على أم : (  كىقىفى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه 

 م يف كتاب العلم ) عند اٞتمرة ( .البخار 
بعد ىجرتو ، كَف ٭تج بعد ىجرتو إال مرة كاحدة فقط يف السنة  ىي اٟتجة اليت حجها الرسوؿ (  يف حىجهًة اىٍلوىدىاعً ) 

 العاشرة من ا٢تجرة .
عور كال إحساس ١تا فالسائل عمل النسك من اٟتج ببل ش ، الشعور ىو اإلحساس كاإلدراؾ ، بضم العُت ( ملٍى أىٍشعيرٍ ) 

 ينبري تقدٯتو كال أتخَته من ا١تناسك .
 لقوا رؤكسكم حىت يبلغ ا٢تدم ٤تلو ( .كال ٖتالذبح قبل اٟتلق ، لقولو تعاُف ) ا١تشركع  ( فىحىلىٍقتي قػىٍبلى أىٍف أىٍذبىحى ) 
اآلف ، فقاؿ لو : اذبح كال   أذبحذبح ، أم كَفأىذه الكلمة ٭تتمل :أف الرجل قاؿ : حلقت قبل أف ( ًاٍذبىٍح كىالى حىرىجى ) 

ككبل ا١تعنيُت ، فقاؿ : اذبح ، أم يف ا١تستقبل ، قاؿ : حلقت قبل أف أذبح ، كقد ذْتت اآلف  حرج ، كٖتتمل أف السائل
 صحيح .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 : الصفة التالية اقتداء برسوؿ هللا أنساؾ يـو العيد أف ترتب على  أف األفضل يف نستفيد

 الرمي ، النحر ، اٟتلق ، الطواؼ ، السعي .
 ينها ليس بواجب كأنو ٬توز اإلخبلؿ ابلًتتيب .بالًتتيب  أفكنستفيد : 

 فإف أخل بًتتيبها ّنسيان أك جاىبلن فبل شيء عليو .
 كىو قوؿ كثَت من أىل العلم . قاؿ يف ا١تغٍت :

 اء يف ذلك :كإف قدـ بعضها على بعض يف حق العامد العاَف ، اختلف العلم
كىو قوؿ اإلماـ أٛتد كٚتهور التابعُت كفقهاء اٟتديث أنو ٬توز تقدٔف بعضها على  من أقواؿ أىل العلم ،ح كالصحي

 بعض يف حق العامد .



 َُُٔ 

ركاىا البخارم كمسلم عن ابن عمرك: )قاؿ السائلوف: َي رسوؿ هللا، حلقت قبل مستدلُت أبحد طرؽ ىذا اٟتديث اليت 
سئل عن شيء قدـ كال أخر إال  . فماح كال حرج. كقاؿ آخر: ذْتت قبل أف أرمي؟ قاؿ: اـر كال حرجأف أذبح؟ قاؿ: اذب

 . كَف يقيده ابلناسي كاٞتاىل .قاؿ: افعل كال حرج(
 ىل ٬توز تقدمي سعي اٟتج على الطواؼ يف يـو النحر ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف جواز ذلك .
: َي رسوؿ هللا سعيت أيتونو ، فمن قائل يقوؿ حاجان ، ككاف الناس هللا خرجت مع رسوؿ) أسامة بن شريك قاؿ  ٟتديث-أ

 حرج ، إال رجله اقًتض ًعٍرضى رجل مسلم كىو ظاَف شيئان ، فكاف يقوؿ : ال حرج ال قبل أف أطوؼ أك أخرت شيئان أك قدمت

 ك ( ركاه أبو داكد .رًج كىلفذاؾ الذم ح
 اليـو قدـ كال أخر إال قاؿ : افعل كال حرج ( . كيؤيد ذلك قولو ) ما سئل عن شيء يف ذلك -ب

 : لو قدـ السعي على الطواؼ يف يـو النحر جاز ، خبلفان ألكثر أىل العلم . قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
، إسناده صحيح : قاؿ  ك٦تن صحح حديث ) سعيت قبل أف أطوؼ ( ابن خزٯتة حيث أكرده يف صحيحو كابن ٚتاعة حيث

 يف اجملموع .كما ككذا قاؿ النوكم  
 ... ( ابلشذكذ . سعيت قبل أف أطوؼ أك أخرتكقد حكم بعض العلماء على ركاية )

 ض .بعضها على بع ،فوظ تقدٔف الرمي كالنحر كاٟتلقٔتحفػػوظ كا ( ليس: كقولو )سعيت قبل أف أطوؼ قاؿ ابن القيم
 ًتتيب بينهما شرطان .ال كٚتاىَت أىل العلم على عدـ جواز تقدٔف السعي على الطواؼ ، كجعلوا

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  حرص النِب . على تبليغ رسالتو ، ك٢تذا كقف ليسألو الناس فجعلوا يسألونو 
o . ينبري لطالب العلم أف يقف للناس يف أماكن عباداهتم ليسألوه 

o . أٚتع العلماء على مشركعية ترتيب ىذه األعماؿ كما سبق 

هيمىا ًمٍسوىًر ٍبًن ٥تىٍرى كىعىٍن اىلٍ  -ٕٔٔ لً  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  )مىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ رىكىاهي ( كى ٨تىىرى قػىٍبلى أىٍف ٭تىًٍلقى، كىأىمىرى أىٍصحىابىوي ًبذى
 .اىٍلبياىاًرمُّ 

-------- 
ست ، حُت منعت  ةٟتديبية ، سنديث ليس من أحاديث اٟتج ، خبلفان ١تا يشعر بو صنيع اٟتافظ ، كإ٪تا ىو يف عمرة اىذا اٟت

كأصحابو من دخوؿ مكة ألداء عمرهتم ، فحصلت ا١تصاٟتة بينهم على أف يعود كأييت من قابل ، كما يف القصة  قريش النِب 
ألصحابو : قوموا فا٨تركا مث  ... فلما فرغوا من قضية الكتاب قاؿ رسوؿ هللا  أخرجها البخارم كقد جاء فيها )ا١تشهورة اليت

 ، كًتبعو أصحابو على ذلك .ابلذبح كاٟتلق ( اٟتديث ، مث ٖتلل النِب ..لقوا .اح
كليس من أمره ، كأما  ، ألف النحر كاٟتلق يف اٟتج إ٪تا كاف من فعلو لى ىذا فقولو )كأمر أصحابو بذلك( ليس يف اٟتجكع

 ) منحة العبلـ للفوزاف ( .        اف أكُف .األمر فكاف يف اٟتديبية ، كلو أف ا١تؤلف جعل ىذا اٟتديث يف ابب اإلحصار لك
 : كلفظ اٟتديث كما يف البخارم 

يًٍبيىًة ، حىىتَّ كىانيوا بًبػىٍعًض الطَّرًيًق قىاؿى النَِّبُّ  خىرىجى رىسيوؿي اَّللًَّ ) قىاؿى . عىًن اٍلًمٍسوىًر ٍبًن ٥تىٍرىمىةى  ًإفَّ خىالًدى ٍبنى اٍلوىلًيًد »   زىمىنى اٟتٍيدى
فػىوىاَّللًَّ مىا شىعىرى هًبًٍم خىاًلده حىىتَّ ًإذىا ىيٍم ًبقىتػىرىًة اٞتٍىٍيًش ، فىاٍنطىلىقى يػىرٍكيضي نىًذيران « . خىٍيلو لًقيرىٍيشو طىًليعىةن فىخيذيكا ذىاتى اٍليىًمًُت  رىًميًم يف اًبلٍ 



 َُِٔ 

ٍهبىطي عىلىٍيًهٍم ًمنػٍهىا ، بػىرىكىٍت بًًو رىاًحلىتيوي . فػىقىاؿى النَّاسي حىٍل حىٍل . فىأىٟتىٍَّت ، فػىقىاليوا يػي  حىىتَّ ًإذىا كىافى اًبلثًَّنيًَّة الَّيًت   لًقيرىٍيشو ، كىسىارى النَِّبُّ 
اًبسي اٍلًفيًل ، مثيَّ مىا خىؤلىًت اٍلقىٍصوىاءي ، كىمىا ذىاؾى ٢تىىا ًٓتيليقو ، كىلىًكٍن حىبىسىهىا حى »   خىؤلىًت اٍلقىٍصوىاءي ، خىؤلىًت اٍلقىٍصوىاءي . فػىقىاؿى النَِّبُّ 

ىىا  بًيىًدًه الى يىٍسأىليوٓف  ينػىٍفسً  مقىاؿى كىالَّذً  تػيهيٍم ًإَيَّ مثيَّ زىجىرىىىا فػىوىثػىبىٍت ، قىاؿى فػىعىدىؿى عىنػٍهيٍم « . خيطَّةن يػيعىظًٌميوفى ًفيهىا حيريمىاًت اَّللًَّ ًإالَّ أىٍعطىيػٍ
يًٍبيىًة ، عىلىى  اًء يػىتػىبػىرَّضيوي النَّاسي تػىبػىرُّضان ، فػىلىٍم يػيلىبًٌٍثوي النَّاسي حىىتَّ نػىزىحيوهي ، قىاؿى فػىقىاؿى عيمى حىىتَّ نػىزىؿى أبًىٍقصىى اٟتٍيدى ري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب ٙتىىدو قىًليًل اٍلمى

قػيٍلتي « . بػىلىى » اٟتٍىقًٌ كىعىديكُّّنى عىلىى اٍلبىاًطًل قىاؿى قػيٍلتي أىلىٍسنىا عىلىى « . بػىلىى » اَّللًَّ حىقِّا قىاؿى  فػىقيٍلتي أىلىٍستى نىِبَّ  اَّللًَّ  فىأىتػىٍيتي نىِبَّ 
ًصرً  ًإٌٓفً » ًديًننىا ًإذان قىاؿى  فىًلمى نػيٍعًطى الدَّنًيَّةى يف  اٍلبػىٍيتى  قػيٍلتي أىكىلىٍيسى كيٍنتى ٖتيىدًٌثػينىا أىّنَّ سىنىٍأيت « .  مرىسيوؿي اَّللًَّ ، كىلىٍستي أىٍعًصيًو كىٍىوى ّنى

ـى » بًًو قىاؿى  فػىنىطيوؼي  ٍتًيًو اٍلعىا قىاؿى فىأىتػىٍيتي أىابى بىٍكرو « . فىًإنَّكى آتًيًو كىميطَّوًٌؼه بًًو » قىاؿى قػيٍلتي الى . قىاؿى « . بػىلىى ، فىأىٍخبػىٍرتيكى أىّنَّ أنى
ا نىِبَّ  نىا عىلىى اٟتٍىقًٌ كىعىديكُّّنى عىلىى اٍلبىاًطًل قىاؿى بػىلىى . قػيٍلتي فىًلمى نػيٍعًطى اَّللًَّ حىقِّا قىاؿى بػىلىى . قػيٍلتي أىلىسٍ  فػىقيٍلتي َيى أىابى بىٍكرو ، أىلىٍيسى ىىذى

ًصريهي ، فىاٍستىٍمًسٍك ًبرىٍرزًًه ، فػىوىاَّللًَّ  ًديًننىا ًإذان قىاؿى أىيػُّهىا الرَّجيلي ، ًإنَّوي لىرىسيوؿي اَّللًَّ  الدَّنًيَّةى يف  ًإنَّوي عىلىى اٟتٍىقًٌ . كىلىٍيسى يػىٍعًصى رىبَّوي كىٍىوى ّنى
ـى قػيٍلتي الى . قىاؿى فىًإنَّكى آتًيًو كىميطَّوًٌ  قػيٍلتي أىلىٍيسى كىافى ٭تيىدًٌثػينىا أىّنَّ سىنىٍأيت  ٍتًيًو اٍلعىا ؼه ًبًو . اٍلبػىٍيتى كىنىطيوؼي ًبًو قىاؿى بػىلىى ، أىفىأىٍخبػىرىؾى أىنَّكى أتى

ابًوً  ًلذىًلكى أىٍعمىاالن . قىاؿى فػىلىمَّا فػىرىغى ًمٍن قىًضيًَّة اٍلًكتىاًب قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  قىاؿى الزٍُّىرًلًٌ قىاؿى عيمىري فػىعىًمٍلتي  قيوميوا فىا٨ٍتىريكا ، ُثيه  : ألىٍصحى
ـى ًمنػٍهيٍم رىجيله حىىتَّ قىاؿى ذىًلكى ثىبلىثى مىرَّاتو ، فػىلىمَّا َفٍى يػىقيٍم مً   ،اٍحًلقيوا  نػٍهيٍم أىحىده دىخىلى عىلىى أيٌـً سىلىمىةى ، فىذىكىرى ٢تىىا مىا قىاؿى فػىوىاَّللًَّ مىا قىا

اًلقى  ًمنى النَّاًس . فػىقىالىٍت أيُـّ سىلىمىةى َيى نىِبَّ  يى لىقً  بُّ ذىًلكى اٍخريٍج مثيَّ الى تيكىلًٌٍم أىحىدان ًمنػٍهيٍم كىًلمىةن حىىتَّ تػىٍنحىرى بيٍدنىكى ، كىتىٍدعيوى حى كى اَّللًَّ ، أىٖتًي
الًقىوي فىحىلىقىوي .فػىيى  فػىلىمَّا رىأىٍكا ذىًلكى ، قىاميوا فػىنىحىريكا ،  ٍحًلقىكى . فىخىرىجى فػىلىٍم ييكىلًٌٍم أىحىدان ًمنػٍهيٍم ، حىىتَّ فػىعىلى ذىًلكى ٨تىىرى بيٍدنىوي ، كىدىعىا حى

 ... ( . مِّاكىجىعىلى بػىٍعضيهيٍم ٭تىًٍلقي بػىٍعضان ، حىىتَّ كىادى بػىٍعضيهيٍم يػىٍقتيلي بػىٍعضان غى 
هىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ٕٕٔ تيٍم كىحىلىٍقتيٍم فػىقىدى حىله لىكيٍم اىلطًٌيبي كىكيلُّ شىٍيءو ًإاله )  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًإذىا رىمىيػٍ

 .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىيف ًإٍسنىاًدًه ضىٍعفه ( اىلنًٌسىاءى 
-------------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ىذا اٟتديث ضعيف كال يصح ، ابتفاؽ أىل اٟتديث ، كيف سنده اٟتجاج بن أرطاة ، كىو ضعيف .
 ٔتا يكوف التحلل األكؿ ؟ 

 اختلف العلماء ٔتا يكوف التحلل األكؿ ؟
 برمي ٚترة العقبة .القوؿ األكؿ : 

 دامة .كىذا مذىب مالك كأَب حنيفة ، كنصره ابن ق
 كىو أحد القولُت عن أمَت ا١تؤمنُت عمر ، كأفىت بو ٚتع غفَت من الصحابة كالتابعُت .

 فإذا رمى حل لو كل شيء إال النساء .
يء إال النساء ( ركاه أٛتد مرفوعان ، : ) إذا رميتم اٞتمرة فقد حل لكم كل ش ابن عباس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ٟتديث  -أ

 ، كركاه البيهقي موقوفان .كىذا اٟتديث ٥تتلف فيو 
 كجاء عن عمر أنو ٭تل ٔتجرد الرمي ، ركاه مالك يف ا١توطأ بسند صحيح . -ب
. (ا طاؼ ابلبيت حل لو النساء، فإذإذا رمى حل لو كل شيء إال النساء، حىت يطوؼ ابلبيتكثبت ىذا عن عائشة قالت ) -ج

 ركاه ابن أَب شيبة يف ا١تصنف . ، رجالو ثقاتإسناده صحيح



 َُّٔ 

ركاه ابن . إسناده صحيح ، رجالو ثقات .( إذا رميت اٞتمرة من يـو النحر ، فقد حل لك ما كراء النساء كعن ابن الزبَت قاؿ ) 
 أَب خزٯتة يف صحيحو .

 .كىو الصحيح إف شاء هللا قاؿ ابن قدامة : 
 . َت كالطواؼ ابلبيتحصوؿ التحلل األكؿ بفعل اثنُت من الثبلثة: الرمي كاٟتلق أك التقص:  القوؿ الثاين

 ىذا مذىب الشافعية ، كالصحيح ا١تشهور يف مذىب اٟتنابلة .
، كٟتلو حُت أحلم بيد طيبت رسوؿ هللا  ت ) عائشة اهنع هللا يضر ، قال ٟتديث -أ ، كبسطت قبل أف يطوؼ، ىاتُت، حُت أحـر

 ( متفق عليو .يديها 
 شركحهم لو:كجو الدليل من اٟتديث يتبُت من تراجم أىل العلم ، ك 

 ( .ابب الطيب بعد رمي اٞتمار كاٟتلق قبل اإلفاضة )  فقد ترجم اإلماـ البخارم لو بقولو  
ابب إابحة التطيب يـو النحر بعد اٟتلق ، كقبل زَيرة البيت ضد قوؿ من زعم أف  ) كترجم لو إماـ األئمة ابن خزٯتة بقولو 

 ( .التطيب ٤تظور حىت يزكر البيت 
 (.لزَيرة أف يتطيب ٔتٌت قبل إفاضتوابب ذكر اإلابحة للمحـر إذا أراد طواؼ ا) ن حباف لو بقولوكترجم اإلماـ اب

 . . " مث ساقورة ..ابب ما جاء يف الطيب عند اإلحبلؿ ، قبل الزَي)  كترجم اإلماـ الًتمذم لو بقولو
داللة على أنو إذا رمى  (أف يطوؼ ابلبيت ٟتلو قبل  طيبت رسوؿ هللا  )موجها لذلك: " كيف أخبار عائشة  كقاؿ ابن خزٯتة

اٞتمرة ، كذبح ، كحلق ، كاف حبلال ، قبل أف يطوؼ ابلبيت ، خبل ما زجر عنو من كطء النساء ، الذم َف ٮتتلف العلماء فيو 
 .أنو ٦تنوع من كطء النساء ، حىت يطوؼ طواؼ الزَيرة 

بعد الرمي ، كأخذه من حديث الباب من جهة التطيب ، فإنو ال فدؿ ذلك . على أف تطييبها لو كقع  :  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 . يقع إال بعد التحلل ، كالتحلل األكؿ يقع أبمرين من ثبلثة: الرمي ، كاٟتلق ، كالطواؼ . فلوال أنو حلق بعد أف رمى َف يتطيب

لتحلل األكؿ بعد الرمي كاٟتلق . يف داللة اٟتديث على ا١تسألة: " كقد دؿ النص الصحيح على حصوؿ ا كقاؿ اإلماـ الشنقيطي
 .. إُف أف قاؿ: كالتحقيق أف الطيب ٭تل لو ابلتحلل األكؿ؛ ٟتديث عائشة ا١تتفق عليو ، الذم ىو صريح بذلك 

 كجوه: : ك٦تا يوضح داللة اٟتديث على أف التحلل األكؿ حصل ابلرمي كاٟتلق معان قلت
النحر يف حجتو تلك أنو رمى ٚترة العقبة ، مث ٨تر ، مث حلق ، مث طاؼ  يـو : أف أعماؿ اٟتج اليت فعلها رسوؿ هللا األكؿ 

أتى مٌت ، فأتى اٞتمرة فرماىا ،  أف رسوؿ هللا  ) ، كلفظومن حديث أنس بن مالك  ابلبيت ، كما ثبت ذلك عنو 
 . (جعل يعطيو الناس مث أتى منزلو ٔتٌت ، ك٨تر ، مث قاؿ للحبلؽ: " خذ" كأشار إُف جانبو األٯتن مث األيسر ، مث 

اٞتمرة ، ك٨تر نسكو ، ّنكؿ اٟتالق شقو األٯتن فحلقو ، مث دعا أاب طلحة األنصارم ، فأعطاه  ١تا رمى رسوؿ هللا  ) كيف ركاية 
 .مسلم أخرجو   (إَيه ، مث ّنكلو الشق األيسر ، فقاؿ: " احلق " فحلق فأعطاه أاب طلحة ، فقاؿ: "اقسمو بُت الناس 

ٟتلو حُت أحل قبل أف يطوؼ ابلبيت ، كتقييدىا اإلحبلؿ   التصريح أبهنا طيبت رسوؿ هللا حديث عائشة اهنع هللا يضر قد جاء يفك 
 بقبلية طواؼ الزَيرة يدؿ على أف الرمي ، كاٟتلق ، قد ٖتقق فعلهما قبل الطواؼ ، كأف اٟتل حصل هبما .

 حجتو رمى ، مث حلق ، مث طاؼ . فلوال أف الطيب بعد الرمي يف كيؤخذ ذلك من كونو :  قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا
 .كاٟتلق ١تا اقتصرت على الطواؼ يف قو٢تا: " قبل أف يطوؼ 



 َُْٔ 

فيو دليل على إابحة التطيب بعد رمي ٚترة العقبة كاٟتلق  : يف شرحو للحديث كقاؿ زين الدين أبو الفضل العراقي رٛتو هللا
رتب ىذه األفعاؿ يـو النحر  لطواؼ ىنا . كإ٪تا قلنا: بعد رمي ٚترة العقبة كاٟتلق؛ ألنو كقبل طواؼ اإلفاضة ، كىو ا١تراد اب
 ىكذا: فرمى ، مث حلق ، مث طاؼ .

 ت .قبل أف يطوؼ ابلبي ١تا اقتصرت على الطواؼ يف قو٢تا:فلوال أف التطيب كاف بعد الرمي كاٟتلق 
فيو تصريح أبف التحلل األكؿ ٭تصل بعد رمي ٚترة  (ل أف يطوؼ ابلبيت كٟتلو قب)  كقو٢تا يف الركاية األخرل:  كقاؿ النوكم

 العقبة كاٟتلق ، قبل الطواؼ . كىذا متفق عليو 
هيمىا، عىًن اىلنهيبًٌ  -ٖٕٔ ٍرفى  ) :قىاؿى  كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ أىبيو دىاكيدى  رىكىاهي ( لىٍيسى عىلىى اىلنًٌسىاًء حىٍلقه، كىًإ٪تهىا يػيقىصًٌ

 .إبًًٍسنىادو حىسىنو 
------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 فصححو النوكم كأبو حامت كابن حجر ، كضعفو ٚتع من أىل العلم . اٟتديث ٥تتلف فيو ،

  نستفيد من حديث الباب ؟ماذا 
 أف النساء ليس عليهن حلق ، كإ٪تا تقصَت ، كىذا ابإلٚتاع . نستفيد :

 .خبلؼ يف ذلك ال  :  قاؿ ابن قدامة
 . أٚتع على ىذا أىل العلم  :  قاؿ ابن ا١تنذر

 ٟتديث الباب . -أ
 ( .ػمل عمبلن ليس عليو أمرّن فهو ردمن عالصحابة كمن بعدىم، كيف اٟتديث  )أنو ليس من عمل نساء  -ب
 ( .) لعن هللا ا١تتشبهات من النساء ابلرجاؿ   أف حلقو تشبو ابلرجاؿ ، كىو حراـ ، كقد قاؿ  -ج
 أنو مثلة ، كا١تثلة ال ٕتوز ، ككونو مثلة كاضح ، ألف شعر رأسها من ٚتا٢تا .-د

 و .: ألف اٟتلق يف حقهن ميٍثل قاؿ ابن قدامة
ل كظيفتها التقصَت من شعر رأسها ؛ ألنو بدعة يف على أنو ال تؤمر ا١ترأة ابٟتلق ب: أٚتع العلماء  كقاؿ اإلماـ النوكم يف اجملموع

 .حقهن كميثلة 
 ما كيفية تقصَت ا١ترأة ؟ 

 تقصر قدر أ٪تلة .
، أم : أ٪تلة األصبع و ا١ترأة قدر أ٪تلة "كتقصر من( : " قولو: "ِّٗ/ٕشرح ا١تمتع" )يف "ال كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

ر ، كتقص قدر كىي مفصل اإلصبع ، أم أف ا١ترأة ٘تسك ضفائر رأسها إف كاف ٢تا ضفائر ، أك أبطرافو إف َف يكن ٢تا ضفائ
أ٪تلة ، كمقدار ذلك اثناف سنتيمًت تقريبان ، كأما ما اشتهر عند النساء أف األ٪تلة أف تطوم ا١ترأة طرؼ شعرىا على إصبعها 

 ح .فمىت التقى الطرفاف فذاؾ الواجب فرَت صحي
 س بقركف يقصر منها قدر يسمينو أم لي بعض شعور النساء يكوف مدرَّجان ، كما : سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا كقد

 أ٪تلة ، فكيف يتحقق تعميمو ابلتقصَت؟
 ة .يؤخذ من كل درج : فأجاب



 َُٔٓ 

 ز ؟مث سألتو : لكنو غَت متماي
 و .أسفل فأجاب: يكفي إذف أف يؤخذ من

هيمىا -ٕٗٔ أىٍف يىًبيتى ٔتىكهةى لىيىاًلى  ٍأذىفى رىسيوؿى اىَّللًه ًاٍستى  أىفه اىٍلعىبهاسى ٍبنى عىٍبًد اىٍلميطهًلًب ) : كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
، ًمٍن أىٍجًل ًسقىايىًتًو، فىأىًذفى لىوي   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًمٌتن

، يػىٍرمي  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) كىعىٍن عىاًصًم ٍبًن عىًدمٌو  -َٕٕ تيوتىًة عىٍن ًمٌتن ًبًل يف اىٍلبػىيػٍ وفى يػىٍوـى اىلنهٍحًر، ُثيه يػىٍرميوفى أىٍرخىصى ًلريعىاة اىإٍلً
ًٍمًذمُّ، كىاٍبني ًحبهافى رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اى  ( يػىٍرميوفى يػىٍوـى اىلنػهٍفرً اىٍلغىًد لًيػىٍومىٍُتً، ُثيه   .لًتًٌ

---------------- 
 . ( ِّ ا١تتوىف سنة ) عم النِب ( أىفه اىٍلعىبهاسى ٍبنى عىٍبًد اىٍلميطهًلًب ) 
 ا١تراد هبا ليلة اٟتادم عشر كاللتُت بعده .(  أىٍف يىًبيتى ٔتىكهةى لىيىاًلى ًمٌتن  ًاٍستىٍأذىفى رىسيوؿى اىَّللًه ) 
 ا١تراد هبا سقاية اٟتجيج من ماء زمـز ، ككاف العباس بن عبد ا١تطلب ىو القائم هبا زمن النبوة .ًمٍن أىٍجًل ًسقىايىًتًو، )  

 للعباس أف يبيت تلك اللياِف ٔتكة ، كيًتؾ ا١تبيت ٔتٌت ، كيف ركاية )رخص رسوؿ هللا  أم : أًذف النِب  ( وي فىأىًذفى لى ) 
 للعباس أف يبيت ٔتكة ...( .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 أتخر .اٟتادية عشرة ، كالثانية عشرة ، كالثالثة عشرة ١تن : كىي مشركعية ا١تبيت ٔتٌت لياِف التشريق ،  :نستفيد 

  . كىذا متفق عليو :  قاؿ النوكم
 ىل ا١تبيت ٔتٌت ليال التشريق كاجب أـ سنة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 .ا١تبيت ٔتٌت أَيـ التشريق كاجب أف :  أصحهما

  .الشوكآف كبو قاؿ ةاٟتنابلة ك كالشافعية كىو قوؿ اٞتمهور فقد ذىب إليو ا١تالكي
  ، كقاؿ : ) خذكا عٍت مناسككم ( .ابت ٔتٌت أف النِب -أ

 مٌت .... ( .رخص للعباس بن عبدا١تطلب أف يبيت ٔتكة لياِف حديث الباب )  -ب
 ج .لعذره دليل على أنو ال رخصة لرَته من اٟتجا  ككجو الداللة: أف ٗتصيص العباس ابلرخصة

  .ٔتنع اٟتجاج من ا١تبيت خارج مٌت -ٚتيعان  مهنع هللا يضر-بعض اآلاثر عن عمر بن ا٠تطاب كابنو عبدهللا كابن عباس  كركد-ج
 مقدار ا١تبيت الواجب ٔتٌت ؟ ما 

  :اختلف العلماء يف مقدار ا١تبيت اجملزئ على ثبلثة أقواؿ
 ٔتٌت عند طلوع الفجر. القدر اجملزئ ىو أف يكوف موجودان  ؿ : أفالقوؿ األك 

 ة .أحد القولُت يف مذىب الشافعي كىو 
حديث عركة بن ا١تضرًٌس ) من شهد صبلتنا ىذه  قاؿ ليلتها يف القياس على ا١تبيت ليلة ا١تزدلفة فإف النِب  : كدليل ىذا القوؿ

 و ( .د مت حجو كقضى تفثكقد كقف قبل ذلك بعرفة ليبلن أك هناران فق ككقف معنا حىت ندفع –يعٍت صبلة الصبح  –
 ة .أف عركة كاف معذكران يف عدـ مبيتو ٔتزدلفعن ىذا : كقد أجيب 
 و .ا١تبيت أكثر الليل أك أقل أنو ال فرؽ بُت : القوؿ الثاين

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-10985.htm#195
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 َُٔٔ 

 ـ .كبو قاؿ ابن حز  
 ل .إف َف يرد دليل على التحديد فبل يصار إُف شيء من ذلك إال بدلي  :كدليل ىذا القوؿ

 أف ا١تقدار اجملزئ ىو أكثر الليل.  : ثالقوؿ الثال
 ة .اٟتنابل كىو مذىب ةالشافعي عند كىو األظهرية مذىب اٞتمهور من ا١تالك كىذا 
 ل .يدفعوا بعد منتصف اللي رخص للضعفة من أىلو أف  أف النِب   : كمن أدلتهم-أ

  .ىم يبقوف أكثر الليلالًتخيص للضعفة إ٪تا كاف لعذرىم فيدؿ ىذا على أف من عدا لة : أفككجو الدال

 و .أف أكثر الشيء يقـو مكانو ٦تن ابت أكثر الليل صار يف حكم من ابت ٚتيع -ب
 الراجح .كىذا القوؿ ىو 

 ىل ٬توز ألىل األعذار ا١تبيت خارج مٌت ؟ 
 نعم .
 أرخص للعباس أف يبيت ٔتكة ، كأرخص لرعاة اإلبل . فالنِب 
 ىل يعذر غَت ىؤالء ؟ 

كمثل ذلك يف كقتنا اٟتاضر رجاؿ ا١تركر ، كاألمن ، كمن ذلك األطباء ، فإنو يسمح ٢تم يف ترؾ ا١تبيت  مُت :الشيخ ابن عثيقاؿ 
 ة .بيت قياسان على السقاية كالرعاي، فكل من يشترل ٔتصلحة عامة يعذر يف ترؾ ا١ت

 إف كاف ١تصلحة خاصة ، مثل : مرض أك خوؼ ، أك ضياع ماؿ ، ىل يرخص لو ؟ 
 نعم .

قد رخص ألىل السقاية ، كللرعاة يف ترؾ البيتوتة ، فمن لو ماؿ ٮتاؼ ضياعو أك مريض  كإذا كاف النِب  : ن القيمقاؿ اب 
كنو البيتوتة سقطت عنو بتٮتاؼ من ٗتلفو عنو ، أك كاف مريضان   .و النص على ىؤالء بينال ٘تي

 . ، كالرعاة يف ترؾ البيتوتة  كأىل األعذار كا١ترض كمن لو ماؿ ٮتاؼ ضياعو ك٨توىم :  قاؿ يف ا١تغٍت
 : ا٠تالصة 

 ترؾ ا١تبيت ٔتٌت لياؿ أَيـ التشريق على تفصيل : 
 كاف ترؾ ا١تبيت ٔتٌت لعذر .  : إذا  اٟتالة األكىل

 سئل الشيخ ابن ابز عن حكم من َف يستطع ا١تبيت يف مٌت أَيـ التشريق فقاؿ : 
ستطعتم ( سواء كاف تركو ا١تبيت ١ترض أك عدـ كجود مكاف أك ٨تو٫تا من ال شيء عليو لقوؿ هللا تعاُف : ) فاتقوا هللا ما ا

 األعذار الشرعية كالسقاة كالرعاة كمن يف حكمهما . 
 : إذا ترؾ ا١تبيت لياؿ أَيـ التشريق لرَت عذر .  اٟتالة الثانية

بقولو كفعلو كبداللة  و رسوؿ هللا : من ترؾ ا١تبيت ٔتٌت أَيـ التشريق بدكف عذر فقد ترؾ شيئان شرع قاؿ الشيخ رٛتو هللا
، كلذلك اعت ر ا١تبيت ٔتٌت أَيـ لرخصة ال تكوف إال مقابل العزٯتةترخيصو لبعض أىل األعذار مثل الرعاة كأىل السقاية . كا

 ، كمن تركو بدكف عذر شرعي فعليو دـ ، ١تا ثبت عن ابن عباس رضي هللاجبات اٟتج يف أصح قوِف أىل العلمالتشريق من كا
 .تشريق عنهما أنو قاؿ ) من ترؾ نسكان أك نسيو فلَتؽ دمان ( كيكفيو دـ كاحد عن ترؾ ا١تبيت أَيـ ال

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 



 َُٕٔ 

o . ا١تراد اب١تبيت : اإلقامة ٔتٌت أكثر الليل 
o . الرخصة يف عدـ ا١تبيت يف مٌت لصاحب سقاية اٟتاج كلرعاة اإلبل 
o يسر الشريعة اإلسبلمية . 

. ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (...يػىٍوـى اىلنهٍحرً  خىطىبػىنىا رىسيوؿي اىَّللًه ) : قىاؿى  كىعىٍن أىِب ًبٍكرىةى  -ُٕٕ  .اىٟتٍىًديثى
هىا قىالىٍت:  -ِٕٕ هىافى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ :  خىطىبػىنىا رىسيوؿي اىَّللًه  -كىعىٍن سىرهاءى بًٍنًت نػىبػٍ ـً اىلتهٍشرًيًق يػىٍوـى اىلرُّءيكًس فػىقىاؿى ا أىٍكسىطى أىايه " أىلىٍيسى ىىذى
 .اىٟتٍىًديثى رىكىاهي أىبيو دىاكيدى إبًًٍسنىادو حىسىنو  -؟ " 

--------- 
 ىو يـو العيد .(  يػىٍوـى اىلنهٍحرً ) 
 بفتح السُت كتشديد الراء ، بنت نبهاف صحابية . ( كىعىٍن سىرهاءى ) 
 لثآف من التشريق ، ٝتي بذلك ألهنم كانوا أيكلوف فيو رؤكس األضاحي .ىو اليـو ا( يػىٍوـى اىلرُّءيكًس )  

ـً اىلتهٍشرًيًق ؟ )  كٝتيت بذلك من ذم اٟتجة ،  ُّ،  ُِ،  ُُأَيـ التشريق ىي : ، ك ىو اليـو الثآف من أَيـ التشريق ( أىٍكسىطى أىايه
 ألهنم كانوا يشرقوف ٟتـو األضاحي :

 ماذا نستفيد من اٟتديثُت ؟
 ستفيد : مشركعية ا٠تطبة يـو النحر ، ككذلك اثٓف أَيـ التشريق .ن
  عدد خطبو كم و ؟يف حجت 

 ب .خطب ثبلث خط  أنو الظاىر من سياؽ أحاديث حجتو 
 ة .يـو عرفة بعرف : األكىل

  .: يـو النحر ٔتٌت كالثانية
  .التشريق ٔتٌت: أكسط أَيـ  كالثالثة

  اذكر خطبة النيب يـو عرفة ؟ 
حىىتَّ أىتىى عىرىفىةى فػىوىجىدى اٍلقيبَّةى قىٍد ضيرًبىٍت لىوي بًنىًمرىةى فػىنػىزىؿى  فىأىجىازى رىسيوؿي اَّللًَّ  ل يف صفة حج النِب كفيو ) ...حديث جابر الطوي يف

ـه عىلىٍيكيٍم  » خىطىبى النَّاسى كىقىاؿى فى  مهًبىا حىىتَّ ًإذىا زىاغىًت الشٍَّمسي أىمىرى اًبٍلقىٍصوىاًء فػىريًحلىٍت لىوي فىأىتىى بىٍطنى اٍلوىادً  ًإفَّ ًدمىاءىكيٍم كىأىٍموىالىكيٍم حىرىا
ا أىالى كيلُّ شى  شىٍهرًكيٍم ىىذىا يف  ىىذىا يف  كىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيمٍ  عىةه كىًإفَّ مىٍوضيوعه كىًدمىاءي اٞتٍىاًىًليًَّة مىٍوضيو  يَّ ءو ًمٍن أىٍمًر اٞتٍىاًىًليًَّة ٖتىٍتى قىدىمى يٍ بػىلىدًكيٍم ىىذى

ـي اٍبًن رىبًيعىةى ٍبًن اٟتٍى  ٍيله كىرابى اٞتٍىاًىًليًَّة مىٍوضيوعه كىأىكَّؿي رابن أىضىعي  بىًٍت  اًرًث كىافى ميٍستػىٍرًضعان يف أىكَّؿى دىـو أىضىعي ًمٍن ًدمىائًنىا دى سىٍعدو فػىقىتػىلىٍتوي ىيذى
ّنى رابى عىبَّاًس ٍبًن عىٍبًد اٍلميطًَّلًب فىًإنَّ  النًٌسىاًء فىًإنَّكيٍم أىخىٍذ٘تييوىينَّ أبًىمىاًف اَّللًَّ كىاٍستىٍحلىٍلتيٍم فػيريكجىهينَّ ًبكىًلمىًة اَّللًَّ  كيلُّوي فىاتػَّقيوا اَّللَّى يًف   وي مىٍوضيوعه رابى

رًبيوىينَّ ضىٍرابن غىيػٍرى ميبػىرًٌحو كى٢تىينَّ عىلىٍيكيٍم رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ كىلىكيٍم عىلىٍيًهنَّ أىٍف الى ييوًطٍئنى فػيريشىكيٍم أىحىدان تىٍكرىىيونىوي . فىًإٍف فػىعىٍلنى ذىًلكى فىاضٍ 
اليوا نىٍشهىدي قى « . ٌتًٌ فىمىا أىنٍػتيٍم قىائًليوفى ليوفى عى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىقىٍد تػىرىٍكتي ًفيكيٍم مىا لىٍن تىًضلُّوا بػىٍعدىهي ًإًف اٍعتىصىٍمتيٍم ًبًو ًكتىابى اَّللًَّ . كىأىنٍػتيٍم تيٍسأى 

« . مَّ اٍشهىٍد اللَّهيمَّ اٍشهىدٍ اللَّهي »كىيػىٍنكيتػيهىا ًإُفى النَّاًس  أىنَّكى قىٍد بػىلٍَّرتى كىأىدٍَّيتى كىنىصىٍحتى . فػىقىاؿى إبًًٍصبىًعًو السَّبَّابىًة يػىٍرفػىعيهىا ًإُفى السَّمىاءً 
 ت(. ركاه مسلم ثىبلىثى مىرَّا

  اذكر خطبة النيب يـو النحر ؟ 
ئىًتًو يػىٍوـى خىلىقى اَّللَّي السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى السَّنىةي اثٍػنىا عىشىرى شىٍهران مً  )أىنَّوي قىاؿى   عىٍن أىىًب بىٍكرىةى عىًن النَِّبًٌ  يػٍ نػٍهىا ًإفَّ الزَّمىافى قىًد اٍستىدىارى كىهى

ًة كىذيك اٟتًٍ  شىٍهرو  مُّ أى  -مثيَّ قىاؿى  -بػىٍُتى ٚتيىادىل كىشىٍعبىافى  مكىرىجىبه شىٍهري ميضىرى الَّذً  جًَّة كىاٍلميحىرَّـي أىٍربػىعىةه حيريـه ثىبلىثىةه ميتػىوىالًيىاته ذيك اٍلقىٍعدى



 َُٖٔ 

ا  ًو . قىاؿى  -قىاؿى  -قػيٍلنىا اَّللَّي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي « . ىىذى يًو ًبرىٍَتً اٝتًٍ » قػيٍلنىا بػىلىى . قىاؿى « . جًَّة أىلىٍيسى ذىا اٟتًٍ » فىسىكىتى حىىتَّ ظىنػىنَّا أىنَّوي سىييسىمًٌ
يًو ًبرىٍَتً اٝتًًٍو . قىاؿى  -قىاؿى  -قػيٍلنىا اَّللَّي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي « . بػىلىدو ىىذىا  مُّ فىأى  قػيٍلنىا بػىلىى . « . أىلىٍيسى اٍلبػىٍلدىةى » فىسىكىتى حىىتَّ ظىنػىنَّا أىنَّوي سىييسىمًٌ

ًو . قىاؿى  -قىاؿى  -ٍلنىا اَّللَّي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي قػي « . يػىٍوـو ىىذىا  مُّ فىأى » قىاؿى  يًو ًبرىٍَتً اٝتًٍ « . أىلىٍيسى يػىٍوـى النٍَّحًر » فىسىكىتى حىىتَّ ظىنػىنَّا أىنَّوي سىييسىمًٌ
ـه عىلىٍيكيمٍ  -وي قىاؿى قىاؿى ٤تيىمَّده كىأىٍحًسبي  -فىًإفَّ ًدمىاءىكيٍم كىأىٍموىالىكيٍم  :ى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ . قىاؿى قػيٍلنىا بػىلى   كىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيٍم ىىذىا يف   كىأىٍعرىاضىكيٍم حىرىا

تػىٍلقىٍوفى رىبَّكيٍم فػىيىٍسأىليكيٍم عىٍن أىٍعمىاًلكيٍم فىبلى تػىٍرًجعينَّ بػىٍعًدل كيفَّاران  بػىلىدًكيٍم ىىذىا يف  بى يىٍضًربي بػىٍعضيكيٍم رًقىا -أىٍك ضيبلَّالن  -شىٍهرًكيٍم ىىذىا كىسى
عى  ( متفق أىالى ىىٍل بػىلٍَّرتي » مثيَّ قىاؿى « . وي بػىٍعضو أىالى لًيػيبػىلًًٌغ الشَّاًىدي اٍلرىاًئبى فػىلىعىلَّ بػىٍعضى مىٍن يػيبػىلَّريوي يىكيوفي أىٍكعىى لىوي ًمٍن بػىٍعًض مىٍن ٝتًى

 عليو .
  اذكر خطبة النيب يف أايـ التشريق ؟ 

ىو اليـو الذم يدعوف يـو الرؤكس قالوا: هللا كرسولو أعلم، يـو ىذا؟ قاؿ: قاؿ: ىل تدركف أم  - جاء يف لفظ أنو 
قاؿ: ىذا أكسط أَيـ التشريق، ىل تدركف أم بلد ىذا؟ قالوا: هللا كرسولو أعلم، قاؿ: ىذا ا١تشعر اٟتراـ، مث قاؿ: إٓف ال أدرم 

كحرمة يومكم ىذا يف بلدكم ىذا حىت تلقوا ربكم لعلي ال ألقاكم بعد ىذا، أال كإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ  
 ت ( .فيسألكم عن أعمالكم، أال فليبلغ أدّنكم أقصاكم، أال ىل بلرت، فلما قدمنا ا١تدينة َف يلبث إال قليبلن حىت ما

شريق كغَت التكىذه ىي ا٠تطبة الثالثة بعد صبلة الظهر فعلها ليعلم الناس هبا ا١تبيت، كالرمي يف أَيـ : قاؿ يف عوف ا١تعبود
 م .ذلك؛ ٦تا بُت أيديه

 ا .إ٪تا فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره؛ لكثرة اٞتمع الذم اجتمع من أقاصي الدني:  ركقاؿ ابن القصا
 اذكر أٝتاء أايـ اٟتج ؟ 

 اليـو الثامن : يـو الًتكية .
 اليـو التاسع : يـو عرفة .

 اليـو العاشر : يـو النحر .
 القر ، ألف الناس يقركف يف مٌت . اليـو اٟتادم عشر : يـو

 .النفر األكؿ يـو اليـو الثآف عشر : 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  يـو النحر ىو العيد ، كىو يـو اٟتج األك ر ، قاؿ  يـو اٟتج األك ر يـو النحر ( ، كٝتي بذلك ألف معظم أَيـ اٟتج ( :

 كمناسكو فيو .
 ما أفضل أايـ الدنيا ؟ 

 على قولُت : يف ذلك،تلف العلماء اخ
 يـو النحر أفضل .القوؿ األكؿ : 

 : ) أفضل األَيـ عند هللا يـو النحر ( . ركاه أبو داكد  لقولو 
 يـو عرفة .القوؿ الثاين : 

 قالوا : كىذا ا١تشهور عند أصحاب الشافعي . 
 ألف صيامو يكفر سنتُت . -أ 



 َُٔٗ 

 يف يـو عرفة . كما من يـو يعتق هللا فيو الرقاب أكثر منو -ب 
 كألنو سبحانو كتعاُف يدنو فيو من عباده مث يباىي مبلئكتو أبىل ا١توقف . -ج 

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
 .ألف اٟتديث الداؿ عليو ال يعارضو شيء يقاكمو  :  قاؿ ابن القيم

هىا أىفه اىلنهيبه  -ّٕٕ ًة يىكٍ  طىوىافيكً )  قىاؿى ٢تىىا كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًك كىعيٍمرىًتًك  ًفيكً اًبٍلبػىٍيًت كىبػىٍُتى اىلصهفىا كىاىٍلمىٍركى ( ًٟتىجًٌ
 .رىكىاهي ميٍسًلمه 

--------- 
 اذكر لفظ اٟتديث عند مسلم ؟ 

اٟتديث لفظو عند مسلم : عن عائشة أهنا أىلت بعمرة ، فقدمت كَف تطف ابلبيت حىت حاضت ، فنسكت ا١تناسك كلها ، 
، فبعث هبا مع عبد الرٛتن إُف التنعيم ، يسعك طوافك ٟتجك كعمػرتك ، فأبت )يـو النفر  ، فقاؿ النِب  كقد أىلت ابٟتج

 فاعتمرت بعد اٟتج ( .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 كىو قوؿ ٚتهور العلماءأف القارف يكفيو طواؼ كاحد كسعي كاحد للحج كالعمرة ، كإليو ذىب ٚتاعة من الصحابة  نستفيد :
 لذلك :كيدؿ 

فإ٪تا ) كىم القارنوف (  يف حجة الوداع ... كفيو : فأما الذين ٚتعوا اٟتج كالعمرة  عن عائشة قالت )خرجنا مع رسوؿ هللا  -أ
 طافوا طوافان كاحدان( متفق عليو .

 كال أصحابو بُت الصفا كا١تركة إال طوافان كاحدان ( ركاه مسلم . كعن جابر قاؿ ) َف يطف النِب  -ب
، فػىهىؤيالًء َفٍى يىٍسعىٍوا  كىال أىٍصحىابو ( يػىٍعًٍت النَِّبٌ  ) َفٍى يىطيٍف رىسيوؿ اَّللَّ  النوكم رٛتو هللاقاؿ  ابو قىارّنن كىمىٍن كىافى ًمٍن أىٍصحى

تًٌعنا فىًإنَّوي سىعىى سىٍعيػىٍُتً  ة ، كىأىمَّا مىٍن كىافى ميتىمى ٍركىة ًإال مىرَّة كىاًحدى ًو يػىٍوـ النٍَّحر. كىيف بػىٍُت الصَّفىا كىاٍلمى  ، سىٍعينا لًعيٍمرىتًًو، مثيَّ سىٍعينا آخىر ًٟتىجًٌ
ا اٟتٍىًديث دىاللىة ظىاًىرىة لًلشَّاًفًعيًٌ كىميوىاًفًقيًو يف أىفَّ اٍلقىارًف لىٍيسى عىلىٍيًو ًإال طىوىاؼ كىاًحد   .ًلئًلفىاضىًة كىسىٍعي كىاًحد ىىذى

 يطف بعد عرفة إال طوافان كاحدان ، كأما طوافو األكؿ حُت قدـ ، فهو طواؼ القدـك . كاف قارّنن كَف  كألف النِب  -ج
 : ىل يكفي طواؼ كاحد كسعي كاحد للقارف ؟  كسئل الشيخ ابن عثيمُت

: إذا حج اإلنساف قارّنن فإنو ٬تزئو طواؼ اٟتج ، كسعي اٟتٌج عن العمرة كاٟتج ٚتيعان ، كيكوف طواؼ القدـك طواؼ  فأجاب
، كإف شاء أخره إُف يـو العيد ، بعد طواؼ اإلفاضة ، كلكن  ة كإف شاء قدـ السعي بعد طواؼ القدـك كما فعل النِب سنٌ 

، فإذا كاف يـو العيد فإنو يطوؼ طواؼ اإلفاضة فقط ، كال يسعى ألنو سعى من قبل ، كالدليل تقدٯتو أفضل لفعل النِب 
لعائشة اهنع هللا يضر ككانت قارنة : ) طوافك ابلبيت كابلصفا  ٚتيعان قوؿ الرسوؿ  على أف الطواؼ كالسعي يكفياف للعمرة كاٟتج

قارف يكفي أف طواؼ القارف كسعي ال فبٌُت النِب  ،لبآف كصححو األ ك كعمرتك ( ركاه أبو داكدكا١تركة يسعك ٟتجً 
 .للحج كالعمرة ٚتيعان 

قارف بُت اٟتج كالعمرة ، ال يلزمو من العمل إال ما يلـز ا١تفرد ، كأنو ا١تشهور عن أٛتد ، أف ال :  قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا
٬تزئو طواؼ كاحد ، كسعي كاحد ، ٟتجو كعمرتو . كىذا قوؿ ابن عمر ، كجابر بن عبد هللا ، كبو قاؿ عطاء ، كطاكس ، 

 ك٣تاىد ، كمالك ، كالشافعي ، كإسحاؽ ، كأبو ثور ، كابن ا١تنذر



 ََُٕ 

أما اٞتمهور ا١تفرقوف بُت القارف كا١تتمتع القائلوف : أبف القارف يكفيو ٟتجو كعمرتو   : و هللاالشنقيطي رٛتكقاؿ الشيخ 
 ا .طواؼ زَيرة كاحد ، كىو طواؼ اإلفاضة ، كسعي كاحد ، فاحتجوا أبحاديث صحيحة ليس مع ٥تالفيهم ما يقاكمه

 كم سعي على ا١تتمتع ؟ 
 د على قولُت :اختلف العلماء يف ا١تتمتع ، ىل يكفيو سعي كاح

 : أنو ال يكفيو ، بل عليو سعياف ، سعي لعمرتو ، كسعي ٟتجتو بعد إفاضتو من عرفات . القوؿ األكؿ
فطاؼ الذين أىلوا ابلعمرة ابلبيت لت : فذكرت اٟتديث ، كفيو فقا خرجنا مع رسوؿ هللا ) ديث عائشة اهنع هللا يضر قالت ٟت -أ

 آخر بعد أف رجعوا من مٌت ٟتجهم( ركاه البخارم كمسلم . وافان كابلصفا كا١تركة مث حلوا مث طافوا ط
( تعٍت بو : الطواؼ بُت الصفا  آخر بعد أف رجعوا من مٌت ٟتجهم مث طافوا طوافان )  –عن الذين أىلوا ابلعمرة  - كقو٢تا اهنع هللا يضر

 .تفسَت ىذا اٟتديث كا١تركة ، على أصح األقواؿ يف 
بذلك طواؼ اإلفاضة ، فليس بصحيح ؛ ألف طواؼ اإلفاضة ركن يف حق اٞتميع كقد فعلوه ، كأما قوؿ من قاؿ : أرادت  

كإ٪تا ا١تراد بذلك : ما ٮتص ا١تتمتع ، كىو الطواؼ بُت الصفا كا١تركة مرة اثنية بعد الرجوع من مٌت لتكميل حجو ، كذلك 
 .وؿ أكثر أىل العلم كاضح ْتمد هللا ، كىو ق

بو، عن ابن عباس رضي هللا عنهما، أنو سئل عن  ٣تزكمان  ما ركاه البخارم يف الصحيح تعليقان  كيدؿ على صحة ذلك أيضان 
: ، فلما قدمنا مكة قاؿ رسوؿ هللا حجة الوداع كأىللنا ، يفا١تهاجركف كاألنصار كأزكاج النِب  لَّ متعة اٟتج ، فقاؿ: أىى

: ا النساء ، كلبسنا الثياب ، كقاؿبيت كابلصفا كا١تركة ، كأتين)اجعلوا إىبللكم ابٟتج عمرة إال من قلد ا٢تدم( ، فطفنا ابل
، مث أمرّن عشية الًتكية أف هنل ابٟتج ، فإذا فرغنا من ا١تناسك جئنا فطفنا إنو ال ٭تل حىت يبلغ ا٢تدم ٤تلو()من قلد ا٢تدم ف

 ابلبيت كابلصفا كا١تركة( . انتهى ا١تقصود منو ، كىو صريح يف سعي ا١تتمتع مرتُت . 
 : أف ا١تتمتع يكفيو سعي كاحد . القوؿ الثاين

 كهبذا قاؿ عطاء ، كطاكس ، ك٣تاىد ، كىذا اختيار ابن تيمية رٛتو هللا .
 ركاه مسلم الصفا كا١تركة إال طوافان كاحدان، طوافهم األكؿ( كأصحابو َف يطوفوا بُت  أف النِب ٟتديث جابر )

َف يطف ىو كال أصحابو إال طوافان  نص صحيح ، صرح فيو جابر أبف النَِّب  من ٘تسك هبذا اٟتديث ، ىذا : ابن القيمقاؿ 
كاحدان ، كمعلـو أف أصحابو فيهم القارف ، كىو من كاف معو ا٢تدم ، كفيهم ا١تتمتع ، كىو من َف يكن معو ىدم ، ففي ىذا 

 . اٟتديث الصحيح الدليل على استواء القارف كا١تتمتع يف لزـك طواؼ كاحد كسعي كاحد

 لكن اٞتواب عن ىذا من ثالثة أكجو :
الذين َف يطوفوا إال طوافان كاحدان للعمرة كاٟتج ،  ْتمل حديث جابر ىذا على أف ا١تراد أبصحاب النَِّب  :اٞتواب األكؿ 

 . خصوص القارنُت منهم ، كالنَِّب 

 يػىٍعًٍت النَِّبٌ   الصَّفىا كىاٍلمىٍركىة ًإالَّ طىوىافنا كىاًحدنا كىىيوى طىوىافو اأٍلىكَّؿ (كىالى أىٍصحىابو بػىٍُت  قػىٍولو : ) َفٍى يىطيٍف رىسيوؿ اَّللَّ :  قاؿ النوكم
ًء َفٍى يىٍسعىٍوا بػىٍُت الصَّفىا كىاٍلمىٍركىة ًإالَّ مىرَّة كىاًحدىة ، كىأىمَّ  ٍعينا ا مىٍن كىافى ميتىمىتًٌعنا فىًإنَّ كىمىٍن كىافى ًمٍن أىٍصحىابو قىارّنن ، فػىهىؤيالى ٍعيػىٍُتً ، سى وي سىعىى سى

لىة ظىاًىرىة لًلشَّاًفًعيًٌ كىميوىافً  ا اٟتٍىًديث دىالى ًو يػىٍوـ النٍَّحر . كىيًف ىىذى ًقيًو يف أىفَّ اٍلقىارًف لىٍيسى عىلىٍيًو ًإالَّ طىوىاؼ لًعيٍمرىتًًو ، مثيَّ سىٍعينا آخىر ًٟتىجًٌ
فىاضىًة كىسىٍعي كىاًحد  . كىاًحد ًلئٍلً



 َُُٕ 

حديث جابر ينفي طواؼ ا١تتمتع بعد رجوعو من مٌت ، كحديث عائشة كحديث ابن عباس يثبتانو : أف يقاؿ : إف  الثايناٞتواب 
كقد تقرر يف األصوؿ كعلـو اٟتديث أف ا١تثبت مقدـ على النايف ، فيجب تقدٔف حديث ابن عباس كعائشة ، ألهنما مثبتاف ، 

 على حديث جابر النايف .

عدـ طواؼ ا١تتمتع بعد رجوعو من مٌت الثابت يف الصحيح ركاه جابر كحده ، كطوافو بعد رجوعو من مٌت : أف  اٞتواب الثالث
 ركاه يف الصحيح ابن عباس ، كعائشة ، كما ركاه اثناف أرجح ٦تا ركاه كاحد .

هيمىا; -ْٕٕ ًٍمًذمه،  (اىلسهٍبًع اىلهًذم أىفىاضى ًفيًو  ملٍى يػىٍرميٍل يف  أىفه اىلنهيبه  )كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله اىلًتًٌ
 كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي. 
--------- 

 اٟتديث فيو ضعف ، فيو ابن جريج كىو من ا١تدلسُت ، كقد أعل أيضان ابإلرساؿ .
 ال يكوف يف طواؼ اإلفاضة ، كقد تقدـ ذلك .كاٟتديث دليل على أف الرمل ال يكوف إال يف طواؼ القدـك كما تقدـ ، ك 

صىلهى اىلظٍُّهرى كىاٍلعىٍصرى كىاٍلمىٍغًربى كىاٍلًعشىاءى، ُثيه رىقىدى رىٍقدىةن اًبٍلميحىصهًب، ُثيه رىًكبى ًإىلى  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن أىنىسو  -ٕٕٓ
 . رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  (اىٍلبػىٍيًت فىطىاؼى ًبًو 

هىاكى  -ٕٕٔ  كىتػىقيوؿي : ًإ٪تهىا نػىزىلىوي رىسيوؿي اىَّللًه  -أىٍم: اىلنػُّزيكؿى اًبأٍلىٍبطىحً -أىنػههىا ملٍى تىكيٍن تػىٍفعىلي ذىًلكى  ): عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 .رىكىاهي ميٍسًلمه  (أًلىنهوي كىافى مىٍنزالن أىٍٝتىحى ٠ًتيريكًجًو 

------------- 
على كزف دمحم ، كىو اسم مكاف متسع بُت جبلُت ، كىو إُف مٌت أقرب من مكة ، ٝتي بذلك لكثرة ما بو من (  صهبً اًبٍلميحى ) 

 اٟتصى .
ٍسكىاف كى ) اٍلميحىصَّبي ( بًفىٍتًح اٟتٍىاء كىالصَّاد اٍلميٍهمىلىتػىٍُتً ) كىاٟتٍىٍصبىة ( ًبفىٍتًح اٟتٍىاء كىإً : قاؿ النوكم ىو اصب .( ك  اًبأٍلىٍبطىحً ) 

 عىٍن اٞتٍىبىل كىاٍرتػىفىعى عىٍن اٍلًميل . الصَّاد ، كى ) اأٍلىٍبطىح ( كىاٍلبىٍطحىاء كىخىٍيف بىًٍت ًكنىانىة ًاٍسم ًلشىٍيًء كىاًحد ، كىأىٍصل ا٠تٍىٍيف كيٌل مىا ًا٨ٍتىدىرى 
 ىل نزكؿ احملصب سنة أـ كقع اتفاقان ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك كالصحيح أنو سنة .
 ىب ٚتهور العلماء .كىو مذ

ؼ بػىٍُت الصَّحىابىة رىًضيى اَّللَّ عىنػٍهيٍم . كىمىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىمىاًلك كىاٞتٍيٍمهيور ًاٍسًتٍحبىابو اًٍقًتدى : ...  قاؿ النوكم اء ًبرىسيوًؿ فىحىصىل ًخبلى
رىكىوي الى شىٍيء عىلىٍيًو ، كىييٍستىحىٌب أىٍف ييصىلًٌي ًبًو الظٍُّهر كىاٍلعىٍصر كىاٍلمىٍرًرب كىا٠تٍيلىفىاء الرَّاًشًدينى كىغىٍَتىٍم ، كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىفَّ مىٍن تػى  اَّللَّ 

اء ًبرىسيوًؿ اَّللَّ   .كىاٍلًعشىاء كىيىًبيتي بًًو بػىٍعض اللٍَّيل أىٍك كيٌلو اًٍقًتدى
 . األربعة كىو قوؿ األئمة قاؿ يف طرح التثريب : 

 س .، كما يف حديث أن لفعل النِب -أ
زًليوفى غىدان ًٓتىٍيًف بىًٍت  ٨تىٍني  )ٌتن كى٨تىٍني ٔتًً  قىاؿى لىنىا رىسيوؿي اَّللًَّ  :ىيرىيٍػرىةى قىاؿى عن أَب  -ب كىذىًلكى  ،تػىقىاٝتىيوا عىلىى اٍلكيٍفًر  ًكنىانىةى حىٍيثي   ّنى

يػىٍعًٌت  ًلًب أىٍف الى يػينىاًكحيوىيٍم كىالى يػيبىايًعيوىيٍم حىىتَّ ييٍسًلميوا ًإلىٍيًهٍم رىسيوؿى اَّللًَّ اٍلميطَّ  ىىاًشمو كىبىًٍت  فىٍت عىلىى بىًٍت ًكنىانىةى ٖتىىالى   ًإفَّ قػيرىٍيشان كىبىًٍت 
 ( متفق عليو .ًبذىًلكى اٍلميحىصَّبى 

حُت خرج من مكة يـو النفر قبل أف  فاصب كاألبطح كالبطحاء كخيف بٍت كنانة أٝتاء للموضع الذم نزؿ بو رسوؿ هللا 
 ، كىو موضع بُت مكة كمٌت . يودع



 َُِٕ 

 ابصب كاف قصدان ، ٢تذه ا١تصلحة ، شكران  تعاُف . كىذا يدؿ على أف نزكلو 
 . تػىعىاُفى ىينىا شيٍكرنا َّللًًَّ تػىعىاُفى عىلىى الظُّهيور بػىٍعد ااًلٍخًتفىاء ، كىعىلىى ًإٍظهىار ًدين اَّللَّ  قىاؿى بػىٍعض اٍلعيلىمىاء : كىكىافى نػيزيكلو :  قاؿ النوكم

 كأاب بكر كعمر كانوا ينزلوف األبطح ( ركاه مسلم . كعن ابن عمر ) أف النِب  -ب
 كلفعل الصحابة ، فعن ساَف : ) أف أاب بكر كعمر كابن عمر كانوا ينزلوف ابألبطح ( . -ب

 ليس بسنة .القوؿ الثاين : 
 كىذا مركم عن ابن عباس كعائشة .

أًلىنَّوي كىافى مىٍنزالن  كىتػىقيوؿي : ًإ٪تَّىا نػىزىلىوي رىسيوؿي اىَّللًَّ  -أىٍم: اىلنػُّزيكؿى اًبأٍلىٍبطىحً -أىنػَّهىا َفٍى تىكيٍن تػىٍفعىلي ذىًلكى أما عائشة ،  فلحديث الباب ) 
 ( . أىٍٝتىحى ٠ًتيريكًجو

 متفق عليو  (  ) التحصيب ليس بشيء ، كإ٪تا منزؿ نزلو رسوؿ هللا  كأما ابن عباس فقاؿ 
 األكؿ . صحيحكال

 فإف قيل : ما اٞتواب عن ما كرد عن عائشة كابن عباس ؟
كاٟتاصل أف من نفى أنو سنة كعائشة كابن عباس أراد أنو ليس من ا١تناسك ، فبل يلـز بًتكو دـ ، كمن أثبتو كابن  قاؿ اٟتافظ :

 .ال اإللزاـ بذلك  دخولو يف عمـو التأسي أبفعالو  أرادعمر 
:  كىعىٍن ًاٍبنً  -ٕٕٕ هيمىا قىاؿى  -أيًمرى اىلنهاسي أىٍف يىكيوفى آًخرى عىٍهًدًىٍم اًبٍلبػىٍيًت، ًإاله أىنهوي خىفهفى عىًن اٟتٍىاًئًض  )عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو 
---------------- 

: ) ال ينصرفٌن أحدكم حىت  س قاؿ رسوؿ هللا كما جاء يف صحيح مسلم عن ابن عبا،   اآلمر ىو النِب ( أيًمرى اىلنهاسي  )
 يكوف آخر عهده ابلبيت ( .

 أم : الطواؼ .(  ٍيتً أىٍف يىكيوفى آًخرى عىٍهًدًىٍم اًبٍلبػى ) 
 أم : طواؼ الوداع .( ًإاله أىنهوي خىفهفى  )

 ( كيف معناىا النفساء .اٟتٍىاًئًض عىًن ) 
 ما حكم طواؼ الوداع للحاج ؟ 

 يف ذلك على قولُت :اختلف العلماء 
 أنو كاجب .أكالن : 

، كأبو حنيفة ، كأٛتد ، : اٟتسن البصرم، كاٟتكم، كٛتاد، منهم ن مذىبنا، كبو قاؿ أكثر العلماءكىو الصحيح م:  قاؿ النوكم
 .كإسحاؽ ، كأبو ثور 

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ٟتديث الباب ، ككجو الداللة من كجهُت : -أ

 الوداع ، بقولو )أًمر( كيف ركاية ١تسلم )ال ينفرف أحد حىت يكوف آخر عهده ابلبيت( .األمر بطواؼ  األكؿ :
 كالتخفيف ال يقاؿ إال يف مقابل اإللزاـ . أنو قاؿ ) خفف عن اٟتائض (الثاين : 



 َُّٕ 

ٍعًبًَت يف حىٌق اٟتٍىاًئض اًبلتٍَّخًفيًف ، :  ًفيًو دىلًيل عىلىى كيجيوب طىوىاؼ اٍلوىدىاع ًلؤلىٍمًر اٍلميؤىكَّد ًبًو كىلًلتػَّ  اؿ اٟتافظ يف الفتحق
 كىالتٍَّخًفيف ال يىكيوف ًإال ًمٍن أىٍمر ميؤىكَّد " انتهى . ك٨توه قالو النوكم يف "شرح مسلم" . 

) ال ينفرف أحد حىت يكوف آخر  كٟتديث ابن عباس قاؿ ) كاف الناس ينصرفوف من كل كجو ، فقاؿ رسوؿ هللا  -ب
 مسلم . عهده ابلبيت ( ركاه

 كجو الداللة : أف النهي عن النفر قبل طواؼ الوداع دليل على الوجوب .
 أنو سنة ال شيء يف تركو . القوؿ الثاين :

 كبو قاؿ مالك كداكد كابن ا١تنذر .
 قالوا : إف طواؼ الوداع ال ٬تب على اٟتائض كالنفساء ، كلو كاف كاجبان لوجب عليهما كطواؼ اإلفاضة 

 ، كأف من تركو عليو دـ . الصحيح كالقوؿ األكؿ ىو
 ( ًإاله أىنهوي خىفهفى عىًن اٟتٍىاًئًض  ماذا نستفيد من قولو )؟ 

 سقوط طوؼ الوداع عن اٟتائض .: نستفيد 
 .ىو قوؿ عامة الفقهاء :  قاؿ يف ا١تغٍت
ا١تنذر عن عمر كابن عمر كزيد  ىذا مذىب الشافعي كمالك كأَب حنيفة كأٛتد كالعلماء كافة ، إال ما حكاه ابن : قاؿ النوكم

 .بن اثبت 
 كىل يسقط عن النفساء أـ ال ؟ 

 فالصحيح نعم ، أنو يسقط عن النفساء خبلفان البن حـز .
 ما حكم طواؼ الوداع للمعتمر ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 أنو سنة .القوؿ األكؿ: 

 .كىذا قوؿ ٚتهور العلماء ، كحكاه ابن عبد ال ر إٚتاعان 
١تا حلوا من عمرهتم يف حجة الوداع ، خرجوا إُف مٌت كعرفة ، كَف يؤمركا بطواؼ الوداع ، كلو كاف  –مهنع هللا يضر  –أف الصحابة  -أ

 كاجبان ألمركا بو .
 َف يطف للوداع عند خركجو من مكة بعد عمرة القضاء كاٞتعرانة . كألنو  -ب
ففي حديث ابن عػمر ا١تخرٌج عند ابن خزٯتة ) أمر اٟتاج .. ( ككذلك ركاية ابن  كألف األحاديث َف أتت إال أبمر اٟتاج بو ،-ج

 عباس عند الشافعي ، فتخصيصو ابٟتاج يدؿ على أف ا١تعتمر على خبلفو .
قالو عند الفراغ من اٟتج  كحديث ) ال ينفرف أحد حىت يكوف آخر عهده ابلبيت ( أمر للحجاج بدليل قرينة اٟتاؿ ، ألنو 

 للحجاج . إرشادان 
 . ا١تعتمر ال كداع عليو يف أصح قوِف العلماء  قاؿ الشيخ ابن ابز : 

 أنو ٬تب على ا١تعتمر كداع .القوؿ الثاين : 
 كبو قاؿ الثورم .



 َُْٕ 

كقاؿ : طواؼ الوداع كاجب على كلًٌ إنساف مرادر مكة كىو حاج أك كىذا القوؿ ىو الراجح ، ...  الشيخ ابن عثيمُت :قاؿ 
 دلة التالية :لؤلمعتمر  ، 

 عمـو قولو : ) ال ينفر كاحد حىت يكوف آخر عهده ابلبيت ( . -أ
 كىذا شامل ) كاحده ( نكرة يف سياؽ النفي ، أك يف سياؽ النهي ، فتعم كل من خرج .

) حجان أصرر ، كما يف حديث عمرك بن حـز ا١تشهور الذم تلقتو األمة ابلقبوؿ :  أف العمرة كاٟتج ، ٝتاىا النِب  -ب
 كالعمرة ىي اٟتج األصرر ( .

 قاؿ ليعلى بن أمية : ) اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك ( . أف النِب -ج
فإذا كنت تصنع طواؼ الوداع يف حجك ، فاصنعو يف عمرتك، كال ٮترج من ذلك إال ما أٚتع العلماء على خركجو، مثل: 

.   ) انتهى كبلـ ي اٞتمار ، فإف ىذا ابإلٚتاع ليس مشركعان يف العمرة الوقوؼ بعرفة ، كا١تبيت ٔتزدلفة ، كا١تبيت ٔتٌت ، كرم
 الشيخ ( .

يقوؿ ) من حج ىذا البيت أك اعتمر فليكن آخر عهده  حديث اٟتارث بن عبد هللا بن أكس قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا  -د
 ابلبيت ( ركاه الًتمذم ، لكنو ضعيف .

 أف طواؼ الوداع للعمرة سنة .كالراجح 
 ينبري لئلنساف أف يفعلو خركجان من ا٠تبلؼ كأبرأ للذمة .  كهللا أعلم . لكن

أٚتع العلماء على أف ا١تعتمر إذا اعتمر مث خرج مباشرة ، أنو ال ٬تب عليو طواؼ كداع ، كأف يقدـ مكة فيطوؼ كيسعى فائدة : 
 ك٭تلق مث ٮترج مباشرة ، فهذا ال طواؼ عليو .

 ىل على أىل مكة طواؼ كداع ؟ 
ل مكة ليس عليهم أف يطوفوا للوداع ؛ ألف الطواؼ كجب توديعا للبيت ، كىذا ا١تعٌت ال يوجد يف أىل مكة ألهنا كطنهم . أى

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، يف بيانو أف طواؼ الوداع ليس من أركاف اٟتج اليت ال بد منها : ك٢تذا َف يكن على أىل مكة 
 . اء معٌت ذلك يف حقهم ، فإهنم ليسوا بقادمُت إليها كال مودعُت ٢تا ما داموا فيهاطواؼ قدـك ، كال طواؼ كداع ؛ النتف

 .ؼ كداع ليس على أىل مكة طوا:  قاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللاك 
 مل كل من كاف داخل حدكد اٟتـر . كىذا األمر يش
  .ي ، ال كداع عليو : كمن كاف منزلو يف اٟتـر فهو كا١تك قاؿ ابن قدامة

 ذا أراد شخص من أىل مكة أف يسافر منها بعد أداء ا١تناسك فإنو يلزمو طواؼ الوداع قبل ا٠تركج من مكة . لكن إ
قاؿ أصحابنا : من فرغ من مناسكو ، كأراد ا١تقاـ ٔتكة ، ليس عليو طواؼ الوداع ، كىذا ال خبلؼ  :  قاؿ النوكم رٛتو هللا

 .طاؼ للوداع  ا٠تركج من مكة إُف كطنو أك غَته فيو ، سواء كاف من أىلها ، أك غريبا ، كإف أراد
: إذا كاف الرجل من أىل مكة ، كحج كسافر بعد اٟتج ، فليطف للوداع ؛ لقوؿ النِب  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

 كىذا عاـ ، فنقوؿ ٢تذا ا١تكي : ما دمت سافرت يف أَيـمسلم (أحدكم حىت يكوف آخر عهده ابلبيت : " ال ينفرف ، 
 ؼ .تطو افر حىت ػاٟتج ، كقد حججت ، فبل تس

 ىل على أىل جدة طواؼ كداع ؟ 
 نعم ٬تب عليهم طواؼ الوداع عند ا٠تركج من مكة .



 َُٕٓ 

 لعمـو األدلة .
 ع .ليو أف ال ٮترج من مكة حىت يود : من كاف من أىل جدة فإنو ٬تب ع قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

كداع فطهرت قبل مفارقة البنياف ، رجعت فاغتسلت ككدعت ، ألهنا يف  : إذا نفرت اٟتائض برَت قاؿ بن قدامة فائدة :
 حكم اإلقامة ، بدليل أهنا ال تستبيح الرخص .

 اذكر بعض أخطاء الناس يف طواع الوداع ؟ 
 الناس ٮتطئوف يف طواؼ الوداع يف أمور : 

الوداع ، كقد بقي عليو رمي اٞتمرات  : أف بعض الناس ال ٬تعل الطواؼ آخر أمره ؛ بل ينزؿ إُف مكة كيطوؼ طواؼ األكؿ
، مث ٮترج إُف مٌت فَتمي اٞتمرات مث يرادر ، كىذا خطأ ، كال ٬تزئ طواؼ الوداع يف مثل ىذه اٟتاؿ ، كذلك ألنو َف يكن 

 آخر عهد اإلنساف ابلبيت الطواؼ ؛ بل كاف آخر عهده رمي اٞتمرات . 
بعده ، كىذا يوجب إلراء طواؼ الوداع ، كأف أييت ببدلو عند سفره . أف بعض الناس يطوؼ للوداع كيبقى يف مكة  الثاين :

 نعم لو أقاـ اإلنساف يف مكة بعد طواؼ الوداع لشراء حاجة أك لتحميل العفش أك ما أشبو ذلك فهذا ال أبس بو . 
ه ، يزعم أنو : أف بعض الناس إذا طاؼ للوداع كأراد ا٠تركج من ا١تسجد رجع القهقرل ، أم : رجع على قفاالثالث 

أشد منا  كال أحد من أصحابو ، كرسوؿ هللا  يتحاشى بذلك تولية الكعبة ظهره ، كىذا بدعة َف يفعلو رسوؿ هللا 
ئذ فإف السنة إذا طاؼ اإلنساف للوداع أف ٮترج ن. كحي  تعاُف كلبيتو ، كلو كاف ىذا من تعظيم هللا كبيتو لفعلو  تعظيمان 

 ظهره يف ىذه اٟتالة .  على كجهو كلو كُف البيت
أف بعض الناس إذا طاؼ للوداع مث انصرؼ ككصل إُف ابب ا١تسجد اٟتراـ إتو إُف الكعبة ككأنو يوٌدعها ، فيدعو أك  الرابع :

 ."  لفعلو النِب  َف يفعلو ، كلو كاف خَتان  ألف الرسوؿ  يػيسلػًٌم أك ما أشبو ذلك ، كىذا من البدع أيضان 
 العامة من اٟتديث ؟ اذكر بعض الفوائد 
 : من طاؼ لئلفاضة قبل الرمي ، كنول يف طوافو أف الطواؼ طواؼ إفاضة ككداع ،  قاؿ الشيخ دمحم بن إبراىيم رٛتو هللا

فهذا ال ٬تزئو عن الوداع ، ألنو َف يكمل أعماؿ اٟتج بعد ، كلو كاف طوافو ا١تذكور بعد فراغو من الرمي اكتفى بو عن الوداع 
 . فر يف اٟتاؿ كفاه عن طواؼ الوداعده ، بل سا، كَف يقم بع

  : إذا طاؼ للوداع ، مث اشترل بتجارة أك إقامة ، فعليو إعادتو  قاؿ يف ا١تغٍت . 
 كهبذا قاؿ عطاء كمالك كالثورم كالشافعي كأبو ثور .

 ٟتديث الباب .
 طريقو ، أك أف ينتظر رفقتو مىت جاءكا رخص العلماء لو يف األشياء اليت يفعلها كىو عابر كماش ، مثبلن يشًتم حاجة يف 

 ركب كمشى ، كمثلو لو تردل أك تعشى .

  قوؿ بعض الفقهاء : تقف اٟتائض كالنفساء على ابب ا١تسجد ... ، ىذا فيو نظر ، فقد انعقد سببو يف عهد النِب  كَف
، كَف يشرع ٢تا الدعاء عند  طواؼ الوداع يندب إليو ، فلما حاضت صفية قاؿ : ) فلتنفر ( فقد خفف عنها النِب 

 الباب.
 . كاجبات اٟتػج 
ـي ًمٍن اىٍلًميقىاتً -ُ ٍحرىا  .اىإٍلً



 َُٕٔ 

 فيجب على اٟتاج أك ا١تعتمر أف ٭تـر من ا١تيقات ، كال ٬توز أف يتجاكزه برَت إحراـ إذا أراد اٟتج أك العمرة 
 ... ( كىذا خ ر ٔتعٌت األمر ..: ) يهل أىل ا١تدينة  لقولو -أ

 ألىل ا١تدينة ذا اٟتليفة ... ( . ركاه البخارم . ن عمر : ) فرض رسوؿ هللا كقاؿ اب-ب
 .كىاٍلويقيوؼي ًبعىرىفىةى ًإىلى اىٍلغيريكبً -ِ

 مع أنو لو دفع ابلناس قبل الرركب لكاف أرفق كمع ذلك كقف إُف الرركب . لفعل النِب 
 . [ ٕف قبل الرركب . ] ا١تمتع : الدفع قبل الرركب فيو مشاهبة ألىل اٞتاىلية ألهنم يدفعو كألف 

الدفع إُف ما بعد غركب الشمس مث مبادرتو بو قبل أف يصلي ا١تررب مع أف كقت ا١تررب قد دخل ، يدؿ على  فتأخَت النِب 
 ٦تنوع حىت تررب الشمس . أنو ال بد من البقاء إُف ىذا الوقت ، ككأنو 

لىةى اىلنهٍحًر ٔتيٍزدىًلفى -ّ  .  ةى كىاٍلمىًبيتي لىيػٍ
 فا١تبيت ٔتزدلفة من كاجبات اٟتج ، كىذا قوؿ األكثر .

 ( .كىاذٍكيريكهي كىمىا ىىدىاكيٍم فىاذٍكيريكا اَّللَّى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر اٟتٍىرىاـً لقولو تعاُف ) 
 ) كقفت ىهنا كٍٚتع كلها موقف ( ركاه مسلم . كقاؿ 

 ركن ، كتقدـ ذلك كلو .كذىب بعض العلماء إُف أف ذلك سنة ، كذىب بعضهم إُف أنو 
ـً اىلتهٍشرًيًق ا١تبيت ٔتٌت  -ْ  .أىايه

 أم : كمن كاجبات اٟتج ا١تبيت ٔتٌت لياِف التشريق .
، ًمٍن أىٍجًل أىٍف يىًبيتى ٔتى  ًاٍستىٍأذىفى رىسيوؿى اىَّللًَّ  أىفَّ اىٍلعىبَّاسى ٍبنى عىٍبًد اىٍلميطًَّلًب  ) اًٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا ٟتديث  كَّةى لىيىاِفى ًمٌتن

 كيف ركاية ) رخص ( ..  ميتػَّفىقه عىلىٍيوً  (ًسقىايىًتًو، فىأىًذفى لىوي 
 . فأذف لو ، كلو َف يكن كاجبان ما احتاج إُف االستئذاف فالعباس استأذف رسوؿ هللا 

 .كىرىٍميي اىٞتًٍمىارً -ٓ
 .ركاه الًتمذم ١تركة كرمي اٞتمار إلقامة ذكر هللا ( كا ا جعل الطواؼ ابلبيت كبُت الصفا) إ٪ت  لقولو 

 ألنو عمل يًتتب عليو اٟتل فكاف كاجبان ليكوف فاصبلن بُت اٟتل كاإلحراـ .
 . كىاٟتٍىٍلقي أىٍك اىلتػهٍقًصَتي -ٔ

ـى ًإٍف شىاءى اَّللَّي آجعلو كصفان يف اٟتج كالعمرة فقاؿ:ألف هللا    ( ًنُتى ٤تيىلًًٌقُتى ريؤيكسىكيمٍ مً ) لىتىٍدخيلينَّ اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا
 طواؼ الوداع . -ٕ

 ميتػَّفىقه عىلىٍيًو  .  (أيًمرى اىلنَّاسي أىٍف يىكيوفى آًخرى عىٍهًدًىٍم اًبٍلبػىٍيًت، ًإالَّ أىنَّوي خىفَّفى عىًن اٟتٍىاًئضً ) عىٍن اًٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا قىاؿى 
 . كم حىت يكوف آخر عهده ابلبيت (كيف ركاية ) ال ينصرفٌن أحد 

 . الفرؽ بُت ترؾ األركاف كترؾ الواجبات 
 :إذا ترؾ اٟتاج ركن من أركاف اٟتج 

 إ٪تا األعماؿ ابلنيات ( .َف ينعقد نسكو ٟتديث ) -ة كىي الني –اإلحراـ فإف كانت 
الركن ٦تا يفوت فاٟتج الغ ، كما لو ترؾ  َف يتم حجو حىت أييت بو ، فإذا كاف –غَت النية  –كإف ترؾ ركنان من أركاف اٟتج 

 . وؼ بعرفة حىت خرج فجر يـو العيد الوق
 إف  ترؾ كاجبان فعليو دـ .ك 



 َُٕٕ 

 عن ابن عباس قاؿ : )من نسي من نسكو شيئان أك تركو فليهرؽ دمان ( . ركاه مالك
اٟتـر كيوزع يف اٟتـر . ) كىذا ما عليو ىذا الدـ ج راف ال شكراف ، كعليو فيجب أف يتصدؽ ّتميعو على فقراء اٟتـر كيذبح يف 

 ٚتاىَت العلماء ( .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ٖٕٕ هيمىا قىاؿى ةو ًفيمىا )  كىعىًن ًاٍبًن اىلزُّبػىٍَتً رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ا أىٍفضىلي ًمٍن أىٍلًف صىالى ةه يف مىٍسًجًدم ىىذى صىالى

ـى ، كى  ةو ًسوىاهي ًإاله اىٍلمىٍسًجدى اىٟتٍىرىا ةو يف مىٍسًجًدم ٔتًائىًة صىالى ةه يف اىٍلمىٍسًجًد اىٟتٍىرىاـً أىٍفضىلي ًمٍن صىالى رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىصىحهحىوي ًاٍبني  -صىالى
 .ًحبهافى 

----------------- 
 ما صحة اٟتديث ؟ 

 اٟتديث إسناده صحيح .
 كم مقدار الصالة يف ا١تسجد النبوم ؟ 

 صبلة فيما سول ا١تسجد اٟتراـ .الصبلة فيو عن ألف  مقدار
 ) صبلة يف مسجدم ىذا خَت من ألف صبلة فيما سواه إال ا١تسجد اٟتراـ ( .   كيف الصحيحُت قاؿ 

  ىل ا١تضاعفة خاص ٔتسجد الرسوؿ اليت طرأت على ا١تسجد بعد كفاتو ؟ الذم بناه أك يشمل الزايدة 
 على قولُت :يف ىذه ا١تسألة اختلف العلماء 

 أف الصبلة تضاعف فيها كما تضاعف يف أصل ا١تسجد . األكؿ :القوؿ 
 كىذا مذىب اٞتمهور .
كلو  ، فما زيد يف ا١تسجد اٟتراـ كمسجد النِب  كحكم الزَيدة حكم ا١تزيد فيو يف الفضل أيضان  : قاؿ ابن رجب رٛتو هللا

 سواء يف ا١تضاعفة كالفضل .
، إ٪تا خالف فيو بعض ا١تتأخرين من أصحابنا ، منهم ابن عقيل كابن كقد قيل : إنو ال يعلم عن السلف يف ذلك خبلؼ 

 اٞتوزم ، كبعض الشافعية .
 الذم كاف يف زمانو دكف ما زيد فيو بعده . أف ىذه الفضيلة ٥تتصة بنفس مسجده  : القوؿ الثاين

 كرجح ىذا النوكم .
 األكؿ . كالراجح

 كهللا أعلم .
 ما فضل الصالة يف ا١تسجد اٟتراـ ؟ 

 تعدؿ مائة ألف صبلة . الصبلة يف ا١تسجد اٟتراـ 
ليغي بًًو النَِّبَّ   ـى  ممىٍسًجدً  صىبلىةه يًف )ؿى قىا  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى يػىبػٍ ا أىٍفضىلي ًمٍن أىٍلًف صىبلىةو ًفيمىا ًسوىاهي ًإالَّ اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا  .( متفق عليوىىذى

 اٟتراـ أفضل من مائة ألف صبلة فيما سواه ( . ) كصبلة يف ا١تسجد كقد جاء عند ابن ماجو 
  ؟ىل ىذا الفضل يشمل ٚتيع اٟتراـ أـ فقط خاص ٔتسجد الكعبة 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : أف ا١تضاعفة خاصة اب١تسجد الذم فيو الكعبة . القوؿ األكؿ



 َُٕٖ 

نوكم كاب الط رم ، كابن مفلح ، كابن حجر ا٢تيتمي كإُف ىذا ذىب ٚتاعة من العلماء منهم الكىذا مذىب ا١تالكية ، 
 كاختاره ابن عثيمُت رٛتهم هللا .

رىٍكنىا حىوٍ لقولو تعاُف ) -أ  ( .لىوي سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإُفى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى الًَّذم ابى
من  كاف من مسجد الكعبة ، كما يدؿ على ذلك حديث أنس قاؿ ) أسرم برسوؿ هللا   ابلنِب كجو الداللة : أف اإلسراء 

 مسجد الكعبة ( فدؿ ذلك على أف ا١تراد اب١تسجد اٟتراـ يف مضاعفة الصبلة ، مسجد الكعبة .
 ة .ىذه اآلية للكعب فػىوىؿًٌ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـ ( كا١تقصود أف االستقباؿ يف) كلقولو تعاُف  -ب
قاؿ ) صبلة يف مسجدم ىذا أفضل من ألف صبلة فيما سواىا من ا١تساجد إال مسجد  كٟتديث ميمونة . أف النِب -ج

 الكعبة ( ركاه مسلم .
 ، الركاَيت األخرل اليت فيها ذكر ا١تسجد اٟتراـ .جد الكعبة( كىذا نص، حيث فسرت ىذه الركايةإال مسكجو الداللة : قولو )

 : أف ا١تضاعفة عامة يف ٚتيع اٟتـر . القوؿ الثاين
 كىو مذىب اٟتنفية ، كالشافعية ، كقوؿ للحنابلة ، كاختاره ابن القيم كالشيخ ابن ابز .

ـى بػىٍعدى عىاًمًهٍم ىىذا ( . -أ  لقولو تعاُف ) ًإ٪تَّىا اٍلميٍشرًكيوفى ٧تىىسه فىبل يػىٍقرىبيوا اٍلمىٍسًجدى اٟتٍىرىا
 ؿ على أف ا١تقصود اب١تسجد اٟتراـ ىو اٟتـر كلو كليس ا١تسجد فقط، قاؿ ابن حـز ببل خبلؼ. فهذه اآلية تد

كاف يصلي يف اٟتـر مع أف إقامتو يف اٟتديبية   (ِّّ/ْ)أخرجو أٛتد مطوالن  –عندما كاف يف صلح اٟتديبية  – أف النِب -ب
 .  ـابٟتل كذكر الشافعي أف اٟتديبية بعضها يف اٟتل كبعضها يف اٟتر 

 فقط . كىذا من أصرح األدلة على أف مضاعفة الصبلة تتعلق ّتميع اٟتـر كليس مسجد اٞتماعة 
كيف ىذا داللة على أف مضاعفة الصبلة ٔتكة تتعلق ّتميع اٟتـر ال ٮتص هبا ا١تسجد الذم ىو مكاف :  رٛتو هللا قاؿ ابن القيم

 ؼ .الطوا
  لة ؟شمل حىت النافتىل ا١تضاعفة ٗتتص ابلفريضة أـ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 إف ا١تضاعفة ٗتتص ابلفريضة فقط .:  القوؿ األكؿ

 كرجحو الطحاكم . كىذا مذىب أَب حنيفة كا١تالكية
 : ) أفضل صبلة ا١ترء يف بيتو إال ا١تكتوبة ( . لقولو 

 ا١تضاعفة تعم صبلة الفريضة كالنفل .القوؿ الثاين : أف 
 كرجحو النوكم . الشافعية كاٟتنابلة كىذا ىو مذىب

أف مذىبنا أنو ال ٮتتص ىذا التفضيل ابلصبلة يف ىذين ا١تسجدين ابلفريضة؛ بل  : اعلم لممس يف شرح صحيح النوكم اؿق
، كبو قاؿ مطرؼ من أصحاب مالك. كقاؿ الطحاكم: ٮتتص ابلفرض، كىذا ٥تالف إطبلؽ ىذه يعم الفرض كالنفل ٚتيعان 

 .يحة. كهللا اعلماألحاديث الصح
 إلطبلؽ األحاديث الصحيحة .

َف ٮتص الفريضة بل  كالنِب  كيف ا١تسجد اٟتراـ، ا١تضاعفة عامة للفرض كالنفل يف مسجد النِب :  قاؿ الشيخ ابن ابز
 . صبلة فيما سواه إال ا١تسجد اٟتراـ( صبلة يف مسجدم ىذا خَت من ألف)  قاؿ



 َُٕٗ 

لكن النفل يف البيت أفضل، كيكوف لو ، كىذا يعم النفل كالفرض ، صبلة(  ألف ائةاٟتراـ ٔت صبلة يف ا١تسجد) كقاؿ  
فلو ىذه ا١تضاعفة، كمع  أك نفبلن  فرضان  كا١ترأة يف بيتها أفضل ك٢تا أجر أكثر، كإذا صلى الرجل يف مسجد النِب  أجر أكثر،

العشاء سنة الفجر أفضل، كتكوف لو ا١تضاعفة البيت، سنة الظهر سنة ا١تررب سنة  ىذا فا١تشركع لو أف يصلي النافلة يف
، فدؿ ذلك على  ا١تكتوبة( كٮتاطبهم كىو يف ا١تدينة  : قاؿ للناس: )أفضل صبلة ا١ترء يف بيتو إالألف الرسوؿ  أكثر؛

 .يف بيوهتم صبلة النافلة أفضل كتكوف مضاعفتها أكثر، كىكذا يف ا١تسجد اٟتراـ أف صبلهتم
 الراجح . كىذا القوؿ ىو

مث إف التضعيف ا١تذكور يرجع إُف الثواب كال يتعدل إُف اإلجزاء ابتفاؽ العلماء كما نقلو  : قاؿ اٟتافظ ابن حجرفائدة : 
 .الثورم كغَته 

 أيهما أفضل مكة أـ ا١تدينة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أف مكة أفضل .القوؿ األكؿ : 
 ر .كىذا قوؿ اٞتمهو 

كهللا إنك ٠تَت أرض هللا  كأحب كاقفان على اٟتزكرة فقاؿ :   بن عدم بن اٟتمراء قاؿ : ) رأيت رسوؿ هللا عبد هللا ٟتديث
 ركاه الًتمذم كصححو .أرض هللا إُف هللا ، كلوال أٓف أخرجت منك ما خرجت ( . 

 . ىذا نص يف ٤تل ا٠تبلؼ ، فبل ينبري العدكؿ عنو  : قاؿ ابن عبد الرب
 أف ا١تدينة أفضل . القوؿ الثاين :

 .كىذا مذىب مالك 
 ما بُت بييت كمن رم ركضة من رَيض اٞتنة ( .  )  لقولو

 “ .ىذا االستدالؿ اب٠ت ر يف غَت ما كرد فيو ، كال يقاـك النص الوارد يف فضل مكة ” قاؿ ابن عبد الرب : 
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

 . فضل بقاع األرضأف مكة كا١تدينة أكأٚتعوا  فائدة : قاؿ النوكم :
 كم مقدار الصالة يف ا١تسجد األقصى ، ك١تاذا ٝتي بذلك ؟ 

 لبعده عن ا١تسجد اٟتراـ يف ا١تسافة .ٝتي بذلك :قيل : 
 يف الزماف ، كفيو نظر ، ألنو ثبت يف الصحيح أف بينهما أربعُت سنة .كقيل : 

 مقدار الصالة فيو :
 [ صبلة . ََٓعن ] قيل : 

  .جاء ذلك عند الط رآف
 كالذم يظهر من كبلـ ابن تيمية كابن القيم ترجيح ىذا القوؿ .

 أبلف صبلة .كقيل : 
 جاء عند ابن ماجو ، كىو ضعيف .

 ٓتمسُت صبلة .كقيل : 



 ََُٖ 

 جاء عند ابن ماجو .
ه أبلف أفضل منو ، كالصبلة فيو تفضل على غَت  كىذا ٤تاؿ ، ألف مسجد الرسوؿ  تعليقان على ىذه الركاية : قاؿ ابن القيم

 صبلة .
 . ىذا منكر جدان   : كقاؿ الذىيب

 ٔتائتُت كٜتسُت صبلة .  قيل :ك 
أـ بيت ا١تقدس ؟ فقاؿ رسوؿ هللا  أيهما أفضل مسجد رسوؿ هللا  تذاكرّن ك٨تن عند رسوؿ هللا ) قاؿ  عن أَب ذر 

 للرجل ًمٍثل شطن فرسو من  : صبلة يف مسجدم أفضل من أربع صلوات فيو كلنعم ا١تصلى ىو ، كليوشكن أف يكوف
( كصححو ككافقو الذىِب كاأللبآف   َٗٓ/  ْركاه اٟتاكم ) ( س خَتان لو من الدنيا ٚتيعان األرض حيث يىرل منو بيت ا١تقد

 (.  َِِٗكما يف " السلسلة الصحيحة " يف آخر الكبلـ على حديث رقم ) 
 لصـو كالصدقة كغَتىا ؟ىل التضعيف خاص ابلصالة أـ يشمل ٚتيع األعماؿ الصاٟتة كا 

 ف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :اختل
 .: أف األعماؿ الصاٟتة ال تضاعف يف اٟتـر كالصبلة  القوؿ األكؿ

  دليل اثبت .كاستدلوا أبف األدلة الثابتة يف التضعيف ٥تتصة ابلصبلة فقط كالقوؿ ٔتضاعفة الطاعات األخرل ٭تتاج إُف

 .ؿ الصاٟتة تضاعف كالصبلة : أف األعماالقوؿ الثاين
من أدرؾ رمضاف ٔتكة فصاـ كقاـ منو ما تيسر لو كتب هللا لو مئة ألف شهر )  رسوؿ هللا ٟتديث ابن عباس . قاؿ : قاؿ -أ

 خرجو ابن ماجو ، قاؿ األلبآف : اٟتديث موضوع .رمضاف فيما سواه..." )أ
 كنوقش االستدالؿ أبف اٟتديث ال يثبت.

) رمضاف ٔتكة أفضل من ألف رمضاف برَت مكة ( ركاه البزار ، كاٟتديث  مر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا كٟتديث ابن ع -ب
 ضعيف .

راـ كمضاعفة الصبلة أم ٔتائة ألف ، الطاعات يف ا١تسجد اٟت القوؿ األكؿ ، كأنو َف يثبت دليل ينص على مضاعفة كالصحيح
 ـ على اٟتل. ية عن غَتىا كذلك لفضيلة اٟتر كلكن تبقى األعماؿ الصاٟتة يف اٟتـر ٢تا تعظيم كمز 

كلكن َف يرد فيها حد ٤تدكد، إ٪تا جاء اٟتد كالبياف يف  –أم يف اٟتـر  –كبقية األعماؿ الصاٟتة تضاعف  : قاؿ ابن ابز رٛتو هللا
 د . ان يدؿ على تضعيف ٤تدفيها نصان اثبتقراءة القرآف كالصدقات فبل أعلم الصبلة، أما بقية األعماؿ الصاٟتة كالصـو كاألذكار ك 

بي اىٍلفىوىاًت كىاإٍلًٍحصىارً   ابى
 أف يفوت اٟتج ، كأف يفوتو الوقوؼ بعرفة ، حيث َف يصلها إال بعد مضي كقتها .الفوات : 

   فمن َف أيت عرفة قبل طلوع فجر يـو النحر ، كلو ٟتظة ، كلو ماران ، فاتو اٟتج إبٚتاع العلماء .
 .إلٚتاعفإذا أحـر ابٟتج ، فلم يقف بعرفة حىت طلع الفجر من يـو النحر فقد فاتو اٟتج اب ( : اجملموع)  يف قاؿ النوكم رٛتو هللا

كٯتكن تداركو إال  ليس ىناؾ ركن من أركاف اٟتج إالك  ألنو بفوتو يفوت اٟتج، كلذلك ٝتي الوقوؼ بعرفة ركن اٟتج األعظم،
 ؼ الطواؼ ألنو ليس لو كقت ٤تدكد. ٓتبل(، اٟتج عرفة)كمن مث قاؿ النِب ، الوقوؼ بعرفة

 فمن فاتو اٟتج يلزمو ما يلي :
 ٭توؿ ىذا اٟتج إُف عمرة ، فيأيت إُف الكعبة كيطوؼ ابلسعي كيقصر . أف أكالن :



 َُُٖ 

 ألنو ليس إبمكانو إ٘تاـ اٟتج اآلف ، كألف اٟتج عرفة .
ا حىىتَّ ًإذىا كىافى اًبلنَّازًيىًة ًمٍن طىرًيًق مىكَّةى أىضىلَّ رىكىاًحلىوي ، كىًإنَّوي )خىرىجى حىاجِّ  أاب أيوب األنصارم ( أف ١َٖٕتا ركاه مالك يف ا١توطأ )

ـى عىلىى عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب يػىٍوـى النٍَّحًر ، فىذىكىرى ذىًلكى لىوي ، فػىقىاؿى عيمىري : اٍصنىٍع كىمىا يىٍصنىعي اٍلميعٍ  ٍدرىكىكى تىًمري ، مثيَّ قىٍد حىلىٍلتى ، فىًإذىا أى قىًد
 ، كصحح إسناده النوكم رٛتو هللا . مىا اٍستػىٍيسىرى ًمٍن ا٢ٍتىٍدًم(اٟتٍىجُّ قىاًببلن ، فىاٍحجيٍج كىأىٍىًد 

 يلزمػو القضاء كا٢تدم . اثنيان : 
ٍعتي اٟتٍىجَّاجى ٍبنى عىٍمروك اأٍلىٍنصىارًمَّ قىاؿى  : ) مىٍن كيًسرى  : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ أما كجوب القضاء كا٢تدم ، فلما ركاه ًعٍكرًمىةى قىاؿى : ٝتًى

ٍن ذىًلكى فػىقىاالى : صىدىؽى ( ركاه أبو داكد أىٍك عىرًجى فػىقىٍد حىلَّ ، كىعىلىٍيًو اٟتٍىجُّ ًمٍن قىاًبلو . قىاؿى ًعٍكرًمىةي : سىأىٍلتي اٍبنى عىبَّاسو كىأىابى ىيرىيٍػرىةى عى 
 ٍك مىًرضى ( . صححو األلبآف يف صحيح أَب داكد . ( كيف لفظ : ) مىٍن كيًسرى أىٍك عىرًجى أى ُِٖٔ)

 . مىا اٍستػىٍيسىرى ًمٍن ا٢ٍتىٍدًم(كلقوؿ عمر ألَب أيوب رضي هللا عنهما : )فىًإذىا أىٍدرىكىكى اٟتٍىجُّ قىاًببلن ، فىاٍحجيٍج كىأىٍىًد 
 كهبذا قاؿ اٟتنفية كمالك كالشافعي كاٟتنابلة . 

َتى يسار )أىفَّ ىىبَّارى ٍبنى اأٍلىٍسوىًد جىاءى يػىٍوـى النٍَّحًر كىعيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب يػىٍنحىري ىىٍديىوي ، فػىقىاؿى : َيى أىمً كركل مالك عن ّنفع عن سليماف بن 
ا اٍليػىٍوـى يػىٍوـي عىرىفىةى ، فػىقىاؿى عيمىري : اٍذىىٍب ًإُفى  كَّةى فىطيٍف أىٍنتى كىمىٍن مىعىكى ، كىا٨ٍتىريكا ىىٍدَين مى  اٍلميٍؤًمًنُتى ، أىٍخطىٍأّنى اٍلًعدَّةى ، كينَّا نػىرىل أىفَّ ىىذى

ـه قىاًبله فىحيجُّوا كىأىٍىديكا ، فىمى  ريكا ، كىاٍرًجعيوا ، فىًإذىا كىافى عىا ـو يف اٟتٍىجًٌ ، ًإٍف كىافى مىعىكيٍم ، مثيَّ اٍحًلقيوا أىٍك قىصًٌ ثىًة أىَيَّ ـي ثىبلى ٍد فىًصيىا ٍن َفٍى ٬تًى
عىةو ًإذىا بػٍ  .  رىجىعى ( كىسى

، إال أصحاب الرأم ، من ٝتينا من الصحابة، كالفقهاء ا٢تدم يلـز من فاتو اٟتج يف أصح الركايتُت . كىو قوؿ:  كقاؿ ابن قدامة
 فإهنم قالوا : ال ىدم عليو...، كلنا ، حديث عطاء ، كإٚتاع الصحابة..." انتهى .

 كاجبان عليو . كذىب بعض العلماء إُف أنو ال ٬تب القضاء إال إذا كاف
 : ا٠تالصة 

 : من فاتو اٟتج ككاف حجو فرضان ، فعليو إعادتو برَت خبلؼ . أكالن 
 :من فاتو اٟتج ككاف حجو نفبلن ، فهل يلزمو إعادتو أـ ال ؟ اثنيان 

 ٚتاىَت العلماء : يلزمػو إعادتو .
 فهو مذىب اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كا١تذىب عند اٟتنابلة .

 ة إُف أنو ال يلزمو إعادتو .كذىب الظاىري
 . أصحكاألكؿ 
هيمىا قىاؿى عىًن ًاٍبًن عىبهاسو رى  -ٕٕٗ حىىته ًاٍعتىمىرى  كىجىامىعى ًنسىاءىهي، كى٨تىىرى ىىٍديىوي، فىحىلىقى  قىٍد أيٍحًصرى رىسيوؿي اىَّللًه  ) ًضيى اىَّللهي عىنػٍ

 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ (  عىامنا قىاًبالن 
-------- 

 من أداء عمرتو يـو اٟتديبية .  أم منع ، منعت قريش رسوؿ هللا ( قىٍد أيٍحًصرى رىسيوؿي اىَّللًه ) 
 كأصحابو كىم ٤ترموف بعمرة . اآلية نزلت يف صد ا١تشركُت النِب  قاؿ تعاُف ) فإف أحصرمت فما استيسر من ا٢تدم (

 ما ىو اإلحصار ؟ 
 اإلحصار يف اللرة : ا١تنع .

 ؽ .منع ارمُت من ا١تضي للحج أك العمرة أك كليهما من ٚتيع الطر  كيف الشرع: ىو



 َُِٖ 

 ىل ٬توز للمحصر أف يتحلل إذا أحصر بعدك ؟ 
فقد أٚتع أىل العلم على أف اـر إذا حصره العدك من ا١تشركُت كغَتىم فمنعوه اٟتج كَف ٬تد طريقان آمنان يوصلو إليو جاز لو 

 . إحراموالتحلل من 
 . ٚتيعان رٛتهم هللا   ، كأٛتد ، كأبو حنيفة ، كالشافعي ماـ مالككإُف ىذا ذىب اإل

 . كقد ركم ذلك عن ابن عمر كابن عباس كأنس 
 ( . فإف أحصرِت فما استيسر من ا٢تدم )كذلك ألف هللا تعاُف قد نص على جواز التحلل عند اٟتصر بقولو  

 . ٭تلقوا ك٭تلواأمر أصحابو يـو أحصركا ابٟتديبية أف ينحركا ك  كألف النِب 

كسواء كاف اإلحراـ ابلعمرة فقط أك ابٟتج أك هبما معان ال خبلؼ فيو بُت علماء األمصار سول ما نسب إُف ابن سَتين أنو قاؿ:  
 ا .ال إحصار يف العمرة ألهنا غَت مؤقتة كال ٮتشى فواهت

 ما الواجب على احملصر ؟ 
 ا٢تدم .أكالن : 

 ( .اٍستػىٍيسىرى ًمنى ا٢ٍتىٍدًم  فىمىا فىًإٍف أيٍحًصٍرمتيٍ  ) لقولو تعاُف
كأصحابو كىم ٤ترموف بعمرة عاـ اٟتديبية عاـ ست إبطباؽ العلماء  : ىذه اآلية نزلت يف صد ا١تشركُت النِب  قاؿ الشنقيطي

. 
 كٚتهور العلماء على أف ا١تراد بو شاة فما فوقها ، كىو مذىب األئمة األربعة .

 صر ىدم ؟ما اٟتكم إذا مل يكن مع احمل 
 إذا كاف مع اصر ىدم لزمو ٨تره إٚتاعان ، كاختلف العلماء إذا َف يكن مع اصر ىدم ، ىل يلزمو شراؤه أك ال على قولُت ؟

 : كجوب ا٢تدم عليو ، كأنو يلزمو شراؤه . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

 اإلحصار .أنو ال ىدم على اصر إف َف يكن ساقو معو قبل  القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ مالك كاختيار ابن القيم .
كانوا ألفان كأربعمائة ، كَف يكن معهم كلهم ىدم ، بل كاف ىديهم سبعُت بدنة ، كَف ينقل   ألف الصحابة الذين كانوا مع النِب 

 أمرىم اب٢تدم ، كإ٪تا أمرىم ابلتحلل مطلقان . أف النِب 
 . أرجحكىذا 

 اٟتلق .اثنيان : 
 مالك كأصحابو .كىذا مذىب 

 أنو حلق ١تا صده ا١تشركوف عاـ اٟتديبية كىو ٤تـر كأمر أصحابو أف ٭تلقوا . ألنو ثبت يف األحاديث الصحيحة عنو 
 كذىب أبو حنيفة إُف أنو ال حلق عليو كال تقصَت ، ألنو َف تذكر اآلية .

 أصح .كاألكؿ 
 كجوب القضاء اثلثان : 

 قضاء أـ ال ) إذا كاف حجو تطوعان ( ؟كقد اختلف العلماء ىل ٬تب عليو ال
 : ٬تب عليو القضاء . القوؿ األكؿ



 َُّٖ 

 من كسر أك عرج فقد حل ، كعليو اٟتج من قابل ( .ٟتديث ) 
 نذر ، فإنو يلزمو القضاء السابق .ال يلزمو القضاء إال إذا كاف اٟتج الذم أحصر فيو فريضة اإلسبلـ ، أك كاجبان ب القوؿ الثاين :

 َف يذكر .أف القرآف -أ

 َف يبينو . أف النِب -ب

 أف ىذا النسك ليس كاجب ابتداء ، كإ٪تا الواجب إ٘تامو ، كإ٘تامو معذكر ابلعجز عنو .-ج

 يف عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معو يف عمرة اٟتديبية ، فهو َف أيمرىم ابلقضاء . كأيضان الذين كانوا مع النِب -د
 أرجح . كىذا

 قاؿ من العلماء : إف احملصر إذا مل ٬تد ا٢تدم يصـو عشرة أايـ بنية التحلل . ما رأيك بقوؿ من 
 قياسان على من عجز عما استيسر من ا٢تدم يف التمتع .قاؿ بذلك بعض العلماء : 

 أنو ال ٬تب . كالصحيح
 كىو مذىب مالك .

 جبو عليهم ، كبذلك أمرىم ابلتحلل مطلقان.ىدم، كَف أيمرىم كَف يو  فإنو َف يكن مع كل اصرين الذين كانوا مع النِب 
 ما ا١تراد ابإلحصار ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 . فقطف اصر ىو من حصره العدك أ: األكؿ

 ىب .كأٛتد يف إحدل الركايتُت عنو كىو ا١تشهور من ا١تذ،  كالشافعي،  كإُف ىذا ذىب مالك

 . ك٨توها١ترض  : اصر ىو حصر العدك أك من أحصرهالثاين
 ·كركم ٨توه عن ابن مسعود كعطاء كالنخعي كالثورم ، كإُف ىذا ذىب أبو حنيفة، كأٛتد يف ركايتو الثانية 

 . امتنعاصر ىو ا١تمنوع من اٟتج أبم نوع  الثالث:
 . كإليو ذىب آخركف منهم ٣تاىد كقتادة

هىا قىالىتٍ  -َٖٕ هىا،  خىلى اىلنهيبُّ دى  ): كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ عىلىى ضيبىاعىةى بًٍنًت اىلزُّبػىٍَتً ٍبًن عىٍبًد اىٍلميطهًلًب رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
! ًإيٌنً أيرًيدي اىٟتٍىجه، كىأىانى شىاًكيىةه، فػىقىاؿى اىلنهيبُّ  ي كىاٍشًتىًًطي: أىفه ٤تىىلًٌي  حىٍيثي حىبى  فػىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى اىَّللًه ميتػهفىقه  (ٍستىًٍت " حيجًٌ

 . عىلىٍيوً 
-------------- 

دخل عليها عيادة ٢تا ، أك زَيرة كصلة ، كضباعة بضم الضاد ( عىلىى ضيبىاعىةى بًٍنًت اىلزُّبػىٍَتً ٍبًن عىٍبًد اىٍلميطهًلًب  دىخىلى اىلنهيبُّ ) 
 . بنت الزبَت ا٢تامشية ، بنت عم النِب 

 .أم : مريضة (  ًكيىةه شىا  أيرًيدي اىٟتٍىجه، كىأىانى ) 
ي :  فػىقىاؿى اىلنهيبُّ  )  أم : أحرمي ابٟتج .( حيجًٌ

 أم : كاجعلي شرطان يف حجك عند اإلحراـ ، كىو اشًتاط التحلل مىت احتجًت إليو .(  كىاٍشًتىًًطي) 
 بكسر اٟتاء ، أم : ٤تل خركجي من اإلحراـ . (أىفه ٤تىىلًٌي  )

 م : ا١تكاف كالزماف الذم ٭تصل ِف فيو اٟتبس أ (حىٍيثي حىبىٍستىًٍت ) 
  ما ىو االشًتاط ؟ 



 َُْٖ 

 أف يقوؿ اـر : إف حبسٍت حابس فمحلي حيث حبستٍت .االشًتاط : 
 ما حكم االشًتاط ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :
 مستحب لكل أحد .القوؿ األكؿ : أنو 

 ىب اٟتنابلة ، كرجحو ابن حـز .كىو قوؿ عمر كعلي كالشافعي ، كىذا مذ
 ٟتديث الباب .
 غَت مشركع مطلقان .أنو القوؿ الثاين : 

 كىو قوؿ اٟتنفية كا١تالكية .
 َف يفعلو كَف ينقل عنو . ألف النِب 
 يستحب للخائف فقط .كقيل : 

 ٚتعان بُت األدلة . الصحيحكىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كىو 
 ر بذلك كل من حج .َف أيم ألف النِب 

أمر ابنو عمو ضباعة بنت الزبَت أف تشًتط على رهبا ١تا كانت شاكية ، فخاؼ أف يصدىا ا١ترض  : فإف النِب  قاؿ ابن تيمية
 عن البيت ، كَف يكن أيمر بذلك كل من حج .

  ؟فائدة االشًتاط ما 
 كيقيد ىذا الشرط بشيئُت : : قاؿ ابن قدامة

 ئق من عدك أك مرض أك ذىاب نفقة ك٨توه ، أنو لو التحلل .أنو إذا عاقو عا أحد٫تا :
 أنو مىت حل بذلك فبل دـ عليو كال صـو . الثاين :

 ؟االشًتاط بعد عقد اإلحراـ ٔتدة  سئل الشيخ ابن ابز ما حكم 
 و .لبليس لو ذلك كإ٪تا يقاؿ ذلك عند عقد اإلحراـ ، كا١تراد بعقد اإلحراـ ىو : أف ينوم الدخوؿ فيو بق

  ابلنسبة لبلشًتاط يف اٟتج، ىل ىناؾ حاالت معينة يىٍشًتىًط فيها اٟتاج كيقوؿ:  قد سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللاك :
بىٍستىًٍت؟  إف حىبىسىًٍت حابسه فمحلي حيث حى

بىٍستىًٍت.:  فأجاب بىسىًٍت حابسه فمحلي حيث حى  االشًتاط يف اٟتج أف يقوؿ عند عقد اإلحراـ: إف حى
إنساف متأخر ٮتشى أف يفوتو  ، أكًمن مرض أك امرأة ٗتاؼ من اٟتيض ط ال ييسىنُّ إال إذا كاف ىناؾ خوؼكىذا االشًتا

 ، فإنو يتحلل كينصرؼ كال شيء عليو.٘تاـ النسك، كإذا اشًتط كحصل ما ٯتنع من إاٟتج، ففي ىذه اٟتالة ينبري أف يشًتط
 .كيتوكل على هللا يعـز، بل ساف غَت خائف فالسنة أف ال يشًتطأما إذا كاف اإلن

، أىٍك )   قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًعٍكرًمىةى، عىٍن اىٟتٍىجهاًج ٍبًن عىٍمروك اىأٍلىٍنصىاًرمًٌ  -ُٖٕ ، فػىقىدى حىله رىجى عى مىٍن كيًسرى
: صىدىؽى   ىيرىيٍػرىةى كىعىلىٍيًو اىٟتٍىجُّ ًمٍن قىاًبلو قىاؿى ًعٍكرًمىةي. فىسىأىٍلتي ًاٍبنى عىبهاسو كىأىابى  ؟ فػىقىاالى ًٍمًذمُّ ( عىٍن ذىًلكى  . رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىحىسهنىوي اىلًتًٌ

---------- 
 ال ربىرم موُف ابن عباس .(  عىٍن ًعٍكرًمىةى ) 
 بضم الكاؼ ككسر السُت ، أصابو كسر يف يده أك رجلو .(  مىٍن كيًسرى )  



 َُٖٓ 

 شيء يف رجلو .بفتح الراء ، أم أصابو  ج (عيرى أىٍك ) 
 أم ٬توز لو أف يًتؾ إحرامو كيرجع إُف بلده .( فػىقىدى حىله ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث صحيح .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

أف اـر ْتج أك عمرة إذا أصابو عذر منعو من إكماؿ النسك من كسر أك مرض أك حادث فإنو ٭تل من إحرامو  نستفيد :
 ْتصوؿ ذلك ا١تانع .

 ا ٯتنع اـر من ا١تضي يف نسكو من عدك أك مرض أك غَت٫تا .استدؿ ابٟتديث من قاؿ إف اإلحصار ٭تصل بكل مكقد 

 كىذه ا١تسألة ) فيما يكوف اإلحصار ( اختلف العلماء فيها على قولُت :
 ال إحصار إال من عدك فقط دكف مرض أك غَته .القوؿ األكؿ : 

 ن الزبَت ، كىو مذىب أٛتد كمالك كالشافعي .كىذا قوؿ ابن عباس ، كأنس ، كاب
 و .كعلى ىذا القوؿ فمن أحصر ٔترض ك٨توه ، ال ٬توز لو التحلل حىت ي رأ من مرض

  اآلية الكرٯتة ، حيث أهنا نزلت يف صد ا١تشركُت النِب . كأصحابو 
  ركاه البيهقي ) ال حصر إال من عدك ( .  ككرد عن ابن عباس 

 حصار يكوف بكل حابس ٭تبسو عن اٟتج من عدك أك مرض أك غَت ذلك .أف اإلالقوؿ الثاين : 
 كىو قوؿ عطاء ك٣تاىد كقتادة ، كىو مذىب أَب حنيفة ، كىو اختيار شيخ اإلسبلـ .

 ) من كسر أك عرج ... ( .ٟتديث الباب 
 .لقولو تعاُف : ) فإف أحصرمت ( أم منعتم عن إ٘تامها ، كَف يقيد هللا اٟتصر بعدك 

 الصحيح . قوؿ ىوكىذا ال
 ىل يلـز احملصر القضاء من العاـ القابل ؟ 

 كاختلف العلماء ىل ٬تب عليو القضاء أـ ال ) إذا كاف حجو تطوعان ( ؟
 : ٬تب عليو القضاء . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 لقولو تعاُف ) كأ٘توا اٟتج كالعمرة  ( .-أ

 ٟتديث الباب .-ب
 نذر ، فإنو يلزمو القضاء السابق .القضاء إال إذا كاف اٟتج الذم أحصر فيو فريضة اإلسبلـ ، أك كاجبان ب ال يلزمو القوؿ الثاين :

 أف القرآف َف يذكر .-أ

 َف يبينو . أف النِب -ب

 أف ىذا النسك ليس كاجب ابتداء ، كإ٪تا الواجب إ٘تامو ، كإ٘تامو معذكر ابلعجز عنو .-ج

 يف عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معو يف عمرة اٟتديبية ، فهو َف أيمرىم ابلقضاء .  كأيضان الذين كانوا مع النِب-د
 كىذا أرجح .
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 مقدمة :
 البيع :  تعريف

 طي ٯتد يده .لرة :  أخذ شيء كإعطاء شيء ، كٝتي بيعان من الباع ، ألف كبلن من اآلخذ كا١تع
 : ىو مبادلة ماؿ ٔتاؿ على التأبيػد غَت راب كقرض .كاصطبلحان 

 ( احًتازان من اإلجارة، فاإلجارة مبادلة ماؿ ٔتاؿ كلكن ليس على سبيل التأبيد. على التأبيدقولنا ) 
 مثاؿ : كأف أشًتم منك ىذا البيت ١تدة سنة ، ىذا ليس بيعان لكن إجارة .

 نو ليس من البيع لقولو تعاُف ) كحـر الربػا ( ، مع أنو مبادلة .(  فإ غَت رابقولنا ) 
 برَيليػن . َيؿمثاؿ : كأف أعطيك ر 

 أف التفريق بينهم يف اٟتكم دليل على التفريق بينهما يف اٟتقيقة ، فإف حقيقة البيع غَت حقيقة الراب ألف هللا فرؽ بينهما .
ف فيو مبادلة ، ألف القصد من القرض اإلرفاؽ كاإلحساف، كالبيع القصد منو ( فالقرض ال يسمى بيعان ، كإف كا كقرضقولنا ) 

 ا١تعاكضة .
  كىكذا ..( كالكتب كاألقبلـ كالثياب)أك كاف منقوالن  (كالذىب كالفضة)ا١تاؿ يطلق على كل شيء لو قيمة سواء كاف نقدان

 .الدكاب كالبهائم 
مث ذكر الذىب كالفضة كاإلبل كالبقر كالرنم ، فاعت ر اإلبل كالبقر  ما من صاحب ماؿ ال يؤدم زكاهتا ..)  كلذلك قاؿ -أ

 .كالرنم ماالن 
 .كقد كاف لو كاد من الرنم ( أمسك عليك مالك ) كيف حديث األعمى  -ب

 .قاؿ العلماء : ٝتي ا١تاؿ ماالن ألف النفس ٘تيػل إليػو 
 ما حكم البيع ؟ 

 كالقياس :البيع جائز ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع 
 ( . قاؿ تعاُف )كىأىحىلَّ اَّللَّي اٍلبػىٍيعى -أ

 .أيمر ابإلشهاد إال على أمر مباح ، ألف هللا سبحانو كتعاُف الفهذا دليل على مشركعيتو (كىأىٍشًهديكا ًإذىا تػىبىايػىٍعتيمٍ كقاؿ تعاُف )-ب
تيٍم  َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نيوًدمى لًلصَّبلًة ًمٍن يػىٍوـً كقاؿ تعاُف )-ج يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ اٞتٍيميعىًة فىاسىعىٍوا ًإُفى ذًٍكًر اَّللًَّ كىذىريكا اٍلبػىٍيعى ذىًلكيٍم خى

( فمنع سبحانو من البيع  ٍم تػيٍفًلحيوفى فىًإذىا قيًضيىًت الصَّبلةي فىانٍػتىًشريكا يف اأٍلىٍرًض كىابٍػتػىريوا ًمٍن فىٍضًل اَّللًَّ كىاذٍكيريكا اَّللَّى كىًثَتان لىعىلَّكي .  تػىٍعلىميوفى 
 قبل الصبلة بعد األذاف للجمعة كيف أثنائهػا ، مث أًذفى فيو بعد الصبلة ، كاألمر إذا جاء بعد هني فهو إابحة .

 .متفق عليو ) البيعاف اب٠تيػار (  كقاؿ -د
 ركاه البخارم .) رحم هللا رجبلن ٝتحان إذا ابع ، كإذا اشًتل ، كإذا اقتضى (  كقاؿ -ىػ
 . ركاه البزارسئل أم الكسب أطيب ؟ قاؿ ) عمل الرجل بيده ككل بيع م ركر (  أف النِب ) عن رفاعة -ك
: : إنو أيتيٍت الرجل يريد البيع ليس عندم فأذىب إُف السوؽ فأشًتيو، فقاؿ لو النِب أنو قاؿ للنِب كعن حكيم بن حزاـ )-ز

 و على جواز بيع ما عنده .) ال تبع ما ليس عند ( ركاه الًتمذم ، فدؿ ٔتفهوم



 َُٖٕ 

 كأٚتع ا١تسلموف على جوازه .
 .كأٚتع ا١تسلموف على جواز البيع يف اٞتملة  قاؿ ابن قدامة : 

كاٟتكمة تقتضيو : كذلك ألف مصاٌف الناس ٖتتاج إُف البيع ، فقد يكوف عند رجل دراىم كليس عنده لباس أك طعاـ ، أك 
 توصل كل منهم إُف مقصوده بواسطة البيع ، كىذا من رٛتة هللا بعباده .صاحب طعاـ ك٨توه يف حاجة إُف دراىم ، في

 : اذكر صيغ البيع 
 ة .كصيرة فعلي، صيرة قولية  البيع لو صيرتاف :

 الصيرة القولية ) كىي اإل٬تاب كالقبوؿ ( .
 : اللفظ الصادر من البائع أك من يقـو مقامو كالوكيل . اإل٬تاب
 ١تشتػرم .: اللفظ الصادر من ا كالقبوؿ

 ( .ىذا قبوؿ  )، فيقوؿ ا١تشًتم قبلت ( ىػذا إ٬تاب ) مثاؿ : يقوؿ البائع بعتك ىذه السيارة 
 الصيرة الفعلية ) كتسمى ا١تعاطاة ( .

 كىي أف يدفع ا١تشًتم الثمن كيدفع البائع السلعة بدكف لفظ بينهما .
 و الثمػن ( .) كما ٭تصل يف األسواؽ اٟتديثػة حيث أتيت كأتخذ السلعػة كتعطي

 كقد اختلف العلماء يف صحة البيع هبذه الصيغػة :
 أنو يصح البيػع هبذه الصيرػة ) كىذا مذىب ا١تالكية كاٟتنابلة كاختاره النوكم ( . كالراجػح

 .ألف هللا قاؿ ) كأحل هللا البيػع ( فأطلق هللا ، كَف يقل أحل البيع بصورة كذا ، أك بصورة كذا 
 . هبػذه الصيرة كىذا مذىب الشافعييصح البيع  : القيل

 .: يصح يف األشياء اليسَتة دكف األشياء النفيسػة كقيل
 ا١تعاطاة ٢تا صػور :

 كأف يكوف السعر مكتوب على السلعة ، فيأخذ ا١تشًتم السلعة كيعطي البائع القيمػة .  ( من الطرفُت) 
 فأخرج ا١تشًتم العشرة كأعطاه إَيىا كَف يقل قبلت.  أف يقوؿ البائع للمشًتم خذ ىذه بعشرة )إ٬تاب( ( من ا١تشًتم )

 )الشرح ا١تمتع(  أف يقوؿ ا١تشًتم أعطٍت ىذه بعشرة ، فأخذىا صاحب ال كأعطاه إَيىا كَف يقل بعت . ( من البائع) 
 ما األصل يف البيع اٟتل أك اٟترمة ؟ 

 األصل فيو اٟتل .
 ( .ـى الٌراب أىحىلَّ اَّللَّي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّ قاؿ تعاُف ) ك 

، فإذا شككنا يف بيع فكل صورة من صور البيع  يدعى أهنا حراـ فعلى ا١تدعي البينة أم الدليل أم : أف األصل يف البيع اٟتل ، 
 ىل ىو حبلؿ أك حراـ ، فاألصل أنو حبلؿ . ) كىذا ضابط مهم ( .

 اذكر شركط البيع ؟ 
 نصوص الشريعة .كىي سبعة عرفت ابلتتبع كاالستقراء ل شركط البيع 
 [ كىذه الشركط  الظلم ، كالغىرر ، كالرابكا١تقصود من ىذه الشركط ٖتصُت البيع من أمور ثبلثة : ]  

 يف البائع كا١تشًتم ، كبعضها يف ا١تعقود عليو ، كبعضها يف الثمن .
 ) كا١تعٌت : أف أيتيا ابلبيع اختياران ( . الشرط األكؿ : الرضا .



 َُٖٖ 

نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًٕتىارىةن عىٍن تػىرىاضو ًمٍنكيمٍ  أىيػُّ قاؿ تعاُف ) َي-أ  ( . هىا الًَّذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
 ) إ٪تا البيع عن تراض ( ركاه ابن حباف . أَب سعيد . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب
 منو ( كمن ا١تعلـو أنو إذا َف ٭تصل رضا َف ٭تصل طيب نفس . ) ال ٭تل ماؿ امرئ مسلمو إال عن طيًب نفسو  كقاؿ -ج
كمن النظر : ألنو لو قلنا ال يشًتط الرضا ألدل ذلك إُف العدكاف كالفوضى ، فكل من أراد ماؿ غَته أيخذه قهران كيعطيو ٙتنو -د

 ، كىذا فتح لباب الفوضى كالعدكاف .
  ، عمـو األدلة الدالة على أف ا١تكره ال يؤاخذ كال يًتتب على عقوده شيء كما لفإف أكره البائع أك ا١تشًتم على البيع َف يصح

ٯتىاًف قاؿ تعاُف )   ( .مىٍن كىفىرى اًبَّللًَّ ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىانًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنّّ اًبإٍلً
 ض .فإف البيع ال يصح ألهنا صدرت عن غَت ترا لو أف سلطاّنن أرغم شخصان على أف يبيع ىذه السلعة لفبلف فباعها مثاؿ :
  ، كمن كاف مدينان كطالبو الررماء ابلسداد كعنده سلع ، فيج ره القاضي على البيع مثاؿ :   لو كاف اإلكراه ْتق فإنو ٬توز

 لسداد ديونو ، فإف أىب أف يبيع ابع اٟتاكم أموالو كسدد .
 لشخص كال يريد بيعو فإنو ٬ت ر على أف يبيعػو .مثاؿ آخر : أف يضطر رجل إُف طعاـ كىو عند ىذا ا

 الشرط الثاين : أف يكوف مقدكران على تسليمو .
 هنى عن بيع الررر ( ركاه مسلم ، كغَت ا١تقدكر على تسليمو فيو غرر ] فهو شبيو اب١تعدـك [ . ٟتديث أَب ىريرة ) أف النِب -أ

 . أـ الإمساكو  ألنو ال يدرل ىل يتمكن من
بيع كاستيبلء العاقد عليو ىو ا١تقصود من البيع، كعلى ىذا ال ٬توز بيع غَت ا١تقدكر على تسليمو لفوات الررض قبض ا١ت -ب

 ا١تقصود ، كألنو غرر .
 . إمساكو أـ ال ألنو ال يدرل ىل يتمكن منمن سيده ، ألنو غرر ،  أمثلة : فال ٬توز بيع العبد اآلبق

و دائر بُت ا١ترنم كا١ترـر [ ، الف البائع لن يبيعو بسعر مثلو ، ألنو آبق ، كمن ا١تعلـو أنو ال كأيضان ىو داخل يف ا١تيسر أيضان ] ألن 
ٯتكن أف يباع اآلبق ٔتثل سعر غَت اآلبق، ككذلك ا١تشًتم إذا حصل على العبد فهو غاّف، كاف َف ٭تصل فهو غاـر ، كىذا ىو 

 ا١تيسر .
 .ألنو غرر ككذلك ال ٬توز بيع البعَت الشارد ، 

 ، ألنو غَت مقدكر على تسليمو . ككذلك طَت ٛتاـ يف ا٢تواء ال ٬توز بيعو
 : لكن إذا كاف أيلف ا١تكاف كالرجوع إليو فهل ٬توز بيعو ؟ قوالف 

 : ا١تنع مطلقان ، كىذا ا١تذىب . القوؿ األكؿ
 كإال فللمشًتم الفسخ . : اٞتواز ، كاختاره ابن عقيل ، كىو األظهر ، فإف رجع إُف مكانو فذاؾ ،  كالقوؿ الثاين

  الررر : قاؿ ابن تيمية : ىو ما تردد بُت السبلمة كالعطب ، كمعٌت ىذا : ما كاف مًتددان بُت أف يسلم للمشًتم فيحصل
 ا١تقصود ابلعقد ، كبُت أف يعطب فبل ٭تصل ا١تقصود ابلعقد .

 صولو ، ىل ٭تصل اـ ال ( كبيع ٚتل شارد .كقاؿ ابن القيم : الررر ما تردد بُت اٟتصوؿ كالفوات .) الذم ال يدرم ح 
  ( ىذا اٞتهالة : ىو ما علم حصولو كجهلت صفتو . مثاؿ : قاؿ ا١تشًتم : أشًتم منك ىذا الكتاب اب١تاؿ الذم يف جيِب

 .يسمى جهالة ألننا علمنا حصولو لكننا ال ندرم مقدار الدراىم ( 
 تو مسائل كثَتة .كالنهي عن بيع الررر أصل عظيم يف ابب البيع يدخل ٖت 

قاؿ النوكم : النهي عن بيع الررر أصل عظيم من أصوؿ كتاب البيوع ، كيدخل فيو مسائل كثَتة غَت منحصرة كبيع اآلبق  



 َُٖٗ 

 كا١تعدـك كاجملهوؿ كما ال يقدر على تسليمو .
١تا فيها من ا١تيسر ] إما غا٪تان أك  كل معاملة ٤ترمة إ٪تا ٖتـر لواحد من أمور أربعة : إما لوجود الراب فيها ، كإما  قاعدة مهمة :

مثل البيع بعد نداء اٞتمعة غارمان [ ، كإما ١تا فيها من الظلم كالتررير كا٠تداع ، كإما ىذا العقد يتضمن ترؾ كاجب أك فعل ٤تـر ] 
 ( .الثآف ، أك ابع سبلحان يف فتنة ، أك ابع عنبان ١تن يتخذه ٜتران 

 ؤية أك صفة ، فالرؤية فيما يعلم ابلرؤية ، كالصفة فيما يعلم ابلصفة ، كالشم فيما يعلم ابلشم .العلم اب١تبيع بر  الشرط الرابع :
 هنى عن الررر . ألف جهالة البيع غرر ، كالنِب 

 يعٍت أف يصف لو السلعة كإف َف ٭تضرىا ، كيشًتط لذلك شرطاف : أف يكوف ا١تبيع ٦تا ٯتكن ضبطو كٖتديده :  العلم ابلصفة
 الشرط الثآف : أف يذكر ما ٮتتلف بو الثمن غالبان .ابلصفة ، 

 أمثلة : 
 بيع ما يف بطن اٟتمل .-أ

عن بيع الررر ، فإنو ال يدرل ىل ىو ذكر أك  مثاؿ : قاؿ بعتك ما بطٍت ىذه الشاة ، ال ٬توز  ألنو غرر ، كقد هنى النِب 
 أنثى ، كىل ىو حي أك ميت ، كقد يكوف كاحدان أك أكثر .

 يف بطن أمتىو . بيع ما-ب
أمىة يطأىا فقاؿ بعتك ٛتل ىذه األىمىة ، ىذا ال ٬توز ألنو بيع معدـك ، لو قدرّن أنو سيوجد فهو ٣تهوؿ فلو كاف عنده  

 العاقبة : ال ندرم ىل متعدد أكال ، كىل ىو ذكر أـ أنثى .
 ككذلك ال ٬توز بيع لنب يف ضرع .

 م عشرة عبيد ، فقلت : بعت عليك كاحدان منهم ٔتائة ، فبل يصح ، ألف ككذلك ال ٬توز بيع عبد من عبيده ، مثاؿ : عند
 فيو غرر ، ألف العبيد ٮتتلفوف ، كمثل ذلك الرنم .

  ، لكن لو قاؿ : خذ ما تشاء من ىؤالء العبيد أك من ىذه الرنم ٔتائة ، فا١تذىب ال ٬توز ، كالصحيح أف ىذه الصورة جائزة
 وؿ : إف البائع ىو الذم فرط .فإف أخذ ا١تشًتم شيئان غاليان فنق

 : كل بيع يتضمن الررر اك اٞتهالة فهو حراـ ألمرين 
 إبعاد الناس عن الشقاؽ كالنزاع . كالثاين :إبعاد الناس عن أكل األمواؿ ابلباطل ،  األمر األكؿ :

  ما ال يثبت استقبلالن ( . يستثٌت من ذلك : ٛتل الشاة كىي حامل ، فإنو ىذا ٬توز ، ألف اٟتمل ثبت تبعان ) كيثبت تبعان 
  .أف يكوف الثمن معلومان قدره  : الشرط الرابع

 ] ا١تثمن [ تقدـ أنو ال بد أف يكوف معلومان فبل يصح بيع آبق ] الثمن [ أم البد أف يكوف معلومان كىو ا١تاؿ .
  ، كىل ىو حػاؿ أك مؤجل يشًتط أف يكوف الثمن ) كىو ا١تاؿ ( معلومان قدره. 
اع ، كالثمن أحد العوضُت ، فاٞتهل بو غرر  هنى عن بيع الررر ، كإذا كاف الثمن ٣تهوالن حصل الررر كا٠تد ؿ ألف الرسو  

 كاٞتهل اب١تبيع .
 مثاؿ : لو قاؿ اشًتيت منك ىذه السلعة ٔتا يف جيِب من الدراىم ، فهذا ال ٬توز .

 ، ألنو ٣تهوؿ ، فقد يقف السعر على ٙتن كثَت أك قليل  فبل ٬توز البيع ٔتا ينقطع بو السعر ، كىو ما تقف عليو ا١تساكمة
 فيحصل الررر .

: أنو يصح البيع ٔتا ينقطع بو السعر ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كتلميذه ابن القيم ، ألف اإلنساف يطمئن  كالقوؿ الثاين



 ََُٗ 

 كيقوؿ : ِف أسوة ابلناس آخذه ٔتا أيخذ بو غَتم .
 لعاقد ] البائع كا١تشًتم [ مالكان للشيء أك مأذكّنن فيو .: كأف يكوف ا الشرط ا٠تامس

 فبل ٬توز لئلنساف أف يبيع ملك غَته ، فلو ابع إنساف سيارة غَته ، فإف البيع ال يصح .
من يسألو فقاؿ : إنو أيتيٍت الرجل يسألٍت البيع ليس عندم فأبيعػو منو مث أبتاعػو  حكيم بن حزاـ ) أنو جاء إُف النِب ٟتديث -أ

 ، أم ال تبع ما ليس يف ملكك أك ٖتت تصرفك .  ركاه أٛتدالسوؽ . فقاؿ : ال تبع ما ليس عندؾ ( 
) ال ٭تل  قاؿ كألف بيع ما ال ٯتلك تصرؼ يف ماؿ الرَت ، كالتصرؼ يف ماؿ الرَت حراـ كظلم كمن أكل ا١تاؿ ابلباطل كقد -ب

 مسلم إال بطيب نفس منػو ( . امرئماؿ 
غَته أدل ذلك إُف أف يستحل ا١تاؿ فيأكل ا١تاؿ ا١تدفوع يف مقابل ذلك ا١تملوؾ بدكف  لنا ّتواز بيع اإلنساف ١تلكً قكألننا إذا -ج

 كجػو حق.
 إذا كاف ا١تبيع ليس عنده كقت العقد فإف البيع ال يصح ) كما يفعلو بعض التجار يبيع السلعة قبل أف ٯتلكها ، فهذا ال ٬توز 

 ( .وؾ ، ككذلك يفعلو كثَت من البن
 أف يكوف العاقد جائز التصرؼ ) كىو : اٟتر ، البالغ ، العاقل ، الرشيد ( . الشرط السادس :

إال إبذف سيده ، ألف العبد ال ٯتلك ، فما يف يد العبد ( أم أنو ال يبيع كال يشًتم ) فا١تملوؾ ال ٬توز بيعو كال شراؤه  : اٟتر
 ملك لسيده .

 يصح بيعو ابإلٚتاع ألنو ال يتأتى منو القصد . فالصرَت دكف التمييز ال :البالغ 
 كأما ا١تميز دكف البلوغ فمحل خبلؼ بُت العلماء على قولُت :

 .قيل : يصح تصرفو ، كقيل : ال يصح ، لكن لوليو أف أيذف لو ابلتصرؼ يف األشياء اليسَتة ليتدرب كىذا القوؿ ىو الصحيح 
 الذم ٭تصل بو الًتاضي كالقصد .فاجملنوف ال يصح بيعػو لعدـ العقل  : العاقل

 كىو الذم ٭تسن التصرؼ يف مالو ، كضده السفيو فبل يصح تصرفو .: لرشيد ا
 (.مٍ ابٍػتػىليوا اٍليػىتىامىى حىىتَّ ًإذىا بػىلىريوا النًٌكىاحى فىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدان فىاٍدفػىعيوا ًإلىٍيًهٍم أىٍموىا٢تىي كالدليل على ىذا الشرط قولو تعاُف )ك 

( ىذا الشرط األكؿ كىو  حىىته ًإذىا بػىلىغيوا النًٌكىاحى ( أم اخت ركىم ، كأف يعطيو ماؿ كينظر كيف يتصرؼ فيو )  ابٍػتػىليوا اٍليػىتىامىىك ) 
هيٍم ريٍشدان  ( علمتم ) فىًإٍف آنىٍستيمٍ  البلوغ ) ( كأما قبل  ٍموىا٢تىيمٍ فىاٍدفػىعيوا ًإلىٍيًهٍم أى ( ىذا الشرط الثآف ، كالرشد حسن التصرؼ  )  ًمنػٍ

 البلوغ كقبل الرشد ال يدفع إليهم أموا٢تم ، كال يدفع إليهم أموا٢تم ألنو غَت ّنفذ التصرؼ .

:  عىمىلي اىلرهجيًل بًيىًدًه، كىكيلُّ بػىٍيعو  أىفه اىلنهيبه )  عىٍن رًفىاعىةى ٍبًن رىاًفعو  - ِٖٕ ؟ قىاؿى ريكرو سيًئلى: أىمُّ اىٍلكىٍسًب أىٍطيىبي رىكىاهي ( مىبػٍ
 اىٍلبػىزهاري، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي. 

---------- 
  ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث صحيح .
 ما أفضل ا١تكاسب ؟ 

 .  ان اختلف العلماء أم ا١تكاسب أفضل ، مع اتفاقهم على أف العمل كلو فاضل إذا كاف مشركع
 .فمنهم من ذىب إُف أف أفضل ا١تكاسب الزراعة 

 .م من رأل أف أفضلها كسب اليد أم الصناعة كمنه 



 َُُٗ 

كذىب آخركف إُف تفضيل التجارة على غَتىا ، كفريق آخر رأل أف أفضل ا١تكاسب على اإلطبلؽ ما يكتسب من أمواؿ  
 الكفار ااربُت عن طريق اٞتهاد يف سبيل هللا .

 . ك١تا فيو من إعبلء كلمػة هللا فهػو مكسب النِب  ( أم الرنيمػة) : أفضل ما يكسب من األمػواؿ من اٞتهػاد  كقاؿ اٟتافظ
كىو كسب الرا٪تُت كما أبيح ٢تم على  كالراجح أف أحلها الكسب الذم جعل منو رزؽ رسوؿ هللا :  كقاؿ ، كرجحػو ابن القيم

ىػم، ك٢تػذا اختػاره هللا لساف الشارع، كىػذا الكسب قد جاء يف القرآف مدحػو أكثر من غَته، كأثٍت على أىلو ما َف يثػن على غَت 
بعثت ابلسيف بُت يدم الساعػة حىت يعبد هللا كحده ال شريك لو ، كجعل ) ٠تَت خلقػو كخاتػم أنبيػائػو كرسلو ، حيث يقوؿ : 

كىػو الرزؽ ا١تأخوذ بعػزة كشػرؼ كقهػر ألعػداء هللا كجعل  (رزقي ٖتت ظل ر٤تي ، كجعل الذلة كالصرار على من خالف أمػرم 
 ( . ّٕٗ/  ٓزاد ا١تعاد : . ) شيء إُف هللا فبل يقاكمػو كسب غَته أحب 

قاؿ ا١تاكردم : أصوؿ ا١تكاسب الزراعة كالتجارة كالصنعة ، كاألشبو ٔتذىب الشافعي أف أطيبها التجارة كقاؿ : كاألرجح عندم 
 .أف أطيبها الزراعة ؛ ألهنا أقرب إُف التوكل 

ب ما كاف بعمل اليد ، فإف كاف زراعة فهو أطيب الكسب ١تا يشمل عليو من كونو قاؿ النوكم : كالصواب أف أطيب الكس 
 .عمل اليد ، ك١تا فيو من التوكل ، ك١تا فيو من النفع العاـ لآلدمي كالدكاب ، كألنو ال بد فيو يف العادة أف يؤكل منو برَت عوض 

كأصحابو ، كىو أشرؼ  ٞتهاد كىو مكسب النِب كقاؿ ابن حجر : كفوؽ ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أمواؿ الكفار اب
ا١تكاسب ١تا فيو من إعبلء كلمة هللا تعاُف ، كخذالف كلمة أعدائو كالنفع األخركم . قاؿ : كمن َف يعمل بيده فالزراعة يف حقو 

 .  تعاُفأفضل ، مث قاؿ : كاٟتق أف ذلك ٥تتلف ا١تراتب ، كقد ٮتتلف اختبلؼ األحواؿ كاألشخاص ، كالعلم عند هللا
 . أنو قاؿ )تسعة أعشار الرزؽ يف التجارة( كقد كرد يف فضل العمل يف التجارة حديث لكنو َف يثبت ، كىو ما ركم عنو 

 ( كالتجارة :  الصنائع كأما كرد يف تفضيل العمل من كسب اليد )
 .اٍلكىٍسًب أىٍطيىبي ؟ قىاؿى : ) عىمىلي الرَّجيًل بًيىًدًه ، كىكيلُّ بػىٍيعو مىبػٍريكرو ( قىاؿى : ًقيلى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىمُّ  فهو ما ركاه رىاًفعي ٍبني خىًديجو 

اـً  يػٍرنا ًمٍن أىٍف أيىٍكيلى ًمٍن عىمىًل يىًدًه ، كىًإفَّ نىِبَّ اَّللًَّ دىاكيدى  عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ  كعىٍن اٍلًمٍقدى   قىاؿى ) مىا أىكىلى أىحىده طىعىامنا قىطُّ خى
 ركاه البخارم .افى أيىٍكيلي ًمٍن عىمىًل يىًدًه ( كى 
 ما ىو البيع ا١تربكر ؟ 

قىا كىبػىيػَّنىا بيورًؾى ٢تىيمىا يًف بقولو )  البيع ا١ت ركر بينو النِب  قىٍت بػىرىكىةي  اٍلبػىيًٌعىاًف اًب٠ٍتًيىاًر مىا َفٍى يػىتػىفىرَّقىا فىًإٍف صىدى  بػىٍيًعًهمىا كىًإٍف كىذىابى كىكىتىمىا ٤تًي
 ا ( .بػىٍيًعًهمى 

 فالبيع ا١ت ركر ما ٚتع الصدؽ كالبياف .
 كالبياف : يف العيب .الصدؽ : يف الوصف . 

 يف شرح حديث ) ... فإف صدقا كبينا بورؾ .. ( . قاؿ الشيخ السعدم
 بياف .ىذا اٟتديث أصل يف بياف ا١تعامبلت النافعػػة ، كا١تعامبلت الضارة ، كأف الفاصل بُت النوعُت : الصدؽ كال

فمن صدؽ يف معاملتو ، كبٌُت ٚتيع ما تتوقف عليو ا١تعاملة من األكصاؼ ا١تقصودة ، كمن العيوب كالنقص ، فهذه معاملة ّنفعة 
يف العاجل : ابمتثاؿ أمر هللا كرسولو ، كالسبلمة من اإلمث ، كنزكؿ ال ركة يف معاملتو ، كيف اآلجلة : ْتصوؿ الثواب ، كالسبلمة 

 من العقاب .
 معاملتو ٦تحوقة ال ركة . –مع إٙتو  –من كذب ككتم العيوب ، كما يف ا١تعقود عليو من الصفات ، فهو ك 

 .كمىت نزعت ال ركة من ا١تعاملة خسر صاحبها دنياه كأخراه 



 َُِٗ 

هيمىا-كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - ّٖٕ عى رىسيوؿى اىَّللًه  ) -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـى اىٍلفىٍتًح، كىىيوى ٔتىكهةى: يػى  أىنهوي ٝتًى ًإفه اىَّللهى  -قيوؿي عىا
ـً  تىًة، كىا٠ٍتًٍنزًيًر، كىاأٍلىٍصنىا يػٍ ـى بػىٍيعى اى٠ٍتىٍمًر، كىاٍلمى تىًة، فىًإنهوي تيٍطلىى  هًبىا اىلسُّفيني، ،  كىرىسيولىوي حىره يػٍ فىًقيلى: ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! أىرىأىٍيتى شيحيوـى اىٍلمى

؟كىتيٍدىى  ـه "، ُثيه قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه :  فػىقىاؿى  ني هًبىا اىٍٞتيليودي، كىيىٍستىٍصًبحي هًبىا اىلنهاسي . ىيوى حىرىا قىاتىلى اىَّللهي اىٍليػىهيودى، ًإفه :  ًعٍندى ذىًلكى  الى
عيوهي، فىأىكىليوا ٙتىى  ـى عىلىٍيًهٍم شيحيومىهىا ٚتىىليوهي، ُثيه ابى   ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (نىوي اىَّللهى لىمها حىره

------------ 
ـى اىٍلفىٍتًح، كىىيوى ٔتىكهةى  ) فيو بياف ًتريخ ذلك ، ككاف ذلك يف رمضاف ، سنة ٙتاف من ا٢تجرة ، ك٭تتمل أف يكوف التحرٔف كقع (  عىا

 ليسمعو من َف يكن ٝتعو . قالو يف الفتح . قبل ذلك ، مث أعاده 
 قاؿ اٟتافظ : َف أقف تسمية القائل .(  َّللهً فىًقيلى: ايى رىسيوؿى اى ) 
 أم : أخ رٓف .( فىًقيلى: ايى رىسيوؿى اىَّللًه !! أىرىأىٍيتى ) 
تىًة، فىًإنهوي تيٍطلىى  هًبىا اىلسُّفيني )  يػٍ أم : تلطخ ، كا١تعٌت تدىن السفن ابلشحـو بعد أف تذاب ، ليمنع ذلك تسرب ا١تاء  ( شيحيوـى اىٍلمى

 للخشب .
 أم : أف تلك الشحـو تيطلى هبا اٞتلود .(  ٍدىىني هًبىا اىٍٞتيليودي كىتي ) 
 أم : يينٌوركف هبا مصابيحهم . ؟ ( كىيىٍستىٍصًبحي هًبىا اىلنهاسي  )

 . (  فػىقىاؿى ) 
ـه  ) . ىيوى حىرىا  قيل : أم : البيع حراـ ، كقيل : الضمَت لبلنتفاع ، أم : االنتفاع بشحـو ا١تيتة حراـ .(  الى

 أم : أىلكهم كلعنهم .(  اتىلى اىَّللهي اىٍليػىهيودى قى ) 
ـى عىلىٍيًهٍم شيحيومىهىا ٚتىىليوهي )   .أم: أذابوه حىت يصَت كدكان، فيزكؿ عنو اسم الشحم، احتياال على الوقوع يف اـر ( ًإفه اىَّللهى لىمها حىره
 عرؼ ا١تيتة كا٠تمر كا١تيتة كاألصناـ ؟ 

 اة شرعية .ا١تيتة : كل ما َف ٯتت بذك
 ) كل مسكر ٜتر ( . كا٠تمر : كل ما أسكر ، كما قاؿ 

 كاألصناـ : ٚتع صنم كىو كل ما عبد من دكف هللا من أشجار أك أحجار أك ٨تو ذلك ، كمثل ذلك الوثن .
 ما حكم بيع ا٠تمر ؟ 

 كىذا ابإلٚتاع ، ككذلك شرهبا كاقتنائها .حراـ ، 

 على ٖترٔف بيعها كابن ا١تنذر كالنوكم .كقد حكى غَت كاحد من العلماء اإلٚتاع 
امولة إليو، كساقيها كابئعها، ، ك ا٠تمر عشرة: عاصرىا، كمعتصرىا، كشارهبا، كحاملها يف لعن رسوؿ هللا عن أنس قاؿ )

 ( ركاه أبو داكد .كآكل ٙتنها، كا١تشًتم ٢تا، كا١تشًتاة لو
 ما اٟتكمة من ٖترمي بيعها ؟ 

نعمة العقل اليت كرَّمٍو هللا هبا، كأييت يف حاؿ سكره ك٢توه أبنواع ا١تنكرات كالعظائم، كإشاعة العداكة  ألف هبا تزكؿ عن اإلنساف
 كالبرضاء بُت ا١تسلمُت، كالصد عن ا٠تَت كعن ذكر هللا.

 ما حكم بيع ا١تيتة ؟ 
 ، كىذا ابإلٚتاع .حراـ

 ٖترٔف بيع كل كاحد منها . قاؿ النوكم : كأما ا١تيتة كا٠تمر كا٠تنزير : فأٚتع ا١تسلموف على 



 َُّٗ 

 ما اٟتكمة من ٖترمي بيع ا١تيتة ؟ 
ألف فيها  مضرة كبَتة على البدف، كىدـ للصحة، كمع ىذا فهي جيفة خبيثة نتنة ٧تسة، تعافها النفوس، كلو أكلت مع إكراىها 

 كالتقزز منها، لصارت مرضان على مرض، كببلء مع ببلء .
 يتات ؟ىل يستثٌت من بيع ا١تيتة شيء من ا١ت 

 نعم ، يستثٌت السمك كاٞتراد .
 ٟتديث ) أحلت لنا ميتتاف : اٟتوت كاٞتراد ( . - أ

 إ٪تا حـر بيع ا١تيتة ألنو ال ينتفع هبا ، كا١تيتة اٟتبلؿ ينتفع هبا . - ب

 ىل كل ا١تيتة حراـ أـ ىناؾ شيء من ا١تيتة ٬توز بيعو ؟ 
 ىناؾ أشياء من ا١تيتة ٬توز بيعها كىي :

 ة ، كالشعر ) للمعز ( كالوبر ) لئلبل ( كالصوؼ ) للضأف ( كالريش ) للطَت ( ) ىذا بيعو حبلؿ ( .ما ال ٖتلو اٟتيا -أ
 عظاـ ا١تيتة : كىذا اختيار ابن تيمية رٛتو هللا ألنو يرل أف عظامها طاىرة ، لكن ٚتهور العلماء على خبلؼ ىذا القوؿ . -ب
 على القوؿ الراجح .جلد ا١تيتة ، كذلك إذا دبغ ، ألنو يطهر ابلدابغ  -ج
 ما حكم بيع ا٠تنزير ؟ 

 حراـ .
 أٚتع أىل العلم على أف بيع ا٠تنزير كشراؤه ٤تـر  .قاؿ ابن ا١تنذر : 

 : كأما ٖترٔف بيع ا٠تنزير ، فيتناكؿ ٚتلتو ، كٚتيع أجزائو الظاىرة كالباطنة  . كقاؿ ابن القيم
 : كا٠تنزير أشد ٖترٯتان من ا١تيتة  . كقاؿ
 ن ٖترمي بيع ا٠تنزير ؟ما اٟتكمة م 

ألف ضرره على البدف كالعقل عظيم؛ ألنو يسمم اٞتسد أبمراضو، كيورث آكلو من طباعو ا٠تبيثة، كىو مشاىد يف األمم اليت 
 أتكلو، فقد عرفوا ابل ركدة .

 ما حكم بيع األصناـ ؟ 
 حراـ .

 سبلـ من بيع ا١تيتة كا٠تنزير .قاؿ ابن القيم : ٖترٔف بيع األصناـ أعظم ٖترٯتان كإٙتان كأشد منافاة لئل
 ما اٟتكمة من ٖترمي بيع األصناـ ؟ 

 ألنو ذريعة للشرؾ كمفسدة لؤلدَيف .
العقوؿ، تفسد  يف ىذا اٟتديث : اشتملت ىذه الكلمات اٞتوامع على ٖترٔف ثبلثة أجناس: مشارب -رٛتو هللا-قاؿ ابن القيم 

 فسد األدَيف، كتدعو إُف الفتنة كالشرؾ.كمطاعم تفسد الطباع، كترذم غذاء خبيثان، كأعياف ت

فصاف بتحرٔف النوع األكؿ: العقوؿ عما يزيلها كيفسدىا، كابلثآف: القلوب عما يفسدىا من كصوؿ أثر الرذاء ا٠تبيث إليها، 
 ف.كالراذم شبيو اب١ترتذم، كابلثالث: األدَيف عما كضع إلفسادىا، فتضمن ىذا التحرٔف صيانة العقوؿ كالقلوب كاألدَي

  ىل ٕتوز ا١تتاجرة يف ا٠تمور كا٠تنازير إذا كاف ال يبيعها ١تسلم ؟ 
)إف هللا إذا حـر أنو قاؿ  ؛ ١تا ثبت عنو كا٠تمور كا٠تنزير كلو مع الكفرة  ،فيما حـر هللا من األطعمة كغَتىاال ٬توز ا١تتاجرة  

 (اللجنةفتاكل )ا. امولة إليو كآكل ٙتنها كعاصرىا كمعتصرىلعن ا٠تمر كشارهبا كابئعها كمشًتيها كحاملها ك  ( كألنو شيئا حـر ٙتنو



 َُْٗ 

  ما ا١تراد بقولو ال ، ىو حراـ ( ىل يعود على البيع ، أك على االنتفاع ؟ ... ( 
 اختلف العلماء يف ىذا على قولُت :

 : أنو يعود على البيع ، أم ال ٭تل البيع . القوؿ األكؿ
 ـ ا١تيتة دكف بيعها .كعلى ىذا القوؿ : ٬توز االنتفاع بشحو 

 كرجح ىذا القوؿ ابن تيمية ، كابن القيم .
 : كىذا ىو األظهر  . قاؿ الصنعاين
١تا أخ رىم أف هللا حـر بيع ا١تيتة ، قالوا : إف يف شحومها من ا١تنافع   : قاؿ شيخنا ، ىو راجع إُف البيع فإنو  قاؿ ابن القيم

  ، ىو حراـ . كىذا القوؿ ىو الراجح ، ألف السياؽ ابلبيع فبل ٭تل بيعها  .كذا ككذا ، فهل ذلك مسوغ لبيعها ؟ فقاؿ : ال
كألف االنتفاع ابلشحـو يف غَت األكل انتفاع ٤تض ال مفسدة فيو ، فيجوز االنتفاع هبا يف مثل دكف بيعها ، كقد ذكر ابن القيم أف 

 ابب االنتفاع أكسع من ابب البيع .
أف ابب االنتفاع أكسع من ابب البيع ، فليس كل ما حـر بيعو حـر االنتفاع بو بل ال تبلـز  : كينبري أف يعلم فقاؿ رٛتو هللا

 بينهما ، فبل يؤخذ ٖترٔف االنتفاع من ٖترٔف البيع .
 : أف الضمَت يعود على االنتفاع ، أم ال ٬توز االنتفاع بشحـو ا١تيتة . القوؿ الثاين

 :  قالواكعزاه النوكم للجمهور . 
 َت يعود على االنتفاع ، ألنو أقرب مذكور .إف الضم-أ

 كألف إابحة االنتفاع ذريعة إُف اقتناء الشحـو كبيعها ، كاختاره الشيخ ابن ابز رٛتو هللا . -ب
 أصح . كاألكؿ
 عرؼ اٟتيلة ؟ 

 ) إبسقاط كاجب أك فعل ٤تـر ( .اٟتيلة : ىي التوصل إُف أمر ٤تـر بفعلو ظاىره اإلابحة . 
 ما حكم اٟتيل ؟ 

 حراـ .
ٍكا ًمٍنكيٍم يف السٍَّبًت فػىقيٍلنىا ٢تىيٍم كيونيوا ًقرىدىةن خىاًسًئُتى( لقولو تعاُف )  -أ فقد مسخ هللا تلك القرية قردة ١تا كىلىقىٍد عىًلٍمتيمي الًَّذينى اٍعتىدى

 ٖتايلوا على ارتكاب اـر .
و يف سورة ) القلم ( كأنو عاقبهم أبنو أرسل على جنتهم طائفان كألف هللا سبحانو أخ ر عن أىل اٞتنة الذين ببلىم ٔتا ببلىم ب -ب

كىو ّنئموف فأصبحت كالصرٔف ، كذلك ١تا ٖتيلوا على إسقاط نصيب ا١تساكُت ، أبف يصرموىا مصبحُت ، قبل ٣تيء ا١تساكُت ، 
 فكاف يف ذلك ع رة لكل ٤تتاؿ على إسقاط حق من حقوؽ هللا تعاُف أك حقوؽ عباده .

 ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ٤تاـر هللا أبدْف اٟتيل ( . ) لقولو -ج
 كألف ا١تتحيل فيو نوع استهزاء اب تعاُف .-د
كاتاؿ ، ُف ا١تفاسد بكل ٦تكن إف الشارع يسد الطريق إف، كٕتويز اٟتيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاىرة قاؿ ابن القيم : -ىػ

 و .ين من ٯتنع من اٞتائز خشية الوقوع يف اـر اُف من يعمل اٟتيلة يف التوصل اليفأ، ليها ْتيلة إيفتح الطريق 
قاؿ ابن القيم رٛتو هللا : بعد أف ذكر ٖترٔف اٟتيل : فهذه الوجوه اليت ذكرّنىا كأضعافها تدؿ على ٖترٔف اٟتيل كالعمل هبا كاإلفتاء 

ن استحل ٤تاـر هللا ، كأسقط فرائضو ابٟتيل ، كقولو : )لعن هللا الل هبا يف دين هللا ، كمن أتمل أحاديث اللعن كجد عامتها ١ت



 َُٗٓ 

 ) إعبلـ ا١توقعُت (( .  كالل لو( )لعن هللا اليهود حرمت عليهم الشحـو فجملوىا كابعوىا كأكلوا ٙتنها
 كم مفسدة ارتكب ا١تتحايل ؟ 

 تكب مفسدتُت :كل من ٖتيل الرتكاب ٤تـر ] إما إبسقاط كاجب أك فعل ٤تـر [ فقد ار 
 مفسدة فعل اـر  . الثانية :: مفسدة التحايل  األكىل
 اذكر بعض األمثلة على سد الذرائع ؟ 

 جاءت الشريعة بسد الذرائع ا١تؤدية إُف ارمات :
o ة .هنى سبحانو عن سٌب آ٢تة ا١تشركُت ، لكونو ذريعة إُف أف يسٌبوا هللا سبحانو كتعاُف عدكان ككفران على كجو ا١تقابل 
o  كأخ ر النِب  أف : ) من أك ر الكبائر شٍتم الرجل كالديو ، قالوا : كىل يشتم الرجل كالديو ؟ قاؿ : نعم ، يسب أاب الرجل

 ، فيسب أابه ، كيسب أمو فيسب أمو ( .

o  كأمسك أصحابو . عن قتل ا١تنافقُت ، مع ما فيو من مصلحة ، لكونو ذريعة إُف التنفَت ، كقوؿ الناس : إف دمحمان يقتل 

o . كمنع النساء إذا خرجن إُف ا١تسجد من الطيب كالبخور 

o . كهنى ا١ترأة أف تصف لزكجها امرأة غَتىا ، حىت كأنو ينظر إليها 

o . كهنى عن بناء ا١تساجد على القبور ، كلعن فاعلو 

o  كهنى عن الصبلة عند طلوع الشمس ، كعند غركهبا ، لكوف ىذين الوقتُت كقت سجود الكفار للشمس. 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف التحليل كالتحرٔف  كرسولو ، فما حرمو هللا كرسولو فهو حراـ ، كما أحلوه فهو حبلؿ 

o . ٖترٔف بيع ا٠تمر ، كيقاس عليو ما يضر العقل كا١تخدرات كاٟتشيش كغَت٫تا 
o . حكمة الشرع يف ٖترٔف ا٠تمر 
o . ٖترٔف بيع ا١تيتة 
o  ير .ٖترٔف بيع ا٠تنز 
o . ٖترٔف بيع األصناـ ، كيدخل فيو كل ما فيو منفعة مضرة للدين كاجملبلت الفاسدة ، ككتب الضبلؿ كالبدع 
o . جواز االنتفاع بشحـو ا١تيتة . ) لقولو : ال ، ىو حراـ ( عائد على البيع ، كما ىو الصحيح كما تقدـ 
o . جواز لعن اليهود 

o . أف التحيل على ٤تاـر هللا سبب لرضب هللا 

o . أف ا١تتحيل متشبو ابليهود ا١ترضوب عليهم 

 فائدة : 
 فا١تسخ على صورة القردة كا٠تنازير كاقع يف ىذه األمة كال بد ، كىو كاقع يف طائفتُت : قاؿ ابن القيم :

كاجملاىرين علماء السوء الكاذبُت على هللا كرسولو ، الذين قلبوا دين هللا كشرعو ، فقلب هللا تعاُف صورىم كما قلبوا دينو ، 
 .ا١تتهتكُت ابلفسق كااـر ، كمن َف ٯتسخ منهم يف الدنيا مسخ يف ق ره أك يـو القيامة 

 
 
 



 َُٗٔ 

ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن ًاٍبًن مىٍسعيودو  - ْٖٕ : ٝتًى نػىهيمىا بػىيًٌنىةه، فىاٍلقىٍوؿي مى )  يػىقيوؿي  قىاؿى ا ًإذىا ًاٍختػىلىفى اىٍلميتػىبىاًيعىاًف لىٍيسى  بػىيػٍ
ٍلعىًة أىٍك يػىتػىتىارىكىاًف   م .وي اىٟتٍىاكً ػرىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحى ( يػىقيوؿي رىبُّ اىلسًٌ

---------- 
ٍيءو آخىرى كىَفٍى يىكيٍن أًلىحىدو أىٍم ًإذىا ًاٍختػىلىفى اٍلبىائًعي كىاٍلميٍشًتىًم يًف قىٍدًر الثَّمىًن أىٍك يًف شىٍرًط ا٠ٍتًيىاًر أىٍك يًف شى ( ًإذىا ًاٍختػىلىفى اىٍلميتػىبىاًيعىاًف ) 

ؼي ، كىحىٍذؼي اٍلميتػىعىلًًٌق ميشٍ  ا اٍلمىقىاـً عىلىى مىا ًمنػٍهيمىا بػىيًٌنىةه . قىاؿى يف النػٍَّيًل : َفٍى يىٍذكيٍر اأٍلىٍمرى الًَّذم ًفيًو ااًلٍخًتبلى ًعره اًبلتػٍَّعًميًم يف ًمٍثًل ىىذى
ائًًر الشُّريكًط اٍلميٍعتػىبػىرى تػىقىرَّرى يف ًعٍلًم اٍلمىعىآف فػىيػى  ًبيًع كىالثَّمىًن كىيًف كيلًٌ أىٍمرو يػىٍرًجعي ًإلىٍيًهمىا كىيف سى ؼى يف اٍلمى ًؼ عيمُّ ااًلٍخًتبلى ًة كىالتٍَّصرًيحي اًباًلٍخًتبلى

ا اٍلعيميوـى اٍلميٍستػىفىادى ًمٍن اٟتٍىٍذؼً  ًت الى يػينىايف ىىذى  . يف الثَّمىًن يف بػىٍعًض الٌرًكىاَيى
نػىهيمىا بػىيًٌنىةه )  البٌينة : كل ما يىبُت اٟتق كيظهره، سواء كاف شهودان أك قرينة، كالبينة ىنا )يف األمواؿ( رجبلف، أك رجل (  لىٍيسى  بػىيػٍ

 ا١تدًعي .، أك رجل كٯتُت كامرأًتف
ٍلعىةً )   ( أم : مالكها ، كىو البائع . فىاٍلقىٍوؿي مىا يػىقيوؿي رىبُّ اىلسًٌ
 ( أم : على فسخ البيع . تىارىكىافً أىٍك يػىتػى ) 
 ما اٟتكم لو اختلف البائع كا١تشًتم فيمن حدث عنده العيب كليس ألحد٫تا بينة ؟ 

مثاؿ : لو اشًتل سيارة ، كبعدما ذىب هبا رجع كقاؿ : السيارة فيها عيب ، فقاؿ البائع : العيب حدث عندؾ ؟ كقاؿ ا١تشًتم 
 بل العيب من عندؾ ؟

 ان مث ادعى ا١تشًتم أف بو عيبان ) كىو عرج ( .مثالو : ابعو عبد
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : القوؿ قوؿ ا١تشًتم . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 قالوا : ألف األصل عدـ قبض اٞتزء الفائت ابلعيب .
 أف القوؿ قوؿ البائع . ) بيمينو ( . القوؿ الثاين :

 .كىذا قوؿ اٞتمهور 
 ٟتديث الباب . -أ

 كألف األصل السبلمة كعدـ كجود العيب . -ب
 قاؿ ) البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر ( ) فا١تدعي ىنا ا١تشًتم فليأت ببينة ( . كألف النِب -ج
 أف دعول ا١تشًتم كجود العيب تستلـز استحقاؽ الفسخ كاألصل عدـ الفسخ .-د

 ة كىو الراجح .كىذا القوؿ ىو اختيار ابن تيمي
ؼي  نىوي كىبػىٍُتى اٍلميٍشًتىًم يف أىٍمرو ًمٍن اأٍليميوًر  قىاؿى الشَّوٍكىآفُّ : قىٍد ًاٍستىدىؿَّ اًبٟتٍىًديًث مىٍن قىاؿى ًإفَّ اٍلقىٍوؿى قػىٍوؿي اٍلبىائًًع ًإذىا كىقىعى ااًلٍخًتبلى بػىيػٍ

ًيًنًو كى  نػىهيمىا عىلىى التػَّرىادًٌ ، فىًإٍف تػىرىاضى اٍلميتػىعىلًٌقىًة اًبٍلعىٍقًد . كىلىًكٍن مىعى ٯتى ا ًإذىا َفٍى يػىقىٍع التػَّرىاًضي بػىيػٍ يىا عىلىى ذىًلكى مىا كىقىعى يًف الٌرًكىايىًة اآٍلًخرىًة . كىىىذى
ؼ  . جىازى ًببلى ًخبلى

 إذان القوؿ قوؿ البائع مع ٯتينو ) ألف كل من قلنا : إف القوؿ قولو ، فالقوؿ قولو بيمينو ( .
 ٟتكم لو اختلف البائع كا١تشًتم يف قدر ٙتن ا١تبيع ؟ما ا 

( رَيؿ، َُِ( رَيؿ، فقاؿ البائع: أّن بعتها عليك بػ)ََُمثاؿ: اشًتيت ىذه الساعة منك، فلما جئت ألنقده الثمن، أعطيتو )



 َُٕٗ 

 لُت :( اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قو َُِ( كالبائع يقوؿ بعتها بػ)ََُفا١تشًتم يقوؿ اشًتيتها بػ)
 أهنما يتحالفاف . القوؿ األكؿ :

 كىذا ىو ا١تشهور من ا١تذىب .
) إذا اختلف ا١تتبايعاف كالسلعة قائمة كال بينة ألحد٫تا ٖتالفا( ىذا اٟتديث هبذا اللفظ ال أصل  كاستدلوا ٔتا ركم عن النِب -أ

 لو .
كينكر أف القيمة  َُِنكر ، البائع يدعي أف القيمة كقالوا : ألف كبلن منهما مدعو كمنكر ، كالقاعدة أف اليمُت على ا١ت -ب

 ، فهنا يتحالفا كيفسخ العقد . َُِكينكر أف القيمة  ََُ، كا١تشًتم يدعي أف القيمة  ََُ
ككيفية اٟتلف : نص الفقهاء أنو يبدأ بيمُت البائع ألف القاعدة يف األٯتاف أنو يبدأ بيمُت أقول ا١تتداعيُت ، كأقوا٫تا البائع ألف 

 ا١تبيع يرد عليو .
( كهللا ََُ٭تلف البائع ابلنفي كاإلثبات، يبدأ ابلنفي ألف األصل يف اليمُت أهنا للنفي، ٭تلف فيقوؿ كهللا ما بعت الكتاب بػ )

( مث يفسخ العقد إذا َف يرض ََُ( كهللا لقد اشًتيتو بػ)َُِ(، مث يقوؿ ا١تشًتم كهللا ما اشًتيت الكتاب بػ)َُِلقد بعتو بػ)
 ؿ صاحبو ، فًتد السيارة للبائع كالثمن للمشًتم .بقو 

 يعٍت إذا رضي ا١تشًتم بقوؿ البائع فذاؾ كإال فسخ البيع من غَت بينة كال شيء  ( .أف القوؿ قوؿ البائع ، أك يًتاداف البيع )  القوؿ الثاين :
 كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا .

 تبايعاف كليس بينهما بينػة ، فالقوؿ قوؿ البائع ، أك يًتاداف ( ركاه أبوداكد كأٛتد .ٟتديث الباب ) إذا اختلف ا١ت-أ
 كألف البائع َف يرض إبخراج ىذا ا١تبيع عن ملكو إال هبذا الثمن ، فكيف ٧ت ره على قبوؿ ما ىو أقل .-ب

 . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
 : حاالت مستثناة 

 ب .، فهنا القوؿ قوؿ من ال ٭تتمل قولو الكذ-البائع أك ا١تشًتم  -اٯتتنع صدؽ أحد٫ت إذا كاف:  اٟتالة األكىل
اإلصبع الزائدة، فإذا اشًتل عبدان فوجد فيو إصبعان زائدة، فأراد رده، فقاؿ البائع: حدث ىذا العيب عندؾ، كقاؿ مثاؿ ذلك : 

كن أف ٭تدث لكاف كل إنساف يتوقع أف ٭تدث ا١تشًتم: أبدان، فالقوؿ قوؿ ا١تشًتم؛ إذ ال ٯتكن أف ٭تدث لو إصبع زائدة، كلو أم
 لو ذلك، كإذا قبلنا قوؿ ا١تشًتم فبل يشًتط أف ٭تلف؛ ألنو ال حاجة للحلف.

 إذا كاف ال ٭تتمل أف يكوف قوؿ ا١تشًتم . اٟتالة الثانية :
ىو يثعب دمان، جرح طرم كالبيع لو اشًتل هبيمة مث ردىا، كالعيبي الذم فيها جيرٍحه، ادعاه ا١تشًتم فنظرّن إُف اٞترح كإذا  مثالو :

 مدة أسبوع، فالقوؿ قوؿ البائع ببل ٯتُت؛ ألنو ال ٭تتمل أف يكوف ىذا اٞترح قبل العقد.
، كىحيٍلوىاًف اىٍلكىاًىنً  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) كىعىٍن أىِب مىٍسعيودو  - ْٖٕ  عىلىٍيوً  ميتػهفىقه  (.نػىهىى عىٍن ٙتىىًن اىٍلكىٍلًب، كىمىٍهًر اٍلبىًغيًٌ

---------- 
 ( الثمن : ما كقع عليو العقد ، كٙتن الكلب : ما يعطى بدالن عنو . عىٍن ٙتىىًن اىٍلكىٍلبً ) 
 ( ىو ما أتخذه الزانية على الزّن ، كٝتاه مهران لكونو على صورتو . ٍهًر اٍلبىًغيًٌ م) 
 اٟتلو من حيث أنو أيخذه سهبلن ببل كلفة كال يف مقابلة مشقة . ( ىو ما يعطاه على كهانتو ، شبو ابلشيء كىحيٍلوىاًف اىٍلكىاًىنً ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف بيع الكلب ، كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :



 َُٖٗ 

 : أنو ال يصح بيعو كال ٭تل ٙتنو سواء ا١تعلم أك غَته . القوؿ األكؿ
، كزاعي، كاٟتكم، كٛتاد كالشافعي، كاألاء منهم : أبو ىريرة، كاٟتسن، كالبصرم ، كربيعةعلمقاؿ النوكم : كهبذا قاؿ ٚتاىَت ال

 كأٛتد ، كداكد ، كابن ا١تنذر كغَتىم  .
ـٌ يًف كيٌل كىٍلب ميعىلَّمنا كىافى أىٍك غىٍَته ٦تَّا ٬تىيوز اًٍقتً  ال ٬تىيوز ، كىًمٍن الزًـ ذىًلكى أىٍف  نىاؤيهي أىكٍ كقاؿ اٟتافظ : ظىاًىر النػٍَّهي ٖتىٍرٔف بػىٍيعو ، كىىيوى عىا

 ال ًقيمىة عىلىى ميٍتًلفو ، كىًبذىًلكى قىاؿى اٞتٍيٍمهيور " انتهى . 
ًطله ، أىمَّ كىٍلبو كىافى  :كقاؿ ابن قدامة   .ال ٮتىٍتىًلفي اٍلمىٍذىىبي يف أىفَّ بػىٍيعى اٍلكىٍلًب ابى

 ٟتديث الباب . -أ
 (، كىكىٍسبي  اٟتٍىجَّاـً خىًبيثه كىمىٍهري اٍلبىًريًٌ خىًبيثه ، ٙتىىني اٍلكىٍلًب خىًبيثه ) قىاؿى   أىٍف رىسيوؿى اَّللًَّ   رىاًفًع ٍبًن خىًديجو كٟتديث  -ب

 متفق عليو .
يػٍفىةى كٟتديث  -ج  ب ( ركاه البخارم .عىٍن ٙتىىًن اٍلكىلٍ  نػىهىى النَِّبُّ  )قىاؿى  أىَب جيحى
ركاه أبو عن ٙتن الكلب كقاؿ : إف جاء يطلب ٙتن الكلب فامؤل كىفَّوي تراابن (  هنى رسوؿ هللا كٟتديث ابن عباس مرفوعان )  -د

 داكد كإسناده صحيح كما قاؿ اٟتافظ ابن حجر .
لُّ ٙتىىني اٍلكىٍلًب ، كىال حيٍلوىافي اٍلكى ) قاؿ : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  أَب ىيرىيٍػرىةى كٟتديث  -ىػ ، ركاه أبو داكد( ٍهري اٍلبىًريًٌ اًىًن ، كىال مى ال ٭تًى

 قاؿ اٟتافظ : إسناده حسن .
 : يصح بيع الكلب . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 كعللوا أبف فيو منفعة مباحة فتجوز ا١تعاكضة عليها .

 : ٬توز بيع كلب الصيد دكف غَته . القوؿ الثالث
 كىذا جاء عن عطاء ، كالنخعي .

 ى عن ٙتن الكلب إال كلب صيد ( .هن ٟتديث ) أف النِب 
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

 ما اٞتواب عن ركاية ) إال كلب صيد ( ؟ 
 غَت صحيحة .

ا ميٍنكىره . ق  اؿى النسائي بعد ركايتو للحديث : ىىذى
 ضعيف ابتفاؽ ادثُت .  ( حاشية النسائي)كقاؿ السندم يف 

يف النػٍَّهي عىٍن ٙتىىن اٍلكىٍلب ًإال كىٍلب صىٍيد ، كىأىفَّ عيٍثمىاف غىرَّـى ًإٍنسىاّنن ٙتىىن كىٍلب قػىتػىلىوي ًعٍشرًينى  كىأىمَّا األىحىاًديث اٍلوىارًدىة:  كقاؿ النوكم
 ث .  ) شرح مسلم ( .بىًعَتنا ، كىعىٍن اًٍبن عىٍمرك ٍبن اٍلعىاًص التػٍَّررٔف يف ًإٍتبلفو فىكيٌلهىا ضىًعيفىة اًبتًٌفىاًؽ أىئًمَّة اٟتٍىًدي

: لو كجدّن شخصان عنده كلب ماشية ، كأىب أف يعطيو أحدان احتاج إليو إال بثمن ، فإنو ٬توز أف يدفع ماالن ليأخذه كاإلمث  مثاؿ
 على البائع .

 مع أف البائع الذم ابع الكلب إذا كاف مسترنيان عنو حراـ عليو اقتناؤه فضبلن عن بيعو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o لكلب غَت متقـو ، ٔتعٌت أنو لو أتلف كلب الصيد أك اٟترث فبل قيمة لو شرعان ، كأف إتبلفو ىدر .أف ا 



 َُٗٗ 

o ىذه األشياء الثبلثة ] ٙتن الكلب ، كمهر البري ، كحلواف الكاىن [ ٤ترمة على  قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا :
صيد ، كأىب أف يبيعو إال بعشرة آالؼ ، فقبل ا١تشًتم ، مث  اآلخذ ك٤ترمة على ا١تعطي ، فهذا رجل جاء إُف رجل عنده كلب

: هنى عن ٙتن الكلب ، فنقوؿ إما أف ترجع الكلب إف كاف ابقيان ، كإال  قاؿ : : ال أعطيك عشرة آالؼ ألف الرسوؿ 
ال يستحق ذلك ، أعطنا الدراىم ، فنأخذ الدراىم منو ك٧تعلها يف بيت ماؿ ا١تسلمُت ، كال نعطيها لصاحب الكلب ، ألنو 

فإذا قاؿ صاحب الكلب ردكا علي كلِب ، نظرّن ، إف كاف ٭تتاجو رددّنه عليو كإف َف يكن يف حاجة إليو قلنا : أنت لست 
 .“ ْتاجة إليو كال ٭تل لك أف تقتنيو 

o  أف النِب ( : جاء يف ركاية عن جابر  . ) ىو القط . كالسنورزجر عن ٙتن الكلب كالسنور : 
 لعلماء يف بيع السنور :كقد اختلف ا
 : ال ٬توز بيعو . القوؿ األكؿ

عن ٙتن  كحكاه ابن ا١تنذر عن أَب ىريرة كطاككس ك٣تاىد كجابر بن زيد ، كاحتجوا ابٟتديث الذم سبق ، كفيو هني النِب 
 السنور .

 : ٬توز بيعو . القوؿ الثاين
 كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا .

o مع جواز االنتفاع بو .خبث الكلب ، ك٢تذا حـر ٙتنو حىت  
o  ، كىو حراـ إبٚتاع ا١تسلمُت  . قاؿ النوكمٖترٔف مهر البري  : 

 كىو حراـ على الزانية كعلى الزآف .
 : ألف ىذا عوض عن ٤تـر ، كالقاعدة : أف هللا إذا حـر شيئان حـر ٙتنو . كاٟتكمة

o . ٖترٔف الكهانة 
، كألنو أكل ا١تاؿ ابلباطل .قاؿ البروم كالقاضي عياض: أٚتع ا١تسلموف على ٖت  رٔف حلواف الكاىن، ألنو عوض عن ٤تـر

o أحواؿ إتياف الكاىن ؟ 
 إتياف الكاىن ينقسم إُف أقساـ :

 : أف أيتيو فيسألو كيصدقو ، فهذا كفر . أكالن 
 ) من أتى كاىنان فصدقو فقد كفر ٔتا أنزؿ على دمحم ( ركاه أبو داكد . لقولو 
 كَف يصدقو ، فهذا حراـ كال تقبل لو صبلة أربعُت ليلة . : أف أيتيو فيسألو اثنيان 

 ) من أتى عرافان َف تقبل لو صبلة أربعُت ليلة ( ركاه مسلم . لقولو 
هيمىا-كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - ٖٕٓ : فىأىرىادى ،  أىنهوي كىافى ] يىًسَتي [ عىلىى ٚتىىلو لىوي أىٍعيىا)  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ أىٍف ييسىيًٌبىوي. قىاؿى

: ًبعٍ  فػىلىًحقىًٍت اىلنهيبُّ  . ُثيه قىاؿى : الى :  ًبٍعًنيًو ًبويًقيهةو " قػيٍلتي ًنيًو " فىًبٍعتيوي ًبويًقيهةو، فىدىعىا ًل، كىضىرىبىوي، فىسىارى سىٍَتان ملٍى يىًسٍر ًمثٍػلىوي، قىاؿى
نىوي ًإىلى أىٍىًلي، فػىلىمه  :  أىتػيرىاين مىاكىٍستي كىاٍشتػىرىٍطتي ٛتيٍالى تيوي اًبٞتٍىمىًل، فػىنػىقىدىين ٙتىىنىوي، ُثيه رىجىٍعتي فىأىٍرسىلى يف أىثىًرم. فػىقىاؿى كى ا بػىلىٍغتي أىتػىيػٍ

؟ خيٍذ ٚتىىلىكى كىدىرىا٫ًتىكى  يىاؽي ًلميٍسًلمو ( فػىهيوى لىٍك  آًلخيذى ٚتىىلىكى ا اىلسًٌ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىىىذى
---------  

يف سفر ( كقد رجح اٟتافظ اهنا غزكة ذات  أم : يف سفر ، كما يف الركاية األخرل ) كنت مع النِب (  أىنهوي كىافى  يىًسَتي  عىلىى) 
 الرقاع .



 ََُُ 

 أم تعب ، كعجز عن السَت . ( أىٍعيىا) 
يًٌبىوي )  كانوا يفعلوف يف اٞتاىلية ، ألنو ال ٬توز يف   أم : يطلقو ، كليس ا١تراد أف ٬تعلو سائبة ال يركبو أحد كما(  فىأىرىادى أىٍف ييسى

 اإلسبلـ .
 كاف يف آخر اٞتيش انتظاران للعاجزين ، كرفقان اب١تنقطعُت .  أم : ألنو (  فػىلىًحقىًٍت اىلنهيبُّ ) 
أف الدعاء كاف للجمل ، ىذا يفيد أف الدعاء كاف ٞتابر ، كيف ركاية ) فضربو برجلو كدعا لو ( كىذا يفيد (  فىدىعىا ًل، كىضىرىبىوي ) 

 دعا لو كٞتملو . ك٬تمع بينهما أبنو 
أم : يف اإلسراع ، كعند البخارم يف الوكالة ) .... فضربو ، فزجره ، فكاف من ذلك ا١تكاف من (  فىسىارى سىٍَتان ملٍى يىًسٍر ًمثٍػلىوي ) 

 . أكؿ القـو (
 أبيعو ( كيف ركاية أيضان ألٛتد ) ال ، بل ىو لك َي رسوؿ هللا ( . ( كيف ركاية ألٛتد : ) فكرىت أف ) بعنيو ِبكقية ، قلت : ال

نىوي ًإىلى أىٍىًلي)   ( بضم اٟتاء ، أم استثنيت ٛتلو إَيم . ٛتيٍالى
تيوي اًبٞتٍىمىلً )   ا١تدينة غدكت إليو ابلبعَت ( . جاء يف ركاية : ) فلما قدـ رسوؿ هللا (  أىتػىيػٍ
ركاية : ) فأعطآف ٙتن اٞتمل ، كاٞتمل كسهمي مع القـو ، كيف ركاية : ) فأعطآف ٙتنو كرده علي ( قاؿ جاء يف (  فػىنػىقىدىين ٙتىىنىوي ) 

 اٟتافظ ابن حجر : كىذا كلو بطريق اجملاز ، ألف العطية إ٪تا كقعت لو بواسطة ببلؿ ، كما ركاه مسلم .
 ( بضم التاء ، كا٢تمزة لبلستفهاـ ، أم : أتظنٍت . أىتػيرىاين ) 
 ( ا١تماكسة ا١تناقصة يف الثمن ، كأشار بذلك إُف ما كقع بينهما من ا١تساكمة عند البيع .اكىٍستيكى مى ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 أنو  ٬توز للبائع أف يشًتط نفعان يف ا١تبيع . نستفيد :
 مثالو : كأف يقوؿ : أبيع عليك دارم ، بشرط أف أسكن فيو ١تدة أسبوع .

 يت كاشًتطت على ا١تشًتم أف أسافر هبا إُف مكة .آخر : بعت سيار  مثاؿ
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أنو ال ٬توز .القوؿ األكؿ 
 كىو مذىب أَب حنيفة ، كالشافعي .

 ٟتديث ) هنى عن بيع كشرط ( كسيأيت إف شاء هللا أنو ال يصح . -أ
 د .قالوا : ألف الشرط ا١تذكور ينايف مقتضى العق-ب

 : أنو ٬توز .القوؿ الثاين 
 كىذا مذىب األكزاعي ، كإسحاؽ ، كأبو ثور ، كطائفة .

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 اٞتمل ، كاشًتط أف ٭تملو إُف أف يصل ا١تدينة . ٟتديث الباب ، فإف جابران ابع على النِب 

 ماذا يشًتط يف ىذا النفع ؟ 
 يشًتط أف يكوف معلومان .

 زمن كيكوف ابلعمل كيكوف اب١تسافة .ابلكالعلم يكوف : 



 َُُُ 

 : بعت بييت كاشًتطت أف أسكن ىذا البيت ١تدة شهر . مثاؿ الزمن
 : لو بعت عبدان ، كاشًتطت أف ٮتيط ِف ثوابن . مثاؿ العمل

 : لو بعت سيارة ، كاشًتطت أف أسافر هبا إُف مكة . مثاؿ ا١تسافة
 ما اٟتكم لو كاف النفع ٣تهوالن ؟ 

 ال يصح .
 أبيعك بييت بشرط أف أسكنو إُف قدـك زيد . : مثاؿ

 ىذا ال يصح ، ألف قدـك زيد ٣تهوالن .
  ( ما اٟتكم لو اشًتط النفع يف غَت ا١تبيع ؟. ) كما لو قاؿ : بعتك بييت على أف تسكنٍت بيتك شهران 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أنو ال يصح . القوؿ األكؿ :

 ن ا١تذىب .كىذا ىو ا١تشهور م
 ) كسيأيت اٟتديث إف شاء هللا ( .ٟتديث ) هنى عن بيعتُت يف بيعة ( . 

 : أنو يصح إال إذا تضمن ٤تظوران شرعيان .القوؿ الثاين 
 كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كابن القيم ، كالشيخ السعدم . 
 ٟتديث الباب . -أ

 كٟتديث ) ا١تسلموف على شركطهم ( .-ب
 ضمن ٤تظوران شرعػيان :إذا ت مثاؿ :

 مثاؿ : لو قلت أقرضتك ألف رَيؿ بشرط أف تسكنٍت بيتك ١تدة شهػر ، ألنػو قرض جػر منفعػة .
 أما حديث ) هنى عن بيعتُت يف بيعػة ( فقد قاؿ بعض العلماء إف ا١تقصود هبا : مسألة العينة .

 عرؼ الشرط ؟ 
 أم عبلماهتػا .ا ( راطهفقد جػاء أش )العبلمة كمنو قولو تعاُف :  الشرط لرة
 ما يلـز من عدمو العدـ ، كال يلـز من كجوده كجػود .:  كاصطبلحان 

  ؟كالشركط يف البيع اليت سبقت يف أكؿ الباب كىي سبع ( ) الفرؽ بُت شركط البيع ما 
 ة :الفرؽ بُت الشركط يف البيع كشركط البيع، من كجوه أربع

 الشركط يف البيع من كضع ا١تتعاقدين.أف شركط البيع من كضع الشارع، ك  : األكؿ
؛ ألف  : الثاين شركط البيع يتوقف عليها صحة البيع، كالشركط يف البيع يتوقف عليها لزـك البيع، فهو صحيح، لكن ليس ببلـز

 من لو الشرط إذا َف يوؼ لو بو فلو ا٠تيار.
 ها ٦تن لو الشرط.أف شركط البيع ال ٯتكن إسقاطها، كالشركط يف البيع ٯتكن إسقاط : الثالث
أف شركط البيع كلها صحيحة معت رة؛ ألهنا من كضع الشرع، كالشركط يف البيع منها ما ىو صحيح معت ر، كمنها ما ليس  : الرابع

 ) الشرح ا١تمتع ( .ب بصحيح كال معت ر؛ ألنو من كضع البشر، كالبشر قد ٮتطئ كقد يصي

 لعقد، أك ما بعد العقد، أك ما قبل العقد؟ىل ا١تعترب من الشركط يف البيع ما كاف يف صلب ا 
 . ا١تذىب: أف ا١تعت ر ما كاف يف صلب العقد، أك يف زمن ا٠تيارين: خيار اجمللس، كخيار الشرط



 َُُِ 

 مثاؿ: بعتك ىذه السيارة كاشًتطت أف أسافر عليها إُف مكة، فهذا ٤تلو يف نفس العقد كىو صحيح.
عقد ابإل٬تاب كالقبوؿ، قلت: أّن أشًتط عليك أف أسافر هبا إُف مكة يصح؛ ألنو مثاؿ آخر: بعتك ىذه السيارة، كبعد أف مت ال

: فسخت اآلف؛ ألف بيدم ا٠تيار ما دمنا َف نتفرؽ فلنا أف نزيد الشرط.  يف زمن ا٠تيار؛ ألنك لو قلت: ال، قلتي
: أشًتط أف أسافر هبا إُف مكة يصح؛ مثاؿ آخر: بعتك ىذه السيارة كِف ا٠تيار ثبلثة أَيـ، كيف اليـو الثآف جئت إليك، كقلت

 ألنو يف زمن ا٠تيارين.
 كأما ما كاف قبل ذلك ٦تا اتفق عليو قبل العقد، فا١تذىب أنو غَت معت ر.

مثالو: اتفقت أّن كأنت على أف أبيع عليك السيارة، كاشًتط: أف أسافر عليها إُف مكة، كعند العقد َف نذكر ىذا الشرط إما 
 ان على ما تقدـ، فهل يعت ر ىذا أك ال؟ اٞتواب: ال يعت ر على ا١تذىب.نسياّنن كإما اعتماد

 ي : : أنو يعت ر ١تا يلكالصحيح
 َف أدخل معك يف العقد إال على ىذا األساس. كأّن(  ا١تسلموف على شركطهم)  لعمـو اٟتديث أكالن:
كإذا كاف النكاح ٬توز فيو تقدـ الشرط ؟  ذا كىذاأهنم جوزكا يف النكاح تقدـ الشرط على العقد، فيقاؿ: أم فرؽ بُت ى اثنيان:

 على العقد، فالبيع مثلو، كال فرؽ.
 )الشرح ا١تمتع(.   إذان الشركط يف البيع معت رة سواء قارنت العقد، أك كاف بعده يف زمن ا٠تيارين، أك كانت متفقان عليها من قبل

  ؟الواجب يف الشركط ما 
 خالفتو فهي ابطلة .أال ٗتالف الشرع فإف الواجب فيها : 
قاؿ )ما ابؿ رجاؿ يشًتطوف شركطان ليست يف كتاب هللا ، ما كاف من شػرط ليس يف   أف النِب  -يف قصة بريرة-ٟتديث عائشة 

 متفق عليو .كتاب هللا فهو ابطل كإف كاف مائة شرط، قضاء هللا أحق، كشرط هللا أكثق، كإ٪تا الوالء ١تػن أعتػق( 

  ؟ط الصحيحة ٬تب الوفاء ابلشرك ىل 
 نعم ٬تب .

 لقولو تعاُف ) َي أيها الذيػن آمنوا أكفوا ابلعقود ( .-أ
 كلقولو سبحانو ) كأكفوا ابلعهد إف العهد كاف مسؤكالن ( .-ب
 . ركاه أٛتد) ا١تسلمػوف على شركطهم (  كلقولو -ج
  ؟تنقسم الشركط يف البيع إىل كم قسم 

 فاسدةشػركط ، ك شػركط صحيحة تنقسم إُف قسمُت : 
  مع ذكر بعض األمثلة ؟الشركط الصحيحة ما ، 

 ما ترتب عليو مقتضاه .الشركط الصحيحة : 
 أمثلة للشػػركط الصحيحػة :

 طلب الرىػن :
 ) الذم يطلب الرىن غالبان البائػع ( .أف أبيػع على ىذا الرجل شيئان بثمن مؤجل ، فبل أثق بو فأقػوؿ ارىٍت شيئان مثاؿ : 

 أتجيل الثمن :
 ) الذم يطلبو غالبان ا١تشًتم ( . أف يقوؿ أريد أف اشًتم السيارة بثمن كذا ككذا ١تػدة سنػة .اؿ : مث

 ) كمن األمثلة كوف العبد كاتبان قوَين ( .



 َُُّ 

  يف ا١تبيع ؟ ٬توز أف ٬تمع أكثر من شرط ىل 

 .اشًتط ا١تشًتم على البائػع ٛتل اٟتطػب كتكسَته مثاؿ : 
 لى البائع أف يفصل ىذا الثوب كٮتيطو .اشًتط ا١تشًتم عمثاؿ آخر : 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : أنو ال يصح شرطاف يف بيع .. القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٟتنفية كالشافعية كا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .
 ) ال ٭تل سلف كبيع ، كال شرطاف يف بيع ( ركاه أبو داكد . لقولو  -أ

 ٬توز ذلك ، بل ٬توز كلو أكثر من ذلك ما َف تكن الشركط ٤ترمة . القوؿ الثاين :
 كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم .

 . َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد (لقولو تعاُف )  -أ
 ) ا١تسلموف على شركطهم ( . كلقولو  -ب

 الوفاء ابلشركط، كا٠تركج عن ىذا األصل ٭تتاج إُف دليل صريح.كجو الداللة من اآلية كاٟتديث: أهنما دال على كجوب 
 أف األصل يف ا١تعامبلت كلها : اصلها كشركطها الصحة كاإلابحة ما َف يدؿ دليل صريح على ا١تنع . -ج

 ) ذىب بعض العلماء إُف أنو ال يصح اٞتمع بُت الشرطُت ٟتديث : ال ٭تل سلف كبيع ، كال شرطػاف يف بيػع ( .
 ىو الصحيح .كىذا 
 ما اٞتواب عن حديث ) ... كال شرطاف يف بيع ( ؟ 

 اٞتواب : أف ا١تقصود بو بيع العينة كما رجحو ابن القيم رٛتو هللا .
 ما حكم إذا شرط أنو ال يبيع ا١تبيع أك ال يهبو ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : أنو يبطل البيع كالشرط . القوؿ األكؿ

 ب أَب حنيفة ، كمالك ، كالشافعي .كىذا مذى
 هنى عن بيع كشرط( لكن ىذا اٟتديث ضعيف، ضعفو اإلماـ أٛتد كابن تيمية كاسترربو النوكم. ٟتديث )أف النِب  -أ

 ألنو مناؼ ١تقتضى العقد ، ألف العقد يقتضي التمليك ، كالتصرؼ يف ا١تبيع بيعان أك ىبة . -ب
 صح البيع .: أنو يبطل الشرط كي القوؿ الثاين

 كىذا ىو ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .
حيث دؿ على صحة العقد كبطبلف الشرط ، فالشرط إذا ّنيف مقتضى العقد بطل يف نفسو ،  –كسيأيت اٟتديث  –ٟتديث بريرة 

 كال يلـز منو بطبلف العقد .
 يصح العقد كالشرط . القوؿ الثالث :

 .كىو اختيار ابن تيمية كابن القيم، رم، كالنخعي، كابن أَب ليلى، كابن ا١تنذرف، منهم اٟتسن البصكهبذا قاؿ ٚتاعة من السل
 ٟتديث ) ا١تسلموف على شركطهم ( . -أ

 أف األصل يف العقود كالشركط الصحة ، كا٠تركج عن ىذا األصل ٭تتاج إُف دليل . -ب
 القوؿ الثآف ، أنو يبطل الشرط كيصح البيع . –كهللا أعلم  – كالراجح



 َُُْ 

  بعض الشركط الفاسدة اليت تبطل العقد ؟اذكر 
 أف يشًتط أحد٫تا على اآلخر عقدان كقرض .مثل : -أ

 كأف اقوؿ : بعتك بييت بشرط أف تقرضٍت ألف رَيؿ .
 ٬تمػع بُت بيع كقػرض فهػذا شرط فاسد مبطل للعقػػد .كمثل : أف  -ب

 مائة .على أف تقرضٍت  ائةبعتك بييت ٔت : مثاؿ
 فهػو راب . ألف كل قرض جر نفعان 

ذىب بعض العلماء إُف أف من الشركط الفاسدة اليت تبطل العقد أف يشًتط أحد٫تا عقدان آخر غَت القرض، مثاؿ: بعتك  - ج
 ك ، كتقدمت ا١تسألة كأف الراجح اٞتواز .ىذا البيت على أف تؤجرٓف بيتك ١تدة سنة ، أك بعتك ىذا البيت على أف تبيعٍت بيت

 سدة لكنها غَت مفسدة للعقد ؟اذكر بعض الشركط الفا 
 يبطل الشرط كالعقد صحيح .، فهنا  أف يشًتط ا١تشًتم أف ال خسارة عليومثاؿ : -أ

 ألف ىػذا ٥تالف ١تقتضى العقد ، ألف مقتضى العقد أف اإلنساف إذا ملك شيئان صار لو غنمو كغرمػو .
 أك أف يشًتط ا١تشًتم أف ال يبيعو مطلقان .-ب

 مفسد للعقد على ا١تذىب .فهذا شرط فاسد غَت 
 ، كقد تقدمت ا١تسألة.ألنػو ٮتالف مقتضػى العقد. إذ أف مقتضى العقد أف يبيع ا١تالك ملكو ١تن يشػاء كإف شاء َف يبعػو

 ما اٟتكم إذا ابع شيئان بشرط الرباءة من كل عيب ٣تهوؿ ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 من العيب مطلقان .أنو ال ي رأ القوؿ األكؿ : 
 أنو ي رأ من كل عيب هبذا الشرط .القوؿ الثاين : 
 أنو ي رأ من كل عيب َف يعلم بو دكف ما علمو فبل ي رأ . القوؿ الثالث :

 كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم .
 يف ىذه ا١تسألة ، كىو ىذا التفصيل ، كىو اختيار ابن تيمية كابن القيم . الصحيحكىذا ىو 

 يكوف عا١تان هبا كلكنو كتمها ، فهذا ال ي رأ ، ألنو خدعو كغٌشو .أف  
 يف ا١تتبايعُت ) إف كتما ككذاب ٤تقت بركة بيعهما ( . ) من غشنا فليس منا ( . كقاؿ  قاؿ النِب 

 ألف ىذا ىو الذم يقدر عليو ، كىو أف يريد أف يسلم . فهذا ي رأ ،كإما أف يكوف جاىبلن ابلعيوب 
كالصحيح يف مسألة البيع بشرط ال راءة من كل عيب كالذم قضى بو الصحابػة كعليو ) سبلـ مرجحان ىذا التفصيل قاؿ شيخ اإل

 ( . أكثر أىل العلم ، أف البائع إذا َف يكن علم بذلك العيب فبل رد للمشًتم
 ة .ىذا الذم جاء عن الصحاب كقاؿ ابن القيم :

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ضرب الدابة للسَت كإف كانت غَت مكلفة ، بشرط أف ال يشق عليها . جواز 

o . جواز ا١تساكمة ١تن يعرض سلعتو للبيع 

o  رأفة النِب . كشدة عطفو كلطفو أبصحابو 

o . ينبري على أمَت القـو أف يرفق بضعيفهم 



 َُُٓ 

o ن اإلٟتاح ا١تكركه .جواز تكرار طلب البيع أك الشراء ، لقولو ) بعنيو ، مث قاؿ : بعنيو ( كىذا ال يعد م 

o . جواز تسييب الدابة إذا َف يكن فيها منفعة 

o  إثبات معجزة من معجزات النِب . ) كأنو من آَيت نبوتو ، لقوؿ جابر ) فضربو فسار سَتان َف يسر مثلو قط ، 
o ىذه الدار ، كذىب  مشركعية تقدـ القبوؿ على اإل٬تاب يف البيع ، فبل حرج للمشًتم أف يسبق البائع فيقوؿ للبائع : بعٍت

 بعض العلماء إُف أنو ال بد أف يكوف اإل٬تاب قبل القبوؿ ، كلكن ىذا القوؿ ضعيف .
o . جواز ا١تماكسة يف البيع 

o  ٝتاحة النِب . ككرمو كحسن كفائو ألصحابو 

o . أف القبض ليس شرطان يف صحة البيع 

o  تواضعو . 

o . جواز الوكالة يف كفاء الديوف 

o حظ نفسو كامتثل أمر النِب  فضيلة جابر ، حيث ترؾ . لو ببيع ٚتلو مع احتياجو إليو 

إُف مآؿ حسن ، فرأيت من ترٚتة جابر  : آؿ أمر ٚتل جابر ىذا ١تا تقدـ لو من بركة النِب  فائدة : قاؿ اٟتافظ ابن حجر
كأَب بكر كعمر ، فعجز ، فأتيت  من ًتريخ ابن عساكر بسنده إُف أَب الزبَت عن جابر قاؿ : ) فأقاـ اٞتمل عندم زماف النِب 

 بو عمر ، فعرفت قصتو ، فقاؿ : اجعلو يف إبل الصدقة كيف أطيب ا١تراعي ، ففعل بو ذلك إُف أف مات .
 رجح اٟتافظ ابن حجر أف ىذه القصة كقعت يف غزكة ذات الرقاع يف السنة الرابعة .فائدة : 

ريهي أىٍعتىقى رىجيله ًمنها عىٍبد) كىعىٍنوي قىاؿى  - ٖٕٔ ٍ يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (فػىبىاعىوي  فىدىعىا ًبًو اىلنهيبُّ ،  ان لىوي عىٍن ديبيرو ملى
---------- 

 العتق : ٗتليص الرقبة من الرؽ .( أىٍعتىقى رىجيله ًمنها ) 
 ايت.، كأف يقوؿ: أنت حر بعد كف أم: علق عتقو ٔتوتو (عىٍبدان لىوي عىٍن ديبيرو ) 
ريهي )  بثما٪تائة درىم كأعطاه  جاء يف ركاية ) كعليو دين ( كيف ركاية ) ككاف ٤تتاجان كعليو دين فباعو النِب  ( ملٍى يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍ

 كقاؿ : اقض دينك ( .
 . أم : العبد (فػىبىاعىوي  فىدىعىا ًبًو اىلنهيبُّ ) 
 اذكر لفظ الباارم كامالن ككذا لفظ مسلم ؟ 

اًبًو أىٍعتىقى غيبلىمان عىٍن ديبيرو ، َفٍى يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍرىهي ، فػىبىاعىوي بًثىمىا٪تًائىًة   بػىلىغى النَِّبَّ ) عىٍن جىابًرو قىاؿى البخارم :  لفظ أىفَّ رىجيبلن ًمٍن أىٍصحى
ًنًو ًإلىيٍ   و ( .ًدٍرىىمو ، مثيَّ أىٍرسىلى بًثىمى

اًبرو قىاؿى كلفظ مسلم :   ،أىلىكى مىاؿه غىيػٍريهي  :. فػىقىاؿى  أىٍعتىقى رىجيله ًمٍن بىًٌت عيٍذرىةى عىٍبدان لىوي عىٍن ديبيرو فػىبػىلىغى ذىًلكى رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن جى
ًيًو ًمٌتًٌ » فػىقىاؿى الى . فػىقىاؿى  فػىعىهىا ًإلىٍيًو مثيَّ  ًدٍرىىمو فىجىاءى هًبىا رىسيوؿى اَّللًَّ  فىاٍشتػىرىاهي نػيعىٍيمي ٍبني عىٍبًد اَّللًَّ اٍلعىدىًكلُّ بًثىمىا٪تًائىةً « . مىٍن يىٍشًتى فىدى

ٍأ بًنػىٍفًسكى فػىتىصىدٍَّؽ عىلىيػٍهىا فىًإٍف فىضىلى شى  :قىاؿى  قػىرىابىًتكى  مءه فىًلًذل قػىرىابىًتكى فىًإٍف فىضىلى عىٍن ذً يٍ ءه فىؤلىٍىًلكى فىًإٍف فىضىلى عىٍن أىٍىًلكى شى يٍ اٍبدى
ا ءه فػىهىكىذى يٍ شى  ًيًنكى كىعىٍن مًشىالً « . ا كىىىكىذى  ك ( .يػىقيوؿي فػىبػىٍُتى يىدىٍيكى كىعىٍن ٯتى
 ما معٌت قولو ) عن دبر ( ؟ 
 قاؿ النوكم : أم قاؿ لو أنت حر بعد مويت ، كٝتي ىذا تدبَتان ألنو ٭تصل العتق فيو يف دبر اٟتياة . 
 ١تاذا ٝتي مدبٌران ؟ 



 َُُٔ 

 يده ، كا١توت دبر اٟتياة .ٝتي بذلك : ألف عتقو جعل ديبير حياة س
 ما حكم التدبَت ؟ 

 جائز .
 قاؿ النوكم : كأٚتع ا١تسلموف على صحة التدبَت . 
  ما سبب بيع النيب للعبد ا١تدبر يف حديث الباب ؟ 

 بٌينة الركاَيت سبب ذلك :
 يعو أنو ال ٯتلك غَته .( ففي ىذه الركاية داللة على أف سبب ب َفٍى يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍرىهي يف ركاية البخارم )

فقاؿ : من يشًتيو مٍت ( ففي ىذه الركاية التصريح أف سبب بيعو ىو  كيف ركاية للبخارم أخرل ) ... فاحتاج ، فأخذه النِب 
 احتياجو لثمنو .

 الدٍين.( ففي ىذه الركاية أف سبب بيعو ىو كجاء يف ركاية النسائي )... ككاف ٤تتاجان، كعلُت دٍين، فباعو رسوؿ هللا 
 ما حكم بيع ا١تدبٌر ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : اٞتواز مطلقان . القوؿ األكؿ

 ك٦تن جوزه عائشة كطاككس كعطاء كاٟتسن ك٣تاىد كأٛتد كإسحاؽ كأبو ثور كداكد . قاؿ النوكم : 
 قياسان على ا١توصى بعتقو فإنو ٬توز بيعو ابإلٚتاع . ) قالو النوكم ( .

 إف قولو ) ككاف ٤تتاجان ( ال مدخل لو يف اٟتكم ، كإ٪تا ذيكر لبياف السبب يف ا١تبادرة لبيعو .كقالوا : 
 : ال ٬توز بيعو . القوؿ الثاين

 ٟتديث ) ال ييباع مدبٌر كال ييوىب ( .
 ٬توز بيعو للحاجة . القوؿ الثالث :

 كىذا قوؿ عطاء كاٟتسن .
 كاختار ىذا القوؿ ابن دقيق .

 ابعو ١تا علم أف صاحبو ال ٯتلك شيئان غَته . قالوا : إف النِب ٟتديث الباب ، 
( ال اقض دينك كأنفق على عيالك)كبقولو ( فاحتاج)كال ٮتفى أف يف اٟتديث إٯتاء إُف ا١تقتضى ٞتواز البيع بقولو قاؿ الشوكآف: 

غايتو أف البيع فيو كقع للحاجة كال دليل  األصل جواز البيع كا١تنع منو ٭تتاج إُف دليل كال يصلح لذلك حديث الباب ألف يقاؿ
ألّن نقوؿ قد عارض ذلك األصل إيقاع العتق ا١تعلق فصار الدليل ، على اعتبارىا يف غَته بل ٣ترد ذلك األصل كاؼ يف اٞتوار

 ع.بعده على مدعي اٞتواز كَف يرد الدليل غبل يف صورة اٟتاجة فيبقى ما عداىا على أصل ا١تن
 اجة .اٞتواز للحكالراجح 

 ىل ا١تدبر يعتق من كل ا١تاؿ أـ من الثلث ؟ 
إذا قاؿ اإلنساف لعبده : أنت حر بعد مويت ، صح ، فإذا مات عتق ، كلكن ال يعتق إال بعد الدٍين كمن الثلث فأقل ، فحكمو  

 حكم الوصية .
العبد ال يعتق ، ألف الدين مقدـ  فإذا مات السيد كالعبد مدبر ، قيمتو عشرة آالؼ رَيؿ ، كعليو دين يبلغ عشرة آالؼ ، فإف

 العبد ا١تدبر لقضاء دين سيده . عليو ، ك٢تذا ابع النِب 



 َُُٕ 

كإذا دبٌر سيد عبده كقيمة العبد عشرة آالؼ رَيؿ ، كعليو دين يبلغ ٜتسة آالؼ رَيؿ ، كليس لو سول ىذا العبد ، فنصفو 
ة ، فيباع العبد على أف سدسو حر ، فيوىف الدين ، كالباقي للدين كيعتق ثلث النصف الباقي ، أم سدس ٚتيعو ، كالباقي للورث

 من الثمن يكوف ثلثو للعبد ، ألنو كسبىو ّتزئو اٟتر ، كالباقي للورثة ) الشيخ ابن عثيمُت ( .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  ما يضرىم من تصرفاهتم اليت ٯتكن فسخها.يف اٟتديث نظر اإلماـ يف مصاٌف رعيتو كأمرىم إَيىم ٔتا فيو الرفق هبم كإبطا٢تم 
o . أف اإلنساف ينبري لو أف يبدأ بنفسو كٔتن يعوؿ قبل الصدقة كالت رع 
o  العتق ابلتدبَت أقل أجران من العتق حاؿ اٟتياة، ألف عتق التدبَت يكوف بعد ا١توت، بعد أف خرج اإلنساف من الدنيا، كقد قاؿ

حىت إذا  –أم تؤخر  –يح شحيح أتمل البقاء كٗتشى الفقر ، كال ٘تهل ) أفضل الصدقة أف تصدؽ كأنت صح النِب 
 بلرت اٟتلقـو ، قلت : لفبلف كذا كلفبلف كذا ، كقد كاف لفبلف ( أم الوارث .

 ككذلك العتق يف مرض ا١توت أقل من العتق يف الصحة .
o . كجوب االىتماـ بسداد الديوف كما على اإلنساف من حقوؽ 

 أمواؿ الناس يريد إتبلفها أتلفو هللا ( .) من أخذ  كقد قاؿ 
 ) نفس ا١تؤمن معلقة بدينو حىت يقضى عنو ( . كقاؿ 
هىا كىعىٍن مىٍيميونىةى زىٍكًج اىلنهيبًٌ  - ٕٖٕ :  أىفه فىٍأرىةن كىقػىعىٍت يف ٝتىٍنو، فىمىاتىٍت ًفيًو، فىسيًئلى اىلنهيبُّ  ) كىرىًضيى عىنػٍ هىا. فػىقىاؿى عىنػٍ
 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ ( ا كىمىا حىٍو٢تىىا، كىكيليوهي أىٍلقيوىى 

 .كىالنهسىاًئيُّ: يف ٝتىٍنو جىاًمدو  كىزىادى أىٍٛتىدي 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ٖٖٕ كىمىا حىٍو٢تىىا،  ًإذىا كىقػىعىٍت اىٍلفىٍأرىةي يف اىلسهٍمًن، فىًإٍف كىافى جىاًمدان فىأىٍلقيوىىا)  قىاؿى

ٍىًم .( كىًإٍف كىافى مىاًيعنا فىالى تػىٍقرىبيوهي   رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىقىٍد حىكىمى عىلىٍيًو اىٍلبياىاًرمُّ كىأىبيو حىاِتًو اًبٍلوى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 حديث ميمونة حديث صحيح ركاه البخارم يف صحيحو .

 ئي ) يف ٝتن جامد ( فهي ال تصح .كأما زَيدة النسا
 كأما حديث أَب ىريرة فكما قاؿ البخارم كأبو حامت أنو كٍىم .

 ما حكم السمن إذا كقعت فيو فأرة كماتت فيو ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

كبطهارة الباقي ، كأما ا١تائع فكلو ينجس  : التفريق بُت اٞتامد كا١تائع ، فاٞتامد ٭تكم فيو بنجاسة ما جاكر النجاسة القوؿ األكؿ
 ٔتبلقاة النجاسة قل أك كثر .

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 (فىًإٍف كىافى جىاًمدان فىأىٍلقيوىىا كىمىا حىٍو٢تىىا، كىًإٍف كىافى مىاًيعنا فىبلى تػىٍقرىبيوهي )  –حديث الباب الثآف  –ٟتديث أَب ىريرة 

يف السمن كماتت فيو ، ٧ٌتست ما حو٢تا ٦تا كقعت فيو ، فيجب إلقاؤىا كإلقاء ما حو٢تا ،  أف الفأرة إذا كقعت  القوؿ الثاين :
 ك٭تكم على البقية أبنو طاىر ، ال فرؽ بُت اٞتامد كا١تائع .

 كىذا قوؿ ابن تيمية .



 َُُٖ 

ل كاف ٝتنهم مائعان أك أجاب من سألو جواابن عامان مطلقان أبف يلقوىا كما حو٢تا ، كَف يستفصل ى ٟتديث ميمونة ، فإف النِب 
 جامدان .

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 ماذا نستفيد من قولو ) ... فماتت ( ؟ 

 أف أتثَتىا يف ا١تائع عند موهتا فيو ، فلو خرجت حية َف تضره . نستفيد :
 لعبلـ () منحة افاٟتديث دؿ ٔتفػهومو على أف الفأرة لو كقػعت يف السمن مث خرجت كىي حيػة: أف السمػن ال ينجس. 

 ىل يلحق ابلسمن غَته من ا١تائعات ؟ 
نعم ،  يلحق بو غَته من ا١تائعات كالزيت كالعسل كاللنب ك٨توىا ، كذكر السمن إ٪تا ىو كاقعة عُت ١تيمونة كإٟتاؽ ما ذكر من 

 القياس الواضح .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أنو مىت زاؿ األذل زاؿ حكمو 
o عن النجاسة . االحتياط يف البعد 
o . ٧تاسة الفأرة اب١توت 
o . أف الفأرة طاىرة ابٟتياة 

 ١تا يًتتب على كجودىا من فساد . ،جاءت الشريعة ا١تطهرة ابألمر بقتل الفأرة حيثما كجدت  فائدة :
 : اٍلفىٍأرىةي ، كىاٍلعىٍقرىبي ، كىاٟتٍيدىَيَّ ، كىاٍلريرىابي ، قىاؿى )ٜتىٍسه فػىوىاًسقي يػيٍقتػىٍلنى يف اٟتل ك  فعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا عىٍن النَِّبًٌ 

ـً
اٟتٍىرى

( ركاه البخا  .رم كمسلم كىاٍلكىٍلبي اٍلعىقيوري
 ا .كىًة الَّيًت الى ٯتيًٍكني ااًلٍحًتىازي ًمنػٍهى ًمٍن الضَّرىاقىاؿى أىبيو اٟتٍىسىًن بن القصار : إ٪تَّىا ٝتىَّاىىا فػىوىاًسقى ٠ًتيريكًجهىا عىمَّا عىلىٍيًو سىائًري اٟتٍىيػىوىاًف ٔتىا ًفيهىا 

ا  جىاءىٍت فىٍأرىةه فىأىخىذىٍت ٕتىيرُّ اٍلفىًتيلىةى فىجىاءىٍت هًبىا فىأىٍلقىتػٍهىا بػىٍُتى يىدىٍم رىسيوًؿ اَّللًَّ ) عىٍن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى  عىلىى ا٠تٍيٍمرىًة الَّيًت كىافى قىاًعدن
ا فػىتيٍحرًقىكيمٍ هىا ًمٍثلى مىٍوًضًع الدًٌٍرىىًم فػىقىاؿى ًإذىا ٪تٍتيٍم فىأىٍطًفئيوا سيريجىكيٍم فىًإفَّ الشٍَّيطىافى يىديؿُّ ًمٍثلى ىىًذًه عىلى عىلىيػٍهىا فىأىٍحرىقىٍت ًمنػٍ  ركاه أبو  (ى ىىذى

 د .داك 
: كىي السجادة اليت  (: الفأرة )هبا( : أم ابلفتيلة )فألقتها( : أم الفتيلة )على ا٠تمرة ()فأخذت( : أم شرعت )فجاءت

 يسجد عليها ا١تصلي تيصنع من حصَت أك خوص ك٨توه 
قاؿ ابن قدامة يف ا١ترٍت: السنور كما دكهنا يف ا٠تلقة كالفأرة كابن عرس، فهذا ك٨توه من حشرات األرض سؤره طاىر ٬توز  فائدة :

 . شربو كالوضوء بو، كال يكره، كىذا قوؿ أكثر أىل العلم من الصحابة كالتابعُت
نه  - ٖٕٗ : سىأىٍلتي جىاًبرنا عىٍن ٙتىىًن اىلسًٌ  رىكىاهي ميٍسًلمه  (.عىٍن ذىًلكى  زىجىرى اىلنهيبُّ ) ٍوًر كىاٍلكىٍلًب؟ فػىقىاؿى ػكىعىٍن أىِب اىلزُّبػىٍَتً قىاؿى

  ( .ًإاله كىٍلبى صىٍيدو )  كىالنهسىاًئيُّ كىزىادى 
--------- 

 ى كأمر ابلكف ، كالزجر أشد النهي .أم : هن(   زىجىرى اىلنهيبُّ ) 
نػهٍورً )   ( ا٢تر ) القط ( . اىلسًٌ
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ىذا اٟتديث ركاه مسلم يف صحيحو ، كصححو ابن القيم .



 َُُٗ 

كذىب بعض العلماء إُف عدـ صحتو ك٦تن قاؿ بذلك: اإلماـ أٛتد، كالدارقطٍت، كالنسائي، كا٠تطاَب، كابن عبد ال ر، كابن 
 ىذا اٟتديث موقوؼ على جابر . رجب، كأف

، كقاؿ أيضنا : األحاديث  ما أعلم فيو شيئنا يثبت أك يصح ) : ( ٖٕٖص قاؿ اإلماـ أٛتد ) جامع العلـو كاٟتكم، البن رجب
 ة .فيو مضطرب

 فيها هني األخبار اليت يف : كمن ضمنها ركاية مسلم ٙتن السنور ، كقاؿ أبو عوانة يف مستخرجو بعد ذكره ألحاديث النهي عن
 ا .عن ٙتن السنور : فيها نظر يف صحتها ، كتوىينه

 إنو منكر(  :كأكمأ ا٠تطاَب إُف ضعف اٟتديث، كتعقبو النوكم، كقدمنا أف النسائي قاؿَت: كقاؿ ابن حجر يف تلخيص اٟتب
 : ( أنو قاؿِِٓ/ْعلم )كليس يف السنور شيء يصح ( ، كنقل عنو األَب يف إكماؿ إكماؿ ا١ت (دكقاؿ ابن عبد ال ر يف التمهي
 و .حديث السنور ال يثبت رفع

 ما صحة زايدة ) إال كلب صيد ( ؟ 
 ضعيفة ال تصح كما قاؿ النسائي كغَته .

 ما حكم بيع السنور ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ٖترٔف بيعو . القوؿ األكؿ
 . كركاية عن اإلماـ أٛتد رٛتو هللا، الظاىرية  و قوؿ كى
 ك٣تاىد كجابر بن زيد . كحكاه ابن ا١تنذر عن أَب ىريرة  

كٚتيع ، كجابر بن زيد، ك٣تاىد، كىو مذىب طاككس كقاؿ: ككذلك أفىت أبو ىريرة  )زاد ا١تعاد(كجـز ابن القيم بتحرٔف بيعو يف 
 و .فوجب القوؿ بأىل الظاىر، كإحدل الركايتُت عن أٛتد، كىو الصواب لصحة اٟتديث بذلك، كعدـ ما يعارضو 

، كبو قاؿ أبو ىريرة ، ك٣تاىد ، كجابر كابن زيد حكى  كفيو دليل على ٖترٔف بيع ا٢تركىو يتكلم عن فقو اٟتديث : قاؿ الشوكآف 
 س .ا١تنذرم عن طاكك  عنهم ابن ا١تنذر كحكاه ذلك

 ٟتديث الباب . -أ
اًبرو بن عبد هللا قىاؿى )نػى  -ب نػٍَّوًر(  هىى رىسيوؿي اَّللًَّ كركل أبو داكد كالًتمذم عىٍن جى  ركاه أبو داكد .عىٍن ٙتىىًن اٍلكىٍلًب كىالسًٌ

 : جوزا بيعو . القوؿ الثاين
 كىو قوؿ ٚتهور العلماء . ) كما حكاه النوكم عنهم ( .

 : ىذا مذىبنا كمذىب العلماء كافة . قاؿ النوكم
 ٔتاذا أجاب ىؤالء عن حديث الباب ؟ 

 وبة :أجابوا عن حديث الباب أبج
 أنو ضعيف . اٞتواب األكؿ :

 كأشار إُف ىذا اإلماـ ا٠تطاَب ، كعزاه النوكم البن ا١تنذر .
 كالرد عليهم : 
، بىٍل اٟتٍىًديث  كىمىا قىاالى   كىأىمَّا مىا ذىكىرىهي ا٠تٍىطَّاَبٌ كىأىبيو عىٍمرك ٍبن عىٍبد اٍلبػىٌر ًمٍن أىفَّ اٟتٍىًديث يًف النػٍَّهي عىٍنوي ضىًعيف فػىلىٍيسى قاؿ النوكم : 

 ه .  ) شرح مسلم ( .صىًحيح رىكىاهي ميٍسًلم كىغىَتٍ 



 َُُُ 

يث يف صحيح مسلم إبسناد صحيح . كقاؿ رٛتو هللا: أما ما ذكره ا٠تطاَب كابن ا١تنذر أف اٟتديث ضعيف فرلط منهما، ألف اٟتد
 موع(اجمل)

 : أنو ٤تموؿ على كراىة التنزيو . اٞتواب الثاين
 كالرد عليهم : 

 ض و .كال ٮتفى أف ىذا إخراج للنهي عن معناه اٟتقيقي ببل مقتر (: نيل األكطا) الشوكآف يف قاؿ 
 أف ا١تراد ابلنهي : ا٢ترة الوحشية اليت ال ٯتلك قيادىا فبل يصح بيعها لعدـ االنتفاع هبا . : اٞتواب الثالث

عىوي صىحَّ اٍلبػىٍيع ،قاؿ النوكم : كأما النهي عن ٙتن السنور فهو ٤تموؿ على أنو ال ينفع ،   فىًإٍف كىافى ٦تَّا يػىنػٍفىع كىابى
 أف ذلك كاف يف ابتداء اإلسبلـ . اٞتواب الرابع :

 كالرد عليهم :
كقد ٛتلو بعض أىل العلم على ا٢تر إذا توحش فلم يقدر على تسليمو، كمنهم ان : كقاؿ البيهقي يف السنن ردان على اٞتمهور أيض

اء اإلسبلـ حُت كاف ٤تكومان بنجاستو، مث حُت صار ٤تكومان بطهارة سؤره حل ٙتنو، كليس على من زعم أف ذلك كاف يف ابتد
 . كاحد من ىذين القولُت داللة بينة

هىا-كىعىٍن عىاًئشىةى  - َٕٗ ، يف كي )  قىالىتٍ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ لًٌ عىاـو أيكًقيهةه، جىاءىٍتًٍت بىرًيرىةي، فػىقىالىٍت: كىاتػىٍبتي أىٍىًلي عىلىى ًتٍسعو أيكىاؽو
، فىذىىىبىٍت بىرًيرىةي  ؤيًؾ ًل فػىعىٍلتي : ًإٍف أىحىبه أىٍىليًك أىٍف أىعيدهىىا ٢تىيٍم كىيىكيوفى كىالى ًإىلى أىٍىًلهىا. فػىقىالىٍت ٢تىيٍم; فىأىبػىٍوا فىأىًعيًنيًٍت. فػىقيٍلتي

هىا، فىجىاءىٍت ًمٍن ًعٍنًدًىٍم، كىرىسيوؿي اىَّللًه  ءي ٢تىيٍم، جىالً  عىلىيػٍ . فػىقىالىٍت: ًإيٌنً قىٍد عىرىٍضتي ذىًلكى عىلىٍيًهٍم فىأىبػىٍوا ًإاله أىٍف يىكيوفى اىٍلوىالى سه
ءي ًلمىٍن أىٍعتىقى  فىأىٍخبػىرىٍت عىاًئشىةي اىلنهيبه  فىسىًمعى اىلنهيبُّ  ءى، فىًإ٪تهىا اىٍلوىالى : خيًذيهىا كىاٍشًتىًًطي ٢تىيمي اىٍلوىالى فػىفىعىلىٍت عىاًئشىةي، ُثيه  . فػىقىاؿى

ـى رىسيوؿي اىَّللًه  : قىا ؿي رًجىاؿو يىٍشًتىًطيوفى شيريكطان لىٍيسىٍت يف   يف اىلنهاًس ] خىًطيبان [، فىحىًمدى اىَّللهى كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو. ُثيه قىاؿى أىمها بػىٍعدي، مىا ابى
، قىضىاءي اىَّللًه أىحىقُّ، كىشىٍرطي اىَّللًه مىا كىافى ًمٍن شىٍرطو لىيٍ  -عز كجل  -ًكتىاًب اىَّللًه  ًطله، كىًإٍف كىافى ًمائىةى شىٍرطو سى يف ًكتىاًب اىَّللًه فػىهيوى ابى

ءي ًلمىٍن أىٍعتىقى   ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ  . (أىٍكثىقي، كىًإ٪تهىا اىٍلوىالى
ًيهىا كى  ) كىًعٍندى ميٍسًلمو فػىقىاؿى  ءى ًاٍشًتى  ( .أىٍعًتًقيهىا كىاٍشًتىًًطي ٢تىيمي اىٍلوىالى
--------- 

: لناس من بٍت ىبللة قالو ابن عبد  كقيل: كانت لناس من األنصار ،  قيل( مشتقة من ال رير ، كىو ٙتر األراؾ ،  جىاءىٍتًٍت بىرًيرىةي ) 
 ال ر ، ككانت ٗتدـ عائشة قبل أف تعتق .

 ا ، كالكتابة : شراء العبد نفسو من سيده .أم مواليه( كىاتػىٍبتي أىٍىًلي ) 
ؤيًؾ ًل )  ( الوالء لرة من الوالية ، كيف الشرع يطلق على عدة معاف ، منها : كالء العتق ، كىو أف اإلنساف إذا أعتق كىيىكيوفى كىالى

 عبدان صار عاصبان كعصوبة النسب ٘تامان .
ا١توضوع بعد ا١تقدمة ، كقوؿ من يقوؿ : يؤتى هبا لبلنتقاؿ من موضوع إُف كلمة يؤتى هبا عند الدخوؿ يف صلب (  أىمها بػىٍعدي ) 

 موضوع ، ضعيف .
ؿي رًجىاؿو )    ما حا٢تم . أم :( مىا ابى

 الشركط يف البيع : إلزاـ أحد ا١تتعاقدين اآلخر ما ال يلزمو ٔتقتضى العقد . ( يىٍشًتىًطيوفى شيريكطان ) 
أك إٚتاع  قاؿ ابن بطاؿ :  ا١تراد بكتاب هللا ىنا حكمو من كتابو أك سنة رسولو ( ًكتىاًب اىَّللًه مىا كىافى ًمٍن شىٍرطو لىٍيسى يف  ) 

 .األمة 



 ُُُُ 

: ا١تعٌت لو  كقيلقاؿ القرطِب : خرج ٥ترج التكثَت ، يعٍت أف الشركط الرَت مشركعة ابطلة كلو كثرت ، (  كىًإٍف كىافى ًمائىةى شىٍرطو ) 
 طل ، كيؤيده ركاية  ) كإف شرط مائة مرة ( .شرط مائة مرة توكيدان فهو اب

 : ابالتباع من الشركط ا١تخالفة لو . أم(  قىضىاءي اىَّللًه أىحىقُّ ) 
 : ابتباع حدكده اليت حدىا . أم(  كىشىٍرطي اىَّللًه أىٍكثىقي ) 
ءي ًلمىٍن أىٍعتىقى )   . أم : فالوالء ١تن أعتق ا١تملوؾ ال ١تن ابعو  (كىًإ٪تهىا اىٍلوىالى
 كاف يف بريرة ثالث سنن ، اذكرىا ؟ 

ىٍت عىلىى زىٍكًجهىا ًحُتى عىتػىقىٍت : بىرًيرىةى ثىبلىثي سينىنو  كىافى يف ) قىالىٍت  عىٍن عىاًئشىةى  مه فىدىخىلى عىلى ، خيَتًٌ  رىسيوؿي اَّللًَّ  يَّ كىأيٍىًدلى ٢تىىا ٟتٍى
مه  :ًٓتيٍبزو كىأيديـو ًمٍن أيديـً اٍلبػىٍيًت فػىقىاؿى  كىاٍلبػيٍرمىةي عىلىى النَّاًر فىدىعىا ًبطىعىاـو فىأييتى  فػىقىاليوا بػىلىى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ذىًلكى ، أىَفٍى أىرى بػيٍرمىةن عىلىى النَّاًر ًفيهىا ٟتٍى

مه تيصيدًٌؽى بًًو عىلىى بىرًيرىةى فىكىرًٍىنىا أىٍف نيٍطًعمىكى ًمٍنوي . فػىقىاؿى  قىةه كى » ٟتٍى ًإ٪تَّىا )  :ًفيهىا   كىقىاؿى النَِّبُّ « . ىيوى ًمنػٍهىا لىنىا ىىًديَّةه ىيوى عىلىيػٍهىا صىدى
 ق ( متفق عليو .اٍلوىالىءي ًلمىٍن أىٍعتى 

 ما ىي الكتابة ؟ 
 الكتابة : ىي شراء العبد نفسو من سيده .

 ما حكم الكتابة ؟ 
 مشركعة كمستحبة .

 كقد أٚتعت األمة على مشركعية كتابة السيد لعبده .
 عاُف ) فىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىٍَتان ( .قاؿ ت
 كىل ٬تب على السيد مكاتبة عبده إذا طلب منو العبد كعلم منو خَتان ؟ 

 اختلف العلماء على قولُت :
 : أنو كاجب . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ابن حـز ، كنقل كجوبو عن مسركؽ كالضحاؾ .
اتًبيوىيٍم ًإفٍ   عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىٍَتان ( . لقولو تعاُف ) فىكى

 : أنو غَت كاجب . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 كالصارؼ عن الوجوب : 
 أف ىذا ماؿ لو ، كَف يوجب هللا عز كجل إخراج ا١تاؿ على ا١تالك إال ابلزكاة أك النفقة الواجبة .

 ، لظاىر اآلية الكرٯتة . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
 ف يكاتبو إذا علم فيو خَتان ، استجابة ألمر هللا .لكن يسن للسيد أ

 ماذا نستفيد من قوؿ عائشة ) ... أعدىا ٢تم ( ؟ 
 نستفيد : أنو ٬توز أف يكوف شراء ا١تكاتب حاالن كما ٬توز أبقساط .

 ما حكم تعجيل الدين ا١تؤجل مقابل إسقاط بعضو حاالن ، كماذا تسمى ىذه ا١تسألة ؟ 
ؤجَّل بًبىعًضو حىاالن )  ىذه ا١تسألة تسمى مسألة

ي
  .ضىع كتىعجَّل ( ، كىي أٍف ييصاًلح عىن الدَّين ا١ت

 كقد اختلف العلماء يف حكم ىذه ا١تسألة على قولُت :
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شهور عن أٛتى القىوؿ األكؿ 
ى
رٔف ذلك كىو قىوؿ أَب حىنيفىة كمىاًلك كالشَّاًفعٌي كا١ت  د .: ٖتى

ًبيو ابلٌزَيدىة مع اإلً ككىجو ذلك   يعنا : أنَّو شى وًضعىُت ٚتى
ى
رٯتها ؛ ألنَّو جىعل لًلزماف ًمقدارنا ًمن الثَّمن بىدالن منو يف ا١ت جمىع على ٖتى

ي
نظار ا١ت

ننا لًزَيدىتو كنىقص  و .، فىهو يف الصُّورتىُت جىعل للزَّماف ٙتى
بدًع ًمن اٟتىنابًلة ًبقىول

ي
طىو ًعوضنا  و : ألنوكعىلَّل  صىاًحب ا١ت عن تىعًجيل ما يف ًذمَّتو كبىيع اٟتًلوؿ كالتَّأًجيل ال يىبًذؿ القىدر الذم ٭تى

و   ز .٬تى
و٫تا يػىتًَّفقاف   ذلك اعًتياض عن األىجىل كىو حىراـ ( ، ؿ : ك كىذا التَّعًليل ٔتعٌت ما علَّل بو صاًحب فىتح القىدير ًمن اٟتىنفيَّة حىيث يىقو 

وز كىو الذم ًمن أىجًلو مىنعوا نَّو جىعل لًلزَّماف ًمقدارنا ًمن الثَّ د : ألمىع قوؿ ابن ريش مىن ( فاتػَّفىقٍت كىًلمتهم على أف بىيع األىجىل ال ٬تى
 مىسألة : ) ضىع كتىعجَّل ( : 
عٌت؛ أىمَّا اآلاثر فىفي سينىن الٌبيهىقف: قاؿ ابن القىيًٌم يف ًإغاثىة اللَّهفا

ى
انًعوف اًبألىثىر كا١ت

ى
)أىسلٍفتي  ن ا١تًٍقدىاد بن األىسوىد قاؿ:ي عكاحتىٌج ا١ت

ل ًتسعُت ًدينارنا كأىحطُّ عىشرة دىّننَت فقاؿ : أىكٍلتى  فقاؿ : نىعم ، فىذىكٍرتي ذلك لًرسيوؿ اَّللَّ ؟  رىجيبلن مىائة ًدينار فقيٍلتي لو : عىجًٌ
 سىنىده ضىعف .  و( . كيفراب ًمٍقداد كأىطعىمتى 

ل لو كصحَّ عن ابن عيمر رىًضي اَّللَّ عنهما أنَّو قد سيًئل عن الرَّ  جيل يىكوف لو الدَّين على رىجيل إُف أىجىل فػىيىضىع عنو صىاًحبو كييعجًٌ
ى عنو   .اآلخىر ، فىكرًه ذلك ابن عيمر كهنى

ل ِف أًلضىع عىنك ،  قاؿ : كصحَّ عن أَب ا١تًنهاؿ أنَّو سأؿ ابن عيمر رىًضي اَّللَّ عىنهما فىقاؿ لًرىجيل : علىٌي دىين ، فىقاؿ ِف : عىجًٌ
ى أمَت ا١تؤمنُت فػىنىهآف  أٍف يىبيع العىُت ابلدَّين . كقاؿ أبو صىاًلح مىوُف السَّفاح كاٝتو عيبىيد : ًبٍعتي  -يىعٍت عيمر  -عنو . كقاؿ : هنى

 برِّا ًمن أىل السُّوؽ إُف أىجىل مث أىردتي ا٠تيركج إُف الكوفىة فعىرضوا علىٌي أٍف أضىع عىنهم كيىنًقدكٓف 
وطٌأ . فىسىألتي عن ذلك زىيد بن 

ي
كيل ىذا كال تيوًكلو ( رىكاه مىاًلك يف ا١ت  اثًبت فقاؿ : ) ال آميرؾ أٍف أتى

األىجىل ابلقىدر كأمَّا ا١تعٌت فىإنَّو إذا تىعجَّل البىعض كأىسقىط البىاقي فىقد ابع األىجىل ابلقىدر الذم أىسقىط كذلك عىُت الٌراب ، كما لو ابع 
يدَّة ، فىأٌم فىرؽ بُت أىٍف تىقوؿ حيط من األىجىل كأىحيط من  الذم ييزيده إذا حىلَّ عليو الدَّين

، فىقاؿ : زًدٓف يف الدَّين كأىزًيدؾ يف ا١ت
لة زَيدىتو ، الدَّين ، أك تىقوؿ : زًد يف األىجىل كأىزًيد يف الدَّين ... قالوا : فنػىقىص األىجىل يف ميقابىلة نىقص الًعوض كزَيدىتو يف ميقابى 

  فىكىذلك اآلخىر . فكما أف ىذا راب
 .: جىواز الوىضع كالتَّعجُّل القىوؿ الثهاين 

 ة .ابن القىيًٌم القىوؿ ّتىوازه إُف ابن عبَّاس كزىفر من اٟتىنىفيٌ د ك كنىسىب ابن ريشد ،كىو رًكايىة عن أٛتى 
 كالقىوؿ اًبٞتىواز ىو اختيار شىيخ اإلسبلـ ابن تىيميىة رىًٛتىو اَّللَّ 

ؤجَّل بًبعًضو حىاالِّ ، كىو رًكايىة عن أٛتىد كحىكىي قىوالن لًلشَّافعيٌ : ت قاؿ يف االختيارا
ي
( كاختار ىذا القىوؿ  كيىًصٌح الصُّلح عن ا١ت

بىراءة أًلفَّ ىذا عىكس الٌراب فإفَّ الٌراب يػىتىضىمَّن الٌزَيدىة يف أىحد الًعوضىُت يف ميقابىلة األىجىل ، كىذا يػىتىضمَّن :  ؿكقاأيضنا ابن القىٌيم 
ًمنهما ، ًذمَّتو من بىعض الًعوىض يف ميقابىلة سيقوط األىجىل فىسقىط بىعض الًعوًض يف ميقىابىلة سيقوط بىعض األىجىل فانتػىفىع بو كيٌل كاًحد 

فى كَف يىكن ىنا راب ال حىًقيقىة كال ليرة كال عيرفا ، فىإفَّ الٌراب الٌزَيدىة ، كىي مينتىًفية ىاىنا ، كالذين حىرَّمو  ا ذلك قاسوه على الٌراب كال ٮتى
ل ِف كأىىب لىك مىائة ( فىأين أىحىد٫تا من اآلخىر فىبل  الفىرؽ الوىاًضح بُت قولو : )إمَّا أٍف تيرَب كإمَّا أٍف تىقضي ( ، كبُت قولو ) عىجًٌ

رٔف ذلك كال ًإٚتاع كال ًقياس صىحيح   .نىٌص يف ٖتى
فىقالوا : َيى  ١تَّا أىمىر إبٍخرىاج بىٍت النَّضَت جىاء ّنىس ًمنهم ما ريكم عن ابن عبَّاس أف النٌَِّب كعيمدىة مىٍن أىجازه  :قاؿ ابن ريشد كقاؿ

ل ، فقاؿ رسوؿ اَّللَّ نىٌِب اَّللَّ إنَّك أىمٍرتى إًبخراًجنا كلنا على النَّاس   .  : ضىعوا كتىعجَّلوا ًديوف َف ٖتًى
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وز ذلك يف دىين الكً القىوؿ الثهالث  وز يف غىَته : ٬تى  .تابىة كال ٬تى
كاًتب عىبد ما بىًقي عليو ًدرىم ، كال راب بُت العىبد كبُت سىيده 

ي
كاًتب  أًلفَّ ذلك يػىتىضمَّن تىعجيل الًعتق اىبوب إُف اَّللَّ ، كا١ت

ي
، فا١ت

 و .ككىسبو لًلسَّيد فىكأنَّو أىخىذ بىعض كىسبو كتىرؾ بىعض
حىة كاٞتىواز  ،ىو جىواز ذلك ميطلقنا : ىو القىوؿ الثَّآف ك كالرهاًجح  يعامىبلت الصًٌ

أًلنَّو ليس مع مىٍن مىنىعو دىليل صىحيح ، كاألىصل يف ا١ت
ديد أجىًلو ًقياس مع الفارًؽ ؛ أًلفَّ مىنع الزًٌ  َيدىة يف ميقابىلة ما َف يىدٌؿ دىليل على التَّحرٔف ، كقياسهم مىنع ذلك على مىنع زَيدىة الدَّين ك٘تى

ًفيفنا عنو التَّم سأىلة فإفَّ فيها ٗتى
ى
ًصل لو ، ًٓتًبلؼ ىذه ا١ت دين ًمن غىَت اسًتفادىة ٖتى

ى
 .ًديد ميبلحىظ فيو مىنع ًإثقاؿ كىاًىل ا١ت

  إىل كم قسم تنقسم خطب النيب ؟ 
 كعارضة . –دائمة  تنقسم إُف قسمُت :

 : مثل خطب اٞتمعة ، كالعيدين . الدائمة
 التنبيو عليو ، كما يف حديث الباب .: كأف ٭تدث أمر يريد  العارضة

 ما الفرؽ بُت اٟتمد كالثناء ؟ 
 ىو اإلخبىاري عن ٤تاًسًن الػمىحميوًد معى حيبًٌو كتعًظيًمو . :اٟتمد :

: أصحُّ، كىو الًذم ارتىضىاهي  ـً  كقيلى: ىو الثَّناءي؛ كاألكؿي ٍسبلى  .كىاٍبني اٍلقىيًٌمً  اٍبني تػىٍيًميَّةى  شىٍيخي اإٍلً
ى ذلك فهيو :نىاءي الثػَّ  كأما ائًًع اٍلفىوىائًػدً  ميطوَّالن يف اٍبني اٍلقىيًٌمً  تىكرىاري الٍػمحىامًد مرَّةن بعد مرَّةو؛ كما بُتَّ  .بىدى

 ما حكم تصرؼ ا١ترأة يف ما٢تا من غَت علم زكجها ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : اٞتواز مطلقان . القوؿ األكؿ
 كابن ا١تنذر .، كاٟتنابلة يف ا١تذىب ، كالشافعية ، اٟتنفية  منالعلماء ، كىذا قوؿ ٚتهور 

من غَت إذف من الزكج إذا َف تكن سفيهة ، فإف كانت سفيهة َف ٬تز  ان قاؿ يف نيل األكطار : ذىب اٞتمهور إُف أنو ٬توز ٢تا مطلق
 قاؿ يف الفتح : كأدلة اٞتمهور من الكتاب كالسنة كثَتة . ، 
قىًة ،  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ أشهد  بن عباس قاؿ )ٟتديث ا -أ خىرىجى كىمىعىوي ًببلىؿه ، فىظىنَّ أىنَّوي َفٍى ييٍسًمًع النًٌسىاءى فػىوىعىظىهينَّ ، كىأىمىرىىينَّ اًبلصَّدى

 ليو .( متفق عطىرىًؼ ثػىٍوبً  فىجىعىلىًت اٍلمىٍرأىةي تػيٍلًقى اٍلقيٍرطى كىا٠تٍىامتىى ، كىًببلىؿه أيىٍخيذي يف 
 صدقتهن ، كَف يسأؿ عن إذف أزكاجهن ٢تن يف الصدقة ، فدؿ على أنو ال يشًتط . كجو الداللة : قًبل النِب 

ل يىديكري ، فػىلىمَّا كىافى يػىٍوميهىا الَّذً   أىنػَّهىا أىٍعتػىقىٍت كىلًيدىةن كىَفٍى تىٍستىٍأًذًف النَِّبَّ  ) –رضى هللا عنها  -مىٍيميونىةى بًٍنتى اٟتٍىاًرًث كعن -ب
أىمىا ًإنًَّك لىٍو أىٍعطىٍيًتيهىا أىٍخوىالىًك  » قىالىٍت نػىعىٍم . قىاؿى « . أىكىفػىعىٍلًت » قىاؿى  أىٍعتػىٍقتي كىلًيدىيت  عىلىيػٍهىا ًفيًو قىالىٍت أىشىعىٍرتى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىٌٓفً 

 ؾ ( ركاه البخارم كمسلم .كىافى أىٍعظىمى ألىٍجرً 
 ، كَف يستدرؾ ذلك عليها ، بل أرشدىا إُف ما ىو أك٢تا . يمونة أعتقت كَف تستأذف النِب كجو الداللة : أف م

 أنو ال ٬توز إال إبذنو . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ طاكس كالليث .

 ركاه الًتمذم .(  قاؿ )ال ٬توز المرأة عطية، إال إبذف زكجها عن عبد هللا بن عمرك، أف رسوؿ هللا ٟتديث  -أ
ال ٕتوز عطية امرأة يف ما٢تا إال إبذف زكجها ( أخرجو أبو  )حجر يف الفتح كاحتج طاككس ، ْتديث عمرك بن شعيب  قاؿ ابن

 داكد كالنسائي قاؿ بن بطاؿ .. كأحاديث الباب أصح .
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ا ملك ، إذ إال إبذف زكجها ان )ليس المرأة أف تنتهك من ما٢تا شيئ قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  . كْتديث كاثلة بن األسقع-ب
 م ( .ركاه الط رآف، كفيو ٚتاعة َف أعرفه: قاؿ يف ٣تمع الزكائد ) عصمتها( 

 ٔتاذا أجاب من قاؿ ابٞتواز عن أدلة من قاؿ اب١تنع ؟ 
 :بعدة أجوبة  أجابوا

 ا . داللتهاألحاديث الواردة يف منع ا١ترأة من التصرؼ يف ما٢تا، ٓتبلؼ أدلتهم اليت ال مطعن يف ثبوهتا كال ضعفؿ : اٞتواب األك 

 ثبوًتن  أنو لو فرض أف األحاديث الواردة يف ا١تنع صاٌف لبلستبلؿ، ال ٯتكن أف تعارض األدلة ا١تبيحة، لقوهتا :اٞتواب الثاين
كداللة، كالقاعدة أنو إذا تعارض دليبلف كَف ٯتكن اٞتمع بينهما قدـ أقوا٫تا، كاجتماع داللة القرآف كالسنة الصحيحة على حق 

 .لتصرؼ يف ما٢تا، ال بقول على معارضتها أحاديث ضعيفة، أك ٥تتلف يف ثبوهتاا١ترأة يف ا

 على أحد أمرين : –لو صحت  –ٛتل أحاديث ا١تنع  : اٞتواب الثالث
 .: أف ذلك ٤تموؿ األدب كاالختيار، ك حسن العشرة كاستطابة نفس الزكج، كليس على سبيل التحرٔفاألمر األكؿ

 و . لى ا١ترأة السفيهة، اليت تتصرؼ يف ما٢تا تصرؼ السفهاء، فتكوف ٤تجورا عليها حجر سفٛتل ا١تنع ع:  األمر الثاين
 ما حكم بيع التقسيط ؟ 

 ن .أكقات ٤تددة، مع زَيدة يف الثم مبادلة سلعة تسلم حاالن بثمن مؤجل يسدد على دفعات معلومة يف ط :ا١تراد ببيع التقسي
 اختلف العلماء يف حكم ىذه ا١تسألة . 

 : أنو حراـ . وؿ األكؿالق
 كىو مذىب قلة من العلماء .

 قالوا : ألف فيو زَيدة يف الثمن مقابل التأجيل كىذا ىو الراب . ، ْتجة أنو راب 
 : أنو جائز . القوؿ الثاين

 ة .ٚتاىَت العلماء كمنهم األئمة األربع ىذا مذىب ك 
ـى النَِّبُّ ) هيمىا قىاؿى ما ركاه البخارم عىٍن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍ -أ ثى فػىقىاؿى : مىٍن  قىًد اٍلمىًدينىةى كىىيٍم ييٍسًلفيوفى اًبلتٍَّمًر السَّنػىتػىٍُتً كىالثَّبلى

، ًإُفى أىجىلو مىٍعليو    ـ ( أىٍسلىفى يف شىٍيءو فىًفي كىٍيلو مىٍعليوـو ، كىكىٍزفو مىٍعليوـو
ع التقسيط. كذكر العلماء من حكمتو أنو ينتفع ا١تشًتم برخص الثمن، كالبائع كبيع السلم جائز ابلنص كاإلٚتاع. كىو شبيو ببي

 ع .اب١تاؿ ا١تعجل ، كىذا دليل على أف لؤلجل يف البيع نصيبان من الثمن. كأف ىذا ال أبس بو يف البيو 
ان ، فكاف يشًتم البعَت أمر عبد هللا بن عمرك بن العاص أف ٬تهز جيش ٔتا ركاه اإلماـ أٛتد يف مسنده ) أف رسوؿ هللا -ب

 ابلبعَتين إُف أجل ( ركاه أٛتد .
١تا أمر إبخراج بٍت النضَت جاءه أّنس منهم فقالوا َي رسوؿ هللا : إنك أمرت إبخراجنا كلنا على الناس ديوف َف  أف النِب  -ج

 : ) ضعوا كتعجلوا ( . ٖتل ، فقاؿ 
يف بعض اٟتاالت ، ألف كضع جزء من الدين أك حط بعضو كاف يف  فهذا اٟتديث يدؿ على جواز جعل ا١تدة عوضان عن ا١تاؿ

 مقابل عدـ استيفاء األجل ، فكذلك زَيدة الثمن عند أتجيلو مثل ذلك سواء بسواء .
قياسان على عقد السلم، كىو بيع آجل بعاجل، أم بيع سلعة مؤجلة بثمن معجل، حيث أنو يف الرالب يكوف السعر أقل من -د

 التعجيل، فإذا جاز اٟتط من الثمن ألجل التعجيل، جازت الزَيدة يف الثمن ألجل التأجيل. ٙتن ا١تثل ألجل 
كجرل عمل ا١تسلمُت على جواز زَيدة الثمن مقابل التأجيل من غَت نكَت منهم . فصار كاإلٚتاع على جواز ىذه الصورة من -ىػ



 ُُُٓ 

 صور البيع . 
األجل فقاؿ : إف ىذه ا١تعاملة ال أبس هبا ألف بيع النقد غَت التأجيل ، كَف سئل الشيخ ابن ابز عن حكم الزَيدة يف الثمن مقابل 

يزؿ ا١تسلموف يستعملوف مثل ىذه ا١تعاملة كىو كاإلٚتاع منهم على جوازىا ، كقد شذ بعض أىل العلم فمنع الزَيدة ألجل األجل 
 ابع السلعة إُف أجل إ٪تا كافق على التأجيل من كظن ذلك من الراب كىو قوؿ ال كجو لو كليس من الراب يف شيء ألف التاجر حُت

أجل انتفاعو ابلزَيدة كا١تشًتم إ٪تا رضي ابلزَيدة من أجل ا١تهلة كعجزه عن تسليم الثمن نقدان ، فكبل٫تا منتفع هبذه ا١تعاملة ، كقد 
عنهما أف ٬تهز جيشان أمر عبد هللا بن عمرك بن العاص رضي هللا  ما يدؿ على جواز ذلك كذلك أنو  ثبت عن النِب 

ٍينو ) فكاف يشًتم البعَت ابلبعَتين إُف أجل ، مث ىذه ا١تعاملة تدخل يف عمـو قوؿ هللا سبحانو  ايىنتيٍم ًبدى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى
 .ًإُفى أىجىلو ميسىمِّى فىاٍكتػيبيوهي( 

 م .ذكورة كىي من جنس معاملة بيع السلكىذه ا١تعاملة من ا١تداينات اٞتائزة الداخلة يف اآلية ا١ت
 ما شركط صحة بيع التقسيط ؟ 

الذىب ابلتقسيط؛ لوجوب  يكوف ا١تبيع ذىبان أك فضة أك ما أٟتق هبما من األٙتاف، فبل ٬توز مثبلن بيعأال الشرط األكؿ : 
 د .التقابض يف مبادلة الذىب ابلنقو 

كيسلمها  ت العقد، فبل ٬توز أف يبيع سلعة قبل أف ٯتلكها مث يذىب فيشًتيها٦تلوكان للبائع كق يكوف ا١تبيع : أف الشرط الثاين
 م .للمشًت 

 ا .اشًتاىا كلكنو َف يقبضه يكوف ا١تبيع مقبوضان للبائع، فبل ٬توز أف يبيع سلعة قد أفالشرط الثالث : 

عليو يف الوقت ادد؛ ألف ىذا من الراب،  أتخر عن أداء ما  يشًتط البائع على ا١تشًتم زَيدة يف الثمن إذاأال  الشرط الرابع :
  .قسطو تتأخر يف أدائو غرامة عن التأخَت كأف يقوؿ: تدفع عن كل

  استشكل صدكر اإلذف من النيب  لعائشة اب١توافقة بشراء بريرة من أىلها مع موافقتهم على اشًتاط الوالء ٢تم كىو
 شرط ابطل ؟

 ) ٢تم ( ٔتعٌت ) على ( . : أف معٌت ) اشًتطي ٢تم ( أف البلـ يف قيل
 كقولو تعاُف ) كىًإٍف أىسىٍأمتيٍ فػىلىهىا ( .

 كىذا ا١تشهور عن ا١تزٓف ، كىو قوؿ الشافعي .
 كضعف ىذا التأكيل النوكم ، كابن دقيق العيد .

اء ، ككأنو يقوؿ : األمر يف قولو ) اشًتطي ( لئلابحة ، كىو على جهة التنبيو على أف ذلك ال ينفعهم ، فوجوده كعدمو سو  كقيل
 : اشًتطي أك ال تشًتطي فذلك ال يفيدىم .

 كيقوم ىذا التأكيل ركاية  ) اشًتيها كدعيهم يشًتطوف ما شاءكا ( .
أعلم الناس أبف اشًتاط البائع الوالء ابطل ، كاشتهر ذلك ْتيث ال ٮتفى على أىل بريرة ، فلما أرادكا أف  : كاف النِب  كقيل

لعلم ببطبلنو ، أطلق األمر مريدان بو التهديد على مآؿ اٟتاؿ ، كقولو ) كىقيًل اٍعمىليوا فىسىيػىرىل اَّللَّي عىمىلىكيٍم يشًتطوا ما تقدـ ٢تم ا
 كىرىسيوليوي كىاٍلميؤمنوف ( .

 ككأنو قاؿ : اشًتطي ٢تم فسيعلموف أف ذلك ال ينفعهم .
تيٍم ًإنَّوي ٔتىا تػىٍعمىليوفى بىًصَت ( .: األمر فيو ٔتعٌت الوعيد الذم ظاىره األمر ، كابطنو النهي  كقيل  ، كقولو ) اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ
: اشًتطي كدعيهم يعملوف ما شاءكا أك ٨تو ذلك ، ألف ذلك غَت قادح يف العقد ، بل ىو ٔتنزلة اللرو من الكبلـ ، كأخر  كقيل
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 أبلغ يف التكبَت كأككد يف التريَت .إعبلمهم بذلك ليكوف رده كإبطالو شهَتان ٮتطب بو على ا١تن ر ظاىران ، إذ ىو 
 أرجح . كىذا القوؿ

 ما حكم قوؿ أما بعد يف ا٠تطبة ؟ 
 كيؤتى هبا عند إرادة الدخوؿ يف صلب ا١توضوع . يقو٢تا ،  سنة ، كاف 

تو إال قد خطيبان كٛتد هللا ٔتا ىو أىلو ، مث قاؿ : ) أما بعد : ما من شيء َف أكن قد رأي ١تا كسفت الشمس ، قاـ النِب -أ
 رأيتو يف مقامي ىذا حىت اٞتنة كالنار ... ( . متفق عليو 

  متفق عليوكخطب مرة فحمد هللا كأثٌت عليو، مث قاؿ: )أما بعد: فوهللا إٓف ألعطي الرجل كالذم أدع أحب إٌِف(. -ب

 فحمد هللا كأثٌت عليو ، مث قاؿ : ) أما بعد : فإف ىذا اٟتي من األنصار ... ( . كخطب -ج
 كحديث الباب . -د

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . استحباب طلب ا١تعاكنة كا١تساعدة عند العجز 

o . مشركعية إعانة الرقيق يف إعتاؽ نفسو 

o . مشركعية مبايعة ا١ترأة دكف علم زكجها 

o ه الذم أعتقو ، فإذا تويف ىذا أف الوالء ١تن أعتق ، أف يكوف عندؾ عبد ، فتعتق ىذا الرقيق ، فيبقى كالء ىذا الرقيق لسيد
 الرقيق كعنده ماؿ  فإنو يرثو ىذا السيد إذا َف يكن لو كارث .

 فالوالء من أسباب ا١تَتاث .
o . ينبري على العلماء إذا علموا أمران ٭تتاج إُف تنبيو ٬تب عليهم تنبيو العامة كتبليرهم 

o . ينبري االعتناء أبحكاـ الشريعة 

o أف يبدأ بتحميد هللا ، كسواء يف ذلك خطبة العيد كاالستسقاء أك غَت٫تا . أف السنة ١تن أراد أف ٮتطب 

o  أف ىدم الرسوؿ . يف ا٠تطب أف ال يشهر كال يفضح ، كإ٪تا يسًت كينصح 

o . أف كل شرط ال يوافق الشريعة فهو ابطل مردكد كإف كثر كأٌكد 

o . أف كل شرط ال ٮتالف الشريعة فهو صحيح معموؿ بو 

o ألحكاـ عند ا١تناسبات .استحباب تبيُت ا 

o  أف السجع جائز إذا كاف غَت متكلف ، كما فعلو النِب . ) قضاء هللا أحق ، كشرط هللا أكثق ، إ٪تا الوالء ١تن أعتق ( : 

 كأما إذا كاف متكلفان فهو من سجع الكهاف ، فهذا ال ينبري .
o . أف الوالء ١تن أعتق 

o تبعة ، كما عداىا فبل يتبع كال يركن إليو .أف أقضية هللا كأحكامو كشركطو كحدكده ىي ا١ت 

o . إنكار القوؿ الذم ال يوافق الشرع 

o . أنو ٬توز للمرء أف يقضى عنو دينو برضاه  
o . كجوب الرجوع إُف كتاب هللا 
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هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  - ُٕٗ ، كىالى نػىهىى عيمىري عىٍن بػىٍيًع أيمههىاًت اىأٍلىٍكالى )  قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : الى تػيبىاعي، كىالى تيوىىبي ًد فػىقىاؿى
ا لىوي، فىًإذىا مىاتى فىًهيى حيرهةه  ، لًيىٍستىٍمًتٍع هًبىا مىا بىدى ًىمى  (تيورىثي : رىفػىعىوي بػىٍعضي اىلرُّكىاًة، فػىوى هىًقيُّ، كىقىاؿى يػٍ ، كىاٍلبػى  .رىكىاهي مىاًلكه

ًد، كىالنهيبُّ كينها نىًبيعي سى )  قىاؿى  كىعىٍن جىاًبرو  - ِٕٗ سنا  رىارًيػىنىا، أيمههىاًت اىأٍلىٍكالى ، ( حىيٌّ، الى نػىرىل  ًبذىًلكى ِبٍى رىكىاهي النهسىاًئيُّ
 .كىاٍبني مىاجىٍو كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى 

---------- 
 ما ا١تراد ِبـ الولد ؟ 

 خلق اإلنساف . أـ الولد : ىي من أتت من سيدىا ٔتا تبُت فيو
 ما حكم بيع أمهات األكالد ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : أهنا ال تباع . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ عمر كعثماف كعائشة كعامة الفقهاء ، كعزاه شيخ اإلسبلـ ابن تيمية إُف ٚتاىَت ا١تسلمُت .
 بل حكى ابن قدامة كالنوكم اإلٚتاع على ا١تنع .

 ك .لنهي عمر عن ذل
 جواز بيعها . القوؿ الثاين :

 كىذا اختيار ابن تيمية .
ًد، كىالنًَِّبُّ   ) قىاؿى  -جىاًبرو  -ٟتديث الباب  -أ  حي ... ( . كينَّا نىًبيعي سىرىارًيػىنىا، أيمَّهىاًت اىأٍلىٍكالى

ت بعد أف يبعن ، قاؿ عبيدة : ك١تا جاء عن علي قاؿ ) اجتمع رأيي كرأم عمر يف أمهات األكالد أف ال يبعن ، قاؿ : مث رأي-ب
قاؿ : فضحك علي ( أخرجو  –أك قاؿ يف الفتنة  –فقلت لو : فرأم كرأم عمر يف اٞتماعة أحب إِف من رأيك كحدؾ يف الفرقة 

 عبدالرزاؽ ، كصحح إسناده اٟتافظ ابن حجر .
 كىذا أصح .

يف آخر حياتو كَف يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ   ، مث هنى عنو النِبان قاؿ ا٠تطاَب: ٭تتمل أف يكوف بيع األمهات كاف مباح
 . عمر هناىم 

أبنو كاف  ، ك ذلك لتصريح علي كالذم يظهر ِف أف هني عمر إ٪تا كاف عن اجتهاد منو، ك ليس عن هني كرده عن النِب 
 و .عن رأم من عمر ك من

جتمع رأيي ك رأم عمر يف وؿ : اعليا يق عن عبيدة السلمآف قاؿ : ٝتعت ( بسنده الصحيح ُِِّْعبد الرزاؽ )  فركل
عبيدة : فقلت لو : فرأيك ك رأم عمر يف اٞتماعة أحب إِف من  ن ، قاؿأمهات األكالد أف ال يبعن . قاؿ : مث رأيت بعد أف يبع

 ي .: فضحك عل ة ، قاؿرأيك كحدؾ يف الفرق
 د .قاؿ اٟتافظ : ك ىذا اإلسناد معدكد يف أصح األساني

  سيدىا ؟ لد ٔتوتىل تعتق أـ الو 
ًٍلٍك غىيػٍرىىىا .  نعم ، تعتق ٔتوت سيدىا كإف َفىٍ ٯتى

  رىكىاهي أىٍٛتىدي كىاٍبني مىاجىوٍ ميٍعتػىقىةه عىٍن ديبيرو ًمٍنوي(  ًٟتىًديًث اٍبًن عىبَّاسو مىٍرفيوعان )مىٍن كىًطئى أىمىتىوي فػىوىلىدىٍت فىًهيى  
وٍ فػىقىاؿى أىٍعتػىقىهىا كىلىديىىا(.  يمى ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللًَّ أىٍيضنا قىاؿى )ذيًكرىٍت أيُّ إبٍػرىاىً  كىعىٍنوي  ارىقيٍطًٍت  رىكىاهي اٍبني مىاجى   كىالدَّ



 ُُُٖ 

ؼه حىصىلى ًبسىبىبً  دى إٍتبلى  كى٨تىٍوًه . حىاجىةو أىٍصًليَّةو ، كىًىيى اٍلوىٍطءي فىكىافى ًمٍن رىٍأًس اٍلمىاًؿ كىاأٍلىٍكلً  كىأًلىفَّ ااًلٍسًتيبلى
  جل أف ٬تامع أمىتىو ؟ىل ٬توز للر 

 ان .أابح اإلسبلـ للرجل أف ٬تامع أمىتو سواء كاف لو زكجة أك زكجات أـ َف يكن متزكجنعم ، 
رًٌ كىو النكاح .   كيقاؿ لؤلمة ا١تتخذة للوطء ) سرية ( مأخوذة من السًٌ

 .إٝتاعيل عليهم السبلـ أٚتعُتلو  من ىاجر فولدت كدؿ على ذلك القرآف كالسنة ، كفعلو األنبياء فقد تسرَّل إبراىيم 
 .، كفعلو الصحابة كالصاٟتوف  كفعلو نبينا 

كإف خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثٌت كثبلث كرابع فإف خفتم أال تعدلوا ) قاؿ هللا تعاُف 
 ( .فواحدة أك ما ملكت أٯتانكم ذلك أدْف أال تعولوا 

 أم : ما ملكتم من اإلماء كاٞتوارم .  (م ملكت أٯتانكما  )معٌت 
َي أيها النِب إّن أحللنا لك أزكاجك البليت آتيت أجورىن كما ملكت ٯتينك ٦تا أفاء هللا عليك كبنات عمك ) كقاؿ هللا تعاُف 

أف يستنكحها كبنات عماتك كبنات خالك كبنات خاالتك البليت ىاجرف معك كامرأة مؤمنة إف كىبت نفسها للنِب إف أراد النِب 
خالصة لك من دكف ا١تؤمنُت قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزكاجهم كما ملكت أٯتاهنم لكيبل يكوف عليك حرج ككاف هللا غفورا 

 . رحيما (
كالذين ىم لفركجهم حافظوف . إال على أزكاجهم أك ما ملكت أٯتاهنم فإهنم غَت ملومُت . فمن ابترى كراء ذلك فأكلئك ) كقاؿ 

 ف ( .دك ىم العا
حافظوف عن كل ما حـر هللا عليهم كضعها فيو ، إال أهنم غَت  (كالذين ىم لفركجهم حافظوف ) : يقوؿ تعاُف ذكره  قاؿ الطربم

 ملومُت يف ترؾ حفظها على أزكاجهم أك ما ملكت أٯتاهنم من إمائهم . 
بلـ كقد فعلو إبراىيم عليو السبلـ يف ىاجر ١تا تسرل : ككاف التسرم على الزكجة مباحان يف شريعة إبراىيم عليو الس قاؿ ابن كثَت

 هبا على سارة . 
أم: كأابح لك التسرم ٦تا أخذت من ا١تراّف، كقد  (كما ملكت ٯتينك ٦تا أفاء هللا عليك)أيضان : كقولو تعاُف  كقاؿ ابن كثَت

بطية أـ ابنو إبراىيم عليهما السبلـ ككانتا من ملك صفية كجويرية فأعتقهما كتزكجهما كملك ر٭تانة بنت مشعوف النضرية كمارية الق
 السرارم رضي هللا عنهما . 

 كقد أٚتع العلماء على إابحتو . 
كالذين ىم لفركجهم حافظوف إال على أزكاجهم أك ) قاؿ ابن قدامة : كال خبلؼ يف إابحة التسرم ككطء اإلماء ؛ لقوؿ هللا تعاُف 

 ( .ما ملكت أٯتاهنم فإهنم غَت ملومُت 
، ككانت ىاجر أـ ( أىًعتػىقىها كلديىا ) اليت قاؿ فيها  كىي أـ إبراىيم ابن النِب  كقد كانت مارية القبطية أـ كلد النِب 

أمهات أكالد أكصى لكل كاحدة منهن أبربعمائة ،  ، ككاف لعمر بن ا٠تطاب  سيرًٌيَّة إبراىيم خليل الرٛتن  إٝتاعيل 
ثَت من الصحابة ، ككاف علي بن اٟتسُت كالقاسم بن دمحم كساَف بن عبد هللا من أمهات األكالد أمهات أكالد ، كلك ككاف لعلي 

 . يعٍت أف ىؤالء الثبلثة علي كالقاسم كساَف كانت أمهاهتم من اإلماء . 
 ىل ٬توز للسيد أف يتزكج أمىتىو ؟ 

، يفيد ما يفيده عقد الزكجة كزَيدة، ك من عقد الزكجيةف عقد ا١تلك أقول ، ألأنو ال ٬توز للسيد أف يتزكج أمتواتفق العلماء على 
 ك٬توز لو أف يتزكج أمىةى غَته إذا توفرت شركط ذلك.
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ة يفيد ملك ا١تنفعة كإابحة البضع، فبل ٬تتمع معو عقده ؛ ألف ملك الرقبكليس للسيد أف يتزكج أمىتىو :قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا
 .ان ، كال نعلم يف ىذا خبلفملكت ا١ترأة زكجها انفسخ نكاحها ، ككذلك لونكاحهاملك زكجتو كىي أمة انفسخ ، كلو أضعفي منو

اًت فىًمٍن مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم كقاؿ القرطِب رٛتو هللا يف تفسَت قولو تعاُف ) كىمىٍن َفٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنى 
 ت ( ٍلميٍؤًمنىاًمٍن فػىتػىيىاًتكيمي ا

ٌكج أىمىةى نفسو ؛ قولو تعاُف ) فىًمٍن مَّا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيم ( أم : فػىٍليػىتػىزىٌكج أبىمىة الرَت ، كال خبلؼ بُت العلماء أنو ال ٬توز لو أف يتز  
 لتعارض اٟتقوؽ كاختبلفها " انتهى.

وكتو ؛ ألف عقد ا١تلك أقول من عقد النكاح ، كال ٬تتمع كقاؿ الشيخ صاٌف الفوزاف حفظو هللا :ك٭تـر على السيد أف يتزكج ٦تل
 و .عقده مع ما ىو أضعفي من

 كاٟتاصل : أف عقد النكاح ال ينعقد بُت السيد كأمتو ، كتبقى يف ملكو كذمتو كال تكوف حرة بذلك.
 كإذا أراد الرجل أف يتزكج أمتو ، فإنو يعتقها أكالن حىت تصَت حرة ، مث يتزكجها . 

، كىاٍلعىٍبدي اٍلمىٍمليوؾي ًإذىا أىدَّل حىقَّ اَّللًَّ كىحىقَّ  ) ثىبلىثىةه ٢تىيٍم أىٍجرىاًف : رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب آمىنى بًنىًبيًًٌو ، كىآمىنى ٔتيحىمَّدو   قاؿ النِب
 .... مث تزكجها ( .مىوىالًيًو ، كىرىجيله كىانىٍت ًعٍندىهي أىمىةه فىأىدَّبػىهىا 

 لفوائد العامة من اٟتديثُت ؟اذكر بعض ا 
o  االحتجاج ٔتا فيًعل يف عهد النِب . 
o . أف أـ الولد تعتق ٔتوت السيد 
هيمىا-كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - ّٕٗ  .رىكىاهي ميٍسًلمه ( عىٍن بػىٍيًع فىٍضًل اىٍلمىاًء  نػىهىى اىلنهيبُّ )  قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

  (.كىعىٍن بػىٍيًع ًضرىاًب اىٞتٍىمىًل  )كىايىةو: كىزىادى يف رً 
هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  - ْٕٗ  م .رىكىاهي اىٍلبياىارً ( عىٍن عىٍسًب اىٍلفىٍحًل  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه )  قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

--------- 
 بكسر الضاد ا١تعجمة .ل ( ًضرىاًب اىٞتٍىمى ) 
 بفتح العُت كإسكاف السُت .(  عىٍسًب اىٍلفىٍحلً ) 
  هنى النيب ( ما معٌت قولو ؟ ) عن  بيع فضل ا١تاء 

معناه : النهي عن بيع ا١تاء الفاضل عن حاجة اإلنساف كحاجة عيالو كماشيتو ، كأف الواجب بذؿ الزائد منو تاجو ، كا١تراد 
 اٞتارية ، ألف الناس شركاء يف ثبلث : يف ا١تاء كالكؤل كالنار .بذلك : ما كاف يف الفبلة من مورد ك٨توه ، ككذا نقع البئر كالعُت 

ذلك ال ٬توزي  تفاؽي حاصله : على أفاألهنار ، كالعيوف ، كآابر الفيايف ، اليت ليست ٔتملوكة : فاال اءكأما م : قاؿ القرطِب يف
 ك .منعو ، كال بيعو ، كال يشك يف تناكؿ أحاديث النهي لذل

ثو : يف اٍلكىئلىً كىاٍلمىاًء كىالنَّاًر ( اٍلميٍسلً )  كقد قاؿ   .ميوفى شيرىكىاءي يف ثىبلى
ه ، أىٍف ٮتىٍتىٌص ًبًو ديكف أىحىد أىٍك ٭تىٍجيرهي عىٍن غىَتٍ  اٍلكىؤلى الًَّذم يػىنػٍبيت يف مىوىات اأٍلىٍرض يػىٍرعىاهي النَّاس لىٍيسى أًلىحىدو  : معناه قاؿ ا٠تطاَب

ٍليوكىة ًلمىاًلك ًبعىٍيًنًو فػىهيوى مىاؿ لىوي لىٍيسى   ًإذىا كىأىمَّا اٍلكىؤلى ...   و .أًلىحىدو أىٍف ييٍشرًكوي ًفيًو ًإالَّ إبًًٍذنً  كىافى يف أىٍرض ٦تى
 ما حكم بيع ا١تاء إذا حازه اإلنساف يف خزانو أك يف قربة ؟ 

 جائز .
خيذى أى  ) ألف قياسان على جواز بيع اٟتطب إذا أحرزه اٟتاطب كما يف قولو  لىوي، فػىيىٍأيتأيى بػٍ  ْتيٍزمىًة حىطىبو على ظىٍهرًهً  حىديكيٍم حى
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يػٍره لىوي مٍن أىٍف يىٍسأىؿى النَّاسى   رم ( ركاه البخا أىٍعطىٍوهي أىٍك مىنػىعيوهي  فيبيعها فىيكيفَّ اَّللَّي هًبىا كىٍجهىوى خى
خبلؼ بُت أىل العلم ... كعلى ذلك مضت العادة  كأما ما ٭توزه من ا١تاء يف إّنئو فإنو ٯتلكو بذلك كلو بيعو ببلة : ابن قدامقاؿ 

 و .يف األمصار ببيع ا١تاء يف الركاَي من غَت نكَت ، كليس ألحد أف يشرب منو كال يتوضأ كال أيخذ إال إبذف مالك
   ؟ كسئل الشيخ الفوزاف حفظو هللا : ىل ٬توز بيع ا١تاء ؟ كمىت 

ائو أك بركتو فإنو ٯتلكو ك٬توز لو أف يبيعو ؛ ألنو حازه كاستوُف عليو كتعب يف فأجاب : يف ذلك تفصيل : إذا كاف حاز ا١تاء يف كع
أما إذا كاف ا١تاء ابقينا يف البئر أك يف النهر أك يف اجملرل الذم ٬ترم يف ملكو فهذا فيو خبلؼ بُت أىل ، ٖتصيلو ، فصار ملكنا لو 

نتفاع بو من غَته ، كليس لو أف ٯتنع اآلخرين من االنتفاع بو انتفاعنا العلم ، كالصحيح أنو ال ٬توز لو بيعو ، بل يكوف ىو أكُف ابال
 ء .هنى عن بيع فضل ا١تا ال يضره ىو كال يضر يف ملكو ؛ ألف النِب

 بيع ا١تاء ال ٮتلو من حالتُت : ا٠تالصػة :
 . : أف يكوف ا١تاء يف بئر أك هنر عاـ ليس ملكان ألحد ، فهذا ال ٬توز بيعو  اٟتاؿ األكىل

ثو : يف اٍلكىئلىً كىاٍلمىاًء كىالنَّاًر (  ١تا ركل أبو داكد  أف النَِّبَّ   .قاؿ ) اٍلميٍسًلميوفى شيرىكىاءي يًف ثىبلى
ء د :قاؿ يف "عوف ا١تعبو  ر كىَفٍى ٭تيٍرىز يف ًإّنى اآٍلابى بىاًط أىحىد كىسىٍعيو كىمىاًء ى أىٍك بًرٍكىة أىٍك جىٍدكىؿ مىٍأخيوذ ًمٍن  اٍلميرىاد اٍلًميىاه الَّيًت َفٍى ٖتىٍديث اًبٍسًتنػٍ

ًبسو .   النػَّهىر ، كىاٍلكىؤلى : كىىيوى النػَّبىات رىٍطبو كىَيى
 أف يكوف ا١تاء يف ملك الشخص ، كىو الذم أخرجو كحازه يف ملكو ، فهذا ٬توز لو أف يبعو .  اٟتاؿ الثانية :

إذا ملكو كحازه كأخرجو ككضعو يف ال ركة ، فإنو ٬توز بيعو ؛ ألنو صار أما ع : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف "الشرح ا١تمت
 ملكان لو ابٟتيازة " انتهى .

 ما معٌت ضراب اٞتمل ؟ 
 أم : أخذ الكراء على ضرابو ، بل ينبري لصاحب الفحل إعارتو ببل كراء .

ليو من األجرة ، ال على نفس الضراب ، كتقديره : قاؿ ابن األثَت : ضراب اٞتمل : نػىٍزكه على األنثى ، كا١تراد ابلنهي ما يؤخذ ع
 هنى عن ٙتن ضراب اٞتمل .

 ( نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه ما معٌت  عىٍن عىٍسًب اىٍلفىٍحًل) ؟ 
 : أجرة اٞتماع . كقيل: ىو ٙتن ماء الفحل ،  قيل

عىٍن بػىٍيًع ًضرىاًب اىٞتٍىمى  هنى رسوؿ هللا  قاؿ اٟتافظ : كعلى األخَت جرل البخارم ، كيؤيد األكؿ حديث جابر )  ل ( .ِى
 ما حكم أخذ األجرة على ضراب اٞتمل ؟ 

 حراـ ، للنهي الصريح يف ذلك .
 ما العلة من التحرمي ؟ 

 و .غىٍَت ميتػىقىوَّـ كىالى مىٍعليـو كىالى مىٍقديكر عىلىى تىٍسًليم قاؿ اٟتافظ يف الفتح : ألنو

 كقاؿ ابن القيم يف زاد ا١تعاد :
 ، فأشبو إجارة اآلبق فإف ذلك متعلق ابختيار الفحػل كشهوتو . ال يقدر على تسليم ا١تعقود عليو أنو إحداىا :

احتملت ٓتبلؼ إجارة الظئر فإهنا  أف ا١تقصود ىو ا١تاء كىو ٦تا ال ٬توز إفراده ابلعقد فإنو ٣تهوؿ القدر كالعُت كىذا الثانية : 
  : أعلم هللأتصلحة اآلدمي فبل يقاس عليها غَتىا كقد يقاؿ ك

إف النهي  عن ذلك من ٤تاسن الشريعة ككما٢تا فإف مقابلة ماء الفحل ابألٙتاف كجعلو ٤تبل لعقود ا١تعاكضات ٦تا ىو  اثلثان :
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، كفاعل ذلك عندىم ساقط من أعينهم يف أنفسهم ، كقد جعل هللا سبحانو فطر عباده ال  مستقبح كمستهجن عند العقبلء
ا١تسلموف قبيحا فهو عند هللا قبيح ،  حسن كالقبيح ، فما رآه ا١تسلموف حسنا فهو عند هللا حسن كما رآها١تسلمُت ميزاّن لل سيما

 ىو ٦تا يعاكض عليو . كيزيد ىذا بياّن أف ماء الفحل ال قيمة لو كال
 ما حكم اإلجارة على ذلك ؟ 

 عدـ جواز إجارة الفحل للضراب ، لؤلحاديث السابقة . ٚتهور العلماء على
تىاعي اىٞتٍى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) كىعىٍنوي  - ٕٓٗ زيكرى ًإىلى نػىهىى عىٍن بػىٍيًع حىبىًل اىٟتٍىبػىلىًة، كىكىافى بػىٍيعان يػىتػىبىايػىعيوي أىٍىلي اٞتٍىاًىًليهًة: كىافى اىلرهجيلي يػىبػٍ

تىجي اىلهيًت يف بىٍطًنهىا  تىجى اىلنهاقىةي، ُثيه تػينػٍ  .ٍيًو ، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ ميتػهفىقه عىلى  (أىٍف تػينػٍ
----------- 

 ( النهي طلب الكف على كجو االستعبلء . نػىهىى) 

 بفتح الباء ، كاٟتبل : اٟتمل . ( حىبىًل اىٟتٍىبػىلىةً ) 
 ( ىو البعَت .اىٞتٍىزيكرى ) 
تىجى  )  ( بضم التاء األكُف ، أم تلد .تػينػٍ
 ما حكم بيع حبىل اٟتىبىلة ؟ 

 عن ذلك ، كالنهي يقتضي التحرٔف . النِب حراـ . لنهي 
 ما معٌت بيع حبل اٟتبلة ؟ 

 اختلف العلماء يف تفسَته على تفسَتين :
 : ىو البيع بثمن مؤجل إُف أف تلد الناقة كيلد كلدىا . التفسَت األكؿ

 .كمن ًتبعهم : كقد ذكر مسلم يف ىذا اٟتديث ىذا التفسَت عن ابن عمر ، كبو قاؿ مالك كالشافعي  قاؿ النوكم
 : كىو بيع كلد الناقة اٟتامل يف اٟتاؿ . التفسَت الثاين

: كىذا تفسَت أَب عبيدة معمر بن ا١تثٌت كصاحبو أَب عبيد القاسم بن سبلـ، كآخرين من أىل اللرة، كبو قاؿ أٛتد  قاؿ النوكم
 . فسره ابلتفسَت األكؿ كىو أعرؼبن حنبل كإسحاؽ بن راىوية، كىذا أقرب إُف اللرة ، لكن الراكم ىو ابن عمر كقد 

 :  كىذا البيع ابطل على التفسَتين  . قاؿ النوكم
 .أٚتع العلماء على بطبلف بيع اٞتنُت  كقاؿ :

 للجهالة .
 ؟ ما العلة يف النهي عن ىذا البيع 

 أما على التفسَت األكؿ : فللجهالة يف األجل .
 سلمٍت الثمن إال أف تنتج الناقة مث تنتج اليت يف بطنها .: ابع عليو شخص شيء ، كأجل الثمن فقاؿ : ال ت مثاؿ

 كأما على التفسَت الثآف : فؤلنو بيع معدـك ك٣تهوؿ كغَت ٦تلوؾ كغَت مقدكر على تسليمو .
 كقد نقل ابن عبد ال ر إٚتاع العلماء على عدـ جواز ىذه الصورة من البيوع .

يكوف أنثى ، كقد ٮترج حيان كقد ٮترج ميتان ، كقد يكوف كاحدان ، كقد يكوف  فقد يكوف اٞتنُت الذم يف بطن الناقة ذكران ، كقد
 متعددان .

 ما حكم بيع الناقة اٟتامل ؟ 
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 ٬توز . 
 ألف اٟتمل حينئذو تبع ، كإذا كاف تبعان ) فإنو يثبت تبعان ما ال يثبت استقبلالن ( . 

 اة فيها لنب صح .: لو ابع اللنب يف الضرع ، فإنو ال يصح ، لكن لو ابع ش كمثلو
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . النهي عن كل بيع فيو جهالة سواء كاف يف عُت ا١تبيع أك ٙتن ا١تبيع أك األجل 

o . ٖترٔف بيع اٟتمل 
o ، فبل يصح بيع ا١تعدـك كىذا شرط متفق عليو بُت  من شركط البيع : أف يكوف ا١تعقود عليو موجودان حُت العقد

 عت ر بيع ا١تعدـك ابطبلن.الفقهاء، كي

 قاؿ النوكم رٛتة هللا : فبيع ا١تعدـك ابطل ابإلٚتاع .

o  أف ا١تعامبلت اليت كاف يتعامل هبا أىل اٞتاىلية على اإلابحة ما َف ينص الشارع على ٖترٯتها ، ألف األصل يف ا١تعامبلت اٟتل
 كاإلابحة إال بدليل .

o  معلومان . –إف كاف مؤجبلن  –مان ، كأجلو يشًتط أف يكوف ا١تبيع معلومان ، كٙتنو معلو 

إُف أف يقدـ زيد ، فاألجل ىنا ٣تهوؿ ، فالبيع صحيح كالشرط فاسد ، فإذا فسد شرط  ََُ: بعتك ىذا الشيء بػ  مثاؿ
 التأجيل فإف البيع يبقى حاالن ، كللمشًتم ا٠تيار بُت إمضاء البيع كدفع الثمن حاالن ، أك فسخ البيع .

o  النهي عن كل ما فيو غرر كجهالة .حكمة الشرع يف 
ًء، كىعىٍن ًىبىًتًو  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) كىعىٍنوي;  - ٕٔٗ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اىٍلوىالى

---------- 
 ما ىو الوالء ؟ 

 الوالء : عصوبة تثبت للمعًتق ، كعصبتو ا١تتعصبُت أبنفسهم .
 ما حكم بيع الوالء كىبتو ؟ 
 اـ .حر 

 .لوالء ال يباع كال يوىب كال يورث، إ٪تا ىو سبب يورث بو، كالنسب يورث بو كال يورث: اتفق أىل العلم على أف اقاؿ البروم
 كقاؿ ا٠تطاَب يف شرح اٟتديث : كىذا كاإلٚتاع من أىل العلم .

ء كىًىبىتو ، كىأىنػَّهيمىا الى يىًصحَّ كقاؿ النوكم :  ًة النَّسىب ، ًفيًو ٖتىٍرٔف بػىٍيع اٍلوىالى مىة كىليٍحمى ء عىٍن ميٍستىحىٌقو بىٍل ىيوى ٟتٍي تىًقل اٍلوىالى اًف ، كىأىنَّوي الى يػىنػٍ
لير ا قىاؿى ٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء ًمٍن السَّلىف كىا٠تٍىلىف . كىأىجىازى بػىٍعض السَّلىف نػىقىلىوي كىلىعىلَّهيٍم َفٍى يػىبػٍ  هيٍم اٟتٍىًديث .كىهًبىذى

 و ؟ما العلة يف ٖترٯت 
قاؿ القرطِب : إ٪تا َف ٬تز بيع الوالء كال ىبتو ، للنهي عن ذلك ، كألنو أمر كجودم ال يتأتى االنفكاؾ عنو كالنسب ، فكما ال 

 تنتقل األبوة كاٞتدكدة كذلك ال ينتقل الوالء .
،  ا يكوف ٢تذا العتيق عصوبة نسبرٔت، ألنو و من العصوبة كىي ٣تهولة، إ٪تا يشًتيو ألجل ما ثبت لكألف الذم يشًتم الوالء غالبان 

 كأف يولو لو أبناء أك يكوف لو أعماـ أك إخوة ك٨تو ذلك .
 ما اٞتواب عن ما كرد عن ميمونة أهنا كىبت كالء سليماف بن يسار موالىا البن عباس ؟ 

 قاؿ ابن قدامة : فعل ىؤالء شاذ ٮتالف قوؿ اٞتمهور ، كترده السنة ، فبل يعوؿ عليو .



 ُُِّ 

 رىكىاهي ميٍسًلمه  .( عىٍن بػىٍيًع اىٟتٍىصىاًة، كىعىٍن بػىٍيًع اىٍلغىرىًر  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه )  قىاؿى  أىِب ىيرىيٍػرىةى  كىعىنٍ  - ٕٕٗ
--------- 

يعوا أم : البيع ا١تنسوب للحصاة ، كقد جاء عند أٛتد ) ال تبايعوا ابٟتصاة ( كيف لفظ البن اٞتاركد ) ال تبا(  بػىٍيًع اىٟتٍىصىاةً  ) 
 إبلقاء اٟتصى ( .

 ما حكم بيع اٟتصاة ؟ 
 عن ذلك . حراـ . لنهي النِب 

 ما معٌت بيع اٟتصاة ؟ 
ت :قاؿ النوكم :  ث أتىًٍكيبلى  أىمَّا بػىٍيع اٟتٍىصىاة فىًفيًو ثىبلى

أىٍك ًبٍعتيك ًمٍن ىىًذًه اأٍلىٍرض ًمٍن ىينىا ًإُفى مىا  ،ٍرًميهىا أىٍف يػىقيوؿ : ًبٍعتيك ًمٍن ىىًذًه اأٍلىثٍػوىاب مىا كىقػىعىٍت عىلىٍيًو اٟتٍىصىاة الَّيًت أى  :أىحىدىىا 
 اًنٍػتػىهىٍت ًإلىٍيًو ىىًذًه اٟتٍىصىاة .

 أىٍف يػىقيوؿ : ًبٍعتيك عىلىى أىنَّك اًب٠ٍتًيىاًر ًإُفى أىٍف أىٍرًمي هًبىًذًه اٟتٍىصىاة .:  كىالثهاين 
ا .أىٍف ٬تىٍعىبلى نػىٍفس الرٍَّمي اًبٟتٍى :  كىالثهاًلث ا الثػٍَّوب اًبٟتٍىصىاًة فػىهيوى مىًبيع ًمٍنك ًبكىذى عنا ، فػىيػىقيوؿ : ًإذىا رىمىٍيت ىىذى  صىاًة بػىيػٍ

 اختيلف فيو على أقواؿ :  كقاؿ القرطِب :
 أف يبيعو من أرضو قدر ما انتهت إليو رمية اٟتصاة . أك٢تا :

 : أمُّ ثوب كقعت عليو اٟتصاة فهو ا١تبيع .كاثنيها 
 أف يقبض على اٟتصى ، فيقوؿ : ما خرج كاف ِف بعدده دراىم أك دّننَت . كاثلثها :
 أمُّ زماف كقعت اٟتصاة من يده كجب البيع . فهذا إيقاؼ لزـك على زمن ٣تهوؿ . كرابعها :

 كىذه كلها فاسدة ١تا تضمنتو من ا٠تطر ، كاٞتهل ، كأكل ا١تاؿ ابلباطل .
بػىٍيًع ا٠ٍتًيىاًر كىبػىٍيًع الٌنًسيئىًة كى٨تىٍو٫ًًتىا كىلىٍيسى ًمنٍ أىٌما بػىٍيعي اٟتٍىصى كقاؿ ابن القيم : ... ًر إُفى نػىٍوًعًو كى ًب إضىافىًة اٍلمىٍصدى ًب  اًة فػىهيوى ًمٍن ابى ابى

تىًة كىالٌدـً  يػٍ بػىٍيًع اٍلمى  . إضىافىًة اٍلمىٍصدىًر إُفى مىٍفعيولًًو كى
عىوي ًمٍن أىٍرًضًو قىٍدرى مىا انٍػتػىهىٍت إلىٍيًو رىٍميىةي اٟتٍىصىاًة أبًىٍف يػىقيوؿى اٍرـً ىىًذًه اٟتٍىصىاةى فػى    عىلىى أىٌم ثػىٍوبو كىقػىعىٍت فػىهيوى لىك ًبًدٍرىىًم كىفيٌسرى أبًىٌف بػىيػٍ

ًد مىا خىرىجى يف اٍلقىٍبضىًة ًمٍن الٌشٍيًء الٍ  ًع أىٍك يىًبيعيوي ًسٍلعىةن كىيػىٍقًبضي عىلىى  مىًبياٟتٍىصىاًة كىفيٌسرى أبًىٍف يػىٍقًبضى عىلىى كىٌف ًمٍن حىصىا كىيػىقيوؿي ِف ًبعىدى
ٌم كىٍقتو سىقىطىٍت اٟتٍىصىاةي كىجىبى كىٌف ًمٍن اٟتٍىصىا كىيػىقيوؿي ِف ًبكيٌل حىصىاةو ًدٍرىىمه كىفيٌسرى أبًىٍف ٯتيًٍسكى أىحىدي٫تيىا حىصىاةن يًف يىًدًه كىيػىقيوؿي أى 

خيذي حىدي٫تيىا : إذىا نػىبىٍذت إلىٍيك اٟتٍىصىاةى فػىقىٍد كىجىبى اٍلبػىٍيعي كىفيٌسرى أبًىٍف يػىٍعًتىًضى اٍلقىًطيعى ًمٍن اٍلرىنىًم فػىيىأٍ اٍلبػىٍيعي كىفيٌسرى أبًىٍف يػىتػىبىايػىعىا كىيػىقيوؿى أى 
اٍلمىاًؿ اًبٍلبىاًطًل كىًمٍن اٍلرىرىًر كىا٠تٍىطىًر  حىصىاةن كىيػىقيوؿي أىٌم شىاةو أىصىٍبتهىا فىًهيى لىك ًبكىذىا كىىىًذًه الٌصوىري كيٌلهىا فىاًسدىةه ًلمىا تػىتىضىٌمنيوي ًمٍن أىٍكلً 

ًبيوه اًبٍلًقمىاًر .  ) زاد ا١تعاد ( .   اٌلًذم ىيوى شى
 ما اٟتكمة من النهي ؟ 

 ألف ذلك من اٞتهالة كالررر .
 كألنو أكل ألمواؿ الناس ابلباطل .

 كألنو يوقع العداكة كالبرضاء بُت الناس .
 عرؼ الغرر ؟ 

 ىو ٣تهوؿ العاقبة . قاؿ ابن تيمية :



 ُُِْ 

كقاؿ : ىو ما تردد بُت السبلمة كالعطب ، كمعٌت ىذا : ما كاف مًتددان بُت أف يسلم للمشًتم فيحصل ا١تقصود ابلعقد ، كبُت 
 أف يعطب فبل ٭تصل ا١تقصود ابلعقد .

 ( كبيع ٚتل شارد . كقاؿ ابن القيم : الررر ما تردد بُت اٟتصوؿ كالفوات .) الذم ال يدرم حصولو ، ىل ٭تصل اـ ال 
النهي عن بيع الررر أصل عظيم يف ابب البيع يدخل ٖتتو مسائل كثَتة ، قاؿ النوكم : النهي عن بيع الررر أصل عظيم من أصوؿ  

 كتاب البيوع ، كيدخل فيو مسائل كثَتة غَت منحصرة كبيع اآلبق كا١تعدـك كاجملهوؿ كما ال يقدر على تسليمو .
 اـ .فكل بيع فيو غرر فهو حر 

 اذكر بعض األمثلة على الغرر ؟ 
قاؿ النوكم : ... كيدخل فيو مسائل كثَتة غَت منحصرة ، كبيع اآلبق كا١تعدـك كاجملهوؿ كما ال يقدر على تسليمو كبيع السمك 

 يف ا١تاء الكثَت كاللنب يف الضرع .. كنظائر ذلك ، ككل ىذا بيعو ابطل ، ألنو غرر من غَت حاجة .
 ن الغرر ؟ىل يعفى عن شيء م 

 يعفى عن اليسَت الذم البد منو .
 قاؿ القرطِب : كل بيع البد فيو من نوع من الررر ، لكنو ١تا كاف يسَتان غَت مقصود َف يلتفت الشرع إليو .

عنا ًإذىا دىعىٍت إًلىٍيًو حىاجىة كىاٞتٍىٍهًل أبًىسىاًس الدَّاكقاؿ النوكم : ...  عى الشَّاة اٟتٍىاًمل كىاىلَّيًت يف كىقىٍد ٭تىٍتىًمل بػىٍعض اٍلرىرىر بػىيػٍ ر كىكىمىا ًإذىا ابى
ًبع لًلظَّاًىًر ًمٍن الدَّار ، كىأًلىفَّ اٟتٍىاجىة تىٍدعيو  ا اٍلقىٍوؿ يف ضىٍرعهىا لىنبى فىًإنَّوي يىًصٌح لًٍلبػىٍيًع ، أًلىفَّ اأٍلىسىاس ًتى إًلىٍيًو فىًإنَّوي الى ٯتيًٍكن ريٍؤيىتو . كىكىذى

ى ًصحَّة بػىٍيع اٞتٍيبَّة اٍلمىٍحشيوَّة كىلىبىنهىا . كىكىذىًلكى أىٍٚتىعى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى جىوىاز أىٍشيىاء ًفيهىا غىرىر حىًقَت ، ًمنػٍهىا أىنػَّهيٍم أىٍٚتىعيوا عىلى  ٛتىٍل الشَّاة
عىلىى جىوىاز ًإجىارىة الدَّار كىالدَّابَّة كىالثػٍَّوب كى٨تىٍو ذىًلكى شىٍهرنا مىعى أىفَّ  كىأىٍٚتىعيوا، كىًإٍف َفٍى يػيرى حىٍشوىىا ، كىلىٍو بًيعى حىٍشوىىا اًبٍنًفرىاًدًه َفٍى ٬تىيٍز 

ًثُتى يػىٍومنا كىقىٍد يىكيوف ًتٍسعىة كىًعٍشرًينى  ؼ النَّاس يف  ،الشٍَّهر قىٍد يىكيوف ثىبلى كىأىٍٚتىعيوا عىلىى جىوىاز ديخيوؿ اٟتٍىمَّاـ اًبأٍليٍجرىًة مىعى ًاٍخًتبلى
ؼ عىادىة  ،ٍعمىا٢تٍم اٍلمىاء كىيف قىٍدر ميٍكثهٍم ًاٍستً  قىاء اًبٍلًعوىًض مىعى جىهىالىة قىٍدر اٍلمىٍشريكب كىاٍخًتبلى كىأىٍٚتىعيوا عىلىى جىوىاز الشٍُّرب ًمٍن السًٌ

ا   .الشَّارًًبُتى كىعىٍكس ىىذى
حَّة  بىًب اٍلرىرىر . كىالصًٌ ف ًبسى ار اٍلبيٍطبلى هي كىىيوى أىنػَّهينَّ ًإٍف دىعىٍت حىاجىة ًإُفى ًاٍرًتكىاب اٍلرىرىر كىالى قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىدى مىعى كيجيوده عىلىى مىا ذىكىٍرّنى

 .. ) شرح مسلم ( ٯتيًٍكن ااًلٍحًتىاز عىٍنوي ًإالَّ ٔتىشىقَّةو كىكىافى اٍلرىرىر حىًقَتنا جىازى اٍلبػىٍيع كىًإالَّ فىبلى 
 للتحرٔف ، كالررر إذا كاف يسَتان أك ال ٯتكن االحًتاز منو َف يكن مانعان من صحة العقد . كقاؿ ابن القيم : ليس كل غرر سببان 

 .رىكىاهي ميٍسًلمه  (مىًن ًاٍشتػىرىل طىعىامان فىالى يىًبٍعوي حىىته يىٍكتىالىوي  ) قىاؿى  كىعىٍنوي: أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  - ٖٕٗ
---------- 

 : كل ما يؤكل ، كالقمح كاألرز كالتمر . أم( مىًن ًاٍشتػىرىل طىعىامان ) 
 أم : يستوفيو ابلكيل ، كقد جاء بلفظ ) حىت يستوفيو ( كيف لفظ ) حىت يقبضو ( .(  فىالى يىًبٍعوي حىىته يىٍكتىالىوي ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : هني من اشًتل طعامان أف يبيعو حىت يستوفيو . ) كاالستيفاء يكوف بكيلو ( .
: اشًتيت من صاحب ىذه ا١تزرعة ىذه الكومة من اٟتب كل صاع بدرىم ، فجاءٓف شخص كقاؿ : بع علٌي ىذا ال ر  مثاؿ

 الذم اشًتيتو ، فهذا ال ٬توز حىت يستوفيو كيقبضو كيكيلو .
  ىل يقاس عليو غَته أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :



 ُُِٓ 

 شيء قبل قبضو ، سواء مطعـو أك معدكد أك عقار أك سيارات .: ال ٬توز بيع أم  القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعية ، كىو قوؿ دمحم كزفر من اٟتنفية ، كرجحو ابن القيم . 

 ) من ابتاع طعامان فبل يبعو حىت يستوفيو ( . ٟتديث ابن عباس . قاؿ : قاؿ -أ
 قاؿ ابن عباس : كأحسب كل شيء مثلو  . 

اـ قاؿ : ) قلت : َي رسوؿ هللا ، إٓف أشًتم بيوعان ، فما ٭تل ِف منها كما ٭تـر ؟ قاؿ : إذا اشًتيت كٟتديث حكيم بن حز -ب
 بيعان فبل تبعو حىت تقبضو ( . لكنو حديث ضعيف ركاه أٛتد .

 فقولو ) بيعان ( نكرة يف سياؽ الشرط فتفيد العمـو من طعاـ كغَته .
  ركاه أبو داكدػاع السػلع حيث تبتػاع حىت ٭تػوزىا التجار إُف رحا٢تم ( . هنى أف تب عن زيد بن اثبت  ) أف النِب  -ج

 فقولو  ) هنى أف تباع السلع ... ( يفيد العمـو ، كىذا القوؿ رجحو ابن القيم كأطاؿ يف نصرتو .
  ركاه أبو داكد كٟتديث عبد هللا بن عمرك مرفوعان ) ال ٭تل سلف كبيع ، كال شرطاف يف بيع ، كال ربح ما َف يضمن (. -د

كجو الداللة : أف السلعة قبل قبضها من ضماف البائع ، ألف من شرط انتقاؿ الضماف للمشًتم قبضو للمبيع ، فإذا ابع ا١تشًتم 
 السلعة قبل قبضها فيكوف قد ربح يف شيء َف يدخل يف ضمانو ، كىذا ال ٬توز حىت يقبضو فيكوف من ضمانو .

 ء قبل قبضو إال الطعاـ ا١تكيل أك ا١توزكف ، فبل ٬توز حىت يقبضو . : ٬توز بيع كل شي القوؿ الثاين
 ٟتديث الباب )  من ابتاع طعامان فبل يبعو حىت يقبضو ( . كيف ركاية : ) حىت يستوفيو ( . -أ

 : األحاديث الواردة جاءت خاصة ابلطعاـ ، فدؿ ىذا على أف غَت الطعاـ ليس كذلك يف اٟتكم . قالوا
 لكية .كىذا مذىب ا١تا
 : ال ٬توز بيع أم شيء قبل قبضو ، لكن يستثٌت العقار ] األراضي ، ا١تزارع [ .القوؿ الثالث 

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 ، كىو عدـ جواز بيع شيء من ا١تبيعات قبل قبضو .كالراجح القوؿ األكؿ 

 ؟ ما اٟتكمة من منع بيع السلع قبل قبضها 

 لعدـ استيبلء ا١تشًتم على السلعة .
 عدـ انقطاع عبلقة البائع عنها ، فإنو يطمع يف الفسخ ، كقد ٯتتنع من اإلقباض إذا رأل ا١تشًتم قد ربح .ك 

 كرٔتا أمضاه إُف التحيل على فسخ العقد كلو ظلمان ، كجٌر  ذلك إُف ا٠تصاـ كا١تعاداة .
 ؟ ما كيفية القبض 

 جوز بيعو .يكوف ابلوزف ، فإذا كزنو فإنو يعت ر قبضو ، في ابلنسبة للطعاـ
 فَتجع إُف العرؼ . أما بقية ا١تبيعات

: ك٭تصل ابلتخلية ، ألف الشرع أمر ابلقبض ، كأطلقو ، فيحمل على العرؼ كالعادة ، كقد جرت العادة بقبض العقار  العقار
 ك٨توه ابلتخلية .

 : بعت بييت على شخص ، القبض يكوف : أف أعطيو ا١تفتاح ، كأترؾ بييت . مثاؿ
 : يكوف ابلنقل كالتحويل .سيارات كغَتىا من ا١تنقوالت كالذىب كال

 فلو بعت أقبلـ على شخص ، فالقبض يكوف ابستبلمها بيده .
سئل الشيخ ابن ابز رٛتو هللا :  اشًتيت قطعة أرض كمت تسليمي سند قبض اب١تبلغ من البائع ، حىت يتم إصدار صك ملكية 



 ُُِٔ 

 أف ذلك داخل يف بيع ما ال أملك ، جزاكم هللا خَتا؟ األرض ِف فهل ٬توز بيعها قبل صدكر الصك ؟ أـ
 ق .إذا مت البيع بينكما جاز لك التصرؼ كلو أتخر إصدار الصك ، كهللا كِف التوفي

إذا مت البيع كقبضت السيارة لك أف تتصرؼ فيها لكن ٗترج هبا عن مكاف البيع تنقلها إُف مكانك، أك إُف ٤تل آخر ، أك كقاؿ : 
)هنى أف تباع السلعة حيث تبتاع حىت ٭توزىا التجار إُف رحا٢تم( كلو ما  حىت يتم القبض؛ ألف الرسوؿ  إُف معرض آخر ،

 ٘تت بقية اإلجراءات ، ما داـ مت البيع بينكما ، إذا افًتقتما لـز البيع" انتهى .
 ؟ بعد االتفاؽ مع الزمبلء ََّكيبيعها على اصدقائو ب  ََّما حكم من يشًتم سلعة حالة ب -س

 ا١تعاملة ٕتوز بشركط : 
: ) إذا اشًتيت مبيعا فبل تبعو حىت  ٟتكيم بن حزاـ  أف تشًتم السلعة ، كتقبضها ، مث تبيعها عليهم ، لقولو  األكؿ :

 كالنسائي .تقبضو ( ركاه أٛتد 
لُّ ِف ًمنػٍهىا كىمىا ٭تيىرَّـي عىلىيَّ ؟ قىاؿى : ) قىاؿى : قػيٍلتي : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، ًإٌٓفً أىٍشًتىً  كعند أٛتد : عن حىًكيمى ٍبنى ًحزىاـو  م بػيييوعنا ، فىمىا ٭تًى

عنا فىبل تىًبٍعوي حىىتَّ تػىٍقًبضىو (     فىًإذىا اٍشتػىرىٍيتى بػىيػٍ
( ) هنى أف تباع السلع حيث تبتاع حىت ٭توزىا التجار إُف رحا٢تم  أف النِب  كأخرج الدارقطٍت كأبو داكد  عن زيد بن اثبت 
 كاٟتديث حسنو األلبآف يف صحيح أَب داكد . 

فبل ٬توز أف تعقد معهم البيع قبل أف ٘تلك السلعة كتقبضها . لكن ٬توز أف تعدىم إبحضارىا ، كأف يعدكؾ بشرائها ، كأف تتفق 
 معهم على قدر الثمن ، كىذا الوعد غَت ملـز لواحد منكما. 

مث تبيعها عليهم أبزيد ، ألف  ََِ يصح أف يوكلوؾ يف شراء سلعة ، فتشًتيها بػ أال تكوف ككيبل ٢تم يف الشراء ، فبل الثاين :
 الوكيل ال ٬توز أف يربح من موكلو إال بعلمو . 

 كإ٪تا تتعامل معهم على أنك ابئع ، تشًتم السلعة اليت يرغبوف فيها ، كتربح عليهم . 
فإف علموا   حاؿ جهلهم ابلسعر اٟتقيقي، فهي غنبه ال ٬توز فعلو .: أف تبيع ٢تم بسعر السوؽ، كأما الزَيدة الكبَتة، يف الثالث

  السعر اٟتقيقي كرضوا بذلك فبل حرج، كإف َف يعلموا السعر اٟتقيقي فبل ٬توز أف تزيد يف الثمن زَيدة فاحشة.
 ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ل .أف البيع قبل القبض ال ٬توز كابط 

o : إذا تلف ا١تبيع 

 فإف كاف قبل القبض ، فإنو من ضماف البائع .
 كإف كاف بعد القبض ، فإنو من ضماف ا١تشًتم .

ٕٗٗ -  : عىةو  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه ) كىعىٍنوي قىاؿى عىتػىٍُتً يف بػىيػٍ ًٍمًذمُّ، كىابٍ  (عىٍن بػىيػٍ ، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ   ني ًحبهافى رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىالنهسىاًئيُّ
عىةو فػىلىوي أىكىكىسيهيمىا، أىٍك اىلرًٌابى ) كىأًلىِب دىاكيدى:  عىتػىٍُتً يف بػىيػٍ عى بػىيػٍ  . (مىٍن ابى

---------- 
 الوٍكس النقص .(  فػىلىوي أىكىكىسيهيمىا )
 اذكر معٌت ) هنى عن بيعتُت يف بيعة ( ؟ 

 اختلف العلماء يف معٌت ذلك على أقواؿ :



 ُُِٕ 

يقوؿ البائع أبيعك ىذه السلعة نقدان بعشرة ، كنسيئة أبحد عشرة ، كيعقداف العقد من غَت ٖتديد ألحد  : أف القوؿ األكؿ
 الثمنُت .

 كقد قاؿ هبذا القوؿ ابن مسعود ، كىو قوؿ اٟتنفية كا١تالكية . كاستدلوا :
 أنو ىذا التفسَت ٦تا ال ٮتتلف فيو الناس . -أ

يف بيعة ، ألف ىناؾ بيعان بثمن مؤجل كبيعان بثمن معجل ، كَف ٭تددا أحد البيعتُت ،  أف ىذا التفسَت يصدؽ عليو أنو بيعتُت-ب
 كما أنو يصدؽ على أف من فعل ذلك فلو أككسهما أك الراب .

 : أف ) بيعتُت يف بيعة ( يراد بو : اشًتاط عقد يف عقد ، كأف يقوؿ لو : ال أبيعك ىذه السلعة حىت تؤجرٓف بيتك . القوؿ الثاين
 ؿ هبذا اٟتنابلة .كقا

: أف ا١تراد بػ) بيعتُت يف بيعة ( بيع العينة ، كىو أف يبيع الشيء نسيئة مث يشًتيو أبقل من الثمن الذم ابعو بو نقدان  القوؿ الثالث
 ) عاجبلن ( .

 كقاؿ هبذا القوؿ ابن تيمية ، كابن القيم .
ألنو ابع السلعة ، مث اشًتاىا ، كقصده من ذلك بيع دراىم  ككجو القوؿ : أف البائع ٚتع بُت بيعتُت يف بيعة كاحدة ، كذلك

 بدراىم ، بزَيدة مقابل النسيئة ، فليس لو يف ىذه اٟتاؿ إال األككس ) األقل ( أك فإنو سيقع يف الراب .
 . الراجحكىذا القوؿ ىو 

 : إذا قاؿ البائع : ىذه السيارة ٓتمسُت ألف نقدان ، كستُت ألف ابلتقسيط .  فائدة 
 ذه ا١تسألة ٢تا صورًتف : فه

 أف يتفرؽ البائع كا١تشًتم كقد اتفقا على ٙتن منهما كطريقة السداد . فالبيع جائز .  األكىل :
 أف يتفرقا من غَت اتفاؽ على الثمن ، فهذا البيع ٤تـر كال يصح .  الثانية :

 .ىيوى فىاًسده ًعٍندى أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ألىنَّوي ال ييٍدرىل أىيػُّهيمىا جيًعلى الثَّمىنى :  -عن ىذه الصورة الثانية–قاؿى البروم رٛتو هللا يف شىرًٍح السُّنًَّة 
 عن بيعتُت يف بيعة.  كهبذا فىسَّر كثَته من العلماء هني النِب 

عىةو  قىاؿى : نػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ  كركل الًتمذم  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى  عىتػىٍُتً يف بػىيػٍ  .. صححو األلبآف صحيح الًتمذم  عىٍن بػىيػٍ
ا ًعٍندى أىٍىًل اٍلًعٍلمً : كىاٍلعىمىلي عىلى قاؿ الًتمذم ا الثػٍَّوبى بػىٍعضي أىٍىًل اٍلًعٍلًم قىاليوا، كىقىٍد فىسَّرى ى ىىذى : أىبًيعيكى ىىذى عىتػىٍُتً يًف بػىيػٍعىةو أىٍف يػىقيوؿى : بػىيػٍ

عىٍُتً كىال يػيفىارً ، رىةو كىبًنىًسيئىةو بًًعٍشرًينى بًنػىٍقدو ًبعىشى   .عيٍقدىةي عىلىى أىحىدو ًمنػٍهيمىا، ًإذىا كىانىٍت الٍ عىلىى أىحىًد٫ًتىا فىبلى أبىٍسى  ، فىًإذىا فىارىقىوي قيوي عىلىى أىحىًد اٍلبػىيػٍ
ٍلعىةى ٔتًائىًة  عىةو كىىيوى أىٍف يػىقيوؿى : أىبًيعيكى ىىًذًه السًٌ عىتػىٍُتً يف بػىيػٍ ا كىٔتًائػىيتىٍ ًدٍرىىمو نىًسيئىةن . كقاؿ النسائي يف السنن : بػىيػٍ  ًدٍرىىمو نػىٍقدن

ـي ًاٍسًتٍقرىاًر الثَّمىًن يف  عىتػىٍُتً يف بػىيػٍعىةو عىدى نػىٍُتً كىقىاؿى الشوكآف يف نٍيًل األكطار : كىاٍلًعلَّةي يف ٖتىٍرًًٔف بػىيػٍ  . صيورىًة بػىٍيًع الشٍَّيًء اٍلوىاًحًد بًثىمى
 أيكم يف بيع السيارة بعشرة آالؼ نقدان أك اثٍت عشر ألفان تقسيطا ؟ كسئلت اللجنة الدائمة : ما ر 

 فأجابت : 
إذا ابع إنساف ألخر سيارة بعشرة آالؼ رَيؿ مثبلن نقدان ، أك ابثٍت عشر ألف رَيؿ إُف أجل ، كتفرقا من ٣تلس العقد دكف أف 

يصح ، ٞتهالة اٟتاؿ اليت انتهى إليها البيع من حلوؿ أك أتجيل يتفقا على أحد األمرين : ٙتن النقد أك ٙتن التأجيل َف ٬تز البيع كَف 
عن بيعتُت يف بيعة ، ركاه أٛتد كالنسائي كالًتمذم كصححو ، كإف اتفق  . كقد استدؿ ٢تذا كثَت من العلماء بنهي النِب 

قا بعد التعيُت فالبيع جائز صحيح للعلم ا١تتبايعاف قبل أف يتفرقا من ٣تلس العقد على أحد الثمنُت ٙتن النقد أك ٙتن التأجيل مث تفر 
  .ابلثمن كحالو 



 ُُِٖ 

 كيف سؤاؿ آخر : 
 . ما حكم ذلك ؟  ان إذا قاؿ البائع : ىذه السلعة بعشرة رَيالت مؤجلة ، كٓتمسة نقد

 فأجابت اللجنة : 
عن بيعتُت يف بيعة، ١تا يف هنى  إذا كاف الواقع كما ذكرت فبل ٬توز البيع، ألنو من صور بيعتُت يف بيعة، كقد ثبت أف النِب 

 . ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( . ذلك من اٞتهالة اليت تفضي إُف النزاع كاالختبلؼ
 : سئلت اللجنة الدائمة لئلفتاء : ىل ٬توز إبداؿ سياريت القدٯتة أبخرل جديدة ، كأدفع الفرؽ بُت السيارتُت لصاحب  فائدة

أف يذىب صاحب السيارة القدٯتة إُف شركة السيارات ، كيعلمهم برغبتو ،  السيارة اٞتديدة ؟ فالذم ٭تدث يف ىذه الببلد :
فيقٌدركف قيمة كٌل من السيارتُت ، فيدفع الفرؽ كأيخذ اٞتديدة بدال من سيارتو ، مع العلم أبهنم ال يشًتكف القدٯتة إال إذا 

 اشًتل منهم اٞتديدة ، فهل ىذا البيع صحيح أك ال ؟
  فأجابت : 

ع كما ذكرت ؛ جاز لك أف تدفع سيارتك القدٯتة إُف الشركة مثبل لتأخذ بدال منها سيارة جديدة ، كتدفع الفرؽ إذا كاف الواق
بُت القيمتُت ، كليس ىذا من ابب بيعتُت يف بيعة ، بل ىو بيع سيارة أبخرل مع ا١تفاضلة بُت قيمتهما ، كليس يف ذلك راب ؛ 

 . اب التوفيق . ألٌف السيارات ليست من األنواع الربوية . ك 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . ٖترٔف الراب 
o . ٖترٔف اٟتيل 
o . أف اإلنساف إذا تعامل يف معاملة ربوية فالواجب عليو ترؾ الزَيدة 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ََٖ ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه قىاؿى لُّ )  كىعىٍن عىٍمًرًك ٍبًن شيعىٍيبو ، كىالى  الى ٭تًى سىلىفه كىبػىٍيعه كىالى شىٍرطىاًف يف بػىٍيعو

ٍ ييٍضمىٍن، كىالى بػىٍيعي مىا لىٍيسى ًعٍندىؾى  ًٍمًذمُّ، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٟتٍىاًكمي  (رًٍبحي مىا ملى  .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
كىًمٍن ىىذىا اىٍلوىٍجًو  (نػىهىى عىٍن بػىٍيعو كىشىٍرطو  ) ِب حىًنيفىةى، عىٍن عىٍمروك اىٍلمىٍذكيوًر ًبلىٍفظً كىأىٍخرىجىوي يف " عيليوـً اىٟتٍىًديًث " ًمٍن ًركىايىًة أى 

 .أىٍخرىجىوي اىلطهبػىرىاينُّ يف " اىأٍلىٍكسىًط " كىىيوى غىرًيبه 
----------  

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 شعيب عن أبيو عن جده . حديث عمرك بن شعيب ... حديث حسن من أجل ركاية عمرك بن

 كأما ) هنى عن بيع كشرط( فضعيف ال يصح ، فيو عبد هللا بن أيوب الضرير ، قاؿ عنو الدارقطٍت : مًتكؾ .
 كأنكره ابن تيمية كابن القيم .

  ( لُّ سىلىفه كىبػىٍيعه ما معٌت  ( ؟الى ٭تًى
 ا١تراد ابلسلف : القرض .

 ٍت مائة .كأف يقوؿ : أبيعك ىذه السيارة على أف تقرض
 أك أقرضك كذا على أف تبيعٍت سيارتك .

 كقد حكى ابن عبد ال ر ، كابن ىبَتة اتفاؽ العلماء على ٖترٔف ذلك .
 كقاؿ ابن قدامة : ال أعلم فيو خبلفان .



 ُُِٗ 

 ألف كل قرض جر نفعان فهو راب .
، مثل أف يشًتط رد أجود منو ، أك  ان نفع كال ٬توز أف ييشًتط يف القرض شرط ٬تر بو يف ( :الكا) قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا يف 

] هنى  أكثر ، أك أف يبيعو أك أف يشًتم منو ، أك يؤجره أك يستأجر منو ، أك يهدم لو ، أك يعمل لو عمبل ك٨توه ؛ ألف النِب 
 ح .عن بيع كسلف [ ركاه الًتمذم كقاؿ : حديث حسن صحي

  ( ؟ كىالى شىٍرطىاًف يف بػىٍيعو ما معٌت قولو ) 
 ف العلماء يف معٌت ذلك على أقواؿ :اختل

 أنو على ظاىره .القوؿ األكؿ : 
 كعليو فبل ٬توز أف يشًتط ا١تشًتم : ٛتل اٟتطب ، كشرط تكسَته 

 كىذا مذىب اٟتنفية كالشافعية كا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .
 ع ( .كىالى شىٍرطىاًف يف بػىيٍ ٟتديث الباب ) 

 الشقاؽ .قالوا : ألف ذلك يفضي إُف النزاع ك 
 أف ا١تراد ابلشرطُت : مسألة العينة .      القوؿ الثاين :

 كىذا اختيار ابن القيم .
 كقالوا ٬توز أف يشًتط أكثر من شرط ما َف تكن الشركط ٤تٌرمة .

 . َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد (لقولو تعاُف )  -أ
 ( .) ا١تسلموف على شركطهم  كلقولو  -ب

 كجو الداللة من اآلية كاٟتديث: أهنما دال على كجوب الوفاء ابلشركط، كا٠تركج عن ىذا األصل ٭تتاج إُف دليل صريح.
 أف األصل يف ا١تعامبلت كلها : اصلها كشركطها الصحة كاإلابحة ما َف يدؿ دليل صريح على ا١تنع . -ج

 الصحيح . كىذا ىو
  ( ؟ ييٍضمىنٍ  كىالى رًٍبحي مىا ملىٍ ما معٌت قولو ) 

أم : ال ٬توز لئلنساف أف يربح يف شيء َف يقبضو ، كأف يبيع السلعة قبل قبضها ، ألف السعلة قبل قبضها من ضماف البائع ال 
 ا١تشًتم .

  ( ؟كىالى بػىٍيعي مىا لىٍيسى ًعٍندىؾى ما معٌت قولو ) 
 لعقد .معٌت اٟتديث : أنو ال ٬توز لئلنساف أف يبيع ما ليس عنده كملكو كقت ا

 ٟتكيم بن حزاـ ) ال تبع ما ليس عندؾ ( ركاه أبو داكد . كقد قاؿ 
 قاؿ ابن قدامة : ال ٬توز أف يبيع عينان ال ٯتلكها ، ليمضي كيشًتيها كيسلمها ، كال نعلم فيو ٥تالفان .

نا ليست عندية اٟتس كا١تشاىدة ، ) ال تبع ما ليس عندؾ ( ما أفاده ابن القيم بقولو : العندية ى كمعٌت العندية يف قوؿ النِب 
 فإنو ٬توز أف يبيعو ما ليس ٖتت يده كمشاىدتو ، كإ٪تا ىي عندية اٟتكم كالتمكُت .

 : كبيع ما ليس عند اإلنساف يشمل أمور 
مث  النهي عن بيع العُت ا١تعينة اليت ليست عند البائع ، بل ىي ٦تلوكة لرَته فيبيعها مث يسعى يف شرائها من صاحبهااألكؿ : 

 يسلمها للمشًتم 
 يشمل بيع ما ال يقدر على تسليمو ، ١تا فيو من الررر . الثاين :



 َُُّ 

 .٢تا كقد قبضها  ان قاؿ الشيخ ابن ابز : ال ٬توز للمسلم أف يبيع سلعة بنقد أك نسيئة إال إذا كاف مالك
 .ٟتكيم بن حزاـ : )ال تبع ما ليس عندؾ(  لقوؿ النِب  

ال ٭تل سلف كبيع ، كال بيع ما ليس عندؾ( ركاه ا٠تمسة إبسناد صحيح ، ) بن عمرك بن العاص يف حديث عبد هللا  كقولو 
للحديثُت ا١تذكورين ؛ ك١تا ركاه اإلماـ أٛتد كأبو داكد كصححو ابن حباف  ان ،كىكذا الذم يشًتيها ليس لو بيعها حىت يقبضها أيض

باع السلع حيث تبتاع حىت ٭توزىا التجار إُف رحا٢تم( ؛ ك١تا ركل أف ت  قاؿ : )هنى رسوؿ هللا  كاٟتاكم عن زيد بن اثبت 
يعٍت الطعاـ  -يبتاعوف جزافا  البخارم يف صحيحو عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ : )لقد رأيت الناس يف عهد رسوؿ هللا 

 ة .يضربوف أف يبيعوه يف مكانو حىت يؤكه إُف رحا٢تم( كاألحاديث يف ىذا ا١تعٌت كثَت  -
ٟتكمة من النهي : ألف ما ال ٯتلكو البائع على خطر ، فقد ٭تٌصل ا١تبيع كقد ال ٭تٌصلو ، كىذا فيو غرر كخطر ، كيفضي إُف كا

 النزاع كا٠تصومة .
َُٖ -  : ًف  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  )كىعىٍنوي قىاؿى : بػىلىغىًٍت عىٍن عىٍمًرك بٍ ( عىٍن بػىٍيًع اىٍلعيٍرابى ، قىاؿى ، ًبوً رىكىاهي مىاًلكه  . ًن شيعىٍيبو

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

، كالبيهقي ، كالنوكم يف اجملموع ، كا١تنذرم يف ٥تتصر السنن ، كابن حجر يف  اٟتديث ضعيف ال يصح ، ضعفو اإلماـ أٛتد
 التلخيص ، كاأللبآف يف ضعيف اٞتامع الصرَت .

 ما ىو بيع العربوف ؟ 
يشًتم السلعة كيدفع إُف صاحبها شيئان على أنٌو إف أمضى البيع حيسب من الثمن، كإف َف ٯتض قاؿ ابن األثَت: العربوف ىو أف 

  م .البيع كاف لصاحب السلعة كَف يرٕتعو ا١تشًت 
 ىو أف يدفع ا١تشًتم للبائع أك ككيبلن مبلران من ا١تاؿ أقل من ٙتن ا١تبيع بعد ٘تاـ عقد البيع ، لضماف ا١تبيعكقالت اللجنة الدائمة : 

 و .؛ لئبل أيخذه غَته على أنو إف أخذ السلعة احتسب بو من الثمن ، كإف َف أيخذىا فللبائع أخذه ك٘تلك
 ما حكم بيع العربوف ؟ 
 اختلف العلماء رٛتهم هللا يف حكم بيع العربوف على قولُت : 

 : التحرٔف . القوؿ األكؿ
 . كال يصحٌ  ذىب إليو ٚتهور علماء األمصار إُف أنٌو غَت جائز بل ىو ابطل

كاألكزاعي، كاٟتنفية، كحكى ابن  ، ، كسفياف الثورم ، كعبد العزيز بن أَب سلمة ، كالشافعٌي، كالليث ابن سعدك مال كىو قوؿ
 م .كاٟتسن البصر ، ا١تنذر بطبلنو عن ابن عباس 

 ٟتديث الباب .-أ
 ) ال ٭تل سلف كبيع ، كال شرطاف يف بيع ( ركاه ا٠تمسة . كلقولو  -ب

 الشوكآف : فاشتمل العربوف على شرطُت فاسدين .قاؿ 
كيليوٍا أىموٰىلىكيم بىينىكي  قولو تعاُف )-ج  .م ابلباطل (أيٰىىيػُّهىا ٱلًَّذينى ءىامىنيوٍا الى أتى

من قاؿ القرطِب يف تفسَته : كمن أٍكل أمواؿ الناس ابلباطل بيع العرابف .. فهذا ال يصلح ، كال ٬توز عند ٚتاعة فقهاء األمصار 
 .عوض كال ىبة، كذلك ابطل ابإلٚتاعاٟتجازيُت، كالعراقيُت، ألنو من ابب بيع القمار كالررر كا١تخاطرة كأكل ا١تاؿ ابلباطل، برَت 

 أف يف بيع العرابف معٌت ا١تيسر، قالو الدىلوم يف اٟتجة . -د



 ُُُّ 

كما لو قاؿ : كِف ا٠تيار، مىت شئت رددت السلعة   أنو ٔتنزلة ا٠تيار اجملهوؿ ، فإنو اشًتط أف لو رد ا١تبيع من غَت ذكر مدة ،-ىػ
 كمعها درىم .
 : اٞتواز  القوؿ الثاين

كىو مذىب اإلماـ أٛتد ، كفعلو عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر ، كعن ابن عمر أنو أجازه، كقاؿ ابن ا١تسيب : ال أبس إذا كره السلعة أف 
 يردىا، كيرد معها شيئان . قاؿ أٛتد : ىذا يف معناه .

١تا ركاه ابن أَب شيبة يف مصنفو ، كعلقو البخارم : عن عبد الرٛتن بن فركخ ) أف ّنفع بن عبد اٟتارث اشًتل داران للسجن  -أ
 من صفواف بن أمية أبربعة آالؼ درىم ، فإف رضي عمر فالبيع لو، كإف عمر َف يرض فأربعمائة لصفواف ( .

ا٠تطاب داران للسجن ٔتكة من صفواف بن أمية ػ قد اشتهرت بُت أىل العلم،  ك٦تا يقوم ىذا اٟتديث أيضا أف قصة شراء عمر بن
كبُت من كتب يف ًتريخ مكة، مثل : األزرقي، كالفاكهي، كابن شبة، حىت إهنا كانت موجودة يف عصر الفاكهي، ككانت ال تزاؿ 

 سجن مكة، فلَتاجع، كهللا أعلم .
بيعو كتفويت الفرصة على  العرابف إ٪ٌتا استحٌقو البائع يف مقابل الزمن كأتخَت قالوا: إٌف ذلك الثمن يف صفقة كمن ا١تعقوؿ :-ب
 ع .البائ

قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت : اٞتهالة يف بيع العربوف ليست جهالة ميسر ، ألف جهالة ا١تيسر يكوف فيو ا١تتعامبلف بُت الرنم كالرـر 
كغاية ما ىنالك أف ترد إليو سلعتو ، كمن ا١تعلـو أف ا١تشًتم لو شرط ا٠تيار ، أما ىذه فإف البائع ليس براـر ، بل البائع غاّف ، 

، جزء من الثمن إذا رد إليو السلعة، إال أنو يعطى للبائع مدة يـو أك يومُت كاف ذلك جائزان، كبيع العربوف يشبو شرط ا٠تيالنفسو 
 يو مصلحة . ألف قيمتها قد تنقص إذا علم الناس هبذا، كلو على سبيل التقدٔف، فف

 كفيو أيضان مصلحة للبائع من كجو آخر، أف ا١تشًتم إذا سلم العربوف فإف يف ىذا دافع لتتميم البيعة .
                                  كفيو كذلك مصلحة للمشًتم ، ألنو يكوف اب٠تيار يف رد السلعة إذا دفػػػػػػع العربوف، بينما لو َف يدفػػعػػػو للزمو البيع .         

 ) ْتث لؤلخ عدّنف األٛتدم ( .
هيمىا قىاؿى  - َِٖ تيوي لىًقيىًٍت رىجيله فىأىٍعطىاين بًًو ًرٍْتان حىسىنان، )  كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ بػٍ ًابٍػتػىٍعتي زىٍيتان يف اىلسُّوًؽ، فػىلىمها ًاٍستػىٍوجى

: الى تىًبٍعوي حىٍيثي فىأىرىٍدتي أىٍف أىٍضًربى عىلىى يىًد اىلرهجي  ، فػىقىاؿى ًبتو ، فىًإذىا ىيوى زىٍيدي ٍبني اثى ٍلًفي ًبًذرىاًعي، فىاٍلتػىفىتُّ ًل، فىأىخىذى رىجيله ًمٍن خى
; فىًإفه رىسيوؿى اىَّللًه  تىاعي، حىىته ٭تىيو   ًابٍػتػىٍعتىوي حىىته ٖتىيوزىهي ًإىلى رىٍحًلكى لىعي حىٍيثي تػيبػٍ رىكىاهي  (زىىىا اىلتُّجهاري ًإىلى رًحىا٢تًًٍم نػىهىى أىٍف تػيبىاعى اىلسًٌ

 .أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى كىاللهٍفظي لىوي، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى كىاٟتٍىاًكمي 
---------- 

 أم : اشًتيت .(  ًابٍػتػىٍعتي زىٍيتان يف اىلسُّوؽً ) 
تيوي  )  أم : استحققتو .( فػىلىمها ًاٍستػىٍوجىبػٍ

أم : أعقد معو البيع ، ألف من عادة ا١تتبايعُت أف يضرب أحد٫تا يده يف يد اآلخر عند (  ٍف أىٍضًربى عىلىى يىًد اىلرهجيلً فىأىرىٍدتي أى ) 
 عقد البيع .

 أم : حيث اشًتيتو .( الى تىًبٍعوي حىٍيثي ًابٍػتػىٍعتىوي ) 
 نك كالتصرؼ فيو .أم : ٖترزه كتضمو إليك بنقلو إُف مكا(  حىىته ٖتىيوزىهي ًإىلى رىٍحًلكى ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 أنو ال ٬توز بيع الشيء قبل قبضو كقبل نقلو إُف رحلو .نستفيد : 



 ُُِّ 

 . كىذ يف كل شيء ،  عاـ يف كل شيء ، فبل ٬توز بيع شيء حىت ٭توزه إُف رحلو
 .اٟتديث دليل على أنو ال يصح من ا١تشًتم أف يبيع ما اشًتاه قبل أف ٭توزه إُف رحلو ف

 د تقدـ كجو النهي عن بيع السلعة قبل قبضها .كق
 .إُف ا١تكاف الذم ٮتتص بو  لكنو ع ر عنو ٔتا ذكر ١تا كاف غالب قبض ا١تشًتم اٟتيازة، كالظاىر أف ا١تراد بو القبض 

 .ذلك قبض  كأما نقلو من مكاف إُف مكاف ال ٮتتص بو فعند اٞتمهور أف 
 : كيفية القبض 

 ل .الدراىم كالثوب فقبضو نقإف كاف ٦تا يتناكؿ ابليد ك
 .كما ينقل يف العادة كاألخشاب كاٟتبوب كاٟتيواف فقبضو ابلنقل إُف مكاف آخر  
 .ال ينقل كالعقار كالثمر على الشجر فقبضو ابلتخلية  كما كاف 

ند البيهقي بسند جيد؛ قلت: َي حديث حكيم بن حزاـ ع -ال ٬توز بيعها قبل حيازهتا  -أَين كانت  -على أف السلع  -ك٦تا يدؿ على العمـو 
؟ قاؿ: َي ابن أخي ال تبع شيئان حىت تقبضو .   رسوؿ هللا إٓف أبتاع ىذه البيوع، فما ٭تل ِف منها كما ٭تـر

قاؿ )  ك٦تا يدؿ على أف اٟتكم عاـ يف الطعاـ كغَته : حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف الصحيحُت كغَت٫تا، أف النِب 
 فبل يبعو حىت يستوفيو ( ، قاؿ ابن عباس ) كال أحسب كل شيء إال مثلو ( .من ابتاع طعامان 

اإلٚتاع على عدـ جواز بيع  –كما عزاه إليو ابن القيم يف )هتذيب السنن(   -كقد حكى ا٠تطاَب يف )معاَف السنن(، كابن ا١تنذر 
 الطعاـ قبل قبضو. 

 ء فيو أربعة أقواؿ. أما غَت الطعاـ، فقد حكى ا٠تطاَب ككذا ابن القيم للعلما
 رجح ابن القيم منها: القوؿ بتعميم حكم ا١تنع يف الطعاـ كغَته .

َّٖ -  : ًنًَت كىآخيذي اىلدهرىاًىمى، كىأىبًيعي اًبلده  )كىعىٍنوي قىاؿى ! ًإيٌنً أىبًيعي اًبٍلبىًقيًع، فىأىبًيعي اًبلدهانى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه نً قػيٍلتي َتى، رىاًىًم كىآخيذي اىلدهانى
ًه ًمٍن ىىًذا؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً  ا ًمٍن ىىًذًه كىأيٍعًطي ىىذى نىكيمىا شىٍيءه   آخيذي ىىذى سى أىٍف َتىٍخيذىىىا ًبًسٍعًر يػىٍوًمهىا مىا ملٍى تػىتػىفىرهقىا كىبػىيػٍ  (الى ِبٍى

 م .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاكً 
---------- 

أف ا١تراد بسعر يومها : أنو سعر الصرؼ يف السوؽ كقت االقتضاء ؛ فيكوف معٌت قولو يف اٟتديث : ( ًسٍعًر يػىٍوًمهىا أىٍف َتىٍخيذىىىا بً ) 
" ال أبس أف أتخذىا بسعر يومها ماَف تتفرقا كبينكما شيء " أم ال حرج يف أف تستبدؿ الدّننَت اليت لك يف ذمة صاحبك 

 اؿ مراعى فيو سعر الصرؼ يف السوؽ كقت االقتضاء .ابلدراىم أك العكس  إذا كاف ىذا االستبد
 ما صحة حديث الباب ؟ 

من طرؽ أخرل تلتقي يف   ركم ىذا اٟتديث موقوفان على ابن عمر رضي هللا عنهما  من طرؽ ، كركم مرفوعان إُف رسوؿ هللا 
 ٝتاؾ بن حرب عن سعيد بن جبَت عن  ابن عمر رضي هللا عنهما  .

 مرفوعا أبو داكد كأٛتد كالًتمذم كالنسائي كالبيهقي كالطيالسي كابن اٞتاركد .ركاه عن ٝتاؾ بن حرب 
 كاختلف العلماء يف صحتو كضعفو .

حديث ابن عمر صحيح ركاه أبو داكد كالًتمذم فصححو اٟتاكم ككافقو الذىِب ، ك٦تن صححو  النوكم يف اجملموع ؛ قاؿ : 
 .ب عن سعيد عن ابن عمر بلفظو ىنا كالنسائي كآخركف أبسانيد صحيحة، عن ٝتاؾ بن حر 

كقد قدمنا  . كىذا ال يقدح يف رفعو : قلت . أف أكثر الركاة كقفوه على ابن عمر (  معرفة السنن كاآلاثر) كذكر البيهقي يف 



 ُُّّ 

 مرات أف اٟتديث إذا ركاه بعضهم مرسبلن كبعضهم متصبلن كبعضهم موقوفان كبعضهم مرفوعان كاف ٤تكومان بوصلو كرفعو على
 ن .ا١تذىب الصحيح الذم قالو الفقهاء كاألصوليوف ك٤تققوا ادثُت من ا١تتقدمُت كا١تتأخري

ك٦تن صححو أيضان : ابن حباف ، كحسنو السبكي يف تكملة اجملموع ، كرجح رفعو ابن ا١تلقن ، كحسنو ابن بساـ يف توضيح 
 األحكاـ . 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ى عن الذىب فضة ، كعن الفضة ذىبان .أنو ٬توز أف ييقضى نستفيد : 

 اذكر الشركط لكي تصح ىذه ا١تعاملة ؟ 
 يشًتط التقابض قبل التفرؽ من ٣تلس العقد .

قاؿ ابن عبد ال ر : كال خبلؼ بُت علماء ا١تسلمُت يف ٖترٔف النسيئة يف بيع الذىب ابلذىب كالورؽ ابلورؽ ، كبيع الورؽ ابلذىب  
 كلو  ال ٬توز إال ىاء كىاء قبل االفًتاؽ .ىذه ٚتلة اجتمعوا عليها .  ك الذىب ابلورؽ ، كأف الصرؼ

 ) إذا اختلفت األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدان بيد ( . لقولو 
 . بشرط التقابض –مثبلن  –كمثل ذلك لو ابع سلعة ابلرَيؿ السعودم فلو أف يعتاض عنو ابلدينار الكوييت 

 سعر يومها ؟ىل يشًتط أف يكوف االستبداؿ ب 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أنو شرط . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كرجحو الشوكآف ، كالشيخ ابن ابز .

 ( . الى أبىٍسى أىٍف أتىٍخيذىىىا ًبًسٍعًر يػىٍوًمهىاٟتديث الباب ) -أ
 كلئبل يربح فيما َف يدخل يف ضمانو . -ب

 شرط ، بل ٬توز بسعر يومها كأغلى كأرخص .: أف ذلك ليس ب القوؿ الثاين
قاؿ ا٠تطاَب : ككاف ابن أَب ليلى يكره ذلك إال بسعر يومو ، كَف يعت ر غَتيه السعر ، فقد جاء يف صحيح مسلم يف حديث عبادة 

عوا كيف ) الذىب ابلذىب  كالفضة ابلفضة مثبل ٔتثل ، فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبي بن الصامت قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 شئتم إذا كاف يدا بيد ( .

كقاؿ ابن عبد ال ر يف التمهيد : كأما قولو يف ىذا اٟتديث : بسعر يومكما فلم يعوؿ عليو ٚتاعة من الفقهاء  ، كقد ذكرّن ذلك 
 عنهم يف ىذا الباب .

مرا أغلبيان يف الواقع ، يدؿ على ذلك كقاؿ الصنعآف : كأما قولو يف ركاية أَب داكد بسعر يومها فالظاىر أنو غَت شرط ، كإف كاف أ
 قولو فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم .

 كقاؿ يف عوف ا١تعبود نقبل عن فتح الودكد : كالتقييد بسعر اليـو على طريق االستحباب .
 .إذا كاف يدان بيد( بيعوا كيف شئتم، فإذا اختلفتم األصناؼ ف)الذىب ابلذىب ... : قاؿ كاستدؿ ىؤالء ْتديث عبادة قاؿ

 قالوا : َف يقيد الصرؼ بسعر معُت عند تبادؿ الذىب ابلفضة ، أك العكس .
 ماذا قاؿ أصحاب القوؿ الثاين عن حديث الباب ؟ 

 أجابوا :
 أف اٟتديث موقوؼ على ابن عمر حيث َف يرفعو إال ٝتاؾ بن حرب ، كىو ٥تتلف فيو .  أكالن :



 ُُّْ 

 صححو ٚتع من أىل اٟتديث . كأجيب : ٔتا سبق من أف اٟتديث قد
على فرض صحة اٟتديث فهو ٤تموؿ على االستحباب ؛ كما قاؿ السندم يف حاشيتو على سنن النسائي : كالتقييد  الثاين :

 بسعر اليـو على طريق االستحباب .
أمرا أغلبيان يف الواقع . يدؿ كقاؿ الصنعآف : ) كأما قولو يف ركاية أَب داككد ) بسعر يومها ( فالظاىر أنو غَت شرط ، كإف كاف 

 على ذلك قولو ) فإذا اختلفت األصناؼ فبيعوا كيف شئتم " ( .
 كقاؿ الشيخ عبدهللا البساـ رٛتو هللا : كىذا القيد لبلستبداؿ غَت مراد ابإلٚتاع "

 ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث عبادة ؟ 
 فيحمل العاـ على ا٠تاص . قالوا : أبف حديث عبادة عاـ كحديث ابن عمر خاص ،

إذا أقرض اإلنساف شخصان دكالرات فإنو يثبت يف ذمة ا١تقًتض دكالرات فقط ، سواء اشًتط ذلك أـ َف قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
أف يويف سواىا ، سواء زادت قيمتها أـ نقصت أـ بقيت على ما ىي عليو ، فمن  -أم ال يلـز ا١تقًتض  -يشًتط ، كال يلزمو 

شيئان َف يثبت يف ذمتو إال ما اقًتضو فقط ، كلكن لو أراد ا١تقًتض أف يويف ا١تقرض من عملة أخرل كاتفقا على ذلك فبل اقًتض 
 ان .أبس كلكن بشرط أف تكوف بسعر يومها كأال يتفرقا كبينهما شيء " انتهى ملخص

 ل ٬توز سداد ىذا ا١تبلغ ٔتا يساكيو من عملةمن صديق مبلران من ا١تاؿ ابلدكالر، ى سئل الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : اقًتضت

 أخرل كالرَيؿ اليمٍت مثبلن أك اٞتنيو؟

ابلًتاضي إذا رضي صاحب العملة األكُف أف أيخذ عنها  نعم ال أبس أف يكوف اإلنساف اقًتض عملة مث يسددىا بعملة أخرل
هللا إننا نبيع الدّننَت  أنو قيل لو َي رسوؿ بيد من غَت أتخَت فقد ثبت عن رسوؿ هللا  عملة أخرل فبل حرج يف ذلك، يدان 

فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ : )ال أبس أف أتخذىا بسعر يومها ما َف  ابلدراىم كأنخذ الدّننَت، كنبيع ابلدّننَت كأنخذ الدراىم
أك اليمٍت أك الدينار  شيء( فإذا اقًتضت مثبلن مائة دكالر كأعطيت صاحبها عنها عملة أخرل كالرَيؿ السعودم تفًتقا كبينكما

 زدتو زَيدة على ذلك ألنك تراه ٤تسن إليك فبل أبس لقوؿ النِب  األردٓف أك العراقي يدان بيد ْتسب القيمة فبل أبس بذلك أك
أعطيتو عنها ما يقابلها من الدّننَت أك  ) خيار الناس أحسنهم قضاء( كىكذا لو ابع عليك سيارة بعشرة آالؼ مثبل دكالر مث

العمل األخرل فبل أبس كلكن بشرط التقابض يف اجمللس كأف ال تتفرقا كبينكما  السعودم أك اليمٍت أك ما أشبو ذلك من الرَيؿ
 تعطيو إَيىا بسعر يومها حُت ا١تعاكضة. شيء، كأف

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (عىًن النهٍجًش  نػىهىى  ) كىعىٍنوي قىاؿى  - َْٖ
---------- 

 ما النجش ؟ 
 أف يزيد يف السلعة كىو ال يريد شراءىا .ىو النجش : 

 ما حكمو ؟ 
 حراـ . 
 ٟتديث الباب . -أ

تػىنىاجىشيوا . كىال يىًبٍع  قىاؿى )ال تػىلىقٍَّوا الرٍُّكبىافى، كىال يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو . كىال : أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  أىَب ىيرىيٍػرىةى  كٟتديث -ب
 ...( متفق عليو .حىاًضره لًبىادو 

 ما ىدؼ الناجش ؟ 



 ُُّٓ 

 أف ينفع البائع .-أ
 أف يضر ا١تشًتم .-ب
 أك األمرين ٚتيعان .-ج
 أك ٣ترد العبث .-ىػ
 ما اٟتكم لو كقع البيع ؟ 

 إذا كقع البيع فإف البيع صحيح عند أكثر العلماء .
 ألف ا١تنهي عنو ىو الفعل ال العقد .

 ما حكم من كقع عليو النجش ؟ 
 و النجش فإف لو ا٠تيار إذا زاد الثمن عن العادة .من كقع علي

 ا٠تيار بُت : أف يرد السلعة كأيخذ الثمن ) الفسخ ( ، أك يبقيها بثمنها الذم استقر عليو العقد .
 ما حكم قوؿ البائع أعطيت ابلسلعة كذا ككذا ، كىو كاذب ؟ كىل يعترب من النجش ؟ 

 ، حىت يبارؾ هللا لو يف بيعو ، فإف كذب ٤تق هللا ال ركة من بيعو . ٬تب على البائع أف يصدؽ يف بيعو ، كال يكذب
قىا كىبػىيػَّنىا بيورًؾى ٢تىيمىا يًف بػىٍيًعًهمىا ، كىًإٍف كىتىمى  قاؿ النِب  قىٍت بػىرىكىةي بػىٍيًعًهمىا( ركاه )اٍلبػىيًٌعىاًف اًب٠ٍتًيىاًر مىا َفٍى يػىتػىفىرَّقىا ، فىًإٍف صىدى ا كىكىذىابى ٤تًي

 م كمسلم .البخار 
كقوؿ البائع : إنو أيعطي يف السلعة كذا ، كىو َف يػيٍعطى ىذا ا١تبلغ كذبه ببل شك ، كأكل ١تاؿ ا١تشًتم ابلباطل ، ألف ا١تشًتم إذا 

فسوؼ يزيده ببل شك ، فيكوف البائع قد خدعو ، ككذب عليو ، ليزيد السعر ، فيكوف  َُٓصىدَّؽ البائع أنو أيعطي يف السلعة 
 كمسلم . عن التناجش فقاؿ : )كىالى تػىنىاجىشيوا( ركاه البخارم كقد هنى النِب ، لباطل أكل مالو اب

 كالنٍَّجش ىو أف أييت شخص ال يريد شراء سلعة فيزيد يف ٙتنها حىت يرر ا١تشًتم ك٬تعلو يزيد يف الثمن .
قو ا١تشًتم ، كاشًتاىا بذلك ، مث ابف كاذابن .. كلو قاؿ البائع : أعطيت هبذه السلعة كذا ككذا ، فصدا١ترٍت : قاؿ ابن قدامة يف 

 فهو يف معٌت النجش" انتهى .
كمن ا١تناجشة : أف يقوؿ البائع للمشًتم: أعطيت يف السلعة   :(َِّ/ٖ"الشرح ا١تمتع" )كقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا يف 

ٔتائتُت كعشرة، كفعبلن، اشًتاىا ٔتائتُت كعشرة، كتبُت  كذا، كىو يكذب، كا١تشًتم سوؼ يقوؿ: إذا كانت ًٝتيت ٔتائتُت فأشًتيها
 )اإلسبلـ سؤاؿ كجواب( ش. أف قيمتها مائة كٜتسوف، فإف لو ا٠تيار، ألنو غينًب )خيدًع( على كجو يشبو النج

 : قاؿ العلماء : يستثٌت من ذلك مسألتاف : مسألة
يف السوؽ، كيتزايد ا١تشًتكف فيها، فتباع ١تن يدفع األكثر، كىو  : مسألة ا١تزايدة : كىي أف يعرض البائع سلعتو ا١تسألة األكىل

 ا١تعركؼ بػ)بيع ا١تزاد العلٍت( ) اٟتراج ( .
 ألف السلعة معركضة للزَيدة ، كألف البائع َف يركن ١تشًتو معُت .

( كتقوؿ ََُرات ب )بيع ا١تناقصة : كأف تقوؿ مؤسسة نريد عشر سيارات ، كال يذكركف السعر ، أتيت شركة تقوؿ عندم سيا
 ( .َٗشركة اثنية نفس السيارات )

 ألف أصل الشركة ١تا نزلت ا١تناقصة تريد أقل ما يكوف من األسعار .
 
 



 ُُّٔ 

هيمىا-كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - َٖٓ يىا، نػىهىى عىٍن اىٍلميحىاقػىلىًة، كىاٍلميزىابػىنىًة، كىالٍ  أىفه اىلنهيبه  ) -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ مياىابػىرىًة، كىعىٍن اىلثػُّنػٍ
ًٍمًذمُّ  .( ًإاله أىٍف تػيٍعلىمى   رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله ًاٍبنى مىاجىٍو، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ

مىسىًة، كىاٍلمينىابى  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى  كىعىٍن أىنىسو  - َٖٔ ًة، كىاٍلميزىابػىنىًة عىًن اىٍلميحىاقػىلىًة، كىاٍلمياىاضىرىًة، كىاٍلميالى رىكىاهي  (ذى
 .اىٍلبياىاًرمُّ 

--------- 
 ما ىي احملاقلة ؟ 

نػىبػيلُّهىا ًْتًٍنطىةو صىاًفيىة  لزرع ، كىيمىٍأخيوذىة ًمٍن اٟتٍىٍقل كىىيوى اٟتٍىٍرث كىمىٍوًضع ا  . ) النوكم ( .بػىٍيع اٍٟتًٍنطىة يف سى
 يبيع اإلنساف حقلو على اآلخر ْتقلو .قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : صورة أخرل للمحاقلة : أف 

 مثاؿ : عندم مزرعة كعندؾ مزرعة فبعتها عليك ٔتزرعتك ككلتا٫تا بر ، فهذا ال ٬توز .
 ؟ ما اٟتكمة من النهي 

ب ر أما على الصورة األكُف : لتعذر العلم ، فإذا فرضنا أف ال ر اصود معلـو ، فإف الزرع غَت معلـو ، فيكوف ابع بران غَت معلـو 
 معلـو ، كىذا ال ٬توز .

 كأما على الصورة الثانية : ٞتهالة أحد العوضُت ، ألنو مستور أبكراقو ، كاٞتهل يف ذلك يوقع يف الراب .
 ما ىي ا١تزابنة ؟ 

 ىي بيع التمر على النخل بتمر ٣تذكذ .ا١تزابنة : 
 . مثاؿ: أف يبيع رطبان على رؤكس النخل ، بثمر يف الزنبيل ، فهذا ال ٬توز

مثاؿ آخر: رجل عنده شجر من األعناب، كآخر عنده أكياس من الزبيب، فقاؿ أحد٫تا لآلخر: نتبايع ىذه األشجار من 
 األعناب هبذه األكياس من الزبيب، فهذا ال ٬توز .

 ؟ ما اٟتكمة من النهي 

 ألف ذلك مظنة الراب لعدـ التساكم .-أ
 ىنا معدـك .ألف بيع ٘تر بتمر يشًتط فيو التساكم ، كالتساكم 

 ألنو لو فرضنا أف أكياس الزبيب معلومة ا١تقدار ، لكن أشجار العنب غَت معلومة ا١تقدار .
 حصوؿ الررر بو ، ككل ما حصل بو غرر فهو غَت صحيح .-ب

 ما ىي ا١تاابرة ؟ 
 بضم ا١تيم ، مأخوذة من ا٠تبار ، كىي األرض اللينة القابلة للزرع .

 ض ّتزء ٦تا ٮترج منها . كا١تراد هبا ىنا : زراعة األر 
 كا١تخابرة ا١تنهي عنها ما كاف فيو جهالة كغرر كىي ) كل مزارعة فيها جهالة فهذه ٥تابرة ( .

: أف يقوؿ زارعتك على أف يكوف ِف شرقي األرض كلك غربيهػػا ، فهذا ال ٬توز للجهالة كالررر ، ألنو قد يكوف اصوؿ   مثاؿ
 لعكس .كثَت من الشرقي دكف الررَب أك اب

 أك يقوؿ : زارعتك على أف يكوف ِف ال ر كلك الشعَت .
 ( صاع من ال ر كلك الباقي . ََُأك يقوؿ : زارعتك على أف يكوف ِف ) 

 ما اٟتكمة من النهي ؟ 



 ُُّٕ 

 ١تا ذلك من اٞتهالة كالررر كا١تخاطرة ، ألنو رٔتا صلح ىذا اٞتانب كتلف اآلخر .
  ( يىا ًإاله ما معٌت قولو  ( ؟ أىٍف تػيٍعلىمى كىعىٍن اىلثػُّنػٍ

 معناه : أف يبيع شيئان كيستثٌت منو شيئان غَت معلـو .
 كأف يقوؿ : بعتك ىذه الكتب إال بعضها .

 أك يقوؿ : بعتك ىذه النخبلت العشر إال كاحدة .
 أما إذا كانت معلومة فبل أبس .

 كما لو قاؿ : بعتك ىذه النخبلت العشر إال ىذه كعينها ، فهذا يصح .
 كمة من النهي ؟ما اٟت 

 ألف عدـ التعيُت غرر ، كٞتهالة ا١تستثٌت ، كىذا يفضي إُف النزاع .
 ما ىي ا١تااضرة ؟ 

  صبلحها ، كا١تراد: بيع الثمار كاٟتبوب قبل أف يبدكا١تعجمتُت، كىي مفاعلة من ا٠تضرةكالضاد  اب٠تاء قاؿ ابن حجر: ا١تخاضرة
يع الثمار كىي خضر َف يبد صبلحها يسمي ذلك ٥تاضرة ألف ا١تتبايعُت تبايعا شيئان كقاؿ ابن قتيبة : كا١تخاضرة اليت هني عنها ب
 أخضر فهي من اثنُت مأخوذة من ا٠تضرة.

 ما اٟتكمة من النهي ؟ 
 ألنو يؤدم إُف الررر ، فقد يصاب ىذا اٟتب آبفات ك٭تصل يف ذلك نزاع بُت ا١تشًتم كالبائع .

 ابعو على أنو علف لدكابو بشرط القطع يف اٟتاؿ .فائدة : ٬توز يف حالة كاحدة ، كىي إذا 
، عىًن ًاٍبًن عىبهاسو  - َٕٖ هيمىا-كىعىٍن طىاكيسو : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ الى تػىلىقهٍوا اىلرٍُّكبىافى، كىالى يىًبيعي حىاًضره لًبىادو ". ) قىاؿى

: مىا قػىٍوليوي: " كىالى  : الى يىكيوفي لىوي ًٝتٍسىارنا قػيٍلتي اًلٍبًن عىبهاسو  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ  ( يىًبيعي حىاًضره لًبىادو؟ " قىاؿى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َٖٖ ، فىمىٍن تػيليقًٌيى فىاٍشًتيًمى ًمٍنوي، فىًإذىا أىتى  ) قىاؿى ى سىيًٌديهي اىلسُّوؽى الى تػىلىقهوا اىٞتٍىلىبى
 .رىكىاهي ميٍسًلمه ( فػىهيوى اًب٠ٍتًيىاًر 

---------- 
 السمسار : ىو الوسيط بُت البائع كا١تشًتم لتسهيل الصفقة .(  الى يىكيوفي لىوي ًٝتٍسىارنا) 
يتػىلَّقىىى ا١تراد ابلسيد (  فىًإذىا أىتىى سىيًٌديهي اىلسُّوؽى ) 

 . ا١ت
 ما ا١تراد بتلقي الركباف ؟ 

 : كىم من يقدموف للبلد لبيع سلعهم ، كالتعبَت ابلركباف خرج ٥ترج الرالب ، كإال فهو شامل للمشاة . الركباف
 ما حكم تلقي الركباف ؟ 

 منهي عنو ، كىذا النهي للتحرٔف عند ٚتهور العلماء .
 ما اٟتكمة من النهي ؟ 

 ألف فيو ضرران على الركباف ، كعلى أىل البلد .
 ا١تتلقي ٢تم سيأخذ السلعة بثمن أقل من ٙتن السوؽ ، فيحصل ٢تم ا٠تديعة كالرنب .أما الركباف فإف 

كأما أىل البلد فإف من تلقى ىؤالء فسوؼ يشًتم منهم برخص ، كيكوف شراؤه سبب لرفع األسعار ، ٓتبلؼ ما لو ىبطوا هبا 
 ة ما جلب .األسواؽ ، فإنو سوؼ ٭تصل منهم تنشيط ألىل البلد كرٔتا نزلت األسعار مع كثر 



 ُُّٖ 

 قاؿ النوكم : سبب التحرٔف إزالة الضرر عن اٞتالب كصيانتو عن ا٠تديعة  .
 ىل البيع صحيح أـ فاسد ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : البيع صحيح . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٞتمهور ، كرجحو الشوكآف .
 . (سوؽ فهو اب٠تيار ... فمن تلقاه فاشًتل منو فإذا أتى سيده ال ):  لقولو -أ

 قالوا : ثبوت ا٠تيار للسيد فرع عن صحة البيع .
 كألف النهي ال يرجع إُف نفس العقد . -ب

 : أف البيع فاسد . القوؿ الثاين
 قاؿ الشوكآف : كقاؿ بو بعض ا١تالكية كبعض اٟتنابلة .

 األكؿ . كالراجح
 ما اٟتكم إذا قدـ الراكب السوؽ ، كعلم أنو قد غنب ؟ 
 ا٠تيار .لو  

 ركاه مسلم . (ال تلقوا اٞتلب ، فمن تلقى فاشًتل منو فإذا أتى سيده السوؽ فهو اب٠تيار  )  لقولو 
يتػىلَّقىىى ( . سيده] 

 : ا١تراد ا١ت
 ما ا١تراد ببيع اٟتاضر للباد ؟ 

 أف يبيع ا١تقيم ١تن قدـ من خارج البلد .
 اٟتاضر ىو ا١تقيم يف ا١تدف كالقرل .

 البادية .كالباد ىو ساكن 
البادم ىا ىنا من يدخل البلدة من غَت أىلها سواء  ”: كما قاؿ ابن قدامةكقد ع ر بعض أىل العلم البادم أبعم من ذلك، 

 . “كاف بدكَين أك من قرية أك بلدة أخرل
 . إذان يكوف ذكر البادم مثاالن ال قيدان 

 لباد ؟ قاؿ : ال يكوف لو ٝتساران . كقد جاء يف ركاية أف طاككس سأؿ ابن عباس : ما معٌت ال يبع حاضر
 ] السمسار ىو الذم يبيع لرَته أبجرة [ 

 ما حكم بيع اٟتاضر للباد ؟ 
 حراـ .

 كىو مذىب ٚتاىَت العلماء .
 لداللة اٟتديث على ذلك .

 كذىب ٣تاىد كأبو حنيفة كأصحاب الرأم أف البيع صحيح .
 من الضيق يف ذلك ، مث نسخ بعمـو قولو : الدين النصيحة . قالوا : أف النهي كاف يف أكؿ اإلسبلـ ١تا كاف عليهم

 ما اٞتواب عن حديث ) الدين النصيحة ( ؟ 
 أجاب اٞتمهور عن حديث )الدين النصيحة( أبنو عاـ، كالنهي عن بيع اٟتاضر للباد خاص، كا٠تاص يقضي على العاـ. 



 ُُّٗ 

 كىذا ىو الصحيح .
كجعل النهي خاص عمن يبيع ابألجرة كالسمسار ، كأما من ينصحو كيعلمو أبف كقد ٚتع اإلماـ البخارم بُت أدلة الفريقُت ، 
 السعر كذا ككذا ، فبل يدخل يف النهي عنده .

لى العمـو كسواء كاف أبجرة أـ ، فيكوف بيع اٟتاضر للبادم ٤ترمان عبقاء على ظواىر النصوص ىو األكُف ال لكن قاؿ الشوكاين :
 .ال
 ما اٟتكمة من النهي ؟ 

: ا١تعٌت يف ذلك أنو مىت ترؾ البدكم يبيع سلعتو اشًتاىا الناس برخص ، كيوسع عليهم السعر ، فإذا توُف اٟتاضر  بن قدامةقاؿ ا
 .يف تعليلو إُف ىذا ا١تعٌت  بيعها ، كامتنع من بيعها إال بسعر البلد ، ضاؽ على البلد ، كقد أشار النِب 

 . (لناس يرزؽ هللا بعضهم من بعض ال يبع حاضر لباد ، دعوا ا )جاء يف ركاية : 
 : ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة إُف أف بيع اٟتاضر للباد ابطل بشركط : خامسان 

 أف يكوف ابلناس حاجة إُف السلعة . -ُ
 أف يكوف جاىبلن بسعر يومها ، فإف كاف يعلم السعر فبل حرج أف يبيع حاضر لبادم . -ِ
 قصده البادم فبل أبس أف يبيع .أف يقصده اٟتاضر ليبيع لو ، أما إذا  -ّ

 لكن ٚتهور العلماء على صحة البيع مع اإلمث .
 أما ابلنسبة للشركط اليت ذكرىا اٟتنابلة ، فاألخذ بظاىر اٟتديث أكُف .

 .: ال ٮتفى أف ٗتصيص العمـو ٔتثل ىذه األمور من التخصيص ٔتجرد االستنباط  قاؿ الشوكاين
أىٍف يىًبيعى حىاًضره لًبىادو، كىالى تػىنىاجىشيوا، كىالى يىًبيعي اىلرهجيلي عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو، كىالى ٮتىٍطيبي  سيوؿي اىَّللًه نػىهىى رى )  كىعىٍنوي قىاؿى  - َٖٗ

ئًهىا  ؽى أيٍخًتهىا لًتىٍكفىأى مىا يف ًإانى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . -عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو، كىالى تيٍسأىؿي اىٍلمىٍرأىةي طىالى
ٍوـً اىٍلميٍسًلًم )  ٍسًلمو كىًلمي   ( .الى يىسيًم اىٍلميٍسًلمي عىلىى سى

----------  
 ما حكم بيع الرجل على بيع أخيو ؟ 

 حراـ .
  متفق عليو) ال يبيع الرجل على بيع أخيػو .. (  أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ٟتديث -أ

 م على بيع بعض ( ركاه مسلم .) ال يبع بعضك كٟتديث ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ب
قاؿ ) ا١تؤمن أخو ا١تؤمن ، فبل ٭تل للمؤمن أف يبتاع على بيع أخيو ( ركاه  كٟتديث عن عقبة بن عامر أف رسوؿ هللا  -ج

 مسلم .
 اذكر مثاالن على ذلك ؟ 

، أك يقوؿ أعطيك  ( ٗ( مث أيتيػو آخر كيقوؿ : أعطيك مثلها بػ)  َُأف يشًتم شخص من إنساف سلعة بػ) مثاؿ ذلك : 
 (  . َُأحسن منها بػ) 

 ىل شراء الرجل على الرجل مثل ذلك ؟ 
 ٭تـر الشراء على شراء الرجل . ،  نعم

يءى إُفى اٍلبىائًًع قػىٍبلى ليزيكـً اٍلعىٍقًد ، فػىيىٍدفىعى يف ا… قاؿ ابن قدامة :  ًبيًع أىٍكثػىرى ًمٍن ٍلمى كىذىًلكى إٍف اٍشتػىرىل عىلىى ًشرىاًء أىًخيًو ، كىىيوى أىٍف ٬تًى



 َُُْ 

 .الثَّمىًن الًَّذم ايٍشًتيًمى ًبًو ، فػىهيوى ٤تيىرَّـه أىٍيضنا 
 .أًلىنَّوي يف مىٍعٌتى اٍلمىٍنًهيًٌ عىٍنوي  -أ

رىاءى ييسىمَّى بػىيػٍعنا ، فػىيىٍدخيلي يف النػٍَّهًي -ب  .كىأًلىفَّ الشًٌ
 ) ا١ترٍت ( .  كىىيوى يًف مىٍعٌتى ا٠تٍىاًطًب .، ًة أىًخيًو نػىهىى أىٍف ٮتىٍطيبى عىلىى ًخٍطبى  كىأًلىفَّ النَِّبَّ -ج
 اذكر مثاالن لذلك ؟ 

، فذىبت إُف زيد كقلت لو : َي فبلف ، أنت بعت بيتك على عمر بػ  ََُمثاؿ ذلك : علمتي أف زيدان ابع على عمر بيتو بػ 
 . َُِ، أّن سأعطيك  ََُ
  ؟اٟتكمة من النهي ما 

 كاجتناب ما يؤدم إُف العداكة كالبرضاء .قطع العدكاف على الرَت ، 
ا غىيػٍري جىائًزو ؛ لًنػىٍهًي النَِّبًٌ قاؿ ابن قدامة : ...  ٍفسىاًد عىلىٍيًو . فػىهىذى ٍضرىاًر اًبٍلميٍسًلًم ، كىاإٍلً  ، كىلًمىا ًفيًو ًمٍن اإٍلً

 ما حكم ىذا البيع ؟ 
 اختلف العلماء على قولُت :

 مث .: أنو صحيح مع اإل القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٞتمهور كما ذكر ذلك الشوكآف .

 : أنو ابطل . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ا١تالكية كاٟتنابلة كرجحو ابن حـز كابن تيمية .

 .ألف النهي عائد إُف العقد نفسو 
 ىل ٬توز البيع على بيع الكافر ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : ٬توز . القوؿ األكؿ

 كالكافر ليس أخان . (كال يبع الرجل على بيع أخيو  ) لو لقو 
 : ال ٬توز . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 فهذا قيد أغلِب ال مفهـو لو . (ال يبع الرجل على بيع أخيو  )قالوا : كأما قولو 

 وؿ لو : أّن أعطيك السلعة أبقل مثاؿ ذلك :  اشًتل مسلم من كافر سلعة ، فبل ٬توز أف يذىب البائع ا١تسلم كيق
 مىت ٬توز بيع الرجل على بيع الرجل ؟ 

 ٬توز إذا أًذف لو البائع .
 متفق عليو(. الى يىًبًع الرَّجيلي عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو كىالى ٮتىٍطيٍب عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ًإالَّ أىٍف أيىٍذىفى لىوي )قىاؿى   اٍبن عيمىرى عىًن النَِّب ٟتديث 

 .٭تتمل أف يكوف استثناء من اٟتكمُت كما ىو قاعدة الشافعي ( أف أيذف لو  ) إالقولو : ٟتافظ قاؿ ا
 .خَت ك٭تتمل أف ٮتتص ابأل

كال ٮتطب الرجل ، هنى أف يبيع الرجل على بيع أخيو ) كيؤيد الثآف ركاية ا١تصنف يف النكاح من طريق بن جريج عن ّنفع بلفظ 
 ( .ب قبلو أك أيذف لو ا٠تاطب على خطبة أخيو حىت يًتؾ ا٠تاط



 ُُُْ 

كقد أخرجو النسائي ، كمن مث نشا خبلؼ للشافعية ىل ٮتتص ذلك ابلنكاح أك يلتحق بو البيع يف ذلك كالصحيح عدـ الفرؽ 
 ر ( .ال يبيع الرجل على بيع أخيو حىت يبتاع أك يذ) من كجو آخر عن عبيد هللا بن عمر بلفظ 

 ما حكم السـو على سـو الرجل ؟ 
 . حراـ

ٍوـً اىٍلميٍسًلًم ٟتديث الباب )   ( .الى يىسيًم اىٍلميٍسًلمي عىلىى سى
 ما معٌت السـو على سـو الرجل ؟ 

معناه : أف يتفق البائع كا١تشًتم على البيع كَف يعقداه ، فيأيت إنساف كيقوؿ للبائع : رده ، كأّن أشًتيو منك أبكثر ، أك يقوؿ 
 و بثمنو ، أك مثلو أبرخص .ا١تستاـ : رده ، كأّن أبيعك خَتان من

 فالسـو على السـو ٭تـر : إذا كاف السلعة معركضة برَت طريق ا١تزايدة كاستقر الثمن ابلًتاضي بُت ا١تتعاقدين .
ٍلعىة كىالرَّاًغب ًفيهىا عىلىى قاؿ النوكم :  اهي ، فػىيػىقيوؿ اآٍلخىر أىمَّا السٍَّوـ عىلىى سىٍوـ أىًخيًو فػىهيوى أىٍف يىكيوف قىٍد اًتػَّفىقى مىاًلك السًٌ اٍلبػىٍيع كىَفٍى يػىٍعًقدى

ًيو كىىىذىا حىرىاـ بػىٍعد ًاٍسًتٍقرىار الثَّمىن  ٍلعىة الَّيًت تػيبىاع ًفيمىٍن يىزًيد فػىلىٍيسى ًْتىرىاـو .،لًٍلبىائًًع : أىّنى أىٍشًتى  كىأىمَّا السٍَّوـ يف السًٌ
 س ابلسـو على سـو اآلخر .أما السلعة إذا كانت معركضة عن طريق ا١تزايدة فبل أب 

عى يًف مىٍن يىزًيدي   لثَّآف ، أىٍف يىٍظهىرى ًمٍنوي مىا يىديؿُّ عىلىى عىدىـً الٌرًضىا فىبلى ٭تىٍريـي السٍَّوـي ؛ أًلىفَّ النَِّبَّ قاؿ ابن قدامة : ... ا  .ابى
دَّةى كىاٞتٍىٍهدى ، فػىقىاؿى لىوي : أىمىا بىًقيى لىك شىٍيءه ؟ فػىقىاؿى بػىلىى ، قىدىحه كىًحٍلسه   أىفَّ رىجيبلن ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر شىكىا إُفى النَِّبًٌ  )فػىرىكىل أىنىسه  الشًٌ

هي هًبًمىا ، فػىقىاؿى مىٍن يػىبػٍتىاعيهيمىا ؟ فػىقىاؿى رىجيله : أىخىٍذتػيهيمىا ًبًدٍرىىمو  عىلىى ًدٍرىىمو ؟ مىٍن  مىٍن يىزًيدي  فػىقىاؿى النَِّبُّ ، ، قىاؿى : فىٍأًتًٍت هًبًمىا فىأىًتى
ًٍمًذمُّ كىقىاؿى : حىًديثه حىسىنه .(يىزًيدي عىلىى ًدٍرىىمو ؟ فىأىٍعطىاهي رىجيله ًدٍر٫تىىٍُتً ، فػىبىاعىهيمىا ًمٍنوي   رىكىاهي الًتًٌ

ًة . ا أىٍيضنا إٍٚتىاعي اٍلميٍسًلًمُتى ، يىًبيعيوفى يف أىٍسوىاًقًهٍم اًبٍلميزىايىدى  كىىىذى
ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  :قىاؿى  أىِب أىيُّوبى اىأٍلىٍنصىاًرمًٌ كىعىٍن  - َُٖ نىوي كىبػىٍُتى : )يػىقيوؿي  ٝتًى مىٍن فػىرهؽى بػىٍُتى كىاًلدىةو كىكىلىًدىىا، فػىرهؽى اىَّللهي بػىيػٍ

ًٍمًذمُّ، كىاٟتٍىاًكمي، كىلى  (أىًحبهًتًو يػىٍوـى اىٍلًقيىامىةً  . رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ  ًكٍن يف ًإٍسنىاًدًه مىقىاؿه
نػىهيمىا، فىذىكىٍرتي  أىمىرىين رىسيوؿي اىَّللًه ) قىاؿى  كىعىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب طىاًلبو  - ُُٖ مىٍُتً أىخىوىٍيًن، فىًبٍعتػيهيمىا، فػىفىرهٍقتي بػىيػٍ أىٍف أىبًيعى غيالى

ٍعهي  ذىًلكى ًللنهيبًٌ  : أىٍدرًٍكهيمىا، فىاٍرٕتًى يعنافػىقىاؿى ، كىقىٍد صىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني  (مىا، كىالى تىًبٍعهيمىا ًإاله ٚتًى رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىرًجىاليوي ثًقىاته
 .اىٞتٍىاريكًد، كىاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي، كىالطهبػىرىاينُّ، كىاٍبني اىٍلقىطهاًف 

---------- 
  يف البيع ؟ما حكم التفريق بُت الوالدة ككلدىا 

 حراـ .
 ٟتديث الباب .

 . كأف يبيع األـ على شخص ، كيبع كلدىا الصرَت على شخص آخر 
 فاألرقاء ال يفرؽ بينهم ، بل يباعوف ٚتيعان أك يبقوف ٚتيعان ، حرصان على بقاء الرحم كالتعاطف بينهما .

 ٍُتى اأٍليٌـً كىكىلىًدىىا الطًٌٍفًل غىيػٍري جىائًزو .أىٍٚتىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى أىفَّ التػٍَّفرًيقى بػى قاؿ ابن قدامة : 
ا قػىٍوؿي  ، كىالشَّاًفًعيًٌ ، كىأىَب ثػىٍورو ٍكزىاًعيًٌ يف أىٍىًل الشَّاـً ، كىاأٍلى مىاًلكو يف أىٍىًل اٍلمىًدينىةً ىىذى  .، كىأىٍصحىاًب الرٍَّأًم ًفيوً ، كىاللٍَّيًث يف أىٍىًل ًمٍصرى

ٍعت رىسيوؿى اَّللًَّ كىاأٍلىٍصلي ًفيًو مىا رى  : ٝتًى ، قىاؿى نىوي كىبػىٍُتى أىًحبًَّتًو يػىٍوـى )يػىقيوؿي  كىل أىبيو أىيُّوبى مىٍن فػىرَّؽى بػىٍُتى كىاًلدىةو كىكىلىًدىىا، فػىرَّؽى اَّللَّي بػىيػٍ
ًٍمًذمُّ ، كىقىاؿى : حىًديثه حىسىنه غىرًيبه .( اٍلًقيىامىةً   أىٍخرىجىوي الًتًٌ



 ُُِْ 

 ( .الى تيولىوي كىاًلدىةه عىٍن كىلىًدىىا )  كىقىاؿى النَِّبُّ 
 قىاؿى أىٍٛتىدي : الى يػيفىرَّؽي بػىٍُتى اأٍليٌـً كىكىلىًدىىا كىًإٍف رىًضيىٍت .

ـي . ىىا ، مثيَّ كىذىًلكى كىاىَّللَّي أىٍعلىمى ًلمىا ًفيًو ًمٍن اإٍلًٍضرىاًر اًبٍلوىلىًد ، كىأًلىفَّ اٍلمىٍرأىةى قىٍد تػىٍرضىى ٔتىا ًفيًو ضىرىري   يػىتػىرىيػَّري قػىٍلبػيهىا بػىٍعدى ذىًلكى فػىتػىٍندى
 ىل يلحق ابلبيغ غَت البيع كا٢تبة كالقسمة كغَت٫تا ؟ 

 نعم يلحق ابلبيع ، كا٢تبة كالقسمة كغَت٫تا .
 ىل ىذا اٟتكم خاص ابلصغَت أـ يشمل حىت البالغ ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
لًرنا أىٍك ًطٍفبلن .أىنَّوي الى فػىٍرؽى  : القوؿ األكؿ  بػىٍُتى كىٍوًف اٍلوىلىًد كىًبَتنا ابى

 لعمـو ا٠ت ر .-أ
 ا .كىأًلىفَّ اٍلوىاًلدىةى تػىتىضىرَّري ٔتيفىارىقىًة كىلىًدىىا اٍلكىًبًَت ، كى٢ًتىذىا حىريـى عىلىٍيًو اٞتًٍهىادي ًبديكًف إٍذهًنًمى -ب

 جوز التفريق .: أنو خاص ابلصرَت ، كأما بعد البلوغ في القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعي .

كىىيوى قػىٍوؿي ، ًمنػٍهيٍم سىًعيدي ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز ، كىمىاًلكه ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ ، كىاللٍَّيثي ، كىأىبيو ثػىٍورو ، كىىيوى قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم قاؿ ابن قدامة : 
 .الشَّاًفًعيًٌ 

 أنو أتى أاب بكر ابمرأة كابنتها ، فنٌفلو أبو بكر ابنتها ... ( ركاه مسلم . ١تا كرد أف سلمة بن األكوع )-أ
 قاؿ النوكم : فيو جواز التفريق بُت األـ ككلدىا البالغ ، كال خبلؼ يف جوازه عندّن .

 كألف الولد بعد البلوغ يصَت مستقبلن بنفسو ، كالعادة التفريق بُت األحرار ، فإف ا١ترأة تزكج ابنتها .-ب
 ( عامان، فإنو ٬توز أف تباع األـ لشخص، كيباع االبن لشخص آخر .ُٕثاؿ : فلو كانت األـ معهػا ابن عمره )م

بػىهىا ًمنٍ قاؿ ابن قدامة :  بػىهىا لىوي ، كىَفٍى يػيٍنًكٍر   وي النَِّبُّ أًلىفَّ سىلىمىةى ٍبنى اأٍلىٍكوىًع أىتىى اًبٍمرىأىةو كىابٍػنىًتهىا ، فػىنػىفىلىوي أىبيو بىٍكرو ابٍػنػىتػىهىا ، فىاٍستػىٍوىى فػىوىىى
نػىهيمىا .  التػٍَّفرًيقى بػىيػٍ

ًبتو . كىأًلىفَّ النَِّبَّ   أيٍىًديىٍت إلىٍيًو مىارًيىةي كىأيٍختػيهىا ًسَتًيني ، فىأىٍمسىكى مىارًيىةى ، كىكىىىبى ًسَتًينى ًٟتىسَّافى ٍبًن اثى
  ، فىًإفَّ اٍلمىٍرأىةى تػيزىكَّجي ابٍػنػىتػيهىا ، فىاٍلعىًبيدي أىٍكُفى .كىأًلىفَّ اأٍلىٍحرىارى يػىتػىفىرَّقيوفى بػىٍعدى اٍلًك رىً 

هي يػىتىخىصَّصي عيميوـي حىًديًث النػٍَّهًي .  ) ا١ترٍت ( .   كىٔتىا ذىكىٍرّنى
 ىل يقاس على الوالدة العمة أك ا٠تالة ؟ 

ديث علي : ٖترٔف التفريق بُت األخوين ، كأخذ نقوؿ : إذا نظرّن إُف حديث علي قلنا : إهنا تقاس العمة كا٠تالة ، ألف يف ح
 العلماء من ىذا كالذم قبلو قاعدة : كقالوا : ال ٬توز التفريق بُت ذكم الرحم يف البيع .

 كالضابط : أف كل ٦تلوكُت لو قدر أف أحد٫تا ذكر كاآلخر أنثى َف ٭تل أف يتزكج اآلخر لقرابتو منو ، فإنو ال ٬توز التفريق بينهما .
كابن أخيها ال ٬توز التفريق بينهما ، ألنو ال ٭تل التناكح بينهما ، كابن العم كابن عمو ٬توز التفريق بينهما ، ألنو لو كاف  فالعمة

 أحد٫تا أنثى ٞتاز أف يتزكجو اآلخر .   ) ابن عثيمُت ( .
 ما حكم البيع إذا كقع ؟ 

 ال يصح ك٬تب نقضو  .
يع: أىٍدرًٍكهيمىا، فىارٍ  فػىقىاؿى )  لقولو  ٍعهيمىا، كىالى تىًبٍعهيمىا ًإالَّ ٚتًى  ان ( .ٕتًى



 ُُّْ 

 ىل ىذا التفريق حراـ حىت يف العتق ؟ 
 ) ابن عثيمُت ( .ال ، يف العتق ٬توز أف يعتق األـ كيدع الولد ، أك يعتق الولد كيدع األـ ، ألنو ال ضرر يف ىذا . 

ٍعري ابً )  قىاؿ كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  - ُِٖ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! غىالى  ٍلمىًدينىًة عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه غىالى اىلسًٌ فػىقىاؿى اىلنهاسي
، فىسىعًٌٍر لىنىا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ٍعري ىٍرجيو أىٍف أىٍلقىى اى  اىلسًٌ ، كىًإيٌنً ألى ، اىٍلبىاًسطي، الرهاًزؽي ، اىٍلقىاًبضي ، ًإفه اىَّللهى ىيوى اىٍلميسىعًٌري َّللهى تػىعىاىلى

 رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله النهسىاًئيه، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى .( كىلىٍيسى أىحىده ًمٍنكيٍم يىٍطليبيًٍت ٔتىٍظًلمىةو يف دىـو كىالى مىاؿو 
---------- 

ٍعري اًبٍلمىًدينىةً )   أم : ارتفع الثمن على غَت ا١تعتاد .(  غىالى اىلسًٌ
 التسعَت : ٖتديد أٙتاف األشياء .(  لىنىا فىسىعًٌرٍ ) 
 عرؼ التسعَت ؟ 

الناس بثمن معُت ال يتبايعوف إال بو فيمنعوف من الزَيدة عليو أك النقص عنو  -أك من يقـو مقامو  -ىو إلزاـ كِف األمر التسعَت : 
 لمصلحة العامة .عند الضركرة يف الطعاـ كغَته ٦تا ٭تتاج الناس إليو ْتيث يراعي حق الطرفُت ابلعدؿ ل

  يف األحواؿ العادية اليت ال غبلء فيها ( ) ما حكم التسعَت ؟. 

 فقد ذىب ٚتهور العلماء من اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة إُف أف األصل عدـ جواز التسعَت يف ىذه اٟتالة .
نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًٕتىارىةن عىٍن تػىرىاضو ًمٍنكي َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى أتىٍ ) لقوؿ هللا سبحانو كتعاُف-أ  م(.كيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
:أف هللا تعاُف جعل الًتاضي شرطنا إلابحة التجارات، كالتسعَت يف األحواؿ العادية اليت ال غبلء فيها يفوت ذلك، إذ  جو الداللةك 

 أف يبيعوا ٔتا ال يرضوف . إنو يتضمن إلزاـ أصحاب السلع كا٠تدمات
بو  ان ىذه اآلية أهنا تفيد إطبلؽ اٟترية للبائع ، كالتسعَت حجر عليو كإلزاـ لو بصفة معينة يف البيع ؛ إذ قد ال يكوف راضيكأيضان : 

 فيكوف كاألكل ابلباطل الذم هنت اآلية الكرٯتة عنو .
 حديث الباب . -ب
مث جاء رجل آخر فقاؿ: َي رسوؿ هللا  ،َي رسوؿ هللا سعر. فقاؿ: بل أدعو هللاجاء رجل فقاؿ: كٟتديث أَب ىريرة قاؿ ) -ج

 ع( ركاه أبو داكد .سعر. فقاؿ: بل هللا ٮتفض كيرف
 : أهنما يدالف على ٖترٔف التسعَت ، كيتضح ذلك من كجهُت : ككجو الداللة من ىذين اٟتديثُت

طلبوا منو ذلك كتكرر الطلب منهم كمع ذلك َف يسعر ، فلو كاف امتنع عن التسعَت مع أف الصحابة  أف الرسوؿ  :أك٢تما 
 التسعَت جائزا ألجاهبم إُف طلبهم . كعلى ىذا يكوف التسعَت غَت جائز .

 ان .علل امتناعو عن التسعَت أبنو ظلم ، كالظلم حراـ . كعلى ىذا يكوف التسعَت حرام أف الرسوؿ  اثنيهما :
 ما حكم التسعَت إذا غال السعر ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : أنو ال ٬توز . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعية ، كاٟتنابلة كاختاره الشوكآف .
 كاستدلوا ابألدلة السابقة اليت تدؿ على ٖترٔف التسعَت .

 : ٬توز عند اٟتاجة . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كاختاره ابن تيمية .



 ُُْْ 

السعر منو ما ىو ظلم ال ٬توز كمنو ما ىو عدؿ جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس كإكراىهم خ اإلسبلـ ابن تيمية : قاؿ : رأم شي
أك منعهم ٦تا أابحو هللا ٢تم فهو حراـ ، كإذا تضمن العدؿ بُت الناس مثل إكراىهم على ما ، برَت حق على البيع بثمن ال يرضونو 

 ثل ، كمنعهم ٦تا ٭تـر عليهم من أخذ زَيدة على عوض ا١تثل فهو جائز بل كاجب .٬تب عليهم من ا١تعاكضة بثمن ا١ت
، فقالوا: َي رسوؿ هللا لو سعرت؟ فقاؿ: إف هللا ىو غبل السعر على عهد رسوؿ هللا »فأما األكؿ: فمثل ما ركل أنس قاؿ: 

 ركاه أبو داكد كصححو .. «لمة ظلمتها إَيه يف دـ كال ماؿالقابض الباسط الرازؽ ا١تسعر، كإٓف ألرجو أف ألقى هللا كال يطلبٍت أحد ٔتظ

فإذا كاف الناس يبيعوف سلعهم على الوجو ا١تعركؼ من غَت ظلم منهم ، كقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء كإما لكثرة ا٠تلق ، فهذا 
 إُف هللا ، فإلزاـ ا٠تلق أف يبيعوا بقيمة بعينها إكراه برَت حق .

إال بزَيدة على القيمة ا١تعركفة ، فهنا ٬تب عليهم  -مع ضركرة الناس إليها  -ف ٯتتنع أرابب السلع من بيعها كأما الثآف : فمثل أ
 بيعها بقيمة ا١تثل ، كال معٌت للتسعَت إال إلزامهم بقيمة ا١تثل ، فيجب أف يلتزموا ٔتا ألزمهم هللا بو .

 :  كل األحواؿ ، كإ٪تا يفرؽ بُت حالتُتكيف ان فشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ال يرل األخذ ابلتسعَت مطلق
عن قلة العرض ككثرة الطلب دكف أف يكوف للتجار دخل يف ذلك ، فهنا ال يرل األخذ  ان : حالة ما إذا كاف الربلء ّنٕت األكىل

 من ضركب الظلم كالعدكاف . ابلتسعَت بل يراه ضرابن 
استربل٢تم للناس ، فهنا يرل أف التسعَت حبلؿ بل كاجب ، كيتعُت على عن جشع التجار ك  ان حالة ما إذا كاف الربلء ّنٕت الثانية :

 ٛتاية للناس من جشع التجار كاستربل٢تم . -يف ىذه اٟتالة  -كِف األمر ٖتديد األسعار 
 كىذا ما يتفق مع ٝتاحة الشريعة اإلسبلمية كعدالتها ١تا فيو من جلب ا١تصاٌف كدفع ا١تفاسد كرفع الظلم عن الناس .

 ١تسعر من أٝتاء هللا ؟ىل ا 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 القوؿ األكؿ : أنو من أٝتاء هللا .
 الذين أٟتقوا " ا١تسعر" أبٝتاء هللا اٟتسٌت :

ميسىعًٌري اإلماـ القرطِب ،  كاإلماـ ابن حـز ،  كاإلماـ عبد اٟتق اإلشبيلي، ا١تعركؼ اببن ا٠تراط كاإلماـ الشوكآف ، قاؿ : قػىٍوليوي : الٍ 
، كالشيخ عبد الرٛتن بن ّنصر ال راؾ . : فيو دىلًيله   على أىفَّ اٍلميسىعًٌرى من أىٍٝتىاًء اَّللًَّ تػىعىاُفى

 ٟتديث الباب . -أ
 » له فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ سىعًٌٍر فػىقىاؿى رىجي  مثيَّ جىاءىهي «. بىٍل أىٍدعيو » فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ سىعًٌٍر. فػىقىاؿى  أىفَّ رىجيبلن جىاءى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىة )-ب

 ألىحىدو ًعٍنًدم مىٍظلىمىة ( ركاه أٛتد . اَّللَّي ٮتىًٍفضي كىيػىٍرفىعي كىًإٌٓفً ألىٍرجيو أىٍف أىٍلقىى اَّللَّى كىلىٍيسى  بىلً 
ٍعري عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ هللًا -ج ، قىاؿ : إف هللاى ىيوى  :وي فػىقىاليوا لى  عىٍن أىَب سىًعيدو قىاؿى ) غىبلى السًٌ ـي، أىًك  لىٍو قػىوٍَّمتى لىنىا ًسٍعرىّنى اٍلميقىوًٌ

ىٍرجيو أىٍف أيفىارًقىكيٍم، كىلىٍيسى  ، ًإٌٓفً ألى  أىحىده ًمٍنكيٍم يىٍطليبيًٍت ٔتىٍظلىمىةو، يف مىاؿو كىالى نػىٍفس ( ركاه أٛتد . اٍلميسىعًٌري
 أنو ليس من اٝتاء هللا .القوؿ الثاين : 

  ا١تسعر كالقابض كالباسط من أٝتاء هللا عز كجل أـ من صفاتو؟ ىل : الشيخ عبد هللا بن دمحم الرنيماف سئل
األشياء كابب ا٠ت ر  كال صفات، كال ٬توز أف تكوف أٝتاء كال صفات، كلكن هللا ٮتي ر عنو أبنو يفعل ىذه اٞتواب : ال أٝتاء

كال أبنو شيء، كابب ا٠ت ر كاسع، كال يقاؿ: إنو ىو الزارع؛  سمى أبنو موجود،كاسع، كما يقاؿ: إف هللا موجود، كإنو شيء، كال ي
 يطلق على بٍت آدـ ذلك كثَتان كال أحد ينكره . كال نسميو الزارع، ك٢تذا

 كقاؿ العلواف : ا١تسعر ليس من أٝتاء هللا ألنو ليس فيو مدح .



 ُُْٓ 

:  اىَّللًه  عىٍن رىسيوؿً  كىعىٍن مىٍعمىًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - ُّٖ  رىكىاهي ميٍسًلمه  . (الى ٭تىٍتىًكري ًإاله خىاًطئه  )قىاؿى
---------- 

 ا٠تاطئ ا١تذنب . (ًإاله خىاًطئه ) 
 عرؼ االحتكار ؟ 

أك عمل ، كاالمتناع عن بيعو كبذلو حىت يرلو سعره غبلءن فاحشان غَت معتاد ، بسبب قلتو ،  ةىو حبس ماؿ أك منفع: االحتكار 
 مظانو ، مع شدة حاجة الناس أك الدكلة أك اٟتيواف إليو . اـ كجوده يفأك انعد

 ما حكم االحتكار ؟ 
 حراـ .

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
 ٟتديث الباب . -أ

  ي .إفادة عدـ اٞتواز ألف ا٠تاطئ ا١تذنب العاص كالتصريح أبف اتكر خاطئ كاؼ يف يف ) نيل األكطار ( قاؿ الشوكآف
 اآلمث ، كىف الباب أحاديث دالة على ٖترٔف االحتكار . يرٛتة هللا : ا٠تاطئ ىو العاص كقاؿ الصنعآف

تكر الطعاـ ( ركاه اٟتاكم كالبيهقي . كعن أَب أمامة . قاؿ ) هنى رسوؿ هللا  -ب  أف ٭تي
 جاء يف ذلك عدة أحاديث يف أسانيدىا ضعف : –ج 

عليهم كاف حقان على هللا أف يقعده  يومن أسعار ا١تسلمُت ليرل يءش يف) من دخل  عن معقل بن يسار قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 بعظم من النار يـو القيامة ( .

 هبا على ا١تسلمُت فهو خاطئ( . ي)من احتكر حكرة يريد أف يرل قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن أىب ىريرة ك 
من هللا كبرئ هللا منو ، كأٯتا أىل عرصة أصبح فيهم )من احتكر طعامان أربعُت ليلة فقد برئ  :قاؿ  أف النِب ابن عمر  كعن

 امرؤ جائعان فقد برئت منهم ذمة هللا ( .
 قاؿ  )من احتكر على ا١تسلمُت طعامهم ضربو هللا ابٞتذاـ كاإلفبلس( ركاه ابن ماجة .  أف النِب كعنو 

 .قاؿ : )اٞتالب مرزكؽ كاتكر ملعوف(   أف النِب كعن عمر بن ا٠تطاب 
 و الداللة من ىذه األحاديث : كج

رٛتة هللا : كال شك أف أحاديث الباب تنتهض ٔتجموعها لبلستدالؿ على عدـ جواز االحتكار ، كلو فرض  قاؿ اإلماـ الشوكآف
 .صحيح مسلم  الصحيح فكيف كحديث معمر مذكور يف منها يف يءعدـ ثبوت ش

 ىل االحتكار عاـ يف كل شيء أك أنو خاص ابلطعاـ ؟ 
 لف العلماء يف ذلك على أقواؿ :اخت

 : أف االحتكار خاص يف األقوات خاصة . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة ) اٟتنابلة عندىم أنو خاص بقوت اآلدمي فقط ( .

 و ضعيف ركاه ابن ماجو كى)من احتكر على ا١تسلمُت طعامهم ضربو هللا ابٞتذاـ كاإلفبلس(.  عن عمر قاؿ: قاؿ  -أ
 ركاه اٟتاكم كىو ضعيف )من احتكر الطعاـ أربعُت ليلة فقد برئ من هللا، كبرئ منو هللا(.  كعن ابن عمر قاؿ: قاؿ -ب

تكر الطعاـ ( . حديث أَب أمامة السابق )هنى رسوؿ هللا  -ج  أف ٭تي
 قالوا : فلما خص الطعاـ ابلنهي عن احتكاره ، دؿ على أف غَته جائز .



 ُُْٔ 

 ف .األعم إ٪تا يلحق العامة ْتبس القوت كالعل أف الضرر -د
 أف االحتكار عاـ يف كل شيء ، سواء كاف قوًتن أك غَته . القوؿ الثاين :

 كىو قوؿ مالك كالثورم .
 ٟتديث الباب ، فهو عاـ .

 الصحيح .كىذا 
 ما اٟتكمة من ٖترمي االحتكار ؟ 

 و ما ٭تب لنفسو ( .) ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخي أكالن : أنو ينايف قولو 
ضراران ابلناس كاستربلؿ حاجاهتم .  اثنيان : فيو ى

 اثلثان : بث ركح اٟتقد كالبرضاء بُت ا١تسلمُت .
ًبلى كىاٍلغىنىمى، فىمىًن ًابٍػتىاعىهىا بػىٍعدي فىًإنهوي ٓتىٍَتً اى )  قىاؿى  عىًن النهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُْٖ لنهظىرىٍيًن بػىٍعدى أىٍف الى تىصيرُّكا اىإٍلً

ٍرو   ميتػهفىقه عىلىٍيًو  . (٭تىٍليبػىهىا، ًإٍف شىاءى أىٍمسىكىهىا، كىًإٍف شىاءى رىدهىىا كىصىاعنا ًمٍن ٘تى
 : ـو  -كىًلميٍسًلمو ثىةى أىايه  .  -فػىهيوى اًب٠ٍتًيىاًر ثىالى

، الى ٝتىٍرىاءى رىده مىعىهى )  اىٍلبياىاًرمُّ  –لىوي، عىلهقىهىا  -كىيف ًركىايىةو:   .قىاؿى اىٍلبياىاًرمُّ: كىالتهٍمري أىٍكثػىري  (ا صىاعان ًمٍن طىعىاـو
ٍٝتىاًعيًليُّ: ، رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  ( مىًن ًاٍشتػىرىل شىاةن ٤تىىفهلىةن، فػىرىدهىىا، فػىٍليػىريده مىعىهىا صىاعنا  ) قىاؿى  كىعىًن ًاٍبًن مىٍسعيودو  - ُٖٓ كىزىادى اىإٍلً

ٍرو.مً   ٍن ٘تى
---------- 

ًبلى كىاٍلغىنىمى )   بضم التاء كفتح الصاد ، أم : ال ٕتمعوا اللنب يف ضرعها .(  الى تىصيرُّكا اىإٍلً
 أم : فمن اشًتاىا .(  فىمىًن ًابٍػتىاعىهىا) 
 أم : بعد التصرية .( بػىٍعدي ) 
 أم : أحسن الرأيُت .( فىًإنهوي ٓتىٍَتً اىلنهظىرىٍيًن ) 
 قولو  ما معٌت ًبلى كىاٍلغىنىمى  ) ال  ( ؟ تىصيرُّكا اىإٍلً

، نهىا عىادىة ٢تىىا ميٍستىًمرَّةثٍػرىة لىبى مىٍعنىاهي الى ٕتىٍمىعيوا اللَّنبى يف ضىٍرعهىا ًعٍند ًإرىادىة بػىٍيعهىا حىىتَّ يػىٍعظيم ضىٍرعهىا فػىيىظيٌن اٍلميٍشًتىًم أىفَّ كى : ى قاؿ النوكم
 ج .صىرىٍيت اٍلمىاء يف اٟتٍىٍوض أىٍم ٚتىىٍعتو كىصىرَّل اٍلمىاء يف ظىٍهره أىٍم حىبىسىوي فػىلىٍم يػىتػىزىكَّ كىًمٍنوي قػىٍوؿ اٍلعىرىب : 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
ككانوا ٬تمعوف لبنها يف ضرعها ليظن من رآىا أهنا كثَتة اللنب ، فيشًتيها بزَيدة ، فنهاىم ، ٖترٔف تصرية اإلبل كالرنم نستفيد : 

 .  النِب
 كىل مثل اإلبل كالغنم البقر كغَتىا أـ ال ؟ 

 نعم .
دىاكيد ، فػىقىاؿى : الى يػىثٍػبيتي ا٠ٍتًيىاري ٚتيٍهيوري أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، عىلىى أىنَّوي الى فػىٍرؽى يف التٍَّصرًيىًة بػىٍُتى الشَّاًة كىالنَّاقىًة كىاٍلبػىقىرىًة ، كىشىذَّ قاؿ ابن قدامة : 

ًبلى كىاٍلرىنىمى ) رىًة ؛ أًلىفَّ اٟتٍىًديثى بًتىٍصرًيىًة اٍلبػىقى  ًفًهمىا ، كىأًلىفَّ اٟتٍيٍكمى ثػىبىتى ًفيًهمىا اًبلنَّصًٌ ، ( الى تيًصرُّكا اإٍلً فىدىؿَّ عىلىى أىفَّ مىا عىدىا٫تيىا ًٓتًبلى
ـي . ا  كىاٍلًقيىاسي الى تػىثٍػبيتي ًبًو اأٍلىٍحكى



 ُُْٕ 

ـو مىٍن اٍشتػىرىل مي  )كىلىنىا عيميوـي قػىٍولًًو  ثىةى أىَيَّ  ( .مىٍن ابٍػتىاعى ٤تيىفَّلىةن ) كىيف حىًديًث اٍبًن عيمىرى ( ، صىرَّاةن فػىهيوى اًب٠ٍتًيىاًر ثىبلى
ًبلى كىاٍلرىنىمى ، كىا٠تٍىبػىري  ًة اأٍلىنٍػعىاـً ، أىٍشبىوى اإٍلً ًيمى و ًمٍن هبى ٍل ، كىأًلىنَّوي تىٍصرًيىةه بًلىنبى لىى تىٍصرًيىًة اٍلبػىقىًر ؛ أًلىفَّ لىبػىنػىهىا أىٍغزىري كىأىٍكثػىري ًفيًو تػىٍنًبيوه عى  كىَفٍى يػيفىصًٌ

 نػىٍفعنا .
ـى الى تػىثٍػبيتي اًبٍلًقيىاًس .  ) ا١ترٍت ( .  كىقػىٍو٢تييٍم : إفَّ اأٍلىٍحكىا

 فتح( )قالو يف الكقاؿ اٟتافظ ابن حجر: لكن َف يذكر البقر لرلبتهما عندىم، كإال فحكمهما سواء خبلفان لداكد الظاىرم. 

، تصريو ، كتبيعو، تدليسان كغشان  ، خرج ٥ترج الرالب فيما كانت العربأف ذكر اإلبل كالرنم دكف غَت٫تا كقاؿ كِف الدين : الظاىر
فإف البقر قليل بببلدىم ، كغَت األنعاـ ال يقصد لبنها غالبان ، فلم يكونوا يصركف غَت اإلبل كالرنم ، كما خرج ٥ترج الرالب ال 

 مفهـو لو .
 ما اٟتكمة من التحرمي ؟ 

 . (من غشنا فليس مٌنا  ):  : ألف ذلك غش كخداع كتدليس كإيذاء للحيواف ، كقد قاؿ  أكالن 
 : أف يف ذلك ضرران على اٟتيواف .اثنيان 
 ما حكم من اشًتاىا ككجدىا مصراة ؟ 

 أمرين : ىو اب٠تيار ثبلثة أَيـ إذا علم ابلتصرية بُت
 إما أف ٯتسكها ببل أرش .

 إف شاء ردىا إُف البائع كصاعان من ٘تر .ك 
 كقد ذىب إُف ذلك عامة أىل العلم .

قاؿ يف الفتح : كقد أخذ بظاىر ىذا اٟتديث ٚتهور أىل العلم ، كأفىت بو ابن مسعود ، كأبو ىريرة ، كال ٥تالف ٢تما من 
أف يكوف اللنب الذم احتيلب قليبلن أك كثَتان ،  الصحابة ، كقاؿ بو من التابعُت ، كمن بعدىم من ال ٭تصى عدده ، كَف يفرقوا بُت

 كال بُت أف يكوف التمر قوت تلك البلد أـ ال .
 إف ردىا ماذا يرد معها ؟ 
 يرد معها صاعان من ٘تر . 

 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد .
 . (كصاعان من ٘تر  )لوركده يف اٟتديث :  

قىة أىكٍ مثيَّ ًإذىا ًاٍختىارى رىٌد اٍلميصىرَّاقاؿ النوكم :  ٍر سىوىاء كىافى اللَّنبى قىًليبلن أىٍك كىًثَتنا ، سىوىاء كىانىٍت ّنى  ة بػىٍعد أىٍف حىلىبػىهىا رىدَّىىا كىصىاعنا ًمٍن ٘تى
لىى كىأىبيو ييوسيف كىأىبيو ثػىٍور كىفػيقى  ا مىٍذىىبنىا ، كىبًًو قىاؿى مىاًلك كىاللٍَّيث كىاٍبن أىَب لىيػٍ اٍلميحىدًًٌثُتى كىىيوى الصًَّحيح اٍلميوىاًفق  هىاءشىاة أىٍك بػىقىرىة ، ىىذى

 لًلسُّنًَّة .
 كىقىاؿى بػىٍعض أىٍصحىابنىا : يػىريٌد صىاعنا ًمٍن قيوت اٍلبػىلىد كىالى ٮتىٍتىٌص اًبلتٍَّمًر . 
اًلًكيَّة كىمىاًلك يف رًكىايىة غىرً   ًنيفىة كىطىائًفىة ًمٍن أىٍىل اٍلًعرىاؽ كىبػىٍعض اٍلمى ٍر أًلىفَّ اأٍلىٍصل أىنَّوي كىقىاؿى أىبيو حى يبىة عىٍنوي : يػىريٌدىىا كىالى يػىريٌد صىاعنا ًمٍن ٘تى

ئنا لًرىٍَتًًه رىٌد ًمٍثلو ًإٍف كىافى ًمٍثًليِّا ، كىًإالَّ فىًقيمىتو . كىأىمَّا ًجٍنس آخىر ًمٍن اٍلعيريكض يػٍ ؼ اأٍليصيوؿ ، كىأىجىابى اٞتٍيٍمهيور عىٍن  ًإذىا أىتٍػلىفى شى فىًخبلى
 ذىا أبًىفَّ السُّنَّة ًإذىا كىرىدىٍت الى يػيٍعتػىرىض عىلىيػٍهىا اًبٍلمىٍعقيوًؿ .ىى 
 ما اٟتكمة من تقييده ابلتمر ؟ 

 نوكم() .ذىًلكى أًلىنَّوي كىافى غىاًلب قيوهتٍم يف ذىًلكى اٍلوىٍقت فىاٍستىمىرَّ حيٍكم الشَّرٍع عىلىى ، يف تػىٍقًييده ًبصىاًع التٍَّمر كىأىمَّا اٟتًٍٍكمىة: قاؿ النوكم



 ُُْٖ 

 كألف التمر أشبو ابللنب أك اٟتليب من غَته ، لكونو غذاء كقوًتن ، كال ٭تتاج إُف كلفة كمؤنة حُت االنتفاع بو .
 ىذا التمر عوضان عن ماذا ؟ 

 ىذا التمر عوض عن اللنب الذم كاف يف ضرعها .
  ١تاذا قدره النيب بصاع ؟ 
 ف كثَتان ، كقد يكوف قليبلن قطعان للنزاع .ابلصاع ، مع أف اللنب قد يكو  قدر النِب  

ب ًمٍثلو كىالى ًقيمىتو بىٍل كىجىبى صىاع يف اٍلقىًليل كىاٍلكىًثَت لًيىكيوفى ذىًلكى حىدِّا يػىٍرًجع ًإلىٍيوً قاؿ النوكم :   كىيػىزيكؿ ًبًو التَّخىاصيم . كىًإ٪تَّىا َفٍى ٬تًى
 مىٍنع ًمٍن كيٌل مىا ىيوى سىبىب لىوي .حىرًيصنا عىلىى رىٍفع ا٠تًٍصىاـ كىالٍ  كىكىافى 
 ما صحة البيع ؟ 

 البيع صحيح لقولو ) إف رضيها أمسكها ( ، كىو ٣تمع عليو .
كأنو يثبت للمشًتم ا٠تيار إذا علم ابلتصرية ، كبو قاؿ اٞتمهور ، كخالف فيو أبو حنيفة فقاؿ : ال يردىا ، بل يرجع بنقصاف 

 العيب .
 قبل حلبها ؟ ما اٟتكم إذا علم ابلتصرية 

ٍلًبهىا، ًمٍثلي أىٍف أىقػىرَّ بًًو اٍلبىائًعي، أىٍك شىًهدى بًًو مىٍن تػيٍقبىلي شىهىادىتي  قاؿ ابن قدامة: وي، فػىلىوي رىدُّىىا، كىالى شىٍيءى مىعىهىا؛ كىًإٍف عىًلمى اًبلتٍَّصرًيىًة قػىٍبلى حى
ً اٍلميٍحتػى  مىٍن اٍشتػىرىل غىنىمنا ميصىرَّاةن فىاٍحتػىلىبػىهىا، فىًإٍف رىًضيػىهىا أىٍمسىكىهىا ، ) لىًب كىًلذىًلكى قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ أًلىفَّ التٍَّمرى إ٪تَّىا كىجىبى بىدىالن لًلَّنبى

ٍرو  ٍلبىًتهىا صىاعه ًمٍن ٘تى ا قػىٍوؿي مىاًلكو  ،كىَفٍى أيىٍخيٍذ ٢تىىا لىبػىننا ىىاىينىا، فػىلىٍم يػىٍلزىٍموي رىدُّ شىٍيءو مىعىهىا( كىًإٍف سىًخطىهىا ، فىًفي حى قىاؿى اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ: ، كىىىذى
ؼى ًفيًو . ا مىا الى ًخبلى  ىىذى

 ما اٟتكم لو احتلبها كترؾ اللنب ْتالو ، ىل يرد اللنب أـ صاعان من ٘تر ؟ 
ى ًْتىالًًو مثيَّ رىدَّىىا ، رىدَّ لىبىنهىاقاؿ ابن قدامة :   .، كىالى يػيٍلزًميوي أىٍيضنا ًبشىٍيءو  كىأىمَّا لىٍو اٍحتػىلىبػىهىا كىتػىرىؾ اللَّنبى

ليوي .  ًبيعى إذىا كىافى مىٍوجيودنا فػىرىدَّهي ،َفٍى يػىٍلزىٍموي بىدى  أًلىفَّ اٍلمى
 فىًإٍف أىىبى اٍلبىائًعي قػىبيولىوي ، كىطىلىبى التٍَّمرى ، َفٍى يىكيٍن لىوي ذىًلكى ، إذىا كىافى ًْتىالًًو َفٍى يػىتػىرىيػٍَّر .

 .يػىٍلزىميوي قػىبيوليوي كىًقيلى : الى 
 .ًلظىاًىًر ا٠تٍى رىً 

 كىأًلىنَّوي قىٍد نػىقىصى اًبٟتٍىٍلًب ، كىكىٍونيوي يف الضَّرًٍع أىٍحفىظى لىوي . 
ا٢ًتىا . ًت مىعى أىٍبدى  كىلىنىا ، أىنَّوي قىدىرى عىلىى رىدًٌ اٍلميٍبدىًؿ ، فػىلىٍم يػىٍلزىٍموي اٍلبىدىؿي ، كىسىائًًر اٍلميٍبدىالى

ً ؛ لًقىٍولًًو  ًديثي اٍلميرىادي ًبًو رىدُّ التٍَّمًر حىالىةى كىاٟتٍى  ٍرو ) عىدىـً اللَّنبى ٍلبىًتهىا صىاعه ًمٍن ٘تى  ( .فىًفي حى
 كىًلمىا ذىكىٍرّنى ًمٍن اٍلمىٍعٌتى .

 ًع عىلىى الدَّكىاـً ، كىبػىقىاؤيهي يىضيرُّ اًبٟتٍىيػىوىاًف .كىقػىٍو٢تييٍم إفَّ الضَّرٍعى أىٍحفىظي لىوي الى يىًصحُّ ؛ أًلىنَّوي الى ٯتيًٍكٍن إبٍػقىاؤيهي يف الضٍَّر 
 ما اٟتكم إذا اشًتل مصراة من غَت هبيمة األنعاـ ؟ 

ًف كىاٍلفىرىًس ، فىًفيًو كىٍجهىاًف  قاؿ ابن قدامة : ًة اأٍلىنٍػعىاـً ، كىاأٍلىمىًة كىاأٍلىًتى ًيمى  :فىًإٍف اٍشتػىرىل ميصىرَّاةن ًمٍن غىٍَتً هبى
 .يػىثٍػبيتي لىوي ا٠ٍتًيىاري ، اٍختىارىهي اٍبني عىًقيلو ، كىىيوى ظىاًىري مىٍذىىًب الشَّاًفًعيًٌ  :ا أىحىدي٫تيى 

 ( .مىٍن اٍشتػىرىل ميصىرَّاةن ك مىٍن اٍشتػىرىل ٤تيىفَّلىةن ) لًعيميوـً قػىٍولًًو  
ى اآٍلدىًميًَّة يػيرىادي لًلرَّضىاًع ، كىيػيرىغًٌبي ًفيهىا ًظئػٍرنا  كىأًلىنَّوي تىٍصرًيىةه ٔتىا ٮتىٍتىًلفي الثَّمىني ًبًو ، فىأىثٍػبىتى ا٠ٍتًيىارى  ًيمىًة اأٍلىنٍػعىاـً ، كىذىًلكى أىفَّ لىنبى ، كىتىٍصرًيىًة هبى
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ًفًو ، مىلىكى اٍلفىٍسخى ، كىلىٍو َفٍى يى  ثٍػرىةى لىبىًنهىا ، فػىبىافى ًٓتًبلى ني ثىٍديػىهىا ، كىًلذىًلكى لىٍو اٍشتػىرىطى كى مىٍقصيودنا لىمىا ثػىبىتى اًبٍشًتىاًطًو ، كىالى مىلىكى  كينٍ كى٭تيىسًٌ
ًمًو .  اٍلفىٍسخى ًبعىدى

فى كىاٍلفىرىسى يػيرىادىاًف ًلوىلىًد٫ًتىا .  كىأًلىفَّ اأٍلىًتى
 .الى يػىثٍػبيتي ًبًو ا٠ٍتًيىاري  كىالثهاين :

ًيمىًة اأٍلىنٍػعىاـً ، كىالى يىًصحُّ اٍلًقيىاسي عىلىٍيًو ؛ أًلىفَّ لىبػىنػىهىا الى يػيٍعتىاضي عىٍنوي يف اٍلعىادىًة ، كىالى يػيٍقصىدي قى   ًيمىًة اأٍلىنٍػعىاـً ، كىا٠تٍىبػىري كىرىدى يف هبى ً هبى ٍصدى لىنبى
لًيًل أىنَّوي أىمىرى  ـي أيرًيدى ًبًو ا٠تٍىاصُّ ؛ ًبدى ًة اأٍلىنٍػعىاـً أىٍكثػىري ، كىاللٍَّفظي اٍلعىا ًيمى ً هبى ً غىٍَتًىىا ،  يف رىدًٌ أًلىفَّ قىٍصدى لىنبى بي يف لىنبى ٍرو ، كىالى ٬تًى ىىا ًبصىاعو ًمٍن ٘تى

ُـّ عىلىى ا٠تٍىاصًٌ ، كىيىكيوفي اٍلميرىادي ابً  ٍلعىاٌـً يف أىحىًد اٟتٍىًديثػىٍُتً ا٠تٍىاصُّ يف اٟتٍىًديًث كىأًلىنَّوي كىرىدى عىامِّا كىخىاصِّا يًف قىًضيَّةو كىاًحدىةو ، فػىييٍحمىلي اٍلعىا
 ) ا١ترٍت ( .   ًر .اآٍلخى 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  (كىو أف يظهر السلعة ٔتظهر مرغوب فيو كىي خالية منو . ) دىلًيل عىلىى ٖتىٍرٔف التٍَّدلًيس يف كيٌل شىٍيء اٟتديث 

 كلو صورًتف :
 أف يظهر الشيء على كجو أكمل ٦تا ىو عليو . األكىل :
 كامل كفيو عيب .  أف يظهره على كجو الثانية :

o . التٍَّدلًيًس اًبٍلقىٍوًؿ  كىأىفَّ التٍَّدلًيس اًبٍلًفٍعًل حىرىاـ كى
: " مىا  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُٖٔ ، فىأىٍدخىلى يىدىهي ًفيهىا، فػىنىالىٍت أىصىاًبعيوي بػىلىالن ، فػىقىاؿى رىًة طىعىاـو مىره عىلىى صيبػٍ
; كى  ىىذىا ايى  : أىفىالى جىعىٍلتىوي فػىٍوؽى اىلطهعىاـً . فػىقىاؿى : أىصىابػىٍتوي اىلسهمىاءي ايى رىسيوؿى اىَّللًه ؟ " قىاؿى ؟ مىٍن غىشه صىاًحبى اىلطهعىاـً ٍي يػىرىاهي اىلنهاسي

 .رىكىاهي ميٍسًلمه (. فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ 
---------- 

 مة من الطعاـ .بضم الصاد كإسكاف الباء ىي : الكو  ) على صيرٍبة (
 أم أدركت ، كالبػىلىل ، الرطوبة كالنداكة ، كىذا البلل كاف مستوران ابلطعاـ اليابس . (فػىنىالىٍت أىصىاًبعيوي بػىلىالن ) 

 ( استفهاـ إنكارم ، أم : ما ىذا البلل ا١تنبئ غالبان عن الرش .)ما ىذا ؟
ـً )  لعدـ العلم بو ، أك أنو للتسجيل عليو إبضافتو إُف ما غش بو من زَيدة يف ٭تتمل أنو ترؾ نداءه ابٝتو ؟ (  ايى صىاًحبى اىلطهعىا

 زجره كتوبيخو .
 ( أم : ا١تطر .أىصىابػىٍتوي اىلسهمىاءي ) 
ـً )   ( استفهاـ يراد بو النصح كاإلرشاد ، أم : لتسلم من الرش الذم ىو من أقبح األكصاؼ . أىفىالى جىعىٍلتىوي فػىٍوؽى اىلطهعىا
 ( تعليل ١تا قبلو . اهي اىلنهاسي كىٍي يػىرى ) 
 ( كيف الركاية األخرل ) من غشنا ( كاللفظ األكؿ أعم ، كالرش : ا١تراد بو ىنا : كتم عيب ا١تبيع أك الثمن .مىٍن غىشه ) 
 إلسبلـ .كيف حديث ابن عمر ) فليس منا ( أم ليس على طريقتنا كىدينا كسنتنا ، كليس ا١تراد إخراجو عن ا( فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف الرش يف البيع كالشراء كأنو من الكبائر .
 ٟتديث الباب ) .. من غش فليس مٍت ( .-أ

بلىحى فػىلىٍيسى ًمنَّا كىمى  ) قىاؿى  أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كقد جاء بلفظ عاـ ، يف حديث  نىا السًٌ (  ٍن غىشَّنىا فػىلىٍيسى ًمنَّامىٍن ٛتىىلى عىلىيػٍ
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 ركاه مسلم ، فيدخل فيو كل أنواع الرش .
 قاؿ ا٠تطَّاَب: )معناه ليس على سَتتنا كمذىبنا، يريد أفَّ من غشَّ أخاه كترؾ مناصحتو، فإنَّو قد ترؾ اتباعي كالتمسك بسنَّيت ( .

ه هللا تعاُف شيئنا من أمرىم، كاسًتعاه عليهم، كنصبو قاؿ القاضي عياض: )معناه بُتَّ يف التحذير من غش ا١تسلمُت، ١تن قلد
 ١تصلحتهم يف دينهم أك دنياىم( .

مىع عليو(  ، كىو ٣تي  .قاؿ العظيم آابدم: )كاٟتديث دليله على ٖترٔف الرشًٌ
 كقاؿ الرزاِف: )يدؿ على ٖترٔف الرش...( .

ٯتوت يـو ٯتوت كىو غاش لرعيتو إال حـر هللا عليو ) ما من عبد يسًتعيو هللا رعية  كعن معقل بن يسار . قاؿ : قاؿ  -ب
 اٞتنة ( متفق عليو .

م قاؿ النوكم: )معناه: بػىُتًٌ يف التحذير من غشًٌ ا١تسًلمُت ًلمىن قلَّده هللا تعاُف شيئنا من أمرىم، كاسًتعاه عليهم، كنصبو ١تصلحته
ن عليو فلم ينصح فيما  قلَّده، إمَّا بتضييعو تعريفىهم ما يلزمهم من دينهم، كأخذىم بو، كإمَّا يف دينهم أك دنياىم، فإذا خافى فيما اؤ٘تًي

 على أفَّ ذلك من الكبائر ا١توبقة ا١تبعدة من اٞتنَّة( . ابلًقياـ ٔتا يتعُتَّ عليو، من حفظ شرائعهم، كالذبًٌ عنها... كقد نبَّو النِب 
و ما من عبد يسًتعيو هللا على رعيتو مث ٯتوت يـو ٯتوت، كىو غاش كقاؿ ابن عثيمُت: فإفَّ فيو التحذير من غش الرعيَّة، كأنَّ 

 لرعيتو إال حـر هللا عليو اٞتنة، كأنَّو إذا َف ٭تطهم بنصيحتو فإنو ال يدخل معهم اٞتنَّة .
من ) من اشًتل شاة مصراة فهو اب٠تيار ثبلثة أَيـ، فإف ردىا رد معها صاعنا  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن أَب ىريرة  -ج

 طعاـ، ال ٝتراء ( .
قاؿ ابن عبد ال ر: كىذا اٟتديث أصل يف النهي عن الرش، كأصل فيمن دلَّس عليو بعيب، أك كجد عيبنا ٔتا ابتاعو، أنو اب٠تيار يف 

 االستمساؾ أك الرد .
 كقاؿ األمَت الصنعآف: اٟتديث أصل يف النَّهي عن الرش، كيف ثبوت ا٠تيار ١تن دلَّس عليو .

  الغش ؟ما تعريف 
 الرش : ىو كتم عيب ا١تبيع أك الثمن .

 يف مبيعو كاذابن أك كتم عيبو.  ابن عرفة: يف حدكده: إبداء البائع ما يوىم كماالن  قاؿ
 كقاؿ يف لساف العرب: الرش نقيض النصح.

 ما معٌت قولو ) من غش فليس مٍت ( كيف الركاية الثانية ) من غشنا فليس منا ( ؟ 
 كىدينا . أم : ليس على طريقنا

كمعناه عند أىل العلم أنو ليس ٦تن اىتدل هبدينا، كاقتدل بعلمنا كعملنا كحسن طريقتنا... م : النوكم رٛتو هللا يف شرح مسلقاؿ 
 و .من غش فليس منا كأشباى كىكذا القوؿ يف كل األحاديث الواردة بنحو ىذا القوؿ، كقولو 

ف ينصره كيقاتل دكنو أأك ليس متبعا لطريقتنا ألف من حق ا١تسلم على ا١تسلم  أم ليس على طريقتنا: )ليس منا(  كقاؿ ابن حجر
 (ليس منا من ضرب ا٠تدكد كشق اٞتيوب) ك (من غشنا فليس منا)ف يرعبو ْتمل السبلح عليو إلرادة قتالو أك قتلو كنظَته أال 

كاألكُف عند كثَت  ،رطو ال ٣ترد ٛتل السبلحما من يستحلو فإنو يكفر ابستحبلؿ اـر بشأف ،كىذا يف حق من ال يستحل ذلك
ككاف سفياف بن عيينة ينكر على من يصرفو عن ظاىره  ،من السلف إطبلؽ لفظ ا٠ت ر من غَت تعرض لتأكيلو ليكوف أبلغ يف الزجر

 ه .ف اإلمساؾ عن أتكيلو أكُف ١تا ذكرّنأكيرل  ،معناه ليس على طريقتنا :فيقوؿ
 اذكر بعض صور الغش ؟ 
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 :صور كثَتة الرش لو 
 . غش الراعي لرعيتو: منها 

 . متفق عليو ة (ما من عبد يسًتعيو هللا رعية ٯتوت يـو ٯتوت كىو غاش لرعيتو إال حـر هللا عليو اٞتن)  قاؿ النِب  
 ت .الرش يف البيوع كا١تعامبل: كمنها 

 كما يف حديث الباب .
أف يعلم ذك السلعة من ٨تو ابئع، أك مشًت فيها شيئنا، لو اطلع عليو مريد الرش اـر : يقوؿ ابن حجر مبينان ىذا النوع من الرش 

 . أخذىا ما أخذىا بذلك ا١تقابل
 . الرش يف النصيحة: كمنها  

 كذلك بعدـ اإلخبلص فيها ، كعدـ الصدؽ .
 ) الدين النصيحة ( ركاه مسلم . قاؿ 

 كالنصح لكل مسلم ( ركاه مسلم .على إقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة  كقاؿ جرير ) ابيعت النِب 
 كالرش يف الصناعة، كالرش يف النكاح، أبف تصل ا١ترأة شعرىا بشعر غَتىا، أك تدعي أهنا بكر ك٨تو ذلك،  
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . ) أف الصدؽ كالبياف كالنصح يف البيع سبب لل ركة ، ٟتديث ) فإف صدقا كبٌينا بورؾ ٢تما يف بيعهما 
o  . كجوب إظهار العيب ، كٖترٔف كتمو ، ليكوف ا١تشًتم على علم كبصَتة 
o . أف التدليس يف البيع حراـ ، كىو أف ٮتفي العيب ، كللمشًتم ا٠تيار 
o . الرش يناقض اإلٯتاف ، ألف من مقتضى اإلٯتاف أف ٖتب ألخيك ما ٖتب لنفسك ، كالرش ينايف ذلك 
o  الضرر اب١تسلم .حرص الشريعة على إبعاد كل ما يؤدم إُف 
o . كجوب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر 
o . على كِف األمر إنكار ا١تنكرات ككعظ أصحاهبا 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن بػيرىٍيدىةى، عىٍن أىبًيًو  - ُٕٖ ـى اىٍلًقطىاًؼ، حىىته يىًبيعىوي )  قىاؿى ٦تهٍن مىٍن حىبىسى اىٍلًعنىبى أىايه

 .رىكىاهي اىلطهبػىرىاينُّ يف " اىأٍلىٍكسىًط " إبًًٍسنىادو حىسىنو  (يػىتهًاذيهي ٜتىٍران، فػىقىدى تػىقىحهمى اىلنهارى عىلىى بىًصَتىةو 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ال يصح .

 قاؿ ابن حباف يف ) اجملركحُت ( حديث منكر .
 ضوع .كقاؿ الذىِب ) يف ا١تيزاف ( خ ر مو 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : ٖترٔف بيع العنب ١تن يتخذه ٜتران .
 ١تا يف ذلك من التعاكف على اإلمث كالعدكاف .

 كىٚتيٍلىةي ذىًلكى ؛ أىفَّ بػىٍيعى اٍلعىًصًَت ًلمىٍن يػيٍعتػىقىدي أىنَّوي يػىتًَّخذيهي ٜتىٍرنا ٤تيىرَّـه .قاؿ ابن قدامة : 
 رى عىٍن اٟتٍىسىًن كىعىطىاءو كىالثػٍَّورًمًٌ أىنَّوي الى أبىٍسى بًبػىٍيًع التٍَّمًر ًلمىٍن يػىتًَّخذيهي ميٍسًكرنا .كىحىكىى اٍبني اٍلميٍنذً 
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ؿى ٦تٍَّن ًشٍئت .  قىاؿى الثػٍَّورًمُّ ًبٍع اٟتٍىبلى
 عى متىَّ أبًىرٍكىانًًو كىشيريكًطًو .كىأًلىفَّ اٍلبػىيٍ  (كىأىحىلَّ اَّللَّي اٍلبػىٍيعى ) كىاٍحتىجَّ ٢تىيٍم بػيقيوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى 

ا نػىٍهيه يػىٍقتىًضي التٍَّحرٔفى كىريًكمى عىٍن النَِّبًٌ ( كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًمثًٍ كىاٍلعيٍدكىافً )كىلىنىا، قػىٍوؿي اَّللًَّ تػىعىاُفى   أىنَّوي لىعىنى يف ا٠تٍىٍمًر عىشىرىةن . كىىىذى
هي ًج ٍرًيلي فػىقىاؿى : َيى ٤تيىمَّدي إفَّ اَّللَّى لىعىنى ا٠تٍىٍمرى ، كىعىاًصرىىىا ، كىميٍعتىًصرىىىا ، كىحىاًملىهىا ، كىا النَِّبَّ  أىفَّ  )فػىرىكىل اٍبني عىبَّاسو  ٍلمىٍحميولىةى أىًتى

اًقيػىهىا  ئًعىهىا ، كىميبػٍتىاعىهىا ، كىسى  . (إلىٍيًو ، كىشىارًبػىهىا كىابى
ا اٟتٍىدً كىأىشىارى إُفى كيلًٌ ميعىاًكفو  : قىٍد ريًكمى ىىذى ًٍمًذمُّ، ًمٍن حىًديًث أىنىسو كىقىاؿى ا اٟتٍىًديثى الًتًٌ يثي عىٍن اٍبًن عىلىيػٍهىا، كىميسىاًعدو ًفيهىا أىٍخرىجى ىىذى

، عىٍن النَِّبًٌ  ، كىاٍبًن عيمىرى ٍعًد ٍبًن أىَب كىقَّاصو كىرىكىل اٍبني بىطَّةى يف ٖتىٍرًًٔف النًَّبيًذ، إبًًٍسنىاًدًه، عىٍن ٤تيى  عىبَّاسو مًَّد ٍبًن ًسَتًينى أىفَّ قػىيًٌمنا كىافى ًلسى
: بًٍئسى الشٍَّيخي أىّنى إٍف بً  يف أىٍرضو لىوي، فىأىٍخبػىرىهي عىٍن ًعنىبو أىنَّوي الى يىٍصليحي زىبًيبنا، كىالى يىٍصليحي أىٍف يػيبىاعى إالَّ ًلمىٍن يػىٍعًصريهي، ٍعت فىأىمىرى ًبقىٍلًعًو، كىقىاؿى

 ٍن يػىٍعلىمي أىنَّوي يىٍستىٍأًجريىىا لًيػىٍزٓفى هًبىا .ا٠تٍىٍمرى كىأًلىنَّوي يػىٍعًقدي عىلىيػٍهىا ًلمىٍن يػىٍعلىمي أىنَّوي ييرًيديىىا لًٍلمىٍعًصيىًة، فىأىٍشبىوى إجىارىةى أىمىًتًو ًلمى 
لًيًلنىا .كىًثَتىةو ، فػىييخىصُّ ًمنػٍهىا ٤تىىلُّ ال كىاآٍليىةي ٥تىٍصيوصىةه ًبصيوىرو   نًٌزىاًع ًبدى

انًًو .  كىقػىٍو٢تييٍم : متىَّ اٍلبػىٍيعي ًبشيريكًطًو كىأىرٍكى
 قػيٍلنىا : لىًكٍن كيًجدى اٍلمىانًعي ًمٍنوي .

 كيف يعرؼ البائع أف ا١تشًتم يريد أف يتاذ العنب للامر ؟ 
 يعرؼ ذلك بعلمو ، أك ابلقرائن القوية .

ا ، فى قاؿ ابن قدامة :  ـي اٍلبػىٍيعي كىيػىٍبطيلي ، إذىا عىًلمى اٍلبىائًعي قىٍصدى اٍلميٍشًتىًم ذىًلكى ، إمَّا ًبقىٍولًًو ، كىًإمَّا ًبقى إذىا ثػىبىتى ىىذى رىاًئنى ٥تيٍتىصَّةو ًبًو ، ًإ٪تَّىا ٭تىٍري
 تىديؿُّ عىلىى ذىًلكى .

ًيػىهىا مىٍن الى يػىعٍ  لىمي ، أىٍك مىٍن يػىٍعمىلي ا٠تٍىلَّ كىا٠تٍىٍمرى مىعنا ، كىَفٍى يػىٍلًفٍظ ٔتىا يىديؿُّ عىلىى إرىادىًة ا٠تٍىٍمًر ، أىمَّا إٍف كىافى اأٍلىٍمري ٤تيٍتىًمبلن ، ًمٍثلي أىٍف يىٍشًتى
 ) ا١ترٍت ( .  فىاٍلبػىٍيعي جىائًزه .

ن يتخذه يدالف على اعتبار القصد كالتعمد للبيع ١ت ان (٦تن يعلم أف يتخذه ٜتر ) كقولو أك ( حبس ) لكن قولو قاؿ الشوكآف : 
 .كال خبلؼ يف التحرٔف مع ذلك ان ، ٜتر 

كأما مع عدمو فذىب ٚتاعة من أىل العلم إُف جوازه منهم ا٢تادكية مع الكراىة ما َف يعلم أنو يتخذه لذلك كلكن الظاىر أف البيع 
 . ان من اليهودم كالنصرآف ال ٬توز ألنو مظنة ٞتعل ا٠تمر ٜتر 

 ما أخرجو الًتمذم كقاؿ غريب من حديث أَب أمامة أف رسوؿ هللا ، ؿ ا١تبيع يف معصيةكيؤيد ا١تنع  من البيع مع ظن استعما
 )نيل األكطار( ـ( كال تبيعوا القينات ا١ترنيات كال تشًتكىن كال تعلموىن كال خَت يف ٕتارة فيهن كٙتنهن حرا)... قاؿ 

شًتل العصَت ليتخذه ٜتران أك ليشربو يف الوقت إف قاؿ قائل: ما الذم يدريٍت أف ىذا الرجل ا:  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 اٟتاضر؟.

نقوؿ: إذا غلب على الظن أف ىذا من القـو الذين يشًتكف العصَت ليتخذكه ٜتران كفى ذلك كصار ىذا حرامان؛ ألنو من ابب 
 ) الشرح ا١تمتع ( .  نع.التعاكف على اإلمث كالعدكاف، كهللا ػ سبحانو كتعاُف ػ قد هنى عن ذلك، كإال فاألصل الصحة، كعدـ ا١ت

  ٬ترم يف كل من ابع شيئان ألحد يستادمو يف ٤تـر ؟ –كىو التحرمي  –ىل ىذا اٟتكم 
 نعم .

ًح أًلىٍىًل اٟتٍىٍرًب ، أىٍك لًقيطَّاًع الطَّرً  قاؿ ابن قدامة :  بلى ـي ، كىبػىٍيًع السًٌ ا اٟتٍيٍكمي يف كيلًٌ مىا يػيٍقصىدي بًًو اٟتٍىرىا نىًة ، كىبػىٍيًع يًق ، أى كىىىكىذى ٍك يف اٍلًفتػٍ
رو ، كىأىٍشبىاهى ذىًلكى .اأٍلىمىًة لًٍلًرنىاًء ، أىٍك إجىارىهًتىا كىذىًلكى ، أىٍك إجىارىًة دىارًًه لًبػىٍيًع ا٠تٍىٍمًر ًفيهىا ، أىٍك لًتػيتَّخىذى كىًنيسى   ةن ، أىٍك بػىٍيتى ّنى



 ُُّٓ 

ًطله ؛ ًلمىا قىدَّمٍ  ـه ، كىاٍلعىٍقدي ابى  نىا .فػىهىذىا حىرىا
ككل لباس يرلب على الظن أنو يستعاف بو على معصية ، فبل ٬توز بيعو كخياطتو ١تن يستعُت  ة (شرح العمد) يف  ابن تيميةكقاؿ 

 ىػ ( .ُّّْ/  ُِ/  ِٔ) األحد :       م .بو على ا١تعصية كالظل
 اذكر بعض الفوائد من اٟتديث ؟ 

o . ٖترٔف ا٠تمر 
o . ٖترٔف اإلعانة على اإلمث 
o  بيع كل معُت على ا١تعصية .ٖترٔف 
o . أف الوسائل ٢تا حكم ا١تقاصد 
هىا-كىعىٍن عىاًئشىةى  - ُٖٖ رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىضىعهفىوي اىٍلبياىاًرمُّ، ( اى٠ٍتىرىاجي اًبلضهمىاًف )  قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ًٍمذً   .مُّ، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني اىٞتٍىاريكًد، كىاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي، كىاٍبني اىٍلقىطهافً كىأىبيو دىاكيدى كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
------------ 

( ما ٮترج ك٭تصل من الفوائد كا١تنافع اٟتاصلة من العُت ا١تباعة أك ا١تؤجرة ، مثل لنب اٟتيواف ، كاالنتفاع ابلدابة أك  ا٠تراج) 
 السيارة .

 ( أم : مقابل الضماف . ابلضماف) 
 ما معٌت اٟتديث ؟ 

معناه : أف ما ٭تصل من فوائد كمنافع العُت ا١تباعة يكوف للمشًتم يف مقابل ضمانو للعُت ا١تباعة ، إذ لو تلفت العُت كانت من 
 ضمانو ، كَف يكن لو على البائع شيء ، كمثل ذلك العُت ا١تؤجرة .

 ف ٭تصل على الربح .٬تب أ –لو حصلت  –ألف من ٖتمل ا٠تسارة 
فيسترلُّو زماّنن، مث يػىٍعثػيري منو على عىٍيبو  أىبو عبيد كغَته من أىىل العلم: معٌت ا٠تراج يف ىذا اٟتديث غلة العبد يشًتيو الرجلي  قاؿ

استرلها ا١تشًتم من العبد طىيًٌبىةه لو  عليو، فلو رىدُّ العبد على البائع كالرجوعي عليو ّتميع الثمن، كالرَّلةي اليت دىلَّسىوي البائعي كَف ييٍطًلٍعوي 
 و .ألىنو كاف يف ضمانو، كلو ىلك ىلك من مال

  تعٍت ىذه القاعدة : أف من رد بعيب يف عقد من العقود فليس عليو رد ا١تنافع اليت حصل من ا١تردكد ، ألنو مستحق ٢تا يف
 مقابلة غرمها لو طرأ عليها طارئ يستوجب ذلك الرـر .

 ء عن ىذه القاعدة بعبارات ٥تتلفة :قد يع ر الفقها
 من ضمن ماالن فلو رْتو . -ا١تنافع ابلضماف  -الرـر ابلرنم 

، فلو أف يرد العُت ليها، مث كجد بشيء من ذلك عيبان ، أك سيارة فركبها أك ٛتل عفمن اشًتل ماشية فحلبها، أك أرضان فاستعملها
 .نو لو تلف يف يده لكاف من ضمانوبو ، بل ىو مقابل ضمانو ا١تبيع ، ألا١تباعة ، كأيخذ الثمن ، كال شيء عليو فيما انتفع 

أىٍعطىاهي ًدينىارنا يىٍشًتىًم ًبًو أيٍضًحيهةن، أىٍك شىاةن، فىاٍشتػىرىل شىاتػىٍُتً، فػىبىاعى ًإٍحدىا٫تيىا  أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍن عيٍركىةى اٍلبىارًًقيًٌ  - ُٖٗ
هي ًبشىا  رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله النهسىاًئيه  . -ةو كىًدينىارو، فىدىعىا لىوي اًبٍلبػىرىكىًة يف بػىٍيًعًو، فىكىافى لىٍو ًاٍشتػىرىل تػيرىاابن لىرىًبحى ًفيًو ًبًدينىارو، فىأىًتى

ٍ يىسيٍق لىٍفظىوي  . ، كىملى  كىقىٍد أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ ًضٍمنى حىًديثو
ًٍمًذمُّ  - َِٖ  لىوي شىاًىدان: ًمٍن حىًديًث حىًكيًم ٍبًن ًحزىاـو  . كىأىٍكرىدى اىلًتًٌ

------------- 
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 ما تعريف بيع الفضول ؟ 
 ا١تراد ابلفضوؿ لرة : ىو من يشترل ٔتا ال يعنيو ، أك ٔتا ليس لو ، كعملو يسمى فضالة .

 كعند الفقهاء : ىو من يتصرؼ يف حق الرَت برَت إذف شرعي أك كالية .

 ؟ ما حكم بيع الفضول 
 . -كقد تقدـ ذلك  –اختلف العلماء يف بيع الفضوِف 

 ٖترير ٤تل النزاع :
 إذا َف ٬تز ا١تالك تصرؼ الفضوِف فبل ينفذ تصرفو ببل خبلؼ .-أ

إذا كاف الفضوِف معذكران لعدـ ٘تكنو من استئذاف ا١تالك فيقف نفاده على اإلجازة ببل خبلؼ كما قاؿ ابن تيمية بل حكى  -ب
 على ذلك .اتفاؽ الصحابة 

          ٤تل ا٠تالؼ إذا أجازه ىل ينفذ أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أف بيع الفضوِف كشراءه ابطل . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعي يف اٞتديد ، كمذىب اٟتنابلة كبو قاؿ الظاىرية .

 ركاه الًتمذم . ٟتديث حكيم بن حزاـ مرفوعان ) ال تبع ما ليس عندؾ ( -أ
 : أف الفضوِف ليس ٔتالك ، فكاف ٦تنوعان من البيع كالشراء لعدـ ا١تلك . كجو الداللة

 ركاه أبو داكد كٟتديث عبد هللا بن عمرك مرفوعان )ال طبلؽ إال فيما ٘تلك، كال عتق إال فيما ٘تلك، كال بيع إال فيما ٘تلك(. -ب

 ٯتلك ، كىذا الفضوِف ال ٯتلك ، كالنهي يقتضي الفساد فيبطل .: أف فيو النهي عن بيع ما ال  كجو الداللة
 كٟتديث أَب بكرة مرفوعان ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ ( متفق عليو . -ج

، كألنو ٘تليك ماال ٯتلك-د: أف تصرؼ الفضوِف يف ماؿ الرَت حراـ ، ألنو تصرؼ يف ماؿ أخيو ا١تسلم ببل إذف فيحـر  كجو الداللة
 كبيع ماال يقدر على تسيلمو، فأشبو بيع الطَت يف ا٢تواء.  

 : أف تصرؼ الفضوِف موقوؼ على اإلجازة ، فإف أجازه ا١تالك صح كإال فبل . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية ، كرجحو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن القيم .

 كاستدلوا ْتديث الباب .-أ
بشراء شاة كاحدة ، كَف أيذف لو يف البيع ، فاشًتل شاة أخرل ، كابع ، ككل ذلك   ة قد أذف لو الرسوؿ : أف عرك  كجو الداللة

 كاف من قبيل تصرؼ الفضوِف ، فأجازه الرسوؿ كدعا لو ابل ركة .
 ازة الورثة .أف عقد الفضوِف إذا أجازه ا١تالك جاز قياسان على الوصية أبكثر من الثلث ، فإهنا تصح كتكوف موقوفة على إج-ب
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . جواز الوكالة 
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نػىهىى عىٍن ًشرىاًء مىا يف بيطيوًف اىأٍلىنٍػعىاـً حىىته تىضىعى، كىعىٍن بػىٍيًع مىا يف  أىفه اىلنهيبه )  كىعىًن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  - ُِٖ
، كىعىٍن ضىٍربىًة  ضيريكًعهىا، كىعىٍن ًشرىاًء اىٍلعىٍبدً  كىىيوى آًبقه، كىعىٍن ًشرىاًء اىٍلمىغىانًً حىىته تػيٍقسىمى، كىعىٍن ًشرىاًء اىلصهدىقىاًت حىىته تػيٍقبىضى

 رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو، كىاٍلبػىزهاري، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيفو  . (ًص ػاىٍلغىائً 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه قىا كىعىًن ًاٍبًن مىٍسعيودو  - ِِٖ رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىشىارى ًإىلى أىفه ( الى تىٍشتػىريكا اىلسهمىكى يف اىٍلمىاًء; فىًإنهوي غىرىره )  ؿى

 . اىلصهوىابى كىقٍػفيوي 
هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو  - ِّٖ :  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ٙتىىرىةه حىىته تيٍطعىمى، كىالى يػيبىاعى صيوؼه عىلىى  أىٍف تػيبىاعى  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى

 .رىكىاهي اىلطهبػىرىاينُّ يف " اىأٍلىٍكسىًط " كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ  (ظىٍهرو، كىالى لىنبىه يف ضىٍرعو 
 كىأىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى  يف " اىٍلمىرىاًسيًل " ًلًعٍكرًمىةى، كىىيوى اىلرهاًجحي.

هىًقيُّ  .كىأىٍخرىجىوي أى  ، كىرىجهحىوي اىٍلبػىيػٍ  ٍيضان مىٍوقيوفان عىلىى ًاٍبًن عىبهاسو إبًًٍسنىادو قىًومٌو
ًقيحً  أىفه اىلنهيبه ) كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ِْٖ  .ضىٍعفه  هرىكىاهي اىٍلبػىزهاري، كىيف ًإٍسنىادً  (نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اىٍلمىضىاًمًُت، كىاٍلمىالى

-------- 
  صحة ىذه األحاديث اليت ذكرىا ا١تصنف رٛتو هللا ؟ما 
، كالبيهقي كقاؿ: كىذه ا١تناىي كإف كانت يف - حديث أَب سعيد إسناده ضعيف كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا، كضعفو ابن حـز

 .ىذا اٟتديث إبسناد غَت قوم، فهي داخلة يف بيع الررر الذم هني عنو يف اٟتديث الثابت عن رسوؿ هللا 
... ( اختلف فيو رفعان ككقفان ، كالراجح عند األئمة : الدارقطٍت كالبيهقي  الى تىٍشتػىريكا اىلسَّمىكى يف اىٍلمىاءً يث ابن مسعود ) كحد -

 كا٠تطيب كابن اٞتوزم أنو موقوؼ .
.. ( حديث ضعيف ، قاؿ  بىاعى صيوؼه عىلىى ظىٍهرو أىٍف تػيبىاعى ٙتىىرىةه حىىتَّ تيٍطعىمى، كىالى يػي  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًَّ  )اًٍبًن عىبَّاسو كحديث  -

 –تفرد برفعو عمر بن فركخ كليس ابلقوم ، كقد أرسلو عنو ككيع ، كركاه غَته موقوفان  –بعد أف أخرجو مرفوعان موصوالن  –البيهقي 
 ىذا ىو افوظ : موقوؼ . –مث ساؽ ركاية ا١توقوؼ مث قاؿ 

 صحيح ركاه الدارقطٍت كالبيهقي ، كركَيه عنو مرفوعان إبسناد ضعيف . كقاؿ النوكم : ىذا األثر عن ابن عباس
 كحديث أَب ىريرة كما قاؿ ا١تصنف إسناده ضعيف . -
 اذكر صور البيوع ا١تذكورة يف اٟتديث كسبب ٖترٯتها ؟ 

 . ًشرىاًء مىا يف بيطيوًف اىأٍلىنٍػعىاـً حىىته تىضىعى األكؿ : 
 عن بيعو يف حديث ) حبل اٟتبلة ( .كىو بيع اٟتمل ، كتقدـ علة النهي 

 . كىعىٍن بػىٍيًع مىا يف ضيريكًعهىااثنيان : 
 أم : بيع اللنب يف الضرع ، فبل ٬توز بيع اللنب يف الضرع.

 كىبًًو قىاؿى الشَّاًفًعيُّ كىًإٍسحىاؽي كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم . قاؿ ابن قدامة :
ؿي إبًًٍسنىاًدهً ( .نػىهىى أىٍف يػيبىاعى صيوؼه عىلىى ظىٍهرو ، أىٍك لىنبىه يًف ضىرٍعو  سيوؿى اَّللًَّ أىفَّ رى )كىلىنىا مىا رىكىل اٍبني عىبَّاسو -أ   .رىكىاهي ا٠تٍىبلَّ

اًر ، فىأىٍشبىوى اٟتٍىٍملى ؛ أًلىنَّوي بػىٍيعي عىٍُتو َفٍى ٗتيٍلىٍق ، فػىلىٍم ٬تىيزٍ -ب فىًة كىاٍلًمٍقدى بػىٍيًع مى  كىأًلىنَّوي ٣تىٍهيوؿي الصًٌ ا ٖتىًٍملي النَّاقىةي ، كىاٍلعىادىةي يف ذىًلكى ، كى
 ) ا١ترٍت ( .  ٗتىٍتىًلفي .

 أنو يدخل يف بيوع الررر ا١تنهي ، ألف انتفاخ الضرع قد يكوف لبنان كقد يكوف لسمنو ، ك٭تتمل أف يكوف لبنان صافيان أك كدران .-ج
، على عدـ صحة بيعو قبل انفصالو ١تا فيو من الررر كاٞتهالة ىو أيضا ٣تمع  (كعن بيع ما يف ضركعها كقاؿ الشوكآف : قولو ) 
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 ة .من حليب بقريت فإف اٟتديث يدؿ على جوازه الرتفاع الررر كاٞتهال ان ٨تو أف يقوؿ بعت منك صاع ال أف يبيعو منو كيبلن إ
 . كىعىٍن ًشرىاًء اىٍلعىٍبًد كىىيوى آًبقه اثلثان : 

 ب من سيده .فبل ٬توز بيع العبد اآلبق ، كىو ا٢تار 
 لعدـ القدرة على تسليمو .

كىكىذىًلكى مىا يًف مىٍعنىاهي ًمٍن اٞتٍىمىًل الشَّارًًد ، ، كىٚتيٍلىتيوي ؛ أىفَّ بػىٍيعى اٍلعىٍبًد اآٍلًبًق الى يىًصحُّ ، سىوىاءه عىًلمى مىكىانىوي ، أىٍك جىًهلىوي :  قاؿ ابن قدامة
 كىاٍلفىرىًس اٍلعىائًًر ، كىًشٍبًهًهمىا .

ا قىاؿى مىاًلكه كىالشَّاًفًعيُّ كىأىبيو ثػىٍورو كىاٍبني اٍلميٍنًذًر كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم .كى   هًبىذى
 كىريًكمى عىٍن اٍبًن عيمىرى أىنَّوي اٍشتػىرىل ًمٍن بػىٍعًض كىلىًدًه بىًعَتنا شىارًدنا .

ا .كىعىٍن اٍبًن ًسَتًينى الى أبىٍسى بًبػىٍيًع اآٍلًبًق ، إذىا كىافى ًعٍلميهيمى   ا ًفيًو كىاًحدن
 كىعىٍن شيرىٍيحو ًمثٍػليوي .

 رىكىاهي ميٍسًلمه .( عىٍن بػىٍيًع اٟتٍىصىاًة كىعىٍن بػىٍيًع اٍلرىرىًر  نػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ ) كىلىنىا ، مىا رىكىل أىبيو ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى -أ
ا بػىٍيعي غىرىرو .  كىىىذى

ٍمكىاًف تى كىأًلىنَّوي غىيػٍري مىٍقديكرو عىلىى تىٍسًلي-ب عيوي ؛ إًلً عيوي ، كىالطٍََّتً يف ا٢ٍتىوىاًء ، فىًإٍف حىصىلى يًف يىًد إٍنسىافو ، جىازى بػىيػٍ  ٍسًليًمًو .ًمًو ، فػىلىٍم ٬تىيٍز بػىيػٍ
 . كىعىٍن ًشرىاًء اىٍلمىغىانًً حىىته تػيٍقسىمى رابعان : 

 الكفار . ا١تراّف : ٚتع مرنم ، كالرنائم ٚتع غنيمة ، كىي ما أصيب من أمواؿ
 فبل ٬توز أف يبيع ا١تراّف قبل قسمتها من القسمة ، ألف نصيب الراّف ٣تهوؿ ا١تقدار ، مث إنو ابع ما ال ٯتلك .

 قاؿ ابن القيم : كالنهي عن شراء ا١تراّف حىت تقسم داخل يف النهي عن بيع ما ليس عنده ، فهو بيع غرر ك٥تاطرة 
، حد من الرا٪تُت قبلها ألنو ال ملك أل، مقتضى النهي عدـ صحة بيعها قبل القسمة  (كشراء ا١تراّف قولو )  كقاؿ الشوكآف :

 ل .فيكوف ذلك من أكل أمواؿ الناس ابلباط
 . ٌاتفق الفقهاء على أنو ال ٬توز أخذ شيء من الرنيمة على كجو التملك قبل القسمة ، كأف ذلك غلوؿ ك٤ترـ 

، لعدـ ٘تكن ا١تلك قبل القسمة، كأف البيع إذا كقع ال يصح، لعدـ كاتفقوا أيضان على أف بيع شيء من الرنيمة قب ل القسمة ٤ترـٌ
 القدرة على التسليم .

 كحكم البيع إذا كقع : يكوف ابطبلن على قوؿ ٚتهور العلماء .
 . كىعىٍن ًشرىاًء اىلصهدىقىاًت حىىته تػيٍقبىضى خامسان : 

 شخص فقاؿ بعٍت ما أيتيك من صدقة . ) كرنم أك بقرة ( . مثالو : رجل فقَت يعطيو الناس من صدقاهتم ، فجاءه
 فهذا منهي عنو  

 للجهالة ، كألنو بيع ما ال ٯتلك .
 .ًص ػكىعىٍن ضىٍربىًة اىٍلغىائً سادسان : 

قاؿ ابن األثَت : فيو أنو هنى عن ضربة الرائص ، كىو أف يقوؿ : أغوص يف البحر غوصة بكذا فما أخرجتو فهو لك ، كإ٪تا هني 
 عنو ألنو غرر .

 سابعان : بيع السمك .
 فبل ٬توز بيع السمك كىو يف ا١تاء .
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ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم .قاؿ ابن قدامة :   كىالى السَّمىًك يًف اآٍلجىاـً ىىذى
 ريًكمى عىٍن اٍبًن مىٍسعيودو أىنَّوي نػىهىى عىٍنوي ، قىاؿى : إنَّوي غىرىره .

ًنيفىةى كىالشَّاًفًعيُّ كىأىبيو ييوسيفى كىأىبيو ثػىٍورو كىالى نػىٍعلىمي ٢تىيٍم ٥تيىالًفنا ؛  كىكىرًهى ذىًلكى اٟتٍىسىني   ًلمىا ذىكىٍرّنى ًمٍن اٟتٍىًديًث .كىالنَّخىًعيُّ كىمىاًلكه كىأىبيو حى
ثىةي شيريكطو   :كىاٍلمىٍعٌتى الى ٬تىيوزي بػىيػٍعيوي يًف اٍلمىاًء إالَّ أىٍف ٬تىٍتىًمعى ثىبلى

ٍليوكنا .أىحىدي    ىىا ، أىٍف يىكيوفى ٦تى
تىوي كىمىٍعرًفػىتىوي . ٍنىعي ميشىاىىدى  الثَّآف ، أىٍف يىكيوفى اٍلمىاءي رىًقيقنا ، الى ٯتى

 الثَّاًلثي ، أىٍف ٯتيًٍكنى اٍصًطيىاديهي كىًإٍمسىاكيوي .
ٍليوؾه مى  عيوي ، كىاٍلمىٍوضيوًع يًف الطٍَّسًت .فىًإٍف اٍجتىمىعىٍت ىىًذًه الشُّريكطي ، جىازى بػىيػٍعيوي ؛ أًلىنَّوي ٦تى  ٍعليوـه مىٍقديكره عىلىى تىٍسًليًمًو ؛ فىجىازى بػىيػٍ

عيوي ؛ ًلذىًلكى .  ) ا١ترٍت ( .  كىًإٍف اٍختىلَّ شىٍرطه ٦تَّا ذىكىٍرّنى ، َفٍى ٬تىيٍز بػىيػٍ
 . أىٍف تػيبىاعى ٙتىىرىةه حىىته تيٍطعىمى اثمنان : 

 عم ) قبل أف يبدك صبلحها ( .فبل ٬توز بيع الثمرة قبل أف تط
 متفق عليو . نػىهىى عىٍن بػىٍيًع الثَّمىرىًة حىىتَّ يػىٍبديكى صىبلحيهىا . نػىهىى اٍلبىائًعى كىاٍلميٍشًتىًمى( أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كما يف حديث ابن عمر )

ظاىران يفضي إُف ا١تفاسد الكثَتة بُت اٟتكمة يف النهي قبل بدك صبلحها : أنو يف بيع الثمرة قبل بدك صبلحها غرران كخطران 
 ا١تسلمُت من إيقاع التشاحن كالتشاجر كأكل ماؿ الرَت برَت حق .

إذا ابع قبل بدك الصبلح كتعجل البيع فإنو ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إُف ما بعد الصبلح كالنضج فيكوف يف ذلك  فالبائع
 خسارة عليو .
من الضياع كا١تخاطر كالتررير ، ألف الثمرة قد تتلف كتنا٢تا اآلفات قبل االنتفاع هبا فيذىب  : ففي ذلك حفظ ١تالو كأما ا١تشًتم

 مالو ، فنهي عن ذلك ٖتصينان لؤلمواؿ من الضياع كحفظان للحقوؽ ، كقطعان للمخاصمات كا١تنازعات بُت ا١تتبايعُت .
 :  و هللافقاؿ رٛتكقد قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدك صبلحو إُف أقساـ ، 

 ال ٮتلوا بيع الثمرة قبل بدك صبلحها من ثبلثة أقساـ : 
هنى عن بيع الثمار حىت يبدك صبلحها هنى البائع  : أف يشًتيها بشرط التبقية ، فبل يصح البيع إٚتاعان ، ألف النِب  أحدىا

 كا١تشًتم ، كالنهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو .
يف اٟتاؿ ، فيصح ابإلٚتاع ، ألف ا١تنع إ٪تا كاف خوفان من تلف الثمرة كحدكث العاىة : أف يبيعها بشرط القطع  القسم الثاين

 عليها قبل أخذىا ، كىذا مأموف فيما يقطع فصح بيعو كما لو بدا صبلحو .
 حنيفة. : أف يبيعها مطلقان ، كَف يشًتط قطعان كال تبقية ، فالبيع ابطل ، كبو قاؿ مالك كالشافعي ، كأجازه أبو القسم الثالث

أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدك صبلحها  : كلنا أف النِب  ُث قاؿ مرجحان رأم اٞتمهور يف حكم ىذا القسم األخَت
 .فيدخل فيو ٤تل النزاع 

 . كىالى يػيبىاعى صيوؼه عىلىى ظىٍهرو ًتسعان : 
 اختلف العلماء يف بيع الصوؼ على الظهر ؟

  ٖترٯتو كبطبلنو ، كعزاه النوكم إُف ٚتاىَت العلماء .ذىب اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة إُف
 ٟتديث الباب .-أ

 كألنو ال ٯتكن تسليمو إال ابستئصالو من أصلو ، كال ٯتكن ذلك إال إبيبلـ اٟتيواف كىذا ال ٬توز .-ب
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 كألف الصوؼ ينبت من أسفل ساعة فساعة ، فيختلط ا١تبيع برَته ، ْتيث يتعذر التمييز يف ذلك . -ج
 كٟتصوؿ اٞتهالة كالتنازع بُت ا١تتبايعُت يف موضع القطع ٦تا قد يفضي إُف ا٠تصومة بينهما . -د

القوؿ الثآف: أنو يصح بيع الصوؼ على الظهر بشرط اٞتز يف اٟتاؿ كأال تتضرر بو البهيمة؛ ألنو قاؿ الشيخ ابن عثيمُت :
ىذا القوؿ ىو الصحيح؛ ألنو إذا بيع بشرط اٞتز يف اٟتاؿ فهو  كال مانع من بيعو فبل يشتمل البيع على ٤تذكر، ك ،  مشاىد معلـو

 ؿ .كما لو بيع الزرع بشرط اٞتز يف اٟتاؿ، كالنماء الذم قد ٭تصل يزكؿ ابشًتاط جزه يف اٟتا
 إف قاؿ قائل: ما اٞتواب على اٟتديث الذم اٍستيًدؿَّ بو كىو حديث ابن عباس ػ رضي هللا عنهما ػ؟.ف

ٟتديث، فإ٪تا هنى عنو؛ ألنو قد يتأذل اٟتيواف ّتزه، كال سيما إذا جزه يف أَيـ الشتاء فيكوف النهي ليس قلنا اٞتواب: إف صح ا
 لعلة اٞتهالة كلكن لعلة األذل.

 كأما القياس كىو أنو متصل ابٟتيواف، فهو كجزء من أجزائو، فجوابنا على ذلك من كجهُت:
ا١تشاىد، كبيع الرأس مثبلن، كبيع الرقبة، كبيع اليد من العضد فبل نسلم أف بيع  : أننا ال نسلم منع بيع اٞتزء ا١تعلـوالوجو األكؿ

، كليس فيو غرر كال جهالة.  ىذا حراـ؛ ألنو مشاىد معلـو
أنو ال يصح القياس؛ ألف الشعر أك الصوؼ يف حكم ا١تنفصل، فكيف ٬تعل يف حكم اٞتزء، كالعجب أف الفقهاء ػ  الوجو الثاين:
 وا: إفَّ مس ا١ترأة لشهوة ّنقض للوضوء، كمس شعرىا ال ينقض الوضوء، قالوا: ألنو يف حكم ا١تنفصل!!رٛتهم هللا ػ قال

يف ىذه ا١تسألة أف بيع الصوؼ على الظهر جائز، لكن بشرط أف ٬تز يف اٟتاؿ كأالَّ يلحق اٟتيواف أذل، أما إذا ٟتق  فالراجح
 اف.اٟتيواف أذل ميًنعى ال ألنو ٣تهوؿ، كلكن ألذل اٟتيو 

ًقيًح   بػىٍيًع اىٍلمىضىاًمُتً  عاشران :  .كىاٍلمىالى
 قاؿ أبو عبيد : ا١تبلقيح : ما يف البطوف ، كىي األجنة ، كا١تضامُت : ما يف أصبلب الفحوؿ .

 كهني عنو ألف ا١تبيع ٣تهوؿ الصفة ، كمتعذر التسليم .
 ما حكم بيع الطائر يف ا٢تػواء ؟ 

 ال ٬توز .
 .لعدـ القدرة على تسليمو 

 ما حكم ما يسمى ابلبوفيو ا١تفتوح ؟ 
ما تفعلو بعض ا١تطاعم من ٖتديد ٙتن معُت للوجبة حىت اإلشباع ػ الذم يظهر ػ أنو من الررر اليسَت الذم ال يؤثر يف صحة البيع 

١تاء ا١تستعمل ، ، كىو يشبو ما ذكره النوكم رٛتو هللا يف كبلمو السابق من دخوؿ اٟتماـ أبجرة معلومة ، مع عدـ العلم بكمية ا
 ككذلك الشرب من السقاء مع عدـ العلم بكمية ا١تاء . 

لكن إذا كاف اإلنساف يعلم من نفسو أنو أيكل كثَتان خارجان عن ا١تعتاد فإنو ٬تب عليو أف يذكر ٢تم ذلك ، ألف ىذا يكوف غررا  
 كثَتان . 

 عمة تقوؿ : ادفع عشرين رَيال كاألكل حىت الشبع ؟ قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : " مسألة : ىناؾ ٤تبلت تبيع األط
اٞتواب : الظاىر أف ىذا يتسامح فيو ؛ ألف الوجبة معركفة ، كىذا ٦تا تتسامح فيو العادة ، كلكن لو عرؼ اإلنساف من نفسو أنو 

 ف .أكوؿ فيجب أف يشًتط على صاحب ا١تطعم ؛ ألف الناس ٮتتلفو 
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 : ا٠تيار ىو طلب خَت األمرين من إمضاء العقد أك فسخو . اب٠تيار
 كعرفو بعضهم : ىو ا٠تيار الذم يثبتو الشرع للعاقدين عقدان الزما يف فسخو ما داما َف يتفرقا أببداهنما .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ِٖٓ عى )  قىاؿى رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىاٍبني ( تىوي، أىقىالىوي اىَّللهي عىثٍػرىتىوي مىٍن أىقىاؿى ميٍسًلمان بػىيػٍ
وي ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي .  مىاجىٍو، كىصىحهحى

----------  
 أم : بيعو .(  مىٍن أىقىاؿى ميٍسًلمان ) 
  أم : غفر زلتو كخطيئتو .(  أىقىالىوي اىَّللهي عىثٍػرىتىوي ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ح .صحي
 عرؼ اإلقالة ؟ 

 رفع عقد ا١تعاكضة ا١تاِف البلـز للمستقيل ابتفاؽ العاقدين. ىي :
 ا١تعاكضة: ٮترج النكاح فرفعو يكوف ابلطبلؽ. ا :فقولن

 كتقييده ابللزـك ٮترج غَت البلـز فإف فسخو ال يسمى إقالة ألنو ال يشًتط فيو رضا ا١تتعاقدين.
 أيكرىا على رفع العقد.ٮترج ما لو  ن :كقولنا ابتفاؽ العاقدي

رًًه بًتػىرىاًضي الطَّرىفػىٍُت  كيف ا١توسوعة الفقهية : ىي   .رىٍفعي اٍلعىٍقًد كىًإٍلرىاءي حيٍكًمًو كىآاثى
 ما صورة اإلقالػة ؟ 

كاؿ أك لز ، إما لظهور الرنب فيو ، اشًتائو  إقالة البيع إذا اشًتل أحد شيئان من رجل مث ندـ على ة : صورةقاؿ يف إ٧تاح اٟتاج
 البائع كقبل البائع رده أزاؿ هللا مشقتو كعثرتو يـو القيامة ألنو إحساف منو على فرد ا١تبيع على، أك النعداـ الثمن ، حاجتو إليو 

 ) عوف ا١تعبود ( .و . بت فبل يستطيع ا١تشًتم فسخثا١تشًتم ، ألف البيع كاف قد 

 الـز كالعقود البلزمة عند الفقهاء ال  بوؿ من ا١تتعاقدين فهو عقدكينبري أف يعلم أف عقد البيع إذا مت بصدكر اإل٬تاب كالق
 .َف يكن بينهما خيار  ٯتلك أحد ا١تتعاقدين فسخها إال برضى اآلخر إذا

 .اإلقالة  كمع ذلك فقد اتفق أىل العلم على أف من آداب البيع كالشراءا ( ، البٌيعاف اب٠تيار ما َف يتفرق ) لقولو  
فإنو ال يستقيل إال متندـ مستضر ابلبيع كال ، يستقيلو  ا٠تامس: أف يقيل منة ،  عند ذكره اإلحساف يف ا١تعاملقاؿ اإلماـ الرزاِف

) إحياء علـو . يـو القيامة (  ) من أقاؿ ّندمان صفقتو أقاؿ هللا عثرتو سبب استضرار أخيو، قاؿ  ينبري أف يرضى لنفسو أف يكوف
 الدين ( .

 ما حكم اإلقالة ؟ 
 ة مشركعة .مستحب

 كيدؿ على مشركعيتها كاستحباهبا :
ألف األمر فيها كرد بفعل ا٠تَت، كالشك أف إقالة النادـ ، فاآلية ا١تذكورة تدؿ بعمومها على مشركعية اإلقالة  ( كافعلوا ا٠تَتقولو تعاُف )  -أ

 من فعل ا٠تَت.
عىتىوي، أىقىالىوي اىَّللَّي ) حديث الباب  -ب  . ( عىثٍػرىتىوي مىٍن أىقىاؿى ميٍسًلمان بػىيػٍ



 َُُٔ 

 كىي من رٛتة ا٠تلق كاإلحساف إليهم . -ج
 ارٛتوا من يف األرض يرٛتكم من يف السماء ( ركاه أبو داكد  ) الراٛتوف يرٛتهم الرٛتن ، قاؿ 

 .هللا من عباده الرٛتاء ( ركاه البخارم إ٪تا يرحم)  كقاؿ 
  . رب يـو القيامة ( ركاه البخارممسلم كربة فرج هللا عنو كربة من ك من فرج عن)  كقاؿ 
كال يسلمو؛ من كاف يف حاجة أخيو كاف هللا يف حاجتو ؛كمن فرج عن مسلم كربة فرج  ا١تسلم أخو ا١تسلم ال يظلمو ) كقاؿ 

العبد  كافهللا يف عوف العبد ما  )  كقاؿ ( متفق عليو عنو كربة من كرب يـو القيامة كمن سًت مسلمان سًته هللا يـو القيامة  هللا
 و ( ركاه مسلم .يف عوف أخي

 و ( .) من كاف يف حاجة أخيو كاف هللا يف حاجت كقاؿ  
 .كاآلخرة( ركاه مسلم  من يسر على معسر يسر هللا عليو يف الدنيا)  كقاؿ 
 يتجاكز عنا ، فتجاكز الناس ، فإف رأل معسران قاؿ لفتيانو : ٕتاكزكا عنو ، لعل هللا كاف فيمن كاف قبلكم ًتجر يداين)  كقاؿ 

 . هللا عنو ( ركاه البخارم
 ركاه مسلم .فارفق بو ، كمن شق عليهم فشق عليو (  اللهم من رفق أبميت)  كقاؿ 

أبس أف تطلب من صاحبك أف  م : الكلكن ىي سنة يف حق ا١تقيل، كمباحة يف حق ا١تستقيل، أ:  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
كىأىٍحًسنيوا )  ًتم، أما يف حق ا١تقيل فهي سنة ١تا فيها من اإلحساف إُف الرَت، كقد قاؿ هللا تعاُفيقيلك، سواء كنت البائع أك ا١تش

بُّ اٍلميٍحًسًنُتى  ، كألف فيها إدخاؿ سركر على (  من أقاؿ مسلمان بيعتو أقاؿ هللا عثرتو يـو القيامة)  ، كقد قاؿ النِب  ( ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
قاؿ كتفر٬تان لكربتو،

ي
من فرج عن مؤمن كربة من كرب )  ال سيما إذا كاف الشيء كثَتان ككبَتان، فتكوف داخلة يف قوؿ الرسوؿ  ا١ت

ٝتحان إذا اشًتل، ٝتحان إذا قضى،  هللا امرءان ٝتحان إذا ابع،) رحم  ، كقاؿ النِب  ( الدنيا فرَّج هللا عنو كربة من كرب يـو القيامة
 . ابلرٛتة للدخوؿ يف دعاء النِب ، فتكوف سببان  ( ٝتحان إذا اقتضى

  قولو من أقاؿ مسلمان ... ( ىل ٢تذا مفهـو ؟ ( 
 م .كإال فإقالة غَت ا١تسلم كإقالة ا١تسل، فإف ذكر ا١تسلم يف اٟتديث كرد من ابب الترليب ال مفهـو لو ، 

ًبته يف إقىالىًة  كىًإ٪تَّىا ذىكىرىهي ًلكىٍونًًو حيٍكمان أىٍغلىًبٌيان كىًإالَّ فػىثػىوىابي  , كىأىمَّا كىٍوفي اٍلميقىاًؿ ميٍسًلمنا فػىلىٍيسى ًبشىٍرطو  : قاؿ اإلماـ الصنعآف  قىالىًة اثى اإٍلً
ًدمان أىٍخرىجىوي اٍلبػىزَّا غىٍَتً اٍلميٍسًلًم كىقىٍد كىرىدى بًلىٍفًظ مىنٍ   ر .أىقىاؿى ّنى

 ىل اإلقالة فسخ أـ بيع ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أهنا فسخ كإلراء للعقد األكؿ كليست بيعان . ؿ األكؿالقو 
 كىذا قوؿ الشافعية كاٟتنابلة .

ارفعها، كاألصل أف معٌت : أم (  اللهم أقل عثرايت) ككجو ىذا الرأم أبف اإلقالة يف اللرة عبارة عن الرفع، يقاؿ يف الدعاء 
ع كاإلقالة اختلفا اٝتان فتخالفا حكمان، فإذا كانت رفعان فبل تكوف عنو اللفظ لرة، كرفع العقد فسخو، كألف البي ئالتصرؼ شرعان ين

 ان .ألف البيع إثبات كالرفع نفي كبينهما تناؼ، فكانت اإلقالة على ىذا التقدير فسخان ٤تض، بيعان 
 : أهنا بيع . القوؿ الثاين

مضى ، ك٢تذا ٕتوز قبل قبض ا١تبيع ، كٕتوز بعد قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا مرجحان القوؿ األكؿ : الصواب أهنا فسخ لعقد 
 نداء اٞتمعة الثآف ، كٕتوز بعد إقػامة الصبلة إذا َف ٘تنع من الصبلة ، ألهنا ليست بيعان ، كٕتوز يف ا١تسجد .



 ُُُٔ 

 ىل ٕتوز اإلقالة ِبقل أك أكثر من الثمن ؟ 
 ال ٕتوز إال ابلثمن .قيل : 

 ليو ، كرجوع كل كاحد منهما إُف مالو ، فلم ٕتز أبكثر من الثمن .ألف مقتضى اإلقالة رد األمر على ما كاف ع
 ٬توز . كقيل :

 كرجح ذلك ابن رجب كالشيخ ابن عثيمُت .
ككذلك ػ أيضان ػ لو أف البائع طلب من ا١تشًتم اإلقالة فقاؿ: أقيلك على أف قاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف الشرح ا١تمتع : ... 

 من فإنو ال ٬توز؛ ألهنا تشبو العينة حيث زيد على الثمن.تعطيٍت كذا ككذا زَيدة على الث
أهنا ٕتوز أبقل كأكثر إذا كاف من جنس الثمن؛ ألف ٤تذكر الراب يف ىذا بعيد فليست كمسألة العينة؛ ألف  الراجحكلكن القوؿ 

إف لئلماـ أٛتد ركاية تدؿ  ( قواعدال) مسألة العينة ٤تذكر الراب فيها قريب، أما ىذه فبعيد، كقد قاؿ ابن رجب ػ رٛتو هللا ػ يف 
، كقاؿ: اإلقالة بعوض مثلو، كعليو فيكوف ىناؾ ركاية أكمأ إليها   على جواز ذلك، حيث استدؿ ببيع العربوف الوارد عن عمر

، كىو الذم عليو عمل الناس، كىو من مصلحة الراجحاإلماـ أٛتد ّتواز الزَيدة على الثمن كالنقص منو، كىذا ىو القوؿ 
ٞتميع؛ كذلك ألف البائع إذا أقاؿ ا١تشًتم، فإف الناس سوؼ يتكلموف كيقولوف: لوال أف السلعة فيها عيب ما ردىا ا١تشًتم، ا

 فيأخذ البائع عوضان زائدان على الثمن من أجل ج ر ىذا النقص.
يارة بعشرين ألفان ، مث جئت إٌِف كقاؿ يف شرح البلوغ : الصحيح اٞتواز ، ك٤تذكر الراب فيها بعيد ، فمثبلن : إذا بعت عليك س

 كقلت : أقلٍت ، أّن ال أريد السيارة ، فقلت : ال أقيلك إال إذا أعطيتٍت ألفُت من الثمن ، فقاؿ : أعطيك .
 اذكر بعض األدلة على قاعدة : اٞتزاء من جنس العمل ؟ 

 قاؿ تعاُف ) إف تنصركا هللا ينصركم ( .
 قيامة ( ركاه مسلم .) سًت مسلمان سًته هللا يـو ال قاؿ 

 ) الراٛتوف يرٛتهم هللا ( ركاه أبو داكد  . كقاؿ  
 ) من كاف يف حاجة أخيو كاف هللا يف حاجتو ( ركاه مسلم . كقاؿ 

 ) من أخػذ أمواؿ الناس يريد أداءىا أدل هللا عنو ( ركاه البخارم . كقاؿ  
 ) من كصل صفان كصلو هللا ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ِٖٔ :  ، عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًه -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ا اًب٠ٍتًيىاًر  )قىاؿى هيمى ًف، فىكيلُّ كىاًحدو ًمنػٍ ًإذىا تػىبىايىعى اىلرهجيالى

يػهرى أىحىدي٫تيى  ، فىًإٍف خى ي أىحىدي٫تيىا اىآٍلخىرى يعان، أىٍك ٮتيىَتًٌ ٍ يػىتػىفىرهقىا كىكىاانى ٚتًى ًإٍف تػىفىرهقىا مىا ملى ا اىآٍلخىرى فػىتػىبىايػىعىا عىلىى ذىًلكى فػىقىدى كىجىبى اىٍلبػىٍيعي، كى
ا اىٍلبػىٍيعى فػىقىٍد كىجىبى اىٍلبػىٍيعي  هيمى ريٍؾ كىاًحده ًمنػٍ ٍ يػىتػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو  (بػىٍعدى أىٍف تػىبىايػىعىا، كىملى

ًه; أىفه اىلنهيبه كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعى  - ِٕٖ ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًٌ :  ٍيبو تىاعي اًب٠ٍتًيىاًر حىىته يػىتػىفىرهقىا، ًإاله أىٍف  )قىاؿى اىٍلبىاًئعي كىاٍلميبػٍ
لُّ لىوي أىٍف يػيفىارًقىوي خىٍشيىةى أىٍف يىٍستىًقيلىوي  ًاٍبنى مىاجىٍو، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى،  رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي ًإاله  (تىكيوفى صىٍفقىةى  ًخيىارو، كىالى ٭تًى

 كىاٍبني اىٞتٍىاريكًد  .
اهًنًمىا  )كىيف ًركىايىةو:   . (حىىته يػىتػىفىرهقىا ًمٍن مىكى

--------------- 
فً )   ية ) البيعاف اب٠تيار ( .أم البائع كا١تشًتم ، كأطلق عليهما ذلك من ابب الترليب ، كيف ركا(  ًإذىا تػىبىايىعى اىلرهجيالى



 ُُِٔ 

ا اًب٠ٍتًيىاًر )  هيمى  من إمضاء البيع أك فسخو .( فىكيلُّ كىاًحدو ًمنػٍ
ٍ يػىتػىفىرهقىا )   أم : أببداهنما على القوؿ الراجح ، كيف ركاية البيهقي ) حىت يتفرقا من مكاهنما ( .( مىا ملى
 ثبت البيع . أم :(  فػىقىدى كىجىبى اىٍلبػىٍيعي ) 
 ؿ اٟتديث ؟على ماذا يد 

 اٟتديث يدؿ على إثبات خيار اجمللس للمتبايعُت .
 كىو ا٠تيار الذم يثبت للمتعاقدين ما داما يف اجمللس ، أم ٣تتمعُت .

 اذكر ا٠تالؼ يف ثبوتو ؟ 
 اختلف العلماء يف ثبوت ا٠تيار اجمللس على قولُت :

 : ثبوت خيار اجمللس . القوؿ األكؿ
 كالشافعي كأٛتد .كإُف ىذا ذىب ٚتاىَت العلماء ،  

 قاؿ ابن قدامة :  كىو مذىب أكثر أىل العلم  .
 قاؿ النوكم :  كهبذا قاؿ ٚتاىَت العلماء من الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم  .

 .، قاؿ ابن رشد: كال ٥تالف ٢تما من الصحابة كىو مركم عن ابن عمر كأَب برزة األسلمي من الصحابة 

 كشريح كالشعِب كطاكس كعطاء كابن أَب مليكة . كقاؿ البخارم : بو قاؿ ابن عمر
 ٟتديث الباب .-أ

قىا كىبػىيػَّنىا بيورًؾى ٢تىيمىا يًف  ) كٟتديث حكيم بن حزاـ . قاؿ : قاؿ  -ب بػىٍيًعًهمىا كىًإٍف كىذىابى  اٍلبػىيًٌعىاًف اًب٠ٍتًيىاًر مىا َفٍى يػىتػىفىرَّقىا فىًإٍف صىدى
قىٍت بػىرىكىةي بػىٍيًعهً   ( متفق عليو . مىاكىكىتىمىا ٤تًي

ىذاف اٟتديثاف، كما يف معناىا ػ يدالف داللة صر٭تة على ثبوت خيار اجمللس، ٔتا يعطي اٟتق للمتبايعُت ػ كمن يف كجو الداللة: 
 معنا٫تا يف كل عقد فيو معارضة يف إمضاء البيع أك فسخو مدة اجمللس، كال يبطل ذلك إال أبحد أمرين: 

 يتفرقا:  إمضاء العقد كإف َفاألكؿ: 
 انتهاء ٣تلس العقد ذاتو بتفرقهما أببداهنما. الثاين: 

 ابلتفرؽ يف ىذين اٟتديثُت ٤تموؿ على التفرؽ ابألبداف، كمل َف يتفرقا أببداهنما يبقى ٢تما حق ا٠تيار. 
 أنو ال خيار للمجلس ، بل يلـز العقد ابإل٬تاب كالقبوؿ .:  القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أَب حنيفة كمالك .
 ( . َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيودً لقولو تعاُف )  -أ

أف األمر ابلوفاء ابلعقد يف ىذه اآلية للوجوب ، كالعقد يتم ابإل٬تاب كالقبوؿ قبل التفرؽ أك التخاير، كإذا صدر  كجو الداللة: 
خ العقد بعد ٘تامو من أحد العاقدين، كىو ما ينايف كذلك كجب الوفاء بو، كخيار اجمللس ينايف ذلك، إذ مقتضاه إمكاف فس

 األمر ابلوفاء الوارد يف اآلية .
نىكيم اًبٍلبىاًطًل إال أىف تىكيوفى ًٕتىارىةن عىن تػىرىاضو مًٌنكي كلقولو تعاُف )  -ب  م ( .َيى أىيػُّهىا الىًذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ

كتعاُف أابح أكل ا١تاؿ عن طريق التجارة، كىذه اإلابحة مطلقة عن قيد التفرؽ عن مكاف العقد، أف هللا سبحانو كجو الداللة: 
ك١تا كاف العقد يتم ابإل٬تاب كالقبوؿ الصادرين عن رضا، كاف األكل مباحا ٔتجرد العقد، كإذا أجزّن فسخ العقد ألحد العاقدين 

 اىف مع اآلية الشريفة .ٓتيار اجمللس كاف من آاثره عدـ جواز األكل، كىو ما يتن



 ُُّٔ 

 ٔتاذا أجاب ىؤالء عن أحاديث من قاؿ بثبوتو ؟ 
كإف يػىتػىفىرَّقىا يػيٍرًن اَّللَّي كيبلِّ مًٌن  إف ا١تراد ابلتفرؽ ىنا التفرؽ ابألقواؿ، كليس التفرؽ ابألبداف، كما يف قولو تعاُف: ": قالوا :  أكالن 

) ستفًتؽ أميت على ثبلث  ، كقولو (أيكتيوا الًكتىابى إال ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي البػىيًٌنىةي نى يكمىا تػىفىرَّؽى الىذ : كقولو تعاُف ) سىعىًتوً 
كسبعُت فرقة ( فالتفرؽ يف ىذا كلو إ٪تا يكوف ابألقواؿ كاالعتقادات، ال ابألبداف، كالقياس على النكاح كاإلجارة كالعتق، يؤكد 

 ىذا التأكيل.  
 ك٬تاب عن ىذا : 

 ؼ الظاىر، كركاية البيهقي تدؿ على ذلك )حىت يتفرقا من مكاهنما( ككذلك فعل ابن عمر كما سيأيت .أف ىذا خبل
 قالوا إهنا منسوخػة ْتديث ) ا١تسلموف على شركطهم ( .اثنيان : 

يصار معو إُف  إف النسخ ال يثبت مع ٣ترد االحتماؿ كالتوقيع، كمعلـو أنو إذا أمكن اٞتمع بُت األدلة فإنو ال: كاٞتواب عن ىذا 
الًتجيح كىنا ٯتكن اٞتمع. فيقاؿ أف الشركط ا١تذكورة يف اٟتديث ليست كل الشركط اليت ي رمها الناس كىذا ٤تل اتفاؽ إ٪تا ا١تراد 

 .الشركط ا١تباحة كىي اليت ال تعارض نصوص الكتاب كالسنة 
 ما ا١تراد ابلتفرؽ يف قولو ) مامل يتفرقا ( ؟ 

 د ابلتفرؽ ، تفرؽ األقواؿ ، كىذا ضعيف  .:  ا١ترا قاؿ بعض العلماء
 كالصحيح أف ا١تراد التفرؽ ابألبداف .

 لركاية البيهقي ) حىت يتفرقا من مكاهنما ( . -أ
 أف راكم اٟتديث ابن عمر فسره بذلك، ففي ركاية البخارم )ككاف ابن عمر إذا اشًتل شيئان يعجبو فارؽ صاحبو(. -ب
 أف ذلك خبلؼ الظاىر . -ج

 ه :احب ا١ترٌت ٛتل التفرؽ على األقواؿ ابطل لوجو كقاؿ ص
 االختبلؼ فيو. أف اللفظ ال ٭تتمل ما قالوه إذ ليس بُت ا١تتبايعُت تفرؽ بقوؿ كال اعتقاد إ٪تا بينهما اتفاؽ على البيع بعد أكالن :
 و أك تركو.أف ىذا يبطل فائدة اٟتديث إذ قدـ علم أهنما اب٠تيار قبل العقد يف انشائو كإ٘تام اثنيان :
 اه .أنو يرد تفسَت ابن عمر رضي هللا عنهما للحديث ككذا أَب برزه ك٫تا راكَي اٟتديث كأعلم ٔتعن اثلثان :
 ما ىو ضابط التفرؽ ؟ 

 اختلف العلماء يف حد ىذا التفرؽ.
 التفرؽ أف يريب عن صاحبو.قيل : 
 . أبف ٯتشي أحد٫تا مستديران لصاحبو خطوات :كقيل 
 .ةعد منو ْتيث ال يسمع كبلمو الذم يتكلم بو يف العادىو أف يب:  كقيل

:  كالقاعدة . فهو كذلك كإال فبل ان فما عده العرؼ تفرق،  من أقواؿ العلماء ىو عرؼ الناس كعاداهتم فيما يعدكنو تفرقان  كالراجح
 كل ما كرد مطلقان يف لساف الشارع ، كَف ٭تدد ، فإنو يرجع إُف ٖتديده إُف العرؼ .

 .تفرؽ يف الشرع مطلق فوجب أف ٭تمل على التفرؽ ا١تعهود كألف ال
 فدؿ ذلك على أنو أراد ما يعرفو الناس كالقبض كاالحراز.، كَف يبينو  ان كألف الشارع علق عليو حكم

شيا مراحل أك فمىت تفرقا أببداهنما تفرقا يعتد بو العرؼ انقطع خيار٫تا كلـز العقد كلو أقاما يف ٣تلسهما مدة متطاكلة أك قاما ك٘تا
 أمثلة :  حجز بينهما حاجز من جدار أك غَته فهما على خيار٫تا كبو قطع ٚتهور القائلُت اب٠تيار.
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 إذا كاّن يف بيت ، فبخركج أحد٫تا منو .
 إذا كاّن يف غرفة ، فبخركج أحد٫تا منها .

 كم مدة خيار اجمللس ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :

حد للمدة اليت يظل فيها ا٠تيار قائمان ما داـ َف ٭تدث تفرؽ ابألبداف بُت ا١تتعاقدين، كإف مكثا معان طيلة أنو ال  القوؿ األكؿ :
 عمر٫تا، كال ع رة يف ذلك ٔتا ٭تدث منهما ػ قبل تفرقهما ػ ٔتا يدؿ على إعراضهما عن التعاقد .

 ر .كقاؿ هبذا الرأم الشافعية، قاؿ النوكم: إنو ىو الصحيح كبو قطع اٞتمهو 
 .كقاؿ بو الظاىرية كىو الظاىر من كبلـ اٟتنابلة 

ػ ك٫تا يف اجمللس حائط من جدار، أك غَته، أك أرخيا سًتان يف اجمللس، أك ّنما  أم بُت ا١تتبايعُتفقد قاؿ البهويت : كإف بٍت بينهما ػ 
 فيو، أك قاما منو فمضيا ٚتيعان كَف يتفرقا، فا٠تيار ابؽ ْتالة .

 .ا٠تيار على التفرؽ، فإذا َف يوجد كجد ا٠تيار، كإذا كجد َف يوجد ا٠تيار  علق ألف الرسوؿ 
 يرل أصحابو أف ا٠تيار لو أمد معُت ينتهي عنده، إف َف يتفرقا أببداهنما قبل ذلك، كىذا األمد ىو ثبلثة أَيـ. الرأم الثاين: 

داما َف يتفرقا، فإذا استمر عدـ التفرؽ مدة طويلة من أف ا١تتعاقدين بعد العقد يثبت ٢تما خيار اجمللس ما كمقتضى ىذا الرأم: 
الزمن تقل عن ثبلثة أَيـ ظل خيار اجمللس قائمان ، حىت إذا كانت ثبلثة أَيـ انقطع ا٠تيار، حىت كلو َف ٭تدث تفرؽ فعلى بُت 

 ا١تتعاقدين.
 كقاؿ هبذا الرأم الشافعية يف كجو عندىم . 

 ى ثبلثة أَيـ .قاؿ النوكم : كحكى كجو أنو ال يزيد عل
القياس على خيار الشرط، فكما ال ٬توز أف يزيد ا٠تيار ا١تشركط على ثبلثة أَيـ، فكذلك خيار اجمللس ال كحجة ىذا الرأم: 

 ٬توز أف يزيد على ثبلثة أَيـ .
 ت. كيرل أصحابو أف خيار اجمللس ينتهي ٔتجرد ظهور إعراض عما يتعلق ابلعقد، طالت ا١تدة أك قصر الرأم الثالث: 

 األكؿ . كالراجح
 ؟ ما اٟتكمة من خيار اجمللس 

 أف اإلنساف قبل أف ٯتلك الشيء تتعلق بو نفسو تعلقان كبَتان ، فإذا ملكو زالت تلك الرغبة ، لذلك شرع خيار اجمللس .
 مىت يثبت البيع ؟ 

 يثبت البيع إذا تفرقا أببداهنما بعد البيع .

 مىت يسقط خيار اجمللس ؟ 
 قبل ثبوتو ، أك أسقطاه بعد ثبوتو . : إف نفياه أكالن 
 :إف أسقط أحد٫تا بقي خيار اآلخر ، أبف قاؿ : أسقطت خيارم ، فإنو يبقى خيار اآلخر . اثنيان 

 . يثبت خيار اجمللس يف البيع ، كاإلجارة 

اإلجارة كالبيع ، فهي عقد فإذا اتفقت أّن كأنت على أف أؤجرؾ بييت ١تدة سنة ، فما دمنا يف اجمللس فلكل كاحد منا ا٠تيار ، ألف 
 معاكضة .

 ىل إذا مات أحد ا١تتبايعُت يف زمن ا٠تيار قبل التفرؽ ينتقل ا٠تيار للورثة ؟ 
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 اختلف العلماء يف ىذا على قولُت :
 أنو ينتقل للورثة .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب الشافعية .
 : أنو ال ينتقل بل يسقط ابلوفاة .القوؿ الثاين 

 لة .كىذا مذىب اٟتناب
 ألنو إذا كاف العقد يلـز ابلتفرؽ ابألبداف فمفارقة اٟتياة من ابب أكُف . 
، كال خيار للوارث يف فسخ العقد؛ إال إذا كاف ا١تيت قد طالب   كبناء عليو لو توىف أحد ا١تتعاقدين قبل التفرؽ فإف العقد يلـز

 ابلفسخ قبل موتو، فيكوف للوارث ا١تطالبة ابلفسخ خلفا ١تورثو . 
 ا حكم أف يقـو أحد ا١تتبايعُت خشية االستقالة ؟م 

 حراـ .

 ركاه أبو داكد .) كال ٭تل لو أف يفارقو خشية أف يستقيلو (  لقولو 
 ( ؟ما اٞتواب عن فعل ابن عمر )أنو كاف إذا ابيع رجالن فأراد أف ال يقيلو قاـ فمشى ىنٌية ُث رجع إليو 

 اٞتواب :
 ١تتقدـ الذم ينهى عن ذلك .ىذا اجتهاد منو ، مدفوع ابٟتديث ا -أ 

 أك ٭تمل على أنو َف يبلرو ا٠ت ر . -ب 

 من أنواع ا٠تيار : خيار الشرط .فائدة : 
 كىو أف يشًتط ا١تتبايعاف يف العقد مدة معلومة كلو طويلة .

 كىذا الشرط دؿ عليو عمـو قولو تعاُف ) َي أيها الذين آمنوا أكفوا ابلعقود ( .
 : بعث عليك سياريت على أف ا٠تيار لنا ١تدة شهر . مثاؿ.  (هم ا١تسلموف على شركط )كحديث : 

 كلو كانت طويلة .يشًتط أف تكوف ا١تدة معلومة 
 فإف كانت ٣تهولة ال تصح .

 قاؿ : بعتك بييت على أف ِف ا٠تيار حىت أشًتم بيتان ، ىذا فيو جهالة ، ك٭تصل فيو نزاع . 
ا إذا كاف الشيء يبقى ، لكن فيما ال يبقى تلك ا١تدة ، مثاؿ : اشًتيت منك ىذا صحيح فيم( كلو كانت ا١تدة طويلة كقولو ) 

 خضار ، كقلت على أف ِف ا٠تيار ١تدة ستة أشهر .
: يصح ، كقالوا : إذا خاؼ فسادىا تباع ك٭تفظ الثمن . لكن ىذا فيو إشكاؿ ، ألنو إذا ابعها أبقل من الثمن رجع  قاؿ بعضهم

 البائع . ا١تشًتم ، كإف ابع أبكثر رجع
: أنو إذا كانت ا١تدة الطويلة ٮتشى فساد ا١تعقود عليو فبل تصح ، كىذا القوؿ كجيو ، ألف الذم  كلذلك قاؿ بعض األصحاب

 ٮتشى فساده ال ٯتكن أف يضرب لو مدة يفسد فيها ، ألف ىذا شبو تبلعب .
 : يبطل خيار الشرط أبمور 

 إذا مضت مدة ا٠تيار . -أ 

ما تبايعا ، على أف يكوف ا٠تيار ١تدة عشرة أَيـ ، كبعد مضي ٜتسة أَيـ اتفقا على إلراء الشرط ، إذا أسقطاه ، فلو قدر أهن -ب 
 فإنو ٬توز كيسقط الشرط ، ألف اٟتق ٢تما .
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  : إف شرطاه ألحد٫تا دكف صاحبو صح ، فيقوؿ البائع : بعتػػػػػك ىذا البيت على أف ِف ا٠تيار ١تدة شهر ، فيقوؿ ا١تشًتم
 قبلت .

 ٠تيار فإف لو الفسخ سواء كاف اآلخر حاضران أك غائبان .من لو ا 

 إذا كاف حاضران فاألمر كاضح ، كإذا كاف غائبان فإنو ييشٌهد كيقوؿ : إٓف فسخت العقد .
 كمن لو ا٠تيار فإف لو الفسخ كلو مع سخط اآلخر كزعلو .

  . مثالوالنماء ا١تنفصل زمن ا٠تيار : أم ا١تنفصل عن ا١تبيع فهو للمشًتم : 

 ابع إنساف شاة كاشًتط ىذا ا١تشًتم ا٠تيار ١تدة أسبوع اللنب ٪تاء منفصل ، فهو للمشًتم . 
 أما النماء ا١تتصل :

 : يكوف للبائع تبعان للعُت . قاؿ بعضهم 
 . الراجػػػح: إُف أف النماء ا١تتصل للمشًتم ، ألنو حصل بسببو ، كىذا القوؿ ىو  كذىب بعض العلماء

ان كاشًتطت ا٠تيار ١تدة ستة شهور ، فعلمتو القراءة كالكتابة يف ىذه ا١تدة ، فقاؿ البائع : رجعت عن البيع ، : اشًتيت عبد مثاؿ
 العبد اآلف يكتب كقد زادت قيمتو كالكتابة ٪تاء متصل .

 يرجع العبد للبائع كليس للمشًتم شيء ، كىذا رأم يف ا١تذىب . فعلى القوؿ األكؿ
لبائع العبد، كتقدر قيمتو كىو ال يعرؼ القراءة كالكتابة، كقيمتو كىو متصف هبذه الزَيدة، كالفرؽ : أيخذ ا كعلى القوؿ الراجح

 بُت القيمتُت للمشًتم .
 كعلى ىذا فيكوف النماء ا١تتصل كا١تنفصل للمشًتم .

 ر ، يستثٌت من ٭تـر كال يصح تصرؼ أحد٫تا يف ا١تبيع زمن ا٠تيار ، ألف تصرؼ أحد٫تا يف ا١تبيع يستلـز سقوط حق اآلخ
 ذلك أحواؿ :

 إف أذف لو صاحب اٟتق .-أ
 يف حاؿ ٕتربة ا١تبيع ، ألنو قد يكوف قصد ا١تشًتم اب٠تيار ألجل التجربة .-ب
 : إذا مات أحد٫تا زمن ا٠تيار 

 : من مات منهما زمن ا٠تيار بطل خيار٫تا ألف خياره يتعلق بو شخصان ، فإذا مات بطل  قاؿ بعض العلماء
 أنو ال يبطل خياره ٔتوتو ، ألنو إذا مات انتقل ا١تلك إُف الورثة ، فبل يكوف ا١توت مبطبلن .  علماء :كقاؿ بعض ال
 الراجح . كىذا القوؿ ىو

ما  )يقوؿ يف اٟتديث :  أما إذا كاف ا١توت يف خيار اجمللس ، فهنا يتوجو القوؿ أبف من مات منهم بطل خياره ، ألف الرسوؿ 
 ظم فرقة .كا١توت أع (َف يتفرقا 

هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  - ِٖٖ : ذىكىرى رىجيله ًللنهيبًٌ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يػىٍعتى فػىقيٍل: الى  ) أىنهوي ٮتيٍدىعي يف اىٍلبػيييوًع فػىقىاؿى  قىاؿى ًإذىا ابى
بىةى   و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  (خىالى

---------- 
ا ال(  ذىكىرى رىجيله لًلنهيبًٌ )  ع بىًٍت رَّجيل ىيوى حىبَّاف ًبفىٍتًح اٟتٍىاء كىاًبٍلبىاًء اٍلميوىحَّدىة اًٍبن ميٍنًقد ٍبن عىٍمرك اأٍلىٍنصىارًٌم كىالًد ٭تىٍِتى كىكىاسً كىىىذى

ًثُتى سىنىة ، ا ، كىًقيلى : بىٍل ىيوى كىاًلده ميٍنًقد ٍبن عىٍمرك ، كىكىافى قىٍد بػىلىغى ًمائىة كىثىبلى ا أيحيدن كىكىافى قىٍد شيجَّ يف بػىٍعض مىرىازًيو مىعى  حىبَّاف شىًهدى
التٍَّمًييز . كىذىكىرى الدَّارىقيٍطًٍتُّ أىنَّوي  يف بػىٍعض اٟتٍيصيوف ًْتىجىرو فىأىصىابػىٍتوي يف رىٍأسو مىٍأميومىة فػىتػىرىيػَّرى هًبىا ًلسىانو كىعىٍقلو لىًكٍن َفٍى ٮتىٍريج عىٍن  النَِّبٌ 
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تىاعهىا . اءى يف رًكىايىة لىٍيسىٍت بًثىابًتىةو أىفَّ النَِّبٌ كىافى ضىرًيرنا ، كىقىٍد جى  ـ يف كيٌل ًسٍلعىة يػىبػٍ ثىة أىَيَّ ا اٍلقىٍوؿ ا٠ٍتًيىار ثىبلى ) قالو   جىعىلى لىوي مىعى ىىذى
 النوكم ( .

دع .(  أىنهوي ٮتيٍدىعي )   أم : ييرر كٮتي
 أم : يف حاؿ مبايعتو للناس .(  يف اىٍلبػيييوعً  )
د بٌُت ابن إسحاؽ يف ركايتو ا١تذكورة سبب شكواه ، كىو ما يلقى من الرنب ، كقد أخرجو أٛتد ، كأصحاب السنن من حديث كق

فقالوا : َي نِب هللا اٍحجير عليو ، فدعاه نِب  أنس كلفظو ) أف رجبلن كاف يف عيقدتو ضعف ، كاف يبايع ، كأف أىلو أتوا النِب 
  هللا ال أص ر عن البيع ، قاؿ : إذا ابيعت ، فقل : ال خبلبة .فنهاه ، فقاؿ : َي نِب هللا 
بىةى خً الى )  ٌل لىك خىًديعىيًت أىٍك الى يػىٍلزىمًٍت خىًديعىتك .بكسر ا٠تاء كٗتفيف البلـ ، أم : ال خديعة ،  (الى  أىٍم الى ٖتًى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد إثبات خيار الرنب ١تن غنب يف البيع .
 ختلف العلماء يف إثبات خيار الرنب .كقد ا

 فقيل : يثبت خيار الرنب للمربوف .
 كىذا قوؿ أٛتد .

 كقيل : ال يثبت ا٠تيار لكل مربوف ، إال من كاف مثل ىذا الرجل بضعف عقلو .
ا اٟتٍىًديث فىجىعىلىوي بػىٍعضهٍم خىاصِّا يف حىٌقو كىأىفَّ قاؿ النوكم : ا زًمىة الى ًخيىار لًٍلمىٍربيوًف ٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف ىىذى اٍلميرىابػىنىة بػىٍُت اٍلميتػىبىاًيعىٍُتً الى

ًنيفىة كىآخىرًينى كىًىيى أىصىٌح الٌرًكىايػىتػى  ا مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىأىَب حى ثػيرىٍت ، كىىىذى اًديُّوفى ًمٍن ًبسىبىًبهىا سىوىاء قػىلٍَّت أىـٍ كى ٍُتً عىٍن مىاًلك . كىقىاؿى اٍلبػىٍردى
ليغ اٍلرىنٍب ثػيليث اٍلًقيمىة فىًإٍف كىافى ديكنو فىبلى اٍلمىا ا اٟتٍىًديث ًبشىٍرًط أىٍف يػىبػٍ . كىالصًَّحيح اأٍلىكَّؿ أًلىنَّوي َفٍى يػىثٍػبيت أىفَّ ًلًكيَّة : لًٍلمىٍربيوًف ا٠ٍتًيىار ٢ًتىذى

بىة النَِّبٌ  ا ثػيبيوت ا٠ٍتًيىار كىأًلىنَّوي لىٍو ثػىبىتى أىٍك أىثٍػبىتى لىوي أىثٍػبىتى لىوي ا٠ٍتًيىار، كىًإ٪تَّىا قىاؿى لىوي: )قيٍل الى ًخبلى ( أىٍم الى خىًديعىة ، كىالى يػىٍلزىـ ًمٍن ىىذى
لًيلو كىاىَّللَّ أىٍعلىم .  ا٠ٍتًيىار كىانىٍت قىًضيَّة عىٍُت الى عيميـو ٢تىىا، فىبلى يػىنػٍفيذ ًمٍنوي ًإُفى غىٍَته ًإالَّ ًبدى

ماء يف ىذا الشرط ىل كاف خاصا هبذا الرجل أـ يدخل فيو ٚتيع من شرط ىذا الشرط فعند أٛتد كاختلف العل:  كقاؿ الشوكآف
كمالك يف ركاية عنو كا١تنصور اب كاإلماـ ٭تِت أنو يثبت الرد لكل من شرط ىذا الشرط كيثبتوف الرد ابلرنب ١تن َف يعرؼ قيمة 

لذلك الرجل ا٠تيار  ه قالوا ّتامع ا٠تدع الذم ألجلو أثبت النِب السلع كقيده بعضهم بكوف الرنب فاحشا كىو ثلث القيمة عند
إ٪تا جعل ٢تذا الرجل ا٠تيار للضعف الذم كاف يف عقلو كما يف حديث أنس ا١تذكور فبل يلحق بو إال من   كأجيب أبف النِب 

قد جعلو اب٠تيار  ابة أف النِب كاف مثلو يف ذلك بشرط أف يقوؿ ىذه ا١تقالة ك٢تذا ركل أنو كاف إذا غنب يشهد رجل من الصح
ثبلاث فَتجع يف ذلك كهبذا يتبُت أنو ال يصح االستدالؿ ٔتثل ىذه القصة على ثبوت ا٠تيار لكل مربوف كإف كاف صحيح العقل 

 ق .  ) نيل األكطار ( .كال ثبوت ا٠تيار ١تن كاف ضعيف العقل إذا غنب كَف يقل ىذه ا١تقالة كىذا مذىب اٞتمهور كىو اٟت
 ثبوت خيار الرنب بشرط أف يكوف الرنب فاحشان ٮترج عن العادة . لراجحكا
 مىت يثبت خيار الغنب ؟ 

 كىيػىثٍػبيتي ا٠ٍتًيىاري يف اٍلبػىٍيًع لًٍلرىنٍبً يف مىوىاًضعى :قاؿ ابن قدامة : 
عىهيٍم كىغى  :أىحىديىىا    ) كقد تقدـ ذلك ( .      بػىنػىهيٍم .تػىلىقًٌي الرٍُّكبىاًف ، إذىا تػىلىقَّاىيٍم فىاٍشتػىرىل ًمنػٍهيٍم كىابى

 ) كقد تقدـ ذلك ( .     بػىٍيعي النٍَّجًش . الثهاين :
ٍمضىاًء . الثهاًلثي : ننا ٮتىٍريجي عىٍن اٍلعىادىًة ، فػىلىوي ا٠ٍتًيىاري بػىٍُتى اٍلفىٍسًخ كىاإٍلً  اٍلميٍستػىٍرًسلي إذىا غينًبى غىبػٍ
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ا قىاؿى مىاًلكه   .كىهًبىذى
ًنيفىةى ، كىالشَّاًفًعيًٌ ؛ أًلىفَّ نػيٍقصىافى ًقيمىًة ، ني أىَب ميوسىى ، كىقىٍد ًقيلى : قىٍد لىزًمىوي اٍلبػىٍيعي كىلىٍيسى لىوي فىٍسخيوي كىقىاؿى ابٍ   ا مىٍذىىبي أىَب حى كىىىذى

بػىٍيًع غىٍَتً اٍلميٍستػىٍرًسًل  ٍنىعي ليزيكـى اٍلعىٍقًد ، كى مىًتهىا الى ٯتى ٍلعىًة مىعى سىبلى اٍلرىنٍبً اٍليىًسًَت .السًٌ  ، كىكى
اٍلرىنٍبً يف تػىلىقًٌي الرٍُّكبىاًف ، فىأىمَّا غىيػٍ : كىلىنىا  ًبيًع ، فىأىثٍػبىًت ا٠ٍتًيىارى ، كى ري اٍلميٍستػىٍرًسًل ، فىًإنَّوي دىخىلى عىلىى بىًصَتىةو أىنَّوي غىنٍبه حىصىلى ًٞتىٍهًلًو اًبٍلمى

ا لىٍو اٍستػىٍعجىلى فػىهيوى كىاٍلعىاَفًً اًبلٍ اًبٍلرىنٍبً ،   .وً ؛ أًلىنَّوي انٍػبػىٌتى عىلىى تػىٍقًصَتًًه كىتػىٍفرًيطً مىوي، َفٍى يىكيٍن لىوي ًخيىاره ، فىجىًهلى مىا لىٍو تػىثػىبَّتى لىعىلً عىٍيًب، كىكىذى
ٍلعىًة ، كىالى ٭تيًٍسني اٍلميبىايػىعىةى . ًة السًٌ  كىاٍلميٍستػىٍرًسلي ىيوى اٞتٍىاًىلي ًبًقيمى

 : اٍلميٍستػىٍرًسلي ، الًَّذم الى ٭تيًٍسني أىٍف ٯتيىاًكسى . قىاؿى أىٍٛتىدي 
 كىيف لىٍفظو ، الًَّذم الى ٯتيىاًكسي .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ٖترٔف ا٠تديعة يف البيع 
o . جواز البيع بشرط ا٠تيار 
o وؿ استدؿ بعض الفقهاء هبذا اٟتديث على إثبات خيار الشرط ، ككجو ذلك : أف الرس  جعل ٢تذا الرجل ا٠تيار ١تدة

 ثبلثة أَيـ ، كما يف ركاية ابن إسحاؽ عن ّنفع عن ابن عمر .
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 كتاب البدىع
 ابب التفليس كاٟتجر-ابب السلم كالقرض كالرىن  –ابب الراب 

 –ابب الشركة كالوكالة  –ابب اٟتوالة كالضماف  –ابب الصلح 
 ابب الشفعة –ابب الرصب  –ابب العارية  –ابب اإلقرار 

 الزبا
ُ
 باب

 الزَيدة .الراب لغة : 
 : الزَيدة اٟتاصلة ٔتبادلة الربوم ّتنسو ، أك أتخَت القبض فيما يلـز فيو التقابض من الربوَيت .كشرعان 

 كىو نوعاف :
 بيع الشيء ّتنسو مع التفاضل .راب الفضل : 

 كما لو ابع صاعان من ال ر بصاعُت .
 ىب بكيلوين .أك كيلو من الذ
 بيع الشيء ّتنسو أك برَت جنسو ٦تا يساكيو يف العلة بدكف قبض . كراب النسيئة :

 صاع من ال ر بصاع من ال ر من أتخر القبض
 ابع صاع من ال ر بصاع من الشعَت مع أتخر القبض .

 . كالراب ٤تـر ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع كما سيأيت 
: عىٍن جىاًبرو  - ِٖٗ : ىيٍم سىوىاءه  رىسيوؿي اىَّللًه  لىعىنى ) قىاؿى ٍيًو، كىقىاؿى ، كىميوًكلىوي، كىكىاتًبىوي، كىشىاًىدى  رىكىاهي ميٍسًلمه  (آًكلى اىلرًٌابى
فىةى . - َّٖ يػٍ  كىًلٍلبياىاًرمًٌ ٨تىٍويهي ًمٍن حىًديًث أىِب جيحى
: عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن مىٍسعيودو  - ُّٖ ابن أىٍيسىريىىا ًمٍثلي أىٍف يػىٍنًكحى اىلرهجيلي أيمهوي )  قىاؿى عيوفى ابى بػٍ ثىةه كىسى ، كىًإفه  اىلرًٌابى ثىالى

ٍتىصىران، كىاٟتٍىاًكمي بًتىمىاًمًو كىصىحهحىوي  (أىٍرَبى اىلرًٌابى ًعٍرضي اىلرهجيًل اىٍلميٍسًلًم   .رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو ٥تي
---------- 

 أم : دعاء على ا١تذكورين ابإلبعاد عن الرٛتػة .(  اىَّللًه  لىعىنى رىسيوؿي ) 
 أم : آخذ الراب .(  آًكلى اىلرًٌابى ) 
 بضم ا١تيم ، أم : معطي الراب .(  كىميوًكلىوي ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث جابر ركاه مسلم يف صحيحو .
نػىهىى عىٍن ٙتىىًن الدَّـً ، كىٙتىىًن اٍلكىٍلًب ، كىكىٍسًب األىمىًة ، كىلىعىنى اٍلوىامًشىةى  ًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كحديث أَب جحيفة ركاه البخارم كلفظو )

 ( . كىاٍلميٍستػىٍومًشىةى ، كىآًكلى الٌرابى ، كىميوًكلىوي ، كىلىعىنى اٍلميصىٌوًرى 
ابن كأما حديث ابن مسعود فلفظ ابن ماجو ٥تتصران )  بػٍعيوفى ابى ثىةه كىسى  ( اىلٌرابى ثىبلى

 .. ( عند اٟتاكم . أىٍيسىريىىا ًمٍثلي أىٍف يػىٍنًكحى اىلرَّجيلي أيمَّوي كزَيدة ) 
 قىاؿى اٟتاكم : ىذا حىًديث صحيحه على شرط الشيخُت كَف ٮترجاه .

 اد يف إسناده .ككأنو دىخىل لبعض ركاة اإلسن البيهقي : ىذا إسناده صحيحه، كا١تنتي منكر هبذا اإلسناد، كال أعلمو إاٌل ك٫تان، كىقىاؿى  
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 ىذا اٟتىًديث فيو علتاف:
 األكُف : تتعلق ٔتنت ا٠ت ر . العلةي  

كإٌف أرىب الٌرابى عرض الرجيل ا١تسلم ( شاذةه؛ شٌذ هبا دمحم بن غالب يدؿ على  كىي أفَّ زَيدة ) أيسرىا مثل أٍف ينكحى الرجيل أمو،
 ثبلثة أمور :  ىذا

يذكركا ىذه الزَيدة كىم: ابن ماجو يف سننو كالبزار يف  فلم -كفيهم أئمة-ر عن عىٍمرك بًن علي أٌف ثبلثةن من الركاة رككا األثاألكهؿ: 
 عن عمرك بن علي بو.  الباطرقآف ركاه عنو أبو نيعيم يف أخبار أصبهاف ثبلثتهم ابن ماجو كالبزار كعبدهللا مسنده كعبد هللا بن بيندار

 اإلسناد إالٌ عىٍمرك بن علي . دان أسنده هبذاكىقىاؿى البزار : كىذا اٟتىًديث َف نسمع أح
 َف يذكركا ىذه الزَيدة كسيأيت ذكر ركاَيهتم .-جعفر، كالنضر بن مشيل كمحمد بن-أفَّ ا١تتقنُت من أصحاب شعبة الثاين: 

خر كىم فيو دمحم دمحم بنى غالب كقعت لو أكىاـ من جنس ىذا الوىم الذم كقع لو يف ىذا اٟتىًديث )انظر : حديثان آ أفٌ الثالث: 
، ىذا يدؿ على أفَّ كتابو كقعت فيو بعض األكىاـ من  ِبن غالب فأدخل حديثا يف حديث يف السلسلة الضعيفة لؤللبآف رقم 

إنٌو كاف ٮتطئ، ككاف كىم يف  الدَّارقيطٍت يف قولًًو عن دمحم بن غالب ٘تتاـ ) ثقة مأموف إالٌ  حىًديث كبُت ذلك دخوؿ حىًديث يف
 ها...( مث ذكر مثاالن على حديثو كىم فيو .أحاديث من

 االختبلؼي على شيٍعبىة يف رفع اٟتىًديث ككقفو .العلة الثانية: 
 كإ٪تا صح بلفظ ) الراب بضع كسبعوف ابابن ، كالشرؾ مثل ذلك ( 

الراب االستطالة يف عرض ا١تسلم قاؿ ) إف أرىب  ... ( فقد صح من حديث سعيد بن زيد عن النِب كىًإفَّ أىٍرىبى اىلٌرابى كأما لفظ ) 
 برَت حق ( .

 عرؼ الراب ؟ 
 الراب : لرة ىو الزَيدة .

 كاصطبلحان : مبادلة الربوم ّتنسو ، أك أتخَت القبض فيما يلـز فيو التقابض من الربوَيت .
 كىو ينقسم إُف قسمُت :

 كىو الزَيدة يف مبادلة ماؿ ربوم ٔتاؿ ربوم من جنسو . راب الفضل :
 صاع بر بصاعُت من ال ر ، لوجود الزَيدة يف أحد العوضُت . كمبادلة

 أك مبادلة مائة غراـ من الذىب ٔتائة كعشرة كإف اختلفا يف اٞتودة .
 كىو أتخَت القبض عند مبادلة الربوم ابلربوم سواء كاف من جنسو أك من غَت جنسو إذا اٖتدا يف العلة . راب النسيئة :

 شهر ، أك رَيالت برَيالت بعد أسبوع . مثاؿ : ك ر ب ر أك بشعَت بعد
 كقد ٬تتمع راب الفضل مع راب النسيئة عند مبادلة الربوم بربوم من جنسو مع أتخَت القبض .

فهذا راب الفضل ، ككجد التأخَت  َُُبػ  ََُكمائة ٔتائة كعشرة بعد شهر . ] فهنا اٞتنس كاحد كىو الرَيالت كجد التفاضل 
 ة [ .إُف شهر فهذا راب النسيئ

 اذكر بعض النصوص اليت تدؿ على ٖترمي الراب كأنو من الكبائر ؟ 
نػَّهيٍم قىاليوٍا ًإ٪تَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الًَّذينى أيىٍكيليوفى الٌراب ال يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمىا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخىبَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسًٌ ذىًلكى أبًى )  قاؿ هللا تعاُف-أ

هي ًإُفى اَّللًَّ كىمىٍن عىادى فىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم اب كىأىحىلَّ اَّللَّي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى الٌراب فىمىٍن جىاءىهي مىٍوًعظىةه ًمٍن رىبًًٌو فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى كىأىٍمري الرًٌ 
 ( . ًفيهىا خىاًلديكفى 
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بُّ كيلَّ كىفَّارو أىثًيمو ٯتىٍحىقي اَّللَّي ال)  كقاؿ سبحانو كتعاُف-ب قىاًت كىاَّللَّي ال ٭تًي  ( . ٌراب كىيػيٍرَب الصَّدى
تيٍم ميٍؤًمًنُتى، فىًإٍف َفٍى تػى )  كقاؿ عز كجل-ج  ٍفعىليوٍا فىٍأذىنيوٍا ًْتىٍربو ًمنى اَّللًَّ َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا اتػَّقيوٍا اَّللَّى كىذىريكٍا مىا بىًقيى ًمنى الٌراب ًإٍف كينػٍ

تيٍم فػىلىكيٍم ريؤيكسي أىٍموىاًلكيٍم ال تىٍظًلميوفى كىال تيٍظلىميوفى   ( . كىرىسيولًًو كىًإٍف تػيبػٍ
 .(  )ىذه آخر آية نزلت على النِب  رضي هللا عنهماقاؿ ابن عباس 

 . ( اعىفىةن كىاتػَّقيوٍا اَّللَّى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا ال أتىٍكيليوٍا الٌراب أىٍضعىافان ميضى  ) كقاؿ سبحانو كتعاُف-د
كقاؿ سبحانو كتعاُف يف شأف اليهود حينما هناىم عن الراب كحرمو عليهم، فسلكوا طريق اٟتيل إلبطاؿ ما أمرىم بو قاؿ -ىػ

 . (  اًبٍلبىاًطًل كىأىٍعتىٍدّنى لًٍلكىاًفرًينى ًمنػٍهيٍم عىذىاابن أىلًيمان  كىأىٍخًذًىمي الٌراب كىقىٍد نػيهيوٍا عىٍنوي كىأىٍكًلًهٍم أىٍموىاؿى النَّاسً )  سبحانو يف ذلك
تيٍم ًمٍن زىكىاةو تيرً )  كقاؿ عز كجل-ك تيٍم ًمٍن رابن لًيػىٍربػيوىٍا يف أىٍموىاًؿ النَّاًس فىبل يػىٍربيوٍا ًعٍندى اَّللًَّ كىمىا آتػىيػٍ  يديكفى كىٍجوى اَّللًَّ فىأيكلىًئكى ىيمي كىمىا آتػىيػٍ

 ( . اٍلميٍضًعفيوفى 
:ر . عىٍن جىابً  -ز :  ىيٍم سىوىاءه  لىعىنى رىسيوؿي اىَّللًَّ ) قىاؿى ٍيًو، كىقىاؿى ، كىميوًكلىوي، كىكىاتًبىوي، كىشىاًىدى  . (آًكلى اىلٌرابى
ا بًيى ) ... ك  كعن ٝترة . قاؿ : قاؿ  -ؾ لىةى رىجيلىٍُتً أىتػىيىآف ، فىأىخىذى ًدم ، فىأىٍخرىجىآف ًإُفى األىٍرًض اٍلميقىدَّسىًة ، فىًإذىا لىًكٍتًٌ رىأىٍيتي اللَّيػٍ

يٍ ... اٟتديث كفيو : .... رىجيله جىاًلسه ،  نىا عىلىى نػىهىرو ًمٍن دىـو ، ًفيًو رىجيله قىائًمه عىلىى كىسىًط النػَّهىًر ، كىرىجيله بػىٍُتى يىدى ًو فىاٍنطىلىٍقنىا حىىتَّ أىتػىيػٍ
جىعىلى كيلَّمىا جىاءى لًيىٍخريجى جيلي الًَّذم يف النػَّهىًر ، فىًإذىا أىرىادى أىٍف ٮتىٍريجى ، رىمىى الرَّجيلي ًْتىجىرو يف ًفيًو ، فػىرىدَّهي حىٍيثي كىافى ، فى ًحجىارىةه ، فىأىقٍػبىلى الرَّ 

ا ؟ ،  رىمىى يف ًفيًو ًْتىجىرو ، فػىيػىٍرًجعي كىمىا كىافى   ( ركاه البخارم . تىوي يًف النػَّهىًر آًكليوا الٌرابى كىالًَّذم رىأىيػٍ قاؿ : فػىقيٍلتي : مىا ىىذى
ٍرؾي اًبَّللًَّ  )قىاؿى  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى ، رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي ، عىًن النَِّبًٌ ك  -ص اٍجتىًنبيوا السٍَّبعى اٍلميوًبقىاًت قىاليوا : َيى رىسيوؿى هللًا كىمىا ىينَّ قىاؿى الشًٌ

ٍحري كىقػىٍتلي ا كىقىٍذؼي اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت  لنػٍَّفًس الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كىأىٍكلي الٌرابى كىأىٍكلي مىاًؿ اٍليىًتيًم كىالتػَّوىِفًٌ يػىٍوـى الزٍَّحفً كىالسًٌ
 ت ( متفق عليو .اٍلرىاًفبلى 

 .ة ( ركاه أٛتد كاف عاقبة أمره إُف قلما أحد أكثر من الراب إال  )  أنو قاؿ عن النِب  كعن ابن مسعود -ض
أال إف كل راب من راب اٞتاىلية موضوع، ) يف حجة الوداع يقوؿ كعن سلماف بن عمرك عن أبيو قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  -م

لكم رؤكس أموالكم ال تىظلموف كال تيظلموف، أال كإف كل دـ من دـ اٞتاىلية موضوع، كأكؿ دـ أضع منها دـ اٟتارث بن عبد 
ت( ا١تطلب كاف مسًتضعان يف بٍت ليث فقتلتو ىذيل، قاؿ: اللهم ىل بٌلرت؟ قالوا: نعم، ثبلث مرات. قاؿ: اللهم اشهد ثبلث مرٌا

 ركاه ابو داكد .
 ركاهـ( اف ال يباِف ا١ترء ٔتا أخذ ا١تاؿ أًمن اٟتبلؿ أـ ًمنى اٟتراػػػػػػليأتُت على الناس زم) قاؿ عن النِب  كعن أَب ىريرة  -ظ

 البخارم .
ـٌ من جهة  هبذا ٖتذيران من فتنة ا١تاؿ، فهو من بعض دالئل نبوتو  أخ ر النِب   ابألمور اليت َف تكن يف زمنو، ككجو الٌذ

 م .الٌتسوية بُت األمرين كإال فأخذ ا١تاؿ من اٟتبلؿ ليس مذمومان من حيث ىو كهللا أعل
ٍن ٙتىىًن الدَّـً ، كىٙتىىًن اٍلكىٍلًب ، كىكىٍسًب األىمىًة ، كىلىعىنى اٍلوىامًشىةى كىاٍلميٍستػىٍومًشىةى ، كىآًكلى نػىهىى عى  رىسيوؿى اَّللًَّ  أف كعن أَب جحيفة ) -ظ

 ( ركاه البخارم . الٌرابى ، كىميوًكلىوي ، كىلىعىنى اٍلميصىٌوًرى 
 : أٚتعت األمة على أف الراب ٤تـر  . قاؿ ابن قدامة

 لنصوص :بعض ما كرد يف راب الفضل من ا -
ال تبيعوا الذىب ابلذىب، إال مثبلن ٔتثل، كال تشفوا بعضها على بعض  )  قاؿ عن أَب سعيد ا٠تدرم هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  -أ

 ز (كال تبيعوا الوىرًؽ ابلورًؽ إال مثبلن ٔتثل، كال تشفوا بعضها على بعض، كال تبيعوا منها غائبان بناج
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 ض ( سيأيت معناىا إف شاء هللا .عكال تشفوا بعضها على بقولو ) 
 كا١تراد ابلناجز اٟتاضر، كابلرائب ا١تؤٌجل.ز ( كال تبيعوا منها غائبان بناج قولو )

  (. ركاه مسلم ال تبيعوا الدينار ابلدينارين، كال الٌدرىم ابلٌدر٫تُت)  قاؿ أف رسوؿ هللا  كعن عثماف بن عفاف -ب
الذىب ابلذىب، كالفضة ابلفضة، كال ر ابل ر، كالشعَت ابلشعَت، )  سوؿ هللا قاؿ: قاؿ ر  كعن أَب سعيد ا٠تدرم -ج

 ء ( ركاه مسلم .كالتمر ابلتمر، كا١تلح اب١تلح، مثبلن ٔتثل، يدان بيد، فمن زاد أك استزاد فقد أرىب، اآلخذ كا١تعطي فيو سوا
ابلفضة، كال ر ابل ر، كالشعَت ابلشعَت، كالتمر الذىب ابلذىب، كالفضة ) قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  كعن عبادة بن الصامت -د

  ركاه مسلمد( ابلتمر، كا١تلح اب١تلح، مثبلن ٔتثل، سواء بسواء، يدان بيد، فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم، إذا كاف يدان بي
فقاؿ  ،، فقدـ بتمر جنيببعث أخا بٍت عدم األنصارم فاستعملو على خي ر أف رسوؿ هللا كعن أَب سعيد كاَب ىريرة )-ىػ

ال : قاؿ: ال كهللا َي رسوؿ هللا، إّن لنشًتم الصاع ابلصاعُت من اٞتمع، فقاؿ رسوؿ هللا  ا؟٘تر خي ر ىكذ : أنكلٌ رسوؿ هللا 
 ف( ركاه مسلم .تفعلوا كلكن مثبلن ٔتثل أك بيعوا ىذا كاشًتكا بثمنو من ىذا، ككذلك ا١تيزا

 قولو )اٞتنيب( التمر الطيب .
 نوع من التمر الردمء كقد فسر أبنو ا٠تليط من التمر.( ابلصاعُت من اٞتمعقولو )

؟ فقاؿ ببلؿ: ٘تر كاف عندّن ردمء ًبٍعتي منو  من أين ىذا جاء ببلؿ بتمر برٓف فقاؿ لو رسوؿ هللا ) كعن أَب سعيد قاؿ-ك
ك "أٌكه  ، عُت الراب ، ال تفعل كلكن إذا أردت أف عند ذل صاعُت بصاع ١تطعم النِب صٌلى هللا عليو كسٌلم، فقاؿ رسوؿ هللا 

 و( . تشًتم فًبٍعوي ببيع آخر مث اشًًت ب
 . ما اٟتكمة من ٖترمي الراب 

 يلخص العبلمة ابن حجر ا٢تيتمي يف كتاب الزكاجر  تلك اٟتكمة يف النقاط التالية :
 انتهاؾ حرمة ماؿ ا١تسلم أبخذ الزائد من غَت عوض .-أ

 َت ألف الرالب غٌت ا١تقرض كفقر ا١تستقرض فلو مكن الرٍت من أخذ أكثر من ا١تثل أضر ابلفقَت .اإلضرار ابلفق-ب
 انقطاع ا١تعركؼ كاإلحساف الذم يف القرض ؛ إذ لو حل درىم بدر٫تُت ما ٝتح أحد إبعطاء درىم ٔتثلو -ج
ا ؛ إذ من ٭تصل در٫تُت بدرىم كيف يتجشم تعطل ا١تكاسب كالتجارات كاٟترؼ كالصناعات اليت ال تنتظم مصاٌف العاَف إال هب-د

 مشقة كسب أك ٕتارة .
  قد جعل هللا سبحانو الراب ضد الصدقة فا١تراَب ضد ا١تتصدؽ. 
قىاًت  )قاؿ تعاُف   تيٍم ًمٍن رابن لًيػىٍربػيوى يف أىٍموىاًؿ النَّاًس ) ، كقاؿ تعاُف ( ٯتىٍحىقي اَّللَّي الٌرابى كىيػيٍرَب الصَّدى تيٍم كىمىا آتػىيػٍ فىبلى يػىٍربيو ًعٍندى اَّللًَّ كىمىا آتػىيػٍ

َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى أتىٍكيليوا الٌرابى أىٍضعىافنا ميضىاعىفىةن كىاتػَّقيوا اَّللَّى  )، كقاؿ تعاُف  (ًمٍن زىكىاةو تيرًيديكفى كىٍجوى اَّللًَّ فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍضًعفيوفى 
 مث ذكر اٞتنة اليت أعدت للمتقُت الذين ينفقوف يف السراء كالضراء . ... ( كىاتػَّقيوا النَّارى الَّيًت أيًعدٍَّت لًٍلكىاًفرًينى  .لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى 

ٍيًل الًَّذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىا٢تىيٍم اًبللَّ  )فا١تتصدؽ ضد ا١تراَب ؛ ألف ا١تتصدؽ ٭تسن إُف الناس كا١تراَب يظلم الناس ، ك٢تذا قاؿ سبحانو 
نًيىةن فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًًٌٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى   . (كىالنػَّهىاًر ًسرِّا كىعىبلى

  ىل ٬توز لإلنساف العمل يف بنك يتعامل ابلراب، مع أنو ال يقـو يف البنك بعمل ربوم، كلكن دخل البنك الكلي راب ؟ 
يف بنك تعامليو ابلراب ، كلو كاف العمل الذم يتواله ذلك ا١تسلم يف البنك غَت ربوم ؛ لتوفَته ١توظفيو  ال ٬توز ١تسلم أف يعمل

( .   اٍلعيٍدكىافً الذين يعملوف يف الربوَيت ما ٭تتاجونو، كيستعينوف بو على أعما٢تم الربوية، كقد قاؿ تعاُف : )كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًمثًٍ كى 
 الدائمة ( .) فتاكل اللجنة 
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 كيف فتول للجنة أخرل : 
: العمل يف البنوؾ اليت تتعامل ابلراب حراـ ، سواء كانت يف دكلة إسبلمية أك دكلة كافرة ؛ ١تا فيو من التعاكف معها على اإلمث  أكالن 

 ( .ال تػىعىاكىنيوا عىلىى اأًلمثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كالعدكاف الذم هنى هللا سبحانو كتعاُف عنو بقولو : ) كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍل رًٌ كىالتػٍَّقوىل كى 
: ليس يف أقساـ البنك الربوم شيء مستثٌت فيما يظهر لنا من الشرع ا١تطهر ؛ ألف التعاكف على اإلمث كالعدكاف حاصل من  اثنيان 

 ) فتاكل اللجنة ( .ك .   ٚتيع موظفي البن
 كجاء يف فتول للجنة الدائمة أيضان : 

عامل ابلراب ال ٬توز للمسلم أف يشترل فيها ، ١تا فيو من إعانة ٢تا على التعامل اب١تعامبلت الربوية ، أبم كجو من البنوؾ اليت تت
كجوه التعاكف من كتابة كشهادة كحراسة كغَت ذلك من كجوه التعاكف ، فإف التعاكف معها يف ذلك تعاكف على اإلمث كالعدكاف ، 

 .تػىعىاكىنيوا عىلىى اٍل رًٌ كىالتػٍَّقوىل كىال تػىعىاكىنيوا عىلىى اأًلمثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف ( كقد هنى هللا عنو بقولو تعاُف : ) كى 
  كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : ىل ٬توز العمل يف مؤسسة ربوية كسائق أك حارس ؟ 

دخولو يف كظيفة عند مؤسسات ، كذلك ألف  ان أك حارسان فأجاب : ال ٬توز العمل اب١تؤسسات الربوية كلو كاف اإلنساف سائق
بو ، كالراضي  ان ربوية يستلـز الرضى هبا ، ألف من ينكر الشيء ال ٯتكن أف يعمل ١تصلحتو ، فإذا عمل ١تصلحتو فإنو يكوف راضي

 حراـ . ابلشيء اـر ينالو من إٙتو. أما من كاف يباشر القيد كالكتابة كاإلرساؿ كاإليداع كما أشبو ذلك فهو ال شك أنو مباشر لل
 )من موقع اإلسبلـ س ج(  لعن آكل الراب كموكلو كشاىديو ككاتبو كقاؿ: ىم سواء() أف النِب  قد ثبت من حديث جابر 

:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  - ِّٖ ، كى ) قىاؿى الى تيًشفُّوا  بػىٍعضىهىا الى تىًبيعيوا اىلذهىىبى اًبلذهىىًب ًإاله ًمٍثالن ٔتًٍثلو
، كىالى تى  ، كىالى تيًشفُّوا بػىٍعضىهىا عىلىى بػىٍعضو ، كىالى تىًبيعيوا اىٍلوىًرؽى اًبٍلوىًرًؽ ًإاله ًمٍثالن ٔتًٍثلو هىا غىائًبان بًنىاًجزو عىلىى بػىٍعضو  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًبيعيوا ًمنػٍ

: كىعىٍن عيبىادىةى ٍبًن اىلصهاًمًت  - ّّٖ اىلذهىىبي اًبلذهىىًب، كىاٍلًفضهةي اًبٍلًفضهًة، كىاٍلبػيرُّ اًبٍلبػيرًٌ، كىالشهًعَتي )  قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  قىاؿى
ا بًيىدو، فىًإذىا اً  ، سىوىاءن ًبسىوىاءو، يىدن تيٍم  ٍختػىلىفىٍت ىىًذهً اًبلشهًعًَت، كىالتهٍمري اًبلتهٍمًر، كىاٍلًمٍلحي اًبٍلًمٍلًح، ًمٍثالن ٔتًٍثلو اىأٍلىٍصنىاؼي فىًبيعيوا كىٍيفى ًشئػٍ

ا بًيىدو   رىكىاهي ميٍسًلمه  . (ًإذىا كىافى يىدن
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ّْٖ ، كىاٍلًفضهةي اًبٍلًفضهًة كىٍزانن ًبوىٍزفو )  قىاؿى اىلذهىىبي اًبلذهىىًب كىٍزانن ًبوىٍزفو ًمٍثالن ٔتًٍثلو

، فىمىٍن زىادى أىٍك ًاٍستػىزىادى فػىهيوى رابن   .رىكىاهي ميٍسًلمه  (ًمٍثالن ٔتًٍثلو
---------- 

 أم : متساكيُت ، كجاء يف حديث أَب ىريرة بياف أف التساكم يكوف ابلوزف .(  الى تىًبيعيوا اىلذهىىبى اًبلذهىىًب ًإاله ًمٍثالن ٔتًٍثلو )  
 أم : ال تزيدكا بعضها على بعض .(  عىلىى بػىٍعضو  كىالى تيًشفُّوا  بػىٍعضىهىا) 
هىا غىائًبان بًنىاًجزو )   الناجز اٟتاضر ، يف ىذا إشارة إُف التقابض . (كىالى تىًبيعيوا ًمنػٍ
أم : بيع الذىب ابلذىب ، كلفظ الذىب عاـ يدخل فيو ٚتيع أصنافو ، من مضركب ، كمنقوش كجيد ، (  اىلذهىىبي اًبلذهىىبً ) 

 . كردمء
، سىوىاءن ًبسىوىاءو )   كيف الركاية األخرل ) إال مثبلن ٔتثل ( أم : متساكيُت .(  ًمٍثالن ٔتًٍثلو
ا بًيىدو  )  أم : متقابضُت يف مكاف التبايع قبل أف يتفرقا . حاؿ ،(  يىدن
 ن جنسو ، أك طلب الزَيدة فهذا الزائد راب أم : فمن أعطى زَيدة على قدر ا١تبيع اآلخر م( فىمىٍن زىادى أىٍك ًاٍستػىزىادى فػىهيوى ًرابن )  
 اٟتديث دليل على أف األمواؿ الربوية ستة ، كىي : الذىب ، كالفضة ، كال ر ، كالشعَت ، كالتمر ، كا١تلح . -ُ

 فيؤخذ من أحاديث الباب ضوابط الراب :



 ُُْٕ 

 ذا بيع الربوم ّتنسو مشاركان لو يف العلة فال بد من شرطُت :أكالن : إ
 التقابض يف ٣تلس العقد . -) يف الوزف ( ا١تماثلة 

 ٦تاثلة ( . –) ال بد من شرطُت : تقابض مثاؿ : ذىب بذىب 
 ٦تاثلة ( . –) ال بد من شرطُت : تقابض فضة بفضة 

 ٦تاثلة ( . –) ال بد من شرطُت : تقابض بر ب ر  
 القبض . حد كىو :إذا بيع الربوم بغَت جنسو لكنو مشارؾ لو يف العلة فيشًتط شرط كااثنيان : 

 . ) ألف الذىب غَت جنس الفضة لكنو مشارؾ لو يف العلة كما سيأيت ( .مثاؿ : ذىب بفضة يشًتط شرط كاحد التقابض 
.] ألف التمر غَت جنس الشعَت لكنو شرط كاحد كىو التقابض ب ٬توز صاع من الشعَت ََُآصع من ال ر بػ  َُابع مثاؿ :

 مشارؾ لو يف العلة [ .
بيع الرَيالت ابلدكالرات، فكبل٫تا اٖتدا يف العلة )كىي الثمنية( لكن اختلفت يف اٞتنس )ىذه رَيالت كىذه دكالرات( كمثل : 

 فإنو ٬توز بشرط التقابض .
 ) فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدان بيد ( . لقولو 

 ل كالتفرؽ .ػالتفاض و يف العلة فإنو ال يشًتط شيء ، ٬توزإذا بيع الربوم بغَت جنسو كمل يكن مشاركان ل اثلثان : 
 ، ٬توز مطلقان من غَت شركط .مثاؿ : ذىب بشعَت 

 ٬توز مطلقان من غَت شركط .فضة ب ر  مثاؿ :
 جودة أحد اٞتنسُت ال ت رر زَيدة أحد٫تا على اآلخػر . مسألة مهمة :

بػىرى فىجى ػػػاٍستػىٍعمىلى رىجي  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) رىةى كىعىٍن أىىًب ىيرىيػٍ  مًٌ عىٍن أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً  يػٍ :   اءىهي بًتىٍمرو جىًنيبو فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اَّللَّ ػػبلن عىلىى خى
ا  بػىرى ىىكىذى يػٍ ًٍر خى ا اًبلصَّاعىٍُتً «. أىكيلُّ ٘تى  :  كىالصَّاعىٍُتً اًبلثَّبلىثىًة. فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ فػىقىاؿى الى كىاَّللًَّ َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإّنَّ لىنىٍأخيذي الصَّاعى ًمٍن ىىذى

ًنيبنا   ( متفق عليو .فىبلى تػىٍفعىٍل ًبًع اٞتٍىٍمعى اًبلدَّرىاًىًم مثيَّ ابٍػتىٍع اًبلدَّرىاًىًم جى
 ء .م) اٞتنيب ( التمر الطيب ، ) اٞتػٍمػع ( الرد

 و .ء اٞتنس ّتيده متفاضبلن ، كىػذا أمر ٣تمػع عليمدع ر ػكاٟتديث يدؿ على أنو ال ٬توز بي : قاؿ الشوكآف
يف ىذا اٟتديث إُف الطريقة السليمة البعيدة عن الراب ، اليت يسلكها من أراد أف يستبدؿ التمر اٞتيد ابلتمر  أرشد النِب  -ِ

تتبع يف كل ربوم يراد استبدالو بربوم ء بدراىم كيشًتم ابلدراىم ٘تران جيدان ، كىػذه الطريقػة مء ، كذلك أبف يبيع التمر الردمالرد
 ر .أحسن منو ، ألف اٞتودة يف أحد اٞتنسُت ال ت رر الزَيدة إذا بيع أحد٫تا ابآلخ

 ىل ٬ترم الراب يف غَت ىذه األصناؼ الستة ٦تا ىو مثلها أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 .األشياء الستة ال يتجاكزىا إُف غَتىا : أف ٖترٔف الراب ٤تصور يف ىذه  القوؿ األكؿ
 .كأبو سليماف ، كعثماف البيت ، طاكس  يركل ىذا القوؿ عن قتادة كىو قوؿ أىل الظاىر كقاؿ بو أيضان  

علة منصوصة اختلفوا  –أم اٞتمهور  –كلكن ١تا َف ٬تدكا  :ك٦تن اختار ىذا القوؿ اإلماـ الصنعآف حيث يقوؿ يف سبل السبلـ 
يقوم للناظر العارؼ أف اٟتق ما ذىبت إليو الظاىرية من أنو ال ٬ترم الراب إال يف الستة ا١تنصوص عليها ، كقد  ان كثَت ان  ففيها اختبل

 . أفردّن الكبلـ على ذلك يف رسالة مستقلة ٝتيتها : )القوؿ اجملتِب (
القياسيُت يف مسألة الراب علل ضعيفة ، كإذا  كاختاره من اٟتنابلة ابن عقيل  يف آخر مصنفاتو مع قولو ابلقياس ، قاؿ : ألف علل
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 . َف تظهر فيو علة امتنع القياس
 أنو يلحق هبا ما شاركها يف العلة .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . 
( أعم من  يقوؿ ) الطعاـ ابلطعاـ مثبلن ٔتثل ... ( كلفظ ) الطعاـ كاستدلوا ْتديث معمر بن عبدهللا أنو ٝتع رسوؿ هللا -أ

 األصناؼ األربعة ا١تذكورة يف حديث عبادة .
كاستدلوا أيضان اب١تعٌت ، كذلك أف ما كافقها يف العلة ٬تب أف أيخذ حكمها ، مراعاة ١تقصود الشارع يف التحرٔف ، فما داـ أف -ب

 ، كما ال ٬تمع بُت ٥تتلفُت ، العلة كاضحة كموجودة يف غَت ىذه األصناؼ فليحكم ابإلٟتاؽ ، ألف الشرع ال يفرؽ بُت متماثلُت
 قالوا : كقد اقتصر اٟتديث على األصناؼ الستة من ابب االكتفاء ابألشياء اليت ال يسترٍت عنها الناس عادة .

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 ما علة التحرمي يف ىذه األشياء الستة ؟ 

 اختلف العلماء يف علة التحرٔف يف ىذه األمواؿ على أقواؿ :
 علة الراب يف النقدين . أكالن :

 أف العلة فيهما مطلق الثمنية ، أم أهنما أٙتاف لؤلشياء .:  أرجح األقواؿ
 كىذا قوؿ ا١تالكية ، كاختاره ابن تيمية ، كابن القيم . 

 .قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كاألظهر أف العلة يف ذلك ىي الثمنية ال الوزف 
بذاتو كقياـ النقدية  ان قائم ان ىيئة كبار العلماء تقرر أبكثريتها : أف الورؽ النقدم يعت ر نقدفإف جاء يف ٣تلة البحوث اإلسالمية : 

يف الذىب كالفضة كغَتىا من األٙتاف ، كأنو أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار ، ٔتعٌت أف الورؽ النقدم السعودم جنس ، 
 ذاتو كأنو يًتتب على ذلك األحكاـ الشرعية اآلتية :كأف الورؽ األمريكي جنس ، كىكذا كل عملة كرقية جنس مستقل ب

: جرَيف الراب بنوعيو فيها كما ٬ترم الراب بنوعيو يف النقدين الذىب كالفضة كيف غَتىا من األٙتاف كالفلوس كىذا يقتضي ما  أكالن 
 يلي :

، فبل ٬توز مثبل بيع  ان ٫تا نسيئة مطلقال ٬توز بيع بعضو ببعض أك برَته من األجناس النقدية األخرل من ذىب أك فضة أك غَت  -أ
 الدكالر األمريكي ٓتمسة أريلة سعودية أك أقل أك أكثر نسيئة .

بيد ، فبل ٬توز مثبل بيع عشرة أريلة  ان سواء كاف ذلك نسيئة أك يد ال ٬توز بيع اٞتنس الواحد منو بعضو ببعض متفاضبلن  -ب
 . ان كرق سعودَين  سعودية كرؽ أبحد عشر رَيالن 

ان  بيد ، فيجوز بيع اللَتة السورية أك اللبنانية برَيؿ سعودم كرق ان إذا كاف ذلك يد ان ٬توز بيع بعضو ببعض من غَت جنسو مطلق -ج 
بيد ،  ان كاف أك فضة أك أقل من ذلك أك أكثر ، كبيع الدكالر األمريكي بثبلثة أريلة سعودية أك أقل أك أكثر إذا كاف ذلك يد

لرَيؿ السعودم الفضة بثبلثة أريلة سعودية كرؽ أك أقل أك أكثر يدا بيد ؛ ألف ذلك يعت ر بيع جنس كمثل ذلك يف اٞتواز بيع ا
 .  ) أْتاث ىيئة كبار العلماء ( . برَت جنسو ، كال أثر جملرد االشًتاؾ يف االسم مع االختبلؼ يف اٟتقيقة 
ين ، مثل األكراؽ النقدية اآلف ، كعلى ىذا فبل ٬توز بيع كعلى ىذا : فيجرم الراب يف كل ما اٗتذه الناس عملة كراج ركاج النقد

( رَيالن سعودَين كرقان ، ك٬توز بيع بعضها ببعض من غَت جنسها إذا كاف يدان بيد ، كما لو ابع كرؽ ُٔ( رَيالن سعودَين كرقان بػ)ُٓ)
 بتعدد جهات إصدارىا .نقد سعودم بلَتة سورية أك لبنانية أك كويتية ، ألف العمبلت الورقية أجناس متعددة 

  ما علة التحرمي يف األربعة الباقية . ) التمر كالشعَت كا١تلح كالرب ( ؟ 
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 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 أف العلة ىي الطعم مع الكيل . ) إذا يلحق هبا كل مكيل كمطعـو ( . القوؿ األكؿ :

 ة .كرجح ىذا القوؿ ابن قدامة ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمي
كعلى ىذا القوؿ : األرز ٬ترم فيو الراب ، ألنو مطعـو كمكيل ، ككذلك : الذرة كالدىن كالعدس كاللحم ك٨توىا ، كال ٬ترم يف 

 مطعـو ال يكاؿ كالرماف كالسفرجل كالبيض كاألترج كالتفاح ، كاألشناف مكيل لكنو غَت مطعـو فبل ٬ترم فيو الراب .
 كذلك . ة ا١تذكورة يف حديث عبادة مطػعومة مكيلة ، فيلحق هبا كل ما كافكاستدؿ ىؤالء أبف األصناؼ األربع

 أف العلة ىي االقتيات كاالدخار . : القوؿ الثاين
أم كوف الطعاـ قوًتن يقتات بو الناس غالبان ، كيدخره مدة من الزمن فبل يفسد ، كعلى ىذا القوؿ فيجرم الراب يف األرز كالقمح 

 كالذرة ك٨توىا .
 ىب مالك ، كاختاره ابن القيم .كىذا مذ

 كاستدؿ ىؤالء ْتديث عبادة ، قالوا : إف األصناؼ ا١تذكورة يف حديث عبادة ٬تمعها كصف االقتيات كاالدخار .
 . –أم كوهنا مطعومة  -أف العلة يف ىذه األربعة ىي الطعمية القوؿ الثالث : 

 كىذا قوؿ الشافعي .
 رة ىي الكيل كلو كانت غَت مطعومة .ا١تذكو : أف العلة يف األربعة  القوؿ الرابع

 كىذا مذىب أَب حنيفة كأٛتد .
  .قاؿ العبلمة الشنقيطي  : كىذا القوؿ أظهر دليبلن 

 أمثلة :
 مبادلة تفاحة بتفاحتُت ، ىل ٬ترم الراب ؟

 عند اٟتنفية كاٟتنابلة : ال ٬ترم ؛ ألهنا ليست مكيلة كال موزكنة ، بل معدكدة .
 ٬ترم ؛ ألهنا مطعومة . كعند الشافعية :

 كعند اإلماـ مالك : ال ٬ترم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كليست مقتاتة تٌدخر .
 صاع بٌر بصاعُت :

 عند اٟتنابلة كاٟتنفية : ٬ترم ؛ ألهنا مكيلة .
 كعند الشافعية : ٬ترم ؛ ألهنا مطعومة .

 كعند ا١تالكية : ٬ترم ؛ ألهنا مٌدخرة كمقتاتة .
 إلسبلـ : ٬ترم ، ألهنا مطعومة كمكيلة .كعند شيخ ا

 كيلو حديد بكيلوين حديد :
 عند اٟتنفية كاٟتنابلة : ٬ترم ؛ ألهنا موزكنة .

 كعند الشافعية : ال ٬ترم فيها الراب ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كال مطعومة .
 يٌدخر .كعند اإلماـ مالك : ال ٬ترم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كال يقتات كال 

 كعند شيخ اإلسبلـ : ال ٬ترم ؛ ألف العلة عنده الثمنية ، أك الطعم مع الكيل أك الطعم مع الوزف .
 قلم بقلمُت :



 ُُٕٕ 

 عند اٟتنفية كاٟتنابلة : ال ٬ترم ؛ ألهنا ليست مكيلة كال موزكنة ، بل معدكدة .
 –ألف العلة عندىم غلبة الطعم أك غلبة الثمنية كعند الشافعية : ال ٬ترم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كليست طعمان ؛ 

 . -االقتصار على الذىب كالفضة 
 كعند ا١تالكية : ال ٬ترم ؛ ألهنا ليست ذىبان كال فضة ، كليست مقتاتة كال مٌدخرة .

 كعند شيخ اإلسبلـ : ال ٬ترم ؛ ألنو يرل أف العلة الثمنية ، كالطعم مع الوزف أك الطعم مع الكيل .
  فائدة :

اًحدىةن ، كىاأٍليٍرًز، كىالدٍُّخًن، كىاٟتٍىاًصلي أىفَّ مىا اٍجتىمىعى ًفيًو اٍلكىٍيلي كىاٍلوىٍزفي كىالطٍَّعمي، ًمٍن ًجٍنسو كىاًحدو ، فىًفيًو الٌرابى رًكىايىةن كى :  قاؿ ابن قدامة
، كى٨تىٍ  ً، كى ، كىاللَّنبى  وًًه .كىالذُّرىًة، كىاٍلقيٍطًنيَّاًت، كىالدٍُّىًن، كىا٠تٍىلًٌ

ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم .  كىىىذى
اًء اأٍلىٍمصىاًر يًف اٍلقىًدًٔف كىاٟتٍىًديًث ، ًسوىل قػىتىادىةى ، فىًإنَّوي بػىلىرى  ا قػىٍوؿي عيلىمى  ًٍت أىنَّوي شىذَّ عىٍن ٚتىىاعىًة النَّاًس ، فػىقىصىرى ٖتىٍرٔفى قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : ىىذى

تًَّة اأٍلىٍشيىاًء .التػَّفىاضيًل عىلى   ) ا١ترٍت ( . ى السًٌ
ـى ًفيًو اٍلكىٍيلي ، كىاٍلوىٍزفي ، كىالطٍَّعمي ، كىاٍختػىلىفى ًجٍنسيوي ، فىبلى رابى ًفيًو ، رًكىايىةن كىاًحدىةن مث قاؿ رٛتو هللا :   .كىمىا انٍػعىدى

التًًٌُت ، كىالنػَّوىل ،  كىاٍلقىتًٌ ، كىاٍلمىاًء ، كىالطًًٌُت اأٍلىٍرمىًٍتًٌ ، فىًإنَّوي يػيؤٍكىلي دىكىاءن ، فػىيىكيوفي مىٍوزيكّنن مىٍأكيوالن ، فػىهيوى كىىيوى قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، كى
 .  ) ا١ترٍت ( .إذنا ًمٍن اٍلًقٍسًم اأٍلىكًَّؿ 

 ما أنواع الراب ؟ 
 راب نسيئة كراب فضل . -كما تقدـ   –الراب نوعاف 

 ىو نوعاف : -من النساء اب١تد كىو التأخَت  -ئة فالنوع األكؿ راب النسي
 قلب الدين على ا١تعسر ، كىذا ىو أصل الراب يف اٞتاىلية : أحد٫تا :

أف الرجل يكوف لو على الرجل ا١تاؿ ا١تؤجل ، فإذا حل األجل قاؿ لو : أتقضي أـ ترَب ، فإف كفاه كإال زاد ىذا يف األجل كزاد 
 ألصل كاحد .ىذا يف ا١تاؿ فيتضاعف ا١تاؿ كا

َف  ان ، فإذا حل الدين ككاف الررٔف معسر ( كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإُفى مىٍيسىرىةو ) كىذا الراب حراـ إبٚتاع ا١تسلمُت ، قاؿ هللا تعاُف  
 ٬تز إبٚتاع ا١تسلمُت أف يقلب الدين عليو بل ٬تب إنظاره .

القلب ال مع يساره كال مع إعساره  لكن الكفار يعارضوف حكم هللا يف ذلك  كاف عليو الوفاء فبل حاجة إُفان  كإف كاف موسر 
 ( .ًإ٪تَّىا اٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الٌرابى ) كيقولوف 

كيسميو  -: من نوعي راب النسيئة : ما كاف يف بيع كل جنسُت اتفقا يف علة راب الفضل مع أتخَت قبضهما أك قبض أحد٫تا  لثاينا
 -بعضهم : راب اليد  

كا١تلح اب١تلح ، ككذا بيع جنس آبخر ، كالتمر ابلتمر ، كالشعَت ابلشعَت ، كال ر ابل ر ، كالفضة ابلفضة ، بيع الذىب ابلذىب ك  
الذىب ابلذىب كالفضة ابلفضة )  ، كما شاركها يف العلة ٬ترم ٣تراىا يف ىذا اٟتكم ، قاؿ النِب  من ىذه األجناس مؤجبلن 
 . يف أحاديث كثَتة جاءت ٔتعناه( كالتمر ابلتمر كا١تلح اب١تلح مثبل ٔتثل يدا بيد  كال ر ابل ر كالشعَت ابلشعَت

 .بيد ( يعٍت اٟتلوؿ كالتقابض قبل التفرؽ يف بيع ىذه األشياء بعضها ببعض، كيقاس عليها ما شاركها يف العلة  يدان  ) فقولو  
 : راب الفضل . النوع الثاين
 اؿ ربوم ٔتاؿ ربوم من جنسو .ىو الزَيدة يف مبادلة مكتعريفو : 
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 كمبادلة صاع بر بصاعُت من ال ر ، لوجود الزَيدة يف أحد العوضُت .
 أك مبادلة مائة غراـ من الذىب ٔتائة كعشرة كإف اختلفا يف اٞتودة .

 كقد ٬تتمع راب الفضل مع راب النسيئة عند مبادلة الربوم بربوم من جنسو مع أتخَت القبض .
فهذا راب الفضل ، ككجد التأخَت  َُُبػ  ََُبعد شهر . ] فهنا اٞتنس كاحد كىو الرَيالت كجد التفاضل  كمائة ٔتائة كعشرة

 إُف شهر فهذا راب النسيئة [ .
  مقارنة بُت راب النسيئة كراب الفضل :اذكر 

ىلية ، فكاف الدائن يؤخر الدين عن راب النسيئة راب جلي كراب الفضل راب خفي ، كراب النسيئة ىو الذم كانوا يفعلونو يف اٞتا أكالن :
 مؤلفة . ان ا١تدين كيزيده عليو ، ككلما أخر زاد الدين حىت تصَت ا١تائة آالف

١تا فيو من الضرر العظيم ، كىو إثقاؿ كاىل ا١تدين من غَت فائدة ٖتصل لو ، كراب الفضل حـر ألنو  ان راب النسيئة حـر قصد اثنيان :
 ( امال تبيعوا الدرىم ابلدر٫تُت فإٓف أخاؼ عليكم الر )قاؿ  عن النِب  ث أَب سعيد ا٠تدرم كسيلة لراب النسيئة كما يف حدي

كالرما ىو الراب فمنعهم من راب الفضل ١تا ٮتافو عليهم من راب النسيئة ، كذلك إذا ابعوا در٫تا بدر٫تُت ، كال يفعل ىذا إال للتفاكت 
 .تدرجوف من الربح ا١تعجل إُف الربح ا١تؤخر كىو راب النسيئة بُت النوعُت إما يف اٞتودة أك غَتىا ، فإهنم ي

 .، كراب الفضل كقع فيو خبلؼ ضعيف ان قطعي ان راب النسيئة ٣تمع على ٖترٯتو إٚتاع اثلثان :
 إعبلـ يف -رٛتو هللا  -راب النسيئة َف يبح منو شيء ، كراب الفضل أبيح منو ما دعت اٟتاجة إليو ، كذا يقوؿ ابن القيم : رابعان 

 .للذريعة أخف ٦تا حـر ٖترٔف ا١تقاصد  ا١توقعُت  ، قاؿ : ألف ما حـر سدن 
 ىل ذىب أحد إىل جواز راب الفضل ، كما دليلهم ؟ 

 ذىب بعض الصحابة كابن عباس كٚتاعة إُف جواز راب الفضل .
 ) ال راب إال يف النسيئة ( متفق عليو . كاستدلوا ْتديث أسامة بن زيد . قاؿ : قاؿ 

 كىأىٍٚتىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى ٖتىٍرٯتًًهمىا .، كىالٌرابى عىلىى ضىٍربػىٍُتً : رابى اٍلفىٍضًل ، كىرابى النًَّسيئىًة  قاؿ ابن قدامة :
، كىأيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو  ؼه بػىٍُتى الصَّحىابىًة ؛ فىحيًكيى عىٍن اٍبًن عىبَّاسو ، كىزىٍيًد ٍبًن أىٍرقىمى، كىاٍبًن الزُّبػىٍَتً، أىنػَّهيٍم قىاليوا : كىقىٍد كىافى يف رابى اٍلفىٍضًل اٍخًتبلى

 ( .الى رابى إالَّ يًف النًَّسيئىًة )  لًقىٍوًؿ النَِّبًٌ ، إ٪تَّىا الٌرابى يف النًَّسيئىةً 
 كالراجح ٖترٯتو كىو قوؿ ٚتاىَت العلماء لؤلحاديث الصحيحة يف ذلك ، كقد تقدـ ذكرىا .

 ن حديث ) ال راب إال يف النسيئة ( ؟ما اٞتواب ع 
 أجاب ٚتهور العلماء عن حديث أسامة أبجوبة :

 : أنو منسوخ . اٞتواب األكؿ
فقاؿ قائلوف: أبنو منسوخ هبذه األحاديث، كقد أٚتع ا١تسلموف على  ( ال راب إال يف النسيئة) كأما حديث أسامة قاؿ النوكم : 

 و .ترؾ العمل بظاىره كىذا يدؿ على نسخ
 . ة حديث أسامة كاختلفوا يف اٞتمع بينو كبُت حديث أَب سعيدػػػاتفق العلماء على صحابن حجر : قاؿ اٟتافظ ك 
 فقيل: منسوخ لكن النسخ ال يثبت ابالحتماؿ. 
 قاؿ الشوكآف : لكن النسخ ال يثبت ابالحتماؿ .ك 

 .، فيجب العمل اب١تبُت كتنزيل اجململ عليو أنو حديث ٣تمل كاألحاديث اليت ٘تنع راب الفضل مبينة :  يناٞتواب الثا
 رككىا صر٭تة عنو  أنو ركاية صحاَب كاحد ، كركاَيت منع راب الفضل عن ٚتاعة من أصحاب رسوؿ هللا  اٞتواب الثالث :
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 د .ّنطقة ٔتنع راب الفضل ، كركاية اٞتماعة من العدكؿ أقول كأثبت كأبعد عن ا٠تطأ من ركاية الواح
الراب األغلظ الشديد التحرٔف ا١تتوعد عليو ابلعقاب الشديد كما : أم ( ال راب إال يف النسيئة  )أف ا١تعٌت يف قولو  : اٞتواب الرابع

 ) قالو النوكم ( . تقوؿ العرب : ال عاَف يف البلد إال زيد مع أف فيها علماء غَته ، كإ٪تا القصد نفي األكمل ال نفي األصل  .
مث رجع ابن  ( إ٪تا الراب يف النسيئة)  تعاُف: كاف معتمد ابن عباس كابن عمر حديث أسامة ابن زيد قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا
حُت بلرهما حديث أَب سعيد كما ذكره مسلم من  ، كقاال بتحرٔف بيع اٞتنس بعضو ببعض، متفاضبلن  عمر كابن عباس عن ذلك

أف ابن عمر كابن عباس َف يكن بلرهما حديث النهي عن  رجوعهما صر٭تان، كىذه األحاديث اليت ذكرىا مسلم تدٌؿ على
 التفاضل يف غَت النسيئة، فلما بلرهما رجعا إليو.

ألف داللتو اب١تنطوؽ ك٭تمل ،  كأيضان نفي ٖترٔف راب الفضل من حديث أسامة إ٪تا ىو اب١تفهـو فيقدـ عليو حديث أَب سعيد
 .م حديث أسامة على الراب األك ر كما تقٌدـ. كهللا أعل

 ىل الرب كالشعَت صنفاف أـ صنف كاحد ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أهنما صنف كاحد . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب مالك كالليث .

 : أهنما صنفاف . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 لعطف أحد٫تا على اآلخر .
 ابلشعَت (  دليل على أهنما نوعاف ٥تتلفاف ؛ كمخالفة التمر للبػيرٌو ؛ كىو قوؿ كقولو : ) البػيرُّ ابلبػيرًٌ ، كالشعَتقاؿ القرطِب : 

 الشافعي ، كأَب حنيفة ، كالثورم ، كابن عيٌليَّة ، كفقهاء أىل اٟتديث. 
كذىب مالك ، كاألكزاعي ، كالليث ، كمعظم علماء ا١تدينة كالشاـ : إُف أهنما صنف كاحد. كىو مركم عن عمر ، كسعيد ، 

٫تا من السَّلف متمسكُت ، بتقارهبما يف ا١تنبت ، كاصد ، كا١تقصود ؛ ألف كل كاحد منهما يف معٌت اآلخر ، كاالختبلؼ كغَت 
 ) ا١تفهم ( . الذم بينهما إ٪تا ىو من ابب ٥تالفة جيًٌد الشيء لرديئو .

  كال بعد أايـ أك شهر أك من الذىب آلخر، كليس مع ا١تشًتم بعض القيمة أك كل القيمة إذا ابع إنساف مصاغان ،
 شهرين فهل ىذا جائز أك ال ؟

إذا كاف الثمن الذم اشًتل بو مصاغ الذىب ذىبا أك فضة أك ما يقـو مقامهما من األكراؽ النقدية أك مستنداهتا َف ٬تز ، بل ىو 
 )فتاكل اللجنة(ن .     الثمحراـ ؛ ١تا فيو من راب النسيئة . كإف كاف الشراء بعركض كقماش أك طعاـ أك ٨تو٫تا جاز أتخَت 

  ىل يلـز تسديد أجرة التصنيع عند استالـ الذىب أك نعتربه حساابن جاراين ؟ 
 )الشيخ ابن عثيمُت( ح .  ال يلـز أف يسدد ألف ىذه األجرة على عمل ، فإف سلمها حاؿ القبض : فذاؾ ، كإال مىت سلمها ص

  ا ؟القدٯتة ِبكثر من قيمتهسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : عن بيع العملة 
فأجاب: ليس فيو أبس؛ ألف العملة القدٯتة أصبحت غَت نقد، فإذا كاف مثبلن عنده من فئة الرَيؿ األكُف اٟتمراء أك من فئة ٜتسة 

الباب  لقاء)ج. أك عشرة اليت بطل التعامل هبا كأراد أف يبيع ذات العشرة ٔتائة فبل حرج؛ لكوهنا أصبحت سلعة ليست بنقد، فبل حر 
 ح(ا١تفتو 
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هيمىا-كىعىٍن أىِب سىًعيدو، كىأىِب ىيرىيٍػرىةى  - ّٖٓ ربىو، فىجىاءىهي بًتىٍمرو  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًاٍستػىٍعمىلى رىجيالن عىلىى خىيػٍ
، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  : الى  جىًنيبو بػىرى ىىكىذىا؟ " فػىقىاؿى يػٍ ًٍر خى ، ًإانه لىنىٍأخيذي اىلصهاعى ًمٍن ىىذىا اًبلصهاعىٍُتً أىكيلُّ ٘تى ، كىاىَّللًه ايى رىسيوؿى اىَّللًه
ثىًة  فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ًنيبنا  : كىالثهالى ميتػهفىقه  ( ًلكى كىقىاؿى يف اىٍلًميزىاًف ًمٍثلى ذى  -الى تػىٍفعىٍل، ًبًع اىٞتٍىٍمعى اًبلدهرىاًىًم، ُثيه ًابٍػتىٍع اًبلدهرىاًىًم جى

 عىلىٍيًو .
---------- 

 كيف الركاية األخرل ) بعث أخا بٍت عدم من األنصار إُف خي ر فأٌمره عليها ... ( .( ًاٍستػىٍعمىلى رىجيالن  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) 
ربىو )   بلدة معركفة .(  عىلىى خىيػٍ
 .نوع من أعلى أنواع التمر (  فىجىاءىهي بًتىٍمرو جىًنيبو ) 
ثىًة )  ا اًبلصهاعىٍُتً كىالثهالى كيف ركاية البخارم ) إّن نشًتم الصاع ابلصاعُت من اٞتٍمع ( . قاؿ النوكم : ( ًإانه لىنىٍأخيذي اىلصهاعى ًمٍن ىىذى

 اٞتمع ٘تر ردمء .
رل ) كلكن مثبلن ٔتثل ( أم : بيعوا اٞتنس أم : ال تبيع الصاع ابلصاعُت ، كيف الركاية األخ(  الى تػىٍفعىلٍ  : فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  )

 الواحد بعضو ببعض متماثبلن يف الكيل .
 ( أم : بع ىذه التمر الردء ابلدراىم ، مث اشًت ابلدراىم جنيبان ....  ًبًع اىٞتٍىٍمعى اًبلدهرىاًىمً ) 
٬توز بيع بعض اٞتنس منو ببعضو متفاضبل كاف اختلفا يف مثل ما قاؿ يف ا١تكيل من أنو ال : أم (  كىقىاؿى يف اىٍلًميزىاًف ًمٍثلى ذىًلكى ) 

 ف .كا١تراد اب١تيزاف ىنا ا١توزك ، بل يباع رديئو ابلدراىم مث يشًتم هبذا اٞتيد ، اٞتودة كالرداءة 
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 اٟتديث يدؿ على ٖترٔف التفاضل بُت نوعي اٞتنس الواحد من األشياء الربوية .
 اٞتودة كالرداءة ال يؤثر يف منع الراب .فاختبلؼ اٞتنس يف 

: اٟتديث يدؿ على أنو ال ٬توز بيع ردمء اٞتنس ّتيده متفاضبلن ، كىذا أمر ٣تمع عليو ، ال خبلؼ بُت أىل  قاؿ الشوكاين
  العلم فيو .

كقد كرد يف بعض  ،معلـو ذلك  فكإما اكتفاء أب وع أما ذىوالن ػكأما سكوت الركاة عن فسخ البيع ا١تذكور فبل يدؿ على عدـ الوق
 . ) نيل األكطار ( . و الراب فرده كما بنو على ذلك يف الفتحػذا ىػقاؿ ى طرؽ اٟتديث أف النِب 

 ( ردمء ، ألنو راب . َُُ( قمح جيد بػ)  ََُمثاؿ : ال ٬توز أف تبيع ) 
ٍره كىافى ًعٍندىّنى « . ًمٍن أىٍينى ىىذىا »  وي رىسيوؿي اَّللًَّ فػىقىاؿى لى  جىاءى ًببلىؿه بًتىٍمرو بػىٍرٓفٌو  قاؿ ) سىًعيدكقد جاء يف حديث أَب  فػىقىاؿى ًببلىؿه ٘تى

ٍف تىٍشًتىًلى أىكٍَّه عىٍُتي الٌرابى الى تػىٍفعىٍل كىلىًكٍن ًإذىا أىرىٍدتى أى » . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ًعٍندى ذىًلكى   ءه فىًبٍعتي ًمٍنوي صىاعىٍُتً ًبصىاعو لًمىٍطعىًم النَِّبًٌ مرىدً 
 ( متفق عليو .آخىرى مثيَّ اٍشًتىً بًًو  التٍَّمرى فىًبٍعوي بًبػىٍيعو 

من جودتو ، فقاؿ : من أين ىذا ، فقاؿ ببلؿ :   بتمر برٓف جيد ، فتعجب النِب  ففي ىذا اٟتديث جاء ببلؿ إُف النِب 
كأخ ر  ، فعظم ذلك على النِب  طعم النِب كاف عندّن ٘تر ، فبعت الصاعُت من الردمء بصاع من ىذا اٞتيد ، ليكوف م

ببلؿ أبف عملو ىذا ىو عُت الراب ، فبل تفعل مث أرشده للطريقة الصحيحة ، كىي إذا أراد استبداؿ ردمء ّتيد ، أف يبيع الردمء 
 بدراىم مث اشًت  ابلدراىم ٘تران جيدان .

( قىا قاؿ النوكم رٛتو هللا: قػىٍولو  : أىنَّوي حىًقيقىة الرًٌابى اٍلميحىرَّ )أىكٍَّه عىٍُت الرًٌابى  ـ.ؿى أىٍىل اللُّرىة: ًىيى كىًلمىة تػىوىجُّع كىٖتىىزُّف، كىمىٍعٌتى عىٍُت الرًٌابى
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  شدة إكراـ الصحابة للرسوؿ . 
o . ٖترٔف راب الفضل 

o  أف النِب . ال يعلم الريب 

o . تعظيم أمر الراب 

o ر ا١تنكر .كجوب إنكا 

o . ال ذنب على اٞتاىل 

o . ينبري للعاَف كا١تفيت  إذا أخ ر بتحرٔف شيء ، أف يبُت للناس أبواب اٟتبلؿ اليت ترٍت عن اٟتراـ 

o  عظم ا١تعصية ، ككيف بلرت من نفس النِب . 

هيمىا-كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - ّٖٔ رىًة ًمنى اىلتهٍمًر ال يػيٍعلىمي مىًكيليهىا   اىَّللًه  نػىهىى رىسيوؿي  )قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ عىٍن بػىٍيًع اىلصُّبػٍ
ٍيًل اىٍلميسىمهى ًمنى اىلتهٍمًر   .رىكىاهي ميٍسًلمه  (اًبٍلكى

---------------- 
رىًة )   بضم الصاد ا١تهملة ، كسكوف ا١توحدة ، كىي الطعاـ اجملتمع ، كالكومة .( عىٍن بػىٍيًع اىلصُّبػٍ
 أم : ال يعلم مقدار تلك الص رة .( يػيٍعلىمي مىًكيليهىا  ال )
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 اليت يعلم كيلها ، بتمر آخر علم كيلو . –كىي الكومة  –نستفيد : النهي عن بيع الص رة من التمر  

 ر . )نيل األكطار( ا١تقدا وؿػد٫تا ٣تهػو كأحػنس ّتنسػوز أف يباع جػكاٟتديث  فيو دليل على أنو ال ٬ت:  قاؿ الشوكاين
هل كيلها كمقدارىا ، فالتساكم غَت معلـو ، فيكوف راب ، ألف بيع التمر ابلتمر البد من شرطُت : التساكم ،  ألف الص رة ٬تي

 كالتقابض كما تقدـ ، كىذا ال يتم إال ٔتعرفة كل من العوضُت .
عى بػىٍعضىوي بًبػىٍعضو جيزىافنا  : كقاؿ ابن قدامة  أىٍك كىافى جيزىافنا ًمٍن أىحىًد الطَّرىفػىٍُتً ، َفٍى ٬تىيٍز .كىلىٍو ابى

كى لًمىا رىكىل ميٍسًلمه ، عىٍن جىاًبرو ، قىاؿى قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىٍٚتىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى أىفَّ ذىًلكى غىيػٍري جىائًزو إذىا كىاّنى ًمٍن ًصٍنفو كىاًحدو ؛ كىذىلً ك 
ٍيًل اٍلميسىمَّى ًمٍن التٍَّمًر   نػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ )  رىًة ًمٍن التٍَّمًر ، الى يػيٍعلىمي مىًكيليهىا ، اًبٍلكى  ( .عىٍن بػىٍيًع الصُّبػٍ

عيوي إالَّ إُفى ٘تىىاـً اٟتٍىًديثً  (ىىًب كىٍزّنن ًبوىٍزفو الذَّىىبي اًبلذَّ ) كىيف قػىٍوًؿ النَِّبًٌ  ، ، كىأًلىفَّ التَّمىاثيلى شىٍرطه كىذىًلكى   ، دىلًيله عىلىى أىنَّوي الى ٬تىيوزي بػىيػٍ
 . ) ا١ترٍت ( .كىاٞتٍىٍهلي ًبًو يػيٍبًطلي اٍلبػىٍيعى ، كىحىًقيقىًة التػَّفىاضيًل 

: ىذا تصريح بتحرٔف بيع التمر ابلتمر حىت يعلم ا١تماثلة ، قاؿ العلماء : ألف اٞتهل اب١تماثلة يف ىذا الباب كحقيقة  كقاؿ النوكم
) إال سواءن بسواء ( كَف ٭تصل ٖتقق ا١تساكاة مع اٞتهل ، كحكم اٟتنطة ابٟتنطة ، كالشعَت ابلشعَت ، كسائر  ولو ا١تفاضلة ، لق

 الربوَيت إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر ابلتمر . ) شرح مسلم ( 
 قاؿ اجملد ابن تيمية : اٟتديث يدؿ ٔتفهومو على أنو لو ابعها ّتنس غَت التمر ٞتاز . -ِ
 
 
 
 



 ُُِٖ 

: ًإيٌنً كيٍنتي أىٍٝتى  كىعىٍن مىٍعمىًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - ّٕٖ ـي اًبلطهعىاـً ًمٍثالن ٔتًٍثلو  ) يػىقيوؿي   عي رىسيوؿى اىَّللًه ػػػػػقىاؿى كىكىافى طىعىامينىا ، اىلطهعىا
 .رىكىاهي ميٍسًلمه ( .يػىٍومىًئذو اىلشهًعَتى 

---------- 
 اذكر اٟتديث بطولو ؟ 

دىةى بػىٍعًض صىاعو أىنَّوي أىٍرسىلى غيبلىمىوي ًبصىاًع قىٍمحو فػىقىاؿى ًبٍعوي مثيَّ اٍشًتىً ًبًو شىًعَتان . فىذىىىبى اٍلريبلىـي فىأىخىذى صىاعان كى )مىًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ عىٍن مىعٍ  زَيى
 كيٍنتي أىٍٝتىعي رىسيوؿى اَّللًَّ   ًلكى اٍنطىًلٍق فػىريدَّهي كىالى أتىٍخيذىفَّ ًإالَّ ًمٍثبلن ٔتًٍثلو فىًإٌٓفً فػىلىمَّا جىاءى مىٍعمىران أىٍخبػىرىهي ًبذىًلكى فػىقىاؿى لىوي مىٍعمىره َفى فػىعىٍلتى ذى 

ـي اًبلطَّعىاـً ًمٍثبلن ٔتًٍثلو »يػىقيوؿي   ركاه مسلم ع(. أىخىاؼي أىٍف ييضىاًر  ًإٌٓفً  قىاؿى كىكىافى طىعىامينىا يػىٍومىًئذو الشًَّعَتى . ًقيلى لىوي فىًإنَّوي لىٍيسى ٔتًٍثًلًو قىاؿى « . الطَّعىا

 ( أم : خادمو .أىنهوي أىٍرسىلى غيالىمىوي ) 
 ( كىو ال ر . صىاًع قىٍمحو ب) 
 ( أم : بثمنو . فػىقىاؿى ًبٍعوي ُثيه اٍشًتىً ًبًو شىًعَتان ) 
ـي فىأىخىذى صىاعان  )  ( أم : من الشعَت . فىذىىىبى اٍلغيالى

 ( أم : بيع صاع القمح بصاع الشعَت كالزَيدة . ملى فػىعىٍلتى ذىًلكى  فػىقىاؿى لىوي مىٍعمىره ) 
 ( أم : ال أتخذ الشعَت ابلقمح إال متماثلُت يف الكيل . كىالى َتىٍخيذىفه ًإاله ًمٍثالن ٔتًٍثلو ) 
 ( أم : ١تعمر . ًقيلى لىوي ) 
 ( أم : الشعَت . فىًإنهوي  )

، يعٍت أنو ليس من جنسو، أم : أف القمح كالشعَت جنساف ٥تتلفاف، فبل ٭تـر فيهما التفاضل، ( أم : مثل القمح لىٍيسى ٔتًٍثًلوً ) 
 فلماذا تريد أف تفسخ ىذا البيع ؟ 

 ( أم : يشابو ، كمعناه أخاؼ أف يكوف يف معٌت ا١تماثل ، فيكوف لو حكمو يف ٖترٔف الراب . عأىخىاؼي أىٍف ييضىارً  قىاؿى ًإيٌنً ) 
 ا اٟتديث على أف اٟتنطة كالشعَت جنس كاحد ؟من الذم استدؿ هبذ 

 الذم استدؿ بو مالك ، فبل ٬توز بيع أحد٫تا ابآلخر متفاضبلن .
فنا كىاًحدنا الى ٬تىيوز بػىٍيع أىحىد٫تىا اًبآٍلخىًر مي :  قاؿ النوكم ٍذىىبنىا تػىفىاًضبلن ، كىمى كىاٍحتىجَّ مىاًلك هًبىذىا اٟتٍىًديث يف كىٍوف اٍٟتًٍنطىة كىالشًَّعَت ًصنػٍ

فىاًف ٬تىيوز التػَّفىاضيل بػىٍينهمىا كىاٍٟتًٍنطىًة مىعى اأٍلىريٌز ، كىدىلًيلنىا مىا سىبىقى  ًعٍند قػىٍولو صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى : ) فىًإذىا  كىمىٍذىىب اٞتٍيٍمهيور أىنػَّهيمىا ًصنػٍ
تيٍم ( مىعى  اًئٌي يًف حىًديث عيبىادىة ٍبن الصَّاًمت  ًاٍختػىلىفىٍت ىىًذًه اأٍلىٍجنىاس فىًبيعيوا كىٍيف ًشئػٍ أىفَّ  -رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي  -مىا رىكىاهي أىبيو دىاكيد كىالنَّسى

ا بً  ا فىبلى حيجَّة ًفيًو ؛ يىدو " كىأىمَّا حىًديث مى النَِّبٌ صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى : " الى أبىٍس بًبػىٍيًع اٍلبػيٌر اًبلشًَّعًَت كىالشًَّعَت أىٍكثىر٫تىا يىدن ٍعمىر ىىذى
 أًلىنَّوي َفٍى ييصىرًٌح أبًىنػَّهيمىا ًجٍنس كىاًحد ، كىًإ٪تَّىا خىاؼى ًمٍن ذىًلكى فػىتػىوىرَّعى عىٍنوي ًاٍحًتيىاطنا .

؛ كىو قوؿ الشافعي،  قولو )البػيرُّ ابلبػيرًٌ ، كالشعَت ابلشعَت( دليل على أهنما نوعاف ٥تتلفاف؛ كمخالفة التمر للبػيرٌو :  كقاؿ القرطيب
 كأَب حنيفة ، كالثورم ، كابن عيٌليَّة ، كفقهاء أىل اٟتديث. 

كذىب مالك ، كاألكزاعي ، كالليث ، كمعظم علماء ا١تدينة كالشاـ : إُف أهنما صنف كاحد. كىو مركم عن عمر ، كسعيد ، 
د ؛ ألف كل كاحد منهما يف معٌت اآلخر ، كاالختبلؼ كغَت٫تا من السَّلف متمسكُت ، بتقارهبما يف ا١تنبت ، كاصد ، كا١تقصو 

 ) ا١تفهم ( . الذم بينهما إ٪تا ىو من ابب ٥تالفة جيًٌد الشيء لرديئو .
ا ٔتا يرٍت عن إعادتو ، لكنا نبُتًٌ يف ىذا اٟتديث : أف : كقاؿ رٛتو هللا  قد تقدَّـ ذكر ا٠تبلؼ يف عدَّ البػيرًٌ كالشعَت صنفنا كاحدن

حجَّة فيو ألصحابنا ، كإف كانوا قد أطبقوا على االحتجاج بو . ككجو ذلك : أف غايتهم يف التمسك بو أف حديث معمر ال 
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 ٭تتجوا ٔتذىب معمر . كىو قوؿ صحاَب ، كىو أعلم اب١تقاؿ ، كأقعد ابٟتاؿ .
ة لو فيو؛ ألنو إف ٛتل على الطَّعاـ ابلطَّعاـ( ال حجَّ ) كما استدؿ بو من قولو  ،إف قوؿ معمر ىذا رأم منو، ال ركاية اؿ:ق

د عمومو لـز منو: أال يباع التمر ابلبػيرًٌ، كال الشعَت اب١تلح، إال مثبلن ٔتثل. كذلك خبلؼ اإلٚتاع، فظهر: أف ا١تراد بو: اٞتنس الواح
ا، من الطَّعاـ. كقد بُتَّ النِب  ففصل التمر عن  األجناس ا١تختلفة يف حديث عبادة بن الصامت كغَته، كفصَّلها كاحدنا كاحدن

اىر من فتيا معمر: إ٪تا كانت منو تقيو ػمث الظ (فإذا اختلفت األصناؼ فبيعوا كيف شئتم)ال ر، كالشعَت عنو، مث قاؿ بعد ذلك 
 )ا١تفهم(   ال يف قوؿ غَته . . أال ترل نصَّو، حيث قاؿ: إٓف أخاؼ أف ييضىارع؟! كاٟتجَّة يف قوؿ النِب  كخوفان 
دىةن ابًًثٍػٍتىٍ عىشىرى ًدينىاران، ًفيهىا ذىىىبه كىخىرىزه، فػىفىصىٍلتػيهىا   لىةى ٍبًن عيبػىٍيدو كىعىٍن فىضىا - ّٖٖ بػىرى ًقالى يػٍ : ) ًاٍشتػىرىٍيتي يػىٍوـى خى قىاؿى

: " الى تػيبىاعي حىىته   فػىوىجىٍدتي ًفيهىا أىٍكثػىرى ًمٍن ًاثٍػٍتىٍ عىشىرى ًدينىاران، فىذىكىٍرتي ذىًلكى لًلنهيبًٌ    تػيٍفصىلى ( رىكىاهي ميٍسًلمه .فػىقىاؿى
--------- 

بػىرى (  يػٍ  أم : يـو غزكة خي ر ، كذلك بعد انتهاء ا١تعركة كتقسيم ا١تراّف ، جاء يف ركاية ) كىي من ا١تراّف ( . ) ًاٍشتػىرىٍيتي يػىٍوـى خى
مو ، كألف الرنيمة ال يتصرؼ يف بيع قاؿ القرطِب : كاف بيع ىذه القبلدة بعد قىٍسم الرنيمة ، كبعد أف صارت إُف فىضالة يف سه

 شيء منها إال بعد الًقسمة .
دىةن (   بكسر القاؼ ، ما ٬تعل يف العنق من حلي كغَته .) ًقالى
 بفتح ا٠تاء كالراء ، ٚتع خرزة ، كىي حبات مثقوبة تصنع من أم نوع ، كتنظم يف سلك كيتزين هبا .) كىخىرىزه ( 

 ىل كقع اضطراب يف ىذا اٟتديث ؟ 
 اضطراب يف ىذا اٟتديث مضمونو : كقع

 ذىب كخرز ابثٍت عشر ديناران . أف يف بعض الركاَيت: قاؿ فضالة: اشًتيت يـو خي ر قبلدة فيها 
 . فذكر ذلك للنِب  كيف بعضها : اشًتاىا رجل بسبعة أك تسعة دّننَت،

 التبيعوا   لدينارين كالثبلثة ، فقاؿ رسوؿ هللا يـو خي ر ، نبايع اليهود : الوقية الذىب اب كيف بعضها : كنا مع رسوؿ هللا 
 كزّنن بوزف ، كىذه ليس فيو أم إشارة للقبلدة . الذىب ابلذىب إال

مع فضالة بن عبيد يف غزكة، فطارت ِف كألصحاَب قبلدة فيها ذىب ككرؽ ، كجوىر،  كيف بعضها : عن حنش، أنو قاؿ: كنا
 أف أشًتيها، فسألت فضالة بن عبيد . فأردت

 لتابعي ، كيف غَتىا أف القصة كقعت للصحاَب . ففي ىذه الركاية ما يدؿ على أف القصة كقعت
 كيف بعضها ذىب ككرؽ، كجوىر . كيف بعضها : قبلدة فيها خرز كذىب ،

 كقد أجاب بعض أىل العلم عن دعول االضطراب ّتوابُت : 
 األحاديث . أحد٫تا : القوؿ بتعدد

 بكي ، كابن حجر يف أحد قوليو .ذىب إُف ذلك البيهقي ، كالس 
شهدىا فضالة كلها، كالنِب  ( سياؽ ىذه األحاديث مع عدالة ركاهتا تدؿ على أهنا كانت بيوعان  ِّٗ/ٓيف السنن ) قاؿ البيهقي

 ،كهللا أعلم . ينهي عنها، فأداىا كلها، كحنش الصنعآف أداىا متفرقان 
حديثاف ال أكثر، ركا٫تا ٚتيعان حنش أبلفاظ ٥تتلفة،  ( بل ٫تا ٕٓٗ/ِ) كقاؿ ابن حجر متعقبان يف النكت على ابن الصبلح

بُت ابن حجر أف أحد اٟتديثُت يف قصة كقعت للصحاَب ، كحديث آخر يف قصة كقعت  مث« كركم عن علي بن رابح أحد٫تا
 للتابعي ، فوضح أهنما حديثاف ال أكثر .
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، قاؿ : كاٞتواب ا١تسدد عندم أف ىذا االختبلؼ ال يوجب ضعفان، بل اٞتواب الثآف: ما اختاره ابن حجر يف تلخيص اٟتبَت 
ٙتنها فبل يتعلق بو يف ىذه  َف يفصل، كأما جنسها، كقدر االستدالؿ ٤تفوظ ال اختبلؼ فيو، كىو النهي عن بيع ما ا١تقصود من

ثقات، فيحكم بصحة ركاية أحفظهم  بُت ركاهتا، كإف كاف اٞتميع اٟتالة ما يوجب اٟتكم ابالضطراب، كحينئذ فينبري الًتجيح
 الباقُت ابلنسبة إليو شاذة . كأضبطهم ، كيكوف ركاية

ال ينايف ا١تقصود من اٟتديث، فإف الركاَيت كلها  -يف اٟتديث  يعٍت االختبلؼ –ىذا كلو » كقاؿ ابن حجر يف النكت : 
 اٞتمع ١تا ضر االختبلؼ كهللا أعلم .الذىب ابلذىب كمعو شيء آخر غَته، فلو َف ٯتكن  متفقة على ا١تنع من بيع

 ما حكم بيع ذىب بذىب مع غَته ؟ 
 حراـ .

ا اٟتٍىًديث : أىنَّوي ال ٬تىيوز بػىٍيع ذىىىب مىعى غىٍَته ًبذىىىبو حىىتَّ يػيفىصَّل ، فػىيػيبىاع الذَّىىب ًبوىٍزنًًو ذىىى  قاؿ النوكم بنا ، كىيػيبىاع اآلخىر ٔتىا : يًف ىىذى
قي أىرىادى ، كىكىذىا ال ا مىنػٍ وؿ عىٍن عيمىر ٍبن  تػيبىاع ًفضَّة مىعى غىٍَتىىا ًبًفضَّةو . . . كىسىوىاء كىافى الذَّىىب يف الصُّورىة قىًليبل أىٍك كىًثَتنا . . . كىىىذى

 )شرح مسلم( ا٠تٍىطَّاب رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي كىابٍنو ، كىٚتىىاعىة ًمٍن السَّلىف ، كىىيوى مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىأىٍٛتىد .    
 كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : عن بيع الذىب الذم معو فصوص الزركوف بذىب بنفس الوزف ؟

فأجاب : ىذا العمل ٤تـر ألنو مشتمل على الراب ، ألف فيو زَيدة الذىب ، حيث جعل ما يقابل الفصوص كغَتىا ذىبان ، كىو 
حيث اشًتم قبلدة فيها ذىب كخرز ابثٍت عشر ديناران ، ففصلها فوجد فيو شبيو ابلقبلدة اليت ذكرت يف حديث فضالة بن عبيد 

 ) ال تباع حىت تفصل ( . أكثر ، فقاؿ النِب 
 ما حكم شراء الذىب عرب اإلنًتنت ؟ 

)الذىب ابلذىب  من ا١تعلـو أف من شركط بيع كشراء الذىب ابلنقود يف اإلسبلـ أف ٭تصل التقابض عند العقد لقوؿ النِب 
 ركاه مسلم ضة ابلفضة مثبلن ٔتثل سواء بسواء يػػػػد بيد ...، فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعػوا كيف شئتم إذا كاف يدان بيد(. كالف

كأّن أظن أف شراء الذىب ع ر اإلنًتنت ال ٭تصل يدان بيد ألنك ترسل ٢تم القيمة مث يرسلوف لك الذىب بعد مدة، فإذا كاف األمر  
، ك٭تـر عليك أف ٕتلب الزابئن ٢تذه الشركة، لقوؿ هللا تعاُف : )كال تعاكنوا على اإلمث كالعدكاف(كذلك فالبيع هبذه الط   .ريقة ٤تـر

لكن لو حصل االستبلـ كالتسليم فوران يف ٣تلس العقد ٬توز لك القياـ ابلداللة كجلب زابئن ٢تذه الشركة كأخذ أجرة على ىذه 
 )اإلسبلـ سؤاؿ كجواب(الداللة .    

ًٍمًذمُّ،  (نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اىٟتٍىيػىوىاًف اًبٟتٍىيػىوىاًف نىًسيئىةن  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن ٝتىيرىةى ٍبًن جيٍنديبو  - ّٖٗ رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
 كىاٍبني اىٞتٍىاريكًد  .

هيمى -كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمروك  - َْٖ خيذى  أىفه رىسيوؿى  )-ارىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًبلي، فىأىمىرىهي أىٍف أيٍى أىمىرىهي أىٍف ٬تيىهًٌزى جىٍيشنا فػىنىًفدىٍت اىإٍلً
قىًة  : فىكيٍنتي آخيذي اىٍلبىًعَتى اًبٍلبىًعَتىٍيًن ًإىلى ًإًبًل اىلصهدى ًئًص اىلصهدىقىًة. قىاؿى ، كىرًجىالي  (عىلىى قىالى هىًقيُّ يػٍ  ت .وي ثًقىارىكىاهي اىٟتٍىاًكمي كىاٍلبػى

--------- 
ًئًص اىلصهدىقىةً )   القلوص الناقة الشابة القوية .(  عىلىى قىالى
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث ٝترة ، من طريق اٟتسن عن ٝترة ، كىذا فيو خبلؼ ىل ٝتع منو أـ َف يسمع .
 حسنو بعض العلماء بشواىده .

 كحديث عبد هللا بن عمرك حديث حسن .
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 يواف ابٟتيواف نسيئة ؟ما حكم بيع اٟت 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : ٭تـر بيع اٟتيواف ابٟتيواف نسيئة . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كرجحو الشوكآف .

 ( . نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اىٟتٍىيػىوىاًف اًبٟتٍىيػىوىافً  أىفَّ اىلنًَِّبَّ ٟتديث ٝترة )-أ
 . (عن بيع اٟتيواف ابٟتيواف نسيئة  هنى رسوؿ هللا )  نهما قاؿن ابن عباس رضي هللا عكركم ع -ب

 ان نسيئة ، كمن يبيع بعَت  بيد ، أك متفاضبلن  ان يد ، كلو كاف من جنسو ، متفاضبلن  ان وز بيع اٟتيواف ابٟتيواف مطلق٬تالقوؿ الثاين : 
 ببعَتين حاال أك إُف أجل .

 كىذا مذىب الشافعية كركاية عند اٟتنابلة .
قىةً ستدلوا ْتديث عبد هللا بن عمرك ) كا-أ  ( . فىكيٍنتي آخيذي اىٍلبىًعَتى اًبٍلبىًعَتىٍيًن ًإُفى ًإًبًل اىلصَّدى

 إُف أجل  .ان بعشرين بعَت  ان(أنو ابع ٚتبل يدعى )عصيفَت  ما ركاه مالك كالشافعي عن علي -ب
 . ونة، يوفيها صاحبها ابلربذةػػػرة مضمػػػػػػحلة أبربعة أبعأف عبد هللا بن عمر اشًتل را ان،ما ذكره البخارم يف صحيحو تعليق-ج
ببعَتين ، فأعطاه أحد٫تا ، كقاؿ:  ان ما ذكره البخارم يف صحيحو تعليقا ، ككصلو عبد الرزاؽ ، أف رافع بن خديج اشًتل بعَت -د

 دان .آتيك ابآلخر غ
 ( . يف اٟتيواف ) ال راب ما ركاه البخارم كمالك ، عن سعيد بن ا١تسيب أنو قاؿ - ىػ
 ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن أدلة القوؿ الثاين ؟ 

ال شك أف أحاديث النهي كإف كاف كل كاحد منها ال ٮتلو من مقاؿ ، لكنها ثبتت من طريق ثبلثة من  قاؿ الشوكاين :
حد غَت خاؿ من ا١تقاؿ ، كىو ، فهي أرجح من حديث كاان الصحابة ، ٝترة ، كجابر بن ٝترة ، كابن عباس ، كبعضها يقوم بعض

حديث عبد هللا بن عمرك ، كال سيما كقد صحح الًتمذم كابن اٞتاركد حديث ٝترة ، كقد تقرر يف األصوؿ أف دليل التحرٔف 
 أرجح من دليل اإلابحة 

  )٣تلة البحوث اإلسبلمية( .كأما اآلاثر الواردة عن الصحابة فبل حجة فيها ، كعلى فرض ذلك فهي ٥تتلفة 
 ا حكم بيع اللحم ابٟتيػواف ؟م 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 أنو ال ٬توز بيع اللحم ابٟتيواف ، سواء كاف من جنسو أك من غَت جنسو .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب الشافعية ، كىو قوؿ الفقهاء السبعة .
 ابٟتيواف ( ركاه مالك كالبيهقي ، كىو مرسل .) أنو هنى عن بيع اللحم  ١تا ركل سعيد بن ا١تسيب عن النِب  -أ

) هنى عن بيع اللحم ابٟتيواف ( أخرجو الدارقطٍت ، كضعفو كأقره اٟتافظ ابن حجر  كٟتديث سهل بن سعد . أف النِب  -ب
 كالبيهقي ابلرلط يف إسناده ، قاؿ ابن عبد ال ر : إنو حديث موضوع .

 واف من جنسو ، ك٬توز برَت جنسو .أنو ال ٬توز بيع اللحم ْتيالقوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاٟتنابلة .

كقد استدلوا أبدلة أصحاب القوؿ األكؿ ، لكنهم خالفوىم يف أف اللحم كلو جنس كاحد ، بل قالوا : ىو أجناس ، فلذا حـر يف 
 .) فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم (  بيعو ّتنسو كجاز برَت جنسو لقولو 
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أنو إذا كاف ا١تقصود اللحم ، فيحـر سواء بيع ّتنسو أك برَت جنسو ، أما إذا َف يقصد اللحم ) كركوب أك أتجَت  القوؿ الثالث :
 أك حرث ( فيجوز .

 كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم .
 كسبب التحرٔف إذا أريد ابٟتيواف اللحم ، ألنو ابع ٟتمان بلحم من غَت ٘تاثل .

للحم ابللحم ، فإف اللحم أجناس ، فلحم اإلبل جنس ، كٟتم البقر جنس ، كٟتم الضأف جنس ، فبل ٬توز بيع اللحم كأما بيع ا
بلحم من جنسو إال ابلتساكم ، فبل يباع كيلو من ٟتم الضأف بكيلوين منو ، ك٬توز كيلو من البقر بكيلوين من ٟتم الضأف 

 الختبلؼ اٞتنس .
هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  - ُْٖ ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  قاؿ -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ بى اىٍلبػىقىًر،  ) يػىقيوؿي  ٝتًى ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم اًبٍلًعينىًة، كىأىخىٍذِتيٍ أىٍذانى

ًفعو عىٍنوي،  (ًإىلى ًديًنكيٍم  كىرىًضيتيٍم اًبلزهرًٍع، كىتػىرىٍكتيٍم اىٞتًٍهىادى، سىلهطى اىَّللهي عىلىٍيكيٍم ذيالا الى يػىٍنزًعيوي حىىته تػىٍرًجعيوا رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ًمٍن ًركىايىًة انى
 كىيف ًإٍسنىاًدًه مىقىاؿه .

 .كىأًلىٍٛتىدى: ٨تىٍويهي ًمٍن ًركىايىًة عىطىاءو، كىرًجىاليوي ثًقىاته  كىصىحهحىوي ًاٍبني اىٍلقىطهاًف 
------------ 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 َكقد جاء من غَت كجو ، كال يصح ، كذىب شيخ اإلسبلـ ، كابن القيم ، إُف تقويتو ٔتجموع طرقو ضعف ، ىذا اٟتديث فيو 

 (.ُُ( كاأللبآف يف "السلسلة الصحيحة" )رقم/َّ/ِٗ( كابن تيمية يف "٣تموع الفتاكل" )َُٖ/ُصححو الط رم يف "مسند ابن عمر" )اٟتديث 
 عرؼ العينة ؟ 

بها ٤تتاج إُف العُت ، كىي النقد كما يقـو مقامو ، كقيل : مشتقة من العىوف ، ألف البائع العينة مشتقة من العُت ، ألف صاح
 يستعُت اب١تشًتم على ٖتصيل مقاصده .

 كاصطبلحان : أف يقـو البائع ببيع سلعة بثمن مؤجل ، مث يشًتيها ٦تن ابعها عليو أبقل من ذلك الثمن نقدان .
ينة: أّن بعت على زيد سيارة بعشرين ألفان إُف سنة، مث إٓف اشًتيتها من ىذا الرجل بثمانية مثاؿ بيع الع :كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 عشر ألفان، فهذا حراـ ال ٬توز؛ ألنو يتخذ حيلة إُف أف أبيع السيارة بيعان صورَين بعشرين ألفان، مث أعود فأشًتيها بثمانية عشر ألفان 
يوفيٍت عشرين ألفان كىذا راب، فهذا ال ٬توز؛ ألنو حيلة كاضحة، كلذلك قاؿ ابن نقدان، فيكوف قد أخذ مٍت ٙتانية عشر ألفان كس

عباس رضي هللا عنهما : )دراىم بدراىم كبينهما حريرة( كىذه تسمى مسألة الًعينة ؛ ألف الرجل أعطى عينان كأخذ عينان ، كالعُت : 
 )ا١تمتع(   النقد ؛ الذىب كالفضة .

ف يكوف ٤تتاج إُف دراىم فبل ٬تد من يقرضو ، فيقـو كيشًتم من شخص سلعة بثمن مؤجل ، مث كقاؿ رٛتو هللا : كىي : مثل أ
 يبيعها على صاحبها الذم اشًتاىا منو بثمن أقل منو نقدان ، ٝتيت بذلك ألف البائع رجع إليو عُت مالو .

 ما حكم بيع العينة ؟ 

 اختلف العلماء يف حكمها على قولُت :
 ـ .: أهنا حرا القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
 .لظهور اٟتيلة الربوية يف ىذا النوع من البيوع 

(  ىذا البيع يف قلِب كأمثاؿ اٞتباؿ ، ُِّ/ٕكما يف "فتح القدير" )  –قاؿ دمحم بن اٟتسن الشيبآف يف إحدل صور العينة  
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 اخًتعو أىكىلىةي الراب .
عى ًسٍلعىةن بً :  ابن قدامة اؿق ا َفٍى ٬تىيٍز يف قػىٍوًؿ أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلمً أىفَّ مىٍن ابى  . ثىمىنو ميؤىجَّلو ، مثيَّ اٍشتػىرىاىىا أبًىقىلَّ ًمٍنوي نػىٍقدن
ًد ، كىرىبًيعىةي كىعىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني ؿى أىبيو الٌزّنى ريًكمى ذىًلكى عىٍن اٍبًن عىبَّاسو ، كىعىاًئشىةى ، كىاٟتٍىسىًن ، كىاٍبًن ًسَتًينى ، كىالشٍَّعًِبًٌ ، كىالنَّخىًعيًٌ كىبًًو قىا 

 أىَب سىلىمىةى ، كىالثػٍَّورًمُّ كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ كىمىاًلكه كىًإٍسحىاؽي كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم .
ئًًعهىا ، كىمى  ئًًعهىا فىجىازى ًمٍن ابى عىهىا ٔتًٍثًل ٙتىىًنهىا .كىأىجىازىهي الشَّاًفًعيُّ أًلىنَّوي ٙتىىنه ٬تىيوزي بػىيػٍعيهىا بًًو ًمٍن غىٍَتً ابى  ) ا١ترٍت ( .  ا لىٍو ابى

 ٟتديث الباب . -أ
 قاؿ فيو : ( ابابن ُْٖ/ٖكقد عقد اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعآف يف "ا١تصنف" )-ب

 " ابب الرجل يبيع السلعة مث يريد اشًتاءىا بنقد :
نسوة، فسألتها امرأة فقالت: َي أـ ا١تؤمنُت! كانت  أخ رّن معمر كالثورم عن أَب إسحاؽ عن امرأتو: أهنا دخلت على عائشة يف

ِف جارية، فبعتها من زيد بن أرقم بثما٪تائة إُف أجل، مث اشًتيتها منو بستمائة، فنقدتو الستمائة، ككتبت عليو ٙتا٪تائة، فقالت 
إال أف يتوب،  رسوؿ هللا  عائشة: بئس كهللا ما اشًتيت! كبئس كهللا ما اشًتل! أخ رم زيد بن أرقم أنو قد أبطل جهاده مع

فقالت ا١ترأة لعائشة: أرأيت إف أخذت رأس ماِف كرددت عليو الفضل، قالت: )من جاءه موعظة من ربو فانتهى( اآلية، أك 
 م( .قالت: )إف تبتم فلكم رؤكس أموالك

كصححو ابن  (ُٔ/ْية" )( : إسناد جيد . كصححو الزيلعي يف "نصب الرآٖٓ/ِقاؿ ابن عبد ا٢تادم يف "تنقيح التعليق" )
 كرد على ا١تخالفُت يف ذلكالقيم يف ) إعبلـ ا١توقعُت ( 

 أف القوؿ ابلتحرٔف ىو ا١تنقوؿ عن عدد من الصحابة ، كعائشة ، كابن عباس ، كأنس . -ج
 عائشة سبق يف األثر السابق . -
ل . فقاؿ : دراىم بدراىم ، دخلت بينهما حُت سئل ابن عباس عن حريرة بيعت إُف أجل ، مث اشًتيت أبقكأما ابن عباس :  -

 حريرة . ركاه سعيد كغَته ، كجاء ٨توه عند عبد الرزاؽ يف مصنفو .
 َكسئل أنس عن العينة ، فقاؿ : إف هللا ال ٮتيٍدىع ىذا ٦تا حـر هللا كرسولو . عزاه ابن القيم ١تطُت يف كتاب البيوع  
 بيعتُت يف بيعة ( ركاه الًتمذم ، كالعينة ىي ا١تقصودة يف ىذا ا٠ت ر .هنى عن  حديث أَب ىريرة . ) أف رسوؿ هللا  -د
 كألنو ذريعة إُف الراب، ليستبيح بيع ألف بنحو ٜتسمائة إُف أجل، كالذريعة معت رة يف الشرع بدليل منع القاتل من اإلرث.-ىػ

 )ا١ترٍت( 
عن ابن ، ك٢تذا نقل ن أقرب كسائلو ، كالوسيلة إُف اٟتراـ حراـ بل ىي م، أف هللا تعاُف حـر الراب ، كالعينة كسيلة إُف الراب  -ىػ

 م متفاضلة دخلت بينهما حريرة .ػػػػػم بدراىػػػػػػػعباس أنو سئل عن رجل ابع من رجل حريرة ٔتائة مث اشًتاىا ٓتمسُت فقاؿ: دراى
 : أهنا حبلؿ . القوؿ الثاين

 كىذا ا١تشهور من مذىب الشافعي .
 أحل هللا البيع ( .لقولو تعاُف ) ك  -أ

 كالصحيح قوؿ اٞتمهور ، كأما اآلية فهي عامة ، كقد جاءت األدلة ا٠تاصة بتحرٔف العينة .
 اذكر مسألة عكس العينة ؟ 

 مث يشًتيها ٦تن اشًتاىا أبكثر منو مؤجل . ََُأف يبيع السلعة نقدان بػ مثالو :
 ( ألف مؤجلة ) عكس مسألة العينة ( . ََُ( ألف نقدان ، مث اشًتيتو منك )  َٖمثالو : بعتك بييت ) 



 ُُٖٖ 

 مؤجلة . َٕألف ( نقدان ، مث أييت البائع كيشًتم ىذه السيارة  َٓمثاؿ آخر : أف يشًتم شخص سيارة بػ) 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه الصورة ىل ىي جائزة أـ ال ؟

 : اٞتواز إذا َف تكن حيلة . القوؿ األكؿ
 رمت العينة ابلنص ، كألنو ليس فيها ٤تذكر شرعي .قالوا : ألف األصل حل البيع ، كح

 كاختار ىذا ا١توفق ابن قدامة اذا َف يكن ىذا مواطأة كاتفاؽ بينهما .
 : إهنا حراـ .  القوؿ الثاين

 كىو قوؿ اٟتنفية ، كاٟتنابلة .
 ألف ا١تقصود اب١تنع ىو سد ذريعة الراب .

 نو نقدان أبكثر فإف ىذا ٬توز ، ألف ليس فيو حيلة .مسألة : إذا ابعو سلعة بثمن مؤجل مث اشًتاىا م -
 ما ىو بيع التورؽ ، كما حكمو ؟ 

 التورؽ مأخوذ من الورؽ ، كا١تراد بو ا١تاؿ ّتميع أنواعو .
 كمعٌت التورؽ : أف يشًتم من ٭تتاج ماالن سلعة مؤجلة أبكثر من قيمتها حالة ، مث يبيعػها على أجنِب نقدان .

 لعة بثمن مؤجل بقصد بيعها على غَت البائع التورؽ ىو : شراء سف
 ٖترير ٤تل النزاع :

 إذا كاف ا١تشًتم غرضو التجارة ، أك غرضو االنتفاع ، أك القينة ، فهذا ٬توز شراؤه إُف أجل ابالتفاؽ كما قاؿ ابن تيمية . أكالن :
أك غَته ، فيشًتم سلعة ليبيعها كأيخذ ٙتنها ،  أف يكوف مقصوده الدراىم ٟتاجتو ٢تا ، كقد تعذر عليو أف يستسلف قرضان  اثنيان :

 فهذا ىو التورؽ ، كقد اختلف العلماء يف حكمو على أقواؿ :
 : أهنا حراـ . القوؿ األكؿ

 كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم ، كىو قوؿ بعض السلف .
 قتضي التحرٔف .عن بيع ا١تضطر ، كالنهي ي قالوا : إف ىذا من بيع ا١تضطر ، كقد هنى النِب  -أ

أف هللا حـر الراب ١تا فيو من ضرر اتاج ، كىو يف حقيقتو أخذ دراىم بدراىم ، كىذا ا١تعٌت موجود يف التورؽ ، ألنو يريد بو  -ب
 الدراىم ، كالنية معت رة يف األحكاـ .

يتجر فيها ، فأما إذا كاف قصده ٣ترد  قاؿ ابن تيمية : كإ٪تا الذم أابحو هللا البيع كالتجارة ، كىو أف يكوف ا١تشًتم غرضو أف
 الدراىم بدراىم أكثر منها ، فهذا ال خَت فيو .

كقاؿ ا١تعٌت الذم ، كأّن حاضر فلم يرخص فيها  ان ككاف شيخنا رٛتو هللا ٯتنع من مسألة التورؽ كركجع فيها مرار قاؿ ابن القيم : 
دْف كتبيح ما فالشريعة ال ٖتـر الضرر األ، لسلعة كبيعها كا٠تسارة فيها ألجلو حـر الراب موجود فيها بعينو مع زَيدة الكلفة بشراء ا

 و .ىو أعلى من
 : أهنا جائزة عند اٟتاجة ، مكركىة عند عدمها . القوؿ الثاين

 كىو مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كىو مذىب اٟتنابلة .
 و .اُف: )كأحل هللا البيع( كألنو َف يظهر فيها قصد الراب كال صورتٚتهور العلماء على إابحتها، لعمـو قولو تعجاء يف ا١توسوعة الفقهية: 

 لعمـو قولو تعاُف ) كأحل هللا البيع ( . -أ
ٍينو ًإُفى أىجىلو ميسىٌمىن كلقولو تعاُف )  -ب تيٍم ًبدى ايػىنػٍ  ( . َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى
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 تدخل يف عمـو اآلية .: أف التورؽ نوع من ا١تداينات اليت  كجو الداللة
 أف األصل يف ا١تعامبلت اٟتل إال ما قاـ دليل صريح صحيح على منعو . -ج
: كألف اٟتاجة العامة إذا كجدت أثبتت اٟتكم يف حق من ليست لو حاجة ، كالسلم ، كإابحة اقتناء الكلب قاؿ ابن قدامة  -د

 للصيد كا١تاشية يف حق من ال ٭تتاج إليهما .
كأما مسألة التورؽ فليست من الراب ، كالصحيح حلها ، لعمـو األدلة ، ك١تا فيها من  يخ ابن ابز رٛتو هللا ، فقاؿ :كقد أجازىا الش

التفريج كالتيسَت كقضاء اٟتاجة اٟتاضرة ، أما من ابعها على من اشراىا منو ، فهذا ال ٬توز بل ىو من أعماؿ الراب ، كتسمى 
  .ايل على الرابمسألة العينة ، كىي ٤ترمة ألهنا ٖت

 كقد توسط الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا ، فقاؿ ّتوازىا بشركط معينة .
: أف ٭تتاج إُف دراىم كال ٬تد من يقرضو فيشًتم  -أم من أقساـ ا١تداينة  –قاؿ رٛتو هللا يف رسالة ا١تداينة : " القسم ا٠تامس 

 اىا منو ، فهذه ىي مسألة التورؽ .سلعة بثمن مؤجل ، مث يبيع السلعة على شخص آخر غَت الذم اشًت 
كقد اختلف العلماء رٛتهم هللا يف جوازىا ، فمنهم من قاؿ : إهنا جائزة ؛ ألف الرجل يشًتم السلعة كيكوف غرضو إما عُت 

 السلعة كإما عوضها ككبل٫تا غرض صحيح .
، كٖتليل اـر  لت السلعة بينهما ٖتليبلن كمن العلماء من قاؿ : إهنا ال ٕتوز ؛ ألف الررض منها ىو أخذ دراىم بدراىم كدخ

 ) إ٪تا األعماؿ ابلنيات ، كإ٪تا لكل امرئ ما نول ( . كقد قاؿ النِب ان ، ابلوسائل اليت ال يرتفع هبا حصوؿ ا١تفسدة ال يرٍت شيئ
 كالقوؿ بتحرٔف مسألة التورؽ ىذه ىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كىو ركاية عن اإلماـ أٛتد .

 ( . َُٖ/ٓبل جعلها اإلماـ أٛتد يف ركاية أَب داكد من العينة كما نقلو ابن القيم يف "هتذيب السنن" ) 
 ٟتاجة الناس اليـو كقلة ا١تقرضُت ينبري القوؿ ابٞتواز بشركط : ان كلكن نظر 

 يدين غَته .فبل ٬توز ، كمن يلجأ إُف ىذه الطريقة ل ان أف يكوف ٤تتاجا إُف الدراىم ، فإف َف يكن ٤تتاج -ُ
أف ال يتمكن من اٟتصوؿ على ا١تاؿ بطرؽ أخرل مباحة كالقرض ، فإف ٘تكن من اٟتصوؿ على ا١تاؿ بطريقة أخرل َف ٕتز  -ِ

 ىذه الطريقة ألنو ال حاجة بو إليها .
شتمل على أف ال يشتمل العقد على ما يشبو صورة الراب مثل أف يقوؿ: بعتك إَيىا العشرة أحد عشر أك ٨تو ذلك، فإف ا -ّ

، نقل عن اإلماـ أٛتد أنو قاؿ يف مثل ىذا: كأنو دراىم بدراىم، ال يصح. ىذا كبلـ اإلماـ أٛتد.  ذلك فهو إما مكركه أك ٤تـر
 كعليو فالطريق الصحيح أف يعرؼ الدائن قيمة السلعة كمقدار رْتو مث يقوؿ للمستدين : بعتك إَيىا بكذا ككذا إُف سنة .

هنى عن بيع السلع قبل أف ٭توزىا التجار إُف رحا٢تم . فإذا  ين إال بعد قبضها كحيازهتا ؛ ألف النِب أف ال يبيعها ا١تستد -ْ
 ٘تت ىذه الشركط األربعة فإف القوؿ ّتواز مسألة التورؽ متوجو كيبل ٭تصل تضييق على الناس .

 .و أبم حاؿ من األحواؿ؛ ألف ىذه ىي مسألة العينةا اشًتاىا بأنو ال ٬توز أف يبيعها ا١تستدين على الدائن أبقل ٦تان كليكن معلوم
ابن عىًظيمان ًمٍن )  قىاؿى  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب أيمىامىةى  - ِْٖ مىٍن شىفىعى أًلىًخيًو شىفىاعىةن، فىأىٍىدىل لىوي ىىًديهةن، فػىقىًبلىهىا، فػىقىٍد أىتىى ابى

 و دىاكيدى، كىيف ًإٍسنىاًدًه مىقىاؿه .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبي ( أىبٍػوىاًب اىلرًٌابى 
---------- 

 السعي للرَت يف جلب نفع أك دفع مضرة .) الشفاعة ( 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 يف إسناده ضعف .
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 اٟتديث دليل على أنو ال ٬توز أخذ ىدية مقابلة الشفاعة .

  د .لذلك عند الشفاعة أك غَت قاص ان كظاىره سواء كاف قاصد، يف مقابلة الشفاعة دليل على ٖترٔف ا٢تدية  : كفيو الصنعاين قاؿ
معٌت اٟتديث : أفَّ مىن شفع ألخيو ا١تسلم شفاعة ، أبف توسَّط لو عند الرَت لقضاء مصلحة ّتلب منفعة أك دفع مضرَّة ، فأىٍىدىل 

ـه عليو ؛ ألنو أمره يسَته ال ٬توز أخذ الًعوىض عليو ا١تشفوع لو ىديَّة للشافع ، نظَت ىذه الشفاعة كالوساطة ، فقىًبل ها الشاًفع ؛ فحرا
 يف الدنيا ، كقد أتى ابابن عظيمنا من أبواب الٌراب

هىا يي  قاؿ العلماء : كىذىًلكى ألىفَّ الشَّفىاعىةى اٟتٍىسىنىةى مىٍنديكبه ًإلىيػٍهىا ، كىقىٍد تىكيوفي كىاًجبىةن ، فىأىٍخذي ا٢ٍتىًديَّةً  رىىىا ، كىمىا أىفَّ الٌرابى ػػػػػػػػضىيًٌعي أىجٍ عىلىيػٍ
ؿى   د (عوف ا١تعبو .                     )ييضىيًٌعي اٟتٍىبلى

وىض ، كىناؾ كىٍجوه آخر ٞتعل قبوؿ ا٢تديَّة على الشفاعة من الٌراب ، كىو أفَّ " الٌراب ىو الزَيدة يف ا١تاؿ من الرَت ، ال يف مقابلة عً 
 .كىذا مثلو 

  .: أف الشافع أخذ ماالن بدكف مقابل فهو يشبو ا١تراَب الذم أخذ الزَيدة بدكف مقابليعٍت 
 :  ٦تَّا جاء عن السلف يف معٌت اٟتديث

يف تفسَت قولو تعاُف عن اليهود : )أىكَّاليوفى لًلسٍُّحًت( : "السُّحت : أىف تطلبى ألخيك اٟتٍىاجة فتيقضىى ؛  قوؿ ابن مسعود 
 و .يَّة فتقبلها ًمنٍ فيهدم ًإلىٍيك ىىدً 

ا ،  : كعن مىٍسريكؽ رٛتو هللا تلميذ ابن مسعود  أنَّو شفعى لرجل يف حاجةو ، فأىدل لو جاريةن ؛ فرضبى مسركؽه غضبنا شديدن
ا مىا كىلٍَّمتي يًف حىاجىًتك ، كىالى أيكىلًٌمي ًفيمىا بىًقيى ًمٍن حىاجىًتكى  ٍعتي اٍبنى مىٍسعيودو يػىقيوؿي : مىٍن  كقاؿ : " لىٍو عىًلٍمتي أىنَّكى تػىٍفعىلي ىىذى . ٝتًى

 ت .شىفىعى شىفىاعىةن لًيػىريدَّ هًبىا حىقِّا أىٍك يػىٍرفىعى هًبىا ظيٍلمنا ، فىأيٍىًدمى لىوي ، فػىقىًبلى ؛ فػىهيوى سيحٍ 
 ة .َت كاجبكقد أخذ بعض العلماء بظاىر ىذا اٟتديث ، فمنعوا أخذ ا٢تدية على الشفاعة ، سواء كانت الشفاعة كاجبة أك غ

 .إُف جواز أخذ ا٢تدية على الشفاعة إذا كانت غَت كاجبة :  بعض العلماءكذىب 
  -كالشفاعة عند السلطاف يف إنقاذ مظلـو من يد ظاَف، أك الشفاعة ارَّمة   -كٛتلوا ىذا اٟتديث على : الشفاعة الواجبة  

  . كالشفاعة عند السلطاف يف تولية ظاَف على الرَّعيَّة
؛ فأخذ ا٢تديَّة يف مقابلها ـ، الشفاعة إذا كانت يف كاجب فهي كاجبة، فأخذ ا٢تديَّة يف مقابلها ٤ترٌ ألفَّ  كإذا كانت يف أمر ٤ترَـّ

 .٤ترَـّ
 أما إذا كانت الشفاعة يف أمر مباح ؛ فأخذ ا٢تديَّة عليها مباح ؛ قالوا : ألهنا مكافأة على إحسافو غَت كاجب. 

 كىذا اختيار ابن تيمية .
فيو دليل على ٖترٔف ا٢تدية يف مقابلة الشفاعة ... كلعل ا١تراد إذا كانت الشفاعة يف كاجب كالشفاعة عند  : ايناؿ الصنعق

السلطاف يف إنقاذ ا١تظلـو من يد الظاَف ، أك كانت يف ٤تظور كالشفاعة عنده يف تولية ظاَف على الرعية ، فإهنا يف األكُف كاجبة 
ـر ، كالثانية ٤تظورة فقبضها ٤تظور ، كأما إذا كانت الشفاعة يف أمر مباح فلعلو جائز أخذ ا٢تدية ألهنا فأخذ ا٢تدية يف مقابلها ٤ت

 ـ(سبل السبل).    مكافأة على إحساف غَت كاجب ، ك٭تتمل أهنا ٖتـر ألف الشفاعة شيء يسَت ال تؤخذ عليو مكافأة 
 تنبيو :

 ا .اٞتاه، أما إذا كانت مقابل جهد كعمل ؛ فإنو ال حرج فيه ك٤تل ا١تنع إذا كانت ا٢تدية مقابل الشفاعة كبذؿ

 ما اٞتمع بُت حديث الباب ، كحديث ) من صنع إليكم معركفان فكافئوه ( ؟ 



 ُُُٗ 

ىذه قاعدة معركفة عند أىل العلم،  كأيضان ال يوجد تعارض بُت السنة الصحيحة،، أكالن: ال يوجد تعارض يف القرآف بُت آَيتو 
مرة بعد أخرل، فإف َف تصل إُف نتيجة فاسأؿ أىل العلم، ككذلك يقاؿ يف  ننت أهنما متعارضتاف فأعد النظركإذا قرأت آيتُت ظ

أخرل، فإف َف يظهر لك  الصحيحُت كذلك أنو ال ٯتكن التعارض بينهما، فإف أشكل عليك شيء فأعد النظر مرة بعد اٟتديثُت
 ليست كالقرآف، فهي منقولة ٓت ر اآلحاد كٓت ر التواتر، الرسوؿ  عن اٞتمع فانظر أم اٟتديثُت أقول؛ ألف األحاديث الواردة

كاّن سواءن يف القوة فاٛتل أحد٫تا على  كخ ر اآلحاد من ا١تعلـو أف بعض ا١تخ رين أقول من البعض، فانظر أيهما أقول، فإذا
يراد بذلك الشفاعة اليت يريد هبا  دية من شفع لو أف يهدل إُف الشافعو : ىفهذا اٟتديث كى،  ٤تمل ال يتعارض مع اآلخر

الشافع الذم يشفع يريد بذلك  هللا عز كجل فإنو ال يقبل؛ ألف ما أريد بو اآلخرة ال يكوف سببان لنيل الدنيا، كألف اإلنساف كجو
قبوؿ ا٢تدية. فينظر يف شفاعتو إُف ما يف أيدم الناس، فلهذا حذر من  كجو هللا إذا أعطي ىدية فإف نفسو قد ترلبو يف ا١تستقبل

 . ٥تصصان  ( فا١تراد بو ما سول الشفاعة اليت منحت، فيكوف ىذا عامان كىذا إليكم معركفان فكافئوه من صنعا ) كأم
 ىل يؤجر على الشفاعة السيئة ؟ 

 ال يؤجر بل أيمث .
يىٍشفىٍع شىفىاعىةن سىيًٌئىةن يىكيٍن لىوي ًكٍفله ًمنػٍهىا كىكىافى اَّللَّي عىلىى كيلًٌ قاؿ اَّللًَّ تعاُف : ) مىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن حىسىنىةن يىكيٍن لىوي نىًصيبه ًمنػٍهىا كىمىٍن  

 .شىٍيءو ميًقيتنا ( 
 ًكٍفله : نىًصيبه ، أم : من اإلمث . 

األجر على الشفاعة ليس على العمـو بل ٥تصوص ٔتا ٕتوز فيو الشفاعة، كىي الشفاعة اٟتسنة، : قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا
ابطها : ما أذف فيو الشرع دكف ما َف أيذف فيو كما دلت عليو اآلية ، كقد أخرج الط رم بسند صحيح عن ٣تاىد قاؿ : ىي كض

يف شفاعة الناس بعضهم لبعض ، كحاصلو : أف من شفع ألحدو يف ا٠تَت كاف لو نصيب من األجر ، كمن شفع لو ابلباطل كاف 
 لو نصيب من الوزر " انتهى . 

 اعة فيما يقدر عليو اإلنساف ؟ما حكم الشف 
 مستحبة .

أف تكوف يف شيء مباح، فبل تصح الشفاعة يف شيء يًتتب عليو ضياع حقوؽ ا٠تلق أك ظلمهم ، كما ال تصح الشفاعة  بشرط :
ال كمن يشفع ألّنس قد كجب عليهم اٟتد أف ال يقاـ عليهم، قاؿ تعاُف ) كتعاكنوا على ال ر كالتقول ك ـ ،  يف ٖتصيل أمر ٤تر 

 ( . تعاكنوا على اإلمث كالعدكاف
وا مىٍن ييكىلًٌمي ًفيهىا رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كيف اٟتديث عن عائشة اهنع هللا يضر " أىفَّ قػيرىٍيشنا أى٫تىَّهيٍم شىٍأفي اٍلمىٍرأىًة اٍلمىٍخزيكًميًَّة الَّيًت سىرىقىٍت فػىقىالي 

 صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ئي عىلىٍيًو ًإال أيسىامىةي ًحبُّ رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىكىلَّمىوي أيسىامىةي فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ كىسىلَّمى فػىقىاليوا كىمىٍن ٬تىًٍتىً 
ـى فىاٍختىطىبى فػىقىاؿى أىيػُّهىا النَّاسي  لىكيٍم أىنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا سىرىؽى ًفيًهٍم الشَّرًيفي تػىرىكيوهي  أىتىٍشفىعي يف حىدٌو ًمٍن حيديكًد اَّللًَّ مثيَّ قىا ًإ٪تَّىا أىٍىلىكى الًَّذينى قػىبػٍ

 كمسلم .ارم لىقىطىٍعتي يىدىىىا " ركاه البخكىًإذىا سىرىؽى ًفيًهٍم الضًَّعيفي أىقىاميوا عىلىٍيًو اٟتٍىدَّ كىأٍفي اَّللًَّ لىٍو أىفَّ فىاًطمىةى بًٍنتى ٤تيىمَّدو سىرىقىٍت 
 كمن األدلة على استحباهبا :

 قولو تعاُف ) من يشفع شفاعة حسنة يكن لو نصيب منها ( .
" اٍشفىعيوا فػىٍلتػيٍؤجىريكا كىٍليػىٍقًض اَّللَّي  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ ) قىاؿى  ك عىٍن أىَب ميوسىى  ائًًو فػىقىاؿى هي طىاًلبي حىاجىةو أىقٍػبىلى عىلىى جيلىسى ًإذىا أىًتى

 ب ( متفق عليو .عىلىى ًلسىاًف نىًبيًًٌو مىا أىحى 
ٍعًتًو ؟ :  النَِّبُّ  كعن ابن عباس رضي اَّللَّ عنهما يف ًقصَّة برًيرىةى كزىٍكًجها . قاؿ : قاؿ ٢تىىا رىسيوؿى اَّللَّ أٍتميريٓف ؟  قىالتى : َي« لىٍو راجى
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ا أىشػٍفعي » قاؿ :   م .ركاه البخار  ًفيًو . قىالىٍت : ال حاجة ِف « ًإ٪تَّ
هيمىا-كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًركو  - ّْٖ رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، ( اىلرهاًشي كىاٍلميٍرتىًشيى   لىعىنى رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي  .   كىاىلًتًٌ
------------ 

 .الرشوة  دافعىو (  الراشي) 
 ىو آخذىا .(  تشيا١تر ك ) 
 عرؼ الرشوة ؟ 

 الرشوة : ىي ما يدفع من ماؿ ك٨توه كمنفعة ، ليتوصل بو إُف ما ال ٭تل .
 .: الرشوة : بضم الراء ككسرىا ك٬توز الفتح كىي ما يؤخذ برَت عوض كيعاب أخذه  قاؿ ابن حجر

كالراشي معطيو كالرائش ، كا١ترتشي قابضو ،  ٭تل على ما ال كقاؿ ابن العرَب :  الرشوة كل ماؿ دفع ليبتاع بو من ذم جاه عوّنن  
 ة . ) الفتح ( .الواسط

مأخوذ من الرشا كىو اٟتبل الذم يتوصل بو إُف ا١تاء يف ، : كالراشي ىو الذم يبذؿ ا١تاؿ ليتوصل بو إُف الباطل  قاؿ الصنعاينك  
 .البئر 

يعينو على الباطل كا١ترتشي اآلخذ كالرائش ىو الذم ٯتشي  كيف النهاية البن األثَت قاؿ: الراشي من يعطي الذم ان:كقاؿ أيض
 )سبل السبلـ(.  فإف أخذ فهو أبلغ )أم ابإلمث كاٟترمة(  كإف َف أيخذ على سفارتو أجران  ،بينهما كىو السفَت بُت الدافع كاآلخذ

 ما حكم الرشوة ؟ 
 حراـ ككبَتة من كبائر الذنوب .

 ٟتديث الباب . -أ
ركاه أٛتد ، كىو ضعيف هبذه ( الراشي كا١ترتشي كالرائش يعٍت الذم ٯتشي بينهما لعن رسوؿ هللا ) قاؿ ثوابف كٟتديث -ب

 الزَيدة .
 قاؿ اٟتسن كسعيد بن جبَت: ىو الرشوة. ت (ٝتىَّاعيوفى لًٍلكىًذًب أىكَّاليوفى لًلسُّحٍ  ) تعاُفكقاؿ -ج

نىكيم  ) كقولو تعاُف-د ٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس اًبإًلمثًٍ كىأىنتيٍم تػىٍعلىمي كىالى أتىٍكيليوٍا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ  ف ( .و اًبٍلبىاًطًل كىتيٍدليوٍا هًبىا ًإُفى اٟتٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوٍا فىرًيقنا مًٌ
 : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : كىي ٤ترمة ١تا يلي 

د عن رٛتة هللا، كىذا يقتضي أف تكوف لعن الراشي كا١ترتشي  ، كاللعن ىو الطرد كاإلبعا للحديث الصحيح: أف النِب  : أكالن 
 الرشوة من كبائر الذنوب.

كم ٢تم ْتسب الرشوة فسد الناس، كصاركا يتباىوف فيها أيهم أكثر رشوة، فإذا   : اثنيان  أف فيها فساد ا٠تلق؛ فإف الناس إذا كانوا ٭تي
ان، كإذا ظن أف خصمو سيعطي ألفان أعطى كاف ا٠تصم إذا أعطى ألفان حكم لو، كإذا أعطى ٙتا٪تائة َف ٭تكم لو، فسيعطي ألف

 ألفُت، كىكذا فيفسد الناس.
أهنا سبب لتريَت حكم هللا عٌز كجل؛ ألنو بطبيعة اٟتاؿ النفس حٌيافة مٌيالة، ٘تيل إُف من أحسن إليها، فإذا أعطي القاضي  : اثلثان 

 رشوة حكم برَت ما أنزؿ هللا، فكاف يف ىذا تريَت ٟتكم هللا ػ عٌز كجل ػ.
أف فيها ظلمان كجىوران؛ ألنو إذا حكم للراشي على خصمو برَت حق فقد ظلم ا٠تصم، كال شك أف الظلم ظلمات يـو  : ابعان ر 

 القيامة، كأف اٞتور من أسباب الببلَي العامة، كالقحط كغَته.
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اضي أف أيخذ شيئان على ا١تاؿ ابلباطل، ألنو ليس من حق القل أف فيها أكبلن للماؿ ابلباطل، أك تسليطان على أك خامسان:
حكمو؛ ألننا نقوؿ: ىذا الذم أخذه القاضي إما أف ٭تملو على اٟتكم ابٟتق، كاٟتكم ابٟتق ال ٬توز أف أيخذ عليو عوضان دنيوَين، 
كإما أف ٭تملو على اٟتكم ٓتبلؼ اٟتق، كىذا أشد كأشد، فكاف أخذ الرشوة أكبلن للماؿ ابلباطل، كبذ٢تا أعانةن ألكل ا١تاؿ 

 باطل.ابل
أف فيها ضياع األماّنت، كأف اإلنساف ال يؤ٘تن، كاإلنساف ال يدرم أ٭تكم لو ٔتا معو من اٟتق، أك ٭تكم عليو؟ كىذا  سادسان:

 فساد عظيم، كلذلك استحق الراشي كا١ترتشي لعنة هللا ػ كالعياذ اب ػ.
 مىت ٬توز دفع الرشوة ؟ 

 على اآلخذ دكف ا١تعطي . ان صوؿ إُف حقو إُف هبا ، كتكوف حينئذ حرام٬توز دفع الرشوة ، إذا َف يتمكن اإلنساف من الو 
كالية ، أك ليظلم لو إنساف ، فهذا أيمث  كال ٖتل الرشوة : كىي ما أعطاه ا١ترء ليحكم لو بباطل ، أك ليوِف : رٛتو هللا قاؿ ابن حـز

 ا١تعطي كاآلخذ . 
 الى ( . ) .مباح للمعطي ، كأما اآلخذ فآمثفأما من منع من حقو فأعطى ليدفع عن نفسو الظلم فذلك 

على اآلخذ،  أك ليعطيو حقو الواجب كانت ىذه ا٢تدية حرامان ، رٛتو هللا :  إذا أىدل لو ىدية ليكف ظلمو عنو كقاؿ ابن تيمية
قيل: َي رسوؿ هللا، فلم  ان،قوؿ )إٓف ألعطي أحدىم العطية فيخرج هبا يتأبطها ّنر ي  كجاز للدافع أف يدفعها إليو، كما كاف النِب

للناس فإعطاء  ان تعطيهم؟ قاؿ: أيبوف إال أف يسألوٓف كأيىب هللا ِف البخل( كمثل ذلك: إعطاء من أعتق ككتم عتقو، أك كاف ظا١ت
 ىؤالء جائز للمعطي، حراـ عليهم أخذه .

كأف ال ٯتكنو اٟتصوؿ على حقو إال بشيء   رٛتو هللا : " أما الرشوة اليت يتوصل هبا اإلنساف إُف حقو ، قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
على ا١تعطي ، ألف ا١تعطي إ٪تا أعطى من أجل الوصوؿ إُف حقو ، لكن اآلخذ  ان مامن ا١تاؿ ، فإف ىذا حراـ على اآلخذ كليس حر 

 (. َِّ/ْالذم أخذ تلك الرشوة ىو اآلمث ألنو أخذ ما ال يستحق " انتهى نقبل عن "فتاكل إسبلمية" )
: الراشي : ا١تعطي ، كا١ترتشي : األخذ ، كإ٪تا تلحقهما العقوبة معنا إذا استوَي يف القصد كاإلرادة ، فرشا ا١تعطي قاؿ ا٠تطاَب 

ليناؿ بو ابطبلن ، كيتوصل بو إُف ظلم ، فأما إذا رشا ليتوصل بو إُف حق ، أك يدفع بو عن نفسو ظلمنا ، فإنو غَت داخل يف ىذا 
 .أخذ يف سِب كىو أبرض اٟتبشة ، فأعطى دينارين حىت خلي سبيلو  الوعيد ، كقد ركم أف ابن مسعود

قاؿ  ) ًإفَّ أىحىدىىيٍم لىيىٍسأىليًٍت اٍلمىٍسأىلىةى   ركاه أٛتد  عن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ما كاستدلوا ك٦تا يدؿ على ذلك : 
هي فػىيىٍخريجي هًبىا ميتىأىبًٌطيهىا ،  ٍبػىٍوفى ًإال أى فىأيٍعًطيهىا ًإَيَّ ره ، قىاؿى عيمىري : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، فىًلمى تػيٍعًطيًهٍم ؟ قىاؿى : ًإنػَّهيٍم أيى ٍف كىمىا ًىيى ٢تىيٍم ًإال ّنى

أيىٍىبى اَّللَّي ِف اٍلبيٍخلى (   .يىٍسأىليوٓف ، كى
 .  يعطي ىؤالء ا١تاؿ مع أنو حراـ عليهم ، حىت يدفع عن نفسو مذمة البخل فكاف النِب 

  ال  أم: راتب ػ من بيت ا١تاؿ، من الدكلة، كىو إنساف ليس لو ماؿ، كقاؿ للاصمُت:ؽ ، فإف كاف القاضي ليس لو رز
أقضي بينكما إال بكذا ككذا، حسب القضية إف كانت كبَتة قاؿ: أقضي بينكما بشيء كثَت، كإذا كانت صغَتة بشيء 

 قليل، فهل ٬توز ذلك أك ال؟
ن ا١تذىب أنو ٬توز، كالصحيح أنو ال ٬توز؛ ألف ىذا أخذي عوض على أمر كاجب عليو، فإف اٟتكم يف ذلك خبلؼ، ا١تشهور م

بُت الناس كاجب، كىو إذا عود نفسو ىذا، ىل سيقتصر على مقدار الكفاية؟ أبدان سيطمع، كإذا جعل اٞتيعل مثبلن على األلف 
زداد طمعان، فالصواب أف ىذا ال ٬توز، كيقاؿ لو: اتق هللا بقدر ما ٜتسة يف اليـو األكؿ، جعل على األلف يف اليـو الثآف عشرة كا

 )الشرح ا١تمتع(   تستطيع، اعمل يف السوؽ، كاقض بُت الناس يف كقت آخر،
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هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ْْٖ رى حىاًئًطًو ًإٍف كىافى ٩تىٍالن بًتىٍمرو  عىًن اٍلميزىابػىنىًة; أىٍف يىًبيعى ٙتىى  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
، نػىهىى عى  ٍيًل طىعىاـو  ميتػهفىقه عىلىٍيًو. (ٍن ذىًلكى كيلًٌوي كىٍيالن، كىًإٍف كىافى كىٍرمان أىٍف يىًبيعىوي ًبزىبًيبو كىٍيالن، كىًإٍف كىافى زىٍرعان أىٍف يىًبيعىوي ًبكى

---------- 
 وذة من الزبن ، كىو الدفع الشديد .بضم ا١تيم ، كىي مأخ(  اٍلميزىابػىنىةً ) 

قيل للبيع ا١تخصوص مزابنة كأف كل كاحد من ا١تتبايعُت يدفع صاحبو عن حقو ، أك ألف أحد٫تا إذا كقف على ما فيو من العُت 
  أراد دفع البيع لفسخو ، أك أراد اآلخر دفعو عن ىذه اإلرادة إبمضاء البيع

 . حىوىاًئط البيٍستافي من النَّخيًل، إذا كافى عليو حىاًئطه: كىو اًٞتدىاري، كٚتىٍعيو ىهنا قاؿى يف )النهايًة(: اٟتاًئطي ) حائطًو ( 
 كسيكوًف الراًء آًخرىه ًميمه، شىجىري الًعنىًب، كأيرًيدى بو ىنا الًعنىبي نػىٍفسيو . بفىٍتًح الكاؼً ) كىٍرمان ( 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : ٖترٔف ا١تزابنة .

 التمر على النخل بتمر ٣تذكذ .كىي بيع 
 : أف يبيع رطبان على رؤكس النخل ، بثمر يف الزنبيل ، فهذا ال ٬توز . مثاؿ

: رجل عنده شجر من األعناب ، كآخر عنده أكياس من الزبيب ، فقاؿ أحد٫تا لآلخر : نتبايع ىذه األشجار من  مثاؿ آخر
 األعناب هبذه األكياس من الزبيب ، فهذا ال ٬توز .

 ا اٟتكمة من النهيم : 

 مظنة الراب لعدـ التساكم .
 ألف بيع ٘تر بتمر يشًتط فيو التساكم ، كالتساكم ىنا معدـك .

 ألنو لو فرضنا أف أكياس الزبيب معلومة ا١تقدار ، لكن أشجار العنب غَت معلومة ا١تقدار .
 حصوؿ الررر بو ، ككل ما حصل بو غرر فهو غَت صحيح . -أ 

 يث ؟اذكر بعض فوائد اٟتد 
 اٟتديث دليل على ٖترٔف بيع كل نوعُت ربويُت جهل تساكيهما .-
 يشًتط يف الربوم إذا بيع ّتنسو أف يكوف متماثبلن ، كأف يكوف يدان بيد . -

ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن سىٍعًد ٍبًن أىِب كىقهاصو  - ْٖٓ : ٝتًى قيصي اىلرُّطىبي سيًئلى عىًن ًاٍشًًتىاًء اىلرُّطىًب اًبلتهمٍ )  قىاؿى : أىيػىنػٍ ًر. فػىقىاؿى
؟ " قىاليوا: نػىعىمى. فػىنػىهىى عىٍن ذىًلكى  ًٍمًذمُّ، كىاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي ( ًإذىا يىًبسى ، كىاىلًتًٌ  .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني اىٍلمىًديًٍتًٌ

--------- 
قيصي الرُّطىبي ًإذىا يىًبسى ؟ () أ ىٍعرًفىةي،ليسى سي  يػىنػٍ

ا  فًإنَّو صىلَّى اَّللَّي عليًو كسلَّمى يػىٍعًرؼي أفَّ الرُّطىبى يػىنػٍقيصي ًإذىا ؤاالن يػيٍقصىدي منو ا١ت ، كًإ٪تَّ يىًبسى
 ككىٍجًو الًعلًَّة بتىٍحرًًٔف البػىٍيع . بىيافى مىناًط اٟتيٍكمً  يػىٍقًصدي 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
ـً نستفيد : أنو ال ٬تىوىًز بػىٍيًع ال  . التَّسىاًكم رُّطىًب اًبلتٍَّمًر؛ لًعىدى
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هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  - ْٖٔ اًلًئ، يػىٍعًٍت: اىلدهٍيًن اًبلدهٍيًن  أىفه اىلنهيبه ) -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ رىكىاهي  (نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اىٍلكىاًلًئ اًبٍلكى
، كىاٍلبػىزهاري إبًًٍسنىادو ضىًعيفو .  ًإٍسحىاؽي

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 . كاأللبآف، كابن حجر ، كابن تيمية ، كابن عدم ، كالشافعي ، ضعفو أٛتد اٟتديث 
 م .معناه ابلقبوؿ كعليو العمل كهللا أعل كلكن األمة تلقت 
 ما معٌت بيع الكالئ ابلكاىلء ؟ 

 . ن ابلدينأف ا١تراد ببيع الكالئ ابلكالئ ا١تنهي عنو يف اٟتديث ىو بيع الدي
 . كما فسر ذلك كثَت من العلماء ابلدين ابلدين منهم ّنفع  
 ن .قاؿ البيهقي: "قاؿ ّنفع: كىو بيع الدين ابلدي 

 -رٛتهم هللا تعاُف - ةكشيخ اإلسبلـ ابن تيمي ،  ، كابن عبد ال ر كمنهم اإلماـ أبو جعفر الطحاكم
 ن .ا١تؤخر كىو بيع الدين ابلدي ث : أماٟتدي حيث قاؿ ابن تيمية بعد أف ذكر 

كلكن ىذا اٟتديث مع ضعف سنده لعلة تفرد موسى بن عبيدة بو فقد تلقتو األمة ابلقبوؿ بُت عامل بو على عمومو كبُت متأكؿ 
ور اليت يصدؽ لو، كلقد اتفقت ا١تذاىب األربعة على األخذ ٔتضمونو كاالحتجاج بو، كإف كاف بينهم خبلؼ فيما يتناكلو من الص

 ا .عليه
 . كقد هنى عن بيع الكالئ ابلكالئان : يف ا١توط -رٛتو هللا تعاُف -قاؿ اإلماـ مالك 

 ن .يف األـ عن حكم صرؼ ما يف الذمة: ال ٬توز ألنو بيع دين بدي -رٛتو هللا تعاُف -قاؿ الشافعي 
 ن .يقاؿ ابن عبد ال ر: ك٦تا هني عنو الكالئ ابلكالئ كىو بيع الدين ابلد

 ة .قاؿ الشَتازم: كال ٬توز بيع نسيئة بنسيئ
 ن .كقاؿ ا١ترداكم: ال ٬توز بيع الكالئ ابلكالئ كىو بيع الدين ابلدي

 د .فتلقي األمة ٢تذا اٟتديث يرٍت عن صحة اإلسنا
كابن ، كابن ا١تنذر ،  : دليلهم من اإلٚتاع: انعقد إٚتاع العلماء على ٖترٔف يبع الدين ابلدين كما حكى ذلك اإلماـ أٛتد اثنيان 

 كابن تيمية رٛتهم هللا تعاُف. ، كابن قدامة ، رشد 
 . و إٚتاعػقاؿ ابن قدامة: قاؿ ابن ا١تنذر: أٚتع أىل العلم على أف بيع الدين ابلدين ال ٬توز، قاؿ أٛتد: إ٪تا ى

 و .ألنو الدين ابلدين ا١تنهي عن فأما النسيئة من الطرفُت ال ٬توز إبٚتاع، ال يف العُت كال يف الذمة؛د : قاؿ ابن رش
يرل أف ىذا اإلٚتاع ا١تنعقد على ٖترٔف بيع الدين ابلدين خاص ببعض  -رٛتو هللا تعاُف -كلكن بعض العلماء مثل ابن تيمية 

 صوره دكف بعضها، كىو بيع الواجب ابلواجب
 اذكر بعض صور بيع الكالئ ابلكاىلء ؟ 

 بيع الدين لغَت من ىو عليو بثمن مؤجل .
 فهذه ال ٬توز بل نقل بعضهم االتفاؽ على ذلك .

 ألف فيو شربلن للذمتُت برَت فائدة .
 بيع الدٍين لغَت من ىو عليو بثمن حاؿ .
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صورة ا١تسألة: أف يكوف لزيد مائة ألف رَيؿ يف ذمة إبراىيم، فيبيعها على عمرك بسيارة معينة كيقبض السيارة، كتكوف ا١تائة ألف 
 .ملعمرك يف ذمة إبراىي

 اختلف العلماء فيها :
 .ال ٬توز :القوؿ األكؿ

 ة .كاٟتنابل ، كالشافعية يف األظهر عندىم ، كىذا مذىب اٟتنفية
أف الدائن ال يقدر على تسليم ا١تبيع للمشًتم؛ ألف الدين شيء متعلق بذمة ا١تدين، كىي غَت مقدكرة للدائن، كقد ٬تحد -أ

فيتعذر ٗتليص الدين منو، كهبذا يكوف الدين غَت مقدكر على تسليمو، فهو كبيع الطَت ا١تدين الدين، أك ٯتاطل، أك يكوف معسرنا 
يف ا٢تواء كبيع اآلبق كالشارد ك٨تو٫تا ٦تا ال يقع ٖتت تصرؼ البائع كقدرتو، كما ال يقدر على تسليمو فبيعو غَت جائز ١تا فيو من 

 ة .ا١تخاطر 
 ٬توز بشركط ٙتانية . :قوؿ الثاينال

 لكية:كىو قوؿ ا١تا
 .أنو ٬توز، بشرط أف يبيعو بسعر يومو :القوؿ الثالث

، كاختاره شيخ اإلسبلـ  كىو ظاىر كبلـ ابن عباس ، كىو ركاية عند اٟتنابلة ، كىذا قوؿ عند الشافعية رجحو ٚتع من أئمتهم
 .ابن تيمية

 كهللا أعلم .
 . بيع دين مؤجل ِبقل منو حاالن على أجنيب غَت صاحب الدين

 ة .كىو راب كقد نص عليو ابن تيمي ال ٬توز، 
 .بيع الدين اٟتاؿ بدين آخر بزايدة 

 ة .حراـ، كىو من راب اٞتاىلي
 جعل ما يف الذمة رأس ماؿ سىلًم.

ضرىا أحد  - كمنها: لو كاف لكل كاحد من االثنُت دين على اآلخر من غَت جنس دينو، كالذَّىب كالفضة، فتصارفا، كَف ٭تي
 العوضُت.

يشًتم الرجل شيئنا إُف أجل، فإذا حلَّ األجل َف ٬تد كفاءه، فيقوؿ: ًبٍعنيو إُف أجل آخر بزَيدة، فيبيعو، كال ٬ترم كمنها: أف  -
 بينهما تقابض.

بي اىلرٍُّخصىًة يف اىٍلعىرىاايى كىبػىٍيًع اىأٍليصيوًؿ كىالثًٌمىارً   ابى
ًبتو  - ْٕٖ : أىٍف تػيبىاعى ٓتىٍرًصهىا كىٍيالن رىخه  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) عىٍن زىٍيًد ٍبًن اثى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .( صى يف اىٍلعىرىاايى

كيليونػىهىا ريطىبنا) كىًلميٍسًلمو  ٍرنا، أيٍى خيذيىىا أىٍىلي اىٍلبػىٍيًت ٓتىٍرًصهىا ٘تى  .( رىخهصى يف اىٍلعىرًيهًة أيٍى
، أىٍك يف ٜتىٍسىًة أىٍكسيقو رىخه  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ْٖٖ ( صى يف بػىٍيًع اىٍلعىرىاايى ٓتىٍرًصهىا، ًفيمىا ديكفى ٜتىٍسىًة أىٍكسيقو

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو 
--------- 

 ( الرخصة التسهيل يف أمر ملـز بو ، إما يف تركو كإما يف فعلو . ) رخص
 هنا عريت عن حكم ابقي البستاف .( ٚتع عريٌة ، مشتقة من التعرم ، كىو التجرد ، أل ) العرااي
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 ماذا يشًتط يف بيع التمر ابلرطب ؟ 
 من ا١تعلـو أف بيع الرطب ابلتمر ) كىو ا١تزابنة ( ال ٬توز ، ألف الرطب ينقص إذا جف ، كبيع التمر ابلتمر يشًتط فيو شرطاف :

 كالتقابض . –التساكم 
 كالتساكم ىنا معدـك . 

 ما يستثٌت من ذلك ؟ 
 ك : العراَي .يستثٌت من ذل

 كىي : بيع رطب يف ركؤس ٩تلو بتمر كيبلن .
أف ٮترص ا٠تارص ٩تبلت فيقوؿ: ىذا الرطب الذم عليها إذا يبس ٬تيء منو ثبلثة أكسق من التمر مثبلن، كيتقابضاف يف اجمللس، 

 فيسلم ا١تشًتم التمر، كيسلم ابئع الرطب الرطب ابلنخلة .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 واز بيع العراَي )كىو بيع رطب بتمر َيبس( كىو مستثٌت من بيع ا١تزابنة ، كىذا مذىب أكثر العلماء .نستفيد : ج

 ٟتديث الباب .
 . ال ٬توز  كخالف أبو حنيفة كقاؿ : 

 لكن الصحيح مذىب اٞتمهور .
 اذكر شركط حل العرااي ؟ 

 . : أف تباع النخلة ٓترصها ، كال بد أف يكوف من عاَف بو  الشرط األكؿ
 ( . أىٍف تػيبىاعى ًٓتىٍرًصهىا كىٍيبلن لقولو ) 

 فبل ٬توز أف أييت أم أحد من الناس ، ال بد أف يكوف ا٠تارص خبَتان .
يء مً قاؿ النوكم :  ا الرُّطىب الًَّذم عىلىيػٍهىا ًإذىا يىًبسى ٕتًى ت فػىيػىقيوؿ : ىىذى ثىة أىٍكسيق ًمٍن  ٍنوي كىأىمَّا اٍلعىرىاَيى فىًهيى أىٍف ٮتىٍريص ا٠تٍىاًرص ٩تىىبلى ثىبلى

ٍر ، كىيػىتػىقىابىضىاًف يف اٍلمىٍجًلس ، فػىييسىلًٌم  ثىًة أىٍكسيق ٘تى ئًع الرُّطىب التٍَّمرىة مىثىبلن ، فػىيىًبيعوي صىاًحبو إًلًٍنسىافو بًثىبلى اٍلميٍشًتىًم التٍَّمر كىييسىلًٌم ابى
 .الرُّطىب اًبلتٍَّخًليىًة 

 كىذه ٢تا أحواؿ :ٜتسة أكسق ، : أف يكوف فيما دكف  الشرط الثاين
 : الزَيدة على ٜتسة أكسق ، ال ٬توز ببل خبلؼ . أكالن 
 : أقل من ٜتسة أكسق ، ٬توز . اثنيان 
 ىذه فيها خالؼ :: يف ٜتسة أكسق ،  اثلثان 
 : ال ٬توز . قيل

 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كالشافعية ، كرجحو ابن ا١تنذر .
 طب حراـ ، كتبقى ا٠تمسة مشكوكان فيها ، كاألصل ا١تنع .: األصل أف بيع التمر  ابلر  قالوا 

 : ٬توز . كقيل
 عمبلن بركاية الشك ) ٜتسة أكسق أك دكف ٜتسة أكسق ( .

 األكؿ . كالراجح
ًف كىىىذىا جىائًز ًفيمىا ديكف ٜتىٍسىة أىٍكسيق ، كىالى ٬تىيوز ًفيمىا زىادى عىلىى ٜتىٍسىة أىٍكسيق ، كىيف جىوىازه قاؿ النوكم :  يف ٜتىٍسىة أىٍكسيق قػىٍوالى
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كىشىكَّ الرَّاًكم يف ٜتىٍسىة أىٍكسيق أىٍك ديكهنىا ، ة ػلًلشَّاًفًعيًٌ أىصىٌحهمىا الى ٬تىيوز أًلىفَّ اأٍلىٍصل ٖتىٍرٔف بػىٍيع التٍَّمر اًبلرُّطىًب كىجىاءىٍت اٍلعىرىاَيى ريٍخصى 
 .  ) شرح مسلم ( . ٍكسيق كىبىًقيىٍت ا٠تٍىٍمسىة عىلىى التٍَّحرٔف فػىوىجىبى اأٍلىٍخذ اًبٍليىًقًُت كىىيوى ديكف ٜتىٍسىة أى 

 أف يكوف ا١تشًتم ٤تتاجان إُف الرطب ، فإف َف يكن ٤تتاجان فإهنا ال ٕتوز . الشرط الثالث :
 ألف بيع العراَي رخص فيو للحاجة .

 : التقابض بُت الطرفُت . الشرط الرابع
 ال بد من شرطُت : التساكم كالتقابض .ألف األصل يف بيع التمر ابلتمر أنو 

 فالتساكم عرفنا أنو رخص فيو ، كيبقى التقابض على األصل َف يرخص فيو .
 ) كالتقابض يكوف يف النخل : ابلتخلية ، كيف التمر ابلكيل ألخذ ( .

 ىل العرااي خاصة ابلتمر ، أـ ٬توز يف ٚتيع الثمار ؟ 
 اختلف العلماء على قولُت :

 أف العراَي خاصة ابلتمر ، فيقتصر اٞتواز على النخل فقط دكف غَتىا من الثمار . القوؿ األكؿ :
 كىذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة ، كبو قاؿ الليث بن سعد ، كالظاىرية .

 كاستدلوا أبحاديث الباب ، حيث إهنا صر٭تة يف حصر اٞتواز ابلتمر دكف غَته .-أ
 ازت يف ٙترة النخيل رخصة ، كال يصح قياس غَتىا عليها لوجهُت :أف األصل يقتضي ٖترٔف العرية ، كإ٪تا ج-ب

 أف غَتىا ال يساكيها يف كثرة االقتيات هبا ، كسهولة خرصها . األكؿ :
 أف القياس ال يعمل بو إذا خالف نصان . الثاين :

 : أنو عاـ يف ٚتيع الثمار . القوؿ الثاين
 يتفكو بو . فلو أف شخصان عنده زبيب جاز أف يشًتم بو عنبان 

 كىذا مذىب مالك ، كاختاره من اٟتنابلة أبو يعلى ، كىو مذىب األكزاعي ، كاختاره ابن تيمية .
كاستدلوا ابلقياس على النخل ّتامع اٟتاجة يف كلو كاالقتيات ، كىذا ا١تعٌت موجود يف غَت النخل ، كعليو فبل يصح قصر اٟتكم 

 على النخل .
 لعنب كحده ، فيباع العنب يف الشجر بزبيب .                                                                     أنو ٬توز يف ا القوؿ الثالث :

 كىو قوؿ الشافعي ، كاختاره النوكم .
 . قالوا : قياسان على التمر ، ّتامع أنو ٮترص مثلو كييبس كيقتات كيوسق ك٭تتاج ألكلو كالتمر ، أما غَت العنب فليس كذلك

 كالراجح : هللا أعلم .
 ما حكم بيع الرطب على كجو األرض بتمر كيالن ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت : 
 : أف البيع صحيح . القوؿ األكؿ

 كنسبو النوكم للجمهور .
 ا١تنع . القوؿ الثاين :

 كاختاره ابن دقيق العيد .
 ماذا نستفيد من حل العرااي ؟ 
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 رٔف كسائل فإنو يباح للحاجة .نستفيد : أف ما حيٌرًـ ٖت
 كقد ذكر العلماء شرطان إلابحة اـر للحاجة ، كىو :
 أف يكوف ىذا اـر ٤ترمان ٖترٔف الوسائل ، ال ا١تقاصد .

 كذلك أف ارمات نوعاف :
 ٤تـر ٖترٔف مقاصد ، كأكل ا١تيتة ، كشرب ا٠تمر ، فهذا ال يباح للحاجة ، كإ٪تا يباح للضركرة . األكؿ :

 : ٤تـر ٖترٔف كسائل ، كلبس اٟترير ، كراب الفضل ... فهذا يباح للحاجة .الثاين ك 
 قاؿ أبو عبد هللا الزركشي رٛتو هللا :

فالضركرة : بلوغو حٌدان إف َف يتناكؿ ا١تمنوع ىلك أك قارب كا١تضطر لؤلكل ، كاللبس ْتيث لو بقي جائعان أك عرَيّنن ١تات ، أك 
 ح تناكؿ اـر .تلف منو عضو ، كىذا يبي

 كاٟتاجة : كاٞتائع الذم لو َف ٬تد ما أيكل َف يهلك ، غَت أنو يكوف يف جهد كمشقة ، كىذا ال يبيح ارَـّ .
 ( .ُّٗ/ِ"ا١تنثور يف القواعد" )

 كمثاؿ ذلك : جواز لبس الرجل لثوب حرير من أجل حكة بو . كقد جاءت السنة بذلك .
يف بيع الرطب على رؤكس النخل بتمر كيبلن ، مع أف األصل  اجة ، فقد رخص الرسوؿ مثاؿ آخر : إابحة راب الفضل للح

ٖترٔف ىذه ا١تعاملة ، ألنو ال ٯتكن حصوؿ التساكم بُت الرطب كالتمر ، ألف الرطب ينقص إذا جف ، فتكوف ىذه الصورة داخلة 
 رخص فيها للحاجة . يف راب الفضل ، إال أف الرسوؿ 

 ( .ُّٕ/ِقعُت" )انظر : "إعبلـ ا١تو 
 كقد نظم ذلك القوؿ كا١تثاؿ : الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت رٛتو هللا يف منظومتو يف أصوؿ الفقو كقواعده ، فقاؿ :

 لكنَّ ما حيرًٌـى للذَّرًيعىًة ... ٬تىيوزي للحىاجىًة كىالعىريَّةً 
 كقد شرح ذلك بقولو :

ألف ظاىره أنو ال يباح اـر إال عند الضركرة ، فاستثٌت من ذلك ما كاف  "ىذا مستثٌت من قولو : )ككل ٦تنوع فللضركرة يباح(
 ٤ترمان للذريعة ، فإف حكمو حكم ا١تكركه ، ٬توز عند اٟتاجة .

سئل عن  مثالو : العىرًيَّة كىي : عبارة عن بيع الرطب على رؤكس النخل ابلتمر ، كأصل بيع الرطب ابلتمر حراـ ، ألف النِب 
 لرطب فقاؿ : )أينقص إذا جف؟( قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك .بيع التمر اب

ككجهو : أف بيع التمر ابلتمر البد فيو من التساكم ، كمعلـو أف الرطب مع التمر ال يتساكَيف ، فإذا كاف ىذا الفبلح عنده 
ن عنده ٘تر من العاـ الرطب على رؤكس النخل ، كجاء شخص فقَت ليس عنده دراىم يشًتم رطبان يتفكو بو مع الناس ، لك

ا١تاضي ، فبل حرج أف يشًتم الرطب ابلتمر للحاجة ألنو ليس عنده دراىم ، كلو ابع التمر أكالن مث اشًتل رطبان ففيو تعب عليو ، 
 كرٔتا ينقص ٙتن التمر ، فيجوز لو أف يشًتم الرطب ابلتمر للحاجة بشركط :

 أف ال يتجاكز ٜتسة أكسق . -ُ
 حىت يتمر .كأف ال يدع الرطب  -ِ
 كأف يكوف الرطب ٥تركصان ٔتا يؤكؿ إليو ٘تران ، مثل أف يقاؿ : ىذا الرطب إذا صار ٘تران صار ٦تاثبلن للتمر الذم بذلو للمشًتم  -ّ
 كأف ال ٬تد ما يشًتم بو سول ىذا التمر . -ْ
 كأف يكوف الرطب على رؤكس النخل ، لئبل يفوتو التفكو شيئان فشيئان . -ٓ



 ََُِ 

كما أرشد النِب ملسو هيلع هللا ىلص إُف ذلك فيما إذا كاف عند اإلنساف ٘تر ردمء ،    ل : أال ٯتكن أف يبيع التمر كيشًتم الرطبفإذا قاؿ قائ
، كأراد ٘تران جيدان أنو ال يبيع التمر الردمء بتمر جيد أقل منو ، بل أمر أف يباع الردمء ابلدراىم ، مث يشًتم ابلدراىم ٘تران جيدان 

 ؿ ابلعىرًيَّة ، كال نقوؿ : بع التمر مث اشًت ابلدراىم رطبان؟فلماذا نقو 
 فاٞتواب على ىذا :

أف السنة فرقت بينهما ، ككل شيء فرؽ الشرع فيو فإف اٟتكمة ٔتا جاء بو الشرع ، ألننا نعلم أف الشرع ال يفرؽ بُت  أكالن : 
هنما متماثبلف ، فإف ا٠تطأ يف فهمنا ، فيكفي أف نقوؿ : جاء متماثلُت ، كال ٬تمع بُت متفرقُت ، كما فرؽ الشرع بينهما كظننا أ

الشرع ْتل ىذا كمنع ىذا ، لكن مع ذلك ٯتكن أف ٧تيب عقبلن عن ىذا ، فيقاؿ : إف الصحابة هنع هللا يضر كانوا يبيعوف التمر الردمء 
 ابلتمر اٞتيد مع التفاضل ، كىذا راب صريح ال ٭تل .

أف ٮترص الرطب ْتيث يساكم التمر لو أ٘تر ، ٔتعٌت : أننا ٩ترص الرطب ْتيث يكوف ىذا الرطب إذا  أما يف مسألة العىرًيَّة فيجب
 يبس كصار ٘تران على مقدار التمر الذم اشًتل الرطب بو .

لُت جنسان : أف نقوؿ: إف راب الفضل إ٪تا حيـر لكونو ذريعة إُف راب النسيئة، كذلك ألف راب الفضل ال ٯتكن أف يقع بُت متماث اثنيان 
ككصفان، بل البد أف يكوف ىناؾ فرؽ بينهما يف الوصف من أجل زَيدة الفضل، كتتشوؼ النفوس إُف زَيدة الدين إذا أتجل، 
كتقوؿ النفس: إذا كانت الزَيدة ٕتوز لطيب الصفة، كالنقص ٬توز لرداءة الصفة، فلتجز الزَيدة لزَيدة ا١تدة بتأخَت الوفاء، فًتتقي 

 ىذا، كالنفس طماعة ال سيما يف البيع كالشراء، كال سيما مع قلة الورع كما يف األزمنة ا١تتأخرة، لذلك سيدَّ النفس من ىذا إُف
 الباب، كقيل: ال ٬توز راب الفضل، كلو مع التقابض يف اجمللس .

إ٪تا ٭تـر لئبل يكوف ذريعة إُف كالذم ٯتكن أف يقع يف العرية ىو راب الفضل ، كٖترٔف راب الفضل علمنا من التقرير الذم ذكرّنه أنو 
 راب النسيئة ، كالذم حـر لكونو ذريعة فإنو يباح عند اٟتاجة .

 فإف قاؿ قائل : الفقَت الذم ال دراىم عنده ما ضركرتو إُف أف يشًتم الرطب ابلتمر؟
يتفكو الناس ، فلهذا  اٞتواب : ليس ىناؾ ضركرة ، ألنو ٯتكن أف يعيش على التمر ، لكن ىناؾ حاجة ، يريد أف يتفكو كما

ص لو يف العرية .  رخًٌ
مثاؿ آخر : النظر إُف كجو ا١ترأة األجنبية حراـ ، ألنو كسيلة إُف الفاحشة ، ك٢تذا جاز للحاجة ، فا٠تاطب ٬توز أف يرل كجو 

عينها ، ألف التحرٔف ىنا ٥تطوبتو ، كالشاىد إذا أراد أف يعرؼ عُت ا١ترأة ا١تشهود عليها ، ٬توز أف يرل كجهها ليشهد على ا١ترأة ب
 ٖترٔف كسيلة ، كما كاف ٖترٯتو ٖترٔف كسيلة فإنو ٬توز عند اٟتاجة .

مثاؿ آخر: اٟترير على الرجاؿ حراـ، ألنو كسيلة إُف أف يتخلق الرجل أبخبلؽ النساء من الليونة كالرقة، كالتشبو ابلنساء حراـ، 
كاف اإلنساف فيو حكة ٬توز أف يلبس اٟترير من أجل أف ت رد اٟتكة، ألف فلما كاف ٖترٯتو ٖترٔف كسيلة جاز عند اٟتاجة، فإذا  

 ( .ٕٔ – ْٔ"شرح منظومة أصوؿ الفقو كقواعده" )ص    ٖترٯتو ٖترٔف كسائل" انتهى .
 
 
 
 
 
 



 َُُِ 

هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  - ْٖٗ حيهىا، نػىهىى اىٍلبىائًعى عىٍن بػىٍيًع اىلثًٌمى  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  )  قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ اًر حىىته يػىٍبديكى صىالى
تىاعى   ميتػهفىقه عىلىٍيًو  .( كىاٍلميبػٍ

: " حىىته تىٍذىىبى عىاىىتيوي "  . ًحهىا؟ قىاؿى  كىيف ًركىايىةو: كىكىافى ًإذىا سيًئلى عىٍن صىالى
: " ٖتىٍمىارُّ كىتىٍصفىارُّ نػىهىى عىٍن بػىيٍ  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  - َٖٓ  (ًع اىلثًٌمىاًر حىىته تػيٍزىىى. ًقيلى: كىمىا زىٍىويىىا؟ قىاؿى

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ  .
رىكىاهي  (ًع اىٟتٍىبًٌ حىىته يىٍشتىده نػىهىى عىٍن بػىٍيًع اىٍلًعنىًب حىىته يىٍسوىده، كىعىٍن بػىيٍ  أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  - ُٖٓ

 اى٠ٍتىٍمسىةي، ًإاله النهسىاًئيه، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي  .
------------- 

 ( أم : يظهر . حىىته يػىٍبديكى ) 
حيهىا)   نها ما يكوف ابللمس .( صبلح كل شيء ْتسبو ، منها ما يكوف صبلحو ابللوف ، كمنها ما يكوف ابلطعم ، كم صىالى
تىاعى )   ( أم : ا١تشًتم . نػىهىى اىٍلبىائًعى كىاٍلميبػٍ
 . زىا النخل يزىو إذا ظهرت ٙترتو  :  قاؿ ابن األثَت(  تػيٍزىىى) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف بيع الثمرة قبل بدك صبلحها .

 ما اٟتكمة من النهي ؟ 
ل ، كأما ا١تشًتم ، فلئبل يضيع مالو ، كيساعد البائع على الباطل ، كفيو أيكل ماؿ أخيو ابلباطأما البائع فلئبل :  قاؿ يف الفتح

 أيضان قطع النزاع كالتخاصم .          ) الفتح ( .
: اٟتكمة يف النهي قبل بدك صبلحها : أنو يف بيع الثمرة قبل بدك صبلحها غرران كخطران ظاىران يفضي إُف  كقاؿ بعض العلماء

 اسد الكثَتة بُت ا١تسلمُت من إيقاع التشاحن كالتشاجر كأكل ماؿ الرَت برَت حق .ا١تف

فالبائع إذا ابع قبل بدك الصبلح كتعجل البيع فإنو ستقل قيمتها عما لو أخر البيع إُف ما بعد الصبلح كالنضج فيكوف يف ذلك 
 خسارة عليو .

كالتررير ، ألف الثمرة قد تتلف كتنا٢تا اآلفات قبل االنتفاع هبا فيذىب كأما ا١تشًتم : ففي ذلك حفظ ١تالو من الضياع كا١تخاطر 
 مالو ، فنهي عن ذلك ٖتصينان لؤلمواؿ من الضياع كحفظان للحقوؽ ، كقطعان للمخاصمات كا١تنازعات بُت ا١تتبايعُت .

 فا٠تبلصة أف حكمة النهي ترجع إُف ثبلثة أمور :
 ١تا فيو من الررر . أكالن :
 نو سبب يف تنازع الناس .أ اثنيان :
 أنو طريق إُف أكل أموا٢تم ابلباطل . اثلثان :

 :  فقاؿ رٛتو هللاكقد قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدك صبلحو إُف أقساـ ،  -

 ال ٮتلو بيع الثمرة قبل بدك صبلحها من ثبلثة أقساـ :
ًيػىهىا ًبشىٍرًط التػٍَّبًقيىًة ، فىبلى يى  :أىحىديىىا   .ًصحُّ اٍلبػىٍيعي إٍٚتىاعنا أىٍف يىٍشًتى

حيهىا  أًلىفَّ النَِّبَّ )   تىاعى ، نػىهىى عىٍن بػىٍيًع الثًٌمىاًر حىىتَّ يػىٍبديكى صىبلى  ميتػَّفىقه عىلىٍيًو . (نػىهىى اٍلبىائًعى كىاٍلميبػٍ



 َُِِ 

 النػٍَّهيي يػىٍقتىًضي فىسىادى اٍلمىٍنًهيًٌ عىٍنوي .ك 
ا اٟتٍىًديًث .قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىٍٚتىعى أىىٍ   لي اٍلًعٍلًم عىلىى اٍلقىٍوًؿ ًّتيٍملىًة ىىذى

ٍٚتىاًع ؛ أًلىفَّ اٍلمىٍنعى إ٪تَّىا كىافى خىٍوفنا ًمٍن تػىلى :  اٍلًقٍسمي الثهاين  ًف الثَّمىرىًة ، كىحيديكًث اٍلعىاىىًة أىٍف يىًبيعىهىا ًبشىٍرًط اٍلقىٍطًع يًف اٟتٍىاًؿ ، فػىيىًصحُّ اًبإٍلً
لًيًل مىا رىكىل أىنىسه عىلىيػٍهىا قػى   نػىهىى عىٍن بػىٍيًع الثًٌمىاًر حىىتَّ تػىٍزىيوى . أىفَّ النًَِّبَّ  :ٍبلى أىٍخًذىىا ؛ ًبدى

 رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ .( قىاؿى : أىرىأىٍيت إذىا مىنىعى اَّللَّي الثَّمىرىةى ، مًبى أيىٍخيذي أىحىديكيٍم مىاؿى أىًخيًو ؟ 
ا مىٍأميوفه ًفيمىا حيوي . كىىىذى عيوي كىمىا لىٍو بىدىا صىبلى  يػيٍقطىعي ، فىصىحَّ بػىيػٍ
ًطله . :اٍلًقٍسمي الثهاًلثي   أىٍف يىًبيعىهىا ميٍطلىقنا ، كىَفٍى يىٍشًتىًٍط قىٍطعنا كىالى تػىٍبًقيىةن ، فىاٍلبػىٍيعي ابى

 كىًبًو قىاؿى مىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ .
ًنيفىةى   .كىأىجىازىهي أىبيو حى

 جحان رأم اٞتمهور :مث قاؿ مر 
ًحهىا  أىفَّ النَِّبَّ : ) كىلىنىا   النزاع . فػىيىٍدخيلي ًفيًو ٤تىىلُّ  (أىٍطلىقى النػٍَّهيى عىٍن بػىٍيًع الثَّمىرىًة قػىٍبلى بيديكًٌ صىبلى
 مىت ٬توز بيع الثمار ؟ 

 : كبدك صالحو جاء بيانو يف بعض األحاديث٬توز بيع الثمر بعد بدك صبلحو ، 

  حديث  ) حىت يزىو ( .فقد جاء يف
 كيف ركاية  ) حىت يبدك صبلحها ( .

 .عىمى ( ػأىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىيًو كىسىلَّمى نػىهىى عىن بىيًع الثَّمىرىًة حىىتَّ تىط ) كأٚتع ىذه األلفاظ حديث جابر 
 كيف ركاية  ) حىىتَّ تىًطيبى ( .

 فالضابط أف يطيب أكلو كيطهر نضجو .
بدك الصبلح يرجع إُف ترَت صفة يف الثمرة ، كذلك ٮتتلف ابختبلؼ األجناس ، كىو على اختبلفو راجع إُف شيء : قاؿ النوكم 

 ل .  ) اجملموع ( .كاحد مشًتؾ بينها ، كىو طيب األك
ٟتد أمكن االنتفاع بو، الضابط يدكر على إمكاف أكلها كاستساغتو؛ ألنو إذا كصل إُف ىذا ا :كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

 )الشرح ا١تمتع(ت . كقبل ذلك ال ٯتكن االنتفاع بو إال على كره، كىو أيضا إذا كصل ىذه اٟتاؿ من النضج قػىلَّت فيو اآلفات كالعاىا

 مىت ٬توز بيع الثمار قبل بدك صالحها ؟ 
 ؿ .إذا بيعت الثمرة قبل بدك صبلحها بشرط القطع يف اٟتا أكالن :

من تلف  ان رٛتو هللا : القسم الثآف : أف يبيعها بشرط القطع يف اٟتاؿ ، فيصح ابإلٚتاع ؛ ألف ا١تنع إ٪تا كاف خوفقاؿ ابن قدامة 
يت إذا الثمرة ، كحدكث العاىة عليها قبل أخذىا ؛ بدليل ما ركل أنس ، أف النِب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع الثمار حىت تزىو . قاؿ : أرأ

 مب أيخذ أحدكم ماؿ أخيو ؟ . ركاه البخارم .  منع هللا الثمرة ،
 و .كىذا مأموف فيما يقطع ، فصح بيعو كما لو بدا صبلح

 إذا بيعت الثمرة مع أصلها ، أك بيع الزرع مع األرض ، فبل يشًتط بدك الصبلح يف الثمر كالزرع .اثنيان : 
 .جيوزي اًبإٍلًٍٚتىاًع قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : أىٍف يىًبيعىهىا مىعى اأٍلىٍصًل ، فػىيى 

عىهىا ، إالَّ أىٍف يىٍشًتىًطى اٍلميبػٍتىاعي )  لًقىٍوًؿ النَِّبًٌ    ( .مىٍن ابٍػتىاعى ٩تىٍبلن بػىٍعدى أىٍف تػيؤىبػَّرى ، فػىثىمىرىتػيهىا لًلًَّذم ابى
عىهىا مىعى اأٍلىٍصًل حىصىلىٍت تػىبػىعنا يًف اٍلبػىٍيًع ، فػىلىٍم يىضيرَّ  ً يًف الضَّرًٍع  كىأًلىنَّوي إذىا ابى اٍحًتمىاؿي اٍلرىرىًر ًفيهىا ، كىمىا اٍحتىمىلىٍت اٞتٍىهىالىةي يًف بػىٍيًع اللَّنبى



 َُِّ 

 ) ا١ترٍت ( .    مىعى بػىٍيًع الشَّاًة ، كىالنػَّوىل يًف التٍَّمًر مىعى التٍَّمًر ، كىأىسىاسىاًت اٍٟتًيطىاًف يف بػىٍيًع الدَّاًر .
 لبيع ؟ما اٟتكم لو كقع العقد على ىذا ا 

 : لكن استثٌت العلماءلو كقع العقد على ىذا البيع لكاف البيع ابطبلن ، ألف النهي عائد إُف ذات ا١تنهي عنو . 
إذا ابعو بشرط القطع ، ألف عاىتو مضمونة ، ألنو سيقطع اآلف قبل أف يتعرض للعاىات ، كىذا ليس من إضاعة ا١تاؿ ، ألنو 

 لو علمنا أنو سيأخذه لَتميو يف األرض ، فهذا ٯتنع .ٯتكن أف ٬تعلو علفان لبهائمو ، لكن 

  ؟ما اٟتكم لو ابع البستاف ٚتيعان 
 ٖترير ٤تل النزاع :

 ال خبلؼ بُت العلماء أنو ال ٬توز بيع جنس ، ببدك الصبلح يف جنس آخر . أكالن :
 : ال خبلؼ بُت العلماء يف أف الشجرة إذا بدا صبلحها ٬توز بيعها .اثنيان 

 اختلف العلماء يف جواز بيع النوع الواحد كاٞتنس الواحد ، بصبلح بعض أشجاره :اثلثان : 
جاز بيع  –مثبلن  –أنو إذا بدا الصبلح يف الشجرة جاز سائر أنواعها من اٞتنس الواحد ، فإذا بدا يف السكرم  القوؿ األكؿ :

 ٚتيع النخيل يف البستاف مهمات أنواعو .
 ذىب ا١تالكية .كىذا مشهور مذىب الشافعية ، كم

 قالوا : إف أنواع اٞتنس الواحد يتبلحق طيبها عادة . -أ
لو َف نقل ّتواز بيع اٞتنس الواحد ببدك الصبلح يف بعضو ، ألدل ذلك إُف ا١تشقة كالضرر بسوء ا١تشاركة ، كا١تشقة كالضرر  -ب

 مرفوعاف يف الشريعة اإلسبلمية .

 ائر أنواعها يف البستاف ، دكف األنواع األخرل .: إذا بدا  يف شجرة جاز بيع س القوؿ الثاين
 فلو بدأ الصبلح يف النخل السكرم جاز بيعو ، لكن لو بدأ يف السكرم َف ٬تز بيع غَته َف يبدك صبلحو .

 كىذا قوؿ عند الشافعية ، كمشهور مذىب اٟتنابلة .
 القياس على الشجرة الواحدة .-أ

يؤدم إُف االشًتاؾ كاختبلؼ األيدم ، فوجب أف يتبع ماَف يبد صبلحو من نوعو اعتبار بدك الصبلح يف اٞتميع يشق ، ك  -ب
 ما بدا .

 : يشًتط ٞتواز بيع الثمرة أف يبدك الصبلح يف كل شجرة من شجر الثمرة ا١تبيعة . القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ عند اٟتنابلة .

 لدخوؿ ما َف يبدك صبلحو يف عمـو النهي  -أ
 وز بيعو إال بشرط القطع كاٞتنس اآلخر .  ماَف يبدك صبلحو ال ٬ت -ب

 كالراجح القوؿ األكؿ           ) اٞتوائح كأحكامها ( .
 
 
 
 
 



 َُِْ 

هيمىا-كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - ِٖٓ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ةه، لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٙتىىران فىأىصىابػىٍتوي جىاًئحى )  قىاؿى
؟  ئنا. ًِبى َتىٍخيذي مىاؿى أىًخيكى ًبغىٍَتً حىقٌو لُّ لىكى أىٍف َتىٍخيذى ًمٍنوي شىيػٍ  رىكىاهي ميٍسًلمه  .( فىالى ٭تًى

 . -أىمىرى ًبوىٍضًع اىٞتٍىوىاًئًح  أىفه اىلنهيبه  -كىيف ًركىايىةو لىوي: 
------------ 

 . لى () من ( ٔتعٌت ) ع( لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ) 
 أم : أصابت ذلك الثمر آفة .(  فىأىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه ) 
ئنا ) يػٍ لُّ لىكى أىٍف َتىٍخيذى ًمٍنوي شى  أم : من أخيك ، كىذا صريح يف التحرٔف .(  فىالى ٭تًى

 أم : يف مقابلة الثمر الذم أصابتو اٞتائحة .( ًِبى َتىٍخيذي مىاؿى أىًخيكى ) 
؟ )   نكار يف أخذه .أتكيد لئل( ًبغىٍَتً حىقٌو
 ما تعريف اٞتائحة ؟ 

 : اٞتائحة كل آفة ال صنع لآلدمي فيها . قاؿ ابن قدامة
 : اٞتائحة ىي اآلفات السماكية اليت ال ٯتكن معها تضمُت أحد . كقاؿ ابن تيمية
لبة العدك ، كغَت ذلك ٦تا : اٞتائحة ما اجتاحت ا١تاؿ ، كأتلفتو إتبلفان ظاىران ، كالسيل كا١تطر كاٟترؽ كالسرؽ كغ كقاؿ القرطيب

 يكوف إتبلفو للماؿ ظاىران .
فاٞتائحة إذان : ىي  كل آفة ال صنع لآلدمي فيها ، فيدخل يف ذلك ا١تطر الشديد ، كاٟتر كال رد ، كالريح ، كاٞتراد ، كالربار 

 ا١تفسد ك٨تو ذلك من اآلفات السماكية .
 حر شديد فتلفت ىذه العنب أك مطر مصحوابن ب رد فأتلفو .مثا٢تا : انساف ابع على أخيو ٙتر عنب فقدر أنو جاء 

  ( أىفه اىلنهيبه ما معٌت  ؟أىمىرى ًبوىٍضًع اىٞتٍىوىاًئًح ) 
كاٟتر الشديدين  –بفتحتُت  –أم : أمر إبسقاطها ، كعدـ ا١تطالبة هبا ، يعٍت أف من اشًتل ٙتاران فأصابتها آفة ٝتاكية كالبػىرىد  

 ن اآلفات اليت تعرض للثمار ، فإنو ال ٭تل للبائع أف ييطالب بثمنها .كاٞتراد ك٨تو ذلك م
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : األمر بوضع اٞتوائػح ، ) أم : أف تلف الثمار ا١تبيعة ّتائحة يكوف من ماؿ البائع ( ، كىذا قوؿ أكثر العلماء .
 لبائع .قاؿ ابن قدامة : ما هتلكو اٞتائحة من الثمار من ضماف ا

كهبذا قاؿ أكثر أىل ا١تدينة ، منهم : ٭تيي بن سعيد األنصارم ، كمالك ، كأبو عبيد ، كٚتاعة من أىل اٟتديث ، كبو قاؿ  
 الشافعي يف القدٔف .

 قاؿ اٟتافظ يف الفتح : استيدؿ هبذا اٟتديث على كضع اٞتوائح يف الثمر ييشًتىل بعد بدك صبلحو ، مث تصيبو جائحة .
 ا١تالكية ، كاٟتنابلة ، كالشافعية يف القدٔف . فهذا مذىب

 لقولو تعاُف ) كال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل ... ( . -أ
كجو الداللة : أف هللا هنى عن أكل أمواؿ الناس ابلباطل ، كأٍخذ البائع الثمن من ا١تشًتم بعد أف تلفت الثمرة ّتائحة قبل ٘تاـ 

و أخذه بدكف مقابل ، حيث َف ٭تصل للمشًتم مقصوده من العقد ، كىو أخذ الثمرة بعد ٘تاـ نضجها نوع ٦تا هنى هللا عنو ، ألن
 نضجها .

ئنا لىٍو ًبٍعتى ًمٍن أىًخيكى ٙتىىران فىأىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه ٟتديث الباب )  -ب يػٍ لُّ لىكى أىٍف أتىٍخيذى ًمٍنوي شى مًبى أتىٍخيذي مىاؿى أىًخيكى ًبرىٍَتً  ،  ، فىبلى ٭تًى



 َُِٓ 

؟ حى   ( .قٌو
 ( .أىمىرى ًبوىٍضًع اىٞتٍىوىاًئًح  أىفَّ اىلنَِّبَّ  ) كىيف رًكىايىةو لىوي  -ج

 كجو الداللة من اٟتديثُت :
دؿ اٟتديثاف على كجوب كضع اٞتوائح ابلنص الصريح، أما األكؿ فقد جاءت داللتو على كجوب كضع اٞتوائح بصريح التحرٔف، 

ًتم الثمرة إذا أجيحت، مث أكد حرمتو بصيرة االستفهاـ اإلنكارم، ككصفو أبنو غَت حل أخذ شيء من مش حيث نفى النِب 
 حق .

كدؿ عليو اٟتديث الثآف ابألمر الصريح ، كاألمر يقتضي الوجوب ماَف يصرفو صارؼ ، كَف يوجد ، فدؿ اٟتديثاف على كجوب 
 كضع اٞتوائح .

 قاؿ الشيخ عبد هللا الفوزاف : كجو االستدالؿ :
 نفى حل أخذ شيء من مشًتم الثمرة إذا اصابتها جائحة . أف النِب  :أكالن 

 أٌكد حرمة أخذ ماؿ ا١تشًتم بصيرة االستفهاـ اإلنكارم ، ككصفو أبنو غَت حق . أف النِب  اثنيان :
 أنو أمر أمران صر٭تان بوضع اٞتوائح ، كاألمر يقتضي الوجوب . اثلثان :
 َتىا ؟ىل ىناؾ فرؽ بُت قليل اٞتائحة ككث 

 اختلف العلماء بذلك على قولُت :
 : يوضع قليل اٞتائحة ككثَتىا . القوؿ األكؿ

 كإليو ذىب اإلماـ أٛتد يف أشهر الركايتُت عنو ، كأبو عبيد كغَته من فقهاء اٟتديث .
الثلث داخل فيو فيجب أمر بوضػػػػػػػع اٞتوائح ، كما دكف  لعمـو األحاديث الواردة يف األمر بوضع اٞتوائح ، فإف النِب  -أ

 كضعو .
 كألف ىذه الثمرة َف يتم قبضها ، فكاف ما تلف منها من ماؿ البائع كإف كاف قليبلن . -ب

 ال توضع اٞتائحة إال إذا بلرت الثلث . القوؿ الثاين :
 كىو قوؿ مالك يف جوائح الثمار .

ثػيرى الرًٌيحي، كىيىٍسقيطى ًمنػٍهىا، فػىلىٍم يىكيٍن بيدّّ ًمٍن ضىاًبطو كىاًحدو فىاًصلو بػىٍُتى ذىًلكى كىبػىٍُتى أًلىنَّوي الى بيدَّ أىٍف أيىٍكيلى الطَّيػٍري ًمنػٍهىا، كى قالوا: -أ تػىنػٍ
 مىٍرأىًة ًجرىاحى الرَّجيًل إُفى الثػُّليًث.تىسىاًكم ًجرىاًح الٍ اٞتٍىاًئحىًة، كىالثػُّليثي قىٍد رىأىيٍػنىا الشَّرٍعى اٍعتػىبػىرىهي يف مىوىاًضعى: ًمنػٍهىا؛ اٍلوىًصيَّةي، كىعىطىاَيى اٍلمىرًيًض، كى 

لًيًل قػىٍوًؿ النَِّبًٌ -ب ثٍػرىًة، كىمىا ديكنىوي يًف حىدًٌ اٍلًقلًَّة، ًبدى يف اٍلوىًصيًَّة )الثػُّليثي ، كىالثػُّليثي كىًثَته( فػىيىديؿُّ ىىذىا عىلىى  كىأًلىفَّ الثػُّليثى يف حىدًٌ اٍلكى
ا قيدًٌرى ًبًو .أىنَّوي آًخري حىدًٌ اٍلكىثٍػرى   ًة، فىًلهىذى

 ، لعمـو أحاديث كضع اٞتوائح . كالراجح األكؿ
ا ، فىًإنَّوي إذىا تىًلفى شىٍيءه لىوي قىٍدره خىارًجه عىٍن اٍلعىادىًة ، كىضىعى ًمٍن الثَّمىًن ًبقىٍدًر الذَّاىً قاؿ ابن قدامة :  تنبيو : فىًإٍف تىًلفى ، ًب إذىا ثػىبىتى ىىذى

 طىلى اٍلعىٍقدي ، كىيػىٍرًجعي اٍلميٍشًتىًم ًّتىًميًع الثَّمىًن .اٞتٍىًميعي ، بى 
 ما اٟتكم لو فرط ا١تشًتم كَتخر يف جذاذ النال مثالن ؟ 

فهو من ضمانو ال من ضماف  –مثبلن  –عن كقتو ا١تعتاد فأصابتو جائحة ٔتطر  –مثبلن  –لو فرط ا١تشًتم كأتخر يف جذاذ النخل 
 الثمرة يف كقت نقلها مع قدرتو .البائع ، لتفريطو بًتؾ نقل 

 ما حكم اٞتائحة إذا كانت بفعل آدمي ؟ 



 َُِٔ 

 إذا كانت اآلفة بفعل اآلدمي فيطالب بو اٞتآف . 
 ىل السرقة تعترب جائحة ؟ 

 السرقة ال تعت ر جائحة على القوؿ الراجح .
هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  - ّٖٓ عىهىا، )  ؿى قىا ، عىًن النهيبًٌ -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، فػىثىمىرىتػيهىا لًٍلبىاًئًع اىلهًذم ابى مىًن ًابٍػتىاعى ٩تىٍالن بػىٍعدى أىٍف تػيؤىبػهرى

تىاعي   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( ًإاله أىٍف يىٍشًتىًطى اىٍلميبػٍ
--------- 

 أم : اشًتل .(  مىًن ًابٍػتىاعى ) 
 أم : ابع أصل النخل .(  ٩تىٍالن  )

 التأبَت ىو التلقيح ، كىو كضع طلع الفحل من النخل بُت طلع اإلّنث . ( بػىٍعدى أىٍف تػيؤىبػهرى ) 
تىاعي )   ا١تشًتم .( أم : اىٍلميبػٍ
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : أف من اشًتل ٩تبلن بعد التأبَت فثمرهتا للبائع .
 كأنو لو ابعها قبل التأبَت فثمرهتا للمشًتم ١تفهـو اٟتديث .

 علماء .كىذا مذىب ٚتاىَت ال
 ٟتديث الباب ، فهو صريح بذلك ، فهو يدؿ على أف ٙترة النخل ا١تبيع يكوف للبائع بعد التأبَت ما َف يشًتطو ا١تبتاع .

، كعليها ٙترة مؤبرة َف تدخل الثمرة يف البيع بل تستمر على ملك البائع كقد استدؿ ٔتنطوقو على أف من ابع ٩تبلن : قاؿ ابن حجر
 . ا كانت غَت مؤبرة أهنا تدخل يف البيع كتكوف للمشًتم كبذلك قاؿ ٚتهور العلماءكٔتفهومو على أهنا إذ

كإذا تقرَّر ىذا، فظاىر ىذا اٟتديث يقتضي بلفظو : أف الثمرة ا١تأبورة ال تدخل مع أصو٢تا إذا بيعت األصوؿ إال : كقاؿ القرطيب
 كيقتضي دليل خطابو : أف غَت ا١تأبورة داخلة يف البيع .،  ابلشرط

 كىو مذىب مالك ، كالشافعي ، كالليث.  
 كذىب أبو حنيفة : إُف أف الثمرة للبائع قبل اإلابر كبعده .

 كقاؿ ابن أَب ليلى : الثمرة للمشًتم قبل اإلابر كبعده . كىذا القوؿ ٥تالف للنص الصحيح ، فبل يلتفت إليو .  
كخصمو يثبتو . كالقوؿ بدليل ا٠تطاب يف مثل ىذا  ،فهو ينفيو حنيفة فا٠تبلؼ معو مبُت على القوؿ بدليل ا٠تطاب ،  كأما أبو

ظاىر ؛ ألنو لو كاف حكم غَت ا١تؤبر حكم ا١تؤبر لكاف تقييده ابلشرط لرونا ال فائدة لو. فإف قيل : فائدتو التنبيو ابألعلى على 
تعُت أف يقاؿ لفهمو: أٌؼ، ( تقل ٢تما أؼٌ  فبل)كمن جعل ىذا ٔتنزلة قولو تعاُف ، األدْف. قيل لو: ليس ىذا بصحيح لرة كال عرفنا

 )ا١تفهم(  كتف.
 ما اٟتكمة من ذلك ؟ 

: ألف البائع عمل يف ىذه الثمرة عمبلن يصلحها ، ألف التأبَت يصلح الثمرة ، فلما عمل فيها عمبلن يصلحها ، تعلقت هبا  اٟتكمة
 كصار لو أتثَت فيها ، كبذلك جعلها الشارع لو .

 ١تشًتم أف تكوف لو الثمرة بعد التأبَت ؟ما اٟتكم لو اشًتط ا 
 يصح ذلك .

 لقولو )إال أف يشًتط ا١تبتاع( . 



 َُِٕ 

 ؟ ىل ٬توز للبائع إبقاء الثمرة على رؤكس الشجر إىل كقت اٞتذاذ 

 : للبائع إبقاؤىا إُف اٞتذاذ . قيل
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 .: ٬تب على البائع قطع ٙترتو من أصل ا١تبيع يف اٟتاؿ  كقيل
 كإليو ذىب اٟتنفية .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 يلحق ابلتمر ما عداه كالعنب ، كالتُت ، كال رتقاؿ . .ُ

 جواز الشركط يف البيع ، لكن بشرط أال ٗتالف الشريعة . .ِ

 ) كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ، كإف كاف مائة شرط ( متفق عليو .  لقولو 
 . ديث إ٪تا ىو لعاـ كاحد ، كأما السنوات القادمة فهي للمشًتمىذا اٟتكم يف ىذا اٟت .ّ

 أىبٍػوىابي اىلسهلىًم  كىاٍلقىٍرًض، كىالرهٍىنً 
هيمىا-عىًن ًاٍبًن عىبهاسو  - ْٖٓ ـى اىلنهيبُّ )  قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : اىٍلمىًدينىةى، كىىيٍم ييٍسًلفيوفى يف اىلثًٌمىاًر اىلسهنىةى كىال قىًد تػىٍُتً، فػىقىاؿى سهنػى

، ًإىلى أىجىلو مىٍعليوـو  ، كىكىٍزفو مىٍعليوـو ٍرو فػىٍلييٍسًلٍف يف كىٍيلو مىٍعليوـو   (مىٍن أىٍسلىفى يف شىٍيءو )  كىًلٍلبياىاًرمًٌ  ميتػهفىقه عىلىٍيو (مىٍن أىٍسلىفى يف ٘تى
هيمىا قىاالى كىعىٍبًد اَّللًه  ،كىعىٍن عىٍبًد الرهٍٛتىًن ٍبًن أىبٍػزىل  - ٖٓٓ  كينها نيًصيبي اٍلمىغىاًنى مىعى رىسيوًؿ اَّللًه   ) ٍبًن أىِب أىٍكَفى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ

، فػىنيٍسًلفيهيٍم يف اٍٟتًٍنطىًة كىالشهًعًَت كىالزهبًيًب  تًينىا أىنٍػبىاطه ًمٍن أىنٍػبىاًط الشهاـً لو ميسىماى. ًقيلى: ًإىلى أىجى  -كىيف ًركىايىةو: كىالزهٍيتً -كىكىافى أيٍى
: مىا كينها نىٍسأى٢تييٍم عىٍن ذىًلكى   .رىكىاهي اٍلبياىاًرمُّ (  أىكىافى ٢تىيٍم زىرٍعه؟ قىاالى

---------- 
ـى اىلنهيبُّ )   ( أم : جاء إليها مهاجران . اىٍلمىًدينىةى  قىًد
)كسيأيت تعريفو ا٠تزرج كغَتىم يتعاملوف ابلسلف، أم ابلسلم . ( الواك فيو للحاؿ، أم : كأىل ا١تدينة من األكس ك  كىىيٍم ييٍسًلفيوفى ) 

 إف شاء هللا( 
( أم : مدة سنة أك مدة سنتُت ، يعٍت يدفعوف ا١تاؿ إُف من يتعاملوف معو ابلسلم ، كيكوف تسليم الثمار  اىلسهنىةى كىالسهنػىتػىٍُتً ) 

 مؤجبلن إُف سنة أك إُف سنتُت بعد تسليم الثمن .
 يف عقد صفقة سلم .( كعد  ) أسلف

 ( مقدار ٤تدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل . ) كيل معلـو
 ( أم : فيما يوزف . ) ككزف معلـو
 ( أم : كقت ٤تدد . ) أجل معلـو

 ( ٚتع مرنم ، كىي األمواؿ اليت أيخذىا ا١تسلموف من الكفار قهران . اٍلمىغىاًنى ) 
فاستعجموا فاختلطت أنساهبم ، كفسدت ألسنتهم ، ٝتوا بذلك لكثرة معرفتهم  ىم قـو من العرب دخلوا يف العجم( أىنٍػبىاطه ) 

 إبنباط ا١تاء ، أم : استخراجو لكثرة معاٞتتهم الفبلحة .
 عرؼ السلم ؟ 

 السلىم لرة : ىو السلف كزّنن كمعٌت ، كٝتيى سلمان لتسليم رأس ا١تاؿ يف اجمللس ، كسلفان لتقدٔف رأس ا١تاؿ .
 وصوؼ يف الذمة مؤجل ، بثمن مقبوض يف ٣تلس العقد .: عقد على م كشرعان 



 َُِٖ 

بثمن مقبوض يف ( ال بد أف يكوف ىناؾ أتجيل .)  مؤجل( خرج بو العقد على معُت ، فليس بسلم ) عقد على موصوؼ ) 
 ( ال بد أف يقبض الثمن كامبلن يف ٣تلس العقد . ٣تلس العقد

 . اذكر أدلة مشركعيتو 
 إلٚتاع .السلم اثبت ابلكتاب كالسنة كا

ٍينو ًإُفى أىجىلو ميسىٌمىن فىاٍكتػيبيوه ( . تيٍم ًبدى ايػىنػٍ  قاؿ تعاُف ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى
 كأما السنة : فلحديث الباب .

 : أٚتع كل من ٨تفظ عنو من أىل العلم على أف السلم جائز  . قاؿ ابن ا١تنذر
 كعيتو إال ما حكي عن ابن ا١تسيب  .: كاتفقوا على مشر  كقاؿ اٟتافظ يف الفتح

 كيلو من األرز .  ََُرَيؿ ، على أف يعطيٍت بعد سنة  ََُ: أف أعطي رجل  مثالو
 ؟  ما اٟتكمة منو 

 من أجل التوسعة ، ألف اإلنساف ٭تتاج إُف نقود كعنده ٘تر أك صنعة تتأخر ، فيحتاج إُف شراء أدكات لصنعتو أك ٙترتو .
هر ربيع الثآف مثبلن ، كال ٭تصده إال يف شهر شعباف أك بعده ، ففي ىذه ا١تدة ىو ْتاجة إُف دراىم لشراء فالزارع يبدأ زرعو يف ش

البذكر أك نفقة عمالو أك عيالو ، أك آالتو ، كأنت عندؾ دراىم لست ْتاجة إليها ، فنقوؿ لو : أّن أشًتم منك بران أبنقص من 
قوؿ : أشًتيو اآلف برَيؿ [ فكل منكما انتفع ، فاألكؿ احتاج ا١تاؿ كأخذه ، كالثآف قيمتو ] مثبلن يساكم الصاع رَيلُت ، كأنت ت

 اشًتاه رخيصان .
  ؟اذكر شركط صحة السلم 

 أكالن : أف يكوف ألجل معلـو .
 ( كشهر أك شهرين أك أكثر أك أقل ْتسب االتفاؽ . ًإُفى أىجىلو مىٍعليوـو )  لقولو 

 فبل يصح أف يكوف ٣تهوالن .
 اؿ : أسلمت إليك مائة درىم ٔتائة صاع من ال ر إُف قدـك زيد ، فهذا ال ٬توز ، ألف مقدـ زيد غَت معلـو .لو ق 
 : اختلف العلماء يف مقدار األجل يف السلم على أقواؿ 

 : ال فرؽ بُت األجل القريب كالبعيد ، فلو قدره بنصف يـو جاز . فقيل
 : أقلو ثبلثة أَيـ . كقيل

من أجل لو كقع يف الثمن ، يعٍت أف الثمن ينقص بو ، أما ما ال يتأخر بو الثمن فهذا غَت مؤجل ، كبناء  أنو ال بدكالصحيح 
 على ذلك ٯتكن أف ٗتتلف ا١تدة ابعتبار ا١تواسم .

 ما اٟتكم لو قاؿ : إىل اٞتذاذ أك إىل اٟتصاد ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ال يصح . القوؿ األكؿ
 مذىب أَب حنيفة ، كالشافعي . كىذا

 قالوا : ألف ذلك ٮتتلف كيقرب كيبعد فبل ٬توز .
 : أنو يصح . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب مالك كاختيار ابن تيمية .



 َُِٗ 

 قالوا : إنو أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرؼ يف العادة ، ال يتفاكت فيو تفاكًتن كثَتان ، فأشبو إذا قاؿ : إُف رأس السنة .
 ىو الصحيح .لقوؿ كىذا ا
 ما اٟتكم إذا أسلم يف جنس إىل أجلُت كابلعكس ؟ 

 ٬توز ، لكن البد أف يبُت قسط كل أجل .
مثاؿ : أف يقوؿ أسلمت إليك مائة درىم ٔتائة صاع من ال ر حنطة، لكن إُف أجلُت، ٭تل بعضها يف رجب كبعضها يف شواؿ، 

 منو ٜتسوف يف رجب، كٜتسوف يف شواؿ، حىت ال يكوف فيو جهالة. فهذا يصح، لكن البد أف يبُت قسط كل أجل، فيقوؿ: ٭تل
 ما اٟتكم إذا أسلم يف جنسُت إىل أجل كاحد ؟ 

 ٬توز .
مثاؿ : أسلمت إليك مائة درىم يف ٘تر سكرم ، كبرحي ، ٭تل يف شواؿ ، فهذا يصح ، لكن البد أف يبُت كل جنس كٙتنو ، 

 ٜتسُت صاعان من ال ر ، كٜتسُت صاعان من التمر .فيقوؿ مثبلن : أسلمت إليك يف ال ر كالتمر ، 
 الشرط الثاين : أف يكوف معلـو القدر .

، كىكىٍزفو مىٍعليوـو ) لقولو  ٍرو فػىٍلييٍسًلٍف يف كىٍيلو مىٍعليوـو  ( .  مىٍن أىٍسلىفى يف ٘تى
 مة كالنزاع .فإذا َف يكن معلـو القدر فسد السلم ، ٞتهالة قدر ا١تسلم فيو ، كإفضاء ذلك إُف ا٠تصو 

 مثاؿ : إذا قاؿ : أسلمت إليك ألف رَيؿ ٔتائة صاع بر أك ٔتائة كيلو قطن صح .
فإف كاف ٦تا ال يكاؿ كال يوزف فبلبد فيو من عد معلـو ، أك ذرع معلـو ، إٟتاقان للعد كالذرع ابلكيل كالوزف ، ّتامع عدـ  -

 دان .اٞتهالة ابلقدر يف كلٌو ، فيجوز السلم يف البيض ك٨توه عد
 الشرط الثالث : أف يقبض الثمن ٔتجلس العقد .

 كىذا موضع إٚتاع بُت العلماء ، إال أف مالكان أجاز أتخَته ٨تو يـو أك يومُت أك ثبلثة بناء على أنو شيء يسَت .
 كٚتهور العلماء قالوا : بفساد عقد السلم ابلتفرؽ قبل القبض ، ألنو يصَت من ابب بيع الدٍَّين ابلٌدين . -
 إذا قبض بعض الثمن مث تفرقا مث قبض البقية ، فالراجح يف ىذه ا١تسألة أنو يصح فيما قبض كيبطل فيما َف يقبض . -

فلو أسلم يف مائة كيلو من التمر أبلف رَيؿ ، كأعطاه ٜتسمائة رَيؿ يف اجمللس ، صح يف نصف ا١تسلم فيو ، كماَف يقبض بطل 
 فيو كيعقد عليو عقدان آخر .

 . –كىو الشيء ا١تبيع  –بع : ضبط صفات ا١تسلم فيو الشرط الرا
كا١تراد الصفات اليت ٢تا أثر يف اختبلؼ الثمن ، أبف يذكر كل كصف ٮتتلف بسببو الثمن اختبلفان ظاىران ، مثل ذكر اللوف يف  

من النوع ا٢تندم مثبلن ، كيف  الثياب ، أك أنو قدٔف أك جديد ، كالبد أف يبُت النوع إف كاف للجنس أكثر من نوع ، فيبُت أف األرز
 السمن يبُت أنو ٝتن بقر أك غنم ، كالتمر يبُت أنو سكرم أك شقراء أك ٨تو٫تا .

 لًتتفع اٞتهالة . -أ
 كتسد األبواب اليت تفضي إُف ا١تنازعة عند التسليم . -ب

 الشرط ا٠تامس : أف يكوف ا١تسلم فيو عاـ الوجود .
 كاف كذلك أمكن تسليمو عند كجوب تسليمو .  إذافان ، كذلك أنو :  كال نعلم فيو خبل قاؿ ابن قدامة

 فالقدرة على التسليم شرط ، كال يتحقق إال إذا كاف عاـ الوجود .
 فلو أسلم إليو مائة رَيؿ ٔتائة كيلو عنب ٭تل كسط الشتاء َف ٬تز ، ألف ا١تسلم فيو ال يوجد كقت حلوؿ األجل .



 َُُِ 

 ؟ اؿ السلمكىل يشًتط كوف ا١تسلم فيو موجودان ح 
 : ال يشًتط . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ مالك ، كالشافعي ، كأٛتد ، كإسحاؽ ، كابن ا١تنذر .
 قاؿ  ) من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلـو ، أك كزف معلـو ، إُف أجل معلـو ( . ألف النِب -أ

 كَف يذكر الوجود ، كلو كاف شرطان لذكره كلنهاىم عن السلف سنتُت .
 ليس كقت كجوب التسليم . كألنو -ب

 : أنو يشًتط .القوؿ الثاين 
 كىذا قوؿ الثورم ، كاألكزاعي ، كأصحاب الرأم .

 كاألكؿ أصح .
 مثاؿ : لو أجرل عقد السلم يف كقت الشتاء على رطب صح .

 ما حكم بيع ا١تسلم فيو قبل قبضو ؟ 
 . خبلفان  : أما بيع ا١تسلم فيو قبل قبضو فبل نعلم يف ٖترٯتو قاؿ ابن قدامة

 ما حكم اإلسالـ يف اٟتيواانت ؟ 
 اختلف العلماء يف حكم اإلسبلـ يف اٟتيواّنت على قولُت :

 : ال يصح السلم يف اٟتيواّنت . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 هنى عن السلم يف اٟتيواف ( ركاه اٟتاكم كىو ضعيف . ٟتديث ابن عباس  ) أف النِب  -أ
 ٗتتلف اختبلفان متباينان فبل ٯتكن ضبطو . كألف اٟتيواّنت-ب

 : أنو يصح السلم يف اٟتيواف . القوؿ الثاين
: ك٦تا ركينا عنو أنو ال أبس ابلسلم يف اٟتيواّنت ، كىو قوؿ ابن مسعود ، كابن عباس ، كابن عمر ، كسعيد بن  قاؿ ابن ا١تنذر

 ، كإسحاؽ ، كمالك ، كأٛتد .ا١تسيب ، كاٟتسن البصرم ، كالزىرم ، كاألكزاعي ، كالشافعي 
 اقًتض بكران . : قياسان على جواز القرض فيو ، فقد ركل مسلم أنو  قالوا

 . الصحيح كىذا القوؿ ىو 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 حرصت الشريعة على سد كل ابب يؤدم إُف التنازع كالتباغض كا٠تصومات . .ُ

 لشرع ، لكن أضاؼ بعض الشركط اليت تبعد ا٠تصومات كالتنازع .السلم من بيوع اٞتاىلية اليت أقرىا ا .ِ

، كىمىٍن أىخىذىىىا ييرًيدي  ، أىدهل اىَّللهي عىٍنوي  مىٍن أىخىذى أىٍموىاؿى اىلنهاًس ييرًيدي أىدىاءىىىا)  قىاؿى  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ٖٔٓ
فػىهىا، أىتٍػلىفىوي اىَّللهي     كىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  .رى ( ًإٍتالى

------------ 
ىذا عاـ يف أخذ األمواؿ عن طريق القرض ، أك البيع إُف أجل ، أك الشركة ، أك العارية ، أك أم  (مىٍن أىخىذى أىٍموىاؿى اىلنهاًس ) 

 معاملة من كجوه ا١تعامبلت األخرل .



 ُُُِ 

 كاألداء ٦تا يرزقو هللا تعاُف . أم : عند أخذه ٢تا كانت نيتو الوفاء ( ييرًيدي أىدىاءىىىا) 
أتدية هللا عنو يشمل تيسَته تعاُف لقضائها يف الدنيا أبف يعينو هللا يوسع رزقو ، كيسوؽ لو من ا١تاؿ ما يقضي بو  ( أىدهل اىَّللهي عىٍنوي ) 

إف شاء  – دار الدنيا َف يفتو الثآف دينىو ٟتسن نيتو ، كيشمل أداءىا عنو يف اآلخرة إبرضائو غرٯتو ٔتا شاء هللا ، فإف فاتو األكؿ يف
 يف الدار اآلخرة ٟتسن نيتو . –هللا 
فػىهىا)  أم : عند أخذه ٢تا َف تكن نيتو الوفاء ، بل يريد إتبلؼ ما أخذ على صاحبو ، كىو يشمل ما إذا  ( كىمىٍن أىخىذىىىا ييرًيدي ًإٍتالى

 ريد إتبلفها على صاحبها .إٌداف كليس عنده نية الوفاء ، أك أخذىا ببل حاجة كإ٪تا ي
يف الدنيا إبتبلؼ الشخص نفسو كإىبلكو ، كيدخل فيو إتبلؼ مالو كجاىو كطيب عيشو كتضييق أموره كتعسَته ( أىتٍػلىفىوي اىَّللهي  )

 مطالبو .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 فاء أعانو هللا .نستفيد : الًتغيب يف حسن النية عند االستدانة من الناس ، كأف من استداف كنيتو الو 
بىةى فقد ركل النسائي :  انىٍت فىًقيلى ٢تىىا : َيى أيَّ اٍلميٍؤًمًنُتى ،  أىفَّ مىٍيميونىةى ، زىٍكجى النَِّبًٌ  )عىٍن عيبػىٍيًد هللًا ٍبًن عىٍبًد هللًا ٍبًن عيتػٍ اٍستىدى

ٍعتي رى   (  يػىقيوؿي : مىٍن أىخىذى دىيٍػننا كىىيوى ييرًيدي أىٍف يػيؤىدًٌيىوي ، أىعىانىوي اَّللَّي عىزَّ كىجىلَّ  سيوؿى هللًا تىٍستىًديًنُتى كىلىٍيسى ًعٍندىًؾ كىفىاءه ، قىالىٍت : ًإٌٓفً ٝتًى
 اذكر حاالت ا١تدين ؟ 

 للمدين لو حاالت :
 إذا أخذ الدين بنية عدـ الوفاء . اٟتالة األكىل :

 يـو القيامة . فإنو آمث سواء مات كَف يوفو أك أعسر يف حياتو ، فإنو يؤاخذ 
ألنو غَت معذكر ابالستدانة ، كألنو قصد استهبلؾ ماؿ ا١تسلم برَت كجو حق ، كىذا من أكل أمواؿ الناس ابلباطل ، كقد قاؿ هللا 

نىكيم بًٱۡلبٰىًطًل كىتيۡدليوٍا هًبىآ ًإُفى ٱٟۡتيكَّاـً  تعاُف كيليٓوٍا أىۡموٰىلىكيم بػىيػۡ
ۡ
 (...)كىالى أتى

 ضان :ك٦تا يدؿ على ذلك أي
ًو أىٍك ًمٍن شىٍيءو ، فػىٍليتىحىلٍَّلوً مٍنو ػمىٍن كىانٍت ًعٍندىه مىٍظلمىةه ألىًخيًو ، ًمٍن ًعٍرضً ) قاؿ  أىَب ىيرًيٍػرىةى رضي اَّللَّ عنو عن النَِّبًٌ حديث -أ

وي ًبقٍدًر مٍظلمًتًو ، كإٍف َفٍى يىكيٍن لىوي حسىنىاته أيًخذى ًمٍن سيًٌئىاًت اٍليٍوـى قػىٍبلى أىٍف ال يكيوفى ًدينىاره كال ًدٍرىىمه ، إٍف كىافى لىوي عىمله صىاٌفه أيًخذى ًمنٍ 
 ركاه البخارم  (صاًحًبًو فىحيًملى عىلىٍيًو 

سى ًمٍن أيمَّيًت ًإفَّ اٍلميٍفلً » ٍدريكف من اٍلميٍفًلسي ؟ قاليوا : اٍلميٍفلسي ًفينىا مىٍن ال ًدٍرىىمى لىوي كىال مىتىاعى . فقاؿ : ) أت كعنو . قاؿ : قاؿ -ب
ا كىأىكىلى ماؿى ىىذىا، كسفىكى  ا ، كىضىرىبى ىذا ،  مىٍن أيىٍيت يػىٍوـى اٍلقيامًة ًبصىبلةو كىًصيىاـو كزىكىاةو ، كأٍييت كقىٍد شىتىمى ىذا ، كقذىؼ ىذى دىـ ىذى

ا ًمٍن حسىنىاتًًو ، كىىذا ًمن حسىنىاتًًو ، فىًإٍف فىًنيىٍت حسناتو قػىٍبلى أى  ىيٍم فىطيرحىٍت علىٍيو ، مثيَّ فيػيٍعطىى ىذى ٍف يٍقًضيى مىا عىلىٍيًو ، أيًخذى ًمٍن خىطىاَيى
 كاه مسلم .(  طيرًح يف النَّارً 

ء لىتػيؤىدُّفَّ اٟتٍيقيوؽى ًإُفى أىٍىًلهىا يػىٍوـى اٍلقيامىًة حىىتَّ يػيقىادى للشَّاًة اٞتٍىٍلحىاء ًمنى الشَّاةً )قاؿ  كعن أىَب ىريرة أىف رسوؿى اَّللَّ -ج  ركاه مسلم  (اٍلقىٍرّنى

فهذه األحاديث تبُت عظمة حقوؽ الرَت، سواء كانت يف النفس، أك يف العرض، أك يف ا١تاؿ، كأف من ظلم مسلمان يف شيء منها 
 فإنو مؤاخذ بو يـو القيامة، كأف هللا يقتص منو ٠تصمو، كأف ىذا األمر سبب عظيم لدخوؿ النار كما نصت عليو األحاديث .

 إذا الدين يف مباح كبنيتو الوفاء . الثانية :اٟتالة 
فإف مات قبل الوفاء من غَت تقصَت منو ، فإف هللا يقضي عنو دينو يـو القيامة ، فيعوض دائنيو فضبلن منو كتكرمان ، كأما ا١تدين 

 فبل مؤاخذة عليو لعدـ تقصَته أك تفريطو .



 ُُِِ 

عسر مثبلن ... ككانت بنيتو كفاء دينو ، كَف يوؼى عنو يف الدنيا ، ... : من مات قبل الوفاء برَت تقصَت منو كأف يي  قاؿ ابن حجر
الظاىر أنو ال تًبعة عليو كاٟتالة ىذه يف اآلخرة ، ْتيث يؤخذ من حسناتو لصاحب الدين ، بل يتكفل هللا عنو لصاحب الدين ،  

 كما دؿ عليو حديث الباب .
 -إف شاء هللا-عسرة، كمات كَف يًتؾ كفاء، فإف هللا ال ٭تبسو عن اٞتنة  كقاؿ ابن عبد ال ر: كمن أدىاف يف حق كاجب لفاقة أك

ألف على السلطاف فرضان أف يؤدم عنو دينو، إما من ٚتلة الصدقات، أك من سهم الرارمُت، أك من الفيء الراجع على ا١تسلمُت 
 من صنوؼ الفيء .

 طلة .اٟتديث دليل على كجوب ا١تسارعة يف أداء الديوف ، كٖترٔف ا١تما 
 ) مطل الرٍت ظلم ( متفق عليو . ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ  -أ

 ا١تطل : منع أداء ما استحق أداؤه .
 الرٍت : القادر على السداد .

 )ِف الواجد ٭تل عرضىو كعقوبىتو( ركاه ابن ماجو . كعن عمرك بن الشريد عن أبيو . قاؿ : قاؿ  -ب
د: ىو القادر على قضاء دينو. )عرضو( أم : لصاحب الدين أف يذمو كيصفو بسوء القضاء، )ِفىٍ( اللي: ا١تطل. )الواجد( الواج

 كفسره ككيع يف ىذا: بشكايتو، ككذا سفياف عند البخارم معلقان. )كعقوبىتو( أم: حبسو، كما فسره ككيع يف ىذا اٟتديث .
 ثبلثة أقساـ :ففي ىذه األحاديث ٖترٔف ا١تماطلة ، كلذلك قسم بعض الفقهاء ا١تدين إُف 

 مدين غٍت قادر مقتدر على الوفاء ّتميع ديونو . القسم األكؿ :
 فهذا ٬تب عليو كفاء دينو لررٯتو يف كقتو .

فإف َف يًف كأراد ا١تماطلة ، فلصاحب اٟتق أف يرلظ عليو ابلقوؿ ، ألنو صاحب حق ، كصاحب اٟتق لو مقاؿ ، كما جاء ذلك 
يتقاضاه ، فأغلظ لو ، فهٌم بو الصحابة ، فقاؿ :  رم عن أَب ىريرة ) أف رجبلن أْف النِب يف اٟتديث الصحيح ، فقد ركل البخا

 دعوه ، فإف لصاحب اٟتق مقاالن ( 
ما أبيح منو لررٯتو من أخذ عوضو كالقوؿ فيو ٔتا ىو عليو من الظلم ، كالدليل على أف مطل الرٍت ظلم ال ٭تل قاؿ ابن عبد ال ر : 

يريد من بعضكم ـ ( إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حرا)   مطلو لو كاف ذلك فيو غيبة كقد قاؿ كلوال، كسوء األفعاؿ 
كاللي ا١تطل كالتسويف كالواجد (  ِف الواجد ٭تل عرضو كعقوبتو) أف يقوؿ فيمن مطلو قاؿ  ل بدينوػعلى بعض مث أابح ١تن مط

 )التمهيد(.   الرٍت
ظي لىوي اًبٍلقىٍوًؿ ، فػىيػى إذىا اٍمتػىنى كقاؿ ابن قدامة :  زىمىتيوي ، كىميطىالىبػىتيوي ، كىاإٍلًٍغبلى قيوؿي : َيى ظىاَفي ، َيى عى اٍلميوًسري ًمٍن قىضىاًء الدٍَّيًن ، فىًلرىرٯتًًو ميبلى

لُّ عيقي ػِفىُّ اٍلوىاجً )  ًو ذىًلكى ؛ لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اَّللًَّ ػكى٨تىٍ ، ميٍعتىدو  لُّ اٍلقىٍوؿى يًف : فػىعيقيوبػىتيوي حىٍبسيوي ، كىًعٍرضيوي أىٍم ( ٍرضىوي ػوبػىتىوي كىعً ػًد ، ٭تًي ٭تًي
ًظ لىوي   ( .   ) ا١ترٍت ( .إفَّ ًلصىاًحًب اٟتٍىقًٌ مىقىاالن ) كىقىاؿى ( مىٍطلي اٍلرىًٍتًٌ ظيٍلمه )  كىقىاؿى : النَِّبُّ ، ًعٍرًضًو اًبإٍلًٍغبلى

 ىو معلـو ا١تبلءة ، فإنو ٭تبس ، كهبذا قاؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .فإذا امتنع ا١تدين عن الوفاء ، كماطل ك 
 كىو مركم عن عدد من قضاء السلف منهم : شريح ، كالشعِب ، كابن أَب ليلى .

 قاؿ ابن ا١تنذر : أكثر من ٨تفظ قو٢تم من علما األمصار كقضاهتم يركف اٟتبس يف الدٍين .
 دين معسر معدـ .: م القسم الثاين

 فهذا إذا ٖتقق إعساره فبل ٬توز ترليظ القوؿ عليو ، بل ٬تب تركو كإنظاره إُف ميسرة .
 ( .كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإُفى مىٍيسىرىةو لقولو تعاُف ) 



 ُُِّ 

 مىٍيسىرىةو( كىذا كاجب عليو أف ينظره حىت ٬تد ما )كىًإٍف كىافى( ا١تدين )ذيك عيٍسرىةو( ال ٬تد كفاء )فػىنىًظرىةه ًإُفى :  قاؿ السعدم رٛتو هللا
 و .يويف ب

أم : إمهالو حىت يوسر ، لقوؿ هللا تعاُف : )فػىنىًظرىةه ًإُفى  –كمن فوائد اآلية : كجوب إنظار ا١تعسر  كقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت :
 و .مىٍيسىرىةو( فبل ٕتوز مطالبتو ابلدين ، كال طلب الدين من

يف القوؿ كاٟتبس لدفع الظلم إليصاؿ اٟتق إُف مستحقو ، كا١تعسر ال ظلم منو لعدـ قدرتو على الوفاء ، كألنو إذا  كألف الترليظ 
كاف غَت مستطيع كفاء دينو ال يكوف اٟتبس مفيدان يف حقو ، ألف اٟتبس شرع للتوصل إُف قضاء الدٍين ، ال لعينو ، كىذا أمر قد 

 قاؿ بو عامة الفقهاء .
 مدين معسر غَت معدـ ، لو من ا١تاؿ ما يكفي لبعض ديونو ال كلها . : القسم الثالث

إف شاء  –فهذا ا١تدين ٭تق لدائنيو رفع أمره إُف القاضي مىت ما ركبتو الديوف كزادت عن مالو ، كىذا القسم سيايت الكبلـ عليو 
 .يف ابب اٟتجر إف شاء هللا ، ) كا١تفلس : من كاف دينو أكثر من مالو (  –هللا 
 ما حكم إعانة ا١تدين ا١تعسر ؟ 

 مستحب كفيو أجر كبَت .
) من نٌفس عن مؤمن كربةن من كرب الدنيا ، نٌفس هللا عنو كربة من كرب يـو القيامة ،  عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 كمن يٌسر على معسر يسر هللا عليو يف الدنيا كاآلخرة ( ركاه مسلم .
 ) كيربة ( أم : الكربة ا٠تصلة اِف ٭تزف هبا .) نٌفس (  أم : فرٌج . 

 كمعٌت نفس الكربة: أزا٢تا.  اإلماـ النوكم يف شرح اٟتديث :قاؿ 

كغَت ذلك، كفضل  إشارة ٔتصلحة أك نصيحة كفيو: فضل قضاء حوائج ا١تسلمُت كنفعهم ٔتا تيسر من علم أك ماؿ أك معاكنة أك
إنظار ا١تعسر، كفضل ا١تشي يف طلب العلم، كيلـز من ذلك االشتراؿ ابلعلم السًت على ا١تسلمُت، كقد سبق تفصيلو، كفضل 

الشرعي بشرط أف يقصد بو كجو هللا تعاُف، إف كاف ىذا شرطان يف كل عبادة، لكن عادة العلماء يقيدكف ىذه ا١تسألة بو، لكونو 
 )شرح مسلم(م .   قد يتساىل فيو بعض الناس كيرفل عنو بعض ا١تبتدئُت ك٨توى

 ا يستحب للدائن ؟ماذ 
 يستحب لو السماحة يف طلب الدين . أكالن :

 ) رحم هللا رجبلن ٝتحان إذا ابع ، كإذا اشًتل ، كإذا اقتضى ( ركاه البخارم . ٟتديث جابر . قاؿ : قاؿ 
 )سهبلن إ(. كلفظ الًتمذم )غفر هللا لرجل كاف قبلكم، كاف سهبلن إذا ابع، سهبلن إذا اشًتل، سهبلن إذا اقتضى( زاد أٛتد

قولو )ٝتحان( قاؿ ابن حجر: أم سهبلن كىي صفة مشبهة تدؿ على الثبوت، فلذلك كرر أحواؿ البيع كالشراء كالتقاضي، كالسمح 
 اٞتواد، يقاؿ: ٝتح بكذا أم: إذا أجاد، كا١تراد ىنا ا١تساىلة. )كإذا اقتػضى( أم: طلب قضاء حقو بسهولة كعدـ إٟتاؼ.

 معسران . إنظاره إذا كاف اثنيان :
اًيني النَّاسى فىكىافى يػىقيوؿي لًفىتىاهي ًإذىا أىتػىٍيتى ميٍعًسران فػىتىجىاكىٍز عىٍنوي لىعىلَّ اَّللَّى يػىتىجىا)قىاؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كىزي عىنَّا. كىافى رىجيله ييدى

 و( متفق عليو .فػىلىًقىى اَّللَّى فػىتىجىاكىزى عىنٍ 
َّللًَّ . قىاؿى فىًإْفًٌ أىفَّ أىابى قػىتىادىةى طىلىبى غىرٯتان لىوي فػىتػىوىارىل عىٍنوي مثيَّ كىجىدىهي فػىقىاؿى ًإْفًٌ ميٍعًسره . فػىقىاؿى آَّللًَّ قىاؿى آ) ٍبًد اَّللًَّ ٍبًن أىىًب قػىتىادىةى عىٍن عى 

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ   ( ركاه مسلم .  ًمٍن كيرىًب يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فػىٍليػينػىفًٌٍس عىٍن ميٍعًسرو أىٍك يىضىٍع عىٍنوي مىٍن سىرَّهي أىٍف يػيٍنًجيىوي اَّللَّي  )يػىقيوؿي  ٝتًى
: قىاؿى رسوؿ هللا  كعن أىَب ىريرة  الَّ مىٍن أىٍنظىرى ميٍعًسران ، أىٍك كىضىعى لىوي ، أظىلَّوي هللاي يىوـى الًقيىامىًة ٖتىٍتى ًظلًٌ عىٍرًشًو يىوـى ال ًظلَّ إً ) قىاؿى



 ُُِْ 

 ركاه الًتمذم . ًظلُّوي(
 ( ركاه مسلم .ًظلًًٌو  مىٍن أىٍنظىرى ميٍعًسران أىٍك كىضىعى عىٍنوي أىظىلَّوي اَّللَّي يف )  كعن أَب اليسر . قاؿ : قاؿ 

 الوضع عنو . اثلثان :
 . (ًظلًًٌو  مىٍن أىٍنظىرى ميٍعًسران أىٍك كىضىعى عىٍنوي أىظىلَّوي اَّللَّي يًف للحديث السابق )

 ( . مىٍن سىرَّهي أىٍف يػيٍنًجيىوي اَّللَّي ًمٍن كيرىًب يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فػىٍليػينػىفًٌٍس عىٍن ميٍعًسرو أىٍك يىضىٍع عىٍنوي كٟتديث أَب قتادة السابق ) 
 .بعضو كضع عنو: أم ٕتاكز عن الدين أك، أنظر معسران: أم أمهلو يف قضاء الدم

 ماذا يستحب للمدين ؟ 
 ين بنية الوفاء .أكالن : أخذ الد

 ٟتديث الباب .
 كلركاية النسائي ) من أخذ ديٍنان كىو يريد أف يؤديو أعانو هللا عز كجل ( .

 حسن القضاء . اثنيان :
ًإفَّ ًلصىاًحًب اٟتٍىقًٌ :   اؿى النَِّبُّ فػىقى   حىقّّ فىأىٍغلىظى لىوي فػىهىمَّ ًبًو أىٍصحىابي النَِّبًٌ  كىافى لًرىجيلو عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى 

هي  -فػىقىاؿى ٢تىيمي  -مىقىاالن  يػٍره ًمٍن ًسنًًٌو . قىاؿى « . اٍشتػىريكا لىوي ًسنِّا فىأىٍعطيوهي ًإَيَّ دي ًإالَّ ًسنِّا ىيوى خى هي فىًإفَّ » فػىقىاليوا ًإّنَّ الى ٧تًى فىاٍشتػىريكهي فىأىٍعطيوهي ًإَيَّ
يػٍرىكيٍم  -ًمٍن خىٍَتًكيٍم   ( متفق عليو .أىٍحسىنيكيٍم قىضىاءن  -أىٍك خى

جيلى بىٍكرىهي اٍستىٍسلىفى ًمٍن رىجيلو بىٍكران فػىقىًدمىٍت عىلىٍيًو ًإًبله ًمٍن ًإًبًل الصَّدىقىًة فىأىمىرى أىابى رىاًفعو أىٍف يػىٍقًضىى الرَّ  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن أىىًب رىاًفعو 
ًعيان . فػىقىاؿى فػىرىجىعى ًإلىٍيًو أى  نػيهيٍم قىضىاءن : بيو رىاًفعو فػىقىاؿى َفٍى أىًجٍد ًفيهىا ًإالَّ ًخيىاران رىابى هي ًإفَّ ًخيىارى النَّاًس أىٍحسى  ( متفق عليو . أىٍعًطًو ًإَيَّ

 عرؼ القرض ؟ 
 لرة : ىو القطع ، كمنو ا١تقراض الذم يقطع بو .القرض 

 رد بدلػو .القرض : ىو إعطػاء ماؿ ١تن ينتفػع بو كي
 قوؿ ) كيرد بدلو ( خرج بذلك العارية ، ألف العارية ال يرد بد٢تا كإ٪تا يرد عينها .

 .كٝتي قرضان : ألف ا١تقرض يقطع جزءان من مالو للمقًتض  -
 ىل القرض من عقود ا١تعاكضات أك من عقود التربعات ؟ 

 ت .القرض من عقود الت رعا
 ( أقسػاـ : ّالعقود تنقسم إُف )  

 كالقرض ، كا٢تبة ، كالوصيػة ( .) عقود ت رعات  كؿ :األ
 عقود معاكضات ) كالبيع ، كاإلجػارة ( . الثاين :

 عقود توثيقات ) كالرىن ، كالضماف ( . الثالث :
 ما حكم القرض ؟ 

 .سنػة حكمو للمقًرض : 
ضية بفضل ا١تعاكنة كقضاء حاجة ا١تسلم األدلة القرآنية كاٟتديثية القا أحاديث كعموميات القرض فضيلة قاؿ الشوكآف : كيف

 خبلؼ بُت ا١تسلمُت يف مشركعيتو . كربتو كسد فاقتو شاملة لو ، كال كتفريج
 ، كالقرض إحساف .قاؿ تعاُف ) كأحسنوا إف هللا ٭تب اسنُت ( -أ
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 كقاؿ تعاُف ) من ذا الذم يقرض هللا قرضان حسنان فيضاعفو لو أضعافان كثَتة ( .-ب
تبارؾ -كيدخل يف ذلك القرض، ك٢تذا قالوا: إف هللا ، عامة يف الصدقة كاإلنفاؽ يف سبيل هللا  اآلية : أف ىذه ةكجو الدالل

شبو األعماؿ الصاٟتة كاإلنفاؽ يف سبيل هللا اب١تاؿ ا١تقرض، كشبو اٞتزاء ا١تضاعف على ذلك ببدؿ القرض كىذا يدؿ  -كتعاُف
 ض .على فضيلة القر 

 هللا قرضان حسنان ( . كقاؿ تعاُف ) كأقرضوا-ج
نٍػيىا نػىفَّسى اَّللَّي عىٍنوي كيٍربىةن ًمٍن كيرىًب يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  -د مىٍن نػىفَّسى عىٍن ميٍؤًمنو كيٍربىةن ًمٍن كيرىًب الدُّ

تػىرىهي اَّللَّي يًف  ًو يف كىمىٍن يىسَّرى عىلىى ميٍعًسرو يىسَّرى اَّللَّي عىلىيٍ  تػىرى ميٍسًلمان سى نٍػيىا كىاآلًخرىًة كىمىٍن سى نٍػيىا كىاآلًخرىًة كىاَّللَّي يًف  الدُّ عىٍوًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى  الدُّ
 ( ركاه مسلم .عىٍوًف أىًخيًو  اٍلعىٍبدي يف 

زقاقان كاف لو مثل عتق رقبة(  يقوؿ )من منح منيحة لنب أك كرًؽ، أك ىدل قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا  ال راء بن عازبكعن  -ىػ
 ركاه الًتمذم .

 يعٍت بو ىداية الطريق . زقاقان ( قاؿ الًتمذم : كمعٌت قولو ) من منح منيحة كرؽ ( إ٪تا يعٍت بو قرض الدراىم . ) أك ىدل
ا١تنيحة عند العرب على  : عبيدة أبو ح : ا١تنيحة ابلنوف كا١تهملة كزف عظيمة ىي يف األصل العطية ، قاؿقاؿ اٟتافظ يف الفت

 ككبرىا زمنا مث يردىا ، يعطيو ّنقة أك شاة ينتفع ْتلبها صاحبو صلة فتكوف لو ، كاآلخر : أف كجهُت : أحد٫تا : أف يعطي الرجل

 ة أك شاة كاألكؿ أعرؼ .تكوف ا١تنيحة إال ّنق قيل ال : القزاز كقاؿ
يف النهاية  اٞتزرم بكسر الراء كسكوهنا أم فضة ، قاؿ ( منيحة لنب أك كرؽ ) أعطى أم ( كقاؿ ا١تباركفورم : قولو : ) من منح

مث  أعطاه لينتفع بوبرىا كصوفها زماّن ، كمنحة اللنب أف يعطيو ّنقة أك شاة ينتفع بلبنها كيعيدىا ، ككذلك إذا منحة الورؽ القرض
 يردىا ، كمنو اٟتديث ) ا١تنحة مردكدة ( .

 ) ما من مسلم يقرض قرضان مرتُت إال كصدقتها مرة ( ركاه ابن ماجو . كعن ابن مسعود . قاؿ : قاؿ  -د
 كأما ابلنسبة للمقًتض فمباح .

 ما الذم يصح قرضو ؟ 
 كل شيء يصح بيعو يصح  قرضػو إال بٍت آدـ :

  ، كالكتب ، كالطاكالت ، .. فيصح قرض اٟتيواّنت ، كاألكآف
 ) إال بٍت آدـ ( أم األرقاء ، قالوا : لئبل يؤدم إُف أف يستقرض أمىػة فيجامعها .

 ىل يتأجل القرض ابلتأجيل ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أف القرض ال يلـز أتجيلو ابلتأجيل ، كال يكوف إال حاالن . القوؿ األكؿ :
 ور العلماء ، من اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .كىذا قوؿ ٚته

 ( . مىا عىلىى اٍلميٍحًسًنُتى ًمٍن سىًبيلو لقولو تعاُف )  -أ
 قالوا : نفي السبيل عنهم على كجو نصوصية االسترراؽ ، فلو لـز ٖتقق سبيل عليو .

 يف ا٠تركج عن ابب اإلرفاؽ . أف القرض من عقود الت رعات ، فهو صلة يف االبتداء ، فلو لـز لكاف سببان  -ب
 القياس على العارية يف عدـ لزكمها . -ج 

 صحة التأجيل كلزكمو . القوؿ الثاين :

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=48
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 كىذا قوؿ مالك ، كالليث بن سعد ، كىو قوؿ بعض الصحابة كالتابعُت كأتباعهم ، كىو اختيار ابن تيمية كابن القيم .
 كبقية النصوص الواردة يف كجوب الوفاء ابلعهد كالوعد  ا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد (َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيو لقولو تعاُف )  -أ

 ) ا١تسلموف على شركطهم ( ركاه الًتمذم . كلقولو  -ب
)  آية ا١تنافق ثبلث : .. كإذا كعد أخلػف ( متفق عليو . فالوعػد  كألف ا١تطالبة بو كىو مؤجل إخبلؼ للوعد ، كقد قاؿ -ج

 .٬تب الوفاء بو 
 القياس على سائر الدين، حيث ال ٭تق لصاحب اٟتق تعجيلها قبل أجلها، كثمن ا١تبيع ا١تؤجػػػػػػل )ابتفاؽ( كاألجػػرة ا١تؤجلة. -د
ما ثبت عن ابن عمر )أنو سئل عن القرض إُف أجل، فقاؿ: ال أبس بو، قاؿ: كإف أعطى أفضل من درا٫تو ما َف يشًتط( -ىػ

 أخرجو البخارم تعليقان .
ٍينو ًإُفى أىجىلو ميسىٌمىن فىاٍكتػيبيوهي(أف األصل يف الديوف جواز التأجيل، لقولو تعاُف ) -ك تيٍم ًبدى ايػىنػٍ كإخراج  َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا تىدى

 القرض من ذلك ٭تتاج إُف دليل، ألنو دٍين من الديوف .
 .ـ ا١توقعُت اإلماـ ابن القيم يف إعبل ره كقد نصكىذا القوؿ ىو الراجح ، 

 ما اٞتواب عن قوؿ أصحاب القوؿ األكؿ : أف القرض من عقود التربعات ؟ 
اٞتواب : أف أتجيل القرض ال ينايف موضوع الت رعات ، إذ القرض إحساف ، كأتجيلو إحساف آخر ، ككوف ا١تقًرض ملزمان ابلكف 

 نفسو برضاه مع علمو أبف النفع للمقًتض . عن ا١تطالبة حىت ينتهي األجل ، ال ينايف كونو مت رعان ، إذ ىو ألـز
 ما حكم قرض ا١تنافع ؟ 

 و .مثاؿ : كأف يقوؿ : احصد عندم ىذا اليـو كأحصد عندؾ غدان ، أك أف ينسخ لو كتاابن على أف ينسخ لو كتاابن آخر مثل
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 ال ٬توز قرض ا١تنافع . القوؿ األكؿ :
 ب الشافعية ، كاٟتنابلة .كىذا مذى

 قالوا : إف من صحة القرض أف يكوف معلـو القدر حىت ٯتكن رد بدلو، كا١تنافع يصعب تقديرىا، فبل تتحقق ا١تماثلة الوا. -أ
 ألنو يكوف من قبيل القرض الذم جر نفعاى، كىو ٤تـر . -ب
 أنو غَت معهود يف العادة كالعرؼ . -ج

 : أنو ٬توز . القوؿ الثاين
 مذىب ا١تالكية ، كاختاره ابن تيمية . كىو

 أف القرض عقد إرفاؽ كقربة ، كيتسامح فيو ما ال يتسامح يف غَته من عقود ا١تعاكضات . -أ
 أف األصل يف ا١تعامبلت اإلابحة ، كإذا قيل ىذا يف ابب ا١تعاكضات فباب اإلرفاؽ كالت رع أكُف بذلك كأحرل . -ب

 كهللا أعلم ابلراجح .
  شرط ا١تقًرض أف يوفيو يف بلد آخر ؟ كأف يقوؿ : أقرضك بشرط أف توفيٍت بو يف مكاف كذا .ما حكم إذا 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :  ستأيت ا١تسألة إف شاء هللا .
 ما حكم ما يسمى ّتمعية ا١توظفُت ؟ 

 يف حكم ىذه اٞتمعيػة على قولُت :ا١تعاصرين اختلف العلماء 
 اٞتواز .القوؿ األكؿ : 
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 كيف مقدمتهم الشيخ ابن ابز رٛتو هللا كالشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا .، غالب ىيئة كبار العلماء  كإليو ذىب
 .ألف األصل يف العقود اٟتل  ، فكل عقد َف يرد دليل شرعي يدؿ على ٖترٯتو فهو جائز 

تاجُت ، كإعانػة ٢تم على البعد عن ا١تعامبلت ارمة  أف يف ىذه ا١تعاملة تعاكّنن على ال ر كالتقول ، فهي طريق لسد حاجة ا
 كالراب أك التحايل عليو ببيع العينػة .

 أهنا حراـ .القوؿ الثاين : 
هىا قىالىتٍ  - ٕٖٓ ، فػىلىوٍ  ) كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ ـى لىوي بػىزٌّ ًمنى الشهاـً انن قىًد ! ًإفه فيالى : ايى رىسيوؿى اَّللًه بػىعىٍثتى ًإلىٍيًو، فىأىخىٍذتى  قػيٍلتي

، كىرًجىاليوي ثًقىاته  ( ًمٍنوي ثػىٍوبػىٍُتً بًنىًسيئىةو ًإىلى مىٍيسىرىةو؟ فىأىٍرسىلى ًإلىٍيًو، فىاٍمتػىنىعى  هىًقيُّ يػٍ  .أىٍخرىجىوي اٟتٍىاًكمي كىاٍلبػى
-------------- 

ـً )   الرليظة . بفتح الباء كالزام ا١تشددة ، نوع من الثياب(  بػىزٌّ ًمنى الشها
 أم : يؤخر تسليم الثمن .(  بًنىًسيئىةو ) 
 . أم : مؤجبلن إُف كقت اليسر كالسعة كالرٌت(  ًإىلى مىٍيسىرىةو ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث صحيح ، أخرجو الًتمذم كأٛتد أيضان .
 ما حكم البيع إىل ميسرة ؟ 

 . البيع إُف ا١تيسرة ٤تل خبلؼ بُت أىل العلم
 . جل ٣تهوؿ فبل يصح عند ٚتاىَت العلماءفإف ا١تيسرة أ 
إف ابع بثمن مؤجل َف ٬تز إُف ٣تهوؿ، كالبيع إُف العطاء، ألنو عوض يف بيع، فلم ٬تز إُف أجل   :يف ا١تهذب الشَتازم قاؿ 

 .اىػ .٣تهوؿ كا١تسلم فيو
 .انتهػى .اتفقوا على أنو ال ٬توز البيع بثمن إُف أجل ٣تهوؿ  :يف شرحو النوكم كقاؿ

ػ كال ينضبط،  ان اتفق الفقهاء على عدـ جواز التأجيل إُف ما ال يعلم كقت كقوعو ػ حقيقة أك حكم(  ةا١توسوعة الفقهي) اء يف كج
كىو األجل اجملهوؿ كذلك كما لو ابعو بثمن مؤجل إُف قدـك زيد من سفره، أك نزكؿ مطر، أك ىبوب ريح، ككذا إذا ابعو إُف 

تأجيل على التصرؼ فَتل اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية ػ كىو رأم للحنابلة ػ أنو ال يصح العقد أيضا، ميسرة، كاختلفوا يف أثر ىذا ال
 .كذلك ألنو أجل فاسد فأفسد العقد

 .انتهػى .كيرل اٟتنابلة أف األجل اجملهوؿ يف البيع يفسد، كيصح البيع، كيف السلم يفسد األجل كالسلم
 . يسرة من اشًتاط معلومية األجلكمن أىل العلم من يستثٍت البيع إُف م

 ٟتديث الباب .
 .اىػ.دليل على بيع النسيئة كصحة التأجيل إُف ميسرة : فيو الصنعاين قاؿ

 . كالراجح ىو قوؿ اٞتمهور كأف البيع إُف ا١تيسرة ال يصح، كىو من األجل اجملهوؿ
 الباب فاٞتواب عنو : كأما حديث 

 ان عى البيع إُف ا١تيسرة، ال أنو عقد إليها بيعا، مث لو أجابو إُف ذلك أشبو أف يوقت كقتىذا ٤تموؿ على أنو استد:  قاؿ البيهقي
 .اىػ. مث يقضيو مىت ما أيسران ، أك يعقد البيع مطلقان معلوم
ُت إُف ا١تيسرة، إف قيل: فقد ركم عن عائشة أهنا قالت: إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعث إُف يهودم أف ابعث إِف بثوب : دامةابن ق قاؿ
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قاؿ ابن ا١تنذر: فأخاؼ أف يكوف من غفبلتو إذ َف  .قلنا: قاؿ ابن ا١تنذر: ركاه حرمي بن عمارة، قاؿ أٛتد: فيو غفلة ىو صدكؽ
 .اىػ .مث ال خبلؼ يف أنو لو جعل األجل إُف ا١تيسرة َف يصح .يتابع عليو

أنو ال داللة فيو على ا١تطلوب، ألنو ليس يف اٟتديث إال ٣ترد  قاٟت  :يف عمدة القارم يف فتح البارم، كالعيٍت ابن حجر كقاؿ
 .انتهػى .االستدعاء فبل ٯتتنع أنو إذا كقع العقد قيد بشركطو، كلذلك َف يصف الثوبُت

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
ا ال ت .ُ  عت ر من مواالهتم كالركوف إليهم.جواز معاملة الكفار، كالشراء منهم، كالبيع ٢تم، كغَت ذلك من التصرفات، كأهنَّ
 . فيو دليل على جواز االستقراض، كأنو ليس من ا١تسألة ا١تذمومة .ِ
وَّىة، فاألصل يف ذلك الطهارة. .ّ  فيو دليل على أفَّ ما أييت من الكفار من ثياب مصبوغة، أك أكآف ٦تي
 جواز بيع النسيئة . .ْ
بلؽ الذميمة كالصفات الدنيئة متأصلة أبك٢تم كآخرىم، إالَّ من بياف لـؤ اليهود كشحهم، كفساد طويتهم، كأفَّ ىذه األخ .ٓ

 أنقذه هللا تعاُف منهم ابتباع الرسل، كىدم األنبياء.
إفَّ فبلّنن جاءه بزّّ، فابعٍث إليو يبيعك ثوبُت إُف ا١تيسرة، فبعث إليو، فقاؿ: قد عرفت ما يريد ) عن عائشة قالت: ففي اٟتديث : 

قد كذب، لقد عرفوا أٓف أتقاىم  عزَّ ؿ : فقا . فبلغ ذلك النَِّب -أم ال يعطيٍت درا٫تي-ىب بثوَب ٤تمَّد، إ٪تا يريد أف يذ
 ( . كجل" أك قاؿ: "أصدقهم حديثنا، كآداىم لؤلمانة

 كتواضعو كٖتملو . حسن خلق النِب  .ٔ
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ٖٖٓ ي اىلدهرًٌ ييٍشرىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا اىلظهٍهري يػي )  قىاؿى ، كىلىنبى رٍكىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيوانن

، كىعىلىى اىلهًذم يػىرٍكىبي كىيىٍشرىبي اىلنػهفىقىةي   رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ. (كىافى مىٍرىيوانن
--------- 

 ا١تراد بو اٟتيواف ا١تعد للركػػػػػوب .(  اىلظهٍهري ) 
  أم : مقابل نفقتو .(  قىًتوً بًنػىفى ) 
 النفقة : ىي ا١تؤنة من علف كسقي كرعاية ك٨تو ذلك .(  كىعىلىى اىلهًذم يػىرٍكىبي كىيىٍشرىبي اىلنػهفىقىةي ) 
 عرؼ الرىن ؟ 

 بعُت ٯتكن استيفاؤه أك بعضو منها أك من بعضها . ىو توثقة دينو الرىن : 
 ل .( درىم فأرىنتك مسج ََُمثاؿ : يف ذميت لزيد ) 

 فإذا كاف الرىن أكثر من الدين فإنو ٯتكن استيفاء الدين من بعضهػا .
 كإذا الدين أكثر من العُت ا١ترىونة فإنو ٯتكن استيفاء بعضو منها .

 كإذا كاف الدين بقدر العُت فإنو ٯتكن استيفاؤه كلو منها .
  الرىن ؟ اٟتكمة منما 
 .لقلب الدائن حفاظان ٟتقو فكذلك يوثق ابلرىن  ينةطمأنتوثقة الدين ، فكما أف الدين يوثق ابلشهود  
 ما حكم الرىن ؟ 

 الرىن جائز ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع :
 قاؿ تعاُف ) كإف كنتم على سفر كَف ٕتدكا كاتبان فرىاف مقبوضػة ( .



 ُُِٗ 

 و .اشًتل من يهودم طعامان كرىنو درعان من حديد ( متفق علي كعن عائشة . ) أف رسوؿ هللا 
 : أٚتع ا١تسلموف على جواز الرىن . ن قدامةكقاؿ اب

لو كىػو مقيم اب١تدينة ، كأما تقيده ابلسفر  لفعل الرسوؿ  ٚتاىَت العلماء على جواز الرىن يف اٟتضر كما يشرع يف السفر ، -
 خرج ٥ترج الرالب ، ألف الرىن غالبان يكوف يف السفر . يف اآلية فإنو

 بخارم يف التبويب للحديث ) يف اٟتضر ( .قاؿ ابن حجر رٛتو هللا يف قوؿ ال -
فيو إشارة إُف أف التقييد ابلسفر يف اآلية خرج للرالب ، فبل مفهـو لو ، لداللة اٟتديث على مشركعيتو يف اٟتضر، كىو قوؿ 

نى اٞتمهور، كاحتجوا لو من حيث ا١تعٌت أبف الرىن شرع توثقة على الدين لقولو تعاُف ) فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيم بػى  ٍعضنا فػىٍليػيؤىدًٌ الًَّذم اٍؤ٘تًي
 أىمىانػىتىوي ( فإنو يشَت إُف أف ا١تراد ابلرىن االستيثاؽ ، كإ٪تا قيده ابلسفر ألنو مظنة فقد الكاتب فأخرجو ٥ترج الرالب.

اؿ داكد كخالف يف ذلك ٣تاىد كالضحاؾ فيما نقلو الط رم عنهما فقاال: ال يشرع إال يف السفر حيث ال يوجد الكاتب، كبو ق
 كأىل الظاىر.

 ما الذم يصح رىنػو ؟ 
 كما ال يصح بيعو ال يصح رىنو . ، كل ما جاز بيعػو جاز رىنو

 فإنو ال ٯتكن االستيفاء منو إذا تعذر السداد . –كا٠تمر ، كالكلب كالوقف   –ألف الرىن إذا كاف ٦تا ال يصح بيعو 
، فقاؿ : أعطيك كلب صيد ، فهذا ال ٬توز ، ألف الكلب ال  ( رَيؿ ، كقلت لو أعطٍت رىنان  ََُمثاؿ : أقرضت شخصان ) 

 ٬توز بيعو ، ألف مقصود الرىن ال ٭تصل منو .
 فيصح رىن السيارات كالساعات كالفرش كالطاكالت ككل شيء ٬توز بيعو .

ألف ىذه الواثئق الرٝتية ال يصح رىن اجملهوؿ ، ككذلك ال يصح رىن الواثئق الرٝتية كبطاقة األحواؿ ، كجواز السفر ك٨تو٫تا ،  -
 ال ٯتكن بيعها عند تعذر استيفاء الدٍين .

 ماذا يكوف الرىن عند ا١ترهتػن ؟ 
يكوف أمانة عند ا١ترهتن ال يضمنها إال إذا تعدل أك فرط كسائر األماّنت ، فإذا احًتقت أك سرقت من غَت تعد كال تفريط فإنو 

 ال يضمنها .
 لكن قدر أهنا سرقت ، فبل يضمنها ألنو َف يتعد كَف يفرط .مثاؿ : إنساف أخذ السيارة رىنان ، 

مثاؿ آخر : إنساف أخذ كتاابن رىنان ، ككضع الكتاب يف مكاف آمن مع كتبو ، لكن ىذا الكتاب سرؽ ، فإنو ال يضمن ألنو َف 
 يتعد كَف يفرط . 

 ) يف اٟتفظ ( .التعدم : أف يفعل ما ال ٬توز ، كالتفريط : أف يًتؾ ما ٬تب  -
 فإف فرط أك تعدل فإنو يضمن . -

 مثاؿ : أخذ كتاابن رىنان ككضعو يف اٟتوض ، فجاء ا١تطر فأتلفو ، فهنا يضمن الكتاب ألنو مفرط .
مثاؿ آخر : أخذ السيارة رىنان ، فاستعملها ففعل حاداثن فيها ، فإنو يضمن ، ألنو اعتدل ، ألف ىذه السيارة أمانة عنده ، 

 عملها كال تقصر يف حفظها .كاألمانة صفتها ال تست
 قاعدة ) كل من قبض ماؿ غَته إبذف من الرَت أك من الشارع فهو أمانة عنده فبل يضمن إال بتعد أك تفريط (  -
 ما حكم انتفاع ا١ترهتن ابلرىن ؟ 

 ٭تـر على ا١ترهتن أف ينتفع ابلرىن ، كىذه ا١تسألة تنقسم إُف قسمُت :



 َُِِ 

 لدار كا١تتاع ك٨توه ، فهذا ال ٬توز االنتفاع بو برَت إذف الراىن .ما ال ٭تتاج إُف مؤنة كا األكىل :
 : ال نعلم يف ىذا خبلفان . قاؿ ابن قدامة

 ما ٭تتاج إُف نفقة ٦تا يركب ك٭تلب . الثانية :
 فهذا اختلف العلماء يف حكم انتفاع ا١ترهتن هبذه األشياء مقابل النفقة برَت إذفو من الراىن على قولُت :

 ة .٬توز للمرهتن االنتفاع إذا قاـ بنفقتو كلو َف أيذف ا١تالك ، كيكوف االنتفاع بقدر النفق  كؿ :القوؿ األ
كأف يكوف الرىن دابة ) بعَتان ( كاحتاج ا١ترهتن إُف الركوب ، فإنو يركبو كلو َف يستأذف من الراىن ، ألف الشارع ىو الذم أذف لو ، 

 ألف الشارع جعل االنتفاع مقابل النفقة .
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

ي اىلدَّرًٌ ييٍشرىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيوّنن الباب ) ٟتديث  ، كىلىنبى  ... ( . اىلظٍَّهري يػيرٍكىبي بًنػىفىقىًتًو ًإذىا كىافى مىٍرىيوّنن
ٔتلك الرقبة ، ال ابلنفقة ، ٦تا  : أف اٟتديث جعل ا١تنفعة بدالن كعوضان عن النفقة ، كمعلـو أف الراىن يستحق ا١تنافع كجو الداللة

 يدؿ على أف ا١تراد ا١ترهتن .
 ال ٬توز للمرهتن االنتفاع اب١تركوب ، أك الوب إذا َف أيذف لو الراىن . القوؿ الثاين :

 إُف ىذا ذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية .
 ٟتديث اآليت ) ال يرلق الرىن من صاحبة ، لو غنمو كعليو غرمو ( . -أ

 كجو الداللة : أف اٟتديث جعل الرنم للراىن ، كال شك أف منافع الرىن من غنمو ، كاٟتديث َف يفرؽ بُت مركوب أك ٤تلوب .
 إف الرىن َف ٮترج ا١ترىوف من ملك الراىن ، كالراىن َف أيذف للمرهتن ابالنتفاع ، فا١ترهتن كاألجنِب ، كالرىن كالوديعة .-ب
 حديث الباب ؟ ماذا أجاب ٚتهور العلماء عن 

 أجابوا بعدة أجوبة :
 أف ىذا اٟتديث كرد على خبلؼ القياس من كجهُت : أكالن :

 أحد٫تا : التجويز لرَت ا١تالك أف يركب كيشرب برَت إذنو .
 الثآف : تضمينو ذلك ابلنفقة ال ابلقيمة .

ر اثبتة ال ٮتتلف يف صحتها ، كيدؿ على نسخو قاؿ ابن عبد ال ر : ىذا اٟتديث عند ٚتهور الفقهاء يرده أصوؿ ٣تمع عليها كآاث
 حديث ابن عمر : ال ٖتلب ماشية امرئ برَت إذنو .

 أف ا١تراد ابٟتديث : أف الرىن مركوب ك٤تلوب للمرهتن إبذف الراىن . اثنيان :
 إف اٟتديث ٣تمل ، َف يبٌُت من الذم يركب كيشرب ، ىل ىو الراىن أـ ا١ترهتن ؟ اثلثان :
 حاب القوؿ األكؿ عن ىذه االعًتاضات ؟ٔتاذا أجاب أص 

 أما قو٢تم : إنو على خبلؼ القياس .
فاٞتواب : أبف السنة الصحيحة من ٚتلة األدلة كاألصوؿ ، فبل ٬توز ردىا بدعول ا١تخالفة لؤلصوؿ ، كىي ال ترد إال ٔتعارض 

 أرجح .
 كأما قو٢تم : إف ا١تراد إبذف ا١تالك .
 ليس فيو تعليق ابإلذف . فاٞتواب : أف اٟتديث مطلق ، إذ

 كأما قو٢تم : إف اٟتديث ٣تمل َف يبُت ىل ىو الراىن أـ ا١ترهتن .
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 فاٞتواب : إف الذم يركب كيشرب ىو ا١ترهتن ألمرين :
 األكؿ : أف اٟتديث ٬تعل الركب كاللنب بدؿ النفقة ، فإذا أنفق ا١ترهتن ركب كشرب .

 بلفظ ) إذا كانت الدابة مرىونة فعلى ا١ترهتن علفها ... ( .الثآف : أنو قد كرد يف ركاية ىشيم عن زكرَي 
 ىو الراجح .كالقوؿ األكؿ 

كقد ذىب بعض العلماء إُف ٛتل اٟتديث على أنو ٬توز للمرهتن االنتفاع ابلرىن مركوابن كلبنان كاستخدامو عند تعذر اإلنفاؽ عليو 
 من الراىن المتناعو .

كأبو ثور إُف ٛتلو على ما إذا أمتنع الراىن من اإلنفاؽ على ا١ترىوف ، كالليث ، كزاعي كقد ذىب األيف الفتح :  قاؿ ابن حجر
كجعل لو يف مقابلة نفقتو االنتفاع ابلركوب أك ، كإلبقاء ا١تالية فيو ، ٟتياتو  ان فيباح حينئذ للمرهتن اإلنفاؽ على اٟتيواف حفظ

 ر .لفو كىي من ٚتلة مسائل الظفبشرب اللنب بشرط أف ال يزيد قدر ذلك أك قيمتو على قدر ع
  ىل القبض شرط للزـك أـ ال ؟ 

 مثالو : قلت لشخص : بعتك سياريت بشرط أف ترىنٍت ىذه الساعة ، قاؿ : قبلت ) كَف يقبض ا١ترهتن الساعة( .
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أف قبض الرىن شرط للزـك . القوؿ األكؿ
 ماء .كىذا مذىب أكثر العل

 كعلى ىذا القوؿ : فإف للراىن أف يتصرؼ ابلرىن ) كىو الساعة كما يف ا١تثاؿ السابق ( بيعان أك ىبة ألنو َف يقبضو .
 لقولو تعاُف ) فرىاف مقبوضة ( . كعلى ىذا الرىاف اليت َف تقبض ال أثر ٢تا كال تنفع .

 ..... ( فاٟتديث ظاىر يف صورة ما إذا قبض ا١ترهتن الرىن . ) الظهر ييركب بنفقتو إذا كاف مرىوّنن  كاستدلوا ْتديث النِب 
أقبض اليهودم الدرع ، كلو َف يكن القبض شرطان  مات كدرعو مرىونة عند يهودم أقبضو أَيه ، فالرسوؿ  كقالوا : إف النِب 
 ١تا أقبضو إَيه .

 رىن .: أف القبض ليس شرطان للزـك ، بل يلـز الرىن ٔتجرد عقد ال القوؿ الثاين
 كعلى ىذا القوؿ فبل ٬توز للراىن أف يتصرؼ فيو ، كلو تصرؼ فيو فإف تصرفو غَت صحيح .

 كىذا مذىب ا١تالكية كىو اختيار ابن تيمية رٛتو هللا .
 لعمـو قولو تعاُف ) َي أيها الذين آمنوا أكفوا ابلعقود ( كعقد الرىن ًتـ ابالتفاؽ فيجب الوفاء بو .-أ

 فوا ابلعهد إف العهد كاف مسؤكالن ( . كالعقد عهػد كقد تعاقدا على الرىن فيجب الوفاء بو .كلقولو تعاُف ) كأك -ب
كٟتديث ) ا١تسلموف على شركطهم ( كجو االستدالؿ : أنو ١تا شرط عليو الرىن كقىًبل ىذا الرىن فإنو ٬تب العمل ٔتقتضاه ،  -ج

 كمقتضاه عدـ التصرؼ فيو برَت إذف ا١ترهتن .
نى أىمىانػىتىوي ُف ) كلقولو تعا -ج ( كىذا دليل على أنو إذا حصل االئتماف َف يلـز القبض  فىًإٍف أىًمنى بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضان فػىٍليػيؤىدًٌ الًَّذم اٍؤ٘تًي

 اكتفاء ابالئتماف عليو ، ك٢تذا أكد هللا تعاُف على ا١تؤ٘تن أف يؤدم أمانتو حيث أمره ابألداء كبتقول هللا .
الرىن كتركو عند الراىن قد ائتمنو عليو كتركو عنده ، كإذا كاف قد ائتمنو عليو فإنو ٬تب الوفاء ٔتا يقتضيو فهذا ا١ترهتن الذم شرط 

 الرىن كىو أف يبقى عنده أمانة .
كقالوا : إف القوؿ ابشًتاط القبض يؤدم إُف ا٠تصومة كالنزاع كفتح ابب التحايل ، ألف ىذا الشخص إذا عقد العقد كعلم أف 

ـز إال ابلقبض فإنو سيعقد ىذا العقد كيتحايل يف أتخَت قبض الرىن مث بعد ذلك يتصرؼ فيو ببيع أك غَته ، فينشأ عن الرىن ال يل
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 ذلك النزاع كا٠تصومة .
، قبض على كجو اإلطبلؽ( فقالوا : إف هللا َف يذكر يف اآلية الواب عن اآلية )فرىاف مقبوضة ..، كأما اٞت ىو الراجحكىذا القوؿ 

ره يف حاؿ معُت كىو السفر ، فهنا ال ٯتكن التوثقة إال برىن مقبوضة ، ألنك إذا َف تقبض الرىن كليس بينكما مكاتبة كإ٪تا ذك
صار ذلك عرضة أبف ٬تحدؾ الراىن ، ك٦تا يدؿ على ذلك بقية اآلية ) فإف أمن بعضكم بعضان فليؤد الذم أؤ٘تن أمانتو ( فهذا 

فإننا ٬تب أف نعتمد على أداء األمانة سواء حصل القبض أـ َف ٭تصل ، كإال لكانت ىذه يدؿ على أنو إذا حصل اإلئتماف بيننا 
 اٞتملة ال معٌت ٢تا .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ٖٗٓ ارىقيٍطًٍتُّ، رىكىاهي اىلده ( الى يػىٍغلىقي اىلرهٍىني ًمٍن صىاًحًبًو اىلهًذم رىىىنىوي، لىوي غيٍنميوي، كىعىلىٍيًو غيٍرميوي )  كىعىٍنوي قىاؿى
. ًإاله أىفه اىٍلمىٍحفيوظى ًعٍندى أىِب دىاكيدى كىغىٍَتًًه ًإٍرسىاليوي .  كىاٟتٍىاًكمي، كىرًجىالوي ثًقىاته

------------- 
ػػػن ٔتجرد حلوؿ بفتح الياء كسكوف الرُت مث الـ مفتوحػػػػػة ، كمعناه : ال يستحق ا١ترهتن الرىػػ( الى يػىٍغلىقي اىلرهٍىني ًمٍن صىاًحًبًو ) 

 األجل .
 أم : زَيدتو ككسبو .(  لىوي غيٍنميوي ) 
 أم : ىبلكو كنقصو كنفقتو .( كىعىلىٍيًو غيٍرميوي ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صححو ٚتع من اٟتفاظ إرسالو .
 ما معٌت حديث الباب ؟ 

نى ال يىٍستىًحقُّ الرٍَّىنى إذا عىجىزى الرا يٍرهتًى
ا  عن أداًء ما رىىىنىوي بو؛ ألفَّ الرٍَّىنى ًمٍلكه للراىًن ال يػىزىاؿي ًمٍلكيو عليو، ًىني مىٍعٌتى اٟتديًث: أفَّ ا١ت كإ٪تَّ

ًن، ٟتًٍفًظ مالًو من الدٍَّيًن عندى  يٍرهتًى
 الراًىن .  ) توضيح األحكاـ ( . ىو كىثًيقىةه بيىًد ا١ت

 كمن معانيو :
كاف يؤجر كمنافعو إف كاف ينتفع بو كال يكوف للراىن منها شيء ، كىذا   أف ا١ترهتن أيخذ الرىن كيستعملو فيأخذ أجرتو إف أكالن :

 إغبلؽ ، ألنك ًحلت بينو كبُت صاحبو .
أنو إذا حل الدين كَف يوًؼ الدين أخذه ا١ترهتن رغمان عن أنف الراىن سواء كاف ذلك بقدر الدين أك أبقل أك أبكثر ، كىذا  اثنيان :

 . كبل الصورتُت حراـ كأكل للماؿ ابلباطلإغبلؽ ، ألنك منعتى صاحبو منو ، ك 
 ماذا نستفيد من قولو ) عليو غنمو كغرمو ( ؟ 

ىٍرىوًف كميٍؤنػىتىو على
ًن شىٍيءه منها، كما أفَّ لىوي غيٍنميو من ٙتىىرىةو  نستفيد : أفَّ نػىفىقىةى اٟتىيىواًف ا١ت يٍرهتًى

،   الراىًن، فليسى على ا١ت كزَيدىةو ككىٍسبو
 ًث السابق ) ا٠تٍىرىاجي ابلضَّمىاف ( .كما جاءى يف اٟتدي

 ماذا يكوف إذا حل األجل ؟ 
 يطالب الراىن ابلسداد ، فإذا سدد ا١تبلغ كامبلن انفك الرىن .

 كمعٌت : انفك الرىن : أف يسلمو ا١ترهتن إُف الراىن ) كىو صاحبو األصلي ( .
 .ن أذف للمرهتن يف بيعو ابعو ككىف دينػو فإف كاف الراىكإف َف ٭تصػل الوفاء ، كطلب صاحب اٟتق بيع الرىن : 

فإف أىب فإنو يبيعػو اٟتاكم كيويف  ،كفػاء الديػن أك بيع الرىػن  كإف َف أيذف فإنػو ترفع القضيػة للحاكم فيج ره اٟتاكم على أمػرين :
 دينػو .



 ُِِّ 

  ا١ترهتن ، فهل ٬توز أـ ما اٟتكم لو قاؿ صاحب الرىن للمرهتن إذا حل األجل كمل أكفك فالرىن لك ككافق على ذلك
 ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت : 
 أنو ال ٬توز . القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
ٍيًن أىٍك : فػىهيوى مىًبيعه ِف اًبلدَّيٍ :  قاؿ ابن قدامة فػىهيوى شىٍرطه ، ًن الًَّذم عىلىٍيك كىًإٍف شىرىطى أىنَّوي مىىتى حىلَّ اٟتٍىقُّ كىَفٍى يػيوىفًًٌٍت فىالرٍَّىني ِف اًبلدَّ

 .فىاًسده 
 ) ا١ترٍت ( . كىالى نػىٍعلىمي أىحىدنا خىالىفىهيٍم .، ريًكمى ذىًلكى عىٍن اٍبًن عيمىرى كىشيرىٍيحو كىالنَّخىًعيًٌ ، كىمىاًلكو كىالثػٍَّورًمًٌ كىالشَّاًفًعيًٌ كىأىٍصحىاًب الرٍَّأًم 

 و ( ركاه الدارقطٍت .ٟتديث الباب ) ال يرلق الرىن على صاحب
 أنو ٬توز . القوؿ الثاين :

 كىذا اختيار ابن القيم .
 ( . َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيودً لقولو تعاُف )-أ

 كٟتديث ) ا١تسلموف على شركطهم إال شرطان حل حرامان أك حـر حبلالن ( . -ب
اؿ عادة كانت يف اٞتاىلية ، كىي أف ا١ترهتن أيخذ الرىن إذا حل األجل كَف يؤد كيرل ابن القيم رٛتو هللا أف اٟتديث جاء إلبط

 الراىن الدين من غَت رضا الراىن كال اشًتاط ذلك عليو يف عقد الرىن .
، ذلكُف كذا ككذا كإال فالرىن لك ٔتا عليو صح إإف كفيتك الدين : بدين كقاؿ  ان إذا رىنو رىن قاؿ رٛتو هللا يف اعالـ ا١توقعُت :

 ( .ال يرلق الرىن ) كاحتجوا بقولو ، كىو ا١تشهور من مذاىب االئمة الثبلثة ، ال يصح : صحابنا أكقاؿ ، ٛتد أكفعلو االماـ 
فهذا ىو غلق الرىن ، و ػهن يتملك الرىن برَت إذف ا١تالك إذا َف يوفػف ا١ترت، أفإف ىذا كاف موجبو يف اٞتاىلية ، كال حجة ٢تم فيو 

كال مفسدة ، كأما بيعو للمرهتن ٔتا عليو عند اٟتلوؿ فلم يبطلو كتاب كال سنة كال إٚتاع كال قياس صحيح ،  لنِب بطلو اأالذم 
كال ٭تـر ، ُف ىذا من ا١ترهتنُت إكقد تدعو اٟتاجة كا١تصلحة  ف ماذا ؟كنعم فكا، نو بيع علق على شرط أكغاية ما فيو ، ظاىرة 

كاستئذانو يف ، ُف اٟتاكم كإثباتو الرىن إف ىذا خَت للراىن كا١ترهتن من تكليفو الرفع أكال ريب ، عليهما ما َف ٭ترمو هللا كرسولو 
أنو ابلدين عند اٟتلوؿ كاف أصلح ٢تما كأنفع  فإذا اتفقا على، بيعو كالتعب الطويل الذم ال مصلحة فيو سول ا٠تسارة كا١تشقة 

 كأبعد من الضرر كا١تشقة كا٠تسارة .
 الرىن إذا ىلك يف يده ؟ ىل يضمن ا١ترهتن 

 اتفق الفقهاء على أف الرىن إذا تلف عند ا١ترهتن بتعدو منو أك بتقصَت يف حفظو ، فإنو ضامن لو .
 كاختلفوا فيما إذا ىلك برَت تعد منو كال تفريط على أقواؿ :

أك ٦تا ال  –كالثياب كاٞتواىر   –ى إذا تلف الرىن يف يد ا١ترهتن فإنو مضموف عليو مطلقان ، أم : سواء ٦تا ٮتف القوؿ األكؿ :
 ٮتفى كالعقار .

 كىذا مذىب اٟتنفية .
 أف الرىن أمانة يف يد ا١ترهتن فبل يضمنو كال يسقط بتلفو شيء من الدين . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب الشافعية ، كاٟتنابلة ، كالظاىرية ، كابن ا١تنذر .
 ىو الراجح .كىذا القوؿ 



 ُِِْ 

 وف ؟من الذم ينفق على ا١ترى 
 اتفق الفقهاء على أف مؤكنة ا١ترىوف على الراىن ، فطعاـ ا١ترىوف كشرابو ككسوتو ككفنو على الراىن .

 ٟتديث الباب ) ... لو غنمو كعليو غرمو ( .
 فجعل اٟتديث ١تالك الرىن غنمو من ٪تاء كزَيدة ، كجعل عليو غرمو من مؤكنة أك نقص أك ىبلؾ .

 ك ، كمؤكّنت ا١تلك على ا١تالك ، كا١تالك الراىن فكانت ا١تؤكنة عليو .كألف ىذه األشياء من حقوؽ ا١تل
اٍستىٍسلىفى ًمٍن رىجيلو بىٍكرنا فػىقىًدمىٍت عىلىٍيًو ًإًبله ًمنى اىلصهدىقىًة، فىأىمىرى أىابى رىاًفعو أىٍف يػىٍقًضيى  أىفه اىلنهيبه  )كىعىٍن أىِب رىاًفعو  - َٖٔ

: الى أىًجدي ًإاله خىيىارنا اىلرهجيلى بىٍكرىهي، فػىقى  : " أىٍعطً ، اؿى نػيهيٍم قىضىاءن ػقىاؿى هي، فىًإفه ًخيىارى اىلنهاًس أىٍحسى  .رىكىاهي ميٍسًلمه ( ًو ًإايه
---------- 

 أم : اقًتض .( اٍستىٍسلىفى  أىفه اىلنهيبه ) 
ـً ًمٍن نوكم : ( بفتح الباء ، كىو الصرَت من اإلبل ، قاؿ الًمٍن رىجيلو بىٍكرنا )  ًبل : فىًبفىٍتًح اٍلبىاء كىىيوى الصًَّرَت كىاٍلريبلى أىمَّا اٍلبىٍكر ًمٍن اإٍلً

 . اآٍلدىًميًٌُتى ، كىاأٍلينٍػثىى بىٍكرىة كىقػىليوص ، كىًىيى الصًَّرَتىة كىاٞتٍىارًيىةً 
: الى أىًجدي ًإاله خىيىارنا )  عي من اإلبل : ىو الذكر منها إذا أتى عليو  ا٠تيار : ىو اٞتيد ، كيف ركاية ) خياران ( فػىقىاؿى رابعيان ( كالرَّابى

 ست سنُت كدخل يف السابعة حُت طلعت رابعيتو .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : جواز الزَيدة ابلوفاء ٔتا ىو أفضل من الشي ا١تقًتض ، كأف ذلك من حسن القضاء .
ا ًمٍن السُّنَّة كىمىكىارًـ أىنَّوي ييٍستىحىٌب لً : كىًفيوى قاؿ النوكم :  مىٍن عىلىٍيًو دىٍين ًمٍن قػىٍرض كىغىٍَته أىٍف يػىريٌد أىٍجوىد ًمٍن الًَّذم عىلىٍيًو ، كىىىذى

ٍنًهٌي عىٍنوي مىا كىافى مىٍشري  فىعىة فىًإنَّوي مىٍنًهٌي عىٍنوي ؛ أًلىفَّ اٍلمى ؽ ، كىلىٍيسى ىيوى ًمٍن قػىٍرض جىرَّ مىنػٍ د اٍلقىٍرض ، كىمىٍذىىبنىا أىنَّوي كطنا يف عىقٍ اأٍلىٍخبلى
فىة أىٍك يف اٍلعى  دىة يف اأٍلىدىاء عىمَّا عىلىٍيًو . كى٬تىيوز لًٍلميٍقًرًض أىٍخذىىا سىوىاء زىادى يف الصًٌ دىد أبًىٍف أىقٍػرىضىوي عىشىرىة فىأىٍعطىاهي أىحىد ييٍستىحىٌب الٌزَيى

دىة يف   )نوكم( ( . خىٍَتكيٍم أىٍحسىنكيٍم قىضىاء) اٍلعىدىد مىٍنًهٌي عىنػٍهىا، كىحيجَّة أىٍصحىابنىا عيميـو قػىٍولو  عىشىر، كىمىٍذىىب مىاًلك : أىفَّ الٌزَيى
 فالزَيدة يف القرض على نوعُت :

 أف تكوف مشًتطة يف أصل العقد ، كىذا راب ابإلٚتاع ، كما سيأيت إف شاء هللا . األكؿ :
أصل العقد ، كإ٪تا بذ٢تا ا١تقًتض من ابب حسن األداء ، فهذا مستحب كمن مكاـر  أف تكوف الزَيدة غَت مشركطة يف الثاين :

 األخبلؽ ، كما يف حديث الباب .
 ىل الزايدة ٬توز أف تكوف يف الصفة كالعدد ، أـ فقط يف الصفة دكف العدد ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 القدر أك يف الصفة . : أنو ٬توز أف تكوف الزَيدة يف القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء من اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 ٟتديث الباب . -أ

يف قضائو القرض ابلسن ا٠تيار ، كثناءه على حسن القضاء يدؿ على استحباب تطوع ا١تقًتض  : فعل النِب  كجو الداللة
وؿ ا١تقرض لذلك سواء كانت الزَيدة يف ا١تقدار أك يف الصفة ، ألف النص بزَيدة على ما اقًتضو عند الوفاء ، كيدؿ على جواز قب

 أطلق كَف يقيد .
 ) إف خيار الناس أحسنهم قضاء ( عاـ يتناكؿ حسن القضاء يف الصفة كما يتناكؿ حسن القضاء يف القدر . فقولو 



 ُِِٓ 

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا قىاؿى -ب كىىيوى يف اٍلمىٍسًجًد فػىقىاؿى : صىلًٌ رىٍكعىتػىٍُتً . كىكىافى ِف عىلىٍيًو دىٍينه  ٍيتي النًَِّبَّ أىتػى  )عىٍن جى
 متفق عليو .(  فػىقىضىآف كىزىادىٓف 

: أف اٟتديث يدؿ على جواز الزَيدة على الدٍين عند الوفاء ، كالزَيدة يف ىذا اٟتديث ىي زَيدة يف القدر ، كما  كجو الداللة
 عليو الركاَيت األخرل للحديث . تدؿ

٬توز أف تكوف الزَيدة من جهة الوصف ، كأف يوفيو ا١تقًتض أجود عينان أك أرفع صفة ، كال ٬توز أف تكوف الزَيدة  القوؿ الثاين :
 من جهة ا١تقدار .

 كىذا قوؿ ٚتهور ا١تالكية .
 قالوا : إف اٟتديث كرد يف اٞتمل ا٠تيار كىو أجود صفة .

 قوؿ األكؿ .الكالراجح 
 اذكر ما يسن للمدين ٕتاه ا١تقرض ؟ 

 حسن القضاء ، كما يف حديث الباب . أكالن :
 أخذ الدين بنية الوفاء . اثنيان :

 ) من أخذ أمواؿ الناس يريد أداىا أدل هللا عنو ( . -كفد تقدـ-ٟتديث أَب ىريرة 
 عانو هللا عز كجل ( ركاه النسائي .) من أخذ ديٍنان كىو يريد أف يؤديىو أ -كقد تقدـ-كٟتديث ميمونة 

 الدعاء للدائن كالثناء عليو . اثلثان :
ـى قىضىاىىا ػاٍستىٍسلىفى ًمٍنوي ًحُتى غى  أىفَّ النًَِّبَّ . ) عىٍبًد هللًا ٍبًن أىَب رىبًيعىةى اٍلمىٍخزيكًميُّ عن  -أ ننا ثىبلىًثُتى أىٍك أىٍربىًعُتى أىٍلفنا ، فػىلىمَّا قىًد زىا حينػىيػٍ

هي ، مثيَّ قىاؿى لىوي النَِّبُّ  رىؾى اَّللَّي لىكى يف أىٍىًلكى كىمىاًلكى ، ًإ٪تَّىا جىزىاءي السَّلىًف اٍلوىفىاءي كىاٟتٍىٍمدي :  ًإَيَّ  ( ركاه النسائي كابن ماجو . ابى
، كىمىٍن سىأىؿى اًبً ، فأىٍعطيوهي ، كىمىٍن  ذيكهي مىًن اٍستػىعىاذى اًبً ، فىأًعي)   عن ابن عمر رضي هللا عنهما ، قاؿ : قاؿ رسيوؿي هللاً ك -ب

ديكا ما تيكىاًفئيونىوي بًًو فىادٍ  اًفئيوهي ، فىإٍف َفٍى ٕتًى حديث  ه (عيوا لىوي حىىتَّ تػىرىٍكا أىنَّكيٍم قىد كىافىٍأ٘تييو دىعىاكيٍم ، فىأىًجيبيوهي ، كىمىٍن صىنىعى إلىٍيكيٍم مىٍعريكفان فىكى
 .كالنسائي صحيح ركاه أبو داكد 

 ما حكم قرض اٟتيواف ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت : كٚتهور العلماء على جواز ذلك ، ٟتديث الباب .

 ر .، كىو مذىب اٞتمهو  قرض اٟتيواف قاؿ الشوكآف : كيف اٟتديث جواز
  اقًتاض النيب على ماذا يدؿ ؟ 

 للحاجة .  يدؿ على جواز االقًتاض كاالستدانة ، كإ٪تا استداف النِب
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 جواز ا١تطالبة ابلدٍين إذا حل األجل . .ُ
 كعظم حلمو . حسن خلق النِب  .ِ
 جواز القرض . .ّ

 
 
 



 ُِِٔ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىًليٌو  - ُٖٔ فىعىةن، فػىهيوى ًرابن )  قىاؿى ًإٍسنىاديهي  رىكىاهي اىٟتٍىاًرثي ٍبني  (كيلُّ قػىٍرضو جىره مىنػٍ أىِب أيسىامىةى، كى
 ط .سىاقً 

---------- 
 ما صحة حديث ؟ 

ال يصح كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا ، كإسناده ضعيف جدان ، فيو سٌوار بن مصعب ىو ا٢تمدآف الكويف أبو عبد هللا ، قاؿ ابن 
 معُت : ليس بشيء ، كقاؿ البخارم : منكر اٟتديث ، كقاؿ النسائي : مًتكؾ .

 كم بضعفو : الصنعآف يف سبل السبلـ ، كالشوكآف يف نيل األكطار ، كاأللبآف ، كابن ابز .ك٦تن ح
 ( . قاؿ عمر بن بدر ا١توصلي يف ا١ترٍت ) َف يصح فيو شيء عن النِب 

 ما حكم اشًتاط منفعة يف القرض ؟ 
 حراـ ابإلٚتاع .
زَيدة أك ىدية فأسلف يف ذلك أف أٍخذه الزَيدة على ذلك : أٚتعوا على أف ا١تسلف إذا شرط على ا١تستسلف قاؿ ابن ا١تنذر

 راب.
 : ككل زَيدة من عُت أك منفعة يشًتطها ا١تسٌلف على ا١تستسلف فهي راب ، ال خبلؼ يف ذلك . كقاؿ ابن عبد الرب

 : ككل قرض شرط فيو أف يزيده ، فهو حراـ برَت خبلؼ . كقاؿ ابن قدامة
 أف اشًتاط الزَيدة يف السلف راب كلو كاف قبضػة من علف .  عن نبيهم : أٚتع ا١تسلموف نقبلن  كقاؿ القرطيب

 : كقد اتفق العلماء على أف ا١تقرض مىت اشًتط زَيدة على قرضو كاف ذلك حرامان . كقاؿ ابن تيمية
 ذ اتفاقان .: كفيو جوزا كفاء ما ىو أفضل من ا١تثل ا١تقًتض إذا َف تقع شرطية ذلك يف العقد فيحـر حينئ كقاؿ ابن حجر
 ان .: كأما إذا كانت الزَيدة مشركطة فتحـر اتفاق كقاؿ الشوكاين

 .ألف القرض عقد إرفاؽ كىو قربة ، فإذا أخذ عليو الزَيدة َف يكن إرفاقان كال قربة . بل يكوف بيعان كرابن صر٭تان 
 . : ألنو عقد إرفاؽ كقربة ، فإذا شرط فيو الزَيدة أخرجو عن موضوعو قاؿ ابن قدامة

 يف الى : كصح النهي عن ابن سَتين كقتادة كالنخعي . قاؿ ابن حـز
 كا١تنفعػة قد تكوف بدنية ، أك مالية ، أك عُت . -

 مثاؿ البدنية : أف يقوؿ أقرضتك ألف رَيؿ بشرط أف تشترل عندم يومان كاحدان . 
 مثاؿ ا١تالية : أقرضتك ألف رَيؿ بشرط أف تعطيٍت ساعتك 

 ضتك ألف رَيؿ بشرط أف أسكن بيتك يـو كاحد .مثاؿ عُت : أقر 
 كسواء كانت الزَيدة يف الصفة أك يف القدر . -

مثاؿ الزَيدة يف الصفة : أف يشًتط رد ا١تقًتض أجود ٦تا أخذ ، كأف يقارض دابة كيشًتط عليو رد أجود منها ، ككشرط قضاء 
 شيء عفن بشيء ساَف .

١تقًتض أكثر ٦تا أخذ من جنسو ، كأف يقًتض عشرة دراىم ، كيشًتط عليو أف يرد أحد كمثاؿ الزَيدة يف القدر : أف يشًتط رد ا
 عشر در٫تان .

 ما اٟتكم لو اشًتط الوفاء ابألقل ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :



 ُِِٕ 

 : ال ٬توز اشًتاط الوفاء ابألقل . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كاختاره ابن حـز .

 تضى القرض رد ا١تثل ، فإذا شرط النقصاف عما أقرضو فقد شرط ما ينايف مقتضاه فلم ٬تز .أف مق -أ
 القياس على اشًتاط الزَيدة . -ب

 : ٬توز اشًتاط الوفاء ابألقل . القوؿ الثاين
 ألف القرض شرع رفقان اب١تقًتض ، كاشًتاط الوفاء ابألقل منفعة للمقًتض ، كنفع ا١تقًتض ال ٯتنع منو .

 الصحيح . كىذا
 ما حكم القرض إذا كاف من ا١تعلـو عن ا١تقًتض أنو يزيد يف الوفاء ؟ 

 كره بعض الفقهاء ذلك .
 كىذا قوؿ اٟتنفية .

 قالوا : إف ا١تقرض إذا أقرض للمعركؼ ْتسن القضاء ، فإنو إ٪تا فعل ذلك ألنو يطمع يف حسن عادتو .
 كالصحيح عدـ الكراىة ، كرجحو ابن قدامة .

 كىًإٍف كىافى الرَّجيلي مىٍعريكفنا ًْتيٍسًن اٍلقىضىاًء ، َفٍى ييٍكرىٍه إقٍػرىاضيوي .:  دامةقاؿ ابن ق
 كىقىاؿى اٍلقىاًضي : ًفيًو كىٍجوه آخىري ، أىنَّوي ييٍكرىهي ؛ أًلىنَّوي يىٍطمىعي يف حيٍسًن عىادىتًًو .

ا غىيػٍري صىًحيحو ؛ فىًإفَّ النَِّبَّ  ىحىدو أىٍف يػىقيوؿى : إفَّ إقٍػرىاضىوي مىٍكريكهه ، كىأًلىفَّ اٍلمىٍعريكؼى كىافى مىٍعريكفنا ًْتي  كىىىذى ٍسًن اٍلقىضىاًء ، فػىهىٍل يىسيوغي ألى
ًتًو ، يػٍري النَّاًس كىأىٍفضىليهيٍم ، كىىيوى أىٍكُفى النَّاًس ًبقىضىاًء حىاجى ًو ، فىبلى ٬تىيوزي أىٍف يىكيوفى ذىًلكى كىًإجىابىًة مىٍسأىلىًتًو ، كىتػىٍفرًيًج كيٍربىتً  ًْتيٍسًن اٍلقىضىاًء خى

دىًة اٍلمىٍشريكطىًة . ٍنىعي ًمٍن الٌزَيى  ) ا١ترٍت ( .      مىٍكريكىنا ، كىًإ٪تَّىا ٯتي
 ما اٟتكم إذا أقرضو كاشًتط عليو الوفاء يف بلد آخر ؟ 

 ىذه ا١تسألة ٢تا صور :
ض من اشًتاط الوفاء يف بلد غَت بلد القرض نفع نفسو فقط ، ٘تحض ا١تنفعة للمقرض ، حيث يكوف غاية ا١تقر  الصورة األكىل :

إبسقاء كراء اٟتمل فيما ٭تتاج ٛتلو  –أيضان  –ليستفيد بو سقوط خطر الطريق ، الذم قد يتعرض لو مالو ، كما ينتفع ا١تقرض 
 إُف مؤنة لنقلو من بلد إُف آخر .

 كىذا ابإلٚتاع .ففي ىذه اٟتالة ال ٬توز اشًتاط الوفا يف غَت بلد القرض ، 
 ألف كل قرض جر نفعان فهو راب .

 ٘تحض ا١تنفعة للمقًتض ، حيث يكوف غاية ا١تقرض من اشًتاط الوفاء يف غَت بلد القرض نفع ا١تقًتض فقط . الصورة الثانية :
 كيف ىذه اٟتالة : ٬توز اشًتاط الوفاء يف غَت بلد القرض ، ألف ىذا إرفاؽ مع إرفاؽ .

 أف يكوف اشًتاط الوفاء يف غَت بلد القرض ١تنفعة ا١تقرض كا١تقًتض معان . الصورة الثالثة :
 كىذه ٤تل خبلؼ بُت العلماء :

 يكره . فقيل :
 ٭تـر . كقيل :
 ٬توز ، كىو اختيار ابن تيمية كابن القيم . كقيل :
اشًتاط الوفاء يف غَت بلد القرض إذا َف ال ٬توز اشًتاط الوفاء يف غَت بلد القرض إذا كاف ٟتمل ماؿ الوفاء مؤنة ، ك٬توز  كقيل :



 ُِِٖ 

 يكن ٟتمل الوفاء مؤنة . كاختاره ابن قدامة .
 ما اٟتكم لو اشًتط عقدان آخر مع القرض كالبيع كاإلجارة ) كأف يقوؿ : أقرضك ألفان على أف تبيع علٌي بيتك ( ؟ 

 حراـ .
 ٟتديث ) ال ٭تل سلف كال بيع ( كقد تقدـ اٟتديث كشرحو .-أ

 لف يف اٟتديث القرض .كمعٌت الس
أف اشًتاط عقد البيع يف عقد القرض ذريعة إُف الزَيدة يف القرض ، ألنو رٔتا ٭تابيو يف الثمن من أجل القرض ، فيكوف  -ب

 القرض جاران ١تنفعة مشركطة فيكوف راب .
أبخذ أكثر ٦تا أعطى ، كالتوسل إُف  : كحـر اٞتمع بُت السلف كالبيع ، ١تا فيو من الذريعة إُف الربح يف السلف ، قاؿ ابن القيم

 ذلك ابلبيع أك اإلجارة كما ىو الواقع .
 أف اشًتاط عقد البيع يف عقد القرض ٮترج القرض عن موضوعو كىو اإلرفاؽ . -ج
 ما اٟتكم لو قاؿ ا١تقرض للمقًتض : أقرضك كذا بشرط أف تقرضٍت بعد ذلك غَته ؟ 

 حراـ .
 ، كقد تقدـ أف كل قرض ٬تر منفعة مشركطة للمقرض فهو حراـ . ألف ىذا االشًتاط ٬تر منفعة للمقرض

 كا١تنفعة يف ىذا االشًتاط ، أف ا١تقرض ينتفع ابلقرض الثآف من ا١تقًتض .
 ما حكم بذؿ ا١تقًتض للمقرض منفعة غَت مشركطة أثناء مدة القرض ) قبل الوفاء ( كهدية ؟ 

عد الوفاء فجائز ، كإف كانت قبل الوفاء فبل ٬توز إال أف تكوف قد إف أىدل ا١تقًتض ىدية للمقرض فإف كانت بالصحيح : 
جػرت العادة بينهما ٔتثل ىذا، فكاف بينهما هتاد قبل االستقراض، ألف جرَيف العادة بذلك بينهما قرينة ظاىرة على أنو َف يرد 

 و .٣تازاتو على قرض
 ند الوفاء ، كلو أف يعطيو ذلك إذا كاف بدكف اتفاؽ سابق .كعلى ىذا ، فبل ٬توز للمقًتض أف يعد ا١تقرض أبف يعطيو ىدية ع

أما إذا كاف ىذا الشخص َف ٕتر العادة أبف يهدم لك فبل ٬توز لك قبو٢تا ألهنا قد تكوف بسبب القرض ، فإذا قبلتها تكوف قد 
 نفعان . كقعت يف الراب ألف القاعدة يف القرض أف "كل قرض جىرَّ نفعان فهو راب" كىذا القرض قد جر لك 

 كأيضان : ألنو قد يكوف دفعها إليك حىت تؤجل مطالبتو ابلدٍَّين ، كىذا أيضان من الراب .
) ًإذىا أىقٍػرىضى أىحىديكيٍم قػىٍرضنا فىأىٍىدىل لىوي أىٍك  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  . قاؿ :أىنىسى ٍبنى مىاًلكو عن كقد دؿ على ذلك ما ركاه ابن ماجو 

نىوي قػىٍبلى ذىًلكى ( . حسنو شيخ اإلسبلـ ابن ٛتىىلىوي عىلىى الدَّ  نىوي كىبػىيػٍ بػٍهىا كىال يػىٍقبػىٍلوي ، ًإال أىٍف يىكيوفى جىرىل بػىيػٍ  .تيمية ابًَّة فىبل يػىرٍكى
 .كقد كرد ىذا ا١تعٌت عن ٚتاعة من الصحابة 

ـى عىٍن غىٍَتً كىاًحدو ُّٔ/ّيف "إعبلـ ا١توقعُت" ) قاؿ ابن القيم ًمٍن أىٍعيىاهًنًٍم )يعٍت الصحابة( كىأيَبىٌ بن كعب كىاٍبًن ( : "كىقىٍد تػىقىدَّ
" اىػ .مىٍسعيودو كىعىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن سىبلـو كىاٍبًن عيمىرى كىاٍبًن عىبَّاسو أىنػَّهيٍم نػىهىٍوا اٍلميٍقًرضى عىٍن قػىبيوًؿ ىىًديًَّة ا  ٍلميٍقًتىًًض ، كىجىعىليوا قػىبيو٢تىىا رابن

اد( ، أىٍك ألىٍجًل اًصلي أىفَّ ا٢ٍتىًديَّةى كىاٍلعىارًيَّةى كى٨تىٍوى٫تيىا إذىا كىانىٍت أًلىٍجًل التػٍَّنًفيًس يف أىجىًل الدٍَّيًن )أم أتخَت السدكىاٟتٍى :  كقاؿ الشوكاين
فىعىةه يًف ميقىاًبًل دىيًٍنًو فىذى  ًلكى ٤تيىرَّـه ؛ ألىنَّوي نػىٍوعه ًمٍن الٌرابى أىٍك رًٍشوىةه ، كىًإٍف  رًٍشوىًة صىاًحًب الدٍَّيًن ، أىٍك ألىٍجًل أىٍف يىكيوفى ًلصىاًحًب الدٍَّيًن مىنػٍ

اييًن فىبل أبىٍسى ، كىًإٍف َفٍى يىكي  ٍن ذىًلكى لًرىرىضو أىٍصبل فىالظَّاًىري اٍلمىٍنعي كىافى ذىًلكى ألىٍجًل عىادىةو جىارًيىةو بػىٍُتى اٍلميٍقًرًض كىاٍلميٍستػىٍقًرًض قػىٍبلى التَّدى
ؽً  " اىػ . إًلٍطبلى  النػٍَّهًي عىٍن ذىًلكى

 ىل يوجد حل آخر غَت رد ا٢تدية كغَت الوقوع يف الراب ؟ 



 ُِِٗ 

فاٞتواب : نعم ، إف أبيت إال قبو٢تا فأمامك أحد خيارين : إما أف تكافئو عليها ٔتثلها أك أكثر ، كإما أف ٖتتسبها من الدين ، 
 فتسقط قيمة ا٢تدية من الدين الذم على صاحبك .

هي رىجيله فػىقىاؿى : إٌٓفً أىقٍػرىٍضت رىجيبل ًبرىٍَتً مىعٍ رىكىل سىًعي ٍزلىةن . ده بن منصور يف سينىًنًو عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى أىنَّوي أىًتى رًفىةو فىأىٍىدىل إِفىَّ ىىًديَّةن جى
 قىاؿى : ريدَّ إلىٍيًو ىىًديػَّتىوي ، أىٍك اٍحسبهىا لىوي .

سىاَفًً ٍبًن أىَب اٞتٍىٍعًد قىاؿى : جىاءى رىجيله إُفى اٍبًن عىبَّاسو فػىقىاؿى : إٌٓفً أىقٍػرىٍضت رىجيبل يىًبيعي السَّمىكى  كركل سعيد بن منصور أيضان عىنٍ 
عىةى دىرى   اًىمى .ًعٍشرًينى ًدٍر٫تىنا ، فىأىٍىدىل إِفىَّ ٝتىىكىةن قػىوٍَّمتهىا بًثىبلثىةى عىشىرى ًدٍر٫تىنا . فػىقىاؿى : خيٍذ ًمٍنوي سىبػٍ

 ( .ُٗٓ/ٔانظر : "الفتاكل الك رل" البن تيمية )
 ( :ُٔ/ٗيف "الشرح ا١تمتع" ) قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 "فإف قاؿ قائل : ما دامت ا١تسألة حرامان فلماذا ال يردىا أصبلن ؟
ك أكثر ، أك احتسبها قلنا : ألنو قد ٯتنعو اٟتياء كا٠تجل ككسر قلب صاحبو من الرد ، فنقوؿ : خذىا كانو مكافأتو عليها ٔتثلها أ

 من دىيٍنو ، كىذا ال أبس بو" اىػ بتصرؼ .
 كما سبق من التحرٔف إذا كانت ا٢تدية قبل كفاء القرض ، فإذا كنت بعد الوفاء فبل أبس بقبو٢تا .

 ( :ٗٓ/ٗيف "الشرح ا١تمتع" ) قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 ( ُٔ-ٗٓ/ٗ( "الشرح ا١تمتع" )ّْٕ/ٔكانظر : "ا١ترٍت" ) . "إذا أعطى ىدية بعد الوفاء قليلة أك كثَتة فإف ذلك جائز" اىػ

  ما اٟتكم لو انفضت العملة ، ككذلك لو تغَتت كمل يعمل هبا ؟ 
ال ٬توز ١تن استداف من أحدو ماالن أف يلتـز إبرجاع قيمتو كقت القرض ، بل ٬تب عليو أداء القرض ٔتثل ما أخذه ال بقيمتو ، كىذا 

كحديثان ، كىو ما تفيت بو اجملامع الفقهية ا١تعاصرة ، كىذا يف حاؿ أف تبقى العملة متداكلة ، كما ىي كلو  قوؿ ٚتهور العلماء قدٯتان 
 ترَت سعر صرفها .

 أما إذا ألريت العملة ابلكلية كصار الناس ال يتعاملوف هبا : فهنا للعلماء فيها أقواؿ :
 فمنهم من قاؿ : على ا١تدين القيمة كقت القرض .

 قاؿ : إف ا١تعت ر قيمتها كقت ا١تنع .كمنهم من 
 كقاؿ آخركف : ا١تعت ر قيمتها كقت الوفاء .

: كأقرب شيء أف ا١تعت ر : القيمة كقت ا١تنع ؛ كذلك ألنو اثبت يف ذمتو " عشرة  -رٛتو هللا- قاؿ الشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت
عطى عشرة فلوس ، كلكاف الواجب على ا١تقرض قبو٢تا ، فإذا  فلوس " إُف أف مينعت ، يعٍت : قبل ا١تنع بدقيقة كاحدة لو طلبو أل

 (الشرح ا١تمتع)ع .     كاف كذلك : فإننا نقدرىا كقت ا١تن
 فائدة :

جاءت األحاديث النبوية ابلتحذير من الدين ، كاالستعاذة اب منو ، كالًتغيب يف القناعة كالرضا ابليسَت ، كأف ينظر ا١تسلم يف 
 ىو دكنو ، كال ينظر إُف من فوقو .أمر دنياه إُف من 
فػىرىفىعى رىٍأسىوي ًإُفى السَّمىاًء ، مثيَّ كىضىعى  ( عىٍن ٤تيىمًَّد ٍبًن جىٍحشو هنع هللا يضر قىاؿى : )كينَّا جيليوسنا ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللًَّ َْٓٔفركل النسائي )

ًتًو مثيَّ قىاؿى : سيٍبحىافى اَّللًَّ ! مى  هى بػٍ نىا كىفىزًٍعنىا ، فػىلىمَّا كىافى ًمنى اٍلرىًد سىأىٍلتيوي : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، مىارىاحىتىوي عىلىى جى تػٍ  اذىا نػيٌزًؿى ًمنى التٍَّشًديًد ؟ فىسىكى
ًبيًل اَّللًَّ مثيَّ  ا التٍَّشًديدي الًَّذم نػيٌزًؿى ؟ فػىقىاؿى : كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ! لىٍو أىفَّ رىجيبل قيًتلى يف سى ًييى ، مثيَّ قيًتلى ، مثيَّ أيٍحًييى ، مثيَّ قيًتلى ،  أيحٍ ىىذى

 . كىعىلىٍيًو دىٍينه مىا دىخىلى اٞتٍىنَّةى حىىتَّ يػيٍقضىى عىٍنوي دىيٍػنيوي( حسنو األلبآف



 َُِّ 

فى هنع هللا يضر قاؿ : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ثو : اٍلًك ٍرً كى  كعىٍن ثػىٍوابى  .اٍلريليوًؿ كىالدٍَّيًن ، دىخىلى اٞتٍىنَّةى( ركاه الًتمذم )مىٍن مىاتى كىىيوى بىرًمءه ًمٍن ثىبلى
يًٍنًو حىىتَّ يػيٍقضىى عىٍنوي( ركاه الًتم كعىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ   ذم .)نػىٍفسي اٍلميٍؤًمًن ميعىلَّقىةه ًبدى

ًء اٍلكىًلمىاًت : ) اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىعيوذي ًبكى ًمٍن  ٍمرًك رضي هللا عنهما أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كركل النسائي عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عى  كىافى يىٍدعيو هًبىؤيالى
اًء( .  غىلىبىًة الدٍَّيًن ، كىغىلىبىًة اٍلعىديكًٌ ، كىمشىىاتىًة اأٍلىٍعدى

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ رضي هللا عنهما  فػىقىاؿى : أىرىأىٍيتى ًإٍف جىاىىٍدتي بًنػىٍفًسي كىمىاِف فػىقيًتٍلتي صىاًبرنا  أىفَّ رىجيبلن أىتىى النَِّبَّ كركل أٛتد عىٍن جى
اثن قىا كىعىلىٍيكى دىٍينه لىٍيسى ًعٍندىؾى كىفىاؤيهي( ؿى : )ًإٍف َفٍى ٘تىيٍت ٤تيٍتىًسبنا ميٍقًببلن غىيػٍرى ميٍدًبرو أىأىٍدخيلي اٞتٍىنَّةى ؟ قىاؿى : نػىعىٍم . فىأىعىادى ذىًلكى مىرَّتػىٍُتً أىٍك ثىبلى

 .حسنو البوصَتم 
( ركاه مالك يف ا كيٍم كىالدٍَّينى ، فىًإفَّ أىكَّلىوي ىىمّّ ، كىآًخرىهي حىٍربه  ( َٕٕ/١ِتوطأ )كعن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر أنو قاؿ : )ًإَيَّ

) اٍنظيريكا ًإُفى مىٍن أىٍسفىلى ًمٍنكيٍم كىالى تػىٍنظيريكا ًإُفى مىٍن ىيوى فػىٍوقىكيٍم ، فػىهيوى أىٍجدىري  اَّللًَّ  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى  كركل مسلم
 أىٍف الى تػىٍزدىريكا نًٍعمىةى اَّللًَّ عىلىٍيكيٍم( .

اٍلمىٍأمثًى كىاٍلمىٍررىـً . فػىقىاؿى لىوي قىاًئله : مىا أىٍكثػىرى مىا تىٍستىًعيذي  كاف يدعو يف الصبلة ) اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىعيوذي ًبكى ًمنى  عن عائشة اهنع هللا يضر أف النِب ك 
 كمسلم . مًمنى اٍلمىٍررىـً ؟! فػىقىاؿى : ًإفَّ الرَّجيلى ًإذىا غىًرـى ]أم : استداف[ حىدَّثى فىكىذىبى ، كىكىعىدى فىأىٍخلىفى ( ركاه البخار 

 . اتق هللا كال ٘تت كعليك دين ، فيؤخذ من حسناتك ، ال دينار مثىَّ كال درىم (قاؿ ابن عمر رضي هللا عنهما ) َي ٛتراف ! 
 أيت كل ىذا التشديد يف أمر الدين إال ١تا فيو من ا١تفاسد على مستول الفرد كعلى مستول اجملتمع . كَف

البلـز يف قضائو ، كالتذلل للررٔف عند قاؿ علماؤّن : كإ٪تا كاف شينا كمذلة ١تا فيو من شرل القلب كالباؿ ، كا٢تم  : قاؿ القرطيب
لقائو ، كٖتمل منتو ابلتأخَت إُف حُت أكانو ، كرٔتا يعد من نفسو القضاء فيخلف ، أك ٭تدث الررٔف بسببو فيكذب ، أك ٭تلف لو 

مرهتنة يف ق ره  فيحنث ، إُف غَت ذلك ، كأيضا فرٔتا قد مات كَف يقض الدين فَتهتن بو ، كما قاؿ عليو السبلـ : ) نسمة ا١تؤمن
 ككل ىذه األسباب مشائن يف الدين تذىب ٚتالو كتنقص كمالو " انتهى . َُٖٕبدينو حىت يقضى عنو ( ركاه الًتمذم 

بي اىلتػهٍفًليًس كىاٟتٍىٍجرً   ابى
ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  قاؿ عىٍن أىِب بىٍكًر ٍبًن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ْٖٔ :  ٝتًى مىٍن أىٍدرىؾى مىالىوي ًبعىٍيًنًو ًعٍندى رىجيلو ) يػىقيوؿي

، فػىهيوى أىحىقُّ ًبًو ًمٍن غىٍَتًًه   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( قىٍد أىفٍػلىسى
: ًمٍن رًكىايىًة أىِب بىٍكًر ٍبًن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ميٍرسىالن ًبلىٍفظً  ٍ  أىٯتُّىا رىجيله )  كىرىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىمىاًلكه عى مىتىاعنا فىأىفٍػلىسى اىلهًذم ًابٍػتىاعىوي، كىملى ابى

ًإٍف مىاتى اىٍلميٍشًتىً  ئنا ، فػىوىجىدى مىتىاعىوي ًبعىٍيًنًو، فػىهيوى أىحىقُّ ًبًو، كى يػٍ عىوي ًمٍن ٙتىىًنًو شى ةي اىٍلغيرىمىاًء يػىٍقًبًض اىلهًذم ابى ( م فىصىاًحبي اىٍلمىتىاًع أيٍسوى
هىًقيُّ  يػٍ  .، كىضىعهفىوي تػىبػىعنا أًلىِب دىاكيدى كىكىصىلىوي اىٍلبػى

نىا أىابى ىيرىيٍػرىةى يف صىاًحبو لىنى  : أىتػىيػٍ ه ًفيكيٍم كىرىكىل أىبيو دىاكيدى، كىاٍبني مىاجىٍو: ًمٍن ًركىايىًة عيمىرى ٍبًن خىٍلدىةى قىاؿى ىٍقًضُتى : ألى ، فػىقىاؿى ا قىٍد أىفٍػلىسى
كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، كىضىعهفى أىبيو دىاكيدى ىىًذًه  (لىسى أىٍك مىاتى فػىوىجىدى رىجيله مىتىاعىوي ًبعىٍيًنًو فػىهيوى أىحىقُّ بًًو مىٍن أىفػٍ )  ًبقىضىاًء رىسيوًؿ اىَّللًه 

دىةى يف ًذٍكًر اىٍلمىٍوًت   .اىلزًٌايى
-------------- 

 ( أم :َف يترَت كَف يتبدؿ . ًبعىٍيًنوً ) 
 ( أم : كائنان من كاف كاراثن كغرٯتان . هً فػىهيوى أىحىقُّ ًبًو ًمٍن غىَتًٍ )

: ما تزيد ديونو على موجوده ، ٝتي مفلسان ألنو صار ذا فلوس بعد أف كاف ذا دراىم كدّننَت ، إشارة  ( ا١تفلس شرعان  ) قد أفلس
و كالفلوس ، ألهنم ما  إُف أنو صار ال ٯتلك إال أدْف األمواؿ كىي الفلوس ، أك ٝتي بذلك ألنو ٯتنع التصرؼ إال يف الشيء التاف



 ُُِّ 

 كانوا يتعاملوف هبا إال يف األشياء اٟتقَتة ، أك ألنو صار إُف حالة ال ٯتلك فيها فلسان .
 من ىو ا١تفلس يف عرؼ الفقهاء ؟ 

 ا١تفلس : ىو من دينو أكثر من مالو .
، د أف كاف ذا دراىم كدّننَت ألنو صار ذا فلوس بع ان ٝتي مفلس، من تزيد ديونو على موجوده  ان ا١تفلس شرع:  قاؿ ابن حجر

، أك ٝتي بذلك ألنو ٯتنع التصرؼ إال يف الشيء التافو كالفلوس ، إشارة إُف أنو صار ال ٯتلك إال أدْف األمواؿ كىي الفلوس 
 . ان أك ألنو صار إُف حالة ال ٯتلك فيها فلس، ألهنم ما كانوا يتعاملوف هبا إال يف األشياء اٟتقَتة 

 اٍلميٍفًلسي يًف عيٍرًؼ اٍلفيقىهىاًء : مىٍن دىيٍػنيوي أىٍكثػىري ًمٍن مىالًًو ، كىخىرَّجىوي أىٍكثػىري ًمٍن دىٍخًلًو .كى كقاؿ ابن قدامة : 
 كـه .كىٝتىٍَّوهي ميٍفًلسنا كىًإٍف كىافى ذىا مىاؿو ؛ أًلىفَّ مىالىوي ميٍستىحىقُّ الصٍَّرًؼ يًف ًجهىًة دىيًٍنًو ، فىكىأىنَّوي مىٍعدي 

يى كى٬تىيوزي أى 
يى ًبذىًلكى ًلمىا يػىئيوؿي إلىٍيًو ًمٍن عىدىـً مىالًًو بػىٍعدى كىفىاًء دىيًٍنًو ، كى٬تىيوزي أىٍف يىكيوفى ٝتيًٌ

ٍنىعي ًمٍن التَّصىرًُّؼ يف ٍف يىكيوفى ٝتيًٌ  ًبذىًلكى ، أًلىنَّوي ٯتي
اٍلفي   ) ا١ترٍت ( . ليوًس كى٨تىٍوًىىا .مىالًًو ، إالَّ الشٍَّيءى التَّاًفوى الًَّذم الى يىًعيشي إالَّ بًًو ، كى

 ىل ٭تجر على ا١تفلس ؟ 
 إذا كانت ديوف اإلنساف أكثر من مالو فإنو ٭تجر عليو ، إذا طلب الررماء ذلك ]الررماء[ أصحاب الديوف .

 يرىن كال كٯتنع من التصرؼ يف مالو فقط ، فبل يبيع كال يشًتم كالكمعٌت اٟتجر : منع اإلنساف من التصرؼ يف ٚتيع مالو ،  -
 يهب ، أما يف الذمة فبل أبس ، فلو استداف من غَته شيء فإف لو ذلك .

 كألف يف اٟتجر عليو ٛتاية ٟتق الدائن ، كٛتاية لذمة ا١تدين ، لئبل تبقى ذمتو مشرولة ابلدين .
عقار فإنو يباع ، كأما البيت الذم مث يصفي مالو ،  فيباع ما كراءه ، فإذا كاف عنده دكاف تباع البضاعة اليت فيو ، كإذا كاف عنده 

 يسكنو كالسيارة اليت يركبها ال تباع ، ألف ىذه ٔتثابة األمور الضركرية .
 كيقسم مالو على الررماء بقدر ديوهًنم .

 اذكر أنواع اٟتجر ؟ 
 اٟتجر ينقسم إُف قسمُت :

 ) كىم الررماء ( . حجر ١تصلحة الرَت ::  األكؿ
  .كاٟتجر على السفيو كاجملنوف كالصرَت ،ر عليو كحجر ١تصلحة اجو :  الثآف
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

أف من ابع متاعو ] كسيارة ، أك ثوابن ، أك غَته [ ألحد مؤجبلن، أك كدعو ، فأفلس ا١تشًتم ، أبف كاف مالو ال يفي  نستفيد :
ٔتا ٮترجو عن اٝتو ، كَف يقبض من ٙتنو شيئان ، فحينئذو  بديونو ، فللبائع أخذ متاعو إذا كجد عينو ، أبف كاف ْتالة َف تترَت صفاتو

 يكوف أحق بو من الررماء .

 كىذه ا١تسألة كقع فيها خبلؼ بُت العلماء :
 : أف من كجد عُت مالو عند من أفلس ، فهو أحق بو من غَته . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء من ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
:  ك٦تن قاؿ هبذا اٟتديث ، كاستعملو كأفىت بو ، فقهاء ا١تدينة ، كفقهاء الشاـ ، كفقهاء البصرة ، كٚتاعة من  ن عبد الربقاؿ اب

 أىل اٟتديث  .

 ٟتديث الباب .



 ُِِّ 

 : أف البائع غَت مستحق ألخذ عُت مالو حُت ٬تده ، بل يكوف أسوة بُت الررماء . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 ذا قوؿ ضعيف مصادـ للنص .لكن ى
 مذىب اٞتمهور . كالراجح

 كقد جاء يف ركاية ) إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعتو بعينها فهو أحق هبا دكف الررماء ( ركاه ابن حباف .
 ماذا نستفيد من قولو ) بعينو ( ؟ 

 يترَت كَف يتبدؿ ، فإف ترَت فهو أسوة نستفيد : أف تقدٔف صاحب السلعة على غَته يكوف بشرط : أف ٬تد مالو بعينو ، أم َف
 الررماء .

: ابع رجل على رجل بعَتان ، مث أفلس ىذا الرجل ، لكن البعَت ٝتنت أكثر ، فهنا ال يستحق ىذا ا١تاؿ ، بل يكوف أسوة  مثاؿ
 الررماء .

 كذلك إذا قبض من ٙتنو شيئان ، فإنو يف ىذه اٟتالة ال حق لو ، كيكوف أسوة الررماء .
جاء يف ركاية : ) أٯتا رجل ابع متاعان فأفلس الذم ابتاعو كَف يقبض البائع من ٙتنو شيئان فوجده بعينو فهو أحق بو ( فمفهومو فقد 

 أنو إذا قبض من ٙتنو شيئان كاف أسوة الررماء .
 إذان يشًتط :

 أف تكوف عُت ا١تتاع موجودة عند ا١تشًتم ا١تفلس َف تترَت لقولو ) بعينو ( . أكالن :
أف يكوف الثمن غَت مقبوض من ا١تشًتم ، فإف قبض البائع شيئان من الثمن فبل رجوع لو على ا١تفلس بعُت مالو ، لركاية  الثاين :

 أَب داكد ) كَف يقبض الذم ابعو من ٙتنو شيئان ( .
 كما سيأيت ( .  أف يكوف ا١تشًتم حيان ، فإف مات فبل رجوع للبائع بل ىو أسوة الررماء . ) كىذا ا١تذىب الثالث :

 ما اٟتكم إذا مات ا١تفلس ، ىل يكوف الرجل أحق ٔتالو أك يكوف أسوة الغرماء ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : ىو أحق ٔتالو . فقاؿ بعض العلماء
 كىذا مذىب الشافعي .
أٯتا رجل مات أك أفلس فصاحب ا١تتاع   :  كاحتج الشافػعي ْتديث أَب ىريرة قاؿ  ) قضى رسوؿ هللا قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 أحق ٔتتاعو إذا كجده بعينو ( كىو حديث حسن ٭تتج ٔتثلو ، أخرجو أٛتد كأبو داكد .
 : بل يكوف أسوة الررماء . كقيل

 كىذا مذىب مالك كأٛتد .
 عند الورثة . لقولو ) من أدرؾ مالو بعينو عند رجل ( كبعد مػوتو ال يكوف أدركو عند ىذا الرجل ، كإ٪تا أدركو

 الراجح .كىذا 
  إذا مات صاحب ا١تتاع ؟ فهل تسقط حق كرثتو ، أك أف الورثة ينزلوف منزلة ا١تورث ؟ما اٟتكم 

 قوالف للعلماء ، كالراجح فيها أنو يورث فيكوف الورثة أحق بو من بقية الررماء .
 
 



 ُِّّ 

: قىاؿى  - ٖٓٔ لُّ ًعٍرضىوي كىعيقي ػلىُّ اىٍلوىاجً )  رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن اىلشهرًيًد، عىٍن أىبًيًو قىاؿى رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، ( وبػىتىوي ػًد ٭تًي
، كىعىلهقىوي اىٍلبياىاًرمُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى   .كىالنهسىاًئيُّ

------------- 
 اللي : ا١تطل .( لىُّ ) 
 أم : القادر على قضاء دينو .( ًد ػاىٍلوىاجً ) 
لُّ ًعٍرضىوي )  أم : لصاحب الدين أف يذمو كيصفو بسوء القضاء ، كفسره ككيع يف ىذا اٟتديث بشكايتو ، ككذا سفياف عند ( ٭تًي

 البخارم معلقان .
 ( أم : حبسو . كىعيقيوبػىتىوي ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 خارم بصيرة التمريض فقاؿ : كييذكر .ىذا اٟتديث يف إسناده دمحم بن عبد هللا بن ميموف كفيو ضعف ، كلذا علقػو الب
كقد صحح اٟتديث اٟتاكم ككافقو الذىِب ، كصححو ابن حباف ، كقاؿ ابن حجر يف الفتح : إسناده حسن ، كذكر الط رآف أنو 

 ال يركل إال هبذا اإلسناد .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف ا١تماطلة يف أداء الدٍين لصاحبو .
 رٔف ذلك :كقد دؿ على ٖت

 حديث الباب . -أ
 ) مطل الرٍت ظلم ( متفق عليو . حديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ  -ب

 كا١تطل يف اصطبلح الفقهاء : منع أداء ما استحق أداؤه .
 ) ... كمن أخذ أمواؿ الناس يريد إتبلفها أتلفو هللا ( ركاه البخارم . -كقد تقدـ-حديث أَب ىريرة  -ج

ظي لىوي اًبٍلقىوٍ إذى  : قاؿ ابن قدامة زىمىتيوي ، كىميطىالىبػىتيوي ، كىاإٍلًٍغبلى ًؿ ، فػىيػىقيوؿي : َيى ظىاَفي ، َيى ا اٍمتػىنىعى اٍلميوًسري ًمٍن قىضىاًء الدٍَّيًن ، فىًلرىرٯتًًو ميبلى
لُّ عيقيوبػىتىوي )  كى٨تىًٍو ذىًلكى ؛ لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اَّللًَّ ، ميٍعتىدو  لُّ اٍلقىٍوؿى يًف ( ، كىًعٍرضىوي  ِفىُّ اٍلوىاًجًد ، ٭تًي فػىعيقيوبػىتيوي حىٍبسيوي ، كىًعٍرضيوي أىٍم ٭تًي

ًظ لىوي   ( .إفَّ ًلصىاًحًب اٟتٍىقًٌ مىقىاالن  )كىقىاؿى ( مىٍطلي اٍلرىًٍتًٌ ظيٍلمه  ) النِب كىقىاؿى ، ًعٍرًضًو اًبإٍلًٍغبلى
 كقد تقدـ أف ا١تدين ينقسم إُف أقساـ ثبلثة :

 ادر على الوفاء معسر معدـ ، فهذا ال ٬توز مطالبتو .مدين غَت ق
 مدين قادر مليء فهذا ٬تب عليو كفاء دينو ، ٭تـر عليو ا١تماطلة .

كمدين معسر غَت معدـ ، لو من ا١تاؿ ما يكفي لبعض ديونو ال كلها ، فهذا ٭تق للررماء أف يرفعوا أمره إُف القاضي ، كىو 
 لو بعينو .. ( .موضوع اٟتديث السابق ) من أدرؾ ما

 ماذا نستفيد من قولو ) ل الواجد ( ؟ 
أف غَت الواجد ا١تعسر الذم ال ٬تد كفاء، ال يعد ٦تاطبلن، بل ىذا ٬تب إنظاره، كما يف اٟتديث السابق )مطل الرٍت ظلم( مفهومو 

 مطل غَت الرٍت ليس بظلم .
 مىت ٭تصل ا١تطل ؟ 

 ٭تصل ا١تطل أبمرين :



 ُِّْ 

 ا١تدينى ابلوفاء ، ألنو ال يقاؿ مطلو إال إذا طالبو فدافعو . أف يطالب ا١تستحق األكؿ :
 أف ٯتتنع ا١تدين عن الوفاء ببل عذر . الثاين :

 فإذا كاف امتناع ا١تدين عن الوفاء لعذر ، كعدـ ٘تكنو من إحضار ا١تاؿ الرائب ، أك كاف معسران فبل يعد ٦تاطبلن ابمتناعو .
ننا ًمٍن اأٍلىدىاء لىٍيسى ًبظيٍلمو كىالى حىرىاـ ًلمىٍفهيوـً اٟتٍىًديث ، كىأًلىنَّوي مىٍعذيكر ، كىلىٍو كىافى غىًنيِّا كىلىًكنَّوي لىٍيسى ميتىمىكًٌ  كىمىٍطل غىٍَت اٍلرىًٍتٌ :  قاؿ النوكم

ٍمكىاف ، كىىىذىا ٥تىٍصيوص ًمٍن مىٍطل اٍلرىًٍتٌ . أىٍك يػيقىاؿ : اٍلميرىاد اًبٍلرىًٍتًٌ اٍلميتىمىكًٌن ًمٍن  لًًريبىًة اٍلمىاؿ أىٍك لًرىٍَتً ذىًلكى جىازى لىوي التٍَّأًخَت ًإُفى اإٍلً
ا ًفيوً   . اأٍلىدىاء ، فىبلى يىٍدخيل ىىذى

 ماذا نستفيد من قولو ) كعقوبتو ( ؟ 
 نستفيد أف ا١تدين إذا امتنع عن الوفاء ، كماطل كىو معلـو ا١تبلءة ، فإنو ٭تبس .

 افعية ، كاٟتنابلة .كهبذا قاؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالش
 كىو مركم عن عدد من قضاء السلف منهم : شريح القاضي ، كالشعِب ، كابن أَب ليلى .
 قاؿ ابن ا١تنذر : أكثر من ٨تفظ قو٢تم من علماء األمصار كقضاهتم يركف اٟتبس يف الدين .

 ٟتديث الباب ) ... كعقوبتو ( كاٟتبس عقوبة .
 َف يستحق العقوبة ، لوجوب دفع الظلم .) مطل الرٍت ظلم ( كالظا كقولو  -
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 التحذير من ٦تاطلة الرٍت ابلدٍين . .ُ
 ىػ(ُّْْ/  ْ/  ُْ)األحد : أف ِف غَت الواجد ال ٭تل عرضو كال عقوبتو .   .ِ

 
:  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  - ٖٔٔ ثػيرى دىيٍػنيوي، فػىقىاؿى رىسيوؿي  سيوًؿ اىَّللًه أيًصيبى رىجيله يف عىٍهًد رى  )قىاؿى يف ٙتىارو ًابٍػتىاعىهىا، فىكى

ليٍغ ذىًلكى كىفىاءى دىيًٍنًو، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه :  اىَّللًه  ًلغيرىمىائًًو: "خيذيكا مىا كىجىٍدِتيٍ،  تىصىدهقيوا عىلىٍيًو " فػىتىصىدهؽى اىلنهاسي عىلىٍيًو، كىملٍى يػىبػٍ
 .رىكىاهي ميٍسًلمه ( لىٍيسى لىكيٍم ًإاله ذىًلكى كى 

--------- 
 قيل : ىو معاذ بن جبل ، قالو النوكم ، كقاؿ القرطِب : ىذا الرجل ىو معاذ بن جبل ، ككاف غرماؤه يهود .( أيًصيبى رىجيله  )

 ران اشًتاىا ، كَف ينقد ٙتنها .أم : اشًتاىا ، يعٍت ٟتقو خسراف ، بسبب إصابة آفة ٙتا(  يف ٙتىارو ًابٍػتىاعىهىا) 
ثػيرى دىيٍػنيوي )   أم : فطالبو البائع بثمن تلك الثمرة ، ككذا طالبو بقية غرمائو ، كليس لو ماؿ يؤديو .(  فىكى
 أم : على الرجل ا١تدين ، كالصدقة : الت رع اب١تاؿ ابتراء كجو هللا .( تىصىدهقيوا عىلىٍيًو ) 
ليٍغ ذىًلكى تىصىدهؽى اىلنهاسي عىلىٍيوً )  ٍ يػىبػٍ  أم : ما تصدقوا عليو .( ، كىملى
 أم : لكثرتو .(  كىفىاءى دىٍيًنوً ) 
 أم : ٦تا تصدؽ الناس عليو .(  خيذيكا مىا كىجىٍدِتيٍ :  ًلغيرىمىائًوً  فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه ) 
 أم : إال أٍخذ ما كجدمت .(  كىلىٍيسى لىكيٍم ًإاله ذىًلكى ) 
 ديث ؟ماذا نستفيد من اٟت 

 اٟتديث دليل على أف ا١تعسر ال ٖتل مطالبتو ، كال مبلزمتو ، كال سجنو ، كهبذا قاؿ الشافعي كمالك كٚتهور العلماء .



 ُِّٓ 

تيٍم تػىٍعلىميوفى كما قاؿ تعاُف )  يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينػٍ  ( . كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإُفى مىٍيسىرىةو كىأىٍف تىصىدَّقيوا خى
 ) كليس لكم إال ذلك ( .كلقولو 

 ماذا نستفيد من قولو ) خذكا ما كجدِت ( ؟ 
 كنستفيد : أف ا١تفلس يؤخذ منو كل ما يوجد لو ، كيستثٌت من ذلك ما كاف من ضركرتو .

 كنستفيد أيضان : أنو ال حق للررماء يف ما زاد على ما عنده .
 لكن ىل ىذا يعٍت سقوط بقية الدين ؟ 

 راد سقوط الطلب ببقية الدٍين ، كليس ا١تراد سقوط بقية الدين .اٞتواب : ال ، كلكن ا١ت
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 أنو ينبري لذم اٞتاه ا١تطاع أف يشفع ١تن أصيب . .ُ
 . مبادرة الصحابة إُف امتثاؿ أمر النِب  .ِ
، عىٍن أىبًيوً  - ٕٖٔ عىوي يف دىٍينو كىافى عىلىٍيًو   أىفه رىسيوؿى اىَّللهً  ) كىعىًن ًاٍبًن كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو رىكىاهي  (حىجىرى عىلىى ميعىاذو مىالىوي، كىابى

حى  ، كىريجًٌ  إرسالو .اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، كىأىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى ميٍرسىالن
--------- 

 اٟتجر ا١تنع .( حىجىرى ) 
 ابن جبل .( عىلىى ميعىاذو ) 
 ديث الباب ؟ما صحة ح 

 ىذا اٟتديث ٥تتلف فيو ، صححو ابن كثَت يف ) إرشاد الفقيو ( .
 كضعفو ٚتاعة .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أف من قٌل مالو ككثر دينو ، كطلب غرماؤه اٟتجر عليو ، أف اٟتاكم ٭تجر عليو .

 عرؼ اٟتجر ؟ 
 لرة : ا١تنع .اٟتجر 

  مالو إما ١تصلحتو أك ١تصلحة الرَت .كشرعان : منع اإلنساف من التصرؼ يف
 اذكر أقساـ اٟتجر ؟ 

 ينقسم اٟتجر إُف قسمُت :
 .حجر ١تصلحة الرَت  األكؿ :

فيمنع اإلنساف من التصرؼ يف مالو فقط ، فإذا كاف اإلنساف مدين ، كديٍنو أكثر من مالو ، حيجر عليو ١تصلحة الررماء ، كٯتنع 
ة فبل أبس ، فلو استداف من غَته شيء فإف لو مكال يشًتم كال يرىن كال يهب ، أما يف الذ من التصرؼ يف مالو فقط ، فبل يبيع

 ذلك .
 ، كسيأيت ابٟتديث القادـ إف شاء هللا .كحجر ١تصلحة اجور عليو ) كاٟتجر على السفيو كاجملنوف كالصرَت (  الثاين :

 ما الدليل على اٟتجر على ا١تفلس ؟ 
 حديث الباب . -أ



 ُِّٔ 

 يف اٟتجر عليو ٛتاية ٟتق الدائن ، كٛتاية لذمة ا١تدين ، لئبل تبقى ذمتو مشرولة ابلدين .كألف -ب
 ماذا يفعل اٟتكم إذا حجر على ا١تفلس ؟ 

 يبيع مالو كيوزعو فوران على الررماء ، ٟتديث الباب .
الذم يسكنو ، كآالت الصنعة ،  كييًتؾ للمفلس من مالو : ما ٭تتاج إليو كال يسترٍت عنو مثل : الثياب ، كالكتب ، كالبيت

 كالقوت الضركرم ، كرأس ماؿ التجارة .... إٍف
 كيؤخذ الزائد عن حاجتو من ىذه األشياء ، كيًتؾ لو ما يكفيو ببل زَيدة .

 ذ منو كييباع ، كييستأجر لو بيتػكذىب بعض العلماء )اإلماماف مالك كالشافعي( إُف أنو إذا كاف يقيم يف بيت ٯتلكو فإنو يؤخ
 يسكنو .

 ما كيفية توزيع مالو على الغرماء ؟ 
 يقسمو على الررماء بقدر ديوهًنم .

ذىىىبى اٞتٍيٍمهيوري ًإُفى أىفَّ مىٍن ظىٍهر فػىلىسيوي فػىعىلىى اٟتٍىاًكًم اٟتٍىٍجر عىلىٍيًو يف مىالًًو حى   ىتَّ يىًبيعىوي عىلىٍيًو كىيػىٍقًسمىوي بػىٍُتى غيرىمىائًوً قاؿ اٟتافظ يف الفتح :ى
 م . ) الفتح ( .عىلىى ًنٍسبىًة ديييوهنًً 

 .كنعطي كل كاحد من الررماء بقدر نسبتو  ديينإُف المن ماؿ ا١تفلس ا١توجود  كيفية التوزيع : أف يينسب
، كَف ٧تد  ََََُ{ اجملموع : َََٓ{ كأٛتد }َََّ{ كخالد }َََِمثاؿ : إذا كاف رجل عليو دين ، كدمحم يطلبو }

 فيكوف التوزيع كالتاِف .{  َََٓعنده إال } 
 . ََِٓكأٛتد :  ََُٓ، كخالد :  َََُ{ ، ٮترج النصف فيصَت دمحم لو :  َََُ{ إُف }  َََٓننسب } 

مثاؿ آخر : الديوف ٜتسمائة ألف ، كل كاحد من الررماء ا٠تمسة لو مائة ألف ، فلما أحصينا ماؿ ا١تفلس فإذا ىو مائة ألف ، 
إُف ماؿ الديوف يساكم ا٠تمس ، فنعطي كل كاحد من الررماء ا٠تمس ) فيأخذ كل كاحد منهم انسب ا١توجود من ماؿ ا١تفلس 

 عشركف ألفان ( .
 ىل يقدـ أحد من الغرماء ؟ 

 ال ، فبل يقدـ صاحب دين على آخر ، فبل يقدـ السابق على البلحق ، أك صاحب الكثَت على القليل . فبل فرؽ بُت ىؤالء .
 ، كالثآف دينو ٜتسة آالؼ ، كل كاحد من ىؤالء أيخذ ا٠تمس ( . فلو كاحد دينو ) مائة ألف

 ىل يستثٌت أحد ؟ 
 إال صاحبي الرىن برىنًو . 

 كمن كجد مالو بعينو عنده ) كما تقدـ ( .
 إذا ِت توزيع ماؿ ا١تفلس على الغرماء ، كمل يف ّتميع الدين ، فهل يبقى الباقي دينان عليو أـ يسقط ؟ 

 قًدر أف يقضيها كجب عليو أف يقضيها . بل يبقى دينان ، مىت
 .كإذا فػيٌرًؽ ماؿ ا١تفلس كبقيت عليو بقية كلو صنعة فهل ٬ت ره اٟتاكم على إ٬تار نفسو ليقضي دينو؟ على ركايتُت: قاؿ ابن قدامو

اكم ٬ت ره على العمل مث ذكر القولُت أبدلتهما ، كَف يصرح ابلراجح منهما ، غَت أنو يظهر من كبلمو أنو ٯتيل إُف القوؿ أبف اٟت 
 ليقضي دينو .

  .َف يكن ألحد مطالبتو كال مبلزمتو حىت ٯتلك ماالن  ( يعٍت : بعد بيع مالو) كإف فيكَّ اٟتجر عليو : مث قاؿ ابن قدامة 
 ىل يستحب إظهار اٟتجر ؟ 



 ُِّٕ 

 نعم يستحب لفائدتُت :
 : ليظهر من لو دين عند ىذا الرجل . األكىل

 معو يف ىذا ا١تاؿ الذم عنده ، ألف تصرفو بعد اٟتجر ابطل .أال يتصرؼ أحد  الثانية :
 ىل ٭تل الدٍين ا١تؤجل بفلس ا١تدين ؟ 

 ال ٭تل ، ألف األجل حق للمفلس ، فبل يسقط بفلسو كسائر حقوقو .
فليس فلو أف رجبلن أفلس كحجرّن عليو ، كلشخص آخر عليو دين مؤجل ال ٭تل إال بعد سنة ، فبل ٭تل ىذا الدٍين ا١تؤجل لت

 ا١تدين .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 حرص الشريعة على حقوؽ الناس . .ُ
 خطر الدين . .ِ
 أنو ال يفك اٟتجر إال اٟتاكم ، ألنو ثبت ْتكم اٟتاكم فبل يرتفع إال ْتكمو . .ّ
هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  - ٖٖٔ ٍزين،  عيًرٍضتي عىلىى اىلنهيبًٌ ) قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يػىٍوـى أيحيدو، كىأىانى ًاٍبني أىٍربىعى عىٍشرىةى سىنىةن، فػىلىٍم ٬تًي

 . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (ةن، فىأىجىازىين ػكىعيًرٍضتي عىلىٍيًو يػىٍوـى اى٠ٍتىٍندىًؽ، كىأىانى ًاٍبني ٜتىٍسى عىٍشرىةى سىنى 
هىًقيًٌ  يػٍ ٍ يػىرىين  ) كىيف ًركىايىةو ًلٍلبػى ٍزين، كىملى  .كىصىحهحىهىا ًاٍبني خيزىٯٍتىةى  ( بػىلىٍغتي فػىلىٍم ٬تًي

ًبيليوي،  ) قىاؿى  كىعىٍن عىًطيهةى اىٍلقيرىًظيًٌ  - ٖٗٔ عيًرٍضنىا عىلىى اىلنهيبًٌ يػىٍوـى قػيرىٍيظىةى، فىكىافى مىٍن أىنٍػبىتى قيًتلى، كىمىٍن ملٍى يػيٍنًبٍت خيلًٌيى سى
ٍ يػيٍنًبٍت فىايلًٌيى سىًبي  .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي  (ًلي فىكيٍنتي ًفيمىٍن ملى

-------- 
 ، لينظر إٌِف كيعرؼ حاِف كمقدريت على القتاؿ . أم : قيٌدمتي إُف الرسوؿ (  عيًرٍضتي عىلىى اىلنهيبًٌ ) 
 ىػ يف شواؿ . ّأم : غزكة أحد ، ككانت سنة (  يػىٍوـى أيحيدو ) 
 أم : َف أيذف ِف اب٠تركج إُف القتاؿ يف أحد ، كيف ركاية ١تسلم ) فاستصررٓف ( .(  ٍزين فػىلىٍم ٬تيً ) 
 أم : يف غزكة ا٠تندؽ ، سنة ٜتس .(  كىعيًرٍضتي عىلىٍيًو يػىٍوـى اى٠ٍتىٍندىؽً ) 
 نوف ا١تدينة .بضم القاؼ كفتح الراء ، نسية إُف قريظة ، كىم بطن من اليهود كانوا يسك( عىًطيهةى اىٍلقيرىًظيًٌ ) 
، ك٦تاألهتم لقريش، كىي الرزكة ا١تعركفة، كسببها ىو ما كقع من بٍت قريظة من نقض عهده (  عيًرٍضنىا عىلىى اىلنهيبًٌ يػىٍوـى قػيرىٍيظىةى  )

 بعد غزكة األحزاب لسبع بقُت من ذم القعدة ، كخرج إليهم يف ثبلثة آالؼ . كغطفاف عليو ، فتوجو إليهم النِب 
 لنوع الثاين من أنواع اٟتجر ؟اذكر ا 
 جر ١تصلحة اجور عليو ) كاٟتجر على السفيو كاجملنوف كالصرَت ( .اٟت

 السفيو : الذم ال ٭تسن التصرؼ يف مالو أبف يبذؿ مالو يف حراـ أك يف غَت فائدة .
 الصرَت : ىو من َف يبلغ .
 اجملنوف : من ال عقل لو .

 كالذمة . فهػؤالء ٯتنعوف من التصرؼ يف ا١تاؿ
( . كىذا خطاب لؤلكلياء، كالسفيو كل من ال ٭تسن التصرؼ، كىال تػيٍؤتيوا السُّفىهىاءى أىٍموىالىكيمي الَّيًت جىعىلى اَّللَّي لىكيٍم ًقيىامان لقولو تعاُف ) 

 فيدخل يف عمـو اآلية الصرَت كاجملنوف .



 ُِّٖ 

 كن أضاؼ أموا٢تم إُف األكلياء ، ألمرين :قولو ) أموالكم ( أم أمواؿ السفهاء كليست أمواؿ األكلياء ، ل -
 إشارة إُف أهنا مثل أموا٢تم يف كجوب العناية هبا . األمر الثاين :: ألهنا ٖتت نظرىم كتصرفهم .  األمر األكؿ

 مىت يزكؿ اٟتجر عن الصيب ؟ 
 يزكؿ اٟتجر عن الصِب بشرطُت :

 األكؿ : البلوغ .
 ( .وا اٍليػىتىامىى حىىتَّ ًإذىا بػىلىريوا النًٌكىاحى فىًإٍف آنىٍستيٍم ًمنػٍهيٍم ريٍشدان فىاٍدفػىعيوا ًإلىٍيًهٍم أىٍموىا٢تىيٍم كىابٍػتػىلي الثآف : الرشد ، لقولو تعاُف ) 

: كجوب دفع ا١تاؿ إُف اجور عليو إذا رشد كبلغ ليس فيو خبلؼ ، كإذا بلغ الصرَت غَت رشيد ال تسلم إليو  قاؿ ابن قدامة
 بسبب السفو ابتفاؽ ا١تذاىب . أموالو بل ٭تجر عليو

 اذكر عالمات البلوغ ؟ 
 إنزاؿ ا١تٍت ّتماع أك احتبلـ  : أكالن 

 .كقد أٚتع العلماء على أف االحتبلـ يف الرجاؿ كالنساء يلـز بو العبادات كاٟتدكد كسائر األحكاـ :  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 قاؿ تعاُف ) كإذا بلغ األطفاؿ منكم اٟتلم فليستأذنوا ( .

 ) رفع القلم عن ثبلثة : ... كعن الصِب حىت ٭تتلم ( ركاه أبو داكد .  قاؿ ك 
 اٟتيض . : اثنيان 

 . كأما اٟتيض فهو علم على البلوغ ، ال نعلم فيو خبلفان  :قاؿ ابن قدامة 
 . كقد أٚتع العلماء على أف اٟتيض بلوغ يف حق النساء  : كقاؿ اٟتافظ ابن حجر

 ) ال يقبل هللا صبلة حائض من غَت ٜتار ( . ٟتديث عائشة . قالت : قاؿ 
 ابلبلوغ ابلسن . : اثلثان 
  : اختلف العلماء يف السن الذم يكوف بو البلوغ : على أقواؿ 

 البلوغ ابألربع عشرة سنة . كىو قوؿ الثورم . : القوؿ األكؿ
 اب٠تمس عشرة سنة .القوؿ الثاين : 
 .كاٞتمهور : حده فيها استكماؿ ٜتس عشرة سنة  كقاؿ الشافعي كأٛتد كابن كىب:  قاؿ ابن حجر
كىو مذىب الشافعي كاألكزاعي كابن كىب كأٛتد كغَتىم، قالوا: ابستكماؿ ٜتس عشرة سنة يصَت مكلفان كإف َف  : كقاؿ النوكم

 .٭تتلم 
 ... ( . نىػةن، فىأىجىازىٓف كىعيرًٍضتي عىلىٍيًو يػىٍوـى اى٠تٍىٍندىًؽ، كىأىّنى اًٍبني ٜتىٍسى عىٍشرىةى سى ٟتديث الباب ) ... 

ا اٟتٍىًديثى فػىقىاؿى ًإفَّ ىى  ثٍػتيوي ىىذى ًفعه فػىقىًدٍمتي عىلىى عيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيًز كىٍىوى خىًليفىةه فىحىدَّ ذىا ٟتىىدّّ بػىٍُتى الصًَّرًَت كىاٍلكىًبًَت كىكىتىبى ًإُفى قىاؿى ّنى
 سى عىٍشرىةى.عيمَّالًًو أىٍف يػىٍفرًضيوا ًلمىٍن بػىلىغى ٜتىٍ 

 البلوغ ابلسبع عشرة سنة . : القوؿ الثالث
 .كقاؿ مالك كأبو حنيفة كغَت٫تا ال ٭تكم ١تن َف ٭تتلم ابلبلوغ إال بعد مضي سبع عشرة سنة  : قاؿ الشوكاين

 . كثر ا١تالكية : حده فيها سبع عشرة أك ٙتاف عشرة أكقاؿ :  كقاؿ ابن حجر
 شرة سنة .البلوغ ابلثمانية ع :القوؿ الرابع 

 كىذا القوؿ عزم ألَب حنيفة إُف أف حد البلوغ يف استكماؿ ٙتاف عشرة سنة إال أف ٭تتلم قبل ذلك .



 ُِّٗ 

 البلوغ ابإلنبات . كقاؿ بو ٚتع من أىل العلم . : القوؿ ا٠تامس
 فاعت ر مالك كالليث كأٛتد كإسحاؽ كأبو ثور اإلنبات . : قاؿ ابن حجر
 ح .حيكاإلنبات بلوغ ص : كقاؿ ابن حـز
ًبيًلي) ...  -عطية-ٟتديث الباب  يى سى

ًبيليوي، فىكيٍنتي ًفيمىٍن َفىٍ يػيٍنًبٍت فىخيلًٌ يى سى
 ( . فىكىافى مىٍن أىنٍػبىتى قيًتلى، كىمىٍن َفٍى يػيٍنًبٍت خيلًٌ

، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًٌ  - َٕٖ  ( .٬تىيوزي اًلًٍمرىأىةو عىًطيهةه ًإاله إبًًٍذًف زىٍكًجهىا الى  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ه . كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو
تػىهىا )  كىيف لىٍفظو  ًٍمًذمه، كىصىحهحىوي  (الى ٬تىيوزي ًلٍلمىٍرأىًة أىٍمره يف مىا٢ًتىا، ًإذىا مىلىكى زىٍكجيهىا ًعٍصمى رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىٍصحىابي اىلسُّنىًن ًإاله اىلًتًٌ
 .اىٟتٍىاًكمي 

---------- 
 ما حكم تصرؼ ا١ترأة يف ما٢تا بغَت إذف زكجها ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 .إف الزكج لو حق منعها فيما زاد على الثلث كليس لو اٟتق فيما دكف ذلك القوؿ األكؿ : 

 .كبو قاؿ ا١تالكية كاٟتنابلة على إحدل الركايتُت 
: " ال ٬تىيوزي لًٍلمىٍرأىًة يف مىا٢ًتىا ًإال إبًًٍذًف زىٍكًجهىا فػىهىٍل ْتلي ٢تا فقاؿ ٢تا النِب    أتت النِب ا كرد أف خَتة امرأة كعب بن مالك١ت-أ

ٍعبنا قىالىٍت نػىعىٍم فػىبػىعىثى رىسيوؿي اَّللًَّ  ؽى ًْتيًليًٌهىا فػىقىاؿ نػىعىٍم ًإُفى كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو زىٍكًجهىا فػىقىاؿى ىىٍل أىًذٍنتى ٠ًتىيػٍرىةى أىٍف تػىتىصىدَّ  اٍستىٍأذىٍنًت كى
 كيف إسناده عبد هللا ابن ٭تِت كأبوه ٣تهوالف .و ، ركاه ابن ماج( ًمنػٍهىا  فػىقىًبلىوي رىسيوؿي اَّللًَّ 

 كٟتديث الباب . -ِ
، نو ابلوصيةقٌيد ىؤالء ا١تنع ٔتا زاد على الثلث لوجود نصوص أخرل دالو على أف ا١تالك لو حق التصرؼ يف مالو يف الثلث كما دك 

ىل   حينما سأؿ النِب، كليس لو ذلك يف ما زاد على الثلث إال إبجازة الورثة كما يف قصة سعد بن أَب كقاص ا١تشهورة 
 الثلث كالثلث كثَت .: قاؿ ، فبالشطر قاؿ ال قاؿ فبالثلث : قاؿ ؟ قاؿ ال ، قاؿ فالثلثُت ، يتصدؽ ّتميع مالو قاؿ ال 

كالعادة ة ، )تنكح ا١ترأة ١تا٢تا كٚتا٢تا كدينها( أخرجو السبع هو أف حق الزكج متعلق ٔتا٢تا بدليل قولو كأما استدال٢تم ابلقياس ف
فإذا أعسر ابلنفقة أنظرتو فجرل ذلك ٣ترل حقوؽ الورثة ا١تتعلقة ، أف الزكج يزيد يف مهرىا من أجل ما٢تا كينبسط فيو كينتفع بو 

 ٔتاؿ ا١تريض . 
 نع زكجتو مطلقان إال إبذف زكجها .: للزكج م القوؿ الثاين

 كبو قاؿ طاكس .
 قاؿ ابن حجر يف الفتح : كاحتج طاكس ْتديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده .. مث ذكر حديث الباب .

 .أكاف ذلك ٔتا٢تا كلو أك بعضو ، للمرأة التصرؼ يف ما٢تا مطلقان سواء كاف بعوض أك برَت عوض  القوؿ الثالث :
 . كابن ا١تنذر، كاٟتنابلة يف ا١تذىب ، كالشافعية ، ر كمنهم اٟتنفية كبو قاؿ اٞتمهو 

 .(  تعاُف ) كآتوا النساء صدقاهتن ٨تلة فإف طنب لكم عن شيء منو نفسان فكلوه ىنيئان مريئان لقولو  -أ
 فأابح هللا للزكج ما طابت لو بو نفس امرأتو . 

صدقتهن ، كَف يسأؿ عن إذف أزكاجهن  ... ( كقًبل النِب  ًقى اٍلقيٍرطى كىا٠تٍىامتىى ،فىجىعىلىًت اٍلمىٍرأىةي تػيلٍ .. كٟتديث ابن عباس ) -ب
 ٢تن يف الصدقة ، فدؿ على أنو ال يشًتط .

يىديكري عىلىيػٍهىا  مٍوميهىا الَّذً ، فػىلىمَّا كىافى يػى   أىنػَّهىا أىٍعتػىقىٍت كىلًيدىةن كىَفٍى تىٍستىٍأًذًف النَِّبَّ  ) -رضى هللا عنها-مىٍيميونىةى بًٍنتى اٟتٍىاًرًث كعن -ج



 َُِْ 

أىمىا ًإنًَّك لىٍو أىٍعطىٍيًتيهىا أىٍخوىالىًك كىافى » قىالىٍت نػىعىٍم . قىاؿى « . فػىعىٍلًت  أىكى » قىاؿى  أىٍعتػىٍقتي كىلًيدىيت  ًفيًو قىالىٍت أىشىعىٍرتى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىٌٓفً 
 ؾ ( ركاه البخارم كمسلم .أىٍعظىمى ألىٍجرً 

 ، كَف يستدرؾ ذلك عليها، بل أرشدىا إُف ما ىو أكُف ٢تا .: أف ميمونة أعتقت كَف تستأذف النِب الداللة كجو
 كىذا القوؿ ىو الصحيح .

 : كأدلة اٞتمهور من الكتاب كالسنة كثَتة . قاؿ يف الفتح
 ٔتاذا أجاب ٚتهور العلماء عن حديث الباب ؟ 

 .كحسن العشرة كٟتٌقو عليها كمكانتو كقوة رأيو كعقلو  أبٌف ذلك ٤تموؿ على األدباٞتواب األكؿ : 
 قاؿ السندم يف شرحو على النسائي يف اٟتديث ا١تذكور : كىو عند أكثر العلماء على معٌت حسن العشرة كاستطابة نفس الزكج 

 : تضعيف اٟتديث . اٞتواب الثاين
ؿ على خبلفو مث السنة مث األثر مث ا١تعقوؿ .. كقد أعتقت ككيف نقوؿ بو كالقرآف يد،  كنقل عن الشافعي أف اٟتديث ليس بثابت

فدؿ ىذا مع غَته على أف ىذا اٟتديث إف ثبت فهو ٤تموؿ على األدب ،  فلم يعب ذلك عليها ميمونة قبل أف يعلم النِب 
 كاالختيار .

ًلًٌ [  - ُٕٖ : قىاؿى رىسيوؿي اى  كىعىٍن قىًبيصىةى ٍبًن ٥تيىاًرؽو ] اى٢تًٍالى ثىةو: رىجيلو ٖتىىمهلى :  َّللًه قىاؿى لُّ ًإاله أًلىحىًد ثىالى ًإفه اىٍلمىٍسأىلىةى الى ٖتًى
، كىرىجيلو أىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه ًاٍجتىاحىٍت مىالىوي، بى ًقوىامنا فىحىلهٍت لىوي اىٍلمىٍسأىلىةي حىىته ييًصي ٛتىىالىةن فىحىلهٍت لىوي اىٍلمىٍسأىلىةي حىىته ييًصيبػىهىا ُثيه ٯتيًٍسكى

انن  ثىةه ًمٍن ذىًكم اٟتًٍجىى ًمٍن قػىٍوًمًو: لىقىٍد أىصىابىٍت فيالى ، كىرىجيلو أىصىابػىٍتوي فىاقىةه حىىته يػىقيوؿى ثىالى (  فىاقىةه، فىحىلهٍت لىوي اىٍلمىٍسأىلىةي ًمٍن عىٍيشو
 ركاه مسلم .

-------- 
ًل )   سكن البصرة . صحاَب(  كىعىٍن قىًبيصىةى ٍبًن ٥تيىاًرؽو اى٢تًٍالى
أسألو فيها ،  كأكؿ اٟتديث ) عن قبيصة قاؿ : ٖتملتي ٛتالةن فأتيتي رسوؿ هللا  كعند النسائي ) إف الصدقة (( ًإفه اىٍلمىٍسأىلىةى  )

 فقاؿ : أقم حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا ، مث قاؿ : َي قبيصة إف ا١تسألة ... ( .
 ا١تاؿ ما يقضي بو تلك اٟتمالة . أم : يناؿ من(  حىىته ييًصيبػىهىا) 
 أم : يًتؾ مسألة الناس ، النقضاء سبب حل مسألتهم .(  ُثيه ٯتيًٍسكى  )

اٞتائحة : ىي اآلفة اليت هتلك الثمار كاألمواؿ ، كتستأصلها ، كالررؽ كاٟتٍرؽ كال رد ا١تفسد للزركع (  كىرىجيله أىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه ) 
 . كالثمار

 أم : ما يقـو ْتاجتو الضركرية .(  ًقوىامنا ًمٍن عىٍيشو  حىىته ييًصيبى ) 
 أم : رجل كاف غنيان مث افتقر ، كأصابتو حاجة كَف يعرؼ حالو .( كىرىجيله أىصىابػىٍتوي فىاقىةه  )

ثىةه )   كيف ركاية النسائي ) حىت يشهد ثبلثة ( .( حىىته يػىقيوـى ثىالى
 أم العقل .( ًمٍن ذىًكم اٟتًٍجىى ) 
 ألهنم أعلم ْتالو .(  قىوًموً  ًمنٍ ) 
كيليهىا  صىاًحبػيهىا سيٍحتنا )  السحت : كل ماؿ حراـ ، كٝتي بو ألنو يسحت ( فىمىا ًسوىاىينه ًمنى اىٍلمىٍسأىلىًة ايى قىًبيصىةي سيٍحته أيٍى

 كٯتحق ا١تاؿ .



 ُُِْ 

  ) ؟ما معٌت قولو ) ٖتملتي ٛتالةن 
 . أم : تكلفت ديٍنان 

اؼ من : تفسَت اٟتىمى قاؿ ا٠تطاِب  الة أف يقع بُت القـو التشاجر يف الدماء كاألمواؿ ، ك٭تدث بسببهما العداكة كالشحناء ، كٮتي
ذلك الفتق العظيم ، فيتوسط الرجل فيما بينهم ، كيسعى يف إصبلح ذات البُت ، كيضمن ماالن ألصحاب الطوائل ، يًتضاىم 

 بذلك حىت تسكن الثائرة ، كتعود بينهم األلفة .
ح ذىات اٍلبػى اٟتىمالة : وكم : كقاؿ الن ٍنسىاف أىٍم يىٍستىًدينيوي كىيىٍدفىعوي يف ًإٍصبلى ٍُت  ًىيى ًبفىٍتًح اٟتٍىاء ، كىًىيى اٍلمىاؿ الًَّذم يػىتىحىمَّلوي اإٍلً

ٌل لىوي اٍلمىٍسأىلىة ، كىيػيٍعطىى ًمٍن الزَّ  ًح بػىٍُت قىًبيلىتػىٍُتً كى٨تىٍو ذىًلكى ، كىًإ٪تَّىا ٖتًى  كىاة ًبشىٍرًط أىٍف يىٍستىًدينى لًرىٍَتً مىٍعًصيىةو .كىاإٍلًٍصبلى
 اذكر أحواؿ ٕتوز فيها ا١تسألة ؟ 

 رجل ٖتمل ٛتالة .اٟتالة األكؿ : 
 : الرجل إذا أصابت مالو جائحة أك آفة ٝتاكية أىلكت ٕتارتو كزرعو .اٟتالة الثانية 

 ألف ىذا ٦تا ينبري فيها التعاكف بُت ا١تسلمُت .
 : رجل ادعى أنو أصابتو فاقة كفقر بعد الرٌت . اٟتالة الثالثة

 اذكر شركط إعطاء من ادعى فاقة بعد غٌت ؟ 
 . أف يشهد ثبلثة رجاؿالشرط األكؿ : 

 : من ذكم العقوؿ .الشرط الثاين 
 أف يكونوا من قومو .الشرط الثالث : 

  ١تاذا اشًتط النيب أف يكونوا من ذكم العقوؿ ؟ 

 .رىطى اٟتًٍجىا تػىٍنًبيهنا عىلىى أىنَّوي ييٍشتػىرىط يف الشَّاًىد التػَّيػىقُّظ فىبلى تػيٍقبىل ًمٍن ميرىفَّلو كىًإ٪تَّىا شى قاؿ النوم : 
 كقاؿ الشوكآف : كإ٪تا جعل العقل معت ران ، ألنو من ال عقل لو ال ٖتصل الثقة بقولو .

  ١تاذا اشًتط النيب أف يكونوا من قومو ؟ 
ٍن كىافى خىًبَتنا )ًمٍن قػىٍومو( أًلىنػَّهيٍم ًمٍن أىٍىل ا٠ٍتًبػٍرىة بًبىاًطًنًو ، كىاٍلمىاؿ ٦تَّا ٮتىٍفىى يًف اٍلعىادىة فىبلى يػىٍعلىموي ًإالَّ مى   كىًإ٪تَّىا قىاؿى قاؿ النوكم : 

 .ًبصىاًحًبًو 
 ١تاذا مل يشًتط يف اٞتائحة ىذه الشركط ) مل ٭تتج إىل بٌينة ( ؟ 

 و اٞتائحة إُف مثل ىذا ، لظهور أمر اٞتائحة ، كأما أمر الفاقة فقد ٗتفى . قاؿ القرطِب : كَف ٭تتج فيمن أصابت
  ىذا اٟتديث يف ىذا الباب ، مع أنو قد ذكره يف كتاب الزكاة ؟ –رٛتو هللا  –١تاذا ذكر ا١تصنف 

 ألف اإلنساف إذا أصيب ّتائحة صار مفلسان ، فتحل لو ا١تسألة .
 األدلة على ذلك ؟ ا١تاؿ احملٌرـ ال بركة فيو ، اذكر بعض 
قىاقولو تعاُف ) -أ  ت ( .ٯتىٍحىقي اَّللَّي الٌرابى كىيػيٍرَب الصَّدى

 ( .فىمىا ًسوىاىينَّ ًمنى اىٍلمىٍسأىلىًة َيى قىًبيصىةي سيٍحته أيىٍكيليهىا  صىاًحبػيهىا  سيٍحتنا حديث الباب )  -ب
ـى رىسيوؿي اَّللًَّ قاؿ )  سىًعيدو ا٠تٍيٍدرًم حديث أىَب -ج ! ًإالَّ مىا ٮتيٍرًجي  قىا : ال كىاَّللًَّ مىا أىٍخشىى عىلىٍيكيٍم، أىيػُّهىا النَّاسي فىخىطىبى النَّاسى فػىقىاؿى

نٍػيىا ثػىليوي كىمىثىًل الًَّذم أيىٍكيلي  فىمىٍن أيىٍخيٍذ مىاالن ًْتىقًًٌو يػيبىارىٍؾ لىوي ًفيًو، كىمىٍن أيىٍخيٍذ مىاالن بًرىٍَتً حىقًٌوً  ... اٟتديث كفيو : اَّللَّي لىكيٍم ًمٍن زىٍىرىًة الدُّ فىمى
 ع ( متفق عليو .كىال يىٍشبى 
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ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيٍلوىةه فىمىٍن أىخىذىهي ًْتىقًًٌو كىكىضىعىوي يف كيف لفظ )  أيىٍكيلي  محىقًًٌو فىًنٍعمى اٍلمىعيونىةي ىيوى كىمىٍن أىخىذىهي ًبرىٍَتً حىقًًٌو كىافى كىالَّذً  ًإفَّ ىىذى
 ( .ٍشبىعي كىالى يى 

لتشبيهو ابلذم أيكل كال يشبع، كفيو ذـ ، كفيو أف ا١تكتسب للماؿ من غَت حلو ال ييبارؾ لو فيو :  رٛتو هللاقاؿ ابن حجر 
، ككذا إمساكو عن إخراج اٟتق منو سبب قو فيصَت غَت  ، كأف اكتساب ا١تاؿ من غَت حلو اإلسراؼ، ككثرة األكل كالنهم فيو

قىا ) عاُف، كما قاؿ ت مبارؾ  ت ( .ٯتىٍحىقي اَّللَّي الٌرابى كىيػيٍرَب الصَّدى
ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيٍلوىةه، فىمىٍن أىخىذىهي ًبسىخىاكىًة نػىٍفسو بيورًؾى لىوي ًفيًو،  ؿ )قا حديث حكيم بن حزاـ أف النِب  -د َيى حىًكيمي ًإفَّ ىىذى

 ع ( متفق عليو .وي ًفيًو، كىالًَّذم أيىٍكيلي كىال يىٍشبى كىمىٍن أىخىذىهي إبًًٍشرىاًؼ نػىٍفسو َفٍى يػيبىارىٍؾ لى 
قىا كىبػىيػَّنىا بيورًؾى ٢تىيمىا يف ؿ ) قىا  عىٍن حىًكيًم ٍبًن ًحزىاـو عىًن النَِّبًٌ -ىػ بػىٍيًعًهمىا كىًإٍف كىذىابى كىكىتىمىا  اٍلبػىيًٌعىاًف اًب٠ٍتًيىاًر مىا َفٍى يػىتػىفىرَّقىا فىًإٍف صىدى

قىٍت بػىرىكى   ا ( متفق عليو .ةي بػىٍيًعًهمى ٤تًي
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 ٖترٔف السؤاؿ إال يف ىذه اٟتاالت الثبلثة . .ُ

 جواز ا١تسألة ١تن كجدت فيو إحدل القرائن ا١تذكورة . .ِ

 من جازت لو ا١تسألة ال يسأؿ أكثر ٦تا يسد حاجتو . .ّ

 خزٯتة كٚتاعة . يعت ر ثبلثة شهود على اإلعسار ، كقد ذىب إُف ذلك ابن .ْ
 كذىب اٞتمهور على أنو تقبل شهادة عدلُت كسائر الشهادات ، كٛتلوا حديث الباب على االستحباب .

بي اىلصٍُّلحً   ابى
الن كى اىلصٍُّلحي جىائًزه بػىٍُتى اىٍلميٍسًلًمُتى، ًإاله صيلٍ  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  عىٍن عىٍمًرك ٍبًن عىٍوؼو اىٍلميزىينًٌ  - ِٕٖ ـى حىالى حان حىره

الن كىأىحىله حىرىامان  ـى حىالى ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي  .( أىحىله حىرىامان، كىاٍلميٍسًلميوفى عىلىى شيريكًطًهٍم، ًإاله شىٍرطان حىره  رىكىاهي اىلًتًٌ
 ًن عىٍوؼو ضىًعيفه  .أًلىفه رىاًكيىوي كىًثَتى ٍبنى عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًرًك بٍ  ، كىأىٍنكىريكا عىلىٍيوً 

ثٍػرىًة طيريًقًو  بػىرىهي ًبكى  كىكىأىنهوي ًاٍعتػى
 كىقىٍد صىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى ًمٍن حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى  . - ّٕٖ

----------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ضعيف 
كورة كالطرؽ يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوا٢تا قاؿ الشوكآف بعد أف ذكر طرؽ اٟتديث كركاَيتو : كال ٮتفى أف األحاديث ا١تذ 

 أف يكوف ا١تنت الذم اجتمعت عليو حسنان .
 عرؼ الصلح ؟ 

 الصلح : ىو معاقدة يرتفع هبا النزاع بُت ا٠تصـو ، كييتوصل هبا إُف ا١توافقة بُت ا١تختلفُت .
 اذكر بعض النصوص اليت تدؿ على فضل الصلح ؟ 

يػٍره   (قاؿ تعاُف   ( . كىالصٍُّلحي خى
قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلحو بػىٍُتى النَّاسً  (كقاؿ تعاُف  يػٍرى يًف كىًثَتو ًمٍن ٧تىٍوىاىيٍم ًإالَّ مىٍن أىمىرى ًبصىدى  ( . ال خى

 ( . فىاتػَّقيوا اَّللَّى كىأىٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنكيمٍ كقاؿ تعاُف ) 
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نػىهيمىاكىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى اقػٍ كقاؿ تعاُف )   ( . تػىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
قىةه، كىتي )  كقاؿ  قىةه، كيلَّ يػىٍوـو تىٍطليعي ًفيًو الشٍَّمسي تػىٍعًدؿي بػىٍُتى اثٍػنػىٍُتً صىدى مىى ًمٍن النَّاًس عىلىٍيًو صىدى ًعُتي الرَّجيلى يف دىابًَّتًو فػىتىٍحًمليوي كيلُّ سيبلى

ًيطي اأٍلى  عىلىيػٍهىا أىٍك تػىٍرفىعي لىوي عىلىيػٍهىا قىةه، كى٘تي ًة صىدى قىةه، كىًبكيلًٌ خيٍطوىةو ٘تىًٍشيهىا إُفى الصَّبلى قىةه، كىاٍلكىًلمىةي الطَّيًٌبىةي صىدى ذىل عىٍن الطَّرًيًق مىتىاعىوي صىدى
قى   م .كىميٍسلً رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ ة ( صىدى
 وا : بلى ؟ قاؿ : إصبلح ذات البُت ( ركاه أٛتد .) أال أخ ركم أبفضل من درجة الصبلة كالصياـ كالصػدقة ؟ قال كقاؿ 

ركاه بذلك فقاؿ: اذىبوا بنا نصلح بينهم(  كعن سهل بن سعد )أف أىل قباء اقتتلوا حىت تراموا ابٟتجارة، فأخ ر رسوؿ هللا 
 البخارم .

 قاؿ أنس : من أصلح بُت اثنُت أعطاه هللا بكل كلمػػة عتق رقبة .
 . كعد مريضان ، كامش ميلُت كزر أخان يف هللا ، كامش ثبلثة أمياؿ كأصلح بُت اثنُت كقاؿ أبو أمامة : امش ميبلن 

 .كقاؿ بعض العلماء : من أراد فضل العابدين فليصلح بُت الناس ، كال يوقع بينهم العداكة كالبرضاء 
 اذكر بعض أنواع الصلح ؟ 

 الصلح يف األمواؿ : كيتكلم عنو الفقهاء يف كتاب البيوع .
 ح بُت الزكجُت : كىذا يتكلم عليو الفقهاء يف ابب عشرة النساء .الصل

 الصلح بُت ا١تتخاصمُت : كىذا يتكلم عليو الفقهاء يف كتاب القضاء .
 الصلح بُت أىل البري كأىل العدؿ : كىذا يتكلم عليو الفقهاء ابب  حكم البراة .

 يف ابب أحكاـ اٞتهاد .الصلح بُت أىل اإلسبلـ كالكفار : كىذا يتكلم عليو الفقهاء 
 ما ا١تقصود ابلصلح يف كتب الفقو ؟ 

 يقصد الفقهاء يف ابب الصلح ، الصلح على األمواؿ .
 ما نستفيد من قولو ) الصلح جائز بُت ا١تسلمُت .... ( ؟ 

 أم : أف الصلح جائز كّنفذ ما َف ٮتالف الشريعة .
 مىت يكوف الصلح غَت جائز ؟ مع ذكر بعض األمثلة ؟ 

الن كى أىحىلَّ حىرىامان ء يف اٟتديث ) ... كما جا  ( ألف ذلك مضادة  كلرسولو . ًإالَّ صيٍلحان حىرَّـى حىبلى
 أمثلة : 

 إذا صاٟتت ا١ترأة زكجها على أال يطلقها . فهذا صلح حـر حبلالن ، ألف الطبلؽ حبلؿ . -أ
 ٬توز ، ألنو صلح ٭تل حرامان ( . إذا صاٌف الرجل امرأة على ماؿ لكي تقر لو ابلزكجية ) ىذا صلح ال -ب
رجل حصل بينو كبُت زكجتو شقاؽ كنزاع ، فقالت : أصاٟتك كأصَت لك امرأة طيبة بشرط أف تطلق زكجتك فبلنة ، فهذا -ج

 حراـ ) ألنو أحل حرامان ( فهي تريد أف تصاٟتو على إحبلؿ أمر ٤تـر ) ألهنا تريد منو أف يطلق زكجتو األخرل كىذا ٤تـر ( .
 ر أنواع الصلح يف األمواؿ ؟اذك 

 الصلح ينقسم إُف قسمُت : 
 : الصلح مع اإلقرار . النوع األكؿ

 كىو جائز ابتفاؽ الفقهاء .
 أبف يقر الطرفاف ابٟتق مث يتصاٟتا عليو ، فهذا حكمو حكم البيع .
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 أقرا ٚتيعان ابٟتق .رَيؿ منها ، فهنا  ََٓمثاؿ : اذا أقر أٛتد ٠تالد أف يف ذمتو لو ألف رَيؿ ، فأسقط خالد 
 فهنا صاٟتو عن اٟتق ّتنسو .

 يصاٟتو ابٟتق برَت جنسو : إذا أقر لو أبلف رَيؿ فصاٟتو عنها بسيارة فهنا صاٟتو عن اٟتق برَت جنسو . -
 . أك صاٟتو عن الدٍين ا١تؤجل ببعًضو حاالن ، ىذه تسمى عند العلماء مسألة ) ضع كتعجل ( ، كىي جائزة على القوؿ الراجح -

 ألف اإلنساف ال ٯتنع من إسقاط حقو كما ال ٯتنع من استيفائو .
 كلم غرماء جابر كسأ٢تم أف يقبلوا ٙتر حائطو ك٭تللوا أابه .  ألف النِب 

 ككلم كعب بن مالك فوضع عن غرٯتو الشطر .
 ماذا يشًتط يف ىذا النوع من ىذا الصلح ؟ 

 يشًتط أف ال يكوف ذلك بشرط .
ّن مقر لك هبذا الدٍين أك ىذه العٍُت ، كلكن ال أكفيك إال أبف تصاٟتٍت على شيء منها ىبة منك ِف ، أك كأف يقوؿ لو : نعم أ

 ت رأٓف على شيء منها .
 فهذا ال يصح كال ٭تل .

 ألف ىذا من أكل أمواؿ الناس ابلباطل .-أ
 كألنو يف ىذه اٟتالة ٖتولت ا١تسألة إُف معاكضة فتؤدم إُف راب . -ب

 : الصلح على إنكار . النوع الثاين
 أف يدعي شخص على آخر دينان أك عينان فينكر ا١تدعىى عليو مث يتصاٟتاف على شيء معُت .

فهي يف حق ا١تدًعي يف حكم البيع ، ألنو أيخذ ا١تاؿ عوضان عن حقو ، كيف حق ا١تدعى عليو إبراء ، ألنو يدفع ىذا العوىض من 
 .أجل قطع ا٠تصومة كالنزاع كافتداء ليمينو 

مثاؿ : ادعى دمحم على إبراىيم أف األرض اليت بيد إبراىيم لو ، فقاؿ ابراىيم : ليس لك ) أنكر أف يكػوف لو ( لكن من أجل أال 
آالؼ لك ، فتصاٟتا على ذلك ، فهذا يف  َََٓيرفع األمر إُف ااكم ، كخوفان من اليمُت ، كقطعان للخصومة قاؿ : خذ ىذه 

 ىيم إبراء .حق دمحم بيع كيف حق إبرا
كيشًتط يف ىذا الصلح ) على اإلنكار ( أف يكوف ا١تدعي معتقدان أف ما ادعاه حق ، كا١تدعىى عليو يعتقد أنو ال حق عليو ،  -

فيتصاٟتاف قطعان للخصومة كالنزاع ، فإف كاف أحد٫تا عا١تان بكذب نفسو ، فالصلح ابطل يف حقو ، كما أخذه حراـ عليو ، ألنو 
 لباطل .من أكل ا١تاؿ اب

 كىذا الصلح اختلف فيو الفقهاء على قولُت : -
 : أف ىذا الصلح جائز . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاٟتنفية ، كاٟتنابلة .
 لقولو تعاُف ) كالصلح خَت ( .-أ

 كٟتديث الباب .-ب
لك أكُف من الصلح يف حاؿ اإلقرار ، ألف كألف الصلح إ٪تا شرع للحاجة إُف قطع ا٠تصومة كا١تنازعة ، كاٟتاجة الداعية إُف ذ-ج

 اإلقرار مسا١تة كمساعدة ، فهذا أكُف ابٞتواز .
 : أف الصلح على اإلنكار ابطل . القوؿ الثاين
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 كىذا مذىب الشافعية ، كابن حـز .
على نفسو مالو اٟتبلؿ قالوا : أبف ا١تدعي إف كاف كاذابن فقد استحل ماؿى ا١تدعىى عليو ، كىو حراـ ، كإف كاف صادقان فقد حرـٌ 

 . -ألنو يستحق ٚتيع ما يدعيو  –
 قوؿ اٞتمهور .كالراجح 

 ما حكم ا١تصاٟتة عن الدٍين ببعضو حاالن ؟ 
 ٬توز على القوؿ الراجح ، كقد تقدمت ا١تسألة .

 ما حكم الصلح على اٟتقوؽ اجملهولة ؟ 
 جائز .

 ر الدين ، فتصاٟتا على شيء معُت .مثاؿ : زيد كعمرك بينهما دين ، كلكن كل منهما ال يعلم مقدا
فزيد يقوؿ أذكر أٓف أخذت منك دراىم لكن ال أذكر كم ، كعمرك يقوؿ أذكر أٓف أعطيتك دراىم ، لكن ال أذكر كم ىي ؟ 

 فتصاٟتا على ألف رَيؿ كينتهي األمر بذلك .
 نان .كأما إذا كاف أحد٫تا يعلم قدر الدٍين كلكنو أخفى كجحد فإنو ال يصح يف حقو ابط -
 ما حكم الصلح على حد من اٟتدكد ) كحد السرقة أك الزان ( ؟ 

 ال ٬توز ، كالصلح ابطل .
مثاؿ : رجل سرؽ من بيت رجل مث أمسكو فبدالن أف يرفع أمره إُف القاضي ، قاؿ : أعطيك كذا ككذا من ا١تاؿ كال ترفع أمرم إُف 

 القاضي .
 عطيو شيء من ا١تاؿ ، ىذا كلو صلح ابطل .مثاؿ آخر : رجل زْف ٔتولية رجل فصاٟتو على أف ي

 بل اٟتدكد ٬تب إقامتها .
 ما حكم الصلح على ترؾ الشهادة ؟ 

 ال ٬توز .
 مثاؿ : قاؿ لو : أنت ستشهد مع زيد ، خذ ىذه ألف رَيؿ ، كال تشهد .

 ىل ٬تب الوفاء ابلشركط ؟ 
 انت يف البيع أك النكاح أك اإلجارة أك الوقف أك غَتىا .نعم ، ٬تب ابلوفاء ابلشركط الصحيحة اليت ال ٗتالف الشريعة ، سواء ك

 كاألمر ابلوفاء ابلعقد أمر بو كأبكصافو كشركطو اليت تشًتط فيو.( َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد قاؿ تعاُف ) -أ
 كالشرط الذم التزمو اإلنساف ىو عهد على نفسو. (  كىأىٍكفيوا اًبٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسؤيكالن كقاؿ تعاُف )  -ب
 ) كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل ( مفهػومو أف كل شرط يف كتاب هللا ٬تب الوفاء بو . كقاؿ -ج
 كٟتديث الباب ) ا١تسلموف على شركطهم ... ( . -د 
 حللتم بو الفركج ( متفق عليو .) إف أحق الشركط أف توفوا بو ما است كعن عقبة بن عامر . قاؿ : قاؿ  -ىػ
 ما حكم الشركط اليت ٗتالف الشريعة ؟ 

 حراـ كتكوف ابطلة .
 ) كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل كإف كاف مائة شرط ( متفق عليو . لقولو 
 اذكر بعض األمثلة على الشركط الصحيحة كغَت الصحيحة ؟ 
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 من الشركط الصحيحة :
 ف يسكنها يف بيتان لوحدىا .أف تشًتط ا١ترأة على الرجل أ

 أك تشًتط أف تيكمل دراستها .
 أك أف يشًتط البائع سكٌت الدار ١تدة شهر .

 كمن الشركط الفاسدة :
 أف تشًتط الزكجة طبلؽ ضرهتا .

 أك أف يشًتط البائع على ا١تشًتم أال يتصرؼ يف ا١تبيع .
ٍنىعي جىاره جىارىهي أىٍف يػىٍغًرزى خىشىبىةن يف ًجدىارًهً  )  قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ْٕٖ مىا  ُثيه يػىقيوؿي أىبيو ىيرىيٍػرىةى  ، الى ٯتى

ه هًبىا بػىٍُتى أىٍكتىاًفكيٍم  ىٍرًمُتى هىا ميٍعًرًضُتى؟ كىاىَّللًه ألى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( ًل أىرىاكيٍم عىنػٍ
--------- 

ٍنىعي جىاره )   ا١تراد بو ىنا ا١تبلصق . كاٞتار يطلق على عدة معاف : يطلق كيراد بو القريب .اٞتار  (الى ٯتى
قاؿ تعاُف )كاعبدكا هللا كال تشركوا بو شيئان ... كاٞتار اٞتنب( أم القريب كما ذكر أىل التفسَت .كيطلق كيراد بو الشريك .كقولو 

 ار .: ) اٞتار أحق بسقبو ( فإف ا١تراد ابٞتار ىنا الشريك يف العق 
 ( أم من خشب سقفو الذم يسقف بو داره . خىشىبىةن ) 
 ( الضمَت يعود على اٞتار . يف ًجدىارًهً ) 
هىا )   ( الضمَت يعود إُف السنة ا١تذكورة يف كبلمو ، قاؿ النوكم : أم عن ىذه السنة .عىنػٍ

ثقاؿ ما ٝتعوه منو ، كذلك أهنم َف يػيٍقًبلوا عليو ، قاؿ القرطِب : ىذا القوؿ من أَب ىريرة إنكار عليهم ١تا رأل منهم اإلعراض ، كاست
 بل طأطؤكا رؤكسهم ، كما ركاه الًتمذم يف ىذا اٟتديث .

 : أم غَت مسارعُت للعمل هبا كتضييعها .(  ميٍعًرًضُتى ) 
ه هًبىا بػىٍُتى أىٍكتىاًفكيٍم )  ىٍرًمُتى استثقلتم ٝتاعها من غَت مباالة ، كال تىقٌية ،  قاؿ القرطِب : أم ألحدثٌنكم بتلك ا١تقالة اليت( كىاىَّللًه ألى

 . كأكقعها بينكم كما ييوقىع السهم بُت اٞتماعة
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : هني اٞتار عن منع غرز جاره خشبو يف جداره .
 كىذا اٟتكم اختلف فيو العلماء :

 ٖترير ٤تل النزاع :
لذم ينتج عنو إٟتاؽ ضرر ّتدار اٞتار كتهدٯتو أك كىنو ، فذلك غَت جائز ، ٟتديث  ) : ال يدخل يف ىذا النزاع االنتفاع ا أكالن 

 ال ضرر كال ضرار ( .
: كذلك ال يدخل يف ىذا النزاع االنتفاع الذم ليس لو بو حاجة ، فليس للجار أف يضع خشبة على جدار جاره إف كاف بو  اثنيان 

 و من غَت حاجة ، فلم ٬تز .غنية عن ذلك ، ألنو انتفاع ٔتلك غَته برَت إذن
 ا٠تبلؼ كقع : يف االنتفاع غَت ا١تضر ابٞتار ، كىو الذم ٭تتاج إليو ا١تنتفع لتسقيف بيتو أك قياـ بنائو . اثلثان :

 فهذا اختلف فيو العلماء على قولُت :
 يستحب لو بذلو .: ال ٬توز كضع ا٠تشب على حائط اٞتدار إال إبذنو ، كإف َف أيذف فبل ٬تز ، لكن  القوؿ األكؿ
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 كىذا مذىب أَب حنيفة كمالك ، كالقوؿ اٞتديد عند الشافعية .
 لعمـو اآلَيت اليت تنهى عن الظلم كالتعدم على أمواؿ اآلخرين كحقوقهم .-أ

 ٍهتىاّنن كىًإٍٙتان ميًبينان ( .كقولو تعاُف ) كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبرىٍَتً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا بػي 
 كعمـو األحاديث اليت تنهى عن أخذ أمواؿ اآلخرين ظلمان كعدكاّنن . -ب

 ) ال ٭تل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو ( . كقولو 
 ) إف دماءكم كأموالكم عليكم حراـ ( . كقولو 

 ة كقلة الضرر ، كأنو ٬ت ر على ذلك إذا امتنع .: أنو ٬تب على اٞتار أف يبذؿ حائطو ٞتاره مع اٟتاج القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كبو قاؿ أبو ثور ، كإسحاؽ ، كابن حـز .

 ٟتديث الباب .
: أنو هني صريح عن منع اٞتار من االنتفاع ّتدار جاره ، كظاىر النهي يقتضي التحرٔف ، كابلتاِف فبل ٬توز للجار  كجو الداللة

 ّتداره عند اٟتاجة .منع جاره من االنتفاع 
، فأراد أف يضع جذعو عليو جاز سواء أذف ا١تالك أـ ال ، استدؿ بو على أف اٞتدار إذا كاف لواحد كلو جار :  قاؿ ابن حجر
 . كالشافعي يف القدٔف، بن حبيب من ا١تالكية اكإسحاؽ كغَت٫تا من أىل اٟتديث ك ، كبو قاؿ أٛتد  ، فإف امتنع أج ر

 يح .الصحكىذا القوؿ ىو 
 ما اٞتواب عن أدلة القوؿ األكؿ ؟ 

 أهنا نصوص عامة ، كحديث  ) ال ٯتنع ... ( خاص ، كا٠تاص يقضي على العاـ . اٞتواب :
َف ٧تد يف السنن الصحيحة ما يعارض ىذا اٟتكم إال عمومات ال يستنكر أف ٩تصها كقد ٛتلو الراكم على ظاىره :قاؿ البيهقي 

 كىو أعلم اب١تراد
  أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث الباب ؟ٔتاذا أجاب 
بينو كبُت األحاديث الدالة على ٖترٔف ماؿ  ان كالنهي على التنزيو ٚتع، كٛتلوا األمر يف اٟتديث على الندب قاؿ ابن حجر : -أ

 ه .ا١تسلم إال برضا
جدار نفسو كإف تضرر بو  قالوا : إف الضمَت يف ) جداره ( يعود لصاحب ا٠تشب ، أم : ال ٯتنع جاره أف يررز خشبو على -ب

 من جهة منع الضرر ك٨توه .
قد ٛتل الضمَت على ظاىره كىو  –أبو ىريرة  –لكن ىذا خبلؼ الظاىر ، كيؤيد رجوع الضمَت إُف اٞتار ، أف الراكم للحديث 

 عودتو للجار ، كأنكر على من أعرض عن ذلك ، فدؿ على عودتو للجار ال لصاحب ا٠تشب .
 ـ ابٞتار ؟ائذكر اىتماـ اإلسال 
 ) ما زاؿ ج ريل يوصيٍت ابٞتار حىت ظننت أنو سيورثو ( . عن عائشة قالت . قاؿ -أ

 . كاألكؿ أصح: أف ينزؿ منزلة من يرث ابل ر كالصلة ،  كقيل: ٬تعل لو مشاركة يف ا١تاؿ ،  قيل( :  سيورثوقولو ) 
الًَّذل الى  :ًقيلى كىمىٍن َيى رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى « . يػيٍؤًمني ، كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني ، كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني  كىاَّللًَّ الى  )قىاؿى   عىٍن أىىًب شيرىٍيحو أىفَّ النَِّبَّ ك -ب

 ( ركاه البخارم . أيىٍمىني جىاريهي بػىوىاًيقىوي 
يو نفي اإلٯتاف على ذلك كتكرير اليمُت ثبلث مرات ، كف قاؿ ابن بطاؿ : يف ىذا اٟتديث أتكيد على حق اٞتار لقسمو 

 عمن يؤذم جاره ابلقوؿ أك الفعل ، كمراده اإلٯتاف الكامل .
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 ) من كاف يؤمن اب كاليـو اآلخر فبل يؤذ جاره ( متفق عليو . كعن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 ) حسن األخبلؽ كحسن اٞتوار يزيداف يف األعمار ( ركاه أٛتد .  كقاؿ -ج
 طبخت مرقة فأكثر ماءىا كتعاىد جَتانك ( ركاه مسلم .) َي أاب ذر ! إذا   كقاؿ  -د
 اذكر أقساـ اٞتَتاف ؟ 

 اٞتَتاف إُف ثبلثة أقساـ : –رٛتهم هللا  –قسم الفقهاء 
 جار لو حق كاحد ، كىو الذمي األجنِب . -أ

 جار لو حقاف ، كىو ا١تسلم األجنِب ، لو حق اٞتوار ، كحق اإلسبلـ . -ب
 و ا١تسلم القريب ، لو حق اإلسبلـ ، كحق اٞتوار ، كحق القرابة .جار لو ثبلثة حقوؽ ، كى -ج
 :ما حدكد اٞتوار 

 اختلفت عبارات أىل العلم اختلفت يف حد اٞتوار ا١تعت ر شرعنا على أقواؿ :
 : إف حد اٞتوار ا١تعت ر شرعنا أربعوف دارنا من كل جانب . القوؿ األكؿ

 ذلك عن الزىرم كاألكزاعي. كقد جاء ذلك عن عائشة اهنع هللا يضر كما جاء
 ) حق اٞتار أربعوف داران ىكذا كىكذا كىكذا ... ( ركاه أبو يعلى كىو ضعيف . ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 : اٞتار ىو ا١تبلصق فقط . القوؿ الثاين
 كبو قاؿ أبو حنيفة كزفر .

١تلكُت ببل حائل بينهما ، فأما مع اٟتائل فبل يكوف ٣تاكران قالوا : ألف اٞتار من اجملاكرة كىي ا١تبلصقة حقيقة ، كاالتصاؿ بُت ا
 حقيقة .

 أف اٞتار ىو ا١تبلصق كغَته ٦تن ٬تمعهم ا١تسجد إذا كانوا أىل ٤تلة كاحدة . القوؿ الثالث :
 كبو قاؿ القاضي أبو يوسف ، كدمحم بن اٟتسن الشيبآف .

 ع يف ذلك إُف العرؼ .: اٞتار ىو من قاربت داره دار جاره ، كيرج القوؿ الرابع
 كىذا اختيار ابن قدامة ، كصوبو يف اإلنصاؼ .

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 ( ، ككل ما جاء ٖتديده عنو ّٕٔ/  َُكقد اختلف العلماء يف حد اٞتوار على أقواؿ ذكرىا يف "الفتح" )قاؿ األلبآف : 

 .أبربعُت ضعيف ال يصح ، فالظاىر أف الصواب ٖتديده ابلعرؼ 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ٛتيىٍيدو اىلسهاًعًدمًٌ  - ٕٖٓ خيذى عىصىا أىًخيًو ًبغىٍَتً ًطيًب نػىٍفسو ًمٍنوي  ) قىاؿى لُّ اًلٍمًرئو أىٍف أيٍى ( الى ٭تًى

ٍيًهمىا   .رىكىاهي ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي يف صىًحيحى
------------ 

 ؟ ما مناسبة اٟتديث لباب الصلح 
قصد بياف أف النهي يف اٟتديث الذم قبلو ٤تموؿ على التنزيو ٚتعان بينو  –رٛتو هللا  –مناسبة اٟتديث لباب الصلح ، أف ا١تؤلف 

 كبُت األحاديث الدالة على ٖترٔف ماؿ ا١تسلم إال برضاه . ) منحة العبلـ ( .
 اذكر بعض النصوص اليت تدؿ على ٖترمي ماؿ ا١تسلم بغَت حق ؟ 
نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًٕتىارىةن عىٍن تػىرىاضو عاُف ) قاؿ ت-أ  ( .ًمٍنكيٍم  َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
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ئىتو يػىٍوـى خىلىقى هللاي السَّمىاكى ؿ )قىا عن النٌَِّب  كعن أىَب بٍكرة -ب : السَّنىةي اثٍػنىا عىشىرى شىٍهرىان، ًمنػٍهىا إفَّ الزَّمىافى قىًد اٍستىدىارى كىهىيػٍ اًت كىاألىرضى
ـه، كىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيٍم ىىذىا يف بػىلىدًكيٍم ىىذىا يف شىٍهرًكيمٍ ... أٍربػىعىةه حيريـه  ا فىإفَّ ًدمىاءكيٍم كىأٍموىالىكيٍم كىأىٍعرىاضىكيٍم عليكم حىرىا  متفق عليو ( . ىىذى

ابػىريكا كىالى يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى -ج الى ٖتىىاسىديكا كىالى تػىنىاجىشيوا كىالى تػىبىاغىضيوا كىالى تىدى
كىييًشَتي ًإُفى صىٍدرًًه ثىبلىثى مىرَّاتو « . هي . التػٍَّقوىل ىىا ىينىا كىكيونيوا ًعبىادى اَّللًَّ ًإٍخوىاّنن . اٍلميٍسًلمي أىخيو اٍلميٍسًلًم الى يىٍظًلميوي كىالى ٮتىٍذيليوي كىالى ٭تىًٍقري 

ـه دىميوي كىمىاليوي »  و ( ركاه مسلم .كىًعٍرضي  ًْتىٍسًب اٍمرًئو ًمنى الشَّرًٌ أىٍف ٭تىًٍقرى أىخىاهي اٍلميٍسًلمى كيلُّ اٍلميٍسًلًم عىلىى اٍلميٍسًلًم حىرىا
َّ أىحىده مىاًشيىةى أىحىدو ًإالَّ إبًًٍذنًوً  )قىاؿى  اَّللًَّ  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى -د  ( متفق عليو . الى ٭تىٍلينبى
ميٍسًلم بيىمينو ، فىقٍد أٍكجىبى هللاي لىوي النَّارى ، كىحىرَّـى عىلىيًو اٞتىنَّةى (  ئمىن اقٍػتىطىعى حىقَّ اٍمر  )، قىاؿى  أفَّ رىسيوؿ هللا  .كعن أىَب أمامة -ىػ

ٍيئان يىسَتان َيى رىسيوؿ هللا ؟ فػىقىا فػىقىاؿى   ركاه مسلم . ؾ (كإٍف قىضيبان ًمٍن أرىاؿ :  ) رىجيله : كإٍف كىافى شى
: )إفَّ  أفَّ رسوؿى هللا ) كعن أَب ىيريرةى -ك ؟( قالوا: ا١تٍفلسي ًفينىا مىٍن ال ًدرىىمى لىوي كال مىتىاع ، فػىقىاؿى ٍفًلسي

ي
قىاؿى : )أتدركفى مىًن ا١ت

 
ي
ا،  ٍفلسى ًمٍن أيمَّيت مىٍن أييت يىوـى القيامىًة بصبلةو كصياـو كزىكاةو، كأييت كقىٍد شىتىمى ىىذىا، كقىذىؼا١ت ـى ىىذى ىىذىا، كىأىكىلى ماؿى ىىذىا، كسىفىكى دى

ا ًمٍن حىسناتًو، فإٍف فىًنيىٍت حىسىناتيو قػىٍبل أٍف يي  ا ًمٍن حىسىنىاتًًو، كىىذى ا، فيػيٍعطىى ىىذى قضى مىا عىلىيًو، أيًخذى مٍن خىطىاَيىيم كىضىرىبى ىىذى
 ركاه ميسلم .ار( فىطيرًحىٍت عىلىيًو، مثيَّ طيرًحى يف النَّ 

 و( ركاه أٛتد.إنو ال ٭تل ماؿ امرئ إال بطيب نفس منقاؿ ) كعن أَب حيرة الرقاشي عن عمو . أف رسوؿ هللا  -ز
بي اٟتٍىوىالىًة كىالضهمىافً   ابى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ةى عىٍن أىِب ىيرىيٍػرى  - ٕٖٔ بىٍع )  قىاؿى تػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .( مىٍطلي اىٍلغىًٍتًٌ ظيٍلمه، كىًإذىا أيٍتًبعي أىحىديكيٍم عىلىى مىًليٌو فػىٍليػى
 ( .فػىٍليىٍحتىٍل  ) كىيف ًركىايىًة أىٍٛتىدى 

------------ 
 ( أم : أًحيل .كىًإذىا أيٍتًبعي أىحىديكيٍم ) 
 أم : قادر على الوفاء كما سبأيت إف شاء هللا .( ًليٌو عىلىى مى ) 
بىعٍ )  تػٍ  أم : فليتحوؿ ، كما يف ركاية أٛتد ) فليحتل ( .(  فػىٍليػى
 ( ؟ مىٍطلي اىٍلغىًٍتًٌ ظيٍلمه ما معٌت قولو ) 
 السداد .( القادر على اىٍلرىًٍتًٌ )  ن .ا١تنع ، يعٍت منع ما ٬تب على اإلنساف دفعو من ديا١تطل :  (مىٍطلي ) 
 ( الظلم شرعان : نقص كل حق حقو .  ظيٍلمه ) 

فإذا كاف ظلم كجب أف يزاؿ ، فإف أىب حبس بطلب صاحب الدين ألف ففيو دليل على ٖترٔف ا١تماطلة ابٟتق ، لقولو ) ظلم ( 
 اٟتق لو .

  )ِف الواجد ٭تل عرضو كعقوبتو( ركاه أبوداكد .  كقاؿ
 در على الوفاء.) الواجد ( القا .ِف ( يعٍت  مطل )

 ) عرضو ( أم لصاحب الدين أف يذمػو كيصفو بسوء القضاء .) عقوبتو ( حبسو .
 مفهـو اٟتديث أف مطل غَت الرٍت ) العاجز ( ليس بظلم .   ) كقد تقدـ شرحو ( .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : جواز اٟتوالة .

 كاٟتوالة اثبتة ابلسنة كاإلٚتاع .
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 ٟتديث الباب .
 : أٚتع أىل العلم على جواز اٟتوالة يف اٞتملة . ؿ ابن قدامةقا

 : أصلها ٣تمع عليو . كقاؿ النوكم
 عرؼ اٟتوالة ؟ 

 ااؿ عليو .إُف ذمة ايل ىي نقل اٟتق من ذمة اٟتوالة : 
ؿ عمر : إف ِف مثاؿ : زيد يطلب عمر مائة رَيؿ ، كعمر يطلب خالد مائة رَيؿ ، فجاء زيد إُف عمر كقاؿ أعطٍت حقي فقا

 حقان عند خالد ىو مائة درىم كقد أحلتك عليو .
 إذان ٖتوؿ اٟتق من ذمة عمر إُف ذمة خالػد .

من عقود اإلرفاؽ ، فيها إرفاؽ للطالب كا١تطلوب ، أما الطالب فوجو اإلرفاؽ يف حقو أنو رٔتا يكوف ا١تطلوب ذا صلة اٟتوالة ك  -
 البو ، فيحيل ا١تطلوب على الثالث فيكوف إرفاقان ابيل}الطالب{.ابلطالب بقرابة أك غَته فيشق عليو أف يط

أما ابلنسبة للمطلوب فؤلف الطالب قد يكوف سيء ا١تعاملة ابلنسبة للمطلوب يضايقو كيكثر الًتداد عليو فيتخلص منو ابلتحويل 
 إُف ذمة اآلخر فيكوف إرفاقان اب١تطلوب .

  اٟتوالة ؟ أركافما 
 كلو حق . ٟتق ٤تيل : كىو من عليو ا

 ٤تاؿ : كىو من لو اٟتق .
 ٤تاؿ عليو : كىو ا١تطلوب للمحيل .

 ىل يشًتط رضا احمليل ؟ 
 نعم يشًتط رضاه .

 قاؿ ابن قدامة : كيشًتط يف صحتها رضا ايل ببل خبلؼ .
 كقاؿ ابن حجر : كيشًتط يف صحتها رضا ايل ببل خبلؼ .

 ضا ايل ببل خبلؼ .كقاؿ الشوكآف : كيشًتط يف صحة اٟتوالة ر 
 ألف الدٍين عليو فبل يلزمو أف يسدد عن طريق اٟتوالة .

 ىل يشًتط رضا احملاؿ عليو ؟ 
 ال يشًتط رضاه .

 ألف للمحيل أف يستويف اٟتق بنفسو أك بوكيلو ، كقد أقاـ ااؿ مقاـ نفسو ابلقبض فلـز ااؿ عليو الدفع إليو كالوكيل . 
  أف يتحوؿ أـ ال ؟ىل ٬تب على من أحيل ْتقو 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

 أنو ٬تب أف يتحوؿ إذا كاف على مليء . القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 بذلك )فليحتل .. ( كىذا أمر كاألمر للوجوب . ألمر النِب 
 أنو ال ٬تب بل يستحب . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
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 بن عبد ال ر ألكثر الفقهاء .كنسبو ا
 : كىو قوؿ اٞتمهور . كقاؿ ابن حجر

 كالقوؿ األكؿ ىو الصحيح لظاىر اٟتديث ، إذا كاف ااؿ عليو مليء .
 ماذا أجاب اٞتمهور عن حديث الباب ؟ 
 قالوا : األمر ٤تموؿ على االستحباب . -أ

استحب لو قبوؿ اٟتوالة ، كٛتلوا اٟتديث على الندب ، ألنو  : مذىب الشافعي كغَته أنو إذا أحيل على مليء قاؿ ابن ا١تلقن
 من ابب التيسَت على ا١تعسر .

 : كىذا األمر عند اٞتمهور ٤تموؿ على الندب ، ألنو من ابب ا١تعركؼ كالتيسَت على ا١تعسر . كقاؿ القرطيب
 عرؼ ا١تليء ؟ 

 : ىو القادر على الوفاء ٔتالو كبقولو كببدنو . ا١تليء
 كوف عنده القدرة على الوفاء ، أم : أف يكوف عنده ماؿ .ٔتالو : ي
 أال يكوف ٦تاطبلن . :بقولو 
معناه أف ٯتكنى ٤تاكمتو شرعان كعادة ) ٯتكن إحضاره جمللس اٟتكم ( ، فإف َف ٯتكن إحضاره جمللس اٟتكم ، فإف ااؿ ال  :ببدنو 

 يلزمو قبوؿ اٟتوالة .
نو ىنا ال يلزمو قبوؿ اٟتوالة ، ألنو ال ٯتكن شرعان إحضار األب جمللس لقضاء ، كقد قاؿ مثاؿ : كأف يقوؿ أحلتك على أبيك ، فإ

 ) أنت كمالك ألبيك ( . النِب 
 ككذلك لو أحالو على أمَت البلد ، فإنو ال يلزمو قبوؿ اٟتوالة ، ألف أمَت البلد ال ٯتكن إحضاره جمللس اٟتكم عادة .

 ل يلزمو أف يتحوؿ ؟لو أحيل على غَت مليء ) كمماطل ( ى 
 من أحيل على غَت مليء ال يلزمو التحوؿ ، ألمرين :

 ١تفهـو اٟتديث ) .. على مليء ( فمفهومو أنو لو أحيل على غَت مليء فبل يلزمو القبوؿ . األمر األكؿ :
 ) ال ضرر كال ضرار ( . ألف يف ذلك ضرران عليو ، كقد قاؿ النِب  األمر الثاين :

  ماذا يًتتب عليها ؟إذا ٘تت اٟتوالة 
 إذا ٘تت اٟتوالة أبف ٘تت شركطها ، نقلت اٟتق من ذمة ايل إُف ذمة ااؿ عليو ، كي رأ ايل براءة كاملة .  
 قاؿ ا١توفق : كىو قوؿ عامة الفقهاء . 

اٟتق انتقل انتقالة كاملة من ذمة  كعلى ىذا فلو قدر أف ااؿ عليو افتقر بعد ٘تاـ اٟتوالة ، فإف ااؿ ال يرجع على ايل ، ألف
 ايل إُف ذمة ااؿ عليو .
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نىا بًًو رىسيوؿى اىَّللًه  ) قىاؿى  كىعىٍن جىاًبرو  - ٕٕٖ ى رىجيله ًمنها، فػىغىسهٍلنىاهي، كىحىنهٍطنىاهي، كىكىفهنهاهي، ُثيه أىتػىيػٍ فػىقيٍلنىا: تيصىلًٌي عىلىٍيًو؟   تػيوييفًٌ

نىاهي، فػىقىاؿى فىاىطىا خيطنى ، فػىتىحىمهلىهيمىا أىبيو قػىتىادىةى، فىأىتػىيػٍ : أىعىلىٍيًو دىٍينه؟ قػيٍلنىا: ًدينىارىاًف، فىاٍنصىرىؼى ينىارىاًف عىلىيه،  ، ُثيه قىاؿى أىبيو قػىتىادىةى: اىلدًٌ
؟:  فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  هيمىا اىٍلمىيًٌتي :  أيًحقه اىٍلغىًرميي كىبىًرئى ًمنػٍ رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ،  (نػىعىٍم، فىصىلهى عىلىٍيًو قىاؿى

 .كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي 
: أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ) كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ٖٕٖ ٍيًنًو ًمٍن  كىافى يػيٍؤتىى اًبلرهجيًل اىٍلميتػىوىَفه عىلىٍيًو اىلدهٍيني، فػىيىٍسأىؿي ىىٍل تػىرىؾى ًلدى

: " صىلُّوا عىلىى صىاًحًبكيٍم " فػىلىمها فػىتىحى  أىانى أىٍكىلى  ؿ :اىَّللهي عىلىٍيًو اىٍلفيتيوحى قىا قىضىاءو؟ فىًإٍف حيدًٌثى أىنهوي تػىرىؾى كىفىاءن صىلهى عىلىٍيًو، كىًإاله قىاؿى
ى   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (، كىعىلىٍيًو دىٍينه فػىعىلىيه قىضىاؤيهي اًبٍلميٍؤًمًنُتى ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم، فىمىٍن تػيوييفًٌ

ريٍؾ كىفىاءن )  كىيف ًركىايىةو ًلٍلبياىاًرمًٌ  ٍ يػىتػٍ  ( .فىمىٍن مىاتى كىملى
--------- 

ينىارىاًف عىلىيه  ) فقاؿ  –اَّللَّ عنو  رضي -على ذلك الرجل، لىٌما تكفل أبو قتادة  أم صلى النٌِب (  أىبيو قػىتىادىةى: اىلدًٌ
 كيف ركاية ) كاف إذا تيويفى ا١تؤمن ( .ن ( كىافى يػيٍؤتىى اًبلرهجيًل اىٍلميتػىوىَفه عىلىٍيًو اىلدهيٍ ) 
ٍيًنًو ًمٍن قىضىاءو )  قدرنا : أم  ؟ (  ىل ترؾ لدينو فضبلن )  ؟ كيف ركاية للبخارمٌ  ىل ترؾ ماال ييقضى بو دينو: أم ؟ (  ىىٍل تػىرىؾى ًلدى

 .. .ى مؤنة ٕتهيزه. قاؿ يف "الفتح": كاألكؿ أكُف، بدليل قولو: "فإف حيٌدث أنو ترؾ لدينو كفاء .زائدنا عل
م أّن أقرب ٢تم من أنفسهم، أك أّن أحٌق هبم منها، كقد ( أ أىانى أىٍكىلى اًبٍلميٍؤًمًنُتى ًمٍن أىنٍػفيًسًهمٍ  ؿ :فػىلىمها فػىتىحى اىَّللهي عىلىٍيًو اىٍلفيتيوحى قىا) 
 ... ( .فمن تويف )  وى ذىلك بقولوكىجَّ 
ى، كىعىلىٍيًو دىٍينه فػىعىلىيه قىضىاؤيهي )   ( . فلَتثو عصبتو)  ( كيف ركاية للبخارمٌ  كىمىٍن تػىرىؾى مىاالن، فػىهيوى ًلوىرىثىًتوً ( كيف ركاية )  فىمىٍن تػيوييفًٌ
يكم ما ترؾ أمن مؤمن، إال كأّن أكُف الناس بو، فكالذم نفسي بيده إٍف على األرض )  ك١تسلم من طريق األعرج، عن أَب ىريرة 

 ( . ، أك ضىيىاعنا، فاّن مواله، كأيكم ترؾ ماالن، فإُف العصبة من كافدينان 
فأيكم ما ترؾ ديننا، أك ضىيعةن،  -عىزَّ كىجىلَّ -أّن أكُف الناس اب١تؤمنُت يف كتاب اَّللَّ )  كمن طريق ٫تاـ بن منٌبو، عن أَب ىريرة  

 ( . كمن ترؾ كىبلِّ كىلًيتيو)  كيف ركاية (  فأّن كلٌيو، كأيكم ما ترؾ ماالن، فلييؤثىر ٔتالو عصبتيوي من كاففادعوٓف، 
بفتح الضاد: ا١تراد هبم العياؿ اتاجوف الضائعوف. قاؿ ا٠تطٌاٌَب: الضياع، كالضيعة ىنا (  الضَّيعة)  ك ( كالضَّيىاع)  قاؿ النوكمٌ 

أم ترؾ أكالدنا، أك عياالن ذىًكم ضىيىاع، أم ال شيء ٢تم، كالضَّيىاع يف األصل مصدر ضاع، مث جيعل  كصف لورثة ا١تيت اب١تصدر،
أّن ) فبفتح الكاؼ، قاؿ ا٠تطٌاٌَب، كغَته: ا١تراد بو ىهنا العياؿ، كأصلو الثًٌقىلي، كمعٌت (  اٍلكىلٌ  ) كأما،  اٝتنا لكٌل ما يػيعىرَّض للضَّيىاع

 صره.كلٌيو، كّن: أم  ( مواله
  ىل ترؾ النيب الصالة على ا١تديوف استمر أـ ال ، ك١تاذا ترؾ الصالة عليو يف أكؿ األمر  ؟ 

 ال ، َف يستمر ، بل نسخ ١تا فتح عليو الفتوح .
 يف أكؿ األمر : ككاف امتناع النِب 

 كحفظان ٟتق الدائن حىت ال يضيع حقو . --ردعان ألصحاب الديوف للمبادرة بقضاء الدين 
: امتناعو من الصبلة على من مات، كعلي دين، كَف يًتؾى كفاءن، إشعار بصعوبة أمر الدين، كأنو ال ينبري -رىًٛتىوي اَّللَّي - القرطيبٌ قاؿ 

 أف يتحٌملو اإلنساف، إال من ضركرة، كأنو إذا أخذه فبل ينبري أف يىًتاخىى يف أدائو إذا ٘تٌكن منو، كذلك ألف الدين شىُت، كأنو ىىمّّ 
 . ٢تا ، كمىذلٌة ابلنهار، كإخافة للنفوس، بل كإرقاؽابلليل
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لَتتدع من يتساىل يف أخذ الدين، حىت ال تتشٌوش أكقاهتم عند ا١تطالبة، ككاف ىذا كٌلو يف  ككاف ىذا من النِب  مث قاؿ : . 
فلما ث ) لقوؿ الراكم يف اٟتدي( ، ... ك   مىٍيسىرىةو كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإُفى )  مث نيسخ ذلك كٌلو بقولو تعاُف، ...  أكؿ اإلسبلـ

 . فتح اَّللَّ عليو الفتوح قاؿ: أّن أكُف اب١تؤمنُت من أنفسهم، من تيويٌف، كعليو دين، فعلٌي قضاؤه، كمن ترؾ ماالن فلورثتو
 فحديث جابر منسوخ ْتديث أَب ىريرة ) .. فمن مات كَف يًتؾ كفاءن فعلٌي قضاؤه ( .

ليحرض الناس على قضاء الديوف يف ، من ترؾ الصبلة على من عليو دين  قاؿ العلماء كأف الذم فعلو :  ركقاؿ ابن حج
 . لئبل تفوهتم صبلة النِب ، كالتوصل إُف ال راءة منها ، حياهتم 

ة عىلىٍيًو لًييحىرًٌضى النَّاس عىلىى قىضىاء الدٍَّين :  كقاؿ النوكم يف حىيىاهتٍم ، كىالتػَّوىصُّل ًإُفى اٍلبػىرىاءىة ًمنػٍهىا ، لًئىبلَّ تػىفيوهتيٍم ًإ٪تَّىا كىافى يػىتػٍريؾ الصَّبلى
ة النَِّبٌ   ، فػىلىمَّا فػىتىحى اَّللَّ عىلىٍيًو عىادى ييصىلًٌي عىلىٍيًهٍم كىيػىٍقًضي دىٍين مىٍن َفٍى ٮتيىلًٌف كىفىاء . صىبلى

ا اٟتٍىًديث : أىفَّ النًَِّبٌ كقاؿ أيضان :  قىاؿى : أىّنى قىائًم ٔتىصىاًٟتًكيٍم يًف حىيىاة أىحىدكيٍم كىمىٍوتو . كىأىّنى كىلًٌيو يًف اٟتٍىالىٍُتً ، فىًإٍف كىافى   كىمىٍعٌتى ىىذى
ئنا ، كى عىلىٍيًو دىٍين قىضىٍيتو ًمٍن ًعٍنًدم ًإٍف َفٍى ٮتيىلًٌف كىفىاء ، كىًإٍف كىافى لىوي مىاؿ فػىهيوى ًلوىرىثىًتًو الى آخيذ ًمٍنوي شى  ًإٍف خىلَّفى ًعيىاالن ٤تيٍتىاًجُتى ضىائًًعُتى يػٍ

 ) شرح مسلم ( .     فػىٍليىٍأتيوا ًإِفىَّ ، فػىعىلىيَّ نػىفىقىتهٍم كىميٍؤنىتهٍم .
 : قولو ) من ترؾ ديٍنان فعلي ( ّنسخ لًتؾ الصبلة على من مات كعليو دٍين . كقاؿ ابن بطاؿ

 على ا١تدين ، مث نسخ ذلك . أنو كاف ال يصلي : صح عنو  كقاؿ اٟتافظ ا١تنذرم
 ( ؟ ما ا١تراد بقولو ) فػىعىلىيه قىضىاؤيهي 

 .كىافى يػىٍقًضيو ًمٍن مىاؿ مىصىاًلح اٍلميٍسًلًمُتى   ًقيلى : ًإنَّوي قاؿ النوكم : 
 .كىًقيلى : ًمٍن خىاًلص مىاؿ نػىٍفسو  

ا اٍلقىضىاء كىاًجبنا عىلىٍيًو صىلَّى اَّللَّ عىلى   .ٍيًو كىسىلَّمى كىًقيلى : كىافى ىىذى
 .   ) شرخ مسلم ( .كىًقيلى : تػىبػىرُّع ًمٍنوي  

 ( ظاىره أنو ٬تب عليو القضػػػػاء . فػىعىلىيه قىضىاؤيهي كقاؿ الصنعآف قولو )
  كليس لو كفاء ؟قىضىاء دىٍين مىٍن مىاتى كىعىلىٍيًو دىٍين ىل ٬تب 
ب قىضىاؤيهي ًمٍن بػىٍيت اٍلمىاؿ  فىًقيلى :   .٬تًى
ب . : كىًقيلى    الى ٬تًى
 ىل ٬توز ضماف ما على ا١تيت من ديوف ؟ 

 نعم ٬توز ضماف الدين كلو كاف ا١تدين مفلسان ، حيان أك ميتان ، مليئان أك مفلسان .
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

 كقيل : ال يصح ضماف دين ا١تيت إال أف ٮتلف كفاء .
 كىذا قوؿ أَب حنيفة .

انو لو أسقط ابألبرار . ) ألنو دين على معسر كالدين ع ا١تعسر ساقط ، ألنو ال  ألف ىذا دين ساقط ، فبل يصح ضمانو ، كما
 ٬توز مطالبتو ( .

  ( ؟صىلُّوا عىلىى صىاًحًبكي على ماذا يدؿ قولو ) م 
 أصحابو ابلصبلة عليو ، فلو كانت الصبلة عليو غَت مشركعة ١تا أمر يدؿ على أف من عليو دين فإنو ييصلى عليو ، ألمر النِب 

 هبا .
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 ذىب ٚتهور العلماء إُف أف من ضمن دينان عن ا١تيت ، فإنو يلزمو قضاؤه ، كليس لو أف يرجع يف ىذا الضماف . .ُ
 صعوبة أمر الدين ، كأنو ال ينبري ٖتٌملو إال عند الضركرة . .ِ
 عليو . اؿ فضل صبلة النِب فضل أَب قتادة ، حيث ابدر بتخليص ذمة أخيو ا١تسلم ، حىت ين .ّ

 عرؼ الضماف ؟ 
 ن ، ضمن الشيء ضمنان .مٍ لرة : مشتق من الضًٌ ىو 

 أف يضمنى اٟتق عن الشخص الذم عليو اٟتق .  كشرعان :
 ٬تب على غَته .قد التزاـ اإلنساف نفسو ما كجب أك ما  أك

الة األمور ألنو يطلبو ماؿ ، فتأيت أنت كتقوؿ ٢تذا مثاؿ ما كجب : أف ترل شخصان ٦تسكان بشخص يريد أف ٭تاكمو كيدفعو إُف ك 
 الطالب أّن ضامن فبلف .

)    مثاؿ ما ٬تب : أف يقوؿ لك شخص إٓف أريد أف أشًتم من فبلف سيارة كىو ال يعرفٍت ، فأريدؾ أف تضمنٍت يف قيمتها .
 الشيخ ابن عثيمُت ( .

 اذكر أدلة ثبوتو ؟ 
 اثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع :ىو 

أم ك١تن جاء بصواع ا١تلك الذم فقد ) ًٛتلي بعَت ( أم : ما ٭تملو من الطعاـ اؿ تعاُف ) ك١تن جاء بو ٛتل بعَت كأّن بو زعيم ( ق
 ) كأّن بو زعيم ( أم كفيل ضامن .

 كٟتديث الباب . -ب
 ) الزعيم غاـر ( ركاه أبوداكد . أَب أمامة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا كٟتديث  -ج

 : أٚتع ا١تسلموف على جواز الضماف . ةقاؿ ابن قدام
 ما حكم الضماف ابلنسبة للضامن ؟ 

 حكمو ابلنسبة للضامن فهو مستحب .
ألنو من اإلحساف، كهللا تعاُف يقوؿ )كأحسنوا إف هللا ٭تب اسنُت( لكن ىذا مقيد بقدرة الضامن على الوفاء، فإف َف يكن  

 ٟتاؿ، ألف فيو ضرران عليو، كال ينبري ١تسلم أف يتحمل عن غَته ما فيو ضرر عليو. قادران على الوفاء َف يستحب الضماف يف ىذه ا
 ما أركانو ؟ 

 أركانو ثبلثة : ضامن ، كمضموف عنو ، كمضموف لو .
 الضامن : ىو ا١تتحمل .

 ا١تضموف عنو : ىو ا١تتحمل عنو . ) كىو ا١تدين ( .
 ا١تضموف لو : ا١تالك لو . ) كىو البائع ( .

  الضماف :ما شركط 
 .من جائز التصرؼ  أف يكوف أكالن :

تقدـ تعريف جائز التصرؼ كىو : البالغ العاقل اٟتر . )ألف الضماف ت رع ابلتزاـ حق ماِف فبل يصح إال ٦تن ٬توز تصرفو يف مالو  
 الرشيد( .
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 فقولنا البالغ ٮترج الصِب ، فالصِب ال يصح ضمانو إال يف األمور اليسَتة عرفان .
 العاقل ( ٮترج اجملنوف ، فاجملنوف ال يصح ضمانو . كقولنا )

 كقولنا ) اٟتر ( ٮترج الرقيق ، فالرقيق ال يصح ضمانو إال إبذف سيده .
كقولنا ) الرشيد ( ٮترج السفيو ، فالسفيو ال يصح ضمانو إال يف األمور اليسَتة ، ألف السفيو حكمو حكم الصِب ا١تميز ، أما 

 ضمانو ال يف قليل كال يف كثَت .الصِب غَت ا١تميز ال يصح 
 رضا الضامن .اثنيان : 

 ألف الضماف ت رع ابلتزاـ اٟتق ، فاعت ر لو الرضا  
 أف يكوف الدين معلومان أك مآلو إُف العلم . اثلثان :

 مثالو : أف يقوؿ الضامن : أّن اضمن دين ىذا الشخص ككاف الدين الذم عليو ألف رَيؿ .  
 ضامن لكل ما يشًتيو ىذا الشخص ، فهذا فيو جهالة ٭تدث بسببها النزاع ، ككل ما يؤدم إُف اٞتهالة لكن لو قاؿ : للناس أّن

 كالنزاع فإنو ال يصح .
 ىل يصح الضماف عن اٟتي كا١تيت ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 و تركة .: جواز الضماف عن اٟتي كا١تيت سواء كاف لو تركة أـ َف يكن ل القوؿ األكؿ

قىاليوا الى « . ىىٍل عىلىٍيًو دىٍينه » ًإٍذ أيًتىى ًّتىنىازىةو ، فػىقىاليوا صىلًٌ عىلىيػٍهىا . فػىقىاؿى   قىاؿى كينَّا جيليوسان ًعٍندى النَِّبًٌ )  سىلىمىةى ٍبًن األىٍكوىعً ٟتديث 
ٍيئان » . قىاؿى  ىىٍل عىلىٍيًو دىٍينه » أيًتىى ًّتىنىازىةو أيٍخرىل ، فػىقىاليوا َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، صىلًٌ عىلىيػٍهىا . قىاؿى  قىاليوا الى . فىصىلَّى عىلىٍيًو مثيَّ « . فػىهىٍل تػىرىؾى شى
ٍيئان » ًقيلى نػىعىٍم . قىاؿى « .  ًنَتى . فىصىلَّى عىلىيػٍهىا ، مثيَّ أيًتىى اًبلثَّالًثىًة ، فػىقىاليوا « . فػىهىٍل تػىرىؾى شى ىىٍل تػىرىؾ » صىلًٌ عىلىيػٍهىا . قىاؿى قىاليوا ثىبلىثىةى دىّنى
ٍيئان  ًنَتى . قىاؿى « . دىٍينه  فػىهىٍل عىلىٍيوً » قىاليوا الى . قىاؿى « . شى قىاؿى أىبيو قػىتىادىةى صىلًٌ عىلىٍيًو َيى « . صىلُّوا عىلىى صىاًحًبكيٍم » قىاليوا ثىبلىثىةي دىّنى

 و ( ركاه البخارم .عىلىيٍ رىسيوؿى اَّللًَّ ، كىعىلىىَّ دىيٍػنيوي . فىصىلَّى 
 : أف الضماف ٥تتص ابٟتي دكف ا١تيت ، ألف اٟتي لو ذمة ترجع إليها . القوؿ الثاين

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
 ىل يشًتط رضا ا١تضموف عنو أك ا١تضموف لو ؟ 

 ىذا موضع خبلؼ ، كالراجح ال يشًتط .
 يطالب الضامن إال إذا تعذر مطالبة ا١تضموف عنو؟ىل لصاحب اٟتق )كىو ا١تضموف لو( مطالبة من شاء منهما، أك ال  

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أف لصاحب اٟتق مطالبة من شاء منهما . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب اٞتمهور .
 قالوا : ألف اٟتق اثبت يف ذمتهما فلو مطالبة من شاء منهما .

 ىو الضمُت ، كالريـر : أداء شيء يلزمو . ) الزعيم غاـر ( كالزعيم كقد قاؿ النِب 
 .ال ٬توز لصاحب اٟتق أف يطالب الضامن إال إذا تعذر مطالبة ا١تضموف عنو  القوؿ الثاين :

 . ىو الصحيحكىذا القوؿ 
 كاختاره الشيخ السعدم رٛتو هللا .، كقول ىذا القوؿ ابن القيم  
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 سنُت من سبيل ( فليس لنا عليو من سبيل كىو ٤تسن إال أف يتعذر اٟتق .ألف الضامن ٤تسن كقد قاؿ هللا تعاُف ) ما على ا-أ
 كألف ا١تضموف أصل كالضامن فرع ، كإذا أمكن الرجوع إُف األصل فإنو ييسترٌت بو عن الفرع .-ب
 .اٟتق ٦تن ىو عليو  استيفاءكألنو من ا١تستقبح أف يطالب الضامن ابٟتق الذم ىو على غَته مع القدرة على  -ج
 ىل ٬توز أخذ أجرة على الضماف ؟ 
 مثاؿ : ذىبت إُف زيد كقلت لو : أريدؾ أف تضمنٍت عند فبلف ؟ فقاؿ زيد : ال مانع عندم ، لكن اضمنك أبلف رَيؿ . 

 اٞتواب : ال ٬توز أخذ األجر على الضماف ألمرين :
  .أف الضماف من ابب اإلحساف كا١تعركؼ الذم ييبذؿ ابتراء كجو هللا األمر األكؿ :
 أف أٍخذ العػوض يستلـز أف يربح فيما إذا كىٌف عن ا١تضموف عنو مث أخذ اٟتق منو، فيصَت كالقرض الذم جر نفعان. األمر الثاين :

 مىت يربأ الضامن ؟ 
 إف قاـ ا١تضموف عنو ٔتا التزـى بو من حق . ) فهنا ي رأ الضامن ( . أكالن :
 دٍين ، ألف الضامن ًتبع كفرع ، كإذا برأ األصل برأ الفرع .إذا أبرأه صاحب اٟتق ، كاسقط عنو ال اثنيان :

 أم : إذا أبرأ صاحب اٟتق ) كىو ا١تضموف لو ( أبرأ الضامن فهنا ي رأ الضامن كيبقى اٟتق على ا١تضموف .
 كأف يقوؿ التاجر : أبرأتك َي ضامن ، كاكتفي بصاحب اٟتق .

 ا الدين فهو متعلق بصاحب اٟتق ألنو أبرأه من الضماف فقط ) يعٍت من الوثيقة ( أم
 إذا برئ األصيل . اثلثان :

 أم : إذا أبرأ التاجر ا١تضموف عنو ) كىو من عليو اٟتق ( فإنو ذمة الضامن ت رأ .
 ألنو إذا برئت ذمة ا١تضموف عنو َف يبق ىناؾ شيء يضمن ، كألنو إذا برل األصل برأ الفرع .

 موف عنو ، ألف األصل ال ي رأ ب راءة التبع .لكن لو أبرأ الضامن فإنو ال ي رأ ا١تض -
 كالقاعدة : إذا برئ األصل برئ الفرع ال العكس . -
 ما اٟتكم إذا استوَف ا١تضموف لو من الضامن ، فهل يرجع عليو أـ ال ؟ 

 ىذه ا١تسألة لو أحواؿ : 
 إذا نول الرجوع فإنو يرجع . أكالن:
 مت رعان عنو( فهذا ال يرجع، قاؿ يف اإلنصاؼ: ببل نزاع، ألنو متطوع بذلك فأشبو الصدقة. نول الت رع )يعٍت أداه بنية أنوإذا  اثنيان:
 . فالراجح أنو يرجع أف يقضي عنو كَف ينو ت رعان كال رجوعان، بل ذىىىل عن قصد الرجوع كعدمو،  اثلثان:

: قىاؿى  - ٕٖٗ ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه قىاؿى هىًقيُّ إبًًٍسنىادو ( الى كىفىالىةى يف حىدٌو )  رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو يػٍ رىكىاهي اىٍلبػى
 .ضىًعيفو 

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ال يصح ، ضعفو ابن عدم ، كالبيهقي .
 عرؼ الكفالة ؟ 

 الكفالة : ىي التزاـ جائز التصرؼ احضار بدف من عليو اٟتق .
 اف كالكفالة : أف الضماف يتعلق ابألمواؿ ، كالكفالة تتعلق ابألبداف .كعلى ىذا فالفرؽ بُت الضم -
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 ما الدليل على جوازىا ؟ 
 ( . قىاؿى لىٍن أيٍرًسلىوي مىعىكيٍم حىىتَّ تػيٍؤتيوًف مىٍوثًقان ًمنى اَّللًَّ لىتىٍأتػينًٍَّت ًبًو ًإالَّ أىٍف ٭تيىاطى ًبكيمٍ قولو تعاُف عن يعقوب ) 

 كالزعيم لفظ عاـ يطلق على الكفيل كعلى الضمُت  ، كمعٌت ) غاـر ( أم ملـز نفسو ٔتا ضمن . ) الزعيم غاـر ( كقاؿ 
 : ما الفرؽ بُت الضماف كالكفالة 
 أكالن : أف الضماف يتعلق ابلدين كالكفالة تتعلق ابلبدف . 

 ت ا١تضموف .اثنيان : أف الكفيل ي رأ ٔتوت ا١تكفوؿ أك تلف العُت ا١تكفوؿ هبا ، كالضامن ال ي رأ ٔتو 
 اثلثان : أف الكفالة تصح مؤقتة كال يصح الضماف مؤقتان .

 رابعان : أنو يصح ضماف دين ا١تيت دكف كفالتو . 
 ما حكم الكفالة يف اٟتدكد ؟ 

 صورة ذلك ) أف ٬تب حد على شخص فيكفلو آخر إبحضاره عند إقامة اٟتد أك القصاص ( .
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : ال تصح الكفالة ببدف من عليو حد ، سواء كاف  تعاُف أك آلدمي . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كاٟتنابلة .

 ٟتديث الباب ) ال كفالة يف حد ( ، كىو ضعيف . -أ
 ا١تكفوؿ لو . إحضاركألنو حد ال ٯتكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليو  -ب

 ال تصح الكفالة ببدف من عليو حد ٟتق هللا ، دكف من كجب عليو حق آلدمي . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب الشافعية .

قالوا : إف حقوؽ اآلدميُت من القصاص ك٨توه مبنية على ا١تشاحة ، كىي حق ماِف الـز فأشبو الكفالة اب١تاؿ ، فتجوز الكفالة 
 سا٤تة .فيها لتوثيق اٟتق ، ٓتبلؼ حدكد هللا فهي مبنية على ا١ت

 : تصح الكفالة يف اٟتدكد كالقصاص ، سواء كاف حقان  أك آلدمي . القوؿ الثالث
 كىذا اختيار ابن تيمية .

ٟتديث بريدة يف قصة الرامدية اليت اعًتفت ابلزّن ، كفيو قاؿ : فقاؿ ٢تا : حىت تضعي ما يف بطنك ، قاؿ : فكفلها رجل من 
 األنصار حىت كضعت ، ركاه مسلم .

، ألف الكفالة يف البدف يف اٟتقوؽ ا١تالية إذا تعذرت انتقلت إُف الضماف ا١تاِف ، ٓتبلؼ ىذه ا١تسألة ، فبل  صحيح األكؿكال
 عوض للبدف إذا تعذر حضوره ، إذ ال ٯتكن االستيفاء من الكفيل يف اٟتد كالقصاص .

 مىت يربأ الكفيل ؟ 
 ي رأ يف األحواؿ التالية :

 وؿ نفسو . ) كإذا برئ األصل برئ الفرع ( .ا١تكفم لٌ أف ييس أكالن :
 ٔتوت ا١تكفوؿ ، ألف إحضاره يف ىذه اٟتالة متعذر . اثنيان :
 إببراء ا١تكفوؿ لو ) صاحب اٟتق ( . اثلثان :

 الكفيل ال عكس ( . ئا١تكفوؿ بر  ئ) إذا بر  -
 ما اٟتكم إذا مات ا١تكفوؿ ؟ 



 ُِٖٓ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أف الكفيل ي رأ ٔتوت ا١تكفوؿ . األكؿ القوؿ

 كىذا مذىب اٟتنفية ، كمشهور مذىب ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 أنو ثبت عجزه عن إحضاره بسبب موتو ، فبطلت الكفالة . -أ

 أف اٟتضور سقط عن األصيل فسقط عن الفرع كىو الكفيل . -ب
 اف ا١تاِف ، كيرجع بو على كرثتو .: أنو ال ي رأ ، بل يلزمو الضم القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ الليث ، كىو اختيار ابن تيمية .
أف العقود مبنية على الًتاضي ، كالبائع َف يرض ابلعقد إال يف حاؿ توثيقو بكفالة ٖتفظ حقو ، فإذا برلء الكفيل كاف ذلك  -أ

 كفالة .منافيان ١تفهـو الرضى يف العقد ، منافيان ١تقصود الشارع من مشركعية ال
القياس على ما لو عجز الكفيل يف اٟتياة عن إحضار بدف ا١تكفوؿ ، فإنو يلزمو الضماف ا١تاِف ، كا١توت تسبب يف عجز  -ب

 الكفيل عن إحضار بدف ا١تيت من ّنحية اٟتكم .
 ، كهللا أعلم . أصح كاألكؿ
 ىل يشًتط رضا الكفيل ؟ 

 نعم .
 يشًتط رضا الكفيل ال ا١تكفوؿ .

بي اىلشه   رًكىًة كىاٍلوىكىالىةً ابى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َٖٖ ًلثي اىلشهرًيكىٍُتً مىا ملٍى ٮتىيٍن أىحىدي٫تيىا صىاًحبىوي، فىًإذىا خىافى )  قىاؿى قىاؿى اىَّللهي: أىانى اثى

 ًكمي  .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي اىٟتٍىا  (خىرىٍجتي ًمٍن بػىٍيًنًهمىا 
: " مىٍرحىبان  أىنهوي كىافى شىرًيكى اىلنهيبًٌ  )كىعىٍن اىلسهاًئًب ] ٍبًن يىزًيدى [ اىٍلمىٍازيكًميًٌ  - ُٖٖ قػىٍبلى اىٍلبػىٍعثىًة، فىجىاءى يػىٍوـى اىٍلفىٍتًح، فػىقىاؿى

 رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىاٍبني مىاجىةى  .( ِبًىًخي كىشىرًيًكي 
. رىكىاهي النهسىاًئيُّ  (ًاٍشتػىرىٍكتي أىانى كىعىمهاره كىسىٍعده ًفيمىا نيًصيبي يػىٍوـى بىٍدرو..  ) قىاؿى  عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن مىٍسعيودو كى  - ِٖٖ اىٟتٍىًديثى
ريهي   . كىغىيػٍ

-------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 فيو علتاف:ضعيف ،  حديث أِب ىريرة
 كصلو كإرسالو. العلة األكُف: االختبلؼ يف

 العلة الثانية: يف إسناده سعيد بن حياف، كالد أَب حياف.
 .قاؿ فيو ابن القطاف: ال تعرؼ لو حاؿ، كال يعرؼ من ركل عنو غَت ابنو. بياف الوىم كاإليهاـ 

 .كقاؿ الذىِب: ال يكاد يعرؼ. ميزاف االعتداؿ 
 يف إسناده ضعف ، أعل بعدة علل .  كحديث السائب

، كأما اضطرابو يف ا١تنت، فقد اختلف فيمن كاف ،  طرب سندنا كمتنناٟتديث مضفا أما اضطرابو يف اإلسناد: فركم موصوالن كمرسبلن
يف أَب السائب، كمنهم من ٬تعلو  -ملسو هيلع هللا ىلص -على كجو يتعذر فيو الًتجيح، كًترة ٬تعل اٟتديث من قوؿ النِب  -ملسو هيلع هللا ىلص -شريكنا للنِب 



 ُِٓٗ 

 .  وؿ أَب السائب يف النِب من ق
 ألف أاب عبيدة َف يسمع من أبيو ، كما قاؿ أبو حامت كالًتمذم كغَت٫تا .أعلو بعضهم ابالنقطاع، :  كحديث ابن مسعود

 ل .كرأل بعضهم أف حديث أَب عبيدة عن أبيو يف حكم ا١تتص
 تاكيو، كعنده من العلم ما ليس عند غَته".قاؿ ابن القيم يف هتذيب السنن  "أبو عبيدة شديد العناية ْتديث أبيو كف

 عرؼ الشركة ؟ 
 اجتماع يف تصػرؼ .الشركة : 

 يعٍت أف يتعاقد شخصاف يف شيء يشًتكاف فيو . ) كتسمى ىذه شركة عقود ( .
 ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

 نستفيد : جواز الشركة .
 كالشركة جائزة ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .

ٍن ا٠تٍيلىطىاء لىيػىٍبًري بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو ًإالَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًٟتىاتً كىإً  قاؿ تعاُف )  ( . فَّ كىًثَتنا مًٌ
 ( .نتيٍم ًفيًو سىوىاء ضىرىبى لىكيم مَّثىبلن ًمٍن أىنفيًسكيٍم ىىل لَّكيم مًٌن مَّا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيم مًٌن شيرىكىاء يف مىا رىزىقٍػنىاكيٍم فىأى  كقاؿ سبحانو )

 كأحاديث الباب .
 كأما اإلٚتاع ، فقاؿ ابن قدامة : أٚتع ا١تسلموف على جواز الشركة يف اٞتملة ، كإ٪تا اختلفػوا يف أنواع منها .

 اجتماع يف تصػرؼ .كالشركة تعريفها : 
 يعٍت أف يتعاقد شخصاف يف شيء يشًتكاف فيو . ) كتسمى ىذه شركة عقود ( .

  اع الشركة ؟اذكر أنو 
 شركة العناف ، كشركة ا١تضاربة ، كشركة الوجوه ، كشركة األبداف .

 شركة العناف :
يشًتكاف اثناف فأكثر يف ماؿ يتجراف فيو كيكوف الربح بينهما ْتسب ما ىي أف يكوف من كلو منهما ماؿه كعمل . ) أف  -أ

 ) ففيها ماؿ كعمل بدٓف ( .يتفقاف عليو 
 ن عىنَّ يًعن بكسر العُت كضمها : إذا ظهر أمامك ، كذلك لظهور ماؿ كل من الشريكُت لصاحبو .ٝتيت بذلك : إما م --ب

 كإما من الًعناف : كىو سَت اللجاـ الذم ٘تسك بو الدابة ، كالفارساف إذا تساكَي يف السَت ، فإف عنانيهما يكوّنف سواء .
 من الشريكُت من التصرؼ برَت مصلحة .أك أٍخذان من عناف الدابة ا١تانع ٢تا من السَت ، ١تنع كل 

 تفاؽ الفقهاء .كىذا النوع من الشركات جائز اب -ج
 ، كالتقرير أحد كجوه السنة . كقد كرد يف جوازىا أدلة تقريربة عن الرسوؿ 

ان يدان بيد ، فقد كرد عن سليماف بن أَب مسلم قاؿ ) سألت أاب ا١تنهاؿ عن الصرؼ يدان بيد ، فقاؿ : اشًتيت أّن كشريك ِف شيئ
عن ذلك فقاؿ : ما كاف  كنسيئة ، فجاءّن ال راء بن عازب فسألناه ، فقاؿ : فعلتي أّن كشريكي زيد بن أرقم ، كسألنا النِب 

 يدان بيد فخذكه ، كما كاف نسيئة فذركه ( ركاه البخارم .
بلن ٢تذا ا١تاؿ ، كصار كل كاحد منهما يعمل ، فاتفقا على أف يفتحا ٤ت (  ََُ) رَيؿ ، كآخر عنده (  ََُه )مثاؿ : رجل عند

 هبذا ال .
 ىذا النوع ىو السائد بُت الناس . -د



 َُِٔ 

 ال يشًتط فيها ا١تساكاة ال يف ا١تاؿ كال يف التصرؼ ، فيجوز أف يكوف أحد الشريكُت أكثر من اآلخر . ألنو
 يشًتط ٢تذه الشركة أف يكوف ا١تاؿ معلومان . -ىػػػػ

 الرجوع إليو عند الفسخ . ألف اجملهوؿ ال ٯتكن
 ( .، النصف ) ا١تشاع : الربع ، كالثلث  .يشًتط أف يكوف لكل كاحد منها جزءان معلومان من الربح مشاعان ك -ك

 ( فلو اتفقا على أف يكوف الربح ألحد٫تا دكف اآلخر ، فإف ذلك ال يصح .لكل كاحد منها قولو )
  ربع الربح كلك ثبلث أرابع يصح .قولو ) جزءان من الربح مشاعان ( كأف يقوؿ : ِف

 أك قاؿ : الربح بيننا فإنو يصح . 
 أك قاؿ : لك ثلث الربح كلك الثلثاف . 
 فأما إف كاف معينان فإنو ال يصح . -

 درىم ، فإنو ال يصح ، ألنو رٔتا ال تربح إال ىذا الربح فيبقى الثآف ال ربح لو .(  ََُ) قاؿ أحد٫تا لك من الربح  فإف
 ؿ : ِف ربح السيارات كأنت لك ربح األطعمة ، فبل ٬توز .أك قا

 ألمرين : ال يصح ،فإنو الربح  اإف َف يذكر  -ز
 أف الربح ىو ا١تقصود يف الشركة ، فبل ٬توز اإلخبلؿ بو . األمر األكؿ :
 يبقى ٣تهوالن ، كىذا يؤدم إُف النزاع . أف عدـ ذكر الربح األمر الثاين :

 كْتكم الوكالة يف نصيب شريكو .، ْتكم ا١تلك يف نصيبو : منهما اب١تالُت ينفذ تصرؼ كل كاحد  -ط
 كالربح بينهما ْتسب الشرط ، فبل يكوف بقدر ا١تاؿ . -ؾ 
 ١تػاذا الربح على حسب الشرط ؟ 

٦تن يثق بو ألنو يرجع إُف العمل ، كا٠ت رة ، كالثقة ، كالسمعة ك٨تو ذلك ، كىذا ٮتتلف ابختبلؼ الناس ، قد يكوف ىذا الرجل 
 الناس ٠ت رتو كجودتو ك٨تو ذلك ، فيشًتط أف لو ثبلثة أرابع الربح

 ا٠تسارة على قدر ا١تاؿ :-ش
 (ََِ)فيكوف على صاحب  (َُٓ)كخسرا ، كعند التصفية أصبح ا١تاؿ  (ََُ)كاآلخر ( ََِ) مثاؿ : جاء أحد٫تا بػ

 ( .َٓ)خسارة  ( ََُ)كعلى صاحب ( ََُ)خسارة 
حد٫تا بعشرة آالؼ ، كجاء الثآف بعشرين ألف ، فإذا خسرت الشركة فيكوف على صاحب عشرة آالؼ ثلث مثاؿ آخر : جاء أ

 ا٠تسارة ، كعلى صاحب العشرين ألفان : الثلثاف .
 شركة ا١تضاربة :

الربح  ىي أف يدفع رجل مالو إُف آخر يتجر لو فيو على أف ما حصل منىي أف يكوف من أحد٫تا ا١تاؿ كمن اآلخر العمل .) -أ
 ( .بينهما حسب ما يشًتطانو 

 رَيؿ ليتجر هبا على أف يكوف الربح بينهما . ( ََُ) مثاؿ : أعطى عمر زيدان 
كليس كل من ٯتلكها ٭تسن العمل هبا ، ، الناس ْتاجة إُف ىذه الشركة ، حيث أف األمواؿ ال تنمو إال ابلتنقيب كالتجارة -ب

 .و فكانت اٟتاجة لصاٌف الطرفُت ككذلك ىناؾ من ٭تسن العمل لكن ال ماؿ ل
، ألنو مىت علم نصيب  كإف قاؿ إتر بو كِف ثبلثة أرابع أك الثلث صح، إف قاؿ رب ا١تاؿ إتر بو كالربح بيننا فنصفاف -ج

 أحد٫تا أخذه كالباقي لآلخر.



 ُُِٔ 

 كال يضارب العامل ٔتاؿ آلخر إال بشرطُت : -د
 إف رضي األكؿ . األكؿ :
 ألكؿ .إف َف يضر اب الثاين :

مثاؿ: أعطيتك مبلران من ا١تاؿ على أف تتجر بو ابلكتب، فأخذهتا كضاربت، مث عقد ىذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر يف 
 نفس السلعة، فهذا العقد يضر ابألكؿ، ألف السلعة إذا كثرت رخصت .

 لكن إف رضي األكؿ جاز .
 إف فسدت شركة ا١تضاربة :  -ىػػػػ

 ا١تاؿ ، كللعامل أجرة ا١تثل .فقيل : ا١تاؿ كلو لرب 
 كقيل : للعامل سهم ا١تثل . 
 .يعطى نصف الربح، فيكوف لو نصف الربح، كىكذا -مثبلن -وا طى يف العادة ؟ فقال: لو إتر اإلنساف هبذا ا١تاؿ كم يعفيقاؿ 

 ، ألف العامل إ٪تا عمل على أنو شريك ال على أنو أجَت . الصحيح كىذا القوؿ ىو
 ػػػػػػوه :شركة الوجػػػػ

 كىي شركة تقـو على اشًتاؾ رجلُت أك أكثر كال ماؿ ٢تم على أف يشًتكا بوجوىهم .ا١تراد ابلوجوه ىنا : اٞتاه كا١تنزلة ، -أ
 ٝتيت بذلك : -ب

 لبنائها على كجاىة كل منهما كمكانتػو عند الناس .
 د يكوف أكثق عند التجار.كيكوف الربح بينهما على ما اشًتطاه من تساك أك تفاضل، ألف أحد٫تا ق -ج
 حكمها :-

 ة .ىي جائزة عند اٟتنفية كاٟتنابل
 .ألهنا شركة عقد تتضمن توكيل كل شريك صاحبىو يف البيع كالشراء، كا١تسلموف على شركطهم، كما جاء يف اٟتديث 

 . ىذه الشركة ابطلة ر :كقاؿ ا١تالكية كالشافعية كالظاىرية كأبو ثو 
 .أك ابلعمل، ككبل٫تا معدكماف يف ىذه ا١تسألة ألف الشركة تتعلق اب١تاؿ 

 شركة األبػػػػػػػػػداف :
اثناف فأكثر فيما يكتسبوف من صنائعهم ، كاٟتدادة ، كا٠تياطة ، كالنجارة ، ك٨تو ذلك ، أك يشًتكوا فيما كىي أف يشًتكاف  -أ

 يكتسبوف من ا١تباح كاالحتشاش ، كاالحتطاب ، كسائر ا١تباحات .
 ا ىو قوؿ ٚتهور العلماء .كالقوؿ ّتوازى

ككجو جوازىا : أف شركة األبداف تتضمن الوكالة ، كتوكيل كل من الشريكُت لآلخر بتقبل العمل صحيح ، كصحة الوكالة كجوازىا 
 دليل على صحة الشركػػػة ابألبداف ، ألف ا١تشتمل على اٞتائز جائز .

 م ٦تن يعملوف ابلبدف . عادة تكوف ىذه الشركة بُت اٟتدادين كالنجارين كأمثا٢ت -ب
 تصح مع اختبلؼ الصنائع كحداد ك٧تػار مثبلن .-ج 
 إف مرض أحد٫تا فالكسب الذم عملو أحد٫تا بينهما . -د

 ألف األصل الشركػة .
 كإف طالبو الصحيح أف يقيم مقامو لزمػو .



 ُِِٔ 

 ابب الوكالة
هي -كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - ّٖٖ :  -مىارىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، فىأىتػىٍيتي اىلنهيبه ) قىاؿى بػىرى يػٍ :  ًإذىا أىتػىٍيتى  أىرىٍدتي اى٠ٍتيريكجى ًإىلى خى فػىقىاؿى

، فىايٍذ ًمٍنوي ٜتىٍسىةى عىشىرى كىٍسقنا  بػىرى  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى كىصىحهحىوي . (كىًكيًلي ٓتىيػٍ
رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ يف  . اىٟتٍىًديثى  ( بػىعىثى مىعىوي ًبًدينىارو يىٍشًتىًم لىوي أيٍضًحيهةن..  أىفه رىسيوؿى اىَّللهً  ) كىعىٍن عيٍركىةى اٍلبىارًًقيًٌ  - ْٖٖ

ـى  ، كىقىٍد تػىقىده  .أىثٍػنىاًء حىًديثو
. ميتػهفىقه ة ( عيمىرى عىلىى اىلصهدىقى  بػىعىثى رىسيوؿي اىَّللًه ) قىاؿى  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ٖٖٓ  .عىلىٍيًو  اىٟتٍىًديثى
اثن كىًستًٌُتى، كىأىمىرى عىًلياا أىٍف يىٍذبىحى اىٍلبىاًقيى  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن جىاًبرو  - ٖٖٔ . رىكىاهي ميٍسًلمه   (٨تىىرى ثىالى  اىٟتٍىًديثى
ا، فىًإٍف ًاٍعتػىرىفىٍت فىاٍرٚتيٍهى كىاٍغدي ايى أي )  يف ًقصهًة اىٍلعىًسيًف. قىاؿى اىلنهيبُّ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ٕٖٖ  ا ....( نػىٍيسي عىلىى ًاٍمرىأىًة ىىذى

. ميتػهفىقه عىلىٍيًو   .اىٟتٍىًديثى
---------- 

 ماذا نستفيد من ىذه األحاديث اليت ذكرىا ا١تصنف رٛتو هللا ؟ 
 نستفيد جواز الوكػػػالة .

 واز الوكالة .ذكر ىذه اٟتديث ألف فيها داللة على ج –رٛتو هللا  –فا١تصنف 
 لرة : التفويض .كالوكالة 

 ىي استنابة جائز التصرؼ مثلو فيما تدخلو النيابػة . كاصطبلحان :
 كىذا التعريف يدؿ على أف ا١توًكل البد أف يكوف جائز التصرؼ فبل تصح الوكالة من صِب أك ٣تنوف

 كالبد أف يكوف أف الوكيل جائز التصرؼ .
 ما حكم الوكالة ؟ 

 جائزة ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع :: الوكالة  مةقاؿ ابن قدا
 . (اٍخليٍفًٍت يف قػىٍوًمي كىأىٍصًلٍح عن موسى ) قاؿ تعاُف 

ا فىأىٍلًقٍو ًإلىٍيًهٍم )  –عن سليماف أنو قاؿ للهدىد  -كقاؿ تعاُف   ( .اٍذىىٍب ًبًكتىاَب ىىذى
 . كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا (كقاؿ تعاُف ) 
 (. كىٍليػىتػىلىطٍَّف كىال ييٍشًعرىفَّ ًبكيٍم أىحىدان عىثيوا أىحىدىكيٍم ًبوىرًًقكيٍم ىىًذًه ًإُفى اٍلمىًدينىًة فػىٍليػىٍنظيٍر أىيػُّهىا أىزٍكىى طىعىامان فػىٍليىٍأًتكيٍم ًبرًٍزؽو ًمٍنوي فىابػٍ كقاؿ تعاُف )

 كاألحاديث اليت ذكرىا ا١تصنف رٛتو هللا .
الىًة يًف اٞتٍيٍملىةً  كىأىٍٚتىعىٍت اأٍليمَّةي :  قاؿ ابن قدامة كىأًلىفَّ اٟتٍىاجىةى دىاًعيىةه إُفى ذىًلكى ؛ فىًإنَّوي الى ٯتيًٍكني كيلَّ كىاًحدو ًفٍعلي مىا ،  عىلىى جىوىاًز اٍلوىكى

 ٭تىٍتىاجي إلىٍيًو ، فىدىعىٍت اٟتٍىاجىةي إلىيػٍهىا .
 ىل الوكالة عقد جائز أـ عقد الـز ؟ 
 عقد جائز . 

 م ٯتلك كل كاحد من ا١تتعاقدين فسخو بدكف رضا اآلخر ، كال إذنو أيضان .كالعقد اٞتائز ىو الذ
يوىكًٌل إٍذفه ، كمن جهة الوكيل بذؿ نفع ككبل٫تا غَت الـز .

 ألهنا من جهة ا١ت
 لكن يلزمو يف حالتُت : -

 ػوًكل .إذا كاف ىناؾ ضرر يف فسػخ الوكالة ، كأف يكوف فسػخ الوكالة بشيء يتضرر بو ا١ت اٟتالة األكىل :
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 إذا كانت الوكالة ّتعل ) أم ٔتقابل ( ، فهذه حكمها حكم اإلجارة ، فبل ٬توز ألحد فسخها . اٟتالة الثانية :
 اذكر أنواع العقود من حيث اللزـك كاٞتواز ؟ 
 العقود من حيث اللزـك كاٞتواز تنقسم إُف ثبلثة أقساـ : 

 الـز من الطرفُت : كالبيع ، كاإلجارة . األكؿ :
 جائز من الطرفُت : كالوكالة . ين :الثا

 كىو العقد الذم ٯتلك فيو كل طرؼ أف يفسخ العقد مىت شاء .
 كالوكالة ، كالوصية ، كاٞتعالة .

 الـز من طرؼ جائز من طرؼ آخر . الثالث :
 لو دكف الضامن كالرىن ، فهو الـز من جهة الراىن بشرطو ، كجائز من جهة ا١ترهتن ، ككذلك الضماف جائز من جهة ا١تضموف 

كقد يتحوؿ العقد اٞتائز إُف عقد الـز ، إذا لـز من الفسخ ضرر بٌُت ، كقد ذكر ابن رجب يف قواعده فقاؿ يف القاعدة الستُت : 
التفاسخ يف العقود اٞتائزة ، مىت تضمن ضرران على أحد ا١تتعاقدين ، أك غَت٫تا ٦تن لو تعلق ابلعقد َف ٬تز ، كَف ينفذ إال أف ٯتكن 

 ستدراؾ الضرر بضماف أك ٨توه ، فيجوز على ذلك الوجو .ا
 ىل ٕتوز الوكالة معلقة ؟ 

 نعم ٕتوز .
 كقولو : إذا قدـ اٟتاج فبع ىذا .

 كهبذا قاؿ أبو حنيفة ، كأٛتد ، كىو الراجح .
  مبطالت الوكالة :ما 

 .وت أحد٫تا ٔت أكالن :
 ٕتديد الوكالة إذا شاؤكا أف يستمركا مع الوكيل . ألنو إذا مات ا١توكل انتقل ا١تاؿ إُف كرثتو ، فبلبد من 
 أما الوكيل فتبطل ٔتوتو ، ألف ا١توكل إ٪تا رضيو بعينو ، فإذا مات فإف ا١تعقود عليو قد زاؿ كفات ، فتبطل بذلك الوكالة . 

 ) اإلقناع ( .    لة .د أٚتعوا عىلىى أف موت ا١توكل يبطل الوكا: كق رقاؿ ابن ا١تنذ
ء على أف الوكالة تنفسخ ٔتوت الوكيل؛ ألهنا تعتمد على اٟتياة اليت ىي ٤تل صحة التصرؼ، فإذا زالت انتفت كاتفق الفقها

 و .صحتها النتفاء ما تعتمد علي
 ّتنوف أحد٫تا . اثنيان :

 .ألف اجملنوف ليس لو أىلية التصرؼ  
 يبطل الوكالة؛ ألنو مبطل ألىلية اآلمر كأىلية التصرؼ، اتفق العلماء على أف اٞتنوف ا١تطبق إذا طرأ على ا١توكل أك الوكيل، فإنو

 ِ .كألف حكمو حكم ا١توت؛ ألف اجملنوف ال ٯتلك التصرؼ، فبل ٯتلكو غَته من جهتو، كال ٯتلكو ىو من جهة غَت
  :كاختلفوا يف اٞتنوف غَت ا١تطبق كمن ٬تيىنُّ أحياّنن كيفيق أخرل على قولُت

 . ةال تبطل بو الوكال :القوؿ األكؿ
 ة .كمذىب اٟتنابل ة ،ككجو للشافعي ة ،ا١تالكية ، ك كىو قوؿ اٟتنفي

 ألف قصور مدتو كسرعة إفاقتو ٕتعلو عفونا كأكقات النـو النتفاء ا٠توؼ عنو
 ة .تبطل الوكالة بو، كىو كجو عند الشافعي :القوؿ الثاين
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 .د اٞتائزة، فيلـز استئناؼ العقدٯتكن أف يستدؿ ٢تم أبف أىلية التصرؼ زالت ابٞتنوف، فتزكؿ معها العقو 
 ؿ .ىو القوؿ األك الراجح ك  

 فسخ أحد٫تا .ب اثلثان :
 . اتفق الفقهاء على أف الوكالة تبطيل بعزؿ ا١توكل لوكيلو، أك عزؿ الوكيل لنفسو

 . ألهنا عقد جائز من الطرفُت، فكانت ٤تتملة للفسخ ابلعزؿ 
 . إبطالوكألهنا إذفه يف التصرؼ، فملك كل كاحد منهما  
 و .كألف التوكيل حق ا١توكل كقبولو حق الوكيل، فلهما إبطال 

 ل .ركج ٤تل التصرؼ عن ملك ا١توكخرابعان :
 .كأف يوكًٌلو يف بيع عبد فيموت العبد، أك بيع أرض فوىبها ا١توكل كقبضها ا١توىوب :صورة ا١تسألة

لك ا١توكل، كعلَّلوا ذلك أبف الوكالة تعلَّقت ٔتلك ا١توكل، كقد زاؿ ال خبلؼ بُت العلماء أف الوكالة تبطل ٓتركج ا١تعقود عليو عن م
 . ملكو، فبل تبقى الوكالة بدكف ال

 ىل تبطل الوكالة ابلردة ؟ 
 ب .فق الفقهاء على أف الوكالة ال تبطل ابلردَّة إذا َف يلحق ا١ترتدُّ بدار اٟتر ات

 :قولُت ب علىكاختلفوا يف بطبلهنا إذا ٟتق بدار اٟتر 
 . تبطل الوكالة ابلردة إذا ٟتق ا١ترتد بدار اٟترب  :لقوؿ األكؿا
 ة .كىو قوؿ أَب حنيف 

 ان .إف الردة مع اللحاؽ بدار اٟترب يعت ر موًتن حكمقالوا : 
 . ال تبطل الوكالة ابلردة؛ سواء ٟتق ا١ترتد بدار اٟترب، أـ ال  :القوؿ الثاين

 ة .ٟتنابلة ، كاكالشافعي ة ، يكمذىب ا١تالكة ، كىو قوؿ صاحِبى أَب حنيف 
 ب .أف الردة نفسها ال تنايف الوكالة قياسنا على تصرفاتو قبل ٟتاقو بدار اٟتر -أ

 ة .ألف تصرفات ا١ترتد ّنفذ-ب
 ا .ف الردة ال ٘تنع ابتداءن ككالتو، فبل ٘تنع استدامتهكأل-ج 

 كىذا الراجح .
  ما اٟتكم  لو تصرؼ الوكيل قبل أف يعلم بفساو ؟ 

 ر ٤تل ا٠تبلؼ :ٖتري
 ال خبلؼ بُت العلماء أف الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخو مىت شاء إذا علم اآلخر ابلفسخ ، ك٤تل ا٠تبلؼ إذا َف يعلم .-أ

 إذا علم الوكيل ابلعزؿ فتصرفو ابطل ابإلٚتاع .-ب
 ٤تل ا٠تبلؼ إذا َف يعلم ابلعزؿ .-ج

 اليـو الثآف أشهدت رجلُت أٓف فسخت ككالتو ، مث ابع البيت يف اليـو مثالو : ككلت ىذا الرجل على أف يبيع بييت ، مث يف
 الثالث كَف يعلم ابلفسخ ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو ال ينفذ تصرفو ، كالبيع ابطل . القوؿ األكؿ
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 كىذا مذىب الشافعية ، كاٟتنابلة .
 الوكالة قبل البيع . كعلى ىذا القوؿ فالبيع غَت صحيح ، ألنو فسخ

 : أف تصرفو ّنفذ . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

قالوا : ألف تصرفو مستند إُف إذف سابق َف يعلم إبزالتو فكاف تصرفان صحيحان، )ألف األصل بقاء ما كاف على ما كاف( فاألصل 
 بقاء الوكالة .

 لذم َف يبلرو .أنو َف يصدر منو تفريط ، كإ٪تا التفريط من ا١توكل ا -ب
أف الوكيل يتصرؼ أبمر ا١توكل ك١تصلحتو ، كعزلو قبل علمو حل للعقد ، فبل يثبت يف حقو قبل علمو كالنسخ ، ال يثبت يف  -ج

 ذمة ا١تكلف إال بعد العلم .
 أف يف القوؿ بعزلو إضراران بو ، ألنو قد يتصرؼ بعد عزلو ٔتا يوجب الضماف ، كالضرر يزاؿ . -د
 ل ٤تسن ، كال يكوف جزا اسن اإلساءة بتحميلو الضماف .أف الوكي -ىػ
 أف الشريعة أتت برفع اٟترج كا١تشقة ، كيف ىذا مشقة ظاىرة على الوكيل .-ك
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو 
 ما حكم الوكالة يف العبادات ؟ 

 العبادات من حيث الوكالة كعدمها تنقسم إُف ثبلثة أقسػاـ :
 كالعبادات ا١تالية .  مطلقان : فيو يصح التوكيل قسم األكؿ :

 كتفريق صدقة ، أك زكاة ، أك نذر ، أك كفارة .
 قاؿ يف اإلنصاؼ : ببل نزاع أعلمو .

 كاف يبعث عمالو لقبض الصدقات كتفريقها .  ألنو 
 الزكاة : كأف أعطي شخص ألف رَيؿ زكاة كماِف ، كأقوؿ لو كزعها على الفقراء .

 و أك زكاتو .كيصح أف يوكل من يفرؽ صدقت
 كيصح أف يوكل من يكفر عنو كفارة مالية ك٨تو ذلك من العبادات ا١تالية .

 ، كىي العبادات البدنية اضة . ) أم ا٠تالصة اليت ال تتعلق اب١تاؿ ( .مطلقان يصح التوكيل فيها قسم ال  الثاين :
 كالوضوء .مثل : الصبلة ، كالصـو ، 

 يصح أف يوكل هبا غَته .ألهنا تتعلق بنفس الفاعل ، فبل  
 الصبلة : كأف أقوؿ لشخص : اذىب كصًل عٍت صبلة الظهر ، فهذا ال ٬توز .

 الصـو : كأف أقوؿ لشخص : علي يـو قضاء من رمضاف ، أريدؾ أف تصومو عٍت ، فهذا ال ٬توز .
 الوضوء : كأف أقوؿ لشخص : اٞتو ابرد كأريدؾ أف تتوضأ عٍت ، فهذا ال ٬توز 

 م فيو تفصيل :قس الثالث :
 كىو اٟتج يف الفرض : فالذم ال يستطيع أف ٭تج عجزان مستمران فإنو ٬توز لو أف يوكل كإال فبل ٬توز .

ٟتديث ابن عباس . قاؿ ) جاءت امرأة من خثعم فقالت : َي رسوؿ هللا ! إف فريضة هللا على عباده يف اٟتج أدركت أَب شيخان  
 و .عنو ؟ قاؿ : نعم ، كذلك يف حجة الوداع ( متفق عليكبَتان ال يثبت على الراحلة ، أفأحج 
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قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : اٟتج كرَته من العبادات ، كاألصل فيو عدـ جواز التوكيل ، ألنو عبادة ، كاألصل يف العبادة 
 عن صنفُت من الناس : أهنا مطلوبة من العابد ، كال يقـو غَته مقامو فيها ، كحينئذ نقوؿ : اٟتج كردت النيابة فيو

 : من مات قبل الفريضة ، فإنو ٭تج عنو ، ألنو ثبت ذلك ابلسنة . األكؿ
 : من كاف عاجزان عن الفريضة عجزان ال يرجى زكالو ، فهذا جاءت بو السنة ، كسبق دليلها .الثاين 
 اذكر أقساـ الوكالة ابلنسبة ٟتقوؽ اآلدميُت ؟ 

 حيث التوكيل إُف قسمُت  :تنقسم الوكالة يف حقوؽ اآلدميُت من 
 كالعقود ، كالفسوخ .  قسم يصح التوكيل فيو : القسم األكؿ :

 فهذه يصح التوكيل فيها ، ألف ا١تقصود إ٬تاده بقطع النظر عن الفاعل .
 ، كالنكاح .البيع ، كالشراء ، كاإلجارة ، كالقرض ك  العقود :

 كأف أقوؿ لشخص : ككلتك تبيع سياريت .
 وؿ لشخص : ككلتك تشًتم ِف سيارة .الشراء : كأف اق

 اإلجارة : كأف أقوؿ لشخص : ككلتك تستأجر ِف بيتان .
 .لطبلؽ ، كا٠تلع ، كالعتق ، كاإلقالة كا  :كالفسوخ 

 أنو يثبت طبلقها عند اكمة ( . –الطبلؽ : كأف أقوؿ لشخص : َي فبلف ككلتك أف تطلق زكجيت ) كتكوف الفائدة 
 : ككلتك ٥تالعة زكجيت ) ا٠تلع مفارقة الزكجة على عوض ( . ا٠تلع : كأف اقوؿ لشخص

 العتق : كأف أقوؿ لشخص : ككلتك تعتق عبدم فبلف .
اإلقالة : اشًتيت من فبلف سيارة مث َف تعجبٍت السيارة ، فرجعت إليو كقلت : أريد أف تقيلٍت البيع ، فقاؿ : نعم ، فلو ككلت 

 ئع أك من ا١تشًتم .إنساّنن يف اإلقالة ٬توز سواء من البا
 الظهار ، كاللعاف ، كاألٯٍتافك  قسم ال يصح التوكيل فيو مطلقان : القسم الثاين :

 ألهنا تتعلق بنفس الشخص ، فالوكيل ال يستطيع أف يفعلها .-أ
 كألنو تفوت اٟتكمة يف التوكيل فيو . -ب

ة ، كقاؿ ٢تا : أنًت على زكجك كظهر أمو عليو ، فهذا الظهار : فلو ككل شخصان يف الظهار من امرأتو ، فذىب الرجل إُف ا١ترأ
 ال ٬توز كال يثبت الظهر .

كَف تعًتؼ ، فإنو يقاـ بينهما لعاف ) كىو أٯتاف مؤكدة بشهادات ،  –إذا رماىا ابلوّن  –اللعاف : كىو ما يكوف بُت الزكج كزكجتو 
أف الوكيل ال يصح  -إلقامة اللعاف، ألهنا تتعلق ابلشخص نفسو  فيقسم الرجل مث الزكجة، فهنا ال ٬توز للزكج أف يوكل أحدان غَته

 أف يضيف اللعنة إُف نفسو .
 األٯٍتاف : أم ال ٬توز أف يوكل شخصان يذىب عنو إُف القاضي ليؤدم اليمُت عنو ، ألهنا تتعلق ابلشخص نفسو .

 ١تاذا ال يصح التوكيل يف الظهار ؟ 
 ال يصح التوكيل فيو ألمور ثبلثة : 

 : ألنو يتعلق بنفس الشخص كما سبق . أكالن 
 أف ا١توكل ال ٯتلك ذلك ، بل ىو حراـ عليو ، فكيف يصح ذلك من الوكيل . اثنيان :
 أف يف قبوؿ الوكيل ىذا العمل ا١توكل فيها من ابب التعاكف على اإلمث كالعػدكاف كقد هنى هللا عن ذلك . اثلثان :



 ُِٕٔ 

  د ؟اذكر الدليل على جواز الوكالة يف اٟتدك 
 ٕتوز الوكالة يف اٟتدكد : يف إثباهتا كاستيفائها .

ا، فىًإٍف ًاٍعتػىرىفىٍت فىاٍرٚتيٍهى ) يف ًقصًَّة اىٍلعىًسيًف. قىاؿى اىلنَِّبُّ  ٟتديث أَب ىريرة-أ . ا ...(.كىاٍغدي َيى أينػىٍيسي عىلىى ًاٍمرىأىًة ىىذى  ميتػَّفىقه عىلىٍيًو اىٟتٍىًديثى

 اإلثبات ) فارٚتها ( توكيل يف االستيفاء . ) فإف اعًتفت ( توكيل يف
 برجم ماعز فرٚتوه . كأمر  -ب
 كككل عثماف عليان يف إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة .-ج
 كألف اٟتاجة تدعو إليو ، ألف اإلماـ ال ٯتكنو توِف ذلك بنفسو . -د
 ىل للوكيل أف ييوكًٌل فيما كيكل فيو ؟ 

 .فيما كيكلى فيو  لوكًٌ ليس للوكيل أف يي ال ، 

 كأف أككل شخصان ليشًتم ِف سيارة ، فيذىب ىو كيوكل آخر ، ىذا ال ٬توز .
 قاؿ ) إف دماءكم كأعراضكم كأموالكم عليكم حراـ ( كالتوكيل برَت إذف تعد على ماؿ الرَت . ألف النِب  -أ

ف فيو ، فإذا كٌكل غَته فمعناه أنو ككل غَته أف كألف تصرؼ الوكيل مستفاد ابإلذف ، فوجب أف يقتصر يف تصرفو على ما أيذً  -ب
 يتصرؼ يف ملك الرَت .

 كأيضان : يقاؿ : إف ا١توكًٌل قد يرضى أف يتصػرؼ يف ملكو فبلف ، كال يرضى أف يتصرؼ يف ملكو فبلف . -ج
 نعم يستثٌت حاالت :

 : أف أيذف لو ، فيجوز . اٟتالة األكىل

 أف توكل من شئت ، أك من تثق بو . مثاؿ : أقوؿ ككلتك أف تبيع سياريت كلك
 رًُّؼ اٍلمىٍأذيكًف ًفيًو .أىًذفى لىوي يًف التػَّوًٍكيًل ، فػىيىجيوزي لىوي ذىًلكى ؛ أًلىنَّوي عىٍقده أىًذفى لىوي ًفيًو ، فىكىافى لىوي ًفٍعليوي ، كىالتَّصى قاؿ ابن قدامة : إذا 

فنا . ٍيًن ًخبلى  كىالى نػىٍعلىمي يًف ىىذى
كاألعماؿ الدنيئة يف حق أشراؼ الناس ا١ترتفعُت عن فعلها يف العادة، ،  أف يكوف العمل ٦تا يرتفع الوكيل عن مثلو:  يةاٟتالة الثان

 )كىػذا اختيار ابن القيم(فهنا ٬توز التوكيل . 
دَّنًيًَّة يًف حىقًٌ أىٍشرىاًؼ النَّاًس اٍلميٍرتىًفًعُتى عىٍن ًفٍعًلهىا يف أىٍف يىكيوفى اٍلعىمىلي ٦تَّا يػىٍرتىًفعي اٍلوىًكيلي عىٍن ًمٍثًلًو ، كىاأٍلىٍعمىاًؿ القاؿ ابن قدامة : 

ًلًو ًلكىٍونًًو الى ٭تيًٍسنيوي ، أىٍك غىٍَتً ذىًلكى ، فىًإنَّوي ٬تىيوزي لىوي التػَّوًٍكيلي  وىًكيلي عىادىةن ، ًفيًو ؛ أًلىنَّوي إذىا كىافى ٦تَّا الى يػىٍعمىليوي الٍ  اٍلعىادىًة ، أىٍك يػىٍعًجزي عىٍن عىمى
ٍذفي إُفى مىا جىرىٍت ًبًو اٍلعىادىةي ًمٍن ااًلٍسًتنىابىًة ًفيًو .  اٍنصىرىؼى اإٍلً

 إذا كاف يعجز عن القياـ ٔتثلو عادة . اٟتالة الثالثة :
ك ، مثاؿ : ككلت رجبلن أف يصعد ْتجر كبَت إُف السطح ، ألنك تريد أف تبٍت بو السطح ، كىو رجل ضعيف ال يقول على ذل

 فهل لو أف يوكل من ٭تمل اٟتجر إُف فوؽ ؟ اٞتواب نعم ، ألف مثلو يعجز عنو .
ثٍػرىتًًو كىانًٍتشىارًًه ، فػىيى قاؿ ابن قدامة :  ًلًو أى أىٍف يىكيوفى ٦تَّا يػىٍعمىليوي بًنػىٍفًسًو ، إالَّ أىنَّوي يػىٍعًجزي عىٍن عىمىًلًو كيلًًٌو ؛ ًلكى ٍيضنا ؛ جيوزي لىوي التػَّوًٍكيلي يًف عىمى

يًعًو ، كىمىا لىٍو أىًذفى يًف التػَّ   وًٍكيًل بًلىٍفًظًو .أًلىفَّ اٍلوىكىالىةى اقٍػتىضىٍت جىوىازى التػَّوًٍكيًل ، فىجىازى التػَّوًٍكيلي يف ًفٍعًل ٚتًى
 فبل ٬توز لو أف يوكل .فائدة : إذا هناه ، 
ؼو ، أًلىفَّ مىا نػىهىاهي عىٍنوي غىيػٍري دىاًخلو يًف إٍذنًًو ، وًٍكيًل أىٍف يػىنػٍهىى اٍلميوىكًٌلي كىًكيلىوي عىٍن التػَّ قاؿ ابن قدامة :  فػىلىٍم ، فىبلى ٬تىيوزي لىوي ذىًلكى بًرىٍَتً ًخبلى

 ٬تىيٍز ، كىمىا لىٍو َفٍى يػيوىكًٌٍلوي .



 ُِٖٔ 

 ىل يضمن الوكيل إذا تلفت العُت بيده ؟ 
 الوكيل أمُت ، فبل يضمن إال إذا تعدل أك فرط .

من كاف ا١تاؿ بيده إبذف من الشارع أك إبذف من ا١تالك فهو أمُت، كمن كاف يف يده برَت إذف من الشارع أك من كل كاألمُت ىو :  
 . ا١تالك فليس أبمُت

 أمثلة :
 . كِف اليتيم: أمُت، أذف لو الشرع

 . ّنظر الوقف: أمُت، أذفى لو الواقف 
وصىى إليو: أمُت، أذف لو ا١توًصي 

ي
 . ا١ت
ؤجر كىلم جىرٌان. ا١تستأجر الذم ٖتتى  

ي
 يده العُت مؤجرة: أمُت، أذف لو ا١ت

 ؟ مىت ترتفع األمانة،  الوكيل أمُت; ألف العُت حصلت بيده إبذف من ا١توكًٌل 
 ترتفع األمانة إذا تعدل أك فرط، كصارت يده غَت أمينة.

 التعدم : أف يفعل ما ال ٬توز .
 التفريط : أف يًتؾ ما ٬تب .
 شراء ساعة، كاشًتل الساعة، مث كضعها يف بيتو على رؼ يتناكلو الصبياف، فأخذ الصبياف الساعة مثاؿ آخر: الوكيل ككلو يف

 كخرَّبوىا، فإنو يضمن؛ ألنو فرَّط.
مثاؿ آخر: ككلتو أف يشًتم ِف ساعة فاشًتاىا، مث إنو نسي ساعتو يف البيت فوضع الساعة اليت اشًتاىا ِف يف يده ػ يعٍت 

 ككسرىا، فإنو يضمن؛ ألف ىذا من التعدم.استعملها ػ فجاءىا شيء 
مثاؿ آخر: اشًتل الساعة ككضعها يف رؼ عاؿ ال يتناكلو الصبياف، كلكن أحد الصبياف كاف بذَيٌن، أتى بسلم، كصعد على الرؼ 

لساعة كأخذ الساعة ككسرىا، فهنا ال يضمن؛ ألف ىذا ليس تعدَين كال تفريطان، إذ إنو جرت العادة أف الناس ٭تفظوف مثل ا
 كشبهها يف الرفوؼ العالية عن الصبياف، كىذا الصِب خرج عن العادة.

 )الشرح ا١تمتع(  فعلى كل حاؿ، إذا تلف الشيء الذم ٖتت يده بتعدٌو أك تفريط فهو ضامن، كببل تعدٌو كال تفريط فهو غَت ضامن.
 من الذم يقبل قولو يف نفي التفريط ؟ 
 مع ٯتينو . يقبل قوؿ الوكيل يف نفي التفريط لكن 
: البينة على ا١تدعي كاليمُت على  ) ألف كل من قلنا إف القوؿ قولو فيما يتعلق ْتق العباد فبلبد فيو من اليمُت ، لقوؿ النِب  

 من أنكر ( .
 فلو قاؿ ا١توكل للوكيل : لقد فرطت يف حفظها ، قاؿ الوكيل : َف أفرط ، فإنو يقبل قولو مع ٯتينو ألمرين :

 أف األصل عدـ التفريط . : األمر األكؿ
ٌوًنىو بدكف سبب أك ثبوت شرعي . األمر الثاين :  أف ا١توكل قد ائتمنو على ذلك ، كإذا ائتمنو فإنو ال يصح أف يعود فييخى

 ما اٟتكم لو ابع بدكف ٙتن ا١تثل ؟ 
 ( . ُٓ( فباعها بػ)  َِمثاؿ : ككلت شخصان أف يبيع ىذه السيارة بػ ) 

 النقص . البيع صحيح ، كيضمن
 كيضمن النقص ألنو دكف ٙتن ا١تثل . فالبيع صحيح ألنو تعلق بو حق امرئ اثلث كىو ا١تشًتم .



 ُِٔٗ 

قٍػرىارً  بي اىإٍلً  ابى
: قىاؿى ًل رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ذىرٌو  - ٖٖٖ  .يلو صىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى يف حىًديثو طىوً  (قيًل اىٟتٍىقه، كىلىٍو كىافى ميراا )  قىاؿى

---------  
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صحيح .
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 نستفيد جواز اإلقرار .
 .ىو اعًتاؼ اإلنساف ٔتا عليو لرَته من حقوؽ  : كاإلقرار

 اذكر أدلة ثبوتو ؟ 
تيكيٍم ًمٍن ًكتىابو قاؿ تعاُف ) -أ كىًحٍكمىةو مثيَّ جىاءىكيٍم رىسيوؿه ميصىدًٌؽه ًلمىا مىعىكيٍم لىتػيٍؤًمنينَّ ًبًو كىلىتػىٍنصيرينَّوي  كىًإٍذ أىخىذى اَّللَّي ًميثىاؽى النًَّبيًٌُتى لىمىا آتػىيػٍ

 (.ًدينى قىاؿى أىأىقٍػرىٍرمتيٍ كىأىخىٍذمتيٍ عىلىى ذىًلكيٍم ًإٍصرًم قىاليوا أىقٍػرىٍرّنى قىاؿى فىاٍشهىديكا كىأىّنى مىعىكيٍم ًمنى الشَّاىً 
 ُف امرأة ىذا فإف اعًتفت فارٚتها ... ( .) كاغد َي أنيس إ كقاؿ -ب
 حٌده إبقراره . كحديث ماعز ، فإف النِب -ج

 د_ ككذلك الرامدية حدىا هللا ١تا اعًتفت ابلزّن .
 كأٚتع ا١تسلموف على صحة اإلقرار . -ىػ

 كىو أقول األدلة إلثبات دعول ا١تدعى عليو ، ك٢تذا يقولوف : إنو سيد األدلة .
 عليو اٟتق، فبل ٭تتمل الشبهة . ألنو اعًتاؼ ٦تن

 اذكر ما يشًتط لصحة اإلقرار ؟ 
 : أف يكوف ا١تقر مكلفان . ) ابلران عاقبلن ( . الشرط األكؿ

 ٟتديث ) رفع القلم عن ثبلثة : عن الصِب حىت يبلغ ، كعن اجملنوف حىت يفيق ، ... ( . -أ
 كألنو قوؿ ٦تن ال يصح تصرفو فلم يصح ، كفعلو . -ب

 من صِب ، كال من ٣تنػوف .فبل يصح 
 .عمو ٛتزة حينما قاؿ لو : ىل أنتم إال عبيد أَب  فبل يصح اإلقرار من السكراف ألنو ال عقل لو ، كلذلك َف يؤاخذ النِب 

 أف يكوف ا١تقر ٥تتاران . الشرط الثاين :
 فبل يصح اإلقرار من مكره .

  من أكره كقلبو مطمئن ابإلٯتاف ( .ألف هللا رفع حكم الكفر عن ا١تكره لقولو تعاُف ) إال -أ
 ) إف هللا ٕتاكز عن أميت ا٠تطأ كالنسياف ، كما استكرىوا عليو ( ركاه ابن ماجو . كلعمـو قولو  -ب
 قاؿ تعاُف ) إال أف تكوف ٕتارة عن تراض منكم ( . فكل العقود ال بد فيها من الًتاضي .ك  -ج

 كأف يظهر عليو أثر ضربو أك حبس .  فإف ادعى اإلكراه فإنو ال يقبل إال ببينة ،
 أال يكوف ٤تجور عليو . الشرط الثالث :

 .قراره يف أعياف مالو ، كيصح يف ذمتو كيطالب بذلك بعد فك اٟتجػر إفاجور عليو ٟتظ الرَت ال يصح 
  اآلدميُت .فإذا أقر ا١تقر فإنو ٭تكم القاضي عليو ، كال ٬توز الرجوع عنو إال ببينة إذا كاف يف حق من حقوؽ 



 َُِٕ 

  ،فا١ترء ميؤاخذ إبقراره، فإف ا١ترء إذا كاف عاقبلن كامل األىلية فإنو ميواخذ ٔتا يقر بو، كلو أنو أنكر بعد ذلك فبل ع رة إبنكاره
فمن أقر على نفسو إقرارنا صحيحنا يف ىذه اٟتالة يلـز بذلك، كىذا ٤تل اتفاؽ من أىل العلم فيما يتعلق ابلعقود كاٟتقوؽ الواجبة 

 ليو إبنشاء العقود، فلو أنو مثبلن أقر ٔتاؿ أك ببيع مث أنكر بعد ذلك فإنو يلزمو ذلك كال ينفعو إنكاره .ع

 ىل ٬تب على اإلنساف أف يعًتؼ ّتميع اٟتقوؽ اليت عليو لْلدميُت ؟ 
 نعم ، ٬تب عليو أف يعًتؼ بذلك ، ليخرج من التبعة أبداء أك استحبلؿ .

 أك ابستحبل٢تم من ذلك . –ها إُف أصحاهبا كيكوف ذلك أبمرين : إما أبدائ
 فإف حقوؽ اآلدميُت مبناىا على ا١تشاحاة .

فى ءو فػىٍليػىتىحىلٍَّلوي ًمٍنوي اٍليػىٍوـى، قػىٍبلى أىٍف الى يىكيو يٍ ًمٍن ًعٍرًضًو أىٍك شى  خيومىٍن كىانىٍت لىوي مىٍظلىمىةه ألى ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ : قىاؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى 
ًتًو، كىًإٍف َفٍى تىكيٍن لىوي حىسىنىاته  (  أيًخذى ًمٍن سىيًٌئىاًت صىاًحًبًو فىحيًملى عىلىٍيوً ًدينىاره كىالى ًدٍرىىمه، ًإٍف كىافى لىوي عىمىله صىاًلحه أيًخذى ًمٍنوي ًبقىٍدًر مىٍظلىمى

 ركاه البخارم .
ٌت )على( أم: من كانت عليو مظلمة ألخيو، كقد جاء يف ركاية عند البلـ يف قولو )لو( ٔتع خيو[ٍن كىانىٍت لىوي مىٍظلىمىةه ألى ]م

 البخارم )من كانت عنده مظلمة ألخيو( كللًتمذم )رحم هللا عبدان كانت لو عند أخيو مظلمة( .
ىت اللطمة أم : من األشياء ، كىو من عطف العاـ على ا٠تاص ، فيدخل فيو ا١تاؿ أبصنافو كاٞتراحات ح [ءو يٍ ًمٍن ًعٍرًضًو أىٍك شى ]

 ك٨توىا ، كعند الًتمذم ) من عرض أك ماؿ ( .
 [ أم : يست رئ ذمتو منو أبدائو أك بعفوه .فػىٍليػىتىحىلهٍلوي ًمٍنوي ]
 أم : يف الدنيا . [اٍليػىٍوـى ]
 كذلك يف يـو القيامة . [قػىٍبلى أىٍف الى يىكيوفى ًدينىاره كىالى ًدٍرىىمه ]
ٍ تىكيٍن لىوي حىسىنىاته أي ] ًإٍف ملى يًٌئىاًت صىاًحًبوً كى  أم : صاحب ا١تظلمة . [ًخذى ًمٍن سى
 أم : على الظاَف . [فىحيًملى عىلىٍيوً ]

ففي ىذا اٟتديث أنو ٬تب على اإلنساف أف يرد ما عليو من حقوؽ اآلدميُت، قبل أف ٯتوت كينتقل إُف دار اآلخرة فتكوف عليو 
 نات أخذ من سيئات صاحبو .كتؤخذ من حسناتو إف كاف لو عمل صاٌف ، فإف َف يكن لو حس

؟ قاليوا: اٍلميٍفلسي ًفينىا مىٍن ال ًدٍرىىمى لىوي كىال مىتىاعى.  أىف رسوؿى اَّللَّ  كقد جاء يف اٟتديث عن أىَب ىريرة  قاؿ )أىتىٍدريكف من اٍلميٍفًلسي
ا كىأىكىلى ماؿى ىىذىا، كسفىكى فقاؿ: ًإفَّ اٍلميٍفًلسى ًمٍن أيمَّيًت مىٍن أيىٍيت يػىٍوـى اٍلقيامًة ًبصىبلةو كىًصيىا ـو كزىكىاةو، كأٍييت كقىٍد شىتىمى ىذا، كقذىؼ ىذى

ا ًمٍن حسىنىاتًًو، كىىذا ًمن حسىنىاتًًو، فىًإٍف فىًنيىٍت حسناتو قػىٍبلى أىٍف يٍقًضيى مىا عى  لىٍيًو، أيًخذى ًمٍن دىـ ىذىا، كىضىرىبى ىذا، فيػيٍعطىى ىذى
ىيٍم فىطيرحىٍت علىٍيو، مثيَّ    طيرًح يف النَّاًر( . ركاه مسلم خىطىاَيى

ٍعض ، قاؿ ) ًإ٪تَّىا أىّنى بشىره ، كىًإنَّكيٍم ٗتىٍتىًصميوفى ًإِفىَّ ، كىلىعىلَّ بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكيوفى أىٍٟتنى ْتيجًَّتًو ًمٍن بػى  كعن أيٌـً سىلىمةى أىف رسوؿ اَّللَّ 
 أىٍم : أىٍعلىم .« أىٟتٍىنى »ْتىقًٌ أىًخيًو فىًإ٪تَّىا أىٍقطىعي لىوي ًقٍطعىةن ًمنى النَّاًر ( متفق عليو .  فأىٍقًضي لىوي بًنٍحو ما أىٍٝتىعي فىمىٍن قىضىٍيتي لىوي 

، كىاإًلٯتافى اًبَّللَّ  عن رسوؿ اَّللَّ  كعن أىَب قػىتىادىةى اٍٟتارًث بًن ربعي   أىٍفضلي :)أىنَّوي قىاـ ًفيهٍم، فذىكىرى ٢تىيٍم أىفَّ اٞتًٍهادى يًف سًبيًل اَّللَّ
مى؟ فقاؿ لى  ، تيكىفًٌري عًٍت خىطىاَيى ـى رىجله فقاؿ: َي رسوؿ اَّللَّ أىرىأىٍيت ًإٍف قيًتٍلتي يف سىًبيًل اَّللَّ : نعىٍم ًإٍف وي رسوؿي اَّللَّ األىٍعماًؿ، فػىقىا

، ميٍقًبله غيػٍرى ميٍدبرو، مثيَّ قاؿ رسو  ًبيًل اَّللَّ كأىٍنتى صىابر ٤تيٍتىًسبه ؟ قاؿ: أىرىأىٍيتى ًإٍف قيًتٍلتي يًف سىًبيل ؿ اَّللَّ قيًتٍلتى يف سى :كٍيف قػيٍلتى
، أىتيكىفري عٍت خىطىاَيم؟ فقاؿ رسوؿ اَّللَّ  (. اَّللَّ ، ميقًبله غىيػٍرى ميٍدًبرو، ًإالَّ الدٍَّين فىًإفَّ ًج ٍرًيلى قاؿ ِف ذًلكى : نىعٍم كأىٍنت صابًره ٤تيٍتىًسبه

 م .ركاه مسل



 ُُِٕ 

 يتحلل منها يف الدنيا قبل أف ٭تاسب عليها يف اآلخرة .فحقوؽ العباد ٬تب أف 
 كحقوؽ العباد تنقسم إُف أقساـ :

 : أف تكوف يف النفس . القسم األكؿ
ٌكن صاحب اٟتق من  مثل أف يكوف قد جٌت عليو ، أك ضربو حىت جرحو ، أك قطع عضوان من أعضائو ، فإنو يتحلل منو أبف ٯتي

 ن القصاص .القصاص ، أك بذؿ الدية إذا َف يك
 : أف تكوف يف ا١تاؿ . القسم الثآف

 فإنو يعطيو مالو كيرجع لصاحبو ، فإف كاف صاحبو قد مات فإنو يسلمو إُف كرثتو ، فإف َف يعرؼ مكانو فإنو يتصدؽ بو عنو .
 .إف كانت ا١تظلمة يف العرض كسب أك شتم ك :  القسم الثالث

  :فاختلف العلماء يف كيفية التحلل منو على قولُت 
 اشًتاط اإلعبلـ كالتحلل . القوؿ األكؿ :

 كاحتج أصحاب ىذا القوؿ : أبف الذنب حق آدمي ، فبل يسقط إال إبحبللو منو كإبرائو .
: إنو ال يشًتط اإلعبلـ ٔتا ّنؿ من ًعرضو كقذفو كاغتيابو، بل يكفي توبتو بينو كبُت هللا، كأف يذكر ا١ترتاب كا١تقذكؼ  القوؿ الثاين
 غيبتو كقذفو بضد ما ذكره بو من الريبة، فيبدًٌؿ غيبتو ٔتدحو كالثناء عليو.يف مواضع 

 كىذا اختيار أَب العباس ابن تيمية .
كاحتج أصحاب ىذه ا١تقالة : أبف إعبلمو مفسدة ٤تضة ، ال تتضمن مصلحة ، فإنو ال يزيده إال أذل كخنقان كغمان ، كقد كاف 

 مسًت٭تان قبل ٝتاعو .
 ف إعبلمو بو سببان للعداكة كاٟترب بينو كبُت القائل .  قالوا : كرٔتا كا

 الفرؽ بُت ذلك كبُت اٟتقوؽ ا١تالية كجناَيت األبداف من كجهُت : إفكقالوا : 
أنو قد ينتفع هبا إذا رجعت إليو ، فبل ٬توز إخفاؤىا عنو، فإنو ٤تض حقو، فيجب عليو أداؤه إليو، ٓتبلؼ الريبة  أحد٫تا :

 س ىناؾ شيء ينفعو يؤديو إليو .كالقذؼ ، فإنو لي
 أنو إذا أعلمو هبا َف تؤذه ، كَف هتج منو غضبان كال عداكة ، بل رٔتا سرٌه ذلك كفرح بو .  الثاين :

 كىذا القوؿ الثآف ىو الراجح كهللا أعلم ابلصواب .

بي اىٍلعىارًيىةً   ابى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً  عىٍن ٝتىيرىةى ٍبًن جيٍنديبو  - ٖٖٗ يىوي )  قىاؿى رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي،  (عىلىى اىٍليىًد مىا أىخىذىٍت حىىته تػيؤىدًٌ

 كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي  .
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ىذا اٟتديث من ركاية اٟتسن عن ٝترة ، كفيها خبلؼ مشهور ىل ٝتع من ٝترة أك ال .

 ى بن أمية اآليت كحديث أَب أمامة ) العارية مؤداة ، كا١تنحة مردكدة ( .كاٟتديث لو شواىد تقويو كحديث يعل
  ما معٌت قولو  ( يىوي  ( ؟عىلىى اىٍليىًد مىا أىخىذىٍت حىىته تػيؤىدًٌ

يى أم : على اليد ضماف ما أخذتو من ماؿ الرَت حىت تؤديو ، أك حفظ ما أخذت )   إُف صاحبو . وي (حىىته تػيؤىدًٌ
 عرؼ العارية ؟ 



 ُِِٕ 

 دفع عُت ١تن ينتفع هبا ٣تاّنن كيردىا . عند الفقهاء : ىي
 قولو ) ١تن ينتفع هبا ( ٮترج البيع ، ألنو ٘تليك .

 قولو ) ٣تاّنن ( ٮترج بو اإلجارة ، ألهنا ٘تليك ا١تنفعة ٔتاؿ .
 عة ، ألهنا ٘تليك بعد الوفاة .قولو ) كيردىا ( فيو إشارة إُف أف العارية إ٪تا تكوف حاؿ حياة ا١تعَت ، فيخرج بذلك الوصية اب١تنف

 من أمثلة العارية : أف يعَته كتاابن ليقرأ فيو ، أك شيئان من متاع البيت ليستخدمو ، أك سيارة يركبها .
 اذكر أدلة مشركعيتها ؟ 

 .قاؿ تعاُف ) كٯتنعوف ا١تاعػوف ( أم ا١تتاع يتعاطاه الناس بينهم 
 اعوف ( ما يستعَته اٞتَتاف بعضهم من بعض من األكآف أك األمتعة .فقد ذكر ٚتهػور ا١تفسرين أف ا١تراد بػ ) ا١ت

 عارية الدلو كالقدر ( ركاه أبو داكد . قاؿ ابن مسعود ) كنا نعد ا١تاعوف على عهد رسوؿ هللا  
 كقاؿ تعاُف ) العارية مؤداة ( ركاه أبوداكد .

 َب طلحة ... ( متفق عليو .فرسان من أ كعن أنس قاؿ ) كاف فزع اب١تدينة ، فاستعار النِب 
 من صفواف بن أمية أدراعان ( ركاه أبوداكد . ) كاستعار النِب 

 كأٚتع ا١تسلموف على جواز العارية .
 . ما حكم العارية 

 ستعَت فهي مباحة .أما ابلنسبة للم
 سنة كقربة .كأما للمعَت فهي 
 ر أىل العلم .: العارية مندكب إليها كليست كاجبة يف قوؿ أكث قاؿ ابن قدامة

 ( . كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍل رًٌ كىالتػٍَّقوىل لقولو تعاُف )-أ
بُّ اٍلميٍحًسًنُتى  كقاؿ تعاُف ) -ب  ( .كىأىٍحًسنػيوىاٍ ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
 كألف فيها عوّنن للمسلم ، كقضاء حاجتو ، كهللا يف عوف العبد ما داـ العبد يف عوف أخيو . -ج
  الباب ؟ماذا نستفيد من حديث 

 نستفيد : أنو ٬تب على اإلنساف رد ما أخذتو يده من ماؿ الرَت إُف مالكو .
 ما الذم ٬توز إعارتو ؟ 

 ٕتوز إعارة كل عُت ينتفع هبا منفعة مباحة .
 ) كالدار ، كالعبيد ، كاٞتوارم ، كالثياب ، كاٟتلي للبس ( .

 ) ينتفع ( فبل ٬توز إعارة ما ال نفع فيو .
 وز إعارة اـر مثل آالت اللهػو .) مباح ( فبل ٬ت

 . ٦تن تصح العارية 
 : كال تصح العارية إال من جائز التصرؼ . قاؿ ابن قدامة

 ألف اإلعارة نوع من الت رع ، ألهنا إابحة منفعة .
 ىل ٬توز للمستعَت أف يعَت العارية لغَته بغَت إذف مالكها ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :



 ُِّٕ 

 : أنو ال ٬توز . األكؿ القوؿ
 كىذا قوؿ الشافعية ، كاٟتنابلة .

 أنو ٬توز . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٟتنفية .
 قياسان على ا١تستأجر .

 أصح .كاألكؿ 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َٖٗ ، كىالى ٗتىي )  قىاؿى رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، ( ٍن مىٍن خىانىكى أىدًٌ اىأٍلىمىانىةى ًإىلى مىٍن ًائٍػتىمىنىكى

ًٍمًذمُّ كىحىسهنىوي، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، كىاٍستػىٍنكىرىهي أىبيو حىاِتًو اىلرهاًزمُّ  .  كىاىلًتًٌ
------------ 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 الراجح ضعفو ، فإف أاب حامت أنكره ، كضعفو أٛتد كابن اٞتوزم .

 يث ؟ماذا نستفيد من اٟتد 
 نستفيد : أنو ٬تب على اإلنساف أف يرد األمانة إُف صاحبها إذا طلبها .
 كاألمانة ضد ا٠تيانة ، كا١تراد هبا ىنا : الشيء الذم يوجد عند األمُت .

 كاألمُت : ىو الذم يف يده ماؿ لرَته برضى ا١تالك ، كا١تودع كالوكيل ، أك برضى الشارع كوِف الصرَت أك اليتيم .
  ؟نة رد العارية مؤ على من 

 ذىب ٚتاىَت العلماء إُف مؤنة رد العارية على ا١تستعَت .
ًت ًإُفى أىٍىًلهىاإ لقولو تعاُف )-أ ٍميريكيٍم أىف تيؤدُّكٍا األىمىاّنى  ( . فَّ اَّللَّى أيى

 .) أد األمانة إُف من ائتمنك (  كقاؿ  -ب
 أف ىذا ا١تستعَت قبض العُت ١تصلحتو ا٠تاصة . -ج
 عَت ٤تسػن .ألف ا١ت -د
 المتنع الناس منها .ؤنة الرد و أننا لو ألزمنا ا١تعَت ٔت -ىػ
 عرؼ ا٠تيانة كما حكمها ؟ 

 ىي الردر يف موضع األمانة ، كىي صفة ذـ بكل حاؿ . ا٠تيانة :
 بل إذف صاحبها .فا٠تيانة ىنا : ىي عدـ الوفاء ابألمانة ، إما ابلتفريط يف حفظها ، أك ّتحدىا كعدـ أدائها ، أك التصرؼ فيها ب

 قاؿ القرطِب : ا٠تيانة : الردر كإخفاء الشيء .
 كىي حراـ كمن كبائر الذنوب .

ًتكيٍم كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى قاؿ تعاُف )   ( . َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال ٗتىيونيوا اَّللَّى كىالرَّسيوؿى كىٗتىيونيوا أىمىاّنى
 ( . ًدم كىٍيدى ا٠تٍىائًًنُتى كىأىفَّ اَّللَّى ال يػىهٍ  كقاؿ تعاُف )
بُّ ا٠تٍىائًًنُتى قاؿ تعاُف )  ( . ًإفَّ اَّللَّى ال ٭تًي

 ( . كىًإٍف ييرًيديكا ًخيىانػىتىكى فػىقىٍد خىانيوا اَّللَّى ًمٍن قػىٍبلي فىأىٍمكىنى ًمنػٍهيٍم كىاَّللَّي عىًليمه حىًكيمه كىي من صفات ا١تنافقُت قاؿ تعاُف )  
 ث : ... ، كإذا أؤئتمن خاف ( متفق عليو .) آية ا١تنافق ثبل كقاؿ 



 ُِْٕ 

 يدعو كيقوؿ ) ... اللهم إٓف أعوذ بك من ا٠تيانة ، فإهنا بئس البطانػة ( . ككاف 
 ىل ٬توز لإلنساف إذا كاف لو حق على إنساف كامتنع من أدائو أف أيخذ من مالو بغَت إذنو ؟ 

 العلماء يف ذلك على أقواؿ : ىذه ا١تسألة تسمى عند العلماء ) مسألة الظفر ( كقد اختلف
 : أنو ٬توز لو ذلك . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعي ، كىو ا١تعتمد عند ا١تالكية .
 ( . فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٔتًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم لعمـو قولو تعاُف )  -أ

تيٍم فػىعىاكقولو تعاُف )  -ب تيٍم بًًو (كىًإٍف عىاقػىبػٍ  . ًقبيوا ٔتًٍثًل مىا عيوًقبػٍ
 . كىجىزىاءي سىيًٌئىةو سىيًٌئىةه ًمثٍػليهىا (كقولو تعاُف )  -ج
بىةى ) عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت كٟتديث  -د اَّللًَّ ، إفَّ أىابى فػىقىالىٍت: َيى رىسيوؿى   عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -اٍمرىأىةي أىَب سيٍفيىافى  -دىخىلىٍت ًىٍندي بًٍنتي عيتػٍ

ًبرىٍَتً ًعٍلًمًو . فػىهىٍل عىلىيَّ يًف ذىًلكى ًمٍن سيٍفيىافى رىجيله شىًحيحه ، ال يػيٍعًطيًٍت ًمٍن النػَّفىقىًة مىا يىٍكًفيًٍت كىيىٍكًفي بىًٍتَّ ، إالَّ مىا أىخىٍذتي ًمٍن مىالًًو 
 ( متفق عليو .ٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك كىيىٍكًفي بىًنيًك : خيًذم ًمٍن مىالًًو ابً  جينىاحو ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

 . ٢تند األخذ برَت إذف أَب سفياف ، كلو كاف اإلذف شرطان لبينو  فأجاز النِب 
غَته حق كىو عاجز عن استيفائو ٬توز لو أف أيخذ  عند ذكر ما يستفاد من اٟتديث :كمنها : أف من لو على قاؿ اإلماـ النوكم

 ( .شرح النوكم )  كىذا مذىبنا . , قدر حقو برَت إذنومن مالو 
عاجز عن استيفائو جاز لو أف أيخذ من مالو قدر حقو  كاستدؿ بو على أف من لو عند غَته حق كىو:  ركقاؿ اٟتافظ ابن حج

 ة .الشافعي كٚتاع برَت إذنو ، كىو قوؿ
 أنو ال ٬توز . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 اب ) كال ٗتن من خانك ( .ٟتديث الب

  ) ما اٞتواب عن حديث ) كال ٗتن من خانك 
 أجابوا : أف اٟتديث ضعفو ٚتع من أىل العلم ، منهم الشافعي ، كأٛتد ، كالبيهقي ، كابن حـز ، كابن اٞتوزم .

 مث اٟتديث على فرض صحتو ، فإف ىذا ليس من ا٠تيانة .
تيٍم فػىعىاًقبيوا ٔتًٍثًل مىا  )اُفتفسَت قولو تع عندرٛتو هللا  قاؿ الشنقيطي يػٍره لًلصَّاًبرًين كىًإٍف عىاقػىبػٍ تيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرمتيٍ ٢تىيوى خى  ... ( . عيوًقبػٍ

ئنا ًمنٍ  ٍؤخىذي ًمٍن ىىًذًه اآٍليىًة حيٍكمي مىٍسأىلىًة الظَّفىًر ،ي يػٍ ًبرىٍَتً اٍلوىٍجًو الشٍَّرًعيًٌ كىَفٍى ٯتيًٍكٍن  مىاًلكى  كىًىيى أىنَّكى ًإٍف ظىلىمىكى ًإٍنسىافه : أبًىٍف أىخىذى شى
حىقًٌكى أىٍك الى ؟ .  مىعىوي اٍلفىًضيحىةى كىاٍلعيقيوبىةى ؛ فػىهىٍل لىكى أىٍف أتىٍخيذى قىٍدرى  ، كىقىدىٍرتى لىوي عىلىى ًمٍثًل مىا ظىلىمىكى ًبًو عىلىى كىٍجوو أتىٍمىني  لىكى ًإثٍػبىاتيوي 

دىةو  ظىوىاًىًر النُّصيوًص كىعىلىى اٍلًقيىاًس : أىفَّ لىكى أىٍف أتىٍخيذى  ٍجرىأي٫تيىا عىلىىأىصىحُّ اٍلقىٍولىٍُتً ، كىأى   .قىٍدرى حىقًٌكى ًمٍن غىٍَتً زَيى
تيٍم بًًو اآٍليىةى  )اآٍليىًة  لًقىٍولًًو تػىعىاُفى يًف ىىًذهً    (فػىعىاًقبيوا ٔتًٍثًل مىا عيوًقبػٍ
 م ( .ٔتًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكي فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ) كىقػىٍولًًو  
ا اٍلقىٍوًؿ : اٍبني ًسَتًينى ،ك    . كىًإبٍػرىاًىيمي النَّخىًعيُّ ، كىسيٍفيىافي ، كى٣تيىاًىده ، كىغىيػٍريىيمٍ  ٦تٍَّن قىاؿى هًبىذى

اًء ًمنػٍهيٍم مىاًلكه : الى ٬تىيوزي  ٥تيٍتىصىرًًه ًبقىٍولًًو يف اٍلوىًديعىًة :  خىًليلي ٍبني ًإٍسحىاؽى اٍلمىاًلًكيُّ يف  ذىًلكى ؛ كىعىلىٍيًو دىرىجى  كىقىالىٍت طىائًفىةه ًمنى اٍلعيلىمى
ا كىلىٍيسى لىوي اأٍلىٍخذي  ك ( ًمٍن خىانى كىالى ٗتىيٍن  . أىدًٌ اأٍلىمىانىةى ًإُفى مىًن ائٍػتىمىنىكى  ث )اٍلقىٍوًؿ ًْتىًدي ًمنػٍهىا ًلمىٍن ظىلىمىوي ٔتًٍثًلهىا . كىاٍحتىجَّ مىٍن قىاؿى هًبىذى

ا اٟتٍىًديثي عىلىى فػىٍرضً  ؿي ًبًو ؛ أًلىفَّ مىٍن أىخىذى قىٍدرى  كىىىذى أىٍنصىفى  حىقًًٌو كىَفٍى يىزًٍد عىلىٍيًو َفٍى ٮتىيٍن مىٍن خىاهي ، كىًإ٪تَّىا ًصحًَّتًو الى يػىنػٍهىضي ااًلٍسًتٍدالى
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 و . ) أضواء البياف ( .نػىٍفسىوي ٦تٍَّن ظىلىمى 
بىةى يف الكبلـ على حديث عائشة . قالت )  كقاؿ ابن القيم   عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -اٍمرىأىةي أىَب سيٍفيىافى  -دىخىلىٍت ًىٍندي بًٍنتي عيتػٍ

، إالَّ مىا أىخىٍذتي ًمٍن مىالًًو ًبرىٍَتً  ي بىًٍتَّ فػىقىالىٍت : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إفَّ أىابى سيٍفيىافى رىجيله شىًحيحه ، ال يػيٍعًطيًٍت ًمٍن النػَّفىقىًة مىا يىٍكًفيًٍت كىيىٍكفً 
 متفق عليو .(  : خيًذم ًمٍن مىالًًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك كىيىٍكًفي بىًنيكً  ًعٍلًمًو . فػىهىٍل عىلىيَّ يف ذىًلكى ًمٍن جينىاحو ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

ٌقًو اٌلًذم كىقىٍد اٍحتىٌج ًبًو عى قاؿ رٛتو هللا يف زاد ا١تعاد :  لىى مىٍسأىلىًة الظٌٍفًر كىأىٌف ًلئٍلًٍنسىاًف أىٍف أيىٍخيذى ًمٍن مىاًؿ غىرٯتًًو إذىا ظىًفرى بًًو ًبقىٍدًر حى
ثىًة أىٍكجيوو   : جىحىدىهي إٌَيهي كىالى يىديٌؿ لًثىبلى

أىٌد اأٍلىمىانىةى إُفى مىٍن )  اأٍلىٍخذي ًخيىانىةن يف الظٌاًىًر فىبلى يػىتػىنىاكىليوي قػىٍوؿي  أىٌف سىبىبى اٟتٍىٌق ىىاىينىا ظىاًىره كىىيوى الٌزٍكًجٌيةي فىبلى يىكيوفي  أىحىديىىا : 
نػىهيمىا فىمىنىعى ًمٍن اأٍلىٍخًذ يف مىٍسأىلىة الظٌٍفًر كىجىوٌ  ( ائٍػتىمىنىك كىالى ٗتىيٍن مىٍن خىانىكى  ا نىٌص أىٍٛتىدي عىلىى اٍلمىٍسأىلىتػىٍُتً ميفىٌرقنا بػىيػٍ ًة اأٍلىٍخذى كى٢ًتىذى زى لًلٌزٍكجى

 كىعىًملى ًبًكبلى اٟتٍىًديثػىٍُتً .
نٍػفىاًؽ أىٍك اٍلًفرىاًؽ ػػػػػػػػػػأىنٌوي يىشيٌق عىلىى الٌزٍكجى  الثٌاين :  ًذ ػػػػػػػػػرٌةه عىلىيػٍهىا مىعى ٘تىىٌكًنهىا ًمٍن أىخٍ ػػػػػضى ػكىيف ذىًلكى مى ، ًة أىٍف تػىٍرفػىعىوي إُفى اٟتٍىاًكًم فػىيػيٍلزًميوي اًبإٍلً

 حىٌقهىا .
ًؼ حىٌق ػػػػػػػػػٌددي كيٌل يػىٍوـو فػىلىٍيسى ىي ػػػػػػأىٌف حىٌقهىا يػىتىجى :الثٌاًلثي   ا ميٍستىًقرٌا ٯتيًٍكني أىٍف تىٍستىًدينى عىلىٍيًو أىٍك تػىٍرفػىعىوي إُفى اٟتٍىاًكًم ًٓتًبلى وى حىٌقا كىاًحدن

 ) الزاد ( .   الٌدٍيًن .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  أيمىيهةى  كىعىٍن يػىٍعلىى ٍبنً  - ُٖٗ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! )  قىاؿى ًثُتى ًدٍرعان "، قػيٍلتي ًإذىا أىتػىٍتكى ريسيًلي فىأىٍعًطًهٍم ثىالى

: بىٍل عىارًيىةه ميؤىدهاةه   كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى  . رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى،( أىعىارًيىةه مىٍضميونىةه أىٍك عىارًيىةه ميؤىدهاةه؟ قىاؿى
: بىٍل عىارًيىةه  أىفه اىلنهيبه ) كىعىٍن صىٍفوىافى ٍبًن أيمىيهةى  - ِٖٗ : أىغىٍصبه ايى ٤تيىمهدي؟ قىاؿى ًاٍستػىعىارى ًمٍنوي ديريكعان يػىٍوـى حينػىٍُتو. فػىقىاؿى

 ًئيُّ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي  .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىا( مىٍضميونىةه 
 .كىأىٍخرىجى لىوي شىاًىدنا ضىًعيفنا عىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - ّٖٗ

---------- 
 تضمن إف تلفت بقيمتها.أم :  ( أىعىارًيىةه مىٍضميونىةه ) 
ا١تردكدة نفسها، فإف تلفت َف تضمن  ىي اليت ٬تب أداؤىا مع بقاء عينها، فهي األمانةالعارية ا١تؤداة : (  أىٍك عىارًيىةه ميؤىدهاةه  )

 ابلقيمة.
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث يعلى حديث صحيح .
 كحديث صفواف فيو ضعف كلو شواىد قواه هبا اإلماـ البيهقي .

 ىل إذا تلفت العارية عند ا١تستعَت ٬تب عليو ضماهنا أـ ال ؟ 
  بتعد أك تفريط .ال خبلؼ بُت العلماء أف العارية تضمن إذا تلفت عند ا١تستعَت

 كاختلفوا إذا تلفت برَت تعد كال تفريط على قولُت :
 أهنا مضمونة مطلقان . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة ، كنسبو ابن حجر للجمهور .
 : كالعارية مضمونة ، كإف َف يتعد فيها ا١تستعَت . قاؿ ابن قدامة

 .على اليد ما أخذت حىت تؤديو (  ٟتديث )
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 : أف ا١تستعَت ال يضمن مطلقان . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 ألف ا١تستعَت أمُت .
 : أف العارية ال تضمن إال إذا شرط ذلك . القوؿ الثالث

 كاختاره ابن تيمية ، كالصنعآف .
 ٟتديث الباب ) بل عارية مضمونة ( 

 ىو الراجح .كىذا القوؿ 
 يف حالتُت :أف العارية تضمن  كا٠تالصػة :

 إف شرط ا١تعَت ضماف العارية فإهنا تضمن . اٟتالة األكىل :
 لقوؿ هللا تعاُف ) َي أيها الذين آمنوا أكفوا ابلعقود ( .

 كلقولو تعاُف ) كأكفوا ابلعهد ( .
 ) ا١تسلموف على شركطهم ( . كلقولو 
 بو داكد .لصفواف ١تا استعار منو دركعان ) بل عارية مضمونة ( ركاه أ كلقولو 

كمعٌت ) بل عارية مضمونة ( ا١تعٌت : أم أستعَتىا منك متصفة أبهنا مضمونة ال عارية مطلقة عن الضماف ، فهو دليل على 
 ضماهنا عند الشرط ، ألف ا١تستعَت تعهد بذلك .

 إذا فرط أك تعدل . ) كىذا ابالتفاؽ كما سبق ( . اٟتالة الثانية :
 فوضعو يف حوش البيت فسرؽ فإنو يضمن ، ألنو فرط فلم ٭تفظو يف حرزه .كأف أعطيو كتاابن ليقرأ فيو ، 

 لكن لو كضعو يف مكاف ٤ترز فجاء سارؽ فسرقو فإنو ال يضمن ، ألنو ليس متعدَين كال مفرطان .
 كالدليل على أنو يضمن إذا تعدل أك فرط :

 اف .ألنو بتعديو أك تفريطو زاؿ ائتمانو ، فصار غَت أمُت ، فيجب عليو الضم
 ما الفرؽ بُت اإلجارة كالعارية ؟ 

الفرؽ األكؿ : أف نفقة رد العُت ا١تستعارة على ا١تستعَت ، كيف ابب اإلجارة مؤكنة رد العُت ا١تؤجرة على ا١تؤجر ، فا١تستأجر يرفع 
 يده عنها .

َته إُف زيد أك عمرك؛ أما ا١تستأجر فيجوز الفرؽ الثآف : أف ا١تستعَت ال ٯتلك أف يعَت العارية ، فإذا استعرت كتاابن ال ٘تلك أف تع
 أف يؤجر العُت ا١تستأجرة .

 الفرؽ الثالث : أف عقد اإلجارة من عقود ا١تعاكضات ، كأما عقد العارية من عقود الت رعات.
 الفرؽ الرابع : أف عقد اإلجارة يثبت فيو خيار اجمللس ، كأما عقد العارية ال يثبت فيو خيار اجمللس .

امس: على ا١تذىب يقولوف أف العارية مضمونة كأما العُت ا١تؤجرة فليست مضمونة إال إف تعدل أك فرط ، كالصحيح أف  الفرؽ ا٠ت
 كبلن من العارية كالعُت ا١تؤجرة ليست مضمونة .

 الفرؽ السادس  : أف العارية إابحة للمنافع كإما اإلجارة فهي ٘تليك للمنافع .
 و أك عقد جائز ٬توز الرجوع فيو ؟ىل ىي عقد الـز ال ٬توز الرجوع في 

 اٞتواب أف العارية قسماف :
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: أف تكوف مطلقة غَت مقيدة بوقت ، مثبلن استعار السيارة أك استعار الكتاب كَف يقل ١تدة يـو أك يومُت ، فهذه  القسم األكؿ
 ٬توز الرجوع فيها كليست عقدان الزمان .

حة نفع كت رع كإذا كاف كذلك فللمالك أف يرجع يف ىذه ا١تنفعة اليت َف تقبض ، لو ٬توز الرجوع فيها يف أم كقت ؛ ألف العارية إاب
 أالٌ يهب ىذه ا١تنافع .

: أف تكوف العارية مؤقتة كما لو استعار الكتاب ١تدة يومُت أك السيارة ١تدة ثبلثة أَيـ ك٨تو ذلك، فهل ٯتلك ا١تعَت  القسم الثاين
 أف يرجع يف ىذه العارية أك ال ٯتلك ؟

: أنو ٯتلك ؛ ألف العارية من عقود الت رعات )كما على اسنُت من سبيل( ككما تقدـ أنو كىبو ا١تنافع اليت  أكثر أىل العلم
 مضت كا١تستقبلة حىت اآلف َف يهبها لو فلو أف يرجع فيها .

 كألهنا من عقود الت رعات .
يها ، فلو قاؿ : أعرٓف الكتاب ١تدة يومُت ، قاؿ : أعرتك الكتاب أف العارية إذا كانت مؤقتة ال ٯتلك الرجوع ف كالرأم الثاين :

 ١تدة يومُت فإنو ال ٯتلك الرجوع يف ىذه اٟتالة .
كالدليل على ىذا : أف يف ىذا إخبلفان للوعد من كجو ، كمن كجو آخر أنو قد يلحق ا١تستعَت ضرر ، قد يكوف استعار الكتاب 

 آلة اٟترفة لكونو ٭تتاجها يف ىذه اليومُت كرٔتا يتعطل عليو العمل كيلحقو ضرر . لكونو ٭تتاجو يف ىذه اليومُت ، استعار
 } ال ضرر كال ضرار { .كالقاعدة : 

 فرٔتا استعار السيارة ٟتمل البضائع كٖتتاج إُف يومُت أك ثبلثة أَيـ ك٨تو ذلك .
 : إذا كانت العارية مؤقتة ، فإف ا١تعَت ال ٯتلك الرجوع . فالصواب

بي اى   ٍلغىٍصبً ابى
هيمىا-عىٍن سىًعيًد ٍبًن زىٍيدو  - ْٖٗ هي  ) قىاؿى  ; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ رنا ًمٍن اىأٍلىٍرًض ظيٍلمان طىوهقىوي اىَّللهي ًإايه مىٍن ًاقٍػتىطىعى ًشبػٍ

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة ًمٍن سىٍبًع أىرىًضُتى 
------------ 

 أم : من أخذ .( مىٍن ًاقٍػتىطىعى ) 
رنا ًمٍن اىأٍلىٍرًض )   الش ر : ىو ما بُت طريف ا٠تنصر كاإلهباـ ابلتفريج بينهما ا١تعتاد . (ًشبػٍ
 عرؼ الغضب ؟ 

 ىو االستيبلء على حق الرَت قهران برَت حق .كىو عند الفقهاء : 
 االستيبلء الذم ينبٍت على القهر كالرلبة . ( أم : إف الرصب تصرؼ فعلي ، يقـو على االستيالء ) قولو :

، فالسارؽ : ىو من أيخذ ا١تاؿ خرج بو لو استوُف عليو خلسة أك سرقة ، فإف ىذا ال يعد غصبان اصطبلحان (  قهران  كقولو : )
 خفية ، كا١تختلس : ىو من أيخذ الشيء جهاران ْتضرة صاحبو يف غفلة منو .

 يبلء ْتق ، كاستيبلء اٟتاكم على ماؿ ا١تفلس ليويف  الررماء .خرج بو االست ( بغَت حق كقولو : )
 ما حكمو ؟ 

 حراـ كمن كبائر النوب .
نىكيٍم اًبٍلبىاًطػػػػػػػػػػػػًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًٕتىارىةن قاؿ تعاُف )-أ  ( . عىٍن تػىرىاضو ًمٍنكيمٍ َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

 ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا يف بلدكم ىذا ( . كقاؿ -ب



 ُِٕٖ 

 ) من ظلم قيد ش ر من األرض طوقو من سبع أرضُت ( متفق عليو .ٟتديث الباب ك 
 العلماء على ٖترٔف الرصػب يف اٞتملة . ) قالو ابن قدامة ( . كأٚتع
  ما معٌت قولو ( ٍٍبًع أىرىًضُتى مىٍن ًاقػ هي يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة ًمٍن سى رنا ًمٍن اىأٍلىٍرًض ظيٍلمان طىوهقىوي اىَّللهي ًإايه  ( ؟ تىطىعى ًشبػٍ

 اختلف العلماء يف معناه :
 : أف يكلف نقل ما ظلم منها يف القيامة إُف اشر كيكوف كالطوؽ يف عنقو . فقيل
كوف كل أرض يف تلك اٟتالة طوقان يف عنقو ، كيؤيد ىذا حديث ابن عمر . : يعاقب اب٠تسف إُف سبع أرضُت ، أم فت كقيل

 ) من أخذ من األرض ش ران برَت حق خسف بو يـو القيامة إُف سبع أرضُت ( . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 : أنو يطوؽ إمث ذلك كيلزمو كلزـك الطوؽ بعنقو . كقيل
 ما الواجب على الغاصب ؟ 

 إذا كاف ْتالو . ٬تب على الراصب رد ا١ترصوب

 : فمن غصب شيئان لزمو رده إف كاف ابقيان برَت خبلؼ نعلمو . قاؿ ابن قدامة
 ) على اليد ما أخذت حىت تؤديو ( ركاه أبو داكد . لقولو  -أ

 . ) من أخذ عصا أخيو فلَتدىا ( ركاه أبو داكد كلقولو  -ب
 ىل يلـز الغاصب رد ا١تغصوب بزايدتو ؟ 

 رد ا١ترصوب بزَيدتو سواء كانت متصلة أك منفصلة .نعم ، يلـز الراصب 

 ألهنا من ٪تاء ا١ترصوب ، كىو ١تالكو ، فلزمو ردىا كاألصل .
 : غصب عناقان صرَتة مث ك رت كٝتنت ، فيجب عليو أف يردىا بزَيدهتا . مثاؿ الزايدة ا١تتصلة

 يردىا بزَيدهتا . : غصب شاة حائبلن ، فولدت عنده ، فيجب عليو أف مثاؿ الزايدة ا١تنفصلة
 فيجب عليو الرد كلو غـر رده أضعاؼ قيمتو .

 يعٍت إذا َف ٯتكن رده إال أف ٮتسر الراصب قيمتو عشر مرات ، فإنو يلزمو رده .
 ) ليس لعرؽ ظاَف حق ( ركاه أبو داكد . لقولو 
 الغاصب ضماف نقص ا١تغصوب كلو كاف بغَت فعلو ؟ ىل يلـز 

 قص كلو كاف برَت فعلو .نعم ، يلـز الراصب ضماف الن
[ ََُمثالو : غصب أمة شابة ، كبقيت عنده ١تدة شهرين ، كأًتىا ما يوحشها ، فابيض شعرىا ، فكانت ابألكؿ تساكم ]

 [ درىم ، ألهنا نقصت ٖتت استيبلئو ، فوجب عليو الضماف .َٓ[ درىم ، فيلـز الراصب ]َٓدرىم ، كاآلف تساكم ]
 ىزلت كقل ٟتمها كجب عليو أرشها فيضمن النقص .لو أف ىذه البهيمة كأيضان : 

 كمثل ذلك : ثوب ٗترؽ ، كبناء هتدـ ، كإّنء تكٌسر .
 ألنو نٍقص حصل يف يد الراصب فوجب ضمانو .

 ما اٟتكم لو غصب شيئان لو أجرة ؟ 
 كها حىت ذىبت .إف غضب شيئان لو أجرة ، كالعقار ، كالدكاب ك٨توىا فعليو أجرة مثلو ، سواء استوىف ا١تنافع أك تر 

 ألهنا تلفت يف يده العادية ، فكاف عليو عوضها .
 فلو غصب أرضان فعليو أجرهتا منذ غصبها إُف كقت تسليمها .



 ُِٕٗ 

  ؟إذا غصب جارحان أك كلبان فحصل بذلك صيدان ما اٟتكم 
 الصيد ١تالكو ، ألف الكلب ١تالكو .يكوف 

 صيد ١تالكو .ككذلك إذا غصب عبدان كصاد ىذا العبد طيوران ، فإف ال
فصاد بو ، فإف الصيد للراصب ، ألف الفرس ليس ىو الذم يصيد ، بل يصاد عليو ، كالصائد ىو  كأما إذا غصب فرسان :

 الراصب ، ألف الراصب صاد بسهمو ، لكن على الراصب أجرة الفرس
 ىل ٬تب الضماف مطلقان على الغاصب ؟ 

 ط أك َف يتعدل كَف يفرط ، ألف يده يد ظاَف .نعم ، ٬تب الضماف عليو مطلقان ، سواء تعدل أك فر 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 أف األرضُت سبع . .ُ
 ) ... لو أف السموات السبع كعامرىن غَتم ، كاألراضُت السبع كعامرىن ... ( . قاؿ 

 ( أم يف العدد .كأما يف القرآف فلم يرد تصر٭تان ، كإ٪تا كرد تلميحان كقولو تعاُف ) كمن األرض مثلهن 
 شدة ٖترٔف الظلم . .ِ
 إثبات يـو القيامة . .ّ
 أف يـو القيامة ال يقاـك أبَيـ الدنيا . .ْ
ليس اغتصاب األمواؿ مقصوران على االستيبلء عليها بقوة ، بل ذلك يشمل االستيبلء عليها بطريق ا٠تصومة الباطلة  .ٓ

 كاألٯتاف الفاجرة .

نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل كىتيٍدليوا هًبىا ًإُفى اٟتٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوا فىرًيقان ًمٍن أىٍموىاًؿ النَّاًس ابإلمث كىأىنٍػتيٍم تػى  قاؿ تعاُف ) كىال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيمٍ   ٍعلىميوف ( .بػىيػٍ
 ) من قضيت لو ْتق أخيو ، فبل أيخذه ، فإ٪تا أقطع لو قطعة من ّنر ( . كقاؿ 
ـه، كى أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍن أىنىسو  - ٖٓٗ افى ًعٍندى بػىٍعًض ًنسىائًًو، فىأىٍرسىلىٍت ًإٍحدىل أيمههىاًت اىٍلميٍؤًمًنُتى مىعى خىاًدـو ٢تىىا ًبقىٍصعىةو ًفيهىا طىعىا

: كيليوا ـى. كىقىاؿى رىكىاهي  ( حىبىسى اىٍلمىٍكسيورىةى كىدىفىعى اىٍلقىٍصعىةى اىلصهًحيحىةى ًللرهسيوًؿ، كى  ،فىكىسىرىًت اىٍلقىٍصعىةى، فىضىمههىا، كىجىعىلى ًفيهىا اىلطهعىا
ًٍمًذمُّ، كىٝتىهى اىلضهارًبىةى عىاًئشىةى، كىزىادى ، اىٍلبياىاًرمُّ  ءو  ) فػىقىاؿى اىلنهيبُّ :  كىاىلًتًٌ ءه إبًًانى ، كىًإانى ـه ًبطىعىاـو  .كىصىحهحىوي  (طىعىا

--------- 
 كىي عائشة كما يف ركاية الًتمذم .(  كىافى ًعٍندى بػىٍعًض ًنسىائًوً أىفه اىلنهيبه ) 
أـ ا١تؤمنُت إيذاّنن بسبب الرَتة اليت صدرت من  كإ٪تا كصفت ا١ترسلة أبهنا  :قاؿ الطيِب ( فىأىٍرسىلىٍت ًإٍحدىل أيمههىاًت اىٍلميٍؤًمًنُت) 

 .أىدت إُف بيت ضرهتا عائشة كإشارة إُف غَتة األخرل حيث
 كرجح اٟتافظ ابن حجر أهنا زينب بنت جحش . كَف يبُت يف ىذه الركاية من ا١ترسلة ،

٬ترم على عادة  ٭تمل صنيعها على ما يذـ بل لئبل و اعتذار منكيف ركاية ) غارت أمكم ( كىذا (  فىكىسىرىًت اىٍلقىٍصعىةى ) 
 .دفعها الضرائر من الرَتة فإهنا مركبة يف النفس ْتيث ال يقدر على

ىي مشتقة من ترَت القلب كىيجاف  :قاؿ عياض كغَته كسكوف التحتانية بعدىا راءبفتح ا١تعجمة :الرىيػٍرىة:  قاؿ ابن حجر
  .كأشد ما يكوف ذلك بُت الزكجُت ا١تشاركة فيما بو االختصاص الرضب بسبب

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نو بقيمتو .نستفيد : أف من أتلف لرَته شيئان أنو يضمنو ، فإف كاف مثليان ضمنو ٔتثلو ، كإف َف يكن مثليان ضم



 َُِٖ 

 ما ىو ا١تثلي ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 .ا١تثلي كل مكيل أك موزكف يصح السلم فيوأف  القوؿ األكؿ :
 فقولنا: )كل مكيل أك موزكف( خرج بو ما سوا٫تا كا١تعدكد، كا١تذركع، كاٟتيواف، كالثياب، كىلٌم جرٌان.

 متقومة؛ ألف فيها صناعة مباحة، فعلى ا١تذىب ٬تب أف يرد قيمتها األقبلـ متقومة، ككذلك الساعات : مثاؿ
 كىذا ا١تذىب .

 : ا١تثلي : ما لو نظَت أك مقارب من معدكد أك مكيل أك موزكف أك مصنوع أك غَت ذلك . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ ابن تيمية .

 ٟتديث الباب .-أ
 قصود صاحبو .كألف الضماف ابلشبيو كا١تقارب ٬تمع األمرين كحصوؿ م -ب

ك٢تذا كاف القوؿ الصحيح أف ا١تثلي ما كاف لو مثل أك مقارب، كعلى ىذا فاٟتيواف مثلي، ك٢تذا :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
كىو عند إحدل نسائو بطعاـ، ضربت  ، ك١تا جاء غبلـ إُف النِب  بىٍكران كرد خياران رابعٌيان  ، فجعلو مثليِّا استسلف النِب 

إّنء إبّنء كطعاـ بطعاـ ، :  يف بيتها ػ يد الربلـ حىت سقط الطعاـ كانكسرت الصحفة، فقاؿ النِب  كاف النِب ا١ترأة ػ اليت  
مثلٌيان، كال  كأخذ طعاـ اليت كاف عندىا كصحفتها كرد٫تا مع الربلـ، فهنا ضمن اإلّنء اب١تثل مع أف فيو صناعة، فجعلو النِب 

ا فإذا استقرض بعَتان ثبت يف ذمتو بعَت مثلو، كإذا استقرض إّنء ثبت يف ذمتو إّنء شك أف ىذا القوؿ ىو األقرب، كعلى ىذ
 مثلو، كىذا أقرب من القيمة.

، كالصواب أف الشيء  كقاؿ رٛتو هللا : كالصحيح أف ا١تسجل من أقساـ ا١تثليات، كا١تذىب كل مصنوع فليس ٔتثلي، بل متقـو
يف الطعاـ الذم أرسلت بو إحدل أمهات ا١تؤمنُت، كىو يف بيت عائشة ػ  نِب ا١تثلي ىو الذم لو مثل كنظَت، ك٢تذا قاؿ ال

طعامها كإّنءىا، كقاؿ: طعاـ بطعاـ كإّنء إبّنء ، كىذا يدؿ على أف ا١تثلية تكوف يف  اهنع هللا يضر ػ ككسرت اإلّنء كالطعاـ، أخذ النِب 
بكران كرد خَتان منو رابعيان ، كىذا يدؿ على أف ا١تثل ػ أيضان ػ  استسلف بعَتان  ا١تصنوعات، كما تكوف يف اٟتيواّنت، فالرسوؿ 

؛ ألهنم يقيدكف ا١تثلي بكل مكيل، أك موزكف ال صناعة مباحة فيو، يصح السلم فيو، كىذا  يف اٟتيواّنت، كعندىم أف اٟتيواف متقـو
 ضيق جدان.

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 شدة الرٍَتة بُت الضرات . .ُ
٤تجوابن بشدة الرضب الذم أاثرتو  ألهنا يف تلك اٟتالة يكوف عقلها الرَتاء ٔتا يصدر منها إشارة إُف عدـ مؤاخذة فيو .ِ

  .الرَتة

 ه ( .الرَتاء ال تبصر أسفل الوادم من أعبل عان ) أفكقد أخرج أبو يعلى بسند ال أبس بو عن عائشة مرفو 

 جواز إىداء الطعاـ . .ّ
 الصدقة فبل ٖتل ، ألهنا أكساخ الناس .، كأما  حل ا٢تدية للرسوؿ  .ْ
سواء كاف مكيبلن أك معدكدان أك مزركعان أك مصنوعان أك غَت ذلك ،  –كما تقدـ   –أف الشيء ا١تثلي يضمن بضمنو  .ٓ

 أرسل القصعة السليمة مكاف القصعة اليت كيسرٍت . فالرسوؿ 
 . سعة حلم النِب  .ٔ



 ُُِٖ 

:  كىعىٍن رىاًفًع ٍبًن خىًديجو  - ٖٔٗ مىٍن زىرىعى يف أىٍرًض قػىٍوـو ًبغىٍَتً ًإٍذهًنًٍم، فػىلىٍيسى لىوي ًمٍن اىلزهرًٍع شىٍيءه، )  قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه قىاؿى
ًٍمًذمُّ  (كىلىوي نػىفىقىتيوي   ، كيقاؿ : إف الباارم ضعفو .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي ًإاله النهسىاًئيه، كىحىسهنىوي اىلًتًٌ

 ديث الباب ؟ما صحة ح 
 ث .ىذا اٟتديث ال يثبت عند أىل ا١تعرفة ابٟتدي: قاؿ ا٠تطاَب 

 كضعفو البخارم أيضان، كقاؿ: تفرد بذلك شريك عن أَب إسحاؽ، كشريك يهم كثَتان أك أحياّنن". )معاَف السنن(أيضان : قاؿ ك 
 ما حكم من غصب أرضان كزرع فيها ؟ 

 دفع للراصب قيمة الزرع من بذر كحرث ك٨تو ذلك .أف الزرع يكوف لصاحب األرض ، كي:  حكم ذلك
 كىذا مذىب اإلماـ أٛتد ، كاختاره ابن حـز .

 قاؿ الًتمذم : كالعمل على ىذا اٟتديث عند بعض أىل العلم ، كىو قوؿ أٛتد كإسحاؽ .
 كلصاحب األرض أف يبقي الزرع للراصب أبجرة مثلو إُف اٟتصاد مع أرش نقص األرض .

 ٟتديث الباب .
 ىب بعض العلماء إُف أف الزرع للراصب كعليو أجرة األرض .كذ

 أصح .كالقوؿ األكؿ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 ٖترٔف الظلم كمن ذلك الرصب كاالعتداء على حقوؽ اآلخرين . .ُ
 أف ما كاف حقان للعباد ، جاز ٢تم إسقاطو . .ِ
 أف تصرفات الراصب ابطلة . .ّ

:  كىعىٍن عيٍركىةى ٍبنً  - ٕٖٗ ًإفه رىجيلىٍُتً ًاٍختىصىمىا ًإىلى رىسيوًؿ :  قىاؿى رىجيله ًمٍن اىلصهحىابىًة; ًمٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اىَّللًه ) اىلزُّبػىٍَتً قىاؿى
، كىاأٍلىٍرضي ًلٍْلخىًر، فػىقىضىى رىسيوؿي اىَّللًه  اىَّللًه  ، غىرىسى أىحىدي٫تيىا ًفيهىا ٩تىٍالن صىاًحًبهىا، كىأىمىرى صىاًحبى اىلنهٍاًل اًبأٍلىٍرًض لً  يف أىٍرضو

 رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىًإٍسنىاديهي حىسىنه  .( ٍيسى ًلًعٍرؽو ظىاملًو حىقٌّ ؿ : لى أىٍف ٮتيٍرًجى ٩تىٍلىوي. كىقىا
 كىآًخريهي ًعٍندى أىٍصحىاًب " اىلسُّنىًن " ًمٍن ًركىايىًة عيٍركىةى، عىٍن سىًعيًد ٍبًن زىٍيدو. - ٖٖٗ

 تيًلفى يف كىٍصًلًو كىًإٍرسىاًلًو، كىيف تػىٍعًيُت صىحىابًيًًٌو .كىاخٍ 
---------- 

 أم : ليس لذم عرؽ ظاَف حق ، ألف العرؽ نفسو ٚتاد ، ال يعرؼ حقان كال ابطبلن .(  ٍيسى ًلًعٍرؽو ظىاملًو حىقٌّ ) لى 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 سنده ضعيف .
 ١تغصوبة ؟ما حكم إذا غرس الغاصب ٩تالن يف األرض ا 

 إذا غرس الراصب يف األرض ا١ترصوبة ، ألزًـ بقلع الررس .
 ( . لىٍيسى لًًعٍرؽو ظىاَفًو حىقّّ ٟتديث الباب )

قاؿ أبو عبٍيد : فهذا اٟتديث مفسر للعرؽ الظاَف ، كإ٪تا صار ظا١تان ألنو غرس يف األرض كىو يعلم أهنا ملك لرَته ، فصار هبذا 
 حكمو أف يقلع ما غرس . الفعل ظا١تان غاصبان ، فكاف

 كقد نقل ابن رشد اإلٚتاع على ذلك .
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 كقاؿ ا١توفق : ال نعلم فيو خبلفان .
 ما اٟتكم لو قلع النال ، كصارت األرض غَت مستوية كفيها حفر من الغرس ؟ 

 ٬تب عليو أف يسويها ، كأف يرد األرض إُف ما كانت عليو ، ألنو ضرر حصل بفعلو يف ملك غَته .
: يف خيٍطبىًتًو يػىٍوـى اىلنهٍحًر ٔتًٌتن  أىفه اىلنهيبه  ٍن أىِب بىٍكرىةى; كىعى  - ٖٗٗ ًإفه ًدمىاءىكيٍم كىأىٍموىالىكيٍم ] كىأىٍعرىاضىكيٍم [ عىلىٍيكيٍم  )قىاؿى

ا  ـه، كىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيٍم ىىذىا، يف بػىلىدًكيٍم ىىذىا، يف شىٍهرًكيٍم ىىذى  .ًو ميتػهفىقه عىلىيٍ  (حىرىا
------------ 

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
 اٟتديث يدؿ على ٖترٔف أكل أمواؿ الناس ابلباطل كمن ذلك الرصب .

 كقد تقدـ أدلة ذلك :
نىكيٍم اًبٍلبىاًطًل ًإالَّ أىٍف تىكيوفى ًٕتىارىةن عىٍن تػىرى قاؿ تعاُف ) -أ  ( .اضو ًمٍنكيٍم َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

 حديث الباب . -ب
ابػىريكا كىالى يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ : عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى -ج الى ٖتىىاسىديكا كىالى تػىنىاجىشيوا كىالى تػىبىاغىضيوا كىالى تىدى

» كىييًشَتي ًإُفى صىٍدرًًه ثىبلىثى مىرَّاتو « . أىخيو اٍلميٍسًلًم الى يىٍظًلميوي كىالى ٮتىٍذيليوي كىالى ٭تىًٍقريهي . التػٍَّقوىل ىىا ىينىا  كىكيونيوا ًعبىادى اَّللًَّ ًإٍخوىاّنن . اٍلميٍسًلمي 
ـه دىميوي كى   و ( ركاه مسلم .مىاليوي كىًعٍرضي ًْتىٍسًب اٍمرًئو ًمنى الشَّرًٌ أىٍف ٭تىًٍقرى أىخىاهي اٍلميٍسًلمى كيلُّ اٍلميٍسًلًم عىلىى اٍلميٍسًلًم حىرىا

َّ أىحىده مىاًشيىةى أىحىدو ًإالَّ إبًًٍذنًوً  )قىاؿى  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ -د  ( متفق عليو . الى ٭تىٍلينبى
أٍكجىبى هللاي لىوي النَّارى ، كىحىرَّـى عىلىيًو اٞتىنَّةى (( ميٍسًلم بيىمينو ، فىقٍد  ئمىن اقٍػتىطىعى حىقَّ اٍمر  )، قىاؿى  أفَّ رىسيوؿ هللا  .كعن أىَب أمامة -ىػ

ٍيئان يىسَتان َيى رىسيوؿ هللا ؟ فػىقىا  ركاه مسلم . ؾ (كإٍف قىضيبان ًمٍن أرىاؿ : فػىقىاؿى رىجيله : كإٍف كىافى شى
 و ( ركاه أٛتد كلو شواىد من إنو ال ٭تل ماؿ امرئ إال بطيب نفسقاؿ )  كعن أَب حيرة الرقاشي عن عمو . أف رسوؿ هللا  -ز
 ىل يدخل العقار يف الغصب أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أف العقار يدخل ٖتت الرصب ، كأف الرصب كما يتصور يف ا١تنقوالت فكذلك يتصور يف العقارات . القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
 ش ر طيوًٌقو من سبع أرضُت يـو القيامة ( . للحديث ا١تتقدـ ) من ظلم قيد -أ
 ىذا يدؿ على أف الرصب يدخل ٖتتو العقار . 

 كٟتديث الباب ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ ( كيدخل يف ا١تاؿ العقار .-ب
 أف العقار ال يدخل ٖتت الرصب ال يتصور فيو الرصب . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 : ألف العقار ال ٯتكن نقلو كال ٖتويلو . قالوا

 أصح .كالقوؿ األكؿ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 األصل يف ماؿ ا١تسلم التحرٔف . .ُ
 ٖترٔف دـ ا١تسلم برَت حق . .ِ
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 ٖترٔف عرض ا١تسلم برَت حق . .ّ
 على تبليغ العلم . حرص النِب  .ْ
 التأكيد كالنصح يف ا١تناسبات العامة . .ٓ

بي اىلشُّ   ٍفعىةً ابى
هيمىا-عىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - ََٗ :  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ اًبلشٍُّفعىًة يف كيلًٌ مىا ملٍى يػيٍقسىٍم، فىًإذىا كىقػىعىًت  قىضىى رىسيوؿي اىَّللًه ) قىاؿى

 ٍلبياىاًرمًٌ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي لً ( اىٍٟتيديكدي كىصيٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىالى شيٍفعىةى 
، الى يىٍصليحي أىٍف يىًبيعى حىىته يػىٍعًرضى عىلىى شىرًيًكًو )  كىيف ًركىايىًة ميٍسًلمو  ، أىٍك حىاًئطو ، أىٍك رىٍبعو : أىٍرضو  ( .اىلشٍُّفعىةي يف كيلًٌ ًشٍرؾو

 .كىرًجىاليوي ثًقىاته  ( اًبلشٍُّفعىًة يف كيلًٌ شىٍيءو  قىضىى اىلنهيبُّ )  كىيف ًركىايىًة اىلطهحىاًكمًٌ 
-------------- 

 أم : حكم كألـز .(  قىضىى رىسيوؿي اىَّللًه ) 
يز بو األمبلؾ بعضها عن بعض .( فىًإذىا كىقػىعىًت اىٍٟتيديكدي  )  اٟتدكد ٚتع حد ، كا١تراد بو ىنا : ما ٘تي

 أم : بٌينت مصارؼ الطرؽ كشوارعها .( كىصيٌرًفىٍت اىلطُّريؽي ) 
 أم : يف كل شيء مشًتؾ ، كالًشرؾ : النصيب ا١تشًتؾ .(  عىةي يف كيلًٌ ًشٍرؾو اىلشُّفٍ ) 
 بيضاء مشًتكة بُت اثنُت ، فإذا ابع أحد الشريكُت فلشريكو الشفعة .(  أىٍرضو ) 
 . بفتح الراء كىو ا١تنزؿ ، كإ٪تا قيل للمنزؿ : رىٍبعه ، ألف اإلنساف يربع فيو ، أم : يقيم(  أىٍك رىٍبعو  )
 اٟتائط : بستاف النخل .(  ٍك حىاًئطو أى  )

 كيف لفظ ) ال ٭تل أف يبيع حىت يعرض على شريكو ( .( الى يىٍصليحي أىٍف يىًبيعى حىىته يػىٍعًرضى عىلىى شىرًيًكًو ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث جابر ركاه البخارم هبذا اللفظ ، كركاه مسلم بلفظ آخر .
 حجر ألهنا تدؿ على أف الشفعة ٕتوز يف كل شيء .كركاية الطحاكم ذكرىا اٟتافظ ابن 

 عرؼ الشفعة ؟ 
 شرعان : ىي انتزاع الشريك حصة شريكو ٦تن اشًتاىا منو ابلثمن الذم استقر عليو العقد .الشفعة 

تىًقلىًة عىٍنوي ًمٍن يىًد :  قاؿ ابن قدامة  مىٍن انٍػتػىقىلىٍت إلىٍيًو .كىًىيى اٍسًتٍحقىاؽي الشَّرًيًك انًٍتزىاعى ًحصًَّة شىرًيًكًو اٍلمينػٍ
 : كيف عيرؼ الشرع : انتقاؿ حصة شريك إُف شريك ، كانت انتقلت إُف أجنِب ، ٔتثل الًعوض ا١تسٌمى . كقاؿ يف الفتح

مثاؿ الشفعة : زيد كعمرك شريكاف يف أرض ، فباع عمرك نصيبو على خالد ، فنقوؿ لزيد أف ينتزع نصيب عمرك من خالد ابلثمن 
 عليو العقد .الذم استقر 

 اذكر أدلة ثبوهتا ؟ 

ٍٚتىاًع قاؿ ابن قدامة :  بًتىةه اًبلسُّنًَّة كىاإٍلً  .كىًىيى اثى
 ٟتديث الباب .
اًسٍم ، ًفيمىا بًيعى ًمٍن  يػيقى أىمَّا اإٍلًٍٚتىاعي ، فػىقىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىٍٚتىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى إثٍػبىاًت الشٍُّفعىًة لًلشَّرًيًك الًَّذم َفىٍ :  قاؿ ابن قدامة

 أىٍرًض أىٍك دىارو أىٍك حىاًئطو .
ًدًه ًمٍن تػىوىقًُّع كىاٍلمىٍعٌتى يف ذىًلكى أىفَّ أىحىدى الشَّرًيكىٍُتً إذىا أىرىادى أىٍف يىًبيعى نىًصيبىوي ، كى٘تىىكَّنى ًمٍن بػىٍيًعًو ًلشىرًيكً  ًو ، كىٗتىًٍليًصًو ٦تَّا كىافى ًبصىدى
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ًص كى  ًص ، فىاىلًَّذم يػىٍقتىًضيو حيٍسني اٍلًعٍشرىًة ، أىٍف يىًبيعىوي ًمٍنوي ، لًيىًصلى إُفى غىرىًضًو ًمٍن بػىٍيعً ا٠تٍىبلى نىًصيًبًو ، كىٗتىًٍليًص شىرًيًكًو ًمٍن  ااًلٍسًتٍخبلى
عىوي أًلىٍجنىِبٌو ، سىلَّطى الشَّرٍعي الشَّرًيكى   عىلىى صىٍرًؼ ذىًلكى إُفى نػىٍفًسًو . الضَّرىًر ، فىًإذىا َفٍى يػىٍفعىٍل ذىًلكى ، كىابى

 كقاؿ يف الفتح : كَف ٮتتلف العلماء يف مشركعيتها ، إال ما نيقل عن أَب بكر األصم من إنكارىا .
 ٔتا تثبت الشفعة ؟ 

 كىذا ابإلٚتػاع .، تثبت الشفعة ابلبيػع 
 ىل تثبت الشفعة اب٢تبة ؟ 

 مثل أف يهب الشريك نصيبو لشخص .
 ذلك على قولُت : اختلف العلماء يف

 ال تثبت اب٢تبػة  القوؿ األكؿ :
 كىػذا مذىب ٚتهػور العلماء .

 ألهنا انتقلت برَت عوض ماِف .
 أف الشفعة تثبت يف ا٢تبة . القوؿ الثاين :

 كىذا قوؿ ابن أَب ليلى كٚتاعة .
 د .ألف الضرر حاصل ابلشريك اٞتديقالوا : 

  ؟ىل تثبت الشفعة إذا انتقل النصيب ابإلرث 
 مثاؿ : زيد كعمرك شريكاف يف أرض ، فمات عمرك ، فانتقل نصيبو إُف كرثتو ، فهل لزيد أف يشفع ؟

 اٞتواب : ال ، ألنو انتقل برَت عوض ، كألنو انتقاؿ غَت اختيارم .
 ما حكم التحايل إلسقاط الشفعة ؟ 

 حراـ .
 ليهود فتستحلوا ٤تاـر هللا أبدْف اٟتيل ( ركاه ابن بطة .) ال ترتكبوا ما ارتكبت ا ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 كألف يف التحيل : إسقاط ٟتق ا١تسلم ، كالتحيل إلسقاط حق ا١تسلم حراـ ، ألنو من ابب العدكاف على ا١تسلمُت .
 اذكر بعض صور التحايل ؟ 

 أف يظهر الشريك كا١تشًتم أف البيع بثمن كبَت . أكالن :
آالؼ ، كيقوؿ أنٍت بعتها ٓتمسُت ألف ، فإف الشريك اآلف لن يطالب ابلشفعة ، ألنو إذا طالب سوؼ مثاؿ : أف يبيعو بعشرة 

 أيخذىا ابلثمن الذم استقر عليو العقد .
أف يظهر الشريك كا١تشًتم أف االنتقاؿ برَت عوض ، فيقوؿ الشريك لشريكو : إنٍت قد كىبت فبلف نصيِب من األرض ،  اثنيان :

 فبل شفعة على مذىب اٞتمهور . كإذا قاؿ : كىبت
 أف يوقف ا١تشًتم النصيب فوران . اثلثان :
 ىل تثبت الشفعة يف ا١تنقوالت ) كالسيارات ، كالكتب ، كاألقالـ ( كغَتىا ؟ 

 كا١تنقوالت على قولُت :كاختلفوا يف غَت العقارات  ، أٚتع العلماء على ثبوت الشفعة يف العقارات 
 شفعة يف ا١تنقوؿ .عدـ ثبوت ال القوؿ األكؿ :

 كبو قاؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
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 ة ( .فىًإذىا كىقػىعىًت اىٟتٍيديكدي كىصيٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىبلى شيٍفعى ٟتديث الباب ) -أ
 قالوا : إف كقوع اٟتدكد كتصريف الطرؽ ال يتصور يف ا١تنقوؿ .

، أىٍك حىاًئطو اىلشٍُّفعىةي يًف كيلًٌ ًشٍرؾو كٟتديث  ) -ب ، أىٍك رىٍبعو  ( . : أىٍرضو
 قالوا : جعل الشفعة يف الربع كاٟتائط ، كَف يذكر ا١تنقوؿ .

 : ثبوت الشفعة يف ا١تنقوؿ . القوؿ الثاين
 كىذا اختيار ابن تيمية .

 ( . ابلشفعة يف كل شيء قضى النِب ٟتديث الباب ) -أ
 ؿ .قالوا : إف ىذا اٟتديث عاـ ، فيدخل فيو ا١تنقو 

 أف الشفعة شرعت إلزالة الضرر ، كالضرر الثابت يف العقار ىو بعينو اثبت يف ا١تنقوؿ . -ب
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 لزيد أف يشفع . –على القوؿ الراجح  –مثاؿ : زيد كعمرك شريكاف يف سيارة ، فباع عمرك نصيبو على بكر ، فإنو 
  ... ( اىٍٟتيديكدي كىصيٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىالى شيٍفعىةى فىًإذىا كىقػىعىًت ماذا نستفيد من قولو) ؟ 

 نستفيد : أنو ال شفعة للجار ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء ، كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا .
 ىل تثبت الشفعة فيما ال يقبل القسمة ؟ 

كإما أف يكوف ٦تا ال يقبل القسمة ْتيث  العقار ا١تبيع إما أف يكوف ٦تا يقبل القسمة كالعقار الكبَت من أرض أك دار أك مزرعة ،
لو قسم َف يعد كل قسم صاٟتان للبيع كحده أك االنتفاع بو ، كالعقار الصرَت من طريق ضيقة أك بئر أك ٨تو ذلك ، فأما ما يقبل 

  :القسمة فلم ٮتتلف أىل العلم يف ثبوت الشفعة فيو ، كأما ما ال يقبل القسمة فقد اختلف العلماء فيو على قولُت
 : ثبوت الشفعة . القوؿ األكؿ

 كبو قاؿ اٟتنفية ، كالظاىرية ، كاختار ذلك ابن تيمية .
 يف الشفعة يف كل ما َف يقسم ( . لعمـو حديث الباب ) قضى النِب  -أ

 أف الشفعة تثبت إلزالة الضرر بدخوؿ شريك ، كالضرر متحقق يف ىذا النوع من العقار . -ب
 الشفعة .عدـ ثبوت  القوؿ الثاين :

 كبو قاؿ ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
 ٟتديث الباب ) ... يف كل ماَف يقسم ( . -أ

 قالوا : إف تعليقو ثبوت الشفعة يف الشيء ٔتا إذا َف يقسم دليل على أف ما ال يقبل القسمة ال ٕترم فيو الشفعة أصبلن .
ألنو ال ٯتكن أف يستقل بنصيبو ابلقسمة ، كقد ٯتتنع ا١تشًتم ألجل أف إثبات الشفعة ىنا يلحق الضرر ابلشريك البائع ،  -ب

 الشفيع ، كيف كل ىذا ضرر على البائع .
 ما الواجب على الشريك إذا أراد أف يبيع نصيبو ؟ 

 ٬تب عليو أف يعرض على شريكو قبل أف يبيع .
 مسلم .( ركاه أىٍف يىًبيعى حىىتَّ يػىٍعًرضى عىلىى شىرًيًكًو  لالى ٭ت)  لقولو 
  لو ابع شريك الذمي شقصان على مسلم، فهل للذمي الشفعة على ا١تسلم أـ ال(.ىل للكافر شفعة على ا١تسلم ؟( 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
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 : أنو ال شفعة لكافر على مسلم . القوؿ األكؿ
 كىذا ا١تذىب ، كاختيار ابن القيم .

 ال شفعة للنصرآف ( ركاه البيهقي كال يصح .أنو قاؿ )  ١تا ركم عن النِب  -أ
 أننا لو مكناه من الشفعة ٞتعلنا لو سلطاّنن على ا١تسلم .  -ب

 : أف لو الشفعة . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 لعمـو األدلة . كىو الصحيح .
 مىت تسقط الشفعة ؟ 

 تسقط الشفعة أبمور :
 ترؾ طلب الشفعة . أكالن :
 إذا طلب الشفيع بعض العقار ا١تبيع . اثنيان :
 اإلبراء كالتنازؿ عن الشفعة . اثلثان :

 التنازؿ عن الشفعة مقابل تعويض أك صلح .رابعان : 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب رىاًفعو  - َُٗ  .ةه أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ، كىًفيًو ًقصه  (اىٞتٍىاري أىحىقُّ ًبصىقىًبًو )  قىاؿى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  - َِٗ  رىكىاهي النهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىلىوي ًعلهةه  (جىاري اىلدهاًر أىحىقُّ اًبلدهاًر )  قىاؿى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - َّٗ تىظىري هًبىا اىٞتٍىاري أىحىقُّ ًبشي )  كىعىٍن جىاًبرو قىاؿى ًإذىا كىافى طىرًيقيهيمىا  -كىًإٍف كىافى غىائًبنا  -ٍفعىًة جىارًًه، يػينػٍ
ا   .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىرًجىاليوي ثًقىاته ( كىاًحدن

---------- 
 ( الصقب : بفتح الصاد كالقاؼ ، ىو القرب كا١تبلصقة . ًبصىقىًبوً ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 س إسناده ضعيف .حديث أن
 كحديث جابر ضعفو الشافعي ، كابن معُت ، كأٛتد كغَتىم .

 ىل تثبت الشفعة للجار أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 عدـ ثبوت الشفعة للجار مطلقان . القوؿ األكؿ :
 كىذا قوؿ،  ٚتاىَت العلماء .

كعمر ، كعثماف ، كسعيد بن ا١تسيب ، كسليماف بن يسار ، كعمر بن عبد : كقد حكي ىذا القوؿ عن : علي ،  قاؿ الشوكاين
 العزيز ، كربيعة ، كمالك ، كالشافعي ، كأٛتد ، كاألكزاعي ، كإسحاؽ .

 . (فىًإذىا كىقػىعىًت اىٟتٍيديكدي كىصيٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىبلى شيٍفعىةى ٟتديث جابر السابق ) ....  -أ
 قًسم ال شفعة فيو ، كأف اٟتدكد إذا كجدت بُت األمبلؾ فبل شفعة .فهذا اٟتديث دليل على أف ما 

أف الضرر الذم شرعت من أجل رفعو الشفعة ال يتحقق بسبب اٞتوار ، لتميز كل ملك عن اآلخر ، لصاحبو حرية  -ب
 التصرؼ فيو ، ٓتبلؼ ا١تلك ا١تشًتؾ .
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 أف للجار الشفعة مطلقان . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٟتنفية .

 . (اىٞتٍىاري أىحىقُّ ًبصىقىًبًو ) -حديث أَب رافع  –ٟتديث الباب  -أ
 ( . جىاري اىلدَّاًر أىحىقُّ اًبلدَّارً )  –حديث أنس  –كٟتديث الباب  -ب

 : ثبوت الشفعة للجار عند االشًتاؾ يف حق من حقوؽ االرتفاؽ . القوؿ الثالث
 كىذا اختيار ابن تيمية ، كابن القيم .

تىظىري هًبىا ػػػػى اىٞتٍىاري أىحىقُّ ًبشيٍفع)  -جابر  –لباب ٟتديث ا -أ  ( .ًإذىا كىافى طىرًيقيهيمىا كىاًحدنا  -كىًإٍف كىافى غىائًبنا  -ًة جىارًًه، يػينػٍ
 فهذا اٟتديث أثبت الشفعة للجار إذا كاف الطريق مشًتكان بينهما .

رة ا١تخالطة ككجود الضرر بُت الشركاء ، كالشفعة إ٪تا شرعت لرفع أف ا١تشاركة يف اٟتقوؽ كا١تشاركة يف ا١تلك ، من حيث كث -ب
 الضرر .

 ىو الصحيح .كىذا القوؿ 
  ....( فىًإذىا كىقػىعىًت اىٍٟتيديكدي كىصيٌرًفىٍت اىلطُّريؽي فىالى شيٍفعىةى ما اٞتواب عن دليل اٞتمهور) ؟ 

 اٞتواب :
 .أف قولو ) فإذا كقعت ... ( مدرجة من قوؿ جابر  أكالن :

 كرد ذلك أبف األصل ، أف كل ما ذكر يف اٟتديث فهو منو حىت يثبت اإلدراج .
قالوا : إف ذكر اٟتكم لبعض أفراد العمـو ال يقتضي التخصيص ، ٔتعٌت : إذا جاء عمـو مث فرع عليو بذكر حكم ٮتتص  اثنيان :

 ببعض أفراده فإنو ال يقتضي التخصيص .
هيمىا رىًضيى -كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - َْٗ :  عىًن اىلنهيبًٌ  -اىَّللهي عىنػٍ  )رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو كىاٍلبػىزهاري، كىزىادى:  (اىلشٍُّفعىةي كىحىلًٌ اىٍلًعقىاًؿ ) قىاؿى

ًإٍسنىاديهي ضىًعيفه ( كىالى شيٍفعىةى ًلغىاًئبو   .كى
---------- 

 ىو اٟتبل الذم يعقل بو البعَت .) الًعقاؿ ( 
  ؟ما صحة حديث الباب 

 اٟتديث ضعيف جدان .
( شفعة لرائب كال لصرَت كالشفعة كحل عقاؿ ال)من األحاديث الواردة يف الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجو كالبزار بلفظ 

كيف إسناده دمحم بن عبد الرٛتن البيلمآف كلو مناكَت كثَتة . كقاؿ اٟتافظ يف إسناده ضعيف جدا كضعفو ابن عدم كقاؿ ابن حباف 
 ل لو . كقاؿ أبو زرعة منكر . كقاؿ البيهقي ليس بثابتال أص
 ( ؟ اىلشٍُّفعىةي كىحىلًٌ اىٍلًعقىاؿً ما معٌت قولو ) 

 ا١تعٌت : أف الشفعة تفوت إذا َف يبادر إليها ، كالبعَت الشركد ٭تل عقالو .
 ىل الشفعة على الفور أـ على الًتاخي ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 أهنا على الفور . ) أم : من حُت أف يعلم ٬تب أف يطالب ( .: القوؿ األكؿ 

 كىذا مذىب أَب حنيفة ، كالشافعي ، كأٛتد .
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 ٟتديث الباب ، كقد تقدـ أنو ال يصح . -أ
 أنو قاؿ ) الشفعة ١تن كاثبها ( . ما ركم عن النِب  -ب
 كألف الشفعة لدفع الضرر عن الشريك فكانت على الفور . -ج

 أف الشفعة تثبت للشريك على الًتاخي . : القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ا١تالكية .

 أف الشفعة حق من ٚتلة اٟتقوؽ اليت ال تسقط إال ابلرضا إبسقاطها ٔتا يدؿ على الرضا من قوؿ أك فعل . -أ
 فالشفعة ال تسقط إال ٔتا يدؿ على سقوطها ، إما بقوؿ صريح ، أك قرينة ظاىرة .

 : ١تا علم أف شريكو قد ابع ، أّن لست ٔتطالب .القوؿ الصريح : أف يقوؿ 
 القرينة الظاىرة : أف يسكت كيرل أف ا١تشًتم قد تصرؼ كعمل كىو ساكت ، فهذه قرينة ظاىرة تدؿ على رضاه .

 أف إٞتاء الشفيع إُف الفورية كعدـ إعطائو الفرصة للنظر غَت مناسب ١تا شرعت لو الشفعة . -ب
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو

  للشريك الشفعة بعد أف آذنو شريكو ُث ابعو من غَته ؟ىل 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أف لو الشفعة .القوؿ األكؿ : 
 قاؿ الصنعآف : ىذا قوؿ األكثر .

 . قالوا : ألف إسقاطو للشفعة كاف قبل كجود السبب
 أنو ال يستحق الشفعة .القوؿ الثاين : 

 ٟتكم ، كأَب عبيد ، كطائفة من أىل اٟتديث ) نيل األكطار ( .كىذا قوؿ الثورم ، كا
 كرجح ذلك الصنعآف يف سبل السبلـ ، كقاؿ : ىو األكفق .

 
بي اىٍلًقرىاضً   ابى

، كىاٍلميقىارىضىةي، كىخى  ) قىاؿى أىفه اىلنهيبه  عىٍن صيهىٍيبو  - َٓٗ ثه ًفيًهنه اىٍلبػىرىكىةي: اىٍلبػىٍيعي ًإىلى أىجىلو ٍلطي اىٍلبػيرًٌ اًبلشهًعًَت لًٍلبػىٍيًت، الى ثىالى
ٍيًع   .رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو إبًًٍسنىادو ضىًعيفو  (ًلٍلبػى

، كىالى ٖتىًٍملىوي يف أىنهوي كىافى يىٍشًتىًطي عىلىى اىلرهجيًل ًإذىا أىٍعطىاهي مىاالن ميقىارىضىةن: أىٍف الى ٕتىٍعىلى مىاًل يف كىًبدو رىٍطبىةو  ) كىعىٍن حىًكيًم ٍبًن ًحزىاـو 
ئنا ًمٍن ذىًلكى فػىقىدى ضىًمٍنتى مىاًل  يػٍ ، فىًإٍف فػىعىٍلتى شى  رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىرًجىاليوي ثًقىاته  . (ْتىٍرو، كىالى تػىٍنًزؿى بًًو يف بىٍطًن مىًسيلو

ًء ٍبًن عىٍبًد اىلره  ًه: كىقىاؿى مىاًلكه يف " اىٍلميوىطهًأ " عىٍن اىٍلعىالى ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًٌ أىنهوي عىًملى يف مىاؿو ًلعيٍثمىافى عىلىى أىفه  )ٍٛتىًن ٍبًن يػىٍعقيوبى
نػىهيمىا   .كىىيوى مىٍوقيوؼه صىًحيحه  (اىلٌرًٍبحى بػىيػٍ

---------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

ثه ًفيًهنَّ اىٍلبػىرىكىةي:  حديث صهيب )  ... ( حديث ال يصح . ثىبلى
 البخارم : موضوع .قاؿ 

 كذكر ابن اٞتوزم ىذا اٟتديث يف ا١توضوعات .
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 كأثر حكيم بن حزاـ إسناده قوم كما قاؿ ابن حجر .
، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه:كأثر  ًء ٍبًن عىٍبًد اىلرٍَّٛتىًن ٍبًن يػىٍعقيوبى  موقوؼ صحيح . اىٍلعىبلى
 ما القراض ؟ 

 ١تضاربة .القراض لفظ يطلقو أىل اٟتجاز على شركة ا
كىو يف اصطبلح الفقهاء : عقد بُت اثنُت ، أحد٫تا يقدـ ماالن ، كاآلخر يتجر فيو على أف يكوف للعامل جزء شائع من الربح . 

 ( . ىي أف يدفع رجل مالو إُف آخر يتجر لو فيو على أف ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشًتطانو) 
 يتجر هبا على أف يكوف الربح بينهما .ل ( رَيالن  ََُان ) مثاؿ : أعطى عمر زيد

 ما حكم ىذه الشركة ؟ 
 جائزة ابإلٚتاع .

 : كال خبلؼ بُت ا١تسلمُت يف جواز الًقراض .قاؿ يف بداية اجملتهد 
 : كأٚتع أىل العلم على جواز ا١تضاربة يف اٞتملة . كقاؿ ابن قدامة

 ىل كانت ا١تضاربة موجودة قبل اإلسالـ ؟ 
 أقرىا اإلسبلـ .نعم ، كانت موجودة ك 

ا١تضاربة على ما كانت عليو قبل اإلسبلـ ، فضارب أصحابو يف حياتو ، كبعد موتو ، كأٚتعت  قاؿ ابن القيم : كقد أقر النِب 
 عليها األمة .

ال ذلك يف اإلسبلـ ، كعمل بو ا١تسلموف عمبلن متيقنان  كقاؿ ابن حـز : كالًقراض كاف يف اٞتاىلية ، ... فأقر رسوؿ هللا 
 خبلؼ فيو ، 

 ما اٟتكمة من ىذه الشركة ؟ 
كليس كل من ٯتلكها ٭تسن العمل هبا ، ، الناس ْتاجة إُف ىذه الشركة ، حيث أف األمواؿ ال تنمو إال ابلتنقيب كالتجارة 

 .ككذلك ىناؾ من ٭تسن العمل لكن ال ماؿ لو فكانت اٟتاجة لصاٌف الطرفُت 
 الشركات . كقد تقدمت مباحث شركة ا١تضاربة يف ابب

 ىل يشًتط أف يكوف رأس ا١تاؿ معلـو ا١تقدار ؟ 
 نعم .

اًر كىالى ٬تىيوزي أىٍف يىكيوفى ٣تىٍهيوالن كىالى :  قاؿ ابن قدامة اهي كىمىٍن شىٍرًط اٍلميضىارىبىًة أىٍف يىكيوفى رىٍأسي اٍلمىاًؿ مىٍعليوـى اٍلًمٍقدى ، جيزىافنا ، كىلىٍو شىاىىدى
ا قىاؿى الشَّافً   ًعيُّ .كىهًبىذى

اهي ؛ كىذىًلكى أًلىنَّوي الى يىدٍ  رًم ًبكىٍم يػىٍرًجعي ًعٍند اٍلميفىاصىلىًة ، كىأًلىنَّوي يػيٍفًضي كىلىنىا ، أىنَّوي ٣تىٍهيوؿه ، فػىلىٍم تىًصحَّ اٍلميضىارىبىةي بًًو ، كىمىا لىٍو َفٍى ييشىاًىدى
ارًًه ، فػىلىمٍ  ًؼ يف ًمٍقدى  يىًصحَّ ، كىمىا لىٍو كىافى يًف اٍلًكيًس . إُفى اٍلمينىازىعىًة كىااًلٍخًتبلى

 ىل ٬توز للعامل أف يضارب ٔتاؿ آلخر ؟ 
 ال يضارب العامل ٔتاؿ آلخر إال بشرطُت :

 إف رضي األكؿ . األكؿ :
 : إف َف يضر ابألكؿ .الثاين 

د مضاربة مع رجل آخر يف مثاؿ: أعطيتك مبلران من ا١تاؿ على أف تتجر بو ابلكتب، فأخذهتا كضاربت، مث عقد ىذا الرجل عق



 َُِٗ 

 نفس السلعة، فهذا العقد يضر ابألكؿ، ألف السلعة إذا كثرت رخصت .
 لكن إف رضي األكؿ جاز .

بي اىٍلميسىاقىاًة كىاإٍلًجىارىةً   ابى
هيمىا-عىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - َٔٗ بػىرى ًبشىٍطرً  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يػٍ هىا ًمٍن ٙتىىرو، أىٍك زىرٍعو  عىامىلى أىٍىلى خى ( مىا ٮتىٍريجي ًمنػٍ

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو 
نيًقرُّكيٍم هًبىا عىلىى ذىًلكى   ٢تىيٍم رىسيوؿي اىَّلله كىيف ًركىايىةو ٢تىيمىا: فىسىأىليوا أىٍف ييًقرهىيٍم هًبىا عىلىى أىٍف يىٍكفيوا عىمىلىهىا كى٢تىيٍم ًنٍصفي اىلثهمىًر، فػىقىاؿى 

ىيٍم عيمىري مىا شً  نىا "، فػىقىرُّكا هًبىا، حىىته أىٍجالى  . -ئػٍ
 : بػىرى كىأىٍرضىهىا عىلىى أىٍف يػىٍعتىًمليوىىا ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم، كىلىوي شىٍطري ٙتىىرًىى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه ) كىًلميٍسًلمو يػٍ بػىرى ٩تىٍلى خى يػٍ  ( .ا دىفىعى ًإىلى يػىهيوًد خى

---------- 
( ا١تعاملة : التعامل مع الرَت ، كخي ر : بلدة زراعية مشاؿ ا١تدينة ، كاف يسكنها طائفة من اليهود ،  أىلى خيرب ) عامل النيب 

 فتحت يف اـر سنة سبع من ا٢تجرة .
، ( الشطر ا١تراد ىنا النصف، كا١تعٌت: أنو عاملهم بنصف ما ٮترج من ٙترىا كزرعها مقابل عملهم كنفقتهم ) بشطًر ما ٮترج منها

 كالنصف اآلخر للمسلمُت لكوهنم أصحاب األصل .
 ( كيف ركاية ١تسلم ) ك٩تل كشجر ( دليل على جواز ا١تساقاة . ًمٍن ٙتىىرو ) 
 ( دليل على جواز ا١تزارعة . أىٍك زىرٍعو ) 
 . عرؼ ا١تساقاة 

 ا١تساقاة لرة : مشتقة من السقي ألف السقي ىو أىم االعماؿ الذم يستفيد منها التمر .
 بلحان : أف يدفع الرجل شجره إُف آخر ليقـو بسقيو كعمل سائر ما ٭تتاج إليو ّتزء معلـو من ٙتره مشاع .كاصط

مثاؿ : إنساف عنده أرض كعليها أشجار من ٩تيل كأعناب كرماف كغَتىا ، فأعطاىا شخصان ينميها ّتزء من الثمرة . ) كالثلث 
 مثبلن ( .

 ما دليل جوازىا ؟ 
بػىرى ًبشىٍطًر مىا ٮتىٍريجي ًمنػٍهىا ًمٍن ٙتىىرو، أىٍك زىرٍعو  سيوؿى اىَّللًَّ أىفَّ رى حديث الباب )  يػٍ  ( .عىامىلى أىٍىلى خى

 فقولو ) من ٙتر ( ىذه مساقاة .
 كقولو ) أك زرع ( ىذه مزارعة .
 فجمهور العلماء على جوازىا .

، كالشافعي ، كالثورم ، كأبو يوسف ، كدمحم بن  فعليو ٚتهور العلماء مالك –يعٍت ا١تساقاة  –: أما جوازىا  قاؿ ابن رشد
 اٟتسن صاحبا أَب حنيفة ، كأٛتد ، كداكد 

 ساقاىم على نصف ما ٗترجو األرض من الثمرة ( . ٟتديث الباب ، كجاء يف بعض الركاَيت ) أنو 
 نها ( .خي ر اليهود أف يعملوىا كيزرعوىا ، ك٢تم شطر ما ٮترج م كيف ركاية للبخارم ) أعطى النِب 

 فقولو ) أف عملوىا ( يراد بو ا١تساقاة ، حيث يطلق أىل ا١تدينة على ا١تساقاة ا١تعاملة .
 كقولو ) أف يزرعوىا ( يراد هبا ا١تزارعة ، فاٟتديث ٚتع بُت عقدم ا١تساقاة كا١تزارعة .

 . كذىب أبو حنيفة إُف عدـ جوازىا ، ألهنا إجارة بثمرة َف ٗتلق ، أك إجارة بثمرة ٣تهولة
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 قوؿ اٞتمهور .كالراجح 
 ما حكم ا١تزارعػػة ؟ 

 اختلف العلماء يف حكم ا١تزاعة على أقواؿ :
 : جائزة يف النًٌحل كالكرل فقط  . قاؿ الشافعي

 كذىب الظاىرية إُف أهنا ال ٕتوز إال يف النًٌخل فقط .
 مر ، كىو عاـ يف كل ٙتر .كاٟتق أف اٟتكم شامل لكل ما فيو نفع مقصود من األشجار ، ألف اٟتديث كرد ابلث

 ىل ا١تساقاة عقد الـز أـ عقد جائز ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أنو عقد جائز . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

نىا  فػىقىاؿى ٢تىيٍم رىسيوؿي اىَّللًَّ ٟتديث الباب ) ...  -أ  ( .نيًقرُّكيٍم هًبىا عىلىى ذىًلكى مىا ًشئػٍ
 : أنو لو كاف الزمان َف ٬تز برَته تقدير مدة ، كال ٬تعل ا٠تَتة إليو يف مدة إقرارىم . كجو الداللة

َف ينقل عنو أنو قدر ٢تم ذلك ٔتدة ، كلو قدر مدة َف يًتؾ نقلو ، ألف ىذا ٦تا ٭تتاج إليو ، كعمر أجبلىم من  كألف النِب  -ب
 إخراجهم منها .األرض كأخرجهم من خي ر ، كلو كانت ٢تم مدة مقدرة َف ٬تز 

 أهنا عقد الـز .القوؿ الثاين : 
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء من اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاختيار ابن تيمية .

 ألنو عقد معاكضة فكاف الزمان كاإلجارة . -أ
 أنو لو كاف جائزان ٞتاز لرب ا١تاؿ فسخهما إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر .-ب
 الوفاء ابلوعد كاجب كإخبلفو ٤تـر ، فإذا عقد معو على سنة لزمو الوفاء بو من ابب الوفاء ابلشركط كىو كاجب . أف-ج

 الراجح .كىذا القوؿ ىو 
 كعلى ىذا القوؿ ال ٯتكن ألحد٫تا الفسخ، فإف يقدر على العامل العمل ١ترض أك ٨توه، فإنو يقسم ، كيقـو مقامو على حسابو.

 ساقاة ؟ماذا يشًتط يف ا١ت 
 يشًتط أف يكوف اٞتزء من الثمرة مشاعان معلومان ، كالربع كالثلث .

 : ِف ٙترة ىذا العاـ ، كلك ٙترة العاـ القادـ ، ال يصح . فلو قاؿ
 : ِف ٙترة اٞتانب الشرقي ، كلك ٙترة اٞتانب الررَب ، ال يصح . لو قاؿ
 صاع ، ال يصح . ََُ: للعامل  لو قاؿ
 أف لك الثلث ، فإنو ٬توز ، كيكوف لصاحب األرض الثلثاف . : ساقيتك على إف قاؿ

 فإذا عُت حق أحد٫تا فالباقي لآلخر .
 ىل يشًتط أف يكوف الشجر لو ٙتر  ؟ 

 : يشًتط ذلك ، كأف يكوف الشجر لو ٙتر .قيل 
 فبل تصح ا١تساقاة على شجر ال ٙترة لو ، كشجر الزينة كالزىور فبل تصح ا١تساقاة .

 ف يعطي العامل نصيبو .ألنو ال ٯتكن أ
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 : يصح على شجر ليس لو ٙتر . كحينئذ يقدر للعامل أجرة ا١تثل . كقيل 
 كأف يكوف الثمر مأكوالن .

 : يصح .كقيل 
٩تل تُت عنب رماف فيدفعها للعامل كيقـو عليها ّتزء مشاع معلـو ، فلو أعطى أرضان إلنساف ليررسها ٔتساقاة فبل يصح ، فبل بد 

 ر موجود .أف يكوف على شج
 شجرة تُت تقـو بسقيها كالقياـ عليها كلك ربع الثمرة . ََُمشاع معلـو : كالثلث اك الربع من الثمرة ، كأف أقوؿ : ىذه 

 فلو قاؿ ِف ٙترة ىذا العاـ كلك ٙترة العاـ القادـ ال يصح .
 كلو قاؿ ِف ٙترة اٞتانب الشرقي كلك ٙترة اٞتانب الررَب ال يصح .

 صاع ال يصح . ََُلو قاؿ للعامل 
 لو قاؿ ساقيتك على أف لك الثلث ، فإنو ٬توز ، كيكوف لصاحب األرض الثلثاف .

 شجرة  َّ( شجرة تقـو بسقيها كِف ٙتر  ََُفإف كانت على ٙترة معينة ال تصح ، كأف أقوؿ ىذه ) 
 ىل ٕتوز ا١تساقاة مدة ٣تهولة ؟ 

ا  نى نيًقرُّكيٍم هًبى )كاٍحتىجَّ أىٍىل الظَّاًىر هًبىذى  عىلىى جىوىاز اٍلميسىاقىاة ميدَّة ٣تىٍهيولىة . ا ( ا عىلىى ذىًلكى مىا ًشئػٍ
 .كىقىاؿى اٞتٍيٍمهيور : الى ٕتىيوز اٍلميسىاقىاة ًإالَّ ًإُفى ميدَّة مىٍعليومىة كىاإٍلًجىارىًة 

ـ   هي . جىازى ذىًلكى يف أىكَّؿ اإٍلًٍسبلى أتىىكَّليوا اٟتٍىًديث عىلىى مىا ذىكىٍرّنى  . خىاصَّة لًلنَِّبًٌ كى
اٍلميرىاد بػىيىاف أىفَّ اٍلميسىاقىاة لىٍيسىٍت ًبعىٍقدو كىًقيلى : مىٍعنىاهي أىفَّ لىنىا ًإٍخرىاجكيٍم بػىٍعد اًٍنًقضىاء اٍلميدَّة اٍلميسىمَّاة ، كىكىانىٍت ٝتيًٌيىٍت ميدَّة ، كىيىكيوف  

اٍلبػىٍيًع كىالنًٌكىاح ، بىٍل بػىٍعد اًٍنًقضى  نىا أىٍخرىٍجنىاكيٍم .دىائًم كى نىا عىقىٍدّنى عىٍقدنا آخىر ، كىًإٍف ًشئػٍ  اء اٍلميدَّة تػىنػٍقىًضي اٍلميسىاقىاة . فىًإٍف ًشئػٍ
 .كىقىاؿى أىبيو ثػىٍور : ًإذىا أىٍطلىقىا اٍلميسىاقىاة اًقٍػتىضىى ذىًلكى سىنىة كىاًحدىة  
 ما اٟتكم إذا كاف الفسخ من العامل ؟ 

 فسخ بعذر أك برَت عذر ( . ال شيء لو . ) سواء قيل :
 إذا كاف فسخو لعذر شرعي فإنو يستحق األجرة . كقيل :

 كىذا أقرب .
 ما الواجب على العامل يف ا١تساقاة ، كما الواجب على رب األرض ؟ 

 على كل من العامل كصاحب األرض ما جرت العادة بو ، ألنو َف يرد فيو نص )أبف على العامل كذا كعلى صاحب األرض كذا(
 فيكوف ا١ترجع فيو إُف العرؼ ، فا١تعركؼ عرفان كا١تشركط شرطان .

 العرؼ يدؿ على أف على العامل اٟترث كالسقي كالتسميد كقطع األغصاف الرديئة ، كإصبلح طرؽ ا١تاء ك٨تو ذلك . -
 ا١تاء . كعلى رب ا١تاؿ ما ٭تفظ األصل كبناء حائط ، أك بناء ما اهندـ منو ، كحفر البئر ، كإحضار آلة رفع

كما يلـز العامل كرب األرض ٦تا ليس فيو نص، فَتجع فيو إُف العرؼ، فما تعارؼ عليو الناس أنو من اختصاص العامل لزمو،  -
 أك من اختصاص رب األرض لزمو، فإف َف يكن ىناؾ عرؼ معلـو فعلى ما تشارطاه 

 عرؼ ا١تزارعة ؟ 
 عها ّتزء معلـو ٦تا ٮترج منها .ا١تزارعة : مأخوذة من الزرع ، كىي دفع أرض ١تن يزر 

 فهذا ٬توز . –مثبلن  –مثا٢تا : إنساف عنده أرض بيضاء كليس فيها زرع ، فأعطاىا فبلحان يزرعها كلو نصف الزرع 
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سى ًبًو، ًإ٪تهىا  عىٍن ًكرىاًء اىأٍلىٍرًض اًبلذهىىًب كىاٍلًفضه  سىأىٍلتي رىاًفعى ٍبنى خىًديجو ) كىعىٍن حىٍنظىلىةى ٍبًن قػىٍيسو قىاؿى  - َٕٗ : الى ِبٍى ًة؟ فػىقىاؿى
اًكًؿ، كىأىٍشيىاءى ًمٍن اىلزهرًٍع، فػىيػىٍهًلكي ىىذىا كىيىٍسلىمي  كىافى اىلنهاسي يػيؤىاًجريكفى عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه  ًت، كىأىقٍػبىاًؿ اىٞتٍىدى انى عىلىى اٍلمىاًذايى

سى ًبًو  ىىذىا، كىيىٍسلىمي ىىذىا كىيػىٍهًلكي ىىذىا، كىملىٍ  رىكىاهي  (يىكيٍن لًلنهاًس ًكرىاءه ًإاله ىىذىا، فىًلذىًلكى زىجىرى عىٍنوي، فىأىمها شىٍيءه مىٍعليوـه مىٍضميوفه فىالى ِبٍى
 ميٍسًلمه  .

ًؽ اىلنػهٍهًي عىٍن ًكرىاًء اىأٍلىٍرًض.  كىًفيًو بػىيىافه ًلمىا أيٚتًٍلى يف اىٍلميتػهفىقى عىلىٍيًو ًمٍن ًإٍطالى
ًبًت ٍبًن اىلضهحهاًؾ  - َٖٗ  رىكىاهي ميٍسًلمه أىٍيضنا  .( نػىهىى عىٍن اىٍلميزىارىعىًة كىأىمىرى  اًبٍلميؤىاجىرىًة  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  كىعىٍن اثى

------------ 
 أم : أجرهتا .ة ( عىٍن ًكرىاًء اىأٍلىٍرًض اًبلذهىىًب كىاٍلًفضه ) 
 كبار .( أم : األهنار ال ا١تاذايانت) 

 ( األكائل . ) أقباؿ اٞتداكؿ
 ( ٚتع جدكؿ ، كىو النهر الصرَت . ) اٞتداكؿ

 عرؼ ا١تزارعػػػة ؟ 
 ا١تزارعة : ىي دفع أرض ١تن يزرعها ّتزء معلـو فيما ٮترج منها .

 اذكر ا٠تالؼ يف حكم ا١تزارعػػة ؟ 
 اختلف العلماء يف حكمها على أقواؿ : 

 : أهنا ال تصح . القوؿ األكؿ
 مذىب أَب حنيفة كزفر . كىذا

 ة ( .نػىهىى عىٍن اىٍلميزىارىعى  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ ) ...  –اثبت بن الضحاؾ  –ٟتديث الباب  -أ
 عنها (  متفق عليو . عن ابن عمر قاؿ ) ما كنا نرل اب١تزارعة أبسان ، حىت ٝتعنا رافع بن خديج يقوؿ : هنى رسوؿ هللا -ب
 ) من كانت لو أرض فليزرعها ، فإف َف يزرعها فليزرعها أخاه ( . ركاه مسلم   رسوؿ هللا  كٟتديث جابر قاؿ : قاؿ -ج
اف ا١تزارعة استئجار لؤلرض أبجرة ٣تهولة معدكمة ، فبل نعلم ىل ينبت الزرع أك ال ، كإذا نبت ال نعلم مقداره ، كىل ىو   -د

 كثَت أك يسَت ، ككل ىذا ينطوم على غرر .
 ا جائزة .: أهن القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اإلماـ أٛتد ، كقاؿ بو من الشافعية ابن خزٯتة ، كابن ا١تنذر ، كا٠تطاَب ، كالنوكم ، كاختاره ابن حـز .
لىى ، كىأىبيو ييوسيف ، كى٤تيىمَّد ، كىسىائًر اٍلكيوًفيًٌُتى ، كىفػيقىهىاء اٍلميحىدًًٌثُتى ، كىأىٍٛتى :  قاؿ النوكم د ، كىاٍبن خيزىٯٍتىةى ، كىاٍبن كىقىاؿى اًٍبن أىَب لىيػٍ

فىرًدىة . كى   ،ىىذىا ىيوى الظَّاًىر اٍلميٍختىار ًٟتىًديًث خىيػٍ رى شيرىٍيح كىآخىريكفى : ٕتىيوز اٍلميسىاقىاة كىاٍلميزىارىعىة ٣تيٍتىًمعىتػىٍُتً ، كىٕتىيوز كيٌل كىاًحدىة ًمنػٍهيمىا مينػٍ
ٍوجيود يف يػٍ رى ًإ٪تَّىا جىازىٍت تػىبػىعنا لًٍلميسىاقىاًة ، بىٍل جىازىٍت ميٍستىًقلَّة ، كىأًلىفَّ اٍلمىٍعٌتى اٍلميجىٌوًز لًٍلميسىاقىاًة مى كىالى يػيٍقبىل دىٍعوىل كىٍوف اٍلميزىارىعىة يف خى 

ٍٚتىاًع ، كىىيوى كىاٍلميزىارىعىًة يًف كيٌل شىٍيء ، كى  يع اأٍلىٍمصىار كىاأٍلىٍعصىار اٍلميزىارىعىة ًقيىاسنا عىلىى اٍلًقرىاض ؛ فىًإنَّوي جىائًز اًبإٍلً أًلىفَّ اٍلميٍسًلًمُتى يف ٚتًى
 ميٍستىًمرُّكفى عىلىى اٍلعىمىل اًبٍلميزىارىعىًة .

 ليهود خي ر ، فإهنا قصة مشهورة ال تقبل الرد كال التأكيل . ٟتديث معاملة الرسوؿ -أ
بػىرى ًبشىٍطًر مىا ٮتىٍريجي ًمنػٍهىا ًمٍن ٙتىىرو، أىٍك زىرٍعو   أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ )  -رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا-عىٍن اًٍبًن عيمىرى  يػٍ  . ميتػَّفىقه عىلىٍيوً ( عىامىلى أىٍىلى خى

 خي ر اليهود أف يعملوىا كيزرعوىا ، ك٢تم شطر ما ٮترج منها ( . كيف ركاية للبخارم ) أعطى النِب 
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 ا١تدينة على ا١تساقاة ا١تعاملة .فقولو ) أف يعملوىا ( يراد بو ا١تساقاة ، حيث يطلق أىل 
 كقولو ) أف يزرعوىا ( يراد هبا ا١تزارعة ، فاٟتديث ٚتع بُت عقدم ا١تساقاة كا١تزارعة .

 كلفعل السلف ٢تا من غَت نكَت . -ب
اؿى مىا اًبٍلمىًدينىًة أىٍىلي بػىٍيًت ًىٍجرىةو ًإالَّ يػىٍزرىعيوفى كىقىاؿى قػىٍيسي ٍبني ميٍسًلمو عىٍن أىىًب جىٍعفىرو قى  ،ابب اٍلميزىارىعىًة اًبلشٍَّطًر كى٨تىٍوًًه قاؿ البخارم : 

عىزًيًز كىاٍلقىاًسمي كىعيٍركىةي كىآؿي أىىًب بىٍكرو كىآؿي عيمىرى عىلىى الثػُّليًث كىالرُّبيًع . كىزىارىعى عىًلىّّ كىسىٍعدي ٍبني مىاًلكو كىعىٍبدي اَّللًَّ ٍبني مىٍسعيودو كىعيمىري ٍبني عىٍبًد الٍ 
الزَّرًٍع . كىعىامىلى عيمىري النَّاسى عىلىى ًإٍف جىاءى  يف كىآؿي عىًلىٌو كىاٍبني ًسَتًينى . كىقىاؿى عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني األىٍسوىًد كيٍنتي أيشىارًؾي عىٍبدى الرٍَّٛتىًن ٍبنى يىزًيدى 

 . بىٍذًر فػىلىهيٍم كىذىاعيمىري اًبٍلبىٍذًر ًمٍن ًعٍنًدًه فػىلىوي الشٍَّطري ، كىًإٍف جىاءيكا اًبلٍ 
 أراد البخارم من إيراد ىذه اآلاثر ا١تعلقة عن الصحابة ، بياف أف الصحابة َف ٮتتلفوا يف جواز ا١تزارعة ، كىي آاثر علقها جازمان هبا

 ، فتكوف صاٌف للحجة .
 ال ٕتوز إال تبعان للمساقاة . القوؿ الثالث :

 البياض تبعان لؤلصل كأف يكوف البياض الثلث أك أقل .كىا مذىب الشافعية كا١تالكية بشرط أف يكوف 
 ألىل خبَت ) ... من ٙتر أك زرع ( . كاستدلوا ّتوازىا تبعان للمساقاة ْتديث معاملة النِب 

از اٍلميزىارىعىة تػىبػىعنا لًٍلميسىاقىاًة ، كىًإٍف كىانىٍت قػىٍولو : ) ًمٍن ٙتىىر أىٍك زىرٍع ( ٭تىٍتىٌج بًًو الشَّاًفًعٌي كىميوىاًفقيوهي كىىيٍم اأٍلىٍكثػىريكفى يًف جىوى :  قاؿ النوكم
فىرًدىة ، فػىتىجيوز تػىبػىعنا لًٍلميسىاقىاًة ، فػىييسىاًقيو عىلىى النٍَّخل ، كىيػيزىارًعوي عى   لىى اأٍلىٍرض كىمىا جىرىل يف خىيػٍ رى .اٍلميزىارىعىة ًعٍندىٍم الى ٕتىيوز مينػٍ

 أهنا جائزة .كالراجح 
 أحاديث النهي عن ا١تزارعػػة ؟ ما اٞتواب عن 

 كأما حديث رافع بن خديج الذم فيو النهي عن ا١تزارعة ، فإنو ٤تموؿ على ا١تزارعة الفاسدة اليت دخلها شيء من الررر كاٞتهالة .
 كلذلك قاؿ رافع  ) كنا نكرم األرض ، على أف لنا ىذه ك٢تم ىذه ، فرٔتا أخرجت ىذه كَف ٗترج ىذه ( .

 َف يكن للناس كراء إال ىذا ، فلذلك زجر عنو ، كأما بشيء معلـو مضموف فبل أبس ( . كقاؿ أيضان  )
كقاؿ ا٠تطاَب يف حديث رافع بن خديج يف قولو يف اإلجارة : ) يف ا١تاذَيّنت ،اقباؿ اٞتداكؿ ( قاؿ :  فقد أعلمك رافع يف ىذا 

من عادهتم أف يشًتطوا شركطان فاسدة ، كأف يستثنوا من الزرع ما  اٟتديث ، أف ا١تنهي عنو ىو اجملهوؿ منو دكف ا١تعلـو ، كأنو كاف
 على السواقي كاٞتداكؿ ، فيكوف خاصان لرب ا١تاؿ  .

 أمثلة :
 : أزارعك على أف ِف شرقي األرض كلك غربيها . ال يصح . قاؿ
 : أزارعك على أف ِف ما حوؿ اٞتداكؿ كاألهنار كلك ما بعد منها . ال يصح . قاؿ

 ا١تزارعة أف يكوف اٞتزء مشاع ، كالثلث كالربع كالنصف . فيشًتط يف
 : أعطيك ىذه األرض مزارعة كلك الثلث كِف الثلثاف ، فإنو يصح . فإذا قاؿ للعامل

 : إزرعها كلك بعض الزرع ، ال يصح ألنو ٣تهوؿ . إف قاؿ

 ماذا يشًتط فيها ؟ 
 يشًتط أف يكوف اٞتزء معلومان مشاعان .

 األرض ازرعها كلك شيء ٦تا ٮترج منها ، فهذا ال يصح . فلو قاؿ لو : خذ ىذه
 كلو قاؿ : خذ ىذه األرض ازرعها ، كلك ما ٮترج من مشا٢تا ، كِف ما ٮترج من جنوهبا ، فإنو ال يصح .
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 أك قاؿ : ِف زرع ىذا العاـ كلك زرع العاـ الثآف ، فإنو ال يصح .
 ل على أمرين :كهبا يتضح أف الشركط ا١تفسدة للمزارعة ىي ما اشتم

 ما يعود ّتهالة نصيب كل من رب األرض كالعامل . األكؿ :
أف يشًتط أحد٫تا نصيبان ٣تهوالن ، أك دراىم معلومة ، أك ما ٮترج من جانب معُت من األرض كلآلخر ما ٮترج من  الثاين :

 اٞتانب اآلخر .
 ىل يشًتط أف يكوف البذر من رب األرض أـ ال ؟ 

 على قولُت : اختلف العلماء يف ذلك
 أنو يشًتط . القوؿ األكؿ :

 كىذا ا١تذىب ، كىو مذىب الشافعية .
 قالوا : قياسان على ا١تضاربة ، فكما أنو يف ا١تضاربة يكوف العمل من شخص ، كا١تاؿ من شخص ، فكذلك ا١تزارعة .

 أنو ال يشًتط ، فيجوز من رب األرض ك٬توز من العامل . القوؿ الثاين :
 ؿ ابن قدامة كابن القيم .كرجح ىذا القو 

 البذر على ا١تسلمُت . عامل أىل خي ر ... ( كَف يذكر النِب  ٟتديث الباب ) أنو 
عامل أىل خي ر بشطر ما ٮترج منها من ٙتر أك زرع ، على أف يعمركىا من أموا٢تم ، فكاف البذر  : فإف النِب  قاؿ ابن تيمية
 من عندىم .

 دليل على عدـ اشًتاط كوف البذر من رب األرض، كإ٪تا ٬توز أف يكوف من العامل، فإف النِب  كقد ذكر ابن القيم أف اٟتديث
 ما كاف ينقل البذر إليهم من ا١تدينة قطعان .

: كالذين اشًتطوا البذر من رٌب األرض قاسوىا على ا١تضاربة، كىذا القياس مع أنو ٥تالف للسنة الصحيحة كأقواؿ  قاؿ ابن القيم
هو من أفسد القياس، فإف ا١تاؿ يف ا١تضاربة يرجع إُف صاحبو كيقتسماف الربح، فهذا نظَت األرض يف ا١تزارعة، كأما الصحابة، ف

 البذر الذم ال يعود نظَته إُف صاحبو ، بل يذىب نفع األرض ، فإٟتاقو ابلنفع الذاىب أكُف من إٟتاقو ابألصل الباقي ... .
 . خي ر ... ( كَف يذكر البذر على النِب كحديث ابن عمر : ) أف النِب عامل أىل 

 الراجح . كىذا القوؿ ىو
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - َٗٗ : -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ كىلىٍو كىافى  (كىأىٍعطىى اىلهًذم حىجىمىوي أىٍجرىهي  ًاٍحتىجىمى رىسيوؿي اىَّللًه  ); أىنهوي قىاؿى

ٍ يػيٍعًطوً   .بياىاًرمُّ رىكىاهي اىلٍ (  حىرىامان ملى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن رىاًفًع ٍبًن خىًديجو  - َُٗ  .رىكىاهي ميٍسًلمه  (كىٍسبي اىٟتٍىجهاـً خىًبيثه )  قىاؿى

---------- 
 ( أم ما يكتسبو من ماؿ أك أجرة . ) كسب
 .( .ىو من يقـو ابٟتجامة ، كاٟتجامة : إخراج الدـ الفاسد من اإلنساف  ) اٟتجاـ

ًبي ) لفظ حديث رافع :قاؿ : قاؿ   ث ( ركاه مسلم .ٙتىىني اٍلكىٍلًب خىًبيثه كىمىٍهري اٍلبىًرىًٌ خىًبيثه كىكىٍسبي اٟتٍىجَّاـً خى
 ما حكم كسب اٟتجاـ ؟ 

 اختلف العلماء يف حكم كسب اٟتجاـ على قولُت :
 : أنو حراـ . القوؿ األكؿ
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 ٟتديث الباب  ) كسب اٟتجاـ خبيث ( .-أ
 هنى عن كسب اٟتجاـ ( ركاه أٛتد . ٟتديث أَب ىريرة  ) أف النِب ك  -ب

 : أنو حبلؿ . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 .ٍلعىٍبد  عىلىى افػىقىاؿى اأٍلىٍكثػىريكفى ًمٍن السَّلىف كىا٠تٍىلىف : الى ٭تىٍرـي كىٍسب اٟتٍىجَّاـ ، كىالى ٭تىٍرـي أىكىلىوي الى عىلىى اٟتٍيٌر كىالى :  قاؿ النوكم
 ( متفق عليو . كىلىٍو كىافى حىرىامان َفٍى يػيٍعًطوً  -كىأىٍعطىى اىلًَّذم حىجىمىوي أىٍجرىهي  ًاٍحتىجىمى رىسيوؿي اىَّللًَّ ٟتديث الباب ) -أ

 ( . ) كىلىٍو كىافى سيٍحتنا َفىٍ يػيٍعًطًو النَِّبُّ  مكعند مسل
بىةى رىسيوؿى اَّللًَّ  أنس بن مالك هنع هللا يضر قاؿ ) حىجىمى  كٟتديث -ب  ر ( متفق عليو .ًبصىاعو ًمٍن ٘تىٍ  فىأىمىرى لىوي  أىبيو طىيػٍ
أىمىرىهي أىٍف يف ًإجىارىًة اٟتٍىجَّاـً فػىنػىهىاهي عىنػٍهىا فػىلىٍم يػىزىٍؿ يىٍسأىليوي كىيىٍستىٍأًذنيوي ، حىىتَّ  أىنَّوي اٍستىٍأذىفى رىسيوؿى هللًا  )عىًن اٍبًن ٤تيىيًٌصىةى ، عىٍن أىبًيًو  - ج

ًضحىكى كىرىًقيقى   ك ( ركاه أبو داكد .أىٍعًلٍفوي ّنى
 إذ غَت جائز أف ييطعم رقيقو ما، اٟتجاـ  ) أطعمو رقيقك ( دليل على إابحة كسبو  يف كسب  كقوؿ النِب  : قاؿ ابن قدامة

 ر .٭تـر أكلو ، فإف الرقيق آدميوف ٭تـر عليهم ما حرمو هللا تعاُف كما ٭تـر على األحرا
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
ؽ كىٛتىىليوا ىىًذًه اأٍلىحىاًديث الَّيًت يف النػٍَّهي عىلىى التػٍَّنزًيو كىااًلٍرتًفىاع عىٍن دىٓفء اأٍلىٍكسىاب ، كىاٟتٍىٌث عىلى : قاؿ النوكم  ى مىكىارًـ اأٍلىٍخبلى

ٌل .كىمىعىاِف اأٍليميور . كىلىٍو كىافى حىرىامنا َفٍى يػيفىٌرًؽ ًفيًو بػىٍُت    اٟتٍيٌر كىاٍلعىٍبد فىًإنَّوي الى ٬تىيوز لًلرَّجيًل أىٍف ييٍطًعم عىٍبده مىا الى ٭تًى
كأعطى اٟتجاـ أجره كلو علمو  النِب  كيدؿ على أنو مباح كليس حرامان : ما ركل ابن عباس قاؿ ) احتجم:  كقاؿ ابن قدامة

 .َف يعطو (  ان كيف لفظ ) لو علمو خبيث . َف يعطو ( متفق عليو ان حرام
ائًزو أىٍف ييٍطًعمى رىًقيقىوي مىا ( أىٍطًعٍموي رىًقيقىك  )يف كىٍسًب اٟتٍىجَّاـً  كىقػىٍوؿي النَِّبًٌ :  كقاؿ رٛتو هللا حىًة كىٍسًبًو ، إٍذ غىيػٍري جى دىلًيله عىلىى إابى

حىرَّمىوي اَّللَّي تػىعىاُفى ، كىمىا ٭تىٍريـي عىلىى اأٍلىٍحرىاًر ، كىٗتىًٍصيصي ذىًلكى ٔتىا أيٍعًطيىوي ًمٍن غىٍَتً  ٭تىٍريـي أىٍكليوي ، فىًإفَّ الرًَّقيقى آدىًميُّوفى ، ٭تىٍريـي عىلىٍيًهٍم مىا
ـي ًمٍنوي التٍَّحرٔفي  ًبيثنا الى يػىٍلزى ًتًهمىا ال ، فػىقىٍد ٝتىَّى النَِّبُّ  اٍسًتٍئجىارو ٖتىىكُّمه الى دىلًيلى عىلىٍيًو ، كىتىٍسًميػىتيوي كىٍسبنا خى حى ًبيثػىٍُتً ، مىعى إابى ثُّوـى كىاٍلبىصىلى خى

نىاعىًة  كىًإ٪تَّىا كىرًهى النَِّبُّ  ءىًة ىىًذًه الصًٌ ي ٛتىٍلي ... ذىًلكى لًٍلحيرًٌ تػىٍنزًيهنا لىوي ؛ ًلدىّنى حىًة ، فػىيػىتػىعىُتَّ كىأىٍمريهي إبًًٍطعىاـً الرًَّقيًق ًمنػٍهىا دىلًيله عىلىى اإٍلًابى
 ) ا١ترٍت ( .   ٍن أىٍكًلهىا عىلىى اٍلكىرىاىىًة ديكفى التٍَّحرًًٔف .نػىٍهًيًو عى 

 للثـو كالبصل خبيثُت ، كَف يلـز من ذلك ٖترٯتهما . : كتسميتو إَيه خبيثان كتسميتو  قاؿ ابن القيمك
 مَّميوا ا٠تٍىًبيثى ًمٍنوي تػيٍنًفقيوف ( .كا٠تبيث كما يطلق على اـر ، يطلق على الشيء الردمء كالكسب الدٓفء ، كقولو تعاُف ) كىال تػىيى 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 أف كسب اٟتجامة كسب ردمء ، ألف مهنتو دنيئة . .ُ

 ينبري للمسلم أف يًتفع عن سفاسف األمور . .ِ

 اٟترص على معاِف األمور . .ّ

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُُٗ ثىةه أىانى خىٍصميهيٍم يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة: رىجيله أىٍعطىى ِب  -عز كجل-اىَّللهي  قىاؿى )  قىاؿى ثىالى
ٍ يػيٍعًطوً  عى حيراا ، فىأىكىلى ٙتىىنىوي، كىرىجيله ًاٍستىٍأجىرى أىًجَتنا ، فىاٍستػىٍوَفى ًمٍنوي، كىملى  الباارم .رىكىاهي  ( أىٍجرىهي ُثيه غىدىرى، كىرىجيله ابى

---------- 
ثىةه أىانى خىٍصميهيٍم يػىٍوـى اىٍلًقيىامى  ) م : ثبلثة أنفس ، كذكر ىؤالء الثبلثة ليس للتخصيص ، ألف هللا تعاُف خصم ٞتميع ة ( أثىالى
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 الظا١تُت ، كلكن ١تا أراد التشديد على ىؤالء صرح هبم .
 ليو اب مث نقضو .أم : أعطى ٯتينو َب ، أم عاىد عهدان كحلف ع( ُثيه غىدىرى  رىجيله أىٍعطىى ِب  )
عى حيراا فىأىكىلى ٙتىىنىوي  )  أم : ابع إنساّنن على أنو عبد مع أنو يف الواقع ليس رقيقان كإ٪تا ىو حر فأكل ٙتنو .( كىرىجيله ابى
 أم : فحصل من األجَت على العمل الذم استأجره من أجلو .( كىرىجيله اٍستىٍأجىرى أىًجَتان فىاٍستػىٍوَفى ًمٍنوي  )
ٍ يػيٍعًط أىٍجرىهي كى  )  أم : َف يعطو عوضو كأجرتو مقابل ىذا العمل .(  ملى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ٖترٔف أكل أجرة العامل كعدـ إعطائها إَيه بعد استيفاء العمل ، كىذا من كبائر الذنوب .نستفيد 
 كنستفيد جواز اإلجارة .

 عرؼ اإلجارة ؟ 
 . قاؿ تعاُف ) لو شئت الٗتذت عليو أجػران ( .رة : مشتقة من األجر كىو العوض لتعريفها 
. كشرعان   : عقد على منفعة مباحة من عُت معينة أك موصوفة يف الذمة مدة معلومة، أك على عمل معلـو بعوض معلـو
 اذكر أدلة جوازىا ؟ 

 جوازىا الكتاب كالسنة كاإلٚتاع . دؿ على
يػٍرى مىًن اٍستىٍأجىٍرتى اٍلقىًومُّ اأٍلىًمُتي قىالىٍت ًإٍحدىا٫تيىا َيى أىبىًت اٍستى  قاؿ تعاُف ) -أ  ( . ٍأًجٍرهي ًإفَّ خى

 ( . فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ كقاؿ تعاُف )  -ب
 ( . كىرىجيله ًاٍستىٍأجىرى أىًجَتنا ، فىاٍستػىٍوىفى ًمٍنوي، كىَفٍى يػيٍعًطًو أىٍجرىهي كحديث الباب )  -ج
الدًٌيًل ، ىىاًدَين  كىأىبيو بىٍكرو رىجيبلن ًمٍن بىًٍت  كىاٍستىٍأجىرى رىسيوؿي اَّللًَّ ) ... قىالىٍت   زىٍكجى النَِّبًٌ  -ضى هللا عنها ر  -عىاًئشىةى عن  -د

اهي غىارى ثػىٍورو بػىٍعدى ثى  ًخرًٌيتان كىٍىوى عىلىى فػىعىا إًلىٍيًو رىاًحلىتػىٍيًهمىا ، كىكىاعىدى  ( ركاه البخارم . بلىًث لىيىاؿو ًديًن كيفَّاًر قػيرىٍيشو ، فىدى
نػىعىٍم كيٍنتي أىٍرعىاىىا عىلىى  :فػىقىاؿى أىٍصحىابيوي كىأىٍنتى فػىقىاؿى  ،مىا بػىعىثى اَّللَّي نىًبيِّا ًإالَّ رىعىى اٍلرىنىمى  )قىاؿى   عىًن النَِّبًٌ  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى  -ىػ

 ( ركاه البخارم . قػىرىارًيطى ألىٍىًل مىكَّةى 
ًن ٍبًن اأٍلىصىمًٌ أىنَّوي قىاؿى كىأىٍٚتىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم يف كيلًٌ عىٍصرو كىكيلًٌ ًمٍصرو عىلىى جىوىاًز اإٍلًجىارىًة ، إالَّ مىا ٭تيٍكىى عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتى  اؿ يف ا١تغٍت :ق -

ٍٚتىاًع الًَّذم سىبىقى يف اأٍلىٍعصىاًر ، كىسىارى يػىٍعًٍت أىنَّوي يػىٍعًقدي عىلىى مىنىافً ، : الى ٬تىيوزي ذىًلكى ؛ أًلىنَّوي غىرىره  ٍنىعي اٍنًعقىادى اإٍلً عى َفٍى ٗتيٍلىٍق كىىىذىا غىلىطه الى ٯتى
اٍلعىٍقدي عىلىى اأٍلىٍعيىاًف ، كىجىبى أىٍف  عىلىيػٍهىا ؛ فىًإفَّ اٟتٍىاجىةى إُفى اٍلمىنىاًفًع كىاٟتٍىاجىًة إُفى اأٍلىٍعيىاًف ، فػىلىمَّا جىازى  يف اأٍلىٍمصىاًر ، كىاٍلًعبػٍرىةي أىٍيضنا دىالَّةه 

ًٍلكيهىا ، كىالى يػىٍقًدري كيلُّ ميسىاًفرو  ٕتىيوزى اإٍلًجىارىةي عىلىى اٍلمىنىاًفًع ، كىالى ٮتىٍفىى مىا اًبلنَّاًس ًمٍن اٟتٍىاجىًة إُفى ذىًلكى ، فىًإنَّوي لىٍيسى ًلكيلًٌ  أىحىدو دىاره ٯتى
انػيهيٍم كىٛتىٍليهيٍم تىطىوُّعنا ، كىكىذىًلكى أىٍصحىابي الصَّنىائًًع  عىلىى بىًعَتو أىٍك دىابَّةو  ًؾ إٍسكى ـي أىٍصحىابى اأٍلىٍمبلى ًٍلكيهىا ، كىالى يػىٍلزى يػىٍعمىليوفى أبًىٍجرو ، كىالى ٯتى

دي ميتىطىوًٌعنا بًًو ، فىبلى بيدَّ ًمٍن اإٍلًجىارىًة  ًلذىًلكى ، بىٍل ذىًلكى ٦تَّا جىعىلىوي اَّللَّي تػىعىاُفى طىرًيقنا لًلٌرًٍزًؽ ، حىىتَّ إفَّ ٯتيًٍكني كيلَّ أىحىدو عىمىلي ذىًلكى ، كىالى ٬تًى
 أىٍكثػىرى اٍلمىكىاًسًب اًبلصَّنىائًًع .

ًع الى ٯتيًٍكني بػىٍعدى كيجيوًدىىا ، أًلىنػَّهىا تػىتػٍلىفي افً كىمىا ذىكىرىهي ًمٍن اٍلرىرىًر ، الى يػيٍلتػىفىتي إلىٍيًو ، مىعى مىا ذىكىٍرّنى ًمٍن اٟتٍىاجىًة ، فىًإفَّ اٍلعىٍقدى عىلىى اٍلمىنى 
 ٔتيًضيًٌ السَّاعىاًت ، فىبلى بيدَّ ًمٍن اٍلعىٍقًد عىلىيػٍهىا قػىٍبلى كيجيوًدىىا ، كىالسَّلىًم يف اأٍلىٍعيىاًف .

 اذكر أنواع اإلجارة ؟ 
 اإلجارة ضرابف :

 اإلجارة على العُت يستويف منافعها . األكؿ :



 ُِٖٗ 

 ىذه الدار سنػة .كأجرتك 
 اإلجارة على عمل ، كىي عقد على عمل معلـو يقـو بو العامل . الثاين :

 كحمل ىذا ا١تتاع إُف مكاف كذا ، أك بناء ىذا اٞتدار ك٨تو ذلك .
 اذكر شركط اإلجارة ؟ 

 يشًتط معرفة ا١تنفعة ا١تعقود عليها .أكالن : 
 ألهنا ا١تعقود عليها فاشًتط العلم كا١تبيع .-أ

 هنى عن بيع الررر . ألف النِب ك  -ب
 كألف ا١تستأجر كا١تؤجر بُت غاّف كغاـر . –ج 

 ، يصح .مثاؿ : استأجرت منك ىذا البيت للسكٌت 
 ، يصح .مثاؿ : استأجرتك أف تدلٍت على طريق مكة 

 يشًتط معرفة األجرة ) يعٍت تكوف معلومة ( .اثنيان : 
 ) ال نعلم فيو خبلفان ( . قاؿ يف ا١تغٍت

 ) أنو من استأجر أجَتان فليعلمو أجره ( . –كسيأيت  –قد جاء يف حديث ك 
 فلو استأجرت منك ىذا البيت ببعض ما يف يدم من الدراىم َف يصح .

 لو استأجرت منك ىذا البيت ٔتا تلده ىذه الفرس َف يصح .
 يشًتط أف تكوف ا١تنفعة مباحة . .اثلثان : 

 ، كجعل داره كنيسة أك لبيع ا٠تمر . فبل تصح على نفع ٤تـر كالزّن كالرناء
 لقولو تعاُف ) كال تعاكنوا على اإلمث كالعدكاف ( .

 النفع إما أف يكوف :
 .يصح ألف سكٌت البيت مباح  ، مباحان : مثاؿ : استأجرت بيتان ألسكنػو 

 .ال يصح ألف بيع الدخاف ٤تـر ، حرامان : مثاؿ :استأجرت دكاّنن لبيع الدخاف 
 ه .يصح مع الكراىة ، ألف القزع مكرك ،  اؿ : أف يستأجر شخصان ليحلق لو قزعمكركىان : مث

 ماذا يشًتط يف العُت ا١تؤجرة ؟ 
 يشًتط شركطان :

 .معرفتها برؤية أك صفة أكالن : 
 هنى عن بيع الررر ، كألف عدـ معرفتها يفضي إُف النزاع . ألف النِب  

 .القدرة على التسليم اثنيان : 
  تبع ما ليس عندؾ ( كاإلجارة نوع من البيع .) ال لقولو  

مثاؿ: إنساف لو عبد آبق، فقاؿ لو آخر: أجرٓف عبدؾ فبلف، فقاؿ لو: إف عبدم ىرب، قاؿ: أجرٓف كأّن أْتث عنو. قاؿ: 
 أجرتك ، فهذا ال يصػح .

 .اشتماؿ العُت على منفعة اثلثان : 
 . ألنو ال ٯتكن استيفاء ىذه ا١تنفعة من ىذه العُت -أ



 ُِٗٗ 

 كما أف أخذ أمواؿ الناس يف مقابل ما ال نفع فيو يعت ر من أكل أمواؿ الناس ابلباطل .  -ب
 مثاؿ : ال ٬توز إجارة هبيمة زمنة ٟتمل ، كال أرض ال تنبت للزرع .

 قاؿ النوكم : أف يكوف منتفعان بو ، فما ال نفع فيو ليس ٔتاؿ .
 كقاؿ ابن قدامة : ال ٬توز بيع ما ال نفع فيو .

 ل يشًتط يف اإلجارة الواردة على منفعة أف تكوف ا١تدة معلومة ؟ى 
 نعم .

 قاؿ يف اإلنصاؼ : كيشًتط كوف ا١تدة معلومة ببل نزاع يف اٞتملة .
بي أىٍف تىكيوفى مىٍعليومىةن كىشىٍهرو كىسىنىةو كقاؿ يف ا١ترٍت :  ؼى يف ،  اإٍلًجىارىًة إذىا كىقػىعىٍت عىلىى ميدَّةو ٬تًى ا نػىٍعلىميوي ، أًلىفَّ اٍلميدَّةى ًىيى  كىالى ًخبلى ىىذى

ًت ًفيمىا ًد اٍلمىًكيبلى  بًيعى اًبٍلكىٍيًل . الضَّاًبطىةي لًٍلمىٍعقيوًد عىلىٍيًو ، اٍلميعىٌرًفىةي لىوي ، فػىوىجىبى أىٍف تىكيوفى مىٍعليومىةن ، كىعىدى
 ألف عدـ ٖتديد ا١تدة يؤدم إُف الررر كاٞتهالة ا١تفضية إُف ا١تنازعة .

 عن بيع الررر . كقد هنى النِب 
 كألف األجرة ٗتتلف ابختبلؼ ا١تدة فوجب العلم هبا .

 ىل لعقد اإلجارة حد أقصى لتأجَت العُت ؟ 
ليس يف عقد اإلجارة حد أقصى لتأجَت العُت ، فتصح اإلجارة مهما طالت ا١تدة ، كلكن بشرط أف يرلب على الظن بقاء العُت 

 ا١تؤجرة .
ثػيرىٍت .ٛتو هللا : كىالى تػىتػىقىدَّري أىٍكثػىري ميدًَّة اإٍلًجىارىًة ، بىٍل ٕتىيوزي إجىارىةي اٍلعىٍُتً اٍلميدَّةى الَّيًت تػىبػٍقىى ًفيهى ر  قاؿ ابن قدامة  ا كىًإٍف كى

ا قػىٍوؿي كىافًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلًم .  كىىىذى
ًبًو ، فىمً  ًف ؛ أىحىدي٫تيىا ، كىقىٍوًؿ سىائًًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم .إالَّ أىفَّ أىٍصحىابى الشَّاًفًعيًٌ اٍختػىلىفيوا يف مىٍذىى  نػٍهيٍم مىٍن قىاؿى : لىوي قػىٍوالى

 كىىيوى الصًَّحيحي .
 الثَّآف الى ٬تىيوزي أىٍكثػىرى ًمٍن سىنىةو ؛ أًلىفَّ اٟتٍىاجىةى الى تىٍدعيو إُفى أىٍكثػىرى ًمنػٍهىا .

ًلثه ، أى  ًثُتى سىنىةن ؛ أًلىفَّ اٍلرىاًلبى أىفَّ اأٍلىٍعيىافى الى تػىبػٍقىى أىٍكثػىرى ًمنػٍهىا ، كىتػى كىًمنػٍهيٍم مىٍن قىاؿى : لىوي قػىٍوؿه اثى تػىرىيػَّري نػَّهىا الى ٕتىيوزي أىٍكثػىرى ًمٍن ثىبلى
 اأٍلىٍسعىاري كىاأٍلىٍجري .

ـي ، أىنَّوي قىاؿى  ، (عىلىى أىٍف أتىٍجيرىٓف ٙتىىآفى ًحجىجو فىًإٍف أىٍ٘تىٍمتى عىٍشرنا فىًمٍن ًعٍنًدؾ  )كىلىنىا قػىٍوؿي اَّللًَّ تػىعىاُفى إٍخبىارنا عىٍن شيعىٍيبو عىلىٍيًو السَّبلى
لىنىا شىرٍعه لىنىا مىا َفٍى يػىقيٍم عىلىى نىٍسًخًو دىلًيله .  كىشىرٍعي مىٍن قػىبػٍ

ًثُتى ، ٖتىىكُّمه الى دىلًيلى عىلىٍيًو ، كىأًلىفَّ مىا جىازى اٍلعىٍقدي عىلىٍيًو سىنىةن ، جىازى أىٍكثػىرى ًمنػٍهىا ، كىاٍلبػىٍيًع كىالنًٌكى  اًح كىاٍلميسىاقىاًة ، كىالتػٍَّقًديري ًبسىنىةو كىثىبلى
دىةو عىلىٍيًو أىٍك نػيٍقصىافو ًمٍنوي .  كىلىٍيسى ذىًلكى أىٍكُفى ًمٍن التػٍَّقًديًر ًبزَيى

 ... فظاىر كبلـ ا١تؤلف أف اإلجارة ال تصح : لو أجرىا مدة طويلة يرلب على الظن أهنا ال تبقى فيها، قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
؛ ألف البعَت ال يبقى إُف ٜتسُت سنة، أك أجره سيارة ١تدة مائة سنة فبل يصح؛ ألف  لو أجره البعَت ١تدة ٜتسُت سنة فإنو ال يصح

 الرالب أهنا ال تبقى إال أف توقف كال تستعمل فهذا شيء آخر، لكن إذا استعملت فبل تبقى إُف ىذه ا١تدة.
فاشًتط ا١تؤلف يف أتجَت العُت مدة يرلب على الظن بقاء العُت فيها، فإف َف يرلب على الظن بقاء العُت فيها فإنو ال يصح؛ ألنو 
ال يتم استيفاء ا١تنفعة، كمن شرط اإلجارة أف ٯتكن استيفاء ا١تنفعة، فإذا استأجرىا ١تدة يرلب على الظن بقاء العُت فيها، كلكنها 

 )الشرح ا١تمتع(جرة .   جارة تنفسخ كيسقط عن ا١تستأجر بقسطو من األَف تبق؛ فإف اإل



 ََُّ 

 ىل اإلجارة عقد الـز أـ عقد جائز ؟ 
 عقد الـز .

 كىا مذىب عامة العلمػاء .
 فبل ٯتلك أحد ا١تتعاقدين االنفراد بفسخ العقد إال برضا الطرؼ اآلخر أك كجود ما يقتضي الفسخ .

 ( كيدخل يف ذلك عقد اإلجارة ، ألنو عقد من العقود .ًذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد َيى أىيػُّهىا الَّ لقولو تعاُف ) -أ
 ) ا١تسلموف على شركطهم ( . كلقولو -ب
 كألهنا نوع من البيع . ) بيع منافع ( .-ج
 أف القوؿ بعد لزـك عقد اإلجارة فيو ضرر للمتعاقدين أك ألحد٫تا . -د
  ؟ا استأجره آلخػر ٬توز للمستأجر أف يؤجر مىل 

 نعم ٬توز .
سنوات كسكنت فيو ١تدة سنة كانتهى غرضي منو ، فإنو ٬توز أف أؤجر ىذا البيت  ( ٓ) مثاؿ : استأجرت منك بيتان ١تدة 

 سنوات . (  ْ )لشخص ١تدة 
من يؤجرىا عليو ، ٓتبلؼ  ألف ا١تستأجر ملك النفع ، فماداـ أنو ٯتلك ا١تنفعة فلو أف يستوفيها بنفسو ، كلو أف يستوفيها بنائبو

 العارية ، فالعارية إابحة نفع ، يعٍت لو أف شخصان أعارؾ ىذا الدكاف تبيع كتشًتم فيو ، فهل لك أف تؤجره أك تعَته ؟
نقوؿ : ال ٘تلك أف تؤجره كال أف تعَته ؛ ألف العارية إابحة نفع ، ٓتبلؼ اإلجارة فإف ا١تستأجر ٯتلك ا١تنفعة ، كما داـ أنو ٯتلك 

 ا١تنفعة فلو أف يستوفيها كما سلف بنفسو أك بنائبو عن طريق اإلجارة أك عن طريق اإلعارة .
  ؟ األصلكىل ٬توز أف يؤجرىا أكثر من أجرة 

 ىذه ا١تسألة ٢تا أحواؿ :
 .فهذا يصح ، أف يؤجرىا أبقل : أكالن 

 .فهذا يصح ، أف يؤجرىا ٔتثل األصل اثنيان : 
 .يو خبلؼ كالصحيح أنو يصح ف، أف يؤجرىا أبكثر اثلثان : 

للمستأجر أف يؤجرىا ٔتثل األجرة ، كإ٪تا تنازعوا يف إ٬تارىا أبكثر من األجرة ، لئبل يكوف ذلك رْتان فيما ال قاؿ ابن تيمية : 
 يضمن ، كالصحيح جواز ذلك ، ألهنا مضمونة على ا١تستأجر .

  ؟أف يؤجرىا لشاص أكثر منو ضرران ىل ٬توز للمستأجر 
 ٬توز . ال ، ال

 مثاؿ : لو استأجر داران للسكٌت ، جاز أف يؤجرىا لرَته للسكٌت أك دكهنا ، كال ٬توز أف يؤجرىا ١تن ٬تعل فيها مصنعان أك معمبلن .
 ما اٟتكم إف حصل فسخ ؟ 

 إف كاف الفسخ ببل عذر شرعي :
 فإف كاف من ا١تستأجر فعليو األجرة كامبلن .

 كإف كاف من ا١تؤجر فبل شيء لو .
 ؿ : إنساف استأجر بيتان من شخص ١تدة سنة أبلف رَيؿ ، كيف أثناء السنة فسخ ا١تستأجر ، فيلزمو األجرة كاملة .مثا

 ككذلك ابلنسبة للمؤجر ، فلو منع ا١تستأجر بعض ا١تدة أك كلها ، فبل أجرة لو .



 َُُّ 

 كأما إف الفسخ بعذر شرعي :
 فإف كاف من قبل ا١تؤجر : لو من األجرة ابلقسط .

 إذا كاف الفسخ من ا١تستأجر .ككذلك 
 مثاؿ : استأجر منو بيتان ، كيف أثناء ا١تدة اهندـ ، فيتعذر استيفاء ا١تنفعة ، فعليو من األجرة ابلقسط .

 ما اٟتكم إف تلفت العُت ا١تؤجرة بغَت تفريط من ا١تستأجر ؟ 
نػٍهىاكىاٍلعىٍُتي اٍلميٍستىٍأجىرىةي أىمىانىةه يًف يىًد اٍلميسٍ قاؿ ابن قدامة :  ، َفٍى يىٍضمى فنا؛ كىذىًلكى ، ... تىٍأًجًر، إٍف تىًلفىٍت ًبرىٍَتً تػىٍفرًيطو كىالى نػىٍعلىمي يًف ىىذىا ًخبلى

فىعىةو يىٍستىًحقُّهىا ًمنػٍهىا، فىكىانىٍت أىمىانىةن   . أًلىنَّوي قػىبىضى اٍلعىٍُتى اًلٍسًتيفىاًء مىنػٍ
  يده ماؿ إبذف من الشارع ، أك إذف من ا١تالك .فائدة : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : األمُت كل من حصل يف

 ما اٟتكم إذا تلفت العُت ا١تستأجرة بفعل من ا١تستأجر ؟ 
 إذا تعدل ا١تستأجر ) أبف فعل ما ليس لو فعلو ( أك فرط ) أبف ترؾ ما ٬تب عليو فعلو ( فإنو يف ىذه اٟتالة ٬تب عليو الضماف .

  يد األمُت غَت مضموف إذا َف يتعد كَف يفرط ، كيف يد الظاَف مضموف مطلقان .يف القواعد اٞتامعة : التلف يف قاؿ السعدم
 ما اٟتكم إذا تلفت العُت ا١تستأجرة بعد االنتهاء من اإلجارة ؟ 

 فهذا لو حالتاف :
 األكُف : أف يًتؾ الرد لعذر : ففي ىذه اٟتالة ال ضماف عليو .

 كأف يكوف ا١تالك غائبان .
 ُت ا١تستأجرة برَت عذر ، كيطلبو ا١تالك فيمتنع ا١تستأجر .الثانية : أف ٯتسك الع

 ففي ىذه اٟتالة يعت ر غاصبان ، فعليو أجرة ا١تدة اليت بقيت فيها العُت يف يده ، كإف تلفت العُت فعليو ضماهنا .
  ٬توز للمرأة أف تؤجر نفسها بغَت إذف زكجها .ىل 

 ال ٬توز .
 جها شاىد إال إبذنػو ( متفق عليو .) ال ٭تل للمرأة أف تصـو كزك  لقولو -أ

 ك١تا فيو من  فوات االستمتاع هبا ، كىي ٦تلوكػة ا١تنافع للزكج إال إذا اشًتطت عليو عند العقد .-ب
 ؟تنفسخ اإلجارة مىت  -

 تنفسخ أبحواؿ :
 بتلف العُت ا١تؤجرة . أكالن :

 كدار اهندمت ، أك عبد مات .
 إلجارة ابلقسط .لتعذر االستيفاء ، كيكوف للمؤجر من ا

 ٔتوت ا١ترتضع . اثنيان :
 مثاؿ : استأجر امرأة على أف ترضع ىذا الولد ١تدة سنتُت ، فمات الولد بعد سنة ، فليس ٢تا من األجرة إال مقدار سنة كاحدة .

 ابنقبلع ضرس . اثلثان :
كاف يف الليل انقلع الضرس ، فهنا تنفسخ مثاؿ : رجل استأجر شخصان أف يقلع ضرسو ، فواعده على أف أيتيو يف الصباح ، فلما  

 اإلجارة ، ألف ا١تعقود عليو معُت كتلف .
 ىل تنفسخ اإلجارة ٔتوت ا١تتعاقدين أك أحد٫تا ؟ 



 َُِّ 

 ال ، ال تنفسخ .
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 ألف ا١تعقود عليو يف اإلجارة ىي منفعة العُت ، كليس ا١تعقود عليو ذات ا١تؤجر أك ا١تستأجر .
 ابب ًإذىا اٍستىٍأجىرى أىٍرضان فىمىاتى أىحىدي٫تيىا . البخارم يف صحيح : قاؿ 

 كىقىاؿى اٍبني ًسَتًينى لىٍيسى ألىٍىًلًو أىٍف ٮتيٍرًجيوهي ًإُفى ٘تىىاـً األىجىًل .
سي ٍبني ميعىاًكيىةى ٘تيٍضىى اإًلجىارىةي ًإُفى أىجىًلهىا .  كىقىاؿى اٟتٍىكىمي كىاٟتٍىسىني كىًإَيى

بػىرى اًبلشٍَّطًر ، فىكىافى ذىًلكى عىلىى عىٍهًد النَِّبًٌ   اٍبني عيمىرى أىٍعطىى النَِّبُّ كىقىاؿى  يػٍ كىأىىًب بىٍكرو كىصىٍدران ًمٍن ًخبلىفىًة عيمىرى ، كىَفٍى ييٍذكىٍر أىفَّ   خى
 .   أىابى بىٍكرو كىعيمىرى جىدَّدىا اإًلجىارىةى بػىٍعدى مىا قيًبضى النَِّبُّ 

استأجر من آخر بيتان ، كيف أثناء ا١تدة مات ، فهنا ال تنفسخ اإلجارة ، كيكوف حق االستيفاء لورثتو ، ككذلك  مثاؿ : رجل
 ابلعكس ، لو أف ا١تؤجر مات ، فإهنا ال تنفسخ ، كيكوف بقية األجرة للورثة .

 ما اٟتكم إذا طلب من ا١تستأجر ا٠تركج قبل انتهاء ا١تدة كطلب عوضان مقابل لك ؟ 
إذا كاف ىذا ا١تستأجر لو مدة معينة ، كجاءه صاحب الدكاف يطلب منو ا٠تركج قبل : شيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت رٛتو هللا قاؿ ال

 انتهاء ىذه ا١تدة : فبل حرج عليو أف يطلب عوضان عن إسقاط حقو فيما بقي من ا١تدة .
الدكاف بعد مضي ٜتس سنُت ، كيطلب منو أف مثاؿ ذلك : أف يكوف قد استأجر ىذا الدكاف عشر سنُت ، مث أيتيو صاحب 

ييفرًٌغ الدكاف لو ، فبل حرج على ا١تستأجر حينئذو أف يقوؿ : أّن ال أخرج كأدع بقية مديت إال بكذا ككذا ؛ ألف ىذا معاكضة على 
 أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد ( . حق لو اثبت ٔتقتضى العقد الذم أمر هللا ابلوفاء بو يف قولو تعاُف : ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا

  ؟يضمن الطبيب إذا مات ا١تريض ىل 
 بشركط :ال يضمن لكن 

 .أيديهم  أف ال ٕتنً -أ
 ا ( .كمعرفتهم هب ةأم إجادهتم للصنع م . ) عرؼ حذقهأف ي-ب
  ؟إذا تسلم عينان إبجارة فاسػدة ما اٟتكم 

 ىذه ٢تا أحواؿ :
 حبها .إف َف تبدأ ا١تدة َف يلزمو شيء كيردىا إُف صا

 إف انتهت ا١تدة يسلم أجرة ا١تثل كاملة .
 يف أثناء ا١تدة يسلم القسط من أجرة ا١تثل .

 تفسد اإلجارة إما بفوات شرط أك كجود مانع ( . )
 مثاؿ : رجل استأجر بيتان من غَت مالكو كال قائم مقاـ مالكو . } اإلجارة ىنا فاسدة { 

 ا١تثل سواء كاف مثل ما اتفق عليو أك أكثر أك أقل .إذا انتهت ا١تدة ، يثبت لصاحب البيت أجرة 
{ كيرجع اب١تائة الزائدة على الذم  ََِ{ فيلـز ا١تستأجر }  ََِ{ كأجرة ا١تثل بػ}  ََُ) ىذا ا١تستأجر  قد استأجر بػ} 

 غره كخدعو ، كىو الذم أجر بيت غَته برَت إذنو .
  ؟٬توز استئجار آدمي ليدلو على الطريق ىل 

 لكن يشًتط معرفة ذلك كضبطو ٔتا ال ٮتتلف .، نعم ٬توز 



 َُّّ 

 م ركاه البخار  . استأجر ىو كأبو بكر عبد هللا بن أرٍيقط الليثي، ككاف ىادَين خريتان( )أف النِب  -يف حديث ا٢تجرة-عن عائشة 
 ) ا٠تريت : ا١تاىر ابلداللة ( .

 ما الواجب على األجَت ؟ 
 ٭تـر عليو الرش يف العمل كا٠تيانة فيو .٬تب على األجَت إتقاف العمل كإ٘تامػو ، ك 

 كيف اٟتديث ) إف هللا ٭تب إذا عمل أحدكم عمبلن أف يتقنػو ( .
 ٬تب إعطاء األجَت أجره كاملة عندّن ينهي عملو .ك 

 .) أعطوا األجَت أجره قبل أف ٬تف عرقػو (  لقولو 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - ُِٗ  .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  (ًإفه أىحىقه مىا أىخىٍذِتيٍ عىلىٍيًو حىقاا ًكتىابي اىَّللًه )  قىاؿى

------------ 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

اًء فػىقىاؿى ىىٍل ًفيكيٍم فػىعىرىضى ٢تىي  -أىٍك سىًليمه -مىرُّكا ٔتىاءو ًفيًهٍم لىًديغه   أىفَّ نػىفىران ًمٍن أىٍصحىاًب النَِّبًٌ ) عىًن اٍبًن عىبَّاسو  ٍم رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلمى
، فىجىاءى اًبلشَّاًء ًإُفى أىٍصحىابًًو اٍلمىاًء رىجيبلن لىًديران أىٍك سىًليمان . فىاٍنطىلىقى رىجيله ًمنػٍهيٍم فػىقىرىأى ًبفىاًٖتىًة اٍلًكتىاًب عىلىى شىاءو ، فػىبػىرىأى  ًمٍن رىاؽو ًإفَّ يف 
وؿي ػتىاًب اَّللًَّ أىٍجران . فػىقىاؿى رىسي كىقىاليوا أىخىٍذتى عىلىى ًكتىاًب اَّللًَّ أىٍجران . حىىتَّ قىًدميوا اٍلمىًدينىةى فػىقىاليوا َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىخىذى عىلىى كً فىكىرًىيوا ذىًلكى 

 ( .ًإفَّ أىحىقَّ مىا أىخىٍذمتيٍ عىلىٍيًو أىٍجران ًكتىابي اَّللًَّ :  اَّللًَّ 
 ألجرة على تعليم القرآف ؟ما حكم أخذ ا 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : اٞتواز . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعي ، كبو قاؿ ابن حـز .
 اًلكو ، كىالشَّاًفًعيًٌ .كىذىىىبى أىٍكثػىري أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًإُفى جىوىاًز أىٍخًذ اأٍليٍجرىًة عىلىى تػىٍعًليًم اٍلقيٍرآًف ، كىىيوى مىٍذىىبي مى قاؿ الشنقيطي : 

بىةى ، كىأىبيو ثػىٍورو ، كىاٍبني اٍلميٍنًذًر .  كى٦تٍَّن رىخَّصى يًف أيجيوًر اٍلميعىلًًٌمُتى : أىبيو ًقبلى
 ٟتديث الباب . -أ

ًجٍئتي أىىىبي لىكى نػىٍفًسى . فػىنىظىرى  سيوؿى اَّللًَّ فػىقىالىٍت َيى رى  جىاءىًت اٍمرىأىةه ًإُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) قىاؿى  مًٌ عىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو السَّاًعدً  -ب
ـى  فىصىعَّدى النَّظىرى ًفيهىا كىصىوَّبىوي مثيَّ طىٍأطىأى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًإلىيػٍهىا رىسيوؿي اَّللًَّ  ٍيئان جىلىسىٍت فػىقىا رىٍأسىوي فػىلىمَّا رىأىًت اٍلمىٍرأىةي أىنَّوي َفٍى يػىٍقًض ًفيهىا شى

اًبًو فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٍف َفٍى يىكيٍن لىكى هًبىا حىاجىةه فػىزىكًٌٍجًنيهىا . فػىقىاؿ رىجيله ًمٍن أىصٍ  فػىقىاؿى الى كىاَّللًَّ َيى « . ءو يٍ فػىهىٍل ًعٍندىؾى ًمٍن شى » حى
ٍيئان » رىسيوؿى اَّللًَّ . فػىقىاؿى  دي شى ٍيئان . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  فىذىىىبى مثيَّ « . اٍذىىٍب ًإُفى أىٍىًلكى فىاٍنظيٍر ىىٍل ٕتًى رىجىعى فػىقىاؿى الى كىاَّللًَّ مىا كىجىٍدتي شى

  « ا ًإزىارً « . اٍنظيٍر كىلىٍو خىا٘تان ًمٍن حىًديدو قىاؿى  - مفىذىىىبى مثيَّ رىجىعى . فػىقىاؿى الى كىاَّللًَّ َيى رىسيوؿى اَّللًَّ كىالى خىا٘تان ًمٍن حىًديدو . كىلىًكٍن ىىذى
ءه كىًإٍف لىًبسىٍتوي َفٍى يىكيٍن يٍ مىا تىٍصنىعي إبًًزىارًؾى ًإٍف لىًبٍستىوي َفٍى يىكيٍن عىلىيػٍهىا ًمٍنوي شى »  فػىلىهىا ًنٍصفيوي . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  -مىا لىوي رًدىاءه  سىٍهله 

ـى « . ءه يٍ عىلىٍيكى ًمٍنوي شى  مىاذىا مىعىكى :  فػىلىمَّا جىاءى قىاؿى  يى ميوىلًٌيان فىأىمىرى بًًو فىديعً  فػىرىآهي رىسيوؿي اَّللًَّ  فىجىلىسى الرَّجيلي حىىتَّ ًإذىا طىاؿى ٣تىًٍلسيوي قىا
ٍد اٍذىىٍب فػىقى » قىاؿى نػىعىٍم . قىاؿى « . تػىٍقرىؤيىينَّ عىٍن ظىٍهًر قػىٍلًبكى » عىدَّدىىىا . فػىقىاؿى  -سيورىةي كىذىا كىسيورىةي كىذىا  يقىاؿى مىعً ، ًمنى اٍلقيٍرآًف 

 ( ركاه مسلم . مىلٍَّكتيكىهىا ٔتىا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآفً 
 ( .اٍنطىًلٍق فػىقىٍد زىكٍَّجتيكىهىا فػىعىلًٌٍمهىا ًمنى اٍلقيٍرآًف  كيف ركاية )

 أنو ٬توز أخذ الرزؽ على ذلك ، فجاز أخذ األجرة ، كال فرؽ . -ج



 َُّْ 

كالراجح أنو جائز ألف ، أم على تعليم القرآف فهذا ٥تتلف فيو كأما أخذ األجرة على إقراء القرآف  :كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت 
إف أفضل ما أخذمت عليو أجران أك قاؿ ) أنو قاؿ  كقد ثبت عن النِب ، اإلنساف أيخذه على تعبو كعملو ال على قراءتو القرآف 

َف ٬تد مهران، قاؿ: زكجتكها ٔتا معك من القرآف أم  كثبت عنو ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ للرجل الذم ( أحق ما أخذمت عليو أجران كتاب هللا
يعلمها ما معو من القرآف فتبُت هبذا أف االستئجار لقراءة القرآف ٤تـر كفيو إمث كليس فيو أجر كال ينتفع بو ا١تيت كأما األجرة على 

 تعليم القرآف فالصحيح أهنا جائزة كال أبس هبا. انتهى.
 التحرٔف . القوؿ الثاين :

 ذىب اٟتنفية ، كىو مذىب اٟتنابلة يف تعليم القرآف .كىذا م
 لقولو تعاُف ) كال تشًتكا آبَييت ٙتنان قليبلن ( . -أ

 : أهنا دلت على ٖترٔف تعاطي األجر على آَيت هللا كالقرآف ، كما يف معناه من العلـو الشرعية . كجو الداللة
سنا ًمٍن أىٍىًل الصُّفًَّة اٍلًكتىابى ، كىاٍلقيٍرآفى  عىلٍَّمتي ) عىٍن عيبىادىةى ٍبًن الصَّاًمًت ، قىاؿى  -ب فىأىٍىدىل ًإِفىَّ رىجيله ًمنػٍهيٍم قػىٍوسنا فػىقيٍلتي : ، ّنى

َّ رىسيوؿى هللًا  ًتُتى ًبيًل هللًا عىزَّ كىجىلَّ ، آلى تيوي ، فػىقيٍلتي : َيى  لىٍيسىٍت ٔتىاؿو كىأىٍرًمي عىنػٍهىا يف سى رىسيوؿى هللًا ، رىجيله أىٍىدىل ًإِفىَّ فىؤلىٍسأىلىنَّوي فىأىتػىيػٍ
ًبيًل هللًا ، قىاؿى : رو  قػىٍوسنا ٦تٍَّن كيٍنتي أيعىلًٌميوي اٍلًكتىابى كىاٍلقيٍرآفى ، كىلىٍيسىٍت ٔتىاؿو كىأىٍرًمي عىنػٍهىا يًف سى بُّ أىٍف تيطىوَّؽى طىٍوقنا ًمٍن ّنى ًإٍف كيٍنتى ٖتًي

 ا ( ركاه أبو داكد .فىاقٍػبػىٍلهى 
 قاؿ ) من أخذ قوسان على تعليم القرآف ، قلده هللا قوسان من النار ( ركاه البيهقي . أَب الدرداء . أف رسوؿ هللا  كعن -ج
فقاؿ : إف أخذهتا أخذت  كعن أَب بن كعب قاؿ ) علمت رجبلن القرآف ، فأىدل إٌِف قوسان ، فذكرت ذلك لرسوؿ هللا  -د

 . قوسان من ّنر ، فرددهتا ( ركاه ابن ماجو
 فاٟتديث دؿ على ٖترٔف ا٢تدية ، فمن ابب أكُف األجرة ا١تشركطة .

) اٟتديث حكم عليو ابن عبد ال ر كالبيهقي ابالنقطاع ، كأعلو ابن القطاف ّتهالة أحد ركاتو ، كلو طرؽ عن أٌَب ، قاؿ ابن 
 القطاف : ال يثبت منها شيء ( .

 ركاه أبو داكد ه أقواـ يقيمونو كما يقـو السهم ، يتعجل أجره كال يتأجلو(. )... اقرؤكه قبل أف يقرأ كعن سهل . قاؿ : قاؿ  -ق
 اٞتواز للحاجة . القوؿ الثالث :

 كىذا اختيار ابن تيمية .
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف الفتاكل: تنازع العلماء يف أخذ األجرة على تعليم القرآف ك٨توه كفيو ثبلثة أقواؿ يف مذىب اإلماـ 

 ج .ه أعد٢تا أنو يباح للمحتا أٛتد كغَت 
 استدلوا أبدلة الفريقُت كٚتعوا بينهما ، فقيدكا اٞتواز ابٟتاجة كمنعوه يف غَت اٟتاجة . -أ

 كاستدلوا أبف اٟتاجة تنزؿ منزلة الضركرة ، كاٟتاجة للتعليم حاجة عامة للصرار كالكبار . -ب
 القياس على كِف اليتيم .-ج

  لوِف اليتيم أف أيكل مع الفقر كيسترٍت مع الرٌت .قاؿ ابن تيمية : كما أذف هللا
أف اإلنفاؽ على األىل كاجب ، فمن عجز عن التكسب يف حاؿ تعليمو فيجوز لو أخذ األجرة لوجوب النفقة عليو إف َف  -د

 نقل ابلوجوب .
أيىٍخيذي قىا -كىىيوى أىقٍػرىبي  -كىمىٍن فػىرَّؽى بػىٍُتى اٍلميٍحتىاًج كىغىٍَتًًه قاؿ ابن تيمية :  ؿى : اٍلميٍحتىاجي إذىا اٍكتىسىبى هًبىا أىٍمكىنىوي أىٍف يػىٍنًومى عىمىلىهىا َّللًًَّ كى

ًؼ اٍلرىًٍتًٌ أًلى اأٍليٍجرىةى لًيىٍستىًعُتى هًبىا عىلىى اٍلًعبىادىًة ؛ فىًإفَّ اٍلكىٍسبى عىلىى اٍلًعيىاًؿ كىاًجبه أىٍيضنا فػىيػيؤىدًٌم اٍلوىاًجبى  ا ؛ ًٓتًبلى نَّوي الى ٭تىٍتىاجي إُفى اًت هًبىذى



 َُّٓ 

ا فيًرضى عى  لىى اٍلًكفىايىًة : كىافى ىيوى ٥تيىاطىبنا ًبًو كىًإذىا َفٍى يػىقيٍم اٍلكىٍسًب فىبلى حىاجىةى تىٍدعيوهي أىٍف يػىٍعمىلىهىا لًرىٍَتً اَّللًَّ ؛ بىٍل إذىا كىافى اَّللَّي قىٍد أىٍغنىاهي كىىىذى
ننا . إالَّ بًًو كىافى ذىًلكى كىاًجبنا عىلىيٍ   ًو عىيػٍ
 كىذا القوؿ ىو الراجح .

أىفَّ اإٍلًٍنسىافى ًإذىا َفٍى تىٍدعيوي اٟتٍىاجىةي الضَّريكرًيَّةي فىاأٍلىٍكُفى لىوي أىالَّ أيىٍخيذى ًعوىضنا عىلىى  -كىاَّللَّي تػىعىاُفى أىٍعلىمي  -: الًَّذم يىٍظهىري ِف  قاؿ الشنقيطي
ًؿ ، كىاٟتٍىرىاـً ، ًلؤٍلىًدلًَّة اٍلمىاًضيىًة ، كىًإٍف دىعىٍتوي اٟتٍىاجىةي أىخىذى ًبقىٍدًر الضَّريكرىًة ًمٍن بػىيٍ  تػىٍعًليًم اٍلقيٍرآًف ، كىاٍلعىقىائًدً  ًت مىاًؿ اٍلميٍسًلًمُتى ؛ ، كىاٟتٍىبلى

ٍأخيوذى ًمٍن بػىٍيًت اٍلمىاًؿ ًمٍن قىًبيًل اإٍلًعىانىًة عىلىى اٍلًقيىاـً ابً 
ى
 لتػٍَّعًليًم الى ًمٍن قىًبيًل اأٍليٍجرىًة .أًلىفَّ الظَّاًىرى أىفَّ ا١ت

ًؿ كىاٟتٍىرىاـً ، كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اَّللًَّ تػىعىاُفى .كىاأٍلىٍكُفى ًلمىٍن أىٍغنىاهي اَّللَّي أىٍف يػىتػىعىفَّفى عىٍن أىٍخًذ شىٍيءو يف ميقىاًبًل التػٍَّعًليًم لًٍلقيٍرآًف ، كىاٍلعىقىا  ئًًد ، كىاٟتٍىبلى
 حاب القوؿ األكؿ عن أدلة القوؿ الثاين ) ا١تانعُت ( ؟ٔتاذا أجاب أص 

 أكالن : أف حديث عبادة يف سنده ا١ترَتة بن زَيد ، كقد تكلم فيو أٛتد ، كالبخارم ، كأبو حامت .
 اثنيان : أنو ٭تتمل أنو بدأ العمل ٥تلصان ٤تتسبان  فلم يرد أف تريَت نيو . 

كلو ، شافعي إُف جواز أخذ األجرة على تعليم القرآف سواء كاف ا١تتعلم صرَتان أك كبَتان فذىب اٞتمهور كمالك كال:  قاؿ الصنعاين
ران ٢تا، تعُت تعليمو على ا١تعلم عمبلن ْتديث ابن عباس كيؤيده ما أييت يف النكاح من جعلو ملسو هيلع هللا ىلص تعليم الرجل المرأتو القرآف مه

اس إذ حديث ابن عباس صحيح كحديث عبادة يف ركاية مرَتة بن زَيد ٥تتلف فيو قالوا: كحديث عبادة ال يعارض حديث ابن عب
 كاستنكر أٛتد حديثو كفيو األسود بن ثعلبة فيو مقاؿ فبل يعارض اٟتديث الثابت. 

 من إبطاؿ أجره قالوا: كلو صح فإنو ٤تموؿ على أف عبادة كاف مت رعان ابإلحساف كابلتعليم غَت قاصد ألخذ األجرة فحذره 
كتوعده، كيف أخذ األجرة من أىل الصفة ٓتصوصهم كراىة كدّنءة ألهنم ّنس فقراء كانوا يعيشوف بصدقة الناس فأخذ ا١تاؿ منهم 

 . مكركه
 :قاؿ ا٠تطاَب اختلف قـو من العلماء يف معٌت ىذا اٟتديث كأتكيلو : يف شرح حديث عبادة  كقاؿ صاحب عوف ا١تعبود
كإسحاؽ بن ،  كأبو حنيفة،  كإليو ذىب الزىرم،  أف أخذ األجرة على تعليم القرآف غَت مباحفرأكا ، فذىب بعضهم إُف ظاىره 

 . راىويو
 .كقاؿ طائفة ال أبس بو ما َف يشًتط كىو قوؿ اٟتسن البصرم كابن سَتين كالشعِب  

النِب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ للرجل  كأَب ثور كاحتجوا ْتديث سهل بن سعد أف، كالشافعي ، كمالك ، كأابح ذلك آخركف كىو مذىب عطاء 
 .الذم خطب ا١ترأة فلم ٬تد ٢تا مهران زكجتكما على ما معك من القرآف 

فحذره ، كأتكلوا حديث عبادة على أنو كاف ت رع بو كنول االحتساب فيو كَف يكن قصده كقت التعليم إُف طلب عوض كنفع 
يف ىذا سبيل من رد ضالة لرجل أك استخرج لو متاعان قد غرؽ يف ْتر ت رعان  ككاف سبيل عبادة، إبطاؿ أجره كتوعده عليو  النِب 

، كأىل الصفة قـو فقراء   فليس لو أف أيخذ عليو عوضان كلو أنو طلب لذلك أجرة قبل أف يفعلو حسبة كاف ذلك جائزان ، كحسبة 
ض العلماء أخذ األجرة على تعليم القرآف لو كانوا يعيشوف بصدقة الناس فأخذ ا١تاؿ منهم مكركه كدفعو إليهم مستحب، كقاؿ بع

حاالت فإذا كاف يف ا١تسلمُت غَته ٦تن يقـو بو حل لو أخذ األجرة عليو، ألف فرض ذلك ال يتعُت عليو، كإذا كاف يف حاؿ أك يف 
 موضع ال يقـو بو غَته َف ٖتل لو األجرة كعلى ىذا يؤكؿ اختبلؼ األخبار فيو. انتهى.

 :اجملوزكف عن حديث عبادة ّتوابُت: كأجاب  قاؿ النوكمك 
 .أف يف إسناده مقاالن  :أحد٫تا  

مث أىدم إليو على سبيل العوض فلم ٬تز لو األخذ ٓتبلؼ من يعقد معو إجارة ، أنو كاف ت رع بتعليمو فلم يستحق شيئان  :كالثاين 



 َُّٔ 

 قبل التعليم. كهللا أعلم
  اٞتواز ( .ٔتاذا أجاب أصحاب القوؿ الثاين عن أدلة القوؿ األكؿ ( 

 أما حديث ابن عباس:
 فقالوا : إف ا١تراد ابألجر ىنا الثواب .-أ

 أف اٟتديث منسوخ ٔتا كرد من نصوص الوعيد يف أخذ األجرة . -ب
 أف الرقية نوع من التداكم ، فهي من األمور ا١تباحة ، كليست مثل التعليم إذ ىو عبادة ، فالقياس عليها قياس مع الفارؽ . -ج

 كاالفضل أف اإلنساف ال أيخذ على تعليمو أجران .كاألكمل 
 فائدة :

 ( .كىَيى قػىٍوـً الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو مىاالن ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى اَّللًَّ ) قػىٍوليوي تػىعىاُفى قاؿ الشنقيطي : 
ـي : أىنَّوي أىٍخبػىرى قػىٍومىوي أىنَّوي الى يىٍسأى٢تييٍم مىاالن يًف ميقىابػىلىًة مىا ذىكىرى تػىعىاُفى يًف ىىًذًه اآٍليىًة اٍلكىرٯتىًة عىٍن نىًبيًًٌو نيوحو عىلىٍيًو كىعى  ةي كىالسَّبلى لىى نىًبيًٌنىا الصَّبلى

 قىابًًلًو .رىةو يًف مي جىاءىىيٍم ًبًو ًمنى اٍلوىٍحًي كىا٢ٍتيدىل ، بىٍل يػىٍبذيؿي ٢تىيٍم ذىًلكى ا٠تٍىيػٍرى اٍلعىًظيمى ٣تىَّاّنن ًمٍن غىٍَتً أىٍخًذ أيجٍ 
ميوي ، كىقىٍولًًو يف  تو كىًثَتىةو أىفَّ ذىًلكى ىيوى شىٍأفي الرُّسيًل عىلىٍيًهٍم صىلىوىاتي اَّللًَّ كىسىبلى ى يف آَيى قيٍل  ) عىٍن نىًبيًٌنىا صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى « سىبىإو »كىبػىُتَّ

 ( .مى ًإالَّ عىلىى اَّللًَّ مىا سىأىٍلتيكيٍم ًمٍن أىٍجرو فػىهيوى لىكيٍم ًإٍف أىٍجرً 
 ( .قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىّنى ًمنى اٍلميتىكىلًًٌفُتى  )« سيورىًة ص»كىقػىٍولًًو ًفيًو أىٍيضنا يًف آًخًر 

 ( . قىليوفى أىـٍ تىٍسأى٢تييٍم أىٍجرنا فػىهيٍم ًمٍن مىٍررىـو ميثػٍ  )« اٍلقىلىمً »، كى « الطُّورً »كىقػىٍولًًو يًف 
 ( . قيٍل مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ًإالَّ مىٍن شىاءى أىٍف يػىتًَّخذى ًإُفى رىبًًٌو سىًبيبلن ) « اٍلفيٍرقىافً »كىقػىٍولًًو يًف 
 ( . قيٍل الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف ىيوى ًإالَّ ذًٍكرىل لًٍلعىالىًمُتى  )« اأٍلىنٍػعىاـً »كىقػىٍولًًو يًف 

 ( .قػىٍوـً الى أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى الًَّذم فىطىرىٓف  َيى  )« سيورىًة ىيودو »كىقػىٍولًًو عىٍن ىيودو يًف 
ـي عىٍن نيوحو ، كىىيودو ، كىصىاًلحو ، كىليوطو ، كىشيعىٍيبو عىلىٍيًهٍم كىعىلىى نىًبيًٌ « الشُّعىرىاءً »كىقػىٍولًًو يًف  ةي كىالسَّبلى كىمىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو  )نىا الصَّبلى

 ( .ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى 
 ( .ا اتًَّبعيوا اٍلميٍرسىًلُتى اتًَّبعيوا مىٍن الى يىٍسأىليكيٍم أىٍجرن  )« يس»كىقػىٍولًًو تػىعىاُفى عىٍن ريسيًل اٍلقىٍريىًة اٍلمىٍذكيورىًة يًف 

ًت اٍلكىرٯتىًة : أىفَّ اٍلوىاًجبى عىلىى أىتٍػبىاًع الرُّسيًل ًمنى اٍلعيلىمىاًء كىغىٍَتًًىٍم أىفٍ   يػىٍبذيليوا مىا ًعٍندىىيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ٣تىَّاّنن ًمٍن غىٍَتً كىيػيٍؤخىذي ًمٍن ىىًذًه اآٍلَيى
بىًري أىٍخذي  ًؿ كىاٟتٍىرىاـً .أىٍخًذ ًعوىضو عىلىى ذىًلكى ، كىأىنَّوي الى يػىنػٍ  اأٍليٍجرىًة عىلىى تػىٍعًليًم ًكتىاًب اَّللًَّ تػىعىاُفى ، كىالى عىلىى تػىٍعًليًم اٍلعىقىائًًد كىاٟتٍىبلى

 تنبيو :
 أخذ األجرة على ٣ترد القراءة .

 قاؿ ابن تيمية : االستئجار على ٣ترد التبلكة َف يقل بو أحد من األئمة .
 ما حكم أخذ األجرة على الرقية ؟ 
 ٬توز . 

ًمٍن أىٍحيىاًء اٍلعىرىًب فىاٍستىضىافيوىيٍم فػىلىٍم  يٌو سىفىرو فىمىرُّكا ًْتى  كىانيوا يف أىفَّ ّنىسنا ًمٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اَّللًَّ )  مًٌ عىٍن أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً 
هي فػىرىقىاهي ًبفىاًٖتىًة اٍلًكتىاًب فػىبػىرىأى الرَّجيلي  ييًضيفيوىيٍم. فػىقىاليوا ٢تىيٍم ىىٍل ًفيكيٍم رىاؽو فىًإفَّ سىيًٌدى اٟتٍىىًٌ لىًديغه  . فػىقىاؿى رىجيله ًمنػٍهيٍم نػىعىٍم فىأىًتى أىٍك ميصىابه

فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ كىاَّللًَّ مىا فىذىكىرى ذىًلكى لىوي.   فىأىتىى النَِّبَّ ،   فىأيٍعًطىى قىًطيعنا ًمٍن غىنىمو فىأىىبى أىٍف يػىٍقبػىلىهىا. كىقىاؿى حىىتَّ أىذٍكيرى ذىًلكى لًلنَِّبًٌ 
 ( ركاه مسلم ًبسىٍهمو مىعىكيٍم  خيذيكا ًمنػٍهيٍم كىاٍضرًبيوا ِف » مثيَّ قىاؿى «. كىمىا أىٍدرىاؾى أىنػَّهىا ريقٍػيىةه » رىقػىٍيتي ًإالَّ بًفىاًٖتىًة اٍلًكتىاًب. فػىتػىبىسَّمى كىقىاؿى 



 َُّٕ 

 ر .١تسلم بقولو : ابب جواز أخذ األجرة على الرقية ابلقرآف كاألذكاكقد بوب عليو النوكم رٛتو هللا يف شرحو 
ا تىٍصرًيح ًّتىوىاًز أىٍخذ اأٍليٍجرىة عىلىى ( ى) خيذيكا ًمنػٍهيٍم كىاٍضرًبيوا ِف ًبسىٍهمو مىعىكيٍم  قولو  كقاؿ النوكم رٛتو هللا يف شرحو للحديث : ذى

ا مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىمىاًلك كىأىٍٛتى الرُّقٍػيىة اًبٍلفىاًٖتىًة كىالذًٌٍكر ، كىأىنػَّ  ا اأٍليٍجرىة عىلىى تػىٍعًليم اٍلقيٍرآف ، كىىىذى ؿ الى كىرىاىىة ًفيهىا ، كىكىذى د هىا حىبلى
ًنيفىة يف تػىٍعًليم اٍلقيٍرآف ، كىأىجى   ىىا يف الرُّقٍػيىة .ازى كىًإٍسحىاؽ كىأىَب ثػىٍور كىآخىرًينى ًمٍن السَّلىف كىمىٍن بػىٍعدىٍم ، كىمىنػىعىهىا أىبيو حى

 . األئمة األربعة كغَتىم من العلماء على جواز أخذ األجرة على الرقية  لقد اتفق  -رٛتو هللا  - ابن حجر قاؿ
 من ابب اإلجارة أـ اٞتعالة ؟ ىل ا١تعطى من األجرة على الرقية 
 : ذلك كما يلي ة كتفصيليكوف ا١تعطى من األجر على الرقية من ابب اإلجارة كقد يكوف من ابب اٞتعال قد

القراءة فقط سواء شفي ا١تريض أـ َف يشف فهذا من ابب اإلجارة ،  لو قاؿ ا١تريض للراقي ارقٍت ٔتبلغ كذا كاالتفاؽ بينهما على
أما إف اشًتط ا١تريض ط ، فيها من مدة أك عمل معلـو ، كىذا االتفاؽ على عمل معلـو أال كىو القراءة فق ألف اإلجارة ال بد

 ؿ .ابب اٞتعالة ألهنا ٕتوز على عمل ٣تهوؿ كالشفاء أمر ٣تهو  شفاء فقاؿ للراقي لك مبلغ كقدره كذا إف شفيت ، فهذا منال
 
 
 
 

هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ُّٗ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ فه عىرى )  قىاؿى  رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو (. قيوي أىٍعطيوا اىأٍلىًجَتى أىٍجرىهي قػىٍبلى أىٍف ٬تًى

----------  
فه عىرىقيوي )   كناية عن سرعة إعطائو حقو ، كعدـ أتخَته .(  قػىٍبلى أىٍف ٬تًى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث ضعيف .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : كجوب ا١تبادرة إُف إعطاء األجَت حقو من األجػػػرة .
 كيدؿ لذلك :

 لباب .حديث ا -أ
 ( . ، كىرىجيله ًاٍستىٍأجىرى أىًجَتنا ، فىاٍستػىٍوىفى ًمٍنوي، كىَفٍى يػيٍعًطًو أىٍجرىهي اٟتديث السابق ) ... -ب
 مىت تستقر األجرة ؟ 
 تستقر ابلفراغ من العمل .  
 ما حكم َتخَت األجرة عن األجَت ؟ 

 حراـ .
 ) مطل غٍت ظلم ( متفق عليو . قاؿ -أ

 ( . كىرىجيله ًاٍستىٍأجىرى أىًجَتنا ، فىاٍستػىٍوىفى ًمٍنوي، كىَفٍى يػيٍعًطًو أىٍجرىهي خصمهم : ... ) ثبلثة أّن  كقاؿ -ب
 ما اٟتكم إذا استأجر أجَتان كمل يذكرا مقدار األجرة ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ أصحها أف لو أجرة ا١تثل ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .



 َُّٖ 

١تن  ان أك حب، ١تن يطبخو  ان دفع ثوبو إُف من يعرؼ أنو يرسل أك ٮتيط ابألجرة أك عجينة ١تن ٮتبزه أك ٟتملو :  قاؿ ابن القيم
 ان كجب لو أجرة مثلو كإف َف يشًتط معو ذلك لفظ، ١تن ٭تملو ك٨تو ذلك ٦تن نصب نفسو لؤلجرة على ذلك  ان أك متاع، يطحنو 

 م .عند ٚتهور أىل العل
 مىت يستحق األجَت األجرة ؟ 

 يستحق األجرة بتماـ العمل .
 فإف َف يتم العمل نظرّن : فإف كاف لرَت عذر فبل حق لو يف شيء من األجرة ، كإف كاف بعذر فلو من األجرة بقدر ما عمل .

مثاؿ : رجل استأجر شخصان أف يعمل لو يومان كامبلن، فلما انتصف النهار ترؾ العمل بدكف عذر، فحينئذ ال حق لو فيما، أما لو 
 أصيب ٔتنتصف النهار ٔترض ال يستطيع معو إكماؿ العمل ، ففي ىذه اٟتالة يستحق من األجرة بقدر ما عمل .

 ما اٟتكم إف كاف ترؾ اإل٘تاـ من ا١تستأجر ال من األجَت ؟ 
 اٟتكم : أنو يستحق ٚتيع األجرة ، إال إذا كاف لعذر فلو من األجرة بقدر ما عمل .

ٍت لو جداران ، فلما كاف يف أثناء العمل أتى السيل فهدـ اٞتدار ، كليس عند ا١تستأجر شيء يبٍت مثاؿ : استأجر شخص رجبلن ليب
 بو اٞتدار من جديد ، فهنا ال يستحق العامل إال مقدار ما عمل . ) ابن عثيمُت ( .

  ان ، أك ليشهد لو زكر  مثالن كأف يستأجره للعزؼ كالزمر )ما اٟتكم إذا استأجر شاصان لعمل ٤تٌرـ ، فهل يعطيو أجرتو أـ ال ؟ ،
 ة(، أك كمن يستأجر امرأة للزان ك٨تو ذلك من األعماؿ احملرم ان أك ليضرب لو بريئ

، كيلزمو أف يتصدؽ هبذا ا١تاؿ، لئبل ٬تمع بُت العوضُت : ا١تنفعة ارمة،  اٟتكم : أنو ال ٬توز أف يدفع لو األجرة على العمل اـر
 ؿ .كا١تا

: اإلجارة على ا١تنافع ارمة كالزْف كالنوح كالرناء كا١تبلىي ٤ترمة كعقدىا ابطل ، ال يستحق  ((َِٗ/ُلفقهية" ))ا١توسوعة اجاء يف 
 بو أجرة .

كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا عن رجل حلق ذقنو عند اٟتبلؽ كقاؿ : سوؼ أعطيك ا١تاؿ فيما بعد دينا علٌي ، مث ىداه هللا 
 هل يعطيو ا١تاؿ أـ ال ؟كالتـز أبحكاـ اإلسبلـ ف

 و .فأجاب : يقوؿ لو : أّن لن أعطيك إَيه ألف ىذا مقابل عمل ٤تـر ، كيتصدؽ ب
 ما اٟتكم إف ًتب من عمل ٤تـر كقد اكتسب ماالن ٤ترمان كأجرة الغناء أك شهادة الزكر كاألجرة على كتابة الراب ؟ 

الرناء كالرشوة كالكهانة كشهادة الزكر ، كاألجرة على كتابة  ، كأجرة من ًتب إُف هللا تعاُف من عمل ٤تـر ، كقد اكتسب منو ماالن 
فيلزمو التخلص منو  األعماؿ ارمة ، فإف كاف قد أنفق ا١تاؿ ، فبل شيء عليو ، كإف كاف ا١تاؿ يف يده ، الراب ، ك٨تو ذلك من

 ي .تخلص من الباقاٟتاجة ، كي فإنو أيخذ منو قدر ان إبنفاقو يف كجو ا٠تَت ، إال إذا كاف ٤تتاج
العوض ، كالزانية كا١ترٌت كابئع ا٠تمر كشاىد الزكر ك٨توىم مث ًتب  إذا عاكض غَته معاكضة ٤ترمة كقبض : قاؿ ابن القيم رٛتو هللا

 ه .كالعوض بيد
  . لصاحبو يف مقابلتو نفع مباح : يرده إُف مالكو ؛ إذ ىو عُت مالو كَف يقبضو إبذف الشارع كال حصل فقالت طائفة

.   كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كىو أصوب القولُت  بل توبتو ابلتصدؽ بو كال يدفعو إُف من أخذه منو ، كقالت طائفة :
 )مدارج السالكُت(

كأجرة صانع ، مثل أجرة ٛتىَّاؿ ا٠تمر، عن عُت ٤ترمة أك نفع استوفاه ان كمن أخذ عوض: قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا
، كتكوف صدقتو ابلعوض كفارة ١تا فعلو، فإف ىذا ، الصليب كأجرة البرٌي ك٨تو ذلك فليتصدؽ هبا، كليتب من ذلك العمل اـر



 َُّٗ 

العوض ال ٬توز االنتفاع بو؛ ألنو عوض خبيث، كال يعاد إُف صاحبو؛ ألنو قد استوىف العوض، كيتصدؽ بو كما نص على ذلك 
 )٣تموع الفتاكل( م . د يف مثل حامل ا٠تمر، كنص عليو أصحاب مالك كغَتىمن نص من العلماء، كما نص عليو اإلماـ أٛت

على عمل يف الذمة أبف قيل لو: نريد تنظيف ىذا  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : مسألة: لو أف اإلنساف استؤجر  فائدة : -
  مسُت رَيؿ، فهل ٬توز أك ال ؟رَيؿ، فاستأجر من ينظف البيت كل يـو لكن ٓت البيت كل يـو ، كلك يف الشهر مائة

 أبكثر من األجرة ، كعلى ىذا عمل الناس اليـو . نعم ٬توز ، ىذا من جنس ما إذا قلنا : إنو ٬توز أف يؤجر بقية ا١تدة : اٞتواب
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

٬توز لرب العمل اف يؤذيو بل ٬تب اف يعطيو حقو قد ضمن للعاملُت حقوقهم كتوفَت اٟتياة الكرٯتة ٢تم كألسرىم فبل  أف اإلسبلـ
 .يف االجر كالراحة كاداء العبادات كالقياـ ْتق الزكجية كالوالدين

 ة .ليعلم كل انساف انو مسئوؿ عن كل كبَتة كصرَتة يـو القيام
 .ىو حق للعامل دكف أف ٯتن عليو رب العمل األجر
رىكىاهي عىٍبدي اىلرهزهاًؽ كىًفيًو ( مىًن ًاٍستىٍأجىرى أىًجَتان، فػىٍلييسىلًٌٍم لىوي أيٍجرىتىوي  ) قىاؿى  اىلنهيبه  أىفه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  - ُْٗ

هىًقيُّ ًمٍن طىرًيًق أىِب حىًنيفى  يػٍ  ة .ًاٍنًقطىاعه، كىكىصىلىوي اىٍلبػى
----------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 افظ ابن حجر رٛتو هللا .اٟتديث ضعيف ، النقطاعو كما قاؿ اٟت

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أف من شركط صحة اإلجارة معرفة قدر األجرة . 

 قاؿ يف ا١ترٍت ) ال نعلم فيو خبلفان ( .
 ٟتديث الباب ) من استأجر أجَتان فليعلمو أجره ( .-أ

 ر .كألف اٞتهالة ابألجرة يفضي إُف النزاع كا٠تصاـ بُت ا١تؤجر كا١تستأج-ب
 فلو استأجرت منك ىذا البيت ببعض ما يف يدم من الدراىم َف يصح .

 لو استأجرت منك ىذا البيت ٔتا تلده ىذه الفرس َف يصح .
  الظئر بطعامها ككسوهتا ؟ يصح استئجار ىل 

  ا١ترضعة .الظئر : 
 ا ( .مثاؿ : أف أستأجر امرأة لًتضع كلدم بطعامها ككسوهت

 ألة على قولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تس
 أنو ٬توز . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب أَب حنيفة كا١تالكية كاٟتنابلة .
 ( . فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىينَّ أيجيورىىينٌ لقولو تعاُف ) -أ

 ( . كىعىلىى اٍلمىٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ اًبٍلمىٍعريكؼً كلقولو تعاُف )  -ب
 : أنو ال ٬توز . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعية .



 َُُّ 

قالوا : إف العلم ابألجرة شرط يف صحة عقد اإلجارة ، كإطبلؽ الطعاـ كالكسوة دكف كصفهما ٬تعل الطعاـ ٣تهوؿ اٞتنس 
 كا١تقدار كالصفة .
 كالراجح اٞتواز .

 ىل ٬توز استئجار األجَت بطعامو كشرابو ؟ 
 : اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت

 : أنو ال ٬توز . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كاختاره ابن حـز .

قالوا : إف العلم ابألجرة شرط يف صحة عقد اإلجارة ، كإطبلؽ الطعاـ كالكسوة دكف كصفهما ٬تعل الطعاـ ٣تهوؿ اٞتنس 
 كا١تقدار كالصفة .

 : أنو جائز . القوؿ الثاين
 ية .كىذا مذىب ا١تالكية ، كاختاره ابن تيم

 قياسان على الظئر .
 قاؿ يف الشرح : ركم عن أَب بكر كعمر كأَب موسى مهنع هللا يضر أهنم استأجركا األيجراء بطعامهم ككسوهتم 

 كالراجح اٞتواز ، كيكوف الطعاـ كالكسوة ابلعرؼ .
  ىل ٬توز استئجار حيواانن بطعامو كشرابػو ؟ 

 ف األجرة علفها كصيانتها كحفظها ؟مثالو : أف يستأجر شخص دابة لينتفع هبا ، كتكو 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : عدـ اٞتواز . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

 قالوا : ألف العوض ٣تهوؿ معدـك ، كال يدرل أيوجد أـ ال ؟ كاألصل عدمو ، كال يصح أف يكوف ٙتنان . -أ
 ل اإلٚتاع على ذلك ، حيث ابن قدامة أنو ال يعلم ٥تالفان يف ذلك .استدلوا بدلي -ب

 اٞتواز . القوؿ الثاين :
 كىو مذىب ا١تالكية ، كاختيار ابن تيمية .

 القياس على استئجار األجَت بطعامو . -أ
 أف علف الدابة معركؼ ابلعادة ، كىذا يرفع عنو صفة اٞتهالة فيكوف معلومان .-ب

 اجح .الر  كىذا القوؿ ىو
 
 
 
 
 
 



 ُُُّ 

بي ًإٍحيىاًء اىٍلمىوىاتً   ابى
هىا-عىٍن عيٍركىةى، عىٍن عىاًئشىةى  - ُٓٗ قىاؿى  (مىٍن عىمهرى أىٍرضان لىٍيسىٍت أًلىحىدو، فػىهيوى أىحىقُّ هًبىا  ) قىاؿ أىفه اىلنهيبه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

فىًتًو. رىكىاهي اىلٍ   .بياىاًرمُّ عيٍركىةي: كىقىضىى ًبًو عيمىري يف ًخالى
تىةن فىًهيى لىوي  ) قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن سىًعيًد ٍبًن زىٍيدو  - ُٔٗ ًٍمًذمُّ. (مىٍن أىٍحيىا أىٍرضان مىيػٍ ثىةي، كىحىسهنىوي اىلًتًٌ  رىكىاهي اىلثهالى

، كىاٍختيًلفى يف  : ريًكمى ميٍرسىالن. كىىيوى كىمىا قىاؿى ، كىًقيلى: عىاًئشىةي، كىًقيلى: عىٍبدي اىَّللًه ٍبني عىٍمروك، كىالرهاًجحي صىحىابًيًًٌو، فىًقيلى  كىقىاؿى : جىاًبره
 .اىأٍلىكهؿي 

---------- 
 لفظ البخارم ) أعمػر ( ، كىذا مفسر ٟتديث ) من أحيا ( .( مىٍن عىمهرى أىٍرضان  )

 آف ) أرضان ميتة ( .ىذا شرط من شركط إحياء األرض ، كما يف اٟتديث الث(  لىٍيسىٍت أًلىحىدو ) 
 أم : من غَته . (فػىهيوى أىحىقُّ هًبىا  )

فىًتوً )   ( أم : قضى أبف اإلحياء ملك شرعي . كىقىضىى ًبًو عيمىري يف ًخالى
 ماذا نستفيد من األحاديث ؟ 

 نستفيد : أف من أحيا أرضان كعمرىا فهو أحق هبا من غَته ، كٯتلكها ملكان شرعيان .
 ت ؟ما معٌت إحياء ا١توا 

 ىي األرض البائرة اليت ال يعلم ٢تا مالك .
ىوىات بفتح ا١تيم كالواك األرض اليت ال مالك ٢تا من اآلدميُت كال ينتفع هبا أحد .

 كا١ت
 اليت ال يعرؼ ٢تا مالك : ىذا شرط ا١توات ، أف تكوف األرض اليت يراد إحياؤىا ال يعلم ٢تا مالك معُت .

 ألرض ا١تنفكة عن االختصاصات كملك معصـو .ىي ا تعريف ا١توات عند الفقهاء :
ا١تنفكة عن االختصاصات : أم اليت ال ٮتتص هبا كاحد بعينو ، كاألرض ا٠تراب الدارسة اليت ال ٯتلكها أحد كال يتعلق هبا 

 مصلحة عامة .
، أك كانت ىذه األرض  فاألرض اليت فيها مصلحة ألىل البلد فبل ٬توز إحياؤىا ، كأف تكوف األرض مدفن األموات ألىل البلد

 يستنبطوف منها ا١تلح أك أيخذكف منها اٟتجارة أك غَت ذلك فبل ٬توز إحياؤىا . 
 كملك معصـو : أم : ما جرل عليو ملك معصـو بشراء أك عطية أك غَتىا ، فبل ٯتلك ابإلحياء ألنو ملك لصاحبو .

 ما دليل أف من أحياء أرض ميتة فهي لو ؟ 
 أحاديث الباب .

ٍحيىاًء ، كىًإٍف اٍختػىلىفيوا يف شيريكًطًو .:  قدامة قاؿ ابن ٍلىكي اًبإٍلً اًء اأٍلىٍمصىاًر عىلىى أىفَّ اٍلمىوىاتى ٯتي  كىعىامَّةي فػيقىهى
 ما شركط إحياء األرض ا١توات ؟ 

 يشًتط إلحياء األرض ا١توات شرطاف :
 أف تكوف األرض ال مالك ٢تا . األكؿ :

 إحياؤىا إٚتاعان .فإف كاف ٢تا مالك فبل ٬توز يصح 
ؼو .:  قاؿ ابن قدامة ٍحيىاًء ، ًبرىٍَتً ًخبلى ٍلىكي اًبإٍلً  فػىهىذىا الى ٯتي

قىًطعو أىنَّوي الى ٬تىيوزي إٍحيىاؤيهي أًلىحىدو غىٍَتً  قىاؿى اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ ك   بًًو  أىٍرابى : أىٍٚتىعى اٍلعيلىمىاءي عىلىى أىفَّ مىا عيًرؼى ٔتًٍلًك مىاًلكو غىٍَتً مينػٍ



 ُُِّ 

 أال تكوف األرض من اختصاصات البلد . الثاين :
فاألرض اليت فيها مصلحة ألىل البلد فبل ٬توز إحياؤىا ، كأف تكوف األرض مدفن األموات ألىل البلد ، أك كانت ىذه األرض 

 يستنبطوف منها ا١تلح أك أيخذكف منها اٟتجارة أك غَت ذلك فبل ٬توز إحياؤىا . 
 ) الناس شركاء يف ثبلثة : ا١تاء ، كالنار ، كاٟتطب ( .كلذلك جاء يف اٟتديث 

 ىل يشًتط أف يكوف احمليي مسلمان ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أنو ال يشًتط .القوؿ األكؿ 
ًنيفىةى .، نىصَّ عىلىٍيًو أىٍٛتىدي :  قاؿ ابن قدامة  كىبًًو قىاؿى مىاًلكه ، كىأىبيو حى

تىةن فىًهيى لىوي )  النَِّبًٌ  كىلىنىا عيميوـي قػىٍوؿً -أ  ( .مىٍن أىٍحيىا أىٍرضنا مىيػٍ
 كىأًلىفَّ ىىًذًه ًجهىةن ًمٍن ًجهىاًت التٍَّمًليًك ، فىاٍشتػىرىؾى ًفيهىا اٍلميٍسًلمي كىالذًٌمًٌيُّ ، كىسىائًًر ًجهىاتًًو . -ب

 : أنو يشًتط أف يكوف مسلمان .القوؿ الثاين 
 ض  كلرسولو مث لكم ( لكنو ضعيف .كاستدلوا ْتديث ) موًتف األر 

 األكؿ . كالراجح
  ىل يشًتط إذف اإلماـ إلحياء ا١توات ؟ 

 اختلف العلماء على قولُت :
 : أنو ال يشًتط . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٞتمهور .
تىةن ، فىًهيى لىوي )  عيميوـي قػىٍولًًو ل -أ  ( .مىٍن أىٍحيىا أىٍرضنا مىيػٍ

مىاـً كىأًلىفَّ ىىذىا عى  -ب مىاـً ، كىأىٍخًذ اٟتٍىًشيًش كىاٟتٍىطىًب ، كىنىظىري اإٍلً يًف ذىًلكى الى يىديؿُّ عىلىى ٍُته ميبىاحىةه ، فىبلى يػىٍفتىًقري ٘تىىلُّكيهىا إُفى إٍذًف اإٍلً
 )ا١ترٍت(.     اٍعًتبىاًر إٍذنًوً 

 : أنو يشًتط إذف األماـ . القوؿ الثاين
 رين :كىذا مذىب أَب حنيفة . كذلك ألم

 : أف األرض ا١توات يف سلطاف اإلماـ كيعت ر بواليتو على البلداف كاضػع اليد عليها، فبل ييستوُف على ما ٖتت يده إال إبذنو.  األكؿ
 أف اإلحياء من غَت إذف اإلماـ قد يدفع إُف التزاحم كالنزاع . الثاين:

ف إبذف اإلماـ ١تا يًتتب من عدـ اإلذف ا١تفاسد كالنزاعات أنو ال يشًتط ، لكن يف ىذا الزماف ينبري أف يكو  كالصحيح األكؿ
 كا٠تصومات .

 ىل ٘تلك أرض اٟتـر ابإلحياء كأرض عرفات كمٌت ؟ 
 ال، ال ٘تلك ابإلحياء .

ألهنا عامة مشًتكة بُت ٚتيع ا١تسلمُت فهي كمختصات البلد كبقعها كبقع ا١تساجد يشًتؾ فيها كافة الناس فبل ٘تلك ابإلحياء ، 
 لنا أهنا ٘تلك ابإلحياء ألدل ذلك إُف التضييق على اٟتجاج ك٨توىم .كلو ق
 ٔتا ٭تصل اإلحياء ؟ 

 ببناء حائط .أكالن : 
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 أم : يبٍت جداران منيع ٭تيط هبا ك٭تميها، كيكوف كما جرت بو عادة أىل البلد، كمعٌت منيػػع : أال يدخل إُف ما كراءه إال بباب .
 أك ْتفر بئر .اثنيان : 

 ر الثآف ٦تا ٭تصل بو اإلحياء ، كىو حفر بئر يف األرض ا١توات ككصل إُف ا١تاء ، فهذا يكوف إحياء .ىذا األم
 أك إجراء ماء إليها .اثلثان : 

 ىذا األمر الثالث ٦تا يكوف بو اإلحياء ، كىو سوؽ ا١تاء كإجراؤه إُف األرض ا١توات من عُت أك هنر ك٨تو٫تا .
 اء .سقيها ٔتاء ا١تطر ال يكوف إحي -

 أك منع ما ال تزرع معو .رابعان : 
 ىذا األمر الرابع ما ٭تصل بو اإلحياء، كىو قلع األشجار كاألحجار ا١تانعة من زرعها كسقيها، كيزيل عنها ما ال ٯتكن زرعها معو.

 مثاؿ : فيها أشجار كحشائش ال ٯتكن زرعها معها فجاء ّترافو كقلعها فهذا احياء .
 البلد ؟ ما حكم إحياء ما قرب من 

تًًو ، فىبلى كىمىا قػىريبى ًمٍن اٍلعىاًمًر ، كىتػىعىلَّقى ٔتىصىاًٟتًًو ، ًمٍن طيريًقًو ، كىمىًسيًل مىائًًو ، كىمىٍطرىًح قيمىامىًتًو ، كىميلٍ :  قاؿ ابن قدامة قىى تػيرىاًبًو كىآالى
ؼو يًف اٍلمىٍذىىًب .  ٬تىيوزي إٍحيىاؤيهي ، ًبرىٍَتً ًخبلى

 كقيل : ٬توز .
ـي ؿ ابن قدامة : قا ا مىٍذىىبي الشَّاًفًعيًٌ ؛ لًعيميوـً قػىٍولًًو عىلىٍيًو السَّبلى تىةن فىًهيى لىوي  )كىىىذى  ( .مىٍن أىٍحيىا أىٍرضنا مىيػٍ

ؿى ٍبنى اٟتٍىاًرًث اٍلميزىٓفَّ اٍلعىًقيقى ، كىىيوى يػىٍعلىمي أىنَّوي بػىٍُتى ًعمىارىةً  أىٍقطىعى  كىأًلىفَّ النَِّبَّ   .اٍلمىًدينىًة  ًببلى
اٍلبىًعيًد .  كىأًلىنَّوي مىوىاته َفٍى يػىتػىعىلٍَّق بًًو مىٍصلىحىةي اٍلعىاًمًر ، فىجىازى إٍحيىاؤيهي ، كى

 كىالٌرًكىايىةي الثَّانًيىةي ، الى ٬تىيوزي إٍحيىاؤيهي .
ًنيفىةى ، كىاللٍَّيثي   .كىًبًو قىاؿى أىبيو حى

اًئًطًو إُفى ًفنىائًًو ، كى٬تىٍعىلىوي طىرًيقنا ، أًلىنَّوي يًف مىًظنًَّة تػىعىلًُّق اٍلمى  بو يًف حى أىٍك ٮتىٍريبى حىاًئطيوي ، ٍصلىحىًة بًًو ، فىًإنَّوي ٭تيٍتىمىلي أىٍف ٭تىٍتىاجى إُفى فػىٍتًح ابى
ًت اٍلًبنىاًء يف ًفنىائًًو ، كىغىيػٍري ذىًلكى ، كىَفٍى ٬تىيٍز تػىٍفوًيتي ذىًلكى عىلىٍيًو ، ًٓتً  ًؼ اٍلبىًعيدفػىيىضىعى آالى  . ) ا١ترٍت ( . بلى

ًفنىائًهىا ، كىمىٍرعىى مىاًشيىًتهىا ، كى٤تيٍتىطىًبهىا ، كىطيريًقهىا ، كى كقاؿ :  ٍحيىاًء كىكىذىًلكى مىا تػىعىلَّقى ٔتىصىاًلًح اٍلقىٍريىًة ، كى ٍلىكي اًبإٍلً ، مىًسيًل مىائًهىا ، الى ٯتي
فنا بػىٍُتى    أىٍىًل اٍلًعٍلًم .كىالى نػىٍعلىمي ًفيًو أىٍيضنا ًخبلى

; أىفه اىلصهٍعبى ٍبنى جىثهامىةى  - ُٕٗ  .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  (الى ًٛتىى ًإاله َّلًلًه كىًلرىسيوًلًو  ) قىاؿى  أىٍخبػىرىهي أىفه اىلنهيبه  كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو
--------- 

 ما معٌت اٟتمى ؟ 
ٍنىعي النَّاسى رىٍعيى مىا ًفيهىا ًمٍن اٍلكىؤلىً ، لًيىٍختىٌص هًبىا ديكنػىهيٍم .كىمىٍعنىاهي أىٍف ٭تىٍ قاؿ ابن قدامة :   ًميى أىٍرضنا ًمٍن اٍلمىوىاًت ، ٯتى

 ما معٌت ) ال ٛتى إال هلل كلرسولو ( ؟ 
عمر  ، بدليل أف ، كليس ا١تعٌت أنو ال أحد ٭تمي بعد الرسوؿ  الصحيح أف معناه : ال ٛتى إال على مثل ما ٛتاه النِب 

 ككذا عثماف . ٛتى بعد النِب 
ا أىٍكىفى ًبكىٍلبو عىلىى نى كى  قاؿ ابن قدامة :  شىزى ، مثيَّ اٍستػىٍعوىاهي .كىانىٍت اٍلعىرىبي يف اٞتٍىاًىًليًَّة تػىٍعًرؼي ذىًلكى ، فىكىافى ًمنػٍهيٍم مىٍن إذىا انٍػتىجىعى بػىلىدن

ًحيىةو مىٍن يىٍسمىعي صى  ثيمىا انٍػتػىهىى صى كىكىقىفى لىوي ًمٍن كيلًٌ ّنى ًحيىةو لًنػىٍفًسًو، كىيػىٍرعىى مىعى اٍلعىامًَّة ًفيمىا ًسوىاهي .ػػٍوتىوي اًبٍلعيوىاًء، فىحىيػٍ  ٍوتيوي ٛتىىاهي ًمٍن كيلًٌ ّنى
 ٍم ًفيًو حىقّّ .ًلمىا ًفيًو ًمٍن التٍَّضًييًق عىلىى النَّاًس ، كىمىٍنًعًهٍم ًمٍن ااًلنًٍتفىاًع ًبشىٍيءو ٢تىي  فػىنػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ 
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ٍعت رىسيوؿى اَّللًَّ   ( .الى ًٛتىى إالَّ َّللًًَّ كىلًرىسيولًًو ) كىرىكىل الصٍَّعبي ٍبن جىثَّامىةى ، قىاؿى : ٝتًى
ثو : اٍلمىاًء ، كىالنَّاًر ، كىاٍلكىؤلىً  )رىكىاهي أىبيو دىاكيد كىقىاؿى  ؿي . (النَّاسي شيرىكىاءي يف ثىبلى  رىكىاهي ا٠تٍىبلَّ

 لىٍيسى أًلىحىدو ًمٍن النَّاًس ًسوىل اأٍلىئًمًَّة أىٍف ٭تىًٍميى ؛ ًلمىا ذىكىٍرّنى ًمٍن ا٠تٍى رىً كىاٍلمىٍعٌتى .كى 
 ( .الى ًٛتىى إالَّ َّللًًَّ كىلًرىسيولًًو  )فىكىافى لىوي أىٍف ٭تىًٍميى لًنػىٍفًسًو كىلًٍلميٍسًلًمُتى ؛ لًقىٍولًًو يف ا٠تٍى رىً  فىأىمَّا النَِّبُّ 

ئنا ، كىًإ٪تَّىا ٛتىىى لًٍلميٍسًلًمُتى ، فػىقىٍد رىكىل اٍبني عيمىرى ، قىاؿى  يػٍ ٛتىىى النًَِّبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى النًَّقيعى ٠ًتىٍيًل  )لىًكنَّوي َفٍى ٭تىًٍم لًنػىٍفًسًو شى
 رىكىاهي أىبيو عيبػىٍيدو .( اٍلميٍسًلًمُتى 

تػىقىعي ًفيًو اٍلمىاءي ، فػىيىٍكثػيري ًفيًو ا٠تًٍٍصبي ، ًلمىكىاًف مىا يىًصَتي ًفيًو ًمٍن اٍلمىاًء كىأىمَّا سىائًري  كىالنًَّقيعي ، اًبلنُّوفً   أىئًمًَّة اٍلميٍسًلًمُتى ، : مىٍوًضعه يػينػٍ
ئنا ، كىلىًكٍن ٢تىيٍم أىٍف ٭تىٍميوا مىوىاًضعى لًتػىرٍ  يػٍ قىًة فػىلىٍيسى ٢تىيٍم أىٍف ٭تىٍميوا أًلىنٍػفيًسًهٍم شى عىى ًفيهىا خىٍيلي اٍلميجىاًىًدينى ، كىنػىعىمي اٍٞتًٍزيىًة ، كىًإًبلي الصَّدى

ـي ًْتًٍفًظهىا ، كىمىاًشيىةي الضًَّعيًف ًمٍن النَّاًس ، عىلىى كىٍجوو الى يىٍستىضً   ًسوىاهي ًمٍن النَّاًس . رُّ ًبًو مىنٍ كىضىوىاؿُّ النَّاًس الَّيًت يػىقيوـي اإٍلًمىا
ا قىا ًنيفىةى ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ يف صىًحيًح قػىٍولىٍيًو كىهًبىذى  .ؿى أىبيو حى

 ( .الى ًٛتىى إالَّ َّللًًَّ كىلًرىسيولًًو ) أىٍف ٭تىًٍميى ؛ لًقىٍولًًو  كىقىاؿى يًف اآٍلخىًر : لىٍيسى لًرىٍَتً النَِّبًٌ  
 . ) ا١ترٍت ( .كى يف الصَّحىابىًة ، فػىلىٍم يػيٍنكىٍر عىلىٍيًهمىا ، فىكىافى إٍٚتىاعنا كىلىنىا أىفَّ عيمىرى كىعيٍثمىافى ٛتىىيىا ، كىاٍشتػىهىرى ذىلً 

٭تمي للخيل  إال ما: كأضاؼ اٟتمى  كلرسولو أم ، هنى عما كانت تفعلو اٞتاىلية  يث : أنو يف معٌت اٟتد قاؿ يف النهايةك 
 .اليت ٭تمل عليها يف سبيل هللا  اليت ترصد للجهاد كاإلبل

اٞتمهور على معٌت أنو ال ينبري أف ٭تمى إال كما ٛتاه  أتكلو: ١تا ذكر اٟتديث  اٟتاجب ابن يف شرح ابن عبد السالـ كقاؿ
 .ما فعلو ا٠تلفاء بعده ٛتوا إلبل الرزاة  ٠تيل اجملاىدين كشبو ذلك مثل رسوؿ هللا 

 :٭تتمل معنيُت  الشافعي قاؿ( كلرسولو  ال ٛتى إال ) قولو  البخارم يف حاشية السيوطي كقاؿ
 . ٛتى إال ما ٛتاه  ال: أحد٫تا 
بعده كعلى الثآف ٮتتص ٔتن قاـ مقامو فهو  كؿ ليس ألحد من الوالة أف ٭تمياأل فعلى ،ال ٛتى إال مثل ما ٛتاه : كالثآف 

 و .ا٠تليفة دكف سائر نواب
( أراد بو أف ال ٛتى إال على مثل ما ٛتى  )ال ٛتى إال  كرسولو كفيو كفيما قبلو داللة على أف قوؿ النِب :  كقاؿ البيهقي

 م .عليو رسولو يف صبلح ا١تسلمُت كهللا أعل
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - ُٖٗ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاٍبني مىاجىٍو  (الى ضىرىرى كىالى ًضرىارى )  قىاؿى
 .كىلىوي ًمٍن حىًديًث أىِب سىًعيدو ًمثٍػليوي، كىىيوى يف اىٍلميوىطهًإ ميٍرسىله  - ُٗٗ

---------- 
 حديث الباب ؟ ما صحة 

 ىذا اٟتديث جاء من عدة طرؽ .
 حسن اٟتديث ٔتجموع طرقو : النوكم ، كابن الصبلح ، كابن رجب ، كابن ا١تلقن .

 كضعفو : ابن حـز ، كابن عبد ال ر ، كالذىِب .
 قاؿ ابن عبد ال ر : كأما معٌت ىذا اٟتديث فصحيح يف األصوؿ .

 كقاؿ ابن حـز : ىذا خ ر ال يصح .
 ض اآلايت اليت تدؿ على ما دؿ عليو ىذا اٟتديث ؟اذكر بع 
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 ( . اكىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبرىٍَتً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا بػيٍهتىاّنن كىًإٍٙتنا ميًبينن ) تعاُف  الوق
 ( . ال تضار كالدة بولدىا) تعاُف  اؿكق 
 ( . لتضيقوا عليهنكال تضاركىن ) تعاُف  اؿكق 
 ( . كال يضار كاتب كال شهيد) تعاُف اؿ كق 
 ( . أك دين غَت مضار) تعاُف اؿ كق 
بُّ اٍلميٍعتىًدينى ) تعاُف  اؿكق   كغَت ذلك كثَت من اآلَيت كاألحاديث الدالة على معٌت ىذه القاعدة.(  ًإفَّ اَّللَّى الى ٭تًي
 ما معٌت ) ال ضرر كال ضرار ( ؟ 

 . الفرؽ ما بُت الضرر كالضرار يفالعلماء  اختلفت عبارات
: الضرر أف كقيل  .فالضرر كالضرار ٔتعٌت كاحد، كىو إيصاؿ األذل للرَت لكن كرر للتأكيد، إف الضرر كالضرار كاحد،:  فقيل

 يضر الرجل أخاه ، كالضرار : أف يضر كل كاحد منهما صاحبو .
الضرار فهو إٟتاؽ اإلنسن مفسدة ٔتن أضرَّ بو على سبيل اجملازاة على  كأما ،الضرر إٟتاؽ اإلنساف مفسدة برَته ابتداء  كقيل :

 . كجو غَت جائز
 . ، كالضرار: ما كاف عن قصد الضرر: ما كاف عن غَت قصد كقيل :

 . إُف بيت جاره بدكف قصد، ىذا نقوؿ فيو: ضرر مثاؿ ذلك: إنساف عنده شجرة يف بيتو يسقيها فانتشرت الرطوبة
أف ينتشر ا١تاء كالرطوبة إُف بيت جاره فيتأذل بو، ىذا ضرار، ككبل٫تا منفي  ر غرس شجرة كصار يسقيها من أجلكإنساف آخ 

 ) اختاره ابن عثيمُت ( . .فالضرر يزاؿ كإف َف يقصد، كا١تضارة تزاؿ كعليو إمث القصد شرعان،
 بك من غَت أف تنتفع بو .الضرر ما تضر بو صاحبك كتنتفع بو أنت ، كالضرار ، ما تضر بو صاح كقيل :

 الصبلح، كقبلو ابن عبد ال ر كٚتاعة من أىل العلم، كىذا التعريف أكُف كأظهر لعدة كىذا قوؿ عدد من اققُت منهم العبلمة ابن
  :أمور

 . كاألصل يف الكبلـ التأسيس ال التأكيد بُت الضرر كالضرار، ان منها: أف فيو تفريق
 الضرار، يف أف الضرر ظاىر منو أف ا١توصل ٢تذا الضرر منتفع بو، كأما ا١تضار ابلشيء، عن لفظكالثآف: أف لفظ الضرر ٮتتلف 

 . يعٍت: من جهة اللرة بُت -أيضان -فإنو غَت منتفع بو ١تعٌت ا١تفاعلة يف ذلك، كىذا 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف إٟتاؽ الضرر ابلرَت ، كىو ينقسم إُف قسمُت :

 : أف يكوف الررض من ذلك : الضرر . كؿالقسم األ
 فهذا ال ريب يف قبحو كٖترٯتو ، كقد كرد يف القرآف النهي عن ا١تضارة يف مواضع : 

 : يف الوصية . منها
 قاؿ تعاُف ) بعد كصية يوصي هبا أك دين غَت مضار ( .

 هللا ، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصو . كاإلضرار يف الوصية ًترة يكوف أبف ٮتص بعض الورثة بزَيدة على فرضو الذم فرضو
 كًترة أبف يوصي ألجنِب بزَيدة على الثلث فينقص حقوؽ الورثة .

 كمىت كصى لوارث أك ألجنِب بزَيدة على الثلث َف ينفذ ما كصى بو إال إبجازة الورثة .
 : الرجعة يف النكاح . كمنها
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 قاؿ تعاُف ) كال ٘تسكوىن ضراران لتعتدكا ( .
ى أف من كاف قصده ابلرجعة ا١تضارة فإنو آمث بذلك، كىذا كما كانوا يف أكؿ اإلسبلـ قبل حصر الطبلؽ يف ثبلث: فدؿ ذلك عل

يطلق الرجل امرأتو مث يًتكها حىت يقارب انقضاء عدهتا مث يراجعها مث يطلقها ، كيفعل ذلك أبدان برَت هناية ، فيدع امرأتو ال مطلقة 
 ر الطبلؽ يف ثبلث مرات .كال ٦تسكة ، فأبطل هللا ذلك كحص

 كىذا على نوعُت :: أف يكوف الضرر من غَت قصد . كأف يتصرؼ يف ملكو ٔتا يتعدل ضرره إُف غَته ،  القسم الثاين
 : أف يتصرؼ على كجو غَت معتاد كال مألوؼ ، فبل يسمح لو بو . النوع األكؿ

 كأف يؤجج ّنران يف أرضو يف يـو عاصف ، فيحًتؽ ما يليو .
 : أف يتصرؼ على الوجو ا١تعتاد ، كىذه ٗتتلف كجهات نظر العلماء . الثاين النوع

) ال ضرر ( أف هللا َف يكلف عباده فعل ما يضرىم البتة ، فإف ما أيمرىم بو ىو عُت صبلح دينهم  يدخل يف عمـو قولو 
 ىو ضار ٢تم يف أبداهنم أيضان .كدنياىم ، كما هناىم عنو ىو عُت فساد دينهم كدنياىم  ، لكنو َف أيمر عباده بشيء 

 ك٢تذا أسقط الطهارة اب١تاء عن ا١تريض ، كقاؿ ) ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ( .
 كأسقط الصياـ عن ا١تريض كا١تسافر ، فقاؿ ) يريد هللا بكم اليسر كال يريد بكم العسر ( .

 و أذل من رأسو كأمر ابلفدية .كأسقط اجتناب ٤تظورات اإلحراـ كاٟتلق ك٨توه عمن كاف مريضان أك ب
 ما اٟتكمة من إيراد ىذا اٟتديث يف ابب إحياء ا١توات ؟ -
 )ابن عثيمُت( ليبُت أف اٟتمى إذا تضمن ضرران على ا١تسلمُت كجب منعو، كإف كاف ١تاشية ا١تسلمُت.  -رٛتو هللا-أتى بو ا١تصنف  

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
  .كاٟتذر من ظلم الرَت .ُ
 الدين ٛتاية للنفس كا١تاؿ . .ِ

 النهي عن الضرر ابلرَت . .ّ
 مراعاة شعور اآلخرين . .ْ
 فضل دفع األذل . .ٓ
 كجوب أداء حقوؽ الرَت . .ٔ
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ٝتىيرىةى ٍبًن جيٍنديبو  - َِٗ ، رىكىاهي أىبيو دىاكيدى  (مىٍن أىحىاطى حىاًئطنا عىلىى أىٍرضو فىًهيى لىوي ) قىاؿى

 .كىصىحهحىوي ًاٍبني اىٞتٍىاريكًد 
------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث يف سنده ضعف ، لعنعنة اٟتسن ، كلو شاىد من حديث جابر عند عبد بن ٛتيد .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
ىوىاتً  األرضً  اإلحياًء، كىو إحاطةي  على أحىًد أنواعً  يىديؿُّ  اٟتديث

ٍنىعي  ا١ت  أىٍرضان  فمىن أىحىاطى  ًمن أعبلهي، اٟتيواّنًت ًمن القىٍفزً  ْتاًئطو ٯتى
؛ ًّتدىارو    .األرضى  تًٍلكى  فػىقىٍد أىٍحيىا مىًنيعو

 ) فهي لو ( .   ) توضيح األحكاـ ( . و ًمٍلكان شىٍرًعيِّا؛ لقولً  ميلًٌكىها فػىقىدٍ  أىٍحيىا األىٍرضى  كإذا 
 كيكوف كما جرت بو عادة أىل البلد . كالتحويط : بناء جدار منيع ٭تيط هبا ك٭تميها ،
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 كمعٌت ) منيع ( أف ال ييدخل إُف ما كراءه إال بباب .
كذكر الشيخ البساـ أف العمل يف ااكم يف ا١تملكة أنو إذا كاف ارتفاع اٞتدار مًتان كنصف ا١تًت فهو إحياء ، ألنو منيع ، كما كاف 

 دكف ذلك فهو ٖتجَت كليس إبحياء .  ) التسهيل ( .
ى نػىٍوعان ًمٍن أىنٍػوىاًع اٍلًعمىارىًة، كىال بيدَّ ًمنٍ  قاؿ الصنعاين ا اٟتٍىًديثي بػىُتَّ  .تػىٍقًييًد األىٍرًض أبًىنَّوي ال حىقَّ ًفيهىا ألىحىدو كىمىا سىلىفى  : كىىىذى

رنا ) قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن ميغىفهلو  - ُِٗ رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو ( فػىلىوي أىٍربػىعيوفى ًذرىاعنا عىطىننا ًلمىاًشيىًتًو  مىٍن حىفىرى بًئػٍ
 .إبًًٍسنىادو ضىًعيفو 
--------- 

رنا )   ا١تراد البئر اليت ٖتفر يف األرض ا١توات للتمليك .( مىٍن حىفىرى بًئػٍ
 العىطىن ىو موطن اإلبل كم ركها حوؿ اٟتوض .( عىطىننا ًلمىاًشيىًتًو ) 
  حديث الباب ؟ما صحة 

 إسناده ضعيف . –رٛتو هللا  –اٟتديث كما قاؿ ا١تصنف 
 كحسنو األلبآف ألف لو شاىدان .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 : أف حرٔف البئر إذا حفرىا لسقي ماشيتو أربعوف ذراعان ، كما عدا ذلك يكوف ىو كالناس فيو سواء .نستفيد 

 كعشركف ذراعان إف كانت بئران جديدة ، كٜتسوف ذراعان إف كانت بئران قدٯتة أثرية . كذىب بعض العلماء إُف أف حرٔف البئر ٜتسة
ؿي ، إبًًٍسنىاًد٫ًتىا عىٍن النَِّبًٌ : قاؿ ابن قدامة  حىرٔفي اٍلًبٍئًر اٍلبىًدمًٌ ٜتىٍسه كىًعٍشريكفى ًذرىاعنا ،  )أىنَّوي قىاؿى  كىلىنىا مىا رىكىل الدَّارىقيٍطًٍتٌ كىا٠تٍىبلَّ

ا نىصّّ .(كىحىرٔفي اٍلًبٍئًر اٍلعىاًدمًٌ ٜتىٍسيوفى ًذرىاعنا   كىىىذى
قىًليًب اٍلعىاًدمًٌ ٜتىٍسيوفى ًذرىاعنا ، كىاٍلبىًدمًٌ ٜتىٍسه كىرىكىل أىبيو عيبػىٍيدو ، إبًًٍسنىاًدًه عىٍن ٭تىٍِتى ٍبًن سىًعيدو اأٍلىٍنصىارًمًٌ ، أىنَّوي قىاؿى : السُّنَّةي يف حىرًًٔف الٍ 

ًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًًٌب ، قىاؿى : حىرٔفي اٍلًبٍئًر اٍلبىًدمًٌ ٜتىٍسه كىًعٍشريكفى ذً كى  إبًًٍسنىاًدًه عىٍن سى رىاعنا ًمٍن نػىوىاًحيهىا كيلًٌهىا ، كىحىرٔفي بًٍئًر ًعٍشريكفى ًذرىاعنا كى
ًائىًة ًذرىاعو ًمٍن نػىوىاًحيهىا كيلًٌهىا ، كىحىرٔفي اٍلًبئٍ  ٙتي  ًر اٍلعىاًديًَّة ٜتىٍسيوفى ًذرىاعنا ًمٍن نػىوىاًحيهىا كيلًٌهىا .الزَّرًٍع ثىبلى

ٍلىكي ًبًو اٍلمىوىاتي ، فىبلى يىًقفي عىلىى قىٍدًر اٟتٍىاجىًة ، كىاٟتٍىاًئًط .  كىأًلىنَّوي مىٍعٌتن ٯتي
بًًلًو ، كىمىٍوًقفنا لًدىكىابًًٌو كىغىنىًمًو ، كىمىٍوًضعنا ٬تىٍعىلي ًفيًو كىأًلىفَّ اٟتٍىاجىةى إُفى اٍلًبٍئًر الى تػىٍنحىًصري يف تػىٍرًقيىًة اٍلمىاًء ، فىًإنَّوي ٭تىٍ  تىاجي إُفى مىا حىٍو٢تىىا عىطىننا إلىً

ابًَّتًو الَّيًت يىٍستىًقي عىلىيػٍهىا كىأىٍشبىاهى ذىًلكى ، فىبلى ٮتىٍ  ا ٭تىٍتىاجي إلىٍيًو لًتػىٍرًقيىًة اٍلمىاًء ، كىأىمَّا تىصُّ اٟتٍىرٔفي ٔتى أىٍحوىاضنا يىٍسًقي ًمنػٍهىا مىاًشيػىتىوي ، كىمىٍوًقفنا ًلدى
ًنيفىةى ، فىحىًديثػينىا أىصىحُّ ًمٍنوي ، كىرىكىا٫تيىا أىبيو ىيرىيٍػرىة ، فػىيىديؿُّ عىلىى ضىٍعًفوً   .  ) ا١ترٍت ( . حىًديثي أىَب حى

 ..( قاؿ الدارقطٍت : الصحيح أنو مرسل . ،حىرٔفي اٍلًبٍئًر اٍلبىًدمًٌ ٜتىٍسه كىًعٍشريكفى ًذرىاعنا حديث أَب ىريرة ) 
 ا١تراد ْترٔف البئر : ما حو٢تا من مرافقها كحقوقها . -
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : إذا كاف البئر للزرع ، فإنو ال يتقيد أبربعُت ذراعان ، كال ٓتمسة كعشرين ، كال ٓتمسُت ، بل يتقيد ٔتا  -

 أك كثر .ٯتكن أف ٭تييو هبذه البئر حسب العادة قٌل 
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، عىٍن أىبًيًو  - ِِٗ ًٍمًذمُّ ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى  (.أىٍرضنا ْتىٍضرىمىٍوتى أقطعو  أىفه اىلنهيبه  )كىعىٍن عىٍلقىمىةى ٍبًن كىاًئلو  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، كىاىلًتًٌ
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ِّٗ ـى ، ُثيه رىمىى  لنهيبه أىفه اى  ) -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ رى حيٍضرى فػىرىًسًو ، فىأىٍجرىل اىٍلفىرىسى حىىته قىا أىٍقطىعى اىلزُّبػىيػٍ

 .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى كىًفيًو ضىٍعفه  (سىٍوطىوي. فػىقىاؿى : أىٍعطيوهي حىٍيثي بػىلىغى اىلسهٍوطي 
------------ 

ض الرعية من أراضي ا١توات ، فيختص بو كيصَت أكُف إبحيائو ٦تن َف يسبق إُف ( اإلقطاع : ما يعطيو اإلماـ لبع أىٍرضناأقطعو ) 
 إحيائو .

 التحجَت : ىو أف يشرع يف اإلحياء كال يتمو .
 كأما ا١تتحجر فهو أحق ابألرض من غَته . –كالفرؽ بينو كبُت اإلحياء : أف ايي ٯتلك ما أحياء 

 ٢تا أحجاران ، فهذا ٖتجَت كليس إحياء .مثاؿ : لو جاء إنساف إُف ىذه األرض كأدار حو 
 مثاؿ : لو بٌت حوؿ األرض جداران قصَتان ،  فهذا يقاؿ لو ٖتجَت كال يقاؿ لو إحياء .

مًتان توقف ، فهذا يسمى ٖتجَتان كال يسمى إحياء  َٕمًت ( فلما حفر  ََُمثاؿ آخر : اك حفر بئران للوصوؿ إُف ا١تاء ) كا١تاء 
 ان إلنساف فهو أحق هبذه األرض من غَته ، لكن ليس لو أف يتصرؼ هبا .فإذا أقطع اإلماـ أرض

ًٍلٍكوي ًبذىًلكى ، لىًكٍن يىًصَتي أىحى : إ قاؿ ابن قدامة ئنا ًمٍن اٍلمىوىاًت ، َفٍى ٯتى يػٍ ـي شى مىا ا ، فىًإفَّ مىٍن أىٍقطىعىوي اإٍلً ًر ذىا ثػىبىتى ىىذى قَّ بًًو ، كىاٍلميتىحىجًٌ
ًؿ ٍبًن اٟتٍىاًرًث ، حىٍيثي اٍستػىٍرجىعى عيمىري ًمٍنوي مىا عىجىزى عىٍن إحٍ لًلشَّارًًع يف اإٍلً  لًيًل مىا ذىكىٍرّنى ًمٍن حىًديًث ًببلى يىائًًو ًمٍن اٍلعىًقيًق ، ٍحيىاًء ، ًبدى

هي رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىلىٍو مىلىكىوي َفٍى ٬تىيزٍ   اٍسًتٍجىاعيوي . الًَّذم أىٍقطىعىوي إَيَّ
نىةي أىابى بىٍكرو أىٍف ٬تيىدًٌدى لىوي  نىةى ٍبًن ًحٍصنو ، فىسىأىؿى عييػىيػٍ ئنا رىدَّهي عيمىري رىكىاهي   كىرىدَّ عيمىري أىٍيضنا قىًطيعىةى أىَب بىٍكرو لًعييػىيػٍ يػٍ ًكتىاابن فػىقىاؿى : كىاىَّللًَّ الى أيجىدًٌدي شى

 أىبيو عيبػىٍيدو .
ائًًر النَّاًس ، كىأىٍكُفى إبًًٍحيىائًًو ، فىًإٍف أىٍحيىاهي ، كىًإالَّ قىاؿى لىوي السٍُّلطىافي : لىًكنَّ اٍلميٍقطىعى  إٍف أىٍحيػىٍيتو ، كىًإالَّ فىاٍرفىٍع يىدىؾ يىًصَتي أىحىقَّ ًبًو ًمٍن سى

 عىٍنوي .
ًؿ ٍبًن اٟتٍىاًرًث اٍلميزىٓفٌ : إفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى َفٍى يػيٍقًطٍعك لًتىٍحجيبىوي ديكفى النَّاسً كىمىا قىاؿى عيمىري لًًببلى

 اذكر أنواع اإلقطاع ؟ 
 أنواع : ّاإلقطاع 
 إقطاع ٘تليك: أف ٯتٌلك اإلماـ أك ّنئبو أحدان من ا١تسلمُت أرضان ) كأراضي ا١تنح يف ىذا الوقت ( . األكؿ :
رتفق هبا )كاألراضي اليت تعطى للباعة يبيعوف عليها بضاعتهم( كأسواؽ اٞتمعة ا١توجودة إقطاع إرفاؽ: أف يعطيو أرضان ي الثاين :
 اآلف .

مث إف شاء رجع كإف  -مثبلن  –إقطاع استربلؿ: أف يقطع كِف األمر أك ّنئبو أحدان من ا١تسلمُت أرضان يسترلها ابلزراعة  الثالث :
 ملكو إَيىا .

 فهو أحق هبا من غَته ، لكن ليس لو أف يتصرؼ هبا . -غَت إقطاع التمليك  –فمن اقطع أرضان 
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: غىزىٍكتي مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه  كىعىٍن رىجيلو ًمٍن اىلصهحىابىًة  - ِْٗ ثو : يف اىٍلكىألىً ،  ) فىسىًمٍعتيوي يػىقيوؿي  قىاؿى اىلنهاسي  شيرىكىاءي يف ثىالى
 .أىبيو دىاكيدى ، كىرًجىاليوي ثًقىاته رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كى  (كىاٍلمىاًء ، كىالنهاًر 
--------- 

 ما ا١تراد ابلكأل كا١تاء كالنار يف ىذا اٟتديث ؟ 
ء أىٍك بًرٍكى  ر كىَفىٍ ٭تيٍرىز يف ًإّنى اآٍلابى بىاًط أىحىد كىسىٍعيو كىمىاًء ى  .هىر ة أىٍك جىٍدكىؿ مىٍأخيوذ ًمٍن النػَّ اٍلميرىاد اٍلًميىاه الَّيًت َفٍى ٖتىٍديث اًبٍسًتنػٍ

ًبسو .   ) عوف ا١تعبود ( .كىاٍلكىؤلى : كىىيوى النػَّبىات رىٍطبو كىَيى
 و .لنَّاًر الشَّجىر الًَّذم ٭تىٍتىًطبوي النَّاس ًمٍن اٍلميبىاح فػىييوًقديكنى اكى 
 اذكر معٌت اٟتديث ؟ 

ص بو دكف أحد، ك٭تجزه عن  قاؿ ا٠تطاَب رٛتو هللا فيو: ىذا معناه الكؤل ينبت يف موات األرض يرعاه الناس ليس ألحد أف ٮتي
ذلك،  كقد كاف أىل اٞتاىلية إذا عز الرجل منهم ٛتى بقعة من األرض ١تاشيتو ترعاىا يذكد الناس عنها، فأبطل النِب ،  غَته

إال كجعل الناس فيو شركاء يتعاكركنو بينهم، فأما الكؤل إذا نبت يف أرض ٦تلوكة ١تالك بعينو فهو ماؿ ليس ألحد أف يشركو فيو 
 إبذنو. ا.ىػ

ال ٯتنع نقع بئر: كيف ىذا اٟتديث دليل على أف الناس شركاء يف الكؤل كىو  كقاؿ ابن عبد ال ر يف التمهيد عند قوؿ رسوؿ هللا 
يف معٌت اٟتديث اآلخر: الناس شركاء يف ا١تاء كالنار كالكؤل. إال أف مالكا رٛتو هللا ذىب إُف أف ذلك يف كؤل الفلوات 

 ما ال ٘تلك رقبة األرض فيو، كجعل الرجل أحق بكؤل أرضو إف أحب ا١تنع منو فإف ذلك لو.كالصحارم، ك 
قاؿ ا١تناكم: أم ال ٬توز ألحد منعهن.. كالكؤل اب٢تمز كالقصر النبات أم ا١تباح كىو النابت يف موات فبل ٭تل منع أىل ا١تاشية ك 

 مذىب الشافعية حل بيعو. من رعيو ألنو ٣ترد ظلم، أما كؤل نبت أبرض ملكها ابإلحياء ف
كالكؤل النبات رطبان كاف أك َيبسان، ... كاٟتديث دليل على عدـ اختصاص أحد من الناس أبحد الثبلثة كىو  كقاؿ الصنعاين:

ابت إٚتاع يف الكؤل يف األرض ا١تباحة كاٞتباؿ اليت َف ٭ترزىا أحد، فإنو ال ٯتنع من أخذ كلئها أحد إال ما ٛتاه اإلماـ... كأما الن
 يف األرض ا١تملوكة كا١تتحجرة ففيو خبلؼ بُت العلماء. انتهى.

 ما اٟتكم إذا حازه اإلنساف ىل ٬توز بيعو ؟ 
 نعم ، ألنو حازه كملكو .

نقع البئر ىو: ماؤه الذم نبع من األرض، فبل ٬توز بيع ىذا ا١تاء؛ ( البئر كال يصح بيع نقع)قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا: قولو 
ىذا ا١تاء َف ٮترج بقدرة اإلنساف؛ بل بقدرة هللا عز كجل، فقد  )الناس شركاء يف ثبلث : ا١تاء كالكؤل كالنار( كألف لنِب ا لقوؿ

كاف ال ٯتلكو فإنو ال يصح  عميقا كال ٮترج ا١تاء فليس من كده كال فعلو، بل ىو سبب ، فلذلك ال ٯتلكو، كإذا ٭تفر اإلنساف بئرا
 )الشرح ا١تمتع(ة . ٬توز بيعو؛ ألنو صار ملكا لو ابٟتياز  و يف ال ركة فإنوػػعػػػػزه كأخرجو ككضبيعو، أما إذا ملكو كحا

 ا٠تبلصػػػة : بيع ا١تاء ال ٮتلو من حالتُت :
 .: أف يكوف ا١تاء يف بئر أك هنر عاـ ليس ملكان ألحد ، فهذا ال ٬توز بيعو  اٟتاؿ األكىل

ٍنًدمُّ : كىقىٍد ذىىىبى قػى  ٍلىك كىالى يىًصٌح بػىٍيعهىا ميٍطلىقنا ، كىاٍلمىٍشهيور كىقىاؿى السًٌ ثىة الى ٘تي بػىٍُت اٍلعيلىمىاء ٍوـ ًإُفى ظىاًىره فػىقىاليوا : ًإفَّ ىىًذًه اأٍليميور الثَّبلى
ٍلىك ، كىاًبلنَّاًر الشَّجىر أىفَّ اٍلميرىاد اًبٍلكىؤلىً ىيوى اٍلكىؤلى اٍلميبىاح الًَّذم الى ٮتىٍتىٌص أبًىحىدو ، كىاًبٍلمىاًء مىاء السَّمىاء  كىاٍلعيييوف كىاأٍلىنٍػهىار الَّيًت الى ٘تي

ئًًو كىًمٍلكو ٬تىي  ٍنسىاف يف ًإّنى  ه .وز بػىٍيعو كىكىذىا غىَتٍ الًَّذم ٭تىٍتىًطبوي النَّاس ًمٍن اٍلميبىاح فػىييوًقديكنىوي ، فىاٍلمىاء ًإذىا أىٍحرىزىهي اإٍلً
 .ملك الشخص ، كىو الذم أخرجو كحازه يف ملكو ، فهذا ٬توز لو أف يبعو : أف يكوف ا١تاء يف  اٟتاؿ الثانية
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ا١تباحات إذا حازىا إُف ملكو،  فأما من حازه ىف ًقربتو أك إّنئو، فذاؾ غَتي ا١تذكور ىف اٟتديث، كىو ٔتنزلة سائر:  قاؿ ابن القيم
خيذى أىحىدي ) أل ؿ مث أراد بيعىها كاٟتطب كالكؤل كا١تلح، كقد قا لىوي، فػىيىٍأتىى،فى أيى بػٍ ْتيٍزمىًة حىطىبو على ظىٍهرًًه فيبيعها فىيكيفَّ اَّللَّي  كيٍم حى

يػٍره   وه ( . لىوي مٍن أىٍف يىٍسأىؿى النَّاسى أىٍعطىٍوهي أىٍك مىنػىعي  هًبىا كىٍجهىوى خى
 ار ملكان لو ابٟتيازة " انتهى أما إذا ملكو كحازه كأخرجو ككضعو يف ال ركة ، فإنو ٬توز بيعو ؛ ألنو ص:  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 ما حكم لو نبت الزرع يف أرض ٦تلوكة ؟ 
 . ، فإف كاف يف أرض مباحة فبل خبلؼ يف ذلك ٬توز لئلنساف أف يرعى الكؤل الذم َف ينبتو أحد

 . يف ذلك عوضكال يلزمو ،  كإف كاف يف أرض ٦تلوكة كَف يكن صاحبها ٤تتاجان إليو للرَت فيجوز على الراجح من قوِف أىل العلم 
 ر ( .الناس شركاء يف ثبلث: ا١تاء، كالكؤل، كالنا)  لقوؿ النِب  

كقد اتفق ا١تسلموف على أف الكؤل النابت يف األرض ا١تباحة مشًتؾ بُت الناس، فمن :  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يف الفتاكل
احب األرض ٤تتاجان إليو فهو أحق بو، كإف كاف مسترنيان سبق إليو فهو أحق بو، كأما النابت يف األرض ا١تملوكة، فإنو إف كاف ص

 عنو، ففيو قوالف مشهوراف ألىل العلم، كأكثرىم ٬توزكف أخذه برَت عوض ٢تذا اٟتديث، ك٬توزكف رعيو برَت عوض.
بي اىٍلوىٍقفً   ابى

ٍنسىا أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ِٓٗ ثو : صىدىقىةو جىارًيىةو ، أىٍك قىاؿى ) ًإذىا مىاتى اىإٍلً في ًانٍػقىطىعى عىٍنوي عىمىليوي ًإاله ًمٍن ثىالى
تػىفىعي بًًو، أىٍك كىلىدو صىاحلىو يىٍدعيو لىوي (رىكىاهي ميٍسًلم ه .  ًعٍلمو يػينػٍ

---------- 
كليس ال رزخ مكاّنن للعمل ،  يعٍت بزكاؿ التكليف اب١توت كخركجو من دار العمل إُف ال رزخ ،) إذا مات اإلنساف انقطع عملو ( 

 كمعٌت انقطع عملو : يعٍت انقطع ثوابو .
 إال من ثبلثة أشياء ، فإف ثواهبا يدـك لئلنساف بعد موتو لدكاـ أثرىا . ) إال من ثالثة (
ا ٦تا يستمر ا١تراد هبا الصدقة ا١تتصلة اليت استمر نفعها كوقف العقارات كالكتاب كا١تصاحف كاألكآف ك٨تو ىذ ) صدقة جارية (
 نفعو ببقاء عينو .

قولو ) ينتفع بو ( ىذا قيد ، فهذا ٮترج العلم الذم ال نفع فيو ، أك العلم الذم فيو مضرة كعلم النجـو  ) أك علم ينتفع بو (
لذم علمو يتعلمو ، ككذا العلـو ا١تفسدة للدين كاألخبلؽ فبل تدخل يف اٟتديث .كا١تراد ابلعلم الذم ينتفع بو ما يلي : العلم ا

الكتب اليت ألفها يف نفع ا١تسلمُت ، قاؿ العلماء : كالكتب  –العلم الذم ينشره بُت الناس  –الطلبة ا١تستفيدين ا١تستعدين للعلم 
 أعظمها أثران لطوؿ بقائها .
، كيشمل الذكر ( ا١تراد ابلصبلح االستقامة على طاعة هللا، ) اٟتديث يشمل كلد الصلب ككلد الولد  ) أك كلد صاحل يدعو لو

مع أف دعاء غَت الولد ينفع  –كاألنثى ( كٍصف الولد ابلصبلح : ليكوف دعاؤه ٣تاابن فينتفػع كالده بدعائو ، كفائدة التقييد ابلولد 
 ىو ٖتريض الولد على الدعاء لوالديو . -
 عرؼ الوقف ؟ 

 ىو :  ٖتبيس األصل كتسبيل ا١تنفعة .
قراء، فأصل البيت ٤تبوس )اثبت ال يباع كال يوىب كال يورث(، ال ٯتكن أف يتصرؼ فيو مثاؿ: أف يقوؿ ىذا بييت كقف على الف

 ببيع كال ىبة كال غَت ذلك، كمنفعتو مطلقة للفقراء، فكل من كاف فقَتان استحق ىذا الوقف.
 . تسبيل ا١تنفعة : أم الرلة النإتة عن ذلك األصل كالثمرة كاألجرة 
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 اذكر أدلة مشركعية الوقف ؟ 
بُّوفى كىمىا تينًفقيوٍا ًمن شىيء فىًإفَّ ٱَّللَّى ًبًوۦ عىًليم ( . ؿ تعاُف )قا-أ  لىن تػىنىاليواٍ ٱل رَّ حىىتَّٰ تينًفقيوٍا ٦تَّا ٖتًي

 كالوقف داخل يف اإلنفاؽ .
 قاؿ تعاُف ) كافعلوا ا٠تَت ( . -ب
 كٟتديث الباب يف قولو ) أك صدقة جارية ( .-ج

 كالصدقة اٞتارية ىي الوقف .
 الصدقة اٞتارية ىي الوقف . قاؿ النوكم رٛتو هللا يف شرح ىذا اٟتديث :

كقاؿ ا٠تطيب الشربيٍت رٛتو هللا : الصدقة اٞتارية ٤تمولة عند العلماء على الوقف كما قالو الرافعي ، فإف غَته من الصدقات 
 ليست جارية .

قىةى اٞتٍىارًيىةى ، ُُٓ/ٖقاؿ ابن حـز يف الى )  اٍلبىاًقي أىٍجريىىا بػىٍعدى اٍلمىٍوت .( : الصَّدى
ٍرصىدة ألبواب ال رٌ .ّٕٗ/ُكقاؿ ابن األثَت يف "النهاية" )

ي
 ( :) صىدىقة جارًية ( أم دىارٌة ميتًَّصلة كالويقيوؼ ا١ت

قىةي جىارًيىةن لىوي إُفى يػىوٍ ِّ/ُِكقاؿ السرخسي يف "ا١تبسوط" )  ـً اٍلًقيىامىًة .( : مىٍقصيودي اٍلوىاًقًف أىٍف تىكيوفى الصَّدى
قىةي اٞتٍىارًيىةي ٖتيٍمىلي عىلىى اٍلوىٍقًف كىعىلىى اٍلوىًصيًَّة ٔتىنىاًفًع دىارًًه ُّٓ/ُكقاؿ العز بن عبد السبلـ يف "قواعد األحكاـ" ) ( :كىكىذىًلكى الصَّدى

 ًو إلىٍيًو ، فىكىافى لىوي أىٍجري التَّسىبًُّب . كىٙتىاًر بيٍستىانًًو عىلىى الدَّكىاـً ، فىًإفَّ ذىًلكى ًمٍن كىٍسًبًو ، لًتىسىبُّبً 
قىةي اٞتٍىارًيىةي ٤تىٍميولىةه ًعٍندى اٍلعيلىمىاًء عىلىى اٍلوىٍقًف كىمىا قىالىوي الرَّاًفًعٌي .ْْٕٓ/ِكقاؿ يف أسٌت ا١تطالب )  ( :كىالصَّدى

وتو ، كالذم يتصدؽ بو اإلنساف من مالو ، كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : الصدقة اٞتارية : كل عمل صاٌف يستمر لئلنساف بعد م
 ىو مالو اٟتقيقي الباقي لو ، الذم ينتفع بو . 

كالصدقة اٞتارية ىي اليت يستمر ثواهبا بعد موت اإلنساف ، كأما الصدقة اليت ال يستمر ثواهبا ػ كالصدقة على الفقَت ابلطعاـ ػ  -
 فليست صدقة جارية . 

لكنها ليست صدقات جارية ،  -كإف كانت من الصدقات  -فالة األيتاـ كرعاية ا١تسنُت كبناء عليو : فتفطَت الصائمُت كك
 كٯتكنك أف تساىم يف بناء دار لليتامى أك ا١تسنُت ، فتكوف بذلك صدقة جارية ، لك ثواهبا ما دامت تلك الدار ينتفع هبا . 

س األشجار ، كحفر اآلابر ، كطباعة ا١تصحف كتوزيعو ، كأنواع الصدقات اٞتارية كأمثلتها كثَتة ، منها : بناء ا١تساجد ، كغر 
 كنشر العلم النافع بطباعة الكتب كاألشرطة كتوزيعها . 

ا  ًو بػىٍعدى مىٍوتًًو : ًعٍلمنافعن أَب ىريرة هنع هللا يضر عن النِب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ : ) ًإفَّ ٦تَّا يػىٍلحىقي اٍلميٍؤًمنى ًمٍن عىمىًلًو كىحىسىنىاتً  عىلَّمىوي كىنىشىرىهي ، كىكىلىدن
تنا اًلٍبًن السًَّبيًل بػىنىاهي ، أىٍك نػىٍهرنا أى  ا بػىنىاهي ، أىٍك بػىيػٍ قىةن أىٍخرىجىهىا ًمٍن مىالًًو يًف ًصحًَّتًو صىاًٟتنا تػىرىكىوي ، كىميٍصحىفنا كىرَّثىوي ، أىٍك مىٍسًجدن ٍجرىاهي ، أىٍك صىدى

 مىٍوتًًو ( ركاه ابن ماجو قاؿ ا١تنذرم : إسناده حسن . كىحىيىاتًًو يػىٍلحىقيوي ًمٍن بػىٍعدً 
 أبحسن طرؽ الصدقات ، كىو الوقف . كٟتديث عمر اآليت ، فقد أشار عليو النِب -د

 قاؿ ابن حجر : كحديث عمر ىذا أصل يف مشركعية الوقف .
 عنده مقدرة إال كقف . قاؿ جابر : َف يكن أحد من أصحاب رسوؿ هللا  -ىػػ

، كىيػىنػٍقىًطع  وكم رٛتو هللا يف شرح مسلم شرحو ٟتديث الباب : قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىٍعٌتى اٟتٍىًديث أىفَّ عىمىل اٍلمىيًٌت يػىنػٍقىًطع ٔتىٍوتًوً قاؿ الن
بو ، كىكىذىًلكى اٍلًعٍلم الًَّذم خىلَّفىوي ًمٍن تػىٍعًليم أىٍك ٕتىىدُّد اٍلثوىاب لىوي، ًإال يًف ىىًذًه األىٍشيىاء الثَّبلثىة ؛ ًلكىٍونًًو كىافى سىبىبهىا؛ فىًإفَّ اٍلوىلىد ًمٍن كىسٍ 

قىة اٞتٍىارًيىة ، كىًىيى اٍلوىٍقف .  تىٍصًنيف ، كىكىذىًلكى الصَّدى
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 ما ا١تقصود من الوقف ؟ 
 ا١تقصود منو أمراف :

 األجر اٟتاصل للواقف . األمر األكؿ :
 تو .نفع ا١توقوؼ عليو يف عُت الوقف أك غل األمر الثاين :

لو أراد أف يسكنو فهنا انتفع بعُت الوقف، كلو أجر الناظر البيت كأعطاه  –مثاؿ : قلت ىذا البيت كقف على  زيد من الناس 
 الرلة فهنا انتفع برلتو .

 ماذا يشًتط يف الوقف ؟ 
 يشًتط يف الوقف أف يكوف على جهة بر كطاعة ، كا١تساجد ، كالفقراء ، كاليتامى ك٨توىا .  أكالن :

 ألف ا١تقصود بو التقرب إُف هللا ، كبناء مسجد أك مدرسة علمية ، أك داران ريعها للفقراء .
 لو قاؿ : ىذا كقف على األغنياء ، فإنو ال يصح ، ألهنم ليسوا ٤تبلن للقربة .

 . ] أما إذا كاف على معُت فإنو ال يشًتط أف يكوف على بر ] لكن يشًتط أال يكوف إمث 
 بيت على فبلف الرٍت ، فإنو يصح ، ألنو ليس على جهة .مثاؿ : كقفت ىذا ال

 ك٦تا يشًتط يف الوقف : أف يكوف ٦تا ينتفع بو انتفاعان مستمران مع بقاء عينو . اثنيان :
 فإذا كاف ال ينتفع بو على سبيل الدكاـ فبل يصح كقفان .

 مثاؿ : الطعاـ ، ال يصح كقفو ، ألنو ينفد .
  تعاُف على اٞتائعُت ، فهذا ال يصح كقفان ، كتكوف صدقة .فلو قلت : ىذه ا٠تبز كقف 

 لو كٌقف ٛتاران مقطع األرجل ، فإنو ال يصح ، ألنو ال ينتفع بو .
 ٔتا ينعقد الوقف ؟ 

 ينعقد ابلصيرة القولية ، كالصيرة الفعلية .
 أكالن : الصيغة القولية .

ثىةه ًكنىايىةه .: كىأىٍلفىاظي اٍلوىٍقًف ًستَّةه ، ثىبلى  قاؿ يف ا١تغٍت  ثىةه صىر٭تىةه ، كىثىبلى
 فىالصَّر٭تىةي : كىقػىٍفت ، كىحىبىٍست ، كىسىبػٍَّلت . 

اـً أىٍمرو زىائًدو؛ أًلىفَّ ىىًذًه اأٍلىٍلفى  ًث، صىارى كىقٍػفنا ًمٍن غىٍَتً اٍنًضمى ًذًه الثَّبلى ًؿ بػىٍُتى النَّاًس، اظى ثػىبىتى ٢تىىا عيٍرؼي ااًلٍسًتٍعمىامىىتى أىتىى ًبوىاًحدىةو ًمٍن ىى
 لًعيمىرى ) إٍف ًشٍئت حىبىٍست أىٍصلىهىا ، كىسىبػٍَّلت ٙتىىرىتػىهىا ( . كىاٍنضىمَّ إُفى ذىًلكى عيٍرؼي الشَّرًٍع ، بًقىٍوًؿ النَِّبًٌ 

ؽً   فىصىارىٍت ىىًذًه اأٍلىٍلفىاظي يف اٍلوىٍقًف كىلىٍفًظ التٍَّطًليًق يف الطَّبلى
 حرمت ، أبدت .: تصدقت ،  كأما الكناية

 فهذه ال ٭تصل هبا الوقف إال بشركط :
 النية ، فيكوف على ما نول . الشرط األكؿ

 : أف ينضم إليها أحد األلفاظ ا٠تمسة . الثاين
 مثاؿ : تصدقت بدارم صدقة موقوفة .

 تصدقت هبذه الدار ٤تبسة .
 : أف يصفها بصفات الوقف . الثالث
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 باع ] الذم ال يباع ىو الوقف [ .فيقوؿ : تصدقت هبذا البيت صدقة ال ت
 الصيرة الفعلية . اثنيان :

أف يبٍت مسجدان كأيذف للناس يف الصبلة فيو ، فهذا يكوف كقفان ، ألف ىذا الفعل منو يدؿ على ذلك ، كال يشًتط أف يقوؿ ىذا 
 كقف ، ألف فعلو يدؿ على ذلك .

هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ِٔٗ بػىرى ، فىأىتىى اىلنهيبه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يىٍستىٍأًمريهي ًفيهىا ، فػىقىاؿى : ايى   قىاؿى : ) أىصىابى عيمىري أىٍرضنا ٓتىيػٍ
ٍ أيًصٍب مىاالن قىطُّ ىيوى أىنٍػفىسي ًعٍنًدم ًمٍنو ي  قىاؿى : " ًإٍف  بػىرى ملى ا ، كىتىصىدهٍقتى ًشٍئتى حىبىٍستى أىٍصلىهى رىسيوؿى اىَّللًه ! ًإيٌنً أىصىٍبتي أىٍرضنا ٓتىيػٍ

[ أىنهوي الى يػيبىاعي أىٍصليهىا، كىالى ييورىثي ، كىالى ييوىىبي ، فػىتىصىدهؽى  رى هًبىا يف اىٍلفيقىرىاًء ، كىيف اىٍلقيٍرَبى ، كىيف هًبىا " قىاؿى : فػىتىصىدهؽى هًبىا عيمىري ]غىيػٍ
ًبيًل اىَّللًه ، كىاٍبًن اىلسهًبيًل ، هىا اًبٍلمىٍعريكًؼ ، كىييٍطًعمى صىًديقان  اىلٌرًقىاًب ، كىيف سى كيلى ًمنػٍ   -كىالضهٍيًف، الى جينىاحى عىلىى مىٍن كىلًيػىهىا أىٍف أيٍى

رى ميتىمىوًٌؿو مىاؿن ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو .  غىيػٍ
فىقي ٙتىىريهي ( .كىيف ًركىايىةو ًلٍلبياىاًرمًٌ : ) تىصىدهٍؽ ِبًىٍصًلًو ، الى يػيبىاعي كىالى    ييوىىبي ، كىلىًكٍن يػينػٍ

---------- 
 ( أم :يستشَته يف التصرؼ يف ىذه األرض . يىٍستىٍأًمريهي ًفيهىا فىأىتىى اىلنهيبه  أىصىابى عيمىري أىٍرضنا) 
 ( أم أعز كأجود ، ألف النفيس ىو الشيء اٞتيد ا١ترتبط بو . أىنٍػفىسي ًعٍنًدم ًمٍنو) 

 األجر كا١تثوبة من هللا .(  ) ًإٍف ًشٍئتى 
 ( بتشديد الباء ك٬توز التخفيف ، كأصل اٟتبس لرة ا١تنع ، أم : كقفت تلك األرض  ) حىبهٍستى أىٍصلىهىا

( أم : كتصدؽ برلتها كبريعها أك ٔتنفعتها ، كقد جاء يف ركاية عند النسائي ) احبس أصلها كسٌبل ٙترىا ( كيف  كىتىصىدهٍقتى هًبىا) 
 تصٌدؽ بثمره ، كحبس أصلو ( . ركاية )

 ( كىو من ال يقدر على نصف كفايتو ككفاية عائلتو ال ٔتالو كال بكسبو . ) فػىتىصىدهؽى هًبىا يف اىٍلفيقىرىاءً 
 أم : األقارب ، كا١تراد هبم قرابة عمر . كىيف اىٍلقيٍرَبى () 
رؽ أك األسر ، كا١تعٌت : أنو يشًتل من غلة الوقف رقاابن فيعتقوف ، أك ٚتع رقبة ، كا١تراد ىنا فك اإلنساف من ال ( كىيف اىلٌرًقىابً  )

 يعاف ا١تكاتبوف الذين كاتبوا أسيادىم على مقدار من ا١تاؿ يعتقوف بدفعو .
ًبيًل اىَّللهً  ) ا١تراد اختلف يف معناه فقيل : ا١تراد بو اٞتهاد فيشمل شراء األسلحة كأدكات اٟترب ك٨تو ذلك ، كقيل : أف (  كىيف سى

قي سبيل هللا ، كل ما أعاف على اعبلء كلمة هللا كنشر دينو كنفع ا١تسلمُت ، كعلى ىذا التفسَت يدخل فيو أبواب كثَتة جدان 
فيدخل فيو إعانة اجملاىدين ، كبناء ا١تساجد كا١تدارس كدكر الرعاية كا١تستشفيات كيدخل أيضان شراء الكتب كتوزيعها أك ا١تسا٫تة 

 ة األيتاـ كا١تعوقُت كاألرامل .بطبعها ، كرعاي
 أم ا١تسافر الذم انقطع بو السفر كَف يستطع مواصلة السفر ، فهذا يعطى من ريع الوقف ما يوصلو إُف بلده . ( كىاٍبًن اىلسهًبيلً  )
 ىو من ينزؿ ابلقـو يريد القراء . (كىالضهٍيًف  )
 أم ال حرج كال إمث . ( ال جينىاحى  )
 أم قاـ ْتفظها كإصبلحها ) أم األرض ( . ( هىاعىلىى مىٍن كىلًيػى  )
هىا  ) كيلى ًمنػٍ  كسوة أك مركب . أم أيخذ من ريعها ما ٭تتاج إليو من طعاـ أك (أىٍف أيٍى
 ىذا قيد ، فأٍخذه مقيد اب١تعركؼ ، كىو ما جرل بو العرؼ كأقره الشرع . ( اًبٍلمىٍعريكؼً  )
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لناظر ، كىذا األقرب لركاية البخارم ) أك يوصل صديقو ( كقيل : ا١تراد صديق الواقف ، قيل : ا١تراد صديق ا ( كىييٍطًعمى صىًديقان  )
 كىذا فيو بيعد .

رى ميتىمىوًٌؿو مىاالن  ) التموؿ : اٗتاذ ا١تاؿ أكثر من حاجتو ، كا١تراد : أف الناظر أيكل من الوقف لكن ال يتملك منو شيئان ، فبل  ( غىيػٍ
 ( يودعها يف رصيده . ََٓ( أيكلها ، ك )  َََٓيؿ ، ) من الوقف ألف ر  –مثبلن  –أيخذ 
 ىل الوقف عقد الـز أـ ٬توز الرجوع فيو ؟ 
 الوقف عقد الـز ٔتجرد القوؿ ، فبل ٯتلك الواقف الرجوع فيو . 
 كىذا قوؿ اٞتمهور من العلماء . 
 أىنَّوي الى يػيبىاعي أىٍصليهىا، كىالى ييورىثي ، كىالى ييوىىبي ... ( ....  ٟتديث الباب . ) ًإٍف ًشٍئتى حىبىٍستى أىٍصلىهىا ، كىتىصىدٍَّقتى هًبىا -أ

 كجو االستدالؿ من كجهُت :
 أمر عمر أف ٭تٌبس األصل ، كاٟتبس ىو ا١تنع ، كالقوؿ أف الوقف عقد جائز ينايف التحبيس . : أف النِب  الوجو األكؿ
 دٍَّؽ أبًىٍصًلًو ، الى يػيبىاعي كىالى ييوىىبي ... ( .ذكر أحكاـ الوقف فقاؿ ) تىصى  : أف النِب  الوجو الثاين

 حديث أَب ىريرة السابق ) ... أك صدقة جارية ( . -ب
 فالوقف إذا َف يرد بو الدكاـ َف يكن صدقة جارية .

، فكذلك  إذا كاف الرجوع يف الصدقة بعد إخراجها من يده ال ٬توز ، ألف العطية ال ٬توز الرجوع فيها بعد إخراجها من يده -ج
 الوقف ال ٬توز الرجوع فيو بعد أف يتصدؽ بو .

 كقاؿ أبو حنيفة : إف الوقف عقد جائز ، فللواقف أف يرجع يف كقفو مىت شاء .
: ال حبس  قاؿ ) ١تا نزلت سورة النساء كفرض فيها الفرائض ) ا١تواريث ( قاؿ النِب  كاستدؿ ْتديث ابن عباس . أف النِب 

 ه الطحاكم كسنده ضعيف .عن فرائض هللا ( ركا
 القوؿ األكؿ . كالصحيح

 ما حكم بيع الوقف ؟ 
 ال ٬توز بيعو .

 ) ال يباع أصلها ( .  لقولو 
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 كشذ أبو حنيفة فأجاز بيع الوقف كالرجوع فيو .
 كخالفو أصحابو يف ذلك .

 رجع عن بيع الوقف  .قاؿ أبو يوسف : لو بلغ أاب حنيفة حديث عمر ، لقاؿ بو ، ك 
 ما حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعػػو ؟ 

  :اختلف أىل العلم يف بيع الوقف إذا تعطلت منافعو على ثبلثة أقواؿ
 : ا١تنع من بيعو مطلقان . القوؿ األكؿ

 ، كأٛتد يف إحدل الركايتُت عنو . ، كالشافعي كىذا مذىب مالك
 تورث ( . توىب ، كال تاع ، كالتب يباع أصلها ، كال ٟتديث الباب ) ال -أ

  .اب١تعتق ٬توز بيعو مع تعطلها كا١تعتق كا١تسجد أشبو األشياء ما ال ٬توز بيعو مع بقاء منافعو ال قالوا: كألفَّ  -ب
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 بو إذا تعطلت مصاٟتو . : رد الوقف إُف ا١تت رع القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ دمحم بن اٟتسن .

ا ىو تسبي كاستدؿ  .فزاؿ ملكو عنو ل ا١تنفعة، فإذا زالت منفعتو زاؿ حق ا١توقوؼ عليو منوأبفَّ الوقف إ٪تَّ
 للحاجة . : جواز بيع الوقف القوؿ الثالث

 يشًتم بقيمتو ما يكوف بدالن عن األكؿ . كىذا ركاية عن اإلماـ أٛتد، بشرط أف
 سعد: أف انقل ا١تسجد الذم ابلكوفة نقب فكتب إُف حُت بلرو أف بيت ا١تاؿ الذم كدليلهم على ذلك ما فعلو عمر 
 .ينكر ا١تسجد ، ككاف ىذا العمل ٔتشهد من الصحابة فلم ابلتمارين كاجعل بيت ا١تاؿ يف قبلة
 ا١تصلحة . هللا: كمع اٟتاجة ٬تب إبداؿ الوقف ٔتثلو، كببل حاجة ٬توز ٓتَت منو لظهور قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو

اف مسجدان كرحل عنو أىل القرية فعلى ىذا القوؿ أنو ٬توز بيعو كإبدالو بشيء آخر يستمر فلو كاف الوقف بيتان فاهندمت ، أك ك
 فيو نفعو للواقف .

قاؿ عمر : انقل ا١تسجد الذم  –هتدـ  –١تا بلرو أف بيت ا١تاؿ الذم يف الكوفة قد نػىقىب  –١تا كرد عن عمر ) كتب إُف سعد 
د ، فإنو ال يزاؿ يف ا١تسجد مصلٌو ( أخرجو الط رآف ، ككاف ىذا ٔتشهد من الصحابة ابلتٌمارين ، كاجعل بيت ا١تاؿ يف ًقبلة ا١تسج

 كَف يظهر خبلفو فكاف إٚتاعان ] قالو يف ا١ترٍت [ .
 كيؤيد ىذا أف بقاء العُت ببل منفعة ال فائدة فيو ، كحرماف لو من ثوابو .

 ما حكم الوقف على النفس ؟ 
 ولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ق

 : صحة ذلك . القوؿ األكؿ
 كىذا اختيار ابن تيمية .

 لرجل ) ابدأ بنفسك فتصدؽ عليها ، فإف فضل شيء فؤلىلك ... ( ركاه مسلم . ٟتديث جابر . قاؿ : قاؿ  -أ
 جعل الصدقة على النفس ىي ا١تقدمة ، كالوقف نوع من الصدقة . قالوا : أف النِب 

 ة ، كىي حاصلة ابلوقف على النفس .أف ا١تقصود من الوقف القرب -ب
 : عدـ صحة ذلك . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ اٞتمهور .
 ) حٌبس األصل كسٌبل الثمرة ( ركاه أٛتد . ٟتديث الباب كفيو قاؿ النِب 

 قالوا : إف تسبيل الثمرة ٘تليكها للرَت ، كال يتصور أف ٯتلك الشخص من نفسو لنفسو .
 كهللا أعلم .

 الوقف ؟ اذكر شركط صحة 
 يشًتط لصحة الوقف :

 : أف يكوف الواقف جائز التصرؼ . ) أبف يكوف ابلران حران رشيدان ( . أكالن 
 : أف يكوف الوقف على بر ، ألف ا١تقصود بو التقرب إُف هللا . اثنيان 

 كا١تساجد ، كا١تساكُت ، ككتب العلم ، كاألقارب .
 مستمران مع بقاء عينو . : أف يكوف ا١توقف ٔتا ينتفع بو انتفاعان  اثلثان 
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 فبل يصح كقف ما ال يبقى بعد االنتفاع بو ، كالطعاـ .
 : أف يكوف ا١توقف معينان . رابعان 

 فبل يصح كقف غَت ا١تعُت .
 : كقفت إحدل بييٌت ، ال يصح . مثاؿ
 ىل ٬تب العمل بشرط الواقف ؟ 

 نعم ، ٬تب العمل بشرطو .
 ألنو خرج من ملك الواقف على شرط معُت. 

 فيجب العمل بشرطو يف اٞتمع : قاؿ : ىذا كقف على زيد كدمحم كخالد كعلي ، فإهنم يعطوف سواء . 
 ك٬تب العمل بشرطو يف التقدٔف : قاؿ : ىذا كقف على زيد مث خالد .

 : استول يف االستحقاؽ الرٍت كالفقَت كالذكر كاألنثى من ا١توقوؼ عليهم . إذا مل يشًتط شيئان 
 لوقف ؟ىل يشًتط القبوؿ ل 

 إذا كاف على جهة كالفقراء كا١تساكُت فإنو ال يشًتط القبوؿ .
 قاؿ ابن القيم : ال يفتقر إُف قبوؿ إذا كاف على غَت معُت اتفاقان .

 كأما إذا كاف على معُت ، أك على ٚتاعة معينة ٤تصورين ففيو قوالف :
 ال يشًتط القبوؿ .قيل : 

 النوكم ، كابن القيم .كىذا مذىب اٟتنفية ، كاٟتنابلة ، كرجحو 
 كينتقل إُف من بعده .

 مثاؿ : لو قاؿ : ىذا كقف على زيد ، مث ا١تساكُت ، كقاؿ زيد : ال أريده ، ينتقل فوران إُف ا١تساكُت .
 يشًتط قبولو .كقيل : 

 ألنو ت رع آلدمي ، فكاف من شرطو القبوؿ كا٢تبة كالوصية .
 أصح . كاألكؿ
 ما ىو أصلح منو ؟ىل ٬توز تغيَت شرط الواقف إىل  

 ذىب عامة أىل العلم إُف أف شرط الواقف ال يصح تريَته ما داـ يف غَت ٤تذكر شرعي .
 كذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية إُف جواز تريَت شرط الواقف إُف ما ىو أصلح .

كا١تكاف ، حىت لو كقف  فقاؿ رٛتو هللا : ك٬توز تريَت شرط الواقف إُف ما ىو أصلح منو ، كإف اختلف ذلك ابختبلؼ الزماف
 على الفقهاء كالصوفية كاحتاج الناس إُف اٞتهاد صرؼ إُف اٞتند .

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 من الناظر على الوقف : 

 إف عُت الواقف شخصان معينان ، فإنو ىو يكوف ا١تسؤكؿ .
 إف َف يعُت ، فالناظر ىو ا١توقوؼ عليهم .

ٯتكن حصرىم ، كا١تساكُت ، كطبلب العلم ، فهنا يكوف القاضي ، كإذا كاف ا١توقوؼ  إذا كاف ا١توقوؼ عليهم اللكن يستثٌت : 
 عليهم جهة ال ٘تلك ، كا١تساجد .
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 . ) ىل يصح تعليق الوقف . ) كقوؿ : إف دخل رمضاف فدارم كقف 
 يصح . قيل :

 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاختيار ابن تيمية .
 لعدـ ا١تانع من ذلك .

 ال يصح . كقيل :
 ذا قاؿ اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .كهب

 قالوا : إف الوقف عقد يقتضي نقل ا١تلك  تعاُف أك للموقوؼ عليو حاالن كالبيع كا٢تبة فبل يصح إال منجزان .
 األكؿ . كالراجح

 ؟ ىل ٬تب تعميم ا١توقوؼ عليهم ابلتساكم 
 اكم . مثاؿ : : إذا كقف على ٚتاعة ٯتكن حصرىم ، كجب تعميمهم ابلتس أكالن 

 ىذا كقف على عياؿ أٛتد ، ككانوا ٜتسة ، فهنا ٬تب التعميم كالتساكم .
 : إذا كقف على ٚتاعة ال ٯتكن حصرىم ، فيجوز أف يقتصر على صنف كاحد . مثاؿ :  اثنيان 

 طبلب العلم . –الفقراء 
 ) كإف كقف على كلده أك كلد غَته فهو لذكر كأنثى ابلسوية ( .

 ف على أكالده الذكور دكف اإلانث ؟ىل ٬توز أف يوق 
 ا١تشهور من ا١تذىب أنو ٬توز أف يوقف على أكالده الذكور دكف اإلّنث .

 : ) اتقوا هللا كاعدلوا بُت أكالدكم (  . كالصحيح أنو ال ٬توز ، ألنو ظلم كجور ، كقاؿ قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
  ف اإلانث ؟ما اٟتكم لو قاؿ : ىذا كقف على أكالد زيد الذكور دك 
 ألنو ال ٬تب العدؿ ، ألهنم ليسوا أبناءه . يصح . 
 ما اٟتكم لو أكقف على قبيلة ؟ 

 إف أكقف على قبيلة ، فإنو يشمل اٞتميع الذكور كاإلّنث ، إال أكالد النساء من غَتىم .
 ما حكم كقف ا١تبهم ؟ 

 ال يصح . قيل :
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

 إذا كاف ا١تبهم ال يصح بيعو ، فكذلك ال يصح كقفو . قالوا :
 يصح . كقيل :

 كىذا اختيار البخارم .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . فضيلة الوقف 
o . فضيلة ظاىرة لعمر 
o . مشاكرة أىل الفضل كالصبلح يف األمور كطرؽ ا٠تَت 
o . فضيلة صلة الرحم كاإلنفاؽ عليهم 
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o  ما يظهر لو يف ٚتيع األمور .أف ا١تشَت يشَت أبحسن 
o . فضيلة اإلنفاؽ من أحب ا١تاؿ 
o . فضيلة الصدقة اٞتارية 
o . أف للواقف أف يشًتط لنفسػو جػػزءان من ريع ا١توقوؼ، ألف عمر شرط ١تن كِف كقفو أف أيكل منو اب١تعركؼ كَف يستثن 
اىٟتٍىًديثى ، كىًفيًو ) كىأىمها خىاًلده فػىقىٍد  -عيمىرى عىلىى اىلصهدىقىًة . .  بػىعىثى رىسيوؿي اىَّللًه  -قىاؿى :  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ِٕٗ

 ًاٍحتػىبىسى أىٍدرىاعىوي كىأىٍعتىادىهي يف سىًبيًل اىَّللًه ( ميتػهفىقه عىلىٍيوً  .
---------- 

 اٟتديث تقدـ شرحو كلفظو كامبلن :
يلو كىخىاًلدي ٍبني اٍلوىلًيًد كىاٍلعىبَّاسي عىمُّ رىسيوًؿ اَّللًَّ   عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ) بػىعىثى رىسيوؿي اَّللًَّ  قىًة فىًقيلى مىنىعى اٍبني ٚتًى فػىقىاؿى  عيمىرى عىلىى الصَّدى

يلو ًإالَّ أىنَّوي كىافى فىًقَتان فىأىٍغنىاهي اَّللَّي كىأىمَّا خىاًلده فىًإنَّكيٍم »  رىسيوؿي اَّللًَّ  اًلدان قىًد اٍحتػىبىسى أىٍدرىاعىوي كىأىٍعتىادىهي يف مىا يػىٍنًقمي اٍبني ٚتًى  تىٍظًلميوفى خى
ًبيًل اَّللًَّ كىأىمَّا اٍلعىبَّاسي فىهً   َيى عيمىري أىمىا شىعىٍرتى أىفَّ عىمَّ الرَّجيًل ًصنػٍوي أىبًيًو ( متفق عليو .» مثيَّ قىاؿى « . عىلىىَّ كىًمثٍػليهىا مىعىهىا  يى سى

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : جواز كقف ا١تنقوالت ، كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : ال يصح كقفو . القوؿ األكؿ
 كىا قوؿ أَب حنيفة .

 ألف من شركط الوقف التأبيد ، كا١تنقوؿ ال يتأبد ، لكونو قاببلن للفناء ، فبل ٬توز كقفو مقصودان إال إذا كاف ًتبعان للعقػػػار .
 ال فرؽ بُت العقار كا١تنقوؿ يف ابب الوقف ، كاٞتميع يصح كقفو . اين :القوؿ الث

 كىذا مذىب ا١تالكية ، كالشافعية ، كا١تشهور يف مذىب اٟتنابلة .
 ٟتديث الباب .

قاؿ ا٠تطاَب : كيف اٟتديث دليل على جواز إحباس آالت اٟتركب من الدركع كالسيوؼ كاٟتجف . كقد يدخل فيها ا٠تيل كاإلبل 
 ا كلها عتاد للجهاد . كعلى قياس ذلك الثياب كالبسط كالفرش ك٨توىا من األشياء اليت ينتفع هبا مع بقاء أعياهنا.ألهن
ركاه )ال يقتسم كرثيت ديناران، ما تركت بعد نفقة نسائي كمؤكنة عاملي فهو صدقة(  عن أَب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -ب

 البخارم .
ىريرة داللة على صحة كقف ا١تنقوالت ، كأف الوقف ال ٮتتص ابلعقار ، لعمـو قولو : ما تركت  قاؿ ابن حجر : كيف حديث أَب

 بعد نفقة نسائي ... .
 أف حقيقة الوقف : ىو ٖتبيس األصل ، كتسبيل ا١تنفعة ، كىذا حاصل يف ا١تنقوؿ ، كما ىو حاصل يف العقار . -ج
  ًبيًل اىَّللًه ( ؟ما معٌت قولو )... فػىقىٍد ًاٍحتػىبىسى أىٍدرىاعىوي  كىأىٍعتىادىهي يف سى

ح كىالدَّكىاٌب كىغىٍَتىىا . قاؿ النوكم بلى ت اٟتٍىٍرب ًمٍن السًٌ  : قىاؿى أىٍىل اللُّرىة : اأٍلىٍعتىاد : آالى
، كىمىٍعٌتى اٟتٍىًديث : أىنػَّهيٍم طىلىبيوا ًمٍن خىالًد زىكىاة أىٍعتىاًدًه ظىنِّا ًمنػٍهيٍم أىنػَّهىا لًلتًٌجىارىةً   ، كىأىفَّ الزَّكىاة ًفيهىا كىاًجبىة ، فػىقىاؿى ٢تىيٍم : الى زىكىاة لىكيٍم عىلىيَّ

ا مىنىعى الزَّكىاة ، فػىقىاؿى ٢تىيٍم : ًإنَّكيٍم تىٍظًلميونىوي ؛ أًلىنَّوي حىبىسىهىا كىكىقػىفىهىا يًف سىًبيل اَّللَّ  فػىقىاليوا لًلنَِّبًٌ  هىا ، فىبلى  قػىٍبل اٟتٍىٍوؿ عىلىيػٍ : ًإفَّ خىاًلدن
 زىكىاة ًفيهىا .

ىٍعطىاىىا كىَفٍى يىًشحَّ هًبىا ؛ أًلىنَّوي قىٍد كىقىف أى  ٍموىالو َّللًًَّ تػىعىاُفى ميتػىبػىٌرًعنا فىكىٍيف يىًشٌح ًبوىاًجبو كى٭تىٍتىًمل أىٍف يىكيوف اٍلميرىاد : لىٍو كىجىبىٍت عىلىٍيًو زىكىاة ألى
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بىطى بػىٍعضهٍم ًمٍن ىى  فنا ًلدىاكيد .عىلىٍيًو ؟ كىاٍستػىنػٍ  ذىا كيجيوب زىكىاة التًٌجىارىة ، كىًبًو قىاؿى ٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء ًمٍن السَّلىف كىا٠تٍىلىف ًخبلى
  ما موقف النيب من ىؤالء الثالثة الذين منعوا الزكاة ؟ 

 يف ىذا اٟتديث أحواؿ ثبلثة من الصحابة :
 : ابن ٚتيل . األكؿ

 فهذا منعها كقد ذمو رسوؿ هللا .
 : خالد بن الوليد . لثاينا

 : ) فإنكم تظلموف خالدان ، فقد احتبس أدرعو ... ( . قاؿ النيب
 ىذا الكالـ ٭تتمل أحد أمرين كما تقدـ : 

: أهنم طلبوا من خالد زكاة اعتاده ظنان منهم أهنا للتجارة ، كأف الزكاة فيها كاجبة ، فقاؿ ٢تم : ال زكاة فيها ، ألنو أكقفها  أكالن 
 يف سبيل هللا قبل اٟتوؿ عليو . كحبسها

: ٭تتمل أف يكوف ا١تراد لو كجبت عليو الزكاة ألعطاىا كَف يشح هبا ، ألنو كقف أموالو  تعاُف مت رعان ، فكيف يشح  اثنيان 
 بواجب عليو ؟

 اختلف العلماء يف ذلك :: عم النِب العباس ، قاؿ النِب فيو : فهي علٌي كمثلها  .  الثالث
ية ) فهي عليو كمثلها معها ( . فعلى ىذه الركاية يكوف النِب ألزمو بتضعيف صدقتو ، فا١تعٌت : فهي صدقة اثبتة عليو جاء يف ركا

 سيصدؽ هبا كيضيف إليها مثلها كرمان .
ن ضمن زكاتػػو لك  ا١تعٌت : أف النِب ” قاؿ الشيخ ابن عثيمُت :كجاء يف ركاية كما يف ركاية الباب ) فهي علي كمثلها ( 

فضاعف عليو الرـر ، كنظَت ذلك قوؿ عمر حُت ينهى الناس عن شيء ٬تمع أىلو  ضاعفها ، ألف الرجل من قرابة النِب 
كيقوؿ : إٓف هنيت الناس عن كذا ككذا فبل أرل أحدان منكم فعلو إال ضاعفت عليو العقوبة ، كذلك ألف قريب السلطاف قد يتجرأ 

 “ .على ا١تعصية لقربو من السلطاف 
قيل معٌت ) فهي علٌي ( أم عندم قرض ألنٍت استسلفت منو صدقة عامُت ، كقد كرد ذلك صر٭تان فيما أخرجو الًتمذم من ك 

 حديث علي كيف إسناده مقاؿ أف النِب قاؿ ) إّن كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة مالو سنتُت ( .
 كىذا لو ثبت لكاف رافعان لئلشكاؿ .

 من اٟتديث ؟ اذكر بعض الفوائد العامة 
o . مشركعية بعث السعاة لقبض الزكاة من ذكم األمواؿ 
o  فضل عمر بن ا٠تطاب حيث كاف موضع الثقة من رسوؿ هللا . 
o . جواز شكاية من امتنع من دفعها كإف ك ر مقامػػو 
o . ذـ من امتنع من دفع الزكاة 
o . قبح من جحد نعمة هللا عليو شرعان كعقبلن 
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بي اى٢ٍتًبىةً   ابى
 فها :تعري

 ٘تليك يف اٟتياة ببل عوض .قاؿ ابن قدامة :  
 قولنا ) ٘تليك ( ٮترج العارية ، ألف العارية إابحة العُت ال ٘تليكها ، ألنو ينتفع هبا كيردىا .

 كقولنا ) يف اٟتياة ( ىذا ٮترج الوصية ، ألف الوصية بعد ا١توت .
 معلـو .كقولنا ) ببل عوض ( كىذا ٮترج البيع ، ألنو ٘تليك بعوض 

كٚتلة ذلك أف ا٢تبة كالصدقة كا٢تدية كالعطية معانيها متقاربة ، ككلها ٘تليك يف اٟتياة ببل عوض ، كاسم العطية قاؿ ابن قدامة : 
 شامل ٞتميعها ككذلك ا٢تبة .

الدين ٦تن ىو عليو ،  كا٢تبة بكسر ا٢تاء كٗتفيف الباء ا١توحدة تطلق اب١تعٌت األعم على أنواع اإلبراء ، كىو ىبةكقاؿ ابن حجر : 
كالصدقة ىي ىبة ما يتمحض بو طلب ثواب اآلخرة ، كا٢تدية ىي ما يكـر بو ا١توىوب لو كمن خصها ابٟتياة أخرج الوصية ، 
كىي أيضا تكوف ابألنواع الثبلثة ، كتطلق ا٢تبة اب١تعٌت األخص على ما ال يقصد لو بدؿ ، كعليو ينطبق قوؿ من عرؼ ا٢تبة أبهنا 

  عوض . ا ىػ .٘تليك ببل
 ُفائدة : 

 كا٢تبة من عقود الت رعات .
كىي العقود اليت يقـو التمليك فيها على الت رع من غَت مقابل ؛ إذ إف أحد طريف العقد فيها ال يطلب عوضا عما يدفعو إُف 

 الطرؼ اآلخر  ، كيقابلها عقود ا١تعاكضات ، كىذا من حيث الررض من العقد .
 ِفائدة : 

 اإلنساف مالو لرَته بقع على أكجو : اعلم أف ت رع
 أف يكوف صدقة : كىي ما أريد هبا ثواب اآلخرة .

 أف يكوف ىدية : كىي ما قصد هبا التودد كالتحبب للرَت .
 ( . أف يكوف ىبة : كىي ما قصد هبا ٣ترد النفع اض . ) كالرالب تكوف من األعلى إُف األدْف

 ي تكوف يف مرض ا١توت ا١تخوؼ .أف يكوف عطية : كىي كا٢تبة ، لكنها ى
 أف يكوف كصية : ىي الت رع اب١تاؿ بعد ا١توت .

 أف يكوف رشوة : كىي بذؿ ا١تاؿ للتوصل ألمر ٤ترـٌ .
 ّفائدة : 

 الفرؽ بُت ا٢تدية كالصدقة . 
 ان كتوددان فهو ىدية .أف من أعطى شيئان ينوم بو التقرب إُف هللا تعاُف للمحتاج فهو صدقة ، كإف ٛتلت إُف ا١تهدل إليو إكرام

إذا أيت بطعاـ سأؿ عنو أىدية ، أك صدقة ؟ فإف قيل: صدقة ،  قاؿ ) كاف رسوؿ هللا  كيدؿ على ىذا حديث أَب ىريرة 
 قاؿ ألصحابو: كلوا ، كَف أيكل ، كإف قيل: ىدية ، ضرب بيده فأكل معهم ( .

ية، كأهنما مترايراف ، فمن أعطى للمحتاج شيئان لوجو هللا فهو فهذا اٟتديث يدؿ داللة كاضحة على الفرؽ بُت الصدقة ، كا٢تد
 صدقة ، كإف ٛتل إُف ا١تملك إكرامان كتوددان فهو ىدية .
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هي أىتىى ًبًو رىسيوؿى اىَّللًه -عىٍن اىلنػٍُّعمىاًف ٍبًن بىًشَتو  - ِٖٗ هيمىا ) أىفه أىابى منا  ًإيٌنً ٨تىىٍلتي اً  -فػىقىاؿى :  - رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ٍبًٍت ىىذىا غيالى
 : فىاٍرًجٍعوي ( . أىكيلُّ كىلىًدؾى ٨تىىٍلتىوي ًمٍثلى ىىذىا" ؟. فػىقىاؿى : الى . فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىافى ًل، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه 

:  ًاتػهقيوا اىَّللهى، لًييٍشًهدىهي عىلىى صىدىقىيًت. فػىقىاؿى  كىيف لىٍفظو ) فىاٍنطىلىقى أىِب ًإىلى اىلنهيبًٌ  . قىاؿى ا ًبوىلىًدؾى كيلًًٌهٍم ؟ قىاؿى : الى : "أىفػىعىٍلتى ىىذى
دًكيٍم ، فػىرىجىعى أىِب، فػىرىده تًٍلكى اىلصهدىقىةى ( ميتػهفىقه عىلىٍيوً  .  كىاٍعًدليوا بػىٍُتى أىٍكالى

 قىاؿى : أىيىسيرُّؾى أىٍف يىكيونيوا لىكى يف اىٍلرًبًٌ سىوىاءن ؟ قىاؿى : بػىلىى . قىاؿى :  فىالى كىيف ًركىايىةو ًلميٍسًلمو قىاؿى ) فىأىٍشًهٍد عىلىى ىىذىا غىٍَتًم ( ُثيه 
 ًإذنا ( .

--------- 
ا (   الًنحلة بكسر النوف : العطية برَت عوض .) ًإيٌنً ٨تىىٍلتي ًاٍبًٍت ىىذى

منا كىافى ًل   ( أم : رقيقان . ) غيالى
جاء يف ركاية  ) قاؿ : أعطيت سائر كلدؾ مثل ىذا ( كيف ركاية ) فقاؿ : أىكيلُّ كىلىًدؾى ٨تىىٍلتىوي ًمٍثلى ىىذىا (   ) فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً 

 أكلهم كىبت ٢تم مثل ىذا ؟ قاؿ : ال ( .
تشهدٓف على جٍور ( كيف  أم : ارٕتع الربلـ ، كقد جاء يف ركاية ) فاردده ( كيف ركاية  ) الفىاٍرًجٍعو (  ) فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه 

ركاية ) فبل تشهدٓف إذان ، فإٓف ال أشهد على جٍور ( كيف ركاية  ) فليس يصلح ىذا كإٓف ال أشهد إال على حق ( ك١تسلم ) اعدلوا 
، قاؿ :  بُت أكالدكم يف النًٌحل كما ٖتبوف أف يعدلوا بينكم يف ال ر ( كألٛتد  ) أيسرؾ أف يكونوا إليك يف ال ر سواء ؟ قاؿ : بلى

 فبل إذف ( كألَب داكد  ) إف ٢تم عليك من اٟتق أف تعدؿ بينهم ، كما لك عليهم من اٟتق أف ي ركؾ ( .
 قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كاختبلؼ األلفاظ يف ىذه اللفظة الواحدة يرجع إُف معٌت كاحد  .

 ( ىذا للتوبيخ كليست لئلابحة .) فىأىٍشًهٍد عىلىى ىىذىا غىٍَتًم 
 يد من اٟتديث ؟ماذا نستف 

 مشركعية العدؿ بُت األكالد ] ذكوران كإّناثن [ يف العطية ، كىذا ابإلٚتاع .نستفيد : 
 : كال خبلؼ بُت أىل العلم يف استحباب التسوية ككراىة التفضيل . قاؿ ابن قدامة

 ىل ىذا كاجب أـ مستحب ؟ 
 كاختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 اجبة يف عطية األكالد ، ك٭تـر التفضيل .: أف ا١تساكاة ك  القوؿ األكؿ
 فبل ٬توز أف يعطي الولد دكف البنت ، أك البنت دكف الولد ، أك كلد دكف كلد .

كىو مركم عن عثماف بن عفاف هنع هللا يضر ، كبو قاؿ عبد هللا بن شداد بن ا٢تاد ، كعركة بن الزبَت ، كإبراىيم النخعي،   ك٣تاىد بن 
كطاككس بن كيساف ، كعطاء بن أَب رابح ، كعبد هللا بن ش رمة ، كعبد هللا بن ا١تبارؾ ، كإسحاؽ بن  ج ر ، كعامر الشعِب ،

 راىويو، كدمحم بن إٝتاعيل البخارم ، كىو ركاية عن شريح ، كسفياف الثورم .
 كإليو ذىب اٟتنابلة ، كالظاىرية .

تيمية، كتلميذه العبلمة ابن قيم اٞتوزية ، كالشيخ دمحم بن  كاختاره الشيخ ادث أٛتد بن عمر القرطِب ، كشيخ اإلسبلـ ابن
إٝتاعيل الصنعآف، كشيخ اإلسبلـ دمحم بن عبد الوىاب ، كابناه الشيخ حسُت ، كالشيخ عبدهللا ، كاختاره أيضان الشيخ دمحم بن 

 (·ٓعلي الشوكآف ، كالشيخ صديق حسن خاف )
 اككس كالثورم كأٛتد كإسحاؽ كبعض ا١تالكية  .: كبو صرح البخارم ، كىو قوؿ ط قاؿ الشوكاين
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 ٟتديث الباب ) اتقوا هللا كاعدلوا بُت أكالدكم ( .-أ
 كجو الداللة من كجوه :

 أمره ابلعدؿ كاألمر يقتضي الوجوب . األكؿ :
مره برده كىذا كلو بيانو أف تفضيل أحدىم أك ٗتصيصو دكف الباقُت ظلم كجور، إضافة إُف امتناعو عن الشهادة عليو كأ الثاين :

 يدؿ على ٖترٔف التفضيل .
: كمن حجة من أكجب :   كاستدلوا أيضا ْتجج عقلية فمنها : ما ذكره ابن حجر يف ) فتح البارم ( حيث قاؿ رٛتو هللا -ب

 أف ىذا مقدمة الواجب ألف قطع الرحم كالعقوؽ ٤ترماف فما يؤدم إليهما يكوف ٤ترما كالتفضيل ٦تا يؤدم إُف ذلك " .
ٍل رًٌ سىوىاءن قىاؿى بػىلىى قىاؿى كيؤيد ذلك ما جاء يف لفظ عند مسلم ) قىاؿى فىأىٍشًهٍد عىلىى ىىذىا غىٍَتًم مثيَّ قىاؿى أىيىسيرُّؾى أىٍف يىكيونيوا إًلىٍيكى يف ا

 فىبلى ًإذنا ( .
 نهم كبُت أبيهم فمنع منو .كمنها : أف تفضيل بعضهم على بعض يورث العداكة كالبرضاء فيما بينهم ، كأيضان فيما بي

 : أف التسوية مستحبة ال كاجبة . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 : فلو أعطى كلدان كَف يعط اآلخر ، فبل ٭تـر ، كإذا أعطى كلدان دكف بنت ، فبل ٭تـر . كعلى ىذا القوؿ
 ) سوكا بينهم ( . كاستدلوا بقولو 

 حباب .كٛتلوا األمر يف حديث الباب على االست
 ٔتاذا أجابوا عن حديث الباب ؟ 

 أجابوا عن حديث الباب أبجوبة كثَتة ذكرىا اٟتافظ ابن حجر يف فتح البارم :
 : أف ا١توىوب للنعماف كاف ٚتيع ماؿ كالده ، حكاه ابن عبد ال ر . منها

 كتعقب : 
  ببعض مالو ( .أبف كثَتان من طرؽ اٟتديث مصرحة ابلبعضية ، كما يف حديث الباب ) تصدؽ علي أَب

 : كتعقبيف ذلك فأشار عليو أبف ال يفعل فًتؾ . : أف العطية ا١تذكورة َف تنجز ، كإ٪تا جاء بشَت يستشَت النِب  كمنها
 لو ابالرٕتاع يشعر ابلتنجيز . أبف أمر النِب 

لكونو اإلماـ ، ككأنو قاؿ : ال : ) أشهد على ىذا غَتم ( إذف ابإلشهاد على ذلك ، كإ٪تا امتنع من ذلك  : أف قولو  كمنها
 أشهد ألف اإلماـ ليس من شأنو أف ٭تكم .

 كتعقب :  
 أف اإلذف ا١تذكور ا١تراد بو التوبيخ ، ١تا تدؿ عليو بقية الركاَيت .

 كغَتىا من األجوبة الضعيفة . 
 . القوؿ األكؿكالراجػح 

 ما كيفية التسوية بُت األكالد ؟ 
 ة على قولُت :اختلف العلماء يف كيفية التسوي

 يعطي األنثى قدر الذكر . القوؿ األكؿ :
 [ . َُ[ يعطي األنثى ]  َُفإذا أعطى الذكر ] 
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 كىذا مذىب األكثر .
قاؿ لبشَت بن سعد )سوًٌ بينهم(، كعلل ذلك بقولو )أيسرؾ أف يستوكا يف برؾ ؟ قاؿ : نعم ، قاؿ : فسوًٌ بينهم(.  ألف النِب 

 برىا ، ككذلك يف عطيتها .كالبنت كاالبن يف استحقاؽ 
 ) سوكا بينهم ( .  لقولو 

 أف العدؿ أف يعطوف على قدر مَتاثهم ، للذكر مثل حظ األنثيُت . القوؿ الثاين :
 كرجح ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كابن القيم .

 ؿ ) لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُت ( .: ) اتقوا هللا كاعدلوا بُت أكالدكم ( . قالوا : كال أحد أعدؿ من هللا ، حيث قا لقولو 
 كألف حاجة األنثى ليست كحاجة الذكر .

قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : إذا ثبت ىذا ، فالتسوية ا١تستحبة أف يقسم بينهم على حسب قسمة هللا تعاُف ا١تَتاث ، فيجعل للذكر 
 مثل حظ األنثيُت .

 بن اٟتسن . قاؿ شريح لرجل قسم مالو بُت كلده : ارددىم إُف سهاـ هللا تعاُف كهبذا قاؿ عطاء ، كشريح ، كإسحاؽ ، كدمحم 
 كفرائضو كقاؿ عطاء : ما كانوا يقسموف إال على كتاب هللا تعاُف .

ة ... مث قاؿ: كلنا: أف هللا تعاُف قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ األنثيُت، كأكُف ما اقتدل بقسمة هللا، كألف العطية يف اٟتيا
 )ا١ترٍت(أحد حاِف العطية ، فيجعل للذكر منها مثل حظ األنثيُت ، كحالة ا١توت ، يعٍت ا١تَتاث .       

 قاؿ ابن تيمية : ك٬تب التعديل يف عطية أكالده على حسب مَتاثهم . كىو مذىب أٛتد .
 الراجح . كىذا القوؿ ىو

 [ . ٓ[ أعطى األنثى ]  َُفإذا أعطى الذكر ] 
 ضل أك خص بعض األكالد على بعض ؟ما اٟتكم إف ف 

 إف فضل أك خص بعض األكالد على بعض سول بينهم .
 [ . َٓ[ كاآلخر يعطيو ]  ََُ: أف يعطي بعضهم ]  التفضيل

 [ كاآلخر ال يعطو شيئان ، فهنا ٬تب التعديل . ََُ: أف يعطي أحدىم ]  التاصيص
 : كيكوف كالتال [ فيجب التعديل ، َٓ[ كاآلخر ]  ََُفإذا أعطى أحدىم ] 

 أف أيخذ من صاحب ا١تائة ٜتسُت . أكالن :
 أف يعطي صاحب ا٠تمسُت ٜتسُت أخرل . اثنيان :
 : أف أيخذ من صاحب ا١تائة ٜتس كعشرين يضعها على الناقص ، فيكوف نصيب كل كاحد منهم ٜتس كسبعوف .اثلثان 

طية ، إذا َف ٮتتص أحدىم ٔتعٌت يبيح التفضيل ، فإف خص :  ٬تب على اإلنساف التسوية بُت أكالده يف الع قاؿ ابن قدامة
بعضهم بعطيتو ، أك فاضل بينهم فيها : أمث ، ككجبت عليو التسوية أبحد أمرين : إما رد ما فىضَّل بو البعض ، كإما إ٘تاـ نصيب 

 اىد ، كعركة .اآلخر ، قاؿ طاكس : ال ٬توز ذلك ، كال رغيف ٤تًتؽ ، كبو قاؿ ابن ا١تبارؾ كركم معناه عن ٣ت
 ما اٟتكم إف مات الوالد قبل التسوية ؟ 

 تثبت الزَيدة للمزيد ، كال يلزمو أف يرد الزائد يف الًتكة . قيل :
 قالوا : ألف ا١تطالب ابلرجوع األب كقد مات .

 إنو إذا مات كجب على ا١تفٌضل أف يرد ما فضل بو يف الًتكة ، فإف َف يفعل خصم من نصيبو . كقيل :
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 صحيح .كىذا ال
 ماذا نستفيد من قولو ) ..... بُت أكالدكم ( ؟ 

 نستفيد أف العدؿ بُت األقارب غَت كاجب .
 ىل األـ كاألب يف التسوية بُت أكالدىا يف العطية ؟ 

 نعم ، فيجب عليها العدؿ يف العطية ألكالدىا .
ٍنًع ًمٍن اٍلميفىاضىلىًة بػىٍُتى  قاؿ ابن قدامة  أىٍكالدًكيٍم ( . ) اتػَّقيوا اَّللًَّ ، كىاٍعًدليوا بػىٍُتى  األىٍكالًد كىاألب ، لًقىٍوًؿ النَِّبًٌ : كىاأليُّ يف اٍلمى

ٍيًن ، فىميًنعىٍت التػٍَّفًضيلى    كىاألىًب . كىألىنػَّهىا أىحىدي اٍلوىاًلدى
كىلىًدىىا ، فػىثػىبىتى ٢تىىا ًمٍثلي  ًة ، ييوجىدي ًمثٍػليوي يف ٗتىًٍصيًص األيٌـً بػىٍعضى اٟتٍىسىًد كىاٍلعىدىاكى  كىألىفَّ مىا ٭تىٍصيلي بًتىٍخًصيًص األىًب بػىٍعضى كىلىًدًه ًمنٍ  

 حيٍكًمًو يف ذىًلك .     ) ا١ترٍت ( .
 مىت ٬توز التفضيل ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف ف التفضيل إذا كاف لسبب شرعي ، فإنو ٬توز .
 كاختار ىذا القوؿ ابن قدامة ، كابن تيمية .

دًٌيقى كىافى ٨تىىلىهىا   ء  ٔتا ركاهكاستدؿ ىؤال مالك يف ا١توطأ بسنده عن عائشة رضي هللا عنهما هللا عنها أىنػَّهىا قىالىٍت ًإفَّ أىابى بىٍكرو الصًٌ
نَّاًس أىحىده أىحىبُّ ًإِفىَّ ًغٌتن بػىٍعًدم ًمٍنًك كىالى أىعىزُّ جىادَّ ًعٍشرًينى كىٍسقنا ًمٍن مىالًًو اًبٍلرىابىًة فػىلىمَّا حىضىرىٍتوي اٍلوىفىاةي قىاؿى كىاَّللًَّ َيى بػينػىيَّةي مىا ًمٍن ال

ٍدتًيًو كىاٍحتػىٍزتًيًو كى   افى لىًك كىًإ٪تَّىا ىيوى اٍليػىٍوـى مىاؿي كىاًرثو كىًإ٪تَّىا ٫تيىاعىلىيَّ فػىٍقرنا بػىٍعًدم ًمٍنًك كىًإٌٓفً كيٍنتي ٨تىىٍلتيًك جىادَّ ًعٍشرًينى كىٍسقنا فػىلىٍو كيٍنًت جىدى
ا كى  ا لىتػىرىٍكتيوي ًإ٪تَّىا ًىيى أىٍٝتىاءي فىمىٍن األيٍخرىل أىخىوىاًؾ كىأيٍختىاًؾ فىاقٍػتىًسميوهي عىلىى ًكتىاًب اَّللًَّ قىالىٍت عىاًئشىةي فػىقيٍلتي َيى أىبىًت كىاَّللًَّ لىٍو كىافى كىذى كىذى

 (إسناده صحيح. ُِٓ/ ٓ. قاؿ ابن حجر يف الفتح )فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو ذيك بىٍطًن بًٍنًت خىارًجىةى أيرىاىىا جىارًيىة ( 
ككجو الداللة منو ما ذكره ابن قدامة : " ٭تتمل أف أاببكر خصها بعطية ٟتاجتها كعجزىا عن الكسب ، مع اختصاصها ابلفضل 

 ككوهنا أـ ا١تؤمنُت كغَت ذلك من فضائلها .
ـ الوالد ْتاجتو فيو ، كمن َف ٭تتجو فإنو ال ٬توز لو أف يعطيو : الزكاج من النفقة فمن احتاجو من األكالد قا كقاؿ ابن عثيمُت

شيئا ، كعلى ىذا فإذا كاف لئلنساف ثبلثة أبناء كزكج اثنُت منهم يف حياتو ، كبقي الصرَت َف يصل إُف حد الزكاج ، مث إف ىذا 
إذا مات فإف ىذه الوصية ترد يف الًتكة، األب أكصى للصرَت ٔتقدار ا١تهر الذم أعطاه أخويو ، فإف ذلك حراـ، كالوصية ابطلة، ف

 إال أف يسمح عنو بقية الورثة لقوؿ النِب ملسو هيلع هللا ىلص )ال كصية لوارث( .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . ينبري أف يصدر ا١تفيت ترغيبو أك ترىيبو بتقول هللا 
o . أف من تقول هللا العدؿ بُت األكالد 
o   كل شيء .كجوب تقول  هللا يف 
o . ال ٬توز اإلشهاد على اـر 
o . كجوب إنكار ا١تنكر 
o . ٝتاحة الشريعة اإلسبلمية كحرصها على العدؿ كعدـ الظلم 
o . أف الشريعة جاءت بسد كل طريق يؤدم إُف التشاحن كالتباغض 
o ٬تب العدؿ بُت األقارب . ال 
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هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - ِٗٗ ) اىٍلعىائًدي يف ًىبىًتًو كىاٍلكىٍلًب يىًقيءي، ُثيه يػىعيودي يف قػىٍيًئًو (   : قىاؿى اىلنهيبُّ  قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 ميتػهفىقه عىلىٍيوً  .

 .ًئًو ( كىيف ًركىايىةو ًلٍلبياىاًرمًٌ :) لىٍيسى لىنىا مىثىلي اىلسهٍوًء، اىلهًذم يػىعيودي يف ًىبىًتًو كىاٍلكىٍلًب يػىٍرًجعي يف قػىيٍ 
---------- 

 ( أم :الراجع يف ىبتو اليت أعطاىا كأقبضها للموىوب لو . ) كىذا ىو ا١تشبو ( اىٍلعىاًئدي يف ًىبىًتوً ) 
 ( ىذا ىو ا١تشبو بو ، كالقيء : إخراج ما بداخلو . كىاٍلكىٍلًب يىًقيءي )

ا التشبيو : ىو تقبيح حاؿ ا١تشٌبو كالتنفَت منو ، ىنا كقع ( أم : مث يعود فيما تقيأه فيأكلو .الررض من ىذ ُثيه يػىعيودي يف قػىٍيًئوً ) 
 التقبيح من كجهُت :

 التشبيو ابلكلب . أكالن :
 التشبيو ابلكلب الذم يقي مث يعود يف قيئو. اثنيان :
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف الرجوع يف ا٢تبة بعد قبضها .
 لُت :كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قو 

 ٖترٔف الرجوع يف ا٢تبة . القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء من ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

 : بتحرٔف الرجوع يف ا٢تبة بعد أف تقبض ذىب ٚتهور العلماء . قاؿ ابن حجر
 كاستثنوا الوالد كما سيأيت .(  قػىٍيًئوً ٟتديث الباب ) اىٍلعىائًدي يف ًىبىًتًو كىاٍلكىٍلًب يىًقيءي، مثيَّ يػىعيودي يًف -أ 

قاؿ اٟتافظ ابن حجر عن ترٚتة البخارم : ابب ال ٭تل ألحدو أف يرجع يف ىبتو كصدقتو ، مث ذكر البخارم حديث الباب ) 
 العائد يف ىبتو ... ( .

 قاؿ اٟتافظ :  كذا بت اٟتكم يف ىذه ا١تسألة لقوة الدليل عنده .
ا مثل السوء( أم : ال ينبري لنا معشر ا١تؤمنُت أف نتصف بصفة ذميمة يشاهبنا فيها أخس اٟتيواّنت )ليس لن كقاؿ أيضان قولو 

َّللًًَّ اٍلمىثىلي اأٍلىعٍ  عل لىى كىىيوى اٍلعىزًيزي اٟتٍىًكيمي ( ، كليف أخس أحوا٢تا ، قاؿ هللا سبحانو كتعاُف ) لًلًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىًة مىثىلي السٍَّوًء كى
 ىذا أبلغ يف الزجر عن ذلك ، كأدؿ على التحرٔف ٦تا لو قاؿ مثبل : ال تعودكا يف ا٢تبة .

قىة بػىٍعد ًإقٍػبىاضهمىا .   ) شرح مسلم ( . كقاؿ النوكم  : ىىذىا ظىاًىر يف ٖتىٍرٔف الرُّجيوع يف ا٢ٍتًبىة كىالصَّدى
من أخبث اٟتيواّنت ، مث إف ىذه الصورة من أبشع الصور ، أف العائد يف ىبتو يف أقبح صورة ، فإف الكلب  فقد شبو النِب 

 يقيء مث يعود يف قيئو .
) ال ٭تل للرجل أف يعطي العطية فَتجع فيها ، إال الوالد فيما  كٟتديث ابن عمر كابن عباس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب

 يعطي كلده (  ركاه أبو داكد .
 : جواز الرجوع يف ا٢تبة . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أَب حنيفة ، كىو قوؿ ضعيف .
 مىت ٭تـر الرجوع يف ا٢تبة ؟ 

 ٖترٔف الرجوع يف ا٢تبة ٤تموؿ على ا٢تبة اليت مت قبضها من ا١تتهب ، قالوا : ألف القيء يف اٟتديث ٔتنزلة إقباض ا٢تبة .
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َف تقبض ، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية يرل  أما إذا َف تقبض فإهنا تكوف غَت الزمة ، لكن اٟتنابلة يركف كراىة الرجوع كلو كانت
يقوؿ ) آية ا١تنافق ثبلث : كإذا كعد أخلف .. (  ٖترٔف الرجوع يف ا٢تبة كلو َف تقبض ، الف ىذا من إخبلؼ الوعد ، كالنِب 

 فدؿ ىذا على إف إخبلؼ الوعد حراـ .
 كيستدؿ على جواز الرجوع قبل القبض ؟ 
 . ىمما كرد عن أَب بكر كعمر كعلي كغَت  -أ

) العائد يف ىبتو كالكلب يقيء مث يعود يف قيئو ( كالرجوع يف ا١توىوب إ٪تا يكوف يف حق األعياف دكف األقواؿ ،  أف النِب  -ب
 كا٢تبة قبل القبض رجوع يف قوؿ فبل يدخل يف ىذا اٟتديث ؛ ألف عقد ا٢تبة َف يتم .

 رعات اليت ال تلـز ابتفاؽ ، كإلزاـ ا١تت رع بقولو الصادر منو مصَت كٯتكن أف يستدؿ لذلك أيضان : أبف عقد ا٢تبة من عقد الت-ج
 إُف اللزـك دكف حاجة تدعو إُف ذلك ؛ ألف ٣ترد القوؿ َف يًتتب عليو استحقاؽ أك ظلم ، كإ٪تا ىو ٣ترد كعد .

 من يستثٌت من ذلك ؟ 
 الوالد ، فإنو ٬توز لو أف يرجع يف ا٢تبة .

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
) ال ٭تل للرجل أف يعطي العطية فَتجع فيها إال الوالد فيما  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -كسيأيت إف شاء هللا  –ث ابن عباس ٟتدي

 يعطي كلػده ( ركاه أبو داكد .
 ىل تصح ىبة ا١تعدـك ؟ 

 ٚتهور العلماء على عدـ اٞتواز .
 مل أمتو، ألف ا٢تبة عقد ٘تليك َف تصح يف ىذا كلو كالبيع .قاؿ ابن قدامة : كال تصح ىبة ا١تعػدـك ، كالذم تثمر شجرتو، أك ٖت

 كذىب بعض العلماء إُف جواز ذلك ، كاختاره ابن تيمية .
 ألف ا٢تبة من عقود الت رعات ال من عقود ا١تعاكضات ، فيتوسع فيها ما ال يتوسع يف عقود ا١تعاكضات .

 كىذا الراجح .
 ىل ٬توز لألب أف يتملك من ماؿ كلده ؟ 

 ،  ٬توز لؤلب أف يتملك من ماؿ ابنو ما شاء .نعم 
 ) أنت كمالك ألبيك ( . لقولو 
 : لكن لتملك األب من ماؿ كلده شركط ىي 

 األكؿ : أف ال يضر الولد .
 ٟتديث ) ال ضرر كال ضرار ( ركاه ابن ماجو .

ملكها ، كيًتؾ كلده بدكف سيارة ٟتديث ) فلو كاف االبن ليس عنده إال سيارة يركبها ، أك بيت يسكنو مثبلن ، فليس لؤلب أف يت
 ال ضرر كال ضرار ( .

 الثاين : أف ال يكوف كسيلة للتفضيل .
فإذا كاف األب ٯتنع أف ٮتصص أحد أكالده من مالو ، فكذلك ٯتنع كونو يتملكو من ابنو زيد كيعطيو عمران ، فهذا ٦تنوع من ابب 

 أكُف .
 .  ؼالثالث : أف ال يكوف يف مرض أحد٫تا ا١تاو 
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ألف اإلنساف إذا مرض مرضان ٥توفان ال ٯتلك من مالو إال الثلث ، فهذا ىو الذم ٯتلك أف يت رع بو ، كعلى ىذا إذا مرض األب 
مرضان ٥توفان فليس لو أف يتملك اآلف ، كذلك االبن إذا مرض مرضان ٥توفان فليس لؤلب أف يتملك، ألننا لو قلنا يتملك، لكاف 

 ا ا١تاؿ للورثة النعقاد سبب اإلرث .٘تلك ماؿ غَته، ألف ىذ
لُّ ًلرىجيلو ميٍسًلمو أىٍف يػيٍعًطيى اىٍلعىًطيهةى ، ُثيه يػىٍرًجعى ًفيهىا ; ًإاله  ، عىٍن اىلنهيبًٌ كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى ، كىاٍبًن عىبهاسو  - َّٗ قىاؿى : ) الى ٭تًى

.رىكىاهي أىٍٛتى  -اىٍلوىاًلدي ًفيمىا يػيٍعًطي كىلىدىهي"  ًٍمًذمُّ ، كىاٍبني ًحبهافى ، كىاٟتٍىاًكم ي  دي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي ، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : جواز رجوع الوالد يف ىبتو لولده .

 ما حكم رجوعو إذا كاف رجوعو يؤدم إىل التفضيل ؟ 
 حراـ .

مث رجع إُف كاحد منهم كأخذ األلف ، فهذا رجوع يف ا٢تبة ، لكن يًتتب عليو مثاؿ : أعطى أكالده كل كاحد ألف رَيؿ ، 
 التفضيل ، فهذا الرجوع حراـ ألنو يؤدم إُف ٤تذكر .

 اذكر شركط رجوع الوالد يف ىبتو ؟ 
 يشًتط لرجوعو شركطان :

 أف ال يسقط حقو من الرجوع . الشرط األكؿ :
 يها .كما لو قاؿ : كىبتك ىذه السيارة كلن أرجع ف  

 : أف تكوف ا٢تبة ابقية يف ملك االبن . الشرط الثاين
فلو أف األب كىب ابنو سيارة ، مث االبن كىبها أك ابعها ، فاألب يف ىذه اٟتالة ال ٯتلك الرجوع ، ألنو يلـز من رجوعو إبطاؿ  

 حق الرَت .
، فهنا ليس لؤلب أف يرجع يف ىبتو ، ألنو  ( ليشًتم ثوابن  ََُأال يكوف ما كىبو لو نفقة : فلو أعطاه )  الشرط الثالث :

 رجوع يف أمر كاجب .
 : أال يتعلق هبا حق الرَت كما لو رىنها . الشرط الرابع

 : أال يتعلق هبا رغبة الرَت للولد . الشرط ا٠تامس
هل لؤلب أف يرجع مثاؿ : كىب األب ابنو ألف رَيؿ ، فرغب بعض الناس هبذا الولد فزكجوه مثبلن أك أصبح ٬تد من يقرضو ، ف

 أـ ال ؟ فيو خبلؼ :
 ليس لو أف يرجع . قيل :

 ألنو تعلق بو حق لرَت االبن ، ١تا يف ذلك من اإلضرار ابلناس ، ألف الناس رٔتا يكونوا قد أقرضوه أك ابيعوه .
 لؤلب أف يرجع . كقيل :

 لعمـو حديث الباب .
 علتو كجودان كعدمان . ليس لو أف يرجع بقدر الرغبة ، ألف اٟتكم يدكر مع كقيل :

 كىذا اختيار ابن تيمية .                ) مسائل مهمة يف ا٢تبة كا٢تدية ( .
 ىل الرجوع يف ا٢تبة خاصة ابألب ، أـ ٬توز لألـ أيضان ؟ 
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 ا١تشهور من ا١تذىب أف الرجوع يف ا٢تبة جائز لؤلب خاصة دكف األـ .
 .ألف األب ىو الذم يتملك من ماؿ كلده دكف األـ  

 كذىب بعض العلماء إُف العمـو ، كقالوا : ال فرؽ بُت األب كاألـ يف جواز الرجوع .
 كاستدلوا بعمـو األدلة كقولو ) إال الوالد فيما يعطي كلده ( .-أ

 .) كاعدلوا بُت أكالدكم (  فيدخل فيو األـ ، فإهنا مأمورة ابلتسوية كالعدؿ ، كالرجوع يف ا٢تبة طريق التسوية  ككقولو -ب
)فأرجعو ( أم : أف ا٢تبة ا١تذكورة كانت  كألهنا دخلت يف ا١تعٌت يف حديث بشَت فينبري أف تدخل يف ٚتيع مدلولو ؛ لقولو -ج

 ٔتشورة من كالدة النعماف كما سبق .
الرجوع ٗتليصا أهنا ١تا ساكت األب يف ٖترٔف التفضيل ، ككلهم كالد فيو البعضية كفضل اٟتنو فينبري أف تساكيو يف التمكن من  -د

 ٢تا من اإلمث ، كإزالتو للتفضيل اـر .
 ما حكم ىبة اجملهوؿ ؟ 

 : لو كىبت لشخص ٛتل يف بطن ، أك طَتان يف ىواء . مثاؿ
 : ال ٬توز . قيل

 ألنو غرر .
 : ٬توز . كقيل

 كىذا الصحيح .
 ألنو ال يًتتب عليو شيء ، كال ضرر ، ألنو إما غاّف أك ساَف .

هىا-اًئشىةى كىعىٍن عى  - ُّٗ . قىالىٍت : ) كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ هىا ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرٌم ي  يػىٍقبىلي اى٢ٍتىًديهةى ، كىييًثيبي عىلىيػٍ
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - ِّٗ قىةن، فىأى  قىاؿى ) كىىىبى رىجيله ًلرىسيوًؿ اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ " ؟ انى هىا ، فػىقىاؿى : " رىًضيتى بىوي عىلىيػٍ اثى

" ؟ قىاؿى : نػىعىٍم ( "؟ قىاؿى : الى . فػىزىادىهي . قىاؿى : "رىًضيتى ..قىاؿى : الى . فػىزىادىهي ، فػىقىاؿى : "رىًضيتى  رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهاف ى
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 وؿ ا٢تدية كعدـ ردىا إال لعذر شرعي .ألمرين :نستفيد : مشركعية قب

 . : أف قبوؿ ا٢تدية ىو ىدم النِب  األمر األكؿ
: أف يف قبو٢تا فوائد متعددة منها : إرضاء ا١تهدم ، كج ر خاطره ، كتقديران ٢تديتو ، كالنظر إليها بعُت االعتبار ،  األمر الثاين

 ا١تهدم كإساءة إليو . كألف يف ردىا : ٥تالفة للسنة ، كفيو كسر لقلب
ىجىبتي ، كىلىو أيٍىًدمى ًإِفىَّ كيرىاعه لىقىًبٍلتي ( ركاه البخارم . كقد جاء عنو   أنو قاؿ ) لىو ديًعيتي ًإُفى كيرىاعو ألى

 كىاٍلكيرىاع ًمٍن الدَّابَّة مىا ديكف اٍلكىٍعب . 
تأليف، كالتحاب، كإ٪تا أخ ر أنو ال ٭تقر شيئنا ٦تا ييهدل إليو أك : ىذا حض منو ألمتو على ا١تهاداة، كالصلة، كال قىاؿى ًاٍبن بىطهاؿ

يدعى إليو ؛ لئبل ٯتتنع الباعث من ا١تهاداة الحتقار ا١تهدم ، كإ٪تا أشار ابلكراع كفرسن الشاة إُف ا١تبالرة يف قبوؿ القليل من 
 ا٢تدية، ال إُف إعطاء الكراع كالفرسن كمهاداتو؛ ألف أحدنا ال يفعل ذلك .

: كاختلف العلماء فيمن جاءه ماؿ ىل ٬تب قبولو أـ يندب ؟ على ثبلثة مذاىب كالصحيح ا١تشهور الذم عليو  اؿ النوكمكق
 اٞتمهور أنو يستحب .
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النَّاًس كىعىلىى قػىبيوًؿ ا٢ٍتىًديًَّة : كىيًف اٟتٍىًديًث دىلًيله عىلىى حيٍسًن خيليًقًو صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىتػىوىاضيًعًو كىجى ٍرًًه لًقيليوًب  قاؿ ابن حجر
اٟتٍىضُّ عىلىى اٍلميوىاصىلىًة كىالتَّحىابًٌ كىالتَّآليًف  كىًإجىابىًة مىٍن يىٍدعيو الرَّجيلى ًإُفى مىٍنزًلًًو كىلىٍو عىًلمى أىفَّ الًَّذم يىٍدعيوهي ًإلىٍيًو شىٍيءه قىًليله ... كىًفيوً 

 )الفتح(أىٍك كثر كىقبيوؿ ا٢ٍتىًديَّة كىذىًلك .           كىًإجىابىةي الدٍَّعوىًة ًلمىا قىلَّ 
بل كاف قبوؿ ا٢تدية إحدل عبلمات نبوتو لدل أىل الكتب السابقة ، حىت عرفو هبا سلماف الفارسي هنع هللا يضر يف قصة إسبلمو ، كما 

 يف مسند أٛتد .   
 مسلم .شربة لنب فقبلها . كما يف البخارم ك  كقد أىدت أـ الفضل للنِب 

 كأىدل لو أبو طلحة كرؾ أرنب فقبلو . ركاه البخارم كمسلم . 
 فيها ىداَي الناس كلو صررت . كال تكاد ٖتصى ا١تواقف اليت قبل النِب  

هًتىا كىلىٍو ًفٍرًسنى شىاةو ( متفق عليو .    كىافى يػىقيوؿي ) َيى ًنسىاءى اٍلميٍسًلمىاًت ! الى ٖتىًٍقرىفَّ جىارىةه ًٞتىارى   أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كعىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى 
 فرسن الشاة : حافرىا.

: كقاؿ الكرمآف : ٭تتمل أف يكوف النهي للمعطية ، ك٭تتمل أف يكوف للميهدىل إليها ، قلت ) أم ابن حجر ( :  قاؿ ابن حجر
 كال ٯتتنع ٛتلو على ا١تعنيُت . كال يتم ٛتلو على ا١تهدل إليها إال ّتعل البلـ يف قولو ) ٞتارهتا ( ٔتعٌت ًمن ،

 النهي عن رد ا٢تدية : بل جاء عن النِب 
 أنو قاؿ ) أىًجيبيوا الدَّاًعيى ، كىال تػىريدُّكا ا٢ٍتىًديَّةى ، كىال تىٍضرًبيوا اٍلميٍسًلًمُتى ( ركاه أٛتد . عن النِب  فقد ركل عبد هللا بن مسعود 

يف ىذا ا٠ت ر عن ترؾ قبوؿ ا٢تداَي بُت ا١تسلمُت ، فالواجب على ا١ترء إذا   ) ركضة العقبلء (  زجر النِب قاؿ ابن حباف
 أىديت إليو ىدية أف يقبلها كال يردىا ، مث يثيب عليها إذا قدر ، كيشكر عنها .

 ماذا يشًتط لقبوؿ ا٢تدية ؟ 
 يشًتط شركطان :

 أال يكوف  أىدل لو حياء كخجبلن .أكالن : 
 خجبلن فبل ٬توز لو أف يقبلها .فإذا علم أنو كىب لو حياء ك 

 أال يتضمن ٤تذكران شرعيان .اثنيان : 
 كما لو كقعت موقع الرشوة ، أك السكوت عن حق أك الدفاع عن ابطل .

 ) لعينها (  مثل : ا٠تنزير ، كا١تيتة ، كالدـ ) أك ٟتق الرَت ( مثل : ا١ترصوب ، كا١تسركؽ ، كا١تختلس . أال تكوف ٤ترمواثلثان : 
 ـر لكسبو فإنو ٬توز قبو٢تا ، ألف النِب أما ا .قبل ىدية اليهودية، مع أف اليهود كانوا يتعاملوف ابلراب 

  . ابلبيع ك الشراء ، كيقبل منهم ا٢تدية مع أهنم يتعاملوف ابلراب يتعامل مع اليهود : كاف النِب  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
ًبيًل اَّللًَّ  ديكا حىرٍَّمنىاقاؿ تعاُف : ) فىًبظيٍلمو ًمنى الًَّذينى ىىا كىًثَتان * كىأىٍخًذًىمي الٌراب كىقىٍد نػيهيوا عىٍنوي  عىلىٍيًهٍم طىيًٌبىاتو أيًحلٍَّت ٢تىيٍم كىًبصىدًًٌىٍم عىٍن سى

 النَّاًس اًبٍلبىاًطل ( . كىأىٍكًلًهٍم أىٍموىاؿى 
ًبل ىدية ا١ترأة اليت أىدت الشاة ٓتي ر كعاملهم كمات كدرعو مرىونة عند قى  . كمع ذلك قىًبل النِب صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ىديٌتهم

  . يهودم
دكف من أخذه منو بطريق مباح ، فعلى ىذا ٬توز قبل  كالقاعدة يف ىذا : أف ما حىريـى لكسبو فهو حراـ على الكاسب فقط ،

ىديتو   ىجره مصلحة ، يعٍت يف عدـ معاملتو كعدـ قبوؿ٬توز معو البيع كالشراء إال إذا كاف يف ا٢تدية ٦تن يتعامل ابلراب كأيضان 
اآلخذ كغَته ، فا٠تمر مثبلن لو أىداه إٌِف يهودم  مصلحة فنعم . فنتبع ىذا ابتراء للمصلحة ، أما ما حـر لعينو فهو حراـ على
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فأعطآف إَيه ،  ؽ ماؿ شخص كجاء إِفٌ ا٠تمر فبل ٬توز ِف قبولو ألنو حراـ لعينو كلو أف إنساّنن سر  مثبلن أك نصرآف ٦تن يركف إابحة
  . فهذا ا١تاؿ ا١تسركؽ ٭تـر علٌي أخذه ألنو حراـ لعينو

الكاسب دكف من أخذه بطريق اٟتبلؿ إال إذا كاف يف  ىذه القاعدة تر٭تك من إشكاالت كثَتة ، ما حـر لكسبو فهو حراـ على
 شراء مصلحة تردعػػػػػػػػػػػػػػو عن ىذا العمل فهذا يهجر من أجلىديٌتو كعدـ ا١تبايعة معو كال ىجره كعدـ األخذ منو كعدـ قبوؿ

  . ا١تصلحة
 ما حكم ا٢تدية ؟ 

 حكمها ابلنسبة للمهدم مستحبة .
 لقولو تعاُف ) إف هللا ٭تب اسنُت ( .

 ) هتادكا ٖتابوا ( ركاه البخارم يف األدب ا١تفرد . كقاؿ 
 متفق عليو . ) لو أىدم إٌِف ذراع أك كراع لقبلت ( كقاؿ  

 هىا ( ؟  ماذا نستفيد من قو٢تا )كىييًثيبي عىلىيػٍ
 نستفيد : استحباب اإلاثبة على ا٢تدية .

 ) اىٍلعيٍمرىل ًلمىٍن كيًىبىٍت لىوي (ميتػهفىقه عىلىٍيوً   قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  - ّّٗ
 لىكيٍم كىالى تػيٍفًسديكىىا ، فىًإنهوي مىٍن أىٍعمىرى عيٍمرىل فىًهيى ًللهًذم أيٍعًمرىىىا حىيان كىمىيًٌتنا، كىًلعىًقًبًو ( . كىًلميٍسًلمو : ) أىٍمًسكيوا عىلىٍيكيٍم أىٍموىا

، فىأىمها ًإذىا قىاؿى  كىيف لىٍفظو : ) ًإ٪تهىا اىٍلعيٍمرىل اىلهيًت أىجىازى رىسيوؿي اىَّللًه  : ًىيى لىكى كىًلعىًقًبكى ، فىًإنػههىا أىٍف يػىقيوؿى : ًىيى لىكى مىا ًعٍشتى
 تػىٍرًجعي ًإىلى صىاًحًبهىا ( .

ئنا فػىهيوى لً  يػٍ ئنا أىٍك أيٍعًمرى شى يػٍ  وىرىثىًتًو ( .كىأًلىِب دىاكيدى كىالنهسىاًئيًٌ ) الى تػيٍرًقبيوا ، كىالى تػيٍعًمريكا، فىمىٍن أيٍرًقبى شى
--------- 

 عرؼ العمرل ؟ 
 لشخص شيئان مدة عمره .: ىي أف يهب اإلنساف  العمرل

 : أف يقوؿ لشخص : أعرتك دارم تسكنها مدة حيايت ، أك مدة حياتك . مثاؿ
 : ألهنا معلقة ابلعمر ، ككذا قيل ٢تا ، رقِب ، ألف كبلن منهما يرقب مىت ٯتوت اآلخر لًتجع إليو . كٝتيت بذلك

 ما حكم العمرل ؟ 
 جائزة .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 ابلعمرل ، أهنا ١تن كىبت لو ( متفق عليو . قاؿ ) قضى النِب  ٟتديث جابر-أ

 ) العمرل جائزة (  ركاه مسلم . كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ -ب
 عدـ جوازىا . القوؿ الثاين :

 كىو قوؿ بعض العلماء .
 مىٍن أىٍعمىرى عيٍمرىل فىًهيى لًلًَّذم أيٍعًمرىىىا حىيان كىمىيًٌتنا، كىلًعىًقًبًو ( . ٟتديث الباب )أىٍمًسكيوا عىلىٍيكيٍم أىٍموىالىكيٍم كىالى تػيٍفًسديكىىا ، فىًإنَّوي  -أ

ئنا فػىهيوى ًلوىرىثىًتًو ( . -ب يػٍ ئنا أىٍك أيٍعًمرى شى يػٍ  ٟتديث الباب ) الى تػيٍرًقبيوا ، كىالى تػيٍعًمريكا، فىمىٍن أيٍرًقبى شى
 مذىب اٞتمهور .كالصحيح 
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 الثاين ؟ ما اٞتواب عن أحاديث القوؿ 
 التخفيف يف العمرل .

أك نقض ما كاف عليو أىل اٞتاىلية من رد العيمىر . ففي اٞتاىلية : إذا أعمر الرجل الرجل داره ، يعطونو مدة حياة العمر ، فإذا 
 مات رجع يف عطيتو .

 ما صور العمرل : 
 : أف يصرح أبنو ٢تا كلعقبو . الصورة األكىل

 عقبك .فيقوؿ : أعرتك ىذا البيت لك كل
 ففي ىذه الصورة تكوف للمعمر كلعقبو ، ٬ترم فيها ا١تَتاث .

 : أف يطلق فيقوؿ : أعمرتك ىذا البيت . الصورة الثانية
 ٚتهور العلماء على أهنا تكوف للمعمىر كلعقبو ، كالصورة األكُف ، فبل ترجع إُف ا١تعًمر .

 ٟتديث جابر .
 كىذا ىو ا١توافق للقواعد العامة .

 : أف يشًتط فيقوؿ : ىي لك ما عشت ، كليس لعقبك منها شيء ، أك قاؿ : فإذا مت فهي ِف . الثةالصورة الث
 فهذه اختلف العلماء فيها :

 : يصح الشرط . قيل
 كىذا قوؿ مالك ، كداكد ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كرجحو ابن عثيمُت .

 ٟتديث  ) ا١تسلموف على شركطهم ( .
 كفاسد ، كال ترجع للواىب .: الشرط الغ  كقيل

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة ، كبو قاؿ طائفة ، منهم : إسحاؽ ، كأبو ثور .
 ٟتديث جابر .

 : ) كل شرط ليس يف كتاب هللا ... ( . كأما الشرط فقد قاؿ النِب 
 األكؿ .كالراجح 

 ماذا يشًتط لصحة العمرل : 
 للمعًمر . : أف يكوف ا١توىوب ملكان  أكالن 
 : كجود اإل٬تاب كالقبوؿ . اثنيان 

 أف يقوؿ : أعمرتك دارم تسكنها مدة حيايت ، فقاؿ : قبلت .
 : أف ٭تصل القبض للمعمىر ، ألف ا٢تبة ال ٘تلك إال ابلقبض . اثلثان 

، فىسىأىٍلتي قىاؿى : ) ٛتىىٍلتي عىلىى فػىرىسو يف سىًبيًل اىَّللًه ، فىأىضىاعىوي صىاحً  كىعىٍن عيمىرى  - ّْٗ ئًعيوي ًبريٍخصو بيوي ، فىظىنػىٍنتي أىنهوي ابى
ًإٍف أىٍعطىاكىوي ًبًدٍرىىمو  رىسيوؿى اىَّللًه  تػىٍعوي ، كى . ميتػهفىقه عىلىٍيو .… ( عىٍن ذىًلكى . فػىقىاؿى : " الى تػىبػٍ  اىٟتٍىًديثى

---------- 
: يعٍت أنو تصدؽ بو على رجل ليجاىد عليو ، كيتملكو ال على كجو اٟتبس ،  قاؿ القرطِب ) ٛتىىٍلتي عىلىى فػىرىسو يف سىًبيًل اىَّللًه (

) ال تبتعو ، كال تعد يف صدقتك ( فدؿ  إذ لو كاف كذلك ١تا جاز لو أف يبيعو ، كقد كجده عمر يف السوؽ يباع ، كقد قاؿ 
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 على أنو مٌلكو إَيه على جهة الصدقة ليجاىد عليو يف سبيل هللا .
( معٌت إضاعتو لو ، أنو َف ٭تسن القياـ عليو ، كقٌصر يف مؤكنتو كخدمتو ، كقد جاء يف ركاية ) فوجده عند  صىاًحبيوي ) فىأىضىاعىوي 

 صاحبو ، كقد أضاعو ، ككاف قليل ا١تاؿ ( .
ئًعيوي ًبريٍخصو   ( أم : بثمن قليل . ) فىظىنػىٍنتي أىنهوي ابى

اه إَيه ، فتعلق خاطره أبنو يسا٤تو يف ترؾ جزء من الثمن ، كحينئذ يكوف : إ٪تا ظن ذلك ، ألنو ىو الذم كاف أعط قاؿ القرطيب
ىذا هناه عن ابتياعو ، كٝتى ذلك عٍودان ، فقاؿ : ال تبتعو ، كال تعد  رجوعان يف عُت ما تصدؽ بو يف سبيل هللا ، ك١تا فًهم النِب 

 يف صدقتك .
تػىٍعوي    . الركاية التالية )كال تعد يف صدقتك( ( كيف الركاية الثانية )ال تشًته( كيف ) الى تػىبػٍ
 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف رجوع اإلنساف يف صدقتو .
 ٟتديث الباب . -أ

) مثىل الذم يرًجع يف صدقتو، كمثىل الكلب يقيء، مث يعود يف قىيئو  كٟتديث ابن عبَّاس رضي هللا عنهما، أفَّ النِبَّ  -ب
 فيأكلو ( .

 بن ا٠تطَّاب هنع هللا يضر قاؿ ) مىن كىب ًىبةن لصلة رًحم أك على كجو صػػػدقة، فإنَّو ال يرجع فيها ( .قاؿ عمر -ج
 أهنا خرجت عن ًملكو على طريق الثواب كابتراء كجو هللا تعاُف، كال يصلح الرُّجوع عن ذلك-د
 مىت ٬توز الرجوع يف الصدقة ؟ 

 إذا َف يقبضها الفقَت .
الصدقة قبل أف يقبضها الفقَت بنفسو أك عن طريق ككيلو ؛ ألف الفقَت ال ٯتلك الصدقة إال إذا قبضها ،  فبل حرج من الرجوع يف

 فإذا َف يقبضها فبل تزاؿ على ملك صاحبها .
يػٍره لىكي   قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كىًإٍف ٗتيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى  م ( .لقولو تعاُف ) ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى

قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف تفسَته : كمن فوائد اآلية : أف الصدقة ال تعت ر حىت يوصلها إُف الفقَت ؛ لقولو تعاُف : 
 )كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى( .

اؿى ٢تىىا ًإٌٓفً قىٍد أىٍىدىٍيتي ًإُفى النَّجىاًشيًٌ أيَّ سىلىمىةى قى  كركل اإلماـ أٛتد عن أـ كلثـو بنت أَب سلمة قالت : )لىمَّا تػىزىكَّجى رىسيوؿي اَّللًَّ 
 فىًإٍف ريدٍَّت عىلىيَّ فىًهيى لىًك...( قاؿ اٟتافظ حيلَّةن كىأىكىاًقيَّ ًمٍن ًمٍسكو كىالى أىرىل النَّجىاًشيَّ ًإالَّ قىٍد مىاتى كىالى أىرىل ًإالَّ ىىًديَّيًت مىٍرديكدىةن عىلىيَّ 

 ن .يف فتح البارم : إسناده حس
قاؿ يف "دقائق أكِف النهى" كمن ميز شيئان للصدقة بو أك ككل فيو مث بدا لو أف ال يتصدؽ بو سن لو إمضاؤه ٥تالفة للنفس 

 كالشياطُت ، كال ٬تب عليو إمضاؤه ؛ ألهنا ال ٘تلك قبل القبض" انتهى .
 كىذا قوؿ أكثر الفقهاء . 

 الرجوع فيها ابتفاؽ أىل العلم رٛتهم هللا .أما بعد قبضها بنفسو أك عن طريق ككيلو ، فبل ٬توز 
) اٍلعىائًدي يف ًىبىًتًو كىاٍلكىٍلًب يىًقيءي مثيَّ يػىعيودي يف قػىٍيًئو(ً كيف لفظ   ١تا ركاه البخارم  عن ابن عباس رضي هللا عنهما : قىاؿى النَِّبُّ  

قىًتًو( .  )اٍلعىائًدى يف صىدى
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طاب هنع هللا يضر قاؿ : )من كىب ىبة لصلة رحم أك على كجو صدقة فإنو ال يرجع كركل مالك يف ا١توطأ : عن عمر بن ا٠ت
 كصحح إسناده الشيخ األلبآف . فيها...(

 كقد بوب البخارم يف صحيحو ابب : )ال ٭تل ألحد أف يرجع يف ىبتو كصدقتو( .
 بعد القبض . كأما الصدقة ، فاتفقوا على أنو ال ٬توز الرجوع فيها قاؿ اٟتافظ ابن حجر : ...

 رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ يف " اىأٍلىدىًب اىٍلميٍفرىًد " كىأىبيو يػىٍعلىى إبًًٍسنىادو حىسىن و  .قىاؿى : ) تػىهىاديٍكا ٖتىىابُّوا (  عىًن النهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ّٓٗ
 ا ، فىًإفه اى٢ٍتىًديهةى تىسيلُّ اىلسهًايمىةى (  رىكىاهي اىٍلبػىزهاري إبًًٍسنىادو ضىًعيف و .) تػىهىادىكٍ  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  - ّٔٗ
) ايى ًنسىاءى اىٍلميٍسًلمىاًت ! الى ٖتىًٍقرىفه جىارىةه ًٞتىارىهًتىا كىلىٍو ًفٍرًسنى شىاةو (  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ّٕٗ

 فىقه عىلىٍيوً  .ميتػه 
--------- 

 فيد من ىذه األحاديث ؟تماذا نس 
 جواز كاستحباب ا٢تبة كا٢تدية . نستفيد :

قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كيف اٟتديث اٟتض على التهادم كلو ابليسَت ؛ ألف الكثَت قد ال يتيسر كل كقت ، كإذا تواصل اليسَت 
 ف .صار كثَتا ، كفيو استحباب ا١تودة كإسقاط التكلي

 كقد جاءت األدلة على مشركعيتها :
ًني قاؿ تعاُف ) نوي نىفسا فىكيليوهي ىى قٰىًتًهنَّ ٨ًتلىة فىًإف ًطنبى لىكيم عىن شىيء مًٌ  ( . ان  ٔمَّرًي ان  ٔكىءىاتيوٍا ٱلنًٌسىاءى صىدي

 نفسهن ، فكلوه ىنيئان مريئان .قاؿ الط رم يف معٌت اآلية : إف كىب لكم أيها الرجاؿ ، نساؤكم شيئان من صدقاهتن ، طيبة بذلك أ
 كأحاديث الباب :
 ) هتادكا ٖتابوا ( .

 ) َيى ًنسىاءى اىٍلميٍسًلمىاًت ! الى ٖتىًٍقرىفَّ جىارىةه ًٞتىارىهًتىا كىلىٍو ًفٍرًسنى شىاةو ( . 
ودة ، كإذىاب الشحناء ، كا١تتاحفة كلو ابليسَت ؛ ١تا فيو من استجبلب ا١ت مقاؿ ابن بطاؿ : قاؿ ا١تهلب : فيو اٟتض على التهاد

أدؿ على ا١تودة ،  يكاصطفاء اٞتَتة ، ك١تا فيو من التعاكف على أمر العيشة ا١تقيمة لئلرماؽ ، كأيضنا فإف ا٢تدية إذا كانت يسَتة فه
 كأسقط للمئونة ، كأسهل على ا١تهدل إلطراح التكليف .

خاؿ السركر على قلب ا١توىوب لو، كإيراث ا١تودة كابة بينهما، ك١تا يف التهادم من استعماؿ الكـر كإزالة الشح عن النفس، كإد
 كإزالة الضرينة كاٟتسد .

 ىل قوؿ : ا٢تدية ال هتدل كال تباع صحيحة ؟ 
التصرؼ هبا بيعان كإجارة كإىداءن ككقفان ، كال  ك٥تالفة للشرع ، بل من ٘تلَّك ىدية بطريق شرعي فإف لو اٟتق يفليست صحيحة ، 

  . ذلك َف ييصب ، كقد جاء يف السنَّة النبوية الصحيحة ما يدؿ على ىذا ذلك ، كمن منع شيئان منحرج عليو يف 
ٍيًدرى ديكمىةى أىٍىدىل   البخارم كمسلم ركاه .عىًليِّا، فػىقىاؿى )شىقًٌٍقوي ٜتييرنا بػىٍُتى اٍلفىوىاًطم( ثػىٍوبى حىرًيرو، فىأىٍعطىاهي  ًإُفى النَِّبًٌ  عن عىًليٌو هنع هللا يضر أىفَّ أيكى

ٍيًدرى ديكمىةى ( ىو أكيدر بن عبد ا١تلك الكندم ، كاختلف (   . يف إسبلمو كاألكثر على أنو َف ييسلم أيكى
كفاطمة بنت أسد ، كىي أـ علي بن أَب طالب ،  ، الفواطم ( ىن ثبلث : فاطمة بنت رسوؿ هللا  )ر ، ٠تيمير ( ٚتع ٜتا (

  . كفاطمة بنت ٛتزة بن عبد ا١تطلب
  . كعليو : فهو يدؿ على بطبلف من منع من إىداء ا٢تدية أىدل ما أيىدم إليو ، كيف اٟتديث أف النِبَّ 



 ُّْْ 

 رىسيوؿى ، فػىقىاؿى : َيى  اَّللًَّ  ًمٍن ًإٍستػىبػٍرىؽو تػيبىاعي يف السُّوًؽ ، فىأىخىذىىىا فىأىتىى هًبىا رىسيوؿى  عىٍبد اَّللًَّ ٍبن عيمىرى قىاؿى ) أىخىذى عيمىري جيبَّةن  كعن
، خىبلؽى لىوي( فػىلىًبثى عيمىري مىا شىاءى اَّللَّي أىٍف يػىٍلبىثى  )ًإ٪تَّىا ىىًذًه لًبىاسي مىٍن ال اَّللًَّ  ابٍػتىٍع ىىًذًه ٕتىىمٍَّل هًبىا لًٍلًعيًد كىاٍلويفيوًد ، فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي  اَّللًَّ

 ، فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، ًإنَّكى قػيٍلتى ًإ٪تَّىا ىىًذهً  فىأىقٍػبىلى هًبىا عيمىري فىأىتىى هًبىا رىسيوؿى اَّللًَّ  بىاجو ،ًّتيبًَّة ًدي ًإلىٍيًو رىسيوؿي اَّللًَّ  مثيَّ أىٍرسىلى 
 بي هًبىا حىاجىتىك ( متفق عليو .تيًصي ) تىًبيعيهىا أىكٍ  لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ  لًبىاسي مىٍن ال خىبلؽى لىوي ، كىأىٍرسىٍلتى ًإِفىَّ هًبىًذًه اٞتٍيبًَّة ! فػىقىاؿى 

 ا .لعمر يف ا٢تدية اليت أىداه إَيىا : تبيعه كيف اٟتديث نصّّ على جواز بيع ا٢تدية ، حيث قاؿ النِب 
ـى اٍلقىٍوـً  بىٍكرو صىٍعبو لًعيمىرى ، يًف سىفىرو ، فىكيٍنتي عىلىى مىعى النَِّبًٌ  اٍبًن عيمىرى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا قىاؿى ) كينَّا كعن ـي أىمىا فىكىافى يػىٍرًلبيًٍت فػىيػىتػىقىدَّ

ـي فػىيػىٍزجيريهي عيمىري  ،  . ًبٍعًنيًو . قىاؿى : ىيوى لىكى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ . قىاؿى : ًبٍعًنيوً  : لًعيمىرى  كىيػىريدُّهي ، فػىقىاؿى النَِّبُّ  فػىيػىٍزجيريهي عيمىري كىيػىريدُّهي ، مثيَّ يػىتػىقىدَّ
 ٍبنى عيمىرى ، تىٍصنىعي بًًو مىا ًشٍئت ( ركاه البخارم . ) ىيوى لىكى َيى عىٍبدى اَّللًَّ  النَِّبُّ  ، فػىقىاؿى  ٍن رىسيوًؿ اَّللَّ فػىبىاعىوي مً 

  . صعب ( كثَت النفورب ،  ) بىكر( : كلد الناقة أكؿ ما ييرك (
ٍئتى ( يدؿ على أف من أىدم إليو شيء فقد صار ملكان لو ، تىٍصنىعي ًبًو مىا شً  لعبد هللا بن عمر : ) ىيوى لىكى ، فقوؿ الرسوؿ 

  . فيو كما يشاء ، ابلبيع أك ا٢تدية أك غَت ذلك يتصرؼ
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ّٖٗ ٍ يػيثىٍب عىلىيػٍ  ، عىٍن اىلنهيبًٌ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ هىا ( رىكىاهي قىاؿى ) مىٍن كىىىبى ًىبىةن ، فػىهيوى أىحىقُّ هًبىا ، مىا ملى

. ، عىٍن عيمىرى قػىٍوليو ي  اىٟتٍىاًكمي كىصىحهحىوي ، كىاٍلمىٍحفيوظي ًمٍن ًركىايىًة ًاٍبًن عيمىرى
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 الصحيح أنو موقوؼ على عمر من قولو .

 ماذا نستفيد اٟتديث ؟ 
 أك ترد ا٢تبة إليو ، كيسمى ىذا النوع من ا٢تبة : ىبة الثواب .أف من كىب ىبة يريد هبا العوض فإنو البد من العػػػػوض  :نستفيد 

 ما ىي ىبة الثواب ؟ 
 ىي ا٢تبة يدفعها الرجل يلتمس أفضل منها .

 ىل ٬توز الرجوع فيها ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أنو ٬توز للواىب أف يرجع هببتو إذا َف يعٌوض . القوؿ األكؿ
 أنو ال ٬توز الرجوع مطلقان .:  القوؿ الثاين

 كىذا مذىب الشافعي ، كأٛتد .
 لؤلدلة اليت تقدمت يف ٖترٔف الرجوع اب٢تبة .

 
 
 
 
 
 



 ُّْٓ 

بي اىللُّقىطىةً   ابى
 اللقطة ىي : ىي ا١تاؿ يوجد ابلطريق ك٨توه ال يعرؼ صاحبو .

 كشرعان : ماؿ ضػل عن صاحبػو .
ىكىٍلتػيهىا (   قىاؿى : ) مىره اىلنهيبُّ  عىٍن أىنىسو  - ّٗٗ بًتىٍمرىةو يف اىلطهرًيًق، فػىقىاؿى : لىٍوالى أىيٌنً أىخىاؼي أىٍف تىكيوفى ًمنى الصهدىقىًة ألى

 ميتػهفىقه عىلىٍيوً .
ًاٍعًرٍؼ ًعفىاصىهىا  : اؿى فىسىأىلىوي عىًن اللُّقىطىًة ؟ فػىقى  قىاؿى : ) جىاءى رىجيله ًإىلى اىلنهيبًٌ  كىعىٍن زىٍيًد ٍبًن خىاًلدو اىٍٞتيهىًٍتًٌ  - َْٗ

 كىكًكىاءىىىا، ُثيه عىٌرًفٍػهىا سىنىةن ، فىًإٍف جىاءى صىاًحبػيهىا كىًإاله فىشىٍأنيكى هًبىا .
 قىاؿى : فىضىالهةي اىٍلغىنىًم ؟

ٍئًب .  قىاؿى : ًىيى لىكى ، أىٍك أًلىًخيكى ، أىٍك ًللذًٌ
ًبًل ؟  قىاؿى : فىضىالهةي اىإٍلً

َتىٍكيلي اىلشهجىرى ، حىىته يػىٍلقىاىىا رىبػُّهىا ( متفق عليو قىاؿى : " مىا لىكى   . كى٢تىىا ؟ مىعىهىا ًسقىاؤيىىا كىًحذىاؤيىىا ، تىرًدي اىٍلمىاءى ، كى
ٍ يػيعىٌرًفٍػهىا ( رىكىاهي ميٍسًلم ه  كىعىٍنوي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ُْٗ  .) مىٍن آكىل ضىالهةن فػىهيوى ضىاؿٌّ ، مىا ملى

---------- 
 الصحاَب ا١تشهور .) عىٍن زىٍيًد ٍبًن خىاًلدو اىٍٞتيهىًٍتًٌ ( 

  ككقع يف ركاية البخارم ) فسألو عما يلتقطو ( .)فىسىأىلىوي عىًن اللُّقىطىًة ( 
 بكسر العُت ، كالعفاص الوعاء الذم تكوف فيو النفقة .) اٍعًرٍؼ ًعفىاصىهىا ( 

 يط الذم يشد بو العفاص .الوًكاء ىو ا٠ت) كىكًكىاءىىىا ( 
 ( ىذا أمر ابلتعريف ، كسيأيت تعريفو إف شاء هللا .) ُثيه عىٌرًفٍػهىا سىنىةن 

 جاء يف ركاية ) فأدًٌىا إليو ( كذلك بعد معرفة صفاهتا .) فىًإٍف جىاءى صىاًحبػيهىا ( 
 أم : كإف َف أيت صاحبها فتصرؼ فيها .) كىًإاله فىشىٍأنىكى هًبىا ( 

 كالضاؿ : ا١تاؿ الضائع .،  الضالة : أكثر ما يطلق على اٟتيواف أم : ما حكمها ؟ضىالهةي اٍلغىنىًم ( ) قىاؿى فى 
( أك ىنا للتقسيم كالتنويع ، أم أف الشاة ال ٗترج عن ىذه األقساـ الثبلثة ، فهي إما لك : ) قىاؿى : لىكى أىٍك ألىًخيكى أىٍك لًلذًٌٍئًب 

 هبا . أك ألخيك : ا١تراد أخوة الدين .أيها ا١تخاطب أتخذىا كتنتفع 
 أم ما حكمها ؟) قىاؿى فىضىالهةي اإًلًبًل ( 
ىذا استفهاـ إنكارم ، كا١تعٌت : مالك ك٢تا ، ١تاذا أتخذىا كاٟتاؿ أهنا مستقلة أبسباب ٘تنعها من ا٢تبلؾ ، ) قىاؿى : مىا لىكى كى٢تىىا ( 

حىت  على أف ىذا االستفهاـ إنكارم ما جاء يف ركاية ) ... فرضب النِب  بدليل قولو ) معها سقاؤىا كحذاؤىا ... ( . كيدؿ
 ( . للبخارم ) فتمعر كجو النِب  اٛتر كجنتاه أك اٛتر كجهو فقاؿ : مالك ك٢تا ( ، كيف ركاية

 السقاء ىو جوفها الذم ٭تمل ا١تاء .) مىعىهىا ًسقىاؤيىىا ( 
 ( اٟتذاء ىو خفها .) كىًحذىاؤيىىا 

إُف أف اإلبل غَت ٤تتاجة إُف اٟتفظ ٔتا ركب هللا يف طباعها من اٞتبلدة على العطش  اء : كيف ىذا تنبيو من النِب قاؿ العلم
 كتناكؿ ا١تاء برَت تعب لطوؿ عنقها كقوهتا على ا١تشيء .



 ُّْٔ 

 أم صاحبها الذم أضلها . ( حىىته يػىٍلقىاىىا رىبػُّهىا) 
 رىا ؟اللقطة من حيث االلتقاط على ثالثة أضرب اذك 

 اللقطة ابعتبار الشيء ا١تلقوط ىل ٯتلك أك ال ؟ كىل ييعٌرؼ أك ال ؟ ثبلثة اضرب ؟
ما تقل قيمتيو كال تتبعو ٫تة أكساط الناس ،  كالسوط كالرغيف كالقلم إذا كاف رخيصان كقلم الرصاص ك٨تو٫ًتا ، الضرب األكؿ : 

 فييملك ببل تعريف .
 كاجده ٔتجرد التقاطو ، كيباح لو االنتفاع بو ، كال ٭تتاج إُف تعريف .فهذا النوع ٯتلك ببل تعريف ، أم ٯتلكو 

ٍلتػيهىا مىرَّ اىلنَِّبُّ  أنس  ) -الباب  –ٟتديث  ىكى قىًة ألى  ( . بًتىٍمرىةو يف اىلطَّرًيًق، فػىقىاؿى : لىٍوالى أىٌٓفً أىخىاؼي أىٍف تىكيوفى ًمنى الصَّدى
تتبعو ٫تة أكساط الناس ، إذا كجدىا اإلنساف ملقاة يف الطريق أيخذىا كأيكلها إف شاء ،  فهذا دليل على أف التمرة ك٨توىا ٦تا ال

ذكر أنو َف ٯتتنع من أكلها إال تورعان ، خشية أف تكوف من الصدقة اليت حرمت ، ال لكوهنا مرمية يف الطريق فقط ، ٦تا  ألنو 
 يدؿ على أنو ليس ٢تا حكم اللقطة .

ذكر أنو َف  لو ) ألكلتها ( ظاىر يف جواز أكل ما يوجد من اقرات ملقى يف الطرقات ، ألنو : قو  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
ٯتتنع من أكلها إال تورعان ٠تشية أف تكوف من الصدقة اليت حرمت عليو ، ال لكوهنا مرمية يف الطريق فقط ، فلو َف ٮتش ذلك 

 ألخذ كال ٭تتاج إُف تعريف  .ألكلها ، كَف يذكر تعريفان ، فدؿ على أف مثل ذلك ٯتلك اب
قاؿ الصنعآف رٛتو هللا يف "سبل السبلـ" : دؿ اٟتديث على جواز أخذ الشيء اٟتقَت الذم يتسامح بو ، كال ٬تب التعريف بو ، 

 كأف اآلخذ ٯتلكو ٔتجرد األخذ لو .
 : كال نعلم خبلفان بُت أىل العلم يف إابحة أخذ اليسَت كاالنتفاع بو . قاؿ ابن قدامة

 . لكن يشًتط يف ىذا القسم أف ال يكوف عا١تان بصاحبو 
 الضواؿ اليت ٘تتنع من صرار السباع ، كاإلبل ، فبل ٘تلك اباللتقاط مطلقان .الضرب الثاين : 

 فهذا ٭تـر التقاطو ، كال ٯتلك ابلتعريف .
 صرار السباع : كالذئب كالثعلب ك٨توىا .

) كاإلبل ، كا٠تيل ، كالبقر ، كالبراؿ ( ، كإما لطَتانو ) كالطيور ( ، كإما لسرعة  كالذم ٯتتنع من صرار السباع : إما لضخامتو
 عدكىا ) كالظباء ( ، كإما لدفعها عن نفسها بناهبا ) كالفهد ( .

سئل ضالة اإلبل ؟ فقاؿ : مالك ك٢تا ، معها سقاؤىا كحذاؤىا ،  كالدليل على ٖترٔف أخذه حديث زيد بن خالد ) أف النِب 
 ا١تاء ، كأتكل الشجر حىت يلقاىا رهبا ( .ترد 
  يستثٌت من ذلك ما إذا كجد الضالة يف مهلكة ال ماء فيها كال مرعى أك أرض مسبرة ، أك قريبان من دار اٟترب ٮتاؼ عليها

بو ٗتليصها من أىلها ، فإنو يردىا أك أيخذىا بقصد اإلنقاذ ال االلتقاط ، كال ضماف عليو ، ألف فيو إنقاذىا من ا٢تبلؾ ، أش
 من حريق ك٨توه .

 بقية األمواؿ ) كذىب كدراىم كأاثث كمتاع ( ، كما ال ٘تتنع من صرار السباع كالشاة ك٨توىا .الضرب الثالث : 
 فهذا القسم ٬توز التقاطو .

ًبل . كىفػىرَّؽى : قػىٍولو : ) فىضىالَّة اٍلرىنىم ، قىاؿى : لىك أىٍك أًلىًخيك أىٍك لًلذًٌٍئًب ( مىٍعنىاهي اإٍلً  قاؿ النوكم ًؼ اإٍلً  ٍذف يف أىٍخذىىا ، ًٓتًبلى
ائًهىا كىًسقىائًهى  ٢ًتىا ًْتًذى ًبل ميٍستػىٍرًنيىة عىٍن مىٍن ٭تىٍفىظهىا اًلٍسًتٍقبلى ى اٍلفىٍرؽ أبًىفَّ اإٍلً ا كىكيريكدىىا اٍلمىاء كىالشَّجىر ، كىاٍمًتنىاعهىا ًمٍن بػىٍينهمىا ، كىبػىُتَّ

ًؼ ذىًلكى ، فػىلىك أىٍف أتىٍخيذىىا أىٍنتى أىٍك صىاًحبهىا ، أىٍك أىخيوؾ اٍلميٍسًلم الَّ الذًٌائىب كىغىٍَتىىا  بىاع ، كىاٍلرىنىم ًٓتًبلى ًذم ٯتىيٌر هًبىا أىٍك ًمٍن ًصرىار السًٌ
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ًبل .  الذًٌٍئب فىًلهىذىا جىازى أىٍخذىىا ديكف اإٍلً
إُف جواز أخذىا كأنو قاؿ ىي ضعيفة لعدـ االستقبلؿ معرضة للهبلؾ  : قولو ) لىك أىٍك أًلىًخيك .... ( فيو إشارة كقاؿ يف الفتح

مًتددة بُت أف أتخذىا أنت أك أخوؾ ، كا١تراد بو ما ىو أعم من صاحبها أك من ملتقط آخر ، كا١تراد ابلذئب جنس ما أيكل 
اف ذلك أدعى لو إُف أخذىا ، الشاة من السباع ، كفيو حث لو على أخذىا ، ألنو إذا علم أنو إف َف أيخذىا بقيت للذئب ك

 ككقع يف ركاية إٝتاعيل بن جعفر عن ربيعة كما سيأيت بعد أبواب )فقاؿ خذىا فإ٪تا ىي لك اٍف( كىو صريح يف األمر ابألخػذ.
 إذا كانت اللقطة حيواّنن مأكولة اللحم كالشاة . -

 ينفق عليها من مالو بنية الرجوع . فإنو ٮتَت يف الشاة بُت ذْتها كعليو القيمة ، أك بيعها ك٭تفظ ٙتنها أك
 فإف كانت اللقطة ٦تا ٮتشى فساده . ) كأف ٬تد كراتُت موز ( .

 فلو بيعو كحفظ ٙتنو ، أك أكلو بقيمتو ، أك ٕتفيف ما ٯتكن ٕتفيفو.
 ما حكم التقاط ضالة اإلبل ؟ 

 حراـ .
ًبًل ؟ قىاؿى : " مىا لىكى  أتىٍكيلي اىلشَّجىرى ، حىىتَّ  ٟتديث الباب ) ... قىاؿى : فىضىالَّةي اىإٍلً كى٢تىىا ؟ مىعىهىا ًسقىاؤيىىا كىًحذىاؤيىىا ، تىرًدي اىٍلمىاءى ، كى

 يػىٍلقىاىىا رىبػُّهىا ( .
أتىٍ   فػىتىمىعَّرى كىٍجوي النَِّبًٌ )  كيف ركاية للبخارم  كيلي الشَّجىر ( .. فػىقىاؿى : مىا لىكى كى٢تىىا ، مىعىهىا ًحذىاؤيىىا كىًسقىاؤيىىا ، تىرًدي اٍلمىاءى كى

أتىٍكيلي الشَّجىرى حىىتَّ كيف ركاية ١تسلم ) كىسىأىلىوي عىٍن ضىالًَّة اإًلًبًل فػىقىاؿى : مىا لىكى كى٢تىىا ، دىٍعهىا فىًإفَّ مىعىهىا ًحذىاءىىىا كىًسقىاءى  ىىا ، تىرًدي اٍلمىاءى كى
دىىىا رىبػُّهىا ( .  ٬تًى
) ما لك ك٢تا ؟ ( إُف آخر الكبلـ ، كغضبو حُت قاؿ ذلك يدؿُّ على ٖترٔف التعرُّض لضالَّة : قولو يف ضالَّة اإلبل : قاؿ القرطيب 

ا يؤمن عليها ا٢تبلؾ الستقبل٢تا ٔتنافعها . كقد نٌص على ذلك بقولو يف الرراية األخرل ) دعها عنك ( كمقتضاه :  اإلبل ؛ ألهنَّ
 ىذا إذا َف تكن أبرض مشبعة .ا١تنع من التصرؼ فيها مطلقنا ، كأف تًتؾ حيث ىي . لكن 

  ىل األفضل التقاط اللقطة أـ ال ؟ 
 إف علم من نفسو ا٠تيانة ، فهنا ٭تـر عليو االلتقاط .أكالن : 

 ألنو ٔتنزلة الراصب .
 كألف يف أخذىا تضييعان ١تاؿ غَته فيحـر كإتبلفو .

 كاختلفوا يف األفضل على أقواؿ :ثق أبمانة نفسو ، كال ٮتشى على اللقطة ، فهنا ال ٭تـر ، اثنيان : أف م
 : األفضل أخذىا . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب اٟتنفية ، كالشافعية .
:  كاستدلوا ْتديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ) .... كقد جاء يف ىذا اٟتديث أسئلة عن الضالة ، كفيو قاؿ  -أ

 ىت أييتى ابغيها ( ركاه أٛتد .كسئل عن الضالة فقاؿ : لك أك ألخيك أك للذئب ، اٚتعها إليك ح
 فقالوا : فقولو ) اٚتعها .. ( دليل على استحباب التقاط القطة .

 كقالوا : إف الواجب على ا١تسلم حفظ ماؿ أخيو ، كيف التقاط اللقطة حفظ ١تاؿ أخيك . -ب
 : الًتؾ األفضل .  القوؿ الثاين

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
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 كوف قد عرضو للحراـ ، ألنو قد يقصر يف حقها كيف تعريفها .قالوا : ألنو إذا التقط اللقطة ي
 : األفضل ترؾ االلتقاط ، ركم معٌت ذلك عن ابن عباس كابن عمر ... كال نعرؼ ٢تما ٥تالفان يف الصحابة . قاؿ ابن قدامة
 : يكره أخذىا . القوؿ الثالث
 : أنو ٥تَت . القوؿ الرابع

 كىذا مذىب ا١تالكية .
 الد فإف ظاىره أف ا١تلتقط ٥تَت .ٟتديث زيد بن خ

إف أًمنى من نفسو ا٠تيانة ، ككثق أبنو سيحفظها كيعرفها التعريف الشرعي ، فاألفضل االلتقاط ، ألف يف ذلك حفظ كالراجح : 
 ماؿ الرَت .

 ما حكم أخذىا إف خاؼ عليها من ا٠تونة ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك :

 ٬تب أخذىا .فقيل : 
 ان ٢تا .ألف يف تركها تضييع

 ال ٬تب أخذىا .كقيل : 
 ما حكم تعريف اللقطة ؟ 

 كاجب .
 ) مث عرفها سنة ( . لقولو 

: كالتعريف كاجبه ؛ ألنَّو مأموره بو . مثَّ ٮتتص الوجوب بسنة يف ا١تاؿ الكثَت ؛ الذل ال يفسد ، كال ينقص منها .  قاؿ القرطيب
 كىو قوؿ فقهاء األمصار . 

 كم مدة التعريف ؟ 
 سنة .
 )مث عرفها سنة ( . لقولو 

أىنَّوي  -رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي  -يف رًكىاَيىت حىًديث زىٍيد ٍبن خىاًلد : ) عىٌرًفٍػهىا سىنىة ( ، كىيف حىًديث أيَبىٌ ٍبن كىٍعب  : قػىٍولو  قاؿ النوكم
 ث ًسًنُتى ( . كىيًف رًكىايىة : سىنىة كىاًحدىة ( كىيف ثىة أىمىرى بًتػىٍعرًيًفهىا ) ثىبلى  رًكىايىة : أىفَّ الرَّاًكم شىكَّ قىاؿى : ) الى أىٍدرًم قىاؿى حىٍوؿ أىٍك ثىبلى

ت قػىٍوالى  ثىة ( قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض : ًقيلى يف اٞتٍىٍمع بػىٍُت الٌرًكىاَيى  ًف :أىٍحوىاؿ ( كىيف رًكىايىة : ) عىامىٍُتً أىٍك ثىبلى
ًقي اأٍلىحىاًديث .أىٍف ييٍطرىح الشٌَّك ، كىالزًٌ  أىحىد٫تىا : دىة ًلميخىالىفىًتهىا ابى دىة ، كىيىكيوف اٍلميرىاد سىنىة يف رًكىايىة الشٌَّك ، كىتػيرىٌد الٌزَيى  َيى

ث ًسًنُتى   أىنػَّهيمىا قىًضيػَّتىاًف ، فىرًكىايىة زىٍيد يف التػٍَّعرًيف سىنىة ٤تىٍميولىة عىلىى أىقىٌل مىا ٬تىٍزًم ، كىرًكىايىة أيَبىٌ ٍبن كىالثهاين :  كىٍعب يف التػٍَّعرًيف ثىبلى
دىة اٍلفىًضيلىة ، قىاؿى : كىقىٍد أىٍٚتىعى اٍلعيلىمىاء عىلىى ااًلٍكًتفىاء بًتػىٍعرًيًف سىنىة ، ثىة أىٍعوىاـ ًإالَّ  ٤تىٍميولىة عىلىى اٍلوىرىع كىزَيى كىَفٍى يىٍشًتىًط أىحىد تػىٍعرًيف ثىبلى

 كىلىعىلَّوي َفٍى يػىثٍػبيت عىٍنوي . -رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي  -ب مىا ريًكمى عىٍن عيمىر ٍبن ا٠تٍىطَّا
 ما كيفية التعريف ؟ 

 التعريف : ىو أف ينادم يف ا١توضع الذم كجدىا فيو ، كيف ٣تامع الناس ، كيكوف هناران .
ا ىنالك ، أك قربو ، ف قاؿ القرطيب يعرفها تعريفنا ال يضرُّ بو ، : تعريفها ىو أف ينشدىا يف ٣تتمعات الناس ، كحيث يظن : أف رهبَّ

 كال ٮتييًفي أمرىا .
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ء صاحبها يف ذلك األسبوع أحرل ، مث بعد األسبوع ينادم يككيفيتو : يف األسبوع األكؿ من التقاطها ينادم كل يـو ، ألف ٣ت -
 عليها على حسب عادة الناس يف ذلك .

أمر  لي االلتقاط ، كتكوف متوالية يف نفسها ، ألف النِب : إذا ثبت ىذا ، فإنو ٬تب أف تكوف ىذه السنة ت قاؿ ابن قدامة
بتعريفها حُت سئل عنها ، كاألمر يقتضي الفور ، كألف القصد ابلتعريف كصوؿ ا٠ت ر إُف صاحبها ، كذلك ٭تصل ابلتعريف 

 ريف بو .عقيب ضياعها متواليان ، ألف صاحبها يف الرالب إ٪تا يتوقعها كيطلبها عقب ضياعها ، فيجب ٗتصيص التع
 ماذا يذكر ا١تلتقط حُت تعريف اللقطة ؟ 

 يذكر ا١تلتقط جنسها ال غَت ، فيقوؿ من ضاع لو ذىب مثبلن ، من ضاع لو ثياب .
 ألنو لو كصفها لعلم من يسمعها فبل تبقى دليبلن على ملكها .

 ما اٟتكم إذا عرفها سنة ؟ 
 غنيان أك فقَتان ، لكنو ملك مقيػػػد ٔتا إذا جػػػػػػاء صاحبها . إذا عرؼ سنة كاملة فإنو ٯتتلكها قهران ، سواء كاف ا١تلتقط

 ٟتديث زيد ) .. مث عرفها سنة ، فإف َف تعرؼ فاستنفقها كلتكن كديعػة .. ( .
 كيف ركاية ) مث عرفها سنة ، فإذا جاء صاحبها كإال شأنك هبا ( . أم إف جاء صاحبها فأدىا إليو ، كإف َف ٬تيء فشأنك هبا.

 ية ) فإف جاء صاحبها كإال استمتع هبا ( .كيف ركا
د صىاًحبهىا، فػىلىوي أىٍف ييًدٔف ًحٍفظهىا صىاًحًبهىا، كىلىوي أىٍف يػىتىمىلَّكهىا،  قاؿ النوكم سىوىاء كىافى غىًنيِّا أىٍك فىًقَتنا، فىًإٍف : فىأىمَّا ًإذىا عىرَّفػىهىا سىنىة كىَفٍى ٬تًى

ًٍلكهى  ًٍلكهىا حىىتَّ يػىتػىلىفَّظ اًبلتَّمىلًُّك أبًىٍف يػىقيوؿ: ٘تىىلٍَّكتهىا، أىكٍ أىرىادى ٘تىىلُّكهىا فىمىىتى ٯتى ابًنىا: أىصىٌحهىا: الى ٯتى   ًاٍختػىٍرت ٘تىىلُّكهىا.ا؟ ًفيًو أىٍكجيو أًلىٍصحى
ًٍلكهىا ًإالَّ اًبلتَّصىرًُّؼ ًفيهىا اًبٍلبػىٍيًع كى٨تىٍوه .  كىالثَّآف : الى ٯتى

 ة التَّمىلُّك كىالى ٭تىٍتىاج ًإُفى لىٍفظ .كىالثَّاًلث يىٍكًفيو نًيَّ 
ًٍلك ٔتيجىرًَّد ميًضٌي السَّنىة .  ) شرح مسلم ( .  كىالرَّاًبع ٯتى

 القوؿ األخَت ىو الصواب لظاىر اٟتديث .
  ١تاذا أمر النيب ٔتعرفة صفات اللقطة ؟ 

 ٔتعرفة ذلك ألمرين : أمر النِب 
 تلتبس ٔتالو .ألجل أف ٯتيزىا من بُت مالو ، فبل  -أ

 ألجل أف يعرؼ صدؽ كاصفها من كذبو . -ب
: ىذا األمر للملتقط بتعرؼ ىذه األمور الثبلثة ييفيد إابحة حل ككائها ، كالوقوؼ على عينها ، كعددىا للملتقط . قاؿ القرطيب 

عفاصها ، كعددىا ،  كفائدة ذلك : أنَّو إذا جاء من عرؼ أكلئك األكصاؼ دفعت لو ، كما قاؿ ) فإف جاء صاحبها فعرؼ
 معرفة ٣تموع تلك األكصاؼ ، كأهنا تدفع لو برَت بيًٌنة . اشًتاطكككاءىا ، فادفعها إليو ( كظاىره : 

 ما اٟتكم إذا تصرؼ يف اللقطة بعد تعريفها سنة ُث جاء صاحبها ؟ ىل يضمنها أـ ال ؟ 
 تهلكت .اٞتمهور على كجوب الرد إف كانت العُت موجودة ، أك البدؿ إف كانت اس

 يف ركاية ) كلتكن كديعة عندؾ ( . لقولو 
 كجاء عند مسلم ) فاعرؼ عفاصها كككاءىا مث كلها ، فإف جاء صاحبها فأدىا إليو ( .

: فإف ظاىر قولو )فإف جاء صاحبها ...( بعد قولو: )كلها( يقتضي كجوب ردىا بعد أكلها، فيحمل على رد قاؿ ابن حجر 
 البدؿ .
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رح من ذلك ركاية أَب داكد ) فإذا جاء ابغيها فأدىا إليو ، كإال فاعرؼ عفاصها كككاءىا مث كلها فإف جاء : كأص قاؿ ابن حجر
 ابغيها فأدىا إليو ( فأمر أبدائها إليو قبل اإلذف يف أكلها كبعده ، كىي أقػػػػػػػػػول حجة للجمهور  .

 اذكر أحواؿ تصرؼ ا١تلتقط يف اللقطة : ؟ 
 لو أحواؿ : تصرؼ ا١تلتقط يف اللقطة

 : أثناء اٟتوؿ ، ال ٬توز أف يتصرؼ فيها ، ألهنا ليست ملكان لو . أكالن 
 : بعد اٟتوؿ ، فلو أف يتصرؼ فيها ، لكن بعد أف يعرؼ صفاهتا ، من أجل إذا جاء صاحبها دفعها إليو  اثنيان 
 ما اٟتكم إذا ىلكت اللقطة ؟ 

 ىبلؾ اللقطة لو أحواؿ :
 تعريف من غَت تعد كال تفريط ، فبل ضماف عليو .: إذا ىلكت يف حوؿ ال أكالن 
 : إذا ىلكت بعد ٘تاـ اٟتوؿ ، فبل ضماف عليو سواء فرط أك َف يفرط ، ألهنا دخلت يف ملكو . اثنيان 
 ما اٟتكم إذا جاء من يدعي اللقطة ، كعرؼ صفاهتا ،ىل يطالب ببينة أـ ال ؟ 
 تدفع إليو بدكف بينة .  
 ) فإذا جاء أحد ٮت رؾ بعددىا ككعائها كككائها ، فادفعها إليو ( . أطلق كقاؿ  ألف النِب  -أ

 َف أيمر بذلك . كألف كصفها يكفي ، كألف الرسوؿ  -ب
 كبو أقوؿ . : ىذا الثابت عن رسوؿ هللا قاؿ ابن ا١تنذر 
حنيفة ، كالشافعي : ال تدفع  فقاؿ : كال يلزمو بينة عند مالك كأصحابو ، كأٛتد بن حنبل ، كغَتىم ، كقاؿ أبو كرجحو القرطيب

 لو إال إذا أقاـ بينة أهنا لو . 
 كاألكؿ أكُف  لنٌص اٟتديث على ذلك .

 ل حاؿ .كألنَّو لو كاف إقامة البيًٌنة شرطنا يف الدَّفع ١تا كاف لذكر الًعفاص ، كالوكاء ، كالعدد معٌتن ؛ فإنَّو يستحقها ابلبيًٌنة على ك 
 ذلك ، فإنو أتخَت للبياف عن كقت اٟتاجة .   ) ا١تفهم ( . عن ك١تا جاز سكوت النِب ػ  
 على من أجرة التعريف ؟ 

 على رٌب اللقطة .
 ىذا القوؿ ىو الصحيح ، ألف التعريف من مصلحتو .

 ما اٟتكم إذا التقطها ُث ردىا ؟ 
فيو تضييع ٢تذه األمانة ، فيقولوف ال ا١تشهور من ا١تذىب : ال ٯتلك ذلك ألنو ١تا التقطها أصبحت أمانة فكونو يردىا إُف مكاهنا 

 ٯتلك أف يردىا إُف مكاهنا .
كقيل  ابلتفصيل يف ىذه ا١تسألة كىو : إف كاف التقطها ليحفظها لصاحبها فإنو ٯتلك أف يردىا إُف مكاهنا ، كإف كاف التقطها 

 ليتملك بع أف يعرفها فإنو ال ٯتلك ، كىذا قوؿ اٟتنفية كا١تالكية .
 : أنو إذا التقطها فإنو ال ٯتلك أف يردىا إُف مكاهنا ؛ ألهنا أصبحت اآلف أمانة يف يده.  أعلمكالذم يظهر كهللا

نعم ٯتلك أف يردىا إُف بيت ا١تاؿ أك اإلماـ أك اٞتهة إذا كانت جهة مسئولة تستقبل اللقطات ، نقوؿ ىنا ٯتلك أف يردىا ما عدا  
 ذلك ال ٯتلك أف يردىا
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 فائدة :
 ؟ ما تعريف اللقيط 

 ىو طفل ضل ال يعرؼ نسبو كال رقػو نبذ .
 : ألنو لو عرؼ نسبو ليس بلقيط . ال يعرؼ نسبو

 : ألنو إذا علمنا رقو فليس بلقيط ، ألنو ماؿ فيكوف لبيت ماؿ ا١تسلمُت . كال رقو
 ما حكم التقاطو ؟ 
 .التقاطو كالقياـ بو : فرض كفاية . ) إذا قاـ بو من يكفي سقط اإلمث عن الباقي (  

 ألنو آدمي ٤تًـت .
:... كجوبو على الكفاية إذا قاـ بو كاحد سقط عن الباقُت ، فإف تركو اٞتماعة أٙتوا إذا علموا فًتكوه مع إمكاف  قاؿ يف ا١تغٍت

 أخذه .
 ما حكم اللقيط ؟ 

 حكمو : حر مسلم .
 يف قوؿ عامػة أىل العلم .

 ألف األصل يف اآلدميُت اٟترية .
 يف دار إسبلـ خالصة أك ابألكثريػة .مسلم : كىػذا إذا كاف 

 ) كل مولود يولد على الفطرة .. ( متفق عليو . لقولو 
 ….. ( .) كاختلف إف كجد يف دار كافرة : فقيل : يعت ر كافر تبعان للدار ، كقيل : يعت ر مسلم كالراجح : 

 ما اٟتكم إف تعذر بيت ا١تاؿ ؟ 
 فعلى من علم ْتالو .

 كيف ينفق على اللقيط ؟ 
 إف كجد معو شيء صرؼ عليو منو ، ككذلك ما كجد منو قريبان أك متصبلن بو .

 فإف َف يكن معو شيء من ذلك فإنو ينفق عليو من بيت ا١تاؿ . ) كما ىو اٟتاؿ اآلف ( .
 فإف تعذر بيت ا١تاؿ فعلى من علم ْتالو من ا١تسلمُت ، ألنو طفل مسلم ٬تب حفظو كرعايتو .

 فائدة :
 اجػده بشرط أف يكوف أمينان .تكوف حضانتو لو 

 ألف عمر أقر اللقيط يف يد أَب ٚتيلة حُت علم أنو رجل صاٌف .
 كمَتاثو لبيت ا١تػاؿ .

 كىػذا قػوؿ أكثر العلماء .
) ا١ترأة ٖتوز ثبلثة  كذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية إُف أف مَتاثو ١تلتقطو ٟتديث كاثلة بن األسقع . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 : عتيقها كلقيطها ككلدىا الذم ال عنت عليو ( ركاه أبو داكد .مواريث 
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) مىٍن كىجىدى ليقىطىةن فػىٍلييٍشًهٍد ذىكىٍم عىٍدؿو ، كىٍليىٍحفىٍظ ًعفىاصىهىا  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًعيىاًض ٍبًن ًٛتىارو  - ِْٗ
ٍربػىعىةي ، فىًإٍف جىاءى رىبػُّهىا فػىهيوى أىحىقُّ هًبىا ، كىًإاله فػىهيوى مىاؿي اىَّللًه يػيٍؤتًيًو مىٍن يىشىاءي ( رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاأٍلى  كىكًكىاءىىىا ، ُثيه الى يىٍكتيٍم ، كىالى يػيغىيًٌبٍ 

ًٍمًذمه ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى ، كىاٍبني اىٞتٍىاريكًد ، كىاٍبني ًحبهاف ى  .  ًإاله اىلًتًٌ
---------- 

 أم : ال ٮتفي اللقطة ، كذلك أبف ٬تحدىا كال يعرفها .الى يىٍكتيٍم (  ) ُثيه 
 أم : ال ٬تعلها غائبة . ) كىالى يػيغىيًٌٍب (

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 : مشركعية اإلشهاد ١تن كجد اللقطة ، كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت: نستفيد 

 : ٬تب .فقيل 
 ستحب .ال ٬تب ، بل مكقيل : 

 قىاؿى أىٍٛتىدي ، رىًٛتىوي اَّللَّي : الى أيًحبُّ أىٍف ٯتىىٌسهىا حىىتَّ ييٍشًهدى عىلىيػٍهىا .قاؿ يف ا١تغٍت : 
ا أىنَّوي ميٍستىحىبّّ غىيػٍري كىاًجبو ، كىأىنَّوي إٍف َفٍى ييٍشًهٍد عىلىيػٍهىا الى ضىمىافى عىلىٍيًو .  فىظىاًىري ىىذى

ا قىاؿى مىاًلكه كىال  شَّاًفًعيُّ .كىهًبىذى
ًنيفىةى : إذىا َفٍى ييٍشًهٍد عىلىيػٍهىا ضىًمنػىهىا ؛ لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اَّللًَّ  ا  كىقىاؿى أىبيو حى ) مىٍن كىجىدى ليقىطىةن ، فػىٍلييٍشًهٍد ذىا عىٍدؿو ، أىٍك ذىًكم عىٍدؿو ( كىىىذى

 ظَّاًىري أىنَّوي أىخىذىىىا لًنػىٍفًسًو .أىٍمره يػىٍقتىًضي اٍلويجيوبى ، كىأًلىنَّوي إذىا َفٍى ييٍشًهٍد كىافى ال
 مث قاؿ ابن قدامة مرجحان عدـ الوجوب :

ٍشهىاًد ، كىالى  -أ بػىري زىٍيًد ٍبًن خىالًدو ، كىأيَبىُّ ٍبًن كىٍعبو ، فىًإنَّوي أىمىرى٫تيىا اًبلتػٍَّعرًيًف ديكفى اإٍلً ، فػىلىٍو   ٬تىيوزي أتىًٍخَتي اٍلبػىيىاًف عىٍن كىٍقًت اٟتٍىاجىةً كىلىنىا خى
ي ٛتىٍلي اأٍلى  كىافى كىاًجبنا لىبػىيػَّنىوي النَِّبُّ  ٍمًر يًف حىًديًث ًسيَّمىا كىقىٍد سيًئلى عىٍن حيٍكًم اللُّقىطىًة فػىلىٍم يىكيٍن لًييًخلَّ ًبذىكىًر اٍلوىاًجًب ًفيهىا ، فػىيػىتػىعىُتَّ

 ًعيىاضو عىلىى النٍَّدًب كىااًلٍسًتٍحبىاًب .
ٍشهىاًد ، كىاٍلوىًديعىًة .كىأًلىنَّوي أىخٍ  -أ  ذي أىمىانىةو ، فػىلىٍم يػىٍفتىًقٍر إُفى اإٍلً

 الوجوب فقاؿ : كأفاد ىذا اٟتديث زَيدة كجوب اإلشهاد بعدلُت على التقاطها . كرجح الصنعاين
 كقد ذىب إُف ىذا أبو حنيفة كىو أحد قوِف الشافعي ، فقالوا ٬تب اإلشهاد على اللقطة كعلى أكصافها .

 ٢تادم كمالك كىو أحد قوِف الشافعي إُف أنو ال ٬تب اإلشهاد .كذىب ا
 قالوا لعدـ ذكر اإلشهاد يف األحاديث الصحيحة فيحمل ىذا على الندب .

كقاؿ األكلوف ىذه الزَيدة بعد صحتها ٬تب العمل هبا فيجب اإلشهاد ، كال ينايف ذلك عدـ ذكره يف غَته من األحاديث كاٟتق 
 بل السبلـ()سكجوب اإلشهاد .    

 ما اٟتكمة من اإلشهاد ؟ 
ٍشهىاًد ًصيىانىةي نػىٍفًسًو عىٍن الطَّمىًع ًفيهىا ، ككىًحٍفظيهىا ًمٍن كىرىثىًتًو إٍف مىاتى ، كىًمٍن غيرىمىاقاؿ ابن قدامة   ئًًو إٍف أىفٍػلىسى .: كىفىائًدىةي اإٍلً

 : فائدة 
تىًشرى ذىًلكى فػىيىدًَّعيػىهىا مىٍن الى يىٍستىًحقُّهىا، كىيىٍذكيرى ًصفىاهًتىا، كىمىا قػيٍلنىا يف التػَّ كىًإذىا أىٍشهىدى عىلىيػٍهىا، َفٍى يىٍذكيٍر لًلشُّهيوًد  ٍعرًيًف، ًصفىاهًتىا، لًئىبلَّ يػىنػٍ

 كىلىًكٍن يىٍذكيري لًلشُّهيوًد مىا يىٍذكيريهي يًف التػٍَّعرًيًف ًمٍن اٍٞتًٍنًس كىالنػٍَّوًع . ) ا١ترٍت ( .
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 التعريف ؟ ما اٟتكم إذا أٌخر 
انًًو أىمًثى . قاؿ ابن قدامة  : إذىا أىخَّرى التػٍَّعرًيفى عىٍن اٟتٍىٍوًؿ اأٍلىكًَّؿ ، مىعى إٍمكى

 أىمىرى ًبًو ًفيًو ، كىاأٍلىٍمري يػىٍقتىًضي اٍلويجيوبى . أًلىفَّ النَِّبَّ  -أ
 بي ( .كىقىاؿى يف حىًديًث ًعيىاًض ٍبًن ًٛتىارو ) الى يىٍكتيمي كىالى يػيرىيًٌ -ب
 ا ، كىيىٍسليو عىنػٍهىا ، كىيػىتػٍريؾي طىلىًبهىا .كىأًلىفَّ ذىًلكى كىًسيلىةه إُفى أىٍف الى يػىٍعرًفػىهىا صىاًحبػيهىا ، فىًإفَّ الظَّاًىرى أىنَّوي بػىٍعدى اٟتٍىٍوًؿ يػىٍيأىسي ًمنػٍهى -ج
 ماذا نستفيد من قولو ) فهو ماؿ هللا يؤتيو من يشاء ( ؟ 

 اٟتوؿ تصَت ملكان للملتقط ، كال يضمنها لو جاء صاحبها بعد ذلك . نستفيد : أف اللقطة بعد
كأجاب اٞتمهور أبف ىذا النص ا١تطلق مقيد ٔتا تقدـ من إ٬تاب الضماف يف حديث زيد بن خالد ، كيكوف ا١تراد بقولو ) يؤتيو 

 من يشاء ( إابحة االنتفاع ابللقطة بعد مركر حوؿ التعريف . ) منحة العبلـ ( .
 كم إذا أخذ اللقطة ُث ردىا إىل مكاهنا ؟ما اٟت 

 قاؿ يف ا١ترٍت : إذىا أىخىذى اللُّقىطىةى ، مثيَّ رىدَّىىا إُفى مىٍوًضًعهىا ، ضىًمنػىهىا .
 ريًكمى ذىًلكى عىٍن طىاكيسو ، كىبًًو قىاؿى الشَّاًفًعيُّ .

 كىقىاؿى مىاًلكه : الى ضىمىافى عىلىٍيًو .
انػيهىا كىمىا لىٍو ضىيَّعى اٍلوىًديعىةى .كىلىنىا : أىنػَّهىا أىمىانىةه حى   صىلىٍت يًف يىًدًه ، فػىلىزًمىوي ًحٍفظيهىا ، فىًإذىا ضىيػَّعىهىا لىزًمىوي ضىمى

 كىأًلىنػَّهىا لىمَّا حىصىلىٍت يف يىًدًه ، لىزًمىوي ًحٍفظيهىا ، كىتػىرٍكيهىا تىٍضًييعيهىا .
 نػىهىى عىٍن ليقىطىًة اىٟتٍىاجًٌ ( رىكىاهي ميٍسًلم ه . ) أىفه اىلنهيبه  لتػهٍيًميًٌ كىعىٍن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن عيٍثمىافى ا - ّْٗ

---------- 
 ىل لقطة اٟتـر ٮتتلف حكمها عن بقية البالد أـ كغَتىا ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 مان كأبدان .: ال ٬توز التقاطها إال ١تن أراد ينشدىا كيعرفها دائ القوؿ األكؿ

 :  ىذا ىو الصحيح  . كقاؿكىذا مذىب الشافعي ، كاختاره ابن القيم 
: ) لىمَّا فػىتىحى اىَّللَّي عىلىى رىسيولًًو  -هنع هللا يضر  -ٟتديث أىَب ىيرىيٍػرىةى  -أ ـى رىسيوؿي اىَّللًَّ  قىاؿى يف اىلنَّاًس، فىحىًمدى اىَّللَّى كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو،  مىكَّةى، قىا

: " ًإفَّ اىَّللَّى حىبىسى عىٍن مىكَّةى اىٍلًفيلى، كىسىلَّطى عىلىيػٍهىا رىسيولىوي كىاٍلميٍؤًمًنُتى، كىًإنػَّهىا َفٍى  لُّ سىاًقطىتػيهىا ًإالَّ مثيَّ قىاؿى لَّ أًلىحىدو كىافى قػىٍبًلي ، ... كىالى ٖتًى ٖتًى
 ًلميٍنًشدو ( متفق عليو .أم ا١تعٌرؼ على الدكاـ .

 : كا١تعٌت : ال ٖتل لقطتها إال ١تن يريد أف يعرفها فقط ، فأما من أراد أف يعرفها مث يتملكها فبل . بن حجرقاؿ اٟتافظ ا
ًقي اٍلًببلى  كقاؿ النوكم ٌل ليقىطىتهىا ًلمىٍن ييرًيد أىٍف يػيعىٌرًفهىا سىنىة مثيَّ يػىتىمىلَّكهىا كىمىا يًف ابى ٌل ًإالَّ ًلمىٍن د ، بىٍل الى ٖتىً : كىمىٍعٌتى اٟتٍىًديث الى ٖتًى

ا قىاؿى الشَّاًفًعٌي كىعىٍبد الرٍَّٛتىن ٍبن مىٍهًدٌم كىأىبيو عيبػىٍيد كىغى  ا . كىالى يػىتىمىلَّكهىا ، كىهًبىذى ٍَتىٍم ، كىقىاؿى مىاًلك : ٬تىيوز ٘تىىلُّكهىا بػىٍعد يػيعىٌرًفهىا أىبىدن
د ، كىبًًو قىاؿى  ت ضىًعيفىة .تػىعىرُّفهىا سىنىة ، كىمىا يف سىائًر اٍلًببلى  بػىٍعض أىٍصحىاب الشَّاًفًعٌي ، كىيػىتىأىكَّليوفى اٟتٍىًديث أتىًٍكيبلى

ا اٍلبػىلىدى حىرَّمىوي اَّللَّي ، الى يػيٍعضىدي شىوٍكيوي ،  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : قىاؿى  –رضى هللا عنهما  -كعىًن اٍبًن عىبَّاسو -ب يػىٍوـى فػىٍتًح مىكَّةى ) ًإفَّ ىىذى
 ري صىٍيديهي ، كىالى يػىٍلتىًقطي ليقىطىتىوي ًإالَّ مىٍن عىرَّفػىهىا ( متفق عليو .كىالى يػينػىفَّ 

 نػىهىى عىٍن ليقىطىًة اٟتٍىاجًٌ ( ركاه مسلم . كٟتديث الباب ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -ب
 : أف لقطة اٟتـر كاٟتل سواء .القوؿ الثاين 
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 ، كا١تشهور عند اٟتنابلة .كىذا قوؿ اٞتمهور ، فهو مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية 
عىٍن ليقىطىًة الذَّىىًب ، أىٍك اٍلوىرًًؽ ؟ فػىقىاؿى : اٍعًرٍؼ كًكىاءىىىا كىًعفىاصىهىا ، مثيَّ عىٌرًفٍػهىا  ٟتديث زيد بن خالد . قاؿ ) سيًئلى رىسيوؿي اَّللًَّ -أ

 قطة اٟتـر كغَتىا .بُت ل سىنىةن فىًإٍف َفٍى تػيٍعرىٍؼ فىاٍستػىٍنًفٍقهىا ( فلم يفرؽ رسوؿ هللا 
 كأنو أحد اٟترمُت، فأشبو حـر ا١تدينة . -ب
، كالوديعة .  ) ا١ترٍت ( . -ج  كألهنا أمانة فلم ٮتتلف حكمها ابٟتل كاٟتـر

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 أنو عاـ ، ٥تصوص بلقطة مكة ٟتديث ) ال ٖتل ساقطتها إال ١تنشد ( .:  كاٞتواب عن حديث زيد بن خالد

كىذا اٟتكم حكم خاص يف مكة كلو كاف ىو اٟتكم العاـ الذم يكوف يف مكة كغَتىا َف يكن ابن عثيمُت : قاؿ الشيخ 
لتخصيصها بذلك فائدة ، كعلى ىذا القوؿ فإف اإلنساف إذا كجد لقطة ٔتكة ، فإما أف يعرفها دائما حىت ٬تدىا رهبا ، كإما أف 

م فقد برئت ذمتو كقد رتب للُّقًط اليت حوؿ اٟتـر رتب أّنس يستقبلوف ىذه يدفعها إُف ا١تسؤكلُت عن الضائع ، كإذا دفعها إليه
 اللقط كيسموف فيما أظن ٞتنة حفظ الضائع أك كلمة ٨توىا.

 فلقطة اٟتـر ٢تا ثالث أحواؿ :
 أف أيخذىا للتملك من اآلف ، فهذا حراـ .-أ

 أف أيخذىا للتملك بعد اإلنشاد ، فهذا حراـ .-ب
 ، فهذا حبلؿ . أف أيخذىا لئلنشاد-ج

 أما لقطة غَت اٟتـر فيجوز أف يتملكها بعد اإلنشاد الشرعي .
قاؿ )ال ٖتل ساقطتها إال ١تنشد( يعٍت ال أتخذ لقطة اٟتـر إال إذا كنت  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : أما لقطة اٟتـر فإف النِب 

ىذه لقطة اٟتـر تبحث عن صاحبها كمعلوـه  ضامنان على نفسك أف تبقى تبحث عن صاحبها إُف أف ٘توت كإذا مت فأكص أبف
ما يف ىذا من ا١تشقة إذان ال أتخذىا دعها فرٔتا يرجع صاحبها ك٬تدىا ك٨تن إذا قلنا لكل كاحدو يف مكة ال أتخذ اللقطة بقيت 

 اللقطة حىت أيتيها صاحبها فتكوف من جنس اإلبل يف غَت مكة تًتؾ كأييت صاحبها ك٬تدىا
 م ا٠تاص بلقطة مكة ؟ما اٟتكمة من ىذا اٟتك 

 حىت تبقى األمواؿ ٤تًتمة يف أماكنها فيأتيها أىلها فيجدكىا.
 ىل حـر ا١تدينة كحـر مكػػة ؟ 

ٚتهور الشافعية ، كىم القائلوف بتحرٔف لقطة حـر مكة ، كما سبق : على أف اٟتكم السابق من خصائص حـر مكة ، فبل يشركو 
 حـر ا١تدينة فيو .

 خ ابن عثيمُت .كاختار ىذا القوؿ الشي
اـً ٍبًن مىٍعًدم كىًربى  - ْْٗ بىاًع، كىالى اىٟتًٍمىاري اىأٍلىٍىًليُّ،  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن اىٍلًمٍقدى بو ًمنى السًٌ لُّ ذيك انى ) أىالى الى ٭تًى

هىا ( رى   كىاهي أىبيو دىاكيدى .كىالى اىللُّقىطىػةي ًمٍن مىاًؿ ميعىاىىدو ، ًإاله أىٍف يىٍستػىٍغًٍتى عىنػٍ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث صححو األلبآف .
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
: أف اللقطة من ماؿ ا١تعاىد كاللقطة من ماؿ ا١تسلم ، ألنو معصـو ، فبل تؤخذ لقطتو ، بل تعٌرؼ كرَتىا ، ألف لو نستفيد 

 عهدان كذمػػػة .
 ن اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة م 

o . ٖترٔف كل حيواف ذم ّنب من السباع 
o . ٖترٔف اٟتمار األىلي 
o . عدالة اإلسبلـ 

بي اىٍلفىرىاًئضً   ابى
 تعريف الفرائض ؟ 

 . الفرائض ٚتع فريضة ، كالفريضة يف اللرة أييت على معاف متعددة ، منها اإل٬تاب ، كالتقدير ، كالقطع
 كحساابن . كاصطبلحان : ىي العلم بقسمة ا١تواريث فقهان 

 . كىذا العلم يسمى علم الفرائض ، كعلم ا١تواريث 
 فيسمى علم الفرائض : لقولو تعاُف ) فريضة من هللا ( كٟتديث ) تعلموا الفرائض ( كترليبان لصاحب الفرض على التعصيب .

 كيسمى علم ا١تواريث : كىذا أعم .
 : موضوعو 

 . الًتكات من حيث قسمتها ، كبياف نصيب كل كارث منها
 : ٙترتو 

 إيصاؿ ذكم اٟتقوؽ حقوقهم من الًتكة .
 : حكم تعلمو 

 فرض كفاية .
 : فضلو 

 علم الفرائض من أفضل العلـو الشرعية، دؿ على فضلو الكتاب كالسنة كأقواؿ الصحابة:    
 فالكتاب دؿ على فضلو من كجوه:

، كال ًلمىلىكو مقرب، ٓتبلؼ سائر األحكاـ، كالصبلة، أف هللا تعاُف توُف تقدير الفرائض بنفسو، فلم يًتكها لنِب مرسل منها :
 كالزكاة، كاٟتج، كغَتىا، فإف اآلَيت فيها ٣تملة، بينتها السنة.

 أف هللا تعاُف بعد أف بُت الفرائض يف كتابو، قاؿ ) تًٍلكى حيديكدي اَّلٌل ( أم: ىذه أحكاـ هللا قد بينها لكم . كمنها :
 ذا العلم لكن ال يصح منها شيء :يدؿ على فضل ى كركم عن النِب  -

: قىاؿى رىسيوؿي هللا  ) َيى أىابى ىيرىيٍػرىةى تػىعىلَّميوا اٍلفىرىاًئضى كىعىلًٌميوىىا فىًإنَّوي ًنٍصفي اٍلًعٍلًم كىىيوى يػيٍنسىى كىىيوى أىكَّؿي  منها : حديث أىَب ىيرىيٍػرىة . قاؿ ى
 لدار قطٍت كاٟتاكم كالبيهقي، كضعفو الذىِب كابن ا١تلقن كاأللبآف.شىٍيءو يػينػٍزىعي ًمٍن أيمَّيًت ( ركاه ابن ماجو كا

) العلم ثبلثة : كما سول ذلك فهو فضل : آية ٤تكمة، أك سنة قائمة،  كمنها : كمنها حديث عبد هللا بن عمرك . قاؿ : قاؿ 
 أك فريضة عادلة ( ركاه أبو داكد .

  ( أقواؿ : ) نصف العلممعٌت كونو 
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 اٟتديث من ا١تتشابو، فبل نؤكلو كال نتكلم فيو، بل ٬تب علينا اتباعو.إف ىذا  فقيل :
 ا١تراد ا١تبالرة يف فضلو، كقولو ) الدًٌيني النًَّصيحىةي ( كقولو: ) اٟتٍىجُّ عىرىفىةي ( . كقيل :
 ألنو ييبتلى بو الناس كلهم ، قالو سفياف بن عيينة رٛتو هللا. كقيل :
 كأما غَته فبالنص ًترة، كابلقياس أخرل.لثبوتو ابلنص ال غَت ،  كقيل :
 ألف لئلنساف حالتُت ، حالة حياة ، كحالة موت ، كيف الفرائض معظم األحكاـ ا١تتعلقة اب١توت . كقيل :
ابعتبار سبب ا١تلك، ألف أسباب ا١تلك نوعاف: اختيارم كىو: ما ٯتلك رىٌده، كالشراء كا٢تبة ك٨تو٫تا، كقهرم كىو: ما ال  كقيل:
 ٌده، كىو اإلرث .ٯتلك ر 

 : اٟتقوؽ ا١تتعلقة بعُت الًتكػػػة 
 مؤكف التجهيز للميت نفسو من كفن ، كأجرة مرسل ، كأجرة حافر ق ر ك٨تو ذلك . أكالن :
 الدٍين برىػػن . اثنيان :
 الدين ا١ترسل ، كحقوؽ اآلدميُت ، كحقوؽ هللا تعاُف . اثلثان :
 الوصية . رابعان :

 اإلرث . خامسان :
 مقدـ على الوصية ابإلٚتاع . الدٍين
  ( ؟ فلماذا قدـ هللا الوصية  كما قاؿ تعاىل ) ًمٍن بػىٍعًد كىًصيهةو ييوًصي هًبىا  أىٍك دىٍينو 

 أجاب العلماء أبجوبة :
لدين غالبان للعناية هبا كاالىتماـ ، كألف إخراج الوصية قد يكوف شاقان على الورثة كرٔتا تساىلوا فيو ، فبدأ هللا هبا ، كألف صاحب ا

 يكوف قوَين مطالبان ألنو يطالب ْتق .
: كاعلم أف اٟتكمة يف تقدٔف الوصية على الدين يف اللفظ من كجهُت : األكؿ : أف الوصية ماؿ يؤخذ برَت عوض  قاؿ الرازم

أدائو ، فلهذا السبب فكاف إخراجها شاقا على الورثة ، فكاف أداؤىا مظنة للتفريط ٓتبلؼ الدين ، فإف نفوس الورثة مطمئنة إُف 
كلمة "أك"   إبدخاؿقدـ هللا ذكر الوصية على ذكر الدين يف اللفظ بعثا على أدائها كترغيبا يف اخراجها ، مث أكد يف ذلك الًتغيب 

 على الوصية كالدين ، تنبيها على أهنما يف كجوب اإلخراج على السوية.
  : أتٌخرىا عنو حيكمان إلظهار كماًؿ العنايًة بتنفيذىا لكوهنا مًظنةن للتفريط  كتقدٔفي الوصيًة على الدٍين ذكران معقاؿ أبو السعود

 . يف أدائها كالطٌرادىا ٓتبلؼ الدَّين
( ألف كعنده كصية ألف رَيؿ ، فهنا نعطي ا١تاؿ لصاحب  َّ( ألف رَيؿ ، كعليو دين )  َّمثاؿ : مات شخص كخلف ) 

 رؽ الًتكة .الدين كتسقط الوصية كالورثة ، ألف الدين استر
 : أركاف اإلرث 

 الركن لرة : جانب الشيء األقول
 كاصطبلحان : جزء الشيء الذم يتوقف كجوده عليو ، كالركوع كالسجود يف الصبلة يف حق القادر عليهما .

 كأركاف اإلرث ثبلثة :
 األكؿ : ا١تورًٌث : كىو ا١تيت حقيقة ، أك ا١تلحق بو حكمان كا١تفقود .

 كىو ا١تستحق لئلرث حُت موت ا١تورث .الثآف : الوارث : 
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 الثالث : اٟتق ا١توركث ، كىو الًتكػػة .
 . أسباب اإلرث 

 السبب لرة : ما يتوصل بو إُف غَته .
 كاصطبلحان : ما يلـز من كجوده الوجود كمن عدمو العدـ لذاتو .

 كأسباب اإلرث ثبلثة :
 كالنسب . –النكاح ، كالوالء 
 األكؿ : النكاح .

 بو : عقد النكاح الصحيح ، فيتواراثف بو الزكجاف كلو َف ٭تصل بينهما لقاء .كا١تراد 
 لقولو تعاُف ) كلكم نصف ما ترؾ أزكاجكم ... ( .

 الثآف : الوالء .
 كىو عصوبة سببها نعمة ا١تعتق على عتيقو ابلعتق .

  .جانب اٍلميٍعًتق دكف اٍلميعتىق : كىوكيورث هبذا السبب من جانب كاحد) إ٪تا الوالء ١تن أعتق ( متفق عليو . لقولو 
كال يرث ا١تعتىق  .عليو ) إ٪تا اٍلوىالءي ًلمىٍن أىٍعتىق ( تفق قىالىٍت: قاؿ رىسيوؿي اَّللَّ  اهنع هللا يضر عىاًئشىةى  كيرث ا١تعًتق عتيقو إٚتاعنا، ٟتديث

 .اتفاقنا معًتقو
  .اط بُت الوالد كالولدكقو٢تم ) عصوبة ( أم ارتباط بُت ا١تعتق كالعتيق، كاالرتب

مىةه كىليٍحمىةً  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا   فعن عبد هللا بن عمر النَّسىًب، ال يػيبىاعي كىال يػيٍوىىبي ( ركاه الشافعي كاٟتاكم  ) الوالء ٟتٍي
 .القرابة :( حباف كاٟتاكم كاأللبآف. ك) اللٍُّحمة كالبيهقي، كصححو ابن

ًٍلك فيها كال يػىتىصرَّؼ، إُف حيز ا١تالكية، بعتقوككجو التشبيو: أف السيد أخرج عبده  فأشبو بذلك  إَيه، من حيز ا١تملوكية، اليت ال ٯتى
 الوجود الوالدة، اليت أخرجت ا١تولود من العدـ إُف

 النسب :
 كىي اتصاؿ بُت شخصُت ابالشًتاؾ يف كالدة قريبة أك بعيدة .

 أقساـ : كالقرابة ثبلثة
 .كاالبن، كالبنت، كابن االبن، كبنت االبن ا١تيت، : كىم الذين تفرعوا من فركع

 .كاألب، كاألـ، كاٞتد، كاٞتدة : كىم الذين تفرع عنهم ا١تيت،أصوؿ 
 .كاإلخوة كأبناؤىم، كاألعماـ كأبناؤىم : كىم الذين تفرعوا من أصوؿ ا١تيت،حواشي 

هيمىا -عىًن اٍبًن عىبهاسو  - ْٓٗ ) أىٍٟتًقيوا اىٍلفىرىاًئضى ِبًىٍىًلهىا ، فىمىا بىًقيى فػىهيوى أًلىٍكىلى  رىسيوؿي اىَّللًه  قىاؿى : قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 رىجيلو ذىكىرو ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو .

---------- 
 ( أم : أعطوا .أىٍٟتًقيوا ) 
بع ، كالثلث ، كالثلثاف ، كالسدس، ( ا١تراد ابلفرائض ىنا ، األنصاب ا١تقدرة يف كتاب هللا ، كىي : النصف ، كالر  اىٍلفىرىاًئضى ) 

 كالثمن .
 ( أم من يستحقها بنص القرآف . ِبًىٍىًلهىا) 
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 ( كيف ركاية ) فما تركت ( أم : أبقت . فىمىا بىًقيى ) 
 ا١تعٌت أقرب رجل من العصبة .” ( أم : ألقرب ، أم ١تن يكوف أقرب يف النسب إُف ا١تورث . قاؿ ا٠تطاَب :  فػىهيوى أًلىٍكىلى ) 
ـ عىلىى كىٍزف الرَّ  ؿ النوكمقا ٍمي ، كىىيوى اٍلقيٍرب ، : قىاؿى اٍلعيلىمىاء : اٍلميرىاد أبًىٍكُفى رىجيل : أىقٍػرىب رىجيل ، مىٍأخيوذ ًمٍن اٍلوىٍِف إبًًٍسكىاًف البلَّ

ًؼ قػىٍو٢تٍم : الرَّجيل أىٍكُفى ٔتىالًًو ؛ أًلى  لى ىينىا عىلىى ) أىحىقَّ ( ٠تىىلىى عىٍن اٍلفىائًدىة ، أًلىّنَّ الى نىٍدرًم كىلىٍيسى اٍلميرىاد أبًىٍكُفى ىينىا أىحىقَّ ، ًٓتًبلى نَّوي لىٍو ٛتًي
 مىٍن ىيوى اأٍلىحىٌق .

 معٌت اٟتديث :-ُ
القائمُت على قسمة تركة ا١تيت أف يوزعوىا على مستحقيها ابلقسمة العادلة الشرعية كما أراد هللا،  يف ىذا اٟتديث أيمر النِب 

 صحاب الفركض ا١تقدرة فركضهم يف كتاب هللا ، فما بقي يعطى األقرب إُف ا١تيت من الرجاؿ .فيعطى أ
ا اٟتٍىًديث يف تػىٍورًيث اٍلعىصىبىات كىقىٍد أىٍٚتىعى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى أىفَّ مىا بىًقيى بػىٍعد اٍلفيريكض فػىهيوى لًلٍ  قاؿ النوكم عىصىبىاًت يػيقىدَّـ : كىىىذى
تنا كىأىخنا كىعىمِّا ، فىًلٍلًبٍنًت النًٌٍصف فػىرٍ اأٍلىقٍػرىب فىاأٍلى  ضنا ، كىاٍلبىاًقي ًلؤٍلىًخ ، قٍػرىب ، فىبلى يىًرث عىاًصب بىًعيد مىعى كيجيود قىرًيب ، فىًإذىا خىلَّفى بًنػٍ

 .كىالى شىٍيء لًٍلعىمًٌ 
 كالفركض ا١تقدرة يف كتاب هللا :

 ن .الثم –الربع  –النصف  –السدس  –الثلث  –الثلثاف 
 : قاؿ تعاُف ) فإف كٌن نساء فوؽ اثنتُت فلهٌن ثلثا ما ترؾ ( . الثلثاف

 : قاؿ تعاُف ) كلكم نصف ما ترؾ أزكاجكم ( . النصف
 : قاؿ تعاُف ) فإف كاف ٢تن كلد فلكم الربع ٦تا تركن ( . الربع
 : قاؿ تعاُف ) فإف كاف لكم كلد فلهن الثمن ٦تا تركتم ( . الثمن
 ُف ) فإف َف يكن لو كلد ككرثو أبواه فؤلمو الثلث ( .: قاؿ تعا الثلث

 : قاؿ تعاُف ) فإف كاف لو إخوة فؤلمو السدس ( . السدس
 أف اإلرث ينقسم إُف قسمُت :-ِ

 إرث ابلفرض .
 إرث ابلتعصيب .
 : قرابة الرجل ألبيو ، ٝتوا ابلعصبة ألهنم عصبوا بو ، أم أحاطوا . العصبة يف اللغة

 ل كارث ليس لو سهم مقدر صريح يف الكتاب كالسنة ، ] يعٍت كل من يرث ببل تقدير [ .: ىو ك كاصطالحان 
 الذين يرثوف ابلتعصيب :

 –كالعم ألب  –كالعم الشقيق  –كابن األخ ألب  –كابن األخ الشقيق  –كاألخ ألب  –كاألخ الشقيق  –كابن االبن  –االبن 
 كابن العم ألب . –كابن العم الشقيق 

 توريث العصبات : الدليل على
 حديث الباب . 

 كمعناه : أم أعطوا كل ذم فرض فرضو ، كما بقي بعد ذلك من ا١تَتاث فادفعوه ألقرب عصبة من الذكور .
 أحكاـ العصبة :

 إذا انفرد أحدىم أخذ كل ا١تاؿ . -أ
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 أيخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفركض فركضهم . -ب
 أمثلة : 

 ١تاؿ كلو ، ألنو انفرد .مات شخص عن ابن فقط ، أيخذ ا -
 ىلك ىالك عن زكجة كعم : للزكجة الربع ، كالعم الباقي ، ألنو معصب . -
 ىلك ىالك عن زكجة كابن : للزكجة الثمن ، كاالبن الباقي . -

هيمىا -كىعىٍن أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو  - ْٔٗ ، كىالى يىًرثي اىٍلكىاًفري اىٍلميٍسًلمى ( قىاؿى ) الى يىًرثي اىٍلمي  أىفه اىلنهيبه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ٍسًلمي اىٍلكىاًفرى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .

---------- 
 أف ا١تسلم ال يرث الكافر ، كالكافر ال يرث ا١تسلم . يف ىذا اٟتديث يبُت النِب -ُ

 فاختبلؼ الدين من موانع اإلرث .
 كموانع اإلرث ثبلثة : قاؿ يف الرحبية :

 
 

 ما يلـز من كجوده العدـ ، كال يلـز من عدمو الوجود . ىوكا١تانع : 
 : اختبلؼ الدين . األكؿ

 : أىٍٚتىعى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى أىفَّ اٍلكىاًفر الى يىًرث اٍلميٍسًلم . قاؿ النوكم
 تَّاًبًعُتى كىمىٍن بػىٍعدىٍم .كىأىمَّا اٍلميٍسًلم فىبلى يىًرث اٍلكىاًفر أىٍيضنا ًعٍند ٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء ًمٍن الصَّحىابىة كىال

سىيًٌب كىمىٍسريكؽ كىغىٍَتىٍم . كىريًكمى كىذىىىبىٍت طىائًفىة ًإُفى تػىٍورًيث اٍلميٍسًلم ًمٍن اٍلكىاًفر ، كىىيوى مىٍذىىب ميعىاذ ٍبن جىبىل كىميعىاًكيىة كىسىًعيد ٍبن اٍلمي 
ًء كىقىٍوًؿ اٞتٍيٍمهيور .أىٍيضنا عىٍن أىَب الدٍَّردىاء كىالشٍَّعِبٌ كىالزٍُّىرًٌم كى  ؼ بػىٍينهٍم يف ذىًلكى ، كىالصًَّحيح عىٍن ىىؤيالى  النَّخىًعيًٌ ٨تىٍوه عىلىى ًخبلى

ـ يػىٍعليو كىالى يػيٍعلىى عىلىٍيًو ( .   كىاٍحتىجُّوا ًْتىًديًث ) اإٍلًٍسبلى
ا اٟتٍىًديث الصًَّحيح الصَّرًيح .  كىحيجَّة اٞتٍيٍمهيور ىىذى

ـ عىلىى غىٍَته ، كىَفٍى يػىتػىعىرَّ كىالى حيجَّة يف   ـ يػىٍعليو كىالى يػيٍعلىى عىلىٍيًو ( أًلىفَّ اٍلميرىاد بًًو فىٍضل اإٍلًٍسبلى ض ًفيًو ًلًمَتىاثو ، فىكىٍيفى حىًديث ) اإٍلًٍسبلى
ػػػػػ ػػػػػًذًه الطَّائًفى ا اٟتٍىػػػػػػػػًديث .) نوكم ( .يػيتػٍرىؾ ًبًو نىصُّ حىًديث ) الى يىًرث اٍلميٍسًلمي اٍلكىاًفرى ( كىلىعىلَّ ىى ليرهىا ىىذى  ػػػة َفٍى يػىبػٍ

 : قولو ) ال يرث ا١تسلم الكافر ، كال الكافر ا١تسلم (  تضمَّن ىذا اٟتديث أمرين :  كقاؿ القرطيب
 : ٣تمع على منعو ؛ كىو : مَتاث الكافر للمسلم.أحد٫تا 

إُف منعو اٞتمهور من السَّلف كمن بعدىم ؛ فمنهم : عمر ، كعلي ،  كالثآف : ٥تتلف فيو ؛ كىو : مَتاث ا١تسلم الكافر ؛ فذىب
كابن مسعود ، كزيد بن اثبت ، كابن عباس ، كٚتهور أىل اٟتجاز كالعراؽ : مالك ، كالشافعي ، كأبو حنيفة ، كابن حنبل ، 

 كعامة العلماء. .
ركؽ ، كغَتىم . كركم عن أَب الدرداء ، كالشعِب ، كذىب إُف توريث ا١تسلم من الكافر معاذ ، كمعاكية ، كابن ا١تسيب ، كمس

 كالنخعي ، كالزىرم ، كإسحاؽ . 
قاؿ ) ال يتوارث أىل ملتُت ( ، ك٨توه  كاٟتديث ا١تتقدًٌـ حجُّةه عليهم. كيػىٍعضيده حديث أسامة بن زيد ؛ كىو : أف رسوؿ هللا 

 ) ا١تفهم ( .   يف كتاب أَب داكد من حديث عمرك بن شعيب ، عن أبيو ، عن جدًٌه .

 كٯتنع الشخص من ا١تَتاًث                كاحػػػدةه من عللو ثػبلثً 
ديػًن                فافػهٍم فليس الشػك   كاختبلؼي رؽه كقتله 
 كاليقًُت 



 َُّٔ 

 فلو مات أب مسلم عن ابن نصرآف ، فإنو ال يرثو .
 لو مات ابن نصرآف عن أب مسلم فإنو ال يرثو .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء ، أنو ال يرث ا١تسلم من الكافر ، كال الكافر من ا١تسلم .
 ٟتديث الباب ، فهو نص يف ٤تل النزاع .

 . لو أسلم الكافر قبل قسمة الًتكة 
: أف ٯتوت ميت مسلم عن ابنُت أحد٫تا مسلم يصلي ، كالثآف ال يصلي ، كقبل أف تقسم الًتكة بُت االبن ا١تسلم كزكجة  مثاؿ

 ا١تيت ، قبل ذلك صار االبن الثآف يصلي كًتب كعاد إُف اإلسبلـ .
 فهنا اختلف بعض العلماء ىل يرث أـ ال ؟

 ث كلو أسلم قبل قسمة الًتكة .كالصحيح مذىب اٞتماىَت من العلماء أنو ال ير 
: ) ال يرث ا١تسلم الكافر ، كال الكافر ا١تسلم ( فنفى إرث الكافر للمسلم ، كىو مطلق ، فيشمل ما إذا أسلم  لعمـو قولو 

 قبل قسمة الًتكة .
 كذىب بعض العلماء إُف أنو يرث ترغيبان لو يف اإلسبلـ ، لكن ىذا القوؿ ضعيف .

 .: الرؽ  ا١تانع الثاين
 : العبودية كا١تلك . كالرؽ يف اللغة

 : عجز حكمي يقـو ابإلنساف بسبب كفره اب . كاصطالحان 
 فا١تملوؾ ال يرث .

 : رجل مات عن أب ٦تلوؾ ، فاألب ىنا ال يرث . مثاؿ
لكاف لسيده كىو كإ٪تا كاف الرؽ مانعان من اإلرث ، ألف الرقيق ال ٯتلك ، فإذا كاف ال ٯتلك َف يستحق اإلرث ، ألنو لو كرث 

 أجنِب من ا١تيت .
 : القتل . ا١تانع الثالث

 إذا كاف القتل عمدان فبل يرث إٚتاعان .
 فلو أف ابنان قتل كالده عمدان ، فإنو ال يرث منو .

 كأما إذا كاف ْتق فإنو يرث .
 تل ْتق .: رجل ٤تصن زْف ، فرٚتو الناس ، ككاف ٦تن رٚتو كارثو ، فبل ٯتنع من اإلرث ، ألف الق مثاؿ

 كأما إذا كاف القتل خطأ ففيو خالؼ :
 فا١تشهور من ا١تذىب أف القاتل خطأ ال يرث ، كحوادث السيارات .

 أنو يرث ، كرجحو ابن القيم يف إعبلـ ا١توقعُت . كالراجح
، كىبًٍنًت ًاٍبنو، كىأيٍختو  كىعىٍن ًاٍبًن مىٍسعيودو  - ْٕٗ  -بٍػنىًة اىلنًٌٍصفى ، كىاًلبٍػنىًة اىاًلٍبًن اىلسُّديسى " ًلاًل قىضىى اىلنهيبُّ  -) يف بًٍنتو

 كىمىا بىًقيى فىًلأٍليٍخًت ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ . -تىٍكًملىةى اىلثػُّليثػىٍُتً 
--------- 

 اٟتديث دليل على مَتاث البنت كأف مَتاثها النصف بشرطُت : -ُ
 : عدـ ا١تشاركة كىي أختها أك أخواهتا . الشرط األكؿ



 ُُّٔ 

 قولو تعاُف )كىًإٍف كىانىٍت كىاًحدىةن فػىلىهىا النًٌٍصفي ( .ل
 : عدـ ا١تعصب ، كىو أخوىا . الشرط الثاين

 فإف كجد فقد قاؿ تعاُف )يوًصيكيمي اَّللَّي يف أىٍكالدًكيٍم لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً ( . 
 كإذا كن أكثر من كاحدة فلهن الثلثاف بشرطُت : -

 : عدـ ا١تعصب ، كىو أخػػػػػػوىن ، لقولو تعاُف )يوًصيكيمي اَّللَّي يف أىٍكالدًكيٍم لًلذَّكىًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً ( . كؿالشرط األ
 أعطى ابنيت سعد الثلثُت . : تعددىن ، كدليل ذلك حديث سعد بن الربيع ، أف النِب  الشرط الثاين

 مع البنت السدس تكملة الثلثُت .اٟتديث دليل على أف إرث بنت االبن  -ِ
 فمَتاث بنت االبن السدس بشرطُت :

 أف تكوف مع بنت كارثة النصف فرضان .-أ
 عدـ ا١تعصب كىو أخوىا .-ب

 مثاؿ : تويف شخص عن بنت ، كبنت ابن ، كأخ ألب .
 فللبنت النصف ، كلبنت االبن السدس تكملة الثلثُت ، كلؤلخ ألب الباقي تعصيبان .

 دليل على األخوات الشقيقات أك ألب مع البنات عصبات .اٟتديث -ّ
 فاألخت الشقيقة فأكثر ترث ابلعصيب مع الرَت بشركط :

 : عدـ األصل الوارث الذكر . الشرط األكؿ
 فإف كجد األصل الوارث الذكر سقطت .

 : عدـ الفرع الوارث الذكر . الشرط الثاين
 فإف كجد الفرع الوارث الذكر سقطت . 

 : كجود الفرع الوارث األنثى ) بنت فأكثر أك بنت ابن فأكثر ( . لثالثالشرط ا
 : عدـ كجود ا١تعصب كىو األخ الشقيق للميت . الشرط الرابع

 مثاؿ : تويف شخص عن زكجتو كبنتو كأختو الشقيقة .
 فللزكجة الثمن ، كللبنت النصف ، كلؤلخت الشقيقة الباقي تعصيبان لوجود الفرع الوارث األنثى .

هيمىا -كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمروك  - ْٖٗ ) الى يػىتػىوىارىثي أىٍىلي ًملهتػىٍُتً ( رىكىاهي أىٍٛتىدي ،  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ًٍمًذمه .   كىاأٍلىٍربػىعىةي ًإاله اىلًتًٌ

 كىأىٍخرىجىوي اىٟتٍىاًكمي ًبلىٍفًظ أيسىامىةى .
ا اىللهٍفًظ .كىرىكى   ل النهسىاًئيُّ حىًديثى أيسىامىةى هًبىذى

---------- 
اٟتديث دليل على أنو ال توارث بُت أىل ملتُت كافرتُت ، فاليهودم ال يرث قريبو النصرآف كال اجملوسي كىكذا ، كقد اختلف  -ُ

 العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ملة كاحدة أك ملل متعددة . كسبب ا٠تبلؼ : اختبلفهم يف الكفر ىل ىو

 : أف الكفر ّتميع مللو ملة كاحدة . القوؿ األكؿ
 فعلى ىذا القوؿ : يتوارث الكفار فيما بينهم دكف نظر إُف اختبلفهم يف الدَينة . 



 ُِّٔ 

 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كالشافعية ، كركاية يف مذىب أٛتد .
 لقولو تعاُف ) كالذين كفركا بعضهم أكلياء بعض ( .-أ

 : أنو ال توارث بُت أىل كل ملة من أىل ا١تلة األخرل . وؿ الثاينالق
 كىذا قوؿ عند ا١تالكية ، كرجحو ابن قدامة .

 ٟتديث الباب .
كأجاب. أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث الباب ، قالوا : إف ا١تراد إبحدل ا١تلتُت اإلسبلـ كابألخرل الكفر ، ليكوف مساكَين 

 فر كال الكافر ا١تسلم ( ٟتديث ) ال يرث ا١تسلم الكا
فػىقىاؿى : ًإفه ًاٍبنى ًاٍبًٍت مىاتى ، فىمىا ًل ًمٍن ًمَتىاثًًو ؟ فػىقىاؿى : "  كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىُتو قىاؿى ) جىاءى رىجيله ًإىلى اىلنهيبًٌ  - ْٗٗ

" فػىلى  : "لىكى سيديسه آخىري مها كىىله دىعىاهي. فػىقىاؿى : " ًإفه اىلسُّديسى اىآٍلخىرى طيٍعمىةه ( رىكىاهي أىٍٛتىدي لىكى اىلسُّديسي " فػىلىمها كىىله دىعىاهي، فػىقىاؿى
ًٍمًذمُّ .  كىاأٍلىٍربػىعىةي ، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ

ٍ يىٍسمىٍع ًمٍنوي  .  كىىيوى ًمٍن ًركىايىًة اىٟتٍىسىًن اىٍلبىٍصًرمًٌ عىٍن ًعٍمرىافى ، كىًقيلى : ًإنهوي ملى
-------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ىذا اٟتديث من ركاية اٟتسن عن عمراف كقد اختلف يف ٝتاع اٟتسن من عمراف .

 حامت كابن ا١تديٍت كالبيهقي إُف أنو َف يسمع منو مطلقان ، فاٟتديث ضعيف . كقد ذىب أٛتد كأبو
 اٟتديث فيو مَتاث اٞتد :-ُ

 كمَتاثو كالتاِف :
 يرث السدس بشرطُت :

 كجود الفرع الوارث ) ذكر ( . الشرط األكؿ :
هيمىا ٱلسُّديسي ٦تَّا تػىرىؾى ًإف كىافى لىويۥ كىلىد ( .كىذا دليلو نفس دليل األب ، قاؿ تعاُف ) 

نػۡ  كىأًلىبػىوىۡيًو ًلكيلًٌ كٰىًحد مًٌ
 كمعلـو أف اٞتد أب فيأخذ مَتاثو .

 عدـ األب . الشرط الثاين :
 ؿ منزلة األب فبل يرث مع كجوده .كدليل ىذا الشرط اإلٚتاع ، ألف اٞتد ينز 

 مثاؿ : تويف شخص عن جده كابنو .
 فلجده السدس لوجود الفرع الوارث الذكر ، كالبنو الباقي تعصيبان .

 كيرث ابلتعصيب فقط بشرطُت :
 . عدـ كجوب األب ، فإف كجد األب سقط اٞتدالشرط األكؿ : 

 الشرط الثآف : عدـ كجود الفرع الوارث .
  شخص عن أمو كجده .مثاؿ : نويف

 فؤلمو الثلث ، كٞتده الباقي تعصيبان .
 
 



 ُّّٔ 

 كيرث ابلفرض كالتعصيب معان بشرطُت :
 : عدـ كجود األب كما تقدـ . الشرط األكؿ
 : كجود فرع كارث أنثى . الشرط الثاين

 إذا كاف للميث فرع كارث أنثى ال ذكر معها .
 صف ، كللجد السدس فرضان ، كالباقي تعصيبان .مثاؿ : أف ٯتوت شخص عن جده كابنتو ، فللبنت الن

 قاعدة :
 كل كارث من األصوؿ ٭تجب من فوقو إذا كاف من جنسو ، فاألب ٭تجب اٞتد ، كاألـ ٖتجب اٞتدة .  

ديكنػىهىا أيٌّ ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ،  جىعىلى ًلٍلجىدهًة اىلسُّديسى ، ًإذىا ملٍى يىكينٍ  كىعىًن اٍبًن بػيرىٍيدىةى ، عىٍن أىبًيًو ; ) أىفه اىلنهيبه  - َٓٗ
  كىالنهسىاًئيُّ ، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى ، كىاٍبني اىٞتٍىاريكًد ، كىقػىوهاهي ًاٍبني عىًدمٌو .

----------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ال تقبل إذا انفرد . سنده ضعيف ، فيو عبيد هللا بن عبد العتكي أبو ا١تنيب ، ٥تتلف فيو كالراجح أف ركايتو
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد أف اٞتدة مَتاثها السدس بشرط عدـ كجود األـ ، إذ ال مَتاث للجدة مع كجود األـ .
اـً ٍبًن مىٍعًدم كىًربى  - ُٓٗ ٍخرىجىوي أىٍٛتىدي ، ) اى٠ٍتىاؿي كىاًرثي مىٍن الى كىاًرثى لىوي ( أى  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن اىٍلًمٍقدى

ًٍمًذمًٌ ، كىحىسهنىوي أىبيو زيٍرعىةى اىلرهاًزمُّ ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى ، كىاٟتٍىاًكمي   .كىاأٍلىٍربػىعىةي ًسوىل اىلًتًٌ
هيمٍ رىًضيى اىَّللهي  -كىتىبى مىًعي عيمىري ًإىلى أىِب عيبػىٍيدىةى   -كىعىٍن أىِب أيمىامىةى ٍبًن سىٍهلو قىاؿى :  - ِٓٗ قىاؿى : " اىَّللهي كىرىسيوليوي مىٍوىلى   عىنػٍ

ًٍمًذمُّ ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى .مىٍن الى مىٍوىلى لىوي ، كىا٠ٍتىاؿي كىاًرثي مىٍن الى كىاًرثى لىوي (   رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي ًسوىل أىِب دىاكيدى ، كىحىسهنىوي اىلًتًٌ
------------ 

 أحاديث الباب ؟ ما صحة 
اـً ٍبًن مىٍعًدم كىًربى حسن ، ألجل علي بن أَب طلحة ، كىو حسن اٟتديث .  حديث اىٍلًمٍقدى

 من ىم ذكم األرحاـ ؟ 
 كل قريب ليس بذم فرض كال عصبة .

 فكل قريب لو صلة قرابة اب١تيت ، كال يرث بطريق الفرض أك التعصيب فهو من ذكم األرحاـ .
 لعمة ، كأكالد البنات ، كأكالد بنات االبن ، كأَب األـ كغَتىم .كا٠تاؿ ، كا٠تالة ، كا

 :  كىم األقارب الذين ال فرض ٢تم كال تعصيب . -عند حديثو عن ذكم األرحاـ  - قاؿ ابن قدامة
، كالعم كىم أحد عشر حيزان: كلد البنات ، ككلد األخوات ، كبنات اإلخوة ، ككلد اإلخوة من األـ ، كالعمات من ٚتيع اٞتهات 

من األـ ، كاألخواؿ ، كا٠تاالت ، كبنات األعماـ ، كاٞتد أبو األـ ، ككل جدة أدلت أبب بُت أمُت ، أك أبب أعلى من اٞتد . 
فهؤالء ، كمن أدُف هبم ، يسموف ذكم األرحاـ ، ككاف أبو عبد هللا يورثهم إذا َف يكن ذك فرض ، كال عصبة ، كال أحد من 

 الزكجة " انتهى .الوارث ، إال الزكج ، ك 
 كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :ذكك األرحاـ كل قريب ليس لو فرض كال تعصيب.

 كٚتيع اإلّنث سول األخوات ، كالعمة كا٠تالة كبنات األخ كبنات األخت كبنات العم من ذكم األرحاـ .
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 ما حكم توريث ذكم األرحاـ ؟ 
 : اختلف العلماء يف توريث ذكم األرحاـ على قولُت

 أهنم يرثوف .القوؿ األكؿ : 
 كىو مذىب اٟتنفية ، كاٟتنابلة .

ًت عىٍنوي  ا١توسوعة الفقهية الكويتيةجاء يف )  ،  ( ٦تٍَّن قىاؿ بًتػىٍورًيًثًهٍم ًمنى الصَّحىابىًة عىًليّّ كىاٍبني مىٍسعيودو كىاٍبني عىبَّاسو يًف أىٍشهىًر الٌرًكىاَيى
 ده .دٍَّردىاًء كىأىبيو عيبػىٍيدىة ٍبني اٞتٍىرَّاًح ، كىًمنى التَّاًبًعُتى شيرىٍيحه كىاٟتٍىسىني كىاٍبني ًسَتًينى كىعىطىاءه كى٣تيىاىً كىميعىاذي ٍبني جىبىلو كىأىبيو ال

اًلًكيًَّة كىا ريك اٍلمى ـي أىٍٛتىدي، كىميتىأىخًٌ فى، كىأىٍىل التػٍَّنزًيل رىًٛتىهيمي اَّللَّي .كىأىمَّا اٍلفيقىهىاءي فىًممٍَّن قىاؿ بًتػىٍورًيًثًهٍم :اٟتٍىنىًفيَّةي كىاإٍلمىا  لشَّاًفًعيًَّة كىًعيسىى ٍبني أىابى
اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكُفى بًبػىٍعضو يف ًكتىاًب اَّللًَّ ... ( .-أ  لقولو تعاُف ) كىأيٍكليو األىٍرحى

أكلو األرحاـ ( عاـ يشمل ٚتيع  كجو الداللة : أف هللا تعاُف ذكر األقارب أبهنم أحق ٔتَتاث بعضهم من غَتىم ، فإف لفظ )
األقارب سواء كانوا أصحاب فركض ، أك عصبات ، أك غَت ىؤالء من األقارب ، فاللفظ يشمل اٞتميع دكف تفريق بُت ذكم 

 الفركض أك العصبات أك سواىم .
 كألحاديث الباب ) ا٠تاؿ كارث من ال كارث لو ( .-ب

 د عدـ الوارث بفرض أك تعصيب، كا٠تاؿ من ذكم األرحاـ فيلحق بو غَته منهم.جعل ا٠تاؿ كاراثن عن : أف النِب كجو الداللة
كاستدلوا اب١تعقوؿ أيضان فقالوا : إف ذكم األرحاـ أحق اب١تَتاث من بيت ماؿ ا١تسلمُت ، كذلك ألف بيت ماؿ ا١تسلمُت تربطو -ج

ف ، رابطة اإلسبلـ كرابطة الرحم ، كمن كانت لو قرابة اب١تيت رابطة كاحدة ىي رابطة اإلسبلـ ، كأما ذكك األرحاـ فًتبطهم رابطتا
 من جهتُت فإنو أقول ٦تن لو قرابة من جهة كاحدة .

 أهنم ال يرثوف .القوؿ الثاين : 
ًبتو ، كىاٍبني عىبَّاسو يف رًكىايى ) ا١توسوعة الفقهية الكويتية (  جاء يف ةو عىٍنوي ، كىسىًعيدي ٍبني اٍلميسىيًًٌب كى٦تٍَّن قىاؿ ًبعىدىـً تػىٍورًيًثًهٍم : زىٍيدي ٍبني اثى

ا غىيػٍري صىًحي حو . فىًإنَّوي حيًكيى أىفَّ اٍلميٍعتىًضدى سىأىؿ ، كىسىًعيدي ٍبني جيبػىٍَتو ، كىًمنػٍهيٍم مىٍن رىكىل ذىًلكى عىٍن أىَب بىٍكرو كىعيمىرى كىعيٍثمىافى . كىلىًكٍن ىىذى
ًبتو أىابى حىازًـو اٍلقىاًضيى عىٍن ىىًذًه اٍلمىسٍ  عىلىى أىلىًة فػىقىاؿ أىبيو حىازًـو : أىٍٚتىعى أىٍصحىابي رىسيوؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى غىيػٍرى زىٍيًد ٍبًن اثى

اـً ، كىالى يػيٍعتىدُّ ًبقىٍولًًو ٔتيقىابػىلىًة ًإٍٚتىاًعًهٍم .  تػىٍورًيًث ذىًكم اأٍلٍرحى
 و ( ركاه الًتمذم كغَته .) إف هللا أعطى لكل ذم حق حق لقولو -أ

كجو الداللة : بٌُت اٟتديث أف هللا قد حدد الورثة كا١تواريث ، ٔتعٌت أف فيو إشارة إُف أف يف القرآف كل ا١تواريث ، كليس يف القرآف 
 لذكم األرحاـ شيء ، فبل مَتاث ٢تم حينئذ .

َي رسوؿ هللا اف رجبل ىلك كترؾ عمة كخالة  فقاؿ : عن عطاء بن يسار قاؿ ) أتى رجل من أىل العالية رسوؿ هللا -ب
على ٛتار كقاؿ َي رب رجل ترؾ عمة كخالة مث سار ىنية مث قاؿ َي رب رجل ترؾ عمة  انطلق تقسم مَتاثو فتبعو رسوؿ هللا 

 لبيهقي .( ركاه اٟتاكم كا ال شيء ٢تماكخالة مث سار ىنية مث قاؿ َي رب رجل ترؾ عمة كخالة مث قاؿ ال أرل ينزؿ علي شيء 
 كجو الداللة : أف العمة كا٠تالة من ذكم األرحاـ ، كقد بٌُت اٟتديث صراحة أف ال مَتاث ٢تما .

 كاٟتديث ضعيف ، ضعفو ابن حجر ، كالشوكآف .
 قالوا : إف هللا نص يف آَيت ا١تواريث على بياف أصحاب الفركض كالعصبات كَف يذكر لذكم األرحاـ شيئان .-ج

 ريثهم .كالراجح القوؿ بتو 
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 ما شرط توريثهم ؟ 
 عدـ الوارث بفرض أك تعصيب .

: فمىت خٌلف ا١تيت عصبة ، أك ذا فرضو من أقاربو ، أخذ ا١تاؿ كلو، كال شيء لذكم األرحاـ ، كىذا قوؿ عامة  قاؿ ابن قدامة
 من كىرَّث ذكم األرحاـ .

 فائدة :
 رحم إذا انفرد فإنو يرث كل ا١تاؿ تعصيبان سواء أكاف ذكران أـ أنثى.ال خبلؼ بُت الفقهاء القائلُت بتوريث ذكم األرحاـ، أف ذا ال

 قىاؿى ) ًإذىا ًاٍستػىهىله اىٍلمىٍوليودي كيرًٌثى ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى . عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن جىاًبرو  - ّٓٗ
---------- 

 صراخ أك الصوت مطلقان ، كالعطاس كالبكاء .االستهبلؿ ال) ًإذىا ًاٍستػىهىله ( 
 اذكر أحكاـ مَتاث اٟتمل ؟ 

 يشًتط إلرث اٟتمل شرطاف :
 ٖتقق كجوده يف الرحم حُت موت ا١تورث كلو نطفة .الشرط األكؿ : 

 كذلك يكوف أبمرين:
 األكؿ: أف تضع من فيو حياة مستقرة لدكف ستة أشهر من موت مورثو مطلقان.

يو حياة مستقرة ألربع سنُت فأقل من موت مورثو بشرط أف ال توطأ بعد كفاتو، فإف كلدتو ألكثر من أربع الثآف: أف تضع من ف
 سنُت َف يرث مطلقان على ا١تذىب بناء على أف أكثر مدة اٟتمل أربع سنُت.

( كتػيٍعلىمي حياتو ابستهبللو : أف يولد حيان حياة مستقرة )كيعرؼ ذلك ابلصراخ، كالبكاء، كالعطاس، كاٟتركة الكثَتةالشرط الثاين 
 كعطاسو كرضاعو ك٨توىا، فأما اٟتركة اليسَتة كاالضطراب كالتنفس اليسَت الذم ال يدؿ على اٟتياة ا١تستقرة فبل ع رة بو.

 كمىت شك يف كجود اٟتياة ا١تستقرة َف يرث ألف األصل عدمها.
 فللحمل عند خركجو من بطن أمو ثبلث حاالت :

 تان .أف ٮترج مي األكىل :
 ففي ىذه اٟتالة ال يرث .

 أف ٮترج بعضو كىو حي مث ٯتوت قبل خركج بقيتو . الثانية :
 ففي ىذه اٟتالة ال يرث عند اٞتمهور مطلقان ، ألنو ال يثبت لو حكم الدنيا قبل انفصاؿ ٚتيعو .

 إف استهل صارخان . الثالثة :
 ففي ىذه اٟتالة يرث .

 يقـو غَت االستهبلؿ مقامو ؟ يف اٟتديث أنو إذا استهل كرث ، فهل
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : ال يقـو غَت االستهبلؿ مقامو . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ مالك ، كطائفة من أىل العلم .

 ١تفهـو حديث الباب ) إذا استهل ... ( فمفهومو أنو ال يرث برَت االستهبلؿ .
بلؼ غَته كاٟتركة ، فإهنا قد تكوف من غَت حي ، كقد تكوف من حي حياة غَت كألف االستهبلؿ ال يكوف إال من حي يقينان ٓت
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 مستقرة كحركة ا١تذبوح .
 : إذا عرفت حياة ا١تولود بتحرؾ أك صياح أك رضاع فأحكامو أحكاـ اٟتي . القوؿ الثاين

 عي ، كأَب حنيفة .فكىذا قوؿ الشا
 ألنو حي فثبتت لو أحكاـ اٟتي كا١تستهل .

 .كىذا الصحيح 
 ١تاذا يشًتط كجوده حُت موت ا١تورث ؟ 

 . –كأكُف درجات ا٠تبلفة الوجود  –ألف ا١تَتاث خبلفة عن ا١تيت ، كا١تعدـك ال يتصور أف يكوف خليفة عن أحد 
 ما اٟتكم إف مات ميت عن كرثة فيهم ٛتل ؟ 

 احدة .إف رضوا بتأخَت القسمة إُف كضع فهو أكُف ، خركجان من ا٠تبلؼ ، كلتكوف القسمة مرة ك 
 كإف َف يرضوا كطالبوا ابلقسمة فهل ٯتكنوف من ذلك ، اختلف العلماء على قولُت :

 إهنم ال ٬تابوف إُف ذلك . قيل :
 كىو ا١تشهور عن الشافعي .

 : أهنم ٯتكنوف من ذلك . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ اٟتنابلة كاٟتنفية .

 ألف يف أتخَت القسمة إضرار هبم .
 .الراجح كىذا القوؿ ىو 

 اذكر حكم إرث مع من اٟتمل ؟ 
 إرث من مع اٟتمل فبل ٮتلو من ثبلثة أحواؿ:

 : أف ال ٭تجبو اٟتمل شيئان فيعطى إرثو كامبلن.إحداىا
 أف ٭تجبو عن بعض إرثو فيعطى اليقُت كىو ما يرثو بكل حاؿ.الثانية: 
 أف ٭تجبو عن ٚتيع إرثو فبل يعطى شيئان.الثالثة: 

ل كجدة كعم ، فاٞتدة ال ينقصها اٟتمل شيئان فتعطى إرثها السدس كامبلن كالزكجة ٭تجبها اٟتمل فلو ىلك ىالك عن زكجة حام
 عن بعض إرثها فتعطى اليقُت كىو الثمن كالعم ٭تجبو اٟتمل عن ٚتيع إرثو فبل يعطى شيئان.

) لىٍيسى لًٍلقىاًتًل ًمنى اٍلًمَتىاًث شىٍيءه ( رىكىاهي  اىَّللًه  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًًٌه قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي  - ْٓٗ
: كىقٍػفيوي    عىلىى عيمىرى .النهسىاًئيُّ ، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ ، كىقػىوهاهي ًاٍبني عىٍبًد اىٍلبػىرًٌ ، كىأىعىلهوي النهسىاًئيُّ ، كىالصهوىابي

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

  .ال يصح رفعو 
 ىل القتل مانع من موانع اإلرث ؟ 

 من ا١تتفق عليو بُت عامة أىل العلم : أف القاتل عمدان ال يرث من ا١تقتوؿ شيئان .
ئنا ( ، ركاه أبو داكد  ٟتديث عبد هللا بن عمرك رضي هللا عنهما قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  يػٍ  ) الى يىًرثي اٍلقىاًتلي شى

ئنا ، كىالى ًمٍن مىالًًو " انته :  اأٍلىٍمري الًَّذم قاؿ اإلماـ مالك ؼى ًفيًو ًعٍندىّنى أىفَّ قىاًتلى اٍلعىٍمًد الى يىًرثي ًمٍن ًديىًة مىٍن قػىتىلى شىيػٍ  ى الى اٍخًتبلى
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 : كأٚتع العلماء على أف القاتل عمدان ال يرث شيئان من ماؿ ا١تقتوؿ ، كال من ديتو . كقاؿ ابن عبد الرب
ئنا ... ؛ أًلىفَّ تػىٍورًيثى اٍلقىاًتًل يػيٍفًضي :  أىٍٚتىعى أى  كقاؿ ابن قدامة يػٍ إُفى تىٍكًثًَت ٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى أىفَّ قىاًتلى اٍلعىٍمًد الى يىًرثي ًمٍن اٍلمىٍقتيوًؿ شى

ٍسرى  ائًيًليُّ الًَّذم قػىتىلى عىمَّوي ، فىأىنٍػزىؿى اَّللَّي تػىعىاُفى ًفيًو ًقصَّةى اٍلقىٍتًل ؛ أًلىفَّ اٍلوىاًرثى رئتَّىا اٍستػىٍعجىلى مىٍوتى مىٍوريكثًًو ، لًيىٍأخيذى مىالىوي ، كىمىا فػىعىلى اإٍلً
 ( .َُٓ/ٗاٍلبػىقىرىًة " انتهى من" ا١ترٍت" )

 كىذا اٟتكم يشمل من قاـ ابلقتل ، أك أعاف القاتل كشاركو ٔتباشرة أك تسبب .
الٍ  قاؿ ابن قدامة فىرًًد ًبو .: فىاٍلميشىارًؾي يًف اٍلقىٍتًل يف اٍلًمَتىاًث كى  مينػٍ

 ما القتل الذم ٯتنع من ا١تَتاث ؟ 
 اختلف العلماء يف القتل الذم ٯتنع من اإلرث على أقواؿ : 

 : أف القاتل ال يرث ْتاؿ . القوؿ األكؿ
 لعمـو ٟتديث الباب .

 كعند أَب داكد ) ليس للقاتل شيء ( .
 ا١تَتاث ، فوجب أف ٭تـر بكل حاؿ ٟتسم الباب .كألف القاتل حـر اإلرث حىت ال ٬تعل القتل ذريعة إُف استعجاؿ 

أف القتل ا١تانع من اإلرث ىو القتل برَت حق كىو ا١تضموف بقود أك دية أك كفارة كالعمد كشبو العمد كا٠تطأ كما  القوؿ الثاين :
ال ٯتنع ا١تَتاث كالقتل  جرل ٣ترل ا٠تطأ كالقتل ابلسبب كالقتل من الصِب كاجملنوف كالنائم ، كما ليس ٔتضموف بشيء ٦تا ذكرّن

 قصاصان أك حدان أك دفعان عن نفسو .
 أف القاتل لو حالتاف . القوؿ الثالث :

 األكُف : أف يكوف قتل مورثو عمدان عدكاّنن ، ففي ىذه اٟتالة ال يرث .
 الثانية : أف يكوف قتلو خطأ ، ففي ىذه اٟتالة : يرث من مالو كال يرث من ديتػػو .

 ا١تاؿ ، ألنو َف يتعجلو ابلقتل . ككجو كونو كرث من
 ككجو كونو َف يرث من ديتو ألهنا كاجبة عليو ، كال معٌت لكونو يرث شيئان كجب عليو .

 كىذا الراجح .
اًف ًمنى اٍلًمَتىاًث؛ لًقىٍوؿ النَِّبًٌ ( ذىىبى اٟتٍىنىًفيَّةي، كىالشَّاًفًعيَّةي إُفى أىفَّ اٍلقىٍتل ا٠تٍىطىأى سىبىبه ًمٍن أىٍسبىاًب اٍٟتًٍرمى  ا١توسوعة الفقهيةجاء يف ) 

  ًكىأًلفَّ اٍلقىٍتل قىطىعى اٍلميوىاالىةى، كىًىيى سىبىبي اإٍلٍرث ،  .: اٍلقىاًتل الى يىًرثي
اًلًكيَّةي إُفى أىفَّ مىٍن قػىتىل ميوىرًٌثىوي خىطىأن، فىًإنَّوي يىًرثي ًمنى اٍلمىاؿ، كىالى يىًرثي ًمنى الدًٌيىةً   .كىذىىىبى اٍلمى

، أىٍك ًديىةو، أىٍك كىفَّارىةو، الى إٍرثى ًفيًو. فىًإٍف كىا ، كىمىٍن قىصىدى ميوىلًٌيىوي ٦تَّا لىوي كىذىىىبى اٟتٍىنىابًلىةي إُفى أىفَّ اٍلقىٍتل اٍلمىٍضميوفى ًبًقصىاصو فى غىيػٍرى مىٍضميوفو
ًثيوي  ، فػىَتى  .اىػػػ .ًفٍعليوي ًمٍن سىٍقًي دىكىاءو، أىٍك رىٍبًط ًجرىاحىةو فىمىاتى

رٛتو هللا : " القوؿ الراجح يف مسألة القتل : أنو إذا تعمد الوارث قتل مورثو عمدا ال شك فيو ، فإنو ال  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
يرث . كإف كاف خطأ فإنو يرث ، كلكن ىل يرث من الدية اليت سيبذ٢تا ؟ ال يرث ؛ ألف الدية غـر عليو ، كقد جاء يف حديث 

 ) أنو يرث من تبلد مالو ( يعٍت قدٯتو ، فَتث من ا١تاؿ ، ال من الدية . ركاه ابن ماجو :
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ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن عيمىرى ٍبًن اى٠ٍتىطهاًب  - ْٓٗ يػىقيوؿي ) مىا أىٍحرىزى اىٍلوىاًلدي أىٍك اىٍلوىلىدي فػىهيوى ًلعىصىبىًتًو مىٍن كىافى (  قىاؿى : ٝتًى
 كىالنهسىاًئيُّ ، كىاٍبني مىاجىٍو ، كىصىحهحىوي ًاٍبني اىٍلمىًديًٍتًٌ ، كىاٍبني عىٍبًد اىٍلبػىرًٌ .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، 

---------- 
 أم : ما ٚتعو كحصلو .) مىا أىٍحرىزى اىٍلوىاًلدي أىٍك اىٍلوىلىدي ( 

 ١تاؿ ببل تقدير .أم : لعصبة ذلك ارًز ، كالعصبة ٚتع عاصب : كىو من يرث ا) فػىهيوى ًلعىصىبىًتًو ( 
 كعصبة الرجل : قرابتو ألبيو .

 أم : ذلك العاصب قريبى أك بعيد .) مىٍن كىافى ( 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 سنده حسن .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد مَتاث العصبة ، كأف ما ٚتعو الوالد أك الولد فإنو يكوف لعصبتو ، كىم قرابتو الذكور .
 الفركض حقوقهم كما تقدـ يف حديث ) أٟتقوا الفرائض أبىلها ، فما بقي فؤلكُف رجل ذكر ( . لكن ىذا بعد أخذ أىل

 اذكر أحكاـ العصبة ابلنفس ؟ 
 التعصيب : ىو اإلرث ببل تقدير .

 كىم :
ق كإف األب، اٞتد من قبل األب كإف عبل ٔتحض الذكور، االبن، ابن االبن كإف نزؿ، األخ الشقيق، األخ ألب، ابن األخ الشقي

 نزؿ، ابن األخ ألب كإف نزؿ، العم الشقيق كإف عبل، العم ألب كإف عبل، ابن العم الشقيق كإف نزؿ، ابن العم ألب كإف نزؿ؟
 كأحكاـ العصبة ابلنفس ثبلثة أحكاـ :

 من انفرد منهم أخد ٚتيع ا١تاؿ . أكالن :
 ألكُف رجل ذكر ( .) أٟتقوا الفرائض أبىلها ، فما بقي فهو  كدليل ىذا اٟتكم : قولو 

 تيبقي الفركض ، كإذا َف يكن ىناؾ فركض كاف كل ا١تاؿ ابقيان ، فيكوف للعاصب . : أنو جعل للعاصب ما كجو االستدالؿ
 أهنم أيخذكف ما تبقيو الفركض . اثنيان :

 يع ما تبقيو الفركض.للحديث السابق )أٟتقوا الفرائض ...( فإنو نص يف تقدٔف أصحاب الفركض على العصبة، كأخذ العصبة ٚت
 اثلثان : أهنم يسقطوف إذا استررقت الفركض ا١تسألة .

 أمثلة :
 زكج كأب كابن ، للزكج الربع ، كلؤلب السدس ، كلبلبن الباقي .

هيمىا -كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عيمىرى  - ٔٓٗ ءي ٟتيٍمىةه  قىاؿى : قىاؿى اىلنهيبُّ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ كىليٍحمىًة اىلنهسىًب ، الى يػيبىاعي ، كىالى   ) اىٍلوىالى
هىًقيُّ .ييوىىبي ( رىكىاهي اىٟتٍىاًكمي : ًمٍن طىرًيًق اىلشهاًفًعيًٌ ، عىٍن ٤تيىمهًد ٍبًن اىٟتٍىسىًن ، عىٍن أىِب ييوسيفى ، كىصىحهحى  يػٍ  وي ًاٍبني ًحبهافى ، كىأىعىلهوي اىٍلبػى

------------- 
  ؟ما الوالء 

 بها نعمة ا١تعتق على رقيقو ابلعتق .عصوبة سب
 ما صحة حديث الباب ؟ 
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 معلوؿ ال يصح .
 هنى عن بيع الوالء كىبتو ( . كيف الصحيحُت عن ابن عمر ) أف النِب 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ٖترٔف بيع الوالء كىبتو .

ا١تَتاث كما ٗتالط اللحمة سدل الثوب حىت : كمعٌت تشبيهو بلحمة النسب ، أنو ٬ترم الوالء ٣ترل النسب يف  قاؿ الصنعاين
 يصَت كالشيء الواحد كما يفيده كبلـ النهاية .

كاٟتديث دليل على عدـ صحة بيع الوالء كال ىبتو ، فإف ذلك أمر معنوم كالنسب كال يتأتى انتقالو كاألبوة كاألخوة ال يتأتى 
ه فنهى الشرع عن ذلك ، كعليو ٚتاىَت العلماء، كركم عن بعض السلف انتقا٢تما، كقد كانوا يف اٞتاىلية ينقلوف الوالء ابلبيع كغَت 

 )سبل السبلـ(جواز بيعو كعن آخرين منهم جواز ىبتو ككأهنم َف يطلعوا على اٟتديث أك ٛتلوا النهي على التنزيو كىو خبلؼ أصلو . 

 ما كيفية اإلرث ابلوالء ؟ 
 يده .يكوف اإلرث من جهة ا١تعتق دكف الرقيق ، فبل يرث من س

 ) إ٪تا الوالء ١تن أعتق (  كدليلو اإلرث ابلوالء قولو 
 ما حكم بيع الوالء ؟ 

 حراـ .
مثاؿ : لو أف شخصان أعتق عبدان ، ثبت لو الوالء ، فلو جاءه شخص كقاؿ : بع علينا كالء عبدؾ الذم أعتقت ، فإف البيع ال 

إف ىذا ال يصح ، كذلك الوالء ، كلو أف ا١تعًتق كىب يصح ، كما لو جاء شخص إُف آخر كقاؿ : بع علٌي نسب ابنك ، ف
 الوالء لشخص آخر فكذلك ال يصح .

بىةى ، عىٍن أىنىسو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ٕٓٗ ًبتو ( أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي ًسوىل أىًِب  كىعىٍن أىِب ًقالى ) أىفٍػرىضيكيٍم زىٍيدي ٍبني اثى
ٍرسىاًؿ .دىاكيدى ، كىصى  ًٍمًذمُّ ، كىاٍبني ًحبهافى ، كىاٟتٍىاًكمي ، كىأيًعله اًبإٍلً  حهحىوي اىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 الصواب أنو مرسل .
 فقد رجح اإلرساؿ : ا٠تطيب ، كالدارقطٍت ، كابن عبد ا٢تادم ، كالبيهقي ، كابن عبد ال ر ، كابن تيمية ، 

أف البخارم كمسلمان ركَي اٟتديث  : مع كبلـ ىؤالء الذين ىم أعلم ابلعلل ٦تن خالفهم فيو يف اٞتملةك٦تا يدؿ على ضعفو  ,
مع ركايتهم اٟتديث نفسو بنفس  -بدكف ىذه الزَيدة فإف ىذه الزَيدة جزء من اٟتديث ، قلَّت زَيدة ييعًرض عنها الشيخاف 

 من قادح . تسلم -الطريق 
 . ناقب أَب عبيدةقاؿ البخارم يف صحيحو : ابب م

طريق عبد الوىاب الثقفي عن خالد اٟتذاء هبذا اإلسناد مطوالن  من أكرد الًتمذم كابن حباف ىذا اٟتديث :الفتح قاؿ اٟتافظ يف
علمهم أفرضهم زيد ك أك  صدقهم حياء عثماف كأقرأىم لكتاب هللا أَبأشدىم يف أمر هللا عمر ك أأبو بكر ك  أبميت رحم أميت: )أكأكلو 
اإلرساؿ  اٟتديث ، كإسناده صحيح إال أف اٟتفاظ قالوا إف الصواب يف أكلو...(  مة أمينان أف لكل إؿ كاٟتراـ معاذ اال ك ابٟتبل

 كهللا أعلم . كا١توصوؿ منو ما اقتصر عليو البخارم
 ابلفرائض . معركفان  أفرضكم زيد ( ضعيف ال أصل لو ، كَف يكن زيد على عهد النِب  قاؿ ابن تيمية : )
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 ا معٌت ) أفرضكم زيد ( ؟م 
 ) أفرىضيكيٍم زيد (عىلىى أقواؿو ٜتىٍسىة ، ذكرىىا ا١تاكردمُّ يف )حاكيو ( . اٍختلف اٍلعلمىاء يف أتىًٍكيل قػىٍولو  

قىًطعنا إً  أىحدىىا : أىنو قىاؿى ذىًلك حثِّا عىلىى )مناقشتو( كىالرٍَّغبىة يف تعلمو  ُفى اٍلفىرىاًئض .كىرىٍغبىًتًو ؛ أًلىف زيدا كىافى مينػٍ
نًيهىا  أىنو قىاؿى ذىًلك تىٍشرًيفنا لىوي ، كإٍف شىاركوي غَتيهي ًفيًو . : اثى

لًثهىا : أىنو أىشىارى بذلك بت ( . ًإُفى ٚتاعةو من الصَّحىابىة كىافى زيده أفرضىهيٍم ، كىيرد ىىًذه الٌرًكىايىة اثى  السالفة )أفٍػرىضي أيمَّيت زيد بن اثى
 زيدا كىافى أىشَّدىم عناية كحرصان عليو . أىرىادى بذلك أىف رىاًبعهىا : أىنو

 أًلىنَّوي كىافى أصحَّهيم حسااب كأسرعىهيٍم جىواابن . خىاًمسهىا : أىنو قىاؿى ذىًلك ؛
 فائدة :

 . أفرضكم زيد ( فإنو ضعيف ال يصح عن النِب  ... كأما حديث )  : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
اطب قوما ٤تصورين كليس ٮتاطب ٚتيع األمة، كعلى تقدير أنو ٮتاطب ٚتيع األمة فبل يعٍت ىذا أف كعلى تقدير صحتو فإنو ٮت 

 .زيدان معصـو من ا٠تطأ كإف كاف أفرض األمة، ألنو ال معصـو من ا٠تطأ إال الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ
 قاؿ ) أفرضكم زيد ( . ١تصَت إليو، ألف النِب كإ٪تا قلت ذلك ألف بعض العلماء قاؿ : إف ما قالو زيد يف الفرائض فإنو ٬تب ا

 فاٞتواب على ىذا القوؿ من كجوه ثبلثة :
 .أكال : ضعف اٟتديث، كىذا مهم، يعٍت أف صحة النقل ا١تثبت للحكم أك النايف لو ىذه مهمة جدا

 .الثانية : على تقدير صحتو فهو ٮتاطب قوما خاصة
 ستلـز أف يكوف زيد معصوما كإف كاف أفرض األمة ، ألنو ال مصـو إال رسوؿ الثالث : على تقدير صحتو كعمومو فإنو ال ي

 . هللا 
يف مَتاث اٞتد كاألخوة ليس ملزما لنا، كىو ضعيف كما سيأيت إف شاء هللا، كالصحيح  كبناء على ىذا نقوؿ إف مذىب زيد 

 .أف اٞتد أب األب ٔتنزلة األب ٭تجب ٚتيع اإلخوة ال يرث معو أحد منهم
 

 بي اىٍلوىصىاايى ابى 
 الوصاَي ٚتع كصية ىي األمر ابلت رع اب١تاؿ بعد ا١توت ، أك األمر ابلتصرؼ بعد ا١توت .

 قولو ) بعد ا١توت ( احًتازان من ا٢تبة ، فإهنا ت رع يف حاؿ اٟتياة .
 ( رَيؿ . ََُمثاؿ ت رع ٔتاؿ : أكصيت لفبلف بعد مويت بػ) 

 ر فبلف .مثاؿ التصرؼ : كصيي على أكالدم الصرا
هيمىا -عىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ٖٓٗ قىاؿى ) مىا حىقُّ ًاٍمًرئو ميٍسًلمو لىوي شىٍيءه ييرًيدي أىٍف ييوًصيى ًفيًو  ; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

لىتػىٍُتً ًإاله كىكىًصيػهتيوي مىٍكتيوبىةه ًعٍندىهي ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  يىًبيتي لىيػٍ
---------- 

 ( ما اٟتـز كاالحتياط للمسلم إال أف تكوف كصيتو مكتوبة عنده . مىا حىقُّ ًاٍمًرئو ) 
 ( ىذا الوصف خرج ٥ترج الرالب فبل مفهـو لو ، فإف كصية الكافر جائزة عند أىل العلم . ميٍسًلمو ) 
 القرض كالكفارات كالدين .( جاء يف ركاية يف غَت الصحيحُت بلفظ ) لو ماؿ ( . يتناكؿ ا١تاؿ ك  لىوي شىٍيءه ) 
 ( جاء عند أٛتد ) حق على كل مسلم أال يبيت .... ( . يىًبيتي ) 
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لىتػىٍُتً )  ( عند مسػلم ) يبيت ثبلث لياؿ ( قاؿ القرطِب : ا١تقصود بذكر الليلتُت ، أك الثبلث : التقريب ، كتقليل ا١تدَّة ترؾ كتب  لىيػٍ
 عنو ، َف يبت ليلة إال بعد أف كتب كصيتو ، كاٟتـز ا١تبادرة إُف كتبها أكؿ أكقات الوصية . كلذلك لىمَّا ٝتعو ابن عمر ػ رضى هللا

اإلمكاف ، إلمكاف برتة ا١توت اليت ال أيمنها العاقل ساعة ، ك٭تتمل أف يكوف إ٪تا خصَّ الليلتُت ابلذكر فسحة ١تن ٭تتاج إُف أف 
 ي بو ، ك١تن يوصي ، إُف غَت ذلك .ينظر فيما لو كما عليو ، فيتحقق بذلك ، كيركم فيها ما يوص

 ( سواء كتبها بنفسو أك كتبها لو غَته . مىٍكتيوبىةه ) 
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  لىةه ميٍنذي ٝتًى  .كىًصيَّيًت  مقىاؿى ذىًلكى ًإالَّ كىًعٍندً  جاء عند مسلم : قىاؿى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني عيمىرى : مىا مىرٍَّت عىلىىَّ لىيػٍ

 ٟتديث ؟ماذا نستفيد من ا 
 نستفيد : مشركعية الوصية .

 كالوصية مشركعة ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .
 قاؿ تعاُف ) من بعد كصية يوصي هبا أك دين ( .

 قاؿ تعاُف ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم ا١توت إف ترؾ خَتان الوصية ( .
 كحديث الباب .

 ] قالو ابن قدامة [ . كقد أٚتع العلماء يف ٚتيع األمصار كاألعصار على جواز الوصية
 لكن اختلف العلماء ىل ىي كاجبة أـ مستحبة ؟ 

 : أهنا غَت كاجبة إال من عليو حقوؽ للناس . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ أكثر العلماء .

بي اٍلوىًصيَّةي إالَّ عىلىى مىٍن عىلىٍيًو دىٍينه ، أىٍك ًعٍندىهي كىًديعىةه ، أىٍك عىلىيٍ  قاؿ ابن قدامة ًو كىاًجبه ييوًصي اًب٠تٍيريكًج ًمٍنوي ، فىًإفَّ اَّللَّى تػىعىاُفى : كىالى ٕتًى
ا اٍلبىاًب اٍلوىًصيَّةي ، فػىتىكيوفي مىٍفريكضىةن عىلىٍيًو ، فىأىمَّا اٍلوىصً  ًت ، كىطىرًيقيوي يف ىىذى يَّةي ًّتيٍزءو ًمٍن مىالًًو ، فػىلىٍيسىٍت ًبوىاًجبىةو عىلىى فػىرىضى أىدىاءى اأٍلىمىاّنى

 ، يف قػىٍوًؿ اٞتٍيٍمهيوًر . أىحىدو 
 ريىيٍم .كىًبذىًلكى قىاؿى الشٍَّعِبُّ ، كىالنَّخىًعيُّ ، كىالثػٍَّورًمُّ ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم ، كىغىيػٍ 

عىلىى مىٍن عىلىٍيًو حيقيوؽه ًبرىٍَتً بػىيًٌنىةو ، كىأىمىانىةه ًبرىٍَتً إٍشهىادو ، إالَّ طىائًفىةن  كىقىاؿى اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ : أىٍٚتىعيوا عىلىى أىفَّ اٍلوىًصيَّةى غىيػٍري كىاًجبىةو ، إالَّ 
بػىتػٍهىا .  شىذٍَّت فىأىٍكجى

قىٍل ًلذىًلكى نىكً  قاؿ ابن قدامة : كىلىنىا ، أىفَّ أىٍكثػىرى أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اَّللًَّ  قىٍل عىنػٍهيٍم كىًصيَّةه ، كىَفٍى يػينػٍ لُّوا َفٍى يػينػٍ َته ، كىلىٍو كىانىٍت كىاًجبىةن َفٍى ٮتًي
بي بػىٍعدى اٍلمى  بي يف اٟتٍىيىاًة ، فىبلى ٕتًى  ٍوًت كىعىًطيًَّة اأٍلىجىاًنًب .ًبذىًلكى ، كىلىنيًقلى عىنػٍهيٍم نػىٍقبلن ظىاًىرنا ، كىأًلىنػَّهىا عىًطيَّةه الى ٕتًى

تػٍ فىأىمَّا اآٍليىةي ، فػىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو : نىسىخى  اًف كىاأٍلىقٍػرىبيوفى ( كىقىاؿى اٍبني عيمىرى : نىسىخى هىا آيىةي هىا قػىٍوليوي سيٍبحىانىوي ) لًلٌرًجىاًؿ نىًصيبه ٦تَّا تػىرىؾى اٍلوىاًلدى
 اٍلًمَتىاًث .

 كىًبًو قىاؿى ًعٍكرًمىةي ، كى٣تيىاًىده ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ .
 أهنا كاجبة . القوؿ الثاين :

 اكد الظاىرم ، كابن حـز .كىو قوؿ د
: كاستدؿ هبذا اٟتديث مع ظاىر اآلية على كجوب الوصية كبو قاؿ الزىرم ، كأبو ٣تلز ، كعطاء ، كطلحة بن  قاؿ ابن حجر

مصرؼ يف آخرين كحكاه البيهقي عن الشافعي يف القدٔف كبو قاؿ إسحاؽ ، كداكد ، كاختاره أبو عوانة االسفرايٍت كبن جرير 
 الفتح ( .كآخركف . ) 
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 لقولو تعاُف ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم ا١توت إف ترؾ خَتان ... ( .-أ
 قالوا : معٌت كتب يعٍت فرض .

 كٟتديث الباب .-ب
كجو الداللة : قالوا معناه : ليس من حق ا١تسلم أف يبيت ليلتُت إال كقد أكصى ، كيؤيد معٌت اٟتديث ركاية عند الدارقطٍت ) ال  

 يت ليلتُت إال ككصيتو مكتوبة عنده ( .٭تل ١تسلم أف يب
 القوؿ األكؿ .  كاألرجح

: على من عليو دين ، كيف ذمتو حقوؽ كلديو أماّنت كعهد ، فإنو ٬تب أف يوضح ذلك كلو ابلكتابة الواضحة  لكن ٕتب فقط
 اٞتلية ، اليت ٖتدد الديوف إف كانت حالة أك مؤجلة .

  ١تاذا حث النيب لوصية ؟على ا١تبادرة لكتابة ا 
 بياّنن ٢تا ، كامتثاالن ألمر الشرع ، كاستعدادان للموت .

 ما اٟتكمة من مشركعيتها ؟ 
فؤلمور جليلة ، كمقاصد شريفة ، ٕتمع بُت مصاٌف العباد يف الدنيا ، كرجاء الثواب كالدرجات العلى يف اآلخرة ، ففي الوصية 

ة على اتاجُت ، كٮتفف الكرب على اليتامى كا١تساكُت . كيف الوصية يصل ا١توصي رٛتو كأقرابءه الذين ال يرثوف ، كييدخل السع
مصلحة للموصي حيث جعل اإلسبلـ لو جزءان من مالو يبقى ثوابو عليو بعد كفاتو ، كهبذا يتدارؾ ما فاتو من أعماؿ ال ر 

 كاإلحساف يف حياتو .
 اذكر بعض األمثلة على تطبيق السلف للعمل ابلعلم ؟ 
نىمىا ٨تىٍني نيصىلًٌى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ عًن اٍبًن عي -أ ًإٍذ قىاؿى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً اَّللَّي أىٍكبػىري كىًبَتنا كىاٟتٍىٍمدي َّللًًَّ كىًثَتنا كىسيٍبحىافى اَّللًَّ  مىرى قىاؿى ) بػىيػٍ

. قىاؿى «. ا مىًن اٍلقىاًئلي كىًلمىةى كىذىا كىكىذى »  بيٍكرىةن كىأىًصيبلن. فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  عىًجٍبتي ٢تىىا » قىاؿى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً أىّنى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  . ركاه مسلم . فيًتحىٍت ٢تىىا أىبٍػوىابي السَّمىاًء ( قىاؿى اٍبني عيمىرى فىمىا تػىرىٍكتػيهينَّ ميٍنذي ٝتًى  يػىقيوؿي ذىًلكى

ًبيبىةى زىٍكًج النَّ  -ب ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ   ِبًٌ عىٍن أيٌـً حى عىٍشرىةى رىٍكعىةن  يػىقيوؿي ) مىا ًمٍن عىٍبدو ميٍسًلمو ييصىلًٌى َّللًًَّ كيلَّ يػىٍوـو ثًنػٍيتىٍ  أىنػَّهىا قىالىٍت ٝتًى
تنا يف   اٞتٍىنًَّة ( ركاه مسلم . اٞتٍىنًَّة أىٍك ًإالَّ بيًٌتى لىوي بػىٍيته يف  تىطىوُّعنا غىيػٍرى فىرًيضىةو ًإالَّ بػىٌتى اَّللَّي لىوي بػىيػٍ

ًبيبىةى فىمىا بىرًٍحتي أيصىلًٌيًهنَّ بػىٍعدي. كىقىاؿى عىٍمرهك مىا بىرًٍحتي أيصىلًٌيًهنَّ بػىٍعدي. كىقىاؿى النػُّ   .قىالىٍت أيُـّ حى  ٍعمىافي ًمٍثلى ذىًلكى
 متفق عليو . قاؿ ) نعم الرجل عبد هللا لو كاف يصلي من الليل ( عن ساَف عن أبيو عن رسوؿ هللا -ج

 قاؿ ساَف: )فكاف عبد هللا بعد ذلك ال يناـ من الليل إال قليبلن( .
عليان كفاطمة: )أف يسبحا ثبلاثن كثبلثُت، ك٭تمدا ثبلاثن كثبلثُت، كيك را أربعان كثبلثُت قبل النـو قاؿ علي: ما  ك١تا علم النِب -د

 ال ليلة صفُت( ركاه مسلم.قيل: كال ليلة صفُت: قاؿ: ك  تركتو منذ ٝتعتو من النِب 
 حديث الباب ) ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيو، يبيت ثبلث لياؿ، إال ككصيتو مكتوبة عند رأسو ( .-ق

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  لىةه ميٍنذي ٝتًى   .كىًصيَّيًت  مقىاؿى ذىًلكى ًإالَّ كىًعٍندً  قىاؿى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني عيمىرى : مىا مىرٍَّت عىلىىَّ لىيػٍ
 ركاه النسائي  .)من قرأ آية الكرسي عقيب كل صبلة، َف ٯتنعػػػػػػػو من دخػوؿ اٞتنة إال ا١توت( كعن أَب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا -ك

 قاؿ ابن القيم: بلرٍت عن شيخ اإلسبلـ أنو قاؿ: ما تركتها عقب كل صبلة إال نسياّنن أك ٨توه.
 أف الريبة حراـ. قاؿ البخارم: ما اغتبت أحدان منذ علمت

احتجم كأعطى أىب طيبة ديناران فاحتجمت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كقاؿ اإلماـ أٛتد: ما كتبت حديثان إال قد عملت بو، حىت مٌر َب أف النِب 
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 كأعطيت اٟتجاـ ديناران.
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o ل هبا كال ٭تتاج إُف إشهاد .اٟتديث دليل على أف الكتابة تكفي إلثبات الوصية كالعم 
o . العمل ابلعلم 
ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! أىانى ذيك مىاؿو ، كىالى يىرًثيًٍت ًإاله ًابٍػنىةه ًل كىاًحدىةه ،  -قىاؿى ) قػيٍلتي :  كىعىٍن سىٍعًد ٍبًن أىِب كىقهاصو  - ٗٓٗ

أىتىصىدهؽي ًبشىٍطرًًه ؟ قىاؿى : " الى " قػيٍلتي : أىفىأىتىصىدهؽي بًثػيليًثًو ؟ قىاؿى : " اىلثػُّليثي ، أىفىأىتىصىدهؽي بًثػيليثىٍي مىاًل؟ قىاؿى : " الى " قػيٍلتي : أىفى 
ره ًمٍن أىٍف تىذىرىىيٍم عىالىةن يػىتىكىفهفيوفى اىلنهاسى  يػٍ  ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . كىالثػُّليثي كىًثَته ، ًإنهكى أىٍف تىذىرى كىرىثػىتىكى أىٍغًنيىاءى خى

---------- 
 ( ىػ . ٓٓ( أحد العشرة ا١تبشرين ابٞتنة ، مات ابلعقيق سنة )  سٍعًد ٍبًن أِب كىقهاص) 

 ٥تتصران كلفظة كامبلن : –رٛتو هللا  –اٟتديث ذكره ا١تصنف 
مىا تػىرىل ًمنى  فػىقيٍلتي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ بػىلىرىٍت حىجًَّة اٍلوىدىاًع ًمٍن كىجىعو أىٍشفىٍيتي ًمٍنوي عىلىى اٍلمىٍوتً  يف  رىسيوؿي اَّللًَّ  عن سعد قىاؿى ) عىادىٓف 

الى الثػُّليثي » قىاؿى قػيٍلتي أىفىأىتىصىدَّؽي ًبشىٍطرًًه قىاؿى « . الى » قىاؿى  مىاِف  يٍ كىاًحدىةه أىفىأىتىصىدَّؽي بًثػيليثى  ييًإالَّ ابٍػنىةه لً  اٍلوىجىًع كىأىّنى ذيك مىاؿو كىالى يىرًثيًٍت 
يػٍره ًمٍن أىٍف تىذىرىىيٍم عىالىةن يػىتىكىفَّفيوفى النَّاسى كىلىٍستى تػيٍنًفقي كىالثػُّليثي كىثً  تىًرى هًبىا كىٍجوى اَّللًَّ ًإالَّ أيًجٍرتى َته ًإنَّكى أىٍف تىذىرى كىرىثػىتىكى أىٍغًنيىاءى خى نػىفىقىةن تػىبػٍ

تىًرى بًًو » قىاؿى  رىسيوؿى اَّللًَّ أيخىلَّفي بػىٍعدى أىٍصحىاَب قىاؿى قػيٍلتي َيى « . اٍمرىأىًتكى  هًبىا حىىتَّ اللٍُّقمىةي ٕتىٍعىليهىا يًف  ًإنَّكى لىٍن ٗتيىلَّفى فػىتػىٍعمىلى عىمىبلن تػىبػٍ
ـه كىييضىرَّ ًبكى  ًىٍجرىتػىهيٍم كىالى  ٍمًض ألىٍصحىاَب آخىريكفى اللَّهيمَّ أى كىٍجوى اَّللًَّ ًإالَّ اٍزدىٍدتى بًًو دىرىجىةن كىرًفٍػعىةن كىلىعىلَّكى ٗتيىلَّفي حىىتَّ يػينػٍفىعى ًبكى أىقٍػوىا

ى ٔتىكَّة ( متفق عليو . قىاؿى رىثىى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ « . تػىريدَّىيٍم عىلىى أىٍعقىاهًبًٍم لىًكًن اٍلبىاًئسي سىٍعدي ٍبني خىٍولىةى   ًمٍن أىٍف تػيويىفًٌ
يػىعيوديٓف ( أم : يزكركٓف ، كيف ركاية للبخارم ) من كجع  هللًا  ( كيف اٟتديث ) جاءٓف رسوؿي ) ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! أىانى ذيك مىاؿو 

 أشفيتي منو على ا١توت ( أم : قاربت ا١توت من أجل شدتو .
ـى حىجهًة الوىدىاعً )  العاـ العاشر للهجرة ، كٝتيت بذلك ألف النِب ( كيف الركاية األخرل ) كأّن ٔتكة ( كحجة الوداع كانت يف  عىا
 ها ، قاؿ يف الفتح : كاتفق أصحاب الزىرم على أف ذلك يف حجة الوداع إال ابن عيينة فقاؿ ) يف فتح مكة ( كدع الناس في

 أخرجو الًتمذم كغَته من طريقو ، كاتفق اٟتفاظ على أنو كًىم فيو .
 ( أم عندم ماؿ كثَت . كىأىانى ذيك ماؿو ) 
البنت ، قاؿ النوكم : معناه ال يرثٍت من الولد أك من خواص الورثة ، أك من  أم ليس ِف كارث إال ىذه(  كىال يىرًثيٍت إال ابٍػنىةه ل) 

 النساء ، كإال فقد كاف لسعد عصبات ، ألنو من بٍت زىرة ككانوا كثَتان .
 أم اثنُت من ثبلثة ، كا١تراد الوصية ، ففي الركاية األخرل ) أكصي ٔتاِف كلو ( .(  أفأىتىصىدهؽي بًثػيليثىٍي مىاًل ) 
 أم : ال ينبري لك أف تتصدؽ بثلثي مالك .(  اؿى : القى ) 
 ( أم : يف النصف . قػيٍلتي : فالشهٍطري ) 
 ( أم : أتصدؽ ابلثلث . قػيٍلتي : فالثػُّليثي ايى رىسيوؿى هللًا ؟) 
 ( كيف ركاية عند البخارم ) قاؿ : الثلث َي سعد ، كالثلث كثَت ( . قاؿ : الثػُّليثي كالثػُّليثي كىثَته ) 
 ( أم : تًتؾ .  إنهكى إٍف تىذىرٍ ) 
 ( أم : فقراء . عىالىةن ) 
( أم يسألوف الناس أبكًفهم ، قاؿ القرطِب ) يتكففوف الناس ( يسألوف الصدقة من أكف الناس ، أك  يتكفهفيوفى النهاسى ) 
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 يسألوهنم أبكفهم .
ة عشر ذكران كاثنيت عشرة بنتان، كيف ركاية ) كعسى هللا أف الذم كقع ، فإف سعدان عمر زمنان طويبلن، حىت ذكر العلماء أنو خٌلف سبع

يرفعك ( أم : يطيل عمرؾ ، ككذلك اتفق ، فإنو عاش بعد ذلك أزيد من أربعُت سنة ، مات ٔتكة ، ككانوا يكرىوف اإلقامة يف 
 األرض اليت ىاجركا منها كتركوىا  مع حبهم ٢تا .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 الوصية أبكثر من الثلث لرَت الوارث .نستفيد : ٖترٔف 

 كٖتـر الوصية يف حالتُت :
 : أبكثر من الثلث لرَت كارث . اٟتاؿ األكىل

 ٟتديث الباب  .
 كإ٪تا مينع ا١توصي من الزَيدة على الثلث ألمرين :

 .َف أيذف لسعد إال ابلثلث ، فدؿ على أف الثلث ىو النهاية كما زاد فهو ٦تنوع منو  أف النِب  -أ
 أف ما زاد على الثلث داخل يف ا١تضارة اليت قاؿ هللا فيها ) من بعد كصية يوصى أك دين غَت مضار ( . -ب

 : لوارث بشيء . اٟتاؿ الثانية
 ) إف هللا أعطى كل ذم حق حقو ، فبل كصية لوارث ( ركاه أبو داكد.  لقولو  
 ما حكم الوصية للفقَت ككرثتو ْتاجة ؟ 

 مكركىة .
 ابلورثة . ألف ىذا يضر

 لسعد ) ... إنك أف تذر كرثتك أغنياء خَت من أف تذرىم عالة يتكففوف الناس ( . لقولو 
 : كالوصية ٕترم فيها األحكاـ التكليفية ا٠تمسة : قاؿ العلماء

 : كقد تقدـ ذلك .ٖتـر  -أ
 : كقد تقدـ ذلك .كتكره -ب
 ١تن ترؾ خَتان كىو ا١تاؿ الكثَت . كتستحب :-ج

  ) كتب عليكم إف حضر أحدكم ا١توت ..... ( .لقولو تعاُف
على من عليو دين ، كيف ذمتو حقوؽ كلديو أماّنت كعهد ، فإنو ٬تب أف يوضح ذلك كلو ابلكتابة الواضحة اٞتلية  ٕتب :ك -د

 ، اليت ٖتدد الديوف إف كانت حالة أك مؤجلة .
 اء .: بكل مالو ، ١تن ال كارث لو ، كىذا مذىب ٚتهور العلم كٕتوز-ق
 ما األفضل يف مقدار الوصية ؟ 
 األفضل الوصية أبقل من الثلث، كإف كاف الثلث جائزان . 
 ) الثلث كالثلث كثَت ( . لقولو  

 قاؿ العلماء : األفضل أف يوصي اب٠تمس أك الربع ، كإف أكصى ابلثلث جاز .
 الو .لسعد ) الثلث كالثلث كثَت ( مع إخباره إَيه بكثرة مالو كقلة عي لقولو 

 كقاؿ أبو بكر ) أرضى ما رضيو هللا لنفسو ( . يعٍت ا٠تمس .-ب
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 : فاألفضل للرٍت الوصية اب٠تمس، ك٨تو ىذا يركل عن أَب بكر، كعلي بن أَب طالب، كىو ظاىر قوؿ السلف . قاؿ ابن قدامة
، ككوهنم يوصوف ابلثلث قاؿ الشيخ بن عثيمُت خبلؼ األكُف، كإف كاف ىو جائزان،  رٛتو هللا : ك٢تذا نعرؼ أف عمل الناس اليـو

 لكن األفضل أف يكوف أدْف من الثلث ، إما الربع ، كإما ا٠تمس .
 قاؿ: الثلث كالثلث كثَت ( . كقد قاؿ ابن عباس ) لو أف الناس غضوا من الثلث إُف الربع، فإف الرسوؿ 

 ماذا نستفيد من قولو ) إنك أف تذر كرثتك أغنياء .... ( ؟ 
 الوصية بكل ا١تاؿ ١تن ال كارث لو .نستفيد جواز 

 ) إنك أف تذر كرثتك أغنياء ... ( . لقولو 
 كقد صح ذلك عن بعض الصحابة كابن مسعود .-ب

 كألف علة ا١تنع من الوصية ٔتا ىو أكثر من الثلث ىو حق ا١تخلوؽ كىم الورثة ، فإذا َف يوجد منهم أحد جازت .
 م .كىذا اختيار ٚتع من اققُت كابن القي

 . ما اٟتكمة من منع الوصية للوارث 
) إف هللا قد أعطى كل ذم حق حقو فبل كصية لوارث ( إُف اٟتكمة من منع الوصية للوارث ، كىي : أنو أيخذ  أشار قولو 

 بذلك أكثر من اٟتق الذم جعلو هللا لو يف ا١تَتاث ، فكاف يف الوصية للوارث زَيدة على ما شرعو هللا.
رٛتو هللا يف "ا١ترٍت" حكمة أخرل، حاصلها : أف ىذا التفضيل لبعض الورثة سيكوف على حساب سائر الورثة، كذكر ابن قدامة 

 ٦تا قد يكوف سببان إليقاع العداكة كاٟتسد بينهم .
حدد  رٛتو هللا : منع اإلسبلـ الوصية للوارث ألنو من تعدم حدكد هللا عز كجل ، فإف هللا عز كجل كقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت

اًلًدينى ًفيهىا الفرائض كا١تواريث ْتدكد قاؿ فيها  )تًٍلكى حيديكدي اَّللًَّ كىمىٍن ييًطٍع اَّللَّى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن  ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى
ا ًفيهىا كىلىوي عىذىابه ميًهُت ( .كىذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي * كىمىٍن يػىٍعًص اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدى  رنا خىاًلدن  هي ييٍدًخٍلوي ّنى

 ما اٟتكمة من منع الوصية ِبكثر من الثلث لغَت الوارث ؟ 
يف اٟتديث إُف اٟتكمة من ىذا ا١تنع ، كىي أف يًتؾ ا١تاؿ للورثة ، فبل ٭تتاجوف معو لسؤاؿ الناس ، كأف ىذا  أشار الرسوؿ 

 كرثتو فقراء . خَت لو من أف يوصي مث يًتؾ
بذلك : ٖتقيق العدؿ بُت الوصية كبُت حق الورثة يف ا١تاؿ ، كإذا كاف ا١توصي يريد ابلوصية الثواب ، فإف تركو  فأراد الرسوؿ 

 ا١تاؿ لورثتو الفقراء اتاجُت إليو أكثر ثواابن ، فإف إعطاء القريب الفقَت أفضل من إعطاء من ليس قريبان .
 كرثتو فقراء ، ككاف مالو قليبلن ْتيث ال يرٍت الورثة ، يستحب لو أف ال يوصي ، كيًتؾ ا١تاؿ لورثتو . ك٢تذا يستحب ١تن كاف

 قاؿ علي بن أَب طالب هنع هللا يضر لرجل أراد أف يوصي : إنك لن تدع طائبلن إ٪تا تركت شيئان يسَتان ، فدعو لورثتك( ، ذكره ابن قدامو
علل ا١تنع من  مىت كاف ا١تًتكؾ ال يفضل عن غٌت الورثة ، فبل تستحب الوصية ، ألف النِب رٛتو هللا يف ) ا١ترٍت ( مث قاؿ : 

 الوصية بقولو : أف تًتؾ كرثتك أغنياء خَت من أف تدعهم عالة .
ذلك كألف إعطاء القريب اتاج خَت من إعطاء األجنِب ، فمىت َف يبلغ ا١تَتاث غناىم ، كاف تركو ٢تم كعطيتهم إَيه ، فيكوف  

 أفضل من الوصية بو لرَتىم .  ) ا١ترٍت ( .
 ىل ٬تب تنفيذ كصية ا١تيت ؟ 

 نعم ، ٬تب تنفيذ كصية ا١تيت ، كعدـ تنفيذىا أك تريَت حكمها ، مع توفر شركط صحتها ال ٬توز ، كمرتكب ذلك آمث .
عىوي فىًإ٪تَّىا ًإٍٙتيوي عى   يعه عىًليمه ( .لقوؿ هللا تعاُف : ) فىمىٍن بىدَّلىوي بػىٍعدى مىا ٝتًى  لىى الًَّذينى يػيبىدًٌليونىوي ًإفَّ اَّللَّى ٝتًى
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 ٦تا أكصى بو ا١توصي ، فقد اختلف أىل العلم يف جوازه .  لكن إف كاف تغيَتىا ألفضل
 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :

 تريَت الوصية ١تا ىو أفضل فيو خبلؼ بُت أىل العلم :
 : إنو ال ٬توز . فمنهم من قاؿ 
 عمـو قولو تعاُف  ) فمن بدلو بعد ما ٝتعو ( كَف يستثن إال ما كقع يف إمث فيبقى األمر على ما ىو عليو ال يرَت . ل 

 : بل ٬توز تريَتىا إُف ما ىو أفضل . كمنهم من قاؿ
صى لو ، كاف أكُف ألف الررض من الوصية التقرب إُف هللا عز كجل ، كنفع ا١توصى لو ، فكل ما كاف أقرب إُف هللا ، كأنفع للمو  

أيضان ، كا١توصي بشر قد ٮتفى عليو ما ىو األفضل ، كقد يكوف األفضل يف كقت ما غَت األفضل يف كقت آخر ، كألف النِب 
 ملسو هيلع هللا ىلص أجاز ٖتويل النذر إُف ما ىو أفضل مع كجوب الوفاء بو ...

نو ال ٬توز تريَتىا ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أك كقف كقفان كالذم أرل يف ىذه ا١تسألة : أنو إذا كانت الوصية ١تعُت ، فإ
 على زيد ، فإنو ال ٬توز أف تيرَت ، لتعلق حق الرَت ا١تعُت هبا . 

 فبل حرج أف يصرفها ١تا ىو أفضل " انتهى . -كما لو كانت ١تساجد ، أك لفقراء   -أما إذا كانت لرَت معُت 
هىارىًضيى -كىعىٍن عىاًئشىةى  - َٔٗ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! ًإفه أيمًٌي ايفٍػتيًلتىٍت نػىٍفسيهىا كىملٍى تيوًص ،  ) أىفه رىجيالن أىتىى اىلنهيبه  -اىَّللهي عىنػٍ قىاؿى

هىا ؟ قىاؿى : " نػىعىٍم ( ميتػهفىقه عىلى   ٍيًو ، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو .كىأىظينػُّهىا لىٍو تىكىلهمىٍت تىصىدهقىٍت ، أىفػىلىهىا أىٍجره ًإٍف تىصىدهٍقتي عىنػٍ
---------- 

 ىو سعد بن عبادة .(  ) أىفه رىجيالن أىتىى اىلنهيبه 
 . ىي : عمرة بنت سعد بن عمرك) ًإفه أيمًٌي ( 

 أم : ماتت فجأة ، كأيخذٍت نفسيها فٍلتة .) ايفٍػتيًلتىٍت نػىٍفسيهىا ( 
ٍ تيوًص (   ك ، كأف ال ماؿ ٢تا .تقدـ يف ركاية النسائي سبب ذل) كىملى

 أم : لو اتسع كقت مرضها ، كَف يفجأىا ا١توت .) كىأىظينػُّهىا لىٍو تىكىلهمىٍت ( 
  أم : أكصت ابلصدقػػػة) تىصىدهقىٍت ( 

هىا ؟ (   كيف ركاية النسائي ) ىل ينفعها أف أتصدؽ عنها ؟ ( .) أىفػىلىهىا أىٍجره ًإٍف تىصىدهٍقتي عىنػٍ
  ركاية النسائي ) فتصدؽ عنها ( .يف) قىاؿى :  نػىعىٍم ( 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد استحباب الصدقة عن ا١تيت ، كأف ذلك ينفعو .

 كمن األدلة :
 ركاه النسائي .دَّؽى عىٍنوي قىاؿى نػىعىم(ًإفَّ أىَب مىاتى كىتػىرىؾى مىاال كىَفٍى ييوًص فػىهىٍل ييكىفًٌري عىٍنوي أىٍف أىتىصى  قىاؿى لًلنَِّب ًٌ  فَّ رىجيبلن أعىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى )

ٍعًد اٍبًن عيبىادىةى )قىاؿى قػيٍلتي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإفَّ أيمًٌي مىاتىٍت أىفىأىتىصىدَّؽي عىنػٍهىا قىاؿى نػىعىٍم قػيلٍ  قىًة أىٍفضىلي قىاؿى سىٍقيي اٍلمىاًء( كعىٍن سى تي فىأىمُّ الصَّدى
 ركاه النسائي .

تػيويفًٌيىٍت أيمُّوي كىىيوى غىاًئبه عىنػٍهىا فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإفَّ أيمًٌي تػيويفًٌيىٍت كىأىّنى  ًضي اَّللَّ عىٍنهمىا ) أىفَّ سىعدى ٍبنى عيبىادىةى كعن اٍبني عىبَّاسو رى 
ديؾى أىفَّ حىاًئًطيى اٍلًمٍخرىاؼى ) اسم لبستانو ٝتي بذلك لكثرة غىاًئبه عىنػٍهىا أىيػىنػٍفىعيهىا شىٍيءه ًإٍف تىصىدٍَّقتي ًبًو عىنػٍهىا قىاؿى نػىعىٍم قىاؿى فىًإٌٓفً أيٍشهً 

قىة ه عىلىيػٍهىا ( ركاه البخارم .  ٙتره ( صىدى
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قىة عىٍن اٍلمىيًٌت تػىنػٍفىع اٍلمىيًٌت كىييصىلًًٌو ثػىوىاهبىا ، كىىيوى كىذىًلكى إبًًٍٚتى  عن حديث الباب : قاؿ النوكم ا اٟتٍىًديث : أىفَّ الصَّدى اًع كىيف ىىذى
ا أىٍٚتىعيوا عىلىى كيصيوؿ الدُّعىاء كىقىضىاء الدًٌين اًبلنُّصيوًص اٍلوىارًدىة يف اٞتٍىًميع .  اٍلعيلىمىاء ، كىكىذى

 رٛتو هللا : الصدقة عن ا١توتى ك٨توىا تصل إليهم ابتفاؽ ا١تسلمُت . كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 مع عليو .كىذا ٣ت، : الدعاء كاالسترفار لو ك٦تا يصل للميت 

سبقوّن ابإلٯتاف ، كال ٕتعل يف قلوبنا غبلن  لقوؿ هللا تعاُف : ) كالذين جاؤكا من بعدىم يقولوف : ربنا اغفر لنا كإلخواننا الذين 
 للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤكؼ رحيم (.

 ) إذا صليتم على ا١تيت فأخلصوا لو الدعاء ( .: ... كقوؿ الرسوؿ   
 مات اإلنساف انقطع عملو إال من ثبلث .........أك كلد صاٌف يدعو لو ( ركاه مسلم .) إذا  كقوؿ الرسوؿ  

 ) اللهم اغفر ٟتينا كميتنا ( . من دعاء رسوؿ هللا  كحيًفظى 
  .كال زاؿ السلف كا٠تلف يدعوف لؤلموات كيسألوف ٢تم الرٛتة كالرفراف دكف إنكار من أحد

 ة ، كقراءة قرآف كغَتىا ؟ىل ينتفع ا١تيت ٔتا يهدل من قرىب ، كصال 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أنو ال يصل للميت شيء إال ما كرد بو النص . القوؿ األكؿ
 ور أىنػَّهىا ال تػىٍلحىق اٍلمىيًٌت .كى٨تىٍو٫تىا فىمىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىاٞتٍيٍمهي  قاؿ النوكم : كىأىمَّا ًقرىاءىة اٍلقيٍرآف كىجىٍعل ثػىوىاهبىا لًٍلمىيًًٌت كىالصَّبلة عىٍنوي 

كىأىٍف لىٍيسى ًلئلٍنسىاًف ًإال مىا سىعىى ( أم : كما ال ٭تمل عليو كزر غَته، كذلك ال ٭تصل من قاؿ ابن كثَت يف تفسَت قولو تعاُف ) 
اءة ال يصل إىداء ثواهبا إُف األجر إال ما كسب ىو لنفسو ، كمن كىذه اآلية الكرٯتة استنبط الشافعي رٛتو هللا، كمن اتبعو أف القر 

 ا١توتى ، ألنو ليس من عملهم كال كسبهم .
 أمتو كال حثهم عليو، كال أرشدىم إليو بنص كال إٯتاء . ك٢تذا َف يندب إليو رسوؿ هللا 

 كَف ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، مهنع هللا يضر ، كلو كاف خَتان لسبقوّن إليو .
نصوص ، كال يتصرؼ فيو أبنواع األقيسة كاآلراء ، فأما الدعاء كالصدقة فذاؾ ٣تمع على كابب القرابت يقتصر فيو على ال

 ) تفسَت ابن كثَت ( . .كصو٢تما، كمنصوص من الشارع عليهما
أما قراءة القرآف فقد اختلف العلماء يف كصوؿ ثواهبا إُف ا١تيت على قولُت ألىل العلم، كرجحو ابن ابز رٛتو هللا ، كقاؿ : 

، كَف يفعلها َف يفعلها ألمواتو من ا١تسلمُت ، كبناتو البليت منت يف حياتو  ح أهنا ال تصل لعدـ الدليل ، ألف الرسوؿ كاألرج
الصحابة مهنع هللا يضر كأرضاىم فيما علمنا، فاألكُف للمؤمن أف يًتؾ ذلك كال يقرأ للموتى كال لؤلحياء كال يصلي ٢تم، كىكذا التطوع 

لك كلو ال دليل عليو، كاألصل يف العبادات التوقيف إال ما ثبت عن هللا سبحانو أك عن رسولو ملسو هيلع هللا ىلص شرعيتو، ابلصـو عنهم. ألف ذ
 )الفتاكل( أما الصدقة فتنفع اٟتي كا١تيت إبٚتاع ا١تسلمُت، كىكذا الدعاء ينفع اٟتي كا١تيت إبٚتاع ا١تسلمُت .

 لو . : أنو يصل للميت كل ما يهدل القوؿ الثاين
 كىذا ا١تذىب ، كرجحو ابن عثيمُت .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف ترؾ الوصية جائز 
o  ما كاف عليو الصحابة من استشارة النِب . يف أمور الدين 
o . أف بر الوالدين بعد موهتما يكوف ابلدعاء كالصدقة 
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ٍعتي رى  كىعىٍن أىِب أيمىامىةى اىٍلبىاًىًليًٌ  - ُٔٗ يػىقيوؿي ) ًإفه اىَّللهى قىٍد أىٍعطىى كيله ًذم حىقٌو حىقهوي ، فىالى كىًصيهةى ًلوىاًرثو (  سيوؿى اىَّللًه ٝتًى
ًٍمًذمُّ ، كىقػىوهاهي ًاٍبني خيزىٯٍتى   ريكًد .ةى ، كىاٍبني اىٞتٍىارىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي  ًإاله النهسىاًئيه ، كىحىسهنىوي أىٍٛتىدي كىاىلًتًٌ

ًإٍسنىاديهي حىسىنه .رضي هللا عنهماكىرىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن عىبهاسو  - ِٔٗ  ، كىزىادى يف آًخرًًه ) ًإاله أىٍف يىشىاءى اىٍلوىرىثىةي ( كى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 أىل بلده مفبولة . حديث أَب أمامة سنده حسن من أجل إٝتاعيل بن عياش فركايتو عن

 كحديث ابن عباس سنده ضعيف ، عطاء ا٠ترسآف َف يدرؾ ابن عباس .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف الوصية للوارث ، كقد تقدـ ىذا .
 ما اٟتكمة من منع الوصية للوارث ؟ 

اٟتق الذم جعلو هللا لو يف ا١تَتاث ، فكاف أشار اٟتديث إُف اٟتكمة من منع الوصية للوارث ، كىي : أنو أيخذ بذلك أكثر من 
 يف الوصية للوارث زَيدة على ما شرعو هللا.

( حكمة أخرل ، حاصلها : أف ىذا التفضيل لبعض الورثة سيكوف على حساب ّٔٗ/ٖكذكر ابن قدامة رٛتو هللا يف "ا١ترٍت" )
 سائر الورثة ، ٦تا قد يكوف سببان إليقاع العداكة كاٟتسد بينهم .

رٛتو هللا : منع اإلسبلـ الوصية للوارث ألنو من تعدم حدكد هللا عز كجل ، فإف هللا عز كجل حدد  الشيخ دمحم بن عثيمُت كقاؿ
اري خىاًلًدينى ًفيهىا ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهى  الفرائض كا١تواريث ْتدكد قاؿ فيها : )تًٍلكى حيديكدي اَّللًَّ كىمىٍن ييًطٍع اَّللَّى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمنٍ 

ا ًفيهىا كىلى  رنا خىاًلدن  وي عىذىابه ميًهُت ( .كىذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي * كىمىٍن يػىٍعًص اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي ّنى
 مىت ٬توز ذلك ؟ 

 ٬توز ذلك برضاء بقية الورثة ، كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
زىا سائر الورثة ، َف تصح ، برَت خبلؼ بُت العلماء . قاؿ ابن ا١تنذر ، كابن :  قاؿ ابن قدامة إذا كصى لوارثو بوصية ، فلم ٬تي

 بذلك فركل أبو أمامة قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا  عبد ال ر : أٚتع أىل العلم على ىذا . كجاءت األخبار عن رسوؿ هللا 
 )ا١ترٍت(لوارث( كإف أجازىا ، جازت ، يف قوؿ اٞتمهور من العلماء .   يقوؿ )إف هللا قد أعطى كل ذم حق حقو ، فبل كصية

ٍزىىا سىائًري اٍلوىرىثىًة ، َفٍى تىصً  كقاؿ رٛتو هللا ٍنسىافى إذىا كىصَّى لًوىارًثًًو ًبوىًصيَّةو ، فػىلىٍم ٬تًي ؼو بػىٍُتى اٍلعيلىمىاءً . حَّ : كىٚتيٍلىةي ذىًلكى أىفَّ اإٍلً  . ًبرىٍَتً ًخبلى
اقىاؿى   . اٍبني اٍلميٍنًذًر ، كىاٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ : أىٍٚتىعى أىٍىلي اٍلًعٍلًم عىلىى ىىذى

 ًبذىًلكى ؼ. كىجىاءىٍت اأٍلىٍخبىاري عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ 
ٍعت رىسيوؿى اَّللًَّ   . قَّوي ، فىبلى كىًصيَّةى لىوىاًرثو ( رىكىاهي أىبيو دىاكيديػىقيوؿي ) إفَّ اَّللَّى قىٍد أىٍعطىى كيلَّ ًذم حىقٌو حى  فػىرىكىل أىبيو أيمىامىةى ، قىاؿى ٝتًى

حًَّة ، كىقػيوًَّة اٍلًمٍلًك ، كىإً  كىأًلىفَّ النَِّبَّ  يف اٍلعىٍدًؿ مىنىعى ًمٍن عىًطيًَّة بػىٍعًض كىلىًدًه ، كىتػىٍفًضيًل بػىٍعًضًهٍم عىلىى بػىٍعضو يف حىاًؿ الصًٌ ٍمكىاًف تىبلى
نػىهيٍم إبًًٍعطىاءً  نػىهيٍم ، فىًفي حىاًؿ مىٍوتً  بػىيػٍ ًو أىٍك مىرىًضًو ، كىضىٍعًف الًَّذم َفٍى يػيٍعًطًو ًفيمىا بػىٍعدى ذىًلكى ، ًلمىا ًفيًو ًمٍن إيقىاًع اٍلعىدىاكىًة كىاٟتٍىسىًد بػىيػٍ

نػىهيٍم ، أىٍكُفى كىأىٍحرى  يًف اٍلعىٍدًؿ بػىيػٍ  . لًمٍلًكًو ، كىتػىعىلًُّق اٟتٍيقيوًؽ بًًو ، كىتػىعىذًُّر تىبلى
 . كىًإٍف أىجىازىىىا ، جىازىٍت ، يف قػىٍوًؿ اٞتٍيٍمهيوًر ًمٍن اٍلعيلىمىاءً 

ائًري اٍلوىرىثىًة ، إالَّ أىٍف يػيٍعطيوهي عىًطيَّةن  ًطلىةه ، كىًإٍف أىجىازىىىا سى ابًنىا : اٍلوىًصيَّةي ابى أىةن  كىقىاؿى بػىٍعضي أىٍصحى تىدى  . ميبػٍ
ا ًمٍن ظىاًىًر قػىٍوًؿ أىٍٛتىدى  بىلو : أىٍخذن نػٍ  . ( الى كىًصيَّةى ًلوىاًرثو  )، يًف رًكىايىًة حى



 ُّٕٗ 

ا قػىٍوؿي اٍلميزىٓفٌ ، كىأىٍىًل الظَّاًىرً   . كىىىذى
 . " : " الى كىًصيَّةى ًلوىاًرثو  كىىيوى قػىٍوؿه لًلشَّاًفًعيًٌ ، كىاٍحتىجُّوا ًبظىاًىًر قػىٍوًؿ النَِّبًٌ 

يف ٤تىىلًًٌو،  ، أىفَّ اٍلوىًصيَّةى صىًحيحىةه يف نػىٍفًسهىا ، كىىيوى قػىٍوؿي ٚتيٍهيوًر اٍلعيلىمىاًء؛ أًلىنَّوي تىصىرُّؼه صىدىرى ًمٍن أىٍىًلوً كىظىاًىري مىٍذىىًب أىٍٛتىدى كىالشَّاًفًعيًٌ 
يزى اٍلوىرىثىةي .     ١ترٍت( )افىصىحَّ ، كىمىا لىٍو كىصَّى أًلىٍجنىِبٌو ، كىا٠تٍىبػىري قىٍد ريًكمى ًفيًو : إالَّ أىٍف ٬تًي

كجاء يف ) فتاكل اللجنة الدائمة ( الوصية ال ٕتوز أبكثر من الثلث ، كال تصح لوارث ، إال أف يشاء الورثة ا١ترشدكف بنصيبهم ؛ 
 )إف هللا قد أعطى كل ذم حق حقو ، فبل كصية لوارث ( . لقولو 

 مىت يعترب رضا الورثة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أف الوقت ا١تعت ر إلجازة الورثة ىو ما كاف بعد موت ا١توصي ، كأما ما كاف قبلو فرَت معت ر . األكؿالقوؿ 
 كهبذا قاؿ اٞتمهور ، كىم اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

 قالوا : أف حق الورثة يف ا١تاؿ ال يثبت إال بعد موت ا١توصي 
 د موت ا١توصي ، أك ما كاف يف مرض موتو .أف الوقت ا١تعت ر ىو ما كاف بع القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاختاره ابن تيمية .
 قالوا : إف اإلجازة تصح من الورثة يف حاؿ مرض ا١توصي ، ألف حقهم قد تعلق ٔتالو يف ىذه اٟتاؿ ، ٓتبلؼ حاؿ الصحة .

 كقوؿ اٞتمهور أحوط .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ة لوارث كما تقدـ .ٖترٔف الوصي 
o . جواز الوصية لرَت الوارث 
o . أف ٖترٔف الوصية للوارث إ٪تا ىو ٟتفظ حقوؽ الورثة 
o . البد من إجازة ٚتيع الورثة حىت تنفذ الوصية، فإف أجاز بعضهم دكف بعض نفذت اإلجازة يف نصيبو فقط دكف نصيب الثآف 

دىةن يف  لنهيبُّ قىاؿى : قىاؿى اى  كىعىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو  - ّٔٗ ) ًإفه اىَّللهى تىصىدهؽى عىلىٍيكيٍم بًثػيليًث أىٍموىاًلكيٍم ًعٍندى كىفىاًتكيٍم ; ًزايى
 حىسىنىاًتكيٍم ( رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ .

 كىأىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي ، كىاٍلبػىزهاري ًمٍن حىًديًث أىِب اىلدهٍردىاًء . - ْٔٗ
 ًمٍن حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى .كىاٍبني مىاجىٍو :  - ٓٔٗ

 كىكيلُّهىا ضىًعيفىةه ، لىًكٍن قىٍد يػىٍقوىل بػىٍعضيهىا بًبػىٍعضو . كىاىَّللهي أىٍعلىمي .
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ىذه األحاديث كلها ضعيفة ال تصح .

 لكن كما قاؿ اٟتافظ ابجتماعها قد تتقول .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ستحباب الوصية ، لكن تقدـ أف ذلك ١تن ترؾ خَتان كثَتان .نستفيد : ا
يػٍرنا . قاؿ ابن قدامة  : كىتيٍستىحىبُّ اٍلوىًصيَّةي ًّتيٍزءو ًمٍن اٍلمىاًؿ ًلمىٍن تػىرىؾى خى



 َُّٖ 

رنا اٍلوىصً   يػٍ  يَّةي (أًلىفَّ اَّللَّى تػىعىاُفى قىاؿى ) كيًتبى عىلىٍيكيٍم إذىا حىضىرى أىحىدىكيٍم اٍلمىٍوتي إٍف تػىرىؾى خى
 فػىنيًسخى اٍلويجيوبي ، كىبىًقيى ااًلٍسًتٍحبىابي يف حىقًٌ مىٍن الى يىًرثي كىقىٍد رىكىل اٍبني عيمىرى .

ـى ، جىعىٍلت لىكى نىًصيبنا ًمٍن مىاًلًك ًحُتى أىخىٍذت ًبكىٍظًمك ، أًليطىهًٌرؾى كىأيزىكًٌيىكى ( . قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ    )َيى اٍبنى آدى
 ) إفَّ اَّللَّى تىصىدَّؽى عىلىٍيكيٍم ًعٍندى كىفىاًتكيٍم بًثػيليًث أىٍموىاًلكيٍم ( رىكىا٫تيىا اٍبني مىاجىٍو . ٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ كىعى 

 ًمٍن اأٍلىٍجًر ًمٍثلي مىا لىٍو أىٍعطىاىىا كىىيوى صىًحيحه .كىقىاؿى الشٍَّعِبُّ : مىٍن أىٍكصىى ًبوىًصيَّةو ، فػىلىٍم ٬تىيٍر ، كىَفٍى ٭تىيفَّ ، كىافى لىوي 
يػٍرنا ( .كىأىمَّا اٍلفىًقَتي الًَّذم لىوي كىرىثىةه ٤تيٍتىاجيوفى ، فىبلى ييٍستىحىبُّ لىوي أىٍف ييوًصيى ؛ أًلىفَّ اَّللَّى قىاؿى يف اٍلوى   ًصيًَّة ) إٍف تػىرىؾى خى

يػٍره ًمٍن أىٍف تىدىعىهيٍم عىالىةن يػىتىكىفَّفيوفى النَّاسى ( . ًلسىٍعدو  ) إنَّك كىقىاؿى النَِّبُّ   أىٍف تىدىعى كىرىثػىتىك أىٍغًنيىاءى ، خى
ٍأ بًنػىٍفًسك ، مثيَّ ٔتىٍن تػىعيوؿي ( .  كىقىاؿى ) اٍبدى

ئن  كىقىاؿى عىًليّّ  يػٍ ٍعوي لًوىرىثىًتكى .  ) ا١ترٍت ( .لًرىجيلو أىرىادى أىٍف ييوًصيى : إنَّك لىٍن تىدىعى طىاًئبلن ، إ٪تَّىا تػىرىٍكت شى  ا يىًسَتنا ، فىدى
 ما القدر الذم ال يستحب معو الوصية ؟ 

اًلًكًو .  قاؿ ابن قدامة : اٍختػىلىفى أىٍىلي اٍلًعٍلًم يف اٍلقىٍدًر الًَّذم الى تيٍستىحىبُّ لًمى
 وىًصيَّةي .فػىريًكمى عىٍن أىٍٛتىدى : إذىا تػىرىؾى ديكفى اأٍلىٍلًف الى تيٍستىحىبُّ الٍ  

 كىعىٍن عىًليٌو ، أىٍربىعًمائىًة ًدينىارو .
عىًمائىًة ًدٍرىىمو ، فىبلى ييوًصي . بػٍ  كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو : إذىا تػىرىؾى اٍلمىيًٌتي سى

يػٍرنا .  كىقىاؿى : مىٍن تػىرىؾى ًستًٌُتى ًدينىارنا ، مىا تػىرىؾى خى
 .كىقىاؿى طىاكيسه : ا٠تٍىيػٍري ٙتىىانيوفى ًدينىارنا 
 كىقىاؿى النَّخىًعيُّ : أىٍلفه كىٜتىٍسيًمائىةو .

ًنيفىةى : اٍلقىًليلي أىٍف ييًصيبى أىقىلُّ اٍلوىرىثىًة سىٍهمنا ٜتىٍسيوفى ًدٍر٫تىنا .  كىقىاؿى أىبيو حى
تػٍريكؾي الى يػىٍفضيلي عىٍن ًغٌتى اٍلوىرىثىًة ، فىبلى  كىاىلهًذم يػىٍقوىل ًعٍنًدم تيٍستىحىبُّ اٍلوىًصيَّةي ؛ أًلىفَّ النَِّبَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ، أىنَّوي مىىتى كىافى اٍلمى

يػٍره ًمٍن أىٍف تىدىعىهيٍم عىالىةن (  . عىلَّلى اٍلمىٍنعى ًمٍن اٍلوىًصيًَّة ًبقىٍولًًو ) أىٍف تػىتػٍريؾى كىرىثػىتىكى أىٍغًنيىاءى ، خى
يػٍره  هي ،  كىأًلىفَّ إٍعطىاءى اٍلقىرًيًب اٍلميٍحتىاًج خى ليٍغ اٍلًمَتىاثي ًغنىاىيٍم ، كىافى تػىرٍكيوي ٢تىيٍم كىعىًطيًَّتًهٍم إَيَّ فػىيىكيوفي ذىًلكى ًمٍن إٍعطىاًء اأٍلىٍجنىِبًٌ ، فىمىىتى َفٍى يػىبػٍ

ًؼ اٍلوىرىثىًة يف كى  ًتًهٍم ، فىبلى يػىتػىقىيَّدي ًبقىٍدرو ًمٍن أىٍفضىلى ًمٍن اٍلوىًصيًَّة ًبًو لًرىٍَتًًىٍم ، فىًعٍندى ىىذىا ٮتىٍتىًلفي اٟتٍىاؿي اًبٍخًتبلى ثٍػرىهًتًٍم كىًقلًَّتًهٍم ، كىًغنىاىيٍم كىحىاجى
 اٍلمىاًؿ .    ) ا١ترٍت ( .

بي اىٍلوىًديعىةً   ابى
سى عىلىٍيًو ضىمىافه ( أىٍخرىجىوي قىاؿى ) مىٍن أيكدًعى كىًديعىةن ، فػىلىيٍ  عىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًًٌه ، عىًن النهيبًٌ  - ٔٔٗ

ًإٍسنىاديهي ضىًعيفه .  ًاٍبني مىاجىٍو ، كى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ضعيف كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد أف ا١تودىع ال ضماف عليو إذا تلفت الوديعة برَت تعد كال تفريط .

 عرؼ الوديعة ؟ 
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 ع الشيء إذا تركو ، ٝتيت بذلك ألهنا مًتككة عند ا١تودع .: من كد  لغة
 : اسم للماؿ ا١تودىع عند من ٭تفظو ببل عوض . كشرعان 

 كعلى ىذا فالشرط يف الوديعة أف تكوف على سبيل الت رع ، فخرج بذلك األجَت على حفظ ا١تاؿ .
 كىي اثبتة ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .

 ف تؤدكا األماّنت إُف أىلها ( .قاؿ تعاُف ) إف هللا أيمركػم أ
 ) أد األمانة إُف من ائتمنك كال ٗتن من خانك ( ركاه أبوداكد . كعن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 كأٚتع علماء كل عصر على جواز اإليداع كاالستيداع .
 ما حكمها ؟ 

 مستحبة ، ١تن كاف أمينان كعلم من نفسو القدرة على حفظها .
 لى من أيكدًع كديعة ؟ما الواجب ع 

 من أكدع كديعة فعليو :
 حفظها . أكالن :
 كأف يكوف ىذا اٟتفظ يف حرز مثلها . اثنيان :

 لقاؿ تعاُف ) إف هللا أيمركم أف تؤدكا األماّنت إُف أىلها ( كال ٯتكن أداؤىا إال ْتفظها .
 واش ، الذىب يف الصناديق .( ا١تكاف الذم ٖتفظ فيو عادة ، فالرنم مثبلن ٖتفظ يف األح حرز مثلها) 
 ىل يسن للمودىع قبوؿ الوديعة ؟ 

 نعم ، يستحب أف يقبلها إذا علم من نفسو الثقة على حفظها .
 ألف يف ذلك ثواابن جزيبلن . 

 ) .. كهللا يف عوف العبد ما كاف العبد يف عوف أخيػو ( ركاه مسلم . قاؿ رسوؿ هللا -أ
 ب اسنُت ( .كقاؿ تعاُف ) كأحسنوا إف هللا ٭ت -ب
 كألف ذلك من ابب إعانة ا١تسلم . -ج

 .أما من ال يقدر على حفظها فإنو ال ٬توز أف أيخذىا 
 ما اٟتكم إذا تلفت الوديعة عند ا١تودىع ؟ 

 إف تلفت برَت تعد كال تفريط فبل يضمن ، ألهنا أمانة عند ا١تودىع .
نىةه ، فىًإذىا تىًلفىٍت ًبرىٍَتً تػىٍفرًيطو ًمٍن اٍلميودىًع ، فػىلىٍيسى عىلىٍيًو ضىمىافه ، سىوىاءه ذىىىبى مىعىهىا شىٍيءه ًمٍن : كىٚتيٍلىتيوي أىفَّ اٍلوىًديعىةى أىمىا قاؿ ابن قدامة

 مىاًؿ اٍلميودًًع أىٍك َفٍى يىٍذىىٍب .
ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم .   ) ا١ترٍت ( .  ىىذى

 ل ( ، كا١تودع ٤تسن ، فإذا كاف ٤تسنان فبل ضماف عليو .لقولو تعاُف ) ما على اسنُت من سبي-أ
: كيستدؿ هبذه اآلية على قاعدة كىي: أف من أحسن على غَته، يف ]نفسو[ أك يف مالو، ك٨تو ذلك، مث ترتب  قاؿ السعدم

 كىو–سن على إحسانو نقص أك تلف، أنو غَت ضامن ألنو ٤تسن، كال سبيل على اسنُت، كما أنو يدؿ على أف غَت ا
 كا١تفرط، أف عليو الضماف.  -ا١تسيء

 كلقولو تعاُف ) إف هللا أيمركم أف تؤدكا األمانة ... ( كالوديعة أمانة ، كالضماف ينايف األمانة . -ب
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 كألف ا١تودع ٭تفظها ١تالكها ، فتكوف يده كيده . -ج
 مىت يضمن ا١تودىع ؟ 

 إذا تعدل أك فرط فإنو يضمن .
 ٬توز ( .   ) كالتفريط : ترؾ ما ٬تب ( .) التعدم : فعل ما ال 

ؼو نػىٍعلىمي  قاؿ ابن قدامة وي ؛ أًلىنَّوي ميٍتًلفه ًلمىاًؿ : فىأىمَّا إٍف تػىعىدَّل اٍلميٍستػىٍودىعي ًفيهىا ، أىٍك فػىرَّطى يًف ًحٍفًظهىا ، فػىتىًلفىٍت ، ضىًمنى ، ًبرىٍَتً ًخبلى
 ًمٍن غىٍَتً اٍسًتيدىاعو .   ) ا١ترٍت ( .غىٍَتًًه ، فىضىًمنىوي ، كىمىا لىٍو أىتٍػلىفىوي 

 مثاؿ التعدم : أكدعت عند شخص إبريق ، ككاف عنده أابريق ، فصار يستعمل إبريقي . ) ىذا تعدم ( .
أك أف يستعملها برَت إذف صاحبها ، كأف يستعمل السيارة أك الدابة أك يقرأ الكتاب ، فإنو يضمن ، ألف فعلو ىذا تعدٌو يستوجب 

 .الضماف 
 مثاؿ التفريط : جعل اإلبريق الذم أكدعتو عنده عند ابب الشارع . ) ىذا تفريط ( .

أف ٭تفظها بدكف حرزىا ، كأف ٭تفظ الدراىم يف السيارة بدالن من الصندكؽ ، فإنو يضمن ، ألنو فرط حيث َف ٭تفظها يف حرز 
 مثلها .

 ىل لو أف يسافر ابلوديعة ؟ 
 لو أف يسافر هبا إال يف حالتُت :

 إذا هناه رهبا قاؿ ال تسافر هبا . األكىل :
 إف كاف عدـ السفر هبا أحفظ ٢تا . الثانية :

 ما اٟتكم إذا قاؿ رهبا : خذ الوديعة فاحفظها يف مكاف كذا ككذا ، فاالف ؟ 
 إذا خالف ا١تودىع فبل ٮتلو من ثبلث حاالت :

 : أف ٮتالف إُف أعلى . اٟتالة األكىل
 دكؽ ا٠تشب ، فحفظها يف صندكؽ اٟتديد .مثاؿ : قاؿ احفظها يف صن

 فبل ضماف عليو .
 أف ٮتالف إُف مساكو . اٟتالة الثانية :

 مثاؿ : قاؿ احفظها يف صندكؽ ا٠تشب األكؿ فحفظها يف صندكؽ ا٠تشب الثآف . 
 فإنو يف ىذه اٟتالة يضمن . 

 : أف ٮتالف إُف أدْف . اٟتالة الثالثة
 فحفظها يف صندكؽ ا٠تشب ك٨تو ذلك .قاؿ احفظها يف صندكؽ اٟتديد ،  
 فإنو يضمن . 
 ما اٟتكم إذا دفع ا١تودىع الوديعة ألجنيب ؟ 

 إذا دفع ا١تودىع الوديعة ألجنِب فتلفت فإنو يضمن : ألنو خالف ا١تودًع ، فإنو أمره أف ٭تفظها بنفسو كَف يرض ٢تا غَته .
 ما اٟتكم إذا قطع العلف عن الدابة حىت ماتت ؟ 

 يضمن .اٟتكم أنو 
 ألنو مفرط .
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 ألف العرؼ يقتضي علفها كسقيها ، فكأنو مأمور بو عرفان .-أ
 كقاؿ أبو حنيفة : ال يلزمو ، ألنو استحفظو كَف أيمره بعلفها .

 ما اٟتكم إف قاؿ صاحبها ال تعلفها فماتت ؟ فهل يضمن ا١تودىع ؟ 
 : ال يضمن .قيل 

 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كىو أكثر أصحاب الشافعي .
 ألنو متمثل لقوؿ صاحبها .

 بل يضمن . كقيل :
 كىو قوؿ ابن ا١تنذر .

 ألهنا نفس ٤تًتمػػة تتأَف ، كحبس الطعاـ عنها إيذاء ٢تا ، فيجب الضماف .
 كقوؿ صاحبها يف ىذه اٟتاؿ معصية  ، كال طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق .
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 ىػػ ( ُّْٓ/  ّ/  َِ) الثالاثء /                                                                                          
 تعريفو :

 ض .النكاح يف اللرة : الضم كاٞتمع كالتداخل ، كمنو : تناكحت األشجار : إذا ٘تايلت كانضم بعضها إُف بع
كنكحت القمح يف األرض : إذا حرثتها ، كبذرتو فيها ، كنكحت اٟتصاة أخفاؼ  ا (نكح ا١تطر األرض : اعتمد عليه )كيقاؿ 

 اإلبل . 
نكح النعاس  )كسواء كاف التداخل حسيان كما سبق أك معنوَين ، ففي القاموس  و (نكحو الدكاء إذا خامره كغلب) يف ا١تصباح ك 

 ء ( .عينو غلبها كالنكح ابلفتح : البضع ، كا١تناكح : النسا
ة ابآلخر على الوجو ػػػػػػػا اصطبلحان : فأدؽ ما قيل فيو : إنو عقد كضعو الشارع ليفيد حل استمتاع كل من الزكج كالزكجكأم

 ع .ا١تشرك 
تػىزىكهٍج ، فىًإنهوي ايى مىٍعشىرى اىلشهبىاًب ! مىًن اٍستىطىاعى ًمٍنكيمي اىٍلبى )  قىاؿى لىنىا رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن مىٍسعيودو  - ٕٔٗ اءىةى فػىٍليػى

ٍ يىٍستىًطٍع فػىعىلىٍيًو اًبلصهٍوـً ; فىًإنهوي لىوي ًكجىاءه   ميتػهفىقه عىلىٍيًو . ( أىغىضُّ ًلٍلبىصىًر ، كىأىٍحصىني ًلٍلفىٍرًج ، كىمىٍن ملى
---------- 

 ة يف الزكاج فلهذا خصهم ابلذكر.( خص الشباب ألف الشباب ىم مظنة الشهوة كالرغبايى مىٍعشىرى اىلشهبىاًب ) 
  ( أم : من قدر . مىًن اٍستىطىاعى ) 
 ( سيأيت معناىا . اىٍلبىاءىةى ) 
 أم : الزكاج . ( فىًإنهوي ) 
 أم : أف ا١تتزكج أغض بصران كأحصن فرجان ٦تن َف يتزكج . ( أىغىضُّ ًلٍلبىصىرً ) 
 صاف الفرج منعو من الوقع يف اظور.( يعٍت أدعى إُف إحصاف الفرج كإح كىأىٍحصىني ًلٍلفىٍرجً ) 
ٍ يىٍستىًطعٍ )   أم : الباءة ا١تذكورة يف أكؿ اٟتديث . ( كىمىٍن ملى
( لو : يعٍت الصـو ، كالوجاء : ىو رض ا٠تصيتُت ، ْتجر أك ٨توه ، لكنها إذا رضت العركؽ ضعفت الشهوة ألف  لىوي ًكجىاءه ) 

 ا اللتاف تصلحاف ا١تٍت فتزداد الشهوة كتقول.ا٠تصيتُت ٫تا اللتاف هتيجاف الشهوة ألهنما ٫ت
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 اٟتديث يدؿ على مشركعية النكاح كاٟتث عليو ١تن استطاع الباءة .
 كقد جاءت النصوص الكثَتة يف اٟتث عليو كالًتغيب فيو .

 فهو من سنن ا١ترسلُت عليهم الصبلة كالسبلـ .
ٍلنىا قاؿ تعاُف )  ( . ريسيبلن مًٌن قػىٍبًلكى كىجىعىٍلنىا ٢تىيٍم أىٍزكىاجنا كىذيرًٌيَّةن  كىلىقىٍد أىٍرسى
يعي الدُّعىاء) كقاؿ تعاُف   ( . ىينىاًلكى دىعىا زىكىرَيَّ رىبَّوي قىاؿى رىبًٌ ىىٍب ِف ًمن لَّديٍنكى ذيرًٌيَّةن طىيًٌبىةن ًإنَّكى ٝتًى

ركاه  .: ال، قاؿ: تزكج فإف خَت ىذه األمػة أكثرىا نسػاء(كعن سعيد بن جبَت قاؿ: قاؿ ِف ابن عباس )ىل تزكجت؟ قلت
 البخارم 

قيل ا١تعٌت : خَت أمة دمحم من كاف أكثر نساء من غَته ٦تن :  ( قاؿ اٟتافظ ابن حجر  فإف خَت ىذه األمة أكثرىا نساءقولو ) 
، كابألمة أخصاء أصحابو ، ككأنو   يتساكل معو فيما عدا ذلك من الفضائل ، كالذم يظهر أف مراد ابن عباس اب٠تَت النِب
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 غَته . أشار إُف أف ترؾ التزكيج مرجوح ، إذ لو كاف راجحان ما آثر النِب 

 كمن النصوص :
و كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتَّ  يف عباد الرٛتن ) ولوق تًنىا قػيرَّةى أىٍعُتي  ( . ًقُتى ًإمىامناكىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيٌرَيَّ

نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍٛتى  تعاُف )ولو كق ٍن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًٌتىٍسكينيوا ًإلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ تًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مًٌ تو لًٌقىٍوـو كىًمٍن آَيى ةن ًإفَّ يف ذىًلكى آلَيى
 ( . يػىتػىفىكَّريكفى 

مىى مً ولو تعاُف ) كق  ( . عىًليمه  نكيٍم كىالصَّاًٟتًُتى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم ًإف يىكيونيوا فػيقىرىاء يػيٍرًنًهمي اَّللَّي ًمن فىٍضًلًو كىاَّللَّي كىاًسعه كىأىنًكحيوا األىَيى
 كلكٍت أصـو كأفطر ، كأصلي كأرقػد ، كأتزكج النساء فمن رغب عن سنيت فليس مٍت (...  كعن أنس . قاؿ )

 داكد . ) تزكجوا الولود الودكد ، فإٓف مكاثر بكم األمم ( ركاه أبو : قاؿ رسوؿ هللا كعن معقل بن يسار . قاؿ 
 كعند أٛتد ) إٓف مكاثر بكم األنبيػاء يـو القيامػة ( .

) َي معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج ، كمن َف يستطع فعليو ابلصـو ،  كعن ابن مسعود قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 كجاء ( متفق عليو .فإنو لو 

 رة عيٍت يف الصبلة( ركاه أٛتد ػ)حبب إٌِف من دنياكم النساء كالطيب، كجعلت ق كعن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
. .َي رسوؿ هللا ذىب أىل الدثور ابألجور، يصلوف كما نصلي، . قالوا للنِب   كعن أَب ذر )أف ّنسان من أصحاب النِب 

م صدقة، قالوا َي رسوؿ هللا: أأييت أحدّن شهوتو كيكوف لو فيها أجر؟ قاؿ: أرأيتم لو كضعها يف اٟتديث كفيو: كيف بضع أحدك
 ها يف اٟتبلؿ كاف لو أجر( ركاه مسلم .ػحراـ أكاف عليو كزر؟ فكذلك إذا كضع

  (ا١تراد بو ىنا الفرج كيراد بو اٞتماع ، فاٞتماع يكوف عبادة كيثاب عليو ا١ترء إذا قصد بو إ البضع ) عفاؼ نفسو كغض بصره
 كإعفاؼ زكجتو  كطلب الذرية الصاٟتة .

 قاؿ ) الدنيا متاع ، كخَت متاعها ا١ترأة الصاٟتػة ( ركاه مسلم . هللا بن عمرك . أف رسوؿ هللا  كعن عبد
، علم ينتفع بو من صدقة جارية، أك)إذا مات اإلنساف انقطع عملو إال من ثبلثة : إال  كعن أَب ىريرة . قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

 أك كلد صاٌف يدعو لو( ركاه مسلم .
 كاف يطوؼ على نسائو يف ليلة كاحدة كلو تسع نسوة ( ركاه البخارم .   كعن أنس ) أف النِب 

 كقاؿ ابن مسعود ) لو َف يبق من الدىر إال ليلة ألحببت أف يكوف ِف يف تلك الليلة امرأة ( .
 . أمر اإلسبلـ يف شيء ، كمن دعاؾ إُف غَت التزكج فقد دعاؾ إُف غَت اإلسبلـكقاؿ أٛتد بن حنبل ) ليست العزكبة من 

 ىل ٬تب النكاح أـ ال ؟ 
 اختلف يف كجوبو عندما تتوفر الدكاعي كتنتفي ا١توانع على قولُت : 

 : إنو كاجب . فقاؿ بعض العلماء
 كىو قوؿ أىل الظاىر ، كابن حـز كداكد الظاىرم .

 قالوا ىذا أمر. (  ا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النًٌسىاءً فىاٍنًكحيو ) قاؿ تعاُف: 
مىى ًمٍنكيمٍ ) كقاؿ تعاُف:   ىذا أمر. (  كىأىٍنًكحيوا اأٍلىَيى

 كٟتديث الباب : ) َي معشر الشباب ... فليتزكج ( كىذا أمر كال يوجد صارؼ يصرفو .
 : أنو سنة مؤكدة غَت كاجب .القوؿ الثاين 

 نهم األئمة الثبلثة .كىو مذىب ٚتاىَت العلماء كم
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 قاؿ يف ا١ترٍت :  كىو قوؿ عامة الفقهاء . 
 استدلوا ْتديث الباب . ك

أقاـ الصـو مقاـ الزكاج، كمعلـو أف الصـو ليس بواجب ، فدؿ على أف الزكاج غَت كاجب ،  كجو االستدالؿ : أف الرسوؿ 
 مقاـ الواجب يصَت كاجبان.ألف القاعدة أف غَت الواجب ال يقـو مقاـ الواجب ، ألنو إذا قاـ 

يقولوف : إذا خاؼ على نفسو الزّن فإنو ٬تب   -كىم اٞتمهور  –] لكن أصحاب القوؿ الثآف قوم  .  كالقوؿ األكؿ قوؿ
 النكاح [ .

 : أف النكاح ٕترم فيو األحكاـ ا٠تمسة : ك٢تذا قاؿ بعض العلماء

 كىذا ىو األصل .أكالن : مستحب ، 
 .ن خاؼ الزّن بًتكو، ألف ترؾ الزّن كاجب، كما ال يتم الواجب إال بو فهو كاجبعلى مكاجب ،  اثنيان :

تلف يف كجوب  : ا١تستطيع الذم ٮتاؼ الضرر على نفسو كدينو من العزكبة ال يرتفع عنو ذلك إال ابلتزكج قاؿ القرطِب ، ال ٮتي
 التزكيج عليو 

ا .. " كقاؿ ا١ترداكم رٛتو هللا يف كتابو اإلنصاؼ : اٍلًقٍسمي ا ا : كىاًجبه . قػىٍوال كىاًحدن لثَّاًلثي : مىٍن خىاؼى اٍلعىنىتى . فىالنًٌكىاحي يًف حىقًٌ ىىذى
ًو ميوىاقػىعىةى ًو " إال أىٍف ٮتىىاؼى عىلىى نػىٍفسً اٍلعىنىتي " ىينىا : ىيوى الٌزّنى . عىلىى الصًَّحيًح . كىًقيلى : ىيوى ا٢ٍتىبلؾي اًبلٌزّنى . .. الثَّآف : ميرىاديهي ًبقىٍولً 

 . اٍلمىٍحظيوًر " إذىا عىًلمى كيقيوعى ذىًلكى أىٍك ظىنَّوي . كىقىاؿى يف اٍلفيريكًع : كىيػيتػىوىجَّوي إذىا عىًلمى كيقيوعىوي فػىقىٍط 
 إذا كاف فقَتان ال شهوة لو ، ألنو سوؼ يرىق نفسو ابلنفقات كليس لديو شهوة .،  اثلثان : مكركه

 ف غنيان ال شهوة لو ، ألنو قادر على اإلنفاؽ ، فهو قد ينفع ا١ترأة ابإلنفاؽ عليها .إذا كارابعان : مباح ، 
ك٭تـر أيضان  –كذلك فيما إذا كاف بدار حرب ، ألنو قد يؤدم إُف أف يكوف لو أكالد ، فيقتل أكالده أك ٮتطفوف خامسان : حراـ ، 

 إذا أراد أف يتزكج اثنية كىو يعلم أنو غَت قادر على العدؿ .
 ما ا١تراد ابلباءة يف اٟتديث ؟ 

 اختلف العلماء يف ا١تراد هبا على قولُت :
 : القدرة على الوطء .القوؿ األكؿ 

 ألمور ثبلثة : كىو الصحيح: القدرة على مؤف النكاح ،  القوؿ الثاين 
  أف ا٠تطاب إ٪تا جاء للقادر على اٞتماع كىم الشباب أصبلن . أكالن :

اؿ يف آخر اٟتديث ) كمن َف يستطع فعليو ابلصـو ( لو فسرّن الباءة ابٞتماع يصَت ا١تعٌت : كمن َف يستطع ق أف الرسوؿ اثنيان : 
 .اٞتماع فعليو ابلصـو كال ريب أف الذم ال يستطيػػػػػع اٞتمػاع ال معٌت لكونػػػػو يؤمر ابلصـو 

 جاء يف ركاية عند النسائي ) من كاف ذا طوؿ فليتزكج ( . اثلثان : 
ًخطىابه لًٍلقىاًدًر  لىٍيسى ىيوى اٍلقيٍدرىةي عىلىى اٍلوىٍطًء ، فىًإفَّ اٟتٍىًديثى إ٪تَّىا ىيوى  كىاٍسًتطىاعىةي النًٌكىاًح ىيوى اٍلقيٍدرىةي عىلىى اٍلمىئيونىةً  : شيخ اإلسبلـقاؿ 

ا أيًمرى مىٍن َفىٍ   .ًكجىاءه يىٍستىًطٍع أىٍف يىصيوـى فىًإنَّوي  عىلىى ًفٍعًل اٍلوىٍطًء ، كى٢ًتىذى
 ذىب بعض العلماء إىل اٞتمع بُت القولُت :

ا : أىفَّ اٍلميرىاد كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف اٍلميرىاد اًبٍلبىاءىًة ىينىا عىلىى : قاؿ النوكم مىٍعنىاىىا اللُّرىًوٌم كىىيوى  قػىٍولىٍُتً يػىٍرًجعىاًف ًإُفى مىٍعٌتى كىاًحد أىصىٌحهمى
فػىٍليػىتػىزىكٍَّج ، كىمىٍن َفٍى يىٍستىًطٍع اٞتًٍمىاع لًعىٍجزًًه عىٍن  ًمٍنكيٍم اٞتًٍمىاع لًقيٍدرىتًًو عىلىى ميؤىنو كىًىيى ميؤىف النًٌكىاح ٍن ًاٍستىطىاعى اٞتًٍمىاع ، فػىتػىٍقًديره : مى 

  .ىػ.ا . يػىٍقطىعوي اٍلوًجىاء فػىعىلىٍيًو اًبلصٍَّوـً لًيىٍدفىع شىٍهوىتو ، كىيػىٍقطىع شىٌر مىًنٌيو ، كىمىا ميؤىنو
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كفسرت ٔتؤف النكاح ، كال ينايف التفسَت  فسرت الباءة ابلوطء ،ج ( من استطاع منكم الباءة فليتزك و ) كقول : كقاؿ ابن القيم
 . األكؿ إذ ا١تعٌت على ىذا مؤف الباءة

 اذكر بعض اٟتكم للنكاح ؟ 
 للنكاح حكم عظيمة :

 ج التلذذ قضاء الوطر كإ٪تا من مقاصده العظيمة طلب النسل. : طلب النسل ، ألنو ليس ا١تقصود من الزكا  اٟتكمة األكىل 
 : االستمتاع ، استمتاع كل كاحد من الزكجُت ابآلخر. اٟتكمة الثانية

ٖتصيل النسل لتكثَت األمة كال ريب أف تكثَت األمة ىو مصدر قوهتا كعزهتا كىيبتها بُت األمم فهذا مقصد عظيم  اٟتكمة الثالثة :
 ىو تكثَت األمة.من مقاصد الزكاج ك 

 حفظ ا١ترأة كاإلنفاؽ عليها ألف الزكاج يهيئ للمرأة حياة سعيدة كرٯتة يف ظل الزكج.  اٟتكمة الرابعة :
: فإنو أغض للبصر كأحصن لفرج ،  فما حفظ الفرج كغض ٖتصُت كل من الزكجُت اآلخر كما قاؿ  اٟتكمة ا٠تامسة :
 البصر ٔتثل الزكاج .

 تالي لنوافل العبادة ؟ما األفضل النكاح أك ال 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : التخلي لنوافل العبادة أفضل . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعي .

 ألف هللا مدح عيسى بقولو ) كسيدان كحصوران ( كاٟتصور الذم ال أييت النساء ، فلو كاف النكاح أفضل ١تا مدح بًتكو .-أ
 ذكر النساء من ٚتلة ا١تزٌينات فقاؿ ) زييًٌنى لًلنَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النًٌسىاًء كىاٍلبىًنُت ( .كألف هللا سبحانو -ب

 : أف النكاح أفضل . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 ألف النكاح من سنن ا١ترسلُت .-أ
 ر من أف ٖتصر .كاألحاديث يف اٟتث عليو ، كاألمر بو ، كالرغبة يف الولد ، أكث-ب
 كألف أثر النكاح يصل إُف ا١ترأة ، كإُف اجملتمع ، فضبلن عن الزكج نفسو .-ج
 ماذا نستفيد من قولو ) فإنو أغض للبصر ( ؟ 

 كجوب غض البصر عما حـر هللا .نستفيد : 
كىقيل لًٌٍلميٍؤًمنىاًت . ًلكى أىزٍكىى ٢تىيٍم ًإفَّ اَّللَّى خىًبَته ٔتىا يىٍصنػىعيوفى قيل لًٌٍلميٍؤًمًنُتى يػىريضُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًىٍم كى٭تىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍم ذى قاؿ تعاُف ) -أ

 ... ( . يػىٍرضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كى٭تىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ 
 . بلـ ... (ػػػػػػػض البصر ، ككف األذل ، كرد السػػػ) إَيكم كاٞتلوس يف الطرقات ... مث قاؿ : غ  كقاؿ النِب -ب
 م .عن نظر الفجاءة فأمرٓف أف أصرؼ بصرم ( ركاه مسل كعن جرير قاؿ  ) سألت رسوؿ هللا -ج
ـى نىًصيبيوي ًمنى الزًٌٓفى ) قىاؿى   عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النَِّبًٌ ك  -د نىاًف زّنى٫تيىا النَّظىري كى  كيًتبى عىلىى اٍبًن آدى ًف ميٍدرًؾه ذىًلكى الى ٤تىىالىةى فىاٍلعىيػٍ األيذيّنى

ىىا ا٠تٍيطىا كىاٍلقىلٍ  ىىا اٍلبىٍطشي كىالٌرًٍجلي زّنى هي اٍلكىبلىـي كىاٍليىدي زّنى ٫تيىا ااًلٍسًتمىاعي كىاللًٌسىافي زّنى و ( بي يػىٍهوىل كىيػىتىمىٌتَّ كىييصىدًٌؽي ذىًلكى اٍلفىرٍجي كىييكىذًٌبي زّنى
 متفق عليو .

 اذكر بعض فوائد غض البصر ؟ 
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 وائد :يف غض البصر ف
 : ٗتليص القلب من أَف اٟتسرة ، فإف من أطلق نظره دامت حسرتو . أحدىا
 : أنو يورث القلب نوران كإشراقان يظهر يف العُت كيف الوجو . اثنيها
 : أنو يورث حجة الفراسة . اثلثها

 فمن غض بصره عن ااـر عوضو هللا سبحانو كتعاُف إطبلؽ نور بصَتتو .
 طرؽ العلم كأبوابو ، كيسهل عليو أسبابو . : أنو يفتح لو رابعها

 : أف الذم ٮتالف ىواه يفرؽ الشيطاف من ظلو .كيف األثر: أنو يورث قوة القلب كثباتو كشجاعتو،  خامسها
 : أنو يورث القلب سركران كفرحة كانشراحان أعظم من اللذة كالسركر اٟتاصل ابلنظر . سادسها
 هوة .: أنو ٮتلص القلب من أسر الش سابعها

 قاؿ ابن القيم : فتنة النظر أصل كل فتنة .
 كقاؿ : من أطلق بصره دامت حسرتو .

 ماذا نستفيد من قولو ) كأحصن للفرج ( ؟ 
 نستفيد : كجوب ٖتصُت الفرج عما حـر هللا .

كىقيل لًٌٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍرضيٍضنى . كىى ٢تىيٍم ًإفَّ اَّللَّى خىًبَته ٔتىا يىٍصنػىعيوفى قيل لًٌٍلميٍؤًمًنُتى يػىريضُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًىٍم كى٭تىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍم ذىًلكى أىٍز قاؿ تعاىل )
 ... ( . ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كى٭تىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ 

 : كحفظ الفرج يكوف أبمرين 
 . : ٯتنعو من الزّن األكؿ

 عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم غىيػٍري مىليوًمُتى( . كما قاؿ تعاُف )كىالًَّذينى ىيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى . ًإالَّ 
 كًترة ْتفظو من االنكشاؼ أماـ الناس .اثنيان : 

 ) احفظ عورتك إال من زكجتك أك ما ملكت ٯتينك ( .  كما قاؿ 
كسيلة إُف حفظ الفرج ، كإطبلؽ البصر سبب  قولو ) يرضوا من أبصارىم ( قدـ غض البصر على حفظ الفرج ، ألف غض البصر

 لعدـ حفظ الفرج .
 اذكر حديثان يدؿ على أف الزكاج سبب لإلحصاف ؟ 

اًبرو  ٍعىسي مىًنيئىةن ٢تىىا فػىقىضىى حىاجىتىوي مثيَّ خىرىجى ًإُفى أى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن جى ابًًو فػىقىاؿى رىأىل اٍمرىأىةن فىأىتىى اٍمرىأىتىوي زىيٍػنىبى كىٍىىى ٘تى ًإفَّ : ٍصحى
و ( ركاه نػىٍفسً  ديكيمي اٍمرىأىةن فػىٍليىٍأًت أىٍىلىوي فىًإفَّ ذىًلكى يػىريدُّ مىا يف ػػػرى أىحى ػػػػػػػى صيورىًة شىٍيطىافو فىًإذىا أىٍبص صيورىًة شىٍيطىافو كىتيٍدًبري يف  اٍلمىٍرأىةى تػيٍقًبلي يف 

 مسلم .
فػىٍليػيوىاًقعهىا  : أىنَّوي ييٍستىحىٌب ًلمىٍن رىأىل ًاٍمرىأىة فػىتىحىرَّكىٍت شىٍهوىتو أىٍف أيىٍيت ًاٍمرىأىتو أىٍك جىارًيىتو ًإٍف كىانىٍت لىوي ،كىمىٍعٌتى اٟتٍىًديث قاؿ النوكم : 

ًدًه .  لًيىٍدفىع شىٍهوىتو ، كىتىٍسكين نػىٍفسو ، كى٬تىٍمىع قػىٍلبو عىلىى مىا ىيوى ًبصىدى
عىاء ًإُفى تػيٍقًبل يف صيورىة شىٍيطىاف كىتيٍدًبر يف صيورىة شىٍيطىاف ( قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىٍعنىاهي : اإٍلًشىارىة ًإُفى ا٢ٍتىوىل كىالدُّ  : ) ًإفَّ اٍلمىٍرأىة قػىٍولو 

اذ بً  اء ، كىااًلٍلًتذى نىة هًبىا ًلمىا جىعىلىوي اَّللَّ تػىعىاُفى يف نػيفيوس الٌرًجىاؿ ًمٍن اٍلمىٍيل ًإُفى النًٌسى ًبيهىة اًبلشٍَّيطىاًف اٍلًفتػٍ نىظىرًًىنَّ ، كىمىا يػىتػىعىلَّق هًبًنَّ ، فىًهيى شى
بىًري ٢تىىا أىالَّ ٗتىٍريج ا أىنَّوي يػىنػٍ بىط ًمٍن ىىذى ًتًو كىتػىٍزيًينو لىوي . كىييٍستػىنػٍ بىًري لً  يف ديعىائًًو ًإُفى الشٌَّر ًبوىٍسوىسى لرَّجيًل بػىٍُت الٌرًجىاؿ ًإالَّ ًلضىريكرىةو ، كىأىنَّوي يػىنػٍ

ٍعرىاض عىنػٍهىا ميٍطلىقنا .  اٍلرىٌض عىٍن ثًيىاهبىا ، كىاإٍلً
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أم : يف صفتو من الوسوسة ، كالتحريك للشهوة ؛ ٔتا يبدك منها من ااسن ا١تثَتة كقاؿ القرطِب : ) ... يف صورة شيطاف ( 
أميت  ) ما تركت يف ؿ تنة الشيطاف ، كلذلك قاللشهوة النفسية ، كا١تيل الطبيعي ، كبذلك تدعو إُف الفتنة اليت ىي أعظم من ف

إذا  )ىذه ا١تفسدة على أمتو أرشدىم إُف طريق هبا تزكؿ كتنحسم ، فقاؿ  ؼ فلٌما خا ء (فتنة أضر على الرجاؿ من النسا
 للرٌد كجهاف : ك ،  عجبتو فليأت أىلو ( ، مث أخ ر بفائدة ذلك ، كىو قولو ) فإف ذلك يرٌد ما يف نفسو (أأبصر أحدكم ا١ترأة ف

 أفَّ ا١تٍتَّ إذا خرج ؛ انكسرت الشهوة ، كانطفأت ، فزاؿ تعلُّق النػٍَّفس ابلٌصورة اٍلمىرئية . أحد٫تا :
أف ٤تل الوطء كاإلصابة متساكو من النساء كلًٌهن ، كالتفاكت إ٪تا ىو من خارج ذلك ، فلييٍكتىف ٔتحلًٌ الوطء ، الذم  كاثنيهما :

فإف معها و ، عمَّا سواه ، كقد دٌؿ على ىذا ما جاء يف ىذا اٟتديث يف غَت "األـ" بعد قولو ) فليأت أىل ىو ا١تقصود ، كيػيٍرفىل
 ا ( .مثل الذم معه

 ما حكم االستمناء ؟ 
 استدؿ بعض العلماء ْتديث الباب على ٖترٔف االستمناء .

يػٍرىة إذا خلوا بواد ال أنيس بو .كىذه العادة قدٯتة معركفة يف اٞتاىلية قبل اإلسبلـ، فقد كانوا ٬تلدكف عي   مى
 كما قاؿ الشاعر :

 إذا ما خلوتى بوادو ال أنيسى بو     فاٍجلٍد عيمىٍَتةى ال عيبه كال حرجي 
 كعمَتة كناية عن الذكر .

 : ىو استدعاء خركج ا١تٍت برَت ٚتاع ، سواء كاف ابليد أك برَتىا . كمعٌت االستمناء
 كقد اختلف العلماء يف حكمو :

 : أنو حراـ . وؿ األكؿالق
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

ٍم غىيػٍري مىليوًمُتى . فىمىًن ابٍػتػىرىى كىرىاءى لقولو تعاُف ) كىالًَّذينى ىيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى . ًإالَّ عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػيهيٍم فىًإنػَّهي -أ
 كف ( .ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلعىادي 

فأكجب هللا على ا١تسلم أف ٭تفظ فرجو إال من زكجتو أك ما ملكت ٯتينو ، فإذا ٕتاكز زكجتو كملك ٯتينو  إُف غَت٫تا فإنو من 
 العادين .

 االستمناء ابليد هبذه اآلية قاؿ ابن كثَت رٛتو هللا تعاُف : كقد استدؿ اإلماـ الشافعي كمن كافقو على ٖترٔف 
 . أمر ابلصياـ ، كلو كاف االستمناء جائزان ألرشد إليو النِب  رسوؿ كٟتديث الباب ، فال-ب
لقوه من شدة  ، كسبب إابحتها مانسخت بعد، مث ابح للصحابة ا١تتعة يف أكؿ األمر: أف هللا سبحانو كتعاُف أكمن األدلة-ج

 .كىو أيسػػػػر كأقل مؤكنة كأثران  ،مباحان لبينو ٢تمكاف االستمناء   ، كلوها هللا حبلن مؤقتان لدفع حاجتهم، كقد جعلالعزكبة يف أسفارىم
 رٛتو هللا تعاُف عن االستمناء ىل ىو حراـ أـ ال ؟ ابن تيمية كسئل 

ككذلك يعزر مىن فعلو كيف القوؿ ، فأجاب: أما االستمناء ابليد فهو حراـ عند ٚتهور العلماء كىو أصح القولُت يف مذىب أٛتد 
كنقل عن طائفة من الصحابة كالتابعُت أهنم رخَّصوا فيو ، أكثرىم ال يبيحونو ٠توؼ العنت كال غَته ك ، اآلخر ىو مكركه غَت ٤تـر 

كمثل أٍف ٮتاؼ إف َف يفعلو أف ٯترض كىذا قوؿ أٛتد كغَته كأما بدكف الضركرة ، للضركرة مثل أف ٮتشى الزّن فبل يعصم منو إال بو 
 و .فما علمتي أحدان رخَّص في

 ( فىمىًن ابٍػتػىرىى كىرىاءى ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلعىاديكفى ) اٍعلىٍم أىنَّوي الى شىكَّ يف أىفَّ آيىةى قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى ىىًذًه الَّيًت ًىيى  : كقاؿ الشنقيطي



 َُّٗ 

 .تىديؿُّ ًبعيميوًمهىا عىلىى مىٍنًع ااًلٍسًتٍمنىاًء اًبٍليىًد 
، اٍلكىرٯتىًة اٍلمىٍذكيورىًة ىينىا  أىنٍػزىؿى مىًنيَّوي ًبذىًلكى ، قىًد ابٍػتػىرىى كىرىاءى مىا أىحىلَّوي اَّللَّي ، فػىهيوى ًمنى اٍلعىاًدينى بًنىصًٌ ىىًذًه اآٍليىةً أًلىفَّ مىٍن تػىلىذَّذى بًيىًدًه حىىتَّ 

لُّوا هًبىًذهً  ، عىلىى مىٍنًع ااًلٍسًتٍمنىاًء اًبٍليىًد ، كىقىاؿى اٍلقيٍرطيِبُّ : قىاؿى ٤تيىمَّدي ٍبني عىٍبًد  اآٍليىةً  كىقىٍد ذىكىرى اٍبني كىًثَتو : أىفَّ الشَّاًفًعيَّ كىمىٍن تىًبعىوي اٍستىدى
ٍعتي حىٍرمىلىةى ٍبنى عىٍبًد اٍلعىزًيًز ، قىاؿى : سىأىٍلتي مىاًلكنا عىًن الرَّجيًل ٬تىًٍلدي عىًمَتىةى فػىتىبلى  لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى  كىالًَّذينى ىيمٍ ) ىىًذًه اآٍليىةى اٟتٍىكىًم : ٝتًى

 ( .ًإُفى قػىٍولًًو اٍلعىاديكفى 
ؿى مىاًلكو ، كىالشَّاًفًعيًٌ كىغىٍَت٫ًًتىا ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم هًبىًذًه اآٍليىًة الٍ  -عىفىا اَّللَّي عىٍنوي كىغىفىرى لىوي  -قىاؿى ميقىيًٌديهي  كىرٯتىًة ، : الًَّذم يىٍظهىري ِف أىفَّ اٍسًتٍدالى

ؿه صىًحيحه ًبًكتىاًب اَّللًَّ ، يىديؿُّ عىلىٍيًو ظىاىً  عىلىى ري اٍلقيٍرآًف ، كىَفٍى يىرًٍد شىٍيءه يػيعىارًضيوي ًمٍن  مىٍنًع جىٍلًد عىًمَتىةى الًَّذم ىيوى ااًلٍسًتٍمنىاءي اًبٍليىًد اٍسًتٍدالى
 .    ) أضواء البياف ( .ًكتىابو كىالى سينَّةو 

كىالًَّذينى ىيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى . ًإالَّ عىلىى   )ن فنرل أف اٟتق مع الذين حرموه مستدلُت بقولو تعاُفكأما ٨ت:  كقاؿ الشيخ األلباين
ّتوازه ١تن خاؼ الوقوع  ( كال نقوؿ اٍلعىاديكف أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم غىيػٍري مىليوًمُتى . فىمىًن ابٍػتػىرىى كىرىاءى ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىيمي 

فمن َف يستطع فعليو ابلصـو ج ) للشباب يف اٟتديث ا١تعركؼ اآلمر ٢تم ابلزكا  يف الزّن، إال إذا استعمل الطب النبوم كىو قولو 
بوم كلذلك فإننا ننكر أشد اإلنكار على الذين يفتوف الشباب ّتوازه خشية الزْف، دكف أف أيمركىم هبذا الطب الن (فإنو لو كجاء 

  .الكرٔف
 : أنو مباح . القوؿ الثاين

 كىو قوؿ لبعض أىل الظاىر .
 لعدـ الدليل ا١تانع ، حيث َف يثبت دليل على ا١تنع .

 كىو قوؿ ابن حـز .
 القوؿ األكؿ . كالراجح

o : لكن يباح االستمناء يف حالتُت 
 : خوؼ الوقوع ابلزّن . اٟتالة األكىل
 ١تاء .: التضرر ْتبس ىذا ا اٟتالة الثانية

  ١تاذا حث النيب على الصياـ ١تن ال يستطيع على مؤف النكاح ؟ 
 ألمرين : 

ـي كىمىا كيًتبى عىلىى الَّذً أكالن  يىا ينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم : ألف الصياـ يورث التقول. كما قاؿ تعاُف )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي الصًٌ
 تػىتػَّقيوف(.

 : ألف شهوة النكاح ًتبعة لشهوة األكل ، تقول بقوتو كتضعف بضعفو . اثنيان 
o . استدؿ العلماء هبذا اٟتديث أبنو ال ينبري أف يستقرض من أجل الزكاج 
 قاؿ : من َف يستطع فعليو ابلصـو ، كَف يقل : فليستقرض . فإف النِب  
( فأمره هللا ابلتعفف حىت يرنيو هللا ، كَف  ديكفى ًنكىاحان حىىتَّ يػيٍرًنيػىهيٍم اَّللَّي ًمن فىٍضًلوً كىٍليىٍستػىٍعًفًف الًَّذينى الى ٬تىً كيدؿ لذلك قولو تعاُف ) 

 أيمر ابالستدانة .   ] ا١تراد ابلتعفف : حفظ الفرج كغض البصر [ .
 ىل ٬توز استعماؿ دكاء لدفع الشهوة ؟ 

 ا١تسألة تنقسم إُف حالتُت :



 ُُّٗ 

 طعها ، فهذا حراـ . : أف يستعمل دكاء لق اٟتالة األكىل
 ألنو قد يقدر بعدي فيندـ .

 : أف يستعمل دكاء لتخفيفها . اٟتالة الثانية
 : ال ٬توز . فقيل

 أرشد إُف الصياـ ١تن عجز عن مؤف النكاح ، فهو العبلج النبوم ، فبل ٬توز غَته . ألف النِب 
 الصحيح . : ٬توز . كىذا ىو كقيل

دى اىَّللهى ، كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو ، كىقىاؿى  أىفه اىلنهيبه  -  كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  - ٖٔٗ ـي ، كىأىصيوـي كىأيٍفًطري ،  )ٛتًى لىًكٍتًٌ أىانى أيصىلًٌي كىأىانى
 و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  (كىأىتػىزىكهجي اىلنًٌسىاءى ، فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينهيًت فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ 

---------- 
 امالن ؟اذكر لفظ اٟتديث ك 

، فػىلىمَّا أيٍخ ركا كىأىنػَّهيٍم تػىقىالُّوىىا كىقىاليوا: أىٍينى ، يىٍسأىليوفى عىٍن ًعبىادىًة النٌَِّب قىاؿى )جىاءى ثىبلثىةي رىٍىطو ًإُفى بػيييوًت أٍزكىاًج النٌَِّب  عن أنس 
ـى ًمٍن ذىنًٍبًو كىمى  ٨تىٍني ًمنى النَِّبًٌ  خَّرى . قىاؿى أحديىيم : أمَّا أّن فىأيصىلًٌي اللَّيلى  أبدان . كىقاؿى اآلخىري : كىأىّنى أصيوـي كىقٍد غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ ا أتى

ينى قػيٍلتيٍم  إليهم ، فػىقىاؿى : )) أنٍػتيمي الَّذً  الدٍَّىرى أىبىدان كىال أيٍفًطري . كىقاؿى اآلخر : كىأىّن أٍعتىزًؿي النًٌسىاءى فىبلى أتػىزىكَّجي أبىدان . فجاء رسوؿي هللا 
ا ؟ أىمىا كهللًا إٌٓفً ألٍخشىاكيٍم ً ، كىأىتٍػقىاكيٍم لىوي ، لىًكٍتًٌ أصيوـي كىأيٍفًطري ، كأيصىلًٌي كىأىٍرقيدي  ، كىأىتػىزىكَّجي النًٌساءى ، فىمىٍن رىًغبى كىذىا كىكىذى

عىٍن سينَّيًت  
 فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ ( ميتػَّفىقه عىلىيًو .

 كلفظ مسلم :
رًٌ فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم الى أىتػىزىكَّجي النًٌسىاءى . كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم  عىٍن عىمىًلًو يف   سىأىليوا أىٍزكىاجى النَِّبًٌ   أىفَّ نػىفىران ًمٍن أىٍصحىاًب النَِّبًٌ ) عىٍن أىنىسو  السًٌ

ـي عىلىى ًفرىاشو . فىحىًمدى اَّللَّى  ـي  :كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو . فػىقىاؿى الى آكيلي اللٍَّحمى . كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم الى أىّنى ا لىًكٌتًٌ أيصىلًٌى كىأىّنى ؿي أىقٍػوىاـو قىاليوا كىذىا كىكىذى مىا ابى
 ( . فػىلىٍيسى ًمٌتًٌ  كىأىصيوـي كىأيٍفًطري كىأىتػىزىكَّجي النًٌسىاءى فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينَّيًت 

( : جاء يف ركاية : ) جاء ثبلثة رىط ( قاؿ ابن حجر :  أصحاب النِب  كيف الركاية الثانية ) أفَّ نفران من) جىاءى ثىالثىةي رىٍىطو ( 
( كيف الركاية  ) يىٍسأىليوفى عىٍن ًعبىادىًة النهيٌب كال منافاة بُت الركايتُت ، فالرىط من ثبلثة إُف عشرة ، كالنفر من ثبلثة إُف تسعة .

( أم : استقلوىا ، أم رأل   ) فػىلىمها أيٍخرًبكا كىأىنػههيٍم تػىقىالُّوىىاإال أزكاجػػػػػػو .الثانية ) عن عملو يف السر ( أم : فيما ال يطػػػػػلع عليو 
) قىاؿى أحديىيم : أمها أان فىأيصىلًٌي اللهيلى  أبدان . كىقاؿى اآلخىري : كىأىانى أصيوـي الدهٍىرى أىبىدان كىال أيٍفًطري . كل كاحد منهم أهنا قليلة .

( كيف لفظ ) فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم الى أىتػىزىكَّجي النًٌسىاءى . كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم الى آكيلي اللٍَّحمى .  ان أٍعتىًزؿي النًٌسىاءى فىالى أتػىزىكهجي أبىدان كىقاؿى اآلخر : كىأى 
ـي عىلىى ًفرىاش ( . ركاية النسائي ) فبلغ ذلك النِب  كيف ركاية ) فحمػػػػد هللا ( كيفإليهم  (  ) فجاء رسوؿي هللا كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم الى أىّنى

 . ) ( ا١تراد ابلسنة الطريقة ال اليت تقابل  ) عىٍن سينهيًت ( الرغبة عن الشيء اإلعراض عنو إُف غَته . ) فىمىٍن رىًغبى فحمػػػػد هللا
 ( أم : ليس على طريقيت كمنهجي . ) فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ الفرض .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 . لى النكاح كأنو سنة النِب نستفيد : اٟتث ع

عن سعيد بن جبَت . قاؿ : قاؿ ِف ابن عباس ) ىل تزكجت ؟ قلت : ال ، قاؿ : تزكج فإف خَت ىذه األمػة كقد ركل البخارم 
 أكثرىا نسػاء ( ركاه البخارم .

 ( : فإف خَت ىذه األمة أكثرىا نساءقولو ) 



 ُِّٗ 

 من كاف أكثر نساء من غَته ٦تن يتساكل معو فيما عدا ذلك من الفضائل ، قيل ا١تعٌت : خَت أمة دمحم:  قاؿ اٟتافظ ابن حجر 
، كابألمة أخصاء أصحابو ، ككأنو أشار إُف أف ترؾ التزكيج مرجوح ، إذ لو كاف  كالذم يظهر أف مراد ابن عباس اب٠تَت النِب 

 غَته . راجحان ما آثر النِب 
 كأكثر من النساء . كقد تزكج النِب 

 حبب إٌِف من دنياكم النساء كالطيب ، كجعلت قرة عيٍت يف الصبلة ( ركاه النسائي . ) كقاؿ 
 :كالذم ٖتصل من كبلـ أىل العلم يف اٟتكمة يف استكثاره من النساء عشرة أكجو تقدمت اإلشارة إُف بعضها قاؿ ابن حجر : 

 . ف من أنو ساحر أك غَت ذلكأف يكثر من يشاىد أحوالو الباطنة فينتفي عندما يظن بو ا١تشركو : أحدىا 
 . لتتشرؼ بو قبائل العرب ٔتصاىرتو فيهم :اثنيها  
 .للزَيدة يف أتلفهم لذلك  :اثلثها  

 .للزَيدة يف التكليف حيث كلف أف ال يشرلو ما حبب إليو منهن عن ا١تبالرة يف التبليغ  :رابعها 
 .اربو لتكثر عشَتتو من جهة نسائو فتزاد أعوانو على من ٭ت: خامسها 
 .ألف أكثر ما يقع مع الزكجة ٦تا شأنو أف ٮتتفي مثلو ، نقل األحكاـ الشرعية اليت ال يطلع عليها الرجاؿ : سادسها 
 .خبلقو الباطنة فقد تزكج أـ حبيبة كأبوىا إذ ذاؾ يعاديو أاالطبلع على ٤تاسن  :سابعها 
ع التقلل من ا١تأكوؿ كا١تشركب ككثرة الصياـ كالوصاؿ كقد أمر من ما تقدـ مبسوطا من خرؽ العادة لو يف كثرة اٞتماع م :اثمنها 

 .َف يقدر على مؤف النكاح ابلصـو كأشار إُف أف كثرتو تكسر شهوتو فا٩ترقت ىذه العادة يف حقو صلى هللا عليو ك سلم 
 . ما تقدـ نقلو عن صاحب الشفاء من ٖتصينهن كالقياـ ْتقوقهن:  ًتسعها كعاشرىا

 ؟الغلو كالتنطع  راذكر خطر كمضا 
 أف التشديد على النفس سبب لوقوع التشديد من هللا . أكالن :
) ال تشددكا على أنفسكم فيشدد هللا عليكم ، فإف قومان شددكا على أنفسهم فشدد هللا عليهم فتلك بقاَيىم يف   قاؿ 

 الصوامع كالدَيرات رىبانية ابتدعوىا ما كتبناىا عليهم ( ركاه أبو داكد .
 أف مصَت الراِف ا١تتشدد ا٢تبلؾ . يان :اثن

 .) ىلك ا١تتنطعوف ، قا٢تا ثبلاثن ( ركاه مسلم  قاؿ 
 :  ىلك ا١تتنطعوف : أم ا١تتعمقوف ا١ترالوف اجملاكزكف اٟتدكد يف أقوا٢تم كأفعا٢تم . قاؿ النوكم

 أف عاقبة الرلو كالتشدد االنقطاع . اثلثان :
 الدين أحد إال غلبو ، فسددكا كقاربوا كأبشركا ... ( ركاه البخارم .) إف الدين يسر ، كلن يشاد   قاؿ 

 : كا١تعٌت ال يتعمق أحد يف األعماؿ الدينية كيًتؾ الرفق ، إال عجز كانقطع فيرلب .قاؿ اٟتافظ ابن حجر 
 السآمة كا١تلل . رابعان :

 ( . تٍت قبلت رخصة النِب كيدؿ لذلك ما كرد يف قصة عبد هللا بن عمرك من قولو بعد ما ك ر  ) َي لي
، فشق عليو فعلو لعجزه ،  : كمعناه أنو ك ر كعجز عن اافظة على ما التزمو ككظفو على نفسو عند رسوؿ هللا  قاؿ النوكم

 كَف يعجبو أف يًتكو اللتزامو لو ، فتمٌت لو قبل ابلرخصة فأخذ ابألخف  .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o نكاح .اٟتث على ال 
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o . تتبع أحواؿ األكابر للتأسي أبفعا٢تم 
o . حرص الصحابة على ا٠تَت 
o . تقدٔف اٟتمد كالثناء على هللا عند ا٠تطب 
o . الرد على من منع استعماؿ اٟتبلؿ من األطعمة كا١تبلبس ، كآثر غليظ الثياب كخشن ا١تأكل 
o . كجوب إنكار ا١تنكر 
o ىػػػ ( .ُّْٓ/  ّ/  َِ) الثبلاثء /   م قدران من ٣ترد العبادة البدنية .أف العلم اب ، كمعرفة ما ٬تب من حقو ، أعظ 
هىى عىًن التػهبػىتًُّل نػىٍهينا شىًديدنا ، كىيػىقيوؿي : تػىزىكهجيوا اىٍلوىديكدى اىٍلوىليودى .  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه ) كىعىٍنوي قىاؿى :  - ٗٔٗ ميري اًبٍلبىاءىًة ، كىيػىنػٍ أيٍى

 .رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى  (ًبكيمي اىأٍلىٍنًبيىاءى يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة  ًإيٌنً ميكىاثًره 
 كىلىوي شىاًىده : ًعٍندى أىِب دىاكيدى ، كىالنهسىاًئيًٌ ، كىاٍبًن ًحبهافى أىٍيضنا ًمٍن حىًديًث مىٍعًقًل ٍبًن يىسىارو  . - َٕٗ

---------- 
 ر ؟اذكر حديث معقل بن يسا 

فػىقىاؿى : ًإٌٓفً أىصىٍبتي اٍمرىأىةن ذىاتى حىسىبو كىٚتىىاؿو ، كىًإنػَّهىا الى تىًلدي ، أىفىأىتػىزىكَّجيهىا ،  جىاءى رىجيله ًإُفى النًَِّبًٌ ) عىٍن مىٍعًقًل ٍبًن يىسىارو ، قىاؿى 
هي الثَّالًثىةى  هي الثَّانًيىةى فػىنػىهىاهي ، مثيَّ أىًتى  م ( .، فػىقىاؿى : تػىزىكَّجيوا اٍلوىديكدى اٍلوىليودى فىًإٌٓفً ميكىاثًره ًبكيمي األيمى  قىاؿى : الى مثيَّ أىًتى

 ما ىو التبتل ، كما حكمو ؟ 
 التبتل : ىو االنقطاع عن النساء ، كترؾ النكاح انقطاعان إُف عبادة هللا .

اء كىتػىٍرؾ النًٌكىاح اًٍنًقطىاعنا ًإُفى ًعبىادىة اَّللَّ ، كىأىٍصل التػَّبػىتُّل : اٍلقىٍطع ، كىًمٍنوي قىاؿى اٍلعيلىمىاء : التػَّبػىتُّل ىيوى ااًلٍنًقطىاع عىٍن النًٌسى قاؿ النوكم : 
لىة ،مىٍرٔفى اٍلبػىتيوؿ ، كىفىاًطمىة اٍلبػىتيوؿ ؛ اًلٍنًقطىاًعًهمىا عىٍن ًنسىاء زىمىاهنمىا ًديننا كىفىٍضبلن كىرىٍغبىة يًف اآٍلًخرىة  قىة بػىتػٍ قىًطعىة  ، كىًمٍنوي : صىدى أىٍم : مينػٍ
نٍػيىا كىشىهىوىاهتىا ، كىااًلٍنًقطىاع ًإُفى    اَّللَّ تػىعىاُفى اًبلتػَّفىرًُّغ لًًعبىادىتًًو .عىٍن تىصىرُّؼ مىاًلكهىا . قىاؿى الطَّ رىًمُّ : التػَّبػىتُّل : ىيوى تػىٍرؾ لىذَّات الدُّ

 كما حكمو ؟ 
 منهي عنو . 
 ٟتديث الباب . -أ

نىا ( ٌد رىسيوؿ اَّللَّ ) رى  كٟتديث سعد قاؿ -ب ٍختىصىيػٍ  متفق عليو . عىلىى عيٍثمىاف ٍبن مىٍظعيوف التػَّبػىتُّل كىلىٍو أىًذفى لىوي الى
قىٍت نػىٍفسو ًإُفى قػىٍولو :   ابنىا ٤تىٍميوؿ عىلىى مىٍن ًتى ا ًعٍند أىٍصحى كىكىجىدى ميؤىنو كىمىا النًٌكىاح ،  ) رىٌد عىلىٍيًو التػَّبػىتُّل ( مىٍعنىاهي : نػىهىاهي عىٍنوي ، كىىىذى

ٍعرىاض عىٍن الشَّ  هىوىات كىاللَّذَّات ًمٍن غىٍَت ًإٍضرىار بًنػىٍفًسًو سىبىقى ًإيضىاحو ، كىعىلىى مىٍن أىضىٌر ًبًو التػَّبػىتُّل اًبٍلًعبىادىاًت اٍلكىًثَتىة الشَّاقَّة . أىمَّا اإٍلً
ٍنًع ًمنػٍهىا ، بىٍل مىٍأميور بًًو . كىالى تػىٍفوًيت حىٌق لًزىٍكجىةو كىالى غىٍَتىىا ، فػىفىًضيلىة  لًٍلمى

نىا ( ٍختىصىيػٍ ٍفًع شى  كىأىمَّا قػىٍولو ) لىٍو أىًذفى لىوي الى نىا ؛ ًلدى ٍختىصىيػٍ نٍػيىا الى ذ الدُّ ٍعنىاهي : لىٍو أىًذفى لىوي يًف ااًلٍنًقطىاع عىٍن النًٌسىاء كىغىٍَتىنَّ ًمٍن مىبلى ٍهوىة فىمى
اًدًىٍم ، كىَفٍى يىكيٍن ظىٌنهٍم ىىذى النًٌسىاء ، لًييٍمًكنػىنىا التػَّ  ا ميوىاًفقنا ، فىًإفَّ بػىتُّل ، كىىىذىا ٤تىٍميوؿ عىلىى أىنػَّهيٍم كىانيوا يىظينُّوفى جىوىاز ااًلٍخًتصىاء اًبٍجًتهى

يػىوىاف الى يػيؤٍكىل ، كىأىمَّا اٍلمىٍأكيوؿ فػىيىجيوز ااًلٍخًتصىاء يًف اآٍلدىًمٌي حىرىاـ صىًرَتنا كىافى أىٍك كىًبَتنا ، قىاؿى اٍلبػىرىًومُّ : كىكىذىا ٭تىٍرـي خً  صىاء كيٌل حى
ه .   ) نوكم ( .ًخصىاؤيهي يًف ًصرىره ، كى٭تىٍرـي يًف ًك رى

 اذكر بعض الصفات اليت يستحب كجودىا يف الزكجػػػة ؟ 
 أف تكوف كدكدان . أكالن :

 ( ىي اليت ٖتب زكجها .  الودكدقاؿ ا٠تطاَب : ) 
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 كلودان . أف تكوف اثنيان :
o كٯتكن معرفة ا١ترأة الولود أبحد طريقُت :  

  . كأخواهتا : من النظر يف حاؿ أمهااألكىل 
 . ا١تتقدـ أف تكوف تزكجت قبل ذلك ، فييعلم ذلك من زكاجها كالثانية :

o ذلك بوجوه كبػىُته قربة يؤجر عليها من حسنت نيتو ،  ذكر الرزاِف أف الرجل إذا تزكج كنول بذلك حصوؿ الولد كاف ذلك :  
  . اإلنساف موافقة ٤تبة هللا عز كجل يف ٖتصيل الولد إلبقاء جنس األكؿ :
  . تكثَت من يباىي هبم األنبياء كاألمم يـو القيامة يف طلب ٤تبة الرسوؿ  الثاين :

 ) اإلحياء ( . . الصاٌف لو بعده طلب ال ركة ، ككثرة األجر ، كمرفرة الذنب بدعاء الولد الثالث :
o  كا١ترسلُت كسائر عباد هللا الصاٟتُت، كسيظلوف كذلك ما  من ا١تعلـو أف األكالد منذ القدٔف كانوا أمنية الناس حىت األنبياءك

  . نعمة تتعلق هبا قلوب البشر كترجوىا سلمت فطرة اإلنساف ، فاألكالد
  ( .الصَّاًٟتًُت دعا إبراىيم عليو السبلـ ربو قائبلن  ) رىبًٌ ىىٍب ِف ًمنٍ 

اءن  كقاؿ تعاُف عن زكرَي عليو السبلـ  ) دىل رىبَّوي نًدى ًفيِّا  ًإٍذ ّنى بنا كىَفٍى أىكيٍن ًبديعىاًئكى  قىاؿى رىبًٌ ًإٌٓفً كىىىنى اٍلعىٍظمي ًمٍتًٌ كىاٍشتػىعىلى الرٍَّأسي . خى يػٍ شى
 يىرًثيًٍت كىيىًرثي ًمٍن آًؿ يػىٍعقيوبى كىاٍجعىٍلوي رىبًٌ  .لىديٍنكى كىلًيِّا  اًقرنا فػىهىٍب ِف ًمنٍ اٍلمىوىاِفى ًمٍن كىرىاًئي كىكىانىٍت اٍمرىأىيت عى  كىًإٌٓفً ًخٍفتي  .رىبًٌ شىًقيِّا 

ـو اٍٝتيوي ٭تىٍِتى َفىٍ  .رىًضيِّا  ريؾى ًبريبلى ي َيى زىكىرَيَّ ًإّنَّ نػيبىشًٌ  ان ( .٧تىٍعىٍل لىوي ًمٍن قػىٍبلي ٝتًى
تًنىاو ) ك ولكثَتة منها ق  كأثٌت هللا تعاُف على عباده الصاٟتُت ٔتحامد و كىاٍجعىٍلنىا  الًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍن أىٍزكىاًجنىا كىذيٌرَيَّ قػيرَّةى أىٍعُتي

 ان ( .لًٍلميتًَّقُتى ًإمىام
 بلن ) كىاذٍكيريكا ًإٍذ كينتيٍم قىًلي  هللا عليهم إذ جعلهم كثرة بعد قلة ، فقاؿ كأخ ر هللا تعاُف أف شعيبان عليو السبلـ أمر قومو أف يذكركا نعمة

 م ( .فىكىثػَّرىكي 
ٍيًن ألىفَّ اٍلوىليود ًإذىا َفٍى تىكيٍن كىديكدنا َفٍى يػىٍرغىبقاؿ يف عود ا١تعبود :  اٍلمىٍطليوب  الزٍَّكج ًفيهىا ، كىاٍلوىديكد ًإذىا َفٍى تىكيٍن كىليودنا َفٍى ٭تىٍصيل كىقػىيَّدى هًبىذى

ثٍػرىًة التػَّوىاليد ، كىيػيٍعرىؼ ىىذىافً كىىيوى تىٍكًثَت األي  األىقىاًرب بػىٍعضهنَّ ًإُفى بػىٍعض  اٍلوىٍصفىاًف يف األىٍبكىار ًمٍن أىقىارهبنَّ ًإٍذ اٍلرىاًلب ًسرىايىة ًطبىاع مَّة ًبكى
   ىػ.ا

 أف تكوف بكران . اثلثان :
 .قاؿ: بل ثيبان، قاؿ: فهبل بكران تبلعبها كتبلعبك(ٞتابر )ىل تزكجت َي جابر؟ قاؿ: نعم، قاؿ: بكران أـ ثيبان؟  لقولو -أ

 قاؿ النوكم : كفيو فضيلة تزكج األبكار كثواهبن أفضل .

 كقاؿ اٟتافظ : كيف اٟتديث اٟتث على نكاح األبكار .
كىًفيًو شىجىرىةه قىٍد أيًكلى ًمنػٍهىا ، كىكىجىٍدتى شىجىران َفٍى يػيؤٍكىٍل  قػيٍلتي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىرىأىٍيتى لىٍو نػىزىٍلتى كىاًدَين ) قىالىٍت  - اهنع هللا يضر -كعىٍن عىاًئشىةى -ب

 ا ( ركاه البخارم .َفٍى يػىتػىزىكٍَّج ًبٍكران غىيػٍرىىى  تػىٍعًٌت أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ « . َفٍى يػيٍرتىٍع ًمنػٍهىا  مالَّذً  يًف » أىيًٌهىا كيٍنتى تػيٍرتًعي بىًعَتىؾى قىاؿى  ًمنػٍهىا ، يف 
 قاؿ عثماف البن مسعود : ىل لك َي أاب عبد الرٛتن يف أف نزكجك بكران تيذكرؾ ما كنت تعهد .ك  -ج
 .(، كأرضى ابليسَتأرحامػنا، كأعذب أفواىػنا، كأقل خبػنا ، فإهننَّ أنتقعليكم ابألبكار) : قاؿ ر قاؿكيف اٟتديث عن جاب -د
 . أعٍت األنس أبكؿ مألوؼ -عليها  ة جيًبل اإلنسافألف البكر ٖتب الزكج كأتلفو أكثر من الثيب ، كىذه طبيعك 

ىينَّ ًإٍنشىااُف ) إنساء اٞتنة قاؿ تع كقد مدح هللا األبكار كجعل ىذه الصفة من صفات  ( . فىجىعىٍلنىاىينَّ أىٍبكىاران ءن . ّنَّ أىٍنشىٍأّنى
 :يف البكر خواص ال توجد يف الثيب  : يقوؿ الرزاِف
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ا  منها :   ؿ .كد اٟتب ما يقع يف اٟتبيب األك آاألكؿ ، ك  إال للزكجأهنا ال ٖتن أبدن
 ك .كيثقل عليو ذل، ور عن اليت مسها غَته ػػػػػػنفوره منها ، فإف طبع اإلنساف النف إقباؿ الرجل عليها ، كعدـ :كمنها 

ت الرجاؿ كمارست معهم ، كأما اليت اخت ر  ر غَتهأهنا ترضى يف الرالب ّتميع أحواؿ الزكج ؛ ألهنا أنست بو كَف ت كمنها :
 و .اليت ٗتالف ما ألفت األحواؿ فرٔتا ال ترضى بعض األكصاؼ

 أف تكوف ديٌنػػة . رابعان :
 . (فىاٍظفىٍر ًبذىاًت اىلدًٌيًن تىرًبىٍت يىدىاؾى ... ٟتديث أَب ىريرة اآليت إف شاء هللا )

o  كحث النِب : على الزكاج بذات الدين ٟتكم 
 عة هللا .فهي تعُت على طا أكالن :
 تيصلح من يًتىب علي يديها . اثنيان :
 كأيمن أكالده عندىا . اثلثان :
 ٖتفظ مالو كبيتو يف غيبتو . رابعان :

٣تردنا  اب عنو ، كإ٪تا ىو هني عن مراعاتوضر الدين هنيػنا عن مراعاة اٞتماؿ ، كال أمرنا ابإل ٔتراعاة -  -ليس أمره  : ك الرزاِف قاؿ
 )اإلحياء(ذا . ، فوقع يف النهي عن ىإُف الدين اؿ يف غالب األمر يرغب اٞتاىل يف النكاح دكف االلتفات، فإف اٞتمعن الدين

فى قىاؿى : لىمَّا نػىزىؿى يف اٍلًفضًَّة كىالذَّىىًب مىا نػىزىؿى قىاليوا : فىأىمَّ اٍلمىاًؿ نػىتًَّخذي ؟ قىاؿى عيمىري : فى  كقد جاء يف حديث ٍم ذىًلكى أىّنى أىٍعلىمي لىكي ثػىٍوابى
لًيػىتًَّخٍذ أىحىديكيٍم قػىٍلبنا شىاًكرنا ، كىًلسىاّنن  )كىأىّنى يًف أىثىرًًه فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىمَّ اٍلمىاًؿ نػىتًَّخذي ؟ فػىقىاؿى  فىأىٍكضىعى عىلىى بىًعَتًًه فىأىٍدرىؾى النَِّبَّ 

 ( ركاه الًتمذم . لىى أىٍمًر اآٍلًخرىًة ذىاًكرنا ، كىزىٍكجىةن ميٍؤًمنىةن تيًعُتي أىحىدىكيٍم عى 
، كغَت٫تا من  -رٛتو هللا  –قاؿ ا١تباركفورم  ) كزكجة مؤمنة تعينو على إٯتانو ( أم: على دينو، أبف تذكره الصبلة، كالصـو

 ( .  َّٗ/  ٖ" ٖتفة األحوذم " )             العبادات، ك٘تنعو من الزّن ، كسائر ارمات . 
الصَّاًلحي ،   ) أىٍربىعه ًمنى اىلسعىادىًة : اٍلمىٍرأىةي الصَّاًٟتىةي ، كىاٍلمىٍسكىني ألوىاًسعي ، كىاىٞتىار ٍبًن أىىًب كىقَّاصو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا  كعىٍن سىٍعدً 

 ركاه ابن حباف .كىاٍلمىٍسكىني اىلضيقي ، كىاٍلمىرٍكىبي السُّوءي ( كىاٍلمىرٍكىبي اى٢تىًٍتءي ، كىأىٍربىع ًمنى اىلشنقىاكىًة : اىٞتٍىاري السُّوءي ، كا١ترأة اىلسُّوءي ، 
 ىل يسن لإلنساف أف يتزكج أكثر من كاحدة ؟ 

 نعم يسن بشركطو .
كأصحابو إال ابألفضل.  تزكج كابلغ يف العدد، كفعل ذلك أصحابو، كال يشترل النِب  يف ا١ترٍت: كألف النِب  قاؿ ابن قدامة

 لى ترؾ األفضل، كاالشتراؿ ابألدْف .كال ٕتتمع الصحابة ع
: األصل يف ذلك شرعية التعٌدد ١تن استطاع ذلك، كَف ٮتف اٞتور ،  ١تا يف ذلك من ا١تصاٌف الكثَتة يف  كقاؿ الشيخ ابن ابز

تزكج  عفة فرجو، كعفة من يتزكجهن، كاإلحساف إليهن، كيكثر النسل الذم بو تكثر األمة. ككثَت من يعبد هللا كحده، كألنو 
 أكثر من كاحدة .

 ما رأيك ٔتن قاؿ : يسن أف تكوف أجنبية ؟ 
 : كعللوا ذلك أبمور ستحب ٚتاعة من الفقهاء أف ينكح الرجل امرأة أجنبية عنو ، أم ليس بينو كبينها نسب ،ا

  . أيخذ من صفات أعمامو كأخوالو ٧تابة الولد ، أم حسن صفاتو ، كقوة بدنو ، ألنو األكؿ :
  . فيؤدم إُف قطيعة الرحم نو ال يؤمن أف يقع بينهما فراؽ ،أ الثاين :
  .الدين الولود البكر اٟتسيبة األجنبية  :  كيستحب ٗتٌَت ذات( اإلنصاؼ) قاؿ يف 



 ُّٗٔ 

القرابة إُف قطيعة الرحم  األجنبية ( ألف كلدىا يكوف أ٧تب ، كألنو ال أيمن الفراؽ ، فيفضي معى ( ) مطالب أكِف النه) كقاؿ يف 
  .أص ر أمور بصلتها . كقد قيل : إف الررائب أ٧تب ، كبنات العما١ت
 قرابة قريبة  . قاؿ النوكم يف "ا١تنهاج" :  كيستحب ديٌنة بكر نسيبة ليست,
 ة .أجنبية أك قرابة بعيدة . . . كالبعيدة أكُف من األجنبي كقاؿ اٞتبلؿ الي يف شرحو : " ) ليست قرابة قريبة ( أبف تكوف 

 ا فيو نظر :لكن ىذ
 ابن عم علي ( كأ٧تبا سيدا شباب اٞتنة . ) كأبوىا رسوؿ هللا  فقد تزكج علي بن أَب طالب بفاطمة بنت رسوؿ هللا 

 زينب بنت جحش كىي ابنة عمتو . كتزكج النِب 
 النِب  ذه األحاديث َف يثبت منها شيء عنػػػػػػػجاء يف بعض األحاديث اٟتث على ترريب النكاح ، إال أف ىكقد 

 ( .ََٓ/ٕقاؿ اٟتافظ ابن ا١تلقن رٛتو هللا :َف أر أّن يف الباب يف كتاب حديثي ما يستأنس بو" انتهى من "البدر ا١تنَت" )
 كىذه بعض األحاديث الواردة يف ىذا :

 حديث : )غربوا النكاح( .
 سئل عنو الشيخ األلبآف رٛتو هللا فقاؿ : ضعيف .

 حة ٖتض على زكاج األابعد؟السائل : ىل كردت أحاديث صحي
 ر ( .سلسلة ا٢تدل كالنو ) فأجاب الشيخ بقولو : "ال" . انتهى من 

 حديث : ) ال تنكحوا القرابة القريبة ، فإف الولد ٮتلق ضاكَين ( .
 قاؿ اٟتافظ أبو عمرك ابن الصبلح رٛتو هللا :َف أجد لو أصبل معتمدا" انتهى .

 ( .ْٗٗ/١ٕتنَت" )نقلو اٟتافظ ابن ا١تلقن يف "البدر ا
( ضمن األحاديث اليت ذكرىا أبو حامد الرزاِف يف " إحياء علـو الدين " كَف ُْٓ/ٔكذكره السبكي يف " طبقات الشافعية " )

 ان .٬تد ٢تا إسناد
تقوف هللا يف كقاؿ الشيخ األلبآف رٛتو هللا :ال أصل لو مرفوعان ، كقد اشتهر اليـو عند متفقهة ىذا الزمن كدكاترتو ، الذين ال ي

طبلهبم ، فيلقوف عليهم من األقواؿ كاآلراء ما ال حجة عليو كال برىاف ، كمن األحاديث ما ال سناـ لو كال خطاـ ، كما ال أصل 
 ة ( .السلسلة الضعيف) لو من كبلمو عليو الصبلة كالسبلـ ، كهذا اٟتديث ؛ فإٓف سئلت عنو مراران من بعض طبلهبم" انتهى من 

 العلماء استحباب أف تكوف الزكجة من غَت األقارب . كقد ذكر بعض
 . ) اإلحياء ( . أف ال تكوف من القرابة القريبة ، فإف ذلك يقلل الشهوة ... رٛتو هللا : قاؿ الغزال

ب كي ال ٮتتار األجنبية ، فإف كلدىا أ٧تب ، ك٢تذا يقاؿ : اغًتبوا ال تضوكا يعٍت : انكحوا الررائ رٛتو هللا : كقاؿ ابن قدامة
تضعف أكالدكم ، كقاؿ بعضهم : الررائب أ٧تب ، كبنات العم أص ر ؛ كألنو ال تؤمن العداكة يف النكاح ، كإفضاؤه إُف الطبلؽ ، 

 ا ( ) ا١ترٍت ( .فإذا كاف يف قرابتو أفضى إُف قطيعة الرحم ا١تأمور بصلته
ابنتو فاطمة من ابن عم أبيها علي بن أَب  دلُت بتزكيج النِب غَت أف ىذا اٟتكم َف يتفق عليو الفقهاء ، فقد رىدَّه بعضهم ، مست

 طالب ، كتزك٬تو ابنتو زينب من ابن خالتها أَب العاص بن الربيع ، كغَت ذلك .
 : -معلقا على القوؿ ابستحباب ترريب النكاح  –قاؿ السبكي رٛتو هللا 

 ة .بفاطمة رضي هللا تعاُف عنهما ، كىي قرابة قريبان  علي"ينبري أف ال يثبت ىذا اٟتكم لعدـ الدليل ، كقد زكج النِب ملسو هيلع هللا ىلص
 كقد سئل الشيخ ابن ابز رٛتو هللا :



 ُّٕٗ 

( ىل ىو حديث صحيح ، كىل ىناؾ أحاديث أخرل حوؿ ىذا ا١توضوع ؟ نرجو توضيح  اغًتبوا ال تضوكا قرأتي قوالن يقوؿ : )
 السنة الصحيحة يف مسألة اختيار الزكجة ؟

زكج من أقاربو عليو الصبلة كالسبلـ ، أما قوؿ بعض  ليس ٢تذا أصل ، بل كوهنا تتزكج من األقارب أفضل ، كالنِب  : فأجاب
 ، ال حرج يف ذلك .  ان الفقهاء ىذا ال أصل لو ، بل ىو ٥تَت ، إف شاء تزكج قريبة كبنت عمو كخالو ، كإف شاء تزكج بعيد

، فهذا ال أصل لو ، كال دليل عليو ، فإف تيسرت قريبة طيبة فهي أكُف ، كىي من ىذا  كأما قوؿ من قاؿ : األجنبية أ٧تب كأفضل
 ، فاألجنبية أفضل . ان الباب صلة رحم ، أما إف كانت األجنبية أزين ، كأكثر خَت 

ٞتما٢تا ، كلدينها ، )تنكح ا١ترأة ألربع : ١تا٢تا ، كٟتسبها ، ك  ا١تقصود أف يتحرل ا١ترأة الصاٟتة قريبة أك غَت قريبة ، لقولو 
فاظفر بذات الدين تربت يداؾ( ، فا١تؤمن يلتمس ذات الدين الطيبة كإف كانت من غَت أقاربو ، كالزكجة كذلك تلتمس الزكج 

 ب ( .فتاكل نور على الدر ا .              ) الصاٌف ، كتسأؿ عنو ، كإف كاف من غَت أقارهب
تػيٍنكىحي اىٍلمىٍرأىةي أًلىٍربىعو : ًلمىا٢ًتىا ، كىًٟتىسىًبهىا ، كىًٞتىمىا٢ًتىا ، كىًلًديًنهىا ، فىاٍظفىٍر  ) قىاؿى : يبًٌ عىًن النه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُٕٗ

يًن تىرًبىٍت يىدىاؾى  عىًة  . (ًبذىاًت اىلدًٌ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو مىعى بىًقيهًة اىلسهبػٍ
---------- 

 رغب ابلنكاح هبا ، كعند النسائي ) النساء ( .( أم : يي تػيٍنكىحي اىٍلمىٍرأىةي ) 
أم : ألربع خصاؿ ، كالبلـ للتعليل ، كا١تعٌت الناس يراعوف ىذه ا٠تصاؿ ، بعضهم ٮتتار كذا كبعضهم ٮتتار كذا ، ( أًلىٍربىعو ) 

 فاٟتديث سيق لبياف مراعاة الناس .
أخوذ من اٟتساب ، ألهنم كانوا إذا تفاخركا عدكا مناقبهم كمآثر ( اٟتسب يف األصل الشرؼ ابآلابء كاألقارب ، مكىًٟتىسىًبهىا ) 

 آابئهم كقومهػػػم كحسبوىا ، فيحكػػػم ١تن زاد على غَته . كقيل : ا١تراد ابٟتسب ىنا الفعاؿ اٟتسنة .
  . ( أم : احرص ابلزكاج اب١ترأة ذات الدين ، تكتسب هبا مصاٌف الدنيا كاآلخرة فىاٍظفىٍر ًبذىاًت اىلدًٌينً  )

 قاؿ اٟتافظ : كا١تعٌت ، أف البلئق بذم الدين كا١تركءة ، أف يكوف الدين مطمح نظره يف كل شيء ، ال سٌيما فيما تطوؿ صحبتو .
يقصدكف هبا التحريض هبا  –كلمة دعاء ال يراد معناىا   –لصقت يداؾ ابلًتاب ، كالعرب تعٍت بو حصوؿ الفقر ( تىرًبىٍت يىدىاؾى ) 

 أخرل .، كاللـو من جهة 
 ما معٌت اٟتديث ؟ 

ا اٟتٍىًديث أىفَّ النَِّبٌ : قاؿ النوكم  أىٍخبػىرى ٔتىا يػىٍفعىلوي النَّاس يًف اٍلعىادىة فىًإنػَّهيٍم يػىٍقًصديكفى ىىًذًه ا٠تًٍصىاؿ اأٍلىٍربىع  الصًَّحيح يًف مىٍعٌتى ىىذى
 . ٍستػىٍرًشد ًبذىاًت الدًٌين . الى أىنَّوي أىمىرى ًبذىًلكى كىآًخرىىا ًعٍندىٍم ذىات الدًٌين ، فىاٍظفىٍر أىٍنتى أىيٌػهىا اٍلمي 

فهو خ ره عما يف ، كىي اليت يقصدىا الٌرًجاؿ من النساء ، أم : ىذه األربع ا٠تصاؿ ىي اٍلميرغًٌبة يف نكاح ا١ترأة : كقاؿ القرطيب 
صاؿ أك لواحدة منها ، لكن قصد الدًٌين كظاىره إابحة النكاح ؛ لقصد ٣تموع ىذه ا٠ت،  الوجود من ذلك ، ال أنو أمره بذلك

 . أكُف كأىم ؛ كلذلك قاؿ ) فاظفر بذات الدًٌين (
  : كيفية العمل هبذا اٟتديث 

فإذا ٖتقق سأؿ عن الدين ، فاف ٖتقق أقدـ كإال أحجم ،  –يسأؿ مثبلن عن ٚتا٢تا  -يبدأ ابلسؤاؿ عن الصفات اليت يرغب هبا 
كٖتقق مث سأؿ عن اٞتماؿ كَف يتحقق اٞتماؿ مث أحجم ، فيكوف رد ا١ترأة ، مع أهنا ذات دين ٓتبلؼ ما إذا سأؿ عن الدين أكالن 

 يقوؿ فاظفر بذات الدين تربت يداؾ . كالرسوؿ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 



 ُّٖٗ 

o  ينبري لئلنساف أف ٭ترص على قبوؿ كصية النِب  هتتدكا ( .يف اٟترص على ذات الدين ، قاؿ تعاُف ) كإف تطيعوه 
o مصاحبة أىل الدين كاالستقامة خَت كبركة ألنو يستفيد من أخػبلقهم كطباعهم . 
o . على اإلنساف أف ينظر يف عواقب األمور 
o  / ىػػ ( .ُّْٓ/  ّ:  ُِأنو ال ٭تىٍـر على اإلنساف أف يرغب يف نكاح ذات اٟتسب كاٞتماؿ كا١تاؿ .     ) األربعاء 

نىكيمىا يف  نهيبه أىفه اىل) كىعىٍنوي ;  - ِٕٗ رىؾى عىلىٍيكى ، كىٚتىىعى بػىيػٍ رىؾى اىَّللهي لىكى ، كىابى  (خىٍَتو كىافى ًإذىا رىفهأى ًإٍنسىاانن ًإذىا تػىزىكهجى قىاؿى : ابى
ًٍمًذمُّ ، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى ، كىاٍبني ًحبهافى .  رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي ، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ

---------- 
الرفاء ا١توافقة كحسن ك  و .  ) الفتح ( ،بفتح الراء كتشديد الفاء مهموز معناه دعا ل(رفأ )  (كىافى ًإذىا رىفهأى ًإٍنسىاانن  أىفه اىلنهيبه ) 

نو كبُت أىلو للمتزكج اب١توافقة بي فا١تراد إذا دعا،  سكنت ما بو من ركع كقيل من رفوت الرجل إذا، ا١تعاشرة كىو من رفأ الثوب 
 .العشرة بينهما قاؿ ذلك كحسن

 .  رفأت الثوب رفأ كرفوتو كرفوا : االلتئاـ كاالتفاؽ كال ركة كالنماء كىو من قو٢تم قاؿ ابن األثَت : الرفاء
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد أنو يسن الدعاء للمتزكج ابل ركة .
 كما يف حديث الباب .-أ

 قىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٌٓفً « . مىا ىىذىا » رىأىل عىلىى عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو أىثػىرى صيٍفرىةو فػىقىاؿى   أىفَّ النَِّبَّ ) كو كعىٍن أىنىًس ٍبًن مىالً -ب
 فق عليو .( متتػىزىكٍَّجتي اٍمرىأىةن عىلىى كىٍزًف نػىوىاةو ًمٍن ذىىىبو . قىاؿى : فػىبىارىؾى اَّللَّي لىكى أىٍكَفٍ كىلىٍو ًبشىاةو 

 كقد بوب البخارم على حديث أنس ) ابب كيف يدعى للمتزكج ( .
، ك٨تو ذلك   إُف تضعيفو أراد هبذا الباب كهللا أعلم رد قوؿ العامة عند العرس ابلرفاء كالبنُت فكأنو أشار إ٪تا : ابن بطاؿ قاؿ

على األلفة كا٠تَت  " األنصارم كقاؿكأنكح  فخطب رسوؿ هللا  األنصار أنو شهد أمبلؾ رجل من معاذ بن جبل كحديث
، كأخرجو يف " األكسط " بسند  يف " الكبَت " بسند ضعيف الط رآف أخرجو اٟتديث " كال ركة كالطَت ا١تيموف كالسعة يف الرزؽ

كزاد فيو " كالرفاء كالبنُت " كيف سنده أابف  أنس حديث يف كتاب معاشرة األىلُت من  رقآفأبو عمرك ال أضعف منو ، كأخرجو
 . ) الفتح ( . ضعيف العبدم كىو

 ما الدعاء الذم جاء النهي عنو ؟ 
 الدعاء أف يقاؿ للمتزكج : ابلرفاء كالبنُت .

 ١تاذا هني عن قوؿ ) ابلرفا كالبنُت ( ؟ 
 ء كال ذكر  .ألنو ال ٛتد فيو كال ثنا  :قيل

 . لتخصيص البنُت ابلذكر ١تا فيو من اإلشارة إُف برض البنات : كقيل

 ة فيو .ػػػػػبلؼ فبل كراىػػػػػكاالئت فمعناه االلتئاـ من رفأت الثوب كرفوتو رفوا كرفاء كىو دعاء للزكج اباللتئاـ كأما الرفاء 
 . قاؿ لو ابلرَّفاء كالبنُتكتاب األذكار : فصل : كييكره أف يي  قاؿ اإلماـ النوكم يف

  . كالبنُتى ،كإ٪تا ييقاؿ لو: ابرؾى اَّلٌل لك كابرؾى عليك يف األذكار : فصل : ييكره أف ييقاؿ للمتزٌكج : ابلٌرًفاءً  كقاؿ أيضان 
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 ُّٗٗ 

اىٟتٍىاجىًة : " ًإفه اىٟتٍىٍمدى َّلًلًه ، ٨تىٍمىديهي ،  اىلتهشىهُّدى يف   عىلهمىنىا رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى : كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن مىٍسعيودو  - ّٕٗ
 ، كىأىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي ، كىأىٍشهىدي أىفه كىنىٍستىًعينيوي ، كىنىٍستػىٍغًفريهي ، كىنػىعيوذي ابًىَّللًه ًمٍن شيريكًر أىنٍػفيًسنىا ، مىٍن يػىٍهًدًه اىَّللهي فىالى ميًضله لىوي 

تو ٤تيىمهدن  ثى آايى ًٍمًذمُّ ، كىاٟتٍىاًكمي (  ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي كىيػىٍقرىأي ثىالى  .رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي ، كىحىسهنىوي اىلًتًٌ
--------- 

تو )  ثى آايى  اختصاران للحديث ، كىذه اآلَيت ىي : –رٛتو هللا  –( َف يذكرىا ا١تصنف  كىيػىٍقرىأي ثىالى
 ( . أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى حىقَّ تػيقىاتًًو كىالى ٘تىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى  َيى قولو تعاُف ) 

جىاالن كىًثَتنا كىًنسىاء كىاتػَّقيواٍ ا رً َيى أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيوٍا رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيم مًٌن نػٍَّفسو كىاًحدىةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍهيمى كقولو تعاُف ) 
ـى ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا  ا  ( .اَّللَّى الًَّذم تىسىاءليوفى ًبًو كىاألىٍرحى

ا ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍرًفرٍ كقولو تعاُف )  لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن ييًطًع اَّللَّى كىرىسيولىوي فػىقىٍد  َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدن
 ( . فىازى فػىٍوزنا عىًظيمنا

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : استحباب خطبة اٟتاجة عند النكاح .

كما قل منها فهو مالك: كىى من األمر القدٔف  قاؿ ابن بطاؿ ػ رٛتو هللا ػ :  كاستحب ٚتهور العلماء ا٠تطبة يف النكاح ، فقاؿ
 .٭تمد هللا ا٠تاطب كيصلى على نبيو مث ٮتطب ا١ترأة  أفضل ، قاؿ ابن حبيب : كانوا يستحبوف أف

قبل اإل٬تاب كالقبوؿ [ ، مث يكوف العقد  : رٛتو هللا :  يستحب أف ٮتطب العاقد أك غَته ، قبل التواجب ] أم كقاؿ ابن قدامة
كالتشهد يف  , التشهد يف الصبلة هللا بن مسعود اليت قاؿ : ) علمنا رسوؿ هللا  ا١تستحب أف ٮتطب ٓتطبة عبد..ك  .. بعده

 ة ... .اٟتاجة ، قاؿ : التشهد يف اٟتاج
 ما الدليل على عدـ كجوهبا ؟ 

 قاؿ ) زكجتكها ٔتا معك من القرآف ( كَف يذكر ا٠تطبة . الدليل على عدـ كجوهبا : حديث الواىبة نفسها ، فإف الرسوؿ 
 تحب إجراء عقد الزكاج اب١تسجد ؟ىل يس 

 .ذىب ٚتهور أىل العلم إُف أف عقد النكاح يف ا١تسجد مستحب 
  . ك١تعٌت قالوا بوجوده ٟتديث استدلوا بو ، 

اهنع هللا يضر قالت :  استحب ٚتهور الفقهاء عقد النكاح يف ا١تسجد ؛ لل ركة ، كألجل شهرتو ، فعن عائشةة ( ا١توسوعة الفقهي )يف جاء 
 ؼ ( انتهى .كاجعلوه يف ا١تساجد كاضربوا عليو ابلدفو  ) أعلنوا ىذا النكاح اؿ رسوؿ هللا ق

  . حجر ، كاأللبآف ، كغَتىم أما اٟتديث : فقد ركاه الًتمذم  ، كىو حديث ضعيف ، ضعفو الًتمذم ، كابن
على  أنو لو كاف األمر كذلك ٟترص النِب  ككأما ا١تعٌت : فهو قو٢تم أبف عقد النكاح يف ا١تسجد بركة ، لكن ييٍشًكل على ذل

  . ا١تسجد ، كٟترص على تبيُت ذلك ألصحابو عقد األنكحة لنفسو يف
  : كعليو ، فاألظهر ىنا أف يقاؿ

األحياف ، أك كاف أبعد ٢تم عن ا١تنكر  أف إنشاء عقد الزكاج يف ا١تسجد جائز من حيث األصل ، ال سيما إف كاف ذلك يف بعض
يف كل عقد ، أك اعتقاد أف لو فضبلن خاصان : فهو بدعة ، ينبري التنبيو عليها ،  د يف مكاف آخر . كأما التزاـ ذلك، ٦تا لو عق

  . الناس عن فعلو على ىذا الوجو كهني
صار عقده يف ا١تسجد أشد حرمة من  : كإف كاف أثناء العقد كيجد اختبلط بُت الرجاؿ كالنساء ، أك حصل استعماؿ للمعازؼ



 ََُْ 

  . هللا خارجو ؛ ١تا يف ذلك من التعدم على حرمة بيت عقده
، كالذم ركاه البخارم كمسلم ،  كدليل مشركعية عقد النكاح يف ا١تسجد ، من حيث األصل : حديث الواىبة نفسها للنِب

فظ أنو كرر ذلك يف عقدو غَته حيث ثبت أنو زكجها ألحد أصحابو يف   . ا١تسجد ، كال ٭تي
  : لدائمةسئل علماء اللجنة ا

العلم أف العقد سوؼ يكوف مقركّنن اباللتزاـ  أرجو من فضيلتكم التكـر بتوضيح حكم الشرع يف إقامة عقد القراف يف ا١تسجد ، مع
  . بُت الرجاؿ كالنساء ، أك اصطحاب ا١تعازؼ ابلتعاليم اإلسبلمية ، كىي عدـ االختبلط

  : فأجابوا
  . ء عقد النكاح يف ا١تسجدإذا كاف الواقع ما ذكر : فبل أبس إبجرا

  : كسئلوا
  . يعت ر من البدع ؟ ىل ا١تواظبة على عقد عقود الزكاج يف ا١تساجد يعت ر من السنَّة ا١تستحبة ، أـ

  : فأجابوا
صة دليل يدؿ على أف إيقاعها يف ا١تساجد خا األمر يف إبراـ عقد النكاح يف ا١تساجد كغَتىا : كاسع شرعان ، كَف يثبت فيما نعلم

  . بدعة : سنَّة ، فالتزاـ إبرامها يف ا١تساجد
  : كقالوا

كاعتقاده من السنَّة : بدعة من البدع ؛ ١تا ثبت  ليس من السنَّة عقد النكاح اب١تساجد ، كا١تداكمة على عقد النكاح داخل ا١تسجد
 د ( .قاؿ  ) من أحدث يف أمرّن ىذا ما ليس منو فهو ر  أنو عن النِب 

ذلك النكاح يف ا١تسجد ؛ ١تا يف ذلك  حفلة عقد النكاح نساء مت رجات ، كأطفاؿ يؤذكف يف ا١تسجد : منع عقدكإف كاف ٭تضر 
  . من ا١تفسدة

،  استحباب عقد النكاح يف ا١تسجد ال أعلم لو أصبلن ، كال دليبلن عن النِب  - رٛتو هللا –كقاؿ الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت 
ىذا ليس من جنس البيع كالشراء ، كمن ا١تعلـو أف  وِف موجوداف يف ا١تسجد كعقد : فبل أبس ؛ ألفلكن إذا صادؼ أف الزكج كال

 عقد النكاح ليس من البيع كالشراء ، فإذا عقد يف ا١تسجد : فبل أبس ، أما استحباب ذلك البيع كالشراء يف ا١تسجد حراـ ، لكن
  . ٭تتاج إُف دليل ، كال أعلم لذلك دليبلن  يف ا١تسجد ليعقد فيو : فهذا ْتيث نقوؿ : اخرجوا من البيت إُف ا١تسجد ، أك تواعدكا

 ىل تسن خطبة اٟتاجة يف بداية التأليف كالتصنيف كا١تراسالت ؟ 
 : ا١تراسبلت بُت الناس ، كذلك على قولُت اختلف العلماء يف " خطبة اٟتاجة " كمشركعيتها يف بداية التأليف كالتصنيف أك

  سنة يف ابتداء الكتابة كالتأليف طبة اٟتاجة " ليست" خ القوؿ األكؿ :
عهد  ا١تعركفة من خطبة اٞتمعة كالعيد ك٨تو٫تا ، كخطبة اٟتاجة ك٨توىا ؛ ألهنا ا١تعهودة يف ٠تطبة : ايقوؿ ابن عبلف رٛتو هللا

و ، ككذا أبوداكد ، ك٫تا راكَي جامعو كمشائل الًتمذم يف –أم ابلشهادة  –الشارع ، دكف خطب ٨تو الكتب ، كقد ترؾ اإلتياف هبا 
 ذكر  اٟتديث ، فدؿ صنيعهما على ٗتصيصو ٔتا

كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد  ) رؾ أكثر ا١تصنفُت العمل بظاىر ىذا اٟتديث١تا ت  : ا١تبل علي القارم رٛتو هللا كيقوؿ
دم أف ٖتمل ا٠تطبة يف ىذا اٟتديث على ا٠تطب أبحد التأكيبلت ، كاألظهر عن اٞتذماء ( دؿ على أف ظاىره غَت مراد ، فيؤكؿ

 ك .أَيـ اٞتمع كاألعياد كغَتىا ، فإف التصنيف حدث بعد ذل يف زمانو  ا١تتعارفة
 كاستدلوا :



 َُُْ 

يف كثَت من كتبو  إُف ا١تلوؾ كاألمراء ليس فيها البداءة هبذه ا٠تطبة ، كما أنو عليو الصبلة كالسبلـ الدليل األكؿ : كيتب النِب 
أيمر ببداءهتا ٓتطبة اٟتاجة ، كليس فيها اٟتمد كالتشهد ، كإ٪تا  أمر بكتابتها للمسلمُت يف بياف الصدقات كالدَيت كغَتىا َف اليت

 ة .فقط البسمل
 ة .كغَتىم ، فلم يقع يف كاحد منها البداءة ابٟتمد ، بل ابلبسمل إُف ا١تلوؾ ٚتعت كتب النِب  : يقوؿ ابن حجر رٛتو هللا

كأٛتد بن حنبل أك الفقو كالشافعي ، أك ، كمسلم ، كالبخارم  من أىل العلم ا١تصنفُت يف اٟتديثان أف أحد اين :الدليل الث
خطبة اٟتاجة  منهم يبتدئ كتابو ٓتطبة اٟتاجة ، كما َف نقف على من يذكران النحو ، كلهم َف ٧تد أحد التفسَت أك علـو القرآف أك

يذكركهنا يف كتاب " النكاح " فحسب ، فإذا كاف ذلك سنة  يف التأليف كا١تراسبلت ، كإ٪تايف كتب اآلداب ، أك يقرر استحباهبا 
 ؟  الذين ىم مادتو كقوامو فكيف تريب عن علماء اإلسبلـ

شيوخ البخارم ، كشيوخ شيوخو ، كأىل عصره ، كمالك يف ا١توطأ ، كعبد الرزاؽ  تصانيف األئمة من " يقوؿ ابن حجر رٛتو هللا
تصنيفو خطبة ، كَف يزد على  ، كأٛتد يف ا١تسند ، كأَب داكد يف السنن ، إُف ما ال ٭تصى ٦تن َف يقدـ يف ابتداء يف ا١تصنف

اب٠تطب دكف الكتب ، كما  ان ٓتطبة .... أك ٭تمل على أهنم رأكا ذلك ٥تتص التسمية ، كىم األكثر ، كالقليل منهم من افتتح كتابو
ا١تصنفُت على افتتاح كتب  ٓتطبة ٛتد كتشهد كما صنع مسلم ... كقد استقر عمل األئمةمن افتتح كتابو منهم  تقدـ ، ك٢تذا

 ل .العلم ابلبسملة ، ككذا معظم كتب الرسائ
 .كا١تراسبلت  خطبة اٟتاجة " سنة مستحبة يف أكائل ا١تصنفات : القوؿ الثاين

 .ىػ(ِِٗكىو قوؿ اإلماـ أَب جعفر الطحاكم رٛتو هللا )ت 
، فقد افتتح الكثَت من رسائلو إبحدل صيغ خطبة اٟتاجة الثابتة ،  ىب إليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللاىو ظاىر ما يذ

التعارض "، ك"  يشق حصرىا ، ٕتدىا يف " ٣تموع الفتاكل "، ك " جامع الرسائل "، ككذلك كتبو " درء كىي من الكثرة ْتيث
 .بياف تلبيس اٞتهمية "، ك" األخنائية "

  . ا٠تطبة اٞتوزية رٛتو هللا ، افتتح كتبو " الطرؽ اٟتكمية "، ك" الصبلة كأحكاـ ًتركها " هبذه العبلمة ابن قيمككذلك  
اببتداء اٟتاجة بو ، ٦تا قد ركم عنو أبسانيد أّن ذاكرىا بعد ذلك  ٔتا أمر  -يعٍت كتابو  –ابتدأتو  " يقوؿ الطحاكم رٛتو هللا

شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا ، من يهد   ، ٨تمده ، كنستعينو ، كنسترفره ، كنعوذ اب منشاء هللا ، كىو : إف اٟتمد  إف
 كذكر –كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ، كأشهد أف دمحما عبده كرسولو  , هللا فبل مضل لو ، كمن يضلل فبل ىادم لو

 ت .اآلَيت الكرٯتا
، من تعليم  ان كخصوص ان عموم كفعلت يف ٥تاطبة الناس ابلعلم -يعٍت خطبة اٟتاجة  –ذا استيحبت ٢ت : هللا كيقوؿ ابن تيمية رٛتو

ككاف الذم عليو شيوخ زماننا ة ، أف يفتتح هبذه ا٠تطبة الشرعية النبوي الكتاب كالسنة كالفقو يف ذلك ، كموعظة الناس ك٣تادلتهم ،
كغَتىا ٓتطبة أخرل . مثل : اٟتمد   لتفسَت أك الفقو يف اٞتوامع كا١تدارسأدركناىم كأخذّن عنهم كغَتىم يفتتحوف ٣تلس ا الذين

 ا١ترسلُت ، كعلى آلو كصحبو أٚتعُت ، كرضي هللا عنا كعنكم كعن مشاٮتنا كعن ٚتيع رب العا١تُت ، كصلى هللا على دمحم خامت
للنكاح برَت ا٠تطبة ا١تشركعة ، ككل قـو ٢تم نوع  كما رأيت قوما ٮتطبوف، ا١تسلمُت ، أك كعن السادة اٟتاضرين كٚتيع ا١تسلمُت

 ، ان مسعود َف ٮتص النكاح ، كإ٪تا ىي خطبة لكل حاجة يف ٥تاطبة العباد بعضهم بعض غَت نوع اآلخرين ، فإف حديث ابن
لصراط ا١تستقيم العبادات كالعادات ىو كماؿ ا كالنكاح من ٚتلة ذلك ، فإف مراعاة السنن الشرعية يف األقواؿ كاألعماؿ يف ٚتيع

 . منقوص مرجوح ، إذ خَت ا٢تدم ىدم دمحم  ، كما سول ذلك إف َف يكن منهيا عنو فإنو
 ا٠تطبة تفتتح هبا ٚتيع ا٠تطب ، سواء كانت خطبة نكاح ، أك خطبة ٚتعة ، أك غَتىا ، ىذه" :كيقوؿ الشيخ األلبآف رٛتو هللا



 َُِْ 

 ـ .تقد سعود التصريح بذلك كمامديث ابن كيف بعض طرؽ ح -كما قد يظن   -فليست خاصة ابلنكاح 
 كاستدلوا :

بعض خطبو كمواعظو ككبلمو ٓتطبة اٟتاجة . كَف ٮتصها ابلنكاح ،  األحاديث الكثَتة الواردة يف افتتاح النِب  الدليل األكؿ :
  . بُت يدم ضماـ بن ثعلبة ، كَف يكن يف ذلك نكاح كال ٚتعة كال عيد   فقد تكلم هبا النِب

ـى مىكَّةى  عىنً  يىٍشًفي عىلىى يىًدم  فػىقىاؿى : َيى ٤تيىمَّدي ًإٌٓفً أىٍرًقي ًمٍن ىىًذًه الرًٌيًح ، كىًإفَّ هللاى  ... اٍبًن عىبَّاسو رضي هللا عنهما : ) أىفَّ ًضمىادنا قىًد
 كىنىٍستىًعينيوي ، مىٍن يػىٍهًدًه هللاي فىبلى ميًضلَّ لىوي ، كىمىٍن ييٍضًلٍل فىبلى  : ) ًإفَّ اٟتٍىٍمدى َّللًًَّ ، ٨تىٍمىديهي  مىٍن شىاءى ، فػىهىٍل لىكى ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا 

ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي ، أىمَّا بػىٍعدي ( ، قىاؿى : فػىقىاؿى  ىىاًدمى لىوي ، كىأىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ هللاي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي  كىًلمىاًتكى   أىًعٍد عىلىيَّ  : ، كىأىفَّ ٤تيىمَّدن
ًء . فىأىعىادىىينَّ عىلىٍيًو رىسيوؿي هللاً  ثى مىرَّاتو . قىاؿى : فػىقىاؿى : لىقىدٍ   ىىؤيالى ٍعتي قػىٍوؿى اٍلكىهىنىًة ، كىقػىٍوؿى السَّحىرىًة ، كىقػىٍوؿى الشُّعىرىاًء ، ، ثىبلى  ٝتًى

ًء ، كىلىقىٍد بػىلىٍرنى ّنى  ٍعتي ًمٍثلى كىًلمىاًتكى ىىؤيالى ـً ، قىاؿى  عيوسى فىمىا ٝتًى ًيٍعكى عىلىى اإٍلًٍسبلى : ىىاًت يىدىؾى أيابى : فػىقىاؿى فػىبىايػىعىوي ( ركاه  : اٍلبىٍحًر ، قىاؿى
 م .مسل

ًة ، كىالتَّشىهُّدى يف اٟتىاجىًة (   قاؿ : ) عىلَّمىنىا رىسيوؿي اَّللًَّ  حديث ابن مسعود  كمن ذلك أيضان    .التَّشىهُّدى يف الصَّبلى
  . كرسالة ، أـ غَتىاان كأتليفان كموعظة كخطبة ، أـ مصنف سان ف كلمة ) اٟتاجة ( تشمل كل حاجة ، سواء كانت در فقالوا : إ

 ا .على قضائها ك٘تامه الظاىر عمـو اٟتاجة للنكاح كغَته ، فينبري لئلنساف أف أييت هبذا ليستعُت بو " :يقوؿ السندم رٛتو هللا
ن عبد هللا بن مسعود قولو : ) عىلَّمىنىا رىسيوؿي اَّللًَّ د عبعض الركاَيت ، منها ما كرد يف سنن أَب داك العمـو الوارد يف  الثاين : الدليل
  ًخيطبىةى اٟتىاجىًة يف النًٌكىاًح كىغىَتًه . ) ... 

 .ابن القيم كابن تيمية ، ك  افتتاح بعض العلماء كتبهم هبذه ا٠تطبة ، كما سبق عن كل من اإلماـ الطحاكم ، : الدليل الثالث
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ىذه ا٠تطبة ليست خاصة بعقد النكاح بل ىي عامة يف النكاح كغَته 
o . كىذه ا٠تطبة قصد هبا : إظهار النكاح كإشهاره ، كبياف خطر ىذا العقد 
o  ا٠تطب ا١تطولة إما يف فضل َف يرد عن أحد من السلف أنو كاف يزيد على ىذه ا٠تطبة بشيء ٦تا يزيده بعض الناس من

من أحدث ) :  النكاح أك يف الًتغيب يف الطاعات أك الًتىيب من ا١تعاصي عند عقد النكاح ، كىذه بدعة كقد قاؿ النِب 
 ما ليس منو فهو رد ( . أمرّنيف 
o  يف ذلك عقد النكاح يصح يف أم مكاف، كال يستحب أف يكوف يف ا١تسجد كما يظن بعض العواـ ، كاٟتديث الوارد

س /                         ضعيف. مي 
الخ 
  هـــ (5435/  3/  22) 
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هىا مىا يىٍدعيوهي ًإىلى )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  - ْٕٗ ًإذىا خىطىبى أىحىديكيمي اٍلمىٍرأىةى ، فىًإٍف ًاٍستىطىاعى أىٍف يػىٍنظيرى ًمنػٍ
 رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى ، كىرًجىاليوي ثًقىاته ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي  . (ٍل ًنكىاًحهىا ، فػىٍليػىٍفعى 

ًٍمًذمًٌ ، كىالنهسىاًئيًٌ ; عىًن اٍلميًغَتىًة.  - ٕٓٗ  كىلىوي شىاًىده : ًعٍندى اىلًتًٌ
 مىٍسلىمىةى  .كىًعٍندى ًاٍبًن مىاجىٍو ، كىاٍبًن ًحبهافى : ًمٍن حىًديًث ٤تيىمهًد ٍبًن  - ٕٔٗ
هىا ؟ " قىاؿى : الى . قىاؿى :  ًاٍذىىٍب  أىفه اىلنهيبه )  كىًلميٍسًلمو : عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ٕٕٗ قىاؿى ًلرىجيلو تػىزىكهجى ًاٍمرىأىةن : أىنىظىٍرتى ًإلىيػٍ

هىا   ( .فىاٍنظيٍر ًإلىيػٍ
---------- 

 ؟اذكر ألفاظ األحاديث اليت ذكرىا ا١تصنف رٛتو هللا  
 حديث جابر :

اًبًر ٍبًن عىٍبًد هللًا ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا  ًإذىا خىطىبى أىحىديكيمي اٍلمىٍرأىةى ، فىًإًف اٍستىطىاعى أىٍف يػىٍنظيرى ًإُفى مىا يىٍدعيوهي ًإُفى ًنكىاًحهىا )  عىٍن جى
 ا ( ىذا لفظ أَب داكد .ا حىىتَّ رىأىٍيتي ًمنػٍهىا مىا دىعىآف ًإُفى ًنكىاًحهىا كىتػىزىكًُّجهىا فػىتػىزىكٍَّجتػيهى فػىٍليػىٍفعىٍل ، قىاؿى : فىخىطىٍبتي جىارًيىةن فىكيٍنتي أىٗتىىبَّأي ٢تىى 

 حديث ا١ترَتة :
ـى )   عىًن اٍلميًرَتىًة ٍبًن شيٍعبىةى أىنَّوي خىطىبى اٍمرىأىةن فػىقىاؿى النَِّبُّ  نىكيمى اٍنظيٍر ًإلىيػٍهىا فىًإنَّوي أىٍحرىل أىٍف يػيٍؤدى  ا ( ىذا لفظ الًتمذم .بػىيػٍ

 حديث دمحم بن مسلمة :
ا كىأىٍنتى خىطىٍبتي اٍمرىأىةن ، فىجىعىٍلتي أىٗتىىبَّأي ٢تىىا ، حىىتَّ نىظىٍرتي ًإلىيػٍهىا يف ٩تىٍلو ٢تىىا ، فىًقيلى لىوي : أىتػىٍفعىلي ىى ) عىٍن ٤تيىمًَّد ٍبًن مىٍسلىمىةى ، قىاؿى  ذى

ٍعتي رىسيوؿى هللًا  صىاًحبي رىسيوًؿ هللًا  ا( يػىقيوؿي : ًإذىا أىٍلقىى اَّللَّي يًف قػىٍلًب اٍمرًئو ًخٍطبىةى اٍمرىأىةو، فىبلى أبىٍسى أىٍف يػىٍنظيرى ًإلىيػٍهى  ؟ فػىقىاؿى : ٝتًى
 ركاه ابن ماجو .

 حديث أَب ىريرة :
 ىىٍل نىظىٍرتى ًإلىيػٍهىا فىًإفَّ يف »   تػىزىكٍَّجتي اٍمرىأىةن ًمنى األىٍنصىاًر . فػىقىاؿى لىوي النَِّبُّ  فػىقىاؿى ًإٌٓفً   جىاءى رىجيله ًإُفى النَِّبًٌ ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى 

ٍيئان  عىلىى أىٍربىًع »   ِبُّ قىاؿى عىلىى أىٍربىًع أىكىاؽو . فػىقىاؿى لىوي النَّ « . عىلىى كىٍم تػىزىكٍَّجتػىهىا » قىاؿى قىٍد نىظىٍرتي ًإلىيػٍهىا . قىاؿى « . عيييوًف األىٍنصىاًر شى
عىثى  ا اٞتٍىبىًل مىا ًعٍندىّنى مىا نػيٍعًطيكى كىلىًكٍن عىسىى أىٍف نػىبػٍ قىاؿى فػىبػىعىثى  ،بػىٍعثو تيًصيبي ًمٍنوي  كى يف أىكىاؽو كىأى٪تَّىا تػىٍنًحتيوفى اٍلًفضَّةى ًمٍن عيٍرًض ىىذى

 ركاه مسلم . م (عىٍبسو بػىعىثى ذىًلكى الرَّجيلى ًفيهً  بػىٍعثان ًإُفى بىًٍت 
ٍيئان  فىًإفَّ يف قولو )  - اختلف يف ا١تراد بقولو ) شيئان ( فقيل : عمش ، كقيل : صرر ، قاؿ اٟتافظ : الثآف كقع   (عيييوًف األىٍنصىاًر شى

 يف ركاية أَب عوانة يف مستخرجو ، فهو ا١تعتمد .
 ماذا نستفيد من ىذه األحاديث ؟ 

 يت يريد أف ٮتطبها كأف ذلك مستحب .نستفيد : جواز نظر الرجل للمرأة ال
ًنيفىة كىسىائًر اٍلكيوًفيًٌُتى كىأىٍٛتىد كىٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء ، كىحىكىى اٍلقى قاؿ النوكم :  اًضي عىٍن قػىٍوـ كىرىاىىتو ، كىىيوى مىٍذىىبنىا كىمىٍذىىب مىاًلك كىأىَب حى

ا اٟتٍىًدي  كم ( .) نو   . ثكىىىذىا خىطىأ ٥تيىاًلف ًلصىرًيًح ىىذى
 ،ا استحب أف ينظر إليها لئبل يندـ، كيف كجو: ال يستحب ىذا النظر بل ىو مباحنكاحه إذا رغب يف () ركضة الطالبُت  كقاؿ

 .كالصحيح األكؿ لؤلحاديث 
 : دلت األحاديث على أنو ييندب تقدٔف النظر إُف من يريد نكاحها ، كىو قػػػػػػػػوؿ ٚتاىَت العلماء . كقاؿ الصنعاين

 ذه األحاديث ، فإهنا تدؿ على استحباب النظر إُف ا١تخطوبة ، كما يف قولو ) فاذىب فانظر إليها ( .٢ت-أ



 َُْْ 

 علل اٟتكم بعلة تدؿ على الطلب كىي قولو ) فإنو أحرل أف ييؤدـ بينكما ( . كألف النِب -ب
  مىت يكوف النظر ؟ 

 الصحيح أنو يكوف بعد العـز كقبل ا٠ًتطبة .
 بري أف يكوف النظر بعد العـز على نكاحها كقبل ا٠تطبة .قاؿ ابن تيمية : ين

 كيدؿ لذلك :
 ... ( .ًإذىا أىٍلقىى اَّللَّي يف قػىٍلًب اٍمرًئو ًخٍطبىةى اٍمرىأىةو حديث دمحم بن مسلمة السابق ) -أ

لى أف كقت النظر بعد ففي ىذا اٟتديث رتب اإلذف ابلنظر ٔتجرد اإللقاء يف القلب ، كاإللقاء يكوف قبل ا٠تطبة ، ٦تا يدؿ ع
 العـز كقبل ا٠تطبة .

 يف قولو ) إذا خطب أحدكم ا١ترأة ... ( أم : إذا أراد أف ٮتطب . –حديث الباب  –كحديث جابر  -ب
ـى أك ٭تًجم ، كال يكوف بعد ا٠تطبة ، ألنو لو خطب امرأة مث نظر إليها كَف تعجبو كتركها ، فهذا يؤثر  -ج  كأيضان من أجل أف ييقًد

 كعليها . عليو
 ىل يشًتط رضا ا١تاطوبة ؟ 
 ال يشًتط رضا ا١تخطوبة يف النظر ، كىذا مذىب ٚتهور العلماء ، ينظر إليها كلو َف ترض . 

 فهو قوؿ الشافعية ، كاٟتنابلة ، كالظاىرية .
ا النَّظىر ًرضىاىىا ، بىٍل لىوي ذىًلكى يف غىٍفلىتهىا ، مثيَّ مىٍذىىبنىا كىمىٍذىىب مىاًلك كىأىٍٛتىد كىاٞتٍيٍمهيور أىنَّوي الى ييٍشتػىرى قاؿ النوكم : ...  ط يف جىوىاز ىىذى

ـ ، لىًكٍن قىاؿى مىاًلك : أىٍكرىه نىظىرىهي يف غىٍفلىتهىا ٥تىىافىة ًمٍن كيقيوع نىظىره عىلىى عىوٍ  رىة . كىعىٍن مىاًلك رًكىايىة ضىًعيفىة أىنَّوي الى كىمىٍن غىٍَت تػىقىدُّـ ًإٍعبلى
قنا ، كىَفٍى يىٍشًتىًط ًاٍسًتٍئذىاهنىا ، كىأًلىنػَّهىا ًإلىيػٍهىا ًإالَّ إبًًٍذهًنىا ، كىىىذىا ضىًعيف أًلىفَّ النَِّبٌ صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىٍد أىًذفى يًف ذىًلكى ميٍطلى يػىٍنظير 

ٍذف ، كىأًلىفَّ يف ذىًلكى تػىٍررًيرنا ، فػىرئتَّى   .  ) نوكم ( .ا رىآىىا فػىلىٍم تػيٍعًجبوي فػىيػىتػٍريكهىا فػىتػىٍنكىًسر كىتػىتىأىذَّل تىٍستىٍحًيي غىالًبنا ًمٍن اإٍلً
 .بتو كإف كانت ال تعلم( ركاه أٛتدخطب أحدكم امرأة، فبل جناح عليو أف ينظر إليها ٠تط إذا) ٟتديث أَب ٛتيد قاؿ: قاؿ  -أ

 ىت رأيت منها ما دعآف إُف نكاحها كتزكجها، فتزكجتها(.السابق كفيو )... فخطبت جارية، فكنت أٗتبأ ٢تا ح –كحديث جابر 
ففي ىذين اٟتديثُت داللة على جواز النظر بدكف رضاىا كإعبلمها ، للتصريح بذلك يف اٟتديث األكؿ ، كٗتبأ جابر يف اٟتديث 

 ظر .الثآف ، كلو كاف النظر إبعبلمها ١تا احتاج إُف ذلك ، ٦تا يدؿ على عدـ اشًتاط إعبلمها قبل الن
 ما الذم يباح للااطب أف يرل من ٥تطوبتو ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 : ينظر إُف الوجو كالكفُت فقط . فقيل

 كىذا مذىب الشافعي .
:  مث إنو يباح النظر إُف كجهها ككفيها فقط ، ألنو يستدؿ ابلوجو على اٞتماؿ أك ضده ، كابلكفُت على خصوبة  قاؿ النوكم
 دمها .البدف أك ع

 : ينظر إُف ٚتيع بدهنا . كقيل
 كىو قوؿ داكد .

 : ينظر إُف ما يظهر غالبان ، كالوجو كاليدين كالرأس كالرقبة كالقدمُت . كقيل
 إذ ال ٯتكن إفرادان ، إليها من غَت علمها عيلم أنو أذف يف النظر إُف ٚتيع ما يظهر غالب ١تا أذف يف النظر ألنو ، الراجح كىذا 



 َُْٓ 

 ع ( .كشاؼ القنا و . )نظر مع مشاركة غَته يف الظهور ، كألنو يظهر غالبا أشبو الوجالوجو ابل
 كرجح ىذا القوؿ األلبآف ، كىو الصحيح .

 : ما شركط النظر إىل ا١تاطوبة 
 : أف يرلب على ظنو اإلجابة . أكالن 
 : أف ال يقصد التلذذ ، ألف ا١تقصود االستعبلـ ال االستمتاع . اثنيان 
 ف ال يكوف ٓتلوة ، ألهنا أجنبية عنو .: أ اثلثان 
 : أف يكوف عازمان على ا٠تطبة . رابعان 

 أال تكوف ا١ترأة متجملة ، ألمرين : خامسان :
 : أنو فتنة . كاألمر الثاين: أنو تدليس ابلنسبة للرجل ،  األمر األكؿ 

  :" فشركط جواز النظر إُف ا١ترأة ستة قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :
  .أف يكوف ببل خلوة كؿ:األ

؛ ألف ا١تقصود ابلنظر االستعبلـ ال االستمتاع : أف يكوف ببل شهوة، فإف نظر لشهوة فإنوالثاين   .٭تـر
  .اإلجابة أف يرلب على ظنو الثالث:
  ان .أف ينظر إُف ما يظهر غالب الرابع:

كاف يريد أف  ى أف يتقدـ ٢تؤالء ٓتطبة ابنتهم، أما إذاا٠تطبة، أم: أف يكوف نظره نتيجة لعزمو عل أف يكوف عازما على ا٠تامس:
  .٬توؿ يف النساء، فهذا ال ٬توز

يرغب  تظهر مت رجة أك متطيبة، مكتحلة أك ما أشبو ذلك من التجميل؛ ألنو ليس ا١تقصود أف أالة ، كٮتاطب بو ا١ترأس : الساد
حىت تدعوه إُف اٞتماع، كألف يف ىذا فتنة،  ا١ترأة مع زكجها اإلنساف يف ٚتاعها حىت يقاؿ: إهنا تظهر مت رجة، فإف ىذا تفعلو

ظهورىا ىكذا مفسدة عليها؛ ألنو إف تزكجها ككجدىا على غَت البهاء الذم كاف  ؛ ألهنا أجنبية منو، مث يف كاألصل أنو حراـ
يبهي زكجتو، ك٢تذا ٕتد بعض  عنها، كترَتت نظرتو إليها، ال سيما كأف الشيطاف يبهي من ال ٖتل لئلنساف أكثر ٦تا عهده رغب

ينظر إُف امرأة قبيحة شوىاء؛ ألف الشيطاف يبهيها بعينو حيث إهنا ال ٖتل  عنده امرأة من أٚتل النساء، مث ، كالعياذ اب، الناس 
ما تصورىا،  الزكاج ٬تدىا على غَت تتبهى كتزيد من ٚتا٢تا، كٖتسينها، مث بعدان اجتمع أف الشيطاف يبهيها، كىي ػ أيض لو، فإذا

  .فسوؼ يكوف ىناؾ عاقبة سيئة
  على ظنو اإلجابة؟ فإف قيل: كيف يغلب

نٍػيىا ُف ) ٨تناٞتواب: هللا سبحانو كتعاُف جعل الناس طبقات، كما قاؿ تعا تػىهيٍم يًف اٟتٍىيىاًة الدُّ نػىهيٍم مىًعيشى كىرىفػىٍعنىا بػىٍعضىهيٍم  قىسىٍمنىا بػىيػٍ
( ، فلو تقدـ أحد الكناسُت إُف بنت كزير، فالرالب عدـ إجابتو، ذى بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنافػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجىاتو لًيػىتَّخً  ككذلك  سيٍخرَيِّ

 ( . الشرح ا١تمتعبة .  ) عدـ اإلجا إنساف كبَت السن زىًمن، أصم، يتقدـ إُف بنت شابة ٚتيلة، فهذا يرلب على ظنو
 ىل ٬توز تكرار النظر للماطوبة ؟ 

، ما داـ مًتددان كيهدؼ للوصوؿ إُف  للمخطوبة ، ك٬تلس معها ، ك٭تادثها ، كلو تكرر ذلك أكثر من مرة٬توز للخاطب أف ينظر 
  . أف يكوف ذلك دكف خلوة ، كيف حدكد الكبلـ ا١تباح كا١تعتاد قناعة ًتمة ، كقىبوؿ كلٌو منهما ابآلخر ، شريطة

  . النظر إليها ، ألف سبب اإلابحة قد زاؿعدمها ، رجع اٟتكم إُف األصل كىو ٖترٔف  فإذا جـز اب٠تطبة أك
ًنكىاًحهىا ،  اٍلمىٍرأىةى ، فىًإٍف اٍستىطىاعى أىٍف يػىٍنظيرى ًإُفى مىا يىٍدعيوهي ًإُفى  كيدؿ على ىذا قولو عليو الصبلة كالسبلـ  ) ًإذىا خىطىبى أىحىديكيمٍ 



 َُْٔ 

 فػىٍليػىٍفعىٍل(. 
كاف يف أكؿ مرة ما كجد ما يدعوه إُف نكاحها ، فلينظر مرة اثنية ،  . فإذاقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ٬توز أف يكرر النظر إليها ..

 ( .ا١تمتع  ة . ) الشرحكاثلث
ا١ترأة أف يتحدث معها ، كأف ينظر إليها من دكف خلوة ... ، فإذا كاف الكبلـ  كقاؿ الشيخ ابن ابز : ٬توز للرجل إذا أراد خطبة

 ا . يريد خطبته ، حىت تعلم ىل تعرؼ كذا ، فبل أبس بذلك إذا كاففيما يتعلق ابلزكاج كا١تسكن كسَتهتا  معها
ى هية ( ا١توسوعة الفق) كيف  ـي بػىٍعدى النًٌكىاًح ، ًإٍذ الى ٭تىٍصيل اٍلرىرىضي غىالًبنا ٬تىيوزي تىٍكرىاري النَّظىًر ًإًف اٍحتىاجى إًلىٍيًو لًيػىتػىبػىُتَّ أبًىكَّؿ  ىيئتها ، فىبلى يػىٍندى
 ة .نىٍظرى 

 :فوائد 
الصورة ال تقـو مقاـ النظر ، ألف التصوير حراـ ، كألف الصورة ال تقـو مقاـ اٟتقيقة ، فإف الصورة ٕتمل اإلنساف أكثر ٦تا ىو -

 عليو .
 ر .٣تمع ااسن ، كموضع النظ .. قاؿ أبو الفرج ا١تقدسي : كال خبلؼ بُت أىل العلم يف إابحة النظر إُف كجهها -
ٌرمة ، كَف يىرد الشرع برَت قاؿ ابن قدامة :  كال - النظر فبقيت على التحرٔف ، كألنو ال يؤمن مع ا٠تلوة  ٬توز لو ا٠تلوة هبا ألهنا ٤تي

 نظر تلذذ كشهوة ، كال ريبة .  قاؿ  ) ال ٮتلوف رجل إبمراة فإف اثلثهما الشيطاف ( كال ينظر إليها مواقعة اظور ، فإف النِب 
كلو أف يرٌدد النظر إليها ، كيتأمل ٤تاسنها ، ألف ا١تقصود ،  ة عن طريق لذ ر إُف الوجو ، كال يكوفقاؿ أٛتد يف ركاية صاٌف : ينظ

 لك .٭تصل إال بذ ال
 يتزكجها أـ ال ؟ ٬توز أف ترسل امرأة صورهتا ابإلنًتنت لرجل خاطب يف مكاف بعيد لَتاىا فيقرر ىل لى 

  : ال أرل ىذااٞتواب : 
  . يف النظر إليها غَته ألنو قد يشاركو أكال :
 ان .ده ٥تتلف ٘تامػػػػػػػػػػرآىا اإلنساف فإذا شاىد ا١تصوَّر كج ، فكم من صورة ان ألف الصورة ال ٖتكي اٟتقيقة ٘تام اثنيا :
) ابن   . الصورة عند ا٠تاطب كيعدؿ عن ا٠تطبة كلكن تبقى عنده يلعب هبا كما شاء . كهللا أعلم أنو رٔتا تبقى ىذه اثلثا :
  ( .عثيمُت

 : كسئل الشيخ ابن عثيمُت عن حكم لبس دبلة ا٠تطوبة فقاؿ 
اٝتو يف  خامت ، كا٠تامت يف األصل ليس فيو شيء إال أف يصحبو اعتقاد كما يفعلو بعض الناس يكتب دبلة ا٠تطوبة عبارة عن 

يوجب االرتباط بُت الزكجُت ، ففي منهما أف ذلك  ا٠تامت الذم يعطيو ٥تطوبتو ، كتكتب اٝتها يف ا٠تامت الذم تعطيو إَيه زعمان 
يتوُف  ألهنا تعٌلق ٔتا ال أصل لو شرعان كال حٌسان ، كذلك أيضان ال ٬توز يف ىذا ا٠تامت أف ىذه اٟتاؿ تكوف ىذه الدبلة ٤تٌرمة ،

معة  /  )     . تكوف زكجة إال بعد العقد ا٠تاطب إلباسو ٥تطوبتو ، ألهنا َف تكن زكجو بعد ، فهي أجنبٌية عنو ، إذ ال  هـــ ( .5435/  3/  23الخ 

هيمىا -كىعىًن اٍبًن عيمىرى  - ٖٕٗ ريؾى )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ الى ٮتىٍطيٍب بػىٍعضيكيٍم عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ، حىىته يػىتػٍ
ذىفى لىوي اى٠ٍتىاًطبي  لىوي ، أىٍك أيٍى  ٍيًو ، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ .ميتػهفىقه عىلى  (اى٠ٍتىاًطبي قػىبػٍ

---------- 
     ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف أف ٮتطب الرجل على خطبة أخيو .
 ٟتديث الباب .



 َُْٕ 

 ( متفق عليو . الى يىًبًع الرَّجيلي عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو كىالى ٮتىٍطيٍب عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو ًإالَّ أىٍف أيىٍذىفى لىوي كلفظو عند مسلم  ) 
تىاعى عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو كىالى ٮتىٍطيبى عىلىى )  رىسيوؿى اَّللًَّ  قاؿ : قاؿعيٍقبىةى ٍبنى عىاًمرو كلو  لُّ لًٍلميٍؤًمًن أىٍف يػىبػٍ اٍلميٍؤًمني أىخيو اٍلميٍؤًمًن فىبلى ٭تًى

 ( . ًخٍطبىًة أىًخيًو حىىتَّ يىذىرى 
 ( ركاه مسلم . الى ٮتىٍطيبي الرَّجيلي عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيوً ) قىاؿى   أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النَِّبًٌ  ٟتديث

، لًٍلخىاًطًب اًبإٍلًجىابىةً ، كىأىٍٚتىعيوا عىلىى ٖتىٍرٯتهىا ًإذىا كىافى قىٍد صيرًٌحى ٠تًٍٍطبىة عىلىى ًخٍطبىة أىًخيوً ىىًذًه اأٍلىحىاًديث ظىاًىرىة يف ٖتىٍرٔف اقاؿ النوكم : 
ا مىٍذىىبنىا كىمىٍذىىب ذىف ، كىَفٍى يػىتػٍريؾ . فػىلىٍو خىطىبى عىلىى ًخٍطبىتو ، كىتػىزىكَّجى كىاٟتٍىالىة ىىًذًه عىصىى ، كىصىحَّ النًٌكىاح ، كىَفٍى يػيفٍ كىَفٍى أيىٍ  سىخ . ىىذى

 اٞتٍيٍمهيور .
بػىٍُتً   وؿ الى بػىٍعده .ػة ًمٍن أىٍصحىاب مىاًلك : يػيٍفسىخ قػىٍبل الدُّخي ػ. كىقىاؿى ٚتىىاعى كىقىاؿى دىاكيدى : يػيٍفسىخ النًٌكىاح . كىعىٍن مىاًلك رًكىايػىتىاًف كىاٍلمىٍذىى

 ) شرح مسلم ( .
 كقاؿ ابن حجر : قاؿ اٞتمهور ، ىذا النهي للتحرٔف .     ) الفتح ( .

 . كىًخٍطبىةي الرَّجيًل عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو يف مىٍوًضًع النػٍَّهًي ٤تيىرَّمىةه  كقاؿ ابن قدامة :
ىحىدو أىٍف ٮتىٍطيبى يف ىىًذًه اٟتٍىاًؿ . لُّ ألى  قىاؿى أىٍٛتىدي : الى ٭تًى

ا نػىٍهيي أتىًٍديبو الى ٖتىٍرٔفو .  كىقىاؿى أىبيو حىٍفصو اٍلعيٍك رىًمُّ : ًىيى مىٍكريكىىةه غىيػٍري ٤تيىرَّمىةو ، كىىىذى
النػٍَّهًي عىٍن أىٍكًل  كىلىنىا ، ظىاًىري النػٍَّهًي ، فىًإفَّ ميٍقتىضىاهي التٍَّحرٔفي  ، كىأًلىنَّوي نػىٍهيه عىٍن اإٍلًٍضرىاًر اًبآٍلدىًميًٌ اٍلمىٍعصيوـً ، فىكىافى عىلىى التٍَّحرًًٔف ، كى

 مىالًًو كىسىٍفًك دىًمًو ، فىًإٍف فػىعىلى فىًنكىاحيوي صىًحيحه .
نػىهيمىا .  نىصَّ عىلىٍيًو أىٍٛتىدي فػىقىاؿى : الى يػيفىرَّؽي بػىيػٍ

 ىىبي الشَّاًفًعيًٌ .كىىيوى مىذٍ 
 كىريًكمى عىٍن مىاًلكو كىدىاكيد ، أىنَّوي الى يىًصحُّ .

ًطله .  كىىيوى ًقيىاسي قػىٍوًؿ أىَب بىٍكرو ؛ أًلىنَّوي قىاؿى يف اٍلبػىٍيًع عىلىى بػىٍيًع أىًخيًو : ىيوى ابى
رىاًر .كىىىذىا يف مىٍعنىاهي ، كىكىٍجهيوي أىنَّوي ًنكىاحه مىٍنًهيّّ عىٍنوي ، فىكى  ًطبلن كىًنكىاًح الشًٌ  افى ابى

 ) ا١ترٍت ( .     اٍلميحىرَّـى َفٍى يػيقىارًٍف اٍلعىٍقدى ، فػىلىٍم يػيؤىثًٌٍر ًفيًو ، كىمىا لىٍو صىرَّحى اًب٠تًٍٍطبىًة يف اٍلًعدًَّة . كىلىنىا ، أىفَّ 
 ؟ ٬توز ذلككسئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا : عن رجل خطب على خطبتو رجل آخر فهل 

٭تل للرجل أف ٮتطب على خطبة أخيو ( ك٢تذا اتفق األئمة أنو قاؿ ) ال  ِب فأجاب : اٟتمد  ، ثبت يف الصحيح عن الن
 ك .كغَتىم من األئمة على ٖترٔف ذل األربعة يف ا١تنصوص عنهم

  :كإ٪تا تنازعوا يف صحة نكاح الثآف على قولُت
  أٛتد يف إحدل الركايتُتك ، أنو ابطل ، كقوؿ مالك  أحد٫تا :
ما تقدـ على العقد كىو  صحيح ، كقوؿ أَب حنيفة كالشافعي كأٛتد يف الركاية األخرل ، بناء على أف ارـٌ ىو أنو كاآلخر :

  .ا٠تطبة . كمن أبطلو قاؿ إف ذلك ٖترٔف للعقد بطريق األكُف
العلم هبا يقدح يف دين الرجل كعدالتو ككاليتو على  ١تعصية معكال نزاع بينهم يف أف فاعل ذلك عاص  كرسولو، كاإلصرار على ا

 ل ( .الفتاك  ٣تموع (.         ا١تسلمُت
 مىت ٬توز أف ٮتطب الرجل على خطبة أخيو ؟ 

 دلت األحاديث على أنو يف حالتُت ٬توز أف ٮتطب الثآف ك٫تا :



 َُْٖ 

 إذا أًذف لو . األكىل :
 لركاية ) إال أف أيذف لو ( .

 ا ترؾ ا٠تاطب األكؿ ا٠تطبة لركاية .إذ الثانية :
 لركاية )  حىت يذر ( .

 كجاء يف ركاية للبخارم عن أَب ىريرة ) كال ٮتطب الرجل على خطبة أخيو حىت يىنًكح أك يًتؾ ( .
ب قاؿ اٟتافظ : قولو ) حىت ينكح ( أم : حىت يتزكج ا٠تاطب األكؿ ، فيحصل اليأس اض ، كقولو ) حىت يًتؾ ( أم : ا٠تاط

 األكؿ التزكيج ، فيجوز حينئذ للثآف ا٠تطبة ، فالرايتاف ٥تتلفتاف ، األكُف ترجع إُف اليأس ، كالثانية ترجع إُف الرجاء .
 . أٚتع العلماء على أف ا١تخطوبة إذا ردت خاطبها كاف لآلخر أف ٮتطبها 
 لكن ال يعل ،  م ىل ردكه أـ قبلوه ىل ٮتطب أـ ال؟ما اٟتكم إذا علم ا٠تاطب الثاين أف فالانن خطب من ىؤالء القػـو

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ٬توز أف ٮتطب .القوؿ األكؿ : 

 ال ٬توز ، كىذا الصحيح ألمرين : القوؿ الثاين : 
 : ألف ىذا يعت ر خطبة على خطبة أخيو . األكؿ
 : ألهنم قد يكونوف على كشك ا١توافقة .الثاين 
 ا٠تطبة على خطبة ا١تسلم ؟ ما اٟتكمة من ٖترمي 

 .بُت الناس كالبرضاء أف ىذا التصرؼ من أسباب العداكة :  اٟتكمة األكىل
 .ا٠تاطب ىوو ما داـ أنلو كؿ كفيو تعد عليو ألف اٟتق فيو ظلم للخاطب األالتصرؼ أف ىذا  : اٟتكمة الثانية

أنو يزكي كخطب علي خطبة أخيو  إذا  نسافاإلنفس لية فيو تزكالتصرؼ ىذا  أف:  يكى العلماء اإليهأ١تح  كفيو حكمة اثلثة
  .مـوذتزكية النفس أمر م أف من ىذا ا٠تاطب األكؿ كمعلـو لساف حالو يقوؿ أّن أكُف كأفك غَته التصرؼ كيذـ نفسو هبذا 

بتاع علي بيع أخيو ي لمؤمن أفلا١تؤمن فبل ٭تل  ا١تؤمن أخو)  ىذا ا١تعٍت كىو قوؿ النِب  إشارة إُف عقبة ابن عامر  كحديث
  .ا يف مثل ىذا التصرؼتكوف سببن ال أف  تقتضيىذا فيو إشارة إِف أف األخوة اإلٯتانية  يذر ( كال ٮتطب علي خطبة أخيو حىت

 ىل ٬توز أف ٮتطب على خطبة غَت ا١تسلم أـ ال ؟ 
 مثاؿ : أف ٮتطب يهودم يهودية ، فهل ٬توز للمسلم أف يذىب كٮتطب ىذه اليهودية ؟

 العلماء على قولُت : اختلف
 أنو ٬توز . القوؿ األكؿ :

 قاؿ النوكم : كبو قاؿ األكزاعي ، كرجحو ابن ا١تنذر ، كا٠تطاَب .
 لقولو ) على ًخطبة أخيو ( كالكافر ليس أخان للمسلم . -أ

تىاعى عىلىى بػى كيؤيده ركاية )  لُّ لًٍلميٍؤًمًن أىٍف يػىبػٍ  ( . ٍيًع أىًخيًو كىالى ٮتىٍطيبى عىلىى ًخٍطبىًة أىًخيًو حىىتَّ يىذىرى اٍلميٍؤًمني أىخيو اٍلميٍؤًمًن فىبلى ٭تًى
 قاؿ ا٠تطاَب : قطع هللا األخوة بُت الكافر كا١تسلم ، فيختص النهي اب١تسلم .

 كألف الكافر ليس لو حرمة . -ب
 أنو ال ٬توز . القوؿ الثاين :

 كبو قاؿ ٚتهور العلماء .



 َُْٗ 

 ة الرجل ( .لركاية ) كال ٮتطب الرجل على خطب
 كأما التقييد )أبخيو( فيحمل على الرالب، فبل مفهـو لو كقولو تعاُف ) كال تقتلوا أكالدكم خشية إمبلؽ (.

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 فائدة :

 ٭تـر أف ٗتطب ا١ترأة على خطبة ا١ترأة لنفس العلة . 
 ض نفسها عليو كتزىده يف اليت قبلها.مثاؿ: امرأة عرضت نفسها على رجل، فبل ٭تل المرأة أخرل أف أتيت كتعر 

 فائدة :
١تا خطبها ثبلثة: أبو جهم، كمعاكية، كأسامة ، اٞتواب : أف  اٞتواب عن قصة فاطمة بنت قيس، أهنا جاءت تستشَت النِب 

 ٖتمل ىذه القصة على أف الواحد منهم َف يعلم ٓتطبة اآلخر .
 فائدة :

ًئبه عىنػٍهىا  اإٍلًجىابىًة ، إذىا رىأىل اٍلمىٍصلىحىةى ٢تىىا يف ذىًلكى ؛ أًلىفَّ اٟتٍىقَّ  لًٍلوىِفًٌ الرُّجيوعي عىنٍ  قاؿ ابن قدامة ا١تقدسي :  كىالى ييٍكرىه  ٢تىىا ، كىىيوى ّنى
الرُّجيوعي إذىا كىرًىىٍت ا٠تٍىاًطبى ؛ أًلىنَّوي عىٍقدي عيٍمرو  الرُّجيوعي الًَّذم رىأىل اٍلمىٍصلىحىةى ًفيًو ... كىالى ييٍكرىه ٢تىىا أىٍيضنا يف النَّظىًر ٢تىىا ، فػىلىٍم ييٍكرىٍه لىوي 

  . ًفيًو ، فىكىافى ٢تىىا ااًلٍحًتيىاطي لًنػىٍفًسهىا ، كىالنَّظىري يف حىظًٌهىا يىديكـي الضَّرىري 
، كيرًهى؛ ًلمىا ًفيًو ًمنٍ  ًؼ اٍلوىٍعًد، كىالرُّجي  كىًإٍف رىجىعىا عىٍن ذىًلكى لًرىٍَتً غىرىضو ـٍ ؛ أًلىفَّ إٍخبلى ا . ) اٟتٍىقَّ بػىٍعدي َفٍى يػىٍلزىٍمهيمى  وًع عىٍن اٍلقىٍوًؿ، كىَفٍى ٭تيىرَّ
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 َُُْ 

هيمىا -كىعىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو اىلسهاًعًدمًٌ  - ٕٗٗ ! قىالىٍت: ايى رىسيوؿى اىَّللهً فػى   ىلى رىسيوًؿ اىَّللًه جىاءىًت اٍمرىأىةه إً  )قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
هىا رىسيوؿي اىَّللًه  رىٍأسىوي ، فػىلىمها رىأىٍت  فىصىعهدى اىلنهظىرى ًفيهىا ، كىصىوهبىوي ، ُثيه طىٍأطىأى رىسيوؿي اىَّللًه  ًجٍئتي أىىىبي لىكى نػىٍفًسي ، فػىنىظىرى ًإلىيػٍ

 ٍ ـى رىجيله ًمٍن أىٍصحىاًبًو اىٍلمىٍرأىةي أىنهوي ملى ئنا  جىلىسىٍت ، فػىقىا ٍ يىكيٍن لىكى هًبىا حىاجىةه فػىزىكًٌٍجًنيهىا ، يػىٍقًض ًفيهىا شىيػٍ فػىقىاؿى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! ًإٍف ملى
ئنا ؟ "  فػىقىاؿى : "، .قىاؿى : " فػىهىٍل ًعٍندؾى ًمٍن شىٍيءو ؟ " فػىقىاؿى : الى ، كىاىَّللًه ايى رىسيوؿى اىَّللًه  يػٍ دي شى ًاٍذىىٍب ًإىلى أىٍىًلكى ، فىاٍنظيٍر ىىٍل ٕتًى

ئنا. فىذىىىبى ، ُثيه رىجىعى ؟ يػٍ ، مىا كىجىٍدتي شى " اٍنظيٍر كىلىٍو خىا٘تىنا ًمٍن حىًديدو "،  فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  فػىقىاؿى : الى ، كىاىَّللًه ايى رىسيوؿى اىَّللًه
، ُثيه رىجىعى  ا ًإزىاًرم فػىقى ،  فىذىىىبى  -قىاؿى سىٍهله : مىاليوي رًدىاءه  -اؿى : الى كىاىَّللًه ، ايى رىسيوؿى اىَّللًه ، كىالى خىا٘تىنا ًمٍن حىًديدو ، كىلىًكٍن ىىذى

 فػىلىهىا ًنٍصفيوي .
هىا ًمٍنوي شى :  فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ٍ يىكيٍن عىلىيػٍ ٍ يىكيٍن عىلىٍيكى شىٍيءه فىجىلىسى اىلرهجيلي ، مىا تىٍصنىعي إبًًزىاًرؾى ؟ ًإٍف لىًبٍستىوي ملى ًإٍف لىًبسىٍتوي ملى ٍيءه، كى

ـى ; فػىرىآهي رىسيوؿي اىَّللًه  ميوىلًٌينا ، فىأىمىرى ًبًو ، فىديًعيى لىوي ، فػىلىمها جىاءى .قىاؿى : " مىاذىا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآًف ؟ "  كىحىىته ًإذىا طىاؿى ٣تىًٍلسيوي قىا
فػىقىاؿى : " تػىٍقرىؤيىينه عىٍن ظىٍهًر قػىٍلًبكى ؟ " قىاؿى : نػىعىٍم ، قىاؿى : "ًاٍذىىٍب ، فػىقىدى ، ًعي سيورىةي كىذىا ، كىسيورىةي كىذىا ، عىدهدىىىا قىاؿى : مى 

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو . (مىلهٍكتيكىهىا ٔتىا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآًف 
 ( .ًاٍنطىًلٍق ، فػىقىٍد زىكهٍجتيكىهىا ، فػىعىلًٌٍمهىا ًمنى اٍلقيٍرآًف )  وي كىيف ًركىايىةو لى 

 ( .أىٍمكىنهاكىهىا ٔتىا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآًف ) كىيف ًركىايىةو ًلٍلبياىاًرمًٌ 
: سيورىةى اىٍلبػىقىرىًة )كىأًلىِب دىاكيدى : عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  - َٖٗ : قي ا، قى ، كىاىلهيًت تىًليهى مىا ٖتىٍفىظي ؟ قىاؿى  (.ٍم . فػىعىلًٌٍمهىا ًعٍشرًينى آيىةن ػاؿى

---------- 
 قاؿ اٟتافظ : ىذه ا١ترأة َف أقف على اٝتها ، كعند اإلٝتاعيلي ) جاءت امرأة إُف النِب (   جىاءىًت اٍمرىأىةه ًإىلى رىسيوًؿ اىَّللًه ) 

 . ت فيو القصةكىو يف ا١تسجد ( فأفاد تعيُت ا١تكاف الذم كقع
 . أم : أتزكجك من غَت عوض( فػىقىالىٍت : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! ًجٍئتي أىىىبي لىكى نػىٍفًسي ) 
 بتشديد العُت من صٌعد ، كالواك من صٌوبو ، كا١تراد أنو نظر أعبلىا كأسفلها . (فىصىعهدى اىلنهظىرى ًفيهىا ، كىصىوهبىوي )  

 أم : خفضو ، لعدـ ما يدعو للنظر إليها .( رىٍأسىوي   ُثيه طىٍأطىأى رىسيوؿي اىَّللهً ) 
ـى رىجيله ًمٍن أىٍصحىاًبًو )   قاؿ اٟتافظ : َف أقف على اٝتو .( فػىقىا
 كيف ركاية ) ىل عندؾ شيء تصدقها ؟ ( كيف ركاية ) ألك ماؿ ( .( فػىهىٍل ًعٍندؾى ًمٍن شىٍيءو ؟ ) 
 جاء يف ركاية ) قاؿ : فبل بد ٢تا من شيء ( .( اىَّللًه فػىقىاؿى : الى ، كىاىَّللًه ايى رىسيوؿى ) 
 ) لو ( تقليلية .( اٍنظيٍر كىلىٍو خىا٘تىنا ًمٍن حىًديدو ) 
 (قىاؿى : " مىاذىا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآًف ؟ ) 
زٌكج رجبلن امرأة على  ) أف النِب جاء يف ركاية سعيد بن ا١تسيب عن سهل ( قىاؿى : مىًعي سيورىةي كىذىا ، كىسيورىةي كىذىا ، عىدهدىىىا ) 

 سورتُت من القرآف ، يعلمها إَي٫تا ( .
 عن قراءتو عن ظهر القلب ، ليتمكن من تعليمها بذلك . إ٪تا سألو النِب ( فػىقىاؿى :  تػىٍقرىؤيىينه عىٍن ظىٍهًر قػىٍلًبكى ؟ ) 
 ان ) اذىب ، فقد أنكحتكها ٔتا معك من القرآف ( كيف ركاية للبخارم ) زكجتكها ( كعنده أيض( فػىقىدى مىلهٍكتيكىهىا ) 
 ( .اًٍنطىًلٍق ، فػىقىٍد زىكٍَّجتيكىهىا ، فػىعىلًٌٍمهىا ًمنى اٍلقيٍرآًف كيف الركاية األخرل )  (ٔتىا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآًف ) 
  ( ًاٍذىىٍب ، فػىقىدى مىلهٍكتيكىهىا ٔتىا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآًف ما معٌت قولو) ؟ 



 ُُُْ 

 : أف يعلمها ما معو من القرآف أك مقدار معُت منو ، كيكوف ذلك صداقها . ٭تتمل
 ( . اٍنطىًلٍق فػىقىٍد زىكٍَّجتيكىهىا فػىعىلًٌٍمهىا ًمنى اٍلقيٍرآفً كيؤيد ىذا ما جاء يف الركاية األخرل ) 

 ك٭تتمل : أف تكوف الباء ٔتعٌت البلـ ، أم ألجل ما معك من القرآف ، فأكرمو .
 :كاألكؿ أرجح 

 ألنو ىو ا١توافق لقولو تعاُف ) أف تبتروا أبموالكم ( . أكالن :
 ( . اٍنطىًلٍق فػىقىٍد زىكٍَّجتيكىهىا فػىعىلًٌٍمهىا ًمنى اٍلقيٍرآفً  يؤيد ذلك ركاية مسلم ) اثنيان :
 . أنو على القوؿ الثآف تصَت ٔتعٌت ا١توىوبة ، كا٢تبة من خصائص النِب  اثلثان :
 ما حكم الصداؽ ؟ 

 ب ، كنقل ابن عبد ال ر إٚتاع أىل العلم على كجوبو .كاج
 ( . كىآتيوا النًٌسىاءى صىديقىاهًتًنَّ ٨ًتٍلىةن لقولو تعاُف ) -أ

 كقاؿ تعاُف ) فانكحوىن ... ( .-ب
تػىريوا أبًىٍموىاًلكيمٍ كألف هللا تعاُف قٌيد اٟتل بقولو ) -ج  ( . أىٍف تػىبػٍ
 د خا٘تان من حديد حىت ألزمو أف يعلمها من القرآف كما يف حديث الباب .َف يعذر الفقَت الذم َف ٬ت كألف النِب -د
 . كألف شرط إسقاطو ٬تعل العقد شبيهان اب٢تبة ، كالزكاج اب٢تبة من خصائص النِب  -ىػػ
 اذكر بعض أٝتاء الصداؽ ؟ 

 كللصداؽ عدة أٝتاء : 
 ( . ٨ًتٍلىةن كىآتيوا النًٌسىاءى صىديقىاهًتًنَّ فيسمى ٨ًتلة كما قاؿ تعاُف )

 ( .كىقىٍد فػىرىٍضتيٍم ٢تىينَّ فىرًيضىةن كيسمى فريضة كما قاؿ تعاُف )
 ( .فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ فىرًيضىةن كيسمى أجران كما قاؿ تعاُف )
 ( . كىمىٍن َفٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاتً كيسمى طٍوالن كما قاؿ تعاُف )

  ؟ اٟتكمة من الصداؽما 
 أف الصداؽ إظهار لشرؼ ىذا العقد كأ٫تيتو .

 أف فيو إعزاز للمرأة كتشريف ٢تا .

 أف فيو الدليل على الرغبة يف الزكجة .

 ٘تكُت ا١ترأة من ٕتهيز نفسها ٔتا أحبت من لباس كنفقة كزينة .

 من أركاف النكاح اإل٬تاب كالقبوؿ ، فما اإل٬تاب كما القبوؿ ؟ 
 : كىو اللفظ الصادر من الوِف ، كقولو : زكجتك أك أنكحتك . اإل٬تاب

 كىو اللفظ الصادر من الزكج أك ّنئبو كقولو : قبلت ىذا الزكاج ، أك قبلت ، ك٨توه .كالقبوؿ : 
 ىل يشًتط أف يكوف اإل٬تاب كالقبوؿ بلفظ اإلنكاح كالتزكيج أك ال يشًتط ؟ 

 قولُت:اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على 
 .يشًتط أف يكوف اإل٬تاب كالقبوؿ بلفظ اإلنكاح أك التزكيج  : أنو القوؿ األكؿ

 ب .كىو الصحيح من مذىب أٛتد كعليو ٚتاىَت األصحا،  مذىب الشافعي كٚتاىَت أصحابوذا كى



 ُُِْ 

 .ألهنما اللفظاف اللذاف كرد هبما القرآف الكرٔف  -أ
افػىلىمَّا قىضىى زىٍيده ًمنػٍهىا كى قاؿ تعاُف )   .. ( . طىران زىكٍَّجنىاكىهى

ؤيكيٍم ًمنى النًٌسىاًء كقاؿ تعاُف )   ... ( .كىال تػىٍنًكحيوا مىا نىكىحى آابى
) كىال كقاؿ ابن مفلح : كال ينعقد اإل٬تاب إال بلفظ النكاح كالتزكيج إٚتاعان ، لوركد٫تا يف نص القرآف يف قولو تعاُف ) زىكٍَّجنىاكىهىا ( 

ؤيكيم ( كال ينعقد برَت٫تاتػىٍنًكحيوا مىا نىكى  عادؿ عن اللفظ الذم كرد القرآف هبما مع  -مع معرفتو ٢تما  -، إذ العادؿ عنهما  حى آابى
 القدرة .

  ( .ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنُت كىاٍمرىأىةن ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىىىبىٍت نػىٍفسىهىا لًلنَِّبًٌ ًإٍف أىرىادى النَِّبُّ أىٍف يىٍستػىٍنًكحىهىا خىاًلصىةن لىكى  ُف ) قاؿ هللا تعا -ب
 فبل ٬توز أف تشاركو األمة يف ذلك. ،٥تصوصه بلفظ ا٢تبة النِب  اآلية دلَّت أفٌ  أفٌ  كجو االستدالؿ:

حىهىا خىاًلصىةن لىكى ًمٍن ديكًف كىاٍمرىأىةن ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىىىبىٍت نػىٍفسىهىا لًلنَِّبًٌ ًإٍف أىرىادى النَِّبُّ أىٍف يىٍستػىٍنكً ُف )قولو تعا :كقاؿ ابن قدامة: كلنا
 . ، فذكر ذلك خالصنا لرسوؿ هللا ( اٍلميٍؤًمًنُت

 ،فإنكم أخذ٘توىن أبماف هللا ،فاتقوا هللا يف النساء)  أنو قاؿ يف حديثو يف صفة حجة النِب  عن جابر بن عبدهللا -ج
  ( ركاه مسلم .كاستحللتم فركجهن بكلمة هللا

كليس يف كتاب هللا  ( ، كاستحللتم فركجهن بكلمة هللا)  اكردم: فموضوع الدليل من ىذا اٟتديث قولوكجو االستدالؿ: قاؿ ا١ت
 ا .على أنو َف يستحل الفرج إال هبم فدؿَّ  ، إال لفظ النكاح كالتزكيج

 ف .قد كرد هبما القرآ ك٫تا اللذاف ، ستباح إال بكلمة هللا: النكاح أك التزكيجيي  الفرج ال كقاؿ البيهقي: كفيو الدليل على أفٌ 
 ٬توز برَت لفظ اإلنكاح كالتزكيج ، فأم لفظ يدؿ على النكاح فإنو ٬توز  أنو ال يشًتط ، كأنو القوؿ الثاين :

 كبو قاؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كىو اختيار ابن تيمية رٛتو هللا .
 ( .ها ٔتا معك من القرآفكملكتللرجل ) فقد  و قولٟتديث الباب ل -أ

( كىو غَت الوارد يف القرآف من لفظي اإلنكاح كالتزكيج ، فدؿ  هاكملكتعقد للرجل النكاح بلفظ ) لداللة : أف النِب كجو ا
 على جواز ذلك .

 ( . قد ملكتكها ٔتا معك من القرآف)  أال تراه يقوؿ ،العقد قد يصح برَت لفظ النكاح كالتزكيج قاؿ ا٠تطاَب: كفيو دليله على أفٌ 
 ك .زكَّجو إَيىا بلفظ التملي أنو  :ككجو الدليل من اٟتديث كقاؿ الباجي:

 ( متفق عليو .أعتق صفية كجعل عتقها صداقها  أف رسوؿ هللا  )كٟتديث أنس -ب
كألف الع رة يف العقود ا١تعآف ، ال ابأللفاظ كا١تبآف ، فألفاظ البيع كالشراء كاإلجارة كا٢تبة كالنكاح ليست ألفاظان تعبدية ال  -ج

 ٬توز ٕتاكزىا إُف غَتىا ، كإ٪تا ا١ترجع فيها إُف ما تعارؼ الناس عليو .
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

 ... ( . ، فػىقىدى مىلٍَّكتيكىهىاكقد أجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث الباب )
 ( . جتكهازكَّ ) الصواب فيو ىو ركاية من ركاه بلفظ  كأفٌ  ،كىمه يف ىذا اٟتديث(  ملكتكها) لفظة  أبفٌ  أكالن :

 . أكثر كأحفظ مٍ ػػػػػػكىي  ،الصواب(  زكجتكها)  ، كركاية من قاؿكىمه (  ملكتكها) ركاية من ركاه  قاؿ الدارقطٍت: إفٌ  
فإنو يسقط االحتجاج هبا للفريقُت كييطلب الداللة من  ،الركايتُت متساكيتاف كال مكاف للًتجيح أنو على فرض صحتها كأفٌ  اثنيان :

 أدلة أخرل.
  .قاؿ ابن حجر: فركاية التزكيج أك اإلنكاح أرجح، كعلى تقدير أف تساكم الركاَيت يقف االستدالؿ هبا لكل من الفريقُت



 ُُّْ 

 ،كالقصة كاحدةه  ة،من طرؽ صحيح(  زكجناكها) ك ( ا أنكحتكه)  ك(  ازكجتكه) : كأما ا٠ت ر فقد ركم  قاؿ ابن قدامة
ٚتع بُت األلفاظ فبل حجة ٢تم  كإف كاف النِب ،  فبل تكوف حجة ،معنا٫تا كاحده  أفٌ  الراكم ركل اب١تعٌت ظنِّا منو كالظاىر أفٌ 

 ة .ألف النكاح انعقد أبحدىا كالباقي فضل،  فيو
 عن أدلة القوؿ األكؿ : كأجاب أصحاب القوؿ الثاين

 وركد ال يدؿ على اٟتصر فيهما .أما قو٢تم : إنو َف يرد يف القرآف سول لفظي اإلنكاح كالتزكيج ، فيجاب عنو : أبف عدـ ال -
بدكف ا١تهر ٬توز لو كال ٬توز  :كلكن يعٍت ،ليس ا١تراد منو ٗتصيص النكاح بلفظ ا٢تبةك ... ( خىاًلصىةن لى كأما قوؿ هللا تعاُف )  -

 و .ألمت
كانت يف جواز   كإ٪تا خصوصية النِب ،كأمتو يف عقد النكاح بلفظ ا٢تبة سواء كقاؿ اٞتصاص: كقاؿ آخركف: بل كاف النِب 

 ؛كىذا ىو الصحيح ، كعطاء بن أَب رابح، كسعيد بن ا١تسيب ، كقد ركم ٨تو ذلك عن ٣تاىد  ،ضع برَت بدؿاستباحة البي 
 . لداللة اآلية كاألصوؿ عليو

فهو غَت  ،ا١تعٌت الذم ذكركه للكلمة منازعه فيو أبفٌ  :ىذا  ( فتعقبكاستحللتم فركجهن بكلمة هللا كأما حديث جابر ) ... -
 متعُت يف اٟتديث.
فىًإٍمسىاؾه   )شرطو ٢تنَّ يف كلمتو، كىو قولو تعاُف ما -كهللا أعلم  -يريد    (استحللتم فركجهن بكلمة هللا) :  قاؿ ا٠تطاَب: قولو

 ف ( .ٔتىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىا
فىًإٍمسىاؾه ٔتىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه  ) ا١تراد هبا قولو تعاُف ٢تركم كغَته أفٌ بل ذكر ا ،ذكركه ا١تراد ابلكلمة ما قاؿ ابن الًتكمآف: ال نسلم أفٌ 

 ف ( إبًًٍحسىا
إذ لوال إسبلـ   ،ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا: كىي  ،ا١تراد هبا كلمة التوحيد :كقيل .ىذا أحسنها ،فيها كجوه قاؿ ا٠تطاَب: قيل
ا١تراد  مث لو سلمنا أفٌ  ح ، من ىذه األقواؿ أهنا عبارة عن حكم هللا تعاُف ّتواز النكا كقاؿ القرطِب: كأشبو ،  الزكج ١تا حلت لو

جواز النكاح بلفظ ا٢تبة على ما   ( علىًإٍف كىىىبىٍت نػىٍفسىهىا لًلنًَِّب  ) قوؿ تعاُف كقد دؿٌ  ،ابلكلمة ما ذكركه فهذا ال ينفي اٟتل برَتىا
 ة .يف لفظ ا٢تب يف االنعقاد برَت صداؽ ال ِب ا٠تصوصية للن أفٌ  :قدمنا يف أبواب ا٠تصائص

كىًقيلى ( فىًإٍمسىاؾ ٔتىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيح إبًًٍحسىافو )  ًقيلى : مىٍعنىاهي قػىٍولو تػىعىاُفى  ) كىاٍستىٍحلىٍلتيٍم فػيريكجهنَّ ًبكىًلمىًة اَّللَّ ( قػىٍولو كقاؿ النوكم : 
حىًة اَّللَّ كىاٍلكىًلمىة  إًلىو ًإالَّ اَّللَّ ٤تيىمَّد رىسيوؿ اَّللَّ  : اٍلميرىاد كىًلمىة التػٍَّوًحيد كىًىيى الى  ٌل ميٍسًلمىة لًرىٍَتً ميٍسًلم ، كىًقيلى : اٍلميرىاد إبًًابى ًإٍذ الى ٖتًى

ا الثَّاًلث ىيوى الصًَّحيح ، كىاًبأٍلىكَّؿً ( فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمٍن النًٌسىاء  )قػىٍولو تػىعىاُفى  قىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ كىا٢ٍتىرىًكٌم كىغىٍَت٫تىا . كىًقيلى :  كىىىذى
ًة الَّيًت أىمىرى اَّللَّ تػىعىاُفى هًبىا . ا اًبٍلكىًلمى ًة اإٍل٬ًتىاب كىاٍلقىبيوؿ ، كىمىٍعنىاهي عىلىى ىىذى  كىاىَّللَّ أىٍعلىم . اٍلميرىاد اًبٍلكىًلمى

 كم أقل الصداؽ ؟ 
 تفاقهم على أنو ال حد ألكثره ، كما نقل اإلٚتاع القرطِب .اختلف العلماء يف أقل الصداؽ ، مع ا

 : أقلو عشرة دراىم . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

: )ال يزكج النساء إال األكلياء، كال مهر أقل من عشرة دراىم( ركاه الدار قطٍت كىو حديث ٟتديث جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
 ضعيف .

 دينار .: أقلو ربع  القوؿ الثاين
 كىذا مذىب مالك .
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 قياسان على نصاب القطع يف السرقة ، كىذا قياس يف مقابل النص .
 : يصح الصداؽ بكل ما يسمى شيئان كلو حبة شعَت . القوؿ الثالث 

 كىذا مذىب ابن حـز .
 للرجل  ) التمس شيئان ( . لقولو 

 يصح أف يكوف صداقان ، سواء كاف عينان أك منفعة . : كل ما صح العقد عليو بيعان ، أك إجارة ، فإنوالقوؿ الرابع 
 : أف يعطيها دراىم أك يعطيها متاعان . فالعُت مثل

 : استخدامها إَيه ، أك تستويف منو برَت ا٠تدمة أف يبٍت ٢تا بيتان . كا١تنفعة مثل
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو

 ىل ٬توز أف يكوف تعليم القرآف مهران ؟ 
 ا١تسألة على أقواؿ :اختلف العلماء يف ىذه  

 : أنو ال ٬توز . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية .

تػىريوا أبًىٍموىاًلكيٍم . .. ( .-أ  لقولو تعاُف )  أىٍف تػىبػٍ
 مواؿ .كقاؿ تعاُف ) كىمىٍن َفٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىات . ... ( ، فالفركج ال تستباح إال ابأل-ب
زكج امرأة على سورة من القرآف ، مث قاؿ ) ال تكوف ألحد بعدؾ مهران ( ركاه سعيد بن منصور كال  كركم أف رسوؿ هللا -ج

 يصح .
 كقالوا : إف تعلم القرآف ال يقع إال قربة ، فبل ٬توز أف يكوف صداقان كالصبلة . -د
 ، كاجملهوؿ ال يصح جعلو مهران .أف تعليم القرآف أمر ٮتتلف كال ينضبط فأشبو اجملهوؿ -ق

 : ٬توز . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعي ، كاختاره ابن القيم .

 ( . اٍنطىًلٍق فػىقىٍد زىكٍَّجتيكىهىا فػىعىلًٌٍمهىا ًمنى اٍلقيٍرآفً  :قىاؿى ٟتديث الباب ) 
ران على الزكج، فإف َف يتيسر ا١تاؿ صح جعلو أنو ال يصح جعل تعليم القرآف صداقان إذا كاف ا١تاؿ متيس -كهللا أعلم  -كالراجح 

ما جعل تعليم القرآف صداقان ٢تذا الرجل إال حينما تعذر عليو  صداقان، كىذا ىو الذم يدؿ عليو حديث الباب، فإف الرسوؿ 
 ا١تاؿ كَف ٬تد شيئان .

 ما حكم لبس خاِت اٟتديد ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 ٖترٔف لبسو . القوؿ األكؿ :
 و ( .بطرح  أمر النِب أكؿ اإلسبلـ مث قاؿ ابن بطاؿ يف شرحو على البخارم : ) خامت اٟتديد كاف ييلبىسي يف

 ـً ، فىطىرىحىوي مثيَّ جىاءى فػىقىاؿى لىوي : مىا ِف أىًجدي ًمٍنكى رًيحى اأٍلىٍصنىا كىعىلىيًو خىامتىه ًمن شىبىوو ؛ النَِّبًٌ  أىفَّ رىجيبلن جىاءى ًإُفى  ) عن  بػيرىٍيدىة-أ
ذيهي ؟ قىاؿى :  أىٍىًل النَّاًر ، فىطىرىحىوي ، فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًمٍن أىمًٌ شىٍيءو  كىعىلىٍيًو خىامتىه ًمٍن حىًديدو ؛ فػىقىاؿى : مىا ِف أىرىل عىلىٍيكى ًحٍليىةى  أىٗتًَّ

ٍذهي ًمٍن كىرًؽو كىالى تيًتمَّوي ًمثٍػقىاالن   .  (اٗتًَّ
يى ( خىامتىه ًمٍن شىبىوو ) 

بذلك لشبهو ابلذىب يف لونو ، كعند الًتمذم : "  ىو ا٠تامت من النحاس األصفر ، كالشبو أرفع النحاس كٝتيًٌ



 ُُْٓ 

 . (قاؿ ا٠تطاَب كالبيهقي يف الشعب : ألف األصناـ كانت تتخذ من الشبو (ريح األصناـ  ماِف أجد منك)  . " خامت من صفر
النار ٔتبلبسة السبلسل كاألغبلؿ ، كقيل : إ٪تا كرىو  قيل : ىو زينة بعض الكفار يف الدنيا ، كقيل : زينتهم يف (ر ًحلية أىل النا

 . أم ال يكوف ا٠تامت ثقيبلن مبالران يف كزنو (كال تتمَّو مثقاالن  و . )لنتن النِب 
رجل ّتانبو: َي أمَت  بس خامت ذىب، فقاؿأف عمران ضرب يد رجل ألنو يل( )  الطبقات) ابن سعد يف  دعن جاءك١تا  -ب

 ر ( .إنو حلية أىل النا ا١تؤمنُت، أنظر أما أّن فخا٘تي من حديد، فقاؿ لو عمر: ذلك شر ،
 : أنو مكركه . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
 : جواز لبسو من غَت كراىة . القوؿ الثالث

 ن حديد ( .) التمس كلو خا٘تان م ٟتديث الباب يف قولو 
، فلوال أنو  إذ أف ا٠تامت ال ينتفع بو إال ابلتختم -أم اٟتديد  –دليل على جواز التختم اب٠تامت  كىذا :قاؿ الشيخ ابن عثيمُت 

 د .       ) نور على الدرب ( .التمس كلو خا٘تا من حدي جائز ما قاؿ لو النِب 
كابن عبد ال ر يف  –كما تقدـ   –كالبخارم  ديد ٚتعه من أىل العلمكقد جرل االستدالؿ هبذا اٟتديث على جواز التختم ابٟت 

 .أحكاـ ا٠توامت كٚتاعة  كابن رجب يف، كالنوكم يف اجملموع ، االستذكار 
 كأصحاب ىذا القوؿ ضعفوا أحاديث التحرٔف .

" أك قاؿ : " حلية أىل النار " ٚترة من ّنر  " كعن عمر بن ا٠تطاب أنو قاؿ يف خامت الذىب كخامت اٟتديد : قاؿ ابن عبد الرب
اإلابحة حىت  ، كال عن عمر ، كليس بثابت ، كاألصل : أف األشياء على عن النِب  ، كقد ركم مثل ىذا مرفوعان ، كال يتصل

 و .  ) التمهيد ( .كال ٮتتلف يف صحت يثبت النهي ، كىذا يف كل شيء ، إال أف النهي عن التختم ابلذىب صحيح ،
يف الصحيحُت  النِب  كال حرج يف لبس اٟتديد من الساعة كا٠تامت ١تا ثبت عن: - رٛتو هللا - ابز د العزيز بنقاؿ الشيخ عب

٢تذا اٟتديث  يف التنفَت من ذلك : فشاذ ، ٥تالف أما ما يركل عنو د  ( التمس كلو خا٘تان من حدي )أنو قاؿ للخاطب 
 ة ( .اكل إسبلميح .   ) فتالصحي

فيو ال ٗتلو عن مقاؿ ، كقد عارضها ما  رسالتو أحكاـ ا٠توامت : ) كالصحيح عدـ التحرٔف ، فإف األحاديث يف كقاؿ ابن رجب
 .ىو أثبت منها ( 

اٟتديد ، كفيو  ) كيف ىذا اٟتديث جوازي اٗتاذ خامت  -يف شرح حديث الواىبة نفسها  –على مسلم  يف شرحو كقاؿ النوكم
 ف ( .ييكره ألف اٟتديث يف النهي عنو ضعي يف كراىتو كجهاف: أصحهما : الخبلؼ للسلف حكاه القاضي، كألصحابنا 

 ىل ٬توز أف يعرض الرجل موليتو على الرجل الصاحل ؟ 
 نعم ٬توز .

 ك٦تا يدؿ على ذلك :

: تعرض عليو نفسها قالت عن اثبت البنآف قاؿ : ) كنت عند أنس كعنده ابنة لو ، قاؿ أنس: جاءت امرأة إُف رسوؿ هللا -أ
 َي رسوؿ هللا ، ألك َب حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقٌل حياءىا ، كاسوأًته ، قاؿ : ىي خَت منك ، رغبت يف النِب 

 فعرضت عليو نفسها ( ركاه البخارم .
اتػىٍُتً عىلىى أىٍف أتىٍ -ب  جيرىٓف ٙتىىآفى ًحجىج ( .كقاؿ تعاُف عن الشيخ الصاٌف ١توسى ) ًإٌٓفً أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى ًإٍحدىل ابٍػنػىيتىَّ ىى
: فيو عرض الوِف ابنتو على الرجل ، كىذه سنة قائمة ، عرض صاٌف مدين ابنتو على صاٌف بٍت إسرائيل ، كعرض  قاؿ القرطيب 
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 . عمر بن ا٠تطاب ابنتو حفصة على أَب بكر ، كعثماف ، كعرضت ا١توىوبة نفسها على النِب 
ب حُت أتٯتت حفصة بنت عمر من حنيس بن حذافة ، ككاف من أصحاب رسوؿ هللا كعن ابن عمر : ) أف عمر بن ا٠تطا-ج
  فتويف يف ا١تدينة ، فقاؿ عمر : أتيت عثماف بن عفاف فعرضت عليو حفصة ، فقاؿ : سأنظر يف أمرم ... قاؿ عمر : فلقيت

 أاب بكر الصديق ، فقلت : إف شئت زكجتك حفصة ... ( .
ف بنتو كغَتىا من مولياتو على من يعتقد خَته كصبلحو ، ١تا فيو من النفع العائد على ا١تعركضة : كفيو عرض اإلنسا قاؿ اٟتافظ

 عليو ، كأنو ال استحياء يف ذلك ، كفيو أنو ال أبس بعرضها عليو كلو كاف متزكجان ، ألف أاب بكر كاف حينئذو متزكجان ( .
  ما سبب سكوتو ١تا كىبت ا١ترأة نفسها لو ؟ 

 شديد اٟتياء ، كإما انتظاران للوحي ، كإما تفكران يف جواب يناسب ا١تقاـ . مواجهتها ابلرد ، ككاف إما حياء من 
  ىل ا٢تبة يف النكاح خاصة ابلنيب فقط ؟ 

 نعم .
 لقوؿ الرجل  ) زكجنيها ( كَف يقل : ىبها ِف .-أ

 .على ذلك ، فدؿ على جوازه لو خاصة  كلقو٢تا ىي  ) كىبت نفسي لك ( كسكت -ب
 كقد قاؿ تعاُف ) خىاًلصىةن لىكى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنُت ( . -ج
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  أف اإلماـ يزكج من ليس ٢تا كِف خاص ١تن يراه كفؤان ، كلكن ال بد من رضاىا ، ألنو جاء يف ركاية أف النِب  :قاؿ للمرأة

 ما رضيت ِف فقد رضيت ( . ) إٓف أريد أف أزكجك ىذا إف رضيت ، فقالت :

o . أف النكاح ال بد فيو من الصداؽ 
o  ) فطنة الصحاَب كحسن أدبو ، حيث قاؿ  ) زكجنيها َي رسوؿ هللا ( مث ابلغ يف االحًتاز ، فقاؿ ) إف َف يكن لك هبا حاجة

 .كإ٪تا قاؿ ذلك بعد تصر٭تو بنفي اٟتاجة ، الحتماؿ أف يبدك لو بعد ذلك ما يدعوه إُف إجابتها 
o . اٟتديث دليل على أف خطبة النكاح غَت كاجبة 

o . أف طالب اٟتاجة ال ينبري أف يلح يف طلبها ، بل يطلبها برفق كأتف 

o . فيو نظر اإلماـ يف مصاٌف رعيتو كإرشاده إُف ما يصلحهم 

رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىصىحهحىوي  (أىٍعًلنيوا اىلنًٌكىاحى  )قىاؿى َّللًه كىعىٍن عىاًمًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن اىلزُّبػىٍَتً ، عىٍن أىبًيًو ; أىفه رىسيوؿى اى  - ُٖٗ
 .اىٟتٍىاًكمي 

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صحيح .
 .ثقات  كرجاؿ أٛتدع : قاؿ ا٢تيثمي يف اجملم

 م .ححو ابن حباف كاٟتاكح : صقاؿ ابن حجر يف الفت
  .كحسنو السيوطي يف اٞتامع الصرَت

 الف النكاح ؟ما معٌت إع 
 إظهػػػػاره كإشهػػػاره .



 ُُْٕ 

إعبلنو ضرب الدؼ عليو كالرناء ا١تباح، كجعلو ظاىران بُت الناس ال خفية ال يعلم بو إال بعض الناس. ك كا١تقصود إبشهار النكاح 
 ٟتديث الباب .كىذا اإلشهار مستحب يف النكاح 

 كمن إعالف النكاح الضرب عليو ابلدؼ للنساء ؟ 
 ركاه أٛتد كغَته ، كحسنو األلبآف . (ا بُت اٟتبلؿ كاٟتراـ الصوت ابلدؼ فصل م ) قاؿ -أ

 ح ( .أعلنوا النكا )  –كما يف حديث الباب   - اؿ كق-ب
ٍم ٢تىٍوه فىًإفَّ األىٍنصىارى يػيٍعًجبػيهيمي َيى عىاًئشىةي مىا كىافى مىعىكي  : اَّللًَّ  كعىٍن عىاًئشىةى ) أىنػَّهىا زىفًَّت اٍمرىأىةن ًإُفى رىجيلو ًمنى األىٍنصىاًر فػىقىاؿى نىِبُّ -ج

 اللٍَّهو ( ركاه البخارم .
اةى بيًٍتى   دىخىلى عىلىىَّ النَِّبُّ ) عىًن الرُّبػىيًًٌع بًٍنًت ميعىوًٌذو قىالىٍت -د ته يىٍضرًٍبنى   ي، فىجىلىسى عىلىى ًفرىاشً  يَّ عىلى  غىدى كىمىٍجًلًسكى ًمٌتًٌ ، كىجيوىٍيرَيى

ئًًهنَّ يػىٍوـى بىٍدرو حىىتَّ قىالىٍت جىارًيىةه كىًفينىا نىِبّّ اًبلدُّؼًٌ ، يػى  ا ،  الى تػىقيوِف »   غىدو . فػىقىاؿى النَِّبُّ  يػىٍعلىمي مىا يًف  ٍنديٍبنى مىٍن قيًتلى ًمٍن آابى ىىكىذى
  ( ركاه البخارم .مىا كيٍنًت تػىقيوًلُت كىقيوِف 

 اهنع هللا يضر .كىذا إ٪تا كاف يف عرس الرُّبيًٌع بنت ميعوَّذ 
ركاه معمر بن راشد يف كتاب اٞتامع  (إذا استمع صوًت أنكره كسأؿ عنو ، فإف قيل عرس أك ختاف أقػرٌه  ككاف عمر )  -ىػ

 كابن أَب شيبة .
 اف صمت .أك ديفٌػان قاؿ : ما ىذا ؟ فإف قالوا : عرس أك خت كيف ركاية للبيهقي أف عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر كاف إذا ٝتع صوًتن 

 ففٌسرت ركاية البيهقي الصوت الذم يينكره عمر هنع هللا يضر ، كأنو صوت الدٌؼ . 
دخلت على ابن مسعود كقرظة بن كعب كعند٫تا جوارو ترنُت فقلت : أتفعلوف ىذا كأنتم ) كعن عامر بن سعد قاؿ  -ك

ص لنا يف اللهو عند العرس  أصحاب رسوؿ هللا   ركاه النسائي كابن أَب شيبة كاٟتاكم .( ؟ قاؿ : فقاؿ : إنو ريخًٌ
كنت مع اثبت بن كديعة كقرظة بن كعب يف عرس فسمعت صوت غناء، فقلت: أال )كعن عمرك بن ربيعة أنو قاؿ  -ؾ

 كاٟتاكم يف ا١تستدرؾركاه ابن أَب شيبة  .(تسمعاف؟ فقاؿ: إنو قد رخص لنا يف الرناء عند العرس كالبكاء على ا١تيت من غَت نياحة

 ئدة :فا
 قاؿ بعض العلماء :

ـه يىٍستىًحلُّوفى اٍٟتًرى كىاٟتٍىرًيرى كىا٠تٍىٍمرى كىاٍلمىعىاًزؼى .  ركل البخارم أف النَِّبَّ   قاؿ : لىيىكيونىنَّ ًمٍن أيمَّيًت أىقٍػوىا
( أم الزّن . ك  )اٍٟتًرى

 فهذا اٟتديث يدؿ على ٖترٔف كل اآلالت ا١توسيقية كمنها الدؼ . 
 بن عباس رضي هللا عنهما قاؿ : الدؼ حراـ ، كا١تعازؼ حراـ ، كالكوبة ]أم الطبل[ حراـ ، كا١تزمار حراـ . ركاه كقاؿ عبد هللا

 ( . ِِِ/َُالبيهقي )
 كلكن كردت أحاديث تدؿ على إابحة الضرب ابلدؼ يف بعض ا١تواطن كىي : 

 العيد ، كالعرس ، كقدـك الرائب . 
 كىذه أدلتها مرتبة : 

ًف كىالنَِّبُّ  أىفَّ أىابى بىٍكرو ) عىاًئشىةى  عىنٍ  أكالن : فًٌفىاًف كىتىٍضرابى ـً ًمٌتن تيدى ميتػىرىشٌو بًثػىٍوًبًو فىانٍػتػىهىرى٫تيىا  ، دىخىلى عىلىيػٍهىا كىًعٍندىىىا جىارًيػىتىاًف يف أىَيَّ
ـي ًمٌتن عىٍن كىٍجًهًو فػىقىاؿى دىٍعهيمىا َيى أىابى بى  أىبيو بىٍكرو فىكىشىفى النًَِّبُّ  ـي أىَيَّ ـي ًعيدو كىتًٍلكى األىَيَّ   ( متفق عليو .ٍكرو فىًإنػَّهىا أىَيَّ

ته يىٍضرًٍبنى  دىخىلى عىلىيَّ النَِّبُّ ) عىًن الرُّبػىيًًٌع بًٍنًت ميعىوًٌذو قىالىٍت  اثنيان : اةى بيًٍتى عىلىيَّ فىجىلىسى عىلىى ًفرىاًشي كىمىٍجًلًسكى ًمٍتًٌ كىجيوىٍيرَيى  غىدى



 ُُْٖ 

ًئًهنَّ يػىٍوـى بىٍدرو حىىتَّ قىالىٍت جىارًيىةه كىًفينىا نىِبّّ يػىٍعلىمي مىا يف غى  ا كىقيوِف مىا  اًبلدُّؼًٌ يػىٍنديٍبنى مىٍن قيًتلى ًمٍن آابى دو فػىقىاؿى النَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص : الى تػىقيوِف ىىكىذى
  ( ركاه البخارم .كيٍنًت تػىقيوًلُت

 ( . فتح البارم) انتهى من .  ذا اٟتديث إعبلف النكاح ابلدؼ كابلرناء ا١تباح قاؿ ا١تهلب :  يف ى
قاؿ ابن بطاؿ : اتفق العلماء على جواز اللهو يف كليمة النكاح ، مثل ضرب الدؼ كشبهو ما َف يكن ٤ترمنا ". انتهى من " شرح 

 .صحيح البخارم" البن بطاؿ 
يف بػىٍعًض مىرىازًيًو ، فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى جىاءىٍت جىارًيىةه سىٍودىاءي ، فػىقىالىٍت :  خىرىجى رىسيوؿي هللًا ) قاؿ :  عن بػيرىٍيدىةى ٍبًن اٟتٍىًصيًب  اثلثان :

الًمنا أىٍف أىٍضًربى بػىٍُتى يىدىٍيكى اًبلدُّؼًٌ كىأىتػىرىٌتَّ  : ) ًإٍف كيٍنًت  ا رىسيوؿي هللًا  ، فػىقىاؿى ٢تىى َيى رىسيوؿى هللًا ، ًإٌٓفً كيٍنتي نىذىٍرتي ًإٍف رىدَّؾى اَّللَّي سى
ٍرًت فىاٍضًرَب ، كىًإالَّ فىبلى ( فىجىعىلىٍت تىٍضًربي ، فىدىخىلى أىبيو بىٍكرو كىًىيى تىٍضًربي ، مثيَّ دىخىلى عىًليّّ كىىً  يى تىٍضًربي ، مثيَّ دىخىلى عيٍثمىافي كىًىيى نىذى

: ) ًإفَّ الشٍَّيطىافى لىيىخىاؼي ًمٍنكى َيى  ٖتىٍتى اٍسًتهىا ، مثيَّ قػىعىدىٍت عىلىٍيًو ، فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا  تىٍضًربي ، مثيَّ دىخىلى عيمىري ، فىأىٍلقىًت الدُّؼَّ 
ٍثمىافي كىًىيى تىٍضًربي ، ، مثيَّ دىخىلى عي عيمىري ، ًإٌٓفً كيٍنتي جىاًلسنا كىًىيى تىٍضًربي فىدىخىلى أىبيو بىٍكرو كىًىيى تىٍضًربي ، مثيَّ دىخىلى عىًليّّ كىًىيى تىٍضًربي 

 .فػىلىمَّا دىخىٍلتى أىٍنتى َيى عيمىري أىٍلقىًت الدُّؼَّ ( .ركاه الًتمذم 
 ابن القيم رٛتو هللا :حديث صحيح ، كلو كجهاف :قاؿ  

، كفرحها بسبلمة رسوؿ بان لقلبها ؛ كج ران، كأتليفان ٢تا على زَيدة اإلٯتاف، كقوتويأحدىا: أف يكوف أابح ٢تا الوفاء ابلنذر ا١تباح؛ تطي
 .هللا 

عدائو ، قد كالثآف: أف يكوف ىذا النذر قربة ١تا تضمنو من السركر كالفرح بقدـك رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سا١تان ، مؤيدان ، منصوران على أ
 و . ) إعبلـ ا١توقعُت ( .أظهره هللا ، كأظهر دينو ، كىذا من أفضل القيرىب ، فأيمرت ابلوفاء ب

كقد يقًتف ابلضرب ابلدؼ قصد ٚتيل كج ر يتيمة يف عرسها ، كإظهار السركر بسبلمة من قد  ( طرح التثريب) قاؿ العراقي يف ك 
 يعود نفعو على ا١تسلمُت ، كمن ذلك : ضرب ىذه ا١ترأة ابلدؼ ، فهو مباح ببل شك" انتهى . 

عرس كا٠تتاف كغَت٫تا ٦تا ىو سبب إلظهار السركر كعيد كضرب الدؼ مباح يف الب ( أسٌت ا١تطال) كقاؿ زكرَي األنصارم يف 
 ـ .كقدـك غائب .... كذكر حديث اٞتارية ا١تتقد

 تعقيبان على حديث اٞتارية : "كىذا نص يف إابحة الرناء عند قدـك غائب أتكيدان للسركر" انتهى . (  ا١توسوعة الفقهية) كجاء يف 
ىذه ا١تواطن الثبلثة ، كما عدا ذلك فيبقى على األصل كىو التحرٔف ، كتوسع فهذه األحاديث تدؿ على جواز الضرب ابلدؼ يف 

بعض العلماء فقالوا ٬توز الضرب ابلدؼ يف الوالدة كا٠تتاف ، كتوسع آخركف أكثر فقالوا ّتوازه يف كل ما سبب إلظهار السركر  
 ( . ُٗٔ/  ّٖانظر ا١توسوعة الفقهية ) كشفاء مريض ك٨توه . 

 م .           ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .على ما كرد بو النص كهللا اعل راالقتصاكاألكُف 
 ما حكم ضرب الدؼ للرجػػػاؿ ؟ 

 يف حكم الضرب بو للرجاؿ يف األعراس : العلماء اختلف
 .كاٟتنابلة : اٞتواز ، كالشافعية ، فمذىب ٚتهور العلماء من ا١تالكية 

 ألف األحاديث َف تفرؽ بُت الرجاؿ كالنساء .
 كذىب اٟتنفية ، كبعض العلماء من ا١تذاىب األخرل إُف اختصاص الضرب بو ابلنساء ؛ ألف ا١تعهود يف عهد النِب 

 كالصحابة أف يضرب بو النساء ال الرجاؿ ، كىو من األعماؿ ا٠تاصة هبن . 
 .اللجنة الدائمة لئلفتاء كىو اختيار اٟتافظ ابن حجر ، كابن قدامة ا١تقدسي ، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كعليو فتول 



 ُُْٗ 

 كاألحاديث القوية فيها اإلذف يف ذلك للنساء ، فبل يلتحق هبن الرجاؿ لعمـو النهي عن التشبو هبن . ر :قاؿ ابن حج
: كإ٪تا الرخصة ٢تن يف استعماؿ الدؼ خاصة ، أما الرجاؿ فبل ٬توز ٢تم استعماؿ  -رٛتو هللا  -كقاؿ الشيخ عبد العزيز بن ابز 

ذلك ال يف األعراس كال يف غَتىا ، كإ٪تا شرع هللا للرجاؿ التدرب على آالت اٟترب كالرمي كركوب ا٠تيل كا١تسابقة هبا شيء من 
 كغَت ذلك . 

أما الزكاج فيشرع فيو ضرب الدؼ مع الرناء ا١تعتاد الذم ليس فيو دعوة إُف ٤تـر كال مدح ـر يف   -رٛتو هللا  -قاؿ أيضان ك 
 . ساء خاصة إلعبلف النكاح كالفرؽ بينو كبُت السفاح كما صحت السنة بذلك عن النِب كقت من الليل للن

 فائدة :
 .فإف عقده بوِف كشاىدين فأسركه أك تواصوا بكتمانو كره ذلك كصح النكاح :  قاؿ ابن قدامة يف ا١ترٍت

كة كعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، كالشعِب كعر ،  سر عمر كابن ا١تنذر، ك٦تن كره نكاح ال، كالشافعي ، كبو يقوؿ أبو حنيفة 
 ر .كّنفع ػ موُف ابن عم

 عبد العزيز النكاح ابطل، ألف أٛتد قاؿ: إذا تزكج بوِف كشاىدين: ال، حىت يعلنو، كىذا مذىب مالك.  كقاؿ أبو بكر
  .كلنا قولو: ال نكاح إال بوِف

، اإلعبلف يراد هبا االستحباب كأخبار، كضة فلم يشًتط إظهاره كالبيعمعا مفهومو انعقاده بذلك كإف َف يوجد اإلظهار، كألنو عقد
 . ، كليس ذلك بواجب فكذلك ما عطف عليو بدليل أمره فيها ابلضرب ابلدؼ كالصوت

كراىة، فإنو قد صرح فيما حكينا عنو قبل ىذا ابستحباب ذلك، كألف إعبلف النكاح كالضرب فيو ابلدؼ   : ال ، هنيكقوؿ أٛتدػ 
 ط . ) ا١ترٍت ( .كوف يف الرالب بعد عقده كلو كاف شرطان العت ر حاؿ العقد كسائر الشرك إ٪تا ي

 فائدة :
ىذا اٟتديث ركاه الديلمي يف مسند الفردكس بلفظ : ) أظهركا النكاح كأخفوا ح ( ك كرد حديث ) أسركا ا٠تطبة كأىٍعًلنيوا النًٌكىا   

  .هللا ا٠ًتطبة ( كىو حديث ضعيف ، ضعفو األلبآف رٛتو 
 كما يف حديث الباب .لكن اٞتملة األكُف منو صحت بلفظ : ) أعلنوا (  

 .كقد استحب بعض العلماء إخفاء ا٠ًتطبة خوفان من اٟتسدة الذين يسعوف لئلفساد بينو كبُت أىل ا١تخطوبة 
كىو سود ( ركاه الط رآف ) استعينوا على إ٧تاح اٟتوائج ابلكتماف ، فإف كل ذم نعمةو ٤ت ما يركل عن النِب كيشهد ٢تذا 

 ضعيف .
 كىذا ليس خاصاِّ اب٠تطبة ، بل ينبري لئلنساف أف ال يظهر نعمة هللا عليو أماـ من ٭تسده عليها . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 َُِْ 

ًلٌو )  كىعىٍن أىِب بػيٍردىةى ٍبًن أىِب ميوسىى ، عىٍن أىبًيًو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ِٖٗ رىكىاهي أىٍٛتىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي   ( الى ًنكىاحى ًإاله ًبوى
ٍرسىاًؿ  . ًٍمًذمُّ ، كىاٍبني ًحبهافى ، كىأيًعله اًبإٍلً  كىصىحهحىوي ًاٍبني اىٍلمىًديًٍتًٌ ، كىاىلًتًٌ

هىا قىالىٍت : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ّٖٗ ًطله، فىًإٍف أىٯتُّىا ًاٍمرىأىةو نىكىحىٍت ًبغى )  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ٍَتً ًإٍذًف كىلًيًٌهىا، فىًنكىاحيهىا ابى
أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي ًإاله النهسىاًئيه، ( لىوي دىخىلى هًبىا فػىلىهىا اىٍلمىٍهري ٔتىا ًاٍستىحىله ًمٍن فػىٍرًجهىا، فىًإًف اٍشتىجىريكا فىالسٍُّلطىافي كىًلُّ مىٍن الى كىًله 

 .انىةى ، كىاٍبني ًحبهافى كىاٟتٍىاًكمي كىصىحهحىوي أىبيو عىوى 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 حديث أَب موسى حديث صحيح بشواىده .

( كحٌسنو، كقاؿ اٟتافظي: "كصٌححو أبو عوانو كابني خزٯتة ، كابني حباف كاٟتاكم" َُُٖ) كأما حديث عائشة ، فقد ركاه الًتمذم
 [ُْٖ/ٗ]الفتح 

 لنكاح ؟ما حكم الول يف عقد ا 
 ذىب  ٚتهور العلماء إُف اشًتاط الوِف ، كأنو ال ٬توز للمرأة أف تزكج نفسها .

 ك .بل نقل اٟتافظ ابن حجر عن ابن ا١تنذر قولو : إنٌو ال ييعرؼ عن أحد من الصحابة خبلؼ ذل
 العلم من أصحاب النِب  عند عامة أىل، ال نكاح إال بوِف :  كالعمل على حديث النِب ( شرح السيٌنة ) كقاؿ البروم يف 

 م .كمن بعدى
 كاألدلة على شرطية الوِف كثَتة .

 قاؿ تعاُف )  فىبل تػىٍعضيليوىين ( . -أ
ا ًمٍن رىجيلو فىطىلَّقىهىا، حىىتَّ ًإذى  أىنػَّهىا نػىزىلىٍت ًفيًو قىاؿى زىكٍَّجتي أيٍختان ِف )مىٍعًقل ٍبن يىسىار : عن فقد جاء يف سبب نزك٢تا ما ركاه البخارم

، فىطىلٍَّقتػىهىا، مثيَّ ًجٍئتى ٗتىٍ  طيبػيهىا، الى كىاَّللًَّ الى تػىعيودي ًإلىٍيكى أىبىدان، كىكىافى انٍػقىضىٍت ًعدَّتػيهىا جىاءى ٮتىٍطيبػيهىا، فػىقيٍلتي لىوي زىكٍَّجتيكى كىفػىرىٍشتيكى كىأىٍكرىٍمتيكى
ًجعى ًإلىٍيًو فىأىنٍػزىؿى اَّللَّي ىىًذًه اآليىةى )فىبلى تػىٍعضيليوىينَّ( فػىقيٍلتي اآلفى أىفٍػعىلي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ . قىاؿى رىجيبلن الى أبىٍسى ًبًو كىكىانىًت اٍلمىٍرأىةي تيرًيدي أىفَّ تػىرٍ 

 ه(. ركاه البخارمفػىزىكَّجىهىا ًإَيَّ 
كألهنا لو كاف ٢تا أف كىي أصرح دليل على اعتبار الوِف ، كإال ١تا كاف لرفضو معٌت ، يف شأف ىذه اآلية :  قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 تزكج نفسها َف ٖتتج إُف أخيها .
على أنٌو ال ٬توزي النكاحي برَت كِف ألٌف أيختى معقل كانت ثيبان ، كلو كاف األمري إليها دكف كليها  ففي اآلية دليله  : كقاؿ القرطيب

ىن ( لؤلكلياء ، كأٌف األمر إليهم يف التزكيج لزٌكجت نفسها ، كَف ٖتتج إُف كليها معقل فا٠تطاب إذان يف قولو تعاُف  ) فبل تعضلو 
 ن .مع رضاى

كذلك ألٌف هللا ، كيف ىذه اآلية الداللةي الواضحة على صحة قوؿ من قاؿ : ال نكاح إال بوِف من العصبة  :كقاؿ اإلماـ الطربم 
ة إنكاح نفسها برَت إنكاح كليها منع الوٌِف من عضل ا١ترأة إف أرادت النكاح كهناه عن ذلك ، فلو كاف للمرأ –تعاُف ذكره  –

 ـ .إَيىا ، أك كاف ٢تا تولية من أرادت توليتو يف إنكاحها َف يكن لنهي كليها عن عضلها معٌت مفهو 
 .. ( فالذم يينكح ىو الوِف ، فا٠تطاب لؤلكلياء .ال تػيٍنًكحيوا اٍلميٍشرًًكُتى حىىتَّ يػيٍؤًمنيوا كقاؿ تعاُف ) ك -ب

كجو االحتجاج من اآلية كاليت بعدىا أنٌو تعاُف خاطب ابلنكاح الرجاؿ ، كَف ٮتاطب بو النساء فكأنو ك :  قاؿ اٟتافظ يف الفتح
 .قاؿ : ال تينكحوا أيها األكلياء مولياتكم للمشركُت 



 ُُِْ 

 ت .ال تيزكًٌجوا الرجاؿى ا١تشركُت النساء ا١تؤمنا : كقاؿ ابن كثَت 
  .لنٌص على أنو ال نكاح إال بوِفكيف ىذه اآلية دليل اب :يف اٞتامع  كقاؿ القرطيب 

اتػىٍُتً ككذلك قوؿ الشيخ الكبَت ١توسى )  -ج  ( . قىاؿى ًإٌٓفً أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى ًإٍحدىل ابٍػنػىيتىَّ ىى
 ) ال نكاح إال بوِف ( ركاه أبوداكد . كعن أَب موسى األشعرم . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -د
 د .) أٯتا امرأة نيكحت برَت إذف كليها فنكاحها ابطل ( ركاه أبوداك   كعن عائشة . قالت . قاؿ رسوؿ هللا -ىػػ
 ) ال تزكج ا١ترأة نفسها ( ركاه ابن ماجو . كقاؿ  -ك
 ) إف شئت أنكحتك حفصة ( ركاه البخارم . –بعد أف أتٯتت حفصة  –كقوؿ عمر لعثماف  -ؾ
  كذىب بعض العلماء كىو مذىب اٟتنفية إُف أنو ال يشًتط الوِف. 

 .قالوا : قياسان على البيع 
 كالصحيح مذىب اٞتمهور ، كيرجح ذلك عدة أمور :

 أف اشًتاط الوِف فيو صيانة للمرأة عما يشعر يف كقاحتها كميلها إُف الرجاؿ . أكالن :
قد ال توفق للرجل أف الرجاؿ أقدر من النساء على البحث عن أحواؿ ا٠تاطب، فإف ا١ترأة قاصػرة يف فعلها كيف اختيارىا، ف اثنيان :

 الكفء.
 أف اشًتاط الوِف فيو مزيد إعبلف للنكاح . اثلثان :
 أف ارتباط ا١ترأة ابلرجل الذم ٗتتاره ، ليس شأّنن خاصان هبا ، كإ٪تا يهم ا١توضوع أابىا كأخاىا بل كاألسرة أبكملها . رابعان :

 كأما قياسهم على البيع فهذا قياس ال يصح ألمرين :
 اس ابطل ، ألنو يف مقابلة النص .ىذا قي أكالن :
 ألف عقد النكاح أخطر من عقد البيع . اثنيان :

برَت إذف كليها إذا  ، ك٬توز أف تيزٌكًج ا١ترأةي نفسها كلوة إُف انو ال ييشًتط الوِف أصبلن كذىب أبو حنيف : يف الفتح قاؿ اٟتافظ
لصرَتة كخٌص هبذا األحاديث الواردة يف اشًتاط الوِف على ا، كٛتل البيع فإهنا تستقل بو، كاحتج ابلقياس على تزكجت كفؤان 

 .سلكٌن حديث معقل ا١تذكور رفع ىذا القيا-كىو جواز ٗتصيص العمـو ابلقياسكىو عمل سائغ يف األصوؿ -القياس عمومها
يها يف تزك٬تها فإف فعلت َف النكاح ال يصح إال بوِف كال ٘تلك ا١ترأة تزكيج نفسها كال غَتىا ، كال توكيل غَت كل :قاؿ ابن قدامة 
 يصح النكاح . 

كإليو ذىب سعيد بن ا١تسيب، كاٟتسن، كعمر بن  ركم ىذا عن عمر، كعلي، كابن مسعود، كابن عباس، كأَب ىريرة، كعائشة 
 سحاؽ، كأبو عبيد.عبد العزيز كجابر بن زيد، كالثورم، كابن أَب ليلى، كابن ش رمة، كابن ا١تبارؾ، كعبيد هللا العن رم، كالشافعي، كإ

ال حجة ٢تم فيو ؛ ألف معناه كما قاؿ النوكم ) أف ٢تا يف نفسها ا ( أحق بنفسها من كليه : احتجاج بعضهم ْتديث ) الثيبتنبيو
 .كامتنعت َف ٕت ر (  ان ، كحقها أككد من حقو ، فإنو لو أراد تزك٬تها كفئ ان حقان ، كلوليها حق

 زم قولو  ) إنو أثبت ٢تا حقان ، كجعلها أحق ؛ ألنو ال ٬توز للوِف أف يزكجها إال إبذهنا ( كنقل صاحب عوف ا١تعبود  عن ابن اٞتو 
كقاؿ الصنعآف  ) أحقيتو الوالية ، كأحقيتها رضاىا ، فحقها آكد من حقو ، لتوقف حقو على إذهنا ( فتأكيل اٟتنفية ٢تذا  

  .اٟتديث ترده األخبار الصحيحة ا١تفيدة الشًتاط الوِف
 ا ؟قاؿ اٞتصاص: كمل يسأ٢تا ىل ٢تا كل أـ ال؟ كمل يشًتط الول يف جواز عقدىحيث ٞتواب عن حديث الواىبة ، ما ا 

فًتجم البخارم ٢تذا اٟتديث (  زكجناكها ٔتا معك من القرآف)  يف تزك٬تها، كيدؿ عليو قولو  إهنا قد ككلت النِب اٞتواب : 



 ُِِْ 

 ف .كجناكها ٔتا معك من القرآز :  لقوؿ النِب ،  كقاؿ: ابب السلطاف كِف

  (.أٯتا امرأة نكحت برَت إذف كليها فنكاحها ابطل...ع )قاؿ اٟتافظ: كقد كرد التصريح أبف السلطاف كِف يف حديث عائشة ا١ترفو 

 ة .كقد جعلت أمرىا إليو، فزكجها ابلوالي كانت ٖتل لرسوؿ هللا   واىبةكقاؿ ابن القيم: فإف ال
 لول ؟ما اٟتكمة من اشًتاط ا 

("... الضرب الثآف: ما يقع موقع التحسُت كالتزيُت، كرعاية حسن ا١تناىج يف ْٕٗ/  ُجاء يف ركضة الناظر كجنة ا١تناظر )
العبادات كا١تعامبلت، كاعتبار الوِف يف النكاح؛ صيانة للمرأة عن مباشرة العقد؛ لكونو مشعرنا بتوقاف نفسها إُف الرجاؿ، فبل يليق 

 . ففوض ذلك إُف الوِف؛ ٛتبلن للخلق على أحسن ا١تناىجذلك اب١تركءة، 
ألف األليق ٔتحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد ؛ ألف ذلك  كيف ىذه ا١تسألة بعينها يقوؿ السبكي رٛتو هللا  ...

 ج .ق على أحسن ا١تناىللخل يشعر بتوقاف نفسها إُف الرجاؿ ، كذلك غَت الئق اب١تركءة ، ففوضو الشرع إُف الوِف ٛتبلن 
  ؟شركط الول ما 

 ألف غَت ا١تكلف ٭تتاج من يتوُف أمره فكيف يتوُف أمر غَته .أف يكوف مكلفان ) ابلغان عاقالن ( : 
 اره .بقاؿ ابن قدامة : كأما العقل فبل خبلؼ يف اعت 

 تتوُف أمر غَتىا .: فا١ترأة ال تكوف كلية يف النكاح ، ألهنا ىي ْتاجة إُف كِف فكيف أف يكوف ذكران 
 : كىو معرفػة الكفء كمصاٌف النكاح .أف يكوف رشيدان 

 : أم ائتماف الوِف على موليتو ، فبل يزكجها إال بكػفء . األمانة
لكن لو كاف الوِف  فبل يكوف الكافر كليان يف النكاح. كما قاؿ تعاُف  )كا١تؤمنوف كا١تؤمنات بعضهم أكلياء بعض(.اتفاؽ الدين: 

 ابنتو كافرة فإنو يعقد ٢تا ، كالسبب : ألف اإلسػبلـ يعلو كال يعلى عليومسلمان ك 
 من ىو الول ؟ 

ككِف ا١ترأة ىو : أبوىا ، مث أبوه ، مث ابنها مث ابنو )ىذا إف كاف ٢تا كلد( ، مث أخوىا ألبيها كأمها ، مث أخوىا ألبيها فقط ، مث 
 ب، مث السلطاف.أبناؤ٫تا ، مث العمومة ، مث أبناؤىم ، مث عمومة األ

قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : جهات الوالية يف عقد النكاح ٜتس، أبوة، مث بنوة، مث أخوة، مث عمومة، مث كالء، فإف كانوا يف 
جهة كاحدة قدـ األقرب منزلة، كاألقرب ىو الذم ٬تتمع مع اآلخر قبل اجوب، فمن بينو كبُت اٞتد ثبلثة أقرب ٦تن بينو كبُت 

 ( .الشرح ا١تمتع  ق .  )أربعة، كىلم جرٌان، فإف كانوا يف منزلة كاحدة فاألقول، فأخ شقيق كأخ ألب، الوِف األخ الشقي اٞتد
 ما اٟتكم إذا زكجها الول األبعد مع كجوب األقرب ؟ 

غَت إذنو : َف يصح . كهبذا  قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا :  إذا زكجها الوِف األبعد مع حضور الوِف األقرب ، فأجابتو إُف تزك٬تها من
 قاؿ الشافعي . 

 كقاؿ مالك : يصح ألف ىذا كِف لو أف يزكجها إبذهنا كاألقرب . 
 ب . ) ا١ترٍت ( .كلنا : أف ىذا مستحق ابلتعصيب ، فلم يثبت لؤلبعد مع كجود األقرب ؛ كا١تَتاث . كهبذا فارؽ القري

النكاح لعدـ الوالية  ( َف يصح) لؤلقرب (  من غَت عذر) كلو حاكما (  ج أجنِبزك )  كقاؿ البهويت رٛتو هللا : كإف زكج األبعد أك
 ا .  ) الركض ا١تربع ( .من العاقد عليها مع كجود مستحقه

 مىت ٬توز تزكيج الول األبعد ؟ 
، أىٍك َفٍى يىكيٍن أىٍىبلن، أىٍك (  زاد ا١تستقنع) قاؿ اٟتجاكم رٛتو هللا يف  قىًطعىةن الى تػيٍقطىعي ًإالَّ ًبكيٍلفىةو، فىًإٍف عىضىلى األىقٍػرىبي بىةن مينػٍ غىابى غىيػٍ



 ُِّْ 

 .كىمىشىقَّةو زىكَّجى األىبٍػعىدي 
يعٍت ليس أىبلن للوالية، مثل أف يكوف صرَتان أك فاسقان، أك ٥تالفان يف (  أىبلن ) قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف شرحو : قولو: 

 ه . ) الشرح ا١تمتع ( .أبىل كالعدـ ال فائدة من كجود الدين، أك ما أشبو ذلك؛ فإف كجود من ليس
 امرأة عقد ٢تا ابنها مع كجود أبيها، ما حكم ىذا العقد؟ كسئل رٛتو هللا :

فأجاب: "ننظر أيهما أكُف أف يزكج ا١ترأة أبوىا أك ابنها؟ اٞتواب: أبوىا ىو الذم يزكجها، فإذا زكجها ابنها مع كجود األب فإف  
ف بعيد ال ٯتكن مراجعتو فبل حرج، أك كاف األب منعها أف يزكجها من ىذا الشخص الذم رضيتو كىو كفء كاف األب يف مكا

لقاء الباب  و .    )يف دينو كخلقو فبل أبس أف يزكجها ابنها، أما إذا كاف األب حاضران كَف ٯتتنع فالعقد غَت صحيح كٕتب إعادت
 ( .ا١تفتوح لقاء 

 فوائد :
، َف ٬تز  ان فإف حكم بصحة ىذا العقد حاكم ، أك كاف ا١تتوِف لعقده حاكم عن العقد بدكف كِف : :هللا  رٛتو قاؿ ابن قدامة -

. كاألٌكؿ أكُف ؛ ألهنا مسألة  ان نقضو ، ككذلك سائر األنكحة الفاسدة . كذىب بعض العلماء إُف أنو ينقض ، ألنو خالف نص
 د٥تتلف فيها ، كيسوغ فيها االجتها

 رأة يف النكاح ىو ابن عمها كأراد أف يتزكجها ، فبل حرج يف ذلك إف رضيت بو.إذا كاف كِف ا١ت -
إذا أًذنت لو  -كىو ابن العم ، أك ا١توُف ، أك اٟتاكم ، أك السلطاف  -كِفُّ ا١ترأة اليت ٭تل لو نكاحها  رٛتو هللا : قاؿ ابن قدامة -

 ك .أف يتزكجها : فلو ذل
.  خوة من األـ فليسوا من األكلياء، أما ذكك األرحاـ ، كاإلأم : أف تكوف قرابتو من العصبة ،يشًتط يف الوِف أف يكوف عاصبان  -

 ) ابن عثيمُت ( .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . حرص الشريعة على ا١ترأة 
o . أف الرجل أقدر كأعرؼ ابألمور العامة 
o . أف ا١ترأة اليت ليس كِف ، فإف كليها السلطاف 
o يل على أف ا١ترأة تستحق ا١تهر ابلدخوؿ .اٟتديث دل 

، كىالى تػيٍنكىحي اىٍلًبٍكري حىىته تيٍستىٍأذىفى" قىاليوا : ) قىاؿى :  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ْٖٗ ي حىىته تيٍستىٍأمىرى الى تػيٍنكىحي اىأٍلىميًٌ
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (ؿى : " أىٍف تىٍسكيتى ايى رىسيوؿى اىَّللًه ، كىكىٍيفى ًإٍذنػيهىا ؟ قىا

ًإٍذنػيهىا سيكيوتػيهىا  )قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - ٖٓٗ رىكىاهي  (اىلثػهيًٌبي أىحىقُّ بًنػىٍفًسهىا ًمٍن كىلًيًٌهىا ، كىاٍلًبٍكري تيٍستىٍأمىري ، كى
 ميٍسًلمه  .
ًلًٌ  (كىيف لىٍفظو  ، كىاٍليىًتيمىةي تيٍستىٍأمى  لىٍيسى ًلٍلوى  ف .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، كىالنهسىاًئيُّ ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبها (ري ػػػػػػمىعى اىلثػهيًًٌب أىٍمره

---------- 
ي )  زكجها . ] قالو اٟتافظ  ( ىي اليت ٯتوت زكجػػػػػها ، أك تبُت منو كتنقضي عدهتا ، كأكثر ما تطلػػػػق على من ماتالى تػيٍنكىحي اىأٍلىميًٌ

 ابن حجر [
( أصل االستئمار طلب األمر ، فا١تعٌت ال يعقد عليها حىت يطلب األمر منها ، كتؤخذ من قولو  ) تستأمر ( أنو  حىىته تيٍستىٍأمىرى ) 

 ال يعقد إال بعد أف أتمر بذلك .



 ُِْْ 

ماء ابلبكر ىنا البالرة اليت تدرؾ أمور النكاح، كإ٪تا ٛتلت ( ىي العذراء اليت َف يسبق ٢تا زكاج كال كطء، لكن خص العل اىٍلًبٍكري ) 
على البالرة ألف الشرع جعل إلذهنا اعتباران، كمعلـو أف الصرَتة ] كمن عمرىا ٙتاف أك تسع[ ال تدرؾ مقاصد الزكاج كال تعرؼ 

 صفات األزكاج.
كالفرؽ بُت اإلذف كاالستئمار : أف االستئمار طلب األمر ، أم : يطلب اإلذف منها ليعقد ٢تا كليها الزكاج ،  ف (حىىته تيٍستىٍأذى ) 

كمعلـو أف طلب األمر ال بد أف يكوف ابلقوؿ ، أما اإلذف فبل يشًتط أف يكوف ابلقوؿ بل يكوف ابلقوؿ كقد يكوف ابلسكوت ، 
منها أف تصدع  كاكتفي ابلسكوت من البكر : الف البكر قد تستحي كال تصرح فاكتفي منها ابلسكوت بعكس الثيب فطلب

 برأيها . .
 ىل يشًتط إذف ا١ترأة يف نكاحها ؟ 

 إذف ا١ترأة يف الزكاج لو أحواؿ :
 : أف تكوف البنت بكران صرَتة ، فهذه ٬توز تزك٬تها من غَت إذهنا . أكالن 

 : كأٚتع أىل العلم على أف نكاح األب ابنتو البكر الصرَتة جائز ، إذا زكجها من كفء . قاؿ ابن ا١تنذر
 : كأٚتعوا أنو ٬توز لؤلب تزكيج ابنتو الصرَتة البكر ، كلو كانت ال يوطأ مثلها . اؿ ا١تهلبكق

 : ٬توز تزكيج الصرَتة ابلكبَت إٚتاعان ، كلو كانت يف ا١تهد ، لكن ال ٯتٌكن منها حىت تصلح للوطء . كقاؿ ابن بطاؿ
عائشة كىي بنت  رَتة كال يشاكرىا ، لتزكيج رسوؿ هللا أٚتع العلماء على أف لؤلب أف يزكج ابنتو الص كقاؿ ابن عبد الرب:

عندم  –ست سنُت ، إال أف العراقيُت قالوا : ٢تا ا٠تيار إذا بلرت ، كأىب ذلك أىل اٟتجاز ، كال حجة مع من جعل ٢تا ا٠تيار 
 كهللا أعلم . –

قاؿ ابن ش رمة :  :مث قاؿ ... ال خيار ٢تا إذا بلرت َف تبلغ برَت إذهنا ، ك  كلؤلب أف يزكج ابنتو الصرَتة البكر ما :كقاؿ ابن حـز 
 .  ال ٬توز إنكاح األب ابنتو الصرَتة إال حىت تبلغ كأتذف ، كرأل أمر عائشة اهنع هللا يضر خصوصان للنِب

 كىي بنت ست من عائشة اهنع هللا يضر النِب  اٟتجة يف إجازة إنكاح األب ابنتو الصرَتة البكر، إنكاح أَب بكر  ـ:مث قاؿ ابن حز 
عن إيراد اإلسناد فيو، فمن ادعى أنو خصوص َف يلتفت لقولو، لقوؿ هللا عز كجل )لقد كاف لكم  ان سنُت، كىذا أمر مشهور غنين

فلنا أف نتأسػػى بو فيو ، إال أف أييت نػػص أبنو لو  يف رسوؿ هللا أسوة حسنة ١تن كاف يرجو هللا كاليـو اآلخر( فكل ما فعلػػو 
 .  صخصػػو 

 ) الى ( .
  ( متفق عليو .كىأىّنى بًٍنتي ًتٍسًع ًسًنُت ًلًستًٌ ًسًنُتى كىبػىٌتى َب  رىسيوؿي اَّللًَّ  تػىزىكَّجىًٍت ) عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت -أ

  إذهنا .كىي صرَتة ، كمعلـو أهنا َف تك يف تلك اٟتاؿ ٦تن يعت ر كجو الداللة : تزكيج أَب الصديق ابنتو عائشة إُف رسوؿ هللا 
 ، كىقىٍد سىبىقى يًف اٍلبىاب ىىذىا صىرًيح يًف جىوىاز تػىٍزًكيج اأٍلىب الصًَّرَتىة ًبرىٍَتً ًإٍذهنىا أًلىنَّوي الى ًإٍذف ٢تىىا ، كىاٞتٍىٌد كىاأٍلىًب ًعٍندّنى قاؿ النوكم : 

ؼ يًف ًاٍشًتىاط اٍلوىِفٌ ، كىأىٍٚتىع اٍلميٍسًلميو  ا اٟتٍىًديث ، كىًإذىا بػىلىرىٍت فىبلى اٍلمىاًضي بىٍسط ااًلٍخًتبلى فى عىلىى جىوىاز تػىٍزًك٬تو بًٍنتو اٍلًبٍكر الصًَّرَتىة ٢ًتىذى
ب كىاٞتٍىٌد ًمٍن ذىا بػىلىرىٍت . أىمَّا غىٍَت اأٍلى ًخيىار ٢تىىا يف فىٍسخو ًعٍند مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي كىسىائًر فػيقىهىاء اٟتًٍجىاز ، كىقىاؿى أىٍىل اٍلًعرىاؽ : ٢تىىا ا٠ٍتًيىار إً 

لىى كىأىٍٛتىد كىأىَب  ثػىٍور كىأىَب عيبػىٍيد كىاٞتٍيٍمهيور قىاليوا : فىًإٍف زىكَّجىهىا َفىٍ  اأٍلىٍكلًيىاء فىبلى ٬تىيوز أىٍف يػيزىكًٌجهىا ًعٍند الشَّاًفًعٌي كىالثػٍَّورًمًٌ كىمىاًلك كىاٍبن أىَب لىيػٍ
 يىًصٌح .

  طالب ابنتو أـ كلثـو كىي صرَتة ، عمر بن ا٠تطاب . أخرجو البيهقي .فعل الصحابة : فقد زٌكج علي بن أَب -ب
 : أف تكوف ثيبان . اثنيان 
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 فهذه ال بد من رضاىا كاستئمارىا بذلك . 
 .كأما البالغ الثيب فبل ٬توز تزك٬تها برَت إذهنا ال لؤلب كال لرَته إبٚتاع ا١تسلمُت : قاؿ ابن تيمية

 ( . اىأٍلىٔفًٌي حىىتَّ تيٍستىٍأمىرى  الى تػيٍنكىحي  ٟتديث الباب ) -أ
 كيف ركاية ) األٔف أحق بنفسها من كليها ( .

 صحة نكاح الثٌيب على إذهنا ، فدؿ على أهنا ال تزكج إال إبذهنا . فعلق رسوؿ هللا 
اـو األىٍنصىارًيًَّة  -ب ىىا زىكَّجىهىا كىٍىىى ثػىيًٌبه ، فى ) كعىٍن خىٍنسىاءى بًٍنًت ًخذى ا ( ركاه فػىرىدَّ ًنكىاحىهى   كىرًىىٍت ذىًلكى ، فىأىتىًت النَِّبَّ أىفَّ أىابى

 البخارم .
 نكاح خنساء ، ألهنا زٌكجت برَت إذهنا ، مع أف ا١تزٌكج كاف أابن . كجو الداللة : رٌد الرسوؿ 

ها ، فلم ٬تز إجبارىا على أف الثيب الكبَتة ، رشيدة ، عا١تة اب١تقصود من النكاح ، كقد خ رت الرجاؿ ، كىي أدرل ٔتصلحت -ج
 النكاح .

 : البكر البالغ . اثلثان 
 فهنا اختلف العلماء ، ىل لؤلب أف يزكجها برَت إذهنا أـ ال على قولُت : 

 : ال ٬تب إذهنا ، كإ٪تا يستحب ، فيجوز لؤلب إجبارىا . القوؿ األكؿ
 . كىذا مذىب مالك ، كالشافعي ، كركاية عن أٛتد ، كعليها ٚتاىَت أصحابو

كاستدلوا ْتديث الباب اب١تفهـو ، ألنو جعل الثيب أحق بنفسها من كليها ، فدؿ على أف كِف البكر أحق هبا منها ، كأما 
 االستئذاف فهو تطييب ٠تاطرىا .

 : ٬تب استئذاهنا كال ٕت ر على النكاح . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة ، كالثورم ، كرجحو ابن ا١تنذر .

 ابٟتديث ) ال تنكح البكر حىت تستأذف ( .كاستدلوا -أ
 النكاح على اإلذف ، فدؿ على أنو كاجب. كجو الداللة : فعلق النِب 

 كركاية  ) كالبكر يستأذهنا أبوىا يف نفسها ( كىذا نص يف ٤تل النزاع .
ركاه أبو داكد . ) ىذا   (فذكرت أف أابىا زكجها كىي كارىة، فخَتىا النِب  كعن ابن عباس: )أف جارية أتت النِب  -ب

 اٟتديث أعلو أبو حامت ، كأبو زرعة ، كالبيهقي ابإلرساؿ ، كقد رد ابن القيم التعليل ابإلرساؿ ( .
رٌد نكاح البكر اليت زكجها أبوىا كىي كارىة ، فدؿ على أف إذف البكر ال بد منو يف النكاح ،  ففي ىذا اٟتديث أف النِب 

 د صححو ابن القيم .كىذا اٟتديث ٥تتلف فيو ، كق
 الراجح . كىذا القوؿ ىو

كأمره كهنيو كقواعد شريعتو  : كىو الذم ندين هللا بو ، كال نعتقد سواه ، كىو ا١توافق ٟتكم الرسوؿ  كقاؿكرجحو ابن القيم ، 
 .كمصاٌف أمتو 

 أما غَت األب ، فبل ٬توز لو أف يزكج البكر الكبَتة ابالتفاؽ . تنبيو :
 كَف أعلم أىل العلم اختلفوا يف أنو ليس ألحد من األكلياء غَت اآلابء أف يزٌكج بكران كال ثيبان إال إبذهنا .قاؿ الشافعي : 

 ِب يكوف إذف الثيب كالبكر ؟ 
 أما الثيب ، فقد اتفق الفقهاء أف إذهنا ابلنطق .
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، كىالى تػيٍنكىحي اى ٟتديث الباب ) -أ  .. ( . ٍلًبٍكري حىىتَّ تيٍستىٍأذىفى الى تػيٍنكىحي اىأٍلىٔفًٌي حىىتَّ تيٍستىٍأمىرى
 أبف إذف البكر ىو السكوت ، فدؿ ٔتفهومو على أف إذف الثٌيب ابلنطق  كجو الداللة : إخبار الرسوؿ 

 ) الثيب تعرب عن نفسها ( ركاه أٛتد كابن ماجو . قاؿ  -ب
 وف إال ابلكبلـ .كجو الداللة : أف اٟتديث صريح يف أف الثيب تعرب عن نفسها ، كاإلعراب ال يك

من ا١تعقوؿ : أف البكر تستحي لعدـ ٥تالطة الرجاؿ ، كاٟتياء ٯتنعها من النطق ، فلذلك جعل إذهنا سكوهتا ، كأما الثيب -ج
 فقد مارست الرجاؿ ، كخالطتهم فلم يبق لديها حياء األبكار ، فجعل إذهنا ابلنطق .

 كأما البكر ، فإذهنا الصمت .
 ء .كهبذا قاؿ عامة العلما

 ٟتديث الباب .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف من شركط النكاح رضا الزكجُت 
o . حكمة الشرع ، حيث فرؽ بُت إذف البكر كالثيب 

رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو ،  (ٍلمىٍرأىةي نػىٍفسىهىا الى تػيزىٌكًجي اىٍلمىٍرأىةي اىٍلمىٍرأىةى، كىالى تػيزىٌكًجي اى )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ٖٔٗ
 . كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ ، كىرًجىاليوي ثًقىاته 

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 رجح ابن عبد ا٢تادم كقفو .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ا .اٟتديث دليل على أف ا١ترأة ليس ٢تا كالية يف النكاح ، فبل تزكج نفسها ، كال تزكج غَتى
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . اإلشارة إُف قصور ا١ترأة 
o . حكمة الشرع يف التفريق يف بعض األحكاـ بُت الرجاؿ كالنساء 

ًفعو ، عىٍن ًاٍبًن عيمىرى قىاؿى  - ٕٖٗ غىاري: أىٍف يػيزىكًٌجى اىلرهجيلي  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  )كىعىٍن انى غىاًر ; كىالشًٌ ًابٍػنػىتىوي عىلىى أىٍف يػيزىكًٌجىوي اىآٍلخىري  عىًن الشًٌ
نػىهيمىا صىدىاؽه   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًابٍػنػىتىوي ، كىلىٍيسى بػىيػٍ

فً  ـً انى غىاًر ًمٍن كىالى  ع .كىاتػهفىقىا ًمٍن كىٍجوو آخىرى عىلىى أىفه تػىٍفًسَتى اىلشًٌ
---------- 

 عرؼ نكاح الشغار ؟ 
الكلب برجلو إذا رفعها ، ابؿ أك َف يبل ، أك من شرر ا١تكاف من أىلو، أك من شررت القرية من  : ابلتشديد كالكسر من شرر الشغار

 أمَتىا . 
: ألف ا١تتزكجُت يرفعاف  كٝتي نكاح الشغار شغاران : أف يزكج الرجل ابنتو على أف يزكجو اآلخر ابنتو كليس بينهما صداؽ ،  كاصطالحان 

 اح من ا١تهر .ا١تهر بينهما ، أك أهنما ٮتلياف النك
 ما حكم ىذا النكاح ؟ 



 ُِْٕ 

 حراـ كيبطل النكاح . 
 ٟتديث الباب . -أ

 ( ركاه مسلم . اإًلٍسبلىـً  الى ًشرىارى يف  ) قىاؿى   اٍبًن عيمىرى أىفَّ النَِّبَّ كعن -ب
 :  أٚتع العلماء على أف نكاح الشرار ال ٬توز . قاؿ ابن عبد الرب

 ما اٟتكم  إذا كقع نكاح الشغار ؟ 
 ختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :ا

 : أف النكاح ابطل ، سواء كقع قبل الدخوؿ أـ بعده . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 ٟتديث الباب ، كفيما معناه من اآلاثر اليت تدؿ على النهي عن نكاح الشرار ، كأف النهي عن الشيء حكم بفساده كبطبلنو.
 إذا كقع على صورة الشرار ، فهو صحيح ، ك٬تب فيو مهر ا١تثل . أنو القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 األكؿ .كالراجح  
 ؟ ما العلة من التحرمي 

 رٛتو هللا : كاختلف يف علة النهي: قاؿ ابن القيم
 : ىي جعل كل كاحد من العقدين شرطان يف اآلخر. فقيل 
بضع كل كاحدة مهران لؤلخرل ، كىي ال تنتفع بو ، فلم يرجع إليها ا١تهر ، بل عاد ا١تهر إُف : العلة التشريك يف البيضع ، كجعل  كقيل 

الوِف ، كىو ملكو لبضع زكجتو بتمليكو لبضع موليتو ، كىذا ظلم لكل كاحدة من ا١ترأتُت ، كإخبلء لنكاحهما عن مهر تنتفع بو ، كىذا 
 ىو ا١توافق للرة العرب .  ) زاد ا١تعاد ( .

 مبينان علة النهي : لشوكاينقاؿ اك 
 ؛ ألف النكاح يصح بدكف  كليس ا١تقتضي للبطبلف عندىم ٣ترد ترؾ ذكر الصداؽ -األكؿ: ىي خلو بضع كل منهما من الصداؽ 

 ان .بل ا١تقتضي لذلك جعل البضع صداق - تسميتو
اح ابنتك . قاؿ ا٠تطاَب: كاف ابن أَب ىريرة يشبهو برجل : التعليق كالتوقيف؛ ككأنو يقوؿ: ال ينعقد لك نكاح ابنيت حىت ينعقد ِف نكاثنيان 

تزكج امرأة كيستثٍت عضوا منها، كىذا ٦تا ال خبلؼ يف فساده. قاؿ اٟتافظ : كتقرير ذلك أنو يزكج كليتو كيستثٍت بضعو، حيث ٬تعلو 
 ل .لؤلخر  ان صداقا لؤلخرل. كقاؿ ا١تؤيد اب كأبو طالب: العلة كوف البضع صار ملك

o ٟتكم : أف الرالب أف الوِف ال ٮتتار الكفء ١توليتو ، ألنو يريد شخصان يزكجو كيبادلو .كمن ا 
 ما اٟتكم لو ٝتي ا١تهػػػػر ؟ 

 اختلف العلماء لو ٝتي ا١تهر على قولُت :
 : أنو يصح . القوؿ األكؿ

 لتفسَت ّنفع : ) كليس بينهما صداؽ ( فإذا جعل صداقان فليس بشرار .
 ال يصح كلو ٝتي مهران .  : أنو القوؿ الثاين

 كىذا القوؿ ىو الصحيح .
ب ١تا جاء أف العباس بن عبد هللا بن العباس  ) أنكح عبد الرٛتن بن اٟتكم ابنتو ، كأنكحو عبد الرٛتن ابنتو ، ككاّن جعبل صداقان ، فكت

 ( . ركاه أبو داكد كىو حديث حسن  رسوؿ هللا معاكية إُف مركاف أيمره ابلتفريق بينهما ، كقاؿ يف كتابو : ىذا الشرار الذم هنى عنو 
 فهذا معاكية قضى ابلتفريق بُت الزكجُت الذين تزكجا ابلشرار ككاّن جعبل صداقان .
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يف  قاؿ الشيخ ابن ابز : فهذه اٟتادثة اليت كقعت يف عهد أمَت ا١تؤمنُت معاكية توضح لنا معٌت الشرار الذم هنى عنو الرسوؿ 
، كأف تسمية الصداؽ ال تصحح النكاح كال ٗترجو عن كونو شراران ؛ ألف العباس بن عبد هللا ، كعبد الرٛتن بن اٟتكم األحاديث ا١تتقدمة 

رىاري الًَّذم نػىهىى عىٍنوي رىسيوؿي اَّللًَّ  إُف ىذه التسمية كأمر ابلتفريق بينهما ، كقاؿ : ، كلكن َف يلتفت معاكية  قد ٝتيا صداقان  ا الشًٌ ( )ىىذى
 من ّنفع موُف ابن عمر رضي هللا عن اٞتميع .  أعلم ابللرة العربية كٔتعآف أحاديث الرسوؿ  اكية . كمع

أما العبلج ١تن كقع يف نكاح الشرار كىو يرغب يف زكجتو كىي ترغب فيو : فهو ٕتديد النكاح بوِف ، كمهر جديد ، كشاىدم عدؿ ؛ 
 ف . ) انتهى ( . سبحانو ٦تا سلكبذلك ت رأ الذمة كٖتل الزكجة ، مع التوبة إُف هللا

 كأٚتعوا على أف غَت البنات من األخوات ، كبنات األخ ، كالعمات ، كبنات األعماـ ، كاإلماء ، كالبنات يف ىذا  قاؿ النوكم  :. 

 ركط فإنػو يصح كال ٤تظور كىي :ػػقاؿ بعض العلماء : إذا توفرت يف ىذا النكاح ثبلثة ش 
 ك٦تن ذىب إُف ىذا القوؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا .، كأف يكوف الزكج كفوان ، ل كمهر ا١تث، رضا الزكجُت 

هيمىا -كىعىًن اٍبًن عىبهاسو  - ٖٖٗ يػهرىىىا اىلنه  أىفه جىارًيىةن ًبٍكرنا أىتىًت النهيبه  ) -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ىىا زىكهجىهىا كىًىيى كىارًىىةه ، فىاى يبُّ  فىذىكىرىٍت: أىفه أىابى
  ) ٍرسىاًؿ  . رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى ، كىاٍبني مىاجىٍو ، كىأيًعله اًبإٍلً

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث صححو بعض العلماء .
 أعلو أبو حامت ، كأبو زرعة ، كالبيهقي  ، كقد رد ابن القيم التعليل ابإلرساؿ . كأعلو ٚتع منهم ابإلرساؿ ، 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أنو ال ٬توز لؤلب أف ٬ت ر ابنتو البكر على النكاح ، كقد تقدمت ا١تسألة .

 ح .رٌد نكاح البكر اليت زكجها أبوىا كىي كارىة ، فدؿ على أف إذف البكر ال بد منو يف النكا  ففي ىذا اٟتديث أف النِب 
هيمىا  )قىاؿى  ، عىًن اىلنهيبًٌ كىعىٍن اىٟتٍىسىًن ، عىٍن ٝتىيرىةى  - ٖٗٗ رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي ، كىحىسهنىوي  (أىٯتُّىا ًاٍمرىأىةو زىكهجىهىا كىلًيهاًف ، فىًهيى ًلأٍلىكهًؿ ًمنػٍ

ًٍمًذمُّ   .اىلًتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
ًٍمًذمُّ  قاؿى   .زيٍرعىةى كأبو حامتًو  الذَّىىِبُّ، كصحَّحىو أيضان أبو ككافػىقىو .البخارمًٌ  على شرطً  صحيحه  :اٟتاكمي  حىسىنه. كقاؿى  حديثه  :الًتًٌ

اعً  ثيبوتً  اٟتاًفظي: ًصحَّتيو ميتوقًٌفىةه على كقاؿى  ، كيػيٍركىل عن رًجالىو فإفَّ  اٟتىسىًن من ٝتىيرىةى، ٝتى  طىريقً  من البػىيػٍهىًقيًٌ  عندى  ٨تويه مىٍوقوفان  عليٌو  ثقاته
، بنً  خبلسً  ، كخبلسه َفٍى يىٍسمىعٍ  عىٍمروك ا٢تىجىرًمًٌ  .ثًقاته  رًجاؿى إسناًده مىعى انًقطاًعو،فإفَّ  كلكنٍ  ًمن عىًليٌو
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

رت فإهنا تكوف زكجة للرجل األكؿ ، كيكوف الثآف ابطبلن ، ألهنا ابلزكاج األكؿ صا –كعًلم األسبق  –نستفيد : أف ا١ترأة إذا زكجها كلياف 
 يف عصمة زكج .
أنو إذا كاف للمرأة كلياف فأذنت لكل كاحد منهما يف تزك٬تها ، : كٚتلة ذلك ، فإذا زكج الولياف فالنكاح لؤلكؿ منهما  قاؿ ابن قدامة :

 ، فقالت : قد أذنت لكل كاحد من أكليائي يف تزك٬تي من أراد . ان جاز ، سواء أذنت يف رجل معُت أك مطلق
 ف لرجلُت ، كعلم السابق منهما ، فالنكاح لو ، دخل هبا الثآف أك َف يدخل .فإذا زكجها الوليا

 كىذا قوؿ اٟتسن ، كالزىرم ، كقتادة ، كابن سَتين ، كاألكزاعي ، كالثورم ، كالشافعي ، كأَب عبيد ، كأصحاب الرأم .
 .كبو قاؿ عطاء ، كمالك ، ما َف يدخل هبا الثآف ، فإف دخل هبا الثآف صار أكُف 

أخرج حديث ٝترة أبو داكد ، كالًتمذم ،  (أٯتا امرأة زكجها كلياف ، فهي لؤلكؿ  )أنو قاؿ  كلنا ، ما ركل ٝترة ، كعقبة ، عن النِب 



 ُِْٗ 

 .كأخرجو النسائي عنو كعن عقبة كركم ٨تو ذلك عن علي ، كشريح 
 ان .، كما لو علم أف ٢تا زكج كألف الثآف تزكج امرأة يف عصمة زكج ، فكاف ابطبلن 

 م . ) ا١ترٍت ( .كإف دخل ، كنكاح ا١تعتدة كا١ترتدة ، ككما لو عل كألنو نكاح ابطل لو عرم عن الدخوؿ ، فكاف ابطبلن  
رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى ،  (أىٯتُّىا عىٍبدو تػىزىكهجى بًغىٍَتً ًإٍذًف مىوىالًيًو أىٍك أىٍىًلًو ، فػىهيوى عىاًىره )  كىعىٍن جىابًرو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - َٗٗ

ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي ، كىكىذىًلكى ًاٍبني ًحبهافى   .كىاىلًتًٌ
--------- 

 أم : أسياده .(  ًبغىٍَتً ًإٍذًف مىوىالًيوً ) 
 أم : زآف .( فػىهيوى عىاًىره ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

ن دمحم عقيل ، كتفرد هبذا اٟتديث عن جابر ، كَف يتابعو عليو أحد ، كمثلو ال اٟتديث إسناده ضعيف ، الراكم عن جابر ىو : عبد هللا ب
 يقبل عند التفرد .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 . نستفيد : أنو ال ٬توز للعبد أف يتزكج برَت إذف سيده

 ه .أٚتع أىل العلم على أنو ليس للعبد أف ينكح برَت إذف سيد قاؿ ابن قدامة :
 ه .قد أٚتع علماء ا١تسلمُت على أنو ال ٬توز نكاح العبد برَت إذف سيدك  كقاؿ القرطيب :
 ٟتديث الباب .

 شٌبو زكاج العبد برَت إذف سيده ابلزّن ، كالزّن ٤ترـٌ إٚتاعان ، فكذلك زكاج العبد برَت إذف سيده . كجو الداللة : أف الرسوؿ 
 لنفقة ، كيف ذلك إضرار اب١توُف ، فلم ٬تز من غَت إذنو .كألف نكاح العبد ييسبب نقص قيمتو ، كيستحق كسبو اب١تهر كا

 ما اٟتكمة من النهي ؟ 
كىو إذا اشترل ْتق الزكجة َف ، العاىر الزآف كالعهر الزْف ، كإ٪تا بطل نكاح العبد من أجل أف رقبتو كمنفعتو ٦تلوكتاف لسيده  قاؿ ا٠تطاَب :

النكاح إبقاء ١تنفعتو على صاحبو ، ك٦تن أبطل عقد ىذا النكاح األكزاعي فأبطل ، ككاف يف ذلك ذىاب حقو ، يتفرغ ٠تدمة سيده 
 كالشافعي كأٛتد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو.

كقاؿ مالك كأصحاب الرأم إف أجازه السيد جاز كإف أبطلو بطل ، كعند الشافعي ال يثبت النكاح كإف أجازه السيد ألف عقد النكاح ال 
 لوِف .يقع عنده موقوفان على إجازة ا

 ما حكم زكاج العبد إبذف سيده ؟ 
 جائز ابإلٚتاع .
 . كأٚتع أىل العلم على أف نكاح العبد جائز إبذف موالهقاؿ القرطِب : 

 ما اٟتكم إذا تزكج العبد بغَت إذف سيده ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذا النكاح على قولُت :

 : نكاحو ابطل . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعي ، كأٛتد .

 كىو مذىب الشافعي .، كبو قاؿ شريح ، كىو قوؿ عثماف ، كابن عمر يف ا١ترٍت : ؿ قا
 ٟتديث الباب . -أ

 كجو الداللة : أف الرسوؿ كصف العبد الذم ينكح برَت إذف سيده أبنو عاىر ، فدؿ على بطبلف نكاحو كٖترٯتو كالزّن .



 َُّْ 

 . ) ا١ترٍت ( .ود كألنو نكاح فقد شرطو ، فلم يصح كما لو تزكجها برَت شه -ب
 العقد صحيح ، كلكنو موقوؼ على إجازة السيد ، إف شاء أجاز ، كإف شاء فسخ . القوؿ الثاين :

 كىذا قوؿ أَب حنيفة ، كمالك .
 كىو قوؿ اٟتسن البصرم ، كعطاء بن أَب رابح ، كسعيد بن ا١تسيب .

 ٟتديث الباب . -أ
مرىونة إبذف ا١توُف ، فإذا نكح العبد ، انعقد نكاحو موقوفان على إجازة ا١توُف ،  أخ ر أف صحة نكاح العبد كجو الداللة : أف الرسوؿ 

 إف شاء أجاز ، كإف شاء رد ، كاإلجازة البلحقة كاإلذف السابق .
ده من ا١تعقوؿ : العبد ٦تنوع من النكاح ٟتق ا١توُف ، إذ النكاح يعت ر عيبان يف العبد يينقص قيمتو ، فنكاحو موقوؼ على إذف سي-ب

 حفاظان على حقو ، فإذا أجاز النكاح فقد تنازؿ عن حقو برضاه .
 األكؿ . كالراجح

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o ثبات الرؽ .إ 
o . مفهـو اٟتديث : أنو لو أًذف السيد لعبده ابلزكاج جاز 

ٍرأىًة كىخىالىًتهىا الى ٬تيٍمىعي بػىٍُتى  )قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُٗٗ ٍرأىًة كىعىمهًتهىا ، كىالى بػىٍُتى اىٍلمى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  - اىٍلمى
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد :  ٖترٔف أف ٬تمع الرجل يف عصمتو بُت ا١ترأة كعمتها ، أك ا١ترأة كخالتها .

 ٭تـر اٞتمع بُت ا١ترأة كعمتها ، كبينها كبُت خالتها .يف ىذا دليل ١تذىب العلماء كافة أنو  قاؿ النوكم :
)كاٞتمع بُت ا١ترأة كعمتها ، كبينها كبُت خالتها( قاؿ ابن ا١تنذر: أٚتع أىل العلم على القوؿ بو يف بياف ٤ترمات النكاح  ابن قدامةقاؿ ك 

، كىم الرافضة كا٠توارج، َف ٭ترموا ذلك، كَف يقولوا ابلسنة ان اختبلؼ، إال أف بعض أىل البدع ٦تن ال تعد ٥تالفتو خبلف -ْتمد هللا  -كليس فيو 
، متفق عليو  (ال ٬تمع بُت ا١ترأة كعمتها، كال بُت ا١ترأة كخالتها) كىي ما ركل أبو ىريرة، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  الثابتة عن رسوؿ هللا 

ها، كال ا١ترأة على خالتها، كال ا٠تالة على بنت أختها، ال تنكح ال تنكح ا١ترأة على عمتها، كال العمة على بنت أخيد )كيف ركاية أَب داك 
كألف العلة يف ٖترٔف اٞتمع بُت األختُت إيقاع العداكة بُت األقارب، كإفضاؤه إُف قطيعة  ل(الك رل على الصررل، كال الصررل على الك ر 

 اه . ) ا١ترٍت ( خصصناه ٔتا ركينم( لكم ما كراء ذلككأحل و )الرحم اـر كىذا موجود فيما ذكرّن فإف احتجوا بعمـو قولو سبحان
 ؟ ما اٟتكم إف ٚتع بينهما 

o . إف كاف بعقد كاحد بطبل 
o . كإف كاف كل كاحدة بعقد ، فنكاح الثآف مفسوخ ابطل 

 ما اٟتكمة من النهي ؟ 
 ) إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ( ركاه ابن حباف . اٟتكمة من ذلك ، فقاؿ  بٌُت 
 ك ١تا يكوف بُت الضرائر من الرَتة .كذل

 اـ .قاؿ السعدم : ... كذلك ١تا يف ذلك من أسباب التقاطع بُت األرح
 اذكر امرأة أخرل ٭تـر ٬تمع بينها كبُت الزكجة ؟ 

 أخت الزكجة .
 فيحـر على الرجل أف ٬تمع بُت ا١ترأة كبُت أختها يف الزكاج .



 ُُّْ 

 ( .ٍختػىٍُتً ًإالَّ مىا قىٍد سىلىفى أىٍف ٕتىٍمىعيوا بػىٍُتى اأٍلي قاؿ تعاُف ) ك -أ
 فاآلية دليل على ٖترٔف اٞتمع بُت ا١ترأة كأختها يف الزكاج .

 معناه : كحـر عليكم أف ٕتمعوا بُت األختُت عندكم بنكاح . :  قاؿ ابن جرير 
 ـ اٞتمع بُت األختُت يف النكاح .كقد أٚتع العلماء من الصحابة كالتابعُت كاألئمة قدٯتان كحديثان على أنو ٭تر  قاؿ ابن كثَت :

: كاٞتمع بُت األختُت يف التزكيج حراـ ابإلٚتاع ، سواء كانت شقيقتُت أـ من أب أـ من أـ ، كسواء البنت من  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 .الرضاع 

 كمن األدلة على التحرٔف : 
ًبيبىة بًٍنًت أىىًب سيٍفيىافى قىالىٍت حديث  « . أىفٍػعىلي مىاذىا » بًٍنًت أىىًب سيٍفيىافى فػىقىاؿى  أيٍخيًت  فػىقيٍلتي لىوي ىىٍل لىكى يًف  سيوؿي اَّللًَّ دىخىلى عىلىىَّ رى ) أيٌـً حى

بًٌُتى ذىًلكى » قػيٍلتي تػىٍنًكحيهىا . قىاؿى  لُّ ِف فىًإنػَّ » . قىاؿى  ا٠تٍىٍَتً أيٍخيًت  يًف  رًكىًٍت ػى قػيٍلتي لىٍستي لىكى ٔتيٍخًليىةو كىأىحىبُّ مىٍن ش« . أىكىٖتًي قػيٍلتي « .  هىا الى ٖتًى
 مىا حىلٍَّت ِف  محىٍجرً  يًف  لىٍو أىنػَّهىا َفٍى تىكيٍن رىبًيبىيًت » قػيٍلتي نػىعىٍم . قىاؿى « . بًٍنتى أيٌـً سىلىمىةى » أيٍخ رٍتي أىنَّكى ٗتىٍطيبي ديرَّةى بًٍنتى أىىًب سىلىمىةى . قىاؿى  فىًإٌٓفً 

ا ابٍػنىةي أىخً  ىى  ضىاعىًة أىٍرضىعىٍتًٍت ًمنى الرَّ  يًإنػَّهى  ( ركاه مسلم . بػىنىاًتكينَّ كىالى أىخىوىاًتكينَّ  يَّ ا ثػيوىيٍػبىةي فىبلى تػىٍعرًٍضنى عىلى ػكىأىابى
[ استفهاـ تعجب من كوهنا  أك ٖتبُت ذلك] [ أم تزكج ، جاء يف ركاية عند مسلم  ) انكح أخيت عزة بنت أَب سفياف ( . انكح أخيت ]

كأحب  ][ أم لست ٔتنفردة بك ، كال خالية من ضرة . لست لك ٔتيٍاًليىة ]ىا مع ما طبع عليو النساء من الرَتة .تطلب أف يتزكج غَت 
 ، فقد جاء يف ركاية : ) كأحب من شركٍت فيك ( . [ ا١تػراد اب٠تَت ذاتو من شاركٍت يف ا٠تَت 

o فمن أسلم كٖتتو أختاف خيٌَت ، فيمسك إحدا٫تا كيطلق األخرل ال ٤تالة . 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . إذا طلقت ا١ترأة كانتهت عدهتا ، حلت أختها كعمتها كخالتها ، النتفاء الضرر 
o  كمثل ذلك الرضاع فأخت زكجتك من الرضاع ال ٕتمعها مع زكجتك ، كذلك عمة زكجتك من الرضاع ال ٬توز ، ككذلك خالة

 زكجتك من الرضاع ال ٬توز .
o خالتها ، ىذه من ارمات إُف أمد . عمة الزكجة أك 

 ألف ارمات اليت ٭تـر على اإلنساف التزكج هبن قسماف :
 فبل ٖتل أبدان .، : ٤ترمات إُف األبػد  القسم األكؿ

 ٤ترمات إُف أمد . أم إُف غاية ، فمىت زاؿ ا١تانع فإهنا ٖتل لو . القسم الثاين :
 كىذا القسم نوعاف :

 ل اٞتمع .ارمات ألج األكؿ :
 ارمات إُف أمد ، كىن ارمات لعارض قابل للزكاؿ . الثاين :
 رىكىاهي ميٍسًلمه .  (الى يػىٍنًكحي اىٍلميٍحًرـي ، كىالى يػيٍنكىحي )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عيٍثمىافى  - ِٗٗ

 ( .كىالى ٮتىٍطيبي  )كىيف ًركىايىةو لىوي 
 ( .كىالى ٮتيٍطىبي عىلىٍيًو  )افى كىزىادى ًاٍبني ًحبه 

هيمىا-كىعىًن اٍبًن عىبهاسو  - ّٗٗ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  . (مىٍيميونىةى كىىيوى ٤تيًٍرـه  تػىزىكهجى اىلنهيبُّ  )قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ؿه تػىزىكهجىهى  أىفه اىلنهيبه  )كىًلميٍسًلمو : عىٍن مىٍيميونىةى نػىٍفًسهىا  - ْٗٗ  ( .ا كىىيوى حىالى

----------  
 بفتح الياء ، أم ال يتزكج لنفسو .(  الى يػىٍنًكحي اىٍلميٍحًرـي ) 
 ( بضم الباء ، ال يزكج امرأة بوالية كال ككالة يف مدة اإلحراـ . كىالى يػيٍنًكحي ) 
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
أم : يعقد النكاح لرَته ، أك ٮتطب ، أم  –بضم الياء  –م : يتزكج ، أك يينًكح أ –بفتح الياء  –نستفيد : أف ارًـ ٤ترـٌ عليو أف يىنكح 

 : يطلب زكاج ا١ترأة من نفسها أك من أىلها .
 ٖترٔف عقد النكاح للمحـر لنفسو سواء كاف رجبلن أك امرأة كبل٫تا ٤ترمان أك أحد٫تا ٤ترمان كاآلخر حبلالن .

يٍحرًـ كليان يف عقد
 النكاح ، كلو كاف الزكج كالزكجة حبلالن . فبل ٬توز أف يكوف ا١ت

  أف النيب ( ما اٞتواب عن حديث ابن عباس ؟  ) تزكج ميمونة كىي ٤تـر 
 استدؿ ْتديث ابن عباس ىذا اٟتنفية كقالوا : ٬توز للمحـر أف يتزكج أك يزٌكًج .

 لكن اٞتواب عن ىذا اٟتديث من كجوه :
 أنو تزكج ميمونة ٤ترمان . ِب : أف ابن عباس كًىم إذ نسب إُف النأكالن 

 قاؿ سعيد بن ا١تسيب : كًىم ابن عباس يف تزكيج ميمونة كىو ٤ترًـ .
 تزكجها حبلالن ( . أف ميمونة كىي صاحبة القصة قالت ) أف النِب  اثنيان :
كىو حبلؿ ، ككنت أّن الرسوؿ  ميمونة كىو حبلؿ ، كبٌت هبا أف أاب رافع كاف الرسوؿ بينهما حيث قاؿ ) تزكج رسوؿ هللا  اثلثان :

 بينهما ( ركاه الًتمذم .
 تزكجها حبلالن  كثَتكف ، منهم ميمونة نفسها ، كمنهم أبو رافع ، كسليماف بن يسار ، كمنهم صفية بنت شيبة . أف الركاة أبنو  رابعان :

و ٤تـر إال عبد هللا بن عباس ، كركاية من ذكرّن نكح ميمونة كى : كما أعلم أحدان من الصحابة ركل أف رسوؿ هللا  قاؿ ابن عبد الرب
 معارضة لركايتو ، كالقلب إُف ركاية اٞتماعة أميل ، ألف الواحد أقرب إُف الرلط .

، كعن سليماف بن  تزكج ميمونة كىو حبلؿ متواترة عن ميمونة بعينها ، كعن أَب رافع موُف النِب  : كالركاية أف رسوؿ هللا  كقاؿ
 ، كعن يزيد بن األصم كىو ابن أختها .يسار موالىا 
تزكجها حبلالن ، كىو قػوؿ ك راء الصحابة كركاَيهتم ، كَف أيت عن أحد منهم أنو  : الذم صححو أىل اٟتديث أف النِب  كقاؿ عياض

 تزكجها ٤ترمان إال ابن عباس كحده .
 ما حكم ا٠تطبة للمٍحرًـ ؟ 
 ىل العلم يف خطبة اـر قوالف:أل

، كارمة ، كيكره للمحـر أف ٮتطب للمحلُت . : كؿالقوؿ األ  تكره ا٠تطبة للمحـر

 ، كاختيار ابن قدامة .كىو مذىب الشافعية ، كاٟتنابلة 
 .طبة اـر أنو ٖتـر خ : القوؿ الثاين

 ، كابن ابز ، كابن عثيمُت . كالصنعآف ، كالشنقيطي  ، كاختيار ابن حـز ، كابن تيمية  كىو مذىب ا١تالكية 

 ٟتديث الباب ) ... كال ٮتطب ( .-أ
 هنى عن اٞتميع هنيان كاحدان كَف يفصل كموجب النهي التحرٔف كليس لنا ما يعارض ذلك من أثر كال نظر  . فالنِب 

 أف ا٠تطبة مقدمة النكاح كسبب إليو كما أف العقد سبب للوط، كالشرع قد منع من ذلك كلو حسما للمادة .-ب
ثماف ، ال ٬توز لو أف ٮتطب امرأة ، ككذلك ارمة ال ٬توز للرجل خطبتها ١تا تقدـ من حديث ع رًـاألظهر عندم أف ا:  قاؿ الشنقيطي

 .أف ما ذكره كثَت من أىل العلم من أف ا٠تطبة ال ٖتـر يف اإلحراـ كإ٪تا تكره أنو خبلؼ الظاىر من النص  مكبو تعل
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف اـر ٬توز لو أف يشهد على عقد النكاح لرجل كامرأة ليسا ٤تيٍرمُت 

o الثبلثة(.واء كاف اـر الوِف أك الزكج أك الزكجة، فاٟتكم يتعلق هبؤالء ٭تـر عقد النكاح على الذكور كاإلّنث، س  
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o ح.كلو عقد لرجل ٤تل على امرأة كالوِف ٤تـر ال يص، لو عقد لرجل ٤تـر على امرأة حبلؿ فالنكاح ال يصح 

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (شُّريكًط أىٍف يػيوىَفه بًًو ، مىا ًاٍستىٍحلىٍلتيٍم بًًو اىٍلفيريكجى ًإفه أىحىقه اىل)  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو  - ٓٗٗ
---------- 

 ( أم : تؤتوىا كافية كاملة . أىٍف يػيوىَفه بًوً )  
 ( أم : أحق الشركط ابلوفاء شركط النكاح ، ألف أمره أحوط كاببو أضيق ) ما استحللتم بو الفركج 

 اٟتديث ؟ ماذا نستفيد من 
 نستفيد : أنو ينبري لكل من الزكجُت الوفاء ابلشركط يف النكاح ، فأحق شرط ٬تب الوفاء بو كأكاله ، ىو ما استحل بو الفرج .

 اذكر بعض الشركط الصحيحة ؟ 
الوفاء بو ،  كأف تشًتط أف ال ٮترجها من دارىا أك بلدىا ، أك اشًتطت زَيدة يف مهرىا أك زَيدة يف نفقتها ، صح الشرط ، ككجب

 للحديث ) إف أحق الشركط أف توفا بو ... ( .
 ما اٟتكم إف شرطت أف ال يتزكج عليها ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذا الشرط على قولُت :
، فإف نكث ابلشرط كتزكج عليها كاف من حقها فسخ النكاح ، ألهنا إ٪تا قبلت ابلزكاج منو على ىذا  أنو شرط صحيح : القوؿ األكؿ

 الشرط .
 كىذا ا١تذىب عند اٟتنابلة ، كىو اختيار ابن تيمية ، كابن القيم .

 ٟتديث الباب .  -أ
فهو صريح يف كجوب الوفاء بشركط النكاح ، كمنها اشًتاط ا١ترأة على ّنكحها أف كل امرأة يتزكجها عليها فهي طالق ، فإذا أخل بذلك 

 فلها حق الفسخ .
 ك .اشًتاط مثل ذل كقد كقع يف زمن الصحابة 

كألف رجبل زىكَّج امرأة بشرط أف ال يتزكج عليها ، فرفع ذلك إُف عمر ، فقاؿ : مقاطع اٟتقوؽ عند  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا :
 ( .ُِْ /ّ) انتهى من "الفتاكل الك رل" ط .الشرك 

 كٟتديث ) ا١تسلموف على شركطهم ( . -ب
 يو .كىو صريح يف كجوب أف يفي ا١تسلم ٔتا شرط عل

أف اشًتاط ا١ترأة على ّنكحها عدـ تزكجو عليها فيو منفعة كمصلحة ٢تا ، كىذا الشرط ال ٯتنع ا١تقصود من النكاح فكاف صحيحان  -ج
 الزمان .

 أف الشرط ابطل ، كالنكاح صحيح . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية .

كىذا الشرط الذم اشًتط ٭تـر اٟتبلؿ،  : قالواان ( ، أك أحل حرام حـر حبلالن  ى شركطهم إال شرطان ا١تسلموف علقاؿ ) أف رسوؿ هللا -أ
 . التزكج كالتسرم كغَت ذلك كىو
 ٟتديث ) ال تسأؿ ا١ترأة طبلؽ أختها ... ( . -ب

 تفق عليو. ط ( ميف كتاب هللا فهو ابطل،كإف كاف مائة شر  شرط ليس ) كل كلقولو -ج
 . كتاب هللا،ألف الشرع ال يقتضيو ليس يفكقالوا: كىذا 

 . مقتضاه قالوا: إف ىذه الشركط ليست من مصلحة العقد كالك  -د
 كالراجح اٞتواز ، كرجحو ابن القيم .
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بطبلفى اشًتاط ا١ترأة طبلؽى أختها، كأنو ال ٬تب الوفاءي بو. فإف قيل: فما الفرؽ بُت ىذا كبُت  كتضمن حكميو :  قاؿ ابن القيم
،  اشًتاط طبلًؽ الزكجة من اإلضرار هًبا اطها أف ال يتزكج عليها حىت صححتم ىذا كأبطلتم شرط الضرة؟ قيل: الفرؽي بينهما أف يفاشًت 

اشًتاط عدـً نكاحها، كنكاًح غَتىا، كقد فرؽ النصُّ بينهما، فقياس أحد٫تا على  ، كمشاتًة أعدائها ما ليس يف ، كخراًب بيتها ككسًر قلبها
 سد.اآلخر فا

أىحىقُّ مىا  )أىنَّوي قىاؿى  النًَِّبًٌ ) كىًإذىا تػىزىكَّجىهىا ، كىشىرىطى ٢تىىا أىٍف ال ٮتيٍرًجىهىا ًمٍن دىارًىىا أىٍك بػىلىًدىىا فػىلىهىا شىٍرطيهىا ًلمىا ريًكمى عىٍن  : قاؿ ابن قدامة
تيٍم بًًو ًمٍن الشُّريكًط مىا اٍستىٍحلىٍلتيٍم بًًو اٍلفيريكجى   .كىًإٍف تػىزىكَّجىهىا ، كىشىرىطى ٢تىىا أىٍف ال يػىتػىزىكَّجى عىلىيػٍهىا ، فػىلىهىا ًفرىاقيوي إذىا تػىزىكَّجى عىلىيػٍهىا ( ( أىٍكفػىيػٍ

ـي اٍلوىفىاءي بًًو ، كى  تيوي ، ًمٍثلي أىٍف يىٍشًتىًطى ٢تىىا ىيوى مىا يػىعي كىٚتيٍلىةي ذىًلكى أىفَّ الشُّريكطى يًف النًٌكىاًح تػىنػٍقىًسمي أىٍقسىامنا ثىبلثىةن ، أىحىديىىا مىا يػىٍلزى ودي إلىيػٍهىا نػىٍفعيوي كىفىائًدى
ا يػىٍلزىميوي اٍلوىفىاءي ٢تىىا بًًو ، فىًإٍف َفىٍ أىٍف ال ٮتيٍرًجىهىا ًمٍن دىارًىىا أىٍك بػىلىًدىىا أىٍك ال ييسىاًفرى هًبىا ، أىٍك ال يػىتػىزىكَّجى عىلىيػٍهىا ، كىال يػىتىسىرَّل عى  يػىٍفعىٍل فػىلىهىا  لىيػٍهىا ، فػىهىذى

 .                      ) ا١ترٍت ( . فىٍسخي النًٌكىاح
 كسئل شيخ اإلسبلـ رٛتو هللا عن ىذه ا١تسألة كأجاب ففي الفتاكل الك رل :

قيلىهىا مً  هىا ، فىدىخىلى عىلىى ذىًلكى ، فػىهىٍل مىٍسأىلىةه : يف رىجيلو تػىزىكَّجى اًبٍمرىأىةو كىشىرىطىٍت عىلىٍيًو أىٍف ال يػىتػىزىكَّجى عىلىيػٍهىا كىال يػىنػٍ ٍن مىٍنز٢ًًتىا ، كىأىٍف تىكيوفى ًعٍندى أيمًٌ
 يػىٍلزىميوي اٍلوىفىاءي كىًإذىا خىالىفى ىىًذًه الشُّريكطى ، فػىهىٍل لًلزٍَّكجىًة اٍلفىٍسخي أىـٍ ال ؟ 

: نػىعىٍم تىًصحُّ ىىًذًه الشُّريكطي كىمىا يًف مىٍعنىاىىا يًف مىٍذىى  ًب اإًلمىاـً أىٍٛتىدى كىغىٍَتًًه ًمٍن الصَّحىابىًة كىالتَّاًبًعُتى؛ كىعيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب، كىعىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص اٞتٍىوىابي
، كىًإٍسحىاؽى . كىمىٍذىىبي مىاًلكو إذىا شىرىطى ٢تىىا إذىا تػىزىكَّجى عىلىيػٍهىا .. أىٍف يى  ىىا بًيىًدىىا ، أىٍك رىأٍيػيهىا كى٨تىٍوي ذىًلكى صىحَّ كيوفى أىٍمري كىشيرىٍيحو اٍلقىاًضي، كىاألىٍكزىاًعيًٌ

ٍرأىةي اٍلفيٍرقىةى بًًو ، كىىيوى يًف اٍلمىٍعٌتى ٨تىٍوي مىٍذىىًب أىٍٛتىدى ، كىذىًلكى  ا الشٍَّرطي أىٍيضنا ، كىمىلىكىٍت اٍلمى أىنَّوي قىاؿى  ًلمىا خىرَّجىاهي يًف الصًَّحيحىٍُتً عىٍن النًَِّبًٌ  ىىذى
مىا تيٍستىحىلُّ  ٍندى الشُّريكًط"، فىجىعىلى النَِّبُّ قَّ الشُّريكًط أىٍف تيوفيوا بًًو مىا اٍستىٍحلىٍلتيٍم بًًو اٍلفيريكجى( كىقىاؿى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب: مىقىاًطعي اٟتٍيقيوًؽ عً )إٍف أىحى 

ا نىصُّ ًمٍثًل ىىًذًه الشُّريكًط .بًًو اٍلفيريكجي الَّيًت ًىيى ًمٍن الشُّريكًط أىحىقَّ اًبٍلوىفىاًء ًمٍن غى   ٍَتًىىا، كىىىذى
 ما اٟتكم إف شرط أف يقسم ٢تا أقل من ضرهتا ؟ 
 يصح . 

 متفق عليو .(  ٟتديث سودة ) أهنا جعلت يومها لعائشة على أف تبقى زكجة للرسوؿ 
 ؟نفقة ٢تا  شرط أف ال ما اٟتكم إف 

 ال يصح الشرط .قيل : 
فهذه الشركط كلها ... ، الشرط ، كيصح العقد ، مثل أف يشًتط أف ال مهر ٢تا ، أك أف ال ينفق عليها  ما يبطلقاؿ ابن قدامة : ...

 .ابطلة يف نفسها 
 .ألهنا تنايف مقتضى العقد  
كألهنا تتضمن إسقاط حقوؽ ٕتب ابلعقد قبل انعقاده ، فلم يصح ، كما لو أسقط الشفيع شفعتو قبل البيع ، فأما العقد يف نفسو  

 ) ا١ترٍت ( . حيح ؛ ألف ىذه الشركط تعود إُف معٌت زائد يف العقد ، ال يشًتط ذكره ، كال يضر اٞتهل بو ، فلم يبطلو .فص
 يصح ، ألف ا١ترأة قد ترغب ابلزكج لدينو كخلقو كيكوف ىو فقَت . كقيل :
هىا عى  رىخهصى رىسيوؿي اىَّللًه ) قىاؿى  كىعىٍن سىلىمىةى ٍبًن اأٍلىٍكوىًع  - ٔٗٗ ـو ، ُثيه نػىهىى عىنػٍ ثىةى أىايه عىًة ، ثىالى ـى أىٍكطىاسو يف اىٍلميتػٍ  .رىكىاهي ميٍسًلمه ( ا
بػىرى  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه ) قىاؿى  كىعىٍن عىلىيٌو  - ٕٗٗ يػٍ ـى خى عىًة عىا  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (عىٍن اىٍلميتػٍ

---------- 
 عرؼ نكاح ا١تتعة ؟ 

 ُف أجل ٤تدد ٔتهر .: ىي النكاح إ ا١تتعة
 : معٌت نكاح ا١تتعة أف تزكج ا١ترأة مدة ، مثل أف يقوؿ زكجتك ابنيت شهران أك سنة . قاؿ ابن قدامة
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 : يعٍت تزكيج ا١ترأة إُف أجل ، فإذا انقضى كقعت الفرقة  . كقاؿ اٟتافظ ابن حجر
 ما حكم نكاح ا١تتعة ؟ 

 حراـ .
 ابعُت كمن بعدىم من أىل الفقو كاٟتديث .كىو مذىب ٚتاىَت العلماء من الصحابة كالت 

 قاؿ ا٠تطاَب : ٖترٔف ا١تتعة كاإلٚتاع إال عن بعض الشيعة .
بػٍرىةى اٞتٍيهىًٍتُّ عن  -أ ثىوي أىنَّوي كىافى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  الرَّبًيعي ٍبني سى هي حىدَّ  ٍنتي أىًذٍنتي لىكيٍم يًف قىٍد كي  َيى أىيػُّهىا النَّاسي ًإٌٓفً  ) فػىقىاؿى عاـ الفتح  أىفَّ أىابى

هي ًمنػٍهينَّ  تيميوىينَّ شىٍيئان يٍ شى  ااًلٍسًتٍمتىاًع ًمنى النًٌسىاًء كىًإفَّ اَّللَّى قىٍد حىرَّـى ذىًلكى ًإُفى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىمىٍن كىافى ًعٍندى ( .  ءه فػىٍلييخىلًٌ سىًبيلىوي كىالى أتىٍخيذيكا ٦تَّا آتػىيػٍ
 هنىى يوـى الفتًح عن ميتعىًة النسىاء ( .ركاه مسلم .  كيف ركاية ) أف رسوؿ هللا

ـى أىٍكطىاسو يف  رىخَّصى رىسيوؿي اَّللًَّ ) قىاؿى  بن األىٍكوىعسىلىمىةى كعىٍن  -ب عىًة ثىبلىاثن مثيَّ نػىهىى عىنػٍهىا عىا  ( . ركاه مسلم اٍلميتػٍ
 ]فتح مكة يف رمضاف كأكطاس يف شواؿ[ ى  ٖطاس يف شواؿ سنة [ أم سنة غزكة أكطاس، كأكطاس كاد يف الطائف ، غزكة أك ] عاـ أكطاس

بػىرى كىعىٍن أىٍكًل ٟتييوـً اٟتٍيميرً  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ )عىٍن عىًلىًٌ ٍبًن أىىًب طىاًلبو ك  -ج يػٍ عىًة النًٌسىاًء يػىٍوـى خى   (اإًلٍنًسيَّةً  نػىهىى عىٍن ميتػٍ
 إلسالـ ؟ىل كاف ىذا كقد كاف ىذا النكاح مباحان يف أكؿ ا 

 . نعم ، كاف مباحان يف أكؿ اإلسبلـ مث هنى عنو النِب 

 كما يف اٟتديث السابق ] الربيع بن س رة عن أبيو [ .
  ما سبب إذف النيب للصحابة ابالستمتاع ابلنساء ؟ 

 سبب ذلك : ىو اٟتاجة كاٟترب .

، فقلنا أال ٩تتصي ؟ فنهاّن عن ذلك ، مث رخص لنا بعد  ليس معنا نساء ففي حديث ابن مسعود  قاؿ ) كنا نرزكا مع رسوؿ هللا  -أ
 أف ننكح ا١ترأة ابلثوب إُف أجل ( متفق عليو .

 أذف ٢تم فيها ٟترهبم ك٠توفهم ( . كذكر أبو ذر كما ركاه عنو البيهقي بسند حسن : ) أف الرسوؿ -ب
موُف لو : إ٪تا ذلك يف حاؿ الشديد كيف النساء قلة ؟  كعن أَب ٚترة قاؿ ) ٝتعت ابن عباس ييسأؿ عن متعة النساء فرخص ، فقاؿ -ج

 فقاؿ : نعم ( .
فقاؿ : إنو قد أذف لكم أف تستمتعوا فاستمتعوا (  كيف حديث جابر كسلمة بن األكوع قاال ) كنا يف جػيشو فأًتّن رسوؿي رسوًؿ هللا -د

 ركاه البخارم .
 فقولو ) يف جيش ( تدؿ على أف اٟتاؿ حاؿ غزك .

يـو الفتح ، فقاؿ : َي أيها الناس ، إٓف قد كنت آذنت لكم يف االستمتاع  ث س رة : ) أف أابه حدثو أنو كاف مع رسوؿ هللا كٟتدي-ق
 من النساء ، كإف هللا قد حـر ذلك إُف يـو القيامة ( .

إ٪تا رخص فيها بسبب العزبة يف  قاؿ اٟتافظ ابن حجر بعد أف ذكر ىذه اآلاثر : ىذه أخبار يقوم بعضها بعضان ، كحاصلها أف ا١تتعة
 حاؿ السفر .

 مىت كاف ٖترمي نكاح ا١تتعػػػة ؟ 
 كقع ا٠تبلؼ بُت العلماء مىت كاف ٖترٔف نكاح ا١تتعة كىل حرمت مث أبيحت مث حرمت أك حرمت مرة كاحدة على أقواؿ :

 : أف ٖترٯتها كاف عاـ خي ر . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ الشافعي كغَته .

بػىرى كىعىٍن أىٍكًل ٟتييوـً اٟتٍيميًر اإًلٍنًسيَّةً  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ )   عىًلىًٌ  ٟتديث  يػٍ  ( . نػىهىى عىٍن ميتػٍعىًة النًٌسىاًء يػىٍوـى خى
 : أهنا حرمت عاـ الفتح . القوؿ الثاين
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 كرجحو ابن القيم .
 ٟتديث س رة ا١تاضي ، فإف فيو التصريح أف التحرٔف كاف عاـ الفتح .

 حيحة عن س رة أهنا عاـ الفتح .كالركاية الص
 هنى عنها يف حجة الوداع ( ركاه أبو داكد . جاء يف ركاية ٟتديث س رة : ) أف رسوؿ هللا 

 .لكن ىذه الركاية شاذة ، كما قاؿ البيهقي ، كلذلك قاؿ اٟتافظ ابن حجر : الركاية عنو أبهنا يف الفتح أصح كأشهر 
 ابن القيم . أهنا حرمت عاـ الفتح كما قاؿ كالراجح

 ما اٟتكمة من ٖترمي نكاح ا١تتعة ؟ 

  .ألف ا١تقصود من النكاح ىو العشرة الدائمة ، كبناء البيت كاألكالد ، كىذا ال ٯتكن مع النكاح ا١تؤجل يف اٟتقيقة ، كأنو استئجار للزّن
ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي  (اٍلميحىلهلى لىوي اىٍلميحىلًٌلى كى  لىعىنى رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى  كىعىًن اٍبًن مىٍسعيودو  - ٖٗٗ  .رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىالنهسىاًئيُّ ، كىاىلًتًٌ
 .كىيف اىٍلبىاًب : عىٍن عىًليٌو أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي ًإاله النهسىاًئيه  - ٗٗٗ

----------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث ابن مسعود إسناده حسن .
  ( .التلخيص اٟتبَتم ) صححو ابن القطاف ، كابن دقيق العيد على شرط البخار  و هللا :قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛت

كحديث علي فيو ضعف ، لضعف اٟتارث األعور ، كأخرجو الًتمذم من طريقُت عن الشعِب ، كقرف مع علي جابر بن عبد هللا، كقاؿ : 
 حديث علي كجابر حديث معلوؿ .

 من ىو احمللل ، كاحمللل لو ؟ 
 ميحىلًٌلى ىو من تزكجها ليحلها لزكجها األكؿ .كالٍ 
 كىاٍلميحىلَّلى لو ىو زكجها األكؿ . 
 ما ىو نكاح التحليل ؟ 

 : أف يعمد الرجل إُف ا١ترأة ا١تطلقة ثبلاثن فيتزكجها ليحلها لزكجها األكؿ . كنكاح التحليل ىو
 ما حكمو ؟ 

 حراـ كال ٖتل بو ا١ترأة لزكجها األكؿ .
نكاح الل حراـ ابطل، يف قوؿ عامة أىل العلم، ... فإف شيرط عليو التحليل قبل العقد، كَف يذكره يف العقد، أك  و هللا :قاؿ ابن قدامة رٛت

 ان .                 ) ا١ترٍت ( .نول التحليل من غَت شرط، فالنكاح ابطل أيض
 ٟتديث الباب . -أ

فعلو حراـ؛ ألف اللعن ال يكوف إال على معصية، بل ال يكاد يلعن إال على فعل  لعن الل، فعلم أف كجو االستدالؿ: إف رسوؿ هللا 
 ة .كَف يستوجب ذلك إال بكبَت  -كاللعنة ىي اإلقصاء كاإلبعاد عن رٛتة هللا  -الكبَتة إذ الصرَتة تقع مكفرة ابٟتسنات إذا اجتنبت الكبائر 

ن هللا تعاُف بوقوع لعنتو عليهما ، أك ديعاء عليهما ابللعنة ، كىذا يدؿُّ على ٖترٯتو ، ٢تما : إما خى رى ع كلعنو  كقاؿ ابن القيم رٛتو هللا :
 ر .   ) زاد ا١تعاد ( .كأنو من الكبائ

 تيسان مستعاران . كٝتاه النِب 
اًر ؟( قىاليوا : بػىلىى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، قىاؿى : ) ىيوى اٍلميحىلًٌلي ، ) أىالى أيٍخ ريكيٍم اًبلتػٍَّيًس اٍلميٍستػىعى  كعن عيٍقبىة ٍبًن عىاًمرو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  -ب

 .لىعىنى اَّللَّي اٍلميحىلًٌلى كىاٍلميحىلَّلى لىوي ( ركاه ابن ماجو 
 فهذه األحاديث تدؿ على ٖترٔف نكاح التحليل ، كأنو من كبائر الذنوب ، كتدؿ أيضا على عدـ صحتو .
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 و مىت حللها طلقها ، فإنو ال ٖتل لؤلكؿ ، كالنكاح ابطل .فمىت نول الزكج الثآف أن
 ىو :  فا١تلعوف على لساف الرسوؿ 

 : ىو الزكج الثآف إذا قصد التحليل كنواه ، ككاف عا١تان . احمللل
 : ىو الزكج األكؿ ، فيلحقو اللعن إذا كاف عا١تان . كاحمللل لو

 -ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كأبو يوسف من اٟتنفية  -( : كقد صرح اٞتمهور  ِٕٓ،  ِٔٓ/  َُجاء يف " ا١توسوعة الفقهية " ) 
بفساد ىذا النكاح ؛ للحديثُت السابقُت ، كألف النكاح بشرط اإلحبلؿ يف معٌت النكاح ا١تؤقت ، كشرط التأقيت يف النكاح يفسده ، كما 

 . : ) كهللا ال أكتى ٔتحلل ك٤تلل لو إال رٚتتهما ( داـ النكاح فاسدان : فبل يقع بو التحليل ، كيؤيد ىذا قوؿ عمر 
 فائدة :

كال فرؽى عند أىل ا١تدينة ، كأىًل اٟتديث ، كفيقهائهم ، بُت اشًتاط ذلك ابلقوؿ ، أك ابلتواطؤ ، كالقصًد ، فإف  قاؿ ابن القيم رٛتو هللا :
١تتواطىأي عليو الذم دخل عليو ا١تتعاقداف : كا١تلفوًظ عندىم ، كاأللفاظي ال القيصود يف العيقود عندىم معت رة ، كاألعماؿي ابلنيَّات ، كالشرطي ا

ا ، فًتتػَّبىٍت تيراد لعينها ، بل لًلداللىة على ا١تعآف ، فإذا ظهرت ا١تعآف كا١تقاصدي : فبل ًعبػٍرىة ابأللفاظ ؛ ألهنا كسائل ، كقد ٖتقَّقت غاَي هتي
 عاد ( .ا .               ) زاد ا١تعليها أحكاميه

 ح . إذا تزكج الرجل ا١ترأة بشرط التحليل ، أك نواه ، أك اتفقا عليو : فالعقد ابطل ، كالنكاح غَت صحي كقاؿ علماء اللجنة الدائمة لئلفتاء :
ق امرأتو ثبلاثن ( : عن ّنفع أنو قاؿ : " جاء رجل إُف ابن عمر هنع هللا يضر فسألو عن رجل طلَّ  َِٖ/  ٕكركل البيهقي يف " السنن الك رل " ) 

 ، فتزكجها أخه لو عن غَت مؤامرة منو ليحلها ألخيو : ىل ٖتل لؤلكؿ ؟ قاؿ : ال ، إال نكاح رغبة ، كنَّا نعد ىذا سفاحان على عهد رسوؿ
 . هللا 

ىو ٤تلل ، إذا أراد بذلك  كسئل اإلماـ أٛتد عن الرجل يتزكج ا١ترأة ، كيف نفسو أف ٭تلها لزكجها األكؿ ، كَف تعلم ا١ترأة بذلك . فقاؿ :
 اإلحبلؿ فهو ملعوف .

إذا نول الزكج الثآف أنو مىت حلَّلها لؤلكؿ طلقها : فإهنا ال ٖتل لؤلكؿ ، كالنكاح ابطل ،   كقاؿ الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت رٛتو هللا :
ة كالسبلـ : ) إ٪تا األعماؿ ابلنيات ، كإ٪تا لكل امرئ كالدليل : أف ىذا نول التحليل ، فيكوف داخبلن يف اللعن ، كقد قاؿ النِب عليو الصبل

 .    ) ا١تمتع ( .ما نول( 
المرأة رفاعة : )أتريدين أف ترجعي إُف رفاعة( دليل على أف إرادة ا١ترأة الرجوع إُف زكجها ال يضر  قاؿ ابن عبد ال ر رٛتو هللا :كيف قولو 

 ( .ِِٕ/ ُّ"التمهيد" ) ل ا١تستحق صاحبو اللعنة " انتهى .العاقد عليها ، كأهنا ليست بذلك يف معٌت التحلي
فيستحق اللعنة مث  ال أثر لنية الزكجة كال الوِف كإ٪تا التأثَت لنية الزكج الثآف فإنو إذا نول التحليل كاف ٤تلبلن  كقاؿ ابن القيم رٛتو هللا :

َف يعلم الزكج الثآف كال األكؿ ٔتا يف قلب ا١ترأة أك كليها من نية  يستحقها الزكج ا١تطلق إذا رجعت إليو هبذا النكاح الباطل ، فأما إذا
من رجوعها إليو ،  ان من امرأة رفاعة أهنا كانت تريد أف ترجع إليو كَف ٬تعل ذلك مانع . كقد علم النِب  ان التحليل َف يضر ذلك العقد شيئ

 .كؽ عسيلتك ( كإ٪تا جعل ا١تانع عدـ كطء الثآف فقاؿ : ) حىت تذكقي عسيلتو كيذ
 ا٠تالصة :

يف إذا مت االتفاؽ مع الزكج الثآف أنو سيتزكجها ليحلها لزكجها األكؿ ، أك نول الزكج الثآف ذلك من غَت اتفاؽ مع أحد ، كليس لو رغبة 
اـر لزكجها األكؿ ، حىت من فعلو ، كال ٖتل ا١ترأة هبذا النكاح  نكاحها كال البقاء معها ، فهذا ىو نكاح التحليل الذم لعن رسوؿ هللا 

 لو جامعها الثآف .
 لكن ىل نية ا١ترأة معتربة أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أف النية ا١تعت رة يف نكاح التحليل ىي نية الزكج الل الناكح فقط . القوؿ األكؿ
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 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاٟتنابلة ، كرجحو ابن عبد ال ر .
أف ال ف الطبلؽ كاإلمساؾ يف عقد النكاح إ٪تا ىو للمحلل الناكح ، كأما ا١ترأة اللة ككذا الزكج الل لو فبل مدخل ٢تما يف ذلك ، فلـز أل

 يعت ر يف نكاح التحليل سول نية الل ، لعدـ أتثَت من سواه يف بقاء عقد النكاح كزكالو .
كألف العقد إ٪تا يبطل بنية الزكج ؛ ألنو الذم إليو ( لعن هللا الل كالل لو )  إ٪تا قاؿ النِب  كنية ا١ترأة ليس بشيء ،  قاؿ ابن قدامة :

من العقد ، كال من  ان ا١تفارقة كاإلمساؾ ، أما ا١ترأة فبل ٘تلك رفع العقد ، فوجود نيتها كعدمها سواء ، ككذلك الزكج األكؿ ال ٯتلك شيئ
 . رفعو ، فهو أجنِب كسائر األجانب

 ، فاستحق اللعنة لذلك . ان ؟ قلنا : إ٪تا لعنو إذا رجع إليها بذلك التحليل ؛ ألهنا َف ٖتل لو ، فكاف زاني فكيف لعنو النِب  فإف قيل :
 أف النية ا١تعت رة ىي نية ا١ترأة أك كليها أك الزكج الناكح . القوؿ الثاين :

 كبو قاؿ اٟتسن البصرم ، كسعيد بن ا١تسيب .
 : أف النية ا١تعت رة ىي نية الزكج الل كالزكجة اللة فقط . الثالقوؿ الث

 كماؿ إُف ىذا ابن تيمية .
،  ألف فعلها ذلك ٖتايل على ما حرمو الشرع ، فإف الشرع منعها من الرجوع إُف األكؿ حىت ٭تصل النكاح الثآف ا١تبٍت على الرغبة كالتأبيد

،  ان رجوع للزكج األكؿ ، ك١تا يف عملها ىذا من غش الزكج الثآف كخداعو ، كإٟتاؽ الضرر بو غالبال النكاح ا١تؤقت اليت يتوصل بو إُف ال
 فإهنا قد ال تتوصل إُف ا٠تبلص منو إال بتنريص عيشو كاإلساءة إليو حىت يطلقها أك ٮتلعها .

لثبلثة فهو نكاح ٤تلل ، كيركل ذلك عن ابن ا١تسيب قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا : كقاؿ اٟتسن كالنخعي كغَت٫تا : إذا ىٌم أحد ا
، كال  . كلفظ إبراىيم النخعي : إذا كانت نية أحد الثبلثة : )الزكج األكؿ ، أك الزكج الثآف ، أك ا١ترأة( أنو ٤تلل فنكاح ىذا األخَت ابطل

 ٖتل لؤلكؿ .
كحة كما تقدـ ، بل ىي مستهزئة آبَيت هللا متبلعبة ْتدكد ككجو ىذا : أف ا١ترأة إذا نكحت الرجل كليست ىي راغبة فيو فليست ىي ّن

هللا ، كىي خادعة للرجل ماكرة بو ، كىي إف َف ٘تلك االنفراد ابلفرقة فإهنا تنوم التسبب فيها على كجو ٖتصل بو غالبان أبف تنوم 
، كيقتضيو يف الرالب ، مث إف انضم إُف ذلك أف  االختبلع منو كإظهار الزىد فيو ككراىتو كبرضو ، كذلك ٦تا يبعثو على خلعها أك طبلقها

تنوم النشوز عنو ، كفعل ما يكره ٢تا ، كترؾ ما ينبري ٢تا ، فهذا أمر ٤تـر كىو موجب للفرقة يف العادة ، فأشبو ما لو نوت ما يوجب 
ف ال تقيم حدكد هللا معو ، كال يلتئم ، كإف َف تنو فعل ٤تـر كال ترؾ كاجب ، فهي ليست مريدة لو ، كمثل ىذه يف مظنة أ ان الفرقة شرع

 .ان مقصود النكاح بينهما ، فيفضي إُف الفرقة غالب
: فإف النكاح عقد يوجب ا١تودة بُت الزكجُت كالرٛتة كما ذكره هللا سبحانو يف كتابو ، كمقصوده السكن كاالزدكاج ، كمىت كانت  كأيضان 

 على كجو ٭تصل بو مقصوده . ان يكن النكاح معقود ا١ترأة من حُت العقد تكره ا١تقاـ معو كتود فرقتو َف
( فلم يبح إال نكا كأيضان  حان يظن فيو أف يقيم حدكد هللا : فإف هللا سبحانو قاؿ )فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا أىٍف يػىتػىرىاجىعىا ًإٍف ظىنَّا أىٍف ييًقيمىا حيديكدى اَّللًَّ

راىيتها لو ٘تنع ىذا الظن ، كألف ا١ترأة تستويف منافع الزكج ابلنكاح كما يستويف الرجل حدكد هللا ؛ ألف ك  كمثل ىذه ا١ترأة ال تظن أف تقيم
ى منافعها ، كإذا كانت إ٪تا تزكجت لتفارقو كتعود إُف األكؿ ال لتقيم معو َف تكن قاصدة للنكاح كال مريدة لو ، فبل يصلح ىذا النكاح عل

 ( .ِٖٗ/ٔ)(  الفتاكل الك رلل .   ) قاعدة إبطاؿ اٟتي
و ال كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كماذا لو نوتو الزكجة ، فوافقت على التزكج ابلثآف من أجل أف ٖتل لؤلكؿ ؟ فظاىر كبلـ ا١تؤلف أن

فإف َف  أثر لنية الزكجة ؛ ككجهو : أنو ليس بيدىا شيء ، كالزكج الثآف ال يطلقها ؛ ألنو تزكجها نكاح رغبة ، فليس على ابلو ىذا األمر ،
 تنوه ىي كلكن نواه كليها فكذلك .

نو ال ك٢تذا قاؿ بعض الفقهاء عبارة تعت ر قاعدة ، قاؿ : من ال فرقة بيده ال أثر لنيتو ، فعلى ىذا تكوف الزكجة ككليها ال أثر لنيتهما ؛ أل
 فرقة بيد٫تا .



 ُّْٗ 

ىب ، كسلموا أبنو ال فرقة بيد٫تا ، لكن قالوا : إبمكاهنما أف كذىب بعض أىل العلم إُف أف نية ا١ترأة ككليها كنية الزكج ، كىو خبلؼ ا١تذ
يسعيا يف إفساد النكاح ، أبف تنكد على الزكج حىت يطلقها ، أك ييرركه ابلدراىم ، كالنكاح عقد بُت زكج كزكجة ، فإذا كانت نية الزكج 

 مؤثرة فلتكن نية الزكجة مؤثرة أيضان .
لوِف ، كالذم تؤثر نيتو منهم ىو الزكج على ا١تذىب ، كالقوؿ الراجح أف أم نية تقع من كاحد من فعندّن ثبلثة : الزكج ، كالزكجة ، كا

 : )إ٪تا األعماؿ ابلنيات( كالوِف حينما عقد َف ينو نكاحان مستمران دائمان ، ككذلك الزكجة . الثبلثة فإهنا تيبطل العقد ، لقوؿ النِب 
جت عبد الرٛتن بن الزبَت رضي هللا عنهما كجاءت تشكو للرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ أف ما معو فإذا قاؿ قائل : امرأة رفاعة القرظي تزك 

ر؟ نقوؿ : ىذه مثل ىدبة الثوب ، فقاؿ ٢تا : )أىتيرًيًدينى أىٍف تػىٍرًجًعي ًإُفى رًفىاعىة( ، فقالت : نعم ، أال يدؿ ذلك على أف نية الزكجة ال تؤث
حدثت بعد أف رأت الزكج الثآف هبذا العيب ؟ الذم يظهر أهنا بعد أف رأتو ؛ ألف كوف الرجل يتزكجها  اإلرادة ، ىل ىي قبل العقد ، أك

كيدخل هبا ، كليس عندىا أم ٦تانعة ، مث جاءت تشتكي ، فظاىر اٟتاؿ أنو لوال أهنا كجدت ىذه العلة ما جاءت تشتكي ، كهللا أعلم ، 
 ( .ُٕٕ/ُِرح ا١تمتع" )كإف كاف اٟتديث فيو احتماؿ " انتهى من "الش

 نكاح ا١تتعة خَت من نكاح التحليل من أكجو ، اذكرىا ؟ 
 : من أكجو: كٝتعت شيخ اإلسبلـ يقوؿ : نكاح ا١تتعة خَت من نكاح التحليل  قاؿ ابن القيم

 : أف نكاح ا١تتعة كاف مشركعان يف أكؿ اإلسبلـ ، كنكاح التحليل َف يشرع يف زمن من األزماف . أحدىا
 ، كَف يكن يف الصحابة ٤تلل قط . : أف الصحابة ٘تتعوا على عهد النِب  الثاين

 َف ٬تيء عنو يف لعن ا١تستمًتع كا١تستمتىع هبا حرؼ كاحد ، كجاء عنو يف لعن اًلل كالىل لو . : أف رسوؿ هللا  الثالث
النكاح ، فررضو ا١تقصود ابلنكاح مدة ، كالل ال غرض لو  : أف ا١تستمًتع لو غرض صحيػح يف ا١ترأة ، ك٢تا غرض أف تقيم معو مدة الرابع

: ًمسمار ّنر يف حدكد هللا،  قاؿ اٟتسنسول أنو مستعار للضراب كالتيس، فنكاحو غَت مقصود لو، كال للمرأة، كال للوِف، كإ٪تا ىو كما 
 . كىذه التسمية مطابقة للمعٌت 

ـر هللا، فليس من ا١تخادعُت الذين ٮتادعوف هللا كأ٪تا ٮتادعوف الصبياف، بل ىو ّنكح : أف ا١تستمتع َف ٭تىٍتىل على ٖتليل ما ح ا٠تامس
 منو. ظاىران كابطنان، كالل ماكر ٥تادع، متخذ آَيت هللا ىزكان، كلذلك جاء يف كعيده كلعنو ما َف ٬تيء يف كعيد ا١تستمتع مثلو، كال قريب

يتمكن منها مرض اٞتهل كالتقليد ، تنفر من التحليل أشد نفار ، كتيعَتًٌ بو أعظم تعيَت ،  : أف الًفطىر السليمة ، كالقلوب اليت َف السادس
 حىت إف كثَتان من النساء تعٌَت ا١ترأة بو أكثر ٦تا تعَتىا ابلزّن .

الباطن غَت ملتـز بو لو ،  : أف الل من جنس ا١تنافق ، فإف ا١تنافق ييظًهر أنو مسلم ملتـز لعقد اإلسبلـ ظاىران كابطنان ، كىو يف السابع
 ككذلك الل يظهر أنو زكج ، كأنو يريد النكاح ، كييسمًٌي ا١تهر ، كييشًهد على رضا ا١ترأة ، كيف الباطن ٓتبلؼ ذلك .

رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى ، كىرًجىاليوي  (وي الى يػىٍنًكحي اىلزهاين اىٍلمىٍجليودي ًإاله ًمثٍػلى )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َََُ
 ثًقىاته  .

---------- 
 أم : الذم ظهر أمره حىت جيلد .(  الى يػىٍنًكحي اىلزهاين اىٍلمىٍجليودي ) 
 أم : الزانية اجمللودة عادة .(  ًإاله ًمثٍػلىوي  )
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث إسناده صحيح .
 ية ؟ما حكم نكاح الزان 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : ٭تـر على الرجل أف ينكح زانية ، ك٭تـر على ا١ترأة أف تنكح زانيان .القوؿ األكؿ 
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 كىذا مذىب أٛتد ، كإسحاؽ ، كاختاره ابن قدامة ، كاختاره ابن تيمية .
 ( . كىةن كىالزَّانًيىةي الى يىنًكحيهىا ًإالَّ زىافو أىٍك ميٍشرًؾه الزَّآف الى يىنًكحي إالَّ زىانًيىةن أىٍك ميٍشًر  تعاُف ) لقولو -أ

ي كىذه اآلية للعلماء كبلـ كثَت ، رجح بعض العلماء ا١تعاصرين معناىا : أف ا١ترأة إذا تزكجت الرجل الزآف ، فإف كانت مستحلة للزّن فه
الراضي كالفاعل ، ككذا الرجل إذا تزكج امرأة يعلم أهنا زانية ، فإف   مشركة ، كإف كانت تقر بتحرٔف الزّن لكن رضيٍت بو فهي زانية ، ألف

 كاف مستحبلن لو فهو مشرؾ ، كإف كاف مقران بتحرٔف الزّن لكنو رضي فهو زاف .
  .كقد كرد يف سبب نزكؿ اآلية ما يزيد اٟتكم بياّنن 

أىفَّ مىٍرثىدى ٍبنى أىَب مىٍرثىدو اٍلرىنىًومَّ كىافى ٭تىًٍملي اأٍلىسىارىل ٔتىكَّةى كىكىافى ٔتىكَّةى ) جىدًًٌه  كىو ما ركاه أبو داكد  عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًو عىنٍ  -ب
: فىسىكىتى عىٍتًٌ ، فػىنػىزىلىٍت ، فػىقيٍلتي : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، أىٍنًكحي عىنىاؽى ؟  بىًريّّ يػيقىاؿي ٢تىىا عىنىاؽي كىكىانىٍت صىًديقىتىوي . قىاؿى : ًجٍئتي ًإُفى النًَِّبًٌ  قىاؿى

( فىدىعىآف فػىقىرىأىىىا عىلىيَّ ، كىقىاؿى : الى تػىٍنًكٍحهىا   ( .)كىالزَّانًيىةي الى يػىٍنًكحيهىا ًإالَّ زىافو أىٍك ميٍشرًؾه
ٌل لًلرَّجيًل أىٍف يػىتػىزىكَّج ٔتىٍن ظىهى  ود : فيوً قاؿ يف "عوف ا١تعب رى ًمنػٍهىا الٌزّنى ، كىيىديٌؿ عىلىى ذىًلكى اآٍليىة اٍلمىٍذكيورىة يف اٟتٍىًديث أًلىفَّ يًف دىلًيل عىلىى أىنَّوي الى ٭تًى

 آًخرىىا : ) كىحيرًٌـى ذىًلكى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ( فىًإنَّوي صىرًيح يًف التٍَّحرٔف" انتهى
و يدنس عرض صاحبو ، كعرض من قارنو كمازجو ، ما ال يفعلو ىذا بياف لرذيلة الزّن، كأن : رٛتو هللا يف تفسَت اآلية السابقة قاؿ السعدم

ا، أك مشركةه اب، ال تؤمن ببعث ك  ال بقية الذنوب. فأخ ر أف الزآف ال يقدـ على نكاحو من النساء، إال أنثى زانية، تناسب حاليو حا٢تى
ـى ذىًلكى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى( أم: حـر عليهم أف يػيٍنًكحوا زانيا، أك جزاء، كال تلتـز أمر هللا. كالزانية كذلك، ال ينكحها إال زاف أك مشرؾ )كىحيرًٌ 

 . يػىٍنًكحوا زانية
ال كمعٌت اآلية: أف من اتصف ابلزّن، من رجل أك امرأة ، كَف يتب من ذلك ، أف ا١تقدـ على نكاحو ، مع ٖترٔف هللا لذلك ، ال ٮتلو إما أف 

وف إال مشركا. كإما أف يكوف ملتزما ٟتكم هللا كرسولو، فأقدـ على نكاحو مع علمو بزّنه، فإف يكوف ملتزما ٟتكم هللا كرسولو، فذاؾ ال يك
 . ىذا النكاح زّن، كالناكح زاف مسافح . فلو كاف مؤمنا اب حقا، َف يقدـ على ذلك

زكج لزكجتو، كالزكجة لزكجها، أشد كىذا دليل صريح على ٖترٔف نكاح الزانية، حىت تتوب، ككذلك نكاح الزآف حىت يتوب. فإف مقارنة ال
الشر العظيم. كفيو  االقًتاّنت، كاالزدكاجات. كقد قاؿ تعاُف: )اٍحشيريكا الًَّذينى ظىلىميوا كىأىٍزكىاجىهيٍم( أم: قرّنءىم. فحـر هللا ذلك، ١تا فيو من

 .شترالو برَتىا، ٦تا بعضو كاؼ يف التحرٔف" انتهىمن قلة الرَتة، كإٟتاؽ األكالد، الذين ليسوا من الزكج، ككوف الزآف ال يعفها بسبب ا
 .قبل توبتها  الزانية نكاح أنو ٬توز:  القوؿ الثاين

 .كالشافعية ، كا١تالكية ، كىو مذىب اٟتنفية 
 م ( .كىأيًحلَّ لىكيم مَّا كىرىاء ذىًلكي اء قاؿ ) النس من ذكر ارمات من بعد ألف ا١توُف عز كجل -أ
 ما حكم نكاح الزانية بعد توبتها ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 كلرَته.   هبال نكاحها ١تن زّن٭ت القوؿ األكؿ :

 ة .العلماء كىو مذىب األئمة األربع من كىذا ىو قوؿ اٞتمهور
مان ) كىالًَّذينى الى يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإ٢تىان آخىرى كىالى يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ لقولو تعاُف )  -أ ( ٖٔاًبٟتٍىقًٌ كىالى يػىٍزنيوفى كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىاثى

كىافى اَّللَّي ( ًإالَّ مىن ًتىبى كىآمىنى كىعىًملى عىمىبلن صىاًٟتان فىأيٍكلىًئكى يػيبىدًٌؿي اَّللَّي سىيًٌئىاهًتًٍم حىسىنىاتو كى ٗٔييضىاعىٍف لىوي اٍلعىذىابي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٮتىٍليٍد ًفيًو ميهىاّنن )
 ( .( كىمىن ًتىبى كىعىًملى صىاًٟتان فىًإنَّوي يػىتيوبي ًإُفى اَّللًَّ مىتىاابن َٕغىفيوران رًَّحيمان )
 كجو الداللة :

الصاٟتات، فإف هللا يتوب عليهم، كيبدؿ سيئاهتم  عز كجل صرح أبف الذين يزنوف كمن ذكر معهم، إف ًتبوا كآمنوا كعملوا أف هللا أكالن :
 ت .احسن
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 ، فؤلف يقبل التوبة من الزّن من ابب أكُف كأحرل . أعظم الذنوب الشرؾ كىو من تقبل التوبة إف القرآف الكرٔف ذكر أنو اثنيان :
 أف الزانية التائبة ال ٖتل ١تن زّن هبا أبدان . القوؿ الثاين :

 مسعود ، كال راء ، كعائشة . كىو مركم عن ابن
 أصح .كالقوؿ األكؿ 

 ك٭تتمل أهنم أرادكا بذلك ما كاف قبل التوبة ، أك قبل است رائها ، فيكوف كقولنا .: ...  قاؿ ابن قدامة
 م ( .كأحل لكم ما كراء ذلكم أف تبتروا أبموالك ) فأما ٖترٯتها على اإلطبلؽ فبل يصح ؛ لقولو تعاُف

 ) ا١ترٍت ( .     الزآف ، فحلت لو ، كرَتىا . كألهنا ٤تللة لرَت
ابى ًمنى الٌزّنى كىنىًدمىا  قاؿ الشنقيطي : عىلىى مىا كىافى ًمنػٍهيمىا كىنػىوىَيى أىٍف الى يػىعيوىدىا ًإُفى اٍعلىٍم أىفَّ أىٍظهىرى قػىٍوِفىٍ أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًعٍنًدم أىفَّ الزَّانًيىةى كىالزَّآفى ًإٍف ًتى

ائًزه ، فػىيىجيوزي لىوي أىٍف يػىٍنًكحىهىا بػىٍعدى تػىٍوبىًتًهمىا ، كى٬تىيوزى ًنكىاحي غىٍَت٫ًًتىا ٢تىيمىا الذٍَّنبً  ٍنًب كىمىٍن الى  ، فىًإفَّ ًنكىاحىهيمىا جى بػىٍعدى التػٍَّوبىًة ؛ أًلىفَّ التَّاًئبى ًمنى الذَّ
ا قػىٍوليوي تػىعىاُفى   كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى الى يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإ٢تىنا آخىرى كىالى يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كىالى يػىٍزنيوفى  كىالًَّذينى  )ذىٍنبى لىوي ، كىيىديؿُّ ٢ًتىذى

منا ييضىاعىٍف لىوي اٍلعىذىابي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٮتىٍليٍد ًفيًو ميهىاّنن ًإالَّ مىٍن ًتىبى  كىآمىنى كىعىًملى عىمىبلن صىاًٟتنا فىأيكلىًئكى يػيبىدًٌؿي اَّللَّي سىيًٌئىاهًتًٍم حىسىنىاتو كىكىافى  يػىٍلقى أىاثى
بيوا كىآمىنيوا ، -جىلَّ كىعىبلى  -فػىقىٍد صىرَّحى  ( . اَّللَّي غىفيورنا رىًحيمنا ًذًه اآٍليىًة أىفَّ الًَّذينى يػىٍزنيوفى ، كىمىٍن ذيًكرى مىعىهيٍم ًإٍف ًتى كىعىًمليوا عىمىبلن صىاًٟتنا يػيبىدًٌؿي  يًف ىى

ابى كىأىٍصلىحىا اَّللَّي سىيًٌئىاهًتًٍم حىسىنىاتو ، كىىيوى يىديؿُّ عىلىى أىفَّ التػٍَّوبىةى ًمنى الٌزّنى تيٍذًىبي أىثػىرىهي ، فىالًَّذينى قىالي  لُّ لىوي ميٍطلىقنا ، كىلىٍو ًتى وا : ًإفَّ مىٍن زىّنى اًبٍمرىأىةو الى ٖتًى
ابىًة ًّتىوىاًز تػىٍزًك٬ًتًو ٔتىٍن زىْفى هًبىا ًإٍف ًتىابى فػىقى  ؼي التٍَّحًقيًق ، كىقىٍد كىرىدىٍت آاثىره عىًن الصَّحى يػٍئنا  ٍو٢تييٍم ًخبلى ابىًة مىثىبلن بًرىجيلو سىرىؽى شى ، كىضىرىبى لىوي بػىٍعضي الصَّحى

ؿه لىوي ، فىكىذىًلكى مىا ّنىؿى ًمنى اًمٍن بيٍستىاًف رىجيلو آخىرى ، مثيَّ بػىٍعدى ذىًلكى اٍشتػىرىل الٍ  ـه عىلىٍيًو ، كىالًَّذم اٍشتػىرىاهي ًمٍنوي حىبلى ٍلمىٍرأىًة بيٍستىافى فىالًَّذم سىرىقىوي ًمٍنوي حىرىا
ؿه لىوي ، كىاٍلًعٍلمي ًعنٍ  ؿى ًمنػٍهىا بػىٍعدى التػٍَّوبىًة كىالتػٍَّزًكيًج حىبلى ـه عىلىٍيًو ، كىمىا ّنى  ) أضواء البياف ( .   دى اَّللًَّ تػىعىاُفى .حىرىامنا فػىهيوى حىرىا

 ما كيفية توبة الزانية ؟ 
 اختلف العلماء يف كيفية توبتها على قولُت :

 . ودة إُف الذنبػػػػعدـ الع على ، كالعـز ما فات على الذنب، كالندـ عن إف توبة الزانية كتوبة غَتىا، كتكوف ابإلقبلع :األكؿالقوؿ 
 .كىذا ىو قوؿ اٞتمهور

 ع .الزّن فتمتن على تراكد من :الثاينالقوؿ 
 ة .مذىب اٟتنابلمن ا١تشهور  كابن عباس، كىو، كابنو ، عمر  عن كىو مركم

 ذلك، فإف طاكعتو فلم تتب، كإف أبت على كيف تعرؼ توبتها؟ قاؿ: يريدىا" :ابن عمر رضي هللا عنهما أنو قيل لو عن كدليلهم ما ركم
 ت .فقد ًتب

 القوؿ األكؿ . كالراجح
ألسباب ذكرىا الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا منها : إنو اب١تراكدة قد تعود بعد ىذا القوؿ ضعيف  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت عن القوؿ األكؿ :

 لن تطيع .د ال أيمن على نفسو لو كافقتو _ أف ا١تراكدة إما ٓتلوة كىذا حراـ كإما ْتضرة ّنس فإهنا أف ًتبت _ كأف ىذا ا١تراكً 
 ما حكم ا١ترأة إذا زنت كىي متزكجة ، ىل ينفسخ نكاحها ؟ 
رأة كىي متزكجة فبل ينفسخ نكاحها كال تطلق ٔتجرد كقوعها يف ىذه ا١تعصية ، لكن يؤمر زكجها إذا َف تتب كأصرت على ىذه ذا زنت ا١تإ

 ه .الفاحشة أف يطلقها ، حفاظان على عرضو ، كأكالد
ؿ أك بعده ، يف قوؿ عامة أىل إف زنت امرأة رجل ، أك زْف زكجها ، َف ينفسخ النكاح ، سواء كاف قبل الدخو , : رٛتو هللا قاؿ ابن قدامة

العلم . كبذلك قاؿ ٣تاىد كعطاء كالنخعي كالثورم كالشافعي كإسحاؽ كأصحاب الرأم ... كلكن أٛتد استحب للرجل مفارقة امرأتو إذا 
ر : لعل من كره ليس منو . قاؿ ابن ا١تنذ ان زنت ، كقاؿ : ال أرل أف ٯتسك مثل ىذه . كذلك أنو ال يؤمن أف تفسد فراشو ، كتلحق بو كلد

  . ىذه ا١ترأة إ٪تا كرىها على غَت كجو التحرٔف ، فيكوف مثل قوؿ أٛتد ىذا
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 . قاؿ أٛتد : كال يطؤىا حىت يست رئها بثبلث حيض
 ة .      ) ا١ترٍت ( .كاألكُف أنو يكفي است راؤىا ابٟتيضة الواحد

ًتًو أىفَّ أىٍظهىرى اٍلقىٍولىٍُتً : أىنَّوي ًنكىاحه الى يػيٍفسىخي ، كىالى ٭تىٍري اٍعلىٍم أىفَّ مىٍن تػىزىكَّجى اٍمرىأىةن يىظينػُّ  قاؿ الشنقيطي :ك  ـي عىلىٍيًو هىا عىًفيفىةن ، مثيَّ زىنىٍت كىًىيى يف ًعٍصمى
ـً  ا بػىٍعضي مىٍن مىنىعى ًنكىاحى الزَّانًيىًة ميفىرًٌقنا بػىٍُتى الدَّكىا ـي عىلىى ًنكىاًحهىا ، كىقىٍد قىاؿى هًبىذى ائًًو ، كىاٍستىدىؿَّ مىٍن قىاؿى ىىذىا  الدَّكىا عىلىى ًنكىاًحهىا ، كىبػىٍُتى ابًٍتدى

»: فىحىًمدى اَّللَّى ، كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو كىذىكىرى كىكىعىظى ، مثيَّ قىاؿى  أىنَّوي شىًهدى حىجَّةى اٍلوىدىاًع مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  ًْتىًديًث عىٍمرًك ٍبًن اأٍلىٍحوىًص اٞتٍيشىًميًٌ 
يػٍئنا غىيػٍرى ذىًلكى ًإالَّ أىفٍ اسٍ  ًٍلكيوفى ًمنػٍهينَّ شى يػٍرنا ، فىًإنػَّهينَّ ًعٍندىكيٍم عىوىافه لىٍيسى ٘تى ًٍتُتى بًفىاًحشىةو ميبػىيًٌنىةو ، فىًإٍف فػىعىٍلنى فىاٍىجيريكىينَّ يًف تػىٍوصيوا اًبلنًٌسىاًء خى  أيى

 « .فىًإٍف أىطىٍعنىكيٍم فىبلى تػىبػٍريوا عىلىٍيًهنَّ سىًبيبلن اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ ضىٍرابن غىيػٍرى ميبػىرًٌحو ، 
ًٍمًذمُّ كىصىحَّحىوي ،  ا : أىٍخرىجىوي اٍبني مىاجىٍو ، كىالًتًٌ كىقىاؿى اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ يًف ااًلٍسًتيعىاًب يف تػىٍرٚتىىًة قىاؿى الشَّوٍكىآفُّ يف حىًديًث عىٍمرًك ٍبًن اأٍلىٍحوىًص ىىذى

لًيًل قػىٍولًًو : فىحىًمدى اَّللَّى كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًو  ٍبًن اأٍلىٍحوىًص اٍلمىٍذكيوًر : كىحىًديثيوي يًف ا٠تٍيٍطبىًة صىًحيحه ، اىػ ، كىحىًديثيوي يًف ا٠تٍيٍطبىًة ىيوى ىىذىا اٟتٍىًديثي عىٍمرًك  ، ًبدى
ا التٍَّذًكَتي كىاٍلوىٍعظي ىيوى ا٠تٍيٍطبىةي ؛  كىمىا ىيوى مىٍعريكؼه .  كىذىكىرى كىكىعىظى ، كىىىذى

ا اٟتٍىًديًث اٍلميتػىقىدًٌـً قىرًيبنا الًَّذم ًفيًو : أىفَّ الرَّجيلى قىاؿى لًلنَِّبًٌ  ًمسو ، فػىقىاؿى  كىًمنى اأٍلىًدلًَّة عىلىى ىىذى ، فػىقىاؿى : « طىلًٌٍقهىا»: : ًإفَّ اٍمرىأىيت الى تػىريدُّ يىدى الى
بػىعيهىا ، فػىقىاؿى  اًء النًٌكىاًح ، كىأىفَّ بػى « أىٍمًسٍكهىا »:نػىٍفًسي تػىتػٍ ـى يًف سىنىًدًه ، كىأىنَّوي يف الدَّكىاـً عىلىى النًٌكىاًح ، الى يف ابًٍتدى نػىهيمىا فػىٍرقنا ، كىبًًو ، كىبػىيػَّنَّا اٍلكىبلى يػٍ

ؼي التٍَّحًقيًق ، كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اَّللًَّ تػىعىاُفى .تػىٍعلىمي أىفَّ قػىٍوؿى مىٍن قىاؿى : ًإفَّ مىٍن زىنىٍت زىٍكجىتيوي فيًسخى ًنكىاحيهىا كىحىريمى   ) أضواء البياف ( .    ٍت عىلىٍيًو ًخبلى
ـي ًمٍن قػىٍو٢ًتًٍم أىٍف يىكيوفى زىٍكجي  فائدة : قاؿ الشنقيطي : اٍلعىًفيفي دىيُّواثن ؛ أًلىنَّوي ًإ٪تَّىا  الزَّانًيىةً اٍعلىٍم أىفَّ الًَّذينى قىاليوا ًّتىوىاًز ًنكىاًح اٍلعىًفيًف الزَّانًيىةى ، الى يػىٍلزى

ًتِّ أبًىٍف يػيرىاقً  ٍنػىعىهىا ًمنى اٍرًتكىاًب مىا الى يػىنػٍبىًري مىنػٍعنا ابى بػىهىا دىائًمنا ، كىًإذىا خىرىجى تػىرىؾى اأٍلىبٍػوىابى ميٍقفىلىةن ديكنػىهىا ، يػىتػىزىكَّجيهىا لًيىٍحفىظىهىا ، كى٭تىٍريسىهىا ، كىٯتى
ًة اٍلرىيػٍرىًة كىاٍلميحىافىظىًة عىلىيػٍهىا ًمنى الرًٌيبىًة ،كىأىٍكصىى هًبى  هي فػىهيوى يىٍستىٍمًتعي هًبىا ، مىعى ًشدَّ كىًإٍف جىرىل ًمنػٍهىا شىٍيءه الى ًعٍلمى لىوي بًًو مىعى  ا مىٍن ٭تىٍريسيهىا بػىٍعدى

اًدًه يف ًصيىانىًتهىا كىًحٍفًظهىا فىبلى شىٍيءى عىلىٍيًو ًفيًو ، كىالى   يىكيوفي بًًو دىيُّواثن ، كىمىا ىيوى مىٍعليوـه ، كىقىٍد عىًلٍمتى ٦تَّا مىرَّ أىفَّ أىٍكثػىرى أىٍىًل اٍلًعٍلًم عىلىى جىوىاًز اٍجًتهى
 ًنكىاًح اٍلعىًفيًف الزَّانًيىةى كىعىٍكًسًو ، كىأىفَّ ٚتىىاعىةن قىاليوا ٔتىٍنًع ذىًلكى .

هىا ، قىالىٍت : كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عى  - ََُُ اثن ، فػىتػىزىكهجىهىا رىجيله ، ُثيه طىلهقىهىا قػىٍبلى أىٍف يىٍدخيلى هًبىا ، فىأىرىادى  )نػٍ طىلهقى رىجيله ًاٍمرىأىتىوي ثىالى
لىًتهىا مىا ذىاؽى اىأٍلىكهؿي عىٍن ذىًلكى ، فػىقىاؿى : "الى . حىىته يىذيكؽى اىآٍلخىري مً  زىٍكجيهىا أىٍف يػىتػىزىكهجىهىا ، فىسيًئلى رىسيوؿي اىَّللًه  ميتػهفىقه عىلىٍيًو ،  (ٍن عيسىيػٍ

 كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو  .
---------- 

 اذكر لفظ آخر للحديث ؟ 
فػىتػىزىكٍَّجتي عىٍبدى الرٍَّٛتىًن ٍبنى الزًَّبًَت كىًإفَّ مىا  يطىبلىقً  فػىبىتَّ  فػىقىالىٍت كيٍنتي ًعٍندى رًفىاعىةى فىطىلَّقىًٍت   اءىًت اٍمرىأىةي رًفىاعىةى ًإُفى النَِّبًٌ ػػػػػػػػػػجى ) عىاًئشىةى قىالىٍت عن 

لىتىوي كىيىذيكؽى  يةى الى حىىتَّ تىذيكقً ػػػػػػػػػػًإُفى رًفىاعى  يأىتيرًيًدينى أىٍف تػىٍرًجعً » فػىقىاؿى  مىعىوي ًمٍثلي ىيٍدبىًة الثػٍَّوًب فػىتػىبىسَّمى رىسيوؿي اَّللًَّ  يػٍ لىتىًك  عيسى يػٍ . قىالىٍت « عيسى
  ( متفق عليو .هىري بًًو ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللَّ ػعي ىىًذًه مىا ٕتىٍ ػػػػػػػػٍؤذىفى لىوي فػىنىادىل َيى أىابى بىٍكرو أىالى تىٍسمى ػاًلده اًبٍلبىاًب يػىنػٍتىًظري أىٍف يي ػرو ًعٍندىهي كىخى ػكىأىبيو بىكٍ 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
قة ثبلاثن أف ترجع إُف زكجها األكؿ حىت تنكح زكجان آخر نكاحان صحيحان ، مث يطلقها بعد ذلك ، اٟتديث دليل على أنو ال ٬توز للمطل

 فيجوز لؤلكؿ إعادهتا .
 فمن طلق زكجتو آخر ثبلث تطليقات ، فإهنا ال ترجع إليو إال بشركط :

 أف تنكح زكجان غَته . الشرط األكؿ :
لُّ لىوي ًمٍن بػىٍعدي حىىتَّ تػىٍنًكحى زىٍكجان غىيػٍرىه ( . لقولو تعاُف ) فىًإٍف طىلَّقىهىا ] يعٍت الثالثة  [ فىبل ٖتًى

أىتيرًيًدينى أىٍف  ..... يفػىبىتَّ طىبلىقً  فػىقىالىٍت كيٍنتي ًعٍندى رًفىاعىةى فىطىلَّقىًٍت   جىاءىًت اٍمرىأىةي رًفىاعىةى ًإُفى النًَِّبًٌ ) قىالىٍت  -السابق  –عىاًئشىةى كٟتديث 
لىتىوي كىيىذيكؽى  ي رًفىاعىةى الى حىىتَّ تىذيكقً ًإُفى  يتػىٍرًجعً  يػٍ لىتى  عيسى يػٍ  ك ( .عيسى
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] فبت طبلقي [ البت ٔتعٌت القطع .٭تتمل أنو قاؿ ٢تا : أنت طالق البتة ، ك٭تتمل أنو طلقها الطلقة األخَتة ، كىذا الراجح ، فقد جاء 
 ها مث طلقها مث راجعها مث طلقها .عند البخارم : ) طلقٍت آخر ثبلث تطليقات ( فيكوف طلقها مث راجع

ثوب ] عبد الرٛتن بن الزَّبَت [ الزًَّبَت : بفتح الزام ، بعدىا ابء مكسورة .] مثل ىدبة الثوب [ ىدبة بضم ا٢تاء كسكوف الداؿ ىو طرؼ ال
الفرج ،  ٭تصل بترييب اٟتشفة يف، كأرادت أف ذكره يشبو ا٢تدبة يف االسًتخاء كعدـ االنتشار .] عسيلتو [ العسيلة حبلكة اٞتماع الذم 

 قاؿ اٞتمهور : ذكؽ العسيلة كناية عن اجملامعة ، كىو ترييب حشفة الرجل يف فرج ا١ترأة .
 أف ٬تامعها يف الفرج .الشرط الثاين : 

 ء يف الفرج .اٟتل على ذكاؽ العسيلة منها ، كال ٭تصل ىذا إال ابلوط ) حىت يذكؽ عسيلتك كتذكقي عسيلتو ( فعلق النِب  لقولو 
 كلقولو ) حىت تنكح زكجان غَته ( فا١تراد ابلنكاح ىنا الوطء لداللة حديث عائشة السابق .

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء أنو ال بد من اٞتماع ، قاؿ ابن ا١تنذر : أٚتع العلماء على اشًتاط اٞتماع لتحل لؤلكؿ ، إال سعيد بن ا١تسيب
 . يعٍت أنو قاؿ : يكفي العقد .

كىتو. رٛتو هللا : قػىٍولو  النوكم قاؿ ًة اٍلعىسىل كىحىبلى لىتك( ًكنىايىة عىٍن اٞتًٍمىاع، شىبَّوى لىذَّتو بًلىذَّ لىتو كىيىذيكؽ عيسىيػٍ يػٍ  )الى حىىتَّ تىذيكًقي عيسى
ٌل ًلميطىلًًٌقهىا حىىتَّ تػىٍنًكح زىٍكجنا اثن الى ٖتًى ا اٟتٍىًديث : أىفَّ اٍلميطىلَّقىة ثىبلى غىٍَته ، كىيىطىأىىا مثيَّ يػيفىارًقهىا، كىتػىنػٍقىًضي ًعدَّهتىا . فىأىمَّا ٣تيىرَّد عىٍقده عىلىيػٍهىا  كىيف ىىذى

يع اٍلعيلىمىاء ًمٍن الصَّحىابىة كىالتَّابًًعُتى فىمىٍن بػىٍعدىٍم، إال سعيد بن ا١ت ٍ يػىبػٍليروي فىبلى ييًبيحهىا ًلؤٍلىكًَّؿ. كىبًًو قىاؿى ٚتًى ا اٟتٍىًديث" انتهى. سيب، كىلىعىلَّو َفى  ىىذى
ببياف ا١تراد من كتاب هللا تعاُف ، كأهنا ال ٖتل لؤلكؿ حىت يذكؽ الثآف عسيلتها كتذكؽ  رٛتو هللا : كمع تصريح النِب  قاؿ ابن قدامةك 

 .(ْٗٓ/َُعسيلتو، ال يعرج على شيء سواه، كال ٬توز ألحد ا١تصَت إُف غَته" انتهى من"ا١ترٍت" )
o قها ثبلاثن ، ترييب حشفة الرجل يف الفرج ، كال بد من انتشار الذكر .يكفي ٟتلها ١تطل 
o . ال يشًتط اإلنزاؿ ، كىذا مذىب اٞتمهور خبلفان للحسن البصرم 

 أف يكوف النكاح صحيحان .الشرط الثالث : 
 فإف كاف فاسدان كنكاح التحليل أك الشرار ، فإنو ال ٭تلها كطئها .

 رجل إُف ا١ترأة ا١تطلقة ثبلاثن فيتزكجها ليحلها لزكجها األكؿ .: أف يعمد ال كنكاح التحليل ىو
 كىو حراـ كال ٖتل بو ا١ترأة لزكجها األكؿ .

 ٟتديث ابن مسعود قاؿ : ) لعن رسوؿ هللا الل كالل لو ( . ركاه أٛتد كالًتمذم 
 تيسان مستعاران . كٝتاه النِب 

 ، فإنو ال ٖتل لؤلكؿ ، كالنكاح ابطل .فمىت نول الزكج الثآف أنو مىت حللها طلقها 
 ىو :  فا١تلعوف على لساف الرسوؿ 

 : ىو الزكج الثآف إذا قصد التحليل كنواه ، ككاف عا١تان . احمللل
 : ىو الزكج األكؿ ، فيلحقو اللعن إذا كاف عا١تان . كاحمللل لو

 )كتقدمت ا١تسألة ( .
 راـ ، ىل ٖتل ؟ما اٟتكم لو كطأىا الثاين ْتيض أك نفاس أك إح 

 : ال ٖتل ابلوطء ارَـّ . قيل
 قالوا ألنو كطء حراـ ٟتق هللا ، فلم ٭تصل بو اإلحبلؿ .

 : أنو ٭تلها . كقيل
: كظاىر النص حلها، كىو قولو تعاُف )حىىتَّ تػىٍنًكحى زىٍكجان غىيػٍرىهي( حيث قاؿكىذا مذىب أَب حنيفة كالشافعي، كرجحو ابن قدامة يف ا١ترٍت، 

: )حىت تذكؽ عسيلتو كيذكؽ عسيلتك( كىذا قد كيًجد، كألنو كطء يف نكاح صحيح يف ٤تل قد نكحت زكجان غَته، كأيضان قولو كىذه 



 ُْْْ 

 الوطء على سبيل التماـ فأحلها كالوطء اٟتبلؿ ، كىذا أصح إف شاء هللا ، كىذا مذىب أَب حنيفة كالشافعي .
 الصحيح .كىذا ىو 

  ال ٭تل لو نكاح مطلقتو ثالاثن حىت تنكح زكجان غَته ؟ما اٟتكمة من كوف الزكج األكؿ 

 : تعظيم أمر الطبلؽ، حىت ال يكثر كقوعو، فإنو إذا علم أنو ال ترجع إليو بعد الثبلث حىت يتزكجها غَته، َف يستعجل إبيقاعو . أكالن 
 َتان من زكجها األكؿ فتسعد بو .: الرفق اب١ترأة ، فإف ا١ترأة إذا طلقت ثبلاثن فإهنا تتزكج غَته ، كقد يكوف خ اثنيان 

 
بي اىٍلكىفىاءىًة كىا٠ٍتًيىارً   ابى

 ة :تعريف الكفاء 
الكفاءة لرة : ا١تماثلة ك ا١تساكاة ، فيقاؿ : فبلف كفء لفبلف ، أم مساكو لو ، ككل شيء يساكم شيئان فهو مكافئ لو ، ككيفء ك كىفء 

 ىم ( .ا١تؤمنوف تتكافأ دماؤ  ث )اٟتدي ك ًكفء كاٞتمع أكفاء ك ًكفاء ٔتعٌت مثله ك نظَت . ك يف
 الكفاءة اصطبلحان :ك 

 عٌرؼ الفقهاء الكفاءة تعريفات عٌدة ، منها :
 صة . الكفاءة : ىي ا١تماثلة بُت الزكجُت يف أمور ٥تصو 

 ان .الكفاءة : أمر يوجب عدمو عار 
هيمىا -كعىًن اٍبًن عيمىرى  - ََُِ اىٍلعىرىبي بػىٍعضيهيٍم أىٍكفىاءي بػىٍعضو ، كىاٍلمىوىاًل بػىٍعضيهيٍم أىٍكفىاءي  )  وؿي اىَّلله قىاؿى : قىاؿى رىسي  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ـه   . كىاٍستػىٍنكىرىهي أىبيو حىاِتً  رىكىاهي اىٟتٍىاًكمي ، كىيف ًإٍسنىاًدًه رىاكو ملىٍ ييسىمه ، (بػىٍعضو ، ًإاله حىاًئكه أىٍك حىجها
قىًطعو كىلىوي شىاًىده ًعٍندى اى  - ََُّ  .ٍلبػىزهاًر : عىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو ًبسىنىدو مينػٍ
 رىكىاهي ميٍسًلمه .( ًاٍنًكًحي أيسىامىةى  )قىاؿى ٢تىىا  كىعىٍن فىاًطمىةى بًٍنًت قػىٍيسو ; أىفه اىلنهيبه  - ََُْ
رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، ( ، أىٍنًكحيوا أىابى ًىٍندو ، كىاٍنًكحيوا ًإلىٍيًو" كىكىافى حىجهامنا ايى بىًٍت بػىيىاضىةى  )قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ََُٓ

 كىاٟتٍىاًكمي ًبسىنىدو جىيًٌدو .
---------- 

 بعض . أم : بعضهم لبعض كفء ، كا١تعٌت : أف العرب يتماثلوف كيتساككف فيما بينهم ، فيتزكج بعضهم من( بػىٍعضيهيٍم أىٍكفىاءي بػىٍعضو ) 
 ٚتع موُف ، كا١تراد ىنا العتيق الذم سبق مسو الرؽ مث عتق .( كىاٍلمىوىاًل بػىٍعضيهيٍم أىٍكفىاءي بػىٍعضو  )
 اٟتياكة : نسج الثياب .( ًإاله حىاًئكه  )
ـه )   كىو معركؼ ، كا١تعٌت : أف اٟتائك كاٟتجاـ ليس بكفء للعربية كإف كاف عربيان .(  أىٍك حىجها
 ( بطن من بطوف ا٠تزرج ، إحدل قبيليت األنصار . بٍت بياضة) 

 ( أم : زكجوه بناتكم . أنكحوا)  
 ، كما جاء يف ركاية عند أَب داكد . حجم النِب ، موُف فركة بن عمرك ، كاٝتو عبد هللا ككاف حجامان (  أاب ىند ) 
 . ( أم : اخطبوا إليو بناتو كال ٗترجوه منكم بسبب مهنة اٟتجامة كانكحوا لو) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث ال يصح .…( حديث ) العرب بعضهم أكفاء 
 فيو راك َف يسم ، كفيو تدليس ابن جرٍيج .

 و .حيث َف يسم شجاع بعض أصحاب ،ىذا منقطع بُت شجاع كابن جريج: البيهقي قاؿ 
 ح .ٝتعو من ٣ترك  فإنو قبيح التدليس ال يدلس إال فيما ،شر التدليس تدليس ابن جريج : قاؿ الدارقطٍتك 
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 كأما حديث معاذ فهو كما قاؿ ا١تصنف منقطع .
 ف .كرٔتا كاف بينهما اثنا ،خالد بن معداف عن معاذ بن جبل مرسل، َف يسمع منوم : حامت الراز  قاؿ أبو

 ذ .كَف يسمع خالد من معااالشبيلي : اٟتق  كقاؿ عبد
 ف .إسناده ضعي -فتح البارم  –يف كقد قاؿ ابن حجر  
 لكفاءة يف النسب معتربة أـ ال ؟ىل ا 

 : على قولُت ؟ اختلف العلماء يف النسب ىل يعت ر يف الكفاءة بُت الزكجُت أـ ال
 أف الكفاءة يف النسب غَت معت رة ، ككذلك ا١تهنة ، كأف ا١تعت ر ىو الدين فقط . القوؿ األكؿ :

 القيم .كهبذا قاؿ ا١تالكية ، كىذا اختيار ا٠تطاَب ، كابن تيمية ، كابن 
ًبَته لقولو تعاُف )  -أ  ( . ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اَّللَّى عىًليمه خى

 .) َي بٍت بياضة ، أنكحوا أاب ىند ، كانكحوا إليو ، ككاف حجامان (   حديث الباب -ب
حػػوا أاب ىنػػد ، كىػػو أحػػد مػػواِف بػػٍت بياضػػة ا١تػػذكورين ، ككػػاف ىػػذه القبيلػػة ، كىػػي القبيلػػة القحطانيػػة األزديػػة العربيػػة أف ينك فػػأمر النػػِب 

 دنيئة .كمهنة حجامان كاٟتجامة عند العرب صناعة 
ىند موُف بٍت بياضة ليس من  كأبو ،ين كحده دكف غَتهالكفاءة ابلدًٌ  قاؿ ا٠تطاَب: يف ىذا اٟتديث حجة ١تالك ك١تن ذىب مذىبو يف أفٌ 

 م .أنفسه
 ب .لة عدـ اعتبار كفاءة األنساكقاؿ الصنعآف: فهو من أد

 .أسامة بن زيد (  انكحيقاؿ ٢تا )  فاطمة بنت قيس . أف النِب حديث  -ج
 ، فهو غَت كفؤان ٢تا ، ألهنا قرشية كىو قد مسو الرؽ .ككاف موُف  

 ة .قاؿ ا٠تطاَب: كفيو دليل على جواز نكاح ا١توُف القرشي
 كإفٌ  ،دـػػػػػػية كما تقػػػػػػأسامة موُف كفاطمة قرش فإفٌ  ،على جواز نكاح ا١توُف للقرشية يدؿُّ  فيو ماة ( نكحي أساماو ) قاؿ القرطِب: كقول

 ك . ) ا١تفهم ( .و مذىب مالػػػػػػكما ى  ،ين ال النسبالكفاءة ا١تعت رة ىي كفاءة الدًٌ 
 ة .رشيال ر: كىذا أقول شيء يف نكاح ا١توُف العربية كالقرشية كنكاح العرَب الق كقاؿ ابن عبد

فػىقىاؿى ٢تىىػا عىلىى ضيبىاعىةى بًٍنًت الزُّبػىٍَتً فػىقىاؿى ٢تىىا لىعىلًَّك أىرىٍدًت اٟتٍىجَّ قىالىٍت كىاَّللًَّ الى أىًجديٓف ًإالَّ كىًجعىةن  دىخىلى رىسيوؿي هللًا ) عىٍن عىاًئشىةى ، قىالىٍت  -د
بى  لًٌي حىٍيثي حى ي كىاٍشًتىًًطي قيوِف اللَّهيمَّ ٤تًى اًد ٍبًن األىٍسوىدً حيجًٌ  ( ركاه البخارم . ٍستىًٍت كىكىانىٍت ٖتىٍتى اٍلًمٍقدى

، كضباعة ىامشيَّ  ا١تقداد بن األسود أفٌ  كجو االستدالؿ:  الكفاءة يف النسب غَت معت رة. على أفٌ  ا تزكج هبا دؿَّ فلمَّ  ،ةمن حلفاء قريشو
 ب .ألهنا فوقو يف النس ؛لو أف يتزكجها زا جامى الكفاءة ال تعت ر ابلنسب لى  فلوال أفٌ ر : قاؿ ابن حج

بىةى ٍبًن رىبًيعىةى ٍبًن عىٍبًد مشىٍسو ، كىكىافى ٦تٍَّن شىًهدى بىٍدرنا مىعى النَِّبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص )عىٍن عىاًئشىةى ، رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا -ق يٍػفىةى ٍبنى عيتػٍ  تػىبػىٌتَّ سىاًلمنا كىأىٍنكىحىوي أىفَّ أىابى حيذى
بىةى ٍبًن رىبًيعىةى كىٍىوى مىٍوُفن اًلٍمرىأىةو ًمنى األىٍنصىاًر بًنٍ   ( ركاه البخارم .تى أىًخيًو ًىٍندى بًٍنتى اٍلوىلًيًد ٍبًن عيتػٍ

ا كاف موُف أفٌ  كجو االستدالؿ:
ن
ا قرشية يف حُت أفٌ  ،سا١ت  .ىندن

ا ل  كَف يعت ر فيو  ،ساَف الذم تبناه كىو موُف المرأة من األنصارقاؿ العيٍت: مطابقتو للًتٚتة تؤخذ من تزكيج أَب حذيفة بنت أخيو ىندن
 ن .يالكفاءة إال يف الدًٌ 

 ن .يكإ٪تا تيراعى الكفاءة يف الدًٌ  ،على جواز نكاح ا١توُف العربية كقاؿ ابن العرَب: فدؿٌ 
 يف زاد ا١تعاد مبينان أدلة من قاؿ : إف الكفاءة ا١تعت رة ىي الدين فقط : قاؿ ابن القيم

لىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوابن كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإٌف أىٍكرىمى  )اَّلٌلي تػىعىاُفى  اؿى ق  .( كيٍم ًعٍندى اَّللًٌ أىتٍػقىاكيٍم َيى أىيٌػهىا الٌناسي ًإٌّن خى
 . (ًإ٪ٌتىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه  )كىقىاؿى تػىعىاُفى  
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 ( .ًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىاٍلميؤٍ  )كىقىاؿى  
 ( .فىاٍستىجىابى ٢تىيٍم رىبٌػهيٍم أىٌٓف الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو ًمٍنكيٍم ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى بػىٍعضيكيٍم ًمٍن بػىٍعضو  )كىقىاؿى تػىعىاُفى 

ـى  ًلعىجىًمٌي عىلىى عىرىَبٌ كىالى أًلىبٍػيىضى عىلىى أىٍسوىدى . كىالى أًلىٍسوىدى عىلىى أىبٍػيىضى إاٌل اًبلتٌػٍقوىل الٌناسي ًمٍن آالى فىٍضلى ًلعىرىَبٌ عىلىى عىجىًمٌي كىالى )  كىقىاؿى   دى
ـي ًمٍن تػيرىابو   ( .كىآدى

فو لىٍيسيوا ِف أبًىٍكلًيىاءى إٌف أىٍكلًيىاًئي اٍلميتٌػقيوفى حىٍيثي كىا)  كىقىاؿى   ( .نيوا كىأىٍينى كىانيوا إٌف آؿى بىًٍت فيبلى
بًػ)  كقاؿ  نىػةه يف اأٍلىٍرًض كىفىسىػاده كى ػافى ًفيػًو ؟ إذىا جىاءىكيٍم مىٍن تػىٍرضىٍوفى ًدينىػوي كىخيليقىػوي فىػأىٍنًكحيوهي إاٌل تػىٍفعىليػوهي تىكيػٍن ًفتػٍ َته قىػاليوا : َيى رىسيػوؿى اَّللًٌ كىًإٍف كى

ثى مىرٌاتو فػىقىاؿى إذىا جىاءىكيٍم مىٍن تػىٍرضىٍوفى ًدي  ( .نىوي كىخيليقىوي فىأىٍنًكحيوهي ثىبلى
 ( .أىٍنًكحيوا أىابى ًىٍندو كىأىٍنًكحيوا إلىٍيًو كىكىافى حىٌجامنا ) لًبىًٍت بػىيىاضىةى  كىقىاؿى الٌنِبٌ  

هي  كىزىٌكجى الٌنِبٌ   . زىيٍػنىبى بًٍنتى جىٍحشو اٍلقيرىًشٌيةى ًمٍن زىٍيًد ٍبًن حىارًثىةى مىٍوالى
 .ٌكجى فىاًطمىةى بًٍنتى قػىٍيسو اٍلًفٍهرًيٌةى اٍلقيرىًشٌيةى ًمٍن أيسىامىةى ابًٍنًو كىزى 

حو أبًيٍخًت عىٍبًد الٌرٍٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو  ؿي ٍبني رىابى  .كىتػىزىٌكجى ًببلى
 ( .كىالطٌيٌػبىاتي لًلطٌٌيًبُتى كىالطٌيٌػبيوفى لًلطٌيٌػبىاًت  )كىقىٍد قىاؿى اَّلٌلي تػىعىاُفى 

 ( .فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى الٌنسىاًء  )تػىعىاُفى  كىقىٍد قىاؿى 
ػػوي  ػػاًفرو كىالى عىًفيفىػػةه ًبفىػػاًجرو كىَفٍى يػى  فىاىلٌػػًذم يػىٍقتىًضػػيًو حيٍكمي ػػاالن فىػػبلى تػيػػزىٌكجي ميٍسػػًلمىةه ًبكى ٍعتىػػ رٍ اٍلقيػػٍرآفي كىالٌسػػٌنةي يف اٍعًتبىػػاري الػػٌديًن يف اٍلكىفىػػاءىًة أىٍصػػبلن كىكىمى

ػبنا ا ػاحى الػزٌآف ا٠تٍىًبيػػًث كىَفٍى يػىٍعتىػ رٍ نىسى ًة ًنكى ػٌرـى عىلىػى اٍلميٍسػػًلمى ػػاحى ٍلكىفىػاءىًة أىٍمػرنا كىرىاءى ذىلًػكى فىًإنٌػػوي حى ػػٌوزى لًٍلعىٍبػًد اٍلًقػٌن ًنكى كىالى ًصػػنىاعىةه كىالى ًغػٌتن كىالى حيرٌيٌػةن فىجى
ػاحى اٍلميوًسػرىاا ميٍسًلمنا كىجىٌوزى ًلرىٍَتً اٍلقيرىًشٌيُتى ًنكىاحى اٍلقيرىًشٌيات كىًلرىٍَتً ا٢ٍتىامًشًٌيُتى ًنكىاحى ا٢ٍتىامًشًٌياًت كىلًٍلفي اٟتٍيرًٌة الٌنًسيبىًة اٍلرىًنٌيًة إذىا كىافى عىًفيفن  ت .  قىرىاًء ًنكى

 ) زاد ا١تعاد ( . 
 أف النسب معت ر يف الكفاءة . ) شرط لزـك ( . القوؿ الثاين :

 افعية ، كاٟتنابلة يف ا١تشهور .كبو قاؿ اٟتنفية ، كالش
( كقد تقدـ أنو حديث ال يصح ، بل  اىٍلعىرىبي بػىٍعضيهيٍم أىٍكفىاءي بػىٍعضو ، كىاٍلمىوىاِف بػىٍعضيهيٍم أىٍكفىاءي بػىٍعضو ، ًإالَّ حىاًئكه ٟتديث الباب ، )  -أ

 حكم بعض العلماء بوضعو .
 م ( ركاه ابن ماجو .وا إليهػػػػػػوا األكفاء كأنكحػػػػػأنكح م،كا لنطفكٗتَتَّ )  عن عائشة قالت: قاؿ رسوؿ هللا  -ب

 ،كف الكفاءة يف النسبالعرب يعدُّ  ألفٌ  ؛نصرفت إُف النسباكالكفاءة إذا أطلقت  ،أمر إبنكاح األكفاء النِب  أفٌ  : كجو االستدالؿ
 ب .كىو النس ،لها على ا١تتعارؼفإذا أطلقت الكفاءة كجب ٛت ،كيركف ذلك نقصنا كعارنا ،كأينفوف من نكاح ا١تواِف
 لكن اٟتديث ال يصح .

م ( ركاه جهن إال األكلياء، كال مهر دكف عشرة دراىمن األكفاء، كال يزكًٌ  ال تنكح النساء إال)  عن جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -ج
 البيهقي كالدارقطٍت كىو ال يصح .

 و .ل كال أصل ،حديث ضعيف ال ٭تتج ٔتثلو : ال ر قاؿ ابن عبد
 اب .كىو كذ ،فيو مبشر بن عبيد ألفٌ  ؛سنده كاهو م : كقاؿ السخاك 

ألمنعنَّ فركج ذكات األحساب إال من : )  بن ا٠تطاب عن حبيب بن أَب اثبت، عن إبراىيم بن دمحم بن طلحة قاؿ: قاؿ عمر  -د
 ء ( أخرجو عبد الرزاؽ .األكفا

 ك .يف ذل إال ٦تن كافأىنٌ  -ي األنساب كى -ظاىر يف منع عمر ذكات األحساب  كجو االستدالؿ:
 ر .عن عم لكن ىذا ال يثبت

 س .ككاف كثَت اإلرساؿ كالتدلي ،ثقة فقيو جليلر : قاؿ ابن حج . تدليس حبيب فيو



 ُْْٕ 

 فإنو َف يدركو فضبلن عن أف يسمع منو. ،نقطاع بُت إبراىيم كعمراال كفيو
 و .كعمر بن ا٠تطاب كَف يدرك ركل عن...م : قاؿ ا١تز 

، فػإذا أطلقػت الكفػاءة، ان كعػار  ان كألف العرب يعدكف الكفاءة يف النسب، كأينفوف من نكػاح ا١تػواِف، كيػركف ذلػك نقصػقاؿ ابن قدامة :  -ق
 ، فوجب أف يعت ر يف الكفاءة كالدين .ان كنقصان كجب ٛتلها على ا١تتعارؼ، كألف يف فقد ذلك عار 

 ويل كنصو :( ىذا حديث ط ًاٍنًكًحي أيسىامىةى قولو ) فائدة : 
ػا كىًكيليػوي ًبشىػًعَتو فىسىػًخطىٍتوي فػى ) عىٍن فىاًطمىةى بًٍنًت قػىٍيسو  ػا اٍلبػىتَّػةى كىىيػوى غىائًػبه فىأىٍرسىػلى ًإلىيػٍهى نىػا ًمػٍن أىفَّ أىابى عىٍمرًك ٍبنى حىٍفصو طىلَّقىهى قىػاؿى كىاَّللًَّ مىػا لىػًك عىلىيػٍ

ػا أىٍف تػىٍعتىػدَّ يف «. لىػٍيسى لىػًك عىلىٍيػًو نػىفىقىػةه » لًػكى لىػوي فػىقىػاؿى فىػذىكىرىٍت ذى  ءو. فىجىاءىٍت رىسيػوؿى اَّللًَّ يٍ شى  تًٍلػكى اٍمػرىأىةه » بػىٍيػًت أيٌـً شىػرًيكو مثيَّ قىػاؿى  فىأىمىرىىى
لىلٍ  يػىٍرشىاىىا أىٍصحىاَب  قىالىٍت فػىلىمَّا حىلىٍلتي ذىكىٍرتي لىوي أىفَّ ميعىاًكيىةى «.  ًت فىآًذنًيًٍت اٍعتىدًٌل ًعٍندى اٍبًن أيٌـً مىٍكتيوـو فىًإنَّوي رىجيله أىٍعمىى تىضىًعُتى ثًيىابىًك فىًإذىا حى

 ياٍنًكًحػأىمَّا أىبيو جىٍهمو فىبلى يىضىعي عىصىاهي عىٍن عىاتىًقًو كىأىمَّا ميعىاًكيىةي فىصيٍعليوؾه الى مىػاؿى لىػوي »  . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ٍبنى أىىًب سيٍفيىافى كىأىابى جىٍهمو خىطىبىآف 
يػٍرنا كىاٍغتػىبىٍطتي ًبوً «. أيسىامىةى  ياٍنًكحً » فىكىرًٍىتيوي مثيَّ قىاؿى  «أيسىامىةى ٍبنى زىٍيدو   ( متفق عليو . فػىنىكىٍحتيوي فىجىعىلى اَّللَّي ًفيًو خى

هىا قىالىٍت  - ََُٔ ىٍت بىرًيرىةي عىلىى زىٍكًجهىا ًحُتى ) كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو يف حىًديثو طىوًيلو  .(  عىتػىقىٍت خيَتًٌ
هىا  ا  )كىًلميٍسًلمو عىنػٍ  ( .أىفه زىٍكجىهىا كىافى عىٍبدن

هىا :   . كىاأٍلىكهؿي أىثٍػبىتي  . -كىافى حيراا   -كىيف ًركىايىةو عىنػٍ
 . كىصىحه عىًن اٍبًن عىبهاسو ًعٍندى اىٍلبياىاًرمًٌ ; أىنهوي كىافى عىٍبدنا

---------- 
ىٍت بىرًيرىةي )   ، كما يف ركاية أَب داكد، كبريرة ىي بنت صفواف، موالة عائشة، اشًتهتا فأعتقتها. أم : خٌَتىا رسوؿ هللا ( خيَتًٌ
 مريثان .( عىلىى زىٍكًجهىا ) 
 أم : زاؿ الرؽ عنها كصارت حران .(  ًحُتى عىتػىقىتٍ ) 
هىا )  ( اختلف يف ىذه اٞتملة ىل ىي من قوؿ عائشة ، أك من قوؿ األسود بن يزيد ، كالصواب أنو من قوؿ ا كىافى حيرا   :كىيف ًركىايىةو عىنػٍ

 . األسود بن يزيد الراكم عن عائشة
 أم : أنو كاف عبدان ، ألنو قوؿ األكثر ، كىو أيضان قوؿ ابن عباس .(  كىاأٍلىكهؿي أىثٍػبىتي ) 
 ما حكم األمة إذا عتقت ٖتت عبد ؟ 

 األمىة ككاف زكجها عبدان ، فإف ٢تا ا٠تيار بُت البقاء معو كبُت فراقو . إذا عتقت
 ٟتديث الباب ، كلفظو كامبلن :

ػا فىػذىكىٍرتي ذىلًػكى لًلنَّػِبًٌ  كىافى يف ) عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت  ػا كىيىٍشػًتىًطيوا كىالىءىىى ػا أىٍف يىًبيعيوىى ػا » فػىقىػاؿى   بىرًيرىةى ثىبلىثي قىًضػيَّاتو أىرىادى أىٍىليهى ًيهىا كىأىٍعًتًقيهى اٍشػًتى
ػا رىسيػوؿي اَّللًَّ « . فىًإفَّ اٍلوىالىءى ًلمىٍن أىٍعتىقى  يػَّرىىى ػا ككػاف زكجهػا عبػدان فىاٍختىػارىٍت نػىٍفسىػهىا  قىالىٍت كىعىتػىقىٍت فىخى ػافى النَّػاسي يػىتىصىػدَّقيوفى عىلىيػٍهى . قىالىػٍت كىكى

قىةه كىىيوى لىكيٍم ىىًديَّةه فىكيليوهي » فػىقىاؿى   لنَِّبًٌ كىتػيٍهًدل لىنىا . فىذىكىٍرتي ذىًلكى لً   ( ركاه مسلم .ىيوى عىلىيػٍهىا صىدى
 قاؿ ابن قدامة : كألف عليها ضرران يف كوهنا حرة ٖتت العبد فكاف ٢تا ا٠تيار ، كىذا ٦تا ال خبلؼ فيو .

 ما حكم األمة لو عتقت ٖتت حر ؟ 
 لُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قو 

 : أنو ال خيار ٢تا . كىذا قوؿ اٞتمهور . القوؿ األكؿ
كىػػذا قػػوؿ ابػػن عمػػر ، كابػػن عبػػاس ، كسػػعيد بػػن ا١تسػػيب ، كاٟتسػػن ، كعطػػاء ، ، كإف عتقػػت ٖتػػت حػػر ، فػػبل خيػػار ٢تػػا قػػاؿ ابػػن قدامػػة : 

 . كسليماف بن يسار ، كأَب قبلبة ، كابن أَب ليلى كمالك ، كاألكزاعي ، كالشافعي ، كإسحاؽ
كاقتضت الًتٚتة بطريق ا١تفهـو أف األمة إذا كانت ٖتت حر فعتقت َف (  ابب خيار األمة ٖتت العبد كقاؿ ابن حجر عند قوؿ البخارم )



 ُْْٖ 

 . كقد اختلف العلماء يف ذلك فذىب اٞتمهور إُف ذلك، يكن ٢تا خيار 
 ت ٖتت حر فعتقت َف بكن ٢تا خيار .أنو ال خيار ٢تا ، ألف اٟتديث ) كاف زكجها عبدان ( فمفهومو أنو إذا كان -أ

 هنا كافأت زكجها يف الكماؿ ، فلم يثبت ٢تا ا٠تيار ، كما لو أسلمت الكتابية ٖتت مسلم .أل -ب
 أف ٢تا ا٠تيار . كىذا قوؿ اٟتنفية . القوؿ الثاين :

 كاحتجوا بركاية ) ككاف زكجها حران ( كتقدـ أف الصواب أف زكجها كاف عبدان . -أ
 ان .كملت ابٟترية ، فكاف ٢تا ا٠تيار ، كما لو كاف زكجها عبدكألهنا   -ب

 األكؿ . كالراجح
 ىل ٭تتاج الفراؽ إىل طالؽ ؟ 

 قاؿ العلماء : كال ٭تتاج الفراؽ إُف طبلؽ ، ألف األمر راجع إليها ، كالطبلؽ بيد الرجاؿ .
 إىل مىت يكوف ا٠تيار لألمىة إذا عتقت عبد ؟ 

 ة على أقواؿ :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسأل
 أف األمىة إذا عتقت ٖتت العبد فلها ا٠تيار يف نكاحها منو إُف أف ٯتسها ابلوطء أك مقدماتو . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاٟتنابلة .
يػَّرىىىا)عىاًئشىة ٟتديث -أ ركاه أبػو (. ، كىقىاؿى ٢تىىا: ًإٍف قىرًبىًك فىبلى ًخيىػارى لىػكً رىسيوؿي هللًا  أىفَّ بىرًيرىةى أيٍعًتقىٍت كىًىيى ًعٍندى ميًريثو عىٍبدو آًلًؿ أىَب أىٍٛتىدى فىخى

 داكد 
 كىو صريح يف أف األمة إذا عتقت ٖتت العبد فلها ا٠تيار يف نكاحها منو إُف أف ٯتسها .

 أف ىذا القوؿ ىو قوؿ حفصة أـ ا١تؤمنُت كأخيها ابن عمر ، كال يعلم ٢تما ٥تالف من الصحابة . -ب
 أف ٢تا ا٠تيار يف نكاحها منو يف اجمللس الذم علمت فيو بعتقها . قوؿ الثاين :ال

 كىو قوؿ اٟتنفية .
 : أف ٢تا ا٠تيار يف نكاحها منو ثبلثة أَيـ . القوؿ الثالث

 األكؿ . كالراجح
 ىل الكفاءة يف اٟترية شرط يف صحة النكاح ؟ 

 شرط للزكمو ، فيتوقف ذلك على رضا ا١ترأة كاألكلياء . الكفاءة يف اٟترية ليست شرطان لصحة النكاح ، كإ٪تا ىي
يٍػلىًميًٌ ، عىٍن أىبًيًو قىاؿى  - ََُٕ قػيٍلتي : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! ًإيٌنً أىٍسلىٍمتي كىٖتىٍيًت أيٍختىاًف ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  )كىعىًن اىلضهحهاًؾ ٍبًن فػىيػٍريكزى الده
  ( ًٍئتى طىلًٌٍق أىيػهتػىهيمىا ش)  ُّهىًقي  . ، كىأىعىلهوي اىٍلبياىاًرمُّ رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي ًإاله النهسىاًئيه ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى ، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ ، كىاٍلبػىيػٍ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 .اٟتديث ذكره البخارم يف التاريخ الكبَت كقاؿ : يف إسناده نظر 
 كيف النهذيب نقل اٟتافظ عن البخارم قولو : الضحاؾ بن فَتكز عن أبيو كعنو ابن كىب ال يعرؼ ٝتاع بعضهم من بعض .

 كحسنو الًتمذم كاأللبآف .
 ما حكم اٞتمع بُت األختُت يف النكاح ؟ 

 حراـ .
 ( .أىٍف ٕتىٍمىعيوا بػىٍُتى اأٍليٍختػىٍُتً ًإالَّ مىا قىٍد سىلىفى قاؿ تعاُف ) ك 

 اآلية دليل على ٖترٔف اٞتمع بُت ا١ترأة كأختها يف الزكاج .ف
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 معناه : كحـر عليكم أف ٕتمعوا بُت األختُت عندكم بنكاح . :  قاؿ ابن جرير 
 كقد أٚتع العلماء من الصحابة كالتابعُت كاألئمة قدٯتان كحديثان على أنو ٭تـر اٞتمع بُت األختُت يف النكاح . قاؿ ابن كثَت :

: كاٞتمع بُت األختػُت يف التػزكيج حػراـ ابإلٚتػاع ، سػواء كانػت شػقيقتُت أـ مػن أب أـ مػن أـ ، كسػواء البنػت مػن  فظ ابن حجرقاؿ اٟتا
 .الرضاع 

ًبيبىة بًٍنًت أىىًب سيٍفيىافى قىالىٍت كمن األدلة على التحرٔف : حديث  بًٍنًت أىىًب سيٍفيىافى  أيٍخيًت  يف فػىقيٍلتي لىوي ىىٍل لىكى  دىخىلى عىلىىَّ رىسيوؿي اَّللًَّ ) أيٌـً حى
بًٌُتى ذىًلكى » قػيٍلتي تػىٍنًكحيهىا . قىاؿى « . أىفٍػعىلي مىاذىا » فػىقىاؿى  ػا » . قىػاؿى  ا٠تٍىٍَتً أيٍخيًت  يف  رًكىًٍت ػى قػيٍلتي لىٍستي لىكى ٔتيٍخًليىةو كىأىحىبُّ مىٍن ش« . أىكىٖتًي فىًإنػَّهى

لُّ ِف   يف  لىٍو أىنػَّهىا َفٍى تىكيٍن رىبًيبىيًت » قػيٍلتي نػىعىٍم . قىاؿى « . بًٍنتى أيٌـً سىلىمىةى » أيٍخ رٍتي أىنَّكى ٗتىٍطيبي ديرَّةى بًٍنتى أىىًب سىلىمىةى . قىاؿى  قػيٍلتي فىًإٓفٌ « .  الى ٖتًى
ا ابٍػنىةي أىخً  مىا حىلٍَّت ِف  محىٍجرً  ىى  ًمنى الرَّضىاعىًة أىٍرضىعىٍتًٍت  يًإنػَّهى  ( ركاه مسلم . بىةي فىبلى تػىٍعًرٍضنى عىلىىَّ بػىنىاًتكينَّ كىالى أىخىوىاًتكينَّ ا ثػيوىيػٍ ػكىأىابى

[ استفهاـ تعجب من كوهنا  ] أك ٖتبُت ذلك[ أم تزكج ، جاء يف ركاية عند مسلم  ) انكح أخيت عزة بنت أَب سفياف ( . ] انكح أخيت
] كأحػب [ أم لسػت ٔتنفػردة بػك ، كال خاليػة مػن ضػرة . لك ٔتيٍاًليىػة] لست تطلب أف يتزكج غَتىا مع ما طبع عليو النساء من الرَتة .

 ، فقد جاء يف ركاية : ) كأحب من شركٍت فيك ( . [ ا١تػراد اب٠تَت ذاتو من شاركٍت يف ا٠تَت 
 ما حكم من أسلم كٖتتو أختاف ؟ 

 من أسلم كٖتتو أختاف خيٌَت ، فيمسك إحدا٫تا كيطلق األخرل ال ٤تالة .
 . ٟتديث الباب

 . كمن أسلم كٖتتو أختاف لزمو أف ٮتتار إحدا٫تا:  قاؿ ابن قدامة
 . ركاه أبو داكد (طلق أيهما شئت)١تا ركل الضاحك بن فَتكز عن أبيو قاؿ : قلت: َي رسوؿ هللا إٓف أسلمت كٖتيت أختاف قاؿ:  
 .كألف اٞتمع بينهما ٤تـر فأشبو الزَيدة على األربع  

 .  ) الكايف ( .ها كا١ترأة كخالتها ألف ٚتعهما ٤تـر كىذا القوؿ يف ا١ترأة كعمت
 ىل ٖترمي أخت الزكجة إىل أبد أك إىل أمد ؟ 

 ٖترٔف أخت الزكجة إُف أمد .
إذا توفيت زكجة الرجل ، أك طلقها ، فلو نكاح أختها سواء كانت الصررل أك الك رل؛ ألف ا١تمنوع ىو اٞتمع بينهما ؛ فإذا حصلت ف

 . ابلطبلؽ ، انقطعت العبلقة الزكجية ، فجاز لو نكاح أختهاالفرقة ، اب١توت أك 
كٖتـر إُف أمد أخت معتدتو كأخت زكجتو كبنتا٫تا كعمتا٫تا كخالتا٫تا فإف طلقت كفرغت ( زاد ا١تستقنع ) قاؿ اٟتجاكم رٛتو هللا يف منت 

 .العدة أْتن" انتهى
كلو أف ينكح خالتها ، كلو أف ينكح عمتها ، فلو أف ينكح أختها ، ن عدهتا إذا طلق ا١ترأة كفرغت مد : قاؿ الشيخ ٛتد بن عبد هللا اٟتم

فقد زاؿ ا١تانع كىو اٞتمع كىنا ال ٚتع، فإذا طلق ا١ترأة كقضت عدهتا ، أك ماتت ، ،  كذلك؛ ألف التحرٔف إُف أمدو كليس بتحرٔف على األبد
 . "تهى من "شرح الزادمث نكح أختها أك عمتها أك خالتها فذلك جائز لزكاؿ ا١تانع " ان

  كسئل الشيخ ابن ج رين رٛتو هللا : ىل ٬توز لرجل توفيت زكجتو أف يتزكج من ابنة أخيها أك عمتها أك خالتها أك بناهتن ؟
فأجاب: ٬توز ذلك لفقد اذكر ، كىو اٞتمع بُت األقارب الذم يسبب قطع األرحاـ، فإذا طلق الرجل زكجتو ، أك ماتت : حلت لو 

 ة ( .فتاكل إسبلمي) ، أك بنت أخيها ، أك بنت أختها ، أك عمتها ، أك خالتها ، أك بنات ا١تذكورات " . انتهى من أختها 
 ما حكم أنكحة الكفار ؟ 

 صحيحة ، كأهنم يقركف عليها .
 ، كىو اختيار ا٠تطاَب. ، كمذىب أٛتد ، كالشافعي، كىو الصحيح يف ا١تذىب كىذا مذىب أَب حنيفة كأصحابو

 ب ( .كىاٍمرىأىتيوي ٛتىَّالىةى اٟتٍىطى ب ) ؿ هللا تعاُف يف امرأة أَب ٢تقا-أ
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 ف ... ( .كىقىالىًت اٍمرىأىتي ًفٍرعىوٍ ف ) كقاؿ تعاُف عن فرعو 
 ك .اإلضافة يف ىذه اآلَيت ٤تمولة على اٟتقيقة مقتضية للتملي أفٌ  :كجو االستدالؿ

 م .كهللا أعل ،ل يف اإلطبلؽ اٟتقيقةكاألص ،قاؿ ابن تيمية: قالوا: كقد ٝتاىا هللا امرأة
ا فقاتلوىم فظهركا عليهم كأصابوا ٢تم فلقوا عدكِّ  ، يـو حنُت بعث جيشنا إُف أكطاس رسوؿ هللا  أفٌ )  عن أَب سعيد ا٠تدرم  -ب

ك ) يف ذل فأنزؿ هللا  ،ُتّنسنا من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖترَّجوا من غشياهنن من أجل أزكاجهن من ا١تشرك فكأفٌ  ،سباَي
 ن ( .فهنَّ لكم حبلؿ إذا انقضت عدهت : أمم (  كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى النًٌسىاًء ًإالَّ مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكي 

 ٌت .كلوال ذلك َف يكن للعدة مع ،على ثبوت أنكحة أىل الشرؾ دليله  ( إذا انقضت عدهتن)  قاؿ ا٠تطاَب: يف قولو :كجو االستدالؿ 
 . ( .يهوديُت رجبلن كامرأة زنيا.. رجم يف الزّن رسوؿ هللا  أفٌ » :هللا بن عمر رضي هللا عنهما عبد-ج

فكيف يذىب  ،فجعل نكاحهما ٭تصنهما ،رجم يهوديُت زنيا رسوؿ هللا  كاحتج الشافعي رٛتو هللا أبفٌ :  كجو االستدالؿ: قاؿ البيهقي
 ؟ .علينا أف يكوف ال ٭تلها كىو ٭تصنها

 اح .ا١تاكردم: كال يرجم إالَّ ٤تصننا بنكقاؿ 
 كذلك دليل على صحة أنكحتهم. ،على أهنما ٤تصناف بنكاحهما فلما أقاـ اٟتد عليهما دؿَّ 

 ستفسارىم عن شركطهم عند إسبلمهم.اكعدـ  ،من إقرار الكفار على أنكحتهم ؛كأصحابو من بعده عمل النِب -د
عن شركط النكاح  كَف يسأ٢تم رسوؿ هللا  ،نساؤىم كأقركا على أنكحتهمكأسلم  سوؿ هللا كقد أسلم خلق يف عهد ر ة : قاؿ ابن قدام

كإف   ،فإف كانت ا١ترأة على صفة ٬توز لو ابتداء نكاحها أقرَّ  ؛فكاف يقيننا، كلكن ينظر يف اٟتاؿ ،كىذا أمره علم ابلتواتر كالضركرة ،كال كيفيتو
كإف  ،قرَّاَف يي  - رمات ابلنسب أك السبب كا١تعتدة أك ا١ترتدة كالوثنية كاجملوسية كا١تطلقة ثبلاثن كأحد ا -كانت ٦تن ال ٬توز ابتداء نكاحها 

 . ألهنا ٬توز ابتداء نكاحها ؛نقضائها أقرَّااتزكجها يف العدة كأسلما بعد 
إال أف يكوف بينهما نسب  ،قاـ على نكاحهما٢تما ا١ت يف حاؿ كاحدة أفٌ  ان الزكجُت إذا أسلما مع ال ر: فقد أٚتع العلماء أفٌ  كقاؿ ابن عبد

عامة  ألفٌ  ؛كأصل العقد معفي عنو ،كل من كاف لو العقد عليها يف الشرؾ كاف لو ا١تقاـ معها إذا أسلما معا  كأفٌ  ،أك رضاع يوجب التحرٔف
كىذا إٚتاع  ،صل نكاحهم شركط اإلسبلـكَف يعت ر يف أ،كأقركا على النكاح األكؿ ،ا فأسلموا بعد التزكيجكانوا كفارن   أصحاب رسوؿ هللا 

 ف .كتوقي
عن سبعُت ألف مسلم غَت  -على ما قيل  - كالناس يتواردكف اإلسبلـ إُف أف تويف  كمن حُت ظهرت دعوتو ـ : كقاؿ ابن ا٢تما

 ل .قوؿ ابط م أنولً فعي  ،كلو كاف لقضت العادة بنقلو ،أىل بيت جدَّدكا أنكحتهم بطريق صحيح كال ضعيف نقل قط أفٌ النساء كَف يي 
 فائدة :

 قاعدة : ترؾ االستفصاؿ يف مقاـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو .
 ىذه قاعدة مهمة ذكرىا العلماء ، كذكركا ٢تا أمثل منها :

ل علػى أنػو فإذا أسلم كافر كعنده أختاف أج ر على تطليق إحدا٫تا كيف ترؾ استفصالو عن ا١تتقدمة منهمػا مػن ا١تتػأخرة دليػ: قاؿ الشوكاين 
٭تكػػم لعقػػود الكفػػار ابلصػػحة كاف َف توافػػق اإلسػػبلـ فػػإذا أسػػلموا أجرينػػا علػػيهم يف األنكحػػة أحكػػاـ ا١تسػػلمُت . كقػػد ذىػػب إُف ىػػذا مالػػك 

حنيفة كأبو يوسف كالثورم كاألكزاعي كالزىرم كأحد قوِف الشػافعي إُف أنػو ال يقػر مػن أنكحػة  كالشافعي كأٛتد كداكد . كذىبت العًتة كأبو
لكفار إال ما كافق اإلسبلـ فيقولوف إذا أسلم الكافر كٖتتو أختاف كجب عليو إرساؿ من أتخر عقدىا ككذلك إذا كاف ٖتتو أكثر من ٜتس ا

أمسك من تقدـ العقد عليها منهن كأرسل من أتخر عقدىا إذا كانت خامسة أك ٨تو ذلك كإذا كقع العقد على األختُت أك على أكثر من 
طل كأمسك من شاء من األختُت كأرسل من شاء كأمسػك أربعػا مػن الزكجػات ٮتتػارىن كيرسػل الباقيػات كالظػاىر مػا قالػو أربع مرة كاحدة ب

 لبلستفصاؿ يف حديث الضحاؾ كحديث غيبلف ك١تا يف قولو "أخًت أيتهما" كيف قولو "أخًت أربعا" من اإلطبلؽ . األكلوف لًتكو 
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فى ٍبنى سىلىمىةى أىٍسلىمى كىلىوي عىٍشري ًنٍسوىةو ، فىأىٍسلىٍمنى مىعىوي ، فىأىمىرىهي اىلنهيبُّ ) ، كىعىٍن سىاملًو ، عىٍن أىبًيًو  - ََُٖ هينه  أىفه غىٍيالى يػهرى ًمنػٍ أىٍف يػىتىاى
ًٍمًذمُّ ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى ، كىاٟتٍىاًكمي ، كىأىعىلهوي اىٍلبي ( أىٍربػىعنا   .اىاًرمُّ ، كىأىبيو زيٍرعىةى ، كىأىبيو حىاِتًو رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىاىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ال يصح ، كالصواب إرسالو كما رجحو أٛتد ، كالبخارم ، كمسلم ، كأبو زرعة ، كأبو حامت .
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 عان كيطلق الباقي .نستفيد : أنو من أسلم كٖتتو أكثر من أربع نسوة ، فإنو يتخَت منهن أرب
 ًفيمىٍن أىٍسلىمى عىلىى أىٍكثػىرى ًمٍن أىٍربىًع ًنٍسوىةو أىٍك عىلىى أيٍختػىٍُتً  فىٍصله يف حيٍكًمًو قاؿ ابن القيم : 

ػا  فى أىٍسػلىمى كىٖتىٍتىػوي عىٍشػري ًنٍسػوىةو فػىقىػاؿى لىػ) يف التٌػٍرًمًذٌم عىٍن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اَّلٌلي عىنػٍهيمى كىيف طىرًيػقو أيٍخػرىل :  (اٍختػىػٍر ًمػنػٍهيٌن أىٍربػىعنػا  وي النٌػِبٌ أىٌف غىػٍيبلى
ٌفػاًر كىأى ، اٍختػىٍر أىيٌػتػىهيمىا ًشٍئتى  كىأىٍسلىمى فػىيػٍريكزي الٌديٍػلىًمٌي كىٖتىٍتىوي أيٍختىاًف فػىقىاؿى لىوي الٌنِبٌ ، كىفىارًٍؽ سىائًرىىيٌن  ػاًح اٍلكي ا اٟتٍيٍكػمي ًصػٌحةى ًنكى ػذى نٌػوي فػىتىضىػٌمنى ىى

ػػوًر  ا قػىػػٍوؿي اٞتٍيٍمهي ػذى ػػاءى ًمػٍن الٌسػػوىاًبًق كىالٌلوىاًحػػًق أًلىنٌػوي جىعىػػلى ا٠ٍتًػَتىةى إلىٍيػػًو كىىى ػػدى لىػوي أىٍف ٮتىٍتىػػارى مىػٍن شى ًنيفىػةى إٍف تػىػػزىٌكجىهيٌن يف عىٍقػدو كىاًحػػدو فىسى . كىقىػاؿى أىبيػػو حى
 ت .ًنكىاحي اٞتٍىًميًع كىًإٍف تػىزىٌكجىهيٌن ميتػىرىتٌػبىاتو ثػىبى 

 ما حكم أف ٬تمع اإلنساف يف عصمتو أكثر من أربع نسوة ؟ 
 يف كقت كاحد .ال ٬توز للحرًٌ أف ٬تمعى أكثر من أربع 

 كقد حكى اإلٚتاع  على ذلك غَت كاحد ، منهم ) ابن حجر ، كابن قدامة ، كابن كثَت ( .
 .  ٭تل ألحد بعد رسوؿ هللا من أربع زكجات ال كاتفقوا على أف نكاح أكثر:قاؿ ابن حـز يف مراتب اإلٚتاع
 .كاتفق ا١تسلموف على جواز نكاح أربعة من النساء معا، كذلك لبلحرار من الرجاؿ :كقاؿ ابن رشد يف بداية اجملتهد

ال   اؿ اإلماـ البروم رٛتو هللا : " كىذا إٚتاع أف أحدان من األمة ال ٬توز لو أف يزيد على أربع نسوة، ككانت الزَيدة من خصائص النِبق
 م ( .تفسَت البرو ا .  ) مشاركة معو ألحد من األمة فيه

العدؿ كقاؿ اإلماـ القرطِب رٛتو هللا :  كذىب بعض أىل الظاىر أيضان إُف أقبح منها، فقالوا : إبابحة اٞتمع بُت ٙتاف عشرة ٘تسكان منو أبف 
ُت، ككػذلك ثػبلث كرابع، كىػذا كلػو جهػل ابللسػاف كالسػنة ك٥تالفػة يف تلك الصيغ يفيد التكرار، كالواك للجمع، فجعل مثٌت ٔتعٌت أثنُت أثن

 ع . ) تفسَت القرطِب ( .إلٚتاع األمة إذ َف يسمع عن أحد من الصحابة كال التابعُت أنو ٚتع يف عصمتو أكثر من أرب
ا١تبينػة عػن هللا أنػو ال ٬تػوز ألحػد   الشافعي رٛتو هللا حيث نقل عنو اٟتافظ ابن كثَت يف "تفسَته" أنو قاؿ: )كقد دلت سػنة رسػوؿ هللا ك

 ( .أف ٬تمع بُت أكثر من أربع نسوة غَت رسوؿ هللا 
من قاؿ ابن كثَت: )كىذا الذم قالو الشافعي رٛتو هللا ٣تمع عليو بُت العلماء، إال ما حكي عن طائفة من الشيعة أنو ٬توز اٞتمع بُت أكثر 

 ر .أربع إُف تسع، كقاؿ بعضهم: ببل حص
قدامة حيث قاؿ يف "ا١ترٍت": )أٚتع أىل العلم على ىذا كال نعلم أحدان خالفو إال شيئا ٭تكى عن القاسم بن إبراىيم أنو أابح تسعان ابن  كؽ

مػات عػن تسػع، كىػذا لػيس بشػيء  لقوؿ هللا تعاُف: )فانكحوا ما طػاب لكػم مػن النسػاء مثػٌت كثػبلث كرابع( كلػواك للجمػع كألف النػِب 
 ة .ترؾ للسنألنو خرؽ لئلٚتاع ك 

عى   ( . أم إف شاء أحدكم اثنتُت ، كإف شاء ثبلاثن ، كإف شاء أربعان  قاؿ تعاُف )فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النًٌسىاًء مىثٍػٌتى كىثيبلثى كىريابى
 كقد بوب البخارم ) ابب ال يتزكج أكثر من أربع لقولو تعاُف : مثٌت كثبلث كرابع ( .

 أما حكم الًتٚتة فباإلٚتاع إال قوؿ من ال يعتد ٓتبلفو من رافضي ك٨توه . قاؿ اٟتافظ ابن حجر :
أف يتخػَت مػنهن ( ركاه الًتمػذم  كيف  كعن ابن عمػر ) أف غػيبلف بػن سػلمة أسػلم كلػو عشػر نسػوة يف اٞتاىليػة فأسػلمن معػو فػأمره النػِب 

 إسناده ضعف .
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 عن تسع نسوة . أف لو أف ٬تمع أكثر من أربع ، كقد مات  من خصوصيات النِب 

هيمىا -كىعىًن اٍبًن عىبهاسو  - ََُٗ ًابٍػنػىتىوي زىيٍػنىبى عىلىى أىِب اٍلعىاًص ٍبًن اىلرهبًيًع ، بػىٍعدى ًستًٌ ًسًنُتى  رىده اىلنهيبُّ  )قىاؿى :  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 .رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي  ًإاله النهسىاًئيه ، كىصىحهحىوي أىٍٛتىدي ، كىاٟتٍىاًكمي  (٭تيًٍدٍث ًنكىاحنا  اًبلنًٌكىاًح اىأٍلىكهًؿ ، كىملىٍ 

ًٍمًذمُّ  (ًنكىاحو جىًديدو رىده ًابٍػنػىتىوي زىيٍػنىبى عىلىى أىِب اٍلعىاًص بً  أىفه اىلنهيبه  )كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًًٌه  - ََُُ قىاؿى اىلًتًٌ
 .: حىًديثي ًاٍبًن عىبهاسو أىٍجوىدي ًإٍسنىادنا ، كىاٍلعىمىلي عىلىى حىًديًث عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو 

هيمىا –كىعىًن اٍبًن عىبهاسو  – َُُُ ٍكجيهىا ، فػىقىاؿى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! ًإيٌنً  أىٍسلىمىٍت ًاٍمرىأىةه ، فػىتػىزىكهجىٍت ، فىجىاءى زى  )قىاؿى :  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ًمي ، فىانٍػتػىزىعىهىا رىسيوؿي اىَّللًه  رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى ،  (ًمٍن زىٍكًجهىا اىآٍلخىًر ، كىرىدهىىا ًإىلى زىٍكًجهىا اىأٍلىكهًؿ  كيٍنتي أىٍسلىٍمتي ، كىعىًلمىٍت إبًًٍسالى

ٍو . كىصى   محهحىوي ًاٍبني ًحبهافى ، كىاٟتٍىاكً كىاٍبني مىاجى
------------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 حديث ابن عباس إسناده حسن ، يف إسناده دمحم بن إسحاؽ ، كقد صرح ابلسماع عند الًتمذم . - 

نادان ، يعٍت من حديث كقاؿ الًتمذم يف ) جامعو ( أبثر إخراج ىذا اٟتديث : ٝتعت يزين بن ىاركف يقوؿ حديث ابن عباس أجود إس
 عمرك بن شعيب اآليت .

 كصححو اإلماـ أٛتد يف ) مسنده ( عقب حديث عمرك بن شعيب .
كنقل الًتمذم يف ) العلل الكبَت ( عن البخارم قولو : حديث ابن عباس أصح يف ىذا الباب من حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن 

 جده .
 فإسناده ضعيف ، فيو حجاج بن أرطاة كىو مدلس ، كقد عنعن . كأما حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده -

 كقاؿ الًتمذم : ىذا حديث يف إسناده مقاؿ .
 ردىا ابلنكاح األكؿ . كقاؿ الدارقطٍت : ىذا ال يثبت ، كحجاج ال ٭تتج بو ، كالصواب حديث ابن عباس : أف النِب 

 ما حكم إذا أسلم أحد الزكجُت ُث أسلم اآلخر ؟ 
 ماء على أف الزكجُت إذا أسلما معان فهما على نكاحهما ، سواء كاف ذلك قبل الدخوؿ أـ بعده .اتفق العل

 قاؿ ابن عبد ال ر : أٚتع العلماء على أف الزكجُت إذا أسلما معان يف حالة كاحدة ، أف ٢تما ا١تقاـ على نكاحهما ما َف يكن بينهما نسب
عن شركط النكاح كال عن كيفيتو ،  ؤىم كأقركا على أنكحتهم كَف يسأ٢تم رسوؿ هللا كنسا كال رضاع ، كقد أسلم خلق يف زمن النِب 

 كىذا أمر علم ابلتواتر كالضركرة ، فكاف يقينان .
 كاتفق العلماء على أنو إذا أسلم أحد الزكجُت ككاف بينهما سبب من أسباب التحرٔف كالرضاع كقعت الفرقة بينهما هبذا السبب .

 ا سبب من أسباب التحرٔف ، ككاف الزكجة كتابية فهما على نكاحهما ، ألنو يصح النكاح بينهم ابتداء فاستدامتو أكُف .كإف َف يكن بينهم
 كإما إذا أسلم الزكج كحده ككانت الزكجة غَت كتابية، أك أسلمت الزكجة كحدىا، فهذه ا١تسألة اختلف العلماء فيها على قولُت:

ان ما َف تتزكج ا١ترأة آبخر ، كلو مكثت سنُت ، كاألمر يف ذلك إليها ، كال حكم لو عليها ، كال حق ٢تا أف النكاح ابؽ حكم القوؿ األكؿ :
 عليو .

 . –رٛتهم هللا أٚتعُت  -كىو الذم رجحو الشيخ ابن عثيمُت ، كتلميذه ابن القيم ، كىذا ىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 ؿ ( .رد زينب ابنتو على زكجها أَب العاص بنكاحها األك   أف رسوؿ هللا ابن عباس )  –ٟتديث الباب  -أ

مع ككاف إسبلمو بعد نزكؿ آَيت سورة ا١تمتحنة كاليت فيها ٖترٔف ا١تسلمات على ا١تشركُت بسنتُت ، كالظاىر انقضاء عدهتا يف ىذه ا١تدة . ك 
 . إليو ابلنكاح األكؿ ذلك ردىا النِب 



 ُّْٓ 

كىاٍلميٍؤًمًنُتى كىانيوا ميٍشرًًكي أىٍىًل حىٍربو يػيقىاتًليهيٍم كىيػيقىاتًليونىوي كىميٍشرًًكي أىٍىًل  فى اٍلميٍشرًكيوفى عىلىى مىٍنزًلىتػىٍُتً ًمنى النًَِّبًٌ اقاؿ ) كى عىًن اٍبًن عىبَّاسو  -ب
يضى كىتىٍطهيرى فىًإذىا طىهيرىٍت حىلَّ ٢تىىا النًٌكىاحي فىًإٍف عىٍهدو الى يػيقىاتًليهيٍم ، كىالى يػيقىاتًليونىوي ، كىكىافى ًإذىا ىىاجىرىًت اٍمرىأىةه ًمٍن أىٍىًل اٟتٍى  ٍرًب َفٍى ٗتيٍطىٍب حىىتَّ ٖتًى

 ( ركاه البخارم . ىىاجىرى زىٍكجيهىا قػىٍبلى أىٍف تػىٍنًكحى ريدٍَّت إًلىٍيوً 
 أف الزكجة ترد إليو كإف طاؿ الزمن، ألنو أطلق يف ىذا اٟتديث. ( يدؿ علىفىًإٍف ىىاجىرى زىٍكجيهىا قػىٍبلى أىٍف تػىٍنًكحى ريدٍَّت إًلىٍيوً كجو الداللة: قولو )

أف إسبلـ أحد الزكجُت ، إذا كاف قبل الدخوؿ ، فإف الفرقة تقع يف اٟتاؿ ، كأمػا إذا كػاف إسػبلـ أحػد٫تا بعػد الػدخوؿ فػإف القوؿ الثاين : 
كاحهمػا ، كإف َف يسػلم حػىت انقضػت العػدة كقعػت الفرقػة الفرقة تتوقف على انقضػاء العػدة ، فػإف أسػلم اآلخػر قبػل انقضػائها فهمػا علػى ن

 بينهما .
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 ( . رىدَّ اًبٍػنػىتىوي زىيٍػنىبى عىلىى أىَب اٍلعىاًص بًًنكىاحو جىًديدو )  –عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  –ٟتديث الباب 
 ٔتا أجاب اٞتمهور عن حديث ابن عباس ؟ 

 أجابوا أبجوبة :
 أنو معارض ْتديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ، كا١تثبت مقدـ على النايف . :أكالن 

 كأجيب : أبف حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ، حديث ضعيف .
 قاؿ الًتمذم : ىذا حديث يف إسناده مقاؿ .

 : أف عدة زينب امتدت إُف أف أسلم زكجها . اثنيان 
 بلؼ ما عرؼ من طبيعة النساء أف تبقى العدة إُف ست سنُت .كأجيب : أبف ىذا بعيد غاية البعد ، كخ

 : أف القصة كانت قبل ٖترٔف ا١تسلمات على ا١تشركُت ، فبل داللة فيها على ىذا اٟتكم أصبلن . اثلثان 
 كأجيب : أبف ىذا ٥تالف ١تا أطبق عليو أىل ا١ترازم أف إسبلـ أَب العاص كاف بعد نزكؿ ٖترٔف ا١تسلمة على ا١تشرؾ .

بينهم كبُت نسائهم ، مع أف  كأيضان : أسلم أّنس بعد نزكؿ التحرٔف كما أسلم الطلقاء كأسلم أىل الطائف كغَتىم فلم يفرؽ النِب 
 إسبلمهم َف يكن يف ٟتظة كاحدة قطعان .

 أف معٌت ردىا ابلنكاح األكؿ ، أم : على مثل الصداؽ األكؿ .رابعان : 
 . ديث كالظاىر منوكأجيب : أبف ىذا عكس ا١تفهـو من اٟت

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 أذا أسلم أحد٫تا قبل انقضاء العدة ، فهما على نكاحهما . -

 .كىذا ىو مذىب الشافعي كأٛتد 
 :كدلت على ذلك كقائع كثَتة يف السنة

يفرؽ النِب ملسو هيلع هللا ىلص بينهما ، كال أمر٫تا بتجديد منها : أف امرأة صفواف بن أمية أسلمت يـو فتح مكة مث أسلم ىو بعدىا بنحو من شهر كَف 
 العقد ، كبقيت عنده ابلنكاح األكؿ . 

 ه .قاؿ ابن عبد ال ر رٛتو هللا : كشهرة ىذا اٟتديث أقول من إسناد
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اىٍلعىالًيىةى ًمٍن بىًٍت ًغفىارو ، فػىلىمها دىخىلىٍت عىلىٍيًو كىكىضىعىٍت   تػىزىكهجى رىسيوؿي اىَّللهً  )كىعىٍن زىٍيًد ٍبًن كىٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى ، عىٍن أىبًيًو قىاؿى :  - َُُِ
يلي  ( ثًيىابػىهىا ، رىأىل ًبكىٍشًحهىا بػىيىاضنا فػىقىاؿى :  ًاٍلبىًسي ثًيىابىًك ، كىاٟتٍىًقي ِبًىٍىًلًك " ، كىأىمىرى ٢تىىا اًبلصهدىاؽً  ٍبني زىٍيدو رىكىاهي اىٟتٍىاًكمي ، كىيف ًإٍسنىاًدًه ٚتًى

فنا كىًثَتنا   .كىىيوى ٣تىٍهيوؿه ، كىاٍختيًلفى عىلىٍيًو يف شىٍيًاًو ًاٍخًتالى
نيونىةن ، أىٍك أىٯتُّىا رىجيلو تػىزىكهجى ًاٍمرىأىةن ، فىدىخىلى هًبىا ، فػىوىجىدىىىا بػىٍرصىاءى ، أىٍك ٣تىٍ  )قىاؿى :  كىعىٍن سىًعيًد ٍبًن اىٍلميسىيهًب ; أىفه عيمىرى ٍبنى اى٠ٍتىطهاًب 

هىا  ىىا ، كىىيوى لىوي عىلىى مىٍن غىرههي ًمنػٍ بىةى ، كىرًجىاليوي  (٣تىٍذيكمىةن ، فػىلىهىا اىلصهدىاؽي ٔتىًسيًسًو ًإايه أىٍخرىجىوي سىًعيدي ٍبني مىٍنصيورو ، كىمىاًلكه ، كىاٍبني أىِب شىيػٍ
 ثًقىاته  .

 . اهي ، كىزىادى : كىهًبىا قػىرىفه ، فػىزىٍكجيهىا اًب٠ٍتًيىاًر ، فىًإٍف مىسههىا فػىلىهىا اىٍلمىٍهري ٔتىا ًاٍستىحىله ًمٍن فػىٍرًجهى كىرىكىل سىًعيده أىٍيضنا : عىٍن عىًليٌو ٨تىٍوى 
 . اليوي ثًقىاته قىضىى ]بًًو[ عيمىري يف اىٍلًعنًًٌُت ، أىٍف يػيؤىجهلى سىنىةن، كىرًجى  -كىًمٍن طىرًيًق سىًعيًد ٍبًن اىٍلميسىيهًب أىٍيضنا قىاؿى : 

---------- 
كىو من العيوب ا١تشًتكة بػُت الػزكجُت ، فػإف كػاف يف أحػد الػزكجُت جنػوف ثبػت ا٠تيػار لآلخػر ، ألف الػنفس ال تسػكن إُف مىػٍن  ) اٞتنوف (
 ىذه حالو .
 ، لكنو يف الوجو أغلب . بضم اٞتيم ، كىو علة ٭تمر منها العضو مث يسود مث يتقطع كيتناثر ، كيتصور ذلك يف كل عضو) اٞتذاـ ( 
 بفتح الباء كالراء كىو بياض اٞتلد .) الربص ( 

 كىو العاجز عن اٞتماع ١ترضو أصابو أك لضعف خلقتًو أك لك ًر سنوً  (اىٍلًعنًًٌُت ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث زيد بن كعب عن أبيو حديث ضعيف ، لضعف راكيو ٚتيل بن زيد ، كاضطراب فيو .
 ر ، فهو منقطع بُت سعيد كعمر .كأما أثر عم

 كأما أثر علي فضعيف أيضان ، النقطاعو بُت الشعِب كعلي .
 كأما أثر عمر أنو قضى يف العنُت ... ، ضعيف النقطاعو بُت سعيد بن ا١تسيب كعمر .

 ما تعريف العيب يف النكاح ؟ 
 كىو النقص . العيب :

 ع من ٖتصيل مقاصد النكاح أك التمتع ابٟتياة الزكجية.نقصه عقلي أك بدٓف يف أحد الزكجُت ٯتنكاصطبلحان : 
 ىل يثبت ا٠تيار ابلعيب ابلنكاح ؟ 

 ذىب ٚتهور العلماء إُف ثبوت فسخ النكاح إذا كجد عيب أبحد الزكجُت .
 فإذا كجد أحد الزكجُت ابآلخر عيبان َف يعلم بو قبل العقد كاٞتنوف كاٞتذاـ كال رص ك٨توىا ، فلو فسخ النكاح .

 ( . َف يرد شيء مرفوع إُف النِب )  ا كرد عن عمر ، كابنو ، كابن عباس كغَتىػم .م -أ
 كالقياس على العيوب يف البيع .

 ئمة األربعة على ثبوت التفريق ابلعيب بُت الزكجُتكقد اتفق األ

رع مػن الطػبلؽ، كسػًتان علػى ا١تػرأة ، كٕتنبػان كذىب اٟتنفية إُف أف الزكج ال حق لو يف الفسخ إذا كجد زكجتو معيبة، استرناءن ٔتا جعل لو الش
 للتشهَت هبا، كأما الزكجة فيقولوف : إف كانت عيػوابن منفرة فبل فسخ ٢تا، كإف كاف العيب ٯتنع الوطء فلها الفسخ .

 ما العيوب اليت يفسخ هبا النكاح ؟ 
 اختلف العلماء يف العيوب اليت يفسخ هبا النكاح .

 ينة كعيوب الفرج كاٞتذاـ كال رص كاٞتنوف ، قالوا : ألف ىذا ىو ا١تركم عن الصحابة فبل نتعداه لرَته .بعض العلماء خصصها بعيوب مع
 كمنهم من عمم بكل عيب يصدؽ أنو عيب .
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ٯتنػع اسػتمتاع الػزكجُت أك ينفػر عػن كمالػو أك ٮتشػى تعديػة أك ال ٭تصػل معػو  عيػب ىػو كػل:  كاألظهر يف ىذه ا١تسألة ما ذكره ابن القػيم
 من الرٛتة كا١تودة فإف ىذا يثبت ا٠تيار .ود النكاح مقص

 كىذا قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كاختيار الشيخ السعدم . 
كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتػو هللا :  كالصػواب أف العيػب كػل مػا يفػوت بػو مقصػود النكػاح ، كالشػك أف مػن أىػم مقاصػد النكػاح ا١تتعػة ، 

 .ٯتنعها فهو عيب ، كعلى ىذا فلو كجدت الزكج عقيما ، أك كجدىا ىي عقيمة فهو عيب  كا٠تدمة ، كاإل٧تاب ، فإذا كجد ما
 كعلى ىذا : فالعمى عيب ، ككذلك ا٠ترس ، ككذلك قطع أحد األعضاء .

 ىل يثبت ا٠تيار ١تن َف يرض ابلعيب كلو كاف بو عيب مثلو ؟
 نعم .

 ألف اإلنساف ال أينف من عيب نفسو .، مثلو أك مراير لو  يثبت ا٠تيار ١تن َف يرض ابلعيب من الزكجُت كلو كاف بو عيب
 مىت يسقط خيار أحد الزكجُت ؟

 أك كجد منو دليل الرضى مع علمو ابلعيب فبل خيار لو بعد ذلك ، ألف اٟتق لو كقد أسقطو .،  إذا رضي أحد٫تا بعيب اآلخر

١تا هبا كقت العقد ، كال يرضى هبػا بعػده ، فػإف علػم هبػا يف العقػد ، كمن شرط ثبوت ا٠تيار هبذه العيوب ، أف ال يكوف عا قاؿ ابن قدامة :
 . ال نعلم فيو خبلفا ؛ ألنو رضي بو ، فأشبو مشًتم ا١تعيب، أك بعده فرضي ، فبل خيار لو 

علم ابلعيب بعد فإف كاف أحد الزكجُت الذم ال عيب بو عا١تان ابلعيب يف اآلخر كقت العقد فبل خيار لو ، أك  ع (كشاؼ القنا ) كقاؿ يف 
  .العقد كرضي بو فبل خيار لو . قاؿ يف ا١تبدع : برَت خبلؼ نعلمو " انتهى بتصرؼ

 كيف ٭تصل الفسخ بُت الزكجُت بسبب العيب ؟ 

 ال يتم الفسخ إال عند حاكم كذلك لسببُت :
 .لقطػع النزاع األكؿ : 
 كألف بعض العيوب ٥تتلف فيها كحكم اٟتاكم يرفع ا٠تبلؼ .الثآف : 

 ما اٟتكم إذا كجدت الزكجة زكجها عنينان ؟ 
 إذا كجدتيو عٌنينان : أجل إُف سنة ، فإف مضت كىو على حالو فلها الفسخ .

 أم : كإذا كجدت ا١ترأة الزكج عنينان ] كىو العاجز عن اٞتماع ١ترضو أصابو أك لضعف خلقتًو أك لك ًر سنًو [ فإنو يؤجل سنة .
 اكم ال منذ دخولو عليها .فالعنُت يؤجل سنة منذ رفعتو للح

أم : اعػًتض ؛ ألف ذكػره يعػن إذا أراد إيبلجػو ، أم يعػًتض ، ، كىو مأخوذ من عػن ، العنُت : ىو العاجز عن اإليبلج قاؿ ابن قدامة : 
 كالعنن االعًتاض .

 كقيل : ألنو يعن لقبل ا١ترأة عن ٯتينو كمشالو ، فبل يقصده .
 يستحق بو فسخ النكاح ، بعد أف تضرب لو مدة ٮتت ر فيها ، كيعلم حالو هبا .فإذا كاف الرجل كذلك فهو عيب بو ، ك 

كبػو قػاؿ سػعيد بػن ا١تسػيب ، كعطػاء ، كعمػرك بػن دينػار ، كالنخعػي ،  كىذا قوؿ عمر ، كعثمػاف ، كابػن مسػعود ، كا١ترػَتة بػن شػعبة ، 
لػػك ، كأبػػو حنيفػػة كأصػػحابو كالثػػورم ، كاألكزاعػػي كالشػػافعي ، كعليػػو فتػػول فقهػػاء األمصػػار ، مػػنهم ؛ ما، كقتػػادة ، كٛتػػاد بػػن أَب سػػليماف 

 . كإسحاؽ ، كأبو عبيد
 أجل العنُت سنة . كلنا ، ما ركم أف عمر مث قاؿ : 

 كركل ذلك الدارقطٍت ، إبسناده عن عمر كابن مسعود ، كا١ترَتة بن شعبة كال ٥تالف ٢تم .
 . ) ا١ترٍت ( .ا٠تيار ، كاٞتب يف الرجل ، كالرتق يف ا١ترأة  كركاه أبو حفص عن علي كألنو عيب ٯتنع الوطء ، فأثبت

 (ُّّ/ ُٓا١ترٍت يف فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل الشيبآف ػ مشكوؿ )
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 ؿ .كمن علم أف عجزه عن الوطء لعارض ؛ من صرر ، أك مرض مرجو الزكاؿ ، َف تضرب لو مدة ؛ ألف ذلك عارض يزك قاؿ ابن قدامة : 
  ؟ سنةما اٟتكمة من َتجيلو 
 لتمر عليو الفصوؿ األربعة ، فإف تعذر اٞتماع قد يكوف لعارض حرارة فيزكؿ يف الشتاء ، أك ل ركدة فيزكؿ يف الصيف ، أك يبوسة فيزكؿ يف 

 الربيع أك رطوبة فيزكؿ يف ا٠تريف ، فإذا مضت الفصوؿ فلم يزؿ علمى أنو ًخٍلقة

 مىن ًمن الصحابة جاء عنهم التفريق ابلعنة ؟ 
 فريق ابلعنة عن عمر كعثماف كابن مسعود كٝترة بن جندب كمعاكية بن أَب معاكية كغَتىم من الصحابة .جاء الت

 ىل العقم عيب يف النكاح أـ ال ؟ 
  :ختلف الفقهاء يف العقم ىل يعد عيبا يف النكاح ، على قولُتا

 . ان أنو ال يعد عيب األكؿ :
و هللا فقد جعلو عيبا يوجب الفسخ ، كاستحب أٛتد أف يبُت الرجل العقيم أمره قبل كىو قوؿ ٚتهور أىل العلم ، إال اٟتسن البصرم رٛت

 .الزكاج

أف كل عيب ينفر أحد الزكجُت من اآلخر ، كال ٭تصل بو مقصود النكاح من الرٛتة كا١تودة ، فإنو عيب يوجب ا٠تيار ،  القوؿ الثاين :
و على ذلك بعض أىل العلم ا١تعاصرين كمنهم الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا ، كرأل أف كىذا ما قرره ابن القيم رٛتو هللا كدٌلل عليو ، ككافق
  . عدـ اإل٧تاب عيب يوجب ا٠تيار للزكج أك الزكجة

قاؿ رٛتو هللا : " كالصواب أف العيب كل ما يفوت بو مقصود النكاح ، كالشك أف من أىم مقاصد النكاح ا١تتعة ، كا٠تدمة ، كاإل٧تاب ، 
 ( . الشرح ا١تمتعب . )ما ٯتنعها فهو عيب ، كعلى ىذا فلو كجدت الزكج عقيما ، أك كجدىا ىي عقيمة فهو عيفإذا كجد 

 ىل كوف ا١ترأة تصيبها االستحاضة أكثر الشهر يعترب عيب أـ ال ؟ 
 نعم .

 . بُت الزكجُت وف ا١ترأة يصيبها دـ االستحاضة أكثر الشهر ، فهذا عيب يؤذم الزكج كيتسبب يف حصوؿ شيء من النفرةك
 . كعلى ىذا ، ٬تب على ا١ترأة أف ٗت ر خطيبها بذلك

قاؿ يف الركض: " كاستحاضة " كىي استمرار الدـ ا٠تارج من ا١ترأة، كىو دـ طبيعي لكنو مرض، " : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
ال أنو ملحق هبا يف اٟتكم، فاالستحاضة عيب؛ كذلك ٓتبلؼ الدـ الناشئ عن عملية يف الرحم مثبلن، فالدـ الناشئ عنها ليس استحاضة إ

ألننا لو قلنا: إهنا ٘تنع الوطء ٠توؼ العنت فهذا عيب كاضح، كإذا قلنا ابلقوؿ الصحيح أنو ٬توز كطء ا١تستحاضة فإنو كإف جاز كطؤىا، 
دـ، ىذا ال شك أنو ينفر منها، كٯتنع من  فبل شك أنو ٭تدث للرجل نفوران من ىذه ا١ترأة ا١تستحاضة، فكلما جامع كجد نفسو متلواثن ابل

 (  الشرح ا١تمتع.        ) كماؿ االستمتاع 
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا : فصل يف العيوب ا١تثبتة للفسخ : كاالستحاضة عيب يثبت بو فسخ النكاح يف أظهر الوجهُت .. 

 ع .كترد ا١ترأة بكل عيب ينفر عن كماؿ االستمتا 
 .  ٯتكن عبلجو ، فإف أمكن العبلج فبل يلزمها إخباره بذلككىذا ما َف

 : ما الفرؽ بُت الفسخ كالطالؽ من كجهُت 
 أف الفسخ ال ٭تتسب من الطبلؽ . أكالن : 

 أف عدة الفسخ تكوف است راء ْتيضة كعدة الطبلؽ ثبلث حيض . اثنيان :
 فائدة :

 ها ، يف أحد الوجهُت .، فلو منع ان كإف أرادت أف تتزكج معيبقاؿ ابن قدامة : 
قػاؿ أٛتػػد مػا يعجبػػٍت أف يزكجهػا بعنػػُت ، كإف رضػيت السػػاعة تكرىػػو إذا دخلػت عليػػو ؛ ألف مػن شػػأهنن النكػاح ، كيعجػػبهن مػن ذلػػك مػػا 
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 .يعجبنا 
ٔتػا أفضػى إُف كذلك ألف الضرر يف ىذا دائم ، كالرضى غَت موثوؽ بدكامػو ، كال يػتمكن مػن الػتخلص إذا كانػت عا١تػة يف ابتػداء العقػد ، كر 

 الشقاؽ كالعداكة ، فيتضرر كليها كأىلها ، فملك الوِف منعها ، كما لو أرادت نكاح من ليس بكفء .
 

بي ًعٍشرىًة اىلنًٌسىاءً   ابى
األلفة الًعشرة بكسر العُت ىي االجتماع ، كا١تراد ىنا : عشرة الرجاؿ األزكاج ، النساء : أم الزكجات ، كا١تعٌت : ما يكوف بُت الزكجُت من 

 كاالجتماع كا١تعاملة .
 ( .كىعىاًشريكىينَّ اًبٍلمىٍعريكًؼ كمدار ىذا الباب على قولو تعاُف ) 

 أم : ٬تب على كل كاحد من الزكجُت معاشرة اآلخر ٔتا يقره الشرع كالعرؼ من الصحبة كالقياـ ْتقو ككف األذل .
 ن كعاملوىن اب١تعركؼ ، فأدكا ما ٢تن ، كاص ركا على أذاىن كتقصَتىن .( أم : صاحبوىكىعىاًشريكىينَّ اًبٍلمىٍعريكًؼ لقولو تعاُف )
( فبينت اآلية أف اٟتقوؽ بُت الزكجُت متبادلة ، فكما أف على ا١ترأة  كىلًلٌرًجىاًؿ عىلىٍيًهنَّ دىرىجىةه  كى٢تىينَّ ًمٍثلي الًَّذم عىلىٍيًهنَّ اًبٍلمىٍعريكؼً قاؿ تعاُف )

 عليو حقان ، إال أف حق الرجل عليها أعظم كأعلى ، ألف عليو الرعاية كالكفاية كاٟتماية . حقان لزكجها ، فإف ٢تا أيضان 
 . ينبري أف ينوم كل كاحد من الزكجُت اب١تعاشرة اب١تعركؼ استجابة أمر هللا 

رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، كىالنهسىاًئيُّ كىاللهٍفظي لىوي ،  ( ديبيرًىىا مىٍلعيوفه مىٍن أىتىى ًاٍمرىأىةن يف )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُُّ
ٍرسىاًؿ .  كىرًجىاليوي ثًقىاته ، كىلىًكٍن أيًعله اًبإٍلً

هيمىا -كىعىًن اٍبًن عىبهاسو  - َُُْ  (أىتىى رىجيالن أىٍك ًاٍمرىأىةن يف ديبيرًىىا  الى يػىٍنظيري اىَّللهي ًإىلى رىجيلو )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ًٍمًذمُّ ، كىالنهسىاًئيُّ ، كىاٍبني ًحبهافى ، كىأيًعله اًبٍلوىٍقًف  .  رىكىاهي اىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 اختلف العلماء يف صحة األحاديث الواردة يف ىذا الباب .
  فضعفها ٚتع من العلماء :

كأَب على النيسابورم إُف أنو ال يثبت فيو ، كالنسائي ، كالبزار ، كالذىلي ، كالبخارم   :  : كذىب ٚتاعة من أئمة اٟتديث رقاؿ ابن حج
 يء .ش

 كذىب بعضهم إُف تصحيحها أك تصحيح بعضها أك تصحيحها ٔتجموع طرقها .
لتحرٔف أّن لو قدمنا أحاديث اإلابحة للـز أنو أبيح بعد أف لكن طرقها كثَتة فمجموعها صاٌف لبلحتجاج بو كيؤيد القوؿ ابقاؿ اٟتافظ : ..

 ث خزٯتة بن اثبت أخرجو أٛتد كالنسائي كبن ماجةبحـر كاألصل عدمو فمن األحاديث الصاٟتة اإلسناد حدي
  .ارقطٍتكاٟتافظ أبو اٟتسن الد،النيسابورم  كاٟتافظ أبو علي، كاٟتافظ أبو بكر البزار ، النسائي البخارم ، كالذىلي ، ك  

 . ىػ ٔتعناه.ا  .قد تيقنا صحة ىذه األحاديث ٔتجموعها كِف يف ذلك مصنف كبَتا : بعدما نقل قولو ىذ ك قاؿ الذىِب يف ترٚتة النسائي
 ما حكم إتياف ا١ترأة يف دبرىػػػا ؟ 

 حراـ ككبَتة من الكبائر .
تيمٍ ًنسىاؤيكيٍم حىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيوا حىٍرثىكيٍم أىْفَّ لقولو تعاُف ) -أ  ( كالدبر ليس ٤تبلن للحرث .  ًشئػٍ

ٍرثىكيٍم  كىانىًت اٍليػىهيودي تػىقيوؿي ًإذىا أىتىى الرَّجيلي اٍمرىأىتىوي ًمٍن ديبيرًىىا يف قاؿ )جىابران عن  -ب قػيبيًلهىا كىافى اٍلوىلىدي أىٍحوىؿى فػىنػىزىلىٍت )ًنسىاؤيكيٍم حىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيوا حى
تيٍم(  . أىْفَّ ًشئػٍ

 امرأتو[ أم جامعها .]من دبرىا[ أم من جهة دبرىا .]يف قبلها[ أم أف الوطء يف القبل ، لكن جاءىا من خلفها .]كاف الولد]أتى 
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أحوؿ[ أم جاء الولد الذم ينتج عن الوطء أحوالن .]نساؤكم[ أم زكجاتكم . ]حرث لكم[ أم إف النساء موضع إنبات الولد .]فأتوا 
 موضع اٟترث .]أْف شئتم[ أم من أم جهةو شئتم ، مقبلة أك مدبرة أك على جنب أك غَت ذلك . كليسحرثكم[ أم كاقعوا زكجاتكم يف 

 ا١تعٌت : من أم مكاف شئتم ، حيث يستدؿ هبا على كطء الدبر ، فإف سبب النزكؿ يرد ىذا ا١تعٌت .
 :قاؿ العالمة دمحم األمُت الشنقيطي رٛتو هللا 

( ٍأتيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي أىمىرىكيمي اَّللَّي قولو تعاُف: )فىًإذىا تىطىهٍَّرفى فى  ى أىفَّ  ( َف يبٌُت ىنا ىذا ا١تكاف ا١تأمور ابإلتياف منو ا١تع ر عنو بلفظة )حىٍيثي كىلىًكنَّوي بػىُتَّ
تٍػيىافي يف اٍلقيبيًل يف آيػىتػىٍُتً   : اٍلميرىادى بًًو اإٍلً

 . ( فىٍأتيوا حىٍرثىكيمٍ  ): ًىيى قػىٍوليوي ىينىا ٍحدىا٫تيىا إ
تػٍ  ي أىفَّ اإٍلً تٍػيىاًف ٔتىٍعٌتى اٞتًٍمىاًع ، كىقػىٍولًًو : )حىٍرثىكيٍم( ، يػيبػىُتًٌ يىافى اٍلمىٍأميورى بًًو ًإ٪تَّىا ىيوى يف ٤تىىلًٌ اٟتٍىٍرًث يػىٍعًٍت بىٍذرى اٍلوىلىًد أًلىفَّ قػىٍولىوي : )فىٍأتيوا( أىٍمره اًبإٍلً

ًد ، كىمىا ىيوى ضىريكرًمّّ اًبلنٍُّطفىًة ، كىذىًلكى ىيوى اٍلقيبيلي   . ديكفى الدُّبيًر كىمىا الى ٮتىٍفىى ؛ أًلىفَّ الدُّبػيرى لىٍيسى ٤تىىلُّ بىٍذرو ًلؤٍلىٍكالى
ًشريكىينَّ كىابٍػتػىريوا مىا كىتىبى اَّللَّي لىكيٍم  )قػىٍوليوي تػىعىاُفى  الثهانًيىةي : كيمي اٍلوىلىدي ، عىلىى قػىٍوًؿ اٞتٍيٍمهيوًر كىىيوى اٍخًتيىاري اٍبًن أًلىفَّ اٍلميرىادى ٔتىا كىتىبى اَّللَّي لى  (فىاآٍلفى ابى

ًترىاءى اٍلوىلىًد الرَّبًيًع كىالضَّحَّاًؾ ٍبًن ميزىاًحمو ، كىمىٍعليوـه أىفَّ ابٍ جىرًيرو ، كىقىٍد نػىقىلىوي عىًن اٍبًن عىبَّاسو كى٣تيىاًىدو كىاٟتٍىكىًم كىًعٍكرًمىةى كىاٟتٍىسىًن اٍلبىٍصرًمًٌ كىالسُّدًٌمًٌ ، كى 
ًشريكىينَّ كىٍلتىكيٍن تًٍلكى اٍلميبىاشىرىةي يًف  ًإ٪تَّىا ىيوى اًبٞتًٍمىاًع يف اٍلقيبيًل . فىاٍلقيبيلي ًإذىٍف ىيوى اٍلمىٍأميوري اًبٍلميبىاشىرىًة ًفيًو ٔتىٍعٌتى اٞتًٍمىاًع ، فػىيىكيوفي مىٍعٌتى اآٍليىًة فىاآٍلفى ابى

لًيًل قػىٍولًًو ٤تىىلًٌ ابًٍترىاًء اٍلوىلى   . ، يػىٍعًٍت اٍلوىلىدى  (كىابٍػتػىريوا مىا كىتىبى اَّللَّي لىكيٍم  )ًد ، الًَّذم ىيوى اٍلقيبيلي ديكفى غىٍَتًًه ، ًبدى
ا أىفَّ مىٍعٌتى قػىٍولًًو تػىعىاُفى  تيٍم  )كىيػىتًَّضحي لىكى ًمٍن ىىذى تٍػيىافي يف ٤تىىلًٌ ا (أىْفَّ ًشئػٍ ٟتٍىٍرًث عىلىى أىمًٌ حىالىةو شىاءى الرَّجيلي ، سىوىاءه كىانىًت يػىٍعًٍت أىٍف يىكيوفى اإٍلً

ا مىا رىكىاهي الشٍَّيخى  رًكىةن ، أىٍك عىلىى جىٍنبو ، أىٍك غىٍَتً ذىًلكى ، كىيػيؤىيًٌدي ىىذى ٍرأىةي ميٍستػىٍلًقيىةن ، أىٍك ابى ابًرو اٍلمى ًٍمًذمُّ ، عىٍن جى ًت قىاؿى : كىانى  اًف كىأىبيو دىاكيدى كىالًتًٌ
ٍرثىكيٍم أىْفَّ ًشئػٍتيمٍ اٍليػىهيودي تػىقيوؿي : ًإذىا جىامىعىهىا ًمٍن كىرىائًهىا جىاءى اٍلوىلىدي أىٍحوىؿى ، فػىنػىزىلىٍت ًنسىاؤيكيٍم حىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيو   . ا حى

ابًرنا  ا أىفَّ جى ايػىرىل أىفَّ مىٍعٌتى اآٍليىًة : فىٍأتيوىينَّ يف اٍلقيبيًل عى  فىظىهىرى ًمٍن ىىذى تيٍم ، كىلىٍو كىافى ًمٍن كىرىائًهى  . لىى أىيًَّة حىالىةو ًشئػٍ
 ع .    ) أضواء البياف ( .رَّفٍ كىاٍلميقىرَّري يف عيليوـً اٟتٍىًديًث أىفَّ تػىٍفًسَتى الصَّحىاَبًٌ الًَّذم لىوي تػىعىلُّقه ًبسىبىًب النػُّزيكًؿ لىوي حيٍكمي ال

 يقوم بعضها بعضان :كقد جاءت األدلة على ٖترمي كطء الدبر ، 
 ) ملعوف من أتى امرأة يف دبرىا ( ركاه أبو داكد . عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

) ال ينظر هللا إُف رجل أتى رجبلن أك امرأة يف دبرىا ( ركاه الًتمذم . ] كىذه األحاديث ٥تتلف  كعن ابن عباس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 [ . فيها لكن بعضها يقوم البعض

) من أتى امرأة حائضان أك امرأة يف دبرىا أك كاىنان فقد كفر ٔتا أنزؿ على دمحم ( ركاه الًتمذم ]  كعن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 ٥تتلف يف صحتو [ .

 ارم ( .و . ) فتح البقاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا عن ىذه األحاديث : " لكن طرقها كثَتة فمجموعها صاٌف لبلحتجاج ب
 :كقد ساؽ ابن القيم رٛتو هللا أكجها كثَتة لتحرٔف الوطء يف الدبر 

ل مقصودىا   . منها قولو :  كأيضان : فللمرأة حق على الزكج يف الوطء ، ككطؤىا يف ديبرىا يفوًٌتي حقها ، كال يقضي كطىرىىا ، كال ٭تيىصًٌ
طباء مًن الفبلسفة كغَتىم ، ألف للفرج خاصية يف اجتذاب ا١تاء اتقن كراحة كأيضان : فإف ذلك مضر ابلرجل ، ك٢تذا ينهى عنو عقبلءي األ

 .ي الرجل منو كالوطءي يف الدُّبير ال يعُت على اجتذاب ٚتيع ا١تاء ، كال ٮترج كلَّ اتقن ١تخالفتو لؤلمر الطبيع
  . ٢تا غايةى ا١تنافرة كأيضان : فإنو يضرُّ اب١ترأة جدان ، ألنو كارده غريب بعيده عن الطباع، مينافر

دثي ا٢تمَّ كالرم ، كالنفرةى عن الفاعل كا١تفعوؿ  . كأيضان : فإنو ٭تًي
يماء يعرًفيها مىن لو أدْف ف  . راسةكأيضان: فإنو ييسىوًٌدي الوجو، كييظلم الصدر، كيىطًمسي نور القلب، كيكسو الوجو كحشةن تصَت عليو كالسًٌ

 اغض الشديد ، كالتقاطع بُت الفاعل كا١تفعوؿ ، كال بيد . ) زاد ا١تعاد ( .كأيضان : فإنو ييوجب النُّفرة كالتب
 قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كطء ا١ترأة يف دبرىػا حراـ ابلكتاب كالسنة ، كىو قوؿ ٚتاىَت السلف كا٠تلف ، بل ىو اللوطية الصررل .



 ُْٓٗ 

طء الزكجة يف دبرىا فقد غلط ياء ، كمن نسب إُف بعض السلف إابحة ك : فلم يبح قط على لساف نِب من األنبأما الدبر : كقاؿ ابن القيم 
 .عليو

كمن ىاىنا نشأ الرلط على من نيقل عنو اإلابحة من السلف كاألئمة ، فإهنم أابحوا أف يكوف الدُّبر طريقان إُف الوطء يف الفرج، فيطأ : كقاؿ 
 يظن بينهما فرقان ، فهذا الذم أابحو السلف كاألئمة ، فرلط عليهم الرالط من الدبر ال يف الدبر، فاشتبو على السامع "ًمٍن" بػ "يف" كَف

 و .    ) زاد ا١تعاد ( .أقبح الرلط كأفحش
رنا ، مىٍن كىافى يػيٍؤًمني ابًىَّللًه كىاٍليػىٍوـً اىآٍلًخًر فىالى يػيٍؤًذم جىارىهي ، كىاٍستػى  )قىاؿى   عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُُٓ يػٍ ٍوصيوا اًبلنًٌسىاًء خى

هي ، فىًإٍف ذىىىٍبتى تيًقيمىوي كىسىٍرتىوي ، لىًع أىٍعالى ٍ يػىزىٍؿ أىٍعوىجى ، فىاٍستػىٍوصيوا اًبلنًٌسىاًء  فىًإنػههينه خيًلٍقنى ًمٍن ًضلىعو ، كىًإفه أىٍعوىجى شىٍيءو يف اىلضًٌ ًإٍف تػىرىٍكتىوي ملى كى
رنا  يػٍ  اللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كى  (خى

قػيهىا  )كىًلميٍسًلمو   ( .فىًإٍف ًاٍستىٍمتػىٍعتى هًبىا ًاٍستىٍمتػىٍعتى كىهًبىا ًعوىجه ، كىًإٍف ذىىىٍبتى تيًقيميهىا كىسىٍرتػىهىا ، كىكىٍسريىىا طىالى
---------- 

رنا)  يػٍ  ، كارفقوا هبن ، كأحسنوا عشرهتن . أم : اقبلوا كصييت فيهن ، كاعملوا هبا(  كىاٍستػىٍوصيوا اًبلنًٌسىاًء خى
 . قاؿ يف الفتح : قيل : إشارة إُف أف حواء خلقت من ضلع آدـ األيسر( فىًإنػههينه خيًلٍقنى ًمٍن ًضلىعو ) 
هي )  لىًع أىٍعالى ك إشارة إُف أهنا خلقت من ذكر ذلك أتكيدا ١تعٌت الكسر ألف اإلقامة أمرىا أظهر يف اٞتهة العليا أ (كىًإفه أىٍعوىجى شىٍيءو يف اىلضًٌ

، ألف أعبلىا رأسها كفيو لساهنا ، ك٭تتمل أف يكوف ضرب ذلك مثبل ألعلى ا١ترأة ، ثبات ىذه الصفة ٢تن إاعوج أجزاء الضلع مبالرة يف 
 . ) الفتح ( . كىو الذم ٭تصل منو األذل

بٍ كيف ركاية مسلم )( فىًإٍف ذىىىٍبتى تيًقيمىوي كىسىٍرتىوي  ) قػيهىا كىًإٍف ذىىى ( قيل : ىو ضرب مثل الطبلؽ ، أم : إف تى تيًقيميهىا كىسىٍرتػىهىا ، كىكىٍسريىىا طىبلى
 أردت منها أف تًتؾ اعوجاجها أفضى األمر إُف فراقها .

ًإٍف تػىرىٍكتىوي  )  كيف الركاية الثانية ) كإف تركتها ( أم : على ما ىي عليو من اعوجاج .( كى
ٍ يػىزىٍؿ أىٍعوىجى )   ( .ًاٍستىٍمتػىٍعتى كىهًبىا ًعوىجه ركاية مسلم )كيف ( ملى
 اٟتديث دليل على ٖترٔف إيذاء اٞتار . -ُ
 أف من عبلمات اإلٯتاف عدـ إيذاء اٞتار . -ِ
 كجوب اإلحساف إُف اٞتار . -ّ
 الوصية ابلنساء كاٟترص على اإلحساف إليهن كمبلطفتهن كٖتمل نقصهن . -ْ

ا اٟتٍىًديثقاؿ النوكم :  قهنَّ كىاٍحًتمىاؿ ضىٍعف عيقيو٢تنَّ ، كىكىرىاىىة  كىيًف ىىذى طىفىة النًٌسىاء كىاإٍلًٍحسىاف إًلىٍيًهنَّ كىالصَّ ٍر عىلىى ًعوىج أىٍخبلى قهنَّ ًببلى ميبلى طىبلى
 سىبىب كىأىنَّوي الى يىٍطمىع اًبٍسًتقىامىًتهىا كىاىَّللَّ أىٍعلىم

 (. ركاه مسلم ًمنػٍهىا آخىرى  يى الى يػىٍفرىٍؾ ميٍؤًمنه ميٍؤًمنىةن ًإٍف كىرًهى ًمنػٍهىا خيليقنا رىضً ) اؿى رىسيوؿي اَّللًَّ قى  :عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى كقد جاء يف اٟتديث: 
ا أىبٍػرىضو ) كىاٍلفىٍرؾ ( بًفىٍتًح اٍلفىاء كىًإٍسكىاف ٍفرىؾ بًفىٍتًح اٍليىاء كىالرَّاء كىًإٍسكىاف اٍلفىاء بػىٍينهمىا قىاؿى أىٍىل اللُّرىة فىرًكىوي ًبكىٍسًر الرَّاء يػىٍفريكيوي ًإذى قاؿ النوكم : ي

ا لىٍيسى عىلىى النػٍَّهي ، قىاؿى : ىيوى خى رى ، أىٍم الى يػىقىع ًمٍنوي بػيٍرض ًتى  ـٌ ٢تىىا . قىاؿى : كىبػيٍرض الٌرًجىاؿ لًلنًٌسىاًء الرَّاء اٍلبػيٍرض ، قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض : ىىذى
ؼ بػيٍرضهنَّ ٢تىيٍم .  ا قىاؿى : ًإٍف كىرًهى ًمنػٍهىا خيليقنا رىًضيى ًمنػٍهىا آخىرًخبلى ـ اٍلقىاًضي كىىيوى ضىًعيف أىٍك غىلىط ، بىٍل الصَّوىاب أىنَّوي  ،قىاؿى : كى٢ًتىذى ىىذىا كىبلى

يلىة أىٍك نػىٍهي أىٍم يػىنػٍبىًري أىٍف الى يػيٍبًرضهىا ، أًلىنَّوي ًإٍف كىجىدى ًفيهىا خيليقنا ييٍكرىه كىجىدى ًفيهىا خيليقن  ا مىٍرًضيِّا أبًىٍف تىكيوف شىرًسىة ا٠تٍيليق لىًكنػَّهىا دىيًٌنىة أىٍك ٚتًى
ا الًَّذم ذىكىٍرتو ًمٍن أىنَّوي نػىٍهي يػىتػىعىُتَّ ًلوىٍجهىٍُتً : أىحىد٫تى  ت ) الى يػىفٍ عىًفيفىة أىٍك رىًفيقىة بًًو أىٍك ٨تىٍو ذىًلكى . كىىىذى رىٍؾ ( إبًًٍسكىاًف ا أىفَّ اٍلمىٍعريكؼ يف الٌرًكىاَيى

ا يػىتػىعىُتَّ ًفيًو النػٍَّهي كىلىٍو ريًكمى مىٍرفيوعنا لىكىافى نػىٍهينا بًلىٍفًظ ا٠تٍى رى .  اٍلكىاؼ الى ًبرىٍفًعهىا كىىىذى
بػىرنا َفٍى يػى  ا كىلىٍو كىافى خى فو فػىبػىٍعض النَّاس يػيٍبًرض زىٍكجىتو بػيٍرضنا شىًديدن ا كىاًقع ، كىمىا أىٍدرًم مىا ٛتىىلى اٍلقىاًضي كىالثَّآف أىنَّوي قىٍد كىقىعى ًخبلى فو كىىىذى قىع ًخبلى

ا التػٍَّفًسَت  . عىلىى ىىذى



 َُْٔ 

، للزكج يف معاشرة زكجتو من أك ر األسباب كالدكاعي إُف حسن العشرة اب١تعركؼ ، فنهى  ىذا اإلرشاد من النِب كقاؿ السعدم : 
بضده . كأمره أف يلحظ ما فيها من األخبلؽ اٞتميلة ، كاألمور اليت تناسبو ، كأف كالنهي عن الشيء أمر ، ا١تؤمن عن سوء عشرتو لزكجتو 

فإف الزكج إذا أتمل ما يف زكجتو من األخبلؽ اٞتميلة ، كااسن اليت ٭تبها ، كنظر إُف السبب ، ٬تعلها يف مقابلة ما كره من أخبلقها 
غض عن مساكئها  ان فإذا كاف منصف، ، كما فيها ٦تا ٭تب أكثر  أك اثنُت مثبلن ان كاحدان الذم دعاه إُف التضجر منها كسوء عشرهتا ، رآه شيئ

 الضمحبل٢تا يف ٤تاسنها .
 كرٔتا أف ما كره منها تسعى بتعديلو أك تبديلو . ،كهبذا : تدـك الصحبة ، كتؤدل اٟتقوؽ الواجبة ا١تستحبة 

 كال يكاد يصفو مع زكجتو . ،من عدـ اإلنصاؼ  كأما من غض عن ااسن ، كٟتظ ا١تساكئ كلو كانت قليلة ، فهذا
 :كالناس يف ىذا ثالثة أقساـ 

 أعبلىم : من ٟتظ األخبلؽ اٞتميلة كااسن ، كغض عن ا١تساكئ ابلكلية كتناساىا .
كرٔتا مددىا كبسطها  ،ٚتيلة ، من عكس القضية ، فأىدر ااسن مهما كانت ، كجعل ا١تساكئ نصب عينيو ان كأخبلق كإٯتاّنن  ان كأقلهم توفيق

 ، كما ىو الواقع .ان كفسرىا بظنوف كأتكيبلت ٕتعل القليل كثَت 
 كىذا منصف . كلكنو قد حـر الكماؿ .، كالقسم الثالث : من ٟتظ األمرين ، ككازف بينهما ، كعامل الزكجة ٔتقتضى كل كاحد منها 

١تعاشرين كا١تعاملُت ؛ فإف نفعو الديٍت كالدنيوم كثَت ، كصاحبو قد ينبري سلوكو كاستعمالو مع ٚتيع ا،  كىذا األدب الذم أرشد إليو 
كحسب الفاضل أف ، سعى يف راحة قلبو ، كيف السبب الذم يدرؾ بو القياـ ابٟتقوؽ الواجبة كا١تستحبة ؛ ألف الكماؿ يف الناس متعذر 

، يسهل عليو حسن ا٠تلق، كفعل ا١تعركؼ كاإلحساف مع كتوطُت النفس على ما ٬تيء من ا١تعاشرين ٦تا ٮتالف رغبة اإلنساف ،تعد معايبو
 الناس . 

 (خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفس كىاًحدىة كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجهىا)ًفيًو دىلًيل ًلمىا يػىقيولوي اٍلفيقىهىاء أىٍك بػىٍعضهٍم أىفَّ حىوَّاء خيًلقىٍت ًمٍن ًضٍلع آدىـ، قىاؿى اَّللَّ تػىعىاُفى  -ٓ
ى النًَِّبٌ   .أىنػَّهىا خيًلقىٍت ًمٍن ًضٍلع  كىبػىُتَّ

نىا لًنىٍدخيلى . فػىقىاؿى  كينها مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه   )قىاؿى :  كىعىٍن جىاًبرو  - َُُٔ بػٍ أىٍمًهليوا حىىته : يف غىزىاةو ، فػىلىمها قىًدٍمنىا اىٍلمىًدينىةى ، ذىىى
ٍتىًشطى  -يػىٍعًٍت : ًعشىاءن  -تىٍدخيليوا لىٍيالن  ًغيبىةي ًلكىٍي ٘تى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (اىلشهًعثىةي ، كىتىٍستىًحده اىٍلمى

بىةى ، فىالى يىٍطريٍؽ أىٍىلىوي لىٍيالن ) كىيف ًركىايىةو لًٍلبياىاًرمًٌ   ( .ًإذىا أىطىاؿى  أىحىديكيمي اٍلغىيػٍ
---------- 

 أم : قارب قدكمنا إليها .( فػىلىمها قىًدٍمنىا اىٍلمىًدينىةى ) 
 أم : ال تتعجلوا .( أىٍمًهليوا :  فػىقىاؿى ) 
 أم : كقت العشاء .(  -يػىٍعًٍت : ًعشىاءن  -حىىته تىٍدخيليوا لىٍيالن ) 
ٍتىًشطى  )  أم : تسرح شعرىا .(  ًلكىٍي ٘تى
 أم : ا١تترَتة اٟتاؿ كا٢تيئة .( اىلشهًعثىةي  )
 . اب١توسى ، قاؿ النوكم : كا١تراد ىاىنا إزالتو كيف كانت أم : تستعمل اٟتديدة يف شعر العانة ، كىو إزالتو( كىتىٍستىًحده  )
 أم : اليت غاب عنها زكجها . (ًغيبىةي مي اىلٍ ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد هني ا١تسافر أف يقدـ على زكجتو ليبلن برتة .
  ( بىةى ماذا نستفيد من ركاية الباارم  ( ؟ًإذىا أىطىاؿى  أىحىديكيمي اٍلغىيػٍ

 ف النهي مقيد بطوؿ الريبة .نستفيد أ
فلما كاف ان، كعدم ان فاٟتكم يدكر مع علتو كجود، التقييد فيو بطوؿ الريبة يشَت إُف أف علة النهي إ٪تا توجد حينئذقاؿ اٟتافظ ابن حجر : 



 ُُْٔ 

فيقع الذم ، ة األمن من ا٢تجـو ال يتأتى لو ما ٭تذر من الذم يطيل الريبة كاف طوؿ الريبة مظن  كيرجع ليبلن ان هنار  الذم ٮترج ٟتاجتو مثبلن 
ىبة من التنظف كالتزين ا١تطلوب من ا١ترأة فيكوف ذلك سبب النفرة أما أف ٬تد أىلو على غَت ، إما يكره ان يهجم بعد طوؿ الريبة غالب

منو كراىة مباشرة كيؤخذ ( كي تستحد ا١تريبة ك٘تتشط الشعثة ) كقد أشار إُف ذلك بقولو يف حديث الباب الذم بعده بقولو ، بينهما 
كالشرع ة ، ما أف ٬تدىا على حالة غَت مرضيإك ، لنفرتو منها  ان ا١ترأة يف اٟتالة اليت تكوف فيها غَت متنظفة لئبل يطلع منها على ما يكوف سبب

ـ يف كقت كذا فعلى ىذا من أعلم أىلو بوصولو كأنو يقد( أف يتخوهنم كيتطلب عثراهتم ) كقد أشار إُف ذلك بقولو ، ٤ترض على السًت 
ال : من غزكة فقاؿ  قدـ النِب ) كقد صرح بذلك بن خزٯتة يف صحيحو مث ساؽ من حديث بن عمر قاؿ ، ال يتناكلو ىذا النهي  مثبلن 

 ف ( .تطرقوا النساء كأرسل من يؤذف الناس إهنم قادمو 
ت  ) ًإذىا أىطىاؿى الرَّجيل اٍلرىيػٍبىة (  فىأىمَّا مىٍن كىافى سىفىره قىرًيبنا تػىتػىوىقَّع ًاٍمرىأىتو...  كقاؿ النوكم : ًذًه الٌرًكىاَيى ًإتٍػيىانو لىٍيبلن فىبلى أبىٍس كىمىا قىاؿى يف ًإٍحدىل ىى

هيٍم ، كىأىنػَّهيٍم اآٍلفى دىاًخليوفى ، فىبلى نَّوي قىاًدـ مىعى كىًإذىا كىافى يًف قػىٍفل عىًظيم أىٍك عىٍسكىر كى٨تىٍوىٍم ، كىاٍشتيًهرى قيديكمهٍم كىكيصيو٢تٍم ، كىعىًلمىٍت اًٍمرىأىتو كىأىٍىلو أى 
هي مىا جىاءى أبىٍس ًبقيديكًمًو مىىتى شىاءى لًزىكىاًؿ اٍلمىٍعٌتى الًَّذم نػىهىى ًبسىبىًبًو ، فىًإفَّ اٍلميرىاد أىٍف يػىتىأىىَّبيوا ، كىقىٍد حى  ـ بػىٍرتىة . كىيػيؤىيًٌد مىا ذىكىٍرّنى ٍ يػىٍقدى صىلى ذىًلكى ، كىَفى

ٍتىًشط الشًَّعثىة كىتىٍستىًحٌد اٍلميًريبىة   -أىٍم : ًعشىاء  -أىٍمًهليوا حىىتَّ نىٍدخيل لىٍيبلن ) ًديث اآٍلًخر يف اٟتٍى  ا صىرًيح ًفيمىا قػيٍلنىاهي ، كىىيوى مىٍفريكض  (كىٍي ٘تى فػىهىذى
ليغ قيديكمهٍم ًإُفى اٍلمىًدينىة، كىتػىتىأىىَّب النًٌسىاء كىغىٍَتىنَّ.يف أىنػَّهيٍم أىرىاديكا الدُّخيوؿ يًف أىكىاًئل النػَّهىار بػىٍرتىة، فىأىمىرىىيٍم اًبلصَّ    ٍرً ًإُفى آًخر النػَّهىار لًيػىبػٍ

 ما اٟتكمة من النهي ؟ 
 جاء يف اٟتديث بياف اٟتكمة :

 لكي تتأىب ا١ترأة لزكجها كتتزين .
ٍتىًشطى اىلشًَّعثىةي ، كىتىٍستىًحدَّ اىلٍ كلذلك جاء يف اٟتديث )  ًريبىةي ًلكىٍي ٘تى  ( . مى

ابًرو قىاؿى ك   ( ركاه مسلم . أىٍف يىٍطريؽى الرَّجيلي أىٍىلىوي لىٍيبلن يػىتىخىوَّنػيهيٍم أىٍك يػىٍلتىًمسي عىثػىرىاهًتًمٍ  نػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ ) عىٍن جى
 ) نوكم ( . ـٍ الى ؟يىظيٌن ًخيىانىتهٍم ، كىيىٍكًشف أىٍستىارىٍم ، كىيىٍكًشف ىىٍل خىانيوا أى أم :  (يػىتىخىوَّنػيهيٍم ) 

ٚتع  قاؿ اإلماـ الشوكآف: قولو )يتخوهنم أك يطلب عثراهتم(... كالتخوف أف يظن كقوع ا٠تيانة لو من أىلو، كعثراهتم بفتح ا١تهملة كا١تثلثة
 .آدـ ٣ترل الدـ(ككقع يف حديث جابر عند أٛتد كالًتمذم بلفظ )ال تلجوا على ا١تريبات فإف الشيطاف ٬ترم من ابن  ،عثرة: كىي الزلة

 ( كقولو ) ؟( فىالى يىٍطريٍؽ أىٍىلىوي لىٍيالن ما اٞتمع بُت قولو ) حىت تدخلوا ليالن 
ا١تراد ابلليل ىهنا أكلو كابلنهي  ؛كقد ٚتع ، ظاىره ا١تعارضة ٔتا تقدـ من النهي عن الطركؽ ليبلن  ( ليبلن  واحىت تدخل) قولو قاؿ الشوكآف : 

١تن كاف  يف اٞتمع أف األذف يف الدخوؿ ليبلن  كاألكُف ،ـو ذلك النهيػػػػػػمن عم ان ؿ الليل إُف كقت العشاء ٥تصصالدخوؿ يف أثناءه فيكوف أك 
 و .كالنهي ١تن َف يكن قد أعلن، ستعدكا لو اقد أعلم أىلو بقدكمو ف

اىلنهاًس مىٍنزًلىةن ًعٍندى اىَّللًه يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة ; اىلرهجيلي يػيٍفًضي ًإىلى  ًإفه شىره  ) قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  - َُُٕ
 م .أىٍخرىجىوي ميٍسلً  (ًاٍمرىأىتًًو كىتػيٍفًضي ًإلىٍيًو ، ُثيه يػىٍنشيري ًسرهىىا 

---------- 
 ا١تراد ابإلفضاء ىنا اٞتماع .(  اىلرهجيلي يػيٍفًضي ًإىلى ًاٍمرىأىتًوً ) 
 أم : ما كقع بينهما من الوقاع كاٞتماع .(  يػىٍنشيري ًسرهىىا ُثيه ) 
ا اٟتٍىًديث ٖتىٍرٔف ًإٍفشىاء الرَّجيل مىا ٬تىٍرًم بػىٍينو كىبػىٍُت اًٍمرىأىتو ًمٍن أيميور ااًلٍسًتٍمتىاع ، كىكىٍصف تػىفى  -ُ اًصيل ذىًلكى كىمىا ٬تىٍرًم ًمٍن اٍلمىٍرأىة ًفيًو ًمٍن يف ىىذى

 ًفٍعل كى٨تىٍوه . قػىٍوؿ أىٍك 
ؼ اٍلمي  مىٍن كىافى يػيٍؤًمن اًبىَّللًَّ كىاٍليػىٍوـ )  ريكءىة . كىقىٍد قىاؿى فىأىمَّا ٣تيىرَّد ذًٍكر اٞتًٍمىاع ، فىًإٍف َفٍى تىكيٍن ًفيًو فىائًدىة كىالى إًلىٍيًو حىاجىة فىمىٍكريكه أًلىنَّوي ًخبلى

رنا أىٍك لًيىٍصميت  يػٍ اٍلعىٍجز عىٍن اٞتًٍمىاع ًإٍف كىافى إًلىٍيًو حىاجىة أىٍك تػىرىتَّبى عىلىٍيًو فىائًدىة أبًىٍف يػيٍنًكر عىلىٍيًو ًإٍعرىاضو عىنػٍهىا أىٍك تىدًَّعي عىلىٍيًو كى  (اآٍلًخر فػىٍليػىقيٍل خى
ىفٍػعىلىوي أىّنى كىىىًذًه )  أىٍك ٨تىٍو ذىًلكى فىبلى كىرىاىىة يف ذًٍكره كىمىا قىاؿى  أًلىَب طىٍلحىة :  أىٍعرىٍستيٍم اللَّيػٍلىة ؟ " كىقىاؿى ًٞتىاًبرو : " اٍلكىٍيس  كىقىاؿى ( ًإٌٓفً ألى



 ُِْٔ 

 ) نوكم ( .   اٍلكىٍيس 
كىًإفَّ اَّللَّى لىيػيٍبًرضي قىاؿى ) مىا شىٍيءه أىثٍػقىلي يًف ًميزىاًف اٍلميٍؤًمًن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًمٍن خيليقو حىسىنو ،  كقد جاء يف اٟتديث عىٍن أىَب الدٍَّردىاًء أىفَّ النًَِّبَّ 

 اٍلفىاًحشى اٍلبىًذمء ( .
قاؿ ) أال عسى أحدكم أف ٮتلو أبىلو يرلق ابابن ، مث يرخي سًتان ، مث يقضي حاجتو ، مث إذا  عن النِب  كعن أَب سعيد ا٠تدرم 

ثت صواحبها ؟ فقالت امرأة أال عسى إحداكن أف ترلق ابهبا كترخي سًتىا ، فإذا قضت حاجتها حد خرج حدَّث أصحابو بذلك ؟
ة سفعاء ا٠تدين : كهللا َي رسوؿ هللا إهنن ليفعلن ، كإهنم ليفعلوف ، قاؿ : فبل تفعلوا فإ٪تا مثل ذلك مثىل شيطاف لقي شيطانة على قارع

 . الطريق ، فقضى حاجتو منها ، مث انصرؼ ، كتركها ( قاؿ األلبآف : ركاه البزار ، كلو شواىد تقٌوًيو
: فػىعىٍلتي  ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا كعن أَب  بىوي كىأىٍرخىى ًستػٍرىهي، مثيَّ ٮتىٍريجي فػىييحىدًٌثي فػىيػىقيوؿي أبًىٍىًلي كىذىا،  )ىىٍل ًفيكيٍم رىجيله ًإذىا أىتىى أىٍىلىوي أىٍغلىقى ابى

: ىىٍل ًمٍنكي  ا؟ فىسىكىتيوا فىأىقٍػبىلى عىلىى النًٌسىاًء فػىقىاؿى ثىٍت فػىتىاةه كىعىابه عىلىى ًإٍحدىل ريٍكبػىتػىيػٍهىا، كىتىطىاكىلىٍت لًيػىرىاىىا كىفػىعىٍلتي أبًىٍىًلي كىذى ؟ فىجى نَّ مىٍن ٖتيىدًٌثي
؟ ًإفَّ مىثىلى مىٍن  مىا مىثىلي مىنٍ كىيىٍسمىعى كىبلىمىهىا، فػىقىالىٍت: ًإم كىاَّللًَّ إًنػَّهيٍم لىييحىدًٌثيوفى، كىًإنػَّهينَّ لىييحىدًٌٍثنى، قىاؿى : ىىٍل تىٍدريكفى  رىسيوؿي هللًا  فػىعىلى ذىًلكى

تىوي ًمنػٍهىا كىالنَّاسي يػى  كًَّة، قىضىى حىاجى  ٍنظيريكفى إًلىٍيو(. ركاه أبو داكد فػىعىلى ذىًلكى مىثىلي شىٍيطىافو كىشىٍيطىانىةو لىًقيى أىحىدي٫تيىا صىاًحبىوي اًبلسًٌ
الزكجُت ١تا يقع بينهما من أمور اٞتماع ؛ كذلك ألف كوف الفاعل  كاٟتديثاف يدالف على ٖترٔف إفشاء أحد - رٛتو هللا –قاؿ الشوكآف 

لذلك من أشر الناس ، ككونو ٔتنزلة شيطاف لقي شيطانة فقضى حاجتو منها كالناس ينظركف : من أعظم األدلة الدالة على ٖترٔف نشر أحد 
ا١تكركه ال يصَت بو فاعلو من األشرار فضبلن عن كونو من شرىم الزكجُت لؤلسرار الواقعة بينهما الراجعة إُف الوطء كمقدماتو ، فإف ٣ترد فعل 

يف حديث أَب سعيد الرجل فجعل الزجر ا١تذكور خاصان بو كَف  ، ككذلك اٞتماع ٔترأل من الناس ال شك يف ٖترٯتو ، كإ٪تا خص النِب 
 . من الرجاؿ -يف الرالب  -يتعرض للمرأة : ألف كقوع ذلك األمر 

إ٪تا ىو يف نشر أمور االستمتاع، ككصف التفاصيل الراجعة إُف اٞتماع، كإفشاء ما ٬ترم من ا١ترأة من قوؿ أك فعل حالة قيل: كىذا التحرٔف 
ن الوقاع، كأما ٣ترد ذكر نفس اٞتماع فإف َف يكن فيو فائدة كال إليو حاجة فمكركه؛ ألنو خبلؼ ا١تركءة، كمن التكلم ٔتا ال يعٍت، كمن حس

 )نيل األكطار ( : من كاف يؤمن اب كاليـو اآلخر فليقل خَتان أك ليصمت. ال يعنيو، كقد ثبت يف الصحيح عنو إسبلـ ا١ترء تركو ما 
 فائدة :

 بعض األحاديث اليت فيها : شر الناس :
 ) كاعلموا أف شر الناس الذين اٗتذكا قبور أنبيائهم مساجد ( . قاؿ  
 قيامة من تركو الناس اتقاء فحشو ( .) إف شر الناس منزلة عند هللا يـو ال كقاؿ 
 ) إف من شر الناس عند هللا يـو القيامة ذا الوجهُت ( ركاه الًتمذم . كقاؿ 
 ركاه الًتمذم  . ) خَت الناس من طاؿ عمره ك حسن عملو ، كشر الناس من طاؿ عمره ك ساء عملو ( كقاؿ 

قىاؿى ) قػيٍلتي : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! مىا حىقُّ زىٍكًج أىحىًدانى عىلىٍيًو ؟ قىاؿى : " تيٍطًعميهىا ًإذىا أىكىٍلتى ،  كىعىٍن حىًكيًم ٍبًن ميعىاكًيىةى ، عىٍن أىبًيوً  - َُُٖ
أىبيو دىاكيدى ، كىالنهسىاًئيُّ ، كىاٍبني مىاجىٍو، أىٍٛتىدي ، كى  كىتىٍكسيوىىا ًإذىا اًٍكتىسىٍيتى ، كىالى تىٍضًرًب اٍلوىٍجوى ، كىالى تػيقىبًٌٍح ، كىالى تػىٍهجيٍر ًإاله يف اىٍلبػىٍيًت ( رىكىاهي 

 كىعىلهقى اىٍلبياىاًرمُّ بػىٍعضىوي، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى ، كىاٟتٍىاًكمي .
---------- 

 أم : ال تشتم كال تسب .) كىالى تػيقىبًٌٍح ( 
 ىل ٬تب على الزكج أف ينفق على زكجتو ؟ 

 نعم ، ٬تب عليو نفقة زكجتو .
 نفقة الزكجة كاجبة ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع  . بن قدامة : قاؿ ا

 لقولو تعاُف ) لينفق ذك سعة من سعتو ( . -أ
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) اتقوا هللا يف النساء فإهنن عواف عندكم ، أخذ٘توىن أبمانة هللا ، كاستحللتم فركجهن بكلمة هللا ، ك٢تن عليكم رزقهن  كلقولو  -ب
 ككسوهتن اب١تعركؼ ( ركاه مسلم .

 ؿ النوكم : كفيو كجوب نفقة الزكجة ككسوهتا كذلك اثبت ابإلٚتاع .قا
 كحديث الباب ) تطعمها إذا أكٍلتى ، كتكسوىا إذا اكتسيت ( . -ج
ٍت: َيى رىسيوؿى  اَّللًَّ ، إفَّ أىابى سيٍفيىافى رىجيله فػىقىالى  عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -اٍمرىأىةي أىَب سيٍفيىافى  -عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت ) دىخىلىٍت ًىٍندي بًٍنتي عيتػٍبىةى  -د

. فػىهىٍل عىلىيَّ يف ذىًلكى ًمٍن جينىاحو ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي  شىًحيحه ، ال يػيٍعًطيًٍت ًمٍن النػَّفىقىًة مىا يىٍكًفيًٍت كىيىٍكًفي بىًٍتَّ ، إالَّ مىا أىخىٍذتي ًمٍن مىالًًو ًبرىٍَتً ًعٍلًموً 
 م ًمٍن مىالًًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك كىيىٍكًفي بىًنيك ( متفق عليو .: خيذً  اَّللًَّ 

 كىذا كلو مقيد ابلسعة كا١تعركؼ كما قاؿ تعاُف ) كى٢تىينَّ ًمٍثلي الًَّذم عىلىٍيًهنَّ اًبٍلمىٍعريكًؼ ( .
 ما حكم ضرب الوجو ؟ 

 حراـ .
ركاه البخارم كمسلم كاللفظ لو ، كيف ركاية لو بلفظ ) ًإذىا  ) ًإذىا قىاتىلى أىحىديكيٍم أىخىاهي فػىٍليىٍجتىًنًب اٍلوىٍجوى ( قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى 

 ضىرىبى أىحىديكيم ... ( .
ا تىٍصرًيح اًبلنػٍَّهًي عىٍن ضىٍرب اٍلوىٍجو ؛ أًلىنَّوي لىًطيف ٬تىٍمىع اٍلمىحىاًسن ، كىأىٍعضىاؤي  ٍدرىاؾ هًبىا ؛ فػىقىٍد قاؿ النوكم : ىىذى هي نىًفيسىة لىًطيفىة ، كىأىٍكثىر اإٍلً
رًز ظىاىً  ر الى ٯتيًٍكن سىًٍته ، كىمىىتى ضىرىبىوي الى يىٍسلىم ًمٍن يػيٍبًطلهىا ضىٍرب اٍلوىٍجو ، كىقىٍد يػيٍنًقصيهىا ، كىقىٍد ييشىٌوًه اٍلوىٍجو ، كىالشٍَُّت ًفيًو فىاًحش ؛ كىأًلىنَّوي ابى

 ا .شىٍُت غىالًبن 
قاؿ اٟتافظ  : كيدخل يف النهي كل من ضرب يف حد أك تعزير أك أتديب ، كقد كقع يف حديث أَب بكرة كغَته عند أَب داكد كغَته يف ك 

 ) الفتح ( برٚتها كقاؿ )ارموا كاتقوا الوجو( كإذا كاف ذلك يف حق من تعُت إىبلكو فمن دكنو أكُف .  قصة اليت زنت ، فأمر النِب 
 آف : كىذا النهي عاـ لكل ضرب كلطم من أتديب أك غَته . ) سبل السبلـ ( .كقاؿ الصنع

 ما اٟتكمة من النهي عن ضربو ؟ 
ي عن ضرب الوجو ألنو لطيف ٬تمع ااسن ، كأكثر ما يقع اإلدراؾ أبعضائو ، فيخشى من ضربو أف  قاؿ النوكم : قاؿ العلماء : إ٪تا هني

 .ُت فيها فاحش لظهورىا كبركزىا بل ال يسلم إذا ضرب غالبان من شُت تبطل أك تتشوه كلها أك بعضها ، كالش
كألف الوجو أشرؼ ما يف اإلنساف، كىو كاجهة البدف كلو ، فإذا ضيرب كاف أذؿ لئلنساف ٦تا لو ضرب غَت كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 

 و .كجه
م ٟتكم ىذا النهي ، كظاىره التحرٔف ، كيؤيده حديث سويد  يتعرض النوك ث : َفكقاؿ يف الفتح يف خصوص داللة النهي الوارد يف اٟتدي

 . ورة ٤تًتمة (ػػػػػػم غبلمان فقاؿ  ) أك ما علمت أف الصػػػػػبلن لطػػػػػرأل رج بن مقرف الصحاَب : أنو 
  ؟ا ( فعل امرأة ا٠تليل عليو الصالة كالسالـ ، كىو ما جاء يف قولو تعاىل : )فىصىكهٍت كىٍجهىهى ما اٞتواب عن 

 فاٞتواب عنو من ٜتسة أكجيػو :

 الوجو األكؿ : معناه ضىرىبىٍت كجهها . قاؿ ابن عباس : لىطىمىٍت ، كىذا ٦تا يفعلو الذم يرد عليو أمر يىستهولو . أفاده ابن عطية .

 كالوجو الثآف : أف ىذا الفعل للتعٌجب

 ل يف الناس حىت اآلفقاؿ سفياف كالسدم ك٣تاىد : معناه ضربت ًبكىفًٌها جبهتها كىذا مستعم

 كقاؿ البروم : أم ضىرىبىٍت كىٍجهها تىعجُّبان . 

 كقاؿ ابن كثَت : جىرىٍت بو عادة النساء يف أقوا٢تن كأفعا٢تن عند التعجب . 

 كالوجو الثالث : أنو ضرب خفيف 

 فقيل : إهنا ضىرىبىٍت جبينها أبصابعها تعجبان .
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 نة كال ضىٍرب إيبلـ .كمعلـو أف مىٍن ضىرىب نفسو ال يكوف ضرب إىا

لىنا .  كالوجو الرابع :  أنو ىو لو صٌح أنو من ضىٍرب الوجو فهو ًمن شىرٍع مىن قػىبػٍ

 كقد جاء شرعنا ٓتبلفػو .

 الوجو ا٠تامس : أف ا١تنهي عنو ضىٍرب اإلنساف كٍجو غَته ، كىذا من ضرب النفس .

 ما حكم ضرب الزكجة ؟ 
 حراـ من غَت سبب .

 ؟ مىت ٬توز ضرب الزكجة 
 ٬توز ضرهبا للتأديب يف حاؿ نشوزىا .

بػٍريوٍا عىلىٍيًهنَّ سىًبيبلن ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىًليِّا  كىالبلَّيت ٗتىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ يًف اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكيٍم فىبلى تػى قاؿ تعاُف )
ًبَت   .ان(كى

 جل نشوز امرأتو أبف ظهر منها قرائنو ، كأف ٘تنعو حقو أبف ال ٕتيبو إُف االستمتاع ، أك ٕتيبو مت رمة متكرىة ، فإنو :فإذا خاؼ الر 
 أكالن : يعظها . ) كالوعظ التذكَت ٔتا يرٌغب أك ٮتوؼ ( .

يت ٗتىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ لقولو تعاُف ) ٮتوفها اب سبحانو كتعاُف ا، كيصلح عملها من ثواب كعقاب، ( . أبف يذكرىا ٔتا يلُت قلبهكىالبلَّ
 كأليم عقابو ، كيذكرىا ٔتا أعد هللا للمرأة العاصية لزكجها من أليم عقابو : 

 ) إذا دعا الرجل زكجتػو إُف فراشو فأبت لعنتها ا١تبلئكة حىت تصبح ( ركاه مسلم . مثل قولو 
 يسجد ألحد ألمرت ا١ترأة أف تسجد لزكجها ( ركاه أبوداكد . ) لو كنت آمران أحدان أف كمثل : قولو 

 ا٢تجر يف ا١تضجع . فإذا َف ينفع ىذا العبلج ينتقل إُف األمر الثآف كىو :
 ( . كىاٍىجيريكىينَّ يف اٍلمىضىاًجعً لقولو تعاُف )

 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كتركها يف ا١تضجع على ثبلثة أكجو :
  يناـ يف حجرهتا ، كىذا أشد شيء .: أف ال أكالن 
 : أف ال يناـ على الفراش معها ، كىذا أىوف من األكؿ . اثنيان 
 : أف يناـ معها يف الفراش ، كلكن يلقيها ظهره كال ٭تدثها ، كىذا أىوهنا . اثلثان 

 ل .كيبدأ ابألىوف فاألىوف ، ألف ما كاف ا١تقصود بو ا١تدافعة فالواجب البداءة ابألسهل فاألسه
o . كيهجرىا ما شاء حىت ترتدع كترجع 

 ( .كىاٍضرًبيوىينَّ فإف َف ترتدع كَف ينفع معها الوعظ كا٢تجر ، ضرهبا . لقولو تعاُف ) 
 ما شركط ضرب الزكجة يف ىذه اٟتالة ؟ 

 أف يكوف غَت م رحان أم : غَت شديد . أكالن :
ًلمىًة اَّللًَّ كىلىكيٍم عىلىٍيًهنَّ أىٍف الى ييوًطئٍ النًٌسىاًء فىًإنَّكي  فىاتػَّقيوا اَّللَّى يف ) ...  لقولو  ا ٍم أىخىٍذ٘تييوىينَّ أبًىمىاًف اَّللًَّ كىاٍستىٍحلىٍلتيٍم فػيريكجىهينَّ ًبكى نى فػيريشىكيٍم أىحىدن

 ح ( ركاه مسلم .تىٍكرىىيونىوي. فىًإٍف فػىعىٍلنى ذىًلكى فىاٍضرًبيوىينَّ ضىٍرابن غىيػٍرى ميبػىرًٌ 
 ، كيتقي الوجو كا١تقاتل . كاالنتقاـ ال اإليذاء كالضرركاإلصبلح ، ديب كالزجر ألف ا١تقصود التأك 

 أف ٬تتنب الوجو . اثنيان :
 للحديث السابق .

 ال ينتقل إُف الضرب إال بعد الوعظ كا٢تجر . اثلثان :
 : طرؽ أتديب الٌزكجة( ا١توسوعة الفقهية  )يف جاء 
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 . أ. الوعظ
 . ب. ا٢تجر يف ا١تضجع

 . ب غَت ا١ت رٌحج. الٌضر 
ًعظيوىٌن كىذا الًٌتتيب كاجب عند ٚتهور الفقهاء، فبل ينتقل إُف ا٢تجر إاٌل إذا َف ٬تد الوعظ، ىذا لقولو تعاُف: )كالبٌليت ٗتافوف نشوزىىٌن ف

وزىٌن فعظوىٌن، فإف نشزف البن قدامة : يف اآلية إضمار تقديره : كالبٌليت ٗتافوف نش (ا١ترٍت)كاىجركىٌن يف ا١تضاًجع كاضربوىٌن( . جاء يف 
 . فاىجركىٌن يف ا١تضاجع ، فإف أصررف فاضربوىنٌ 

إُف أنٌو ٬توز للٌزكج أف يؤٌدهبا ابلٌضرب بعد ظهور الٌنشوز منها بقوؿ أك فعل ، كال ترتيب  -يف األظهر من قولُت عندىم  -كذىب الٌشافعٌية 
 انتهىر . ؿ اآلخر يوافق رأم اٞتمهو على ىذا القوؿ بُت ا٢تجر كالٌضرب بعد ظهور الٌنشوز ، كالقو 

o ىذه ا١تراتب إذا كاف الزكج قائمان ابٟتقوؽ، أما إذا َف يقم ْتقوؽ الزكجة فبل ٭تل لو أف يسلك ىذه ا١تراتب .  
o ما حكم ىجر الزكجة ؟ 

 ٬توز ىجرىا إذا كجد سببو ، كىو أتديبها كما تقدـ .
 ( . ضىاًجعً فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ يًف اٍلمى قاؿ تعاُف )

 ما كيفية ا٢تجر ؟ 
 قاؿ ابن العرَب : فيو أربعة أقواؿ :

  . عباس ابن يوليها ظهره يف فراشو ؛ قالو األكؿ :
  . الضحى كأبو عكرمة كطئها ؛ قالو ال يكلمها ، كإف الثاين :

 كاٟتسن  كقتادة كالشعِب إبراىيم فراش كال كطء حىت ترجع إُف الذم يريد ؛ قالو ال ٬تمعها كإَيه الثالث :
   .كغَتىم مالك عن كابن القاسم كىب ابن اه، كرك  البصرم
 سفياف ا تعاِف ؛ قالوكلكن بقوؿ فيو غلظ كشدة إذا قاؿ ٢ت يكلمها ك٬تامعها ، الرابع :

كىو ، فاٞتمهور على أنو ترؾ الدخوؿ عليهن كاإلقامة عندىن على ظاىر اآلية ، كاختلف أىل التفسَت يف ا١تراد اب٢تجراف كقاؿ ابن حجر : 
٬تامعها كال : يل كق، ٯتتنع من ٚتاعها : كقيل ، كقيل ا١تعٌت يضاجعها كيوليها ظهره ، كظاىره أنو ال يضاجعها ، من ا٢تجراف كىو البعد 

كقيل مشتق من ا٢تجار كىو اٟتبل ، غلظوا ٢تن يف القوؿ أأم ، اىجركىن مشتق من ا٢تجر بضم ا٢تاء كىو الكبلـ القبيح : كقيل ، يكلمها 
بن اىاه كاستدؿ لو كك ، قالو الط رم كقواه  ،كثقوىن يف البيوت كاضربوىنأ :فا١تعٌت ،ربطو :أم ؛يقاؿ ىجر البعَت ،الذم يشد بو البعَت

 د .         ) الفتح ( .العرَب فأجا
 كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كتركها يف ا١تضجع على ثبلثة أكجو :

 : أف ال يناـ يف حجرهتا ، كىذا أشد شيء . أكالن 
 : أف ال يناـ على الفراش معها ، كىذا أىوف من األكؿ . اثنيان 
 لقيها ظهره كال ٭تدثها ، كىذا أىوهنا .: أف يناـ معها يف الفراش ، كلكن ي اثلثان 

 كيبدأ ابألىوف فاألىوف ، ألف ما كاف ا١تقصود بو ا١تدافعة فالواجب البداءة ابألسهل فاألسهل .
 ىل لو مدة معينة ؟ 

 ليس لو مدة ٤تددة .
 يهجر أخاه فوؽ ثبلث ( . يؤمن اب كاليـو اآلخر أف ئ) ال ٭تل ال مر  كأما ا٢تجر ابلكبلـ فهو مقيد بثبلثة أَيـ ، لقولو 

  ما اٞتمع بُت حديث الباب ) كال هتجر إال يف البيت ( كحديث أنس ) أف رسوؿ هللا  آىل من نسائو شهران ، كجلس يف
 مٍشريبىة لو ( ركاه الباارم ؟
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الرالب أف ا٢تجراف يف غَت اٟتق أف ذلك ٮتتلف ابختبلؼ األحواؿ فرٔتا كاف ا٢تجراف يف البيوت أشد من ا٢تجراف يف غَتىا كابلعكس بل 
 ن .النساء لضعف نفوسه ان البيوت آَف للنفوس كخصوص

كقد جنح البخارم إُف حديث أنس ، كذكر أنو أصح من حديث هبز ، فكأنو يذىب إُف العمل ْتديث أنس ، كىو ا٢تجراف خارج 
 البيوت .
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - َُُٗ هي  -كىعىٍن جى كىانىًت اٍليػىهيودي تػىقيوؿي : ًإذىا أىتىى اىلرهجيلي ًاٍمرىأىتىوي ًمٍن ديبيرًىىا يف قػيبيًلهىا ،    )قىاؿى :  -مىارىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

تيمٍ   .ًلمو ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىاللهٍفظي ًلميسٍ  ( كىافى اىٍلوىلىدي أىٍحوىؿى . فػىنػىزىلىٍت : "ًنسىاؤيكيٍم حىٍرثه لىكيٍم فىٍأتػيٍوا حىٍرثىكيٍم أىَّنه ًشئػٍ
---------- 

 أم : من جهة دبرىا .( ًإذىا أىتىى اىلرهجيلي ًاٍمرىأىتىوي ًمٍن ديبيرًىىا ) 
 .كىيف رًكىايىة ) ًإٍف شىاءى ٣تيىبًٌيىة كىًإٍف شىاءى غىٍَت ٣تيىبًٌيىة غىٍَت أىفَّ ذىًلكى يًف ًصمىاـ كىاًحد ( (  يف قػيبيًلهىا) 
تيمٍ )  شئتم ، مقبلة أك مدبرة أك على جنب أك غَت ذلك ، كليس ا١تعٌت : من أم مكاف شئتم ، حيث يستدؿ  أم : من أم جهةو  ( أىَّنه ًشئػٍ

 هبا على كطء الدبر ، فإف سبب النزكؿ كما يف اٟتديث  يرد ىذا ا١تعٌت .
ء ميوىحَّدىة ، ميشى  قاؿ النوكم : -ُ ء ميثػىنَّاة ًمٍن ٖتىٍت أىٍم مىٍكبيوبىة عىلىى كىٍجههىا . اٍلميجىبًٌيىة ٔتًيمو مىٍضميومىة مثيَّ ًجيم مىٍفتيوحىة مثيَّ ابى دَّدىة مىٍكسيورىة مثيَّ َيى

مىاـ ( ًبكىٍسًر الصَّاد أىٍم ثػىٍقب كىاًحد ، كىاٍلميرىاد بًًو اٍلقيبيل قىاؿى اٍلعيلىمىاء . كىقػىٍولو تػىعىاُفى :  تيٍم  )) كىالصًٌ زَّرٍع ًمٍن أىٍم مىٍوًضع ال (فىٍأتيوا حىٍرثكيٍم أىْفَّ ًشئػٍ
حىة كىٍطًئهىا يف قػيبيلهىا ،  ٍرأىة كىىيوى قػيبيلهىا الًَّذم يػيٍزرىع ًفيًو اٍلمىًٍتٌ اًلبًٍترىاًء اٍلوىلىد ، فىًفيًو ًإابى يٍػهىا ، كىًإٍف شىاءى ًمٍن كىرىائًهىا ، كىًإٍف شىاءى اٍلمى ًإٍف شىاءى ًمٍن بػىٍُت يىدى

 مىٍكبيوبىة .
تيمٍ )وى ًْتىٍرثو كىالى مىٍوًضع زىرٍع . كىمىٍعٌتى قػىٍولو كىأىمَّا الدُّبير فػىلىٍيسى ىي  ٍرأىة  (أىْفَّ ًشئػٍ تيٍم كىاتػَّفىقى اٍلعيلىمىاء الًَّذينى يػيٍعتىٌد هًبًٍم عىلىى ٖتىًٍرٔف كىٍطء اٍلمى أىٍم كىٍيف ًشئػٍ

ٌل اٍلوىٍطء يًف الدُّبير  يف ديبيرىىا حىاًئضنا كىانىٍت أىٍك طىاًىرنا، أًلىحىاًديث كىًثَتىة مىٍشهيورىة كىحىًديثً  ابنىا: الى ٭تًى "مىٍلعيوف مىٍن أىتىى اًٍمرىأىة يًف ديبيرىىا" قىاؿى أىٍصحى
 يف شىٍيء ًمٍن اآٍلدىًميًٌُتى كىالى غىٍَتىٍم ًمٍن اٟتٍىيػىوىاف يف حىاؿ ًمٍن اأٍلىٍحوىاؿ كىاىَّللَّ أىٍعلىم .

تيمٍ أىْفَّ  قاؿ اإلماـ القرطِب رٛتو هللا: قولو تعاُف: ) ( معناه عند اٞتمهور من الصحابة كالتابعُت كأئمة الفتول: من أم كجو شئتم مقبلة   ًشئػٍ
 ة .كمدبر 
 ٍرثىكيٍم أىْفَّ قولو تعاُف )  يف قبلها من جانب دبرىا كعلى أم صفة كانت كعليو دؿ ٬توز للرجل إتياف الزكجة ًنسىاؤيكيٍم حىٍرثه لىكيٍم فىٍأتػيٍوا حى

تيمٍ   ( . ًشئػٍ
هيمىا -كىعىًن اٍبًن عىبهاسو  - ََُِ يتى أىٍىلىوي قىاؿى : ًبٍسًم اىَّللًه . )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ لىٍو أىفه أىحىدىكيٍم  ًإذىا أىرىادى أىٍف أيٍى

نىا اىلشهٍيطىافى كىجىنًًٌب الشهٍيطىافى مىا رىزىقٍػتػىنىا ; فىًإنه  نًٌبػٍ ااىللههيمه جى ٍ يىضيرههي اىلشهٍيطىافي أىبىدن نػىهيمىا كىلىده يف ذىًلكى ، ملى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (  وي ًإٍف يػيقىدهٍر بػىيػٍ
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 استحباب قوؿ الرجل ىذا الدعاء قبل أف ٬تامع أىلو . نستفيد :

 مىت يقاؿ ىذا الذكر ؟ 
 .يقاؿ قبل الشركع يف اٞتماع 

 ركاية ) لو أف أحدكم إذا أراد أف أييت أىلو ( كىي عند أَب داكد .ل 
 لضرر ا١تنفي يف قولو ) مل يضره ... ( ؟ما ا١تراد اب 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 : َف يطعن يف بطنو ، كىذا ضعيف . فقيل
 متفق عليو .) إف كل بٍت آدـ يطعن الشيطاف يف بطنو حُت يولد إال عيسى بن مرٔف (  لقولو 



 ُْٕٔ 

 : َف يصرعو ، كىذا ضعيف . كقيل
 : َف يفتنو عن دينو إُف الكفر ، كليس ا١تراد عصمتو منو عن ا١تعصية . كقيل
 : َف يضره ٔتشاركة أبيو يف ٚتاع أمو . كقيل

 كقد جاء عن ٣تاىد : ) أف الذم ٬تامع كال يسمي يلتف الشيطاف على إحليلو فيجامع معو ( .
 افظ ابن حجر .كرجح ىذا القوؿ اٟت

 كأقرهبا األخَت كالذم قبلو ، كهللا أعلم ابلصواب .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أف ىذا الدعاء يقولو الرجل دكف ا١ترأة 
o . ليس ىناؾ دعاء خاص تقولو ا١ترأة قبل اٞتماع 
o . بركة اسم هللا 
o . أف ذكر هللا يطرد الشيطاف 

 ، فقاؿ بسم هللا ، كإذا أكل فقاؿ بسم هللا ، قاؿ الشيطاف : ال مبيت لكم كال طعاـ ( ركاه مسلم .) إذا دخل الرجل بيتو  كما قاؿ 
) إذا خرج الرجل من بيتو فقاؿ : بسم هللا توكلت على هللا ال حوؿ كال قوة إال اب ، يقاؿ لو : كفيت كىديت ككقيت ،  كقاؿ 

 كيتنحى عنو الشيطاف ( ركاه أبو داكد .
من قاؿ يف يـو مائة مرة : ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ، لو ا١تلك كلو اٟتمد كىو على كل شيء قدير ، كانت لو حرزان من )  كقاؿ 

 الشيطاف ( متفق عليو .
و ) كآمركم أف تذكركا هللا ، فإف مثل ذلك كمثل رجل خرج العدك يف أثره سراعان ، حىت إذا أتى إُف حصن حصُت ، فأحرز نفس كقاؿ 

 منهم ، كذلك العبد ال ٭ترز نفسو من الشيطاف إال بذكر هللا ( . ركاه الًتمذم .
 :  فلو َف يكن يف الذكر إال ىذه ا٠تصلة الواحدة لكاف حقيقان ابلعبد أف ال يفًت لسانو من ذكر هللا . قاؿ ابن القيم

o . عداكة الشيطاف لئلنساف 
o إف ىذا الدعاء من حق األبناء على  قاؿ بعض العلماءيت تصلح أبناءىم ، ينبري على اآلابء أف ٭ترصوا على فعل األسباب ال :

 آابئهم .
o  أدب النِب . حيث ع ر ابإلتياف عن التعبَت ابٞتماع ، 
o . ينبري للمسلم أف يستعُت اب يف ٚتيع أموره 
o   . أف الشيطاف مبلـز البن آدـ ال ينطرد عنو إال بذكر هللا تعاُف 
ًئكىةي حىىته تيٍصًبحى )قىاؿى :  عىًن النهيبًٌ  ىيرىيٍػرىةى  كىعىٍن أىِب  - َُُِ هىا اىٍلمىالى  (ًإذىا دىعىا اىلرهجيلي ًاٍمرىأىتىوي ًإىلى ًفرىاًشًو فىأىبىٍت أىٍف ٕتىًيءى ، لىعىنػىتػٍ

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ  .
هىا كىافى اىلهًذم يف اىلسهمى )  كىًلميٍسًلمو  هىا حىىته يػىٍرضىى عىنػٍ  ( .اًء سىاًخطنا عىلىيػٍ

--------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : أنو ٭تـر على ا١ترأة أف ٘تتنع إذا دعاىا زكجها إُف الفراش .
 ككجو التحرٔف : لعن ا١تبلئكة . 

اء حسنة : ... كا١ترأة الساخط عليها زكجها حىت : ) ثبلثة ال تقبل ٢تم صبلة ، كال يصعد ٢تم إُف السم ك٦تا يدؿ على ذلك قولو 
 يرضى ( ركاه ابن خزٯتة كليمة عرس



 ُْٖٔ 

 
 ما عقوبة ا١ترأة إذا دعاىا زكجها للفراش كامتنعت من غَت سبب ؟ 

 : لعنتها ا١تبلئكة حىت تصبح . أكالن 
 ٟتديث الباب .

 : غضب هللا حىت يرضى الزكج . اثنيان 
من رجل يدعو امرأتو إُف فراشو ، فتأىب عليو ، إال كاف الذم يف السماء ساخطان عليها حىت يرضى  لركاية مسلم ) كالذم نفسي بيده ، ما

 عنها ( .
 ١تاذا صار ىذا الًتىيب للمرأة إذا مل تستجب لزكجها ؟ 

 فسي كالرضب .ألف امتناعها يؤدم إُف اإلضرار ابلزكج ، ألنو قد يؤدم بو إُف األمر اـر ، كما يسببو االمتناع من التوتر الن
 ماذا يستثٌت من ذلك ؟ 

 إذا كاف يضر هبا أك يشرلها عن فرض .
 يضرُّ هبا :

 : لو فرض أهنا حامل، كاالستمتاع يشق عليها مشقة عظيمة، فإنو يف ىذه اٟتالة ال ٬توز لو أف يباشرىا. مثاؿ
 أك يشغلها عن فرض :

طلوع الشمس زمنان قليبلن ) كأربع دقائق مثبلن ( ، فهنا ال ٬توز لو أف  : كأف يطلب منها اٞتماع كىي َف تصل الفجر كقد بقي على مثاؿ
 يستمتع هبا ، ألنو يشرلها عن فرض كىي الصبلة .

 ما ا١تراد هبؤالء ا١تالئكة ؟ 
 اختلف ما ا١تراد هبؤالء ا١تبلئكة :

 : اٟتفظة . فقيل
 اء ( كىذا ىو الصحيح .: مبلئكة السماء ، للركاية األخرل : ) لعنتها ا١تبلئكة يف السم كقيل
 ىذا التهديد للمرأة مقيد ٔتاذا ؟ 

قاؿ العلماء : ىذا اللعن مقيد ٔتا إذا كاف الزكج أدل حق الزكجة من نفقة كمسكن ككسوة ، مث دعاىا كامتنعت ، كىذا القيد مأخوذ من 
 الطاعة ألنو ال بد من ا١تعاكضة .عمومات الشريعة ، فأما إذا ظلمها كمنعها حقها كتعدل عليها ، فإنو ال يلزمها السمع ك 

 سئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا عما ٬تب على الزكج إذا منعتو من نفسها إذا طلبها ؟ 
فأجاب :  ال ٭تل ٢تا النشوز عنو ، كال ٘تنع نفسها منو ، بل إذا امتنعت منو كأصرت على ذلك فلو أف يضرهبا ضراب غَت م رح ، كال 

 ( .٣تموع الفتاكل .  )  ان تستحق نفقة كال قسم
 كسئل عن رجل لو زكجة كىي ّنشز ٘تنعو نفسها فهل تسقط نفقتها ككسوهتا كما ٬تب عليها ؟ 

كال ٭تل ٢تا أف ٘تتنع من ذلك إذا  ،فأجاب :  تسقط نفقتها ككسوهتا إذا َف ٘تكنو من نفسها ، كلو أف يضرهبا إذا أصرت على النشوز 
رسولو ، كيف الصحيح :  إذا طلب الرجل ا١ترأة إُف فراشو فأبت عليو كاف الذم يف السماء ساخطا عليها طالبها بو ، بل ىي عاصية  ك 

 ح .   ) ٣تموع الفتاكل ( .حىت تصب
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . عظم حق الزكج على زكجتو 
 زكجها ( ركاه الًتمذم : ) لو كنت آمران أحدان أف يسجد ألحد ألمرت ا١ترأة أف تسجد ل كقد قاؿ 
o . إثبات ا١تبلئكة 



 ُْٔٗ 

o . إثبات علو هللا 
o . من تلعنهم ا١تبلئكة 
 ا١ترأة إذا ىجرت فراش زكجها لرَت سبب . أكالن :

 ٟتديث الباب .
 من يسب الصحابة . اثنيان :

 . : ) من سب أصحاَب فعليو لعن هللا فعليو لعنة هللا كا١تبلئكة كالناس أٚتعُت ( ركاه الط رآف  قاؿ
 من أحدث يف ا١تدينة حداثن . اثلثان :
 : ) ا١تدينة حـر ، فمن أحدث فيها حداثن أك آكل ٤تداثن فعليو لعنة هللا كا١تبلئكة كالناس أٚتعُت ( . ركاه مسلم  قاؿ 

 أحدث : أم أظهر يف ا١تدينة منكران كبدعة .
 من ادعى إُف غَت أبيو . رابعان :

 .فعليو لعنة هللا كا١تبلئكة كالناس أٚتعُت ( ركاه مسلم : ) من ادعى إُف غَت أبيو  قاؿ 
 من أشار إُف مسلم بسبلح . خامسان :

 .: ) من أشار إُف أخيو ْتديدة ، فإف ا١تبلئكة تلعنو حىت كإف كاف أخاه ألمو كأبيو ( ركاه مسلم  قاؿ 
هيمىا -كىعىًن اٍبًن عيمىرى  - َُِِ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  . (لىعىنى اىٍلوىاًصلىةى كىاٍلميٍستػىٍوًصلىةى ، كىاٍلوىاًِشىةى كىاٍلميٍستػىٍوًِشىةى   أىفه اىلنهيبه  ) -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

---------- 
 اللعن الطرد كاإلبعاد من رٛتػػة هللا .( لىعىنى ) 
 ىي اليت تصل شعرىا بشعر غَتىا .( اىٍلوىاًصلىةى ) 
 عل ذلك هبا .ىي اليت تطلب ف( كىاٍلميٍستػىٍوًصلىةى ) 
 ىي فاعلة الوشم، كىو أف تررز إبرة ك٨توىا يف بدف ا١تستومشة حىت يسيل الدـ، مث ٖتشوه ابلكحل أك النيل أك النورة.( كىاٍلوىاًِشىةى  )

 ىي اليت تطلب فعل الوشم فيها .(  كىاٍلميٍستػىٍوًِشىةى ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 كبائر الذنوب .نستفيد : ٖترٔف الوصل كالوشم ، كأنو من  
ابٍػنىةن عيرىيًٌسنا أىصىابػىتػٍهىا حىٍصبىةه فػىتىمىرَّؽى شىٍعريىىا أىفىأىًصليوي  فػىقىالىٍت َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإفَّ ِف   جىاءىًت اٍمرىأىةه ًإُفى النًَِّبًٌ ) عىٍن أىٍٝتىاءى بًٍنًت أىىًب بىٍكرو قىالىٍت 

 ( متفق عليو . ميٍستػىٍوًصلىةى لىعىنى اَّللَّي اٍلوىاًصلىةى كىالٍ  :فػىقىاؿى 
قاؿ أبو داكد: ( . كالنامصة كا١تتنمصة كالوامشة كا١تستومشة من غَت داء ليًعنىت الواصلة كا١تستوصلة ) كعن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: 

  كا١تتنمصة ا١تعموؿ هبا. ترقو،  تصل الشعر بشعر النساء كا١تستوصلة ا١تعموؿ هبا ، كالنامصة اليت تنقش اٟتاجب حىت كتفسَت الواصلة اليت 
ى ) عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ قىاؿى ك  . قىاؿى فػىبػىلىغى اًت خىٍلقى اَّللهً لىعىنى اَّللهي اٍلوىاًِشىاًت كىاٍلميٍستػىٍوًِشىاًت كىالنهاًمصىاًت كىاٍلميتػىنىمًٌصىاًت كىاٍلميتػىفىلًٌجىاًت لًٍلحيٍسًن اٍلميغىَتًٌ

عىٍنكى أىنَّكى لىعىٍنتى اٍلوىامًشىاًت كىاٍلميٍستػىٍومًشىاًت  دو يػيقىاؿي ٢تىىا أيُـّ يػىٍعقيوبى كىكىانىٍت تػىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى فىأىتػىٍتوي فػىقىالىٍت مىا حىًديثه بػىلىرىًٍت ذىًلكى اٍمرىأىةن ًمٍن بىًٌت أىسى 
ىاًت خىٍلقى اَّللًَّ فػىقىاؿى  تػىنىمًٌصىاًت كىاٍلميتػىفىلًٌجىاًت لًٍلحيٍسًن اٍلميرىَتًٌ ًكتىاًب اَّللًَّ فػىقىالىًت   كىىيوى يف   الى أىٍلعىني مىٍن لىعىنى رىسيوؿي اَّللًَّ ِتى عىٍبدي اَّللًَّ كىمىا لكىاٍلمي

ٍرأىةي لىقىٍد قػىرىٍأتي مىا بػىٍُتى لىٍوحى  ٍدتًيًو قىاؿى اَّللَّي عىزَّ  يً اٍلمى كيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا  اٍلميٍصحىًف فىمىا كىجىٍدتيوي. فػىقىاؿى لىًئٍن كيٍنًت قػىرىأٍتًيًو لىقىٍد كىجى كىجىلَّ )كىمىا آًتى
ا عىلىى اٍمرىأىًتكى اآلفى. قىاؿى اٍذىىًِب  نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا( فػىقىالىًت اٍلمىٍرأىةي فىًإٌٓفً  ئنا ًمٍن ىىذى . قىاؿى فىدىخىلىٍت عىلىى اٍمرىأىًة عىٍبًد اَّللًَّ فػىلىٍم تػىرى مفىاٍنظيرً  أىرىل شىيػٍ

ئن  يػٍ ئنا. فػىقىاؿى أىمىا لىٍو كىافى ذىًلًك َفىٍ ٧تيىاًمٍعهى شى يػٍ  ا ( متفق عليو .ا فىجىاءىٍت إًلىٍيًو فػىقىالىٍت مىا رىأىٍيتي شى
رىًر كىحيٍسن األىٍسنىاف  . كاٍلميتػىفىلًٌجىات : ٚتع متفلجة ، كىي اليت تػىبػٍريد مىا بػىٍُت أىٍسنىاهنىا ًإٍظهىارنا لًلصًٌ

ًعيَّات ... كىتػىٍفعىل ذىًلكى الٍ قاؿ النوكم رٛتو  :  كى  ٌن اٍلميرىاد ميفىلًٌجىات اأٍلىٍسنىاف أبًىٍف تػىبػٍريد مىا بػىٍُت أىٍسنىاهنىا الثػَّنىاَيى كىالرُّابى عىجيوز كىمىٍن قىارىبٍتهىا يف السًٌ



 َُْٕ 

ًذًه اٍلفيٍرجىة اللًَّطيفىة بػىٍُت اأٍلى  رىًر كىحيٍسن اأٍلىٍسنىاف ، أًلىفَّ ىى بػيرىٍت ًسنٌػهىا فػىتػىبػٍريدىىا ًإٍظهىارنا لًلصًٌ ٍرأىة كى رىار ، فىًإذىا عىجىزىٍت اٍلمى ٍسنىاف تىكيوف لًٍلبػىنىاًت الصًٌ
ٍنظىر ، كىتيوًىم كىٍوهنىا صىًرَتىة ، كىيػيقىاؿ لىوي أىٍيضنا اٍلوىٍشر ، كىًمٍنوي  ا اٍلًفٍعل حىرىاـ : ) لىٍعن اٍلوىاًشرىة كىاٍلميٍستػىوٍ اًبٍلًمبػٍرىًد لًتىًصَتى لىًطيفىة حىسىنىة اٍلمى ًشرىة ( ، كىىىذى

 . ًكير كىأًلىنَّوي تىٍدلًيسعىلىى اٍلفىاًعلىة كىاٍلمىٍفعيوؿ هًبىا ٢ًتىًذًه اأٍلىحىاًديث ، كىأًلىنَّوي تػىٍرًيَت ٠ًتىٍلًق اَّللَّ تػىعىاُفى ، كىأًلىنَّوي تػىزٍ 
ٍفعيوؿ ًلطىلىًب اٟتٍيٍسن ، أىمَّا لىٍو كىأىمَّا قػىٍولو : ) اٍلميتػىفىلًٌجىات لًٍلحيٍسًن ( فىمىٍعنىاهي يػىٍفعى  ٍلنى ذىًلكى طىلىبنا لًٍلحيٍسًن ، كىًفيًو ًإشىارىة ًإُفى أىفَّ اٟتٍىرىاـ ىيوى اٍلمى

ٌن كى٨تىٍوه فىبل أبىٍس ، كىاَّللَّ أىٍعلى   م .  ) نوكم ( .ًاٍحتىاجىٍت إًلىٍيًو لًًعبلجو أىٍك عىٍيب يف السًٌ
  ( ميتػىنىمًٌصىاتً كىالنهاًمصىاًت كىالٍ قولو . ) 

تػىنىمًٌصىة الَّيًت تىٍطليب ًفٍعل ذىًلكى هًبىا  (   .النَّاًمصىة ( ًىيى الَّيًت تيزًيل الشٍَّعر ًمٍن اٟتاجبُت ، كىاٍلمي
يفعل ذلك قاؿ ابن األثَت: النمص: ترقيق اٟتواجب كتدقيقها طلبان لتحسينها . كالنامصة: اليت تصنع ذلك اب١ترأة، كا١تتنمصة: اليت أتمر من 

 هبا. كا١تنماص: ا١تنقاش.
 ما اٟتكمة من ا١تنع ؟ 

ل قاؿ القرطِب رٛتو هللا : كىذه األمور كلها قد شهدت األحاديث بلعن فاعلها كأهنا من الكبائر، كاختلف يف ا١تعٌت الذم هنى ألجلها، فقي
، كىو أصح ، كىو يتضمن ا١تعٌت األكؿ، مث قيل :  : ألهنا من ابب التدليس، كقيل: من ابب تريَت خلق هللا تعاُف كما قاؿ ابن مسعود

د أجاز ىذا ا١تنهي عنو إ٪تا ىو فيما يكوف ابقيان؛ ألنو من ابب تريَت خلق هللا تعاُف ، فأما ماال يكوف ابقيان كالكحل كالتزين بو للنساء فق
 ك . ) تفسَت القرطِب ( .العلماء ذل

 ىل يدخل يف ذلك سائر شعر الوجو ؟ 
 . بناء على اختبلفهم يف معٌت النمصء يف ذلك اختلف العلما

 .شعر من الوجو كال ٮتتص ذلك ابٟتاجبُت لفذىب بعض العلماء إُف أف النمص ىو إزالة 
تطلب فعل ذلك هبا ، كىذا الفعل حراـ إال إذا نبتت  النامصة ىي اليت تزيل الشعر من الوجو ، كا١تتنمصة : اليت: قاؿ النوكم رٛتو هللا

 . ة أك شوارب فبل ٖتـر إزالتها بل يستحب عندّنللمرأة ٟتي
 كاختاره الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا ، كمنع من نتف الرجل لشعر كجهو

أما من اللحية أك شعر الوجو فإنو حراـ، ألف ىذا من النمص، ب: فأجا فقد سئل رٛتو هللا: ما حكم نتف الشيب من الرأس كاللحية ؟
 ة . ) انتهى ( .أنو لعن النامصة كا١تتنمص للحية منو ، كقد ثبت عن النِب فإف النمص نتف شعر الوجو ، كا

  .كذىب آخركف إُف أف النمص ىو إزالة شعر اٟتاجبُت خاصة ، كىذا القوؿ اختارتو اللجنة الدائمة 
  ؟يدخل يف دائرة ا١تباح اذكر ما 

 .ما كاف للعبلج كإزالة الداء  أكالن :
ًب ، فىاٗتَّىذى  ١تا ركل أبو داكد  كالًتمذم  أىنٍػفنا ًمٍن كىرًؽو ]فضة[  عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن طىرىفىةى ) أىفَّ جىدَّهي عىٍرفىجىةى ٍبنى أىٍسعىدى قيًطعى أىنٍػفيوي يػىٍوـى اٍلكيبلى

ى عىلىٍيًو فىأىمىرىهي النًَِّبُّ   .فىاٗتَّىذى أىنٍػفنا ًمٍن ذىىىبو (  فىأىنٍػنتى
كىاٍلميٍستػىٍومًشىةي ًمٍن غىٍَتً دىاءو ( عىبَّاسو رضي هللا عنهما قىاؿى : ) ليًعنىٍت اٍلوىاًصلىةي كىاٍلميٍستػىٍوًصلىةي كىالنَّاًمصىةي كىاٍلميتػىنىمًٌصىةي كىاٍلوىامًشىةي  كركل أبو داكد عىٍن اٍبنً 

 . كاٟتديث صححو األلبآف يف صحيح أَب داكد
ٍعتي  كركل أٛتد  عن اٍبًن مىٍسعيودو  نػىهىى عىٍن النَّاًمصىًة كىاٍلوىاًشرىًة كىاٍلوىاًصلىًة كىاٍلوىامًشىًة ًإالَّ ًمٍن دىاءو ( كقاؿ الشيخ  رىسيوؿى اَّللًَّ قاؿ : ) ٝتًى
 . أٛتد شاكر : إسناده صحيح

داء كعلة ، فإنو ليس قاؿ الشوكآف رٛتو هللا : " قولو : ) إال من داء ( ظاىره أف التحرٔف ا١تذكور إ٪تا ىو فيما إذا كاف لقصد التحسُت ال ل
 ـ .    ) نيل األكطار ( .ٔتحر 

 . ٠تلق هللا ان ما كاف إلزالة عيب طارئ، كيدخل يف ذلك إزالة الكلف، كحبة ا٠تاؿ ك٨توىا ؛ ألف ىذا رد ١تا خلق هللا كليس تريَت  اثنيان :
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 ان .ل هبا أبسقاؿ ابن اٞتوزم رٛتو هللا: كأما األدكية اليت تزيل الكلف كٖتسن الوجو للزكج فبل أر 
 . كمن ذلك استعماؿ الكرٯتات لتنعيم اٞتلد ، فهو رد لؤلصل

ما كاف زينة طارئة ال تبقى كال ترَت أصل ا٠تلقة ، كالكحل كاٟتناء كٖتمَت الوجو كالشفة ، كقد كاف الكحل كاٟتناء شائعُت معركفُت  اثلثان :
ك٢تذا ال حرج يف استعماؿ مستحضرات  ،األلواف اليت ٗتالط طيب النساء بُت النساء زمن النبوة ، ككذلك استعماؿ الزعفراف ك٨توه من 

 . التجميل إذا خلت من الضرر
 .كعليو أثر صفرة (  كيف حديث عبد الرٛتن بن عوؼ هنع هللا يضر : ) أنو تزكج كجاء النِب 

 . فرعن التزع كٛتل العلماء ذلك على أف الصفرة أصابتو من امرأتو ؛ ١تا ثبت من هني الرجل
 . كهللا أعلم

 ما حكم نتف ما بُت اٟتاجبُت ؟ 
  .٬توز نتفو ؛ ألنو ليس من اٟتاجبُت

هىا-كىعىٍن جيذىامىةى بًٍنًت كىٍىبو  - َُِّ سو ، كىىيوى يػىقيوؿي : لىقىٍد ٫تىىٍمتي أىٍف  حىضىٍرتي رىسيوؿى اىَّللًه  )قىالىٍت :  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يف أيانى
ئناأىنٍػهىى عىًن اٍلغً  دىىيٍم شىيػٍ دىىيٍم فىالى يىضيرُّ ذىًلكى أىٍكالى  . ( يلىًة ، فػىنىظىٍرتي يف اىلرُّكـً كىفىاًرسى ، فىًإذىا ىيٍم ييًغيليوفى أىٍكالى

 .رىكىاهي ميٍسًلمه ( ذىًلكى اىٍلوىٍأدي اى٠ٍتىًفيُّ )  ُثيه سىأىليوهي عىًن اٍلعىٍزًؿ ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه 
هىا ، كىأىانى أىٍكرىهي أىٍف ٖتىًٍملى، ) أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ كىعىٍن  -َُِْ كىأىانى  أىفه رىجيالن قىاؿى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! ًإفه ًل جىارًيىةن ، كىأىانى أىٍعًزؿي عىنػٍ

: أىفه اىٍلعىٍزؿى ا١تىٍوؤي  ٍليقىوي مىا ًاٍستىطىٍعتى أىٍف أيرًيدي مىا ييرًيدي اىلٌرًجىاؿي ، كىًإفه اىٍليػىهيودى ٖتيىدًٌثي بىٍت يػىهيودي ، لىٍو أىرىادى اىَّللهي أىٍف ٮتى دىةي اىلصٍُّغرىل . قىاؿى : " كىذى
 رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى كىاللهٍفظي لىوي ، كىالنهسىاًئيُّ ، كىاىلطهحىاًكمُّ ، كىرًجىاليوي ثًقىاته   (تىٍصرًفىوي 
هىى عىٍنوي لىنػىهىاانى عىٍنوي اىٍلقيٍرآفي  كينها نػىٍعًزؿي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه   ) قىاؿى :  كىعىٍن جىابًرو  - َُِٓ ئنا يػينػٍ  (كىاٍلقيٍرآفي يػىٍنًزؿي ، كىلىٍو كىافى شىيػٍ

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .
هىنىا  فػىبػىلىغى ذىًلكى نىيبه اىَّللًه  )كىًلميٍسًلمو :   ( .فػىلىٍم يػىنػٍ

---------- 
 سيأيت معناىا إف شاء هللا . (لىقىٍد ٫تىىٍمتي أىٍف أىنٍػهىى عىًن اٍلًغيلىًة ) 
دىىيمٍ )   ( كيف الركاية الثانية ) يصنعوف ذلك ( أم : يفعلوف ا١تذكور من الريلة . فػىنىظىٍرتي يف اىلرُّكـً كىفىاًرسى ، فىًإذىا ىيٍم ييًغيليوفى أىٍكالى
 كىو أف ينزع الرجل ذكره من الفرج حىت ال ينزؿ فيو .(  ؟ ُثيه سىأىليوهي عىًن اٍلعىٍزؿً ) 
كىو دفن البنت كىي حية ، ككانت العرب تفعلو يف اٞتاىلية خشية اإلمبلؽ ، كرٔتا فعلوه ( ذىًلكى اىٍلوىٍأدي اى٠ٍتىًفيُّ )  فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  )

 حشية العار .
 ما معٌت الغيلة ؟ 

ًبكىٍسًر اٍلرىٍُت كىمىا ذىكىرىهي  لُّرىة : ) اٍلًريلىة ( ىينىا ًبكىٍسًر اٍلرىٍُت كىيػيقىاؿ ٢تىىا : اٍلرىٍيل بًفىٍتًح اٍلرىٍُت مىعى حىٍذؼ ا٢ٍتىاء ) كىاٍلًريىاؿ (قىاؿى أىٍىل القاؿ النوكم : 
حو اٍلمىرَّة اٍلوىاًحدىة كىأىمَّا اًبٍلكىٍسًر فىًهيى ااًلٍسم ًمٍن اٍلًريل . كىًقيلى : ًإٍف أيرًيدى ميٍسًلم يف الٌرًكىايىة اأٍلىًخَتىة . كىقىاؿى ٚتىىاعىة ًمٍن أىٍىل اللُّرىة : ) اٍلرىيػٍلىة ( بًفىتٍ 

رىٍيل ، فػىقىاؿى مىاًلك يًف اٍلميوىطَّأ يًف ىىذىا اٟتٍىًديث كىًىيى الٍ  هًبىا كىٍطء اٍلميٍرًضع جىازى اٍلًريلىة كىاٍلرىيػٍلىة اًبٍلكىٍسًر كىاٍلفىٍتح كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف اٍلميرىاد اًبٍلًريلىةً 
ًعٌي كىغىٍَته ًمٍن أىٍىل اللُّرىة أىٍف ٬تيىاًمع ًاٍمرىأىتو كىًىيى ميٍرًضع يػيقىاؿ ًمٍنوي : أىغىاؿى الرَّجيل كىأىٍغيى  كًٌيت : ىيوى أىٍف كىاأٍلىٍصمى لى ، ًإذىا فػىعىلى ذىًلكى كىقىاؿى اًٍبن السًٌ

 ) نوكم ( .  ًمل يػيقىاؿ ًمٍنوي : غىالىٍت كىأىٍغيػىلىت .تػيٍرًضع اٍلمىٍرأىة كىًىيى حىا
 كللرويُت يف تفسَتىا قوالف : كقاؿ القرطيب : 

 عي . يقاؿ منو: غاؿ الرَّجل ا١ترأةى ، كأغا٢تا، كأغيلها .محيكي معناه عن األص ،أحد٫تا : أف الًريلة ىي: أف ٬تامع الرَّجل امرأتو كىي تيرضع
ا أف تير  كًٌيتكاثنيهما : أهنَّ  . ضع ا١ترأة كىي حامل . يقاؿ منو : غالت ، كأغالت ، كأغيلت ؛ قالو ابن السًٌ
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : جواز كطء ا١ترأة كىي حامل أك مرضع .

 ة ( .عن الريل هني النِب  )كَف أيًت ما ٮتالف ىذه اإلابحة إال حديث ضعيف ركاه أبو داكد كابن ماجو  عن أٝتاء بنت يزيد اهنع هللا يضر ، فيو 
 .كاٟتديث : ضعفو الشيخ األلبآف 

كذكر ابن القيم رٛتو هللا يف هتذيب السنن األحاديث الدالة على اإلابحة مث قاؿ: كىذه األحاديث أصح من حديث أٝتاء بنت يزيد، كإف 
  .صح حديثها فإنو ٭تمل على اإلرشاد كاألفضلية ، ال التحرٔف

كال ريب أف كطء ا١تراضع ٦تا تعم بو البلول ، كيتعذر على الرجل الص ر عن امرأتو مدة الرضاع ، كلو كاف  ( ا١تعاد زاد) كقاؿ أيضان يف 
علم كطؤىن حرامان لكاف معلومان من الدين ، ككاف بيانو من أىم األمور ، كَف هتملو األمة ، كخَت القركف ، كال يصرح أحد منهم بتحرٯتو ، ف

 . و اإلرشاد كاالحتياط للولد ، كأف ال يعرضو لفساد اللنب ابٟتمل الطارئ عليو " انتهىأف حديث أٝتاء على كج
  : مث على فرض صحة اٟتديث ، فللعلماء أقواؿ يف توجيهوقاؿ بعض العلماء : 

  .أف ا١تقصود بو اإلرشاد كاالحتياط ، كليس هني ا١تنع كالتحرٔف أكالن :
   نسخو حديث اٞتوازالنهي كاف يف بداية األمر ، مث اثنيان :
النهي َف يصدر على كجو الدَينة ، كإ٪تا على كجو الظن ا١تتعلق أبمور الدنيا اليت ال يلـز األمة امتثالو ، كما كقع يف حديث النهي  اثلثان :

 ل .عن أتبَت النخ
، ليس من ابب الدَينة ، كلو هنى عن الريلة كاف  إُف أمتو كإحساّنن  ان كرفق من هنيو عليو السبلـ ما يكوف أدابن   :قاؿ ابن عبد ال ر رٛتو هللا

 ا .   ) التمهيد ( .ذلك كجو هنيو عنه
 ب . ) االستذكار ( .على جهة اإلرشاد كاألد كاف ذلك حقا لنهى عنو رسوؿ هللا    : كلوكقاؿ أيضا رٛتو هللا

  ١تاذا ىٌم النيب أف ينهى عنو ؟ 
نبى دىاء اًبلنػٍَّهًي عىنػٍهىا أىنَّوي ٮتىىاؼ ًمٍنوي ضىرىر اٍلوىلىد الرًَّضيع . قىاليوا : كىاأٍلىًطبَّاء يػىقيوليوفى : ًإفَّ ذىًلكى اللَّ  و قىاؿى اٍلعيلىمىاء : سىبىب ٫تىٌ قاؿ النوكم : 

 كىاٍلعىرىب تىٍكرىىوي كىتػىتًَّقيو .
كالتحدُّث بضرره ، حىت قالوا : إنو ليدرؾ الفارس  ابلنهي عن الريلة ١تا أكثرت العرب من اتقاء ذلك ، كإ٪تا ىىمَّ النِب كقاؿ القرطِب : 

 فيدعثره عن فرسو .
 ما ىو العزؿ ؟ 

 العزؿ النزع بعد اإليبلج لينزؿ خارج الفرج. ظ :قاؿ اٟتاف
 أف يعزؿ الرجل ا١تاء عن رحم ا١ترأة إذا جامعها حذر اٟتمل. قاؿ القاضي عياض: العزؿ

 ما حكم العزؿ ؟ 
 ة على قولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسأل

 : أنو حراـ .القوؿ األكؿ 
 كىذا مذىب ابن حـز .

 عن العزؿ ، فقاؿ : ذلك الوأد ا٠تفي ( .  ٟتديث جذامة بنت كىب قالت : ) سيئل رسوؿ هللا 
 : أنو جائز من الزكجة اٟترة إبذهنا . القوؿ الثاين

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
 . ٟتديث الباب ) كنا نعزؿ كالقرآف ينزؿ (

 لنزؿ القرآف ابلنهي عنو . فهذا يفيد العزؿ ، فإنو لو كاف العزؿ حرامان كَف يطلع عليو النِب 



 ُّْٕ 

: إنَّو عىلً قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ...  : إنَّو َف يعلمٍ م ، إما أٍف نقوؿى : ال ندرم. فإف كاف قد عىًلمى فاالستدالؿي ،  كإما أٍف نقوؿى كإما أٍف نقوؿى
أنو ليس حه، كإف عىًلمنا أنَّو َف يعلم فإننا نقوؿ: إفَّ هللا قد عىًلمى، كإقراري هللًا للشيء يف زىمىًن نزكًؿ الوحي دليله على جىوازًه، ك هبذه السُّنًَّة كاض

 ٔتنكرو؛ ألنو لو كاف منكران ألنكرىه هللاي، كإف كاف الرسوؿي َف يعلٍم بو، كدليل ذلك:
 ) الشرح ا١تمتع ( . كىذا استدالؿه منهم إبقراًر هللا تعاُف. ،أبهنم كانوا يىعزلوف كالقرآفي ينزؿ أف الصحابةى استدلُّوا على جواًز العىٍزًؿ 

 بلرو أهنم يعزلوف كَف يصدر منو هني ، كىذا إقرار منو ٢تم . كركاية مسلم تفيد أف النِب 
 . كقد جاء اٞتواز يف العزؿ عن عشرة من الصحابة 

 و أكُف ألمرين :لكن تركالصحيح ،  كىذا القوؿ ىو
 : أف فيو إدخاؿ ضرر على ا١ترأة ١تا فيو من تفويت لذهتا . أكالن 
 : أنو يفوت بعض مقاصد النكاح اثنيان 

كىكيٌل ًاٍمرىأىة ، سىوىاء رىًضيىٍت أىـٍ  اؿ ،ٍلعىٍزؿ ىيوى أىٍف ٬تيىاًمع فىًإذىا قىارىبى اإًلنٍػزىاؿ نػىزىعى كىأىنٍػزىؿى خىارًج اٍلفىرٍج ، كىىيوى مىٍكريكه ًعٍندّنى يًف كيٌل حى م : اقاؿ النوك 
ا جىاءى يف اٟتٍىًديث تىٍسًميىتو ) اٍلوىٍأد ا٠تٍىًفٌي ( ألىنَّوي قىٍطع طىرً  يق اٍلوالدىة كىمىا يػيٍقتىل اٍلمىٍوليود اًبٍلوىٍأًد . كىأىمَّا ال ألىنَّوي طىرًيق ًإُفى قىٍطع النٍَّسل ، كى٢ًتىذى

 ... . بنىا : ال ٭تىٍرـيالتٍَّحرٔف فػىقىاؿى أىٍصحىا
كىمىا كىرىدى يف اإًلٍذف يف ذىًلكى ٤تىٍميوؿ عىلىى أىنَّوي لىٍيسى  مثيَّ ىىًذًه األىحىاًديث مىعى غىٍَتىىا ٬تيٍمىع بػىٍينهىا أبًىفَّ مىا كىرىدى يًف النػٍَّهي ٤تىٍميوؿ عىلىى كىرىاىىة التػٍَّنزًيو ،

 ة . ) شرح مسلم ( .كىرىاىى ًْتىرىاـو ، كىلىٍيسى مىٍعنىاهي نػىٍفي الٍ 
يكره للزكج أف يعزؿ عن امرأتو اٟترة برَت رضاىا ؛ ألف الوطء عن إنزاؿ سبب ٟتصوؿ الولد ، ك٢تا يف  : قاؿ الكاسآف اٟتنفي رٛتو هللا

 ا .الولد حق ، كابلعزؿ يفوت الولد ، فكاف سببا لفوات حقه
 ا .عن زكجتو ... إف كانت حرة كيكفي إذهن ٬توز للرجل أف يعزؿ  :كقاؿ ا٠ترشي ا١تالكي رٛتو هللا
 . يعزؿ عن اٟترة إال إبذهنا... ىذا ىو ا١تذىب  : الكقاؿ ا١ترداكم اٟتنبلي رٛتو هللا

 . كأما " العزؿ " فقد حرمو طائفة من العلماء ؛ لكن مذىب األئمة األربعة أنو ٬توز إبذف ا١ترأة . كهللا أعلمة : قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي
  اٞتمع بُت حديث جذامة ، كفيو : أف النيب كيف ٝتى العزؿ الوأد ا٠تفي ، كبُت حديث جابر يف تكذيب اليهود يف قو٢تم ؟ 

 أجاب العلماء أبجوبة :
 تفرد سعيد بن أَب أيوب هبذا اٟتديث أكالن :

و : ( بقولُّْ - ُّّاب الزفاؼ" ) ص القوؿ يف "آد ك٦تن قاؿ بتفرد سعيد بن أَب أيوب اإلماـ الشوكآف كرد العبلمة األلبآف ىذا
أيوب عند  ىذا اٟتديث تفرد بو سعيد بن أَب أيوب ؛ كىم فاحش فقد ًتبعو حيوة بن شريح ك٭تِت بن كاعلم أف قوؿ الشوكآف: إف

  ريب فيو .ا.ىػاٟتافظ ابن حجر يف الفتح : كاٟتديث صحيح ال  الطحاكم ، كابن ٢تيعة عند أٛتد ، ثبلثتهم عن أَب األسود ، ك٢تذا قاؿ

 . أنو حديث منسوخ  اثنيان :

  التاريخ .ا.ىػ قاؿ اٟتافظ ابن حجر يف الفتح : كمنهم من ادعى أنو منسوخ ، كرد بعدـ معرفة

ي  موافقة اليهود يف أكؿ اثلثان :   : عن ذلك األمر مث هني
كقاؿ الطحاكم : ٭تتمل أف يكوف ح : حجر يف الفت ك٦تن ذىب إُف ىذا الطحاكم كرد ابن رشد مث ابن العرَب عليو ، قاؿ اٟتافظ ابن

فيما َف ينزؿ عليو ، مث  ٭تب موافقة أىل الكتاب من موافقة أىل الكتاب ، ككاف  األمر أكالن  حديث جذامة على كفق ما كاف عليو
 و .أعلمو هللا ابٟتكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولون

 فيو .ا.ىػ لليهود مث يصرح بتكذيبهم ان بشيء تبعكتعقبو ابن رشد مث ابن العرَب أبنو ال ٬تـز 

 ث :ما عداىا من األحادي تصحيح حديث جذامة كتضعيف رابعان :
القوؿ اٟتافظ ابن  ْتكم أف حديث جذامة يف الصحيح كلكن رد ىذا، ة كتضعيف غَتىا مإُف األخذ ْتديث جذا كذىب بعض أىل العلم
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الصحيح ، كضعف مقابلو أبنو حديث كاحد اختلف يف إسناده  مة بثبوتو يفكمنهم من رجح حديث جذااؿ : حجر يف الفتح فق
 و .إ٪تا يقدح حيث ال يقول بعض الوجوه فمىت قوم بعضها عمل ب فاضطرب ، كرد أبف االختبلؼ

حاديث غَتىا كرجح ابن حـز العمل ْتديث جذامة أبف أؿ : نقل اٟتافظ ابن حجر رأم ابن حـز فقاة : رأم ابن حـز يف ا١تسأل خامسان :
 ف .يدؿ على ا١تنع قاؿ : فمن ادعى أنو أبيح بعد أف منع فعليو البيا توافق أصل اإلابحة كحديثها

 يكوف حراما .ا.ىػ على طريق التشبيو أف ان خفي ان يف ا١تنع إذ ال يلـز من تسميتو كأد ان أبف حديثها ليس صر٭ت كتعقب

 م :ا من األحاديث كاليت ظاىرىا التعارض كمنهم ابن القيأىل العلم بُت حديث جذامة كغَتى ٚتع بعض سادسان :
د، كأخ ر أنو لو أراد هللا خلقو ما صرفو أح  لك،فاليهود ظنت أف العزؿ ٔتنزلة الوأد يف إعداـ ما انعقد بسبب خلقو، فكذهبم يف ذفقاؿ : 

كحرصو على ذلك  فجرل قصده كنيتو ف،على أف ال يكو  ان من الولد كحرص الرجل إ٪تا يعزؿ عن امرأتو ىرابن  فؤلف ان،خفي ان كأما تسميتو كأد
 ان.كنية، فكاف خفي ان كأد خفي لو، إ٪تا أراده كنواه عزم صدان، كىذاكق ٣ترل من أعدـ الولد بوأده، لكن ذاؾ كأد ظاىر من العبد فعبلن 

قو٢تم:  يف حديث جذامة أبف ان خفي ان كأداليهود يف قو٢تم ا١توءكدة الصررل كبُت إثبات كونو  كٚتعوا أيضا بُت تكذيب كقاؿ ابن حجر:
فإنو ، ، فبل يعارض قولو إف العزؿ كأد خفي  ان بعد كضعو حي ا١توءكدة الصررل يقتضي أنو كأد ظاىر ، لكنو صرَت ابلنسبة إُف دفن ا١تولود

 ة .قطع الوالد من جهة اشًتاكهما يف ان فبل يًتتب عليو حكم ، كإ٪تا جعلو كأد الظاىر أصبلن  يدؿ على أنو ليس يف حكم

  الوالدة قبل ٣تيئو فأشبو قتل الولد بعد ٣تيئو .ا.ىػ كقاؿ بعضهم : قولو الوأد ا٠تفي كرد على طريق التشبيو ألنو قطع طريق

 ما علة النهي عن العزؿ ؟ 

 : ١تعاندة القدر . كقيل: لتفويت حق ا١ترأة .  فقيل
 األخبار الواردة يف ذلك . : كىذا الثآف ىو الذم تقتضيو معظم قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف سكوت الوحي عن التحرٔف يدؿ على أنو حبلؿ ، إذ لو كاف حرامان لبينو 

o  أف ما كقع يف عهد النِب . يعت ر حجة 

o . أف القرآف نزؿ على رسولو ليبُت الشرائع كاألحكاـ 

o . أف القرآف منزؿ غَت ٥تلوؽ 

 
 .أىٍخرىجىاهي ، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو   ( كىافى يىطيوؼي عىلىى ًنسىائًًو ًبغيٍسلو كىاًحدو  أىفه اىلنهيبه  ) ٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو كىعى  - َُِٔ

---------- 
 يعٍت ال يرتسل إال مرة كاحدة ، مع أنو ٬تامع عدة نساء . ( ًبغيٍسلو كىاًحدو ) 
 اذكر لفظ اٟتديث عند الباارم ؟ 

ًة كىلىوي يػىٍومىًئذو ًتٍسعي ًنٍسوىةو   أىفَّ نىِبَّ هللًا  )أىفَّ أىنىس ٍبن مىاًلكو  عىنٍ  لىًة اٍلوىاًحدى  ( . كىافى يىطيوؼي عىلىى ًنسىائًًو يف اللَّيػٍ
ًة ًمنى  كىافى النًَِّبُّ ) نىس ٍبن مىاًلك قىاؿى عن أكيف لفظ :  اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىىينَّ ًإٍحدىل عىٍشرىةى ، قىاؿى : قػيٍلتي  يىديكري عىلىى ًنسىائًًو يف السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

 ( . كىافى ييًطيقيوي قىاؿى : كينَّا نػىتىحىدَّثي أىنَّوي أيٍعًطيى قػيوَّةى ثىبلىًثُتى  ألىنىسو أىكى 
ب أنو كاف يطوؼ على تسع ( أهنن " إحدل عشر " كىو كىم ، كالصوا ِٓٔكقد تفرد معاذ بن ىشاـ عن أبيو يف ركاية عند البخارم ) 

 كما يف الركاية السابقة . نسوة
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : جواز االكتفاء برسل كاحد ١تن كاف عنده أكثر من امرأة بعد الفراغ من ٚتاعهن ٚتيعان ، كأنو ال يلـز أف يرتسل من ًٚتاعو لكل
 امرأة كاحدة .
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 .رل فيجامعها قبل أف يرتسل يجوز للرجل إذا جامع امرأتو أف أيت األخف
 متفق عليو .فػىيىطيوؼي عىلىى ًنسىائًًو مثيَّ ييٍصًبحي ٤تيٍرًمنا يػىٍنضىخي ًطيبنا (  عائشة اهنع هللا يضر قالت ) كيٍنتي أيطىيًٌبي رىسيوؿى اَّللًَّ  عن -أ

ًة ًمٍن اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىىينَّ ًإٍحدىل عىٍشرىةى ، قىاؿى : قػيٍلتي أًلىنىسو : يىديكري عىلىى ًنسىائًًو يف السَّاعىًة الٍ  ) كىافى النَِّبُّ  السابقأنس حديث -ب وىاًحدى
ًثُتى (   ركاه البخارم .أىكى كىافى ييًطيقيوي ؟ قىاؿى كينَّا نػىتىحىدَّثي أىنَّوي أيٍعًطيى قػيوَّةى ثىبلى

 .(  ) كىافى يىطيوؼي عىلىى ًنسىائًًو ًبريٍسلو كىاًحدو  كحديث الباب -ج
 .كقد حكى اإلٚتاع على جواز ذلك غَت كاحد من العلماء

 َف ٗتتلف العلماء يف جواز كطء ٚتاعة نساء يف غسل كاحد على ما جاء يف حديث عائشة ، كأنس . : قاؿ ابن بطاؿ رٛتو هللا
 ة .ى كماؿ البنية كصحة الذكوريمن القوة على اٞتماع، كىو دليل عل ابن حجر: كيف ىذا اٟتديث من الفوائد... ما أعطي النِب  قاؿ

 ة .كاف أكمل الرجاؿ يف الرجولية؛ حيث كاف لو ىذه القو  كقاؿ الصنعآف: كيف اٟتديث داللة على أنو 

 ماذا يستحب ١تن أراد أف يعود للجماع ؟ 
 يستحب أف يتوضأ .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ  أىَب سىًعيدو اى٠تٍيٍدرًمًٌ ٟتديث  نػىهيمىا كيضيوءنا ًإذىا أى )  قىاؿى زىادى ، رىكىاهي ميٍسًلم ه  (تىى أىحىديكيٍم أىٍىلىوي، مثيَّ أىرىادى أىٍف يػىعيودى فػىٍليػىتػىوىضٍَّأ بػىيػٍ
 . فىًإنَّوي أىٍنشىطي لًٍلعىٍودً  -اىٟتٍىاًكمي: 

 ىل يستحب أف يغتسل بُت اٞتماعُت ؟ 
 ذىب بعض العلماء إُف استحباب ذلك :

 على نسائو ككاف يرتسل عند كل كاحدة منهٌن، كقاؿ: ىو أزكى كأطيب كأطهر(. ركاه أبو داكد طاؼ  ٟتديث أنس )أف النِب 
 لكن ىذا اٟتديث  ضعيف سندان كمتنان .

،  أما السند ففيو عبد الرٛتن بن أَب رافع ، قاؿ ابن معُت ) صاٌف ( كىذا يفيد اعتبار حديثو كس ره ، كىا ىو ذا قد تفرد ٔتا يينكر عليو
 ْتجة ، ككذلك فعمتو سلمى ٣تهولة ، قاؿ ابن القطاف : ال تعرؼ .فليس ىو 

 كاف يطوؼ على نسائو برسل كاحد ( .  كأما نكارة ا١تنت : فهو ٥تالف ٟتديث الباب ) أف النِب 
 حديث أنس أصح من ىذا . –عقب إخراج حديث أَب رافع  –كلذا قاؿ أبو داكد 

 فيطوؼ على نسائو مث يصبح ٤ترمان ينضح طيبان ( متفق عليو . ) كنت أطٌيب رسوؿ هللا  كيعارضو أيضان حديث أـ ا١تؤمنُت عائشة قالت
 كبٌوب لو النسائي : الطواؼ على النساء يف غسل كاحد .

  ىل القٍسم كاف كاجبان على النيب ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 . أف القسم كاف كاجبان عليو  القوؿ األكؿ :
كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوٍا يًف اٍليػىتىامىى فىانًكحيوٍا مىا طىابى لىكيم مًٌنى ) ـو األدلة القاضية على كجوب القسم بُت النساء ،كقولو تعاُف عمل-أ

ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىاني  عى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليواٍ فػىوىاًحدى  ( .كيٍم ذىًلكى أىٍدْفى أىالَّ تػىعيوليواٍ النًٌسىاء مىثٍػٌتى كىثيبلىثى كىريابى
 م .ال يفضل بعضنا على بعض يف القسكاف رسوؿ هللا  : عنها هللا رضيى  عائشةكبقوؿ  -ب
 أىلو يف أف ٯترض يف بيت عائشة رضيى هللا عنها  تدلوا ابستئذاف رسوؿ هللا كاس -ج

 ... ( متفق عليو .بػىٍيًتهىا كىأىًذفَّ لىوي  بػىٍيًت مىٍيميونىةى فىاٍستىٍأذىفى أىٍزكىاجىوي أىٍف ٯتيىرَّضى يف  يف  أىكَّؿي مىا اٍشتىكىى رىسيوؿي اَّللًَّ ) قىالىٍت  ةعىاًئشى عن 
 عليو ١تا احتاج إُف استئذاهنن يف ذلك . ان قالوا : لو كاف القسم كاجب

 . َف يكن كاجبان  القوؿ الثاين :
تػيٍرًجي مىن تىشىاء ًمنػٍهينَّ كىتػيٍؤًكم إًلىٍيكى مىن تىشىاء كىمىًن ابٍػتػىرىٍيتى ٦تٍَّن عىزىٍلتى فىبلى جينىاحى عىلىٍيكى ذىًلكى ) كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بقولو تعاُف 

http://rasoulallah.net/aisha/
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تػىهينَّ كيلُّهينَّ   ( .كىاَّللَّي يػىٍعلىمي مىا يف قػيليوًبكيٍم كىكىافى اَّللَّي عىًليمان حىًليمان  أىٍدْفى أىف تػىقىرَّ أىٍعيػينػيهينَّ كىالى ٭تىٍزىفَّ كىيػىٍرضىٍُتى ٔتىا آتػىيػٍ
يف القسم ١تن شاء  ان ، كأنو كاف ٥تَت  على النِب  ان كىذه اآلية تدؿ على أف القسم بينهن َف يكن كاجب قاؿ أبو بكر اٞتصاص رٛتو هللا : 

 . منهن ، كترؾ من شاء منهن ...
على مكاـر األخبلؽ كٚتيل العشرة  اللهم ىذا قسمي فيما أملك ، فبل تلمٍت فيما ال أملك ()    وؿ حديثكٛتل أصحاب ىذا الق 

 . منو 
 كهللا أعلم .

 د ( .) طاؼ على نسائو يف ليلة كاحدة برسل كاحقولو  فائدة :
اليت ىو يومها ، إال أف يكوف ذلك عن  ليس يف ىذا اٟتديث دليل ١تن كاف ٖتتو أكثر من كاحدة ، أف يدخل عليهن ك٬تامعهن يف ليلة

 ن .رضا منه
 قاؿ النوكم رٛتو هللا : قد يقاؿ : قد قاؿ الفقهاء : أقل القسم ليلة لكل امرأة ، فكيف طاؼ على اٞتميع يف ليلة كاحدة ؟

 :كجوابو من كجهُت
 اف .أف ىذا كاف برضاىن ، كال خبلؼ يف جوازه برضاىن كيف ك أحد٫تا:
 ىل كاف كاجبان يف الدكاـ ؟ م يف حق النِب أف القس كالثاين:

قاؿ فيو خبلؼ ألصحابنا ، قاؿ أبو سعيد اإلصطخرم : َف يكن كاجبان ، كإ٪تا كاف يقسم ابلسوية ، كيقرع بينهن تكرمان كت رعان ال كجوابن ، ك 
 ) شرح مسلم ( .األكثركف : كاف كاجبان ، فعلى قوؿ اإلصطخرم ال إشكاؿ . 

 :ا ذكره ابن عبد ال ر رٛتو هللا حيث قاؿم كاٞتواب الثالث:
كىذا معناه يف حُت قدكمو من سفر أك ٨توه ، يف كقت ليس لواحدة منهن يـو معُت معلـو ، فجمعن حينئذ ، مث دار ابلقسم عليهن بعد 

 ل . يـو األخر فيهن العدؿ يف القسم بينهن ، كأال ٯتس الواحدة يف  -ألهنن كن حرائر كسنتو عليو السبلـ  -كهللا أعلم  -
 ) االستذكار ( .

 
 

بي اىلصهدىاؽ  ابى
 ىو ما تعطاه ا١ترأة من ا١تاؿ ، أك ما يقـو مقامو عوضان عن عقد النكاح عليها . الصداؽ :

 : اٟتكمة من الصداؽ 
 أف الصداؽ إظهار لشرؼ ىذا العقد كأ٫تيتو .

 أف فيو إعزاز للمرأة كتشريف ٢تا .
 زكجة .أف فيو الدليل على الرغبة يف ال

 ٘تكُت ا١ترأة من ٕتهيز نفسها ٔتا أحبت من لباس كنفقة كزينة .
 . ) كللصداؽ عدة أٝتاء : فيسمى ٨ًتلة كما قاؿ تعاُف )كىآتيوا النًٌسىاءى صىديقىاهًتًنَّ ٨ًتٍلىةن 

 كيسمى فريضة كما قاؿ تعاُف )كىقىٍد فػىرىٍضتيٍم ٢تىينَّ فىرًيضىةن ( .
 آتيوىينَّ أيجيورىىينَّ فىرًيضىةن ( .كيسمى أجران كما قاؿ تعاُف )فى 

 كيسمى طٍوالن كما قاؿ تعاُف )كىمىٍن َفٍى يىٍستىًطٍع ًمٍنكيٍم طىٍوالن أىٍف يػىٍنًكحى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلميٍؤًمنىاًت ( .
 . كىو كاجب ، كنقل ابن عبد ال ر إٚتاع أىل العلم على كجوبو 
 نَّ ٨ًتٍلىةن ( .لقولو تعاُف ) كىآتيوا النًٌسىاءى صىديقىاهتًً  -أ
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تػىريوا أبًىٍموىاًلكيٍم ( . -ب  كألف هللا تعاُف قٌيد اٟتل بقولو ) أىٍف تػىبػٍ
 َف يعذر الفقَت الذم َف ٬تد خا٘تان من حديد حىت ألزمو أف يعلمها من القرآف . كألف النِب  -ج
 .  كألف شرط إسقاطو ٬تعل العقد شبيهان اب٢تبة ، كالزكاج اب٢تبة من خصائص النِب -د

اقػىهىا ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ، عىًن اىلنهيبًٌ  - َُِٕ قىهىا صىدى  ) أىنهوي أىٍعتىقى صىًفيهةى ، كىجىعىلى ًعتػٍ
---------- 

 ( ى . ٕعاـ خي ر )  ، تزكجها  ( زكجة من زكجات النِب ) صىًفيهةى 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ٬توز لئلنساف أف يعتق أمتو ك٬تعل عتقها صػػػػػداقها ، كىذه ا١تسألة اختلف العلماء فيها على قولُت :أنو  نستفيد :
 : أنو ٬توز . القوؿ األكؿ

 قاؿ ابن القيم :  كىذا ظاىر مذىب أٛتد ككثَت من أىل اٟتديث  .
 ٟتديث الباب . -أ

 ي صداقي .؟ كجعل عتق ما ركم عن صفية أهنا قالت: أعتقٍت رسوؿ هللا  -ب
 ما ركم عن علي بن أَب طالب أنو كاف يقوؿ :إذا أعتق الرجل أـ كلده فجعل عتقها صداقها فبل أبس بذلك .-ج
من ا١تعقوؿ : كمىت ثبت العتق صداقان ثبت النكاح ألف الصداؽ ال يتقدـ النكاح كلو أتخر عن النكاح َف ٬تز فدؿ على أنو العقد هبذا -د

 اللفظ .
  ٬توز .: ال القوؿ الثاين

 قاؿ ابن القيم : كىو قوؿ األئمة الثبلثة كمن كافقهم .
 أنو َف يوجد إ٬تاب كقبوؿ فلم يصح لعدـ كجود أركانو كما لو قاؿ: أعتقتك كسكت . -أ

 ألف العتق يزيل ملكو عن االستمتاع ْتق ا١تلك فبل ٬توز أف يستبيح الوطء بنفس ا١تسمى فإنو لو قاؿ: بعتك ىذه األمة على أف -ب
 تزكجنيها ابلثمن َف يصح .

 كألنو نكاح برَت صداؽ، يفسخ قبل الدخوؿ، كيثبت بعده بصداؽ ا١تثل .-ج
ألف الصداؽ إ٪تا يكوف صداقان إذا قارف العقد أك صادؼ عقدان آخر فأما إذا تقدـ عليو فبل يصح كالعتق ىاىنا متقدـ على العقد فلم  -د

 يكن صداقان .
 ة :كأجابوا عن حديث الباب أبجوب

 . : أف ىذا خاص ابلنِب  قالوا
 : أبف دعول االختصاص تفتقر إُف دليل . ك٬تاب عنو

 كذكركا عدة أجوبة عن حديث الباب ، كلها ضعيفة .
 القوؿ األكؿ .كالراجح 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  حكمة النِب . 
o . أنو ينبري لئلنساف مراعاة قلوب الناس 
o  النكاح صيرة معينة .أنو ال يشًتط لعقد 
o . فضيلة صفية 

 ( ى . ٕعاـ خي ر )  ، تزكجها  صفية زكجة من زكجات النِب فائدة : 
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 : زكجات النيب 
 خد٬تة ، تزكجها قبل النبوة .

 مث تزكج سودة ، تزكجها بعد موت خد٬تة .
 عائشة ، بٌت هبا يف شواؿ يف السنة األكُف .
 ا يف غزكة أحد .حفصة بنت عمر ، تزكجها بعد موت زكجه

 زينب بنت خزٯتة ، تزكجها بعد استشهاد زكجها عبد هللا بن جحش يف أحد .
 أـ سلمة ىند بنت أَب أمية ، تزكجها بعد كفاة زكجها يف غزكة أحد .

 ى . ٓزينب بنت جحش ، تزكجها بعد مواله زيد بن حارثة عاـ 
 ى . ٔجويرية بنت اٟتارث ، تزكجها عاـ 

 أَب سفياف ، تزكجها بعد زكج أسلم مث تنصر ، كىو عبيد هللا بن جحش .أـ حبيبة رملة بنت 
 صفية بنت حيي ، تزكجها بعد فتح خي ر .

 ى . ٕميمونة بنت اٟتارث ، تزكجها عاـ 
قىالىٍت : كىافى  ٍم كىافى صىدىاؽي رىسيوًؿ اىَّللًه كى    كىعىٍن أىِب سىلىمىةى ٍبًن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ; أىنهوي قىاؿى : ) سىأىٍلتي عىاًئشىةى زىٍكجى اىلنهيبًٌ  - َُِٖ

اقيوي أًلىٍزكىاًجًو ثًنػٍيتىٍ عىٍشرىةى أيكًقيهةن كىنىشاا . قىالىٍت : أىتىٍدًرم مىا اىلنهشُّ ؟ قىاؿى : قػيٍلتي : الى . قى  الىٍت : ًنٍصفي أيكًقيهةو . فىًتٍلكى ٜتىٍسيًمائىًة ًدٍرىىمو صىدى
ا صىدىاؽي رى   أًلىٍزكىاًجًو ( رىكىاهي ميٍسًلمه  . سيوًؿ اىَّللًه ، فػىهىذى

---------- 
 در٫تان . َْ( األكقية ) أكًقيهة 

 النىٌش نصف أكقية . ) كىنىشاا ( 
 ( رَيالن . ُِٕٓ( جراـ )  َُُٓدرىم )  ََٓ( يعٍت ذلك الصداؽ فىًتٍلكى ٜتىٍسيًمائىًة ًدٍرىىمو ) 

 ( أم : ىذا غالب أزكاجو كما سيأيت .ألزكاجو  ) فهذا صداؽ رسوؿ هللا 
 اذكر بعض األدلة على استحباب ٗتفيف ا١تهر ؟ 
 ٟتديث الباب . -أ

 ) خَت الصداؽ أيسره ( ركاه أبو داكد . عن عقبة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا -ب
  .لرجل أراد الزكاج  ) التمس كلو خا٘تان من حديد ( متفق عليو كقاؿ النِب  -ج

ألمتو ا١تثل األعلى يف ذلك ، حىت ترسخ يف اجملتمع النظرة الصادقة ٟتقائق األمور ، كتشيع بُت الناس ركح السهولة  كقد ضرب النِب 
 . كاليسر

َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، اٍبًن  عىٍن اٍبًن عىبَّاسو أىفَّ عىًليِّا قىاؿى : تػىزىكٍَّجتي فىاًطمىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا ، فػىقيٍلتي : -كسيأيت اٟتديث  –ركل أبو داكد كالنسائي 
: ًىيى ًعٍنًدم  -كىو الدخوؿ ابلزكجة  –َب  : فىأىٍينى ًدٍرعيكى اٟتٍيطىًميَّةي ؟ قػيٍلتي ئنا . قػيٍلتي : مىا ًعٍنًدم ًمٍن شىٍيءو . قىاؿى : أىٍعًطهىا شىيػٍ : قىاؿى . قىاؿى

هي ( .  فىأىٍعًطهىا ًإَيَّ
 . ساء أىل اٞتنةسيدة ن فهذا كاف مهر فاطمة بنت رسوؿ هللا 

 اذكر بعض مصاحل ٗتفيف الصداؽ ؟ 
 العمل ابلسنة كامتثاؿ ما أرشدت إليو . أكالن :
 تيسَت سبل الزكاج . اثنيان :
 أف ٗتفيفو من أسباب ابة كدكاـ ا١تودة . اثلثان :
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 ينهما .أف ٗتفيف الصداؽ يسهل على الزكج مفارقة زكجتو إذا ساءت العشرة ، كَف ٭تصل توافق ب رابعان :
  ىل كاف كل صداؽ زكجات النيب  كما كرد يف اٟتديث ؟ 

 اٞتواب : ال .
، ألف صفية من ٚتلة أزكاجو ، كأصدقها نفسها ، كزينب  ىذا القوؿ من عائشة إ٪تا ىو إخبار عن غالب أزكاج النِب  قاؿ القرطيب :

أربعة آالؼ درىم ، فقد خرج ىؤالء من عمـو قوؿ عائشة  بنت جحش َف ييذكر ٢تا صداؽ ، كأـ حبيبة بنت أَب سفياف أصدقها النجاشي
 ، ىذا ابعتبار األكثر .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز ٥تاطبة الرجل للمرأة إذا كاف ١تصلحة 
o . من طرؽ العلم السؤاؿ 
o . فضل عائشة كسعة علمها 

هيمىا -كىعىًن اٍبًن عىبهاسو  - َُِٗ ـي -اؿى ) لىمها تػىزىكهجى عىًليٌّ فىاًطمىةى قى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ أىٍعًطهىا  . قىاؿى لىوي رىسيوؿي اىَّللًه  -عىلىٍيًهمىا اىلسهالى
ئنا " ، قىاؿى : مىا ًعٍنًدم شىٍيءه . قىاؿى :" فىأىٍينى ًدٍرعيكى اٟتيطىًميهةي ؟ ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، كىالنهسىاًئيُّ   اًكمي .، كىصىحهحىوي اىٟتٍى  شىيػٍ

--------- 
 ( ق بعد غزكة بدر ، توفيت بعد أبيها بسبعة أشهر . ِتزكجها علي يف السنة ) ) لىمها تػىزىكهجى عىًليٌّ فىاًطمىةى ( 

 اٟتيطمية بضم اٟتاء نسبة إُف قبيلة حيطىمىة بن ٤تارب .) ًدٍرعيكى اٟتيطىًميهةي ؟ ( 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 النكاح من مهر ، كأنو كاجب ، كنقل ابن عبد ال ر إٚتاع أىل العلم على كجوبو .نستفيد : أنو البد يف 
 لقولو تعاُف ) كىآتيوا النًٌسىاءى صىديقىاهًتًنَّ ٨ًتٍلىةن ( . -أ

تػىريوا أبًىٍموىاًلكيٍم ( . -ب  كألف هللا تعاُف قٌيد اٟتل بقولو ) أىٍف تػىبػٍ
ح اَّلٌل تعاُف الفركج ابألمواؿ كَف يفصل ، فوجب إذا حصل برَت ا١تاؿ أاٌل تقع اإلابحة بو؛ ألهٌنا قاؿ القرطِب رٛتو هللا : ) أبًىٍموىاًلكيم ( أاب

 على غَت الٌشرط ا١تأذكف فيو . ) تفسَت القرطِب ( .
 . اؿ " انتهى١تٌا أمر هللا تعاُف ابلنكاح ابألمواؿ َف ٬تز أف يبذؿ فيو ما ليس ٔت "أحكاـ القرآف (  )كقاؿ ابن العرَب رٛتو هللا يف 

 كقاؿ ابن عبد ال ر رٛتو هللا : كأٚتع علماء ا١تسلمُت أنو ال ٬توز كطء يف نكاح برَت صداؽ مسٌمى دينا ، أك نقدان .
 َف يعذر الفقَت الذم َف ٬تد خا٘تان من حديد حىت ألزمو أف يعلمها من القرآف . كألف النِب  -ج

فيو من الصداؽ لقولو " ىل عندؾ من شيء تصدقها ؟ " ، كقد أٚتعوا على أنو ال ٬توز قاؿ ابن حجر رٛتو هللا : فيو أف النكاح ال بد 
 . ألحدو أف يطأ فرجان برَت ذكر صداؽ

          كفيو : أف األكُف أف يذكر الصداؽ ، فلو عقد برَت ذكر صداؽ صح ) العقد ( ككجب ٢تا مهر ا١تًثل ) أم : مثلها من النساء( ابلدخوؿ .   
 . ) الفتح (

 . كألف شرط إسقاطو ٬تعل العقد شبيهان اب٢تبة ، كالزكاج اب٢تبة من خصائص النِب  -د
 ما اٟتكم إذا شرط أف ال مهر ٢تا ؟ 

ا َفٍى  النًٌسىاءى مى اتفق الفقهاء على صحة العقد إذا خبل من ذكر ا١تهر كلكن دكف شرط نفيو استنادان لقولو تعاُف ) ال جينىاحى عىلىٍيكيٍم ًإف طىلٍَّقتيمي 
 ٘تىىسُّوىينُّ أىٍك تػىٍفرًضيواٍ ٢تىينَّ فىرًيضىةن ( كلرَته من األدلة ، كيفرض للمرأة حينئذ مهر ا١تثل .

 كما اتفق الفقهاء على أف شرط عدـ ا١تهر شرط فاسد .
 كاختلف العلماء يف صحة النكاح ا١تشتمل على شرط عدـ ا١تهر بعد اتفاقهم على فساد ىذا الشرط على قولُت :
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 يصح النكاح دكف الشرط .لقوؿ األكؿ : ا
 كهبذا قاؿ اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

 ألف ىذا الشرط يعود إُف معٌت زائد يف العقد ال يشًتط ذكره كال يضر اٞتهل بو فلم يبطل كما لو شرط يف العقد صداقان ٤ترمان  -أ
 ال يصح النكاح . القوؿ الثاين :

 كىذا اختيار ابن تيمية .
تػىريوا أبًىٍموىاًلكيم ( . -أ  لقولو تعاُف ) كىأيًحلَّ لىكيٍم مىا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىٍف تػىبػٍ

 فشرط هللا للحل أف تبتروا أبموالكم ، كما كاف مشركطان يف اٟتل ، فإف اٟتل ال يتم إال بو .
 .  كألنو إذا تزكجها ببل مهر ، صار ذلك ٔتعٌت ا٢تبة ، كمعلـو أف ا٢تبة خاصة ابلرسوؿ -ب
 ماذا نستفيد من قولو ) فىأىٍينى ًدٍرعيكى اٟتيطىًميهةي ( ؟ 

 نستفيد : أف ا١تهر يصح بكل متموؿ .
 .قاؿ يف الزاد ) كىكيلُّ مىا صىحَّ ٙتىىنان أىٍك أيٍجرىةن صىحَّ مىٍهران كىًإٍف قىلَّ، ....

، أك عقد اإلجارة عليو، صح مهران، ىذا ىو الضابط فيما قولو ) ككل ما صح ٙتنان أك أجرة صح مهران ( يعٍت كل ما صح عقد البيع عليو
 يصح مهران.

كعلى ىذا فيصح ابلنقود، أم: الذىب كالفضة؛ ألهنا تصح ٙتنان، كيصح ابألعياف كما لو أصدقها ثياابن، أك أصدقها سيارة، أك أصدقها 
 أرضان، أك أصدقها بيتان.

، ال يلزمو   أف ييٍسًكنىها فيو، ١تدة سنة أك سنتُت، ككما لو أصدقها خدمةى عبده ١تدة سنة.كيصح اب١تنافع كما لو أصدقها سكٌت بيتو
، أف ما ال يصح أف يكوف ٙتنان أك أجرة ال يصح أف يكوف مهران، كعلى ىذا فلو «كل ما صح ٙتنان أك أجرة صح مهران »كعلم من قولو: 

ٝتاع أغافو، أبف قاؿ ٢تا: أّن آيت ٔتطرب يرٍت لك، فهذه منفعو، لكن ال أصدقها خنزيران أك ٜتران أك ٨تو ذلك ٦تا ٭تـر َف يصح، كلو أصدقها 
 تصح مهران؛ ألنو ال يصح عقد األجرة عليها.

 ما رأيك بقوؿ ابستحباب أف تكوف الزكجة أجنبية ؟ 
 تقدـ الكبلـ على ىذه ا١تسألة يف أكؿ الباب ، كحديث الباب رد ١تن قاؿ بذلك .

 ىل يسن تسمية ا١تهر يف العقد ؟ 
 نعم ، يسن تسميتو يف العقد .

 ألف ذلك أقطع للنزاع .
 للذم زكجو ا١توىوبة ) التمس كلو خا٘تان من حديد ( . كلقولو 

أىٍك ًحبىاءو ، أىٍك ) أىٯتُّىا ًاٍمرىأىةو نىكىحىٍت عىلىى صىدىاؽو ،  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًًٌه قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ََُّ
حىقُّ مىا أيٍكًرـى اىلرهجيلي عىلىٍيًو ًابٍػنػىتيوي ، أىٍك أيٍختيوي ( ًعدىةو ، قػىٍبلى ًعٍصمىًة اىلنًٌكىاًح ، فػىهيوى ٢تىىا، كىمىا كىافى بػىٍعدى ًعٍصمىًة اىلنًٌكىاًح ، فػىهيوى ًلمىٍن أيٍعًطيىوي، كىأى 

ًٍمًذمه  .رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كىاأٍلىٍربػىعىةي ًإاله اى   لًتًٌ
--------- 

 أم : تزكجت .) أىٯتُّىا ًاٍمرىأىةو نىكىحت ( 
 أم : مهر . ) عىلىى صىدىاؽو (

كقاؿ   .العبلمة العزيزم ا١توحدة مع ا١تد أصلو العطية كىو ا١تسمى عند العرب ابٟتلواف قالو بكسر اٟتاء ا١تهملة كٗتفيف الباء) أىٍك ًحبىاءو ( 
 مهرىا . ) ما يسمى اب٢تداَي ( . عطية للرَت أك للزكج زائدا علىيف السبل : اٟتباء ال

 . العُت كفتح الداؿ ا١تهملتُت بكسر) أىٍك ًعدىة ( 
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 أم : قبل عقد النكاح .) قػىٍبلى ًعٍصمىًة اىلنًٌكىاًح ( 
ػػػػػرًطى كىلىٍيسى أًلىبًيهىا حىٌق ًفيًو ًإالَّ بًرًضىاىىا.أىٍم: ٥تيٍتىٌص هًبىا ديكف أىبًيهىا أًلىنَّوي كيًىبى ٢تىىا قػىٍبل اٍلعىٍقد الَّ ) فػىهيوى ٢تىىا (   ًذم شيرًطى ًفيًو أًلىبًيهىا مىا شي

 .غىٍَته أىٍم: كىمىا شيرًطى ًمٍن ٨تىٍو ًىبىة بػىٍعد عىٍقد النًٌكىاح فػىهيوى حىٌق ًلمىٍن أيٍعًطيىوي ، كىالى فػىٍرؽ بػىٍُت اأٍلىب كى  ) كىمىا كىافى بػىٍعدى ًعٍصمىًة اىلنًٌكىاًح (
) كىأىحىٌق مىا أيٍكًرـى ( اًبٍلًبنىاًء لًٍلمىٍجهيوًؿ ) عىلىٍيًو الرَّجيل ( أىٍم أًلىٍجًلًو فػىعىلىى لًلتػٍَّعًليًل . قىاؿى ) كىأىحىقُّ مىا أيٍكًرـى اىلرهجيلي عىلىٍيًو ًابٍػنػىتيوي ، أىٍك أيٍختيوي (  

ف : قىاؿى اٍلقيرٍ  نىاؼ يػىٍقتىًضي اٟتٍىٌض عىلىى ًإٍكرىاـ اٍلوىِفٌ تىٍطًييبنا لًنػىٍفًسًو ) اًبٍػنىتاٍلعىٍلقىًمٌي قىاؿى اًٍبن رىٍسبلى و ( اًبلرٍَّفًع خى رى طيِبٌ : أىحىٌق مىا أيٍكًرـى عىلىٍيًو ًاٍسًتئػٍ
أ الًَّذم ىيوى أىحىٌق كى٬تىيوز نىٍصبو عىلىى حىٍذؼ كىافى كىالتػٍَّقًدير أىحىٌق مىا أيٍكًرـى أًلىٍجًلًو  تىدى الٌرًجىاؿ ًإذىا كىانىٍت اًبٍػنىتو ) أىٍك أيٍختو ( ظىاًىر اٍلعىٍطف أىفَّ ميبػٍ

ًلكى . ) عوف ا١تعبود ( .  اٟتٍيٍكم الى ٮتىٍتىٌص اًبأٍلىًب بىٍل كيٌل كىِفٌ كىذى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث حسنو بعض العلماء .
 بن جريج َف يسمع من عمرك بن شعيب .كضعفو بعضهم ، فقد نقل الًتمذم يف العلل عن البخارم أنو قاؿ : ا

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
يع مىا ييٍذكىر قػىٍبل اٍلعىٍقد ًمٍن صىدىاؽ أىٍك ًحبىاء أىٍك ًعدَّة كىلىٍو كىافى ذىًلكى  ٍرأىة تىٍستىًحٌق ٚتًى  الشٍَّيء مىٍذكيورنا لًرىٍَتًىىا ، كىمىا ييٍذكىر بػىٍعد نستفيد : أىفَّ اٍلمى

ا عيمىر بٍ عىٍقد النًٌكىاح فػى  ٍرأىة نػىٍفسهىا ، كىقىٍد ذىىىبى ًإُفى ىىذى ن عىٍبد اٍلعىزًيز كىالثػٍَّورًمُّ كىأىبيو عيبػىٍيد هيوى ًلمىٍن جيًعلى لىوي سىوىاء كىافى كىلًيِّا أىٍك غىٍَت كىِفٌ أىٍك اٍلمى
 كىمىاًلك .          ) عوف ا١تعبود ( .

  ً( ؟ ٍصمىًة اىلنًٌكىاًح ، فػىهيوى ًلمىٍن أيٍعًطيىوي ماذا نستفيد من قولو ) كىمىا كىافى بػىٍعدى ع 
نستفيد : جواز شرط الكرامة لؤلب أك االبن بعد عقد النكاح، كأف الزكج إذا التـز بذلك كرضي لزمو، كلكن ال يعت ر من ا١تهر، بل يعت ر  

 كرامة لؤلب أك العم أك ما أشبو ذلك .
رَيؿ ، فالعشرة للزكجة ، كىذا كاضح ، لكن بعد العقد أكرًـ أابىا ٓتمسة آالؼ ،  مثاؿ ذلك : رجل تزكج امرأة ٔتهر قدره عشرة آالؼ

كأمها أبلفُت ، مث قٌدر أف طلقها قبل الدخوؿ ، فلها نصف ا١تهر ، كيرجع عليو نصف ا١تهر ، لكن ال يرجع ما أعطى أابىا كأمها كأخاىا 
 ، ألف ىذا ليس من ا١تهر .     ) ابن عثيمُت ( .

ذلك حبلؿ ٢تم كليس من قبيل الرسـو ارمة  كأف كإكرامهم كاإلحساف إليهم صلة أقارب الزكجة فيو دليل على مشركعيةين : قاؿ الشوكا
 . إال أف ٯتتنعوا من التزكيج إال بو

 ما حكم ا٢تدااي اليت يقدمها ا٠تطيب ١تاطوبتو ؟ إذا ِت فسخ ا٠تطبة ؟ 
 د يف ذـ ذلك كالنهي عنو .األصل ٖترٔف الرجوع يف ا٢تدية كا٢تبة ، ١تا كر 

لُّ ًلرىجيلو أىٍف يػيٍعًطيى عىًطيَّةن أىٍك يػىهىبى ًىبىةن فػىيػىٍرًجعى ًفيهىا ًإالَّ اٍلوىاًلدى ًفيمىا يػيٍعًطي كى  عىٍن اٍبًن عيمىرى كىاٍبًن عىبَّاسو عىٍن النًَِّبًٌ  هي كىمىثىلي قىاؿى ) الى ٭تًى لىدى
ٍلًب أيىٍكيلي فىًإذىا شىًبعى قىاءى مثيَّ عىادى يف قػىٍيًئًو ( .الًَّذم يػيٍعًطي اٍلعىًطيَّةى مثيَّ يػى  ثىًل اٍلكى  ٍرًجعي ًفيهىا كىمى

من ا١تهر ، كقد يكوف ىدية من ا٢تداَي ، كيعرؼ ذلك ابلتصريح ، أك ابلعرؼ ،  فما يقدمو ا٠تاطب ١تخطوبتو قبل العقد ، قد يكوف جزءان 
 . ر ، ك٢تذا قد يقدـ ا٠تاطب قبلها خا٘تا أك شيئان يسَتان من الذىب ىدية للمخطوبةمن ا١ته فالشبكة يف بعض البلداف تكوف جزءان 
 كبناء على ىذا التفصيل ينبٍت اٟتكم :

فإف  كانت الشبكة جزءان من ا١تهر ، كعيلم ذلك ، ابلتصريح ، أك ّترَيف العرؼ يف بلدؾ ، فإف الشبكة تعود للخاطب عند فسخ ا٠تطبة ، 
أك جهتك ؛ ألف ا١تهر ال ييستحق شيء منو إال ابلعقد ، كإذا ديفع إُف ا١تخطوبة كاف أمانة يف يدىا حىت يتم  اتهسواء مت الفسخ من جه

 العقد .
 كإف كانت الشبكة ىدية من ا٢تداَي ، ففي حكمها خبلؼ :

 ا٠تاطب يسًتد ما كاف ابقيان دكف ما ىلك أك استهلك . فقيل :
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 كىذا مذىب اٟتنفية .
 الرجوع . فسخ من جهتو فليس لو الرجوع، كإف كاف الفسخ من جهتها فلوإف كاف ال كقيل :

 كىذا قوؿ للمالكية .
 .ألنو يف نظَت شيء َف يتم

 كقيل : لو الرجوع .
 كىذا مذىب الشافعي .

طالبة بذلك ، ألف : أف الفسخ إف جاء من ا٠تاطب ، فليس لو الرجوع كا١تطالبة هبداَيه ، كإف كاف الفسخ من ا١تخطوبة ، فلو ا١ت كالراجح
كية ىديتو ليست ىبة ٤تضة ، كإ٪تا ىي ىبة يراد منها العوض ، كىو التزكيج ، فإذا َف يزكجوه جاز لو الرجوع يف ا٢تبة . كإُف ىذا ذىب ا١تال

 يف قوؿ ، كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا ، كعزاه إُف أٛتد رٛتو هللا . ) اإلسبلـ سؤاؿ كجواب ( .
اقنا ، كىملٍى يىٍدخيٍل هًبىا حىىته مىاتى ،  كىعىٍن عىٍلقىمىةى ، عىًن اٍبًن مىٍسعيودو  - َُُّ ) أىنهوي سيًئلى عىٍن رىجيلو تػىزىكهجى ًاٍمرىأىةن ، كىملٍى يػىٍفًرٍض ٢تىىا صىدى

ـى مىٍعًقلي ٍبني ًسنىافو اأٍلىٍشجىًعيُّ  فػىقىاؿى ًاٍبني مىٍسعيودو : ٢تىىا ًمٍثلي صىدىاًؽ ًنسىائًهىا ، الى كىٍكسى ، كىالى شىطىطى ، ، فػىقىا هىا اىٍلًعدهةي ، كى٢تىىا اىٍلًمَتىاثي كىعىلىيػٍ
اأٍلىٍربػىعىةي ، ًمٍثلى مىا قىضىٍيتى ، فػىفىرًحى هًبىا ًاٍبني مىٍسعيودو ( رىكىاهي أىٍٛتىدي ، كى  -ًاٍمرىأىةو ًمنها  -يف ًبٍركىعى بًٍنًت كىاًشقو  فػىقىاؿى : قىضىى رىسيوؿي اىَّللًه 

ًٍمًذمُّ كىاٞتٍىمىاعىةي .  كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
--------- 

اقنا (  ٍ يػىٍفًرٍض ٢تىىا صىدى  أم : َف يعُت كَف يسم ٢تا مهران .) كىملى
ٍ يىٍدخيٍل هًبىا (   أم : َف ٬تامعها ، كَف ٮتل هبا .) كىملى

اًؽ ًنسىائًهىا (   ا كعمتها .أم : نساء أقارهبا كأخته) ٢تىىا ًمٍثلي صىدى
 بفتح فسكوف ، أم : ال نقص .) الى كىٍكسى (  
 أم : كال زَيدة .) كىالى شىطىطى (  
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 قاؿ ابن عبد ا٢تادم : صححو غَت كاحد من األئمة . اٟتديث صحيح .
 ما حكم من تزكج امرأة كمات عنها كمل يدخل هبا ، ىل تستحق صداقان ؟ 

 قسمُت :ىذه ا١تسألة تنقسم إُف 
 إف كاف ٝتى ٢تا الصداؽ يف العقد ، فإهنا تستحقو كامبلن .القسم األكؿ : 

 : كإف كاف َف يسم ٢تا صداقان ؟ فموضع خبلؼ بُت العلماء ، كالصحيح أف ٢تا الصداؽ كامبلن . القسم الثاين
 ٟتديث الباب .

 كىذا مذىب أَب حنيفة كأٛتد .
 قاؿ يف عوف ا١تعبود :

يع اٍلمىٍهر كىًإٍف َفٍى يػى  كىاٟتٍىًديث ًفيوً  ٍلوىة .دىلًيل عىلىى أىفَّ اٍلمىٍرأىة تىٍستىًحٌق ٔتىٍوًت زىٍكجهىا بػىٍعد اٍلعىٍقد قػىٍبل فػىٍرض الصَّدىاؽ ٚتًى  قىع ًمٍنوي ديخيوؿ كىالى خى
ًنيفىة كىأىصٍ   لىى ، كىأىبيو حى  حىابو ، كىًإٍسحىاؽ ، كىأىٍٛتىد .كىبًًو قىاؿى اًٍبن مىٍسعيود ، كىاٍبن ًسَتًينى ، كىاٍبن أىَب لىيػٍ
ٍستىًحٌق ًإالَّ اٍلًمَتىاث فػىقىٍط كىالى تىٍستىًحٌق مىٍهرنا كىالى كىعىٍن عىًلٌي كىاٍبن عىبَّاس كىاٍبن عيمىر كىمىاًلك كىاأٍلىٍكزىاًعيًٌ كىاللٍَّيث كىأىحىد قػىٍوِفىٍ الشَّاًفًعٌي أىنػَّهىا الى تى  

 ميتػٍعىة .
تػٍعىة َفىٍ    ًإالَّ لًٍلميطىلَّقىًة .  تىرًدأًلىفَّ اٍلمي
 كىاٍلمىٍهر ًعوىض عىٍن اٍلوىٍطء ، كىَفٍى يػىقىع ًمٍن الزٍَّكج . 
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 ًلكى .ّنىس ًمٍن أىٍشجىع كىًقيلى غىٍَت ذى  كىأىجىابيوا عىٍن حىًديث اٍلبىاب اًباًلٍضًطرىاًب فػىريًكمى مىرَّة عىٍن مىٍعًقل ٍبن ًسنىاف كىمىرَّة عىٍن رىجيل ًمٍن أىٍشجىع أىكٍ 
ا الى ييٍطعىن بًًو يف الرًٌ    كىايىة .كىأيًجيبى أبًىفَّ ااًلٍضًطرىاب غىٍَت قىاًدح أًلىنَّوي ميتػىرىدًٌد بػىٍُت صىحىاَبٌ كىصىحىاَبٌ كىىىذى

ؽ .كىأىٍيضنا اٍلًكتىاب كىالسُّنَّة ًإ٪تَّىا نػىفىيىا مىٍهر اٍلميطىلَّقىة قػىٍبل اٍلمىٌس كىاٍلفىٍرض الى مىٍهر مىٍن مى   اتى عىنػٍهىا زىٍكجهىا ، كىأىٍحكىاـ اٍلمىٍوت غىٍَت أىٍحكىاـ الطَّبلى
 مىت يتأكد الصداؽ كامالن ؟ 

 إذا مات عنها زكجها سواء دخل هبا أـ ال .أكالن : 
اًؽ ًنسىائًهىا ، الى كىٍكسى ، كىالى شىطىطى ، كىعىلىيػٍهىا اىٍلًعدَّةي ، كى٢تىىا اىلٍ   ًمَتىاثي ( .ٟتديث الباب )٢تىىا ًمٍثلي صىدى

فهذا اٟتديث دليل على أف ا١ترأة تستحق كامل ا١تهر ٔتوت زكجها، فإف كاف ا١تهر مسمى فتستحقو كامبلن، كإف َف يسمى فإنو يفرض ٢تا 
 مثل صداؽ نسائها .

 كيتقرر ا١تهر كامبلن للزكجة ابلدخوؿ ابلزكجة .اثنيان : 
 ) ... ك٢تا ا١تهر ٔتا استحللت من فرجها ( . لقولو 
 : كاختلف العلماء لو خبل هبا كَف ٯتسها مث طلقها ، ىل يتقرر ٢تا ا١تهر كامبلن أـ ال ؟ على قولُت 

 أف ٢تا ا١تهر كامبلن . القوؿ األكؿ :
إٚتاع  -يف ا١ترٍت  -كىذا مذىب ٚتهور العلماء، كنقل ابن حـز ذلك عن ا٠تلفاء الراشدين، كعن عدد من الصحابة ، كذكر ابن قدامة 

 على ذلك . الصحابة
ر كالدليل على ذلك : ما كرد عن زرارة بن أكىف قاؿ ) قضى ا٠تلفاء الراشدكف ا١تهديوف : أف من أغلق ابابن ، أك أرخى سًتان فقد كجب ا١ته

 ، ككجبت العدة ( أخرجو البيهقي .
 كعن عمر قاؿ ) إذا أيجيف الباب ، كأرخيت الستور ، فقد كجب ا١تهر ( أخرجو الدارقطٍت .

 علي قاؿ ) من أصفق ابابن ، كأرخى سًتان فقد كجب الصداؽ كالعدة ( أخرجو البيهقي .كعن 
 كما استدلوا بقولو تعاُف ) كقىٍد أىٍفضىى بػىٍعضيكيٍم ًإُفى بػىٍعضو ( ككجو االستدالؿ : أف اإلفضاء أف ٮتلو هبا كإف َف ٬تامعها .

 فيتأكد حقها يف البدؿ . كألف ا١ترأة سلمت ا١تبدؿ ، حيث رفعت ا١توانع ، كذلك كسعها
 كألف كجوب إ٘تاـ ا١تهر ال يتوقف على االستيفاء ، بل على التسليم .

 أنو ال يستقر ا١تهر اب٠تلوة فحسب ، بل البد من الوطء . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ مالك كالشافعي يف اٞتديد كداكد كشريح .

ٍبًل أىٍف ٘تىىسُّوىينَّ كىقىٍد فػىرىٍضتيٍم ٢تىينَّ فىرًيضىةن فىًنٍصفي مىا فػىرىٍضتيٍم ...( كا١تطلقة اليت خبل هبا من غَت كطء قالوا: ألف هللا قاؿ )كىًإٍف طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػى 
 مطلقة قبل ا١تسيس ، ألف ا١تسيس ىو اٞتماع .

 أغلقت أبواهبا كنوافذىا .فائدة : كا٠تلوة الصحيحة كجود ا١ترأة مع الرجل يف مكاف ال ٯتكن أف يطلع عليهما فيو أحد ، كررفة 
 مىت يتنصف ا١تهر ؟ 

 يتنصف بكل فرقة قبل الدخوؿ من جهة الزكج كطبلقو .
 الًَّذم بًيىًدًه عيٍقدىةي ٍم ًإالَّ أىٍف يػىٍعفيوفى أىٍك يػىٍعفيوى لقولو تعاُف )كىًإٍف طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ٘تىىسُّوىينَّ كىقىٍد فػىرىٍضتيٍم ٢تىينَّ فىرًيضىةن فىًنٍصفي مىا فػىرىٍضتي 

 النًٌكىاًح( .
 فدلت اآلية على أف للزكجة ا١تطلقة نصف الصداؽ ا١تعُت إذا طلقت قبل اٞتماع ، كمعلـو أف الطبلؽ فرقة من جهة الزكج .

 مثاؿ : عقد على امرأة كأمهرىا عشرة آالؼ ، كقبل الدخوؿ طلقها ، فلها ٜتسة آالؼ رَيؿ .
  ) فلو كانت الفرقة من ًقبل الزكجة فبل مهر ٢تا كما سيأيت .قولو ) من جهة الزكج 
 مىت يسقط ا١تهر ؟ 
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 يسقط إذا كانت الفرقة من ًقبل الزكجة .أكالن : 
 مثاؿ : كرجل عقد على امرأة كأمهػرىا عشرة آالؼ رَيؿ، كبعد فًتة طلبت الطبلؽ ، فطلقها، فبل مهر ٢تا، ألف الفرقة جاءت من جهتها.

 ١تهر إذا فسخ الزكج النكاح بسبب عيب فيها .كيسقط ااثنيان : 
 مثاؿ : إنساف عقد على امرأة كقبل الدخوؿ تبُت أف فيها عيبان ، ففسخ العقد ، فليس ٢تا مهر ، ألف الفرقة جاءت من ًقبلها .

 فائدة : ضوابط يف سقوط ا١تهر أك تنصفو أك استقراره :
 زكجة قبل الدخوؿ .: يسقط ا١تهر يف كل فرقة من ًقبل ال الضابط األكؿ
 : يتنصف ا١تهر يف كل فرقة من قبل الزكج قبل الدخوؿ . الضابط الثاين

 : يستقر ا١تهر كامبلن بواحد من أمرين: ا١توت، كيف الفرقة بعد الدخوؿ سواء كاف منها أك منو. الضابط الثالث
 ىل ٬تب على من مات عنها زكجها قبل الدخوؿ أف تعتد ؟ 

 تد عدة الوفاة إٚتاعان .نعم ، ٬تب عليها أف تع
 فا١ترأة ا١تتوىف عنها زكجها غَت حامل فعدهتا أربعة أشهر كعشرة أَيـ ) سواء كاف مدخوالن هبا أـ غَت مدخوؿ هبا ( .

 عىٍشرا ( .) كالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجان يػىتػىرىبٍَّصنى أبًىنٍػفيًسًهنَّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كى  لقولو تعاُف
 ) ال ٭تل المرأة تؤمن اب كاليـو اآلخر أف ٖتد على ميت فوؽ ثبلث إال على زكج ، أربعة أشهر كعشران ( متفق عليو . كقاؿ 

قاؿ ابن قدامة : أٚتع أىل العلم على أف عدة ا١ترأة ا١تسلمة غَت ذات اٟتمل من كفاة زكجها أربعة أشهر كعشران، مدخوالن هبا أك غَت 
 هبا . مدخوؿ

 كالدليل على أف غَت ا١تدخوؿ هبا يشملها ىذا اٟتكم :
 حديث الباب ) عليها العدة ك٢تا ا١تَتاث (.

 ىل ترث من مات عنها زكجها قبل الدخوؿ ؟ 
 نعم ترث .

اؿ هللا فالزكجة ترث من زكجها سواء تويف قبل الدخوؿ أك بعده ، كقد قررت الشريعة اإلسبلمية أف من أسباب اإلرث الزكجية فقد ق
الرُّبيعي ٦تَّا تػىرىٍكنى ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو ييوًصُتى هًبىا أىٍك دىٍينو  سبحانو كتعاُف: )كىلىكيٍم ًنٍصفي مىا تػىرىؾى أىٍزكىاجيكيٍم ًإٍف َفٍى يىكيٍن ٢تىينَّ كىلىده فىًإٍف كىافى ٢تىينَّ كىلىده فػىلىكيمي 

 ٍك دىٍينو ... ( .يىكيٍن لىكيٍم كىلىده فىًإٍف كىافى لىكيٍم كىلىده فػىلىهينَّ الثُّميني ٦تَّا تػىرىٍكتيٍم ًمٍن بػىٍعًد كىًصيَّةو تيوصيوفى هًبىا أى  كى٢تىينَّ الرُّبيعي ٦تَّا تػىرىٍكتيٍم ًإٍف َفىٍ 
يحان كال شك أف كلمة أزكاجكم تشمل ما كاف بعد الدخوؿ كقبل الدخوؿ كالزكجة تكوف زكجة ٔتجرد العقد الصحيح فإذا كاف العقد صح
 صارت زكجة ك٢تا حق اإلرث كاآلية كاضحة الداللة على مشركعية اإلرث ابلنكاح سواء حصل فيو دخوؿ أك َف ٭تصل كقد قضى النِب 

 ل ركع بنت كاشق اب١تَتاث ككاف زكجها قد مات عنها قبل أف يدخل هبا كما يف حديث الباب .
 ما اٟتكم إذا أصدقها مغصوابن أك خنزيران ك٨توه ؟ 

 هر ا١تثل .٢تا م
 لقاعدة ) إذا فسد ا١تسمى كجب مهر ا١تثل ( .

 كىنا ا١تسمى فاسدان لكونو ٤ترمان فيجب مهر ا١تثل .
 كيدؿ ٢تذه القاعدة حديث الباب )....ك٢تا مهر نسائها ( . 
  الشاىد ىنا أف ا١تهر ىنا َف يسمى فجعل النِب ىتة ا١تهر الذم َف يسم٢تا مهر ا١تثل ، فكذلك إذا كاف ا١تهر فاسدان فهو ٔتنزل.  
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . جواز الفرح إبصابة اٟتق 
o . فضيلة ابن مسعود 
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o . جواز الزكاج بدكف تسمية ا١تهر 
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  - َُِّ هيمىا -كىعىٍن جى ٍرنا ، فػىقىٍد  قىاؿ ) مىٍن أىٍعطىى يف صىدىاؽً  أىفه اىلنهيبه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًاٍمرىأىةو  سىوًيقنا ، أىٍك ٘تى

 ًاٍستىحىله ( أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى ، كىأىشىارى ًإىلى تػىٍرًجيًح كىٍقًفو .
ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي ، أىجىازى ًنكىاحى ًاٍمرىأىةو عىلىى نػىعٍ  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىاًمًر ٍبًن رىبًيعىةى ، عىٍن أىبًيًو ) أىفه اىلنهيبه  - َُّّ لىٍُتً ( أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

 .كىخيوًلفى يف ذىًلكى 
هيمىا -كىعىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو  - َُّْ  رىجيالن ًاٍمرىأىةن ٓتىاِتىو ًمٍن حىًديدو ( أىٍخرىجىوي اىٟتٍىاًكمي . قىاؿى ) زىكهجى اىلنهيبُّ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ـً يف أىكىائًًل اىلنًٌكىاًح . .كىىيوى طىرىؼه ًمنى اٟتٍى   ًديًث اىلطهًويًل اىٍلميتػىقىدًٌ
 قىاؿه .قىاؿى ) الى يىكيوفي اىٍلمىٍهري أىقىله ًمٍن عىشىرىًة دىرىاًىمى ( أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ مىٍوقيوفنا ، كىيف سىنىًدًه مى  كىعىٍن عىلىيٌو 

---------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

عى  اًؽ اًٍمرىأىةو  سىوًيقنا ( ضعيف ، يف سنده موسى بن مسلم كىو ضعيف .حديث ى  ٍن جىابًًر ) مىٍن أىٍعطىى يف صىدى
م بن عبيد هللا كىو أىجىازى ًنكىاحى اًٍمرىأىةو عىلىى نػىٍعلىٍُتً ( ال يصح ، يف إسناده عاص كحديث عىٍبًد اىَّللًَّ ٍبًن عىاًمًر ٍبًن رىبًيعىةى ، عىٍن أىبًيًو ) أىفَّ اىلنَِّبَّ 

 ضعيف .
رىجيبلن اًٍمرىأىةن ًٓتىامتىو ًمٍن حىًديدو ( منكر ، فيو عبد هللا بن مصعب الزبَتم  قىاؿى ) زىكَّجى اىلنَِّبُّ  -رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا -كحديث سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو 

 كىو ضعيف .
 ًمٍن عىشىرىًة دىرىاًىمى ( ال يصح .قىاؿى ) الى يىكيوفي اىٍلمىٍهري أىقىلَّ  كحديث عىلىيٌو 

 ماذا نستفيد من ىذه األحاديث ؟ 
 نستفيد : جواز كوف الصداؽ طعامان أك متاعان ، كأنو ال يلـز أف يكوف نقدان من ذىب أك فضة .

 .قاؿ يف الزاد ) كىكيلُّ مىا صىحَّ ٙتىىنان أىٍك أيٍجرىةن صىحَّ مىٍهران كىًإٍف قىلَّ، ....
ح ٙتنان أك أجرة صح مهران ( يعٍت كل ما صح عقد البيع عليو، أك عقد اإلجارة عليو، صح مهران، ىذا ىو الضابط فيما قولو ) ككل ما ص

 يصح مهران.
كعلى ىذا فيصح ابلنقود، أم: الذىب كالفضة؛ ألهنا تصح ٙتنان، كيصح ابألعياف كما لو أصدقها ثياابن، أك أصدقها سيارة، أك أصدقها 

 بيتان.أرضان، أك أصدقها 
، ال يلزمو أف ييٍسًكنىها فيو، ١تدة سنة أك سنتُت، ككما لو أصدقها خدمةى عبده ١تدة سنة.  كيصح اب١تنافع كما لو أصدقها سكٌت بيتو

، أف ما ال يصح أف يكوف ٙتنان أك أجرة ال يصح أف يكوف مهران، كعلى ىذا فلو «كل ما صح ٙتنان أك أجرة صح مهران »كعلم من قولو: 
نزيران أك ٜتران أك ٨تو ذلك ٦تا ٭تـر َف يصح، كلو أصدقها ٝتاع أغافو، أبف قاؿ ٢تا: أّن آيت ٔتطرب يرٍت لك، فهذه منفعو، لكن ال أصدقها خ

 تصح مهران؛ ألنو ال يصح عقد األجرة عليها . ) الشرح ا١تمتع ( .
 ما اٟتكم إذا أصدقها نفعان مباحان معلومان كرعاية غنمها شهران ؟ 

 ة تنقسم إُف قسمُت :منفعة ا٠تدم
 : ا٠تدمة ا١تباشرة ، كأف يقـو برسل ثياهبا كغسل ماعوهنا ك٨تو ذلك ، فما اٟتكم ؟ القسم األكؿ

 ال ٬توز ال يصح ؛ ألف الزكج سيد فبل تكوف سيدة ىي .
 نقوؿ : ىذا جائز كال أبس بو .: ما عدا ذلك من ا١تنافع كأف يشترل يف ٕتارهتا أف يبٍت بيتها أف يرعى غنمها ك٨تو ذلك ،  القسم الثاين

 ما أقل الصداؽ ؟ 
 اختلف العلماء يف أقل الصداؽ ، مع اتفاقهم على أنو ال حد ألكثره ، كما نقل اإلٚتاع القرطِب :
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 : أقلو عشرة دراىم . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 حديث ضعيف .ٟتديث الباب ) كال مهر أقل من عشرة دراىم ( . ركاه الدار قطٍت كىو  -أ
 كألنو يستباح بو عضو ، فكاف مقدران كالذم يقطع بو السارؽ . -ب

 : أقلو ربع دينار . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب مالك .

 قياسان على نصاب القطع يف السرقة ، كىذا قياس يف مقابل النص .
 : يصح الصداؽ بكل ما يسمى شيئان كلو حبة شعَت . القوؿ الثالث

 ـ .كىذا مذىب ابن حز 
 للرجل : ) التمس شيئان ( . لقولو 

 : كل ما صح العقد عليو بيعان ، أك إجارة ، فإنو يصح أف يكوف صداقان ، سواء كاف عينان أك منفعة .القوؿ الثالث 
 : أف يعطيها دراىم أك يعطيها متاعان . فالعُت مثل

  ٢تا بيتان .: استخدامها إَيه ، أك تستويف منو برَت ا٠تدمة أف يبٍت كا١تنفعة مثل
 لقولو تعاُف ) أف تبتروا أبموالكم ... ( كىذا يدخل فيو القليل كالكثَت . -أ

ٍرنا ، فػىقىٍد ًاٍستىحىلَّ ٟتديث الباب ) -ب اًؽ اًٍمرىأىةو  سىوًيقنا ، أىٍك ٘تى  ( . مىٍن أىٍعطىى يًف صىدى
اـ كأنو ٬تزم مطلق السويق كالتمر كإف قل كٖتل بو ا١ترأة فبل فقالوا: إف اٟتديث يدؿ على صحة كوف الصداؽ شيئان قليبلن كا١تد من الطع

 يشًتط أف يكوف الصداؽ من الدراىم أك الدّننَت .
للذم زكجو )ىل عندؾ من شيء تصدقها ؟ قاؿ : ال أجد، قاؿ : التمس، كلو خا٘تان من حديد(  قاؿ ابن قدامة : كلنا ، قوؿ النِب 

 متفق عليو .
أرضيت من نفسك كمالك بنعلُت ؟ قالت :  ): امرأة من بٍت فزارة ، تزكجت على نعلُت ، فقاؿ رسوؿ هللا كعن عامر بن ربيعة ، أف 

 نعم .فأجازه ( أخرجو أبو داكد ، كالًتمذم ، كقاؿ : حديث حسن صحيح .
 كألنو بدؿ منفعتها ، فجاز ما تراضيا عليو من ا١تاؿ ، كالعشرة ككاألجرة .   ) ا١ترٍت ( .

 عن دليل اٟتنفية ابلقياس: امةكقاؿ ابن قد
قياسهم ال يصح فإف النكاح استباحة االنتفاع ابٞتملة، كالقطع إتبلؼ عضو دكف استباحة، كىو عقوبة كحد، كىذا عوض فقياسو على 

 األعواض أكُف .
لنكاح من اللصوصية؟ كأين ال يثبت، كقياسهم من أفسد القياس، فأين ا –يعٍت اٟتنفية  –كقاؿ ابن القيم : إف األثر الذم استدؿ بو 

 استباحة الفرج بو من قطع اليد يف السرقة .
 كقاؿ ابن القيم : حديث العشرة دراىم ال يصح ألنو من كضع حراـ بن عثماف كقد صح عن جابر جواز النكاح على القليل كالكثَت .

 ابن عبد ال ر .قاؿ ابن قدامة : كأما أكثر الصداؽ ، فبل توقيت فيو ، إبٚتاع أىل العلم ، قالو 
 كقد قاؿ هللا عز كجل ) كإف أردمت استبداؿ زكج مكاف زكج كآتيتم إحداىن قنطارا فبل أتخذكا منو شيئان ( .

اًؽ أىٍيسىريهي ( أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى ، كىصىحهحىوي  كىعىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - َُّٓ ري اىلصهدى يػٍ  اىٟتٍىاًكمي .) خى
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : استحباب ٗتفيف الصداؽ ، كقد تقدـ ذلك .
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يعي عىاًجًلًو كىآًجًلًو الى يىزًيدي عىلىى اًؽ " مىعى اٍلقيٍدرىًة كىاٍليىسىاًر : أىٍف يىكيوفى ٚتًى  بػىنىاتًًو كىكىافى مىا بػىٍُتى كىالى  مىٍهًر أىٍزكىاًج النًَِّبًٌ  قاؿ ابن تيمية : يف " الصَّدى
َّ ًبسينًَّة رىسيوًؿ اَّللًَّ  سيوًؿ اَّللًَّ أىٍربىًعًمائىةو إُفى ٜتىًٍسًمائىةو . اًبلدَّرىاًىًم ا٠تٍىاًلصىًة ٨تىٍونا ًمٍن ًتٍسعىةى عىشىرى ًدينىارنا . فػىهىًذًه سينَّةي رى  مىٍن فػىعىلى ذىًلكى فػىقىٍد اٍسنتى

  اًؽ } قىاؿى اقػينىا إٍذ كىافى ًفينىا رىسيوؿي اَّللًَّ   أىبيو ىيرىيٍػرىةى  يًف الصَّدى ٍيًو . كىذىًلكى أىٍربػىعيًمائىًة ًدٍرىىمو { رىكىاهي  كىافى : صىدى عىٍشري أىكىاؽو كىطىبَّقى بًيىدى
ا لىٍفظي أىَب دىاكيد يًف سينىًنًو . } كىقىاؿى أىبيو سىلىمى  ـي أىٍٛتىد يًف ميٍسنىًدًه كىىىذى مىا ؟ قىالىٍت : كىافى  ةى : قػيٍلت ًلعىاًئشىةى : كىٍم كىافى صىدىاؽي رىسيوًؿ اَّللًَّ اإٍلً

اقيوي أًلىٍزكىاًجًو ثًنػٍيتىٍ عىٍشرىةى أيكًقيَّةن كىنىشِّا . قىالىٍت أىتىٍدرًم مىا النَّشُّ ؟ قػيٍلت : الى قىالىٍت : ًنٍصفي  كىاهي ميٍسًلمه أيكًقيَّةو : فىذىًلكى ٜتىٍسيًمائىًة ًدٍرىىمو { . رى  صىدى
ـى عىٍن عيمىرى أىفَّ صىدىاؽى بػىنىاًت رىسيوًؿ اَّللًَّ  كىافى ٨تىٍونا ًمٍن ذىًلكى فىمىٍن دىعىٍتوي نػىٍفسيوي إُفى أىٍف يىزًيدى صىدىاؽى ابٍػنىًتًو عىلىى صىدىاًؽ  يف صىًحيًحًو كىقىٍد تػىقىدَّ

ٍلقً  بػىنىاًت رىسيوًؿ اَّللًَّ  يػٍري خى ًلكى صى  اللَّوىايت ىينَّ خى دىاؽي اَّللًَّ يًف كيلًٌ فىًضيلىةو كىىينَّ أىٍفضىلي ًنسىاًء اٍلعىالىًمُتى يًف كيلًٌ ًصفىةو : فػىهيوى جىاًىله أىٍٛتىقي . كىكىذى
بىًري لىوي أىٍف  ا مىعى اٍلقيٍدرىًة كىاٍليىسىاًر فىأىمَّا اٍلفىًقَتي كى٨تىٍويهي فىبلى يػىنػٍ ٍرأىةى إالَّ مىا يػىٍقًدري عىلىى كىفىائًًو ًمٍن غىٍَتً مىشىقَّةو .أيمَّهىاًت اٍلميٍؤًمًنُتى . كىىىذى  ييٍصًدؽى اٍلمى

أًلىٍزكىاًجًو ثًنػٍيتىٍ عىٍشرىةى أيكًقٌيةن كىنىشىا فىذىًلكى  ثبىتى يًف " صىًحيًح ميٍسًلمو " : عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّلٌلي عىنػٍهىا : كىافى صىدىاؽي الٌنًِبٌ  كقاؿ ابن القيم :
ئنا ًمٍن بػىنىاتًًو عىلىى أىٍكثػىرى ًمٍن ثًنػٍيتىٍ عىٍشرىةى أيكًقٌية . قىاؿى  مىا عىًلٍمتي رىسيوؿى اَّللًٌ  سيًمائىةو . كىقىاؿى عيمىري ٜتىٍ  ئنا ًمٍن ًنسىائًًو كىالى أىٍنكىحى شىيػٍ يػٍ نىكىحى شى

قىاؿى  فى ًدٍر٫تىنا . كىيًف " صىًحيًح اٍلبيخىارًٌم " : ًمٍن حىًديًث سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو أىٌف الٌنِبٌ التٌػٍرًمًذٌم حىًديثه حىسىنه صىًحيحه . انٍػتػىهىى . كىاأٍليكًقٌيةي أىٍربػىعيو 
اًبرو أىٌف الٌنِبٌ  ٌفٍيًو سىوًيقنا أىٍك قىاؿى مىٍن أىٍعطىى يف صىدىاؽو ًملٍ  ًلرىجيلو تػىزىٌكٍج كىلىٍو ًٓتىامتىو ًمٍن حىًديدو . كىيف " سينىًن أىَب دىاكيد " : ًمٍن حىًديًث جى ءى كى

ٍرنا فػىقىٍد اٍستىحىٌل . أىٌف اٍمرىأىةن ًمٍن بىًٍت فػىزىارىةى تػىزىٌكجىٍت عىلىى نػىٍعلىٍُتً فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًٌ  رىًضيت ًمٍن نػىٍفًسًك كىمىاًلك بًنػىٍعلىٍُتً ؟ قىالىٍت نػىعىٍم فىأىجىازىهي .  ٘تى
مىاـً أىٍٛتىدى " : ًمٍن حىًديًث عىاًئشىةى رىًضيى اَّلٌلي عىنػٍهىا عىٍن الٌنًِبٌ  قىاؿى التٌػٍرًمًذٌم حىًديثه حىسىنه صىًحيحه  إٌف أىٍعظىمى الٌنكىاًح بػىرىكىةن  . كىيًف " ميٍسنىًد اإٍلً

ٌٓف قىٍد كىىىٍبتي نػىٍفًسي لىك فػىقىامىٍت طىوًيبلن فػىقىاؿى رىجيله فػىقىالىٍت َيى رىسيوؿى اَّللًٌ إ أىٍيسىريهي مىؤيكنىةن . كىيف " الٌصًحيحىٍُتً " : أىٌف اٍمرىأىةن جىاءىٍت إُفى الٌنًِبٌ 
فػىهىٍل ًعٍندىؾى ًمٍن شىٍيءو تيٍصًدقػيهىا إٌَيهي ؟ قىاؿى مىا ًعٍنًدم إاٌل إزىارًم ىىذىا  زىٌكٍجًنيهىا إٍف َفٍى تىكيٍن لىكى هًبىا حىاجىةه فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًٌ  َيى رىسيوؿى اَّللًٌ 

ئنا قىاؿى " فىاٍلتىمً  وؿي اَّللًٌ فػىقىاؿى رىسي  ئنا " قىاؿى الى أىًجدي شىيػٍ يػٍ تػىهىا إزىارىؾى جىلىٍستى كىالى إزىارى لىك فىاٍلتىًمٍس شى ٍس كىلىٍو خىا٘تىنا ًمٍن حىًديدو " إٌنكى إٍف أىٍعطىيػٍ
ئنا فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًٌ  ٍد شىيػٍ ٌاىىا فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًٌ  " ىىٍل مىعىكى شىٍيءه ًمنٍ  " فىاٍلتىمىسى فػىلىٍم ٬تًى ا ًلسيورو ٝتى اٍلقيٍرآًف ؟ قىاؿى نػىعىٍم سيورىةي كىذىا كىسيورىةي كىذى

  . كى يػيرىٌد كىلىًكٌنك رىجيله  الٌنسىاًئٌي أىٌف أىابى طىٍلحىةى خىطىبى أيـٌ سيلىٍيمو فػىقىالىٍت كىاىَّللًٌ َيى أىابى طىٍلحىةى مىا ًمثٍػلي كيف " قىٍد زىٌكٍجتيكىهىا ٔتىا مىعىكى ًمٍن اٍلقيٍرآًف
ٌل ِف أىٍف أىتػىزىٌكجىك فىًإٍف تيٍسًلٍم فىذىاؾى مىٍهرًم كىمىا أىسىاليك غىيػٍرىهي  اًفره كىأىّنى اٍمرىأىةه ميٍسًلمىةه كىالى ٭تًى ٍعنىا كى ًبته فىمىا ٝتًى  فىأىٍسلىمى فىكىافى ذىًلكى مىٍهرىىىا . قىاؿى اثى

 مىٍهرنا ًمٍن أيـٌ سيلىٍيمو فىدىخىلى هًبىا فػىوىلىدىٍت لىوي . اًبٍمرىأىةو قىٌط كىانىٍت أىٍكرىـى 
ا اٟتٍىًديثي  ٌل هًبىا الٌزٍكجىةي . كىتىضىٌمنى أىٌف الٌصدىاؽى الى يػىتػىقىٌدري أىقػىٌلوي كىأىٌف قػىٍبضىةى الٌسوًيًق كىخىامتىى اٟتٍىًديًد كىالنٌػٍعلىٍُتً يىًصٌح تىٍسًميػىتػيهىا مىهٍ  فػىتىضىٌمنى ىىذى  رنا كىٖتًى

ًتًو كىعيٍسرًه .       ) زاد ا١تعاد (  ٍهًر مىٍكريكىىةه يًف الٌنكىاًح كىأىنٌػهىا ًمٍن ًقٌلًة بػىرىكى ةى يًف اٍلمى  .أىٌف اٍلميرىاالى
 اذكر بعض مصاحل ٗتفيف الصداؽ ؟ 

 العمل ابلسنة كامتثاؿ ما أرشدت إليو . أكالن :
 تيسَت سبل الزكاج . اثنيان :
 باب ابة كدكاـ ا١تودة .أف ٗتفيفو من أس اثلثان :
 أف ٗتفيف الصداؽ يسهل على الزكج مفارقة زكجتو إذا ساءت العشرة ، كَف ٭تصل توافق بينهما . رابعان :
 فائدة :

 س : ىل يصح أف يكوف مهرم ٤تافظة الزكج على الصالة ؟
  . ا لو قيمة مالية يقدمو الزكج لزكجتو، أك شيئ الزكاج ال بٌد فيو من ا١تهر ) الصىدىاؽ ( ، كال بد أف يكوف ا١تهر ماالن 

تػىريوا  أبًىٍموىاًلكيم ٤تًٍُّصًنُتى غىيػٍرى كقد جاء التصريح ٔتاليتو يف قولو تعاُف بعد أف ذكر ارمات من النساء : ) كىأيًحلَّ لىكيم مَّا كىرىاءى ذىًلكيٍم أىف تػىبػٍ
  ِْميسىاًفًحُتى ( النساء/

ٍموىاًلكيم ( أابح اَّلٌل تعاُف الفركج ابألمواؿ كَف يفصل ، فوجب إذا حصل برَت ا١تاؿ أاٌل تقع اإلابحة بو ؛ ألهٌنا قاؿ القرطِب رٛتو هللا : " ) أبًى 
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 على غَت الٌشرط ا١تأذكف فيو .
 ١تٌا أمر هللا تعاُف ابلنكاح ابألمواؿ َف ٬تز أف يبذؿ فيو ما ليس ٔتاؿ . كقاؿ ابن العرَب رٛتو هللا :

 ٛتو هللا : " كأٚتع علماء ا١تسلمُت أنو ال ٬توز كطء يف نكاح برَت صداؽ مسٌمى دينا ، أك نقدان .كقاؿ ابن عبد ال ر ر 
كيصح أف يكوف الصداؽ أف يعلمها زكجها شيئا من القرآف أك غَته من العلـو ؛ ألف ىذا التعليم كاٞتهد كالوقت يقـو اب١تاؿ ، ك١تا جاءت 

ـى رىجيله فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، أىٍنًكٍحًنيهىاهتب نفسها لو ، كَف ير  امرأة إُف النِب    .  ؟ قىاؿى : الى  قىاؿى : ىىٍل ًعٍندىؾى ًمٍن شىٍىءو   .  غب فيها ، قىا
ئنا ، كىالى   قىاؿى : فػىقىاؿى : ىىٍل مىعىكى   .  خىا٘تىنا ًمٍن حىًديدو اٍذىىٍب فىاٍطليٍب كىلىٍو خىا٘تىنا ًمٍن حىًديدو . فىذىىىبى كىطىلىبى ، مثيَّ جىاءى فػىقىاؿى : مىا كىجىٍدتي شىيػٍ

ا كىسيورىةي كىذىا ءه يًمنى اٍلقيٍرآًف شى    ( . ُْٗٓ( ركاه البخارم )  اٍذىىٍب فػىقىٍد أىٍنكىٍحتيكىهىا ٔتىا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآًف   :  قىاؿى   .  ؟ قىاؿى : مىًعي سيورىةي كىذى
ا مىعىكى ًمنى اٍلقيٍرآًف( معناه : أف يعلمها ما معو من القرآف . كما جاء ذلك صر٭تا عند اإلماـ مسلم : )فػىقىٍد أىٍنكىٍحتيكىهىا ٔتى  فقولو 

  . (  اٍنطىًلٍق فػىقىٍد زىكٍَّجتيكىهىا ، فػىعىلًٌٍمهىا ًمنى اٍلقيٍرآًف   ) ( : ُِْٓ)
   فيكوف مهرىا ىو التعليم ؛ كالتعليم منفعة ٯتكن تقوٯتها ماليا .

إذا أصدقها تعليم قرآف فإنو يصح ؛ ألف التعليم ليس ىو القرآف ... فهذا رجل يريد أف يعلًٌم ، كالتعليم  "بن عثيمُت رٛتو هللاقاؿ الشيخ ا
عمل كتفرغ للمعلًٌم ، ففي اٟتقيقة أنٍت ما جعلت القرآف عوضا حىت يقاؿ : إنو ال يصح أف يكوف عوضا ، إ٪تا جعلت التعليم الذم فيو 

 كقت مهران .معاّنة كتلقُت ك 
تػىريوا أبًىٍموىاًلكيٍم ( ، كال ١تا جاءتو ا١ترأة  نِب كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : ا١تشركع أف يكوف ا١تهر ماالن ، كما قاؿ هللا جل كعبل : ) أىٍف تػىبػٍ

ركع أف يكوف ىناؾ ماؿ كلو اليت كىبت نفسها فلم يقبلها ، كأراد أف يزكجها بعض أصحابو ، قاؿ: ) التمس كلو خا٘تنا من حديد ( ا١تش
رأة . قليبلن فإذا كاف الزكج عاجزنا ، كَف ٬تد ماالن جاز على الصحيح أف يزكج بشيء من اآلَيت يعلمها ا١ترأة ، أك شيء من السور يعلمها ا١ت

 ) فتاكل نور على الدرب ( .
 ، فمثل ىذا ال يصح أف يكوف مهران . ك٤تافظة الزكج على الصبلة ليست منفعة يقدمها الزكج لزكجتو حىت تكوف مهرا ٢تا 

 ) اإلسبلـ س ج ( .
هىا-كىعىٍن عىاًئشىةى  - َُّٔ تػىٍعًٍت: لىمها  -ًحُتى أيٍدًخلىٍت عىلىٍيًو  ) أىفه عىٍمرىةى بًٍنتى اىٞتٍىٍوًف تػىعىوهذىٍت ًمٍن رىسيوًؿ اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
ثىًة أىثٍػوىابو ( أىٍخرىجىوي ًاٍبني مىاجىٍو ، كىيف ًإٍسنىادً  فػىقىاؿى :  لىقىٍد عيٍذتً  -تػىزىكهجىهىا  تػهعىهىا بًثىالى ريكؾه .ٔتىعىاذو ، فىطىلهقىهىا ، كىأىمىرى أيسىامىةى فىمى  ًه رىاكو مىتػٍ
 كىأىٍصلي اىٍلًقصهًة يف " اىلصهًحيًح " ًمٍن حىًديًث أىِب أيسىٍيدو اىلسهاًعًدمًٌ . - َُّٕ

---------- 
  صحة حديث الباب ؟ما 

 اٟتديث ال يصح كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .
 : كأصل القصة يف البخارم ، كردت يف أحاديث عدة كسياقات يكمل بعضها بعضا

: سىأىٍلتي الزٍُّىرًم أىم أىٍزكىاًج النًَِّب   اٍستػىعىاذىٍت ًمٍنوي؟ فركل البخارم رٛتو هللا يف صحيحو عن اإلماـ األكزاعي قىاؿى
كىدىّنى ًمنػٍهىا قىالىٍت : أىعيوذي اًبَّللًَّ ًمٍنكى . فػىقىاؿى ٢تىىا :  : أىٍخبػىرىٓف عيٍركىةي ، عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر : ) أىفَّ ابٍػنىةى اٞتٍىٍوًف لىمَّا أيٍدًخلىٍت عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  قىاؿى 

 . لىقىٍد عيٍذًت بًعىًظيمو ، اٟتٍىًقى أبًىٍىًلكً 
نىا ًإُفى  قىاؿ ) خىرىٍجنىا مىعى النَِّبًٌ  يضا يف صحيحو  عىٍن أىىًب أيسىٍيدو كركل البخارم أ يػٍ حىىتَّ اٍنطىلىٍقنىا ًإُفى حىاًئطو يػيقىاؿي لىوي الشٍَّوطي ، حىىتَّ انٍػتػىهى

نػىهيمىا ، فػىقىاؿى النَِّبُّ  لىٍسنىا بػىيػٍ أيًتىى اًبٞتٍىٍونًيًَّة ، فىأيٍنزًلىٍت يًف بػىٍيتو يف ٩تىٍلو يًف بػىٍيتو أيمىٍيمىةي بًٍنتي  : اٍجًلسيوا ىىا ىينىا . كىدىخىلى كىقىدٍ  حىاًئطىٍُتً ، فىجى
ًلكىةي نػىٍفسىهىا قىالىٍت : كىىىٍل تػىهىبي اٍلمى . قىاؿى : ىىِب نػىٍفسىًك ِف  النػٍُّعمىاًف ٍبًن شىرىاًحيلى ، كىمىعىهىا دىايػىتػيهىا حىاًضنىةه ٢تىىا ، فػىلىمَّا دىخىلى عىلىيػٍهىا النَِّبُّ 

هي عىلىيػٍهىا لًتىٍسكينى . فػىقىالىٍت : أىعيوذي اًبَّللًَّ ًمٍنكى . فػىقىاؿى  نىا ، فػىقىاؿى : َيى أىابى لًلسُّوقىًة . قىاؿى : فىأىٍىوىل بًيىًدًه يىضىعي يىدى : قىٍد عيٍذًت ٔتىعىاذو . مثيَّ خىرىجى عىلىيػٍ
 ٍقهىا أبًىٍىًلهىا ( .أيسىٍيدو اٍكسيهىا رىازًًقيػَّتػىٍُتً كىأىٟتًٍ 
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أيمىٍيمىةى بًٍنتى شىرىاًحيلى ، فػىلىمَّا أيٍدًخلىٍت عىلىٍيًو بىسىطى يىدىهي  كركل أيضا رٛتو هللا عىٍن عىبَّاًس ٍبًن سىٍهلو عىٍن أىبًيًو كىأىىًب أيسىٍيدو قىاالى : ) تػىزىكَّجى النَِّبُّ 
زىىىا كىيىٍكسيوىىىا ثػىٍوبػىٍُتً رىازًًقيػٍَُّتً ( ثياب من كتاف بيض طواؿًإلىيػٍهىا ، فىكىأىنػَّهىا كىرًىىٍت ذىًلكى ، فىأىمى   .رى أىابى أيسىٍيدو أىٍف ٬تيىهًٌ

، هىا، فىأىٍرسىلى إًلىيػٍهىاًعًدمَّ أىٍف يػيٍرًسلى إًلىيػٍ ، فىأىمىرى أىابى أيسىٍيدو السَّااٍمرىأىةه ًمنى اٍلعىرىبً  ذيكر لًلنَِّبًٌ قىاؿ ) رٛتو هللا عىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو  كركل أيضان 
: قىالىتٍ  ، فػىلىمَّا كىلَّمىهىا النًَِّبي رىٍأسىهىا، فىًإذىا اٍمرىأىةه مينىكًٌسىةه  جىاءىىىا، فىدىخىلى عىلىيػٍهىاحىىتَّ  ، فىخىرىجى النًَِّبُّ لىٍت يًف أيجيًم بىًٍت سىاًعدىةى فػىقىًدمىٍت فػىنػىزى 

. فػىقىاؿى : قى  ا رىسيوؿي اَّللًَّ أىعيوذي اًبَّللًَّ ًمٍنكى ا ؟ قىالىٍت : الى . قىاليوا ىىذى جىاءى لًيىٍخطيبىًك . قىالىٍت :   ٍد أىعىٍذتيًك ًمٌتًٌ . فػىقىاليوا ٢تىىا : أىتىٍدرًينى مىٍن ىىذى
ىيوى كىأىٍصحىابيوي ، مثيَّ قىاؿى : اٍسًقنىا َيى سىٍهلي . فىخىرىٍجتي  يػىٍومىًئذو حىىتَّ جىلىسى يًف سىًقيفىًة بىًٍت سىاًعدىةى  كيٍنتي أىّنى أىٍشقىى ًمٍن ذىًلكى . فىأىقٍػبىلى النَِّب 

تػيهيٍم ًفيًو ، فىأىٍخرىجى لىنىا سىٍهله ذىًلكى اٍلقىدىحى فىشىرًبٍػنىا ًمٍنوي . قىاؿى : مثيَّ  ا اٍلقىدىًح فىأىٍسقىيػٍ  ىىبىوي لىوي ( .اٍستػىٍوىىبىوي عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز بػىٍعدى ذىًلكى فػىوى  ٢تىيٍم هًبىذى
كقد اختلف العلماء يف اسم ىذه ا١ترأة على أقواؿ سبعة ، كلكن الراجح منها عند أكثرىم ىو : أميمة بنت النعماف بن شراحيل ، كما 

 . تصرح ركاية حديث أَب أسيد . كقيل اٝتها أٝتاء
  ١تاذا استعاذت ا١ترأة اٞتونية من رسوؿ هللا ؟ 

 : اآلتية ٯتكن توجيو ذلك ببعض األجوبة
، بدليل الركاية األخَتة من الركاَيت ا١تذكورة أعبله ، كفيها : ). فػىقىاليوا ٢تىىا : أىتىٍدرًينى مىٍن ىىذىا ؟  قد يقاؿ إهنا َف تكن تىعًرؼي رسوؿى هللا 

ا رىسيوؿي اَّللًَّ   ى ًمٍن ذىًلك ( .جىاءى لًيىٍخطيبىًك . قىالىٍت : كيٍنتي أىّنى أىٍشقى  قىالىٍت : الى . قىاليوا ىىذى
 . ، فخاطبتو بذلك يقوؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : كقاؿ غَته : ٭تتمل أهنا َف تعرفو 

 . كسياؽ القصة من ٣تموع طرقها أيىب ىذا االحتماؿ
 – : فذكر الركاية األخَتة ، مث قاؿ –نعم سيأيت يف أكاخر األشربة من طريق أَب حاـز ، عن سهل بن سعد 

ة كاحدة فبل يكوف قولو يف حديث الباب : ) أٟتقها أبىلها ( ، كال قولو يف حديث عائشة : ) اٟتقي أبىلك ( تطليقا ، فإف كانت القص
 . كيتعُت أهنا َف تعرفو

 فلعل ىذه ا١ترأة ىي الكبلبية اليت كقع فيها االضطراب . ) الفتح ( . –كال مانع من ذلك  –كإف كانت القصة متعددة 
٭تب ىذه الكلمة ،   ، حيث أك٫توىا أف النِب ما غرىا بو بعض أزكاجو  م أف سبب استعاذهتا من النِبكيذكر بعض أىل العل

 . يعيذىا من نفسو ابلفراؽ إف ٝتعها منو  فقالتها رغبة يف التقرب إليو ، كىي ال تدرم أف النِب
 : جاء ذلك من طرؽ ثبلثة

 : الطريق األكىل
(، من طريق دمحم بن عمر الواقدم كىو ضعيف يف ّٗ/ْ(، كاٟتاكم يف "ا١تستدرؾ" )ُْٖ-ُّْ/ٖيركيها ابن سعد يف "الطبقات" )

 . اٟتديث
 : كالطريق الثانية

كقيل ٢تا :  ( بسنده عن سعيد بن عبد الرٛتن بن أبزل قاؿ: )اٞتونية استعاذت من رسوؿ هللا ُْْ/ٖيركيها ابن سعد يف الطبقات )
امرأة غَتىا ، كإ٪تا خدعت ١تا رؤم من ٚتا٢تا كىيئتها ، كلقد ذكر لرسوؿ هللا من ٛتلها على ما  ىو أحظى لك عنده . كَف تستعذ منو

 : إهنن صواحب يوسف . قالت لرسوؿ هللا ، فقاؿ رسوؿ هللا 
 : الطريق الثالثة

اٌف، عن بن عباس قاؿ: ( قاؿ: أخ رّن ىشاـ بن دمحم بن السائب ، عن أبيو، عن أَب صُْٓـٖركاىا ابن سعد أيضا يف "الطبقات" )
أٝتاء بنت النعماف ، ككانت من أٚتل أىل زماهنا كأشبهم ، قاؿ فلما جعل رسوؿ هللا يتزكج الررائب قالت عائشة:  )تزكج رسوؿ هللا 

 قد كضع يده يف الررائب يوشكن أف يصرفن كجهو عنا . ككاف خطبها حُت كفدت كندة عليو إُف أبيها ، فلما رآىا نساء النِب 
سدهنا ، فقلن ٢تا : إف أردت أف ٖتظي عنده فتعوذم اب منو إذا دخل عليك . فلما دخل كألقى السًت مد يده إليها ، فقالت : أعوذ ح
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 اب منك . فقاؿ: أمن عائذ هللا ! اٟتقي أبىلك( .
قاؿ : )تزكج  – ككاف بدرَين  -أبيو  كركل أيضا قاؿ : أخ رّن ىشاـ بن دمحم، حدثٍت ابن الرسيل، عن ٛتزة بن أَب أسيد الساعدم، عن

رسوؿ هللا أٝتاء بنت النعماف اٞتونية ، فأرسلٍت فجئت هبا ، فقالت حفصة لعائشة أك عائشة ٟتفصة : اخضبيها أنت كأّن أمشطها ، 
لت عليو كأغلق الباب يعجبو من ا١ترأة إذا دخلت عليو أف تقوؿ أعوذ اب منك . فلما دخ ففعلن ، مث قالت ٢تا إحدا٫تا : إف النِب، 

، ثبلث مرات . قاؿ أبو أسيد  كأرخى السًت مد يده إليها فقالت : أعوذ اب منك . فتاؿ بكمو على كجهو فاستًت بو كقاؿ : عذت معاذان 
 مث خرج علي فقاؿ : َي أاب أسيد أٟتقها أبىلها كمتعها برازقيتُت ، يعٍت كرابستُت ، فكانت تقوؿ : دعوٓف الشقية (.

 كيستشهد ٔتجموعها على أف لذلك أصبلن . الطرؽ قد يعضد بعضها بعضان  كىذه
كذكر آخركف من أىل العلم أف سبب استعاذهتا ىو تك رىا ، حيث كانت ٚتيلة كيف بيت من بيوت ملوؾ العرب ، ككانت ترغب عن -

قىاؿى : ىىِب نػىٍفسىًك ِف . قىالىٍت  فػىلىمَّا دىخىلى عىلىيػٍهىا النًَِّبُّ  الزكاج ٔتن ليس ٔتىًلك ، كىذا يؤيده ما جاء يف الركاية ا١تذكورة أعبله ، كفيها : )
عىاذو . : أىعيوذي اًبَّللًَّ ًمٍنكى . فػىقىاؿى : قىٍد عيٍذًت ٔتى  : كىىىٍل تػىهىبي اٍلمىًلكىةي نػىٍفسىهىا لًلسُّوقىًة . قىاؿى : فىأىٍىوىل بًيىًدًه يىضىعي يىدىهي عىلىيػٍهىا لًتىٍسكينى . فػىقىالىتٍ 

نىا ، فػىقىاؿى : َيى أىابى أيسىٍيدو اٍكسيهىا رىازًًقيػَّتػىٍُتً كىأىٟتًٍٍقهىا أبًىٍىًلهىا ( .  مثيَّ خىرىجى عىلىيػٍ
 : يقوؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا

وقي . قاؿ ابن ا١تنَت : ( قيل ٢تم ذلك ألف ا١تلك يسوقهم فيساقوف إليو ، كيصرفهم على مراده ، كأما أىل السوؽ فالواحد منهم سسُّوقة ( 
ىذا من بقية ما كاف فيها من اٞتاىلية ، كالسوقة عندىم من ليس ٔتلك كائنان من كاف ، فكأهنا استبعدت أف يتزكج ا١تلكة من ليس ٔتلك ، 

بكبلمها ، معذرة ٢تا  ؤاخذىا النِب قد خَت أف يكوف ملكان نبيان ، فاختار أف يكوف عبدان نبيان ، تواضعان منو ملسو هيلع هللا ىلص لربو ، كَف ي ككاف 
 لقرب عهدىا ّتاىليتها .   ) الفتح ( .

، حيث َف يكن يرضى أف يتزكج  ىذا ما ٖتصَّل ذكريه من أسباب جاءت هبا الركاَيت ككبلـ أىل العلم ، ككلو يدؿ على كرٔف أخبلقو 
 ذل يف نفسو أك مالو .أف يصيب أحدان من ا١تسلمُت أب مىن يشعر أهنا ال ترغبو ، ككاف أيىب 

 عرؼ ا١تتعة ا١تشركعة للمطلقة ؟ 
 ا١تتعة : بضم ا١تيم ىي ما يعطيو الزكج ١تن طلقها ٞت ر خاطرىا ا١تنكسر أبَف الفراؽ .

 مىت تشرع ا١تتعة للمطلقة ؟ 
 إذا طلقها قبل أف يدخلها كَف يفرض ٢تا مهر فيجب ٢تا ا١تتعة .

وًسًع قىدىريهي كىعىلىى حى عىلىٍيكيٍم ًإٍف طىلٍَّقتيمي النًٌسىاءى مىا َفٍى ٘تىىسُّوىينَّ أىٍك تػىٍفرًضيوا ٢تىينَّ فىرًيضىةن كىمىتًٌعيوىينَّ عىلىى اٍلمي كالدليل على ذلك : قولو تعاُف )الى جينىا 
ٌقان عىلىى اٍلميٍحًسًنُتى ( كقولو تعاُف )كىًإٍف طىلٍَّقتيميو  ٍعريكًؼ حى ىينَّ ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ٘تىىسُّوىينَّ كىقىٍد فػىرىٍضتيٍم ٢تىينَّ فىرًيضىةن فىًنٍصفي مىا اٍلميٍقًتً قىدىريهي مىتىاعان اًبٍلمى

 فػىرىٍضتيٍم ( .
 من أقواؿ أىل العلم : أف ا١تتعة إ٪تا ٕتب على ا١تطلقة إذا َف يدخل هبا كَف يفرض ٢تا . فالراجح

، كاألمر للوجوب ، كاألصل براءة ذمتو من غَتىا، كهللا عز كجل قسم كجو الداللة من اآلية : ) .. كمتعوىن .. ( فأمر اب١تتعة ال برَتىا 
ا١تطلقات إُف قسمُت: فأكجب ا١تتعة ١تن َف يسمًٌ ٢تا إذا طلقت قبل الدخوؿ، كنصف ا١تسمى ١تن ٝتيى ٢تا ، كذلك يدؿ على اختصاص كل 

 قسمو ْتكمو .
 قت قبل الدخوؿ أـ بعده ، كسواء فرض ٢تا صداؽ أـ َف يفرض .كقد ذىب بعض العلماء إُف أف ا١تتعة كاجبة لكل مطلقة ، سواء طل

 كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا كٚتاعة من أىل العلم .
 لقولو تعاُف )كىلًٍلميطىلَّقىاًت مىتىاعه اًبٍلمىٍعريكًؼ حىٌقان عىلىى اٍلميتًَّقُتى( كلفظ ا١تطلقات عاـ، كأكد ذلك بقولو )حقان(.

 العلماء إُف أف ا١تتعة مستحبة لكل مطلقة .كذىب بعض 
ف ، بل كانت حقان لقولو تعاُف ) ... حىٌقان عىلىى اٍلميتًَّقُتى ( ) .... حقان على اسنُت ( قالوا : كلو كانت كاجبة ١تا خيص هبا اسنوف كا١تتقو 
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 على كل أحد .
الدخوؿ كَف يفرض ٢تا مهر ، كأما غَتىا من ا١تطلقات فا١تتعة يف حقها ما تقدـ أف ا١تتعة كاجبة ١تن طلقت قبل  –كهللا أعلم  – كالراجح

 مستحبة .
 (.كا١تتعة تكوف على قدر حاؿ الزكج لقولو تعاُف )عىلىى اٍلميوًسًع( الرٍت )قىدىريهي كىعىلىى اٍلميٍقًتً( الفقَت )قىدىريه 
 تها ، كإحساّنن إليها .كاٟتكمة من ا١تتعة : تعويضان ٢تا عما فاهتا من ا١تهر ، كج ران ١تصيب 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o  حسن كـر النِب . حيث استجاب لطلبها 
o . ) أنو ينبري ١تن استعاذ منو اب أحد أف يعيذه ، كقد جاء يف اٟتديث ) من استعاذكم اب فأعيذكه 

 
بي اىٍلوىلًيمىةً   ابى

 س خاصة ، ال يقع ىذا االسم على غَته .الوليمة : اسم للطعاـ يف العر قاؿ ابن قدامة : 
 كذلك حكاه ابن عبد ال ر عن ثعلب كغَته من أىل اللرة .

 كقاؿ بعض الفقهاء من أصحابنا كغَتىم: إف الوليمة تقع على كل طعاـ لسركر حادث، إال أف استعما٢تا يف طعاـ العرس أكثر .
 . وعات اللرة ، كأعلم بلساف العربكقوؿ أىل اللرة أقول ؛ ألهنم أىل اللساف ، كىم أعرؼ ٔتوض

رىأىل عىلىى عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو أىثػىرى صيٍفرىةو ، قىاؿى : " مىا ىىذىا ؟ " ، قىاؿى : ايى رىسيوؿى  ) أىفه اىلنهيبه  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  - َُّٖ
. فػىقىاؿى : " فػىبىارىؾى اىَّللهي لىكى ، أىٍكملٍ كىلىٍو ًبشىاةو ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو ، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو .اىَّللًه ! ًإيٌنً تػىزىكهٍجتي ًاٍمرىأىةن عىلىى كىٍزًف نػىوىا  ةو ًمٍن ذىىىبو

---------- 
 ىػ . ِّالقرشي الزىرم ، أحد العشرة ا١تبشرين ابٞتنة ، أسلم قدٯتان ، مات سنة : ) عىلىى عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو ( 

 بضم الصاد ، أم : صفرة ا٠تلوؽ ، كىو طيب يصنع من زعفراف كغَته .) أىثػىرى صيٍفرىةو ( 
 أف يتزعفر الرجل ، كيف ركاية البخارم قاؿ لو ) مهيم ( أم : ما شأنك ، أك ما ىذا ؟ ظاىره أنو سؤاؿ استنكار ، لنهيو ) مىا ىىذىا ؟ ( 

 ( قيل أنو كزف ٜتسة دراىم . ) نواة من ذىب
 ( الوليمة : ىو طعاـ النكاح . ) أكمل

 ) لو ( ىنا للتقليل .) كىلىٍو ًبشىاةو ( 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 : ) أكَف ... ( كىي الطعاـ الذم يصنع أَيـ العرس . نستفيد مشركعية الوليمة للعرس ، لقولو 
 كقد اختلف العلماء يف حكمها على قولُت :

 : أهنا مستحبة . القوؿ األكؿ
 ذىب ٚتاىَت العلماء .كىذا م
 : ) أكَف ... ( كىذا أمر ، كأقل أحوالو االستحباب . لقولو 

 : أهنا كاجبة . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الظاىرية .

 لعبد الرٛتن بن عوؼ  ) أكَف ... ( كىذا أمر كاألمر يقتضي الوجوب . لقولو 
 : سنده ال أبس بو . اؿ ابن حجرق: ) إنو ال بد للعركس من كليمة ( . ركاه أٛتد ،  كلقولو 

 األكؿ . كالراجح
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أمر ابلشاة، كال خبلؼ أنو ال ٬تب عليو اإليبلـ ابلشاة، كقد أكَف  : إف األمر يف حديث : ) أكَف ... ( لبلستحباب، بدليل أنو  قالوا
  . برَت الشاة مع أنو أمر هبا 

 ( . أكَف على صفية ككانت كليمتو حيسان  ففي حديث أنس : ) أنو 
 أكَف على امرأة من نسائو ٔتدين شعَت ( . كيف الصحيح : ) أنو 

قاؿ اٟتافظ ابن حجر : قاؿ ابن بطاؿ: قولو ) الوليمة حق ( أم ليست بباطل، بل يندب إليها، كىي سنة فضيلة، كليس ا١تراد ابٟتق 
قلها القرطِب، كقاؿ: إف مشهور ا١تذىب أهنا مندكبة.. كقاؿ بوجوهبا ن الوجوب. مث قاؿ: كال أعلم أحدان أكجبها ، كغفل عن ركاية يف مذىبو

أمر هبا عبد الرٛتن بن عوؼ، كألف اإلجابة إليها كاجبة، فكانت كاجبة، كأجاب أبنو طعاـ  بعض الشافعية: ىي كاجبة ألف النِب 
 بشاة كىي غَت كاجبة اتفاقان . لسركر حادث فأشبو سائر األطعمة، كاألمر ٤تموؿ على االستحباب بدليل ما ذكرّنه، كألنو أمر

كقاؿ أبو العباس القرطِب ا١تالكي : كقولو: ) أكَف كلو بشاة ( ظاىره الوجوب، كبو ٘تسك داكد يف كجوب الوليمة، كىو أحد قوِف الشافعي 
 كمالك، كمشهور مذىب مالك كاٞتمهور أهنا مندكب إليها .

  ؟ما اٟتكمة من الوليمة 
 .إعبلف النكاح  أكالن :

 فيها صلة لؤلقارب كاألرحاـ . يان :اثن
 أف فيها إطعامان للفقراء . اثلثان :
 إدخاؿ السركر على الزكجة كأقارهبا . رابعان :
 ؟ مىت كقت الوليمة 

 اختلف السلف يف كقت الوليمة :
 فاستحبها بعض العلماء قبل الدخوؿ ، كاستحبها بعضهم بعد الدخوؿ .

 لدخوؿ :أكثر األحاديث على أف الوليمة بعد ا
 الرٛتن ابلوليمة بعد الدخوؿ . أمر عبد كحديث الباب ، فإف النِب 

 كما سيأيت أف شاء هللا .  شبزينب بنت جح ككما يف قصة زكاج النِب 
 كاف أكَفى عند الدخوؿ فبل ابس كما ىو عمل الناس اليـو . 

 كاألمر كاسع .
 عقد النكاح إُف أيتها أَيـ العرس، لصحة األخبار يف ىذا كىذا.: األكُف أف يقاؿ كقت االستحباب موسع من قاؿ يف اإلنصاؼ

، أىٍك عىًقبو ، أىٍك ميوىسَّع ًمٍن اًبًٍتدىاء قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كىقىٍد ًاٍختػىلىفى السَّلىف يًف كىٍقتهىا ، ىىٍل ىيوى ًعٍند اٍلعىٍقد ، أىٍك عىًقبو ، أىٍك ًعٍند الدُّخيوؿ 
 الدُّخيوؿ ، عىلىى أىقٍػوىاؿ .  ) الفتح ( .اٍلعىٍقد ًإُفى اًنًٍتهىاء 

 . كصرح ا١تاكردم من الشافعية أبهنا عند الدخوؿ: كقاؿ الصنعآف
 . أهنا بعد الدخوؿ قاؿ السبكي : كا١تنقوؿ من فعل النِب 

 . عركسان بزينب ، فدعا القـو ككأنو يشَت إُف قصة زكاج زينب بنت جحش ، لقوؿ أنس : أصبح النِب 
 عليو البيهقي )ابب : كقت الوليمة( .     ) سبل السبلـ ( . كقد ترجم

عىريكسنا بًزىيٍػنىبى بًٍنًت جىٍحشو ، كىكىافى تػىزىكَّجىهىا اًبٍلمىًدينىًة ، فىدىعىا النَّاسى  كحديث أنس ركاه البخارم  كمسلم  بلفظ : ) أىٍصبىحى رىسيوؿي اَّللًَّ 
 . لًلطَّعىاـً بػىٍعدى اٍرتًفىاًع النػَّهىار (

 هًبىا عىريكسنا ، فىدىعىا اٍلقىٍوـى فىأىصىابيوا ًمٍن الطَّعىاـ ( . كيف لفظ للبخارم  : )أىٍصبىحى النَِّبُّ 
 كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : "ككقت الوليمة يف حديث زينب كصفتو ، يدؿ على أنو عقب الدخوؿ . )االختيارات العلمية (
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ض نىس صىرًيح يًف أىنػَّهىا بػىٍعد الدُّخيوؿ ؛ لًقىٍولًًو ًفيًو : )أىٍصبىحى عىريكسنا بًزىيٍػنىب فىدىعىا اٍلقىٍوـ ( كىاٍستىحىبَّ بػىعٍ كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : "كىحىًديث أى 
اًلًكيَّة أىٍف تىكيوف ًعٍند اٍلًبنىاء كىيػىقىع الدُّخيوؿ عىًقبهىا ، كىعىلىٍيًو عىمىل النَّاس اٍليػىٍوـ .   ) الفتح ( .  اٍلمى

ـً اٍلعيٍرسً كقاؿ ا اًء أىَيَّ  . ١ترداكم : اأٍلىٍكُفى أىٍف يػيقىاؿى : كىٍقتي ااًلٍسًتٍحبىاًب ميوىسَّعه ًمٍن عىٍقًد النًٌكىاًح إُفى انًٍتهى
ا ، كىكىمىاًؿ السُّريكًر بػىٍعدى الدُّخيوًؿ ، لىًكٍن قىٍد جىرىٍت اٍلعىادىةي ًفٍعلى ذىًلكى قػىٍبلى   الدُّخيوًؿ بًيىًسَت . ) اإلنصاؼ ( . ًلًصحًَّة اأٍلىٍخبىاًر يًف ىىذى

ٍ يػيوى  ـو كى٨تىٍوىهي ، كىَفى ابىًة اٍلوىلًيمىًة كىالدٍَّعوىًة ، كىمىٍن أىٍكَفىى سىبػٍعىةى أىَيَّ  ." يػىٍومنا كىالى يػىٍومىٍُتً  قًٌٍت النَِّبُّ كقاؿ البخارم : " ابىب حىقًٌ ًإجى
ؽقاؿ اٟتافظ : " أىٍم َفىٍ ٬تىٍعىل لًٍلوىلًيمىًة كى   ." قٍػتنا ميعىيػَّننا ٮتىٍتىٌص بًًو اإٍل٬ًتىاب أىٍك ااًلٍسًتٍحبىاب ، كىأيًخذى ذىًلكى ًمٍن اإٍلًٍطبلى

ائًزىةه قػىبػٍلىوي ؿى الشٍَّيخي ] يقصد السبكي[ : كقاؿ الدَّمَتم : " َفٍى يػىتػىعىرٍَّض اٍلفيقىهىاءي ًلوىٍقًت كىلًيمىًة اٍلعيٍرًس ، كىالصَّوىابي أىنػَّهىا بػىٍعدى الدُّخيوًؿ ، قىا كىًىيى جى
هي ، كىكىقٍػتػيهىا ميوىسَّعه ًمٍن ًحًُت اٍلعىٍقًد كىمىا صىرَّحى بًًو اٍلبػىرىًومٌ   . " ، كىبػىٍعدى

 . ْْصػ   كقاؿ ابن طولوف : " كاألقرب : الرجوع إُف العرؼ ". انتهى من "فص ا٠توامت فيما قيل يف الوالئم"
 ة كليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح إُف انتهاء أَيـ العرس .كقاؿ الشيخ صاٌف الفوزاف : " ككقت إقام

  ؟ما مقدار الوليمة 
 : ) أكَف كلو بشاة ( أنو يستحب للموسر أف ال ينقص عن شاة . أخذ بعض العلماء من قولو 

 أكَف على بعض نسائو أبقل من الشاة ، فقد ثبت أنو أكَف على زينب خبزان كٟتمان . كلكن ثبت أنو 
 أنو ال حد ألكثرىا ، كاألفضل على قدر حاؿ الزكج . فالراجح

  ؟ما حكم لباس ا١تزعفر للرجل على أقواؿ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : أنو حراـ . القوؿ األكؿ
 أف يتزعفر الرجل (  ركاه مسلم  قاؿ : ) هنى النِب  ٟتديث أنس 

 الثياب .كىذا نص يف ا١تنع من لبس الرجل للمزعفر من 
 : اٞتواز . القوؿ الثاين

 عبد الرٛتن بن عوؼ يف لبس ثياب مزعفرة . كاستدلوا ْتديث الباب ، حيث أقر النِب 
 كالراجح القوؿ األكؿ .

 كأما اٞتواب عن حديث عبد الرٛتن بن عوؼ ، فأجاب العلماء ِبجوبة :
 : ابب الصفرة للمتزكج .حيث قاؿخارم يف صحيحو ، : قالوا ّتوازه للمتزكج دكف غَته، كعلى ىذا تدؿ ترٚتة البمنها 

 مث ساؽ بسنده حديث أنس يف قصة زكاج عبد الرٛتن بن عوؼ .
: أف ذلك كقع من ابن عوؼ قبل النهي عن التزعفر ، كىذا كإف كاف ٭تتاج إُف ًتريخ ، إال أنو يؤيده أف سياؽ قصة عبد الرٛتن بن  كمنها

 جرة ، كأكثر من ركل النهي عن التزعفر ٦تن أتخرت ىجرتو .عوؼ يشعر أبهنا كانت يف أكائل ا٢ت
: أف أثر الصفرة اليت كانت على عبد الرٛتن بن عوؼ ، تعلقت بو من زكجتو حُت مسها ، فكاف ذلك غَت مقصود لو ، كقد رجح  كمنها

 ىذا النوكم ، كعزاه للمحققُت من أىل العلم .
 كىذا أقرب كأقول .

برسلها ، كإ٪تا استفهم منكران  انت على عبد الرٛتن ، كانت يسَته ، كَف يبق إال أثرىا ، فلذلك َف أيمره النِب : أف الصفرة اليت ك كمنها
 ذلك ليدؿ على أف التزعفر للرجاؿ جائز .

 اختلف العلماء يف سبب النهي عن الثياب ا١تزعفرة :
 للمزعفر ، فهو حراـ . : هنى عنها بسبب لوهنا ، كمن مث فكل ما كاف أصفر مشاهبان  فقاؿ بعضهم
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 : أف سبب التحرٔف ىو أف الزعفراف من طيب النساء . كقاؿ بعضهم
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
  ، ك٦تا كرديستحب الدعاء للمتزكج ٔتا كرد : 

 كما يف حديث الباب  ) ابرؾ هللا لك ( .
كاف إذا رفأ إنساّنن إذا تزكج قاؿ : ابرؾ هللا لك ، كابرؾ عليك ، كٚتع   ) أف النِب  -كقد تقدـ  –ك٦تا كرد ما جاء يف حديث أَب ىريرة 

 : أم دعا ( . رفأبينكما يف خَت ( . ركاه أٛتد كأبو داكد           ) 
 . استحباب ٗتفيف الصداؽ ، فهذا عبد الرٛتن بن عوؼ َف يصدؽ زكجتو إال ٜتسة دراىم 
 . أف مقدار الوليمة مرجعو للعرؼ 
 لعركس كعليو أثر العيرس من خلوؽ ك٨توه .جواز خركج ا 
 . البد للنكاح من صداؽ 
 . سؤاؿ كبَت القـو أصحابو كأتباعو عن أحوا٢تم 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - َُّٗ هيمىا قىاؿى  فىقه عىلىٍيًو .) ًإذىا ديًعيى أىحىديكيٍم ًإىلى اىٍلوىلًيمىًة فػىٍليىٍأهًتىا ( ميتػه  كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 كىًلميٍسًلمو : ) ًإذىا دىعىا أىحىديكيٍم أىخىاهي ، فػىٍلييًجٍب; عيٍرسنا كىافى أىٍك ٨تىٍوىهي ( .

تًيهىا ، كىييدٍ  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ََُْ ٍنػىعيهىا مىٍن أيٍى ـي اىٍلوىلًيمىًة: ٯتي ىىا ، ) شىرُّ اىلطهعىاـً طىعىا ابى هىا مىٍن أيٍى عىى ًإلىيػٍ
ًب اىلدهٍعوىةى فػىقىٍد عىصىى اىَّللهى كىرىسيولىوي ( أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه .  كىمىٍن ملىٍ ٬تًي

---------- 
ـً   ( كيف ركاية بئس الطعاـ ، ليس الذـ متجها إُف الطعاـ نفسو ) ا١تأكوؿ ( لكن الذـ إُف العمل الذم اقًتف بو . ) شىرُّ اىلطهعىا

تًيهىا (  ٍنػىعيهىا مىٍن أيٍى  أم : يكف عنها من لو دعي لسارع إُف اجملي ، كا١تراد هبم الفقراء كا١تساكُت ] كىذه ٚتلة تعليلية [ .) ٯتي
ًب اىلدهٍعوىةى فػىقىٍد عىصىى اىَّللهى كىرىسيولىوي  ٍ ٬تًي  ( ىذا اإلطبلؽ ال بد فيو من قيد : من َف ٬تب بدكف عذر .) كىمىٍن ملى

 ٭تتمل : ا١تراد دعوة العرس ك٭تتمل : العمـو العرس كغَته كيؤيده ركاية ) عرسان كاف أك ٨توه ( . ة :الدعو 
 ما حكم إجابة دعوة العرس ؟ 

 ذىب ٚتاىَت العلماء على كجوب إجابة دعوة العرس، بل نقل بعض العلماء اإلٚتاع على ذلك كابن عبد ال ر، كالقاضي عياض كغَت٫تا.
 نقل ابن عبد ال ر، مث عياض، مث النوكم االتفاؽ على القوؿ بوجوب اإلجابة لوليمة العرس، كفيو نظر... . قاؿ ابن حجر : كقد

 لؤلمر بذلك كما يف حديث الباب ) فليجب ( ) فليأهتا ( . -أ
 كيف ركاية ) ائٍػتيوا الدٍَّعوىةى ًإذىا ديًعيتيم ( .
ًذًه الدٍَّعوىةى ًإذىا ديعً   يتيٍم ٢تىىا ( .كيف ركاية ) أىًجيبيوا ىى

ككجو االستدالؿ من ىذه األحاديث: أهنا تضمنت األمر إبجابة الدعوة لوليمة العرس، كاألمر للوجوب، كا٠تطاب عاـ لكل من عيٌُت 
 .ابلدعوة، فكانت اإلجابة فرض عُت على من دعي إليها

ًب اىلدٍَّعوىةى فػىقىٍد عىصىى اىَّللَّى كىرىسيولىوي -ب  . ( لقولو )كىمىٍن َفٍى ٬تًي
 فهذا ظاىر على الوجوب ، ألنو حًكمى  ابلعصياف على من ترؾ اإلجابة ، كال ٭تكم ابلعصياف إال على ترؾ كاجب .

قاؿ الشوكآف : كالظاىر الوجوب، لؤلكامر الواردة ابإلجابة من غَت صارؼ ٢تا عن الوجوب، كٞتٍعل الذم َف ٬تب عاصيان ، كىذا يف كليمة 
 النكاح يف غاية الظهور .

 : مستحبة . كقيل
 كإليو ذىب بعض ا١تالكية  كالشافعية  كاٟتنابلة ، كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .



 ُْٗٓ 

 قالوا : ألف األصل يف الوليمة  أهنا مندكبة فيكوف اٟتضور مندكابن .
 كقالوا : ألف الوليمة ٘تليك ماؿ ، ك٘تليك ا١تاؿ ليس بواجب

 فرض كفاية . كقيل :
 د من حضور الوليمة إظهار الزكاج كإعبلنو ، كىذا ٭تصل ببعض الناس .قالوا : ألف ا١تقصو 

 القوؿ األكؿ كىو الوجوب .كالراجح 
 ما يرفع اإلشكاؿ، كيرٍت عن اإلكثار . ك٢تذا قاؿ ابن عبد ال ر: كيف قولو يف ىذا اٟتديث ) فقد عصى هللا كرسولو (

 ما حكم إجابة دعوة غَت العرس ؟ 
  :اختلف العلماء على قولُت

 : مستحبة . القوؿ األكؿ
 كعزاىا ابن حجر للجمهور . 
 . ( قالوا : فلما خص الوجػوب بوليمة العرس دؿ على أف غَتىا ال ٬تب حدكم إُف كليمة عرس فليجبأإذا دعي  ٟتديث الباب ) -أ

] لعائشة [  ؟ فقاؿ الفارسي : ال فقاؿ الرسوؿ كىذه  كاف طيب ا١ترؽ فدعا رسوؿ هللا   كٟتديث أنس ) أف جاران فارسيان لرسوؿ -ب
: ال ، مث عاد يدعوه ، فقاؿ رسوؿ  : كىذه ] لعائشة [ قاؿ : ال ، فقاؿ رسوؿ هللا  فقاؿ النِب : ال ، فعاد يدعوه فقاؿ رسوؿ هللا 

 ركاه مسلم .: كىذه ، قاؿ : نعم ، فقاما يتدافعاف حىت أتيا منزلو ( هللا 
 . سي من حضور عائشة : أف ىذا ا١ترؽ كاف قليبلن ال يكفي اثنُت ، فأراد أف يؤثر بو النِب قاؿ العلماء : كإ٪تا أىب الفار 

 : الوجوب كالعرس . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب ابن عمر كىو قوؿ أىل الظاىر كبعض الشافعية كنصره ابن حـز .

 مطلقان . لركاية مسلم ) ... عرسان كاف أك ٨توه ( فهذا دليل على كجوب إجابة الدعوة -أ
 ) كمن َف ٬تب الدعوة فقد عصى هللا كرسولو ( . كلقولو  -ب
) حق ا١تسلم على ا١تسلم ٜتس : كذكر منها إجابة الدعوة ( كيف ركاية ١تسلم ) حق ا١تسلم على  كٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ  -ج

 ا١تسلم : كإذا دعاؾ فأجبو ( 
 ( ركاه البخارم) عودكا ا١تريض كأجيبوا الداعي  كلقولو  -د
 ىىا ( ؟ ابى هىا مىٍن أيٍى تًيهىا ، كىييٍدعىى ًإلىيػٍ ٍنػىعيهىا مىٍن أيٍى  ماذا نستفيد من قولو ) ٯتي

فيها التحذير ، كأنو قيل : ال ينبري  ، اثلثان :فيها اإلخبار عن كاقع الناس  ، اثنيان :: أهنا للتعليل  األكىلكىذه اٞتملة  فيها ثبلثة فوائد : 
 من أيابىا كٯتنعها من أيتيها .   ) منحة العبلـ ( . أف يدعى ٢تا

( أىٍخرىجىوي  ) ًإذىا ديًعيى أىحىديكيٍم فػىٍلييًجٍب ; فىًإٍف كىافى صىائًمنا فػىٍلييصىلًٌ ، كىًإٍف كىافى ميٍفًطرنا فػىٍلييٍطعىمٍ  كىعىٍنوي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - َُُْ
 ميٍسًلمه أىٍيضنا .

 ًمٍن حىًديًث جىابًرو ٨تىٍويهي . كىقىاؿى : ) فىًإٍف شىاءى طىًعمى كىًإٍف شىاءى تػىرىؾى ( . كىلىوي  - َُِْ
---------- 

أم : فليدعو ، كىذا قوؿ أكثر العلماء ، ألنو كرد عند أَب داكد ) فإف كاف مفطران فليطعىم كإف كاف صائمان ) فىًإٍف كىافى صىائًمنا فػىٍلييصىلًٌ ( 
 ض العلماء : ا١تراد ابلصبلة الصبلة ا١تعركفة لكنو قوؿ ضعيف ألنو ال معٌت للصبلة يف ىذا ا١تكاف .فليدعو ( ، كقاؿ بع

ة يًف اللُّرىة رىًة كىاٍلبػىرىكىة كى٨تىٍو ذىًلكى ، كىأى قاؿ النوكم : ًاٍختػىلىفيوا يف مىٍعٌتى ) فػىٍلييصىلًٌ ( قىاؿى اٞتٍيٍمهيور : مىٍعنىاهي فػىٍليىدٍعي أًلىٍىًل الطَّعىاـ اًبٍلمىٍرفً  ٍصل الصَّبلى
ًة لًيىٍحصيل لىوي فىٍضلهىا ،  (كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم  )الدُّعىاء ، كىًمٍنوي قػىٍولو تػىعىاُفى  ة الشٍَّرًعيَّة اًبلرُّكيوًع كىالسُّجيود ، أىٍم يىٍشتىًرل اًبلصَّبلى كىًقيلى : اٍلميرىاد الصَّبلى

 نى .كىلًتػىبػىرًُّؾ أىٍىل اٍلمىكىاف كىاٟتٍىاًضرًي



 ُْٗٔ 

فليطعم كإف كاف صائما فليدع ( كىو يرد قوؿ بعض الشراح أنو ٤تموؿ  كقاؿ الشوكآف : كيؤيده ما كقع عند أَب داكد ) فإف كاف مفطران 
على ظاىره كأف ا١تراد فليشترل ابلصبلة ليحصل لو فضلها ، ك٭تصل ألىل ا١تنزؿ كاٟتاضرين بركتها كيرده أيضا حديث ) ال صبلة ْتضرة 

 طعاـ ( .
 اٟتديث دليل على األمر إبجابة الدعوة كلو كاف صائمان . -ُ
 إذا أجاب الصائم الدعوة كحضر فبل ٭تلو من حالُت : -ِ

 : أف يكوف صومو كاجبان ] كقضاء رمضاف ، أك نذر ، أك كفارة [ . اٟتالة األكىل
 ال يقع يف قلبو شك كريب [ .فبل ٬توز لو اإلفطار ، ألف الفرض ال ٬توز ا٠تركج منو . ] لكن ٮت ر الداعي بذلك حىت 

ب عىلىٍيًو اأٍلىٍكل، لىًكٍن ًإٍف كىافى صىٍومو فػىٍرضنا َفىٍ ٬تىيزٍ  ؼ أىنَّوي الى ٬تًى  لىوي اأٍلىٍكل أًلىفَّ اٍلفىٍرض الى ٬تىيوز ا٠تٍيريكج ًمٍنوي. قاؿ النوكم: كىأىمَّا الصَّائًم فىبلى ًخبلى
 أف يكوف صومو نفبلن . اٟتالة الثانية :

 ٬توز لو الفطر ، ألف التطوع ٬توز قطعو خاصة إذا كجد سبب كتطييب خاطر الداعي .فإنو 
 قاؿ النوكم : فإف كاف يشق على صاحب الطعاـ صومو فاألفضل الفطر ، كإال فإ٘تاـ الصـو .

كى٢تىىا فىشىرًبىٍت فػىقىالىٍت َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىمىا ًإٌٓفً كيٍنتي صىائًمىةن فػىقىاؿى دىخىلى عىلىيػٍهىا فىدىعىا ًبشىرىابو فىشىًربى مثيَّ ّنى  عىٍن أيٌـً ىىاًنئو ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ -أ 
ـى كىًإٍف شىاءى أىٍفطىرى ( ركاه أٛتد  رىسيوؿي اَّللًَّ   الصَّائًمي اٍلميتىطىوًٌعي أىًمَتي نػىٍفًسًو ًإٍف شىاءى صىا

ـى تىطىوُّعنا أىٍف يػيٍفًطرى ال ًسيَّمىا ًإذىا كىافى يًف دىٍعوىةو ًإُفى كىأىحىاًديثي اٍلبى : قاؿ يف ٖتفة األحوذم عقب ىذا اٟتديث اًب تىديؿُّ عىلىى أىنَّوي ٬تىيوزي ًلمىٍن صىا
  ىػ.ا . طىعىاـً أىحىدو ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى 

: )دىعىاؾ أىخيوؾ كىتىكىلَّفى  ائًمه فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ طىعىامنا فػىلىمَّا كيًضعى قىاؿى رىجيله أىّنى صى  كعن أَب سعيد ا٠تدرم قىاؿى ) صىنػىٍعت لًلنَِّبًٌ  -ب
  ىػ.ا . لىك ، أىٍفًطٍر فىصيٍم مىكىانىوي ًإٍف ًشٍئت( أخرجو البيهقي ، قىاؿى اٟتٍىاًفظي : ًإٍسنىاديهي حىسىنه 

ف يف األكل إجابة أخيو ا١تسلم ، قاؿ ابن قدامة : كإف كاف صومان تطوعان ، استحب لو األكل ؛ ألف لو ا٠تركج من الصـو ، فإذا كا
 كإدخاؿ السركر على قلبو ، كاف أكُف .

: دعاكم أخوكم   كاف يف دعوة ، كمعو ٚتاعة ، فاعتزؿ رجل من القـو ّنحية ، فقاؿ : إٓف صائم ، فقاؿ النِب   كقد ركم : أف النِب 
از ؛ ١تا ركينا من ا٠ت ر ا١تتقدـ ، كلكن يدعو ٢تم ، كيًتؾ ، ، كتكلف لكم ، كل ، مث صم يوما مكانو إف شئت ، كإف أحب إ٘تاـ الصياـ ج

 كٮت رىم بصيامو ؛ ليعلموا عذره ، فتزكؿ عنو التهمة يف ترؾ األكل .   ) ا١ترٍت ( .
 استدؿ العلماء ْتديث جابر ] إف شاء طعم كإف شاء أكل[ على أف الواجب ىو حضور الدعوة كأف األكل ليس بواجب . -ّ

 كالشافعية . كىذا قوؿ اٟتنابلة
 كتوعد على تركو ىو اٟتضور ، أما األكل فلم أيت ما يدؿ على كجوبو . قالوا ألف الذم أمر بو النِب 

 لكن الشك أف األكل أفضل كأكمل .
 ) إذا دعي أحدكم فليجب ، فإف شاء أكل ، كإف شاء ترؾ ( . قاؿ ابن قدامة : كلنا قوؿ النِب 

 ١تتطوع ابلصـو ، فلما َف يلزمو األكل ، َف يلزمو إذا كاف مفطران .كألنو لو كجب األكل ، لوجب على ا
 كقو٢تم : ا١تقصود األكل .

 قلنا : بل ا١تقصود اإلجابة ، كلذلك كجبت على الصائم الذم ال أيكل .   ) ا١ترٍت ( .
 كقاؿ بعض العلماء أف األكل كاجب .

 ) كإف كاف مفطران فليطعم ( كىذا أمر . لقولو 
 ألف ا١تقصود من اٟتضور ىو األكل .كقالوا : 

 أصح .كالقوؿ األكؿ 



 ُْٕٗ 

ـي يػىٍوـً اىلثهاًلًث  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًاٍبًن مىٍسعيودو  - َُّْ ـي يػىٍوـً اىلثهاين سينهةه، كىطىعىا ًة أىكهؿى يػىٍوـو حىقٌّ ، كىطىعىا ـي اٍلوىلًيمى ) طىعىا
ًٍمًذمُّ كىاٍستػىٍغرىبىوي ، كىرًجىاليوي رًجىاؿي اىلصهًحيًح ٝتيٍعىةه ، ًكمىٍن ٝتىهعى   ٝتىهعى هللاي بًًو ( رىكىاهي اىلًتًٌ

 كىلىوي شىاًىده : عىٍن أىنىسو ًعٍندى ًاٍبًن مىاجىٍو . - َُْْ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث ضعيف .

أَب ىريرة كليس عن أنس ، كاٟتديث ضعيف جدان ، فيو عبد ا١تلك بن كقوؿ اٟتافظ : كلو شاىد عن أنس عند ابن ماجو ، الصواب عن 
 حسُت أبو مالك النخعي مًتكؾ اٟتديث .

 . اذكر شركط إجابة الدعوة 
 : أف تكوف الدعوة يف ا١ترة األكُف . الشرط األكؿ

 ٟتديث الباب .
 فإف دعاه يف اليـو الثآف لنفس الوليمة َف ٕتب .

فإف ٣تموعها  –كإف كاف كل منها ال ٮتلو من مقاؿ  –الباب كما يف معناه ، كرأل أف ىذه األحاديث كىذا على قوؿ من أخذ ْتديث 
 يدؿ على أف للحديث أصبلن .

 كىذا رأم اٟتافظ ابن حجر ، كالشوكآف .
ل منها ال ٮتلو عن شواىد ، ... مث ذكرىا كقاؿ : كىذه األحاديث كإف كاف ك زىَت بن عثماف قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كقد كجدّن ٟتديث

بلرٍت  : قتادة قاؿ " زىَت بن عثماف يف آخر حديث كالدارمي أَب داكد مقاؿ فمجموعها يدؿ على أف للحديث أصبلن ، كقد كقع يف ركاية
، كدعي اثٓف يـو فأجاب ، كدعي اثلث يـو فلم ٬تب كقاؿ : أىل رَيء كٝتعة ، فكأنو  أنو دعي أكؿ يـو كأجاب سعيد بن ا١تسيب عن

 بلرو اٟتديث فعمل بظاىره إف ثبت ذلك عنو ، كقد عمل بو الشافعية كاٟتنابلة .
و كاستحباهبا يف اليـو األكؿ .   الثآف ال ٕتب قطعان كال يكوف استحباهبا في إذا أكَف ثبلاثن فاإلجابة يف اليـو الثالث مكركىة كيف : النوكم قاؿ

 ) فتح البارم ( .
 : أف يكوف الداعي مسلمان . الشرط الثاين

 ٪تا سقط الوجوب ، النتفاء طلب ا١تودة معو كعدـ ا١تواالة .إفإف كافران َف ٕتب اإلجابة كإ٪تا ٕتوز حسب ا١تصلحة ، ك 
 إجابتو معناىا الرضا ٔتا ىو عليو من الكفر كالضبلؿ [ .] ما تتعلق بشعائرىم الدينية فهذا ال ٬توز اٟتضور مطلقان ألف 

 : أف يعُت الداعي ا١تدعو . الشرط الثاين
 فإف كانت الدعوة عامة كأف يقوؿ : َي أيها الناس احضركا الوليمة ، أك يقوؿ ادع من شئت ، فبل ٕتب ، ألف صاحب الطعاـ َف يعينو .

 أف ال يكوف ىناؾ منكر . الشرط الثالث :
 اف ىناؾ منكر فبل ٬توز اٟتضور .فإف ك

 قاؿ تعاُف )كىتػىعىاكىنيواٍ عىلىى اٍل رًٌ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيواٍ عىلىى اإًلمثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف ( .
ًت اَّللًٌ ييكىفىري هًبىا كىييٍستػىٍهزىأي  ٍعتيٍم آَيى هًبىا فىبلى تػىٍقعيديكٍا مىعىهيٍم حىىتَّ ٮتىيوضيوٍا يًف حىًديثو غىٍَتًًه إًنَّكيٍم كقاؿ تعاُف )كىقىٍد نػىزَّؿى عىلىٍيكيٍم يًف اٍلًكتىاًب أىٍف ًإذىا ٝتًى

يعان ( . نَّمى ٚتًى اًفرًينى يف جىهى ثٍػليهيٍم ًإفَّ اَّلٌلى جىاًمعي اٍلمينىاًفًقُتى كىاٍلكى  ًإذان مًٌ
 ركاه أٛتد . ) من كاف يؤمن اب كاليـو اآلخر فبل ٬تلس على مائدة يدار فيها ا٠تمر ( كقاؿ 

 إذا كاف اجمليب قادران على تريَت ا١تنكر فيجب اٟتضور لسببُت : -
 كتريَتان للمنكر . –إجابة للحضور  
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 إذا امتنع حضوره بسبب ا١تنكر فإنو عليو أف يبلغ الداعي السبب كذلك ألسباب : -
 [َّْ/  ُِا١تمتع ]ف ىذا األمر ٤تـر .    رٔتا ىؤالء ٬تهلوف أ –كردعان ٢تؤالء  –لبياف عذره  
 ما دعوة اٞتفلى ، كما حكمها ؟ 

 دعوة اٞتفلى : ىي دعوة العمـو مثل أف يقوؿ : ىلموا أيها الناس .
 كقد اختلف العلماء يف حكمها على قولُت :

 : يكره اإلجابة فيها . القوؿ األكؿ
 قالوا : ألف يف ذلك دّنءة ابلنسبة للمدعو ، كمباىاة كمفاخرة للداعي .

 : ال يكره بل جائزة . ثاينالقوؿ ال
اٍذىىٍب فىادٍعي »  تػىٍورو ًمٍن ًحجىارىةو فػىقىاؿى أىنىسه فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  زىيٍػنىبى أىٍىدىٍت لىوي أيُـّ سيلىٍيمو حىٍيسان يف   ٟتديث أنس . قىاؿى ) لىمَّا تػىزىكَّجى النَِّبُّ 

فىدىعىٍوتي لىوي مىٍن لىًقيتي ] قاؿ قلت ألنس : عددىكىم كم ؟ قاؿ : زيىاء ثبلٙتائة [ فىجىعىليوا « . ُتى فبلّنن كفبلّنن كمىٍن لىًقيتى ًمنى اٍلميٍسًلمً  ِف 
 يىٍدخيليوفى عىلىٍيًو ] فدخلوا حىت امتؤلت الصيفة كاٟتيٍجرة .... ( .

 فعُتَّ يف األكؿ ، مث عمم .
 ة ، بل يف ظٍت أف عدـ اإلجابة إُف الكراىة أقرب .قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : الصحيح أف اإلجابة ليست مكركى

بىةى قىالىٍت )  أىٍكملىى اىلنهيبُّ  - َُْٓ ٍيًن ًمٍن شىًعَتو ( أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  . كىعىٍن صىًفيهةى بًٍنًت شىيػٍ  عىلىى بػىٍعًض ًنسىائًًو ًٔتيده
ـى اىلنهيبُّ  - َُْٔ ًتًو ، بػى  كىعىٍن أىنىسو قىاؿى : ) أىقىا ثى لىيىاؿو ، يػيبػٌٍتى عىلىٍيًو ًبصىًفيهةى ، فىدىعىٍوتي اىٍلميٍسًلًمُتى ًإىلى كىلًيمى بػىرى كىاٍلمىًدينىًة ثىالى يػٍ ٍُتى خى

هى ، اله أىٍف أىمىرى اًبأٍلىٍنطىاًع، فػىبيًسطىتٍ فىمىا كىافى ًفيهىا ًمٍن خيٍبزو كىالى ٟتىٍمو ، كىمىا كىافى ًفيهىا إً  ، كىاأٍلىًقطي فىأيٍلًقيى عىلىيػٍ ، السهٍمني ( ميتػهفىقه عىلىٍيوً ، كى ا اىلتهٍمري
 كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ .
---------- 

أصلو يبٌت خباء جديدا مع صفية أك بسببها مث استعمل البناء يف الدخوؿ ابلزكجة يقاؿ بٍت الرجل اب١ترأة أم دخل ) يػيبػٌٍتى عىلىٍيًو ًبصىًفيهةى ( 
 هبا .

ٍينً   ( تثنية مد ، كىو ما ٯتؤل كفي الرجل ا١تعتدؿ . ) ٔتيده
 ( كاحد كىو البساط ا١تتخذ من اٞتلود ا١تدبوغة . ) اًبأٍلىٍنطىاعً 

 (ِِٖ/ ٔنيل األكطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار )
هىا اىلتهٍمري ، كىاأٍلىًقطي ، كىالسهٍمني   ا خلط بعضها بعض ٝتيت حيسان .( ىذه األمور الثبلثة إذ ) فىأيٍلًقيى عىلىيػٍ

 ما ا١تراد بنسائو يف قولو ) على بعض نسائو ( ؟ 
 قاؿ اٟتافظ َف أقف على تعيُت اٝتها صر٭تا كأقرب ما يفسر بو أـ سلمة .

ت فذكر قصة تزك٬تو قالت فأدخلٍت بيت زينب بن فقد أخرج ابن سعد عن شيخة الواقدم بسنده إُف أـ سلمة )قالت ١تا خطبٍت النِب 
 (.خزٯتة فإذا جرة فيها شيء من شعَت فأخذتو فطحنتو مث عصدتو يف ال رمة كأخذت شيئان من إىالة فأدمتو فكاف ذلك طعاـ رسوؿ هللا 

 إبسناد صحيح إُف أَب بكر بن عبد الرٛتن بن اٟتارث أف أـ سلمة أخ رتو فذكرت قصة خطبتها كقصة الشعَت . كأخرج ابن سعد أيضان 
 حاديث الباب ؟ماذا نستفيد من أ 

 َف يكن يتكلف يف كليمة الزكاج ، بل كاف يضع ما تيسر . نستفيد أنو 
 كجواز التفضيل يف كليمة العرس .

  ما اٟتكمة يف تنوع كالئمو مع زكجاتو ؟ 
ل منهن ألكَف هبا القصد إُف تفضيل بعض النساء على بعض بل ابعتبار ما اتفق كأنو لو كجد الشاة يف ك قاؿ ابن بطاؿ َف يقع من النِب 
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 ألنو كاف أجود الناس ، كلكن كاف ال يبالغ فيما يتعلق أبمور الدنيا يف التأنق .
 كقاؿ غَته ٬توز أف يكوف فعل ذلك لبياف اٞتواز . 

. كقاؿ ابن كقاؿ الكرمآف: لعل السبب يف تفضيل زينب يف الوليمة على غَتىا كاف الشكر  على ما أنعم بو عليو من تزك٬تو إَيىا ابلوحي
 . ا١تنَت يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض يف الوليمة جواز ٗتصيص بعضهن دكف بعض يف األٖتاؼ كاأللطاؼ

ابن ، فىًإٍف سىبىقى أىحىدي٫تيىا كىعىٍن رىجيلو ًمٍن أىٍصحىاًب اىلنهيبًٌ  - َُْٕ فىأىًجًب اىلهًذم  قىاؿى : ) ًإذىا ًاٍجتىمىعى دىاًعيىاًف ، فىأىًجٍب أىقٍػرىبػىهيمىا ابى
 سىبىقى ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، كىسىنىديهي ضىًعيفه .

---------- 
 معان .) ًإذىا ًاٍجتىمىعى دىاًعيىاًف ( 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث سنده ضعيف كما قاؿ اٟتافظ .

 ما اٟتكم فيمن دعاه رجالف ؟ 
 ما ، كسبق أحد٫تا ، أجاب السابق .قاؿ يف ا١ترٍت : فإف دعاه رجبلف ، كَف ٯتكن اٞتمع بينه

 ألف إجابتو كجبت حُت دعاه ، فلم يزؿ الوجوب بدعاء الثآف ، كَف ٕتب إجابة الثآف ؛ ألهنا غَت ٦تكنة مع إجابة األكؿ . 
 فإف استوَي ، أجاب أقرهبما منو ابابن . 

 ، فإف سبق أحد٫تا ، فأجب الذم سبق ( . جواران  ماابابن أقرهب ؛ فإف أقرهبما ٟتديث ) إذا اجتمع داعياف ، فأجب أقرهبما ابابن 
 كركل البخارم إبسناده عن عائشة ، قالت: قلت: َي رسوؿ هللا )إف ِف جارين، فإُف أيهما أىدم؟ قاؿ أقرهبما منك ابابن( .

 كألف ىذا من أبواب ال ر ؛ فقدـ هبذه ا١تعآف .
 لرحم .فإف استوَي ، أجاب أقرهبما رٛتان ، ١تا فيو من صلة ا 
 فإف استوَي ، أجاب أدينهما . 
 فإف استوَي أقرع بينهما ، ألف القرعة تعُت ا١تستحق عند استواء اٟتقوؽ .   ) ا١ترٍت ( . 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 . بياف حق اٞتار على جاره 
 . فضل السبق إُف الشيء 
 . عدؿ الشريعة 

فىةى  - َُْٖ يػٍ  ) الى آكيلي ميتهًكئنا ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  . : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  قىاؿى  كىعىٍن أىِب جيحى
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 يتوقى أف أيكل متكئان . نستفيد : أف النِب 

 كَف أيت هني صريح عنو .
 كلذلك بوب البخارم يف صحيحو : ابب األكل متكئان .

  . كل متكئان ( ما حكمو ؟ كإ٪تا َف ٬تـز بو ألنو َف أيت فيو هني صريحقولو ) ابب األ:  قاؿ ابن حجر
 كقد اختلف العلماء يف حكم االتكاء على قولُت :

 : الكراىة . القوؿ األكؿ
 . األحناؼ كىو قوؿ ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة ، كقوؿه عند 
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 ٟتديث الباب .
 . كفيو تشبو ّتلوس اٞتبابرة كما قالوا : إف ىذا دليل على الشره كالك ر ،

 : اإلابحة . القوؿ الثاين
 . كىو ا١تشهور عند اٟتنفية

 . قالوا : ألف األصل اإلابحة
 . كالقوؿ ابلكراىة قوم ، كهللا أعلم

 : ما صفة االتكاء 
 االتًٌكاء يف األكل يكوف على صيوىر ، منها :

  .خىٍلف الظهر ، كىذا ىو اتًٌكاء اليهود االتًٌكاء على راحة اليد ، كأشد ما يىكوف أف تكوف اليد-أ
كقد كىضىٍعتي يدم اليسرل خلف  -كأّن جالس ىكذا  ركل اإلماـ أٛتد كأبو داكد من حديث الشريد بن سويد قاؿ ) مىػٌر َب رسوؿ هللا 

 ( . فقاؿ : أتقعد قعدة ا١ترضوب عليهم ؟ -ظهرم كاتكأت على أٍلية يدم 
  .تًٌكاءاالٌتكاء على ما أيًعٌد لبل -ب
  .الًتبٌع ، كىو أف يىقعد ميًتبًٌعان  -ج

  : قاؿ ابن القيم : كاالتكاء على ثبلثة أنواع
  .االتكاء على اٞتٍىٍنب أحدىا :
  .: الًتبٌعكالثاين 

 ) الزاد ( . . : االتكاء على إحدل يديو ، كأٍكًلو ابألخرل ؛ كالثبلث مذمومة . اىػكالثالث 
 .أف يعتمد اإلنساف على يده اليمٌت أك اليسرل االتكاءكقاؿ ابن عثيمُت : 

 كاختار الشيخ ابن ابز كالشيخ ابن عثيمُت أف الًتبع ليس من االتكاء .
  : كقاؿ ابن حجر : كاختلف يف ًصفة االتًٌكاء

  .فقيل : أف يتمكن يف اٞتلوس لؤلكل على أم صفة كاف
ًيل على أحىد ًشٌقيو   .كقيل : أف ٯتى

  .يده اليسرل من األرضكقيل : أف يعتمد على 
 ما علة النهي عن األكل متكئان ؟ 

 : ألنو فعل اٞتبابرة كا١تتك رين .قيل 
 ألنو فعل العجم . كقيل :
 ألنو يؤدم إُف األكل الكثَت . كقيل :

 مستوفزان كآكل قليبلن.معناه: ال آكل أكل من يريد االستكثار من الطعاـ كيقعد لو متمكنان، بل أقعد  :مسلم رٛتو هللا يف شرح النوكم قاؿ
 خشية أف تعظم بطوهنم . كقيل :

قاؿ ) كانوا يكرىوف  إبراىيم النخعي من طريق ابن أَب شيبة قاؿ ابن حجر : كاختلف يف علة الكراىة ، كأقول ما كرد يف ذلك ما أخرجو
كلوا اتكاءة ٥تافة أف تعظم بطوهنم ( كإُف ذلك بقية ما كرد فيو من األخبار فهو ا١تعتمد ، ككجو الكراىة فيو ظاىر ، ككذلك ما أشار أف أي
  . من جهة الطب كهللا أعلم ابن األثَت إليو
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ـي ! سىمًٌ اىَّللهى ، كىكيٍل بًيىًميًنكى ، كىكيٍل ٦تها يىًليكى ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . قىاؿى : قىاؿى اىلنهيبُّ  ٍن عيمىرى ٍبًن أىِب سىلىمىةى كىعى  - َُْٗ  ) ايى غيالى
---------- 

 اٟتديث دليل على األمر ابلتسمية قبل األكل ، كقد اختلف العلماء يف حكم ذلك على قولُت : -ُ
 : كجوب التسمية . قوؿ األكؿال

 كاختاره ابن القيم ، كابن عثيمُت .
 ، كاألمر للوجوب . ٟتديث الباب ، حيث أمره النِب -أ

فػىٍليػىقيٍل: ًبٍسًم اَّللًَّ يف قاؿ ) إذىا أكىلى أحىديكيم فػىٍليىٍذكيًر اٍسمى اَّللًَّ تعىاُفى ، فإٍف نىًسىى أٍف يىٍذكيرى اٍسمى اَّللًَّ يف أكَّلًًو ،  كعن عائشة . أف الٌنٌِب  -ب
 أكَّلًو كىآًخرًًه( . أخرجو أبو داكد  ، كالًٌتمذٌم .

ًر هًبىا : كىالٌصًحيحي: كيجيوبي الٌتٍسًميىًة ًعٍندى اأٍلىٍكًل، كىىيوى أىحىدي اٍلوىٍجهىٍُتً أًلىٍصحىاًب أىٍٛتىدى ، كىأىحىاًديثي اأٍلىمٍ (ِّٔ/  ِ)قاؿ ابن القٌيم يف زاد ا١تعاد 
رًكيهىا شى صى   . رًيكيوي الٌشٍيطىافي يًف طىعىاًمًو كىشىرىابًًو" انتهىًحيحىةه صىر٭تىةه كىالى ميعىاًرضى ٢تىىا، كىالى إٍٚتىاعى ييسىوٌغي ٥تيىالىفىتػىهىا كىٮتيٍرًجيهىا عىٍن ظىاًىرًىىا، كىًتى

 : استحباب ذلك . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

  األكل ؟ما صيغة التسمية قبل 
 قوؿ : بسم هللا .

 ٟتديث الباب ) سم هللا ( .
: كأصرح ما كرد يف صفة التسمية ما ركاه أبو داكد كالًتمذم من طريق أـ كلثـو عن عائشة ػ اهنع هللا يضر ػ مرفوعان ) إذا  ئيف عمدة القار  العيٍت قاؿ

كلو كآخره ( كاألمر ابلتسمية عند األكل ٤تموؿ عل الندب عند أكل أحدكم الطعاـ فليقل بسم هللا، فإف نسي يف أكلو فليقل بسم هللا أ
 اٞتمهور، كٛتلو بعضهم على الوجوب لظاىر األمر .

 لكن ما اٟتكم لو زاد ) الرٛتن الرحيم ( ؟ 
 ال ابس بذلك .

 كىذا قوؿ أكثر لعلماء .
  كاف حسنان فإنو أكمل .قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا : إذا قاؿ عند األكل بسمميحرلا نمحرلا هللا 

( : "ذىب الفقهاء إُف أف التسمية عند البدء يف األكل من السنن ، كصيرتها : بسم هللا ، ِٗ/ٖكجاء يف "ا١توسوعة الفقهية" )
 . كبسمميحرلا نمحرلا هللا ..." انتهى

: بسمميحرلا نمحرلا هللا  ، فإف قاؿ : بسم هللا ،  كقاؿ النوكم رٛتو هللا : من أىم ما ينبري أف يعرؼ صفة التسمية ... كاألفضل أف يقوؿ 
 كفاه كحصلت السنة .   ). األذكار ( 

 كتعقبو اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا بقولو : " َفٍى أىرى ًلمىا ًادَّعىاهي ًمٍن اأٍلىٍفضىًليَّة دىلًيبلن خىاصان .   ) الفتح ( .
، فإذا َف يثبت يف التسمية على الطعاـ إال  ، كخَت ا٢تدم ىدم دمحم  سنتو  كقاؿ الشيخ األلبآف رٛتو هللا : "كأقوؿ : ال أفضل من

"بسم هللا" ، فبل ٬توز الزَيدة عليها ، فضبلن عن أف تكوف الزَيدة أفضل منها ، ألف القوؿ بذلك خبلؼ ما أشرّن إليو من اٟتديث "كخَت 
 . ) السلسلة الصحيحة ( . ا٢تدم ىدم دمحم 

 سمية قبل األكل ؟ما حكم من نسي الت 
 ا١تشركع ١تن نسي التسمية يف أكؿ الطعاـ أف يقوؿ حُت يذكرىا ) بسم هللا أىكَّلىو كآخرىه ( أك يقوؿ ) بسم هللا يف أكَّلًو كآخرًه (

رى اسمى اَّللًَّ تػىعىاُفى يف أىكَّلًًو فىليػىقيل : ًبسًم اَّللًَّ يف ًإذىا أىكىلى أىحىديكيم فىليىذكيًر اسمى اَّللًَّ تػىعىاُفى يًف أىكَّلًًو ، فىًإف نىًسيى أىف يىذكي  ٟتديث عائشة السابق )
 أىكَّلىوي كىآًخرىه ( .



 َُِٓ 

يسَت ، كقولو : ) فإف نسي أف يذكر هللا يف أكلو ، فليقل.. ( شامل ١تن تذكر التسمية أثناء الطعاـ ، أك آخره ، أك بعد الفراغ منو ابلزمن ال
 . لعمـو مفهـو اٟتديث

 ( : " كظاىره كلو بعد فراغو من األكل .ُّٕ/ٓالقناع ) قاؿ يف كشاؼ
  .انتهى .فإف تركها )أم التسمية( يف أكلو أتى هبا يف أثنائو، فإف تركها يف أثنائو أتى هبا يف آخره ):ُُْ/ْكجاء يف مرٍت اتاج )
  .األكل فإنو أييت هبا بعده " انتهى ال أييت هبا )أم التسمية( بعد فراغ كضوئو ، ٓتبلؼ ) :ُْٖ/ُكقاؿ يف هناية اتاج )

  .قاؿ يف اٟتاشية على هناية اتاج : ٤تلو إذا قىصيرى الفصل ، ْتيث يينسىبي إليو عيرفنا " انتهى
ؿ ك كقد دؿ اٟتديث أيضا على أف قوؿ ) بسم هللا يف أكلو كآخره ( يقـو مقاـ التسمية يف البداية ، كيكتب للمسلم أجر االستعانة اب يف أ

  . الطعاـ ، تكرما كتفضبل منو سبحانو كتعاُف
 ! ال يقاؿ كيف تىصديؽي االستعانة ببسم هللا يف األكؿ ، كقد خبل األكؿ عنها ؟: ( ِٔٗ/ُيقوؿ ا١تناكم يف "فيض القدير" )

مستعينا يف أكلو ، كيًتتَّبي عليو ما  ألّنَّ نقوؿ : الشرع جعلو إنشاء استعانةو يف أكلو ، كليس ىذا إخبارا حىت ييكىذَّبى ، كبو يصَت ا١تتكلم
 سؤاؿ كجواب (  اإلسبلـيًتتب على االستعانة يف أكلو .    ) 

 كم مٌرة يقـو الفرد ابلٌتسمية عندما أيكل ؟ 
( يدٌؿ على أٌف الٌتسمية أٌف قوؿ الرسوؿ عليو الٌصبلة كالٌسبلـ يف اٟتديث الٌسابق  ) إذىا أكىلى أحىديكيم فػىٍليىٍذكيًر اٍسمى اَّللًَّ تعىاُفى  : فاٞتواب

تكوف مرٌة كاحدة عند األكل ، فلو كيضعت على ا١تائدة أصناؼ من الطٌعاـ ، فإٌف الٌتسمية الواحدة تكفي ؛ ألٌف ا١تطلوب ٭تصل اب١ترٌة 
 . الواحدة

ي هللا كذلك ؛ ألٌنك تريد الشرب أٌما إذا ريفعت ، كأييت أبنواع أخرل فتعاد الٌتسمية ، كىكذا لو جيء ابلٌشام بعد األكل فعليك أف تسمٌ 
 . كالتناكؿ منو

 ىل يشرع تذكَت اٟتاضرين ابلتسمية ؟ 
 نعم ، بل ىو الٌسٌنة ، كلك األجر يف ذلك 

 ٟتديث الباب .
 ابلٌتسمية ، كفيو دليل على أٌف لك تذكَت غَتؾ هبا ، كإذا رأيت منهم تضايقان ، فاستعمل اٟتكمة كالٌلطف يف ذلك ، كٯتكنك فذٌكره 

 . أف ٕتهر أنت ابلتسمية من غَت أف أتمرىم هبا ، حىت يسمعوا
 . كلك أف تذكرىم أبٌف الٌتسمية كاجبة على ٚتيع اآلكلُت ، كال يكفي أف يسمي بعضهم

 ىل تسمية غَته تكفي عنو ؟ 
قد  : )سٌم هللا( ، كالرسوؿ  قاؿ لعمرك بن سلمة قاؿ الٌشيخ ابن ابز : كىذا ىو الصواب ، أٌف تسمية غَته ال تكفي عنو ، كالٌرسوؿ 

طعامان ، فجاءت جارية كأ٪تا  ٌٝتى ىو كأصحابو ، فلم تكف تسميتهم عنو ؛ ك٢تذا جاء يف حديث حذيفة : إّنَّ حضرّن مع رسوؿ اَّللَّ 
: )إفَّ  ، فأخذ بيده ، فقاؿى رسوؿ اَّللَّ بيدىا ، مثَّ جاء أعراٌَب كىأى٪تَّىا ييٍدفىعي  تيٍدفىع ، فذىبٍت لتضع يدىا يف الطعاـ ، فأخذى رسوؿي اَّللَّ 

ـى أٍف ال ييٍذكىرى اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو، كإنَّوي جىاءى هًبًذًه اٞتىارًيىًة لًيىٍستىًحلَّ  ا األٍعرىاٌَب لًيىٍستىًحلَّ ًبًو ،  الشٍَّيطىافى لىيىٍستىًحلُّ الطَّعىا هًبىا، فىأىخىٍذتي بًيىًدىىا ، فىجىاءى هًبذى
ٍيًهمىا( ، مث ذكرى اسمى اَّللَّ كأكل ، كلو كانت تسمية الو  فىأىخىٍذتي  هي لىًفي يىدم مىعى يىدى احد تكفي ، ١تا كضع بًيىًدًه ، كالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه إفَّ يىدى

 الشيطاف يده يف ذلك الطٌعاـ .
 ىل يلـز اٞتهر ابلتسمية قبل األكل ؟ 

، ابلتسمية قبل األكل ، كلكن أقل ذلك أف ٭ترؾ هبا لسانو ،  ان ، فقد امتثل أمر النِب ال يلـز اٞتهر ابلتسمية قبل األكل ، فلو قا٢تا سر 
  . كإف َف ٬تهر ابلصوت

  .كاألفضل لو أف ٬تهر هبا حىت ييذىكًٌر الناس ، كيػيعىلًٌم اٞتاىل



 َُّٓ 

 ما حكم األكل ابليمُت ؟ 
 لف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :اٟتديث دليل على كجوب األكل ابليمُت كٖترٔف األكل ابلشماؿ ، كقد اخت

 كسيأيت ا٠تبلؼ يف حديث جابر إف شاء هللا .
 ما معٌت األكل ٦تا يليك ؟ 

ٍتىدُّ يىديهي إُفى مىا يىًلي اآٍلخىرًينى ، كىالى معناه : أ ٍنسىافي ٦تَّا يىًليًو يف الطَّعىاـً ميبىاشىرىةن ، كىالى ٘تى  عىاـ . إُفى كىسىًط الطَّ ٍف أيىٍكيلى اإٍلً
 ما حكم ذلك ؟ 

 مستحب .
 ما اٟتكمة من ذلك ؟ 

ا يًف الثَّرًيد قاؿ النوكم : أًلىفَّ أىٍكلو ًمٍن مىٍوًضع يىد صىاًحبو سيوء ًعٍشرىة كىتػىٍرؾ ميريكءىة فػىقىٍد يػىتػىقىذَّرهي صىاًحبو الى ًسيَّمىا يًف   اأٍلىٍمرىاؽ كىشىبىههىا ، كىىىذى
ؼ اأٍلىٍيًدم يًف الطَّبىق كى٨تىٍوه ، كىالًَّذم يػىنػٍبىًري تػىعٍ   كىاأٍلىٍمرىاؽ كىشىبىههىا ، فىًإفٍ  حىة ًاٍخًتبلى ٍرنا أىٍك أىٍجنىاسنا فػىقىٍد نػىقىليوا ًإابى ًميم النػٍَّهي ٛتىٍبلن لًلنػٍَّهًي كىافى ٘تى

 عىلىى عيميومو حىىتَّ يػىثٍػبيت دىلًيل ٥تيىصًٌص .
 ىل يستثٌت من ذلك شيء ؟ 

 نعم .
 ـ منوعان .إذا كاف الطعا أكالن :

ًإُفى ذىًلكى الطَّعىاـً  ًلطىعىاـو صىنػىعىوي. قىاؿى أىنىسي ٍبني مىاًلكو فىذىىىٍبتي مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  عن أىنىسى ٍبنى مىاًلكو . قاؿ ) ًإفَّ خىيَّاطنا دىعىا رىسيوؿى اَّللًَّ 
بػٍزنا ًمٍن شىًعَتو كىمىرىقنا ًفيوً  فػىقىرَّبى ًإُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ  ءه كىقىًديده. قىاؿى أىنىسه فػىرىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ  خي ءى ًمٍن حىوىاِفىً  ديابَّ الصٍَّحفىًة. قىاؿى فػىلىٍم  يػىتػىتػىبَّعي الدُّابَّ

ءى ميٍنذي يػىٍومىًئذو ( متفق عليو   أىزىٍؿ أيًحبُّ الدُّابَّ
 إذا كاف اإلنساف لوحده . اثنيان :

ٍنًزؿي أييتى ًبقىٍصعىةو ًمٍن ثىرًيدو، فػىقىاؿى : "كيليوا ًمٍن جىوىانًًبهىا، كىالى َتىٍكيليوا ًمٍن كىسىًطهىا، فىًإفه اىٍلبػىرىكىةى تػى  اىلنهيبه  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو ) أىفه  - ََُٓ
 يف كىسىًطهىا ( .رىكىاهي اىأٍلىٍربػىعىةي ، كىىىذىا لىٍفظي النهسىاًئيًٌ ، كىسىنىديهي صىًحيحه .

---------- 
 بفتح القاؼ ، إّنء من خشب يوضع فيو الطعاـ .قىٍصعىةو ( ) بً 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : استحباب األكل من جوانب القصعة كترؾ األكل من كسطها .
 كىذا النهي للكراىة عند ٚتاىَت العلماء .

  ٔتا علل النيب ذلك ؟ 
 ( . علل بقولو ) فىًإفَّ اىٍلبػىرىكىةى تػىٍنزًؿي يف كىسىًطهىا

  ١تاذا هنى النيب عن األكل من كسط القصعة مع أف الربكة تنزؿ فيها ؟ 
ألهنم مىت فعلوا ذلك ذىبت ال ركة من الطعاـ ، كرٔتا َف يصب أحدىم منها شيئان ؛ ألف أعبلىا فيو ال ركة ، كمىت ذىب بعضهم أبعبلىا 

يف ىذا من سوء األدب كسوء العشرة كالشره كاٟترص كعدـ القناعة ما ذىبت ال ركة ، كَف يبق شيء ينحدر منها من أعبلىا إُف جوانبها ، ك 
  .٬تعل الناس يشمئزكف كينفركف من الطعاـ كمن ٣تلسو ، كبذلك تذىب ال ركة أك تقل

تنزؿ دؿ على النهي عن األكل من كسط القصعة ، كعللو أبنو تنزؿ ال ركة يف كسطها ، ككأنو إذا أكل منو َف  قاؿ الصنعآف رٛتو هللا :
  ال ركة على الطعاـ .           ) سبل السبلـ ( .

و كقاؿ اٟتافظ العراقي رٛتو هللا :  كجو النهي عن األكل من الوسط أف كجو الطعاـ أفضلو كأطيبو ، فإذا قصده ابألكل استأثر بو على رفقت



 َُْٓ 

  . ، كىو ترؾ أدب كسوء عشرة
 كا١تراد ابل ركة ىنا اإلمداد من هللا .

ئنا أىكىلىوي، كىًإٍف كىرًىىوي تػىرىكىوي ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو. قىاؿى ) مىا عىابى رىسيوؿي اىَّللًه  ٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى كىعى  - َُُٓ  طىعىامنا قىطُّ، كىافى ًإذىا ًاٍشتػىهىى شىيػٍ
---------- 

 الطعاـ ما يطعمو من مأكوؿ أك مشركب  ) طعامان (
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ة فيمن قدـ لو طعامان إف اشتهاه أكلو كإال تركو ، فبل يتكلم فيو بقدح أك عيب .نستفيد : السن
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 . ال ينبري لئلنساف أف يعيب طعامان ، ألف ذلك ينايف شكر نعمػػة هللا 
  مدح كالطعاـ كالثنػػػػػػػػػاء عليو جائػػز فقد قاؿ . ) نعم اإلداـ ا٠تل ( : 
 خلق النِب حيث كاف ٭تافظ على مشاعر الناس ، فبل يقدح يف عملهم كال ٮتدش شعورىم . حسن 
 . بياف حسن األدب ، ألف ا١ترء قد ال يشتهي طعامان كيشتهيػػػو غَته 

كي  كىعىٍن جىابًرو ، عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًه  - َُِٓ مىاًؿ ; فىًإفه اىلشهٍيطىافى أيٍى مىاًؿ ( رىكىاهي ميٍسًلمه .قىاؿى ) الى َتىٍكيليوا اًبلشًٌ  لي اًبلشًٌ
---------- 

 ما حكم األكل ابليمُت ؟ 
 اٟتديث دليل على كجوب األكل ابليمُت كٖترٔف األكل ابلشماؿ ، كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : كجوب األكل ابليمُت كٖترٯتو ابلشماؿ . القوؿ األكؿ
 .، كابن تيمية ، كابن القيم ، كالشوكآف ، كدمحم بن صاٌف العثيمُت غَتىم ال ر ، كابن عبد اختاره ابن أَب موسى ، كابن حـز

مىاؿ ( . -أ مىاًؿ فىًإفَّ الشٍَّيطىافى أيىٍكيلي اًبلشًٌ  ٟتديث الباب ) الى أتىٍكيليوا اًبلشًٌ
 أتكلوا ( كىذا هني، كاألصل يف النهي إذا كرد ٣تردان عن كجو الداللة : دؿ اٟتديث على النهي عن األكل ابلشماؿ، بداللة قولو ) ال

 .القرائن فإنو يقتضي التحرٔف
ًشمىاًلًو كىيىٍشرىبي  بً قىاؿى ) ًإذىا أىكىلى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍأكيٍل بًيىًميًنًو كىًإذىا شىًربى فػىٍليىٍشرىٍب بًيىًميًنًو فىًإفَّ الشٍَّيطىافى أيىٍكيلي  كعن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -ب

الًًو ( ركاه مسلم .  ًبًشمى
 قاؿ ابن القيم: كمقتضى ىذا ٖترٔف األكل هبا، كىو الصحيح، فإف اآلكل هبا، إما شيطاف، كإما مشبو بو .

 كٟتديث السابق ) َيى غيبلىـي سىمًٌ اَّللَّى كىكيٍل بًيىًميًنكى كىكيٍل ٦تَّا يىًليك ( . -ج
 ابألكل ابليمُت. كجو الداللة : أمر النِب 

 قاؿ العيٍت: كأما األكل ابليمُت فقد ذىب بعضهم إُف أنو كاجب لظاىر األمر .
: )ال  أفَّ رىجيبلن أىكىلى ًعٍندى رىسيوؿ هللا ) كعن سىلمة بًن عمرك بًن األكوع  -د : ال أٍستىطيعي . قىاؿى ( قىاؿى ًبًشمىالًًو ، فػىقىاؿى : )كيٍل بًيىًمينكى

( مى   ا مىنػىعىوي إالَّ الًكبػٍري فمىا رىفػىعىهىا ًإُفى ًفيو( ركاه مسلم .استىطىٍعتى
ع قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : فيو استعماؿ االستطاعة ٔتعٌت اإلرادة ، فقولو ) ال أستطيع ( أم : ال أريد ، كمنو قوؿ اٟتواريُت ) ىل يستطي

 ربك ( أم : ىل يريد ربك .
 عليو ، ألنو َف لو يف ترؾ األكل ابليمُت عذر ، كإ٪تا قصد ا١تخالفة . و ( ىذا دعاء من ) قىاؿى : الى اٍستىطىٍعتى 

 ، كىو كناية أهنا شٌلت بدعائو  : أف ذلك الرجل َف يستطع بعد ذلك اليـو أف يرفع يده اليمٌت إُف فيو أم) قىاؿى فىمىا رىفػىعىهىا ًإىلى ًفيًو ( 
 عليو .



 َُٓٓ 

أخ ر أبف  دليل على كجوب األكل ابليمُت لؤلمر بو أيضان، كيزيده أتكيدان أنو  قاؿ الصنعآف يف شرح حديث الباب: كيف اٟتديث
بشمالو فقاؿ: "كل  الشيطاف أيكل بشمالو كيشرب بشمالو كفعل الشيطاف ٭تـر على اإلنساف كيزيده أتكيدان أف رجبل أكل عنده 

إال على من ترؾ  ا إُف فيو ، أخرجو مسلم، كال يدعو بيمينك" فقاؿ: ال أستطيع قاؿ: "ال استطعت ما منعو إال الك ر" فما رفعه
 الواجب ، كأما كوف الدعاء لتك ره فهو ٤تتمل أيضان ، كال ينايف أف الدعاء عليو لؤلمرين معان .) سبل السبلـ ( 

 أف األكل ابليمُت مستحب ال كاجب . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٞتمهور .

 لشافعية ، كاٟتنابلة ، اختاره ابن ا١تنذر .فهو مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كا
استدلوا ٔتا سبق من أدلة القوؿ األكؿ كٛتلوا األمر ابألكل ابليمُت على االستحباب كالندب، كالنهي عن األكل ابلشماؿ على الكراىة 

 كالتنزيو؛ ألف الصارؼ لذلك ىو قصد اإلرشاد كاألدب كالفضيلة .
ر على جهة الندب، ألنو من ابب تشريف اليمن على الشماؿ، ألهنا أقول يف الرالب، كأسبق قاؿ أبو العباس القرطِب : ىذا األم

لؤلعماؿ، كأمكن يف األشراؿ، مث ىي مشتقة من الييمن كال ركة، كقد شرؼ هللا تعاُف أىل اٞتنة أبف نسبهم إليها كما ذـ أىل النار حُت 
ا، كما اشتق منها ٤تمود لساّنن، كشرعان، كدنيا، كآخرة. كالشماؿ على النقيض نسبهم إُف الشماؿ، كعلى اٞتملة: فاليمُت كما نسب إليه

من ذلك...، كإذا كاف ىذا، فمن اآلداب ا١تناسبة ١تكاـر األخبلؽ، كالسَتة اٟتسنة عند الفضبلء اختصاص اليمُت ابألعماؿ الشريفة، 
حكم التبعية. كأما إزالة األقذار كاألمور اٞتسيمة فبالشماؿ ١تا كاألحواؿ النظيفة، كإف احتيج يف شيء منها إُف االستعانة ابلشماؿ فب

 يناسبها من اٟتقارة، كاالسًتذاؿ .
 كأجاب اٞتمهور عن أدلة من قاؿ ابلوجوب :

ّن أبف اجمللس بُت الظل كالشمس ٣تلس الشيطاف. ركاه أٛتد . كأخ ر  قالوا : كأما التشبيو ابلشيطاف فبل يفيد اٟترمة، فقد أخ رّن النِب 
 .يف أمر القيلولة بقولو: قيلوا فإف الشيطاف ال يقيل. ركاه الط رآف يف األكسط، كصححو األلبآف بتعدد طرقو كإف ضعفو غَته 

كيف سنن ابن ماجو : كليعط بيمينو، فإف الشيطاف أيكل بشمالو كيشرب بشمالو كيعطي بشمالو. قاؿ ا١تنذرم : إسناده صحيح. كصححو 
 َت من العلماء على عدـ كجوب القيلولة، كعدـ كجوب ا١تناكلة ابليمُت، إُف غَت ذلك.ا١تناكم ، كاٞتماى

 كأما حديث الباب ) سلمة بن األكوع ( فأجابوا عنو :
 ك رنا كاستعبلءن. جـز بذلك القاضي عياض.   قيل  إف الرجل منافق، بدليل رده أمر رسوؿ هللا  أكالن :
 لفة اٟتكم الشرعي عمومنا. جـز بذلك اإلماـ النوكم. كقيل  أف الدعاء عليو ١تخا اثنيان :

 أف الدعاء عليو لك ره. قاؿ ا١تناكم يف فيض القدير: كدعاؤه على الرجل إ٪تا ىو لك ره اٟتامل لو على ترؾ االمتثاؿ، كما ىو مبُت. كقيل :
ًء ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو  قىاؿى ) ًإذىا شىًربى أىحىدي  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىِب قػىتىادىةى  -َُّٓ انى  كيٍم ، فىالى يػىتػىنػىفهٍس يف اىإٍلً
ًٍمًذمُّ . - َُْٓ فيٍخ ًفيًو ( كىصىحهحىوي اىلًتًٌ  كىأًلىِب دىاكيدى : عىٍن ًاٍبًن عىبهاسو ٨تىٍويهي ، كىزىادى ) أىٍك يػىنػٍ

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 لذم يشرب منو .نستفيد : النهي عن التنفس يف اإلّنء ا
 ما اٟتكمة من النهي عن ذلك ؟ 

 : النهي عن التنفس يف اإلّنء ىو من طريق األدب ٥تافة من تقذيره كنتنو كسقوط شيء من الفم كاألنف فيو ك٨تو ذلك . قاؿ النوكم
ك ٥تاط، أك ٓتار ردمء، فيكسبو كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : كىذا النهي للتأدب إلرادة ا١تبالرة يف النظافة، إذ قد ٮترج مع النفس بصاؽ، أ

 رائحة كريهة فيتقذر هبا ىو أك غَته عن شربو .
 كقاؿ الصنعآف : كالنهي عن التنفس يف اإلّنء لئبل يقذره على غَته أك يسقط من فمو أك أنفو ما يفسده على الرَت .



 َُٓٔ 

 إذان : ٤تاذير التنفس يف اإلّنء :
 أنو يقذر الشراب على من بعده . -أ

 س رٔتا ٛتل أمراضان يتلوث هبا اإلّنء .أف النف -ب
 أنو ٮتشى عليو من الٌشرىؽ .   ) منحة العبلـ ( .-ج

 فائدة :
عن التنفس يف اإلّنء إ٪تا ىو لئبل يتنفس فيو فيتقذر ا١تاء ببزاؽو ٮترج من الفم ، أك بريح كريهة تتعلَّق اب١تاء ، أك  قاؿ القرطِب : هنيو 

العزيز . كأجازه ٚتاعة ؛ منهم : ابن  يتنفس يف اإلّنء فليشرب يف نفسو كاحد ما شاء . قالو عمر بن عبد ابإلّنء ، كعلى ىذا : فإذا َف
 ا١تسيًٌب ، كعطاء بن أَب رابح ، كمالك بن أنس .

ؿ : إنو ال ككره ذلك قوـه ؛ منهم : ابن عباس ، كطاككس ، كعكرمة ، كقالوا : ىو شرب الشيطاف . كالقوؿ األكؿ أظهر لقولو يف للذم قا 
 يركم من نفس كاحدو : ) أىًبًن القىدىحى عن ًفيكى ، مث تػىنػىفَّس ( كظاىره : أنو أابح لو الشرب يف نفس كاحدو إذا كاف يىركل منو .

 ما السنة للشارب إذا شرب من اإلانء ؟ 
 السنة أال يشرب يف نػىفىس كاحد ، بل يشرب يف نفىسُت أك ثبلثة مع فصل القدح عن فيو .

. قىاؿى أىنىسه فىأىّنى أىتػىنػىفَّسي يف «. إًنَّوي أىٍركىل كىأىبٍػرىأي كىأىٍمرىأي » الشَّرىاًب ثىبلىاثن ( كىيػىقيوؿي  يػىتػىنػىفَّسي يف  نىسو قىاؿى )  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ عىٍن أى   الشَّرىاًب ثىبلىاثن
  ( .الشَّرىاًب ثىبلىاثن  يػىتػىنػىفَّسي يًف  معٌت قولو )كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ 

 . قاؿ ابن القيم رٛتو هللا : معٌت تنفسو يف الشراب : إابنتو القدح عن فيو ، كتنفسو خارجو ، مث يعود إُف الشراب
امعها بقولو : ) إنو أركل ، كأمرأ ، كأبرأ ( ؛ فأركل : أشد رَيَّ كأبلرو  كىف ىذا الشرب ًحكىم ٚتىَّة ، كفوائد مهمة ، كقد نبو  على ٣تى

من شدة العطش كدائو ، لًتدده على ا١تعدة ا١تلتهبة دفعات ، فتسكن الدفعة الثانية ما  ئبرأ : من ال رء ، كىو الشفاء ، أم : ي ر كأنفعو . كأ
لة عجزت األكُف عن تسكينو ، كالثالثة ما عجزت الثانية عنو ، كأيضا فإنو أسلم ٟترارة ا١تعدة ، كأبقى عليها من أف يهجم عليها البارد كى

كهنلة كاحدة ؛ فإنو ال يركم ١تصادفتو ٟترارة العطش ٟتظة ، مث يقلع عنها ، ك١تا تكسر سورهتا كحدهتا ، كإف انكسرت َف تبطل كاحدة ، 
 . ابلكلية ، ٓتبلؼ كسرىا على التمهل كالتدريج

ارة الرريزية بشدة برده ، ككثرة  كأيضا فإنو أسلم عاقبة ، كآمن غائلة من تناكؿ ٚتيع ما يركم دفعة كاحدة ، فإنو ٮتاؼ منو أف يطفئ اٟتر 
 كميتو ، أك يضعفها فيؤدل ذلك إُف فساد مزاج ا١تعدة كالكبد " انتهى ابختصار . ) زاد ا١تعاد ( .

يؤخذ من ذلك : أنو أقمع للعطش ، كأقول على ا٢تضم ، كأقلُّ أثرنا يف ضعف األعضاء كبرد ا١تعدة  : كقاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا تعاُف
 ) الفتح ( .     .      

يف تصريفو،  كقاؿ كِف هللا الدىلوم: ا١تعدة إذا كصل إليها ا١تاء قليبلن قليبلن صرفتو الطبيعة إُف ما يهمها، كإذا ىجم عليها ا١تاء الكثَت ٖتَتت
كاركر إذا ألقى على معدتو  كا١ت ركد إذا ألقى يف معدتو ا١تاء أصابتو ال ركدة لضعف قوتو من مزاٛتة القدر الكثَت ، ٓتبلؼ ما إذا تدرج ،

 ) حجة هللا البالرة ( كقعت ا١تزاٛتة أكال مث ترجحت ال ركدة .  فشيئان  ماء دفعة حصلت بينهما ا١تدافعة كَف تتم ال ركدة ، كإذا ألقى شيئان 
ء أىٍك يف أىثٍػنىاء شيٍربو الشَّرىاب   . كىاَّللَّي أىٍعلىم .كقاؿ النوكم : مىٍعنىاهي : يف أىثٍػنىاء شيٍربو ًمٍن اإٍلًّنى

 ًمٍن الٌرًٌم أىٍم أىٍكثىر رَيِّ ، كىأىٍمرىأ كىأىبٍػرىأ مىٍهميوزىاًف .) أىٍركىل (  كقػىٍولو 
  نػىفىس كىاًحد .أىٍم : أىبٍػرىأ ًمٍن أىَفى اٍلعىطىش ، كىًقيلى : أىبٍػرىأ أىٍم أىٍسلىم ًمٍن مىرىض أىٍك أىذىل ٭تىٍصيل ًبسىبىًب الشٍُّرب . يًف كىمىٍعٌتى ) أىبٍػرىأ (  
 ) شرح مسلم ( .  أىٍم أىٍٚتىل اًٍنًسيىاغنا . كىاَّللَّي أىٍعلىم . كىمىٍعٌتى ) أىٍمرىأ ( 

كعلى ىذا ا١تعٌت الذم صار إليو اٞتمهور يكوف الشراب ا١تذكور ٔتعٌت : الشرب مصدرنا ، ال ٔتعٌت الشراب الذم ىو  ...:  كقاؿ القرطِب
 سنه معٌتن ، كفصيحه لرةن ، فإنَّو يقاؿ : شرب شيرابن كشراابن ٔتعٌت كاحد . ) ا١تفهم ( ا١تشركب . فتأملو ، فإنَّو ح

 الشَّرىاًب ثىبلىاثن ( أم : يتنفس يف شربو ثبلاثن ، كليس معناىا أنو يتنفس يف اإلّنء . فقولو إذان )يػىتػىنػىفَّسي يًف 



 َُٕٓ 

 كما قاؿ بعضهم  : فعل ذلك ليبُتًٌ بو جواز ذلك . 
م كانوا إذا بزؽ ، أك  جواز ذلك يف حقو  كمنهم من علل أبنو َف يكن يػيتػىقىذَّري منو شيء ، بل الذم يػيتػىقىذَّري من غَته ييستطاب منو ، فإهنَّ

 تنخع تدلكوا بذلك ، كإذا توضأ اقتتلوا على فضل كضوئو ، إُف غَت ذلك ٦تا يف ىذا ا١تعٌت .
بدليل بقية اٟتديث ، فإنَّو قاؿ ) إنو أركل ، كأبرأ ، كأمرأ ( كىذه الثبلثة األمور  قاؿ القرطِب : كٛتل ىذا اٟتديث على ىذا ليس بصحيح ؛

ال إ٪تا ٖتصل أبف يشرب يف ثبلثة أنفاس خارج القدح ، فأما إذا تنفس يف ا١تاء كىو يشرب : فبل أيمن الشَّرىؽ ، ك٭تصل تقذير ا١تاء ، كقد 
فسو إف كانت ىنالك رائحة كريهة . كعلى ىذا ا١تعٌت ٛتل اٟتديث اٞتمهور . كىو يركل إذا سقط من بزاقو شيء ، أك خالطو من رائحة ن

 الصواب إف شاء هللا تعاُف نظرنا إُف ا١تعٌت ، كلبقية اٟتديث . ) ا١تفهم ( .
 : أنو قاؿ ، عن النِب  كىناؾ حديث آخر يوضح اٟتديث السابق : فقد ركل أبو ىريرة 

ءى ، مثيَّ لًيػىعيٍد ًإٍف كىافى ييرًيد ( ركاه اب ) ًإذىا شىًربى أىحىديكيٍم فىبلى  ًء ، فىًإذىا أىرىادى أىٍف يػىعيودى فػىٍليػينىحًٌ اإٍلًّنى ّنى  ن ماجو .يػىتػىنػىفٍَّس يًف اإٍلً
 ما حكم النفخ يف إانء الطعاـ ؟ 

 مكركه .
 ما اٟتكمة  من النهي ؟ 

ّنء الذم يشرب منو ، كاإلّنء يشمل إّنء الطعاـ كالشراب، فبل ينفخ )أك ينفخ فيو ( قاؿ : أم يف اإل قاؿ الشوكآف : عند شرحو لقولو 
طعاـ اٟتار يف اإلّنء ليذىب ما يف ا١تاء من قذارة ك٨توىا ، فإنو ال ٮتلو النفخ غالبان من بزاؽ يستقذر منو ، ككذا ال ينفخ يف اإلّنء لت ريد ال

 ب منو ، كىو شراب أىل النار .، بل يص ر إُف أف ي رد ، كال أيكلو حاران ، فإف ال ركة تذى
 كقاؿ العبلمة ا١تناكم رٛتو هللا : كالنفخ يف الطعاـ اٟتار يدؿ على العجلة الدالة على الشَّرىه كعدـ الص ر كقلة ا١تركءة .

 ة، كمرض ك٨توه .إذا نفخ رٔتا ٭تصل من ا٢تواء الذم ٮترج منو أشياء مؤذية أك ضار  اإلنساف ألفكذلك : كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
 . "كالنفخ أشد من التنفس كقاؿ اٟتافظ ابن حجر العسقبلٓف رٛتو هللا :

 مىت تزكؿ الكراىة ؟ 
إذا كانت ىناؾ حاجة تدعو إُف النفخ يف الطعاـ أك الشراب لت ريده ، ككاف ٭تتاج إُف أف أيكل أك يشرب كيشق عليو أف ينتظره لي رد ، 

 ذلك بعض أىل العلم،فإف الكراىة تزكؿ حينئذ كما صرح ب
( :  قاؿ اآلمدم : ال يكره النفخ يف الطعاـ إذا كاف حاران . قلت )ا١ترداكم( كىو ِّٖ/ٖقاؿ العبلمة ا١ترداكم اٟتنبلي يف "اإلنصاؼ" ) 

 الصواب ، إف كاف مثىَّ حاجة إُف األكل حينئذ .
ستثٌت من ذلك ما دعت إليو اٟتاجة ، كما لو كاف الشراب كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف "شرح رَيض الصاٟتُت : إال أف بعض العلماء ا

 حاران ك٭تتاج إُف السرعة ، فرخص يف ىذا بعض العلماء، كلكن األكُف أف ال ينفخ حىت لو كاف حاران؛ إذا كاف حاران كعنده إّنء آخر فإنو
 .يصبو يف اإلّنء مث يعيده اثنية حىت ي رد" انتهى

  يث الطعاـ ؟ىل يقاس عليو كل ما يؤدم إىل تلو 
 . نعم

 قاؿ الشوكآف : ككما ال يتنفس يف اإلّنء ال يػىتىجىشَّأي فيو " انتهى . 
 ( . ْٖ/  ُكالتَّجىشُّأي : تنفُّسي ا١تعدة عند االمتبلء "لساف العرب ) 

 
 
 
 



 َُٖٓ 

بي اٍلقىٍسمً   ابى
 تعريفو :

م بُت الزكجات ، كىو إعطاء ا١ترأة حقها يف البيتوتة عندىا القٍسم بفتح فسكوف ، كىو ٔتعٌت القسمة كىو العطاء ، كا١تراد بو ىنا : القسٍ 
 للصحبة كا١تؤانسة . ) كقيل توزيع الزماف بُت الزكجات ( .

  بعضهم بقولو ) القسم ىو مبيت الزكج مع زكجتو يف نوبتها سواء حصل يف ىذا ا١تبيت كطء أـ َف ٭تصل .كعرفو 
هى  -عىٍن عىاًئشىةى  - َُٔٔ ا قىٍسًمي ًفيمىا أىٍمًلكي ،  قىالىٍت: ) كىافى رىسيوؿي اَّللًه  -ارىًضيى اَّللهي عىنػٍ ، كىيػىقيوؿ : اللههيمه ىىذى يػىٍقًسمي، فػىيػىٍعًدؿي

ًٍلكي كىالى أىٍمًلك ( رىكىاهي اأٍلىٍربػىعىةي ، كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى كىاٟتٍىاًكمي ، كىلىًكٍن رى  ًٍمذً فىالى تػىليٍمًٍت ًفيمىا ٘تى  مُّ ًإٍرسىالىو ي .جهحى الًتًٌ
ًف، فىمىاؿى ًإىلى ًإٍحدىا٫تيىا، جىاءى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىًشقُّوي مىاًئل ( رىكىاهي  عىٍن النهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُٕٔ قىاؿى ) مىٍن كىانىٍت لىوي اٍمرىأىًتى

 أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىسىنىديهي صىًحيحه .
---------- 

ا قىٍسًمي ًفيمىا أىٍمًلكي ( ) الله   أم : فيما أقدر عليو .هيمه ىىذى
 أم : ال تؤاخذٓف .) فىالى تػىليٍمًٍت ( 

ًٍلكي كىالى أىٍمًلك (   قاؿ أبو داكد : يعٍت القلب .) ًفيمىا ٘تى
 أم نصفو مائل ، قيل : ْتيث يراه أىل العرصات ليكوف ىذا زَيدة يف التعذيب ) شقو مائل (

 يث الباب ؟ما صحة أحاد 
 حديث عائشة ٥تتلف فيو كالصواب إرسالو ، كما نص على ذلك أبو زرعة كالًتمذم كالدارقطٍت .

 كأشار النسائي إُف ذلك .
 قاؿ أبو زرعة : ال أعلم أحدان ًتبع ٛتادان ) أم ابن سلمة ( .

 ن أيوب، عن أَب قبلبة مرسبل قاؿ: كىذا أصح .قاؿ ابن كثَت : كىذا إسناد صحيح، لكن قاؿ الًتمذم: ركاه ٛتاد بن زيد كغَت كاحد، ع
 سنده صحيح كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .كحديث أَب ىريرة  -
 ماذا نستفيد من األحاديث ؟ 

 نستفيد : أنو ٬تب على الزكج أف يسوم بُت زكجاتو يف القسم . كذلك يف ا١تبيت كالنفقة كالكسوة .
 .ريكًؼ ( لقولو تعاُف ) كىعىاًشريكىينَّ اًبٍلمىعٍ  -أ

 قاؿ ابن قدامة : كليس مع ا١تيل معركؼ .
 كٟتديث عائشة . -ب
 كٟتديث أَب ىريرة )من كاف لو امرأًتف ، فماؿ إُف إحدا٫تا، جاء يـو القيامة كشقو مائل( . -ج

  القسمة كالطعاـ كالكسوة .قاؿ الشوكآف : كفيو دليل على ٖترٔف ا١تيل إُف إحدل الزكجتُت دكف األخرل إذا كاف ذلك يف أمر ٯتلكو الزكج ك
 كىاٍشتىدَّ بًًو كىجىعيوي ، اٍستىٍأذىفى أىٍزكىاجىوي يف أىٍف ٯتيىرَّضى يف بػىٍييًت ، فىأىًذفَّ لىوي ( متفق عليو . كعن عىاًئشىةى قىالىٍت ) لىمَّا ) ثػىقيلى النَِّبُّ  -د

ىذا إذا استطاع فإف شق عليو ذلك استأذف يف ا١تكوث عند  من ىذا اٟتديث قاؿ العلماء بوجوب القسم على الزكج كلو كاف مريضان 
 يف استئذانو ابقي نسوتو يف ا١تكوث عند عائشة السابق الذكر فأذف لو فمكث عندىا حىت مات يف بيتها. كاحدة منهن كما فعل النِب 

ن يسقط أبذهنن يف ذلك فكأهنن كىنب أَيمهن كقاؿ العبلمة ابن حجر العسقبلٓف تعقيبان على ىذا اٟتديث : كالررض منو ىنا أف القسم ٢ت 
 لليت ىو يف بيتها .

 عن جابر بن زيد قاؿ :  كانت ِف امرأًتف ككنت أعدؿ بينهما حىت يف القبل .
 كعن ٣تاىد قاؿ : كانوا يستحبوف أف يعدلوا بُت النساء ، حىت يف الطيب يتطيب ٢تذه كما يتطيب ٢تذه .



 َُٓٗ 

 العلم يف كجوب القسم ، كالتسوية بُت الزكجات يف القسم خبلفان .: ال نعلم بُت أىل  قاؿ ابن قدامة
 ىل ٬تب أف يعدؿ بُت زكجاتو يف النفقة كالكسوة ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : ال ٬تب عليو ، إذا كٌفى كل كاحدة كأعطى كاحدة منهن زَيدة . القوؿ األكؿ

 عية ، كاٟتنابلة .كىذا قوؿ اٞتمهور من ا١تالكية ، كالشاف
ل لو قاؿ ابن قدامة ػ رٛتو هللا ػ : كليس عليو التسوية بُت نسائو يف النفقة كالكسوة إذا قاـ ابلواجب لكل كاحدة منهن ، قاؿ أٛتد يف الرج

رفع من ثوب امرأًتف : لو أف يفضل إحدا٫تا على األخرل يف النفقة كالشهوات كالسكن ، إذا كانت األخرل يف كفاية ، كيشًتم ٢تذه أ
 ىذه ، كتكوف تلك يف كفاية .

 .ََُكفايتها كزادىا   ََُكىو كفايتها ، كأعطى الثانية  ََُمثاؿ : لو أعطى األكُف 
 قالوا : ألنو أدل الواجب لؤلكُف ] كىو كفايتها [ كَف يظلمها . 
ب َف ٯتكنو القياـ بو إال ْترج ، فسقط كجوبو  أف التسوية يف النفقة كالكسوة فيما زاد على الواجب أمر يصعب التحرز منو ، فلو كج-أ

 كالتسوية يف الوطء .
 أف حقهن يف النفقة كالكسوة ، كقد سول بينهن ، كما زاد على ذلك فهو متطوع ، فلو أف يفعلو إُف من شاء .-ب

 : ٬تب عليو . القوؿ الثاين
 كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا .

 ًإفَّ اَّللَّى أيىٍميري اًبٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسىاًف ( .لعمـو قولو تعاُف ) -أ
 كٟتديث الباب ) من كاف لو امرأًتف ... ( . -ب

ٯتلكو قاؿ الشوكآف ػ رٛتو هللا : قولو ) ٯتيل إلحدا٫تا ( فيو دليل على ٖترٔف ا١تيل إُف إحدل الزكجتُت دكف األخرل ، إذا كاف ذلك يف أمر 
كسوة ، كال ٬تب على الزكج التسوية بُت الزكجات فيما ال ٯتلكو ، كابة ك٨توىا ... كقد ذىب أكثر األئمة الزكج ، كالقسمة كالطعاـ كال

 إُف كجوب القسمة بُت الزكجات .
 كألف عدـ العدؿ بُت الزكجات يف النفقة يوغر الصدكر، كيثَت األحقاد، ٦تا يؤثر على اٟتياة الزكجية كيعكر صفوىا، )كالعدؿ يف النفقة -ج

 أف يعطي كل كاحدة ما يكفيها( .
كىذا القوؿ أقرب للصواب، كرجحو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا، كاختاره الشيخ السعدم، كالشيخ ابن ابز، كالشيخ ابن عثيمُت، 

  . كعلماء اللجنة الدائمة
، فإنو كاف يعدؿ بُت  السنة أيضنا اقتداء ابلنِب  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ػ رٛتو هللا ػ : " كأما العدؿ يف " النفقة كالكسوة " فهو

 لو ؟  عليو ؟ أك مستحبان  أزكاجو يف النفقة ؛ كما كاف يعدؿ يف القسمة ؛ مع تنازع الناس يف القسم : ىل كاف كاجبان 
 كتنازعوا يف العدؿ يف النفقة : ىل ىو كاجب ؟ أك مستحب ؟ ككجوبو أقول كأشبو ابلكتاب كالسنة .

 و أف يسوم بُت زكجاتو يف الوطء ؟ىل ٬تب علي 
 ال ٬تب عليو .

ٍيًل فػىتىذى  -أ ًيليواٍ كيلَّ اٍلمى اٍلميعىلَّقىًة ( .لقولو تعاُف ) كىلىن تىٍستىًطيعيواٍ أىف تػىٍعًدليواٍ بػىٍُتى النًٌسىاء كىلىٍو حىرىٍصتيٍم فىبلى ٘تى  ريكىىا كى
 ى العدؿ .لب كميل القلب كلو حرصتم عقاؿ البروم : أم : لن تقدركا أف تسوكا بُت النساء يف اٟت

كقاؿ القرطِب : أخ ر تعاُف بنفي االستطاعة يف العدؿ بُت النساء ، كذلك يف ميل الطبع اببة كاٞتماع كاٟتظ من القلب ، فوصف هللا 
 تعاُف حالة البشر كأهنم ْتكم ا٠تلقة ال ٯتلكوف ميل قلوهبم إُف بعض دكف بعض .

ن تستطيعوا أيها الناس أف تساككا بُت النساء من ٚتيع الوجوه ، فإنو كإف كقع القسم الصورم ليلة كليلة فبل بد من كقاؿ ابن كثَت : أم : كل



 َُُٓ 

 التفاكت يف ابة كالشهوة .
كقاؿ الرازم : ا١تعٌت أنكم لستم منهيُت عن حصوؿ التفاكت يف ا١تيل القلِب ألف ذلك خارج عن كسعكم ، كلكنكم منهيوف عن إظهار 

 التفاكت يف القوؿ كالفعل .ذلك 
،  كقاؿ الشنقيطي : ىذا العدؿ الذم ذكر هللا تعاُف ىنا أنو ال يستطاع ، ىو العدؿ يف ابة كا١تيل الطبيعي ، ألنو ليس ٖتت قدرة البشر

 ٓتبلؼ العدؿ يف اٟتقوؽ الشرعية فإنو مستطاع .
 .ا أملك فبل تلمٍت فيما ال أملك ( كاف يقوؿ : اللهم ىذا قسمي فيم  ) أف النِب كٟتديث الباب  -ب
 أخ ر أف عائشة أحب نسائو إليو . أف النِب  -ج

قاؿ ابن قدامة : ال نعلم خبلفان بُت أىل العلم يف أنو ال ٕتب التسوية بُت النساء يف اٞتماع ، كىو مذىب مالك كالشافعي كذلك ألف 
يف ذلك ؛ فإف قلبو قد ٯتيل إُف إحدا٫تا دكف األخرل ، قاؿ هللا تعاُف ) كلن  اٞتماع طريقو الشهوة كا١تيل ، كال سبيل إُف التسوية بينهن

 . تستطيعوا أف تعدلوا بُت النساء كلو حرصتم ( ، قاؿ عبيدة السلمآف : يف اٟتب كاٞتماع
 االستمتاع ٔتا دكف الفرج كال ٕتب التسوية بينهن يف… كإف أمكنت التسوية بينهما يف اٞتماع : كاف أحسن كأكُف ؛ فإنو أبلغ يف العدؿ ، 

 من القبل كاللمس ك٨تو٫تا ؛ ألنو إذا َف ٕتب التسوية يف اٞتماع : ففي دكاعيو أكُف . ) ا١ترٍت ( .
إف ترؾ اٞتماع لعدـ الداعي إليو من ابة كاالنتشار فهو معذكر ، كإف كجد الداعي إليو ، كلكنو إُف الضرة أقرب فليس  قاؿ ابن القيم :ك

 كعليو أف يعدؿ .ٔتعذكر ، 
 ىل يقسم ٟتائض كنفساء كمريضة ؟ 

 نعم .
 : ألف القسم لؤلنس ، كذلك حاصل ٦تن ال يطأ . قاؿ يف ا١تغٍت

 ١تا كاف يف مرضو جعل يدكر على نسائو كيقوؿ : أين أّن غدان ؟ أين أّن غدان ؟ ( . ركاه البخارم كقد ركت عائشة : ) أف رسوؿ هللا 
 إذا أراد أف يباشر امرأة من نسائو أمرىا فاتزرت كىي حائض(. ارم عن ميمونة قالت: )كاف رسوؿ هللا ما ركاه البخكمن األدلة :

و قاؿ الشافعي رٛتو هللا : كيبيت عند ا١تريضة اليت ال ٚتاع فيها ، كاٟتائض كالنفساء ؛ ألف مبيتو سكن إلف كإف َف يكن ٚتاع أك أمر ٖتب
 ) األـ ( .           ا١ترأة كترل الرضاضة عليها يف تركو .

تػيهينَّ دىاًعيىةه إُفى ذىًلك ( .كيف كشاؼ القناع ) كىيقًسمي الزٍَّكجي لزىٍكجىةو حىاًئضو كىنػيفىسىاءى كىمىرًيضىةو ؛ ألىفَّ اٍلقىٍصدى السَّكىني كىاإًليوىاءي كىاألي   ٍنسي كىحىاجى
 ما ىو عماد القٍسم ؟ 

 عماد القسم ابلليل ١تن كاف معاشو ابلنهار .
ال خبلؼ يف ىذا ، كذلك أف الليل للسكن كاإليواء ، أيكم فيو اإلنساف إُف منزلو كيسكن إُف أىلو ، كيناـ يف فراشو مع  قاؿ ابن قدامة :

 زكجتو عادة ، كالنهار للمعاش كا٠تركج كالتكسب ، إال أف يكوف ٦تن معاشو ابلليل كاٟتراس كمن أشبههم ، فإنو يقسم بُت نسائو ابلنهار ،
 ف الليل يف حقو كالنهار يف حق غَته .كيكو 
 ىل ٬توز الدخوؿ على الزكجة الثانية يف ليلة ضرهتا ؟ 

 ٬توز ليبلن للضركرة .
 كيف النهار ٬توز عند اٟتاجة، كمرض يصيبها فتحتاج إليو . 
  ىل كاف القسم كاجبان على النيب أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء على قولُت :
 و .: كاف كاجبان علي القوؿ األكؿ
 ) كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا ( .  : َف يكن كاجبان عليو . القوؿ الثاين



 ُُُٓ 

عنا، ُثيه قىسىمى، كىًإذىا تػىزىكه )  كىعىٍن أىنىسو قىاؿى  - َُٖٔ ـى ًعٍندىىىا سىبػٍ ـى ًعٍندى ًمنى السُّنهًة ًإذىا تػىزىكهجى الرهجيلي اٍلًبٍكرى عىلىى الثػهيًًٌب أىقىا ىىا جى الثػهيًٌبى أىقىا
، ُثيه قىسىمى  اثن . ( ثىالى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ

هىا-كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى  - َُٖٓ اثن ، كىقىاؿى : " ًإنهوي لىٍيسى ًبًك عىلىى أىٍىًلًك ىىوىافه  ) أىفه اىلنهيبه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـى ًعٍندىىىا ثىالى  لىمها تػىزىكهجىهىا أىقىا
 ، ًإٍف ًشٍئًت سىبػهٍعتي لىًك ، كىًإٍف سىبػهٍعتي لىًك سىبػهٍعتي لًًنسىاًئي ( رىكىاهي ميٍسًلم ه .

---------- 
 ( ا١تراد السنة الواجبة . من السنة) 

ا اللٍَّفظ يػىٍقتىًضي رىٍفعو ًإُفى النًَِّبٌ  ا ، فػىهيوى يًف اٟتٍيٍكم كىقىٍولًًو : قىاؿى  ، فىًإذىا قىاؿى الصَّحىاَبٌ : السُّنَّة كىذىا ، قاؿ النوكم : ىىذى أىٍك : ًمٍن السُّنَّة كىذى
ا مىٍذىىبنىا كىمىٍذىىب اٍلميحىدًًٌثُتى كىٚتىىاًىَت السَّلىف كىا٠تٍىلىف كىجىعىلىوي بػىٍعضهٍم مىٍوقيوفنا كىلىٍيسى بً رىسيوؿ اَّللَّ  ا. ىىذى  شىٍيءو .: كىذى
 أم : أـ سلمة .جىهىا ( لىمها تػىزىكه  ) أىفه اىلنهيبه 

اثن ، كىقىاؿى (  ـى ًعٍندىىىا ثىالى حُت تزكج أـ سلمة ، فدخل عليها ، فأراد  ١تا طلبت منو أف ال ٮترج ، ففي ركاية ١تسلم ) أف رسوؿ هللا ) أىقىا
 أف ٮترج أخذت بثوبو ( .

، أم : ليس اقتصارم على الثبلثة ٢توانك  تها ، كقيل : أراد ابألىل نفسو قيل : ا١تراد ابألىل قبيل) ًإنهوي لىٍيسى ًبًك عىلىى أىٍىًلًك ىىوىافه (  
 . علٌي ، كال لعدـ رغبيت فيك ، كلكن ألنو اٟتكم الشرعي

 
 ماذا نستفيد من األحاديث ؟ 

 ت الزكجة اٞتديدة ثيبان .نستفيد : أف الرجل إذا تزكج امرأة جديدة ، فإنو ٬تلس عندىا سبعان إذا كانت بكران ، ك٬تلس عندىا ثبلاثن إذا كان
 كىذا مذىب مالك كالشافعي كأٛتد .

: مىت تزكج صاحب النسوة امرأة جديدة قطع الدكر كأقاـ عندىا سبعان إف كانت بكران ال يقضيها للباقيات ، كإف كانت ثيبان  قاؿ يف ا١تغٍت
 أقاـ عندىا ثبلاثن كال يقضيها .

ًمهىا ًببلى قى كقاؿ النوكم : كىًفيًو أىفَّ حىٌق الزًٌفىا ـى بًًو عىلىى غىٍَتىىا فىًإٍف كىانىٍت ًبٍكر كىافى ٢تىىا سىٍبع لىيىاؿو أبًىَيَّ ًبت لًٍلمىٍزفيوفىًة كىتػىقىدَّ ضىاء ، كىًإٍف كىانىٍت ؼ اثى
ا مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىميوىاًفًقيًو كىىيوى  ثػىيًٌبنا كىافى ٢تىىا ا٠ٍتًيىار ًإٍف شىاءىٍت سىبػٍعنا ، كىيػىٍقًضي السٍَّبع لًبىاًقي النًٌسىاء ، كىًإٍف شىاءىتٍ  اثن كىالى يػىٍقًضي . ىىذى ثىبلى

ًنيفىةالًَّذم ثػىبػىتىٍت ًفيًو ىىًذًه اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة ، كى٦تٍَّن قىاؿى بًًو مىاًلك كىأىٍٛتىد كىًإٍسحىاؽ كىأىبيو ثػىٍور كىابٍ   ن جىرًير كىٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء . كىقىاؿى أىبيو حى
لُّوا اًبلظَّوىاًىًر اٍلوىارًدىة اًبٍلعىٍدًؿ  ب قىضىاء اٞتٍىًميع يف الثػَّيًٌب كىاٍلًبٍكر كىاٍستىدى  بػىٍُت الزٍَّكجىات .كىاٟتٍىكىم كىٛتىَّاد : ٬تًى

 كىحيجَّة الشَّاًفًعٌي ىىًذًه اأٍلىحىاًديث كىًىيى ٥تيىصَّصىة لًلظَّوىاًىًر اٍلعىامَّة .
ها فاطمة ، مث بعد ذلك تزكج امػرأة أخرل اٝتها عائشة ككانت بكران ، فنقوؿ : ٬تلس عند عائشة سبع أَيـ مث مثاؿ : رجل عنده زكجة اٝت

 يقسم .
 ما اٟتكمة من ذلك ؟ 

 أف البكر تنفر من الرجل أكثر من نفور الثيب .  -أ 
 أف رغبة الرجل يف البكر أكثر من رغبتو يف الثيب . -ب
 ك حىت كلو مل يكن لو زكجة غَتىا ؟ىل ىذا اٟتكم خاص ٔتن لو زكجات ، أ 

 قاؿ النوكم : كىاٍختػىلىفيوا يًف ًاٍخًتصىاصو ٔتىٍن لىوي زىٍكجىات غىٍَت اٞتٍىًديدىة .
 الى .زىٍكجىة أىـٍ قىاؿى اًٍبن عىٍبد اٍلبػىٌر : ٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء عىلىى أىفَّ ذىًلكى حىٌق لًٍلمىٍرأىًة ًبسىبىًب الزًٌفىاؼ سىوىاء كىافى ًعٍنده  

اثن  ـى ًعٍندىىا ثىبلى عنا كىًإذىا تػىزىكَّجى الثػَّيًٌب أىقىا بػٍ ـى ًعٍندىىا سى  ( ، َفٍى ٮتىيٌص مىٍن َفىٍ يىكيٍن لىوي زىٍكجىة . ًلعيميوـً اٟتٍىًديث ) ًإذىا تػىزىكَّجى اٍلًبٍكر أىقىا
 ًه .كىقىالىٍت طىائًفىة : اٟتٍىًديث ًفيمىٍن لىوي زىٍكجىة أىٍك زىٍكجىات غىٍَت ىىذً  
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تًٌع هًبىا ميٍستىٍمًتعىة بًًو ًببلى قىا ـ ألفَّ مىٍن الى زىٍكجىة لىوي فػىهيوى ميًقيم مىعى ىىًذًه كيٌل دىٍىره ميٍؤًنس ٢تىىا ميتىمى ًؼ مىٍن لىوي زىٍكجىات فىًإنَّوي جيًعلىٍت ىىًذًه اأٍلىَيَّ ًطع ًٓتًبلى
ٍنًيسنا ٢تىىا ميتًَّصبلن لًتىٍستىًقٌر  ًة أتى ع ًعٍشرىهتىا لىوي كىتىٍذىىب ًحٍشمىتهىا كىكىٍحشىتهىا ًمٍنوي ، كىيػىٍقًضي كيٌل كىاًحد ًمنػٍهيمىا لىذَّتو ًمٍن صىاًحبو كىالى يػىنػٍقىطً لًٍلجىًديدى

 اًبلدَّكىرىاًف عىلىى غىٍَتىىا .
ا اٍلقىٍوؿ كىبًًو جىزىـى اٍلبػىرىًومُّ ًمٍن أىٍصحىابنىا يًف فػىتىا  ًة ًإذىا كىافى ًعٍنده أيٍخرىل يىًبيت كىرىجَّحى اٍلقىاًضي ًعيىاض ىىذى ا اٟتٍىٌق لًٍلجىًديدى ًكيو فػىقىاؿى : ًإ٪تَّىا يػىثٍػبيت ىىذى

ٍ يػىثٍػبيت لًٍلجىًديدىًة حىٌق الزًٌفىاؼ ، كىمىا الى يػىلٍ  اء .زىموي أىٍف يىًبيت ًعٍند زىٍكجىاتو اًبٍ ًعٍندىىا فىًإٍف َفىٍ تىكيٍن أيٍخرىل أىٍك كىافى الى يىًبيت ًعٍندىىا َفى  ًتدى
 كىاأٍلىكَّؿ أىقٍػوىل كىىيوى اٍلميٍختىار ًلعيميوـً اٟتٍىًديث . ) نوكم ( . 
 ىل يقضي للنساء األخرايت سبع لياؿ أك يقضي أربع ، ألف ا١ترأة حقها ثالث ، كاألربع ىذه ليست من حقها ؟ 

 اختلف العلماء على قولُت :
 ضي للنساء األخرَيت سبعان .ق: أنو ي القوؿ األكؿ

 اىر حديث الباب )ًإٍف ًشٍئًت سىبػٍَّعتي لىًك ، كىًإٍف سىبػٍَّعتي لىًك سىبػٍَّعتي لًًنسىائي ( .لظ
 . أنو يقسم للبواقي أربعان القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب اٟتنفية .
 ألنو جلس مع زكجتو اٞتديدة أربعان زائدة كال فضل للجديدة يف القسم على القدٯتة .

هىارى -كىعىٍن عىاًئشىةى  -َُٗٓ يػىٍقًسمي ًلعىاًئشىةى يػىٍومىهىا كىيػىٍوـى  ) أىفه سىٍودىةى بًٍنتى زىٍمعىةى كىىىبىٍت يػىٍومىهىا ًلعىاًئشىةى ، كىكىافى اىلنهيبُّ  -ًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 سىٍودىةى ( ميتػهفىقه عىلىٍيوً  .

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 القسم ككىبها نوبتها لضرهتا . نستفيد : جواز تنازؿ ا١ترأة من حقها يف
نػىهيمى  يػٍره كىأيٍحًضرىًت اأٍلىنٍػفيسي قاؿ تعاُف ) كىًإًف اٍمرىأىةه خىافىٍت ًمٍن بػىٍعًلهىا نيشيوزان أىٍك ًإٍعرىاضان فىبل جينىاحى عىلىيًهمىا أىٍف ييٍصًلحىا بػىيػٍ ا صيٍلحان كىالصٍُّلحي خى

ًبَتان( . الشُّحَّ كىًإٍف ٖتيًٍسنيوا كىتػىتػَّقيوا فىًإفَّ   اَّللَّى كىافى ٔتىا تػىٍعمىليوفى خى
، فػىقىالىٍت : الى تيطىلًٌٍقًٍت كىأىٍمًسٍكًٍت ، كىاٍجعىٍل يػىٍوًمي لًعىاًئشىةى ، فػىفىعىلى فػىنػىزىلىٍت : )فىبلى  قىاؿى )خىًشيىٍت سىٍودىةي أىٍف ييطىلًٌقىهىا النًَِّبُّ  عىًن اٍبًن عىبَّاسو 

( فىمىا اٍصطىلىحىا عىلىٍيًو ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى جىائًزه(جينىاحى عىلىٍيًهمىا أىٍف  يػٍره نػىهيمىا صيٍلحنا كىالصٍُّلحي خى  ركاه الًتمذم  .ييٍصًلحىا بػىيػٍ
 : كىكذا فسَّرت عائشةي اهنع هللا يضر اآليةى 

ًيدي طىبلىقػىهىا ، فعىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر : )كىًإًف اٍمرىأىةه خىافىٍت ًمٍن بػىٍعًلهىا نيشيوزنا أىٍك ًإٍعرىا ٍرأىةي تىكيوفي ًعٍندى الرَّجيًل ، الى يىٍستىٍكًثري ًمنػٍهىا ، فػىَتي ضنا( قىالىٍت : ًىيى اٍلمى
اٍلًقٍسمىًة ِف ، فىذىًلكى قػىٍوليوي تػىعىاُفى )فىبلى ًحلٌو ًمنى النػَّفىقىًة عىلىيَّ ، كى  ، فىأىٍنتى يف  م، مثيَّ تػىزىكٍَّج غىَتًٍ  كىالى تيطىلًٌٍقًٍت  كىيػىتػىزىكَّجي غىيػٍرىىىا ، تػىقيوؿي لىوي : أىٍمًسٍكًٍت 

( ركاه البخارم كمسلم . يػٍره نػىهيمىا صيٍلحنا كىالصٍُّلحي خى  جينىاحى عىلىٍيًهمىا أىٍف يىصَّاٟتىىا بػىيػٍ
، من نفقة ، أك كسوة ، قاؿ ابن كثَت رٛتو هللا : إذا خافت ا١ترأة من زكجها أف ينفر عنها ، أك يطلقها : فلها أف تسقط حقها ، أك بعضو 

اؿ أك مبيت ، أك غَت ذلك من اٟتقوؽ عليو ، كلو أف يقبل ذلك منها ، فبل جناح عليها يف بذ٢تا ذلك لو ، كال عليو يف قبولو منها؛ ك٢تذا ق
) يػٍره نػىهيمىا صيٍلحنا( ، مثيَّ قىاؿى : )كىالصٍُّلحي خى  ، أم : من الفراؽ .  تعاُف : )فىبل جينىاحى عىلىٍيًهمىا أىٍف ييٍصًلحىا بػىيػٍ

 ماذا يشًتط لذلك ؟ 
يشًتط : أف يرضى الزكج بذلك ، ألف األصل أف حق الزكج متعلق ابلزكجة الواىبة ، فليس ٢تا أف تسقط حق زكجها إال برضاه ، كسودة 

 ذلك ، فكاف يقسم لعائشة يومُت . لعائشة ، كقد قًبلى النِب  كىبت يومها من النِب 
  ض على ا٢تبة ؟ىل للمرأة أخذ العو 

 ا١تذىب أنو ال ٬توز .
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 كاختار شيخ اإلسبلـ : أف ذلك جائز . 
 ألنو أخذ عوض على حق فأشبو سائر اٟتقوؽ، فإذا أخذت عوضان من زكجها أك من ا١توىوب ٢تا فذلك جائز ألنو حق ٢تا.

 ١تاذا فعلت سودة ذلك ؟ 
 فعلت ذلك ألمور :

 ( . رضا رسوؿ هللا  جاء عند البخارم ) تبتري بذلك األمر األكؿ:
 : جاء عند مسلم ) ١تا ك رت سودة جعلت يومها لعائشة ( .األمر الثاين

ال يفضل بعضنا على بعض يف القسم من مٍكًثو عندّن،  ، قالت عائشة )كاف رسوؿ هللا خوفها أف يطلقها رسوؿ هللا  األمر الثالث:
 ركاه أبو داكد  .منها( : َي رسوؿ هللا! يومي لعائشة، فقىًبل رسوؿ هللا هللا  ... كلقد قالت سودة حُت أسنت ، كفرقت أف يفارقها رسوؿ

: إٓف أريد أف أبقى معك ألجل أف أبعث مع أزكاجك يـو القيامة  كقد جاء عند ابن سعد يف الطبقات أكضح من ىذا ) قالت للرسوؿ 
 كإف يومي كىبتو لعائشة ( .

 على ماذا يدؿ تصرفها ىذا ؟ 
 رين :يدؿ على أم

 لو طلقها َف تبقى من أمهات ا١تؤمنُت كَف تكن من أزكاجو يف الدار اآلخرة . على فقهها ، ألف الرسوؿ  األكؿ :
كشفقتها عليو ، ألهنا تعلم أف عائشة أحب نسائو إليو ، فكاف   ككوهنا اختارت عائشة ابلذات ، ىذا يدؿ على ٤تبتها للرسوؿ  الثاين :
 . ا يسر النِب قٍسمها لعائشة ٦ت إىداء
  ىل ٬توز للواىبة الرجوع ؟ 

 اٞتمهور أنو ٬توز أف ترجع .
 ىل ٬توز للمرأة أف هتب نوبتها للزكج ؟ 

 نعم ٬توز ، فيتصرؼ فيها كيف يشاء ، كللزكج أف ٬تعلها ١تن شاء من زكجاتو .
لثبلث ، فصار اٞتميع اٍستفٍدف من حقوؽ  لكن إف شاء جعلها للجميع ، كمعٌت للجميع : بدؿ ما كاف يقسم ألربع ، يصَت اآلف يقسم

 ىذه الليلة ، ٓتبلؼ ما لو أعطيت لواحدة .
 . كلو أف ٮتص بو كاحدة منهن ، لكن كونو للجميع ىذا أقرب للعدؿ كأبعد عن ا١تيل

لي بػىٍعضىنىا عىلىى بػىٍعضو يف اىٍلقىٍسًم ًمٍن ميٍكًثًو الى يػي  قىالىٍت عىاًئشىةي : ايى ًاٍبنى أيٍخيًت ) كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عيٍركىةى قىاؿى : - ََُٔ فىضًٌ
يعنا ، فػىيىٍدنيو ًمٍن كيلًٌ ًاٍمرىأىةو ًمٍن غىٍَتً مىًسي نىا ٚتًى ليغى اىلهيًت ىيوى يػىٍوميهىا ، فػىيىًبيتى ًعٍندىىىا ًعٍندىانى ، كىكىافى قىله يػىٍوـه ًإاله كىىيوى يىطيوؼي عىلىيػٍ سو ، حىىته يػىبػٍ

 كىاهي أىٍٛتىدي ، كىأىبيو دىاكيدى كىاللهٍفظي لىوي ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكم .( رى 
هىا-كىًلميٍسًلمو : عىٍن عىاًئشىةى  -َُُٔ هينه(  قىالىٍت : )كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًإذىا صىلهى اىٍلعىٍصرى دىارى عىلىى ًنسىائًًو ، ُثيه يىٍدنيو ًمنػٍ

 يث ى .اىٟتٍىدً 
---------- 

  ىل القٍسم كاف كاجبان على النيب ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 . أف القسم كاف كاجبان عليو  القوؿ األكؿ :
حيوٍا مىا طىابى لىكيم مًٌنى النًٌسىاء )كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوٍا يًف اٍليػىتىامىى فىانكً  لعمـو األدلة القاضية على كجوب القسم بُت النساء،كقولو تعاُف-أ

ةن أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدْفى أىالَّ  عى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػىٍعًدليواٍ فػىوىاًحدى   تػىعيوليواٍ( .مىثٍػٌتى كىثيبلىثى كىريابى
 ال يفضل بعضنا على بعض يف القسم .كاف رسوؿ هللا  :عائشة رضيى هللا عنها كبقوؿ  -ب

http://rasoulallah.net/aisha/
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 كْتديث عائشة السابق ) ىذا قسمي فيما أملك فبل تلمٍت .... ( . -ج
 أىلو يف أف ٯترض يف بيت عائشة رضيى هللا عنها  كاستدلوا ابستئذاف رسوؿ هللا  -ج

 متفق عليو  .بػىٍيًتهىا كىأىًذفَّ لىوي ... ( بػىٍيًت مىٍيميونىةى فىاٍستىٍأذىفى أىٍزكىاجىوي أىٍف ٯتيىرَّضى يف  يف  عن عىاًئشىة قىالىٍت ) أىكَّؿي مىا اٍشتىكىى رىسيوؿي اَّللًَّ 
 قالوا : لو كاف القسم ليس كاجبان عليو ١تا احتاج إُف استئذاهنن يف ذلك . 

 َف يكن كاجبان . القوؿ الثاين :
نَّ كىالى كىتػيٍؤًكم إًلىٍيكى مىن تىشىاء كىمىًن ابٍػتػىرىٍيتى ٦تٍَّن عىزىٍلتى فىبلى جينىاحى عىلىٍيكى ذىًلكى أىٍدْفى أىف تػىقىرَّ أىٍعيػينػيهي لقولو تعاُف ) تػيٍرًجي مىن تىشىاء ًمنػٍهينَّ  -أ

تػىهينَّ كيلُّهينَّ كىاَّللَّي يػىٍعلىمي مىا يًف قػيليوًبكيٍم كىكىافى اَّللَّي عىًليمان حىلً   يمان ( .٭تىٍزىفَّ كىيػىٍرضىٍُتى ٔتىا آتػىيػٍ
، كأنو كاف ٥تَتان يف القسم ١تن شاء  كىذه اآلية تدؿ على أف القسم بينهن َف يكن كاجبان على النِب  قاؿ أبو بكر اٞتصاص رٛتو هللا : 

 منهن ، كترؾ من شاء منهن .
 كىافى يىطيوؼي عىلىى ًنسىائًًو بًريٍسلو كىاًحد ( .  كٟتديث أنس ا١تتقدـ ) أف اىلنَِّبَّ  -ب
 ونو يدكر على نسائو يف الساعة الواحدة ينايف كجوب القسم .فك

) اللهم ىذا قسمي فيما أملك ، فبل تلمٍت فيما ال أملك ( على مكاـر األخبلؽ كٚتيل العشرة    كٛتل أصحاب ىذا القوؿ حديث
 كهللا أعلم .             . منو 

 يف ليلة كاحدة برسل كاحد ( .كأجاب أصحاب القوؿ األكؿ عن حديث أنس  ) طاؼ على نسائو 
ليس يف ىذا اٟتديث دليل ١تن كاف ٖتتو أكثر من كاحدة ، أف يدخل عليهن ك٬تامعهن يف ليلة اليت ىو يومها ، إال أف يكوف ذلك عن 

 رضا منهن .
 ليلة كاحدة ؟ قاؿ النوكم رٛتو هللا : قد يقاؿ : قد قاؿ الفقهاء : أقل القسم ليلة لكل امرأة ، فكيف طاؼ على اٞتميع يف

 :كجوابو من كجهُت
 أف ىذا كاف برضاىن ، كال خبلؼ يف جوازه برضاىن كيف كاف . أحد٫تا:
 ىل كاف كاجبان يف الدكاـ ؟ أف القسم يف حق النِب  كالثاين:

كت رعان ال كجوابن ، كقاؿ فيو خبلؼ ألصحابنا ، قاؿ أبو سعيد اإلصطخرم : َف يكن كاجبان ، كإ٪تا كاف يقسم ابلسوية ، كيقرع بينهن تكرمان 
 األكثركف : كاف كاجبان ، فعلى قوؿ اإلصطخرم ال إشكاؿ . ) شرح مسلم ( .

 :ما ذكره ابن عبد ال ر رٛتو هللا حيث قاؿ كاٞتواب الثالث:
-عليهن بعد كىذا معناه يف حُت قدكمو من سفر أك ٨توه، يف كقت ليس لواحدة منهن يـو معُت معلـو ، فجمعن حينئذ، مث دار ابلقسم 

 فيهن العدؿ يف القسم بينهن، كأال ٯتس الواحدة يف يـو األخرل. ) االستذكار ( . -ألهنن كن حرائر كسنتو عليو السبلـ  -كهللا أعلم 
 ىل ٬توز للزكج أف يدخل على الزكجة يف غَت نوبتها ؟ 

 نعم ، ٬توز للزكج أف يدخل على الزكجة يف غَت نوبتها هناران للحاجة .
 أك عيادة، أك سؤاؿ عن أمر ٭تتاج إُف كأما الدخوؿ يف النهار إُف ا١ترأة يف يـو غَتىا فيجوز للحاجة من دفع النفقة، :قدامة ابن قاؿ

لي بػىٍعضىنىا عىلىى بػىٍعضو يًف اٍلقىٍسًم  قالت: كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  عىاًئشىةي  معرفتو، أك زَيرهتا لبعد عهده ك٨تو ذلك ، ١تا ركت ًمٍن ميٍكًثًو الى يػيفىضًٌ
يعنا فػىيىٍدنيو ًمٍن كيلًٌ اٍمرىأىةو ًمٍن غىٍَتً مىًسيسو حى  نىا ٚتًى ، كىكىافى قىلَّ يػىٍوـه ًإالَّ كىىيوى يىطيوؼي عىلىيػٍ ليغى ًإُفى الَّيًت ىيوى يػىٍوميهىا فػىيىًبيتى ًعٍندىىىا. ًعٍندىّنى  )ا١ترٍت( ىتَّ يػىبػٍ

 يومها فيجوز للحاجة من غَت أف يطيل كال ٬تامع .فأما الدخوؿ على غَتىا يف  كقاؿ يف الكايف :
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هىا-كىعىٍن عىاًئشىةى  - َُِٔ كىافى يىٍسأىؿي يف مىرىًضًو اىلهًذم مىاتى ًفيًو : " أىٍينى أىانى غىدنا ؟  ، ييرًيدي : يػىٍوـى   ) أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 يىكيوفي حىٍيثي شىاءى ، فىكىافى يف بػىٍيًت عىاًئشىةى ( ميتػهفىقه عىلىٍيوً . عىاًئشىةى ، فىأىًذفى لىوي أىٍزكىاجيوي 

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : أف ا١تريض يقسم بُت نسائو ، كأف ا١ترض ليس عذران يف ترؾ القسم .
 كيقسم ا١تريض كاجملبوب كالعنُت كا٠تنثى كا٠تصي .قاؿ ابن قدامة : 

 الثورم ، كالشافعي ، كأصحاب الرأم ؛ ألف القسم لؤلنس ، كذلك حاصل ٦تن ال يطأ .كبذلك قاؿ 
 ركاه البخارم . ١تا كاف يف مرضو ، جعل يدكر يف نسائو ، كيقوؿ : أين أّن غدان ؟ أين أّن غدان ؟ ( كقد ركت عائشة ) أف رسوؿ هللا 

 . النِب  فإف شق عليو ذلك ، استأذهنن يف الكوف عند إحداىن ، كما فعل
َّ  -تػىٍعًٍت يًف مىرىًضًو  -بػىعىثى ًإُفى النًٌسىاًء ،  عىٍن عىاًئشىةى . ) أىفَّ رىسيوؿى هللًا  نىكينَّ ، فىًإٍف رىأىيٍػنتي فىاٍجتىمىٍعنى ، فػىقىاؿى : ًإٌٓفً الى أىٍستىًطيعي أىٍف أىديكرى بػىيػٍ

 َّ  فىأىًذفَّ لىوي ( ركاه أبو داكد . أىٍف أتىٍذىفَّ ِف فىأىكيوفى ًعٍندى عىاًئشىةى ، فػىعىٍلنتي
 فإف َف أيذف لو ، أقاـ عند إحداىن ابلقرعة أك اعتز٢تن ٚتيعان  إف أحب .   ) ا١ترٍت ( .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
  اٟتديث دليل على شدة مرض النِب  كأف األنبياء يشدد عليهم عند ا١توت ، ككانت بداية مرض النِب من  عند عودتو

 البقيع .
  : اٟتديث دليل على فضل كمكانة عائشة ، كقد جاء يف ركاية أنو كاف يقوؿ : أين أّن غدان ؟ أين أّن غدان ؟ قاؿ الكرمآف

 استبطاء ليـو عائشة ، يستطيل اليـو اشتياقان إليها كإُف نوبتها .
  اٟتديث دليل على عدلو ف ٯترض يف بيت عائشة .مع أزكاجو ، كقد ٘تثل ذلك يف استئذانو أزكاجو أ 

 قاؿ ابن حجر : كاستدؿ بو على أف القسم كاف كاجبان عليو ، ك٭تتمل أف يكوف فعل ذلك تطييبان ٢تن .
  مشركعية العدؿ بُت الزكجات يف حقو . 
 جواز استئذاف أصحاب اٟتقوؽ يف اإلقالة من حقوقهم 
هىا قىالىٍت : ) كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  - َُّٔ  ا أىرىادى سىفىرنا أىقٍػرىعى بػىٍُتى ًنسىائًًو ، فىأىيػهتػيهينه خىرىجى سىٍهميهىا ، خىرىجى هًبىا ( ميتػهفىقه عىلىٍيوً .ًإذى  كىعىنػٍ

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : أنو ٬تب على أف الرجل إذا أراد السفر إبحدل نسائو أف يقرع بينهن ، فمن خرجت ٢تا القرعة سافر هبا .
 ألف السفر ببعضهن من غَت قرعة فيو تفضيل كميل ، كىذا ال ٬توز . 

 كالقوؿ ابلوجوب ىو اٟتق ، كأنو ٬تب على الزكج أف يقرع بينهن .
ُت قاؿ ابن قدامة : كٚتلتو أف الزكج إذا أراد سفران ، فأحب ٛتل نسائو معو كلهن ، أك تركهن كلهن ، َف ٭تتج إُف قرعة ؛ ألف القرعة لتعي

 ة منهن ابلسفر ، كىاىنا قد سول ، كإف أراد السفر ببعضهن َف ٬تز لو أف يسافر هبا إال بقرعة .ا١تخصوص
 كىذا قوؿ أكثر أىل العلم .

 كحكي عن مالك أف لو ذلك من غَت قرعة .
 متفق عليو  .(كاف إذا أراد سفران، أقرع بُت نسائو، كأيتهن خرج سهمها، خرج هبا معو  كليس بصحيح ، فإف عائشة ركت )أف النِب 

 كألف يف ا١تسافرة ببعضهن من غَت قرعة تفضيبلن ٢تا ، كميبلن إليها ، فلم ٬تز برَت قرعة كالبداية هبا يف القسم . ) ا١ترٍت ( .
فمن قاؿ : بوجوب القسم عليو فاألمر كاضح ، كمن قاؿ : إف القسم ليس كاجبان عليو قاؿ : إف ىذه القرعة من  أما ابلنسبة للنِب 
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 ـر أخبلقو ، كلطف مشائلو ، كحسن معاملتو .مكا
 ىل يقضي للحاضرة بعد رجوعو ؟ 

 ال يقضي .
 قاؿ ابن قدكمو : كال يلزمو القضاء للحاضرات بعد قدكمو .

 كىذا قوؿ أكثر أىل العلم .
 كحكي عن داكد أنو يقضي ؛ لقوؿ هللا تعاُف ) فبل ٘تيلوا كل ا١تيل ( .

حديثها ، كألف ىذه اليت سافر هبا يلحقها من مشقة السفر إبزاء ما حصل ٢تا من السكن ، كال ٭تصل  كلنا ، أف عائشة َف تذكر قضاء يف
 ٢تا من السكن مثل ما ٭تصل يف اٟتضر ، فلو قضي للحاضرات ، لكاف قد ماؿ على ا١تسافرة كل ا١تيل .

 ما اٟتكم إف سافر إبحداىن بغَت قرعة ؟ 
 قضى للبواقي بعد سفره .           ) ا١ترٍت ( .إف سافر إبحداىن برَت قرعة ، أمث ، ك  -
إف رضُت ٓتركج إحداىن معو ببل قرعة فبل أبس ، ألف اٟتق ٢تن ، إال أف ال يرضى الزكج ، كيريد غَت من اتفقن عليها ، فيصار إُف  -

 ز ال خفاء فيو القرعة، ككذا لو كاف كثَت األسفار، كأراد أف ٬تعل لكل كاحدة سفرة فإنو ٬توز، ألف ىذا حق متمي
 كمىت سافر أبكثر من كاحدة ، سول بينهن كما يسوم بينهن يف اٟتضر . -
 ما اٟتكم إذا سافرت الزكجة ٟتاجتها إبذف الزكج ؟ ىل يسقط حقها يف القسم أـ يقضي ٢تا ؟ 

 يف القسم، كما نص على ذلك الفقهاء . ذىب بعض العلماء إُف أنو يسقط حقها
 أك سافرت ٟتاجتها كلو إبذنو سقطت نفقتها؛ ألهنا منعت نفسها عنو بسبب ال من جهتو فسقطت نفقتها.: ربعيف الركض ا١ت البهويت قاؿ

قاؿ بعض الفقهاء : كيسقط أيضان حقها يف النفقة ، لكن الصحيح أنو ال يسقط حقها يف النفقة ، كىو اختيار ابن عقيل من اٟتنابلة 
ذا ىو الظاىر، ألف النفقة اثبتة ٢تا فبل تسقط إال بدليل يدؿ على إسقاطها، كىنا ال دليل يدؿ كذكره ا١توفق احتماالن: أف النفقة كاجبة كى

على ذلك، كليست بناشزة فتسقط النفقة عليها بل إهنا قد استأذنتو فأذف ٢تا، إال أف يكوف قد شرط عليها أال ينفق عليها كأما إف َف 
 يشرط ذلك فإف النفقة كاجبة .

 رأة لو أحواؿ :كا٠تبلصة : سفر ا١ت
 أف تسافر من غَت إذنو : فبل قسم ٢تا ، كال نفقة ٢تا ألهنا ّنشز . أكالن :
 أف تسافر إبذنو ٟتاجتها ، فبل قسم ٢تا ، ك٢تا النفقة على الراجح . اثنيان :
 أف تسافر إبذنو ٟتاجتو ىو : فهذه ٢تا القسم كالنفقة . اثلثان :
 مىت يعمل ابلقرعة ، كما دليلها ؟ 

 يث دليل على العمل ابلقرعة ، كقد ذكرت القرعة يف موضعُت من القرآف :اٟتد
 قاؿ تعاُف )فىسىاىىمى فىكىافى ًمنى اٍلميٍدحىًضُتى ( .

ٍيًهٍم ًإٍذ ٮتىٍ  ٍيًهٍم ًإٍذ يػيٍلقيوفى أىٍقبلمىهيٍم أىيػُّهيٍم يىٍكفيلي مىٍرٔفىى كىمىا كيٍنتى لىدى  .تىًصميوفى ( كقاؿ تعاُف )كىمىا كيٍنتى لىدى
 كجاءت يف أحاديث كثَتة : منها اٟتديث السابق .

 كحديث ) لو يعلموف ما يف الصف األكؿ لكانت قرعة ( ركاه مسلم .
 . قاؿ أبو عبيد : كقد عمل ابلقرعة ثبلثة من األنبياء : يونس ، كزكرَي ، كنبينا دمحم 

 عُت .يف ٜتسة مواضع كىي يف القرآف يف موض كقاؿ اإلماـ أٛتد : أقرع النِب 
: عند التساكم يف االستحقاؽ كعدـ إمكاف اٞتمع ، قاؿ ابن القيم : اٟتقوؽ إذا تساكت على كجو ال ٯتكن التمييز  كالقرعة يعمل هبا

 بينها إال ابلقرعة صح استعما٢تا فيها .
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 أىحىديكيٍم ًاٍمرىأىتىوي جىٍلدى اىٍلعىٍبًد ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرٌم ي . ) الى ٬تىًٍلدي  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن زىٍمعىةى  - َُْٔ
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : النهي عن جلد الزكجة ضرابن م رحان شديدان كضرب ا١تماليك كالعبيد .

 ىل ٬توز ضرب الزكجة ؟ 
 ٬توز ضرهبا للتأديب يف حاؿ نشوزىا .

عىلىٍيًهنَّ سىًبيبلن ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىًليِّا كىًبَتان  يت ٗتىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ يًف اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكيٍم فىبلى تػىبػٍريواٍ قاؿ تعاُف ) كىالبلَّ 
. ) 

 ة متكرىة ، فإنو:م ٕتيبو إُف االستمتاع، أك ٕتيبو مت ر فإذا خاؼ الرجل نشوز امرأتو أبف ظهر منها قرائنو، كأف ٘تنعو حقو أبف ال
 ) كالوعظ التذكَت ٔتا يرٌغب أك ٮتوؼ ( . أكالن : يعظها .

يت ٗتىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ( . أبف يذكرىا ٔتا يلُت قلبها، كيصلح عملها من ثواب كعقاب، ٮتوفها اب سبحانو كتعاُف  لقولو تعاُف )كىالبلَّ
 أليم عقابو ، كيذكرىا ٔتا أعد هللا للمرأة العاصية لزكجها من أليم عقابو : ك 

 ) إذا دعا الرجل زكجتػو إُف فراشو فأبت لعنتها ا١تبلئكة حىت تصبح ( ركاه مسلم . مثل قولو 
 ) لو كنت آمران أحدان أف يسجد ألحد ألمرت ا١ترأة أف تسجد لزكجها ( ركاه أبوداكد . كمثل : قولو 

 ذا َف ينفع ىذا العبلج ينتقل إُف األمر الثآف كىو :فإ
 الثاين : ا٢تجر يف ا١تضجع .

 لقولو تعاُف )كىاٍىجيريكىينَّ يف اٍلمىضىاًجًع ( .
 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كتركها يف ا١تضجع على ثبلثة أكجو :

 : أف ال يناـ يف حجرهتا ، كىذا أشد شيء . أكالن 
 يناـ على الفراش معها ، كىذا أىوف من األكؿ .: أف ال  اثنيان 
 : أف يناـ معها يف الفراش ، كلكن يلقيها ظهره كال ٭تدثها ، كىذا أىوهنا . اثلثان 

 كيبدأ ابألىوف فاألىوف ، ألف ما كاف ا١تقصود بو ا١تدافعة فالواجب البداءة ابألسهل فاألسهل .
 كيهجرىا ما شاء حىت ترتدع كترجع . -

 دع كَف ينفع معها الوعظ كا٢تجر ، ضرهبا .فإف َف ترت
 الثالث : ضرهبا . 

 لقولو تعاُف ) كىاٍضرًبيوىينَّ ( .
 ما شركط ضرب الزكجة يف ىذه اٟتالة ؟ 

 أف يكوف غَت م رحان أم : غَت شديد . أكالن :
ا  النًٌسىاًء فىًإنَّكيٍم أىخىٍذ٘تييوىينَّ أبًىمىافً  ) ... فىاتػَّقيوا اَّللَّى يف  لقولو  ًلمىًة اَّللًَّ كىلىكيٍم عىلىٍيًهنَّ أىٍف الى ييوًطٍئنى فػيريشىكيٍم أىحىدن اَّللًَّ كىاٍستىٍحلىٍلتيٍم فػيريكجىهينَّ ًبكى

 تىٍكرىىيونىوي. فىًإٍف فػىعىٍلنى ذىًلكى فىاٍضرًبيوىينَّ ضىٍرابن غىيػٍرى ميبػىرًٌح ( ركاه مسلم .
 ذاء كالضرر كاالنتقاـ ، كيتقي الوجو كا١تقاتل .كألف ا١تقصود التأديب كالزجر كاإلصبلح ، ال اإلي

 أف ٬تتنب الوجو . اثنيان :
ركاه البخارم كمسلم كاللفظ لو ، كيف ركاية لو بلفظ ) ًإذىا  ) ًإذىا قىاتىلى أىحىديكيٍم أىخىاهي فػىٍليىٍجتىًنًب اٍلوىٍجوى ( قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى 

 كيم ... ( .ضىرىبى أىحىدي 
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قىاؿى : " تيٍطًعميهىا ًإذىا أىكىٍلتى ، كىتىٍكسيوىىا ًإذىا كىعىٍن حىًكيًم ٍبًن ميعىاًكيىةى ، عىٍن أىبًيًو قىاؿى ) قػيٍلتي : َيى رىسيوؿى اىَّللًَّ ! مىا حىقُّ زىٍكًج أىحىًدّنى عىلىٍيًو ؟ 
 كىالى تػىٍهجيٍر ًإالَّ يًف اىٍلبػىٍيًت ( رىكىاهي أىٍٛتىد .اًٍكتىسىٍيتى ، كىالى تىٍضًرًب اٍلوىٍجوى ، كىالى تػيقىبًٌٍح ، 

 ال ينتقل إُف الضرب إال بعد الوعظ كا٢تجر . اثلثان :
 : جاء يف ) ا١توسوعة الفقهية ( طرؽ أتديب الٌزكجة

 . أ. الوعظ
 . ب. ا٢تجر يف ا١تضجع
 . ج. الٌضرب غَت ا١ت رٌح

نتقل إُف ا٢تجر إاٌل إذا َف ٬تد الوعظ ، ىذا لقولو تعاُف : ) كالبٌليت ٗتافوف نشوزىىٌن كىذا الًٌتتيب كاجب عند ٚتهور الفقهاء ، فبل ي
ظوىٌن ، فًعظيوىٌن كاىجركىٌن يف ا١تضاًجع كاضربوىٌن ( . جاء يف )ا١ترٍت( البن قدامة : يف اآلية إضمار تقديره : كالبٌليت ٗتافوف نشوزىٌن فع

 . رف فاضربوىنٌ فإف نشزف فاىجركىٌن يف ا١تضاجع ، فإف أصر 
إُف أنٌو ٬توز للٌزكج أف يؤٌدهبا ابلٌضرب بعد ظهور الٌنشوز منها بقوؿ أك فعل ، كال ترتيب  -يف األظهر من قولُت عندىم  -كذىب الٌشافعٌية 

 على ىذا القوؿ بُت ا٢تجر كالٌضرب بعد ظهور الٌنشوز ، كالقوؿ اآلخر يوافق رأم اٞتمهور . انتهى
o  الزكج قائمان ابٟتقوؽ، أما إذا َف يقم ْتقوؽ الزكجة فبل ٭تل لو أف يسلك ىذه ا١تراتب، ىذه ا١تراتب إذا كاف 
 

بي اى٠ٍتيٍلعً   ابى
 تعريفو :

 ا٠تلع بضم ا١تعجمة كسكوف البلـ كىو يف اللرة فراؽ الزكجة على ماؿ .قاؿ ابن حجر : 
 ع من لباس زكجها .؛ ألف ا١ترأة تنخل قاؿ ابن قدامة : فإذا ثبت ىذا ، فإف ىذا يسمى خلعان 

 قاؿ هللا تعاُف ) ىن لباس لكم كأنتم لباس ٢تن ( كيسمى افتداء ؛ ألهنا تفتدم نفسها ٔتاؿ تبذلو .
 ( .قاؿ هللا تعاُف ) فبل جناح عليهما فيما افتدت بو 

هيمىا -عىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  - َُٓٔ ًبًت ٍبًن قػىٍيسو  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًبتي ٍبني قػىٍيسو مىا  أىتىٍت اىلنهيبه  ) أىفه ًاٍمرىأىةى اثى فػىقىالىٍت : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ! اثى
ـً ، قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ٍسالى ًديقىتىوي ؟ " ، قىالىٍت : نػىعىمٍ  أىًعيبي عىلىٍيًو يف خيليقو كىالى ًدينو ، كىلىًكٍتًٌ أىٍكرىهي اىٍلكيٍفرى يف اىإٍلً . قىاؿى  " أىتػىريدًٌينى عىلىٍيًو حى

 ًاقٍػبىًل اىٟتٍىًديقىةى ، كىطىلًٌٍقهىا تىٍطًليقىةن ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ . رىسيوؿي اىَّللًه 
ًقهىا ( .  كىيف ًركىايىةو لىوي ) كىأىمىرىهي ًبطىالى

ًبًت ٍبًن قػىٍيسو  - َُٔٔ ًٍمًذمًٌ كىحىسهنىوي : ) أىفه ًاٍمػرىأىةى اثى ػعىلى اىلنهيبُّ كىأًلىِب دىاكيدى ، كىاىلًتًٌ تػىهىا حىٍيضىةن ( . ًاٍختػىلىعىٍت ًمٍنوي ، فىجى  ًعده
ًبتى ٍبنى قػىٍيسو كىافى  - َُٕٔ  دىًميمان كىأىفه ًاٍمرىأىتىوي قىالىٍت : كىيف ًركىايىًة عىٍمًرًك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًًٌه ًعٍندى ًاٍبًن مىاجىٍو : ) أىفه اثى
 افىةي اىَّللًه ًإذىا دىخىلى عىلىيه لىبىسىٍقتي يف كىٍجًهًو ( .لىٍوالى ٥تىى 

ـ ( . - َُٖٔ  كىأًلىٍٛتىدى : ًمٍن حىًديًث سىٍهًل ٍبًن أىِب حىٍثمىةى ) كىكىافى ذىًلكى أىكهؿى خيٍلعو يف اىإٍلًٍسالى
---------- 

ًبًت ٍبًن قػىٍيسو   ، مشهور ٓتطيب األنصار ، أكؿ مشاىده غزكة أحد ، كقد بشره النِب ( بن مشاس األنصارم ا٠تزرجي  ) أىفه ًاٍمرىأىةى اثى
 ىػ . ُِابٞتنة ، قتل يـو اليمامة شهيدان سنة 

 ( يعٍت ما ألـو عليو أم تصرؼ ، كيف ركاية ) ما أعيب ( العيب معناه الرداءة كالنقص .  ) مىا أىًعيبي عىلىٍيوً 
 ال أريد مفارقتو لسوء خلقو كال لنقصاف دينو ، كقد جاء يف ركاية ) لكٍت ال أطيقو (( قاؿ ابن حجر : أم  ) يف خيليقو كىالى ًدينو 

ـً   ٍسالى  ( ىذه اٞتملة فيها قوالف للعلماء : ) كىلىًكٍتًٌ أىٍكرىهي اىٍلكيٍفرى يف اىإٍلً



 ُُٓٗ 

  .نفسخ النكاح : األخذ بظاىرىا ، كا١تعٌت أهنا خشيت من شدة برضها أف ٭تملها ذلك الكفر ألجل أف ي القوؿ األكؿ 
: أف ا١تراد ابلكفر كفراف العشَت كالتقصَت فيما ٬تب لو بسبب شدة البرض لو ، كىذا أصح ، كأما الذم قبلو فما أبعده  القوؿ الثاين

ٔتثلو كيسكت عنها ، إف ىذا لشيء بعيد ، قاؿ الطيِب : ا١تعٌت أخاؼ على نفسي يف  احتماالن ، يف صحابٌية فاضلة ، تكلم النِب 
 إلسبلـ ما ينايف حكمو ، من نشوز كفرؾ كغَته ، ٦تا يقع من الشابة اٞتميلة ا١تبرضة لزكجها إذا كاف ابلضد منها ، فأطلقت على ما ينايفا

 مقتضى اإلسبلـ الكفر .
كوف على معناه اٟتقيقي ( ( ىذا استفهاـ حقيقي كلذلك قالت : نعم .) االستفهاـ الذم يطلب بو اٞتواب في ) أىتػىريدًٌينى عىلىٍيًو حىًديقىتىوي 

 ىي البستاف من النخيل كيف ركاية عند البزار ) ككاف قد تزكجها على حديقة ٩تل ( كعند أَب داكد ) فإٓف أصدقتها حديقتُت ( . : كاٟتديقة
كاقعها أمىره أٍمر إ٬تاب ، كقيل : أمر إرشاد ١تا نظر ْتا٢تا ك   ( قيل : ىذا أمر إ٬تاب ، ألف النِب  ) ًاقٍػبىًل اىٟتٍىًديقىةى ، كىطىلًٌٍقهىا تىٍطًليقىةن 
 كإصبلح ، كالراجح القوؿ األكؿ .

 ( أم : طلقة كاحدة ابئنة فليس لو رجعة عليها إال برضاىا كعقد جديد .  ) كىطىلًٌٍقهىا تىٍطًليقىةن 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : جواز ا٠تلع عند كجود سببو ؟
 الَّ ييًقيمىا حيديكدى اَّللًَّ فىبل جينىاحى عىلىٍيًهمىا ًفيمىا افٍػتىدىٍت بًًو (قاؿ تعاُف )كًإٍف ًخٍفتيٍم أى 

 )كًإٍف ًخٍفتيٍم  ( ا٠تطاب يف اآلية لذكم السلطاف من كالة األمر ، أك ألقارب الزكجُت .
 ) أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اَّللًَّ ( ىي ما ٬تب لكل كاحد منهما على اآلخر .

 . ًهمىا ًفيمىا افٍػتىدىٍت بًًو ( أم : دفعتو فداءن عن البقاء معو)فىبل جينىاحى عىلىيٍ 
 كٟتديث الباب .

 كقد أٚتع العلماء على مشركعيتو إال بكر ا١تزٓف فانو قاؿ: ال ٭تل للرجل أف أيخذ من امرأتو يف مقابل فراقها شيئان .
 ما تعريف ا٠تلع ؟ 

 ىو فراؽ الزكج زكجتو بعوض منها أك من غَتىا .
 بعوض ( ٮترج ما إذا كاف الفراؽ برَت عوض ، كالفسخ لوجود عيب أك غَته .قولو ) 

ا كاٟتكمة منو : ٗتليص الزكجة من الزكج على كجو ال رجعة لو عليها إال برضاىا كعقد جديد ، كٝتاه هللا افتداء ، ألف ا١ترأة تفتدم نفسه
 من أٍسر زكجها ، كما يفتدم األسَت نفسو ٔتا يبذلو .

 لع ؟مىت يباح ا٠ت 
 فإذا كرىت ا١ترأةي خيليق زكًجها أك خىٍلقىو كخافت أال تقيم حقوقو الواجبة إبقامتها معو ، فبل أبس أف تبذؿ لو عوضان ليفارقها .

قاؿ ابن قدامة : كٚتلة األمر أف ا١ترأة إذا كرىت زكجها ، ٠تلقو ، أك خلقو ، أك دينو ، أك ك ره ، أك ضعفو ، أك ٨تو ذلك ، كخشيت أف 
تؤدم حق هللا تعاُف يف طاعتو ، جاز ٢تا أف ٗتالعو بعوض تفتدم بو نفسها منو ؛ لقوؿ هللا تعاُف ) فإف خفتم أال يقيما حدكد هللا فبل ال 

 جناح عليهما فيما افتدت بو ( .
ًبتي ٍبني قػىٍيسو مىا أىٍعتيبي عىلىيٍ   ًو يًف خيليقو كىالى ًدينو ، كىلىًكٌتًٌ أىٍكػرىهي اٍلكيػٍفرى يًف ٟتديث الباب ، فإف امرأة اثبت بن قيس قالت ) َيى رىسيوؿى اَّللًَّ اثى

 اإًلٍسبلىـً ( كجاء يف ركاية ) كلكٍت ال أطيقو ( .
 ا٠تيليق ابلضم ىو الصورة الباطنة ، فإذا كرىت الزكجة أخبلقو كأف تكوف أخبلقو سيئة .) فإذا كرىت ا١ترأةي خيليق زكًجها (  

 الصورة الظاىرة ، فإذا كرىت الزكجة خلقىو أبف تكوف صورتو دميمة ، فإنو يف ىذه اٟتالة يباح ٢تا أف ٗتالع . ( كا٠تلقة ىي ) أك خىٍلقىو
ء قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : ا٠تلع الذم جاء بو الكتاب كالسنة أف تكوف ا١ترأة كارىة للزكج تريد فراقو ، فتعطيو الصداؽ أك بعضو فدا

 كأما إذا كل منهما مريدان لصاحبو فهذا ا٠تلع ٤تـر يف اإلسبلـ . نفسها ، كما يفتدم األسَت ،



 َُِٓ 

 ىل ٣ترد كقوع الشقاؽ من ا١ترأة كحدىا كاؼ يف جواز ا٠تلع أـ ال بد منهما ٚتيعان ؟ 
ٚتاىَت ، فبل يشًتط أف سوء العشرة  منهما معان . كىذا قوؿ  ظاىر اٟتديث أف ٣ترد كقوع الشقاؽ من ا١ترأة كحدىا كاؼو يف جواز ا٠تلع

 العلماء .
 ٟتديث الباب فهو نص صريح ، فأمره اب٠تلع ٔتجرد أف ٝتع كبلـ زكجتو .

 كقيل : البد أف يقع الشقاؽ منهما معان .
 كىؤالء اخذكا بظاىر اآلية ) فإف خفتم أال يقيما ...( كىذا القوؿ قاؿ بو داكد الظاىرم .

يقع  أنو ال ٬توز حىت ا١تنذر ابن اؽ من قبل ا١ترأة كاؼ يف جواز ا٠تلع ، كاختاركظاىر أحاديث الباب أف ٣ترد كجود الشققاؿ الشوكآف : 
أبف  الط رم كٚتاعة من التابعُت ، كأجاب عن ذلك ٚتاعة منهم كالشعِب طاكس الشقاؽ منهما ٚتيعا ك٘تسك بظاىر اآلية ، كبذلك قاؿ

هما لذلك ، كيؤيد عدـ اعتبار ذلك من جهة لبرض الزكج ٢تا ، فنسبت ا١تخالفة إلي ا١تراد أهنا إذا َف تقم ْتقوؽ الزكج كاف ذلك مقتضيا
 إعبلهنا ابلكراىة لو . عن كراىتو ٢تا عند اثبتان  َف يستفسر الزكج أنو 

 ما حكم  ا٠تلع مع استقامة اٟتاؿ ؟ 
 : اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت

 : يكره كيقع . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 : ٭تـر كال يقع . القوؿ الثاين
 كىو اختيار ابن قدامة ، كابن ا١تنذر كداكد .

) أٯتا امرأة سألت زكجها الطبلؽ من غَت ما أبس، فحراـ عليها رائحة اٞتنة(، فهذا يدؿ على أف سؤاؿ  ٟتديث ثوابف . قاؿ : قاؿ  -أ
 الطبلؽ من زكجها من كبائر الذنوب . ا١ترأة
 ) ا١تختلعات ىن ا١تنافقات ( . كقاؿ  -ب
 ىل يصح ا٠تلع بدكف عوض ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : ال بد عوض . القوؿ األكؿ

 كىو قوؿ أَب حنيفة ، كالشافعي ، كاٟتنابلة .
لماء يف صحة ا٠تلع برَت عوض ؟ على قولُت : ٫تا ركايتاف عن أٛتد " أحد٫تا " كقوؿ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا :  اختلف الع

 مالك كىي اختيار ا٠ترقي . " كالثانية " يصح كا١تشهور يف مذىب -أم : ال يصح  -أَب حنيفة كالشافعي كىي اختيار أكثر أصحابو 
: ال بد أف يكوف بعوض ؛ ألنو ركنو الذم ينبٍت عليو ، كإذا خبل منو،  كقاؿ الشيخ عبد الرٛتن السعدم رٛتو هللا : أما ا٠تلع، فكما قالوا

 فليس ٓتلع ، بل يكوف طبلقان رجعيِّا إذا نول بو الطبلؽ .
 لقولو )أتردين عليو حديقتو( كلقولو تعاُف )فيما افتدت بو( .

الزكاج ، مث قابلت ىذا الزكجة ابٞتحود كالنكراف . مث إف أٍخذ الزكج للفداء فيو إنصاؼ كعدؿ ، ألنو ىو الذم دفع ا١تهر كقاـ بتكاليف 
 فمن العدؿ أف ييعطىى ما أعطى .

 : يصح بدكف عوض كرضي بعدـ بذؿ العوض صح .القوؿ الثاين 
قاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو هللا : كيصح ا٠تلع برَت عوض ، كتقع بو البينونة إما طبلقنا ، كإما فسخنا على إحدل القولُت ، كىذا مذىب مالك 

 ا١تشهور عنو يف ركاية ابن القاسم ، كىو الركاية األخرل عن اإلماـ أٛتد ، اختارىا ا٠ترقي .
 : كىذا القوؿ لو مأخذاف
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 ُُِٓ 

 . : أف الرجعة حق للزكجُت ، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت أحد٫تا
ككما أف لو أف ٬تعل العوض إسقاط ما   : أف ذلك فرقة بعوض ؛ ألهنا رضيت بًتؾ النفقة كالسكن كرضي ىو بًتؾ اسًتجاعها . كالثاين

 كاف اثبتنا ٢تا من اٟتقوؽ كالدين ، فلو أف ٬تعلو إسقاط ما ثبت ٢تا ابلطبلؽ ، كما لو خالفها على نفقة الولد . كىذا قوؿ قوم كىو
 ) انتهى ( .   داخل يف النفقة من غَته .

 قالوا : إف ا٠تلع قطع للنكاح فصح من غَت عوض كالطبلؽ .
 . قصود من ا٠تلع ٗتليص الزكجة نفسها كقد حصل ىذا بدكف عوض ، فيصحكألف ا١ت

 كألف العوض حق للزكج ، فإذا أسقطو ابختياره سقط .
 كاختاره ابن تيمية .

 ىل يلـز الزكج قبوؿ ا٠تلع ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 القوؿ األكؿ : يستحب لو كال ٬تب .

 القوؿ الثآف : ٬تب عليو .
 )اقبل اٟتديقة كطلقها تطليقة( كىذا األمر للوجوب . النِب لقوؿ 

 ك١تا فيو من إزالة الضرر عن ا١ترأة مع ثبوت حق الرجل كعدـ ضياع حقو .
 ما حكم عضل ا١ترأة لتفتدم ؟ 

 ٭تـر على الرجل أف يعضل ا١ترأة ظلمان لتفتدم .
ًٍتُتى بًفىاًحشىةو ميبػىيًٌنىةو ( .لقولو تعاُف ) كال تػىٍعضيليوىينَّ لًتىٍذىىبيوا بًبػىٍعًض مىا آ تيميوىينَّ ًإالَّ أىٍف أيى  تػىيػٍ

كيسيء يف  مثاؿ : رجل عنده زكجة كمٌل منها أك رغب عنها ، فقاؿ : لو طلقتها ذىب ماِف ، فبدأ يعضلها ، كأصبح يقصر يف حقوقها
 عشرهتا ، حىت تفتدم كأيخذ ا١تاؿ ، فهذا حراـ .

 نَّ ( ا٠تطاب لؤلزكاج ، كالعضل ا١تنع كاٟتبس ، كا١تعٌت : فقولو تعاُف ) كال تػىٍعضيليوىي 
أم ال تضاركىن يف العشرة لتًتؾ لك ما أصدقتها أك بعضو أك حقان من حقوقها عليك أك شيئان من ذلك على كجو القهر  قاؿ ابن كثَت :
 ٢تا كاالضطهاد .

: )كال تعضلوىن لتذىبوا ببعض ما آتيتموىن( قوؿ من قاؿ: هنى هللا كأكُف ىذه األقواؿ اليت ذكرّنىا ابلصحة يف أتكيل قولو : مقاؿ الطرب 
 جل ثناؤه زكج ا١ترأة عن التضييق عليها كاإلضرار هبا ، كىو لصحبتها كاره كلفراقها ٤تٌب ، لتفتدم منو ببعض ما آًتىا من الصَّداؽ.

رجلُت : إما لزكجها ابلتضييق عليها كحبسها على نفسو  كإ٪تا قلنا ذلك أكُف ابلصحة ، ألنو ال سبيل ألحد إُف عضل امرأة ، إال ألحد
 كىو ٢تا كاره ، مضارٌة منو ٢تا بذلك ، ليأخذ منها ما آًتىا ابفتدائها منو نفسها بذلك أك لوليها الذم إليو إنكاحها.

ٍف عضلها عن النكاح : "عىضىلها ليذىب كإذا كاف ال سبيل إُف عضلها ألحدو غَت٫تا ، ككاف الوِفُّ معلومنا أنو ليس ٦تن أًتىا شيئنا فيقاؿ إ
ببعض ما آًتىا" ، كاف معلومنا أف الذم عٌت هللا تبارؾ كتعاُف بنهيو عن عضلها ، ىو زكجها الذم لو السبيلي إُف عضلها ضرارنا لتفتدم 

 )تفسَت الط رم(  منو .
العشرة معها كيضيق عليها حىت تفتدم منو نفسها  :  أف الرجل منهم قد كاف يكره زكجتو كيريد مفارقتها ، فكاف يسيء كقاؿ الرازم

 ٔتهرىا ، كىذا القوؿ اختيار أكثر ا١تفسرين ، فكأنو تعاُف قاؿ : ال ٭تل لكم التزكج هبن ابإلكراه ، ككذلك ال ٭تل لكم بعد التزكج هبن
 العضل كاٟتبس لتذىبوا ببعض ما آتيتموىن.

 . فا١تراد ىنا األزكاج كما ذىب إليو ىؤالء العلماء
ًتُتى ًبفىاًحشىةو ميبػىيًٌنىةو ) ( أم ال ٭تل لكم أف تعضلوىن ْتاؿ من األحواؿ إال يف حالة إتياىن بفاحشة مبينة ، كالفاحشة كل ما  ًإاله أىٍف أيٍى
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 فحش كظهر قبحو ، كاختلف يف ا١تراد ابلفاحشة ىنا :
 ا١تراد الزّن ، كىو قوؿ اٟتسن كأَب قبلبة كالسدم.فقيل : 
 وز .النشكقيل : 
 بذاءة اللساف، كاختار الط رم القوؿ ابلتعميم ، كىو الصحيح.كقيل : 

ساف على قاؿ الط رم مرجحان العمـو : كأكُف ما قيل يف أتكيل قولو ) إال أف أيتُت بفاحشة مبينة ( أنو معٌتّّ بو كل ) فاحشة ( من بىذاءو ابلل
عم بقولو ) إال أف أيتُت بفاحشة مبينة ( ، كلَّ فاحشة متبيٌنةو ظاىرة ، فكل زكج  زكجها ، كأذل لو ، كزّنن بفرجها ، كذلك أف هللا جل ثناؤه

 امرأة أتت بفاحشة من الفواحش اليت ىي زّنن أك نشوز ، فلو عٍضليها على ما بُت هللا يف كتابو ، كالتضييقي عليها حىت تفتدم منو ، أبمًٌ 
 . ر كتاب هللا تبارؾ كتعاُف ، كصحة ا٠ت ر عن رسوؿ هللا معآف الفواحش أتت ، بعد أف تكوف ظاىرة مبيًٌنة بظاى

 ىل ا٠تلع فسخ أك طالؽ ؟ 
 اختلف العلماء ىل ا٠تلع فسخ أك طبلؽ على قولُت :

 : أف ا٠تلع طبلؽ ) طلقة ابئنة بينونة صررل ( . القوؿ األكؿ
 ىيم كالشنقيطي كابن ابز .كىذا قوؿ اٞتمهور من ا١تالكية ، كاٟتنفية ، كالشافعية ، كاختاره دمحم بن إبرا
 لركاية ) اقٍػبىًل اٟتٍىًديقىةى كىطىلًٌٍقهىا تىٍطًليقىةن ( . فهذا نص على أف ا٠تلع طبلؽ .

 : أف ا٠تلع فسخ كليس بطبلؽ . القوؿ الثاين
 كىو قوؿ الشافعي يف القدٔف كاٟتنابلة كاختاره ابن تيمية كابن القيم كابن عثيمُت .

 ٓف كالسعدم .كاختاره الصنعآف كالشوكا
ًف فىًإٍمسىاؾه ٔتىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو ... ( مث ذكر ا٠تلع فقاؿ ) فىًإٍف ًخٍفتي  -أ ٍم أىالَّ ييًقيمىا حيديكدى اَّللًٌ فىبلى جينىاحى لقولو تعاُف ) الطَّبلىؽي مىرًَّتى

لُّ لىوي ًمن بػىٍعدي حىىتَّى تىنًكحى زىٍكجان غىيػٍرىهي ( . عىلىٍيًهمىا ًفيمىا افٍػتىدىٍت بًًو ... ( مث ذكر الطلقة الثالثة فقاؿ فلو كاف ا٠تلع طبلقان  ) فىًإف طىلَّقىهىا فىبلى ٖتًى
 لكانت ىذه الطلقة ىي الرابعة .

قالوا : كىذا ىو الذم فهمو ابن عباس ، فقد كرد عنو عند عبد الرزاؽ ) أف إبراىيم بن سعد سأؿ ابن عباس عن رجل طلق زكجتو 
 قتُت مث اختلعت منو ؟ أيىنًكحيها ؟ قاؿ : نعم ، ذكر هللا الطبلؽ يف أكؿ اآلية كيف آخرىا كا٠تلع بُت ذلك ( .تطلي
 عدهتا حيضة ( . ما جاء عند أَب داكد ) أف امرأة اثبت اختلعت منو فجعل النِب  -ب

 ابلطبلؽ ، فلو كاف طبلقان َف ييكتفى ْتيضة .أف االعتداد ْتيضة دليل على أف ا٠تلع فسخ ، ألف ىذا غَت معت ر  كجو الداللة :
داكد قالوا : إنو جاء يف بعض الركاَيت ذكر الفراؽ كما شاهبو ، فقد جاء يف ركاية ) فردت عليو ] يعٍت حديقتو [ كأمره ففارقها ( كعند أَب 

 ) قاؿ : خذ٫تا ففارٍقها ( . 
( قاؿ: "ىذا أدؿ شيء على أف عدهتا حيضة فجعل النِب ث ابن عباس: )يف حدي كقاؿ اإلماـ ا٠تطاَب أيضان معلقان على قوؿ النِب 

مطلقة َف يقتصر ٢تا على قرء ( فلو كانت طلقات يًتبصن أبنفسهن ثبلثة قركءكا١تبطبلؽ، كذلك أف هللا تعاُف قاؿ )ا٠تلع فسخ كليس 
 .كاحد

 أنو فسخ . الراجح
  ؟كجيت على ماؿ قدره كذا ( طلقت ز ) كقولو :   ،ما حكم ا٠تلع إذا كاف بلفظ الطالؽ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو  يكوف طبلقان . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ  ٚتاىَت أىل العلم . 
 فهو مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .
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 فبل يكوف فسخان بل طبلقان .قالوا : أبنو إذا كقع بلفظ الطبلؽ َف ٭تتمل غَت الطبلؽ ، 
 القوؿ الثآف : أنو فسخ كليس بطبلؽ .

كىو مركم عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كقاؿ : إنو ا١تنصوص عن اإلماـ أٛتد كقدماء أصحابو ،  
 كرجحو الشيخ ابن عثيمُت .

: طلقت زكجيت على  فهو خلع ، حىت لو كقع بلفظ الطبلؽ ، أبف قاؿ مثبلن  قاؿ ابن عثيمُت : فكل لفظ يدؿ على الفراؽ ابلعوض 
عوض قدره ألف رَيؿ ، فنقوؿ : ىذا خلع ، كىذا ىو ا١تركم عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما : أف كل ما دخل فيو العوض فليس 

 بن عباس رضي هللا عنهما، أم: أنو فسخه أبم لفظ كاف ، بطبلؽ، قاؿ عبد هللا ابن اإلماـ أٛتد: كاف أَب يرل يف ا٠تلع ما يراه عبد هللا
 . كال ٭تسب من الطبلؽ

كيًتتب على ىذا مسألة مهمة ، لو طلق اإلنساف زكجتو مرتُت متفرقتُت ، مث حصل ا٠تلع بلفظ الطبلؽ ، فعلى قوؿ من يرل أف ا٠تلع 
غَته ، كعلى قوؿ من يرل أف ا٠تلع فسخ كلو بلفظ الطبلؽ ،  ان بلفظ الطبلؽ طبلؽ تكوف ابنت منو ، ال ٖتل لو إال بعد أف تنكح زكج

. لكن مع ذلك ننصح من يكتبوف ا١تخالعة أف ال يقولوا طلق زكجتو على  الراجحٖتل لو بعقد جديد حىت يف العدة ، كىذا القوؿ ىو 
)القضاة( عندّن كأظن حىت عند غَتّن يركف  عوض قدره كذا ككذا ، بل يقولوا : خالع زكجتو على عوض قدره كذا ككذا ؛ ألف أكثر اٟتكاـ

، كيكوف يف ىذا ضرر على ا١ترأة ، فإف كانت الطلقة األخَتة فقد ابنت ، كإف كانت غَت  أف ا٠تلع إذا كقع بلفظ الطبلؽ صار طبلقان 
 األخَتة حسبت عليو . ) ا١تمتع ( .

 للزكج ا١تخالع ) اقبل اٟتديقة كطلقها تطليقة ( . لقولو  -أ
 ذكر لفظ الطبلؽ يف معرض ا٠تلع ، كىذا يدؿ على أف ا٠تلع يقع أيضان بلفظ الطبلؽ .  فالنِب

 قاؿ ابن عباس : كل ما أجازه ا١تاؿ فليس بطبلؽ . ركاه البيهقي .-ب
 . الراجحكىذا 

 فائدة ا٠تبلؼ :
ما على القوؿ أبف ا٠تلع طبلؽ فإنو على القوؿ أبف ا٠تلع فسخ فبل ينقص بو عدد الطبلؽ ، أم : ال ٭تسب من الطلقات الثبلث ، أ

 ٭تسب من عدد الطبلؽ .
 على القوؿ أبف ا٠تلع فسخ يصح خلع الزكجة كىي حائض ، كعلى القوؿ أبنو طبلؽ ال يصح . -ب
 كم عدة ا١تاتلعة ؟ 

 اختلف العلماء يف عدة ا١تختلعة على قولُت :
 : عدهتا ثبلث حيض . القوؿ األكؿ

 لم يقولوف: عدة ا١تختلعة عدة ا١تطلقة .قاؿ ابن قدامة : أكثر أىل الع
ًة اٍلميٍختىًلعىةً : اٍختػىلىفى اٍلعيلىمى كقاؿ الشنقيطي ثىًة قػيريك اءي يف ًعدَّ يضي : فىذىىىبى أىٍكثػىري أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًإُفى أىنػَّهىا تػىٍعتىدُّ بًثىبلى ًة الٍ ءو ًإٍف كىانىٍت ٦تٍَّن ٖتًى ًعدَّ ميطىلَّقىًة ، كى

، كىأىٍٛتىدي ًمنػٍهيٍم : مىالً  ًنيفىةى، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىبيو حى ، كىاٍبًن عيمىرى  ، كىريًكمى ايىًة اٍلمىٍشهيورىًة عىنػٍهيمىا، كىًإٍسحىاؽي ٍبني رىاىىوىٍيًو يف الٌرًكى كه ، كىعىًليٌو ، ذىًلكى عىٍن عيمىرى
، كىاٟتٍىسىني ، كىالشٍَّعِبُّ، ، كىعيمىري ٍبني عىبٍ كىةي ، كىسىاَفه، كىأىبيو سىلىمىةى يًًٌب، كىسيلىٍيمىافي ٍبني يىسىارو، كىعيرٍ كىبًًو يػىقيوؿي سىًعيدي ٍبني اٍلميسى  ًد اٍلعىزًيًز، كىاٍبني ًشهىابو

سي ٍبني عىٍمروك، كىقػىتىادىةي  ، كىًخبلى  .ني سىٍعدو، كىأىبيو اٍلعيبػىٍيدً بٍ ، كىاللٍَّيثي يىافي الثػٍَّورًمُّ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ ، كىسيفٍ كىًإبٍػرىاًىيمي النَّخىًعيُّ، كىأىبيو ًعيىاضو
ا: أىفَّ  ًٍمًذمُّ : كىىيوى قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًمنى الصَّحىابىًة كىغىٍَتًًىٍم، كىمىٍأخىذيىيٍم يف ىىذى ؽه فػىتػيٍعتىدُّ كىسىائًًر اٍلميطىلَّقىاًت، قىاؿى الًتًٌ  .قىالىوي اٍبني كىًثَتو  ا٠تٍيٍلعى طىبلى

ٍبذيكؿى لًلزَّكٍ قىاؿى ميقىيًٌدي  قنا ظىاًىره ًمٍن ًجهىًة اٍلمىٍعٌتى ، أًلىفَّ اٍلًعوىضى اٍلمى ًٍلكيوي هي عىفىا اَّللَّي عىٍنوي : كىكىٍوفي ا٠تٍيٍلًع طىبلى لىٍتوي يًف ميقىابػىلىًة مىا ٯتى ًتهىا ًإ٪تَّىا بىذى ًج ًمٍن ًجهى
ًٍلكي ٢تىىا  ؽي ؛ أًلىنَّوي الى ٯتى ًؽ ، فىاٍلًعوىضي يف ميقىابػىلىًتو . ) األضواء ( .الزٍَّكجي ، كىىيوى الطَّبلى  ًفرىاقنا شىٍرعنا ًإالَّ اًبلطَّبلى

 ا١تختلعة عدة أف إُف  (  ا١تذىب يف كاٟتنابلة كالشافعية كا١تالكية اٟتنفية  )  الفقهاء ٚتهور ذىب : الكويتية الفقهية ا١توسوعة يف جاء
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  كالنخعي،  ، كالشعِب  ، كاٟتسن  ، العزيز عبد بن كعمر  يسار، بن كسليماف  ،  هللا عبد بن كساَف ا١تسيب بن سعيد قوؿ كىو ، ا١تطلقة عدة
 . كغَتىم كالزىرم

 الدخوؿ بعد اٟتياة يف الزكجُت بُت فرقة ا٠تلع كألف ( قركء ثبلثة أبنفسهن يًتبصن كا١تطلقات ) تعاُف بقولو ا١تطلقة عدة عدهتا أبف كاحتجوا 
 . ( انتهى ) . ا٠تلع كرَت  كءقر  ثبلثة العدة فكانت

 : عدهتا حيضة كاحدة . القوؿ الثاين
أف تعتد ْتيضة (  فأمرىا النِب  ٟتديث الباب : عن ابن عباس ) أف امرأة اثبت بن قيس اختلعت من زكجها على عهد النِب  -أ

 ركاه الًتمذم  كأبو داكد .
 أك أمرت أف تعتد ْتيضة ( ركاه الًتمذم . فأمرىا النِب   كعن الربيع بنت معوذ ) أهنا اختلعت على عهد رسوؿ هللا -ب
 كعن ابن عمر قاؿ: ) عدة ا١تختلعة حيضة ( ركاه أبو داكد .-ج

ًىٍم ًإفَّ ًعدَّةى اٍلميٍختىًلعىًة ًعدَّةي اٍلميطىلَّقىًة كىغىَتًٍ   ًعدًَّة اٍلميٍختىًلعىًة فػىقىاؿى أىٍكثػىري أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًمٍن أىٍصحىاًب النًَِّبًٌ  قاؿ الًتمذم : كىاٍختػىلىفى أىٍىلي اٍلًعٍلًم يًف 
. كىىيوى قػىٍوؿي سيٍفيىافى الثػٍَّورً  . كىقىاؿى بػىٍعضي أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًمٍن أىٍصحىاًب النًَِّبًٌ  مًٌ ثىبلىثي ًحيىضو كىغىٍَتًًىٍم ًإفَّ   كىأىٍىًل اٍلكيوفىًة كىبًًو يػىقيوؿي أىٍٛتىدي كىًإٍسحىاؽي

ا فػىهيوى مىٍذىىبه قىًولّّ.ًعدَّةى ا  ٍلميٍختىًلعىًة حىٍيضىةه. قىاؿى ًإٍسحىاؽي كىًإٍف ذىىىبى ذىاًىبه ًإُفى ىىذى
 ا١تختلعة أف تعتد ْتيضة كاحدة دليل على حكمُت :   قاؿ ابن القيم رٛتو هللا : كيف أمره

ريح السنة فهو مذىب أمَت ا١تؤمنُت عثماف بن أنو ال ٬تب عليها ثبلث حيض بل تكفيها حيضة كاحدة ، كىذا كما أنو ص أحد٫تا :
عفاف كعبد هللا بن عمر بن ا٠تطاب كالربيع بنت معوذ كعمها كىو من كبار الصحابة ال يعرؼ ٢تم ٥تالف منهم كما ركاه الليث بن سعد 

ن زكجها على عهد عثماف بن أهنا اختلعت م عن ّنفع موُف ابن عمر أنو ٝتع الربيع بنت معوذ بن عفراء كىي ٗت ر عبد هللا بن عمر 
عفاف فجاء عمها إُف عثماف بن عفاف فقاؿ لو إف ابنة معوذ اختلعت من زكجها اليـو أفتنتقل ؟ فقاؿ عثماف : لتنتقل كال مَتاث بينهما 

 . مناكال عدة عليها إال أهنا ال تنكح حىت ٖتيض حيضة خشية أف يكوف هبا حبل ، فقاؿ عبد هللا بن عمر : فعثماف خَتّن كأعل
   . كذىب إُف ىذا ا١تذىب إسحاؽ بن راىويو كاإلماـ أٛتد يف ركاية عنو اختارىا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

قاؿ من نصر ىذا القوؿ : ىو مقتضى قواعد الشريعة ؛ فإف العدة إ٪تا جعلت ثبلث حيض ليطوؿ زمن الرجعة فيًتكل الزكج كيتمكن من 
رجعة فا١تقصود ٣ترد براءة رٛتها من اٟتمل كذلك يكفي فيو حيضة كاالست راء ، قالوا: كال ينتقض  الرجعة يف مدة العدة فإذا َف تكن عليها

 ىذا علينا اب١تطلقة ثبلاث؛ فإف ابب الطبلؽ جعل حكم العدة فيو كاحدان ابئنةن كرجعية. ) الزاد ( 
 : ، كقد ردَّ عليهم اإلماـ ابن القيم أحسن ردٌو فقاؿىذا ، كقد قاؿ بعض أىل العلم أف عدَّة ا١تختلعة ثبلث ًحيىض كعدَّة ا١تطلَّقة 

ليس بطبلؽ أف هللا سبحانو كتعاُف رتب على الطبلؽ بعد الدخوؿ الذم َف يستوؼ عدده ثبلثة  -أم : ا٠تلع  –كالذم يدؿ على أنو 
   : أحكاـ كلها منتفية عن ا٠تلع

   . : أف الزكج أحق ابلرجعية فيو أحدىا
   . ن الثبلث فبل ٖتل بعد استيفاء العدد إال بعد زكج كإصابة: أنو ٤تسوب م الثاين

 . : أف العدة فيو ثبلثة قركء الثالث
 . كعليو فإف عدة ا١تختلعة تبقى على ما دلت عليو السنة من أهنا حيضة كاحدة

 ىل ٬توز أخذ زايدة على ا١تهر يف ا٠تلع ؟ 
 كاختلف العلماء يف أخذ الزَيدة على الصداؽ على أقواؿ :

 : ٬توز للزكج أخذ الزَيدة . القوؿ األكؿ
 ( ألفان ، فعلى ىذا القوؿ ٬توز . َِ( آالؼ ، فخالعها على )  َُمثاؿ : الصداؽ ) 

 كىذا قوؿ اٞتمهور .
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 قاؿ ابن قدامة : كأكثر أىل العلم على أنو يصح ا٠تلع أبكثر من الصداؽ .
ا٠تلع أكثر ٦تا أعطاه كقاؿ مالك َف أر أحدا ٦تن يقتدل بو ٯتنع ذلك لكنو  قاؿ بن بطاؿ ذىب اٞتمهور إُف أنو ٬توز للرجل أف أيخذ يف

 ليس من مكاـر األخبلؽ .
ا ، فىذىىىبى اٞتٍيٍمهيوري ًإُفى جىوىاًز فىاًديػىهىا أبًىٍكثػىرى ٦تَّا أىٍعطىاىى قاؿ اٍبني كىًثَتو يًف تػىٍفًسًَت : كىقىًد اٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاءي رىًٛتىهيمي اَّللَّي يًف أىنَّوي ىىٍل ٬تىيوزي لًلرَّجيًل أىٍف يػي 

 ذىًلكى ؛ لًعيميوـً قػىٍولًًو تػىعىاُفى ) فىبلى جينىاحى عىلىٍيًهمىا ًفيمىا افٍػتىدىٍت بًًو ( .
، ألهنا اسم موصوؿ تصدؽ على القليل كالكثَت. -أ  لقولو )فبل جناح عليهما فيما افتدت بو( قالوا: إف )ما( من صيغ العمـو

 قالوا إف عوض ا٠تلع كسائر األعواض األخرل اب١تعامبلت ، فعلى أم شيء كقع االتفاؽ جاز .كعللوا :  -ب
 : أنو ال ٬توز ا٠تلع أبكثر ٦تا أعطاىا . القوؿ الثاين

 كىذا القوؿ قاؿ بو عطاء كالزىرم ، كعلى ىذا القوؿ يرد ما أخذ من غَت زَيدة .
 بتان أف أيخذ حديقتو كال يزداد ( .أمر اث كاستدلوا بركاية عند ابن ماجو ) أف النِب 

 : أف أخذ الزَيدة مكركه كيصح ا٠تلع . القوؿ الثالث
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 كاستدلوا بنفس أدلة القوؿ األكؿ ، لكنهم يركف أف أخذ الزَيدة ليس من ا١تركءة .
 ك٢تذا قاؿ ميموف بن مهراف : مىن أخذ أكثر ٦تا أعطى َف يسرٌح إبحساف .

أف الزكجة إف بذلت لو الزَيدة ابتداءن جاز لو أخذىا، مع أف ىذا ليس من مكاـر األخبلؽ، كأما إذا طلب ىو الزَيدة فإنو ٯتنع،  كالراجح
 ألمرين :

 أف الزَيدة ليس ٢تا حد ، كالنفوس ٣تبولة على حب الطمع . األمر األكؿ :
 أف إابحة الزَيدة قد تررم األزكاج ابلعضل . األمر الثاين :

 وز ا٠تلع أثناء اٟتيض ؟ىل ٬ت 
 نعم ٬توز .

 .ألف ا٠تلع ال يكوف إال بطلب من ا١ترأة ١تا يلحقها من سوء عشرة زكجها، فجاز كقوعو حاؿ اٟتيض إلزالة الضرر
: كال أبس اب٠تلع يف اٟتيض كالطهر الذم أصاهبا فيو ؛ ألف ا١تنع من الطبلؽ يف اٟتيض من أجل الضرر الذم يلحقها  قاؿ ابن قدامة

بطوؿ العدة ، كا٠تلع إلزالة الضرر الذم يلحقها بسوء العشرة كا١تقاـ مع من تكرىو كتبرضو ، كذلك أعظم من ضرر طوؿ العدة ، فجاز 
ا١تختلعة عن حا٢تا، كألف ضرر تطويل العدة عليها، كا٠تلع ٭تصل بسؤا٢تا، فيكوف ذلك  دفع أعبل٫تا أبدّن٫تا ، كلذلك َف يسأؿ النِب 

 ، كدليبلن على رجحاف مصلحتها فيو .  ) ا١ترٍت ( .رضاء منها بو 
أذف لثابت بن قيس يف   يف تفسَته : كا٠تلع يف حاؿ اٟتيض ، أك يف طهر جامعها فيو : ال يكوف بدعيان ؛ ألف النِب  كقاؿ البغوم

 ٥تالعة زكجتو من غَت أف يعرؼ حا٢تا ، كلوال جوازه يف ٚتيع األحواؿ ألشبو أف يتعرؼ اٟتاؿ .
 ك٢تذا جوز أكثر العلماء ا٠تلع يف اٟتيض، ألنو على قوؿ فقهاء اٟتديث ليس بطبلؽ، بل فرقة ابئنة . ابن تيمية: اؿكق

كاعلم أف ا٠تلع ليس لو بدعة، ٔتعٌت أنو ٬توز حىت يف حاؿ اٟتيض ألنو ليس بطبلؽ، كهللا إ٪تا أمر  ابن عثيمُت: كيف الشرح ا١تمتع للشيخ
ٍقتيمي النًٌسىاءى فىطىلًٌقيوىينَّ لًًعدَّهًتًنَّ الطبلؽ( ك٢تذا ٬توز أف ٮتالعها كلو كانت حائضان، ك٬توز أف ٮتالعها كلو كاف قد ابلطبلؽ للعدة: ًإذىا طىلَّ 

جامعها يف اٟتاؿ، ألنو ليس بطبلؽ، بل ىو فداء، كألف أصل منع الزكج من التطليق يف حاؿ اٟتيض، أك يف حاؿ الطهر الذم جامعها 
 انتهى. ضراران هبا لتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها.فيو، أف فيو إ

إُف جواز ا٠تلع يف زمن اٟتيض إلطبلؽ  -اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة  -( ذىب ٚتهور الفقهاء ِّٔ/ٖكجاء يف " ا١توسوعة الفقهية" )
  .اب١تفارقة حيث افتدت اب١تاؿ قولو تعاُف : ) فبل جناح عليهما فيما افتدت بو ( كٟتاجتها إُف ا٠تبلص
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 كذىب ا١تالكية يف ا١تشهور عندىم إُف منع ا٠تلع يف اٟتيض .
إذا تقرر جواز ا٠تلع حاؿ اٟتيض ، َف ٗترج ا١تختلعة من عدهتا بطهرىا من اٟتيضة اليت كقع ا٠تلع يف أثنائها ، بل ال بد من أف ٖتيض 

ألف اٟتيضة اليت كقع ا٠تلع فيها حيضة غَت كاملة ، كالعدة إ٪تا يكوف ْتيضة  حيضة أخرل ، مث تطهر كترتسل كبذلك تنقضي عدهتا ؛ 
 .كاملة

ثبلثة  قاؿ ابن قدامة : اٟتيضة اليت تطلق فيها ، ال ٖتسب من عدهتا ، برَت خبلؼ بُت أىل العلم ؛ ألف هللا تعاُف أمر بثبلثة قركء ، فتناكؿ 
 كهللا أعلم         اثنتُت ثبلثة كاملة ، فبل يعتد هبا . ) ا١ترٍت ( . كاملة ، كاليت طلق فيها َف يبق منها ما تتم بو مع

 : فوائد
o إذا طلق الرجل زكجتو كيف أثناء عدهتا طلبت ا٠تلع فأجاهبا صح ؛ ألهنا زكجة .  

 إف خالعها صح خلعو .قاؿ ابن قدامة : كالرجعية زكجة يلحقها طبلقو ، كظهاره ، كإيبلؤه ، كلعانو ، كيرث أحد٫تا صاحبو ، ابإلٚتاع ، ك 
 اؽو مىٍعليوـو .قاؿ ابن عبد ال ر : ٚتيٍهيوري أىٍىًل اٍلًعٍلًم : الى سىًبيلى لىوي إًلىيػٍهىا ًإالَّ بًًرضنى ًمنػٍهىا ، كىًنكىاحو جىًديدو ، كىصىدى 

ور أٚتعوا على أف لو أف يتزكجها كقاؿ ابن رشد : " ٚتهور العلماء : أٚتعوا على أنو ال رجعة للزكج على ا١تختلعة يف العدة ... كاٞتمه
 برضاىا يف عدهتا .

ًة بًرىٍَتً رًضىاىىا ًعٍندى اأٍلىئًمًَّة اأٍلى  ٍربػىعىًة كىٚتيٍهيوًر اٍلعيلىمىاًء ؛ أًلىنػَّهىا قىٍد مىلىكىٍت نػىٍفسىهىا ٔتىا قاؿ الشنقيطي : لىٍيسى لًٍلميخىاًلًع أىٍف يػيرىاًجعى اٍلميٍختىًلعىةى يًف اٍلًعدَّ
لى   ٍت لىوي ًمنى اٍلعىطىاًء .بىذى

هي اٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ عىٍن ٚتىىاعىةو ًمٍن أىنػَّهيٍم مىنػىعيوا تػىٍزًك٬تىهىا كقاؿ رٛتو هللا : أىٍٚتىعى اٍلعيلىمىاءي عىلىى أىفَّ لًٍلميٍختىًلًع أىٍف يػىتػىزىكَّجىهىا بًرًضىاىىا يف اٍلًعدًَّة ، كىمىا حىكىا
ًطله مىٍرديكده كىالى كىٍجوى لىوي ًْتىاؿو . كىمىا ىيوى ظىاًىره كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اَّللًَّ تػى ًلمىٍن خىالىعىهىا ، كىمىا ٯتىٍ   عىاُفى .نىعي لًرىٍَتًًه فػىهيوى قػىٍوؿه ابى

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 . جواز ا٠تلع عند كجود سببو 
  أف ا٠تلع جائز يف اٟتيض ، ألف النِب . َف يستفصل 
 ار الواردة يف ترىيب ا١ترأة من طلب طبلؽ زكجها ٤تمولة على إذا َف يكن ىناؾ سبب يقتضي ذلك .أف األخب 

 
ؽً  بي اىلطهالى  ابى

 تعريفو :
  يقاؿ : ّنقة طالق أم ٥تبٌلة ..  لرة : التخلية

 كإف كاف رجعيان فهو لبعضو . كاصطبلحان : حل قيد النكاح أك بعضًو ] ألف النكاح ربط بُت الزكجُت [ فإف كاف ابئنان فهو حل لكلو ،
 : كالطبلؽ ينقسم إُف ثبلثة أقساـ 

 الطبلؽ البائن بينونة ك رل ، كىو الطبلؽ الثبلث ، ) ا١تستكمل للعدد ( . النوع األكؿ :
 عد زكج.فإذا كاف الرجل قد طلق زكجتو مرتُت سابقتُت مث طلقها الثالثة فنقوؿ: إف ىذا الطبلؽ ابئن بينوة ك رل، فبل ٖتل لو إال ب

 : طبلؽ ابئن بينونة صررل . النوع الثاين
 كىو الطبلؽ الذم ال يستطيع فيو ا١تطلًٌق ارجاع زكجتو إبرادتو ا١تنفردة كما كاف لو ذلك يف الطبلؽ الرجعي ، 

ديد ، ٓتبلؼ البينوة كالفرؽ بينو كبُت الطبلؽ البائن بينوة ك رل ، أف يف الطبلؽ البائن بينوة صررل ال ٯتكن أف ترجع إليو إال بعقد ج
 الك رل فإهنا ال ٖتل إال بعد زكج .

كالرجعية إذا خرجت من العدة ، كالطبلؽ قبل  كالطبلؽ على عوض ، كالفسخ إذا حصل فسخ ٔتوجب ] فقد شرط أك كجود عيب [
 الدخوؿ كا٠تلوة .
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 الطبلؽ الرجعي .  النوع الثالث :
رة أك مرتُت ، كٝتي رجعيان ألنو يستطيع فيو الزكج خبلؿ فًتة العدة اليت ٬تب على ا١ترأة كىو : إذا طلق دكف مالىو من العدد ، كأف يطلق م

 أف تبقى يف بيت زكجها مراجعتها كإعادة اٟتياة الزكجية .
هيمىا -عىًن ًاٍبًن عيمىرى  - َُٗٔ ًؿ ًعٍندى  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ؽي ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ، كىاٍبني ) أىبٍػغىضي اىٟتٍىالى اىَّللًه اىلطهالى

ٍو ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي ، كىرىجهحى أىبيو حىاِتًو ًإٍرسىالىوي .  مىاجى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 التلخيص عن الدارقطٍت يف اختلف يف كصلو كإرسالو ، كرجح اإلرساؿ أبو حامت يف العلل ، كا٠تطاَب يف معاَف السنن ، كنقل اٟتافظ يف

 العلل كالبيهقي أهنما رجحا ا١ترسل .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 جواز الطبلؽ .
 كاألصل يف جوازه الكتاب كالسنة كاإلٚتاع .

ًف فىًإٍمسىاؾه ٔتىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو ( .  قاؿ تعاُف )الطَّبلؽي مىرًَّتى
 نًَِّبُّ ًإذىا طىلٍَّقتيمي النًٌسىاءى فىطىلًٌقيوىينَّ لًًعدَّهًتًنَّ ... ( .كقاؿ سبحانو ) َيى أىيػُّهىا ال

 مث إف شاء أمسك كإف شاء طلق .. ( .… البن عمر )  كقاؿ 
 طلق حفصة كراجعها ( . كيف سنن أَب داكد ) أف النِب 

 كقد نقل ابن قدامة يف ا١ترٍت إٚتاع الناس على جواز الطبلؽ .
 األحكاـ التكليفية ا٠تمسة . اذكرىا . األحكاـ ٕترم فيو 

 فالطبلؽ ٕترم فيو األحكاـ التكليفية ا٠تمسة :
 إذا كاف ببل سبب يدعوه إُف ذلك كَف تكن ىناؾ حاجة إليو . يكره :

 كٟتديث الباب ) أبرض اٟتبلؿ إُف هللا الطبلؽ ( .-أ
ء مث يبعث سراَيه ، فأدّنىم منزلة أعظمهم فتنة ، فيجيء )إف إبليس يضع عرشو على ا١تا كحديث جابر . قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  -ب

:  أحدىم فيقوؿ : فعلت كذا ككذا ، فيقوؿ : ما صنعتى شيئان ، قاؿ : مث ٬تيء أحدىم فيقوؿ : ما تركتػو حىت فرقت بينو كبُت امرأتػو ، قاؿ
 فيدنيو منو كيقوؿ : نعم أنت( ركاه مسلم .

 لى النكاح . ) من الولد ، ككثرة النسل ، كاأللفة ، كعفة الزكجُت  ( .كألنو بو تزكؿ ا١تصاٌف ا١تًتتبة ع -ج
 ك١تا فيو من تشتيت األسرة ، ككسر قلب ا١ترأة . -د

: إذا كانت الزكجة مقصرة يف حق هللا ، أك كاف يف دكاـ النكاح ضرر على ا١ترأة أك لكوهنا غَت راغبة يف الزكج ، فيؤجر الزكج يف  كيستحب
 ديث ) ال تصاحب إال مؤمنان كال أيكل طعامك إال تقي (  كيف اٟتديث اآلخر ) من ترؾ شيئان  عوضو هللا خَتان منو ( .فراقها ، يف اٟت

 ك٭تـر يف ثالث أحواؿ : ) ٭تـر للبدعة ( .
 : طبلقها يف اٟتيض . اٟتالة األكىل 

 ا ( متفق عليو .ٔتراجعته طلق زكجتو كىي حائض فأمره النِب  ٟتديث ابن عمر ) أف النِب 
 : أف يطلقها يف طهر مسها فيو . اٟتالة الثانية
 : أف يطلق الرجل زكجتو ثبلث تطليقات بلفظ كاحد . اٟتالة الثالثة

إذا كانت الزكجة فيها بعض القصور يف أداء بعض حقو ، ككذلك إذا ساءت العشرة بينهما كَف يستطع على اإلصبلح ، كإذا كاف  كيباح :
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  ر على امرأتو .ال يستطيع الص
كىذا يدخل فيو كل ما يتصور منو القصور يف النساء : اٞتسمآف كا٠تلقي كا٠تىلقي ، لكن ٭تث الزكج على إمساؾ ا١ترأة كإف كانت سيئة 

شىٍيئان كى٬تىٍعىلى اَّللَّي ًفيًو خىٍَتان  ا٠تلق كفيها شيء من القصور ، فهذا خَت من أف يطلقها ، كقد قاؿ تعاُف : ) فىًإٍف كىرًٍىتيميوىينَّ فػىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيوا 
ًثَتان ( .  كى
 يف اإليبلء ) كىو أف ٭تلف الزكج على ترؾ كطء زكجتو أكثر من أربعة أشهر ( . ] كسيأيت مباحثو [ . ك٬تب :

إما أف ترجع أك تطلق ، فهنا تضرب لو أربعة أشهر ، فإف فاء كرجع عن ٯتينو  يكفر عن ٯتينو كالنكاح ابؽ، كإف َف يرجع فإنو يقاؿ لو : 
كاجب ، فيطلًٌق عليو اٟتاكم ، ألف فيو دفعان للضرر اٟتاصل على الزكجة ، ككذلك ٬تب الطبلؽ إذا كانت  -إف َف يرجع  –الطبلؽ ىنا 

 تفعل الفاحشة كَف ٯتكنو اإلصبلح كٯتنعها ، ألنو لو َف يفعل صار ديواثن .
 

هيمىا رىًضيى اىَّللهي  -كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  - ََُٕ فىسىأىؿى عيمىري رىسيوؿى اىَّللًه  يف عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه  -كىًىيى حىاًئضه  -) أىنهوي طىلهقى ًاٍمرىأىتىوي  – عىنػٍ
  يضى ، ُثيه تىٍطهيرى ، ُثيه  ًإٍف شىاءى أىٍمسىكى بػىٍعدي ، كىًإٍف شىاءى طىلهقى عىٍن ذىًلكى ؟ فػىقىاؿى : "ميٍرهي فػىٍليػيرىاًجٍعهىا ، ُثيه ٍلييٍمًسٍكهىا حىىته تىٍطهيرى ، ُثيه ٖتًى

 بػىٍعدى أىٍف ٯتىىسه ، فىًتٍلكى اىٍلًعدهةي اىلهيًت أىمىرى اىَّللهي أىٍف تيطىلهقى ٢تىىا اىلنًٌسىاءي ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو 
 رنا أىٍك حىاًمالن ( .كىيف ًركىايىةو ًلميٍسًلمو ) ميٍرهي فػىٍليػيرىاًجٍعهىا، ُثيه ٍلييطىلًٌٍقهىا طىاىً 

 كىيف ًركىايىةو أيٍخرىل لًٍلبياىاًرمًٌ ) كىحيًسبىٍت عىلىٍيًو تىٍطًليقىةن ( .
ًجعىهىا ، ُثيه أيٍمًهلىهىا حىىته أىمىرىين أىٍف أيرىا اىَّللًه  كىيف ًركىايىةو ًلميٍسًلمو : قىاؿى ًاٍبني عيمىرى : ) أىمها أىٍنتى طىلهٍقتػىهىا كىاًحدىةن أىٍك ًاثٍػنػىتػىٍُتً ; فىًإفه رىسيوؿى 

ًؽ ًاٍمرى  اثن ، فػىقىٍد عىصىٍيتى رىبهكى ًفيمىا أىمىرىؾى ًمٍن طىالى يضى حىٍيضىةن أيٍخرىل ، كىأىمها أىٍنتى طىلهٍقتػىهىا ثىالى  أىًتكى ( ٖتًى
ئنا ، كىقىاؿى : " ًإذىا طىهيرىٍت فػىٍلييطىلًٌٍق أىٍك لًييٍمًسٍك ( .كىيف ًركىايىةو أيٍخرىل : قىاؿى عىٍبدي اىَّللًه ٍبني عيمىرى ) فػىرىدهىىا عىلىيه ، كى  ٍ يػىرىىىا شىيػٍ  ملى

---------- 
 كيف ركاية ) أف ابن عمر طلق امرأة لو ( .) أىنهوي طىلهقى ًاٍمرىأىتىوي ( 

 كعند البيهقي ) أنو طلق امرأتو يف حيضها ( .) كىًىيى حىاًئضه ( 
 كيف ركاية ) تطليقة كاحدة ( .(   ) يف عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللهً 

 . يف ذلك ( كيف ركاية ) فتريظ رسوؿ هللا عىٍن ذىًلكى ؟ (  ) فىسىأىؿى عيمىري رىسيوؿى اىَّللًه 
 أم : يستمر هبا يف عصمتو .) فػىقىاؿى : "ميٍرهي فػىٍليػيرىاًجٍعهىا ، ُثيه ٍلييٍمًسٍكهىا ( 

 كقع فيها الطبلؽ . من حيضتها ىذه اليت) حىىته تىٍطهيرى ( 
يضى (   حيضة أخرل .) ُثيه ٖتًى
 أم : من ىذه اٟتيضة .) ُثيه تىٍطهيرى ( 

 أم : بعد طهارهتا من ىذه اٟتيضة .) ُثيه ًإٍف شىاءى أىٍمسىكى بػىٍعدي ( 
 أم : قبل أف ٬تامعها .) كىًإٍف شىاءى طىلهقى بػىٍعدى أىٍف ٯتىىسه ( 

 كما قاؿ تعاُف ) َيى أىيػُّهىا النًَِّبُّ ًإذىا طىلٍَّقتيمي النًٌسىاء فىطىلًٌقيوىينَّ ًلًعدَّهًتًنَّ كىأىٍحصيوا اٍلًعدَّةى ( . أىمىرى اىَّللهي أىٍف تيطىلهقى ٢تىىا اىلنًٌسىاءي ( ) فىًتٍلكى اىٍلًعدهةي اىلهيًت 
 ما حكم الطالؽ أثناء اٟتيض ؟ 

 حراـ .
 كيؤخذ ىذا اٟتكم من كجهُت :

. ( كمعلـو أف النِب  يف ركاية يف اٟتديث ) فتريظ رسوؿ هللا أنو جاء  أكالن :  ال يتريظ إال على أمرو ٤تـر
أمر ابن عمر إبمسػاكها بعد ا١تراجعػة مث تطليقها يف الطهر ، فدؿ على أف تطليقها يف اٟتيض ٤ترمان ، إذ لو َف يكن  أف النِب اثنيان : 
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 ٍت عن الطلقة اليت أتيت يف الطهر .التطليق يف اٟتيض  كير ٤ترمان ألقر النِب 
 النوكم(. –ابن قدامة  –كقد نقل ٚتاعة من العلماء : اإلٚتاع على أف الطبلؽ حاؿ اٟتيض ٤تـر )ابن ا١تنذر 

دة كىذا التحرٔف خاص اب١تدخوؿ هبا ، أما غَت ا١تدخوؿ هبا فيجوز تطليقها مطلقان حائضان أك طاىران ، ألف غَت ا١تدخوؿ هبا ليس عليها ع
 .] كىذا مذىب األئمة األربعة [ .

 : ما إذا كاف الطبلؽ على عوض ) فيجوز أف ٮتالعها كىي حائض ( . كيستثٌت
 ما اٟتكمة  من ٖترمي الطالؽ حاؿ اٟتيض ؟ 

 ىي خشية تطويل العػدة على ا١ترأة ، ألف من ا١تعلـو أف بقيػة اٟتيضة اليت طلقت فيها غَت داخلة يف العدة . قيل:
 اٟتيض حاؿ نفرة كزىد كما يدرم ىذا الزكج الذم طلق حاؿ الزىد أف يندـ يف زماف الطهر عند توقاف النفس للجماع. إف كقيل:
 : إف اٟتكمة تعبدية .كقيل 
 اذكر أنواع الطالؽ من حيث السنية كالبدعية ؟ 

 الطالؽ ينقسم إىل قسمُت :
 الطبلؽ السٍت :أكالن : 
o . أف يطلقها طاىران غَت حائض 

 : ) ... فليطلقها قبل أف ٯتسها ... ( . لقولو 
o . أك أف يطلقها حامبلن 

 : ) ... فليطلقها حائبلن أك حامبلن ( . لقولو 
o . أك أف يطلقها مرة كاحدة يف طهر َف ٬تامعها فيو 

 : ) مث ليمسكها حىت تطهر مث ٖتيض كتطهر ، مث إف شاء طلقها قبل أف ٯتس ( . لقولو 
 احملـر . اثنيان : الطالؽ البدعي

o . أف يطلقها يف اٟتيض 
 تريظ كأمر ٔتراجعتها . ٟتديث الباب ، فإف النِب 

o . أف يطلقها يف طهر مسها فيو 
 : ) مره فلَتاجعها ، مث ٯتسكها حىت تطػهر ، مث ٖتيض ، مث تطهر ، مث إف شاء أمسك ، كإف شاء طلق ( . لقولو 
o . أف يطلق امرأتو ثبلث تطليقات بلفظ كاحد 
 ٟتائض حراـ ، لكن ىل يقع أـ ال  ؟ طالؽ ا 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت  :
 : أنو يقع . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 : فإف طلقها للبدعة ، كىو أف يطلقها حائضان ... كقع طبلقو يف قوؿ عامة أىل العلم . قاؿ ابن قدامة

 لقولو تعاُف ) الطبلؽ مرًتف ... ( .-أ
 لو تعاُف ) فإف طلقها فبل ٖتل ... ( .كقو  -ب

: أف اآلَيت عامة تدؿ على كقوع الطبلؽ يف أم كقت ٦تن لو حق كقوعو ، فلم يفرؽ بُت أف يكوف الطبلؽ يف حاؿ اٟتيض  كجو الداللة
 أك الطهر ، كَف ٮتص حاالن دكف حاؿ توجب ٛتل اآلَيت على العمـو .

اجعها ... ( فهذا دليل على أف الطبلؽ يقع ، إذ ال تكوف ا١تراجعة إال بعد الطبلؽ الذم : ) ... مره فلَت  كٟتديث الباب ، قاؿ  -ج
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 يعتد بو .
 كركل البخارم عن سعيد بن جبَت عن ابن عمر قاؿ : ) حسبت علي تطليقة ( . -د

 كيف ركاية للدار قطٍت : ) أف عمر قاؿ : َي رسوؿ هللا ، فيحسب بتلك التطليقة ؟ قاؿ : نعم ( .
 كذكر ذلك لو فجػعلها كاحدة ( ركاه الدار قطٍت . ّنفع عن ابن عمر : ) أنو طلق امػرأتو كىي حائض ، فأتى عمر النِب  كعن

 : كىو نص يف موضع ا٠تبلؼ ، فيجب ا١تصَت إليو . قاؿ اٟتافظ يف الفتح
 أف ابن عمر مذىبو االعتداد هبا ، كىو صاحب القصة ، كصاحب القصة أعلم . -ىػ

ؽ اٟتٍىاًئض اٟتٍىائًل بًرىٍَتً رًضىاىىا فػىلىٍو طىلَّقىهىا أىمًثى كىكىقىعى طىبلى قاؿ النو  قو كىيػيٍؤمىر اًبلرٍَّجعىًة ًٟتىًديًث اًٍبن عيمىر كم : أىٍٚتىعىٍت اأٍليمَّة عىلىى ٖتىًٍرٔف طىبلى
ؽ اأٍلىٍجنىًبيَّة . كىالصَّوىاب اأٍلىكَّؿ ، كىبًًو اٍلمىٍذكيور يف اٍلبىاب ، كىشىذَّ بػىٍعض أىٍىل الظَّاًىر ، فػىقىاؿى : الى يػىقىع طىبلى  قو أًلىنَّوي غىٍَت مىٍأذيكف لىوي ًفيًو فىأىٍشبىوى طىبلى

اللُّرىًويَّة كىًىيى الرٌَّد ًإُفى حىا٢تىا اأٍلىكَّؿ الى أىنَّوي  اًبلرٍَّجعىًة الرٍَّجعىةقىاؿى اٍلعيلىمىاء كىافَّة كىدىلًيلهٍم أىٍمره ٔتيرىاجىعىًتهىا كىلىٍو َفٍى يػىقىع َفٍى تىكيٍن رىٍجعىة . فىًإٍف ًقيلى اٍلميرىاد 
ا غىلىط ًلوىٍجهىٍُتً : أىحىد٫تىا أىفَّ ٛتىىلى اللٍَّفظ عىلىى اٟتٍىًقيقىة الشٍَّرًعيَّة يػي  رَّرى يًف قىدَّـ عىلىى ٛتىىلىوي عىلىى اٟتٍىًقيقىة اللُّرىوًيَّة كىمىا تػىقى ٖتيٍسىب عىلىٍيًو طىٍلقىة قػيٍلنىا ىىذى

ت ميٍسًلم كىغىٍَته أبًىنَّوي حىسىبػىهىا عىلىٍيًو طىٍلقىة كىاى   َّللَّ أىٍعلىم .  ) نوكم ( .أيصيوؿ اٍلًفٍقو ، الثَّآف أىفَّ اًٍبن عيمىر صىرَّحى يف رًكىاَيى
 : ال يقع . القوؿ الثاين

 ابن ابز ، كابن عثيمُت .كىذا قوؿ الظاىرية ، كاختيار شيخ اإلسبلـ ، كنصره ابن القيم ، كاختاره 
 لقولو تعاُف ) فطلقوىن لعدهتن ( .

: أف ا١تطلق يف حاؿ اٟتيض ال يكوف مطلقان للعدة ، ألف الطبلؽ ا١تشركع ا١تأذكف فيو أف يطلقها يف طهر َف ٯتسها فيو ، كما  كجو الداللة
 عدا ىذا ال يكوف طبلقان للعدة يف حق ا١تدخوؿ هبا .

 : ) أنو طلق امرأتو كىي حائض على عهد رسوؿ هللا  -حديث الباب  –اكد من حديث أَب الزبَت عن ابن عمر كاستدلوا ٔتا ركاه أبو د
 ... قاؿ عبد هللا : فردىا علٌي كَف يرىا شيئان ( . ، فسأؿ عمر رسوؿ هللا 

 كاٞتواب عن ىذا :
و ركاية اٞتمهور ، كىي أكثر عددان كأثبت حفظان ، فركايتهم أكُف من أف قولو ) كَف يرىا شيئان ( أبهنا ال تصح ، فإف أاب الزبَت خالف يف ركايت

 ركايتو .
 : قولو: )كَف يرىا شيئان( منكر، َف يقلو غَت أَب الزبَت، كليس ْتجة فيما خالفو فيو مثلو ، فكيف فيمن ىو أثبت منو .قاؿ ابن عبد الرب

 :َف يرك أبو الزبَت حديثان أنكر من ىذا .قاؿ ا٠تطاِب 
 اد اب١تراجعة ىنا إمساكها على حا٢تا ، الف ا١تراجعة ٢تا معٌت أعم من إعادة ا١تطلقة .ا١تر 

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
  ماذا نستفيد من قولو مره فلَتاجعها ( ؟ ( : 
 قاؿ النوكم : أٚتعوا على أنو إذا طلقها يؤمر برجعتها . 
 لكن ىل الرجعة كاجبة أـ مستحبة ؟ 

  :اختلف العلماء على قولُت
 : مستحبة . فقيل

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء ، كما نقلو النوكم كالشوكآف .
 : ألف ابتداء النكاح ال ٬تب ، فاستدامتو كذلك ، فكاف القياس قرينة على أف األمر للندب . قالوا
 : كاجب . كقيل

 فمن طلق زكجتو كىي حائض كجب مراجعتها .



 ُُّٓ 

 كىو قوؿ ٚتاعة من العلماء كداكد كغَته .
 لؤلمر بو  ) مره فلَتاجعها ( .

 كقالوا : ١تا كاف الطبلؽ يف حاؿ اٟتيض ٤ترمان كاف استدامة النكاح كاجبة .
 كقالوا : ألف ا١تراجعة تتضمن ا٠تركج من ا١تعصية .
 كالراجح الوجوب لؤلمر بو يف قولو ) مره ... ( .

 ما اٟتكمة من األمر برجعتها كإعادهتا إىل عصمتها ؟ 
 ف يقع الطبلؽ الذم أذف هللا فيو يف زمن اإلابحة ) كىو زمن الطهر الذم َف ٬تامعها فيو ( .: ألجل أ قيل

 : عقوبة ا١تطلق الذم طلق يف زمن اٟتيض ، فعوقب بنقيض قصده . كقيل
 : ليزكؿ ا١تعٌت الذم حـر الطبلؽ يف اٟتيض ألجلو ) كىو تطويل العدة ( . كقيل
 طلق يف الطهر الذم يلي ىذه اٟتيضة ؟قولو : ) ُث ليمسكها ( ىل ٬توز أف ي 

 جاء يف ركاية : ) مث ليمسكها حىت تطهر ، مث ٖتيض ، مث إف شاء ... ( .
 يف ىذه الركاية أنو ينتظر إذا أراد أف يطلق إُف طهرًتف .

 كجاء يف ركاية : ) مره فلَتاجعها ، فإذا طهرت فأراد أف يطلقها فليطلقها ( .
 ف يطلق امرأتو يف الطهر األكؿ بعد اٟتيضة اليت طلقها فيها كراجعها ، كال يلزمو االنتظار إُف الطهر الثآف .ففي ىذه الركاية أف للرجل أ

 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة يف االنتظار للطهر الثاين :
 : إُف كجوب االنتظار إُف الطهر الثآف . فذىب ٚتاعة منهم

 آف كاستدؿ ابلركاية األكُف .منهم اإلماـ مالك ، كما نقلو عنو الصنع
 : إُف أف االنتظار إُف الطهر الثآف مستحب كليس بواجب . كذىب ٚتاعة من العلماء

 كىذا مذىب أَب حنيفة كأٛتد .
 كىذا القوؿ أصح .

 ألننا إذا أخذّن هبذا القوؿ عملنا ّتميع الركاَيت .
  على ماذا يدؿ  قولو ) ؟ : ) كإف شاء طلق قبل أف ٯتس 

 يدؿ على النوع الثآف من الطبلؽ البدعي اـر ، كىو الطبلؽ يف طهر جامعها فيو .ىذا 
 كالركاية األخرل : ) فليطلقها طاىران ( أم غَت حائض ، كيف ركاية ) من قبل أف ٬تامعها ( .

 : من اتمل أف ينشأ من ىذا اٞتماع ٛتل . كجو التحرمي
 ا لركاية مسلم ) أك حامبلن ( .كىي إذا ظهر ٛتله استثٌت العلماء مسالة :

 كألنو إذا طلق كىي حامل فهذا دليل على رغبتو ابلطبلؽ .
  اختلف العلماء يف كقت الطهر ) حىت تطهر ( كقولو ) ُث ليطلقها طاىران ( ىل البد من االغتساؿ أـ يكفي الطػهر كلو مل

 تغتسل ؟
 : ا١تراد ابلطهر انقطاع الدـ . فقيل

 ٛتد .كىذا مذىب الشافعي كأ
 قالوا ألف انقطاع دـ اٟتيض دليل على الطهر ، كىي كإف َف ترتسل فهي يف حكم الطاىرات بدليل أهنا تصـو كلو َف ترتسل 

 : ا١تراد ابلطهر التطهر ابلرسل . كقيل
 كىذا قوؿ ا١تالكية .
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 كاستدلوا بركاية عند النسائي ) فإذا اغتسلت من حيضتها األخرل فبل ٯتسها حىت يطلقها ( .
 قاؿ ابن القيم : ىذا مفسر لقولو ) فإذا طهرت ( .

 ىو القوؿ الثآف . كالراجح
 ]اٟتديث دليل على إثبات الرجعة: كىي إعادة مطلقة غَت ابئن إُف عصمة النكاح برَت عقد .]كسيأيت البحث هبا 

ٛتلها ، كىو مذىب الشافعي ، قاؿ ابن ا١تنذر :  فيو داللة ٞتواز طبلؽ اٟتامل اليت تبُت  قاؿ النوكم : قولو : ) فليطلقها حامالن ... (
 كبو قاؿ أكثر العلماء  .
كقد ٘تسك هبذه الزَيدة : ) مث ليطلقها طاىران أك حامبلن ( من استثٌت من ٖترٔف الطبلؽ يف طهر جامع فيو ما : ”  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر

قد أقدـ على ذلك على بصَتة فبل يندـ على  الطبلؽ ، كأيضان فإف زمن إذا ظهر اٟتمل ، فإنو ال ٭تـر ، كاٟتكمة فيو أنو إذا ظهر اٟتمل ف
 “ .اٟتمل زمن رغبتو يف الوطء ، فإقدامو على الطبلؽ فيو يدؿ على رغبتو عنها ، ك٤تل ذلك أف يكوف اٟتمل من ا١تطلق 

 استدؿ بو من قاؿ أنو ال ٬تب اإلشهاد على الرجعة .  قولو : ) مره فلَتاجعها ... (
 سألة اختلف فيها العلماء . ] كسيأيت ْتثها [ .كىذه م

هيمىا -كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو  - َُُٕ ؽي عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ فىًة  قىاؿى : )  كىافى اىلطهالى كىأىِب بىٍكرو ، كىسىنػىتػىٍُتً ًمٍن ًخالى
ًث كىاًحدىةه ، فػىقىا ؽي اىلثهالى نى عيمىرى ، طىالى ةه ، فػىلىٍو أىٍمضىيػٍ اهي عىلىٍيًهٍم ؟ ؿى عيمىري ٍبني اى٠ٍتىطهاًب : ًإفه اىلنهاسى قىٍد ًاٍستػىٍعجىليوا يف أىٍمرو كىانىٍت ٢تىيٍم ًفيًو أىانى

 فىأىٍمضىاهي عىلىٍيًهٍم ( رىكىاهي ميٍسًلمه .
ـى غىٍضبىافى ُثيه قىاؿى :   كىعىٍن ٤تىٍميوًد ٍبًن لىًبيدو قىاؿى : ) أيٍخرًبى رىسيوؿي اىَّللهً  - َُِٕ يعنا ، فػىقىا ثى تىٍطًليقىاتو ٚتًى عىٍن رىجيلو طىلهقى ًاٍمرىأىتىوي ثىالى

ـى رىجيله ، فػىقىاؿى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه   النهسىاًئيُّ كىريكىاتيوي ميوىثػهقيوفى  . ! أىالى أىقٍػتػيليوي ؟ ( رىكىاهي أىيػيٍلعىبي ًبًكتىاًب اىَّللًه تػىعىاىلى ، كىأىانى بػىٍُتى أىٍظهيرًكيٍم" . حىىته قىا
هيمىا -كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو  - َُّٕ رىاًجًع اٍمرىأىتىكى " ، فػىقىاؿى :  قىاؿى ) طىلهقى أىبيو ريكىانىةى أيـه ريكىانىةى . فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

. قىاؿى : اثن  قىٍد عىًلٍمتي ، رىاًجٍعهىا ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى .  ًإيٌنً طىلهٍقتػيهىا ثىالى
هىا ، فػىقىاؿى  اثن ، فىحىًزفى عىلىيػٍ فىًإنػههىا كىاًحدىةه ( كىيف سىنىًدىىا   لىوي رىسيوؿي اىَّللًه  كىيف لىٍفظو أًلىٍٛتىدى : ) طىلهقى أىبيو ريكىانىةى ًاٍمرىأىتىوي يف ٣تىًٍلسو كىاًحدو ثىالى

 حىاؽى ، كىًفيًو مىقىاؿه .ًاٍبني ًإسٍ 
فػىقىاؿى : "كىاىَّللًه مىا أىرىٍدتي هًبىا ًإاله كىاًحدىةن، كىقىٍد رىكىل أىبيو دىاكيدى ًمٍن كىٍجوو آخىرى أىٍحسىنى ًمٍنوي ) أىفه ريكىانىةى طىلهقى ًاٍمرىأىتىوي سيهىٍيمىةى اىٍلبػىتهةى ،  - َُْٕ

 (  فػىرىدهىىا ًإلىٍيًو اىلنهيبُّ 
--------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 . حديث ٤تىٍميود ٍبًن لىًبيدو : ضعيف ، ٤تمود بن لبيد َف يسمع من النِب  -
كحديث ابن عباس : قاؿ اٟتافظ يف التلخيص : أخرجو الشافعي كأبو داكد كالًتمذم كابن ماجة كاختلفوا ىل ىو من مسند ركانة أك  -

 اٟتاكم كأعلو البخارم ابالضطراب.مرسل عنو كصححو أبو داكد كابن حباف ك 
 كقاؿ بن عبد ال ر يف التمهيد ضعفوه ، كيف الباب عن بن عباس ركاه أٛتد كاٟتاكم ، كىو معلوؿ أيضان .

 ما حكم الطالؽ الثالث بكلمة كاحدة ، كقولك : أنت طالق ابلثالث ؟ 
 احدة على قولُت :اختلف العلماء يف حكم الطبلؽ الثبلث بكلمة كاحدة ، ىل يقع ثبلاثن أـ ك 

 : أف طبلؽ الثبلث كاحدة . القوؿ األكؿ
 كىذا اختيار ابن تيمية ، كتلميذه ابن القيم .

 لقولو تعاُف ) الطبلؽ مرًتف ( .  -أ
 ُت ( .كجو الداللة : أف ا١ترتُت يف لرة العرب إ٪تا تكوف مرة بعد مرة ، كىذا ما يدؿ عليو القرآف أيضان كما يف قولو تعاُف ) سنعذهبم مرت
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 كلقولو تعاُف ) فطلقوىن لعدهتن ( . -ب
 كجو االستدالؿ : أف اآلية بينت أف الطبلؽ ا١تشركع ىو ما كاف للعدة ، أم : الستقباؿ العدة ، أبف تطلق ا١ترأة كاحدة لتستقبل العدة ،

ة الثانية كالثالثة يف كقت عدهتا فبل تصح كالقوؿ ّتمع الثبلث ٥تالف ١تقتضى اآلية ، ألنو ال يكوف فيو استقباؿ لعدهتا حيث تكوف الطلق
 كإذا َف يصح َف يقع .

 كأَب بكر كسنتُت من خبلفة عمر .... ( . كاف الطبلؽ على عهد رسوؿ هللا   –ابن عباس  –ٟتديث الباب  -ج
و ثبلاثن إال ١تا رأل كأَب بكر ، كأف عمر َف ٬تعل كجو الداللة : أف الطبلؽ بلفظ كاحد كاف يعد طلقة كاحدة يف زمن رسوؿ هللا 

استعجاؿ الناس يف ٚتع الطبلؽ ، كىذا من ابب السياسة الشرعية اليت توجد مع اٟتاجة كا١تصلحة ، كإال فإف األمر مستقر عند الصحابة 
 يف ذلك .

 : إ٪تا تلك كاحدة ( . حديث الباب ) أف ركانة طلق امرأتو ثبلاثن ... فقاؿ  -د
 الثبلث كاحدة . كجو االستدالؿ : ظاىر حيث جعل 

 أف طبلؽ الثبلث يقع ثبلاثن . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء ، بل حكي إٚتاعان .

قاؿ ابن قدامة : كإف طلق ثبلاثن بكلمة كاحدة كقع الثبلث كحرمت عليو حىت تنكح زكجا غَته، كال فرؽ بُت قبل الدخوؿ كبعده، ركم 
ن عمر ، كعبد هللا بن عمرك ، كابن مسعود ، كأنس ، كىو قوؿ أكثر أىل العلم من التابعُت ، ذلك عن ابن عباس ، كأَب ىريرة ، كاب

 كاألئمة بعدىم .
 كقاؿ القرطِب : قاؿ علماؤّن : كاتفق أئمة الفتول على لزـك إيقاع الطبلؽ الثبلث يف كلمة كاحدة ، كىو قوؿ اٞتمهور .

 ربعة ، كٚتهور التابعُت ككثَت من الصحابة .قاؿ ابن القيم : أنو يقع ، كىذا قوؿ األئمة األ
كقاؿ ابن عبد ا٢تادم : قاؿ ابن رجب : اعلم أنو َف يثبت عن أحد من الصحابة كال من التابعُت كال من أئمة السلف ا١تعتد بقو٢تم يف 

 احد .شيء صريح يف أف الطبلؽ الثبلث بعد الدخوؿ ٭تسب كاحدة إذا سبق بلفظ ك  -الفتاكل يف اٟتبلؿ كاٟتراـ
 جل الصحابة كأكثر العلماء منهم األئمة  -أم : اعتبارىا ثبلاثن  -كقاؿ الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي : كعلى ىذا القوؿ

 ىػ .األربعة . ا
ًف فىًإٍمسىاؾه ٔتىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو ( . -أ ؽي مىرًَّتى  لقولو تعاُف ) الطَّبلى

 مرًتف( يدؿ على جواز ٚتػػػػع التطليقتُت معان كأنو يقع هبما، كإذا كقع ابالثنتُت كقع ابلثبلث إذا ٚتعت .كجو الداللة : أف قولو )الطبلؽ 
 ا ( .٭تيًٍدثي بػىٍعدى ذىًلكى أىٍمرن قاؿ النوكم : كاحتج اٞتمهور بقولو تعاُف ) كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي الى تىٍدرًم لىعىلَّ اَّللَّى -ب

 .يندـ قالوا: معناه: أف ا١تطلق قد ٭تدث لو ندـ فبل ٯتكنو تداركو ؛ لوقوع البينونة، فلو كانت الثبلث ال تقع َف يقع طبلقو إال رجعيان فبل 
قاؿ الشنقيطي: ك٦تا يؤيد ىذا االستدالؿ القرآٓف ما أخرجو أبو داكد بسند صحيح عن طريق ٣تاىد قاؿ: كنت عند ابن عباس، فجاءه 
 رجل فقاؿ: إنو طلق امرأتو ثبلاثن، فسكت ، حىت ظننت أنو سَتدىا إليو . فقاؿ: ينطق أحدكم فَتكب األٛتوقة مث يقوؿ: َي ابن عباس، هللا

 ، عصيت ربك، كابنت منك امرأتك.قاؿ )كىمىٍن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىٍل لىوي ٥تىٍرىجنا( كإنك َف تتق هللا، فبل أجد لك ٥ترجان 
داكد متابعات عن ابن عباس بنحوه ، كىذا تفسَت من ابن عباس لآلية أبهنا يدخل يف معناىا )كمن يتق هللا( كَف ٬تمع  كأخرج لو أبو

ا الطبلؽ يف لفظة كاحدة ٬تعل لو ٥ترجا ابلرجعة ، كمن َف يتقو يف ذلك أبف ٚتع الطلقات يف لفظ كاحد َف ٬تعل لو ٥ترجا لوقوع البينونة هب
مفسر بو قرآّن ، كىو ترٚتاف القرآف ، كقد قاؿ  كبلمو الذم ال ٭تتمل غَته ، كىو قوم جدا يف ٤تل النزاع ؛ ألف  ٣تتمعة ، ىذا ىو معٌت

 . ) اللهم علمو التأكيل ( : 
اؿى لىوي أىرىأىٍيتى َيى عىاًصمي لىٍو أىفَّ رىجيبلن كىجىدى مىعى فػىقى  مًٌ جىاءى ًإُفى عىاًصًم ٍبًن عىًدلٌو األىٍنصىارً  ) أىفَّ عيوىٯتًٍرنا اٍلعىٍجبلىٓفَّ  مَّ سىٍهلى ٍبنى سىٍعدو السَّاًعدً  -ج

 . عىٍن ذىًلكى َيى عىاًصمي رىسيوؿى اَّللًَّ  اٍمرىأىتًًو رىجيبلن أىيػىٍقتػيليوي فػىتػىٍقتػيليونىوي أىـٍ كىٍيفى يػىٍفعىلي فىسىٍل ِف 
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عى ًمٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ اٍلمى  فىكىرًهى رىسيوؿي اَّللًَّ  فىسىأىؿى عىاًصمه رىسيوؿى اَّللًَّ  بػيرى عىلىى عىاًصمو مىا ٝتًى فػىلىمَّا رىجىعى عىاًصمه ًإُفى  سىائًلى كىعىابػىهىا حىىتَّ كى
ًٍتًٍت  أىٍىًلًو جىاءىهي عيوىٯٍتًره فػىقىاؿى َيى عىاًصمي مىاذىا قىاؿى لىكى رىسيوؿي اَّللًَّ  سىأىٍلتيوي عىنػٍهىا.  اٍلمىٍسأىلىةى الَّيًت  رىسيوؿي اَّللًَّ  ًٓتىٍَتو قىٍد كىرًهى  قىاؿى عىاًصمه لًعيوىٯٍتًرو َفىٍ أتى

اٍمرىأىتًًو  كىسىطى النَّاًس فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىرىأىٍيتى رىجيبلن كىجىدى مىعى  حىىتَّ أىٍسأىلىوي عىنػٍهىا. فىأىقٍػبىلى عيوىٯٍتًره حىىتَّ أىتىى رىسيوؿى اَّللًَّ  يقىاؿى عيوىٯٍتًره كىاَّللًَّ الى أىنٍػتىهً 
قىاؿى سىٍهله فػىتىبلىعىنىا كىأىّنى مىعى «. : قىٍد نػىزىؿى ًفيكى كىىًف صىاًحبىًتكى فىاٍذىىٍب فىٍأًت هًبىا  رىجيبلن أىيػىٍقتػيليوي فػىتػىٍقتػيليونىوي أىـٍ كىٍيفى يػىٍفعىلي فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

ميرىهي رىسيوؿي اَّللًه عيوىٯٍتًره كىذىٍبتي عىلىيػٍهىا َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٍف أىٍمسىٍكتػيهىا.  فػىلىمَّا فػىرىغىا قىاؿى  النَّاًس ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللًَّ  ، قىاؿى  فىطىلهقىهىا ثىالىاثن قػىٍبلى أىٍف أيٍى
 اٍبني ًشهىابو فىكىانىٍت سينَّةى اٍلميتىبلىًعنػىٍُت ( متفق عليو .

 ىذا الطبلؽ ٦تا يدؿ على أنو جائز ككاقع. احد كمع ذلك َف ينكر عليو رسوؿ هللا كجو الداللة: أف عوٯتران ٚتع الطلقات الثبلث بلفظ ك 
أٖتل لؤلكؿ ؟ قاؿ : حىت يذكؽ عسيلتها كما ذاؽ  عن عائشة اهنع هللا يضر ) أف رجبل طلق امرأتو ثبلاث فتزكجت فطلقت ، فسئل النِب -د

 األكؿ ( متفق عليو .
 ( كقاؿ ابن حجر  كالعيٍت: ىو ظاىر يف كوهنا ٣تموعة .ٖتت ترٚتة )ابب من أجاز الطبلؽ ثبلاثن كجو الداللة: ذكر البخارم ىذا اٟتديث 

ثبت يف الصحيحُت من حديث أَب سلمة بن عبد الرٛتن ) أف فاطمة بنت قيس أخ رتو : أف زكجها أاب حفص بن ا١ترَتة ا١تخزكمي  -ىػ
يف بيت ميمونة أـ ا١تؤمنُت فقالوا: إف أاب حفص طلق  د يف نفر فأتوا رسوؿ هللا طلقها ثبلاث، مث انطلق إُف اليمن، فانطلق خالد بن الولي

 : ليس ٢تا نفقة كعليها العدة ( . امرأتو ثبلاثن فهل ٢تا نفقة ؟ فقاؿ رسوؿ هللا 
 ز ككاقع .٦تا يدؿ على أنو جائ كجو الداللة : أف فاطمة أخ رت أبف زكجها طلقها ثبلاثن ، كمع ذلك َف ينكره رسوؿ هللا 

 لكن ىذا االستدالؿ فيو نظر ، ألف ا١تراد : أنو طلقها آخر ثبلث تطليقات كما جاء عند مسلم ، كليس ا١تراد الثبلث اجملتمعة .
: كهللا ما أردت  كقاؿ : كهللا ما أردت إال كاحدة ، فقاؿ رسوؿ هللا  حديث  ركانة ) أنو طلق امرأتو سهيمة البتة ، فأخ ر النِب  -ك

 ( . كاحدة ؟ قاؿ ركانة : كهللا ما أردت إال كاحدة ، فردىا إليو رسوؿ هللا  إال
حلف ركانة ، أنو ما أراد ابلبتة إال كاحدة ، فدؿ على أنو لو أراد هبا أكثر لوقع ما  ككجو االستدالؿ هبذا اٟتديث يتضح يف أف النِب 

يث ١تذىب اٞتمهور أبو بكر الرازم اٞتصاص قاؿ : لو َف تقع الثبلث إذا أرادىا أراده كلو َف يفًتؽ اٟتاؿ َف ٭تلفو ، ك٦تن استدؿ هبذا اٟتد
 ١تا استحلفو اب ما أردت إال كاحدة . 

ركانة بن عبد » ككذلك ابن قدامة قاؿ : كمىت طلقها ثبلاثن بكلمة كاحدة أك بكلمات حرمت عليو حىت تنكح زكجا غَته ؛ ١تا ركم أف 
فقاؿ : َي رسوؿ هللا ، طلقت امرأيت سهيمة البتة ، كهللا ما أردت إال كاحدة ، فقاؿ  تة ، مث أتى رسوؿ هللا يزيد طلق امرأتو سهيمة الب

كهللا ما أردت إال كاحدة ؟ فقاؿ ركانة : كهللا ما أردت إال كاحدة ، فقاؿ : ىو ما أردت فردىا إليو رسوؿ هللا ( ركاه  رسوؿ هللا 
 قاؿ : اٟتديث صحيح . فلو َف تقع الثبلث َف يكن لبلستحبلؼ معٌت .الًتمذم كالدارقطٍت كأبو داكد ك 

 . -حديث الباب  –حديث ٤تمود بن لبيد  -ز
 ، ألنو ال ٬توز يف حقو أتخَت البياف عن كقت اٟتاجة  كجو االستدالؿ : أنو لو كانت الثبلث اجملموعة ال تقع ، لبٌُت ذلك النِب 

 أمضاىا على الناس . مر بن ا٠تطاب كاستدلوا ْتديث ابن عباس : أبف ع -ؾ
كجو الداللة : أف ىذا قوؿ عمر كقد كافقو الصحابة كَف ٮتالفوه ، فكأنو إٚتاع منهم على ذلك ، كىو ليس ٥تالفة ١تا كاف على عهد رسوؿ 

 . اف عليو رسوؿ هللا ، ألنو قد يكوف عند الصحابة ما ينسخ جعل الثبلث كاحدة ، إذ يبعد أف ٬تمعوا على أمر ٥تالف ١تا ك هللا 
  كاف الطالؽ على عهد رسوؿ هللا ( ٔتاذا أجاب اٞتمهور عن حديث ابن عباس ؟ ) ... كأِب بكر 

 أكالن : أنو منسوخ .
قاؿ ابن حجر : دعول النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي أنو قاؿ يشبو أف يكوف بن عباس علم شيئان نسخ ذلك قاؿ البيهقي : كيقويو ما 

و داكد من طريق يزيد النحوم عن عكرمة عن بن عباس قاؿ : كاف الرجل إذا طلق امرأتو فهو أحق برجعتها كإف طلقها ثبلاثن أخرجو أب
 فنسخ ذلك .
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فالذم كقع يف ىذه ا١تسألة نظَت ما كقع يف مسألة ا١تتعة سواء، أعٍت: قوؿ جابر :  ك٦تن رجح النسخ ابن حجر فقاؿ بعد ْتث للمسألة :
كأَب بكر كصدر من خبلفة عمر، قاؿ: مث هناّن عمر عنها فانتهينا، فالراجح يف ا١توضعُت ٖترٔف ا١تتعة  عل يف عهد النِب أهنا كانت تف

يف عهد عمر خالفو يف كاحدة منهما، كقد دؿ إٚتاعهم  كإيقاع الثبلث؛ لئلٚتاع الذم انعقد يف عهد عمر على ذلك، كال ٭تفظ أف أحدان 
 . على كجود

 : ٛتل اٟتديث على غَت ا١تدخوؿ هبا . : اٞتواب الثاين
 قاؿ ابن حجر : كىو جواب إسحاؽ بن راىويو كٚتاعة كبو جـز زكرَي الساجي من الشافعية .

قاؿ الشيخ الشنقيطي : كحجة ىذا القوؿ: أف بعض الركاَيت كركاية أَب داكد جاء فيها التقييد برَت ا١تدخوؿ هبا، كا١تقرر يف األصوؿ ىو 
 لى ا١تقيد، كال سيما إذا اٖتد اٟتكم كالسبب كما ىنا .ٛتل ا١تطلق ع

ىو الذم جعل ذلك كال أنو علم بو كأقر عليو، كىذا جواب ابن ا١تنذر  : ليس يف اٟتديث ما يدؿ على أف الرسوؿ  اٞتواب الثالث
 كابن حـز كمن كافقهما.

 كىناؾ أجوبة أخرل ذكرىا ابن حجر كالشنقيطي .
 آخر كتابو: اعلم أف ما قضى بو عمر على قسمُت:قاؿ ابن رجب يف  فائدة :

أحد٫تا : ما ٚتع فيو عمر الصحابة كشاكرىم فيو فأٚتعوا معو عليو، فهذا ال يشك أنو اٟتق كهذه ا١تسألة، كالعمريتُت، ككقضائو فيمن 
 جامع يف إحرامو أنو ٯتضي يف نسكو كعليو القضاء كا٢تدم كمسائل كثَتة.

 . ابة فيو مع عمر، بل ٥تتلفُت فيو يف زمنو، كىذا يسوغ فيو االختبلؼ كمسائل اٞتد مع اإلخوةالثآف : ما َف ٬تمع الصح
 ما حكم اإلقداـ على ٚتع الثالث بكلمة كاحدة ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو ٤تـر . القوؿ األكؿ

 ؿ شيخ اإلسبلـ كابن القيم :كىو مذىب اٟتنفية كا١تالكية ، كإحدل الركايتُت عن أٛتد ، كقو  
 ٟتديث ٤تمود بن لبيد ) أىيػيٍلعىبي ًبًكتىاًب اىَّللًَّ تػىعىاُفى ، كىأىّنى بػىٍُتى أىٍظهيرًكيٍم .. ( .

قاؿ ابن قدامة : كالركاية الثانية : أف ٚتع الثبلث طبلؽ بدعة ٤تـر ، اختارىا أبو بكر كأبو حفص ، ركم ذلك عن عمر كعلي كابن 
 اس كابن عمر ، كىو قوؿ مالك كأَب حنيفة .مسعود كابن عب

: ال يطلق أحد للسنة فيندـ ، كيف ركاية قاؿ : يطلقها كاحدة مث يدعها ما بينها كبُت أف ٖتيض ثبلث حيض فمىت شاء  قاؿ علي 
 : أنو كاف إذا أيت برجل طلق ثبلاث أكجعو ضراب . راجعها . كعن عمر 

، فقاؿ : إف عمك عصى هللا كأطاع الشيطاف ،   ابن عباس قاؿ : إف عمي طلق امرأتو ثبلاثن كعن مالك بن اٟتارث قاؿ : جاء رجل إُف
 . فلم ٬تعل هللا لو ٥ترجان 

الى تىٍدرًم لىعىلَّ اَّللَّى ٭تيًٍدثي بػىٍعدى ًعدَّةى ( إُف قولو ) ككجو ذلك : قوؿ هللا تعاُف ) َيى أىيػُّهىا النَِّبُّ ًإذىا طىلٍَّقتيمي النًٌسىاءى فىطىلًٌقيوىينَّ لًًعدَّهًتًنَّ كىأىٍحصيوا الٍ 
 أىٍمرًًه ييٍسرنا ( كمن ٚتع الثبلث َف يبق لو أمر ذىًلكى أىٍمرنا ( مث قاؿ بعد ذلك ) كىمىٍن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىٍل لىوي ٥تىٍرىجنا ( ) كىمىٍن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىٍل لىوي ًمنٍ 

 من أمره يسران .٭تدث ، كال ٬تعل هللا لو ٥ترجان ، كال 
 كألنو قوؿ من ٝتينا من الصحابة ، ركاه األثـر كغَته ، كَف يصح عندّن يف عصرىم خبلؼ قو٢تم ، فيكوف ذلك إٚتاعان .

 أف ٚتع الثبلث ليس ٔتحـر ، بل ىو ترؾ األفضل . القوؿ الثاين :
 كىو مذىب الشافعي ، كالركاية األخرل عن أٛتد : اختارىا ا٠ترقي . 
 لرجل امرأتو ُث عاد إليها ، فهل يعود ٔتا بقي من طالقها أك يستأنف عددان جديدان ؟إذا طلق ا 

 ا١ترأة ا١تطلقة على ثبلثة أضرب :
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 قاؿ ابن قدامة : ٚتلة ذلك أف ا١تطلق إذا ابنت زكجتو منو مث تزكجها َف ٮتل من ثبلثة أحواؿ :
 أف تنكح غَته كيصيبها مث يتزكجها األكؿ . أحدىا :

 إليو على طبلؽ ثبلث إبٚتاع أىل العلم قالو ابن ا١تنذر . فهذه ترجع
 : أف يطلقها دكف الثبلث مث تعود إليو برجعة أك نكاح جديد قبل زكج اثف . كالثاين

 فهذه ترجع إليو على ما بقي من طبلقها برَت خبلؼ نعلمو .
 طلقها دكف الثبلث فقضت عدهتا مث نكحت غَته مث تزكجها األكؿ : كالثالث :

 ختلف العلماء يف ىذه على قولُت :ا
 ترجع إليو على ما بقي من طبلقها . القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ أكثر العلماء .
عمر كعلى كأىب كمعاذ كعمراف بن حصُت كأَب ىريرة كركم ذلك عن زيد  قاؿ ابن قدامة : كىذا قوؿ األكابر من أصحاب رسوؿ هللا 

يد بن ا١تسيب كعبيدة كاٟتسن كمالك كالثورم كابن أَب ليلى كالشافعي كإسحاؽ كأبو عبيدة كأبو كعبد هللا بن عمرك بن العاص كبو قاؿ سع
 ثور كدمحم بن اٟتسن كابن ا١تنذر .

 أهنا ترجع إليو على طبلؽ ثبلث . القوؿ الثاين :
 قاؿ ابن قدامة : كىذا قوؿ ابن عمر كابن عباس كعطاء كالنخعي كشريح كأَب حنيفة كأَب يوسف .

كطء الزكج الثآف مثبت للحل فيثبت حبلن يتسع لثبلث تطليقات كما بعد الثبلث ألف كطء الثآف يهدـ الطلقات الثبلث فأكُف أف ألف 
 يهدـ ما دكهنا .

 كلنا أف كطء الثآف ال ٭تتاج إليو يف اإلحبلؿ للزكج األكؿ فبل يرَت حكم الطبلؽ كوطء السيد .
 و ما لو رجعت إليو قبل كطء الثآف .كألنو تزكيج قبل استيفاء الثبلث فأشب

ؽي ، كىالرهٍجعىةي ( رىكىاهي  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُٕٓ ثه ًجدُّىنه ًجدٌّ ، كىىىٍز٢تيينه ًجدٌّ : اىلنًٌكىاحي ، كىالطهالى ) ثىالى
 ٟتٍىاًكمي .اىأٍلىٍربػىعىةي ًإاله النهسىاًئيه ، كىصىحهحىوي اى 

ؽي ، كىاٍلًعتىاؽي ، كىالنًٌكىاحي ( . - َُٕٔ  كىيف ًركىايىةو اًلٍبًن عىًدمٌو ًمٍن كىٍجوو آخىرى ضىًعيفو ) اىلطهالى
ثو -َُٕٕ ؽي ، كىالنًٌكىاحي ، كىاٍلًعتىاؽي ،  :كىلًٍلحىاًرًث ًاٍبًن أىِب أيسىامىةى : ًمٍن حىًديًث عيبىادىةى ٍبًن اىلصهاًمًت رىفػىعىوي ) الى ٬تىيوزي اىللهًعبي يف ثىالى اىلطهالى

 فىمىٍن قىا٢تىينه فػىقىدى كىجىنٍبى ( كىسىنىديهي ضىًعيفه .
---------- 

 ( أم : ثبلث خصاؿ .  ثالث) 
 ( ا٢تزؿ : أف يقوؿ أك يفعل شيئان على سبيل اللعب كا١تزاح ال يريد حقيقتو . ىز٢تن جد) 

 صد اللفظ كاٟتكم ، كا٢تازؿ : قصد اللفظ دكف اٟتكم .: اٞتاد ق الفرؽ بُت اٞتاد كا٢تازؿ
 ما صحة حديث الباب ؟ 

اٟتديث يف إسناده عبد الرٛتن بن حبيب بن أدرؾ . قاؿ فيو النسائي : منكر اٟتديث . ككثقو ابن حباف كاٟتاكم . كقاؿ الذىِب يف " 
 ٣تهوؿ .  ا١تيزاف " : صدكؽ لو ما ينكر . كقاؿ اٟتافظ ابن حجر يف " التقريب " :

 ( ، كحسنو ٔتجموع طرقو . ِِٓ/ٔكقد ضعف اٟتديث هبذا السند الشيخ العبلمة األلبآف يف " اإلركاء " )
( فقاؿ : كللحديث شواىد كلها ُِٔ/ْكذىب الشيخ مصطفى العدكم إُف تضعيف اٟتديث ّتميع طرقو يف " جامع أحكاـ النساء " )

( ، كاأللبآف يف " اإلركاء " َِْ/ٔ( ، كالشوكآف يف " نيل األكطار " )َِٗ/ّخيص " )ضعيفة كاىية أشار إليها ابن حجر يف " التل
 ( .ا.ىػِِْ/ٔ)
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 ما حكم طالؽ ا٢تازؿ ؟ 
 اختلف العلماء ىل يقع طبلؽ ا٢تازؿ أـ ال على قولُت : 

 : أنو يقع . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ األكثر ، كىو قوؿ اٟتنفية كالشافعية .

 طبلؽ ا٢تازؿ فيقع عند اٞتمهور . قاؿ ابن القيم : أما
 فإذا تلفظ كلو ىازالن بصريح لفظ الطبلؽ فإف الطبلؽ يقع .

 ٟتديث الباب .-أ 
 : كاٟتديث ٥تتلف يف صحتو ، لكن قد كرد معناه موقوفان على بعض الصحابة

 لنذر ( .قاؿ  ) أربع جائزات إذا تكلم هبن : الطبلؽ ، كالعتاؽ ، كالنكاح ، كا فعن عمر بن ا٠تطاب 
 : ) ثبلث ال لًعب فيهن : الطبلؽ ، كالعتاؽ ، كالنكاح ( . كعن علي 

 قاؿ : ) ثبلث اللعب فيهن كاٞتد : الطبلؽ ، كالنكاح ، كالعتق ( . كعن أَب الدرداء 
 كلو قلنا ال يقع لصار مفسدة ، كىي أف كل إنساف يطلق امرأتو مث يقوؿ : إنو َف ينًو . -ب
قد ذكرّن أف صريح الطبلؽ ال ٭تتاج إُف نية، بل يقع من غَت قصد، كال خبلؼ يف ذلك، كألف ما يعت ر لو القوؿ  :١ترٍتيف ا ابن قدامو قاؿ

ثبلث جدىن جد، كىز٢تن جد:  :  يكتفى فيو بو من غَت نية إذا كاف صر٭تا فيو، كالبيع، كسواء قصد ا١تزاح، أك اٞتد، لقوؿ النِب 
أٚتع كل من أحفظ عنو من أىل العلم، على  :ابن ا١تنذر كقاؿ: حديث حسن ػ قاؿ أبو داكد، كالًتمذم، هركا النكاح، كالطبلؽ كالرجعة ػ
 .انتهى .أف جد الطبلؽ كىزلو سواء
: اتفق أىلي العلم على أف طبلؽ ا٢تازؿ يقع، فإذا جرل صريح لفظ الطبلؽ على لساف العاقل البالغ ال ينفعو   كقاؿ البروم يف شرح السنة

ؿ: كنت فيو العبان أك ىازالن ألنو لو قيًبلى ذلك منو، لتعطلت األحكاـ،كقاؿ كل مطلًٌق، أك ّنكح، إٓف كنت يف قوِف ىازالن فيكوف يف أف يقو 
ذلك إبطاؿ أحكاـ هللا تعاُف، فمن تكلم بشىء ٦تا جاء ذكره يف ىذا اٟتديث لزمو حكمو، كخص ىذه الثبلث ابلذكر لتأكيد أمر الفرج 

 كهللا أعلم .
 : أف طبلؽ ا٢تازؿ ال يقع .القوؿ الثاين 

 كىو قوؿ ٚتاعة من العلماء .
يعه عىًليمه ( فدؿ على اعتبار العـز ، كا٢تازؿ ال عـز لو .  كاستدلوا بقولو تعاُف )كىًإٍف عىزىميوا الطَّبلؽى فىًإفَّ اَّللَّى ٝتًى

 مقتضاه ؟ قالوا : كألف ا٢تازؿ َف يرد الطبلؽ كال نول معناه ، فكيف يًتتب عليو
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 . انعقاد ىذه األمور الثبلثة كلو كقعت ىزالن : النكاح كالطبلؽ كالرجعة 

 النكاح : فإذا قاؿ الرجل لشخص زكجتك بنيت ) ىازالن ( فقاؿ : قبلت ، ك٘تت الشركط كانتفت ا١توانع فإف النكاح يكوف صحيحان .
 جعة : فإذا طلق الرجل زكجتو مث راجعها ) مازحان ( ، فإف الرجعة تثبت .الر 

 العتق : أف يقوؿ لعبده ) مازحان ( أنت حر ، فإنو يقع .
ا ملٍى تػىٍعمىٍل أىٍك تىكىلهٍم ( ميتػهفىقه قىاؿى : ) ًإفه اىَّللهى ٕتىىاكىزى عىٍن أيمهيًت مىا حىدهثىٍت بًًو أىنٍػفيسىهىا ، مى  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُٖٕ
 عىلىٍيًو .

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 



 ُّٖٓ 

 نستفيد : أف الطبلؽ ٔتجرد النية أك دكف النطق بو ال يقع .
 ىل العلم . ( عن عامة أُُِ/ٕ( ، كنقلو ابن قدامة يف ا١ترٍت ) ّْٗ/  ٗكىذا ىو قوؿ ٚتهور أىل العلم كما نقلو اٟتافظ يف الفتح ) 

قاؿ ابن قدامة : كٚتلة ذلك أف الطبلؽ ال يقع إال بلفظ ، فلو نواه بقلبو من غَت لفظ ، َف يقع يف قوؿ عامة أىل العلم ؛ منهم عطاء ، 
 . كجابر بن زيد ، كسعيد بن جبَت ، ك٭تِت بن أَب كثَت ، كالشافعي ، كإسحاؽ

 . عن القاسم ، كساَف ، كاٟتسن ، كالشعِب كركم أيضان 
 . كقاؿ الزىرم : إذا عـز على ذلك طلقت

 . كقاؿ ابن سَتين ، يف من طلق يف نفسو : أليس قد علمو هللا ؟
 ) إف هللا ٕتاكز ألميت عما حدثت بو أنفسها ، ما َف تتكلم بو أك تعمل (  كلنا ، قوؿ النِب 

 ) ا١ترٍت ( .  . كألنو تصرؼ يزيل ا١تلك ، فلم ٭تصل ابلنية كالبيع كا٢تبة
 كألف الفرقة يف الشرع علقت على لفظ الطبلؽ ، كنية الطبلؽ ليست لفظان . -ب
 أف إيقاع الطبلؽ ابلنية ال يثبت إال ابلدليل ، كليس ٙتت دليل على ذلك .-ج

 : كقاؿ الشيخ ابن ابز
 ( . ِٕٗ/ّية )الطبلؽ ٔتجرد النية ال يقع ، كإ٪تا يقع ابللفظ أك الكتابة . كاستدؿ ابٟتديث السابق . فتاكل إسبلم

 ما حكم الطالؽ لو كقع كتابة ؟ 
كقت  إذا كتب الزكج رسالة لزكجتو : أنت طالق ، سواء كانت اب٢تاتف اموؿ أك على كرقة أك ابل ريد اإللكًتكٓف ، فهذا ييرجع فيو إُف نيتو

ؽ ، كإ٪تا أراد إدخاؿ اٟتزف على زكجتو أك غَت الكتابة ، فإف كاف عازمان على الطبلؽ ، كقع الطبلؽ ، كإف كتب ذلك كَف يكن ّنكَين للطبل
 . ذلك من ا١تقاصد َف يقع الطبلؽ

قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : كال يقع الطبلؽ برَت لفظ الطبلؽ ، إال يف موضعُت : أحد٫تا ، من ال يقدر على الكبلـ ، كاألخرس إذا طلق 
 ... ابإلشارة ، طلقت زكجتو

، فإف نواه طلقت زكجتو ، كهبذا قاؿ الشعِب ، كالنخعي كالزىرم كاٟتكم كأبو حنيفة كمالك كىو ا١توضع الثآف : إذا كتب الطبلؽ 
 ا١تنصوص عن الشافعي .

.      كإف كتب ببل نية الطبلؽ، َف يقع عند اٞتمهور: ألف الكتابة ٤تتملة، فإنو يقصد هبا ٕتربة القلم، كٕتويد ا٠تط، كغم األىل، من غَت نية
 ) ا١ترٍت ( .

،  ؿ الشيخ ابن ابز : ىذا قوؿ اٞتمهور ، ألف الكتابة يف معٌت الكناية ، كالكناية ال يقع هبا الطبلؽ إال مع النية يف أصح قوِف العلماءكقا
 . إال أف يقًتف ابلكتابة ما يدؿ على قصد إيقاع الطبلؽ فيقع هبا الطبلؽ

هيمىا -كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو  - َُٕٗ قىاؿى ) ًإفه اىَّللهى تػىعىاىلى كىضىعى عىٍن أيمهيًت اى٠ٍتىطىأى ، كىالنًٌٍسيىافى ، كىمىا  عىٍن اىلنهيبًٌ  ، -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 اٍستيٍكرًىيوا عىلىٍيًو ( رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو ، كىاٟتٍىاًكمي ، كىقىاؿى أىبيو حىاِتًو : الى يػىثٍػبيتي .

--------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث ضعيف .
 نكره اإلماـ أٛتد .أ

 ال يصح ىذا اٟتديث ، كال يثبت إسناده . –كما يف العلل البنو   –قاؿ أبو حامت الرازم 
 ما حكم طالؽ ا١تكره ؟ 

 اختلف العلماء يف كقوع طبلؽ ا١تكره على قولُت :



 ُّٓٗ 

 : أنو ال يقع . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

ٯتىاًف ( كجو الداللة : أف اإلنساف إذا أكره على القولو تعاُف )مىٍن كىفىرى اًبَّللًَّ  -أ لكفر كتلفظ بو  ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىانًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنّّ اًبإٍلً
 ظاىران فبل يكوف كافران ، كىذا يف العقيدة ، فلئبل يقع طبلقان عند اإلكراه على الطبلؽ من ابب أكُف كأحرل .

 ) ... كما استكرىوا عليو ( . كٟتديث الباب-ب
 يقوؿ )ال طبلؽ كال عتاؽ يف إغبلؽ( ركاه أبو داكد . كٟتديث عائشة قالت . ٝتعت رسوؿ هللا  -ج

 كا١تكره مرلق عليو .
 كألف ا١تكرىه َف يكن قاصدان كقوع الطبلؽ ، كإ٪تا قصد دفع األذل كالضرر عن نفسو .-د
 « .كل طبلؽ جائز إال طبلؽ ا١تعتوه كا١تكره » موقوفا :  قاؿ علي بن أَب طالب  -ىػػ

 : أنو يقع طبلقو . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنفية .

 معللُت ذلك أبنو طبلؽ من مكلف يف ٤تل ٯتلكو فوقع .
 األكؿ . كالراجح

يرلب على ظنو أنو يضره يف  كال يقع طبلؽ ا١تكره، كاإلكراه ٭تصل إما ابلتهديد أك أبف ابن تيمية: ففي الفتاكل الك رل لشيخ اإلسبلـ 
 انتهى. نفسو أك مالو ببل هتديد إكراىا.

كأما من أكره على الطبلؽ بضرب أك سجن أك ٗتويف فإنو ال يلزمو عند اإلمامُت كابن حنبل  ا١تالكي: جزم البن كيف القوانُت الفقهية
 كالشافعي. خبلفا ألَب حنيفة. انتهى. يقصد ابإلمامُت مالك

 ٛتو هللا تعاُف : " أفىت الصحابة بعدـ كقوع طبلؽ ا١تكره كإقراره .   ) زاد ا١تعاد ( .كقاؿ ابن القيم ر 
 إذا أكره اإلنساف على فعل ٤تـر ، فهل يًتتب على ىذا الفعل إمث أك فدية أك كفارة ؟ :قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا 

ٯتىاًف  اٞتواب : ال يًتتب ، كدليل ىذا قوؿ هللا تبارؾ كتعاُف يف القرآف ًئنّّ اًبأٍلً الكرٔف : ) مىٍن كىفىرى اًبَّللًَّ ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىانًًو ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمى
إلكراه على الكفر . فإذا كاف الرجل ال يؤاخذ يف ا َُٔكىلىًكٍن مىٍن شىرىحى اًبٍلكيٍفًر صىٍدران فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه ًمنى اَّللًَّ كى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه ( النحل/

 . كىو أعظم ا١تعاصي ، فعدـ مؤاخذتو يف اإلكراه على ما دكنو من ابب أكُف
سئل رٛتو هللا : ما تقولوف يف رجل أج رتو زكجتو على أف يطلقها ، كقالت : إما أف تطلق كإما أف تقتل نفسها ، كىي قادرة على أف تنفذ 

  ؟ىذا، السكُت بيدىا ، فطلق ، ىل يقع الطبلؽ أك ال
 . ال يقع الطبلؽ ألنو مكره

 كيف كاف مكرىان ؟ 
ألهنا تريد أف تقتل نفسها ، كىي قادرة على أف تنفذ ، كىذا من أشد ما يكوف من اإلكراه ، لذلك نقوؿ : ال يقع الطبلؽ ، كىكذا ٚتيع 

 األحكاـ ال تًتتب على ا١تكره " انتهى ابختصار .  ) فتاكل اٟتـر ا١تدٓف ( .
 ه ؟ما شركط اإلكرا 

 ذكر أىل العلم شركطا لئلكراه منها :
 قاؿ ابن قدامة : كمن شرط اإلكراه ثبلثة أمور :

 أف يكوف من قادر بسلطاف أك ترلب ، كاللص ك٨توه . أحدىا : 
 كحكي عن الشعِب : إف أكرىو اللص ، َف يقع طبلقو ، كإف أكرىو السلطاف كقع .

 قاؿ ابن عيينة : ألف اللص يقتلو .



 َُْٓ 

 لعمار ) إف عادكا فعد ( . رّنه يف دليل اإلكراه يتناكؿ اٞتميع ، كالذين أكرىوا عمارا َف يكونوا لصوصان ، كقد قاؿ النِب كعمـو ما ذك
 كألنو إكراه ، فمنع كقوع الطبلؽ ، كإكراه اللصوص .

 : أف يرلب على ظنو نزكؿ الوعيد بو ، إف َف ٬تبو إُف ما طلبو .الثاين 
تضر بو ضرران كثَتان ، كالقتل ، كالضرب الشديد ، كالقيد ، كاٟتبس الطويل ، فأما الشتم ، كالسب ، فليس إبكراه أف يكوف ٦تا يسالثالث : 

 ، ركاية كاحدة ، ككذلك أخذ ا١تاؿ اليسَت .
بصاحبو ،  قان فأما الضرر اليسَت فإف كاف يف حق من ال يباِف بو ، فليس إبكراه ، كإف كاف يف بعض ذكم ا١تركءات ، على كجو يكوف إخرا

 لو ، كشهرة يف حقو ، فهو كالضرب الكثَت يف حق غَته . كغضان 
؛ ألف ذلك عنده أعظم من أخذ  كإف توعد بتعذيب كلده ، فقد قيل : ليس إبكراه ؛ ألف الضرر ال حق برَته ، كاألكُف أف يكوف إكراىان 

 مالو ، كالوعيد بذلك إكراه ، فكذلك ىذا .    ) ا١ترٍت ( .
 إلغالؽ الوارد يف اٟتديث ) ال طالؽ كعتاؽ يف إغالؽ ( ؟ما معٌت ا 

،  قاؿ اٟتافظ يف التلخيص : اإلغبلؽ فسره علماء الرريب ابإلكراه، كقاؿ : ىو قوؿ ابن قتيبة كا٠تطاَب كابن السيد كغَتىم، كقيل : اٞتنوف
 كقيل : الرضب ، ككقع يف سنن أَب داكد يف ركاية ابن األعراَب ، ككذا فسره أٛتد 

كقاؿ ابن القيم :  أما اإلغبلؽ فقد نص عليو صاحب الشرع، كالواجب ٛتل كبلمو فيو على عمومو اللفظي كا١تعنوم ، فكل من أغلق 
عليو ابب قصده كعلمو كاجملنوف كالسكراف كا١تكره كالرضباف فقد تكلم يف اإلغبلؽ . كمن فسره ابٞتنوف أك السكر أك ابلرضب أك ابإلكراه 

ثيل ال التخصيص، كلو قدر أف اللفظ ٮتتص بنوع من ىذه األنواع لوجب تعميم اٟتكم بعمـو العلة، فإف اٟتكم إذا ثبت فإ٪تا قصد التم
 لعلة تعدل بتعديها كانتفى ابنتفائو .

 ىل يقع طالؽ الغضباف ؟ 
 اٞتواب : للرضب ثبلثة أقساـ :

 عقلو كيعلم ما يقوؿ .أف ٭تصل لئلنساف مبادئ الرضب كأكائلو ْتيث ال يترَت عليو  األكؿ :
 لو كمريد للتكلم هبا .افهذا يقع طبلقو ببل إشكاؿ ؛ فإنو مكلف عاَف أبقو  

 أف يبلغ بو الرضب هنايتو فيزيل عقلو فبل يعلم ما يقوؿ . الثاين :
 كىذا ال يقع طبلقو ، قاؿ ابن القيم ) ببل نزاع (  

 لنائم كاجملنوف ك٨توىم .كذلك أنو َف يعلم صدكر الطبلؽ منو ، فهو أشبو ما يكوف اب
 أف يستحكم الرضب بصاحبو كيشتد بو فهو قد تعدل مبادئو كَف ينتو إُف آخره . الثالث :

 فهذا موضع خبلؼ بُت العلماء على قولُت : 
 كقوع طبلقو . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب ا١تالكية كاٟتنابلة .
كجها فرضب فظاىر منها ، ككاف شيخا كبَتا قد ساء خلقو كضجر ، كإهنا عن خولة بنت ثعلبة امرأة أكس بن الصامت أهنا راجعت ز  -أ

 ابلكفارة يف قصة طويلة . فجعلت تشكوا إليو ما تلقى من سوء خلقو ، فأنزؿ هللا آية الظهار كأمره رسوؿ هللا  جاءت إُف النِب 
 كالطبلؽ .كالظهار   فهذا الرجل ظاىر يف غضبو فألـز ابلكفارة كَف يلرو ؛ لكونو غضباّنن 

طلقت امرأيت ثبلاث كأّن غضباف . فقاؿ : ابن عباس ال أستطيع أف أحل لك  ما ركم عن ٣تاىد عن ابن عباس أف رجبل قاؿ لو : إٓف -ب
 ما حـر هللا عليك ، عصيت ربك كحرمت عليك امرأتك .

بينو كبُت أف ٖتيض ثبلث حيض ، فإف بدا لو قوؿ اٟتسن :  طبلؽ السنة أف يطلقها كاحدة طاىرا من غَت ٚتاع ، كىو اب٠تيار ما  -ج 
 أف يراجعها كاف أملك بذلك ، فإف كاف غضباف ففي ثبلث حيض أك ثبلثة أشهر إف كانت ال ٖتيض ، ما يذىب غضبو .



 ُُْٓ 

 : عدـ كقوعو . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنفية .

  إغبلؽ ( .قاؿ ) ال طبلؽ كال عتاؽ يف ٟتديث عائشة اهنع هللا يضر أف رسوؿ هللا  -أ
 كاإلغبلؽ يتناكؿ الرضباف ؛ فإنو قد انرلق عليو رأيو  . 

ا رفع هللا ا١تؤاخذة عن قولو تعاُف ) الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّللَّي اًبللٍَّرًو يف أىٯٍتىاًنكيٍم ( قاؿ ابن عباس : ) لروا اليمُت أف ٖتلف كأنت غضباف (  فلم -ب
 و كمنو طبلقو .الرضباف فيما تلفظ بو علمنا إلراءه لكبلم

حديث أَب بكرة مرفوعا ) ال يقضي القاضي بُت اثنُت كىو غضباف ( ، كلوال أف الرضب يؤثر يف قصده كعلمو َف ينو عن اٟتكم حاؿ -ج
 الرضب ، فدؿ على نفي القصد فيبطل قولو كمنو طبلقو .

 الرضباف كثَتان ما يكوف أسوأ حاال من السكراف .أف السكراف بسبب مباح طبلقو غَت كاقع ؛ ألنو غَت قاصد للطبلؽ ، كمعلـو أف -د
هيمىا -كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو  - ََُٖ ـى ًاٍمرىأىتىوي لىٍيسى ًبشىٍيءو  -قىاؿى :  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ . كىقىاؿى ) لىقىٍد كىافى لىكيٍم يف رىسيوًؿ اىَّللًه أيٍسوىةه  -ًإذىا حىره

 . حىسىنىةه ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ 
ُته ييكىفًٌريىىا ( . ـى اىلرهجيلي عىلىٍيًو ًاٍمرىأىتىوي ، فىًهيى ٯتًى  كىًلميٍسًلمو ) ًإذىا حىره

---------- 
 ما حكم من قاؿ : زكجيت حراـ علٌي ؟ 

 اختلف العلماء يف ٖترٔف الرجل زكجتو على أقواؿ كثَتة :
 يكوف ظهاران . القوؿ األكؿ :

 تاره ابن تيمية كالشنقيطي .كىذا ىو ا١تشهور من ا١تذىب ، كاخ
 أنو ٯتُت مطلقان ، يكفرىا بكفارة ٯتُت . القوؿ الثاين :

 أنو لرو ال يًتتب عليو شيء  ، كاختاره الصنعآف . القوؿ الثالث :
 التفصيل على حسب نيتو : القوؿ الرابع :

 إف نول الظهار فهو ظهار .
 كإف نول الطبلؽ فهو طبلؽ .

 . كإف نول اليمُت فهو ٯتُت
 كاختار ىذا القوؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا .  كإف َف ينو شيئان ففيو كفارة ٯتُت .

ألفاظ الكناَيت مرجعها إُف نية الزكج ، فإف نول بذلك اللفظ الظهار كاف ظهاران ، كإف نول بو الطبلؽ كاف طبلقان ، كإف نول بو  -
 اليمُت كاف ٯتينان .

أنو إذا نول الطبلؽ ، كاف طبلقا ، فكأنو جعلو من كناَيت  -فيمن قاؿ لزكجتو أنت علي حراـ  –ن أٛتد قاؿ ابن قدامو رٛتو هللا : " كع
 الطبلؽ ، يقع بو الطبلؽ إذا نواه .

 فإذا َف ينو الطبلؽ، فبل يكوف طبلقا ْتاؿ؛ ألنو ليس بصريح يف الطبلؽ، فإذا َف ينو معو، َف يقع بو طبلؽ كسائر الكناَيت.  
 .) ا١ترٍت ( 

رٛتو هللا : " إذا قاؿ : أنت علي حراـ ، فإف نول بو الظهار ، فهو ظهار ، يف قوؿ عامتهم . كبو يقوؿ أبو حنيفة ،  –أيضان  –كقاؿ 
 كالشافعي ( ا١ترٍت .

 كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : صار الذم يقوؿ لزكجتو ) أنت علي حراـ ( لو أربع حاالت :
 . األكُف : أف ينوم الظهار
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 . الثانية : أف ينوم الطبلؽ
 . الثالثة : أف ينوم اليمُت

  . الرابعة : أف ال ينوم شيئان 
: ) إ٪تا األعماؿ ابلنيات كإ٪تا لكل امرئ  فإذا نول الظهار فظهار ، أك الطبلؽ فطبلؽ ، أك اليمُت فيمُت ، كالعمدة عندّن قوؿ النِب 

 ما نول .
ـي مىا أىحىلَّ اَّللَّي لىكى تػىبػٍتىًري مىٍرضىاةى أىٍزكىاًجكى كىاَّللَّي فإذا َف ينًو شيئان صار ٯتينان ، كال غىفيوره رىًحيمه * قىٍد فػىرىضى  دليل قولو تعاُف : ) َيى أىيػُّهىا النًَِّبُّ َفى ٖتيىرًٌ
لَّةى أىٯٍتىاًنكيٍم ( " انتهى  . اَّللَّي لىكيٍم ٖتًى

هىا-كىعىٍن عىاًئشىةى  - َُُٖ هىا . قىالىٍت : أىعيوذي ابًىَّللًه ًمٍنكى ،  ) أىفه ًابٍػنىةى اىٞتٍىٍوًف لىمها أيٍدًخلىٍت عىلىى رىسيوًؿ اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ كىدىانى ًمنػٍ
 قىاؿى : لىقىٍد عيٍذًت ًبعىًظيمو ، ًاٟتٍىًقي ِبًىٍىًلًك ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ .

---------- 
 اذكر ألفاظ الطالؽ ؟ 
 نقسم إُف قسمُت :ألفاظ الطبلؽ ت 

 : ألفاظ صر٭تة . القسم األكؿ
 كىي األلفاظ ا١توضوعة لو اليت ال ٖتتمل غَته . ) كىو لفظ الطبلؽ كما تصرؼ منو ( .

حكمو : يقع الطبلؽ ٔتجرد نطقو بو كلو َف ينوه ، ألنو فراؽ معلق على لفظ فحصل بو ، كليس عمبلن يتقرب بو اإلنساف إُف ربو حىت 
 ألعماؿ ابلنيات . ] قالو الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا [ .نقوؿ : إ٪تا ا

 مثل : أنًت طالق ، أنًت مطلقة ، طلقتك ، فلو قاؿ رجل لزكجتو : أنت طالق ، فإهنا تطلق كلو َف ينوه .
  الزكجة لو لو قاؿ الزكج: أّن أقصد بقوِف: أنًت طالق، طالق من كاثؽ، فهل يقبل؟ فيو تفصيل: أما حكمان فبل يقبل، ٔتعٌت أف

حاكمتو عند القاضي فبل يقبل، ألف ىذا اللفظ صريح يف الطبلؽ ال ٭تتمل غَته، لكن إف ديٌنتو الزكجة )ككلتو إُف ديًنو( فبل يقع يف 
 الظاىر، فلها ذلك )فالزكجة ٗتَت( فإف كاف زكجها معركفان ابلصدؽ فلتدينو، كإف كاف معركفان ابلكذب كالفجور فيجب أف تديٌنو .

 : ألفاظ كنائية . الثاينالقسم 
 كىي األلفاظ اليت ٖتتمل الطبلؽ كغَته .

 مثاؿ : كأف يقوؿ اٟتقي أبىلك ، أنت حرة ، أنت خلية ، اذىِب .
 حكمو : ال يقع بو الطبلؽ إال مع نية أك قرينة .

 بلؽ .فإنو إذا قاؿ اٟتقي أبىلك فإنو ٭تتمل ٣ترد الطلب إليها أف تذىب إُف أىلها ، ك٭تتمل إرادة الط
 مع النية : أف يقوؿ ٢تا : اٟتقي أبىلك ، كينوم أنو طبلؽ .

القرينة : كأف يكوف جواابن لسؤا٢تا ] كأف تقوؿ لو طلقٍت فيقوؿ : اٟتقي أبىلك [ أك خصومة بُت الزكجُت ، فهنا تكوف الكناية مقاـ 
 الصريح .

) إ٪تا األعماؿ   لو كقع جواابن لسؤا٢تا أك يف حالة خصومة لقولو كذىب بعض العلماء إُف أف الكناية ال يقع هبا الطبلؽ إال بنية ، حىت
 ابلنية ( .
 كالزكج إذا قاؿ لزكجتو : أنًت طالق ، فبل ٮتلو من ثبلث حاالت : فائدة :

 أف ينوم الطبلؽ ، فيقع . اٟتالة األكىل :
 لق من كاثؽ ، فهنا ال يقبل حكمان .أف ينوم غَت الطبلؽ ، كأف يقوؿ : أنت طالق ، كقاؿ قصدم طا اٟتالة الثانية :

 . أال ينوم شيئان ، فاألكثر على كقوعو ، ألنو أتى بلفظ صريح موضوع للطبلؽاٟتالة الثالثة : 
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 . أف اإلنساف قد ٭تـر ا٠تَت بسبب كبلـ لو 
  تعظيم النِب . لربو 
 . مشركعية استعاذة من استعاذ اب 

ؽى ًإاله بػىٍعدى ًنكىاحو ، كىالى ًعٍتقى ًإاله بػىٍعدى ًمٍلكو ( رىكىاهي أىبيو يػىٍعلىى ، كىصىحهحىوي  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىابًرو  - َُِٖ ) الى طىالى
 اىٟتٍىاًكمي ، كىىيوى مىٍعليوؿه  .

ٍو : عىًن اىٍلًمٍسوىًر ٍبًن  - َُّٖ ًإٍسنىاديهي حىسىنه ، لىًكنهوي مىٍعليوؿه أىٍيضنا  .كىأىٍخرىجى ًاٍبني مىاجى  ٥تىٍرىمىةى ًمثٍػلىوي ، كى
ًه قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - َُْٖ ًٍلكي ، كىالى ًعٍتقى لىوي  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًٌ ـى ًفيمىا الى ٯتى ) الى نىٍذرى اًلٍبًن آدى

ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي، كىنيًقلى عىٍن اىٍلبياى ًفيمىا الى ٯتىٍ  ًٍلكي ( أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى كىاىلًتًٌ ؽى لىوي ًفيمىا الى ٯتى  اًرمًٌ أىنهوي أىصىحُّ مىا كىرىدى ًفيًو  .ًلكي ، كىالى طىالى
---------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 مت كالدارقطٍت .حديث جابر ضعيف ، كىو مرسل ، كما رجحو أبو زرعة كأبو حا

 كحديث ا١تسور ضعيف ، كقد استنكره أبو حامت .
كحديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده حديث حسن ، قاؿ الًتمذم بعد إخراجو : حديث حسن صحيح ، كىو أحسن شيء ركم 

 كغَتىم . يف الباب ، كىو قوؿ أكثر أىل العلم من أصحاب النِب 
 طالق ؟ ما حكم من قاؿ : إف تزكجت فالنة فهي 

 ال يقع طبلقو لو تزكجها ، كىذا قوؿ اٞتمهور .
 لقولو تعاُف )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نىكىٍحتيمي اٍلميٍؤًمنىاًت مثيَّ طىلٍَّقتيميوىينَّ ( .

 غَتىا .فذكر هللا النكاح قبل الطبلؽ ، فمن قاؿ : إذا تزكجت فبلنة فهي طالق فقولو ال يعت ر كال تقع بو طلقة كال 
 كٟتديث الباب .

ابػيهيٍم كىداىكيد كىأىصٍ  ا قػىٍوؿي عىاًئشىةى كىًإلىٍيًو ذىىىبى الٌشاًفًعٌي كىأىٍٛتىدي كىًإٍسحىاؽي كىأىٍصحى حىابيوي كىٚتيٍهيوري أىٍىًل اٟتٍىًديًث . كىًمٍن حيٌجًة ىىذىا قاؿ ابن القيم : كىىىذى
نى  ًؽ اٍلميعىٌلًق أىٍجنىًبٌيةه كىاٍلميتىجىٌددي اٍلقىٍوًؿ أىٌف اٍلقىائًلى إٍف تػىزىٌكٍجتي فيبلى ىيوى ًنكىاحيهىا كىالٌنكىاحي  ةى فىًهيى طىاًلقه ميطىٌلقه أًلىٍجنىًبٌيةو كىذىًلكى ٤تيىاؿه فىًإنٌػهىا ًحُتى الٌطبلى

ؽً  قنا فػىعيًلمى أىنٌػهىا لىٍو طىليقىٍت فىًإ٪ٌتىا يىكيوفي ذىًلكى اٍسًتنىادنا إُفى الٌطبلى اٍلميتػىقىٌدـً ميعىٌلقنا كىًىيى إٍذ ذىاؾى أىٍجنىًبٌيةه كىٕتىىٌددي الٌصفىًة الى ٬تىٍعىليوي ميتىكىٌلمنا  الى يىكيوفي طىبلى
ًؽ فىبلى يىًصٌح كىمىا لى  ًؽ ًعٍندى كيجيوًدىىا فىًإنٌوي ًعٍندى كيجيوًدىىا ٥تيٍتىاره لًلٌنكىاًح غىيػٍري ميرًيدو لًلٌطبلى ٌيةو إٍف دىخىٍلت الٌدارى [ قىاؿى أًلىٍجنىبً  ٍُٖٗو ] ص اًبلٌطبلى

ؼو . ٍ تىٍطليٍق ًبرىٍَتً ًخبلى  فىأىٍنًت طىاًلقه فىدىخىلىٍت كىًىيى زىٍكجىتيوي َفى
كذكر البيهقي رٛتو هللا عن ٚتهور الصحابة كالتابعُت أهنم فهموا من ىذه النصوص أنو إذا قاؿ: إف تزكجت فبلنة فهي طالق ، مث تزكجها، 

 قو كتلفظ بو يف كقت ال ٯتلكو . نقلو عنو اٟتافظ يف فتح البارم .أف الطبلؽ ال يقع ، ألنو عل
كسئل ابن عباس رضي هللا عنهما عن رجل قاؿ : كل امرأة أتزكجها فيو طالق ، فقاؿ : ليس بشي ، من أجل أف هللا يقوؿ : )َي أيها 

 الذين آمنوا إذا نكحتم ا١تؤمنات مث طلقتموىن ( .
سئل عن الرجل يقوؿ : إذا تزكجت فبلنة فهي طالق ، قاؿ : ليس بشيء ، إ٪تا الطبلؽ ١تن ملك ، قالوا: كركل ابن خزٯتة عنو أيضان أنو 

إذا فابن مسعود قاؿ: إذا كٌقت كقتان فهو كما قاؿ )يعٍت: أف الطبلؽ يقع(، قاؿ: يرحم هللا أاب عبد الرٛتن لو كاف كما قاؿ، لقاؿ هللا : )
 طلقتم ا١تؤمنات مث نكحتموىن ( .

ابن قدامة: كإذا قاؿ: إف تزكجت فبلنة فهي طالق. َف تطلق إف تزكج هبا "مث ذكر ذلك عن اإلماـ أٛتد رٛتو هللا، مث قاؿ: "ركم ىذا  قاؿ
عن ابن عباس. كبو قاؿ سعيد بن ا١تسيب، كعطاء، كاٟتسن، كعركة كالشافعي كأبو ثور، كابن ا١تنذر. كركاه الًتمذم عن علي، كجابر بن 
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 ) ا١ترٍت ( يد بن جبَت، كعلي بن اٟتسُت، كشريح، كغَت كاحد من فقهاء التابعُت، قاؿ: كىو قوؿ أكثر أىل العلم. عبد هللا، كسع
، كٚتاعة من  ، كذكره عن علي كابن عباس رضي هللا عنهما ، كىو عدـ كقوع الطبلؽ كقد اختار اإلماـ البخارم رٛتو هللا قوؿ اٞتمهور

 التابعُت .
ؽى قػىٍبلى النًٌكىاًح كىقػىٍوؿي اَّللًَّ تػىعىاُفى : )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نىكىٍحتيٍم اٍلميٍؤًمنىاًت فقاؿ رٛتو هللا : "ابى  مثيَّ طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ب الى طىبلى

( .٘تىىسُّوىينَّ فىمىا لىكيٍم عىلىٍيًهنَّ ًمٍن ًعدَّةو تػىٍعتىدُّكنػىهىا فىمىتًٌعيوىينَّ كىسىرًٌ  يبلن  حيوىينَّ سىرىاحنا ٚتًى
ؽى بػىٍعدى النًٌكىاًح . : جىعىلى اَّللَّي الطَّبلى  كىقىاؿى اٍبني عىبَّاسو

فى ٍبًن عيٍثمىافى ًن كىعيبػىٍيًد اَّللًَّ ٍبًن كىيػيٍركىل يف ذىًلكى عىٍن عىًليٌو كىسىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًَّب كىعيٍركىةى ٍبًن الزُّبػىٍَتً كىأىَب بىٍكًر ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٛتى   عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيتػٍبىةى كىأىابى
بػىٍَتو كىالقىاًسًم كىسىاَفًو كىطىاكيسو كىاٟتٍىسىًن كىًعٍكرًمىةى كىعىطىاءو  بػىٍَتو  كىعىًليًٌ ٍبًن حيسىٍُتو كىشيرىٍيحو كىسىًعيًد ٍبًن جي ًفًع ٍبًن جي كىعىاًمًر ٍبًن سىٍعدو كىجىابًًر ٍبًن زىٍيدو كىّنى

 كىالشٍَّعِبًٌ كى٤تيىمَّ 
   أىنػَّهىا الى تىٍطليقي"انتهى.ًد ٍبًن كىٍعبو كىسيلىٍيمىافى ٍبًن يىسىارو كى٣تيىاًىدو كىاٍلقىاًسًم ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن كىعىٍمرًك ٍبًن ىىرًـو

 كخالصة األقواؿ :
 : يقع طبلقو . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .
 و .يقع طبلق القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 التفصيل ، فإف عٌم ٚتيع النساء َف يلزمو ، كإف خص لزمو . القوؿ الثالث :

 فلو قاؿ : كل امرأة أتزكجها فهي طالق ، َف يلزمو ، كإف قاؿ : كل امرأة أتزكجها من قبيلة فبلف ، أك عائلة فبلف لزمو . 
هىا -َُٖٓ ،  ، عىٍن اىلنهيبًٌ كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، كىعىًن اىلصهًغًَت حىىته يىٍكبػيرى ثىةو: عىًن اىلنهائًًم حىىته يىٍستػىٍيًقظى قىاؿى ) ريًفعى اىٍلقىلىمي عىٍن ثىالى

ًٍمًذمه كىصىحهحى   وي اىٟتٍىاًكمي .كىعىًن اىٍلمىٍجنيوًف حىىته يػىٍعًقلى، أىٍك يىًفيقى ( رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي ًإاله اىلًتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 تكلم فيو بعض أىل العلم ، لكن لو كشاىد يتقول هبا . –أحد ركاتو  –حديث حسن ، ففيو إسناده ٛتاد بن أَب سليماف 

 ٦تن يصح الطالؽ ؟ 
 يصح من زكج عاقل ابلغ .

 لة .: فرَت الزكج ال يصح طبلقو ، إال إذا قاـ مقاـ الزكج ابلوكا زكج 
 : فاجملنوف ال يصح طبلقو . عاقل

 ٟتديث الباب ) رفع القلم عن ثبلث : كعن اجملنوف حىت يفيق ( . 
 فالصِب الرَت ا١تميز ال يقع طبلقو ابالتفاؽ ، أما ا١تميز فيو قوالف : ابلغ :

 لغ ( .ٟتديث الباب ) رفع القلم عن ثبلثة : ... كعن الصِب حىت يب اٞتمهور على أنو ال يقع طبلقو .
 ىل يقع طالؽ السكراف ؟ 

 طبلؽ السكراف : لو حالتاف :
 : أف يقع السكر عن غَت عمد . اٟتالة األكىل

 كأف يشرب ا٠تمر يظنها عصَتان ، فهذا ال يقع الطبلؽ إبٚتاع .
 : ففيو قوالف: أف يتعمد السكر ،  اٟتالة الثانية
 : يقع الطبلؽ . القوؿ األكؿ
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 كىذا ا١تذىب .
  : كىو مذىب سعيد بن ا١تسيب ، كعطاء ، ك٣تاىد ، كمالك ، كالشافعي ، كأَب حنيفة .قاؿ يف ا١ترٍت

 لقولو تعاُف : ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىٍقرىبيوا الصَّبلةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل ( .
 فنهاىم حاؿ السكر من قرابف الصبلة ، كىذا يقتضي عدـ زكاؿ التكليف .

 يقع طبلقو . : ال القوؿ الثاين
 كىو قوؿ عثماف ، كمذىب عمر بن عبد العزيز ، كاختاره ابن تيمية .

 قاؿ ابن ا١تنذر : ىذا اثبت عن أمَت ا١تؤمنُت عثماف .
 كىذا القوؿ ىو الصحيح الذم رجع إليو اإلماـ أٛتد حيث كاف يقوؿ بطبلؽ السكراف فرجع عنو .

 نٍػتيٍم سيكىارىل (  .لقولو تعاُف : ) ال تػىٍقرىبيوا الصَّبلةى كىأى -أ
 فهذه اآلية دلت على أف السكراف غَت مكلف ، ألف هللا أسقط الصبلة عنو حاؿ السكر .

 لقوؿ علي ) كل طبلؽ جائز إال طبلؽ ا١تعتوه كا١ترلوب على عقلو ( ركاه البخارم . -ب
 كألف السكراف زائل العقل كاجملنوف فهو ال يدرم ما يقوؿ . -ج
 يؤاخذ ٛتزة ١تا سكر فقاؿ : كىل أنتم إال عبيد أَب .َف  كألف النِب  -د
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو  

بي اىلرهٍجعىةً   ابى
هيمىا -َُٖٔ : أىٍشػًهٍد عىلىػى طى  ) عىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ػا، أىنهوي سيػًئلى عىػٍن اىلرهجيػًل ييطىلًٌػقي، ُثيه يػيرىاًجػعي، كىالى ييٍشػًهدي؟ فػىقىػاؿى ًقهى الى

ا مىٍوقيوفنا، كىسىنىديهي صىًحيحه .   (كىعىلىى رىٍجعىًتهىا   رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ىىكىذى
َُٖٕ-  ،  ميتػهفىقه عىلىٍيوً  . ( ميٍرهي فػىٍليػيرىاًجٍعهىا)  ًلعيمىرى  أىنهوي لىمها طىلهقى ًاٍمرىأىتىوي، قىاؿى اىلنهيبُّ  -كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى

---------- 
 رؼ الرجعة ؟ع 

 الرجعة : ىي إعادة مطلقة غَت ابئن إُف عصمة النكاح برَت عقد .
 مثاؿ : رجل قاؿ لزكجتو أنت طالق ، فتطلق ، فلو اٟتق ما دامت يف العدة أف يراجعها ، لكن ٢تا شركط ستأيت

 . اذكر أدلة مشركعية الرجعة 
  ذىًلكى ًإٍف أىرىاديكا ًإٍصبلحان ( .قولو تعاُف ) كىبػيعيولىتػيهينَّ أىحىقُّ ًبرىدًًٌىنَّ يف  -أ

 كا١تراد ابلبعل الزكج ، كقولو ) أحق بردىن ( أم : إبرجاعهن إُف عصمتهم ، كقولو ) يف ذلك ( أم : يف زمن العدة .
 قاؿ ابن قدامة : كا١تراد بو الرجعة عند ٚتاعة العلماء كأىل التفسَت .ًإٍف أىرىاديكا ًإٍصبلحان ( كقولو )

 ( . كىًإذىا طىلٍَّقتيمي النَّسىاءى فػىبػىلىٍرنى أىجىلىهينَّ فىأىٍمًسكيوىينَّ ٔتىٍعريكؼو أىٍك سىٌرًحيوىينَّ ٔتىٍعريكؼو ُف ) كقاؿ تعا -ب
 ( ىو الرجعة مع ا١تعركؼ . فىأىٍمًسكيوىينَّ ٔتىٍعريكؼو ( ا١تراد ببلوغ أجلهن : منتهى عدهتن ، كقولو ) فػىبػىلىٍرنى أىجىلىهينَّ فقولو تعاُف )

( . -ج ًف فىًإٍمسىاؾه ٔتىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو  كقاؿ تعاُف )الطَّبلؽي مىرًَّتى
(( ىو الرجعة مع ا١تعركؼ ) فىًإٍمسىاؾه ٔتىٍعريكؼو فقولو )   كىو تطليقها . أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو
 ) مره فلَتاجعها ( .لعمر  حينما طلق زكجتو قاؿ كيف قصة ابن عمر  -د
 طلق حفصة مث راجعها ( . كثبت يف سنن أَب داكد ) أف النِب  -ق

 كأٚتع العلماء على مشركعية الرجعة .
 ما شركط إرجاع الزكجة ؟ 



 ُْٓٔ 

 ٯتلك الزكج إرجاع زكجتو اليت طلقها تطليقة كاحدة أك اثنتُت أف يرجعها لعصمتو كلو َف ترضى بشركط . 
 أف يكوف ذلك يف العدة . فالشرط األكؿ :

 ( . أم : يف العدة .كىبػيعيولىتػيهينَّ أىحىقُّ ًبرىدًًٌىنَّ يف ذىًلكى جعها بعد انتهاء العدة فبل رجعة ، لقولو تعاُف )فإف را
 فعلم من اآلية أنو ال حق لؤلزكاج بعد انتهاء العدة .

تطليقتػُت أنػو أحػق برجعتهػا مػا َف تػنقض  قاؿ القرطِب : كأٚتػع العلمػاء علػى أف اٟتػٌر إذا طلػق زكجتػو اٟتػرة ، ككانػت مػدخوالن هبػا تطليقػة أك
عدهتا ، كإف كرىت ا١ترأة ، فإف َف يراجعها ا١تطٌلق حىت انقضت عدهتا فهي أحق بنفسػها ، كتصػَت أجنبيػة منػو ال ٖتػل لػو إال ٓتطبػة كنكػاح 

 مستأنف بوِف ، كىذا إٚتاع من العلماء .
 أف يكوف الفراؽ ببل عوض . الشرط الثاين :

 كىو ا٠تلع ( فبل رجعة إال بعقد جديد، ألف العوض الذم دفعتو فداء ، تفدم نفسها منو .فإف كاف بعوض )  
 م ، ... مث قاؿ :كال يثبت يف ا٠تلع رجعة ، سواء قلنا : ىو فسخ أك طبلؽ يف قوؿ أكثر أىل العلقاؿ ابن قدامة : 

و عػن قبضػتو كسػلطانو ، كإذا كانػت لػو الرجعػة ، فهػي ٖتػت كإ٪تػا يكػوف فػداء إذا خرجػت بػ( فيمػا افتػدت بػو ) كلنا ، قولو سبحانو كتعاُف 
 .  ) ا١ترٍت ( .حكمو ، كألف القصد إزالة الضرر عن ا١ترأة ، فلو جاز ارٕتاعها ، لعاد الضرر 

 أف يكوف مدخوالن هبا ) قد جامعها زكجها أك خبل هبا ( .الشرط الثالث : 
 ا يقوؿ ٢تا : أنت طالق ) تقدمت ا١تسألة ( .أما غَت ا١تدخوؿ هبا فبل رجعة ، ألهنا تبُت ٔتجرد م

أىل العلم على أف غَت ا١تدخوؿ هبا تىًبُتي بطلقة كاحدة ، كال يستحق مطلقيها رجعتىها ؛ كذلػك ألف الرجعػة ال تكػوف  ة : أٚتعقاؿ ابن قدام
ػا  إال يف العدة ، كال عدة قبل الدخوؿ ، لقوؿ هللا تعاُف : ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نىكىٍحتيمي اٍلميٍؤًمنىاًت مثيَّ طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمن قػىٍبًل أىف ٘تىىسُّوىينَّ فىمى

 .لىكيٍم عىلىٍيًهنَّ ًمٍن ًعدَّةو تػىٍعتىدُّكنػىهىا ( 
فً الأف يكوف الطبلؽ دكف ما لو من العدد كىو ثبلثة ، فإف كاف آخر ما لو مػن العػدد فػبل رجعػة لقولػو تعػاُف ) الشرط الرابع :  طَّػبلؽي مىػرًَّتى

لُّ لىوي ًمٍن بػىٍعدي حىىتَّ تػىٍنًكحى زىٍكجان غىيػٍرىهي ( يعٍت الثالثة ) فىًإٍف طىلَّقىهىا ... إُف قولو تعاُف )  ( . فىبل ٖتًى
 ىل حكم الرجعية يف زمن العدة حكم الزكجات ؟ 

ا صاحبو إذا مسكن، كيرث كل منها١تكسوة ك الفقة ك نحكمها حكم الزكجات من كجوب ال –ما دامت يف العدة  –نعم ، فا١تطلقة الرجعية 
 مات يف العدة .

 كجوب القٍسم . لكن يستثٌت شيء كاحد : كىو 
 أم : لو كاف لو زكجات أيخىر ، فليس ٢تا حق يف القٍسم ، ألهنا مطلقة .

 ٔتا ٖتصل الرجعة ؟ 
 تكوف ابلقوؿ .

 كىذا ٤تل اتفاؽ بُت العلماء . 
 ا ، أمسكتها ، أعدهتا .كقوؿ : راجعت امرأيت ، رددهت

 قاؿ ابن قدامة : فأما القوؿ فتحصل بو الرجعة برَت خبلؼ .
 ىل ٖتصل الرجعة ابلفعل ) كىو الوطء ( ؟ 

 يعٍت لو كطء زكجتو الرجعية دكف أف يتلفظ ىل ٣ترد الوطء يكوف رجعة قوالف :
 : إف الرجعة ال ٖتصل ابلفعل ، فبل ٖتصل إال ابلقوؿ . القوؿ األكؿ

 قوؿ الشافعي كىو قوؿ ابن حـز .كىذا 
 الف إعادة الزكجية بعد الطبلؽ إنشاء للزكاج من كجو ، فبل بد من القوؿ . -أ



 ُْٕٓ 

 أف هللا ٝتى الرجعة ردان ) كبعولتهن أحق بردىن ... ( كالرد إ٪تا يكوف ابلكبلـ دكف الفعل . -ب
 : أف ٣ترد الوطء يكفي كلو َف ينو . القوؿ الثاين

 . كىذا مذىب اٟتنفية
 ألنو استباح منها ما ال يستباح .-أ

 لقولو ) مره فلَتاجعها ( فلم ٮتص قوالن من فعل ، كمن ادعى االختصاص فعليو الدليل .-ب
 يصح بشرط نية الرجوع . ) أف ٬تامعها بنية الرجعة ( . القوؿ الثالث :

 كىذا قوؿ مالك ، كاختاره ابن تيمية .
 لعمـو ) إ٪تا األعماؿ ابلنيات ( . 
ف ا١ترٕتع الواطئ إذا نول بوطئو إحداث الرجعة حصلت لو كما نواىا ، كإف كطئ دكف نية الرجعة فبل تكوف رجعة النتفاء شرطها كىو أل

 النية .
 ٖتصل ابلوطء مع نية ا١تراجعة ، كاختاره ابن تيمية . كالراجح

ت فبل ٖتل لو إال بنكاح جديد ٣تتمعة فيو شركطو، كإما أف كإف كاف قد طلقها رجعيان فبل ٮتلو إما أف تكوف العدة قد فرغالسعدم : قاؿ 
تكوف يف العدة ، فإف قصد ابلوطء الرجعة : صارت رجعة كصار الوطء مباحان ، كإف َف يقصد بو الرجعة : فعلى ا١تذىب ٖتصل بو الرجعة 

 ان .، كعلى الصحيح : ال ٖتصل بو رجعة ، فعليو : يكوف الوطء ٤ترَّم
القوؿ الثآف : أهنا ال ٖتصل الرجعة ابلوطء إال بنية ا١تراجعة ؛ ألف ٣ترد الوطء قد يستبيحو اإلنساف يف امرأة أجنبية مثل  ابن عثيمُت :اؿ كق

الزّن ، فهذا الرجل قد تكوف اثرت شهوتو عليها ، أك أنو رآىا متجملة كعجز أف ٯتلك نفسو فجامعها ، كما نول الرجعة ، كال أرادىا ، 
يرجع ٢تا ، فعلى ىذا القوؿ ال ٖتصل الرجعة ابلوطء إال بنية الرجعة ، كىذا ىو الصحيح ، كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن كال عنده نية أف 

ع تيمية رٛتو هللا ؛ ألف الوطء قد يكوف عن رغبة يف إرجاعها فيكوف نية إرجاع ، كقد يكوف جملرد الوطء كالشهوة فبل يدؿ على اإلرجا 
ب أف الرجعة ال ٖتصل ٔتجرد الوطء إال إف كاف من نيتو أنو ردىا ، كأنو استباحها على أهنا زكجة ، فإذا كاف  إُف أف قاؿ : " فالصوا...

كذلك فهذه مراجعة ، لكن على ىذا القوؿ لو أنو جامعها برَت نية الرجوع ، كأتت بولد من ىذا اٞتماع ، فهل يكوف كلدا لو ؟ اٞتواب : 
 ان . طء كطء شبهة ، ألهنا زكجتو كَف ٗترج من عدهتا ، كال ٭تد عليو حد الزّن ، كإ٪تا يعزر عليو تعزير نعم ، يكوف كلدا لو ، ألف ىذا الو 

 ) الشرح ا١تمتع ( .
 ىل التقبيل أك اللمس لشهوه يعترب رجعة ؟ 

 الراجح أنو ليس برجعة .
 قاؿ ابن قدامة : إنو ىو الصحيح ، ألنو أمر ال يتعلق بو إ٬تاب عدة كال مهر .

 ب اإلشهاد على الرجعة ؟ىل ٬ت 
 اتفق العلماء على استحباب اإلشهاد .

 قاؿ ابن قدامة : كال خبلؼ بُت أىل العلم يف أف السنة اإلشهاد .
 لكن اختلف العلماء ىل ىو كاجب أـ ال على قولُت :

 أنو كاجب . القوؿ األكؿ :
 كىو قوؿ الشافعي يف القدٔف كابن حـز كنقلو ابن كثَت عن عطاء .

( كالضمَت يعود على الطبلؽ  فىًإذىا بػىلىٍرنى أىجىلىهينَّ فىأىٍمًسكيوىينَّ ٔتىٍعريكؼو أىٍك فىارًقيوىينَّ ٔتىٍعريكؼو كىأىٍشًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو مًٌنكيمٍ ولو تعاُف ) لق -أ
 كالرجعة .

ًقهىا، كىعىلىى رىٍجعىًتهىا  أىنَّوي سيًئلى عىٍن اىلرَّجيًل ييطىلًٌقي، مثيَّ يػيرىاًجعي،) أثر عمراف بن اٟتصُت  -ب : أىٍشًهٍد عىلىى طىبلى  ( .كىالى ييٍشًهدي؟ فػىقىاؿى



 ُْٖٓ 

 ك١تا يًتتب على ذلك من ا١تصلحة، من عدـ اإلنكار، فإذا كاف الزكج قد أشهػػػػد على الرجعة فبل تستطيع الزكجة أف تنكر . -ج
 : أنو مستحب . القوؿ الثاين

 كالشافعي يف قولو اٞتديد ، كمالك ، كأٛتد يف أشهر الركايتُت عنو .كىذا مذىب اٟتنفية يف ا١تشهور عنهم ، 
 ٟتديث ابن عمر ) مره فلَتاجعها ( كَف يذكر اإلشهاد كا١تقاـ مقاـ بياف . -أ

 كألهنا ال تفتقر إُف قبوؿ فلم تفتقر إُف شهادة .-ب
تفتقر إُف قبوؿ ، فلم تفتقر إُف شهادة ، كسائر حقوؽ الزكج كىي اختيار أَب بكر ، كقوؿ مالك ، كأَب حنيفة ؛ ألهنا ال قاؿ ابن قدامة : 

، كألف ما ال يشًتط فيو الوِف ال يشًتط فيو اإلشهاد ، كالبيع ، كعند ذلك ٭تمل األمر على االستحباب ، كال خبلؼ بُت أىل العلم ، يف 
 د .   ) ا١ترٍت ( .أف السنة اإلشها

 قوؿ قوم : كالراجح القوؿ ابالستحباب ، كالقوؿ ابلوجوب
 ألف فيو قطعان للنزاع فيما لو ادعت الزكجة أنو َف يراجع . -أ 
 كألف فيو احتياطا كالنكاح ينبري فيو االحتياط . -ب 

 كأما أثر عمراف بن حصُت فبل يدؿ على الوجوب ألمور :
 أنو من قوؿ الصحاَب كاجتهاده . أكالن :
 قد أمر السائل أبف يشهد على أمرين : الطبلؽ كالرجعة ، كاإلٚتاع منعقد ٦تا يؤكد تضعيف ىذا االستدالؿ ، أف عمراف بن حصُت اثنيان :

 على عدـ كجوب اإلشهاد يف الطبلؽ .
يف ا٠ت ر  –أف األمر الوارد يف أثر عمراف قد خرج ٥ترج اٟتث كالتشديد ، كذلك أف ا١تقاـ مقاـ إفتاء ، كإال فقد ثبت عن عمراف  اثلثان :
و : طلقت لرَت السنة ، كرجعت لرَت السنة ، فهذا اللفظ مفهومو أف اإلشهاد على الطبلؽ كالرجعة سنة .                 أنو أجاب السائل بقول –نفسو 

 ) أحكاـ الرجعة ( .
 ىل يشًتط علم ا١ترأة كرضا للرجعة ؟ 

 ال يشًتط علمها كال رضاىا .
١تا ذكرّن من أف الرجعية  ،رضى ا١ترأة ، كال علمها إبٚتاع أىل العلم  ٚتلتو أف الرجعة ال تفتقر إُف كِف ، كال صداؽ ، كالقاؿ ابن قدامة : 

، كتركها فراقا كسراحا  ان الرجعة إمساك -سبحانو كتعاُف  -يف أحكاـ الزكجات ، كالرجعة إمساؾ ٢تا ، كاستبقاء لنكاحها ، ك٢تذا ٝتى هللا 
. كيف آية أخرل ) فإمساؾ ٔتعركؼ أك تسريح إبحساف ( ، كإ٪تا  ، فقاؿ  ) فإذا بلرن أجلهن فأمسكوىن ٔتعركؼ أك فارقوىن ٔتعركؼ (

تداء تشعث النكاح ابلطلقة كانعقد هبا سبب زكالو ، فالرجعة تزيل شعثو ، كتقطع مضيو ، إُف البينونة ، فلم ٭تتج لذلك إُف ما ٭تتاج إليو اب
  .النكاح

 خوؿ هبا تطليقة أك تطليقتُت فهو أحق برجعتها ، كلو كرىت ا١ترأة ذلك .كقاؿ ابن حجر : كقد أٚتعوا على أف اٟتر إذا طلق اٟترة بعد الد
 ما اٟتكم إذا راجع الرجل زكجتو ابلعدة كىي ال تعلم ، كبعد انقضاء عدهتا تزكجت ؟ 
 .وأف ا١ترأة تزكجت بعد انقضاء عدهتا ، مث ادعى زكجها األكؿ أنو راجعها دكف علمها ، كأقاـ البينة على ذلك : ريدت إلي لو

قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : كٚتلة ذلك ، أف زكج الرجعية إذا راجعها ، كىي ال تعلم ، صحت ا١تراجعة ؛ ألهنا ال تفتقر إُف رضاىا، فلم 
 تفتقر إُف علمها كطبلقها ، فإذا راجعها كَف تعلم ، فانقضت عدهتا ، كتزكجت ، مث جاء كادعى أنو كاف راجعها قبل انقضاء عدهتا ، كأقاـ

ل هبا بينة على ذلك ، ثبت أهنا زكجتو ، كأف نكاح الثآف فاسد ؛ ألنو تزكج امرأة غَته ، كتيرد إُف األكؿ ، سواء دخل هبا الثآف أك َف يدخال
  . ، ىذا ىو الصحيح ، كىو مذىب أكثر الفقهاء ؛ منهم الثورم ، كالشافعي ، كأبو عبيد ، كأصحاب الرأم ، كركم ذلك عن علي 

،  ركاية اثنية ، إف دخل هبا الثآف فهي امرأتو ، كيبطل نكاح األكؿ ، ركم ذلك عن عمر بن ا٠تطاب  -رٛتو هللا  -د هللا كعن أَب عب
 ع . ) ا١ترٍت ( .كىو قوؿ مالك ، كركم معناه عن سعيد بن ا١تسيب ، كعبد الرٛتن بن القاسم ، كّنف
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 ما اٟتكم إذا فرغت من عدهتا كمل يرٕتعها ؟ 
 ن عدهتا كَف يرٕتعها ابنت منو .إذا فرغت م

 كقد أٚتع العلماء على أف ا١ترأة إذا طلقها زكجها فلم يرٕتعها حىت انقضت عدهتا أهنا تبُت منو فبل ٖتل لو إال بنكاح جديد .
 قاؿ تعاُف ) كبعولتهن أحق بردىن ( أم يف العدة ، فمفهـو اآلية أهنا إذا فرغت عدهتا َف تبح إال بعقد جديد بشرطو .

  أـ البد من االغتساؿ ؟ىل تنقضي عدة ا١ترأة ابنقطاع دمها 
 د :ن حامقاؿ ابن قدامو رٛتو هللا : إذا انقطع حيض ا١ترأة يف ا١ترة الثالثة ، ك١تا ترتسل ، فهل تنقضي عدهتا بطهرىا ؟ فيو ركايتاف ذكر٫تا اب

 .ال تنقضي عدهتا حىت ترتسل ، كلزكجها رجعتها يف ذلك  إحدا٫تا :
قوؿ كثَت من أصحابنا ، كركم ذلك عن عمر ، كعلي ، كابن مسعود .... ، كَف يعرؼ ٢تم ٥تالف يف عصرىم ، فيكوف إٚتاعا ،  كىذا 

 . كألف أكثر أحكاـ اٟتيض ال تزكؿ إال ابلرسل ، ككذلك ىذا
بصن أبنفسهن ثبلثة قركء ( ، كالقرء : أف العدة تنقضي ٔتجرد الطهر قبل الرسل ... ؛ لقولو تعاُف : ) كا١تطلقات يًت  كالركاية الثانية :

 ص .   ) ا١ترٍت ( .اٟتيض ، كقد زالت ، فيزكؿ الًتب
قولو : ) فإذا طهرت من اٟتيضة الثالثة كَف ترتسل فلو رجعتها ( ، كىذه ا١تسألة فيها  شارحان لعبارة الزاد –كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا 

 . كبَتة اليت تكاد األدلة فيها أف تكوف متكافئةقوالف ألىل العلم ، كىي من ا١تسائل ال
القولُت يف ا١تسألة ، كماؿ إُف القوؿ : بصحة الرجعة ماداـ أف ا١ترأة َف ترتسل من حيضها ؛ استدالالن ابآلاثر الواردة  –رٛتو هللا  –مث نقل 

 ة .      ) الشرح ا١تمتع ( .عن الصحاب
  ٔتاذا تعود على زكجها ؟ –م طلقها دكف ثالث الذ –الرجعية اليت راجعها زكجها يف العدة 

 تعود إُف زكجها ٔتا بقي من طبلقها ، ببل خبلؼ .
 ككذا لو عادت إليو بنكاح جديد قبل زكج اثفو .

 كاختلف العلماء : إذا طلقها دكف ثبلث فقضت عدهتا مث نكحت غَته مث تزكجها األكؿ :
 تعود إليو على ما بقي من الثبلث . فقيل :
 ؿ أكثر الصحابة .كىو قو 
 ترجع إليو على طبلؽ ثبلث . كقيل :

 كاألكؿ ىو األظهر لقوة مأخذه ، فإف الزكج الثآف ليس لو أثر يف طبلؽ األكؿ .
 ىل يقبل قوؿ ا١ترأة يف ادعائها انقضاء عدهتا ؟ 

 نعم يقبل .
 ل قو٢تا فيو .ألنو أمر ال يعرؼ إال من ًقبلها ، فقبف يف زمن ٯتكن انقضاؤىا فيو . بشرط أف يكو 

 قاؿ ابن قدامة : كٚتلة ذلك أف ا١ترأة إذا ادعت انقضاء عدهتا يف مدة ٯتكن انقضاؤىا فيها ، قيًبل قو٢تا .
لُّ ٢تىينَّ أىف يىٍكتيٍمنى مىا خىلىقى اَّللَّي يف أىٍرحىاًمًهنَّ ًإف كينَّ يػيٍؤًمنَّ اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخرً لقولو تعاُف )   يل يف التفسَت : ىو اٟتيض كاٟتمل .( ق كىالى ٭تًى

 فلوال أف قو٢تن مقبوؿ َف ٭تيٍرجنى بكتمانو .
تهػا فقيبػل قو٢تػا فيػو. ، أك أمػر ال يعػرؼ إال مػن جهن اإلنسػاف فيمػا تيعتػ ر فيػو النيػة، كالنيػة مػٔتعرفتػو، فكػاف القػوؿ قو٢تػا فيػو كألنو أمر ٗتتص

 )ا١ترٍت( 
 هتا أنو قد راجعها فأنكرتو ؟ما اٟتكم إذا ادعى الزكج بعد انقضاء عد 

 اٟتكم :
 إف كاف الزكج لو بٌينػو حيكم لو هبا .
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 كإف َف يكن لو بٌينة فالقوؿ قو٢تا .
 ألف األصل عدـ الرجعة . -أ

 كألف جانب العدد يرجح على جانب الزكج .-ب
 ما حكم بقاء ا١تطلقة الرجعية يف بيت زكجها ؟ 

 .تبقى يف بيت زكجها ، ك٭تـر على زكجها أف ٮترجها منو  ٬تب على ا١ترأة ا١تطلقة طبلقان رجعيان أف
ًٍتُتى بًفىاًحشىةو ميبػىيًٌنىةو كىتًٍلكى حي    .ديكدي اَّللًَّ كىمىٍن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي ( لقولو تعاُف : ) ال ٗتيٍرًجيوىينَّ ًمٍن بػيييوهًتًنَّ كىال ٮتىٍريٍجنى ًإالَّ أىٍف أيى
ىينَّ ( ، ا عليو الناس اآلف من كوف ا١ترأة إذا طلقت طبلقان رجعيان تنصرؼ إُف بيت أىلها فوران ىذا خطأ ك٤تـر ، ألف هللا قاؿ : )ال ٗتيٍرًجيو كم 

تػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فػىقىٍد ظىلىمى ) كىال ٮتىٍريٍجنى ( ، كَف يستثن من ذلك إال إذا أتُت بفاحشة مبيٌنة ، مث قاؿ بعد ذلك : ) كىتًٍلكى حيديكدي اَّللًَّ كىمىٍن يػى 
ت نػىٍفسىوي ( . مث بٌُت اٟتكمة من كجوب بقائها يف بيت زكجها بقولو : )ال تدرم لعل هللا ٭تدث بعد ذلك أمران( فقد يكوف بقاؤىا يف البي

 سببان لًتاجع الزكج عن الطبلؽ ، فَتاجعها ، كىذا أمر مقصود ك٤تبوب للشرع .
 :  ) ال ٗتيٍرًجيوىينَّ ًمٍن بػيييوهًتًنَّ ( أم ليس للزكج أف ٮترجها من مسكن النكاح ما دامت يف العدة ، كال ٬توز ٢تا ا٠تركج قاؿ القرطِب رٛتو هللا

أيضا ٟتق الزكج إال لضركرة ظاىرة ، فإف خرجت أٙتت كال تنقطع العدة. كالرجعية كا١تبتوتة يف ىذا سواء. كىذا لصيانة ماء الرجل. كىذا 
ًة( ، كقولو تعاُف : )معٌت إضا ًت اَّللًَّ كىاٟتًٍٍكمى لىى يًف بػيييوًتكينَّ ًمٍن آَيى كىقػىٍرفى يًف بػيييوًتكينَّ( فهو فة البيوت إليهن؛ كقولو تعاُف : )كىاذٍكيٍرفى مىا يػيتػٍ

)كىال ٮتىٍريٍجنى( أنو حق على  إضافة إسكاف كليس إضافة ٘تليك. كقولو: )ال ٗتيٍرًجيوىينَّ( يقتضي أف يكوف حقا يف األزكاج. كيقتضي قولو :
  .الزكجات " انتهى

 ما الذم ٬توز للمطلقة الرجعية يف أثناء للعدة مع زكجها ؟ 
٢تا أف تكشف لو كأف تتزين كأف تتجمل كأف تتطيب كأف تكلمو كيكلمها كٕتلس معو كتفعل كل شيء ما عدا  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت :

كلو أف يراجعها ابلفعل فيجامعها  إ٪تا يكوف عند الرجعة كلو أف يرجعها ابلقوؿ فيقوؿ راجعت زكجيت االستمتاع ابٞتماع أك ا١تباشرة فإف ىذا
 ."" انتهى من "فتاكل إسبلمية ة . بنية ا١تراجع

 فوائد :
 قاؿ ابن قدامة : كإذا مات زكج الرجعية ، استأنفت عدة الوفاة ، أربعة أشهر كعشر ان ، ببل خبلؼ .

 كقاؿ ابن ا١تنذر : أٚتع كل من ٨تفظ عنو من أىل العلم على ذلك . كذلك ألف الرجعية زكجة يلحقها طبلقو ، كينا٢تا مَتاثو ، فاعتدت 
 للوفاة ، كرَت ا١تطلقة .        ) ا١ترٍت ( .

.   قة كالسكٌت ابتفاؽ ا١تسلمُت ك٦تا ييبُتًٌ الفرؽ بُت عدة الرجعية كالبائن : أف ًعدَّة الرجعية ألجل الزكج ، كللمرأة فيها النف: قاؿ ابن القيم 
 ) زاد ا١تعاد ( .

لىوي ، اٍلميٍعتىدَّةي عىٍن طىبلؽو رىٍجًعيٌو تػيٍعتػىبػىري زىٍكجىةن ؛ ألىفَّ ًمٍلكى النًٌكىاًح قىائًمه ، فىكىافى اٟتٍىاؿي بػىٍعدى الطَّبل ة :كجاء يف "ا١توسوعة الفقهي ًؽ كىاٟتٍىاًؿ قػىبػٍ
ا اتػَّفىقى أىٍىلي اٍلعً  يعنا عىلىى كيجيوًب السٍُّكٌتى ًفيهىا، لًقىٍولًًو تػىعىاُفى كى٢ًتىذى تيٍم ًمٍن كيٍجدًكيٍم  )ٍلًم ٚتًى نػٍ  .  (أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكى

 .ًإٍف أىرىاديكا ًإٍصبلحان( كى كللزكج مراجعة زكجتو الرجعية كىي يف عدهتا، كليس ٢تا أف ٘تتنع من ذلك. قاؿ تعاُف )كىبػيعيولىتػيهينَّ أىحىقُّ بًرىدًًٌىنَّ يف ذىلً 
 .( ركاه ابن أَب شيبةقتُت َف ٗترج من بيتها إال إبذنوإذا طلق الرجل امرأتو تطليقة أك تطليرضي هللا عنهما أنو كاف يقوؿ : )عن ابن عمر  -

جة اليت َف تطلق ، أم أف ٢تا أف ٗترج قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : القوؿ الراجح أف ا١ترأة ا١تطلقة إذا كاف الطبلؽ رجعيان ، فهي كالزك 
وىينَّ ًمٍن إُف جَتاهنا أك أقارهبا أك إُف ا١تسجد لسماع ا١تواعظ أك ما أشبو ذلك، كليست كاليت مات عنها زكجها، كأما قولو تعاُف: )الى ٗتيٍرًجي 

 كٗترج كتسكن يف بيت آخر.." بػيييوهًتًنَّ كىالى ٮتىٍريٍجنى( ، فا١تراد ابإلخراج ا١تفارقة ، يعٍت : ال تفارؽ البيت 
 . "انتهى من فتاكل "نور على الدرب

 .كقاؿ النوكم رٛتو هللا : " إف كانت رجعية ، فهي زكجتو ، فعليو القياـ بكفايتها ، فبل ٗترج إال إبذنو 
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ًء كىالظًٌهىاًر كىاٍلكىفهارىةً  بي اىإٍلًيالى  ابى
هىا قىالى  -َُٖٖ الن ، كىجىعىلى ًلٍليىًمًُت كىفهارىةن  آىلى رىسيوؿي اىَّللًه  ) ٍت:عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـى حىالى ـى، فىجىعىلى اىٟتٍىرىا رىكىاهي  ( ًمٍن ًنسىائًًو كىحىره

ًٍمًذمُّ، كىريكىاتيوي ثًقىاته .  .  اىلًتًٌ
َُٖٗ-  : هيمىا قىاؿى ؽي حىىته ييطىلًٌقى   ةي أىٍشهيرو كىقىفى اىٍلميٍؤًل ًإذىا مىضىٍت أىٍربػىعى  )كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ حىىته ييطىلًٌقى، كىالى يػىقىعي عىلىٍيًو اىلطهالى

 .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرٌم ي  (

ََُٗ- :  ( .ٍلميٍؤًل كيلُّهيٍم يىًقفيوفى اى  أىٍدرىٍكتي ًبٍضعىةى عىشىرى ًمٍن أىٍصحىاًب اىلنهيبًٌ  ) كىعىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن يىسىارو قىاؿى
َُُٗ-  : هيمىا قىاؿى ءي اىٞتٍىاًىًليهًة اىلسهنىةى كىالسهنػىتػىٍُتً، فػىوىقهتى اىَّللهي أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو، فىًإٍف كىافى أىقىله ًمنٍ   )كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  كىافى ًإيالى

ءو  هىًقيُّ .أىٍخرىجى  (أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو، فػىلىٍيسى إبًًيالى   وي اىٍلبػىيػٍ
---------- 

 ، فا١تراد بو ا١تعٌت اللروم ال االصطبلحي . أم : حلف (  آىلى رىسيوؿي اىَّللًه ) 
 آُف شهران . أم : أال يدخل على زكجاتو ، كقد دلت الركاَيت أنو (  ًمٍن ًنسىائًوً ) 

 بلء ا١تتعارؼ عليو عند الفقهاء .قاؿ اٟتافظ : أم حلف ال يدخل عليهن شهران ، كليس ا١تراد بو اإلي
 ي .أم : حرَـّ مارية أك العسل، كليس فيو دليل على أف التحرٔف للجماع حىت يكوف من ابب اإليبلء  الشرع) كىحىرهـ (  

 ما صحة حديث عائشة ؟
 حديث معلوؿ ال يصح ، فقد رجح ٚتاعة من العلماء كالًتمذم كالبيهقي أنو مرسل .

 عرؼ اإليالء ؟ 
 ء لرة : اٟتلف .اإليبل

 كاصطبلحان : ىو حلف زكج على ترؾ كطء زكجتًو أبدان أك مدة تزيد على أربعة أشهر .
 مثاؿ : كأف يقوؿ لزكجتو : كهللا ال أطأًؾ ٜتسة أشهر .

  ( أف ٭تلف اب أك بصفة من صفاتو على ترؾ الوطء . حلففقولو ) 
 بلؽ أك العتق كأف يقوؿ : إف كطئػتك فأنًت طالق ، أك فللو علٌي صـو فإف حلف على ترؾ الوطء برَت ذلك ، مثل أف ٭تلف ابلط

شهر ، فقد اختلف العلماء ىل يكوف موؿو أـ ال ؟ كاٞتمهور أنو يكوف إيبلء ، كقد ركم عن ابن عباس أنو قاؿ ) كل ٯتُت منعت ٚتاعان 
 فهي إيبلء ( .

  ( ىذا الشرط الثآف ، أف ٭تلف على ترؾ  على ترؾ كطءكقولو ) اٞتماع يف القبل ، فلو حلف أف ال يباشر زكجتو ١تدة سنة كنيتو
 ا١تباشرة دكف الفرج ، فليس ٔتوؿو .

 ( ىذا الشرط الثالث ، كىو أف يكوف الوؼ عليها زكجتو ، سواء كانت مدخوالن هبا أـ غَت مدخوؿ ، لقولو تعاُف زكجتو  كقولو )
غَت الزكجة ال حق ٢تا يف كطئو فبل يكوف موليان عنها ، فلو حلف على ترؾ كطء أجنبية مث نكحها َف  ( كألفلًلًَّذينى يػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم )

 يكن موليان لذلك .
  ( ىذا الشرط الرابع ، كىو أف ٭تلف على ترؾ الوطء أكثر من أربعة أشهر ، كال خبلؼ يف ذلك أنو أكثر من أربعة أشهر قولو )

لًلًَّذينى يػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم تػىرىبُّصي ما دكهنا َف يكن موليان ، كال يتعلق بو أحكاـ اإليبلء ، لقولو تعاُف )إيبلء ، فإف حلف على أربعة أشهر ف
( فجعل هللا للزكج تربص أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فما دكهنا فبل معٌت للًتبص ، ألف مدة اإليبلء تنقضي قبل أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو 

 مع انقضائو، كتقدير الًتبص أبربعة أشهر يقتضي كونو يف مدة يتناك٢تا اإليبلء، كىو ما كاف أكثر من أربعة أشهر .ذلك أك 
أنو إذا حلف على ترؾ الوطء أربعة أشهر أك أقل فإنو يعت ر إيبلء، ألف هللا  –كمنهم الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا  –كاختار بعض العلماء 

( فأثبت هللا اإليبلء ، لكن جعل ا١تدة اليت ينظركف فيها أربعة أشهر ، فلو قاؿ : كهللا ال أجامع زكجيت  فى ًمٍن ًنسىائًًهمٍ لًلًَّذينى يػيٍؤليو قاؿ )
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 ثبلثة أشهر ، فإف ىذا موؿو ، ألنو حلف أف ال ٬تامعها ، كلكننا ال نقوؿ لو شيئان اآلف ، ألنو إذا ٘تت ا١تدة ا٨تلت اليمُت .
 ما حكم اإليالء ؟ 
 كاف فوؽ أربعة أشهر فإنو حراـ .إف  

 آُف من نسائو شهران ( . كإف كاف دكهنا فهو جائز للمصلحة . كقد ثبت يف البخارم عن أنس ) أف النِب 
 ىنا : اعتزاؿ نساءه شهران . كمعٌت إيبلء النِب 

 ما اٟتكم إذا ترؾ كطء زكجتو ؟ 
 يؤمر ابلوطء إذا طلبت الزكجة حقَّها من الوطء .

 دـ ذلك إضراران ابلزكجة .ألف يف ع
 ما اٟتكم إذا رفض الرجوع كالوطء ؟ 

 إذا رفض الرجوع كالفيئة للوطء ، كطلبت ا١ترأة حقها ، فإف القاضي يضرب لو أربعة أشهر .
 ( . فيوره رىًحيمه لًلًَّذينى يػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم تػىرىبُّصي أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو فىًإٍف فىاءيكا فىًإفَّ اَّللَّى غى لقولو تعاُف ) 

 مىت تبدأ مدة اإليالء ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك :

 : تبدأ من ا١تطالبة . فقيل
 : تبدأ من اإليبلء ، كىذا ىو الصحيح . كقيل

ء ، كيثبت ىذا الوصف من ( فجعل هللا الًتبص مقركّنن ابلوصف كىو اإليبللًلًَّذينى يػيٍؤليوفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم تػىرىبُّصي أىٍربػىعىًة أىٍشهيرو لقولو تعاُف )
 اليمُت ، ألنو من حُت أف ٭تلف يصدؽ عليو أبنو موِف .

( من شهر ربيع األكؿ ، فيكوف مضى عليو شهراف، فهل تبدأ ا١تدة ِٕ( من شهر ٤تـر ، كَف تطالبو إال يف )ِٕمثاؿ : فإذا آُف يف اليـو )
 كوف بقي لو شهرين .( ٤تـر كيِٕ( ربيع األكؿ ؟ تبدأ من )ِٕ( ٤تـر أك من )ِٕمن )
 ما اٟتكم إذا مضت أربعة أشهر كمل يرجع ؟ 

أيمره القاضي ابلطبلؽ إذا طلبت الزكجة ذلك ، ألف اٟتق ٢تا ، كأما إذا َف تطلب  -إف َف يرجع للجماع  -أم : بعد مضي أربعة أشهر 
 ا١ترأة الطبلؽ فبل ٬توز للحاكم أف أيمره .

 ؟ ىل تطلق ا١ترأة ٔتجرد مضي ا١تدة أـ ال 
 ٚتهور العلماء على أف الزكجة ال تطلق ٔتجرد مضي ا١تدة ، كإ٪تا ٮتَت بُت الرجوع أك الطبلؽ إذا طلبت الزكجة .

 كذىب بعض العلماء إُف أنو ٔتجرد مضي ا١تدة تطلق ا١ترأة من زكجها ، كىذا القوؿ ضعيف . 
 ىل إذا طلق اٟتاكم يكوف طالقان ابئنان أـ رجعيان ؟ 

 اكم بينهما فإنو يكوف طبلقان رجعيان .إذا فرؽ اٟت قيل :
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

 يكوف طبلقان ابئنان . كقيل :
 ألنو طبلؽ شرع لرفع الضرر عن ا١ترأة . كاألكؿ أصح .

 ما اٟتكم إذا مضت ا١تدة كرجع كفاء ؟ 
 أم : إذا مضت ا١تدة كىي أربعة أشهر ، كرجع كفاء كجامع ، فإنو يكفر كفارة ٯتُت عن ٯتنيو .

 ( أم رجعوا إليهن ابٞتماع . فىًإٍف فىاءيكا( ) فىًإٍف فىاءيكا فىًإفَّ اَّللَّى غىفيوره رىًحيمه قولو ) ل
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 ىل إذا كطء يف الدبر يعترب رجوعان ؟ 
 ال يعت ر رجوعان .

 ألف الوطء يف الدبر حراـ ، كال يسمى ٚتاعان ، ألنو ال ٭تصل بو كماؿ االستمتاع .
 ُفوائد : 

 ف الفرج كالفخذين فما فاء ، ألف ىذا ليس ٚتاعان ٖتصل بو كماؿ اللذة .إذا كطىء  ٔتا دك 
 ِفائدة : 

 إف ترؾ الوطء إضراران هبا ببل ٯتُت كال عذر .
 فقاؿ بعضهم : يعت ر إيبلء ، كىذا قوؿ مالك .

 كقاؿ أبو حنيفة كالشافعي ، ال يكوف موليان ، كىذا القوؿ ىو الصحيح .
 عركؼ كإال ٘تلك الفسخ أك الطبلؽ .كإ٪تا يطالب اب١تعاشرة اب١ت

  ما سبب إيالء النيب من نسائو شهران ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :

 : إنو حـر العسل على نفسو . قيل
أىّنى كىحىٍفصىةي أىفَّ أىيػَّتػينىا دىخىلى عىلىيػٍهىا  كىافى ٯتىٍكيثي ًعٍندى زىيٍػنىبى بًٍنًت جىٍحشو فػىيىٍشرىبي ًعٍندىىىا عىسىبلن ، فػىتػىوىاصىٍيتي   أىفَّ رىسيوؿى هللًا  عن عائشة )

ا٫تيىا ، فػىقىالىٍت : ذىًلكى لى  النًَِّبُّ  وي ، فػىقىاؿى : الى ، بىٍل شىرًٍبتي عىسىبلن ، فػىٍلتػىقيٍل : ًإٌٓفً أىًجدي ًمٍنكى رًيحى مىرىاًفَتى أىكىٍلتى مىرىاًفَتى ، فىدىخىلى عىلىى ًإٍحدى
كىًإٍذ أىسىرَّ النًَِّبُّ ) ًلعىاًئشىةى كىحىٍفصىةى  (ًإٍف تػىتيوابى ًإُفى اَّللًَّ ) (َيى أىيػُّهىا النًَِّبُّ َفى ٖتيىرًٌـي مىا أىحىلَّ اَّللَّي لىكى )جىٍحشو ، كىلىٍن أىعيودى لىوي فػىنػىزىلىٍت :  ًعٍندى زىيٍػنىبى بًٍنتً 

 ( متفق عليو . سىبلن ًلقىٍولًًو : بىٍل شىرًٍبتي عى  ( ًإُفى بػىٍعًض أىٍزكىاًجًو حىًديثنا
 : يف ٖترٔف جاريتو . كقيل

َيى أىيػُّهىا النَِّبُّ َفى )زَّ كىجىلَّ: كىانىٍت لىوي أىمىةه يىطىؤيىىا فػىلىٍم تػىزىٍؿ بًًو عىاًئشىةي كىحىٍفصىةي حىىتَّ حىرَّمىهىا عىلىى نػىٍفًسًو، فىأىنٍػزىؿى اَّللَّي عى  أىفَّ رىسيوؿى هللًا )عىٍن أىنىسو 
 ركاه النسائي . (مىا أىحىلَّ اَّللَّي لىكى  ٖتيىرًٌـي 

 : إنو بسبب طلبهن النفقة . كقيل: إف سبب إيبلئو ، أنو فٌرؽ ىدية لو بُت نسائو .  كقيل
ىو قولو ٟتفصة )بل شربتي عسبلن، كقد حلفت: ال ٗت رم ( كإذ أسر النِبُّ إُف بعض أزكاجو حديثنا)قولو تعاُف قاؿ القرطِب يف ا١تفهم : 

ا  على ما تقدـ يف حديث البخارم .  (أحدن
 كقيل : ىو ٖترٯتو مارية على ما تقدَّـ يف حديث النسائي . كقيل غَت ذلك . كىذاف القوالف أحسن ما قيل يف ذلك .
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 ابب الظهار
هيمىا -َُِٗ هىا، فىأىتىى اىلنهيبه  أىفه رىجيالن ظىاىىرى ًمًن ًاٍمرىأىتًًو، ُثيه  ) كىعىٍنوي رىًضيى اىَّللهي تػىعىاىلى عىنػٍ هىا قػىٍبلى أىٍف  كىقىعى عىلىيػٍ : ًإيٌنً كىقػىٍعتي عىلىيػٍ فػىقىاؿى

: "فىالى تػىٍقرىبٍػهىا حىىته تػىٍفعىلى مىا أىمىرىؾى اىَّللهي  ، قىاؿى ًٍمًذمُّ، كىرىجهحى النهسىاًئيُّ ًإٍرسىالىو ي (  أيكىفًٌرى  .رىكىاهي اىأٍلىٍربػىعىةي كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
، عىًن ًاٍبًن عىبهاسو كىزىادى ًفيًو:   ( .كىفًٌٍر كىالى تػىعيٍد   )كىرىكىاهي اىٍلبػىزهاري: ًمٍن كىٍجوو آخىرى

َُّٗ-  : هىا شىٍيءه لى  )كىعىٍن سىلىمىةى ٍبًن صىٍارو قىاؿى هىا، فىاٍنكىشىفى ًل ًمنػٍ لىةن، دىخىلى رىمىضىافي، فىًاٍفتي أىٍف أيًصيبى ًاٍمرىأىيت، فىظىاىىٍرتي ًمنػٍ يػٍ
هىا، فػىقىاؿى ًل رىسيوؿي اىَّللًه  : كىىىٍل أىصىٍبتي  فػىوىقػىعىٍت عىلىيػٍ : "فىصيٍم شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً"، قػيٍلتي : مىا أىٍمًلكي ًإاله رىقػىبىيًت. قىاؿى حىرًٌٍر رىقػىبىةن" قػيٍلتي

: "أىٍطًعٍم ًعٍرقنا مً  ؟ قىاؿى يىاـً ٍرو بػىٍُتى ًستًٌُتى ًمٍسًكيناىلهًذم أىصىٍبتي ًإاله ًمٍن اىلصًٌ أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي ًإاله النهسىاًئيه، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، ان ( ٍن ٘تى
 .كىاٍبني اىٞتٍىاريكدً  

---------- 
 . عرؼ الظهار 

 الظهار : ىو أف يشبو الرجل زكجتو أبمو أك ٔتن ٖتـر عليو أبدان بنسب أك رضاع .
 ؿ : أف يقوؿ الرجل المرأتو أنًت علٌي كظهر أمي .مثا

قاؿ يف ا١ترٍت : كإ٪تا خصػوا الظهر بذلك من بُت سائر األعضاء ، ألف كل مركوب يسمى ظهران ٟتصوؿ الركوب على ظهره يف األغلب ، 
 فشبهوا الزكجػة بذلك .

  جي، ١تا ظاىر من زكجتو خولة بنت مالك بن ثعلبة، كقد ذكر ا١تفسركف أف آَيت الظهار نزلت يف أكس بن الصامت األنصارم ا٠تزر
٭تاكرىا ، كهللا يسمع ذلك ، فأنزؿ هللا اآلَيت من  كجعلت ٕتادلو ، كالنِب  ، فجاءت النِب  فأرادىا فأبت عليو حىت أتيت النِب 

 أكؿ سورة اجملادلة .
 ما حكم الظهار ؟ 
 حراـ ، ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع . 
ًئي كىلىٍدنػىهيٍم كىإًنػَّ الَّ قاؿ تعاُف )  -أ اتػيهيٍم ًإالَّ البلَّ ( . ]  هيٍم لىيػىقيوليوفى ميٍنكىران ًمنى اٍلقىٍوًؿ كىزيكران ًذينى ييظىاًىريكفى ًمٍنكيٍم ًمٍن ًنسىائًًهٍم مىا ىينَّ أيمَّهىاهًتًٍم ًإٍف أيمَّهى

 أهنا أمو كذب .[ أم كذب ، ألف إخبار الرجل عن زكجتو  كزكران [ أم : حراـ .    ]  منكران 
فقاؿ : إٓف كقعتي عليها قبل أف أكفرى ، قاؿ : فبل  كٟتديث ابن عباس ) أف رجبلن ظاىر من امرأتو ، مث كقع عليها ، فأتى النِب  -ب

 تقرهبا حىت تفعل ما أمرؾ هللا ( ركاه أبو داكد .
 كجو الداللة على التحرٔف : أنو أًمر ابلكفارة .  

 ع على ٖترٯتو .كقد نقل الصنعآف اإلٚتا 
ـي عليو ؛ ألنو كما أخ ر هللا عنو " منكر من القوؿ كزكر " ، ككبل٫تا حراـ ،  - :رٛتو هللا –قاؿ ابن القيم  الظهار حراـ ، ال ٬توزي اإلقدا

نشاءه ٖترٯتها ، فهو كالفرؽي بُت جهة كونو منكران ، كجهًة كونو زكران : أف قولو : " أنت عليَّ كظهر أمي " يتضمني إخباره عنها بذلك ، كإ
ختم يتضمن إخباران ، كإنشاءن ، فهو خ ره زيكره ، كإنشاءه منكر ؛ فإف الزكر ىو الباطل ، خبلؼ اٟتق الثابت ، كا١تنكر : خبلؼ ا١تعركؼ ، ك 

 )زاد ا١تعاد( و. مرفرتيو: آلخذ بسبحانو اآلية بقولو تعاُف : )كىإفَّ هللاى لىعىفيوّّ غىفيور( كفيو إشعار بقياـ سبب اإلمث الذم لوال عفوي هللا ك 
  ؟الزكجة بغَت األـ كالعمة كا٠تالة يعترب ظهاران  ىل تشبيو 

 نعم .
 .كىػذا قوؿ أكثر العلماء 

٤ترمات ابلقرابة فأشبهن األـ، فأما اآليػة فقد قاؿ فيها: كإهنم ليقولوف منكران من القوؿ كزكران،  نقاؿ يف ا١ترٍت مرجحان ىذا القوؿ: كلنا أهن 
 .كىذا موجود يف مسألتنا فجرل ٣تراه، كتعليق اٟتكم ابألـ ال ٯتنع ثبوت اٟتكم يف غَتىا إذا كانت مثلها 
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  يعترب ظهاران ؟ –كأخت زكجتو   –ىل تشبيو الزكجة ٔتن ٖتـر عليو ٖترٯتان مؤقتان 
 يكوف ظهاران . قيل :

 ألنو شبهها ٔتحٌرمة ، فأشبو ما لو شبهها ابألـ .
 . ليس بظهار كقيل :

 كىو مذىب الشافعي .
 كىذا أقرب .ألهنا غَت ٤ترمة على التأبيد ، فبل يكوف التشبيو هبا ظهاران ، 

  ؟إذا قاؿ لزكجتو أنًت عندم أك مٍت كظهر أمي ما اٟتكم 
 فإنو يعت ر ظهاران .

 ٔتنزلة ] علٌي [ ، ألف ىذه األلفاظ ٔتعناىػا . وألن
 ما اٟتكم لو شبو امرأتو بظهر أبيو ؟ 

 ظهار . قيل :
 ليس بظهار . كقيل :

 قاؿ ابن قدامة : كىو قوؿ أكثر العلماء ، ألنو تشبيو ٔتا ليس ٔتحل لبلستمتاع .
 كىذا الراجح .

  ؟إذا قالت ا١ترأة لزكجها أنتى علي كظهر أِب ما اٟتكم 
 س بظهار .يل

 كىػذا قوؿ أكثر العلماء .
 ركف منكػم من نسائهػم .. ( .ألف هللا خصو ابلرجاؿ دكف النساء بقولو ) كالذين يظاى

 أهنا عليها كفارة ٯتُت . كالراجػحاختلف العلماء يف ذلك :  : لكن ماذا عليها
  ؟إذا ظاىر من أجنبية مل يتزكجها ُث تزكجها ما اٟتكم 

 يكوف ظهاران .ال 
 ألف هللا يقوؿ ) كالذين يظاىركف من نسائهم ( كال تكوف ا١ترأة من نسائو إال ابلعقد .

 هار ٭تٌرـ ا١ترأة على زكجها ؟ىل الظ 
 ال يصَت الظهار طبلقان .

 لقولو تعاُف ) ... فتحرير رقبة من قبل أف يتماسا ( كلو كاف طبلقان َف ٖتلها الكفارة . -أ
 كأيضان لو جعلناه طبلقان لكنا قد كافقنا حكم اٞتاىلية ، ألهنم يف اٞتاىلية ٬تعلوف الظهار طبلقان . -ب
  ؟ ىل يصح الظهار مؤقتان 

 نعم يصح .
، أك حىت ينسلخ شهر رمضاف . فإذا مضى  ، مثل أف يقوؿ : أنت علي كظهر أمي شهران  قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : كيصح الظهار مؤقتان 

إسحاؽ إال ابلوطء يف ا١تدة . كىذا قوؿ ابن عباس كعطاء كقتادة كالثورم ك  الوقت زاؿ الظهار ، كحٌلت ا١ترأة ببل كفارة ، كال يكوف عائدان 
أنو  كأَب ثور ، كأحد قوِف الشافعي ... ٟتديث سلمة بن صخر ، كقولو : ظاىرت من امرأيت حىت ينسلخ شهر رمضاف . كأخ ر النِب 

 . ) ا١ترٍت (. أصاهبا يف الشهر ، فأمره ابلكفارة . كَف ]ينكر[ عليو تقييده
ٔتا ٬ترم ك٭تصل من اإلنساف أف يرضب من زكجتو إلساءة عشرهتا فيقوؿ كمٌثل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا للظهار ا١تؤقت بقولو : كىذا ر 

، كليس معٌت قولنا : " إنو يصح "  : أنت علي كظهر أمي كل ىذا األسبوع ، أك كل ىذا الشهر ، أك ما أشبو ذلك ، فهذا يصح ظهاران 
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ها بعد مضي الوقت ال ٕتب الكفارة ؛ ألف ا١تدة انتهت فزاؿ أنو ٭ًتل ، بل ا١تعٌت أنو ينعقد . فإذا مضت ا١تدة اليت كٌقت هبا الظهار كجامع
حكم الظهار . فإف كطئ الزكج زكجتو يف الوقت الذم كٌقت فيو الظهار كجبت عليو الكفارة ، كإف فرغ الوقت ككطئ بعد الفراغ زاؿ 

 ر . ) الشرح ا١تمتع ( .الظها
 مىت ٬توز للمظاىر أف ٯتس امرأتو ؟ 
 امرأتو حىت يفعل الكفارة .ال ٭تل للمظاىر أف ٯتس  
 ..( أم: من قبل أف ٯتس أحد٫تا اآلخر ابٞتماع، فاإلخراج شرط ٟتل الوطء.فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػىتىمىاسَّا لقولو تعاُف ) -أ

 ا أمرؾ هللا بو ( .ل معقاؿ للمظاىر ) فبل تقرهبػا حىت تف أف النِب   ابن عباس كٟتديث -ب
 زاؿ حكم التحرٔف . فإذا كٌفر 
 ىل ٬توز لو دكاعي الوطء  كالقبلة كا١تداعبة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : ٖتـر أيضان . قيل

 كىذا قوؿ األكثر .
 أخذان بعمـو اآلية . -أ

ا١تنع من الدكاعي ،  كالنظر يقتضي ذلك : فإف لفظ ا١تظاىر يقتضي ذلك : فإنو قاؿ المرأتػو : أنت علي كظهر أمي ، كىػذا يقتضي -ب
 ألف الدكاعي ٤ترمة عليو ٕتاه أمػو ، كقد شبو امرأتو أبمو .

 كألف القبلة كا١تس ك٨تو٫تا من ذرائع الوطء . -ج
 : ال ٭تـر . كقيل

 كرجحو ابن عثيمُت .
 قالوا : ألف لفظ ا١تسيس كناية عن اٞتماع ، فيقتصر عليو .

 األكؿ .كالراجح 
  قبل ا١تسيس ؟ما اٟتكمة من كجوب الكفارة 

قاؿ السعدم : لعل اٟتكمة يف كجوب الكفارة قبل ا١تسيس ، أف ذلك أدعى إلخراجها ، فإنو إذا اشتاؽ إُف اٞتماع ، كعلم أنو ال ٯتٌكن 
 من ذلك إال بعد الكفارة ابدر إُف إخراجها .

 ما اٟتكم لو جامع قبل الكفارة ؟ 
 عليو اإلمث ، ك٬تب أف ٯتتنع حىت يؤدم الكفارة .

لصحيح من أقواؿ العلماء فيمن جامع امرأتو قبل الكفارة : أهنا ال تسقط عنو ، كال تتضاعف عليو ، بل تلزمو الكفارة ذاهتا ، مع كجوب اك 
 . التوبة ، كالكف الفورم عن ٚتاعها حىت يكفًٌر

ْتا٢تا ، كفارةه كاحدة ، كما دؿ عليو حكمي الكفارة ال تسقيط ابلوطء قبلى التكفَت ، كال تتضاعف ، بل ىي  - :رٛتو هللا –قاؿ ابن القيم 
امع قبل أف ييكفر ، فقالوا : كفارة كاحدة،  رسوؿ هللا  الذم تقدـ ، قاؿ الصلتي بني دينار : سألتي عشرة ًمن الفقهاء عن ا١تظاىر ٬تي

كالعاشر : أراه ّنفعان ، كىذا قوؿي  قاؿ : كىم اٟتسني ، كابني سَتين، كمسركؽ، كبكر، كقتادة، كعطاء، كطاككس، ك٣تاىد، كعكرمة، قاؿ :
 ة .   ) زاد ا١تعاد ( .األئمة األربع

 ما ىي كفارة الظهار ؟ 
 عتق رقبة ، فإف َف ٬تد فصياـ شهرين متتابعُت ، فإف َف يستطع فإطعاـ ستُت مسكينان .

ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً ًمٍن ... فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػىتىمىاسَّا  كىالًَّذينى ييظىاًىريكفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم مثيَّ يػىعيوديكفى ًلمىا قىاليواقاؿ تعاُف )  ٍد فىًصيىا فىمىٍن َفٍى ٬تًى
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ـي ًستًٌُتى ًمٍسًكينان   ... ( . قػىٍبًل أىٍف يػىتىمىاسَّا فىمىٍن َفٍى يىٍستىًطٍع فىًإٍطعىا
 .ذكر هللا كفارة الظهار كىي على الًتتيب ال على التخيَت 

 ٖترير رقبة ، فإف َف ٬تد فصياـ شهرين متتابعُت ، فإف َف يستطع فإطعاـ ستُت مسكينان .
 فأكالن : ٖترير رقبة ] أم ٗتليصها من الرؽ [ .

 .يشًتط أف تكوف الرقبة مؤمنة  أكالن :
 .كىذا مذىب ٚتهور العلماء 

 عي ، كإسحاؽ ، كأَب عبيد .كىو قوؿ اٟتسن ، كمالك ، كالشاف، ىذا ظاىر ا١تذىب قاؿ ابن قدامة : 
 .ٛتبلن للمطلق ىنا على ا١تقيد يف آية القتل 

ػة ( كٟتديث اٞتارية ) قاؿ ٢تا رسوؿ هللا: أين هللا ؟ قالت: يف السماء ، فقاؿ: من أّن ؟ قالت: أنت رسوؿ هللا ، قاؿ : أعتقها فإهنا مؤمن
 . ركاه مسلم

ليت عليو أبهنا مؤمنة ، فدؿ على أنو ال ٬تزئ عن الرقبة اليت عليو إال مؤمنة ، كألنو تكفَت فعلل جواز إعتاقها عن الرقبة اقاؿ ابن قدامة : 
 بعتق ، فلم ٬تز إال مؤمنة ، ككفارة القتل .

يوب لعكا١تطلق ٭تمل على ا١تقيد من جهة القياس إذا كجد ا١تعٌت فيو ، كال بد من تقييده ، فإّن أٚتعنا على أنو ال ٬تزئ إال رقبة سليمة من ا
 ) ا١ترٍت ( .    ا١تضرة ابلعمل ضررا بينا ، فالتقييد ابلسبلمة من الكفر أكُف .

 ال تلـز الرقبة يف الكفارة إال ١تن ملكها أك ملكها بثمن مثلها ، أك مع زَيدة ال ٕتحف ٔتالو . اثنيان :
 كقيل : إذا كجدىا أبكثر من ٙتنها ، فإهنا تلزمو إذا كاف قادران . كىذا أرجح .

 يشًتط للزـك شراء الرقبة أف يكوف ٙتنها فاضبلن عن كفايتو دائمان كعن كفاية من ٯتونو . لثان :اث
 : يشًتط أف تكوف سليمة من العيوب ا١تضرة ابلعمل . رابعان 

و ، كٯتكنو من التصرؼ ؛ ألف ا١تقصود ٘تليك العبد منافع ان بين ان أنو ال ٬تزئو إال رقبة سا١تة من العيوب ا١تضرة ابلعمل ضرر قاؿ ابن قدامة : 
، فبل ٬تزئ األعمى ؛ ألنو ال ٯتكنو العمل يف أكثر الصنائع ، كال ا١تقعد ، كال  ان بين ان لنفسو ، كال ٭تصل ىذا مع ما يضر ابلعمل ضرر 

لو كثَت من العمل مع ا١تقطوع اليدين أك الرجلُت ؛ ألف اليدين آلة البطش ، فبل ٯتكنو العمل مع فقد٫تا ، كالرجبلف آلة ا١تشي ، فبل يتهيأ 
 تلفهما .

 كالشلل كالقطع يف ىذا .
 ، ألنو كجد فيو ا١تعنياف ، ذىاب منفعة اٞتنس ، كحصوؿ الضرر ابلعمل . مطبقان  كال ٬تزئ اجملنوف جنوّنن 

 ) ا١ترٍت ( .    كهبذا كلو قاؿ مالك ، كالشافعي ، كأبو ثور ، كأصحاب الرأم .
ٍ ٬تىًدٍ )  يوجد عبيد للعتق ، أك ال ٯتلك ٙتنها .( أبف كاف ال  فىمىٍن ملى

ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىابًعىٍُتً اثنيان :   . فىًصيىا
 . قاؿ يف ا١ترٍت : أٚتع العلماء على كجوب التتابع يف الصياـ يف كفارة الظهار 
 . فإف ٗتلل ىذا القضاء شهر رمضاف ، فإنو يصـو رمضاف مث يكمل من اليـو الثآف من شواؿ 
 جب كعيد الفطر أك األضحى أك أَيـ التشريق َف ينقطػع .ف ٗتللو فطر كاإ 
 . إف أفطر بعذر يبيح الفطر فإف التتابع ال ينقطع ، أما إذا ٖتيل ابلسفر على الفطر فإف التتابع ينقطع 

 . إف أفطر لصـو مستحب انقطع التتابع 

  يومان . ِٗأك كاف  يومان  َّا١تذىب : ا١تعت ر ابلشهرين األىلة إذا ابتدأ من أكؿ الشهر سواء كاف 
 كإف ابتدأ من أثناء الشهر فا١تعت ر العدد .
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، ككاف ٤تـر )ُمثاؿ: رجل صاـ من )  ( يومان .ٖٓ( يومان فإنو ٬تزئ كيكوف صاـ )ِٗ( يومان ككاف مثبلن صفر )ِٗ( ٤تـر
، فإنو ينقضي الشُُلكن إف صاـ من أثناء الشهر فا١تعت ر العدد، فلو صاـ من اليـو ) ( من صفر ، مث يشرع يف ُُهر األكؿ )( من ٤تـر

 ( يومان .َٔ( من ربيع األكؿ . فيكوف قد صاـ )ُِ( صفر كينقضي الشهر ب)ُِ)
 أف ا١تعت ر ابلشهرين األىلة مطلقان سواء صاـ من أكؿ الشهر أك من أثنائو . كالصحيح

 اع ، أما اٞتماع ابلليل ىل يقطع التتابع ؟ قوالف فإذا جامعها يف أثناء الشهرين هناران فإنو يستأنف الصياـ من جديد كىذا ابإلٚت
 للعلماء :
 : ينقطع التتابع .القوؿ األكؿ 

ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىابًعىٍُتً ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػىتىمىاسَّالعمـو اآلية ) ...  ( . فا أمر بصياـ الشهرين خاليُت من الوطء ، فإف كطىء ليبلن َف يصدؽ  فىًصيىا
 خاليُت من الوطء . أنو صاـ الشهرين

 : إذا أصاهبا ليبلن أمث بوطئو قبل إ٘تاـ الصـو ، لكن ال ينقطع التتابع .القوؿ الثاين 
 كىذا قوؿ الشافعي كاختاره ابن ا١تنذر كابن قدامة .

 ألف كطء الليل ال يبطل الصياـ ، فبل ييوجب االستئناؼ . -أ
 اـ يـو ابلذم قبلو ، كىذا حاصل .كقالوا : ألف التتابع يف الصياـ معناه : اتباع صي-ب

 .الراجح كىذا 
 ( ٍيىٍستىًطع ٍ  ( على الصياـ ١ترض مستمر .فىمىٍن َفى

ـي ًستًٌُتى ًمٍسًكينان اثلثان :   . فىًإٍطعىا
 ألف هللا تعاُف قاؿ ) إطعاـ ستُت مسكينان ( كَف ٮتصص من أم نػػوع ، فَتجع ذلك إُف ما جرل ،  ٬تزلء كل شيء يكوف قوًتن للبلد

 بو العرؼ . كىذا اختيار ابن تيمية .
 ثل األمر .تم إال كاحدان فلم ٯتع[ يومان َف يكن أطَٔ، فمن أطعم كاحدان ] الواجب إطعاـ ستُت مسكينان ال ٬تزلء أقل من ذلك 
 ىل ٬تب تقدمي الكفارة ابإلطعاـ على ا١تماسة كما ٬تب ابلعتق كالصياـ أـ ال ؟ 

 ابلعتق كالصياـ على ا١تماسة ، كال خبلؼ يف ذلك . دلت اآلية على كجوب تقدٔف الكفارة
 كاختلف العلماء  ىل ٬تب تقدٯتها يف اإلطعاـ ) اآلية َف تذكر من قبل أف يتماسا ( على قولُت :

 كجوب تقدٔف اإلطعاـ على ا١تماسة ، كأنو ال ٬توز كطؤىا قبل التكفَت . القوؿ األكؿ : 
 لمظاىر : فبل تقرهبا حىت تفعل ما أمرؾ هللا ( .قاؿ ل لعمـو حديث ابن عباس ) أف النِب 

 : ٬توز اٞتماع قبل التكفَت ابإلطعاـ .القوؿ الثاين 
 أصح كأحوط . كاألكؿ

 ىل ٕتب الكفارة ٔتجرد الظهار أـ ال ؟ 
 الكفارة ال ٕتب ٔتجرد الظهار ، فلو مات أحد٫تا أك فارقها قبل العود ، فبل كفارة عليو .قاؿ ابن قدامة : أف 

 ذا قوؿ عطاء ، كالنخعي ، كاألكزاعي ، كاٟتسن كالثورم ، كمالك ، كأَب عبيد ، كأصحاب الرأم .كى
 .كقاؿ طاكس ، ك٣تاىد ، كالشعِب ، كالزىرم ، كقتادة : عليو الكفارة ٔتجرد الظهار 

 (َِٗ/ ُٕا١ترٍت يف فقو اإلماـ أٛتد بن حنبل الشيبآف ػ مشكوؿ )
فأكجب الكفارة أبمرين ، ظهار كعود ، فبل تثبت ( يظاىركف من نسائهم مث يعودكف ١تا قالوا فتحرير رقبة كالذين  )كلنا قوؿ هللا تعاُف 

أبحد٫تا ، كألف الكفارة يف الظهار كفارة ٯتُت برَت اٟتنث ، كسائر األٯتاف ، كاٟتنث فيها ىو العود ، كذلك فعل ما حلف على تركو كىو 
، لوجبت  ان ، كال فعل ال حلف على تركو ، فبل ٕتب بو الكفارة ، كألنو لو كاف اإلمساؾ عوداٞتماع ، كترؾ طبلقها ليس ْتنث فيها 
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 الكفارة على ا١تظاىر ا١توقت كإف بر .
 عليو إذا مات أحد٫تا قبل كطئها . إذا ثبت ىذا ، فإنو ال كفارةمث قاؿ ابن قدامة : 

 و كأيهما مات كرثو صاحبو يف قوؿ اٞتمهور .ككذلك إف فارقها ، سواء كاف ذلك مًتاخيا عن ٯتينو ، أك عقيب
 ـ / كسواء كاف الظهار مطلقان ، أك مؤقتان بوقت كرمضاف ك٨توه .

---------  
 الظهار يكوف مطلقان كيكوف مؤقتان .

 ا١تؤقت : كأف يقوؿ : أنًت علي كظهر أمي شهر رمضاف .
 ا١تطلق : الذم َف يؤقت ، كأف يقوؿ : أنًت علي كظهر أمي .

 أيضان : منٌجزان كيكوف معلقان : كيكوف
 : كأف يقوؿ لزكجتو : أنًت علي كظهر أمي . ا١تنٌجز
 : إف فعلت كذا فأنًت علي كظهر أمي . ا١تعلق

 إف طلعت الشمس فأنت علٌي كظهر أمي .
 فإذا قاؿ : أنًت علي كظهر أمي شهر رمضاف ، فهذا ظهار مؤقت ، فإذا انتهى رمضاف زاؿ حكمو .

 
بي اىللًٌ   عىافً ابى

َُْٗ-  : هيمىا قىاؿى ! أىرىأىٍيتى أىٍف لىٍو كىجىدى أىحىديانى ًاٍمرىأىتىوي عىلىى فىاًحشىةو، كىٍيفى  )عىًن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه فه فػىقىاؿى سىأىؿى فيالى
، كىًإٍف سىكىتى سى  : ًإفه اىلهًذم سىأىٍلتيكى يىٍصنىعي؟ ًإٍف تىكىلهمى تىكىلهمى ِبًىٍمرو عىًظيمو هي، فػىقىاؿى ٍبوي، فػىلىمها كىافى بػىٍعدى ذىًلكى أىًتى ! فػىلىٍم ٬تًي كىتى عىلىى ًمٍثًل ذىًلكى

ىينه عىلىٍيًو كىكىعىظىوي كىذىكهرى  ًت يف سيورىًة اىلنُّوًر، فػىتىالى نٍػيىا أىٍىوىفي ًمٍن عىذىاًب اىآٍلًخرىًة.  هي، كىأىٍخبػىرىهي عىٍنوي قىًد ابٍػتيًليتي بًًو، فىأىنٍػزىؿى اىَّللهي اىآٍلايى أىفه عىذىابى اىلدُّ
هىا، ُثيه دىعىاىىا اىلنهيبُّ  ، كىاىلهًذم بػىعىثىكى اًبٟتٍىقًٌ مىا كىذىٍبتي عىلىيػٍ : الى أى  قىاؿى ، فػىبىدى ، كىاىلهًذم بػىعىثىكى اًبٟتٍىقًٌ ًإنهوي لىكىاًذبه ، قىالىٍت: الى فػىوىعىظىهىا كىذىًلكى

نػىهيمىاابً  ٍرأىًة، ُثيه فػىرهؽى بػىيػٍ ، ُثيه ثػىٌته اًبٍلمى  ( . لرهجيًل، فىشىًهدى أىٍربىعى شىهىادىاتو
---------- 

فه )   عوٯتر العجبلٓف . –كهللا أعلم  –قاؿ القرطِب : ىو ( سىأىؿى فيالى
! أىرىأىٍيتى أىٍف لىٍو كىجىدى أىحىديانى ًاٍمرىأى )  : ايى رىسيوؿى اىَّللًه  يعٍت الزّن .(  تىوي عىلىى فىاًحشىةو فػىقىاؿى
 أم : ١تا فيو من الفضيحػػة .(  كىٍيفى يىٍصنىعي؟ ًإٍف تىكىلهمى تىكىلهمى ِبًىٍمرو عىًظيمو ) 
( !  أم : على أمر عظيم ، أم : ١تا فيو من ا١تضض .(  كىًإٍف سىكىتى سىكىتى عىلىى ًمٍثًل ذىًلكى
ٍبوي  )  الوحي . أم : ١تا ينتظره من(  فػىلىٍم ٬تًي
هي  )  الرجل .( فػىلىمها كىافى بػىٍعدى ذىًلكى أىًتى
 عرؼ اللعاف ؟ 

 مشتق من اللعن ، ألف كل كاحد من الزكجُت يلعن نفسو يف ا٠تامسة إف كاف كاذابن .اللعاف 
 ىو شهادات مؤكدات من اٞتانبُت مقركنػة بلعن من الزكج كغضب من الزكجػة . :  كاصطبلحان 

كاختَت لفظ اللعن دكف الرضب يف ، ف كاف من الكاذبُت إألف ا١تبلعن يقوؿ لعنة هللا عليو ، ذ من اللعن ىو مأخو قاؿ ابن حجر : 
 كقيل ٝتي لعاّنن ، يبدأ بو كلو أف يرجع عنو فيسقط عن ا١ترأة برَت عكس ان كىو أيض، التسمية ألنو قوؿ الرجل كىو الذم بدئ بو يف اآلية 

َف  كإ٪تا خصت ا١ترأة بلفظ الرضب لعظم الذنب ابلنسبة إليها ألف الرجل إذا كاف كاذابن ، ؾ بينهما ألف اللعن الطرد كاالبعاد كىو مشًت 
 و .١تا فيو من تلويث الفراش كالتعرض الٟتاؽ من ليس من الزكج ب، ف كانت ىي كاذبة فذنبها أعظمإك ، يصل ذنبو إُف أكثر من القذؼ



 َُٓٔ 

 
 ما سبب اللعاف ؟ 

 زّن .سببو أف يقذؼ الرجل زكجتو ابل
 سواء قذفها ٔتعُت كقولو : زْف بك فبلف ، أك برَت معُت كقولو : َي زانيػة .

 ما األصل فيمن قذؼ شاصان ابلزان ؟ 
ٍتيوا أبًىٍربػى ، لقولو تعاُف ) االصل أف من قذؼ شخصان ابلزّن أف أييت ببينة كإال جلد ٙتانُت جلدة  عىًة شيهىدىاءى كىالًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت مثيَّ َفٍى أيى

ةن  ٍلدى  ( . فىاٍجًلديكىيٍم ٙتىىاًنُتى جى
 .س فراشو ػػكاللعاف خارج عن ىذا األصل ، ألف الزكج ال ٯتكن أف يقذؼ زكجتػو إال كىو متأكد من ذلك ، كألنو ال ٯتكن أف يدن

 قذؼ زكجتو ابلزّن فلو أحواؿ :فمن 
أىفَّ ًىبلىؿى ٍبنى أيمىيَّةى قىذىؼى اٍمرىأىتىوي ًعٍندى النًَِّبًٌ ) –اآليت  –ٟتديث ابن عباس  – كىي أربعة شهود على صحة دعواه –أف أييت ببينة  األكىل :
  ًُّبشىرًيًك ٍبًن سىٍحمىاءى فػىقىاؿى النًَِّب  : فإذا أقاـ البينػػة أقيم على ا١ترأة حد الزّن .اٍلبػىيًٌنىةى ، أىٍك حىدّّ يًف ظىٍهرًؾى ) 

 ؾ بٌينػػة ، كلكن تقر ىي بذلك ، فيقاـ عليها حد الزّن .أال يكوف ىنا الثانيػػة :
أف ال يكوف بيٌنة كال إقرار ، فيقاـ عليو حد القذؼ ، لعمـو آية القذؼ ) كالذين يرموف اصنات ... ( كٟتديث ابن عباس  الثالثػة :

 ا١تتقدـ ، إال أف ييسقط حد القذؼ ابللعػػاف .
 ؟نكل الزكج عن اللعاف  ما اٟتكم إذا 

 عليو حد القذؼ .
 كىذا مذىب ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .

اءي ًإالَّ أىنٍػفيسيهيٍم فىشىهىادىةي أىحىًدًىٍم أى -أ  .ٍربىعي شىهىادىاتو اًبَّللًَّ إًنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقُتى(لقولو تعاُف )كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكىاجىهيٍم كىَفٍى يىكيٍن ٢تىيٍم شيهىدى

 ) البينة أك حد يف ظهرؾ ( . و كلقول -ب
شهادتو ، إال أف أييت ببينة أك يبلعن ، فإف َف أيت  تإذا قذؼ زكجتو اصنة ، كجب عليو اٟتد ، كحكم بفسقو ، كرد قاؿ ابن قدامة :

 أبربعة شهداء ، أك امتنع من اللعاف ، لزمو ذلك كلو .
 كهبذا قاؿ مالك ، كالشافعي .

كالذين يرموف أزكاجهم كَف يكن ٢تم شهداء إال  )لعاف دكف اٟتد ، فإف أىب حبس حىت يبلعن ؛ ألف هللا تعاُف قاؿ كقاؿ أبو حنيفة : ٬تب ال
 اآلَيت . (أنفسهم فشهادة أحدىم أربع شهادات 
 فلم يوجب بقذؼ األزكاج إال اللعاف .

كأكلئك ىم  كىم ٙتانُت جلدة كال تقبلوا ٢تم شهادة أبدان كالذين يرموف اصنات مث َف أيتوا أبربعة شهداء فاجلد) كلنا قوؿ هللا تعاُف 
 ، يف نفي اٟتد كالفسق كرد الشهادة عنو. ادةه، كإ٪تا خص الزكج أبف أقاـ لعانو مقاـ الش كىذا عاـ يف الزكج كغَته ( الفاسقوف

 ( .البينة كإال حد يف ظهرؾ  ) قوؿ النِب  كأيضان 
 ( .عذاب اآلخرة عذاب الدنيا أىوف من  )العن  نكقولو ١ت

 ) ا١ترٍت ( .   كألنو قاذؼ يلزمو اٟتد لو أكذب نفسو ، فلزمو إذا َف أيت ابلبينة ا١تشركعة ، كاألجنِب .
  ؟إذا نكلت الزكجة ما اٟتكم 

 حد الزّن . افإنو يقاـ عليه
 كىذا مذىب ا١تالكية ، كالشافعية ، كركاية عند اٟتنابلة ، كىو مذىب الظاىرية .

 .كىيىٍدرىأي عىنػٍهىا اٍلعىذىابى أىٍف تىٍشهىدى أىٍربىعى شىهىادىاتو اًبَّللًَّ إًنَّوي لىًمنى اٍلكىاًذًبُتى(  ٔتنزلة البينة ، كقد قاؿ هللا تعاُف ) ألف ا١تبلعنة



 ُُٓٔ 

 كالعذاب ىو اٟتد .
 كذىب اٟتنفية إُف أهنا ٖتبس حىت تبلعن أك تقر ابلزّن .

 ما دليل مشركعيتة ؟ 
 اب كالسنة .األصل يف مشركعيتو الكت

اءي ًإالَّ أىنٍػفيسيهيٍم فىشىهىادىةي أىحىًدًىٍم أىٍربىعي شىهىادى  قاؿ تعاُف ) . كىا٠تٍىاًمسىةي أىفَّ  اتو اًبَّللًَّ إًنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقُتى كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكىاجىهيٍم كىَفٍى يىكيٍن ٢تىيٍم شيهىدى
 كىيىٍدرىأي عىنػٍهىا اٍلعىذىابى أىٍف تىٍشهىدى أىٍربىعى شىهىادىاتو اًبَّللًَّ إًنَّوي لىًمنى اٍلكىاًذًبُتى ( . . اٍلكىاًذًبُتى  لىٍعنىتى اَّللًَّ عىلىٍيًو ًإٍف كىافى ًمنى 

اٍلبػىيًٌنىةى ، أىٍك حىدّّ يف ظىٍهرًؾى فػىقىاؿى َيى :   ًبشىرًيًك ٍبًن سىٍحمىاءى فػىقىاؿى النًَِّبُّ  أىفَّ ًىبلىؿى ٍبنى أيمىيَّةى قىذىؼى اٍمرىأىتىوي ًعٍندى النًَِّبًٌ ) عىًن اٍبًن عىبَّاسو 
ثىكى يػىقيوؿي اٍلبػىيًٌنىةى كىًإالَّ حىدّّ يف ظىٍهرًؾى فػىقىاؿى ًىبلىؿه كىالًَّذم بػىعى  رىسيوؿى هللًا ًإذىا رىأىل أىحىديّنى عىلىى اٍمرىأىتًًو رىجيبلن يػىٍنطىًلقي يػىٍلتىًمسي اٍلبػىيًٌنىةى فىجىعىلى النَِّبُّ 

ًإٍف كىافى ًمنى )فػىقىرىأى حىىتَّ بػىلىغى  (كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكىاجىهيمٍ ) اًبٟتٍىقًٌ ًإٌٓفً لىصىاًدؽه فػىلىيػيٍنزًلىنَّ اَّللَّي مىا يػيبػىٌرًئي ظىٍهرًم ًمنى اٟتٍىدًٌ فػىنػىزىؿى ًج ٍرًيلي كىأىنٍػزىؿى عىلىٍيوً 
ًئبه مثيَّ  سىلى إًلىيػٍهىا فىجىاءى ًىبلىؿه فىشىًهدى كىالنَِّبُّ فىأىرٍ  فىاٍنصىرىؼى النَِّبُّ  (الصَّاًدًقُتى  يػىقيوؿي : ًإفَّ اَّللَّى يػىٍعلىمي أىفَّ أىحىدىكيمىا كىاًذبه فػىهىٍل ًمٍنكيمىا ًتى

بَّاسو فػىتػىلىكَّأىٍت كىنىكىصىٍت حىىتَّ ظىنػىنَّا أىنػَّهىا تػىٍرًجعي مثيَّ قىالىٍت الى قىامىٍت فىشىًهدىٍت فػىلىمَّا كىانىٍت ًعٍندى ا٠تٍىاًمسىًة كىقػَّفيوىىا كىقىاليوا ًإنػَّهىا ميوًجبىةه قىاؿى اٍبني عى 
نػىٍُتً سىاًبغى األىٍليػىتػىٍُتً خىدىًفَّى السَّاقػىٍُتً فػىٍهوى  أىٍفضىحي قػىٍوًمي سىائًرى اٍليػىٍوـً فىمىضىٍت فػىقىاؿى النَِّبُّ  ًلشىرًيًك ٍبًن  أىٍبًصريكىىا فىًإٍف جىاءىٍت بًًو أىٍكحىلى اٍلعىيػٍ

 ( ركاه البخارم . لىٍوالى مىا مىضىى ًمٍن ًكتىاًب هللًا لىكىافى ِف كى٢تىىا شىٍأفه  سىٍحمىاءى فىجىاءىٍت بًًو كىذىًلكى فػىقىاؿى النَِّبُّ 
  فإذا رمى الرجل زكجتو ابلزّن كَف تقر ىي بذلك ، كَف يرجػع ىو عن رميو فقد شرع هللا ٢تما اللعاف. 

  كؿ آايت ا١تالعنة ؟ما سبب نز 
 لنزكؿ ىذه اآلية سبباف :

 اٍلبػىيًٌنىةى ، أىٍك حىدّّ يًف ظىٍهرًؾى :  ًبشىرًيًك ٍبًن سىٍحمىاءى فػىقىاؿى النًَِّبُّ  أىفَّ ًىبلىؿى ٍبنى أيمىيَّةى قىذىؼى اٍمرىأىتىوي ًعٍندى النَِّبًٌ اٟتديث السابق )  األكؿ :
. ) ... 

فَّ رىجيبلن كىجىدى أىفَّ عيوىٯٍتًرنا اٍلعىٍجبلىًْفَّ جىاءى ًإُفى عىاًصًم ٍبًن عىًدلٌو األىٍنصىارًلًٌ فػىقىاؿى لىوي أىرىأىٍيتى َيى عىاًصمي لىٍو أى )ٍعدو السَّاًعًدلَّ سىٍهلى ٍبنى سى : عن  الثاين
 فىكىرًهى رىسيوؿي اَّللًَّ  فىسىأىؿى عىاًصمه رىسيوؿى اَّللًَّ ، ًلكى َيى عىاًصمي رىسيوؿى اَّللًَّ مىعى اٍمرىأىتًًو رىجيبلن أىيػىٍقتػيليوي فػىتػىٍقتػيليونىوي أىـٍ كىٍيفى يػىٍفعىلي فىسىٍل ًُف عىٍن ذى 
عى ًمٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ  بػيرى عىلىى عىاًصمو مىا ٝتًى اًصمي مىاذىا قىاؿى لىكى رىسيوؿي فػىلىمَّا رىجىعى عىاًصمه ًإُفى أىٍىًلًو جىاءىهي عيوىٯٍتًره فػىقىاؿى َيى عى  اٍلمىسىاًئلى كىعىابػىهىا حىىتَّ كى

ًٍتًٌت ًٓتىٍَتو قىٍد كىرًهى رىسيوؿي اَّللًَّ  اَّللًَّ  اٍلمىٍسأىلىةى الَّىًت سىأىٍلتيوي عىنػٍهىا. قىاؿى عيوىٯتًٍره كىاَّللًَّ الى أىنٍػتىًهى حىىتَّ أىٍسأىلىوي عىنػٍهىا. فىأىقٍػبىلى  قىاؿى عىاًصمه لًعيوىٯٍتًرو َفٍى أتى
ـٍ كىٍيفى يػىٍفعىلي فػىقىاؿى رىسيوؿي كىسىطى النَّاًس فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىرىأىٍيتى رىجيبلن كىجىدى مىعى اٍمرىأىتًًو رىجيبلن أىيػىٍقتػيليوي فػىتػىٍقتػيليونىوي أى  حىىتَّ أىتىى رىسيوؿى اَّللًَّ عيوىٯٍتًره 

فػىلىمَّا فػىرىغىا قىاؿى عيوىٯٍتًره كىذىٍبتي  قىاؿى سىٍهله فػىتىبلىعىنىا كىأىّنى مىعى النَّاًس ًعٍندى رىسيوًؿ اَّللًَّ «. هًبىاقىٍد نػىزىؿى ًفيكى كىىًف صىاًحبىًتكى فىاٍذىىٍب فىٍأًت » اَّللًَّ 
 متفق عليو (. فىكىانىٍت سينَّةى اٍلميتىبلىًعنػىٍُتً  . قىاؿى اٍبني ًشهىابو عىلىيػٍهىا َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٍف أىٍمسىٍكتػيهىا. فىطىلَّقىهىا ثىبلىاثن قػىٍبلى أىٍف أيىٍميرىهي رىسيوؿي اَّللًَّ 

ؿ ٍبن أيمىيَّ قاؿ النوكم :  ٓفٌ أىـٍ ًبسىبىًب ًىبلى  ة ؟كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يًف نػيزيكؿ آيىة اللًٌعىاف ىىٍل ىيوى ًبسىبىًب عيوىٯٍتًر اٍلعىٍجبلى
ٓفٌ . كىاسٍ   يًف اٟتٍىًديث الًَّذم ذىكىرىهي ميٍسًلم يًف اٍلبىاب أىكَّالن ًلعيوىٯٍتًر : ) قىٍد أىنٍػزىؿى اَّللَّ ًفيك كىيًف  تىدىؿَّ بًقىٍولًًو فػىقىاؿى بػىٍعضهٍم : ًبسىبىًب عيوىٯٍتًر اٍلعىٍجبلى

 .صىاًحبىتك ( 
لُّوا اًبٟتٍىًديًث الًَّذم ذى  ؿ ٍبن أيمىيَّة . كىاٍستىدى ؿ قىاؿى : كىكىافى أىكَّؿ كىقىاؿى ٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء : سىبىب نػيزيك٢تىا ًقصَّة ًىبلى كىرىهي ميٍسًلم بػىٍعد ىىذىا يف ًقصَّة ًىبلى

ـ . عىنى يًف اإٍلًٍسبلى  رىجيل الى
ؿ ٍبن أيمىيَّة أىٍسبىق ًمٍن   ٓفٌ . قىاؿى قىاؿى اٍلمىاكىٍرًدٌم ًمٍن أىٍصحىابنىا يًف ًكتىابو اٟتٍىاًكم : قىاؿى اأٍلىٍكثػىريكفى : ًقصَّة ًىبلى : كىالنػٍَّقل ًفيًهمىا ميٍشتػىبىو  ًقصَّة اٍلعىٍجبلى

ى أىفَّ اآٍليىة نػىزى  ؿ : تػىبػىُتَّ ابنىا يف ًكتىابو الشَّاًمل يف ًقصَّة ًىبلى لًعيوىٯٍتًر ) ًإفَّ  لىٍت ًفيًو أىكَّالن ، قىاؿى : كىأىمَّا قػىٍولو كى٥تيٍتىًلف . كىقىاؿى اًٍبن الصَّبَّاغ ًمٍن أىٍصحى
ـٌ ًٞتىًميًع النَّاس . قػيٍلت : كى٭تيٍتىمىل أىنػَّ اَّللَّ قىٍد أىنٍػزىؿى ًفيك كىيف  ؿ أًلىفَّ ذىًلكى حيٍكم عىا ٍعنىاهي مىا نػىزىؿى يًف ًقصَّة ًىبلى يعنا  صىاًحبىتك ( فىمى هىا نػىزىلىٍت ًفيًهمىا ٚتًى

ؿ عىنى كىاىَّللَّ  فػىلىعىلَّهيمىا سىأىالى يًف كىقٍػتػىٍُتً ميتػىقىارًبػىٍُتً فػىنػىزىلىٍت اآٍليىة ًفيًهمىا كىسىبىقى ًىبلى الن أىكَّؿ مىٍن الى ا كىيًف ذىاؾى كىأىفَّ ًىبلى اللًٌعىاف فػىيىٍصديؽ أىنػَّهىا نػىزىلىٍت يًف ىىذى
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 ) نوكم ( .  أىٍعلىم .
 :كقد اختلف األئمة يف ىذا ا١توضع كقاؿ ابن حجر : 

 .فمنهم من رجح أهنا نزلت يف شأف عوٯتر 
 .كمنهم من رجح أهنا نزلت يف شأف ىبلؿ 

يف كقت كاحد كقد جنح النوكم  ان فنزلت يف شأهنما مع ان هم من ٚتع بينهما أبف أكؿ من كقع لو ذلك ىبلؿ كصادؼ ٣تيء عوٯتر أيضكمن
 د . ) الفتح ( .يف كقت كاح ئىإُف ىذا كسبقو ا٠تطيب فقاؿ لعلهما اتفق كوهنما جا

 (  اٍلمىسىائًلى كىعىابػىهىا فىكىرًهى رىسيوؿي اَّللًَّ قولو ) 
أىٍك ًإشىاعىة فىاًحشىة أىٍك شىنىاعىة عىلىى  اٍلميرىاد كىرىاىىة اٍلمىسىائًل الَّيًت الى ٭تيٍتىاج إًلىيػٍهىا الى ًسيَّمىا مىا كىافى ًفيًو ىىٍتك ًسًٍت ميٍسًلم أىٍك ميٍسًلمىةالنوكم : قاؿ 

ا ٭تيٍتىاج إًلىٍيًو يف أيميور الدًٌين كىقىٍد كىقىعى فىبلى كىرىاىىة ًفيهىا كىلىٍيسى ىيوى اٍلميرىاد يًف اٟتٍىًديث . ميٍسًلم أىٍك ميٍسًلمىة قىاؿى اٍلعيلىمىاء : أىمَّا ًإذىا كىانىٍت اٍلمىسىائًل ٦تَّ 
ا اٟتٍىًديث عىٍن ًقصَّة َفىٍ عىٍن اأٍلىٍحكىاـ اٍلوىاًقعىة فػىييًجيبهيٍم كىالى يىٍكرىىهىا ، كىًإ٪تَّىا كىافى سيؤى  كىقىٍد كىافى اٍلميٍسًلميوفى يىٍسأىليوفى رىسيوؿ اَّللَّ  اؿ عىاًصم يف ىىذى

ـ يف أىٍعرىاض اٍلميٍسًلًمُتى تػىقىع بػىٍعد كىَفٍى ٭تىٍتىٍج إًلىيػٍهىا ، كىًفيهىا شىنىاعىة عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى كىاٍلميٍسًلمىات ، كىتىٍسًليط اٍليػىهيود كىاٍلمي  نىاًفًقُتى كى٨تىٍوىٍم عىلىى اٍلكىبلى
ـ  مَّا ٭تيٍرـى فىحيًرـى ًمٍن أىٍجل ، كىأًلىفَّ ًمٍن اٍلمىسىاًئل مىا يػىٍقتىًضي جىوىابو تىٍضًييقنا كىيف اٟتٍىًديث اآٍلخىر : أىٍعظىم النَّاس حىٍرابن مىٍن سىأىؿى عى كىيف اإٍلًٍسبلى

 مىٍسأىلىتو .
 ىل يشًتط أف تكوف الزكجة ابلغة ؟ 

 اختلف العلماء على قولُت :
 : يشًتط ذلك . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ الشافعي .
 ألنو أحد شرطي التكليف ، فأشبو العقل .

 ال يشًتط . كقيل :
 كىذا ا١تذىب .

 ىل يشًتط أف تكوف عاقلة ؟ 
 نعم .

 كىذا ابالتفاؽ .
 ألف اٟتد إ٪تا شرع للزجر عن أذية ا١تقذكؼ ، كمن فقدى العقل َف يتأذ ، فبل ٭تد قاذفو .

 اذكر بعض الشركط األخرل ؟ 
  أف تكوف حرة. 

 كىذا اشًتطو ٚتهور العلماء .
 ألف مرتبة العبد دكف مرتبة اٟتر ، كألف الرؽ مناؼ للشهادة ، كاللعاف شهادة مؤكدة ابليمُت .

 . أف أف تكوف عفيفة 
 لقولو تعاُف ) كالذين يرموف اصنات .. ( أم : العفيفات .

 كالعفيفة : ىي ال ريئة من هتمة الزّن .
 ما صفة اللعاف ؟ 

اءي ًإالَّ أىنٍػفيسيهيٍم فىشىهىادىةي أىحىًدًىٍم أىٍربىعي شىهىادى )  تعاُف يف سورة النور: قاؿ تعاُفذكره هللا اتو اًبَّللًَّ إًنَّوي كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكىاجىهيٍم كىَفٍى يىكيٍن ٢تىيٍم شيهىدى
.  كىيىٍدرىأي عىنػٍهىا اٍلعىذىابى أىٍف تىٍشهىدى أىٍربىعى شىهىادىاتو اًبَّللًَّ إًنَّوي لىًمنى اٍلكىاًذًبُتى .  افى ًمنى اٍلكىاًذًبُتى كىا٠تٍىاًمسىةي أىفَّ لىٍعنىتى اَّللًَّ عىلىٍيًو ًإٍف كى  لىًمنى الصَّاًدًقُتى 
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 ( .  كىا٠تٍىاًمسىةى أىفَّ غىضىبى اَّللًَّ عىلىيػٍهىا ًإٍف كىافى ًمنى الصَّاًدًقُتى 
شهد اب إٓف ١تن الصادقُت فيما رميت بو زكجيت ىذه أج فيقيمو كيقوؿ لو قل أربع مرات : كصفتو : أف اإلماـ يبدأ ابلزك  قاؿ يف ا١ترٍت :

 من الزّن ، كيشَت إليها إف كانت حاضرة ، كإف كانت غائبة أٝتاىا كنسبها ، فإذا شهد أربع مرات كقفو اٟتاكم كقاؿ لو : اتق هللا فإهنا
ل شيء أىوف من لعنة هللا ، كأيمر رجبلن فيضع يده على فيو حىت ال يبادر اب٠تامسة ا١توجبة ] عذاب الدنيا أىوف من عذاب اآلخرة [ كك

قبل ا١توعظة مث أيمر الرجل فَتسل يده عن فيو ، فإف رآه ٯتضي يف ذلك قاؿ لو قل : كأف لعنة هللا علٌي إف كنت من الكاذبُت فيما رميت 
ا : قوِف : أشهد اب أف زكجي ىذا ١تن الكاذبُت فيما رمآف بو من الزّن كتشَت إليو، بو زكجيت ىذه من الزّن ، مث أيمر ا١ترأة ابلقياـ كيقوؿ ٢ت

إف كإف كاف غائبان أٝتتػو كنسبتػو ، فإذا كررت ذلك أربع مرات كقفها ككعظها كما ذكرّن يف حق الزكج، كأيمر امرأة فتضع يدىا على فيها، ف
 .علٌي إف كاف زكجي ىذا من الصادقُت فيما رمآف بو من الزّن رآىا ٘تضي على ذلك قاؿ ٢تا قوِف: كأف غضب هللا 

  ؟اٟتكمة يف كوهنا أربع شهادات ما 
 ألهنا يف مقابل أربعة شهود . 
  ؟اٟتكمة من ذكر الغضب يف ا١ترأة ما 
كجتو كىو كاذب، فجعل يف شد من اللعن، إذ اللعن أثر من آاثر الرضب، ألف الرجل كما تقدـ تدؿ القرائن يف الرالب أنو ال يـر ز أألنو  

 جانبو اللعن ألنو أخف ٓتبلؼ ا١ترأة، ك٢تذا غلظ عليها .
 اذكر شركط اللعاف ؟ 

 . أف يكوف بُت زكجُت  أكالن :
 .( …كىالًَّذينى يػىٍرميوفى أىٍزكىاجىهيٍم  لقولو تعاُف )

كإف َف تكن ٤تصنػة عزر كال لعاف أيضان ، كال خبلؼ ال لعاف بُت غَت زكجُت ، فإذا قذؼ أجنبية ٤تصنة حد كَف يبلعن ،  :قاؿ يف ا١ترٍت 
 .يف ىذا 

 كال فرؽ بُت كوف الزكجة مدخوال هبا ، أك غَت مدخوؿ هبا ، يف أنو يبلعنها . كقاؿ رٛتو هللا : 
ك بن دينار ، قاؿ ابن ا١تنذر : أٚتع على ىذا كل من ٨تفظ عنو من علماء األمصار ؛ منهم عطاء ، كاٟتسن ، كالشعِب ، كالنخعي ، كعمر 

 ( .كالذين يرموف أزكاجهم  )كقتادة ، كمالك ، كأىل ا١تدينة ، كالثورم ، كأىل العراؽ ، كالشافعي ، بظاىر قوؿ هللا تعاُف : 
 . أف يقذؼ زكجتو ابلزّن اثنيان :

 فلو قاؿ أتيت بشبهػة ، أك قٌبلك فبلف ، فإف اللعاف ال يثبت ، ألف ىذا ال يثبت بو حد القذؼ .
 فإف بدأت بو ىي َف يصح .،  أف يبدأ الزكج ابللعػاف : اثلثان 

 ( . فىشىهىادىةي أىحىًدًىٍم أىٍربىعي شىهىادىاتو اًبَّللًَّ لقولو تعاُف ) ... -أ
أى اًبلرَّجيًل، فىشىًهدى أىٍربىعى شىهىادىاتو كيف حديث الباب )..  -ب  .. ( . فػىبىدى
 .ٯتاف ثبات كتقدٔف الشهود على األنكار ، فقدمت بينة اإلرأة لئلثبات زّنىا ، كلعاف ا١تألف لعاف الرجل بينة إل-ج
 كألف لعاف ا١ترأة لدرء العذاب عنها كال يتوجػو عليها ذلك إال بلعاف الرجل . -د
 . ال بد من حضور اللعاف اٟتاكم أك ّنئبو 

 . ( .. : اذىب فأت هبا فتبلعنا عند رسوؿ هللا  ٟتديث سهل بن سعد كفيو ) قاؿ رسوؿ هللا 
 ما اٟتكم إذا ِت اللعاف ؟ 

 إذا مت اللعاف بُت الزكجُت على الصفة ا١تذكورة فيما سبق ، فإنو يًتتب عليو ما يلي :
 أكالن : سقط عنو اٟتد .

 إذا كانت الزكجة ٤تصنة ) يعٍت عفيفة ( كالتعزير إف كانت غَت ٤تصنة . –كىو حد القذؼ  –أم : يسقط عن الزكج اٟتد 
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 أ عن الزكجة العذاب .اثنيان : كاندر 
 أم : ك٦تا يًتتب على اللعاف أيضان : أنو يدرأ عن الزكجة العذاب كىو اٟتد .

 ( . كىيىٍدرىأي عىنػٍهىا اٍلعىذىابى أىٍف تىٍشهىدى أىٍربىعى شىهىادىاتو اًبَّللًَّ إًنَّوي لىًمنى اٍلكىاًذًبُتى  لقولو تعاُف )
 د .: ا١تراد بو ىنا اٟت العذاب: أم يدفع .  يدرأ

 كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا ( . –اثلثان :  الفرقة بينهما كالتحرمي ا١تؤبد . ) كلو أكذب الرجل نفسو فيما بعد 
 أم : ك٦تا يًتتب على اللعاف أف الفرقة بينهما تكوف فرقة مؤبدة .

 فٌرؽ بُت رجل كامرأة قذفها كأحلفهما ( متفق عليو . عن ابن عمر ) أف رسوؿ هللا  -أ
 بُت رجل كامرأة من األنصار كفرؽ بينهما ( متفق عليو . كعنو قاؿ ) العن النِب  -ب
 كعن علي كابن مسعود قاال ) مضت السنة يف ا١تتبلعنُت أف ال ٬تتمعا أبدان ( أخرجو البيهقي . -ج
 كألنو كقع بينهما من التباغض كالتقاطع ما أكجب القطيعة بينهما بصفة دائمة . -د

 فاء الولد إذا ذكر يف اللعاف .رابعان :  كانت
 أم : ك٦تا يًتتب على اللعاف انتفاء الولد ، كىذه ا١تسألة اختلف العلماء فيها على قولُت :

 : أف الولد ينتفي ٔتجرد اللعاف . فقيل
 كيكوف انتفاء الولد تبعان للعاف .

 : البد أف ينفيو ، فإف َف ينفيو فالولد لو . كقيل
 للفراش ( كىذا كلد على فراشو لو .     كهللا أعلم . كاستدلوا ْتديث ) الولد

 ىل اللعاف يف حد ذاتو تفريق أـ يلـز حكم اٟتاكم ) القاضي ( ؟ 
 إُف أف اللعاف يف حد ذاتو موجب للفرقة، كىو قوؿ اٞتمهور كما نقلو النوكم عنو. –كاإلماـ مالك كأىل الظاىر   –ذىب فريق من أىل العلم 

 قاؿ ) ذاكم التفريق بُت كل متبلعنُت ( ركاه مسلم .  ٟتديث سهل . أف النِب
 بينما ذىب آخركف من أىل العلم كأَب حنيفة إُف أنو يلـز قضاء القاضي .

 ٟتديث ابن عمر كفيو ) مث فٌرؽ بينهما ( .
 ىل يشرع تغليظ اللعاف ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف استحباب ترليظ اللعاف يف ا١تكاف كالزماف .
 افعي .كىذا مذىب الش

 كذىب بعض العلماء إُف عدـ استحبابو ، كرجحو ابن قدامة يف ا١ترٍت كقاؿ :
 .كهبذا قاؿ أبو حنيفة ، قاؿ القاضي : كال يستحب الترليظ يف اللعاف ٔتكاف ، كال زماف 

 .ألف هللا تعاُف أطلق األمر بذلك ، كَف يقيده بزماف كال مكاف ، فبل ٬توز تقييده إال بدليل  
 أمر الرجل إبحضار امرأتو ، كَف ٮتصو بزمن ، كلو خصو بذلك لنقل كَف يهمل . ِب كألف الن 

 كلو فعلو لنقل ، كَف يسغ تركو كإ٫تالو . كلو استحب ذلك لفعلو النِب  مث قاؿ رٛتو هللا : ...
 ر .فليس ىذا يف شيء من األحاديث ا١تشهو ، العن بينهما عند ا١تن ر  كأما قو٢تم : إف النِب 

كمعٌت الترليظ اب١تكاف ، أهنما إذا كاّن ٔتكة العن بينهما بُت الركن كا١تقاـ ، فإنو أشرؼ البقاع ، كإف كاف يف دة : معٌت الترليظ : فائ
 كيف بيت ا١تقدس عند الصخرة ، كيف سائر البلداف يف جوامعها . ا١تدينة فعند من ر رسوؿ هللا 

ر.   كأٚتع ا١تفسركف على أف ا١تراد ابلصبلة صبلة العص( بسوهنما من بعد الصبلة فيقسماف ابٖت)كأما الزماف فبعد العصر؛ لقوؿ هللا تعاُف 
 ) ا١ترٍت ( .
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عىنىا كىأىّنى مىعى النَّاس ًعٍند رىسيوؿ اَّللَّ  )قىاؿى سىٍهل  قاؿ النوكم :   . ( فػىتىبلى
مىاـ كىاٍلقىاًضي كىٔتى  مَّا ٍجمىعو ًمٍن النَّاس ، كىىيوى أىحىد أىنٍػوىاع تػىٍرًليظ اللًٌعىاف فىًإنَّوي تػىٍرلًيظ اًبلزَّمىاًف كىاٍلمىكىاف كىاٞتٍىٍمع . فىأى ًفيًو أىفَّ اللًٌعىاف يىكيوف ًْتىٍضرىًة اإٍلً

 أىٍربػىعىة . الزَّمىاف فػىبػىٍعد اٍلعىٍصر ، كىاٍلمىكىاف يًف أىٍشرىؼ مىٍوًضع يًف ذىًلكى اٍلبػىلىد ، كىاٞتٍىٍمع طىائًفىة ًمٍن النَّاس أىقػىٌلهمٍ 
ؼ ًعٍندّنى اأٍلىصىٌح ااًلٍسًتٍحبىاب . بَّة ؟ ًفيًو ًخبلى ًذًه التػٍَّرًليظىات كىاًجبىة أىـٍ ميٍستىحى  كىىىٍل ىى

 ىل يشًتط أف يقوؿ يف اللعاف أف يقوؿ رأيتها تزين ؟ 
يقوؿ : إهنا زانية أك زنت ، ذكره اٟتافظ يف ذىب ٚتهور العلماء إُف أنو ال يشًتط يف اللعاف أف يقوؿ الرجل : رأيتها تزٓف ، بل يكتفي أف 

 الفتح .
 ُفائدة : 

ذكار أاللعاف كرد يف القرآف بلفظ العربية فلم يصح برَتىا ك فأل، ف يلتعنا برَتىا أإذا كاف الزكجاف يعرفاف العربية َف ٬تز قاؿ يف الشرح : 
موضع حاجة كما قلنا يف  نوأل، اآلخر يصح بلسانو كال يلزمو التعلم  كيف، ف َف ٭تسنها ابلعربية لزمو تعلمها يف أحد الوجهُت إ، ك  الصبلة

 . ف شاء هللا تعاُفإالنكاح كىو أصح 
 ِفائدة : 

: كإذا قذفها مث مات قبل لعاهنما ، أك قبل إ٘تاـ لعانو ، سقط اللعاف ، كٟتقو الولد ، ككرثتو ، يف قوؿ اٞتميع ؛ ألف اللعاف قاؿ ابن قدامة 
 ثبت حكمو .َف يوجد ، فلم ي

 كإف مات بعد أف أكمل لعانو ، كقبل لعاهنا ، فكذلك .
 كقاؿ الشافعي : تبُت بلعانو ، كيسقط التوارث ، كينتفي الولد ، كيلزمها اٟتد ، إال أف تلتعن .

ى اللعاف التاـ ، كلنا أنو مات قبل إكماؿ اللعاف ، أشبو ما لو مات قبل إكماؿ التعانو ، كذلك ألف الشرع إ٪تا رتب ىذه األحكاـ عل
 ) ا١ترٍت ( .   كاٟتكم ال يثبت قبل كماؿ سببو .

ًعنػىٍُتً:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى أىٍيضنا  -َُٓٗ ، الى سىًبيلى لىكى ) قىاؿى لًٍلميتىالى ، أىحىديكيمىا كىاًذبه ًحسىابيكيمىا عىلىى اىَّللًه تػىعىاىلى
: ايى رىسي  هىا" قىاؿى بٍ عىلىيػٍ هىا، فػىهيوى ٔتىا ًاٍستىٍحلىٍلتى ًمٍن فػىٍرًجهىا، كىًإٍف كيٍنتى كىذى : "ًإٍف كيٍنتى صىدىٍقتى عىلىيػٍ ! مىاًل؟ قىاؿى هىا، فىذىاؾى وؿى اىَّللًه تى عىلىيػٍ

هىا  .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   ( أىبٍػعىدي لىكى ًمنػٍ
------------------ 

 ال سبيل يف الدنيا إُف معرفة الصادؽ، كعقاب الكاذب منكما، كإ٪تا ٭تاسبكم هللا يف اآلخرة. يعٍت( ًحسىابيكيمىا عىلىى اىَّللًه تػىعىاىلى )
 قاؿ القاضي عياض: ظاىره أنو قاؿ ىذا الكبلـ بعد فراغهما من اللعاف، كا١تراد بياف أنو يلـز الكاذب التوبة.( أىحىديكيمىا كىاًذبه ) 
! مىاًل؟  ) : ايى رىسيوؿى اىَّللًه  : أطلب ماِف الذم أعطيتها صداقان .أم ( قىاؿى

هىا، فػىهيوى ٔتىا ًاٍستىٍحلىٍلتى ًمٍن فػىٍرًجهىا)  : "ًإٍف كيٍنتى صىدىٍقتى عىلىيػٍ  أم : فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك .(  قىاؿى
هىا)  هىا، فىذىاؾى أىبٍػعىدي لىكى ًمنػٍ يها الظلم يف عرضها ، كمطالبتها ٔتاؿ قبضتو منك أم : من مطالبتها ، لئبل ٕتمع عل ( كىًإٍف كيٍنتى كىذىٍبتى عىلىيػٍ

 قبضان صحيحان .
 اٟتديث دليل على أف التفريق بُت ا١تتبلعنُت يكوف على التأبيد ، حىت لو أكذب ا١تبلعن نفسو بعد اللعاف . -ُ

 كقد اختلف العلماء إذا أكذب الزكج نفسو على قولُت :
 : أهنا ال ٖتل لو كلو أكذب نفسو . القوؿ األكؿ

 للرجل ) ال سبيل لك عليها ( . قوؿ النِب ل
 دليل ١تالك ك١تن قاؿ بقولو يف أتبيد التحرٔف ، فإف ظاىره النفي العاـ .  ال سبيل لك عليها ( )لو قاؿ القرطِب : قولو 

ا (.  بينهما( كقد ذكر الدارقطٍت زَيدة يف حديث سهل بعد قولو ) ففرَّؽ رسوؿ هللا   كقاؿ ) ال ٬تتمعاف أبدن
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ا (   . كقاؿ أبو داكد عن سهل ) مضت سنَّة ا١تتبلعنُت : أف يفرَّؽ بينهما ، مث ال ٬تتمعاف أبدن
 قاؿ مالك : كىي السُّنَّو اليت ال اختبلؼ فيها عندّن . 

 : ٖتل لو لزكاؿ ا١تانع . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ اٟتنفية .

 األكؿ . كالراجح
ٌل لىوي ًلزىكىاًؿ اٍلمىٍعٌتى اٍلمي اٍختػىلىفى اٍلقىائًليوفى بًتى قاؿ النوكم :  ًنيفىة : ٖتًى حىرَـّ . كىقىاؿى ٍأيًيًد التٍَّحًرٔف ًفيمىا ًإذىا كىذىبى بػىٍعد ذىًلكى نػىٍفسو ، فػىقىاؿى أىبيو حى

ا ًلعيميوـً قػىٍولو  ٌل لىوي أىبىدن   أىٍعلىم .) الى سىًبيل لىك عىلىيػٍهىا ( كىاىَّللَّ  مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي كىغىٍَت٫تىا : الى ٖتًى
 ماذا على الرجل لو أكذب نفسو ؟ 

 عليو اٟتد .
 كٚتلة ذلك أف الرجل إذا قذؼ امرأتو، مث أكذب نفسو، فلها عليو اٟتد، سواء أكذهبا قبل لعاهنا أك بعده .قاؿ ابن قدامة: 

مقاـ البينة يف حق الزكج، فإذا أكذب نفسو ؛ كذلك ألف اللعاف أقيم  ان كىذا قوؿ الشافعي، كأَب ثور، كأصحاب الرأم، كال نعلم ٢تم ٥تالف
 ابف أف لعاهنا كذب، كزَيدة يف ىتكها، كتكرار لقذفها، فبل أقل من أف ٬تب اٟتد الذم كاف كاجبا ابلقذؼ اجملرد.

 اٟتديث دليل على أف الرجل ا١تبلعن ال يستحق شيئان من الصداؽ الذم أصدقو للمرأة . -ِ
 ىل اللعاف فسخ أك طالؽ ؟ 

 ماء على قولُت :اختلف العل
 : أنو فسخ . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد .
 : أنو طبلؽ . القوؿ الثاين

 ان .فًتقاف كال ٬تتمعاف أبديأهنما  –ك٢تذا قلنا  –ان كليس طبلق –كالراجح : أنو فسخ 
 كهبذا قاؿ الشافعي .، كفرقة اللعاف فسخ قاؿ ابن قدامة : 

 ، كالفرقة بقولو : أنت طالق .ان هنا فرقة من جهة الزكج ، ٗتتص النكاح ، فكانت طبلقكقاؿ أبو حنيفة : ىي طبلؽ ؛ أل
 .، كفرقة الرضاع ان ، فكانت فسخ ان مؤبد ان أهنا فرقة توجب ٖترٯت: كلنا 

 .، كسائر ما ينفسخ بو النكاح  ان كألف اللعاف ليس بصريح يف الطبلؽ ، كال نول بو الطبلؽ ، فلم يكن طبلق 
 ) ا١ترٍت ( .    ، لوقع بلعاف الزكج دكف لعاف ا١ترأة . ان و كاف طبلقكألنو ل 

، أىفه اىلنهيبه  -َُٔٗ ا، فػىهيوى )  قىاؿى  كىعىًن أىنىسو أىٍبًصريكىىا، فىًإٍف جىاءىٍت بًًو أىبٍػيىضى سىًبطنا فػىهيوى ًلزىٍكًجهىا، كىًإٍف جىاءىٍت بًًو أىٍكحىلى جىٍعدن
 .ميتػهفىقه عىلىٍيو ً ( اىلهًذم رىمىاىىا بًًو 

--------------- 
 اذكر لفظ اٟتديث ؟ 

هي ًمٍنوي ًعٍلمنا. فػىقىاؿى عن  ًإفَّ ًىبلىؿى ٍبنى أيمىيَّةى قىذىؼى اٍمرىأىتىوي ًبشىرًيًك اٍبًن سىٍحمىاءى ) ًىشىاـ عىٍن ٤تيىمَّد قىاؿى سىأىٍلتي أىنىسى ٍبنى مىاًلكو كىأىّنى أيرىل أىفَّ ًعٍندى
ًو كىكىافى أىكَّؿى رىجيلو الىعىنى يف  كىكىافى أىخىا أىٍبًصريكىىا فىًإٍف جىاءىٍت بًًو أىبٍػيىضى »  فىبلىعىنػىهىا فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  -قىاؿى  -اإًلٍسبلىـً  اٍلبػىرىاًء ٍبًن مىاًلكو أليمًٌ
نػىٍُتً فػىهيوى ٢تًًبلىًؿ ٍبًن أيمىيَّةى كىًإٍف جىاءىٍت بًًو أى  ئى سىًبطنا قىضً  ا ٛتىٍشى السَّاقػىٍُتً فػىهيوى ًلشىرًيًك اٍبًن سىٍحمىاءى اٍلعىيػٍ قىاؿى فىأينًٍبٍئتي أىنػَّهىا جىاءىٍت «. ٍكحىلى جىٍعدن

ا ٛتىٍشى السَّاقػىٍُتً   ( . بًًو أىٍكحىلى جىٍعدن
 من اإلبصار كالرؤية .(   أىٍبًصريكىىا) 
 ، كما بعدىا ، كىو أحد الثبلثة الذين تيب عليهم .ابن قيس األنصارم .، شهد بدران ( ًإفه ًىالىؿى ٍبنى أيمىيهةى ) 
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 أم : رماىا ابلفاحشة .( قىذىؼى اٍمرىأىتىوي ) 
 . سحماء أمو( ًبشىرًيًك ٍبًن سىٍحمىاءى ) 
 أم : انظركا إُف كلدىا اليت ستلده .( أىٍبًصريكىىا ) 
 ف .الضمَت يعود إُف الولد الذم كاف ٛتبلن عند اللعا( فىًإٍف جىاءىٍت بًًو ) 
 السبط من يكوف شعره مسًتسبلن .( أىبٍػيىضى سىًبطنا ) 
نػىٍُتً  ئى قىضً )   أم : فاسد العينُت ، بكثرة دمع أك ٛترة أك غَت ذلك .( اٍلعىيػٍ
 زكجها .( فػىهيوى ٢تًًالىًؿ ٍبًن أيمىيهةى ) 
 كىو سواد يعلو جفوف العُت ًخلقة .( كىًإٍف جىاءىٍت بًًو أىٍكحىلى ) 
ا )   ح اٞتيم ، كسكوف العُت ، كا١تراد ىنا ا١تتكسر الشعر .بفت( جىٍعدن
 أم : دقيق الساقُت .( ٛتىٍشى السهاقػىٍُتً ) 
 الذم زْف هبا .( فػىهيوى ًلشىرًيًك ٍبًن سىٍحمىاءى ) 
 أنس .( قىاؿى  )

 حماء الذم ادعى ىبلؿ أنو كجده مع امرأتو.على صفة شريك بن س(  فىأينًٍبٍئتي أىنػههىا جىاءىٍت بًًو أىٍكحىلى جىٍعدنا ٛتىٍشى السهاقػىٍُتً ) 
 . زاد النسائي ) لوال ما سبق فيها من كتاب هللا لكاف ِف ك٢تا شأف (

 أم : لوال ما سبق من حكم هللا أف اللعاف يدفع اٟتد عن ا١ترأة ألقمت عليها اٟتد من أجل الشبو الظاىر ابلذم ريميت بو .
 ىل يصح مالعنة اٟتامل قبل كضعها ؟ 
 يصح ، كىذا مذىب اٞتمهور .نعم  

 ٟتديث الباب .
 .اختلف أصحابنا فيما إذا العن امرأتو كىي حامل ، كنفى ٛتلها يف لعانو قاؿ ابن قدامة : 

 فقاؿ ا٠ترقي كٚتاعة : ال ينتفي اٟتمل بنفيو قبل الوضع ، كال ينتفي حىت يبلعنها بعد الوضع ، كينتفي الولد فيو . 
 .اعة من أىل الكوفة كىذا قوؿ أَب حنيفة ، كٚت

 بوجوده ، كال ٬توز تعليق اللعاف بشرط .ان ألف اٟتمل غَت مستيقن ٬توز أف يكوف ر٭تا ، أك غَتىا ، فيصَت نفيو مشركط 
 .كقاؿ مالك ، كالشافعي ، كٚتاعة من أىل اٟتجاز : يصح نفي اٟتمل ، كينتفي عنو 

 كأٟتقو ابألكؿ . ٤تتجُت ْتديث ىبلؿ ، كأنو نفى ٛتلها فنفاه عنو النِب 
 ا ( .انظركىا ، فإف جاءت بو كذا ككذ)  ، ك٢تذا قاؿ النِب  كال خفاء أبنو كاف ٛتبلن 

 قاؿ ابن عبد ال ر : اآلاثر الدالة على صحة ىذا القوؿ كثَتة .
 ىل يصح أف يالعن لنفي الولد ؟ 

 ليس مٍت . الصواب أنو يصح ذلك ، كيقوؿ : إهنا َف تزًف كال أهتمها ، كلكن ىذا الولد
 كىذا اختيار ابن تيمية .

 ىل يصح أف ينفيو قبل أف يولد ، أـ البد بعد كضعو ؟ 
 قيل : ال يصح نفيو إال بعد كضعو .

 ألنو ٭تتمل أف يكوف ر٭تان .
 كقيل : يصح نفيو قبل كضعو .

 كىذا ىو الصحيح .
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ا ٛتىٍشى  ئى سىًبطنا قىضً  أىٍبًصريكىىا فىًإٍف جىاءىٍت بًًو أىبٍػيىضى قاؿ )  ٟتديث الباب ، فإنو  نػىٍُتً فػىهيوى ٢تًًبلىًؿ ٍبًن أيمىيَّةى كىًإٍف جىاءىٍت بًًو أىٍكحىلى جىٍعدن اٍلعىيػٍ
ا  ء ( .السَّاقػىٍُتً فػىهيوى ًلشىرًيًك اٍبًن سىٍحمى

  أـ البد أف تالعن ا١ترأة ؟ –إذا كاف اللعاف لنفي الولد  –ىل يكتفى بلعاف الزكج كحده 
 عاف الزكج كحده .الصحيح أنو يكتفى بل

 ألف هللا قاؿ ) كيدرأ عنها العذاب ... ( كىنا يف ىذه ا١تسألة ليس عليها عذاب ، ألنو َف يقذفها ابلزّن .
هيمىا;  -َُٕٗ : "ًإنػههىا ميوًجبىةه أىمىرى رىجيالن أىٍف يىضىعى يىدىهي ًعٍندى اى٠ٍتىاًمسىًة عى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ( لىى ًفيًو، كىقىاؿى

 . رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كىرًجىاليوي ثًقىات
----------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 إسناده حسن .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 . لعلو أف ينزجر كٯتتنع نستفيد : أنو يشرع للحاكم أك القاضي أف أيمر من يضع يده عند النطق اب٠تامسة على فم الرجل

 كمعٌت ) موًجبة ( أم : إف الشهادة ا٠تامسة هبا يتم لعاف الرجل ، فيستحق لعنة هللا إف كاف من الكاذبُت .
 ما الذم يشرع للحاكم أك القاضي قبل ا١تالعنة ؟ 

 يشرع للقاضي كاٟتاكم كا١تصلح أف يذكر ا٠تصـو اب قبل اٟتكم .
يػىقيوؿي : ًإفَّ اَّللَّى يػىٍعلىمي  ًىبلىؿه فىشىًهدى كىالنَِّبُّ ، ...  ًبشىرًيًك ٍبًن سىٍحمىاءى  ًىبلىؿى ٍبنى أيمىيَّةى قىذىؼى اٍمرىأىتىوي ًعٍندى النًَِّبًٌ  أىفَّ )  اٍبًن عىبَّاس ٟتديث

ًئبه   ( ركاه البخارم . أىفَّ أىحىدىكيمىا كىاًذبه فػىهىٍل ًمٍنكيمىا ًتى
بػىٍَتو ، قىاؿى : قػيٍلتي اًلٍبًن عيمىرى رىجيله قىذىؼى اٍمرىأىتىوي فػىقىاؿى  عىٍن سىًعيدً كيف الصحيحُت :  بػىٍُتى أىخىوىٍم بىًٍت اٍلعىٍجبلىًف كىقىاؿى  فػىرَّؽى نىِبُّ هللًا ) ٍبًن جي

ًئبه فىأىبػىيىا فػىقىاؿى اَّللَّي يػىٍعلىمي أىفَّ  نػىهيمىا اَّللَّي يػىٍعلىمي أىفَّ أىحىدىكيمىا كىاًذبه فػىهىٍل ًمٍنكيمىا ًتى ًئبه فىأىبػىيىا فػىفىرَّؽى بػىيػٍ  ( . أىحىدىكيمىا كىاًذبه فػىهىٍل ًمٍنكيمىا ًتى
قىٍد دىخىٍلتى مىاؿى لىكى ًإٍف كيٍنتى صىاًدقنا فػى  قىاؿى : الى  قىاؿى أىيُّوبي فػىقىاؿى ِف عىٍمريك ٍبني ًدينىارو يًف اٟتٍىًديًث شىٍيءه الى أىرىاؾى ٖتيىدًٌثيوي قىاؿى : قىاؿى الرَّجيلي مىاِف 

.  هًبىا كىًإٍف كيٍنتى كىاًذابن فػىٍهوى أىبٍػعىدي ًمٍنكى
 ىل يشرع ذلك يف حق ا١ترأة ؟ 

ًهدىٍت مثيَّ قىامىٍت فىشى  .... اٟتديث كفيو : ... ًبشىرًيًك ٍبًن سىٍحمىاءى  اٍبًن عىبَّاسو أىفَّ ًىبلىؿى ٍبنى أيمىيَّةى قىذىؼى اٍمرىأىتىوي ًعٍندى النًَِّبًٌ  جاء يف حديث
 ( .فػىلىمَّا كىانىٍت ًعٍندى ا٠تٍىاًمسىًة كىقػَّفيوىىا كىقىاليوا ًإنػَّهىا ميوًجبىةه 

ًعنػىٍُتً -كىعىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو  -َُٖٗ ! ًإٍف  ) قىاؿى  -يف ًقصهًة اىٍلميتىالى هىا ايى رىسيوؿى اىَّللًه : كىذىٍبتي عىلىيػٍ عيًنًهمىا قىاؿى فػىلىمها فػىرىغىا ًمٍن تىالى
ميرىهي رىسيوؿي اىَّللًه أىمٍ  اثن قػىٍبلى أىٍف أيٍى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (  سىٍكتػيهىا، فىطىلهقىهىا ثىالى

---------- 
 : ٔتا ٖتصل الفرقة بُت ا١تتالعنُت 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 : أف التفريق يقع بعد مبلعنتهما ٚتيعان .القوؿ األكؿ 

 ، كا١تذىب عند اٟتنابلة . كىذا مذىب ا١تالكية
 لؤلحاديث السابقة .
كأف اٟتاكم إ٪تا ، كفاية كداللة صحيحة على أف اللعاف ىو ا١توجب للفرقة بينهما ا (  ال سبيل لك عليه)  كيف قولو قاؿ ابن عبد ال ر : 

١تا أكجبو  ان كإ٪تا كاف تنفيذ، ف استئناؼ حكم بُت ا١تتبلعنُت بعد اللعا كَف يكن تفريق النِب  ، ينفذ الواجب يف ذلك من حكم هللا تعاُف
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فإف فعل فقد فعل ما ٬تب كإف ترؾ كاف ، فالواجب على سائر اٟتكاـ تنفيذ اٟتكم بذلك كالتفريق بينهما ، هللا تعاُف ابللعاف بينهما 
  .على حسبما ذكرّن ان اٟتكم ابلفرقة بينهما ّنفذ

 كإف َف تلتعن ا١ترأة . ٖتصل الفرقة بلعاف الزكج كحده القوؿ الثاين : 
عين كى٭تىٍرـي عىلىٍيًو ًاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يًف اٍلًفٍرقىة اًبللًٌعىاًف. فػىقىاؿى مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي كىاٞتٍيٍمهيور: تػىقىع اٍلفيٍرقىة بػىٍُت الزَّ قاؿ النوكم:  ٍكجىٍُتً بًنػىٍفًس التَّبلى

ة.  عىاف الزٍَّكجى يث. لىًكٍن قىاؿى الشَّاًفًعٌي كىبػىٍعض اٍلمىاًلًكيَّة : ٖتىٍصيل اٍلفيٍرقىة بًًلعىاًف الزٍَّكج كىٍحده كىالى تػىتػىوىقَّف عىلىى لً ًنكىاحهىا عىلىى التٍَّأيًيد ٢ًتىًذًه اأٍلىحىادً 
 ) نوكم ( .

 : أف الفرقة بُت ا١تتبلعنُت ال تقع إال بطبلؽ الرجل . القوؿ الثالث
 لقولو ) فطلها ثبلاثن ( .

 .أصح كاألكؿ  
: ٖتصل الفرقة بلعاف الزكج كحده ، كإف َف تلتعن ا١ترأة ؛ ألهنا فرقة حاصلة ابلقوؿ ،  -رٛتو هللا تعاُف  -كقاؿ الشافعي قاؿ ابن قدامة : 

 فتحصل بقوؿ الزكج كحده ، كالطبلؽ .
 .كافق الشافعي على ىذا القوؿ  ان كال نعلم أحد

كلو كقعت الفرقة ،  ، ، فأنفذه رسوؿ هللا  ركم أف العجبلٓف ١تا العن امرأتو طلقها ثبلاثن كحكي عن البيت أنو ال يتعلق ابللعاف فرقة ؛ ١تا 
 .١تا نفذ طبلقو 

 ركاه عبد هللا بن عمر ، كسهل بن سعد ، كأخرجهما مسلم .، فرؽ بُت ا١تتبلعنُت  ككبل القولُت ال يصح ؛ ألف النِب  
 بُت ا١تتبلعنُت . كقاؿ سهل : فكانت سنة ١تن كاف بعد٫تا ، أف يفرؽ

 ان .كقاؿ عمر : ا١تتبلعناف يفرؽ بينهما ، مث ال ٬تتمعاف أبد
ألف الشرع إ٪تا كرد ابلتفريق بُت ا١تتبلعنُت ، كال يكوّنف متبلعنُت بلعاف أحد٫تا ، كإ٪تا  ،كأما القوؿ اآلخر ، فبل يصح  مث قاؿ رٛتو هللا :

كألف لفظ اللعاف ال  قوؿ بوقوع الفرقة قبلو ، ٖتكم ٮتالف مدلوؿ السنة كفعل النِب بينهما بعد ٘تاـ اللعاف منهما ، فال فرؽ النِب 
كرد الشرع بو بعد  يقتضي فرقة ؛ فإنو إما أٯتاف على زّنىا ، أك شهادة بذلك ، كلوال كركد الشرع ابلتفريق بينهما ، َف ٭تصل التفريق ، كإ٪تا

 ج . ) ا١ترٍت ( ز تعليقو على بعض لعاف الزك ، فبل ٬توز تعليقو على بعضو ، كما َف ٬ت لعاهنما
 ىل اللعاف يف حد ذاتو تفريق ؟ أـ يلـز حكم اٟتاكم ) القاضي ( ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : أف اللعاف يف حد ذاتو موجب للفرقة كال ٭تتاج ٟتاكم . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ اٞتمهور كما نقلو النوكم عنو .
 قاؿ ) ذاكم التفريق بُت كل متبلعنُت ( ركاه مسلم . النِب ٟتديث سهل . أف 

 : أنو يلـز قضاء القاضي . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 ٟتديث ابن عمر كفيو ) مث فٌرؽ بينهما ( .
 األكؿ . كالراجح

 كىل يعت ر تفريق اٟتاكم بينهما ؟ فيو ركايتاف : قاؿ ابن قدامة :
 فبل ٖتصل الفرقة حىت يفرؽ اٟتاكم بينهما .أنو معت ر  إحدا٫تا ، 

كىذا يقتضي أف الفرقة َف ، بينهما  كىو ظاىر كبلـ ا٠ترقي ، كقوؿ أصحاب الرأم ؛ لقوؿ ابن عباس يف حديثو : ففرؽ رسوؿ هللا 
 ٖتصل قبلو .
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كىذا يقتضي إمكاف ،  ه رسوؿ هللا فطلقها ثبلاث قبل أف أيمر ، إف أمسكتها  كيف حديث عوٯتر ، قاؿ : كذبت عليها َي رسوؿ هللا 
 إمساكها ، كأنو كقع طبلقو ، كلو كانت الفرقة كقعت قبل ذلك ، ١تا كقع طبلقو ، كال أمكنو إمساكها .

 كألف سبب ىذه الفرقة يقف على اٟتاكم ، فالفرقة ا١تتعلقة بو َف تقع إال ْتكم اٟتاكم ، كفرقة العنة .
 جرد لعاهنما .، ٖتصل الفرقة ٔت كالركاية الثانية

 كىي اختيار أَب بكر ، كقوؿ مالك ، كأَب عبيد ، عنو كأَب ثور ، كداكد ، كزفر ، كابن ا١تنذر .
 ركاه سعيد .، أنو قاؿ : ا١تتبلعناف يفرؽ بينهما ، كال ٬تتمعاف أبدا  كركم ذلك عن ابن عباس ؛ ١تا ركم عن عمر 

 .كم اٟتاكم ، كالرضاع كألنو معٌت يقتضي التحرٔف ا١تؤبد ، فلم يقف على ح
ؽ .   كألف الفرقة لو َف ٖتصل إال بتفريق اٟتاكم ، لساغ ترؾ التفريق إذا كرىاه ، كالتفريق للعيب كاإلعسار ، كلوجب أف اٟتاكم إذا َف يفر  

 ) ا١ترٍت ( .
ًنيفىة : الى ٖتىٍصيل اٍلفيٍرقىة ًإالَّ بًقىضىاًء اٍلقىاًضي هًبى كقاؿ النوكم :  عين ، لًقىٍولًًو : ) مثيَّ فػىرَّؽى بػىٍينهمىا ( كىقىاؿى اٞتٍيٍمهيور : الى كىقىاؿى أىبيو حى ا بػىٍعد التَّبلى

 .) الى سىًبيل لىك عىلىيػٍهىا ( كىالٌرًكىايىة اأٍليٍخرىل ) فػىفىارىقػىهىا (  تػىٍفتىًقر ًإُفى قىضىاء اٍلقىاًضي ًلقىٍولًًو 
هيمىا كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي  -َُٗٗ :  أىفه رىجيالن جىاءى ًإىلى اىلنهيبًٌ  )عىنػٍ : "غىٌرًبٍػهىا". قىاؿى . قىاؿى ًمسو : ًإفه ًاٍمرىأىيت الى تػىريدُّ يىدى الى فػىقىاؿى

: "فىاٍستىٍمًتٍع هًبى  بػىعىهىا نػىٍفًسي. قىاؿى . ا (أىخىاؼي أىٍف تػىتػٍ  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىاٍلبػىزهاري، كىرًجىاليوي ثًقىاته
: عىًن ًاٍبًن عىبهاسو بًلىٍفظو  : "فىأىٍمًسٍكهىا  )كىأىٍخرىجىوي النهسىاًئيُّ ًمٍن كىٍجوو آخىرى هىا. قىاؿى : الى أىٍصرًبي عىنػٍ : طىلًٌٍقهىا. قىاؿى  ( .قىاؿى

------------ 
 اذكر أقواؿ العلماء يف صحة ىذا اٟتديث ؟ 

 : من ضعفو ، كمنهم من أنكرهاختلف العلماء يف ىذا اٟتديث ، فمنهم من صححو ، كمنهم 
( كابن حجر كما يف "التلخيص" ِْٓ/ّ( ، كالنوكم كما يف "التلخيص" )ِّْ/ ُِفممن صححو : ابن حـز كما يف "الى" )

  . "( ، كاأللبآف يف "صحيح أَب داكدِْٓ/ّ)
عنو يف "ركضة ابُت" أنو قاؿ:" ىذا اٟتديث ك٦تن ضعفو: النسائي حيث قاؿ عقب ركايتو: " ىذا اٟتديث ليس بثابت "، كنقل ابن القيم 

 .منكر " 
ا اٟتىًديث الى يثبت عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ ِِٕ/ ِككذلك اإلماـ أٛتد ، فنقل ابن اٞتوزم عنو يف "ا١توضوعات" )  ، لىٍيسى لىوي  ( أنو قاؿ : " ىىذى

 .أصل 
 ( .ُُٔ/ ِّككذا ضعفو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كما يف "٣تموع الفتاكل" ) 

ـى عىًن النسائي، كمنكر ، كما قىاؿى  " كقاؿ ابن كثَت رٛتو هللا ا اٟتٍىًديًث : مىا بػىٍُتى ميضىعًٌفو لىوي ، كىمىا تػىقىدَّ ـي كىقىًد اٍختػىلىفى النَّاسي يف ىىذى مىا اإٍلً
 ر .   ) تفسَت ابن كثَت ( .أىٍٛتىدي: ىيوى حىًديثه ميٍنكى 

، كهبذا حكم عليو كأعلو األئمة الكبار : أٛتد ، كالنسائي ،  اٟتديث : أنو ضعيف ، ال يثبت عن النِب كلعل ىذا ىو أظهر القولُت يف 
 . كأعلو البيهقي أيضا ابإلرساؿ

 اذكر معٌت ) ال ترد يد المس ( ؟ 
مً ا قاؿ اٟتافظ ابن حجر :  س ( .ٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاءي يف مىٍعٌتى قػىٍولًًو: )الى تػىريدُّ يىدى الى

ٍتىًنعي ٦تٍَّن يىٍطليبي ًمنػٍهىا اٍلفىاًحشىةى فىقً  ، كىأىنػَّهىا الى ٘تى  . يلى: مىٍعنىاهي : اٍلفيجيوري
، كىاٍبني اأٍلىٍعرىاَبًٌ، كىالنػَّوىًكمُّ   ، كىالنَّسىاًئيُّ ؿي   .كىهًبىذىا قىاؿى أىبيو عيبػىٍيدو، كىا٠تٍىبلَّ

ٍنى  ، كىأىنػَّهىا الى ٘تى ئنا ًمٍن مىاًؿ زىٍكًجهى كىًقيلى: مىٍعنىاهي التػٍَّبًذيري يػٍ ا طىلىبى ًمنػٍهىا شى  ا .عي أىحىدن
ـً اٍبني اٞتٍىٍوزًمًٌ   اًء اإٍلًٍسبلى ًصرو، كىنػىقىلىوي عىٍن عيلىمى  .، كىأىٍنكىرى عىلىى مىٍن ذىىىبى إُفى اأٍلىكَّؿً كىهًبىذىا قىاؿى أىٍٛتىدي كىاأٍلىٍصمىًعيُّ، كى٤تيىمَّدي ٍبني ّنى
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لىى اٍلمىاًؿ ، أىٍك لىوي: أىٍمًسٍكهىا: مىٍعنىاهي أىٍمًسٍكهىا عىٍن الزًٌّنى أىٍك عىٍن التػٍَّبًذيًر، إمَّا ٔتيرىاقػىبىًتهىا، أىٍك اًباًلٍحًتفىاًظ عى  اٍلميتىأىخًٌرًينى: قػىٍوليوي كىقىاؿى بػىٍعضي حيذَّاًؽ 
ثٍػرىًة ًٚتىاًعهىا  . ًبكى

هي لًيػىتػىلىذَّذى بًلىٍمًسهىا، كىلىٍو كىافى كىٌتَّ بًًو عىٍن اٞتًٍمىاًع لىعي كًقيلى: الظَّاًىري أىفَّ قػىٍولىوي: الى تػىريدُّ يىدى الى   ٍتىًنعي ٦تٍَّن ٯتىيدُّ يىدى ، أىنػَّهىا الى ٘تى دَّ قىاًذفنا، أىٍك أىفَّ زىٍكجىهىا ًمسو
ٍتىًنعي ٦تٍَّن أىرىادى ًمنػٍهىا اٍلفىاًحشىةى، الى أىفَّ ذىلً  ا٢ًتىا أىنػَّهىا الى ٘تى  ا . ) التلخيص ( .كى كىقىعى ًمنػٍهى فىًهمى ًمٍن حى

قػىهىا أىٍف تػىتيوؽى نػىٍفسيوي إًلىيػٍهىا فػىيػىقىعى يًف اٟتٍىرىا ؼى النَِّبُّ د ( خاوف ا١تعبو  ) عكقاؿ يف  ـ .ًإٍف أىٍكجىبى عىلىٍيًو طىبلى
" ًبطىاًلًب اٍلمىاًؿ؛  : منكقاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو هللا ًمسى ًمًس "قىٍد يػيرىادي بًًو مىٍن مىسَّهىا بًيىًدًه النَّاًس مىٍن يػيؤىكًٌؿي "البلَّ . لىًكنَّ لىٍفظى " البلَّ لىًكنَّوي ضىًعيفه

كىالى ٘تيىكًٌنيوي ًمٍن كىٍطًئهىا. يىدىهي عىلىيػٍهىا : َفٍى تػىٍنًفٍر عىٍنوي ، ، كىًإٍف َفٍى يىطىٍأىىا ؛ فىًإفَّ ًمٍن النًٌسىاًء مىٍن يىكيوفي ًفيهىا تػىبػىرُّجه ، كىًإذىا نىظىرى إلىيػٍهىا رىجيله أىٍك كىضىعى 
ا أىمىرىهي ًبًفرىاًقهىا كىَفٍى ييوًجٍب ذىًلكى عىلىٍيًو؛ لىمَّا ذىكىرى أىنَّوي ٭تيً  بػُّهىا؛ فىًإفَّ ىىًذًه َفٍى تػىٍزًف ، كىلىًكنػَّهىا ميٍذنًبىةه بًبػىٍعًض كىًمٍثلي ىىًذًه ًنكىاحيهىا مىٍكريكهه؛ كى٢ًتىذى

مىاًت؛ كى٢ًتىذى  مىسىًة " إذىا عيًٍتى اٍلميقىدًٌ : فىجىعىلى اللٍَّمسى اًبٍليىًد فػىقىٍط ، كىلىٍفظي " اللٍَّمًس كىاٍلميبلى ًمسو : الى تػىريدُّ يىدى الى هًبًمىا اٞتًٍمىاعي ، الى ٮتيىصُّ اًبٍليىًد ؛ ا قىاؿى
: )كىلىٍو نػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى كً   م ( .تىاابن يًف ًقٍرطىاسو فػىلىمىسيوهي أبًىٍيًديهً بىٍل إذىا قيرًفى اًبٍليىًد فػىهيوى كىقىٍولًًو تػىعىاُفى

 .ًنُتى( وؿ أبىفَّ مىٍعنىاهي اٍلفيجيوري يًف غىايىةو ًمٍن اٍلبػيٍعًد بىٍل الى يىًصحُّ لقىٍولو تػىعىاُفى )كىحيرًٌـى ذىًلكى عىلىى اٍلميٍؤمً : الق كقاؿ الصنعآف
ًؽ ، لىٍيسى ًفيهىا نػيفيوره كىًحٍشمىةه عىٍن اأٍلىجىاًنًب ، الى أى الى أيىٍميري الرَّجيلى أىٍف يىكيوفى دىيُّ  كىأًلىنَّوي  نػَّهىا أتىٍيت واثن ... فىاأٍلىقٍػرىبي اٍلميرىادي أىنػَّهىا سىٍهلىةي اأٍلىٍخبلى

ثىابىًة ، مىعى اٍلبػيٍعًد ًمٍن اٍلفىاًحشىًة، كى  ًثَته ًمٍن النًٌسىاًء كىالرًٌجىاًؿ هًبىًذًه اٍلمى اًنًب : اٍلفىاًحشىةى ، كىكى ٍنىعي نػىٍفسىهىا عىٍن اٍلًوقىاًع ًمٍن اأٍلىجى لىٍو أىرىادى بًًو أىنػَّهىا الى ٘تى
 ا .  ) سبل السبلـ ( .لىكىافى قىاًذفنا ٢تىى 

: إفَّ اٍمرىأىيت الى تػىريدُّ يى  )اًبٟتٍىًديًث الًَّذم ًفيًو: ]أم القائلوف ّتواز نكاح الزانية[ كىقىٍد اٍحتىجُّوا قاؿ ابن تيمية :  ًمسو . فػىقىاؿى طىلًٌٍقهىا . فػىقىاؿى دى الى
السُّنًَّة ؛ كىلىٍو صىحَّ اٟتٍىًديثي . رىكىاهي النَّسىاًئي كىقىٍد ضىعَّفىوي أىٍٛتىد كىغىيػٍريهي فىبلى تػىقيوـي بًًو حيجَّةه يًف ميعىارىضىًة اٍلًكتىاًب كى  (إٌٓفً أيًحبػُّهىا . قىاؿى : فىاٍستىٍمًتٍع هًبىا 

 .صىر٭تنا َفٍى يىكيٍن 
ًمسى " ًبطىاًلًب اٍلمىاًؿ ؛ لىًكنَّوي ضىعًيفه . لىًكنَّ لىٍفظى   ًمًس  )فىًإفَّ ًمٍن النَّاًس مىٍن يػيؤىكًٌؿي " البلَّ قىٍد يػيرىادي بًًو مىٍن مىسَّهىا بًيىًدًه كىًإٍف َفٍى يىطىٍأىىا فىًإفَّ (البلَّ

هي عىلىيػٍهىا َفٍى تػىٍنًفٍر عىٍنوي . كىالى ٘تيىكًٌنيوي ًمٍن كىٍطًئهىا . كىًمٍثلي ىىذً ًمٍن النًٌسىاًء مىٍن يىكيوفي ًفيهىا تػىبػىرُّجه كىًإذى  ًه ًنكىاحيهىا مىٍكريكهه ؛ ا نىظىرى إلىيػٍهىا رىجيله أىٍك كىضىعى يىدى
بػُّهىا ؛ فىإً  ا أىمىرىهي بًًفرىاًقهىا كىَفٍى ييوًجٍب ذىًلكى عىلىٍيًو ؛ لىمَّا ذىكىرى أىنَّوي ٭تًي ا قىاؿى : الى تػىريدُّ يىدى كى٢ًتىذى فَّ ىىًذًه َفٍى تػىٍزًف كىلىًكنػَّهىا ميٍذنًبىةه بًبػىٍعًض اٍلميقىدًٌمىاًت ؛ كى٢ًتىذى

ًمسو : فىجىعىلى اللٍَّمسى اًبٍليىًد فػىقىٍط كىلىٍفظي  مىسىةً )الى كىلىٍو )قيرًفى اًبٍليىًد فػىهيوى كىقىٍولًًو تػىعىاُفى إذىا عيًٍتى هًبًمىا اٞتًٍمىاعي الى ٮتيىصُّ اًبٍليىًد بىٍل إذىا  (اللٍَّمًس كىاٍلميبلى
 ِّ( . الفتاكل / نػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى ًكتىاابن يف ًقٍرطىاسو فػىلىمىسيوهي أبًىٍيًديًهٍم 

 ف تتبعهاأخاؼ أ إٓف :قاؿ ،طلقها :كيف لفظ ؛غَتىا إف شئت :قاؿ ؟إف امرأيت ال ترد يد المس :آخر فقاؿ سألو كقاؿ ابن القيم : 
 .فاستمتع هبا  :قاؿ ؟نفسي

 .حاديث اكمة الصر٭تو يف ا١تنع من تزكيج البراَي فعورض هبذا اٟتديث ا١تتشابو األ 
 :كاختلفت مسالك ارمُت لذلك فيو 

 .ا١تراد ابلبلمس ملتمس الصدقة ال ملتمس الفاحشة  :  فقالت طائفة
 .كركد العقد على زانية فهذا ىو اٟتراـ بل ىذا يف الدكاـ غَت مؤثر كإ٪تا ا١تانع : كقالت طائفة 
فأمره حينئذ  ان ف ال يص ر عنها فيواقعها حرامأها خاؼ تمر ٔتفارقأفإنو ١تا ، خف ا١تفسدتُت لدفع أعبل٫تا أبل ىذا من التزاـ : كقالت طائفة 

 .من مواقعتها ابلسفاح  ان قل فسادأإبمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح 
 .ٟتديث ضعيف ال يثبت بل ا: كقالت طائفة 
تعطى  يفه، ٨تو ذلك  كضع يده عليها أك أكا ، هنا ال ٘تتنع ٦تن ١تسهأهنا زانية كإ٪تا فيو أليس يف اٟتديث ما يدؿ على : كقالت طائفة 

ُف ما ال إ١تا يريبو  ان الفاحشة فأمره بفراقها ترك يكلكن ىذا ال يؤمن معو إجابتها لداع، ف تعطيو الفاحشة الك رل أاللياف لذلك كال يلـز 
من مفارقتها ١تا يكره من عدـ انقباضها عمن  جحنو ال ص ر لو عنها رأل مصلحة إمساكها أر أف نفسو تتبعها ك خ ره أبأفلما ، يريبو 
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 م .  ) اعبلـ ا١توقعُت ( .رجح ا١تسالك كهللا اعلأفأمره إبمساكها كىذا لعلو ، يلمسها 
عى رىسيوؿى اىَّللًه أىنه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ََُُ ًعنػىٍُتً  -يػىقيوؿي  وي ٝتًى أىٯتُّىا ًاٍمرىأىةو أىٍدخىلىٍت عىلىى قػىٍوـو مىٍن لىٍيسى )  -ًحُتى نػىزىلىٍت آيىةي اىٍلميتىالى

نػهتىوي، كىأىٯتُّىا رىجيلو جىحىدى كىلى  هيٍم، فػىلىٍيسىٍت ًمٍن اىَّللًه يف شىٍيءو، كىلىٍن ييٍدًخلىهىا اىَّللهي جى ًاٍحتىجىبى اىَّللهي عىٍنوي، كىفىضىحىوي اىَّللهي  -كىىيوى يػىٍنظيري ًإلىٍيوً -دىهي ًمنػٍ
ًئًق اىأٍلىكهًلُتى كىاآٍلًخرًينى   .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كىاٍبني مىاجىٍو، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهاف ى  (عىلىى ريءيكًس اى٠ٍتىالى

هىًقيُّ، كىىيوى حىسىنه مىٍوقيوؼ ه  (مىٍن أىقػىره ًبوىلىدو طىٍرفىةى عىٍُتو، فػىلىٍيسى لىوي أىٍف يػىٍنًفيىوي  ) :قىاؿى  كىعىٍن عيمىرى  -َُُُ  .أىٍخرىجىوي اىٍلبػىيػٍ
---------- 

 ل .اًباًلنًٍتسىاًب اٍلبىاطً : أىٍم ) أىٯٌتىا ًاٍمرىأىة أىٍدخىلىٍت عىلىى قػىٍوـ (  
هيٍم (   ـ ، بطريق غَت شرعي .ًلكى اٍلقىوٍ ًمٍن ذى  :  أىمٍ  ) لىٍيسى ًمنػٍ

 ة .اٍلمىٍرأى : أىٍم  ) فػىلىٍيسىٍت (
 و .ًمٍن ًدين: أىٍم  ) ًمٍن اَّلله (

 ( أم : كاٟتاؿ أف الرجل ينظر إُف كلده . كىىيوى يػىٍنظيري ًإلىٍيوً ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

، أك قامت األـ  إذا قاـ األب بنفي نسب ابنو منو -رٛتة هللا  ابلعذاب كالطرد من –نستفيد : التحذير الشديد لكل من األب كاألـ 
 إبدخاؿ نسب صرَت إُف غَت أىلو. 

 فإدخاؿ ا١ترأة أحدان على قـو كىو ليس منهم من كبائر الذنوب .
 ىل حذر اإلسالـ من ا١تساس ٔتبدأ ثبوت النسب ؟ 

 نعم .
 و .ب، فملعوفه مىن دعىا نفسىو إُف غَت أبيلقد حذَّر اإلسبلـ أشدَّ التحذير من ا١تساس ٔتبدأ ثبوت النس

، فاٞتنة عليو  مىن ادَّعى إُف غَت أبيو كىو يعلم أنو غَت أبيوؿ ) يقو  قاؿ: ٝتعت النِب  فقد ركل البخارم عن أَب عثماف عن سعد 
  ـ ( .حرا

 م .كملعوفه مىن جحىد نسىب كلًده، كملعونةه ملعونةه مىن أدخلت على قوـو طفبلن ليس منه
 كما يف حديث الباب .

  ( نػهتىوي  ما ا١تراد بعدـ إدخاؿ اٞتنة يف قولو  ( ؟ كىلىٍن ييٍدًخلىهىا اىَّللهي جى
 أم : مع أكؿ الداخلُت ، ألنو ال ٮتلد يف النار موحد .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 . أف من عقوابت الذنوب أف يت رأ هللا منها 

؟" قىاؿى  ) ةى كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرى  -َُُِ : "ىىٍل لىكى ًمٍن ًإًبلو منا أىٍسوىدى؟ قىاؿى ! ًإفه ًاٍمرىأىيت كىلىدىٍت غيالى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه : نػىعىٍم. أىفه رىجيالن قىاؿى
: "فىأىَّنه  : نػىعىٍم. قىاؿى ؟"، قىاؿى : "ىىٍل ًفيهىا مىٍن أىٍكرىؽى . قىاؿى : ٛتيٍره : "فىمىا أىٍلوىانػيهىا؟" قىاؿى : "فػىلىعىله قىاؿى . قىاؿى : لىعىلهوي نػىزىعىوي ًعٍرؽه ؟"، قىاؿى ذىًلكى

ا نػىزىعىوي ًعٍرؽه   ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  ( ًابٍػنىكى ىىذى
---------- 

 ( جاء عند النسائي : ) جاء رجل من أىل البادية ( .أىفه رىجيالن ) 
 .اسم الربلـ  قاؿ اٟتافظ :َف أقف على اسم ا١ترأة كال على( ًإفه ًاٍمرىأىيت ) 
منا أىٍسوىدى )   أم : ال يشبهٍت كال يشبو أمو ، فأّن أبيض كأمو بيضاء .(  كىلىدىٍت غيالى
 ابلنفي كجاء يف ركاية ١تسلم ) قاؿ كإٓف أنكرتو ( أم استنكرتو بقلِب . قاؿ اٟتافظ : كَف يرد أنو أنكر كونو ابنو بلسانو ، كإال لكاف تصر٭تان  
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 .ال تعريضان 
 : بوزف أٛتر ، كاألكرؽ الذم فيو سواد ليس ْتالك ، بل ٯتيل إُف الر رة . أٍكرؽ(  هىا مىٍن أىٍكرىؽى ىىٍل ًفي) 
؟)   أم : من أين أًتىا اللوف الذم خالفها . (  فىأىَّنه ذىًلكى
ا نػىزىعىوي ًعٍرؽه )   زع اٞتذب .العرؽ ا١تراد بو األصل من النسب ، شبهو بعرؽ الشجرة ، كالن(  فػىلىعىله ًابٍػنىكى ىىذى

ىذا اٟتديث ذكره ا١تصنف بعد أحاديث اللعاف ، ألف أحاديث اللعاف تبيح لئلنساف إذا ٖتقق من زّن زكجتو أف يبلعنها لينفي الولد عنو 
 كالعار ، كىذا اٟتديث يزيل الشبهة يف كثَت من األمور ، فالريبة كاللوف ال يكفي لنفي الولد .

 لذلك قولو : ) إف امرأيت كلدت غبلمان أسود ( أم كأّن أبيض ، فكيف يكوف مٍت؟ ىذا الرجل جاء يعرض ابلقذؼ ، كيدؿ  -ُ

 كجاء يف ركاية ١تسلم : ) كىو حينئذ يعرض أبف ينفيو ( ، كجاء يف ركاية : ) إٓف أنكرتو ( .
 : اختلف العلماء ىل التعريض يعترب قذفان أـ ال ؟ على قولُت -ِ

 ان .: أف التعريض ابلقذؼ ليس قذف القوؿ األكؿ
 كهبذا قاؿ ٚتهور العلماء .

 ابالنتفاء منو . كاستدلوا أف ىذا الرجل أنكر الولد يف قلبو كعظم عليو األمر يف نفسو ، كَف يسًتخص لو النِب 
 كألف التعريض ليس كالتصريح ، فالتصريح ٭تتمل معٌت كاحدان ، كالتعريض ٭تتمل معنيُت ، فكيف يصرؼ اللفظ إُف أحد٫تا دكف اآلخر ببل

 برىاف كال دليل ، فالتعريض ال يعطى حكم التصريح .
 : أف التعريض قذؼ يثبت بو اٟتد . القوؿ الثاين

 لوركد ذلك عن بعض الصحابة ، كعمر كعثماف .
 كالراجح األكؿ .

 أف الزكج ال ٬توز أف ينتفي من كلده ٔتجرد الظن كالشبهة ، كاختبلؼ البشرة . -ّ

 فمنع أف ٭تكم الزكج على ضوء الريبة اليت حصلت لو ، كلو ترؾ ىذا لضاعت أنساب كثَتة .أف الشرع احتاط يف ابب األنساب ،  -ْ

 أف األصل أف الولد للفراش ، كىو ابؽ ما َف يرد أقول منو فيصار إليو . -ٓ

 ال حرج على اإلنساف يف الشك إذا كجدت أسبابو . -ٔ

 أف اختبلؼ اللوف من أسباب الشك . -ٕ

 كأمو يف اللوف ، لكن لعلو نزعو عرؽ . أف األصل عدـ ٥تالفة الولد ألبيو -ٖ

 ، ككيف ٮتاطب الناس ٔتا يعرفوف كيفهموف . حسن تعليم النِب  -ٗ

 فيو ضرب األمثاؿ ، كتشبيو اجملهوؿ اب١تعدـك ، ليكوف أقرب إُف الفهم . -َُ

 فيو دليل على جواز القياس . -ُُ

 كىذا مذىب األئمة األربعة .
 كيدؿ لذلك :، فالقياس حجة ، كخالف ابن حـز كنفى القياس ، كقولو مرجوح 

ٍلنىا ريسيلىنىا اًبٍلبػىيًٌنىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى النَّاسي اًبٍلًقٍسًط  قولو تعاُف :   (ِٓ. )اٟتديد: من اآلية لىقىٍد أىٍرسى
 : ما توزف بو األمور كيقايس بو بينها . ا١تيزاف

 كٟتديث الباب .
 .:  فيو دليل على صحة القياس  ابن العرِب قاؿ
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ادً  ٍحدى بي اىٍلًعدهًة كىاإٍلً  ابى
 . العدة لرة : مأخوذة من عد ا١تاؿ أك األَيـ 
 .بسبب فرقة نكاح كما أٟتق بو ، كا١تراد ابلًتبص االنتظار : تربص ٤تدكد شرعان  شرعان  

 رع ، إما ثبلث حيض ، كإما كضع اٟتمل ، كإما ثبلثة أشهر ك٨تو ذلك .أم : أف ىذا الًتبص ٤تدد من قبل الش) ٤تدكد شرعان (  قولو
 كما لو طلق الرجل زكجتو .) بسبب فرقة نكاح (  قولو
 كوطء الشبهة ، فإنو على ا١تذىب ٕتب فيو العدة .) كما أٟتق بو (  قولو

 العدة تربص من فارقها زكجها ٔتوتو أك طبلؽ .كقاؿ السعدم : 
 اع .ب كالسنة كاإلٚتكالعدة كاجبة ابلكتا 

 قاؿ العلماء : ىػذا خ ر ٔتعٌت األمػر .( قاؿ تعاُف )كىاٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىرىبٍَّصنى أبًىنٍػفيًسًهنَّ ثىبلثىةى قػيريكءو 
تػيهينَّ ثىبلثىةي أىٍشهيرو كىالبلَّ  تيٍم فىًعدَّ ًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمٍن ًنسىاًئكيٍم ًإًف اٍرتػىبػٍ ٍضنى كىأيكالتي اأٍلىٍٛتىاًؿ أىجىليهينَّ أىٍف يىضىٍعنى  ًئيكقاؿ تعاُف )كىالبلَّ َفٍى ٭تًى

 ٛتىٍلىهينَّ(  ىذا ابلنسبة للمفارقة يف اٟتياة .
 ( .ٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشران نٍػفيًسًهنَّ أى كأما ابلنسبة للمفارقة للوفاة فقد قاؿ هللا تعاُف )كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجان يػىتػىرىبٍَّصنى أبًى 

 لفاطمة بنت قيس ) اعتدم يف بيت ابن أـ مكتـو ( متفق عليو . كمن السنة . قاؿ 
 كأٚتعت األمة على كجوب العدة يف اٞتملة . 

 : اٟتكمة من العدة عدة أمور 
 است راء رحم ا١ترأة من اٟتمل لئبل ٭تصل اختبلط األنساب . -أ 
 طلق لَتاجع إذا ندـ ككاف الطبلؽ رجعيان .ككذلك إًتحة الفرصة للزكج ا١ت -ب 
 كتعظيم عقد النكاح كأف لو حرمة . -ج 

 تعظيم حق الزكج كخطره . -د
عىةى اأٍلىٍسلىًميهةى  ) عىٍن اىٍلًمٍسوىًر ٍبًن ٥تىٍرىمىةى  -َُُّ هىا-أىفه سيبػىيػٍ ، فىجىاءىتٍ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  اىلنهيبه  نيًفسىٍت بػىٍعدى كىفىاًة زىٍكًجهىا بًلىيىاؿو

 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  ( فىاٍستىٍأذىنػىٍتوي أىٍف تػىٍنًكحى، فىأىًذفى ٢تىىا، فػىنىكىحىتٍ 
 .كىأىٍصليوي يف  اىلصهًحيحىٍُتً 

 : لىةن  )كىيف لىٍفظو  ( .أىنػههىا كىضىعىٍت بػىٍعدى كىفىاًة زىٍكًجهىا ِبًىٍربىًعُتى لىيػٍ
، قىاؿى اى  رى أىنهوي الى يػىٍقرىبػيهىا زىٍكجيهىا حىته تىٍطهيرى  -لزٍُّىًرمُّ: كىيف لىٍفظو ًلميٍسًلمو سنا أىٍف تػىزىكهجى كىًىيى يف دىًمهىا، غىيػٍ  .كىالى أىرىل ِبٍى

---------- 
عىةى اأٍلىٍسلىًميهةى  )   بضم السُت .( أىفه سيبػىيػٍ

 بضم النوف ككسر الفاء، أم : كلدت .( نيًفسىٍت ) 
 . سعد بن خولة لركاية مسلم ) كانت ٖتت سعد بن خولة ( مات يف حجة الوداع(  ٍكًجهىابػىٍعدى كىفىاًة زى ) 
 قيل : إنو شهر ، كقيل : ٜتس كعشركف ليلة ، كقيل : دكف ذلك .(  بًلىيىاؿو  )

ٍت بػىٍعدى كىفىاًة زىٍكًجهىا بًلىيىاؿو كىإًنػَّهىا ذىكىرىٍت ذىًلكى لًرىسيوًؿ اَّللًَّ ًإفَّ سيبػىيػٍعىةى األىٍسلىًميَّةى نيًفسى ) أيـٌ سىلىمىة قىالىٍت من حديث ( كىأىٍصليوي يف  اىلصهًحيحىٍُتً ) 
  فىأىمىرىىىا أىٍف تػىتػىزىكَّجى ) . 

لىةن  )كىيف لىٍفظو  )فلم أمكث إال كيف ركاية ١تسلم )فلم تنشب أف كضعت( كعند أٛتد عن سبيعة ( أىنػههىا كىضىعىٍت بػىٍعدى كىفىاًة زىٍكًجهىا ِبًىٍربىًعُتى لىيػٍ
 شهرين حىت كضعت( ، كعند النسائي )بعشرين ليلة( .
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أف ا١ترأة اٟتامل ا١تتوىف عنها زكجها عدهتا بوضع اٟتمل ) ٚتيع ما يف بطنها ( .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
لوا عدة ا١تتوىف عنها زكجها بوضع اٟتمل حىت لو كضعت بعد موت : أخذ هبذا ٚتاىَت العلماء من السلف كا٠تلف ، فقا قاؿ النوكم

 زكجها بلحظة قبل غسلو انقضت عدهتا كحلت يف اٟتاؿ لؤلزكاج ، كىذا قوؿ مالك كالشافعي كأَب حنيفة كأٛتد .
كجها ٖتل بوضع اٟتمل : قاؿ ٚتهور العلماء من السلف كأئمة الفتول يف األمصار ، أف اٟتامل إذا مات عنها ز  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر

 كتنقضي عدة الوفاة .
ٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشران( ، كمبُت :  كىو ٥تصوص ، لعمـو قولو تعاُف : ) كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجان يػىتػىرىبٍَّصنى أبًىنٍػفيًسًهنَّ أى  قاؿ النوكم

 جىليهينَّ أىٍف يىضىٍعنى ٛتىٍلىهينَّ ( عاـ يف ا١تطلقة ا١تتوىف عنها، كأنو على عمومو أف قولو تعاُف : ) كىأيكالتي اأٍلىٍٛتىاًؿ أى 
 كذىب بعض العلماء : إُف أهنا تعتد أبقصى األجلُت .

 مثاؿ على ىذا القوؿ : رجل مات كزكجتو  حامل يف الشهر األكؿ : عدهتا : كضع اٟتمل .
 أربعة أشهر كعشران . –ىذا القوؿ على  –مات عنها كىي يف الشهر السابع ، فعدهتا 

: كمعناه أهنا إف كضعت قبل مضي أربعة أشهر كعشر ، تربصت إُف انقضائها كال ٖتل ٔتجرد الوضع ، كإف انقضت ا١تدة قبل  قاؿ اٟتافظ
 الوضع تربصت إُف الوضع  .
 كىذا قوؿ علي كابن عباس .

 وؿ عن أتباعو كفاؽ اٞتماعة يف ذلك .كقد قيل أف ابن عباس رجع عن ىذا القوؿ ، كيقويو أف ا١تنق
 ؟ مىت ٬توز ٢تا أف تنكح 

 ذىب ٚتهور العلماء إُف أنو ٬توز ٢تا أف تنكح كلو َف تطهر من دـ النفاس .
 لداللة ألفاظ اٟتديث عليو .

 ففي ركاية : ) فأفتآف أبٓف قد حللت حُت كضعت ٛتلي ( .
 ٌن( فعلق اٟتل ْتُت الوضع كقصره عليو، كَف يقل إذا طهرت، كال إذا انقطع دمك.كىو ظاىر القرآف يف قولو تعاُف )يىضىٍعنى ٛتىٍلىهي 

 لكن ال يطؤىا زكجها حىت تطهر من نفاسها كتغتسل .
 .ٍطهيرى قىاؿى اىلزٍُّىرًمُّ:  كىالى أىرىل أبىٍسنا أىٍف تػىزىكَّجى كىًىيى يًف دىًمهىا، غىيػٍرى أىنَّوي الى يػىٍقرىبػيهىا زىٍكجيهىا حىتَّ تى 

 كذىب بعض العلماء إُف أهنا ال تنكح حىت تطهر ، لقولو يف اٟتديث : ) فلما تعلت من نفاسها ( كمعناه : طهرت .
 كالراجح قوؿ اٞتمهور .

 كأما اٞتواب عن فعلها : ) فلما تعلت من نفاسها ( :
أهنا حلت حُت كضعت ، كَف يعلل ابلطهر من :  : ىذا إخبار عن كقت سؤا٢تا ، كال حجة فيو ، كإ٪تا اٟتجة يف قوؿ النِب  قاؿ النوكم

 النفاس  .
كقوؿ ابن شهاب : فبل ابس أف تتزكَّج حُت كضعت ، كإف كانت يف دمها ، غَت أنو ال يقرهبا زكجها حىت تطهر ؛ ىذا  كقاؿ القرطيب :
 . مذىب اٞتمهور

حجَّة ٢تم يف قولو  نفاسها . كاٟتديث حجَّة عليهم ، كال كقد شذَّ اٟتسن ، كالشعِب ، كالنخعي ، كٛتاد فقالوا : ال تنكح ما دامت يف دـ
ألف ) تعلٍَّت ( كإف كاف أصلو : طهرت من دـ نفاسها ، على ما حكاه ا٠تليل ، فيحتمل  (فلمَّا تعٌلت من نفاسها ٕتملت للخطَّاب  )يف 

َتاتو. كلو سلًٌم أف معناه ما قالو ا٠تليل ، فبل حجة أف يكوف ا١تراد بو ىا ىنا : تعلت من آالـ نفاسها ؛ أم : استقلَّت من أكجاعها كتري
لسبيعة )قد حللت حُت كضعت(، فأكقع اًٟتلَّ يف حُت الوضع، كعلَّقو عليو ، كَف يقل : إذا انقطع دميًك .  فيو ، كإ٪تا اٟتجة يف قولو 
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 كال : إذا طىهيٍرًت : فصحَّ ما قالو اٞتمهور .
 ما اٟتكم لو كانت حامالن بتوأمُت ؟ 

 ال تنقضي العدة حىت تضع الثآف منهما .
 كإذا كاف يف بطنها ثبلثة أكالد ، كخرج األكؿ ، فبل تنتهي العدة ، مث كضعت الثآف ، فبل تنتهي العدة ، فبل تنتهي حىت تضع ٚتيع ما يف

 بطنها .

 كىذا أيضان يشمل الطفل الواحد ، فلو خرج بعضو فإنو ال تنتهي العدة حىت ٮترج كلو .
 ف اٟتمل اسم ٞتميع ما يف الرحم .أل -أ

جبة كألف العدة إ٪تا شرعت ١تعرفة براءة الرحم من اٟتمل ، فإذا علم كجود الولد الثآف فقد تييقن كجود ا١توجب للعدة كانتفت ال راءة ا١تو  -ب
 النقضائها .

 ما اٟتمل الذم تنقضي بو العدة ؟ 
كيداه كرجبله كرأسو كال ع رة اب٠تطوط ، فإذا ٘تيز أبف عرؼ رأسو كابنت رجبله  أف تضع ما يتبُت فيو خلق إنساف ، أبف تتبُت مفاصلو

 كيداه ككضعت فحينئذ تنقضي العدة .
  ( ال ٯتكن .َٖ( متيقن ، كقبل )َٗيومان . كقبل ذلك ال ٯتكن ، كبعد ) ُٖكا١تدة اليت يتبُت فيها خلق إنساف: ال يتبُت إال بعد 

حامل ككضعت من شهرين: فبل تنتهي عدهتا، ألنو يف شهرين ال يتبُت فيو خلق إنساف، كتعتد أبربعة  مثاؿ: امرأة مات عنها زكجها كىي
 أشهر كعشران .

مثاؿ آخر : امرأة مات عنها زكجها كىي حامل ، فوضعت من ثبلثة أشهر ، فهنا تنقضي عدهتا ، ألنو يف ىذه ا١تدة يتبُت فيو خلق 
 إنساف .

 ٛتل ؟كم عدة ا١تتوَف عنها زكجها بال  
 عدهتا : أربعة أشهر كعشران . ) سواء كاف مدخوالن هبا أـ غَت مدخوؿ هبا ( .

 ) كالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجان يػىتػىرىبٍَّصنى أبًىنٍػفيًسًهنَّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشران ( . لقولو تعاُف -أ
 ليـو اآلخر أف ٖتد على ميت فوؽ ثبلث إال على زكج، أربعة أشهر كعشران(. متفق عليو )ال ٭تل المرأة تؤمن اب كا كقاؿ  -ب

أٚتع أىل العلم على أف عدة ا١ترأة ا١تسلمة غَت ذات اٟتمل من كفاة زكجها أربعة أشهر كعشران، مدخوالن هبا أك غَت : قاؿ ابن قدامة
 مدخوؿ هبا .

 ٟتكم :كالدليل على أف غَت ا١تدخوؿ هبا يشملها ىذا ا
ما ركاه أىل السنن ) أف ابن مسعود سئل عن رجل تزكج امرأة فمات عنها كَف يدخل هبا ، فقاؿ : عليها العدة ك٢تا ا١تَتاث ، فشهد معقل 

 قضى يف بركع بنت كاشق ٔتثل ما قضى ، ففرح ابن مسعود بذلك فرحان شديدان ( . ابن سناف أف النِب 
 ث مسائل :كقد سبق أف ىذا اٟتديث يدؿ على ثال

 : كجوب العدة على ا١ترأة ا١تتوىف عنها زكجها كلو قبل الدخوؿ .ا١تسألة األكىل 
 : أف ا١ترأة اليت مات عنها زكجها قبل الدخوؿ عليها العدة . ا١تسألة الثانية
 : أف ا١ترأة اليت مات عنها زكجها ٢تا ا١تَتاث كلو قبل الدخوؿ . ا١تسألة الثالثة

 زكجها كىو غائب ، مىت تبدأ عدهتا ؟ ا١ترأة اليت ٯتوت عنها 

 اختلف العلماء يف ا١ترأة ٯتوت عنها زكجها كىو غائب، أك طلقها كىو غائب، من مىت تبدأ العدة؟

 : تعتد من يـو مات زكجها . فقيل
 كىذا مذىب اٞتمهور .
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 لعمـو األدلة .
ها حيضة كاحدة ، ككذلك إذا مات عنها زكجها ، كَف تعلم فلو فرض أنو طلقها ، كَف تعلم ، كحاضت حيضتُت مث علمت ، فإنو يبقى علي

 إال بعد مضي شهرين ، فإنو يبقى عليها شهراف كعشرة أَيـ .
 : تعتد من يـو أيتيها ا٠ت ر . كقيل

 كبو قاؿ اٟتسن كعمر بن عبد العزيز .
 ألف العدة اجتناب أشياء كما اجتنبتها .

 كالراجح األكؿ .
 ة ؟ما اٟتكم لو مات زكج الرجعي 

: كإذا مات زكج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر كعشران ببل خبلؼ ، ألف الرجعية زكجة يلحقها طبلقو كينا٢تا  قاؿ يف ا١تغٍت
 مَتاثو ، فاعتدت للوفاة كرَت ا١تطلقة .

 اذكر أنوع ا١تعتدات ؟ 
 أكالن : ا١تطلقة اٟتامل فعدهتا كضع اٟتمل .

 بل هبا زكجها كطلقها زكجها ككانت حامبلن أف تضع ٛتلها .فعدة الزكجة ا١تدخوؿ هبا أك خ
 لعمـو قولو تعاُف ) كىأيكالتي اأٍلىٍٛتىاًؿ أىجىليهينَّ أىٍف يىضىٍعنى ٛتىٍلىهين ( .

 ] كىأيكالتي اأٍلىٍٛتىاًؿ [ أم : صاحبات اٟتمل . ] أىجىليهينَّ أىٍف يىضىٍعنى ٛتىٍلىهين [ أم : انقضاء عدهتن بوضع اٟتمل .
 ذات القركء ا١تدخوؿ هبا ، فعدهتا ثالثة قركء . -غَت اٟتامل  –نيان : ا١تطلقة اٟترة اث

 ( أم : ثبلث حيض . كىاٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىرىبٍَّصنى أبًىنٍػفيًسًهنَّ ثىبلثىةى قػيريكءو لقولو تعاُف ) 
 بلث حيض .[ ينتظرف ، كىو خ ر ٔتعٌت األمر ، فدلت اآلية على أف زمن العدة ث يػىتػىرىبٍَّصنى ] 

 .إف عدة ا١تطلقة ، إذا كانت حرة كىي من ذكات القركء ، ثبلثة قركء ببل خبلؼ بُت أىل العلم قاؿ ابن قدامة : 
 ء ( .        ) ا١ترٍت ( .كا١تطلقات يًتبصن أبنفسهن ثبلثة قرك   )كذلك لقوؿ هللا تعاُف 
  : اختلف العلماء يف ا١تراد ابلقرء ) ثبلثة قركء ( على قولُت 

 : ا١تراد بو الطهر . قيل
 كبو قاؿ زيد بن اثبت ، كابن عمر ، كعائشة ، كالقاسم ، كالزىرم ، كمالك ، كالشافعي .

 : ا١تراد بو اٟتيض . كقيل
 كعلى ىذا القوؿ فبل تنقضي عدهتا حىت تطهر من اٟتيضة الثالثة .

 كىذا مذىب أَب حنيفة .   ) كستأيت ا١تسألة إف شاء هللا ( .
 قة قبل الدخوؿ كا٠تلوة فبل عدة عليها إٚتاعان .أما ا١تطل 

 ( . كيٍم عىلىٍيًهنَّ ًمٍن ًعدَّةو تػىٍعتىدُّكنػىهىاَيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا نىكىٍحتيمي اٍلميٍؤًمنىاًت مثيَّ طىلٍَّقتيميوىينَّ ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ٘تىىسُّوىينَّ فىمىا لى لقولو تعاُف )
 ٥ترج الرالب ، إذ ال فرؽ يف اٟتكم بُت ا١تؤمنة كالكتابية يف ذلك ابإلتفاؽ . ] قالو ابن كثَت [ . قولو ) ا١تؤمنات ( خرج

: ىذا أمر ٣تمع عليو بُت العلماء أف ا١ترأة إذا طلقت قبل الدخوؿ هبا ال عدة عليها ، فتذىب كتتزكج من فورىا مىت شاءت،  قاؿ ابن كثَت
كجها، فإهنا تعتد منو أربعة أشهر كعشران، كإف َف يكن دخل هبا ابإلٚتاع أيضان من ا١تسائل اليت كال يستثٌت من ىذا إال ا١تتوىف عنها ز 

 نستفيدىا من اآلية : إابحة طبلؽ ا١ترأة قبل الدخوؿ هبا .
 ( ٍؤًمنىاًت مثيَّ طىلٍَّقتيميوىينَّ ًإذىا نىكىٍحتيمي اٍلمي ، ألف هللا تعاُف قاؿ )لطبلؽ ال يقع إال إذا تقدمو نكاحاستدؿ هبذه اآلية بعض العلماء على أف ا

فعقب النكاح ابلطبلؽ ، فدؿ على أنو ال يصح كال يقع قبلو ، كىذا مذىب الشافعي كأٛتد بن حنبل كطائفة كثَتة من السلف كا٠تلف 
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 رٛتهم هللا . ] قالو ابن كثَت [ .
 بعد تزكجها ، فبل تطلق . كقد سبقت ا١تسألة كمثا٢تا : أف يقوؿ : إف تزكجت فبلنة فهي طالق ، مث فيما

 اثلثان : عدة األمىة حيضتاف .
منهم عمر كعلي كابن عمر كسعيد بن ا١تسيب كعطاء كعبد هللا بن ، أكثر أىل العلم يقولوف : عدة األمة ابلقرء قرءاف  قاؿ ابن قدامة :

 بو ثور كأصحاب الرأم .عتبة كالقاسم كساَف كزيد بن أسلم كالزىرم كقتادة كمالك كالثورم كالشافعي كإسحاؽ كأ
 .كىو قوؿ داكد ، كعن ابن سَتين ، عدهتا عدة اٟترة ، إال أف تكوف قد مضت بذلك سنة  

 ء ( .كا١تطلقات يًتبصن أبنفسهن ثبلثة قرك ) لقوؿ هللا تعاُف 
 ( .قرء األمة حيضتاف )  كلنا قوؿ النِب 

 ا يف الصحابة ، فكاف إٚتاعا ، كىذا ٮتص عمـو اآلية .كقد ذكرّنه ، كقوؿ عمر كعلي كابن عمر ، كَف نعرؼ ٢تم ٥تالف
 كألنو معٌت ذك عدد ، بٍت على التفاضل ، فبل تساكم فيو األمة اٟترة ، كاٟتد .

ككاف القياس يقتضي أف تكوف حيضة كنصفا ، كما كاف حدىا على النصف من حد اٟترة ، إال أف اٟتيض ال يتبعض ، فكمل حيضتُت ، 
 لفعلت . ان لو أستطيع أف أجعل العدة حيضة كنصف : ك٢تذا قاؿ عمر 

 ة .     ) ا١ترٍت ( .فإذا تقرر ىذا ، فانقضاء عدهتا ابلرسل من اٟتيضة الثاني
رابعان : الصغَتة : اليت مل أيهتا اٟتيض بعد ، أك البالغات الالئي مل أيهتن حيض ابلكلية ، كاآليسة : كىي من أيست من اٟتيض 

 أشهر .فهؤالء عدهتن ثالثة 
ًئي َفىٍ ٭تىً لقولو تعاُف )  تػيهينَّ ثىبلثىةي أىٍشهيرو كىالبلَّ تيٍم فىًعدَّ ًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمٍن ًنسىاًئكيٍم ًإًف اٍرتػىبػٍ  ( . ٍضنى كىالبلَّ

ايض من نسائكم إف ارتبتم كالبلئي يئسن من  )أٚتع أىل العلم على ىذا ؛ ألف هللا تعاُف ذكره يف كتابو بقولو سبحانو قاؿ ابن قدامة : 
 ( .فعدهتن ثبلثة أشهر كالبلئي َف ٭تضن 

 ( .يسألونك عن األىلة قل ىي مواقيت للناس كاٟتج  )فإف كاف الطبلؽ يف أكؿ ا٢تبلؿ ، اعت ر ثبلثة أشهر ابألىلة ؛ لقوؿ هللا تعاُف 
 . (خلق السموات كاألرض منها أربعة حـر  يف كتاب هللا يـو ان إف عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهر  )كقاؿ سبحانو 

 كَف ٮتتلف الناس يف أف األشهر اٟتـر معت رة ابألىلة .
 .ان كإف كقع الطبلؽ يف أثناء شهر اعتدت بقيتو ، مث اعتدت شهرين ابألىلة ، مث اعتدت من الشهر الثالث ٘تاـ ثبلثُت يوم

ألنو لو   ان .كتعتد من الرابع بقدر ما فاهتا من األكؿ ، ًتما كاف أك ّنقص كىذا مذىب مالك كالشافعي كأَب حنيفة ٖتتسب بقية األكؿ ،
 كاف من أكؿ ا٢تبلؿ ، كانت العدة ابألىلة ، فإذا كاف من بعض الشهر ، كجب قضاء ما فات منو .

 ، أف ٚتيع الشهور ٤تسوبة ابلعدد . ان اثني ان كخرج أصحابنا كجه
كؿ ابلعدد ، كاف ابتداء الثآف من بعض الشهر ، فيجب أف ٭تسب ابلعدد ، ككذلك كىو قوؿ ابن بنت الشافعي ألنو إذا حسب األ

 ) ا١ترٍت ( .  الثالث .
 خامسان : من ٖتيض كارتفع حيضها لسبب معلـو ، انتظرت حىت يعود اٟتيض فتعتد بو .

نع نزكؿ اٟتيض كقد تناكلتو ، فإهنا تبقى أم : فإف كانت ٦تا ٖتيض لكن ارتفع حيضها بسبب معلـو كرضاع أك مرض أك غَت٫تا ، كدكاء ٯت
يف عدهتا حىت يعود اٟتيض فتعتد بو كإف طاؿ الزمن ، ألهنا مطلقة َف تيأس من اٟتيض ، فبل تزاؿ يف عدة حىت يعود اٟتيض ، أك تبلغ سن 

 اإلَيس فتعتد عدتو .
لشفاء من ا١ترض ، فإف عاد اٟتيض عند زكاؿ ما رفعو كذىب بعض العلماء إُف أهنا تنتظر زكاؿ ما رفع اٟتيض ، كانتهاء الرضاع ، أك ا

اعتدت بو ، كإال اعتدت سنة ، كاليت ارتفع حيضها كَف تدر سببو ، كاختار ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كقاؿ صاحب اإلنصاؼ : 
 يت الشريعة ٔتثلو .كىو الصواب ، كىذا ىو البلئق بيسر اإلسبلـ كسهولتو ، ألف القوؿ األكؿ فيو مشقة عظيمة كحرج ال أت
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 سادسان : من ارتفع حيضها كال تدرم ما رفعو ، انتظرت تسعة أشهر احتياطان للحمل ، ُث اعتدت بثالثة أشهر .
أم: من ارتفع حيضها كال تدرم سبب رفعو، فتعتد سنة ، تسعة أشهر للحمل، ألهنا غالب مدة اٟتمل، كثبلثة أشهر للعدة . ألنو ٭تتمل 

فتعتد تسعة أشهر ألف ىذا غالب اٟتمل ، فإف مكثت تسعة أشهر كتبُت أهنا غَت حامل ، فإهنا تعتد ثبلثة أشهر أف تكوف حامبلن ، 
 للحيض .

 يف ىذه ا١تسألة كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
ثوف سنة ، َف تبلغ سن اليأس ، ارتفع حيضها ، فطلقها زكجها ، قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : يعٍت امرأة من ذكات اٟتيض عمرىا ثبل

كىي يف ىذه اٟتاؿ ، فتعتد سنة ، ألف ذلك ىو الذم ركم عن عمر ، كقضى بو الصحابة ، ىذا من حيث االستدالؿ ابألثر ، أما النظر 
ثبلثة أشهر ، ألف عدة اآليسة كاليت َف ٖتض  فبلحتماؿ أهنا حامل تعتد تسعة أشهر ، ألف ذلك غالب اٟتمل ، كالحتماؿ أهنا آيسة تعتد

 ثبلثة أشهر ، فتعتد اثٍت عشر شهران من فراؽ زكجها ٢تا ، كىذا من ابب االحتياط .
 سابعان : امرأة ا١تفقود ) كسيأيت ْتثها إف شاء هللا ( .

  : اذكر بعض الفوائد العامة من  حديث سبيعة 

o  ، حيث ترددت فيما أفتاىا بو حىت ٛتلها على ذلك على استيضاح اٟتكم من الشارع .فيو ما كاف يف سبيعة من الشهامة كالفطنة 

o . كفيو الرجوع يف الوقائع إُف األعلم 

o . مباشرة ا١ترأة السؤاؿ عما ينزؿ هبا كلو كاف ٦تا يستحي النساء من مثلو 

o سواء استباف خلق اآلدمي أـ ال ،  استدؿ بو من قاؿ إف اٟتامل تنقضي عدهتا ابلوضع على أم صفة كاف من مضرة أك من علقة ،
 رتب اٟتل على الوضع من غَت تفصيل . ألنو 

 : ال بد من كضع اٟتمل التاـ ا١تتخلق . كقيل
هىا قىالىتٍ  - َُُْ ًث ًحيىضو )  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، لىًكنهوي مىٍعليوؿه رىكىاهي ًاٍبني مىاجىٍو، كىري  (أيًمرىٍت بىرًيرىةي أىٍف تػىٍعتىده بًثىالى  .كىاتيوي ثًقىاته

----------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث معلوؿ كما قاؿ ا١تصنف .
 كم عدة األمة إذا عتقت ٖتت زكجها العبد ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ثبلث حيض .: أف األمة إذا عتقت ٖتت العبد فاختارت نفسها أهنا تعتد عدة اٟترة  القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ اٞتمهور .
 : أهنا تعتد ْتيضة . القوؿ الثاين

 كىذا اختيار ابن تيمية ، كابن القيم .
، عىًن اىلنهيبًٌ  -َُُٓ ، عىٍن فىاًطمىةى بًٍنًت قػىٍيسو اثن  كىعىٍن اىلشهٍعيبًٌ  م .لً رىكىاهي ميسٍ  (لىٍيسى ٢تىىا سيٍكٌتى كىالى نػىفىقىةه ) يف اىٍلميطىلهقىًة ثىالى

---------- 
 ىل ا١تطلقة البائن ٢تا نفقة كسكٌت أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 ال نفقة ٢تا كال سكٌت . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب اإلماـ أٛتد ، كىذا القوؿ ىو الصحيح .
 ٟتديث الباب .
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ا اٍلبػىتَّةى ، كىىيوى غىاًئبه (عىٍن فىاًطمىةى بًٍنًت قػىٍيسو ) أىفَّ أىابى عى كلفظ اٟتديث :  فىأىٍرسىلى إلىيػٍهىا كىًكيلىوي  -طىلَّقىهىا ثىبلاثن ) كىيًف رًكىايىةو  ٍمرًك ٍبنى حىٍفصو طىلَّقىهى
نىا ًمٍن شىٍيءو : فىجىاءىٍت رىسيوؿى اَّللًَّ  لىٍيسى لىًك عىلىٍيًو نػىفىقىةه كىال ] وي، فػىقىاؿى : فىذىكىرىٍت ذىًلكى لى  ًبشىًعَتو، فىسىًخطىٍتوي . فػىقىاؿى : كىاىَّللًَّ مىا لىًك عىلىيػٍ

اٍبًن أيٌـً مىٍكتيوـو . فىًإنَّوي رىجيله أىٍعمىى ،  فىأىمىرىىىا أىٍف تػىٍعتىدَّ يف بػىٍيًت أيٌـً شىرًيكو ، مثيَّ قىاؿى : تًٍلكى اٍمرىأىةه يػىٍرشىاىىا أىٍصحىاَب ، اٍعتىدًٌم ًعٍندى [ سيٍكٌتى 
لىٍلًت فىآًذنًيًٍت . قىالىٍت : فػىلىمَّا حىلىٍلتي ذىكىٍرتي لىوي : أىفَّ ميعىاًكيىةى ٍبنى أىَب سيٍفيىافى كىأىابى جى  تىضىًعُتى ثًيىابىكً   ٍهمو خىطىبىآف ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ، فىًإذىا حى

فىصيٍعليوؾه ال مىاؿى لىوي ،  اٍنًكًحي أيسىامىةى ٍبنى زىٍيدو ، فىكىرًىىٍتوي مثيَّ قىاؿى : اٍنًكًحي : أىمَّا أىبيو جىٍهمو : فىبل يىضىعي عىصىاهي عىٍن عىاتًًقًو . كىأىمَّا ميعىاًكيىةي : 
 متفق عليو .أيسىامىةى ٍبنى زىٍيدو ، فػىنىكىحىٍتوي . فىجىعىلى اَّللَّي ًفيًو خىٍَتان ، كىاٍغتػىبىطىٍت بًًو ( 

 فهذا اٟتديث نص يف الباب .
 لكن من طريق اٟتجة كما يلـز منها قوؿ أٛتد بن حنبل كمن ًتبعو أصح كأحج ؛ ألنو لو كجب السكٌت عليها:  قاؿ ابن عبد ال ر رٛتو هللا

كَف ٮترجها عن بيت زكجها إُف بيت أـ شريك ، كال إُف بيت ابن أـ مكتـو  ، ككانت عبادة تعبدىا هللا هبا ، أللزمها ذلك رسوؿ هللا 
) ال سكٌت لك كال نفقة كإ٪تا السكٌت كالنفقة ١تن عليها رجعة (  ابًتن  ان نت قيس كقد طلقت طبلققاؿ لفاطمة ب ... كإذا ثبت أف النِب 

، الذم ىو ا١تبُت عن هللا مراده من كتابو . كال شيء عنو عليو السبلـ  ؛ فأم شيء يعارىض بو ىذا ؟ ىل يعارىض إال ٔتثلو عن النِب 
تيٍم ( من غَت يدفع ذلك ، كمعلـو أنو أعلم بتأكيل قوؿ هللا ع نػٍ  ه .   ) التمهيد ( .ز كجل : ) أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكى

 ٢تا السكٌت دكف النفقة . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ عائشة كىو مذىب عائشة كفقهاء ا١تدينة السبعة .

تيٍم ًمٍن كيٍجدًكيم ( . نػٍ  كاستدلوا بقولو تعاُف ) أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكى
دى القوؿ ضعيف ، ألف اآلية جاءت يف حكم الرجعية ال يف حكم البائن ، كيوضح ذلك قولو تعاُف ) ال تىٍدرًم لىعىلَّ اَّللَّى ٭تيًٍدثي بػىعٍ  لكن ىذا

 ذىًلكى أىٍمران ( ، كإحداث األمر معناه ترَته ٨تو الزكجة كرغبتو فيها يف زمن العدة ، كىو مستحيل يف البائن .
 فقة كالسكٌت .٢تا الن القوؿ الثالث :

 كىذا مذىب أَب حنيفة ، كىذا القوؿ ضعيف .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف ا١تطلقة ثبلاثن ) البائن ( غَت اٟتامل ليس ٢تا نفقة كال سكٌت أثناء العدة ٟتديث الباب 
o . إذا كانت ا١تطلقة البائن حامبلن فإف ٢تا النفقة من أجل اٟتمل دكف السكٌت 

 اُف ) كىًإٍف كينَّ أيكالًت ٛتىٍلو فىأىٍنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ يىضىٍعنى ٛتىٍلىهين ( .قاؿ تع
 بلن .ال ٯتلك فيو الرجعة ، فبل سكٌت ٢تا ، كال نفقة ، إال أف تكوف حام ان كإذا طلق الرجل زكجتو طبلق :قاؿ ابن قدامة 

فلها النفقة كالسكٌت  ، أك ٓتلع ، أك ابنت بفسخ ، ككانت حامبلن  إما أف يكوف ثبلاثن ، ف ان ابئن ان كٚتلة األمر ، أف الرجل إذا طلق امرأتو طبلق
تيٍم ًمٍن كيٍجدًكيٍم كىال تيضىارُّكىينَّ لًتيضىيًٌقيوا عىلىٍيًهنَّ كىًإٍف كينَّ أيكالًت ٛتىٍ  ) ، إبٚتاع أىل العلم ؛ لقوؿ هللا تعاُف نػٍ وا لو فىأىٍنًفقي أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكى

 .عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ يىضىٍعنى ٛتىٍلىهينَّ( 
 .(  كيف بعض أخبار فاطمة بنت قيس  ) ال نفقة لك إال أف تكوٓف حامبلن 

  ( ) ا١ترٍتع . رة الرضا ػػػػػػػوجب، كما كجبت أجػػػػػة عليو، إال ابإلنفاؽ عليها، فػػػػػقػػاؽ عليو، كال ٯتكنو النفػو اإلنفػػػػػػػكألف اٟتمل كلده، فيلزم
o . أما ا١تطلقة الرجعية فلها السكٌت كالنفقة أثناء العدة ، ألهنا زكجة حكمها حكم الزكجات 
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:  كىعىٍن أيٌـً عىًطيهةى; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -َُُٔ ثو ًإاله عىلىى زىٍكجو أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىشٍ  )قىاؿى ده ًاٍمرىأىةه عىلىى مىيًٌتو فػىٍوؽى ثىالى رنا، كىالى تػىٍلبىٍس الى ٖتًى
، كىالى تىٍكتىًحٍل، كىالى ٘تىىسه ًطيبنا، ًإاله ًإذىا طىهيرىٍت نػيٍبذىةن ًمٍن قيٍسطو  ا لىٍفظي  (أىٍك أىٍظفىارو. ثػىٍوابن مىٍصبيوغنا، ًإاله ثػىٍوبى عىٍصبو ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىىىذى

 .ميٍسًلمو 
ٍتىًضٍب ) دىًة: كىأًلىِب دىاكيدى، كىالنهسىاًئيًٌ ًمٍن اىلٌزايى   ( .كىالى ٗتى

ٍتىًشطٍ )  كىًللنهسىاًئيًٌ   ( . كىالى ٘تى
هىا قىالىتٍ  -َُُٕ ى أىبيو سىلىمىةى، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  )  كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ رنا، بػىٍعدى أىٍف تػيوييفًٌ ًإنهوي ؾ  جىعىٍلتي عىلىى عىٍيًٍت صىبػٍ

ٍتىًشًطي اًبلطًٌيًب، كىالى اًبٍٟتًنهاًء، فىًإنه يىًشبي اىٍلوىجٍ  : ِبًىمًٌ شىٍيءو أىٍمتىًشطي؟ وى، فىالى ٕتىٍعىًليًو ًإاله اًبللهٍيًل، كىاٍنزًًعيًو اًبلنػههىاًر، كىالى ٘تى ". قػيٍلتي وي ًخضىابه
دٍ  : "اًبلسًٌ ًإٍسنىاديهي حىسىنه  ر (قىاؿى  . رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كى

هىا;  -َُُٖ نػىهىا، أىفػىنىكٍ )كىعىنػٍ هىا زىٍكجيهىا، كىقىٍد ًاٍشتىكىٍت عىيػٍ ! ًإفه ًابٍػنىيًت مىاتى عىنػٍ : "الى أىفه ًاٍمرىأىةن قىالىٍت: ايى رىسيوؿى اىَّللًه ميتػهفىقه  ( حيليهىا؟ قىاؿى
 . عىلىٍيوً 

---------- 
 أللواف الزاىية .كاألصفر ، كاألٛتر ، ك٨توىا من ا ( ثػىٍوابن مىٍصبيوغنا) 
 بفتح العُت ، ثياب من اليمن فيها بياض كسواد .(  ًإاله ثػىٍوبى عىٍصبو ) 
 ( أم : قطعة . نػيٍبذىةن ) 
 ( بضم القاؼ . كأىظفار : بفتح ا٢تمزة ، كالقسط كاألظفار نوعاف من البخور . ًمٍن قيٍسطو أىٍك أىٍظفىارو ) 
رنا)  لباء ، عصارة شجر الص ر ، ٬تعل على أطراؼ العُت للتداكم ، كلو جعل يف داخل العينُت بفتح الصاد ككسر ا(  عىلىى عىٍيًٍت صىبػٍ

 لذىب بنور٫تا .
 أم : يلوف الوجو ك٭تسنو .(  يىًشبي اىٍلوىٍجوى ) 
 عرؼ اإلحداد ؟ 

 اإلحداد لرة ا١تنع ، كمنو ٝتي البواب حدادان ١تنعو الداخل .
  ٚتاعها أك يرغب يف النظر إليها من الزينة كما يف معناىا مدة ٥تصوصة .: تربص ٕتتنب فيو ا١ترأة ما يدعو إُف كشرعان  
 ما حكم اإلحداد ؟ 

 حكمو كاجب على ا١ترأة ا١تتوىف عنها زكجها ، سواء كانت مدخوالن هبا أـ ال .

 نَّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشران ( .لقولو تعاُف ) كىالًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجان يػىتػىرىبٍَّصنى أبًىنٍػفيًسهً 
 : ىذا أمر من هللا للنساء اللوايت يتوىف عنهن أزكاجهن أف يعتدف أربعة أشهر كعشران . قاؿ ابن كثَت

ًبيبىةى زىٍكًج النَِّبًٌ  ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ قالت :   عىلىى أيٌـً حى لُّ اًلٍمرىأى  )يػىقيوؿي عىلىى اٍلًمنػٍ رىً  ٝتًى دُّ عىلىى مىيًٌتو فػىٍوؽى الى ٭تًى ةو تػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ٖتًي
 ( متفق عليو .ثىبلىثو ًإالَّ عىلىى زىٍكجو أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشرنا 

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  : عىٍن زىيٍػنىبى بًٍنًت أيٌـً سىلىمىةى قىالىتٍ  لُّ الٍمرىأىةو تػيٍؤًمني  )يػىقيوؿي  ٝتًى دَّ عىلىى مىيًٌتو فػىٍوؽى ثىبلثو ، إالَّ  ال ٭تًى اًبىَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر أىٍف ٖتًي
 متفق عليو . عىلىى زىٍكجو : أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشران (

: أىرٍ -حديث الباب  –عىٍن أيٌـً عىًطيَّةى ك  يًًٌت فػىٍوؽى ثىبلثو ، إال عىلىى زىٍكجو دُّ اٍمرىأىةه عىلىى اٍلمى   ان ( .بػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشر : )ال ٖتًي
فاٟتديث ظاىر يف ا١تنع من اإلحداد على أحد فوؽ ثبلث إال الزكج ، فإنو ٭تد عليو أربعة أشهر كعشران ، كيدؿ لذلك ركاية مسلم : ) ... 

 : ) فإهنا ٖتد ( خ ر ٔتعٌت األمر . إال على زكجها فإهنا ٖتد عليو أربعة أشهر كعشران ( فقولو 
 ذلك اٟتسن كالشعِب كقاال بعدـ كجوب اإلحداد .كخالف يف 

 .كىو قوؿ شذ بو أىل العلم كخالف بو السنة ، فبل يعرج عليو قاؿ ابن قدامة بعد ذكره ٠تبلؼ اٟتسن : 
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 ال تقدح يف االحتجاج كإف كاف فيها رد على من ادعى اإلٚتاع . –أم اٟتسن كالشعِب  –كقاؿ ابن حجر : ك٥تالفتهما 
 إُف اٟتسن .كضيعف ما نسب 

 قاؿ العيٍت : ال يصح ىذا عن اٟتسن قالو ابن العرَب . 
 ما اٟتكمة من اإلحداد ؟ 

 تعظيم خطر ىذا العقد كرفع قدره . أكالن :
 : تعظيم حق الزكج كحفظ عشرتو . اثنيان 
 : تطييب نفس أقارب الزكج كمراعاة شعورىم . اثلثان 
 الرجاؿ إليها . : سد ذريعة تطلع ا١ترأة للنكاح أك تطلع رابعان 

 : موافقة الطباعة البشرية . خامسان 
 ماذا نستفيد من قولو )ال ٭تل المرأة ... ( ؟ 

 نستفيد : أف اإلحداد خاص ابلنساء . 
 إلٚتاع ا١تسلمُت على أنو ال إحداد على الرجل .

ادى عىلىى الرَّجيًل  (ا١توسوعة الفقهية ) جاء يف   .أىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّوي الى إٍحدى
 ما حكم اإلحداد على غَت الزكج ؟ 

 جائز .
 ثبلثة أَيـ فأقل ، لكنو غَت كاجب . -فيجوز للمرأة أف ٖتد على غَت زكجها ، كاألخ ، أك األب ، أك أـ ، أك أم قريب 

 فحديث الباب يدؿ على اٞتواز كاإلابحة .
 قاؿ ابن القيم : فإف اإلحداد على الزكج كاجب كعلى غَته جايز .

 : كليس ذلك كاجبان التفاقهم على أف الزكج لو طالبها ابٞتماع َف ٭تل ٢تا منعو يف تلك اٟتاؿ . ابن حجر قاؿ اٟتافظ
اإلحداد: ترؾ ا١ترأة الزينة كلها من اللباس كالطيب كاٟتلى كالكحل، ككل ما كاف من دكاعي اٞتماع، يقاؿ :  : كقاؿ ابن بطاؿ رٛتو هللا

أف ٖتد ا١ترأة على غَت زكجها من ذكل ٤تارمها ثبلثة أَيـ ، ١تا يرلب من لوعة اٟتزف ، كيهجم من أليم  كأابح النِب ،  امرأة حاٌد ك٤تدٌ 
  .الوجد ، كَف يوجب ذلك عليها ، كىذا مذىب الفقهاء ، كحـر عليها من اإلحداد ما فوؽ ذلك

على أف من مات أبوىا ، أك ابنها ، ككانت ذات زكج الثبلثة أَيـ على غَت الزكج غَت كاجب إٚتاع العلماء  ك٦تا يدؿ على أف اإلحداد يف
أبيح ٢تا اإلحداد فيها أنو يقضى لو عليها ابٞتماع فيها ، كنص التنزيل أف اإلحداد على  الثبلثة األَيـ اليت ، كطالبها زكجها ابٞتماع يف

 . بذكات األزكاج أربعة أشهر كعشرنا كاج
 ىل ٬تب االحداد على الصغَتة ؟ 

 أة ... ( ٘تسك ٔتفهومو اٟتنفية ، فقالوا : ال ٬تب اإلحداد على الصرَتة .) المر  قولو 
 كذىب ٚتهور العلماء على كجوب اإلحداد عليها .

 قالوا : إف التقييد اب١ترأة خرج ٥ترج الرالب . 
نها زكجها، كقد اشتكت عينها فقالت : َي رسوؿ، إف ابنيت تويف ع كاستدلوا أيضان ْتديث أـ سلمة كفيو ) جاءت امرأة إُف رسوؿ هللا  

 أفنكحلها ؟ قاؿ : ال ( .
كَف يسأؿ عن سنها ؛ كلو كاف اٟتكم يفًتؽ ابلصرر كالك ر لسأؿ عن سنها حىت يبُت اٟتكم ، كأتخَت البياف كجو الداللة : قاؿ القرطِب : 

 ) التفسَت ( . .يف مثل ىذا ال ٬توز ، كأيضا فإف كل من لزمتها العدة ابلوفاة لزمها اإلحداد كالكبَتة
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 ىل ٬تب اإلحداد على الذمية ؟ 
 استدؿ بو اٟتنفية أبف ال إحداد على الذمية ، للتقييد ابإلٯتاف . ( تؤمن اب كاليـو اآلخر ...)  قولو 

 كذىب ٚتهور العلماء إُف كجوب اإلحداد على الكتابية .
 ككتابية . لعمـو األدلة ا١توجبة لئلحداد ، فإف األدلة َف تفرؽ بُت مسلمة

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو

 إغراء ا١ترأة على الفعل . أم) تؤمن اب كاليـو اآلخر ... ( اإلغراء ،   كأما ا١تراد بقولو 
اًفرىة فػىيىًجب عىلىى كيٌل ميٍعتىدَّة عىٍن كىفىاة سىوىاء اٍلمىٍدخيوؿ هًبىا كىغىٍَتىىا كىالصًَّرَتىة كىاٍلكىًبَتىة كىاٍلًبٍكر كى قاؿ النوكم :  الثػَّيًٌب كىاٟتٍيرَّة كىاأٍلىمىة كىاٍلميٍسًلمىة كىاٍلكى

ا مىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىاٞتٍيٍمهيور .  ىىذى
ب عىلىى الزٍَّكجىة اٍلًكتىا  اًلًكيَّة: الى ٬تًى ًنيفىة كىغىٍَته ًمٍن اٍلكيوفًيًٌُتى كىأىبيو ثػىٍور كىبػىٍعض اٍلمى ٌل اًلٍمرىأىةو  ٍلميٍسًلمىًة ًلقىٍولًًو بًيَّة بىٍل ٗتىٍتىٌص ابً كىقىاؿى أىبيو حى )الى ٭تًى

( فىخىصَّوي اًبٍلميٍؤًمنىًة .  تػيٍؤًمن اًبىَّللًَّ
ا قػىيَّ  قىاد لىوي ، فىًلهىذى تىًفع بًًو كىيػىنػٍ  . دى بًوً كىدىلًيل اٞتٍيٍمهيور أىفَّ اٍلميٍؤًمن ىيوى الًَّذم يىٍشمىل ًخطىاب الشَّارًع كىيػىنػٍ

 نونة ؟ىل ٬تب اإلحداد على اجمل 
 نعم ٬تب .

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . 

 لعمـو األدلة الدالة على كجوب اإلحداد .
 ما الذم ٕتنبو احملادة يف إحدادىا ؟ 

 أكالن : الزينة .
 فيحـر على اادة أف تلبس كل ما فيو زينة من الثياب .

 ٟتديث الباب ) ... كال تلبس ثوابن مصبوغان إال ثوب عٍصب ( . 
 ث أـ سلمة عند أَب داكد : ) ... كال تلبس ا١تعصفر من الثياب ، كال ا١تمشَّقة ... ( .كيف حدي

 ) ا١تمشقة : ا١تصبوغة اب١تشق ، بكسر ا١تيم ، كىو الطيب األٛتر ( .
 ذلك ، لكن ىذا  ذىب بعض العلماء إُف أف اادة ال تلبس النقاب ، ألف ا١تعتدة من كفاة زكجها مشبهة ابٍرًمىة ، كارمة ٘تنع من

 القوؿ فيو بعد .

 اثنيان : الطيب .
 أم : ك٦تا ٭تـر على اادة أف تتطيب .

 قاؿ ابن قدامة : كال خبلؼ يف ٖترٯتو عند من أكجب اإلحداد .
 ( . كىالى ٘تىىسَّ ًطيبناٟتديث أـ عطية  ) ... 

 قاؿ ابن قدامة : كألف الطيب ٭ترؾ الشهوة ، كيدعو إُف ا١تباشرة .
 اف غَت ا١تطيبة ال أبس أف تستعملها اادة ألهنا ليست طيبان ، فبل يشملها النص .األدى 
  استثٌت النِب ةن ًمٍن قيٍسطو أىٍك أىٍظفىارو  لقولو )... ،الشيء اليسَت عند الطهر للحاجة  (.إالَّ إذىا طىهيرىٍت : نػيٍبذى

 اثلثان : اٟتلي .
 و .أم : ك٦تا ٭تـر على اادة لبس اٟتلي أبنواع

 قاؿ ابن ا١تنذر :  أٚتعوا على منع ا١ترأة اادة من لبس اٟتلي .
بي ، ٗتىٍتىضً اٍلميتػىوىىفَّ عىنػٍهىا زىٍكجيهىا الى تػىٍلبىسي اٍلميعىٍصفىرى ًمنى الثًٌيىاًب ، كىالى اٍلميمىشَّقىةى ، كىالى اٟتٍيًليَّ ، كىالى  )أىنَّوي قىاؿى  عىًن النَِّبًٌ . أيـً سىلىمىةى ٟتديث 
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 ( ركاه أبو داكد . كىالى تىٍكتىًحلي 
 . كىذا ا١تنع شامل ١تا ظهر من اٟتلي كما استًت ٖتت الثياب 
 . اٟتلي يشمل كل ما تتجمل بو ا١ترأة كتتحلى بو من قرط أك سوار أك خامت ، سواء ذلك من فضة أك غَتىا 

  ما كاف ٔتعٌت الذىب كالفضة فلو حكم اٟتلي ، ألف قولو ي ( كاٟتلي اسم يصدؽ على الذىب كالفضة كغَته كاللؤلؤ : ) كال اٟتل
 كالزمرد كاأل١تاس .

 . إذا كانت اادة متلبسة بشيء من اٟتلي قبل كفاة زكجها ، فإف الواجب عليها إزالة ما ٯتكن إزالتو منها 

 رابعان : التحسُت ْتناء ك٨توه .
 أم : ك٦تا ٭تـر على اادة ا٠تضاب ابٟتناء ك٨توه .

 ديث أـ سلمة عند أَب داكد ) كال ٗتتضب ... ( .ففي ح
نص على ا٠تضاب منبهان على ىذه األنواع اليت ىي أكثر زينة منو  :  فيحـر عليها ا٠تضاب كالنقش كاٟتمرة ، فإف النِب  قاؿ ابن القيم

 كأعظم فتنة ، كأشد مضادة ١تقصود اٟتداد  .
 خامسان : الكحل .

 حل ... ( . ٟتديث أـ عطية : ) ... كال تكت
نػىهىا، أىفػىنىكٍ )  -حديث أـ سلمة  –كٟتديث الباب  ! ًإفَّ اًبٍػنىيًت مىاتى عىنػٍهىا زىٍكجيهىا، كىقىٍد ًاٍشتىكىٍت عىيػٍ : أىفَّ اًٍمرىأىةن قىالىٍت: َيى رىسيوؿى اىَّللًَّ حيليهىا؟ قىاؿى

 . (  "الى 
 مع حاجتها إليو . فلم يرخص ٢تا النِب 

 للضركرة :  اختلف العلماء يف الكحل 
 : ال ٬توز االكتحاؿ مطلقان لضركرة أـ لرَت ضركرة . قيل

 كىذا قوؿ ابن حـز . 
 اادة من االكتحاؿ مع حاجتها إليو . ٟتديث أـ سلمة الذم فيو منعو 

 : إُف جوازه إذا اضطرت إليو تداكَين ال زينة ، فلها االكتحاؿ ليبلن ال هناران . كذىب ٚتهور العلماء
حُت تويف أبو سلمة ، كقد جعلت علي ص ٍران  قالت : ) ... دخل علي رسوؿ هللا  -الذم ذكره ا١تصنف  –ْتديث أـ سلمة  كاستدلوا

، فقاؿ : ما ىذا َي أـ سلمة، فقلت : إ٪تا ىو ص ر َي رسوؿ هللا ليس فيو طيب، فقاؿ : إنو يشب الوجو، فبل ٕتعليو إال ابلليل كتنزعيو 
 ث صححو بعضهم كضعفو بعضهم . ابلنهار ( . كىذا اٟتدي

 الصحيح . كىذا القوؿ ىو
 سادسان : كأف تلـز بيتها الذم مات زكجها كىي فيو ، فال ٗترج منو إال ٟتاجتها هناران .

 فيجب عليها لزـك بيت زكجها الذم تويف عنها كىي فيو .
 كىذا مذىب أكثر العلماء . ) كسيأيت ْتث ىذه ا١تسألة إف شاء هللا ( . 
 ٟتكم إف تركت اإلحداد ؟ما ا 

 آٙتػػػة كأ٘تت عدهتا ٔتضي زماهنا .
 كيف حساب مدة اإلحداد ) أربعة أشهر كعشران ( ؟ 

 . تعتد ا١ترأة ا١تتوىف عنها زكجها ابألشهر القمرية ال ابألشهر الشمسية ؛ كذلك ألف األحكاـ الشرعية إ٪تا تناط ابألشهر القمرية
اة يف أكؿ الشهر ، فلو كانت بعض الشهور ًتمة ثبلثُت يوما ، كبعضها ّنقصة تسعة كعشرين يوما ، ك٭تتسب الشهر هببللو إذا كانت الوف

 . فاالعتداد صحيح كال يلـز ا١تعتدة قضاء ما نقص من أَيـ ذلك الشهر الناقص
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ال الشمسية ، فإذا كاف  إف حساب أشهر العدة يف الطبلؽ أك الفسخ أك الوفاة يكوف ابلشهور القمرية ة :جاء يف " ا١توسوعة الفقهي
الطبلؽ أك الوفاة يف أكؿ ا٢تبلؿ اعت رت األشهر ابألىلة؛ لقولو تعاُف : )يسألونك عن األىلة قل ىي مواقيت للناس كاٟتج( حىت كلو نقص 

، فلـز اعتبار األشهر ،  (عدد األَيـ؛ ألف هللا أمرّن ابلعدة ابألشهر، فقاؿ سبحانو ) فعدهتن ثبلثة أشهر(، كقاؿ تعاُف: )أربعة أشهر كعشران 
 . سواء أكانت ثبلثُت يوما أك أقل " انتهى

 :كأما إذا كانت الوفاة يف أثناء الشهر 
، كعشرة أَيـ ، كما فاهتا من الشهر األكؿ ٢تا يف حسابو طريقتاف  -كاملة أك ّنقصة  –فإهنا تعتد بقية الشهر األكؿ ، كثبلثة شهور ابألىلة  

 :  ألىل العلم
 ، أكملت عشران  ؛ فإذا كانت قد اعتدت منو عشرين يومان  أـ ّنقصان  ، سواء كاف الشهر يف كاقع األمر ًتمان  ف ٖتسب ثبلثُت يومان : أ األكىل

  . يف الشهر ا٠تامس ، كىكذا
 ان .أـ ّنقص ان : أف تعتد من الشهر ا٠تامس بقدر ما فاهتا من األكؿ ، سواء كاف الشهر ًتم الثانية

 ( .ُّٓ/ِٗ( ، ا١توسوعة الفقهية )ُْٖ/ٓ( ، كشاؼ القناع )ٖٓ/ٖكينظر : ا١ترٍت )
  . كقد اختار القوؿ الثآف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا ، كرجحو من علمائنا ا١تعاصرين الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

ل من ٚتادل األكُف كاآلخرة تسعة ٚتادل األكُف ، ككاف ك ُٓفقد ذكر الشيخ ابن عثيمُت فيمن صاـ شهرين متتابعُت ابتداء من يـو 
  . كعشرين يوما ، أنو ينتهي صيامو بصـو اليـو ا٠تامس عشر من رجب ، على القوؿ أبنو يتم الشهر األكؿ ثبلثُت يومان 

  . كعلى القوؿ الراجح يعت ر الشهرين اب٢تبلؿ ، فينتهي صومو بصـو اليـو الرابع عشر من رجب
رٛتو هللا أنو " ال حاجة إُف أف نقوؿ ابلعدد ، بل ننظر اليـو الذم ىو ا١تبدأ من الشهر األكؿ ،  ككذلك ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

 ل ( .٣تموع الفتاك ) فتكوف النهاية مثلو من الشهر اآلخر" انتهى من 
ربعة أشهر ، سواء كانت  ٚتادل األكُف ، فهذه أ ُِمن ٤تـر ، فتعتد امرأتو إُف  ُِمثاؿ ذلك يف عدة الوفاة : لو تويف الرجل يف يـو 

  . ٚتادل األكُف يف الساعة اليت مات فيها زكجها ِِكاملة أـ ّنقصة ، مث تزيد عشرة أَيـ ، فتنتهي عدهتا يـو 
  . كعلى ىذا ، فليس على أمك إال أف تزيد عشرة أَيـ فقط ، كليس عليها أف تكمل األشهر الناقصة ثبلثُت يومان 

على عدة الطبلؽ إذا حسبت ابلشهور ، كذلك يف حاؿ   نطبق على من صاـ شهرين متتابعُت ، كينطبق أيضان كما قلناه ىنا يف عدة الوفاة ي
 ) االسبلـ س ج ( .    . كوف ا١تطلقة صرَتة أك َيئسة ال ٖتيض

 ىل ٬تب اإلحداد على ا١تطلقة البائن ؟ 
 الصحيح أنو ال ٬تب عليها اإلحداد .

 . كرجحو ابن القيم ، كالشوكآف .ة ، كمالك ، كابن ا١تنذر ك٨توه قوؿ الشافعي كىو قوؿ عطاء ، كربيعقاؿ ابن قدامة : 
 ان(.ال ٭تل المرأة تؤمن اب كاليـو اآلخر، أف ٖتد على ميت فوؽ ثبلث لياؿ ، إال على زكج، أربعة أشهر كعشر قاؿ ) ألف النِب  -أ

 .ة كىذه عدة الوفاة ، فيدؿ على أف اإلحداد إ٪تا ٬تب يف عدة الوفا
 .كألهنا معتدة عن غَت كفاة ، فلم ٬تب عليها اإلحداد ، كالرجعية ، كا١توطوءة بشبهة -ب
كألف اإلحداد يف عدة الوفاة إلظهار األسف على فراؽ زكجها كموتو ، فأما الطبلؽ فإنو فارقها ابختيار نفسو ، كقطع نكاحها ، فبل  -ج

 ( .و .            ) ا١ترٍت معٌت لتكليفها اٟتزف علي
ادو ؟ قػيلٍ  كقاؿ ابن القيم : رىاًء إٍحدى ؽو أىٍك كىٍطًء شيبػٍهىةو أىٍك ًزْفن أىٍك اٍسًتبػٍ بي عىلىى اٍلميٍعتىٌدًة ًمٍن طىبلى ا ىيوى اٟتٍيٍكمي ا٠تٍىاًمسي فىًإٍف ًقيلى فػىهىٍل ٬تًى نىا : ىىذى

ةو ًمنٍ  اًد اٍلوىاًجًب الٌزٍكجىاًت كىاًبٞتٍىائًًز غىيػٍرىىيٌن  اٌلًذم دىٌلٍت عىلىٍيًو الٌسٌنةي أىنٌوي الى إٍحدىادى عىلىى كىاًحدى ٍحدى ًء أًلىٌف الٌسٌنةى أىثٍػبػىتىٍت كىنػىفىٍت فىخىٌصٍت اًبإٍلً ىىؤيالى
ا٫تيىا فػىهيوى دىاًخله يف حيٍكًم الٌتٍحرًًٔف عىلىى اأٍلىٍموىاًت فىًمٍن أىٍينى لىكيٍم ديخي  اًد عىلىى اٍلميطىٌلقىًة اٍلبىائً وليوي يف عىلىى اأٍلىٍموىاًت خىاٌصةن كىمىا عىدى ٍحدى ن .         اإٍلً

 ) زاد ا١تعاد ( .
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 منها : أحدث بعض الناس أموران يف اإلحداد ال أصل ٢تا يف الشرع ، 

o . التزاـ بعض النساء لباسان معينان ) كاألسود ( لئلحداد 
o . امتناع اادة من مشط شعرىا 

o . امتناع اادة من االغتساؿ للتنظف 

o اع اادة عن العمل يف بيتها من خياطة كغَتىا .امتن 

o . امتناع اادة من ال ركز للقمر 

o . امتناع اادة من الظهور على سطح البيت 

: بىٍل جيدًٌم  يبه طيلًٌقىٍت خىالىيًت، فىأىرىادىٍت أىٍف ٕتىيده ٩تىٍلىهىا فػىزىجىرىىىا رىجيله أىٍف ٗتىٍريجى، فىأىتىٍت اىلنه )  قىاؿى   كىعىٍن جىاًبرو  -َُُٗ فػىقىاؿى
 .رىكىاهي ميٍسًلمه  (٩تىٍلىًك، فىًإنهكى عىسىى أىٍف تىصىدهًقي، أىٍك تػىٍفعىًلي مىٍعريكفنا 

---------- 
 كعند أَب داكد ) طلقت خاليت ثبلاثن ( .(  طيلًٌقىٍت خىالىيًت ) 
 بفتح أكلو كضم اٞتيم ، أم : تقطع ٙتر ٩تلها .(  أىٍف ٕتىيده ) 
 ( زاد يف ركاية أَب داكد ) فذكرت ذلك لو ( أم : ذكرت هني الرجل ٢تا عن ا٠تركج . أىتىٍت اىلنهيبه فى ) 
: بى )   كلفظ النسائي ) فقاؿ : اخرجي ( .لى ( فػىقىاؿى
٠تركج ، كقاؿ القرطِب : إف ىذا قاؿ القارم : ىذا تعليل ا٠تركج ، كييعلم منو أنو لوال التصدؽ ١تا جاز ٢تا ا(  فىًإنهكى عىسىى أىٍف تىصىدهًقي) 

 ليس تعليبلن إلابحة خركجها ابالتفاؽ ، كإ٪تا خرج ىذا ٥ترج التنبيو ٢تا كاٟتض على فعل ا٠تَت .
 ( من التطوع ، كا٢تدية ، كاإلحساف ك٨توىا . معركفان ( للتنويع . )  أك)  ( أىٍك تػىٍفعىًلي مىٍعريكفنا )
 منز٢تا ؟ ما حكم خركج ا١تطلقة البائن ا١تعتدة من 

 ذىب ٚتهور العلماء إُف جواز خركجها هناران ٟتاجتها .
 ٟتديث الباب .
ا اٟتٍىًديث دىلًيل ٠ًتيريكًج اٍلميٍعتىدَّة اٍلبىاًئن لًٍلحىاجىًة ، كىمىٍذىىب مىاًلك كىالثػٍَّورًمًٌ كىاللٍَّيث كىالشَّاًفعً قاؿ النوكم :   ٌي كىأىٍٛتىد كىآخىرًينى جىوىاز خيريكجهىا يًف ىىذى

ًنيفىة يف  ًء ٬تىيوز ٢تىىا ا٠تٍيريكج يف ًعدَّة اٍلوىفىاة كىكىافػىقىهيٍم أىبيو حى  ًعدَّة اٍلوىفىاة كىقىاؿى يًف اٍلبىائًن: الى ٗتىٍريج لىٍيبلن كىالى نػىهىارنا النػَّهىار لًٍلحىاجىًة، كىكىذىًلكى ًعٍند ىىؤيالى
قىة ًمٍن التٍَّمر ًعنٍ  اده ، كىا٢ٍتىًديَّة ، كىاٍسًتٍحبىاب التػٍَّعرًيض ًلصىاًحًب التٍَّمر بًًفٍعًل ذىًلكى ، كىتىٍذًكَت اٍلمىٍعريكؼ كىاٍل رٌ كى . كىًفيًو ًاٍسًتٍحبىاب الصَّدى اىَّللَّ د جيدى

 تػىعىاُفى أىٍعلىم .
حوائجها ، كإ٪تا تلـز منز٢تا كقاؿ القرطِب : ىذا اٟتديث دليل ١تالك ، كالشافعي ، كأٛتد كالليث على قو٢تم : إف ا١تعتدة ٗترج ابلنهار يف 

 ابلليل .
 كقاؿ أبو حنيفة : ذلك يف ا١تتوىف عنها زكجها ، كأما ا١تطلقة فبل ٗترج ليبلن كال هناران .

فقد  كقاؿ اٞتمهور ا١تراد هبذا اٟتديث : إف اٞتذاذ ابلنهار عرفان كشرعان ، أما العرؼ ، فهو عادة الناس يف مثل ذلك الشرل ، كأما الشرع ،
 عن جداد الليل .  هنى
كاٟتديث دليل على جواز خركج ا١تعتدة من طبلؽ ابئن من منز٢تا يف النهار للحاجة إُف ذلك ، كال ٬توز لرَت حاجة ، كقد الصنعآف : قاؿ 

إخراجها إذا أتذت  كا٠توؼ كخشية اهنداـ ا١تنزؿ ك٬توزان  كهنار  ذىب إُف ذلك طائفة من العلماء ، كقالوا : ٬توز ا٠تركج للحاجة كالعذر ليبلن 
ًٍتُتى بًفىاًحشىةو ميبػىيًٌنىةو( ، كفيٌسر ان ابٞتَتاف ، أك أتذكا هبا أذل شديد الفاحشة ابلبذاءة ، لقولو تعاُف )الى ٗتيٍرًجيوىينَّ ًمٍن بػيييوهًتًنَّ كىالى ٮتىٍريٍجنى ًإالَّ أىٍف أيى

 . على األٛتاء كغَتىم
على عدة الوفاة، كال ٮتفى أف اٟتديث ا١تذكور  مطلقا دكف الليل للحديث ا١تذكور، كقياسان  ان كذىبت طائفة منهم إُف جواز خركجها هنار 
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 و .، كىذا عذر يف ا٠تركج. كأما لرَت عذر، فبل يدؿ عليان علل فيو جواز ا٠تركج برجاء أف تصدؽ، أك تفعل معركف
 ما حكم خركج ا١تطلقة الرجعية ؟ 

 ٬توز إبذف زكجها .
 .ان زكجة ، ٢تا ما للزكجات كعليها ما على الزكجاتألف ا١تطلقة طبلقان رجعي

 .فعن ابن عمر أنو كاف يقوؿ : ) إذا طلق الرجل امرأتو تطليقة أك تطليقتُت َف ٗترج من بيتها إال إبذنو ( ركاه ابن أَب شيبة 
ي كالزكجة اليت َف تطلق أم أف ٢تا أف ٗترج إُف رٛتو هللا : القوؿ الراجح أف ا١ترأة ا١تطلقة إذا كاف الطبلؽ رجعيان ، فه قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

ىينَّ ًمٍن جَتاهنا أك أقارهبا أك إُف ا١تسجد لسماع ا١تواعظ أك ما أشبو ذلك ، كليست كاليت مات عنها زكجها ، كأما قولو تعاُف : ) ال ٗتيٍرًجيو 
 "بيت كٗترج كتسكن يف بيت آخر.." انتهى من فتاكل "نور على الدرببػيييوهًتًنَّ كىال ٮتىٍريٍجنى ( ، فا١تراد ابإلخراج ا١تفارقة يعٍت ال تفارؽ ال

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . اٟتث على التصدؽ كفعل ا٠تَت 
o . فضل الصدقة 
o . استحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ا٠تَت كتذكَته اب١تعركؼ 

أىٍف أىٍرًجعى ًإىلى أىٍىًلي; فىًإفه  رىجى يف طىلىًب أىٍعبيدو لىوي فػىقىتػىليوهي. قىالىٍت: فىسىأىٍلتي اىلنهيبه أىفه زىٍكجىهىا خى )  كىعىٍن فػيرىيٍػعىةى بًٍنًت مىاًلكو  -َُُُ
دىاين، : "نػىعىٍم". فػىلىمها كيٍنتي يف اىٟتٍيٍجرىًة انى ًٍلكيوي كىالى نػىفىقىةن، فػىقىاؿى ريٍؾ ًل مىٍسكىننا ٯتى : " ايٍمكي  زىٍكًجي ملٍى يػىتػٍ ليغى اىٍلًكتىابي فػىقىاؿى ًثي يف بػىٍيًتكى حىىته يػىبػٍ
ًٍمًذمُّ،  (أىجىلىوي". قىالىٍت: فىاٍعتىدىٍدتي ًفيًو أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشرنا، قىالىٍت: فػىقىضىى بًًو بػىٍعدى ذىًلكى عيٍثمىافي  أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ

ريىيٍم .كالذٍُّىًليُّ، كىاٍبني حً   بهافى، كىاٟتٍىاًكمي كىغىيػٍ
---------- 

 ابن سناف الصحاَب .(  كىعىٍن فػيرىيٍػعىةى بًٍنًت مىاًلكو ) 
 َف يسم .(  أىفه زىٍكجىهىا ) 
 كيف ركاية ) أبقوا ( أم : ىربوا .( خىرىجى يف طىلىًب أىٍعبيدو لىوي  )

 القدـك ٟتقىهم فقتلوه ( .كيف ركاية الًتمذم ) حىت إذا كاف بطرؼ (  فػىقىتػىليوهي ) 
 أم : البيت الذم أسكنها زكجها ، كأًتىا قتلو كىي فيو .( ايٍمكيًثي يف بػىٍيًتكى ) 
ليغى اىٍلًكتىابي أىجىلىوي )   أم : ا١تكتوب من العدة ) أجلو ( أم : كقتو الذم حيٌدد لو ، كىو أربعة أشهر كعشران .(  حىىته يػىبػٍ
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 . حديث صحيح
 صححو ٚتاعة من اٟتفاظ : منهم الذىلي ، كالًتمذم ، كابن حباف ، كاٟتاكم كأقره الذىِب .

 قاؿ ابن عبد ال ر : ىذا حديث مشهور عند علماء اٟتجاز كالعراؽ .
 كرد ابن القيم يف الزاد على ابن حـز يف تضعيفو اٟتديث .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ا زكجها يف بيتها إُف انتهاء عدهتا .نستفيد : كجوب إقامة ا١تتوىف عنه

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
كغَتىم ، َف يركا للمعتدة أف  قاؿ الًتمذم بعد إخراجو للحديث : كالعمل على ىذا اٟتديث عند أكثر العلم ، من أصحاب النِب 

 ؽ .ف ، كالشافعي ، كأٛتد ، كإسحاتنتقل من بيت زكجها حىت تنقضي عدهتا ، كىو قوؿ سفيا
جامع )تد يف بيت زكجها، كاألكؿ أصح. ، كإف َف تعغَتىم: للمرأة أف تعتد حيث شاءتك  كقاؿ بعض أىل العلم من أصحاب النِب 
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 الًتمذم(
ك٦تن أكجب على ا١تتوىف عنها زكجها االعتداد يف منز٢تا : عمر كعثماف رضي هللا عنهما ، كركم ذلك عن ابن  : قاؿ ابن قدامة رٛتو هللاك 

ابن مسعود كأـ سلمة ، كبو يقوؿ مالك كالثورم كاألكزاعي كأبو حنيفة كالشافعي كإسحاؽ . كقاؿ ابن عبد ال ر : كبو يقوؿ ٚتاعة عمر ك 
 ؽ .          ) ا١ترٍت ( .فقهاء األمصار ابٟتجاز كالشاـ كالعرا

ليغى اٍلًكتىابي أىجىلى كاستدلوا ْتديث الباب )   ( . واٍمكيًثي يًف بػىٍيًتًك حىىتَّ يػىبػٍ
اهًبًٍم كقاؿ ابن القيم بعد أف ذكر القائلُت بوجوب العدة يف منز٢تا :  ًنيفىةى رىًٛتىهيٍم اَّلٌلي كىأىٍصحى مىاـً أىٍٛتىدى كىمىاًلكو كىالٌشاًفًعٌي كىأىَب حى ا قػىٍوؿي اإٍلً كىىىذى

اًء اأٍلىٍمصىاًر اًبٟتًٍجىاًز كىالٌشاـً كىاٍلًعرىاًؽ كىًمٍصرى . كىحيٌجةي كىاأٍلىٍكزىاًعٌي كىأىَب عيبػىٍيدو كىًإٍسحىاؽى . قىاؿ أىبيو عيمىرى ٍبني عىٍبًد الٍ  بػىٌر : كىبًًو تػىقيوؿي ٚتىىاعىةي فػيقىهى
ًء حىًديثي اٍلفيرىيٍػعىًة بًٍنًت مىاًلكو كىقىٍد تػىلىٌقاهي عيٍثمىافي ٍبني عىٌفافى  اأٍلىٍنصىاًر كىتػىلىٌقاهي أىٍىلي اٍلمىًدينىًة اًبٍلقىبيوًؿ كىقىضىى بًًو ٔتىٍحضىًر اٍلميهىاًجرًينى كى  ىىؤيالى

ا ًمنػٍهيٍم طىعىنى ًفيًو كىالى يف رًكىاتً  ا مىاًلكه مىعى ٖتىىرٌيًو كىتىشىٌدًدًه يف الٌركىايىًة . كىقػىٍوليوي كىاٟتًٍجىاًز كىالٌشاـً كىاٍلًعرىاًؽ كىًمٍصرى اًبٍلقىبيوًؿ كىَفٍى يػيٍعلىٍم أىٌف أىحىدن ًو كىىىذى
بىوي . قىاليوا : كى٨تىٍني الى نػيٍنًكري النٌػزىاعى لىوي عىٍن رىجيلو أىثًقىةه ىيوى ؟ فػىقىاؿى لىٍو كىافى ثًقىةن لىرىأىيٍتو يًف كيتيًِب : قىٍد أىٍدخىلىوي يًف " ميوىطًٌئًو " كىبػىٌتى  لًلٌسائًلً   عىلىٍيًو مىٍذىى

تػىنىازًعىٍُتً . قىاؿى أىبيو عيمىرى ٍبني عىٍبًد اٍلبػىٌر : أىٌما الٌسٌنةي فػىثىابًتىةه ًْتىٍمًد اَّللًٌ . كىأىٌما اإٍلً بػىٍُتى الٌسلىًف يًف اٍلمىٍسأىلىًة كىلىًكٌن الٌسٌنةى تػىٍفًصلي بػى  ٍٚتىاعي ٍُتى اٍلمي
ؼى إذىا نػىزىؿى يف مىٍسأىلىةو كىانىٍت اٟتٍيٌجةي يف قػىٍوًؿ مىٍن كىافػىقى   ٍتوي الٌسٌنةي فىميٍستػىٍرٌتن عىٍنوي مىعى الٌسٌنًة أًلىٌف ااًلٍخًتبلى

 : إُف أنو ال يلزمها لزـك بيت زكجها ، بل تعتد حيث شاءت . كذىب بعض العلماء
 كىذا قوؿ علي كابن عباس كجابر ، كىو قوؿ ابن حـز .

 : خركج احملادة من منز٢تا لو أحواؿ 
 أكالن : أف يكوف لضركرة ، فيجوز ليالن أك هناران .

، أك كانت الدار غَت حصينة ٮتشى فيها من اقتحاـ اللصوص ، أك كانت بُت فسقة ٗتاؼ  خيف ىدـ ، أك عدك ، أك حريق إذا:  مثل
 على نفسها ، فإف ٢تا االنتقاؿ .

 اثنيان : ا٠تركج ا١تؤقت ، فهذا جائز إذا كاف ٟتاجة هناران .
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 كاستدلوا ْتديث الباب .
 عليها خركجها من منز٢تا ١تا جاءتو سائلة عن جواز انتقا٢تا .َف ينكر  ككجو الداللة فيو : أف النِب  

 اثلثان : إذا كاف لغَت حاجة كال ضركرة ، فال ٬توز .
ك٦تن أكجب على ا١تتوىف عنها زكجها االعتداد يف منز٢تا : عمر كعثماف رضي هللا عنهما ، كركم ذلك عن ابن  : قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا

، كبو يقوؿ مالك كالثورم كاألكزاعي كأبو حنيفة كالشافعي كإسحاؽ . كقاؿ ابن عبد ال ر : كبو يقوؿ ٚتاعة عمر كابن مسعود كأـ سلمة 
 ." فقهاء األمصار ابٟتجاز كالشاـ كالعراؽ

 ٬توز للمحادة التحوؿ كا٠تركج من بيتها للضركرة ، اذكر أمثلة على ذلك ؟ 
 كأف ٗتاؼ من عدك ، أك ىدـ ، ك٨تو ذلك : 

أك ٨تو ذلك ، أك حٌو٢تا صاحب ا١تنزؿ لكونو إبجارة انقضت مدهتا ، أك منعها  ان أك عدك  ان أك غرق ان فإف خافت ىدممة : قاؿ ابن قدا
، أك امتنع من إجارتو ، أك طلب بو أكثر من أجرة ا١تثل ، أك َف ٕتد ما تكًتم بو ، ]أم َف ٕتد أجرة البيت[ فلها أف تنتقل  السكٌت تعٌدَين 

 ت . ) ا١ترٍت ( .. . كإذا تعذرت السكٌت ، سقطت ، ك٢تا أف تسكن حيث شاء ؛ ألهنا حاؿ عذر .
 كسئل علماء اللجنة الدائمة عن امرأة مات زكجها كليس يف مدينتهم أحد يقـو ٔتسئوليتها ، فهل ٢تا أف تعتد يف مدينة أخرل ؟

، كال تستطيع أف تقـو ىي جها من يقـو ٔتسئولياهتا كشئوهناكاف الواقع كما ذكر من أهنا ال يوجد يف البلد الذم مات فيو زك  إذاا: فأجابو 
 ة(فتاكل اللجنة الدائم (ى .بشئوف نفسها شرعا جاز ٢تا أف تنتقل إُف بلد آخر أتمن فيو على نفسها ، كٕتد فيو من يقـو بشئوهنا شرعا " انته
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إُف بيت آخر يف أثناء عدة الوفاة للضركرة ، كأف ٗتاؼ على إذا كاف ٖتوؿ أختك ا١تتوىف عنها زكجها من بيت الزكجية ضان : "كجاء فيها أي
 . نفسها من البقاء فيو كحدىا ، فبل أبس بذلك ، كتكمل عدهتا يف البيت الذم انتقلت إليو " انتهى

 ما اٟتكم لو بلغها ا٠ترب كىي يف غَت بيتها ؟ 
عليها االعتداد يف ا١تنزؿ الذم تويف زكجها كىي فيو ، فإذا بلرها  لو بلرها ا٠ت ر كىي يف بيت غَت بيتها ، فذىب أكثر العلماء إُف أنو ٬تب

 ا٠ت ر كىي يف غَته كجب عليها الرجوع .
لزكجها ، أك إبجارة أك عارية ؛ ألف  ان االعتداد يف ا١تنزؿ الذم مات زكجها كىي ساكنة بو سواء كاف ٦تلوك  : ٬تبقاؿ ابن قدامة رٛتو هللا

يف بيتك ( كَف تكن يف بيت ٯتلكو زكجها ، كيف بعض ألفاظو : ) اعتدم يف البيت الذم أًتؾ فيو نعي  قاؿ لفريعة : ) امكثي النِب 
 و .    ) ا١ترٍت ( .زكجك ( كيف لفظ ) اعتدم حيث أًتؾ ا٠ت ر ( ، فإف أًتىا ا٠ت ر يف غَت مسكنها رجعت إُف مسكنها فاعتدت في

 كجها بعد العقد ، كقبل الدخوؿ ، فأين تعتد ؟فتاة مات عنها ز  :سئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا 
 ن ( .ٙترات التدكيج .            ) فأجاب : يف بيت أىلها ، لكوهنا َف تنتقل بعد إُف بيت الزك 

 ىل ٬توز للمحادة الذىاب ٟتج الفرض ؟ 
 ال ٬توز .

، كىعيٍثمىافى، رضي هللا عنهما. كىبًًو قىاؿى اٍلميٍعتىدَّة ًمٍن اٍلوىفىاًة لىٍيسى ٢تىىا أىٍف ٗتىٍريجى إُفى ا: قاؿ ابن قدامة ، كىال إُفى غىٍَتًًه. ريًكمى ذىًلكى عىٍن عيمىرى ٟتٍىجًٌ
 . مُّ سىًعيدي ٍبني اٍلميسىيًًٌب ، كىاٍلقىاًسمي ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىبيو عيبػىٍيدو كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم ، كىالثػٍَّورً 

سىفىرًىىا . كىقىاؿى ٍكجيهىا يف الطَّرًيًق ، رىجىعىٍت إٍف كىانىٍت قىرًيبىةن ؛ ألىنػَّهىا يف حيٍكًم اإًلقىامىًة ، كىًإٍف تػىبىاعىدىٍت ، مىضىٍت يف كىًإٍف خىرىجىٍت ، فىمىاتى زى 
 . مىاًلكه : تػيرىدُّ مىا َفىٍ ٖتيٍرـًٍ 

ى أىٍزكىاجه ، ًنسىاؤيىينَّ حىاجَّاته أىٍك  كيدؿ عىلىى كيجيوًب الرُّجيوًع إذىا كىانىٍت قىرًيبىةن ، مىا رىكىل سىًعيده  بن منصور عىٍن سىًعيًد ٍبًن اٍلميسىيًًٌب قىاؿى : تػيوييٌفً
فىًة ، حىىتَّ يػىٍعتىًدٍدفى يف بػيييوهًتًنَّ   . . . ميٍعتىًمرىاته ، فػىرىدَّىينَّ عيمىري ًمٍن ًذم اٟتٍيلىيػٍ

 بىدىؿى ٢تىىا ، زىٍكجيهىا ، لىزًمىتػٍهىا اٍلًعدَّةي يف مىٍنز٢ًًتىا كىًإٍف فىاتػىهىا اٟتٍىجُّ ؛ ألىفَّ اٍلًعدَّةى يف اٍلمىٍنزًًؿ تػىفيوتي ، كىال كىلىٍو كىانىٍت عىلىيػٍهىا ًحجَّةي اإًلٍسبلـً ، فىمىاتى 
ا اٍلعىا  ـ .   ) ا١ترٍت ( .كىاٟتٍىجُّ ٯتيًٍكني اإًلتٍػيىافي بًًو يًف غىٍَتً ىىذى
 عن امرأة عزمت على اٟتج ىي كزكجها فمات زكجها يف شعباف : فهل ٬توز ٢تا أف ٖتج ؟:  هللا كقد سئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو

 ( .٣تموع الفتاكل  ة . ) ليس ٢تا أف تسافر يف العدة عن الوفاة إُف اٟتج يف مذىب األئمة األربعب : فأجا
اًء ًمٍن اٟتٍىنىفً  ية (ا١توسوعة الفقه) كجاء يف  ًة ًمٍن كىفىاةو إُفى اٟتٍىجًٌ ، ألىفَّ ذىىىبى ٚتيٍهيوري اٍلفيقىهى يًَّة كىالشَّاًفًعيًَّة كىاٟتٍىنىابًلىًة إُفى أىنَّوي ال ٬تىيوزي خيريكجي اٍلميٍعتىدَّ

 ت .اٟتٍىجَّ ال يػىفيوتي ، كىاٍلًعدَّةي تػىفيو 
داد كىي مستطيعة كقادرة كعندىا ٤تـر كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا عن امرأة تويف عنها زكجها كأدركها حج الفريضة ، كىي يف اٟت

 ىل ٖتج أك ال ؟
َّللًًَّ عىلىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مى  : فأجاب ًن اٍستىطىاعى ال ٖتج ، بل تبقى يف بيتها ، كيف ىذه اٟتاؿ ال ٬تب عليها اٟتج ، لقوؿ هللا تعاُف : ) كى

٣تموع ا .     ) ف معها ٤تـر ، كتؤجل إُف السنة الثانية ، أك الثالثة حسب استطاعتهكىذه ا١ترأة ال تستطيع شرعان ، كإف كا . ًإلىٍيًو سىًبيبلن (
  ( .فتاكل ابن عثيمُت

  ؟ا١تعتدة اليت مات عنها زكجها يف اٟتج ما حكم 
 : ال ٗتلو من حالتُتىذه 

 . ركج للحجأف أيتيها خ ر كفاة زكجها قبل أف ٗترج من بيتها للحج ، فهذه ال ٬توز ٢تا ا٠ت اٟتاؿ األكىل :
ا١تنزؿ قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : " كلو كانت عليها حجة اإلسبلـ ، فمات زكجها ، لزمتها العدة يف منز٢تا ، كإف فاهتا اٟتج ؛ ألف العدة يف 

 ـ" . ) ا١ترٍت ( .تفوت ، كال بدؿ ٢تا ، كاٟتج ٯتكن اإلتياف بو يف غَت ىذا العا
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 :كجها بعد أف خرجت للحج ، فهذه ينظر يف حا٢تا : أف أيتيها خ ر كفاة ز  اٟتاؿ الثانية
 .فإف كانت قريبة ، ْتيث َف تقطع مسافة القصر ، فًتجع كتعتد يف بيت زكجها  -أ 

 . كإف كانت قد قطعت مساقة القصر ، فتمضي يف سفرىا ، كال يلزمها الرجوع -ب
يبة ؛ ألهنا يف حكم اإلقامة ، كإف تباعدت ، مضت يف كإف خرجت ، فمات زكجها يف الطريق ، رجعت إف كانت قر : قاؿ ابن قدامة 

 . سفرىا . كقاؿ مالك : ترد ما َف ٖتـر . كالصحيح أف البعيدة ال ترد
زكجها ، فهل ٢تا أف تتم اٟتج  كقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : إذا خرجت ا١ترأة حاجة ، كبعد كصو٢تا إُف جدة ٝتعت بوفاة

 اد ؟، أك أف ٕتلس للحد
فأجاب : تتم اٟتج ؛ ألهنا إف رجعت سًتجع بسفر ، كإف بقيت بقيت بسفر مستمر ، فتتم اٟتج ال سيما إذا كاف فريضة ، مث ترجع ، 

 و .كحىت لو كاف ّنفلة فإهنا تتم
 ىل إذا انتقلت احملادة لسبب من األسباب ، ىل يلزمها ا١تسكن األقرب ؟ 

 تسكن حيث شاءت ، كال يلزمها يف أقرب مسكن كما قاؿ بو بعض الفقهاء . الصحيح أف اادة إذا انتقلت فلها أف 
: فىأىمىرىىىا، فػىتىحىوهلىتٍ )  كىعىٍن فىاًطمىةى بًٍنًت قػىٍيسو قىالىتٍ  -ُُُُ ، كىأىخىاؼي أىٍف يػيٍقتىحىمى عىلىيه، قىاؿى اثن ! ًإفه زىٍكًجي طىلهقىًٍت ثىالى  ( ايى رىسيوؿى اىَّللًه

 . رىكىاهي ميٍسًلمه 
---------- 

 أم : يهجم عليى بعض األشرار األجانب .(  كىأىخىاؼي أىٍف يػيٍقتىحىمى عىلىيه ) 
: فىأىمىرىىىا، فػىتىحىوهلىتٍ )   أم : من بيت زكجها إُف بيت ابن عمها ابن أـ مكتـو . ( قىاؿى

خيريكًجهىا ًمٍن بػىٍيًتهىا فىأىمىرىىىا أىٍف تػىنػٍتىًقلى ًإُفى اٍبًن  تىٍستػىٍفًتيًو يف  اءىٍت رىسيوؿى اَّللًَّ فىطىلَّقىهىا آًخرى ثىبلىًث تىٍطًليقىاتو فػىزىعىمىٍت أىنػَّهىا جى ففي ركاية ) ... 
 ( كيف ركاية ) فأمرٓف أف أعتد يف بيت ابن أـ مكتـو ( . أيٌـً مىٍكتيوـو األىٍعمىى

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ٢تا الذم طلقت فيو إذا خافت على نفسها كتتحوؿ إُف مكاف مأموف .نستفيد : أف ا١تطلقة البائن ٢تا أف ٗترج من منز 

اءىة عىلىى أىٍٛتىائًهىا أىٍك خىٍوفهىا  ) فىاٍستىٍأذىنػىٍتوي يًف ااًلنًٍتقىاؿ فىأىًذفى ٢تىىا (قاؿ النوكم : قو٢تا  ا ٤تىٍميوؿ عىلىى أىنَّوي أىًذفى ٢تىىا يًف ااًلنًٍتقىاؿ ًلعيٍذرو كىىيوى اٍلبىذى ىىذى
 .ٍف يػىٍقتىًحم عىلىيػٍهىا أىٍك ٨تىٍو ذىًلكى أى 

لفاطمة أف ٗترج من البيت الذم طلقت فيو ؛ ١تا ذكره مسلم يف الركاية األخرل من أهنا خافت على  كإ٪تا أذف النِب كقاؿ القرطِب : 
 نفسها من عورة منز٢تا .

: إهنا كانت لىًسنىةن تػيٍؤذم زكجىها كأٛتاءىىا بلساهنا ؛ فإف ىذه  كفيو دليل : على أف ا١تعتدة تنتقل ألجل الضرر. كىذا أكُف من قوؿ من قاؿ
فىة ال تليق ٔتن اختارىا رسوؿ هللا  ا ، كلو كانت على مثل تلك ،  ًٟتبًٌو ابن ًحبًٌو الصًٌ كتواردت رغبات الصحابة عليها حُت انقضت عدَّهتي

ضنا : فلم يثبث بذلك نقل ميٍسنىده صحيحه . كإ٪تا الذم ٘تسَّك بو يف ذلك قوؿ اٟتاؿ لكاف ينبري أال يػيٍرغىبى فيها ، كال ٭تيٍرىصى عليها. كأي
 عائشة : ما لفاطمة خَت أف تذكر ىذا.

هىا سىيًٌديىىا )  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن اٍلعىاًص قىاؿى  -ُُُِ ى عىنػٍ نىا سينهةى نىًبيًٌنىا، ًعدهةي أيٌـً اىٍلوىلىًد ًإذىا تػيوييفًٌ رىكىاهي  (أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشرناالى تػيٍلًبسيوا عىلىيػٍ
 .أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىاٍبني مىاجىٍو، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، كىأىعىلهوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ اًباًلٍنًقطىاًع 

---------- 
 ( ىي األمىة اليت كطئها سيدىا فأتت بولد مث مات عنها . أيٌـً اىٍلوىلىدً ) 
 ب ؟ما صحة حديث البا 

 ضعيف .
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  . كضعف أٛتد كأبو عبيد ىذا اٟتديث  : قاؿ ابن ا١تنذر
 كم عدة أـ الولد ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : عدهتا أربعة أشهر كعشر . القوؿ األكؿ
 : تعتد بثبلث حيض . القوؿ الثاين

 م .كىو قوؿ عطاء كإبراىيم النخعي كسفياف الثورم كأصحاب الرأ
 ا عدة ٕتب يف حاؿ اٟترية، فوجب أف تكوف عدة كاملةألهن  : قالوا 

 عدهتا حيضة . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ ابن عمر كعثماف كعائشة .

 كىو قوؿ مالك كالشافعي كأٛتد .
يكوف  فشرط يف تربص األقراء أف )  ا١تطلقات يًتبصن أبنفسهن ثبلثة قركءؿ ) ك أصح ىذه األقواؿ قوؿ مالك، ألف هللا سبحانو قا  : قلت

فعلق ران ( كالذين يتوفوف منكم كيذركف أزكاجا يًتبصن أبنفسهن أربعة أشهر كعش ؿ ) كقا  . عن طبلؽ؛ فانتفى بذلك أف يكوف عن غَته
أصل ،  فإف ىذه أمة موطوءة ٔتلك اليمُت فكاف است راؤىا ْتيضة ان كأيض،   فدؿ على أف األمة ٓتبلفها،  كجوب ذلك بكوف ا١تًتبصة زكجة

  . مةذلك األ
 كرجحو الشيخ ابن عثيمُت ، كقاؿ : ىذا األثر ال يعوؿ عليو :

 ١تخالفتو لظاىر القرآف . أكالن :
 لكونو معلوالن ابالنقطاع . كاثنيان :
 أف الواجب أف تست رأ ْتيضة ، فإف است رأت ْتيضة حلت لؤلزكاج أك ١تالكها . كاثلثان :

 أىٍخرىجىوي مىاًلكه يف ًقصهةو ًبسىنىدو صىًحيحو  . (ًإ٪تهىا اىأٍلىقٍػرىاءي; اىأٍلىٍطهىاري )  هىا قىالىتٍ كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  -ُُُّ
---------- 

 كم عدة ا١تطلقة اليت ٖتيض ا١تدخوؿ هبا ؟ 
 ثبلثة قركء ، كقد تقدـ ذلك .

 ( . قػيريكىءو كىاٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىرىبٍَّصنى أبًىنفيًسًهنَّ ثىبلىثىةى كما قاؿ تعاُف ) 
 ( اذكر ا٠تالؼ ؟ ثىالىثىةى قػيريكىءو اختلف العلماء يف ا١تراء ابلقرء يف قولو تعاىل ، ) 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 .اٟتيض أنو القوؿ األكؿ : 

 ة .كىو مركم عن ا٠تلفاء الراشدين كأكابر الصحابة كالصحيح عند اإلماـ أٛتد كىو مذىب اٟتنفي
كىعىًلٌي كىاٍبًن مىٍسعيودو كىأىَب ميوسىى كىعيبىادىةى ٍبًن الٌصاًمًت كىأىَب ا: قاؿ ابن القيم  كىعيٍثمىاف ى كىعيمىر ى ا قػىٍوؿي أىَب بىٍكر و لٌدٍردىاًء كىاٍبًن عىبٌاسو كىميعىاًذ ٍبًن ىىذى

ٌلًهٍم كىعىٍلقىمىةى كىا جىبىلو  أٍليسيوًد كىإًبٍػرىاًىيمى كىشيرىٍيحو كىقػىٍوؿي الٌشٍعِبٌ كىاٟتٍىسىًن كىقػىتىادىةى كىقػىٍوؿي أىٍصحىاًب اٍبًن كىىيوى قػىٍوؿي أىٍصحىاًب عىٍبًد اَّللًٌ ٍبًن مىٍسعيودو كي
مىاـً أىٍٛتىد ى ٍبًن إبٍػرىاًىيمى كىأىَب  عىٌباسو سىًعيًد ٍبًن جيبػىٍَتو كىطىاكيكسو كىىيوى قػىٍوؿي سىًعيًد ٍبًن اٍلميسىٌيًب كىىيوى قػىٍوؿي أىئًٌمًة اٟتٍىًديًث كىًإٍسحىاؽً  عيبػىٍيدو اٍلقىاًسًم كىاإٍلً

 . رىًٛتىوي اَّلٌلي فىًإنٌوي رىجىعى إُفى اٍلقىٍوًؿ بىٍو كىاٍستػىقىٌر مىٍذىىبيوي عىلىٍيًو فػىلىٍيسى لىوي مىٍذىىبه ًسوىاهي 
 كتفسَت القركء ابٟتيض مستقر معلـو مستفيض كأدلتهم يف ذلك.  
تػيهينَّ ثىبلثىةي أىٍشهيرو  ) كن فباألشهر قاؿ تعاُفأف األصل االعتداد ابٟتيض ، فإف َف ي-أ تيٍم فىًعدَّ ًئي يىًئٍسنى ًمنى اٍلمىًحيًض ًمٍن ًنسىاًئكيٍم ًإًف اٍرتػىبػٍ كىالبلَّ

ٍضنى كىأيكالتي اأٍلىٍٛتىاًؿ أىجىليهينَّ أىٍف يىضىٍعنى ٛتىٍلىهينَّ كىمىٍن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىٍل لىوي مً  ًئي َفىٍ ٭تًى  ( . أىٍمرًًه ييٍسران  نٍ كىالبلَّ
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 مقامو، كا١تبدؿ ىو اٟتيض فكاف ىو ا١تراد من القرء.  -األشهر-ىو الذم يشًتط عدمو ٞتواز إقامة البدؿ  -اٟتيض-كا١تبدؿ 
فلم ٕتدكا ماء  )اٟتيض ، كما قاؿ تعاُف ل فنقلهن عند عدـ اٟتيض إُف االعتداد ابألشهر ، فدؿ ذلك على أف األصقاؿ ابن قدامة : 

 ان ( .مموا صعيدفتي
لُّ ٢تىينَّ ك )  ظاىر النص يف قولو تعاُف-ب  ... ( .اٍلميطىلَّقىاتي يػىتػىرىبٍَّصنى أبًىنٍػفيًسًهنَّ ثىبلثىةى قػيريكءو كىال ٭تًى

جزء يسَت، كىذا ٮتالف أف العدة ثبلثة، فمن جعل معٌت القركء الطهر َف يوجب ثبلثة ألنو ٭تسب ٢تا الطهر الذم طلقت فيو كلو بقي منو 
 ظاىر النص ، كمن جعل معناه اٟتيض فاشًتط لو ثبلثة كاملة كىذا ا١توافق للنص. 

 ك ( .عي الصبلة أَيـ أقرائ) د قولو -ج
ال يف اٟتيض ، لذلك استعمل لفظ القركء ىنا ٔتعٌت اٟتيض كىو أصل ما تنقضي بو العدة ، كلفظ القرء َف يستعمل يف كالصبلة ال تًتؾ إ

 الشرع إال للحيض ، كٛتلو يف اآلية على ذلك متعُت. 
 ا ( .قرائهتدع الصبلة أَيـ أ)  كألف ا١تعهود يف لساف الشرع استعماؿ القرء ٔتعٌت اٟتيض ، قاؿ النِب قاؿ ابن قدامة : 

 نسائيركاه ال .(انظرم، فإذا أتى قرؤؾ، فبل تصلي، كإذا مر قرؤؾ، فتطهرم، مث صلي ما بُت القرء إُف القرء)كقاؿ لفاطمة بنت أَب حبيش 
 ) ا١ترٍت ( . كَف يعهد يف لسانو استعمالو ٔتعٌت الطهر يف موضع ، فوجب أف ٭تمل كبلمو على ا١تعهود يف لسانو . 
كقد أمرت عائشة اهنع هللا يضر بريرة أف تعتد ثبلث ، ىو اٟتيض  ؤكفيو تصريح أبف القر ( فاألمة تطليقتاف كقرؤىا حيضتابلؽ ط) قولو -د

 حيض. 
كالطهر بعد الطبلؽ ال يدؿ على براءة الرحم فبل ٬توز إدخالو يف  ،ما يدؿ على االست راء ىو اٟتيض ، كاالست راء من حكم العدة -ىػ 

 ال راءة.  العدة الدالة على
 ىو الطهر .القوؿ الثاين : 

ًبت و كىعىٍبًد اَّللًٌ ٍبًن عيمىرى . كىيػيٍركىل كىالٌشاًفًعيٌ  كى قاؿ ابن القيم :  ا قػىٍوؿي عىاًئشىةى أيـٌ اٍلميٍؤًمًنُتى كىزىٍيًد ٍبًن اثى فى ٍبًن كىىىذى عىًة كىأىابى اًء الٌسبػٍ أىٍٛتىدي عىٍن اٍلفيقىهى
 .عىاٌمًة فػيقىهىاًء اٍلمىًدينىًة عيٍثمىافى كىالٌزٍىرًٌم كى 

 ، كالشافعي .   ) زاد ا١تعاد ( .كىبًًو قىاؿى مىاًلكه 
 كرجحو ابن حـز ، كالشنقيطي .

 ... ( .بَّكيٍم رى َيى أىيػُّهىا النَِّبُّ ًإذىا طىلٍَّقتيمي النًٌسىاءى فىطىلًٌقيوىينَّ ًلًعدَّهًتًنَّ كىأىٍحصيوا اٍلًعدَّةى كىاتػَّقيوا اَّللَّى  ) قولو تعاُف-أ
 أم : يف يـو القيامة ، فدؿ على أنو كقت العدة . ) كنضع ا١توازين القسط ليـو القيامة ( عدهتن كقولو تعاُف  يف كقتأم  

 كالطبلؽ يف اٟتيض ٤تـر ، فلـز إيقاعو يف الطهر .
ا أف يراجع ابن عمر زكجتو كاٟتديث الوارد يف ذلك عن ابن عمر رضي هللا عنهم يف حديث ابن عمر لعمر بن ا٠تطاب  أمره -ب

فقاؿ : مره فلَتاجعها . مث ليًتكها حىت تطهر  عمر بن ا٠تطاب رسوؿ هللا  فسأؿ طلق امرأتو كىي حائض يف عهد رسوؿ هللا  ) أنو
 ء ( .مث ٖتيض مث تطهر مث إف شاء أمسك بعد كإف شاء طلق قبل أف ٯتس فتلك العدة اليت أمر هللا عز كجل أف يطلق ٢تا النسا

ا١تأمور بو يف الطهر فوجب أف يكوف الطهر ىو العدة  القرء ابلطهر أبف جعلو زماف العدة كالطبلؽ ؛ ألف الطبلؽ كىنا قد فسر النِب 
 دكف اٟتيض. 

قاؿ : أرأيتو إف عجز  ؟قلت : ٖتتسب  ،قاؿ : مره فلَتاجعها لق ابن عمر امرأتو كىي حائض ، فسأؿ عمر النِب ل ) طكيف ركاية أخر  
 ق؟ ( .كاستحم

 ة ( .على تطليق) حسبت  كعن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ
القوؿ األكؿ القائل أبف معٌت القركء اٟتيض ال الطهر لذىاب أكابر الصحابة رضواف هللا عليهم إليو كمنهم ا٠تلفاء الراشدكف ، جح : الرا 

 . كقد رجحو كصوبو ٚتع من العلماء
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هيمىا قىاؿى  -ُُُْ ؽي اىأٍلىمىًة تىٍطًليقىتىاًف، كىًعده  )  كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ  . ( تػيهىا حىٍيضىتىافً طىالى
 .كىأىٍخرىجىوي مىٍرفيوعنا كىضىعهفىوي 

ٍو: ًمٍن حىًديًث عىاًئشىةى، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، كىخىالىفيوهي  -ُُُٓ ًٍمًذمُّ، كىاٍبني مىاجى  و ، فىاتػهفىقيوا عىلىى ضىٍعفً كىأىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىاىلًتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 حديث ابن عمر صحيح موقوفان .

 كأخرجو الدارقطٍت مرفوعان لكنو ال يصح .
 كأما حديث عائشة فضعيف ، ضعفو أبو داكد كالًتمذم كغَت٫تا .

 كم طالؽ األمة ؟ 
 تطليقتاف .

ان كإف كاف عبد، بلث حرة كانت الزكجة أك أمة فطبلقو ث  ان ٚتلة ذلك أف الطبلؽ معت ر ابلرجاؿ ، فإف كاف الزكج حر قاؿ ابن قدامة : 
ركم ذلك عن عمر كعثماف كزيد كابن ، فإذا طلق اثنتُت حرمت عليو حىت تنكح زكجا غَته ، فطبلقو اثنتاف حرة كانت زكجتو أك أمة 

 ر .  ) ا١ترٍت ( .عباس كبو قاؿ سعيد بن ا١تسيب كمالك كالشافعي كإسحاؽ كابن ا١تنذ
 قاؿ ) ينكح العبد امرأتُت ، كيطلق تطليقتُت ( أخرجو الدارقطٍت . فقد كرد عن عمر أنو

عل الطبلؽ طلقة كنصف ألف الطبلؽ ال يتنصف .   كألف العبد على النصف من اٟتر ، كَف ٬تي
 كقد كقع خبلؼ يف ىذه ا١تسألة :

زكج ، فإف كاف حران فإنو ٯتلك على زكجتو ثبلث فذىب ٚتهور العلماء من ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة إُف أف عدد الطبلؽ معت ر ابل
لو تطليقات كلو كانت أمة ، كإف كاف الزكج عبدان فإنو ٯتلك تطليقتُت ال غَت كلو كانت زكجتو حرة ، فإف طلقها الثانية ابنت منو كَف ٖتل 

 حىت تنكح زكجان غَته .
 ١تا كرد عن عمر كما تقدـ .

 عت ر بو .كألف الرجل ىو ا١تخاطب ابلطبلؽ فهو ا١ت
 كألف الطبلؽ خالص حق الزكج .

كذىب اٟتنفية إُف أف الطبلؽ معت ر ابلنساء ، فإف كانت الزكجة حرة فطبلقها ثبلث كلو كاف زكجها عبدان ، كإف كانت الزكجة أمىة 
 فطبلقها اثنتاف كإف كاف زكجها حران .

 ٟتديث الباب .
 سواء كانت ٖتت حر أـ عبد .قالوا : إف األمىة تطلق تطليقتُت ، كتعتد قرءين ، 

 قالوا : ألف ا١ترأة ٤تل الطبلؽ ، فيعت ر هبا كالعدة .
 كذىب بعض العلماء إُف أف العبد كاٟتر يف ىذه ا١تسألة .

 ألف النصوص َف ٗتص اٟتر دكف العبد .
 كم عدة األمة ؟ 

 حيضتاف .
 كقد تقدـ كبلـ ابن قدامة رٛتو هللا .

ككرد فيها آاثر عن  ،األمة عدهتا قػىٍرءاف فإنو كردت هبا أحاديث مرفوعة، ٣تموعها يقضي أبهنا حسنة  أما كوفقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
 ػ صحيحة على أف عدهتا حيضتاف ، فيكوف عمـو اآلية ٥تصَّصان هبذه اآلاثر ا١ترفوعة كا١توقوفة، فيكوف لؤلمة قرءاف. ػ ةالصحاب
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اٞتواب: ال نقوؿ ذلك؛ ألف اٟتيض ال يتبعض، فلهذا ج ركه، كقالوا: إف عدهتا قرءاف، فما فإف قيل: ١تاذا ال نقوؿ: قرء كنصف، تنصيفان؟ ف
 ىي األقراء؟

اختلف فيها أىل العلم اختبلفان كثَتان، كلكن القوؿ الصواب يف ذلك أهنا اٟتًيىض، كما قاؿ ا١تؤلف، كىذا قوؿ عشرة من الصحابة، منهم 
 ء .ا٠تلفا

ًبتو  كىعىٍن ريكىٍيًفًع ٍبنً  - ُُُٔ لُّ اًلٍمًرئو يػيٍؤًمني ابًىَّللًه كىاٍليػىٍوـً اىآٍلًخًر أىٍف يىٍسًقيى مىاءىهي زىرٍعى غىٍَتًًه ) قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  اثى أىٍخرىجىوي  (الى ٭تًى
ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي اًٍبني ًحبهافى، كىحىسهنىوي اىٍلبػىزهاري  .  أىبيو دىاكيدى، كىاىلًتًٌ

---------- 
 أم : أف يطأ امرأة كىي حبلى ف غَته .(  أىٍف يىٍسًقيى مىاءىهي زىرٍعى غىٍَتًهً  )
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف كطء اٟتامل من غَت الواطئ حىت تضع .
ة( كسيأيت )ال توطأ حامل حىت تضع ، كال غَت ذات ٛتل حىت ٖتيض حيضػػػػ كقد جاء يف سنن أَب داكد عن أَب سعيد . قاؿ: قاؿ 

 اٟتديث إف شاء هللا .
جل عن نكاح ا١تسبية إاٌل أف تضع ٛتلها كتطهر كإذا طهرت يبقى النهى أل ذا اٟتديث جاء يف حق السباَي ،فقد هنى رسوؿ هللا كى

د أك قبل ألف اذكر ىو أف ٭تصل منو سقي زرع غَته، ككذلك ٮتشى أف يكوف ىناؾ ٛتل فيطؤىا قبل أف تعت ذلكل ، األذل حىت ترتس
  .أف ٖتيض حيضة، فيكوف ىناؾ اشتباه يف أنو منو أك من األكؿ

»  فقالوا نعم. فقاؿ رسوؿ هللا «. لعلو يريد أف يلم هبا » أتى ابمرأة ٣تح على ابب فسطاط فقاؿ أنو  ) ِب كعن أىب الدرداء عن الن
 و ( .يستخدمو كىو ال ٭تل ليدخل معو ق ره كيف يورثو كىو ال ٭تل لو كيف  ان لعن ٫تمت أف ألعنو لقد
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ) أف ا١ترأة إذا زنت كٛتلت من الزّن فإنو ال ٭تل نكاحها حىت تضع لعمـو اٟتديث ) فبل يسقي ماءه زرع غَته 
o . إثبات يـو القيامة 
o . أف اإلٯتاف اب كاليـو اآلخر سبب لبلستجابة ألكامر كترؾ نواىيو 
o سبلـ على عدـ اختبلط األنساب .حرص اإل 

، كىالشهاًفًعيُّ  (تػىرىبهصي أىٍربىعى ًسًنُتى، ُثيه تػىٍعتىدُّ أىٍربػىعىةى أىٍشهيرو كىعىٍشرنا  ) يف ًاٍمرىأىًة اىٍلمىٍفقيودً  كىعىٍن عيمىرى  -ُُُٕ  .أىٍخرىجىوي مىاًلكه
: قىاؿى رى  كىعىٍن اىٍلميًغَتىًة ٍبًن شيٍعبىةى  - ُُُٖ تًيػىهىا اىٍلبػىيىافي. )  سيوؿي اىَّللًه قىاؿى أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ إبًًٍسنىادو ( ًاٍمرىأىةي اىٍلمىٍفقيوًد ًاٍمرىأىتيوي حىىته أيٍى
 .ضىًعيفو 

---------- 
 ىو من فقد فبل يعلم مكانو ، أك غاب عن أىلو كانقطع خ ره .) ا١تفقود ( 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 سعيد بن ا١تسيب َف يسمع من عمر .أثر منقطع ، 

 حديث ا١ترَتة حديث ضعيف جدان ، قاؿ أبو حامت : ىذا حديث منكر .
 مىت تعتد امرأة ا١تفقود ؟ 

 اختلف العلماء يف امرأة ا١تفقود مىت تعتد ؟
 . ال تتزكج امرأتو حىت يتبُت موتو أك فراقو ٢تا القوؿ األكؿ:

علي: إذا فقدت ا١ترأة زكجها َف تتزكج حىت يقدـ أك ٯتوت. أخرجو أبو عبيد يف كتاب النكاح. كجاء عن  م :قاؿ ابن حجر يف فتح البار  



 ُٓٗٓ 

 ان .كقاؿ عبد الرزاؽ: بلرٍت عن ابن مسعود أنو كافق عليان يف امرأة ا١تفقود أهنا تنتظره أبد
سنُت، مث تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر كعشران، أف ترفع أمرىا للحاكم، مث تنتظر أربع  -أبم صورة مت فقده-من فقد زكجها  القوؿ الثاين :

 . -إف شاءت-مث تتزكج 
 قضى هبذا ا٠تليفتاف عمر كعثماف كغَتىم من الصحابة كالتابعُت. 
 فإف مذىب الزىرم يف امرأة ا١تفقود أهنا تًتبص أربع سنُت.م : قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا يف فتح البار  
ن منصور كابن أَب شيبة أبسانيد صحيحة عن عمر، منها لعبد الرزاؽ من طريق الزىرم عن سعيد بن كقد أخرجو عبد الرزاؽ كسعيد اب 

 . ا١تسيب أف عمر كعثماف قضيا بذلك
 . كأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر كابن عباس قاال: تنتظر امرأة ا١تفقود أربع سنُت 
 .ع من التابعُت كالنخعي كعطاء كالزىرم كمكحوؿ كالشعِب كثبت أيضان عن عثماف كابن مسعود يف ركاية كعن ٚت 

كاتفق أكثرىم على أف التأجيل من يـو ترفع أمرىا للحاكم كعلى أهنا تعتد عدة الوفاة بعد مضي األربع سنُت كاتفقوا أيضان على أهنا إف 
كؿ )الصداؽ( غرمو الثآف، كَف يفرؽ أكثرىم بُت تزكجت فجاء الزكج األكؿ خيَت بُت زكجتو كبُت الصداؽ، كقاؿ أكثرىم: إذا اختار األ

 ب .  ) الفتح ( .أحواؿ الفقد إال ما تقدـ عن سعيد بن ا١تسي
 تنتظر أربع سنُت مث تعتد ، كىؤالء قالوا ابلتفصيل : القوؿ الثالث :

مة انتظر بو ٘تاـ تسعُت سنة منذ كلد ، لكن إذا كاف ظاىر غيبتو ا٢تبلؾ انتظر بو أربع سنُت منذ فيًقد ، كإف كاف ظاىر غيبتو السبلقالوا : 
 ىذا القوؿ ضعيف .

 ( سنة ، فإف كاف غالب سفره ا٢تبلؾ انتظر أربع سنُت، كإف كاف غالب سفره السبلمة انتظر عشر سنوات.َٖمثاؿ: فمن فقد كعمره )
ليل على التحديد ، ألنو إذا تعذر الوصوؿ إُف كذىب بعض العلماء  إُف  أنو يرجع يف تقدير مدة االنتظار إُف اجتهاد اٟتاكم ، لعدـ الد

اليقُت ، ييرجع إُف غلبة الظن يف كل مسائل الدين ، فيجتهد اٟتاكم يف تقدير مدة االنتظار ، كٮتتلف ذلك ابختبلؼ األزمنة كالبلداف 
 كاألشخاص كاختبلؼ كسائل البحث .

 اجتهاد اٟتاكم مث تعتد .قاؿ السعدم : كامرأة ا١تفقود تنتظري حىت ٭تكمى ٔتوتًو ، ْتسب 
  فإذا حكم اٟتاكم كقضى أبنو ينتظر سنتُت ، فبعد مركر السنتُت ٨تكم ٔتوتو ، كبعد ذلك تعتد ا١ترأة أربعة أشهر كعشران ، كبعد  ىذه

 العدة ٢تا أف تتزكج .
 ما اٟتكم إف تزكجت امرأة ا١تفقود ُث قدـ زكجها األكؿ ؟ 

 العدة ، مث قدـ زكجها األكؿ : إف تزكجت امرأة ا١تفقود بعد خركجها من
إف كاف قدكمو قبل كطء الثآف فهي لؤلكؿ . ١تاذا ؟ قالوا : ألنو ١تا قدـ الزكج األكؿ تبٌُت أف نكاح الثآف ابطل ، ألنو نكاح  اٟتالة األكىل :

 امرأةو ذات زكج ، كنكاح ا١ترأة ذات الزكج ابطل .
 ، فهو ٮتٌَت الزكج األكؿ ، فإف شاء اسًتدىا، كإف شاء أبقاىا مع الزكج الثآف.أف يكوف قدكمو بعد كطء الثآف اٟتالة الثانية :

 فإف اسًتدىا فهل ٭تتاج إُف ٕتديد عقد ؟ اٞتواب : ال ، ألهنا زكجة لو .
يح يف حكم كإف اختار أف تبقى عند الثآف ؟ فهل ٭تتاج الثآف إُف ٕتديد عقد ؟ اٞتواب : ال ٭تتاج إُف ٕتديد عقد ألف ىذا العقد صح

 الظاىر . كقيل : البد من ٕتديد العقد ، كىذا أقيس ألنو بقدـك األكؿ تبُت أف نكاح الثآف ابطل .
كاختار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أف الزكج األكؿ لو ا٠تيار حىت لو قبل الوطء ، فإف اختار أف أيخذىا فلو ذلك كاف اختار أف يًتكها مع 

 الثآف فلو ذلك .
  الوطء كاختار الزكج األكؿ أف أيخذىا ، فإنو ال يطأ حىت تعتد من الثآف .ابلنسبة لبعد 
 . كإف اختار أف تبقى مع الثآف ؟ ا١تذىب ال ٭تتاج الثآف لتجديد عقد ، كقيل : البد من ٕتديد العقد ، كىذا أصح 
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 رجع ٔتا أعطاىا ىو .ابلنسبة للصداؽ : إذا اختار أف تبقى مع الثآف ؟ الزكج األكؿ يرجع للزكج الثآف، كي 
قود ، كيرجع الثآف على الزكجة عند بعض العلماء ، كقيل : ال يرجع الثآف على ا١ترأة إال إذا كاف منها غركر ْتيث َف تعلمو أبهنا امرأة مف

 ق( . ُّْٔ/  ِ/  ٔأما إذا أعلمتو أبهنا امرأة مفقود فبل يرجع ، ألنو دخل على بيٌنة كبصَتة .  ) األربعاء : 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىابًرو  - ُُُٗ ًكحنا، أىٍك ذىا ٤تىٍرىـو )  قىاؿى  .أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه (  الى يىًبينتىه رىجيله ًعٍندى ًاٍمرىأىةو، ًإاله أىٍف يىكيوفى انى
هيمىا، عىٍن اىلنهيبًٌ  -َُُِ ٍليوىفه رىجيله ابًًٍمرىأىةو، ًإاله مىعى ًذم ٤تىٍرىـو الى ) قىاؿى  كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  (ٮتى

---------- 
 الذم يف صحيح مسلم ) امرأة ثيب ( كالثيب : من قد تزكجت .(  الى يىًبينتىه رىجيله ًعٍندى ًاٍمرىأىةو ) 

ًكحنا  أم : زكجان ٢تا .(  ًإاله أىٍف يىكيوفى انى
 أم : أف تكوف اٟترمة من ٤تارمو .(  رىـو أىٍك ذىا ٤تىٍ  
 ماذا نستفيد من اٟتديثُت ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف أف ٮتلو الرجل ابمرأة أجنبية عنو ، فيحـر أف ٮتلو هبا كلو مدة قصَتة ، كمن ابب أكُف النـو عندىا .
 ء .ـ ابتفاؽ العلماكأما إذا خبل األجنِب ابألجنبية من غَت اثلث معهما فهو حرا : قاؿ النوكم رٛتو هللا

 ع .دؿ اٟتديث على ٖترٔف ا٠تلوة ابألجنبية كىو إٚتا  : كقاؿ الصنعآف رٛتو هللا
 اذكر بعض األدلة على ٖترمي ا٠تلوة اب١ترأة األجنبية ؟ 
 أحاديث الباب . -أ

كيٍم كىالدُّخيوؿى عىلىى  )قىاؿى  عىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -ب » فػىقىاؿى رىجيله ًمنى األىٍنصىاًر َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىفػىرىأىٍيتى اٟتٍىٍموى قىاؿى  النًٌسىاًء ًإَيَّ
 ( متفق عليو .     ) اٟتمو قريب الزكج كأخيو كابن أخيو كابن عمو ( .اٟتٍىٍموي اٍلمىٍوتي 

 كىذا اٟتديث تضمن منع الدخوؿ على النساء ، فمنع ا٠تلوة أكُف .
ًنًو ًمنٍ مو ا١توت ( قاؿ النوكم ) اٟت اٍلويصيوؿ ًإُفى اٍلمىٍرأىة كىا٠تٍىٍلوىة  فىمىٍعنىاهي أىفَّ ا٠تٍىٍوؼ ًمٍنوي أىٍكثىر ًمٍن غىٍَته ، كىالشٌَّر يػيتػىوىقَّع ًمٍنوي ، كىاٍلًفتػٍنىة أىٍكثىر لًتىمىكُّ

ًؼ اأٍلىٍجنىِبٌ . كىاٍلميرىاد اًبٟتٍى  ًتًو ٕتىيوز ًمٍن غىٍَت أىٍف يػيٍنًكر عىلىٍيًو ، ًٓتًبلى ء كىاأٍلىبٍػنىاء فىمىحىارًـ لًزىٍكجى ئًًو كىأىبٍػنىائًًو . فىأىمَّا اآٍلابى ٢تىيٍم ٍمًو ىينىا أىقىاًرب الزٍَّكج غىٍَت آابى
لىة ًفيًو ، ا٠تٍىٍلوىة هًبىا ، كىالى ييوصىفيوفى اًبٍلمىٍوًت ، كىًإ٪تَّىا اٍلميرىاد اأٍلىخ ، كىاٍبن اأٍلىخ ، كىاٍلعىٌم ، كىابٍنو ، كى٨تىٍ   . كىعىادىة النَّاس اٍلميسىاىى

ـو
وىٍم ٦تٍَّن لىٍيسى ٔتىٍحرى

هي . فػىهى  ٍنًع ًمٍن اأٍلىٍجنىًِبٌ ًلمىا ذىكىٍرّنى ا ىيوى اٍلمىٍوت ، كىىيوى أىٍكُفى اًبٍلمى ا الًَّذم ذىكىٍرتو ىيوى صىوىاب مىٍعٌتى اٟتٍىًديثكىٮتىٍليو اًبٍمرىأىًة أىًخيًو ، فػىهىذى  . ذى
رَـّ معلـو التحرٔف ،  موقولو ) اٟتالقرطِب : كقاؿ  ا١توت ( أم : دخولو على زكجة أخيو يشبو ا١توت يف االستقباح كا١تفسدة ؛ أم : فهو ٤تي

ا ابلغ يف الزجر عن ذلك ، كشبهو اب١توت لتسامح الناس يف ذلك من جهة الزكج كالزكجة ، إللفهم لذلك ، حىت كأنو ليس أب جنِب من كإ٪تَّ
على ا١ترأة  وأم : لقاؤه يفضي إُف ا١توت . ككذلك دخوؿ اٟتم ،ادة ، كخرج ىذا ٥ترج قوؿ العرب : األسد ا١توت ، كاٟترب ا١توت ا١ترأة ع

 يفضي إُف موت الدًٌين ، أك إُف موهتا بطبلقها عند غَتة الزكج ، أك برٚتها إف زنت معو .
ا عىلىى ميًريبىةو ًإالَّ كىمىعىوي رىجيله أىًك اثٍػنىا يالى يىٍدخيلىنَّ رىجيله بػىٍعدى يػىٍومً ) َّللًَّ رىسيوؿي ا . قاؿ: قاؿ عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عىٍمرًك عن  -ب  ركاه مسلم ف(. ىىذى
لًثػىهيمىا الشٍَّيطىا)  . قاؿ ًن عيمىرى قىاؿى كع-ج  ف ( ركاه الًتمذم .أىالى الى ٮتىٍليوىفَّ رىجيله اًبٍمرىأىةو ًإالَّ كىافى اثى
 ن ٖترمي ا٠تلوة اب١ترأة األجنبية ؟ما اٟتكمة م 

 خوفان من كقوع الفاحشة ، ألف الرجل فتنتو ا١ترأة ، كا١ترأة فتنتو الرجل .
 ) ما تركت بعدم فتنة أضر على الرجاؿ من النساء ( متفق عليو . كقاؿ 
 ) ... كاتقوا النساء ، فإف أكؿ فتنة بٍت إسرائيل كانت يف النساء ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ا١تقصود اب١ترأة األجنبية ؟ ما 
 .١ترأة األجنبية ىي من ليست بزكجة كال ذات قرابة ٤ترمة للنكاح بسبب مباح أك نسبا



 ُٕٓٗ 

 ة .كلذلك نرل العلماء جعلوا زكجة األخ يف حكم األجنبي
 ه .ككذلك بنت الزّن سواء كانت من مائو أك من ماء غَت 

تصح هبن ا٠تلوة لعدـ ارمية، كا١تخطوبة َف يرد الشرع إال ْتل النظر إليها. أما ا٠تلوة فبل  .ية كا١تخطوبة تعد ىي األخرل يف حكم األجنب 
 . هبا فبقيت على التحرٔف، ألنو ال يؤمن مع ا٠تلوة مواقعة اظور، ال سيما يف زمن يقل فيو كازع اإلٯتاف، كيكثر بو الفساد 

ل ألم ٦تا مضى ا٠تلوة هبن، أك الدخوؿ عليهن، إال إذا دخل مع غَته من كما يعد يف حكم األجنبيات بنات العم، كبنات ا٠تاؿ فبل ٭ت
 ة .ااـر من غَت خلوة كال ريب

 ما كجو ٗتصيص الثيب يف حديث جابر ؟ 
ٍوهًنىا الَّيًت يىٍدخيل إًلىيػٍهىا غىالًبنا ، كىأىمَّا اٍلًبٍكرقاؿ النوكم :  فىمىصيونىة ميتىصىٌوًنىة يًف اٍلعىادىة ٣تيىانًبىة لًلٌرًجىاًؿ أىشىٌد  قىاؿى اٍلعيلىمىاء : ًإ٪تَّىا خيصَّ الثػَّيًٌب ًلكى

يى عىٍن الثػَّيًٌب الَّيًت  ب التػٍَّنًبيو ، أًلىنَّوي ًإذىا هنًي فىاٍلًبٍكر  يػىتىسىاىىل النَّاس يف الدُّخيوؿ عىلىيػٍهىا يف اٍلعىادىة ، ٣تيىانػىبىة ، فػىلىٍم ٭تىٍتىٍج ًإُفى ذًٍكرىىا ، كىأًلىنَّوي ًمٍن ابى
  .أىٍكُفى 

دليلى خطابو لو بوجو ؛ ألفَّ ال ال يبينت رجل عند امرأة يف ثيًٌب إال أف يكوف ّنكحنا ، أك ذا ٤تـر ( ىذا يف اٟتديث كقاؿ القرطِب : قولو ) 
 ، كبقولو  ف (إال كاف اثلثهما الشيطاال ٮتلوف رجل ابمرأة )  و ٤ترمة بدليل قول -بكرنا كانت ، أك ثيبنا ، ليبلن أك هنارنا  -ا٠تلوة ابألجنبية 

  )ال يدخلن رجله على مريًٌبة إال كمعو رجل، أك رجبلف( كبقولو )إَيكم كالدخوؿ على ا١تريبات(
ا خصَّ ا١تبيت عند الثيب ابلنهي ؛ ألفَّ ا٠تلوة ابلثي، كابٞتملة فا٠تلوة ابألجنبية حراـ ابالتفاؽ يف كل األكقات ، كعلى كل اٟتاالت  ب كإ٪تَّ

لوة ابلنهار يف الليل ىي اليت ٘تكن غالبنا ، فإفَّ األبكار يتعذر الوصوؿ إليهن غالبنا للمبالرة يف التحزز هبن ، كلنفرهتن عن الرجاؿ ، كألف ا٠ت
 تندر ، فخرج النهي على ا١تتيسَّر غالبنا .

 ما اٟتكم إذا اجتمع رجاؿ ابمرأة أجنبية كالعكس ؟ 
 على أقواؿ :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة 

 : أف ىذا داخل يف ا٠تلوة . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ا١تالكية كاٟتنابلة ككجو عند الشافعية .

 : أنو ليس من ا٠تلوة ارمة . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ اٟتنفية كبعض ٤تققي الشافعية .

ا لىٍو كىافى مىعىهيمىا مىٍن الى ييٍستىحىى ًمٍنوي كىأىمَّا ًإذىا خىبلى اأٍلىٍجنىِبٌ اًبأٍلىٍجنىًبيًَّة ًمٍن غىٍَت قاؿ النوكم :  ًلث مىعىهيمىا فػىهيوى حىرىاـ اًبتًٌفىاًؽ اٍلعيلىمىاء ، كىكىذى  اثى
ـً  ث كى٨تىٍو ذىًلكى ، فىًإفَّ كيجيوده كىاٍلعىدى اٍبًن سىنػىتػىٍُتً كىثىبلى  .ًلًصرىرًًه كى

ا لىٍو ًاٍجتىمىعى رًجىاؿ اًبٍمرىأىةو أىٍجنىبًيَّ   ًؼ مىا لىٍو ًاٍجتىمىعى رىجيل بًًنٍسوىةو أىجىاًنب ، فىًإفَّ الصًَّحيح جىوىازه كىكىذى  ) نوكم ( .ة فػىهيوى حىرىاـ ، ًٓتًبلى
 ك .كقاؿ يف اجملموع : ا١تشهور جواز خلوة رجل بنسوة ال ٤تـر لو فيهن لعدـ ا١تفسدة غالبان؛ ألف النساء يستحُت من بعضهن بعضان يف ذل

 :وركىذا ىو الراجح ألم
  .أف ا٠تلوة معناىا لرة: االنفراد، كيف حالة التعدد َف ينفرد الرجل اب١ترأة، كَف تنفرد بو أكالن :
 ة ( .ما خبل رجل ابمرأة ( ) ال ٮتلوف رجل ابمرأؿ ) نص اٟتديث يقو  : أف اثنيان 
ا عىلىى ميًريبىةو ًإالٌ  يدى يػىٍومً الى يىٍدخيلىنَّ رىجيله بػىعٍ )  –السابق  –ك عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عىٍمرً  : حديث اثلثان   كىمىعىوي رىجيله أىًك اثٍػنىاف ( . ىىذى

  .منع ا٠تلوة إ٪تا كاف ألهنا مظنة الفتنة، كطريق إُف اإلغراء اب١تعصية، كمع كجود التعدد تصبح ا١تظنة بعيدة، كما جرت بذلك العادةرابعان : 
  ىل قولو  ( يدؿ على جواز ذلك هناران ؟ الى يىًبينتىه رىجيله ًعٍندى ًاٍمرىأىةو ) ... 

ال ٮتلوف رجل ابمرأة )  و أنو ٬توز لو البقاء عند األجنبية يف النهار خلوة أك غَتىا لكن قول... ( ال يبينت ) قولو قاؿ الصنعآف : مفهـو 
قبلو كزَيدة كأفاد جواز خلوة الرجل كىو دليل ١تا دؿ عليو اٟتديث الذم ان ، أك هنار  دؿ على ٖترٔف خلوتو هبا ليبلن ـ ( إال مع ذم ٤تر 



 ُٖٓٗ 

 ع .ابألجنبية مع ٤ترمها كتسميتها خلوة تسامح فاالستثناء منقط
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . ٖترٔف ا٠تلوة اب١ترأة األجنبية 
o . ليس من مسوغات ا٠تلوة التعليم ، كلو كاف تعليم قرآف 
o  : ة .للذريع للمادة كسدان  ٠تلوة اب١ترأة األجنبية كالسفر هبا كالنظر إليها لرَت حاجة حسمان ااإلسبلـ كحـر سد الذرائع ، قاؿ ابن القيم 
 ر .كمنع النساء إذا خرجن إُف ا١تسجد من الطيب كالبخو  
 ق .كمنعهن من التسبيح يف الصبلة لنائبة تنوب بل جعل ٢تن التصفي 
 ي .كمنع ا١تعتدة من الوفاة من الزينة كالطيبب كاٟتل 
 ا .الرجل من التصريح ٓتطبتها يف العدة كإف كاف إ٪تا يعقد النكاح بعد انقضائه كمنع 
 ا .كهنى ا١ترأة أف تصف لزكجها امرأة غَتىا حىت كأنو ينظر إليه 
 و .كهنى عن بناء ا١تساجد على القبور كلعن فاعل 
 ا .كهنى عن تعلية القبور كتشريفها كأمر بتسويته 

يضى حىٍيضىةن ) قىاؿى يف سىبىاايى أىٍكطىاسو  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو  -ُُُِ ري ذىاًت ٛتىٍلو حىىته ٖتًى ( الى تيوطىأي حىاًمله حىىته تىضىعى، كىالى غىيػٍ
 .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي 

 .كىلىوي شىاًىده: عىٍن ًاٍبًن عىبهاسو يف اىلدهارىقيٍطًٍتًٌ  -ُُِِ
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أنو ٬تب است راء األمىة عند ملكها ) عن طريق الشراء أك يف ا١تراّف ( ْتيضة است راء لرٛتها .

 كاالست راء : لرة طلب ال راءة .
 كاصطبلحان : تربص يقصد منو العلم ب راءة الرحم .

ج ، فبل ٬توز أف ٬تامعها حىت يست رئها ْتيضة ، ليعلم براءة رٛتها ، ألهنا قد تكوف حامبلن فإذا اشًتل أمىة أك كىبٍت لو أك ملكها بعد زك 
 من مالكها األكؿ ، كإف كانت حامبلن فبل يطأىا حىت تضع .

 يؤمن اب كاليـو اآلخر أف يسقي ماءه زرع غَته ( . ئ) ال ٭تل المر  –ركيفع  -كقد تقدـ حديث 
  أة أك طفل ؟ما اٟتكم لو ملك أمىة من امر 

 ظاىر اٟتديث أف االست راء كاجب مطلقان ، سواء ملك األمة من طفل أك امرأة .
 كقد ذىب إُف ذلك بعض العلماء ، كقالوا بوجوب االست راء مطلقان لعمـو األدلة .
 كذىب بعض العلماء إُف أنو ال ٬تب است راء األمة إذا ملكها من طفل أك امرأة .

 ـ ابن تيمية كابن القيم .كىذا اختيار شيخ اإلسبل 
 ألف ا١تقصود من االست راء العلم ب راءة الرحم ، فحيث تيقنى ا١تالك براءة رحم األمىة فلو كطؤىا كال است راء عليو . 

 أحوط . كالقوؿ األكؿ
 
 
 
 



 ُٓٗٗ 

ًديًثًو  ( اىٟتٍىجىري  اىٍلوىلىدي لًٍلًفرىاًش، كىلًٍلعىاًىرً )  قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُِّ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ًمٍن حى
 .كىًمٍن حىًديًث عىاًئشىةى يف ًقصهةو  -ُُِْ
 .كىعىٍن ًاٍبًن مىٍسعيودو، ًعٍندى النهسىاًئيًٌ  -ُُِٓ
 .كىعىٍن عيٍثمىافى. ًعٍندى أىِب دىاكيدى  -ُُِٔ

---------- 
 زكجة ، كفراش التسرم إذا كانت أمة ، كا١تعٍت : أف الولد ًتبع لو ك٤تكـو لو بو .( فراش الزكجية إذا كانت  اىٍلوىلىدي ًلٍلًفرىاشً ) 
 ( أم الزآف . كىلًٍلعىاًىرً ) 
( أم : للزآف ا٠تيبة كاٟترماف ، كمعٌت ا٠تيبة ىنا حرماف الولد الذم يدعيو ، كجرت العرب أف تقوؿ ١تن خاب : لو اٟتجر ، كبفيو  اىٟتٍىجىر) 

 قيل : ا١تراد ابٟتجر ىنا أنو يرجم ، لكنو قوؿ ضعيف . اٟتجر كالًتاب . ك 
 : ) الولد للفراش كيف فم العاىر اٟتىجىر ( . كيؤيد األكؿ ما أخرجو أٛتد من قولو 

 اذكر لفظ حديث عائشة ؟ 
بىةى ٍبًن أىَب كىقَّاصو عىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر قىالىٍت ) اٍختىصىمى سىٍعدي ٍبني أىَب كىقَّاصو كىعىٍبدي ٍبني زىٍمعىةى يًف  ا اٍبني أىًخي عيتػٍ غيبلـو . فػىقىاؿى سىٍعده : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ىىذى

ا أىًخي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، كي  تً ، عىًهدى إِفىَّ أىنَّوي ابٍػنيوي ، اٍنظيٍر إُفى شىبىًهًو . كىقىاؿى عىٍبدي ٍبني زىٍمعىةى : ىىذى  ًو ، فػىنىظىرى رىسيوؿي اَّللًَّ ًلدى عىلىى ًفرىاًش أىَب ًمٍن كىلًيدى
عىاًىًر اٟتٍىجىري . كىاٍحتىًجًِب ًمٍنوي َيى سىٍودىةي ، فػىلىٍم يػىرى سىٍودىةى إُفى شىبىًهًو ، فػىرىأىل شىبػىهنا بػىيًٌننا بًعيتػٍبىةى فػىقىاؿى : ىيوى لىك َيى عىٍبدي ٍبنى زىٍمعىةى ، اٍلوىلىدي لًٍلًفرىاًش كىلًلٍ 

 . قىطُّ (
 ( أم : فيمن يستلحقو . يف غيالـو (  أحد السابقُت إُف اإلسبلـ ، كأحد ا١تبشرين ابٞتنة ، )  سىٍعدي ٍبني أىِب كىقهاصو  اٍختىصىمى ) 
أم : أكصى إِف أنو ابنو ، جاء يف ركاية : ) فلما كاف يـو الفتح رأل سعد الربلـ فعرفو ابلشبو ، فاحتضنو كقاؿ : ابن أخي  ( عىًهدى إلىه  )

تًوً ( يراد ابلفراش صاحبو ، كىو الزكج كالسيد ، ) كيًلدى عىلىى ًفرىاًش أىِب بة ( ، ) كرب الكع ( اٞتارية اليت كطئها سيدىا ، فجاءت منو  كىلًيدى
ىي بنت زمعة زكجة  ( كىاٍحتىًجًِب ًمٍنوي َيى سىٍودىةي  )( فراش الزكجية إذا كانت زكجة ، كفراش التسرم إذا كانت أمة ،  اٍلوىلىدي لًٍلًفرىاشً بولد ، ) 
 . رسوؿ هللا 

 كمعٌت اٟتديث : كانوا يف اٞتاىلية يضربوف على اإلماء ضرائب يكتسبها من فجورىن ، كيلحقوف الولد ابلزآف إذا ادعاه .

فلما جاء فتح فزّن عتبة بن أَب كقاص أبمىةو لزمعة بن األسود ، فجاءت بربلـ ، فأكصى عتبة إُف أخيو سعد أبف يلحق ىذا الربلـ بنسبو ، 
مكة ، كرأل سعد الربلـ ، عرفو بشبهو أبخيو ، فأراد استلحاقو ، فاختصكم عليو ىو ، كعبد بن زمعة ، فأدُف سعد ْتجتو ، كىي : أف 

 أخاه أقر أبنو ابنو ، كٔتا بينهما من شبو .
شبهان بيٌنان بعتبة ، كحيث أف األصل أنو ًتبع  إُف الربلـ ، فرأل فيو فقاؿ عبد بن زمعة : ىو أخي ، كلد من كليدة أَب ، فنظر النِب 

أف  ١تالك األٌمة ، قضى بو لزمعة ، كقاؿ : الولد للفراش كللعاىر الزآف ا٠تيبة كا٠تسار ، لكن ١تا رأل شبو الربلـ بعتبة ، تورع النِب 
 يستبيح النظر إُف زكجتو سودة ، فأمرىا ابالحتجاب منو احتياطان كتورعان .

  من اٟتديث ؟ماذا نستفيد 
 نستفيد : أف الولد ٭تكم أبنو للفراش إذا أمكن اللحاؽ بو .

 ( . اىٍلوىلىدي لًٍلًفرىاًش، كىلًٍلعىاًىًر اىٟتٍىجىري ٟتديث الباب )  -أ
، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه، قىاؿى كٟتديث  -ب : َيى رىسيوؿى هللًا، ًإفَّ  )عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو ـى رىجيله فػىقىاؿى ًو يف اٞتٍىاًىًليًَّة،  قىا فيبلىّنن اٍبًٍت عىاىىٍرتي أبًيمًٌ

 ر ( ركاه أبو داكد كحسنو ابن حجر .الى دىٍعوىةى يًف اإًلٍسبلىـً ، ذىىىبى أىٍمري اٞتٍىاًىًليًَّة ، اٍلوىلىدي لًٍلًفرىاًش كىلًٍلعىاًىًر اٟتٍىجى  : فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا 
، أم متزكجة ، كأتت بولد بعد ستة أشهر من زكاجها ، فإنو ينسب إُف الزكج ، كال ينتفي عنو  ان كانت فراشأف ا١ترأة إذا   قاؿ ابن قدامة :

الولد للفراش :  إال ٔتبلعنتو لزكجتو . كلو ادعى رجل أنو زْف اب١ترأة كأف ىذا ابنو من الزّن ، َف يلتفت إليو ابإلٚتاع ، كذلك لقوؿ النِب 



 ََُٔ 

 ر .كللعاىر اٟتج
 ش .عوا على أنو إذا كلد على فراش رجل ، فادعاه آخر . أنو ال يلحقو ، كإ٪تا ا٠تبلؼ فيما إذا كلد على غَت فراكأٚت كقاؿ :

 . غاب عن زكجتو فولدت فالولد الحق بو ماَف ينفو ابللعاف لؤلنساب من الضياع فلو أف رجبلن  ان كىذا ىو األصل حفظ
 ا .  ) ا١ترٍت ( .ا غائب عنها منذ عشرين سنة ٟتقو كلدىحىت لو أف امرأة أتت بولد كزكجه :ابن قدامة قاؿك 
مثاؿ ال ٯتكن اللحاؽ بو: كأف يتزكج شخص امرأة ككلدت غبلمان بعد ثبلثة أشهر، فهذا ال ٯتكن أف يكوف من ىذا الزكج، ألف أقل  -

 مدة اٟتمل ستة أشهر .
أك ٦تلوكة ، صارت فراشان لو ، فأتت بولد ١تدة اإلمكاف منو ٟتقو الولد : قولو ) الولد للفراش ( معناه أنو إذا كاف للرجل زكجة  قاؿ النوكم

من كصار كلدان ٬ترم بينهما التوارث كغَته من أحكاـ الوالدة ، سواء كاف موافقان لو يف الشبو أك ٥تالفان كمدة إمكاف كونو منو ستة أشهر 
 حُت اجتماعهما .

 مىت تكوف الزكجة فراشان ؟ 
 وف الزكجة فراشان ؟ على قولُت :اختلف العلماء مىت تك

 : ٔتجرد العقد تكوف فراشان ، كيلحق الولد ابلزكج . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 : ) الولد للفراش ... ( . لعمـو قولو 
 : تصَت فراشان ابلعقد مع إمكاف الوطء . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ الشافعي كأٛتد .
 حىت يتحقق اجتماعو معها مع الوطء . : ال تصَت فراشان القوؿ الثالث 

 كىذا اختيار ابن تيمية ، كتلميذه ابن القيم .
 ) الولد للفراش ( . لقولو  -أ

 كجو الداللة : أىل العرؼ كاللرة ال يعدكف ا١ترأة فراشان قبل الدخوؿ هبا .
 ا .أنو َف يعهد يف الشريعػة أف أتيت إبٟتاؽ نسب ٔتن َف ينب ابمرأتو كَف يدخل هب-ب

 ألف الفراش ال يتحقق إال ابجملامعة .كىو الصحيح ، 
لو عقد على امرأة كىو يف أقصى ا١تررب ، كىي يف أقصى ا١تشرؽ ، مث كلدت لو بعد العقد بنصف سنة ، فإف الولد  : كعلى القوؿ األكؿ

 يلحق بو كإف َف يسافر إليها . ] لكن ىذا القوؿ ضعيف [ .
  فادعاه الزاين ، فهل يلحق بو ؟لو زَّن رجل ابمرأة كجاءت بولد 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو ال ينسب إليو . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
 ر .ككلد الزْف ال يلحق الزآف يف قوؿ اٞتمهو  :قاؿ ابن قدامة 

 الزآف، كال يقاؿ إنو كلده، كإ٪تا ينسب إُف أمو ، كىو ٤ترـى ٢تا، ال ينسب إُف –كاف أك أنثى   ان ذكر  –كبناء على ىذا القوؿ : فإف كلد الزّن 
  .كيرثها كبقية أبنائها

 ( . كىلًٍلعىاًىًر اىٟتٍىجىري ٟتديث الباب ) ...  -أ
 أنو ليس للزآف إال اٟتجر ، كذلك بفوات نسب ا١تولود لو ، فبل ينسب كلد الزْف ابلزآف . بٌُت 
ًٍلٍكهىا ، أىٍك ًمٍن حيرَّةو عىاىىرى هًبىا فىًإنَّوي ال يػىٍلحىقي  بو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًًٌه قىاؿى : قىضىى النِب عىٍمرًك ٍبًن شيعىيٍ  ٟتديث -ب أىفَّ مىٍن كىافى ًمٍن أىمىةو َفٍى ٯتى



 َُُٔ 

 . كىافى أىٍك أىمىةو بًًو كىال يىًرثي كىًإٍف كىافى الًَّذم ييٍدعىى لىوي ىيوى ادَّعىاهي فػىهيوى كىلىدي زًنٍػيىةو ًمٍن حيرَّةو  
 . أف كلد الزْف ال يلحق ابلزآف كال يرثو ، حىت لو ادعاه الزآف فقضى النِب 

 أنو ينسب إليو . القوؿ الثاين :
 . نقل عن اٟتسن كابن سَتين كعركة كالنخعي كإسحاؽ كسليماف بن يسار ، أنو ينسب إليوكىذا 

 . كاختار ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا
 كقاؿ ابن مفلح رٛتو هللا : كاختار شيخنا ]ابن تيمية[ أنو إف استلحق كلده من زّن كال فراش ٟتقو اىػ .

: ٟتىً   .قىوي كقاؿ ا١ترداكم : كىاٍختىارى الشٍَّيخي تىًقيُّ الدًٌيًن رىًٛتىوي اَّللَّي : إٍف اٍستػىٍلحىقى كىلىدىهي من الزْف كىالى ًفرىاشى
ٍوليودى ًمنى الٌزْفى ًإذىا َفٍى يىكيٍن مىٍوليودنا عىلىى ًفرىاشو يىدَّعً  قاؿ ابن القيم : كىافى   يًو صىاًحبيوي ، كىادَّعىاهي الزَّآف : أيٟتًٍقى ًإٍسحىاؽي ٍبني رىاىىوىٍيًو يىٍذىىبي ًإُفى أىفَّ اٍلمى

ا مىٍذىىبي اٟتٍىسىًن اٍلبىٍصرًمًٌ ، رىكىاهي عىٍنوي إسحاؽ إبًًٍسنىا : ٬تيٍلىدي كىيػىٍلزىميوي اٍلوىلى ًبًو ... كىىىذى د ًدًه يًف رىجيلو زىْفى اًبٍمرىأىةو، فػىوىلىدىٍت كىلىدنا، فىادَّعىى كىلىدىىىا فػىقىاؿى
ا مىٍذىىبي عيٍركىةى ٍبًن الزُّبػىٍَتً كىسيلىٍيمىافى ٍبًن يىسىا،   ر .       ) زاد ا١تعاد ( .كىىىذى

أنو عاـ، كأنو ال حق للزآف يف الولد الذم خلق من مائو، كذىب بعض العلماء إُف أف كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا: اٞتمهور على 
ىذا خاص يف ا١تخاصمة، يعٍت إذا ٗتاصم الزآف كصاحب الفراش قضينا بو لصاحب الفراش، أما إذا كاف ال منازع للزآف، كاستلحقو فلو 

 ل. ) الشرح ا١تمتع ( لشرع عند التأمذلك كيلحق بو، كىذا القوؿ ىو الراجح ا١تناسب للعقل، ككذلك ل
كقاؿ : حديث )الولد للفراش كللعاىر اٟتجر( يدؿ أف ىناؾ رجلُت ، زاف كصاحب فراش كل كاحد منهما يدعي أف الولد لو ، صاحب 

ِب عليو الصبلة فهنا نرلب جانب الشرع كما قاؿ الن الفراش يقوؿ: ىذا كلدم كلد على فراشي ، كالزآف يقوؿ: ىذا كلدم خلق من مائي ،
أك امرأة ليس ٢تا زكج كَف  -مثبلن -أما إذا كاف الزآف ال ينازعو أحد يف ذلك، يعٍت: زّن ابمرأة بكر ر ( كالسبلـ: )الولد للفراش كللعاىر اٟتج

 و .   ) الباب ا١تفتوح ( .يدًٌع أحده ىذا الولد كقاؿ الزآف: إنو كلدم فهو ل
 أدلة ىذا القوؿ :

لد الزْف ابلزآف إذا َف يكن مٌث فراش فيو حفظ لنسب الولد من الضياع ، حىت ال يصيبو الضرر كالعار بسبب جرٯتة َف إف يف إٟتاؽ ك  -أ
 يرتكبها .

 ( . اىٍلوىلىدي لًٍلًفرىاًش، كىلًٍلعىاًىًر اىٟتٍىجىري )  قولو  -ب
 ارضو أصبلن َف يتناكلو اٟتديث .قالوا : إف نص اٟتديث يثبت النسب بسبب الفراش ، فإذا كلد للزآف كال فراش يع

قاؿ : الولد للفراش ، كللعاىر  قوالف ألىل العلم ، كالنِب  ان ففي استلحاؽ الزآف كلده إذا َف تكن ا١ترأة فراش ان كقاؿ شيخ اإلسبلـ : كأيض
كلدكا يف اٞتاىلية آبابئهم ،  ان ٟتق أكالدَف يتناكلو اٟتديث ، كعمر أ ان فجعل الولد للفراش ؛ دكف العاىر . فإذا َف تكن ا١ترأة فراش ،اٟتجر 

 .كليس ىذا موضع بسط ىذه ا١تسألة 
ـي  -ج ،  يشهد ١تا سبق من جواز اإلٟتاؽ ما جاء يف قصة جريج العابد ، ١تا قاؿ للربلـ الذم زنت أمو ابلراعي : )قاؿى مىٍن أىبيوؾى َيى غيبلى

 و .قىاؿى : الرَّاًعي...( متفق علي
؛ فدؿ على إثبات األبوة كجو الكرامة كخرؽ العادة من هللا، كقد أخ ر أف الراعي أبوه، مع أف العبلقة عبلقة زْف فكبلـ الصِب كاف على

 . للزآف
ا ًإٍنطىاؽه ًمنى اَّللًَّ الى ٯتيًٍكني ًفيًو اٍلكىذً م : قاؿ ابن القي  ب .كىىىذى
كصدَّؽ هللا نسبتو ٔتا خرؽ لو من العادة يف نطق الصِب ابلشهادة قد حكى عن جريج أنو نسب ابن الزْف للزآف ،  النِب  : كقاؿ القرطِب

عن جريج يف معرض ا١تدح كإظهار كرامتو ، فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق هللا تعاُف كإبخبار النِب  لو بذلك ، كأخ ر هبا النِب 
 ا .  ) التفسَت ( .عن ذلك ، فثبتت البنوة كأحكامه 

كاستدؿ بعض العلماء هبذا اٟتديث على أف كلد الزْف يلحق الزآف؛ ألف جر٬تان قاؿ: من أبوؾ؟ قاؿ: أَب فبلف كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 



 َُِٔ 

علينا للع رة، فإذا َف ينازع الزآف يف الولد كاستلحق الولد فإنو يلحقو ، كإُف ىذا ذىب طائفة يسَتة من أىل  الراعي، كقد قصها النِب 
 .م . ) ش رَيض الصاٟتُت ( العل

 القياس . -د
وً ، كىيػيٍنسىبي إًلىيػٍهىا ، كىتىرًثيوي كىيىرًثػيهىا ، كىيػىثٍػبيتي قاؿ ابن القيم :  اٍلًقيىاسي الصًَّحيحي يػىٍقتىًضيًو ، فىًإفَّ اأٍلىبى أىحىدي الزَّانًيػىٍُتً ، كىىيوى ًإذىا كىافى يػيٍلحىقي أبًي  مًٌ

ًو مىعى  وي ابٍػنػيهيمىا ، فىمىا اٍلمىانًعي كىٍوهًنىا زىنىٍت بًًو ، كىقىٍد كيًجدى اٍلوىلىدي ًمٍن مىاًء الزَّانًيػىٍُتً ، كىقىًد اٍشتػىرىكىا ًفيًو ، كىاتػَّفىقىا عىلىى أىنَّ   النَّسىبي بػىيػٍنىوي كىبػىٍُتى أىقىاًرًب أيمًٌ
ٍ يىدًًٌعًو غىيػٍريهي ؟ ا ٤تىٍضي اٍلًقيىا ًمٍن ٟتييوًقًو اًبأٍلىًب ًإذىا َفى  ( .س . ) زاد ا١تعاد فػىهىذى

 . أف الشارع يتشوؼ ٟتفظ األنساب كرعاية األكالد ، كالقياـ عليهم ْتسن الًتبية كاإلعداد ، كٛتايتهم من التشرد كالضياع -ق
كيف نسبة كلد الزّن إُف أبيو ٖتقيق ٢تذه ا١تصلحة ، خصوصنا أف الولد ال ذنب لو ، كال جناية حصلت منو ، كلو نشأ من دكف أب  -

ا على ٣تتمعو ، مؤذَين لو ينسب إليو كيعٍت بًت  بيتو كاإلنفاؽ عليو ألدل ذلك يف الرالب إُف تشرده كضياعو كا٨ترافو كفساده ، كرٔتا نشأ حاقدن
 ( .           كهللا أعلػػم .ٕٗٓ/ِأبنواع اإلجراـ كالعدكاف " ينظر: "فقو األسرة عند ابن تيمية" )

 ا٠تالصة :
فراش، أم متزكجة ، كأتت بولد بعد ستة أشهر من زكاجها، ففي ىذه اٟتاؿ ينسب الولد إُف الزكج، أف تكوف ا١ترأة ا١تزٓف هبا ذات  أكالن :

 . كال ينتفي عنو إال ٔتبلعنتو لزكجتو
ٍلعىاًىًر )اٍلوىلىدي لًٍلًفرىاًش ، كىلً  كلو ادعى رجل آخر أنو زْف هبذه ا١ترأة كأف ىذا ابنو من الزّن ، َف يلتفت إليو ابإلٚتاع ، كذلك لقوؿ النِب 

 )  .اٟتٍىجىري
 .قاؿ ابن قدامة : كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّوي إذىا كيًلدى عىلىى ًفرىاشو رىجيلو ، فىادَّعىاهي آخىري : أىنَّوي الى يػىٍلحىقيوي 

  .ييلحق بو أيضان قوالن كاحدان  أف ال تكوف ا١ترأة ذات فراش ، كال يستلحقو الزآف بو ، كال ادَّعي أنو ابنو من الزّن ، ففي ىذه اٟتاؿ ال: اثنيان 
 .فلم يقل أحد من أىل العلم إبٟتاؽ كلد الزّن ابلزآف من غَت أف يدعيو الزآف

  .( إُف " ًإٍٚتىاًعًهٍم عىلىى نػىٍفًيًو عىٍنوي مىعى اٍعًتىاًفًو اًبلٌزّنى ْٓٓ/ٖكقد أشار ا١تاكردم يف "اٟتاكم الكبَت" )
  .ألحد ، كأراد الزآف استلحاؽ ىذا الولد بو إذا َف تكن ا١ترأة فراشان  اثلثان :

 .فهذه الصورة ٤تل ا٠تبلؼ بُت العلماء
ؼي ًفيمىا إذىا كيًلدى عىلىى غىٍَتً ًفرىا  ش .قاؿ ابن قدامة : " كىًإ٪تَّىا ا٠تًٍبلى

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o يت تعًتم اإلنساف ينبري أال يلقي ٢تا ابالن ، ألف الشرع احتاط أف األصل فيما كلد على فراش اإلنساف أف الولد لو ، كالشبهة ال

 للنسب احتياطان ابلران .

o . أف حكم الشبو إ٪تا يعتمد عليو ، إذا َف يكن ىناؾ أقول منو كالفراش 

o . استدؿ هبذه القصة على أف االستلحاؽ ال ٮتتص ابألب ، بل لؤلخ أف يستلحق 

 كىذا قوؿ الشافعية كٚتاعة .
 االستلحاؽ ابألب .كخص مالك 

o  ، أف األمة تصَت فراشان ابلوطء ، فإذا اعًتؼ السيد بوطء أمتًو أك ثبت ذلك أبم طريق كاف ، مث أتت بولد ١تدة اإلمكاف بعد الوطء
 ٟتقو من غَت استلحاؽ .

o . أنو إذا زْف رجل ابمرأة ، فولدت منو ، فإنو ال يلحقو كلو استلحقو 

 : ) كللعاىر اٟتجر ( . لقولو 
o  حكم النِب . لعبد بن زمعة ، كأمر سودة ابالحتجاب عنو مع أهنا أختو 



 َُّٔ 

 أجاب العلماء عن ذلك :
أمرىا ابالحتجاب احتياطان ككرعان ، كأشار ا٠تطاَب إُف أف يف ذلك مزية ألمهات ا١تؤمنُت ، ألف ٢تن يف ذلك ما ليس لرَتىن ،  أف النِب 

 كن ال يقضى بو إذا كجد ما ىو أقول منو .          كهللا أعلم .:  كالشبو يعت ر بو يف بعض ا١تواطن ، ل قاؿ
 

بي اىلرهضىاعً   ابى
 تعريف الرضاع :

 مص الثػدم .: لرة الرضاع 
 كاصطبلحان : ىو مص طفل صرَت لنب امرأة أك شربو ك٨توه .

هىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُُِٕ ـي اىٍلمىصهةي كىاٍلمىصهتىافً الى )  عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه.  . (  ٖتيىرًٌ
---------- 

  اذكر األدلة ؟التحرمي ابلرضاع اثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع ، 
 قاؿ تعاُف ) كأمهاتكم البليت أرضعنكم كأخواتكم من الرضاعػة ( ذكر٫تا يف ٚتلة ارمات .

 من الرضاعػة ما ٭تـر من الوالدة ( متفق عليو . ٭تـر قاؿ ) كعن عائشة . أف النِب 
 ) ٭تـر من الرضاعة ما ٭تـر من النسب ( متفق عليو . كعن ابن عباس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 كأٚتع العلماء على التحرٔف ابلرضاع . قالو يف ا١ترٍت .
 فيحـر من الرضاع ما ٭تـر من النسب .
 ـر بسبب النسب ) من للسببية ( .ا١تعٌت : ٭تـر بسبب الرضاع نظَت ما ٭ت

 فتحـر عليك أختك من الرضاع كما ٖتـر عليك أختك من النسب ، كٖتـر عمتك من الرضاع كما ٖتـر عمتك من النسب كىكذا .
 كم عدد الرضعات احملرمات ؟ 

 اختلف العلماء يف عدد الرضعات ارمات على أقواؿ :
 ـ .أف قليل الرضاع ككثَته ٤ترًٌ القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
يت أىٍرضىٍعنىكيٍم ...( ففي ىذه اآلية علقت التحرٔف على مطلق اإلرضا  -أ ع ، فحيث كاستدلوا ابلعمومات ، كقولو تعاُف : )كىأيمَّهىاتيكيمي البلَّ

 كجد كجد حكمو .
 : ) ٭تـر من الرضاع ما ٭تـر من النسب ( . كعمـو قولو  -ب
  لًلنَِّبًٌ أىمىةه سىٍودىاءي ، فػىقىالىٍت : قىٍد أىٍرضىٍعتيكيمىا ، فىذىكىٍرتي ذىًلكى  فىجىاءىتٍ تػىزىكَّجى أيَّ ٭تىٍِتى بًٍنتى أىَب إىىابو ،  أىنَّوي ) ٍبًن اٟتٍىاًرًث  عيٍقبىةى  عىنٍ ك  -ج

 فى ؟ كىقىٍد زىعىمىٍت أىٍف قىٍد أىٍرضىعىٍتكيمىا ( .: كىيٍ  قىاؿى رىضى عىٍتًٌ . قىاؿى : فػىتػىنىحٍَّيت ، فىذىكىٍرت ذىًلكى لىوي . ػ: فىأىعٍ  قىاؿى 

أمر الزكج أف يًتؾ زكجتو جملرد علمو أبهنما رضعا من ثدم كاحد دكف أف يسأؿ عن عدد الرضعات ، فدؿ  أف النِب كجو الداللة : 
 ذلك على أف مطلق اإلرضاع يثبت بو التحرٔف .

 متفق عليو . : ) إ٪تا الرضاعة من اجملاعة ( كعمـو قولو  -ج
 أف اـر ثبلث رضعات .القوؿ الثاين : 

 كىو قوؿ داكد ، كأَب ثور ، كابن ا١تنذر .
 ( . ٖتيىرًٌـي اٍلمىصَّةي كىاٍلمىصَّتىافً  ال)  قىالىٍت قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  -حديث الباب  –عىاًئشىة ٟتديث 

ٌرًـ ، كىو الثبلث ، ألف ذلك لو َف يكن ٤ترمان صرح فيها أف ا١تصة كا١تصتاف ال ٖت أف النِب كجو الداللة :  رماف ، فيكوف ما فوقهما ٤تي



 َُْٔ 

 . لبينو النِب 
 ( ركاه مسلم .الى ٖتيىرًٌـي اإًلٍمبلىجىةي كىاإًلٍمبلىجىتىاًف )  اَّللًَّ  نىِبُّ . قالت . قاؿ ٍن أيٌـً اٍلفىٍضًل كع -ب

 أف اـر ٜتس رضعات .القوؿ الثالث : 
 ىذا ىو الصحيح يف ا١تذىب ، كركم ىذا عن عائشة كابن الزبَت كابن مسعود كعطاء كطاككس .  :قاؿ ابن قدامة 

 كرجحو الصنعآف كالشوكآف .
ى رىسيوؿي اَّللًَّ نيًسٍخنى ًٓتىٍمسو مىعٍ  كىافى ًفيمىا أيٍنزًؿى ًمنى اٍلقيٍرآًف عىٍشري رىضىعىاتو مىٍعليومىاتو ٭تيىٌرًٍمنى . مثيَّ ) عىٍن عىاًئشىةى أىنػَّهىا قىالىٍت  كىىينَّ  ليومىاتو فػىتػيويىفًٌ

 ( ركاه مسلم . ًفيمىا يػيٍقرىأي ًمنى اٍلقيٍرآفً 
 كىذا القوؿ ىو الصحيح .
 فهي عمومات ، كقد قيدت ابلسنة بعدد معُت من الرضاعة ، كما يف حديث عائشة .أما أدلة القوؿ األكؿ : 

ىذا االستدالؿ اب١تفهـو ، كىو ال يعمل بو إال عند القائلُت بو ، إال إذا َف يكن اف ( : كأما أدلة القوؿ الثاين ) ال ٖتـر ا١تصة كا١تصت
 ىناؾ منطوؽ يعارضو ، كقد جاء ما يعارضو مثل حديث عائشة ا١تثبت للتحرٔف ٓتمس رضعات .

هىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُُِٖ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  . ( ا اىلرهضىاعىةي ًمٍن اىٍلمىجىاعىةً ايٍنظيٍرفى مىٍن ًإٍخوىانيكينه، فىًإ٪تهى )  كىعىنػٍ
هىا قىالىٍت:  -ُُِٗ يٍػفىةى مىعىنىا يف بػىٍيتً  )كىعىنػٍ ! ًإفه سىاًلمنا مىٍوىلى أىِب حيذى . فػىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى اىَّللًه نىا، كىقىٍد بػىلىغى مىا جىاءىٍت سىٍهلىةي بًٍنتي سيهىٍيلو

ليغي اىلٌرًجىاؿي  : "أىٍرًضًعيًو. ٖتىٍريًمي عىلىٍيوً يػىبػٍ  .رىكىاهي ميٍسًلمه (  . قىاؿى
---------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
 رىسيوؿى اَّللًَّ إًنَّوي كىٍجًهًو قىالىٍت فػىقيٍلتي َيى  رىجيله قىاًعده فىاٍشتىدَّ ذىًلكى عىلىٍيًو كىرىأىٍيتي اٍلرىضىبى يف  مكىًعٍندً  دىخىلى عىلىىَّ رىسيوؿي اَّللًَّ قالت ) عىاًئشىةي عن 
 متفق عليو . ( اٍنظيٍرفى ًإٍخوىتىكينَّ ًمنى الرَّضىاعىًة فىًإ٪تَّىا الرَّضىاعىةي ًمنى اٍلمىجىاعىةً » ًمنى الرَّضىاعىًة . قىالىٍت فػىقىاؿى  يأىخً 
 . َف أقف على اٝتو ، كأظنو ابنان ألَب القعٍيس :( قاؿ اٟتافظ رىجيله  مكىًعٍندً )

( جاء يف ركاية : ) فكأنو ترَت كجهو ( كيف ركاية : ) فاشتد ذلك عليو ، كرأيت الرضب يف كجو ( كيف ركاية أَب داكد  ده ذىًلكى عىلىٍيوً فىاٍشتى ) 
 ) فشق ذلك عليو كترَت كجهو ( .

 ( كا١تعٌت : أتٌملنى ما كقع من ذلك ، ىل ىو رضاع صحيح بشرطو . ايٍنظيٍرفى مىٍن ًإٍخوىانيكينه ) 
أم : الرضاعة اليت تثبت هبا اٟترمة ، كٖتل هبا ا٠تلوة ، ىي حيث يكوف الرضيع طفبلن يسد اللنب جوعتو ،  ( ٪تهىا الرهضىاعىةي ًمنى اٍلمىجىاعىةً فىإً ) 

ة ألف معدتو ضعيفة يكفيها اللنب كينبت بذلك ٟتمو فيصَت كجزء من ا١ترضعة ، فيشًتؾ يف اٟترمة مع أكالدىا ، فكأنو قاؿ : ال رضاع
 معت رة إال ا١ترنية عن اجملاعة أك ا١تطعمة  . ] قالو يف الفتح [ 

 ( ؟ فىًإ٪تهىا الرهضىاعىةي ًمنى اٍلمىجىاعىةً ماذا نستفيد من قولو ) 
 نستفيد : أف الرضاع ارـٌ ما كاف الطفل صرَتان يف اٟتولُت ، يسد اللنب جوعتو .

 كىذه ا١تسألة اختلف العلماء فيها على قولُت :
 : أف الرضاع ارـٌ ما كاف يف اٟتولُت . قوؿ األكؿال
 لقولو تعاُف ) كالوالدات يرضعن أكالدىن حولُت كاملُت ١تن أراد أف يتم الرضاعػة ( . -أ

 قاؿ ابن قدامة : فجعل ٘تاـ الرضاعة حولُت ، فيدؿ على أنو ال حكم ٢تا بعد٫تا .
ضعن أكالدىن كماؿ الرضاعة كىي سنتاف ، فبل اعتبار ابلرضاعة بعد ذلك ، ك٢تذا قاؿ ىذا إرشاد من هللا للوالدات أف ير : قاؿ ابن كثَت ك 
. [١تن أراد أف يتم الرضاعة]  كذىب أكثر اإلئمة إُف أنو ال ٭تـر من الرضاع إال ما كاف دكف اٟتولُت، فلو ارتضػع ا١تولود كعمره فوقها َف ٭تـر

 . ( اٍلمىجىاعىةً  فىًإ٪تَّىا الرَّضىاعىةي ًمنى  كٟتديث الباب ) -ب



 َُٔٓ 

 فهذا دليل على أف الرضاعة ا١تعت رة اليت يثبت هبا اٟترمة ، كٖتل هبا ا٠تلوة ، ىي حيث يكوف الرضيع طفبلن يسد اللنب جوعتو .
 فاٟتديث نص على أف حكم الرضاعة خاص ٔتن يشبعو اللنب .

يف الثدم ، ككاف قبل الفطاـ ( ركاه الًتمذم كصححو .          كمثلو حديث أـ سلمة اآليت ) ال ٭تـر من الرضاعة إال ما فتق األمعاء  -ج
 أم كقت اٟتاجة إُف الثدم ، أم يف اٟتولُت .قولو ) الثدم ( 

 : ) ال رضاع إال ما شد العظم ، كأنبت اللحم ( . ركاه أبو داكد كعن ابن مسعود قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -د
 أف رضاع الكبَت ٭تيىرـٌ . القوؿ الثاين :

 ىذا قوؿ عائشة كنصره ابن حـز .ك 
فقالت: َي رسوؿ هللا، إٓف أرل يف كجو حذيفة من دخوؿ ساَف ]كىو حليفو[ فقاؿ  ٟتديث الباب )جاءت سهلة بنت سهيل إُف النِب 

 كقاؿ: علمت أنو رجل كبَت( . : أرضعيو ، قالت: ككيف أرضعو كىو رجل كبَت ، فتبسم رسوؿ هللا النِب 
 لت عائشة كداكد: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، كما تثبت برضاع الطفل، ٢تذا اٟتديث .: قا قاؿ النوكم

 مذىب اٞتمهور ، كىو أف رضاع الكبَت غَت مؤثر . كالراجح
 كأما اٞتواب عن حديث سهلة ، فقد أجاب العلماء ِبجوبة :

فإف أمهات ا١تؤمنُت سول عائشة، أبػىٍُت أف يعملن هبذه اٟتادثة ، أف ىذه اٟتادثة رخصة خاصة بساَف، فبل يتعداه إُف غَته، كلذلك أكالن : 
 ألهنن كنا يرين أف ذلك رخصة لساَف .

أنو حكم منسوخ، كبو جـز اب الط رم يف أحكامو، كقرره بعضهم أبف قصة ساَف كانت يف أكائل ا٢تجرة، كاألحاديث الدالة على اثنيان : 
ة، فدؿ على أتخره، كىو مستند ضعيف، إذ ال يلـز من أتخر إسبلـ الراكم، كال صرره، أف ال اعتبار اٟتولُت من ركاية أحداث الصحاب

 يكوف ما ركاه متقدمان . ] قالو يف الفتح [ 
إف الرضاع يعت ر فيو الصرر إال فيما دعت إليو اٟتاجة ، كرضاع الكبَت الذم ال يسترٌت عن دخولو  : حيث قاؿقوؿ الشوكآف ، اثلثان : 
رأة ، كيشق احتجاهبا منو ، كإليو ذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كىذا ىو الراجح عندم ، كبو ٭تصل اٞتمع بُت األحاديث ، على ا١ت

 ( .كذلك أبف ٕتعل قصة ساَف ا١تذكورة ٥تصصة لعمـو : )إ٪تا الرضاع من اجملاعة( )كال رضاع إال يف اٟتولُت( )كال رضاع إال ما فتق األمعاء
ًذًه اٍلمىٍسأىلىة ، فػىقىالىٍت عىاًئشىة كىدىاكيد :اخٍ قاؿ النوكم :   تػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف ىى

ا اٟتٍىًديث. كىقىاؿى سىائًر اٍلعيلىمىاء  ًإُفى  ًمٍن الصَّحىابىة كىالتَّاًبًعُتى كىعيلىمىاء اأٍلىٍمصىارتػىثٍػبيت حيٍرمىة الرَّضىاع بًرىضىاًع اٍلبىاًلغ كىمىا تػىثٍػبيت بًرىضىاًع الطًٌٍفل ٢ًتىذى
: سىنػىتػىٍُتً كىًنٍصف، كىقىاؿى زي  ًنيفىة فػىقىاؿى ـ.اآٍلف: الى يػىثٍػبيت ًإالَّ إبًًٍرضىاًع مىٍن لىوي ديكف سىنػىتػىٍُتً، ًإالَّ أىابى حى ث ًسًنُتى كىعىٍن مىاًلك رًكىايىة سىنػىتػىٍُتً كىأىَيَّ  فىر: ثىبلى

ا )كىاٍحتىجَّ اٞتٍيٍمهيور بًقىٍولًًو تػىعىاُفى  دىنَّ حىٍولىٍُتً كىاًملىٍُتى ًلمىٍن أىرىادى أىٍف ييًتٌم الرَّضىاعىة كىاٍلوىاًلدى كىاًبٟتٍىًديًث الًَّذم ذىكىرىهي ميٍسًلم بػىٍعد ىىذىا  (ت يػىٍرًضٍعنى أىٍكالى
أبًىحىاًديث مىٍشهيورىة كىٛتىىليوا حىًديث سىٍهلىة عىلىى أىنَّوي ٥تيٍتىصٌ  هًبىا كىًبسىاَفًو ، كىقىٍد رىكىل ميٍسًلم عىٍن أيـٌ سىلىمىة كىسىائًر  " ًإ٪تَّىا الرَّضىاعىة ًمٍن اٍلمىجىاعىة " كى

ا كىاىَّللَّ أىٍعلىم . أىٍزكىاج رىسيوؿ اَّللَّ  الىٍفنى عىاًئشىة يف ىىذى  أىنػَّهينَّ خى
 ما اٟتكم إذا كقع الشك يف كجود الرضاع أك عدمو ؟ 

دد الرضاع اـر ، ىل كمبل أك ال ؟ َف يثبت التحرٔف ؛ ألف األصل عدمو ، كإذا كقع الشك يف كجود الرضاع ، أك يف عقاؿ ابن قدامة : 
 فبل نزكؿ عن اليقُت ابلشك ، كما لو شك يف كجود الطبلؽ كعدده .

 
 
 
 
 



 َُٔٔ 

هىا -َُُّ هىا بػىٍعدى اىٟتًٍجىاًب. قىالىٍت: فىأىبػى  -أىخىا أىِب اٍلقيعىٍيسً -أىٍف أىفٍػلىحى  ) كىعىنػٍ ٍيتي أىٍف آذىفى لىوي، فػىلىمها جىاءى رىسيوؿي اىَّللًه جىاءى يىٍستىٍأًذفي عىلىيػٍ
  ًًإنهوي عىمُّك : ، فىأىمىرىين أىٍف آذىفى لىوي عىلىيه. كىقىاؿى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  ( أىٍخبػىٍرتيوي ابًىلهًذم صىنػىٍعتي

---------- 
 ػػػاعة، ألنو أخو أَب القعيس نسبان الذم رضعت عائشة من زكجتو .أفلح: ىو عم عائشة من الرض(  أىخىا أىِب اٍلقيعىٍيسً -أىٍف أىفٍػلىحى ) 
 أم : بعد نزكؿ آَيت اٟتجاب ، كذلك آخر سنة ٜتس من ا٢تجرة .(  بػىٍعدى اىٟتًٍجىابً ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

ككجهو : أف زكجة أَب القعيس أرضعت  .دليل على ثبوت األبوة من الرضاعة كأف زكج ا١ترضعة يعت ر أابن للرضيع من الرضاعة نستفيد : أنو 
عائشة ، فصارت أمان ٢تا كصار زكجها أابن ٢تا من الرضاعة كإخوانو أعماـ عائشة من الرضاعة ك٢تذا قاؿ أخو أَب القعيس لعائشة : " 

 ك" .بت ٯتينعلى أنو عمه لعائشة بقولو : "ائذٓف لو فإنو عمك تر  فأقره النِب ، أٖتتجبُت عٍت كأّن عمك " ركاه البخارم 
 ما ا١تراد بلنب الفحل ؟ كىل يؤثر يف التحرمي ؟ 

 الفحل : الرجل ، كنسبة اللنب إليو ٣تازيو لكونو السبب فيو .
 كقد ذىب ٚتهور العلماء إُف أف لنب الفحل ٭ترـٌ .

( معناه أف ا١ترأة إذا أرضعت طفبلن قاؿ ابن قدامة :  ل على الرجل كأقاربو، كما ٭تـر بلنب اثب من كطء رجل حـر الطف )كلنب الفحل ٤تـر
للرجل ، كالرجل أابه ، كأكالد الرجل إخوتو ، سواء كانوا من  ان كلده من النسب ؛ ألف اللنب من الرجل كما ىو من ا١ترأة ، فيصَت الطفل كلد

 تلك ا١ترأة أك من غَتىا ، كإخوة الرجل كأخواتو أعماـ الطفل كعماتو ، كآابؤه كأمهاتو أجداده كجداتو .
ال يزكج ىذا من ىذا كسئل ابن عباس عن رجل لو  لنب الفحل أف يكوف للرجل امرأًتف ، فًتضع ىذه صبية كىذه صبيان : قاؿ أٛتد 

 جاريتاف ، أرضعت إحدا٫تا جارية كاألخرل غبلما ، فقاؿ : ال ، اللقاح كاحد .
 قاؿ الًتمذم : ىذا تفسَت لنب الفحل .

عطاء، كطاكس، ك٣تاىد، كاٟتسن، كالشعِب، كالقاسم كعركة، كمالك، كالثورم، كاألكزاعي، ك٦تن قاؿ بتحرٯتو علي، كابن عباس، ك 
 كالشافعي، كإسحاؽ، كأبو عبيد، كأبو ثور، كابن ا١تنذر كأصحاب الرأم .

ن ا١تسيب ، قاؿ ابن عبد ال ر : كإليو ذىب فقهاء األمصار ابٟتجاز كالعراؽ كالشاـ كٚتاعة أىل اٟتديث ، كرخص يف لنب الفحل سعيد ب
كأبو سلمة بن عبد الرٛتن ، كسليماف بن يسار كعطاء بن يسار كالنخعي ، كأبو قبلبة كيركل ذلك عن ابن الزبَت كٚتاعة من أصحاب 

 غَت مسمُت ؛ ألف الرضاع من ا١ترأة ال من الرجل . رسوؿ هللا 
 ) ا١ترٍت ( .   ال يعوؿ على ما خالفو .كىذا نص قاطع يف ٤تل النزاع ، فحديث الباب كقاؿ :  –رٛتو هللا  –مث ذكر 

 قاؿ الشيخ الفوزاف : :  إذا رضع طفل من امرأة الرضاع ا١تعت ر شرعان أبف يكوف يف اٟتولُت كأف يكوف ٜتس رضعات فأكثر فإنو يكوف ابننا
بنات الزكج كلهن أخوات ٢تذا  للمرضعة ، كتكوف بنات ا١ترضعة كلهن أخوات لو ، ككذلك يكوف ابننا ١تن لو اللنب كىو زكجها ، كتكوف

 ل .ا١ترتضع سواء كن من ا١ترضعة أك من غَتىا كما عليو ٚتهور أىل العلم كىذا ما يسمى بلنب الفح
  كسئل الشيخ ابن ابز رٛتو هللا : رضعتي من امرأة مث تزكج زكجها من أخرل، كأ٧تبت زكجتو أبناء، فهل ىم إخوة ِف؟

فأكثر ككاف اللنب منسوابن للزكج لكوهنا أ٧تبت منو فهم إخوة لك من أبيك كأمك من الرضاع،  فأجاب : إذا كاف الرضاع ٜتس رضعات
 .كأما أكالده من الزكجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع

 ما مقدار الرضعة ؟ 
خر أك جاء الطفل ما يلهيو ، فا١تراد : أف الرضعة : ا١تراد هبا الوجبة التامة اليت أيخذىا الطفل كإف ٗتللها تنٌفس اك انفصاؿ من ثدم اُف آ 

 يًتؾ الثدم عن رمو كطيب نفس .] ىذا ىو ضابط الرضعة [ .
فاذا جاءت امرأة ككضعت الطفل على حضنها مث التقم الثدم مث تركو للتنفس مث رجع أك أهنا نقلتو من ثدم اُف آخر يف اٟتاؿ فهذه كلها 



 َُٕٔ 

 دليل من الشرع فَتجع فيها اُف اللرة كاُف العرؼ .رضعة كاحدة ، ألف ضابط الرجعة َف يرد ٢تا 
 ففي اللرة : الرضعة اسم للمرة ، كأما العرؼ ، فاف الناس ال يعدكف األكلة إال الوجبة التامة كاف ٗتللها ما ٗتللها .

 كىذا قوؿ الشافعي كنصره ابن القيم يف زاد ا١تعاد كاختاره الشيخ السعدم .
، كضربة كجلسة كأكلة ، فمىت التقم الثدم فامتص منو مث تركو من غَت عارض كاف ذلك  من الرضاع ببل شكمرة  : الرضعة قاؿ ابن القيم

 .رضعة 
كالقطع العارض لتنفس أك اسًتاحة يسَتة أك لشيء يلهيو مث يعود عن  ،فحمل على العرؼ ، كالعرؼ ىذا  ان الشرع كرد بذلك مطلق فأل

أف اآلكل إذا قطع أكلتو بذلك مث عاد عن قريب َف يكن أكلتُت بل كاحدة ، ىذا مذىب  قرب ال ٮترجو عن كونو رضعة كاحدة ، كما
 ة .الشافعي ... كلو انتقل من ثدم ا١ترأة إُف ثديها اآلخر كاّن رضعة كاحد

 عة اثنية .كقيل : الرضعة أف يلتقم الطفل الثدم مث يًتكو سواء يًتكو اضطراران اك اختياران كلو للتنفس فهذه رضعة فلو عاد فرض
 ما األحكاـ ا١تًتتبة على الرضاع ؟ 

 إذا أرضعت ا١ترأة طفبلن دكف اٟتولُت فإنو يصَت كلدىا يف : النكاح ، كالنظر ، كا٠تلوة ، كارمية .
 يف النكاح ] يف ٖترٔف النكاح [ .

 كالنظر ] يف جوازه [ .
 كا٠تلوة ] يف جوازىا [ .

 بى لبنها إليو ، دكف بقية األحكاـ .كارمية يف السفر ك٨توه ، ككلد من نيس
 فبل يصَت كلدان ٢تا يف كجوب نفقتها عليو ، ككوهنا ترثو كيرثها ، كالوالية يف النكاح كا١تاؿ ، فهذه ال تًتتب على الرضاع . 

ثبت، فالنفقة ال تثبت، قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :  ...، فهذه أربعة أحكاـ من النسب تثبت ابلرضاع، كغَت ىذه من األحكاـ ال ي
 فبل ٬تب أف ينفق اإلنساف على بنتو من الرضاع، كما ينفق على بنتو من النسب، كا١تَتاث ال يثبت، فابنتو من الرضاع ال ترث منو شيئان ،

ثبت منها ، إال كٖتمُّلي الدية يف قتل ا٠تطأ كشبهو ال يثبت ابلرضاع ، ككجوب صلة األرحاـ ال يثبت ابلرضاع ، فكل أحكاـ النسب ال ي
 ة . ) ا١تمتع ( .أربعة أحكاـ فقط ، كىي : النكاح ، كالنظر ، كا٠تلوة ، كارمي

إذا توفيت امرأة ك٢تا ماؿ كليس بعدىا كارث كأقرب شخص إليها ىو من قامت  : كقد سئل فضيلة الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا
 تؤكؿ إُف بيت ماؿ ا١تسلمُت ؟إبرضاعو رجبلن كاف أك امرأة فهل ىو أحق بًتكتها أـ 

الصلة ابلرضاع من أسباب اإلرث ، فأخوه من الرضاع كأبوه من الرضاع ليس لو إرث كال كالية كال نفقة كال شيء من ب : ليست فأجا
ألف أسباب حقوؽ القراابت ، كلكن ال شك أف لو شيئان من اٟتقوؽ اليت ينبري أف يكـر هبا ، كأما اإلرث فبل حق لو يف اإلرث ، كذلك 

  .القرابة كالزكجية كالوالء ]العتق[ ؛ كليس الرضاع من أسباهبا اإلرث ثبلثة :
 ع .كعلى ىذا فا١ترأة ا١تذكورة يكوف مَتاثها لبيت ماؿ ا١تسلمُت ، يصرؼ إُف بيت ا١تاؿ ، كال يستحقو ىذا االبن من الرضا 

 ألخت من الرضاعة من الزكاة ؟ىل تعطى األـ من الرضاعة كا: كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا 
فأجاب : "نعم ، تعطى األـ من الرضاعة من الزكاة ، كاألخت من الرضاعة إذا كن مستحقات للزكاة ، كذلك ألف األـ من الرضاعة 

 ؽ .كاألخت من الرضاعة ال ٬تب النفقة عليهن ، فهن يعطُت من الزكاة بشرط أف تثبت فيهما صفة االستحقا
 تشار الرضاع ١تن ؟اذكر القاعدة يف ان 

 القاعدة يف الرضاع : 
فبل يتعدل التحرٔف إُف غَت ا١ترتضع كمن ىو يف درجتو من إخوتو ا١ترتضع كفركعو فقط دكف أصوؿ كحواشي ا١ترتضع ، ُف الرضاع ينتشر إ أف

 كأخواتو ، كال إُف من فوقو من آابئو كأمهاتو ، كمن يف درجتهم من أعمامو كعماتو كأخوالو كخاالتو .
فأكالد الزكج كا١ترضعة إخوة ا١ترتضع كأخواتو ، كآابؤ٫تا أجداده كجداتو ، كإخوة ا١ترأة كأخواهتا  ،كينتشػر إُف أصوؿ كفركع كحواشي ا١ترضعة 



 َُٖٔ 

 أخوالو كخاالتو ، كإخوة صاحب اللنب كأخواتو أعمامو كعماتو .
 واهتا أخوالو كخاالتو، كإخوة الرجل كأخواتو أعمامو كعماتو.كصار إخوة ا١ترأة كأخ٢تا، فإذا أرضعت ا١ترأة طفبلن صار كلدان مثاؿ :

 اع كال أخيو .ضفبل ٖتـر ا١ترضعة على أَب ا١ترتضع كال أخيو ، كال ٖتـر أـ ا١ترتضع كال أختو على أبيو من الر 
َف يصَتا أخوين ، يف قوؿ عامة أىل كال تنتشر اٟترمة برَت لنب اآلدمية ْتاؿ ، فلو ارتضع اثناف من لنب هبيمة ، : فائدة : قاؿ ابن قدامة 

 العلم ؛ منهم الشافعي ، كابن القاسم كأبو ثور ، كأصحاب الرأم .
 كلو ارتضعا من رجل ، َف يصَتا أخوين ، كَف تنتشر اٟترمة بينو كبينهما ، يف قوؿ عامتهم .

هىا قىالىتٍ  -ُُُّ ى رىسيوؿي اىَّللًه كىافى ًفيمىا أيٍنًزؿي يف اىٍلقيٍرآًف: عىٍشري رىضىعى )  كىعىنػٍ ، فػىتػيوييفًٌ اتو مىٍعليومىاتو ٭تيىٌرًٍمنى، ُثيه نيًسٍانى ٓتىٍمسو مىٍعليومىاتو
  رىكىاهي ميٍسًلمه  .( كىًىيى  ًفيمىا يػيٍقرىأي ًمنى اىٍلقيٍرآًف 

-------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ىو الراجح ، كتقدمت ا١تسألة .اٟتديث دليل على أف ارـٌ من الرضاع ٜتس رضعات ، كىذا 
  ( ى رىسيوؿي اىَّللًه ما معٌت قولو ، فػىتػيوييفًٌ  ؟ كىًىيى  ًفيمىا يػيٍقرىأي ًمنى اىٍلقيٍرآفً  ُثيه نيًسٍانى ٓتىٍمسو مىٍعليومىاتو

ا حىىتى أىٍنوي قاؿ النوكم :  ويف كىبػىٍعض النَّاس يػىٍقرىأ ٜتىٍس رىضىعىات كى٬تىٍعىلهىا قػيٍرآّنن مىتػٍليوِّا تي  مىٍعنىاهي أىفَّ النٍَّسخ ًٓتىٍمس رىضىعىاتو أتىىخَّر ًإنٍػزىاليوي ًجدن
ٍ يػىبػٍليروي النٍَّسخ لًقيٍرًب عىٍهده فػىلىمَّا بػىلىرىهيٍم النٍَّسخ بػىٍعد ذىًلكى رىجىعيوا عىٍن ذىًلكى كىأىٍٚتىعيو  ٍونًًو َفى لىى .ًلكى ا الى يػيتػٍ  ا عىلىى أىفَّ ىىذى

ثىة   : أىنٍػوىاعكىالنهٍسخ ثىالى
كىتو كىعىٍشًر رىضىعىات :  أىحىدىىا   .مىا نيًسخى حيٍكمو كىًتبلى
كىتو ديكف حيٍكمو كىخىٍمًس رىضىعىات كىالشٍَّيخ كىالشٍَّيخىة ًإذىا زىنػىيىا فىاٍرٚتييو٫تيىا :  كىالثهاين    .مىا نيًسخىٍت ًتبلى
كىتو كىىىذى :  كىالثهاًلث  اآٍليىة ( كىاىلًَّذينى يػيتػىوىفػٍَّوفى ًمٍنكيٍم كىيىذىريكفى أىٍزكىاجنا كىًصيَّة أًلىٍزكىاًجًهٍم ) ا ىيوى اأٍلىٍكثىر كىًمٍنوي قػىٍولو تػىعىاُفى مىا نيًسخى حيٍكمو كىبىًقيىٍت ًتبلى

 ) شرح مسلم ( .  كىاىَّللَّ أىٍعلىم .
هيمىا  -ُُِّ لُّ ًل; ًإنػههىا ًابٍػنىةي أىًخي ًمٍن اىلرهضىاعىًة  أيرً  أىفه اىلنهيبه  )كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : "ًإنػههىا الى ٖتًى يدي عىلىى ًابٍػنىًة ٛتىٍزىةى. فػىقىاؿى

ـي ًمٍن اىلنهسىبً  ـي ًمٍن اىلرهضىاعىًة  مىا ٭تىٍري  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (كى٭تىٍري
---------- 

 أم : أرادكه ألجل أف يتزكجها .(  أيرًيدي عىلىى ًابٍػنىًة ٛتىٍزىةى  أىفه اىلنهيبه ) 
 كالذم طلب منو ذلك علي بن أَب طالب :

قػيٍلتي نػىعىٍم بًٍنتي ٛتىٍزىةى. فػىقىاؿى «. ءه يٍ كىًعٍندىكيٍم شى » قػيرىٍيشو كىتىدىعينىا فػىقىاؿى  عىٍن عىًلىٌو قىاؿى قػيٍلتي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ مىا لىكى تػىنػىوَّؽي يف فقد ركل مسلم : 
لُّ ِف »   رىسيوؿي اَّللًَّ  ا ابٍػنىةي أىخً  إًنػَّهىا الى ٖتًى  «.ًمنى الرَّضىاعىًة  يًإنػَّهى

 ) تنٌوؽ ( أم : ٗتتار كتبالغ يف االختيار .
 اٝتها عيمارة، كقيل: فاطمة ، كقيل: أمامة ، كقيل: أمة هللا، كقيل: سلمى، كاألكؿ ىو ا١تشهور. ) الفتح ( (  عىلىى ًابٍػنىًة ٛتىٍزىةى )

لُّ ًل; ًإنػههىا ًابٍػنىةي أىًخي ًمٍن اىلرهضىاعىًة فػىقىاؿى )  ٚتلة تعليلية ، أم : إ٪تا ال ٖتل ِف ، ألهنا ابنة أخي من الرضاعة ، كىو ٛتزة بن ( : "ًإنػههىا الى ٖتًى
 . عبد ا١تطلب ، فقد أرضعتهما ثويبة موالة أَب ٢تب

ـي ًمٍن اىلنه  ) ـي ًمٍن اىلرهضىاعىًة  مىا ٭تىٍري  أم : بسبب الرضاعة ما ٭تـر بسبب النسب . (سىبً كى٭تىٍري
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد أنو ٭تـر من الرضاع ٭تـر من النسب .
 كقد ذكر هللا تعاىل احملرمات ابلنسب كىن سبع :



 َُٔٗ 

 ( . تيكيٍم كىبػىنىاتي اأٍلىًخ كىبػىنىاتي اأٍليٍختً قاؿ تعاُف )حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمَّهىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم كىعىمَّاتيكيٍم كىخىاال

 كىن سبع نظَت ارمات ابلنسب .فيحـر مثلهن من الرضاع ، 

 .) ٭تـر من الرضاع ما ٭تـر من النسب ( كالدليل على التحرٔف ابلرضاع حديث الباب 

ٍن الرَّضىاًع ، كىىينَّ األيمَّهىاتي ، كىاٍلبػىنىاتي ، كىاألىخىوىاتي ، كىاٍلعىمَّاتي ، كىا٠تٍىاالتي ، لُّ اٍمرىأىةو حىريمىٍت ًمٍن النَّسىًب حىريـى ًمثٍػليهىا مً : كي قاؿ ابن قدامة 
ـي ًمٍن النَّسىًب ( ميتػَّفىقه عىلىٍيًو ... كىال نػىعٍ  كىبػىنىاتي األىًخ ، كىبػىنىاتي األيٍخًت ... ًلقىٍوًؿ النًَِّبًٌ  ا ًخبلف: ) ٭تىٍريـي ًمٍن الرَّضىاًع مىا ٭تىٍري  ان .لىمي يًف ىىذى

 فتحـر عليك أمك من الرضاع ، كأختك من الرضاع ، كبنتك من الرضاع ...اٍف .

  ؟إذا كاف ا١ترضع رجالن ىل يثبت التحرمي 

 ال يثبت التحرٔف .
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 لقولو تعاُف ) كأمهاتكم البليت أرضعنكم ( كلفظ األـ ال يتنػاكؿ إال اإلنػاث .
  فهل يثبت التحرمي ؟إذا كانت ا١ترضعة ميتة اٟتكم ما 

 نعم يثبث التحرٔف .
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

 لعمـو األدلة ، فهي َف تفرؽ بُت لنب من ىي على قيد اٟتياة كمن فقدت اٟتيػاة .
 .، كما لو كانت حيةز العظم من امرأة، فأثبت التحرٔفػػػػكلنا، أنو كجد االرتضاع، على كجو ينبت اللحم كينشقاؿ ابن قدامة: 

ا لو كألنو ال فارؽ بُت شربو يف حياهتا كموهتا إال اٟتياة كا١توت أك النجاسة، كىذا ال أثر لو، فإف اللنب ال ٯتوت، كالنجاسة ال ٘تنع، كم 
 .حلب يف كعاء ٧تس 

ثبوت اٟترمة ؛ ألف ثديها ال يزيد على اإلّنء يف كألنو لو حلب منها يف حياهتا ، فشربو بعد موهتا ، لنشر اٟترمة ، كبقاؤه يف ثديها ال ٯتنع  
 ة .   ) ا١ترٍت ( .عدـ اٟتياة ، كىي ال تزيد على عظم ا١تيتة يف ثبوت النجاس

  ؟يشًتط أف يكوف اللنب انشئان عن ٛتل  ىل 

 : يشًتط .قيل 
 . ال يشًتطكقيل : 

 كىذا قوؿ اٞتمهور ، كرجحو ابن قدامة .
 .منها لنب فإنو يثبت بو التحريػم  رٌ كدبكران ا١ترأة كعليو فلو كانت 

 لقولو تعاُف ) كأمهاتكم البليت أرضعنكم .. ( . -أ
 .فتعلق بو التحريػم كما لو اثب بوطء امرأة كألنو لنب  :قاؿ يف ا١ترٍت  -ب

و قوؿ ابن حامد ، كمذىب كإف اثب المرأة لنب من غَت كطء ، فأرضعت بو طفبلن : نشر اٟترمة يف أظهر الركايتُت ، كى ة :قاؿ ابن قدام
 .مالك ، كالثورم ، كالشافعي ، كأَب ثور ، كأصحاب الرأم ، ككل من ٭تفظ عنو ابني ا١تنذر 

 .لقوؿ هللا تعاُف : ) كأمهاتكم البليت أرضعنكم (  
د .   ىذا ّندران : فجنسو معتا كألنو لنب امرأة فتعلق بو التحرٔف ، كما لو اثب بوطء ؛ كألف ألباف النساء خلقت لرذاء األطفاؿ ، فإف كاف 

 ) ا١ترٍت ( .
لنب النساء ٥تلوؽ لبلغتذاء، كليس ٚتاع الرجل شرطان فيو، كإف كاف سببان لنزكلو يف األغلب، فصار   -رٛتو هللا  –كقاؿ ا١تاكردم الشافعي 

 (  ُّْ/ُُاٟتاكم يف فقو الشافعي" )" . كالبكر إذا نزؿ ٢تا لنب فأرضعت بو طفبلن: انتشرت بو حرمة الرضاع، كإف كاف من غَت ٚتاع 



 َُُٔ 

  ؟لوجور أك السعوط ابكصل اللنب للرضيع  إذايثبت التحرمي ىل 
 ال يثبت بو التحرٔف . قيل :

 يثبت بو التحرٔف . كقيل :
 .ضعنكم..( فلم تفرؽ اآليػة بُت أف يكوف اإلرضاع عن طريق امتصاص الثدم أك غَتهر لعمـو قولو تعاُف )كأمهاتكم البليت أ -أ

 .كألف العلة يف التحرٔف ابالرتضاع ىو كصوؿ اللنب إُف جوؼ الرضيع فيترذل بو كيسد جوعو كذلك متحقق يف الوجور كالسعوط  -ب
يف قوؿ ٚتهور  ان معت ر  ان الرضاع اٌرًـ ال يتوقف على مص اللنب من الثدم ، بل لو كضع يف إّنء كشرب منو الطفل ، كاف ذلك رضاعف

  .العلماء
 ر .قدامة رٛتو هللا : قاؿ الشافعي : كالسَّعيوط كالرضاع ، ككذلك الوىجيو قاؿ ابن 

كاختلفت الركاية يف التحرٔف  ،من غَت الثدم ان معٌت السعوط : أف يصب اللنب يف أنفو من إّنء أك غَته . كالوجور : أف يصب يف حلقو صب
. كىو قوؿ الشعِب كالثورم ، كأصحاب الرأم . كبو قاؿ مالك يف  هبما ، فأصح الركايتُت أف التحرٔف يثبت بذلك ، كما يثبت ابلرضاع

الوجور . كالثانية : ال يثبت هبما التحرٔف . كىو اختيار أَب بكر، كمذىب داكد كقوؿ عطاء ا٠تراسآف يف السعوط؛ ألف ىذا ليس برضاع، 
  .كإ٪تا حـر هللا تعاُف كرسولو ابلرضاع

 :كيدؿ على ثبوت التحرٔف هبما 
 )ال رضاع إال ما أنشز العظم ، كأنبت اللحم( ركاه أبو داكد . كل ابن مسعود عن النِب ما ر -أ

كألف ىذا يصل بو اللنب إُف حيث يصل ابالرتضاع ، ك٭تصل بو من إنبات اللحم كإنشاز العظم ما ٭تصل من االرتضاع ، فيجب أف  -ب
  .   ) ا١ترٍت ( .يساكيو يف التحرٔف

يف ٜتسة أكقات ، فهو ٜتس رضعات ، كإف سقتو يف  ان حلبت يف إّنء دفعة كاحدة ، أك يف دفعات ، مث سقتو صبيإذا  ( الكايف) كقاؿ يف 
 و .كقت كاحد ، فهو رضعة كاحدة ، ألف االعتبار بشرب الصِب ، فإف التحرٔف يثبت بو ، فاعت ر تفرقو كاجتماع

هىا قىالىتٍ  -ُُّّ ـي ًمٍن اىلرهضىاعىًة ًإاله مىا فػىتىقى اىأٍلىٍمعىاءى، كىكىافى قػىٍبلى اىٍلًفطىا)  : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  ـ (الى ٭تيىرًٌ
ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي ىيوى كىاٟتٍىاًكمي   .رىكىاهي اىلًتًٌ

هيمىا قىاؿى  -ُُّْ رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ كىاٍبني عىًدمٌو مىٍرفيوعنا كىمىٍوقيوفنا، كىرىجهحىا  (ًإاله يف اىٟتٍىٍولىٍُتً الى رىضىاعى  ) كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 .اىٍلمىٍوقيوؼى 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىًن ًاٍبًن مىٍسعيودو  -ُُّٓ  .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى ( الى رىضىاعى ًإاله مىا أىٍنشىزى اىٍلعىٍظمى، كىأىنٍػبىتى اىللهٍحمى. )  قىاؿى
---------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 حديث أـ سلمة اختلف يف رفعو ككقفو .

 كأما حديث ابن عباس صحيح موقوفان ، قاؿ البيهقي : ىذا ىو الصحيح موقوؼ .
 كأما حديث ابن مسعود فهو ضعيف .

 ماذا نستفيد من األحاديث ؟ 
 يف اٟتولُت ، كقد تقدمت ا١تسألة .نستفيد : أف الرضاع اٌرًـ ما كاف 

  أم : يف زمن الرضاع . تقوؿ العرب : مات فبلف يف الثدم أم : يف زمن الرضاع قبل الفطاـ . قالو الشوكآف م (يف الثدقولو ) 
ا ًعٍندى أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًمنٍ  ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه كىاٍلعىمىلي عىلىى ىىذى كىغىٍَتًًىٍم أىفَّ الرَّضىاعىةى ال ٖتيىرًٌـي ًإال  أىٍصحىاًب النَِّبًٌ  قىاؿى الًتمذم : "ىىذى

ئنا" اىػ يػٍ اًملىٍُتً فىًإنَّوي ال ٭تيىرًٌـي شى  . مىا كىافى ديكفى اٟتٍىٍولىٍُتً كىمىا كىافى بػىٍعدى اٟتٍىٍولىٍُتً اٍلكى
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، فىجىاءىٍت ًاٍمرىأىةه. فػىقىالىٍت: قىٍد أىٍرضىٍعتيكيمىا، فىسىأىؿى اىلنهيبه  أىنهوي تػىزىكهجى أيـه  ) كىعىٍن عيٍقبىةى ٍبًن اىٟتٍىاًرثً  -ُُّٔ :  ٭تىٍِتى بًٍنتى أىِب ًإىىابو فػىقىاؿى
 .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  ( "كىٍيفى كىقىٍد ًقيلى؟ " فػىفىارىقػىهىا عيٍقبىةي. كىنىكىحىٍت زىٍكجنا غىيػٍرىهي 

---------- 
 اية ) سوداء ( قاؿ اٟتافظ : َف أقف على اٝتها .يف رك ) فأتتو امرأة ( ك

 ( أم : بذلك قبل التزكج، كيف ركاية للبخارم )ما علمت بذلك( كيف ركاية )فقلت إهنا كاذبة( أم يف دعواىا. ) كال أخربتٍت
 كيف ركاية ) هبا ( كا١تعٌت : كيف ييظن هبا الكذب أك ٬تـز بو .) كيف ( 

 كال ييعلم ذلك عادة إال من ًقبىلها ، فكيف تكذب فيو ؟ أك كىو أمر ٦تكن ، ) كقد قيل (
 : دعها ( . كيف ركاية ) قاؿ  ) ففارقها عقبة (

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أف الرضاع يثبت كيًتتب عليو أحكامو بشهادة امرأة كاحدة .

  ا١ترٍت ( .كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : ) ذكر ا٠تبلؼ ابن قدامة يف
 أف شهادة ا١ترأة الواحدة مقبولة يف الرضاع ، إذا كانت مرضية . : القوؿ األكؿ

 كهبذا قاؿ طاكس ، كالزىرم ، كاألكزاعي ، كابن أَب ذئب ، كسعيد بن عبد العزيز .
 ال يقبل من النساء أقل من أربع ؛ ألف كل امرأتُت كرجل .:  القوؿ الثاين

 ، كالشافعي : عطاء ، كقتادة  ىذا قوؿ ك 
 ال يقبل فيو إال رجبلف ، أك رجل كامرأًتف . القوؿ الثالث :

  .أصحاب الرأم  ىو قوؿك 
 ( .كاستشهدكا شهيدين من رجالكم فإف َف يكوّن رجلُت فرجل كامرأًتف ) كركم ذلك عن عمر ؛ لقوؿ هللا تعاُف 

 قاؿ ابن قدامة مرجحان القوؿ األكؿ :
، فىجىاءىٍت ًاٍمرىأىةه. فػىقىالىٍت: قىٍد أىٍرضىٍعتيكيمىا، فىسىأىؿى اىلنًَِّبَّ  ) اىٟتٍىاًرثً عىٍن عيٍقبىةى ٍبًن كلنا : ى  : "كىٍيفى كىقىٍد   أىنَّوي تػىزىكَّجى أيَـّ ٭تىٍِتى بًٍنتى أىَب ًإىىابو فػىقىاؿى

 أىٍخرىجىوي اىٍلبيخىارًمُّ  ( ًقيلى؟ " فػىفىارىقػىهىا عيٍقبىةي. كىنىكىحىٍت زىٍكجنا غىيػٍرىهي 
 كىذا يدؿ على االكتفاء اب١ترأة الواحدة .

 كقاؿ الزىرم : فرؽ بُت أىل أبيات يف زمن عثماف هنع هللا يضر بشهادة امرأة يف الرضاع .
 كقاؿ األكزاعي : فرؽ عثماف بُت أربعة كبُت نسائهم ، بشهادة امرأة يف الرضاع .

 ادة امرأة كاحدة يف الرضاع .كقاؿ الشعِب : كانت القضاة يفرقوف بُت الرجل كا١ترأة ، بشه
 ) ا١ترٍت ( .    كألف ىذا شهادة على عورة ، فيقبل فيو شهادة النساء ا١تنفردات ، كالوالدة .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . اٟتديث دليل استحباب الرحلة يف طلب العلم كلو يف مسألة كاحدة 

o ، كىذا اثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع ، كقد تقدـ ذلك . اٟتديث دليل أف الرضاع ٭تـر كما ٭تـر النسب 

o . استدؿ ْتديث الباب من قاؿ : إف قليل الرضاع ككثَته ٤تٌرًـ ، كقد تقدمت ا١تسألة 

o . قبوؿ شهادة ا١ترأة يف الرضاع ، كىذا مذىب أٛتد ، ألف الرضاع ال يطلع عليو غالبان إال النساء 
o . الرحلة يف طلب اٟتديث 
o العلماء يف ا١تسألة النازلة . الرحلة لسؤاؿ 
o . ا١تثبت مقدـ على النايف 
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o . أف عدـ العلم ابلشيء ال يستلـز العلم بعدمو 
o . ) مشركعية االست راء من الشبهات كيف اٟتديث ) من اتقى الشبهات فقد است رأ لدينو كعرضو 
o . االحتياط لدينو 
o  ؿ ىذا ابلشك ( .اليقُت ال يزكؿ ابلشك ) اليقُت أهنا شهدت ابلرضاع فبل يزك 
o . جواز إعراض ا١تفيت لينٌبو ا١تستفيت على أف اٟتكم فيما سألو الكف عنو 
o  شدة امتثاؿ الصحابة ألمر الرسوؿ . 
o . ال أبس ٔتراجعة العاَف يف ا١تسألة 
o . أف اإلنساف إذا تزكج ٤ترمان لو من الرضاع أك ٤ترمان لو من النسب ، مث تبُت بعد ذلك كجب الفراؽ 
o  السؤاؿ عمن عرفت حالو بعدالة أك فسق .ال يشًتط 
o . الرجوع إُف أىل العلم 
o . تعظيم حدكد هللا 

ًد اىلسهٍهًميًٌ  -ُُّٕ دو  ( أىٍف تيٍستػىٍرضىعى اىٟتٍىٍمقىى نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى  كىعىٍن ًزايى أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى كىىيوى ميٍرسىله، كىلىٍيسىٍت ًلزايى
 .صيٍحبىةه 

----------  
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ضعيف .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد كراىية ارتضاع اٟتمقاء .
 كيكره االرتضاع بلنب اٟتمقاء ، كيبل يشبهها الولد يف اٟتمق ، فإنو يقاؿ : إف الرضاع يرَت الطباع . :قاؿ ابن قدامة 

 جور كا١تشركات .ره أبو عبد هللا االرتضاع بلنب الفمث قاؿ رٛتو هللا : ك
 كقاؿ عمر بن ا٠تطاب ، كعمر بن عبد العزيز رضي هللا عنهما : اللنب يشتبو ، فبل تستق من يهودية كال نصرانية كال زانية .

١تشركة ، كاالرتضاع من اٌَتان كتع ان كألف لنب الفاجرة رٔتا أفضى إُف شبو ا١ترضعة يف الفجور ، ك٬تعلها أما لولده ، فيعت ر هبا ، كيتضرر طبع
 ) ا١ترٍت ( .    ٬تعلها أما ، ٢تا حرمة األـ مع شركها ، كرٔتا ماؿ إليها يف ٤تبة دينها .

 كاٟتمق : قاؿ ابن األثَت : حقيقة اٟتمق ، كضع الشيء يف غَت موضعػػو مع العلم بقبحػػو .
 كقاؿ النوكم : حقيقة األٛتق ، من يعمل ما يضره مع علمو بقبحو .

 ُفائدة : 
 . أف ٮتتار ا١ترضعةى اٟتسنة ا٠تىٍلق كا٠تيليق ، فإف الرضاع ييرَت الًطبىاععلماء ال استحب

 . كاألحسن أف ال يرضعو إال أمو ، ألنو أنفع كأمرأ ، كقد يكوف ذلك كاجبان عليها إذا َف يقبل الطفل ثدم غَتىا
 . كقد حث األطباء على لنب األـ ال سيما يف األشهر األكُف

 ِفائدة : 
 حق يف طلب أجرة على إرضاع الطفل ؟ ىل للزكجة 

ذىب بعض العلماء إُف أف الزكجة إذا طلبت من زكجها أجرة على إرضاعها أكالدىا منو كجب عليو ذلك ، كاستدلوا بقوؿ هللا تعاُف : 
 . )فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ( كىذا مذىب اإلماـ أٛتد رٛتو هللا

ك أف الزكجة إذا كانت يف عصمة الزكج ، فبل ٬توز ٢تا أف تطلب أجرة مقابل إرضاعها ألكالدىا ، ألف ذلك كاجب كلكن الصحيح يف ذل
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اًملىٍُتً لً  ٍولىٍُتً كى دىىينَّ حى ضىاعىةى كىعىلىى مىٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّ عليها ، كليس ٢تا حينئذ إال النفقة فقط ، لقوؿ هللا تعاُف : )كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالى
ٍعريكًؼ(  ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ اًبٍلمى  .اٍلمى

 كأما إذا كانت مطلقة ، كليست يف عصمة زكجها ، فلها أف تطلب أجرة على إرضاعها أكالدىا منو ، كذلك لقولو تعاُف : )فىًإٍف أىٍرضىٍعنى 
ريكا بػىيػٍ  ( ، فهذه اآلية يف حق ا١تطلقة ، كاآلية األكُف يف حق الزكجةلىكيٍم فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ كىٍأ٘تًى  . نىكيٍم ٔتىٍعريكؼو

 . كىذا مذىب اإلماـ أَب حنيفة رٛتو هللا ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا ، كرجحو من ا١تعاصرين الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
فل كاجب على األـ ، بشرط أف تكوف مع الزكج ، كىو قوؿ ابن أَب ليلى كغَته من إرضاع الط : ك قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا

ٍرًضٍعنى السلف. كال تستحق أجرة ا١تثل زَيدة على نفقتها ككسوهتا، كىو اختيار القاضي كقوؿ اٟتنفية؛ ألف هللا تعاُف يقوؿ: )كىاٍلوىاًلدىاتي يػي 
اًملىٍُتً ًلمىٍن أىرى  ٍولىٍُتً كى دىىينَّ حى النفقة ادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى كىعىلىى اٍلمىٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ اًبٍلمىٍعريكًؼ( فلم يوجب ٢تن إال الكسوة ك أىٍكالى

 . اب١تعركؼ ، كىو الواجب ابلزكجية
عو، أك ابئنان منو، فإذا طلبت األـ من كظاىر كبلـ ا١تؤلف أف عليو أف يؤدم األجرة سواء كانت األـ م: كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

)كعلى األب أف يسًتضع  زكجها أف يؤدم األجرة عن إرضاع الولد، كلو كانت ٖتتو، فعليو أف يؤدم األجرة، أنخذ ذلك من قوؿ ا١تؤلف
فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ( كىذا الذم ذىب إليو  لولده( كَف يقيده ٔتا إذا كانت األـ ابئنان، كالدليل على ذلك عمـو قولو تعاُف: )فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيمٍ 

 . ا١تؤلف ىو ا١تشهور من ا١تذىب ]يعٍت: مذىب اإلماـ أٛتد[، كأف األجرة حق ٢تا
كاختار شيخ اإلسبلـ : أنو إذا كانت ا١ترأة ٖتت الزكج فليس ٢تا إال اإلنفاؽ فقط ، كليس ٢تا طلب األجرة ، كما قالو الشيخ أصح ؛ ألف 

: )كىاٍلوىاًلدىاتي )فىًإٍف أىٍرضىٍعنى لىكيٍم فىآتيوىينَّ أيجيورىىينَّ(  كىذا يف ا١تطلقات، كا١تطلقة ليست مع الزكج ، كأما اليت مع زكجها فقاؿ تعاُفهللا قاؿ : 
اًملىٍُتً ًلمىٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى كىعىلىى اٍلمىٍوليوًد لى  ٍولىٍُتً كى دىىينَّ حى وي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ اًبٍلمىٍعريكًؼ( فإف قلت : إذا كانت زكجة فعلى يػيٍرًضٍعنى أىٍكالى

 الزكج النفقة كالكسوة ابلزكجية ، سواء أرضعت أـ َف ترضع؟ قلنا : ال مانع من أف يكوف لئلنفاؽ سبباف ، فإذا ٗتلف أحد٫تا بقي اآلخر ،
ؽ ٔتقتضى الزكجية ، لكن ٔتقتضى اإلرضاع ٢تا نفقة ، كمن ا١تعلـو أنك لو فلو كانت الزكجة يف ىذه اٟتاؿ ّنشزان ، فليس ٢تا اإلنفا

و القوؿ استقرأت أحواؿ الناس من عهد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص إُف اليـو ما كجدت امرأة من النساء تطالب زكجها أبجرة إرضاع الولد ، كىذا ى
 ىػُّْٕ/  ِ/  َِاألربعاء :      ح . ) ا١تمتع ( .الصحي

 
 بي اىلنػهفىقىاتً ابى 

 تعريف النفقات :
 النفقات ٚتع نفقة : كىي كفاية من ٯتونو طعامان كشراابن ككسوة كسكٌت كعفافان .

 الزكجيػة _ كالقرابػة _ كا١تلك . كأسباب النفقػة ثالثة :
هىا قىالىتٍ  -ُُّٖ بىةى )  عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ! ًإفه   عىلىى رىسيوًؿ اىَّللًه  -أىِب سيٍفيىافى  ًاٍمرىأىةي -دىخىلىٍت بًٍنتي عيتػٍ فػىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى اىَّللًه

؟ اًلًو بًغىٍَتً ًعٍلًمًو، فػىهىٍل عىًليه يف ذىلً أىابى سيٍفيىافى رىجيله شىًحيحه الى يػيٍعًطيًٍت ًمٍن اىلنػهفىقىًة مىا يىٍكًفيًٍت كىيىٍكًفي بىًٍته، ًإاله مىا أىخىٍذتي ًمٍن مى  كى ًمٍن جينىاحو
: "خيًذم ًمٍن مىاًلًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك، كىيىٍكًفي بىًنيك  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو (  فػىقىاؿى

---------- 
بىةى )   بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناؼ .( دىخىلىٍت ًىٍندي بًٍنتي عيتػٍ
 ، كىو زكجها ، أسلم ليلة الفتح . ىو صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس( ًإفه أىابى سيٍفيىافى  ) 

 . الشح : البخل مع اٟترص ، كيف ركاية ) رجل ٦تسك (( رىجيله شىًحيحه ) 
 كيف ركاية ) سران ، فهل علٌي يف ذلك من شيء ( . ( ًإاله مىا أىخىٍذتي ًمٍن مىاًلًو بًغىٍَتً ًعٍلًموً ) 
؟ )   مث ، كيف ركاية ) فهل علٌي حرج أف أنفق على عيالو من مالو برَت إذنو ؟ (اٞتيناح اإل (فػىهىٍل عىًليه يف ذىًلكى ًمٍن جينىاحو
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: خيًذم ًمٍن مىاًلًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك، كىيىٍكًفي بىًنيك)   كيف ركاية ) ال حرج عليك أف تنفقي عليهم اب١تعركؼ ( .(  فػىقىاؿى
 ما حكم إنفاؽ الرجل على زكجتو ؟ 

 كاجب .
 ف ينفق على زكجتو ] من طعاـ كشراب [ ككسوهتا ] من لباس ك٨توه [ كمسكنها .فيجب على الزكج أ

 قاؿ ابن قدامة نفقة الزكجػة كاجبػة ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع 
هي اَّللَّي ( . قاؿ تعاُف ) -أ  لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىًتًو كىمىٍن قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي فػىٍليػيٍنًفٍق ٦تَّا آًتى

تيٍم ًمٍن كيٍجدًكيٍم ( . اؿ تعاُف )كق-ب نػٍ  أىٍسًكنيوىينَّ ًمٍن حىٍيثي سىكى
 . ك٢تن رزقهن ككسوهتن اب١تعركؼ ( ركاه مسلم ..خطب الناس فقاؿ ) اتقوا هللا يف النساء . أف رسوؿ هللا . كعن جابر  -ج
 . كٟتديث الباب  -د
 وىا إذا اكتسيت(.سمت كتكػػها قاؿ )أف تطعمها إذا طعجى زك ١تا سئل عن حق الزكجة عل كيف سنن أَب داكد أف النِب  -ىػ
 كمن جهة ا١تعٌت : أف ا١ترأة ٤تبوسة على الزكج ٔتنعها من التصرؼ كاالكتساب للتفرغ ٟتقو ، فبل بد أف ينفق عليها كالعبد مع سيده . -ك

 ا ابلرُت إال الناشزين ، ذكره ابن ا١تنذر كغَته .اتفق أىل العلم على كجوب نفقات الزكجات على أزكاجهن إذا كانو  كقاؿ ابن قدامة :
ٍعريكًؼ ( قػىٍولو قاؿ النوكم :  ٍٚتىاًع . ) كى٢تىينَّ عىلىٍيكيٍم رًٍزقهنَّ كىًكٍسوىهتنَّ اًبٍلمى ًبت اًبإٍلً  ًفيًو كيجيوب نػىفىقىة الزٍَّكجىة كىًكٍسوىهتىا كىذىًلكى اثى

 جوب .كانعقد اإلٚتاع على الو  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر :
 ىل ٬توز للزكجة األخذ من ماؿ زكجها بغَت إذنو إذا مل يعطيها ما يكفيها ؟ 

 نعم ٬توز ، كأتخذ ما يكفيها فقط .
الزكج إذا َف يدفع إُف امرأتو ما ٬تب ٢تا عليو من النفقة كالكسوة ، أك دفع إليها أقل من كفايتها ، فلها أف أتخذ من مالو  قاؿ ابن قدامة : 

 .و ، إبذنو كبرَت إذنو الواجب أك ٘تام
 ( .خذم ما يكفيك ككلدؾ اب١تعركؼ ) ٢تند  بدليل قوؿ النِب  

إف كىذا إذف ٢تا يف األخذ من مالو برَت إذنو ، كرد ٢تا إُف اجتهادىا يف قدر كفايتها ككفاية كلدىا ، كىو متناكؿ ألخذ ٘تاـ الكفاية ، ف
٢تا يف أخذ ٘تاـ الكفاية برَت علمو ؛ ألنو  ة ، كال يتممها ٢تا ، فرخص النِب ظاىر اٟتديث دؿ على أنو قد كاف يعطيها بعض الكفاي

 موضع حاجة ، فإف النفقة ال غٌت عنها ، كال قواـ إال هبا ، فإذا َف يدفعها الزكج كَف أتخذىا ، أفضى إُف ضياعها كىبلكها ، فرخص النِب
 فتشق ا١ترافعة إُف اٟتاكم ، كا١تطالبة هبا يف كل فشيئان  ان تجدد بتجدد الزماف شيئ٢تا يف أخذ قدر نفقتها ، دفعا ٟتاجتها ، كألف النفقة ت ،

 و . ) ا١ترٍت ( .األكقات ؛ فلذلك رخص ٢تا يف أخذىا برَت إذف من ىي علي
 اذكر بعض األحاديث يف فضل النفقة على الزكجة ؟ 

 النفقة على الزكجة فضلها عظيم :
 : ) إذا أنفق الرجل على أىلو ٭تتسبها فهو لو صدقة ( متفق عليو .  عن أَب مسعود قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا-أ

قاؿ : ) إنك لن تنفق نفقة تبتري هبا كجو هللا إال أجرت عليها حىت ما ٕتعل يف يٌف  كعن سعد بن أَب كقاص أف رسوؿ هللا  -ب
 امرأتك ( . متفق عليو 

 من يقدـ ابلنفقة ؟ 
 ا أك ٢تا الفسخ .ألهنا معاكضة ، فتطالب هبالزكجة . 

ٍأ بًنػىٍفًسكى فػىتىصىدٍَّؽ عىلىيػٍهىا ، فىًإٍف فىضىلى شىٍيءه فىؤًلىٍىًلكى ، فىًإٍف فىضىلى عىٍن أىٍىًلكى شىٍيءه فى  عىٍن جىابًرو أف رىسيوؿى اَّللًَّ   ًلًذم قػىرىابىًتكى قىاؿى : ) اٍبدى
ا كىىىكى  ًيًنكى ، كىعىٍن مًشىالً ، فىًإٍف فىضىلى عىٍن ًذم قػىرىابىًتكى شىٍيءه فػىهىكىذى ٍيكى ، كىعىٍن ٯتى ا ، بػىٍُتى يىدى  ك ( .ذى

قىاؿى : . فػىقىاؿى : تىصىدٍَّؽ بًًو عىلىى نػىٍفًسكى . فػىقىاؿى رىجيله : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًعٍنًدم ًدينىاره ا . تىصىدَّقيو )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  كعن أَب ىريرة 
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قىاؿى : تىصىدٍَّؽ بًًو عىلىى . قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري . قىاؿى : تىصىدٍَّؽ بًًو عىلىى كىلىًدؾى . قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري . صىدٍَّؽ بًًو عىلىى زىٍكجىًتكى قىاؿى : تى . ًعٍنًدم آخىري 
: أىٍنتى أىٍبص. قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري . خىاًدًمكى   .ركاه أبو داكد .ر (قىاؿى

 .  يعٍت أهنا مستحبة فقطالنفقة على األىل صدقة ال كتسمية النِب 
ٍٚتىاًع ، كىًإ٪تَّىا ٝتىَّاىىا الشَّارًع صىدىقىة خىٍشيىة أىٍف يى  ظينُّوا أىفَّ ًقيىامهٍم اًبٍلوىاًجًب الى أىٍجر ٢تىيٍم ًفيًو ، كىقىٍد قىاؿى اٍلميهىلَّب : النػَّفىقىة عىلىى اأٍلىٍىل كىاًجبىة اًبإٍلً

قىة ًمٍن اأٍلى  ٍرًغيبنا ٢تىيٍم يف تػىٍقًدٔف الصَّدىقىة ٍجر فػىعىرَّفػىهيٍم أىنػَّهىا ٢تىيٍم صىدىقىة ، حىىتَّ الى ٮتيٍرًجيوىىا ًإُفى غىٍَت اأٍلىٍىل ًإالَّ بػىٍعد أىٍف يىٍكفيوىيٍم ؛ تػى عىرىفيوا مىا يف الصَّدى
قىة التَّطىوُّع ". نقلو عنو يف " فتح البارم" )  ( ِّٔ/ٗاٍلوىاًجبىة قػىٍبل صىدى

ا التػٍَّرتًيب ًإذىا أتىىمٍَّلتو عىًلٍمت أىنَّوي قاؿ ا٠تٍىطَّاَبُّ  ـى اأٍلىٍكُفى فىاأٍلىٍكُفى كىاأٍلىقٍػرىب فىاأٍلىٍقر   : " ىىذى  ب .قىدَّ
: إف كىفَّ مالو أك كسبو بنفقتهم فعليو نفقة اٞتميع قري بهم كقاؿ النوكم : إذا اجتمع على الشخص الواحد ٤تتاجوف ٦تن تلزمو نفقتهم ، نظرى

كإف َف يفضل عن كفاية نفسو إال نفقة كاحد ، قدَّـ نفقة الزكجة على نفقة األقارب ...ألف نفقتها آكد ، فإهنا ال تسقط ٔتضي م ، كبعيدى
 ر .الزماف ، كال ابإلعسا

ًدًه كىًإٍف سى  : الصًَّحيحي ًمٍن اٍلمىٍذىىبً  قاؿ ا١ترداكمك   .فىليوا اًبٍلمىٍعريكًؼ ...إذىا فىضىلى عىٍن نػىٍفًسًو كىاٍمرىأىتًًو : كيجيوبي نػىفىقىًة أىبػىوىٍيًو كىًإٍف عىلىوىا، كىأىٍكالى
 تو .: كقد انعقد اإلٚتاع على كجوب نفقة الزكجة ، مث إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذكم قراب الشوكآفك 

 ؟ يقدـ فلم ٮتتلف العلماء يف تقدٔف الزكجة على الوالدين يف النفقة ، كإ٪تا اختلفوا يف الزكجة كالولد أيهما
 ب .فالصواب أنو يبدأ بنفسو ، مث ابلزكجة ، مث ابلولد ، مث ابلوالدين ، مث بقية األقار :  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 من ا١تعترب يف النفقة الزكج أك الزكجة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 أف ا١تعت ر الزكجة .القوؿ األكؿ : 
 كىو قوؿ مالك كأَب حنيفة .

 ٢تند ) خذم ما يكفيك ككلدؾ اب١تعركؼ ( . ولو لق
 كعلى ىذا القوؿ : فإذا كانت فقَتة ، فليس ٢تا إال نفقة فقَتة كلو كاف زكجها من أغنياء العاَف . 

 أف ا١تعت ر حاؿ الزكج . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب الشافعي .

الًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىًتًو كىمىٍن قيدً لقولو تعاُف ) ىى هي اَّللَّي ال ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسان ًإالَّ مىا آًتى  (. رى عىلىٍيًو رًٍزقيوي فػىٍليػيٍنًفٍق ٦تَّا آًتى
 فاآلية نص صريح يف اعتبار النفقة ْتاؿ الزكج ، فيجب العمل بو .  

 كلو كانت الزكجة فقَتة.كعلى ىذا القوؿ: فإذا كاف فقَتان فليس ٢تا إال نفقة فقَت، كإذا كاف غنيان ألـز بنفقة غٍت 
 أف ا١تعت ر حاؿ الزكجُت معان .القوؿ الثالث : 
 كىذا ا١تذىب .

 أف ا١تعت ر حاؿ الزكج . كالراجح
  ( ؟ خيًذم ًمٍن مىاًلًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيكً ماذا نستفيد من قولو ) 

 نستفيد أف نفقة الزكجة مقدرة ابلكفاية . ) كىذا قوؿ اٞتمهور ( .
اة أف أتخػذ الكفاية اب١تعركؼ ، كَف يقدر ٢تا نوعان كال قدران ، كلو تقدر ذلك بشرع أك غَته لبُت ٢تا القدر كالنوع كما بُت فرائض الزكفأمرىا 

 كالدَيت .
 قاؿ ) ك٢تن عليكم رزقهن ككسوهتن اب١تعركؼ ( . كيف خطبة النِب 

 زكجة ، كأهنا مقدرة ابلكفاية ، كىو قوؿ أكثر العلماء .قاؿ اٟتافظ ابن حجر عند شرحو ٟتديث ىند : كفيو كجوب نفقة ال
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اًد ، كىمىٍذىىب أىٍصحىابنىا أىفَّ نػىفىقىة اٍلقىرًيب ميقىدَّرىة اًبلٍ كقاؿ النوكم يف شرحو ٟتديث الباب : كفيو  ًكفىايىًة  أىفَّ النػَّفىقىة ميقىدَّرىة اًبٍلًكفىايىًة الى اًبأٍلىٍمدى
ا اٟتٍى  اًد عىلىى اٍلميوًسر كيٌل يػىٍوـ ميدَّاًف ، كىعىلىى اٍلميٍعًسر ميٌد ، كىعىلىىكىمىا ىيوى ظىاًىر ىىذى ط ميٌد كىًنٍصف  ًديث ، كىنػىفىقىة الزٍَّكجىة ميقىدَّرىة اًبأٍلىٍمدى اٍلميتػىوىسًٌ

ابنىا . ا اٟتٍىًديث يػىريٌد عىلىى أىٍصحى  ) شرح مسلم ( .  ، كىىىذى
 ، كٗتتلف ابختبلؼ من ٕتب لو النفقة يف مقدارىا . كالنفقة مقدرة ابلكفاية كقاؿ ابن قدامة :

 ( .خذم ما يكفيك ككلدؾ اب١تعركؼ  )٢تند  كلنا ، قوؿ النِب ، مث قاؿ: .... كهبذا قاؿ أبو حنيفة ، كمالك 
دين ، ْتيث ال يزيد فأمرىا أبخذ ما يكفيها من غَت تقدير ، كرد االجتهاد يف ذلك إليها ، كمن ا١تعلـو أف قدر كفايتها ال ينحصر يف ا١ت

 .عنهما كال ينقص 
 ( .كعلى ا١تولود لو رزقهن ككسوهتن اب١تعركؼ  )كألف هللا تعاُف قاؿ  

 ؼ ( .ك٢تن عليكم رزقهن ككسوهتن اب١تعرك )  كقاؿ النِب 
إنفاؽ اب١تعركؼ ، كإ٬تاب أقل من الكفاية من الرزؽ ترؾ للمعركؼ ، كإ٬تاب قدر الكفاية ، كإف كاف أقل من مد أك من رطلي خبز ، 

 الواجب ابلكتاب كالسنة . فيكوف ذلك ىو
هبا يف  كاعتبار النفقة ابلكفارة يف القدر ال يصح ؛ ألف الكفارة ال ٗتتلف ابليسار كاإلعسار ، كال ىي مقدرة ابلكفاية ، كإ٪تا اعت رىا الشرع

 ) ا١ترٍت ( .   اٞتنس دكف القدر ، ك٢تذا ال ٬تب فيها األدـ .
 عي إُف أهنا مقدرة ابألمداد فعلى ا١توسر كل يـو مداف كا١تتوسط مد كنصف كا١تعسر مد ، كىذا القوؿ ضعيف .كذىب الشاف

 مىت ٕتب النفقة ؟ 
 ٕتب النفقة بشرطُت :

 إذا سٌلمت نفسها لزكجها ، أك بذلت نفسها .األكؿ : 
 الثآف : أف تكوف ٦تن يوطأ مثلها . ) كىي بنت تسع سنُت ( .

عة إُف أٌف الزكجة كإف استلمها الزكج إذا كاف مثلها ال يوطأ فإنو ال ٬تب عليو النفقة. كلو كانت ٦تا ٯتكن أف يستأنس هبا األئمة األرب) 
أنو إذا كانت ا١ترأة ٯتكن للزكج أف يستأنس هبا ابٟتديث أك اب٠تدمة فإنو ٬تب عليو أف ينفق عليها كإف   ، كقيل : ابٟتديث أك تقـو ٓتدمتو

أٌف ا١ترأة إذا سلمت نفسها للزكج كتسلمها  ، كقيل : ثلها إذا سلمت نفسها لو. كاختار ىذا القوؿ أبو يوسف من األحناؼكاف ال يوطأ م
 د ( .ببل شرط كال قي ان فإنو ٬تب أف ينفق عليها مطلق

  فهل يفرؽ بينهما ؟إذا اعسر الزكج عن نفقة زكجتو كاختارت فراقة ما اٟتكم ، 

 سألة على قولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١ت 
 يفرؽ بينهما .: أنو  القوؿ األكؿ

 كىػذا مذىب ٚتهور العلماء .
بدأ ٔتن تعوؿ ( ركاه ا) أفضل الصدقة ما ترؾ غٌت ، كاليد العليا خَت من اليد السفلى ك  ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -أ 

 البخارم .
 ، قاؿ : ال ، ىذا من كيس أَب ىريرة . فقيل : ٝتعت ىذا من رسوؿ هللا تقوؿ ا١ترأة : إما أف تطعمٍت كإما أف تطلقٍت ، .. 

كعن سفياف عن أَب الزّند قاؿ ) سألت سعيد بن ا١تسيب عن الرجل ال ٬تد ما ينفق على امرأتػو أيفرؽ بينهما ؟ قاؿ : نعػم ، قلت :  -ب 
 سنة ، قاؿ : سنة ( أخرجو عبد الرزاؽ يف مصنفو .

 يواف ، قالوا : إف من أعسر ابإلنفاؽ عليو أج ر على بيعو اتفاقان .كقياسان على الرقيق كاٟت -ج 

 :كقد اختلف العلماء يف ىذا اٟتكم كىو فسخ الزكجية عند إعسار الزكج على أقواؿ قاؿ الصنعآف : 
 .ثبوت الفسخ :  األكؿ



 ُُٕٔ 

 .بو قاؿ أىل الظاىر كىو مذىب علي كعمر كأَب ىريرة كٚتاعة من التابعُت كمن الفقهاء مالك كالشافعي كأٛتد ك 
 ر ( .ال ضرر كال ضرا) مستدلُت ٔتا ذكر كْتديث 

 .كأبف النفقة يف مقابل االستمتاع بدليل أف الناشز ال نفقة ٢تا عند اٞتمهور فإذا َف ٕتب النفقة سقط االستمتاع فوجب ا٠تيار للزكجة  
للزكج كاستحقاؽ السيد  ان ألف كسبها ليس مستحق، اؽ الزكجة أكُف كأبهنم قد أكجبوا على السيد بيع ٦تلوكو إذا عجز عن إنفاقو فإ٬تاب فر 

 .لكسب عبده 
 ان .كالضرر الواقع من العجز عن النفقة أعظم من الضرر الواقع بكوف الزكج عنين، كأبنو قد نقل ابن ا١تنذر إٚتاع العلماء على الفسخ ابلعنة 

ة كأم إمساؾ ٔتعركؼ كأم ضرر أشد من تركها برَت نفق(  سىاؾه ٔتىٍعريكؼو أىٍك تىٍسرًيحه إبًًٍحسىافو فىًإمٍ )  كقاؿ ( كىال تيضىارُّكىينَّ )  كأبنو تعاُف قاؿ
 . ) سبل السبلـ ( .

 أنو ال يفرؽ بينهما . القوؿ الثاين :
رفع يده عنها كلكن يقاؿ ابن قدامة : كذىب عطاء ، كالزىرم ، كابن ش رمة ، كأبو حنيفة كصاحباه إُف أهنا ال ٘تلك فراقو بذلك ، 

 و .لتكتسب ؛ ألنو حق ٢تا علي
 ة .كالثآف ما ذىب إليو ا٢تادكية كاٟتنفية كىو قوؿ للشافعي أنو ال فسخ ابإلعسار من النفقكقاؿ الصنعآف : 

هي اَّللَّي ال ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسان لقولو تعاُف )  -أ ىىاكىمىٍن قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي فػىٍليػيٍنًفٍق ٦تَّا آًتى قالوا كإذا َف يكلفو هللا النفقة يف ىذه اٟتاؿ فقد (  ًإالَّ مىا آًتى
 . للتفريق بينو كبُت سكنو ان ترؾ ما ال ٬تب عليو كال أيمث بًتكو فبل يكوف سبب

 ١تا سأٍلنو النفقة قاـ أبو بكر إُف عائشة فوجأ عنقها ، كأف عمر قاـ إُف حفصة كذلك فوجأ عنقها . أف أزكاج النِب  -ب
ال فسخ ٢تا كإال كاف ٢تا الفسخ ككأنو جعل  مث أصابتو جائحة فإنو ان أف ا١ترأة إذا تزكجت عا١تة إبعساره أك كاف موسر   : القوؿ الثالث

 و .علمها رضا بعسرت
ٍرأىةى أبًىنٌوي ذيك مىاؿو كىاىٌلًذم تػىٍقتىًضيًو أيصيوؿي الٌشرًيعىًة كىقػىوىاًعديىىا يف ىىًذًه كاختار ىذا ابن القيم ، فقاؿ يف زاد ا١تعاد :  اٍلمىٍسأىلىًة أىٌف الٌرجيلى إذىا غىٌر اٍلمى

نٍػفىاؽى عىلىى اٍمرىأىتًًو كى  ٍتوي عىلىى ذىًلكى فىظىهىرى ميٍعًدمنا الى شىٍيءى لىوي أىٍك كىافى ذىا مىاؿو كىتػىرىؾى اإٍلً هىا كىالى َفٍى تػىٍقًدٍر عىلىى أىٍخًذ ًكفىايىًتهىا ًمٍن مىالًًو بًنػىٍفسً فػىتػىزىٌكجى
ٍجتىاحىٍت مىالىوي فىبلى فىٍسخى ٢تىىا يًف ذىًلكى كىَفٍى تػىزىٍؿ النٌاسي اًبٟتٍىاًكًم أىٌف ٢تىىا اٍلفىٍسخى كىًإٍف تػىزىٌكجىٍتوي عىاًلمىةن بًعيٍسرىتًًو أىٍك كىافى ميوًسرنا مثيٌ أىصىابػىٍتوي جىاًئحىةه ا

ٍ تػىرٍ  نػىهيٌن كىاًبىَّللًٌ التٌػٍوًفيقي .تيًصيبػيهيٍم اٍلفىاقىةي بػىٍعدى اٍليىسىاًر كىَفى نػىهيٍم كىبػىيػٍ  فػىٍعهيٍم أىٍزكىاجيهيٍم إُفى اٟتٍيٌكاـً لًيػيفىرٌقيوا بػىيػٍ
 كالراجح قوؿ اٞتمهور .

 ىل للزكجة منع نفسها من التسليم حىت تقبض صداقها اٟتاؿ ؟ 
 ٢تا النفقة يف ىذه اٟتاؿ .نعم ، ٢تا أف ٘تنع نفسها من التسليم حىت تقبض صداقها ، كال تسقط نفقتها بل ٕتب 

 ألنو ال ٯتكنها استدراؾ منفعة البضع ، لو عجزت عن أخذه بعد ، ك٢تا النفقة يف مدة االمتناع لذلك ، ألنو ْتق . ) الركض ( 
 ما اٟتكم إذا غاب الزكج كمل يًتؾ ٢تا نفقة ؟ 

 م .ف اٟتاكفلها الفسخ إبذ ،كتعذر أخذىا من مالو ، كَف يدع ٢تا نفقة الزكج ، غاب إذا 
 ىل ٬تب على الزكج دفع أجرة طبيب كقيمة دكاء لزكجتو ؟ 

 ال يلـز الزكج أجرة الطبيب الذم يعاًف زكجتو كال ٙتن دكاء . قيل :
 ألف ذلك ليس من حاجتها الضركرية ا١تعتادة .

 يلزمو . كقيل :
ة مث ال يقـو بعبلجها كشراء الدكاء ٢تا ، إال إف شق عليو لقولو تعاُف ) كعاشركىن اب١تعركؼ ( كليس من ا١تعاشرة اب١تعركؼ أف ٘ترض الزكج

 ذلك ، كدكاء كثَت أك غاِف الثمن .             ) فقو الدليل للفوزاف ( .
 مىت تسقط نفقة الزكجة ؟ 



 ُُٖٔ 

 إذا نشزت . أكالن :
 ما دامت قائمػة على نشوزىػا . لناشز فبل نفقة

ها لزكجها فيما لو عليها ٦تا أكجبو لو النكاح .. فمىت امتنعت من فراشو أك خرجت من معٌت النشوز : معصيت قاؿ ابن قدامة يف ا١ترٍت :
 .منزلو برَت إذنو أك امتنعػت من االنتقاؿ معو إُف مسكن مثلها أك السفر معو فبل نفقػة ٢تا كال سكٌت يف قوؿ عامػة أىل العلم 

 إذا سافرت برَت إذنو . اثنيان :
 . إذا رفضت السفر معو اثلثان :
 إذا رفضت ا١تبيت عنده يف فراشو . رابعان :

 إذا حبست ظلمان . خامسان :
 ال تسقط النفقة يف ىذه اٟتالة ، كىذا الراجح . كقيل :

 ما اٟتكم إف سافرت إبذنو يف حاجتها ؟ 
 قيل : ال نفقة ٢تا .

 كقيل : ٢تا النفقة ، كىو الصحيح .
 ىل ٕتب النفقة للمطلقة الرجعية ؟ 

 النفقة كالسكٌت ابإلٚتاع .  ) كتقدـ أنو ال قسم ٢تا ( . نعم ، ٕتب ٢تا
 ألهنا زكجها ، بدليل قولو تعاُف ) كبعولتهن أحق ..... ( .

 كجو الداللة : أف هللا ٝتى ا١تطٌلق بعبلن .) كقد تقدمت ا١تسألة ( .
 ىل ٕتب النفقة كالسكٌت للمطلقة البائن غَت اٟتامل ؟ 

 لفاطمة ) ال نفقة ٢تا كال سكٌت ( .  ، كقد تقدمت ا١تسألة لقولو ال ٕتب ، فليس ٢تا نفقة كال سكٌت
 ىل ٕتب النفقة على ا١تطلقة البائن اٟتامل ؟ 

 نعم ٕتب النفقة ٢تا .
 ( . كىًإف كينَّ أيكالًت ٛتىٍلو فىأىنًفقيوا عىلىٍيًهنَّ حىىتَّ يىضىٍعنى ٛتىٍلىهينَّ قاؿ تعاُف ) 

 يف كجوب النفقة كالسكٌت للحامل ا١تطلقة ثبلاثن .قاؿ القرطِب : ال خبلؼ بُت العلماء 
 كاختلف العلماء ىل النفقة للحمل أك للحامل من أجل اٟتمل ؟

 قيل : النفقة للحمل ، كىذا ا١تذىب .
 كقيل : للحامل من أجل اٟتمل .

 ىل ٕتب النفقة كالسكٌت للمتوَف عنها زكجها ؟ 
 يأيت إف شاء هللا اٟتديث ا٠تاص بذلك ( .) كس ا١تتوىف عنها زكجها ال نفقة ٢تا كال سكٌت .

 ىل يلـز الزكج نفقة ما مضى إذا غاب كمل ينفق ؟ 
 نعم ، يلزمو نفقة ما مضى .

 ألف نفقة الزكجة نفقة معاكضة ، ٓتبلؼ نفقة األقارب فإهنا للصلة كال ر .
 اذكر بعض الفوائد من اٟتديث ؟ 
o و : ) اب١تعركؼ ( ، كما تقدـ .أف نفقة الزكجة مقدرة ابلكفاية ال ابألمداد ، لقول 

o . أنو ال ٬توز للمرأة إذا أيذف ٢تا ابألخذ من ماؿ زكجها للنفقة أف أتخذ ما خرج عن العادة كالعرؼ 
o  : ا إٍٚتىاعه ًمٍن قاؿ ابن القيم ًدًه كىالى تيشىارًكيوي فًيهىا اأٍليـٌ كىىىذى اًء إاٌل قػىٍوؿه شىاٌذ الى يػيٍلتػىفىتي إلىٍيًو أىٌف كىًفيًو دىلًيله عىلىى تػىفىٌرًد اأٍلىًب بًنػىفىقىًة أىٍكالى اٍلعيلىمى



 ُُٔٗ 

 ا .عىلىى اأٍليـٌ ًمٍن النٌػفىقىًة ًبقىٍدًر ًمَتىاثًهى 

o . استدؿ ْتديث ىند على جواز اٟتكم على الرائب 

البينة كال ييعطى ا١تدعي ٔتجرد  َف يسأ٢تا ، ألف أاب سفياف كاف حاضران يف البلد َف يكن مسافران ، كالنِب كال دليل فيو :  قاؿ ابن القيم
 . دعواه ، كإ٪تا كاف ىذا فتول منو 

o  ،أف لئلنساف أف أيخذ من ماؿ غرٯتو إذا ظفر بو بقدر حقو الذم جحده إَيه .كىياستدؿ ابٟتديث على مسألة الظفر : 
 لثبلثة أكجو :كال يدؿ قاؿ ابن القيم : 

: ) أد األمانة إُف  فبل يكوف األخذ خيانة يف الظاىر ، فبل يتناكلو قوؿ النِب  أف سبب اٟتق ىا ىنا ظاىر ، كىو الزكجية ،أحدىا : 
من ائتمنك كال ٗتن من خانك ( ك٢تذا نص أٛتد على ا١تسألتُت مفرقان بينهما فمنع من األخذ يف مسألة الظفر ، كجٌوز للزكجة األخذ ، 

 كعمل بكبل اٟتديثُت .
 إُف اٟتاكم ، فييلزمو ابإلنفاؽ أك الفراؽ ، كيف ذلك مضرة عليها مع ٘تكنها من أخذ حقها . أنو يشق على الزكجة أف ترفعوالثاين : 

 .أف حقها يتجدد كل يـو ، فليس ىو حقان كاحدان مستقران ٯتكن أف تستدين عليو ، أك ترفعو إُف اٟتاكم ٓتبلؼ حق الدين الثالث : 
o  : ل يف غرٯتو ما فيو من العيوب عند شكواه ، كأف ذلك ليس بريبة ، كنظَت كيف حديث ىند دليل على جواز قوؿ الرجقاؿ ابن القيم

 . إنو فاجر كال يباِف ما حلف بورسوؿ هللا ،  ذلك قوؿ اآلخر يف خصمو : َي

o . أف اإلنفاؽ يف الزكجية من جانب كاحد للزكج على زكجها 

o . ذـ الشح ، كأنو ٯتنع اإلنساف ما كجب عليو 

o لحاجة .جواز ٝتاع كبلـ األجنبية ل 

ًدينىةى، فىًإذىا رىسيوؿي اىَّللًه )  كىعىٍن طىاًرًؽ اٍلميحىاًرِبًٌ قىاؿى  -ُُّٗ :  قىًدٍمنىا اىٍلمى ٍأ ًٔتىٍن تػىعيوؿي : "يىدي اىٍلميٍعًطي اىٍلعيٍليىا، كىاٍبدى قىائًمه ٮتىٍطيبي كىيػىقيوؿي
ؾى  ؾى أىٍدانى ، ُثيه أىٍدانى ، كىأيٍختىكى كىأىخىاؾى ؾى  . رىكىاهي النهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ (.  أيمهكى كىأىابى

---------- 
 اذكر األدلة على كجوب نفقة األقارب ؟ 

 األقارب : ٚتع قريب ، كىو االتصاؿ بُت شخصُت بوالدة قريبة أك بعيدة .
 كاألدلة على كجوب نفقة األقارب .

ٍيًن ًإٍحسىاّنن  كىقىضىى رىبُّكى  قولو تعاُف ) -أ هي كىاًبٍلوىاًلدى  ( . أىالَّ تػىٍعبيديكاٍ ًإالَّ ًإَيَّ
 كمن اإلحساف اإلنفاؽ عليهما عند حاجتهما ، بل ىو من أعظم اإلحساف .

ٍيًن ًإٍحسىاّنن كقولو تعاُف )  -ب ئنا كىاًبٍلوىاًلدى  ( . كىاٍعبيديكاٍ اَّللَّى كىالى تيٍشرًكيواٍ بًًو شىيػٍ
 ( . آًت ذىا اٍلقيٍرىبى حىقَّوي كى كقولو تعاُف )  -ج
، مثيَّ أىٍدّنىؾى أىٍدّنىؾى كٟتديث الباب ) ...  -د ، كىأيٍختىكى كىأىخىاؾى ؾى  ... ( . أيمَّكى كىأىابى

 ) إف أطيب ما أكلتم من كسبكم ، كإف أكالدكم من كسبكم ( . ق_ كعن عائشة . قالت . قاؿ رسوؿ هللا 
  ؟اذكر شركط كجوب النفقة على األقارب 
نًفق الشرط األكؿ : 

ي
 فإف كاف فقَتان فإنو ال يلزمػو اإلنفاؽ .،  غٌت ا١ت

 كا١تراد ابلرٌت ىنا : أف يفضل عن قوت نفسو كزكجتو كرقيقو يـو كليلتو .
 كالدليل على ىذا الشرط :

 ) ابدأ بنفسك ( ركاه مسلم . قولو -أ
 ) ال ضرر كال ضرار ( . كلقولو -ب



 َُِٔ 

 أبف يكوف معدمان عاجزان عن التكسب . ] أف يكونوا فقراء [ ،فىق عليو عجز ا١تن:  الشرط الثاين
 فا١تراد ابلفقر ىنا: فقر ماؿ ]أبف ال ٬تد ماالن[ كفقر عمل ] ما لكونو ضعيفان ال يستطيع العمل، كإما لكونو ال ٬تد عمبلن[.

 ١تاؿ عنده ، كإف كاف غنيان بكسبو فإننا نلزمو أبف يكتسب .فإف كاف غنيان ٔتالو أك بكسبو فإنو ال نفقة لو ، ألنو إف كاف غنيان ٔتالو فا
 ( .سول عمودم النسب فبل يشًتط ) أف يكوف ا١تنًفق كاراثن للمنفىق عليو بفرض أك تعصيب  الشرط الثالث :

 . ال يشًتط أف يكوف ا١تنفىق عليو كاراثن للمنًفق 
 :عصيبكالدليل على كجوب نفقة القريب الذم يرثو ا١تنًفق بفرض أك ت

 . قولو تعاُف ) كعلى الوارث مثل ذلك (  -أ
 . كألف بُت ا١تتوارثُت قرابة تقتضي كوف الوارث أحق ٔتاؿ ا١توركث من سائر الناس -ب

 أمثلة :
 رجل عنده أب فقَت كجد فقَت ، فيجب أف ينفق على أبيو ، ألنو ابنو ككارثو ، ك٬تب أف ينفق على جده مع أنو ال يرثو يف ىذه الصورة .

 رجل غٍت ، كأبي أمًو فقَت ، فإنو ٬تب أف ينفق عليو مع أنو ال يرثو ، ألنو من عمودم النسب .
 رجل غٍت لو ابن عم فقَت ، كليس ىناؾ غَت٫تا من القرابة ، فتجب عليو النفقة ، ألنو يرثو ابلتعصيب .

 اجح ٕتب النفقة .ابن أخت غٍت كخالو فقَت ، فعلى ا١تذىب ال ٬تب عليو النفقة ، كعلى القوؿ الر 
 اتفاؽ الدين بُت ا١تنفق كبُت ا١تنفق عليو .الشرط الرابع : 

 ألف هللا قطػع ا١تواالة بُت الكافرين كا١تسلمُت .
 كىناؾ قوؿ آخر يف ا١تسألة أف ىذا شرط إال يف عمودم النسب، فاألب ينفق عليو كإف كاف كافران، كالولد ينفق عليو كإف كاف كافران ، أما

كىًإٍف جىاىىدىاؾى عىلىى أىٍف تيٍشرًؾى َب مىا لىٍيسى )ينفق عليو إال أف يكوف مسلمان ، كقيل : أف ىذا ال يشًتط مطلقان لعمـو قولو تعاُف :  األخ فبل
نٍػيىا مىٍعريكفان(، كىكذا قولو :  فاألدلة عامة ،  (آت ذا القرىب حقوك )كقولو :  (كابلوالدين إخساّنن )لىكى بًًو ًعٍلمه فىبل تيًطٍعهيمىا كىصىاًحبػٍهيمىا يف الدُّ

 نعم لو كاف من ااربُت لئلسبلـ فإنو ال ينفق عليو ألف اٟترَب ا١تقصود اتبلؼ نفسو ال إبقاؤه .
 ىل ٕتب النفقة لذكم الرحم أـ ال ؟ 

 اختلف العلماء على قولُت :
 : أف النفقة ال ٕتب على ذكم األرحاـ . القوؿ األكؿ

 لشافعية ، كا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .كىذا مذىب ا١تالكية ، كا
 أف األصل عدـ كجوب النفقة إال بدليل ، كَف يوجد دليل صريح يف ذلك . -أ

 أف قرابة ذكم األرحاـ ضعيفة ، بدليل أهنا ال ٘تنع من دفع الزكاة ٢تم كال يدخلوف يف العاقلة ، كلذا ال ٕتب هبذه القرابة النفقة .
 ب على ذكم األرحاـ مطلقان حىت لو َف يرثوا .أف النفقة ٕت القوؿ الثاين :

 كىذا اختيار ابن تيمية .
اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكُفى بًبػىٍعضو يًف ًكتىاًب اَّللًَّ لقولو تعاُف )   ( . كىأيٍكليواٍ األىٍرحى

 ما بينهم .كجو الداللة : أف اآلية دلت على أف ذكم األرحاـ أكُف كأحق ببعض ، كإذا كاف كذلك دؿ على كجوب النفقة في
 كىآًت ذىا اٍلقيٍرىبى حىقَّوي ( .كلقولو تعاُف )  -ب

 كجو الداللة : أف ذكم األرحاـ من القرابة ، كقد أمر هللا إبيتائهم حقهم ، كمن حقهم النفقة عليهم .
 ألنو يرث . : ابن أختو غٍت لو خاؿ فقَت ، كىذا ا٠تاؿ ليس لو أحد يرثو سول ابن أختو ، الراجح ٬تب اإلنفاؽ عليو مثاؿ

 كهللا أعلم .
 األب ينفرد بنفقة كلده .فائدة : 



 ُُِٔ 

 ( . كىعلىى اٍلمىٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ اًبٍلمىٍعريكؼً لقولو تعاُف ) 
 ) خذم من مالو ما يكفيك كيكفي بنيك ( . كٟتديث ىند السابق يف قولو 

 ٞتد .ا١تراد ابألب ىنا األب األدْف ، كليس ا١تراد بو ا
 فإذا كجد أـ أغنية كأب غٍت ك٢تما كلد ، فالنفقة على األب .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُُْ  .رىكىاهي ميٍسًلمه  (  ًلٍلمىٍمليوًؾ طىعىاميوي كىًكٍسوىتيوي، كىالى ييكىلهفي ًمٍن اىٍلعىمىًل ًإاله مىا ييًطيقي )  قىاؿى
---------- 

 ستفيد من اٟتديث ؟ماذا ن 
 نستفيد : كجوب اإلنفاؽ على الرقيق .

 كىذا كاجب ابلسنة كاإلٚتاع .
 ٟتديث الباب .-أ

ٍيًو فػىٍلييٍطًعٍموي ٦تَّا أيىٍ )  أَب ذر . قاؿ : قاؿ  عىنك  -ب خىوىليكيٍم جىعىلىهيمي اَّللَّي ٖتىٍتى أىٍيًديكيٍم فىمىٍن كىافى أىخيوهي ٖتىٍتى يىدى لي كىٍليػيٍلًبٍسوي ٦تَّا كي ًإٍخوىانيكيٍم ى
لٍَّفتيميوىيٍم فىأىًعينيوىيٍم عىلىيٍ   و ( متفق عليو .يػىٍلبىسي كىالى تيكىلًٌفيوىيٍم مىا يػىٍرًلبػيهيٍم فىًإٍف كى

 كأٚتع العلماء على كجوب نفقة ا١تملوؾ على سيده ، كألنو ال بد لو من نفقة ، كمنافعو لسيده ، كىو أخص الناس بو ،قاؿ ابن قدامة : 
 و .فوجبت نفقتو عليو ، كبهيمت

 ما مقدار النفقة على الرقيق ؟ 
 ينفق عليو اب١تعركؼ من ا١تسكن كا١تلبس كا١تأكل ما يكفيو . ) اب١تعركؼ : ما تعارؼ عليو الناس ( .

 : كالنفقة على الرقيق على قسمُت
 نفقة كاجبة . ) أف ينفق عليو ما يكفيو كإف كاف دكف ما أيكل ىو كيلبس ( .

 فقة مستحبة . ) أف ينفق عليو من جنس ما ينفق على نفسو من ا١تطعم كا١تلبس كا١تسكن ( .كن 
 .كالواجب من ذلك قدر كفايتو من غالب قوت البلد ، سواء كاف قوت سيده ، أك دكنو ، أك فوقو ، كأدـ مثلو اب١تعركؼ قاؿ ابن قدامة : 

 ؼ ( .للمملوؾ طعامو ككسوتو اب١تعرك )  لقولو  
 .حب أف يطعمو من جنس طعامو كا١تست

 ( .فليطعمو ٦تا أيكل )  لقولو  
 ب .فجمعنا بُت ا٠ت رين ، كٛتلنا خ ر أَب ىريرة على اإلجزاء ، كحديث خ ر أَب ذر على االستحبا

 ما اٟتكم إذا طلب العبد من سيده أف يزكجو ؟ 
 ٬تب على السيد أف يزكجو ، أك أف يبيعو .

مىى ًمنكيٍم كىالصَّاًٟتًُتى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم ًإف يىكيونيوا فػيقىرىاء يػيٍرًنًهمي اَّللَّي ًمن فىٍضًلًو كىأىنًكحيو لقولو تعاُف )  -أ  ( .ا األىَيى
 كألف ذلك من اإلنفاؽ عليو . -ب
 ة .ف ترؾ العبد ببل زكاج مع حاجتو كرغبتو إليو من إدخاؿ الضرر عليو كتكليفو اب١تشقكأل -ج
  طلبت األمة النكاح ؟ما اٟتكم إذا 

 إذا طلبت األمىة التزكيج خٌَت السيد بُت :
 أف يطأىا . أكالن :
 أك يزكجها . اثنيان :
 أك يبيعها . اثلثان :
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 إلزالة ضرر الشهوة عنها .
 ما حكم إنفاؽ اإلنساف على هبائمو ؟ 

 كاجب .
 ٬تب على اإلنساف أف يقـو على هبائمو من علف كماء كسقي .

 .كمن ملك هبيمة ، لزمو القياـ هبا ، كاإلنفاؽ عليها ما ٖتتاج إليو ، من علفها ، أك إقامة من يرعاىا : قاؿ ابن قدامة 
فبل ىي أطعمتها كال ىي أرسلتها أتكل من  ان ،عذبت امرأة يف ىرة حبستها حىت ماتت جوع )قاؿ  ١تا ركل ابن عمر ، أف النِب  

 متفق عليو .( خشاش األرض 
 نفاؽ عليها ، أج ر على ذلك فإف أىب أك عجز ، أج ر على بيعها ، أك ذْتها إف كانت ٦تا يذبح .فإف امتنع من اإل

فإف عجز عن اإلنفاؽ ، كامتنع من البيع ، بيعت عليو ، كما يباع العبد إذا طلب البيع عند إعسار سيده بنفقتو ، ككما يفسخ نكاحو إذا 
 أعسر بنفقة امرأتو .

فع هبا ، فإف كانت ٦تا يؤكل ، خَت بُت ذْتها كاإلنفاؽ عليها ، كإف كانت ٦تا ال يؤكل ، أج ر على اإلنقاؽ كإف عطبت البهيمة فلم ينت
 عليها ، كالعبد الزمن ، على ما ذكرّنه فيما مضى .

 :كال ٬توز أف ٭تمل البهيمة ما ال تطيق مث قاؿ : 
 ال يطيق .تكليف العبد ما  ألهنا يف معٌت العبد ، كقد منع النِب  أكالن :
 ) ا١ترٍت ( .    للحيواف الذم لو حرمة يف نفسو ، كإضرارا بو ، كذلك غَت جائز . ان كألف فيو تعذيب اثنيان :
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . كجوب اإلنفاؽ على الرقيق 
o . ٖترٔف تكليفو من العمل ما ال يطيق 

: كىعىٍن حىًكيًم ٍبًن ميعىاًكيىةى اىٍلقيشىَتًٍ  -ُُُْ ، عىٍن أىبًيًو قىاؿى ًة أىحىًدانى عىلىٍيًو؟ قىاؿى  -مًٌ ! مىا حىقُّ زىٍكجى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه أىٍف تيٍطًعمىهىا ًإذىا )  قػيٍلتي
، كىالى تىٍضًرًب اىٍلوىٍجوى، كىالى تػيقىبًٌح ، كىتىٍكسيوىىىا ًإذىا اًٍكتىسىٍيتى ـى يف ًعٍشرىًة اى  ( طىًعٍمتى . كتػىقىده  . لنًٌسىاءً اىٟتٍىًديثي

كى٢تىينه عىلىٍيكيٍم رًٍزقػيهينه كىًكٍسوىتػيهينه )  قىاؿى يف ًذٍكًر اىلنًٌسىاءً  -يف حىًديًث اىٟتٍىجًٌ ًبطيولًوً  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن جىاًبر ٍبًن عىٍبًد اىَّللًه  -ُُِْ
 .أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه  ( اًبٍلمىٍعريكؼً 

---------- 
 ديثُت ؟ماذا نستفيد من اٟت 

 نستفيد : كجوب اإلنفاؽ على الزكجػػة ، كقد تقدمت مباحث ذلك .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . كجوب اإلنفاؽ على الزكجة 
o . ) أف اإلنفاؽ على الزكجة مقدر اب١تعركؼ ) كىو ما تعارؼ عليو الناس 
o . ٖترٔف ضرب الوجو ، كقد تقدـ ْتث ذلك 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه كىعىٍن عىٍبًد اىَّللهً  -ُُّْ هيمىا قىاؿى  . رىكىاهي النهسىاًئيُّ (  كىفىى اًبٍلمىٍرًء ًإٍٙتنا أىٍف ييضىيًٌعى مىٍن يػىقيوتي )   ٍبًن عىٍمروك رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ًٍلكي قيوتىوي ظ ) كىىيوى ًعٍندى ميٍسًلمو بًلىفٍ   ( . أىٍف ٭تىًٍبسى عىمهٍن ٯتى
---------- 

 أم : من يلزمو قوتو .(  وتي مىٍن يػىقي ) 
 ما معٌت اٟتديث ؟ 
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 أنو يكفي يف كوف ا١ترء آٙتان مذنبان أف يضيع كيهمل من تلزمو نفقتو من ٦تاليك كهبائم كغَتىم .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o رع رتب اإلمث على تضييعهم .كجوب إنفاؽ اإلنساف على من تلزمو نفقتهم من زكجة كأكالد كأقارب ك٦تاليك كحيواف ، ألف الشا 
o . شدة إمث من يفرط كيهمل اإلنفاؽ على من تلزمو نفقتهم 
o   أف النفقة على ىؤالء أفضل من سائر كجوه اإلنفاؽ؛ كذلك ألف اإلنفاؽ على ىؤالء فرض عُت، كاإلنفاؽ على من سواىم فرض

 كفاية أك تطوع، كفرض العُت أفضل كألـز من فرض الكفاية كمن التطوع.

o لى ا١تسلم أف يبدأ ابلنفقة الواجبة عليو؛ كمنها النفقة على الزكجة كاألكالد كا١تملوكُت ، مث لو بعد ذلك أف يتصدؽ.أف ع 

o م .مشركعية العمل كالكسب حىت ينفق على نفسو كعلى من يعوؿ ٦تن تلزمو نفقته 

هىا-كىعىٍن جىابًرو  -ُُْْ : قى  -يػىٍرفػىعيوي، يف اىٟتٍىاًمًل اىٍلميتػىوىَفه عىنػٍ : اىٍلمىٍحفيوظي ( الى نػىفىقىةى ٢تىىا  )اؿى ، لىًكٍن قىاؿى هىًقيُّ، كىرًجىاليوي ثًقىاته أىٍخرىجىوي اىٍلبػىيػٍ
 .كىقٍػفيوي 

ـى. رىكىاهي ميٍسًلمه  -ُُْٓ  .كىثػىبىتى نػىٍفيي اىلنػهفىقىًة يف حىًديًث فىاًطمىةى بًٍنًت قػىٍيسو كىمىا تػىقىده
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ديث جابر كما قاؿ اٟتافظ موقوؼ .ح

 قاؿ البيهقي : ىذا ىو افوظ موقوؼ .
 عن جابر قاؿ : ليس للمتوىف عنها زكجها نفقة ، حسبها ا١تَتاث .

 ىل للمتوَف عنها زكجها نفقة ؟ 
 ا١تتوىف عنها زكجها تنقسم إُف قسمُت :

 أف تكوف حائبلن ) غَت حامل ( . األكؿ :
 اع .فهذه ال نفقة ٢تا ابإلٚت

 أف تكوف حامبلن . الثاين :
 فبل نفقة ٢تا أيضان ، كىذا قوؿ اٞتمهور .

 فا١تتوىف عنها زكجها ال نفقة ٢تا كلو كانت حامبلن .
 ي .النسائ ركاه ة (إ٪تا النفقة كالسكن للمرأة إذا كاف لزكجها عليها الرجع)   قاؿ

 ا .كمن ا١تعلـو أف ا١تتوىف عنها زكجها ال رجعة ٢ت
ألف ا١تاؿ انتقل عن الزكج إُف الورثة، كال سبب لوجوب النفقة   ،كلو حامبلن  اكال نفقة كال سكٌت من تركة ١تتوىف عنه الركض: قاؿ صاحب

 ر .كإال فعلى كارثو ا١توس تإف كانة عليهم، فإف كانت حامبلن فالنفقة من حصة اٟتمل من الًتك
ثة أقساـ: قسم ٢تا السكٌت كالنفقة بكل حاؿ كىي الرجعية، كقسم ليس ٢تا نفقة ا١تعتدات ثبل قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف شرحو :

 ...كىي ا١تتوىف عنها، كىي البائن اب١توت ان كىي البائن يف اٟتياة، كقسم ليس ٢تا نفقة كال سكٌت مطلق  ،كال سكٌت إال إف كانت حامبلن 
فاألمر ظاىر؛ ألهنا ابنت، كأما إف كانت حامبل فبل  أما إذا َف تكن حامبلن  ، فا١تتوىف عنها زكجها ال نفقة ٢تا، كال سكٌت، كلو كانت حامبلن 

 ان .نفقة ٢تا أيض
 فإف قيل: أم فرؽ بينها كبُت البائن يف حاؿ اٟتياة؟
تقل للورثة فكيف أكجبنا اإلنفاؽ على زكجها يف مالو، كأما ا١تتوىف عنها زكجها فا١تاؿ ان اٞتواب: أف البائن يف حاؿ اٟتياة ػ إذا كانت حامبلن 

  .٧تعل النفقة يف الًتكة؟! فنقوؿ: ال نفقة ٢تا كإف كانت حامبلن 
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 فإف قيل: ماذا نصنع فيما إذا ٛتلت، كقد قلنا فيما سبق: إف النفقة للحمل، ال ٢تا من أجلو؟
فإف النفقة ٕتب على من تلزمو نفقتو  يقولوف: إف النفقة ٕتب يف حصة ىذا اٞتنُت من الًتكة، فإف َف يكن تركة، كأف ٯتوت أبوه كال ماؿ لو،

 ـ .    ) الشرح ا١تمتع ( .من األقارب، كأف يكوف لو إخوة أغنياء أك أعما
إف   كٚتهورىم على أنو ال نفقة ٢تا أيضان  كال خبلؼ بُت الفقهاء يف أف ا١تعتدة من كفاة إف كانت حائبل )غَت حامل( ال نفقة ٢تا يف العدة ،

 ة ( .ة الفقهيا١توسوعبلن . ) كانت حام
كقد ذكر اٟتافظ ابن حجر حديث فاطمة بنت قيس ىنا مع أنو ليس يف ا١تتوىف عنها ، كا١تعٌت : أنو إذا كانت البائن حاؿ اٟتياة ال نفقة 

 ٢تا فا١تتوىف عنها من ابب أكُف .
 كثر ا١تفسرين .كأما قولو تعاُف ) كإف كن أكالت ٛتل فأنفقوا عليهم ( فهذه يف اٟتامل ا١تبتوتة كىو قوؿ أ -

فأما اٟتامل ا١تتوىف عنها زكجها ، فقاؿ علٌي ، كابن عمر ، كابن مسعود ، كشريح ، كالنخعي ، كالشعِب ، كٛتاد ، كابن  قاؿ الشوكاين :
 أَب ليلى ، كسفياف كأصحابو : ينفق عليها من ٚتيع ا١تاؿ حىت تضع.

ك ، كالشافعي ، كأبو حنيفة كأصحابو : ال ينفق عليها إالٌ من نصيبها ، كىذا ىو كقاؿ ابن عباس ، كابن الزبَت ، كجابر بن عبد هللا ، كمال
 ة .اٟتق لؤلدلة الواردة يف ذلك من السن

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُْٔ ره ًمٍن اىٍليىًد اىلسٍُّفلىى، كىيػىٍبدىأي أىحىديكيٍم )  قىاؿى يػٍ . تػىقيوؿي اىٍلمىٍرأىةي: اىٍليىًد اىٍلعيٍليىا خى ٔتىٍن يػىعيوؿي
ًإٍسنىاديهي حىسىنه  (  أىٍطًعٍمًٍت، أىٍك طىلًٌٍقًٍت   .رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 اٟتديث حسن كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  ، يػٍره ًمٍن اىٍليىًد اىلسٍُّفلىىكاٟتث عليو ، لقولو )فضل اإلنفاؽ كالبذؿ كاإلعطاء  ( كاليد العليا ىي ا١تنفقة . اىٍليىًد اىٍلعيٍليىا خى
o . أف الواجب على اإلنساف أف يبدأ ٔتن يعػػوؿ 
o . أف الواجب مقدـ على ا١تستحب 
o لة ( .أف ا١ترأة ٢تا اٟتق ابلفسخ إذا َف ينفق عليها زكجها . ) كقد تقدـ ا٠تبلؼ يف ىذه ا١تسأ 
o . كجوب نفقة الزكج على زكجتو 
o . أف عقد النكاح عقد معاكضػػة 
o . اٟتث على العمل كالتكسب ليتمكن من اإلنفاؽ 
o . ذـ الكسل كاٟتاجة إُف الناس 
نػى )  قىاؿى  -يف اىلرهجيًل الى ٬تىًدي مىا يػيٍنًفقي عىلىى أىٍىًلوً -كىعىٍن سىًعيًد ٍبًن اىٍلميسىيهًب  -ُُْٕ أىٍخرىجىوي سىًعيدي ٍبني مىٍنصيورو: عىٍن ( هيمىا يػيفىرهؽي بػىيػٍ

 : ًد، عىٍنوي. قىاؿى : سينهةه  -سيٍفيىافى، عىٍن أىِب اىلٌزانى ا ميٍرسىله قىًومى  (فػىقيٍلتي ًلسىًعيًد ٍبًن اىٍلميسىيهًب: سينهةه؟ فػىقىاؿى  .كىىىذى
خيذيكىيٍم ِبًىفه يػيٍنًفقيوا أىٍك ييطىلًٌقيوا، فىًإٍف طىلهقيوا أىنهوي كىتىبى ًإىلى أيمىرىاًء اىأٍلىجٍ  ) كىعىٍن عيمىرى  -ُُْٖ نىاًد يف رًجىاؿو غىابيوا عىٍن ًنسىائًًهٍم: أىٍف أيٍى

ًقٌي إبًًٍسنىاًد حىسىنه  (بػىعىثيوا بًنػىفىقىًة مىا حىبىسيوا  هى  .أىٍخرىجىوي اىلشهاًفًعيُّ. ُثيه اىٍلبػىيػٍ
---------- 

 ا١تصنف ؟ ما صحة اآلاثر اليت ذكرىا 
 أثر سعيد بن ا١تسيب صحيح اإلسناد إُف سعيد لكنو مرسل .

 كأما أثر عمر فهو صحيح موقوؼ .



 ُِٔٓ 

 ماذا نستفيد من ىذين األثرين ؟ 
 نستفيد : أف الزكج إذا أعسر بنفقة زكجتو كَف يستطع اإلنفاؽ فلها الفسخ ، كقد تقدمت ا١تسألة .

ج عن زكجتو كَف ينفق كَف يًتؾ نفقة ، ألف نفقة الزكجة من ابب ا١تعاكضػػة ، كا١تعاكضػػة ال كنستفيد : أف حق الزكجة ال يسقط إذا غاب الزك 
 تسقط ٔتضي الزماف .

:  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُْٗ : "أىٍنًفٍقوي عىلىى نػى  جىاءى رىجيله ًإىلى اىلنهيبًٌ  )قىاؿى ! ًعٍنًدم ًدينىاره؟ قىاؿى : ايى رىسيوؿى اىَّللًه : فػىقىاؿى ". قىاؿى ٍفًسكى
: ًعٍنًدم آ ". قىاؿى : "أىٍنًفٍقوي عىلىى أىٍىًلكى ؟ قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري ". قىاؿى : "أىٍنًفٍقوي عىلىى كىلىًدؾى ؟ قىاؿى ". ًعٍنًدم آخىري : "أىٍنًفقيوي عىلىى خىاًدًمكى ، قىاؿى خىري

: "أىٍنتى أىٍعلى  ، قىاؿى  .كىاللهٍفظي لىوي، كىأىبيو دىاكيدى، كىأىٍخرىجىوي النهسىاًئيُّ كىاٟتٍىاًكمي بًتػىٍقًدمًي اىلزهٍكجىًة عىلىى اىٍلوىلىًد  أىٍخرىجىوي اىلشهاًفًعيُّ  م ( قىاؿى ًعٍنًدم آخىري
َُُٓ- : ًه قىاؿى ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًٌ ". قػيلٍ  ) كىعىٍن بػىٍهًز ٍبًن حىًكيمو : "أيمهكى ؟ قىاؿى ! مىٍن أىبػىرُّ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه ". قػيٍلتي : "أيمهكى : ُثيه ًمٍن؟ قىاؿى تي

، ُثيه اىأٍلىقٍػرىبى فىاأٍلىقٍػرى  ؾى : "أىابى : ُثيه ًمٍن؟ قىاؿى ". قػيٍلتي : "أيمهكى : ُثيه ًمٍن "؟ قىاؿى ًٍمًذمُّ كىحيسهنىوي ب ( قػيٍلتي  .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىاىلًتًٌ
---------- 

 ماذا نستفيد من حديث أِب ىريرة ؟ 
o ف نفقة األقارب ال ٕتب على ا١تنفق إال إذا كاف ما ينفقو عليهم فاضبلن عن نفقة نفسو .نستفيد : أ 

 ما الًتتيب يف النفقة بُت األقارب ؟ 
كإف َف يستطع ذلك لقلة مالو ، كضعف دخلو الشهرم ، فإف الواجب عليو ى ٚتيعهم كجب ذلك ، إف استطاع أف ينفق علالرجل ا١تنفق 

 . أكالده على غَتىم من أقاربوأف ييقدًٌـ نفقة زكجتو ك 

 كقد ثبت ذلك يف السنة :
اًبرو أف رىسيوؿى اَّللًَّ  -أ ٍأ بًنػىٍفًسكى فػىتىصىدٍَّؽ عىلىيػٍهىا ، فىًإٍف فىضىلى شىٍيءه فىؤًلىٍىًلكى ، فىًإٍف فىضىلى عىٍن أىٍىًلكى شىٍيءه فىلً  عىٍن جى ًذم قػىرىابىًتكى قىاؿى ) اٍبدى

ًيًنكى ، كىعىٍن مًشىالً ، فىًإٍف فىضىلى عىٍن ًذم  ٍيكى ، كىعىٍن ٯتى ا ، بػىٍُتى يىدى ا كىىىكىذى  ك ( ركاه مسلم .قػىرىابىًتكى شىٍيءه فػىهىكىذى
 لىى نػىٍفًسكى فػىقىاؿى : تىصىدٍَّؽ ًبًو عى . فػىقىاؿى رىجيله : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًعٍنًدم ًدينىاره  .: تىصىدَّقيوا قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  كعن أَب ىريرة  -ب
قىاؿى : تىصىدٍَّؽ . قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري . قىاؿى : تىصىدٍَّؽ بًًو عىلىى كىلىًدؾى . قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري . قىاؿى : تىصىدٍَّؽ بًًو عىلىى زىٍكجىًتكى . قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري .

: أىٍنتى أىٍبصى . قىاؿى : ًعٍنًدم آخىري . بًًو عىلىى خىاًدًمكى   .بو داكد ركاه أر ( قىاؿى
 . النفقة على األىل صدقة ال يعٍت أهنا مستحبة فقط كتسمية النِب 

ٍٚتىاًع ، كىًإ٪تَّىا ٝتىَّاىىا الشَّارًع صىدىقىة خىٍشيىة أىفٍ  يًو ، كىقىٍد يىظينُّوا أىفَّ ًقيىامهٍم اًبٍلوىاًجًب الى أىٍجر ٢تىيٍم فً  قىاؿى اٍلميهىلَّب : " النػَّفىقىة عىلىى اأٍلىٍىل كىاًجبىة اًبإٍلً
قىة ًمٍن اأٍلىٍجر فػىعىرَّفػىهيٍم أىنػَّهىا ٢تىيٍم صىدىقىة ، حىىتَّ الى ٮتيٍرًجيوىىا ًإُفى غىٍَت اأٍلىىٍ  ل ًإالَّ بػىٍعد أىٍف يىٍكفيوىيٍم ؛ تػىٍرًغيبنا ٢تىيٍم يف تػىٍقًدٔف الصَّدىقىة عىرىفيوا مىا يف الصَّدى

قىة التَّطىوُّ   ع .اٍلوىاًجبىة قػىٍبل صىدى
ا التػٍَّرتًيب ًإذىا أتىىمٍَّلتو عىًلٍمت أىنَّوي :  اؿ ا٠تٍىطَّاَب ق ـى اأٍلىٍكُفى فىاأٍلىٍكُفى كىاأٍلىقٍػرىب فىاأٍلىقٍػرى  ىىذى  ب .قىدَّ

: إف كىفَّ مالو أك كسبو بنفقتهم فعليو نفقة اٞتميع قر  يبهم كقاؿ النوكم : إذا اجتمع على الشخص الواحد ٤تتاجوف ٦تن تلزمو نفقتهم ، نظرى
كإف َف يفضل عن كفاية نفسو إال نفقة كاحد ، قدَّـ نفقة الزكجة على نفقة األقارب ...ألف نفقتها آكد ، فإهنا ال تسقط ٔتضي م ، كبعيدى

 ر .الزماف ، كال ابإلعسا
ًدًه  قاؿ ا١ترداكم:  .كىًإٍف سىفىليوا اًبٍلمىٍعريكًؼ..إذىا فىضىلى عىٍن نػىٍفًسًو كىاٍمرىأىتًوً الصًَّحيحي ًمٍن اٍلمىٍذىىًب: كيجيوبي نػىفىقىًة أىبػىوىٍيًو كىًإٍف عىلىوىا، كىأىٍكالى

 و .قاؿ الشوكآف: كقد انعقد اإلٚتاع على كجوب نفقة الزكجة ، مث إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذكم قرابتك 
 لد أيهما يقدـ؟فلم ٮتتلف العلماء يف تقدٔف الزكجة على الوالدين يف النفقة ، كإ٪تا اختلفوا يف الزكجة كالو 

، كىلىوي اٍمرىأىةه، فىالنػَّفىقىةي ٢تىىا ديكفى اأٍلىقىاًرًب؛ لًقىٍوًؿ النَِّبًٌ  كىمىنٍ  ابن قدامة: قاؿ ابً   َفٍى يػىٍفضيٍل عىٍن قيوتًًو إالَّ نػىفىقىةي شىٍخصو إذىا كىافى ر ) يف حىًديًث جى
أٍ بًنػىٍفًسًو، فىًإٍف كىافى   و ( .لىوي فىٍضله، فػىعىلىى ًعيىالًًو، فىًإٍف كىافى لىوي فىٍضله، فػىعىلىى قػىرىابىتً  أىحىديكيٍم فىًقَتنا، فػىٍليػىٍبدى



 ُِٔٔ 

بي عىلىى سىًبيًل اٍلميعىاكىضىًة، فػىقيدًٌمىٍت عىلىى ٣تيىرَّ   بىٍت مىعى يى كىأًلىفَّ نػىفىقىةى اٍلقىرًيًب ميوىاسىاةه، كىنػىفىقىةى اٍلمىٍرأىًة ٕتًى سىار٫ًًتىا كىًإٍعسىار٫ًًتىا، ًد اٍلميوىاسىاًة، كىًلذىًلكى كىجى
ًؼ ذىلً   ك .    ) ا١ترٍت ( .كىنػىفىقىةي اٍلقىرًيًب ًٓتًبلى

إذا تعدد مستحقو النفقة كَف يكن ٢تم إال قريب كاحد، فإف استطاع أف ينفق عليهم ٚتيعان كجب  كجاء يف كتاب الفقو اإلسبلمي كأدلتو:
صرَت أك األنثى، أك العاجز، مث بزكجتو. كقاؿ اٟتنابلة: تقدـ الزكجة على الولد ، كيقدَّـ عليو اإلنفاؽ، كإف َف يستطع بدأ بنفسو، مث بولده ال

قدـ األب على األـ لفضيلتو، كانفراده ابلوالية، كاستحقاؽ األخذ من مالو. كقاؿ ابن قدامة: األكُف التسوية بينهما. كقيل عند الشافعية: ي
  األب، كقيل: األـ كاألب سواء.

 ب .ن عثيمُت: " فالصواب أنو يبدأ بنفسو ، مث ابلزكجة ، مث ابلولد ، مث ابلوالدين ، مث بقية األقار قاؿ الشيخ اب
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أف اٟتقوؽ إذا تزاٛتت يبدأ ابألككد فاألككد 
o . أف األـ أحق ابل ر من األب 

قىاؿى مثيَّ مىٍن «. أيمُّكى » قىاؿى  فػىقىاؿى مىٍن أىحىقُّ النَّاًس ًْتيٍسًن صىحىابىيًت  رىجيله ًإُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ  جىاءى ) أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى قاؿ النوكم يف سرح حديث 
 ( .مثيَّ أىبيوؾى » قىاؿى مثيَّ مىٍن قىاؿى «. مثيَّ أيمُّكى » قىاؿى مثيَّ مىٍن قىاؿى «. مثيَّ أيمُّكى » قىاؿى 

ٌقهٍم ًبذىًلكى ، مثيَّ بػىٍعدىىا االصَّحىابىة ىينىا ًبفىٍتًح   أٍلىب ، مثيَّ اأٍلىقٍػرىب فىاأٍلىقٍػرىب . الصَّاد ٔتىٍعٌتى الصٍُّحبىة . كىًفيًو اٟتٍىٌث عىلىى بًٌر اأٍلىقىاًرب ، كىأىفَّ اأٍليـٌ أىحى
ة اٍلمىشىاٌؽ يف ٛتىٍلو ، مثيَّ كىٍضعو ، مثيَّ ًإٍرضىاعو ، مثيَّ تػىٍربًيىتو قىاؿى اٍلعيلىمىاء : كىسىبىب تػىٍقًدٔف اأٍليـٌ كىثٍػرىة تػىعىبهىا عىلىٍيًو ، كىشىفىقىتهىا ، كىخً  ٍدمىتهىا ، كىميعىاّنى

ٍرًيضو ، كىغىٍَت ذىًلكى . كىنػىقىلى اٟتٍىاًرث اٍلميحىاًسًِبٌ ًإٍٚتىاع اٍلعيلىمىاء عىلىى أىفَّ اأٍليـٌ تػيفىضَّل ى اٍلقىاًضي ًعيىاض يًف اٍل رٌ عىلىى اأٍلىب ، كىحىكى  كىًخٍدمىتو كى٘تى
فنا يًف ذىًلكى ، فػىقىاؿى اٞتٍيٍمهيور بًتػىٍفًضيًلهىا ، كىقىاؿى بػىٍعضهٍم : يىكيوف بًر٫تىا سىوىاء . قىاؿى : كىنىسىبى بػىٍعض ا ًإُفى مىاًلك ، كىالصَّوىاب اأٍلىكَّؿ ًخبلى هٍم ىىذى

:  أىٍعلىم . قىاؿى اٍلقىاًضي: كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىفَّ اأٍليـٌ كىاأٍلىب آكىد حيٍرمىة يًف اٍل رٌ ٦تٍَّن ًسوىا٫تيىا . قىاؿى ًلصىرًيًح ىىًذًه اأٍلىحىاًديث يًف اٍلمىٍعٌتى اٍلمىٍذكيور . كىاىَّللَّ 
ٍخوىة لًقىٍولًًو  اد كىاإٍلً ابنىا: ييٍستىحىٌب أىٍف تػيقى  كىتػىرىدَّدى بػىٍعضهٍم بػىٍُت اأٍلىٍجدى د ، مثيَّ : مثيَّ أىٍدّنىؾ أىٍدّنىؾ قىاؿى أىٍصحى دَّـ يًف اٍل رٌ اأٍليـٌ ، مثيَّ اأٍلىب ، مثيَّ اأٍلىٍكالى

اـً كىا ٍخوىة كىاأٍلىخىوىات، مثيَّ سىائًر اٍلمىحىارًـ ًمٍن ذىًكم اأٍلىٍرحىاـ كىاأٍلىٍعمى اد كىاٞتٍىدَّات ، مثيَّ اإٍلً ت، كىيػيقىدَّـ اأٍلىقٍػرىب اأٍلىٍجدى ٍلعىمَّات، كىاأٍلىٍخوىاؿ كىا٠تٍىاالى
 ب . ) نوكم ( اأٍلىقٍػرى فى 
 

بي اىٟتٍىضىانىةً   ابى
 : تعريف اٟتضانة 
 اٟتضانة : حفظ الطفل عما يضره ، كالقياـ ٔتصاٟتو يف سن معينة . 

 قاؿ النوكم : ىي القياـ ْتفظ من َف ٯتيز كال يستقل أبمره ، كتربيتو ٔتا يصلحو ، ككقايتو عما يؤذيو .
 تدبَت الولد كالنظر يف مصاٟتو .كقاؿ ا١تاكردم : ىي اٟتفظ كا١تراعاة ك 

 كىي من ٤تاسن الشريعة اإلسبلمية كعنايتها كرعايتها ابلضعفاء كاتاجُت ، ألف ا١تقصود منها أمور ثبلثة :
 القياـ ٔتؤف اضوف من طعامو كشرابو كلباسو كمضجعو كتنظيف جسمو . األكؿ :
 مو كيقظتو .حفظو عما يؤذيو برعاية حركاتو كسكناتو يف منا الثاين :

 تربيتو ٔتا يصلحو ، سواء كاف ذلك يف دينو أك دنياه . الثالث :
 كسبب اٟتضانة :

 الفراؽ بُت الزكجُت ، فاف اٟتضانة ال أييت موضوعها اال إذا حصل نزاع بُت الزكجُت بطبلؽ أك غَته كبينهما أطفاؿ . 
أنو تستمر اٟتضانة إُف أف ٯتيًٌز اضوف كيسترٍت عن حاضنو ، ٔتعٌت أف  كلييعلم أف مدة اٟتضانة ىي إُف سن التمييز كاالسترناء ، أم : -

  .أيكل كحده كيشرب كحده ، كيستنجي كحده ك٨تو ذلك



 ُِٕٔ 

هيمىا -ُُُٓ ا كى  -أىفه ًاٍمرىأىةن قىالىٍت: )  عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًركو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ! ًإفه ًاٍبًٍت ىىذى افى بىٍطًٍت لىوي ًكعىاءن، كىثىٍدًيي لىوي ايى رىسيوؿى اىَّللًه
. فػىقىاؿى ٢تىىا رىسيوؿي اىَّللهً  تىزًعىوي ًمٍتًٌ هي طىلهقىًٍت، كىأىرىادى أىٍف يػىنػٍ ٍ تػىٍنًكًحي:   ًسقىاءن، كىًحٍجًرم لىوي ًحوىاءن، كىًإفه أىابى رىكىاهي أىٍٛتىدي،  ( أىٍنًت أىحىقُّ بًًو، مىا ملى

 .حىوي اىٟتٍىاًكمي كىأىبيو دىاكيدى، كىصىحه 
---------- 

 الًوعاء ىو اإلّنء كقصدت أف بطنها أَيـ ٛتلو كاف كعاء ٢تذا الطفل . ( بىٍطًٍت لىوي ًكعىاءن )
 ( اٟتواء : أم : مكاّنن لو ٭تميو ك٭تفظو . كىًحٍجًرم لىوي ًحوىاءن )
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حسن ، ألجل سلسلة عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده .
  حكم اٟتضانة ؟ما 

رعاية اضوف كاجبة على اٟتاضن ، ألنو قد يهلك بًتؾ اٟتفظ ، فوجب حفظو عن ا٢تبلؾ ، فهي يف حق من كجبت عليو تعد من 
 الواجبات العينية خاصة إذا َف يوجد إال اٟتاضن، أك كًجد كلكن َف يقبل الصِب غَته، أما يف حالة تعدد اٟتاضن فيكوف الوجوب كفائيان.

فالة الطفل كحضانتو كاجبة ؛ ألنو يهلك بًتكو ، فيجب حفظو عن ا٢تبلؾ ، كما ٬تب اإلنفاؽ عليو ، كإ٧تاؤه من ن قدامة : كقاؿ اب
 ط .لو ، فتعلق هبا اٟتق ، ككفالة اللقي ا١تهالك كيتعلق هبا حق لقرابتو ، ألف فيها كالية على الطفل كاستصحاابن 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ـ أحق ابٟتضانة من الزكج  ماَف تتزكج ككانت صاٟتة للحضانة .نستفيد : أف األ

أٚتعوا أف الزكجُت إذا افًتقا ك٢تما كلد طفل أف األـ أحق بو ما َف تنكح، كأٚتعوا على أف ال حق لؤلـ يف الولد إذا : قاؿ ابن ا١تنذر رٛتو هللا
 ت .تزكج

 .طفل، فأمػو أكُف الناس بكفالتو إذا كملت الشرائط فيها ذكران كاف أك أنثى كٚتلتو أف الزكجُت إذا افًتقا ك٢تما كلد :قاؿ يف ا١ترٍتك 
 م . ) ا١ترٍت ( .كىذا قوؿ ٭تيي األنصارم كالزىرم كالثورم كمالك كالشافعي كإسحاؽ كأصحاب الرأم كال نعلم أحدان خالفه

على أنو إذا افًتؽ األبواف كبينهما كلد: فاألـ أحق  - أم: حديث )أنًت أحق بو ما َف تنكحي( –كدؿ اٟتديث  :قاؿ ابن القيم رٛتو هللاك 
  .بو من األب، ما َف يقم ابألـ ما ٯتنع تقدٯتها، أك ابلولد كصف يقتضي ٗتيَته، كىذا ما ال ييعرؼ فيو نزاع

 ما اٟتكمة من ىذا التفصيل ؟ 
ا هلزكاج متفرغة للطفل كإصبلح شؤكنػو فحقو عليفيو حق الطفل كحق الزكج اٞتديد، فاألـ قبل ا ىىذا التفصيل من الشارع اٟتكيم راع

 ابؽ، أما بعد الزكاج فإهنا ستهمل أحد اٟتقُت إما حق زكجها كىو آكد كإما أف تعتٍت بزكجها فتهمل الطفل الذم ٭تتاج إُف العناية 
 .الدائمػة

 ما اٟتكم إذا تزكجت األـ ؟ 
 .سقطت حضانتها األـ إذا تزكجت 
 ي ( .تنكح َف ماأنت أحق بو  ٟتديث الباب )

 ما اٟتكمة من سقوط حضانتها ابلزكاج ؟ 
 التمس الفقهاء عدة حكم لسقوط حضانتها إذا تزكجت : 

 ألهنا قد تكوف مشرولو عن الولد ٔتعاشرة الزكج اٞتديد .  أكالن :
 لطفل .أف ىذا الصرَت قد يلحقو شيء من اٞتفاء كالرلظة من ًقبىل الزكج اٞتديد ، كىذا يؤثر على ا اثنيان :
 مىت يسقط حقها من اٟتضانة إذا تزكجت ؟ 

 يسقط حقها من اٟتضانة ٔتجرد العقد . فقيل :



 ُِٖٔ 

 كىذا مذىب اٞتمهور
 فإذا عقد على ا١ترأة كّنزعها زكجها سقط حقها من اٟتضانة .

 قالوا : ألهنا قد تكوف مشرولة ٔتهاـ زكجها كمتطلبات اٟتياة الزكجية اٞتديدة .
 تسقط إال ابلدخوؿ .إف اٟتضانة ال  كقيل :

 كىذا قوؿ ا١تالكية .
 قالوا : إف الدخوؿ ىو األمر الذم تنشرل بو األـ عن طفلها .

 القوؿ األكؿ . كالراجح
ٌيًؤ لًلٌدخيوًؿ كىأىٍخًذىىا ًحينىًئذو يًف كىاأٍلىٍشبىوي سيقيوطي حىضىانىًتهىا اًبٍلعىٍقًد أًلىنٌػهىا ًحينىًئذو صىارىٍت يف مىًظٌنًة ااًلٍشًترىاًؿ عىٍن اٍلوىلىًد كىالتػٌ قاؿ ابن القيم :  هى

ا قػىٍوؿي اٞتٍيٍمهيوًر .  أىٍسبىابًًو كىىىذى
  ) ىل ىو على ظاىره أـ ال ؟قولو يف اٟتديث ) ما مل تنكحي 

 . سواء تزكجت قريبان للمحضوف أك بعيدان  ذىب بعض العلماء أنو على ظاىره ،
، ألف القريب لو حق يف اٟتضانة كلو شفقة فبل تسقط حضانتها من الطفل اضوف  لكن ذىب بعض العلماء إُف أهنا إذا تزكجت بقريب

 ٖتملو على رعاية الطفل .
 من األحق ابٟتضانة بعد األـ ؟ 

 .  يف تعيُت األحق بعد األـ خبلؼ بُت الفقهاء
ة : أمهاهتا ا١تدليات إبّنث ، القرىب فالقرىب للحضان ذىب ٚتهور الفقهاء إُف أف أحق الناس ابٟتضانة بعد األـ إذا ماتت أك َف تكن أىبلن ف

 ت ( .، أم جدة الطفل ألمو ، كإف عل
قاؿ يف عمدة الفقو : أحق الناس ْتضانة الطفل أمو ، مث أمهاهتا كإف علوف ، مث األب ، مث أمهاتو ، مث اٞتد ، مث أمهاتو ، مث األخت 

 لة ، مث العمػػة .ألبوين ، مث األخت من األب ، مث األخت من األـ ، مث ا٠تا
أٚتع مالك كالشافعي كأبو ثور كالنعماف على : أف الرجل إذا طلق امرأتو ، ك٢تا منو أكالد صرار ، أهنا أحق  : قاؿ ابن ا١تنذر رٛتو هللا
 ـ .   ) اإلشراؼ ( .، فإف تزكجت ، فإهنا أحق هبم إف كاف ٢تا أ ان بولدىا ، ما داموا صرار 

حق الناس ْتضانة الطفل أمو إذا افًتؽ الزكجاف ، فإف تزكجت انتقلت اٟتضانة إُف أـ األـ ، فإف عدمت : أ ةكيف " فتاكل اللجنة الدائم
 ا .انتقلت إُف أـ األب ؛ ألف اٟتضانة للنساء ، كأمو أشفق عليو من غَتى

 .بعض أىل العلم إُف أف األب مقدـ على أـ األـ كذىب 
  .قيم رٛتهما هللاكىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كابن ال

 ك ... كاألحق هبا أـ، مث أمهاهتا القرىب فالقرىب، مث أب، مث أمهاتو كذلك، مث جد، مث أمهاتو كذل ع (زاد ا١تستفن) قاؿ يف 
شيء على أصل من الدليل، كال من التعليل، كفيو  ان قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف شرحو : كىذا الًتتيب الذم ذكره ا١تؤلف ليس مبني

من التناقض، كالنفس ال تطمئن إليو، ك٢تذا اختلف العلماء يف الًتتيب يف اٟتضانة على أقواؿ متعددة، كلكنها كلها ليس ٢تا أصل يعتمد 
سواء كاف األب، أك األـ، أك من جهة األب، أك من جهة األـ،  ان ،عليو، لذلك ذىب شيخ اإلسبلـ رٛتو هللا: إُف تقدٔف األقرب مطلق

 ة .َي قدمت األنثى، فإف كاّن ذكرين أك أنثيُت فإنو يقرع بينهما يف جهة كاحدة، كإال تقدـ جهة األبو فإف تساك 
  ، اختار ابن القيم كاختاره أيضان الشيخ السعدم أف األـ أحق ابٟتضانػة إذا رضي الزكج ، كذلك ألف حقها سقط ٟتق الزكج اٞتديد

 .كجو إلسقاط حقها  فإذا رضي إبسقاط حقو يف حضانة ىذه ا١ترأة فبل
ذىب الٌشافعٌية كاٟتنابلة إُف أٌف اٟتاضنة ٢تا اٟتٌق يف طلب أجرة على اٟتضانة ، سواء أكانت ة ( ا١توسوعة الفقهي) جاء يف  فائدة :

ـٍ غَتىا ؛ ألٌف اٟتضانة غَت كاجبة على األـٌ ، كلو امتنعت من اٟتضانة َف ٕت ر عليها يف اٞتملة . انتهى   اٟتاضنة أٌما أ



 ُِٔٗ 

 ما شركط اٟتضانة ؟ 
 حضانة لكافر .األكؿ : أف يكوف اٟتاضن مسلمان ، فال 

اًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى سىًبيبلن  لقولو تعاُف ) -أ   ( . كىلىن ٬تىٍعىلى اَّللَّي لًٍلكى
 كألف الفاسق ال حضانة لو ] عند اٞتمهور [ فالكافر من ابب أكُف . -ب 
]فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك ٯتجسانو[  فإف ذلك فتنة عن دينو كقد قاؿ  ان ،رة عظيمة جدكألف الفتنة ابألب الكافر أك األـ الكاف -ج 

 كال سيما بعد ٘تييزه أم حيث صار الطفل ٦تيزان كأصبح يتلقى كيتعلم كيًتىب .

تثبت للفاسق ، فالكافر أكُف ، فإف  كلنا ، أهنا كالية ، فبل تثبت لكافر على مسلم ، كوالية النكاح كا١تاؿ ، كألهنا إذا َفقاؿ ابن قدامة : 
تثبت ضرره أكثر ، فإنو يفتنو عن دينو ، كٮترجو عن اإلسبلـ بتعليمو الكفر ، كتزيينو لو ، كتربيتو عليو ، كىذا أعظم الضرر كاٟتضانة إ٪تا 

 و .  ) ا١ترٍت ( .ٟتظ الولد ، فبل تشرع على كجو يكوف فيو ىبلكو كىبلؾ دين

  : ضانة لكافرو على مسلم لوجهُتال حم : قاؿ ابن القيك 
ه عن  أحد٫تا : أف اٟتاضن حريص على تربية الطفل على دينو كأف ينشأ عليو كيًتىب عليو فيصعب بعد ك ره كعقلو انتقالو عنو ، كقد يرَتًٌ

سان كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه)  فطرة هللا اليت فطر عليها عباده فبل يراجعها أبدان كما قاؿ النِب  رانو أك ٯتجًٌ  و (يهوًٌدانو أك ينصًٌ
  . فبل ييؤمن هتويدي اٟتاضن كتنصَته للطفل ا١تسلم

فإف قيل : اٟتديث إ٪تا جاء يف األبوين خاصة ، قيل : اٟتديث خرج ٥ترج الرالب ، إذ الرالب ا١تعتاد نشوء الطفل بُت أبويو فإف فقد أك 
  . أحد٫تا قاـ كِف الطفل من أقاربو مقامهما

أف هللا سبحانو قطع ا١تواالة بُت ا١تسلمُت كالكفار ، كجعل ا١تسلمُت بعضىهم أكلياء بعض ، كالكفار بعضهم ًمن بعض ،  وجو الثاين :ال
  .     ) زاد ا١تعاد ( .كاٟتضانة من أقول أسباب ا١تواالة اليت قطعها هللا بُت الفريقُت

 الثاين : أف يكوف عدالن فال حضانة لفاسق .
 ٚتاىَت العلماء أنو ال حضانػة لفاسػق . كىذا مذىب

  .ألنو ال يوثق ْتضانتو  -أ 
 كألف يف اٟتضانة ذريعة إُف إفساد الطفل كتربيتو على مساكلء األخبلؽ . -ب 

كاختار ابن القيم كاختاره الشيخ السعدم : أف الفاسق لو حق يف اٟتضانة ، قالوا : كعليو العمل ا١تستمر يف األعصار كاألمصار كأف 
َف يكونوا ٮتلوف من الفسق كمع ذلك َف يثبت أف النِب  عهد النِب  نة تكوف للوالد أابن كاف أك أمان كإف كاف فاسقان ، كألف الناس يفاٟتضا
  بلن بينان .قو كاف ىذا اثبتان لنقل إلينا نللنزع اٟتضانة من أحد ٦تن ثبت فسقو ك 

 ، فيشًتط يف اٟتاضن اٟترية .كال ١تن فيو رؽ الثالث : 
 فاٟتضانة ال تكوف ١تن فيو رؽ كىذا مذىب ٚتهػور العلماء .

فأسقط حقها ابلنكاح كذلك ٟتق الزكج فإف ا١ترأة تنشرل ْتق زكجها فكانت أحق  [قاؿ للمرأة ]أنت أحق بو ما َف تنكحي ألف النِب 
 ا١ترأة ْتق زكجها .بو ما َف تنكح ، ككذلك الرقيق مشروؿ ْتق سيده كال شك أف شرلو يف حق سيده أعظم من شرل 

 .ف لو حقان يف اٟتضانػة ، إذ ال دليل على إسقاط حقو عنها ، كألنو أشفق من غَته أكاختار ابن القيم : 
 ما اٟتكم إذا زاؿ ا١تانع ا١توجود يف اٟتاضن ؟ 

 يعود حقهم إُف اٟتضانة .
 فإذا ًتب الفاسق عادت إليو اٟتضانة ، كإذا طلقت األـ عادت إليها اٟتضانة .

ككل قرابة تستحق هبا اٟتضانة ، منع منها مانع ، كرؽ ، أك كفر ، أك فسوؽ ، أك جنوف ، أك صرر ، إذا زاؿ ا١تانع ، مثل قاؿ ابن قدامة : 
 أف عتق الرقيق ، كأسلم الكافر ، كعدؿ الفاسق ، كعقل اجملنوف ، كبلغ الصرَت ، عاد حقهم من اٟتضانة ؛ ألف سببها قائم ، كإ٪تا امتنعت



 َُّٔ 

 نع ، فإذا زاؿ ا١تانع ، عاد اٟتق ابلسبب السابق ا١تبلـز ، كالزكجة إذا طلقت .١تا
 ىل يًتؾ احملضوف بيد من ال يصونو كال يصلحو ؟ 

 ال يًتؾ اضوف بيد من ال يىصونو كيصلحو .
 كاآلخرة  ا ينفعو يف الدنيالفوات ا١تقصود من اٟتضانة ، ألف ا١تقصود من اٟتضانة رعاية اضوف كتربيتو كإصبلحو كالقياـ عليو ٔت

 نة .كال يقر ٤تضوف بيد من ال يىصونو كيصلحو لفوات ا١تقصود من اٟتضاع ( الركض ا١ترب) قاؿ يف 
 و .كقاؿ ابن قدامة ا١تقدسي: كاٟتضانة إ٪تا تثبت ٟتظ الولد فبل تشرع على كجو يكوف فيو ىبلكو كىبلؾ دين

بوين فبل بد أف نيراعي صيانتو كحفظىو للطفل، ك٢تذا قاؿ مالك كالليث: إذا َف تكن األـ يف على أّن إذا قدمنا أحد األم : كقاؿ ابن القي
ـي أٛتد رٛتو اَّلٌل يف الركاية ا١تشهورة عنو، فإنو ي عت ر موضع حرزو كٖتصُت، أك كانىٍت غَتى مرضية، فلؤلب أخذي البنت منها، ككذلك اإًلما

لذلك ، أك عاجزان عنو، أك غَتى مرضي، أك ذا ًدَيثة كاألـ ٓتبلفو، فهي أحقُّ ابلبنًت ببل ريب ،  قدرتىو على اٟتفظ كالصيانة. فإف كاف مهمبلن 
، كال كالية لو عليو، بل كيلُّ من َف يقم اب لواجب يف قاؿ شيخنا: كإذا ترؾ أحدي األبوين تعليم الصِب، كأمره الذم أكجبو اَّلٌل عليو، فهو عاصو

ا أف تيرفع يديه عن الوالية كييقاـ من يفعل الواجب ، كإما أف ييضم إليو مىٍن يقوـي معو ابلواجب ، إذ ا١تقصودي كاليتو ، فبل كالية لو ، بل إم
طاعةي هللا كرسولو ْتسب اإًلمكاف... فلو قدر أف األب تزكج امرأة ال تراعي مصلحة ابنتو، كال تقـو هبا كأمها أقـو ٔتصلحتها من تلك 

 . ) زاد ا١تعاد ( . ان الضرة، فاٟتضانة لؤلـ قطع
 ر.كقاؿ الشيخ السعدم: فأما إذا أ٫تل أحدىا ما ٬تب عليو من حضانة كلده كأ٫تلو عما يصلحو فإف كاليتو تسقط كيتعُت اآلخ

 ىل ٬تب على الوالد النفقة على أكالده كىم يف حضانة أمهم ؟ 
 نعم ٬تب عليو اإلنفاؽ عليهم .

 . ا الطفلكللحاضنة ا١ترضع أف تطلب أجرة على إرضاعه
 كالنفقة على األكالد ، تشمل ا١تسكن كا١تأكل كا١تشرب كا١تلبس كالتعليم ... ككل ما ٭تتاجوف إليو ، كتقدر اب١تعركؼ ، كيراعى فيها حاؿ

هي ا ىىا سىيىٍجعىلي اَّللَّي بػىٍعدى الزكج ؛ لقولو تعاُف : ) لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىًتًو كىمىٍن قيًدرى عىلىٍيًو رًٍزقيوي فػىٍليػيٍنًفٍق ٦تَّا آًتى َّللَّي ال ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسنا ًإال مىا آًتى
 . عيٍسرو ييٍسرنا ( ، كىذا ٮتتلف من بلد آلخر ، كمن شخص آلخر

قدر معُت فإذا كاف الزكج غنيان فالنفقة على قدر غناه ، أك كاف فقَتان أك متوسط اٟتاؿ فعلى حسب حالو أيضان ، كإذا اتفق الوالداف على 
 . من ا١تاؿ ، قليبلن كاف أك كثَتان ، فاألمر ٢تما ، كأما عند التنازع فالذم يفصل يف ذلك ىو القاضي

 . ٬توز للمطلقة أف تطالب زكجها أبجرة إرضاعها الطفل ابتفاؽ العلماءك 
. ، ال نعلم يف ذلك خبلفان  انت مطلقة، كليس لو إجبار أمو على رضاعو إذا ك : رضاع الولد على األب كحده قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا

 د .كقاؿ أيضان : األـ إذا طلبت إرضاعو أبجر مثلها فهي أحق بو ، سواء كجد األب مرضعة مت رعة أك َف ٬ت
 .كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا: كأما أجر الرضاع فلها ذلك ابتفاؽ العلماء، كما قاؿ تعاُف: )فإف أرضعن لكم فآتوىن أجورىن(

 ُفائدة : 
كإف تركت األـ اٟتضانة مع استحقاقها ٢تا ، ففيو كجهاف ؛ أحد٫تا ، تنتقل إُف األب ؛ ألف أمهاهتا فرع عليها يف قاؿ ابن قدامة : 

االستحقاؽ ، فإذا أسقطت حقها ، سقط فركعها كالثآف : تنتقل إُف أمها كىو أصح ؛ ألف األب أبعد ، فبل تنتقل اٟتضانة إليو مع كجود 
أقرب منو ، كما ال تنتقل إُف األخت ، ككوهنن فركعا ٢تا ، ال يوجب سقوط حقوقهن بسقوط حقها ، كما لو سقط حقها لكوهنا من غَت 

 أىل اٟتضانة ، أك لتزكجها كىكذا اٟتكم يف األب إذا أسقط حقو ، ىل يسقط حق أمهاتو ؟
 ِفائدة : 

ثىًة كىاأٍلى ( اءن كىافى بىٍطًٍت ًكعى   )قػىٍو٢تيىا : قاؿ ابن القيم : ى  ًذًه اٍلمىوىاًطًن الٌثبلى ءه ًمنػٍهىا كىتػىوىٌسله إُفى اٍخًتصىاًصهىا بًًو كىمىا اٍختىٌص هًبىا يف ىى بي إُفى آًخرًًه إٍدالى
 َفٍى ييشىارًٍكهىا يًف ذىًلكى فػىنػىبٌػهىٍت كىاٍلميخىاصىمىًة .
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ا دىلًيله عىلىى اٍعًتبىاًر اٍلمىعىآف كىاٍلًعلىلً  طىًتهىا هًبىا كىأىٌف ذىًلكى أىٍمره ميٍستىًقٌر يف اٍلًفطىًر الٌسًليمىًة حىىٌت ًفطىًر ا كىيف ىىذى اـً كىًإّنى ًٍثَتًىىا يًف اأٍلىٍحكى أتى ا كى لٌنسىاًء كىىىذى
بػىبنا لًتػىٍعًليًق اٟتٍيٍكًم بًًو قىٍد قػىٌررىهي الٌنًِبٌ  ًطبلن أىٍلرىاهي بىٍل تػىٍرتًيبيوي اٟتٍيٍكمى عيقىيػٍبىوي   اٍلوىٍصفي اٌلًذم أىٍدلىٍت بًًو اٍلمىٍرأىةي كىجىعىلىٍتوي سى كىرىٌتبى عىلىٍيًو أىثػىرىهي كىلىٍو كىافى ابى

ًٍثَتًًه ًفيًو كىأىنٌوي سىبػىبيوي .  دىلًيله عىلىى أتى
لىةه ًفيًو أًلىنٌػهىا كىاًقعىةي عىٍُتو فىًإٍف كىافى اأٍلىبي حىاًضرنا كىاٍستيًدٌؿ اًبٟتٍىًديًث عىلىى اٍلقىضىاًء عىلىى اٍلرىاًئًب فىًإٌف اأٍلىبى َفٍى ييٍذكىٍر لىوي حيضيوره كى  الى ٥تيىاصىمىةه كىالى ًدالى

ٍرأىةي إ٪ٌتىا جىاءىٍت ميٍستػىٍفًتيىةن أىفٍػتىاىىا الٌنِبٌ  ى الٌزٍكًج إنٌوي طىٌلقىهىا حىىٌت ٭تيٍكىمى ٢تىىا ٔتيٍقتىضىى مىٍسأىلىًتهىا كىًإاٌل فىبلى يػيٍقبىلي قػىٍو٢تيىا عىلى  فىظىاًىره كىًإٍف كىافى غىائًبنا فىاٍلمى
 ) زاد ا١تعاد ( .    اًبٍلوىلىًد ٔتيجىٌرًد قػىٍو٢ًتىا .

! ًإفه زىٍكًجي ييرًيدي أىٍف يىٍذىىبى اًبٍبًٍت، كىقىٍد نػىفىعىًٍت، كىسىقى  -أىفه ًاٍمرىأىةن قىالىٍت: )  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُِٓ اين ًمٍن بًٍئًر أىًِب ايى رىسيوؿى اىَّللًه
ًو، فىاٍنطىلىقىٍت بًوً  ًعنػىبىةى  فىجىاءى زىٍكجيهىا، فػىقىاؿى اىلنهيبُّ  " فىأىخىذى بًيىًد أيمًٌ ، فىايٍذ بًيىًد أىيػُّهيمىا ًشٍئتى ًذًه أيمُّكى ا أىبيوؾى كىىى ـي! ىىذى رىكىاهي  (  ايى غيالى

ٍمً   .ًذمُّ أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ
--------- 
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 صحيح .

 نقل ابن حجر يف التلخيص عن ابن القطاف تصحيح اٟتديث .
 ما اٟتكم إذا بلغ الصيب سبع سنوات ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسالة على أقواؿ :
 : أنو ٮتٌَت . القوؿ األكؿ

 سبلـ ابن تيمية كابن القيػم .كاختار ىذا القوؿ شيخ اإلكىذا قوؿ الشافعي كأٛتد كإسحاؽ ، 
، كليس ٔتعتوه ، خَت بُت أبويو ، إذا تنازعا فيو ، فمن اختاره منهما ، فهو أكُف بو قضى ان كٚتلتو أف الربلـ إذا بلغ سبعقاؿ ابن قدامة : 

 ي .بذلك عمر ، كعلي ، كشريح كىو مذىب الشافع
 ٟتديث الباب .

 : ـي ] يعٍت : ٮتَت بُت أبويو إذا بلغ سبع سنوات [ ًبشىٍرطىٍُتً قاؿ ابن قدامة : إ٪تا ٮتيىيػَّري اٍلريبلى 

يعنا ًمٍن أىٍىًل اٟتٍىضىانىًة ، فىًإٍف كىافى أىحىدي٫تيىا ًمٍن غىٍَتً أىٍىًل اٟتٍىضىانىًة ، كىافى كىاٍلمىٍعدي  أىحىدي٫تيىا : ي اآٍلخىري أىٍف يىكيوّنى ٚتًى  . كـً ، كىيػيعىُتَّ
ـي مىٍعتيوىنا ، فىًإٍف كىافى مىٍعتيوىنا كىافى ًعٍندى اأٍليٌـً ، كىَفٍى ٮتيىيػٍَّر ؛ أًلىفَّ اٍلمىٍعتيوهى ٔتىٍنزًلى أىٍف الى يىكي  الثهاين : ًة الطًٌٍفًل كىًإٍف كىافى كىًبَتنا ، كىًلذىًلكى كىانىٍت وفى اٍلريبلى

هي ، مثيَّ زىاؿى عىٍقليوي ، ريدَّ إُفى اأٍليٌـً ، كىبىطىلى اٍخًتيىاريهي ؛ أًلىنَّوي إاأٍليُـّ أىحىقَّ ًبكىفىالىًة كىلىًدىىا اٍلمىٍعتيوًه بػىٍعدى بػيليوًغًو ، كىلى  ى الصًَِّبُّ ، فىاٍختىارى أىابى ى ٍو خيَتًٌ ٪تَّىا خيَتًٌ
ليوي بًنػىٍفًسًو ، كىانىٍت اأٍليُـّ أىٍكُفى ؛ أًلىنػَّهىا أىٍشفى  ـي ٔتىصىاًٟتًًو ، كىمىا يًف حىاًؿ طيفيولًيًَّتًو " انتهىًحُتى اٍستػىقىلَّ بًنػىٍفًسًو ، فىًإذىا زىاؿى اٍسًتٍقبلى   قي عىلىٍيًو ، كىأىقٍػوى

 عدـ التخيَت .القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية .

ستنجى كقاؿ مالك ، كأبو حنيفة : ال ٮتَت لكن قاؿ أبو حنيفة : إذا استقل بنفسو ، فأكل بنفسو ، كلبس بنفسو ، كاقاؿ ابن قدامة : 
 بنفسو ، فاألب أحق بو كمالك يقوؿ : األـ أحق بو حىت يثرر ، كأما التخيَت ، فبل يصح ؛ ألف الربلـ ال قوؿ لو ، كال يعرؼ حظو ، كرٔتا

 ع .اختار من يلعب عنده كيًتؾ أتديبو ، كٯتكنو من شهواتو ، فيؤدم إُف فساده ، كألنو دكف البلوغ ، فلم ٮتَت ، كمن دكف السب
 األكؿ . كالراجح

 من  قاؿ العلماء : إذا كاف بُت األبوين فرؽ فبل اعتبار ابختيار الطفل يف ىذه اٟتالة ، ألف الطفل قد يؤثر البطالة كاللعب ، فرٔتا ٮتتار
 ٬تد عنده اللعب كالتساىل كالعبث ، فبل يعرؼ مصلحة نفسو .

 ه بينهما ؿ : يقو  – أم : ابن تيمية -كٝتعت شيخنا رٛتو هللا  :قاؿ ابن القيم رٛتو هللا تنازع أبواف صبٌيان عند بعض اٟتكاـ ، فخَتَّ



 ُِّٔ 

عب فاختار أابه ، فقالت لو أمو : سلو ألم شيء ٮتتار أابه فسألو ، فقاؿ : أمي تبعثٍت كل يـو للكتَّاب كالفقيو يضربٍت ، كأَب يًتكٍت لل
  مع الصبياف ، فقضى بو لؤلـ قاؿ : أنت أحق بو

دي األبوين تعليم الصِب كأمره الذم أكجبو هللا عليو : فهو عاص ، فبل كالية لو عليو، بل كل من َف يقم ابلواجب قاؿ شيخنا : كإذا ترؾ أح
إذ  يف كاليتو : فبل كالية لو عليو ، بل إما أف تيرفع يده عن الوالية كيقاـ من يفعل الواجب ، كإما أف ييضم إليو من يقـو معو ابلواجب ،

  . سولو ْتسب اإلمكافا١تقصود : طاعة هللا كر 
قاؿ شيخنا : كليس ىذا اٟتق من جنس ا١تَتاث الذم ٭تصل ابلرحم كالنكاح كالوالء ، سواء كاف الوارث فاسقان أك صاٟتان ؛ بل ىذا من 

  .جنس الوالية اليت ال بد فيها من القدرة على الواجب ، كالعلم بو ، كفعلو ْتسب اإلمكاف
 .: فاٟتضانة ىنا لؤلـ قطعان ها أقـو ٔتصلحتها من تلك الضرَّة، كأمراعي مصلحة ابنتو، كال تقـو هباامرأة ال تقاؿ : فلو قيدًٌر أف األب تزكج 

 قاؿ : ك٦تا ينبري أف يعلم أف الشارع ليس عنو نص عاـ يف تقدٔف أحد األبوين مطلقان ، كال ٗتيَت الولد بُت األبوين مطلقان ، كالعلماء
  .لم . ) زاد ا١تعاد ( ٫تا مطلقان بل ال يقدـ ذك العدكاف كالتفريط على البػىرًٌ العادؿ اسن ، كهللا أعمتفقوف على أنو ال يتعُت أحد

 قالوا : كإف خَت فلم ٮتًت فإنو يقرع بينهما . أك اختار٫تا معان ، فإنو يقرع بينهما . -
فظو كيعلمو كيؤدبو كلكن ال ٬توز لو أف ٯتنعو من زَيرة أمًو ، كأما قاؿ العلماء : إذا اختار الطفل أابه كاف عنده ليبلن كهناران ، من أجل أف ٭ت

 إذا اختار أمو فإنو يكوف عندىا ابلليل كيكوف عند أبيو ابلنهار ، من أجل أف ٭تفظو كيعلمو كيؤدبو .
 فإف أمو ىي اليت ٘ترضو كلو َف تكن ىي اٟتاضنة . –ذكران كاف أك أنثى  –إذا مرض الطفل ا١تميز 

 إذا بلغت األنثى سبع سنوات ؟ ما اٟتكم 
 اختلف العلماء يف األنثى إذا بلرت سبع سنوات عند من تكوف على أقواؿ :

 أهنا تكوف عند أبيها . القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

 ألنو أحفظ ٢تا ، بشرط حفظها كالعناية هبا ، كال يًتكها عند ضرة تسيء ٢تا ، كإال فبل حضانة لو .
 أهنا تكوف عند أمها . ] قاؿ بعضهم : حىت تبلغ ، كبعضهم قاؿ حىت تتزكج [ . ين :القوؿ الثا

 كىذا قوؿ مالك كأَب حنيفة كرجحو ابن القيم .
 ألف األـ أعلم ٔتا يصلح ابنتها كأقـو بًتبيتها كتعليمها ما ٖتتاج إليو من شؤكف النساء . 

 أهنا ٗتَت كالربلـ .القوؿ الثالث : 
 . كىذا قوؿ الشافعي

 هللا أعلم .كالراجح 
ُُّٓ-  ; ًحيىةن، كىأىقٍػعىدى اىلصهيبه  أىنهوي أىٍسلىمى، كىأىبىًت ًاٍمرىأىتيوي أىٍف تيٍسًلمى. فىأىقٍػعىدى اىلنهيبه )  -كىعىٍن رىاًفًع ٍبًن ًسنىافو ًحيىةن، كىاأٍلىبى انى اىأٍليـه انى

: "اىل ًو، فػىقىاؿى نػىهيمىا. فىمىاؿى ًإىلى أيمًٌ  . أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كىاٟتٍىاًكمي  ( لههيمه ًاٍىًدًه". فىمىاؿى ًإىلى أىبًيًو، فىأىخىذىهي بػىيػٍ
---------- 
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 ٥تتلف يف إسناده .

 ىل للكافر حضانة ؟ 
 اختلف العلماء ىل للكافر حضانة أـ ال على قولُت :

 ر .: ال حضانة لكاف القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب اٟتنابلة كالشافعية .
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 لقولو تعاُف ) كلن ٬تعل هللا للكافرين على ا١تؤمنُت سبيبلن ( .-أ
 كألف الفاسق ال حضانة لو ] عند اٞتمهور [ فالكافر من ابب أكُف .-ب
ودانو أك ينصرانو أك ٯتجسانو[ كال ]فأبواه يه كألف الفتنة ابألب الكافر أك األـ الكافرة عظيمة جدا فإف ذلك فتنة عن دينو كقد قاؿ -ج

 سيما بعد ٘تييزه أم حيث صار الطفل ٦تيزان كأصبح يتلقى كيتعلم كيًتىب .

  : ال حضانة لكافرو على مسلم لوجهُتم : قاؿ ابن القي
ه عن أف اٟتاضن حريص على تربية الطفل على دينو كأف ينشأ عليو كيًتىب عليو فيصعب بعد ك ره كعقلو انتقالو  أحد٫تا : عنو، كقد يرَتًٌ

سانو "،  فطرة هللا اليت فطر عليها عباده فبل يراجعها أبدان كما قاؿ النِب  رانو أك ٯتجًٌ " كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوًٌدانو أك ينصًٌ
  . فبل ييؤمن هتويدي اٟتاضن كتنصَته للطفل ا١تسلم

اٟتديث خرج ٥ترج الرالب ، إذ الرالب ا١تعتاد نشوء الطفل بُت أبويو فإف فقد أك  فإف قيل : اٟتديث إ٪تا جاء يف األبوين خاصة ، قيل :
  . أحد٫تا قاـ كِف الطفل من أقاربو مقامهما

أف هللا سبحانو قطع ا١تواالة بُت ا١تسلمُت كالكفار ، كجعل ا١تسلمُت بعضىهم أكلياء بعض ، كالكفار بعضهم ًمن بعض ،  الوجو الثاين :
  .     ) زاد ا١تعاد ( .ول أسباب ا١تواالة اليت قطعها هللا بُت الفريقُتكاٟتضانة من أق

 .كقاؿ أىل الرأم كابن القاسم كأبو ثور : تثبت اٟتضانة ٢تا مع كفرىا كإسبلـ الوالد 
 ٟتديث الباب .-أ

 قالوا : كألف اٟتضانة ألمرين : الرضاع ، كخدمة الطفل ، ككبل٫تا ٬توز من الكافرة .-ب
ركف : ىذا اٟتديث من ركاية عبد اٟتميد بن جعفر بن عبد هللا بن اٟتكم بن رافع بن سناف األنصارم األكسي ، كقد ضعفو إماـ قاؿ اآلخ 

العلل ٭تِت بن سعيد القطاف ، ككاف سفياف الثورم ٭تمل عليو ، كضعف ابن ا١تنذر اٟتديث ، كضعفو غَته ، كقد اضطرب يف القصة ، 
كركل أنو كاف ابنا . كقاؿ الشيخ يف )ا١ترٍت( : كأما اٟتديث فقد ركم على غَت ىذا الوجو ، كال يثبتو أىل النقل  فركل أف ا١تخَت كاف بنتا ،

، كيف إسناده مقاؿ . قالو ابن ا١تنذر . مث إف اٟتديث قد ٭تتج بو على صحة مذىب من اشًتط اإلسبلـ ، فإف الصبية ١تا مالت إُف أمها 
الت إُف أبيها ، كىذا يدؿ على أف كوهنا مع الكافر خبلؼ ىدل هللا الذم أراده من عباده ، كلو استقر ٢تا اب٢تداية فم دعا النِب 

جعلها مع أمها ، لكاف فيو حجة ، بل أبطلو هللا سبحانو بدعوة رسولو . كمن العجب أهنم يقولوف : ال حضانة للفاسق . فأم فسق أك ر 
 ) زاد ا١تعاد ( . نشوء الطفل على طريقتو إُف الضرر ا١تتوقع من الكافر . من الكفر ، كأين الضرر ا١تتوقع من الفاسق ب

هيمىا -ُُْٓ .  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن اىٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزًب رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : اى٠ٍتىالىةي ٔتىٍنزًلىًة اىأٍليٌـً أىٍخرىجىوي  (قىضىى يف ًابٍػنىًة ٛتىٍزىةى ٠ًتىالىًتهىا، كىقىاؿى
 .اىٍلبياىاًرمُّ 
 ( . كىاٞتٍىارًيىةي ًعٍندى خىالىًتهىا، فىًإفه اى٠ٍتىالىةى كىاًلدىةه )  كىأىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي: ًمٍن حىًديًث عىلىيٌو فػىقىاؿى  -ُُٓٓ

----------- 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

فػىتىًبعىتػٍهيٍم ابٍػنىةي ٛتىٍزىةى ، تػينىاًدم : َيى  عىمُّ ، فػىتػىنىاكى٢تىىا عىًليّّ فىأىخىذى بًيىًدىىا  – ًمٍن مىكَّةى يػىٍعًٍت  –  قىاؿى : ) خىرىجى رىسيوؿي اَّللًَّ  عىٍن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو 
ٍعفىره كىزىٍيده فػىقىاؿى عى  ٍلتػيهىا . فىاٍختىصىمى ًفيهىا عىًليّّ كىجى أىحىقُّ هًبىا ، كىًىيى ابٍػنىةي عىمًٌي كىقىاؿى جىٍعفىره  ًليّّ : أىّنى ، كىقىاؿى لًفىاًطمىةى : ديكنىًك ابٍػنىةى عىمًٌك ، فىاٍحتىمى

الىتػيهىا ٖتىٍيًت . كىقىاؿى زىٍيده : ابٍػنىةي أىًخي . فػىقىضىى هًبىا رىسيوؿي اَّللًَّ  ،  : ابٍػنىةي عىمًٌي ، كىخى : أىٍنتى ًمٍتًٌ . كىقىاؿى لًعىًليٌو ٠ًتىالىًتهىا ، كىقىاؿى : ا٠تٍىالىةي ٔتىٍنزًلىًة األيٌـً
 .أىّنى ًمٍنك. كىقىاؿى ًٞتىٍعفىرو: أىٍشبػىهىٍت خىٍلًقي كىخيليًقي كىقىاؿى ًلزىٍيدو: أىٍنتى أىخيوّنى كىمىٍوالّنى (كى 

بذلك إجبلالن لو ، كإال فهو ابن عمها ، أك ابلنسبة إُف كوف ٛتزة كإف كاف عمو من  كأهنا خاطبت النِب   ) اي عم ( قاؿ اٟتافظ : 
 عة .النسب فهو أخوه من الرضا

 كلمة تدؿ على األمر أبخذ الشيء ا١تشار إليو .) دكنك ( 



 ُّْٔ 

 أم زكجيت . ) خالتها ٖتيت ( 
 ١تا قدـ ا١تدينة آخى بُت ا١تهاجرين ، فآخى بُت زيد كٛتزة . أم يف اإلسبلـ ، فإف النِب ابنة أخي : 

 لشفقة كاالىتداء إُف ما يصلح الولد .أم يف ىذا اٟتكم ا٠تاص ، ألهنا تقرب منها يف اٟتنو كا) ا٠تالة ٔتنزلة األـ ( 
 أم يف النسب كالصهر كا١تسابقة كابة .) أنت مٍت كأان منك ( 

 ا٠تىٍلق ا١تراد بو الصورة .) أشبهت خلقي كخلقي ( 
 أم أخوّن يف اإلٯتاف ، كموالّن : أم من جهة أنو أعتقو ، كقد تقدـ أف موُف القـو منهم .) أخوان كموالان ( 

 ديث ؟ما معٌت اٟت 
١تا فرغ من عمرة القضاء ، يف السنة السابعة ، كخرجوا من مكة تبعتهم ابنة ٛتزة بن عبد ا١تطلب ، تنادم : َي  يف ىذا اٟتديث أف النِب 

 عم َي عم ، فتناك٢تا علي بن أَب طالب فأخذ بيدىا كقاؿ لزكجتو فاطمة : خذم ابنة عمك ، فاحتملتها .

 بلثة : علي ، كأخوه جعفر ، كزيد بن حارثة ، ككل منهم أدُف ْتجتو الستحقاؽ اٟتضانة .فاختصم يف األحقية ْتضانتها ث
فقاؿ علي : ىي ابنة عمي ، فأّن أحق هبا . كقاؿ جعفر : ىي ابنة عمي ، كخالتها زكجيت . كقاؿ زيد : ىي بنت أخي الذم عقد بيٍت 

 ّن أحق هبا .مؤاخاة ، يثبت هبا التوارث كالتناصر ، فأ كبينو رسوؿ هللا 
 اٞتميع ٔتا يطيب قلوهبم . للخالة ، ألهنا ٔتنزلة األـ ، ككانت عند جعفر ، مث أرضى  فحكم هبا النِب 

  ( ؟ ا٠ٍتىالىةي ًٔتىٍنزًلىًة األيًـٌ ما معٌت ) 
االىتداء إُف ما يصلح الولد ١تا )ا٠تالة ٔتنزلة األـ( ىو يف اٟتضانة، أم يف ىذا اٟتكم ا٠تاص ألهنا تقرب منها يف اٟتنو كالشفقة ك  قولو 

 .دؿ عليو السياؽ
كاٟتديث دليل على ثبوت اٟتضانة للخالة كأهنا كاألـ كمقتضاه أف ا٠تالة أكُف من األب كمن أـ األـ كلكن خص ذلك قاؿ الصنعآف: 

البوف للحضانة كما دلت لو القصة اإلٚتاع كظاىره أف حضانة ا١ترأة ا١تزكجة أكُف من الرجاؿ فإف عصبة ا١تذكورة من الرجاؿ موجودكف ط
قضى  كجعفر كزيد بن حارثة كقد سبقت كأنو قضى هبا للخالة كقاؿ ا٠تالة ٔتنزلة األـ كقد كردت ركاية يف القصة أنو  كاختصاـ علي 

قضى هبا لزكجة جعفر   هبا ٞتعفر فاستشكل القضاء هبا ٞتعفر فإنو ليس ٤ترما كىو كعلي رضي هللا عنهما سواء يف القرابة ٢تا كجوابو أنو
قضى هبا ٞتعفر ، كقاؿ يف ٤تل ا٠تصومة بنت عمي كخالتها ٖتيت أم زكجيتان كىي خالتها فإهنا كانت ٖتت جعفر لكن ١تا كاف ا١تنازع جعفر 

كإ٪تا أكقع ، زكجة جعفرقضى هبا ل( قضى هبا ٞتعفر)كقاؿ ا٠تالة ٔتنزلة األـ إابنة أبف القضاء للخالة فمعٌت قولو ان، ١تا كاف ىو ا١تطالب ظاىر 
 ا .القضاء عليو ألنو ا١تطالب فبل إشكاؿ يف ىذ

 من يقدـ يف اٟتضانػػة ا٠تالة أـ العمػػة ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 أف ا٠تالة تقدـ على العمػػة . القوؿ األكؿ :
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 ٟتديث الباب .
 قدـ على ا٠تالة .: أف العمة ت القوؿ الثاين

 كىذا اختيار ابن تيمية .
قاؿ ابن تيمية : كإ٪تا قدـ الشارع خالة بنت ٛتزة على عمتها صفية ، ألف صفية َف تطلب اٟتضانة ، كألف جعفران قد طلبها نيابػة عن 

 خالتها فقضى ٢تا هبا يف غيبتها .
الىةه فىاٍلمىٍعٌتى قاؿ ابن القيم :  رىابىةي اٌلًذم قيٌدمىٍت لىوي اأٍليـٌ مىٍوجيوده ًفيًهمىا كىاٍمتىازىٍت اٍلعىٌمةي أبًىنٌػهىا تيٍدِف أبًىقٍػوىل اٍلقىرىابػىتػىٍُتً كىًىيى قػي فىًإذىا كيًجدى عىٌمةه كىخى

ٍ يىكيٍن ٢تىىا ميزىاًحمه ًمٍن قىضىى اًببٍػنىًة ٛتىٍزىةى ٠ًتىالىًتهىا كىقىاؿى ا٠تٍىالىةي أيـٌ  اأٍلىًب كىالٌنًِبٌ  ًتهىاحىٍيثي ملى  . أىقىاًرًب اأٍلىًب تيسىاًكيهىا يف دىرىجى



 ُّٔٓ 

فىًة عيمىرى …  ًدينىًة فػىقىٍد كىافى ٢تىىا عىٌمةه كىًىيى صىًفٌيةي بًٍنتي عىٍبًد اٍلميطًٌلًب أيٍختي ٛتىٍزىةى كىكىانىٍت إٍذ ذىاؾى مىٍوجيودىةن يف اٍلمى :  فىًإٍف ًقيلى  كىبىًقيىٍت إُفى ًخبلى
ـى الٌنِبٌ رىًضيى اَّلٌلي عىٍنوي فػىقى  ا يىديٌؿ عىلىى تػىٍقًدًٔف مىٍن يف ًجهىًة اأٍليـٌ عىلىى مىٍن يًف ًجهىًة اأٍلىًب . ٌد  ا٠تٍىالىةى عىلىيػٍهىا كىىىذى

زىعىٍت مىعىهيٍم كىطىلىبىٍت اٟتٍىضىانىةى فػىلىٍم يػىٍقًض ٢تىىا هًبىا بػىٍعدى  :ًقيلى   ا إذىا كىانىٍت صىًفٌيةي قىٍد ّنى ا إذىا كىانىٍت َفىٍ  إ٪ٌتىا يىديٌؿ ىىذى ـى عىلىيػٍهىا ا٠تٍىالىةى ىىذى طىلىًبهىا كىقىٌد
ثو كىسىٍبًعُتى سىنىةن فػىيىكيوفي ٢تىىا كى  ٍنىٍع ًمنػٍهىا لًعىٍجزًىىا عىنػٍهىا فىًإنٌػهىا تػيويفٌػيىٍت سىنىةى ًعٍشرًينى عىٍن ثىبلى نٌػهىا ٍقتى ىىًذًه اٟتٍيكيومىًة ًبٍضعه كىٜتىٍسيوفى سىنىةن فػىييٍحتىمىلي أى ٘تي

ا انٍػتػى  تػٍهى تػٍهىا لًعىٍجزًىىا عىنػٍهىا كىَفٍى تىٍطليبػٍهىا مىعى قيٍدرىهًتىا كىاٟتٍىضىانىةي حىٌق لًٍلمىٍرأىًة فىًإذىا تػىرىكى فىًإ٪ٌتىا يىديٌؿ اٟتٍىًديثي عىلىى تػىٍقًدًٔف :  كىاًبٞتٍيٍملىةً قىلىٍت إُفى غىٍَتًىىا . تػىرىكى
ـى رىسيوؿي اَّللًٌ  ا٠تٍىالىًة عىلىى اٍلعىٌمًة إذىا ثػىبىتى  ) زاد ا١تعاد (  ا٠تٍىالىةى كىىىذىا الى سىًبيلى إلىٍيًو . أىٌف صىًفٌيةى خىاصىمىٍت يًف ابٍػنىًة أىًخيهىا كىطىلىبىٍت كىفىالىتػىهىا فػىقىٌد

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o ب ما داـ يف طور اٟتضانة ما َف تتزكج .قولو ) ا٠تالة ٔتنزلة األـ ( دليل على أف األـ أحق ْتضانة الطفل من األ 

o  أف األـ مقدمة يف اٟتضانة على كل أحد ، فإنو َف يعطها ا٠تالة يف ىذه القصة إال ألهنا ٔتنزلة األـ ، كا٠تالة تلي األـ يف اٟتضانة
 ، فهي ٔتنزلتها يف اٟتنو كالشفقة .

o قولو ) ا٠تالة ٔتنزلة األـ ( يف اٟتضانة عند فقد األـ كأمهاهتا . 
o  ، استدؿ بعض العلماء هبذا اٟتديث على أف ا١ترأة إذا تزكجت ال يسقط حقها من اٟتضانة إذا رضي زكجها بقيامها ابٟتضانة

 ابٟتضانة لزكجة جعفر كبُت قولو ) أنت أحق بو ما َف تنكحي ( . كهبذا ٭تصل التوفيق بُت قضاء النِب 
كاٞتواب عنو أف اٟتق يف ا١تزكجة ( أنت أحق بو ما َف تنكحي ) ا يف اٟتضانة ٟتديث استشكل أبف ا٠تالة مزكجة كال حق ٢تقاؿ الصنعآف : 

فإذا رضي الزكج أبهنا ٖتضن من ٢تا حق يف حضانتو كأحب بقاء الطفل يف ، للزكج كإ٪تا تسقط حضانتها ألهنا تشترل ابلقياـ ْتقو كخدمتو 
كألف النكاح ، كىذا مذىب اٟتسن كاإلماـ ٭تِت كابن حـز كابن جرير ، كم كىذه القصة دليل اٟت، حجره َف يسقط حق ا١ترأة من اٟتضانة 

 . للمرأة إ٪تا يسقط حضانة األـ كحدىا حيث كاف ا١تنازع ٢تا األب كأما غَتىا فبل يسقط حقها من اٟتضانة ابلتزكيج

o انة ال غَتاٟتديث ال حجة فيو لزاعمو أف ا٠تالة ترث؛ ألف الكبلـ يف كوهنا مثلىها يف استحقاؽ اٟتض. 
o  كانت موجودةن يف ذلك الوقت كَف  صفية بنت عبد ا١تطلب أف ا٠تالة يف اٟتضانة مقدمة على العَّمة؛ ألف: كيؤخذ من اٟتديث

ْتضانة ابنة أخيها مع كوهنا أقرب أقارب البنت )من جهة أبيها( من النساء. كإذا قيدًٌمىٍت ا٠تالة على  ٭تكم ٢تا رسوؿ هللا 
 .على غَتىا من ابب أىٍكُف العمة فهي مقدمة

o  حسن خلق النِب  كلطفو ، حيث حكم لواحد من الثبلثة كأرضاىم ٚتيعان ٔتا طيب أنفسهم ، كأرضى ضمائرىم فراحوا
 مسركرين مرتبطُت .

o . تعظيم صلة الرحم ، ْتيث تقع ا١تخاصمة بُت الكبار يف التوصل إليها 

o دِف ْتجتو .أف اٟتاكم يبُت دليل اٟتكم للخصم ، كأف ا٠تصم ي 

o  ، كمن فضائلو :فضل علي بن أَب طالب 

 : ) ألعطُت الراية غدان رجبلن ٭تب هللا كرسولو ، ك٭تبو هللا كرسولو ، فأعطاىا علي ( . متفق عليو قولو 
 : ) أما ترضى أف تكوف مٍت ٔتنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نِب بعدم ( . متفق عليو كقاؿ 
 مؤمن كال يبرضك إال منافق ( . متفق عليو  : ) ال ٭تبك إال كقاؿ 
o  ، كمن فضائلو :فضل جعفر بن أَب طالب 

 : ) رأيت جعفران يطَت يف اٞتنة مع ا١تبلئكة ( . ركاه الًتمذم قولو 
o من ىذا اٟتديث كغَتيه أف عقوؽ ا٠تالة كبَتة من الكبائر؛ كلعل ىذا ا١تعٌت ىو الذم الحظو الذىِب قد أخذ اإلماـ 

عندما أكرد ىذا اٟتديث يف )رَيض الصاٟتُت( يف ابب: بر الوالدين كصلة األرحاـ، كذلك اعتباران بعمـو لفظو يف  لنوكما اإلماـ
 .طلب أنواع ال ٌر كإسداء ا١تعركؼ ٢تا كما تسدم ذلك لؤلـ
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o  ف ا٠تالة من النسب منزلة األـ يف اٟتػديث: أخت األـ يف النسب، كليس ا١تراد هبا زكجػة األب. كمعٌت اٟتديث: أاب٠تالة ا١تراد هبا
 )فتاكل اللجنة (ية. يف حضانة أكالدىا عند فقدىا. كأما تسمية زكجة األب خالة فمن عادة بعض النػاس، كليست تسمية شرع

ملٍى ٬تيًٍلٍسوي مىعىوي، فػىٍليػينىاًكٍلوي ليٍقمىةن أىٍك  ًإذىا أىتىى أىحىدىكيٍم خىاًدميوي ًبطىعىاًمًو، فىًإفٍ ) : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  قىاؿى  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُٔٓ
تػىٍُتً   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ  (ليٍقمى

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 . نستفيد : اٟتث على مكاـر األخبلؽ ، كمشاركة ا٠تادـ ابلطعاـ 
لطَّعىاـ دًكيٍم خىاًدمو طىعىامو مثيَّ جىاءىهي بًًو ، كىقىٍد كىِفى حىرٌه كىديخىانو فػىٍليػيٍقًعٍدهي مىعىوي فػىٍليىٍأكيٍل ، فىًإٍف كىافى ا) ًإذىا صىنىعى أًلىحى  كقد جاء يف لفظ للحديث

 . قىًليبلن فػىٍليىضىٍع يًف يىده ًمٍنوي أيٍكلىة أىٍك أيٍكلىتػىٍُت ( ان مىٍشفيوى
 ( أم : كاٟتاؿ أنو قد توُف .كىقىٍد كىِفى )  ( أم : عبده أك أمتو  خىاًدمو طىعىامو( أم : طبخ . )  ًإذىا صىنىعى ) 
 .قىًليبلن فػىٍليىضىٍع يًف يىده ًمٍنوي أيٍكلىة أىٍك أيٍكلىتػىٍُت  ان كىديخىانو فػىٍليػيٍقًعٍدهي مىعىوي فػىٍليىٍأكيٍل، فىًإٍف كىافى الطَّعىاـ مىٍشفيوى( أم : ّنره أك تعبو  حىٌره) 

ثػيرىٍت عىلىٍيًو ًٍت ليٍقمىة أىٍك ليٍقمىتػىٍُتً . أىمَّا اأٍليٍكلىة فىًبضىمًٌ ا٢ٍتىٍمزىة كىًىيى اللٍُّقمىة ، كىمىا فىسَّرىهي ، كىأىمَّا اٍلمىشٍ قىاؿى دىاكيدي : يػىعٍ  فىاه كى فيوه فػىهيوى اٍلقىًليل ؛ أًلىفَّ الشًٌ
 حىىتَّ صىارى قىًليبلن .

  اًبلنًٌٍسبىًة ًإُفى مىٍن ًاٍجتىمىعى عىلىٍيًو .) مىٍشفيوىنا قىًليبلن ( أىٍم : قىًليبلن  قػىٍولو 
ؽ ، كىاٍلميوىاسىاة يف الطَّعىاـ ، الى ًسيَّمىا يًف حىقًٌ مىٍن صىنػىعى  ا اٟتٍىًديث : اٟتٍىٌث عىلىى مىكىارًـ اأٍلىٍخبلى وي أىٍك ٛتىىلىوي ؛ أًلىنَّوي كىِفى حىرٌه كىديخىانو ، كىيف ىىذى

ا كيٌلو ٤تىٍميوؿ عىلىى ااًلٍسًتٍحبىاب . كىتػىعىلَّقىٍت بًًو نػىٍفسو ،  ) نوكم ( . كىشىمَّ رىاًئحىتو ، كىىىذى
ـه ٔتيؤىاكىلىًة ا٠تٍىاك   :قاؿ اٟتافظ رٛتو هللا ٍستىٍأثًرى عىلىٍيًو ًدـً ، بىٍل ًفيًو أىٍف الى يى لىٍيسى يًف اأٍلىٍمًر يًف قػىٍولًًو يًف حىًديًث أىَب ذىرٌو ) أىٍطًعميوىيٍم ٦تَّا تىٍطعىميوفى ( ًإٍلزىا

ي ـي ا٠تٍىاًدـً ًمٍن ًبشىٍيءو ، بىٍل ييٍشرًكىوي يف كيلًٌ شىٍيءو لىًكٍن ًْتىسىًب مىا يىٍدفىعي ًبًو شىٌر عينو ، كىقد نقل ابن اٍلميٍنًذًر عىٍن ٚتًى ًع أىٍىًل اٍلًعٍلًم أىفَّ اٍلوىاًجبى ًإٍطعىا
ًلكى اٍلقىٍوؿي يًف اأٍليٍدـً كىاٍلًكٍسوىًة كىأىفَّ لًلسَّيًًٌد أىٍف يىٍستىٍأثًرى اًبلنًَّفيًس مً  غىاًلًب اٍلقيوًت الًَّذم أيىٍكيلي ًمٍنوي ًمثٍػلىوي  ٍن ذىًلكى ، كىًإٍف كىافى يًف تًٍلكى اٍلبػىلىًد ، كىكىذى

ـى يًف ذىًلكى ، كىاَّللَّي أىٍعلىمي " انتهى   .اأٍلىٍفضىلي أىٍف ييٍشرًؾى مىعىوي ا٠تٍىاًد
  رٛتتو اذكر مظاىر ـ ؟اب٠تد 

فوهللا ما قاؿ أؼ قط، كما قاؿ لشيء فعلتو َف فعلتو؟ كال لشيء َف أفعلو  عشر سنُت حُت قاؿ: )خدمت رسوؿ هللا  بن مالك  أنس
 ( . تفعلو؟ َف َف

أمرٓف أبمر  كالفما سبٍَّت سبَّةن قط ، كال ضربٍت ضربةن، كال انتهرٓف، كال عبىس يف كجهي،  عشرى سنُت ، : خدمتي رسوؿى هللا كقاؿ  
 .فتوانيتي فيو فعاتبٍت عليو، فإف عاتبٍت أحده من أىلو قاؿ: )دىعيوه ،فػىلىٍو قيدًٌرى شىيءه كىافى(

 م :اب٠تدـ رٛتةن هب كقد أكصى
 تكلفوىم ىم إخوانكم جعلهم هللا ٖتت أيديكم فأطعموىم ٦تا أتكلوف كألبسوىم ٦تا تلبسوف كالؿ ) قا أف رسوؿ هللا  فعن أَب ذر  

 .م ( ما يرلبهم فإف كلفتموىم فأعينوى
  .الطعاـ الذم يقدمونو  كأمر ٔتؤاكلتهم أك إعطائهم من 

 ٟتديث الباب .
 ا٠تدـ ا١تعتادة :  أخطاء على العفو عن  ثكح
: َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ركل أبو داكد  عن عىٍبد اَّللًَّ ٍبن عيمىرى قاؿ: جىاءى رىجيله ًإُفى النَِّبًٌ   ، مثيَّ أىعىادى عىلىٍيًو ، فػىقىاؿى ؟ فىصىمىتى ، كىٍم نػىٍعفيو عىًن ا٠تٍىاًدـً

: ) اٍعفيوا عىٍنوي يف كيلًٌ يػىٍوـو سىٍبًعُتى مىرَّةن  ، فػىلىمَّا كىافى يًف الثَّالًثىًة، قىاؿى ـى، فىصىمىتى  ( . اٍلكىبلى
: َيى رىسيوؿى هللاً  : أىفَّ رىجيبلن أىتىى رىسيوؿى هللًا كيف ركاية : )، ًإفَّ ِف خىاًدمنا ييًسيءي كىيى فػىقىاؿى ركاه ( كيلَّ يػىٍوـو سىٍبًعُتى مىرَّةن   تػىٍعفيو عىٍنوي ٍظًلمي أىفىأىٍضرًبيوي، قىاؿى
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 .أٛتد 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . اٟتث على التواضع 
o . جواز استخداـ الرَت 
o  ( كيف ذلك فائدتُت : فػىٍليػيٍقًعٍدهي مىعىوي فػىٍليىٍأكيلٍ ج ر ا٠تواطر ، لقولو ) 
 التواضع . األكىل :
 ج ر خاطر ا٠تادـ .    ) ابن عثيمُت ( . الثانية :
هيمىا; عىٍن اىلنهيبًٌ  -ُُٕٓ ٍلًت اىلنهارى ًفيهىا)  قىاؿى  كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ هىا حىىته مىاتىٍت، فىدىخى نػىتػٍ بىٍت ًاٍمرىأىةه يف ًىرهةو سىجى ، الى عيذًٌ

هىا، َتىٍكيلي ًمٍن خىشىاًش اىأٍلىٍرًض  تػٍ هىا، كىالى ًىيى تػىرىكى هىا ًإٍذ ًىيى حىبىسىتػٍ هىا كىسىقىتػٍ تػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًىيى أىٍطعىمى
---------- 

بىٍت ًاٍمرىأىةه يف ًىرهةو )  ككقع يف ركاية أهنا ٛتَتية، كيف ذكر اٟتافظ ابن حجر يف )الفتح( أنو َف يقف على اٝتها ك  أم : بسبب ىرة ،( عيذًٌ
ا أخرل أهنا من بٍت إسرائيل قاؿ: كال تضاد بينهما، ألف طائفة من ٛتَت كانوا قد دخلوا يف اليهودية فنسبت إُف دينها ًترة، كإُف قبيلته

 ل .أخر 
لى صبلة الكسوؼ، فقاؿ: ص جاء يف البخارم من حديث ابن أَب ميليكة، عن أٝتاء بنت أَب بكر رضي هللا عنهما: أٌف النِب ك  
دىنت مٍت النار حىت قلت، أم رٌب، كأّن معهم، فإذا امرأة حسبت أنو قاؿ: ٗتدشها ىرة. قاؿ: ما شأف ىذه؟ قالوا: حبستها حىت ماتت »

 ان ( .جوع
ها عنكم لرشيتكم، كعيرضت علٌي النار فلوال أٓف دفعترك ) كيف ركاية ابن حباف من حديث عطاء بن السائب عن أبيو عن عبدهللا بن عم

كرأيت فيها ثبلثة يعذبوف: امرأة ًٛتَتية سوداء طويلة تعذب يف ىرة ٢تا أكثقتها، فلم تدعها أتكل من خشاش األرض، كَف تطعمها حىت 
 ها ( .ماتت، فهي إذا أقبلت تنهشها كإذا أدبرت تنهش

 ا١تراد بو ىواـ األرض كحشراهتا كالفأرة ك٨توىا. ( خىشىاًش اىأٍلىٍرضً ) 

  ىل ىذه ا١ترأة مسلمة أك كافرة؟ 
قاؿ النوكم يف شرحو لصحيح مسلم: ظاىر اٟتديث أهنا كانت مسلمة، كإ٪تا دخلت النار بسبب ا٢ترة. كذكر القاضي: أنو ٬توز أهنا كافرة 

النوكم: ىذا كبلـ  عذبت بكفرىا، كزيد يف عذاهبا بسبب ا٢ترة، كاستحقت ذلك لكوهنا ليست مؤمنة ترفر صرائرىا ابجتناب الكبائر. قاؿ
القاضي. كصوب ما قدـ من أهنا مسلمة كتعقب كبلـ القاضي بقولو: كىذه ا١تعصية ليست صرَتة بل صارت إبصرارىا كبَتة، كليس يف 

 اٟتديث أهنا ٗتلد يف النار. انتهى.
)ًتريخ أصبهاف( من حديث عائشة، كفيو  قاؿ اٟتافظ يف )الفتح(: كيؤيد كوهنا كافرة ما أخرجو البيهقي يف )البعث كالنشور( كأبو نعيم يف

 قصة ٢تا مع أَب ىريرة، كىو بتمامو عند أٛتد. انتهى.
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : كجوب إنفاؽ اإلنساف على اٟتيواف من ماء كعلف كدكاء كما ٭تتاج إليو ، كقد تقدمت ا١تسألة .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o يف احًتاـ اإلنساف كاافظة على حياتو، كفيو كعيد شديد من هللا عٌز كجٌل ١تن آذل عباده؛ ألف اإلنساف أصل  ىذا اٟتديث
 ف .أكـر عند هللا من اٟتيوا

من حديث معمر قاؿ: قاؿ ِف الزىرم: أال أحدثك ْتديثُت  ( صحيحو) حيث ركل مسلم يف  –رٛتو هللا  –كانظر إُف فقو اإلماـ الزىرم 
أسرؼ رجل على نفسو، فلما حضره ا١توت أكصى »قاؿ:  الزىرم: أخ رٓف ٛتيد بن عبدالرٛتن عن أَب ىريرة عن النِب عجيبُت، قاؿ 
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حدان. بنيو، فقاؿ: إذا أّن مت فاحرقوٓف، مث اسحقوٓف، مث أذركٓف يف الريح يف البحر، فوهللا لئن قدر علٌي رَب ليعذبٍت عذاابن ما عذبو بو أ
اؿ لؤلرض: أدم ما أخذت، فإذا ىو قائم، فقاؿ لو: ما ٛتلك على ما صنعت؟ فقاؿ: خشيتك َي رب أك قاؿ قاؿ: ففعلوا ذلك بو، فق
 «.٥تافتك، فرفر لو بذلك

دخلت امرأة النار يف ىرة ربطتها، فبل ىي أطعمتها، كال ىي أرسلتها »قاؿ:  قاؿ الزىرم: كحدثٍت ٛتيد عن أَب ىريرة عن رسوؿ هللا 
 «.ىت ماتت ىزالن أتكل من خشاش األرض ح

 قاؿ الزىرم: "ذلك لئبل يٌتكل رجل كال ييأس رجل".
لن ىذا ىو فقو الزىرم ٢تذه األحاديث: لئبل يتٌكل رجل على رٛتة هللا فيظن أنو بفعلو لن يناؿ عذابو، كلئبل ييأس رجل من رٛتتو فيظن أنو 

 يرفر لو.
 كانظر إُف الصورة ا١تقابلة ٢تذا اٟتديث:

بينما كلبه يطيف برىًكٌية كاد يقتلو العطش، إذ رأتو : »قاؿ: قاؿ النِب  من حديث أَب ىريرة « الصحيحُت»حديث عظيم آخر يف 
 «.بري من براَي بٍت إسرائيل، فنػزعت موقها فسقتو، فرفر ٢تا بو

ها بسبب ذلك النار، كالثانية فهما امرأًتف: األكُف َف ييذكر أهنا عصت، كلكنها حبست ا٢ترة كماتت من اٞتوع، فرضب هللا عليها، كأدخل
 بري ٢تا معصية، كلكنها سقت الكلب، فشكر هللا ٢تا فرفر ٢تا كأدخلها اٞتنة.

o .التحذير من أسباب دخوؿ النار 
o .جواز اٗتاذ ا٢ترة يف البيت 
o .ٖترٔف تعذيب ا٢ترة كغَتىا من اٟتيواف الذم ال يؤذم 
o .أف تعذيب اإلنساف برَت حق ٭تـر من ابب أكُف 
o انع من حبس ا٢ترة يف البيت بشرط سقيها كإطعامها.أنو ال م 
o .أف اٞتزاء من جنس العمل فكما عذبت ا١ترأة ا٢ترة ْتبسها كإ٫تا٢تا عذبت بدخو٢تا النار 
o .أنو ال ٬تب إطعاـ ا٢تر إال عند حبسو 
o .تفخيم شأف الذنب كلو كاف صرَتان، كأف اإلصرار على الصرائر يلحقها ابلكبائر 
o .اإلٯتاف ابلريب 
o بات كصوؿ عذاب النار إُف مستحقو قبل يـو القيامة.إث 
o .التنبيو على العناية ابلسجناء كاإلحساف إليهم 
o .أف النار موجودة اآلف 
o .كجوب سقي كإطعاـ السجُت على من سجنو 
o .أف اإلنساف إذا َف ٭تصل منو اإلحساف فبل أقل من االبتعاد عن اإلساءة 

اء :  لاث   هــ5431/  3/  55الث 
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 اٞتناايت كتاب 
 ابب قتل ا١ترتد –ابب قتاؿ أىل البغي  –ابب القسامة  -ابب الدايت 

تً   ًكتىابي اىٍٞتًنىاايى
 تعريفها :

 ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم ... ( . كما قاؿ لرة : ٚتع جناية كىي التعدم على ماؿ أك عرض أك بدف  
 وجب القود أك الدية .: ىي التعدم على البدف خاصة ٔتا ي كاصطالحان 

 فالسرقة ) اصطبلحان ( ال تسمى جناية ، كالتعدم على العرض ال تسمى جناية على ىذا االصطبلح .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىًن ًاٍبًن مىٍسعيودو  -ُُٖٓ ; يىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي، كىأىيٌنً  قىاؿى ـي ًاٍمًرئو ميٍسًلمو لُّ دى ، ًإاله ) الى ٭تًى  رىسيوؿي اىَّللًه

: اىلثػهيًٌبي اىلزهاين، كىالنػهٍفسي اًبلنػهٍفًس، كىالتهاًرؾي ًلًديًنًو; اىٍلميفىاًرؽي ًلٍلجىمىاعىًة ( ميتػه  ثو  فىقه عىلىٍيًو إبًًٍحدىل ثىالى
هىا، عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًه  -ُُٗٓ : زىافو ٤تيٍصىنه قىاؿى )  الى  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًث ًخصىاؿو لُّ قػىٍتلي ميٍسًلمو ًإاله يف ًإٍحدىل ثىالى ٭تًى

ـً فػىييحىاًربي اىَّللهى كى  ا فػىيػيٍقتىلي، كىرىجيله ٮتىٍريجي ًمٍن اىإٍلًٍسالى دن فىى ًمٍن فػىيػيٍرجىمي، كىرىجيله يػىٍقتيلي ميٍسًلمنا ميتػىعىمًٌ ، أىٍك يػينػٍ اىأٍلىٍرًض رىسيولىوي، فػىيػيٍقتىلي، أىٍك ييٍصلىبي
 (  رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكم .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن مىٍسعيودو  -َُُٔ مىاًء ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . قىاؿى  ) أىكهؿي مىا يػيٍقضىى بػىٍُتى اىلنهاًس يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة يف اىلدًٌ
---------- 

ـي ًاٍمًرئو ميٍسًلمو )  لُّ دى  ( أم : ال ٬توز سفك دـ مسلم ، يعٍت قتلو . الى ٭تًى
ثو )   حدل ثبلث خصاؿ .إ( أم : إال بسبب  ًإاله إبًًٍحدىل ثىالى
بات قتل الزآف اصن، فيو إثو ، ( ا١تراد بو : ا١تكلف اٟتر الذم كطىء يف نكاح صحيح كلو طلقها ، كاألنثى مثل اىلثػهيًٌبي اىلزهاين ) 

  .كا١تراد رٚتو ابٟتجارة حىىتَّ ٯتوت، كىذا إبٚتاع ا١تسلمُت
( أم : قاتل النفس يقتل يف مقابلة النفس اليت قتلها ، كا١تراد متعمدان ٟتديث عائشة الذم بعده )كىرىجيله يػىٍقتيلي  كىالنػهٍفسي اًبلنػهٍفسً  )

ا فػىيػيٍقتىلي (  قىٍد يستدؿ بو أصحاب أَب حنيفة رٛتهم هللا يًف قو٢تم: ييقتل ا١تسلم ابلذمي، كيقتل اٟتر ابلعبد، كى ، ميٍسًلمنا ميتػىعىمًٌدن
 كٚتهور العلماء عىلىى خبلفو، منهم مالك، كالشافعي، كالليث، كأٛتد. قالو النوكٌم.

رتٌد عن اإًلسبلـ أبم رًدَّة كانت، فيجب قتلو، إف َف يرجع كىو عاـ يًف كل مي ( أم : ا١ترتد ،  كىالتهاًرؾي ًلًديًنًو; اىٍلميفىاًرؽي لًٍلجىمىاعىةً ) 
 ـ .إُف اإًلسبل

 ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 
 نستفيد ٖترٔف قتل ا١تسلم برَت حق ، كقد كثرت النصوص يف ٖترٔف ذلك كأنو من الكبائر .

 ( اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىاابن عىًظيمان كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان ميتػىعىمًٌدان فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خى قاؿ تعاُف )
 ( .كىال تػىٍقتػيليوا النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كقاؿ تعاُف )
ان آخىرى كىال يػىٍقتػيليوفى النػَّ كقاؿ تعاُف )  ... ( .ٍفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كىالًَّذينى ال يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإ٢تى
نىا عىلىى بىًٍت ًإٍسرائيلى أىنَّوي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسان ًبرىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو يًف اأٍلىٍرًض فى كقاؿ تعاُف ) تػىبػٍ يعان ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى  ( . كىأى٪تَّىا قػىتىلى النَّاسى ٚتًى

ٍحري كىقػىٍتلي النػٍَّفسً : ًقيلى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ كىمىا ىينَّ قىاؿى « اٍجتىًنبيوا السٍَّبعى اٍلميوًبقىاتً ) قىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى ك  ٍرؾي اًبَّللًَّ كىالسًٌ  الشًٌ
 متفق عليو ت( . صىنىاًت اٍلرىاًفبلىًت اٍلميٍؤًمنىاػوىُفًٌ يػىٍوـى الزٍَّحًف كىقىٍذؼي اٍلميحٍ الَّىًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كىأىٍكلي مىاًؿ اٍليىًتيًم كىأىٍكلي الٌرابى كىالتػَّ 

 ) أكؿ ما يقضى بُت الناس يـو القيامة يف الدماء ( متفق عليو . كعن ابن مسعود . قاؿ : قاؿ 
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 ) لقتل ا١تؤمن أعظم عند هللا من زكاؿ الدنيا ( ركاه الًتمذم . كقاؿ 
 ال ترجعوا بعدم كفاران يضرب بعضكم رقاب بعض ( متفق عليو .)  كقاؿ 

أم الذنب أعظم عند هللا؟ قاؿ: أف ٕتعل  ندان كىو خلقك؟ قاؿ: مث أم ؟ قاؿ :  كعن ابن مسعود . قاؿ )سئل رسوؿ هللا 
 أف تقتل كلدؾ خشية أف يطعم معك ...( متفق عليو .

 ا َف يصب دمان حرامان ( ركاه البخارم .) ال يزاؿ ا١تؤمن يف فسحة من دينو م كقاؿ 
 ) أك ر الكبائر : اإلشراؾ اب ، كقتل النفس ، .... ( ركاه البخارم . كقاؿ 

كعن عبد هللا بن عمرك قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا: ) من قتل معاىدان َف يػرح رائحة اٞتنة كإف ر٭تها يوجد من مسَتة أربعُت عامان ( . 
 ركاه البخارم 

لقيم : ىذه عقوبة قاتل عدك هللا إذا كاف يف عهد كأمانة ، فكيف عقوبة قاتل عبده ا١تؤمن ؟ كإذا كانت امرأة دخلت قاؿ ابن ا
النار يف ىرة حبستها حىت ماتت جوعان كعطشان ، فرآىا النِب يف النار كا٢ترة ٗتدشها يف كجهها كصدرىا ، فكيف عقوبة من حبس 

 مؤمنان حىت مات برَت جـر ؟
 ٌ انقتم ٌكٌٕ أػظى إرا قتم ٔنذِ خشٍخ أٌ ٌطؼى يؼّ .أ فائدة :

 ألف يف ذلك : ضعف دين ، كقسوة قلب ، كقلة رٛتة ، كشك اب ، كجهل ، كخبث طبع ، كٓتل .
 قاؿ تعاُف ) كال تقتلوا أكالدكم خشية إمبلؽ ( أم فقر ) ٨تن نرزقهم كإَيكم ( .

 مىت ٭تل دـ ا١تسلم ؟ 
 : لنِب ٭تل إبحدل ثبلث اليت ذكرىا ا

 ( فإنو يرجم ، كىذا ابتفاؽ ، ٓتبلؼ البكر الزآف . اىلثػهيًٌبي اىلزهاين  )
 ( إذا قتل معصومان عمدان فإنو يقتل . كىالنػهٍفسي اًبلنػهٍفسً  )

 ) من بدؿ دينػػو فاقتلوه ( . ( ا١ترتد فإنو يقتل لقولو  ةكىالتهاًرؾي ًلًديًنًو; اىٍلميفىاًرؽي ًلٍلجىمىاعى ) 
  يعان معٌت قولو تعاىل ).. ما  (؟ أىنهوي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسان ًبغىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو يف اأٍلىٍرًض فىكىأى٪تهىا قػىتىلى النهاسى ٚتًى

 اختلف العلماء يف ذلك :
 أحيا الناس ٚتيعان .: ا١تعٌت من قتل نبيان أك إماـ عادؿ فكأ٪تا قتل الناس ٚتيعان ، كمن أحياه أبف شد عضده كنصره فكأ٪تا فقيل 
 : من قتل نفسان كاحدة كانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس ٚتيعان . كقيل

ا١تعٌت فكأ٪تا قتل الناس ٚتيعان عند ا١تقتوؿ ، كمن أحياىا كاستنقذىا من ىلكة فكأ٪تا أحيا الناس ٚتيعان عند ا١تستنقذ ،  كقيل :
 كقيل غَت ذلك .

ال يلـز من التشبيو أف يكوف ا١تشبو مثل ا١تشبو بو يف كل شيء ، فإف من ا١تعلـو قطعان أف إمث من : إف ىذا تشبيو ك  قاؿ ابن القيم
 كإ٪تا كوف كل منهما :قتل مائة أعظم من إمث من قتل نفسان كاحدة ، فليس ا١تراد التشبيو يف مقدار اإلمث كالعقوبة 

 عاص  كلرسولو ، ٥تالف ألمره متعرض لعقوبتو . أكالن :
 أهنما سواء يف استحقاؽ القصاص . ان :اثني

 أهنما سواء يف اٞترأة على سفك الدـ اٟتراـ . اثلثان :
 أف كبلن منهما يسمى فاسقان عاصيان بقتلو نفسان كاحدة . رابعان :
 ما عقيدة أىل السنة يف القاتل عمدان ؟ 
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 السنة كاٞتماعة . القاتل عمد : مسلم كليس بكافر ، لكنو مسلم ّنقص اإلٯتاف ، كىذا مذىب أىل
 ( .ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍرًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍرًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي لقولو تعاُف )
اأٍلينٍػثىى اًبأٍلينٍػثىى فىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخيًو َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي يف اٍلقىتػٍلىى اٟتٍيرُّ اًبٟتٍيرًٌ كىاٍلعىٍبدي اًبٍلعىٍبًد كى كقاؿ تعاُف ) 

( كالشاىد قولو ) من أخيو ( فأثبت هللا لو كصف األخوة كىي األخوة اإلٯتانية مع أنو  شىٍيءه فىاتًٌبىاعه اًبٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاءه ًإلىٍيًو إبًًٍحسىافو 
 قاتل .

نػىهيمىاكىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤمً كقاؿ تعاُف )   ... ( فسمى هللا الفئة العادلة كالفئة الباغية مؤمنُت . ًنُتى اقٍػتػىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
 ىل للقاتل عمدان توبة ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أف القاتل عمدان ال توبة لو .القوؿ األكؿ 

 كىذا مذىب ابن عباس .
اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىاابن عىظً  لقولو تعاُف ) كىمىٍن يػىٍقتيلٍ  -أ  يمان ( .ميٍؤًمنان ميتػىعىمًٌدان فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خى

ا ، مثيَّ ًتىبى  -ب كىآمىنى كىعىًملى صىاًٟتنا ، مثيَّ اٍىتىدىل ، فػىقىاؿى  عىٍن سىاَفًً ٍبًن أىَب اٞتٍىٍعًد ، أىفَّ اٍبنى عىبَّاسو سيًئلى : عىمٍَّن قػىتىلى ميٍؤًمننا ميتػىعىمًٌدن
ٍعتي نىًبيَّكيٍم  ا ًفيمى قػىتػىلىًٍت ، مثيَّ قىاؿى  اٍبني عىبَّاسو : كىأىْفَّ لىوي التػٍَّوبىةي ٝتًى يءي ميتػىعىلًٌقنا اًبٍلقىاًتًل تىٍشخىبي أىٍكدىاجيوي دىمنا يػىقيوؿي : سىٍل ىىذى يػىقيوؿي )٬تًى

 قىٍد أىنٍػزى٢تىىا كىمىا نىسىخىهىا ( ركاه النسائي .: كىاَّللًَّ لى 
يقوؿ ) كل ذنب عسى هللا أف يرفره إال الرجل ٯتوت كافران ، أك الرجل يقتل مؤمنان  كعن معاكية . قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا  -ج

 متعمدان ( ركاه أٛتد .
 أف القاتل عمدان لو توبة . القوؿ الثاين :

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
 ىذا مذىب أىل العلم كإٚتاعهم على صحة توبة القاتل عمدان ، كَف ٮتالف أحد منهم إال ابن عباس . : اؿ النوكمق

 كقاؿ ابن قدامة : كتوبتو مقبولة يف قوؿ أكثر أىل العلم ، كقاؿ ابن عباس : إف توبتو ال تقبل .
تل لو توبة فيما بينو كبُت هللا ، فإذا ًتب كأّنب كخشع كقاؿ ابن كثَت : كالذم عليو اٞتمهور من سلف األمة كخلفها : أف القا

 كخضع كعمل عمبلن صاٟتان بدؿ هللا سيئاتو حسنات .
ان آخىرى كىال يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ ابً  -أ مان( ٟتٍىقًٌ كىال يػىٍزنيوفى كىمى لقولو تعاُف )كىالًَّذينى ال يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإ٢تى ٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىاثى

يًٌئىاهًتًٍم حىسىنىاتو   كىكىافى اَّللَّي غىفػيوران رىًحيمان ( .إُف قولو تعاُف ) ًإالَّ مىٍن ًتىبى كىآمىنى كىعىًملى عىمىبلن صىاًٟتان فىأيكلىًئكى يػيبىػدًٌؿي اَّللَّي سى
 بًًو كىيػىٍرًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي ( . كلقولو تعاُف ) ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍرًفري أىٍف ييٍشرىؾى  -ب

 قاؿ ابن كثَت : فهذه اآلية عامة يف ٚتيع الذنوب ما عدا الشرؾ .
يعان ًإنَّوي ىيوى اٍلرىفيوري ٍرًفري الذُّني كلقولو تعاُف ) قيٍل َيى ًعبىاًدمى الًَّذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ال تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍٛتىًة اَّللًَّ ًإفَّ اَّللَّى يػى -ج وبى ٚتًى

 الرًَّحيمي ( .
 قالوا: فهذا عاـ يف ٚتيع الذنوب، من كفر، كشرؾ، كنفاؽ، كقتل، كفسق كغَت ذلك، كل من ًتب من أم ذنب ًتب هللا عليو.

لىكٍم رىجيله قػىتىلى تً  أٌف نىِبَّ هللا  . أَب سىعيد كٟتديث-د ٍسعىةن كًتٍسعُتى نػىٍفسان ، فىسىأىؿى عىٍن أٍعلىًم أىٍىًل قىاؿى ) كىافى ًفيمىٍن كىافى قػىبػٍ
هي . فقاؿ : إنَّوي قػىتىلى ًتسعىةن كًتٍسًعُتى نػىٍفسان فػىهىٍل لىوي ًمٍن تىوبىةو ؟ فقاؿى  : ال ، فػىقىتىلوي فىكىمَّلى بًو مئىةن ، مثيَّ  األرًض ، فىديؿَّ عىلىى رىاًىبو ، فىأىًتى

نىوي ألىرًض ، فىديؿَّ عىلىى رىجيلو عىاَفًو . فقىاؿى : ًإنَّوي قػىتىلى ًمئىةى نػىٍفسو فػىهىٍل لىوي ًمٍن تػىٍوبىةو ؟ فقاؿى : نػىعىٍم ، كمى سىأىؿى عىٍن أىٍعلىًم أىٍىًل ا ٍن ٭تىيوؿي بػىيػٍ
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ا فًإفَّ هًبىا أيّنسان يػىٍعبيديكفى هللا تػىعىاُفى فاٍعبيًد  هللا مىعىهيٍم، كالى تػىٍرًجٍع ًإُف أىٍرًضكى فىًإنػَّهىا أرضي سيوءو، كبػىٍُتى التػٍَّوبىًة؟ اٍنطىًلٍق ًإُف أرًض كىذىا ككىذى
، فاٍختىصىمىٍت ًفيًو مىبلًئكىةي الرٍَّٛتىًة كمىبلًئكىةي العىذىاًب  هي اٍلمىٍوتي ئًبان، فاٍنطىلىقى حىىتَّ ًإذىا نىصىفى الطَّرًيقى أىًتى . فػىقىالٍت مىبلًئكىةي الرٍَّٛتىًة: جىاءى ًتى

ىيٍم مىلىكه يف صورىًة آدى ميٍقًببلن ًبقى  نػىهيٍم لًبًو ًإُف هللًا تػىعىاُفى ، كقالٍت مىبلًئكىةي العىذىاًب : إنَّوي ٍَف يػىٍعمىٍل خىَتان قىطُّ ، فىأىًتى أٍم  -ًميٌو فىجىعىليوهي بػىيػٍ
وىجىديكهي أٍدْف ًإُف األٍرًض اليت أرىادى ، فػىقىبىضىٍتوي فقاؿى : ًقيسيوا ما بُتى األرضىًُت فىإُفى أيٌتهما كىافى أدْفى فػىهيوى لىوي . فػىقىاسيوا فػى  -حىكىمان 

  و .ميتػَّفىقه علي مىبلًئكىةي الرَّٛتًة (
قالوا : كإذا كاف ىذا يف بٍت إسرائيل ، فؤلف يكوف يف ىذه األمة التوبة مقبولة بطريق األكُف كاألحرل ، ألف هللا كضع عنا اآلصار 

 كاألغبلؿ اليت كانت عليهم .
 فكيف تقصر عن ٤تو أثر القتل . –ك٫تا أعظم إٙتان من القتل  –وا : إذا كانت التوبة ٘تحو أثر الكفر كالسحر كقال -ىػػ

 كىذا القوؿ ىو الصحيح .
 كيف يستويف حقو ؟ كقد كجو ابن القيم ذلك بقولو :  لكن يبقى النظر يف القتيل ،

 ة حقوؽ :كالتحقيق يف ا١تسألة أف القتل يتعلق بو ثبلثم : قاؿ ابن القي
من  ان على ما فعل ، كخوف ان إُف الوِف ، ندم ان كاختيار  ان حق  ، كحق للمظلـو ا١تقتوؿ ، كحق للوِف ، فإذا سٌلم القاتل نفسو طوع 

: يسقط حق هللا ابلتوبة ، كحق الوِف ابالستيفاء أك الصلح ، أك العفو ، كبقى حق ا١تقتوؿ يعوضو هللا عنو يـو ان هللا ، كتوبة نصوح
 ا .  ) اٞتواب الكايف ( .قيامة عن عبده التائب اسن كيصلح بينو كبينو ، فبل يبطل حق ىذا ، كال تبطل توبة ىذال

كقاؿ : " كتبع يف ذلك الشيخ تقي الدين فإنو فصل ىذا التفصيل كاختاره ، كىو الصواب (  تصحيح الفركع) كنقلو ا١ترداكم يف 
 و .الذم ال شك في

 : ُت رٛتو هللا : كالعمد فيو ثبلثة حقوؽكقاؿ الشيخ ابن عثيم
 األكؿ : حق هللا ، كىذا يسقط ابلتوبة

 الثآف : حق أكلياء ا١تقتوؿ ، كيسقط بتسليم نفسو ٢تم
الثالث : حق ا١تقتوؿ ، كىذا ال يسقط ؛ ألف ا١تقتوؿ قد قتل كذىب ، كلكن ىل يؤخذ من حسنات القاتل ، أك أف هللا تعاُف 

 ل .  ) الشرح ا١تمتع ( .لصواب : أف هللا بفضلو يتحمل عنو إذا علم صدؽ توبة ىذا القاتبفضلو يتحمل عنو ؟ ا
كقاؿ الشوكآف : كالتوبة النافعة ىهنا ىي االعًتاؼ ابلقتل عند الوارث ، إف كاف لو كارث ، أك السلطاف إف َف يكن لو كارث ، 

٣ترد الندـ كالعـز بدكف اعًتاؼ كتسليم للنفس أك الدية إف اختارىا  كالندـ على ذلك الفعل ، كالعـز على ترؾ العود إُف مثلو ، ال
 مستحقها ؛ ألف حق اآلدمي ال بد فيو من أمر زائد على حقوؽ هللا ، كىو تسليمو ، أك تسليم عوضو ، بعد االعًتاؼ بو . 

 ) نيل األكطار ( .
  مًٌدان فىجىزىاؤيهي جىهىنهمي خىاًلدان ًفيهىا كىغىًضبى اَّللهي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىده لىوي فإف قيل ما اٞتواب عن قولو تعاىل )كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان ميتػىعى

 عىذىاابن عىًظيمان ( ؟
 : إف اآلية على ظاىرىا ، لكن قد يوجد مانع ٯتنع من ذلك . قيل

 كىذا اختيار النوكم ، كابن تيمية ، كابن القيم ، كالسفاريٍت ، كالسعدم .
 إف ىذا جزاؤه إف جازاه .:  كقيل

 كىذا اختيار الط رم ، كالشنقيطي ، كاستحسنو ابن كثَت .
ا فىجىزىاؤيهي  قاؿ الطربم : : مىٍعنىاهي: كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمًٌدن ا ًفيهىا، كىأىٍكُفى اٍلقىٍوًؿ يف ذىًلكى اًبلصَّوىاًب قػىٍوؿي مىٍن قىاؿى ًإٍف جىزىاهي جىهىنَّمي خىاًلدن
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ًكنَّوي عىزَّ ذًٍكريهي ًإمَّا أىٍف يػىٍعفيوى ًبفىٍضًلًو فىبلى ييٍدًخليوي لىًكنَّوي يػىٍعفيو أىٍك يػىتػىفىضَّلي عىلىى أىٍىًل اإًلٯتىاًف ًبًو كىًبرىسيولًًو ، فىبلى ٬تيىازًيًهٍم اًب٠تٍيليوًد ًفيهىا ، كىلى كى 
ىىا مثيَّ ٮتيٍرً  رىفيوا عىلىى جىوي ًمنػٍهىا بًفىٍضًل رىٍٛتىًتًو لًمىا سىلىفى ًمٍن كىٍعًدًه ًعبىادىهي اٍلميٍؤًمًنُتى بًقىٍولًًو ) َيى ًعبىاًدمى الًَّذينى أىسٍ النَّارى ، كىًإمَّا أىٍف ييٍدًخلىوي ًإَيَّ

يعنا ( .  أىنٍػفيًسًهٍم الى تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍٛتىًة اَّللًَّ ًإفَّ اَّللَّى يػىٍرًفري الذُّنيوبى ٚتًى
 كإخبلؼ الوعيد ال يذـ بل ٯتدح . : إف ىذا كعيد ، كقيل

 كذىب إُف ىذا الواحدم .
: ٛتل اآلية على عمومها ، كتفسَت ا٠تلود ٔتعٌت : ا١تكث الطويل ، اعتمادان على ما كرد يف كبلـ العرب من إطبلؽ ا٠تلود  كقيل

 على غَت معٌت التأبيد ، كقو٢تم : ألخلدف فبلّنن يف السجن ، كقو٢تم : خلد هللا ملكو .
 جح ىذا القوؿ ابن حـز ، كدمحم رشيد رضا ، كابن عثيمُت ، كذىب إليو الرازم ، كأبو السعود .كر 

 : إف اآلية للتشديد كالتخويف كالترليظ يف الزجر عن قتل ا١تؤمن . كقيل
 : إف ىذه اآلية يف القاتل ا١تستحل  . كقيل

 كقاؿ هبذا عكرمة .
 اذكر أنواع القتل ؟ 

 ساـ .القتل ينقسم إُف ثبلثة أق
 قتل عمد ، كقتل شبو عمد ، كقتل خطأ .

 كعلى ىذا التقسيم أكثر العلماء .
) أال إف دية ا٠تطأ كشبو العمد ما كاف ابلعصا كالسوط ، مائة من اإلبل ، منها أربعوف يف بطوف  كيدؿ ٢تذا التقسيم قولو 
 أكالدىا ( ركاه أبوداكد .

ف من ىذٍيل ، فرمت إحدا٫تا األخرل ْتجر فقتلتها كما يف بطنها ، فاختصموا كيدؿ عليو حديث أَب ىريرة قاؿ ) اقتتلت امرأًت
 ، فقضى أف دية جنينها غرة عبد أك أمىة، كقضى بدية ا١ترأة على عاقلتها( متفق عليو .إُف رسوؿ هللا 

، كَف يكن خطأ ، ألف  فاٟتديث يدؿ على أف القتل يف ىذه اٟتاؿ كاف شبو عمد ، كَف يكن عمدان ، ألنو ال ذكر للقصاص فيو
 الضرب على ذلك الوجو ال يكوف خطأ .

 كذىب اإلماـ مالك إُف أف القتل ينقسم إُف قسمُت : خطأ كعمد .
 كاستدلوا: أبنو َف يذكر يف القرآف إال العمد كا٠تطأ .

 كا٠تطأ( ان ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذىاابن عىًظيمان كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان ميتػىعىمًٌدان فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خىاًلديف قولو تعاُف ) فالعمد 
ٍىًلًو ًإالَّ أىٍف ًديىةه ميسىلَّمىةه ًإُفى أى كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىٍف يػىٍقتيلى ميٍؤًمنان ًإالَّ خىطىأن كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمنان خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو كى يف قولو تعاُف )

 ( .يىصَّدَّقيوا
 األكؿ : قتل العمد .

 أف يقصد من يعلمو آدميان معصومان فيقتلو ٔتا يرلب على الظن موتو بو . تعريفو :
 .قولو ) أف يقصد ( أم ال بد أف يكوف للقاتل قصدان ، كأما الصرَت كاجملنوف فعمد٫تا خطأ ، ألهنا ليس ٢تما قصد صحيح 

 آدميان ( فبل يظنو صيدان كال ىدفان كال غَت ذلك . قولو ) من يعلمو
 ، قولو ) معصومان ( أم معصـو الدـ فليس من ااربُت لئلسبلـ 

 صناؼ :أكاآلدمي ا١تعصـو أربعة 
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 .ا١تسلم  
 : كىو من بُت قومو كبُت ا١تسلمُت عقد ذمة ، أم : أهنم يدفعوف اٞتزية للمسلمُت .كالذمي 

 الذم يدخل ببلد ا١تسلمُت أبماف من اإلماـ أك ّنئبو ، فيؤمَّن حىت يسمع كبلـ هللا حىت يبلغ مأمنو .: كىو اٟترَب  كا١تستأمن
 كىو من بُت قومو كبُت ا١تسلمُت عهد ، أم : صلح . :كا١تعاىد 

ضربو بسيف أك و بو ( ال بد أف تكوف اٞتناية ٔتا يرلب على الظن أهنا تقتل ، مثل أف يقولو ) فيقتلو ٔتا يرلب على الظن موتي 
 يرميو بسهم ك٨تو ذلك ٦تا يرلب على الظن أنو يقتلو بو .

 . لو ادعى القاتل أنو َف يقصد القتل ؟ فبل يقبل قولو إال ببينة 
 : من صور القتػل العمد 

 كىو ما يقطع كيدخل يف البدف كالسيف كالسكُت .: أف يضربو ٔتحدد 
 صرَت ، ألف اٟتجر الصرَت ال يقتل غالبان .أم ٔتثقل ، ال ْتجر : أف يضربو ْتجر كبَت ك٨توه 

فرض  كيدؿ على أف القتل اب١تثقل من القتل العمد ، حديث أنس ) أف يهودَين رض رأس جارية .... اٟتديث : فأمر بو النِب 
 رأسو بُت حجرين ( .

 ف يلقيو من شاىق أك يف ّنر أك يلقي عليو حائط .أ
 أف ٮتنقو ْتبل .

 شبو ما لو قتلو بسكُت ( .أقاؿ يف ا١ترٍت ) فيلزمو القود ألنو قتلو ٔتا يقتل غالبان ف، لبان أك يقتلو بسحر يقتل غا
 أبف يطعمو السم .: أف يقتلو بسم 

 . كعمد الصِب كاجملنػوف خػطأ 
 كىػذا ابتفاؽ أىل العلم ، فإذا قتل الصِب متعمدان ككذلك اجملنوف فهو يف حكم ا٠تطأ .

 ثبلثة : ... عن اجملنوف حىت يفيق ، كعن الصِب حىت يبلغ ( ركاه أبو داكد .) رفع القلم عن  لقولو  -أ
 اإلٚتاع . -ب

 قاؿ ابن قدامة : ال خبلؼ بُت أىل العلم يف أنو ال قصاص على صِب كال ٣تنوف .
 ألهنما ال قصػد ٢تما .ك  -ج 

 ٢تما ( .) ففيو الدية كالكفارة ، فالدية تكوف يف ماؿ العاقلة ، كالكفارة تكوف يف ما
 اختلف العلماء إذا أًذفى اجملٍت عليو للجآف بقتلو ، فهل ىذا من العمد ؟ 

 : ىذا قتل عمد ك٬تب فيو القود . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ ا١تالكية .

 قالوا : أبنو إٍذفه يف غَت ٤تلو ، فكأنو غَت موجود ، ألف اإلنساف ال ٯتلك نفسو فضبلن عن أف أيذف لرَته أف يقتلو .
 : شبو عمد . ؿ الثاينالقو 

 كىذا قوؿ األحناؼ .
 قالوا : إف قصد االعتداء كالقتل موجود ، كلكن كجود اإلذف شبهة ٘تنع من إٟتاقو ابلقتل العمد .

 : أف ىذا القتل فيو اإلمث ، كال قصاص فيو كال دية . القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ الشافعية كاٟتنابلة .
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 ق اجملٍت عليو كقد تنازؿ عن حقو . قالوا : ألف القصاص كالدية شرعان ٟت
 كالراجح األكؿ .

 ماذا ٬تب يف القتل العمد ؟ 
 الوِف بينهما .َت ٮت ،القود أك الدية : ٬تب ابلقتل العمد 

 فيخَت الوِف بُت القصاص أك الديػة ، إف شاء اقتص كإف شاء أخذ الدية كإف شاء عفا إُف غَت شيء .
 ) من قتل لو قتيل فهو ٓتَت النظرين : إما أف ييودى كإما أف يقاد ( متفق عليو . هللا  ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ

 فأىلو بُت خَتين : إف أحبوا قتلوا ، كإف أحبوا أخذكا الدية ( ركاه أبوداكد .… كيف حديث آخر ) 
 . كالعفو ٣تاّنن أفضػل 

 . (لقولو تعاُف )فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اَّللًَّ 
 ) ما عفا رجل عن مظلمة إال زاده هللا هبا عزان ( ركاه مسلم . كقاؿ 

 رفع إليو شيء فيو قصاص إال أمر فيو ابلعفو ( ركاه أبوداكد . كعن أنس . قاؿ ) ما رأيت رسوؿ هللا 
 . كإف صاٌف القاتل عن القود أبكثر من الدية جاز 

الوِف : أّن ال أقبل إال مائيت ألف ، أك مليوف مثبلن فرضي القاتل بذلك فلو اٟتق مثاؿ : إذا كانت الدية مثبلن مائة ألف ، فقاؿ 
 بذلك .

قاؿ ) من قتل متعمدان دفع إُف أكلياء ا١تقتوؿ فإف شاؤكا قتلوا كإف  ٟتديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده . أف رسوؿ هللا 
 لًتمذم .شاؤكا أخذكا الدية ، . . كما صوٟتوا عليو فهػو ٢تم ( ركاه ا

 : كالدية يف قتل العمد مغلظة من ثالثة أكجو 
 أهنا تكوف يف ماؿ اٞتآف . أكالن :

 قاؿ ا١توفق : أٚتع أىل العلم على أف دية العمد ٕتب يف ماؿ القتل .
 أف تكوف أثبلاثن من اإلبل : ثبلثوف حقة ، كثبلثوف جذعة ، كأربعوف خلفة . اثنيان :
 غَت مؤجلة .أف الدية تكوف حالة  اثلثان :

 الثاين : شبو العمد .
 كتعريفو : أف يقصد جناية ال تقتل غالبان يف غَت مقتل .

 كمن ضربو يف غَت مقتل بسوط أك عصا صرَتة .
o . قلنا ) يف غَت مقتىل ( ألف الضرب ٔتقتل كلو كاف بشيء صرَت حقَت فإنو يعت ر قتل عمد كالقلب أك من النخاع 
o  النوعُت ) ا٠تطأ كالعمد ( .ٝتي بذلك : لًتدده بُت ىذين 
o  : فالفرؽ بُت القتل العمد كشبو العمد 

 أهنما يشًتكاف يف قصد اٞتناية ، كٮتتلفاف يف اآللة اليت حصلت اٞتناية هبا .
 اذكر الفرؽ بُت القتل العمد كالقتل شبو العمد ؟ 

د فالقصد ىو الضرب دكف القتل، فيقصد اٞتآف ضرب اجملٍت أف القصد يف القتل العمد ىو إزىاؽ ركح اجملٍت عليو، أما يف شبو العم أكالن :
 عليو ٔتا ال يقتل غالبان .

 اآللة . اثنيان :
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 أف اآللة ا١تستخدمة يف القتل العمد يرلب على الظن موت اجملٍت عليو هبا، كأف يقتلو بسيف أك سكُت أك ٓتنجر كبَت يقتل غالبان، أما يف
 لبان كأف يضربو ٓتشبة صرَتة .شبو العمد فإف اآللة فيو ال تقتل غا

 ا١توجىب . اثلثان :
 موجب القتل العمد ىو القود أك الدية، كالقود ىو قتل القاتل ١تن قتلو، كأما موجب قتل شبو العمد فهو الدية.

 الدية . رابعان :
على أف دية العمد ٕتب يف ماؿ القاتل ال  الدية يف القتل العمد ٕتب يف ماؿ القاتل فبل ٖتملها العاقلة ،قاؿ ابن قدامة : أٚتع أىل العلم

 ٖتملها العاقلة ،  أما الدية يف شبو العمد فبل ٕتب يف ماؿ القاتل ، بل ٖتملها العاقلة . ) كسيأيت تعريف العاقلة ( .
 أتجيل الدية . خامسان :

كِف الدـ ، ألف اٞتآف قد ارتكب جرٯتة القتل  ذىب ٚتهور العلماء إُف أف الدية يف القتل العمد ٕتب حالة غَت مؤجلة أك مقسطة إال برضا
ابختياره كالواجب فيو القصاص حاالن ، كالدية بدؿ القصاص فتكوف حالة ، كأما دية شبو العمد فإهنا مؤجلة ، قاؿ ابن قدامة : ... كال 

 أعلم يف أهنا ٕتب مؤجلة خبلفان بُت أىل العلم .
 ل، كصفة التأجيل أهنا توزع على ثبلث سنُت، يف كل سنة ثلثها .كذلك ٗتفيفان على اٞتآف، ألنو َف يقصد القت

 الكفارة . سادسان :
ذىب ٚتهور العلماء إُف أنو ال ٬تب يف القتل العمد كفارة ، ألف القتل العمد أعظػم من أف ٘تحوىا الكفارة ، أما القتل شبو العمد فقد 

 ذىب أكثر الفقهاء إُف كجوب الكفارة على القاتل .
 العقاب األخركم . : سابعان 

اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لى فإف هللا توعد قاتل العمد بقولو ) وي عىذىاابن كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان ميتػىعىمًٌدان فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خى
 . ىذا الوعيد ، كأما شبو العمد، فهو كإف كاف القاتل آٙتان فإنو ال يدخل يفعىًظيمان(

 الثالث : قتل ا٠تطأ .

 ، مثل أف يرمي صيدان أك ىدفان فيصيب آدميان معصومان َف يقصده فيقتلو . ما يباح لو فعلو أف يفعل  ىوك  تعريفو :

 ٔتباشرة : كأف يرمي صيدان فيصيب آدميان .
 بسبب : كأف ٭تفر حفرة يف طريق الناس فيقع فيها إنساف .

 ىو مل يقصد قتل اآلدمي لكنو قصد قتل البهيمة ( .يباح لو ) كقتل شاة الغَت عدكاانن كانتقامان  ( فأصاب إنساانن فقتلو ؟  ما اٟتكم لو فعل ما ال ( 

 يكوف عمدان . فقيل :
 ألنو فعل ما ال يباح لو .

 خطأ . كقيل :
 كىو الصواب .

 ما الذم يوجبو قتل ا٠تطأ ؟ 
 اف :قتل ا٠تطأ ككذلك القتل شبو العمد  يوجب أمر 

 الكفارة . ) عتق رقبة فإف َف ٬تد فصياـ شهرين متتابعُت ( . األكؿ :
 ًديىةه ميسىلَّمىةه ًإُفى أىٍىًلًو ًإالَّ أىفٍ كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىٍف يػىٍقتيلى ميٍؤًمنان ًإالَّ خىطىأن كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمنان خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو كى كما قاؿ تعاُف )

ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً تػىٍوبىةن مًٌنى اَّللًَّ كىكىافى اَّللَّي عىًليمنا حىًكيمنا... إُف قولو تعاُف :  يىصَّدَّقيوا ٍد فىًصيىا  ( .فىمىن َفٍَّ ٬تًى
 : الدية كتكوف على عاقلة القاتل .الثاين 



 ُْٕٔ 

 ( . يىصَّدَّقيوا كىًديىةه ميسىلَّمىةه ًإُفى أىٍىًلًو ًإالَّ أىفٍ لقولو تعاُف ) ... 
ليس كل خطأ يتسبب بو اإلنساف يتحمل مسؤكليتو ، فالقتل ا٠تطأ ال يًتتب عليو أثره كال يتحمل اإلنساف مسؤكليتو إال إذا  -

 فرط أك تعدل .
 فوائد :

يظي أىٍمر الدًٌمىاء ، كىأىنػَّهىا أىكَّؿ مىا يػيٍقضىى ًفيًو بػىٍُت ) أىكَّؿ مىا يػيٍقضىى بػىٍُت النَّاس يػىٍوـ اٍلًقيىامىة يف الدًٌمىاء ( ًفيًو تػىٍرلً  قاؿ النوكم : قػىٍولو 
ا اٟتٍىًديث ٥تيىالًفنا لًٍلحىًديًث الٍ  ا لًًعظىًم أىٍمرىىا كىكىًثَت خىطىرىىا ، كىلىٍيسى ىىذى مىٍشهيور يًف السُّنىن : " أىكَّؿ مىا ٭تيىاسىب النَّاس يػىٍوـ اٍلًقيىامىة ، كىىىذى

ت ا اٟتٍىًديث الثَّآف ًفيمىا بػىٍُت اٍلعىٍبد كىبػىٍُت اَّللَّ تػىعىاُفى ، كىأىمَّا حىًديث اٍلبىاب فػىهيوى ًفيمىاًبًو اٍلعىٍبد صىبلى بػىٍُت اٍلًعبىاد . كىاَّللَّي أىٍعلىم  و " ؛ أًلىفَّ ىىذى
 اًبلصَّوىاًب .

ا ٭تاسب بو العبد يـو القيامة صبلتو( اٟتديث كقاؿ اٟتافظ ابن حجر: ]كال يعارض ىذا حديث أَب ىريرة هنع هللا يضر رفعو: )إف أكؿ م
أخرجو أصحاب السنن ألف األكؿ ٤تموؿ على ما يتعلق ٔتعامبلت ا٠تلق كالثآف فيما يتعلق بعبادة ا٠تالق كقد ٚتع النسائي يف 

 الدماء( [ فتح ركايتو يف حديث ابن مسعود بُت ا٠ت رين كلفظو: )أكؿ ما ٭تاسب العبد عليو صبلتو كأكؿ ما يقضي بُت الناس يف
 . ِْٖ/ُُالبارم 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ٝتىيرىةى  -ُُُٔ ٍعنىاهي ( رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي،  قىاؿى ) مىٍن قػىتىلى عىٍبدىهي قػىتػىٍلنىاهي، كىمىٍن جىدىعى عىٍبدىهي جىدى
ًٍمًذمُّ، كىىيوى ًمٍن ًركىايىًة اىٟتٍىسىنً   اىٍلبىٍصًرمًٌ عىٍن ٝتىيرىةى، كىقىٍد ايٍختيًلفى يف ٝتىىاًعًو ًمٍنوي . كىحىسهنىوي اىلًتًٌ

 : نىاهي  -كىيف ًركىايىةو أًلىِب دىاكيدى، كىالنهسىاًئيًٌ دىةى  . -كىمىٍن خىصىى عىٍبديهي خىصىيػٍ  . كىصىحهحى اىٟتٍىاًكمي ىىًذًه اىلزًٌايى
----------  

 ١تن قاؿ يقتل اٟتر ابلعبد . دليل) قػىتىلى عىٍبدىهي قػىتػىٍلنىاهي ( 
 أم : قطع أنفو .) كىمىٍن جىدىعى عىٍبدىهي ( 

ٍعنىاهي (   أم : عاقبناه ٔتثل ما فعل .) جىدى
نىاهي (   أم : أف مٍن اعتدل عىلىى عبده، فخصاه، نعاقبو ٔتثل ما اعتدل، فنخصيو، كما خصاه .) كىمىٍن خىصىى عىٍبديهي خىصىيػٍ

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 لباب ال يصح .حديث ا

 ىل يقتل اٟتر ابلعبد ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 ال يقتل اٟتر ابلعبد .القوؿ األكؿ : 
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 فهو مذىب ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
لىى اٟتٍيرُّ اًبٟتٍيرًٌ كىاٍلعىٍبدي اًبٍلعىٍبًد كىاألينثىى اًبألينثىى ( .لقولو تعاُف ) َي أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصى  -أ  اصي يف اٍلقىتػٍ

 كجو الداللة : أف قولو ) اٟتر ابٟتر ( يفيد اٟتصر ، أم : ال يقتل اٟتر إال ابٟتر ، كمفهـو ذلك عدـ قتل اٟتر ابلعبد .
 كاه الدارقطٍت لكنو ضعيف .) ال يقتل حر بعبد ( ر قاؿ   عن النِب كعن ابن عباس . -ب
 كعن علي ) من السنة : أف ال يقتل حر بعبدو ( أخرجو ابن أَب شيبة كسنده ال يصح .-ج
 كألف العبد ال يكاىفء اٟتر ، فإنو منقوص ابلرؽ . -د



 ُْٖٔ 

 : أف اٟتر يقتل ابلعبد . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ داكد الظاىرم كبعض السلف ، كاختاره ابن تيمية .

 دلة يف كجوب القصاص .لعمـو األ
نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّ النػٍَّفسى اًبلنػٍَّفسً كقولو تعاُف )    تػىبػٍ  ( . كىكى

 ) ا١تؤمنوف تتكافأ دماؤىم ( ركاه أبوداكد . كلقولو 
 فدؿ اٟتديث على أف دماء ا١تؤمنُت متكافئة ، كأف الع رة أبصل اإلٯتاف ، كليست الع رة ابٟترية أك الرؽ .

 قوم ، لقوة أدلتو . كىذا قوؿ
، قاؿ ابن قدامة : فصل : ) كال حر بعبد ( كركم ىذا عن أَب بكر ، كعمر ، كعلي ، كزيد ، كابن الزبَت ، مهنع هللا يضر . كبو قاؿ اٟتسن 

  .كعطاء ، كعمر بن عبد العزيز ، كعكرمة ، كعمرك بن دينار ، كمالك ، كالشافعي ، كإسحاؽ ، كأبو ثور
 ن ا١تسيب ، كالنخعي ، كقتادة ، كالثورم ، كأصحاب الرأم ، أنو يقتل بو .كيركل عن سعيد ب

 ) ا١تؤمنوف تتكافأ دماؤىم ( . لعمـو اآلَيت كاألخبار ، لقوؿ النِب 
  .كألنو آدمي معصـو ، فأشبو اٟتر 

 ل حر بعبد ( . كلنا ، ما ركل اإلماـ أٛتد ، إبسناده عن علي ، هنع هللا يضر أنو قاؿ : ) من السنة أف ال يقت
 قاؿ : ) ال يقتل حر بعبد ( . ركاه الدارقطٍت . كعن ابن عباس أف النِب 

 كألنو ال يقطع طرفو بطرفو مع التساكم يف السبلمة ، فبل يقتل بو ، كاألب مع ابنو . 
 كألف العبد منقوص ابلرؽ ، فلم يقتل بو اٟتر .   ) ا١ترٍت ( . 
 ىل يقتل العبد ابٟتر ؟ 

 تفاؽ .نعم ، ابال
ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن عيمىرى ٍبًن اى٠ٍتىطهاًب  -ُُِٔ : ٝتًى ًٍمًذمُّ،  قىاؿى : ) الى يػيقىادي اىٍلوىاًلدي اًبٍلوىلىًد ( رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاىلًتًٌ يػىقيوؿي

ًٍمًذمُّ  ، كىقىاؿى اىلًتًٌ هىًقيُّ يػٍ  : ًإنهوي ميٍضطىًربه  .كىاٍبني مىاجىٍو، كىصىحهحىوي ًاٍبني اىٞتٍىاريكًد كىاٍلبػى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
ىذا اٟتديث كرد من طرؽ متعددة ، كأبلفاظ متقاربة يثبت ٔتجموعها ، كقد صححو اٟتاكم يف ا١تستدرؾ ، كالسيوطي يف اٞتامع 

 الصرَت ، كاأللبآف .
 كضعفو ٚتع من أىل العلم .

العلم ابٟتجاز كالعراؽ ، مستفيض عندىم ، يسترٍت بشهرتو كقبولو كالعمل بو  قاؿ ابن عبد ال ر : ىذا حديث مشهور عند أىل
 عن اإلسناد فيو ، حىت يكوف اإلسناد يف مثلو لشهرتو تكلفان .

 كقاؿ اٞتصاص : كىذا خ ر مستفيض مشهور .
 ىل يقاد للوالد إذا قتل كلده ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 قتل الوالد بولده .: ال ي القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .



 ُْٔٗ 

 .) ال يقاد الوالد ابلولد ( الباب ٟتديث -أ
 كألف األب سبب لوجود الولد فبل يكوف الولد سببان إلعدامو . -ب
 كلعمـو األدلة ا١توجبة ل ر الوالدين ، كاإلحساف إليهما . -ج
فإذا َف يكن ذلك على  أٛتد كأبو داكد كابن ماجو ركاه(  مالك ألبيكأنت ك )  أف اٟتدكد تدرأ ابلشبهات كقد قاؿ النِب  -د

  حقيقتو فبل أقل من أف يكوف شبهة تدرأ اٟتد.
 : يقتل الوالد بولده . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ داكد الظاىرم ، كابن ا١تنذر .
 لعمـو األدلة يف كجوب القصاص من القاتل ، كعدـ كركد ما يقوىل على ٗتصيصها .

وا : كأما التعليل أبف الوالد سبب إ٬تاد الولد فبل يكوف سببان يف إعدامو ، فهو مردكد ، فإف الولد َف يكن سببان يف إعدامو ، بل كقال
 ىو سبب إعداـ نفسو .

الد ، ىذا من األثر، كمن النظر : أف الو « ال يقتل كالد بولده»اؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : " كالدليل اٟتديث ا١تشهور: ق
 .سبب يف إ٬تاد الولد، فبل ينبري أف يكوف الولد سببا يف إعدامو

كلننظر يف ىذه األدلة ، أما اٟتديث فقد ضعفو كثَت من أىل العلم ، فبل يقاـك العمومات الدالة على كجوب القصاص ، كأما 
 .لسبب يف إعداـ نفسو بفعلو جناية القتلتعليلهم النظرم ، فاٞتواب عنو أف االبن ليس ىو السبب يف إعداـ أبيو، بل الوالد ىو ا

كالصواب: أنو يقتل ابلولد، كاإلماـ مالك ػ رٛتو هللا ػ اختار ذلك، إال أنو قيده ٔتا إذا كاف عمدا، ال شبهة فيو إطبلقا ، أبف جاء 
ؽ إليو االحتماؿ فإنو ال ابلولد كأضجعو كأخذ سكينا كذْتو ، فهذا أمر ال يتطرؽ إليو االحتماؿ ، ٓتبلؼ ما إذا كاف األمر يتطر 

  .يقتص منو ، قاؿ: ألف قتل الوالد كلده أمر بعيد ، فبل ٯتكن أف نقتص منو إال إذا علمنا علم اليقُت أنو أراد قتلو
كالراجح يف ىذه ا١تسألة: أف الوالد يقتل ابلولد، كاألدلة اليت استدلوا هبا ضعيفة ال تقاـك النصوص الصحيحة الصر٭تة الدالة على 

عمـو ، مث إنو لو هتاكف الناس هبذا لكاف كل كاحد ٭تمل على كلده ، ال سيما إذا كاف كالدا بعيدا، كاٞتد من األـ ، أك ما ال
 و .   ) الشرح ا١تمتع ( .أشبو ذلك كيقتلو ما داـ أنو لن يقتص من

 كقوؿ اٞتمهور أرجح .
o ص .ـو األدلة الدالة على كجوب القصاػعمكيقتل الولد بوالده، قاؿ يف ا١ترٍت: ىذا قوؿ عامػة أىل العلم ل 

 ىل األـ كاألب يف ىذا ؟ 
 نعم ، فبل تقتل اببنها .

 كاألـ يف ذلك كاألب، ىذا الصحيح من ا١تذىب كعليو العمل عند مسقطي القصاص عن األب . قاؿ ابن قدامة : 
 مدلبلن ٢تذا القوؿ : –رٛتو هللا  –مث قاؿ 

 ( . ) ال يقتل كالد بولده لقوؿ النِب 
 كألهنا أحد الوالدين، فأشبهت األب .

 كألهنا أكُف ابل ر، فكانت أكُف بنفي القصاص عنها . 
كالوالية غَت معت رة بدليل انتفاء القصاص عن األب بقتل الكبَت الذم ال كالية عليو، كعن اٞتد، كال كالية لو، كعن األب  

 ا١تخالف يف الدين، أك الرقيق .    ) ا١ترٍت ( .
 ل اٞتد إذا قتل كلد كلده ؟ىل يقت 



 َُٔٓ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو ال يقتص من اٞتد بقتل حفيده . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 كال يقتل اٞتد اببن ابنو. قاؿ يف اٟتاكم:

ب أك من قبل األـ، يف قوؿ أكثر مسقطي كاٞتد كإف عبل كاألب يف ىذا، كسواء كاف من قبل األ يف ا١ترٍت : ابن قدامة كقاؿ
 القصاص عن األب.

 ٟتديث الباب . -أ
 كجو االستدالؿ : أف اٞتد يعد كالدان كأابن فيدخل يف عمـو ىذا النص .

 أف عدـ القصاص من األب سببو الوالدة، فاستول فيو من كانت كالدتو قريبة، كمن كانت بعيدة كاٞتد، كذلك كارمية. -ب
 يشارؾ اٞتد يف كثَت من األحكاـ ، كلذلك كاف مثلو ىنا يف عدـ االقتصاص منو .أف األب  -ج

 : أنو يقتص من اٞتد إذا قتل كلد كلده . القوؿ الثاين
 كىذا اختيار ابن تيمية .

قتل كاستدلوا : أبف األصل القصاص من كل قاتل إال ما كرد استثناؤه كٗتصيصو ْتكم من الشارع ، كقد جاءت السنة أبنو ال ي
 األب بولده ، كقياس اٞتد على األب يف عدـ القصاص منو بعيد ال يصح فيبقى على األصل كىو القصاص .

 كالراجح األكؿ .
 فائدة :

قاؿ ابن قدامو رٛتو هللا :  كلو قتل أحد األبوين صاحبو ، ك٢تما كلد ، َف ٬تب القصاص ؛ ألنو لو كجب : لوجب لولده ، كال 
  ... ده ؛ ألنو إذا َف ٬تب ابٞتناية عليو ، فؤلف ال ٬تب لو ابٞتناية على غَته أكُف٬تب للولد قصاص على كال

  . فإف َف يكن للمقتوؿ كلد منهما ، كجب القصاص ، يف قوؿ أكثر أىل العلم
  . كقاؿ الزىرم : ال يقتل الزكج ابمرأتو ؛ ألنو ملكها بعقد النكاح ، فأشبو األمة

شخصاف متكافئاف ، ٭تد كل كاحد منهما بقذؼ صاحبو ، فيقتل بو ، كاألجنبيُت . كقولو : إنو كلنا : عمومات النص ، كألهنما 
 ملكها . غَت صحيح ، فإهنا حرة ، كإ٪تا ملك منفعة االستمتاع ، فأشبو ا١تستأجرة .   ) ا١ترٍت ( .

هيمى  - ُُّٔ : ) قػيٍلتي لىعىًليٌو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ فىةى قىاؿى يػٍ رى اىٍلقيٍرآًف؟ قىاؿى ) الى كىعىٍن أىِب جيحى ا: ىىٍل ًعٍندىكيٍم شىٍيءه ًمٍن اىٍلوىٍحًي غىيػٍ
: كىمىا يف ىىًذًه اىلصهًحيفىةً كىاىلهًذم فػىلىقى اىٟتٍىبهةى كىبػىرىأى اىلنًٌٍسمىةى، ًإاله فػىٍهمه يػيٍعًطيًو اىَّللهي رىجيالن يف اىٍلقيٍرآًف، كىمىا يف ىىذً  ؟ ًه اىلصهًحيفىًة. قػيٍلتي

: "اىٍلعىٍقلي، كىًفكىاؾي اىأٍلىًسًَت، كىالى يػيٍقتىلي ميٍسًلمه ًبكىاًفرو ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ .  قىاؿى
: ًمٍن كىٍجوو آخىرى عىٍن عىًليٌو كىقىاؿى ًفيًو )  اىٍلميٍؤًمنيوفى تػىتى  -ُُْٔ ، كىيىٍسعىى كىافىأي ًدمىاؤيىيمٍ كىأىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ

ىيٍم، كىىيٍم يىده عىلىى مىٍن ًسوىاىيٍم، كىالى يػيٍقتىلي ميٍؤًمنه ًبكىاًفرو، كىالى ذيك عىٍهدو يف عىٍهًدهً   ( كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي . ًبًذمهًتًهٍم أىٍدانى
---------- 
فىةى  يػٍ  (.ْٕو: كىب ا٠تَت، كصحب عليان، مات سنة )( كىب بن عبد هللا السُّوائي، الصحاَب ا١تشهور، كيقاؿ ل ) كىعىٍن أىِب جيحى

( ا٠تطاب لعلي، كساقو ابٞتمع: إما إلرادتو مع بقية أىل البيت، أك للتعظيم، قاؿ العلماء: كإ٪تا سألو أبو جحيفة  ) ىل عندكم
هبا، َف   عن ذلك، ألف ٚتاعة من الشيعة كانوا يزعموف أف عند أىل البيت، ال سيما عليان أشياء من الوحي، خصهم النِب

 ييطلع غَتىم عليها . كقد سأؿ عليان عن ىذه ا١تسألة أيضان قيس بن عيبىاد، كاألشًت النخعي ، كحديثهما يف سنن النسائي .
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 ( أم شيء مكتوب ، كإال فبل شك أنو كاف عنده أكثر ٦تا ذيكر . ) شيء من الوحي  غَت القرآف
 أم : ال شيء عندّن .) ال ( 

 قها كأخرج منها النبات .أم : ش ) فلق اٟتبة (
 بفتح الباء كالراء خلق .  ) كبرأ (

 ىي النفس . كل دابة فيها ركح فهي نسمة . ) النىسىمىة (
( ليس عندّن شيء إال فهم ، كالفهم : ىو جودة الذىن كاستعداده لبلستنباط . كجاء يف ركاية ) ما عندّن إال ما يف  ) إال فهم

يف كتاب ( كا١تعٌت : لكن إف أعطى هللا رجبلن فهمان يف كتابو ، فهو يقدر على االستنباط ، كقد  القرآف ، إال فهمان ييعطىى رجله 
ركل أٛتد إبسناد حسن من طريق طارؽ بن شهاب . قاؿ ) شهدت عليان على ا١تن ر كىو يقوؿ : كهللا ما عندّن كتاب نقرأه 

 عليكم ، إال كتاب هللا ، كىذه الصحيفة ( .
( أم : كما يف ىذه الورقة . ) كىذه ( كانت يف قراب سيفو : القراب : بكسر القاء ىو كعاء يوضع بو  حيفة) كما يف ىذه الص

 السيف كٜتائلو ، فقد جاء عند النسائي ) فأخرج كتاابن من قراب سيفو ( .
 ( ىي الدية ، كا١تراد أحكامها كمقاديرىا كأصنافها . ) العقل

 نوا أيتوف ابلدية؛ كىي اإلبل كيربطوهنا ابلعقاؿ يف فناء أكلياء ا١تقتوؿ .ٝتيت عقبلن : ألف أكلياء القاتل كا
 ( أم : كفيها مل يتعلق إبطبلقو كٗتليصو من األسر كاٟتث على ىذا . ) فكاؾ األسَت

كىذه  قاؿ يف الفتح: ككقع للبخارم كمسلم، من طريق يزيد التميمي عن علي قاؿ: ما عندّن شيء نقرأه إال كتاب هللا ،فائدة: 
بشيء، َف يعم بو  الصحيفة، فإذا فيها : ا١تدينة حـر ... اٟتديث ، ك١تسلم عن أَب الطفيل عن علي : ما خصنا رسوؿ هللا 

الناس كافة، إال ما يف قراب سيفي ىذا، كأخرج صحيفة مكتوبة فيها: لعن هللا من ذبح لرَت هللا ... اٟتديث ، كللنسائي من 
: فإذا فيها ا١تؤمنوف تكافأ دماؤىم ، يسعى بذمتهم أدّنىم ... ،اٟتديث ، كألٛتد من طريق طارؽ طريق األشًت كغَته عن علي 

بن شهاب : فيها فرائض الصدقة ، كاٞتمع بُت ىذه األحاديث ، أف الصحيفة كانت كاحدة ، ككاف ٚتيع ذلك مكتوابن فيها ، 
 فنقل كل كاحد من الركاة عنو ما حفظو .

: اٍنطىلىٍقتي أىّنى كىاألىٍشتػىري دي، كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ: ًمٍن كىٍجوو آخىرى عىٍن عىًليٌو ( ) كىأىٍخرىجىوي أىٍٛتى  كلفظو كامبلن : عىٍن قػىٍيًس ٍبًن عيبىادو، قىاؿى
ئنا، َفٍى يػىٍعهىٍدهي ًإُفى  ًإُفى عىًليٌو رضى هللا عنو، فػىقيٍلنىا: ىىٍل عىًهدى ًإلىٍيكى نىِبُّ اَّللًَّ  يػٍ : الى، ًإالَّ مىا كىافى يًف ًكتىاَب ىىذىا، شى  النَّاًس عىامَّةن؟، قىاؿى

ٍيًفًو، فىًإذىا ًفيًو: "اٍلميٍؤًمنيوفى تىكىافىأي ًدمىاؤيىيٍم، كىىيٍم يىده عىلىى مىٍن ًسوىا ىيٍم، أىالى الى يػيٍقتى فىأىٍخرىجى ًكتىاابن ًمٍن ًقرىاًب سى لي ىيٍم، كىيىٍسعىى ًبًذمًَّتًهٍم أىٍدّنى
، كىاٍلمىبلىًئكىًة، كىالنَّاًس أىٍٚتىًعُت ( .ميٍؤًمنه ًبكىاًفرو، كىالى ذيك عىٍهدو ًبعىٍهًدًه، مىٍن أىٍحدىثى حىدىاثن فػىعىلىى نػىٍفًسًو، أىٍك آكىل ٤تيًٍداثن فػىعىلىٍيًو لىٍعنى   ةي اَّللًَّ

ٍيًفًو ()   ىو كعاء يكوف فيو السيف بًرٍمده، كٛتائلو . بكسر القاؼ، كٗتفيف الراء: فىأىٍخرىجى ًكتىاابن ًمٍن ًقرىاًب سى
أم : تتساكل دماؤىم يف القصاص، كالدَيت، كالكفء: النظَت، كا١تساكم، كمنو الكفاءة يًف  ) اىٍلميٍؤًمنيوفى تػىتىكىافىأي ًدمىاؤيىيٍم (

مٍن ا١تفاضلة، كعدـ ا١تساكاة. ) نيل  النكاح، كا١تراد أنو ال فرؽ بُت الشريف كالوضيع يف الدـ، ٓتبلؼ ما كىافى عليو اٞتاىلٌية،
 . األكطار (

من  –رٛتو هللا  –كقد ترجم النسائي على ىذا اٟتديث : ابب القود بُت األحرار كا١تماليك يف النفس ، فقد أخذ من النسائي 
 قولو )اىٍلميٍؤًمنيوفى تػىتىكىافىأي ًدمىاؤيىيٍم ( أف اٟتٌر ييقتل ابلعبد؛ ١تساكاة الدماء .

ىيٍم () كىيىسٍ  الذٌمة، كالٌذماـ: ٔتعٌت: العهد، كاألماف، كالضماف، كاٟترمة، كاٟتق: أم إذا أعطى أحده ٞتيش العدٌك  عىى ًبًذمهًتًهٍم أىٍدانى
 أماّنن جاز ذلك عىلىى ٚتيع ا١تسلمُت، كليس ٢تم أف ٮتيًٍفريكه، كال أف ينقضوا عليو عهده. انتهى.
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١تسلم حربٌيا، كىافى أمانو أماّنن مٍن ٚتيع ا١تسلمُت، كلو كىافى ذلك ا١تسلم امرأةن، بشرط أف يكوف قىاؿى الشوكآٌف : يعٍت أنو إذا أمن ا
 مكٌلفنا، فيحـر النكث مٍن أحدىم بعد أمانو.

قاؿ يف الفتح : كدخل يًف قولو ) أدّنىم ( كٌل كضيع ابلنٌص، ككٌل شريف ابلفحول، فدخل يف أدّنىم ا١ترأة، كالعبد، كالصٌِب، 
 نوف. كاجمل

) كىىيٍم يىده( أم قٌوة )عىلىى مىٍن ًسوىاىيٍم( أم ىم ٣تتمعوف عىلىى أعدائهم، ال يسعهم التخاذؿ، بل  ) كىىيٍم يىده عىلىى مىٍن ًسوىاىيٍم (
ا. قالو يًف ) النهاية  ( . ييعاكف بعضهم بعضنا عىلىى ٚتيع األدَيف كا١تلل، كأنو جعل أيديهم يدنا كاحدةن، كفعلىهم فعبلن كاحدن

كىقىاؿى السندٌم رٛتو هللا تعاُف: ) كىم يد ( أم : البلئق ْتا٢تم أف يكونوا كيد كاحدة يًف التعاكف، كالتعاضد عىلىى األعداء، فكما 
 أف اليد الواحدة ال ٯتكن أف ٯتيل بعضها إُف جانب، كبعضها إُف آخر، فكذلك البلئق بشأف ا١تؤمنُت .

 أم : إذا قتل مؤمن كافرنا فبل قصاص عليو . رو () كىالى يػيٍقتىلي ميٍؤًمنه ًبكىافً  
الباء ٔتعٌت "يف"، كما بػيٌُت يًف الركاية التالية، أم ال ييقتل صاحب العهد مٍن الكفرة، كالذمٌي، (  ) كىالى ذيك عىٍهدو يف عىٍهًدهً 
 كا١تستأمن يف كقت عهده .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : ،نستفيد : أنو ال يقتل مسلم بكافر 

 : ال ٬تب القصاص على مسلم بقتل كافر ] أم كافر كاف [ . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أكثر العلماء .

 ألحاديث الباب ) كىالى يػيٍقتىلي ميٍسًلمه ًبكىاًفرو ( .
 ) كىالى يػيٍقتىلي ميٍؤًمنه ًبكىاًفر ( .

 ابلذمي خاصة . : يقتل ا١تسلم القوؿ الثاين
 كىذا مذىب أَب حنيفة .

 كاستدلوا ابلعمومات )أىفَّ النػٍَّفسى اًبلنػٍَّفًس ( .-أ
 أقاد مسلمان بذمي ، كقاؿ ) أّن أحق من كىف بذمتو ( كىو حديث ضعيف ال يصح . كْتديث ) أف النِب  -ب

ًتٚتة ابليت قبلها لئلشارة إُف أنو ال يلـز من الوعيد عقب ىذه ال ( قاؿ اٟتافظ يف الفتح : قولو : ) ابب ال يقتل ا١تسلم ابلكافر
الشديد على قتل الذمي أف يقتص من ا١تسلم إذا قتلو عمدا ، كلئلشارة إُف أف ا١تسلم إذا كاف ال يقتل ابلكافر فليس لو قتل كل  

  . قتل الذمي كا١تعاىد برَت استحقاؽ كافر ، بل ٭تـر عليو
o الكافر يقتل اب١تسلم ، ألف النِب  فائدة : ال خبلؼ بُت أىل العلم أف . قتل اليهودم الذم رض رأس اٞتارية 
 اذكر شركط القصاص ؟ 

 يشًتط يف كجوب القصاص شركطان أربعة ، كىذه الشركط إذا فقد منهػا شرط سقط حد القصاص .
 الشرط األكؿ : أف يكوف القاتل مكلفان ) عاقالن ابلغان ( .

 عن الصِب حىت يبلغ ، كعن اجملنوف حىت يفيق .. (. ) رفع القلم عن ثبلثة : لقولو 
 كأما الصِب كاجملنوف فحكم قتلهما قتل خطأ ألف عمد٫تا خطأ لكوهنما ال يصح منهما قصػد صحيح . 

 : اختلف العلماء يف حكم جناية السكراف على قولُت 
 : أنو يقتص منو . القوؿ األكؿ
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 كىذا قوؿ اٞتمهور .
ه مقاـ قذفو ، فأكجبوا عليو حد القذؼ ، فقد جاء يف ا١توطأ ) أف عمر استشار الناس يف شأف أف الصحابة أقاموا سكر  -أ

شارب ا٠تمر فقاؿ علي : َي أمَت ا١تؤمنُت ، إف الشارب إذا سكر ىذم ، كإذا ىذم افًتل كحد ا١تفًتم ٙتانوف جلدة ، أرل أف 
( فإذا كجب حد القذؼ على الشارب فالقصاص ا١تتمحض ٕتلده ٙتانُت جلدة ، فأعجب ذلك عمر كجعل عقوبتو ٙتانُت جلدة 

 حق آدمي أكُف .
كألف يف ذلك سدان للذريعة ، إذ لو َف ٬تب القصاص كاٟتد ألفضىى إُف أف من أراد أف يعصي هللا شرب ما يسكره مث قتل  -ب

 كزْف كسرؽ كال يلزمو عقوبة ، فيصَت عصيانو سببان لسقوط العقوبة عنو .
 نو ال يقتص منو .: أ القوؿ الثاين

 كىذا كجو يف مذىب اٟتنابلة .
 قياسان على اجملنوف ، فإف كبلن منهما زائل العقل .

 عليو حد الردة . كىو ٙتل : كىل أنتم إال عبيد أَب ( كَف يقم النِب  ك١تا ثبت يف صحيح البخارم ) أف ٛتزة قاؿ للنِب 
 . القوؿ األكؿكالراجح 

 ذا قياس مع الفارؽ ، فإف السكراف فقد عقلو ابختياره عصياّنن ٓتبلؼ اجملنوف .كأما قياسو على اجملنوف ، فه
 كأما قصة ٛتزة ، فهذا كاف قبل ٖترٔف ا٠تمر ، فبل يصح االستدالؿ بو ، كأبنو قوؿ كالقتل فعل ، كالفعل أشد .

 الشرط الثاين : أف يكوف ا١تقتوؿ معصومان ، فإف كاف حربيان أك مرتدان فال ضماف فيو .
كالعلة يف ذلك : ألف القصاص شرع ٟتفظ الدـ ا١تعصـو دكف الدـ ا١تهدر ، فالقتل يف ىذه اٟتاؿ صادؼ ٤تلو ، ألف القتيل 

 متحتم القتل .
 الشرط الثالث : ا١تساكاة بُت القاتل كا١تقتوؿ يف اإلسالـ كاٟترية .

 فبل يقتل مسلم بكافر ، كال حر بعبد ، كما تقدـ .
  يكوف كالدان للمقتوؿ ، فال يقتل كالد بولده كإف سفل .الشرط الرابع :  كأال

 كما تقدـ يف حديث ) ال يقاد الوالد ابلولد ( .
 ما شركط استيفاء القصاص ؟ 

 :  اتفاؽ ٚتيع األكلياء ا١تشًتكُت يف استحقاؽ القصاص على استيفائو . الشرط األكؿ
 ألنو حق ٞتميعهم فلم يكن لبعضهػم االستقبلؿ بو .

إذا كاف للمقتوؿ أكلياء يستحقوف القصاص ، فمن شرط كجوبو اجتماعهم على طلبو ، كلو عفا كاحد منهم ،  :قدامة  قاؿ ابن
، أك غَت مكلف، َف يكن لشركائو القصاص حىت يقدـ الرائب ، كٮتتار القصاص ، أك يوٌكل، ان سقط كلو ، كإف كاف بعضهم غائب

 ه .كيبلغ الصِب كيفيق اجملنوف كٮتتارا
o  عفا أحد األكلياء سقط القصاص كانتقػل األمػر إُف الديػة .فإذا 
o  إف كاف فيهم غائب انتظر قدكمػو. 
o  الذين ٢تم حق يف استيفاء القصاص: 

 ، من الرجاؿ كالنساء ، كالصرار كالكبار . ىم الورثة قيل :
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
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 فقولو ] أىلو [ أم كرثتو . ،اه أبوداكد كأصلو يف الصحيحُتمن قتل لو قتيل فأىلو بُت خَتتُت( رك ) كيدؿ لذلك قولو 
 القصاص حق للعصبة من الذكور فقط . كقيل :

 كاختاره ابن تيمية .
 األكؿ . كالراجح

 الشرط الثاين : أف يكوف مستحقو مكلفان .
 كاختلف العلماء إذا كاف مستحق القصاص صبيان أك٣تنوّنن ؟

 حىت يبلغ الصِب كيعقل اجملنوف.ال يستوىف، ك٭تبس القاتل  فقيل :
 كىذا ىو ا١تذىب كىو قوؿ الشافعي .

 ألف معاكية حبس ىدبة بن خشـر يف قصاص حىت بلغ ابن القتيل . -أ
كبذؿ اٟتسن كاٟتسُت كسعيد بن العاص سبع دَيت البن القتيل فلم يقبلها ، ككاف ذلك ٔتحضر من الصحابة فلم ينكر فكاف 

 إٚتاعان .
 بت ١تا فيو من التشفي كاالنتقاـ ، كال ٭تصل ذلك ابستيفاء غَت مستحقو .ألف القصاص ث -ب

 كقيل : لؤلب كاٞتد أف يستوفيا القصاص نيابة عن موليهما الصرَت كاجملنوف .
 كىذا قوؿ بعض اٟتنفية ، ألف كاليتهما كالية نظر كمصلحة ، فهما ٥تٌوالف لطلب القصاص .

 . كاألكؿ أظهر
 مستحق القصاص ٣تنوّنن كاحتاج إُف النفقة فللوِف العفو إُف الدية . يستثٌت من ذلك إذا كاف

 الشرط الثالث : األمن من التعدم يف االستيفاء .
 فلو كاف اٞتآف حامبلن َف ٬تز استيفاء القصاص منها حىت تضع كلدىا كيسترٍت عنها 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o لشيعة من أف النِب اٟتديث دليل على إبطاؿ ما تزعمو ا . خص عليان بعلم أشياء ال يعلمها غَته من الصحابة 
o  ]اٟتديث دليل على جواز كتابة العلم ، بل على جوازه كاستحبابو. ]كسيأيت ابٟتديث الذم بعده إف شاء هللا 
o . اٟتديث دليل على أف ا١تسلم إذا قتل كافران فإنو ال يقتل كىذا اٟتق 
o  مدة عهده . ال ٬توز قتل ا١تعاىد يف 
o . كجوب العمل على فكاؾ األسَت ا١تسلم 

 ٟتديث الباب .
 ) فكوا العآف، كأطعموا اٞتائع، كعودكا ا١تريض( . ركاه البخارم  كٟتديث أَب موسى قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

 العآف : األسَت .
o . كجوب الدية 
o . جواز اٟتلف من غَت استحبلؼ 
o . اٟتلف يف األمور الكبَتة لتأكيدىا 
o ضل علي بن أَب طالب .ف 
o  فضل الفهم لكتاب هللا كسنة رسولو . 
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كاٟتبلكة كا٢تدل،  فيو من الفهم ، بعقلو ، كتدبره بقلبو ، كجد : كمن أصرى إُف كبلـ هللا ككبلـ رسولو  قاؿ ابن تيمية
                                            نظمان، كال نثران .      ما ال ٬تده يف شيء من الكبلـ، ال كال ركة، كا١تنفعة كشفاء القلوب،

o . عظم حرمة ا١تسلم 
o . سؤاؿ عما استشكل للتأكد 
o  أف النِب . َف يوص 

فه.  كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -ُُٓٔ ) أىفه جىارًيىةن كيجىدى رىٍأسيهىا قىٍد ريضه بػىٍُتى حىجىرىٍيًن، فىسىأىليوىىا: مىٍن صىنىعى ًبًك ىىذىا؟ فيالى
، فىأىمىرى رىسيوؿي اىَّللًه في  . فىأىٍكمىأىٍت ًبرىٍأًسهىا، فىأيًخذى اىٍليػىهيوًدمُّ، فىأىقػىره فه. حىىته ذىكىريكا يػىهيوًدايا أىٍف يػيرىضه رىٍأسيوي بػىٍُتى حىجىرىٍيًن ( ميتػهفىقه   الى

 عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلم .
----------  

كيف ركاية )أىفَّ يػىهيوًدَيِّ قػىتىلى جىارًيىةن عىلىى أىٍكضىاحو ٢تىىا فػىقىتػىلىهىا ًْتىجىرو( كيف ركاية )أىفَّ هىا قىٍد ريضه بػىٍُتى حىجىرىٍيًن ( ) أىفه جىارًيىةن كيجىدى رىٍأسي 
(. ضىخى رىٍأسىهىا اًبٟتًٍجىارىًة فىأيًخذى فىأيًتىى بًًو رىسيوؿي اَّللًَّ رىجيبلن ًمنى اٍليػىهيوًد قػىتىلى جىارًيىةن ًمنى األىٍنصىاًر عىلىى حيًلىٌو ٢تىىا مثيَّ أىٍلقىاىىا يف اٍلقىًليًب كىرى 

 كقولو )عىلىى أىٍكضىاحو ( أم : بسبب أكضاح ، كىي حلي الفضة 
 أم : يدٌؽ بُت حجرين .) أىٍف يػيرىضه رىٍأسيوي بػىٍُتى حىجىرىٍيًن ( 

 ىل يشًتط أف يكوف القتل ابلسيف ؟ 

 لة على قولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسأ 
 : يشًتط أف يكوف بسيف . القوؿ األكؿ

 كىذا ا١تشهور من ا١تذىب .
 ٟتديث ابن مسعود مرفوعان ) ال قود إال ابلسيف ( ركاه الط رآف كىو ضعيف .-أ

 كألنو أمضى ما يكوف من اآلالت اليت يقتل هبا .-ب
 .: أف اٞتآف يقتل ٔتثل ما قتل بو كال يتعُت السيف  القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ مالك ، كالشافعي ، كٚتهور العلماء كاختاره ابن تيمية رٛتو هللا .
 ( . فىمىًن اٍعتىدىل عىلىٍيكيٍم فىاٍعتىديكا عىلىٍيًو ٔتًٍثًل مىا اٍعتىدىل عىلىٍيكيمٍ لقولو تعاُف )-أ

تيٍم بًوً كلقولو تعاُف ) -ب تيٍم فػىعىاًقبيوا ٔتًٍثًل مىا عيوًقبػٍ  ( . كىًإٍف عىاقػىبػٍ
 أف يرض رأسو بُت حجرين ( . كٟتديث الباب ) فأمر رسوؿ هللا  -ج

 . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
 كعليو : لو قتلو ابلرصاص فإننا نقتلو ابلرصاص ، كإف قتلو أبف رماه من شاىق ، فإننا نرميو من شاىق .

 ط أك ابلسحر أك يقتلو إبسقاء ا٠تمر حىت ٯتوت .لكن يستثٌت ما لو قتلو بوسيلة ٤تٌرمة فإننا ال نقتلو هبا ، مثل أف يقتلو ابللوا
 . اختلفوا يف صفة القصاص يف النفس : بن ريشد رٛتو هللا  اقىاؿى 

: ييقتٌص مٍن القاتل عىلىى الصفة اليت قػىتىل، فمن قتل ترريقنا قيتل ترريقنا، كمن قتل بضرب ْتجر قيتل ٔتثل ذلك، كبو   فمنهم مٍن قىاؿى
، كالشافع  ي .قىاؿى مالكه

ال قود إال )  أنو قىاؿى  كىقىاؿى أبو حنيفة، كأصحابو: أبٌم كجو قتلو َف ييقتل إال ابلسيف، كعمدهتم ما رىكل اٟتسن عن النٌِب 
 ة ( .ْتديد
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: "بُت حجرين"،  النٌِب خ أف يهودٌَي رضخ رأس امرأة ْتجر، فرض كعمدة الفريق األكؿ حديث أنس  رأسو ْتجر، أك قىاؿى
 ة .  ) بداية اجملتهد ( .كالقصاص يقتضى ا١تماثل ( كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي يف اٍلقىتػٍلىى)  كىجىلَّ كقولو عىزَّ 

 ىل يقتل الرجل اب١ترأة كالعكس ؟ 
 . ذىب عاٌمة أىل العلم إُف أنو ييقتل الذكر ابألنثى، كاألنثى ابلذكر
ز، كمالك، كأىل ا١تدينة، كالشافعي، كأٛتد؛ كإسحاؽ، كأصحاب ك٦تن ريكم عنو النخعي، كالشعِب، كالزىرم، كعمر بن عبد العزي

 الرأم، كغَتىم.
: ييقتل الرجل اب١ترأة، كييعطىى أكلياؤه نصف الدية، أخرجو سعيد بن منصور، كابن جرير يف تفسَته،  كريكم عن علي  أنو قىاؿى

 . وؿ اٞتماعةكركم مثل ىىذىا عن أٛتد، كحيكي ذلك عن اٟتسن، كعطاء، كحيكي عنهما مثل ق
تىٌج بقوؿ علي هنع هللا يضر؛ كألف عقلها نصف عقلو، فإذا قيتل هبا بقي لو بقية،   قىاؿى ا١توٌفق: كلعل مٍن ذىب إُف القوؿ الثآف، ٭تى

 فاستوفيت ٦تن قتلو.
 :كاحتٌج اٞتمهور 

 ( . النػٍَّفسى اًبلنػٍَّفسً )  بقولو تعاُف
 ( . اٟتٍيرُّ اًبٟتٍيرًٌ )  كقولو تعاُف 
 . ع عمـو سائر النصوصم 
 . قػىتىل يهودَي رىٌض رأس جارية مٍن األنصار، مٌتفقه عليو كىقىٍد ثبت أف النٌِب  
، عن أبيو، عن جده: أف رسوؿ هللا   كتب إُف أىل اليمن بكتاب، فيو الفرائض،  كرىكىل أبو بكر بن دمحم بن عمرك بن حـز

 . مشهور، عند أىل العلم، ميتػىلىقِّى ابلقبوؿ عندىمكىو كتاب  ، كاألسناف، كأف الرجل، ييقتل اب١ترأة
د كل كاحد منهما بقذؼ صاحبو، فقيتل كل كاحد منهما ابآلخر، كالرجلُت، كال ٬تب مع القصاص شيء؛  كألهنما شخصاف ٭تي

ليل أف ألنو قصاص كاجب، فلم ٬تب معو شيء عىلىى ا١تقتص، كسائر القصاص، كاختبلؼ األبداؿ ال ع رة بو يف القصاص، بد
 ) ا١ترٍت ( ا . اٞتماعة ييقتلوف ابلواحد، كالنصرآف يؤخذ ابجملوسي، مع اختبلؼ ديتيهما، كيؤخذ العبد ابلعبد مع اختبلؼ قيمتيهم

قىاؿى ابن ا١تنذر: أٚتعوا عىلىى أف الرجل يقتل اب١ترأة، كا١ترأة ابلرجل، إال ركاية عن علي، كعن اٟتسن، كعطاء،  ( الفتح ) قىاؿى يًف 
 س .الف اٟتنفية فيما دكف النفس، كاحتج بعضهم أبف اليد الصحيحة ال تقطع ابليد الشبلء، ٓتبلؼ النفس، فإف النفكخ
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أف حـر ا١تدينة ليست كحـر مكة يف منع الكفار من دخو٢تا 
o . ٤تبة اليهود للماؿ 
o . برض اليهود للمسلمُت 
o ف ىذه اٞتارية أشارت برأسها .العمل ابإلشارة ، فإ 

سو أىٍغًنيىاءى، فىأىتىوا اىلنهيبه  كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو  -ُُٔٔ ـو أًليانى سو فػيقىرىاءى قىطىعى أيذيفى غيالى منا أًليانى فػىلىٍم ٬تىٍعىٍل ٢تىيٍم  ) أىفه غيالى
ثىةي، إبًًٍسنىادو صىحً  ٍيئان ( رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىالثهالى  يحو .شى

---------- 
 ما أقواؿ العلماء يف معٌت اٟتديث ؟ 

أشكل ىذا اٟتديث على العلماء حيث أف اٞتآف عمدان عليو القصاص أك الدية ، كإذا كاف خطأ فالدية ٖتملها العاقلة ، كىنا َف 
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 ٬تعل عليهم شيئان .
ت عاقلتو فقراء كإ٪تا تواسي العاقلة عن كيٍجد كسعة معٌت ىذا أف الربلـ اٞتآف كاف حران ككانت جنايتو خطأ ككانقاؿ ا٠تطاِب : 

 كال شيء على الفقَت منهم.
 كيشبو أف يكوف الربلـ اجملٍت عليو أيضان حران ألنو لو كاف عبدان َف يكن العتذار أىلو ابلفقر معٌت ألف العاقلة ال ٖتمل عبدان كما ال

 ٖتمل عمدان ، كال اعًتافان ، كذلك يف قوؿ أكثر أىل العلم.
 فأما الربلـ ا١تملوؾ إذا جٌت على عبد أك حرٌو فجنايتو يف رقبتو يف قوؿ عامة الفقهاء.  ) معاَف السنن ( .

كىذا إسناد قوم رجالو كلهم ثقات فإنو حديث مشكل، اللهم إال أف يقاؿ: إف اٞتآف كاف قبل كقاؿ ابن كثَت يف تفسَته : 
 .من غبلـ األغنياء عن الفقراء، أك استعفاىم عنو البلوغ، فبل قصاص عليو، كلعلو ٖتمل أرش ما نقص

 ىل ٬ترم القصاص بُت العبيد يف النفس أك فيما دكهنا ؟ 
 أما يف النفس، فذىب أكثر أىل العلم إُف أنو ٬ترم القصاص بُت العبيد يف النفس .

، كمالك، كالشافعي، كأَب حنيفة، ريكم ذلك عن عمر بن عبد العزيز، كساَف، كالنخعي، كالشعِب، كالزىرم، كقتادة، كالثورم
 كأٛتد.

كريكم عن أٛتد ركاية أخرل: أف مٍن شرط القصاص تساكم قيمتهم، كإف اختلفت قيمتهم، َف ٬تر بينهم قصاص، قىاؿى ا١توٌفق: 
ا ٔتا إذا كانت قيمة القاتل أكثر، فإف كانت أقل فبل، كىذا قوؿ عطاء.  كينبري أف ٮتتص ىىذى

 ليس بُت العبيد قصاص يف نفس، كال جرح؛ ألهنم أمواؿ.كذىب ابن عباس إُف أنو 
 كاحتٌج األكلوف :

لىى اٟتٍيرُّ اًبٟتٍيرًٌ كىاٍلعىٍبدي  -أ اًبٍلعىٍبًد (  كىذا نص مٍن الكتاب، فبل بقوؿ هللا تعاُف ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيًتبى عىلىٍيكيمي اٍلًقصىاصي يف اٍلقىتػٍ
 ٬توز خبلفو .

 تفاكت القيمة كتفاكت الديًة كالفضائًل، فبل ٯتنع القصاص، كالعلم، كالشرؼ، كالذكورية، كاألنوثية.كألف  -ب
كأما فيما دكف النفس، فقد ذىبت طائفة إُف أنو أيضنا ٬ترم القصاص بينهم فيها، كبو قىاؿى عمر بن عبد العزيز، كساَف، كالزىرم، 

 بن ا١تنذر.كقتادة، كمالك، كالشافعي، كأٛتد، كأبو ثور، كا
 كذىبت طائفة إُف أنو ال ٬ترم القصاص بينهم فيما دكف النفس .

 كىو قوؿ الشعِب، كالنخعي، كالثورم، كأَب حنيفة، كىي ركاية عن أٛتد . 
 ألف األطراؼ ماؿ، فبل ٬ترم القصاص فيها، كالبهائم . 
الصحيحة ابلشبلء، كال كاملة األصابع ابلناقصة،  كألف التساكم يف األطراؼ معت ر يًف جرَيف القصاص، بدليل أىٌّن ال أنخذ 

 كأطراؼ العبيد ال تتساكل.
نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّ النػٍَّفسى اًبلنػٍَّفًس كىاٍلعىٍُتى اًبٍلعىٍُتً ( . تػىبػٍ  كاحتٌج األكلوف بقوؿ هللا تعاُف ) كىكى

 ١ترٍت ( .كألنو أحد نوعي القصاص، فجرل بُت العبيد، كالقصاص يف النفس .   ) ا 
 كقد استدؿ ْتديث الباب من قاؿ إف القصاص ال ٬ترم بُت العبيد فيما دكف النفس .

 َف يقتص للعبد من اآلخر يف اٞترح ، فدؿ على عدـ مشركعية القصاص يف اٞترح بُت العبيد . قالوا : إف النِب 
 كقد سبق اٞتواب عن حديث الباب من كبلـ ا٠تطاَب .

لو : قد ٭تتمل أف يكوف َف يقتص للفقراء ألنو عليو السبلـ أمرىم ابلعفو على أخذ األرش ١توضع فقرىم كأجاب ابن عبد ال ر بقو 
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 نقل يف اٟتديث ذكر فقرىم .   ) االستذكار ( . -كهللا أعلم  -ففعلوا ، ككذلك 
عليهم  فقراء فلم ٬تعل النِب  كأجاب البيهقي بقولو : ... كغاية داللتو أف ىذا الربلـ جٌت جناية من قبيل ا٠تطأ ، ككاف أىلو

 شيئان ، كت رع ٢تم أبرش اٞتناية من عنده .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أف عمد الصِب خطأ 
o . أف يف ا٠تطأ تكوف الدية على العاقلة 
o . أف العاقلة تتحمل الدية بشرط أف يكوف أغنياء 

، عىٍن أىبًيوً  -ُُٕٔ ًه; كىعىٍن عىٍمًرًك ٍبًن شيعىٍيبو :  ) أىفه رىجيالن طىعىنى رىجيالن ًبقىٍرفو يف ريٍكبىًتًو، فىجىاءى ًإىلى اىلنهيبًٌ  ، عىٍن جىدًٌ فػىقىاؿى
 : : أىًقٍدين، فىأىقىادىهي، ُثيه جىاءى ًإلىٍيًو. فػىقىاؿى رىأى". ُثيه جىاءى ًإلىٍيًو. فػىقىاؿى : "حىىته تػىبػٍ : "قىٍد ايى رىسيوؿى اىَّللهً أىًقٍدين. فػىقىاؿى ، فػىقىاؿى ! عىرًٍجتي

". ُثيه نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  تىًٍت، فىأىبٍػعىدىؾى اىَّللهي، كىبىطىلى عىرىجيكى تيكى فػىعىصىيػٍ يػٍ رىأى صىاًحبيوي ( رىكىاهي أىٍٛتىدي،  نػىهى أىٍف يػيٍقتىصه ًمٍن جيٍرحو حىىته يػىبػٍ
ٍرسىاًؿ .  كىاىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىأيًعله اًبإٍلً

---------- 
 بفتح القاؼ كسكوف الراء ، عظم ينبت يف رأس اٟتيواف .) ًبقىٍرفو ( 
 بفتح ا٢تمزة ، أمر من القود ، كىو من االقتصاص من اٞتآف .) أىًقٍدين ( 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أنو ال يقتص من عضو أك جرح حىت ي رأ .

 ما اٟتكمة من ذلك ؟ 
 الحتماؿ السراية .

 : ٕتاكز العطب من ٤تل اٞتناية إُف غَتة .كالسراية 
 ىل النهي يف اٟتديث للتحرمي أك للكراىة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 أنو للتحرٔف . ) فيحـر أف يقتص من عضو قبل برئو ( . القوؿ األكؿ :

 : أنو ال ٭تـر ، كىو قوؿ الشافعي . القوؿ الثاين
يف الطرؼ إال بعد اندماؿ اٞترح يف قوؿ أكثر أىل العلم ، منهم ؛ النخعي ، كالثورم ، كأبو قاؿ ابن قدامة : كال ٬توز القصاص 

 حنيفة ، كمالك ، كإسحاؽ ، كأبو ثور كركم ذلك عن عطاء ، كاٟتسن .
 قاؿ ابن ا١تنذر : كل من ٨تفظ عنو من أىل العلم يرل االنتظار ابٞترح حىت ي رأ .

 ل ال رء ، بناء على قولنا : إنو إذا سرل إُف النفس ، يفعل كما فعل .كيتخرج لنا ، أنو ٬توز االقتصاص قب
كىذا قوؿ الشافعي ، قاؿ : كلو سأؿ القود ساعة قطعت إصبعو ، أقدتو ، ١تا ركل جابر ) أف رجبلن طعن رجبلن بقرف يف ركبتو ،  

فعييت رجل ا١تستقيد ، كبرأت رجل  هللا  فقاؿ : َي رسوؿ هللا ، أقدٓف قاؿ : حىت ت رأ ، فأىب ، كعجل ، فاستقاد لو رسوؿ
 : ليس لك شيء عجلت ( ركاه سعيد مرسبلن . ا١تستقاد منو ، فقاؿ النِب 

 كألف القصاص من الطرؼ ال يسقط ابلسراية ، فوجب أف ٯتلكو يف اٟتاؿ ، كما لو برأ .
كح ( كركاه الدارقطٍت ، عن عمرك بن شعيب عن ) هنى أف يستقاد من اٞتركح حىت ي رأ اجملر  كلنا ، ما ركل جابر ، أف النِب 
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 . أبيو ، عن جده ، عن النِب 
 كألف اٞترح ال يدرل أقتل ىو أـ ليس بقتل ، فينبري أف ينتظر ليعلم ما حكمو ؟ 

،  ) قد هنيتك فعصيتٍت فأما حديثهم ، فقد ركاه الدارقطٍت ، كيف سياقو ، فقاؿ : َي رسوؿ هللا ، عرجت ، فقاؿ رسوؿ هللا 
فأبعدؾ هللا ، كبطل عرجك ، مث هنى أف يقتص من جرح حىت ي رأ صاحبو ( كىذه زَيدة ٬تب قبو٢تا ، كىي متأخرة عن 

 االقتصاص ، فتكوف ّنسخة لو .
 كيف نفس اٟتديث ما يدؿ على أف استقادتو قبل ال رء معصية ؛ لقولو : قد هنيتك فعصيتٍت .   ) ا١ترٍت ( .

  ؟ىل سراية اٞتناية مضمونة 
 نعم .

 ألهنا أثر اٞتناية ، كاٞتناية مضمونة فكذلك أثرىا ..
 فسراية اٞتناية مضمونة يف النفس فما دكهنا .

أم: السراية اليت سببها اٞتناية مضمونة ، كالسراية: ىي أف ينتقل الشيء من مكاف إُف آخر، فيسرم اٞترح من ا١تكاف األكؿ إُف 
قطع أصبعان فتآكلت الكف كلها، أك قطع أ٪تلة فتآكل األصبع كلو، أك جرح  مكاف آخر كيتسع، ككذلك األعضاء، كما لو

 موضحة بقدر الظفر مث اتسعت حىت صارت بقدر الكف.
 فالسراية من جناية مضمونة يف النفس فما دكهنا .

َف أقطع إالَّ األصبع،  يف النفس مثل لو قطع أصبع إنسافو عمدان فنزؼ الدـ حىت مات، فهنا نقتل اٞتآف، فإذا قاؿ اٞتآف: أّن 
فنقوؿ لو: لكن ىذه اٞتناية سرت إُف النفس، كأنت السبب، كرٔتا أنك َف تقصد أف تقتل ىذا الشخص، لكنو مات بسببك 

 فتكوف ضامنان.
( فكل شيء ترتب على  ما ترتب على غَت ا١تأذكف فهو مضموفكىذا الضابط مبٍت على قاعدة معركفة عند أىل العلم، كىي ) 

 يؤذف فيو، ال شرعان كال عرفان، فإنو يكوف مضموّنن .  ) الشرح ا١تمتع ( . شيء َف
 ىل سراية القود مضمونة ؟ 

 ال .
 فسراية القود مهدرة .

 معناه : إذا قطع طرفان ٬تب القود فيو فاستوىف منو اجملٍت عليو مث مات اٞتآف بسراية اٞتراح َف يلـز ا١تستوىف شيء .
 ؿ ) من مات من حد أك قصاص ال دية لو ، اٟتق قتلو ( أخرجو البيهقي .١تا ركم أف عمر كعليان قا

 كألنو قطع مستحق مقدر فبل يضمن سرايتو كقطع السارؽ .
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : يف ا١تمتع : قولو: ) كسراية القود مهدكرة (  القود أم: القصاص، فلو اقتصصنا من اٞتآف مث سرت 

 يء فيها؛ ألننا نقوؿ: أنت ا١تعتدم، فبل شيء لك.اٞتناية فإهنا ىدر، أم: ال ش
( كىنا القود مأذكف فيو، فإذا  ما ترتب على ا١تأذكف فليس ٔتضموفكىذا الضابط مبٍت على قاعدة عند أىل العلم كىي ) 

 استقدّن من ىذا الرجل، كقطعنا يده مث سرل القود، فقد ترتب ىذا على شيء مأذكف فبل يكوف مضموّنن،
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هىا كىمىا يف بىٍطًنهى  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى كى  -ُُٖٔ ، فػىرىمىٍت ًإٍحدىا٫تيىا اىأٍليٍخرىل ْتىجىرو، فػىقىتػىلىتػٍ ًف ًمٍن ىيذىٍيلو ا، قىاؿى ) ًاقٍػتػىتػىلىًت ًاٍمرىأىًتى
ٍبده أىٍك كىلًيدىةه، كىقىضىى ًبًديىًة اىٍلمىٍرأىًة عىلىى عىاًقلىًتهىا. أىفه ًديىةى جىًنيًنهىا: غيرهةه; عى  فػىقىضىى رىسيوؿي اىَّللًه  فىاٍختىصىميوا ًإىلى رىسيوًؿ اىَّللًه 

ـي  ! كىٍيفى يػىٍغرى ، كىالى أىكىلى، كىالى نىطىقى، كىالى كىكىرهثػىهىا كىلىدىىىا كىمىٍن مىعىهيٍم. فػىقىاؿى ٛتىىلي ٍبني اىلنهاًبغىًة اى٢ٍتيذىًلُّ: ايى رىسيوؿى اىَّللًه  مىٍن الى شىًربى
ا ًمٍن ًإٍخوىاًف اىٍلكيههاًف"; ًمٍن أىٍجًل سىٍجًعًو اىلهًذم سىجىعى ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو . له، فىًمٍثلي ذىًلكى ييطىلُّ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه ًاٍستػىهى   ًإ٪تهىا ىىذى

; أىفه عيمىرى  -ُُٗٔ : ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن عىبهاسو يف اىٞتٍىًنًُت؟  سىأىؿى مىٍن شىًهدى قىضىاءى رىسيوًؿ اىَّللًه   كىأىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ
: كيٍنتي بػىٍُتى ًاٍمرىأىتػىٍُتً، فىضىرىبىٍت ًإٍحدىا٫تيىا اىأٍليٍخرىل... فىذىكى  ـى ٛتىىلي ٍبني اىلنهاًبغىًة، فػىقىاؿى : فػىقىا ٍتىصىرنا. كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، قىاؿى رىهي ٥تي

 كىاٟتٍىاًكم .
---------- 

 أم : صرَت ال يقصد بو القتل غالبان ، فيكوف ىذا القتل شبو عمد .) ْتىجىرو ( 
 ( اٞتنُت : اٟتمل ، ٝتي بذلك ألنو مستجن أم مستًت . ) ًديىةى جىًنيًنهىا

كٝتي غرة ألنو غرة كفسرىا أبنو عبد أك أمو ،  األصل أف الررة بياض مقدـ الفرس ، كتطلق الررة على العبيد كاإلماء، ) غيرهةه ( 
 ا١تاؿ كأفضلو .

 أك للتخيَت ، فيخَت الوِف بُت ىذا كىذا .) عىٍبده أىٍك كىلًيدىةه ( 
 الدية ما ٬تب إلزىاؽ النفس اًتمة .) ًبًديىًة اىٍلمىٍرأىًة ( 

بل ) الدية ( كيعقلوهنا عند ٚتع عاقلة ، كىم ذكور العصبة من كالء أك نسب ، ٝتوا بذلك ألهنم أيتوف ابإل) عىلىى عىاًقلىًتهىا ( 
 ابب القتيل ] كىذا يف اٞتاىلية [ .

 أصل االستهبلؿ رفع الصوت ، يريد أنو َف تعلم حياتو بصوت نطق أك بكاء .) كىالى ًاٍستػىهىله ( 
 أم : يهدر كال يكوف لو قيمة .) ييطىلُّ ( 

 ن يدعي معرفة الريب يف ا١تستقبل .أم : أشباىهم كنظرائهم ، كالكاىن م) ًمٍن ًإٍخوىاًف اىٍلكيههاف ( 
معٌت اٟتديث : يف ىذا اٟتديث امرأًتف ضرًتف ، من قبيلة ىذيل ، فرمت إحدا٫تا األخرل ْتجر صرَت ، ال يقتل غالبان ، كلكنو 

ف ديتو على أف دية اٞتنُت عبد أك أمة سواء كاف اٞتنُت ذكران أك أنثى ، كيكو  قتلها كقتل جنينها الذم يف بطنها ، فقضى النِب 
 القاتلة ، كقضى للمرأة ا١تقتولة ابلدية ، لكوف قتلها ] شبو عمد [ كيكوف على عاقلة ا١ترأة ، ألف مبناىا على التناصر كالتعادؿ .

 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 
قتل غالبان ألنو ىذا اٟتديث يدؿ على النوع الثالث من أنواع القتل كىو شبو العمد ، حيث أف قتلها كاف عن عمد لكن اآللة ال ت

 حجر صرَت .
 كقد ذىب ٚتهور العلماء من األحناؼ كالشافعية كاٟتنابلة ، إُف إثبات القتل شبو العمد .
 استدالالن ْتديث الباب  ) اقتتلت امرأًتف من ىذيل فرمت إحدا٫تا األخرل ْتجر ... ( .

 كجو الداللة : 
 لذكر القصاص .أكجب فيو الدية ، كلو كاف عمدان  أف النِب  أكالن :
 قضى بدية ا١ترأة إُف عاقلتها ، كالعاقلة ال ٖتمل عمدان إبٚتاع العلماء . أف النِب  اثنيان :
 على من تكوف الدية يف قتل شبو العمد ؟ 
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 الدية يف قتل شبو العمد ] ككذا ا٠تطأ [ تكوف على العاقلة ) أم عاقلة القاتل ( .
 ا١ترأة على عاقلتها ( .بدية  ٟتديث الباب : ) فقضى رسوؿ هللا 

 مباحث العاقلة :
 : كىم عصبتو كا١تراد ابلعصبة ابلنفس ، فيدخل فيهم : آابؤه كأبناؤه كإخوتو كعمومتهم كبنوىم .  أكالن : العاقلة

إببلن  ،ى الديةأكلياء ا١تقتوؿ لتسلم إليهم، مث كثر االستعماؿ حىت أطلق العقل علألف اإلبل ٕتمع فتعقل بفناء كٝتيت بذلك : اثنيان : 
 نقدان . أك

 كقيل ٝتوا عاقلة ألهنم ٯتنعوف عن القاتل من أف يعتدم عليو أحد .
 كيشمل القريب كالبعيد منهم ، فكلهم يشًتكوف يف العٍقل . اثلثان :
 كحاضرىم كغائبهم . رابعان :

 ال عقل على رقيق : خامسان :
 ألنو ليس من أىل النصرة . -أ

 ف ماؿ ا١تملوؾ لسيده .كألنو ال ماؿ لو ، أل -ب
 كال على غَت مكلف كالصرَت كاجملنوف . سادسان :

 ) رفع القلم عن ثبلثة : عن الصِب حىت يبلغ ، كعن اجملنوف حىت يفيق ( ركاه أبو داكد . لقولو  -أ
 كألهنما ليسا من أىل النصرة . -ب

 كال على فقَت . سابعان :
 ألنو ليس عنده ماؿ .

 ى .كال على أنث اثمنان :
 ألهنا ليست من أىل النصرة . 

٬تتهد اٟتاكم يف ٖتميل كل منهم ما يناسبو ، فيحمل األقرب أكثر من األبعد ، كالرٍت أكثر ٦تن دكنو كىكذا ، كلو  ًتسعان :
 اتفقت العاقلة فيما بينهم على تقدير معُت جاز ، ألف األمر راجع إليهم .

أف ىذه اٞتناَيت تكثر، كدية اآلدمي كثَتة، فإ٬تاهبا على اٞتآف يف لى العاقلة : عاشران : اٟتكمة أف قتل ا٠تطأ كشبو العمد ع
 مالو ٬تحف بو، فاقتضت اٟتكمة إ٬تاهبا على العاقلة على سبيل ا١تواساة للقاتل لئلعانة لو ٗتفيف عنو إذا كاف معذكر يف فعلو.

 األشياء اليت ال ٖتملها العاقلة . اٟتادم عشر :
 قتل العمد . -أ

 نو ال يستحق ا١تواساة .أل
 كال ٖتمل أيضان قيمة عبد قتلو اٞتآف . -ب

 ألنو ماؿ ، كالعاقلة ال ٖتمل بدؿ األمواؿ ا١تتلفة .
 كال ٖتمل أيضان صلحان عن إنكار . -ج

 مثاؿ : جاء قـو لرجل فقالوا لو : أنت قتلت أابّن ، فأنكر ، فاصطلحوا على أف يعطيهم ماالن كينتهي ا١توضوع .
 عاقلة ال تتحمل ىنا .فال
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 ألف ىذا َف يثبت ببينة .

 كقد ٭تصل فيو مواطأة .
 كال ما دكف الثلث . –د 

كأف ٬تٍت على شخص جناية خطأ فيما دكف النفس ، ككانت الدية الواجبة عليو أقل من ثلث دية القتل ، فبل ٖتملو العاقلة ، 
 ألنو قليل ٯتكن للجآف ٖتملو .

 العاقلة عمدان ، كال عبدان ، كال صلحان ، كال اعًتافان .لقوؿ ابن عباس : ال ٖتمل 
 الثاين عشر : ىل اٞتاين يتحمل مع العاقلة شيئان من الدية أك ال يتحمل ؟

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو ال يتحمل معهم شيئان . القوؿ األكؿ

 ليو رٛتو هللاكىذا ىو ا١تذىب كىو اختيار الشيخ عبد العزيز بن ابز ع
 ألف ىذا ىو ظاىر حديث الباب . 

 قاؿ ابن قدامة : كال يلـز القاتل شيء من الدية .
 كهبذا قاؿ مالك ، كالشافعي .

 كقاؿ أبو حنيفة : ىو كواحد من العاقلة ؛ ألهنا كجبت عليهم إعانة لو ، فبل يزيدكف عليو فيها .
 ا١ترأة على عاقلتها ( كىذا يقتضي أنو قضى ّتميعها عليهم . قضى بدية كلنا ، ما ركل أبو ىريرة ) أف النِب -أ
 كألنو قاتل َف تلزمو الدية ، فلم يلزمو بعضها ، كما لو أمره اإلماـ بقتل رجل ، فقتلو يعتقد أنو ْتق ، فباف مظلومان . -ب 
 ة إُف إ٬تاب شيء من الدية عليو . كألف الكفارة تلـز القاتل يف مالو ، كذلك يعدؿ قسطو من الدية كأكثر منو ، فبل حاج -ج 

 ) ا١ترٍت ( .
قاؿ الشنقيطي : ذىب اإلماـ أٛتد ك الشافعي : إُف أنو ال يلزمو من الدية شيء ، لظاىر حديث أَب ىريرة هنع هللا يضر ا١تتفق عليو 

 ) أضواء البياف ( . قضى ابلدية على عاقلة ا١ترأة ( كظاىره قضاؤه ّتميع الدية على العاقلة . ا١تتقدـ ) أف النِب 
 : أنو يتحمل معهم شيئان من الدية . القوؿ الثاين

 كقد سئل الشيخ عبد الرٛتن السعدم رٛتو هللا تعاُف إذا كاف اٞتآف غنيان فهل يلزمو أف يتحمل مع العاقلة ؟ -
 فأجاب : ا١تذىب معركؼ أنو ال شي عليو مطلقان .

ة ألهنم ٛتلوا بسببو ، كال ينايف ىذا أف الشارع جعل الدية على العاقلة فإهنا من ابب كالقوؿ اآلخر يف ا١تذىب أنو ٭تمل مع العاقل
التحمل ألهنا يف األصل على ا١تتلف كلكن ١تٌا كانت الدية مبلران جسيمان ّنسب أف يكوف العصبة ا١تتساعدكف يتعاكنوف على ٛتلها 

 لذم ٩تتاره .فبل يناسب ذلك إال أف يتحمل القاتل كىو غٍت كىذا القوؿ ىو ا
إف عجزت العاقلة عن دفع الدية لفقرىا أك من ال عاقلة لو : فإف الدية تكوف من بيت ماؿ ا١تسلمُت ، فإف َف الثالث عشر :  

 ٯتكن أخذىا من بيت ا١تاؿ ، ففي ا١تسألة خبلؼ ؟
 منهم من قاؿ : ال شيء على القاتل .

 كىو ا١تذىب عند اٟتنابلة ،
 القاتل نفسو ، كىو مذىب األكثر . كاألكثر على أنو يتحملها 
 . كاختاره ابن قدامة كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا 
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قاؿ يف اإلنصاؼ : كمن ال عاقلة لو ، أك َف تكن لو عاقلة ٖتمل اٞتميع : فالدية أك ابقيها من بيت ا١تاؿ ، فإف َف ٯتكن أخذىا 
ليو أكثر األصحاب....كىو من مفردات ا١تذىب ، ك٭تتمل أف ٕتب من بيت ا١تاؿ ، فبل شيء على القاتل ، كىو ا١تذىب ، كع

 . يف ماؿ القاتل . قاؿ ا١تصنف ىنا ]ابن قدامة[ : كىو أكُف ، فاختاره " انتهى
قاؿ الشيخ البليهي يف السلسبيل : أف من ال عاقلة لو أك عجزت عن الدية أك بعضها أخذه دفعة كاحدة من بيت ا١تاؿ فإف 

 تيار الشيخ تؤخذ من اٞتآف عند تعذر العاقلة .تعذرت سقطت ، كاخ
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا تعاُف يف االختيارات العلمية : تؤخذ الدية من اٞتآف خطأ عند تعذر العاقلة يف أصح قوِف 

 العلماء .
 كم دية اٞتنُت الذم سقط ميتان بسبب اٞتناية على أمو ؟ 

ة ( كا١تتخَت يف ذلك من يرـر كىو القاتل ، فإذا أتى بعبد لـز أكلياء اٞتنُت قبولو ، كإذا أتى أبمىة لـز دية اٞتنُت غرة ) عبد أك امرأ
 أكلياؤه قبو٢تا .

 كإذا َف يوجد عبد كال أمة يرجع إُف ٜتس من اإلبل يعطى أكلياء اٞتنُت .
 اٞتنُت الذم ٯتوت يف بطن أمو لو أحواؿ :

 . أف ٯتوت معها قبل أف ٮترجاألكؿ : 
 فهذا ال شيء فيو ، كإ٪تا الدية يف األـ ، فهو ال دية لو ألنو كعضو من أعضائها .

أف ٮترج حيان فيستهل أك يعطس أك يشرب ، مث ٯتوت متأثران ابٞتناية ، ففيو دية كاملة إف خرج لوقت يعيش ١تثلو ] بعد الثاين : 
 ستة أشهر [ .

 طنها ، كسقط حيان حياة مستقرة مث مات .إنساف دفع حامل كٞتنينها سبعة أشهر يف بمثاؿ : 
 فعليو دية كاملة ، ألنو قتل نفسان ، فيلـز اٞتآف دية كاملة .

 كىذا قوؿ عامة أىل العلم .
أٚتع كل من ٨تفظ عنو من أىل العلم على أف اٞتنُت يسقط حيان من الضرب ، دية كاملة ، منهم : زيد ابن  قاؿ ابن ا١تنذر :

رم ، كالشعِب ، كقتادة ، كابن ش رمة ، كمالك ، كالشافعي ، كإسحاؽ ، كأبو ثور ، كأصحاب الرأم ، اثبت ، كعركة ، كالزى
 “ .كذلك ألنو مات من جنايتو بعد كالدتو ، يف كقت يعيش ١تثلو ، فأشبو قتلو بعد رضعو 

 أف ٮترج ميتان ، أك ٮترج حيان لوقت ال يعيش ١تثلو فيموت .الثالث : 
 أك أمة ( .فهذا فيو غرة ) عبد 

 ٟتديث الباب .
 ٜتس من اإلبل يف قوؿ عامة أىل العلم .:  كمقدار الررة

 على من تكوف الدية اٞتنُت ؟ 
 على القاتل ال على العاقلة .

 ألهنا أقل من الثلث ، كما كاف أقل من ثلث الدية فإف العاقلة ال ٖتملو .
 ما السجع ، كما حكمو ؟ 

 ابٟتركؼ ، كىو ينقسم إُف قسمُت : ىو كبلـ منثور تتفق فواصلوالسجع : 
 مذمـو ، كىو إذا كاف إلبطاؿ حق أك إحقاؽ ابطل ، كإذا كاف متكلف .األكؿ : 
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 إ٪تا ذـ سجع ٛتىىل بن النابرة ، ألنو عارض بو حكم هللا كرسولو . كالنِب 
 قواؿ مسجوعة .يف أخبار كثَتة أنو قاؿ أ ٤تمود ، إذا كاف غَت متكلف ، فإنو ثبت عن النِب الثاين : 
 : ) اللهم إٓف أعوذ بك من علم ال ينفع ، كمن قلب ال ٮتشع ، كمن نفس ال تشبع ( . كقولو 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  فقضى ( أف الدية تكوف مَتااثن ، كقد جاء يف ركاية . ) أبف مَتاثها لبنيها كزكجها ، كأف العقل على عصبتها 
o ي ا١تاؿ ا١تؤدل إُف اجملٍت عليو أك كليو ، بسبب جناية .كى،  مشركعية الدية 

 كاألصل يف كجوهبا الكتاب كالسنة كاإلٚتاع .
ُفى أىٍىًلًو ًإالَّ أىٍف ميٍؤًمنىةو كىًديىةه ميسىلَّمىةه إً  قاؿ تعاُف : )كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىٍف يػىٍقتيلى ميٍؤًمنان ًإالَّ خىطىأن كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمنان خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو 

 يىصَّدَّقيوا ( . ) كسيأيت ابب خاص هبا إف شاء هللا ( .
o  ينبري التشنيع على من اعًتض على شريعة هللا أك حكم رسولو . 

، كىسىرىٍت ثىًنيهةى جىارًيىةو، فىطىلىبيوا ًإلى   -عىمهتىوي -) أىفه اىلرُّبػىيًٌعى بًٍنتى اىلنهٍضًر  كىعىٍن أىنىسو  -َُُٕ ، فىأىبػىٍوا، فػىعىرىضيوا اىأٍلىٍرشى هىا اىٍلعىٍفوى يػٍ
، فىأىمىرى رىسيوؿي اىَّللًه  فىأىبػىٍوا، فىأىتػىٍوا رىسيوؿى اىَّللًه  ! أىتيٍكسىري  كىأىبػىٍوا ًإاله اىٍلًقصىاصى اًبٍلًقصىاًص، فػىقىاؿى أىنىسي ٍبني اىلنهٍضًر: ايى رىسيوؿى اىَّللًه

، الى تيٍكسىري ثىًنيػهتػيهىا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه ثىًنيهةي اىلرُّبػىيًًٌع؟ الى  ". فػىرىًضيى اىٍلقىٍوـي،  ، كىاىلهًذم بػىعىثىكى اًبٟتٍىقًٌ : اىٍلًقصىاصي ! ًكتىابي اىَّللًه "ايى أىنىسي
ىبػىرههي ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ . : ًإفه ًمٍن ًعبىاًد اىَّللًه مىٍن لىٍو أىٍقسىمى عىلىى اىَّللهً  فػىعىفىٍوا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه   ألى

---------- 
 بضم الراء كفتح الباء .) أىفه اىلرُّبػىيًٌعى ( 

 أم : عمة أنس بن مالك .) عىمهتىوي ( 
 كىي أسناف مقدـ الفم .)  كىسىرىٍت ثىًنيهةى جىارًيىةو ( 

، فىأىبػى  هىا اىٍلعىٍفوى  أم : فطلب أىل الربٌيع من اٞتارية كمن أىلها العفو عن الكسر ا١تذكور ٣تاّنن فامتنعوا .ٍوا ( ) فىطىلىبيوا ًإلىيػٍ
 أم : الدية .) فػىعىرىضيوا اىأٍلىٍرشى ( 

 أم : اب١تماثلة ، كذلك بكسر ثنية الربيع .اًبٍلًقصىاًص (  ) فىأىمىرى رىسيوؿي اىَّللًه 
 و الربيع .كىو أخ)فػىقىاؿى أىنىسي ٍبني اىلنهٍضًر ( 

، الى تيٍكسىري ثىًنيػهتػيهىا (  ، كىاىلهًذم بػىعىثىكى اًبٟتٍىقًٌ ! أىتيٍكسىري ثىًنيهةي اىلرُّبػىيًًٌع؟ الى كعن  َف يقل ذلك ردان كاعًتاضان على النِب ) ايى رىسيوؿى اىَّللًه
 جابة إُف العفو أك أخذ الدية .حكمو ، كإ٪تا قالو من ابب التوقع كالرجاء أبف هللا يرضي ا٠تصم ، كيلقي يف قلبو اإل

: اىٍلًقصىاصي   . ( أم : حكم كتاب هللا القصاص) ًكتىابي اىَّللًه
 ( أم : أخذكا الدية ، ففي ركاية ) فرضي القـو كقبلوا األرش ( .فػىرىًضيى اىٍلقىٍوـي، فػىعىفىٍوا 

 متوكبلن عليو يف حصوؿ الوؼ عليو . سىمى عىلىى اىَّللًه (: ًإفه ًمٍن ًعبىاًد اىَّللًه مىٍن لىٍو أىقٍ  فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  
ىبػىرههي (   أم : ألبر قسمػػو ، فبل ٭تنثو لكرامتو عليو .) ألى

يب دعاءىم ،  قاؿ يف الفتح : أف ىذا كقع إكرامان من هللا تعاُف ألنس بن النضر لي ٌر ٯتينو ، كأنو من ٚتلة عباد هللا الذين ٬تي
 . كيعطيهم أرهبم

 ا تعريف القصاص ، كما حكمو ؟م 
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 القصاص يف اللرة : القص يف اللرة تتبع األثر .
 كيف االصطبلح : أف يفعل ابٞتآف مثل ما فعل .

 كحكمو : كاجب كىو حكم هللا كشرعو ، فيجب تنفيذه على اٞتآف إال إذا عفا صاحب اٟتق .
نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّ النػٍَّفسى  نًٌ كىاٞتٍيريكحى ًقصىاصه ( قاؿ تعاُف ) كىكىتػىبػٍ نَّ اًبلسًٌ  اًبلنػٍَّفًس كىاٍلعىٍُتى اًبٍلعىٍُتً كىاألىنفى اًبألىنًف كىاأليذيفى اًبأليذيًف كىالسًٌ
 كٟتديث الباب ) كتاب هللا القصاص ( .

  ( ؟ما معٌت ) ًإفه ًمٍن ًعبىاًد اىَّللًه مىٍن لىٍو أىٍقسىمى عىلىى اىَّلله ألبره 
  .أنو لو حلف على شيء أف يقع ؛ ثقة اب كحسن ظن بو ألبره هللا ، كقيل : معٌت القسم يف اٟتديث : الدعاءقيل : ا١تعٌت : 

ؤىالًًو كىًصيىانىًتًو ًمنى قاؿ النوكم رٛتو هللا ) لٍو أقسم على هللا ألبره( أم : لو حلف على كقوع شىٍيءو أىٍكقػىعىوي اَّللَّي ًإٍكرىامنا لىوي إبًًجىابىًة سي 
ا لًًعظىًم مىٍنزًلىًتًو ًعٍندى اَّللًَّ تػىعىاُفى ، كىًقيلى مىٍعٌتى اٍلقىسىًم ىينىا الدُّعىاءي ، كى اٟتًٍ  ًيًنًو ، كىىىذى ابػىتيو .ٍنًث يف ٯتى  ًإبٍػرىاريهي ًإجى

ًيننا عىلىى شىٍيءو أىٍف يػىقىعى طىمىعنا يًف كىرىـً اَّللًَّ إبًً  ىبػىرَّهي كىأىٍكقػىعىوي أًلىٍجًلًو ، كىًقيلى ىيوى ًكنىايىةه عىن كقاؿ اٟتافظ رٛتو هللا : أٍم : لىٍو حىلىفى ٯتى بٍػرىارًًه ألى
 ًإجىابىة ديعىائًًو .

كقاؿ ابن عثيمُت رٛتو هللا : اإلقساـ على هللا أف يقوؿ اإلنساف : كهللا ، ال يكوف كذا ككذا ، أك كهللا ال يفعل هللا كذا ككذا ، 
 :كاإلقساـ على هللا نوعاف

كقوة إٯتانو بو مع اعًتافو بضعفو كعدـ إلزامو هللا بشيء ، فهذا  -عز كجل-ف يكوف اٟتامل عليو قوة ثقة ا١تقسم اب أ أحد٫تا :
 ) رب أشعث أغ ر مدفوع ابألبواب لو أقسم على هللا ألبره ( . جائز ، كدليلو قولو 

 -اب ابلنفس ، كأنو يستحق على هللا كذا ككذا ، فهذا من اإلقساـ على هللا : ما كاف اٟتامل عليو الرركر كاإلعج النوع الثاين:
ًبطا للعمل . –كالعياذ اب   ٤تـر ، كقد يكوف ٤تي

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : ثبوت القصاص يف السن إذا كانت اٞتناية عمدان .

اص فيها ٦تكن ، ألهنا ٤تدكدة يف قاؿ ابن قدامة : أٚتع أىل العلم على القصاص يف السن لآلية كحديث الربيع ، كألف القص
 نفسها ، فوجب فيها القصاص كالعُت .

كتؤخذ الصحيحة ابلصحيحة ، كتؤخذ ا١تكسورة ابلصحيحة ، ألنو أيخذ بعض حقو ، كىل أيخذ مع القصاص أرش الباقي ؟ فيو 
 كجهاف ، ذكرّن٫تا فيما مضى .   ) ا١ترٍت ( .

 ىل ٬تب القصاص يف بقية عظاـ اٞتسد ؟ 
 العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :اختلف 

 قاؿ بن بطاؿ : أٚتعوا على قلع السن ابلسن يف العمد .
 كاختلفوا يف سائر عظاـ اٞتسد :

 فقاؿ مالك فيها القود إال ما كاف ٣توفان أك كاف كا١تأمومة كا١تنقلة كا٢تامشة ففيها الدية .
لنا إذا كرد على لساف نبينا برَت إنكار ، كقد دؿ قولو )السن ابلسن(  كاحتج ابآلية، ككجو الداللة منها، أف شرع من قبلنا شرع

على إجراء القصاص يف العظم ألف السن عظم إال ما أٚتعوا على أف ال قصاص فيو إما ٠توؼ ذىاب النفس كإما لعدـ االقتدار 
 على ا١تماثلة فيو .

 كقاؿ الشافعي كالليث كاٟتنفية : ال قصاص يف العظم غَت السن .
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ف دكف العظم حائبلن من جلد كٟتم كعصب يتعذر معو ا١تماثلة ، فلو أمكنت ٟتكمنا ابلقصاص كلكنو ال يصل إُف العظم حىت أل
 يناؿ ما دكنو ٦تا ال يعرؼ قدره .

كقاؿ الطحاكم :اتفقوا على أنو ال قصاص يف عظم الرأس فليلتحق هبا سائر العظاـ ، كتعقب أبنو قياس مع كجود النص ، فإف يف 
 حديث الباب أهنا كسرت الثنية فأمرت ابلقصاص مع أف الكسر ال تطرد فيو ا١تماثلة . ) نقلو يف الفتح ( .

 اىٍلًقصىاصي ( ؟ :  ماذا نستفيد من قولو ) ًكتىابي اىَّللًه
 نستفيد أف القصاص حكم هللا كشرعو ، فيجب تنفيذه على اٞتآف ، إال إذا عفا صاحب اٟتق .

 امة من اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد الع 
ٍنسىاف .  جىوىاز اٟتٍىًلف ًفيمىا يىظيٌنوي اإٍلً

ا مىرَّات . نىة ًبذىًلكى ، كىقىٍد سىبىقى بػىيىاف ىىذى  كىًمنػٍهىا : جىوىاز الثػَّنىاء عىلىى مىٍن الى ٮتىىاؼ اٍلًفتػٍ
 كىًمنػٍهىا : ًاٍسًتٍحبىاب اٍلعىٍفو عىٍن اٍلًقصىاص .

 عىة يف اٍلعىٍفو .كىًمنػٍهىا : ًاٍسًتٍحبىاب الشَّفىا
 كىًمنػٍهىا : أىفَّ ا٠ٍتًيػىرىة يًف اٍلًقصىاص كىالدًٌيىة ًإُفى ميٍستىًحٌقو الى ًإُفى اٍلميٍستىحىٌق عىلىٍيًو .

ٌن ، كىىيوى ٣تيٍمىع عىلىٍيًو ًإذىا أىقػىلَّهىا كيٌلهىا ، فىًإٍف كىسىرى بػىٍعضهى  ائًر اٍلًعظىاـ ا فىفً كىًمنػٍهىا : كىًمنػٍهىا كيجيوب اٍلًقصىاص يف السًٌ يًو كىيف كىٍسر سى
ؼ مىٍشهيور لًٍلعيلىمىاًء ، كىاأٍلىٍكثػىريكفى عىلىى أىنَّوي الى ًقصىاص . كىاَّللَّي أىٍعلىم .  ًخبلى

 مبحث : القصاص فيما دكف النفس :
نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّ  تػىبػٍ النػٍَّفسى اًبلنػٍَّفًس كىاٍلعىٍُتى اًبٍلعىٍُتً كىاأٍلىٍنفى  أم : فكما أف القصاص يكوف ابلنفس يكوف فيما دكهنا لقولو تعاُف )كىكى

نًٌ كىاٞتٍيريكحى ًقصىاصه ( . نَّ اًبلسًٌ  اًبأٍلىٍنًف كىاأٍليذيفى اًبأٍليذيًف كىالسًٌ
  . ) قاعدة ) فمن أقيدى أبحد يف النفس أقيدى بو يف الطرؼ كاٞتراح كمن ال فبل 

 كاليد ، كالرجل ، كالعُت ، كاألنف ، كاألذف ، كالسن ، كالذكر .الطرؼ : ىو األعضاء كاألجزاء من البدف ،  
 كاٞتراح : ىي الشقوؽ يف البدف : مثل جرح يد إنساف أك ساقو ، أك فخذه ، أك صدره ، أك ظهره .

ل ابلعبد فالقصاص يف الطرؼ كاٞتركح فرع عن القصاص يف النفس، فلو أف حران قطع يد عبد، فإنو ال يقطع اٟتر، ألف اٟتر ال يقت
 كلو أف مسلمان قطع يد كافر فبل يقطع بو ا١تسلم، ألف ا١تسلم ال يقتل بكافر، فإذا َف يقتص بو يف كلو ال يقتص بو يف جزئو.

 . ) قاعدة ) كال ٬تب إال ٔتا يوجب القود يف النفس 
 كىو أف يكوف عمدان ، فبل قود يف ا٠تطأ كال يف شبو العمد .

 دكاّنن ، قطعنا يده كإال فبل ، فإف قطع يده خطأ فإنو ال يقطع .فإذا قطع أحد يد أحد عمدان كع
 : كالقصاص فيما دكف النفس نوعاف : يف الطرؼ ، كيف اٞتراح 

 األكؿ يف الطرؼ :
 فتؤخذ العُت ابلعُت : أم : اليمٌت ابليمٌت كاليسرل ابليسرل .

 كاألذف ابألذف : اليمٌت ابليمٌت كاليسرل ابليسرل .
 لثنية ابلثنية ، كالرابعية ابلرابعية ، كالعليا ابلعليا ، كالسفلى ابلسفلى .كالسن ابلسن : ا

 كاٞتىٍفن ابٞتفن : كىو غطاء العُت ، األٯتن ابألٯتن ، كاألعلى ابألعلى ، كاأليسر ابأليسر .
 كالٌشفو ابلشفة : كىي حافة الفم . العليا ابلعليا كالسفلى ابلسفلى .
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 كاليسرل ابليسرل . كاليد ابليد : اليمٌت ابليمٌت
 كالرجل ابلرجل : اليمٌت ابليمٌت كاليسرل ابليسرل .

 كاإلصبع ابإلصبع : فاإلهباـ ابإلهباـ ، كاألٯتن ابألٯتن .
 كا٠تصية اب٠تصية : اليمٌت ابليمٌت كاليسرل ابليسرل .

نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّ النػٍَّفسى اًبلنػَّفٍ  نًٌ كاألصل يف ذلك قولو تعاُف )كىكىتػىبػٍ نَّ اًبلسًٌ ًس كىاٍلعىٍُتى اًبٍلعىٍُتً كىاأٍلىٍنفى اًبأٍلىٍنًف كىاأٍليذيفى اًبأٍليذيًف كىالسًٌ
 كىاٞتٍيريكحى ًقصىاصه ( .

 . ] كيشًتط للقصاص يف الطرؼ ثبلثة شركط : ] ىذه شركط زائدة عما سبق من الشركط األربعة 
 األمن من اٟتيف . األكؿ :

 ل أك لو حد ينتهي إليو ، فإف َف يكن كذلك َف ٬تز القصاص .كذلك أبف يكوف القطع من مفص
 فلو أف رجبلن قطع يد رجل من نصف الذراع فبل يقتص منو ، ألف القطع ليس من مفصل ، لعدـ إمكاف ا١تماثلة .

 : التماثل بُت عضوم اٞتآف كاجملٍت عليو يف االسم كا١توضع . الشرط الثاين
السم : خنصر ٓتنصر ، فبل تؤخذ ٯتُت بيسار كال يسار بيمُت من األيدم كاألرجل كاألعُت يف ا١توضع : ٯتُت بيمُت ، كيف ا

 كاآلذاف ك٨توىا ، كال تؤخذ خنصران ببنصر .
 ألف كل كاحد منها ٮتتص ابسم ، كلو منفعة خاصة ، فبل ٘تاثل .

 . ال ٬توز كلو تراضيا بذلك 
 يو يف الصحة كالكماؿ .استواء العضوين من اٞتآف كاجملٍت عل الشرط الثالث :

كىي اليت بياضها  -فبل يؤخذ يد صحيحة بيد شبلء، أك رجل صحيحة برجل شبلء، كال تؤخذ عُت صحيحة بعُت قائمة 
 لعدـ التساكم، كال يؤخذ لساف ّنطق بلساف أخرس. -كسوادىا صافياف غَت أهنا ال تبصر 

ة ، فإنو ال يؤخذ يد اٞتآف بيد اجملٍت عليو ، فبل قصاص ، ألف يد مثاؿ : إذا كانت يد اٞتآف سليمة ، كيد اجملٍت عليو مشلول
 اٞتآف أكمل .

 كإذا كانت عُت اٞتآف صحيحة ، كعُت اجملٍت عليو قائمة ، فبل قصاص ، لعدـ التساكم .
 تص أيخذ كيؤخذ العضو الناقص ابلعضو الكامل ، فتؤخذ الشبلء ابلصحيحة ، كّنقصة األصابع بكاملة األصابع ، ألف ا١تق

 بعض حقو فبل حيف ، كإف شاء أخذ الدية بدؿ القصاص .
 : كأما القصاص يف اٞتراح 

 فيقتص يف كل جرح ينتهي إُف عظم ، إلمكاف االستيفاء فيو ببل حيف كال زَيدة .
كذلك كا١توضحة : كىي اليت توضح العظم يف الرأس كالوجو خاصة ، فإذا جٌت شخص على آخر عمدان ، ككشط جلد رأسو 

 كٟتمو حىت كصل إُف العظم فإنو يقتص منو ، ألنو جرح ينتهي إُف عظم .
 ككذلك جرح العضد كالساؽ كالفخذ كالقدـ .

 ألف الذم ال ينتهي إُف عظم فبل ٯتكن القصاص منو .
 فبل قصاص يف ا٢تامشة : ىي اٞترح الذم ي رز العظم كيهشمو ، فهذه ال قصاص فيها .

 هتشم الرأس كتنقل العظاـ . كال يف ا١تنقًٌلىة : كىي اليت
 كال يف ا١تأمومة : ىي الشجة اليت تصل إُف جلدة الدماغ .
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُُُٕ هيمىا قىاؿى ، أىٍك عىصنا،  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يها ْتىجىرو، أىٍك سىٍوطو يها أىٍك رًمًٌ ) مىٍن قيًتلى يف ًعمًٌ
ا فػىهيوى قػىوىده، كىمىٍن حىاؿى ديكنىوي فػىعىلىٍيًو لىٍعنىةي اىَّللًه ( أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكي  فػىعىلىٍيوً  دى، كىالنهسىاًئيُّ، كىاٍبني مىاجىٍو، عىٍقلي ا٠تطًأ، كىًمٍن قيًتلى عىٍمدن

 إبًًٍسنىادو قىًومٌو .
---------- 

يها (   . سورة ، أم : من قييت يف حاؿ يعمى أمره فبل يتبُت قاتلوبكسر العُت كتشديد ا١تيم ا١تك) مىٍن قيًتلى يف ًعمًٌ
يها ْتىجىرو (   أم : من قتل يف حاؿ ترامي القـو كمضاربتهم فيما بينهم ، فلم يتبُت القاتل كال حاؿ القتل .) أىٍك رًمًٌ

 أم : ديتو دية خطأ .) فػىعىلىٍيًو عىٍقلي ا٠تطًأ( 
 كٛتى اٞتآف بشفاعة أك بقوة مع طلب مستحقو لو . أم : القصاص ،) كىمىٍن حىاؿى ديكنىوي ( 
 ىذا يدؿ على أنو كبَتة .) فػىعىلىٍيًو لىٍعنىةي اىَّللًه ( 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أنو إذا إنساف كَف يتبُت حالو كال من قتلو ، فإف ديتو دية قتل ا٠تطأ .

 على أف من َف يعرؼ قاتلو فإهنا ٕتب فيو الدية كتكوف على العاقلة . قاؿ الصنعآف : اٟتديث فيو مسألتاف : األكُف أنو دليل
 كاختلف العلماء على من تكوف الدية ؟

 على بيت ا١تاؿ . فقيل :
 أف ديتو ٕتب على ٚتيع من حضر . كقيل :

 غَتىم . قاؿ الصنعآف : كذىب اٟتسن إُف أف ديتو ٕتب على ٚتيع من حضر ، كذلك ألنو مات بفعلهم فبل تتعداىم إُف
 أنو ىدر . كقيل :

 كقاؿ الصنعآف : قاؿ مالك إنو يهدر ، ألنو إذا َف يوجد قاتلو بعينو استحاؿ أف يؤخذ بو أحد .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أف قتل العمد يوجب القصاص 
o . أف اٟتيلولة دكف إقامة حدكد هللا موجبة للعنة هللا 

هيمىا، عىٍن اىلنهيبًٌ كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُُِٕ ، يػيٍقتىلي اىلهًذم قػىتىلى،  رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ قىاؿى ) ًإذىا أىٍمسىكى اىلرهجيلي اىلرهجيلى، كىقػىتػىلىوي اىآٍلخىري
، كىصىحهحىوي ًاٍبني اىٍلقىطهاًف، كى  هىًقيه رىجهحى كى٭تيٍبىسي اىلهًذم أىٍمسىكى ( رىكىاهي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ مىٍوصيوالن كىميٍرسىالن يػٍ ، ًإاله أىفه اىٍلبػى رًجىاليوي ثًقىاته

 اىٍلميٍرسىلى.
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 رجح اإلرساؿ البيهقي ، كابن عبد ا٢تادم .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أنو إذا أمسك إنساف إنساّنن ليقتلو آخر ، فيقتل القاتل ك٭تبس ا١تاسك حىت ٯتوت .

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :كقد 
 ال خبلؼ يف كجوب القصاص على القاتل . 

ا ًبرىٍَتً حىقٌو قاؿ ابن قدامة :  اًفئيوي عىٍمدن ؼى يف أىفَّ اٍلقىاًتلى يػيٍقتىلي ؛ أًلىنَّوي قػىتىلى مىٍن ييكى  .      كىالى ًخبلى
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 لماء على أقواؿ :كأما ا١تمسك الذم أمسكو ليقتلو القاتل ، فقد اختلف الع
 : ال قصاص على ا١تمسك . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ أَب حنيفة كالشافعي .
 .يعاقب ، كأيمث ، كال يقتل :  ا١تنذر كابن كأبو ثور كالشافعي ، حنيفة أبو قاؿ ابن قدامة : كقاؿ

 .كا١تمسك غَت قاتل  و (إف أعىت الناس على هللا ، من قتل غَت قاتل ؿ )قا ألف النِب  -أ
ك أنو ػػػغَت ملجئ ، فإذا اجتمعت معو ا١تباشرة ، كاف الضماف على ا١تباشر ، كما لو َف يعلم ا١تمسكألف اإلمساؾ سبب  -ب

 .يقتلو 
 : القصاص عليهما ٚتيعان . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ مالك .
 ألنو لو َف ٯتسكو ما قدر على قتلو، كإبمساكو ٘تكن من قتلو، فالقتل حاصل بفعلهما فيكوّنف شريكاف فيو . 

 : أف القاتل يقتل كٯتسك ا١تمسك حىت ٯتوت . وؿ الثالثالق
 كىذا ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة .

 ٟتديث الباب  .
 ، مث ذكر حديث الباب .كلنا قاؿ ابن قدامة : 

كألنو حبسو إُف ا١توت ، فيحبس اآلخر إُف ا١توت ، كما لو حبسو عن الطعاـ كالشراب حىت مات ، فإننا نفعل بو ذلك حىت  
  . ٯتوت
 . الراجحكىذا 
 ما اٟتكم إذا أكره مكلف مكلفان آخر على قتل معصـو ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ : 
 أف القصاص عليهما ) على ا١تكرًه كا١تكرىه ( . القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ مالك كأٛتد .
، كما لو ألسعو حية ، أك ألقاه إُف أسد يف زريبة ،  ألف ا١تكرًه تسبب إُف قتلو بشيء ييفضي إليو غالبان ، فوجب عليو القصاص

 فؤلنو قتل شخصان ظلمان الستبقاء نفسو ، أشبو ما لو قتلو يف ا١تخمصة ليأكلو . –بفتح الراء  –كأما ا١تكرىه 
 دكف ا١تكرًه . –بفتح الراء  –: أف القصاص على ا١تكرىه  القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ للشافعية كبعض اٟتنفية .
 ١تكرىه مباشر ، كليس لو أف يقتل غَته الستبقاء نفسو .ألف ا

 . -بكسر الراء  –: أف القصاص على ا١تكرًه  القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ أَب حنيفة .

 ألنو ىو ا١تلجىء لرَته ، كا١تكرىه مضطر ، كلوال إكراه ذلك ما قتلو .
 لكن ىذا تعليل ضعيف .

 أف القصاص عليهما أك على ا١تكرىه . كالراجح
 ما اٟتكم إذا أمر شاص آخر بقتل إنساف ، ككاف ىذا ا١تأمور صغَتان أك ٣تنوانن أك جاىالن ابلتحرمي ؟ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12918
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 القصاص على اآلمر .
 ألنو توصل إُف قتلو بشيء يقتل غالبان، كالصِب كاجملنوف كاٞتاىل ابلتحرٔف ٔتنزلة اآللة، كما لو أهنشو حية فقتلتو.

 قالن عا١تان ابلتحرمي ؟ما اٟتكم إذا كاف ا١تأمور كبَتان عا 

 إذا كاف ا١تأمور كبَتان عاقبلن عا١تان ابلتحرٔف فالقصاص على القاتل ببل خبلؼ .
 ما اٟتكم إذا اشًتؾ يف القتل اثناف ال ٬تب القوىد على أحد٫ًتا منفردان ألبوة أك غَتىا ؟ 

 فالقود على الشريك كعلى الثآف نصف الدية .
قتل الولد ، فاألجنِب يقتل ابلولد ، كاألب ال يقتل بولده ، فيكوف القود على الشريك ، كالثآف مثالو : لو اشًتؾ أب كأجنِب يف 

) كىو األب ( ال قود عليو ، لوجود ا١تانع كىو األبوة ، كإذا نفذّن القصاص على األجنِب فإف األب يكوف عليو نصف الدية ، 
 ألف الدية تتبعض ، كالقصاص ال يتبعض .

كحر اشًتكا يف قتل رقيق، فاٟتر ال يقتل ابلرقيق، كالرقيق يقتل بو، ففي ىذه اٟتاؿ يقتل الرقيق كال يقتل اٟتر،  مثاؿ آخر : رقيق
 كلكن عليو نصف ديتو ، أم نصف قيمتو .

 ما اٟتكمة يف أنو ال يستوَف القصاص إال ْتضرة سلطاف أك انئبو ؟ 
 الفتقاره إُف اجتهاده ، كخوؼ اٟتٍيف . -أ

 ء ا١تقتوؿ رٔتا يعتدكف عليو ابلتمثيل أك بسوء القتل أك برَت ذلك بسبب الريظ الذم يف قلوهبم عليو .كألف أكليا -ب
 ىل ٬توز أف يستويف القصاص أكلياء ا١تقتوؿ ؟ 

 نعم ٬توز لكن بشركط :
 كْتضور السلطاف أك ّنئبو . –كأيمن عدـ التجاكز  –أف ٭تسن القصاص 

 م : حادة .ال يستوىف القصاص إال آبلة ماضية ، أ 
 ركاه مسلم )إف هللا كتب اإلحساف على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة(  فبل ٬توز ابآللة الكالة، لقولو 

 ألنو إسراؼ يف القتل ، كإذا قتلنا هبا فإننا َف ٨تسن إليو .
لىمىاينًٌ ) أىفه اىلنهيبه  -ُُّٕ يػٍ : "أىانى أىٍكىلى مىٍن كىَفى ًبًذمهًتًو ( . أىٍخرىجىوي عىٍبدي  قػىتىلى  كىعىٍن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن اٍلبػى ميٍسًلمنا ٔتىعىاًىدو. كىقىاؿى

ًإٍسنىادي اىٍلمىٍوصيوًؿ كىاهو  . كىكىصىلىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، ًبذًٍكًر ًاٍبًن عيمىرى ًفيًو، كى ا ميٍرسىالن  . اىلرهزهاًؽ ىىكىذى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 صح كما قاؿ ا١تصنف .ال ي

 قاؿ أٛتد : اٟتديث ليس لو إسناد ، كقاؿ الدارقطٍت : يركيو ابن البيلمآف ، كىو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

ل مسلم استدؿ ابٟتديث من قاؿ بقتل ا١تسلم ابلكافر الذمي ، كقد تقدمت ا١تسألة ، كأف الراجح مذىب اٞتمهور ، كأنو ال يقت
 بكافر .
: لىٍو ًاٍشتػىرىؾى ًفيًو أىٍىلي صى  -ُُْٕ ـه ًغيلىةن، فػىقىاؿى عيمىري هيمىا قىاؿى ) قيًتلى غيالى ٍلتػيهيٍم ًبًو ( . كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ عىاءى لىقىتػى نػٍ

 أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ .
---------- 



 ُُٕٔ 

  سيأيت تعريفو إف شاء هللا .) ًغيلىةن ( 
 ىل يقتل اٞتماعػػة ابلواحد ؟ 

 نعم .
 فلو اشًتؾ ٚتاعة يف قتل شخص عمدان ، فإنو ٬تب عليهم القصاص ٚتيعان .

 لعمـو األدلة على مشركعية القصاص . -أ
 كٟتديث الباب . -ب
راد قتل شخص كسدان للذريعة ، فإنو لو َف يقتل اٞتماعة ابلواحد ألٌدل ذلك إُف سقوط القصاص هبذه اٟتيلة ، فكل من أ -ج

 تعاكف مع آخرين ليسقط عنو القصاص ، فيؤدم ذلك إُف إسقاط حكمة الردع كالزجر .
 ما شرط القصاص منهم ؟ 

شرط القصاص منهم ٚتيعان : أف يكوف فعل كل كاحد منهم يصلح لقتلو لو انفرد ، كأف يصٌوب ثبلثة أشخاص مسدسان ضد 
 شخص كاحد كيقتلونو يف آف كاحد .

يث كاف فعل كل كاحد منهم يوجب القصاص لو انفرد ، كأف ٬تتمعػوا على ضربو بسيوؼ ، كل كاحد لو كىذا اٟتكم : ح
 انفردت ضربتو لقتلت غالبان .

 إف اختار الول الدية ، فكم دية ٕتب عليهم ؟ 
 .إال دية كاحدة إف اختار الوِف الدية ، فإهنا ٕتب دية كاحدة على اٞتميع ، كذلك ألف النفس كاحدة كالقتل كاحد فلم ٬تب 

 ما ىو قتل الغيلة ؟ كىل ٭تق لألكلياء العفو أك الصلح أـ ال ؟ 
 قاؿ اٟتافظ ابن حجر العسقبلٓف : )قولو: )قتل غيلة( بكسر أكلو، أم: خديعة، كاالغتياؿ: األخذ على غفلة .

على غرة، كالذم ٮتدع إنساّن فيدخلو كقاؿ الفقيو مصطفى السيوطي الرحيبآف : كقتل الريلة، بكسر الرُت ا١تعجمة، كىو: القتل 
 بيتا أك ٨توه أك غَته .

كقاؿ شيخ اإلسبلـ تقي الدين ابن تيمية : أما إذا كاف يقتل النفوس سران ، ألخذ ا١تاؿ، مثل الذم ٬تلس يف خاف يكريو ألبناء 
ة أك طب، أك ٨تو ذلك فيقتلو كأيخذ السبيل، فإذا انفرد بقـو منهم قتلهم كأخذ أموا٢تم، أك يدعو إُف منزلو من يستأجره ٠تياط

 فهذا يسمى: القتل غيلة . -مالو
 كقد اختلف العلماء ما الذم يوجبو قتل الريلة على قولُت : -

 القصاص أك الدية، على حسب اختيار أكلياء ا١تقتوؿ. ) كرَته من أنواع القتل ( . القوؿ األكؿ :
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

 ـ، كمن كافقهم من أىل العلم.كرجحو : كابن قدامة ، كابن حز 
 كاستدلوا بعمـو األدلة على شرعية القصاص اليت َف تفرؽ فيها بُت قتل الريلة كغَته .

 القتل، كيرجع فيو إُف السلطاف . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ ا١تالكية ، كاختيار ابن تيمية .

عفو، كال تعت ر فيو ا١تكافأة، قاؿ أيضا: كىو أحد الوجهُت يف قاؿ ابن القيم : قتل الريلة يوجب قتل القاتل حدان ، فبل يسقطو ال
 مذىب أٛتد، اختاره شيخنا كأفىت بو .

 ( .لقولو تعاُف ) ًإ٪تَّىا جىزىاء الًَّذينى ٭تيىارًبيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى يًف األىٍرًض فىسىادنا أىف يػيقىتػَّليواٍ -أ



 ُِٕٔ 

 عدـ جواز العفو عمن حارب هللا كرسولو ، كقتل الريلة نوع من اٟترابة فبل يدخلو العفو . كجو الداللة : أف ىذه اآلية أثبتت
فقاؿ: لو  اجتوكا ا١تدينة، فشكوا ذلك إُف النِب  ٟتديث أنس  أنو قاؿ ) ١تا قدـ رىط من عرينة كعكل على النِب  -ب

وا عمدكا إُف الرعاة فقتلوىم، كاستاقوا اإلبل، كحاربوا هللا خرجتم إُف إبل الصدقة فشربتم من أبوا٢تا كألباهنا ففعلوا، فلما صح
يف آاثرىم، فأخذكا، فقطع أيديهم كأرجلهم، كٝتل أعينهم كألقاىم يف الشمس حىت ماتوا( متفق  كرسولو، فبعث رسوؿ هللا 

 عليو 
أم أكلياء الراعي ىل يقتصوف أك يعفوف كَف أيخذ بر  كجو الداللة : أف ىؤالء قتلوا الراعي غيلة ، ك٢تذا اقتص منهم رسوؿ هللا 

 عنهم .
يدؿ على أف قتل الريلة يوجب قتل القاتل حدا، فبل يسقطو العفو، كال تعت ر فيو  -أيضان  -قاؿ ابن القيم : كىذا اٟتديث

 ا١تكافأة.
أف يرض    كعنو . ) أف يهودَين رض رأس جارية بُت حجرين على أكضاح ٢تا أك حلي فأخذ كاعًتؼ، فأمر رسوؿ هللا -ج

 رأسو بُت حجرين ( متفق عليو .
َف يدفعو  قاؿ: كإف قتل الريلة ال يشًتط فيو إذف الوِف ، فإف رسوؿ هللا  -قاؿ ابن القيم يف أثناء الكبلـ على فقو ىذا اٟتديث

 إُف أكليائها، كَف يقل : إف شئتم فاقتلوه، كإف شئتم فاعفوا عنو، بل قتلو حتمان .
عًتاضان كأجاب عنو، فقاؿ: كمن قاؿ: إنو فعل ذلك لنقض العهد َف يصح، فإف ّنقض العهد ال يرض رأسو كأكرد رٛتو هللا ا

 ابٟتجارة، بل يقتل ابلسيف .
كأما ا١تعٌت : فإف قتل الريلة حق  ، ككل حق تعلق بو حق هللا تعاُف فبل عفو فيو، كالزكاة كغَتىا ، ألنو يتعذر االحًتاز منو،  -د

 ة .كالقتل مكابر 
 أف قتل الريلة يصعب االحًتاز منو ، فهو كالقتل يف اٟترابة كقطع الطريق . -ىػ

 كهللا أعلم .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُُٕٓ ا أىٍف ) فىمىٍن قيًتلى لىوي قىًتيله بػىٍعدى مىقىالىيًت ىىًذًه، فىأىٍىليوي بػىٍُتى ًخيػىرىتػىٍُتً: ًإمه  كىعىٍن أىِب شيرىٍيحو اى٠ٍتيزىاًعيًٌ قىاؿى

خيذيكا اىٍلعىٍقًل. أىٍك يػىٍقتػيليوا ( أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ .  أيٍى
 كىأىٍصليوي يف "اىلصهًحيحىٍُتً" ًمٍن حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى ٔتىٍعنىاهي . -ُُٕٔ

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 إما القصاص كإما الدية ، حسب اختيار الوِف .نستفيد : أف الواجب يف قتل العمد أحد أمرين : 
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة : ما موجب قتل العمد على قولُت :

أف موجب القتل العمد أحد شيئُت: القصاص، أك الدية فيختار كِف الدـ أحد٫تا إما أف يقتص أك أيخذ الدية  القوؿ األكؿ :
 عن القصاص ك٬ت ر اٞتآف على دفعها .

 ذا رأم اٟتنابلة ، كبعض الشافعية ، كالظاىرية .كى
 كركم عن سعيد ابن ا١تسيب كابن سَتين كعطاء ك٣تاىد كغَتىم ، كىو ركاية عن اإلماـ مالك رٛتو هللا .

 لقولو تعاُف ) فمن عفي لو من أخيو شيء ( . -أ
 قاؿ ابن عباس : العفو أف يقبل الدية يف العمد . 



 ُّٕٔ 

 ناه :كٟتديث الباب كما يف مع -ب
 اىٍلعىٍقًل ، أىٍك يػىٍقتػيليوا ( .ففي حديث الباب ) فىمىٍن قيًتلى لىوي قىًتيله بػىٍعدى مىقىالىيًت ىىًذًه، فىأىٍىليوي بػىٍُتى ًخيػىرىتػىٍُتً: ًإمَّا أىٍف أيىٍخيذيكا  

 رىٍيًن : إمَّا أىٍف يػىٍقتيلى ، كىًإمَّا أىٍف ييوًدم ( .كىمىٍن قيًتلى لىوي قىًتيله : فػىهيوى ًٓتىٍَتً النَّظى  ) قاؿ  –يف الصحيحُت  –كحديث أَب ىريرة 
 كركاية مسلم ) كىمىٍن قيًتلى لىوي قىًتيله فػىهيوى ًٓتىٍَتً النَّظىرىٍيًن ًإمَّا أىٍف يػيٍفدىل كىًإمَّا أىٍف يػيٍقتىل ( .

يو ، كقد جاء عند الًتمذم : ) فإما أف يعفو أم الوِف ، ألف ا١تقتوؿ ال اختيار لو ، كإ٪تا االختيار لولقولو ) فهو ٓتَت النظرين ( 
كإما أف يقتل ( كا١تراد ابلعفو إُف الدية ، كقد جاء يف ركاية : ) فمن قتل لو قتيل بعد اليـو فأىلو بُت خَتتُت : إما أف يقتلوا أك 

أف أيخذ الدية ، فإف أراد  أيخذكا الدية ( كعند أَب داكد : ) فإنو ٮتتار إحدل ثبلث : إما أف يقتص ، كإما أف يعفو ، كإما
 الرابعة فخذكا على يديو ( أم إذا أراد زَيدة على القصاص أك الدية .

 أم يعطي القاتل أك أكلياؤه ألكلياء ا١تقتوؿ الدية .قولو ) كإما أف ييوًدم ( 
 أف موجب القتل العمد ىو القصاص عينان .القوؿ الثاين : 

 ف أرادىا كِف الدـ، فإما أف يقتص منو كإما أف يعفو ٣تاّنن إف َف يرض اٞتآف بدفع الدية.كعلى ىذا فبل ييلـز اٞتآف بدفع الدية إ
 كىذا رأم اٟتنفية ، كا١تالكية ، كقوؿ للشافعية . 
 لقولو تعاُف ) كتب عليكم القصاص يف القتلى (  . -أ

 فذكر القصاص كَف يذكر الدية.
 . ) من قتل عمدان فهو قود ( ركاه أٛتد كلقولو  -ب

 فنص اٟتديث على أف العمد موجب للقود، كىذا يدؿ على إبطاؿ التخيَت.
 أصح . كالقوؿ األكؿ

 كا٠تَتة يف ذلك إُف الوِف بُت أربعة أشياء : العفو ٣تاّنن ، كالعفو إُف الدية ، كالقصاص .قاؿ ابن القيم : 
 “ .الدية  كال خبلؼ يف ٗتيَته بُت ىذه الثبلثة ، كالرابع : ا١تصاٟتة على أكثر من

 ما حكم ا١تصاٟتة عن القود ِبكثر من الدية ؟ -
 اختلف العلماء يف حكم ا١تصاٟتة عن القود أبكثر من الدية على قولُت :  

 صحة الصلح عن القصاص على أكثر من الدية .القوؿ األكؿ : 
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كا١تشهور من مذىب اٟتنابلة ، كا١تالكية .

قاؿ  ) من قتل متعمدان دفع إُف أكلياء ا١تقتوؿ ، فإف شاءكا قتلوا ،  يب عن أبيو عن جده أف النِب ٟتديث عمرك بن شع -أ
 كإف شاءكا أخذكا الدية ، كما صاٟتوا عليو فهو ٢تم (  ركاه الًتمذم .

 كألف الشارع متشوؽ إُف صيانة النفوس كالدماء ، فرغب يف قبوؿ الدية ٖتقيق ٢تذا القصد يف التشريع . -ب
 ال يصح ذلك إال على الدية أك دكهنا .القوؿ الثاين : 

 كبو قاؿ بعض اٟتنفية ، كرجحو ابن القيم .
ٟتديث ابن شريح  ) من أصيب بقتل أك خيل ، فإنو ٮتتار بُت ثبلث : إما أف يقتص ، كإما أف يعفو ، كإما أف أيخذ الدية ، 

 فإف أراد الرابعة فخذكا على يديو ( .
فإف أراد الرابعة فخذكا على يديو ( قالوا معناه : إذا أراد زَيدة على القصاص أك الدية أك العفو فبل ٘تكنوه من ) :  كجو الداللة

 فعل شيء غَت كاحدة من ىذه الثبلث ا١تتقدمة ، كالصلح على أكثر من الدية ليس منها ، فظهر إذان عدـ صحتو .



 ُْٕٔ 

 ك٬تاب عن ىذا :
راد الرابعة فخذكا على يديو ( كىذه الرابعة ىي ا١تذكورة يف آخر آية القصاص من سورة البقرة ، أف يقاؿ : أف ا١تراد بقولو : ) فإف أ

يد كأنو كىي : ) فىمىًن اٍعتىدىل بػىٍعدى ذىًلكى فػىلىوي عىذىابه أىلًيمه( أم من قتل بعد أخذ الدية أك قبو٢تا فلو عذاب من هللا أليم موجع شد
 ىو الذم يقتل بعد أخذ الدية .

أبف أيخذ الدية مثبلن كيقتل ، فخذكا على يديو ، ك٢تذا جاء يف حديث آخر أف النِب ) فإف أراد الرابعة ( :  معٌت اٟتديث فيكوف
 . ) قاؿ  ) ال أعايف أحدان قتل بعد أخذ الدية 

 القوؿ األكؿ .فالراجح 
 ما األفضل ألكلياء ا١تقتوؿ ؟ 

 األفضل ألكلياء ا١تقتوؿ العفو عن القصاص .
 التنازؿ عن القصاص إُف الدية أك الصلح أك إُف غَت شيء .العفو : كمعٌت 

 فالعفو مشركع كمستحب .
 قاؿ تعاُف : )كىلىمىٍن صىبػىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلكى لىًمٍن عىٍزـً اأٍليميوًر( .-أ

 عىلىى اَّللًَّ ( .كقاؿ تعاُف : )كىجىزىاءي سىيًٌئىةو سىيًٌئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي -ب
يعان (  -ج  من أحياىا ابلعفو عن القاتل .كقيل يف تفسَتىا : كقاؿ تعاُف : ) كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأى٪تَّىا أىٍحيىا النَّاسى ٚتًى
 رفع إليو شيء يف قصاص إال أمر فيو ابلعفو ( ركاه أٛتد . كعن أنس قاؿ : ) ما رأيت رسوؿ هللا  -د
 هللا عبدان بعفو إال عزان ( ركاه مسلم .: ) ما زاد  كقاؿ  -ق

 لكن العفو يشًتط أال ٭تصل ابلعفو ضرران ، كأف يكوف اٞتآف سفاكان للدماء ، فاألصلح يف مثل ىذه اٟتاؿ القصاص .
. )  ك٢تذا قيد هللا تعاُف العفو ابإلصبلح ، فقاؿ : )فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اَّللًَّ

استيفاء اإلنساف حقو من الدـ عدؿ ، كالعفو عنو إحساف ، كاإلحساف ىنا أفضل ، لكن ىذا ـ ابن تيمية : قاؿ شيخ اإلسال
 اإلحساف ال يكوف إحساّنن إال بعد العدؿ ، كىو أف ال ٭تصل ابلعفو ضرر ، كإال كاف ظلمان إما لنفسو كإما لرَته .

 مىت تتعُت الدية ؟ 

 تتعُت يف حاالت :
 ا ، فلو قاؿ : رجعت إُف الدية ، نقوؿ : ال قصاص ، ألنك ابختيارؾ الدية سقط القصاص .إذا اختارى األكىل :
 إذا ىلك اٞتآف ، فإذا مات القاتل فهنا تتعُت الدية . الثانية :
 إذا عفا عن القصاص . الثالثة :

 ما حكم من قتل بعد أخذ الدية ؟ 
ذىًلكى فػىلىوي ( شرط كجوابو: أم قػىتىلى بعد أخذ الدية، كسقوط الدـ قاتلى كىلًيًٌو فلو  قىاؿى القرطٌِب :  قولو تعاُف ) فىمىًن اٍعتىدىل بػىٍعدى 

 عذاب أليم.
 كاختلف العلياء فيمن قتل بعد أخذ الدية .

 فػىقىاؿى ٚتاعة مٍن العلماء، منهم: مالك، كالشافعي: ىو كمن قػىتىل ابتداء، إف شاء الوِف قتلو، كإف شاء عفا، كعذابو يًف اآلخرة. 
 كىقىاؿى قتادة، كعكرمة، كالسُّدًٌم، كغَتىم: عذابو أف ييقتىل البتة، كال ٯتيىكًٌن اٟتاكم الوِفَّ مٍن العفو.

: قىاؿى رسوؿ هللا    ) ال أيٍعًفي مٍن قتل بعد أخذ الدية ( . كرىكىل أبو داكد، عن جابر بن عبد هللا . قىاؿى
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 يبقى إٙتو إُف عذاب اآلخرة.كىقىاؿى اٟتسن: عذابو أف يػىريدَّ الديةى فقط، ك  
 كىقىاؿى عمر بن عبد العزيز: أمره إُف اإًلماـ، يصنع فيو ما يرل .  ) تفسَت القرطِب ( . 
 ىل ٬توز للنساء العفو عن القصاص ؟ 

 نعم .
 كىذا قوؿ أكثر العلماء .

 لم: عفو النًٌساء عن الدـ جائز، كعفو الرجاؿ .قىاؿى اإًلماـ ا٠تطٌاٌَب : قد اختلف النَّاس يًف عفو النًٌساء، فػىقىاؿى أكثر أىل الع
كقاؿ ابن قدامة : فالقصاص حق ٞتميع الورثة، مٍن ذكم األنساب كاألسباب، كالرجاؿ كالنساء، كالصرار كالكبار، فمن عفا 

 منهم صح عفوه، كسقط القصاص، كَف يبق ألحد إليو سبيل.
كىم، كٛتاد، كالثورم، كأبو حنيفة، كالشافعي، كريكم معٌت ذلك عن عمر، كىذا قوؿ أكثر أىل العلم، منهم: عطاء، كالنخعي، كاٟتى 

 كطاكس، كالشعِب.
 كىقىاؿى اٟتسن، كقتادة، كالزىرم، كابن شي ٍرمة، كالليث، كاألكزاعي: ليس للنساء عفو .

 كاحتٌج األكلوف :
ـٌ يف ٚتيع أىلو ، كا١ترأة مٍن أى بعمـو قولو  ) مٍن يىعذيريٓف مٍن رجل  لو، بدليل قوؿ النٌِب ) فأىلو بُت خَتتُت ( كىذا عا

يبلرٍت أذاه يف أىلي، كما علمت عىلىى أىلي إال خَتان ، كلقد ذكركا رجبل ما علمت عليو إال خَتان ، كما كىافى يدخل عىلىى أىلي إال 
 إال خَتا، مٌتفقه عليو. معي ( يريد عائشة رضي هللا تعاُف عنها ، كىقىاؿى لو أسامة: َي رسوؿ هللا أىلك، كال نعلم

أييت برجل قتل قتيبل، فجاء كرثة ا١تقتوؿ ليقتلوه، فقالت امرأة ا١تقتوؿ، كىي أخت القاتل: قد  كركل زيد بن كىب ) أف عمر 
 عفوت عن حقي، فػىقىاؿى عمر: هللا أك ر عىتىقى القتيل ( .     ) ا١ترٍت ( .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  بقتل القاتل ال يكوف إال يف القتل العمد إبٚتاع العلماء .أف القصاص 

قاؿ ابن قدامة : أٚتع العلماء على أف القىوىد )القصاص( ال ٬تب إال ابلعمد ، كال نعلم بينهم يف كجوبو ابلقتل العمد إذا  
تل مظلوما فقد جعلنا لوليو اجتمعت شركطو خبلفا ، كقد دلت عليو اآلَيت كاألخبار بعمومها ، فقاؿ هللا تعاُف : ) كمن ق

فبل يسرؼ يف القتل ( . كقاؿ تعاُف : ) كتب عليكم القصاص يف القتلى( . كقاؿ تعاُف : )كلكم يف القصاص حياة( .  سلطاّنن 
أف كجوب القصاص ٯتنع من يريد القتل منو ، شفقة على نفسو من القتل ، فتبقى اٟتياة يف من أريد قتلو .  -كهللا أعلم  -يريد 

يل : إف القاتل تنعقد العداكة بينو كبُت قبيلة ا١تقتوؿ ، فَتيد قتلهم خوفا منهم . كيريدكف قتلو كقتل قبيلتو استيفاء ، ففي كق
االقتصاص منو ْتكم الشرع قطع لسبب ا٢تبلؾ بُت القبيلتُت . كقاؿ هللا تعاُف : )ككتبنا عليهم فيها أف النفس ابلنفس( . اآلية . 

ن قتل لو قتيل ، فهو ٓتَت النظرين : إما أف يقتل ، كإما أف يػيٍفدىل ( . متفق عليو . كركل أبو شريح ا٠تزاعي : ) م كقاؿ النِب 
: ) من أصيب بدـ ، أك خبل ، فهو اب٠تيار بُت إحدل ثبلث ، فإف أراد الرابعة فخذكا على يديو : أف  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

أبو داكد . كيف لفظ : ) فمن قتل لو بعد مقاليت قتيل ، فأىلو بُت خَتتُت : أف أيخذكا  يقتل ، أك يعفو ، أك أيخذ الدية ( . ركاه
  ." انتهى –كالقىوىد ىو القصاص  –الدية ، أك يقتلوا ( . كقاؿ عليو السبلـ : )العمد قود ، إال أف يعفو كِف ا١تقتوؿ ( . 

o :الصلح مقابل مرادرة اٞتآف أرض اٞتناية أبدان أك إُف مدة 
يقع الصلح عن دـ العمد بشرط أف يرٖتل اٞتآف عن بلد أكلياء الدـ هنائيان فبل يعود إليها، أك أبف يرٖتل مدة ٤تددة من الزمن قد 

٭تددكهنا لو، فإف عاد فمن حقهم أف يقتصوا إف كاف بعد ثبوت الدـ أك يعاكدكا ا٠تصومة إف كاف قبل ثبوت الدـ. كَف أجد فيما 
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ذه الصورة من الصلح إال فقهاء ا١تالكية ػ على تفصيل يف مذىبهم ػ كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية، كمن توصلت إليو من تكلم عن ى
 ا١تعاصرين ٝتاحة مفيت الدَير السعودية الشيخ دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ رٛتهم هللا.

ل مث عاد، ككاف الدـ قد ثبت كاف ٢تم القود فإذا التـز القاتل أنو إف عاد للبلد فلهم القود أك الدية مث َف يرٖتل بعد االتفاؽ أك ارٖت
يف العمد، فإف َف يثبت الدـ كاف لورثة ا١تقتوؿ اٟتق يف ا١تخاصمة من جديد كال يكوف الصلح قاطعان ٠تصومتهم النتقاضو بعدـ 

 رحيلو، أك عوده بعد رحيلو قبل ا١تدة اليت حددت لو. فالشرط جائز كالصلح الـز على ىذا القوؿ.
 :كذلك ١تا أييت

 أكالن: أف ا١تسلمُت على شركطهم كإذا رضي األكلياء كاٞتآف هبذا الشرط فبل ٤تذكر فيو .
اثنيان: أف األكلياء ٢تم أف يصاٟتوا اٞتآف على عوض ماِف أك منفعة أك مصلحة ػ كما تقدـ ػ كقد يكوف يف رحيل اٞتآف مصلحة 

 تزامو فبل ٤تذكر يف ذلك.كىو حق رضوا إبسقاطو مقابل ىذا لشرط الذم رضي اٞتآف ابل
 اثلثان: إذا َف يف هبذا الشرط فلهم الرجوع عليو كما لو َف يؤد العوض ا١تتفق عليو بينهم.  ) الصلح يف اٞتناَيت العريٍت ( .

 مبحث : كفارة القتل :
 كفارة القتل : عتق رقية ، فإف َف ٬تد فصياـ شهرين متتابعُت .  أكالن :

لَّمىةه ًإُفى أىٍىًلًو ًإالَّ أىٍف ًلميٍؤًمنو أىٍف يػىٍقتيلى ميٍؤًمنان ًإالَّ خىطىأن كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمنان خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو كىًديىةه ميسى  كما قاؿ تعاُف )كىمىا كىافى 
ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً تػىٍوبىةن مًٌنى اَّللًَّ  ٍد فىًصيىا  كىكىافى اَّللَّي عىًليمنا حىًكيمنا ( .يىصَّدَّقيوا ...فىمىن َفٍَّ ٬تًى

 طريق ا٠تطأ .)كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىٍف يػىٍقتيلى ميٍؤًمنان ًإالَّ خىطىأن ( أم : ٯتتنع شرعان أف يقتل ا١تؤمن أخاه عمدان ، لكن قد يقتلو عن 
مؤمنان خطأ فعليو كفارة : ٖترير كٗتليص رقبة مؤمنة من الرؽ كإعتاقها ) كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمنان خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو ( أم : كمن قتل 

 ، ك٬تب أف تكوف مؤمنة .
 هم .) كىًديىةه ميسىلَّمىةه ًإُفى أىٍىًلًو ( الدية : ما يعطى عوضان عن دـ القتيل إُف أكليائو ج ران لقلوهبم كعوضان عما فاهتم من قريب

 عن الدية .)ًإالَّ أىٍف يىصَّدَّقيوا( أم: يعفوا 
ٍد (   أم : َف ٬تد الرقبة ، أبف تكوف معدكمة ، كإما أف يكوف ٙتنها معدكمان .) فىمىٍن ملىٍ ٬تًى

ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً (  أم : فعليو صياـ شهرين متتابعُت ْتيث ال يفطر بينهما كال يقطعهما إبفطار يـو أك اكثر يف اثنائها ) فىًصيىا
 من غَت عذر شرعي .

كسواء بدأ الصياـ من أكؿ الشهر أك من كسطو أك من آخره ك٭تسب شهرين متتابعُت ، فإف أفطر بينهما من غَت عذر شرعي  -
 استأنف .

 ىذه الكفارة يف قتل ا٠تطأ كشبو العمد ، فبل كفارة يف عمد . اثنيان :
لثورم ، كمالك ، كأبو ثور ، كابن ا١تنذر ، قاؿ ابن قدامة : كا١تشهور يف ا١تذىب : أنو ال كفارة يف قتل العمد ، كبو قاؿ ا

 كأصحاب الرأم .
قػىبىةو ميٍؤًمنىةو .... ( مث ذكر قتل العمد ١تفهـو قولو تعاُف ) كىمىا كىافى لًميٍؤًمنو أىٍف يػىٍقتيلى ميٍؤًمنان ًإالَّ خىطىأن كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمنان خىطىأن فػىتىٍحرًيري رى  -أ

 زاءه جهنم ، فمفهومو أنو ال كفارة فيو .، فلم يوجب فيو كفارة ، كجعل ج
 عليو القود ، كَف يوجب كفارة ( . كركم ) أف سويد بن الصامت قتل رجبل ، فأكجب النِب  -ب
 كَف يوجب كفارة . كعمرك بن أمية الضمرم قتل رجلُت يف عهد النِب ملسو هيلع هللا ىلص فودا٫تا النِب   -ج
 جب كفارة ، كزْف اصنكألنو فعل يوجب القتل ، فبل يو  -د
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 ال إطعاـ يف كفارة القتل . اثلثان :
 كما كاف ربك نسيان . ألنو َف يثبت ذلك يف كتاب هللا كال يف سنة رسولو  

كال يستطيع أف  -كفارة قتل خطأ-كسئل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : رجل مريض ٔترض السكر، كعليو كفارة صياـ شهرين 
 يو؟يصـو ١ترضو، فماذا عل

فأجاب : إذا كاف ال يستطيع أف يصـو فبل شيء عليو؛ ألف كفارة القتل ليس فيها إال عتق رقبة أك صياـ شهرين متتابعُت، كما 
ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً تػىٍوبىةن ًمنى اَّللًَّ كىكىافى اَّللَّي عىًليمان حىكً  ٍد فىًصيىا فيو إطعاـ ، فإف قدر على يمان (  كليس يف سورة النساء: ) فىمىٍن َفٍى ٬تًى

 الصـو صاـ كإال سقط عنو .     ) لقاء الباب ا١تفتوح ( .
 . الكفارة تتعدد بتعدد القتلى رابعان : 

 . سئل علماء اللجنة الدائمة لئلفتاء عن سائق سيارة تسبب يف حادث نتيجة لنومو ، كمات ثبلثة نساء يف اٟتادث
 : فأجابوا

ن كل نفس ماتت معك يف اٟتادث ا١تذكور ، كالكفارة ىي : عتق رقبة مؤمنة ، فإف َف ٕتد ٬تب عليك كفارة القتل خطأ ع"
 . فتصـو شهرين متتابعُت مىت استطعت ، كال مانع من الفصل بُت كل شهرين ٔتدة ترًتح فيها

 خامسان : ٕتب الكفارة على من قتل كافران معصومان .
 . ل كافران معصومان ذىب ٚتهور العلماء إُف كجوب الكفارة على من قت

 : كالكافر ا١تعصـو ثبلثة أنواع
 . الذمي . كىو من بيننا كبينو عقد الذمة -ُ
 . ا١تعاىىد . من بيننا كبُت قومو عهد على ترؾ القتاؿ -ِ
 . ا١تستأًمن . كىو من دخل ببلد اإلسبلـ أبماف ، كمن دخلها للتجارة أك العمل أك زَيرة قريب أك ما أشبو ذلك -ّ

 : معصومان فعليو شيئاففمن قتل كافران 
 األكؿ : الدية ، تسلم إُف أىلو . كىذا إذا كاف أىلو غَت ٤تاربُت . كأما إذا كاف أىلو ٤تاربُت لنا فبل يستحقوف الدية ، ألف أموا٢تم

 م ( .تفسَت السعد) كدماءىم ال حرمة ٢تا . 
 . الثآف : الكفارة كىذا قوؿ ٚتهور العلماء

بي : قاؿ ابن قدامة  ا قىاؿى أىٍكثػىري أىٍىلً كىٕتًى يِّا أىٍك ميٍستىٍأمىننا . كىهًبىذى اًفًر اٍلمىٍضميوًف ، سىوىاءه كىافى ًذمًٌ   اٍلًعٍلًم .)تعٍت الكفارة( ًبقىٍتًل اٍلكى
. فىمىٍفهيوميوي أىٍف ال كىفَّارىةى يف غىٍَتً  (قػىبىةو ميٍؤًمنىةو كىمىٍن قػىتىلى ميٍؤًمننا خىطىأن فػىتىٍحرًيري رى  )كىقىاؿى اٟتٍىسىني ، كىمىاًلكه : الى كىفَّارىةى ًفيًو ؛ لقولو تعاُف :  

 اٍلميٍؤًمًن .
نػىهيٍم ًميثىاؽه فىًديىةه ميسىلَّمىةه إُفى أىٍىًلًو كىٖتىٍرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو  )كىلىنىا ، قولو تعاُف   نىكيٍم كىبػىيػٍ ا كىالذًٌمًٌيُّ لىوي ًميثىا (كىًإٍف كىافى ًمٍن قػىٍوـو بػىيػٍ ؽه ، كىىىذى

ـي عىلىى دىلًيًل ا٠تًٍطىاًب ، كىألىنَّوي آدىًميّّ مىٍقتيوؿه ظيٍلمنا ، فػىوىجىبىٍت اٍلكىفَّارىةي ًبقىٍتًلًو ،    . كىاٍلميٍسًلًم اىػمىٍنطيوؽه يػيقىدَّ
 (ّٕٔ/ِ( كابن كثَت )ِّٓ/ٓ( كالقرطِب )ّْ/ٗكقد اختار ىذا القوؿ ٚتاعة من ا١تفسرين منهم : الط رم )

 : ؿ الشيخ دمحم بن إبراىيم رٛتو هللاقا -
كفارة القتل ا٠تطأ ٕتب على الفور، فإف كاف من كجب عليو الصياـ ضعيفان ضعفان ٯتنعو من الصياـ ْتيث ال يتضرر بو ، فيبقى 

ٍد الصياـ اثبتان يف ذمتو فمىت قدر عليو فعلو ، لعمـو قولو تعاُف : )الى ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعى  هىا( . كلقولو تعاُف : )فىمىٍن َفٍى ٬تًى
ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً( . كإف كاف من كجب عليو كبَتان فإف الصياـ يسقط عنو  ... فىًصيىا
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 مث قاؿ : إذا كاف قادران على الصياـ يف غَت الوقت الذم كجب عليو فيو فهل ٬توز لو أتخَته إُف كقت الشتاء؟
ستطيعو يف كقت كيستطيعو يف كقت آخر فبل مانع من أتخَته إُف كقت االستطاعة ، لعمـو قولو تعاُف : كاٞتواب : إذا كاف ال ي

(" انتهى اب  . ختصار)الى ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا( . كقولو تعاُف : )كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم يف الدًٌيًن ًمٍن حىرىجو
  . (ِّٕ – ُّٕ/ُُفتاكل الشيخ دمحم بن إبراىيم" )"

 

تً  بي اىلدًٌايى  ابى
 .ٚتع دية : كىي ا١تاؿ ا١تؤدل إُف اجملٍت عليو أك لوليو بسبب اٞتناية  الدَيت :

 فقولو ) ا١تؤدل إُف اجملٍت عليو ( ىذا فيما إذا كانت اٞتناية فيما دكف النفس .
ما دكف النفس لكن اجملٍت عليو غَت مكلف ) كأف يكوف كفيما إذا كانت اٞتناية في –) أك كليو ( فيما إذا كانت اٞتناية ابلنفس 

 صرَتان أك ٣تنوّنن ( .
 . كالدية كاجبة 

 قاؿ تعاُف ) كمن قتل مؤمنان خطأن فتحرير رقبة مؤمنة كدية مسلمة إُف أىلو .. ( .
 اٟتديث ) من قتل لو قتيل فهو ٓتَت النظرين : إما أف يفدم كإما أف يقتل ( . كيف
  عمدان ٤تضان فإف الدية تكوف على اٞتآف .فإف كانت اٞتناية 

 ألف األصل : أف من أتلف شيئان فعليو ضمانو .
 كألف اٞتآف يف العمد غَت معذكر فبل يناسبو التخفيف .

  فعلى عاقلتو .كإف كانت اٞتناية شبو عمد أك خطأ ، 
 ففي ا٠تطأ على العاقلة ابإلٚتاع .

 على اٞتآف ألجحف ذلك يف مالو . كألف ا٠تطأ يكثر كقوعو ، فلو أكجبنا الدية
  على العاقلة أيضان على القوؿ الصحيح ، كىو ا١تذىب .كيف شبو العمد ، 

ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ ) اقتتلت امرأًتف من ىذيل فرمت إحدا٫تا األخرل ْتجر فقتلها كما يف بطنها ،  الصحيحُت١تا ثبت يف 
  بدية ا١ترأة على عاقلتها ( متفق عليو أف دية جنينها عبدان أك أمة كقضى فقضى النِب 

 كذىب ابن تيمية إُف أف الدية يف شبو العمد على اٞتآف ، ألف اٞتآف يف القتل شبو العمد ليس ٔتعذكر فبل يناسبو التخفيف .
 . كل من أتلف إنساّنن ٔتباشرة أك سبب لزمتو ديتو 

 ا اإلنساف ، سواء عمدان أك خطأ ، أك يلقيو من شاىق .مثاؿ ا١تباشرة : أف أيخذ اإلنساف آلة تقتل ، فيقتل هبا ىذ
 مثاؿ السبب : أف ٭تفر حفرة يف طريق الناس ، فيقع فيها إنساّنن ، فهذا َف يباشر لكنو تسبب ، فيكوف عليو الضماف .

 . من أمر شخصان مكلفان أف ينزؿ بئران أك يصعد شجرة فهلك بو َف يضمنو 
بئران ، فلما نزؿ زلت قدمو فسقط يف البئر فمات ، فبل ضماف على اآلمر، ألف النازؿ ابلغ  مثاؿ : أمر شخصان مكلفان أف ينزؿ

فعليو الضماف، ألنو غره ، ككذلك لو كاف يف البئر  عاقل ، إال إذا كاف اآلمر يعلم أف يف البئر ما يكوف سببان للهبلؾ كَف ٮت ره ،
 حية .
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، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه  عىٍن أىِب بىٍكرو ٍبًن ٤تيىمهدو ٍبنً  -ُُٕٕ كىتىبى ًإىلى أىٍىًل اىٍليىمىًن... فىذىكىرى   أىفه اىلنهيبه  عىٍمًرًك ٍبًن حىٍزـو
، كىًفيًو ) أىفه مىٍن ًاٍعتػىبىطى ميٍؤًمننا قػىٍتالن عىٍن بػىيًٌنىةو، فىًإنهوي قػىوىده، ًإاله أىٍف يػىٍرضىى أىٍكلًيى  يىةى ًمائىةن ًمٍن اءي اىٍلمىٍقتيو اىٟتٍىًديثى ًؿ، كىًإفه يف اىلنػهٍفًس اىلدًٌ

يىةي  يىةي، كىيف اىللًٌسىاًف اىلدًٌيىةي، كىيف اىلشهفىتػىٍُتً اىلدًٌ ًبًل، كىيف اىأٍلىٍنًف ًإذىا أيكًعبى جىٍدعيوي اىلدًٌ يىةي، اىإٍلً يىةي، كىيف اىٍلبػىٍيضىتػىٍُتً اىلدًٌ ، كىيف اىلذًٌٍكًر اىلدًٌ
يىًة، كىيف اٍلمىٍأميومىًة ثػيليثي كىيف اىلصُّلٍ  يىةي، كىيف اىلٌرًٍجًل اىٍلوىاًحدىًة ًنٍصفي اىلدًٌ نػىٍُتً اىلدًٌ يىةي، كىيف اىٍلعىيػٍ يىًة،  ًب اىلدًٌ يىًة، كىيف اىٞتٍىائًفىًة ثػيليثي اىلدًٌ اىلدًٌ

ًبًل، كىيف كيلًٌ ًإٍصبىعو ًمنٍ  ًبًل كىيف  كىيف اىٍلمينػىقًٌلىًة ٜتىٍسى عىٍشرىةى ًمٍن اىإٍلً نًٌ ٜتىٍسه ًمٍن اىإٍلً ًبًل، كىيف اىلسًٌ أىصىاًبًع اىٍليىًد كىالٌرًٍجًل عىٍشره ًمٍن اىإٍلً
ًبًل، كىًإفه اىلرهجيلى يػيٍقتىلي اًبٍلمىٍرأىًة، كىعىلىى أىٍىًل اىلذهىىًب أىٍلفي ًدينىارو (  "اىٍلمىرىاًسيًل" أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى يف اىٍلميوًضحىًة ٜتىٍسه ًمٍن اىإٍلً

، كىاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني اىٞتٍىاريكًد، كىاٍبني ًحبهافى، كىأىٍٛتىدي، كىاٍختػىلىفيوا يف ًصحهتو .  كىالنهسىاًئيُّ
---------- 

قاضي، اٝتو كنيتو، كقيل: إنو ييكٌت ا١تدٌٓف ال -ابلنوف، كاٞتيم-األنصارٌم الٌنٌجارٌم  ) عىٍن أىِب بىٍكرو ٍبًن ٤تيىمهدو ٍبًن عىٍمًرًك ٍبًن حىٍزـو (
 َُِأاب دمحم، ثقة عابده  مات سنة )

 . ىو دمحم بن عمرك بن حـز األنصارم كلد يف حياة النِب ) عىٍن أىبًيًو ( 
 عىلىى ٧تراف، مات عمرك بن حـز ألنصارٌم الصحاٌَب ا١تشهور، شىًهد ا٠تندؽ، فما بعدىا، ككاف عامل النٌِب ) عىٍن جىدًًٌه (  

 (، كقيل: يًف خبلفة عمر .َٓبعد )
أم : قتلو ببل ذنب يوجب قتلو ، كا١تراد بو ىنا: أنو قتل مؤمنان ببل جناية كانت منو، كال جريرة توجب  ) أىفه مىٍن ًاٍعتػىبىطى ميٍؤًمننا (

 قتلو.
 ه .أم : ْتجة، كا١تراد كجود الشهود عىلىى قتلو، أك ثبوتو إبقرار  ) قػىٍتالن عىٍن بػىيًٌنىةو (

 . بفتحتُت: أم فإف القاتل ييقتل بو قصاصنا ) فىًإنهوي قػىوىده (
أم : بقبوؿ الدية، فلهم ذلك، كفيو أف األصل القصاص، كأف قبوؿ الدية ٗتفيف مٍن هللا عز  ) ًإاله أىٍف يػىٍرضىى أىٍكلًيىاءي اىٍلمىٍقتيوًؿ (

 كجل .
يىةى (  ًبًل .  أم : الكاملة) كىًإفه يف اىلنػهٍفًس اىلدًٌ  ًمائىةن ًمٍن اىإٍلً

، كاستوعبتو،  ) كىيف اىأٍلىٍنًف ًإذىا أيكًعبى (  بضم أكلو: أم أخذ كلو، قىاؿى يًف "ا١تصباح": كىعىبتو كىٍعبنا، مٍن ابب كىعىدى، كأكعبتو إيعاابن
، كىو أخذ الشيء ٚتيًعًو.  كلُّها ٔتعٌتن

يىةي (  خص كٌلو خطأ كجبت فيو الدية الكاملة .ا١تعٌت : أنو إذا قطع أنف الش ) جىٍدعيوي اىلدًٌ
يىةي (  أم : إذا قيطع لساف اإلنساف خطأ كجبت الدية الكاملة . ) كىيف اىللًٌسىاًف اىلدًٌ

يىةي (   أم : إذا قطع شفاه العليا كالسفلى كجبت بو الدية الكاملة.) كىيف اىلشهفىتػىٍُتً اىلدًٌ
يىةي (  طع ذكره خطأ ففيو الدية الكاملة .أم : إذا ق ) كىيف اىلذًٌٍكًر اىلدًٌ

يىةي (  أم : يف قطع األنثيُت خطأ الدية الكاملة . ) كىيف اىٍلبػىٍيضىتػىٍُتً اىلدًٌ
يىةي ( بضم الصاد ا١تهملة، كسكوف البلـ، كتيضٌم لئلتباع: ىو كلُّ ظهر لو فػىقىاره )الدًٌيىةي( أم إذا قطع صلبو خطأ،  كىيف اىلصٍُّلًب اىلدًٌ

 ة الكاملة .ففيو الدي
يىًة ( أم : يف اٞتراحة اليت تصل إُف جلدة الدماغ، كيقاؿ ٢تا: اآلٌمة أيضنا، قىاؿى ابن عبد ال ٌر: أىل  ) كىيف اٍلمىٍأميومىًة ثػيليثي اىلدًٌ

ا ٖتوطو كٕتمعو، فإذا العراؽ يقولوف ٢تا: اآلمة، كأىل اٟتجاز: ا١تأمومة، كىي اٞتراحة الواصلة إُف أيـٌ الدماغ، ٝتيًٌيت أـ الدماغ، ألهن



 َُٖٔ 

ـٌ الرجلي آٌمة، كمأمومة .  كصلت اٞتراحة إليها ٝتيت آٌمة، كمأمومة، يقاؿ: أ
يىًة ( اٞتائفة: ىي الطعنة اليت تصل إُف جوؼ الرأس، أك جوؼ البطن، فإذا كانت خطأ كجب فيها ثلث  ) كىيف اىٞتٍىائًفىًة ثػيليثي اىلدًٌ

 الدية .
ًبًل () كىيف اىٍلمينػىقًٌلىًة ٜتىٍ  قىاؿى يف ) ا١ترٍت ( ا١تنقلة زائدة عىلىى ا٢تامشة، كىي اليت تكسر العظاـ، كتزيلها عن  سى عىٍشرىةى ًمٍن اىإٍلً

 مواضعها، فيحتاج إُف نقل العظم؛ ليلتئم .
ًبًل (    ا١توضحة ىي اٞترحة اليت ترفع اللحم عن العظم كتوضحو .) كىيف اىٍلميوًضحىًة ٜتىٍسه ًمٍن اىإٍلً
  صحة حديث الباب ؟ما 

 ىذا اٟتديث فيو ضعف .
 لكن قىٍد صحح اٟتٍىًديث ابلكتاب ا١تذكور ٚتاعة مٍن األئمة، ال مٍن حيث اإلسناد، بل مٍن حيث الشهرة .

ا اٟتٍىًديث، حىىتَّ ثبت عندىم أنو كتاب رسوؿ هللا    . فػىقىاؿى الشافعٌي يف "رسالتو": َف يقبلوا ىىذى
:ىىذىا كتاب مشهور عند أىل السَت، معركؼ ما فيو عند أىل العلم، معرفة ييستىرٌت بشهرهتا عن اإلسناد؛ ألنو كىقىاؿى ابن عبد ال ر  

 أشبو ا١تتواتر يف ٣تيئو؛ لتلقي النَّاس لو ابلقبوؿ كا١تعرفة .
 ما الذم يوجبو قتل العمد ؟ 

 تقدـ مبحث ا١تسألة .اٟتديث دليل على أف قتل عمدان ييوجب القود إال أف يرضى األكلياء ، كقد 
 كم دية ا١تسلم اٟتر ؟ 

 مائة من اإلبل .
 قاؿ ابن قدامة : أٚتع أىل العلم على أف اإلبل أصل يف الدية ، كأف دية اٟتر ا١تسلم مائة من اإلبل .

ًبًل ( .  لقولو ) كىًإفَّ يف اىلنػٍَّفًس اىلدًٌيىةى ًمائىةن ًمٍن اىإٍلً
 ٔتائةو من إبل الصدقة ( . . فوداه النِب كيشهد ٢تذا حديث القسامة كفيو ) ...

 فقولو ) اٟتر ( ٩ترج العبد ا١تملوؾ فديتو قيمتو . كقولو ) ا١تسلم ( ٩ترج الكافر فديتو ٗتتلف كما سيأيت . 
 كىذا يشمل الصرَت كالكبَت كالعاقل كاجملنوف كالعاَف كاٞتاىل .

 ىل اإلبل أصل يف الدية أـ  ؟ 
 ألة على قولُت ، كستأيت ا١تسالة إف شاء هللا .اختلف العلماء يف ىذه ا١تس

 ما القاعدة فيما كاف منو يف اإلنساف شيء كاحد كما فيو شيئاف ؟ 
استنبط العلماء من ىذا اٟتديث : قاعدة : أف ما يف اإلنساف منو شيء كاحد ففيو الدية كاملة ، كما يف اإلنساف منو شيئاف ففيو 

 : الدية كيف كل كاحد منهما نصف الدية
 فاألنف كاللساف كالذٌكىر : دية .

 كيف العينُت كاألذنُت كالشفتُت كاللحيُت كثديي ا١ترأة ، كاليدين كالرٍجلُت كاألليتُت فيهما الدية ، كيف أحد٫تا نصفها .
 الذَّكىًر، فىًفيًو ًديىةي النػٍَّفًس .قاؿ يف زاد ا١تستقنع : مىٍن أىتٍػلىفى مىا يف اإًلٍنسىاًف ًمٍنوي شىيءه كىاًحده، كىاأٍلٍنًف، كىاللًٌسىاًف، كى 
نػىٍُتً، كىاأٍلذينػىٍُتً، كىالشَّفىتػىٍُتً، كىاللٍَّحيػىٍُتً، كىثىٍديىًي اٍلمىٍرأىًة، كىثػى  اٍلعىيػٍ ئىاًف، كى يػٍ ٍيًن، كىالٌرًٍجلىٍُتً، كىاألىٍليػىتػىٍُتً، كىمىا ًفيًو ًمٍنوي شى ٍنديؤىيتًى الرَّجيًل، كىاليىدى

ىٍرأىًة فىًفيًهمىا الدًٌيىةي، كىيف أىحىًد٫ًتىا ًنٍصفيهىا .  ) زاد ا١تستقنع ( .كىاأٍلنٍػثػىيػىٍُتً، كىإً 
 ٍسكىيتًى ا١ت

 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت يف ا١تمتع :
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 أم: فإفَّ عليو دية النفس، إف كانت أنثى فخمسوف بعَتان، كإف كاف ذكران فمائة بعَت.« ففيو دية النفس»كقولو: 
 أيذىب أنفو أجرل عملية كركَّب أنفان، ك٧تحت العملية، فهل ٕتب الدية؟ مسألة: لو أف ىذا الرجل الذم

ظاىر كبلـ العلماء أٌف الدية ٕتب، كقد ذكركا أفَّ من أتلف شعران مث نبت فإنو تسقط ديتو، فهل نقوؿ: إف ىذا مثل الشعر ١تا 
 أعاده بعملية فبل شيء لو؟

  شك، كأما إذا أعاد أنفان غَته فهذا ٤تل نظر كأتمل.اٞتواب: إف أعاد نفس األنف كبقي فهذا ديتو تسقط ببل
 لو كاف األنف من إنساف أخشم، أم: ال يشم، أك أشل ففيو دية.« كاألنف»كقولو: 
أيضان فيو دية النفس، إف كاف من امرأة ففيو دية امرأة، كإف كاف من رجل ففيو دية رجل، مع أنو إذا قطع « كاللساف»كقولو: 

ليو منفعتُت: منفعة الكبلـ، كمنفعة الذكؽ، كلكن ال ع رة اب١تنافع إذا كاف ا١تتلف عضوان، كما أف اإلنساف لسانو سوؼ يفوًٌت ع
 لو أتلف رىجيبلن سيتلف منافع متعددة.

 أم: فيو دية النفس؛ ألنو ليس يف اإلنساف منو إالٌ شيء كاحد.« كالذكر»كقولو: 
 (.ُ« )يف األنف إذا أيٍكعب جىٍدعيو الدية، كيف اللساف الديةكيف الذَّكىر الدية، ك »يف حديث:  كالدليل قولو 

ذينػىٍُتً، كىالشَّفىتػىٍُتً، كىاللٍَّحيػىٍُتً، كىثىٍديىًي اٍلمىٍرأى  ِي نػىٍُتً، كىاأٍل ئىاًف، كىاٍلعىيػٍ يػٍ ، قولو ) كىمىا ًفيًو ًمٍنوي شى ٍيًن، كىالٌرًٍجلىٍُتً ًة، كىثػىٍنديؤىيتًى الرَّجيًل، كىاليىدى
ىٍرأىًة فىًفيًهمىا الدًٌيىةي، كىيًف أىحىًد٫ًتىا ًنٍصفيهىا ( .كىاألىٍليػىتػى 

 ٍُتً، كىاأٍلنٍػثػىيػىٍُتً، كىًإٍسكىيتًى ا١ت
ففيهما الدية، كيف أحد٫تا نصفها، فما فيو منو شيئاف « كما فيو منو شيئاف، كالعينُت، كاألذنُت، كالشفتُت، كاللحيُت»قولو: 

 نصف الدية. كأتلفا ٚتيعان ففيهما الدية، كيف أحد٫تا
؛ ألف ىذا مثل ما لو أتلف اإلنساف ا١تريض، « كالعينُت»كقولو:  ، كلو مع حىوىؿو ففيهما الدية كلو مع ضعف النظر، كلو مع عىمىشو

 ففيو دية كاملة، فكذلك إذا أتلف ىذه العُت، ففيها دية كاملة، كلو كانت قاصرة النظر، أك فيها حوؿ، أك ما أشبو ذلك.
 عيناف ال ترَيف فليس فيهما دية كاملة؛ ألنو ليس فيهما منفعة.كأما إذا كانت ال

 أم: فيهما دية النفس، كلو كاف ال يسمع هبما.« كاألذنُت»كقولو: 
 أم: إذا أذىب الشفتُت ٚتيعان ففيهما الدية.« كالشفتُت»كقولو: 
 ة النفس، كيف أحد٫تا نصف الدية.ك٫تا العظماف النابت عليهما األسناف، فإذا أتلفهما ففيهما دي« كاللحيُت»كقولو: 
 كىذا كاضح.« كثديي ا١ترأة»قولو: 
 ك٫تا للرجل ٔتنزلة الثديُت من ا١ترأة.« كثندؤيت الرجل»قولو: 
 أم: فيهما الدية؛ ألف يف اإلنساف منهما شيئُت، كيف كل كاحد منهما النصف.« كاليدين كالرجلُت»قولو: 

أك من مفصل ا١ترفق، أك من مفصل الكتف، فكل ىذه تسمى يدان، مع العلم أنو كال فرؽ بُت أف يقطع اليد من مفصل الكف، 
إذا قطع مع مفصل الكف فهو أىوف؛ ألنو سينتفع ٔتا بقي من الذراع كالعضد، كلكن يقولوف: إف األصل الكف، فإذا قطع 

 صف الدية.الكف ففيو نصف الدية، كإذا قطع من ا١ترفق ففيو نصف الدية، كإذا قطع من ا١تنكب ففيو ن
كقاؿ بعض العلماء: إنو إذا قطع من الكف ففيو نصف الدية، كإذا قطع من ا١ترفق أك ا١تنكب ففيو مع نصف الدية حكومة، 
كىذا إذا كاف القطع كاحدان، ٔتعٌت أنو أمسك رجبلن كقطع يده من الكتف ففيو الدية، كأما إذا قطع أكالن من الكف، مث من ا١ترفق، 

 احد جناية مستقلة.مث من الكتف، فكل ك 
 كاٟتاصل أف ىذه ا١تسألة فيها قوالف ألىل العلم:

 األكؿ: ال فرؽ بُت أف يقطعها من مفصل الكف، أك ا١ترفق، أك الكتف.



 ُِٖٔ 

 الثآف: إذا قطعها ٦تا فوؽ مفصل الكف ففي الزائد حكومة.
 يكوف عليهما أسناف، كيكوف فيهما ًٟتية، كلكن القوؿ األكؿ أصح؛ ألف ىذا يكوف ًتبعان، كما لو قلع اللحيُت، مع أف اللحيُت

 كمع ذلك ما عليو إالَّ دية اللحيُت فقط، فهذا ًتبع.
كىي ا١تقعدة اليت يقعد عليها اإلنساف، فإذا جٌت عليهما شخص ففيهما الدية، كيف الواحدة نصف « ألية»مثٌت « كاألليتُت»قولو: 
 الدية.

 ا ٚتيعان ففيهما الدية، كيف إحدا٫تا نصف الدية.( ٫تا خصيتا الرجل، فإف قطعتقولو )كاألنثيُت
 ( ففيهما الدية كيف أحد٫تا نصفها .قولو )كإسكيت ا١ترأة

( بفتح ا٢تمزة ككسرىا، ك٫تا حافتا فرج ا١ترأة، فلو جٌت عليهما إنساف كقطعهما ففيهما الدية، كيف إحدا٫تا نصف ك)إسكيت ا١ترأة
 الدية.

يها نصف الدية، كيف كلتيهما الدية كاملة، جرَين على القاعدة؛ كالفقهاء ما تكلموا على ىذا ككذلك الكليتاف من أخذ إحدا٫تا فف
 العضو؛ ألنو يف الباطن، كأرل أنو ٬تب أف نتكلم عليو؛ ألف الناس أصبحوا ٬تعلوف ىذا العضو الباطن كالعضو الظاىر.

 كم دية ا١تأمومة كاٞتائفة ، كا١تنقلة ؟ 
 بلرت إُف أـ الدماغ ، كأـ الدماغ جلدة رقيقة فوؽ الدماغ . : ىي الشجة اليت ا١تأمومة 

 اٟتديث دليل على أف يف ا١تأمومة ثلث الدية . ) ثبلث كثبلثوف بعَتان كثلث البعَت ( كثلث البعَت ال يتبعض فيؤخذ من الدراىم . 
تصل إُف جوؼ العضو اجملوؼ   ىي اليت تصل إُف جوؼ البطن ، كعلى ىذا فهي خاصة ابلبطن ، كقيل : ىي اليت اٞتائفة :

 كالبطن كالصدر كالظهر كالورؾ كغَتىا ٦تا لو جوؼ . 
 اٟتديث دليل على أف يف اٞتائفة ثلث الدية . 

 . ) ىذا ما َف يصل إُف ا١توت ، فإف كصل إُف ا١توت ففيو الدية كاملة ( 
 ىي : الشجة اليت تكسر العظم كتزيلو كتنقلو عن مكانو . ا١تنقلة :

 ( ٜتس عشرة من اإلبل ، كقد أٚتع العلماء على ىذا . ُٓيل على أف يف ا١تنقلة ) اٟتديث دل
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

اٟتديث دليل على أف كل إصبع من أصابع اليدين أك الرجلُت عشر من اإلبل ، كعلى ىذا : فإف يف األصابع الدية ، كلو قطع  -
 أصابع اليدين كالرجلُت فديتاف .

كمن ىذا نستفيد أف الدية غَت مقٌدرة ابلنفع ، كلو كانت مقدرة ابلنفع لكاف نفع ا٠تنصر من الرًجل ال يساكم شيئان لنفع  -
 اإلهباـ من اليد ، ) فا٠تنصر من الرجل فيو كما يف اإلهباـ من اليد ( .

لفت منافعها ، كعلى ىذا فيكوف يف اٟتديث دليل على أف دية السن ٜتس من اإلبل ، ففي كل سن ٜتس من اإلبل كلو اخت -
 ( بعَتان . َُٔٚتيع األسناف ) 

 اٟتديث على أف يف ا١توضحة ٜتس من اإلبل ، ا١توًضحىة : ىي اٞتىٍرحىة اليت ت رز العظم كتزيل عنو اللحم . -
 اٟتديث دليل على أف الرجل يقتل اب١ترأة ، كقد سبقت ا١تسألة كأدلتها . -

اء على كجوب الدية كاملة ابستئصالًو ، كيشهد ٢تذا حديث عبد هللا بن عمرك كفيو ) ... كقضى النِب أما األنف فقد أٚتع العلم
  يف األنف إذا جيدعى الدية كاملة ( ركاه أبو داكد، كألف األنف عضو فيو ٚتاؿ ظاىر، كمنفعة كاملة ، فمن جٌت عليو ، فقد

 جٌت عليو كعلى منفعتو .



 ُّٖٔ 

 كيشهد ٢تذا شيئاف :ماء على أف كجوب الدية كاملة يف قطع لساف الكبَت الناطق ، ككذا اللساف : فقد أٚتع العل
 : ما ركم عن علي أنو قاؿ ) يف اللساف الدية ( . األكؿ
 : ما كرد يف مرسل سعيد بن ا١تسيب ) أف السنة قد مضت أف يف اللساف الدية ( . الثاين

 ة .ككذا الذكر : فقد أٚتع العلماء على كجوب الدية كامل
قىاؿى ) ًديىةي اى٠ٍتىطىأى أىٍٜتىاسنا: ًعٍشريكفى ًحقهةن، كىًعٍشريكفى جىذىعىةن، كىًعٍشريكفى بػىنىاًت  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن ًاٍبًن مىٍسعيودو  -ُُٖٕ

، كىًعٍشريكفى بىًٍت لىبيوفو ( أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ. ، كىًعٍشريكفى بػىنىاًت لىبيوفو  ٥تىىاضو
: كىأىخٍ  :  -كىًعٍشريكفى ًبًٍت ٥تىىاضو  -رىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي، ًبلىٍفظو ًإٍسنىادي اىأٍلىكهًؿ أىقٍػوىل. -بيًٍتى لىبيوفو  -، بىدىؿى  كى

بىةى ًمٍن كىٍجوو آخىرى مىٍوقيوفنا، كىىيوى أىصىحُّ ًمٍن اىٍلمىٍرفيوًع  . يػٍ  كىأىٍخرىجىوي ًاٍبني أىِب شى
ثيوفى ًحقه كىأىٍخرىجىوي أىبيو دىا -ُُٕٗ يىةي ثىالى ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه رىفػىعىوي ) اىلدًٌ ًٍمًذمُّ: ًمٍن طىرًيًق عىٍمًرًك ٍبًن شيعىٍيبو ثيوفى كيدى، كىاىلًتًٌ ةن، كىثىالى

ديىىا ( . ًلفىةن يف بيطيوهًنىا أىٍكالى  جىذىعىةن، كىأىٍربػىعيوفى خى
--------------  

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 قطٍت، كسكت عنو.أخرجو الدار 

كأما ركاية األربعة فهي بلفظ ) كعشركف بٍت ٥تاض ( بدؿ ) بٍت لبوف ( كلكن إسناد األكؿ أقول من إسناد ركاية األربعة، فإفَّ يف 
 ركاية األربعة خشف بن مالك الطائي، قاؿ الدارقطٍت: إنَّو رجل ٣تهوؿ، كفيو أيضنا اٟتجاج بن أرطأة. اىػ.

 شيبة عن ابن مسعود موقوفان ) دية ا٠تطأ أٜتاسان : عشركف حقة ، كعشركف جذعة ، .... ( .كاٟتديث ركاه ابن أَب 
 اذكر لفظ حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده كامالن ؟ -

 لفظو كامبلن كما عند الًتمذم :
ا ديًفعى ًإُفى أىٍكلًيىاًء اٍلمىٍقتيوًؿ فىًإٍف شىاءيكا قػىتػىليوا قىاؿى )مىٍن  عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًًٌه أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   قػىتىلى ميٍؤًمننا ميتػىعىمًٌدن

ًد. )كإسناده ٍيًو فػىهيوى ٢تىيٍم(  كىذىًلكى لًتىٍشًديكىًإٍف شىاءيكا أىخىذيكا الدًٌيىةى كىًىىى ثىبلىثيوفى ًحقَّةن كىثىبلىثيوفى جىذىعىةن كىأىٍربػىعيوفى خىًلفىةن كىمىا صىاٟتىيوا عىلى 
 حسن( 

 كهبذا يتضح أنو يف قتل العمد .
 كم أسناف اإلبل يف دية ا٠تطأ ؟ 

 ، ، كىًعٍشريكفى بػىنىاًت لىبيوفو .دية ا٠تطأ ٥تففة أٜتاسان : ًعٍشريكفى ًحقَّةن، كىًعٍشريكفى جىذىعىةن، كىًعٍشريكفى بػىنىاًت ٥تىىاضو  كىًعٍشريكفى بىًٍت لىبيوفو
اد أفَّ دية قتل ا٠تطأ دية ٥تففة، فهي تقسم أٜتاسنا: عشركف ًحقة، كعشركف جذعة، كعشركف بنات قاؿ البساـ: ىذا اٟتديث أف

م اختلفوا يف  اض، كعشركف بنات لبوف، كعشركف بٍت لبوف، كىذا التحديد ىو مذىب األئمة األربعة، كٚتهور السلف، ًإالَّ أهنَّ ٥تى
 ا٠تامس:

 فقاؿ أبو حنيفة : ) إنَّو بنو ٥تاض ( . 
 اؿ اآلخركف : ) ىو بنو لبوف ( كإسناد الدارقطٍت أقول، كفيو ) بنو لبوف ( فهو أرجح.كق 

 قاؿ ابن حجر: كإسناد ىذا اٟتديث أقول من الركاَيت األخر، فهو أصل يف تعبُت أسناف إبل الدية.  ) توضيح األحكاـ ( .
 دية ا٠تطأ ٥تففة من ثالثة أكجو ، اذكرىا ؟ 

 . أكالن : كوهنا على العاقلة



 ُْٖٔ 

 قاؿ ابن قدامة : كال نعلم بُت أىل العلم خبلفان يف أف دية ا٠تطأ على العاقلة .
 قاؿ ابن ا١تنذر : أٚتع على ىذا كل من ٨تفظ عنو من أىل العلم .

 أنو قضى بدية ا٠تطأ على العاقلة ، كأٚتع أىل العلم على القوؿ بو . كقد ثبتت األخبار عن رسوؿ هللا 
مد ا٠تطأ على العاقلة ، ٔتا قد ركيناه من األحاديث ، كفيو تنبيو على أف العاقلة ٖتمل دية ا٠تطأ ، دية ع كقد جعل النِب 

كا١تعٌت يف ذلك أف جناَيت ا٠تطأ تكثر ، كدية اآلدمي كثَتة ، فإ٬تاهبا على اٞتآف يف مالو ٬تحف بو ، فاقتضت اٟتكمة إ٬تاهبا 
 عانة لو ، ٗتفيفان عنو ، إذ كاف معذكران يف فعلو ، كينفرد ىو ابلكفارة . ) ا١ترٍت ( .على العاقلة ، على سبيل ا١تواساة للقاتل ، كاإل

 اثنيان : كوهنا مؤجلة .
قاؿ ابن قدامة : كال خبلؼ بينهم يف أهنا مؤجلة يف ثبلث سنُت ؛ فإف عمر ، كعليا ، رضي هللا عنهما ، جعبل دية ا٠تطأ على 

 العاقلة يف ثبلث سنُت .
ا يف الصحابة ٥تالفان، كاتبعهم على ذلك أىل العلم، كألنو ماؿ ٬تب على سبيل ا١تواساة، فلم ٬تب حاالن كالزكاة، كال نعرؼ ٢تم

 ككل دية ٖتملها العاقلة، ٕتب مؤجلة ؛ ١تا ذكرّن .
 اثلثان : كوهنا ٥تمسة .  

 كأدخل فيها الذكور ، كالذكور عند الناس أقل رغبة من اإلّنث .
 تل العمد ؟كم أسناف اإلبل يف ق 

 : مائة من اإلبل مثٌلثة : ثبلثوف حقة ، كثبلثوف جذعة ، كأربعوف خًلفة . القوؿ األكؿ
 . -حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده  –ٟتديث الباب 

 كىذا مذىب الشافعي .
 : أف أسناف دية العمد : تؤخذ مرلظة أرابعان . كالقوؿ الثاين

 يف السنة الثانية . ٜتس كعشركف بنت ٥تاض ، كىي اليت دخلت
 كٜتس كعشركف بنت لبوف ، كىي اليت دخلت يف السنة الثالثة .

 كٜتس كعشركف حقة ، كىي اليت دخلت يف السنة الرابعة .
 كٜتس كعشركف جذعة ، كىي اليت دخلت يف السنة ا٠تامسة .

 كىذا مذىب اٟتنفية .
، كىٜتىٍسه كىًعٍشريكفى فائدة :جاء يف زاد ا١تستقنع ) فىًفي قػىٍتًل اٍلعىٍمًد كىًشبٍ  ، كىٜتىٍسه كىًعٍشريكفى بًٍنتى لىبيوفو ًهًو ٜتىٍسه كىًعٍشريكفى بًٍنتى ٥تىىاضو

 ًحقَّةن، كىٜتىٍسه كىًعٍشريكفى جىذىعىةن .... ( .
 ( أف العمد كشبهو متفقاف يف أسناف اإلبل. ففي قتل العمد كشبهوقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : علم من قولو ) 

 لظة من كجوه اذكرىا ؟دية العمد مغ 
 أهنا على اٞتآف كال ٖتملها العاقلة .أكالن : 

 قاؿ ابن قدامة : أٚتع أىل العلم على أف دية العمد ٕتب يف ماؿ القاتل كال ٖتملها العاقلة .
 . أهنا حالة غَت مؤجلةاثنيان : 

 قاؿ ابن قدامة : كهبذا قاؿ مالك كالشافعي .
 ليس فيها ذكور .أهنا مثلثة كلها إّنث  اثلثان :



 ُٖٔٓ 

 كشبو العمد مرلظة من كجو ك٥تففة من كجهُت :
 مرلظة كوهنا مثلثة ، ك٥تففة بكوهنا على العاقلة ، كمؤجلة .

هيمىا، عىٍن اىلنهيبًٌ  -َُُٖ ثىةه: مىٍن قػىتى  كىعىٍن ًاٍبًن عىٍمروك رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، أىٍك قىاؿى ) ًإفه أىٍعىتى اىلنهاًس عىلىى اىَّللًه ثىالى ـى اىَّللًه لى يف حىرى
رى قىاتًًلًو، أىٍك قػىتىلى ًلذىٍحًل اىٞتٍىاًىًليهًة ( .  قػىتىلى غىيػٍ

 أىٍخرىجىوي ًاٍبني ًحبهافى يف حىًديثو  صىحهحىوي .
: ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن عىبهاسو . -ُُُٖ  كىأىٍصليوي يف اىٍلبياىاًرمًٌ

----------- 
 أم : أطرى الناس .) ًإفه أىٍعىتى اىلنهاًس ( 

بفتح الذاؿ كسكوف اٟتاء ىو اٟتقد كالعداكة ، كا١تراد بو : الثأر كالسعي لبلنتقاـ عن جناية عليو يف ) أىٍك قػىتىلى ًلذىٍحًل اىٞتٍىاًىًليهًة ( 
 . اٞتاىلية بعد دخولو يف اإلسبلـ

 ما صحة حديث الباب ؟ 
( من نفس الطريق لكن مقتصران ِٕٖأبيو، عن جده. كركاه أٛتد ) حسن ، ركاه أٛتد  مطوالن من طريق عمرك بن شعيب، عن 

 على اٞتملة ا١تذكورة ىنا فقط ، كىذا سند حسن كما ىو معركؼ. إال أف اٟتديث لو شاىد آخر يصح بو .
 كالذحل" هر اٞتاىلية كعدكاهنا.

 اذكر لفظ حديث ابن عباس ؟ 
ـً قىاؿى ) أىبػٍ  عىًن اٍبًن عىبَّاسو أىفَّ النًَِّبَّ  تىغو يف اإًلٍسبلىـً سينَّةى اٞتٍىاًىًليًَّة كىميطًَّلبي دى  كىميبػٍ

ـً
 اٍمرًئو رىضي النَّاًس ًإُفى هللًا ثىبلىثىةه ميٍلًحده يف اٟتٍىرى

 ًبرىٍَتً حىقٌو لًيػيهىرًيقى دىمىو ( ركاه البخارم .
 ىل تغلظ الدية يف اٟتـر ؟ 

 بلثة أشياء ؛ إذا قتل يف اٟتـر ، كالشهور اٟتـر ، كإذا قتل ٤ترمان .قاؿ ابن قدامة : كذكر أصحابنا أف الدية ترلظ بث
كقد نص أٛتد ، رٛتو هللا ، على الترليظ على من قتل ٤ترما يف اٟتـر كيف الشهر اٟتراـ ، فأما إف قتل ذا رحم ، ٤تـر ، فقاؿ أبو 

 بكر : ترلظ ديتو .
 كقاؿ القاضي : ظاىر كبلـ أٛتد أهنا ال ترلظ .

 اب الشافعي : ترلظ ابٟتـر ، كاألشهر اٟتـر ، كذم الرحم اـر ، كيف الترليظ ابإلحراـ كجهاف .كقاؿ أصح
ك٦تن ركم عنو الترليظ ؛ عثماف ، كابن عباس ، كالسعيداف ، كعطاء ، كطاكس ، كالشعِب ، ك٣تاىد ، كسليماف بن يسار كجابر 

 اؽ .بن زيد ، كقتادة ، كاألكزاعي ، كمالك ، كالشافعي ، كإسح
 كظاىر كبلـ ا٠ترقي أف الدية ال ترلظ بشيء من ذلك .

 كىو قوؿ اٟتسن ، كالشعِب ، كالنخعي ، كأَب حنيفة ، كاٞتورجآف ، كابن ا١تنذر .
 كركم ذلك عن الفقهاء السبعة كعمر بن عبد العزيز كغَتىم .

 قاؿ ) يف النفس ا١تؤمنة مائة من اإلبل ( َف يزد على ذلك . ألف النِب 
قاؿ ) كأنتم َي خزاعة قد قتلتم ىذا القتيل من ىذيل ، كأّن كهللا عاقلو ، من قتل لو قتيل بعد  حديث أَب شريح ، أف النِب  كيف

 ذلك ، فأىلو بُت خَتتُت ؛ إف أحبوا قتلوا ، كإف أحبوا أخذكا الدية ( .
 يفرؽ بُت اٟتـر كغَته . على الدية ، كَف كىذا القتل كاف ٔتكة يف حـر هللا تعاُف ، فلم يزد النِب 
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كقوؿ هللا عز كجل ) كمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة كدية مسلمة إُف أىلو ( يقتضي أف الدية كاحدة يف كل مكاف ، كيف   
 كل حاؿ .

 أخذ من قتادة ا١تدٞتي دية ابنو ، كَف يزد على مائة . كألف عمر  
عمر بن عبد العزيز ، كاف ٬تمع الفقهاء ، فكاف ٦تا أحيي من تلك السنن بقوؿ كركل اٞتوزجآف ، إبسناده عن أىب الزّند ، أف 

فقهاء ا١تدينة السبعة كنظرائهم ، أف ّنسا كانوا يقولوف : إف الدية ترلظ يف الشهر اٟتراـ أربعة آالؼ ، فتكوف ستة عشر ألف 
 ف درىم يف الشهر اٟتراـ ، كالبلد اٟتراـ ، كغَت٫تا .درىم ، فألرى عمر ، رٛتو هللا ، ذلك بقوؿ الفقهاء ، كأثبتها اثٍت عشر أل

 قاؿ ابن ا١تنذر : كليس بثابت ما ركم عن الصحابة يف ىذا .
 كلو صح فقوؿ عمر ٮتالفو ،

 قاؿ ابن قدامة : كال ترلظ الدية ٔتوضع غَت اٟتـر . فائدة :
 ألهنا مكاف ٭تـر صيده ، فأشبهت اٟتـر .كقاؿ أصحاب الشافعي : ترلظ الدية ابلقتل يف ا١تدينة على قولو القدٔف ؛ 

قاؿ : أم  كليس بصحيح ؛ ألهنا ليست ٤تبلن للمناسك ، فأشبهت سائر البلداف ، كال يصح قياسها على اٟتـر ) ألف النِب 
 .ذا(ا، يف شهركم ىذا، يف بلدكم ى، كحرمة يومكم ىذفإف دماءكم كأموالكم بينكم حراـ :بلد ىذا؟ أليست البلدة اٟتراـ؟ قاؿ

 كىذا يدؿ على أنو أعظم الببلد حرمة.
 . )) إف أعىت الناس على هللا رجل قتل يف اٟتـر ، كرجل قتل غَت قاتلو ، كرجل قتل بدخل اٞتاىلية  كقاؿ النِب  

هيمىا; أىفه رىسيوؿى اَّللًه  - ُُّٗ مىا   -) أىالى ًإفه ًديىةى ا٠ٍتىطىًأ ًشٍبًو اٍلعىٍمًد  قىاؿى  كىعىٍن عىٍبًد اَّللًه ٍبًن عىٍمًرك ٍبًن اٍلعىاًص رىًضيى اَّللهي عىنػٍ
، كىاٍبني  -كىافى اًبلسهٍوًط كىاٍلعىصىا  ديىىا ( أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ هىا أىٍربػىعيوفى يف بيطيوهًنىا أىٍكالى ًبًل، ًمنػٍ مىاجىٍو، كىصىحهحىوي مىائىةه ًمنى اإٍلً

 اٍبني ًحبهافى. 
----------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أف دية شبو العمد مائة من اإلبل ، كأهنا مرلظة كدية العمد .

 اٟتديث دليل على إثبات قتل شبو العمد .
هيمىا، عىٍن النهيبًٌ  - ُُْٗ ـى. رىكىاهي قىاؿى ) ىىًذًه كىىىًذًه سىوىاءه ( يػىٍعًٍت: ا٠ٍتي  كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اَّللهي عىنػٍ بٍػهىا ٍنصىرى كىاإٍلً

 اٍلبياىاًرمُّ. 
ٍرسي سىوىاءه (  ًٍمًذمه ) ًديىةي اأٍلىصىاًبًع سىوىاءه، كىاأٍلىٍسنىافي سىوىاءه: الثهًنيهةي كىالضًٌ  .كىأًلىِب دىاكيدى كىالًتًٌ

ًبًل ًلكيلًٌ إٍصبىعو ( . كىاًلٍبًن ًحبهافى ) ًديىةي أىصىاًبًع اٍليىدىٍيًن كىالٌرًٍجلىٍُتً سىوىاءه، عىشىرىةه   ًمنى اإٍلً
----------- 

ـى (  بٍػهىا  أم: أف ا٠تنصر، كاإلهباـ متساكيتاف يًف الدية، فػفي كٌل منهما عشر مٍن اإلبل.) ىىًذًه كىىىًذًه سىوىاءه ( يػىٍعًٍت: ا٠ٍتيٍنصىرى كىاإٍلً
 (  أم : األصابع كلها متساكية يًف الدية . األصابع سواء) 
 د من اٟتديث ؟ماذا نستفي 

 نستفيد : أف دية كل أصبع من أصابع اليدين أك الرجلُت عشر من اإلبل .
قىاؿى ابن قيدامة : ذىب عاٌمة أىل العلم إُف أف يف كل أصبع مٍن اليدين كالرجلُت عشرنا، مٍن اإلبل، كيف كل أ٪تلة منها ثلث عقلها، 

 اإلبل .إال اإلهباـ، فإهنا مفصبلف ففي كل مفصل منها ٜتس مٍن 
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، كبو قىاؿى مسركؽ، كعركة، كمكحوؿ، كالشعِب، كعبد هللا بن مىعًقل، كالثورم،  ك٦تن قىاؿى هبذا عمر، كعلي، كابن عباس  
 كاألكزاعي .

 كمالك، كالشافعي، كأٛتد، كأبو ثور، كأصحاب الرأم، كأصحاب اٟتٍىًديث ... 
: قىاؿى رسوؿ هللا كحجة األكلُت ما رىكل ابن عباس رضي هللا تعاُف عنهما، قى  دية أصابع اليدين كالرجلُت، عشر مٍن اإلبل،  اؿى

. حديث صحيح .  لكل أصبع ( أخرجو الًتمذٌم، كىقىاؿى
 ) ىذه كىذه سواء ( يعٍت اإلهباـ كا٠تنصر، أخرجو البخارٌم . كعن ابن عباس، قىاؿى رسوؿ هللا 

 ع اليدين كالرجلُت عشر مٍن اإلبل ( .لعمرك بن حـز ) كيف كل إصبع مٍن أصاب كيف كتاب النٌِب 
كألنو جنسه ذك عدد، ٕتب فيو الدية، فكاف سواء يف الدية، كاألسناف، كاألجفاف، كسائر األعضاء، كدية كل أصبع مقسومة  

 عىلىى أّنملها.
ـ، ثبلثة أبعرة كثلث، كيف كل كيف كل أصبع ثبلث أّنمل، إال اإلهباـ فإهنا أ٪تلتاف، ففي كل أ٪تلة مٍن غَت اإلهباـ ثلث عقل اإلهبا

 أ٪تلة مٍن اإلهباـ ٜتس مٍن اإلبل نصف ديتها.
 كاٟتكم يف أصابع اليدين كالرجلُت سواء؛ لعمـو ا٠ت ر فيهما، كحصوؿ االتفاؽ عليهما . ) ا١ترٍت ( .

 كم مقدار دية اإلصبع الزائدة ؟ 
 قىاؿى ابن قيدامة رٛتو هللا تعاُف: يًف األصبع الزائدة حكومة .

 كبذلك قىاؿى الثورم، كالشافعي، كأصحاب الرأم . 
 أف فيها ثلث دية األصبع، كذكر القاضي أنو قياس ا١تذىب، عىلىى ركاية إ٬تاب الثلث يف اليد الشبلء . كعن زيد بن اثبت  
ألف اليد الشبلء، ٭تصل ، ألف التقدير ال يصار إليو إال ابلتوقيف، أك ٔتماثلتو ١تا فيو توقيف، كليس ذلك ىاىنا؛  كاألكؿ أصح 

هبا اٞتماؿ، كاألصبع الزائدة ال ٚتاؿ فيها يف الرالب، كألف ٚتاؿ اليد الشبلء، ال يكاد ٮتتلف، كاألصبع الزائد ٗتتلف ابختبلؼ 
 ٤تا٢تا، كصفتها، كحيسنها، كقبحها، فكيف يصح قياسها عىلىى اليد؟      ) ا١ترٍت ( .

فىأىصىابى نػىٍفسنا  -كىملٍى يىكيٍن اًبلطًٌبًٌ مىٍعريكفنا  -، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه رىفػىعىوي قىاؿى ) مىٍن تىطىبهبى كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو  - ُُٓٗ
٫ًتىا; ًإاله أىفه مىٍن أىٍرسىلىوي اًئيًٌ كىغىَتًٍ فىمىا ديكنػىهىا، فػىهيوى ضىاًمنه ( أىٍخرىجىوي الدهارىقيٍطًٍتُّ، كىصىحهحىوي اٟتٍىاًكمي، كىىيوى ًعٍندى أىِب دىاكيدى، كىالنهسى 

 أىقٍػوىل ٦تهٍن كىصىلىوي. 
------------ 

 أم : تكلف كتعاطى الطب .) مىٍن تىطىبهبى ( 
" ؛ ألف لفظ التفعُّل يدؿ على تكلف الشيء ،  كقولو  : قاؿ ابن قيم اٞتوزية رٛتو هللا ( كَف يقل : "من طبَّ )مىٍن تىطىبَّبى

  . ، ككلفة ، كأنو ليس من أىلوكالدخوؿ فيو بعسر 
 فأصاب نفس ا١تريض أك أتلف شيئان منو .) فىأىصىابى نػىٍفسنا فىمىا ديكنػىهىا ( 

 ١تا أتلفو .) فػىهيوى ضىاًمنه ( 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

بعض أعضائو  أف من ادعى الطب كليس بعاَف فرٌر الناس كعاٞتهم فأتلف بعبلجو إنساّنن فمات من عبلجو أك أتلفنستفيد : 
 فإنو ضامن ١تا أتلف ، كٕتب عليو الدية .

 .عػػػػػػامة العلماء على العاقلة ، كجناية الطبيب عندا١تريض كاف ضامنان  ال أعلم خبلفان يف أف ا١تعاًف إذا تعدل فتلفقاؿ ا٠تطاِب : 
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من الصناعات كىو ال ٭تسنها ، ىذا اٟتديث يدؿ بلفظو كفحواه على : أنو ال ٭تل ألحد أف يتعاطى صناعة  قاؿ السعدم :
 سواء كاف طبا أك غَته  ، كأف من ٕترأ على ذلك ، فهو آمث . 

 كما ترتب على عملو من تلف نفس أك عضو أك ٨تو٫تا ، فهو ضامن لو .
امو أنو ٭تسن ، كما أخذه من ا١تاؿ يف مقابلة تلك الصناعة اليت ال ٭تسنها ، فهو مردكد على ابذلو ؛ ألنو َف يبذلو إال بترريره كإيه

 « .من غشنا فليس منا » كىو ال ٭تسن ، فيدخل يف الرش ، ك 
 كمثل ىذا البناء كالنجار كاٟتداد كا٠تراز كالنساج ك٨توىم ٦تن نصب نفسو لذلك ، مو٫تا أنو ٭تسن الصنعة ، كىو كاذب .

تلف ، فليس بضامن ؛ ألنو مأذكف فيو من كمفهـو اٟتديث : أف الطبيب اٟتاذؽ ك٨توه إذا ابشر كَف ٕتن يده ، كترتب على ذلك 
 ا١تكلف أك كليو . فكل ما ترتب على ا١تأذكف فيو ، فهو غَت مضموف ، كما ترتب على غَت ذلك ا١تأذكف فيو ، فإنو مضموف .

 . . ) هبجة قلوب األبرار ( كيستدؿ هبذا على : أف صناعة الطب من العلـو النافعة ا١تطلوبة شرعا كعقبل . . كهللا أعلم
  : كيضمن الطبيب ما يتلفو من نفس أك أعضاء يف اٟتاالت اآلتية

  .ا١تتعدم العامد أكالن :
  :قاؿ الشيخ دمحم ا١تختار الشنقيطي حفظو هللا

كبتعمد الطبيب للقتل ، كالقطع للعضو بقصد الضرر : خرج عن كونو طبيبان إُف كونو ظا١تان معتدَين ، كأصبح كصفو بكوف طبيبان ال 
  .لو ؛ ٠تركجو بتلك اٞتناية عن حدكد الطب مع قصدىاأتثَت 

كىذا األثر قلَّ أف يوجد عند األطباء ؛ ١تا عيرؼ عنهم من اٟترص على نفع مرضاىم ، كىم ٤تل حسن الظن ، كلذلك ٧تد 
 ذا قصَّر : " الفقهاء رٛتهم هللا يعت ركف ىذا األصل فيهم ، كمن مث قاؿ بعضهم عند بيانو لعلة إسقاط القصاص عن الطبيب إ

 األصل عدـ العداء إف ادًعيى عليو بذلك .     ) أحكاـ اٞتراحة الطبية ( .
  .ا١تعاجل اٞتاىل اثنيان :

  .كىو ّتهلو يعدُّ متعدَيٌن ، كاٟتديث السابق نصّّ يف أنو يضمن
الطب ، كعملو ، كَف يتقدـ لو بو قاؿ ابن القيم : كأما األمر الشرعي : فإ٬تاب الضماف على الطبيب اٞتاىل ، فإذا تعاطى علم 

 .معرفة : فقد ىجم ّتهلو على إتبلؼ األنفس، كأقدـ ابلتهور على ما َف يعلمو، فيكوف قد غرر ابلعليل، فيلزمو الضماف لذلك
و : متعدٌو ، فإذا قاؿ ا٠تطاَب :  ال أعلم خبلفان يف أف ا١تعاًف إذا تعدَّل فتلف ا١تريض كاف ضامنان ، كا١تتعاطي علمان أك عمبلن ال يعرف

 تولد من فعلو التلف : ضمن الدية ، كسقط عنو القىوىد ]القصاص[ ؛ ألنو ال يستبد بذلك بدكف إذف ا١تريض . ) زاد ا١تعاد ( .
كقاؿ علماء اللجنة الدائمة لئلفتاء : أما إذا َف يكن حاذقان : فبل ٭تل لو مباشرة العملية ، بل ٭تـر ، فإف أجراىا : ضمن ما أخطأ 

 ) الفتاكل ( .    .فيو كسرايتو
كىذا الضماف من الطبيب اٞتاىل ا١تتعدم يكوف حيث ال يعلم ا١تريض أف الطبيب ٬تهل الطب كالعبلج ، فإف عًلم أنو جاىل 

  .كرضي بو معاًٞتان : سقط حقو ، كَف يضمن الطبيب، مع استحقاقهما للتعزير
ريض يعلم منو أنو جاىل ال علم لو ابلطب ، كأذف لو يف معاٞتتو مقدمان على ما إف كاف ا١ت :قاؿ الشيخ دمحم بن إبراىيم رٛتو هللا

 (  َُْ/  ٖفتاكل الشيخ دمحم بن إبراىيم " ) "  .٭تصل منو ، كىو ابلغ ، عاقل : فبل ضماف على الطبيب يف ىذه اٟتالة
  .اثلثان : الطبيب ا١تاىر الذم أخطأت يديه

  .فأتلفت عضوان صحيحان ، أك مات ا١تريض بسبب ذلك ا٠تطأ كيضمن الطبيب ا١تاىر إذا أخطأت يده
قاؿ ابن ا١تنذر رٛتو هللا : كأٚتعوا على أف قطع ا٠تاتن إذا أخطأ ، فقطع الذَّكر، كاٟتشفة، أك بعضها: فعليو ما أخطأ بو، يعقلو 
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 اإلٚتاع ( . عنو العاقلة .   )
األقارب الذكور الذين ينتسبوف إُف نفس العائلة ، كاألب كاٞتد كاالبن  العاقلة : ىي ما يسمى اآلف "العائلة" ، كا١تراد ىنا :

  . كاإلخوة كاألعماـ كأبنائهم
  .الطبيب ا١تاىر إذا أخطأ يف كصف الدكاء رابعان :

  .كما يضمن الطبيب ا١تاىر إذا اجتهد يف كصف دكاء ١تريض، كيكوف أخطأ يف تلك الوصفة، فأتلفت عضوان، أك قتلت ا١تريض
  .سان : الطبيب ا١تاىر الذم فعل ما ال يفعلو غَته من أىل االختصاصخام

ر يف التشخيص   .كىو الطبيب الذم يتجاكز اٟتدكد ا١تعت رة عند أىل الطب ، أك يقصًٌ
سادسان : الطبيب الذم يعاجل كفق أصوؿ ا١تهنة ، لكن من غَت إذف كل األمر ، كمن غَت إذف ا١تريض ، كيتسبب ذلك 

 ار ، كفاة ، أك ما دكهنا . العالج ِبضر 
 ( ِّٔكٚتهور العلماء على تضمينو، كىو الذم رجحو الشيخ دمحم ا١تختار الشنقيطي يف " أحكاـ اٞتراحة الطبية " )

  : قاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو هللا
عل مثلو ٦تا فيو الصبلح كإذا أمر الرجل أف ٭تجمو ، أك ٮتنت غبلمو ، أك يبيطر دابتو ، فتلفوا من فعلو : فإف كاف فعل ما يف

للمفعوؿ بو عند أىل العلم ابلصناعة : فبل ضماف عليو ، كإف كاف فعل ما ال يفعل مثلو من أراد الصبلح ، ككاف عا١تان بو : فهو 
 (ُٔٔ/ٔاألـ" )"  .ضامن

لفائدة ، كفيها جواب السائل كقد قسَّم ابن القيم رٛتو هللا األطباء ا١تعاٞتُت ٜتسة أقساـ ، كذكر حكم كل ًقسم ، ك٨تن نذكرىا ل
  : كزَيدة

  :قلت : األقساـ ٜتسة :قاؿ رٛتو هللا
طبيب حاذؽ، أعطى الصنعة حقها، كَف ٕتًن يديه، فتولَّد من فعلو ا١تأذكف فيو من جهة الشارع ، كمن جهة من يطبو :  أحدىا :

هنا سراية مأذكف فيو ]السراية : ما ترتب على الفعل تلف العضو ، أك النفس ، أك ذىاب صفة : فهذا ال ضماف عليو ، اتفاقان ؛ فإ
كنتج منو[ ، كىذا كما إذا خنت الصِب يف كقت كسنُّو قابل للختاف ، كأعطى الصنعة حقها ، فتلف العضو ، أك الصِب : َف 

  .يضمن
ىل ال علم لو ، كأذف لو يف مطبًٌب جاىل ، ابشرت يديه من يطبو ، فتلف بو : فهذا إف علم اجملٍت عليو أنو جا القسم الثاين :

طبو : َف يضمن ، كال ٗتالف ىذه الصورة ظاىر اٟتديث؛ فإف السياؽ كقوة الكبلـ يدؿ على أنو غرَّ العليل، كأك٫تو أنو طبيب، 
كليس كذلك ، كإف ظن ا١تريض أنو طبيب ، كأذف لو يف طبًٌو ألجل معرفتو : ضًمن الطبيب ما جنت يديه ، ككذلك إف كصف لو 

  .يستعملو ، كالعليل يظن أنو كصفو ١تعرفتو ، كحذقو ، فتلف بو : ضمنو ، كاٟتديث ظاىر فيو ، أك صريحدكاء 
طبيب حاذؽ ، أيذف لو ، كأىعطى الصنعة حقها ، لكنو أخطأت يديه ، كتعدَّت إُف عضو صحيح ، فأتلفو ،  القسم الثالث :

: فهذا يضمن ؛ ألهنا جناية خطأ ، مث إف كانت الثلث فما زاد :  -كىركىي : رأس الذَّ  -مثل : أف سبقت يدي ا٠تاتن إُف الكىمىرة 
  . فهو على عاقلتو ، فإف َف تكن عاقلة : فهل تكوف الدية يف مالو ، أك يف بيت ا١تاؿ ؟ على قولُت ٫تا ركايتاف عن أٛتد

أ يف اجتهاده ، فقتلو : فهذا ٮترَّج على الطبيب اٟتاذؽ ا١تاىر بصناعتو ، اجتهد ، فوصف للمريض دكاءن ، فأخط القسم الرابع :
ركايتُت ، إحدا٫تا : أف دية ا١تريض يف بيت ا١تاؿ ، كالثانية : أهنا على عاقلة الطبيب ، كقد نص عليهما اإلماـ أٛتد يف خطأ 

  . اإلماـ ، كاٟتاكم
، أك صِب، أك ٣تنوف، برَت إذنو، أك ًمن رجيل -ٟتمة زائدة  –طبيب حاذؽ أعطى الصنعة حقَّها، فقطع ًسٍلعة  القسم ا٠تامس :
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إذف كليو ، أك خنت صبٌيان برَت إذف كليو ، فتلف ، فقاؿ أصحابنا : يضمن ؛ ألنو تولد من فعل غَت مأذكف فيو ، كإف أًذف لو 
 ل ، كأيضان : البالغ ، أك كِف الصِب ، كاجملنوف : َف يضمن ، ك٭تتمل أف ال يضمن مطلقان ؛ ألنو ٤تسن ، كما على اسنُت من سبي

إنو إف كاف متعدَيٌن : فبل أثر إلذف الوِف يف إسقاط الضماف ، كإف َف يكن متعدَيٌن : فبل كجو لضمانو ، فإف قلت : ىو متعد عند 
عدـ اإلذف ، غَت متعد عند اإلذف قلت : العدكاف ، كعدمو ، إ٪تا يرجع إُف فعلو ىو ، فبل أثر لئلذف كعدمو فيو ، كىذا موضع 

 (َُّ – ُِٖ/ْزاد ا١تعاد" )"  .نظر
  .كذكر ابن القيم رٛتو هللا بعد ذلك فصبلن ّنفعان يف "الطبيب اٟتاذؽ" كأنو ىو الذم يراعي عشرين أمران ! كذكرىا ىناؾ، فلتنظر

لطبيب كمن أعطى ا١تهنة حقَّها ، كعاًف كفق األصوؿ ا١تهنية ا١تعركفة ، كترتب على عملو خطأ ، كتلف عضو أك كفاة : َف يضمن ا
شيئان ؛ ألنو مأذكف لو يف العبلج من كِف األمر ، كمن ا١تريض أك كليو ؛ كألنو حاذؽ يف مهنتو ، كلو ضمًٌن مثل ىذا لكاف فيو 

  .ظلم لو
إذا كاف الطبيب حاذقان، كأعطى الصنعة حقَّها، كَف ٕتن يده، أك يقصر يف اختيار الدكاء  :قاؿ الشيخ دمحم بن إبراىيم رٛتو هللا

ئم ابلكمية، كالكيفية، فإذا استكمل كل ما ٯتكنو، كنتج من فعلو ا١تأذكف من ا١تكلف، أك كِف غَت ا١تكلف تلف النفس، أك ا١تبل
 (َُْ/ٖفتاكل الشيخ دمحم بن إبراىيم" )"  .العضو: فبل ضماف عليو، اتفاقان؛ ألهنا سراية مأذكنة فيها، كسراية اٟتد، كالقصاص

ا فعل الطبيب ما أيمر بفعلو ، ككاف حاذقان يف صناعتو ، ماىران يف معرفة ا١ترض الذم ٬ترم من إذ :قاؿ علماء اللجنة الدائمة
أجلو العملية كيف إجرائها ، كَف يتجاكز ما ينبري أف يفعلو : َف يضمن ما أخطأ فيو ، كال ما يًتتب على سرايتو من ا١توت ، أك 

  .إذا قطع اإلماـ يد السارؽ ، أك فعل فعبلن مباحان لو ، مأذكّنن لو فيوالعاىة ؛ ألنو فعل ما أذف لو فيو شرعان ، كنظَته ما 
 ( ََْ/  ِْفتاكل اللجنة الدائمة " )  "  .الشيخ عبد العزيز بن ابز ، الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي

األحكاـ فهذه أقساـ األطباء ، كىذه أحوا٢تم كأحكامهم ، كتنطبق ىذه األحكاـ على كل من يشترل ابلطب ، كتصدؽ ىذه 
على : اٟتٌجاـ ، كالفاصد ، كاجمل رًٌ ، كالكوَّاء ، كا١تعاًف للحيواّنت ، كما ذكر ذلك ابن القيم رٛتو هللا بعد ذًكره تلك األقساـ 

   .لؤلطباء
، كأف كالواجب على األطباء أف يتقوا هللا تعاُف يف مرضاىم ، كأف ال يتعجلوا التشخيص ، كأف يتعاكف مع غَته ٦تن ىم أعلم منو 

  .يعًتؼ من أخطأ منهم
٬تب على الطبيب أف يتحرل يف تشخيص ا١ترض ، كيتعاكف مع زمبلئو يف ذلك قبل إجراء  :قاؿ علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء

العملية ، كيستعُت يف التشخيص بقدر اإلمكاف ابآلالت اٟتديثة ، كال يتعجل ابلعملية قبل التأكد من التشخيص ، كإذا أجراىا 
ذلك كأخطأ : فعليو أف يعلن خطأه ١تن ىو مسئوؿ أمامهم ، كال ٯتوه ، كال يعمًٌي ، كيسجل ذلك يف ملف ا١تريض ؛ خوفان بعد 

 من هللا تعاُف ؛ كأداء لواجب األمانة ؛ كإيثاران ١تصلحة ا١تريض ؛ كتقدٯتا ٢تا على مصلحة ا١تعاًف ؛ كدفعا ١تا قد يًتتب على التعمية
  .لسيئة للمريضكالتمويو من العواقب ا

 (َُْ/ِْفتاكل اللجنة الدائمة" )"  .الشيخ عبد العزيز بن ابز ، الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي
ًبًل ( رىكىاهي أىٍٛتىدي. كىاأٍلىٍربػىعىةي. كىزىادى أىٍٛتىدي ) كىاأٍلىصىا كىعىٍنوي; أىفه اىلنهيبه  -ُُٖٓ ، ٜتىٍسه ًمٍن اىإٍلً ًبعي قىاؿى ) يف اٍلمىوىاًضًح ٜتىٍسه

ًبًل ( كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني اىٞتٍىاريكًد.  ، عىٍشره ًمنى اىإٍلً  سىوىاءه، كيلُّهينه عىٍشره
---------- 

 . تقدـ أف ا١توضحة كل جرح يف الوجو أك الرأس ينتهي إُف عظم) اٍلمىوىاًضًح (  
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
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 . نستفيد أف دية ا١توضحة ٜتس من اإلبل
 كا١توضحة : ىي ما توضح العظم كت رزه .

 كإما أف تقع على سائر البدف.« الشجاج»فائدة : الشجاج : اٞتراح إما أف تقع على الرأس كالوجو، كتسمى 
 الشجاج أقساـ؛ أشهرىا عشرة: 

، ٨تو ا٠تدش، كال ٮترج الدـ، كتسمى  اٟتارصة)   كذلك.« اٟترصة»( كىي اليت تشق اٞتلد قليبلن
( كىي اليت تدمي موضعها من الشق كا٠تدش، كال يقطر منها دـ، كتسمى عند بعض الفقهاء ) البازلة ( ألهنا تبزؿ  ميةالدا) 

 اٞتلد أم تشقو.
 ( كىي اليت تبضع اللحم بعد اٞتلد، أم تقطعو، كقيل اليت تقطع اٞتلد. الباضعة) 
 «.البلٛتة»لحم كالعظم، كتسمى أيضنا ( كىي اليت تروص يف اللحم، كال تبلغ اٞتلدة بُت ال ا١تتالٛتة) 
 ( كىي اليت تبلغ اٞتلدة اليت بُت اللحم كالعظم، كقد تسمى عند بعضهم ) ا١تلطاة أك البلطئة ( . السمحاؽ) 
 (  كىي اليت ٗترؽ السمحاؽ، كتوضح العظم. ا١توضحة) 
 ية.( كىي اليت هتشم العظم )أم: تكسره( سواء أكضحتو أـ ال عند الشافع ا٢تاِشة) 
 ( كىي اليت تكسر العظم كتنقلو من موضع إُف موضع سواء أكضحتو كىشمتو أـ ال. ا١تنقهلة) 
 «.اآلمة»( كىي اليت تبلغ أـ الرأس، كىي خريطة الدماغ ايطة بو كيقاؿ ٢تا:  ا١تأمومة) 
 ( كىي اليت ٗترؽ ا٠تريطة كتصل إُف الدماغ. الدامغة) 

٤تل اتفاؽ بُت ا١تذاىب، كإف كاف ىناؾ خبلؼ يسَت يف ترتيبها، فمردُّه االختبلؼ يف  كالتسميات السابق ذكرىا تكاد تكوف
 ٖتديد ا١تعٌت اللروم .

 كحكمها كالتال :
 اتفق العلماء على أنو ال قصاص فيما فوؽ ا١توضحة من الشجاج .)ا٢تامشة كا١تنقلة كاألمة( . أكالن :

 قاؿ ابن ا١تنذر : ال أعلم أحدان خالف يف ذلك .
كقاؿ ابن قدامة : فأما ما فوؽ ا١توضحة ، فبل نعلم أحدان أكجب فيها القصاص ، إال ما ركم عن ابن الزبَت أنو أقاد من ا١تنقلة ، 

 كليس بثابت عنو .    ) ا١ترٍت ( .
 كإ٪تا امتنع القصاص فيما فوؽ ا١توضحة ، ألهنا ال نؤمن معها الزَيدة ، أك ال يؤمن معها من ىبلؾ اٞتآف .

 مرفوعنا ) ال قود يف ا١تأمومة، كال يف اٞتائفة، كال يف ا١تنقلة (  كىو حديث ضعيف ال يثبت. كرد عن العباس  كقد
 كاتفقوا على كجوب القصاص يف ا١توضحة . اثنيان :

 ٟتديث الباب . -أ
 كلقولو تعاُف ) كاٞتركح قصاص ( . -ب
 السكُت إُف العظم فتتحقق ا١تساكاة.كألنو يتيسر ضبطها كاستيفاء مثلها، إذ ٯتكن أف ينهي  -ج 

 إُف أف فيها القصاص . -كىو ركاية عند الشافعية  -كاختلفوا فيما دكف ا١توضحة: فذىب اٟتنفية كا١تالكية  اثلثان :
 كاٟتنابلة إُف عدـ القصاص فيما دكف ا١توضحة. -يف ا١تذىب  -كذىب الشافعية 

 قالوا : ألهنا جراحات ال تنهي إُف عظم .
 ال يؤمن فيها الزَيدة . كألنو
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: اٟتٍىارًصىةي الَّيًت ٖتىًٍرصي  اٍٞتًٍلدى، أىٍم: تىشيقُّوي قىليبلن كىالى تيٍدًميًو، قاؿ يف زاد ا١تستقنع : الشَّجَّةي: اٞتٍيرٍحي يف الرٍَّأًس كىاٍلوىٍجًو خىاصَّةن، كىًىيى عىٍشره
ـي، مثيَّ اٍلبىاًضعىةي كىًىيى الَّيًت تػىٍبضىعي اللٍَّحمى، مثيَّ اٍلميتىبلىًٛتىةي كىًىيى اٍلرىاًئصىةي مثيَّ اٍلبىازًلىةي الدَّاًميىةي الدَّاًمعىةي كىًىيى الَّ  يف اللٍَّحًم، مثيَّ  يًت يىًسيلي ًمنػٍهىا الدَّ

نػىهىا كىبػىٍُتى اٍلعىٍظًم ًقٍشرىةه رىًقيقىةه ،  ٍمحىاؽي كىًىيى مىا بػىيػٍ  يهىا، بىٍل حيكيومىةه .فىهًذًه ا٠ٍتىٍمسي الى ميقىدهرى فً السًٌ
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : أم ليس فيها شيء مقدر من الدية، بل فيها حكومة، فإذا طالب اجملٍت عليو بدية، فليس لو إال 

 حكومة.
 كاٟتكومة: أف نقدر ىذا الذم جيٍت عليو كأنو عبد ال جناية بو، مث نقدره كأنو عبد برمء منها، فما بُت القيمتُت لو مثل نسبتو

 من الدية.
فإذ قٌدرّن أف قيمتو عشرة آالؼ رَيؿ لو كاف عبدان بدكف جناية، كىو ابٞتناية كقد برئت يساكم تسعة آالؼ كٜتسمائة، فديتو 

 نصف العشر ػ أم: ٜتس من اإلبل ػ فيكوف يف اٞتناية ٜتس من اإلبل.
 ما اٟتكم إذا كانت الشجة فوؽ ا١توضحة كأحب أف يقتص موضحػػة ؟ 

 ماء يف ذلك .اختلف العل
 فذىب الشافعية ، كاٟتنابلة ، إُف جواز ذلك .

 ألنو يقتصر على بعض حقو ، كيقتص من ٤تل جنايتو .
 كىل لو أرش ما زاد على ا١توضحة ؟ 

 فيو قوالف :
 قيل : لو األرش .

 كذىب إليو الشافعية .
 كقيل : ليس لو ذلك .

 كهللا أعلم .
: قىاؿى رىسيوؿي اى  -ُُٖٔ  ) عىٍقلي أىٍىًل اىلذًٌمهًة ًنٍصفي عىٍقًل اىٍلميٍسًلًمُتى ( رىكىاهي أىٍٛتىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي  . َّللًه كىعىٍنوي قىاؿى

 كىلىٍفظي أىِب دىاكيدى ) ًديىةي اىٍلميعىاًىًد ًنٍصفي ًديىًة اىٍٟتيرًٌ ( .
لي   غى اىلثػُّليثى ًمٍن ًديىًتهىا ( كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى. كىًللنًٌسىاًئيًٌ ) عىٍقلي اىٍلمىٍرأىًة ًمٍثلي عىٍقًل اىلرهجيًل، حىىته يػىبػٍ

---------- 
 بفتح العُت كسكوف القاؼ ، أم : ديتها إذا قتلت خطأ .) عىٍقلي اىٍلمىٍرأىًة ( 

ليغى اىلثػُّليثى ًمٍن ًديىًتهىا (  ة ، فإذا ٕتاكزت الثلث كبلغ يعٍت أهنا تساكم الرجل يف الدية فيما إذا َف يبلغ إُف ثلث الدي) حىىته يػىبػٍ
 النصف صارت ديتها على النصف من دية الرجل .

 كم دية الكتاِب ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : أهنا نصف دية اٟتر ا١تسلم . القوؿ األكؿ
 ر ( .دية ا١تعاىد نصف دية اٟتٟتديث الباب )  -أ
 م ( .دية الكافر نصف دية ا١تسلة ) كيف ركاي 

 ( . دية عقل الكافر نصف دية عقل ا١تؤمنة )كيف ركاي
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 م ( .إف دية ا١تعاىد نصف دية ا١تسلة ) كيف ركاي 
  .أكُف ليس يف دية أىل الكتاب شيء أبُت من ىذا، كال أبس إبسناده، كقد قاؿ بو أٛتد، كقوؿ رسوؿ هللا  : قاؿ ا٠تطاَب

 رل ( .لكتابُت نصف عقل ا١تسلمُت، كىم اليهود كالنصاقضى أف عقل أىل ا)  كعنو أيضان أف رسوؿ هللا  -ب 
 

 ببعض اآلاثر ا١توقوفة، منها: أيضان كاستدلوا  -ج
 م .دية ا١تعاىد على النصف من دية ا١تسل اؿ :ق عن عمر بن عبد العزيز  
 ر .قاؿ: دية الذمي ٜتس مئة دينا كعن ىشاـ بن عركة عن أبيو  

 ث دية ا١تسلم .: أف دية الكتاَب ثل القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ الشافعي .

 كاستدلوا بقضاء عمر كعثماف بذلك .
 أف دية اليهودم كالنصرآف مثل دية ا١تسلم . القوؿ الثالث :

يثىاؽه فىًديىةه مُّسىلَّمىةه ًإُفى أىٍىًلًو كىٖتىٍرًيري رىقػى  ) ولو تبارؾ كتعاُفلق -أ نػىهيٍم مًٌ نىكيٍم كىبػىيػٍ  ة ( .بىةو مٍُّؤًمنى ًإف كىافى ًمن قػىٍوـو بػىيػٍ
 د قاؿ الكاسآف: أطلق سبحانو كتعاُف القوؿ ابلدية يف ٚتيع أنواع القتل من غَت فصل، فدؿ أف الواجب يف الكل على قدر كاح

دية ا١تسلم كاليهودم  كأَب بكر كعمر كعثماف كعلي  أف الدية كانت على عهد رسوؿ هللا  كعن أَب ىريرة  -ب
استخلف معاكية صَتَّ دية اليهودم كالنصرآف على النصف من دية ا١تسلم، فلما استخلف عمر بن عبد كالنصرآف سواء، فلما 

 ؿ ( رد األمر إُف القضاء األك  -رٛتو هللا-العزيز 
 م ( .دية ذمي دية مسل)  قاؿ النِب  -رضي هللا عنهما-عن ّنفع عن ابن عمر ك  -ج

 ( .  كدل العامريُت بدية ا١تسلمُت، ككاف ٢تما عهد من رسوؿ هللا أف النِب )  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس  -د

 م ( .جعل دية ا١تعاىد كدية ا١تسل أف رسوؿ هللا )  – رضي هللا عنهما-عن أسامة بن زيد -ق

 كم دية الكافر غَت الكتاِب كاجملوسي كبقية الكفار ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 درىم . ََٖديتو  : أف القوؿ األكؿ
 . ية اجملوسي ٙتا٪تائة درىم ، كنساؤىم على النصف ( كىذا قوؿ أكثر أىل العلمقاؿ ابن قدامة : ) كد

، كسعيد بن ا١تسيب ، كسليماف بن يسار ، كعطاء ، كعكرمة ، كاٟتسن ،  ك٦تن قاؿ ذلك عمر ، كعثماف ، كابن مسعود 
 . كمالك ، كالشافعي ، كإسحاؽ

 د ذكر األخرل األخرل :مث بعد قاؿ بع
 ان .، فكاف إٚتاع ان كلنا ، قوؿ من ٝتينا من الصحابة ، كَف نعرؼ ٢تم يف عصرىم ٥تالف

 : أف ديتو مثل دية ا١تؤمن . القوؿ الثاين
 م .النخعي ، كالشعِب ، كأصحاب الرأكىو قوؿ 

 . ألنو آدمي حر معصـو ، فأشبو ا١تسلم
 سلم كما يف دية الكتاَب .: أهنا ديتو نصف دية ا١ت القوؿ الثالث

 كاختاره الشيخ ابن عثيمُت .
 لعمـو حديث ) دية الكافر نصف ... ( .
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 كم دية ا١ترأة اٟترة ا١تسلمة ؟ 
 نصف دية الرجل .

 ل .دية ا١ترأة نصف دية الرجل، ىذا قوؿ العلماء كافة إال األصم كابن علية فإهنما قاال: ديتها مثل دية الرجم : قاؿ النوك 
) كدية اٟترة ا١تسلمة ، نصف دية اٟتر ا١تسلم ( قاؿ ابن ا١تنذر ، كابن عبد ال ر : أٚتع أىل العلم على أف دية ا١ترأة  قدامة ابنقاؿ 

 . نصف دية الرجل
 ل( .يف نفس ا١تؤمنة مائة من اإلب) كحكى غَت٫تا عن ابن علية، كاألصم، أهنما قاال: ديتها كدية الرجل؛ لقولو 

 ل(.دية ا١ترأة على النصف من دية الرج)فإف يف كتاب عمرك بن حـز  ف إٚتاع الصحابة، كسنة النِب كىذا قوؿ شاذ، ٮتال
لو ، كدية نساء كل أىل دين على  ان ١تا ذكركه ، ٥تصص ان كىي أخص ٦تا ذكركه ، ك٫تا يف كتاب كاحد ، فيكوف ما ذكرّن مفسر 

 . النصف من دية رجا٢تم ، على ما قدمناه يف موضعو
عىلىى النصف مٍن دية الرجل مٍن أجل أف ٢تا نصف مَتاث الرجل،  -كهللا أعلم-قىاؿى أبو عمر: إ٪تا صارت ديتها  لقرطِب :اؿى كقا

النػٍَّفسى ل ) ، كأما العمد ففيو القصاص بُت الرجاؿ كالنساء؛ لقولو عز كجأً كشهادة امرأتُت بشهادة رجل، كىذا إ٪تا يف دية ا٠تط
 ( .   ) تفسَت القرطِب ( . رُّ اًبٟتٍيرًٌ اٟتٍي )  كقولو ( اًبلنػٍَّفسً 

 ىل دية ا١ترأة كالرجل فيما دكف النفس ؟ 
 جراحها تساكم جراح الرجل إُف ثلث الدية ، فإذا زادت صارت على النصف .

 لو قطع ثبلث أصابع حرة مسلمة لزمو ثبلثوف بعَتان ، فلو قطع رابعة ردت إُف عشرين .مثاؿ : 
 . كم جراح ا١ترأة جراح الرجل إُف ثلث الدية، فإف جاكز الثلث فعلى النصفكتيساقاؿ ابن قدامة : 

، كبو قىاؿى سعيد بن ا١تسيب، كعمر بن عبد العزيز، كعركة بن الزبَت، كريكم ىىذىا عن عمر، كابن عمر، كزيد بن اثبت  
 كالزىرم، كقتادة، كاألعرج، كربيعة، كمالك.

 .ا١تدينة السبعة، كٚتهور أىل ا١تدينة، كحيكي عن الشافعٌي يًف القدٔفقىاؿى ابن عبد ال ٌر: كىو قوؿ فقهاء  
 . كىقىاؿى اٟتسن: يستوَيف إُف النصف

 . : أهنا عىلىى النصف فيما قىٌل، ككثركريكم عن علي  
أبو ثور، كالشافعي كريكم ذلك عن ابن سَتين، كبو قىاؿى الثورم، كالليث، كابن أَب ليلى، كابن شيبػٍريمة، كأبو حنيفة، كأصحابو، ك  

يف ظاىر مذىبو، كاختاره ابن ا١تنذر؛ ألهنما شخصاف ٗتتلف ديتهما، فاختلف أرش أطرافهما، كا١تسلم كالكافر، كألهنا جناية ٢تا 
 . أرش ميقىدَّر، فكاف مٍن ا١ترأة عىلىى النصف مٍن الرجيًل، كاليد

ا الباب، قىاؿى ا١توٌفق: كىو نص، يقدـ عىلىى ما ا١تذ  كاحتٌج األكلوف ْتديث عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده  كور يف ىىذى
 .سواه

: عشركف، قلت: ففي ثبلث  : عشر، قلت: ففي أصبعُت؟ قىاؿى كىقىاؿى ربيعة: قلت لسعيد بن ا١تسيب: كم يًف أصبع ا١ترأة؟ قىاؿى
: قلت: لىٌما عىظيمت مصي : عشركف، قىاؿى : ثبلثوف، قلت: ففي أربع؟ قىاؿى : ىكذا السنة َي ابن أصابع؟ قىاؿى بتها قىلَّ عقلها؟ قىاؿى

 . ، ركاه سعيد بن منصورأخي، كىذا مقتضى سنة رسوؿ هللا 
 . ، إذ َف ينقل عنهم خبلؼ ذلك، إال عن علي، كال نعلم ثبوت ذلك عنوكألنو إٚتاع الصحابة  
 كم دية العبد ؟ 

 ديتو قيمتػػو .



 ُٔٗٓ 

 . ، الذم ال تبلغ قيمتو دية اٟتر ، قيمتوأٚتع أىل العلم أف يف العبد قاؿ ابن قدامة : 
 :كإف بلرت قيمتو دية اٟتر أك زادت عليها 

كاف القتل أك خطأ ، سواء ضمن ابليد أك   دان فذىب أٛتد رٛتو هللا  إُف أف فيو قيمتو ، ابلرة ما بلرت ، كإف بلرت دَيت ، عم
 . ابٞتناية

ر بن عبد العزيز ، كإَيس بن معاكية ، كالزىرم ، كمكحوؿ ، كمالك ، كىذا قوؿ سعيد بن ا١تسيب، كاٟتسن، كابن سَتين ، كعم
 . كاألكزاعي ، كالشافعي ، كإسحاؽ ، كأَب يوسف

 . كقاؿ النخعي ، كالشعِب ، كالثورم ، كأبو حنيفة ، كدمحم : ال تبلغ بو دية اٟتر
يقطع بو السارؽ ، كىذا إذا ضمن ابٞتناية ، كإف ، أك عشرة دراىم ، القدر الذم  ان كقاؿ أبو حنيفة : ينتقص عن دية اٟتر دينار 

 . ضمن ابليد ، أبف يرصب عبدا فيموت يف يده ، فإف قيمتو ٕتب كإف زادت على دية اٟتر
كاحتجوا أبنو ضماف آدمي ، فلم يزد على دية اٟتر ، كضماف اٟتر ؛ كذلك ؛ ألف هللا تعاُف ١تا أكجب يف اٟتر دية ال تزيد ، كىو 

نقيصة الرؽ ، كاف تنبيها على أف دية العبد ا١تنقوص ال يزاد عليها ، فنجعل مالية العبد معيارا للقدر الواجب  أشرؼ ٠تلوصو من
فيو ، ما َف يزد على الدية ، فإذا زاد ، علمنا خطأ ذلك ، فنرده إُف دية اٟتر ، كأرش ما دكف ا١توضحة ، ٬تب فيو ما ٗترجو 

 . فنرده إليها اٟتكومة ، ما َف يزد على أرش ا١توضحة ،
 ة ، كما لوػػػػػػع القيمػػػػػو ، فكانت ٚتيػػػوف بقيمتػػػػكلنا ، أنو ماؿ متقـو ، فيضمن بكماؿ قيمتو ابلرة ما بلرت ، كالفرس ، أك مضم

 ضمنو ابليد ، كٮتالف اٟتر ، فإنو ليس ٔتضموف ابلقيمة ، كإ٪تا ضمن ٔتا قدره الشرع ، فلم يتجاكزه ، كألف ضماف اٟتر ليس
 . بضماف ماؿ ؛ كلذلك َف ٮتتلف ابختبلؼ صفاتو ، كىذا ضماف ماؿ ، يزيد بزَيدة ا١تالية ، كينقص بنقصاهنا ، فاختلفا

 ) ا١ترٍت ( .. كا١تذىب األكؿر ، كقد حكى أبو ا٠تطاب ، عن أٛتد رٛتو هللا ركاية أخرل ، أنو ال يبلغ ابلعبد دية اٟت
: قىاؿى رىسيوؿي اى  -ُُٕٖ زيكى  َّللًه كىعىٍنوي قىاؿى ) عىٍقلي ًشٍبًو اىٍلعىٍمًد ميغىلهظه ًمٍثلي عىٍقًل اىٍلعىٍمًد، كىالى يػىٍقتىلي صىاًحبيوي، كىذىًلكى أىٍف يػىنػٍ

حو ( أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍتُّ   وي .كىضىعهفى اىلشهٍيطىافي، فػىتىكيوفي ًدمىاءه بػىٍُتى اىلنهاًس يف غىٍَتً ضىًغينىةو، كىالى ٛتىًٍل ًسالى
---------------- 
 .م : أشد من دية ا٠تطأ ) عىٍقلي ًشٍبًو اىٍلعىٍمًد ميغىلهظه ( أ

 م : أنو ال قصاص يف قتل شبو العمد كما تقدـ .) كىالى يػىٍقتىلي صىاًحبيوي ( أ
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 سنده حسن ، كاٟتديث أخرجو أبوداكد كأٛتد .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . إثبات قتل شبو العمد 
o . أف دية شبو العمد مرلظة ، كقد تقدـ ْتث ذلك 
o . أف قتل شبو العمد ال قصاص فيو 
o . حرص الشيطاف على كجود العداكات بُت الناس كاالقتتاؿ 
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هيمىا قىاؿى )قػىتىلى رىجيله رىجيالن عىلىى عىٍهًد اىلنهيبًٌ  -ُُٖٖ ًديػىتىوي ًاثٍػٍتىٍ عىشىرى أىٍلفنا(  فىجىعىلى اىلنهيبُّ   عىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 رىكىاهي اىأٍلىٍربػىعىةي، كىرىجهحى النهسىاًئيُّ كىأىبيو حىاِتًو ًإٍرسىالىوي .

---------- 
 أم : در٫تان .) ًديػىتىوي ًاثٍػٍتىٍ عىشىرى أىٍلفنا ( 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 : كالصواب مرسل .حديث ضعيف ، قاؿ النسائي يف الك رل 

 كىقىاؿى ا١تنذرم : يف ) ٥تتصر السنن (  كأخرجو الًتمذٌم مرفوعا كمرسبل، كأخرجو النسائٌي، كابن ماجو مرفوعا، كىقىاؿى الًتمذٌم: كال
ا اٟتٍىًديث: "عن ابن عباس" غَت دمحم بن مسلم.   نعلم أحدا يىذكير يف ىىذى

 ما األصل يف الدية ؟ 
 ا١تسألة على أقواؿ :اختلف العلماء يف ىذه 

 قاؿ ابن قدامة : كظاىر كبلـ ا٠ترقي أف األصل يف الدية اإلبل ال غَت .
 كىذا إحدل الركايتُت عن أٛتد رٛتو هللا ذكر ذلك أبو ا٠تطاب . كىو قوؿ طاككس ، كالشافعي ، كابن ا١تنذر .

 ر كالرنم ، فهذه ٜتسة ال ٮتتلف ا١تذىب فيها .كقاؿ القاضي : ال ٮتتلف ا١تذىب أف أصوؿ الدية اإلبل كالذىب كالورؽ كالبق
 كىذا قوؿ عمر ، كعطاء ، كطاككس ، كفقهاء ا١تدينة السبعة .

كتب إُف أىل اليمن ) كأف يف النفس ا١تؤمنة مائة من اإلبل ، كعلى أىل   ألف عمرك بن حـز ركل يف كتابو ، أف رسوؿ هللا  
 الورؽ ألف دينار ( ركاه النسائي .

 ديتو اثٍت عشر ألفان ( ركاه أبو داكد ، كابن ماجو . باس . ) أف رجبل من بٍت عدم قتل ، فجعل النِب كركل ابن ع
 كركل الشعِب ، أف عمر جعل على أىل الذىب ألف دينار .

كعن عمرك بن شعيب عن أبيو، عن جده أف عمر قاـ خطيبان، فقاؿ: أال إف اإلبل قد غلت، فقـو على أىل الذىب ألف دينار، 
 ركاه أبو داكد كعلى أىل الورؽ اثٍت عشر ألفا، كعلى أىل البقر مائيت بقرة، كعلى أىل الشاة ألفي شاة، كعلى أىل اٟتلل مائيت حلة( 

 مث قاؿ ابن قدامة مرجحان القوؿ األكؿ :
 ) أال إف يف قتيل عمد ا٠تطأ ، قتيل السوط كالعصا ، مائة من اإلبل ( . كلنا ، قوؿ النِب  -أ

 فرؽ بُت دية العمد كا٠تطأ ، فرلظ بعضها ، كخفف بعضها ، كال يتحقق ىذا يف غَت اإلبل . لنِب كألف ا
 كألنو بدؿ متلف حقا آلدمي ، فكاف متعينا كعوض األمواؿ .  -ج

 أكجب الورؽ بدال عن اإلبل ، كا٠تبلؼ يف كوهنا أصبلن . كحديث ابن عباس ٭تتمل أف النِب 
ى أف األصل اإلبل ، فإف إ٬تابو ٢تذه ا١تذكورات على سبيل التقؤف ، لربلء اإلبل ، كلو كانت كحديث عمرك بن شعيب يدؿ عل

 أصوال بنفسها ، َف يكن إ٬تاهبا تقوٯتا لئلبل ، كال كاف لربلء اإلبل أثر يف ذلك ، كال لذكره معٌت .
دية الذمي أربعة آالؼ درىم ، كديتو نصف كقد ركم أنو كاف يقـو اإلبل قبل أف ترلو بثمانية آالؼ درىم ، كلذلك قيل : إف 

 الدية ، فكاف ذلك أربعة آالؼ حُت كانت الدية ٙتانية آالؼ درىم .
 قاؿ ابن قدامة : كإف قلنا : األصل اإلبل خاصة .فائدة : 

فيها ، فاستحقت ،  فعليو تسليمها إليو سليمة من العيوب ، كأيهما أراد العدكؿ عنها إُف غَتىا ، فلآلخر منعو ؛ ألف اٟتق متعُت 
 كا١تثل يف ا١تثليات ا١تتلفة .
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 كإف أعوزت اإلبل ، كَف توجد إال أبكثر من ٙتن ا١تثل ، فلو العدكؿ إُف ألف دينار ، أك اثٍت عشر ألف درىم .
 كىذا قوؿ الشافعي القدٔف .

ٔف اإلبل ، كألف ما ضمن بنوع كقاؿ يف اٞتديد : ٕتب قيمة اإلبل ، ابلرة ما بلرت ؛ ٟتديث عمرك بن شعيب عن عمر يف تقو 
من ا١تاؿ ، كجبت قيمتو ، كذكات األمثاؿ ، كألف اإلبل إذا أجزأت إذا قلت قيمتها ، ينبري أف ٕتزئ كإف كثرت قيمتها ،  

 كالدّننَت إذا غلت أك رخصت .
َف ٬تدىا ، لكوهنا يف غَت  كىكذا ينبري أف نقوؿ إذا غلت اإلبل كلها ، فأما إف كانت اإلبل موجودة بثمن مثلها ، إال أف ىذا

 بلده ، ك٨تو ذلك ، فإف عمر قـو الدية من الدراىم اثٍت عشر ألفا كألف دينار .  ) ا١ترٍت ( .
: "أىمه  كىعىٍن أىِب رًٍمثىةى قىاؿى ) أىتػىٍيتي اىلنهيبه  -ُُٖٗ : ًاٍبًٍت. أىٍشهىدي ًبًو. قىاؿى : "مىٍن ىىذىا؟" قػيٍلتي ا ًإنهوي الى ٬تىًٍٍت كىمىًعي ًاٍبًٍت  فػىقىاؿى

، كىأىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني اىٞتٍىاريكدً  ، كىالى ٕتىًٍٍت عىلىٍيًو ( رىكىاهي النهسىاًئيُّ   .عىلىٍيكى
---------- 

: أىتػىيٍ كىمىًعي ًاٍبًٍت (  ) أىتػىٍيتي اىلنهيبه  ؟ ( فأبو رمثة  تي النًَِّبَّ كلفظ النسائي : عىٍن أىَب رًٍمثىةى، قىاؿى ا مىعىكى : "مىٍن ىىذى مىعى أىَب، فػىقىاؿى
: إم كرٌب الكعبة،  ىو االبن الذم جاء مع أبيو كليس ىو األب الذم جاء كمعو ابنو ، كيف ركاية أَب داكد ) آبنك ىىذىا؟، قىاؿى

: فتبٌسم رسوؿ هللا  : أشهد بو، قىاؿى : حٌقا، قىاؿى  ًت شبهي يًف أَب، كمن حلف أَب علٌي ...( .ضاحكنا مٍن ثػىبٍ  قىاؿى
: ًاٍبًٍت. أىٍشهىدي ًبو (  هبمز ا١تتكلم ، أم : أشهد بكونو ابٍت ، ك٭تتمل أف يكوف بوصل ا٢تمزة، فعل أمر، كمعناه: كن أنت ) قػيٍلتي
 شاىدنا أبنو ابٍت مٍن صلِب .

 اٞتاىلٌية، مٍن مؤاخذة كٌل مٍن الوالد، كالولد ّتناية اآلخر.قيل: ا١تقصود التزاـ ضماف اٞتناَيت عنو، عىلىى ما كانوا عليو يف 
ا للحكم الذم ٮت ره بعده. كإ٪تا سألو النٌِب   عنو، مع ظهور شبهو بو؛ أتكيدن

 أم : ال تؤاخذ أنت بذنبو.) قىاؿى : أىمها ًإنهوي الى ٬تىًٍٍت عىلىٍيكى ( 
 ( أم : ال يؤاخذ بذنبك . ) كىالى ٕتىًٍٍت عىلىٍيوً 

 ذا نستفيد من اٟتديث ؟ما 
 نستفيد : أنو ال يؤخذ أحد ّتريرة غَته، كإ٪تا يؤاخذ ّتريرة نفسو .

 فمعٍت اٟتديث : أف جناية كٌل منهما قاصرة عىلىى نفسو، ال تتعٌداه إُف غَته، كلو كىافى أقرب قريب لو.
 آٙتة إمث نفس أخرل.كما قاؿ تعاُف ) كىالى تىزًري كىازًرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل ( أم : ال ٖتمل نفس 

وىم، مٍن كا١تراد اٞتناية ابلعمد، كا١تراد أنو ال ييقتىل إال القاتل، كما كىافى عليو أمر اٞتاىلٌية، مٍن قتل أبيو، أك ابنو، أك أخيو، أك ٨ت
ا إخبارنا ببطبلف أمر اٞتاىلية، كىذا ىو الذم يؤيٌده اٟتٍىًديث اآليت بعد ىىذىا يف قصٌ   ة بٍت ثعلبة.األقارب، فيكوف ىىذى

أنو قضى بدية ا٠تطًأ عىلىى العاقلة، كأٚتع أىل العلم عىلىى القوؿ بو، كيف  قاؿ القرطِب : ثبتت األخبار، عن النٌِب ا١تختار، دمحم 
عو ابنو ) إنو ألَب رًمثىةى حيث دخل عليو، كم إٚتاع أىل العلم أف الدية يًف ا٠تطًأ عىلىى العاقلة، دليل عىلىى أف ا١تراد مٍن قوؿ النٌِب 

 ال ٬تٍت عليك، كال ٕتٍت عليو ( العمد دكف ا٠تطأ .
 فإف قيل : فإف العاقلة تتحمل الدية يف ا٠تطأ كشبو العمد ؟ 

فاٞتواب : أف ٖتىىمُّل العاقلة الدية عن القاتل يف ا٠تطًأ ، كشبو العمد ليس مٍن ابب ٖتٌمل جناية غَتىا، بل ىو مٍن ابب التناصر، 
فان عن اٞتآف، حيث ٖتٌمل جناية ييعذر فيها، كلذا ال تتحمل العاقلة جناية العمد؛ ألنو ال ييعذر فيها، بل ىو الذم كالتعاكف؛ ٗتفي

ا.   يتحملها، لكونو جانينا عىلىى نفسو، متعدن
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بي دىٍعوىل اىلدهـً كىاٍلقىسىامىةً   ابى
بػىرى  عىٍن سىٍهًل ٍبًن أىِب حىٍثمىةى، عىٍن رًجىاؿو ًمٍن كيبػىرىاءً  -َُُٗ قػىٍوًمًو، ) أىفه عىٍبدى اىَّللًه ٍبنى سىٍهلو ك٤تيىيًٌصىةى ٍبنى مىٍسعيودو خىرىجىا ًإىلى خىيػٍ

: أىنٍػتيمٍ ًمٍن جىٍهدو أىصىابػىهيٍم، فىأييتى ٤تىىيًٌصىةي فىأيٍخرًبى أىفه عىٍبدى اىَّللًه ٍبًن سىٍهًل قىٍد قيًتلى، كىطيرًحى يف عىٍُتو،  ٍلتيميوهي.  فىأىتىى يػىهيودى، فػىقىاؿى كىاىَّللًه قػىتػى
، فىذىىىبى ٤تيىيًٌ  ٍلنىاهي، فىأىقٍػبىلى ىيوى كىأىخيوهي حيوىيًٌصىةي كىعىٍبدي اىلرهٍٛتىًن ٍبني سىٍهلو ٍ    صىةي لىيػىتىكىلهمى، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه قىاليوا: كىاىَّللًه مىا قػىتػى كىربًٌ

نه، فػىتىكىلهمى حيوىيًٌ  ٍ ، ييرًيدي: اىلسًٌ ".  صىةي، ُثيه تىكىلهمى ٤تيىيًٌصىةي، فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه كىربًٌ ذىنيوا ْتىٍربو "ًإمها أىٍف يىديكا صىاًحبىكيٍم، كىًإمها أىٍف أيٍى
[. فىكىتػىبيوا: ًإانه كىاىَّللًه مىا قػىتػىٍلنىاهي، فػىقىاؿى ًٟتيوىيًٌصىةى، كى٤تيىيًٌصى  : "أىٖتىًٍلفيوفى، فىكىتىبى ًإلىٍيًهٍم يف ذىًلكى ]ًكتىاابن ةي، كىعىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبنى سىٍهلو

: "فػىتىٍحًلفي لىكيٍم يػىهيودي؟" قىاليوا: لىٍيسيوا ميٍسًلًمُتى فػىوىدىاهي  . قىاؿى ـى صىاًحبىكيٍم؟" قىاليوا: الى ًمٍن ًعٍنًدًه،  رىسيوؿى اىَّللًه  كىتىٍستىًحقُّوفى دى
قىةو. قىا قىةه ٛتىٍرىاءي (  ميتػهفىقه عىلىٍيًو.  .فػىبػىعىثى ًإلىٍيًهٍم مىائىةى انى هىا انى  ؿى سىٍهله: فػىلىقىٍد رىكىضىٍتًٍت ًمنػٍ

أىقػىره اىٍلقىسىامىةى عىلىى مىا كىانىٍت عىلىٍيًو يف اىٞتٍىاًىًليهًة، كىقىضىى هًبىا رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن رىجيلو ًمٍن اىأٍلىٍنصىاًر; ) أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -ُُُٗ
  سو ًمنى اىأٍلىٍنصىاًر يف قىًتيلو ًادهعىٍوهي عىلىى اىٍليػىهيوًد ( رىكىاهي ميٍسًلم .بػى  ٍُتى انى

------------- 
بػىرى ًمٍن جىٍهدو أىصىابػىهيٍم (  يػٍ سىٍهًل ٍبًن زىٍيدو  كيف ركاية )خىرىجى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني ) أىفه عىٍبدى اىَّللًه ٍبنى سىٍهلو ك٤تيىيًٌصىةى ٍبنى مىٍسعيودو خىرىجىا ًإىلى خى

بػىرى تػىفىرَّقىا يًف بػىٍعًض مىا ىينىاًلكى  جاء يف ركاية يف ا١تسند: )أتيا خي ر يف حاجة ٢تما( (، ككى٤تيىيًٌصىةي ٍبني مىٍسعيوًد ٍبًن زىٍيدو حىىتَّ ًإذىا كىاّنى ًٓتىيػٍ
أصحاب لو ٯتتاركف ٘تران( ك١تسلم )يف زمن كللبخارم: )كخي ر يومئذو صلح كأىلها يهود( كيف ركاية )خرج عبد هللا بن سهل يف 

 كىي يومئذو صلح كأىلها يهود( . رسوؿ هللا 
دي عىٍبدى اَّللًَّ ) كيف ركاية) فىأييتى ٤تىىيًٌصىةي فىأيٍخرًبى أىفه عىٍبدى اىَّللًه ٍبًن سىٍهًل قىٍد قيًتلى، كىطيرًحى يف عىٍُتو (  فػىنىوي ٍبنى سىٍهلو قىتً مثيَّ ًإذىا ٤تيىيًٌصىةي ٬تًى ( يبلن فىدى

 أم : مضطرب فيتمرغ يف دمو .كىو يتشحط يف دمو قتيالن ( كيف ركاية ) 
 أم : ٤تيصة .) فىأىقٍػبىلى ىيوى (  

 ( أخو عبد هللا بن سهل ا١تقتوؿ ، كيف ركاية ) ككاف أصرر القـو ( . ) كىعىٍبدي اىلرهٍٛتىًن ٍبني سىٍهلو 
  ) ٍ ٍ كىربًٌ م : قٌدـ األك ر عليك سنان يف الكبلـ ، كعند مسلم : ) فبدأ عبد الرٛتن يتكلم ككاف أصرر أمر من التكبَت ، أ) كىربًٌ

 القـو ( ك١تسلم أيضان : ) يف أمر أخيو ( .
 أم : يدفع اليهود دية .) ًإمها أىٍف يىديكا صىاًحبىكيٍم ( 

ـى صىاًحبىكيٍم ؟  ع إليكم برمتو ( ، كجاء يف ركاية للبخارم  ) فقاؿ ٢تم : أتتوف ابلبينة ( كيف ركاية ) فييدف ) أىٖتىًٍلفيوفى، كىتىٍستىًحقُّوفى دى
 على من قتلو ؟ قالوا : ما لنا بينة ( .

 جاء يف ركاية : ) ال نرضى أبٯتاف اليهود ( كيف ركاية : ) ليسوا ٔتسلمُت ( .) كيف َنخذ ِبٯتاف قـو كفار ( 
قىةو ( ًمٍن ًعٍنًدًه، فػى  ) فػىوىدىاهي رىسيوؿى اىَّللًه  أف يطل (  أم : أعطى ديتو ، جاء يف ركاية  ) فكره رسوؿ هللا بػىعىثى ًإلىٍيًهٍم مىائىةى انى

 بضم أكلو كفتح الطاء كتشديد البلـ : أم يهدر ، كيف ركاية  ) فوداه ٔتائة من إبل الصدقة ( .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 لة القسامة .نستفيد : مشركعية القسامة ، فهذا اٟتديث أصل يف مسأ
 كٚتهور العلماء على العمل ابلقسامػػة .

قاؿ السمرقندم : القسامة مشركعة يف القتيل الذم يوجد بو عبلمة القتل من اٞتراح كغَتىا كَف يعلم لو قاتل ابألحاديث 
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 . كإٚتاع الصحابة يف خبلفة عمر بن عبد العزيز  الصحيحة ، كقضاء عمر 
ٯتاف ىي أٯتاف القسامة ، كىي أصل من أصوؿ الشرع كقاعدة من قواعد أحكامو ، كركن من كقاؿ القاضي عياض : كىذه األ

 أركاف مصاٌف العباد أخذ بو علماء األمة كفقهاء األمصار من اٟتجازيُت كالشاميُت كالكوفيُت ، كإف اختلفوا يف كيفية األخذ بو .
ٚتهور فقهاء األمصار : مالك كالشافعي كأٛتد كسفياف كداكد  كقاؿ دمحم بن رشد : أما كجوب اٟتكم هبا على اٞتملة فقاؿ بو 

 كأصحاهبم كغَت ذلك من فقهاء األمصار .
 كقاؿ الشافعي بعد ذكره ٟتديث ٤تيصة كحويصة : كهبذا نقوؿ .

 ما تعريف القسامة ؟ 
 ىي شرعان : أٯتاف مكررة يف دعوة قتل معصـو .

 اف ا١تكررة يف دعول القتل .قاؿ ابن قدامة : كا١تراد ابلقسامة ىا ىنا األٯت
 مىت تشرع القسامة ؟ 

م بو شخص كَف تكن بينة، كقامت القرائن على صدؽ ا١تدعي  .تشرع القسامة يف القتيل إذا كجد كَف ييعلم قاتلو، كاهتُّ
ًف اٍلقىسىامىًة : أىٍف ييوجىدى قىًتيله الى يػيٍعرىؼي قىاتًليوي ، كى  لىوي عىلىى قاؿ ابن دقيق العيد : كمىٍوًضعي جىرىَيى الى تػىقيوـي عىلىٍيًو بػىيًٌنىةه كىيىدًَّعي كىِفُّ اٍلقىًتيًل قػىتػٍ

ًفي اًبٟتٍىاًؿ : مىا ييٍشًعري ًبًصٍدًؽ اٍلوىِفًٌ ، عىلىى تػىٍفًصيلو يًف الشُّريكًط ًعٍندى ا ٍلفيقىهىاًء ، أىٍك بػىٍعًضًهٍم ، كىيػيقىاؿي لىوي : " كىاًحدو أىٍك ٚتىىاعىةو ، كىيػىٍقًتى
 وىثي " ؛ فػىيىٍحًلفي عىلىى مىا يىدًَّعيو .    ) إحكاـ األحكاـ ( .اللَّ 
 اذكر شركطها ؟ 

 أٚتعها كجود اللوث .أكالن : 
كىو العداكة الظاىرة بُت القتيل كا١تتهم بقتلو ، كالقبائل اليت يطلب بعضها بعضان ابلثأر ، ككل من بينو كبُت ا١تقتوؿ ضرن يرلب  

 ، فلؤلكلياء حينئذو أف يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنو قتلو ، كإف كانوا غائبُت . على الظن أنو قتلو من أجلو
 كما كقع يف حديث الباب ، فإنو من ا١تعلـو أف بُت األنصار كاليهود عداكة .

ة بصدؽ أىل القتيل ،  جاء يف ا١توسوعة الفقهية الكويتية : فمن أىم شركط القسامة : كجود ) اللٍَّوثى ( ، كىي القرينة ا١تشعر 
كوجود العداكة الظاىرة بُت القتيل كأىل الة اليت كجد فيها مقتوالن ، أك كجود هتديد سابق من ا١تتهم ابلقتل ، أك ٨تو ذلك من 

 القرائن اليت تتفاكت بتفاكت األحواؿ .
 دث كقت كقوعو َف تسمع الدعول عليو .إمكاف القتل من ا١تدعى عليو ، فإف َف ٯتكن منو القتل لبعده عن مكاف اٟتااثنيان : 

 ما صفة القسامة ؟ 
إذا توفرت شركط إقامتها ، يبدأ اب١تدعُت ، فيحلفوف ٜتسُت ٯتينان توزع على قدر إرثهم من القتيل ، أف فبلّنن ىو الذم قتلو ، 

ينان ، فإنو ٭تلف ا١تٌدعىى عليو ٜتسُت كيكوف ذلك ْتضور ا١تٌدعىى عليو ، فإف أىب الورثة أف ٭تلفوا أك امتنعوا من تكميل ا٠تمسُت ٯت
ٯتينان إذا رضي ا١تٌدعيوف أبٯتانو ، فإذا حلف برئ ، كإف َف يرض ا١تدعوف بتحليف ا١تٌدعىى عليو ، فدل اإلماـ القتيل ابلدية من بيت 

َف يبق سبيل إلثبات الدـ على  القتيل من بيت ا١تاؿ ، كألنو ا١تاؿ ، ألف األنصار ١تا امتنعوا من قبوؿ أٯتاف اليهود ، فدل النِب 
 ا١تٌدعىى عليو ، فوجب الرـر من بيت ا١تاؿ ، لئبل يضيع دـ ا١تعصـو ىدران ببل م رر إلىداره .

قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : صفة القسامة أف يدعي قوـه أف مورًٌثىهم قتلو فبلف ، ك٭تلفوف على أنو ىو القاتل ، كيكرركف األٯتاف ، 
 شركط القسامة : أيعطي ا١تدَّعىى عليو ٢تؤالء يقتلونو ، فليس فيها بيًٌنة ، كإ٪تا فيها ىذه األٯتاف فقط .فإذا فعلوا ذلك ك٘تت 

 



 ََُٕ 

 ىل يشًتط يف ا١تدعى عليو يف القسامة أف يكوف معينان أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء رٛتهم هللا يف ا١تدعى عليو يف القسامة : ىل يشًتط أف يكوف معينا ، أـ ال ؟

ً ، فػىلىٍو كىانىٍت الدٍَّعوىل عىلىى أىٍىًل مىًدينىةو ، أىٍك ٤تىلَّةو ، أىكٍ  : امة رٛتو هللاقاؿ ابن قد كىاًحدو غىٍَتً  كىالى تيٍسمىعي الدٍَّعوىل عىلىى غىٍَتً اٍلميعىُتَّ
ا قى  و ، أىٍك ٚتىىاعىةو ًمنػٍهيٍم ًبرىٍَتً أىٍعيىاهًنًٍم ، َفٍى تيٍسمىٍع الدٍَّعوىل ، كىهًبىذى   .اؿى الشَّاًفًعيُّ ميعىُتَّ

 م .  ) ا١ترٍت ( .كىقىاؿى أىٍصحىابي الرٍَّأًم : تيٍسمىعي ، كىييٍستىٍحلىفي ٜتىٍسيوفى ًمنػٍهي 
 :مث كقع ا٠تبلؼ بُت من يشًتط التعيُت ، فيما إذا كانت دعول القتل على ٚتاعة معينُت

 .ابلةفقيل : ال تصح الدعول ، سواء كانت بقتل عمد أك غَته ، كىو مذىب اٟتن
ان كقيل: تصح الدعول ، سواء كانت بقتل عمد أك غَته ، فإذا ٘تت القسامة بشركطها : قيتلت اٞتماعة ا١تعينة ، إذا كاف عمد

 .مستوفيا شركط القصاص ، قالو بعض الشافعية
دية عليهم ؛ كقيل: إف كانت الدعول بقتل عمد : َف تصح إال على كاحد . كإف كانت برَته : صحت على اٞتماعة ، فتجب ال

 ي .كىو قوؿ مالك كالشافع
كلو قاؿ قائل : ٧تعلها كرَتىا من ؿ :كإُف إمكاف إقامة الدعول على أكثر من كاحد ٯتيل الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا حيث قا

ألنو من الدعاًكم ، ٔتعٌت إف ادعى على كاحد أجرينا عليو القسامة ، كإف ادعى على اثنُت فأكثر : أجرينا عليهم القسامة ؛ 
 .   ) الشرح ا١تمتع ( .ا١تمكن أف يدعي ا١تدعوف أف شخصُت قتبله مع التواطؤ 

 ىل يًتتب على القسامة قصاص أـ ال ؟  
 من أقواؿ العلماء أنو ٬ترم فيها القصاص .الراجح 

ى صحة دعواىم ، فإهنم فإذا كجد القتيل اجملهوؿ القاتل ، ككجدت القرائن على قاتلو ، كحلف أكلياء ا١تقتوؿ ٜتسُت ٯتينان عل
 يستحقوف دـ ا١تدَّعى عليو إذا كاف القتل عمدان ٤تضان .

 اٟتبل الذم يربط بو عليو القود .كالرمة :  ) يقسم ٜتسوف منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمتو ( . لقولو 
 كيف ركاية ١تسلم  ) فييسىٌلم إليكم ( .

 قاتل ، ألف دـ القتيل اثبت ٢تم قبل اليمُت .كيف لفظ ) كتستحقوف دـ صاحبكم ( فأراد دـ ال
 إف األكلياء إذا حلفوا استحقوا القىوىد إذا كانت الدعول عمدان .:  قاؿ ابن قدامة

 ركم ذلك عن ابن الزبَت ، كعن عمر بن عبد العزيز ، كبو قاؿ مالك ، كأبو ثور ، كابن ا١تنذر .
 يدفع إليكم برمتو ( .) يقسم ٜتسوف منكم على رجل منهم ، ف لقوؿ النِب 

كيف ركاية مسلم )  فيسلم إليكم ( كيف لفظ ) كتستحقوف دـ صاحبكم ( كأراد دـ القاتل ؛ ألف دـ القتيل اثبت ٢تم قبل اليمُت 
 كألهنا حجة يثبت هبا العمد ، فيجب هبا القود ، كالبينة .

 ة الطائفة ( كىذا نص .أقاد ابلقسام كقد ركل األثـر ، إبسناده عن عامر األحوؿ ) أف النِب 
 كألف الشارع جعل القوؿ قوؿ ا١تدعي مع ٯتينو ، احتياطان للدـ ، فإف َف ٬تب القود ، سقط ىذا ا١تعٌت .  ) ا١ترٍت ( .

ب اٍلًقصىاص هًبىا ؟  كقاؿ النوكم : كىاٍختػىلىفى اٍلقىائًليوفى هًبىا ًفيمىا ًإذىا كىافى اٍلقىٍتل عىٍمدنا ىىٍل ٬تًى
د كىمىاًلك كىأىٍصحىابو كىاللٍَّيث كىاأٍلىكٍ فػىقىاؿى ميعٍ   ب ، كىىيوى قػىٍوؿ الزٍُّىرًٌم كىرىبًيعىة كىأىَب الٌزّنى زىاًعيًٌ كىأىٍٛتىد كىًإٍسحىاؽ كىأىَب ثػىٍور ظىم اٟتًٍجىازًيًٌُتى : ٬تًى

د : قػيٍلنىا هًبىا كىأىٍصحىاب رىسيوؿ اَّللَّ كىدىاكيد ، كىىيوى قػىٍوؿ الشَّاًفًعٌي يًف اٍلقىًدٔف . كىريًكمى عىٍن اًٍبن الزُّبػىٍَت كى  عيمىر ٍبن عىٍبد اٍلعىزًيز ، قىاؿى أىبيو الٌزّنى
 . ) هيٍم اًثٍػنىاف .  ) شرح مسلم ىرىل أىنػَّهيٍم أىٍلف رىجيل ، فىمىا ًاٍختػىلىفى ًمنػٍ  ميتػىوىاًفريكفى ، ًإٌٓفً ألى



 َُُٕ 

 قولو )فتستحقوف قاتلكم( كيف الركاية األخرل )دـ صاحبكم( .كاستدؿ بو على القود يف القسامة ل:  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر
االستدالؿ ابلركاية اليت فيها )فيدفع برمتو( أقول من االستدالؿ بقولو )دـ صاحبكم( ألف قػػػػػولو )يدفع  : كقاؿ بن دقيق العيد

 برمتو( لفظ مستعمل يف دفع القاتل لؤلكلياء للقتل .
  ؟ىل تكوف القسامة فيما دكف النفس 

 ال ، فبل قسامة فيما دكف النفس من األطراؼ كاٞتوارح ، كعلى ىذا فيشًتط يف القسامة أف تكوف اٞتناية قتبلن .
 من الذم يبدأ ابلقسامة ؟ 

 القسامة تيبدأ أبٯتاف أكلياء ا١تقتوؿ .
ف ابألٯتاف، كىو قوؿ معظم القائلُت: قاؿ القرطِب: قولو للمدَّعُت )أٖتلفوف ٜتسُت ٯتيننا( دليل على أف القسامة يبدأ فيها ا١تدَّعو 

 أبف القسامة ييستوجب هبا الدَّـ . قاؿ مالك: الذم أٚتعت عليو األمة يف القدٔف كاٟتديث: أف ا١تدَّعُت يبدؤكف يف القسامة.
 كم عدد اٟتالفُت يف القسامة ؟ 

 ٬تب أف يكوف عدد اٟتالفُت ٜتسينان .
 فيدفع إليكم برمتو ( .) يقسم ٜتسوف منكم على رجل منهم ،  لقولو 

قاؿ اٟتافظ ابن حجر : كفيو أف أٯتاف القسامة ٜتسوف ٯتينان ، كاختلف يف عدد اٟتالفُت ، فقاؿ الشافعي ال ٬تب اٟتق حىت 
٭تلف الورثة ٜتسُت ٯتينان سواء قلوا أـ كثركا ، فلو كاف بعدد األٯتاف حلف كل كاحد منهم ٯتينان ، كإف كانوا أقل أك نكل بعضهم 

ت األٯتاف على الباقُت ، فإف َف يكن إال كاحد حلف ٜتسُت ٯتينان كاستحق ، حىت لو كاف من يرث ابلفرض كالتعصيب أك رد
 ابلنسب كالوالء حلف كاستحق . ) الفتح ( .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o اؿ .إذا َف ٭تلف ا١تدعوف كَف يرضوا بيمُت ا١تدعىى عليو ، فداه اإلماـ من بيت ا١ت 

 فداه من بيت ا١تاؿ ، ففي قصة حديث الباب ، َف يرض ا١تدعوف بيمُت اليهود . كما يف حديث الباب ، فإف النِب 
o . إف َف ٭تلف ا١تدعوف ، حلف ا١تدعى عليو ٜتسُت ٯتينان كبرئ 

 ث كالشػافعي كأبو ثور  .ىذا ظاىر ا١تذىب ، كبو قاؿ ٭تي كسعيد األنصارم كربيعة كأبو الزّند كمالك كاللي:  قاؿ يف ا١ترٍت
 ) فت رئكم يهود أبٯتاف ٜتسُت منهم ( أم يت رؤكف منكم . لقولو 

 كيف لفظ ) فيحلفوف ٜتسُت ٯتينان كي رؤكف من دمو ( .
o  الصحابة يف اٟتديث َف ٭تلفوا تورعان ، كلذلك ١تا قاؿ ٢تم الرسوؿ  أٖتلفوف كتستحقوف قاتلكم أك صاحبكم ؟ ( : 

 ف كَف نر كَف نشهد ( .قالوا : ككيف ٨تل
o . أنو إذا قتل شخص كَف يعلم عُت قاتلو كليس ىناؾ عداكة توجب التهمة ، فإنو ال قسامة 
o  أف مرجع الصحابة يف األحكاـ إُف رسوؿ هللا . 
o . استحباب تقدٔف األك ر سنان يف األمور 

ريف ، كأما إذا كاف الكبَت ال يكاد يبُت ، فإنو ىذا إذا تساكل الشخصاف يف البياف كالتع قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :
 يقدـ الصرَت عند اٟتكومة كا٠تصومة ، ألنو إذا تكلم الكبَت كىو ال يكاد يبُت ضاع اٟتق .

o  االعتذار ْتلف ا٠تصم كإف كاف كافران ، لقولو . ) ... فتحلف لكم يهود ( : 
o اؤه قتلو على رجل، أك ٚتاعة، كَف تكن بينهم عداكة، كال قاؿ ابن قدامة: يف أنو إذا كجد قتيل يف موضع، فادعى أكلي
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لوث، فهي كسائر الدعاكل، إف كانت ٢تم بينة، حكم ٢تم هبا، كإال فالقوؿ قوؿ ا١تنكر، كهبذا قاؿ مالك، كالشافعي، 
 كابن ا١تنذر .

٢تم، كلكن اليمُت على ا١تدعى )لو أعطي الناس بدعواىم، الدعى قـو دماء قـو كأموا ٟتديث عبد هللا بن سهل، كقوؿ النِب 
 عليو( ركاه مسلم .

 ) البينة على ا١تدعي ، كاليمُت على من أنكر ( . كقوؿ النِب 
 كألف األصل يف ا١تدعى عليو براءة ذمتو ، كَف يظهر كذبو ، فكاف القوؿ قولو ، كسائر الدعاكل .  ) ا١ترٍت ( 

 
بي ًقتىاًؿ أىٍىًل اٍلبػىٍغيً   ابى

 كىو لرة : الظلم ك٣تاكزة اٟتد ، ٝتوا بذلك لظلمهم كعدك٢تم عن اٟتق . كالبراة ٚتع ابغ ،
 ىم ا٠تارجوف على اإلماـ بتأكيل سائغ ك٢تم شوكػة .:  كاصطالحان 

 .ٝتوا براة لعدك٢تػم عن اٟتق كما عليو أئمة ا١تسلمُت 
 كيل غَت سائغ أك كانوا ٚتعان يسَتان ال فإف اختل شرط من ذلك أبف َف ٮترجوا على إماـ أك خرجوا على إماـ ببل أتكيل أك بتأ

 .شوكة ٢تم فقطاع طريق 
 : يشًتط يف ا٠تارجُت على اإلماـ لكي يكونوا براة شركط 

 أف يكونوا مسلمُت . أكالن :
نػىهيمىا  قاؿ تعاُف )  . (...كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى اقٍػتػىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

 ك مستأمنوف فبل يعت ركف براة ك٢تم أحكامهم ا٠تاصة .أميوف فإذا خرج على اإلماـ ذ
 كشوكة .أف يكوف ٢تم منعة : اثنيان 

 كىو أف يكوف للبراة منعة كقوة كشوكة ٭تتاج معها اإلماـ إُف إعداد جيش لقتا٢تػم .
 أف يكوف ٢تم أتكيل سائغ . اثلثان :

ف عليان يعرؼ قتلة إىل اٞتمل كصفُت ، كذلك أبف قالوا من أ كالدليل على ذلك : ىو ما حصل من ا٠تارجُت على علي 
عثماف كيقدر عليهم كال يقتص منهم ١تواطأتو إَيىػم ، كىذا أتكيل اعتقدكا بو على جواز ا٠تركج على اإلماـ كىو علي بن أَب 

 طالب .
 كال بد أف يكوف التأكيل سائران يصلح أف يعتمد عليو .

 لبراة كا٠توارج أبف قتاؿ أىل اٞتمل كصفُت عليان كاف بسبب اعتمادىم على أتكيل سائغ .كقد ذكر ابن تيمية يف تفريقو بُت ا
 أما ا١تارقوف من ا٠توارج فقاتلهم علي بسب أتكيلهم الفاسػد .

o  كيعت ركف براة كلو كاف اإلماـ ظا١تان جائران ما َف ٭تدث كفران ، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : مذىب أىل اٟتديث ترؾ ا٠تركج
ينى ابلقتاؿ على ا١تلوؾ البراة ، كالص ر على ظلمهم إُف أف يسًتيح بره أك ييسًتاح من فاجر ، كيدؿ لذلك قولو تعاُف )َيى أىيػُّهىا الَّذً 

 آمىنيوا أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكِف اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم(.
 عدالتو . فهذه اآلية دلت على كجوب طاعة كِف األمر كَف تشًتط

 
 



 َُّٕ 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  - َُِّ هيمىا قىاؿى حى، فػىلىٍيسى ًمنها ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو.  عىٍن ًاٍبًن عيمىرى ًرضىيى اَّللهي عىنػٍ الى نىا السًٌ  ) مىٍن ٛتىىلى عىلىيػٍ
---------- 

حى ( الى نىا السًٌ  عند مسلم ) من سٌل علينا السيف ( . أم : ا١تسلمُت ، كيف حديث سلمة بن األكوع ) مىٍن ٛتىىلى عىلىيػٍ
 أم : ليس على طرقتنا كىدينا كليس معناه أنو كافر ، كما سيأيت .) فػىلىٍيسى ًمنها ( 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : ٖترٔف قتاؿ ا١تسلمُت ك٤تاربتهم ، ألف ٛتل السبلح عليهم معناه قتا٢تم كتركيعهم .

 ٛتل السبلح على ا١تسلمُت لقتا٢تم كتركيعهم لقولو ) ليس منا ( .فاٟتديث فيو الوعيد الشديد ١تن 
قاؿ ابن حجر : معٌت اٟتديث ٛتل السبلح على ا١تسلمُت لقتا٢تم بو برَت حٌق؛ ١تا يف ذلك من ٗتويفهم، كإدخاؿ الرعب عليهم، 

 ال من ٛتلو ٟتراستهم مثبلن ،  فإنو ٭تملو ٢تم، ال عليهم .
: ٭تتمل أف يراد ابٟتمل ما -رٛتو اَّللَّ تعاُف-ا١تقاتلة، أك القتل للمبلزمة الرالبة. قاؿ ابن دقيق العيد قاؿ: ككأنو كٌت ابٟتمل عن 

ييضاٌد الوضع، كيكوف كنايةن عن القتاؿ بو، ك٭تتمل أف ييراد ابٟتمل ٛتلها؛ إرادة القتاؿ بو لقرينة قولو ) علينا ( ك٭تتمل أف يكوف 
 حاؿ ففيو داللة على ٖترٔف قتاؿ ا١تسلمُت، كالتشديد فيو .ا١تراد ٛتلو للضرب بو، كعلى كٌل 

 ما معٌت قولو ) ليس منا ( ؟ 
كليس ا١تراد بو إخراجو عن الدين، كلكن  ) ليس منا ( أم : من أىل سنتنا كطريقتنا ، يف الفتح يف شرح قولو  ابن حجر قاؿ

ك ، كقيل ا١تعٌت ليس على ديننا الكامل أم أنو خرج من فرع من فائدة إيراده هبذا اللفظ ا١تبالرة يف الردع عن الوقوع يف مثل ذل
 فركع الدين كإف كاف معو أصلو .

إ٪تا أراد إنو ترؾ إتباعي، إذ ليس ىذا من أخبلقنا كأفعالنا، أك ليس ىو على ، َف يرد بو نفيو عن دين اإلسبلـ : قاؿ البروم ك 
عن  ان ل أّن منك، يريد بو ا١توافقة كا١تتابعة قاؿ هللا سبحانو كتعاُف إخبار سنيت ك طريقيت يف مناصحة اإلخواف، ىذا كما يقوؿ الرج

  ( . ) شرح السنة ( .فمن تبعٍت فإنو مٍت)  إبراىيم 
فليس ا١تقصود منو نفي أصل اإلٯتاف ، كإ٪تا كما نص شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا أنو من الوعيد الداؿ على نقص يف اإلٯتاف 

اجب حيث قاؿ ) فحيث نفى هللا اإلٯتاف عن شخص ، فبل يكوف إال لنقص ما ٬تب عليو من اإلٯتاف ، كيكوف ا١تفركض أك الو 
من ا١تعرضُت للوعيد ، ليس من ا١تستحقُت للوعد ا١تطلق ، ككذلك قولو )من غشنا فليس منا كمن ٛتل علينا السبلح فليس منا(  

 عليو ، أك فعل ما حـر هللا كرسولو ، فيكوف قد ترؾ من اإلٯتاف ا١تفركض كلو من ىذا الباب ، ال يقولو إال ١تن ترؾ ما أكجب هللا
 .عليو ما ينفي عنو االسم ألجلو ، فبل يكوف من ا١تؤمنُت ا١تستحقُت للوعد ، السا١تُت من الوعيد ( 

 ىل من ٭تمل السالح علينا كافر ؟ 
 ليس مستحبلن لقتاؿ ا١تسلمُت فإنو ليس بكافر .إف كاف ٛتلو مستحبلن لقتاؿ ا١تؤمنُت فهو كافر ، كإف كاف ابغيان 

 -عدل ىذا فييحمل قولو ما ، ك  مذىب أىل اٟتٌق أنو ال ييكٌفر أحده من ا١تسلمُت ابرتكاب كبَتة ما عدا الشرؾ: قاؿ القرطٌِب 
  (ليس مٌنا  )عتهم التواصل، كالًتاحم، ، إذ سٌنة ا١تسلمُت، كشري : ليس على طريقتنا، كال على شريعتنا يف ًمثًل ىذا على معٌت

رل قولو  رم ىذا ٣تى كنظائره، كتكوف فائدتو الردع، كالزجر عن الوقوع يف مثل (  من غٌشنا فليس مٌنا)  ال التقاطع، كالتقاتل، ك٬تى
  . ) ا١تفهم ( .ذلك، كما يقوؿ الوالد لولده إذا سلك غَت سبيلو: لستي منك، كلستى مٍت

كالفقهاء أف من ٛتل السبلح على ا١تسلمُت برَت حق كال أتكيل كَف يستحلو فهو عاص كال مذىب أىل السنة كقاؿ النوكم : 
يكفر بذلك، فإف استحلو كفر، فقيل ىذا اٟتديث ٤تموؿ على ا١تستحل برَت أتكيل فيكفر، كٮترج من ا١تلة، كقيل: معناه ليس 



 َُْٕ 

كيقوؿ: بئس ىذا القوؿ. يعٍت ا ، ن يفسره بليس على ىدينككاف سفياف بن عيينة رٛتو هللا يكره ما ، على سَتتنا الكاملة، كىدين
 .بل ٯتسىك عن أتكيلو ليكوف أكقع يف النفوس، كأبلغ يف الزجر. كهللا أعلم. اىػ كبلـ النوكم

 اذكر بعض النصوص اليت تدؿ على ٖترمي تركيع ا١تسلم ؟ 
ِِ ، فٍََقَغ فًِ الَ ٌُِشْش أَحذُُكْى إنَى أخِ  ل )قب ، ػٍ سسِٕل هللاِ  ػٍ أثً ْشٌشح  ُْضُع فًِ ٌَِذ ٌَ ٌَ ٍَْطب الحِ ، فَإَهُّ الَ ٌَذِْسي نَؼَمه انشه ِّ ثِبنّسِ ٍ

ٍَ انُهب  يتفق ػهٍّ . س (ُحْفَشحٍ ِي

ُْضَع )  ى ٔفً سٔاٌخ نًسهى قبل : قبل أثٕ انقبس الَئَِكخَ تَْهؼَُُُّ َحتهى ٌَ ًَ ٌه ان ِّ ثَِحِذٌذَحٍ ، فَإ ٍْ أَشبَس إنَى أِخٍ أُيِّ َي َٔ  ِّ ٌَ أَخبُِ ألَثٍِ ٌْ َكب إ َٔ  ، ) ّ

. 

ُْضع  )):  قٕنّ  َيؼَُبُِ ثبنًًٓهِخ ٌَْشِيً ،  ((ٌَ َٔ ُضجَِظ ثبنؼٍٍ انًًٓهخ يغ كسش انضاي ، ٔثبنغٍٍ انًؼجًخ يغ فتحٓب، ٔيؼُبًْب ُيتَقَبِسٌة، 

انفَسَ  َٔ  ٍُ ْؼ أْصُم انُهْضعِ : انطه َٔ ٌُْفِسذُ .  َٔ  ) َٕٔي ( .     بدُ .ٔثبنًؼجًِخ أٌضبً ٌَْشِيً 

ٍُْف َيْسهُٕالً  َٓى سسُٕل هللاِ ) قبل  ٔػٍ جبثش  ٌْ ٌُتَؼَبَطى انسه  د .سٔاِ أثٕ دأ (أ

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أف ٛتل السبلح على ا١تسلمُت من الكبائر 
o . ٖترٔف قتاؿ ا١تسلمُت بعضهم بعضان 
o  : سلم أف ينصيره، كييقاتل دكنو، ال أف ييرعبو ٭تمل السبلح عليو إلرادة قتالو، أك قتلو، من حٌق ا١تسلم على ا١تقاؿ يف الفتح

كىذا يف حٌق من ال يستحٌل ذلك، فأما من (  ليس مٌنا من ضرب ا٠تدكد، كشٌق اٞتيوب)  ك ( من غٌشنا فليس منٌا)  كنظَته
ٌرد ٛتل السبلح. كاألكُف عند كثَت من السلف إطبلؽ لفظ ا٠ت ر من غَت  يستحقو، فإنو يكفر ابستحبلؿ ارـٌ بشرطو، ال ٣تي

ض لتأكيلو؛ ليكوف أبلغ يف الزجر. ككاف سفياف بن عييينة يينكر على من يصرفو عن ظاىره، فيقوؿ: معناه ليس على ر تع
اٟتٌق، فييحمل على طريقتنا، كيرل أف اإلمساؾ عن أتكيلو أكُف ١تا ذكرّنه. كالوعيد ا١تذكور ال يتناكؿ من قاتل البراة من أىل 

 ان .  ) الفتح ( .البراة، كعلى من بدأ ابلقتاؿ ظا١ت
o .عظم حرمة ا١تسلمُت عند اَّللَّ تعاُف، فبل ٭تٌل ألحد أف يتعرض ٢تم أبذل؛ إال ٔتا شرعو اَّللَّ تعاُف عليهم، من اٟتدكد 

، فىًميتىةه جىاًىًليهةه ( أىٍخرىجىوي  قىاؿى ) مىٍن خىرىجى عىنً  عىٍن النهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُِْ الطهاعىًة، كىفىارىؽى اٞتٍىمىاعىةى، كىمىاتى
 ميٍسًلمه. 

---------- 
 أم : طاعة من كقع عليو االجتماع ك٘تت بيعتو .) مىٍن خىرىجى عىًن الطهاعىًة ( 

 أم : ٚتاعة ا١تسلمُت الذين اتفقوا على طاعة إماـ .) كىفىارىؽى اٞتٍىمىاعىةى ( 
، فىًميتىةه جىاًىًليهةه (   قاؿ النوكم : ًىيى ًبكىٍسًر اٍلًميم ، أىٍم : عىلىى ًصفىة مىٍوهتٍم ًمٍن حىٍيثي ىيٍم فػىٍوضىى الى ًإمىاـ ٢تىيٍم .) كىمىاتى

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد ٖترٔف ا٠تركج على كِف األمر ، كأنو ٬تب طاعتو ما َف أيمر ٔتعصية .

 الكثَتة يف ذلك : كقد جاءت األدلة
 قاؿ تعاُف )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكِف اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم ( .

يػىٍعنىا رىسيوؿى اَّللًَّ  نىا عىلىى السٍَّمًع كىالطَّاعىًة يف اٍلعيٍسًر كىاٍلييٍسًر كىاٍلمى  عن عيبىادىة بن الصامت . قىاؿى ) ابى ٍنشىًط كىاٍلمىٍكرىًه كىعىلىى أىثػىرىةو عىلىيػٍ
  الىئًم ( متفق عليو .كىعىلىى أىٍف الى نػينىازًعى األىٍمرى أىٍىلىوي كىعىلىى أىٍف نػىقيوؿى اًبٟتٍىقًٌ أىيٍػنىمىا كينَّا الى ٩تىىاؼي يف اَّللًَّ لىٍومىةى 

 ، كمن عصآف فقد عصى هللا ، كمن أطاع أمَتم فقد ) من أطاعٍت فقد أطاع هللا كعن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 أطاعٍت ، كمن عصى أمَتم فقد عصآف ( متفق عليو .



 َُٕٓ 

) السمع كالطاعة على ا١ترء ا١تسلم فيما أحب ككره ما َف يؤمر ٔتعصية ، فإذا أمر ٔتعصية  كعن ابن عمر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 فبل ٝتع كال طاعة ( متفق عليو .

) إف خليلي أكصآف أف أٝتع كأطيع كإف كاف عبدان حبشيان ٣تدع األطراؼ ( ركاه مسلم ،  ر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا كعن أَب ذ
 كعند البخارم ) كلو ٟتبشي كأف رأسو زبيبة ( .

ت فميتتو ) من رأل من أمَته شيئان يكرىو فليص ر ، فإنو من فارؽ اٞتماعة ش ران فما كعن ابن عباس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 جاىلية ( متفق عليو .

يٍػفىة ٍبن اٍليىمىاف . قاؿ )  قػيٍلتي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإّنَّ كينَّا ًبشىرٌو فىجىاءى اَّللَّي ًٓتىٍَتو فػىنىٍحني ًفيوً  ا ا٠تٍىٍَتً شىرّّ قىاؿى نػىعىٍم.  كعن حيذى فػىهىٍل ًمٍن كىرىاًء ىىذى
يػٍره قى  يىكيوفي بػىٍعًدل أىئًمَّةه » قػيٍلتي كىٍيفى قىاؿى «. نػىعىٍم » قػيٍلتي فػىهىٍل كىرىاءى ذىًلكى ا٠تٍىٍَتً شىرّّ قىاؿى «. نػىعىٍم » اؿى قػيٍلتي ىىٍل كىرىاءى ذىًلكى الشَّرًٌ خى

يػىقيوـي ًفيًهٍم رًجىاؿه قػيليوبػيهيٍم قػيليوبي الشَّيىاًطًُت يف جيثٍ  قىاؿى قػيٍلتي كىٍيفى أىٍصنىعي َيى «. اًف إًٍنسو مى الى يػىٍهتىديكفى هًبيدىامى كىالى يىٍستػىنُّوفى ًبسينَّيًت كىسى
 تىٍسمىعي كىتيًطيعي ًلؤلىًمًَت كىًإٍف ضيًربى ظىٍهريؾى كىأيًخذى مىاليكى فىاٍٝتىٍع كىأىًطع ( ركاه مسلم .» رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٍف أىٍدرىٍكتي ذىًلكى قىاؿى 

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  ا ًمٍن طىاعىةو لىًقىى اَّللَّى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة الى حيجَّةى لىوي كىمىٍن مىاتى كىلىٍيسى يػىقيوؿي )  كعىن ابن عمر . . قاؿ : ٝتًى مىٍن خىلىعى يىدن
اًىًليَّةن ( ركاه مسلم . عىةه مىاتى ًميتىةن جى  يف عينيًقًو بػىيػٍ

ـي جينَّةه يػيقىاتىلي مً  كعىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النًَِّبًٌ  ٍن كىرىائًًو كىيػيتػَّقىى بًًو فىًإٍف أىمىرى بًتػىٍقوىل اَّللًَّ عىزَّ كىجىلَّ كىعىدىؿى كىافى لىوي ًبذىًلكى قىاؿى ) ًإ٪تَّىا اإًلمىا
 أىٍجره كىًإٍف أيىٍميٍر ًبرىٍَتًًه كىافى عىلىٍيًو ًمٍنوي ( ركاه مسلم .

(. ركاه مسلم )عىلىٍيكى السٍَّمعى كىالطَّ  كعىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ   اعىةى يف عيٍسرًؾى كىييٍسرًؾى كىمىٍنشىًطكى كىمىٍكرىًىكى كىأىثػىرىةو عىلىٍيكى
: قىاؿى رىسيوؿي هللا كىعىٍن أَب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرًم   ) ًإذىا بيوًيعى ٠ًتىًليفىتػىٍُتً فىاقٍػتػيليوا اآٍلخرى ًمنػٍهيمىا ( . ، قىاؿى

بُّونىكيٍم كىييصىلُّوفى عىلىٍيكيٍم كىتيصىلُّوفى عىلىٍيًهٍم كىًشرى  َّللًَّ كعىٍن عىٍوًؼ ٍبًن مىاًلكو عىٍن رىسيوًؿ ا بُّونػىهيٍم كى٭تًي اري قىاؿى ) ًخيىاري أىئًمًَّتكيمي الًَّذينى ٖتًي
الى مىا أىقىاميوا ًفيكيمي »  أىفىبلى نػينىاًبذيىيٍم اًبلسٍَّيًف فػىقىاؿى ًقيلى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ «. أىئًمًَّتكيمي الًَّذينى تػيٍبًرضيونػىهيٍم كىيػيٍبًرضيونىكيٍم كىتػىٍلعىنيونػىهيٍم كىيػىٍلعىنيونىكيٍم 

ا ًمٍن طىاعىةو  ئنا تىٍكرىىيونىوي فىاٍكرىىيوا عىمىلىوي كىالى تػىٍنزًعيوا يىدن يػٍ  ( ركاه مسلم . الصَّبلىةى كىًإذىا رىأىيٍػتيٍم ًمٍن كيالىًتكيٍم شى
رىجيله  ) ثىبلىثه الى ييكىلًٌميهيمي اَّللَّي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالى يػىٍنظيري ًإلىٍيًهٍم كىالى يػيزىكًٌيًهٍم كى٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه  سيوؿي اَّللًَّ كعىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى .  قىاؿى . قاؿ رى 

يىعى رىجيبلن ًبًسٍلعىةو بػىٍعدى  ٍنػىعيوي ًمًن اٍبًن السًَّبيًل كىرىجيله ابى ا فىصىدَّقىوي كىىيوى  عىلىى فىٍضًل مىاءو اًبٍلفىبلىًة ٯتى اٍلعىٍصًر فىحىلىفى لىوي اًبَّللًَّ ألىخىذىىىا ًبكىذىا كىكىذى
نٍػيىا فىًإٍف أىٍعطىاهي ًمنػٍهىا كىىفى كىًإٍف َفٍى يػيعٍ  يىعى ًإمىامنا الى يػيبىاًيعيوي ًإالَّ ًلدي  ًطًو ًمنػٍهىا َفٍى يىف ( ركاه مسلم .عىلىى غىٍَتً ذىًلكى كىرىجيله ابى

 ارم أف عبد هللا بن عمر كاف يصلي خلف اٟتجاج بن يوسف، ككذا أنس بن مالك، ككاف اٟتجاج فاسقان ظا١تان.كيف صحيح البخ
 كصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أَب معٍيط ككاف يشرب ا٠تمر .

 فال ٬توز ا٠تركج عليهم كلو كانوا فسقة ظلمة .
ا ! قىاؿ ) إنػَّهىا   : أف رىسيوؿ هللا  عن ابن مسعود  قىاليوا : َيى رىسيوؿ هللا، فىمَّا أتىٍميريّن ؟  ((سىتىكوفي بػىٍعًدم أثػىرىةه كأيميوره تػيٍنًكريكهنى

 تػيؤىدُّكفى اٟتٍىقَّ الًَّذم عىلىٍيكيٍم ، كىتىسأىليوفى هللا الًَّذم لىكيم (  ميتػَّفىقه عىلىيًو . ))قىاؿى : 
 لىوي ًفيًو حىقّّ .: االٍنًفرادي ابلشَّيًء عىمنى  ((كىاألىثػىرىةي  ))

) أفَّ رىجيبلن ًمنى األٍنصاًر ، قىاؿى : َيى رسوؿى هللا ، أالى تىٍستػىٍعًمليٍت كىمىا اٍستػىٍعمىٍلتى فيبلّنن ، فػىقىاؿى :  كعن أَب ٭تِت أيسىٍيد بن حيضىَت 
تػىٍلقىوفى بػىٍعًدم أىثػىرىةن فىاٍص ريكا حىىتَّ تػىٍلقىوٓف عىلىى اٟتىٍوض ( ميتػَّ  ))  فىقه عىلىيًو .إنكيٍم سى

 ، كىقىٍد تىظىاىىرىٍت اأٍلىحىاًديث ٔتىٍعٌتى مىا ذىكىٍرتو ، قاؿ النوكم : كىأىمَّا ا٠تٍيريكج عىلىٍيًهٍم كىًقتىا٢تٍم فىحىرىاـ إبًًٍٚتىاًع اٍلميٍسًلًمُتى ، كىًإٍف كىانيوا فىسىقىة ظىاًلًمُتى 
 ٍلطىاف اًبٍلًفٍسًق .كىأىٍٚتىعى أىٍىل السُّنَّة أىنَّوي الى يػىنػٍعىزًؿ السُّ 



 َُٕٔ 

، بل ا١تفاسد أضعاؼ ما ٭تصل من جورىم ، فؤلنو يًتتب على ا٠تركج عن طاعتهم منكقاؿ شارح الطحاكية: أما لزـك طاعتهم كإف جاركا
 عمل .كاٞتزاء من جنس ال ،ا سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا، فإف هللا تعاُف م الص ر على جورىم تكفَت السيئات، كمضاعفة األجوريف

وف كقاؿ ابن رجب :  كأما السمع كالطاعة لوالة أمور ا١تسلمُت ، ففيها سعادة الدنيا ، كهبا تنتظم مصاٌف العباد يف معاشهم ، كهبا يستعين
 على إظهار دينهم كطاعة رهبم .

 كجوب الص ر على ظلم الوالة كعدـ ا٠تركج عليهم ، كذلك لسببُت : -
 كبَت كفتنة عظيمة .  : ١تا ينتج من ذلك من فساد األكؿ
 : أف أكثر من ٮترج عن كالة األمور إ٪تا ٮترجوف ألجل الدنيا ال  . اثنيان 

الى ، كىالى ٮتيٍرىج عىلىٍيًو كى : كىًفيًو اٟتٍىٌث عىلىى السٍَّمع كىالطَّاعىة ، كىًإٍف كىافى اٍلميتػىوىِفًٌ ظىاًلمنا عىسيوفنا ، فػىيػيٍعطىى حىٌقو ًمٍن الطَّاعىة قاؿ النوكم 
حو ،  ٮتيٍلىع ؛ بىٍل يػيتىضىرَّع ًإُفى اَّللَّ تػىعىاُفى يف كىٍشف أىذىاهي ، كىدىٍفع شىرٌه كىًإٍصبلى

مىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهًي دى اأٍلىٍمًر اًبلٍ : فىا٠تٍيريكج عىلىٍيًهٍم ييوًجبي ًمٍن الظٍُّلًم كىاٍلفىسىاًد أىٍكثػىرى ًمٍن ظيٍلًمًهٍم فػىييٍصبػىري عىلىٍيًو كىمىا ييٍصبػىري ًعنٍ  قاؿ ابن تيمية
 عىًن اٍلميٍنكىًر كىاٍص رٍ عىلىى مىا أىصىابىكى ( كىقػىٍولًًو ) عىٍن اٍلميٍنكىًر عىلىى ظيٍلًم اٍلمىٍأميوًر كىاٍلمىٍنًهيًٌ يف مىوىاًضعى كىًثَتىةو كىقىٍولًًو ) كىٍأميٍر اًبٍلمىٍعريكًؼ كىاٍنوى 

ًة اأٍليميوًر كىيف الرَّ  فىاٍص رٍ كىمىا صىبػىرى أيكليو اٍلعىٍزـً ًمنى  ّّ يًف كيالى ا عىا  ًعيًَّة .الرُّسيًل ( كىقػىٍولًًو ) كىاٍص رٍ ًٟتيٍكًم رىبًٌكى فىًإنَّكى أبًىٍعييًننىا ( كىىىذى
:  ك٢تذا كاف ا١تشهور من مذىب أىل السنة ، أهنم ال يركف ا٠تركج على األئمة كقتا٢تم ابلسيف كإف كاف  كقاؿ رٛتو هللا أيضان 

، ألف الفساد يف القتاؿ كالفتنة أعظم من الفساد  هم ظلم ، كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة ا١تستفيضة عن النِب في
اٟتاصل بظلمهم بدكف قتاؿ كال فتنة ، فبل يدفع أعظم الفسادىٍين ابلتزاـ أدّن٫تا ، كلعلو ال يكاد يعرؼ طائفة خرجت على ذم 

 اد ما ىو أعظم من الفساد الذم أزالتو .      سلطاف إال ككاف يف خركجها من الفس
فيتفق أف بعض الوالة يظلم ابستئثارو فبل ، : كاإلسبلـ جاء ابلعلم النافع كالعمل الصاٌف ، ٔتعرفة اٟتق كقصده  كقاؿ رٛتو هللا

ف ألخذ حقو كدفع الظلم تص ر النفوس على ظلمة ، كال ٯتكنها دفع ظلمة إال ٔتا ىو أعظم فسادان منو ، كلكن ألجل ٤تبة اإلنسا
) إنكم ستلقوف بعدم أثرة فأص ركا حىت تلقوٓف على  عنو ، ال ينظر يف الفساد العاـ الذم يتولد عن فعلو ، ك٢تذا قاؿ النِب 

اٟتوض( . كيف الصحيح من حديث أنس بن مالك كأسيد بن حضَت ) أف رجبلن من األنصار قاؿ : َي رسوؿ هللا أال تستعملٍت  
 ت فبلّنن ؟ قاؿ : ستلقوف بعدم أثرة فاص ركا حىت تلقوٓف على اٟتوض( .     كما استعمل

 فهذا أمره بقتاؿ ا٠توارج ، كىذا هنيو عن قتاؿ الوالة الظلمة ، كىذا ٦تا ييستدؿ بو على أنو ليس كل  كقاؿ رٛتو هللا ... :
والَيت ال ييقاتل يف العادة إال ألجل الدنيا ، يقاتلو ظاَف ابغ ٬توز قتالو ... كمن أسباب ذلك أف الظاَف الذم يستأثر اب١تاؿ كال

الناس حىت يعطيهم ا١تاؿ كالوالَيت، كحىت ال يظلمهم، فلم يكن أصل قتا٢تم ليكوف الدين كلو ، كلتكوف كلمة هللا ىي العليا، 
 كال كاف قتا٢تم من جنس قتاؿ ااربُت قطاع الطريق . 

على كالة األمور يكوف لطلب ما يف أيديهم من ا١تاؿ كاإلمارة ، كىذا قتاؿ على الدنيا .                         كابٞتملة العادة ا١تعركفة أف ا٠تركج
 ُِٓ/ٓ) منهاج السنة ( 

يعي اٍلميٍسًلًمُتى عىلىى أىنَّوي الى طىاعىةى إًلًمىاـو كىالى غىٍَتًًه يف مىٍعًصيىًة اَّللًَّ تػى  - عىاُفى . كىقىٍد جىاءىٍت ًبذىًلكى اأٍلىحىاًديثي كىاٍعلىٍم أىنَّوي أىٍٚتىعى ٚتًى
 الصًَّحيحىةي الصَّر٭تىةي الَّيًت الى لىٍبسى ًفيهىا ، كىالى مىٍطعىنى .

ا أىحىبَّ كىكىرًهى ، مىا َفىٍ قىاؿى ) السٍَّمعي كىالطَّاعىةي عىلىى اٍلمىٍرًء اٍلميٍسًلًم ًفيمى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  -رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا  -كحىًديًث اٍبًن عيمىرى 
 يػيٍؤمىٍر ٔتىٍعًصيىةو ، فىًإٍف أيًمرى ٔتىٍعًصيىةو فىبلى ٝتىٍعى كىالى طىاعىةى ( أىٍخرىجىوي الشٍَّيخىاًف ، كىأىبيو دىاكيدى .

ىيٍم أىًمَتيىيٍم أىٍف يىٍدخيليوا يًف النَّاًر ) لىٍو دىخىليوىىا مىا خىرىجيوا ًمنػٍهىا أىنَّوي قىاؿى يًف السَّرًيًَّة الًَّذينى أىمىرى  عىًن النَِّبًٌ  كىعىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىَب طىاًلبو 



 َُٕٕ 

ا ؛ ًإ٪تَّىا الطَّاعىةي يًف اٍلمىٍعريكؼ ( متفق عليو .    ) أضواء البياف ( .  أىبىدن
ـي عى  -  لىٍيًو ٠ًتىٍلًعًو ًإالَّ ًإذىا اٍرتىكىبى كيٍفرنا بػىوىاحنا عىلىٍيًو ًمنى اَّللًَّ بػيٍرىىافه .قاؿ الشنقيطي : كىالتٍَّحًقيقي الًَّذم الى شىكَّ ًفيًو أىنَّوي الى ٬تىيوزي اٍلًقيىا

ٍيًهمىا»فػىقىٍد أىٍخرىجى الشٍَّيخىاًف يف  يػىٍعنىا رىسيوؿى اَّللًَّ  عىٍن عيبىادىةى ٍبًن الصَّاًمًت « صىًحيحى  عىلىى السٍَّمًع كىالطَّاعىًة يًف مىٍنشىًطنىا قىاؿى ) ابى
نىا ، كىأىٍف الى نػينىازًعى اأٍلىٍمرى أىٍىلىوي ، قىاؿى :  ًإالَّ أىٍف تػىرىٍكا كيٍفرنا بػىوىاحنا ًعٍندىكيٍم ًفيًو ًمنى اَّللًَّ بػيٍرىىاف ( »كىمىٍكرىًىنىا ، كىعيٍسرّنى كىييٍسرّنى ، كىأىثػىرىةو عىلىيػٍ

 متفق عليو .
 : مباحث ا٠توارج 
 تعريفهم : -

هم على أمَت ا١تؤمنُت علي بن أَب طالب ، كنزلوا أبرض يقاؿ ٢تا حركراء ، فسموا ابٟتركرية ، كأىم آرائهم ٝتوا هبذا االسم ٠تركج
 تكفَتىم مرتكب الكبَتة ، كالقوؿ بتخليده يف النار .

 .كبدعة ا٠توارج : ىي أكؿ بدعة حدثت يف اإلسالـ  -
ثى  : أكى قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا  فىًة أىًمًَت ؿي ًبٍدعىةو حىدى ثػىتىا يف أىثٍػنىاًء ًخبلى يعىًة ، حىدى ـً ًبٍدعىةي ا٠تٍىوىارًًج كىالشًٌ ٍت يف اإٍلًٍسبلى

يعىةي فىحىرَّؽى غىالًيػىتػى  ، اٍلميٍؤًمًنُتى عىًليًٌ ٍبًن أىَب طىاًلبو فػىعىاقىبى الطَّائًفىتػىٍُت   .هيٍم اًبلنَّاًر أىمَّا ا٠تٍىوىارًجي فػىقىاتػىليوهي فػىقىتػىلىهيٍم ، كىأىمَّا الشًٌ
كىو ذك  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : " كأكؿ بدعة حدثت يف ىذه األمة ىي : بدعة ا٠توارج ؛ ألف زعيمهم خرج على النِب 

فكاف ىذا ! اعدؿ  ذىبية جاءت فقسمها بُت الناس ، فقاؿ لو ىذا الرجل: َي دمحم ا٠تويصرة من بٍت ٘تيم ، حُت قسم النِب 
و على الشريعة اإلسبلمية ، مث عظمت فتنتهم يف أكاخر خبلفة عثماف كيف الفتنة بُت علٌي كمعاكية ، فكفركا أكؿ خركج خيرًجى ب

 م .ا١تسلمُت كاستحلوا دماءى
 بقتا٢تم . أمر النيب  -

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  ٍسنىاًف سيفىهىاءي األىٍحبلىـً يػىقيوليوفى ًمٍن خىٍَتً يػىقيوؿي ) سىيىٍخريجي ىًف آًخًر الزَّمىاًف قػىٍوـه أىٍحدىاثي األى  عن عىًلى . قاؿ : ٝتًى
ٍريؽي السٍَّهمي ًمنى  ٍريقيوفى ًمنى الدًٌيًن كىمىا ٯتى ًيًَّة يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى ٬تيىاًكزي حىنىاًجرىىيٍم ٯتى  الرًَّميًَّة فىًإذىا لىًقيتيميوىيٍم فىاقٍػتػيليوىيٍم فىًإفَّ ىًف قػىٍتًلًهٍم قػىٍوًؿ اٍل رى

 ٍجرنا ًلمىٍن قػىتػىلىهيٍم ًعٍندى اَّللًَّ يػىٍوـى اٍلًقيىامىة ( ركاه مسلم .أى 
ًتئي اٞتٍىًبًُت ٤تىٍ  نػىٍُتً ّنى ليوؽي الرٍَّأًس فػىقىاؿى اتًَّق اَّللَّى َيى كيف حديث أَب سعيد ) ...فىجىاءى رىجيله كىثُّ اللًٌٍحيىًة ميٍشًرؼي اٍلوىٍجنػىتػىٍُتً غىائًري اٍلعىيػٍ

تيوي أىأيىٍمىنيًٍت عىلىى أىٍىًل األىٍرًض كىالى أتىٍمىنيوٓف »  فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  -اؿى قى  -٤تيىمَّدي.  قىاؿى مثيَّ أىٍدبػىرى الرَّجيلي « فىمىٍن ييًطًع اَّللَّى ًإٍف عىصىيػٍ
ا قػىٍومنا يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ فػى  -يػيرىٍكفى أىنَّوي خىاًلدي ٍبني اٍلوىلًيًد  -فىاٍستىٍأذىفى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً يًف قػىٍتًلًو  : ًإفَّ ًمٍن ًضٍئًضئًي ىىذى

ٍريقيوفى ًمنى اإًلٍسبلىـً كىمىا ٯتىٍ  ًف ٯتى ٍدرىٍكتػيهيٍم ألىقٍػتػيلىنػَّهيٍم ريؽي السٍَّهمي ًمنى الرًَّميًَّة لىًئٍن أى ٬تيىاًكزي حىنىاًجرىىيٍم يػىٍقتػيليوفى أىٍىلى اإًلٍسبلىـً كىيىدىعيوفى أىٍىلى األىٍكاثى
 قػىٍتلى عىاد ( متفق عليو .

ًء ا٠تٍىوىارًجي ٢تىيٍم أىٍٝتىاءه يػيقىاؿي ٢تىيٍم  قاؿ ابن تيمية : ...كىأىفَّ ًقتىاؿى ا٠تٍىوىارًًج ٦تَّا أىمىرى بًًو  كىًلذىًلكى اتػَّفىقى عىلىى ًقتىا٢تًًٍم الصَّحىابىةي كىاأٍلىئًمَّةي . كىىىؤيالى
ٍم ىينىاؾى كىًمٍن أىٍصنىاًفًهٍم " اإلابضية " ركرية " أًلىنػَّهيٍم خىرىجيوا ٔتىكىاًف يػيقىاؿي لىوي حىريكرىاءي كىيػيقىاؿي ٢تىيٍم أىٍىلي النهركاف : أًلىفَّ عىًليِّا قىاتػىلىهي : " اٟت

ًفًع ٍبًن اأٍلىٍزرىؽً  ضو ك " األزارقة " أىتٍػبىاعي ّنى ك " النَّجىدىاتي " أىٍصحىابي ٧تىٍدىةى اٟتركرم . كىىيٍم أىكَّؿي مىٍن كىفَّرى أىٍىلى  أىتٍػبىاعي عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن إابى
لىًة ًبذىًلكى فىكىاني  لىًة اًبلذُّنيوًب بىٍل ٔتىا يػىرىٍكنىوي ىيٍم ًمٍن الذُّنيوًب كىاٍستىحىلُّوا ًدمىاءى أىٍىًل اٍلًقبػٍ ـً : يػىٍقتػيليوفى أى  وا كىمىا نػىعىتػىهيٍم النَِّب اٍلًقبػٍ ٍىلى اإٍلًٍسبلى

٫تيىا كىقػىتػىليوا  ًف " كىكىفَّريكا عىًليَّ ٍبنى أىَب طىاًلبو كىعيٍثمىافى ٍبنى عفاف كىمىٍن كىاالى عىًليَّ ٍبنى أىَب طىاًلبو ميٍستىًحلًٌُتى لًقىٍتًلًو قػىتػىلىوي كىيىٍدعيوفى أىٍىلى اأٍلىٍكاثى
 مىاعىة .كىكىافى ىيوى كىغىيػٍريهي ًمٍن ا٠تٍىوىارًًج ٣تيٍتىًهًدينى يف اٍلًعبىادىًة لىًكٍن كىانيوا جيهَّاالن فىارىقيوا السُّنَّةى كىاٞتٍى عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني ميٍلًجمو ا١ترادم ًمنػٍهيٍم 

ًٍمًذمًٌ عىٍن أىَب أمامة اٍلبىاًىًليًٌ . عىٍن النَِّبًٌ  بي أىٍىلً  كقاؿ : كىيف الًتًٌ يػىٍوـى تػىبػٍيىضُّ  (النَّاًر ( كىقػىرىأى ىىًذًه اآٍليىةى  يف ا٠تٍىوىارًًج ) أىنػَّهيٍم ًكبلى



 َُٕٖ 

بىلو : صىحَّ اٟتٍىًديثي يف ا٠تٍىوىارًًج ًمٍن عىشىرىًة أىٍكجي  نػٍ ـي أىٍٛتىدي ٍبني حى مىا وو ، كىقىٍد خىرَّجىهىا ميٍسًلمه يف صىًحيًحًو كيجيوهه كىتىٍسوىدُّ كيجيوهه ( قىاؿى اإٍلً
 ئًفىةن ًمنػٍهىا .كىخىرَّجى اٍلبيخىارًمُّ طىا

 . قاتلهم علي ١تا سفكوا الدـ اٟتراـ 
مى ًبًقتىا٢تًًٍم قىاتػىلىهيٍم أىًمَتي اٍلميٍؤًمًنُتى عىًليُّ كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا : كا٠تٍىوىارًجي اٍلمىارًقيوفى الًَّذينى أىمىرى النَِّبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّ 

بػىٍعدىىيٍم ، كىَفٍى ييكىفًٌٍرىيٍم عىًليُّ ٍبني أىَب أىحىدي ا٠تٍيلىفىاًء الرَّاًشًدينى ، كىاتػَّفىقى عىلىى ًقتىا٢ًتًٍم أىئًمَّةي الدًٌيًن ًمٍن الصَّحىابىًة كىالتَّاًبًعُتى كىمىٍن  ٍبني أىَب طىاًلبو 
  . عىليوىيٍم ميٍسًلًمُتى مىعى ًقتىا٢ًتًمٍ طىاًلبو كىسىٍعدي ٍبني أىَب كىقَّاصو كىغىيػٍري٫تيىا ًمٍن الصَّحىابىًة ، بىٍل جى 

ـى ، كىأىغىاريكا عىلىى أىٍموىاًؿ اٍلميٍسًلًمُتى ، فػىقىاتػىلىهيمٍ  ـى اٟتٍىرىا ٍفًع ظيٍلًمًهٍم كىبػىٍرًيًهٍم ، الى أًلىنػَّهيٍم كيفَّاره. كىَفٍى يػيقىاتًٍلهيٍم عىًليّّ حىىتَّ : سىفىكيوا الدَّ  ًلدى
ا َفٍى يىٍسًب حىرً   ٯتىهيٍم كىَفٍى يػىٍرنىٍم أىٍموىا٢تىيم .   )الفتاكل ( .كى٢ًتىذى

 ىل ا٠توارج كفار ؟ 
رًيَّة كىٚتىىاًىَت اٍلميٍعتىزًلىة كىسىائًر  قاؿ النوكم رٛتو هللا : كمىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىٚتىىاًىَت أىٍصحىابو اٍلعيلىمىاء أىفَّ ا٠تٍىوىارًج الى يىٍكفيريكفى ، كىكىذىًلكى  اٍلقىدى

 أٍلىٍىواء .  ) نوكم ( .أىٍىل ا
ًبًقتىا٢تًًٍم قىاتػىلىهيٍم أىًمَتي اٍلميٍؤًمًنُتى عىًليُّ ٍبني أىَب طىاًلبو  كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا : كا٠تٍىوىارًجي اٍلمىارًقيوفى الًَّذينى أىمىرى النَِّبُّ 

يًن ًمٍن الصَّحىابىًة كىالتَّاًبًعُتى كىمىٍن بػىٍعدىىيٍم ، كىَفٍى ييكىفًٌٍرىيٍم عىًليُّ ٍبني أىَب طىاًلبو أىحىدي ا٠تٍيلىفىاًء الرَّاًشًدينى ، كىاتػَّفىقى عىلىى ًقتىا٢تًً  كىسىٍعدي  ٍم أىئًمَّةي الدًٌ
ـى كىأىغىاريكا عىلىى أىٍموىاًؿ ٍبني أىَب كىقَّاصو كىغىيػٍري٫تيىا ًمٍن الصَّحىابىًة بىٍل جىعىليوىيٍم ميٍسًلًمُتى مىعى ًقتىا٢تًًٍم كىَفٍى يػيقىاتًٍلهيٍم عى  ـى اٟتٍىرىا ًليّّ حىىتَّ سىفىكيوا الدَّ
ا َفىٍ يىٍسًب حىرٯتىهيٍم كى  ٍفًع ظيٍلًمًهٍم كىبػىٍرًيًهٍم الى أًلىنػَّهيٍم كيفَّاره ، كى٢ًتىذى  َفٍى يػىٍرنىٍم أىٍموىا٢تىيم .  ) الفتاكل ( .اٍلميٍسًلًمُتى فػىقىاتػىلىهيٍم ًلدى

، على بن أَب طالب كغَته : َف يكفركا ا٠توارج الذين قاتلوىم ، بل أكؿ ما خرجوا عليو ،  كأصحاب الرسوؿ كقاؿ رٛتو هللا : 
: ) إف لكم علينا أف ال ٪تنعكم مساجدّن ، كال  كٖتيزكا ْتركراء ، كخرجوا عن الطاعة كاٞتماعة: قاؿ ٢تم علي بن أَب طالب 

ناظرىم ، فرجع ٨تو نصفهم ، مث قاتل الباقي كغلبهم ، كمع ىذا َف يسب ٢تم حقكم من الفيء ( ، مث أرسل إليهم ابن عباس ف
، كال سار فيهم سَتة الصحابة يف ا١ترتدين كمسيلمة الكذاب كأمثالو ، بل كانت سَتة علي كالصحابة يف  ذرية ، كال غنم ٢تم ماالن 

، فعلم اتفاؽ الصحابة على أهنم َف يكونوا مرتدين  ا٠توارج ٥تالفة لسَتة الصحابة يف أىل الردة ، كَف ينكر أحد على علي ذلك
 ية ( .منهاج السنة النبو  ـ .    )عن دين اإلسبل

 فأجاب : كسئل الشيخ عبد الرٛتن بن صاٌف امود حفظو هللا : " ىل ا٠توارج كفار؟
فار ىم ؟ قاؿ : " من : أك اختلف العلماء يف كفرىم ، كالصحيح أهنم ال يكفركف ؛ فقد سئل عنهم علي بن أَب طالب 

الكفر فركا " ، فهم كقعوا يف بدعة التكفَت ، فبل نقع ٨تن يف بدعة التكفَت فنكفرىم ، ىذا ىو القوؿ الراجح إف شاء هللا تعاُف ، 
 كإف كاف يطلق على بدعهم أهنا بدع كفرية .

 ىم كالب أىل النار .
بي النَّاًر (   عىٍن اٍبًن أىَب أىٍكىفى : قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ   .ركاه ابن ماجو: ) ا٠تٍىوىارًجي ًكبلى

 .. كصححو األلبآف  كركاه الًتمذم )من حديث أَب أمامة 
كأما معٌت ىذا اٟتديث ، فيحتمل أف يكوف على ظاىره ، كأف ا٠توارج يكونوف يف النار على صورة الكبلب ، ك٭تتمل أهنم 

  . أك كجوه الشبو هبم يكونوف يف النار ، على بعض صفات الكبلب ،
بو ًفيهىا  : قاؿ القارم رٛتو هللا بي أىٍىًلهىا، أىٍك عىلىى صيورىًة ًكبلى  .أىٍم ىيٍم ًكبلى

أهنم يتعاككف فيها عواء الكبلب ، أك أهنم أخس أىلها ، كأحقرىم ، كما أف الكبلب أخس اٟتيواّنت  : أم كقاؿ ا١تناكم رٛتو هللا



 َُٕٗ 

 ا .  ) فيض القدير ( .كأحقرى
على ا١تسلمُت ، فيكفركهنم كيعتدكف عليهم كيقتلوهنم ، فعوقبوا من  كاٟتكمة من عقاهبم هبذا العقاب : أهنم كانوا يف الدنيا كبلابن 

 . جنس أعما٢تم ، فصاركا كبلاب يف اآلخرة
 كيف يعرؼ ا٠تارجي ؟ 

  :كمن أبرزىاأصو٢تم ، كحىتَّ يصح إطبلؽ لفظ "خارجي" على أحد فبل بدَّ أف يكوف موافقان ٢تم يف أصل من 
 .ا٠تلل يف مسألة اإلٯتاف كعبلقة العمل بو  : أكالن 

فهم يركف أف اإلٯتاف ال يزيد كال ينقص ! كيركف أف آحاد األعماؿ الواجبة ىو ترؾ لئلٯتاف كلو ! لذا حكموا على ًترؾ الواجب 
ان ٥ترجان من ا١تلة كإذا لقي هللا هبا من غَت توبة أك حدٌو فهو ابلكفر ا١تخرج من ا١تلة ، كمنو انطلقوا إُف القوؿ بكفر فاعل الكبَتة كفر 

 . ٥تلَّد يف ّنر جهنم
: " مث إذا ترؾ كاجبان أك فعل ٤ترَّمان قالوا بنفوذ الوعيد فيو ، فيوجبوف ٗتليد فسَّاؽ أىل  -رٛتو هللا  –قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

كأما ا١تعتزلة  -أك الصرَت عند بعضهم  -ارج ، كلكن ا٠توارج يكفركف ابلذنب الكبَت ا١تلة يف النار ، كىذا قوؿ ٚتهور ا١تعتزلة كا٠تو 
 (ُُٓ/  ُٗ" انتهى من " ٣تموع الفتاكل " ) . فيقولوف : ىو يف منزلة بُت منزلتُت ال مؤمن كال كافر

  .فأهنم يركف السيف على ٥تالفيهم ، فَتفعونو على أىل اإلسبلـ ، كيًتكوف أىل األكاث : اثنيان 
ًف ؛  -رٛتو هللا  –قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ـً كىيىدىعيوفى أىٍىلى اأٍلىٍكاثى كيف الصحيحُت يف حديث أَب سعيد ) يػىٍقتػيليوفى أىٍىلى اإٍلًٍسبلى

ىقٍػتػيليهيٍم قػىٍتلى عىادو ( كىذا نعت سائر ا٠تارجُت كالرافضة ك٨توىم ؛ فإهنم يستحلوف دماء أىل  القبلة العتقادىم أهنم لىًئٍن أىٍدرىٍكتهٍم ألى
 مرتدكف ، أكثر ٦تا يستحلوف من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين ؛ ألف ا١ترتد شر من غَته " انتهى من " 

  .من اتباع ا١تتشابو يف األدلة الشرعية ان أهنم يبالروف يف التكفَت انطبلق:  اثلثان 
ب  قػىٍتًل ا٠تٍىوىارًًج كىاٍلميٍلًحًدينى بػىٍعدى ًإقىامىًة اٟتٍيجًَّة عىلىٍيًهٍم كىقػىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى ) كىمىا  كقد بوَّب اإلماـ البخارم يف صحيحو ابابن بعنواف : " ابى

ى ٢تىيٍم مىا يػىتػَّقيوفى ( كىكىافى اٍبني عيمىرى يػىرىاىيمٍ  تو ًشرىارى خىٍلًق اَّللًَّ  كىافى اَّللَّي لًييًضلَّ قػىٍومنا بػىٍعدى ًإٍذ ىىدىاىيٍم حىىتَّ يػيبىُتًٌ  كىقىاؿى ًإنػَّهيمي اٍنطىلىقيوا ًإُفى آَيى
  .نػىزىلىٍت يف اٍلكيفَّاًر فىجىعىليوىىا عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى " . انتهى

: " فهؤالء أصل ضبل٢تم : اعتقادىم يف أئمة ا٢تدل كٚتاعة ا١تسلمُت أهنم خارجوف  -رٛتو هللا  –قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ا مأخذ ا٠تارجُت عن السنة من الرافضة ك٨توىم ، مث يعدكف ما يركف أنو ظلم عندىم كفران ، مث يرتبوف عن العدؿ كأهنم ضالوف كىذ

على الكفر أحكامان ابتدعوىا ، فهذه ثبلث مقامات للمارقُت من اٟتركرية كالرافضة ك٨توىم ، يف كل مقاـ تركوا بعض أصوؿ دين 
 . ةاإلسبلـ ، حىت مرقوا منو كما مرؽ السهم من الرمي

 . كلما ذىبت فرقة منهم ظهرت فرقة 
ٍعتي رىسيوؿى هللًا  : ) ٮتىٍريجي قػىٍوـه ًمٍن ًقبىًل اٍلمىٍشرًًؽ، يػىٍقرىءيكفى اٍلقيٍرآفى الى ٬تيىاًكزي تػىرىاًقيػىهيٍم،   عن عىٍبد هللًا ٍبن عىٍمروك قاؿ : ٝتًى كىىيوى يػىقيوؿي

  .جى يف بىًقيًَّتًهمي الدَّجَّاؿي ( كصححو الشيخ أٛتد شاكركيلَّمىا قيًطعى قػىٍرفه نىشىأى قػىٍرفه ، حىىتَّ ٮتىٍري 
أىنػَّهيٍم الى يػىزىاليوفى ٮتىٍريجيوفى إُفى زىمىًن الدَّجَّاًؿ. كىقىٍد اتػَّفىقى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى أىفَّ  ٍد أىٍخبػىرى النَِّبُّ  : ققاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا

ُتى ًبذىًلكى اٍلعىٍسكىًر ]يعٍت : الذين قاتلوا عليان ا٠تٍىوىارًجى لىٍيسيوا ٥تيٍتى   .   ) الفتاكل ( .[  صًٌ
فأفاد اٟتديث : أف ا٠توارج فرقة من فرؽ األمة ، كأهنا سيستمر كجودىا إُف آخر الزماف ، غَت أهنا تظهر فًتة بعد فًتة ، ككلما 

  . كىكذا ، حىت ٮترج الدجاؿ يف آخرىم ظهرت طائفة منهم قيطعت ، كانتهى أمرىا ، مث تظهر طائفة أخرل ...
ببلد العراؽ كخراساف، فتفرقوا فيها أببداهنم كأدَيهنم كمذاىبهم  -أم ا٠توارج  –كقصدكا  :قاؿ ابن كثَت رٛتو هللا تعاُف فائدة :



 َُُٕ 

 )البداية كالنهاية( الفاسد .  كمسالكهم ا١تختلفة ا١تنتشرة، اليت ال تنضبط كال تنحصر؛ ألهنا مفرعة على اٞتهل، كقوة النفوس، كاالعتقاد

هىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  - َُِٓ  ) تػىٍقتيلي عىمهارنا اٍلًفئىةي اٍلبىاًغيىةي ( رىكىاهي ميٍسًلمه.  كىعىٍن أىٌـً سىلىمىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ
------------ 

 مع علي بن أَب طالب ، قتلو جيش معاكية . ّٕ يعٍت عمار بن َيسر ، كقد تويف يف صفُت سنة) تػىٍقتيلي عىمهارنا ( 
 ا١تقصود جيش معاكية كمن معو .) اٍلًفئىةي اٍلبىاًغيىةي ( 

:  كينَّا ٨تىًٍملي لىًبنىةن لىًبنىةن، كىعىمَّاره لىًبنػىتػىٍُتً  -يف قصة بناء ا١تسجد  -كاٟتديث جاء يف الصحيحُت من حديث أىَب سىًعيدو  كفيو،  فػىقىاؿى
ٍدعيونىوي ًإُفى النَّاًر، قىاؿى فػىيػىنػٍفيضي التػُّرىابى عىٍنوي كىيػىقيوؿي : كىٍيحى عىمَّارو تػىٍقتػيليوي اٍلًفئىةي اٍلبىاًغيىةي، يىٍدعيوىيٍم ًإُفى اٞتٍىنًَّة، كىيى  ، فػىرىآهي النَِّبُّ لىًبنػىتػىٍُتً 

. ) ً  يػىقيوؿي عىمَّاره أىعيوذي اًبَّللًَّ ًمنى اٍلًفنتى
 اب ؟على ماذا يدؿ حديث الب 

 اٟتديث دليل على فضل عمار بن َيسر كأنو على اٟتق ، كأف علي بن أَب طالب كاف مصيبان يف حربو مع معاكية .
 فهم العلماء ٟتديث لباب . تنبيو :

كردّّ على النواصب الزاعمُت أف عليِّا َف  قاؿ ابن حجر : كيف ىذا اٟتديث علم من أعبلـ النبوة ، كفضيلة ظاىرة لعلي كعمار ،
 كن مصيبان يف حركبو .ي
 كقاؿ أيضان : دؿ اٟتديث ) تقتل عمارنا الفئة الباغية ( على أف عليِّا كاف ا١تصيب يف تلك اٟتركب ؛ ألف أصحاب معاكية قتلوه . 

 كقاؿ النوكم : ككانت الصحابة يـو صفُت يتبعونو حيث توجو لعلمهم أبنو مع الفئة العادلة ٢تذا اٟتديث .
، كأصحاب معاكية كانوا ابغُت عليهم ، كما  ف علي كأصحابو أدْف الطائفتُت إُف اٟتق من أصحاب معاكيةكقاؿ ابن كثَت : كا

 - عن أَب سلمة عن أَب نضرة عن أَب سعيد ا٠تدرم ، قاؿ : حدثٍت من ىو خَت مٍت ثبت يف صحيح مسلم من حديث شعبة
 اغية ( .) تقتلك الفئة الب قاؿ لعمار أف رسوؿ هللا  -يعٍت أاب قتادة 

علي بن أَب طالب ، قتلو أىل الشاـ ، ك ابف كظهر  كقاؿ أيضنا : كىذا مقتل عمار بن َيسر رضي هللا عنهما مع أمَت ا١تؤمنُت
٤تق ، كأف معاكية ابغ ، كما يف ذلك من  من أنو تقتلو الفئة الباغية ، كابف بذلك أف عليِّا بذلك سر ما أخ ر بو الرسوؿ 

 دالئل النبوة .
الذىِب : ىم طائفة من ا١تؤمنُت ، برت على اإلماـ علي ، كذلك بنص قوؿ ا١تصطفى صلوات هللا عليو كسبلمو لعمار :  كقاؿ

 تقتلك الفئة الباغية .
إُف طاعتػو داع إُف اٞتنة ، كالداعي إُف مقاتلتو  كقاؿ ابن تيمية : كىذا يدؿ على صحة إمامة علي ككجوب طاعتو ، كأف الداعي

أك  -كإف كاف متأكالن  –كىو دليل على أنو َف يكن ٬تػوز قتاؿ علي ، كعلى ىذا فمقاتلو ٥تطئ  -متأكالن  كإف كاف -ر داع إُف النا
اٟتكم بتخطئة من قاتل علينا، كىو مذىب األئمة الفقهاء الذين فرعوا  كىو أصح القولُت ألصحابنا، كىو -ببل أتكيل  -ابغ 

 قتاؿ البراة ا١تتأكلُت . على ذلك
فعلينا أف نؤمن  -كما جاءت بو النصوص  - أف عليِّا أكُف ابٟتق ٦تن فارقو ، كمع أف عمارنا قتلتو الفئة الباغية أيضان : مع كقاؿ

العدؿ، كذلك  كلو ، ك ال يكوف لنا ىول ، ك ال نتكلم برَت علم، بل نسلك سبل العلم  بكل ما جاء من عند هللا كنقر ابٟتق
 فهذا منشأ الفرقة كاالختبلؼ . أما من ٘تسك ببعض اٟتق دكف البعض،ىو اتباع الكتاب ك السنة ، ف

يف حديث عمار ) تقتل عمارنا الفئة الباغية ( معاكية كأصحابو يف كقعة صفُت ، فمعاكية  كقاؿ عبد العزيز بن ابز: كقاؿ 
 كأصحابو براة ، لكن ٣تتهدكف ظنوا أهنم مصيبوف يف ا١تطالبة بدـ عثماف .



 ُُُٕ 

 اٟتديث تكفَت معاكية كأصحابو ؟ ىل يلـز من ىذا 
قاؿ ابن كثَت : كال يلـز من تسمية أصحاب معاكية براة تكفَتىم كما ٭تاكلو جهلة الفرقة الضالة من الشيعة كغَتىم ، ألهنم كإف  

اف كا١تخطئ كانوا براة يف نفس األمر فإهنم كانوا ٣تتهدين فيما تعاطوه من القتاؿ ، كليس كل ٣تتهد مصيبان ، بل ا١تصيب لو أجر 
فقد افًتل يف ىذه الزَيدة على  -ال أّن٢تا هللا شفاعيت يـو القيامة  -لو أجر، كمن زاد يف ىذا اٟتديث بعد تقتلك الفئة الباغية 

 ، فإنو َف يقلها إذ َف تنقل من طريق تقبل كهللا أعلم.  ) البداية كالنهاية ( . رسوؿ هللا 
قِّا ميًصيبنا ، كىالطَّائًفىة اأٍليٍخرىل بػيرىاة ، لىًكنػَّهيٍم   ا اٟتٍىًديث حيجَّة ظىاًىرىة يًف أىفَّ عىًليِّا كقاؿ النوكم : قاؿى اٍلعيلىمىاء : ىىذى  كىافى ٤تًي

ا اٍلبىاب .  ٣تيٍتىًهديكفى ، فىبلى ًإمٍث عىلىٍيًهٍم ًلذىًلكى ، كىمىا قىدٍَّمنىاهي يًف مىوىاًضع ًمنػٍهىا ىىذى
 ًمٍن أىٍكجيو :  رىسيوًؿ اَّللَّ كىًفيًو ميٍعًجزىة ظىاًىرىة لً 

ًغيىة ، كىغىٍَتىىا ، ًمنػٍهىا أىفَّ عىمَّارنا ٯتىيوت قىًتيبلن ، كىأىنَّوي يػىٍقتيلوي ميٍسًلميوفى ، كىأىنػَّهيٍم بػيرىاة ، كىأىفَّ الصَّحىابىة يػيقىاتًلي  وفى ، كىأىنػَّهيٍم يىكيونيوفى ًفٍرقػىتػىٍُتً : ابى
ا قىٍد كىقىعى ًمثٍ   ل فػىلىق الصٍُّبح ، صىلَّى اَّللَّ كىسىلَّمى عىلىى رىسيولو الًَّذم الى يػىٍنًطق عىٍن ا٢ٍتىوىل ، ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحي ييوحىى .كىكيٌل ىىذى

هي ، فىًإنَّوي قىٍد  اَّللَّي تػىعىاُفى ) كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى  قىاؿى كقاؿ ابن تيمية : كىلىٍيسى يًف كىٍوًف عىمَّارو تػىٍقتيلوي اٍلًفئىةي اٍلبىاًغيىةي مىا يػينىايًف مىا ذىكىٍرّنى
نػىهيمىا فىًإٍف بػىرىٍت إٍحدىا٫تيىا عىلىى اأٍليٍخرىل فػىقىاتًليوا الَّيًت تػىٍبًري حىىتَّ تىًفيءى إُفى  نػىهيمىا اقٍػتػىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ  أىٍمًر اَّللًَّ فىًإٍف فىاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

بُّ اٍلميٍقًسًطُتى ( ) إ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى إٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍُتى أىخىوىٍيكيٍم ( فػىقىٍد جى اًبٍلعىٍدًؿ كى  عىلىهيٍم مىعى كيجيوًد ااًلٍقًتتىاًؿ كىاٍلبػىٍرًي أىٍقًسطيوا إفَّ اَّللَّى ٭تًي
ٍم ميٍؤًمًنُتى . كىلىٍيسى كيلُّ مىا كىافى بػىٍرينا كىظيٍلمنا أىٍك عيٍدكىاّنن ٮتيٍرًجي عيميوـى النَّاًس عىٍن ميٍؤًمًنُتى إٍخوىةن ؛ بىٍل مىعى أىٍمرًًه ًبًقتىاًؿ اٍلًفئىًة اٍلبىاًغيىًة جىعىلىهي 

ٯتىاًف ، كىالى ييوًجبي لىٍعنػىتػىهيٍم ؛ فىكىٍيفى ٮتيٍرًجي ذىًلك مىٍن كىافى ًمٍن خىٍَتً اٍلقيريكًف ؟ كىكيلُّ مىٍن كىافى ابى  أىٍك ميٍعتىًدَين ، أىٍك  ًغينا ، أىٍك ظىاًلمنا ،اإٍلً
ًل اٍلًعٍلًم كىالدًٌيًن ، الًَّذينى اٍجتػىهىديكا ، كىاٍعتػىقىدى ميٍرتىًكبنا مىا ىيوى ذىٍنبه فػىهيوى " ًقٍسمىاًف " ميتىأىكًٌؿه ، كىغىيػٍري ميتىأىكًٌؿو ، فىاٍلميتىأىكًٌؿي اٍلميٍجتىًهدي : كىأىىٍ 

ًت الرًٌبىوًيَّ بػىٍعضيهيٍم ًحلَّ أيميورو ، كىاٍعتػىقىدى اآٍلخى  ًة كىبػىٍعضيهيٍم ري ٖتىٍرٯتىهىا كىمىا اٍستىحىلَّ بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضى أىنٍػوىاًع اأٍلىٍشرًبىًة ، كىبػىٍعضيهيٍم بػىٍعضى اٍلميعىامىبلى
عىًة ، كىأىٍمثىاؿي ذىًلك ، فػىقىٍد جىرىل ذىًلك كىأىٍمثىاليوي ًمٍن ًخيىاًر السَّ  ًء اٍلميتىأىكًٌليوفى اٍلميٍجتىًهديكفى غىايػىتػيهيٍم بػىٍعضى عيقيوًد التٍَّحًليًل كىاٍلميتػٍ لىًف . فػىهىؤيالى
ا الدُّعىاءى أىنػَّهيٍم ٥تيًٍطئيوفى ، كىقىٍد قىاؿى اَّللَّي تػىعىاُفى : ) رىبػَّنىا الى تػيؤىاًخٍذّنى إٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأّنى ( كىقىٍد ثػى  بىتى يًف الصًَّحيًح أىفَّ اَّللَّى اٍستىجىابى ىىذى

ـي إ٪تَّىا حىكىمىا يف اٟتٍىٍرًث ، كىخىصَّ أىحىدى٫تيى .  ا اًبٍلًعٍلًم كىاٟتٍيٍكًم ، مىعى ثػىنىائًًو عىلىى كيلٌو كىقىٍد أىٍخبػىرى سيٍبحىانىوي عىٍن دىاكيد كىسيلىٍيمىافى عىلىٍيًهمىا السَّبلى
 ، فىًإذىا فىًهمى أىحىديىيٍم ًمٍن اٍلمىٍسأىلىًة مىا َفٍى يػىٍفهىٍموي اآٍلخىري َفٍى يىكيٍن ًبذىًلك مىليومنا كىالى مىانًعنا لًمىا ًمنػٍهيمىا اًبٍلًعٍلًم كىاٟتٍيٍكًم . كىاٍلعيلىمىاءي كىرىثىةي اأٍلىنًٍبيىاءً 

ًفٍسقنا ، بىٍل مىىتى عيًلمى ٖتىٍرٯتيوي ضىريكرىةن كىافى ًو عيًرؼى ًمٍن ًعٍلًمًو كىًديًنًو ، كىًإٍف كىافى ذىًلك مىعى اٍلًعٍلًم اًبٟتٍيٍكًم يىكيوف إٍٙتنا كىظيٍلمنا ، كىاإٍلًٍصرىاري عىلىيٍ 
غو ، بىٍل اٍعتػىقىدى أىنَّوي عىلىى اٟتٍىقًٌ أىمىا إذىا كىافى اٍلبىاًغي ٣تيٍتىًهدنا كىميتىأىكًٌالن ، ٖتىًٍليليوي كيٍفرنا . فىاٍلبػىٍريي ىيوى ًمٍن ىىذىا اٍلبىاًب ،  ٍ لىوي أىنَّوي ابى كىَفٍى يػىتػىبػىُتَّ

ٙتًًٍو ، فىٍضبلن عىٍن أىٍف تيوًجبى ًفسٍ   كىًإفٍ  ًغينا " ميوًجبىةن إًلً قىوي . كىاىلًَّذينى يػىقيوليوفى ًبًقتىاًؿ اٍلبػيرىاًة كىافى ٥تيًٍطئنا يًف اٍعًتقىاًدًه : َفٍى تىكيٍن تىٍسًميػىتيوي " ابى
قيوفى اٍلميتىأىكًًٌلُتى ؛ يػىقيوليوفى : مىعى اأٍلىٍمًر ًبًقتىا٢تًًٍم ًقتىالينىا ٢تىي  ٍنًع ًمٍن اٍلعيٍدكىاًف . كىيػىقيوليوفى : إنػَّهيٍم ابى ٍفًع ضىرىًر بػىٍرًيًهٍم ؛ الى عيقيوبىةن ٢تىيٍم ؛ بىٍل لًٍلمى ٍم ًلدى

ٍنىعي الصًَِّبُّ كىاٍلمىٍجنيوفي كى  الىًة ؛ الى يػيفىسَّقيوفى . كىيػىقيوليوفى ىيٍم كىرىٍَتً اٍلميكىلًَّف ، كىمىا ٯتي ًسي كىاٍلميٍرمىى عىلىٍيًو كىالنَّائًمي ًمٍن اٍلعيٍدكىاًف النَّاعىلىى اٍلعىدى
ٍنىعي اٍلبػىهىائًمي ًمٍن اٍلعيٍدكىاًف .  أىٍف الى يىٍصديرى ًمنػٍهيٍم ؛ بىٍل ٘تي

 فائدة :
ليوي ًبًصفًٌُتى ، كىىيوى مىعى عىًليٌو ، كىالًَّذينى قػىتػىليو  هي مىعى ميعىاًكيىةى ، كىكىافى مىعىوي ٚتىىاعىةه ًمنى كقاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : فًإٍف ًقيلى : كىافى قػىتػٍ

  الصَّحىابىًة : فىكىٍيفى ٬تىيوزي عىلىٍيًهمي الدُّعىاءي ًإُفى النَّاًر ؟
بىاًع ظينيوهًنًٍم ، فىاٍلميرىادي اًبلدُّعىاًء ًإُفى اٞتٍىنًَّة : يف اتًٌ فىاٞتٍىوىابي : أىنػَّهيٍم كىانيوا ظىانًٌُتى أىنػَّهيٍم يىٍدعيوفى ًإُفى اٞتٍىنًَّة ، كىىيٍم ٣تيٍتىًهديكفى الى لىٍوـى عىلىٍيًهٍم 

ـي اٍلوىاًجبي الطَّاعىةي ًإٍذ ذىاؾى ، كىكىانيوا ىيٍم الدُّعىاءي ًإُفى سىبىًبهىا كىىيوى طىاعىةي اإٍلًمىاـً ، كىكىذىًلكى كىافى عىمَّاره يىٍدعيوىيٍم ًإُفى طىاعىًة عىًليٌو ، كىىيوى ا إٍلًمىا



 ُُِٕ 

ًؼ ذىًلكى ، لىًكنػَّهيٍم معذكركف للتأكيل الًَّذم ظهر ٢تىيميىٍدعي    . "وفى ًإُفى ًخبلى
 فائدة :

ٍريؽي مىارًقىةه ًعٍندى  ُفى الطَّائًفىتػىٍُتً فػيٍرقىةو ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى يػىٍقتػيليهىا أىكٍ  كعٍن أىَب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرًمًٌ قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : ) ٘تى
 اًبٟتٍىقًٌ ( ركاه مسلم.

علي كأصحابو ، كمعاكية  -قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا : فهذا اٟتديث الصحيح دليل على أف كلتا الطائفتُت ا١تقتتلتُت 
 على حق ، كأف علٌيان كأصحابو كانوا أقرب إُف اٟتق من معاكية كأصحابو . -كأصحابو 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  كىعىنً  - َُِٔ هيمىا قىاؿى ) ىىٍل تىٍدًرم ايى اٍبنى أيٌـً عىٍبدو، كىٍيفى حيٍكمي اَّللًه ًفيمىٍن بػىغىى  اٍبًن عيمىرى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ

: « ، ًمٍن ىىًذًه اأٍليمهًة؟ : اَّللهي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي. قىاؿى ٍقتىلي أىًسَتيىىا، كىالى ييٍطلىبي ىىارًبػيهىا، كىالى يػيٍقسىمي الى ٬تيٍهىزي عىلىى جىًر٭ًتهىا، كىالى يػي »قىاؿى
، كىىيوى مىتػٍ  ٍوثػىرى ٍبنى حىًكيمو ًىمى; فىًإفه يف ًإٍسنىاًدًه كى ؤيىىا ( رىكىاهي اٍلبػىزهاري كىاٟتٍىاًكمي كىصىحهحىوي فػىوى . فػىيػٍ  ريكؾه

بىةى، كىاٟتٍىاًكمي. كىصىحه عىٍن عىًليٌو ًمٍن طيريؽو ٨تىٍويهي مىٍوقيوفنا. أى  - َُِٕ يػٍ  ٍخرىجىوي اٍبني أىِب شى
---------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ال يصح كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد كيفية قتاؿ أىل البري ، كأف قتا٢تم ٮتتلف عن قتاؿ الكفار ااربُت .

 الفرؽ بُت قتا٢تػم كقتاؿ ا١تشركُت :ف
 أف القصد من قتا٢تم ردعهم ٓتبلؼ ا١تشركُت . : أكالن 

 عدـ جواز اإلجهاز على جريح البراة بعكس جريح ا١تشركُت فإنو ٬توز اإلجهاز عليو . اثنيان :
 سَت ا١تشركُت فإنو ٬توز قتلو .أأنو ال يقتل أسَت البراة ٓتبلؼ  اثلثان :
 : ال يتبع مدبرىم كىارهبم . رابعان 

ٓتبلؼ أمواؿ ا١تشركُت فإهنا غنيمة ألهنم َف يكفركا ببريهم كقتا٢تم ، ، كال تسِب ذريتهم لبراة ال ٬توز قسمتها أف أمواؿ ا  خامسان :
 للمسلمُت .

 أنو ال ينصب عليهم ا١تنجنيق كمثلو يف عصرّن اٟتاضر ا١تدافع كالقنابل كالطيارات . سادسان :
يلهم كأشجارىم كال يقطع ا١تاء عنهم ، ٓتبلؼ ا١تشركُت فإنو يستعمل ال ٖترؽ مساكن البراة كال مصانعهم كال يقطع ٩ت سابعان :

 معهم الوسائل ا١تؤدية إُف استسبلمهم كالنصر عليهم .
 ما الواجب على اإلماـ قبل قتا٢تم ؟ 

 الواجب عليو مراسلة البراة ، كإزالة ما ينقموف عليو ٦تا ال ٬توز ككشف شبههم .
 ج الذين خرجوا عليو ليناظرىم ، فناظرىم فرجع كثَت منهم إُف اٟتق .ألف عليان أرسل ابن عباس إُف ا٠توار 

o . فإف ذكركا مظلمة أزا٢تا 
نػىهيمىا ( ، ألف إزالة  ا١تظلمة كسيلة إُف ال  صلح ا١تأمور بو .لقولو تعاُف ) كىًإف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى اقٍػتػىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

o ، ألف يف كشف شبهتهم رجوعان إُف اٟتق . كيكشف ما يدعونو من شبهة 
 ألف هللا أمر ابإلصبلح أكالن ، كاإلصبلح إ٪تا يكوف ٔتراسلتهم ككشف شبهتهم كإزالة ما يدعونو من مظلمة .



 ُُّٕ 

 ما اٟتكم إف مل ينتهوا ؟ 
 إف انتهوا كف عنهم كإال قاتلهم كجوابن لدفع شرىم .

 ( . أٍليٍخرىل فػىقىاتًليوا الَّيًت تػىٍبًري حىىتَّ تىًفيءى ًإُفى أىٍمًر اَّللًَّ فىًإٍف بػىرىٍت ًإٍحدىا٫تيىا عىلىى القولو تعاُف )
 كلدفع شرىم كأذاىم على ا١تسلمُت .

 كللحفاظ على كحدة الدكلة اإلسبلمية كعزهتا .
 ما الواجب على الرعية ؟ 

 الواجب عليهم مساعدة اإلماـ كأتييده على قتاؿ البراة .
 لزكاة مع أَب بكر ، كقاتلوا ا٠توارج مع علي .ألف الصحابة قاتلوا مانعي ا

 كألهنم لو تركوا معونة اإلماـ لقهره أىل البري كظهر الفساد يف األرض .

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًه  - َُِٖ : ٝتًى يعه، ييرًيدي أىٍف يػيفىرًٌؽى ٚتىىاعىتى  كىعىٍن عىٍرفىجىةى ٍبًن شيرىٍيحو كيٍم كىأىمىرىكيٍم ٚتًى كيٍم، فىاقٍػتػيليوه( يػىقيوؿي )مىٍن أىًتى
 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه. 

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

نستفيد : ٖترٔف ا٠تركج على كِف األمر الذم اجتمعت الكلمة عليو ، كأف من خرج على إماـ قد اجتمعت عليو كلمة ا١تسلمُت 
 فإنو ٬تب قتلو .

، فىمىٍن رىأىيٍػتيميوهي فىارىؽى اٞتٍىمىاعىةى، أىٍك ييرًيدي تػىٍفرًيقى أىٍمًر أيمًَّة ٤تيىمَّدو كجاء يف ركاية ) ًإنَّوي سىيىكيوفي بػىٍعًدم ىىنىاته كى  ، كىائًننا مىٍن كىافى ىىنىاته
 فىاقٍػتػيليوهي، فىًإفَّ يىدى اَّللًَّ عىلىى اٞتٍىمىاعىًة ( ركاه النسائي .

 فىتػىٍُتً فىاقٍػتػيليوا اآٍلًخر ًمنػٍهيمىا () ًإذىا بيوًيعى ٠ًتىًلي كقد جاء يف حديث أَب سعيد . قاؿ : قاؿ 
ًفع ًإالَّ ًبقىٍتًلًو ، كىقىٍد سىبىقى ًإيضىاح ىىذىا يف اأٍلىبٍػوىاب ال  سَّابًقىة .قاؿ النوكم : ىىذىا ٤تىٍميوؿ عىلىى مىا ًإذىا َفٍى يػىٍندى

ٍٚتىاع ًفيًو ، كىاٍحًتمىاؿ ًإمىاـ اٟتٍىرىمىٍُتً .كىًفيًو أىنَّوي الى ٬تىيوز عىٍقدىىا ٠ًتىًليفىتػىٍُتً ، كىقىٍد سىبىقى قىرًيبنا ا  إٍلً
، كإفسادات متتابعة، خارجة، كا١تراد هبا الفنت ا١تتوالية، كا١تعٌت أنو سيظهر يف األرض أنواع قولو ) ىىنىاته كىىىنىاته ( أم : شركره

. أفاده القارم .الفساد، كالفنت؛ لطلب اإلمارة من كٌل جهة، كإ٪تا اإلماـ من انعقدت لو البيعة أكٌ   الن
كقاؿ القرطٌِب: ا٢تنات: ٚتع ىىنىة، كىي كناية عن نكرةو أمَّ شيء كاف، كيعٍت بو أنو سيكوف أمور منكرة، كفنته عظيمةه، كما قد 

 ظهر، ككيًجد. انتهى
 كقاؿ النوكٌم: ا٢تنات ٚتع ىىنىة، كتيطلق على كٌل شيء، كا١تراد هبا ىنا الفنت، كاألمور اٟتادثة. 

ائًننا مىٍن كىافى( أم شخص كاف، شريفنا، أك كضيعنا، عا١تان أك جاىبلن ، أك غَت ذلك. كقولو  ) كى
ًـت لشرفو، كنسبو، كال ييهاب لعشَتتو، كنىشىبو ، بل ييبادر بقتلو قبل شرارة شرٌه، كاستحكاـ فساده،  كقاؿ القرطٌِب: أم ال ٭تي

 كعدكل عيرًٌه .
شرٌه إال ابلقتل، كإال فإف الواجب يف حٌقو أف يينهىى أٌكالن عن ذلك، فإف انتهى فذاؾ، كإال قيوتل، )فىاقٍػتػيليوهي( أم إف َف يندفع  كقولو

 كإف َف يندفع شرٌه إال بقتلو، فقيتل، كاف دمو ىدران .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أف فيو فضل اٞتماعة، كبركتهم 



 ُُْٕ 

o . بياف مضرٌة التفٌرؽ، كاختبلؼ الكلمة 
o ٠تركج على كِف األمر .ٖترٔف ا 
o . حرص الشريعة على اجتماع الكلمة 
 :مبحث : قطاع الطريق 

 تعريفهم :
 ىم الذين يعرضوف للناس ابلسبلح يف الصحراء أك البنياف ، فيرصبوهنم ا١تاؿ ٣تاىرة ال سرقة . ) الزاد ( .

 قولو ) ابلسبلح ( فلو أخذ ا١تاؿ برَت السبلح فبل يعت ر قاطع طريق ؟
 لو أخذه عن طريق ا٠تنق ؟ ما اٟتكم 

 قيل : ال يعت ر قاطع طريق ، كىذا قوؿ األكثر .
 كقيل : يعت ر قاطع طريق .

 قولو ) يف الصحراء أك البنياف ( ماذا نستفيد من ذلك ؟ 
 قطع الطريق كما يكوف يف الصحراء يكوف أيضان داخل ا١تدف .نستفيد : أف 

 كىذا قوؿ أكثر العلماء .
 يشًتط أف يكوف يف الصحراء ، كىذا الشرط ذىب إليو أبو حنيفة  كقاؿ بعض العلماء :

 ما األصل يف حكم قطاع الطريق ؟ 
طَّعى بيوا أىٍك تػيقى ًإ٪تَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٭تيىارًبيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى يف اأٍلىٍرًض فىسىادان أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّ قولو تعاُف ) األصل يف حكمهم 

فىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض   (أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًخبلؼو أىٍك يػينػٍ
 ىػذه اآليػة يف قوؿ ابن عباس ككثَت من العلماء نزلت يف قطاع الطريق من ا١تسلمُت .

 ىل عقوبة احملاربُت على الًتتيب أـ على التايَت ؟ 
 كاالستحقاؽ على قدر اٞتناية أـ على التخيَت؟ على قولُت :اختلف العلماء يف عقوابت ااربُت ىل ىي على الًتتيب 

 أهنا على الًتتيب. القوؿ األكؿ:
 . ، كمذىب أٛتد كأصحابو ، كمذىب الشافعي كأصحابو كىذا مذىب أَب حنيفة كأصحابو 

، كلو كانت لرَت  -تل كىو الق -فيها للًتتيب، كقد دؿَّ على ذلك أنو بدأ فيها ابألغلظ « أك»أٌف  كجو االستدالؿ من اآلية:
 الًتتيب لبدأ ابألخٌف.

قاؿ ا١تاكردم: أنو ٌلمَّا بدأ فيها ابألغلظ كجب أف يكوف على الًتتيب مثل كفارة القتل كالظهار، كلو كانت على التخيَت لبدأ فيها 
 ابألخف مثل كفارة اليمُت .

أريد بو التخيَت فيبدأ ابألخف ككفارة اليمُت، كما أريد بو  كجوابو أبنو قد عرؼ من القرآف أٌف ما -يف كبلـو لو  -كقاؿ ابن مفلح 
 الًتتيب فيبدأ ابألغلظ ككفارة الظهار كالقتل .

 كقد بدأ ىا ىنا ابألشٌد، فتكوف للًتتيب .
) ال ٭تٌل دـ امرئ مسلم يشهد أف ال إلو إال هللا كأٓف رسوؿ هللا إال  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن عبدهللا بن مسعود  -ب 
 حدل ثبلث: النفس ابلنفس،  كالثيًٌب الزآف، كا١تفارًؽ لدينو التارؾ للجماعة ( .إب

قتل رجل مسلم إال إبحدل ىذه ا٠تبلؿ الثبلث، فأما أف ييقتىل  كجو االستدالؿ من اٟتديث: قاؿ ابن جرير : فحظر النِب 



 ُُٕٓ 

 على هللا كرسولو اب٠تبلؼ عليهما ابٟتكم .فذلك تقدُّـ  -من غَت أف يىقتيل أك أيخذ ماالن  -من أجل إخافتو السبيل 
 أٌف اٞتناَيت تتفاكت على األحواؿ، فبلئقه ترلُّظ اٟتكم بترلظها . -ج

 قاؿ ا١تاكردم : إٌف اختبلؼ العقوابت يوجب اختبلؼ أسباهبا .
كالقاذؼ كالسارؽ، كقد  كقاؿ ابن قدامة : كيدؿُّ عليو أيضنا أٌف العقوابت ٗتتلف ابختبلؼ اإلجراـ، كلذلك اختلف حكم الزآف

 سوَّكا بينهم ىاىنا مع اختبلؼ جناَيهتم .
  .أهنا على التخيَتالقوؿ الثاين: 

 اختيار ا٠تطاَب . ، كىو كىذا مذىب مالك كأصحابو
قىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًإ٪تَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٭تيىارًبيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى يًف اأٍلىٍرًض فىسىادان أىٍف يػي قاؿ تعاُف ) 

فىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض   (ًخبلؼو أىٍك يػينػٍ
يف القرآف ٔتعٌت التخيَت يف  « أك»يف اآلية ىي للتخيَت، كقد دؿَّ على ذلك أّن كجدّن العطوؼ اليت بػ« أك»أٌف  كجو االستدالؿ :

 ا منها .كلًٌ ما أكجب هللا بو فرضن 
ـي عىشىرىًة مىسىاًكُتى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك ًكسٍ   وىتػيهيٍم أىٍك ٖتىٍرًيري رىقػىبىةو ( ،  كذلك كقولو يف كفارة اليمُت ) فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا

قىةو أىٍك نيسيكو ( .ككقولو ) فىمىٍن كىافى ًمٍنكيٍم مىرًيضان أىٍك ًبًو أىذلن ًمٍن رىٍأًسًو فىًفٍديىةه مً   ٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى
ٍعبىًة أىٍك كىفَّ   ًلغى اٍلكى ـي مىسىاًكُتى أىٍك عىٍدؿي ذىًلكى ًصيىامان(.ككقولو )فىجىزىاءه ًمٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىًم ٭تىٍكيمي بًًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ىىٍدَين ابى  ارىةه طىعىا

ٔتعٌت التخيَت، فكذلك يف آية  -يف كٌل ما أكجب هللا بو فرضنا منها يف سائر القرآف  -لقرآف يف ا« أك»فإذا كانت العطوؼ اليت بػ
ـي ٥تيىَتَّ فيما رأل اٟتكم بو على اارب إذا قدر عليو فصاحبو « أك»ما كاف يف القرآف »، كقد قاؿ ابن عباس:  ااربُت: اإلما

 اب٠تيار .
 اِف :كيكوف حكمهم كالت كالراجح القوؿ األكؿ ،

 إذا قتلوا كأخذكا ا١تاؿ ، فإهنم يقتلوف كيصلبوف .
 كإذا قتلوا كَف أيخذكا ا١تاؿ ، فإهنم يقتلوف كال يصلبوف .

 كإذا أخذكا ا١تاؿ كَف يقتلوا قطعت أيديهم كأرجلهم ) اليد اليمٌت كالرجل اليسرل ( .
 كإف َف يقتلوا كَف أيخذكا ماالن نفػوا .
 ٚتهػور العلماء . ىذا الًتتيب يف حكمهم ىو قوؿ

o ( أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن إذا أخذ ماالن كَف يقتل قطعت يده اليمٌت كرجلو اليسرل ، كيقطعاف معان ، ألف هللا قاؿ
 ( كالواك للجمع كاالشًتاؾ . ًخبلؼو 

o لة لظاىر اآلية )أىٍك يػينػٍفىٍوا ًمنى اأٍلىٍرًض ( .فإذا َف يقتل كَف يسرؽ فإنو ينفى ، فبل ييًتؾ أيكم إُف بلد ، كىذا قوؿ اٟتناب 
 أف النفي ىو السجن . –كىو قوؿ اٟتنفية كالشافعية  –كذىب بعض العلماء 
أنو ينفى إُف بلد آخر كييسجن فيو ، كال يزاؿ منفيان حىت  –كىو قوؿ ١تالك كاخػتاره ابن جرير كالشنقيطي  –كذىب بعض العلماء 

 تظهر توبتو .
 إنو يتحتم قتلو ، فيقاـ عليو القصاص ، كليس فيو خيار ألكلياء ا١تقتوؿ ، ألف القتل ىنا ليس قصاصان ، كلكنو حد ، إذا قتل ف

فبل ٬توز العفو عنو ، كآية ااربة بينت أف عقوبة القتل عقوبة تثبت جزاء ااربة  تعاُف ، كما كاف كذلك فهو حق  تعاُف ال 
 ذه اٞترٯتة ضرر عاـ للمجتمع أبسره غَت ٥تتص ابجملٍت عليو .٬توز إسقاطو ، كألف ضرر ى



 ُُٕٔ 

 ( أىٍف يػيقىتػهليوا أىٍك ييصىلهبيواإذا قتل كأخذ ا١تاؿ فإنو يقتل كيصلب ، لقولو تعاُف . ) 
 : أف يربط على خشبة ٢تا يداف معًتضتاف كعود قائم . كالصلب

 علم .قيل : يقتل مث يصلب ، كقيل : بل يصلب قبل القتل ، كهللا أ
 كالراجح يف مدة الصلب ، أنو يصلب حىت يشتهر أمره ، ألف ا١تقصود ٭تصل بو .

كىذا الًتتيب على مذىب اٞتمهور كما سبق ، كذىب مالك إُف أف تعدد العقوابت ىنا يقصد بو التخيَت ، كأف اإلماـ ٥تَت ، 
 ألف لفظة ) أك ( للتخيَت ، كهللا أعلم .

بي ًقتىاًؿ اىٞتٍىاين كىقػى   ٍتلي اىٍلميٍرتىدًٌ ابى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُُٖٗ هيمىا  قىاؿى ) ًمٍن قيًتلى ديكفى مىاًلًو فػىهيوى شىًهيده ( رىكىاهي أىبيو  عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمروك رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي . ، كىاىلًتًٌ   دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ
---------------- 

 ا نستفيد من اٟتديث ؟ماذ 
 نستفيد : جواز قتل القاصد ألخذ ا١تاؿ برَت حق .

ًفيًو جىوىاز قػىٍتل اٍلقىاًصد أًلىٍخًذ اٍلمىاؿ ًبرىٍَتً حىٌق سىوىاء كىافى اٍلمىاؿ قىًليبلن أىٍك كىًثَتنا لًعيميو   ـً اٟتٍىًديث . قاؿ النوكم : ى
ا قػىٍوؿه ًٞتىمىاًىَت اٍلعيلىمىاء .   كىىىذى

ا لىٍيسى ًبشىٍيءو كىالصَّ  كىقىاؿى  ئنا يىًسَتنا كىالثػٍَّوًب كىالطَّعىاـ كىىىذى يػٍ  وىاب مىا قىالىوي اٞتٍىمىاًىَتبػىٍعض أىٍصحىاب مىاًلك الى ٬تىيوز قػىٍتلو ًإذىا طىلىبى شى
« . فىبلى تػيٍعًطًو مىالىكى »ٍيتى ًإٍف جىػاءى رىجيله ييرًيدي أىٍخػذى مىاِف قىاؿى فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىرىأى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى )قىاؿى جىاءى رىجيله ًإُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ 

 ىيوى يف النَّاًر( .»قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍف قػىتػىٍلتيوي قىػاؿى « . فىأىٍنتى شىًهيده »قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍف قىتػىلىًٍت قىاؿى « . قىاتًٍلوي »قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍف قىاتػىلىًٍت قىاؿى 
 قىاؿى ) مىٍن قيًتلى ديكفى مىالًًو فػىهيوى شىًهيده ( متفق عليو . كعن عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني عىٍمروك أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ 

 ما كيفية مقاتلتو ؟ 
ل قاؿ العلماء : ال يقتلو ٔتجرد طلبو ، بل يدافع ابألسهل فاألسهل ، فإف دفع ابألسهل َف ٬تز ما فوقو ، كإف َف يندفع إال ابلقت

فليقتلو ، فإف كاف يندفع بقطع يديو ، أبف يكوف مع ا١تعتدل عليو سيف يستطيع أف يبًت بو يديو ، فإنو ال ٬توز أف يقتلو ، ألف 
 قطع اليدين أىوف من القتل .

 فقد جاء يف ركاية ) فانشده اب ( كيف ركاية ) ذٌكره اب ( .
 لعمـو اٟتديث كىو قوؿ اٞتماىَت من العلماء ، كما تقدـ . أنو ال فرؽ بُت أف يكوف ا١تاؿ قليبلن أك كثَتان  -

 كقاؿ بعض أصحاب مالك ال ٬توز قتلو إذا طلب شيئان يسَتان كالثوب كالطعاـ ، كىذا ليس بشيء كالصواب ما قالو اٞتماىَت .
ًثًَت إذىا كىافى  قاؿ الشوكآف : كىأىحىاًديثي اٍلبىاًب ًفيهىا دىلًيله عىلىى أىنَّوي ٕتىيوزي ميقىاتػىلىةي مىنٍ  أىرىادى أىٍخذى مىاًؿ إٍنسىافو ًمٍن غىٍَتً فػىٍرؽو بػىٍُتى اٍلقىًليًل كىاٍلكى

 اأٍلىٍخذي ًبرىٍَتً حىقٌو كىىيوى مىٍذىىبي اٞتٍيٍمهيوًر كىمىا حىكىاهي النػَّوىًكمُّ كىاٟتٍىاًفظي يف اٍلفىٍتح .
 ىل الدفاع عن ا١تاؿ كاجب أـ مباح ؟ 

 مباح غَت كاجب . أكثر العلماء على أنو
 فا١تعتدل عليو ٥تَت بُت أف يدفع عن مالو، كبُت أف يعطيو ا١تاؿ .

افػىعىة عىٍن اٍلمىاؿ جىائًزىة غىٍَت كىاًجبىة .  قاؿ النوكم : كىاٍلميدى
 يف اٟتديث أف من قتل دكف مالو فهو شهيد ، فما ا١تراد ابلشهيد ىنا ؟ 



 ُُٕٕ 

 كيكفن كيصلى عليو .ا١تراد أنو شهيد اآلخرة دكف الدنيا ، بل يرسل 
 ألف الشهداء أقساـ .

 قاؿ النوكم :  اعلم أف الشهيد ثبلثة أقساـ :  
 ا١تقتوؿ يف حرب الكفار بسبب من أسباب القتاؿ . أحدىا :

 فهذا لو حكم الشهداء يف ثواب اآلخرة كىف أحكاـ الدنيا ، كىو أنو ال يرسل كال يصلى عليو .
 ـ الدنيا .شهيد يف الثواب دكف أحكا كالثاين :

كىو ا١تبطوف ، كا١تطعوف ، كصاحب ا٢تدـ ، كمن قتل دكف مالو ، كغَتىم ٦تن جاءت األحاديث الصحيحة بتسميتو شهيدان ، 
 فهذا يرسل كيصلى عليو كلو يف اآلخرة ثواب الشهداء ، كال يلـز أف يكوف مثل ثواب األكؿ .

 تسميتو شهيدا إذا قتل يف حرب الكفار . : من غل يف الرنيمة كشبهو ٦تن كردت اآلاثر بنفيكالثالث 
 فهذا لو حكم الشهداء يف الدنيا ، فبل يرسل كال يصلى عليو كليس لو ثواهبم الكامل يف اآلخرة .

غسلوا كصلي عليهم ابالتفاؽ كاتفقوا على أهنم شهداء  كقاؿ النوكم يف اجملموع : كالدليل للقسم الثآف أف عمر كعثماف كعليا 
 كهللا أعلم .

 ىل ٬تب ا١تدافعة عن العرض ؟ 
 نعم ، ٕتب .

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًعيًد ٍبًن زىٍيدو قىاؿى ) مىٍن قيًتلى ديكفى مىالًًو فػىهيوى شىًهيده، كىمىٍن قيًتلى ديكفى أىٍىًلًو فػىهيوى شىًهيده، كىمىٍن قيًتلى ديكفى ًديًنًو  عىٍن سى
 فػىهيوى شىًهيده ( ركاه النسائي .فػىهيوى شىًهيده، كىمىٍن قيًتلى ديكفى دىًمًو 

ؼ . افػىعىة عىٍن اٟتٍىرٔف فػىوىاًجبىة ًببلى ًخبلى  قاؿ النوكم : كىأىمَّا اٍلميدى
 ىل ٬تب دفع الصائل على النفس أـ ال ؟ 

 اٍختػىلىفى اٍلفيقىهىاءي يف حيٍكًم دىٍفًع الصَّاًئل عىلىى النػٍَّفًس كىمىا ديكنػىهىا.
اًلًكيًَّة كى  -فىذىىىبى اٟتٍىنىًفيَّةي  ًإُفى كيجيوًب دىٍفًع الصَّاًئل عىلىى النػٍَّفًس كىمىا ديكنػىهىا، كىالى فػىٍرؽى بػىٍُتى أىٍف يىكيوفى الصَّائًل   -ىيوى اأٍلصىحُّ ًعٍندى اٍلمى

لًرنا أىٍك صىًرَتنا، مىٍعصيوـى الدَّـً أىٍك غىيػٍرى مىٍعصي  ، ابى اًفرنا أىٍك ميٍسًلمنا، عىاًقبلن أىٍك ٣تىٍنيوّنن ، آدىًميِّا أىٍك غىيػٍرىهي ....كى  وـً الدَّـً
ا الرٍَّأًم   :كىاٍستىدىؿ أىٍصحىابي ىىذى

 ( . كىالى تػيٍلقيوا أبًىٍيًديكيٍم ًإُفى التػٍَّهليكىةً )  ًبقىٍولًًو تػىعىاُفى 
 كىاًجبنا.فىااًلٍسًتٍسبلىـي لًلصَّاًئل ًإٍلقىاءه اًبلنػٍَّفًس لًلتػٍَّهليكىًة، ًلذىا كىافى الدًٌفىاعي عىنػٍهىا  
نىةه كىيىكيوفى الدًٌيني َّللًًَّ فىًإًف انٍػتػىهىٍوا فىبلى عيٍدكىافى ًإالَّ عىلىى الظَّالً )  كىلًقىٍولًًو تػىعىاُفى    ( . ًمُتى كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ الى تىكيوفى ًفتػٍ

ًعيًد ٍبًن زىٍيدو، عىًن النَِّبًٌ  لى فػىهيوى شىًهيده، كىمىٍن قىاتىلى ديكفى دىًمًو فػىهيوى شىًهيده، كىمىٍن قىاتىلى ديكفى مىٍن قىاتىلى ديكفى مىالًًو فػىقيتً )  قىاؿى  كعىٍن سى
 د ( .أىٍىًلًو، فػىهيوى شىًهي

اًئل ميٍسًلمنا غىيػٍرى مىٍهديكًر ا ًإٍف كىافى الصَّ كىذىىىبى الشَّاًفًعيَّةي ًإُفى أىنَّوي ًإٍف كىافى الصَّاًئل كىاًفرنا، كىاٍلمىصيوؿ عىلىٍيًو ميٍسًلمنا كىجىبى الدًٌفىاعي ... أمَّ 
بي دىفٍػعيوي يف اأٍلٍظهىًر، بىل ٬تىيوزي ااًلٍسًتٍسبلىـي لىوي، سىوىاءه كىافى الصَّاًئل صىًبيِّا أىٍك ٣تىٍنيو  ، كىسىوىاءه أىٍمكىنى دىفٍػعيوي ًبرىٍَتً قػىٍتًلًو أىٍك َفىٍ الدَّـً فىبلى ٬تًى ّنن

 ٯتيًٍكٍن ....
نىًة عيٍثمىافى ٍبًن عىفَّافى: أىٍشهىدي أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  بيٍسًر ٍبًن سىًعيدو، عن نىةه )  قىاؿى  أىفَّ سىٍعدى ٍبنى أىَب كىقَّاصو قىاؿى ًعٍندى ًفتػٍ إًنػَّهىا سىتىكيوفي ًفتػٍ

يػٍره ًمنى السَّاًعي اًشي خى
ى
اًشي، كىا١ت

ى
يػٍره ًمنى ا١ت يػٍره ًمنى القىائًًم، كىالقىائًمي خى : أىفػىرىأىٍيتى ًإٍف دىخىلى عىلىيَّ بػىٍييًت كىبىسىطى يىدىهي ًإِفىَّ « القىاًعدي ًفيهىا خى قىاؿى



 ُُٕٖ 

 : ـى »لًيػىٍقتػيلىًٍت؟ قىاؿى  ( . كيٍن كىاٍبًن آدى
: أىٍينى تيرًيدي؟ قػي  نىًة، فىاٍستػىٍقبػىلىًٍت أىبيو بىٍكرىةى، فػىقىاؿى : خىرىٍجتي ًبًسبلىًحي لىيىاِفى الًفتػٍ : أيرًيكعىًن اٟتىسىًن، قىاؿى  دي نيٍصرىةى اٍبًن عىمًٌ رىسيوًؿ اَّللًَّ ٍلتي

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  فىٍيًهمىا فىًكبلى٫تيىا ًمٍن أىٍىًل النَّارً : »قىاؿى ٍسًلمىاًف ًبسىيػٍ
ي
: « ًإذىا تػىوىاجىوى ا١ت ىٍقتيوًؿ؟ قىاؿى

ؿي ا١ت ا القىاًتلي، فىمىا ابى إًنَّوي »ًقيلى: فػىهىذى
 و ( .أىرىادى قػىٍتلى صىاًحبً 

كىكىانيوا أىٍربػىعىًمائىةو يػىٍوـى الدَّاًر  - تػىرىؾى اٍلًقتىاؿ مىعى ًإٍمكىانًًو، كىمىعى ًعٍلًمًو أبًىنػَّهيٍم ييرًيديكفى نػىٍفسىوي، كىمىنىعى حيرَّاسىوي ًمنى الدًٌفىاًع عىٍنوي  فَّ عيٍثمىافى كىألً 
 .فػىلىٍم يػيٍنًكٍر عىلىٍيًو أىحىده  لصَّحىابىًة كىقىاؿ: مىٍن أىٍلقىى ًسبلىحىوي فػىهيوى حيرّّ، كىاٍشتيًهرى ذىًلكى يف ا

نىةً   . كىذىىىبى اٟتٍىنىابًلىةي ًإُفى كيجيوًب دىٍفًع الصَّاًئل عىًن النػٍَّفًس يًف غىٍَتً كىٍقًت اٍلًفتػٍ
 ( . كىالى تػيٍلقيوا أبًىٍيًديكيٍم ًإُفى التػٍَّهليكىةً )  لًقىٍولًًو تػىعىاُفى 

حىةي قػىٍتًلهىاكىأًلنَّوي كىمىا ٭تىٍريـي عىلىيٍ    . ًو قػىٍتل نػىٍفًسًو ٭تىٍريـي عىلىٍيًو ًإابى
نىًة فىبلى يػىٍلزىميوي الدًٌفىاعي عىٍن نػىٍفًسًو، لًقىٍولًًو   ( .فىًإٍف خىًشيتى أىٍف يػىبػٍهىرىؾى شيعىاعي السٍَّيًف، فىأىٍلًق ثػىٍوبىكى عىلىى كىٍجًهكى )  أىمَّا يًف زىمىًن اٍلًفتػٍ

ٍو َفٍى ٬تىيٍز ألىٍنكىرى الصَّحىابىةي رىؾى اٍلًقتىاؿ عىلىى مىٍن بػىرىى عىلىٍيًو مىعى اٍلقيٍدرىًة عىلىٍيًو، كىمىنىعى غىيػٍرىهي ًقتىا٢تىيٍم ، كىصىبػىرى عىلىى ذىًلكى كىلى تػى  كىأًلفَّ عيٍثمىافى 
 ) ا١توسوعة الفقهية ( .... اىػػ  عىلىٍيًو ذىًلكى 

 ما اٟتكم إف قتل ا١تصوؿ عليو الصائل ؟ 
ًبًقصىاصو كىالى ًديىةو كىالى كىفَّارىةو كىالى ًقيمىةو،  -ًعٍندى اٞتٍيٍمهيوًر  -تىل اٍلمىصيوؿي عىلىٍيًو الصَّاًئل ًدفىاعنا عىٍن نػىٍفًسًو كى٨تىٍوًىىا فىبلى ضىمىافى عىلىٍيًو ًإٍف قػى 

.  كىالى ًإمٍثى عىلىٍيًو، أًلنوي مىٍأميوره ًبذىًلكى
.أىمَّا ًإذىا ٘تىىكَّنى الصَّاًئل مً   ٍن قػىٍتل اٍلمىصيوؿ عىلىٍيًو فػىيىًجبي عىلىٍيًو اٍلًقصىاصي

  كيف يدفع الصائل ؟ 
، أىٍك أىٍمكىنى دىفٍػعيوي ًبضىٍربو بًيىدو ييٍدفىعي الصَّاًئل اًبأٍلخىفًٌ فىاأٍلخىفًٌ ًإٍف أىٍمكىنى، فىًإٍف أىٍمكىنى دىفٍػعيوي ًبكىبلىـو أىًك اٍسًترىاثىةو اًبلنَّاًس حىري   ـى الضٍَّربي
، أًلفَّ ذىًلكى  ، أىٍك ًبسىٍوطو حىريـى ًبعىصنا، أىٍك أىٍمكىنى دىفٍػعيوي ًبقىٍطع عيٍضوو حىريـى دىفٍػعيوي ًبقىٍتلو ثٍػقىل حىريـى ًبسىٍوطو ِى جيوًٌزى لًلضَّريكرىًة، كىالى ضىريكرىةى يف اأٍل

.  مىعى ًإٍمكىاًف ٖتىًٍصيل اٍلمىٍقصيوًد اًبأٍلخىفًٌ
: ) جىاءى رىجيله ًإُفى رىسيوًؿ هللًا عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى، قىا :  ؿى : " اٍنشيًد هللاى ، قىاؿى : َيى رىسيوؿى هللًا، أىرىأىٍيتى ًإٍف عيًدمى عىلىى مىاِف ؟ قىاؿى فػىقىاؿى

: فى  : " فىاٍنشيًد هللاى "، قىاؿى ، قىاؿى : فىًإٍف أىبػىٍوا عىلىيَّ : " اٍنشيًد هللاى "، قىاؿى ، قىاؿى : " فػىقىاًتٍل، فىًإٍف قيًتٍلتى فىًفي فىًإٍف أىبػىٍوا عىلىيَّ ًإٍف أىبػىٍوا عىلىيَّ، قىاؿى
 اٞتٍىنًَّة، كىًإٍف قػىتػىٍلتى فىًفي النَّاًر ( ركاه أٛتد .

 قاؿ الشوكآف : كلكنو ينبري تقدٔف األخف فاألخف فبل يعدؿ ا١تدافع إُف القتل مع امكاف الدفع بدكنو كيدؿ على ذلك امره 
 اتلة .إبنشاد هللا قبل ا١تق

 ىل يستثٌت من ذلك شيء ؟ 
 اٍستػىثٍػٌتى اٍلفيقىهىاءي ًمٍن ذىًلكى صيوىرنا ًمنػٍهىا:

دي ًإالَّ السٍَّيفى فػى  -أ  ًفعي اًبلسٍَّوًط أىًك اٍلعىصىا كى٨تىٍو٫ًًتىا، كىاٍلمىصيوؿي عىلىٍيًو الى ٬تًى نَّوي الى ٯتيًٍكنيوي لىٍو كىافى الصَّائًل يػىٍندى ِى الدٍَّفعي ًإالَّ  لىوي الضٍَّربي ًبًو، أًل
رو يف تػىٍرًؾ اٍسًتٍصحىاًب السٍَّوًط كى٨تىٍوًًه.  ًبًو، كىلىٍيسى ٔتيقىصًٌ

ٍيًو، ديكفى  -ب  نػىهيمىا، كىاٍشتىدَّ اأٍلٍمري عىًن الضٍَّبًط فػىلىوي الدًٌفىاعي عىٍن نػىٍفًسًو ٔتىا لىدى  وًر. ميرىاعىاًة التػٍَّرتًيًب اٍلمىٍذكي لىًو اٍلتىحىمى اٍلًقتىاؿ بػىيػٍ
ًفعي ًإالَّ اًبٍلقىٍتل فػىلىوي أىٍف يػىٍقتػيلىوي ديكفى ميرىاعىاًة التػَّ  -ج  ا ًإٍف خىاؼى أىٍف يػىٍبديرىهي ًإذىا ظىنَّ اٍلمىصيوؿي عىلىٍيًو أىفَّ الصَّاًئل الى يػىٍندى ٍرتًيًب اٍلمىٍذكيوًر، كىكىذى

ٍقتػيليوي، أىٍك يػىٍقطىعي طىرىفىوي. كىييصىدَّؽي اٍلمىصيوؿي عىلىٍيًو يف عىدىـً ًإٍمكىاًف التَّخىلًُّص ًبديكًف مىا دىفىعى ًبًو، اًبٍلقىٍتل ًإٍف َفٍى يىٍسًبٍق ىيوى ًبًو فػىلىوي ضىٍربيوي ٔتىا يػى 



 ُُٕٗ 

.  لًعيٍسًر ًإقىامىًة اٍلبػىيًٌنىًة عىلىى ذىًلكى
بي ميرىاعىاةي التػٍَّرتًيًب يًف حىقًًٌو بىل لىوي اٍلعيديكؿ ًإُفى قػىٍتًلًو، لًعىدىـً  - كىميٍرتىدٌو كىحىٍرَبٌو كىزىافو ٤تيٍصىنو   -ًإذىا كىافى الصَّاًئل ميٍهدىرى الدَّـً  -د  فىبلى ٕتًى

 حيٍرمىًتًو.
 ىل ٬تب عليو ا٢ترب إذا أمكنو ذلك ؟ 

اًلًكيًَّة، كىىيوى اٍلمىٍذىىبي ًعٍندى الشَّاًفًعيًَّة،  -ذىىىبى ٚتيٍهيوري اٍلفيقىهىاًء  ًإُفى أىنَّوي ًإٍف أىٍمكىنى اٍلمىصيوؿ عىلىٍيًو  -كىكىٍجوه ًعٍندى اٟتٍىنىابًلىًة ًمنى اٟتٍىنىًفيًَّة كىاٍلمى
، كىَفٍى ٬تىيٍز لىوي اٍلًقتىاؿ،   أًلنَّوي مىٍأميوره بًتىٍخًليًص نػىٍفًسًو اًبأٍلٍىوىفً أىٍف يػىٍهريبى أىٍك يػىٍلتىًجئى ًإُفى ًحٍصنو أىٍك ٚتىىاعىةو أىٍك حىاًكمو كىجىبى عىلىٍيًو ذىًلكى

.فىاأٍلٍىوىًف، كىلىٍيسى لىوي أىٍف يػىٍعًدؿ ًإُفى اأٍلشىدًٌ مىعى ًإٍمكىاًف اأٍلٍسهىل كىأًلنَّوي أىٍمكىنىوي الدًٌفىاعي عىٍن نػىٍفسً   ًو ديكفى ًإٍضرىاًر غىٍَتًًه فػىلىزًمىوي ذىًلكى
هيمىا قىاؿى ) قىاتىلى يػي  -ُُٗٗ ، فػىعىضه أىحىدي٫تيىا صىاًحبىوي، فػىنػىزىعى ثىًنيػهتىوي، كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يهةى رىجيالن ٍعلىى ٍبني أيمًٌ

: "أىيػىعىضُّ أىحىديكيٍم أىخىاهي كىمىا يػىعىضُّ اىٍلفىٍحلي؟ الى ًديىةى لىوي ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو  فىاٍختىصىمىا ًإىلى اىلنهيبًٌ   .فػىقىاؿى
------------------ 

 الصحاَب اٞتليل .) كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو ( 
يهةى (   أم : ضارب .) قىاتىلى يػيٍعلىى ٍبني أيمًٌ

 أم : أمسكها أبسنانو ، كيف ركاية ) فانتزع يده من فمو ( كيف ركاية ) عض ذراع رجل فجذبو ( .) فػىعىضه أىحىدي٫تيىا صىاًحبىوي ( 
 أخرجها من فيو ، كالثنٌية من األضراس : ىي األربع يف مقدـ الفم . أم :فػىنػىزىعى ثىًنيػهتىوي ( 

 كىو الذكر من اإلبل ، كىذا التشبيو ا١تقصود منو التنفَت .) أىيػىعىضُّ أىحىديكيٍم أىخىاهي كىمىا يػىعىضُّ اىٍلفىٍحلي؟ ( 
 ض ؟ما حكم من عض يد شاصو فانتزع ا١تعضوض يده من يف العاض ، فقلع سنان من أسناف العا 

 ذىب ٚتهور العلماء إُف أنو ال يلـز ا١تعضوض قصاص كال دية .
قاؿ يف الفتح : كقد أخذ بظاىر ىذه القصة اٞتمهور فقالوا ال يلـز ا١تعضوض قصاص ، كال دية ، ألنو يف حكم الصائل كاحتجوا 

شيء عليو فكذا ال يضمن سنو بدفعو  أيضان ابإلٚتاع ، أبف من شهر على آخر سبلحان ليقتلو فدفع عن نفسو فقتل الشاىر أنو ال
 إَيه عنها .

كقاؿ الشوكآف : كاٟتديث دليل على أف اٞتناية إذا كقعت على اجملٍت عليو بسبب منو كالقصة ا١تذكورة كما شاهبها فبل قصاص 
ذلك كأف يكوف  كال أرش ، كإليو ذىب اٞتمهور كلكن بشرط أف يتمكن ا١تعضوض مثبلن من إطبلؽ يده أك ٨توىا ٔتا ىو أيسر من

 ذلك العض ٦تا يتأَف بو ا١تعضوض .
 كظاىر الدليل عدـ االشًتاط كقد قيل إنو من ابب التقييد ابلقواعد الكلية ، كيف كجو للشافعية أنو يهدر مطلقان .

 كركل عن مالك أنو ٬تب الضماف يف مثل ذلك . 
  غاية السقوط كعارضوه أبقيسة ابطلة . كىو ٤تجوج ابلدليل الصحيح كقد أتكؿ أتباعو ذلك الدليل بتأكيبلت يف

 كما أحسن ما قاؿ ٭تِت بن يعمر : لو بلغ مالكان ىذا اٟتديث َف ٮتالفو ككذا قاؿ ابن بطاؿ . ) نيل األكطار ( .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . ٖترٔف االعتداء على اآلخرين 
o . ٖترٔف العض 
o . كجوب الدفاع عن النفس 
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: قىاؿى أىبيو اىٍلقىاًسًم  أىِب ىيرىيٍػرىةى  كىعىنٍ  -ََُِ نىوي   قىاؿى فٍػتىوي ْتىصىاةو، فػىفىقىٍأتى عىيػٍ ، فىحىذى ) لىٍو أىفه ًاٍمرىأن ًاطهلىعى عىلىٍيكى ًبغىٍَتً ًإٍذفو
ٍ يىكيٍن عىلىٍيكى جينىاحه ( ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  ملى

، كىصىحه    حىوي ًاٍبني ًحبهافى ) فىالى ًديىةى لىوي كىالى ًقصىاصى ( .كىيف لىٍفظو أًلىٍٛتىدى، كىالنهسىاًئيًٌ
---------- 

فٍػتىوي ْتىصىاةو (   أم : رميتو ْتصاة .) فىحىذى
نىوي (   كيف ركاية ) فقد حٌل ٢تم أف يفقئوا عينو ( أم : يقلعوىا .) فػىفىقىٍأتى عىيػٍ

ٍ يىكيٍن عىلىٍيكى جينىاحه (   .ا١تراد ابٞتناح ىنا اٟترج ) ملى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : أف من اطلع على بيت غَته برَت إذنو ، فحذفو صاحب ا١تنزؿ ْتصاة ففقأ عينو َف يكن عليو إمث كال ضماف .
قاؿ ابن قدامة : كمن اطلع يف بيت إنساف من ثقب ، أك شق ابب ، أك ٨توه ، فرماه صاحب البيت ْتصاة ، أك طعنو بعود ، 

 يضمنها ، كبو قاؿ الشافعي .فقلع عينو ، َف 
كقاؿ أبو حنيفة : يضمنها ؛ ألنو لو دخل منزلو ، كنظر فيو ، أك ّنؿ من امرأتو ما دكف الفرج ، َف ٬تز قلع عينو ، فمجرد النظر 

 أكُف .
و ، َف يكن قاؿ ) لو أف امرأ اطلع عليك برَت إذف ، فحذفتو ْتصاة ، ففقأت عين كلنا ، ما ركل أبو ىريرة ، أف رسوؿ هللا 

 عليك جناح ( .
٭تك رأسو ٔتدرل يف يده ، فقاؿ رسوؿ هللا  ، كرسوؿ هللا  كعن سهل بن سعد ) أف رجبل اطلع يف حجر من ابب النِب  
 . لو علمت أنك تنظرٓف لطمت ، أك لطعنت هبا يف عينك ( متفق عليهما : 

منو ، ٓتبلؼ الناظر من ثقب ، فإنو يرل من غَت علم بو ، مث ا٠ت ر  كيفارؽ ما قاسوا عليو ؛ ألف من دخل ا١تنزؿ يعلم بو ، فيستًت
 أكُف من القياس .

كقد استدؿ أبحاديث الباب من قاؿ إف من قصد النظر إُف مكاف ال ٬توز لو الدخوؿ إليو برَت إذف جاز :  كقاؿ الشوكآف
 يث اآلخر .للمنظور إُف مكانو أف يفقأ عينو كال قصاص كال دية للتصريح بذلك يف اٟتد

 كلقولو ) فقد حل ٢تم أف يفقؤا عينو ( كمقتضى اٟتل أنو ال يضمن كال يقتص منو .
 كلقولو ) ما كاف عليك من جناح ( كإ٬تاب القصاص أك الدية جناح .

 ا١تذكور لو أعلم إنك تنظر طعنت بو يف عينك يدؿ على اٞتواز . كألف قولو 
 ن العلماء منهم الشافعي .كقد ذىب إُف مقتضى ىذه األحاديث ٚتاعة م 

فٍػتىوي قىاؿى ) عىٍن الٌنِبٌ  كقاؿ ابن القيم : ثػىبىتى يف "الٌصًحيحىٍُتً" ًمٍن حىًديًث أىَب ىيرىيٍػرىةى  لىٍو أىٌف اٍمرىأن اطٌلىعى عىلىٍيكى ًبرىٍَتً إٍذفو فىحىذى
نى  نىوي ظو ًفيًهمىا )لىفٍ  ( كىيًف وي َفٍى يىكيٍن عىلىٍيكى جينىاحه ًْتىصىاًة فػىفىقىأىٍت عىيػٍ ( فىبلى ًديىةى لىوي كىالى ًقصىاص مىٍن اطٌلىعى يف بػىٍيًت قػىٍوـو ًبرىٍَتً إٍذهًنًٍم فػىفىقىئيوا عىيػٍ

ـى إلىٍيًو ٔتًٍشقىصو كىجىعىلى ٮتىًٍتليوي لًيىٍطعىنىوي( فىذى  أىٌف رىجيبلن اطٌلىعى ًمٍن جيٍحرو يف بػىٍعًض حيجىًر الٌنِبٌ )كىًفيًهمىا :  ىىبى إُفى اٍلقىٍوًؿ هًبىًذًه فػىقىا
ـي أىٍٛتىدي كىالٌشاًفًعٌي كىَفٍى يػىقيٍل هًبىا أىبي  مىا لىهىا فػيقىهىاءي اٟتٍىًديًث ًمنػٍهيٍم اإٍلً ًنيفىةى كىمىاًلكه .اٟتٍيكيومىًة كىًإُفى اٌليًت قػىبػٍ  و حى

حى قػىٍلعى اٍلعىٍُتً فػىريدٍَّت ىىًذًه السُّنىني أبًى  -١تا ذكر حديث الباب  –كقاؿ ابن القيم رٛتو هللا  ؼي اأٍليصيوًؿ؛ فىًإفَّ اَّللَّى إ٪تَّىا أىابى نػَّهىا ًخبلى
ا لىٍو جىٌتى عىلىٍيًو بًًلسىانًًو َفٍى يػيٍقطىٍع، كىلىٍو اٍستىمىعى عىلىٍيًو إبًً  نىايىًة النَّظىًر، كى٢ًتىذى : بىٍل ىىًذًه السُّنىني ٍذنًًو َفٍى ٬تىيٍز أىٍف يػىٍقطىعى أيذينىوي، فػىيػيقىااًبٍلعىٍُتً، الى ًّتً ؿي

ؼي اأٍليصيوًؿ، كىقػىٍوليكيٍم:" إ٪تَّىا شىرىعى اَّللَّي سيٍبحىانىوي أىخٍ  ذى اٍلعىٍُتً اًبٍلعىٍُتً " فػىهىذىا حىقّّ يًف ًمٍن أىٍعظىًم اأٍليصيوًؿ؛ فىمىا خىالىفىهيمىا فػىهيوى ًخبلى
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، اٍلًقصىاًص، كىأىمَّا اٍلعيٍضوي اٞتٍىآف اٍلميتػىعىدًٌم الَّ  كىالسُّنَّةي ًذم الى ٯتيًٍكني دىٍفعي ضىرىرًًه كىعيٍدكىانًًو إالَّ ًبرىٍمًيًو، فىًإفَّ اآٍليىةى الى تػىتػىنىاكىليوي نػىٍفينا كىالى إثٍػبىاًتن
ائًيِّا ًلمىا سىكىتى عىٍنوي اٍلقيٍرآفي، الى ٥تيىالًفنا ًلمىا حىكىمى ًبًو الٍ  ا اٍسمه آخىري غىيػٍري فىٍقًء اٍلعىٍُتً ًقصىاصنا، جىاءىٍت بًبػىيىاًف حيٍكًمًو بػىيىاّنن ابًٍتدى قيٍرآفي، كىىىذى

فىعى اًبٍلعىصىا َفٍى ييٍدفىٍع اًبلسٍَّيًف.كىغىيػٍري دىٍفًع الصَّاًئًل الًَّذم ييٍدفىعي اًبأٍلىٍسهىًل فىاأٍلىٍسهىًل؛ إٍذ اٍلمىٍقصيودي دىٍفعي ضىرىًر ًصيىالًًو، فىًإذىا انٍ   دى
ا اٍلميتػى   كىا٠تٍىٍتًل؛ فػىهيوى ًقٍسمه آخىري غىيػٍري عىدًٌم اًبلنَّظىًر اٍلميحىرَّـً الًَّذم الى ٯتيًٍكني ااًلٍحًتىازي ًمٍنوي، فىًإنَّوي إ٪تَّىا يػىقىعي عىلىى كىٍجًو ااًلٍخًتفىاءً كىأىمَّا ىىذى

ًة غىٍَتً النَّاًظًر إلىٍيًو؛ فػىلىٍو كيلًٌفى اٞتٍىآف كىغىيػٍري الصَّاًئًل الًَّذم َفٍى يػىتىحىقٍَّق عيٍدكىانيوي، كىالى يػىقىعي ىىذىا غى  الًبنا إالَّ عىلىى كىٍجًو ااًلٍخًتفىاًء كىعىدىـً ميشىاىىدى
ٍفًعًو اًبأٍلىٍسهىًل فى  يىةي عيٍدكىانًًو اًبلنَّظىًر إلىٍيًو كىًإُفى حىرٯتًًو اأٍلىٍسهىًل ذىىىبىٍت ًجنىااٍلمىٍنظيوري إلىٍيًو إقىامىةى اٍلبػىيًٌنىًة عىلىى ًجنىايىًتًو لىتػىعىذَّرىٍت عىلىٍيًو، كىلىٍو أىمىرى ًبدى

ا؛ فىكىافى أىٍحسىنى مىا ٯتيًٍكني كىأىٍصلىحىوي كىأىكىفَّوي لىنىا كىلً  اًملىةي أتىٍىبى ىىذىا كىىىذى ٍلجىآف مىا جىاءىٍت ًبًو السُّنَّةي الَّيًت الى ميعىاًرضى ٢تىىا ىىدىرنا، كىالشَّرًيعىةي اٍلكى
، كىًإٍف َفٍى يىكيٍن ىينىاؾى بىصىره عىادى َفٍى يىضيرَّ خىٍذؼي اٟتٍىصىاًة، كىًإٍف كىاكىالى دىافً  فى ىينىاًلكى بىصىره عىادى الى يػىليومىنَّ عى ًلًصحًَّتهىا ًمٍن حىٍذًؼ مىا ىينىاًلكى

ؾً  هي إُفى ا٢ٍتىبلى ، كىا٠تٍىاًذؼي لىٍيسى ًبظىاَفًو لىوي، كىالنَّاًظري خىاًئنه ظىاَفه، كىالشَّرًيعىةي أىٍكمىلي إالَّ نػىٍفسىوي؛ فػىهيوى الًَّذم عىرَّضىوي صىاًحبيوي لًلتػَّلىًف، فىأىٍدّنى
يلىوي يًف ااًلنًٍتصىاًر عىلىى التػٍَّعزًيًر بػى  ا الًَّذم قىٍد ىيًتكىٍت حيٍرمىتيوي كىٖتًي َّللًَّ ًفيًو ٔتىا شىرىعىوي ٍعدى إقىامىًة اٍلبػىيًٌنىًة؛ فىحيٍكمي اكىأىجىلُّ ًمٍن أىٍف تيضىيًٌعى حىقَّ ىىذى

 عىلىى ًلسىاًف رىسيولًًو ) كىمىٍن أىٍحسىني ًمنى اَّللًَّ حيٍكمنا لًقىٍوـو ييوًقنيوفى ( .   ) إعبلـ ا١توقعُت ( .
 ىل ٬توز رميو قبل أف ينذره أـ ال ؟ 

 ن عثيمُت ( .َف يشًتط اٞتواز اٟتذؼ تقدـ اإلنذار .  ) اب ال يشًتط ٟتذفو تقدـ اإلنذار ، ألف النِب 
ابًنىا : أىصىٌحهمىا جىوىازه ًلظىاًىًر ىىذىا اٟتٍىًديث كىاَّللَّ أىٍعلىم .  قاؿ النوكم :  ًفيًو كىٍجهىاًف أًلىٍصحى

 كقاؿ ابن قدامة : كظاىر كبلـ أٛتد ، أنو ال يعت ر يف ىذا أنو ال ٯتكنو دفعو إال بذلك ، لظاىر ا٠ت ر .
نو دفعو بو ، فيقوؿ لو أكال : انصرؼ ، فإف َف يفعل ، أشار إليو يو٫تو أنو ٭تذفو ، فإف َف كقاؿ ابن حامد : يدفعو أبسهل ما ٯتك

 ينصرؼ ، فلو حذفو حينئذ ، كاتباع السنة أكُف .   ) ا١ترٍت ( .
ًب دىٍفًع الصَّاًئًل ؛ أًلىفَّ ال ا ًمٍن ابى ائًري اٍلبػيرىاًة قاؿ ابن تيمية : كىقىٍد ظىنَّ طىائًفىةه ًمٍن اٍلعيلىمىاًء أىفَّ ىىذى نَّاًظرى ميٍعتىدو بًنىظىرًًه فػىييٍدفىعي كىمىا ييٍدفىعي سى

اءن إذىا َفىٍ  فىًإنَّوي   يىٍذىىٍب إالَّ ًبذىًلكى كىالنُّصيوصي ٗتيىاًلفي ذىًلكى ؛كىلىٍو كىافى اأٍلىٍمري كىمىا قىاليوا لىديًفعى اًبأٍلىٍسهىًل فىاأٍلىٍسهىًل . كىَفٍى ٬تىيٍز قػىٍلعي عىٍيًنًو ابًٍتدى
نىوي قػىٍبلى أىٍمرًًه اًباًلٍنًصرىاًؼ كىكىذىًلكى قػىٍوليوي ) لىٍو أىٍعلىمي أىنَّك تػي  حى أىٍف ٗتىًٍذفىوي حىىتَّ تػىٍفقىأى عىيػٍ ٍنًظريٓف لىطىعىٍنت بًًو يف عىٍيًنك ( فىجىعىلى نػىٍفسى النَّظىًر أىابى

ًب اٍلميعىاقػىبىًة لىوي عىلىى ذىًلكى حىٍيثي جىٌتى ىىًذًه اٞتًٍ ميًبيحنا لًلطٍَّعًن يف اٍلعىٍُتً كىَفٍى يىٍذكيٍر اأٍلى  ا يىديؿُّ عىلىى أىنَّوي ًمٍن ابى نىايىةى ٍمرى لىوي اًباًلٍنًصرىاًؼ كىىىذى
نىوي اًبٟتٍىصىى كىاٍلًمٍدرىل .  عىلىى حيٍرمىًة صىاًحًب اٍلبػىٍيًت فػىلىوي أىٍف يػىٍفقىأى عىيػٍ

 ؟ اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث 
o  قاؿ ابن قدامة: فأما إف ترؾ االطبلع كمضى، َف ٬تز رميو؛ ألف النِب  ،َف يطعن الذم اطلع مث انصرؼ، كألنو ترؾ اٞتناية

 فأشبو من عض مث ترؾ العض، َف ٬تز قلع أسنانو، كسواء كاف ا١تطلع منو صرَتان، كثقب أك شق، أك كاسعان، كثقب كبَت .
o  ح كذلك ، كاألكُف أنو ال ٬توز حذؼ من نظر من ابب مفتوح ؛ ألف التفريط من ًترؾ كذكر بعض أصحابنا أف الباب ا١تفتو

الباب مفتوحا ، كالظاىر أف من ترؾ اببو مفتوحان ، أنو يستًت ، لعلمو أف الناس ينظركف منو ، كيعلم ابلناظر فيو ، كالواقف 
 عليو ، فلم ٬تز رميو ، كداخل الدار .   ) ا١ترٍت ( .

o يو ٚتيعان فإنو ضامن للعُت اليت َف تطلع .أنو لو فقأ عين 
o . أنو ال ٬توز أف ٭تذفو ٔتا يقتلو ، لقولو ) فحذفتو ْتصاة ( كَف يقل بسهم 
o . ٖترٔف االطبلع على عورات الناس 
o . أف االستئذاف إ٪تا جعل من أجل البصر 



 ُِِٕ 

هيمىا قىاؿى )  قى  -َُُِ أىفه ًحٍفظى اىٟتٍىوىاًئًط اًبلنػههىاًر عىلىى أىٍىًلهىا، كىأىٍف  ضىى رىسيوؿي اىَّللًه كىعىٍن اىٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
تػيهيٍم اًبللهٍيًل  ًٍمًذمُّ، ، ( رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةي ًإاله اى ًحٍفظى اىٍلمىاًشيىًة اًبللهٍيًل عىلىى أىٍىًلهىا، كىأىفه عىلىى أىٍىًل اىٍلمىاًشيىًة مىا أىصىابىٍت مىاًشيػى لًتًٌ

 . ؼه  كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى كىيف ًإٍسنىاًدًه ًاٍخًتالى
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أف ما أفسدت ا١تواشي هناران فبل ضماف على أصحاهبا ، كما أفسدتو ليبلن فإف أصحاهبا يضمنوف .

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
كما ، ىب إُف ىذا بعض أىل العلم أف ما أفسدت ا١تاشية ابلنهار من ماؿ الرَت فبل ضماف على رهبا ذم : قاؿ اإلماـ البرو 

 .أفسدت ابلليل يضمنو رهبا 
كأصحاب ا١تواشي يسرحوهنا ابلنهار كيردكهنا ابلليل إُف ، ألف يف عرؼ الناس أف أصحاب اٟتوائط كالبساتُت ٭تفظوهنا ابلنهار 

ة كاف خارجان عن رسـو اٟتفظ إُف حد التضييع ىذا إذا َف يكن مالك الدابة معها فإف كاف معها ا١تراح فمن خالف ىذه العاد
فعليو ضماف ما أتلفتو سواء كاف راكبها أك سائقها أك قائدىا أك كانت كاقفة كسواء أتلفت بيدىا أك رجلها أك فمها كإُف ىذا 

 ي .    ) شرح السنة ( .ذىب مالك كالشافع
الضماف على أرابب ا١تواشي فيما أفسدت من الزرع كشبهو ابلليل دكف  -كهللا أعلم  -كإ٪تا كجب  : عبد ال ر كقاؿ اٟتافظ ابن

ألف الليل كقت رجوع ا١تاشية إُف مواضع مبيتها من دكر أصحاهبا كرحا٢تم ليحفظوىا كٯتسكوىا عن ا٠تركج إُف حرث ، النهار 
ابلليل ألنو كقت سكوف كراحة ٢تم مع علمهم أف ا١تواشي قد آكاىا أرابهبا إُف  الناس كحوائطهم ألهنا ال ٯتكن أرابهبا من حفظها

 ا ( . ) االستذكار ( .كأما النهار فيمكن فيو حفظ اٟتوائط كحرزىا كتعاىدىا كدفع ا١تواشي عنه، أماكن قرارىا كمبيتها 
ـ صاحبها ز ضماف على صاحبها كإف أتلفتو ابلليل لزرعان أك غَته نظر إف أتلفتو ابلنهار فبل  نوكم : ... كأتلفتاؿ اإلماـ الكق

 ح . ) ركضة الطالبُت ( .الضماف للحديث الصحي
كمن أىل العلم من ٭تتج يف ىذه ا١تسألة بقصة داكد كسليماف عليهما السبلـ يف الرنم اليت نفشت يف اٟترث قاؿ تعاُف)كىدىاكيدى 

نىا حيٍكمنا كىًعٍلمنا  فىشىٍت ًفيًو غىنىمي اٍلقىٍوـً كىكينَّا ًٟتيٍكًمًهٍم شىاًىًدينى فػىفىهٍَّمنىاىىا سيلىٍيمىافى كىكيبلِّ كىسيلىٍيمىافى ًإٍذ ٭تىٍكيمىاًف يًف اٟتٍىٍرًث ًإٍذ نػى  ءىاتػىيػٍ
 .كىسىخٍَّرّنى مىعى دىاكيدى اٍٞتًبىاؿى ييسىبًٌٍحنى كىالطَّيػٍرى كىكينَّا فىاًعًلُتى( 

قلت ، اليت حكم فيها داكد كسليماف يف ىذه الشريعة امدية كا١تلة اإلسبلمية  قلت فما حكم ىذه اٟتادثة : فإف قاؿ الشوكآف
أف على أىل ا١تاشية حفظها ابلليل كعلى أصحاب اٟتوائط حفظها ، من حديث ال راء أنو شرع ألمتو  قد ثبت عن النِب 

الذاىب عينا أك قيمة كقد ذىب ٚتهور ىو مقدار  الضماف كىذا، ابلنهار كأف ما أفسدت ا١تواشي ابلليل مضموف على أىلها 
 .     ) فتح القدير ( . العلماء إُف العمل ٔتا تضمنو ىذا اٟتديث

بي الضَّمىافي عىلىى أىٍصحىاًب اك  ائًًم إذىا كىافى ذىًلكى نػىهى قاؿ اٟتافظ العراقي : قىاؿى مىاًلكه كىالشَّاًفًعيُّ كىأىٍٛتىدي كىاٞتٍيٍمهيوري : إ٪تَّىا ال ٬تًى ارنا ، ٍلبػىهى
لُّوا عىلىى ذىًلكى ٔتىا رىكىاهي فىأىمَّا إذىا كىافى اًبللٍَّيًل فىًإفَّ عىلىٍيًهٍم ًحٍفظىهىا ، فىًإذىا انٍػفىلىتىٍت بًتػىٍقًصَتو ًمنػٍهيٍم كىجىبى عىلىٍيًهٍم ضىمى  افي مىا أىتٍػلىفىٍتوي ، كىاٍستىدى

ٍو ًمٍن رًكىايىةً  قىةه ضىارًيىةه  أىبيو دىاكيد كىالنَّسىاًئيُّ كىاٍبني مىاجى  الزٍُّىرًمًٌ عىٍن حىرىاـً ٍبًن ٤تيىيًٌصىةي األىٍنصىارًمًٌ عىٍن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو قىاؿى : كىانىٍت لىوي ّنى
اٟتٍىوىاًئًط اًبلنػَّهىاًر عىلىى أىٍىًلهىا ، كىأىفَّ  ٍفظى فىدىخىلىٍت حىاًئطنا فىأىٍفسىدىٍت ًفيًو ، فىكىلَّمى رىسيوؿى اَّللَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًفيهىا ، فػىقىضىى أىفَّ حً 

  .ًحٍفظى اٍلمىاًشيىًة اًبللٍَّيًل عىلىى أىٍىًلهىا ، كىأىفَّ عىلىى أىٍىًل اٍلمىوىاًشي مىا أىصىابىٍت مىاًشيػىتػيهيٍم اًبللٍَّيلً 
بلن إ٪تا يلزمهم الضماف إف قصركا يف حفظ كينبري أف يعلم أف القوؿ بتضمُت أصحاب اٟتيواّنت ما أتلفتو حيواّنهتم ليفائدة : 



 ُِّٕ 

 حيواّنهتم ليبلن أما إف أخذكا أبسباب حفظها فانفلتت بدكف تقصَت منهم فأتلفت شيئان فبل ضماف عليهم. 
قاؿ اإلماـ النوكم: لو ربط هبيمة كأغلق اببو كاحتاط على العادة ففتح الباب لص أك اهندـ اٞتدار فخرجت ليبلن فبل ضماف إذ ال 

 .ََْ/ٕركضة الطالبُت  .َتتقص
) الى أىٍجًلسي حىىته يػيٍقتىلى، قىضىاءي اىَّللًه كىرىسيوًلًو، فىأيًمرى ًبًو، فػىقيًتلى (  -يف رىجيلو أىٍسلىمى ُثيه تػىهىوهدى  - كىعىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو  -َُِِ

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .
 ايٍستيًتيبى قػىٍبلى ذىًلكى ( .كىيف ًركىايىةو أًلىِب دىاكيدى ) كىكىافى قىٍد 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -َُِّ هيمىا قىاؿى  ) مىٍن بىدهؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليوهي ( رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ . كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
---------- 
لدين اٟتٌق الذم رضيو اَّللَّ تعاُف لعباده، حيث قاؿ تعاُف ) ًإفَّ الدًٌينى ا١تراد ابلدين ىو الدين اإلسبلـ الذم ىو ا) مىٍن بىدهؿى ًدينىوي ( 

ـى ًديننا ( اآلية، فبل يشمل عمـو ىذا اٟتديث كلٌ  ـي ( اآلية، كقولو تعاُف ) كىرىًضيتي لىكيمي اإٍلًٍسبلى األدَيف، فمن انتقل  ًعٍندى اَّللًَّ اإٍلًٍسبلى
 من ملل الكفر، أك ابلعكس، ال يقتل بذلك، كىذا الراجح . من اليهوديٌة، إُف النصرانٌية، أك غَتىا

 أمر للوجوب .) فىاقٍػتػيليوهي ( 
 من هو المرتد ؟ 

 : ىو الراجع . لغةفا١ترتد 
 : ىو الراجػع عن دين اإلسبلـ إُف الكفر . كاصطالحان  
 ما حكم المرتد عن دين اإلسالم ؟ 

 كافر يقتل كفران ال حدان .  
 أىل العلم على كجوب قتل ا١ترتد .كأٚتع قاؿ ابن قدامة : 

نٍػيىا  -أ  كىاآٍلًخرىًة كىأيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم قاؿ تعاُف )كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره فىأيكلىًئكى حىًبطىٍت أىٍعمىا٢تييٍم يف الدُّ
 ًفيهىا خىاًلديكفى( .

 ركاه البخارم .قتلوه ( ) من بدؿ دينو فا كٟتديث الباب -ب 
)ال ٭تل دـ امرلء مسلم إال إبحدل ثبلث: الثيب الزآف، كالنفس ابلنفس،  كعن ابن مسعود . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ج 

 كالتارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة( متفق عليو .
ن اإلسبلـ فادعها فإف عادت ) أٯتا رجل ارتد عن اإلسبلـ فادعو فإف ًتب كإال فاضرب عنقو ، كإٯتا امرأة ارتدت ع كقاؿ  -د 

 كإال فاضرب عنقها ( سنده حسن كما قاؿ اٟتافظ ابن حجر .
 .كىذا يدؿ على أف ا١ترأة كالرجل كىػو قوؿ أكثر العلماء 

 ىل ا١ترأة ا١ترتدة كالرجل تقتل كما يقتل ؟ 
 ذىب ٚتهور العلماء إُف أف ا١ترأة ا١ترتدة تقتل كالرجل .

 . اٞتٍيٍمهيور: تػيٍقتىل اٍلميٍرتىدَّة قىاؿى اٍبن اٍلميٍنًذر: قىاؿى 
 أنو ال فرؽ بُت الرجاؿ كالنساء يف كجوب القتل .كقاؿ ابن قدامة : 

 ركم ذلك عن أَب بكر ، كعلي رضي هللا عنهما .
 ) ا١ترٍت ( . كبو قاؿ اٟتسن ، كالزىرم ، كالنخعي ، كٛتاد ، كمالك ، كالليث ، كاألكزاعي ، كالشافعي ، كإسحاؽ .



 ُِْٕ 

 ( . مىٍن بىدَّؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليوهي ـو ) لعم -أ
) أٯتا رجل ارتد عن اإلسبلـ فادعو فإف ًتب كإال فاضرب عنقو ، كإٯتا امرأة ارتدت عن اإلسبلـ فادعها كللحديث السابق  -ب

 فإف عادت كإال فاضرب عنقها ( سنده حسن كما قاؿ اٟتافظ ابن حجر .
 ء .أكثر العلما كىذا يدؿ على أف ا١ترأة كالرجل كىػو قوؿ

ـ، فىاٍدعيوي،  أفَّ النَِّبٌ  ) كىقىٍد كىقىعى يف حىًديث مىعىاذ قاؿ ابن حجر :  لىمَّا أىرسىلىوي ًإُفى اٍليىمىن، قىاؿى لىوي: "أىٯٌتىا رىجيل اٍرتىدَّ عىٍن اإلٍسبلى
ـ، فاٍدعيها، فىًإٍف عىادىٍت، كىًإالَّ فىاٍضًرٍب عينيقهفىًإٍف عىادى، كىإالَّ فىاٍضًرٍب عينيقو، كىأىٯٌتىا اٍمرىأىة اٍرتىدٍَّت عىٍن اإل  ا ( ٍسبلى

 .كىىيوى نىصٌّ يف مىٍوًضع النًٌزىاع، فػىيىًجب اٍلمىًصَت ًإلىٍيوً ،  كىسىنىده حىسىن 
، كىالسَّرًقىة، كىشيٍرب ا٠تٍىٍمر، كىا لقىٍذؼ، كىًمٍن صيوىر الٌزّنى رىٍجم اٍلميٍحصىن حىىتَّ كييؤيًٌدهي اٍشًتىاؾ الٌرًجاؿ كالنًٌسىاء يف اٟتٍيديكد كيٌلهىا، الٌزّنى

 ) الفتح ( .ٯتىيوت، فىاٍستيثًٍت ذىًلكى ًمٍن النػٍَّهي عىٍن قػىٍتل النًٌسىاء، فىكىذىًلكى ييٍستػىثٍػٌتى قػىٍتل اٍلميٍرتىدَّة. 
 ىل يستتاب أـ ال ؟ 

 بتو على قولُت :بعد أف اتفق أىل العلم على كجوب قتل ا١ترتد ، اختلفوا يف كجوب استتا
 أنو يستتاب كإال قتل . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب أكثر أىل العلم .
ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ؛ ًمنػٍهيٍم عيمىري ، كىعىًليّّ ، كىعىطى :  قاؿ ابن قدامة اءه ، كىالنَّخىًعيُّ ، ا١ترتد ال يػيٍقتىلي حىىتَّ ييٍستػىتىابى ثىبلاثن . ىىذى

كىال تػىزيكؿي يف اٟتٍىاًؿ ، فػىوىجىبى الثػٍَّورًمُّ ، كىاألىٍكزىاًعيُّ ، كىًإٍسحىاؽي ، كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم . . . . ألىفَّ الٌرًدَّةى إ٪تَّىا تىكيوفي ًلشيبػٍهىةو ، كىمىاًلكه ، كى 
ـو اىػ تىظىرى ميدَّةن يػىٍرتىًئي ًفيهىا ، كىأىٍكُفى ذىًلكى ثىبلثىةي أىَيَّ  . أىٍف يػينػٍ

 أنو ال ٬تب استتابتو . اين :القوؿ الث
 كىذا قوؿ اٟتسن كطاككس كأىل الظاىر .

 ) من بدؿ دينو فاقتلوه ( كَف يذكر االستتابة  . لقولو 
 أف األمر راجع إُف رأم اإلماـ ينظر حسب ا١تصلحة . كالراجح

  ما رأيك بقول من قال : الردة خاصت بزمن النبي ؟ 

 قوؿ ابطل .
 : ا القوؿمن األدلة على بطبلف ىذك 

 .)مىٍن بىدَّؿى ًدينىوي فىاقٍػتػيليوهي(  عمـو قولو  أكال :
اسم شرط ، كمن ا١تقرر عند علماء األصوؿ أف اسم الشرط يفيد العمـو ، فهذا اٟتكم عاـ يف كل من ارتد عن دين (  مىنٍ )  ك

 . لواضح على ىذا التخصيص، كمن راـ ٗتصيصو يف زمن معُت فيلزمو الدليل الشرعي ا  اإلسبلـ يف كل زماف كمكاف
يف العصور كافةن من غَت نكَت من أحد من  جرَيف عمل األمة اإلسبلمية على تطبيق "عقوبة الردة" من بعد زمن النِب  اثنيان :

 . أىل العلم
 . فقاتل أبو بكر ا١ترتدين عن دين اإلسبلـ ، كتبعو الصحابة على ذلك كَف ٮتالفو منهم أحد

 ( عن عبد هللا بن عتبة قاؿ :ُٖٔ/َُيف " ا١تصنف" ) قتل ٚتاعة من ا١ترتدين كما ركاه عبد الرزاؽ كأمر عمر بن ا٠تطاب ب
فكتب إليو : أف اعرض عليهم دين اٟتق ر ، أخذ ابن مسعود قومان ارتدكا عن اإلسبلـ من أىل العراؽ ، فكتب فيهم إُف عم

 . فقبلها بعضهم فًتكو ، كَف يقبلها بعضهم فقتلوم يقبلوىا فاقتله كشهادة أف ال إلو إال هللا ، فإف قبلوىا فخل عنهم ، كإف َف
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ككذلك قتل علي بن أَب طالب هنع هللا يضر ٚتاعة من ا١ترتدين ، كأقره على قتلهم عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ، كما ثبت ذلك 
 .يف صحيح البخارم 

ستورد العجلي تنصر بعد إسبلمو، فبعث بو عتبة بن فرقد إُف علي، عن أَب عمرك الشيبآف: أف ا١ت (لعبد الرزاؽ) كيف " ا١تصنف
 . فاستتابو فلم يتب ، فقتلو

أىفَّ رىجيبلن أىٍسلىمى مثيَّ تػىهىوَّدى  عىٍن أىَب بػيٍردىةى عىٍن أىَب ميوسىى د ، فكقتل أبو موسى األشعرم كمعاذ رضي هللا عنهما يهودَين أسلم مث ارت
: أىٍسلىمى مثيَّ تػىهىوَّدى  كىىيوى ًعٍندى أىَب ميوسىى ، فػىقىاؿى : مىا ٢ًتىذىا؟ جىبىلو  ، فىأىتىى ميعىاذي ٍبني  قىاؿى معاذ : الى أىٍجًلسي حىىتَّ أىقٍػتػيلىوي ، قىضىاءي  . قىاؿى

 .  اَّللًَّ كىرىسيولًًو 
 . كحوادث قتل ا١ترتُت كشواىده يف التاريخ كثَتة جدان ، ال ٯتكن حصرىا

،  ل أحد من علماء اإلسبلـ يف ًتريخ ىذه األمة على مدار أربعة عشر قرّنن أف "عقوبة ا١ترتد " خاصة بزمن النِب َف يق اثلثان :
 .!! فكيف ٮتفى اٟتق يف ىذه ا١تسألة ا٢تامة على علماء األمة على مدار ىذه األزماف حىت أييت يف ىذا الزمن من يبينو ٢تم

 ) االسبلـ س ج ( .

 ولو ردة ؟ىل سب هللا أك سب رس 
 نعم .

كمىن سب هللا تعاُف : كفر ، سواءى كاف مازحان أك جاٌدان ، ككذلك من استهزأ اب تعاُف أك آبَيتو أك  :قاؿ ابن قدامة ا١تقدسي 
تيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى برسلو أك كتبو ، قاؿ تعاُف : ) كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىاًبَّللًَّ كى  تًًو كىرىسيولًًو كينػٍ  ( .آَيى

إف سب هللا أك سب رسولو كفره ظاىران كابطنان ، سواء كاف السابُّ يعتقد أف ذلك ٤تـر ، : كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا
 ل .قائلُت أبف اإلٯتاف قوؿ كعملو ، أك كاف ذاىبلن عن اعتقاده ، ىذا مذىب الفقهاء ، كسائر أىل السنَّة ال أك كاف مستحبلن 

 . اتٌفق الفقهاء على أٌف من سٌب اَّلٌل تعاُف كفر ، سواء كاف مازحان أك جاٌدان أك مستهزائن ( ا١توسوعة الفقهية  )كيف 
 . اتٌفق الفقهاء على أٌف من سٌب مٌلة اإلسبلـ أك دين ا١تسلمُت يكوف كافران كفيها أيضان :

سب الدين من أعظم الكبائر، كمن أعظم ا١تنكرات، كىكذا سب الرب عز كجل، كىذاف األمراف  :كقاؿ الشيخ عبد العزيز بن ابز
من أعظم نواقض اإلسبلـ، كمن أسباب الردة عن اإلسبلـ، فإذا كاف مىن سبَّ الرب سبحانو كتعاُف أك سب الدين ينتسب إُف 

 د.، فإف ًتب كإال قتل من جهة كِف أمر البل اإلسبلـ: فإنو يكوف بذلك مرتٌدان عن اإلسبلـ، كيكوف كافران، يستتاب
 من الذم يتوىل قتل ا١ترتد ؟ 

 كِف األمر .
قاؿ ابن قدامة اٟتنبلي رٛتو هللا : قتل ا١ترتد إُف اإلماـ ، حران كاف أك عبدان ، كىذا قوؿ عامة أىل العلم ، إال الشافعي ، يف أحد 

 الوجهُت يف العبد .
ال ٬توز االفتئات عىلىى األئمة كنواهبم، كال إظهار ٥تالفتهم، كلو كانوا مفرطُت يف نفس األمر،  كيقوؿ اٟتافظ ابن رجب رٛتو هللا:

يف األئمة: ) يصلوف لكم ، فإف أصابوا فلكم ك٢تم ، كإف أخطئوا  فإف تفريطهم عليهم ال عىلىى من َف يفرط ، كما قاؿ النِب 
 فلكم كعليهم ( خرَّجو البخارم .

 األصلي كا١ترتد ؟ ما الفرؽ بُت الكافر 
كقد استقرت السنة أبف عقوبة ا١ترتد أعظم من عقوبة الكافر األصلي من كجوه  :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا تعاُف 

 متعددة .
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  .أف ا١ترتد يقتل بكل حاؿ ، كال يضرب عليو جزية ، كال تعقد لو ذمة ، ٓتبلؼ الكافر األصلي منها : 
ل كإف كاف عاجزا عن القتاؿ ، ٓتبلؼ الكافر األصلي الذم ليس ىو من أىل القتاؿ ، فإنو ال يقتل عند أف ا١ترتد يقت كمنها :

 أكثر العلماء كأَب حنيفة كمالك كأٛتد .
 أف ا١ترتد ال يرث كال يناكح كال تؤكل ذبيحتو ، ٓتبلؼ الكافر األصلي ... إُف غَت ذلك من األحكاـ . كمنها :

 اذكر بعض أسباب الردة ؟ 

ا١ترتد كىو من كفر بعد إسبلمو ك٭تصل الكفر أبحد أربعة أمور: ابلقوؿ كسب هللا تعاُف  : يف دليل الطالب  الكرمي قاؿ مرعي
كرسولو أك مبلئكتو أك ادعاء النبوة أك الشرؾ لو تعاُف كابلفعل كالسجود للصنم ك٨توه ككإلقاء ا١تصحف يف قاذكرة كابالعتقاد  

ك أف الزّن أك ا٠تمر حبلؿ أك أف ا٠تبز حراـ ك٨تو ذلك ٦تا أٚتع عليو إٚتاعا قطعيا كابلشك يف شيء كاعتقاده الشريك لو تعاُف أ
 ك .من ذل
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 ء قاؿ ابن قدامة : أف الردة ال تصح إال من عاقل ، فأما من ال عقل لو ، كالطفل الذم ال عقل لو ، كاجملنوف ، كمن زاؿ عقلو إبغما

 ، أك نـو ، أك مرض ، أك شرب دكاء يباح شربو ، فبل تصح ردتو ، كال حكم لكبلمو ، برَت خبلؼ .
 قاؿ ابن ا١تنذر : أٚتع كل من ٨تفظ عنو من أىل العلم ، على أف اجملنوف إذا ارتد يف حاؿ جنونو ، أنو مسلم على ما كاف عليو قبل ذلك ،

 ذا طلب أكلياؤه .كلو قتلو قاتل عمدان ، كاف عليو القود ، إ
) رفع القلم عن ثبلث ؛ عن الصِب حىت يبلغ ، كعن النائم حىت يستيقظ ، كعن اجملنوف حىت يفيق ( أخرجو أبو داكد ،  كقد قاؿ النِب 

 كالًتمذم ، كقاؿ : حديث حسن .
 و .  ) ا١ترٍت ( .كألنو غَت مكلف ، فلم يؤاخذ بكبلمو ، كما لو َف يؤاخذ بو يف إقراره ، كال طبلقو ، كال إعتاق

 . أف ا١ترتد إذا ًتب تقبل توبتو 
 كإذا ًتب ا١ترتد قبلت توبتو. اىػ قاؿ يف اجملموع:

  فإذا ًتب ا١ترتد قبلت توبتو، كخلي سبيلو. اىػ كيف الكايف:
لىةو أىٍخذى  كىتػىقىعي  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو ) أىفه أىٍعمىى كىانىٍت لىوي أيُـّ كىلىدى تىٍشتيمي اىلنهيبه  -َُِْ تىًهي، فػىلىمها كىافى ذىاتى لىيػٍ هىاىىا، فىالى تػىنػٍ ًفيًو، فػىيػىنػٍ

هىا فػىقىتػىلىهىا فػىبػىلىغى ذىًلكى اىلنهيبه  ، فىجىعىلىوي يف بىٍطًنهىا، كىاتهكىأى عىلىيػٍ  اتيوي ثًقىات .: أىاله ًاٍشهىديكا أىفه دىمىهىا ىىدىره ( رىكىاهي أىبيو دىاكيدى كىريكى فػىقىاؿى  اىٍلًمٍعوىؿى
----------------- 

 أم : جارية يطؤىا ، كلو منها كلد .) أيُـّ كىلىدى ( 
 على كزف من ر .) اىٍلًمٍعوىؿى ( 

  ما حكم شتم الرسوؿ هللا ؟ 
 . من ا١تسلمُت فهو كافر مرتد ٬تب قتلو ٚتع العلماء على أف من سب النِب أ

 كالقاضي عياض كا٠تطاَب كغَتىم . ، كابن ا١تنذر ، م كاإلماـ إسحاؽ بن راىويو كىذا اإلٚتاع قد حكاه غَت كاحد من أىل العل
 : كقد دؿ على ىذا اٟتكم الكتاب كالسنة

 .فَّ اَّللَّى ٥تيٍرًجه مىا ٖتىٍذىريكفى قيٍل اٍستػىٍهزًئيوا إً أما الكتاب؛ فقوؿ هللا تعاُف: )٭تىٍذىري اٍلمينىاًفقيوفى أىٍف تػينػىزَّؿى عىلىٍيًهٍم سيورىةه تػينىبًٌئػيهيٍم ٔتىا يف قػيليوهًبًٍم 
تًًو كىرىسيولًًو كينتيٍم تىٍستػىهٍ    . ال تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرمتيٍ بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم( .زًئيوفى كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل أىاًبَّللًَّ كىآَيى

تهزاء اب كآبَيتو كبرسولو كفر ، فالسب بطريق األكُف ، كقد دلت اآلية أيضان على أف من تنقص فهذه اآلية نص يف أف االس
 . فقد كفر ، جادان أك ىازالن  رسوؿ هللا 



 ُِٕٕ 

نػىقىهىا رىجيله حىىتَّ مىاتىٍت ، فىأىبٍ  أىفَّ يػىهيوًديَّةن كىانىٍت تىٍشتيمي النَِّبَّ )  عىٍن عىًليٌو ك    ا ( .دىمىهى  طىلى رىسيوؿي اَّللًَّ كىتػىقىعي ًفيًو ، فىخى
 قاؿ شيخ اإلسبلـ : كىذا اٟتديث جيد ، كلو شاىد من حديث ابن عباس كسيأيت اىػ

 .  كىذا اٟتديث نص يف جواز قتلها ألجل شتم النِب 
 كٟتديث الباب .

لى ىذا األمر الشنيع . كألهنا لو كانت كالظاىر من ىذه ا١ترأة أهنا كانت كافرة كَف تكن مسلمة ، فإف ا١تسلمة ال ٯتكن أف تقدـ ع
 . مسلمة لكانت مرتدةن بذلك ، كحينئذو ال ٬توز لسيدىا أف ٯتسكها كيكتفي ٔتجرد هنيها عن ذلك

يًق ، فػىقيٍلتي : أىقٍػتػيليوي ؟ فىانٍػتػىهىرىٓف، كىقى ) عىٍن أىَب بػىٍرزىةى اأٍلىٍسلىًميًٌ قىاؿى ك  ا أًلىحىدو بػىٍعدى رىسيوًؿ اَّللًَّ أىٍغلىظى رىجيله أًلىَب بىٍكرو الصًٌدًٌ اؿى : لىٍيسى ىىذى
 . ركاه النسائي ) 

 . كاف لو أف يقتل من سبو كمن أغلظ لو ، كىو بعمومو يشمل ا١تسلم كالكافر  فعيًلم من ىذا أف النِب 
  ىل تقبل توبة من سب النيب ؟ 

 . أف ىذه التوبة تنفعو يـو القيامة ، فيرفر هللا تعاُف لو، كندـ على ما فعل ،  ان العلماء على أنو إذا ًتب توبة نصوح ٚتهور
 و على قولُت :كاختلفوا يف قبوؿ توبتو يف الدنيا ، كسقوط القتل عن

 يسقط عنو القتل . القوؿ األكؿ :
 ال يسقط عنو القتل . القوؿ الثاين :

 . الراجحكىذا 
تقبل توبتو ك٬تب قتلو ، ٓتبلؼ من سب هللا ، فإنو   كىذا ىو الصحيح ، إال أف ساب الرسوؿقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 

، بل ألف هللا أخ رّن بعفوه عن حقو إذا ًتب العبد إليو أبنو يرفر  تقبل توبتو كال يقتل ، ال ألف حق هللا دكف حق الرسوؿ 
 : فإنو يتعلق بو أمراف الذنوب ٚتيعا ، أما ساب الرسوؿ 

 . كمن ىذا الوجو تقبل توبتو إذا ًتب ، األكؿ : أمر شرعي لكونو رسوؿ هللا 
كيقتل بعد توبتو على أنو مسلم ، فإذا قتل غسلناه ككفناه  الثآف : أمر شخصي لكونو من ا١ترسلُت ، كمن ىذا ٬تب قتلو ٟتقو 

 ) ٣تموع الفتاكل (و .  كصلينا علي
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 كتاب احلذود
 ابب حد السرقة –ابب حد القذؼ  –ابب حد الزان 
ب التػهٍعزًيًر كىحيٍكًم الصهاًئلً  -لشارب ابب حد ا  ابى

 هـــ5431/  5/  5

 :  تعريف اٟتدكد
ألنو ٯتنع  ان ،ىو اٟتاجز بُت الشيئُت فيمنع اختبلطهما ، كاٟتد ا١تنع ، كمنو قيل: للبواب حداد:  اٟتد لرةاٟتدكد ٚتع حد ، ك 

 نو يعاًف اٟتديد من القيود. الناس عن الدخوؿ ، كللسجاف أيضان؛ ألنو ٯتنع من ا٠تركج، أك أل
 ألهنا موانع من ارتكاب أسباهبا كمعاكدهتا ، كحدكد هللا ٤تارمو؛ ألنو ٦تنوع عنها. ، ٝتيت العقوابت حدكدان ك 

 : عقوبة مقدرة شرعان ١تنع اٞتناة من العود إُف ا١تعاصي كزجر غَتىم كتكفَت ذنب صاحبها . كاصطالحان 
 وبة اليت قدرىا القاضي كالتعزير .قولو ) مقدرة شرعان ( خرج بو العق

 : فاٟتكمة من اٟتدكد 
 ردع العصاة كمنع انتشار الفساد . أكالن :
 التكفَت كالتطهَت للعاصي . اثنيان :

o على من ٬تب إقامة اٟتد ؟ 
 ٬تب على كل مكلف عاَف ابلتحرٔف .

 فيشًتط :
 أف يكوف مكلفان  . ) كىو البالغ العاقل ( .  أكالن :

 : أما البلوغ كالعقل فبل خبلؼ يف اعتبار٫تا يف كجوب اٟتد كصحة اإلقرار . قاؿ يف الشرح
 ٟتديث ) رفع القلم عن ثبلثة : عن الصِب حىت يبلغ ، كعن اجملنوف حىت يفيق ( . -أ

 سأؿ قومو : أ٣تنوف ىو ؟ قالوا : ليس بو أبس . ) أف النِب  –يف قصة ماعز  –كيف حديث ابن عباس  -ب
 و سأؿ عنو ، أ٣تنوف ىو ؟ قالوا : ليس بو أبس ( .كيف ركاية ) أن

 كألهنما ال قصد ٢تما . -ج
 اثنيان : ملتـز .

 أم : ملتـز ألحكاـ ا١تسلمُت ، كىو ا١تسلم كالذمي .
 رجم اليهوديُت ١تا زنيا ( متفق عليو . كدليل ذلك حديث ابن عمر ) أف رسوؿ هللا 

 اثلثان : عامل ابلتحرمي .
 كحديث عهد ابإلسبلـ ، أك ّنشئ يف ابدية بعيدة عن ا١تسلمُت فبل حٌد عليو .  فإف كاف جاىبلن ،

 ألف اٟتد يدرأ ابلشبهة ، كاٞتهل ابلشبهة . -أ
 ربنا ال تؤاخذّن إف نسينا أك أخطأّن ( . جاء يف اٟتديث عن هللا تعاُف ) قد فعلت ( . ) تعاُفكقد قاؿ  -ب
 من علمػو ( .كقاؿ عمر كعلي كعثماف ) ال حد إال على  -ج

 . كاف جاىبلن ابٟتكم ا١تنهيًٌ عنو ، كفعلو ، ككاف يف إتيانو حدّّ أك كفارةه : فبل شيء عليو  فمن

 . . ركاه أبو داكد ، كاٟتديث أصلو يف الصحيحُت( فهٍل تىٍدرًم مىا الٌزّنى ؟ ) ١تن اعًتؼ على نفسو ابلزّن   كقد قاؿ
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سألو عن حكم الزْف ، فقاؿ "  فيو : أفَّ اٟتدَّ ال ٬تب على جاىلو ابلتحرٔف ؛ ألنَّو  – كصحَّحى ركاية أَب داكد -قاؿ ابن القيم 
 د ( .زاد ا١تعا) أىتػىٍيتي ًمٍنها حىرىامان ما أييت الرجل من أىلو حبلالن . 

o ىل يشًتط أف يكوف عا١تان ابلعقوبة ؟ 
 ال يشًتط ذلك .

 السرقة قطع اليد ، فإنو يقاـ عليو اٟتد . لكنو ال يعلم أف يف –كىو يعلم أنو حراـ  –فلو سرؽ 
قاؿ ابن القيم يف فوائد حديث ماعز : فيو أف اٞتهل ابلعقوبة ال يسقط اٟتد إذا كاف عا١تان ابلتحرٔف ، فإف ماعزان َف يعلم أف عقوبتو 

 القتل ، كَف ييسقط ىذا اٞتهل اٟتد عنو .

o من الذم يقيم اٟتدكد ؟ 
 .ال يقيمو إال اإلماـ أك ّنئبو 

 كاف يقيم اٟتد يف حياتو كخلفاؤه بعده .  ألف النِب  -أ
 كألف إقامة اٟتد من غَت اإلماـ أك ّنئبو فيها مفاسػد . -ب
 كألجل أف يؤمن اٟتٍيف يف استيفائو . -ج

 ) كاغد َي أنيس إُف امرأة ىػذا فإف اعًتفت فارٚتهػا ( . كال يلـز حضور اإلماـ : لقولو 
 ػر .كأمر برجم ماعز كَف ٭تض

 : كينبري لئلماـ أف ينوم إبقامة اٟتد أموران ثبلثة 
 االمتثاؿ ألمر هللا عز كجل يف إقامة اٟتدكد . أكالن :
 أف ينوم رفع الفساد . اثنيان :
 أف ينوم إصبلح ا٠تلق . اثلثان :

o ىل تقاـ اٟتدكد يف ا١تسجد ؟ 
 ٭تـر إقامتها يف ا١تساجد .
 كىذا قوؿ أكثر العلماء .

 قاؿ ) ال تقاـ اٟتدكد يف ا١تساجد كال يقتل كالد بولده ( ركاه الًتمذم . عباس . أف النِب  ٟتديث ابن -أ
 كٯتكن أف يستدؿ أيضان :

د ضالة يف ا١تسجد فليقل : ال رده هللا عليك، فإف ػ) من ٝتع رجبلن ينش ْتديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ب
 ا١تساجد َف تنب ٢تػذا ( ركاه مسلم .

 يضرب الرجل يف اٟتد ؟ كيف 
 ضرب الرجل قائمان :ي
 لقوؿ علي ) لكل موضع من اٞتسد حظ إال الوجو كالفرج ( . -أ

 كألف قيامو كسيلة إُف إعطاء كل عضو حظو من الضػرب . -ب
 قرار .، كَف يوثق بشيء كَف ٭تفر لو ، سواء ثبت الزْف ببينة أك إ ان أقيم قائم كإذا كاف الزآف رجبلن قاؿ ابن قدامة : 
 ان .ال نعلم فيو خبلف

 َف ٭تفر ١تاعز . ألف النِب  
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 .( برجم ماعز خرجنا بو إُف البقيع ، فوهللا ما حفرّن لو ، كال أكثقناه ، كلكنو قاـ لنا  ١تا أمر رسوؿ هللا  )قاؿ أبو سعيد 
 ) ا١ترٍت ( .   كألف اٟتفر لو ، كدفن بعضو ، عقوبة َف يرد هبا الشرع يف حقو ، فوجب أف ال تثبت .

 كيف تضرب ا١ترأة يف اٟتد ؟ 

o  ألنػو أسًت ٢تا .، جالسة  تضرب 
o . كتشد عليها ثياهبا : ألنو رٔتا مع الضرب تضطرب كتتحػرؾ كتنفك ثياهبا 
o . ك٘تسك يداىا : لئبل تكشف 

 م .سلركاه مفشكت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرٚتت(  كجاء يف حديث عمراف بن حصُت قاؿ )فأمر هبا النِب 

 ٔتا يكوف اٞتلد ؟ 

  يكوف بسوط. 
 ) إذا شرب فاجلدكه ( كاٞتلد إ٪تا يفهم من إطبلقو الضرب ابلسوط . لقولو 
  ال جديد كال خىلىق .كيكوف بسوط 

 ألف اٞتديد ٬ترح اٞتلد ، كالقدٔف : ال ٭تصل بو التأديب ا١تطلوب .

 قاؿ علي ) ضرب بُت ضربُت ، كسوط بُت سوطُت ( يعٍت كسطان .
  ال ٯتد كال يربط كال ٬ترد .ك 

 ال ٯتد : أم على األرض .
 كال يربط : أم ال يقيد .

 كال ٬ترد من ثيابو .
 قاؿ ابن مسعود ) ليس يف ديننا مد كال قيد كال ٕتريػد ( .

 من ثبت عليو جرٯتة فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك . كجلد أصحاب رسوؿ هللا 
 ما الذم ٬تب أف ييتقى يف اٞتلد ؟ 

 ى الوجو كالرأس كالفرج كا١تقاتل كالقلب كالكبد .تقى يي ٬تب أف 
 ) إذا ضرب أحدكم فليتق الوجػو ( متفق عليو . الوجو : لقولو 

 ألهنا مقاتل كليس القصد قتلو ، كإ٪تا ا١تقصود ىو التأديب . تتقى ىذه :
 ما اٟتكم لو مات يف اٟتد ؟ 

 ال ضماف على من أقاـ اٟتد .
 ألف اٟتق قتلو .
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بي حىدًٌ اىلزهاين   ابى
: ايى  أىفه رىجيالن ًمنى اىأٍلىٍعرىاًب أىتىى رىسيوؿى اىَّللًه  )كىزىٍيًد ٍبًن خىاًلدو اىٍٞتيهىًٍتًٌ رىًضيى اىَّللهي عنهما  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُِٓ فػىقىاؿى

! أىٍنشيديؾى ابًىَّللًه ًإاله قىضىٍيتى ًل ًبًكتى  ، فػىقىاؿى اىآٍلخىري رىسيوؿى اىَّللًه ، كىٍأذىٍف  -كىىيوى أىفٍػقىوي ًمٍنوي  -اًب اىَّللًه نػىنىا ًبًكتىاًب اىَّللًه نػىعىٍم. فىاقىًض بػىيػٍ
ًإيٌنً أيٍخرًبٍتي أىٍف عىلىى اً  : إفه ًاٍبًٍت كىافى عىًسيفنا عىلىى ىىذىا فػىزىَّنى ابًًٍمرىأىتًًو، كى : "قيٍل". قىاؿى ، فىافٍػتىدىٍيتي ًمٍنوي ٔتىائىًة شىاةو ٍبًٍت اىلرهٍجمى ًل، فػىقىاؿى

، كىأىفه  ا اىلرهٍجمى، فػىقىاؿى رىسيوؿي ا َّللًه كىكىلًيدىةو، فىسىأىلىتي أىٍىلى اىٍلًعٍلًم، فىأىٍخبػىريكين: أى٪تهىا عىلىى ًاٍبًٍتٍ جىٍلدي مىائىةو كىتػىٍغرًيبي عىاـو عىلىى ًاٍمرىأىًة ىىذى
  ،كىعىلىى ًاٍبًنكى جىٍلدي ًمائىةو كىتػىغٍ "كىالهًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ، ، اىٍلوىلًيدىةي كىاٍلغىنىمي رىدٌّ عىلىٍيكى نىكيمىا ًبًكتىاًب اىَّللًه ه بػىيػٍ ىٍقًضُتى ، كىاٍغدي ألى رًيبي عىاـو

ا، فىًإٍف ًاٍعتػىرىفىٍت فىاٍرٚتيٍهى   .ًلميٍسًلمو  ميتػهفىقه عىلىٍيًو، ىىذىا كىاللهٍفظي  ا (ايى أينػىٍيسي ًإىلى ًاٍمرىأىًة ىىذى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عيبىادىةى ٍبًن اىلصهاًمًت  -َُِٔ ، فػىقىٍد جىعىلى اىَّللهي ٢تىينه سىًبيالن، اىٍلًبٍكري )  قىاؿى ، خيذيكا عىٍتًٌ خيذيكا عىٍتًٌ

 رىكىاهي ميٍسًلمه. (، كىالرهٍجمي اًبٍلًبٍكًر جىٍلدي ًمائىةو، كىنػىٍفيي سىنىةو، كىالثػهيًٌبي اًبلثػهيًًٌب جىٍلدي ًمائىةو 
---------- 

: أنشدؾ اب إال  كنا عند النٌِب كيف ركاية عند البخارم )  (  أىفه رىجيالن ًمنى اىأٍلىٍعرىاًب أىتىى رىسيوؿى اىَّللًه  ) فقاـ إليو رجله، فػىقىاؿى
  ( .ما قضيت بيننا بكتاب هللا

 . : أم أسألك اب-كنوف ساكنة، كضم الشُت ا١تعجمةبفتح أكلو،  (أىٍنشيديؾى ابًىَّللًه ) 
ا١تراد بكتاب هللا ما حكم بو، ككتب عىلىى عباده. كقيل: ا١تراد القرآف، كىو ا١تتبادر، كىقىاؿى ابن دقيق  ( ًإاله قىضىٍيتى ًل ًبًكتىاًب اىَّللهً ) 

 .   بواسطة أمر هللا ابتباع رسولوالعيد: األكؿ أكُف؛ ألف الرجم كالترريب ليسا مذكورين يف القرآف، إال
، فأشار إليو، كخبل معظم ان قىاؿى يًف "الفتح": كفيو أف االبن كىافى حاضر (  إف ابٍت ىىذىا)  كيف ركاية عند البخارمٌ  (إفه ًاٍبًٍت ) 

 ة .الركاَيت عن ىذه اإلشار 
يب يف ركايتو: "كالعسيف األجَت"، كىذا التفسَت مدرج يًف ىذه اإلشارة ٠تصم ا١تتكلم، كىو زكج ا١ترأة، زاد شع ( كىافى عىًسيفنا) 

مٍن التفسَت يف أثناء اٟتٍىًديث، كما بٌينو اٟتافظ يف مقدمة   ان ا٠ت ر، ككأنو مٍن قوؿ الزىرٌم؛ ١تا عيرؼ مٍن عادتو أنو كىافى ييدخل كثَت 
ا"، قىاؿى مالك: كالعسيف األجَت، كحذفها سائر الركاة.عىلى  ان كتابو يًف ا١تدرج، كىقىٍد فصلو مالك، فوقع يف سياقو: "كىافى عسيف  ى ىىذى

يف أىل ىىذىا"، ككأف  ان ضىمَّنى عىلىى معٌت "عند" بدليل ركاية عمرك بن شعيب، كيف ركاية ٤تٌمد بن يوسف: "عسيف (عىلىى ىىذىا  ) 
 معها.الرجل استخدمو فيما ٖتتاج إليو امرأتو مٍن األمور، فكاف ذلك سببنا ١تا كقع لو 

كيف ركاية سفياف: "ٔتائة شاة، كخادـ"، كا١تراد اب٠تادـ: اٞتارية ا١تعدة (  ٔتًائىًة شىاةو، كىًّتىارًيةو ِف كيف ركاية ) (  ٔتىائىًة شىاةو كىكىلًيدىةو ) 
 . للخدمة

كيف ركاية عمرك بن  (  أخ رٓف أىل العلممث)  كيف ركاية معمر ( فسألت رجاالن مٍن أىل العلم)  كيف ركاية ( فىسىأىلىتي أىٍىلى اىٍلًعٍلمً ) 
 قىاؿى اٟتافظ: َف أقف عىلىى أٝتائهم، كال عىلىى عددىم، كال عىلىى اسم ا٠تصمُت، كال االبن، كال ا١ترأة.(  مث سألت مٍن يعلم)  شعيب

 . إبعاده عن كطنو: أم  ( كىتػىٍغرًيبي عىاـو ) 
، كىعىلىى ًابًٍنكى جىٍلدي ًمائىةو كىتػى )  ، ان عىًلم أف االبن كىافى بكر  قىاؿى النوكٌم رٛتو هللا تعاُف: ىو ٤تموؿ عىلىى أنو  ( ٍغرًيبي عىاـو عىلىٍيكى

،  كأنو اعًتؼ ابلزّن، ك٭تتمل أف يكوف أضمر اعًتافو، كالتقدير: "كعلى ابنك إف اعًتؼ"، كاألكؿ أليق، فإنو كىافى يًف مقاـ اٟتكم
إشكاؿ؛ ألف التقدير: إف كىافى زْف، كىو بكر، كقرينة اعًتافو حضوره مع أبيو، كسكوتو عما  فلو كىافى يف مقاـ اإلفتاء، َف يكن فيو

ا،  ان كىافى ابٍت أجَت )  نسبو إليو، كأما العلم بكونو بكرا، فوقع صر٭تا مٍن كبلـ أبيو، يف ركاية عمرك بن شعيب، كلفظو المرأة ىىذى
 ن ( .كابٍت َف ٭تص
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ا، فىًإٍف ًاٍعتػىرىفىٍت فىاٍرٚتيٍهى كىاٍغدي ايى أينػىٍيسي ًإىلى  )  ا ( .فردا عليها، فاعًتفت، فرٚته) كيف ركاية  ا (ًاٍمرىأىًة ىىذى
 ( أم : تلقٍوا عٍت حكم حد الزّن . خذكا عٍت)

 ( التكرار للتوكيد . خذكا عٍت) 
 ( الضمَت يعود على النساء الزكآف . قد جعل هللا ٢تن سبيالن ) 
بلص من إمساكهن ابلبيوت ، كقد كانت الزانية ٖتبس يف بيتها حىت ٘توت أك ٬تعل ٢تا سبيبلن كما قاؿ ( السبيل : ىو ا٠ت سبيالن ) 

ًٍتُتى اٍلفىاًحشىةى ًمٍن ًنسىاًئكيٍم فىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن ًمٍنكيٍم فىًإٍف شىًهديكا فىأىٍمًسكي تعاُف )  يت أيى يػىتػىوىفَّاىينَّ وىينَّ يف اٍلبػيييوًت حىىتَّ كىالبلَّ
هبذا اٟتديث أف السبيل ا١تراد ابآلية : ىو اٟتد الذم جاء بيانو ابلنسبة للبكر  فبٌُت النِب  اٍلمىٍوتي أىٍك ٬تىٍعىلى اَّللَّي ٢تىينَّ سىًبيبلن(

 كللثيب .
 ( أم : البكر يزٓف ابلبكر . ] البكر الشاب الذم َف ينكح كالشابة اليت َف تينكح [ .البكر ابلبكر)

 ( أم : عليهما جلد مائة . جلد مائة) 
 عرؼ الزان ؟ 
 ىو فعل الفاحشة يف قػيبيل كدبر كزاد بعضهم : من آدمي . 

قولو ) يف قػيبيل ( ا١تراد ترييب اٟتشفة أك قدرىا ، أم : ترييب الزآف حشفتو ، كاٟتشفة : القسم ا١تكشوؼ من رأس الذكر بعد 
 ا٠تتاف .

 فة يف دبر امرأة أجنبية ، فإف ىذا يعت ر زّن .قولو ) كدبر ( أم : ترييب اٟتش
 يف كونو زّن . –أم مثل الوطء يف القبل  –قاؿ ابن قدامة : كالوطء يف الدبر مثلو 

 كىذا مذىب اٞتمهور ) أم كطء ا١ترأة يف دبرىا يعت ر زّن ( .
كال شرعان ، كال ٬تب فيو اٟتد، بل يعزر على قولو ) من آدمي ( احًتازان من غَت اآلدمي، أبف يطأ هبيمة فبل يعت ر زّن، ال لرة 

 القوؿ الراجح ، ألنو فعل ٤ترمان ٣تمعان عليو ، فاستحق العقوبة .
 ما حكم الزان ؟ 

 حراـ ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .
ان آخىرى كىال يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّ قاؿ تعاُف  -أ مان()كىالًَّذينى ال يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإ٢تى  .ـى اَّللَّي ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كىال يػىٍزنيوفى كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىاثى

 . ( كىال تػىٍقرىبيوا الزّن ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيبلن  )كقاؿ تعاُف  -ب
. قلت: مث أم؟ قاؿ: : أم الذنب أعظم؟ فقاؿ: أف ٕتعل  ندان كىو خلقك كعن ابن مسعود قاؿ: )سألت رسوؿ هللا  -ج

 زكجة جارؾ ( .حليلة جارؾ : ) أف تقتل كلدؾ خشية أف يطعم معك . قلت: مث أم؟ قاؿ: أف تزٓف ْتليلة جارؾ( . متفق عليو . 
 ) ال يزٓف الزآف حُت يزٓف كىو مؤمن ( . كقاؿ  -د
، كملك كذاب، كعائل مستك ر(. )ثبلثة ال يكلمهم هللا يـو القيامة كال يزكيهم ك٢تم عذاب أليم: شيخ  كقاؿ  -ق  ركاه مسلم زافو

قاؿ القرطِب : كقد أٚتع أىل ا١تلل على ٖترٯتو ، فلم ٭تل يف ملة قط ، كلذا كاف حده أشد اٟتدكد ؛ ألنو جناية على األعراض 
 . كاألنساب ، كىو من ٚتلة الكليات ا٠تمس ، كىي حفظ النفس كالدين كالنسب كالعقل كا١تاؿ

 ت بُت الناس .قكمن خاصيتو أنو يوجب الفقر ، كيقصر العمر ، كيكسو صاحبو سواد الوجو كثوب ا١ت :كقاؿ ابن القيم 
كمن خاصيتو أيضان : أنو يشتت القلب ، كٯترضو إف َف ٯتتو ، ك٬تلب ا٢تم كاٟتزف كا٠توؼ ، كيباعد صاحبو من ا١تلك ، كيقربو من 

 الشيطاف .
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 ىل الزان بعضو أشد من بعض ؟ 
 بعضو أشد من بعض . نعم ، فالزّن

 فالزان ابٞتارة أعظم من الزان ابلبعيدة :
 ٟتديث السابق ) ... قاؿ: أف تزٓف ْتليلة جارؾ ( .

 ) ألف يزٓف الرجل بعشر نسوة أيسر عليو من أف يزٓف ابمرأة جاره ( ركاه أٛتد . كٟتديث ا١تقداد بن األسود قاؿ : قاؿ 
برضاىا، كذلك يتضمن الزّن كإفسادىا على زكجها كاستمالة قلبها إُف الزآف كذلك قاؿ النوكم : حليلة جارؾ : أم تزٓف هبا 

أفحش، كىو مع امرأة اٞتار أشد قبحان كأعظم جرمان، ألف اٞتار يتوقع من جاره الذب عنو كعن حرٯتو كأيمن بوائقو كيطمئن إليو، 
كإفسادىا عليو مع ٘تكنو منها على كجو ال يتمكن غَته منو كاف  كقد أمر إبكرامو كاإلحساف إليو ، فإذا قابل ىذا كلو ابلزّن ابمرأتو

 يف غاية القبح .
 كالزان بزكجات اجملاىدين أعظم من غَتىن .

ًمنى اٍلقىاًعًدينى ٮتىٍليفي أيمَّهىاهًتًٍم كىمىا ًمٍن رىجيلو  حيٍرمىةي ًنسىاًء اٍلميجىاًىًدينى عىلىى اٍلقىاًعًدينى كىحيٍرمىةً »  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :قىاؿى عن بريدة . 
ًلًو مىا شىاءى فىمىا ظىنُّكي  رىجيبلن ًمنى اٍلميجىاًىًدينى يف  م ( ركاه مسلم .أىٍىًلًو فػىيىخيونيوي ًفيًهٍم ًإالَّ كيًقفى لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة فػىيىٍأخيذي ًمٍن عىمى

 كزان الشيخ الكبَت أعظم من زان الشاب .
، كملك كذاب، كعائل مستك ر(. )ثبلثة ال يكلمهم هللا لقولو   ركاه مسلم  يـو القيامة كال يزكيهم ك٢تم عذاب أليم: شيخ زافو

 ) أربعة يبرضهم هللا : البياع اٟتبلؼ ، كالفقَت اتاؿ ، كالشيخ الزآف ، كاإلماـ اٞتائر ( ركاه النسائي . كقاؿ 
 كالزان ابحملاـر .

 ركاه الًتمذم . ) من كقع على ذات ٤تـر فاقتلوه ( قاؿ 
 ما حد الزاين ؟ 

 ] كسيأيت بعد قليل من ىو اصن [ .حد الزآف : إذا كاف ٤تصنان الرجم حىت ا١توت 
 كإف كاف غَت ٤تصن : جلد مائة جلدة ، كغٌرب عن كطنو عامان .

، كىاٍغدي َيى أينػىيٍ ٟتديث الباب ) ...  -أ ا، فىًإٍف ًاٍعتػىرىفىٍت فىاٍرٚتيٍهى كىعىلىى اًبًٍنكى جىٍلدي ًمائىةو كىتػىٍررًيبي عىاـو  ا ( .سي ًإُفى ًاٍمرىأىًة ىىذى
 م ( .اىٍلًبٍكري اًبٍلًبٍكًر جىٍلدي ًمائىةو، كىنػىٍفيي سىنىةو، كىالثػَّيًٌبي اًبلثػَّيًًٌب جىٍلدي ًمائىةو، كىالرَّجٍ  كٟتديث عبادة ) -ب

: ًإفَّ اىَّللَّى بػى ج كٟتديث عمر اآليت ) ، فىكىافى ًفيمىا أىنٍػزىؿى اىَّللَّي عىلىٍيًو آيىةي اىلرٍَّجًم. أىنَّوي خىطىبى فػىقىاؿى ، كىأىنٍػزىؿى عىلىٍيًو اىٍلًكتىابى ا اًبٟتٍىقًٌ عىثى ٤تيىمَّدن
نىاىىا كىعىقىٍلنىاىىا، فػىرىجىمى رىسيوؿي اىَّللًَّ  ىىا كىكىعىيػٍ دي اىلرٍَّجمى يًف  كىرىٚتىٍنىا بػىٍعدىهي، فىأىٍخشىى ًإٍف طىاؿى اًبلنَّاًس زىمىافه أى  قػىرىٍأّنى ٍف يػىقيوؿى قىاًئله: مىا ٧تًى
، فػىيىًضلُّوا  بًتػىٍرًؾ فىرًيضىةو أىنٍػزى٢تىىا اىَّللَّي،  ، ًإذىا أيٍحًصنى ًمٍن اىلٌرًجىاًؿ كىالنًٌسىاءً ًكتىاًب اىَّللًَّ ، ًإذىا كىًإفه اىلرهٍجمى حىقٌّ يف ًكتىاًب اىَّللًه عىلىى مىٍن زىَّنى

 . ميتػَّفىقه عىلىٍيوً  (، أىٍك كىافى اىٟتٍىبىلي، أىٍك اىاًلٍعًتىاؼي قىامىٍت اىٍلبػىيًٌنىةي 
فػىنىادىاهي  -كىىيوى يًف اٍلمىٍسًجًد  - ) أىتىى رىجيله ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى رىسيوؿى اَّللًَّ  كما يف حديث أَب ىريرة اآليت  –ماعزان  كرجم النِب  -د

ذىًلكى  ٍعرىضى عىٍنوي . فػىتػىنىحَّى تًٍلقىاءى كىٍجًهًو فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إٌٓفً زىنػىٍيت ، فىأىٍعرىضى عىٍنوي حىىتَّ ثػىٌتَّ : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إٌٓفً زىنػىٍيتي ، فىأى 
: دىعىاهي رىسيوؿي اَّللًَّ  : ال . قىاؿى : فػىهىٍل ، فػىقىاؿى : أىبً  عىلىٍيًو أىٍربىعى مىرَّاتو . فػىلىمَّا شىًهدى عىلىى نػىٍفًسًو أىٍربىعى شىهىادىاتو كى جينيوفه؟ قىاؿى

 متفق عليو . : اٍذىىبيوا ًبًو فىاٍرٚتييوهي ( أيٍحًصٍنت ؟ قىاؿى : نػىعىٍم . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللَّ 
فىذىكىريكا لىوي : أىفَّ اٍمرىأىةن  وًؿ اَّللًَّ عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى رضي هللا عنهما أىنَّوي قىاؿى : ) إفَّ اٍليػىهيودى جىاءيكا إُفى رىسي كرجم اليهوديُت :  -ىػ

ديكفى يًف التػٍَّورىاًة ، يًف شىٍأًف الرٍَّجًم ؟ فػىقىاليوا : نػىٍفضىحيهيٍم كى٬تيٍلىديكفى . قىاؿى عىٍبدي اَّللًَّ  ًمنػٍهيٍم كىرىجيبلن زىنػىيىا . فػىقىاؿى ٢تىيٍم رىسيوؿي اَّللًَّ  : مىا ٕتًى
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بٍػتيٍم  لىهىا كىمىا بػىٍعدىىىا . فػىقىاؿى ، ًفيهىا آيىةي الرٍَّجًم ، فىأىتػىٍوا اًبلتػٍَّورىاًة فػىنىشىريكىىا ، فػىوىضىعى أىحىديىيٍم يىدىهي عىلىى آيىًة الرٍَّجًم فػىقىرىأى ٍبني سىبلـو : كىذى مىا قػىبػٍ
فػىريًٚتىا . قىاؿى :  رٍَّجًم ، فػىقىاؿى : صىدىؽى َيى ٤تيىمَّدي ، فىأىمىرى هًبًمىا النَِّبُّ لىوي عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني سىبلـو : اٍرفىٍع يىدىؾ . فػىرىفىعى يىدىهي ، فىًإذىا ًفيهىا آيىةي ال

 متفق عليو . فػىرىأىٍيت الرَّجيلى : ٬تىٍنىأي عىلىى اٍلمىٍرأىًة يىًقيهىا اٟتًٍجىارىةى (
مىٍضبيوطيوفى مىٍعديكديكفى، كىًقصىصيهيٍم ٤تىٍفيوظىةه مىٍعريكفىةه. كىىيٍم : اٍلرىاًمًديَّةي، يف الزًٌّنى  لًَّذينى رىٚتىىهيٍم رىسيوؿي اَّللًَّ  : اقاؿ ابن القيم رٛتو هللا

، كىصىاًحبىةي اٍلعىًسيًف، كىاٍليػىهيوًدَيَّ   ة ( .الطرؽ اٟتكميف ) كىمىاًعزه
 ما اٟتكمة من قتل الزاين احملصن هبذه الطريقة ؟ 

 :زآف اصن القتل ابٟتجارة رع يف حق ال : شقاؿ العبلمة ابن القيم رٛتو هللا
 ـ .ليصل األَف إُف ٚتيع بدنو حيث كصلت إليو اللذة ابٟترا

  .كألف تلك القتلة أشنع القتبلت كالداعي إُف الزّن داع قوم يف الطباع ، فجعلت غلظة ىذه العقوبة يف مقابلة قوة الداعي 
 .ا ( الصبلة كحكم ًتركه) ة . ٟتجارة على ارتكاب الفاحشلعقوبة هللا لقـو لوط ابلرجم اب ان كألف يف ىذه العقوبة تذكَت 

 ما الدليل على أف الرجم خاص ابحملصن ؟ 
 قاؿ ابن قدامة : الرجم ال ٬تب إال على اصن إبٚتاع أىل العلم .

 قاؿ عمر ) إف الرجم حق على من زّن كقد أحصن ( . -أ
  الثيب ( ، كيف ركاية ) أك زّن بعد إحصاف ( .) ال ٭تل دـ مسلم إال إبحدل ثبلث : ... كالزآف كقاؿ  -ب
  من ىو احملصن ؟ 

 الشركط اليت يكوف اإلنساف فيها ٤تصنان :
 : الوطء يف القبل . الشرط األكؿ

ؼى يف اٍشًتىاًطًو قاؿ ابن قدامة :   .كىالى ًخبلى
 ( .الثػَّيًٌبي اًبلثػَّيًًٌب اٞتٍىٍلدي كىالرٍَّجمي  )قىاؿى  أًلىفَّ النَِّبَّ  

 ) ا١ترٍت ( .  كىالثًٌيىابىةي ٖتىٍصيلي اًبٍلوىٍطًء يف اٍلقيبيًل ، فػىوىجىبى اٍعًتبىاريهي .
 فبلبد من الوطء يف القبل ، فلو كطئها يف الدبر أك بُت الفخذين فإنو ال يكوف ٤تصنان .

ؼى يًف أىفَّ عىٍقدى النًٌكىاًح ا٠تٍىاِفى عىٍن اٍلوىطٍ قاؿ يف ا١ترٍت :  ًء ، الى ٭تىٍصيلي ًبًو إٍحصىافه ؛ سىوىاءه حىصىلىٍت ًفيًو خىٍلوىةه ، أىٍك كىٍطءه ديكفى كىالى ًخبلى
 . ، كىالى ٗتىٍريجي بًًو عىٍن حىدًٌ اأٍلىٍبكىارً اٍلفىرًٍج ، أىٍك يف الدُّبيًر ، أىٍك َفٍى ٭تىٍصيلي شىٍيءه ًمٍن ذىًلكى ؛ أًلىفَّ ىىذىا الى تىًصَتي بًًو اٍلمىٍرأىةي ثػىيًٌبنا 

 .أىٍف يىكيوفى يًف ًنكىاحو  الشرط الثاين :
لًيًل قػىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى    يػىٍعًٍت اٍلميتػىزىكًٌجىاًت .( كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمٍن النًٌسىاًء ) أًلىفَّ النًٌكىاحى ييسىمَّى إٍحصىاّنن ؛ ًبدى

ؼى بػىٍُتى أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، يًف أىفَّ الزًٌْفى ، كىكىٍطءى   الشُّبػٍهىًة ، الى يىًصَتي ًبًو اٍلوىاًطئي ٤تيٍصىننا .كىالى ًخبلى
ٍونًًو لىٍيسى بًًنكىا  فنا يًف أىفَّ التَّسىٌرًمى الى ٭تىٍصيلي بًًو اإٍلًٍحصىافي ًلوىاًحدو ًمنػٍهيمىا ؛ ًلكى  ) ا١ترٍت ( . حو ، كىالى تػىثٍػبيتي ًفيًو أىٍحكىاميوي .كىالى نػىٍعلىمي ًخبلى

 لنكاح صحيحان .أف يكوف ا الشرط الثالث :
 احًتازان من النكاح الباطل .

 فلو تبُت بعد أف تزكجها كجامعها أهنا أختو من الرضاع ، فإنو ال يكوف ٤تصنان ، ألف النكاح غَت صحيح .
 أف يكوف حران .الشرط الرابع : 

 قاؿ ابن قدامة : اٟترية ، كىي شرط يف قوؿ أىل العلم كلهم إال أاب ثور .   ) ا١ترٍت ( .
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 ذا تزكج كىو عبد رقيق ككطئ ، مث طلقها مث أعتق مث زْف ، فإنو ال يكوف ٤تصنان ، ألنو حُت النكاح ليس حران .فإ
 البلوغ ، العقل .خامسان : 

 فلو كطئ كىو صرَت أك ٣تنوف مث بلغ أك عقل َف يكن ٤تصنان .
 . كالراجح من أقواؿ أىل العلم أف اإلسبلـ ليس شرطان يف اإلحصاف 

 ن الذمية ، كإذا تزكج ا١تسلم ذمية فوطئها صارا ٤تصنُت .فالذمي ٭تص
 كىذا مذىب الشافعي كأٛتد ، كرجحو ابن القيم .

 لليهوديُت كما سبق . كيدؿ عليو حديث رجم النِب 
  فلو عقد على امرأة كابشرىا لكنو َف ٬تامعها ، مث زْف ، فإنو ال يرجم ، كىي لو زنت فإهنا ال ترجم ، إال إذا كانت قد

 تزكجت من زكج قبلو كحصل اٞتماع ، فإهنا ترجم .
 . لو تزكجها كىي صرَتة َف تبلغ كجامعها ، مث زْف فإنو ال يرجم ، ألنو ليس ٔتحصن ، ألهنا َف تبلغ 

 . لو تزكج ٣تنونة كجامعها ، مث زْف ، فإنو ال يرجم ، ألنو ليس ٔتحصن 

 ت ؟ىل يشًتط أف تكوف ا١توطوءة مساكية للواطئ يف ىذه الصفا 

 اختلف العلماء على قولُت :
 : ال بد أف تكوف متساكية .قيل 

 كىذا ا١تذىب .
 فلو تزكج صرَتة أك ٣تنونة أك أمىة ، فإنو ال يكوف بذلك ٤تصنان ، البد أف تكوف ا١ترأة مساكية لو يف ىذه الصفات .

 ال يشًتط ذلك . كقيل :

 ىل يشًتط لإلحصاف االستمرار ؟ 

 ر .ال يشًتط لئلحصاف استمرا
 فلو أف رجبلن تزكج مث بعد ذلك طلق ، فإف زْف فإنو يعت ر ٤تصنان .

 ككذلك لو أف امرأة مطلقة ، فإهنا تعت ر ٤تصنة ، فلو زنت فإهنا ترجم .
بي بػىقىاءي النًٌكىاًح لًبػىقىاًء اإٍلً ِِٕ/ِجاء يف ا١توسوعة الفقهية ) ٍحصىاًف ، فػىلىٍو نىكىحى يف عيميرًًه مىرَّةن مثيَّ ( كى٦تَّا ٕتىٍديري اإٍلًشىارىةي إلىٍيًو أىنَّوي الى ٬تًى

 . طىلَّقى كىبىًقيى ٣تيىرَّدنا ، كىزىْفى ريًجمى " انتهى
، كدخل بزكجتو ، مث  ان صحيحان حصاف ، فلو تزكج مرة زكاجكقاؿ الشيخ سيد سابق رٛتو هللا : كال يلـز بقاء الزكاج لبقاء صفة اإل

 كىو غَت متزكج فإنو يرجم ، ككذلك ا١ترأة إذا تزكجت ، مث طلقت فرنت بعد طبلقها ، فإهنا تعت ر انتهت العبلقة الزكجية ، مث زْف
 م .٤تصنة كترج

 اختلف العلماء فيمن كجب عليو الرجم ، ىل ٬تلد أكالن أـ ال ؟ 
 أف الزآف اصن يرجم فقط كال ٬تلد . القوؿ األكؿ :

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
 فإف اعًتفت فارٚتها ( كَف يذكر اٞتلد . ٟتديث الباب ) -أ

 رجم ماعزان كَف ٬تلده . كالنِب  -ب
 كرجم الرامدية كَف ٬تلدىا . -ج
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 كرجم اليهوديُت كَف ٬تلد٫تا . -د
 كألف اٟتد األصرر ينطوم يف اٟتد األك ر ، كذلك إ٪تا كضع للزجر ، فبل أتثَت للزجر ابلضرب مع الرجم . -ق

 بُت اٞتلد كالرجم ، فيجلد مائة مث يرجم .اٞتمع القوؿ الثاين : 
 كىذا القوؿ مركم عن علي كابن عباس .

) خذكا عٍت خذكا عٍت ، قد جعل هللا ٢تن سبيبلن ، البكر ابلبكر جلد مائة كنفي سنة ، كالثيب  –عبادة  –ٟتديث الباب  -أ
 ابلثيب جلد مائة كالرجم ( . 

انًيَّةى يػىٍوـى ا٠تٍىًميًس ، كىرىٚتىىهىا يػىٍوـى اٞتٍيميعىةى ، كىقىاؿى : جىلىٍدتػيهىا ًبًكتىاًب اَّللًَّ ، كىرى جىلىدى شي  أىفَّ عىًليِّا كمن األدلة :  -ب ٚتىٍتػيهىا رىاحىةى ا٢ٍتىٍمدى
 . ًبسينًَّة رىسيوًؿ اَّللًَّ 

 القوؿ األكؿ .كالراجح 
 أنو منسوخ .كأما اٞتواب عن حديث عبادة : 

: ) قد جعل هللا ٢تن سبيبلن ( فهو دليل  ط كلها متأخرة عن حديث عبادة ، كيدؿ لذلك قولو فإف األدلة اليت هبا الرجم فق
 على أف حديث عبادة ىو أكؿ نص كرد يف الزّن .

 كىأىقٍػرىبػيهيمىا ًعٍنًدم : أىنَّوي يػيٍرجىمي فػىقىٍط ، كىالى ٬تيٍلىدي مىعى الرٍَّجًم أًليميورو :قاؿ الشنقيطي : 
هىا :  .ٍوؿي ٚتيٍهيوًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم أىنَّوي قػى  ًمنػٍ

هىا : ًنيًَّة ، كىاٍلرىاًمًديًَّة ، كىاٍليػىهيوًديًٌٍُتً  كىًمنػٍ ًت ااًلٍقًتصىاًر عىلىى الرٍَّجًم يًف ًقصًَّة مىاًعزو ، كىاٞتٍيهى رىةه ًببلى شىكٌو عىٍن حىًديًث أىفَّ رًكىاَيى  ، كيلَّهىا ميتىأىخًٌ
 يىكيوفى يًف كيلٌو ًمنػٍهىا اٞتٍىٍلدي مىعى الرٍَّجًم ، كىَفٍى يىٍذكيٍرهي أىحىده ًمنى الرُّكىاًة مىعى تػىعىدًُّد طيريًقهىا . عيبىادىةى ، كىقىٍد يػىبػٍعيدي أىفٍ 

هىا : ا ، فىًإًف اٍعتػىرىفىٍت فىاٍرٚتيٍهىا ح )أىفَّ قػىٍولىوي الثَّاًبتى يًف الصًَّحي كىًمنػٍ ا  ، تىٍصرًيحه ًمٍنوي  ( كىاٍغدي َيى أينػىٍيسي ًإُفى اٍمرىأىًة ىىذى أبًىفَّ جىزىاءى اٍعًتىاًفهى
 رىٍٚتيهىا ، كىالًَّذم ييوجىدي اًبلشٍَّرًط ىيوى اٞتٍىزىاءي ، كىىيوى يف اٟتٍىًديًث الرٍَّجمي فػىقىٍط .

هىا : ًت اٍلمىٍذكيورىًة اٍلميٍقتىًضيىًة لًنىٍسًخ اٞتٍىٍمًع بػىٍُتى اٞتٍىلٍ  كىًمنػٍ يعى الٌرًكىاَيى ًت الى تىًقلُّ عىٍن شيبػٍهىةو ، كىاٟتٍيديكدي أىفَّ ٚتًى ًد كىالرٍَّجًم عىلىى أىٍدْفى ااًلٍحًتمىاالى
 تيٍدرىأي اًبلشُّبػيهىاًت .

هىا : زًمىةو ، كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اَّللًَّ  كىًمنػٍ زًمىةو أىٍىوىفي ًمنى ا٠تٍىطىًأ يف عيقيوبىةو غىٍَتً الى  تػىعىاُفى . أىفَّ ا٠تٍىطىأى يف تػىٍرًؾ عيقيوبىةو الى
ًت فػىلىٍيسى فػىٍوقىوي  ًة اٍلمىٍعٌتى أىفَّ اٍلقىٍتلى اًبلرٍَّجًم أىٍعظىمي اٍلعيقيوابى عيقيوبىةه ، فىبلى دىاًعيى لًٍلجىٍلًد مىعىوي ؛ اًلٍنًدرىاًج قىاؿى بػىٍعضيهيٍم : كىيػيؤىيًٌديهي ًمٍن ًجهى

 ) أضواء البياف ( .    اأٍلىٍصرىًر يف اأٍلىٍك رىً .
  اين غَت احملصن ؟ما حد الز 

 جلدة كالترريب . ََُحد الزآف الرَت اصن ىو اٞتلد 
 .الزَّانًيىةي كىالزَّآف فىاٍجًلديكا كيلَّ كىاًحدو ًمنػٍهيمىا ًمائىةى جىٍلدىةو (  )أما اٞتلد فبل خبلؼ فيو . لقولو تعاُف 

 كعليو ترريب عاـ ابلنسبة للذكر .
 كالشافعية كاٟتنابلة . كىذا قوؿ أكثر العلماء من ا١تالكية 
 ) البكر ابلبكر جلد مائة كنفي سنة ( .  -عبادة  –ٟتديث الباب  -أ

 ) كعلى ابًنك جلد مائة كترريب عاـ ( . -حديث الباب  –كٟتديث أَب ىريرة كزيد  -ب
 كذىب اٟتنفية إُف أف الزآف البكر ال يرٌرب إال إذا رأل اإلماـ .

 فقالوا : إف اٟتد ىو اٞتلد كَف تذكر اآلية الترريب .كىالزَّآف فىاٍجًلديكا كيلَّ كىاًحدو ًمنػٍهيمىا ًمائىةى جىٍلدىةو ( الزَّانًيىةي كاستدلوا ابآلية )



 ُّٕٕ 

 مذىب اٞتمهور . كالراجح
 ىل تغرب ا١ترأة إذا زنت كىي غَت ٤تصنة ؟ 

 اختلف العلماء على أقواؿ :
 تررب مع ٤ترمها .القوؿ األكؿ : 

 اٟتنابلة .كىذا قوؿ الشافعية ك 
 لعمـو حديث عبادة السابق .

ففيو حجة للشافعي كاٞتماىَت : أنو ٬تب  (كنفي سنة  )يف البكر  قاؿ النوكم يف شرحو ٟتديث عبادة السابق : كأما قولو 
 .كاف أك امرأة   نفيو سنة ، رجبلن 
 ال تررب .القوؿ الثاين : 

 كىذا قوؿ ا١تالكية .
 .ُفى ًحٍفظو كىًصيىانىةو أًلىفَّ اٍلمىٍرأىةى ٖتىٍتىاجي إ

ـو ؛ لً 
ـو ، الى ٬تىيوزي التػٍَّررًيبي ًبرىٍَتً ٤تىٍرى

ـو أىٍك ًبرىٍَتً ٤تىٍرى
لُّ اًلٍمرىأىةو تػيٍؤًمني ابًىَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً )  قىٍوًؿ النًَِّبًٌ كىأًلىنػَّهىا الى ٗتىٍليو ًمٍن التػٍَّررًيًب ٔتىٍحرى الى ٭تًى

 ( .ًسَتىةى يػىٍوـو كىلىيػٍلىةو ، إالَّ مىعى ًذم ٤تىٍرىـو اآٍلًخًر ، أىٍف تيسىاًفرى مى 
ضىى إُفى تػىٍررًيًب مىٍن لىٍيسى ًبزىافو ، كىنػىٍفًي مىٍن الى ذىٍنبى كىأًلىفَّ تػىٍررًيبػىهىا ًبرىٍَتً ٤تىٍرىـو إٍغرىاءه ٢تىىا اًبٍلفيجيوًر ، كىتىٍضًييعه ٢تىىا ، كىًإٍف غيرًٌبىٍت ٔتىٍحرىـو ، أىفٍ 

دىةه عىلىى عيقيوبىًتهىا ٔتىا َفٍى يىرًٍد الشَّرٍعي ًبًو ، كىمىا لىٍو زىادى ذىلً لىوي ، كى   .كى عىلىى الرَّجيًل ًإٍف كيلًٌفىٍت أيٍجرىتىوي ، فىًفي ذىًلكى زَيى
ـي ًمٍن اٍلعىمىًل  كىا٠تٍىبػىري ا٠تٍىاصُّ يف التػٍَّررًيًب إ٪تَّىا ىيوى يف حىقًٌ الرَّجيًل ، كىكىذىًلكى فػىعىلى الصَّحىابىةي   ُّ ٬تىيوزي ٗتىًٍصيصيوي ؛ أًلىنَّوي يػىٍلزى ، كىاٍلعىا

ٍلمىٍرأىًة عىلىى الزَّآف أىٍكثػىري ًمٍن اٍلعيقيوبىًة اٍلمىٍذكيورىًة ًفيًو ، كىًإ٬تىابي التػٍَّررًيًب عىلىى ا ًبعيميوًمًو ٥تيىالىفىةي مىٍفهيوًمًو ، فىًإنَّوي دىؿَّ ٔتىٍفهيوًمًو عىلىى أىنَّوي لىٍيسى 
ًتًو ؛ أًلىفَّ اٟتٍىدَّ كىجىبى زىٍجرنا عىٍن الٌزّنى ، كىيف تػىرٍ  دىةي عىلىى ذىًلكى ، كىفػىوىاتي ًحٍكمى ـي ًمٍنوي الٌزَيى رًيًبهىا إٍغرىاءه ًبًو ، كى٘تىًٍكُته ًمٍنوي ، مىعى أىنَّوي قىٍد يػىٍلزى

  . قػىٍوًؿ اأٍلىٍكثىرًينى ، فػىتىٍخًصيصيوي ىىاىينىا أىٍكُفى ٮتيىصَّصي يف حىقًٌ الثػَّيًًٌب إبًًٍسقىاًط اٞتٍىٍلًد ، يف 
 كرجح ىذا القوؿ ابن قدامة .

 أف الترريب ليس من ٘تاـ اٟتد، كإ٪تا ىو عقوبة تعزيرية راجعة إُف رأم اإلماـ حسب ا١تصلحة.القوؿ الثالث : 
رريب ، كإف َف يوجد فبل تررب عمبلن أبحاديث النهي إف كجد ٤تـر مت رعان ابلسفر معها فإهنا تررب عمبلن أبحاديث الت كالراجح

 عن السفر بدكف ٤ٍترىـ .
  ؟فوائد التغريب ما 

 أنو يبتعػد عن ٤تل الفاحشة لئبل ٖتدثو نفسو ابلعودة إليها . أكالن :
 أف الترريب يكوف منشرل الباؿ غَت مطمئن . اثنيان :
 ما حكم الزانة يف أكؿ اإلسالـ ؟ 

ًٍتُتى اٍلفىاًحشىةى ًمٍن ًنسىاًئكيٍم فىاٍستىٍشًهديكا عىلىٍيًهنَّ أىٍربػىعىةن ًمٍنكيٍم فىًإٍف شىًهدي قاؿ هللا تعاُف يف سو  كا فىأىٍمًسكيوىينَّ يًف رة النساء : ) كىالبليت أيى
  ( .اٍلبػيييوًت حىىتَّ يػىتػىوىفَّاىينَّ اٍلمىٍوتي أىٍك ٬تىٍعىلى اَّللَّي ٢تىينَّ سىًبيبلن 

كاف اٟتكم يف ابتداء اإلسبلـ أف ا١ترأة إذا ثبت زّنىا ابلبينة العادلة حبست يف بيت  : يف تفسَت ىذه اآليةقاؿ ابن كثَت رٛتو هللا
فبل ٘تكن من ا٠تركج منو إُف أف ٘توت ك٢تذا قاؿ: "كالبليت أيتُت الفاحشة" يعٍت الزّن "من نسائكم فاستشهدكا عليهن أربعة منكم 

  .توفاىن ا١توت أك ٬تعل هللا ٢تن سبيبلن فإف شهدكا فأمسكوىن يف البيوت حىت ي



 ُّٕٖ 

 فالسبيل الذم جعلو هللا ىو الناسخ لذلك. 
 .قاؿ ابن عباس هنع هللا يضر: كاف اٟتكم كذلك حىت أنزؿ هللا سورة النور فنسخها ابٞتلد أك الرجم  

سلم كالضحاؾ أهنا منسوخة كىو أمر ككذا ريًكمى عن عكرمة كسعيد بن جبَت كاٟتسن كعطاء ا٠تراسآف كأَب صاٌف كقتادة كزيد بن أ
 .متفق عليو 

ىذه أكؿ عقوابت الزّنة ، ككاف ىذا يف ابتداء اإلسبلـ .. قالو ابن عباس كاٟتسن . ة :كقاؿ القرطِب رٛتو هللا يف تفسَت ىذه اآلي
إُف  ان أف ذلك اٟتكم كاف ٦تدكدزاد ابن زيد: كأهنم منعوا من النكاح حىت ٯتوتوا عقوبة ٢تم حُت طلبوا النكاح من غَت كجهو .. غَت 

البكر ابلبكر جلد  ، غاية .. كىي قولو عليو السبلـ يف حديث عبادة بن الصامت: )خذكا عٍت خذكا عٍت قد جعل هللا ٢تن سبيبلن 
ال مائة كترريب عاـ كالثيب ابلثيب جلد مائة كالرجم( .. كقد قاؿ بعض العلماء : أف األذل كالتعيَت ابؽ مع اٞتلد ، ألهنما 

  .يتعارضاف بل ٭تمبلف على شخص كاحد . كأما اٟتبس فمنسوخ إبٚتاع .. كهللا أعلم
 ما حكم من كرر الزان عدة مرات ؟ 

 . اتفق الفقهاء علي أف من زّن مرة كأقيم عليو اٟتد مث زّن أخرل أنو ٬تب عليو حد آخر
 حد أك يقاـ عليو لكل مرة حد؟كاختلفوا فيما إذا تكرر منو الزّن كَف يقم عليو اٟتد ،ىل يقاـ حد كا 

أف من زّن مراران كَف يقم عليو اٟتد فبل ٬تب عليو إال  :كاٟتنابلة ،  كالشافعية ، كا١تالكية،  ٚتهور الفقهاء من اٟتنفيةكالذم عليو 
 حد كاحد.

 . قد أٚتعوا أنو إذا تكرر اٟتد قبل إقامتو أجزأ حد كاحد: ابن قدامة  قاؿ
ألف الررض ىنا من جنس كاحد ، الزجر عن إتياف مثل ذلك يف ا١تستقبل كىو حاصل ابٟتد الواحد أف الررض كمن ا١تعقوؿ : 

 فوجب التداخل كالكفارات.
 ما اٟتكم إذا أكرىت ا١ترأة على الزان ؟ 

 ال حد عليها .
 ما اٟتكم إذا أكرًه الرجل على الزان ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 : عليو اٟتد . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب أَب حنيفة كأٛتد .
  .أبف الوطء ال يكوف إال ابالنتشار كاإلكراه ينافيو قالوا :

 : ال حد عليو . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب الشافعية .

 لعمـو األدلة اليت ترفع اٟترج عن ا١تكرىه .
 كىذا أصح .

ى الزْف : فذىب صاحبا أَب حنيفة ، كا١تالكية يف كاختلف الفقهاء يف حكم الرجل إذا أكره علة ( ا١توسوعة الفقهيجاء يف ) 
  .ا١تختار كالذم بو الفتول ، كالشافعية يف األظهر: إُف أنو ال حد على الرجل ا١تكره على الزْف ... لشبهة اإلكراه

ال يكوف إال ، كاٟتنابلة : إُف كجوب اٟتد على ا١تكره ، كذلك ألف الوطء  -كىو ا١تشهور عندىم  -كذىب األكثر من ا١تالكية 
  .ابالنتشار اٟتادث ابالختيار



 ُّٕٗ 

كفرؽ أبو حنيفة بُت إكراه السلطاف كإكراه غَته ، فبل حد عليو يف إكراه السلطاف ... كالفتول عند اٟتنفية على قوؿ الصاحبُت" 
  .انتهى بتصرؼ يسَت

 ٔتا خص الزان من بُت سائر اٟتدكد ؟ 
ًث خىصىاًئصى :كىخىصَّ سيٍبحىانىوي حىدَّ القاؿ ابن القيم :   زًٌْفى ًمٍن بػىٍُتً اٟتٍيديكًد بًثىبلى

ًت ، كىحىٍيثي خىفَّفىوي ٚتىىعى ًفيًو بػىٍُتى اٍلعيقيوبىًة عىلىى اٍلبىدىًف اًبٞتٍىٍلًد كىعى  أىحىديىىا :  لىى اٍلقىٍلًب بًتػىٍررًيًبًو عىٍن كىطىًنًو سىنىةن .اٍلقىٍتلي ًفيًو أبًىٍشنىًع اٍلقىتىبلى
ٍنػىعيهيٍم ًمٍن ًإقىامىًة اٟتٍىدًٌ عىلىيٍ أىنَّ  الثهاين : ًة رىٍأفىةه يف ًديًنًو ، ًْتىٍيثي ٘تى ًهٍم ، فىًإنَّوي سيٍبحىانىوي ًمٍن رىٍأفىًتًو هًبًٍم كىرىٍٛتىًتًو وي نػىهىى ًعبىادىهي أىٍف أتىٍخيذىىيٍم اًبلزُّّنى

ٍنػىٍعكيٍم أىنٍػتيٍم مىا يػىقيوـي ًبقيليوًبكيٍم ًمنى الرَّ هًبًٍم شىرىعى ىىًذًه اٍلعيقيوبىةى ؛ فػىهيوى أىٍرحىمي ًبكيٍم ، كىَفىٍ  ٍنػىٍعوي رىٍٛتىتيوي ًمٍن أىٍمرًًه هًبىًذًه اٍلعيقيوبىًة ، فىبلى ٯتى ٍأفىًة ًمٍن  ٘تى
 ًإقىامىًة أىٍمرًًه .

، فىبلى يىكيوفي يًف خىٍلوىةو ًْتىٍيثي الى يػىرىا٫تيىا أىحىده ، كىذىًلكى أىبٍػلىغي يف الثَّاًلثي : أىنَّوي سيٍبحىانىوي أىمىرى أىٍف يىكيوفى حىد٫ُّتيىا ٔتىٍشهىدو ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى 
اًلٍشًتىاًؾ  ـً ليوطو اًبٍلقىٍذًؼ اًبٟتًٍجىارىًة ، كىذىًلكى مىٍصلىحىًة اٟتٍىدًٌ ، كىاٟتًٍٍكمىةي الزٍَّجري ، كىحىدُّ الزَّآف اٍلميٍحصىًن ميٍشتىقّّ ًمٍن عيقيوبىًة اَّللًَّ تػىعىاُفى لًقىوٍ 

ٍلًقًو كىأىٍمرً   ه .الٌزّنى كىاللًٌوىاًط يف اٍلفيٍحًش ، كىيف كيلٌو ًمنػٍهيمىا فىسىاده يػينىاًقضي ًحٍكمىةى اَّللًَّ يف خى
هيمىا ًمئىةى جىٍلدىةو كىال َتىٍخيٍذكيم هًبًمىا رىٍأفىةه قاؿ تعاىل ) ا نػٍ ( مع أف ذلك مشركع يف  يف ًديًن اَّللهً  لزهانًيىةي كىالزهاين فىاٍجًلديكا كيله كىاًحدو مًٌ

 سائر اٟتدكد ؟
ا قاؿ ابن القيم :  كىلىًكٍن ذيًكرى يف حىدًٌ الزًٌْفى خىاصَّةن ًلًشدًَّة اٟتٍىاجىًة ًإُفى ذًٍكرًًه ، فىًإفَّ النَّاسى الى  -كىًإٍف كىافى عىامِّا يًف سىائًًر اٟتٍيديكًد  -كىىىذى

ديكفى يف قػيليوهًبًٍم  ديكنىوي عىلىى السَّارًًؽ كىاٍلقىاًذًؼ كىشىاًرًب ا٠تٍىٍمًر ، فػىقيليوبػيهي ٬تًى الزَّآفى أىٍكثػىرى ٦تَّا  ٍم تػىٍرحىمي ًمنى اٍلًرٍلظىًة كىاٍلقىٍسوىًة عىلىى الزَّآف مىا ٬تًى
ًب اٞتٍىرىائًًم ، كىاٍلوىاًقعي شىاًىده ًبذىًلكى ، فػىنػيهيوا أى   ٍف أتىٍخيذىىيٍم ىىًذًه الرٍَّأفىةي كىٖتىًٍملىهيٍم عىلىى تػىٍعًطيًل حىدًٌ اَّللًَّ .تػىٍرحىمي غىيػٍرىهي ًمٍن أىٍرابى

ا ذىٍنبه يػىقىعي ًمنى اأٍلىٍشرىاًؼ كىاأٍلىٍكسىاًط كىاأٍلىرىاًذًؿ ، كىيًف النػُّفيوًس أى  كىًثَته ،   قٍػوىل الدَّكىاًعي ًإلىٍيًو ، كىاٍلميشىارًؾي ًفيوً كىسىبىبي ىىًذًه الرٍَّٛتىًة : أىفَّ ىىذى
تىوي طىاعىةن كىقػيٍربىةن ، كىًإٍف كىانىًت الصُّورىةي كىأىٍكثػىري أىٍسبىابًًو اٍلًعٍشقي ، كىاٍلقيليوبي ٣تىٍبيولىةه ًإُفى رىٍٛتىًة اٍلعىاًشًق ، كىكىًثَته ًمنى النَّاًس يػىعيدُّ ميسىا عىدى

ا ا ئنااٍلمىٍعشيوقىةي ٤تيىرَّمىةن عىلىٍيًو ، كىالى يىٍستػىٍنًكري ىىذى يػٍ   أٍلىٍمرى ، فػىهيوى ميٍستىًقرّّ ًعٍندى مىا شىاءى اَّللَّي ًمٍن أىٍشبىاًه اأٍلىنٍػعىاـً ، كىلىقىٍد حىكىى لىنىا ًمٍن ذىًلكى شى
 كىًثَتنا نػيقَّاصي اٍلعيقيوًؿ كىا٠تٍيدَّاـً كىالنًٌسىاًء .

ا ذىٍنبه غىالًبنا مىا يػىقىعي مىعى التػَّرىاًضي ًمنى  فيري النػُّفيوسي ًمٍنوي  كىأىٍيضنا فىًإفَّ ىىذى  اٞتٍىانًبػىٍُتً ، كىالى يػىقىعي ًفيًو ًمنى اٍلعيٍدكىاًف كىالظٍُّلًم كىااًلٍغًتصىاًب مىا تػىنػٍ
ٍنىعي ًإقىامىةى اٟتٍىدًٌ ، كى  ٯتىاًف ىىذىا كيلُّوي مً كىيف النػُّفيوًس شىٍهوىةه غىالًبىةه لىوي فػىييصىٌوًري ذىًلكى ٢تىىا ، فػىتػىقيوـي هًبىا رىٍٛتىةه ٘تى ٯتىاًف أىٍف  ،ٍن ضىٍعًف اإٍلً كىكىمىاؿي اإٍلً

 ) اٞتواب الكايف ( .  عىاُفى يف أىٍمرًًه كىرىٍٛتىًتًو .تػىقيوـى ًبًو قػيوَّةه ييًقيمي هًبىا أىٍمرى اَّللًَّ ، كىرىٍٛتىةه يػىٍرحىمي هًبىا اٍلمىٍحديكدى ، فػىيىكيوفي ميوىاًفقنا لًرىبًًٌو تػى 
 من اٟتديث ؟ اذكر بعض الفوائد العامة 

o ان .أك استنباطان الرجوع إُف كتاب  نص 
o .جواز القسم عىلىى األمر لتأكيده، كاٟتلف برَت استحبلؼ 
o ان ، كسيأيت الكبلـ على ا١تسألة إف شاء هللا .أنو استدؿ بو عىلىى أف حضور اإًلماـ الرجم ليس شرط 
o  .أف فيو ترؾى اٞتمع بُت اٞتلد كالترريب 
o كسيأيت ْتث ا١تسألة إف شاء هللا . العًتاؼ اب١ترة الواحدة؛ ألنو َف يينقل أف ا١ترأة تكرر اعًتافهاأف فيو االكتفاءى اب ، 

 ان .كاالكتفاء ابلرجم مٍن غَت جلد؛ ألنو َف يينقل يف قصتها أيض
o  حسن خلق النٌِب  ٭تمد، كمن ال كحلمو عىلىى مٍن ٮتاطبو ٔتا األىٍكُفى خبلفو، كأف مٍن أتسى بو مٍن اٟتكاـ يف ذلك

 . احكم بيننا ابٟتق بلن :ينزعج لقوؿ ا٠تصم مث



 َُْٕ 

o  ان .استحباب استئذاف ا١تدعي، كا١تستفيت اٟتاكم، كالعاَف يًف الكبلـ، كيتأكد ذلك إذا ظن أف لو عذر 
o ك .أف مٍن أقر ابٟتد، كجب عىلىى اإًلماـ إقامتو عليو، كلو َف يعًتؼ مشاركو يًف ذل 
o  القصة؛ الحتماؿ أف يىفهىم ا١تفيت، أك اٟتاكم مٍن ذلك، ما يىستدؿ بو عىلىى خصوص أف السائل يذكر كل ما كقع يًف 

كىو إ٪تا جاء يسأؿ عن حكم الزّن، كالسر يف ذلك  ا (عىلىى ىىذى  ان إف ابٍت كىافى عسيف)  اٟتكم يف ا١تسألة؛ لقوؿ السائل
كَف يىهجيم عىلىى ا١ترأة مثبلن، كال استكرىها، كإ٪تا كقع لو  أنو أراد أف يقيم البنو معذرةن ٌما، كأنو َف يكن مشهورا ابلعىٍهر،

ذلك لطوؿ ا١تبلزمة ا١تقتضية ١تزيد التأنيس، كاإلدالؿ، فيستفاد منو اٟتٌث عىلىى إبعاد األجنِب مٍن األجنبية، مهما أمكن؛ 
 ألف العشرة قد تفضي إُف الفساد، كيتسور هبا الشيطاف إُف اإلفساد.

o فداء، كىو ٣تمع عليو يًف الزّن، كالسرقة، كاٟترابة، كشرب ا١تسكر، كاختيلف يًف القذؼ، كالصحيح أنو  أف اٟتد ال يىقبل ال
 كرَته، كإ٪تا ٬ترم الفداء يف البدف، كالقصاص يًف النفس كاألطراؼ.

o  يًف إقامة اٟتد. االستنابةجواز 
o  ًت .دى، كا١ترأة ريٚتأف حاؿ الزانيُت إذا اختلفا، أقيم عىلىى كل كاحد حده؛ ألف العسيف جيل 

!  -كىىيوى يف اىٍلمىٍسًجدً  أىتىى رىجيله ًمٍن اىٍلميٍسًلًمُتى رىسيوؿي اىَّللًه )  قىاؿى  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُِٕ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه فػىنىادىاهي فػىقىاؿى
 : ، فىأىٍعرىضى عىٍنوي، فػىتػىنىحهى تًٍلقىاءى كىٍجًهًو، فػىقىاؿى ، فىأىٍعرىضى عىٍنوي، حىىته ثػىٌته ذىًلكى عىلىٍيًو أىرٍبىعى ًإيٌنً زىنػىٍيتي ! ًإيٌنً زىنػىٍيتي ايى رىسيوؿى اىَّللًه

. دىعىاهي رىسيوؿي اىَّللًه  ، فػىلىمها شىًهدى عىلىى نػىٍفًسًو أىٍربىعى شىهىادىاتو ؟".  مىرهاتو : "فػىهىٍل أىٍحصىٍنتى . قىاؿى . الى فػىقىاؿى "أىًبكى جينيوفه؟" قىاؿى
: نػىعىٍم. فػىقىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً قىا  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . ( ًاٍذىىبيوا ًبًو فىاٍرٚتييوهي   ؿى

هيمىا قىاؿى  -َُِٖ ، لىمها أىتىى مىاًعزي ٍبني مىاًلكو ًإىلى اىلنهيبًٌ )  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، أىٍك غىمىٍزتى  قىاؿى لىوي: "لىعىلهكى قػىبػهٍلتى
: الى ايى رىسيوؿى اىَّللهً  ؟" قىاؿى  .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  ( أىٍك نىظىٍرتى

----------    
كيف ركاية )إف رجبلن من أسلم ( ، كيف حديث جابر بن ٝترة ) رأيت ماعز بن مالك (  أىتىى رىجيله ًمٍن اىٍلميٍسًلًمُتى رىسيوؿي اىَّللًه )

 األسلمي ( .
 جالس يف ا١تسجد النبوم . ٚتلة حالية ، أم : كاٟتاؿ أنو (  كىىيوى يف اىٍلمىٍسًجدً ) 
 كجهو إُف جهة أخرل ، كراىية ١تا قالو . أم : حوؿ النِب (  فىأىٍعرىضى عىٍنوي ) 
 أم : كرر ، كيف ركاية ) حىت ردد ( .(  حىىته ثػىٌته ذىًلكى عىلىٍيًو أىٍربىعى مىرهاتو ) 
كيف ركاية )أربع مرات( كيف حديث بريدة )حىت إذا كانت الرابعة قاؿ: فيم أطهرؾ؟( (  أىٍربىعى شىهىادىاتو فػىلىمها شىًهدى عىلىى نػىٍفًسًو ) 

 كيف حديث جابر بن ٝترة ) فشهد على نفسو أربع شهادات ( .
 ٔتا يثبت الزان ؟ 

 ابإلقرار كاالعًتاؼ . أكالن :
 ابلبينػة . اثنيان : 
 لزان ؟اذكر الدليل على أف االعًتاؼ يثبت بو ا 

ا عىلىيػٍهىا،  -لًرىجيلو ًمٍن أىٍسلىمى  -كىاٍغدي َيى أينػىٍيسي )...  -يف اٟتديث ا١تتقدـ- قولو  ا ، فىًإٍف اٍعتػىرىفىٍت فىاٍرٚتيٍهىا، فػىرىدى عىلىى اٍمرىأىًة ىىذى
 ( . فػىريًٚتىتٍ  فىاٍعتػىرىفىٍت، فىأىمىرى هًبىا رىسيوؿي اَّللًَّ 

 كفي مرة كاحدة؟ ىل يشًتط أف يقر أربع مرات أـ ي 



 ُُْٕ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت:
 ال بد أف يقر أربع مرات .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 ٟتديث الباب ؛ حديث ماعز .

 َف يقم عليو اٟتد حىت شهد أربع مرات . كجو الداللة : النِب 
 أربعان . يثبت الزّن إبقراره مرة كاحدة ، كال يشًتط التكرارالقوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب مالك ، كالشافعي ، كرجحو الشوكآف .
 ٟتديث ) كاغدكا َي أنيس إُف امرأة ىذا فإف اعًتفت فارٚتها ( كَف يذكر تكراران .-أ

 كرر عليهما اإلقرار .  رجم اليهوديُت ، كَف ينقل أف النِب  كأف النِب  -ب

 دة . ركاه مسلم رجم امرأة من جهينة كَف تقر إال مرة كاح كالنِب  -ج

 يف مثل ىذه الواقعات اليت يًتتب عليها سفك الدماء كىتك اٟتـر . فلو كاف تربيع اإلقرار شرطان ١تا تركو النِب قالوا : 
 كأجاب ىؤالء عن حديث الباب :

قولو: )أبك  إ٪تا فعل ذلك يف قصة جابر لقصد التثبت، كما يشعر بذلك كظاىر السياقات مشعر أبف النِب قاؿ الشوكاين : 
جنوف( مث بسؤالو بعد ذلك لقومو ، فتحمل األحاديث اليت فيها الًتاخي عن إقامة اٟتد بعد صدكر اإلقرار مرة على من كاف أمره 
ملتبسان يف ثبوت العقل كاختبللو كالصحو كالسكر ك٨تو ذلك ، كإقامة اٟتد بعد اإلقرار مرة كاحدة على من كاف معركفان بصحة 

 قراره عن ا١تبطبلت .العقل كسبلمة إ
  ؟الوطء ىل يشًتط أف يصرح بذٍكر حقيقة 

 نعم يشًتط .
قاؿ ١تاعز ) أنٍكتىها ؟ قاؿ : نعم ، قاؿ : حىت غاب ذلك منك يف ذلك منها ؟ قاؿ : نعم، قاؿ: كما يريب  فإف النِب  -أ

قاؿ : نعم، أتيت منها حرامان ما أييت الرجل من  ا١تيل يف ا١تكحلة أك الٌرًشاء يف البئر ؟ قاؿ: نعػم ، قاؿ: فهل تدرم ما الزّن ؟
 امرأتو حبلالن ( .

كيف حديث ابن عباس : ) فقاؿ : أنكتها ؟ قاؿ : نعم ، قاؿ : أتدرم ما الزّن ؟ قاؿ : نعم ، أتيت منها حرامان ما أييت الرجل من 
 . امرأتو حبلالن ، قاؿ : فما تريد هبذا القوؿ ؟ قاؿ : تطهرٓف ، فأمر بو فرجم (

 التعليل : ألنو رٔتا يظن ما ليس بزّن زّنن موجبان للحد ، فاشًتط فيو التصريح . -ب
 ما األمر الثاين الذم يثبت بو الزان ؟ 

 البينػػة ، كىو شهادة أربعة رجاؿ .
 فالشهود ال بد أف يكونوا أربع رجاؿ يشهدكف أبهنم رأكا الزّن نفسو ، كال تقبل شهادة النساء .

اًء فىأيكلىًئكى ًعٍندى اَّللًَّ ىيمي اٍلكىاًذبيوفى )لى قاؿ تعاُف :  ٍتيوا اًبلشُّهىدى اءى فىًإٍذ َفٍى أيى  .( ٍوال جىاءيكا عىلىٍيًو أبًىٍربػىعىًة شيهىدى
  ماذا يشًتط يف ىؤالء الشهود ؟ 

 يشًتط :
 . أكالن : أف يكونوا عدكالن 

 قاؿ ابن قدامة : فبل خبلؼ يف اشًتاطها . 



 ُِْٕ 

 . أحراران اثنيان : كأف يكونوا 
 فبل تقبل شهادة العبد ، قاؿ ابن قدامة : كال نعلم يف ىذا خبلفان .

o كىل يشًتط أف يكوف ٣تيء الشهود كلهم يف ٣تلس كاحد ؟ 
 ا١تذىب : يشًتط أف يكوف يف ٣تلس كاحد دكف اٟتضور ، كقيل : ال يشًتط ، ألف النصوص عامة .

o قولوف : رأينا ذكره يف فرجها ، فلو قالوا : رأيناه عليها متجردين فبل كيشًتط : أف يصرحوا بشهادهتم ، فيصرحوف ابلزّن في
 يقبل .

 فوائد عامة :
 : اختلف العلماء ىل ٭تفر للمرجـو أـ ال ؟ على أقواؿ 

 أنو ٭تفر لو . القوؿ األكؿ :
 فقد جاء يف ركاية ١تسلم من حديث بريدة : ) فلما كاف الرابعة حفر لو حفرة مث أمر بو فرجم ( .

 ىب بعض العلماء إُف أنو ٭تفر للمرجـو ٢تذه الركاية .فذ
 أنو ال ٭تفر لو .القوؿ الثاين : 

 ٟتديث اليهوديُت حيث َف ٭تفر ٢تما .
 كٟتديث : ) كاغد َي أنيس إُف امرأة ىذا فإف اعًتفت فارٚتها ( كَف يذكر حفران ، كىذا يدؿ على عدـ اٟتفر .

 .٭تفر للمرأة دكف الرجل القوؿ الثالث : 
 كىو أنو ال ٭تفر للمرجـو .كالراجح القوؿ الثاين ، 

كأما ركاية : ) فحفر لو ( يف قصة ماعز ، فأكثر الركاَيت يف قصة ماعز على عدـ اٟتفر ، كمن مثىٌ حكم بعض العلماء على ىذه 
 الركاية ابلشذكذ .

 اختلف العلماء : ىل ا١تقر ابلزّن إذا رجع عن إقراره يقبل أـ ال ؟ على قولُت : 
 أف ا١تقر ابلزّن إذا رجع ، فإنو يقبل رجوعو كال يقاـ عليو اٟتد .القوؿ األكؿ : 

 كىذا قوؿ أكثر العلماء .
 قاؿ كما عند أَب داكد : ) ىبل تركتموه لعلو يتوب فيتوب هللا عليو ( . ألف النِب 
 اٟتد عليو .ىذا دليل على جواز رجوع ا١تقر ، كأنو إذا رجع يف إقراره حـر إقامة فقالوا : 

 ال يقبل الرجوع عن اإلقرار .القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب الظاىرية .

 قاؿ ألنيس : ) كاغد إُف امرأة ىذا فإف اعًتفت فارٚتها ( كَف يقل ما َف ترجع . ألف الرسوؿ قالوا : 
َف يرجع عن إقراره أبدان ، كىربو ال يدؿ  كأما قولكم إف ماعزان رجع عن إقراره ، فإف ماعزان  قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا : 

على رجوعو إطبلقان ، نعم ماعز ىركبو قد يكوف عن طلب إقامة اٟتد عليو ، فهو يف األكؿ يريد أف يقاـ عليو اٟتد ، كيف الثآف 
عليو ( فدؿ ىذا على أف حكم أراد أف ال يقاـ عليو اٟتد كتكوف التوبة بينو كبُت هللا ، ك٢تذا قاؿ : ) أال تركتموه يتوب فيتوب هللا 

أنو رجع عن إقامة طلب  اإلقرار ابقي ، فنحن نقوؿ إف قصة ماعز ما فيها دليل إطبلقان على رجوع اإلقرار ، كلكن فيها دليل على
، أف نرٚتو د كآتينا ابٟتصى ألجل، ك١تا ىيأّن اآللة لنقيم عليو اٟتل يقر أبنو زْف كيطلب إقامة اٟتد، ك٢تذا إذا جاءّن رجاٟتد عليو

قاؿ : ) ىبلٌ  فلما نظر إُف اٟتصى قاؿ : دعوٓف أتوب إُف هللا ، ما ذا نقوؿ لو ؟ ٬تب أف ندعو يتوب إُف هللا ، ألف الرسوؿ 
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 تركتموه يتوب فيتوب هللا عليو ( حينئذو ندعو يتوب فيتوب هللا عليو .
 . فع عن نفسو كصفان ثبت عليو إبقرارهكأما لو قاؿ : إنو ما زْف ، فبل يقبل ، ألف ىذا الرجل يريد أف يد

كاٟتد الذم ثبت ابإلقرار : فإنو ال ٬تب على اٟتاكم أف يبادر إليو ؛ بل يستحب لو أف يػيعىرًٌض للمقر لَتجع عن إقراره ، فإف  -
  .أصر ا١تقر على إقراره ، أقاـ اإلماـ عليو اٟتد
  ...األقضية رجم الثيب تضمنت ىذهز : فقاؿ ابن القيم رٛتو هللا تعاُف عن قصة ماع

 ر .  كأف اإلماـ يستحب لو أف يعرض للمقر أبف ال يق
  : قاؿ ٝتاحة الشيخ دمحم بن إبراىيم رٛتو هللا

 كقد ذكر بعض العلماء أنو يستحب لئلماـ أك اٟتاكم الذم يثبت عنده اٟتد ابإلقرار التعريض لو ابلرجوع، كما ركم عن النِب 
كيف ت(. عنده، مث جاء من الناحية األخرل فأعرض عنو، حىت مت إقراره أربعان . مث قاؿ: )لعلك ١تس أنو أعرض عن ماعز حُت أقر

( : قاؿ اإلماـ أٛتد: ال أبس بتلقُت السارؽ لَتجع عن إقراره ، كىذا قوؿ عامة الفقهاء" انتهى ْٔٔ/ُِ"ا١ترٍت" البن قدامة )
 . ( ْٔٔ/ُِمن "٣تموع فتاكل الشيخ دمحم بن إبراىيم" )

  : كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا
ـى عىلىٍيًو اٟتٍىدُّ يًف ظىاًىًر مىٍذىىبً " بي أىٍف يػيقىا ئًبنا فػىهىذىا الى ٬تًى  اإلماـ أىٍٛتىد ، نىصَّ عىلىٍيًو يًف غىٍَتً مىٍوًضعو إذىا جىاءى ىيوى بًنػىٍفًسًو فىاٍعتػىرىؼى كىجىاءى ًتى

ةي ...إٍف اٟتديث( يىٍدخي ، كىاٍحتىجَّ عىلىيػٍهىا اٍلقىاًضي بً  : )أىصىٍبت حىدِّا فىأىًقٍموي عىلىيَّ فىأيًقيمىٍت الصَّبلى لي ًعدًَّة أىحىاًديثى ، كىحىًديثي الًَّذم قىاؿى
ئًبنا ا ، أًلىنَّوي جىاءى ًتى   .يف ىىذى

: ًإفه اىَّللهى بػىعىثى  ) كىعىٍن عيمىرى ٍبًن اى٠ٍتىطهاًب  -َُِٗ ، فىكىافى ًفيمىا أىنٍػزىؿى أىنهوي خىطىبى فػىقىاؿى ، كىأىنٍػزىؿى عىلىٍيًو اىٍلًكتىابى ٤تيىمهدنا اًبٟتٍىقًٌ
نىاىىا كىعىقىٍلنىاىىا، فػىرىجىمى رىسيوؿي اىَّللًه  ىىا كىكىعىيػٍ قيوؿى كىرىٚتىٍنىا بػىٍعدىهي، فىأىٍخشىى ًإٍف طىاؿى اًبلنهاًس زىمىافه أىٍف يػى  اىَّللهي عىلىٍيًو آيىةي اىلرهٍجًم. قػىرىٍأانى

، فػىيىًضلُّوا بًتػىٍرًؾ فىرًيضىةو أىنٍػزى٢تىىا اىَّللهي، كىًإفه اىلرهٍجمى  دي اىلرهٍجمى يف ًكتىاًب اىَّللًه ، ًإذىا أيٍحًصنى ًمٍن قىاًئله: مىا ٧تًى حىقٌّ يف ًكتىاًب اىَّللًه عىلىى مىٍن زىَّنى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( كىافى اىٟتٍىبىلي، أىٍك اىاًلٍعًًتىاؼي   اىلٌرًجىاًؿ كىالنًٌسىاًء، ًإذىا قىامىٍت اىٍلبػىيًٌنىةي، أىكٍ 

----------   
: ًإفه اىَّللهى بػىعىثى ٤تيىمهدنا اًبٟتٍىقًٌ )   قدـ عمر ىذا الكبلـ قبل ما أراد أف يقولو توطئة لو ، ليتيقظ السامع ١تا يقوؿ .(  أىنهوي خىطىبى فػىقىاؿى
كىي كما ذكره بعض العلماء ) الشيخ كالشيخة إذا زنيا (  ، فىكىافى ًفيمىا أىنٍػزىؿى اىَّللهي عىلىٍيًو آيىةي اىلرهٍجمً كىأىنٍػزىؿى عىلىٍيًو اىٍلًكتىابى )  

 فارٚتو٫تا البتة ( .
ىىا )   أم : تلوّنىا .( قػىرىٍأانى
نىاىىا)   أم : حفظناىا .(  كىكىعىيػٍ
 أم : تدبرّنىا .(  كىعىقىٍلنىاىىا )
( فبٌُت النِب  أف ا١تراد بو رجم الثيب كجلد البكر  أىٍك ٬تىٍعىلى اَّللَّي ٢تىينَّ سىًبيبلن أم : يف قولو تعاُف ) ( حىقٌّ يف ًكتىاًب اىَّللًه  كىًإفه اىلرهٍجمى )  

 . قالو يف الفتح .
يًٌنىةي )   قاؿ القرطِب : يعٍت ابلبينة ، األربعة الشهداء العدكؿ .(  ًإذىا قىامىٍت اىٍلبػى
 أم : كجدت ا١ترأة ا٠تلية من زكج أك سيد حبلى ، كَف تذكر شبهة كال إكراىان . ( ٟتٍىبىلي أىٍك كىافى اى )

 أم : اإلقرار ابلزّن .( أىٍك اىاًلٍعًًتىاؼي 
 ىل يقاـ اٟتد ابلقرينة الظاىرة )اٟتمل( ؟ 



 ُْْٕ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 تدع شبهة موجبة لدرء اٟتد كدعول أهنا مكرىة . إقامة حد الزّن ابٟتبل بشرط أف ال القوؿ األكؿ :

 كىذا قوؿ عمر ، كىو مذىب مالك .
، ًإذىا أيٍحًصنى ًمٍن اىلٌرًجىاًؿ كىالنًٌسىاًء، ًإذىا قىامىٍت اى لقوؿ عمر )   ( . ٍلبػىيًٌنىةي، أىٍك كىافى اىٟتٍىبىلي كىًإفَّ اىلرٍَّجمى حىقّّ يف ًكتىاًب اىَّللًَّ عىلىى مىٍن زىْفى

 عمر ٣ترد كجود اٟتمل موجبان إلقامة حد الزّن كإ٬تابو ابلبينة أك االعًتاؼ . فجعل
 قاؿ ابن القيم : كقد حكم أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب كالصحابة معو برجم ا١ترأة اليت ظهر هبا ٛتل كال زكج ٢تا كال سيد .

 تطرؽ إُف داللة اٟتمل يتطرؽ مثلو إُف داللة البينة كأكثر .كألف كجود اٟتمل أمارة ظاىرة على الزّن أظهر من داللة البينة ، كما ي
 أهنا ال ٖتد ٔتجرد اٟتبل . القوؿ الثاين :

 كىذا مذىب اٟتنفية ، كالشافعية ، كرجحو الشوكآف .
 ٟتديث ) ادفعوا اٟتدكد ما كجدمت ٢تا مدفعان ( ركاه ابن ماجو .

 قالوا : كالشبهة ىنا متحققة من كجوه متعددة :
 ل أنو من كطء إكراه ، كا١تستكرىة ال حد عليها .فيحتم

 ك٭تتمل أنو من كطء رجل كاقعها يف نـو كىي ثقيلة النـو .
 ك٭تتمل أنو من كطء شبهة .

 ك٭تتمل أنو حصل اٟتبل إبدخاؿ ماء الرجل يف فرجها إما بفعلها أك بفعل غَتىا .
 القوؿ األكؿ .كالراجح 
:  ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه ٝتىً  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُُِ ىىا، فػىٍليىٍجًلٍدىىا اىٟتٍىده، كىالى يػيثػىرًٌٍب )يػىقيوؿي ًإذىا زىنىٍت أىمىةي أىحىدًكيٍم، فػىتػىبػىُتهى زانى

هىا، ُثيه ًإٍف زىنىًت اىلثهالًثىةى، فػىتػىبػىُتهى  هىا، ُثيه ًإٍف زىنىٍت فػىٍليىٍجًلٍدىىا اىٟتٍىده، كىالى يػيثػىرًٌٍب عىلىيػٍ ىىا، فػىٍليىًبٍعهىا كىلىٍو ْتىٍبلو ًمٍن شىعىرو عىلىيػٍ ميتػهفىقه  ( ًزانى
ا لىٍفظي ميٍسًلمو   .عىلىٍيًو كىىىذى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىًليٌو  -ُُُِ  .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى  (أىًقيميوا اىٍٟتيديكدى عىلىى مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم )  قىاؿى
---------- 

 األمىة ىي ا١تملوكة .(  ذىا زىنىٍت أىمىةي أىحىدًكيمٍ إً ) 
ىىا)   أم : ظهر ، قاؿ النوكم : معٌت تبٌُت زّنىا : ٖتققو ، إما ابلبينة ، كإما برؤية .(  فػىتػىبػىُتهى ًزانى
 الواجب عليها .(  فػىٍليىٍجًلٍدىىا اىٟتٍىده  ) 
هىا)   .التثريب : التوبيخ كاللـو (  كىالى يػيثػىرًٌٍب عىلىيػٍ
 أم : كلو كاف البيع بثمن قليل ، كاٟتبل من الشعر . (فػىٍليىًبٍعهىا كىلىٍو ْتىٍبلو ًمٍن شىعىرو ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : كجوب إقامة اٟتد على األمة إذا زنت .
مىاء كىالٍ قاؿ النوكم :  ا اٟتٍىًديث دىلًيل عىلىى كيجيوب حىٌد الٌزّنى عىلىى اإٍلً  . عىًبيدكىيًف ىىذى

 كم حد األمة إذا زنت ؟ 
 ( جلدة سواء كانت بكران أك ٤تصنة . َٓ)

 ( .فىًإذىا أيٍحًصنَّ فىًإٍف أىتػىٍُتى ًبفىاًحشىةو فػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمٍن اٍلعىذىاًب  قاؿ تعاُف )
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 ٜتىٍسيوفى جىٍلدىةن ًبٍكرىٍيًن كىاّنى أىٍك ثػىيًٌبػىٍُتً .كىٚتيٍلىتيوي أىفَّ حىدَّ اٍلعىٍبًد كىاأٍلىمىًة قاؿ ابن قدامة : 
ًنيفىةى كىالشَّاًفًعيُّ ،  يف قػىٍوًؿ أىٍكثىًر اٍلفيقىهىاًء ؛ ًمنػٍهيٍم عيمىري ، كىعىًليّّ ، كىاٍبني مىٍسعيودو ، كىاٟتٍىسىني ، كىالنَّخىًعيُّ ، كىمىاًلكه  ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ ، كىأىبيو حى

 ، ُّ  م .كىاٍلعىنػٍ رىً كىاٍلبػىيتًٌ
نىوي كىبػىٍُتى اأٍلىمىًة ، فىالتػٍَّنًصيصي عىلىى أىحىًد٫ًتىا يػىثٍػبيتي حيٍكميوي يف حىقًٌ اآٍل  مىٍن أىٍعتىقى  ) خىًر ، كىمىا أىفَّ قػىٍوؿى النَِّبًٌ كىأىمَّا اٍلعىٍبدي فىبلى فػىٍرؽى بػىيػٍ

 ) ا١ترٍت ( .  مىًة ، مثيَّ إفَّ اٍلمىٍنطيوؽى أىٍكُفى ًمٍنوي عىلىى كيلًٌ حىاؿو .ثػىبىتى حيٍكميوي يف حىقًٌ اأٍلى  (ًشرٍكنا لىوي يف عىٍبدو 
 كىَفٍى يػيفىٌرًؽ بػىٍُت  () فػىٍليىٍجًلٍدىىا اٟتٍىٌد  لًقىٍولو  كىًفيًو دىلًيل عىلىى أىفَّ اٍلعىٍبد كىاأٍلىمىة الى يػيٍرٚتىىاًف ، سىوىاء كىاّنى ميزىكَّجىٍُتً أىـٍ الى ،كقاؿ النوكم : 
 .ميزىكَّجىة كىغىٍَتىىا 

فىًإٍف أىتػىٍُتى  )مىاًء أىمَّا ًإٍف كىانىٍت أىمىةن ، فىًإنػَّهىا ٕتيٍلىدي ًنٍصفى اٍلًمائىًة كىىيوى ٜتىٍسيوفى ، كىذىًلكى يف قػىٍولًًو تػىعىاُفى يف اإٍلً كقاؿ الشنقيطي : ... 
، كىاٍلميرىادي اًبٍلميٍحصىنىاًت ىينىا : اٟتٍىرىائًري كىاٍلعىذىابي اٞتٍىٍلدي ، كىىيوى اًبلنًٌٍسبىًة ًإُفى  (نى اٍلعىذىاًب ًبفىاًحشىةو فػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت مً 

ةي فػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ىىًذًه ، كىىيوى ٜتىٍسيوفى ؛ فىآيى « النًٌسىاءً »اٟتٍيرًَّة الزَّانًيىًة : ًمائىةي جىٍلدىةو كىاأٍلىمىةي عىلىيػٍهىا ًنٍصفيوي بًنىصًٌ آيىًة 
صىةه لًعيميوـً قػىٍولًًو : الزَّانًيىةي كىالزَّآف ، اًبلنًٌٍسبىًة ًإُفى الزَّانًيىًة اأٍلينٍػثىى  . ًمنى اٍلعىذىاًب   ٥تيىصًٌ

ٍلًد اٍلًمائىًة خىاصِّا اًبلزَّآف اٟتٍيرًٌ ، أىمَّا الزَّآف ىىًذًه ، ٥تيىصَّصه ًعٍندى اٞتٍيٍمهيوًر أىيٍ « النُّورً »كىعيميوـي الزَّآف يف آيىًة  ضنا مىرَّةن أيٍخرىل ، ًبكىٍوًف جى
 الذَّكىري اٍلعىٍبدي فىًإنَّوي ٬تيٍلىدي ًنٍصفى اٍلًمائىًة ، كىىيوى ا٠تٍىٍمسيوفى .

ا التٍَّخًصيًص : ًإٟتٍىاؽي اٍلعىٍبًد اًبأٍلىمىًة يًف تىٍشًطًَت حى  دًٌ الزًٌْفى اًبلٌرًؽًٌ ؛ أًلىفَّ مىنىاطى التٍَّشًطًَت الٌرًؽُّ ًببلى شىكٌو ؛ أًلىفَّ الذُّكيورىةى كىاأٍلينيوثىةى كىكىٍجوي ىىذى
ًف ، الى يػىتػىرىتَّبي عىلىٍيًهمىا حيٍكمه ، فىدىؿَّ قػىٍوليوي تػىعىاُفى يًف آيى  مىاًء : فػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي مىا  «النًٌسىاءً »ًة اًبلنًٌٍسبىًة ًإُفى اٟتٍيديكًد كىٍصفىاًف طىٍرًدَيَّ يف اإٍلً

 د .أٍلينٍػثىى يًف اٟتٍيديك عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى اٍلعىذىاًب ، أىفَّ الٌرًؽَّ مىنىاطي تىٍشًطًَت حىدًٌ الزًٌْفى ، ًإٍذ الى فػىٍرؽى بػىٍُتى الذَّكىًر كىا
 ىل تغرب األمة ؟ 

 ال تررب .
ا قىاؿى اٟتٍىسىني ، كىٛتىَّاده ، كىمىاًلكه كىًإٍسحىاؽي .، ى عىٍبدو كىالى أىمىةو كىالى تػىٍررًيبى عىلى قاؿ ابن قدامة :   كىهًبىذى

مىرى كىحىدَّ اٍبني عي  (فػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي مىا عىلىى اٍلميٍحصىنىاًت ًمٍن اٍلعىذىاًب ) كىقىاؿى الثػٍَّورًمُّ ، كىأىبيو ثػىٍورو : يػيرىرَّبي ًنٍصفى عىاـو ؛ لًقىٍولًًو تػىعىاُفى 
ٍليوكىةن لىوي ، كىنػىفىاىىا إُفى فىدىؾى  بػىٍُتً .، ٦تى ًف كىاٍلمىٍذىى  كىعىٍن الشَّاًفًعيًٌ قػىٍوالى

ـي   ( .اٍلًبٍكري اًبٍلًبٍكًر ، جىٍلدي ًمائىةو كىتػىٍررًيبي عىاـو )  كىاٍحتىجَّ مىٍن أىٍكجىبىوي ًبعيميوـً قػىٍولًًو عىلىٍيًو السَّبلى
 .َتي اٍلبػىيىاًف عىٍن كىٍقًتًو مىٍذكيوري يًف حيجًَّتنىا ، كىَفٍى يىٍذكيٍر ًفيًو تػىٍررًيبنا ، كىلىٍو كىافى كىاًجبنا لىذىكىرىهي ؛ أًلىنَّوي الى ٬تىيوزي أتىٍخً كىلىنىا ، اٟتٍىًديثي الٍ  -أ
دَّ ، مىٍن أيٍحًصنى ًمنػٍهيٍم ، كىمىٍن َفٍى ٭تيٍصىٍن ؛ فىًإفَّ أىمىةن أىنَّوي قىاؿى : َيى أىيػُّهىا النَّاسي ، أىًقيميوا عىلىى أىرًقَّاًئكيٍم اٟتٍى  ) كىحىًديثي عىًليٌو  -ب 

 كىذىكىرى اٟتٍىًديثى رىكىاهي أىبيو دىاكيد ، كىَفٍى يىٍذكيٍر أىنَّوي غىرَّبػىهىا .( زىنىٍت ، فىأىمىرىٓف أىٍف أىٍجًلدىىىا  لًرىسيوًؿ اَّللًَّ 
لًيًل أىنَّوي ؛ أًلىفَّ اٍلعىذىابى اٍلمىٍذكيورى يف اٍلقيٍرآًف ًمائىةي جىٍلدىةو الى غىيػٍري ، فػىيػىٍنصىًرؼي التػٍَّنًصيفي إلىٍيًو ديكفى غىَتًٍ  كىأىمَّا اآٍليىةي ، فىًإنػَّهىا حيجَّةه لىنىا ًه ؛ ًبدى

 .َفٍى يػىٍنصىًرٍؼ إُفى تػىٍنًصيًف الرٍَّجًم 
التػٍَّررًًٔف ، بػىيىافي ذىًلكى ، أىفَّ اٍلعىٍبدى الى ضىرىرى عىلىٍيًو يف كىأًلىفَّ التػٍَّررًيبى يًف حىقًٌ اٍلعىٍبًد عيقيوبىةه ًلسىيًٌ   -ج ٍب يف الزًٌْفى ، كى ًدًه ديكنىوي ، فػىلىٍم ٬تًى

ًو ، كىا٠تٍىطىًر ًٓتيريكًجًو ًمٍن ٖتىًٍت يىًدًه ، وًيًت ًخٍدمىتً تػىٍررًيًبًو ؛ أًلىنَّوي غىرًيبه يًف مىٍوًضًعًو ، كىيػيًٍتًفيوي بًتػىٍررًيًبًو ًمٍن ا٠تًٍٍدمىًة ، كىيػىتىضىرَّري سىيًٌديهي بًتػىفٍ 
نٍػفىاًؽ عىلىٍيًو مىعى بػيٍعًدًه عىٍنوي ، فػىيىًصَتي اٟتٍىدُّ مىٍشريكعنا يف حىقًٌ غىٍَتً ال  .زَّآف ، كىالضَّرىري عىلىى غىٍَتً اٞتٍىآف كىاٍلكيٍلفىًة يف ًحٍفًظًو ، كىاإٍلً

 من يقيم حد اٞتلد على الرقيق ؟ 
 مو سيده .يقي



 ُْٕٔ 

 ٟتديث الباب .
ا مىٍذىىبنىا كىمىٍذىىب مىاًلك كىأىٍٛتىد كىٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىا اٟتديث كىيف قاؿ النوكم :  ء ًمٍن : أىفَّ السَّيًٌد ييًقيم اٟتٍىٌد عىلىى عىٍبده كىأىمىتو ، كىىىذى

ًنيفىة  لىة لًٍلجيٍمهيوًر  يف  الصَّحىابىة كىالتَّاًبًعُتى فىمىٍن بػىٍعدىٍم ، كىقىاؿى أىبيو حى ا اٟتٍىًديث صىرًيح يف الدَّالى  .طىائًفىة : لىٍيسى لىوي ذىًلكى ، كىىىذى
 كىلًلسَّيًًٌد إقىامىةي اٟتٍىدًٌ اًبٞتٍىٍلًد عىلىى رىًقيًقًو اٍلًقنًٌ ، يف قػىٍوًؿ أىٍكثىًر اٍلعيلىمىاًء .قاؿ ابن قدامة : 

 .ًلكى كىقىاؿى أىٍصحىابي الرٍَّأًم : لىٍيسى لىوي ذى 
 .أًلىفَّ اٟتٍيديكدى إُفى السٍُّلطىاًف  
ًٍلكيوي عىلىى اٍلعىٍبًد ، كىالصَِّبًٌ   ًٍلكي إقىامىةى اٟتٍىدًٌ عىلىى اٟتٍيرًٌ الى ٯتى  .كىأًلىفَّ ًمٍن الى ٯتى

مىا  ـ .كىأًلىنَّوي حىدّّ ىيوى حىقّّ َّللًًَّ تػىعىاُفى ، فػىيػيفىوَّضي إُفى اإٍلً
 مث ذكر أحاديث الباب مث قاؿ :نىا كىلى مث قاؿ ابن قدامة : 

ًٍلكي أتىًٍديبى أىمىًتًو كىتػىٍزًك٬تىهىا ، فىمىلىكى إقىامىةى اٟتٍىدًٌ عىلىيػٍهىا ، كىالسٍُّلطىاًف ، كىفى   ) ا١ترٍت ( .    ارىؽى الصًَِّبَّ .كىأًلىفَّ السَّيًٌدى ٯتى
 ىل للسيد أف يقيم حد القتل كالسرقة على عبده ؟ 

 ىذه ا١تسألة على قولُت كاٞتمهور على عدـ جواز ذلك . اختلف العلماء يف
ـي قاؿ ابن قدامة :  مىا ًٍلكيهىا إالَّ اإٍلً ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم .، فىأىمَّا اٍلقىٍتلي يف الٌرًدًَّة ، كىاٍلقىٍطعي يف السَّرًقىًة ، فىبلى ٯتى  كىىىذى

 ما حكم من زَّن مراراى ؟ 
  . من زّن مرة كأقيم عليو اٟتد مث زّن أخرل أنو ٬تب عليو حد آخرتفق الفقهاء علي أف ا

لًثىة لىزًمىوي حىٌد آخىر ، فىًإٍف حيدَّ مثيَّ قاؿ النوكم :  نًينا يػىٍلزىموي حىدّّ آخىر ، فىًإٍف زىْفى اثى ا الزَّآف ًإذىا حيدَّ مثيَّ زىْفى اثى  زىْفى لىزًمىوي حىٌد آخىر ، كىىىكىذى
ا   .أىبىدن

 على قولُت :ىل يقاـ حد كاحد أك يقاـ عليو لكل مرة حد؟  فيما إذا تكرر منو الزّن كَف يقم عليو اٟتد ، العلماء  كاختلف
 أف من زّن مراران كَف يقم عليو اٟتد فبل ٬تب عليو إال حد كاحد.ٚتهور العلماء على  

 نػٍهينَّ فػىيىٍكًفيو حىٌد كىاًحد لًٍلجىًميًع .فىأىمَّا ًإذىا زىْفى مىرَّات كىَفٍى ٭تيىٌد ًلوىاًحدىةو مً قاؿ النوكم : 
 : ابإلٚتاع كا١تعقوؿ دلوااستك 

 أما اإلٚتاع : 
 د .قد أٚتعوا أنو إذا تكرر اٟتد قبل إقامتو أجزأ حد كاحة : ابن قدامقاؿ  فقد -أ

 :أما ا١تعقوؿ 
الررض ىنا من جنس كاحد فوجب ألف ، أف الررض الزجر عن إتياف مثل ذلك يف ا١تستقبل كىو حاصل ابٟتد الواحد  -ب

 التداخل كالكفارات.
 أهنا طهارة سببها كاحد فتداخلت. -ج
 ة .أف تكرار الزّن كتكرار اإليبلج ك االجًتاع جرعة بعد جرعة ألف ذلك كاألحداث إذا تواترت قبل الطهار  -د
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
  يػيقىاـ عىلىٍيًو اٟتٍىٌد فػىقىٍط .أىنَّوي الى يػيوىبَّخ الزَّآف ، بىٍل  -

أم : ال ييػػػوبًٌخ ، كال ييعػػػَتًٌ ، كال ييٍكثًػػػر مػػػن اللَّػػػـو ، فػػػإفَّ اإلكثػػػار مػػػن ذلػػػك يزيػػػل اٟتيػػػاء  كال يػيثػىػػػرًٌب عليهػػػا ( قػػػاؿ القػػػرطِب : قولػػػو )
زئ على ذلك الفعل . كأيضنا : فإف العبد غالب حالو : أنَّو ال ينفعو اللـو كالتػو  بج ، كال يػؤثر ، فػبل يظهػر لػو أثػر ، كاٟتشمة ، ك٬تي



 ُْٕٕ 

 كإ٪تا يظهر أثره يف حق اٟتر . أال ترل قوؿ الشاعر : 
 كالعبدي ال يػىٍردىعيوي إال العصا      كاللَّـو للحرًٌ ميقيمه رادًعه 

 يػدخل يف ذلػك الػوعظ كأيضنا : فإف التوبيخ كاللَّـو عقوبة زائدة على اٟتد الذم نٌص هللا تعاُف عليو فبل ينبري أف يلتـز ذلك . كال
 ُف .كالتخويف بعقاب هللا تعا

ػػا قولػػو ) - ٍخبىػػار اًبٍلعىٍيػػًب كى ( فػىٍليىًبٍعهى ػػٍأميور بًػػًو يػىٍلػػزىـ صىػػاًحبو أىٍف يػيبػىػػُتًٌ حىا٢تىػػا لًٍلميٍشػػًتىًم ؛ أًلىنَّػػوي عىٍيػػب ، كىاإٍلً ا اٍلمى ػػذى اًجػػب ، فىػػًإٍف ًقيػػلى :  كىىى
ئنا كىيػىٍرتىًضػػػيو أًلى  ػػػيػٍ ٍيػػػف يىٍكػػػرىه شى ػػػا بًنػىٍفًسػػػًو أىٍك يىصيػػػونػىهىا هًبىيػٍ كى ػػػا تىٍسػػػتىًعٌف ًعٍنػػػد اٍلميٍشػػػًتىًم أبًىٍف ييًعٌفهى بىتًػػػًو أىٍك ًخيػػػًو اٍلميٍسػػػًلم ؟ فىػػػاٞتٍىوىاب : لىعىلَّهى

 ) نوكم ( .اًبإٍلًٍحسىاًف ًإلىيػٍهىا كىالتػٍَّوًسعىة عىلىيػٍهىا أىٍك يػيزىكًٌجهىا أىٍك غىٍَت ذىًلكى . 
 أىل ا١تعاص كاحتقارىم . فيو دليل على إبعاد -

نىةى أىتىٍت نىيبه اَّللًه  ) كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيًصُتو  - ُُِِ يػٍ لىى ًمنى الزًٌانى  أىفه اٍمرىأىةن ًمٍن جيهى !  -كىًىيى حيبػٍ فػىقىالىٍت: ايى نىيبه اَّللًه
: كىلًيػههى  أىصىٍبتي حىداا، فىأىًقٍموي عىلىيه، فىدىعىا نىيبُّ اَّللًه  هىا فىًإذىا كىضىعىٍت فىاٍئًتًٍت هًبىا»ا. فػىقىاؿى فػىفىعىلى، فىأىمىرى هًبىا فىشيكهٍت « أىٍحًسٍن ًإلىيػٍ

هىا  ايى نىيبه  : أىتيصىلًٌي عىلىيػٍ هىا، فػىقىاؿى عيمىري هىا ثًيىابػيهىا، ُثيه أىمىرى هًبىا فػىريًٚتىٍت، ُثيه صىلهى عىلىيػٍ ، كىقىٍد زىنىٍت؟ فػىقى عىلىيػٍ :  اَّللًه بىٍت تػىٍوبىةن »اؿى لىقىٍد ًتى
هيٍم، كىىىٍل كىجىدىٍت أىفىضىلى ًمٍن أىٍف جىادىٍت بًنػىٍفًسهى  ٍبًعُتى ًمٍن أىٍىًل اٍلمىًدينىًة لىوىًسعىتػٍ مىٍت بػىٍُتى سى  . ؟ رىكىاهي ميٍسًلمه (  ا َّلًلهً لىٍو قيسًٌ

---------- 
نىةى )   كىي قبيلة معركفة .(  أىفه اٍمرىأىةن ًمٍن جيهىيػٍ

لىى ًمنى الزًٌانى ) كى   اعًتاؼ منها ابلزّن .(  ًىيى حيبػٍ
 أم : كلدت .( فىًإذىا كىضىعىٍت ) 
هىا ثًيىابػيهىا)  ىىكىذىا ىيوى يف ميٍعظىم النُّسىخ ) فىشيكٍَّت ( ، كىيًف بػىٍعضهىا ) فىشيدٍَّت ( اًبلدَّاًؿ بىدىؿ اٍلكىاؼ ، كىىيوى مىٍعٌتى  ( فىشيكهٍت عىلىيػٍ

 .اأٍلىكَّؿ 
 أم : أمر الناس .(  ُثيه أىمىرى هًبىا فػىريًٚتىتٍ  )
هىا )  على تلك ا١ترأة . أم : صلى النِب (  ُثيه صىلهى عىلىيػٍ

بىٍت تػىٍوبىةن )   عظيمة .(  لىقىٍد ًتى
هيمٍ  ) مىٍت بػىٍُتى سىٍبًعُتى ًمٍن أىٍىًل اٍلمىًدينىًة لىوىًسعىتػٍ  أم : لكفتهم .(  لىٍو قيسًٌ

 بتاء ا٠تطاب ، كا٠تطاب لعمر . (كىىىٍل كىجىدىٍت ) 
 . من اٞتود ، كأهنا تصدقت بنفسها  تعاُف ، حيث أقرت عليها ٔتا أدل إُف موهتا(  أىفىضىلى ًمٍن أىٍف جىادىٍت بًنػىٍفًسهىا َّلًلهً ) 
 ىل ىذه ا١ترأة ىي الغامدية ا١تذكورة يف حديث بريدة ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك :
 ىذه ا١ترأة ىي ا١تعركفة ابلرامدية اليت ركل حديثها بريدة .فذىب بعض العلماء إُف أف 

أيرًيدي أىٍف  قىٍد ظىلىٍمتي نػىٍفًسى كىزىنػىٍيتي كىًإٓفٌ  فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٌٓفً  أىتىى رىسيوؿى اَّللًَّ  يَّ أىفَّ مىاًعزى ٍبنى مىاًلكو األىٍسلىمً  )بػيرىٍيدىةى  عن
هي فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٌٓفً . فػىرىدَّهي فػىلىمَّ تيطىهًٌرىٓف  . فػىرىدَّهي الثَّانًيىةى فىأىٍرسىلى رىسيوؿي اَّللًَّ  ا كىافى ًمنى اٍلرىًد أىًتى » ًإُفى قػىٍوًمًو فػىقىاؿى  قىٍد زىنػىٍيتي

ئنا  يػٍ هي الثَّالًثىةى فىأىٍرسىلى ًإلىٍيًهٍم أىٍيضنا فػىقىاليوا مىا نػىٍعلىميوي ًإالَّ كىىًفَّ «.أىتػىٍعلىميوفى ًبعىٍقًلًو أبىٍسنا تػيٍنًكريكفى ًمٍنوي شى  اٍلعىٍقًل ًمٍن صىاًٟتًينىا ًفيمىا نػيرىل فىأىًتى
 أىمىرى بًًو فػىريًجمى.  فىسىأىؿى عىٍنوي فىأىٍخبػىريكهي أىنَّوي الى أبىٍسى بًًو كىالى ًبعىٍقًلًو فػىلىمَّا كىافى الرَّاًبعىةى حىفىرى لىوي حيٍفرىةن مثيَّ 

لىعىلَّكى أىٍف  . كىًإنَّوي رىدَّىىا فػىلىمَّا كىافى اٍلرىدي قىالىٍت َيى رىسيوؿى اَّللًَّ َفى تػىريدُّٓف قىٍد زىنػىٍيتي فىطىهًٌٍرٓف  فػىقىالىٍت َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٌٓفً  اءىًت اٍلغىاًمًديهةي فىجى قىاؿى 
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لىى. قىا كىمىا رىدىٍدتى مىاًعزنا فػىوىاَّللًَّ ًإٌٓفً   تػىريدَّٓف  ا قىٍد  فػىلىمَّا كىلىدىٍت أىتػىٍتوي اًبلصَِّبًٌ يف «. حىىتَّ تىًلًدل  ًإمَّا الى فىاٍذىىًِب » ؿى ٟتىيبػٍ ًخٍرقىةو قىالىٍت ىىذى
ٍتوي أىتػىٍتوي اًبلصًَِّبًٌ يًف «. فىأىٍرًضًعيًو حىىتَّ تػىٍفًطًميًو  اٍذىىِب » كىلىٍدتيوي. قىاؿى  اَّللًَّ قىٍد فىطىٍمتيوي كىقىٍد  لىٍت ىىذىا َيى نىًِبَّ يىًدًه ًكٍسرىةي خيٍبزو فػىقىا فػىلىمَّا فىطىمى

فىعى الصَِّبَّ ًإُفى رىجيلو ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى مثيَّ أىمىرى هًبىا فىحيًفرى ٢تىىا ًإُفى صىٍدرًىىا كىأى  ـى. فىدى مىرى النَّاسى فػىرىٚتىيوىىا فػىيػيٍقًبلي خىاًلدي ٍبني اٍلوىلًيًد أىكىلى الطَّعىا
ـي عىلىى كىٍجًو خىاًلدو فىسىبػَّهىا فىسىًمعى نىِبُّ ًْتىجىرو فػىرىمى  ىىا فػىقىاؿى  اَّللًَّ  ى رىٍأسىهىا فػىتػىنىضَّحى الدَّ نػىٍفًسى بًيىًدًه  ممىٍهبلن َيى خىاًلدي فػىوىالَّذً » سىبَّوي ًإَيَّ

بػىهىا صىاًحبي مىٍكسو لىريًفرى لىوي  بىٍت تػىٍوبىةن لىٍو ًتى  ( . ا فىصىلَّى عىلىيػٍهىا كىديًفنىتٍ مثيَّ أىمىرى هًبى «. لىقىٍد ًتى
 كرجح ىذا النوكم .

 كقيل : ٫تا قصتاف ، لبلختبلؼ الشديد بينهما .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد أف اٟتد ال يقاـ على اٟتامل حىت تضع .
ًنينػيهىا ،  يًو أىنَّوي الى تػيٍرجىمي اٟتٍيبػٍلىى حىىتَّ تىضىعى ، سىوىاءه كىافى  : فً قاؿ النوكم رٛتو هللا ٛتىٍليهىا ًمٍن زّنن أىٍك غىٍَتًًه ، كىىىذىا ٣تيٍمىعه عىلىٍيًو لًئىبلَّ يػيٍقتىلى جى

ا لىٍو كىافى حىدُّىىا اٞتٍىٍلدى كىًىيى حىاًمله َفٍى ٕتيٍلىٍد اًبإٍلًٍٚتىاًع حىىتَّ تىضى   ع .  ) نوكم ( .كىكىذى
ـي اٟتٍىدُّ عىلىى حىامً  فنا ... كىأًلىفَّ يف كقاؿ ابن قدامة :  كىالى يػيقىا لو حىىتَّ تىضىعى ، سىوىاءه كىافى اٟتٍىٍملي ًمٍن ًزْفن أىٍك غىٍَتًًه ، الى نػىٍعلىمي يف ىىذىا ًخبلى

فنا لىمىٍعصيوـو ، كىالى سىًبيلى إلىٍيًو ، كىسىوىاءه كىافى اٟتٍىدُّ رىٍٚتن  يػٍرىهي ، أًلىنَّوي الى يػيٍؤمىني تػىلىفي اٍلوىلىًد ًمٍن ا أىٍك غى إقىامىًة اٟتٍىدًٌ عىلىيػٍهىا يف حىاًؿ ٛتىًٍلهىا إٍتبلى
 و .  ) ا١ترٍت ( .ًسرىايىًة الضٍَّرًب كىاٍلقىٍطًع ، كىرئتَّىا سىرىل إُفى نػىٍفًس اٍلمىٍضريكًب كىاٍلمىٍقطيوًع ، فػىيػىفيوتي اٍلوىلىدي ًبفىوىاتً 

 ماذا نستفيد من قولو ) فشكت عليها ثياهبا ( ؟ 
ا ًاٍسًتٍحبىاب ٚتىٍع أىثٍػوىاهبىا عىلىيػٍهىا كىشىٌدىىا ًْتىٍيثي الى تػىٍنكىًشف عىٍورىهتىا يًف تػىقىلُّبهىا كىتىٍكرىار ًاٍضًطرى  كىيًف قاؿ النوكم :  اهبىا ، كىاتػَّفىقى اٍلعيلىمىاء ىىذى

مىاـعىلىى أىنَّوي الى تػيٍرجىم ًإالَّ قىاًعدىة، كىأىمَّا الرَّجيل فىجيٍمهيورىٍم عىلىى أىنَّوي يػيٍرجىم قى  ا ، كىقىاؿى غىٍَته: ٮتيىَتَّ اإٍلً  بػىٍينهمىا . ائًمنا، كىقىاؿى مىاًلك: قىاًعدن
 ماذا نستفيد من قولو ) ُث أمر هبا فرٚتت ( ؟ 

 نستفيد أنو ال يلـز اإلماـ حضور الرجم .
ت قاؿ النوكم : ق كىأىمىرى النَّاس فػىرىٚتىيوىىا ( كىيف حىًديث مىاًعز ) أىمىرىّنى أىٍف  فىأىمىرى هًبىا فػىريًٚتىٍت ( ، كىيف بػىٍعضهىا  ) )ٍولو يًف بػىٍعض الٌرًكىاَيى

لىة ًلمىٍذىىًب الشَّاًفًعٌي كىمىاًلك كىميوىاًفًقيًهمىا أىنَّوي الى يػىٍلزىـ اإٍلً  وي ( كى٨تىٍو ذىًلكى ًفيهىا كيٌلهىا دىالى ا لىٍو ثػىبىتى ًبشيهيودو َفٍى نػىٍرٚتي مىاـ حيضيور الرٍَّجم ، كىكىذى
 .ٍلزىموي اٟتٍيضيور يػى 
مى   أ اإٍلً ا الشُّهيود ًإٍف ثػىبىتى بًبػىيًٌنىةو ، كىيػىٍبدى مىاـ ميٍطلىقنا ، كىكىذى ًنيفىة كىأىٍٛتىد : ٭تىٍضير اإٍلً قٍػرىاًر ، كىًإٍف ثػىبىتى كىقىاؿى أىبيو حى اـ اًبلرٍَّجًم ًإٍف ثػىبىتى اًبإٍلً

أى الشُّهيود ، كىحيجَّة الشَّاًفعً  ا ٦تٍَّن ريًجمى ، كىاَّللَّي أىٍعلىم . ٌي أىفَّ النَِّبٌ اًبلشُّهيوًد بىدى  ) نوكم ( .  َفٍى ٭تىٍضير أىحىدن
  ١تاذا أمر النيب ( فىدىعىا نىيبُّ اَّللًه ابإلحساف إليها يف قولو هىا : أىٍحًسٍن ًإلىيػٍ  ( ؟ كىلًيػههىا. فػىقىاؿى

بػىبىاًف : ىذام : قاؿ النوك   اإٍلًٍحسىاف لىوي سى
 اًف ًإلىيػٍهىا ٖتىًٍذيرنا ٢تىيٍم ًمٍن ذىًلكى .ا٠تٍىٍوؼ عىلىيػٍهىا ًمٍن أىقىارهبىا أىٍف ٖتىًٍملهيٍم اٍلرىيػٍرىة كىٟتييوؽ اٍلعىار هًبًٍم أىٍف يػيٍؤذيكىىا، فىأىٍكصىى اًبإٍلًٍحسى  :٫تىا أىحىد 

بىٍت ، كىحىرَّضى عىلىى ا كىالثهاين  ـ : أىمىرى ًبًو رىٍٛتىة ٢تىىا ًإٍذ قىٍد ًتى إٍلًٍحسىاف إًلىيػٍهىا لًمىا يًف نػيفيوس النَّاس ًمٍن النػٍُّفرىة ًمٍن ًمٍثلهىا ، كىًإٍٝتىاعهىا اٍلكىبلى
 اٍلميٍؤًذم كى٨تىٍو ذىًلكى فػىنػىهىى عىٍن ىىذىا كيٌلو .

 ىل يصلي اإلماـ على ا١ترجـو ؟ 
 نعم ، يصلي اإلماـ كما يصلي عليو بقية ا١تسلمُت .

 صلى عليها . فحديث الباب نص على أنو 
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
O . االعًتاؼ تثبت بو اٟتد 
O . أنو يكتفى بو مرة كاحدة 
O . الرجم خاص ٔتن أحصن 
O . شد ثياب ا١ترأة عليها عند رٚتها ، لئبل تنكشف عند اضطراهبا 

هيمىا قىاؿى  - ُُِّ (  مى، كىرىجيالن ًمنى اليػىهيوًد، كىاٍمرىأىةن ػػػرىجيالن مىٍن أىٍسلى  مى رىسيوؿي اَّللًه رىجى )  كىعىٍن جىاًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًه رىًضيى اَّللهي عىنػٍ
 .رىكىاهي ميٍسًلمه 

 .كىًقصهةي رىٍجًم  اٍليػىهيوًديػهٍُتً يف الصهًحيحىٍُتً ًمٍن حىًديًث اٍبًن عيمىرى  -ُُِْ
---------- 

 اذكر لفظ حديث ابن حديث ابن عمر ؟ 
ديكفى » حىىتَّ جىاءى يػىهيودى فػىقىاؿى  كىيػىهيوًديَّةو قىٍد زىنػىيىا فىاٍنطىلىقى رىسيوؿي اَّللًَّ  مٌو بًيػىهيودً  أييتى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) ٍبن عيمىر  عىٍبد اَّللًَّ عن  مىا ٕتًى

ليهيمىا كى٩تيىاًلفي «. التػٍَّورىاًة عىلىى مىٍن زىْفى  يف  تيٍم » بػىٍُتى كيجيوًىًهمىا كىييطىاؼي هًبًمىا. قىاؿى  قىاليوا نيسىوًٌدي كيجيوىىهيمىا كى٨تيىمًٌ فىٍأتيوا اًبلتػٍَّورىاًة ًإٍف كينػٍ
يػٍ فىجىاءيكا هًبىا فػىقىرىءيكىىا حىىتَّ ًإذىا مىرُّكا آًبيىًة الرٍَّجًم كىضىعى اٍلفىىتى الًَّذل يػىٍقرىأي يىدىهي عىلىى آيىًة الرَّ «. صىاًدًقُتى  هىا كىمىا كىرىاءىىىا ٍجًم كىقػىرىأى مىا بػىٍُتى يىدى

فػىريًٚتىا. قىاؿى  ميٍرهي فػىٍليػىٍرفىٍع يىدىهي فػىرىفػىعىهىا فىًإذىا ٖتىٍتػىهىا آيىةي الرٍَّجًم فىأىمىرى هًبًمىا رىسيوؿي اَّللًَّ  فػىقىاؿى لىوي عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني سىبلىـو كىٍىوى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ 
 ( . ٍن رىٚتىىهيمىا فػىلىقىٍد رىأىيٍػتيوي يىًقيهىا ًمنى اٟتًٍجىارىًة بًنػىٍفًسوً عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني عيمىرى كيٍنتي ًفيمى 

ليهيمىا)  لهىا ( قاؿ النوكم :  ( نيسىوًٌدي كيجيوىىهيمىا كى٨تيىمًٌ ـ ، كىيًف بػىٍعضهىا ) ٧تيىمًٌ ىىكىذىا ىيوى يًف أىٍكثىر النُّسىخ ) ٨تىًٍملهيمىا ( اًبٟتٍىاًء كىالبلَّ
يعنا  بػىٍعضهىا ) ٨تيىمًٌمهيمىا ( ٔتًيمىٍُتً كىكيٌلو ميتػىقىاًرب ، فىمىٍعٌتى اأٍلىكَّؿ : ٨تىًٍملهيمىا عىلىى اٟتٍىٍمل ، كىمىٍعٌتى ااًبٍٞتًيًم ، كىيف  لهيمىا ٚتًى لثَّآف : ٧تيىمًٌ

ا الثَّاًلث ضىًعيف ؛ أًلىنَّوي قىاؿى  -اٍلًميم ًبضىمًٌ اٟتٍىاء كىفػىٍتح  -عىلىى اٞتٍىمىل ، كىمىٍعٌتى الثَّاًلث : نيسىوًٌد كيجيوىهمىا اًبٟتٍيمىًم  كىىيوى اٍلفىٍحم ، كىىىذى
 ا .قػىٍبلو : نيسىوًٌد كيجيوىهمى 

عل قفا أحد٫تا مقابل قفا اآلخر . كى٩تيىاًلفي بػىٍُتى كيجيوًىًهمىا)   ( أبف ٬تي
 ( أم : بُت الناس حىت يفضحا بينهم . اكىييطىاؼي هًبًمى ) 
 ف ؟ ) لو تزكج مسلم ذمية ىل يعترب ٤تصنان ( ؟ىل اإلسالـ شرط يف اإلحصا 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 أف اإلسبلـ شرط يف اإلحصاف . القوؿ األكؿ :

 فبل يكوف الكافر ٤تصنان ، كال ٖتصن الذمية مسلمان .
 كىذا مذىب ا١تالكية .

 كاه الدارقطٍت ، كىو ضعيف .) من أشرؾ اب فليس ٔتحصن ( ر  ٟتديث ابن عمر . قاؿ : قاؿ 
 أف اإلسبلـ ليس شرطان يف اإلحصاف . القوؿ الثاين :

 . ٤تصنُتا كإذا تزكج ا١تسلم ذمية فوطئها صار ، فالذمي ٭تصن الذمية 
 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .

صن الذمية كإُف ىذا ذىب تضمنت ىذه اٟتكومة أف اإلسبلـ ليس بشرط يف اإلحصاف كأف الذمي ٭تكاختاره ابن القيم كقاؿ : 
 ) زاد ا١تعاد ( .    .ي أٛتد كالشافع



 َُٕٓ 

 ٟتديث الباب .
)فاحكم بينهم ٔتا أنزؿ هللا كال  تعاُف مأمور ابٟتكم بُت أىل الكتاب ٔتا أنزؿ هللا تعاُف كما يف قولو ف النِب كجو الداللة : أ

 تتبع أىواءىم عما جاءؾ من اٟتق لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجا( .
 كحكم الزآف اصن يف شريعة اإلسبلـ الرجم ابٟتجارة، ك٫تا ٤تصناف كما كقع التصريح بو يف بعض ركاَيت اٟتديث بلفظ 

برجم  فحكم  -خيار اليهود اجتمعوا يف بيت ا١تدراس، كقد زْف رجل منهم بعد إحصانو ابمرأة منهم قد أحصنت( أ )إف 
فيو ١تا  ان إذ لو كاف شرط، يف اإلحصاف  ان فدؿ ذلك على أف اإلسبلـ ليس شرط، ـ اليهوديُت ك٫تا كافراف ليسا من أىل اإلسبل

 كهللا أعلم.ان كعليو: فإف الذمي ٤تصن الذمية كأف ا١تسلم إذا تزكج ذمية ككطئها صار ٤تصن ،كاف حكمهما الرجم 
 ىو الراجح .كىذا القوؿ 

  ما اٞتواب عن من قاؿ : إف النيب لتوراة ؟إ٪تا حكم بينهما ْتكم ا 
 ىذا جواب غَت صحيح ، بل حكم بينهم ْتكم هللا .

يف  ان كىذا أتكيل غَت صحيح: ألف هللا سبحانو يقوؿ )كأف أحكم بينهم ٔتا أنزؿ هللا( كإ٪تا جاءه القـو مستفتُت طمع قاؿ ا٠تطاَب :
، مث حكم عليهم  وه من حكم التوراةٔتا كتم ، فأشار عليهم رسوؿ هللا  أف يرخص ٢تم يف ترؾ الرجم ليعطلوا بو حكم التوراة

 ٟتكم اإلسبلـ ان من ذلك عن أف يكوف موافق كليس ٮتلو األمر فما صنعو ،  ْتكم اإلسبلـ على شرائطو لواجبة فيو
شريعتو لو فهو شريعتو، كاٟتكم ا١توافق ل ان ف كاف موافقإك ،  فبل ٬توز أف ٭تكم اب١تنسوخ كيًتؾ الناسخ ان فاف كاف ٥تالف،  لو ان أك ٥تالف

 . ١تن سواه ان إُف غَته كال يكوف فيو ًتبع ان ال ٬توز أف يكوف مضاف
أَب ىريرة )فأٓف أحكم ٔتا يف التوراة( أبف يف سند  كقد ذكر اٟتافظ ابن حجر جواب ا٠تطاَب كأيده كذكر اٞتواب عما يف ركاية

 م .اٟتجة عليهكمع ذلك فلو ثبت لكاف معناه إلقامة ، ىذه الركاية رجل مبهم مث قاؿ اٟتافظ 
فإنو حكم بينهم ابٟتق اض فيجب اتباعو بكل حاؿ فماذا بعد اٟتق إال ، البتة  ان كىذا ٦تا ال ٬تدم عنهم شيئكقاؿ ابن القيم : 

 ؿ .الضبل
 اذكر بعض الفوائد من ىذا اٟتديث ؟ 
ب الرٍَّجم ًإالَّ عىلىى ٤تيٍصىن ، فػىلىٍو َفىٍ  كىأىنَّوي يىًصٌح ًنكىاحوكجوب اٟتد على الكافر الذمي إذا زْف ، كىو قوؿ اٞتمهور ،  - أًلىنَّوي الى ٬تًى

 .يىًصٌح ًنكىاحو َفٍى يػىثٍػبيت ًإٍحصىانو ، كىَفٍى يػيٍرجىم 
 اطىبيوفى اًبلنػٍَّهًي ديكف اأٍلىٍمر .هيٍم ٥تيى كىًفيًو أىفَّ اٍلكيفَّار ٥تيىاطىبيوفى ًبفيريكًع الشَّرٍع كىىيوى الصًَّحيح ، كىًقيلى : الى ٮتيىاطىبيوفى هًبىا ، كىًقيلى : ًإنػَّ  -
 .كىًفيًو أىفَّ اٍلكيفَّار ًإذىا ٖتىىاكىميوا ًإلىيػٍنىا حىكىمى اٍلقىاًضي بػىٍينهٍم ًْتيٍكًم شىٍرعنىا  -
ًطل ، أًلىنػَّهيمىا كىاّنى ًمٍن  كىقىاؿى مىاًلك : الى يىًصٌح ًإٍحصىاف اٍلكىاًفر . قىاؿى : كىًإ٪تَّىا رىٚتىىهيمىا أًلىنػَّهيمىا َفٍى يىكيوّنى أىٍىل -  ًذمَّة ، كىىىذىا أتىًٍكيل ابى

 ا .أىٍىل اٍلعىٍهد ، كىأًلىنَّوي رىجىمى اٍلمىٍرأىة ، كىالنًٌسىاء الى ٬تىيوز قػىٍتلهنَّ ميٍطلىقن 
 يف اٟتديث االقتصار على الرجم دكف اٞتلد . -
ديكفى يف التػٍَّورىاة ؟ ( قىاؿى  ٍولو ق - ٍلزىاًمًهٍم  ) فػىقىاؿى مىا ٕتًى ا السُّؤىاؿ لىٍيسى لًتػىٍقًليًدًىٍم كىالى ًلمىٍعرًفىًة اٟتٍيٍكم ًمنػٍهيٍم ، فىًإ٪تَّىا ىيوى إًلً اٍلعيلىمىاء : ىىذى

يكهي كىمىا غىيػَّريكا أىٍشيىاء ، أىٍك أىنَّوي أىٍخبػىرىهي قىٍد أيكًحيى إًلىٍيًو أىفَّ الرٍَّجم يًف التػٍَّورىاة اٍلمىٍوجيودىة يف أىٍيًدي ٔتىا يػىٍعتىًقديكنىوي يف ًكتىاهبٍم ، كىلىعىلَّوي  هٍم َفٍى يػيرىَتًٌ
ا َفٍى ٮتىىٍف ذىًلكى عىلىٍيًو ًحُت كىتىميوهي .  ًبذىًلكى مىٍن أىٍسلىمى ًمنػٍهيٍم ، كى٢ًتىذى
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: كىافى بػىٍُتى أىبٍػيىاتًنىا ريكى٬ٍتًله ضى  - ٓ ، فىاىبىثى ِبًىمىةو ًمٍن ًإمىائًًهٍم، فىذىكىرى ذىًلكى سىٍعده ًلرىسيوًؿ كىعىٍن سىًعيًد ٍبًن سىٍعًد ٍبًن عيبىادىةى، قىاؿى ًعيفه
:  اَّللًه  : «.اٍضرًبيوهي حىدههي »فػىقىاؿى ، فػىقىاؿى ! ًإنهوي أىٍضعىفي ًمٍن ذىًلكى ، ُثيه »فػىقىاليوا: ايى رىسيوؿى اَّللًه خيذيكا ًعٍثكىاالن ًفيًو ًمائىةي ًِشٍرىاخو

ًإٍسنىاديهي حىسىنه. لىًكًن اٍختيًلفى يف كىٍصًلًو كىًإٍرسىالً (  ، فػىفىعىليوا«ٍربىةن كىاًحدىةن اٍضرًبيوهي ًبًو ضى   و .رىكىاهي أىٍٛتىدي كىالنهسىاًئيُّ كىاٍبني مىاجىٍو، كى
---------- 

 تصرَت رجل .(  ريكى٬ٍتًله ضىًعيفه ) 
 أم : زّن كفجر .(  فىاىبىثى ) 
 د بن عبادة األنصارم ا٠تزرجي سيد ا٠تزرج .ىو سع(  فىذىكىرى ذىًلكى سىٍعده ) 
 الًعثكاؿ ىو عذؽ النخل .(  خيذيكا ًعٍثكىاالن ) 
 ابلكسر ىي فركع العثكاؿ ، كىي غصوف دقيقة تنبت على أصل العثكاؿ يف أعلى الرصن الرليظ .(  ًِشٍرىاخو ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 رجح النسائي ، كالدارقطٍت ، كالبيهقي اإلرساؿ .
 اـ اٟتد على ا١تريض ؟ىل يق 

 :اٍلمىرًيضي عىلىى ضىٍربػىٍُتً 
 .يػيٍرجىى بػيٍرؤيهي  :أىحىدي٫تيىا 

 فهذا يؤخر اٟتد حىت ي رأ .
ًنيفىةى ، كىمىاًلكو ، كىالشَّاًفًعي ا قػىٍوؿي أىَب حى  . كىىىذى

أىٍف  زىنىٍت فىأىمىرىٓف   ٍحصىنى ًمنػٍهيٍم كىمىٍن َفٍى ٭تيًٍصٍن فىًإفَّ أىمىةن لًرىسيوًؿ اَّللًَّ َيى أىيػُّهىا النَّاسي أىًقيميوا عىلىى أىرًقَّاًئكيمي اٟتٍىدَّ مىٍن أى ) عىًلى قىاؿى عن 
ه مسلم ( ركا أىٍحسىٍنتى » فػىقىاؿى   حىًديثي عىٍهدو بًًنفىاسو فىخىًشيتي ًإٍف أىّنى جىلىٍدتػيهىا أىٍف أىقٍػتػيلىهىا فىذىكىٍرتي ذىًلكى لًلنَِّبًٌ  يى أىٍجًلدىىىا فىًإذىا ىً 
  اٍلبػيٍرء . ًفيًو أىفَّ اٞتٍىٍلد كىاًجب عىلىى اأٍلىمىة الزَّانًيىة ، كىأىفَّ النػُّفىسىاء كىاٍلمىرًيضىة كى٨تىٍو٫تىا يػيؤىخَّر جىٍلد٫تىا ًإُفى قاؿ النوكم : 

 فائدة :
 تضمن التأخَت لفائدتُت :

 : سبلمة ادكد من أف يصيبو مضاعفات .أكالن 
 ل حق هللا تعاُف .أنو ال يتعط اثنيان :

 اٍلمىرًيضي الًَّذم الى يػيٍرجىى بػيٍرؤيهي . الضهٍربي الثهاين :
ـي عىلىٍيًو اٟتٍىدُّ يف اٟتٍىاًؿ كىالى يػيؤىخَّري ، ًبسىٍوطو يػيٍؤمىني مىعىوي التػَّلىفي ، كىاٍلقىًضيًب الصًَّرَتً  ا يػيقىا ًمٍن ، كىمًشٍرىاًخ النٍَّخًل ، فىًإٍف ًخيفى عىلىٍيًو  فػىهىذى

عى ًضٍرثه ًفيًو ًمائىةي مًشٍرىاخو ، فىضيًربى ًبًو ضىٍربىةن كىاًحدىةن .  ذىًلكى ، ٚتًي
ا قىاؿى الشَّاًفًعيُّ .  كىهًبىذى

فىدىخىلىٍت عىلىٍيًو  أىفَّ رىجيبلن ًمنػٍهيٍم اٍشتىكىى حىىتَّ ضىًٍتى ،)  عىٍن بػىٍعًض أىٍصحىاًب النَِّبًٌ  .أيمىامىةى ٍبني سىٍهًل ٍبًن حينػىٍيفو ٟتديث أَب  -أ
رىكىاهي أىبيو ( أىٍف أيىٍخيذيكا ًمائىةى مًشٍرىاخو فػىيىٍضرًبيوهي ضىٍربىةن كىاًحدىةن  فىأىمىرى رىسيوؿي اَّللًَّ  اٍمرىأىةه فػىهىشَّ ٢تىىا ، فػىوىقىعى هًبىا ، فىسيًئلى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ 

 : يف إٍسنىاًدًه مىقىاؿه . دىاكيد ، كىالنَّسىاًئيُّ كىقىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذرً 
ـى أىٍصبلن ، أىٍك ييٍضرىبى ضىٍرابن كىا -ب ـى اٟتٍىدُّ عىلىى مىا ذىكىٍرّنى ، أىٍك الى يػيقىا ًمبلن الى ٬تىيوزي تػىرٍكيوي اًبٍلكيلًٌيًَّة ؛ أًلىنَّوي ٮتيىاًلفي كىأًلىنَّوي الى ٮتىٍليو ًمٍن أىٍف يػيقىا

مِّا اٍلًكتىابى كىالسُّنَّةى كىالى ٬تىيو  هي .، زي جىٍلديهي جىٍلدنا ًتى ى مىا ذىكىٍرّنى ًفًو ، فػىتػىعىُتَّ  ) ا١ترٍت ( .  أًلىنَّوي يػيٍفًضي إُفى إٍتبلى
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هيمىا، أىفه النهيبه  - ُُِٔ ، فىاقٍػتػيليوا الٍ )  قىاؿى  كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اَّللهي عىنػٍ فىاًعلى مىٍن كىجىٍد٘تييوهي يػىٍعمىلي عىمىلى قػىٍوـً ليوطو
ًيمىةو، فىاقٍػتػيليوهي كىاقٍػتػيليوا اٍلبىًهيمىةى  رىكىاهي أىٍٛتىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىرًجىاليوي ميوىثػهقيوفى، ًإاله أىفه ًفيًو (  كىاٍلمىٍفعيوؿى ًبًو، كىمىٍن كىجىٍد٘تييوهي كىقىعى عىلىى هبى

فنا   .اٍخًتالى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 لى حديثُت :ىذا اٟتديث مشتمل ع

ثػىنىا عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني ٤تيىمَّدو ، عىٍن عىٍمرً قاؿ أبو داكد يف سننو :  ثػىنىا عىٍبدي هللًا ٍبني ٤تيىمًَّد ٍبًن عىًليٌو النػُّفىٍيًليُّ ، حىدَّ ك ٍبًن أىَب عىٍمروك ، عىٍن حىدَّ
 ( . مىٍن كىجىٍد٘تييوهي يػىٍعمىلي عىمىلى قػىٍوـً ليوطو ، فىاقٍػتػيليوا اٍلفىاًعلى ، كىاٍلمىٍفعيوؿى ًبوً )  ًعٍكرًمىةى ، عىًن اٍبًن عىبَّاسو ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا 

ثػىنىا عىٍبدي اٍلعىزًيًز ٍبني ٤تيىمَّدو ، حىدَّثىًٍت عىٍمريك ٍبني كقاؿ رٛتو هللا :  ثػىنىا عىٍبدي هللًا ٍبني ٤تيىمَّدو النػُّفىٍيًليُّ ، حىدَّ ، عىٍن ًعٍكرًمىةى ، عىًن أىَب عىٍمروك  حىدَّ
ًيمىةن فىاقٍػتػيليوهي كىاقٍػتػيليوىىا مىعىوي )  اٍبًن عىبَّاسو ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا   ( . مىٍن أىتىى هبى

 كقد ٚتعهما اٟتافظ ابن حجر يف سياؽ كاحد الٖتاد الصحاَب كالسند .  ) منحة العبلـ ( .
 كاٟتديث ضعيف ال يصح .

ًيمىةن فىبلى حىدَّ عىلىٍيًو. مًن عىبَّاسو أىنَّوي قىاؿى عىًن ابٍ كقد جاء :  -  ٍن أىتىى هبى
ا أىصىحُّ ًمنى اٟتٍىًديًث األىكَّؿً  قاؿ الًتمذم : . ، كىىىذى ا ًعٍندى أىٍىًل اٍلًعٍلًم كىىيوى قػىٍوؿي أىٍٛتىدى كىًإٍسحىاؽى  كىاٍلعىمىلي عىلىى ىىذى

 : ما حكم اللواط 
فقاؿ هللا  لم على ٖترٔف اللواط ، كقد ذمو هللا يف كتابو كعاب على من فعلو ، كذمو رسوؿ هللا قاؿ يف ا١ترٍت : أٚتع أىل الع

بػىقىكيٍم هًبىا ًمٍن أىحىدو ًمنى اٍلعىالىًمُتى تعاُف ) ٍتيوفى اٍلفىاًحشىةى مىا سى  ( . كىليوطان ًإٍذ قىاؿى لًقىٍوًمًو أىأتى
 كقد نقل الذىِب االتفاؽ عل أنو من كبائر الذنوب .

كجرٯتة اللواط َف يعملها أحد من العا١تُت قبل قـو لوط ، كقد ذكر هللا تعاُف السور اليت فيها عقوبة اللوطية كما حل هبم من الببلء 
 يف عشر سور من القرآف الكرٔف .

كلكن ثبت عنو  ، أنو قضى يف اللواط بشيء ، ألف ىذا َف تكن تعرفو العرب ، كَف يرفع إليو  قاؿ ابن القيم : َف يثبت عنو 
 قاؿ : )اقتلوا الفاعل كا١تفعوؿ بو( . أنو 
 ما عقوبة جرٯتة اللواط ؟ 

 اختلف العلماء يف عقوبة اللواط على أقواؿ :
 أنو عقوبتو كالزآف ) الرجم إف كاف ٤تصنان كاٞتلد لرَت اصن ( . القوؿ األكؿ :

إبراىيم النخعي ، كقتادة ، كاألكزاعي ، كالشافعي يف ظاىر قاؿ ابن القيم : كذىب اٟتسن ، كعطاء ، كسعيد بن ا١تسيب ، ك 
 مذىبو ، كاإلماـ أٛتد يف الركاية الثانية عنو إُف أف عقوبتو كعقوبة الزّن سواء .

كاشًتاكهما يف ( كىال تػىٍقرىبيوا الزّن ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن قالوا : ألف هللا ٝتاه فاحشة )أأتتوف الفاحشة( كما ٝتى الزّن فاحشة يف قولو )-أ
 االسم يدؿ على اشًتاكهما يف اٟتكم .

 كألف كبلن منهما إيبلج ٤تـر يف فرج ٤تـر ، فيعطى حكمو . -ب
 : أف فيو التعزير .القوؿ الثاين 

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
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 قالوا : ألنو معصية من ا١تعاصي َف ييقدًٌر هللا كال رسولو فيو حدان مقدران فكاف فيو التعزير . 
 أف عقوبتو القتل مطلقان ) ٤تصنان أـ غَت ٤تصن ( . ؿ الثالث :القو 

 كىو ركاية عن اإلماـ أٛتد .
 : إهنا أصح الركايتُت ، كىو مذىب مالك . قاؿ ابن القيم

بن معمر  قاؿ ابن القيم : فذىب أبو بكر الصديق كعلي كخالد بن الوليد كعبد هللا بن الزبَت كعبد هللا بن عباس كجابر بن زيد كعبد هللا
كالزىرم كربيعة الرأم كمالك كإسحاؽ بن راىوية ... إُف أف عقوبتو أغلظ من عقوبة الزّن ، كعقوبتو القتل بكل حاؿ ، ٤تصنان كاف أك 

 غَت ٤تصن .
ىٍفعيوؿى ب ٟتديث الباب )

 و ( .مىٍن كىجىد٘تييوهي يػىٍعمىلي عىمىلى قىوـً ليوطو فىاقتػيليوا الفىاًعلى كىا١ت

 م : إف اإلماـ أٛتد احتجَّ هبذا اٟتديث .قاؿ ابن القي
 كقد نقل ابن قدامة ، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، كابن القيم كغَتىم إٚتاع الصحابة على قتلو .

على قتلو ، كَف ٮتتلف فيو منهم رجبلف، كإ٪تا اختلفت أقوا٢تم يف صفة قتلو، فظن بعض  قاؿ ابن القيم : اتفق أصحاب رسوؿ هللا  
 ، كىي بينهم مسألة إٚتاع ال مسألة نزاع . قتلو، فحكاىا مسألة نزاع بُت الصحابة  ذلك اختبلؼ منهم يفالناس أف 
 أف عقوبتو القتل مطلقان .كالراجح 

 : كاختلف الصحابة يف كيفية قتلو 
 : ٭ترؽ .  فقيل

 كىذا قوؿ أَب بكر كعلي كابن الزبَت .
 : أبو بكر الصديق،كعلي،كعبد الرٛتن بن الزبَت،كىشاـ بن عبد ا١تلك.قاؿ ابن القيم: حرؽ ابللوطية أربعة من ا٠تلفاء

 : يرجم ابٟتجارة حىت ا١توت . كقيل
 كىو قوؿ عمر ، كعلي ، كابن عباس . 

 : يرمى من أعلى بناء يف البلد مث يتبع ابٟتجارة . كقيل
 كىو مركم عن أَب بكر ، كابن عباس . 

 ، حسب مصلحة الردع كالزجر . كاألظهر أف ذلك راجع إُف اجتهاد اإلماـ
  ( فجمهور العلماء أف حكمو حكم الزّن ) يرجم إف كاف ٤تصنان، ك٬تلد كيررب إف كاف غَت من زْف بذات ٤تـر ) كعمتو أك خالتو

 ٤تصن ( .
 . استدالالن ابألدلة العامة يف حكم الزآف، كأهنا تشمل بعمومها من زّن أبجنبية أك بذات ٤تـر

 إُف أنو يقتل بكل حاؿ كاختاره ابن القيم . كذىب بعض العلماء
إُف رجل تزكج امرأة أبيو أف أقتلو كآخذ مالو ( ركاه  ٟتديث ال راء قاؿ ) لقيت خاِف أاب بردة كمعو الراية ، فقاؿ : أرسلٍت رسوؿ هللا 

 النسائي كأٛتد .
 فاقتلوه ( .) من كقع على ذات ٤تـر  كيف سنن ابن ماجو من حديث ابن عباس . قاؿ : قاؿ 

 . : إنو مقتضى حكم رسوؿ هللا  قاؿ ابن القيم
 ما عقوبة من كقع على هبيمػة ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
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 : أنو يعزر كال حد عليو . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

باس رضي هللا عنهما أفىت بذلك كىو راكم كبو أخذ الشافعي كمالك كأبو حنيفة، كأٛتد يف ركاية فإف ابن عقاؿ ابن القيم : 
 . اٟتديث

 اؽ .كالشافعي يف أحد قوليو، كىو قوؿ إسح، كأَب حنيفة ، أنو يؤدب كال حد عليو، كىذا قوؿ مالك كقاؿ يف موضع آخر : 
ا اثبت فبل حد ، كالعقوابت ا١تقدرة ال بد فيها من دليل مثبت كال دليل ىن عن النِب  أنو َف يصح فيو شيءكاستدؿ ىؤالء : 

 . إذان 
 . لنا ٥تالفتو قالوا: َف يصح فيو اٟتديث، كلو صح لقلنا بو، كَف ٭تل ان كمن َف ير عليو حدقاؿ ابن القيم : 

 : أنو يقتل بكل حاؿ . القوؿ الثاين
شافعي إف صح كىذا مذىب أَب سلمة ابن عبد الرٛتن كالركاية الثانية عن اإلماـ أٛتد حكى ذلك ابن القيم عنهما  . كقاؿ ال

 .اٟتديث قلت بو 
 .)من أتى هبيمة فاقتلوه كاقتلوىا معو(  ٟتديث الباب

أمر بقتل من أتى هبيمة كقتل البهيمة معو، كليس فيو تفصيل  كجو االستدالؿ من ىذا اٟتديث على ىذا القوؿ كاضح فإنو 
 ان .يف الفرؽ بُت اصن كغَته بل يفيد قتلو مطلق

 ان .كيرجم إف كاف ٤تصن ان ٬تلد إف كاف بكر حد الزآف ،  : أف حده القوؿ الثالث
 ي .كأحد أقواؿ الشافع، كىو قوؿ اٟتسن البصرم 

  .ابلقياس على الزْف ّتامع أف كبل منهما كطء يف فرج ٤تـر ليس لو فيو شبهة فيكوف حده كالزّنكاستدؿ ىؤالء 
 القوؿ األكؿ . كالراجح

 و :نصجاء يف ا١توسوعة الفقهية الكويتية ما 
 . ذىب ٚتاىَت الفقهاء إُف أنو ال حد على من أتى هبيمة لكنو يعزر 
كمثل ىذا ال يقولو إال عن توقيف، كألف  (من أتى هبيمة فبل حد عليو ) ١تا ركم عن ابن عباس رضي هللا تعاُف عنهما أنو قاؿ  

كعند الشافعية قوؿ ،  حد الزْف كىو ركاية عن أٛتدكعند الشافعية قوؿ : إنو ٭تد ،  الطبع السليم أيابه، فلم ٭تتج إُف زجر ْتد
 كاف أك غَت ٤تصن.ان  ٤تصن ان آخر : أبنو يقتل مطلق

قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : فلو أكًف اإلنساف يف هبيمة عٌزر ، كقتلت البهيمة على أهنا حراـ جيفة ، فإف كانت البهيمة لو 
 منها لصاحبها .فاتت عليو ، كإف كانت لرَته كجب عليو أف يض

قاؿ  ) من كجد٘توه على هبيمة فاقتلوه كاقتلوا البهيمة ( كىذا عاـ  كقيل إف من أتى هبيمة قتل ٟتديث كرد يف ذلك أف النِب  
أخذ بو بعض أىل العلم ، كقالوا : إف فرج البهيمة ال ٭تل ْتاؿ ، فيكوف كاللواط ، كلكن اٟتديث ضعيف ، ك٢تذا عدؿ أىل 

اٟتديث عندىم إُف أخف األمرين ، كىو قتل البهيمة ، كأما اآلدمي فبل يقتل ؛ ألف حرمتو أعظم ، كلكن يعزر  العلم ١تٌا ضعف
 ة .  ) الشرح ا١تمتع ( .ألف ذلك معصية ، كالقاعدة العامة أف التعزير كاجب يف كل معصية ال حد فيها كال كفار 

 ما اٟتكمة من قتل البهيمة ؟ 
 .علة قتلها كاختلف يف : قاؿ ابن قدامة 

 إ٪تا قتلت لئبل يعَت فاعلها ، كيذكر برؤيتها . فقيل : 
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 لئبل تلد خلقا مشوىا . كقيل : 
 و .    ) ا١ترٍت ( .لئبل تؤكل . كإليها أشار ابن عباس يف تعليل كقيل : 
يػىوىافه عىلىى صيورىًة ًإٍنسىافو  :جاء يف ٖتفة األحوذمك  نٍػيىا  ، قيل:ى لًئىبلَّ يػىتػىوىلَّدى ًمنػٍهىا حى كىًقيلى: كىرىاىىةى أىٍف يػىٍلحىقى صىاًحبػيهىا ا٠ٍتًٍزمي يف الدُّ

بٍػقىائًهىا  .إًلً
هيمىا:  - ُُِٕ ًٍمًذمُّ كىرًجىاليوي (  ضىرىبى كىغىرهبى كىأىفه أىابى بىٍكرو ضىرىبى كىغىرهبى  أىفه النهيبه ) كىعىًن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ رىكىاهي الًتًٌ

، ًإاله أىنهوي اٍختيًلفى يف رىٍفًعًو كىكىٍقًفًو ثًقى   .اته
---------- 

  هبذا اٟتديث ؟ –رٛتو هللا  –١تاذا أتى ا١تصنف 
 هبذا ليبُت أف جلد الزآف البكر كترريبو َف ينسخ . –رٛتو هللا  –أتى ا١تصنف 

 كقد تقدمت ا١تسألة كحكمها .
هيمىا قىاؿى  كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اَّللهي  - ُُِٖ ًت ًمنى النًٌسىاًء،  لىعىنى رىسيوؿي اَّللًه  ) عىنػٍ الى اٍلمياىنهًثُتى ًمنى الٌرًجىاًؿ، كىاٍلميتػىرىجًٌ
 :  .رىكىاهي اٍلبياىاًرمُّ  م (أىٍخرًجيوىيٍم ًمٍن بػيييوًتكي »كىقىاؿى

---------- 
 بو ابلنساء يف أخبلقو كحركاتو ككبلمو .ٚتع ٥تنث ، كىو الرجل الذم يتش(  اٍلمياىنهًثُتى ًمنى الٌرًجىاؿً ) 
ًت ًمنى النًٌسىاءً )  الى  ٚتع مًتجلة ، كىي ا١ترأة اليت تتشبو ابلرجاؿ يف أخبلقها كحركاهتا ككبلمها .(  كىاٍلميتػىرىجًٌ
 ما حكم تشبو الرجاؿ ابلنساء كالعكس ؟ 

 حراـ .
 ٟتديث الباب . -أ

اٍلميتىشىبًًٌهُتى ًمنى الٌرًجىاًؿ اًبلنًٌسىاًء كىاٍلميتىشىبًٌهىاًت  لىعىنى رىسيوؿي هللًا  )ًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا ، قىاؿى عىًن اٍبًن عىبَّاسو ، رى كركاه البخارم بلفظ : 
اًء اًبلٌرًجىاؿً   ( . ًمنى النًٌسى

، كىاٍلمىٍرأىةى تػىٍلبىسي لًٍبسىةى الرَّجيًل ( ركاه أبو داكد كصححو الرَّجيلى يػىٍلبىسي لًٍبسىةى اٍلمىٍرأىًة  قىاؿى ) لىعىنى رىسيوؿي اَّللًَّ  ٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى كع -ب
 .ع ( اجملمو  )النوكم يف 

 .ركاه أبو داكد ء ( الرَّجيلىةى ًمٍن النًٌسىا كقالتً عىاًئشىةي رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا : ) لىعىنى رىسيوؿي اَّللًَّ  -ج
  : قاؿ ا١تناكم رٛتو هللا

فيو كما قاؿ النوكم : حرمة تشبو الرجاؿ ابلنساء كعكسو ؛ ألنو إذا حـر يف اللباس ففي اٟتركات ؿ ا١تناكم رٛتو هللا : قا
كالسكنات كالتصنع ابألعضاء كاألصوات أكُف ابلذـ كالقبح ، فيحـر على الرجاؿ التشبو ابلنساء كعكسو يف لباس اختص بو 

 ( .ن .  ) فيض القدير ا١تشبو ، بل يفسق فاعلو للوعيد عليو ابللع
 ىل التحرمي ٥تتص ابلقصد ؟ 

 ال .
كذلك ما هنى عنو من مشاهبتهم يعم ما إذا قصدت مشاهبتهم أك َف تقصد ، فإف عامة ىذه األعماؿ َف يكن قاؿ ابن تيمية :  

 ك .ا١تسلموف يقصدكف ا١تشاهبة فيها ، كفيها ماال يتصور قصد ا١تشاهبة فيو ، كبياض الشعر ، كطوؿ الشارب ، ك٨تو ذل
الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : كلييعلم أف التشبو ال يكوف ابلقصد ، كإ٪تا يكوف ابلصورة، ٔتعٌت : أف اإلنساف إذا فعل فعبلن كقاؿ 
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ٮتتص ابلكفار كىو من ميزاهتم كخصائصهم فإنو يكوف متشبهان هبم ، سواء قصد بذلك التشبو أـ َف يقصده ، ككثَت من الناس 
 ر .إال ابلنية ، كىذا غلط ، ألف ا١تقصود ىو الظاى يظن أف التشبو ال يكوف تشبهان 

إذا قصت ا١ترأة رأسها حىت يكوف كرأس الرجل صارت متشبهة ابلرجل سواء قصدت التشبو أك َف تقصد ؛ ألف ما حصل ؿ : فكقا
٦تنوعة ، كال فرؽ بو التشبو ال يشًتط فيو نية التشبو ، إذ التشبو ٖتصل صورتو كلو ببل قصد ، فإذا حصلت صورة التشبو كانت 

يف ىذا بُت التشبو ابلكفار ، أك تشبو ا١ترأة ابلرجل ، أك الرجل اب١ترأة ، فإنو ال يشًتط فيو نية التشبو ما داـ كقع على الوجو 
 و .ا١تشب
 اذكر بعض من هنينا عن التشبو هبم ؟ 

الكفار ، كاألعاجم  ، كأىل اٞتاىلية ، فمما جاءت يف النهي عن الشبو هبم : ،  جاءت الشريعة ابلنهي عن التشبو بكل ّنقص
 كالشيطاف ، كالنساء ، كاألعراب ، كاٟتيواّنت .

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُُِٗ ًإٍسنىاديهي  ( اٍدفػىعيوا اٍٟتيديكدى، مىا كىجىٍدِتيٍ ٢تىىا مىٍدفػىعنا)  قىاؿى أىٍخرىجىوي اٍبني مىاجىٍو، كى
 .ضىًعيفه 
هىا ًبلىفٍ  - َُِِ ًٍمًذمُّ، كىاٟتٍىاًكمي: ًمٍن حىًديًث عىاًئشىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ  م(اٍدرىأيكا اٍٟتيديكدى عىًن اٍلميٍسًلًمُتى مىا اٍستىطىٍعتي ظ )كىأىٍخرىجىوي الًتًٌ

 ان .كىىيوى ضىًعيفه أىٍيض
هىًقيُّ: عىٍن عىًليٌو  - ُُِِ  ت ( .اٍدرىأيكا اٍٟتيديكدى اًبلشُّبػيهىا: »ًمٍن قػىٍوًلًو ًبلىٍفظً  كىرىكىاهي اٍلبػىيػٍ

---------- 
 أم : ادفعػػوا .( اٍدرىأيكا ) 
 أم : فبل ٖتدكا إال أبمر متيقن ال يتطرؽ إليو أتكيل .ت ( اًبلشُّبػيهىا) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 رٛتو هللا . –ضعيفة كما قاؿ ا١تصنف 
 ماذا نستفيد من أحاديث الباب ؟ 

 لشبهات ، كدعول اإلكراه ، أك أهنا أتيت كىي ّنئمة .أف اٟتدكد تدرأ اب
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 ف اٟتدكد تدرأ ابلشبهات.: أ القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 ابلسنة كاإلٚتاع كا١تعقوؿ.كاستدلوا 
 أما السنة ، فاستدلوا أبحاديث الباب .

 ة .أف اٟتدكد تدرأ ابلشبه ىٚتع كل من ٨تفظ من أىل العلم عنو علر : أابن ا١تنذ قاؿكأما اإلٚتاع ، فقد 
 أما ا١تعقوؿ فمن جهتُت :

 األكُف: أف اٟتد عقوبة كاملة فتستدعي جناية كاملة ككجود الشبهة ينفي تكامل اٞتناية.
ذلك مع شراحة، أفبل  ا، كفعل علي لعلك ١تست ، لعلك قبلت ،لعلك كذا ، لعلك كذ لقن ماعزان  : أف النِب  الثانية

  .يكوف مقصودان بو االحتياؿ للدرء بعد الثبوت ألنو كاف بعد صريح اإلقرار، كأف َف يكن ىذا فبل فائدة إذف من التلقُت
 أنو ال ٬توز أف تدرأ اٟتدكد ابلشبهات . القوؿ الثاين :
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 كىذا قوؿ الظاىرية .
 ابلكتاب كالسنة كا١تعقوؿ.كاستدلوا 

 ( .ٍلكى حيديكدي اَّللًَّ فىبلى تػىٍعتىديكىىا كىمىن يػىتػىعىدَّ حيديكدى اَّللًَّ فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى ) تً  قولو تعاِفف الكتاب: اأم -أ
كجو الداللة: يف اآلَيت داللة علي النهي عن تعدم أكامر هللا ك نواىيو، اليت منع الشرع من ٣تاكزهتا ، فاٟتدكد إذا درأت فهذا 

 كقد هني عنو. تعدو 
 .. ( .إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم عليكم حراـ كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا..)  فقولو  أما السنة: -ب

 كجو الداللة: يف اٟتديث داللة علي أف اٟتدكد ال تثبت مع شبهة؛ ألف الدماء كاألعراض ك األبشار مبناىا علي التحرٔف.
ف استعمل أدم إِف إبطاؿ اٟتدكد ٚتلة ، كىذا خبلؼ إٚتاع أىل اإلسبلـ ، كخبلؼ الدين أما ا١تعقوؿ:فإف درء اٟتدكد إ -ج

ألف كل كاحد مستطيع أف يدرأ كل حد أيتيو فبل يقيمو ،فبطل أف يستعمل ىذا اللفظ كسقط أف تكوف  ، كخبلؼ القرآف كالسنن
 خاصة كالشبهة خاضعة لتقدير العقوؿ.،  فيو حجة
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه كىعىًن اٍبًن عيمى  - ُِِِ هيمىا قىاؿى هىا، فىمىٍن أىملىه )  رى رىًضيى هللاي عىنػٍ اٍجتىًنبيوا ىىًذًه اٍلقىاذيكرىاًت الهيًت نػىهىى اَّللهي عىنػٍ

، فىًإنهوي مىٍن يػيٍبًد لىنىا صىٍفحىتىوي نيًقٍم عىلىيٍ  ، كىلًيػىتيٍب ًإىلى اَّللًه رىكىاهي اٟتٍىاًكمي، كىىيوى يف  ( -عز كجل  -ًو ًكتىابى اَّللًه هًبىا فػىٍليىٍستىًًتٍ ًبًسًٍتً اَّللًه
 م .ًمٍن ميٍرسىًل زىٍيًد ٍبًن أىٍسلى « اٍلميوىطهإً »

---------- 
 أم : ا١تعاصي .(  اٍلقىاذيكرىاتً ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 . اٟتديث : صححو اٟتاكم كابن السكن كابن ا١تلقن
 .( ك" خبلصة البدر ا١تنَت " البن ا١تلقًٌن  ٕٓ/  ْانظر : " التلخيص اٟتبَت " ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد : أف من أَفٌ بذنب فا١تستحب لو أف يستًت كيتوب إُف هللا .

تػىرىهي اَّللَّ يػىٍوـ اٍلًقيىامىة ( قاؿ  نٍػيىا ًإالَّ سى  ) الى يىٍسًتي اَّللَّ عىٍبدنا يف الدُّ
يػٍهىا، كىتػىٍرؾ ٍجهىٍُتً: أىحىد٫تىا أىٍف يىٍسًتي مىعىاًصيو كىعيييوبو عىٍن ًإذىاعىتهىا يف أىٍىل اٍلمىٍوًقف. كىالثَّآف تػىٍرؾ ٤تيىاسىبىتو عىلى قىاؿى اٍلقىاًضي: ٭تىٍتىًمل كى 

تػىٍرهتىا عى  : كىاأٍلىكَّؿ أىٍظهىر ًلمىا جىاءى يف اٟتٍىًديث اآٍلخىر "يػيقىٌرًرهي ًبذينيوًبًو يػىقيوؿ: سى نٍػيىا، كىأىّنى أىٍغًفرىىا لىك اٍليػىوٍ ذًٍكرىىا. قىاؿى   )نوكم(ـ. لىٍيك يف الدُّ
 من إقرار الذين أقركا عنده ابلزّن . قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : كال نقوؿ ابلوجوب ، ألنو لو كاف كاجبان ١تنع النِب 

 اذكر بعض األدلة على كجوب اجتناب ا١تعاصي ؟ 
 ( .مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى  كىالى تػىٍقرىبيوٍا اٍلفىوىاًحشى قاؿ تعاُف ) 

  ( .كىالى تػىٍقرىبيوٍا الزًٌْفى إًنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاء سىًبيبلن كقاؿ تعاُف ) 
 ) ما هنيتكم عنو فانتهػػػوا ( متفق عليو . قاؿ 
 يقوؿ ) اللهم ابعد بيٍت كبُت خطاَيم كما ابعدت بُت ا١تشرؽ كا١تررب ( متفق عليو . كاف 

 ) ... كا١تهاجر من ىجر ما هنى هللا عنو ( ركاه البخارم . ؿ كقا
 ) كا١تهاجر من ىجر السيئات ( . كقاؿ 

 ي .ما عيبد هللا بشيء قط أحب إليو من ترؾ ا١تعاص : قاؿ دمحم بن كعب القرظي رٛتو هللا



 ُٕٖٓ 

 ق .اصي إال صديكقاؿ سهل بن عبد هللا رٛتو هللا : أعماؿ ال ر يعملها ال ر كالفاجر كال يتجنب ا١تع
 ـ .أفضل العبادة أداء الفرائض كاجتناب اار   : إفعمر بن عبد العزيز رٛتو هللاكقاؿ 

 ة .أف شخصنا ترؾ معصية ألجل هللا تعاُف لرأل ٙترة ذلك ككذلك إذا فعل طاع  : كلوقاؿ ابن اٞتوزم رٛتو هللا
 حديث: )إذا ابتليتم فاستًتكا(؟ ذاىل ى 

 -يعٍت ا١تعاصي  –ضعف مرسل عن زيد بن أسلم أنو ... قاؿ: )من أصاب شيئان من ىذه القاذكرات  جاء معناه يف حديث فيو
كىذا يدؿ على أنو ينبري للمؤمن أف يستًت بسًت هللا، كال يفضح نفسو، ك٢تذا ١تا جاء ماعز إُف   فليتب إُف هللا كليستًت بسًت هللا(

و يتوب كيسترفر كيرجع حىت ال يتظاىر هبذا األمر العظيم. فا١تقصود أف مرات لعل يقوؿ أنو زْف أعرض عنو النِب  النِب 
)من سًت  اإلنساف مأمور ابلسًت كالتوبة إُف هللا، كعدـ إبراز معصيتو كإظهارىا للناس، كمن ًتب ًتب هللا عليو، ك٢تذا يقوؿ 

كن مىت أعلنها إُف كِف األمر كجب أف يقاـ عليو مسلمان سًته هللا يف الدنيا كاآلخرة(، فا١تؤمن يسًت نفسو كال يعلن معصيتو، ل
اٟتد إذا كاف فيها حد، كإف كاف فيها تعزير كجب التعزير، لكن ىو مشركع لو أف ال يبديها للناس، كأف ال يذىب إُف اٟتاكم، بل 

 قُّْٕ/  ٓ/  ُٓاألربعاء :          ) ابن ابز (ع . يستًت بسًت هللا، كليتب إُف هللا، كليسترفر هللا، كيكفي كاٟتمد ، ىذا ىو ا١تشرك 
 

بي حىدًٌ اىٍلقىٍذؼً   ابى
 تعريفو :

 . : الرمي لغة 
 : الرمي ابلزّن كابللواط ك٨توه مثل قوؿ : َي زآف ، َي لوطي . كاصطالحان 

هىا قىالىتٍ  -ُِِّ ـى رىسيوؿي اىَّللًه  ) عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ربىً، فىذىكىرى ذىًلكى كىتىالى اىٍلقيٍرآفى،  لىمها نػىزىؿى عيٍذًرم، قىا عىلىى اىٍلًمنػٍ
 .أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي ( فػىلىمها نػىزىؿى أىمىرى ًبرىجيلىٍُتً كىًاٍمرىأىةو فىضيرًبيوا اىٟتٍىده 

ـً أىفه  ) قىاؿى  كىعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  -ُِِْ ؿي ٍبني أيمىيهةى ابًًٍمرىأىتًًو، فػىقىاؿى أىكهؿى ًلعىافو كىافى يف اىإٍلًٍسالى شىرًيكى ٍبني ٝتىٍحىاءى قىذىفىوي ًىالى
يًٌنىةى كىًإاله فىحىدٌّ يف ظىٍهرً :  لىوي رىسيوؿي اىَّللًه   ت .اىٟتٍىًديثى أىٍخرىجىوي أىبيو يػىٍعلىي، كىرًجىاليوي ثًقىا ؾ (اىٍلبػى

 .ًديًث ًاٍبًن عىبهاسو كىىيوى يف اىٍلبياىاًرمًٌ ٨تىٍويهي ًمٍن حى  -ُِِٓ
---------- 

 ما صحة حديث عائشة ؟ 
 حسنو الًتمذم ، كفيو دمحم بن إسحاؽ كىو مدلس كقد عنعنو ، لكن صرح ابلتحديث عند الطحاكم .

 كاٟتديث ركاه البخارم كمسلم يف قصة اإلفك مطولة كَف يرد ذكر ٞتلد الرامُت .
 ما حكم قذؼ احملصن ؟ 
 ب .كمن كبائر الذنو حراـ  
اءى فىاٍجًلديكىيٍم ٙتىىاًنُتى جىٍلدىةن  -أ ٍتيوا أبًىٍربػىعىًة شيهىدى كىال تػىٍقبػىليوا ٢تىيٍم شىهىادىةن أىبىدان كىأيكلىًئكى ىيمي  قاؿ تعاُف )كىالًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت مثيَّ َفٍى أيى

 اٍلفىاًسقيوفى( .
نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة كى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه( .كقاؿ تعاُف )ًإفَّ الًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميحٍ  -ب  صىنىاًت اٍلرىاًفبلًت اٍلميٍؤًمنىاًت ليًعنيوا يف الدُّ

كر هللا تعاُف الوعيد الشديد على رمي اصنات فقاؿ: )ًإفَّ الًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت( أم: العفائف  : ذ قاؿ السعدم رٛتو هللا
نٍػيىا كىاآلًخرىًة( كاللعنة ال تكوف إال على ذنب كبَتعن الفجور )اٍلرىاًفبلًت(   .اليت َف ٮتطر ذلك بقلوهبن )اٍلميٍؤًمنىاًت ليًعنيوا يف الدُّ



 ُٕٓٗ 

و متكأكد اللعنة أبهنا متواصلة عليهم يف الدارين )كى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه( كىذا زَيدة على اللعنة، أبعدىم عن رٛتتو، كأحل هبم شدة نق
. 

 متفق عليو  .)اجتنبوا السبع ا١توبقات: .. كذكر منها: كقذؼ اصنات ا١تؤمنات الرافبلت(  يرة قاؿ: قاؿكعن أَب ىر  -ج
 كقاؿ ابن قدامة : كىو ٤تـر إبٚتاع األمة .

 ما عقوبة من قذؼ ٤تصنان ؟ 
 جلد ٙتانُت جلدة للحر . -كسيأيت تعريف اصن  –إذا قذؼ ا١تكلف ٤تصنان 

ٍتيوا أبًىٍربػىعىًة شيهىدىاءى فىاٍجًلديكىيٍم ٙتىىاًنُتى جىٍلدىةن كىال تػىٍقبػىليوا ٢تىي كىالَّذً لقولو تعاُف )  .  ٍم شىهىادىةن أىبىدان كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى ينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت مثيَّ َفٍى أيى
بيوا ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى كىأىٍصلىحيوا فىًإفَّ اَّللَّى غى   ( . فيوره رىًحيمه ًإالَّ الًَّذينى ًتى

 فتضمنت ىذه اآلية ثالثة أحكاـ يف القاذؼ :
 : جلده ٙتانُت جلدة . األكؿ
 : رد شهادتو أبدان . الثاين

 : فسقو . الثالث
لد ٙتانُت جلدة،  :قاؿ ابن كثَت رٛتو هللا فأكجب على القاذؼ إذا َف يقم البينة على صحة ما قاؿ ثبلثة أحكاـ: أحدىا: أف ٬تي

  .و ترد شهادتو أبدان ، الثالث : أف يكوف فاسقان ليس بعدؿ ال عند هللا ، كال عند الناسالثآف : أن
  ( بيوا ًمٍن بػىٍعًد ذىًلكى يف قولو تعاىل ... ( ىذا االستثناء يرفع اٟتكم األخَت، كالشك يف ذلك، كىو الفسق ،  ًإاله الهًذينى ًتى

 يرجع االستثناء إىل ما قبل األخَت كىو أنو إذا ًتب قبلت شهادتو ؟  فإذا ًتبوا زاؿ عنهم كصف الفسق إىل العدالة ، كىل

 فيو تفصيل :
o . إذا أقيم عليو اٟتد كَف يتب فإنو ال تقبل شهادتو 
o  ، فقد اختلف العلماء على قولُتكأما بعد توبتو : 

 : ال تقبل شهادة ادكد يف قذؼ كلو ًتب . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ أَب حنيفة .

.. ( كجو الداللة : أبف هللا أبٌد ا١تنع من قبوؿ شهادهتم ، كحكم عليهم  كىال تػىٍقبػىليوا ٢تىيٍم شىهىادىةن أىبىدان بقولو تعاُف )كاستدلوا  -أ 
 ابلفسق ، مث استثٌت التائبُت من الفاسقُت ، كبقي ا١تنع من قبوؿ الشهادة على إطبلقو كأتبيده .

 ٟتد ، فبل تسقط ىذه العقوبة ابلتوبة .كألف رد شهادة القاذؼ كلو ًتب عقوبة من ٘تاـ ا -ب 
 قبوؿ شهادة القاذؼ إذا ًتب . القوؿ الثاين :

 كىذا قوؿ الشافعي كأٛتد كمالك .
كاستدلوا ابالستثناء يف آية القذؼ كىو قولو تعاُف ) ... إال الذين ًتبوا .. ( عائد إُف اٞتملتُت ا١تتعاطفتُت قبلو يف قولو  -أ 

 ( . ٍم شىهىادىةن أىبىدان كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى كىال تػىٍقبػىليوا ٢تىي تعاُف )
 كألف الصحابة قبلوا شهادة القاذؼ كما ذكر ذلك ابن القيم . -ب 
: كأعظم موانع الشهادة : الكفر كالسحر كقتل النفس كعقوؽ الوالدين كالزّن ، كلو ًتب من ىذه األشياء  كقاؿ ابن القيم -ج 

 ُف ابلقبوؿ .قبلت اتفاقان ، كالتائب من القذؼ أك 
 ) التائب من الذنب كمن ال ذنب لو ( . كلعمـو قولو  -د 



 َُٕٔ 

أنو قاؿ ١تن قذفوا ا١ترَتة بن شعبة بعدما جلدىم اٟتد ، قاؿ : )من ًتب قبلت شهادتو( ركاه البخارم  أنو كرد عن عمر - ق
  .تعليقان ٣تزكمان بو

 (فظ عمر عند ابن جرير : )من كذب نفسو قبلت شهادتوكتوبتو : أف يكذب نفسو يف اهتاـ ا١تقذكؼ ابلزْف ، ك٢تذا جاء ل
  . فإذا ًتب القاذؼ كاستقاـ قيبلت شهادتو ، كرَته من ا١تسلمُت العدكؿ

 . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
 ما اٟتكمة من مشركعية حد القذؼ 

 . منع الًتامي ابلفاحشة أكالن :
 . التدنيس أعراض الناس عن االنتهاؾ ، كٛتاية ٝتعتهم من صيانة اثنيان :
 . ٖتصل عداءات كبرضاء ، كرٔتا ٖتصل حركب بسبب االعتداء على العرض كتدنيسو لئبل اثلثان :
 . الرأم العاـ من أف يسرم فيو ىذا القوؿ ، كيسمعو الناس آبذاهنمتنزيو  رابعان :

 . لة قو٢تا ، ٬ترئ السفهاء على ارتكاهباشاعة الفاحشة يف ا١تؤمنُت ، فإف كثرة الًتامي هبا ، ككثرة ٝتاعها ، كسهو منع إ خامسان :
 من ىو احملصن الذم ٬تب بقذفو اٟتد ؟ 
 اصن : ىو اٟتر البالغ ا١تسلم العاقل العفيف . 

 . اٟتر
ا عىلىى فىًإٍف أىتػىٍُتى ًبفىاًحشىةو فػىعىلىٍيًهنَّ ًنٍصفي مى فلو قذؼ عبدان فبل حد عليو ، ألف اإلحصاف يطلق على اٟترية كما يف قولو تعاُف ) 

( أم : اٟترائر ، فالرقيق ليس ٤تصنان هبذا ا١تعٌت على قوؿ اٞتمهور ، كقالت الظاىرية : يقاـ اٟتد على  اٍلميٍحصىنىاًت ًمنى اٍلعىذىابً 
 ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ ( كَف يفرؽ يف ذلك بُت اٟتر كالعبد . قاذؼ العبد لعمـو قولو 

 البالغ .
ؼ ابلران ، فإف كاف صبيان َف ٬تب اٟتد على القاذؼ كإ٪تا يعٌزر ، ألف زّن الصِب ال يوجب عليو اٟتد فبل ٬تب أبف يكوف ا١تقذك  

: ال يشًتط البلوغ ، كىذا قوؿ مالك ، ألنو حر عاقل عفيف يتعٌَت هبذا القوؿ ا١تمكن صدقو  كقيلاٟتد ابلقذؼ كزّن اجملنوف ، 
د، كلكنو يعزر .، كىو أف من  كاألكؿ أظهرفأشبو الكبَت،   قذؼ غَت ابلغ ال ٭تي

 ا١تسلم .
 فالكافر ليس ٔتحصن ، فمن أشرؾ اب فبل حد على قاذفو على قوؿ اٞتمهور .  
نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة لقولو تعاُف ) -أ   ( .ًإفَّ الًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت اٍلرىاًفبلًت اٍلميٍؤًمنىاًت ليًعنيوا يف الدُّ
 الزّن ، إذ ليس ىناؾ ما يردعو عن ارتكاب الفاحشة . كألنو ال يتورع عن -ب 
كألف ًعٍرض الكافر ال حرمة لو ، كالفاسق ا١تعلن ال حرمة لعرضو ، بل الكافر أكُف ، لزَيدة الكفر على ا١تعلن ابلفسق ، فلو  -ج 

 قذؼ كافران فبل حد عليو .
 العاقل .

 لى القاذؼ كلكنو يعزز .أبف يكوف ا١تقذكؼ عاقبلن ، فإف كاف ٣تنوّنن َف ٬تب اٟتد ع 
 العفيف .

كىالَّيًت أىٍحصىنىٍت ( أم: العفيفات عن الزّن، كقاؿ تعاُف ) كىالًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاتً أم : أف يكوف عفيفان عن الزّن لقولو تعاُف ) 
 ( أم : عفت .فػىٍرجىهىا 



 ُُٕٔ 

القذؼ إ٪تا شرع ٟتفظ كرامة اإلنساف الفاضل ، كال كرامة فمن قذؼ ا١تعركؼ بفجوره أك ا١تشتهر ابلعبث كاجملوف فبل ٭تد ، ألف 
 للفاسق ا١تاجن ، لكن كما سبق يف قذؼ غَت اصن التعزير .

 أمثلة : مكلف قذؼ صرَتان فبل حد عليو .
 امرأة ابلرة قذفت رجبلن ابلران فإنو يقاـ عليها اٟتد .

 حر قذؼ عبدان فبل يقاـ عليو اٟتد . 
 فبل يقاـ عليو اٟتد . مكلف عاقل قذؼ ٣تنوّنن  
 ىل ىناؾ فرؽ بُت أف يكوف ا١تقذكؼ رجالن أك امرأة ؟ 

  .أك امرأة ال فرؽ بُت أف يكوف القاذؼ أك ا١تقذكؼ رجبلن 
 اء .كقد انعقد اإلٚتاع على أف حكم قذؼ اصن من الرجاؿ حكم قذؼ اصنة من النس : قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا

 ن ذكر اصنات يف اآلية ككذلك يف اٟتديث ؟فإف قيل : ما اٟتكمة م
  .إ٪تا ذكر النساء دكف الرجاؿ ألف قذفهن أكثر كأشنع فقيل : 

 يراد هبن ىنا العفائف من النساء ، كخصهن ابلذكر ألف قذفهن أكثر كأشنع من قذؼ  : كاصناتقاؿ ابن جزم رٛتو هللا
 د .بينهم ، كأٚتع العلماء على أف حكم الرجاؿ كالنساء ىنا كاحالرجاؿ ، كدخل الرجاؿ يف ذلك اب١تعٌت ، إذ ال فرؽ 

  .ا١تراد ابصنات يف اآلية )األنفس اصنات( ؛ فتعم بذلك الرجاؿ كالنساء كقيل :
ٗتصيص النساء ىنا ٠تصوص الواقعة ، كمراعاة قصة كانت سبب نزكؿ اآلية ، مث يكوف اٟتكم ابلعلة اٞتامعة كا١تعٌت  كقيل :

  .ؾ الذم ٯتنع ٗتصيص النساء دكف الرجاؿا١تشًت 
 ماذا يشًتط يف القاذؼ ؟ 

 ) سواء كاف ذكران أك أنثى ( .أف يكوف ابلران عاقبلن ٥تتاران 
 فلو أف امرأة قذفت رجبلن فإنو يقاـ عليها اٟتد . 
 ما الدليل على أف قذؼ الصيب كاجملنوف ال يعترب ؟ 
 ( . ريًفعى القىلىمي عىٍن ثىبلثىة) ، كحديث قواعد الشريعة ا١تأخوذة من النصوص العامة   -أ 
 ( . ًإفَّ اَّللَّى ٕتىىاكىزى عىٍن أيمَّيًت ا٠تىطىأى كىالنًٌٍسيىافى كىمىا اٍستيٍكرًىيوا عىلىيوً كحديث )  -ب 
 كألف القذؼ جناية، كفعل الصِب كاجملنوف ال يوصف أبنو جناية. -ج 
التكليف كمناطو، كاجملنوف ال يعتد بكبلمو، فبل يؤثر و، ألف العقل مدار فإذا كاف القاذؼ صبيان أك ٣تنوّنن أك مكرىان فبل حد علي -د 

ٌد ما دـا أنو َف يبلغ .قذفو، فإف كاف الصِب مراىقان   ْتيث يؤذم قذفو فإنو يعزر تعزيران مناسبان، لكن ال ٭تي
 ما ألفاظ القذؼ ؟ 
 . األلفاظ اليت يقذؼ هبا نوعاف : صر٭تة ، ككناية 

فهو الذم ال يفهم منو إال القذؼ ابلزْف أك اللواط ، كال يقبل من القاذؼ أف يدعي أنو أراد بو معٌت آخر ،  أما اللفظ الصريح
 . غَت القذؼ

 . مثالو : َي زآف ، زنيتى ، زنيًت ، َي لوطي
 إتياف الفاحشة ، كال يقبل منو إذا قاؿ : أردت بقوِف لو : "َي لوطي" أنو على دين لوط عليو السبلـ ، أك أنو يعمل عمل قومو إال

 . ألف ىذا اللفظ "َي لوطي" ال يفهم منو عند اإلطبلؽ إال القذؼ ابلفاحشة



 ُِٕٔ 

عاىر أك قد زنيت أك زْف فرجك كَي منيوؾ كَي منيوكة  َيػػػ ك،   القذؼ" قوؿ: َي زآف َي لوطي ك٨توه قاؿ يف الركض ا١تربع : كصريح
 د .إف َف يفسره بفعل زكج أك سي

 .كأما الكناية 
 . و اللفظ الذم ٭تتمل أف يكوف قذفان ، ك٭تتمل غَت ذلك احتماالن قوَين فه 

فهذا ييسأؿ القاذؼ عما أراد ك٬تب عليو أف يصدؽ، ألف إقامة اٟتد عليو يف الدنيا أىوف عليو من عقوبتو يف اآلخرة، فإف قاؿ : 
 . ر لسبو الناسأردت القذؼ ، فهو قذؼ ، كإف قاؿ : أردت غَت القذؼ ، فبل حد عليو ، كلكن يعز 

 ... مثاؿ ذلك : َي خبيث ، َي خبيثة ، َي فاجر ، َي فاجرة
كينبري أف ييعلم أنو يرجع يف معآف األلفاظ إُف العرؼ ، كذلك ٮتتلف ابختبلؼ الببلد كاألزماف ، فقد يكوف اللفظ كناية عند 

 . قـو ، صر٭تان عند آخرين ، فيجب أف يراعى ذلك
 و من قبل ا١تقذكؼ ؟ىل حد القذؼ ٬توز العفو عن 

 نعم .
  . حد القذؼ حق للمقذكؼ ، فإف أسقطو : سقط

فلو  ...كيعت ر إلقامة اٟتد ]حد القذؼ[ مطالبة ا١تقذكؼ ، ألنو حق لو فبل يستوىف قبل طلبو ، كسائر حقوقوة : قاؿ ابن قدام
 عي .طلب ]يعٍت : إقامة اٟتد[ مث عفا عن اٟتد ، سقط ، كهبذا قاؿ الشاف

 ان .كىالى ٭تيىدُّ اٍلقىاذؼ إالَّ اًبلطَّلىًب إٍٚتىاع : اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا كقاؿ شيخ
  .كىىيوى حىقّّ لًٍلمىٍقذيكًؼ" انتهىع ( زاد ا١تستقن) قاؿ يف ك 

ؼ على أنو حق للمقذكؼ : يسقط بعفوه ، فلو عفا بعد أف قذفو ابلزّن فإف حد القذ : كبناء قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
 و .يسقط ؛ ألنو حق لو ، كما لو كاف عليو دراىم ، فعفا عنها : فإهنا تسقط عنو، كال ييستوىف بدكف طلب

 ما اٟتكم إف قذؼ أىل بلد أك ٚتاعة ال يتصور منهم الزان ؟ 
 ال ٭تد كلكنو يعزر .

 و .للقطع بكذب، ألنو ال عار عليهم بو 
 مىت يسقط حق القذؼ عن القاذؼ ؟ 

  : القاذؼ يف عدة حاالت يسقط حد القذؼ عن
تيوا أبًىٍربػىعىًة األكُف : أف أييت أبربعة شهود فيشهدكف على ا١تقذكؼ أبنو زْف ، لقولو تعاُف : )كىالًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت مثيَّ َفٍى أيىٍ 

اءى فىاٍجًلديكىيٍم ٙتىىاًنُتى جىٍلدىةن(   .شيهىدى
 ) ا١ترٍت ( .  ، ابتفاؽ العلماء . الثانية : أف يقر ا١تقذكؼ على نفسو ابلزْف

الثالثة : إذا كاف القاذؼ ىو الزكج كقد قذؼ زكجتو ، فلو أف يسقط اٟتد عن نفسو ابللعاف ، لقولو تعاُف : )كىالًَّذينى يػىٍرميوفى 
اءي ًإالَّ أىنفيسيهيٍم فىشىهىادىةي أىحىًدًىٍم أىٍربىعي شىهى  ادىاتو اًبَّللًَّ إًنَّوي لىًمٍن الصَّاًدًقُتى * كىا٠تٍىاًمسىةي أىفَّ لىٍعنىةى اَّللًَّ عىلىٍيًو ًإٍف  أىٍزكىاجىهيٍم كىَفٍى يىكيٍن ٢تىيٍم شيهىدى

 .كىافى ًمٍن اٍلكىاًذًبُتى( 
 م .ك١تا قذؼ ىبلؿ بن أمية امرأتو العن النِب ملسو هيلع هللا ىلص بينهما كَف ٭تد ىبلالن حد القذؼ . ركاه مسل

 .كؼ عن حقو ، كال يطالب إبقامة اٟتد على القاذؼ الرابعة : أف يعفو ا١تقذ
 فائدة :



 ُّٕٔ 

 قذؼ عائشة كفر ابالتفاؽ .
براءة عائشة اهنع هللا يضر من اإلفك كىي براءة قطعية بنص القرآف العزيز فلو تشكك فيها إنساف كالعياذ اب   :قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا

  .إبٚتاع ا١تسلمُت ان مرتد ان صار كافر 
 ا .ن القيم رٛتو هللا : كاتفقت األمة على كفر قاذفهكقاؿ اب

أٚتع العلماء رٛتهم هللا قاطبة على أف من سبها بعد ىذا كرماىا بو بعد ىذا الذم ذكر يف ه : كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت يف تفسَت 
 ف .ىذه اآلية فإنو كافر ألنو معاند للقرآ

 ا .القرآف الكرٔف ب راءهتمن قذفها فقد كفر لتصريح ي : فكقاؿ بدر الدين الزركش
 فائدة :

 ب .   ) اإلنصاؼ ( .من ًتب من الزْف ، مث قيذؼ : حيدَّ قاذفو ، على الصحيح من ا١تذىي : قاؿ ا١ترداكم اٟتنبل
  ىل جلد النيب ٦تن تكلم يف عائشة يف قصة اإلفك ؟ 

ٍفًك فىحيٌدكا ٙتىىاًنُتى ٙتىىاًنُتى كىَفٍى ٭تىيٌد ا٠تٍىًبيثى عىٍبدى اَّللًٌ ٍبنى أيَبىٌ  َّللًٌ كىلىٌما جىاءى اٍلوىٍحيي بًبػىرىاءىهًتىا أىمىرى رىسيوؿي اقاؿ ابن القيم :  ٔتىٍن صىرٌحى اًبإٍلً
ٍفًك   .مىعى أىنٌوي رىٍأسي أىٍىًل اإٍلً

اآلخرة فيكفيو ذلك كقد كعده هللا ابلعذاب العظيم يف ، لذلك  كا٠تبيث ليس أىبلن ، ألف اٟتدكد ٗتفيف عن أىلها ككفارة : فىًقيلى 
 د .عن اٟت
 .بىٍل كىافى يىٍستػىٍوًشي اٟتٍىًديثى كى٬تىٍمىعيوي كى٭تىًٍكيًو كىٮتيٍرًجيوي يف قػىوىاًلًب مىٍن الى يػيٍنسىبي إلىٍيًو : كىًقيلى 
قٍػرىاًر أىٍك بًبػىيٌػنىةو كىىيوى َفٍى ييًقٌر اًبٍلقىٍذًؼ كىالى : كىًقيلى  ابًًو كىَفٍى يىٍشهىديكا اٟتٍىٌد الى يػىثٍػبيتي إاٌل اًبإٍلً شىًهدى بًًو عىلىٍيًو أىحىده فىًإنٌوي إ٪ٌتىا كىافى يىٍذكيريهي بػىٍُتى أىٍصحى

 عىلىٍيًو كىَفٍى يىكيٍن يىٍذكيريهي بػىٍُتى اٍلميٍؤًمًنُتى .
ٌق َّلًلًٌ فىبلى بيٌد ًمٍن ميطىالىبىًة اٍلمىٍقذيكًؼ كىعىاًئشىةي َفٍى تيطىاًلٍب بًًو حىٌد اٍلقىٍذًؼ حىٌق اآٍلدىًمٌي الى ييٍستػىٍوىفى إاٌل ٔتيطىالىبىًتًو كىًإٍف ًقيلى إنٌوي حى : كىًقيلى  

 اٍبنى أيَبىٌ . 
لىوي ًمرىارن كىًقيلى بىٍل تػىرىؾى حىٌدهي ًلمىٍصلىحىةو ًىيى أىٍعظىمي ًمٍن إقىامىًتًو كىمىا تػىرىؾى قػىتػٍلىوي مىعى ظيهيوًر نًفىاًقًو كىتىكىٌلمً  ٍلًيفي قػىٍوًمًو ًو ٔتىا ييوًجبي قػىتػٍ ا كىًىيى أتى

رىةي اٍلًفتػٍ  ـً فىًإنٌوي كىافى ميطىاعنا ًفيًهٍم رىئًيسنا عىلىٍيًهٍم فػىلىٍم تػيٍؤمىٍن إاثى ـي تػىٍنًفَتًًىٍم عىٍن اإٍلًٍسبلى  نىًة يف حىٌدًه كىلىعىٌلوي تيرًؾى ٢ًتىًذًه اٍلويجيوًه كيٌلهىا .كىعىدى
. كترؾ عبد ٢تم كتكفَتان  كىؤالء من ا١تؤمنُت الصادقُت تطهَتان ، كحساف بن اثبت  كٛتنة بنت جحش  ، ،فجلد مسطح ابن أاثثة 

 ؾ .هللا ابن أَب إذا: فليس ىو من أىل ذا
كاٟتافظ ابن حجر يقف على ىذه الوجوه من اٟتكمة اليت أبداىا ابن القيم يف ترؾ حد عبد هللا ابن أَب فيتعقبو أبف الركاية قد 

كأبدل صاحب )ا٢تدل( اٟتكمة يف ترؾ اٟتد على عبد هللا ابن أَب، كفاتو أنو : هللا ابن أَب فيقوؿ  كردت إبقامة اٟتد على عبد
ككقع ذلك يف ركاية أَب أكيس عن اٟتسن بن زيد  عن عبد هللا ابن أَب بكر أخرجو اٟتاكم  ، كرد ذكره أيضا فيمن أقيم عليو اٟتد

 يف )اإلكليل( .
، كىعيٍثمىافى  ) عىاًمرو ٍبًن رىبًيعىةى قىاؿى  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبنً  -ُِِٔ ، كىًمٍن بػىٍعدىىيٍم، فػىلىٍم أىرىىيٍم يىٍضرًبيوفى لىقىٍد أىٍدرىكىتي أىابى بىٍكرو، كىعيمىرى

، كىالثػهٍوًرمُّ يف "جىاًمًعًو"  (اىٍلمىٍمليوؾى يف اىٍلقىٍذًؼ ًإاله أىٍربىًعُتى   .رىكىاهي مىاًلكه
----------  

 ١تملوؾ إذا قذؼ حران ؟كم حد ا 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :



 ُْٕٔ 

 : أف حد ا١تملوؾ ذكران أـ أنثى إذا قذؼ حران أربعوف جلدة .القوؿ األكؿ 
 لفعل الصحابة .
 . ًعُتى؛ أًلىنَّوي حىدّّ يػىتىشىطَّري اًبلٌرًؽًٌ كىحىدًٌ الزًٌْفى اٍعلىٍم أىفَّ ٚتيٍهيورى اٍلعيلىمىاًء عىلىى أىفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا قىذىؼى حيرِّا ٬تيٍلىدي أىٍربى قاؿ الشنقيطي : 

 أف حد ا١تملوؾ إذا قذؼ حران ٙتانوف جلدة كحد اٟتر . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ ابن مسعود ، كاختاره ابن حـز .

ٍتيوا أبًىٍربػىعىًة شيهى لعمـو اآلية )  اءى فىاٍجًلديكىيٍم ٙتىىاًنُتى جىٍلدىةن كىالًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت مثيَّ َفٍى أيى  ( . دى
 ٥تيىالًفنا ًٞتيٍمهيوًر أىٍظهىري اٍلقىٍولىٍُتً ًعٍنًدم دىلًيبلن : أىفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا قىذىؼى حيرِّا جيًلدى ٙتىىاًنُتى الى أىٍربىًعُتى ، كىًإٍف كىافى  كرجحو الشنقيطي فقاؿ : 

هي ٙتىىاًنُتى أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، كىًإ٪تَّىا اٍستىظٍ   .هىٍرّنى جىٍلدى
ٍلدىةن  )أًلىفَّ اٍلعىٍبدى دىاًخله يف عيميوـً   لًيلو كىَفٍى يىرًٍد دىلًيله ٮتيٍرًجي اٍلعىٍبدى ًمٍن  ( فىاٍجًلديكىيٍم ٙتىىاًنُتى جى ا اٍلعيميوـً ، ًإالَّ ًبدى ًٍكني ًإٍخرىاجيوي ًمٍن ىىذى كىالى ٯتي

ا اٍلعيميوـً ، الى ًمٍن ًكتىابو  ْفى كىأىٟتٍىقى اٍلعيلىمىاءي ، كىالى ًمٍن سينَّةو ، كىالى ًمٍن ًقيىاسو ، كىًإ٪تَّىا كىرىدى النَّصُّ عىلىى تىٍشًطًَت اٟتٍىدًٌ عىًن اأٍلىمىًة يف حىدًٌ الزًٌ  ىىذى
 هًبىا اٍلعىٍبدى ًّتىاًمًع الٌرًؽًٌ ، كىالزًٌْفى غىيػٍري اٍلقىٍذًؼ .

 يًو نىصّّ كىالى ًقيىاسه يًف خيصيوًصًو .أىمَّا اٍلقىٍذؼي فػىلىٍم يىرًٍد فً 
و ، كىالرَّدٍعي عىًن اأٍلىٍعرىاًض كىأىمَّا ًقيىاسي اٍلقىٍذًؼ عىلىى الزًٌْفى فػىهيوى ًقيىاسه مىعى كيجيوًد اٍلفىارًًؽ ؛ أًلىفَّ اٍلقىٍذؼى ًجنىايىةه عىلىى ًعٍرًض إً  ٍنسىافو ميعىُتَّ

  . ) أضواء البياف ( .كىمىا يػيٍردىعي اٟتٍيرُّ ، كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اَّللًَّ تػىعىاُفى حىقّّ ًلآٍلدىًميًٌ فػىيػيٍردىعي اٍلعىٍبدي  
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُِِٕ ـي عىلىٍيًو اىٟتٍىدُّ يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة، ًإاله أىٍف يىكيوفى كىمىا )  قىاؿى ٍليوكىوي يػيقىا ًمٍن قىٍذؼى ٦تى

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (قىاؿى 
---------- 

ٍليوكىوي )   عند مسلم ) كىو برمء ٦تا قاؿ ( .( ًمٍن قىٍذؼى ٦تى
 ىل ٭تد اٟتر إذا قذؼ عبدان ؟ 

 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :
 أنو ال حد على قاذؼ العبد يف الدنيا كإ٪تا عليو التعزير. : لقوؿ األكؿ

 .(   يقاـ عليو اٟتد يـو القيامة إال أف يكوف كما قاؿمن قذؼ ٦تلوكو ابلزّنٟتديث الباب ) -أ
فلما َف يذكره دؿ على أنو ال ، أنو لو كجب على السيد حد يف الدنيا إذا قذؼ عبده لذكره كما ذكره يف اآلخرة داللة : كجو ال

 حد عليو.
الدنيا، كىذا ٣تمع عليو، كلكن يعرز قاذفو؛ فيو إشارة إُف أنو ال حد على قاذؼ العبد يف ث : على ىذا اٟتدي ان قاؿ النوكم  معلق

 ة .ألف العبد ليس ٔتحصن فيو، سواء من ىو كامل الرؽ أك فيو شائبة حري
 اإلٚتاع . -ب

 ر .كاٟتافظ ابن حج ، كابن قدامة  ، كالقرطِب ، على ىذا اٟتكم ابلتفريق غَت كاحد من أىل العلم منهم النوكم  حكاهكقد 
 ذا قذؼ العبد أقيم عليو اٟتد.أف اٟتر إ القوؿ الثاين :

 كىو قوؿ الظاىرية كانتصر لو ابن حـز 
اءى فىاٍجًلديكىيٍم ٙتىىاًنُتى جىٍلدىةن  ) مـو آية القذؼ كىي قولو تعاُفلع -أ ٍتيوا أبًىٍربػىعىًة شيهىدى  ( . كىالًَّذينى يػىٍرميوفى اٍلميٍحصىنىاًت مثيَّ َفٍى أيى

كىذا يشمل ،  رتب حكم الذين يرموف اصنات أم العفائف على اإلحصاف كىو العفة أف هللا سبحانو كتعاُفداللة :  كجو ال
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، كما أف لفظ )الذين( اسم موصوؿ عاـ، فيشمل الذين يرموف  اٟتر كالعبد ألف )اصنات( ٚتع معرؼ بػ )أؿ( فيفيد العمـو
 لعبد كقاذؼ اٟتر.فيجب إذا حد قاذؼ ا،  األحرار أك العبيد بناء على تفسَت اصنات ابلعفائف

 أف العبد ٭تد للزّن، فيحد القاذؼ لو ابلزّن ؛كاٟتر. -ب
أف اٟتكمة من اٟتد ىي منع الًتامي ابلفاحشة كتنزيو الرأم العاـ من أف يسرم فيو ىذا القوؿ، كتلك حكمة تتحقق يف رمي -ج

 م .العبيد كغَتى
 ر .األحرا أف للعبد كرامتو فيجب أف تصاف عن االبتذاؿ؛ كما تصاف كرامة-ج
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

 أف السيد إذا قذؼ عبده ابلزّن َف ٭تد للقذؼ يف الدنيا . -
 أف مرتبة العبد دكف مرتبة اٟتر . -
 إثبات القصاص يـو القيامة . -

بي حىدًٌ اىلسهرًقىةً   ابى
 تعريفها :

 مأخوذة من االستخفاء كالتسًت . لغة : 
 على كجػو ا٠تفيػة كاالستتار . : أخذ ا١تاؿ كشرعان 

هىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُِِٖ ا )  عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ميتػهفىقه  (الى تػيٍقطىعي يىدي سىاًرؽو ًإاله يف ريبيًع ًدينىارو فىصىاًعدن
 : ا تػيٍقطى ) عىلىٍيًو. كىاللهٍفظي ًلميٍسًلم و . كىلىٍفظي اىٍلبياىاًرمًٌ  ( .عي اىٍليىدي يف ريبيًع ًدينىارو فىصىاًعدن

 ( . ًاٍقطىعيوا يف ريبيًع ًدينىارو، كىالى تػىٍقطىعيوا ًفيمىا ىيوى أىٍدَّنى ًمٍن ذىًلكى ) كىيف ًركىايىةو أًلىٍٛتىدى 
هيمىا  -ُِِٗ ثىةي دىرىاًىمى قىطىعى يف ٣ًتىنو، ٙتىى  أىفه النهيبه  )كىعىًن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (نيوي ثىالى

---------- 
 ما حكم السرقػػة ؟ 

 ، كمن كبائر الذنوب .حراـ 
 ( . كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا جىزىاءن ٔتىا كىسىبىا نىكىاالن ًمنى اَّللًَّ كىاَّللَّي عىزًيزه حىًكيمه قاؿ تعاُف )

نىكيٍم اًبٍلبىاًطلً كى كقاؿ تعاُف )  ( . ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
 ) ال يسرؽ السارؽ حُت يسرؽ كىو مؤمن ( متفق عليو . كقاؿ 
 )إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكن ىذا ، يف شهركم ىذا ، يف بلدكم ىذا( متفق عليو . كقاؿ 
 فتقطع يده ، كيسرؽ اٟتبل فتقطع يده ( .) لعن هللا السارؽ يسرؽ البيضة  كقاؿ 
 ( الزهانًيىةي كىالزهاين فىاٍجًلديكا  .. ( كيف الزان قاؿ تعاىل )  كىالسهاًرؽي كىالسهارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا ١تاذا قدـ تعاىل الرجل يف قولو

هيمىا ًمئىةى جىٍلدىةو  نػٍ  ( فقدـ ا١ترأة ؟ كيله كىاًحدو مًٌ
سرقة يكوف األكثر فيو الرجل ، فلديو من القوة كالشجاعة كاإلقداـ ما ليس عند ا١ترأة ، كمن مث قدمو يف الذكر ، بينما مقاـ الألف 

يف موضع الزّن ، قدـ األنثى ألف ا١ترأة عندىا من التفنن يف االفتتاف ما ليس عند الرجل ، كلذا قد ٮترج الرجل يريد الزّن كال ٬تد 
 ل .و خرجت تريد الزّن كجدتو ، فلذلك قدمها على الرج، بينما ا١ترأة ل ان شيئ

اـً اًبٟتٍيٍكًم أًلىفَّ اٍلمىٍرأىةى ًىيى اٍلبىاًعثي  ـى ذًٍكري الزَّانًيىةي عىلىى الزَّآف ًلبًلٍىًتمى ) أم السبب ( عىلىى ًزْفى الرَّجيًل  كقاؿ بعض العلماء : قيدًٌ
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أًلىنَّوي أىشىدُّ يًف   كىلىٍو مىنػىعىًت اٍلمىٍرأىةي نػىٍفسىهىا مىا كىجىدى الرَّجيلي ًإُفى الزًٌْفى ٘تىًٍكيننا، فػىتػىٍقًدٔفي اٍلمىٍرأىًة يف الذًٌٍكرً كىٔتيسىاعىفىًتهىا الرَّجيلى ٭تىٍصيلي الزًٌْفى 
 . ٖتىًٍذيرًىىا

٢تا ، فلما كانت فإذا فقدت السلعة فقد الطالب ، فهي سلعة معركضة ، قدمت ا١ترأة يف الزّن ألهنا ىي من تعرض نفسها ف
 ة .معركضة كانت مطلوبة ، كلو بقيت ٤تجوبة متعففة ١تا حصل هبا فتن

تبارؾ  -كتفتنو لذلك أمر اٟتق  ، فدكر ا١ترأة يف مسألة الزّن أعظم كمدخلها أكسع، فهي اليت تررم الرجل كتثَته كهتيج عواطفو
داء الزينة ، كعدـ الت رج ، كا١تكوث يف البيت كل ذلك ليسيدَّ كبعدـ إب ان الرجاؿ برىضًٌ البصر كأمر النساء بذلك أيض -كتعاُف 

 .نوافذ ىذه اٞترٯتة كٯتنع أسباهبا
كقدـ السارؽ كقدمت الزانية على الزآف لوجود السرقة غالبان يف الذكورية، كألف داعية الزّن يف اإلّنث أكثر،  : قاؿ اٟتافظ يف الفتح

 .كألف األنثى سبب
كأما السؤاؿ الثآف: فقد يًتدد على ألسنة ا١تفسرين كثَتان، كذكركا لو عدة أجوبة، كالذم يظهر ِف ىو أف ع : كقاؿ الشيخ دمحم السريٌ 

 .االبتداء اب١تذكر يف ا١تائدة ىو األصل، كمع ذلك فلو مناسبة كىي أف السرقة يف الرجاؿ قد تكوف أكثر
 :فؤلمور منها ( الزانية كالزآفو ) كأما تقدٔف ا١تؤنث يف قول

 .أف الزّن ال ٭تصل إال ٔتساعفة ا١ترأة ك٘تكينها من نفسها، بل كتعرضها للرجل كإغوائها كإغرائها لو، كلذا قدمت زجران ٢تا
ل، الوجو الثآف كىو أظهر: أهنا ١تا كاف الزّن يف حق ا١ترأة أشنع، كعاقبتو أفظع، كتبعاتو عليها أضر، ًمٍن فقد البكارة، كالتلبس ابٟتب

الولد كاشتباه النسب، كزَيدة العار ا١تتعدم، ككانت ىذه األمور كغَتىا ٦تا يبقى أثره كمعرفتو على ا١ترأة ٓتبلؼ كما يتبعو من 
كهللا –الرجل الذم ال يلحقو من ذلك شيء، كلذلك يقل إقباؿ األزكاج على ا١ترأة الزانية، كتضعف رغبتهم فيها.. ٢تذا كلو كلرَته 

 .ة ( قدـ لفظ )الزاني -أعلم
 نستفيد من اٟتديث ؟ ماذا 

 نستفيد كجوب قطع يد السارؽ .
 ... ( . كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا كما يف اآلية )

بي اٍلقىٍطًع يف السَّرًقىًة قاؿ ابن قدامة :   .ابى
 .كىاأٍلىٍصلي ًفيًو اٍلًكتىابي كىالسُّنَّةي كىاإٍلًٍٚتىاعي 

 ( .كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا  )قىٍوؿي اَّللًَّ تػىعىاُفى أىمَّا اٍلًكتىابي ، فػى 
ا  )قىاؿى  كىأىمَّا السُّنَّةي ، فػىرىكىٍت عىاًئشىةي ، أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   ( .تػيٍقطىعي اٍليىدي يف ريٍبًع ًدينىارو فىصىاًعدن

لىكيٍم ، أبًىنػَّهيٍم كىانيوا إذىا سىرىؽى ًفيًهٍم الشَّرًيفي تػىرىكيوهي ، كىًإذىا سىرىؽى ًفيًهٍم الضًَّعيفي قىطىعيوهي إ٪تَّىا ىىلىكى مىٍن كى  ) كىقىاؿى النَِّبُّ  ميتػَّفىقه ( افى قػىبػٍ
 عىلىٍيًهمىا .

ٍيًن ، نىٍذكيريىىا إٍف شىاءى اَّللَّي تػىعىاُفى يف مىوىاًضًعهىا ، كىأىٍٚتىعى اٍلميسٍ   ًلميوفى عىلىى كيجيوًب قىٍطًع السَّارًًؽ يًف اٞتٍيٍملىًة .يف أىٍخبىارو ًسوىل ىىذى
 اٟتديث دليل لشرط من شركط قطع يد السارؽ; فما ىو ؟ 

 . أف يكوف ا١تسركؽ نصاابن الشرط ىو : 
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .

 اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة . كىقىاؿى ٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء : كىالى تػيٍقطىع ًإالَّ يف ًنصىاب ٢ًتىًذهً قاؿ النوكم : 
 كقد ذىب بعض العلماء إُف أنو ال يشًتط النصاب ، بل تقطع اليد يف القليل كالكثَت .
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ٍصحىابنىا، ًمٍن أى  فػىقىاؿى أىٍىل الظَّاًىر: الى ييٍشتػىرىط ًنصىاب بىٍل كىيػيٍقطىع يف اٍلقىًليل كىاٍلكىًثَت، كىًبًو قىاؿى اًٍبن بًٍنت الشَّاًفًعيٌ قاؿ النوكم : ... 
كىالسَّارًؽ كىالسَّارًقىة فىاٍقطىعيوا  ) كىحىكىاهي اٍلقىاًضي ًعيىاض عىٍن اٟتٍىسىن اٍلبىٍصرًٌم كىا٠تٍىوىارًج كىأىٍىل الظَّاًىر ، كىاٍحتىجُّوا ًبعيميوـً قػىٍولو تػىعىاُفى 

 . ) نوكم ( .كىَفٍى ٮتىيصُّوا اآٍليىة  (أىٍيًديهمىا 
 عن هللا السارؽ يسرؽ البيضة فتقطع يده ، ... ( كسيأيت اٞتواب عنو .كاستدلوا ابٟتديث اآليت ) ل

 مذىب اٞتمهور . كالراجح
 كم مقدار النصاب ؟ 

 اختلف القائلوف بشرطية النصاب يف مقداره على أقواؿ : 
 كقد ذكر النوكم ا٠تبلؼ فقاؿ : 

ثىة دىرىاًىم أىٍك أىقىٌل أىٍك أىٍكثىر ، كىالى يػيٍقطىع يًف فػىقىاؿى الشَّاًفًعٌي النًٌصىاب ريٍبع ًدينىار ذىىىبنا ، أىٍك مىا ًقي  مىتو ريٍبع ًدينىار ، سىوىاء كىانىٍت ًقيمىتو ثىبلى
 .أىقىٌل ًمٍنوي 

ا قىاؿى كىًثَتيكفى أىٍك اأٍلىٍكثػىريكفى    .كىهًبىذى
 .َب ثػىٍور كىًإٍسحىاؽ كىغىٍَتىٍم ، كىريًكمى أىٍيضنا عىٍن دىاكيدى كىىيوى قػىٍوؿ عىاًئشىة كىعيمىر ٍبن عىٍبد اٍلعىزًيز كىاأٍلىٍكزىاًعيًٌ كىاللٍَّيث كىأى  
ثىة دىرىاًىم أىٍك مىا ًقيمىتو أىحىد٫تى   ا ، كىالى تػيٍقطىع ًفيمىا ديكف ذىًلكى ، كىقىاؿى مىاًلك كىأىٍٛتىد كىًإٍسحىاؽ يًف رًكىايىة : تػيٍقطىع يًف ريٍبع ًدينىار أىٍك ثىبلى

لىى كىاٟتٍىسىن يف رًكىايىة عىٍنوي : الى تػيٍقطىع ًإالَّ يًف ٜتىٍسىة دىرىاًىم ، كىىيوى كىقىاؿى سيلىٍيمىاف ٍبن يى  مىٍرًكٌم عىٍن عيمىر ٍبن  سىار كىاٍبن شيبػٍريمىةى كىاٍبن أىَب لىيػٍ
 .ا٠تٍىطَّاب 

ًنيفىة كىأىٍصحىابو : الى تػيٍقطىع ًإالَّ يف عىشىرىة دىرىاًىم أىٍك مىا ًقيمىت  .و ذىًلكى كىقىاؿى أىبيو حى
 .كىحىكىى اٍلقىاًضي عىٍن بػىٍعض الصَّحىابىة أىفَّ النًٌصىاب أىٍربػىعىة دىرىاًىم  
ٌ أىنَّوي ًدٍرىىم    .كىعىٍن عيٍثمىاف اٍلبػىيتًٌ

 .كىعىٍن اٟتٍىسىن أىنَّوي ًدٍر٫تىىاًف 
ًنَت    .كىعىٍن النَّخىًعيًٌ أىنَّوي أىٍربػىعيوفى ًدٍر٫تىنا أىٍك أىٍربػىعىة دىّنى

 .مىا قىالىوي الشَّاًفًعٌي كىميوىاًفقيوهي  كىالصهًحيح اؿ : مث ق
ًقي التػٍَّقًديرىات فىمى  أًلىفَّ النًَِّبٌ   ٍرديكدىة الى أىٍصل ٢تىىا مىعى صىرَّحى بًبػىيىاًف النًٌصىاب يف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث ًمٍن لىٍفظو كىأىنَّوي ريٍبع ًدينىار ، كىأىمَّا ابى

 يًح ىىًذًه اأٍلىحىاًديث .٥تيىالىفىتهىا ًلصىرً 
ا اٍلقىٍدر كىافى ريٍبع ًدينىار فىصىاًعدن  كىأىمَّا رًكىايىة أىنَّوي   ثىة دىرىاًىم ( فىمىٍحميولىة عىلىى أىفَّ ىىذى ا ، كىًىيى قىًضيَّة ) قىطىعى سىارًقنا يف ٣ًتىٌن ًقيمىتو ثىبلى

ب ٛتىٍلهىا عىلىى ميوىافػىقىة لىٍفظو ،  ظو عىٍُت الى عيميـو ٢تىىا ، فىبلى ٬تىيوز تػىٍرؾ صىرًيح لىفٍ  يف ٖتىًٍديد النًٌصىاب ٢ًتىًذًه الٌرًكىايىة اٍلميٍحتىمىلىة ، بىٍل ٬تًى
ا الٌرًكىايىة اأٍليٍخرىل : ) َفٍى يػىٍقطىع يىد السَّارًؽ يف أىقىٌل ًمٍن ٙتىىن اٍلًمجىٌن ( ٤تىٍميولىة عىلىى أىنَّوي كىافى  ا التٍَّأًكيل  ريٍبع ًدينىار ، كى كىكىذى الى بيٌد ًمٍن ىىذى

 .   ) نوكم ( . لًيػيوىاًفق صىرًيح تػىٍقًديره 
 ما الشرط الثاين من شركط قطع يد السارؽ ؟ 

 : أف يكوف ىناؾ عملية سرقة . الشرط الثاين
 .كىمىٍعٌتى السَّرًقىًة : أىٍخذي اٍلمىاًؿ عىلىى كىٍجًو ا٠ٍتًٍفيىًة كىااًلٍسًتتىاًر قاؿ ابن قدامة : 

َفٍى يىكيٍن سىارًقنا ، كىالى قىٍطعى عىلىٍيًو ًعٍندى  كىًمٍنوي اٍسًتىاؽي السٍَّمًع ، كىميسىارىقىةي النَّظىًر ، إذىا كىافى يىٍستىٍخًفي ًبذىًلكى ، فىًإٍف اٍختىطىفى أىٍك اٍختػىلىسى ،
ًس ٍبًن ميعىاًكيىةى ، قىاؿى : أىٍقطىعي اٍلميخٍ  تىًلسى ؛ أًلىنَّوي يىٍستىٍخًفي أبًىٍخًذًه ، فػىيىكيوفي سىارًقنا ، كىأىٍىلي اٍلًفٍقًو كىاٍلفىتػٍوىل ًمٍن أىحىدو عىًلٍمنىاهي غىيػٍرى إَيى
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ًفًو . اًء اأٍلىٍمصىاًر عىلىى ًخبلى  عيلىمى
 . (لىٍيسى عىلىى ا٠تٍىاًئًن كىالى اٍلميٍختىًلًس قىٍطعه  )أىنَّوي قىاؿى  كىقىٍد ريًكمى عىٍن النَِّبًٌ 

تىًهًب قىٍطعه ) ًبرو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ كىعىٍن جىا :، رىكىا٫تيىا أىبيو دىاكيد ( لىٍيسى عىلىى اٍلمينػٍ  َفٍى يىٍسمىٍعهيمىا اٍبني جيرىٍيجو ًمٍن أىَب الزُّبػىٍَتً . كىقىاؿى
سى  ا غىيػٍري سىارًؽو ؛ كىأًلىفَّ ااًلٍخًتبلى ًسًو ،  كىأًلىفَّ اٍلوىاًجبى قىٍطعي السَّارًًؽ ، كىىىذى اًء اٍخًتبلى نػىٍوعه ًمٍن ا٠تٍىٍطًف كىالنػٍَّهًب ، كىًإ٪تَّىا يىٍستىٍخًفي يف ابًٍتدى

ًؼ السَّارًًؽ .  ) ا١ترٍت ( .  ًٓتًبلى
 تهب : كىو الذم أيخذ ا١تاؿ على كجو الرنمة معتمدان على قوتو .نفبل قطع على ا١ت 

 كال على ا١تختلس : كىو الذم أيخذ ا١تاؿ خطفان .
 الراصب : كىو الذم أيخذ ا١تاؿ قهران برَت حق . كال على

 ) ليس على خائن كال متتهب كال ٥تتلس قطع ( ركاه أبوداكد .  لقولو
  ىل تقطع يده أـ ال ؟ على قولُت ، سيأيت ذكر ا٠تبلؼ إف شاء هللا .اختلف يف جاحد العارية ك 
 : فائدة : من الشركط أيضان 

 :أف يكوف ا١تسركؽ ماالن ٤تًتمان 
 مثل الثياب كالطعاـ كالدراىم كالكتب كغَتىا .اؿ اًـت : ا١ت

 فبل قطع يف سرقة آلة ٢تو كا١تزمار كالعود كالراببة لتحرٯتها .
 ] كالشبهة : ىي كل ما ٯتكن أف يكوف عذران للسارؽ يف األخذ [ .كانتفاء الشبهة . 

 ة كل كاحد منهما ٕتب يف ماؿ اآلخر.فلو سرؽ االبن من ماؿ أبيو فبل قطع ، لوجود شبهة إنفاؽ، ألف نفق
 كلو سرؽ األب من ماؿ ابنو فبل قطع ، لوجود شبهة ، كىي شبهة التملك كالتبسط بو .

 فاألصوؿ كالفركع ال يقطع بعضهم ابلسرقة من ماؿ بعض .
 إُف أف كل قريب سرؽ من قريبو يقطع، إال األب إذا سرؽ من ماؿ كلده فبل يقطع. كذىب بعض العلماء :

 مـو األدلة الدالة على كجوب القطع ، كاستثٍت األب ٟتديث ) أنت كمالك ألبيك ( .لع
 كىذا مذىب الشافعي .

 : أف من كجبت نفقتو َف يقطع ابلسرقة منو كإال قطع . كذىب بعض العلماء
 كىذا القوؿ فيو قوة ككذلك الذم قبلو .

 . كال يقطع أحد من الزكجُت بسرقتًو من ماؿ اآلخر 
 هما يرث صاحبو برَت حجب ، كيتبسط يف ماؿ اآلخر عادة ، فأشبو الوالد كالولد .ألف كل من

 كقيل : يقطع لعمـو اآلية .
 كقيل : يقطع الزكج كال تقطع الزكجة ، ألف ٢تا النفقة يف ماؿ زكجها .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُِّ ؽى ; يىٍسًرؽي اٍلبػىٍيضىةى ، فػىتػيٍقطىعي يىديهي ، كىيىٍسًرؽي اٟتٍىٍبلى ، لىعىنى اىَّللهي السهارً )  قىاؿى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو أىٍيضنا. ( فػىتػيٍقطىعي يىديهي 

--------- 
 ٔتا استدؿ بعض العلماء هبذا اٟتديث ؟ 

 . أك كثَتنا  بعض الفقهاء من أىل الظاىر إُف أنو مىت سرؽ السارؽ شيئنا قطعت يده بو، سواء كاف قليبلن  استدؿ بو



 ُٕٔٗ 

 فلم يعت ركا نصاابن كال ًحٍرزنا، بل أخذكا ٔتجرد السرقة.( كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا )  لعمـو اآليةك 
 تقدـ أنو يشًتط للقطع النصاب ، اذكر كالـ العلماء يف معٌت حديث الباب ؟ 
 :اختلف العلماء يف معٌت اٟتديث  

 ١تراد هبا بيضة اٟتديد ، كحبل السفينة ، ككل كاحد منهما يسػػػػاكم أكثر من ربع دينار ، كأنكره اققوف كضعفوه .اقاؿ ٚتاعة : 
ا١تراد التنبيو على عظم ما خسر ، كىي يده يف مقابلة حقَت من ا١تاؿ كىو ربع دينار ، فإنو يشارؾ البيضة كاٟتبل يف كقيل : 
 اٟتقارة .
 كجنس اٟتبل .أراد جنس البيض كقيل : 
 . إنو إذا سرؽ البيضة فلم تقطع جره ذلك إُف سرقة ما ىو أكثر منها فقطع ، فكانت سرقة البيضة ىي سبب قطعو كقيل :

ع ًدينىار ، فىًإنَّوي ييشىارًؾ كىالصَّوىاب أىفَّ اٍلميرىاد التػٍَّنًبيو عىلىى عىًظيم مىا خىًسرى ، كىًىيى يىده يف ميقىابػىلىة حىًقَت ًمٍن اٍلمىاؿ كىىيوى ريبٍ قاؿ النوكم : 
لىٍم يػيٍقطىع جىرَّهي ذىًلكى ًإُفى سىرًقىة مىا ىيوى اٍلبػىٍيضىة كىاٟتٍىٍبل يًف اٟتٍىقىارىة ، أىٍك أىرىادى ًجٍنس اٍلبػىٍيض كىًجٍنس اٟتٍىٍبل ، أىٍك أىنَّوي ًإذىا سىرىؽى اٍلبػىٍيضىة فػى 

ة أىٍكثىر ًمنػٍهىا فػىقيًطعى ، فىكىانىٍت سىرًقىة الٍ  بػىٍيضىة ًىيى سىبىب قىٍطعو ، أىٍك أىفَّ اٍلميرىاد ًبًو قىٍد يىٍسرًؽ اٍلبػىٍيضىة أىٍك اٟتٍىٍبل فػىيػىٍقطىعوي بػىٍعض اٍلويالى
ا ًعٍند نػيزيكؿ آيىة السَّرًقىة ٣تيٍمىلىة ًمٍن غىٍَت بػىيىا ًسيىاسىة الى قىٍطعنا جىائًزنا شىٍرعنا ، كىًقيلى : ًإفَّ النَِّبٌ  ف ًنصىاب ، فػىقىالىوي عىلىى ظىاًىر قىاؿى ىىذى

 كىاَّللَّي أىٍعلىم . ؛اللٍَّفظ
يىٍسرؽي البيضة فتقطع يده، كيسرؽ اٟتبل )  كقد أجاب اٞتمهور عما ٘تسك بو الظاىرية من حديث أَب ىريرة: كقاؿ ابن كثَت 

 أبجوبة: ه (فتقطع يد
 اف التاريخ.كيف ىذا نظر؛ ألنو ال بد من بي ة ،أنو منسوخ ْتديث عائش أحدىا:
 أنو مؤكؿ ببيضة اٟتديد كحبل السفن، قالو األعمش فيما حكاه البخارم كغَته عنو. كالثاين:
 . : أف ىذا كسيلة إُف التدرج يف السرقة من القليل إُف الكثَت الذم تقطع فيو يدهكالثالث

وا يقطعوف يف القليل كالكثَت، فلعن السارؽ ك٭تتمل أف يكوف ىذا خرج ٥ترج اإلخبار عما كاف األمر عليو يف اٞتاىلية، حيث كان 
 ) تفسَت ابن كثَت ( .     الذم يبذؿ يده الثمينة يف األشياء ا١تهينة.

هىا; أىفه رىسيوؿى اَّللًه  - ُُِّ ـى فىاٍختىطىبى «أىتىٍشفىعي يف حىدٌو ًمٍن حيديكًد اَّلٍلهً )  قىاؿى  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ : ؟ ُثيه قىا ، فػىقىاؿى
لىكيٍم أىنػههيٍم كىانيوا ًإذىا سىرىؽى ًفيًهمي الشهرًيفي تػىرىكيوهي، كىًإذىا » ! ًإ٪تهىا ىىلىكى الهًذينى قػىبػٍ سىرىؽى ًفيًهمي الضهًعيفي أىقىاميوا عىلىٍيًو اٟتٍىده أىيػُّهىا النهاسي

. ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو (  ...  .اٟتٍىًديثى
هىا: كىانىًت اٍمرىأىةه تىٍستىًعَتي اٍلمىتىاعى، كىٕتىٍحىديهي، فىأىمىرى كى   : عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى هللاي عىنػٍ  .ًبقىٍطًع يىًدىىا   اٍلنهيبُّ  لىوي ًمٍن كىٍجوو آخىرى

---------- 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

فػىقىاليوا كىمىٍن ٬تىًٍتىًئي عىلىٍيًو ًإالَّ  سىرىقىٍت فػىقىاليوا مىٍن ييكىلًٌمي ًفيهىا رىسيوؿى اَّللًَّ  أىًة اٍلمىٍخزيكًميًَّة الَّيًت أىفَّ قػيرىٍيشنا أى٫تىَّهيٍم شىٍأفي اٍلمىرٍ ) عىنى عىاًئشىةى 
ـى فىاٍختىطىبى فػىقىاؿى «.  حىدٌو ًمٍن حيديكًد اَّللًَّ  أىتىٍشفىعي يف :  فىكىلَّمىوي أيسىامىةي. فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  أيسىامىةي ًحبُّ رىسيوًؿ اَّللًَّ  أىيػُّهىا  :مثيَّ قىا

لىكيٍم أىنػَّهيٍم كىانيوا ًإذىا سىرىؽى ًفيًهمي الشَّرًيفي تػىرىكيوهي كىًإذىا سىرىؽى فً  يًهمي الضًَّعيفي أىقىاميوا عىلىٍيًو اٟتٍىدَّ كىأٍفي اَّللًَّ لىٍو أىفَّ النَّاسي ًإ٪تَّىا أىٍىلىكى الًَّذينى قػىبػٍ
 ( .بًٍنتى ٤تيىمَّدو سىرىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا  فىاًطمىةى 

 ( أم القبيلة ا١تشهورة .أىفه قػيرىٍيشنا ) 
 ( أم : أجلبت إليهم ٫تٌان أك صَتهتم ذكم ىٌم بسبب ما كقع منها . أى٫تىههيمٍ ) 



 َُٕٕ 

 ان عندىم قبل اإلسبلـ ال يرخص يف اٟتدكد ، ككاف قطع السارؽ معلوم كسبب ٫تهم خشية أف تقطع يدىا لعلمهم أف النِب 
جاء يف ركاية ) يف عهد رسوؿ هللا يف غزكة الفتح ( كجاء يف ركاية عند ابن ماجو تعيُت ا١تسركؽ ، عن ابن  ( سىرىقىتٍ  الهيًت ) 

كسنده مسعود بن األسود قاؿ : ) ١تا سرقت ا١ترأة تلك القطيفة من بيت رسوؿ هللا أعظمن ذلك فجئنا إُف رسوؿ هللا نكلمو ( 
 ن حس
كقد كقع ما يدؿ على الثآف يف ( أم : من يشفع عنده فيها أال تقطع إما عفوان كإما فداءن ،  فػىقىاليوا مىٍن ييكىلًٌمي ًفيهىا رىسيوؿى اَّلله ) 

فقلنا ٨تن نفديها أبربعُت أكقية فقاؿ تطهر  فجئنا إُف النِب ( ) أعظمنا ذلك ) حديث مسعود بن األسود كلفظو بعد قولو 
 ،  ككأهنم ظنوا أف اٟتد يسقط ابلفدية كما ظن ذلك من أفىت كالد العسيف الذم زْف أبنو يفتدم منو ٔتائة شاة ككليدة( ا خَت ٢ت

فقاؿ   أف امرأة سرقت على عهد رسوؿ هللا ) عند أٛتد من حديث عبد هللا بن عمرك  ان ككجدت ٟتديث مسعود ىذا شاىد
 ا ( .    ) الفتح ( .قومها ٨تن نفديه

 ( بسكوف اٞتيم ككسر الراء ، أم من يتجاسر عليو . قىاليوا كىمىٍن ٬تىًٍتىًئي عىلىٍيوً فػى ) 
 بن زيد .( ًإاله أيسىامىةي ) 
 ( بكسر ا١تهملة ، ٔتعٌت ٤تبوب . ًحبُّ رىسيوًؿ اَّللًه ) 

ن علي بن اٟتسُت عن ما أخرجو بن سعد من طريق جعفر بن دمحم ب، ككاف السبب يف اختصاص أسامة بذلك قاؿ ابن حجر : 
 و .ل شفاعتبتشديد الفاه أم قبً ( عو فٌ ال تشفع يف حد ككاف إذا شفع ش: ) قاؿ ألسامة  أف النِب . أبيو 

لىكي )  الظاىر أف ىذا اٟتصر ليس  قاؿ ابن دقيق العيد : ( جاء عند النسائي ) إ٪تا ىلك بنوا إسرائيل ( م ًإ٪تهىا أىٍىلىكى الهًذينى قػىبػٍ
ىبلؾ بسبب ااابة إف بٍت إسرائيل كاف فيهم أموران كثَتة تقتضي اإلىبلؾ ، فيحمل ذلك على حصر ٥تصوص ، كىو اإلعامان ، ف

 يف اٟتدكد ، فبل ينحصر ذلك يف حد السرقة .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : ٖترٔف الشفاعة يف اٟتدكد إذا بلرت السلطاف .

ـى ، فىًإنَّوي ريًكمى عىٍن النَِّبًٌ أبىٍ   : كالقاؿ ابن قدامة رٛتو هللا مىا أىنَّوي قىاؿى : )تػىعىافيوا اٟتٍيديكدى ًفيمىا  سى اًبلشَّفىاعىًة يف السَّارًًؽ مىا َفٍى يػىبػٍليٍغ اإٍلً
نىكيٍم ، فىمىا بػىلىرىًٍت ًمٍن حىدٌو كىجى   ب ( .بػىيػٍ

ـى ، َفٍى ٕتىيزٍ  مىا ًحُتى شىفىعى  الشَّفىاعىةي ًفيًو ؛ أًلىفَّ ذىًلكى إٍسقىاطي حىقٌو كىجىبى َّللًًَّ تػىعىاُفى ، كىقىٍد غىًضبى النَِّبُّ  كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّوي إذىا بػىلىغى اإٍلً
: مىٍن حىالىٍت شىفىاعىتيوي ديكفى  اٍبني عيمىرى  أيسىامىةي يف اٍلمىٍخزيكًميًَّة الَّيًت سىرىقىٍت ، كىقىاؿى : ) أىتىٍشفىعي يف حىدٌو ًمٍن حيديكًد اَّللًَّ تػىعىاُفى ( ، كىقىاؿى 

 و .   ) ا١ترٍت ( .حىدٌو ًمٍن حيديكًد اَّللًَّ ، فػىقىٍد ضىادَّ اَّللَّى يف حيٍكمً 
مىاـ، ٢ًتىًذًه اأٍلىحىاًديث، كىعى كقاؿ النوكم:  أىنَّوي ٭تىٍرـي التٍَّشًفيع ًفيًو،  لىىكىقىٍد أىٍٚتىعى اٍلعيلىمىاء عىلىى ٖتىٍرٔف الشَّفىاعىة يًف اٟتٍىٌد بػىٍعد بػيليوغو ًإُفى اإٍلً

مىاـ فػىقىٍد أىجىازى الشَّفىاعىة ًفيًو أىٍكثىر اٍلعيلىمىاء ًإذىا َفٍى يىكيٍن اٍلمىٍشفيوع ًفي ًو صىاًحب شىرٌو كىأىذنل لًلنَّاًس ، فىًإٍف كىافى َفىٍ فىأىمَّا قػىٍبل بػيليوغو ًإُفى اإٍلً
مىاـ أىـٍ الى ؛ييٍشفىع ًفيًو . كىأىمَّا اٍلمىعىاًصي الَّ  أًلىنػَّهىا  يًت الى حىدَّ ًفيهىا كىكىاًجبهىا التػٍَّعزًير فػىتىجيوز الشَّفىاعىة كىالتٍَّشًفيع ًفيهىا ، سىوىاء بػىلىرىٍت اإٍلً

 ) نوكم ( .  أىٍىوىف ، مثيَّ الشَّفىاعىة ًفيهىا ميٍستىحىبَّة ًإذىا َفٍى يىكيٍن اٍلمىٍشفيوع ًفيًو صىاًحب أىذنل كى٨تىٍوه .
 بباب كراىية الشفاعة يف اٟتد إذا رفع إُف السلطاف. -كقد ترجم البخارم 

ال تشفع يف حد، فإف اٟتدكد إذا انتهت  ) عقىاؿى ألسامة ١تا تشف كيؤيد ىذا ما كرد يف بعض ركاَيت ىذا اٟتديث فإنو  
 (.  إِف فليست ٔتًتككة

تعافوا اٟتدكد فيما بينكم، فما بلرٍت من حد فقد كجب(  رفعو )كأخرج أبو داكد حديث عمرك بن شعيب عىٍن أىبًًيًو عن جده ي



 ُُٕٕ 

 ف .العفو عن اٟتد ما َف يبلغ السلطا: ترجم لو أبو داكد م ، كصححو اٟتاك
ٍعت رىسيوؿ اَّللًَّ  : ٝتًى من حالت شفاعتو دكف حد  يقوؿ ) كأخرج أبو داكد كاٟتاكم، كصححو من حديث ابن عمر، قىاؿى

، فقد ض  ه ( .اد اَّللَّ يف أمر من حدكد اَّللَّ
: )لقي الزبَت سارقان فشفع فيو فقيل فقاؿ: إذا بلغ اإلماـ فلعن اَّللَّ ،  حىت يبلغ اإلماـ : كأخرج الط رآف عن عركة بن الزبَت قىاؿى

 (. الشافع كا١تشفع
 .فبل ٬توز لئلماـ العفو عن اٟتد، كال ٕتوز الشفاعة فيو إذا كصل األمر إُف اٟتاكم 

يضان ما أخرجو أٛتد كاألربعة، كصححو ابن اٞتاركد، كاٟتاكم، عن صفواف بن أمية رصي اَّللَّ تعاُف عنو: أف اٍلنَِّبٌ كيؤيد ىذا أ
 (؟  ىبل كاف ذلك قبل أف أتتيٍت بو ) وقىاؿى ١تا أمر بقطع الذم سرؽ رداءه فشفع في . 
 ىل جاحد العارية تقطع يده أـ ال ؟ 

 ى قولُت :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة عل
 أف جاحد العارية تقطع يده .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كاختاره ابن حـز ، كابن القيم .
 ا ( .ًبقىٍطًع يىًدىى  كىانىًت اٍمرىأىةه تىٍستىًعَتي اٍلمىتىاعى، كىٕتىٍحىديهي، فىأىمىرى اٍلنَِّبُّ )  لركاية مسلم

 لقطع .كىي صر٭تة يف أف جاحد العارية ٬تب عليو ا
 أف جاحد العارية ال قطع عليو .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء : ا١تالكية ، كاٟتنفية ، كالشافعية ، كاختاره ابن قدامة .
 ركاه أبو داكد .: ) ليس على خائن كال منتهب كال ٥تتلس قطع (  ٟتديث جابر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -أ

  قطع عليو .كجاحد العارية خائن لؤلمانة فبل
 أف شرط السرقة األخذ من اٟترز كىتكو ، كليس يف جحد العارية ىتك ٟترز فبل قطع عليو .-ب
أف جاحد العارية غَت السارؽ يف ا١تعٌت ، ألف السارؽ أيخذ ا١تاؿ خفية ٓتبلؼ اٞتاحد ، فإنو مؤ٘تن خائن ألمانتو ، كالقطع -ج

 كاجب على السارؽ ال على اٞتاحد .
ائًًر اٍلفيقىهىاًء . كىىيوى الصًَّحيحي ة : قاؿ ابن قدام لًقىٍوًؿ   -إٍف شىاءى اَّللَّي تػىعىاُفى  -كىعىٍنوي : الى قىٍطعى عىلىٍيًو ، كىىيوى قػىٍوؿي ا٠ٍتًرىًقيًٌ ... ، كىسى

دي غىيػٍري سىارًؽو ، كىًإ٪تَّىا ىيوى خىائًنه ، فىأىٍشبىوى جىاًحدى ) الى قىٍطعى عىلىى ا٠تٍىاًئًن ( ، كىأًلىفَّ اٍلوىاًجبى قىٍطعي السَّارًًؽ ، كىاٞتٍىاحً  رىسيوًؿ اَّللًَّ 
 ة .  ) ا١ترٍت ( .اٍلوىًديع

 كأجابوا على ركاية : ) كانت تستعَت ا١تتاع فتجحده ( ِبجوبة :
 كيدؿ على ذلك أمراف : أكالن : أف ىذه ا١ترأة َف تقطع ٞتحدىا العارية ، كإ٪تا قطعت لكوهنا قد سرقت ،

 َيت األخرل  ) أف قريشان أ٫تتهم ا١ترأة ا١تخزكمية اليت سرقت ... ( .الركا -أ
: ) إ٪تا أىلك من كاف قبلكم أهنم كانوا إذا  أف الركاَيت يف قصة ا١تخزكمية قد عللت سبب قطعها ابلسرقة ، فقد قاؿ   -ب

 قطعها كاف لسرقتها . سرؽ فيهم ... كقاؿ : لو أف فاطمة بنت دمحم سرقت لقطعت يدىا ( ، فهذا دليل على أف
 اثنيان : أف الركاية اليت فيها استعارهتا للمتاع ، كجحدىا لو ، ىذا ألهنا كانت معركفة هبذه الصفة فسميت هبا يف ىذه الركاية .

قولو يف آخر اٟتديث اليت ذكرت أحدىا : ألجل جحد العارية من أكجو : ال يًتجح أف يدىا قطعت على السرقة  قاؿ القرطيب :
العارية : ) لوال أف فاطمة سرقت ( فإف فيو داللة قاطعة على أف ا١ترأة قطعت يف السرقة ، إذ لو كاف قطعها ألجل اٞتحد  فيو
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 “ .لكاف ذكر السرقة الغيان ، كلقاؿ : لو أف فاطمة جحدت العارية 

 . ] أف ركاية ) القطع يف العارية ( ضعيفة .] لكن ىذا فيو نظر 

ا سىرىؽى ًفيًهٍم الشَّرًيفي ٍرأىةي الَّيًت كىانىٍت تىٍستىًعَتي اٍلمىتىاعى إ٪تَّىا قيًطعىٍت ًلسىرًقىًتهىا ، الى ًّتىٍحًدىىا ، أىالى تػىرىل قػىٍولىوي : ) إذى كىاٍلمى كقاؿ ابن قدامة : 
لىٍو كىانىٍت فىاًطمىة بًٍنت ٤تيىمَّدو ، لىقىطىٍعت يىدىىىا ( ، كىيف  تػىرىكيوهي ، كىًإذىا سىرىؽى ًفيًهٍم الضًَّعيفي قىطىعيوهي ( ، كىقػىٍولىوي : ) كىاىلًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدهً 

 ) ا١ترٍت ( .رىقىٍت ، كىذىكىرىٍت اٍلًقصَّةى . بػىٍعًض أىٍلفىاًظ رًكىايىًة ىىًذًه اٍلًقصًَّة عىٍن عىاًئشىةى ، أىفَّ قػيرىٍيشنا أى٫تىَّهيٍم شىٍأفي اٍلمىٍخزيكًميًَّة الَّيًت سى 
 ب ( .تثريطرح ال) كجاء يف 

اًء ًمٍن السَّلىًف كىا٠تٍىلىًف إُفى أىنَّوي الى قىٍطعى عىلىى جىاًحًد اٍلعىارًيًَّة ، كىًبًو قىاؿى  ًنيفىةى كىمىاًلكه كىالشَّاًفًعيُّ كىىيوى إٍحدىل  كىذىىىبى ٚتيٍهيوري اٍلعيلىمى أىبيو حى
 الٌرًكىايػىتػىٍُتً عىٍن أىٍٛتىدى 

ا اٟتٍىًديثً   : أبًىٍجوًبىةو  كىأىجىابيوا عىٍن ىىذى
  .اهي النػَّوىًكمُّ عىٍن ٚتىىاعىةو ًمٍن اٍلعيلىمىاءً أىفَّ ىىًذًه الٌرًكىايىةى شىاذَّةه ، فىًإنػَّهىا ٥تيىالًفىةه ًٞتىمىاًىًَت الرُّكىاًة ، كىالشَّاذَّةي الى يػيٍعمىلي هًبىا ، حىكى  ا :أىحىديىى  

اٞتٍىٍحًد  كىل أىنػَّهىا سىرىقىٍت أىٍكثػىري كىأىٍشهىري ًمٍن رًكىايىًة أىنػَّهىا كىانىٍت ٕتىٍحىدي اٍلمىتىاعى ، كىانٍػفىرىدى مىٍعمىره ًبذًٍكرً كىقىاؿى أىبيو اٍلعىبَّاًس اٍلقيٍرطيِبُّ : مىٍن رى 
بػىعىوي عىلىى ذىًلكى مىٍن الى يػيٍعتىدُّ ًْتًٍفًظوً    .....كىٍحدىهي ًمٍن بػىٍُتً اأٍلىئًمًَّة اٟتٍيفَّاًظ ، كىقىٍد ًتى

سىبىبي اٍلقىٍطًع . كىًبذىًلكى ٭تىٍصيلي أىفَّ قىٍطعىها إ٪تَّىا كىافى اًبلسَّرًقىًة ، كىًإ٪تَّىا ذيًكرىٍت اٍلعىارًيَّةي تػىٍعرًيفنا ٢تىىا ، كىكىٍصفنا ؛ الى أًلىنػَّهىا   :ابي الثهاين اٞتٍىوى 
 ة .اٞتٍىٍمعي بػىٍُتى الٌرًكىايػىتػىٍُتً ؛ فىًإنػَّهىا قىًضيَّةه كىاًحدى 

ا ٍلعيلىمىاًء ، مثيَّ قىاؿى : قىاؿى اٍلعيلىمىاءي : كىًإ٪تَّىا اٞتٍىوىابي ىيوى الًَّذم اٍعتىمىدىهي أىٍكثػىري النَّاًس ، كىحىكىاهي اٍلمىازًرًمُّ عىٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، كىالنػَّوىًكمًٌ عىٍن ا كىىىذى
ٍخبىاًر عىٍن السَّرًقىًة انٍػتػىهىى " َفٍى يىٍذكيٍر السَّرًقىةى يًف ىىًذًه الٌرًكىايىًة ؛ أًلىفَّ اٍلمىٍقصيو  دى ًمنػٍهىا ًعٍندى الرَّاًكم ذًٍكري مىٍنًع الشَّفىاعىًة يًف اٟتٍيديكًد ، الى اإٍلً

  .انتهى
 القوؿ الثآف . كالراجح

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 كجوب القطع ابلسرقة . -
 إقامة اٟتد على السارؽ شريفان كاف أك كضيعان . -

 اإلنكار على من شفع يف اٟتدكد بعد كصو٢تا لئلماـ . -

 . ركاه أبو داكدكقد جاء يف اٟتديث  ) من حالت شفاعتو دكف حد من حدكد هللا فقد ضاد هللا يف أمره ( 
 فيو أف من سبب ىبلؾ األمم عدـ إقامة حدكد هللا على ٚتيع الناس ، ففيو التحذير من ىذا العمل . -

 يفرؽ بُت غٍت كفقَت ، كال عظيم كال حقَت . حيث َف عدؿ النِب  -

 عظم منزلة فاطمة عند أبيها . -
 ن .مساكاة الشريف كغَته يف أحكاـ اَّللَّ تعاُف كحدكده كعدـ مراعاة األىل، كاألقارب يف ٥تالفة الدي -
 ينبري للعاَف أك القدكة أف ٮتطب ابلناس إذا احتاج األمر إُف ذلك . -

 م إُف قسمُت :تنقس أف خطب النِب  -

 : كخطبة الكسوؼ ، كخطبتو يف قصة بريرة . كقسم عارض: كخطب اٞتمعة .  قسم راتب
 أف الذنوب كا١تعاصي سبب ٢تبلؾ األمم . -

 أف عقوبة هللا لؤلمم ال ٗتتلف ابلنسبة لؤلمم ، ألنو ليس بُت هللا كبُت ا٠تلق نسب حىت يراعيهم . -
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 ة .أف حد السرقة اثبت يف األمم ا١تاضي -

 جواز اٟتلف من غَت استحبلؼ . -

 فضل أسامة كمنزلتو عند هللا . -
 دخوؿ النساء مع الرجاؿ يف حد السرقة . -
 ترؾ ااابة يف إقامة اٟتد . -

 االعتبار أبحواؿ من مضى من األمم . -

 اإلنكار على من فعل ما يينكر عليو . -
 أف إقامة اٟتدكد سبب للنجاة . -

، قىطٍ )  قىاؿى  ، عىًن النهيبًٌ ًبرو كىعىٍن جىا - ُِِّ ٍتىًلسو تىًهبو ًكالى ٥تي رىكىاهي أىٍٛتىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي،  ع (لىٍيسى عىلىى خىاًئنو كىالى مينػٍ
ًٍمًذمُّ كىاٍبني ًحبهافى   .كىصىحهحىوي الًتًٌ

---------- 
كىقىاؿى يًف "ا١ترقاة": ا٠تيانة: أف يؤ٘تن عىلىى شيء بطريق العارية، ، ة ىو اآلخذ ٦تا يف يده مٍن األمانا٠تائن : ( لىٍيسى عىلىى خىاًئنو ) 

 أك الوديعة، فيأخذه، كيٌدعي ضىيىاعو، أك يينكر أنو كىافى عنده كديعةه، أك عاريةه. انتهى.
وديعة فيأخذه قاؿ ابن ا٢تماـ: خائن ػ اسم فاعل من ا٠تيانة كىو أف يؤ٘تن على شيء بطريق العارية كال :جاء يف ٖتفة األحوذم

 ة .كيدعي ضياعو، أك ينكر أنو كاف عنده كديعة أك عاري
تىًهبو )  ، مٍن النػٍَّهًب، كىو أخذ ا١تاؿ عىلىى كجو الرلبة، كالقه( كىالى مينػٍ ر ، كىو ٔتعٌت الراصب ، اسم فاعل مٍن االنتهاب، افتعاؿه

 إال أف الرصب أعم .
 ة .ىو أخذ الشيء بسرعة عىلىى غفلاسم فاعل مٍن االختبلس، ك (  ًكالى ٥تيٍتىًلسو ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذا اٟتديث .
 قاؿ الًتمذم: حديث حسن صحيح.

  .أبفَّ ابن جريج َف يسمعو من أَب الزبَت،  ، كالنسائي ، كأبو داكد ، كأبو زرعة ، كأبو حامت أعلو اإلماـ أٛتدك 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 قطع على خائن كال منتهب كال ٥تتلس . نستفيد : أنو ال
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 : أف يكوف ىناؾ سرقػة . فمن شركط القطع
 ألف القطع خاصة ابلسرقة ، كا٠تائن كا١تختلس كا١تنتهب ليس بسارؽ .

عىةو ؛ أىحىديىىا قاؿ ابن قدامة :  بػٍ بي إالَّ ًبشيريكطو سى : السَّرًقىةي ، كىمىٍعٌتى السَّرًقىًة : أىٍخذي اٍلمىاًؿ عىلىى كىٍجًو ا٠ٍتًٍفيىًة كىٚتيٍلىتيوي أىفَّ اٍلقىٍطًع الى ٬تًى
 كىااًلٍسًتتىاًر .

 .كىًمٍنوي اٍسًتىاؽي السٍَّمًع ، كىميسىارىقىةي النَّظىًر ، إذىا كىافى يىٍستىٍخًفي ًبذىًلكى 
ًس ٍبًن ميعىاًكيىةى ، قىاؿى : أىٍقطىعي اٍلميٍختىًلسى ؛ أًلىنَّوي فىًإٍف اٍختىطىفى أىٍك اٍختػىلىسى ، َفٍى يىكيٍن سىارًقنا ، كىالى قى   ٍطعى عىلىٍيًو ًعٍندى أىحىدو عىًلٍمنىاهي غىيػٍرى إَيى

ًفًو . اًء اأٍلىٍمصىاًر عىلىى ًخبلى  يىٍستىٍخًفي أبًىٍخًذًه ، فػىيىكيوفي سىارًقنا ، كىأىٍىلي اٍلًفٍقًو كىاٍلفىتػٍوىل ًمٍن عيلىمى



 ُْٕٕ 

 ( .لىٍيسى عىلىى ا٠تٍىاًئًن كىالى اٍلميٍختىًلًس قىٍطعه ) أىنَّوي قىاؿى  ٍن النَِّبًٌ كىقىٍد ريًكمى عى 
اًبرو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  تىًهًب قىٍطعه ) كىعىٍن جى ا اٍبني جيرىٍيجو ًمٍن أىَب الزُّ ، رىكىا٫تيىا أىبيو دىاكيد ( لىٍيسى عىلىى اٍلمينػٍ ٍعهيمى ٍ يىٍسمى  .بػىٍَتً كىقىاؿى : َفى

سى نػىٍوعه ًمٍن ا٠تٍىٍطًف كىالنػٍَّهًب ، ا غىيػٍري سىارًؽو ؛ كىأًلىفَّ ااًلٍخًتبلى ًسًو ،  كىأًلىفَّ اٍلوىاًجبى قىٍطعي السَّارًًؽ ، كىىىذى اًء اٍخًتبلى كىًإ٪تَّىا يىٍستىٍخًفي يف ابًٍتدى
ًؼ السَّارًًؽ .  ) ا١ترٍت ( .  ًٓتًبلى

 ما اٟتكمة من عدـ قطع ىؤالء ؟ 
: صىافى اَّللَّ تػىعىاُفى اأٍلىٍموىاؿ إب٬ًًتىاًب اٍلقىٍطع عىلىى السَّارًؽ ، كىَفٍى ٬تيٍعىل ذىًلكى يف غىٍَت السَّرًقىة   قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض قاؿ النوكم : 

ًس كىااًلنًٍتهىاب كىاٍلرىٍصب ؛ أًلىفَّ ذىًلكى قىًليل اًبلنًٌٍسبىًة ًإُفى السَّرًقىة ؛ كى  ة كىااًلٍخًتبلى ا النػٍَّوع اًباًلٍسًتٍدعىاًء ًإُفى كيالى أًلىنَّوي ٯتيًٍكن ًاٍسًتٍجىاع ىىذى
ًؼ السَّرًقىة فىًإنَّوي تػىٍندير ًإقىامىة اٍلبػىيًٌنىة عىلىيػٍهىا ، أىبٍػلىغ يًف  فػىعىظيمى أىٍمرىىا ، كىاٍشتىدٍَّت عيقيوبىتهىا لًيىكيوفى  اأٍليميور ، كىتىٍسهيل ًإقىامىة اٍلبػىيًٌنىة عىلىٍيًو ، ًٓتًبلى

 . الزٍَّجر عىنػٍهىا . كىقىٍد أىٍٚتىعى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى قىٍطع السَّارًؽ يف اٞتٍيٍملىة ، كىًإٍف ًاٍختػىلىفيوا يف فػيريكع ًمٍنوي 
؛  ان أما قطع يد السارؽ يف ثبلثة دراىم ، كترؾ قطع ا١تختلس كا١تنتهب كالراصب فمن ٘تاـ حكمة الشارع أيضم : ك قاؿ ابن القيك 

فإنو ينقب الدكر ، كيهتك اٟترز ، كيكسر القفل ، كال ٯتكن صاحب ا١تتاع االحًتاز أبكثر  ،فإف السارؽ ال ٯتكن االحًتاز منو 
من ذلك ، فلو َف يشرع قطعو لسرؽ النَّاس بعضيهم بعضان ، كعظم الضرر ، كاشتدت انة ابلسرَّاؽ ، ٓتبلؼ ا١تنتهب كا١تختلس ؛ 

أكيشهدكا لو  أيخذ ا١تاؿ جهرة ٔترأل من الناس ، فيمكنهم أف أيخذكا على يديو ، كٮتلًٌصوا حقَّ ا١تظلـو ، فإف ا١تنتهب ىو الذم
عند اٟتاكم ، كأما ا١تختلس فإنو إ٪تا أيخذ ا١تاؿ على حُت غفلةو من مالكو كغَته ، فبل ٮتلو من نوع تفريطو ٯتكن بو ا١تختلس من 

 . قظ ال ٯتكنو االختبلس ، فليس كالسارؽ ، بل ىو اب٠تائن أشبواختبلسو ، كإال فمع كماؿ التحفظ كالتي
كأيضان : فا١تختلس إ٪تا أيخذ ا١تاؿ من غَت حرز مثلو غالبان ، فإنو الذم يرافلك كٮتتلس متاعك يف حاؿ ٗتلًٌيك عنو كغفلتك عن 

ىر ، كىو أكُف بعدـ القطع من ا١تنتهب ، حفظو ، كىذا ٯتكن االحًتاز منو غالبان ، فهو كا١تنتهب ؛ كأما الراصب فاألمر فيو ظا
 ؿ . ) إعبلـ ا١توقعُت ( .كلكن يسوغ كف عدكاف ىؤالء ابلضرب كالنكاؿ كالسجن الطويل كالعقوبة أبخذ ا١تا

 ىل يقطع من سرؽ من بيت ا١تاؿ ؟ 
هللا عنهما ػ كبو قاؿ  كيركل ذلك عن عمر كعلي ػ رضي ان ،ال قطع على من سرؽ من بيت ا١تاؿ إذا كاف مسلم ة :ابن قدام اؿق

 م .كأصحاب الرأ، كالشافعي ، كاٟتكم ، كالنخعي ، الشعِب 
 كقاؿ ٛتاد كمالك كابن ا١تنذر: يقطع، لظاىر الكتاب.... اىػ. 

 . يف القطع مالك يف الى ١تذىب ابن حـز كقد انتصر
، كقد اشًتطوا يف القطع  دكد تدرأ ابلشبهات، كاٟت كالسبب يف عدـ قطع السارؽ من ا١تاؿ العاـ عند اٞتمهور ىو شبهة ا١تلك 

 و .أال يكوف للسارؽ يف ا١تسركؽ ملك كال أتكيل ا١تلك أك شبهت
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًه كىعىٍن رىاًفًع ٍبًن خىًديجو  - ُِّّ : ٝتًى رىكىاهي اٍلمىٍذكيوريكفى، ر ( يف ٙتىىرو كىالى كىثى  الى قىٍطعى )  يػىقيوؿي  ، قىاؿى

ًٍمًذمُّ كىاٍبني ًحبهافى كىصىحهحىوي أى   .ٍيضنا الًتًٌ
--------- 

:  ( النهاية) بفتحتُت، قىاؿى يف  ( يف ٙتىىرو )  الثمر الرُّطىب ما داـ يًف رأس النخلة، فإذا قيطع فهو الرُّطىب، فإذا كيًنزى فهو التمر. قىاؿى
 تهى.ككاحد الثمر ٙترةه، كيقع عىلىى كٌل الثمار، كيرلب عىلىى ٙتر النخل. ان

رز، قىاؿى ا٠تطٌاٌَب: قىاؿى الشافعٌي: ىو ما عيٌلق ابلنخل قبل  ٌذ ك٭تي  ه.جٌذه كحرز كىقىٍد فيٌسر الثمر ىنا ٔتا كىافى معٌلقنا ابلشجر قبل أف ٬تي
ٌار النخل، كىو شحمو الذم يف كسط النخلة.(  ركىالى كىثى )   بفتح الكاؼ، كا١تثٌلثة: ىو ٚتي



 ُٕٕٓ 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 يد : أنو ال قطع إال إذا كاف ا١تسركؽ سرؽ من حرز . ) كسيأيت مباحث اٟترز إف شاء هللا ( .نستف

 ففي ىذا اٟتديث أنو ال قطع يف سرقة الثمر من على رؤكس الشجر .
 كاٞتمهور من العلماء على كجوب القطع يف كل ٤ترز ، ال فرؽ بُت الطعاـ كالثمار ، كاليابس منها كالرطب .

فلم يوجب القطع يف سرقة شيء من ، إُف ظاىر ىذا اٟتديث  أبو حنيفة قاؿ يف شرح السنة : ذىباألحوذم : جاء يف ٖتفة 
 .الفواكو الرطبة سواء كانت ٤ترزة أك غَت ٤ترزة ، كقاس عليو اللحـو كاأللباف كاألشربة كا٠تبوز 

 ان .كأكجب اآلخركف القطع يف ٚتيعها إذا كاف ٤ترز  
 . ك كالشافعيمال كىو قوؿ 

عمرك بن  ال حوائط ألكثرىا ، كالدليل عليو حديث ا١تدينة اٟتديث على الثمار ا١تعلقة غَت ارزة . كقاؿ : ٩تيل الشافعي كأتكؿ
  . انتهى قتو٬تب القطع بسر  ان ما كاف منها ٤ترز  كفيو دليل على أف شعيب ،

، كظاىره سواء كاف على ظهر ا١تنبت لو، كاٟتديث فيو دليل على أنو ال ٬توز القطع يف سرقة الثمر كالكثركقاؿ يف سبل السبلـ: 
حنيفة ال قطع يف طعاـ كال فيما أصلو مباح كالصيد  قاؿ أبو: قاؿ يف هناية اجملتهد، كإُف ىذا ذىب أبو حنيفة، أك قد جذ

 ر ( .ال قطع يف ٙتر كال كث)  عمدتو يف منعو القطع يف الطعاـ الرطب قولو كاٟتطب كاٟتشيش ك 
 .كاٟتشيش ك٨توه أكال   ان سواء كاف أصلو مباح، أك قد جذ  ان كعند اٞتمهور أنو يقطع يف كل ٤ترز سواء كاف على أصلو ابقي 

 .لعمـو اآلية كاألحاديث الواردة يف اشًتاط النصاب : قالوا 
إنو أخرج على ما كاف عليو عادة أىل ا١تدينة من عدـ إحراز حوائطها : فقاؿ الشافعي ( طع يف ٙتر كال كثر ال ق) كأما حديث 

 ا .     ) سبل السبلـ ( .فًتؾ القطع لعدـ اٟترز فإذا أحرزت اٟتوائط كانت كرَتى
قىًد اٍعتػىرىؼى اٍعًًتىافنا، كىملٍى ييوجىٍد مىعىوي مىتىاعه، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  بًًلصٌو  أييتى النهيبُّ )  قىاؿى  كىعىٍن أىِب أيمىيهةى اٍلمىٍازيكًميًٌ  - ُِّْ
 « مىا ًإخىاليكى سىرىٍقتى» : ، فىأىمىرى ًبًو فػىقيًطعى، كىًجيءى ًبًو، فػىقىاؿى اثن : بػىلىى، فىأىعىادى عىلىٍيًو مىرهتػىٍُتً أىٍك ثىالى  «ٍغًفًر اَّللهى كىتيٍب ًإلىٍيوً اٍستػى »، قىاؿى

 : : أىٍستػىٍغًفري اَّللهى كىأىتيوبي ًإلىٍيًو، فػىقىاؿى . « اللههيمه تيٍب عىلىٍيوً »فػىقىاؿى اثن  .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى كىاللهٍفظي لىوي، كىأىٍٛتىدي كىالنهسىاًئيُّ، كىرًجىاليوي ثًقىاته ثىالى
 ه ( .اٍذىىبيوا بًًو، فىاٍقطىعيوهي ، ُثيه اٍحًسميو : )  اقىوي ٔتىٍعنىاهي، كىقىاؿى ًفيوً كىأىٍخرىجىوي اٟتٍىاًكمي ًمٍن حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى، فىسى  - ُِّٓ

سى إبًًٍسنىاًدًه  : الى ِبٍى  .كىأىٍخرىجىوي اٍلبػىزهاري أىٍيضنا، كىقىاؿى
---------- 

 . بسارؽ: ( أم  ًبًلصٌو ) 
 ان .( أم أقٌر إقرارنا صحيح اٍعتػىرىؼى اٍعًًتىافنا) 
ٍ يي )   ؽ .مٍن ا١تسرك : ( أم  وجىٍد مىعىوي مىتىاعه كىملى
 ما أظنك سرقت شيئان، قالو دىٍرأن للقطع.: أم (  مىا ًإخىاليكى سىرىٍقتى ) 
 ه .لثبوت سرقتو إبقرار : أم (  فىأىمىرى بًًو فػىقيًطعى ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 . ضعيف؛ ٞتهالة أَب ا١تنذر موُف أَب ذٌر  حديث 
 ٔتا تثبت السرقة ؟ 
 .تثبت السرقة بشهادة عدلُت  -أ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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 ُٕٕٔ 

 كىذا متفق عليو عند أىل العلم كما حكاه ابن رشد كابن قدامة .
 فبل تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل كاحد ، كال بشهادة النساء .

 كتثبت ابالقرار . -ب
 كىل يشًتط أف يكوف مرتُت أـ يكفي مرة كاحدة ؟ قوالف للعلماء :

 حدة .الصحيح أنو يكفي اإلقرار مرة كا 
 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء . 

 قياسان على القصاص كحد القذؼ ، فإنو يكفي فيو اإلقرار مرة كاحدة .
 كذىب اٟتنابلة إُف أنو البد من اإلقرار مرتُت .

 ٟتديث الباب . -أ
 كألنو يتضمن إتبلفان يف حد ، فكاف من شرطو التكرار كحد الزّن . -ب

 فا١تراد بو االستثبات . –صحتو على فرض  –كالقوؿ أصح ، كاٟتديث 
  ما كجو قولو ( ؟ مىا ًإخىاليكى سىرىٍقتى ) 

 قىاؿى السندٌم رٛتو هللا تعاُف:
 . الرجوع عن االعًتاؼ، كلئلماـ ذلك يف السارؽ، إذا اعًتؼ وتلقين قيل: أراد 

استبعد اعًتافو بذلك؛ ألنو ما كيًجد معو كمن ال يقوؿ بو يقوؿ: لعلو ظٌن اب١تعًتؼ غفلة عن معٌت السرقة، كأحكامها، أك ألنو 
 متاع، كاستدٌؿ بو مٍن يقوؿ: البٌد يف السرقة مٍن تعٌدد اإلقرار. انتهى.

ا اٟتٍىًديث عندم  أنو ظٌن اب١تعًتؼ ابلسرقة غىٍفلىةن، أك يكوف قد ظٌن أنو ال  -كهللا أعلم-كقاؿ ا٠تطٌاٌَب رٛتو هللا تعاُف: كجو ىىذى
ا الباب عن معآف السرقة، كا١تعًتؼ بو قد يعرؼ معٌت السرقة، كل علو قد كىافى ماال لو، أك اختلسو، أك ٨تو ذلك، ٦تا ٮترج مٍن ىىذى

، كاستثبت اٟتكم فيو، إذ كىافى مٍن سٌنتو: أف اٟتدكد تيدرأ ابلشبهات، ٭تسب أف حكم ذلك حكم السرقة، فوافقو رسوؿ هللا 
كأمرّن ابلسًت عىلىى ا١تسلمُت، فكره أف يهتكو، كىو ٬تد السبيل إُف سًته، فلما  م (تاستطع ادرؤا اٟتدكد ماؿ ) كريكم عنو أنو قا

 تبٌُت كجود السرقة منو يقيننا، أقاـ اٟتٌد عليو، كأمر بقطعو.
  ١تاذا أمره النيب ابالستغفار كالتوبة مع أف اٟتدكد كفارات ؟ 

لذنوب، أك لعلو قىاؿى ذلك ليعـز عىلىى عدـ العود إُف مثلو، فبل دليل ١تن : لعل ا١تراد ابالسترفار، كالتوبة مٍن سائر ا قىاؿى السندمٌ 
: اٟتدكد ليست كٌفارات ألىلها، مع ثبوت كوهنا كٌفارات ابألحاديث الصحاح اليت كادت تبلغ حٌد التواتر، كيف كاالسترفار  قىاؿى

، ١تعاف كمصاٌف ذكركا يف ٤تلو، (  لىقىٍد ًتىبى اَّللَّي عىلىى النَِّبًٌ )  ٍد قىاؿى تعاُفكىقى  (  كىاٍستػىٍرًفٍر ًلذىنًٍبكى )  فػىقىاؿى تعاُف ٦تا أيمر بو النٌِب 
 م .فمثلو ال يصلح دليبل عىلىى بقاء ذنب السرقة. كهللا تعاُف أعل

 ماذا يفعل بعد قطع يد السارؽ ؟ 
 و .أم: قطع ـ ،اٟتسم يف اللرة القطع، كا١تراد حسم الدك حسمها . 

يت، أك دىن، أك ٨تو٫تا، مث ترمس فيو كىو يرلي، فإذا غمست فيو كىو يرلي تسددت أفواه العركؽ، كإ٪تا كذلك أبف يرلى ز 
 كجب حسمها؛ ألهنا لو تركت لنزؼ الدـ كمات، كاٟتد ال يراد بو موتو كإتبلفو، إ٪تا يراد بو أتديبو.

 الرالب صار القطع خاصان هبا؛ ك٢تذا اختص كاٟتكمة من قطعها دكف سائر األعضاء ىو أنو ١تا كانت اليد ىي آلة األخذ يف
 ابليمُت دكف اليسار؛ ألهنا ىي اليت يؤخذ هبا غالبان، حىت لو فيرض أنو أعسر ال يعمل إال ابليد اليسرل.



 ُٕٕٕ 

ـي السهاًرؽي ًإذىا أيًقيمى ؿ ) قىا ; أىفه رىسيوؿى اَّللًه كىعىٍن عىٍبًد الرهٍٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو  - ُِّٔ رىكىاهي النهسىاًئيُّ  د (عىلىٍيًو اٟتٍىدالى يػىٍغرى
: ىيوى ميٍنكىره  قىًطعه، كىقىاؿى أىبيو حىاِتًو  .كىبػىُتهى أىنهوي مينػٍ

--------- 
ـي )  تشديد الراء، مبنيِّا للمفعوؿ، مٍن التررٔف: أم ال ييلـز ابلررامة، ك٭تتمل أف يكوف بتخفيف الراء، مبنيِّا للفاعل، مٍن ب( الى يػىٍغرى

، قىاؿى الفٌيومٌي: غىرًمت الدية، كالديابب   ن .تىًعبى
مع عىلىى السارؽ بُت العقوبة، كىو قطع يده، كالررامة، كىو ضماف ما سرقو إذا تلف، : عٍت ي د (ًإذىا أيًقيمى عىلىٍيًو اٟتٍىد)  أنو ال ٬تي

 ا .كأما إذا كانت العُت قائمة، فبل خبلؼ يف كجوب رٌدى
 ما صحة حديث الباب ؟ 

ا ميٍرسىله، كىلىٍيسى بًثىاًبتو  النسائي : قىاؿى   . كىىىذى
 ىل يغـر السارؽ ما سرؽ ؟ 

 . يف تضمُت السارؽ بعد قطع يده لف العلماءاخت
 . ال ٮتتلف أىل العلم يف كجوب رد العُت ا١تسركقة عىلىى مالكها، إذا كانت ابقية ابن قدامة :قىاؿى 

 : فأما إف كانت ًتلفة 
 . كىافى، أك معسرنا  ان ها، أك مثلها إف كانت مثلية، قيًطع، أك َف ييقطىع، موسر فعلى السارؽ رد قيمت 
 كىذا قوؿ اٟتسن، كالنخعي، كٛتاد، كاٍلبػىيٌتٌ، كالليث، كالشافعي، كأٛتد، كإسحاؽ، كأَب ثور. 

.ال ٬تتمع الريٍرـ كالقطع، إف غىرًمها قبل القطع، سقط القطع، كإف قيط كىقىاؿى الثورم، كأبو حنيفة:  ع قبل الرـر سقط الرـر
 كىقىاؿى عطاء، كابن سَتين، كالشعِب، ك٤تكوؿ: ال غىٍرـ عىلىى السارؽ إذا قيطع، ككافقنا مالك يف ا١تعسر، ككافقهم يًف ا١توسر.

 . منو، كالسرقة األخَتة ان كىقىاؿى أبو يوسف: ال يرـر شيئا؛ ألنو قيطع ابلكل، فبل يرـر شيئ
كألف  و (إذا أقيم اٟتد عىلىى السارؽ، فبل غيٍرـ علي)  أنو قىاؿى  ٛتن بن عوؼ، عن رسوؿ هللا كاحتج ٔتا ريكم عن عبد الر  

 التضمُت يقتضي التمليك، كا١تلك ٯتنع القطع، فبل ٬تمع بينهما.
 . : كلنا أهنا عُت ٬تب ضماهنا ابلرد، لو كانت ابقية، فيجب ضماهنا إذا كانت ًتلفة، كما لو َف ييقطع قىاؿى 

 . لقطع كالرـر حقاف، ٬تباف ١تستحقُت، فجاز اجتماعهما، كاٞتزاء، كالقيمة يف الصيد اٟترمي ا١تملوؾكألف ا 
كحديثهم يركيو سعد بن إبراىيم، عن منصور، كسعد بن إبراىيم ٣تهوؿ، قالو ابن ا١تنذر، كىقىاؿى ابن عبد ال ٌر: اٟتٍىًديث ليس 

 م . ) ا١ترٍت ( .كما ذكركه فهو بناءه عىلىى أصو٢تم، كال نسلمها ٢ت ابلقوم، ك٭تتمل أنو أراد ليس عليو أجرة القاطع،
 .كذىب الشافعي كأٛتد كآخركف كركاية عن أَب حنيفة إُف أنو يرـر قاؿ يف سبل السبلـ : 

 ( . على اليد ما أخذت حىت تؤديو)  لقولو  -أ
 .كحديث عبد الرٛتن ىذا ال تقـو بو حجة مع ما قيل فيو 

نىكيٍم اًبٍلبىاطً )  كلقولو تعاُف -ب  ل ( .ال أتىٍكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ
 و ( .إال بطيبة من نفس مسلم ئال ٭تل ماؿ امر )  كلقولو  -ج
 .فاقتضى كل حق موجبو ، كألنو اجتمع يف السرقة حقاف حق  تعاُف كحق لآلدمي  -د
 .على سائر األمواؿ الواجبة  ان إذا َف يوجد يف ضمانو قياسفيكوف ، بعينو أخذ منو  ان كألنو قاـ اإلٚتاع أنو إذا كاف موجود -ق

 )سبل السبلـ(                ؿ .كال ٮتفى قوة ىذا القو 



 ُٕٕٖ 

هيمىا، عىٍن رىسيوًؿ اَّللًه  - ُِّٕ : أىنهوي سيًئلى عىًن الثهمىًر اٍلميعىلهقً )  كىعىٍن عىٍبًد اَّللًه ٍبًن عىٍمًرك ٍبًن اٍلعىاًص رىًضيى اَّللهي عىنػٍ ، فػىقىاؿى
نىةن، فىالى شىٍيءى عىلىٍيًو، كىمىٍن خىرىجى ًبشىٍيءو ًمٍنوي، فػىعىلى  رى ميتهًاذو خيبػٍ ٍيًو اٍلغىرىامىةي كىاٍلعيقيوبىةي، كىمىٍن خىرىجى مىٍن أىصىابى ًبًفيًو ًمٍن ًذم حىاجىةو، غىيػٍ

 .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي اٟتٍىاًكمي (  ًمجىنًٌ فػىعىلىٍيًو اٍلقىٍطعي ًبشىٍيءو ًمٍنوي بػىٍعدى أىٍف يػيٍؤًكيىوي اٞتٍىرًيني، فػىبػىلىغى ٙتىىنى الٍ 
---------- 

 بفتح الثاء ا١تثٌلثة، كا١تيم: ىو اسم جامع للرطب، كاليابس، مٍن التمر، كالعنب، كغَت٫تا. (أىنهوي سيًئلى عىًن الثهمىًر ) 
 ٍن التعليق: أم ا١تتدٌِف مٍن الشجر.اسم مفعوؿ م ( اٍلميعىلهقً ) 
 . ( فػىقىاؿى ) 
 أم : الفم .( مىٍن أىصىابى ًبًفيًو ) 
 أم : ٤تتاجان .(  ًمٍن ًذم حىاجىةو ) 
نىةن )   رى ميتهًاذو خيبػٍ فعو قىاؿى ا٠تطٌاٌَب: ا٠تيٍبنة: ما أيخذه الرجل يف ثوبو، فَت  -بضم ا٠تاء ا١تعجمة، كسكوف الباء ا١توٌحدة، كنوف ( غىيػٍ

، كيقاؿ للرجل إذا رفع ذيلو يف ا١تشي: قد رفع خيٍبنتو. انتهى.  إُف فوؽي
ا٠تٍيٍبنة: ًمٍعطف اإلزار، كطرؼ الثوب: أم ال أيخذ منو يًف ثوبو، يقاؿ: أخنب الرجل: إذا خبأ شيئنا يف خيٍبنة  (  النهاية) كىقىاؿى يًف  

 ثوبو، أك سراكيلو. 
 لىى ا١تصيب، كالبٌد مٍن تقدير "فيو": أم يف ذلك الثمر. قالو السندٌم.عى : أم  ( فىالى شىٍيءى عىلىٍيوً ) 
 . مٍن الثمر ا١تعلق: أم  ( كىمىٍن خىرىجى ًبشىٍيءو ًمٍنوي  )
 ىذا من ابب التعزير اب١تاؿ .( فػىعىلىٍيًو اٍلغىرىامىةي  )

 ( . أبهنا جىلىدىات نىكىاؿكجاء عند النسائي ) التعزير، : أم (  كىاٍلعيقيوبىةي ) 
ئنا ًمٍنوي بػىٍعدى أىٍف يػيٍؤًكيىوي كعند النسائي ) ( كىمىٍن خىرىجى ًبشىٍيءو ًمٍنوي بػىٍعدى أىٍف يػيٍؤًكيىوي )  يػٍ  ( اإليواء الضم . كىمىٍن سىرىؽى شى
مع عىلىى جي  ( اٞتٍىرًيني )  مع فيو التمر، للتجفيف، كىو لو كالبيدر  للحنطة، ك٬تي   -بضمتُت-ريف بفتح اٞتيم، ككسر الراء: موضعه ٬تي

 (  النهاية) كذا يف 
 ز .لسرقتو نصاابن مٍن اٟتر  ، قطع يده: أم ع ( فػىعىلىٍيًو اٍلقىطٍ ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 اٟتديث صحيح .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 .فإف سرؽ من غَت حرز فبل قطع نستفيد : أف من شركط القطع يف السرقة أف تكوف السرقة من حرز ، 
 اىَت العلماءكىذا قوؿ ٚت

 شٍَّرطي الرَّاًبعي : أىٍف يىٍسرًؽى ًمٍن ًحٍرزو ، كىٮتيٍرًجىوي ًمٍنوي .قاؿ ابن قدامة : ال
ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم .  كىىىذى

ا مىٍذىىبي عىطىاءو ، كىالشٍَّعًِبًٌ ، كىأىَب اأٍلىٍسوىًد الدُّؤىِفًٌ ، كىعيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعىزًيزً  ، كىالزٍُّىرًمًٌ ، كىعىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو ، كىالثػٍَّورًمًٌ ، كىمىاًلكو ،  كىىىذى
 كىالشَّاًفًعيًٌ ، كىأىٍصحىاًب الرٍَّأًم .

 ع ( .كىمىٍن خىرىجى ًبشىٍيءو ًمٍنوي بػىٍعدى أىٍف يػيٍؤًكيىوي اٞتٍىرًيني، فػىبػىلىغى ٙتىىنى اٍلًمجىنًٌ فػىعىلىٍيًو اٍلقىطٍ ٟتديث الباب )... 
، كإ٪تا يعزر، إُف اٞترين، فاألكؿ ال قطع عليوبُت من أخذ من التمر كىو على الشجر كمن أخذ منو بعد نقلو  الرسوؿ  ففرَّؽ



 ُٕٕٗ 

 ز .كالثآف عليو القطع ، كالفرؽ بينهما : أف األكؿ أخذ التمر من غَت حرز ، كالثآف أخذه من اٟتر 
قاؿ أبو عبيد : الثمر ا١تعلق ىو  ...يف مراعاة اٟترز كاعتباره يف القطعىذا اٟتديث أصل عند ٚتهور أىل العلم : قاؿ ابن عبد ال ر 

 ) التمهيد ( .   .الذم يف رؤكس النخل َف ٬تيىٍذ كَف ٭ترز يف اٞترين " انتهى
 . ين (: ) بػىٍعد أىٍف أيىًٍكيو اٞتٍىرً  أيًخذى ًمٍنوي ًاٍشًتىاط اٍٟتًٍرز يف كيجيوب اٍلقىٍطع ؛ لًقىٍولًًو : قاؿ الصنعآف ك 

نبيو : آيةي السَّرقة كردت عامة مطلقة ، لكنها ٥تصَّصة مقيَّدة عند كافة العلماء ؛ إذ قد خرج من عمـو السَّارؽ  : تكقاؿ القرطِب
من سرؽ أقل من نصاب ، كغَت ذلك . كتقيَّدت ابشًتاط اًٟترز ، فبل قطع على من سرؽ شيئنا من غَت حرز ابإلٚتاع ، إال ما 

 ز .    ) ا١تفهم ( .ن ، كأىل الظاىر ، فلم يشًتطوا اٟتًر شذَّ فيو اٟتس
 الًَّذم الى يىكيوفي السَّارًؽي سىارًقنا حىىتَّ أيىٍخيذى اٍلمىاؿى ًمٍن ًحٍرزو . فىأىمَّا اٍلمىاؿي الضَّائًعي ًمٍن صىاًحًبًو كىالثَّمىري ة : كى كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي
ًخذي كىييضىاعىفي اًء ًببلى حىاًئطو ، كىاٍلمىاًشيىةي الَّيًت الى رىاًعيى ًعٍندىىىا كى٨تىٍوي ذىًلكى ، فىبلى قىٍطعى ًفيًو ، لىًكٍن يػيعىزَّري اآٍل يىكيوفي يف الشَّجىًر يف الصٍَّحرى 

  عىلىٍيًو اٍلريٍرـي ، كىمىا جىاءى بًًو اٟتٍىًديثي " انتهى
  كٮتتلف ابختبلؼ األمواؿ كالبلداف كعدؿ السلطاف دة [ ] حرز كل شيء ما حفظ فيو عاكحرز ا١تاؿ ما العادة حفظو فيو ،

 ، فحرز النقود غَت حرز ا١تاشية، ككذا حرز األطعمة كاألمتعة كغَتىا.كجوره 
 ىل ٬توز ١تن مر ببستاف أف أيكل منو ؟ 

 ٬توز بشركط :
 عدـ اٟتمل ، كأف يصٌوت ثبلاثن .

نىةن ( كركاه ابن ماجو  بلفظ : ) ًإذىا مىرَّ قى  عىٍن اٍبًن عيمىرى رضي هللا عنهما عىٍن النَِّبًٌ  اؿى ) مىٍن دىخىلى حىاًئطنا فػىٍليىٍأكيٍل كىال يػىتًَّخٍذ خيبػٍ
نىةن (   .أىحىديكيٍم ًْتىاًئطو فػىٍليىٍأكيٍل كىال يػىتًَّخٍذ خيبػٍ

ى رىاعو فػىنىاًدًه ثىبلثى ًمرىارو فىًإٍف أىجىابىكى كىًإال فىاٍشرىٍب يًف غىٍَتً أىٍف قىاؿى  )ًإذىا أىتػىٍيتى عىلى  كركل ابن ماجو عىٍن أىَب سىًعيدو هنع هللا يضر عىٍن النَِّبًٌ 
اًئًط بيٍستىافو فػىنىاًد صىاًحبى اٍلبيٍستىاًف ثىبلثى مىرَّاتو ، فىًإٍف أىجىابىكى كىًإال فى   كيٍل يف أىٍف ال تػيٍفًسدى ( تػيٍفًسدى ، كىًإذىا أىتػىٍيتى عىلىى حى

لى جواز أف أيكل اإلنساف من ٙتر غَته ، دكف أف ٭تمل معو ، بشرط أف ينادم صاحبو أكال ثبلاث ، فإف فدلت ىذه األحاديث ع
 . أجابو استأذنو ، كإف َف ٬تبو أكل

 كاشًتط بعضهم : ليس عليو حائط .
 د .فإف كاف عليو حائط فإنو ال أيكل منو؛ ألف ٖتويط صاحبو عليو دليل على أنو ال يرضى أف أيكلو أح

كاٟتائط ىو اوطي بشيء، كعلى (  من دخل حائطان ث ) اشًتاط انتفاء اٟتائط فيو نظر؛ ألف لفظ اٟتديلشيخ ابن عثيمُت : قاؿ ا
 ىذا فبل فرؽ بُت الشجر الذم ليس عليو حائط، كبُت الشجر الذم عليو حائط.

يده منو، أك ما تساقط يف األرض، كأيضان فالذم تبُت من السنة أف الشرط ىو أف أيكل بدكف ٛتل، كأال يرمي الشجر، بل أيخذ ب
 يشًتط أف ينادم صاحبو ثبلاثن، إف أجابو استأذف، كإف َف ٬تبو أكل.
 ) الشرح ا١تمتع ( .    ىذا الذم دؿ عليو اٟتديث ىو ما ذىب إليو اإلماـ أٛتد رٛتو هللا.

 كذىب ٚتهور العلماء إُف أف ذلك ليس ّتائز .
": اختلف العلماء، فيمن مر ببستاف، أك زرع، أك ماشية، قىاؿى اٞتمهور: ال ٬توز أف أيخذ منو شيئا، قىاؿى النوكٌم يف "شرح ا١تهذب

 ) اجملموع ( .   إال يف حاؿ الضركرة، فيأخذ، كىيررىـ عند الشافعٌي، كاٞتمهور.
 ألف األصل يف ماؿ ا١تسلم التحرٔف ، فبل ٬توز برَت إذنو .
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 كأجابوا عن أحاديث اٞتواز :
 . ديث النهي أصح، فهو أكُف أبف ييعمل بوأبف ح

 كأبنو معاًرضه للقواعد القطعية، يف ٖترٔف ماؿ ا١تسلم، برَت إذنو، فبل ييلتفت إليو.
 .كمنهم مٍن ٚتع بُت اٟتديثُت بوجوه مٍن اٞتمع، منها: ٛتل اإلذف عىلىى ما إذا علم طيب نفس صاحبو، كالنهي عىلىى ما إذا َف يعلم

 ، كىي متقاربة.ان ذف اببن السبيل، دكف غَته، أك اب١تضطٌر، أك ْتاؿ اجملاعة مطلقكمنها: ٗتصيص اإل
كحديث النهي أشار بو إُف ما سيكوف بعده مٍن  كحكى ابن بطاؿ عن بعض شيوخو: أف حديث اإلذف كىافى يف زمنو  

 ) الفتح ( .     التشاح، كترؾ ا١تواساة.
ظاىر أحاديث الباب جواز األكل من :كأحاديث يف الباب ٔتعناه: مو على ىذا اٟتديث يف )نيل األكطار( عند كبل الشوكآف قاؿ

كا١تمنوع  : إُف أف يقوؿ ..حائط الرَت، كالشرب من ماشيتو بعد النداء ا١تذكور من غَت فرؽ بُت أف يكوف مضطران إُف األكل أك ال
  .إ٪تا ىو ا٠تركج بشيء من ذلك من غَت فرؽ بُت القليل كالكثَت

 حكم من أخذ من الشجر كأخرجو معو قبل كضعو ابٞترين ؟ ما 
 اٟتديث يدؿ أنو يرـر مثلي ما أخذ كيؤدب من غَت قطع .

 ألخذه ماؿ الرَت برَت إذنو .
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أف من سرؽ من غَت حرز فإنو يضاعف عليو الضماف . القوؿ األكؿ
 ابن تيمية . كىذا ا١تذىب ، كاختيار

 ٟتديث الباب .
 قضى ٔتضاعفة الضماف يف سرقة الثمر من غَت حرزه . فهو صريح يف أف النِب 

 أنو ال يضاعف الضماف مطلقان . القوؿ الثاين :
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية .

تي ألف هللا أمر اب١تماثلة يف معاقبة ا١تعتدم ، قاؿ تعاُف )  تيم بًوً كىًإٍف عىاقػىبػٍ  ( . ٍم فػىعىاًقبيوٍا ٔتًٍثًل مىا عيوًقبػٍ
 . الفقهاء قىاؿى بوجوب غرامة مثليو منٍ  ان ال أعلم أحد  :قىاؿى ابن عبد ال ر

ا ا٠ت ر، أبنو كىافى حُت كانت العقوبة يف األمواؿ، مث نسخ ذلك.ق  اؿى ا١توفق: كاعتذر بعض أصحاب الشافعٌي عن ىىذى
: كلنا قوؿ النٌِب  ا القائل، دعول ك  قىاؿى ىو حجة، ال ٕتوز ٥تالفتو، إال ٔتعارضة مثلو، أك أقول منو، كىذا الذم اعتذر بو ىىذى

للنسخ ابالحتماؿ، مٍن غَت دليل عليو، كىو فاسد ابإلٚتاع، مث ىو فاسد مٍن كجو آخر؛ لقولو: "كمن سرؽ منو شيئا بعد أف ييؤيو 
 كجوب القطع، مع إ٬تاب غرامة مثليو، كىذا يبطل ما قالو، كىقىٍد احتج أٛتد أبف اٞترين، فبلغ ٙتن اجملن فعليو القطع"، فقد بػىُتَّ 

 ا .  ) ا١ترٍت ( .عمر أغـر حاطب بن أَب بػىٍلتػىعىة حُت انتحر غلمانو ّنقة رجل مٍن مزينة، مثلي قيمته
: ىىاله كىافى -مىرى ًبقىٍطًع الهًذم سىرىؽى رًدىاءىهي، فىشىفىعى ًفيوً لىمها أى -قىاؿى لىوي  أىفه النهيبه )  كىعىٍن صىٍفوىافى ٍبًن أيمىيهةى  - ُِّٖ،

 .أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي اٍبني اٞتٍىاريكًد كىاٟتٍىاًكمي  ( ذىًلكى قػىٍبلى أىٍف َتىٍتًيىًٍت بًًو ؟
----------  

 اذكر لفظ اٟتديث ؟ 
، فىأي   )اؿى عىٍن صىٍفوىافى ٍبًن أيمىيَّةى ، قى  يصىةه ِف ٙتىىني ثىبلىًثُتى ًدٍر٫تىنا، فىجىاءى رىجيله فىاٍختػىلىسىهىا ًمٍتًٌ ئًمنا يف اٍلمىٍسًجًد عىلىيَّ ٜتًى ًخذى الرَّجيلي، كيٍنتي ّنى



 ُُٕٖ 

تيوي ، فػىقيٍلتي : أىتػىٍقطىعيوي مً  فىأييتى ًبًو رىسيوؿي هللًا  ٍن أىٍجًل ثىبلىًثُتى ًدٍر٫تىنا ، أىّنى أىبًيعيوي كىأيٍنًسئيوي ٙتىىنػىهىا ؟ قىاؿى : ، فىأىمىرى بًًو لًيػيٍقطىعى ، قىاؿى : فىأىتػىيػٍ
ٍتًيىًٍت بً  ا قػىٍبلى أىٍف أتى  و ( .فػىهىبلَّ كىافى ىىذى

: أىتػىٍقطىعيوي ًمٍن أىٍجًل ثىالىًثُتى ًدٍر٫تىنا ، أىانى أىبًيعيوي كىأيٍنًسئيوي ٙتىىنػىهىا)  ، قىٍد ٕتىىاكىٍزتي عىٍنوي َيى رىسي ( كيف ركاية )  فػىقيٍلتي كيف ركاية (  وؿى اَّللًَّ
 ( . ما كنت أردت أف تيقطع يده يف ردائي)  كيف ركاية عكرمة(  َي رسوؿ هللا، ىو لو)  األكزاعيٌ 

ا قػىٍبلى أىٍف َتىٍتًيىًٍت بً )  ليحكم بو  حضاره عنده قبل أف ترفعو إٌِف متحاكمنا، يعٍت أنو لو تركو قبل إ: أم (  وقىاؿى : فػىهىاله كىافى ىىذى
 ك .لنفعو ذلك، كأما بعد رفعو، كثبوت السرقة عليو، فاٟتٌق للشرع، ال للمال

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ال ٬توز . ٕتاكز ا١تسركؽ منو عن السارؽ بعد رفعو إُف اإلماـ أف

إذا بلرت إُف السلطاف، َف يكن فيها عفو، ال لو كال يف اٟتدكد،  ان ابن عبد ال ٌر رٛتو هللا تعاُف: ال أعلم بُت أىل العلم اختبلفقاؿ 
 لرَته، كجائز للناس أف يتعافوا اٟتدكد ما بينهم، ما َف يبلغ السلطاف، كذلك ٤تمود عندىم.

o ىل يشًتط يف السرقة مطالبة ا١تسركؽ منو ٔتالو ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : اشًتاط ذلك . القوؿ األكؿ
 ب أَب حنيفة كالشافعي كأٛتد .كىذا مذى

أف اٞتناية على ماؿ الرَت ال تثبت إال اب٠تصومة كا١تطالبة ، فإذا َف يطالب ا١تسركؽ منو ٔتالو فبل خصومة ، كحينئذ فبل يقاـ -أ
 اٟتد .

 أف قطع السارؽ شرع لصيانة ماؿ اآلدمي فلو بو تعلق كحق ، فلم يستوؼ من غَت مطالبتو بو .-ب
 ال تشًتط ا١تطالبة . : القوؿ الثاين

 كىذا مذىب مالك ، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .
كىالسَّارًؽي كىالسَّارًقىةي أف النصوص اليت توجب إقامة حد السرقة عامة ليس فيها اشًتاط مطالبة ا١تسركؽ منو ٔتالو ، كقولو تعاُف ) -أ

 . فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا(
 كٟتديث الباب .-ب

حد السرقة ، كبٌُت  َف يطالب اب١تسركؽ ، كمع ذلك أقاـ رسوؿ هللا  –كىو صفواف بن أمية  –: أف ا١تسركؽ منو كجو الداللة 
 أف عدـ ا١تطالبة إ٪تا ينفع قبل رفع أمر السارؽ إليو ، فهذا دليل صريح على أنو ال يشًتط مطالبة ا١تسركؽ منو .

عليو من دكف انتظار ا١تسركؽ منو كمطالبتو كحد الزّن ، فإنو يقاـ  أف قطع السارؽ حق  ، فوجب أف يقاـ على من ثبت -ج
 على الزآف ، كإف َف ٭تضر ا١تزٓف هبا .

 ، ١تا يف ذلك من حفظ األمواؿ كاستتاب األمن . الصحيحكىذا القوؿ ىو 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o .جواز العفو عن السارؽ قبل الرافع إُف اإلماـ 
o د السارؽ إذا ثبتت السرقة.كجوب قطع ي 
o  .جواز طي الثياب كتوسدىا 
o طع .أف ما جعلو اإلنساف ٖتت رأسو، فهو حرز لو، فإذا سيرؽ كجب القطع؛ ألنو حرزه، كما سيرؽ مٍن اٟترز ففيو الق 
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: فػىقىاليوا: ايى ،  اقٍػتػيليوهي :  فػىقىاؿى  ًجيءى ًبسىاًرؽو ًإىلى النهيبًٌ )  كىعىٍن جىاًبرو قىاؿى  -ُِّٗ . قىاؿى ! ًإ٪تهىا سىرىؽى « اٍقطىعيوهي » رىسيوؿى اَّللًه
:  فػىقيًطعى، ُثيه ًجيءى ًبًو الثهانًيىةى، ، ُثيه ًجيءى « اقٍػتػيليوهي »فػىقىاؿى فىذىكىرى ًمثٍػلىوي، ُثيه ًجيءى ًبًو الثهالًثىةى، فىذىكىرى ًمثٍػلىوي ، ُثيه ًجيءى ًبًو الرهاًبعىةى كىذىًلكى

: ًبًو ا٠ٍتىاًمسى   .كىاٍستػىٍنكىرىهي  أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى كىالنهسىاًئيُّ  ( اقٍػتػيليوهي »ةى، فػىقىاؿى
 .كىأىٍخرىجى ًمٍن حىًديًث اٟتٍىاًرًث ٍبًن حىاًطبو ٨تىٍوىهي  - َُِْ

 كىذىكىرى الشهاًفًعيُّ أىفه اٍلقىٍتلى يف ا٠ٍتىاًمسىًة مىٍنسيوخه.
------------------ 

  ؟ما صحة حديث الباب 
 اٟتديث ال يصح .

 ىل يقتل السارؽ يف ا١ترة ا٠تامسة ؟ 
 ذىب ٚتاىَت العلماء إُف أف من تكرر منو السرقة للمرة الرابعة كما بعدىا أنو يعزر ابٟتبس ك٨توه كال يقتل .

 فهذا مذىب ا١تالكية ، كاٟتنابلة ، كا١تشهور من مذىب اٟتنفية ، كالشافعية .
 ٔتا أجابوا عن حديث الباب ؟ 

 عن ىذا اٟتديث بعدة مسالك : –رٛتهم هللا  –ب العلماء أجا
 : أنو حديث ال يصح . ا١تسلك األكؿ

، لىٍيسى اًبٍلقىًومًٌ يف اٟتٍىًديثً  النسائي :قىاؿى  ًبتو ، كىميٍصعىبي ٍبني اثى  . كىىىذىا حىًديثه ميٍنكىره
ا اٟتٍىًديث يف بعض إسناده مقك  : ال   -اؿ، كىقىٍد عارض اٟتٍىًديث الصحيح، كىو أف النٌِب قىاؿى ا٠تطٌاٌَب رٛتو هللا تعاُف: ىىذى قىاؿى

مسلم إال إبحدل ثبلث: كفر بعد إٯتاف، كزّن بعد إحصاف، أك قتل نفس برَت نفس"، كالسارؽ ليس بواحد مٍن  ئو ٭تٌل دـ امر 
، كال أعلم أحدا مٍن الفقهاء، يبيح دـ السارؽ، كإف تكررت   ل .منو السرقة مرٌة بعد أخر الثبلثة، فالوقوؼ عن دمو كاجبه

 .كمنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده ابلتضعيف 
 ان .كمنهم الزيلعي حيث تعقب أسانيده ابلتضعيف أيض

 .كمنهم ابن عبد ال ر إذ قاؿ )حديث القتل منكر ال أصل لو( 
 دكد عند ابن القيم ( .) اٟت       كىذا ا١تسلك ىو الذم تقتضيو قواعد النقد كأصوؿ ا١تنهج يف البحث كهللا أعلم.

 أف ىذا اٟتديث جاء يف حق رجل مستحق للقتل . ا١تسلك الثاين :
 و .من ا١تصلحة يف قتل كمنهم من ٭تسنو كيقوؿ: ىذا حكم خاص بذلك الرجل كحده ١تا علم رسوؿ هللا  قاؿ ابن القيم : 

لى أنو كاجب القتل كلذلك أمر بقتلو من أكؿ اطلع ع كقاؿ بعضهم ىو خاص ابلرجل ا١تذكور فكأف النِب  كقاؿ ابن حجر : 
 ة .مر 

 : أف ىذا اٟتديث منسوخ. ثالثا١تسلك ال
 .كىذا ٤تكي عن اإلماـ الشافعي رٛتو هللا تعاُف 

 كمن قبلهما البيهقي  رٛتهم هللا تعاُف. ،اآلابدم ك  ، حكاه ابن حجر 
 رض. كاف من ا١تفسدين يف األ  و: ٛتل اٟتكم بقتلو على أن رابعا١تسلك ال

كىو أف يكوف ىذا من ، على أف ىذا اٟتديث قد ٮترج على مذاىب بعض الفقهاء  ، كاآلابدم ، كابن حجر  ،حكى، ا٠تطاَب 
 كىذا يعزل لئلماـ مالك رٛتو هللا تعاُف. ، فيكوف ىذا من ابب العقوبة التعزيرية للمفسدين يف األرض، ا١تفسدين يف األرض 
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 ىل قاؿ أحد ٔتوجب اٟتديث ؟ 
 . نعم

كأف السارؽ إذا سرؽ ٜتس مرات قتل يف ا٠تامسة ك٦تن ذىب إُف ىذا ا١تذىب أبو ، كطائفة اثلثة تقبلو كتقوؿ بو : قاؿ ابن القيم 
 ة .مصعب من ا١تالكي
 . : أبو مصعب الزىرم ا١تدٓف صاحب مالك كقيل يقتل يف ا٠تامسة قالو كقاؿ ابن حجر :

 .ث كصحتو كىذا ا١تسلك مبٍت على القوؿ بقبوؿ اٟتدي 
 ما الذم يقطع من السارؽ أكالن ؟ 

 يقطع أكالن اليد اليمٌت .
 لقولو تعاُف ) فاقطعوا أيهما ( .

 كقد ركم عن ابن مسعود أنو قرأ : فاقطعوا أٯتاهنما .
 خر .قاؿ ابن كثَت : كىي قراءة شاذة ، كإف كاف اٟتكم عند ٚتيع العلماء موافقان ٢تا ، ال هبا ، بل ىو مستفاد من دليل آ

ؼى بػىٍُتى أىٍىًل اٍلًعٍلًم يف أىفَّ السَّارًؽى أىكَّؿي مىا يػيٍقطىعي ًمٍنوي ، يىديهي اٍلييٍمٌتى ، ًمٍن مىٍفًصًل اٍلكى  كقاؿ ابن قدامة :  فًٌ ، كىىيوى اٍلكيوعي .الى ًخبلى
ا ا ( فىاٍقطىعيوا أىٯٍتىانػىهيمى د ) كىيف ًقرىاءىًة عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن مىٍسعيو   إٍف كىافى ًقرىاءىةن كىًإالَّ فػىهيوى تػىٍفًسَته .كىىىذى

دًٌيًق كىعيمىرى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا ، أىنػَّهيمىا قىاالى : إذىا سىرىؽى السَّارًؽي ،  ًينىوي ًمٍن اٍلكيوًع .كىقىٍد ريًكمى عىٍن أىَب بىٍكرو الصًٌ كىالى ٥تيىاًلفى  فىاٍقطىعيوا ٯتى
ايىةي هًبىا أىٍردىعى؛ كىأًلىنػَّهىا آلىةي السَّرًقىًة، فػىنىاسىبى عيقيوبػىتىوي إبًً ٢تىيمىا يف الصَّحىابىًة؛ كىأًلى  اـً آلىًتهىا .فَّ اٍلبىٍطشى هًبىا أىقٍػوىل، فىكىانىٍت اٍلًبدى  ) ا١ترٍت (  ٍعدى

 قاؿ القرطِب : ال خبلؼ يف أف اليمٌت ىي اليت تقطع أكالن .
 ما الذم يقطع اثنيان ؟ 

 رجلو اليسرل .
نًينا ، قيًطعىٍت رًٍجليوي اٍلييٍسرىل .ابن قدامة : قاؿ   كىًإذىا سىرىؽى اثى

ٍطًش كىأًلىنػَّهىا آلىةي السَّرًقىًة كىاٍلبى (  فىاٍقطىعيوا أىٍيًديػىهيمىا) كىًبذىًلكى قىاؿى اٞتٍىمىاعىةي إالَّ عىطىاءن ، حيًكيى عىٍنوي أىنَّوي تػيٍقطىعي يىديهي اٍلييٍسرىل ؛ لًقىٍولًًو سيٍبحىانىوي 
 كىريًكمى ذىًلكى عىٍن رىبًيعىةى ، كىدىاكيد .، ، فىكىانىٍت اٍلعيقيوبىةي ًبقىٍطًعهىا أىٍكُفى 

اًء اأٍلىٍمصىاًر ًمٍن أىٍىًل اٍلًفٍقًو كىاأٍلىثىًر ، ًمٍن الصَّحىابىًة كىا  .لتَّاًبًعُتى ، كىمىٍن بػىٍعدىىيٍم كىىىذىا شيذيكذه ، ٮتيىاًلفي قػىٍوؿى ٚتىىاعىًة فػيقىهى
فىعىةى اٍٞتًٍنًس ، فىبلى تػىبػٍقىى لىوي يىده أيىٍكيلي هًبىا ، كىالى يػىتػىوىضَّأي ، كىالى  مث قاؿ ابن قدامة : ... ٍيًو يػيفىوًٌتي مىنػٍ  يىٍستىًطيبي ، كىالى يىٍدفىعي  كىأًلىفَّ قىٍطعى يىدى

ًة أىٍكُفى . عىٍن نػىٍفًسًو ، فػىيىًصَتي كىا٢ٍتىاًلًك ، فىكىافى قىٍطعي الٌرًٍجًل الًَّذم الى   يىٍشتىًملي عىلىى ىىًذًه اٍلمىٍفسىدى
  َفٍى ٯتيًٍكٍنوي اٍلمىٍشيي ًْتىاؿو .كىأًلىفَّ قىٍطعى اٍلييٍسرىل أىٍرفىقي بًًو ؛ أًلىنَّوي ٯتيًٍكنيوي اٍلمىٍشيي عىلىى خىشىبىةو ، كىلىٍو قيًطعىٍت رًٍجليوي اٍلييٍمٌتى 

 ما اٟتكم إذا سرؽ اثلثة كرابعة ؟ 
 اء يف ذلك على أقواؿ :اختلف العلم
 .أنو ال يقطع يف الثالثة بعد قطع اليد كالرجل بل ٭تبس  :القوؿ األكؿ

 .كىذا ىو مذىب اٟتنفية كا١تعتمد لدل اٟتنابلة 
 يػىٍعًٍت إذىا عىادى فىسىرىؽى بػىٍعدى قىٍطًع يىًدًه كىرًٍجًلًو ، َفٍى يػيٍقطىٍع ًمٍنوي شىٍيءه آخىري كىحيًبسى .قاؿ ابن قدامة : 

ا قىاؿى عىًليّّ رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي كىاٟتٍىسىني ، كىالشٍَّعِبُّ ، كىالنَّخىًعيُّ ، كىالزٍُّىرًمُّ ، كىٛتىَّاده ، كى   الثػٍَّورًمُّ ، كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم .كىهًبىذى
 ر .أنو يقطع يف الثالثة يسرم يديو كيف الرابعة ٯتٌت رجليو فإف سرؽ خامسة عز :  القوؿ الثاين
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ا قػىٍوؿي قػىتىادىةى ، كىمىاًلكو ، كىالشَّاًفًعيًٌ ، كىأىَب ثػىٍورو ، كىاٍبًن اٍلميٍنًذًر .كىىى   ذى
 كهللا أعلم .

 من أين تقطع الرًجل ؟ 
 . كىتػيٍقطىعي الٌرًٍجلي ًمٍن مىٍفًصًل اٍلكىٍعًب يًف قػىٍوًؿ أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، كىفػىعىلى ذىًلكى عيمىري قاؿ ابن قدامة : 

 اؿ القرطِب : فقاؿ الكافة : تقطع ) يعٍت اليد ( من الرسغ ، كالرًجل من ا١تفصل ، ك٭تسم الساؽ إذا قطع .كق
 ؟  ىل ٬توز رد اليد بعد قطعها 

 . ال ٬توز
، فليس مقصود الشارع اإليبلـ فقط حىت نقوؿ: إنو حصل بقطعها، كإ٪تا مقصود الشارع أف  ألف ىذا خبلؼ مقصود الشارع 

 ) الشرح ا١تمتع ( .    لو يد.يبقى، كليس 
 ىل ٬توز أف يبنج ٤تل القطع حىت ال ٭تس بو ا١تقطوع ؟ 

 نعم ٬توز ذلك .
 ألف ا١تقصود ىو إتبلؼ اليد ، كىو حاصل سواء بنج أـ َف يبنج .

 ىل ٬توز ذلك يف اليد ا١تقطوعة قصاصان ؟ 
 ال ٬توز .

 ثيمُت()شرح البلوغ البن عَف يتم القصاص .      ألننا لو بنجناىا
 فائدة :

 .كىييسىنُّ تػىٍعًليقي اٍليىًد يف عينيًقًو 
 رىكىاهي أىبيو دىاكيد كىاٍبني مىاجىٍو .( أييتى ًبسىارًؽو ، فػىقيًطعىٍت يىديهي ، مثيَّ أىمىرى هًبىا فػىعيلًٌقىٍت يف عينيًقًو  أىفَّ النَِّبَّ )  .ًلمىا رىكىل فىضىالىةي ٍبني عيبػىٍيدو 

 ) ا١ترٍت ( .    ؛ كىأًلىفَّ ًفيًو رىٍدعنا كىزىٍجرنا . عىًليّّ  كىفػىعىلى ذىًلكى 
 لكن اٟتديث ضعيف ال يصح .

  . "كقاؿ النسائي عقب ركايتو ٢تذا اٟتديث : " اٟتٍىجَّاجي ٍبني أىٍرطىاةى ضىًعيفه ، كىالى ٭تيٍتىجُّ ًْتىًديًثوً 
  .ككذلك ضعفو األلبآف

 . لكن ثبت ىذا من فعل علي 
 و ( .قىطىعى يىدى رىجيلو ، مثيَّ عىلَّقىهىا يًف عينيقً  أىفَّ عىًليِّا  )ن أَب شيبة  بسند صحيح عىًن اٍلقىاًسًم ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن، عىٍن أىبًيًو فركل اب 

 ا رأل فذىب طائفة من أىل العلم إُف استحباب تعليق يد السارؽ ا١تقطوعة يف عنقو ؛ ردعا ألمثالو ، كقيد بعضهم ذلك ٔتا إذ
 و .اإلماـ ا١تصلحة في

تػىٍعًليقي اٍليىًد اٍلمىٍقطيوعىًة يف عينيًق السَّارًًؽ ، رىٍدعنا لًلنَّاًس ، اٍسًتنىادنا ًإُفى  -ًعٍندى الشَّاًفًعيًَّة كىاٟتٍىنىابًلىًة  -كىييسىنُّ ة ( ا١توسوعة الفقهي) جاء يف 
ةو كىاًحدىةو ، فػىقيًطعىٍت يىديهي ، مثيَّ أىمىرى هًبىا فػىعيلًٌقىٍت يف عينيًقًو ، كىقىٍد حىدَّدى الشَّاًفًعيَّةي ميدَّةى التػٍَّعًليًق ًبسىاعى  أييتى ًبسىارًؽو  مىا ريًكمى ًمٍن أىفَّ النَِّبَّ 

 ق .أىمَّا اٟتٍىنىابًلىةي فػىلىٍم ٭تيىدًٌديكا ميدَّةى التػٍَّعًلي
ئنا الى ييسىنُّ ، بىل يػيتػٍرىؾي اأٍلٍمري ًلئلمىاـً ، ًإٍف رىأىل ًفيًو مىٍصلىحىةن فػىعىلىوي ، كىًإالَّ فىبلى ، كىَفٍى يىٍذكيًر اٍلمى  كىذىىىبى اٟتٍىنىًفيَّةي ًإُفى أىفَّ تػىٍعًليقى اٍليىدً  يػٍ اًلًكيَّةي شى

 . عىٍن تػىٍعًليًق اٍليىًد " انتهى
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بي حىدًٌ الشهاًرًب كىبػىيىاًف اٍلميٍسًكرً   ابى
بي حىدًٌ الشهاًربً   ابى

 ب ا٠تمر ، كسيأيت إف شاء هللا تعريف ا٠تمر .أم : شار 
: كىفػىعىلىوي أىبيو  أىفه النهيبه  ) عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  - ُُِْ تػىٍُتً ٨تىٍوى أىٍربىًعُتى، قىاؿى ، فىجىلىدىهي ّتىرًيدى أييتى ًبرىجيلو قىٍد شىًربى ا٠ٍتىٍمرى

: أىخىفُّ اٍٟتيديكًد ٙتىىانيوفى، فىأىمىرى ًبًو عيمىري بىٍكرو، فػىلىمها كىافى عيمىري اٍستىشىارى النهاسى   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( ، فػىقىاؿى عىٍبدي الرهٍٛتىًن ٍبني عىٍوؼو
---------- 

 .لرجل ا١تذكور َفى أقف على اٝتو صر٭تان ، لكن جاء ما يؤخذ منو ، أنو النعيماف ا :قاؿ اٟتافظ ( أييتى ًبرىجيلو  أىفه النهيبه ) 
 لرة : ما خامر العقل كسًته ، كٝتي بذلك ألهنا ترطي العقل كتسًته . ا٠تمر(  قىٍد شىًربى ا٠ٍتىٍمرى ) 

 كىو يطلق على كل ما أسكر العقل من عصَت كل شيء أك نقيعو ، سواء كاف من العنب أـ التمر أـ غَت٫تا .
 ل ( .ا كىافى عيمىر كىدىّنى النَّاس ًمٍن الرًٌيف كىاٍلقيرى فػىلىمَّ أم : توُف ا٠تبلفة ، كيف ركاية ) (  فػىلىمها كىافى عيمىري ) 
 أم : اجعلو مثل أخف اٟتدكد ٙتانُت كىو حد القاذؼ .(  أىخىفُّ اٍٟتيديكًد ٙتىىانيوفى ) 

ٍلد ًمائىة ، كىحىٌد اٍلقىٍذؼ ٙتىىاًنُتى ، ٍعًٍت اٍلمىٍنصيوص عىلىيػٍهىا يف اٍلقيٍرآف ، كىًىيى حىٌد السَّرًقىة ًبقىٍطًع اٍليىد ، كىحىٌد الٌزّنى يقاؿ النوكم :   جى
 د .فىاٍجعىٍلهىا ٙتىىاًنُتى كىأىخىٌف ىىًذًه اٟتٍيديك 

كإٍمرًة أَب بكرو كصدران من  كللبخارم عن الٌسائب بن يزيد، قاؿ: كٌنا نؤتى ابلٌشارب على عهد رسوؿ هللا (  فىأىمىرى ًبًو عيمىري )  
 عالنا كأرديتنا، حىٌت كاف آخر إٍمرىة عمر، فجلد أربعُت، حىٌت إذا عتوا كفسقوا جلد ٙتانُت.خبلفة عمر، فنقـو إليو أبيدينا كن

 ران ؟١تاذا ٝتيت ا٠تمر ٜت 
 : على أقواؿ ثبلثة ان ذكر علماء اللرة يف ذلك خبلف

 ألهنا ترطى حىت تدرؾ أم حىت ترلي. ٝتيت ٜتران  ألكؿ:ا
 .الرازم ، كعزاه البن األعراَب كالقرطِب ، كاٟتافظ بن حجر  ، ك ، حكاه النوكم  

 أهنا ١تا كانت تسًت العقل كترطيو ٝتيت بذلك.  الثاين:
 .حكاه القرطِب  ، كاٟتافظ بن حجر  ، كالفَتكز آابدم ، كالنوكم ، كعزاه للكسائي 

 ٝتيت ٜترا ألهنا ٗتامر العقل أم ٗتالطو.  الثالث:
 وكم  ، كعزاه البن األنبارم.حكاه الفَتكز آابدم  ، كالقرطِب ، كابن حجر ، كالن

٢تذه األمور  كىذه ا١تعآف الثبلثة ٬تدىا الناظر متقاربة بل ىي متشابكة ألف أصلها السًت فبل مانع إذا أف تكوف ٝتيت ا٠تمر ٜتران 
 .الثبلثة كال منافاة 

ر تركت، كٜترت حىت أدركت مث خالطت فا١تعآف الثبلثة متقاربة، فا٠تم: كىذا ىو ما جنح إليو ٚتع منهم العبلمة القرطِب إذ قاؿ 
  .العقل، مث ٜترتو كاألصل السًت

 ف .كال مانع من صحة ىذه األقواؿ كلها لثبوهتا عن أىل اللرة كأىل ا١تعرفة ابللسا و:كمنهم اٟتافظ بن حجر إذ قاؿ بعد حكايت
إذ شربت خالطت العقل حىت ترلب عليو قاؿ ابن عبد ال ر: األكجو كلها موجودة يف ا٠تمرة، ألهنا تركت حىت أدركت كسكنت ف

 و .   ) اٟتدكد عند ابن القيم ( .كترطي
 ما عقوبة شارب ا٠تمر ؟ 
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 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :
 أف مقدار حد ا٠تمر ٙتانُت جلدة .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 م .كأبو حنيفة كمن تبعه، كالثورم ، مالك  قاؿ ابن قدامة : إحدا٫تا : أنو ٙتانوف ، كهبذا قاؿ

 ٟتديث الباب : ) فلما كاف عهد عمر استشار الناس ... ( .
 كجو الداللة : أف ىذا األثر نص صريح يف أف الصحابة كافقوا عمر كأٚتعوا على أف عقوبة الشارب ٙتانوف جلدة .

 . اع عليو يف عهد عمر فإنو َف ينكر عليو أحد قالوا : لقياـ اإلٚت  قاؿ الصنعآف مبينان كجو االستدالؿ ٢تم :
 قاؿ ابن قدامػػة : إلٚتاع الصحابة .

 اٟتد أربعوف ، كأف الزَيدة على األربعُت إُف الثمانُت تعزيرية .القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب الشافعي ، كىو قوؿ داكد ، كرجحو ابن تيمية كابن القيم .

 .اٟتد أربعوف ، كىو اختيار أَب بكر كمذىب الشافعي  قاؿ ابن قدامة : كالركاية الثانية أف
ليغ بًًو :  فػىقىاؿى الشَّاًفًعٌي كىأىبيو ثػىٍور كىدىاكيد كىأىٍىل الظَّاًىر كىآخىريكفى : حىٌده أىٍربػىعيوفى ، قىاؿى الشَّاًفًعٌي كقاؿ النوكم : ...  كىًلئٍلًمىاـً أىٍف يػىبػٍ

دىة عىلى   و .ى اأٍلىٍربىًعُتى تػىٍعزًيرىات عىلىى تىسىبُّبو يف ًإزىالىة عىٍقلٙتىىاًنُتى ، كىتىكيوف الٌزَيى
  .كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كىذا أكجو القولُت

ا أىحى  جىلىدى النَِّبُّ قاؿ )  – اآليت –كٟتديث علي  -أ  ( بُّ ًإِفىَّ أىٍربىًعُتى، كىأىبيو بىٍكرو أىٍربىًعُتى، كىعيمىري ٙتىىاًنُتى، كىكيلّّ سينَّةه، كىىىذى
: كىفػىعىلىوي أىبيو بىكٍ  أىفَّ النًَِّبَّ ٟتديث الباب ، )  -ب تػىٍُتً ٨تىٍوى أىٍربىًعُتى، قىاؿى ، فىجىلىدىهي ًّتىرًيدى  ر ( .أييتى ًبرىجيلو قىٍد شىًربى ا٠تٍىٍمرى

ٍٚتىاعي عىلىى مىا خىالىفى ًفٍعلى النَِّبًٌ ، كىأىَب بىٍكرو كىعىًليٌو  حيجَّةه الى ٬تىيوزي تػىرٍكيوي ًبًفٍعًل غىٍَتًهً  كىًفٍعلي النًَِّبًٌ قاؿ ابن قدامة :  عىًقدي اإٍلً ، كىالى يػىنػٍ
مى  دىةي ًمٍن عيمىرى عىلىى أىنػَّهىا تػىٍعزًيره ، ٬تىيوزي ًفٍعليهىا إذىا رىآهي اإٍلً ـي .رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا ، فػىتيٍحمىلي الٌزَيى  ا

أنو ىو اٟتد الشرعي، كما ثبت عن الصحابة على أنو زَيدة تعزيرية تفعل  ما ثبت عن النِب قاؿ أصحاب ىذا القوؿ: فيحمل 
أربعُت، كجلد أبو بكر أربعُت ، كجلد عمر ٙتانُت، ككل سنة، كىذا  عند اٟتاجة كا١تصلحة ك٢تذا قاؿ علي )جلد رسوؿ هللا 

 أحب إِف( .
 األربعُت حد ، كاألربعوف الزائدة عليها تعزير ، كقد اتفق عليو الصحابة حاديث رآىا تدؿ على أف كمن أتمل األ :ابن القيم قاؿ

 ذىب بعض العلماء إُف أف ا٠تمر ال حد فيها ، كإ٪تا فيها التعزير . القوؿ الثالث :
 زير.اؿ : اٟتافظ ابن حجر : إف الط رم كابن ا١تنذر حكوا عن طائفة من أىل العلم أف ا٠تمر ال حد فيها ، كإ٪تا فيها التعق

 و.كاستدلوا أبحاديث الباب؛ فإهنا ساكتة عن تعيُت عدد الضرب كأصرحها حديث أنس، كَف ٬تـز فيو ابألربعُت يف أرجح الطرؽ عن
َف يوقت يف ا٠تمر حدا   أف رسوؿ هللا) كذلك فيما أخرجو أبو داكد كالنسائي بسند قوم عن ابن عباس  ككرد أنو َف يضربو أصبلن 

 ( . ) الفتح ( .
 نوقش دليل اٞتمهور ؟ ٔتا 

، كأَب بكر كعمر رضي  حجة ال ٬توز تركو بفعل غَته ، كال ينعقد اإلٚتاع على ما خالف فعل النِب  أف فعل النِب  أكال :
 .ذكر ىذا الوجو ابن قدامة  -هللا عنهما ، فتحمل الزَيدة من عمر على أهنا تعزير ٬توز فعلها إذا رآه اإلماـ

ار على عمر بذلك ، مث رجع علي عن ذلك كاقتصر على األربعُت ؛ ألهنا القدر الذم اتفقوا عليو يف زمن أَب أش ان أف علي اثنيا : 
للذين اهنمكوا؛  ان ، كأما الذم أشار بو فقد تبُت من سياؽ قصتو أنو أشار بذلك؛ ردعبكر مستندين إُف تقدير ما فعل النِب 
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 .كا العقوبة أهنم احتقر  -كما تقدـ   -ألف يف بعض طرؽ القصة 
 اذكر األدلة على ٖترمي ا٠تمر ؟ 

 .) ًإ٪تَّىا ا٠تٍىٍمري كىاٍلمىٍيًسري كىاأٍلىٍنصىابي كىاأٍلىٍزالـي رًٍجسه ًمٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي ( قاؿ تعاُف 
وى ميٍؤًمنه كىالى يىٍسرًؽي السَّارًؽي ًحُتى يىٍسرًؽي كىىيوى ميٍؤًمنه كىالى يىٍشرىبي ًحُتى يػىٍزًْف كىىي  الى يػىٍزًْف الزَّآف )  قىاؿى  رىسيوؿى اَّللًَّ  أفىيرىيٍػرىةى  أىَب عن

 ( متفق عليو . ا٠تٍىٍمرى ًحُتى يىٍشرىبػيهىا كىىيوى ميٍؤًمنه 
نٍػيىا َفٍى يىٍشرىبٍػهىا يف  مىٍن شىًربى ا٠تٍىٍمرى يف  )قىاؿى  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ك   ب ( متفق عليو .رىًة ًإالَّ أىٍف يػىتيو اآلخً  الدُّ
ـه  ٜتركيلُّ ميٍسًكرو ٜتىٍره كىكيلُّ » قىاؿى  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ك   ( ركاه مسلم . حىرىا

ئًعىهىا ، كىمي )  قىاؿى رىسيوؿي هللًا كعنو قاؿ :  تىاعىهىا ، كىعىاًصرىىىا ، كىميٍعتىًصرىىىا ، كىحىاًملىهىا ، لىعىنى اَّللَّي ا٠تٍىٍمرى ، كىشىارًبػىهىا ، كىسىاًقيػىهىا ، كىابى بػٍ
 و ( ركاه أبو داكد .كىاٍلمىٍحميولىةى ًإلىيٍ 

 متفق عليو : ) من شرب ا٠تمر يف الدنيا مث َف يتب منها ، حرمها يف اآلخرة ( .  كعنو قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
عى رى  .مىاًلكو األىٍشعىرًمُّ  أىَبكعن   ا ( ركاه أبو داكد .لىيىٍشرىبىنَّ ّنىسه ًمٍن أيمَّيًت ا٠تٍىٍمرى ييسىمُّونػىهىا ًبرىٍَتً اٝتًٍهى  )يػىقيوؿي  سيوؿى هللًا أىنَّوي ٝتًى

 و .ركاه ابن ماج ن (ميٍدًمني ا٠تٍىٍمًر كىعىاًبًد كىثى )  عٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ك 
 و .ركاه ابن ماجر ( يدخل اٞتنة ميدمن ٜت ؿ ) القا أَب الدرداء عن النِب  كعن

ا ًلمىٍن يىٍشرىبي اٍلميٍسًكرى أىٍف يىٍسًقيىوي ًمٍن ًطينىًة ا٠تٍىبىاًؿ قىاليوا َيى رىسيوؿى  ؿ ) إفقا أف رىسيوؿى اَّللًَّ  عىٍن جىاًبرو ك  عىلىى اَّللًَّ عىزَّ كىجىلَّ عىٍهدن
 م .ركاه مسل ر (رىؽي أىٍىًل النَّاًر أىٍك عيصىارىةي أىٍىًل النَّااَّللًَّ كىمىا ًطينىةي ا٠تٍىبىاًؿ قىاؿى عى 

مىٍن شىًربى ا٠تٍىٍمرى كىسىًكرى َفٍى تػيٍقبىٍل لىوي صىبلةه أىٍربىًعُتى صىبىاحنا كىًإٍف مىاتى دىخىلى النَّارى )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروك قىاؿى كعن 
فىًإٍف ًتىبى ًتىبى اَّللَّي عىلىٍيًو ،  اَّللَّي عىلىٍيًو ، كىًإٍف عىادى فىشىًربى فىسىًكرى َفٍى تػيٍقبىٍل لىوي صىبلةه أىٍربىًعُتى صىبىاحنا فىًإٍف مىاتى دىخىلى النَّارى  فىًإٍف ًتىبى ًتىبى 

دىخىلى النَّارى فىًإٍف ًتىبى ًتىبى اَّللَّي عىلىٍيًو ، كىًإٍف عىادى كىافى حىقِّا عىلىى كىًإٍف عىادى فىشىًربى فىسىًكرى َفٍى تػيٍقبىٍل لىوي صىبلةه أىٍربىًعُتى صىبىاحنا فىًإٍف مىاتى 
 و .ر ( ركاه ابن ماجقىاؿى عيصىارىةي أىٍىًل النَّااَّللًَّ أىٍف يىٍسًقيىوي ًمٍن رىدىغىًة ا٠تٍىبىاًؿ يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة . قىاليوا َيى رىسيوؿى اَّللًَّ كىمىا رىدىغىةي ا٠تٍىبىاًؿ 

كليس معٌت عدـ قبوؿ الصبلة أهنا غَت صحيحة ، أك أنو يًتؾ الصبلة ، بل ا١تعٌت أنو ال يثاب عليها . فتكوف فائدتو من الصبلة 
 . أنو ي رئ ذمتو ، كال يعاقب على تركها

ٍعنىاهي أىنَّوي ال ثػىوىاب لىوي ًفيهىا كىًإٍف كىانىتٍ م : قاؿ النوك  ٣تيٍزًئىة يًف سيقيوط اٍلفىٍرض عىٍنوي ، كىال ٭تىٍتىاج مىعىهىا ًإُفى  كىأىمَّا عىدىـ قػىبيوؿ صىبلتو فىمى
 ة .ًإعىادى 

 كأٚتعت األمة على ٖترٯتو .
 .جاء ٖترٔف ا٠تمر يف القرآف الكرٔف متدرجان يف ثبلث مراحل كقد  -
 .إُف ا١تدينة فكثر سؤاؿ الناس عن حكمها  ككاف الناس يشربوهنا حُت ىاجر رسوؿ هللا  

ٍيًسًر قيٍل ًفيًهمىا ًإمٍثه كىًبَته كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كىًإٍٙتيهيمىآ أىٍكبػىري ًمن نػَّفٍ ) قولو تعاُف -سبحانو كتعاُف  -هللافأنزؿ   (.ًعًهمىايىٍسأىليونىكى عىًن ا٠تٍىٍمًر كىاٍلمى
 .مث جاءت ا١ترحلة الثانية فحـر شرهبا عن الدخوؿ يف الصبلة  

 ( .ًذينى آمىنيوٍا الى تػىٍقرىبيوٍا الصَّبلىةى كىأىنتيٍم سيكىارىل حىىتَّى تػىٍعلىميوٍا مىا تػىقيوليوفى َيى أىيػُّهىا الَّ قاؿ تعاُف ) 
َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيواٍ  ) بتحرٔف ا٠تمر هنائيان فقاؿ تعاُف -سبحانو كتعاُف  -مث جاءت ا١ترحلة الثالثة كالقاطعة كفيها نزؿ حكم هللا  

ٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى  ًإ٪تَّىا ا٠تٍىٍمري   ( .كىاٍلمىٍيًسري كىاألىنصىابي كىاألىٍزالىـي رًٍجسه مًٌ
ٍ لىنىا يًف ا٠تٍىٍمرً  فىاءن ، فػىنػىزىلىًت اآليىةي الَّيًت يف اٍلبػىقىرىًة  بػىيىاّنن شً عىٍن عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب ، قىاؿى : لىمَّا نػىزىؿى ٖتىٍرٔفي ا٠تٍىٍمًر قىاؿى عيمىري : اللَّهيمَّ بػىُتًٌ



 ُٕٖٖ 

ٍيًسًر قيٍل ًفيًهمىا ًإمٍثه كىًبَته ) ٍ لىنىا يف ا٠تٍىٍمًر بػىيىاّنن  (يىٍسأىليونىكى عىًن ا٠تٍىٍمًر كىاٍلمى اآليىةى ، قىاؿى : فىديًعيى عيمىري فػىقيرًئىٍت عىلىٍيًو ، قىاؿى : اللَّهيمَّ بػىُتًٌ
ًإذىا   فىكىافى مينىاًدم رىسيوًؿ هللًا  ( َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقرىبيوا الصَّبلىةى كىأىنٍػتيٍم سيكىارىل) اآليىةي الَّيًت يف النًٌسىاًء  ًشفىاءن ، فػىنػىزىلىتً 

ٍ لىنىا يف ا٠تٍىٍمًر بػىيىاّنن ًشفىاءن ،  أيًقيمىًت الصَّبلىةي يػينىاًدم : أىالى الى يػىٍقرىبىنَّ الصَّبلىةى سىٍكرىافي ، فىديًعيى عيمىري فػىقيرًئىتٍ  عىلىٍيًو ، فػىقىاؿى : اللَّهيمَّ بػىُتًٌ
تػىهيوفى ) فػىنػىزىلىٍت ىىًذًه اآليىةي  نىا ( فػىهىٍل أىنٍػتيٍم مينػٍ يػٍ  . قىاؿى عيمىري : انٍػتػىهى

 مىت حرمت ا٠تمر ؟ 
 .ختلف العلماء رٛتهم هللا يف ٖتديد السنة اليت حرمت فيها ا٠تمر ا
 .يف السنة الثالثة بعد غزكة أحد  : فقيل 
 ة .كىذا القوؿ ىو أشهر أقواؿ أىل العلم يف ا١تسأل 

 . : غَت ذلك من األقواؿ كقيلعاـ الفتح يف السنة الثامنة .  كقيل :
ـٍ بػىٍعدي ، كىًإ٪تَّىا نػىزىؿى ٖتىٍرٯتيهىا يًف  : قاؿ القرطِب رٛتو هللا ثو بػىٍعدى كىقٍػعىًة أيحيدو ، كىكىانىٍت كىقٍػعىةي أيحيدو يًف كىأىمَّا ا٠تٍىٍمري فىكىانىٍت َفٍى ٖتيىرَّ  سىنىًة ثىبلى

ثو ًمنى ا٢تجر    ( .تفسَت القرطِبة .    ) شىوَّاؿو سىنىةى ثىبلى
 . "... كاف ٖترٯتها ]يعٍت : ا٠تمر[ بعد غزكة أحد يف السنة الثالثة من ا٢تجرة : ك كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا

 ل ( .٣تموع الفتاك  )   ى .  انته
 د .كا١تشهور : أف ا٠تمر حرمت سنة ثبلث من ا٢تجرة بعد كقعة أح: كقاؿ ابن عاشور 

 ما سبب استشارة عمر الناس ؟ 
 ل ( .فػىلىمَّا كىافى عيمىر كىدىّنى النَّاس ًمٍن الرًٌيف كىاٍلقيرى  جاء يف ركاية عند مسلم )

كىفيًتحىٍت الشَّاـ   ًفيهىا اٍلًميىاه ، أىٍك ًىيى قىرًيبىة ًمنػٍهىا ، كىمىٍعنىاهي : لىمَّا كىافى زىمىن عيمىر ٍبن ا٠تٍىطَّاب لرًٌيف : اٍلمىوىاًضع الَّيًت ا:  قاؿ النوكم
ثٍػرىة اأٍلىٍعنىاب كىالثًٌمىار أىٍكثػىريكا مً  ب ا٠تٍىٍمر ، فػىزىادى عيمىر يًف حىٌد ٍن شيرٍ كىاٍلًعرىاؽ كىسىكىنى النَّاس يًف الرًٌيف كىمىوىاًضع ا٠تًٍٍصب كىسىعىة اٍلعىٍيش كىكى

 اا٠تٍىٍمر تػىٍرًليظنا عىلىٍيًهٍم كىزىٍجرنا ٢تىيٍم عىنػٍهى 
 ىل يقاـ اٟتد على السكراف أثناء سكره ؟ 

 ال يقاـ .
ـي اٟتٍىدُّ عىلىى السٍَّكرىاًف حىىتَّ يىٍصحيوى .قاؿ ابن قدامة :   كىالى يػيقىا

 عىزًيًز ، كىالشٍَّعِبًٌ .ريًكمى ىىذىا عىٍن عيمىرى ٍبًن عىٍبًد الٍ 
ًنيفىةى ، كىالشَّاًفًعيُّ   .كىًبًو قىاؿى الثػٍَّورًمُّ ، كىأىبيو حى

بىًري    ( .) ا١ترٍت    أىٍف يػيؤىخَّرى إلىٍيًو .أًلىفَّ اٍلمىٍقصيودى الزٍَّجري كىالتػٍَّنًكيلي ، كىحيصيوليوي إبًًقىامىًة اٟتٍىدًٌ عىلىٍيًو يًف صىٍحوًًه أىمتىُّ ، فػىيػىنػٍ
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
ـه، قىًليليوي كىكىًثَتيهي أىفَّ كيلَّ ميٍسًكرو : قاؿ ابن قدامة -  .اٟتٍىدًٌ عىلىى شىارًبًوً  ، كىكيجيوبً ًصًَت اٍلًعنىًب يًف ٖتىٍرٯتًوً ، كىىيوى ٜتىٍره حيٍكميوي حيٍكمي عى حىرىا

ٍعًد ٍبًن أىَب كىقَّاصو ، كىأيَبىُّ ٍبًن كىٍعبو ، كىأىنى كىريًكمى ٖتىٍرٔفي ذىًلكى عىٍن عيمىرى ، كىعىلً  سو ، يٌو ، كىاٍبًن مىٍسعيودو ، كىاٍبًن عيمىرى ، كىأىَب ىيرىيٍػرىةى ، كىسى
 كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ ،  كىًبًو قىاؿى عىطىاءه ، كىطىاكيسه ، كى٣تيىاًىده ، كىاٍلقىاًسمي ، كىقػىتىادىةي ، كىعيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز ، كىعىاًئشىةى 

ـه )  اٍبن عيمىرى ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ عن   ( .كيلُّ ميٍسًكرو ٜتىٍره ، كىكيلُّ ٜتىٍرو حىرىا
اًبرو قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ـه )  كىعىٍن جى ـي ، كىغىيػٍري٫تيىا رىكىا٫تيىا أىبيو دىاكيد ،  (مىا أىٍسكىرى كىًثَتيهي ، فػىقىًليليوي حىرىا  .كىاأٍلىثٍػرى

ٍعت رىسيوؿى اَّللًَّ  ـه   )يػىقيوؿي  كىعىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت : ٝتًى ـه .قىاؿى : كىمىا أىٍسكىرى ًمٍنوي اٍلفىٍرؽي ،فىًمٍلءي اٍلكىفًٌ ًمٍنوي حىرىا رىكىاهي   ( كيلُّ ميٍسًكرو حىرىا



 ُٕٖٗ 

 .أىبيو دىاكيد ، كىغىيػٍريهي 
 .ميتػَّفىقه عىلىٍيًو . كىا٠تٍىٍمري مىا خىامىرى اٍلعىٍقلى ، ٖتىٍرٔفي ا٠تٍىٍمًر ، كىًىيى ًمٍن اٍلًعنىًب كىالتٍَّمًر كىاٍلعىسىًل ، كىاٍٟتًٍنطىًة كىالشًَّعًَت نػىزىؿى  كىقىاؿى عيمىري 

 ) ا١ترٍت ( .    كىأًلىنَّوي ميٍسًكره ، فىأىٍشبىوى عىًصَتى اٍلًعنىًب .
 .جىوىاز اٍلًقيىاس   -
 ٍحبىاب ميشىاكىرىة اٍلقىاًضي كىاٍلميٍفيًت أىٍصحىابو كىحىاًضرًم ٣تىًٍلسو يف اأٍلىٍحكىاـ .كىاٍستً  -

: عىٍن عىًليٌو  - ُِِْ أىٍربىًعُتى، كىأىبيو بىٍكرو أىٍربىًعُتى، كىعيمىري ٙتىىاًنُتى، كىكيلٌّ  جىلىدى النهيبُّ ) -يف ًقصهًة اٍلوىلًيًد ٍبًن عيٍقبىةى  كىًلميٍسًلمو
ا أىحىبُّ ًإلىه سي  ٍ يػىتػىقىيهٍأىىا حىىته شىرًبػى ) كىيف ىىذىا اٟتٍىًديثً ( نهةه، كىىىذى ، فػىقىاؿى عيٍثمىافي: ًإنهوي ملى  (.هىاأىفه رىجيالن شىًهدى عىلىٍيًو أىنهوي رىآهي يػىتػىقىيهأ ا٠ٍتىٍمرى

---------- 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

لىٍيًو رىجيبلىًف شىًهٍدتي عيٍثمىافى ٍبنى عىفَّافى كىأيًتىى اًبٍلوىلًيًد قىٍد صىلَّى الصٍُّبحى رىٍكعىتػىٍُتً مثيَّ قىاؿى أىزًيديكيٍم فىشىًهدى عى )  قىاؿى . ٍبن اٍلميٍنًذًر  حضُتعن 
وي َفٍى يػىتػىقىيٍَّأ حىىتَّ شىرًبػىهىا فػىقىاؿى َيى عىًلىُّ قيٍم فىاٍجًلٍدهي. فػىقىاؿى عىًلىّّ أىحىدي٫تيىا ٛتيٍرىافي أىنَّوي شىًربى ا٠تٍىٍمرى كىشىًهدى آخىري أىنَّوي رىآهي يػىتػىقىيَّأي فػىقىاؿى عيٍثمىافي ًإنَّ 

فىاٍجًلٍدهي. فػىقىاؿى َيى عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى جىٍعفىرو قيٍم  -فىكىأىنَّوي كىجىدى عىلىٍيًو  -قيٍم َيى حىسىني فىاٍجًلٍدهي. فػىقىاؿى اٟتٍىسىني كىؿًٌ حىارَّىىا مىٍن تػىوىُفَّ قىارَّىىا 
ا   فىجىلىدىهي كىعىًلىّّ يػىعيدُّ حىىتَّ بػىلىغى أىٍربىًعُتى فػىقىاؿى أىٍمًسٍك. مثيَّ قىاؿى جىلىدى النَِّبُّ  أىٍربىًعُتى كىجىلىدى أىبيو بىٍكرو أىٍربىًعُتى كىعيمىري ٙتىىاًنُتى كىكيلّّ سينَّةه كىىىذى

  ( .أىحىبُّ ًإِفىٌ 
( كالوليد ىو ابن عقبة بن أَب معٍيط ، ظهر عليو أنو شرب ا٠تمر ، فكثر على عثماف  افى كىأيًتىى اًبٍلوىلًيدً شىًهٍدتي عيٍثمىافى ٍبنى عىفه ) 

 فيو ، فلما شيهد عنده أبنو شرهبا أقاـ عليو اٟتد .
 ( ألنو سكراف . ُثيه قىاؿى أىزًيديكيمٍ  قىٍد صىلهى الصٍُّبحى رىٍكعىتػىٍُتً ) 
 ( بضم اٟتاء ابن أابف موُف عثماف . ًف أىحىدي٫تيىا ٛتيٍرىافي فىشىًهدى عىلىٍيًو رىجيالى ) 
ٍ يػىتػىقىيهٍأ حىىته شىرًبػىهىا)   ( ىذا بياف صريح يف كوف عثماف جلد الوليد لثبوت شرب ا٠تمر منو . فػىقىاؿى عيٍثمىافي ًإنهوي ملى
ا ( قاؿ النوكم :  ... فػىقىاؿى ايى عىًلىُّ قيٍم فىاٍجًلٍدهي )  كىىيوى  اٟتٍىًديث أىنَّوي لىمَّا ثػىبىتى اٟتٍىٌد عىلىى اٍلوىلًيد ٍبن عيٍقبىة ، قىاؿى عيٍثمىاف مىٍعٌتى ىىذى

مىاـ لًعىًليٌو عىلىى سىًبيل التٍَّكرٔف لىوي كىتػىٍفوًيض اأٍلىٍمر ًإلىٍيًو يف ًاٍسًتيفىاء اٟتٍىٌد : قيٍم فىاٍجًلٍدهي ، أى  مير مىٍن تػىرىل ًبذىًلكى ٍم أىًقٍم عىلىٍيًو اٟتٍىٌد أبًىٍف أتىٍ اإٍلً
فى عىًلٌي مىٍأذيكّنن لىوي ذىًلكى ، فػىقىاؿى لًٍلحىسىًن : قيٍم فىاٍجًلٍدهي ، فىاٍمتػىنىعى اٟتٍىسىن ، فػىقىاؿى اًلٍبًن جىٍعفىر ، فػىقىًبلى فىجىلىدىهي ، كىكىا . فػىقىًبلى عىًلٌي 

هي . كىقػىوٍ   لو : ) كىجىدى ( عىلىٍيًو أىٍم غىًضبى عىلىٍيًو .يف التػٍَّفوًيض ًإُفى مىٍن رىأىل كىمىا ذىكىٍرّنى
ا مىثىل ًمٍن أىٍمثىاؿ اٍلعىرىب ، قىاؿى  كىؿًٌ حىارٌىىا مىٍن تػىوىىله قىارٌىىا)  ( اٟتٍىاٌر الشًَّديد اٍلمىٍكريكه ، كىاٍلقىاٌر : اٍلبىارًد ا٢ٍتىًٍتء الطَّيًٌب ، كىىىذى

يىة ، أىٍم كىمىا أى اأٍلىٍصمىًعٌي كىغىٍَته مىٍعنىاهي : كىؿًٌ شً  فىة كىاٍلوالى ًنيئػىهىا كىلىذَّاهتىا . الضًَّمَت عىائًد ًإُفى ا٠تًٍبلى فَّ عيٍثمىاف دَّهتىا كىأىٍكسىاخهىا مىٍن تػىوىُفَّ ىى
فىة كىٮتىٍتىصُّوفى ًبًو ، يػىتػىوىلٍَّوفى نىًكدىىا كىقىاذيكرىاهتىا . كىمىٍعنىا ا اٞتٍىٍلد عيٍثمىاف بًنػىٍفًسًو أىٍك بػىٍعض خىاصَّة كىأىقىارًبو يػىتػىوىلٍَّوفى ىىًٍتء ا٠تًٍبلى هي : لًيػىتػىوىؿَّ ىىذى

 أىقىارًبو اأٍلىٍدًنُتى . كىاَّللَّي أىٍعلىم .
ا أىحىبُّ ًإلىٌ   ُثيه قىاؿى جىلىدى النهيبُّ )  ٍعنىاهي أىفَّ ًفٍعل النًَِّبٌ قاؿ النوكم : م ( أىٍربىًعُتى كىجىلىدى أىبيو بىٍكرو أىٍربىًعُتى كىعيمىري ٙتىىاًنُتى كىكيلٌّ سينهةه كىىىذى

ا ًفٍعل عيمىر ، كىلىًكنَّ ًفٍعل النَِّبٌ   كىأىَب بىٍكر أىحىٌب ًإِفىَّ . صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىأىَب بىٍكر سينَّة يػيٍعمىل هًبىا ، كىكىذى
ا أىحىٌب ًإِفىَّ (  كىقػىٍولو : ) كىىىذى

لىٍدتو ، كىىيوى اأٍلىٍربػى ًإشىارىة ًإُفى اأٍلىرٍ  ا الًَّذم قىٍد جى ًد : أىٍمًسٍك ، كىمىٍعنىاهي ىىذى عيوفى أىحىٌب ًإِفىَّ ًمٍن بىًعُتى الَّيًت كىافى جىلىدىىىا ، كىقىاؿى لًٍلجىبلَّ
ى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى : " فػىعىلىٍيكيٍم ًبسينَّيًت كىسينَّة ا٠تٍيلىفىاء الثَّمىاًنُتى . كىًفيًو : أىفَّ ًفٍعل الصَّحىاَبٌ سينَّة يػيٍعمىل هًبىا ، كىىيوى ميوىاًفق لًقىٍولًًو صىلَّ 



 َُٕٗ 

 الرَّاًشًدينى اٍلمىٍهًديًٌُتى عىضُّوا عىلىيػٍهىا اًبلنػَّوىاًجًذ " كىاىَّللَّ أىٍعلىم .
 ٔتا يثبت حد ا٠تمر ؟ 

 يثبت ابإلقرار ، أك البينػػػة .
بي اٟتٍىدُّ حىىتَّ قاؿ ابن قدامة :  قٍػرىاًر أىٍك اٍلبػىيًٌنىًة .كىالى ٬تًى ئػىٍُتً ؛ اإٍلً يػٍ   يػىثٍػبيتى شيٍربيوي أبًىحىًد شى

قٍػرىاًر مىرَّةه كىاًحدىةه .  كىيىٍكًفي يف اإٍلً
فنا ، فىأىٍشبىوى حىدَّ اٍلقىٍذًؼ .  يف قػىٍوًؿ عىامًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلًم ؛ أًلىنَّوي حىدّّ الى يػىتىضىمَّني إٍتبلى

يًٌنىةي :أ اًف أىنَّوي ميٍسًكره  مها اٍلبػى  .فىبلى تىكيوفي إالَّ رىجيلىٍُتً عىٍدلىٍُتً ميٍسًلمىٍُتً ، يىٍشهىدى
ًؼ الٌزّنى ، فىًإنَّوي ييٍطلىقي عىلى كىالى ٭تىٍتىاجىاًف إُفى بػىيىاًف نػىٍوًعًو ؛ أًلىنَّوي الى يػىنػٍقىًسمي إُفى مىا ييوًجبي اٟتٍىدَّ كىًإُفى مىا الى ييوًجبيوي ، ًٓتً   ى الصَّرًيًح كىعىلىى بلى

ا قىاؿى النَِّبُّ  اًف تػىٍزنًيىاًف ، كىاٍلفىرٍجي ييصىدًٌؽي ذىًلكى أىٍك ييكىذًٌبيوي )  دىكىاًعيًو ، كى٢ًتىذى نىاًف تػىٍزنًيىاًف ، كىاٍليىدى اًف إُفى  (اٍلعىيػٍ ا اٍحتىاجى الشَّاًىدى فىًلهىذى
 ري اٍلميٍسًكًر ميٍسًكرنا ، فػىلىٍم يػيٍفتػىقىٍر إُفى ذًٍكًر نػىٍوًعًو .تػىٍفًسَتًًه ، كىيف مىٍسأىلىًتنىا الى ييسىمَّى غىيػٍ 

 ىل ٬تب اٟتد بوجود رائحة ا٠تمر أك تقيأىا ؟ 
بي اٟتٍىدُّ ًبويجيوًد رىاًئحىًة ا٠تٍىٍمًر ًمٍن ًفيًو .قاؿ ابن قدامة :   كىالى ٬تًى

ًنيفىةى ، كىالشَّاًفًعيُّ .يف قػىٍوًؿ أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ؛ ًمنػٍهيٍم الثػٍَّورًمُّ ، كى   أىبيو حى
 كىرىكىل أىبيو طىاًلبو ، عىٍن أىٍٛتىدى ، أىنَّوي ٭تيىدُّ ًبذىًلكى .

عيبػىٍيًد اَّللًَّ رًيحى قىاؿى : إٌٓفً كىجىٍدت ًمٍن  كىىيوى قػىٍوؿي مىاًلكو ؛ أًلىفَّ اٍبنى مىٍسعيودو جىلىدى رىجيبلن كىجىدى ًمٍنوي رىاًئحىةى ا٠تٍىٍمًر كىريًكمى عىٍن عيمىرى أىنَّوي 
ءى .فػىقىاؿى عيمىري : إٌٓفً سىاًئله عىٍنوي ، فىًإٍف كىافى ييٍسًكري جىلىٍدتيوي .  شىرىابو ، فىأىقػىرَّ أىنَّوي شىًربى الطًٌبلى

قٍػرىاًر .  كىأًلىفَّ الرَّاًئحىةى تىديؿُّ عىلىى شيٍرًبًو ، فىجىرىل ٣تىٍرىل اإٍلً
الى تيٍسًكري ، أىٍك كىافى لرَّاًئحىةى ٭تيٍتىمىلي أىنَّوي ٘تىىٍضمىضى هًبىا ، أىٍك حىًسبػىهىا مىاءن ، فػىلىمَّا صىارىٍت يًف ًفيًو ٣تىَّهىا ، أىٍك ظىنػَّهىا ؛ أًلىفَّ ا كىاأٍلىكهؿي أىٍكىلى 

لًرنا ، أىٍك شىًربى شىرىابى التػُّفَّاًح ، فىًإنَّوي يىكيوفي ًمٍنوي ، كى  ٍب اٟتٍىدُّ الًَّذم ميٍكرىىنا ، أىٍك أىكىلى نػىبػٍقنا ابى رىاًئحىًة ا٠تٍىٍمًر ، كىًإذىا ايٍحتيًملى ذىًلكى ، َفٍى ٬تًى
 ييٍدرىأي اًبلشُّبػيهىاًت .

 ) ا١ترٍت ( .  -مي كىاىَّللَّي أىٍعلى  -مىري كىحىًديثي عيمىرى حيجَّةه لىنىا ، فىًإنَّوي َفٍى ٭تىيدَّهي ًبويجيوًد الرَّاًئحىًة ، كىلىٍو كىجىبى ذىًلكى ، لىبىادىرى إلىٍيًو عي 
ًإذىا شىًربى فىاٍجًلديكهي، ُثيه ًإذىا شىًربى  فىاٍجًلديكهي، ُثيه ًإذىا )  أىنهوي قىاؿى يف شىاًرًب ا٠ٍتىٍمرً  عىًن النهيبًٌ  كىعىٍن ميعىاًكيىةى  - ُِّْ

ا لىٍفظيوي، كىاأٍلىٍربػىعىةي  ( نػيقىوي شىًربى الثهالًثىةى فىاٍجًلديكهي، ُثيه ًإذىا شىًربى الرهاًبعىةى فىاٍضرًبيوا عي   .أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي كىىىذى
---------- 

 ما حكم من كرر شرب ا٠تمر للمرة الرابعة كما بعدىا ؟ 
اتفق العلماء على أف من شرب ا٠تمر للمرة األكُف كالثانية كالثالثة فإنو ٭تد ابٞتلد يف كل مرة ، كاختلفوا يف عقوبتو إذا كرر الشرب 

 الرابعة كما بعدىا على أقواؿ : للمرة
 : أف من كرر الشرب للمرة الرابعة فإنو ٭تد ابٞتلد كال يقتل مطلقان ال حدان كال تعزيران . القوؿ األكؿ

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء من اٟتنفية ، كا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة .
شىًربى ا٠تٍىٍمرى فىاٍضرًبيوهي ، فىًإٍف عىادى فىاٍضرًبيوهي ، فىًإٍف عىادى فىاٍضرًبيوهي ، فىًإٍف عىادى الرَّاًبعىةى  مىنٍ )  عىٍن جىابًرو ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا   -أ

ع ( ركاه النسائي اٍلقىٍتلى قىٍد ريفً نػيعىٍيمىافى أىٍربىعى مىرَّاتو ، فػىرىأىل اٍلميٍسًلميوفى أىفَّ اٟتٍىدَّ قىٍد كىقىعى ، كىأىفَّ  فىاٍضرًبيوا عينػيقىوي ، فىضىرىبى رىسيوؿي هللًا 
 يف الك رل .



 ُُٕٗ 

مىٍن شىًربى ا٠تٍىٍمرى فىاٍجًلديكهي ، فىًإٍف عىادى فىاٍجًلديكهي ، فىًإٍف عىادى يًف الثَّالًثىًة أىًك الرَّاًبعىًة  )قىاؿى  عىٍن قىًبيصىةى ٍبًن ذيؤىٍيبو ، أىفَّ النَِّبَّ ك  -ب
(  اٍلقىٍتلى ، كىكىانىٍت ريٍخصىةه قىٍد شىًربى فىجىلىدىهي ، مثيَّ أييتى ًبًو فىجىلىدىهي ، مثيَّ أييتى ًبًو فىجىلىدىهي ، مثيَّ أييتى ًبًو فىجىلىدىهي ، كىرىفىعى فىاقٍػتػيليوهي ، فىأييتى ًبرىجيلو 

 ركاه أبو داكد .
 عة .كجو الداللة : ظاىر يف كونو يفيد نسخ القتل ، كاالكتفاء ّتلد الشارب يف ا١ترة الراب

كىافى اٍٝتيوي عىٍبدى هللًا ، كىكىافى يػيلىقَّبي ًٛتىارنا ، كىكىافى ييٍضًحكي رىسيوؿى هللًا :  أىفَّ رىجيبلن عىلىى عىٍهًد النًَِّبًٌ ) عىٍن عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب ك  -ج
فىجيًلدى فػىقىاؿى رىجيله ًمنى اٍلقىٍوـً اللَّهيمَّ اٍلعىٍنوي مىا أىٍكثػىرى مىا يػيٍؤتىى ًبًو فػىقىاؿى النَِّبُّ  قىٍد جىلىدىهي يف الشَّرىاًب فىأييتى ًبًو يػىٍومنا فىأىمىرى ًبوً  كىكىافى النَِّبُّ 

  بُّ اَّللَّى كىرىسيولى  و ( ركاه البخارم .: الى تػىٍلعىنيوهي فػىوىاَّللًَّ مىا عىًلٍمتي أىنَّوي ٭تًي
ٟتد ابٞتلد على ىذا الرجل ، فدؿ ذلك على أف قتل الشارب يف الرابعة كجو الداللة : أف ظاىر اٟتديث يدؿ على كثرة إقامة ا

 منسوخ .
ـي اٍمرًئو ميٍسًلمو يىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىأىٌٓفً رىسيوؿي هللًا ًإالَّ إبًًٍحدىل ثىبلىثو )  عىٍن عىٍبًد هللًا قىاؿ قىاؿى رىسيوؿي هللًا ك  -د لُّ دى الى ٭تًى

 ة ( متفق عليو .لنػٍَّفًس كىالثػَّيًٌبي الزَّآف كىاٍلمىارًؽي ًمنى الدًٌيًن التَّارًؾي اٞتٍىمىاعى النػٍَّفسي ابً 
كجو الداللة : أف ىذا اٟتديث دؿ على حصر القتل يف ىذه األمور الثبلثة ، كشر ا٠تمر يف ا١ترة الرابعة ليس منها ، بل قد يكوف 

 . ىذا اٟتديث ّنسخان لقتل الشارب يف الرابعة
 كأجاب ىؤالء عن حديث الباب أبجوبػػة ؟

 أكالن : أنو منسوخ .
ٍمً قاؿ النوكم :  ٍٚتىاع ًفيًو الًتًٌ ًئق ، كىحىكىى اٍلقىاًضي كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّوي الى يػيٍقتىل ًبشيٍرهًبىا ، كىًإٍف تىكىرَّرى ذىًلكى ًمٍنوي ىىكىذىا حىكىى اإٍلً ًذٌم كىخىبلى

ا ا - تػىعىاُفى رىًٛتىوي اَّللَّ  -ًعيىاض  ٍلقىٍوؿ عىٍن طىائًفىة شىاذَّة أىنػَّهيٍم قىاليوا : يػيٍقتىل بػىٍعد جىٍلده أىٍربىع مىرَّات ، لًٍلحىًديًث اٍلوىارًد يًف ذىًلكى ، كىىىذى
ًطل ٥تيىاًلف إًلًٍٚتىاًع الصَّحىابىة فىمىٍن بػىٍعدىٍم ، عىلىى أىنَّوي الى يػيٍقتىل كىًإٍف تىكىرَّرى ًمٍنوي أى  ا اٟتٍىًديث مىٍنسيوخ ، قىاؿى ابى ٍكثىر ًمٍن أىٍربىع مىرَّات ، كىىىذى

ث : النػٍَّفس اًبلنػٍَّفًس :  ٚتىىاعىة : دىؿَّ اإٍلًٍٚتىاع عىلىى نىٍسخو ، كىقىاؿى بػىٍعضهٍم : نىسىخىوي قػىٍولو  ٌل دىـ ًاٍمرًئو ميٍسًلم ًإالَّ إبًًٍحدىل ثىبلى الى ٭تًى
 ة .      ) نوكم ( .لتَّارًؾ ًلًديًنًو اٍلميفىارًؽ لًٍلجىمىاعى ، كىالثػَّيًٌب الزَّآف ، كىا

 و .قاؿ الشافعي:القتل منسوخ هبذا اٟتديث كغَته، كىذا ٦تا ال اختبلؼ فيو بُت أحد من أىل العلم علمت
كفيو ما يدؿ على نسخ األمر الوارد بقتل قاؿ :  –وي عىٍبدى هللًا ، كىكىافى يػيلىقَّبي كىافى اٍٝتي  أىفَّ رىجيبلن عىلىى عىٍهًد النَِّبًٌ ) عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب  -عن حديث قاؿ ابن حجر 

 ة .أنو أتى بو أكثر من ٜتسُت مر  شارب ا٠تمر إذا تكرر منو إُف الرابعة أك ا٠تامسة، فقد ذكر ابن عبد ال ر
 أف للحاكم أف يقتلو تعزيران ال حدان إذا رأل ا١تصلحة يف ذلك . القوؿ الثاين :

 كىذا اختيار ابن تيمية .
 قاؿ رٛتو هللا : لكن نسخ الوجوب ال ٯتنع اٞتواز فيجوز أف يقاؿ : ٬توز قتلو إذا رأل اإلماـ ا١تصلحة يف ذلك .

 ىل ٬تب اٟتد على من شرب قليالن من ا١تسكر ؟ 
بي اٟتٍىدُّ عىلىى مىٍن شىًربى قىًليبلن ًمٍن اٍلميٍسًكًر أى قاؿ ابن قدامة : أ  ٍك كىًثَتنا .نَّوي ٬تًى

فنا يًف ذىًلكى يف عىًصًَت اٍلًعنىًب غىٍَتً اٍلمىٍطبيوًخ ، كىاٍختػىلىفيوا يف سىائًرًىىا ، فىذى  نػىهيٍم ًخبلى ىىبى إمىامينىا إُفى التٍَّسوًيىًة بػىٍُتى عىًصًَت اٍلًعنىًب كىالى نػىٍعلىمي بػىيػٍ
 كىكيلًٌ ميٍسًكرو .

 عىٍبًد اٍلعىزًيًز ، كىقػىتىادىةى ، كىاأٍلىٍكزىاًعيًٌ ، كىمىاًلكو ، كىالشَّاًفًعيًٌ . كىىيوى قػىٍوؿي اٟتٍىسىًن ، كىعيمىرى ٍبنً 
 وفىًة ، كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم .كىقىالىٍت طىائًفىةه الى ٭تيىدُّ ، إالَّ أىٍف يىٍسكىرى ؛ ًمنػٍهيٍم أىبيو كىاًئلو ، كىالنَّخىًعيُّ ، كىكىًثَته ًمٍن أىٍىًل اٍلكي 



 ُِٕٗ 

 كىمىٍن شىرًبىوي ميتىأىٌكالن ، فىبلى حىدَّ عىلىٍيًو ؛ أًلىنَّوي ٥تيٍتػىلىفه ًفيًو ، فىأىٍشبىوى النًٌكىاحى ًببلى كىِفٌو .، ثػىٍورو : مىٍن شىرًبىوي ميٍعتىًقدنا ٖتىٍرٯتىوي حيدَّ كىقىاؿى أىبيو 
 رىكىاهي أىبيو دىاكيد ، كىغىيػٍريهي . (ديكهي مىٍن شىًربى ا٠تٍىٍمرى فىاٍجلً  )كىلىنىا مىا ريًكمى عىٍن النَِّبًٌ أىنَّوي قىاؿى 

 .كىقىٍد ثػىبىتى أىفَّ كيلَّ ميٍسًكرو ٜتىٍره ، فػىيػىتػىنىاكىؿي اٟتٍىًديثي قىًليلىوي كىكىًثَتىهي 
 كىأًلىنَّوي شىرىابه ًفيًو ًشدَّةه ميٍطرًبىةه ، فػىوىجىبى اٟتٍىدُّ ًبقىًليًلًو ، كىا٠تٍىٍمًر . 

ؼي ًفيًو الى  لًيًل مىا لىٍو اٍعتػىقىدى ٖتىٍرٯتىهىا . كىااًلٍخًتبلى ٍنىعي كيجيوبى اٟتٍىدًٌ ًفيهىا ؛ ًبدى  ) ا١ترٍت ( .   ٯتى
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُِْْ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( ًإذىا ضىرىبى أىحىديكيٍم فػىٍليػىتهًق اٍلوىٍجوى )  قىاؿى

---------- 
 ؟ ما حكم ضرب الوجو 

 حراـ .
 .ركاه البخارم كمسلم كاللفظ لو  ) ًإذىا قىاتىلى أىحىديكيٍم أىخىاهي فػىٍليىٍجتىًنًب اٍلوىٍجوى ( ٟتديث الباب

 كيف ركاية لو بلفظ ) ًإذىا ضىرىبى أىحىديكيم ... ( . 
ا تىٍصرًيح اًبلنػٍَّهًي عىٍن ضىٍرب اٍلوىٍجو ؛ أًلىنَّوي لىًطيف ٬تىٍمىع الٍ  ٍدرىاؾ هًبىا ؛ قاؿ النوكم : ىىذى مىحىاًسن ، كىأىٍعضىاؤيهي نىًفيسىة لىًطيفىة ، كىأىٍكثىر اإٍلً

رً  ز ظىاًىر الى ٯتيًٍكن سىًٍته ، كىمىىتى ضىرىبىوي الى فػىقىٍد يػيٍبًطلهىا ضىٍرب اٍلوىٍجو ، كىقىٍد يػيٍنًقصيهىا ، كىقىٍد ييشىٌوًه اٍلوىٍجو ، كىالشٍَُّت ًفيًو فىاًحش ؛ كىأًلىنَّوي ابى
 لىم ًمٍن شىٍُت غىالًبنا .يىسٍ 
قاؿ اٟتافظ  : كيدخل يف النهي كل من ضرب يف حد أك تعزير أك أتديب ، كقد كقع يف حديث أَب بكرة كغَته عند أَب داكد ك 

( كإذا كاف ذلك يف حق من تعُت إىبلكو فمن دكنو  ارموا كاتقوا الوجو برٚتها كقاؿ ) كغَته يف قصة اليت زنت ، فأمر النِب 
 ) الفتح ( .  أكُف

 كقاؿ الصنعآف : كىذا النهي عاـ لكل ضرب كلطم من أتديب أك غَته . ) سبل السبلـ ( .
 ما اٟتكمة من النهي عن ضربو ؟ 

ي عن ضرب الوجو ألنو لطيف ٬تمع ااسن ، كأكثر ما يقع اإلدراؾ أبعضائو ، فيخشى من  قاؿ النوكم : قاؿ العلماء : إ٪تا هني
 .شوه كلها أك بعضها ، كالشُت فيها فاحش لظهورىا كبركزىا بل ال يسلم إذا ضرب غالبان من شُت ضربو أف تبطل أك تت

كألف الوجو أشرؼ ما يف اإلنساف، كىو كاجهة البدف كلو ، فإذا ضيرب كاف أذؿ لئلنساف ٦تا لو ضرب كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 
 و .غَت كجه

 يتعرض النوكم ٟتكم ىذا النهي ، كظاىره التحرٔف ، كيؤيده حديث ث : َفاٟتدي كقاؿ يف الفتح يف خصوص داللة النهي الوارد يف
 . ورة ٤تًتمة (ػػػػػػم غبلمان فقاؿ  ) أك ما علمت أف الصػػػػػبلن لطػػػػػرأل رج سويد بن مقرف الصحاَب : أنو 

  ا ( ؟)فىصىكهٍت كىٍجهىهى  فعل امرأة ا٠تليل عليو الصالة كالسالـ ، كىو ما جاء يف قولو تعاىل :ما اٞتواب عن 

 فاٞتواب عنو من ٜتسة أكجيػو :
 الوجو األكؿ : معناه ضىرىبىٍت كجهها . قاؿ ابن عباس : لىطىمىٍت ، كىذا ٦تا يفعلو الذم يرد عليو أمر يىستهولو . أفاده ابن عطية .

 كالوجو الثآف : أف ىذا الفعل للتعٌجب
 فًٌها جبهتها كىذا مستعمل يف الناس حىت اآلفقاؿ سفياف كالسدم ك٣تاىد : معناه ضربت ًبكى 

 كقاؿ البروم : أم ضىرىبىٍت كىٍجهها تىعجُّبان . 
 كقاؿ ابن كثَت : جىرىٍت بو عادة النساء يف أقوا٢تن كأفعا٢تن عند التعجب . 
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 كالوجو الثالث : أنو ضرب خفيف 
 فقيل : إهنا ضىرىبىٍت جبينها أبصابعها تعجبان .

 رىب نفسو ال يكوف ضرب إىانة كال ضىٍرب إيبلـ .كمعلـو أف مىٍن ضى 
لىنا .  كالوجو الرابع :  أنو ىو لو صٌح أنو من ضىٍرب الوجو فهو ًمن شىرٍع مىن قػىبػٍ

 كقد جاء شرعنا ٓتبلفػو .
 الوجو ا٠تامس : أف ا١تنهي عنو ضىٍرب اإلنساف كٍجو غَته ، كىذا من ضرب النفس .

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىضً  - ُِْٓ هيمىا قىاؿى ـي اٍٟتيديكدي يف اٍلمىسىاجً ) ال  يى اَّللهي عىنػٍ ًٍمًذمُّ  د (تػيقىا رىكىاهي الًتًٌ
 .كىاٟتٍىاًكمي 

---------- 
 اٟتديث ذكره ا١تصنف رٛتو هللا يف كتاب ا١تساجد من حديث حكيم بن حزاـ اآليت .

 ما حكم إقامة اٟتدكد يف ا١تساجد ؟ 
 العلماء يف ذلك على أقواؿ ؟ اختلف 

 : ا١تنع . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .

 ٟتديث الباب .-أ
ـي اىٟتٍيديكدي ) : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ قىاؿى ، كحديث حكيم بن حزاـ كلشواىده-ب ، رىكىاهي أىٍٛتىدي  (يف اىٍلمىسىاًجًد، كىالى ييٍستػىقىادي ًفيهىاالى تػيقىا

 .دى ًبسىنىدو ضىًعيف و كىأىبيو دىاكي 
كىو يف ا١تسجد ، فنادل فقاؿ : َي رسوؿ هللا ، إٓف زنيت ... اذىبوا بو  كٟتديث أَب ىريرة قاؿ : ) أتى رجل رسوؿ هللا -ج

 إبخراج من كجب عليو اٟتد من ا١تسجد ألجل إقامة اٟتد . فأمر النِب متفق عليو ، فارٚتوه ( 
 ا١تساجد َف تنبى ٢تذا ( .: ) إف  كٯتكن أف يستدؿ بقولو -د

 كألف إقامة اٟتدكد يف ا١تسجد ال يؤمن تلويث ا١تسجد .-ق

 : ٬توز التأديب يف ا١تسجد ٓتمسة أسواط أك ٨توىا .القوؿ الثاين 
 كىذا مذىب مالك كأَب ثور .

 كٯتكن أف يستدؿ أبف ىذا الضرب ا٠تفيف يؤمن معو تضرر ا١تسجد .
 الصحيح . كالقوؿ األكؿ ىو

 
 
 
 
 
 
 



 ُْٕٗ 

ٍرو. أىٍخرىجىوي ميسٍ  كىعىٍن أىنىسو  -ُِْٔ : لىقىٍد أىنٍػزىؿى اَّللهي ٖتىًٍرميى ا٠ٍتىٍمًر، كىمىا اًبٍلمىًدينىًة شىرىابه ييٍشرىبي ًإاله ًمٍن ٘تى  م .لً قىاؿى
: نػىزىؿى ٖتىًٍرميي ا٠ٍتىٍمًر، كىًىيى ًمٍن ٜتىٍسىةو: ًمنى اٍلًعنىًب، كىالته  كىعىٍن عيمىرى  - ُِْٕ ٍمًر، كىاٍلعىسىًل، كىاٍٟتًٍنطىًة، كىالشهًعًَت. قىاؿى

: مىا خىامىرى اٍلعىٍقلى. ميتػهفىقه عىلىٍيوً   . كىا٠ٍتىٍمري
هيمىا; عىًن النهيبًٌ  - ُِْٖ ، كىكيلُّ ميٍسًكرو حىرىا)  قىاؿى  كىعىًن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ  أىٍخرىجىوي ميٍسًلمي . ـ (كيلُّ ميٍسًكرو ٜتىٍره
أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي اٍبني  ـ (مىا أىٍسكىرى كىًثَتيهي، فػىقىًليليوي حىرىا)  قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  - ُِْٗ

 . ًحبهافى 
---------- 

 ماذا نستفيد من ىذه األحاديث ؟ 
أسكر ، سواء كاف مشركابن أك مشمومان ، كسواء كاف من العنب أك  ىذه األحاديث دليل على أف اسم ا٠تمر يطلق على كل ما

 من التمر أـ من غَت٫تا .
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

يع اأٍلىنًٍبذىة اٍلميٍسًكرىة ، كىأىنػَّهىا كيٌلهىا قاؿ النوكم :  ٜتىٍرنا ، كىسىوىاء يف  تيسىمَّىيف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث الَّيًت ذىكىرىىىا ميٍسًلم تىٍصرًيح بًتىٍحرًًٔف ٚتًى
 .٤تيىرَّمىة ، كىتيسىمَّى ٜتىٍرنا  ذىًلكى اٍلفىًضيخ كىنىًبيذ التٍَّمر كىالرُّطىب كىاٍلبيٍسر كىالزَّبًيب كىالشًَّعَت كىالذُّرىة كىاٍلعىسىل كىغىٍَتىىا ، كىكيٌلهىا

ا مىٍذىىبنىا كىًبًو قىاؿى مىاًلك كىأىٍٛتىد كىاٞتٍىمىاًىَت ًمٍن السَّ    ف .لىف كىا٠تٍىلى ىىذى
 .اٍحتىجَّ اٞتٍيٍمهيور اًبٍلقيٍرآًف كىالسُّنَّة ك 
يع أىمَّا اٍلقيٍرآف فػىهيوى أىفَّ اَّللَّ تػىعىاُفى نػىبَّوى عىلىى أىفَّ ًعلَّة ٖتىٍرٔف ا٠تٍىٍمر كىٍوهنىا تىصيٌد عىٍن ذًٍكر اَّللَّ   ة ، كىىىًذًه اٍلًعلَّة مىٍوجيودىة يًف ٚتًى كىعىٍن الصَّبلى
 .ميٍسًكرىات ، فػىوىجىبى طىٍرد اٟتٍيٍكم يف اٞتٍىًميع الٍ 

 .الثَّانًيىة : اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة اٍلكىًثَتىة الَّيًت ذىكىرىىىا ميٍسًلم كىغىٍَته 
 . (كيٌل ميٍسًكر حىرىاـ )  كىقىٍولًًو 
 . (نػىهىى عىٍن كيٌل ميٍسًكر ) كىقػىٍولو 

 ( .كيٌل ميٍسًكر ٜتىٍر   )كىحىًديث 
قىاؿى : كيٌل ميٍسًكر  الًَّذم ذىكىرىهي ميٍسًلم ىينىا يف آًخر ًكتىاب اأٍلىٍشرًبىة : ) أىفَّ رىسيوؿ اَّللَّ  -رىًضيى اَّللَّ عىنػٍهيمىا  -ًديث اًٍبن عيمىر كىحى 

 .ٜتىٍر كىكيٌل ميٍسًكر حىرىاـ ( 
 ( .كيٌل ميٍسًكر ٜتىٍر كىكيٌل ٜتىٍر حىرىاـ )  كىيف رًكىايىة لىوي  
ة . كىحى    ) نوكم ( .  ًديث النػٍَّهي عىٍن كيٌل ميٍسًكر أىٍسكىرى عىٍن الصَّبلى

ـه ، قىًليليوي كىكىًثَتيهي ، كىىيوى ٜتىٍره حيٍكمي كقاؿ ابن قدامة  وًب اٟتٍىدًٌ عىلىى ػػػػػوي حيٍكمي عىًصًَت اٍلًعنىًب يف ٖتىٍرٯتًًو ، كىكيجي ػػػػ: أىفَّ كيلَّ ميٍسًكرو حىرىا
 شىارًبًًو .

ٍعًد ٍبًن أى  َب كىقَّاصو ، كىأيَبىُّ ٍبًن كىٍعبو ، كىأىنىسو ، كىريًكمى ٖتىٍرٔفي ذىًلكى عىٍن عيمىرى ، كىعىًليٌو ، كىاٍبًن مىٍسعيودو ، كىاٍبًن عيمىرى ، كىأىَب ىيرىيٍػرىةى ، كىسى
قػىتىادىةي ، كىعيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىبيو ثػىٍورو ، كىًبًو قىاؿى عىطىاءه ، كىطىاكيسه ، كى٣تيىاًىده ، كىاٍلقىاًسمي ، كى  كىعىاًئشىةى 

 ؽ .   ) ا١ترٍت ( .كىأىبيو عيبػىٍيدو ، كىًإٍسحىا
 كعلى ىذا يدٌؿ قولو يف أكَّؿ الركاية األخرل ) ككانت عامة ٜتورىم يومئذ خليط البسر كالتمر (.  كقاؿ القرطِب : ...

ألحاديث على كثرهتا تبطل مذىب أَب حنيفة ، كالكوفيُت القائلُت أبف ا٠تمر ال تكوف إال من العنب . كما كاف من غَته كىذه ا
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ا . كىذا ٥تالف للُّرة ، كالسُّنَّو  أال ترل : أنو ١تا نزؿ ٖترٔف ا٠تمر فهمت  ،ال ييسمَّى ٜترنا ، كال يتناكلو اسم ا٠تمر ، كإ٪تا ييسمى نبيذن
عهم من ذلك ٖترٔف كل ما ييسكر نوعو ؛ فسىوَّكا يف التحرٔف بُت ا١تعتصر من العنب كغَته ، كَف يتوقفوا يف ذلك ، كال الصحابة ٚتي

م َف يشكل عليهم شيء من ذلك ، فإفَّ اللًٌساف لساهنم ، كالقرآف نزؿ بلرتهم . كلو كاف عندىم يف ذلك شكّّ ،  سألوا عنو ؛ ألهنَّ
يستكشفوا ، كيسألوا ، ال سيما ككاف النبيذ عندىم ماالن ٤تًتمنا منهيِّا عن إضاعتو قبل التحرٔف ،  ىتقة حأك توىُّم لتوقفوا عن اإلرا

مث كاف ىذا من ٚتيعهم من غَت  ،فلما فهموا التحرٔف نصِّا ترجَّح عندىم مقتضى اإلراقة كاإلتبلؼ على مقتضى الصيانة كاٟتفظ 
مث إنَّو قد ثبتت أحاديث نصوصه يف التسوية بُت تلك  ،ق سالكنا غَت سبيلهم خبلؼ من أحد منهم ، فصار القائل ابلتَّفري

 األشياء ، كأف كلَّ ذلك ٜتر على ما أييت بعد ىذا .
الناس فقاؿ : أال كإف ا٠تمر نزؿ ٖترٯتها يـو نزؿ ، كىي من ٜتسة أشياء : من اٟتنطة ،  كقد خطب عمر بن ا٠تطاب 

لعسل . كا٠تمر : ما خامر العقل . كىذه ا٠تطبة ٔتحضر الصحابة رضواف هللا عليهم كىم أىل كالشعَت ، كالتمر ، كالزبيب ، كا
 اللساف ، كَف ينكر ذلك عليو أحد ، كىو الذم جعل هللا اٟتق على لسانو كقلبو .

دينة من ٜتر العنب ك٦تا يبُت ذلك أنو قد ثبت ابألحاديث الكثَتة ا١تستفيضة أف ا٠تمر ١تا حرمت َف يكن اب١تكقاؿ ابن تيمية : 
شيء، فإف ا١تدينة َف يكن فيها شجر العنب، كإ٪تا كاف عندىم النخل فكاف ٜترىم من التمر، ك١تا حرمت ا٠تمر أراقوا تلك 

، فعلم أف لفظ ا٠تمر َف يكن عندىم ٥تصوص بعصَت العنب،  ان األشربة اليت كانت من التمر، كعلموا أف ذلك الشراب ىو ٜتر ٤تـر
فإنو ا١تبُت عن هللا مراده، فإف الشارع يتصرؼ يف اللرة   يف لرتهم فتناكؿ، أك كانوا عرفوا التعميم ببياف الرسوؿ كسواء كاف ذلك 

 ص .تصرؼ أىل العرؼ يستعمل اللفظ ًترة فيما ىو أعم من معناه يف اللرة كًترة فيما ىو أخ
الصَّحابة كالتابعُت كمن بعدىم من عيلماء األمصار ،  كإُف ىذا القوؿ ذىب ٚتهوري علماء ا١تسلمُت ًمنى كقاؿ ابن رجب : ... 

كإسحاؽ كدمحم بن اٟتسن كغَتىم ، كىو ٦تَّا اجتمع على القوؿ ، كأٛتد  ، كاألكزاعي، كالليث ، كالشافعي ، كىو مذىبي مالك 
 بو أىلي ا١تدينة كلهم .

ا ٭تـر منو القدري كخالف فيو طوائفي ًمٍن عيلماء أىل الكوفة ، كقالوا : إفَّ ا٠تمرى إ٪تَّ  ا ىو ٜتري العنب خاٌصةن ، كما عداىا ، فإ٪تَّ
الذم ييسكر ، كال ٭تـر ما ديكنىو ، كما زاؿ علماءي األمصار يينكركف ذلك عليهم ، كإٍف كانوا يف ذلك ٣تتهدين مرفوران ٢تم ، كفيهم 

 ن .خىلقه ًمٍن أئمَّة العلًم كالدي
ا نزؿ يف ا١تدينة بسبب سؤاؿ أىل ا١تدينة عٌما عندىم من األشربة ، كَف يكن  أفَّ : ك٦تا يدؿُّ على أف كيلَّ مسكر ٜتر  ٖترٔف ا٠تمر إ٪تَّ

 ًمٍن هبا ٜتري العنب ، فلو َف تكن آية ٖترٔف ا٠تمر شاملةن ًلما ًعندىم ، ١تا كاف فيها بيافه ًلما سألوا عنو ، كلكافى ٤تلُّ السبب خارجان 
م فىًهميوا أ٠تمر أراقوا ما عندىم من األشربةؿ ٖترٔفي ا، ك١تَّا نز عيمـو الكبلـ، كىو ٦تتنع  .نَّو منى ا٠تمر ا١تأمور ابجتنابو، فدؿَّ على أهنَّ

ىىاتىًُت الشَّجرتُت : النخلة كالًعنبة ( ، كىذا صريح يف أفَّ نبيذ  قاؿ ) ا٠تمري ًمنٍ  كيف صحيح مسلم  عن أَب ىريرة ، عن النَِّبًٌ 
 التمر ٜتر .

كل ما أسكر فهو ٜتر سواء كاف من العنب أك من التمر أك من الشعَت أك من ال ر أك من غَت ذلك، كل ما  :ُت كقاؿ ابن عثيم
كاإلسكار ىو ترطية العقل على كجو اللذة كالطرب ليس ـ ، كل مسكر ٜتر، ككل مسكر حرا:  أسكر فهو ٜتر، قاؿ النِب 

، كا١تبنج ال يدرم ماذا حصل لو، لكن ا٠تمر ػ نسأؿ هللا العافية  طي العقلكإف كاف ير ان ٣ترد ترطية العقل، ك٢تذا البنج ليس مسكر 
 .انتهى .كنشول حىت يتصور أنو ملك من ا١تلوؾ كأنو فوؽ الثرَي كما أشبو ذلك ػ ٬تد اإلنساف من السكر لذة كطرابن 

، فكل مسكر يسمى ٜتران كما ىو قوؿ اٞتم وقول -  هور، كىو ما تدؿ عليو األدلة.)كل مسكر ٜتر( كل من أقول ألفاظ العمـو
)ما أسكر   ( فكل ما أسكر فهو حراـ قل أـ كثر؛ ٟتديث جابر بن عبد هللا قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ككل مسكر حراـ قولو )
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 ـ ( .كثَته فقليلو حرا
  ( مىا أىٍسكىرى كىًثَتيهي، فػىقىًليلي قولو ) ار بشرب كمية منو فإنو ٚتهور أىل العلم على أف أم طعاـ أك شراب حصل اإلسكو حراـ

يصَت ٤ترمان، ال فرؽ بُت كثَته ا١تسكر كقليلو الذم ال يسكر، كخالف يف ىذا اٟتنفية كىم ٤تجوجوف ابألحاديث السابقة، 
 . كىي صحيحة

 كال تظن أف أم نسبة من ا٠تمر تكوف يف شيء ٕتعلو حرامان بل النسبة إذا كانت تؤثر ْتيث إذاقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ... 
شرب اإلنساف من ىذا ا١تختلط اب٠تمر سكر صار حرمان أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت كا٪تحى أثرىا كَف تؤثر فإنو يكوف 

  .حبلالن 
ـه ( . أف معناه ما خلط بيسَت فهو حراـ  كقد ظن بعض الناس أف قوؿ الرسوؿ كقاؿ رٛتو هللا ...  ) مىا أىٍسكىرى كىًثَتيهي فػىقىًليليوي حىرىا

كاف كثَتان ، كىذا فهم خاطئ فاٟتديث : ما أسكر كثَتة فقليلو حراـ ، يعٍت أف الشيء الذم إذا أكثرت منو حصل السكر ،   كلو
كإذا خففت منو َف ٭تصل السكر ، يكوف القليل كالكثَت حرامان ، ألنك رٔتا تشرب القليل الذم ال يسكر ، مث تدعوؾ نفسك إُف 

 .سكر كنسبة ا١تسكر فيو قليلة ال تؤثر فهذا حبلؿ كال يدخل يف اٟتديث " اىػأف تكثر فتسكر ، كأما ما اختلط ٔت
 : فائدة 

 : ٬تب التفريق بُت نوعُت من البَتة
) كيلُّ ميٍسًكرو  األكؿ : البَتة ا١تسكرة اليت تباع يف بعض الببلد، فهذه البَتة ٜتر ، حراـ بيعها كشراؤىا كشرهبا، كقد قاؿ النِب 

ـه (  كىكيلُّ ، ٜتىٍره   .ميٍسًكرو حىرىا
ـه ( ركاه الًتمذم صححو األلبآف  ك٭تـر شرب الكثَت كالقليل منها ، كلو قطرة كاحدة لقوؿ النِب  ) مىا أىٍسكىرى كىًثَتيهي فػىقىًليليوي حىرىا

 . يف صحيح الًتمذم
ة ضئيلة من الكحوؿ ال تصل إُف حد الثآف : البَتة غَت ا١تسكرة ، إما لكوهنا خالية ٘تامان من الكحوؿ ، أك موجود هبا نسب
 . اإلسكار مهما أكثر اإلنساف من الشرب منها ، فهذه ىي اليت أفىت العلماء أبهنا حبلؿ

هيمىا قىاؿى  - َُِٓ قىاًء، فػىيىٍشرىبيوي يػى  كىافى رىسيوؿي اَّللًه   )  كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اَّللهي عىنػٍ بىذي لىوي الزهبًيبي يف السًٌ ، يػينػٍ ٍومىوي، كىاٍلغىدى
 .أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه  ( كىبػىٍعدى اٍلغىًد، فىًإذىا كىافى مىسىاءي الثهالًثىًة شىرًبىوي كىسىقىاهي، فىًإٍف فىضىلى شىٍيءه أىٍىرىاقىوي 

---------- 
بىذي لىوي الزهبًيبي  كىافى رىسيوؿي اَّللًه )   . جملفف أبف يطرح يف ا١تاء كينقعأم : يتخذ لو النبيذ من الزبيب ، كىو العنب ا(  يػينػٍ
( جاء عند مسلم ركاية ) فإف فضل منو شيء سقاه ا٠تادـ أك  فىًإذىا كىافى مىسىاءي الثهالًثىًة شىرًبىوي كىسىقىاهي، فىًإٍف فىضىلى شىٍيءه أىٍىرىاقىوي ) 

بو فأىريق ، فتكوف ) أك ( للتنويع حسب صبو ( كا١تعٍت : أنو إف بدا يف طعمو بعض ترَت كَف يشتد سقاه ا٠تادـ ، كإف اشتد أمر 
 حاؿ النبيذ.

ريق ( ، كظاىر ىاتُت الركايتُت : أهنما مرًَّتف . فأما األكُف : أىمث سقاه ا٠تادـ . كيف الركاية األخرل ) مث أمر بو فقاؿ القرطِب : 
ا  براية الورع ، كسقاه ا٠تادـ ؛ ألنَّو حبلؿ جائز ،  فإنَّو َف يظهر فيو ما يقتضي إراقتو ، كإتبلفو ، لكن اتَّقاه يف خاصَّة نفسو أخذن

 ) ا١تفهم ( . حك (  يعٍت : رقيقك . كأما يف ا١ترة األخرل: فتبُت لو فساده فأمر إبراقتو ػػػكما قاؿ يف أجرة اٟتجَّاـ ) اعلفو ّنض
رىة : يىٍسقً كقاؿ النوكم :  ًؼ حىاؿ النًَّبيذ كىقػىٍولو  ) سىقىاهي ا٠تٍىاًدـ أىٍك صىبَّوي ( مىٍعنىاهي ًتى ؼ اًلٍخًتبلى رىة يىصيٌبوي ، كىذىًلكى ااًلٍخًتبلى يو ا٠تٍىاًدـ ، كىًتى

ىنا ، كىًإٍف  اؿ ٖتىٍرـي ًإضىاعىتو ، كىيػىتػٍريؾ شيٍربو تػىنػىزُّ ، فىًإٍف كىافى َفٍى يىٍظهىر ًفيًو تػىرىَتُّ كى٨تىٍوه ًمٍن مىبىاًدئ اإٍلًٍسكىار سىقىاهي ا٠تٍىاًدـ كىالى ييرًيقوي ؛ أًلىنَّوي مى 
سنا فػىيػيرىاؽ كىالى يىٍسًقيو ا٠تٍىاًدـ ؛ أًلىفَّ كىافى قىٍد ظىهىرى ًفيًو شىٍيء ًمٍن مىبىاًدئ اإٍلًٍسكىار كىالتػَّرىَتُّ أىرىاقىوي ؛ أًلىنَّوي ًإذىا أىٍسكىرى صىارى حىرىامنا كى٧تىً 
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ث فىكىافى حىٍيثي الى تػىرىَتُّ ، كىالى مىبىاًدئ تػىرىَتُّ كىالى شىٌك  أىمَّا شيٍربو اٍلميٍسًكر الى ٬تىيوز سىٍقيو ا٠تٍىاًدـ كىمىا الى ٬تىيوز شيٍربو ، كى  قػىٍبل الثَّبلى
 .    ) نوكم ( . أىٍصبلن . كىاَّللَّي أىٍعلىم

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
بشرط أال يصل إُف درجة نستفيد : جواز شرب النبيذ كىو ا١تاء يلقى فيو التمر أك الزبيب ليحلو بو ا١تاء كتذىب ملوحتو ، 

 اإلسكار كإال حـر .
ـى حيٍلونا َفٍى يػىتػىرىَتَّ كىَفىٍ قاؿ النوكم :  لىة عىلىى جىوىاز ااًلنًٍتبىاذ ، كىجىوىاز شيٍرب النًَّبيذ مىا دىا  يػىٍرًل ، كىىىذىا جىائًز إبًًٍٚتىاًع يًف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث دىالى

 .اأٍليمَّة 
ه ، كىكىافى النَِّبٌ كىأىمَّا سىٍقيو ا٠تٍىاًدـ   ث تػىرىَتُّ ث كىصىٌبو ، فىؤًلىنَّوي الى يػيٍؤمىن بػىٍعد الثَّبلى ث . بػىٍعد الثَّبلى  يػىتػىنػىزَّه عىٍنوي بػىٍعد الثَّبلى

  .قاؿ الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت رٛتو هللا : ىل ٭تىٍرـي عصَت العنب كعصَت ال رتقاؿ كما أشبو ذلك أـ ال ؟
أبف يكوف فيو زىبىد ، صار حرامان ، أك إذا أتى عليو ثبلثة أَيـ  -أم : ٗتمَّر  –ليس فيو شك ، إال إذا غبل اٞتواب : ىذا حبلؿ 

على ا١تشهور من ا١تذىب ، كإف َف يرًل : فإنو يكوف حرامان ، قالوا : ألف ثبلثة األَيـ يرلي فيها العصَت غالبان ، ك١تا كاف الرلياف 
  .هوره كىو ثبلثة أَيـقد ٮتفى أنيط اٟتكم ابلرالب لظ

كالصحيح : خبلؼ ذلك ، فالصحيح : أنو ال ٭تـر إذا أتى عليو ثبلثة أَيـ ، ال سيما يف الببلد الباردة ، أما إذا كاف يف الببلد 
وف اٟتارة فإنو بعد ثبلثة أَيـ ينبري أف ينظر فيو ، كاالحتياط أف يتجنب كأف يعطى البهائم أك ما أشبو ذلك ؛ ألنو ٮتشى أف يك

 و .  ) ا١تمتع ( .قد ٗتمر كأنت ال تعلم ب
هىا، عىًن النهيبًٌ  - ُُِٓ ـى عىلىٍيكي )  قىاؿى  كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ ٍ ٬تىٍعىٍل ًشفىاءىكيٍم ًفيمىا حىره هىًقيُّ،  م (ًإفه اَّللهى ملى يػٍ أىٍخرىجىوي اٍلبػى

 ف .كىصىحهحىوي اٍبني ًحبها
،  كىعىنٍ  - ُِِٓ هيمىا، سىأىؿى النهيبه ) كىاًئلو اٟتٍىٍضرىًميًٌ :  أىفه طىاًرؽى ٍبنى سيوىٍيدو رىًضيى اَّللهي عىنػٍ عىًن ا٠ٍتىٍمًر يىٍصنػىعيهىا لًلدهكىاًء، فػىقىاؿى

 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه كىأىبيو دىاكيدى كىغىيػٍري٫تيىا. ( ًإنػههىا لىٍيسىٍت ًبدىكىاءو، كىلىًكنػههىا دىاءه 
--------- 

 ما صحة حديث أـ سلمة ؟ 
 ال يصح .

م ( ذكره البخارم تعليقان ، كأخرجو ابن أَب ًإفَّ اَّللَّى َفٍى ٬تىٍعىٍل ًشفىاءىكيٍم ًفيمىا حىرَّـى عىلىٍيكي كيرٍت عنو ما جاء عن ابن مسعود أنو قاؿ )
 شيبة .

 ما حكم التداكم اب٠تمر ؟ 
 ال ٬توز التداكم اب٠تمر .

 لعلماء .كىذا مذىب ٚتاىَت ا 

 ٟتديث الباب ) إنو ليس بدكاء كلكنو داء ( .-أ
 قاؿ النوكم : فيو التصريح أبهنا ليست بدكاء ، فيحـر التداكم هبا .

 كقاؿ ا٠تطاَب : يف اٟتديث بياف أنو ال ٬توز التداكم اب٠تمر ، كىو قوؿ أكثر الفقهاء .
ٍكا كىالى صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : ) ًإفَّ اَّللَّى أىنٍػزىؿى الدَّاءى كىالدَّكىاءى كىجىعىلى ًلكيلًٌ دىاءو دىكىاءن ، فػىتىدىاكى  كعىٍن أىَب الدٍَّردىاًء قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  -ب

 .تىدىاكىٍكا ًْتىرىاـو ( ركاه ابو داكد 
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 قان .ركاه البخارم تعليكعن ابن مسعود قاؿ : ) إف هللا َف ٬تعل شفاءكم يف حراـ عليكم (  -ج
 ما حكم شرب ا٠تمر إلزالة الغصة إذا مل ٬تد غَتىا ؟ 

 ذىب عامة العلماء إُف جواز ذلك .
 قاؿ ابن تيمية : ككذلك ا٠تمر يباح لدفع الرصة ابالتفاؽ .

ساغتها بو ببل خبلؼ نص عليو الشافعي كاتفق عليو إال ا٠تمر فلو إيسيرها بو  ان لو غص بلقمة كَف ٬تد شيئكقاؿ النوكم : 
 . ساغة قطعية ٓتبلؼ التداكم كشرهبا للعطشالسبلمة من ا١توت هبذه اإل فأل، بل قالوا ٬تب عليو ذلك ، صحاب كغَتىم األ
غو كىالى عىادو فىبل ًإمٍثى عىلىٍيًو لقولو تعاُف )  -أ  ( .فىمىًن اٍضطيرَّ غىيػٍرى ابى

 كاف ، كإزالة الرصة ليست بري كال عدكاف .كجو الداللة : أف اآلية نفت اإلمث حاؿ الضركرة إذا َف يكن بري كال عد
 ( . قىٍد فىصَّلى لىكيم مَّا حىرَّـى عىلىٍيكيٍم ًإالَّ مىا اٍضطيرًٍرمتيٍ ًإلىٍيوً كلقولو تعاُف ) ك  -ب

مستثناة كجو الداللة : أف هللا تعاُف بٌُت لنا أف ارمات مفصلة يف كتابو كاستثٌت منها حاؿ الضركرة ، كإزالة الرصة ضركرة فتكوف 
 بنص القرآف .

 ( . كىالى تػيٍلقيواٍ أبًىٍيًديكيٍم ًإُفى التػٍَّهليكىةً كلقولو تعاُف )  -ج
كجو الداللة : أف اآلية هنت ا١تسلمُت عن اإللقاء أبيديهم يف التهلكة ، كترؾ إزالة الرصة اب٠تمر إلقاء ابلنفس إُف التهلكة كىو ال 

 ٬تػػػوز .
 النفع . ألنو إحياء للنفس كىو متحقق -د
 ما حكم شرب ا٠تمر لسد العطش كاٞتوع عند الضركرة ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك : 

 : ال ٬توز شرهبا لذلك .فقيل 
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 ألف شرهبا للضركرة قد يدعو على التعود على شرهبا يف غَت الضركرة .-أ
 كألف شرهبا ال يدفع العطش بل يزيده . -ب

 جواز شرهبا عند الضركرة القصول .  كذىب اٟتنفية إُف
 ألف ا١تعٌت الذم أبيحت من أجلو ا١تيتة كما يف حكمها كىو إنقاذ النفس من ا٢تبلؾ موجود يف ا٠تمر ، فتباح لذلك .

 فائدة :
 . قاؿ ابن القيم رٛتو هللا تعاُف :  كا١تعاٞتة ابرمات قبيحة شرعان كعقبلن 

 ا .ث كغَتىأما الشرع فما ذكرّن من ىذه األحادي
قولو كأما العقل ، فهو أف هللا سبحانو إ٪تا حرمو ٠تبثو ، فإنو َف ٭تيىٌرًـ على ىذه األمة طيبان عقوبة ٢تا ، كما حرمو على بٍت إسرائيل ب

مة ما حرَـّ ٠تبثو ، كٖترٯتو لو ًٛتية ٢تم ، : ) فىًبظيٍلمو مًٌنى الًَّذينى ىىاديكا حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم طىيًٌبىاتو أيًحلٍَّت ٢تىيٍم ( ؛ كإ٪تا حرَـّ على ىذه األ
كصيانة عن تناكلو ، فبل يناسب أف ييطلب بو الشفاء من األسقاـ كالعلل ، فإنو كإف أثَّر يف إزالتها ، لكنو ييعقب سقمان أعظم منو 

يدىاكىل بو قد سعى يف إزالة سقم البدف بسقم القل
 ىػػػُّْٕ/ٔ/ُٔاٞتمعة/.)زاد ا١تعاد( ب . يف القلب بقوة ا٠تبث الذم فيو ، فيكوف ا١ت
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ب التػهٍعزًيًر كىحيٍكًم الصهاًئلً   ابى
 تعريفو .
 لرة : التأديب .التعزير : 

 كاصطبلحان : ىو التأديب يف كل معصية ال حد فيها كال كفػارة .
 فالزّن ال تعزيز فيو ، ألف فيو حدان ، ككذلك السرقػة .) ال حد فيها ( 

 لوطء يف هنار رمضاف ، ال تعزير فيو ألف فيو كفارة .) كال كفارة ( مثل ا
عى رىسيوؿى اَّللًه  عىٍن أىِب بػيٍردىةى اأٍلىٍنصىاًرمًٌ  - ُِّٓ ، ًإاله يف حىدٌو ًمٍن حيديكًد ؿ ) يػىقيو  أىنهوي ٝتًى الى ٬تيٍلىدي فػىٍوؽى عىشىرىًة أىٍسوىاطو

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو   ( اَّلله 
---------- 

  التعزير ؟كم أقل 

 التعزير . ال حد ألقل
 .ألنو لو تقدر لكاف حدان : قاؿ ابن قدامة 

 كم أكثره ؟ 
 اختلف العلماء يف أكثر التعزير على أقواؿ :

 . ال يزاد يف التعزير على عشرة أسواط:  ؿالقوؿ األك 
 عض الشافعية.كبث ، ، كبو قاؿ إسحاؽ كاللي ، كىو مذىب الظاىرية كىذا ىو ا١تعتمد يف ا١تذىب اٟتنبلي

كاختلف عن أٛتد يف قدره فركم عنو أنو ال يزاد على عشر جلدات، نص أٛتد على ىذا يف مواضع، كبو قاؿ : قاؿ يف ا١ترٍت 
 . إسحاؽ ...

كقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل ال ٬توز بو أكثر من ذلك، كىو قوؿ الليث بن سعد كقوؿ : كقاؿ ابن حـز 
 ا .أصحابن

 ره ابن دقيق العيد ، كالصنعآف ، كالشوكآف .كاختا
 كاستدلوا ْتديث .

كجو الداللة : أف اٟتديث صريح يف أنو ال يزاد على عشر جلدات إال يف اٟتدكد الشرعية ، كالتعزير ليس حدان فبل يزاد فيو على 
 العشر .

 . د القاضي حسب ا١تصلحةأف التعزير ابٞتلد ليس لو حد معُت، بل ىو موكوؿ إُف اجتها:  القوؿ الثاين
 كم .كىو مذىب ا١تالكية، كقوؿ ألَب يوسف اختاره الطحا 

 . أف ال يبلغ ابلتعزير أدْف اٟتدكد القوؿ الثالث:
 ، كركاية عند اٟتنابلة. كالشافعية، كىو مذىب اٟتنفية  
 ركاه البيهقين(.حد فهو من ا١تعتدي يف غَت ان من بلغ حد) النعماف بن بشَت رضي هللا عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ٟتديث  -أ

 م .كنوقش أبف البيهقي قاؿ عنو افوظ مرسل، ككذلك ركاه دمحم بن اٟتسن يف كتاب اآلاثر عن الضحاؾ بن مزاح
أف العقوبة على قدر ا١تعصية، كا١تعاصي ا١تنصوص على حد عقوبتها أعظم من غَتىا، فبل ٬توز أف يبلغ يف أىوف األمرين  -ب

 ا .هعقوبة أعظم



 ََُٖ 

كيناقش ىذا أبف خطورة ا١تعصية كضررىا على اجملتمع ٮتتلف ابختبلؼ األحواؿ كاألزمنة، فًتؾ تقدير عقوبتها للقاضي، كقد 
 يف زمن أك حاؿ، ْتيث يكوف أشد من ضرر معصية اٟتد.ان يكوف ضرر معصية أصرر من معصية اٟتد كبَت 

يف جنسها، ك٬توز أف يزيد على حد غَت جنسها، كعلى ىذا  ان مشركع ان : أف ال يبلغ يف التعزير على معصية حد القوؿ الرابع
الذم سببو الوطء ال ٬توز أف يبلغ ا١تائة )حد الزّن( كما كاف سببو الشتم كالسب ال ٬توز أف يبلغ الثمانُت )حد القذؼ(  فالتعزير
 كىكذا.

 ة .، كاختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمي كركاية للحنابلة، كىذا قوؿ للشافعية 
و قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: كقد تنازع العلماء يف مقدار أعلى التعزير الذم يقاـ بفعل ارمات على أقواؿ: أحدىا: كى

، كإف زاد على حد مقدر يف غَتىا فيجوز التعزير يف ا١تباشرة  أحسنها ... أنو ال يبلغ يف التعزير يف كل جرٯتة اٟتد ا١تقدر فيها
 م .رمة من غَت حرز ابلضرب الذم يزيد على حد القذؼ كال يبلغ بذلك الرجارمة كيف السرقة ا

 ما اٞتواب عن حديث الباب ؟ 
 أف اٟتديث ٤تموؿ على التأديب الصادر من غَت الوالة ، كتأديب األب لولده ك٨توه . : اٞتواب األكؿ

  عز كجل ، كقد ٝتى هللا أحكامو حدكدان فقاؿ : الصحيح أف ا١تراد ابٟتد ىنا حكم هللا :قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا 
 د هللا كمن يتعد حدكد هللا فقد ظلم نفسو ( .ك كتلك حد) 

 . أف ىذا اٟتديث منسوخ : اٞتواب الثاين
فو ذىب ٚتاعة من اٟتنفية كالشافعية إُف أف ىذا اٟتديث منسوخ، كدليل النسخ عندىم ىو إٚتاع الصحابة مهنع هللا يضر على العمل ٓتبل

 من غَت نكَت.
كمنها أنو منسوخ دؿ على نسخو إٚتاع الصحابة، كرد أبنو قاؿ بو بعض التابعُت كىو قوؿ الليث بن ر : قاؿ اٟتافظ ابن حج

 ر .سعد أحد فقهاء األمصا
لُّوا أبًىفَّ الصَّحىابى كقاؿ النوكم :   .جىاكىزيكا عىٍشرىة أىٍسوىاط  ة كىأىجىابى أىٍصحىابنىا عىٍن اٟتٍىًديث أبًىنَّوي مىٍنسيوخ ، كىاٍستىدى

 ألنو كاف يكفي اٞتآف منهم ىذا القدر.،  أف اٟتديث مقصور على زمن الرسوؿ  ثالث :اٞتواب ال
؛ ألنو كاف يكفي  أصحابنا اٟتديث على أنو مقصور على زمن النِب  كقاؿ بعض ا١تالكية: كأتكؿ: قاؿ العبلمة ابن دقيق العيد 

ألنو ترؾ للعمـو برَت دليل شرعي على ا٠تصوص كما ذكره مناسبة ،  ان كىذا يف غاية الضعف أيض ، راٞتآف منهم ىذا القد
 ص .ضعيفة ال تستقل إبثبات التخصي

ا التٍَّأًكيل ضىًعيكقاؿ النوكم :   ف .كىىىذى
 : بعض األمثلة ١تا ٬تب التعزيػر هبا 

 مساحقة النساء .، إتياف البهيمة ، االستمناء ابليد 
هىا أىفه النهيبه  - ُِْٓ ئىاًت عىثػىرىاهًتًٍم ًإاله اٍٟتيديك )  قىاؿى  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ رىكىاهي أىبيو دىاكيدى د ( أىًقيليوا ذىًكم ا٢ٍتىيػٍ
 ي .كىالنهسىائً 

---------- 
 من اإلقالة ، كا١تراد : التجاكز كعدـ ا١تؤاخذة .( أىًقيليوا ) 
ئى )   أصحاب ا١تركءات كا٠تصاؿ اٟتميدة .( اًت ذىًكم ا٢ٍتىيػٍ
 . أم : زالهتم( عىثػىرىاهًتًٍم ) 



 َُُٖ 

 إال ما يوجب حدان .د ( ًإاله اٍٟتيديك ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : استحباب ترؾ مؤاخذة ذم ا٢تيئة إذا كقع يف زلة ، أك ىفوة َف تعهد منو ، إال ما كاف حدان من حدكد هللا .
  ة .ا١تراد هبم الذين دامت طاعاهتم كعدالتهم فزلت يف بعض األحايُت أقدامهم بورطقاؿ ابن عقيل ، :  مقاؿ ابن القي

يع ر عن أىل التقول كالطاعة كالعبادة أبهنم ذكك ا٢تيئات كال عهد هبذه العبارة يف  ال  ليس ما ذكره ابلبُت فإف النِب : قلت  
فإف هللا تعاُف خصهم بنوع ، ىر أهنم ذكك األقدار بُت الناس من اٞتاه كالشرؼ كالسؤدد كالظا، كبلـ هللا كرسولو للمطيعُت ا١تتقُت 
كأديل عليو ، كنبا عصب ص ره ، اب٠تَت حىت كبا بو جواده  ان مشهور  ان فمن كاف منهم مستور ، التكرٔف كتفضيل على بٍت جنسهم 

فإنو يتعُت استيفاؤه من الشريف كما يتعُت ، من حدكد هللا  ان شيطانو فبل تسارع إُف أتنيبو كعقوبتو بل تقاؿ عثرتو ما َف يكن حد
إ٪تا ىلك بنوا إسرائيل أهنم كانوا إذا سرؽ : كقاؿ ، يدىا  لو أف فاطمو بنت دمحم سرقت لقطعت قاؿ : أخذه من الوضيع فإف النِب

٤تاسن ىذه الشريعة الكاملة  كىذا ابب عظيم من أبواب، اموا عليو اٟتد أقفيهم الشريف تركوه كإذا سرؽ فيهم الضعيف 
 .    ) بدائع الفوائد ( .كسياستها للعاَف كانتظامها ١تصاٌف العباد يف ا١تعاش كا١تعاد 

 ىل يستحب السًت على ا١تسلم ؟ 
 نعم ، فيستحب السًت على ا١تسلم غَت ا١تعلن للفجور كالفسق .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
لتعزير، كقد نقل ابن عبد ال ر كغَته فيو االتفاؽ، كيدخل فيو سائر األحاديث الواردة يف ندب السًت جواز الشفاعة فيما يقتضي ا

 ـ .على ا١تسلم، كىي ٤تمولة على ما َف يبلغ اإلما
أف اإلسبلـ ٭تفظ ألىل الفضل كرامتهم، كيقيل عثرهتم، كتشفع ٢تم سابقتهم يف ا٠تَت كاإلسبلـ، كقد كقع مثل ىذا لبعض من  -

ابقُت يف اإلسبلـ كقعت منهم ىفوات فاعت ركا من أىل الفضل كأقيلت عثراهتم ٢تذا السبب كما كقع مع سيدّن حاطب بن أَب الس
 كغَته، كهللا أعلم. بلتعة 

ظاىر اٟتديث قد يفهم منو البعض أنو ميعاًرضه ١تبدأ العدؿ كا١تساكاة الذم أقره اإلسبلـ بُت الناس، كليس األمر كذلك؛ كذلك  -
ف من كثرت عثراتو، كتكررت زالتو ال يستوم كمىن قلَّت عثراتو، كندرت زالتو، كغاية ما يرمي إليو اٟتديث ىو رفع ا١تؤاخذة أ

اب٠تطأ كالذنب إذا صدر عمَّن َف يكن من عادتو ذلك، كعيًرؼى ابالستقامة كالصبلح، إال ما كاف حدان من حدكد هللا تعاُف كبلغ 
 .اٟتاكم فيجب إقامتو

، كعرؼ صبلحو ككرعو  ، كظهر ذكاؤه ، كاتسع علمو الكبَت من أئمة العلم إذا كثر صوابو، كعيًلم ٖتريو للحق  : إفالذىِب قاؿ 
 ك .، نعم، كال نقتدم بو يف بدعتو كخطئو، كنرجو لو التوبة من ذل ، كننسى ٤تاسنو ، كال نضللو كنطرحو ، ييرفر لو زلتو كاتباعو

، فىأىًجدي يف نػىٍفًسي، ًإاله شىاًربى ا٠ٍتىٍمًر; فىًإنهوي لىٍو مىاتى  ) اؿى قى  كىعىٍن عىًليٌو  - ُِٓٓ مىا كيٍنتي أًليًقيمى عىلىى أىحىدو حىداا، فػىيىميوتي
 م .أىٍخرىجىوي اٍلبياىارً  ( كىدىيٍػتيوي 

---------- 
 الوجد ىنا اٟتزف .(  فىأىًجدي يف نػىٍفًسي) 
َف يسنو(  أم: غرمت ديتو ١تن يستحق قبضها، كيف ركاية مسلم )ألف رسوؿ هللا  ( لىٍو مىاتى كىدىيٍػتيوي  فىًإنهوي  ًإاله شىاًربى ا٠ٍتىٍمرً ) 

 . تعليل ألدائو الدية ١تن مات من حد الشرب
 ما حكم من مات بسبب إقامة اٟتد عليو ؟ 



 َُِٖ 

 ليس فيو دية كال كفارة . ) اٟتق قتلو ( .
ده اٟتٍىٌد الشٍَّرًعٌي فىمىاتى فىبلى ًديىة ًفيًو كىالى كىقىٍد أىٍٚتىعى اٍلعيلىمىاء قاؿ النوكم :  مىاـ أىٍك جىبلَّ  كىفَّارىة، عىلىى أىفَّ مىٍن كىجىبى عىلىٍيًو اٟتٍىٌد فىجىلىدىهي اإٍلً

ده كىالى يف بػىٍيت اٍلمىا مىاـ ، كىالى عىلىى جىبلَّ  ؿ .الى عىلىى اإٍلً
يدؿُّ على أف ما كاف فيو حدّّ ٤تدكد فأقامو اإلماـ ... (  لىى أىحىدو حىدِّا، فػىيىميوتي مىا كيٍنتي أًليًقيمى عى كقاؿ القرطِب : حديث علي ) 

 .على كجهو ، فمات ادكد بسببو ؛ َف يلـز اإلماـ شيء ، كال عاقلتو ، كال آؿ بيت ا١تاؿ . كىذا ٣تتمعه عليو 
 ألفَّ اإلماـ قاـ ٔتا كجب عليو ، كا١تيت قتيل هللا . 
على عدد ٤تدكد ، كىو الثمانوف ،  ة فلما قصرتو الصحاب ،َف ٭تٌد فيو حدِّا  مر فقد ظهر : أف رسوؿ هللا كأمَّا حٌد ا٠ت 

 -كهللا أعلم  -يف نفسو من ذلك شيئنا ، فصرَّح ابلتزاـ الدًٌية إف كقع لو موت اجمللود احتياطنا ، كتوقيِّا ، لكن ذلك ي كجد عل
كأاب بكر جلداىا ، كٝتى ذلك سنة .  . كإمَّا األربعوف : فقد صرَّح ىو على أف رسوؿ هللا  فيما زاد على األربعُت إُف الثمانُت

 فكيف ٮتاؼ من ذلك ؟
كإف  و ،كىذا ىو الذم فهمو الشافعي من فعل علي ىذا ، فقاؿ : إف حٌد أربعُت ابأليدم ، كالنعاؿ ، كالثياب فمات ؛ فا قتل

 ) ا١تفهم ( .    بعُت بسوط فمات ؛ فديتو على عاقلة اإلماـ .زًيدى على األربعُت بذاؾ ، أك ضرب أر 
 ما اٟتكم لو مات من التعزير ؟ 

 ال ضماف فيو كال كفارة أيضان .
 :كىأىمَّا مىٍن مىاتى ًمٍن التػٍَّعزًير قاؿ النوكم : 

ا مىٍذىىبنىا ، ... فىمىٍذىىبنىا كيجيوب ضىمىانو اًبلدًٌيىًة كىاٍلكىفَّارىة   .ىىذى
مىاـ كىالى عىلىى عىاًقلىتو كىالى يف بػىٍيت اٍلمىاًؿ  كىقىاؿى    .ٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء : الى ضىمىاف ًفيًو الى عىلىى اإٍلً

 كقاؿ القرطِب : كٚتهور العلماء على أنو ال شيء عليو .
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  كىعىٍن سىًعيًد ٍبًن زىٍيدو  - ُِٔٓ رىكىاهي اأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي د ( ًو فػىهيوى شىًهيمىٍن قيًتلى ديكفى مىالً )  قىاؿى

ًٍمذً   م .الًتًٌ
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًه  - ُِٕٓ : ٝتًى ٍعتي أىِب يػىقيوؿي : ٝتًى ، قىاؿى تىكيوفي ًفنتىه، فىكيٍن ًفيهىا عىٍبدى اَّللًه )  يػىقيوؿي  كىعىٍن عىٍبًد اَّللًه ٍبًن خىبهابو

، كىالى تىكيًن الٍ  ثىمىةى كىالدهارىقيٍطًٍتُّ  ل ( قىاتً اٍلمىٍقتيوؿى يػٍ  .أىٍخرىجىوي اٍبني أىِب خى
هي: عىٍن خىاًلًد ٍبًن عيٍرفيطىةى  - ُِٖٓ  .كىأىٍخرىجى أىٍٛتىدي ٨تىٍوى

---------- 
 اذكر بعض األحاديث األخرل اليت تتحدث عن موضوع ىذا اٟتديث ؟ 

ًإفَّ بػىٍُتى يىدىًم السَّاعىًة ًفتػىننا كىًقطىًع اللٍَّيًل اٍلميٍظًلًم ، ييٍصًبحي الرَّجيلي ًفيهىا ميٍؤًمننا ، )  ؿي هللًا عىٍن أىَب ميوسىى األىٍشعىرًمًٌ ، قىاؿى : قىاؿى رىسيو 
يػٍره ًمنى اٍلقىائًًم ، كىاٍلمىاًشي ًفيهى  يػٍره كىٯتيًٍسي كىاًفرنا ، كىٯتيًٍسي ميٍؤًمننا ، كىييٍصًبحي كىاًفرنا ، اٍلقىاًعدي ًفيهىا خى ريكا ًقًسيَّكيٍم ،  ا خى ًمنى السَّاًعي ، فىكىسًٌ

رىكيٍم ، كىاٍضرًبيوا سيييوفىكيٍم اًبٟتًٍجىارىًة ، فىًإٍف ديًخلى  ـى  -يػىٍعًٍت  -كىقىطًٌعيوا أىٍكًتى ،  ( ركاه أبو داكد عىلىى أىحىدو ًمٍنكيٍم ، فػىٍليىكيٍن كىخىٍَتً ابٍػٍتىٍ آدى
كابن دقيق العيد ، كابن حجر ، كابن ا١تلقن ، ك االلبآف ، ك االرّنءكط ، ك الوادعي كصححو من االئمة : الًتمذم ، ك ابن حباف ، 

 م .كغَتى
ا سىتىكيوفي ًفتػٍنىةه اٍلقىاًعدي ًفيهىا  )قىاؿى  قىاؿى ًعٍندى ًفتػٍنىًة عيٍثمىافى ٍبًن عىفَّافى أىٍشهىدي أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  . أىىًب كىقَّاص سىٍعد ٍبن كعن  -ب يػٍره إًنػَّهى خى

يػٍره ًمنى اٍلمىاشً  يػٍره ًمنى السَّاعً  يكىاٍلمىاشً  يًمنى اٍلقىاًئًم كىاٍلقىاًئمي خى هي ًإُفىَّ لًيػىٍقتػيلىًٍت  قىاؿى أىفػىرىأىٍيتى ًإٍف دىخىلى عىلىىَّ بػىٍييًت «.  يخى كيٍن  » . قىاؿى كىبىسىطى يىدى



 َُّٖ 

اٍبًن آدى   ـ ( ركاه الًتمذم .كى
يػٍره ًمنى اٍلمىاشً )  ؿى رىسيوؿي اَّللًَّ قىا :ىيرىيٍػرىةى قىاؿى كعن أَب  -ج ا خى يػٍره ًمنى اٍلقىاًئًم كىاٍلقىائًمي ًفيهى ا خى ه اٍلقىاًعدي ًفيهى ًفيهىا  يكىاٍلمىاشً  يسىتىكيوفي ًفنتى

يػٍره ًمنى السَّاعً  أن فػىٍليػىعيٍذ بً  يخى ا مىٍلجى  . و ( متفق عليومىٍن تىشىرَّؼى ٢تىىا تىٍستىٍشرًفيوي كىمىٍن كىجىدى ًفيهى
يػٍره ًمنى اٍلمىاشً )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :قىاؿى  ة .بىٍكرى  أىَبى كعن  -د ا خى ه أىالى مثيَّ تىكيوفي ًفتػٍنىةه اٍلقىاًعدي ًفيهى ا سىتىكيوفي ًفنتى ا كىاٍلمىاشً  يإًنػَّهى ًفيهىا  يًفيهى

يػٍره ًمنى السَّاعً  ٍن   يخى ا أىالى فىًإذىا نػىزىلىٍت أىٍك كىقػىعىٍت فىمى انىٍت لىوي أىٍرضه إًلىيػٍهى ٍق ًبرىنىًمًو كىمىٍن كى انىٍت لىوي غىنىمه فػىٍليػىٍلحى ٍق إبًًبًًلًو كىمىٍن كى كىافى لىوي إًًبله فػىٍليػىٍلحى
ٍق أبًىٍرًضًو  ٍيًفًو فػىيىديؽُّ عىلىى حىدًًٌه » اؿى قىاؿى فػىقىاؿى رىجيله َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىرىأىٍيتى مىٍن َفٍى يىكيٍن لىوي إًًبله كىالى غىنىمه كىالى أىٍرضه قى «. فػىٍليػىٍلحى يػىٍعًمدي ًإُفى سى

اءى اللَّهيمَّ ىىٍل بػىلٍَّرتي اللَّهيمَّ ىىٍل بػىلٍَّرتي اللَّهيمَّ ىىٍل بػىلَّرٍ  قىاؿى فػىقىاؿى رىجيله َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىرىأىٍيتى ًإٍف «. تي ًْتىجىرو مثيَّ ٍليػىٍنجي ًإًف اٍستىطىاعى النَّجى
ًد الصَّفٍَُّتً أىٍك ًإٍحدىل اٍلًفئػىتػىٍُتً فىضىرىبىًٍت  ىتَّ يػيٍنطىلىقى َب أيٍكرًٍىتي حى  ٍيًفًو أىٍك ٬تىً  ًإُفى أىحى يػىبيوءي إبًًٙتًًٍو كىًإٙتًٍكى كىيىكيوفي » قىاؿى  سىٍهمه فػىيػىٍقتػيليًٍت  ئرىجيله ًبسى

 ر ( ركاه مسلم .ًمٍن أىٍصحىاًب النَّا
 حاديث ؟ما ا١تراد ابلفتنة الواردة يف ىذه األ 

نىة ًبكيلًٌ قد ذكر ا٠تبلؼ اإلماـ النوكم رٛتو هللا فقاؿ : ا اٟتٍىًديث كىاأٍلىحىاًديث قػىٍبلو كىبػىٍعده ٦تَّا ٭تىٍتىٌج بًًو مىٍن الى يػىرىل اٍلًقتىاؿ يف اٍلًفتػٍ كىىىذى
 حىاؿ .

نىة    :كىقىٍد ًاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف ًقتىاؿ اٍلًفتػٍ
افػىعىة عى فػىقىالىٍت طىائًفىة : الى   ٍن نػىٍفسو ؛ أًلىفَّ  يػيقىاًتل يف ًفنتى اٍلميٍسًلًمُتى ، كىًإٍف دىخىليوا عىلىٍيًو بػىٍيتو ، كىطىلىبيوا قػىٍتلو ، فىبلى ٬تىيوز لىوي اٍلميدى

 .الطَّاًلب ميتىأىكًٌؿ 
ا مىٍذىىب أىَب بىٍكرىة الصَّحىاَبٌ    كىغىٍَته . كىىىذى
اًف اٍلمىٍذىىبىاًف ميتًَّفقىاًف عىلىى  ف ٍبن اٟتٍيصىٍُت كىقىاؿى اًٍبن عيمىر كىًعٍمرىا  كىغىٍَت٫تىا : الى يىٍدخيل ًفيهىا ، لىًكٍن ًإٍف قيًصدى دىفىعى عىٍن نػىٍفسو . فػىهىذى

ـ . يع ًفنتى اإٍلًٍسبلى  تػىٍرؾ الدُّخيوؿ يف ٚتًى
ب نىٍصر اٍلميًحٌق يف اٍلًفنتى ، كىاٍلًقيىاـ مىعىوي ٔتيقىاتػىلىًة اٍلبىاًغُتى كىمىا قىاؿى تػىعىاُفى كىقىاؿى ميٍعظىم الصَّحىابىة كىالتَّاًبًعُتى كىعىامَّة عيلىمىاء اإٍلًٍسبلى   ـ : ٬تًى

 .اآٍليىة . كىىىذىا ىيوى الصًَّحيح  (فػىقىاتًليوا الَّيًت تػىٍبًري ...  )
تػىٍُتً الى أتىًٍكيل ًلوىاًحدىةو ًمنػٍهيمىا ، كىلىٍو كىافى كىمىا قىاؿى اأٍلىكَّليوفى كىتػيتىأىكَّؿ اأٍلىحىاًديث عىلىى مىٍن َفٍى يىٍظهىر لىوي اٟتٍىٌق ، أىٍك عىلى   ى طىائًفىتػىٍُتً ظىاًلمى

 ) شرح مسلم ( . لىظىهىرى اٍلفىسىاد ، كىاٍستىطىاؿى أىٍىل اٍلبػىٍري كىاٍلميٍبًطليوفى . كىاىَّللَّ أىٍعلىم .
كجب على كل قادر األخذ على يد ا١تخطئ كنصر ا١تصيب،  -يف فتنة  -ف لو ٖتاربت طائفتا ح :كقاؿ اٟتافظ ابن حجر يف الفت

 ر .ك ىذا قوؿ اٞتمهو 
فمن أعاف اق أصاب ، كار ا١تنكر كاجب على كل من قدر عليو إنف الفتنة أصلها االبتبلء ك أف يقاؿ أالصواب م : ك كقاؿ الط ر 

 ا .النهي عن القتاؿ فيهف أشكل األمر فهي اٟتالة اليت كرد إكمن أعاف ا١تخطئ أخطأ ، ك 
كٛتلوا ىذه األحاديث على من ضعف ، كذىب ٚتهور الصحابة كالتابعُت إُف كجوب نصر اٟتق كقتاؿ الباغُت كقاؿ الصنعآف : 

كقاؿ بعضهم ابلتفصيل كىو أنو إذا كاف القتاؿ بُت طائفتُت ال إماـ ٢تم فالقتاؿ ، أك قصر نظره عن معرفة اٟتق ، عن القتاؿ 
كقاؿ الط رم إنكار ا١تنكر كاجب على من يقدر عليو فمن أعاف ، كتنزؿ األحاديث على ىذا كىو قوؿ األكزاعي ، نوع حينئذ ٦ت

كقيل إف النهي إ٪تا ىو يف آخر ، اق أصاب كمن أعاف ا١تبطل أخطأ كإف أشكل األمر فهي اٟتالة اليت كرد النهي عن القتاؿ فيها 
 ك .   ) سبل السبلـ ( .لالزماف حيث تكوف ا١تقاتلة لطلب ا١ت
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 ما تعريف اٞتهاد ؟ 
 اٞتهاد لرة : استفراغ الوسع كالطاقة من قوؿ أك فعل .

 . بذؿ اٞتهد يف قتاؿ الكفار  كاصطبلحان : قاؿ اٟتافظ ابن حجر : 
 ما اٟتكمة من اٞتهاد ؟ 

 د .عبودية العباد إُف عبودية رب العبا تعبيد الناس  كحده ، كإخراجهم من ، ك إعبلء كلمة هللا تعاُف
نىةه كىيىكيوفى الدًٌيني َّللًًَّ فىًإٍف انتػىهىٍوا فىبل عيٍدكىافى ًإال عى   .لىى الظَّاًلًمُتى( قاؿ هللا تعاُف : )كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ ال تىكيوفى ًفتػٍ

نىةه كىيىكيوفى الدًٌيني  : كقاؿ    .كيلُّوي َّللًًَّ فىًإٍف انتػىهىٍوا فىًإفَّ اَّللَّى ٔتىا يػىٍعمىليوفى بىًصَته ( ) كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ ال تىكيوفى ًفتػٍ

فقاتلوىم حىت ال يكوف شرؾ ، كال يعبد إال هللا كحده ال شريك لو ، فَتتفع الببلء عن عباد هللا من  : قاؿ ابن جرير رٛتو هللا
 . " لعبادة كلها خالصة دكف غَتهاألرض، كىو الفتنة كيكوف الدين كلو  ، كحىت تكوف الطاعة كا

مر تعاُف بقتاؿ الكفار حىت ال تكوف فتنة أم شرؾ كيكوف الدين  أم يكوف دين هللا ىو الظاىر  : أكقاؿ ابن كثَت رٛتو هللا
 . "على سائر األدَيف

كىأىفَّ ٤تيىمَّدنا رىسيوؿي اَّللًَّ ، كىييًقيميوا الصَّبلةى ، كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى ، فىًإذىا  ) أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ يىٍشهىديكا أىٍف ال ًإلىوى ًإال اَّللَّي ، كقاؿ 
 كمسلم .ارم فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمٍتًٌ ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىا٢تىيٍم ًإال ًْتىقًٌ اإًلٍسبلـً ، كىًحسىابػيهيٍم عىلىى اَّللًَّ ( ركاه البخ

 د .يىدىٍم السَّاعىًة اًبلسٍَّيًف حىىتَّ يػيٍعبىدى اَّللَّي كىٍحدىهي ، ال شىرًيكى لىوي ( . ركاه أٛت) بيًعٍثتي بػىٍُتى  كقاؿ 
كيف ىذه اآلَيت الكرٯتات كاألحاديث الصحيحة الداللة الظاىرة علي كجوب جهاد الكفار كا١تشركُت  قاؿ الشيخ ابن ابز : ...

كيتبعوا ما جاء بو ،  رىم على الكفر حىت يعبدكا هللا كحده كيؤمنوا برسولو دمحم كقتا٢تم بعد الببلغ كالدعوة إُف اإلسبلـ ، كإصرا
كأنو ال ٖتـر دماؤىم كأموا٢تم إال بذلك كىي تعم جهاد الطلب ، كجهاد الدفاع ، كال يستثٍت من ذلك إال من التـز ابٞتزية 

نى ال يػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كىال اًبٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىال ٭تيىٌرًميوفى مىا حىرَّـى اَّللَّي بشركطها إذا كاف من أىلها عمبل بقوؿ هللا عز كجل ) قىاتًليوا الًَّذي
 ف ( .صىاًغريك  كىرىسيوليوي كىال يىًدينيوفى ًدينى اٟتٍىقًٌ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىىتَّ يػيٍعطيوا اٍٞتًٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيمٍ 

ية من ٣توس ىجر ، فهؤالء األصناؼ الثبلثة من الكفار كىم اليهود ، كالنصارل ، كاجملوس ، أنو أخذ اٞتز  كثبت عن النِب 
 .ثبت ابلنص أخذ اٞتزية منهم

فالواجب أف ٬تاىدكا كيقاتلوا مع القدرة حىت يدخلوا يف اإلسبلـ ، أك يودكا اٞتزية عن يد كىم صاغركف ، أما غَتىم فالواجب 
قاتل العرب حىت دخلوا يف دين هللا أفواجا ، كَف يطلب منهم اٞتزية ،  العلماء ، ألف النِب صح قوِف أقتا٢تم حىت يسلموا يف 

 . كلو كاف أخذيىا منهم جائزان ٖتقني بو دماؤىم ك أموا٢تم لبينىو ٢تم كلو كقع ذلك لنقل
 م .صحيح مسلكذىب بعض أىل العمل إُف جواز أخذىا من ٚتيع الكفار ٟتديث بريدة ا١تشهور يف ذلك ا١تخرج يف 

 اذكر بعض فضائل اٞتهاد ؟ 
 : أف الركحة يف سبيل هللا خَت من الدنيا ٔتا فيها . أكالن 

نٍػيىا كىمىا ًفيهى ػػػػػلىرى  ؿ )قىا عىًن النَِّبًٌ  .عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  يػٍره ًمنى الدُّ ًبيًل هللًا ، أىٍك رىٍكحىةه خى  ا ( متفق عليو .ٍدكىةه يف سى
يػٍره قولو ) نٍػيىا كىمىا ًفيهى  خى  ا ( قوالف :ًمنى الدُّ
ٍنسىاف ، قيل : نٍػيىا كيٌلهىا لىٍو مىلىكهىا اإٍلً كىتىصىوَّرى تػىنػىعُّمو هًبىا كيٌلهىا ؛ أًلىنَّوي  فىٍضل اٍلرىٍدكىة كىالرٍَّكحىة يف سىًبيل اَّللَّ كىثػىوىاهبمىا خىٍَت ًمٍن نىًعيم الدُّ

ؽو   . زىاًئل كىنىًعيم اآٍلًخرىة ابى



 َُٖٓ 

 أف ثواب الردكة كالركحة أفضل من الدنيا كما فيها لو ملكها مالك ، فأنفقها يف كجوه ال ر كالطاعة غَت اٞتهاد . يل :كق
أف ا١تراد أف ىذا القدر من الثواب خَت من الثواب الذم ٭تصل ١تن لو حصلت لو الدنيا كلها  قاؿ ابن دقيق العيد : كالثآف :

 .نفقها يف طاعة هللا تعاُف أل
فيهم  ان جيش كيؤيد ىذا الثآف ما ركاه بن ا١تبارؾ يف كتاب اٞتهاد من مرسل اٟتسن قاؿ بعث رسوؿ هللا  -ابن حجر  –ت قل

كالذم نفسي بيده لو أنفقت ما يف األرض ما أدركت :  فقاؿ لو النِب ،  عبد هللا بن ركاحة فتأخر ليشهد الصبلة مع النِب 
 د . ) الفتح ( .سهيل أمر الدنيا كتعظيم أمر اٞتهاكاٟتاصل أف ا١تراد ت، فضل غدكهتم 

 : أنو من أفضل األعماؿ . اثنيان 
ًبيًل هللاً  أىفَّ رىسيوؿى هللًا  . )عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى  ًقيلى  سيًئلى أىمُّ اٍلعىمىًل أىٍفضىلي فػىقىاؿى ًإٯتىافه اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو ًقيلى مثيَّ مىاذىا ؟ قىاؿى : اٞتًٍهىادي يف سى

 ر ( متفق عليو .مثيَّ مىاذىا ؟ قىاؿى : حىجّّ مىبػٍريك 
ًبيلً  سىأىٍلتي النَِّبَّ ) قىاؿى :  عىٍن أىَب ذىرٌو ك   و ( متفق عليو .أىمُّ اٍلعىمىًل أىٍفضىلي قىاؿى ًإٯتىافه اًبَّللًَّ كىًجهىاده يف سى

 . قاؿ ابن حجر : كيف اٟتديث أف اٞتهاد أفضل األعماؿ بعد اإلٯتاف
( ركاه  لىًكنَّ أىٍفضىلى اٞتًٍهىاًد حىجّّ مىبػٍريكره  ، أىنػَّهىا قىالىٍت : َيى رىسيوؿى هللًا نػىرىل اٞتًٍهىادى أىٍفضىلى اٍلعىمىًل أىفىبلى ٧تيىاًىدي قىاؿى : الى . عىٍن عىاًئشىةى ك 

 البخارم .
مث بٌُت أف اٟتج ابلنسبة إُف النساء ىو أفضل من  يف ىذا اٟتديث أقر عائشة على قو٢تا : نرل اٞتهاد أفضل العمل ، فالرسوؿ 
 اٞتهاد .

 : أف اجملاىد أفضل الناس . اثلثان 
ًبيًل هللًا بًنػىٍفًسًو كىمىالً :  ًقيلى َيى رىسيوؿى هللًا أىمُّ النَّاًس أىٍفضىلي ، فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا ) قىاؿى  .سىًعيد ا٠تٍيٍدرًم  أىَبى عن  ًو ميٍؤًمنه ٬تيىاًىدي يف سى

عىاًب يػىتًَّقي اَّللَّى كىيىدىعي النَّاسى ًمٍن شىرًٌه  ( متفق عليو . قىاليوا مثيَّ مىٍن قىاؿى ميٍؤًمنه يًف ًشٍعبو ًمنى الشًٌ
 : اٞتهاد ال يعدلو شيء . رابعان 

ًبيًل اَّللًَّ عىزَّ  مىا يػىٍعًدؿي اٞتًٍهىادى يًف   ًقيلى لًلنَِّبًٌ ) ٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ع قىاؿى فىأىعىاديكا عىلىٍيًو مىرَّتػىٍُتً أىٍك «. الى تىٍستىًطيعيونىوي » كىجىلَّ قىاؿى سى
تً  مىثىلي اٍلميجىاًىًد يف  :الثَّالًثىًة  كىقىاؿى يف «. الى تىٍستىًطيعيونىوي » ثىبلىاثن كيلُّ ذىًلكى يػىقيوؿي  ًبيًل اَّللًَّ كىمىثىًل الصَّائًًم اٍلقىائًًم اٍلقىاًنًت آًبَيى اَّللًَّ الى  سى

ًبيًل اَّللًَّ تػىعىاُف يػىٍفتػيري ًمٍن ًصيىاـو كىالى صىبلىةو حىىتَّ يػىٍرًجعى اٍلميجىاًىدي يف    ( متفق عليو .سى
ٍستىًطيعي ًإذىا خىرىجى فػىقىاؿى ديلًٍَّت عىلىى عىمىلو يػىٍعًدؿي اٞتًٍهىادى قىاؿى : الى أىًجديهي قىاؿى : ىىٍل تى  جىاءى رىجيله ًإُفى رىسيوًؿ هللًا :  كلفظ الباارم

 .(  اٍلميجىاًىدي أىٍف تىٍدخيلى مىٍسًجدىؾى فػىتػىقيوـى ، كىالى تػىٍفتػيرى كىتىصيوـى ، كىالى تػيٍفًطرى قىاؿى ، كىمىٍن يىٍستىًطيعي ذىًلكى 
... ًإُفى آًخرهائًم اٍلقىاًنت آًبَيى مىثىل اٍلميجىاًىد يف سىًبيل اَّللَّ كىمىثىًل الصَّائًم اٍلقى ) قػىٍولو : قاؿ النوكم ٌتى اٍلقىاًنت ىينىا: مىعٍ  (ًت اَّللَّ

ا ااٍلميًطيع يىاـ كىاٍلًقيىاـ آًبَيى ٟتٍىًديث عىًظيم فىٍضل اٞتًٍهىاد. كىيف ىىذى ة كىالصًٌ ، كىقىٍد جىعىلى اٍلميجىاًىد ًمٍثل ًت اَّللَّ أىٍفضىل اأٍلىٍعمىاؿ؛ أًلىفَّ الصَّبلى
ا قىاؿى ىىذىا الى يػىتىأىتَّى أًلىحىدو  ، كىمىٍعليـو أىفَّ ظىة ًمٍن اللَّحىظىاتكى يف ٟتىٍ مىٍن الى يػىٍفًتي عىٍن ذىلً   )نوكم( .ًطيعيونىوي" كىاَّللَّي أىٍعلىمالى تىٍستى : "، كى٢ًتىذى

 : للمجاىدين مائة درجة يف اٞتنة . خامسان 
تػىٍُتً كىمىا ًإفَّ يًف اٞتٍىنًَّة مً )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا  ٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى ع ًبيًل هللًا مىا بػىٍُتى الدَّرىجى ئىةى دىرىجىةو أىعىدَّىىا اَّللَّي لًٍلميجىاًىًدينى يف سى

 ( ركاه البخارم .بػىٍُتى السَّمىاًء كىاألىٍرًض 
 : اٞتهاد سبب للنجاة من النار . سادسان 

ًبيًل هللًا فػىتىمىسَّوي النَّاري مىا اٍغبػىرٍَّت قىدىمىا عىبٍ  )قىاؿى  رىسيوؿى هللًا  س . أفعىبٍ  أىَب عن  ( ركاه البخارم . دو يف سى



 َُٖٔ 

ًبيًل هللًا حىرَّمىوي اَّللَّي عىلىى النَّارً كيف لفظ )   ( . مىًن اٍغبػىرٍَّت قىدىمىاهي يف سى
 ال من أجل كطنية أك قبلية أك رَيء .يف سبيل هللا ( ) ( جاء عند أٛتد ) ساعة من هنار ( ،  ) ما اغربت
للقدـ ٭تـر عليها النار ، ذا كاف ٣ترد مٌس الربار إكيف ذلك إشارة إُف عظم قدر التصرؼ يف سبيل هللا ، فظ ابن حجر : قاؿ اٟتاف

 . فكيف ٔتن سعى كبذؿ جهده كاستنفذ كسعو ؟
 : من أسباب دخوؿ اٞتنة . سابعان 

ًبيًل اَّللًَّ ( ًإفَّ اَّللَّى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى أىنٍػفيسىهيٍم كىأىمٍ  )قاؿ تعاُف    .وىا٢تىيٍم أبًىفَّ ٢تىيمي اٞتٍىنَّةى يػيقىاتًليوفى يف سى
ًبيًلًو الى ٮتيٍرًجيوي ًإالَّ ًإٯتىافه َب  انٍػتىدىبى اَّللَّي ًلمىٍن خىرىجى يًف  ) قىاؿى   ىيرىيٍػرىةى عىًن النَِّبًٌ  َبى عن أ ؿى ًمٍن أى  يكىتىٍصًديقه بًريسيلً  سى ٍجرو أىٍف أيٍرًجعىوي ٔتىا ّنى

 ( متفق عليو .مىا قػىعىٍدتي خىٍلفى سىرًيَّةو  أىٍك غىًنيمىةو ، أىٍك أيٍدًخلىوي اٞتٍىنَّةى ، كىلىٍوالى أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمَّيًت 
نػٍَّوا لًقىاءى اٍلعىديكًٌ  ) رىسيوؿى اَّللًَّ  . قاؿ : قاؿعىٍبدي اَّللًَّ ٍبني أىىًب أىٍكىفى ك  كىاٍسأىليوا اَّللَّى اٍلعىاًفيىةى فىًإذىا لىًقيتيميوىيٍم فىاٍص ريكا  َيى أىيػُّهىا النَّاسي الى تػىتىمى

 ؼ ( متفق عليو .كىاٍعلىميوا أىفَّ اٞتٍىنَّةى ٖتىٍتى ًظبلىًؿ السُّييو 
ل ًإُفى اٞتٍىنَّة ًعٍند الضٍَّرب اًبلسُّييوًؼ يف سىًبيل اَّللَّ ، كىمىٍشي اٍلميجىاىً  ... كا١تعٌت : ًدينى يف سىًبيل اَّللَّ ، فىاٍحضيريكا ًفيًو كىالسَّبىب اٍلميوىصًٌ

 ًبًصٍدًؽ كىاثٍػبػيتيوا .
ؿ السُّييوؼ ( قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىٍعنىاهي : ًإفَّ اٞتًٍهىاد كىحيضيور مىٍعرىكىة اٍلًقتى  كقاؿ  اؿ طىرًيق ًإُفى اٞتٍىنَّة كىسىبىب ) ًإفَّ أىبٍػوىاب اٞتٍىنَّة ٖتىٍت ًظبلى

 ًلديخيو٢ًتىا .
ؼ (  ىذا الكبلـ من النفيس البديع الذم ٚتع ضركب الببلغة مع جزالة اللفظ اٞتٍىنَّةى ٖتىٍتى ًظبلىًؿ السُّييو  قرطِب : قولو )...قاؿ ال

كعذكبتو كحسن استعارتو ، كمشوؿ ا١تعآف الكثَتة مع األلفاظ ا١تقبولة الوجيزة ْتيث يعجز الفصحاء اللسن البلراء عن إيراد مثلو ، 
 ظَته كشكلو ، فإنو استفيد منو مع كجازتو اٟتض على اٞتهاد كاإلخبار ابلثواب عليو .كأف أيتوا بن

ي يف الٌضرع، كال ٬تتمع غباره يف سبيل اؿ ) ق عن أَب ىريرة، عن النِب ك  ال يلجي النارى رجله بكى من خشية هللا، حىتَّ يعودى اللَّنبى
 م ( ركاه الًتمذم .هللا كدخافي جهنَّ 

 ىد يكوف هللا يف عونو .: اجملا اثمنان 
اتىبي الًَّذل ييرًيدي األىدىاءى كىالنَّاًكحي  ثىبلىثىةه حىقّّ عىلىى اَّللًَّ عىٍونػيهيمي اٍلميجىاًىدي يف )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : ٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ع ًبيًل اَّللًَّ كىاٍلميكى سى

 ؼ ( ركاه الًتمذم .الًَّذل ييرًيدي اٍلعىفىا
 : اٞتهاد ذركة سناـ اإلسبلـ . ًتسعان 

قػيٍلتي بػىلىى «. أىالى أيٍخ ريؾى ًبرىٍأًس األىٍمًر كيلًًٌو كىعىميوًدًه كىًذٍركىًة سىنىاًمًو : مثيَّ قىاؿى ... سىفىرو  يف   كيٍنتي مىعى النَِّبًٌ ) عىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو قىاؿى 
.  د ( ركاه الًتمذم .ٍسبلىـي كىعىميوديهي الصَّبلىةي كىًذٍركىةي سىنىاًمًو اٞتًٍهىارىٍأسي األىٍمًر اإلً : قىاؿى  َيى رىسيوؿى اَّللًَّ

 ذركة الشيء : أعبله .

 : نفى سبحانو التسوية بُت ا١تؤمنُت اجملاىدين كغَت اجملاىدين . عاشران 
ًبيًل اَّللًَّ أبًىٍموىا٢ًتًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم فىضَّلى اَّللَّي )ال يىٍستىًوم اٍلقىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى غىيػٍري أيكِف الضَّرىًر كىالٍ قاؿ تعاُف :  ميجىاًىديكفى يًف سى

 .ًظيمان(  اٍلميجىاًىًدينى عىلىى اٍلقىاًعًدينى أىٍجران عى اٍلميجىاًىًدينى أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم عىلىى اٍلقىاًعًدينى دىرىجىةن كىكيبٌلن كىعىدى اَّللَّي اٟتٍيٍسٌتى كىفىضَّلى اَّللَّي 
 : أف اٞتهاد سبب ١ترفرة الذنوب . اٟتادم عشر

ٍن عىذىابو أىلًيمو )قاؿ تعاُف : )  ًبيًل ََُيى أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى ًٕتىارىةو تينًجيكيم مًٌ ( تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو كىٕتيىاًىديكفى يف سى
يػٍره لَّكيٍم ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى )اَّللًَّ أبًىٍموىاًلكيٍم كى  ( يػىٍرًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىييٍدًخٍلكيٍم جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمن ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري ُُأىنفيًسكيٍم ذىًلكيٍم خى



 َُٖٕ 

  ( .كىمىسىاًكنى طىيًٌبىةن يف جىنَّاًت عىٍدفو ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي 
 ما حكم اٞتهاد ؟ 

 قوؿ أكثر أىل العلم .فرض كفاية يف 
 . قاؿ ابن قدامة : كاٞتهاد من فركض الكفاَيت يف قوؿ عواـ أىل العلم 

 ة .فرض كفاي كالذم استمر عليو اإلٚتاع أف اٞتهاد على كل أمة دمحم ة : قاؿ ابن عطيك 
 : إهنا تطوع . كقاؿ ابن رشد : أٚتع العلماء على أهنا فرض كفاية ال فرض عُت إال عبد هللا بن اٟتسن فإنو قاؿ

ـى بًًو ًمٍن يىٍدفىعي اٍلعىديكَّ كىيػىٍرزيكىيٍم يًف عيٍقًر دىارًًىٍم كى٭تىٍ كقاؿ ابن حـز :  ًمي ثػيريورى اٍلميٍسًلًمُتى سىقىطى كىاٍٞتًهىادي فػىٍرضه عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى فىًإذىا قىا
 . فػىٍرضيوي، عىًن اٍلبىاًقُتى كىًإالَّ فىبلى 

 األدلة :
ًبيًل اَّللًَّ أبًىٍموىا٢تًً ) قاؿ تعاُف  -أ ٍم كىأىنفيًسًهٍم فىضَّلى اَّللَّي الَّ يىٍستىًوم اٍلقىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى غىيػٍري أيٍكِف الضَّرىًر كىاٍلميجىاًىديكفى يف سى

 ( .  اٟتٍيٍسٌتى اٍلميجىاًىًدينى أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهٍم عىلىى اٍلقىاًعًدينى دىرىجىةن كىكيبلِّ كىعىدى اَّللَّي 
ألنو كعد القاعدين اٟتسٌت كما كعد ، كىذا دليل على أف فرض اٞتهاد على الكفاية كليس على كل أحد بعينو قاؿ اٞتصاص : 

إذا قامت بو طائفة ١تا كعد القاعدين  ان كلو َف يكن القعود عن اٞتهاد مباح، كإف كاف ثواب اجملاىدين أشرؼ كأجزؿ ، اجملاىدين 
 و .يف ذلك دليل على ما ذكرّن أف فرض اٞتهاد غَت معُت على كل أحد يف نفسك ، الثواب 

ا الدًٌيًن كىلًيػيٍنًذريكا قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيو )كىمىا كىافى اٍلميٍؤًمنيوفى لًيػىٍنًفريكا كىافَّةن فػىلىٍوال نػىفىرى ًمٍن كيلًٌ ًفٍرقىةو ًمنػٍهيٍم طىائًفىةه لًيػىتػىفىقَّهيوا يف كقاؿ تعاُف  -ب
 .ًإلىٍيًهٍم لىعىلَّهيٍم ٭تىٍذىريكفى( 

اٞتهاد ليس على األعياف ، كأنو فرض كفاية ، إذ لو نفر الكل لضاع من كراءىم من العياؿ ، فليخرج فريق منهم  قاؿ القرطِب : 
 للجهاد كليقم فريق منهم يتفقهوف يف الدين ، ك٭تفظوف اٟترٔف ... .

بعث بٍعثان إُف بٍت ٟتياف من ىذٍيل فقاؿ : لينبعث من كل رجلُت أحد٫تا   عن أَب سعيد ا٠تدرم . ) أف رسوؿ هللا  -ج
 كاألجر بينهما ( .

يرزك ًترة بنفسو كًترة يرسل غَته ، كيكتفي ببعض  قاؿ بعض العلماء : كمن األدلة الدالة على أنو فرض كفاية أنو كاف  -د
عضهم يف الرزك كبعضهم يف أىلو ، كإُف كونو فرض كفاية ذىب ٚتهور ا١تسلمُت ، كقد كانت سراَيه كبعوثو متعاقبة كا١تسلموف ب

 العلماء .
 مىت ٬تب اٞتهاد :؟ 

 ٬تب اٞتهاد يف حاالت :
 : إذا حضر اإلنساف الصف . اٟتالة األكىل

()َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا لىًقيتيمي الًَّذينى كىفىريكا زىٍحفان فىبل تػيوىلُّوىيمي اأٍلى قاؿ تعاُف  رى  . ٍدابى
 .)َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبػيتيوا كىاذٍكيريكا اَّللَّى كىًثَتان لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى( كقاؿ تعاُف 

 من السبع ا١توبقات : ... التوِف يـو الزحف . كقد ذكر 
 ؼ كتعُت عليو ا١تقاـ .إذا التقى الصفاف حـر على من حضر االنصرا قاؿ ابن قدامة : 

 إذا استنفر اإلماـ . اٟتالة الثانية :
قػىٍلتيٍم ًإُفى اأٍلىٍرًض أىرى قاؿ تعاُف  ًبيًل اَّللًَّ ااثَّ نٍػيىا ًمنى اآٍلًخرىًة فىمىا )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا مىا لىكيٍم ًإذىا ًقيلى لىكيمي اٍنًفريكا يف سى ًضيتيٍم اًبٟتٍىيىاًة الدُّ



 َُٖٖ 

نٍػيىا يًف اآٍلًخرىًة ًإالَّ قىًليله  مىتىاعي  ٍيئان كىاَّللَّي عىلىى كي .  اٟتٍىيىاًة الدُّ لًٌ شىٍيءو ًإاٌل تػىٍنًفريكا يػيعىذًٌٍبكيٍم عىذىاابن أىلًيمان كىيىٍستػىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍرىكيٍم كىال تىضيرُّكهي شى
 )  .قىًديره
 رمت فانفركا ( متفق عليو .) ال ىجرة بعد الفتح كلكن جهاد كنية ، كإذا استنف كقاؿ 

 . كفيو كجوب تعيُت ا٠تركج يف الرزك على من عينو اإلماـ قاؿ اٟتافظ ابن حجر :
 إذا حضر بلده العدك . اٟتالة الثالثة :
النفَت يعم ٚتيع الناس ٦تن كاف من أىل القتاؿ حُت اٟتاجة إُف نفَتىم جمليء العدك إليهم ، كال ٬توز ألحد   : قاؿ ابن قدامة

لتخلف إال من ٭تتاج إُف ٗتلفو ٟتفظ ا١تكاف كاألىػػػػل كا١تاؿ كمن ٯتنعو األمَت من ا٠تركج أك من ال قػػػػػػدرة لو على ا٠تركج أك ا
 القتاؿ .

قاؿ أصحابنا : اٞتهاد اليـو فرض كفاية إال أف ينزؿ الكفار ببلد ا١تسلمُت فيتعٌُت عليهم اٞتهاد، فإف َف يكن يف  م :كقاؿ النوك 
 ة .ذلك البلد كفاية كجب على من يليهم تتميم الكفايأىل 
إذا دخل العدك ببلد اإلسبلـ فبل ريب أنو ٬تب دفعو على األقرب فاألقرب إذ ببلد اإلسبلـ كلها ٔتنزلة ـ : شيخ اإلسبلكقاؿ 

 ة .البلدة الواحد
 : إذا احتيج إليو . اٟتالة الرابعة

 إال ىذا الرجل ، فحينئذ ٬تب عليو اٞتهاد ، ألف الناس ٤تتاجوف إليو . فمثبلن ىناؾ آالت أك طائرات ال يعرؼ قيادهتا
 ما شركط اٞتهاد ؟ 

 : اإلسبلـ . أكالن 
 ألف النصوص الشرعية حضت ا١تؤمنُت يف التكليف ابٞتهاد .

 .)َيى أىيػُّهىا النًَِّبُّ حىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنُتى عىلىى اٍلًقتىاًؿ ( قاؿ تعاُف 
 . اٍلميٍؤًمنيوفى لًيػىٍنًفريكا كىافَّةن فػىلىٍوال نػىفىرى ًمٍن كيلًٌ ًفٍرقىةو ًمنػٍهيٍم طىائًفىةه (  )كىمىا كىافى كقاؿ تعاُف 

 : البلوغ . الثاين
ٍزٓف ، يػىٍوـى أيحيدو ، كىأىّنى اٍبني أىٍربىعى عىٍشرىةى ، فػى  عىٍبًد اَّللَّ ٍبن عيمىرى رضي هللا عنهما قىاؿى ) عيرًٍضتي عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  ٟتديث  لىٍم ٬تًي

 متفق عليو . كىعيرًٍضتي عىلىٍيًو يػىٍوـى ا٠تٍىٍندىًؽ ، كىأىّنى اٍبني ٜتىٍسى عىٍشرىةى ، فىأىجىازىٓف (
قاؿ النوكم: ىذا اٟتديث دليل لتحديد البلوغ ٓتمس عشرة سنة، كأنو ابستكمالو يصَت مكلفان كإف َف ٭تتلم، فتجرم عليو 

 كيستحق سهم الرجل من الرنيمة، كيقتل إف كاف من أىل اٟترب كىو مذىب الشافعي كأٛتد.       األحكاـ من كجوب العبادة كغَته
 كٟتديث ) رفع القلم عن ثبلثة : ... ( .

 : العقل . الثالث
 للحديث السابق ) رفع القلم عن ثبلثة ... ( .

 . كاجملنوف ال يتأتى منو اٞتهاد  كالتعليل : قاؿ ابن قدامة :
 ية .: اٟتر  الرابع

ًبيًل اَّللًَّ أبًىٍموىاًلكيٍم كىأىنٍػفيًسكيٍم ( قاؿ تعاُف   كال ماؿ للعبد ، كال نفس ٯتلكها فلم يشملو ا٠تطاب .) كىٕتيىاًىديكفى يف سى
 : الذكورة ، فا١ترأة ال ٬تب عليها اٞتهاد . ا٠تامس

 بخارم .يف اٞتهاد ، فقاؿ : جهادكن اٟتج ( ركاه ال عن عائشة ) أهنا استأذنت النِب 
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دؿ حديث عائشة على أف اٞتهاد غَت كاجب على النساء كلكن ليس يف قولو ] جهادكن اٟتج [ أنو ليس ٢تن  :قاؿ ابن بطاؿ 
 أف يتطوعن ابٞتهاد ، كإ٪تا َف يكن عليهن كاجبان ١تا فيو من مرايرة ا١تطلوب منهن ، من السًت ك٣تانبة الرجاؿ .

 هاد .: سبلمة البدف كالقدرة على اٞت سادسان 
اٍلمىٍرضىى كىال  )لىٍيسى عىلىى الضُّعىفىاًء كىال عىلىى: معناه السبلمة من العمى كالعرض كا١ترض كىو شرط لقولو تعاُف :  قاؿ ابن قدامة

ديكفى مىا يػيٍنًفقيوفى حىرىجه ًإذىا نىصىحيوا َّللًًَّ كىرىسيولًًو (   . عىلىى الًَّذينى ال ٬تًى
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه   عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُِٗٓ ، كىملٍى ٭تيىدًٌٍث نػىٍفسىوي ًبًو، مىاتى عىلىى شيٍعبىةو ًمٍن نًفىا) قىاؿى ؽ( مىٍن مىاتى كىملٍى يػىٍغزي

 .  رىكىاهي ميٍسًلمه 
---------- 

ٍ يػىٍغزي )    .َف ٮترج للجهاد يف سبيل اَّللَّ تعاُف: أم (  كىملى
، أك ا١تراد: كَف ينو اٞتهاد، كعبلمتو إعداد كىملٍى ٭تيىدًٌث نػىٍفسىوي ًبغىٍزكو( )  من التحديث، قيل: أبف يقوؿ يف نفسو: َي ليتٍت كنت غازَين

ىعىدُّكا لىوي عيدَّةن )  اآلالت، كما قاؿ اَّللَّ تعاُف  ( . كىلىٍو أىرىاديكا ا٠تٍيريكجى ألى
: أم خلق من أخبلؽ ا١تنافقُت. قيل: أشبو ا١تنافقُت -هملةبضٌم الشُت ا١تعجمة، كسكوف العُت ا١ت(  ؽمىاتى عىلىى شيٍعبىةو ًمٍن نًفىا) 

 ا١تتخٌلفُت عن اٞتهاد.
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد أ٫تية اٞتهاد ، كأف تركو من صفات ا١تنافقُت . 
 قاؿ ابن تيمية : كمن ىذا الباب : اإلعراض عن اٞتهاد فإنو من خصاؿ ا١تنافقُت .

ا اٍلوىٍصف ، فىًإفَّ تػىٍرؾ اٞتًٍهى  اٍلميرىاد أىفَّ كقاؿ النوكم : ى  ا فػىقىٍد أىٍشبىوى اٍلمينىاًفًقُتى اٍلميتىخىلًًٌفُتى عىٍن اٞتًٍهىاد يًف ىىذى اد أىحىد شيعىب مىٍن فػىعىلى ىىذى
 النًٌفىاؽ . 

١تبارؾ: فنػيرىل أف قاؿ عبد اَّللَّ بن ا .ج اٟتديث: ما نٌصو: قاؿ ابن سهم ا يف "صحيحو" بعد إخر  -رٛتو اَّللَّ تعاُف-ذكر مسلم 
 . ذلك كاف على عهد رسوؿ اَّللَّ 

،  مفٌسرنا كبلـ ابن ا١تبارؾ ىذا: ما نٌصو: يعٍت حيث كاف اٞتهاد كاجبنا، كٛتلو على النفاؽ اٟتقيقيٌ  -رٛتو اَّللَّ تعاُف-قاؿ القرطٌِب 
 ان .، كإف َف يكن كافر ك٭تتمل أف ٭تمل على ٚتيع األزماف، كيكوف معناه: أف كٌل من كاف كذلك أشبو ا١تنافقُت

ـه  -بضٌم النوف-: قولو: "نيرل" -رٛتو اَّللَّ تعاُف-كقاؿ النوكٌم  ، أم نظن. كىذا الذم قالو ابن ا١تبارؾ ٤تتمله. كقد قاؿ غَته: إنو عا
  .حمل اٟتديث على العمـو ىو األكُفف

) من مات  و من خصاؿ ا١تنافقُت قاؿ النِب اإلعراض عن اٞتهاد فإن -أم النفاؽ األصرر -كمن ىذا الباب قاؿ ابن تيمية : 
 ... ( . كَف يرز
 ما ا١تراد بتحديث النفس يف اٟتديث ؟ 

 ( ا١تعٌت َف يعـز على اٞتهاد ، كَف يقل : َي ليتٍت كنت ٣تاىدان ، كقيل : َف يرد ا٠تركج .كىَفٍى ٭تيىدًٌث نػىٍفسىوي قاؿ القارم : قولو )
ف يعتقد أنو مأمور بو ، كأف يعـز عليو إذا احتيج إليو ، كىذا يتضمن ٖتديث نفسو بفعلو ، : كال بد لكل مؤمن أ كقاؿ ابن تيمية

 فمن مات كَف يرزك كَف ٭تدث نفسو ابلرزك نقص من إٯتانو الواجب عليو بقدر ذلك ، فمات على شعبة من نفاؽ .
تعدان لنصرة هللا ، فإما أف يباشر ذلك كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ىذا اٟتديث يدؿ على أنو ٬تب على اإلنساف أف يكوف مس

بنفسو ، كإما أف ٭تدث نفسو أبنو مىت حصل جهاد يف سبيل هللا جاىد ، كإال مات على شعبة من النفاؽ ، كَف يقل ) مات 
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 منافقان ( بل قاؿ ) على شعبة ( كمعلـو أف الشعبة ال ٗترج اإلنساف من دين اإلسبلـ .
 : ما عواقب ترؾ اٞتهػاد 

 سبب للهبلؾ يف الدنيا كاآلخرة . أكالن :
 فأما يف الدنيا فإف اٞتباف الرعديد الذم ال ٫تة لو يف قتاؿ األقراف كال طاقة لو يف الذكد عن حياضو يكوف ذليبلن مستعبدان ًتبعان غَت

 متبػوع .
و هبا عز اإلسبلـ كا١تسلمُت كإذالؿ كأما يف اآلخرة : فهو يهلك إف َف يترمده هللا برٛتتو ، بًتؾ فريضة ٤تكمة أنز٢تا هللا يف كتاب

 الشرؾ كا١تشركُت .
 سبب للذؿ كا٢تواف . اثنيان :

) إذا تبايعتم ابلعينة ، كأخذمت أذّنب البقر ، كرضيتم ابلزرع ، كتركتم اٞتهاد ، سلط هللا  عن ابن عمر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 د .عليكم ذالن ال ينزعو حىت ترجعوا إُف دينكم ( ركاه أبو داك 

 كقد بٌوب البخارم ابابن على ىذا ا١تعٌت يف الصحيح فقاؿ : 
 ابب مىا ٭تيٍذىري ًمٍن عىوىاًقًب ااًلٍشًترىاًؿ آًبلىًة الزَّرًٍع ، أىٍك ٣تيىاكىزىًة اٟتٍىدًٌ الًَّذم أيًمرى ًبًو.

يػٍ مث ذكر حديثان : ... ٍعتي النَِّبَّ ، عىٍن أىَب أيمىامىةى اٍلبىاًىًليًٌ قىاؿى كىرىأىل ًسكَّةن كىشى ا : يػىقيوؿي   ئنا ًمٍن آلىًة اٟتٍىٍرًث فػىقىاؿى : ٝتًى الى يىٍدخيلي ىىذى
.  بػىٍيتى قػىٍوـو ًإالَّ أيٍدًخلىوي الذُّؿُّ

 قاؿ العيٍت : ا١تقصود الًتغيب كاٟتث على اٞتهاد .
 ) ال تتخذكا الضيعة فًتغبوا يف الدنيا ( .  كقد جاء عند الًتمذم قاؿ 

 ) النهاية ( .لتجارة كالصناعة كالزراعة كغَت ذلك .    الضيعة : ا
] ما من مسلم يررس غرسان فيأكل منو طَت .... [ كاألحاديث ا١تتقدمة ] حديث أَب أمامة [ كقد كفق العلماء بُت ىذا اٟتديث 

 بوجهُت اثنُت :
أك عشر ، فمن أدخل نفسو يف ذلك فقد  خراج أف ا١تراد ابلذؿ ما يلزمهم من حقوؽ األرض اليت تطالبهم هبا الوالة منأكالن : 

 عرضها للذؿ .
كإُف ىذا ذىب البخارم حيث ترجم  أنو ٤تموؿ على من شرلو اٟترث ك الزرع عن القياـ ابلواجبات كاٟترب ك٨توه ،اثنيان : 

ا١تعلـو أف الرلو يف السعي  فإف منو ، ابب ما ٭تذر من عواقب االشتراؿ آبلة الزرع ، أك ٣تاكزة اٟتد الذم أمر بو : للحديث بقول
التكالب على الدنيا كاإلخبلد إُف األرض كاإلعراض عن اٞتهاد ، كما ىو  كراء الكسب يلهي صاحبو عن الواجب ك ٭تملو على

م إذا تبايعتم ابلعينة ، كأخذمت أذّنب البقر ك رضيتم ابلزرع ك تركت:  و كيؤيد ىذا الوجو قول، الكثَتين من األغنياء  مشاىد من
 م ( .حىت ترجعوا إُف دينكعنكم ال ينزعو  سلط هللا عليكم ذالن  اٞتهاد
 سبب للببلء . اثلثان :
 ) من َف يرزك أك ٬تهز غازَين أك ٮتلف غازَين يف أىلو ٓتَت أصابو هللا بقارعة قبل يـو القيامة ( ركاه أبو داكد . قاؿ 

 سبب لعذاب هللا كبطشو . رابعان :
 كا يعذبكم عذاابن أليمان كيستبدؿ قومان غَتكم كال تضركه شيئان كهللا على كل شيء قدير ( .قاؿ تعاُف ) إال تنفر 

 سبب إلفساد أىل األرض ابلقضاء على دينهم . خامسان :
 قاؿ تعاُف ) كلوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض كلكن هللا ذك فضل على العا١تُت ( .
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عظيمة للمسلمُت ، منها األجر كالثواب كالشهادة كا١ترنم كالًتبية اإلٯتانية اليت ال ٖتصل بدكف  ترؾ اٞتهاد يفوت مصاٌف سادسان :
 اٞتهاد كدفع شر الكفار كإذال٢تم .

نػىهيٍم اٍلعىدىاكىةى حى قاؿ ابن تيمية :  تىًليًهٍم أبًىٍف ييوًقعى بػىيػٍ ًبيًل اَّللًَّ فػىقىٍد يػىبػٍ نىةي كىمىا ىيوى اٍلوىاًقعي ؛ فىًإذىا تػىرىؾى النَّاسي اٞتًٍهىادى يف سى نػىهيٍم اٍلًفتػٍ ىتَّ تػىقىعى بػىيػٍ
نػىهيٍم كىجىعىلى أبىٍ  ًبيًل اَّللًَّ ٚتىىعى اَّللَّي قػيليوبػىهيٍم كىأىلَّفى بػىيػٍ  م .سىهيٍم عىلىى عىديكًٌ اَّللًَّ كىعىديكًٌىً فىًإفَّ النَّاسى إذىا اٍشتػىرىليوا اًبٞتًٍهىاًد يًف سى

 اٞتهاد كفضلو :من كلمات ابن تيمية يف  -
 ا .اٞتهاد يف سبيل هللا مقصوده أف يكوف الدين كٌلو  ، كأف تكوف كلمة هللا ىي العليقاؿ ابن تيمية : 

ـه لفاعلو كلرَته يف الدين كالدنيا ، كمشتمل على ٚتيع أنواع العبادات الباطنة كالظاىرة ، فإنو كقاؿ رٛتو هللا :  نفع اٞتهاد عا
عاُف ، كاإلخبلص لو ، كالتوكل عليو ، كتسليم النفس كا١تاؿ لو ، كالص ر كالزىد ، كذكر هللا ، كسائر أنواع مشتمله من ٤تبة هللا ت

 ر .العمل : على ما ال يشتمل عليو عمله آخ
ن اٞتهاد ك١تٌا كاف صبلح بٍت آدـ ال يتم يف دينهم كدنياىم إالٌ ابلشجاعة كالكـر : بٌُت سبحانو أف من توُف عكقاؿ رٛتو هللا : ... 

َي أيها الذين آمنوا ! ما لكم إذا قيل لكم انفركا يف سبيل هللا ااثقلتم إُف األرض ؟  )بنفسو أبدؿ هللا بو من يقـو بذلك ، فقاؿ 
غَتكم  أرضيتم ابٟتياة الدنيا من اآلخرة ؟ فما متاع اٟتياة الدنيا يف اآلخرة إاٌل قليل . إاٌل تنفركا يعذبكم عذاابن أليمان كيستبدؿ قومان 

ىا أنتم ىؤالء تدعوف لتنفقوا يف سبيل هللا فمنكم من يبخل كمن ) . كقاؿ تعاُف ( كال تضٌركه شيئان ، كهللا على كٌل شيء قدير 
. كابلشجاعة كالكـر يف  (يبخل فإ٪تا يبخل عن نفسو كهللا الرٍت كأنتم لفقراء كإف تتولوا يستبدؿ قومان غَتكم مث ال يكونوا أمثالكم 

ال يستوم منكم من أنفق من قبل الفتح كقاتل أكلئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد  ) فضل السابقُت ، فقاؿ سبيل هللا
. كقد ذكر اٞتهاد ابلنفس كا١تاؿ يف سبيلو ، كمدحو يف غَت آية من كتابو ، كذلك ىو الشجاعة  (كقاتلوا ككبلن كعد هللا اٟتسٌت 

 . (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثَتة إبذف هللا كهللا مع الصابرين   )كالسماحة يف طاعتو سبحانو ، فقاؿ 
ألمر ابٞتهاد ، كذكر فضائلو يف الكتاب كالسنة : أكثر من أف ٭تصر . ك٢تذا كاف أفضل ما تطوع بو اإلنساف ، ككاف كقاؿ : ا

 ة .ٌؿ عليو الكتاب كالسنابتفاؽ العلماء أفضل من اٟتج كالعمرة ، كمن الصبلة التطوع ، كالصـو التطوع ، كما د
 َف يرد يف ثواب األعماؿ كفضلها مثل ما كرد فيو .كقاؿ : 

قل ىل تربصوف بنا إالٌ  )اٞتهاد فيو خَت الدنيا كاآلخرة ، كيف تركو خسارة الدنيا كاآلخرة ، قاؿ هللا تعاُف يف كتابو كقاؿ رٛتو هللا : 
الشهادة كاٞتنة . فمن عاش من اجملاىدين كاف كرٯتان لو ثواب الدنيا ، كحسن يعٍت : إٌما النصر كالظفر ، كإٌما  (إحدل اٟتسنيُت 

 ثواب اآلخرة ، كمن مات منهم أك قتل فإُف اٞتنة .
كما يف القرآف من األمر ابإليتاء كاإلعطاء كذـ من ترؾ ذلك : كلو ذـ للبخل ، كما يف القرآف من اٟتظ على اٞتهاد  كقاؿ :

عنو كالتاركُت لو : كلو ذـ للجنب ، ك١تا كاف صبلح بٍت آدـ ال يتم يف دينهم كدنياىم إال ابلشجاعة  كالًتغيب فيو كذـ الناكلُت
 كالكـر ، بُت سبحانو أف من توُف عن اٞتهاد بنفسو أبدؿ هللا بو من يقـو بذلك .      

ع فيو من ريب قلبو كمرض فؤاده ، كتركو ما فمن ترؾ القتاؿ الذم أمر هللا بو لئبل تكوف فتنة : فهو يف الفتنة ساقط ٔتا كق كقاؿ :
 أمر هللا بو من اٞتهاد ، فتدبر ىذا فإف ىذا مقاـ خطر .       

يف الصبلة كاٞتهاد ، ككاف إذا عاد مريضان يقوؿ : اللهم اشف عبدؾ ، يشهد  ك٢تذا كانت أكثر األحاديث عن النِب  كقاؿ :
 لك صبلة ، كينكأ لك عدكان .       

ذا قاؿ اإلماماف عبد هللا بن ا١تبارؾ كأٛتد بن حنبل كغَت٫تا : إذا اختلف الناس يف شيء فانظركا ماذا عليو أىل الثرر ، ك٢ت كقاؿ :
 ( كيف اٞتهاد أيضان : حقيقة الزىد يف اٟتياة الدنيا ، كيف )كىالًَّذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيٍم سيبػيلىنىافإف اٟتق معو ، ألف هللا يقوؿ : 
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  الدار الدنيا ، كفيو حقيقة اإلخبلص ، كأعظم مراتب اإلخبلص : تسليم النفس كا١تاؿ للمعبود .         
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
يف اٟتديث دليل على أنو قد ٬تتمع يف ا١تسلم شعبة نفاؽ )عملي ( كشعبة إٯتاف كفيو رد على ا٠توارج كا١تعتزلة . قاؿ ابن تيمية  -
إذ كاف من أصوؿ أىل السنة اليت فارقوا هبا ا٠توارج : أف الشخص الواحد ٕتتمع فيو حسنات كسيئات ، فيثاب على حسناتو ،  )

 و .كيعاقب على سيئات
ح . ) كهبذا يعلمي كل من لو أدْف بصَتة أف قوؿ من قاؿ من كتاب العصر كغَتىم إف اٞتهاد شرع للدفاع فقط قوؿ غَت صحي -

 ابن ابز ( .
ـٌ مىا يػيتػىوى  - ا اٟتٍىًديث : أىفَّ مىٍن نػىوىل ًفٍعل ًعبىادىة فىمىاتى قػىٍبل ًفٍعلهىا الى يػىتػىوىجَّو عىلىٍيًو ًمٍن الذَّ  ا .جَّو عىلىى مىٍن مىاتى كىَفٍى يػىٍنوًىى كىيف ىىذى

،  م (ٍم، كىأىنٍػفيًسكيٍم، كىأىٍلًسنىًتكي جىاًىديكا اٍلميٍشرًًكُتى ِبًىٍموىاًلكي )  قىاؿى   أىفه النهيبه  كىعىٍن أىنىسو  - َُِٔ رىكىاهي أىٍٛتىدي كىالنهسىاًئيُّ
 م .كىصىحهحىوي اٟتٍىاكً 

----------     
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد اٟتث على ٣تاىدة ا١تشركُت اب١تاؿ كالنفس كاللساف .
ًبيًل اَّللًَّ كىالًَّذينى آكىكٍا كَّنىصىريكٍا أيٍكلىًئكى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاء بػىٍعضو  ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوٍا كىىىاجىريكٍا كىجىاىىديكاٍ كما قاؿ تعاُف )  (أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهٍم يف سى

ًبيًل اَّللًَّ أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهٍم أىٍعظىمي دىرىجىةن ًعندى كقاؿ تعاُف )   ( . اَّللًَّ كىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلفىائًزيكفى  الًَّذينى آمىنيوٍا كىىىاجىريكٍا كىجىاىىديكٍا يف سى
 ( . لىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى لىًكًن الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيوٍا مىعىوي جىاىىديكٍا أبًىٍموىا٢ًتًٍم كىأىنفيًسًهٍم كىأيٍكلىًئكى ٢تىيمي ا٠تٍىيػٍرىاتي كىأيكٍ كقاؿ تعاُف ) 

ًبيًل اَّللًَّ أيكٍ كقاؿ تعاُف ) ًإ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الَّ  بيوا كىجىاىىديكا أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهٍم يف سى  لىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى ( ًذينى آمىنيوا اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو مثيَّ َفٍى يػىٍرًتى

ة لًٍلكيفَّاًر ، كىاًبٍلمىاًؿ كىىيوى بىٍذلو ًلمىا يػىقيـو بًًو ًمٍن اٟتٍىًديث دىلًيل عىلىى كيجيوب اٞتًٍهىاد اًبلنػٍَّفًس ، كىىيوى اًب٠تٍيريكًج كىاٍلميبىاشىرى : قاؿ الصنعآف 
ح كى٨تىٍوه ، كىاًبللًٌسىاًف إبًًقىامىًة اٟتٍيجَّة عىلىٍيًهٍم كىديعىائهيٍم ًإُفى اَّللَّ تػىعى  بلى اُفى ، كابألصوات عند اللقاء كىالزٍَّجر كى٨تىٍوه ًمٍن  النػَّفىقىة يًف اٞتًٍهىاد كىالسًٌ

 ك .ًفيًو ًنكىايىة لًٍلعىدي كيٌل مىا 
فيو دليل على كجوب اجملاىدة للكفار ابألمواؿ كاأليدم كاأللسن. كقد ثبت األمر القرآٓف ابٞتهاد ابألنفس : كقاؿ الشوكآف 

 ب .كاألمواؿ يف مواضع ، كظاىر األمر الوجو 
كجب عليو اٞتهاد ٔتالو ، فيجب على  من عجز عن اٞتهاد ببدنو كقدر على اٞتهاد ٔتالو: ك كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 . ا١توسرين النفقة يف سبيل هللا
كعلى ىذا : فيجب على النساء اٞتهاد يف أموا٢تن إف كاف فيها فضل ، ككذلك يف أمواؿ الصرار إف احتيج إليها كما ٕتب 

 ان .النفس كاٟترمة كاجب إٚتاعفأما إذا ىجم العدك فبل يبقى للخبلؼ كجو ، فإف دفع ضررىم عن الدين ك ، النفقات كالزكاة 
  ابلنفس كا١تاؿ ، فيها تقدمي ا١تاؿ على النفس ؟ دابٞتها ةما اٟتكمة يف أكثر اآلايت اآلمر 

يػٍره  ذىًلكيمٍ  اَّللًَّ  سىًبيلً  يف  كىأىنفيًسكيمٍ  أبًىٍموىاًلكيمٍ  كىجىاًىديكا كىثًقىاالن  ًخفىافنا انًفريكاكقولو تعاُف )   . ( ٍعلىميوفتػى  كينتيمٍ   إف لَّكيمٍ  خى
ًبيًل اَّللًَّ  كقولو تعاُف )  ... ( . ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوٍا كىىىاجىريكٍا كىجىاىىديكٍا أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهٍم يف سى

 . ( فاٍلفىائًزيك  ىيمي  كىأيٍكلىًئكى  اَّللًَّ  ًعندى  ةن دىرىجى  أىٍعظىمي  كىأىنفيًسًهمٍ  أبًىٍموىا٢ًتًمٍ  اَّللًَّ  سىًبيلً  يف  كىجىاىىديكا كىىىاجىريكا آمىنيوا الًَّذينى كقولو تعاُف ) 
 كجاء يف موضع كاحد تقدٔف النفس على ا١تاؿ .

ا كىيػيٍقتػىليوفى  فػىيػىٍقتػيليوفى  اَّللًَّ  سىًبيلً  يًف  يػيقىاتًليوفى  اٞتٍىنَّةى  ٢تىيمي  أبًىفَّ  كىأىٍموىا٢تىيم أىنفيسىهيمٍ  اٍلميٍؤًمًنُتى  ًمنى  اٍشتػىرىل اَّللَّى  إفَّ كما يف قولو تعاُف )   عىلىٍيوً  كىٍعدن
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 . ( كىاٍلقيٍرآفً  كىاإل٧ًتيلً  التػٍَّورىاةً  يف  حىقِّا
عل تقدٔف األمواؿ على األنفس ًلمىا أف اجملاىدة ابألمواؿ أكثر كقوعان، كأمت دفعان للحاجة؛ حيث ال  : لرٛتو هللا اآللوسي قاؿ

تيب ىذه ا١تتعاطفات يف اآلية على حسب الوقوع؛ فاٞتهاد ب )ا١تاؿ( لنحو ييتصىوىر اجملاىدة ابلنفس ببل ٣تاىدة اب١تاؿ، كقيل: تر 
 س .التأىب للحرب، مث اٞتهاد ابلنف

 ة .كجو التقدٔف أف اٞتهاد يستدعي تقدٔف إنفاؽ األمواؿ أكالن؛ فهو من ابب السبق ابلسببي : فال رىا صاحب كقاؿ
 س :فرٛتو هللا يف حكمة تقدٔف ا١تاؿ على الن القيم ابن ؿكقا

ىم العدك كجب على القادر ا٠تركج بنفسو، فإف كاف عاجزان اأكالن: ىذا دليل على كجوب اٞتهاد اب١تاؿ كما ٬تب ابلنفس، فإذا د
 .كجب عليو أف يكًتم ٔتالو

ا يف ٖتصيلو كترتكب األخطا  ر كفائدة اثنية: على تقدير عدـ الوجوب؛ كىي أف ا١تاؿ ٤تبوب النفس كمعشوقها اليت تبذؿ ذاهتى
، فندب هللا تعاُف ٤تبًٌيو اجملاىدين يف سبيلو إُف بذؿ معشوقهم  كتتعرض للموت يف طلبو، كىذا يدؿ على أنو ىو ٤تبوهبا كمعشوقها

فإف ا١تقصود أف يكوف هللا ىو أحب شيء إليهم، كال يكوف يف الوجود شيء أحبَّ إليهم منو، فإذا بذلوا  ، ك٤تبوهبم يف مرضاتو
م إُف مرتبة أخرل أكمل منها؛ كىي بذؿ نفوسهم لو؛ فهذا غاية اٟتب؛ فإف اإلنساف ال شيء أحبَّ إليو من ٤تبوهبم يف حبو نقله

 .نفسو، فإذا أحب شيئان بذؿ لو ٤تبوبو من نفسو كمالو، فإذا آؿ األمر إُف بىٍذًؿ نفسو ضنَّ بنفسو كآثرىا على ٤تبوبو
فإذا أحس اب١ترلوبية ، ك٢تذا يدافع الرجل عن مالو كأىلو ككلده ،  يةىذا ىو الرالب كىو مقتضى الطبيعة اٟتيوانية كاإلنسان

 م .وسهم بعد أف بذلوا لو ٤تبوابهتػػػكالوصوؿ إُف مهجتو كنفسو فرَّ كتركهم، فلم يرضى هللا من ٤تبيو هبذا، بل أمرىم أف يبذلوا لو نف
، فإذا َف يبقى لو مالو بذؿ نفسو؛ فكاف تقدٔف ا١تاؿ  نفسو فإف العبد يبذؿ مالو أكالن يقي بو،  كأيضان فبذؿ النفس آخر ا١تراتب 

 .على النفس يف اٞتهاد مطابقان للواقع
مُّ ًمنى اٞتًٍهىاًد كىحىًقيقىةي اٍٞتًهىاًد بىٍذؿي اٞتٍيٍهًد كىالطَّاقىًة ، كىاٍلمىاؿي ىيوى عىصىبي اٟتٍىٍرًب كىىيوى مىدىدي اٞتٍىٍيًش ، كىىيوى أىىى كقاؿ الشنقيطي : 

حي ، كىقىٍد تيٍستىٍأجيري الٌرًجىاؿي كىمىا يف اٞتٍيييوًش اٟتٍىًديثىًة ًمنى اٍلًفرى ابً  بلى ًح ، فىًباٍلمىاًؿ ييٍشتػىرىل السًٌ بلى ًؽ اأٍلىٍجنىًبيًَّة ، كىاًبٍلمىاًؿ ٬تيىهَّزي اٞتٍىٍيشي ، لسًٌ
ٍذفي اًبٞتًٍهىاًد أىٍعذىرى اَّللَّي اٍلمىٍرضىى كى  ا لىمَّا جىاءى اإٍلً الضُّعىفىاءى ، كىأىٍعذىرى مىعىهيمي اٍلفيقىرىاءى الًَّذينى الى يىٍستىًطيعيوفى ٕتىًٍهيزى أىنٍػفيًسًهٍم ، كىأىٍعذىرى مىعىهيمي كىًلذى

مىٍرضىى ، ًإُفى قػىٍولًًو : كىالى عىلىى الًَّذينى لىٍيسى عىلىى الضُّعىفىاًء كىالى عىلىى الٍ  )ًإٍذ َفٍى ييوجىٍد ًعٍندىهي مىا ٬تيىهًٌزيىيٍم بًًو كىمىا يف قػىٍولًًو تػىعىاُفى  الرَّسيوؿى 
ليكيٍم عىلىٍيًو تػىوىلٍَّوا كىأىٍعيػينػيهيٍم تىًفيضي ًمنى الدٍَّمعً  ديكا مىا يػيٍنًفقيو ًإذىا مىا أىتػىٍوؾى لًتىٍحًملىهيٍم قػيٍلتى الى أىًجدي مىا أىٛتًٍ  ف ( . حىزىّنن أىالَّ ٬تًى

، قىٍد ٬تيى  ًح كىالنًٌسىاًء كىالضُّعىفىاًء، كىمىا قىاؿى كىكىذىًلكى ًمٍن جىاًنبو آخىرى بلى  ا(.مىٍن جىهَّزى غىازَين فػىقىٍد غىز ) اًىدي اًبٍلمىاًؿ مىٍن الى يىٍستىًطيعي اًبلسًٌ
ؿ كيف سؤاؿ لفضيلة الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا قاؿ فيو السائل: ٧تد أف هللا عزَّ كجل يف كثَت من آَيت اٞتهاد يقدًٌـ اٞتهاد اب١تا

 على اٞتهاد ابلنفس؛ فما اٟتكمة من ذلك؟
فأجاب فضيلتو بقولو: يظهر كهللا أعلم ألف اٞتيش اإلسبلمي قد ٭تتاج إُف ا١تاؿ أكثر من حاجتو إُف الرجاؿ؛ كألف اٞتهاد اب١تاؿ 

 س .أيسر من اٞتهاد ابلنف
 اذكر بعض صور اٞتهاد اب١تاؿ ؟ 

 إنفاؽ ا١تاؿ يف ٕتهيز اجملاىد ابلسبلح .
  :الذين استجابوا لنداء اٞتهاد ًتركُت خلفهم أكالدىم كنسائهم اجملاىدين أيسىر لكفالة ا١تاؿ إنفاؽ
 ؟ اٟتديث من العامة الفوائد بعض اذكر 
 . كطريقة كسيلة بكل الكفار جهاد كجوب -
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ـى اٞتهاد اب١تاؿ على سداد الدين. قاؿ  -  اٞتًٍهىادي  كىافى   ًإفٍ  : فابن تيمية رٛتو هللاإذا كاف اجملاىد مدينان كتعُتَّ اٞتهاد لدفع الضرر، قيًد
ي  يتػىعىُتًٌ

ٍفعً  ا١ت ، حىضىرىهي  إذىا كىمىا  الضَّرىر؛ً  ًلدى ـى  الصَّفَّ  حىضىرى  أىكٍ  اٍلعىديكُّ النػَّفىقىةً   الدٍَّينً  كىفىاءً  عىلىى قيدًٌ  . كىأىٍكُف كى
: ايى  - ُُِٔ هىا قىالىٍت: قػيٍلتي ! عىلىى النًٌسىاًء ًجهىاد كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ نػىعىٍم، ًجهىاده الى ًقتىاؿى ًفيًو، )  ؟ قىاؿى  رىسيوؿى اَّللًه

 .كىأىٍصليوي يف اٍلبياىاًرمًٌ  ،رىكىاهي اٍبني مىاجىو ( اٟتٍىجُّ كىاٍلعيٍمرىةي 
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد أف اٞتهاد ال ٬تب على ا١ترأة .

 ارم لفظو :كاٟتديث كما يف البخ
لىًكنَّ  ، لى اٍلعىمىًل أىفىبلى ٧تيىاًىدي قىاؿى : الى عىٍن عىاًئشىةى ، أيٌـً اٍلميٍؤًمًنُتى ، رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا ، أىنػَّهىا قىالىٍت : َيى رىسيوؿى هللًا نػىرىل اٞتًٍهىادى أىٍفضى 

 . أىٍفضىلى اٞتًٍهىاًد حىجّّ مىبػٍريكره 
 يف اٞتًٍهىاًد فػىقىاؿى ًجهىاديكينَّ اٟتٍىجُّ. ٌـً اٍلميٍؤًمًنُتى ، رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا ، قىالىًت اٍستىٍأذىٍنتي النَِّبَّ عىٍن عىاًئشىةى ، أي كيف لفظ : 

 . كألهنا ليست من أىل القتاؿ لضعفها قاؿ ابن قدامة : 
  ؟ىل ٬توز خركج النساء للغزك ١تساعدة اٞتيش فيما ينوهبم من آاثر اٟترب كسقي ا١تاء 

 نعم .
لىى ًإُفى اٍلمىًدينىةً  كينَّا نػىٍرزيك مىعى النَِّبًٌ ) عىًن الرُّبػىيًًٌع بًٍنًت ميعىوًٌذو قىالىٍت   ( ركاه البخارم . فػىنىٍسًقي اٍلقىٍوـى كى٩تىٍديميهيٍم كىنػىريدُّ اٞتٍىٍرحىى كىاٍلقىتػٍ

ـى النَّا )قىاؿى  عىٍن أىنىسو  قىاؿى : كىلىقىٍد رىأىٍيتي عىاًئشىةى بًٍنتى أىَب بىٍكرو كىأيَـّ سيلىٍيمو كىًإنػَّهيمىا  سي ، عىًن النًَِّبًٌ لىمَّا كىافى يػىٍوـي أيحيدو انٍػهىزى
قيزىاًف اٍلًقرىبى  ـى سيوًقًهمىا تػىنػٍ ًف أىرىل خىدى  أىفٍػوىاًه اٍلقىٍوـً مثيَّ تػىٍرًجعىاًف عىلىى ميتيوهًنًمىا مثيَّ تػيٍفرًغىانًًو يًف  -كىقىاؿى غىيػٍريهي تػىنػٍقيبلىًف اٍلًقرىبى  -لىميشىمًٌرىًتى

يئىاًف فػىتػيٍفرًغىاهًنىا يف أىفٍػوىاًه اٍلقىوٍ   ـ ( متفق عليو .فػىتىٍمآلهًنىا مثيَّ ٕتًى
ائًًو فىأىيػَّتػيهينَّ ٮتىٍريجي سىٍهميهى  كىافى النَِّبُّ ) قىالىٍت  .عىاًئشىةى كعن  نػىنىا يف  ا خىرىجى هًبىا النًَِّبُّ ًإذىا أىرىادى أىٍف ٮتىٍريجى أىقٍػرىعى بػىٍُتى ًنسى فىأىقٍػرىعى بػىيػٍ

 ( متفق عليو . بػىٍعدى مىا أيٍنزًؿى اٟتًٍجىابي  غىٍزكىةو غىزىاىىا فىخىرىجى ًفيهىا سىٍهًمي فىخىرىٍجتي مىعى النَِّبًٌ 
ا فػىرىآىىا أىبيو طىٍلحىةى فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ىىًذًه أيُـّ سيلىٍيمو مىعىهىا خىٍنجىره أىفَّ أيَّ سيلىٍيمو اٗتَّىذىٍت يػىٍوـى حينػىٍُتو ًخٍنجىرنا فىكىافى مىعىهى ) عىٍن أىنىسو ك 

ا ا٠تٍىٍنجىري »  فػىقىاؿى ٢تىىا رىسيوؿي اَّللًَّ   ؿي اَّللًَّ أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكُتى بػىقىٍرتي ًبًو بىٍطنىوي. فىجىعىلى رىسيو  قىالىًت اٗتَّىٍذتيوي ًإٍف دىّنى ًمٍتًٌ «. مىا ىىذى
 .... ( ركاه مسلم . يىٍضحىكي 
اًكينى اٞتٍىٍرحى  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ   )  قىاؿى كعنو .   ى ( ركاه مسلم .يػىٍرزيك أبًيٌـً سيلىٍيمو كىًنٍسوىةو ًمنى األىٍنصىاًر مىعىوي ًإذىا غىزىا فػىيىٍسًقُتى اٍلمىاءى كىييدى

ـى كىأيدىاًكل اٞتٍىٍرحىى  سىٍبعى غىزىكىاتو أىٍخليفيهيٍم يف  غىزىٍكتي مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ )  ٍن أيٌـً عىًطيَّةى األىٍنصىارًيًَّة قىالىتٍ كع ا٢ًتًٍم فىأىٍصنىعي ٢تىيمي الطَّعىا رًحى
 ( ركاه مسلم . كىأىقيوـي عىلىى اٍلمىٍرضىى

 كبَتان ييؤمن عليو الرلبة .  قاؿ ابن عبد ال ر : كخركجهن مع الرجاؿ يف الرزكات كغَت الرزكات مباح ، إذا كاف العسكر
 كىيًف ىىًذًه اأٍلىحىاًديًث دىلًيله عىلىى أىنَّوي ٬تىيوزي خيريكجي النًٌسىاًء يًف اٟتٍىٍرًب ٢ًتىًذًه اٍلمىصىاًلحً كقاؿ يف ٖتفة األحوذم : 

أىٍٛتىدى كىاٍلبيخىارًمًٌ قىالىٍت َيى رىسيوؿى اَّللًَّ نػىرىل اٞتًٍهىادى أىٍفضىلى اٍلعىمىًل كىاٞتًٍهىادي لىٍيسى ًبوىاًجبو عىلىى النًٌسىاًء يىديؿُّ عىلىى ذىًلكى حىًديثي عىاًئشىةى ًعٍندى 
 أىفىبلى ٧تيىاًىدي قىاؿى لىكينَّ أىٍفضىلي اٞتًٍهىاًد حىجّّ مىبػٍريكره 

لىًكٍن لىٍيسى يف قػىٍولًًو أىٍفضىلي اٞتًٍهىاًد حىجّّ مىبػٍريكره كىيًف رًكىايىًة قىاؿى بن بىطَّاؿو دىؿَّ حىًديثي عىاًئشىةى عىلىى أىفَّ اٞتًٍهىادى غىيػٍري كىاًجبو عىلىى النًٌسىاًء كى 
ًمنى ليوًب ًمنػٍهينَّ مىا يىديؿُّ عىلىى أىنَّوي ليس ٢تن أف يتطوعن اًبٞتًٍهىاًد كىًإ٪تَّىا َفٍى يىكيٍن كىاًجبنا ًلمىا ًفيًو ًمٍن ميرىايػىرىًة اٍلمىطٍ  اٍلبيخىارًمًٌ ًجهىاديكينَّ اٟتٍىجُّ 



 ُُٖٓ 

 .السًٍَّتً كى٣تيىانػىبىًة الٌرًجىاًؿ فىًلذىًلكى كىافى اٟتٍىجُّ أىٍفضىلى ٢تىينَّ ًمنى اٍٞتًهىاًد 
كىأىٍزكىاجهنَّ ، كىمىا   ًلمىحىارًًمًهنَّ ًفيًو خيريكج النًٌسىاء يًف اٍلرىٍزكىة كىااًلنًٍتفىاع هًبًنَّ يًف السٍَّقي كىاٍلميدىاكىاة كى٨تىٍو٫تىا ، كىىىًذًه اٍلميدىاكىاة كقاؿ النوكم : 

 كىافى ًمنػٍهىا لًرىٍَتًًىٍم الى يىكيوف ًفيًو مىٌس بىشىرىة ًإالَّ يف مىٍوًضع اٟتٍىاجىة .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 حكمة الشرع يف عدـ كجوب اٞتهاد على ا١ترأة . -
 حكمة الشرع يف التفريق بُت الرجاؿ كالنساء يف بعض األحكاـ . -

هيمىا قىاؿى  -ُِِٔ :  جىاءى رىجيله ًإىلى اىلنهيبًٌ ) كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًركو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ؟"أيىٍستىٍأًذنيوي يف اىٞتًٍهىاًد. فػىقىاؿى ، حىيٌّ كىاًلدىاؾى
: فىًفيًهمىا فىجىاًىدٍ  : نػىعىٍم: قىاؿى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( قىاؿى

; كىًإاله فىرًبه٫تيى )  ِب دىاكيدى: ًمٍن حىًديًث أىِب سىًعيدو ٨تىٍويهي، كىزىادى كىأًلىٍٛتىدى، كىأى  -ُِّٔ  ا ( .ًاٍرًجٍع فىاٍستىٍأًذنٍػهيمىا، فىًإٍف أىًذانى لىكى
---------- 

صهما ّتهاد ابليغ جهدؾ يف بٌر٫تا، كاإلحساف إليهما، فإف ذلك يقـو لك مقاـ قتاؿ العدك. أك خصٌ : أم (  فىًفيًهمىا فىجىاًىدٍ )  
النفس يف رضا٫تا. قالو يف "الفتح". كقاؿ السندٌم: أم جاىد نفسك، أك الشيطاف يف ٖتصيل رضا٫تا، كإيثار ىوا٫تا على ىواؾ. 

 ا .كقيل: ا١تعٌت: فاجتهد يف خدمتهم
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ّن مسلمُت أك إبذف ا١تسلم منهما .نستفيد أنو ال ٬توز لئلنساف أف ٬تاىد جهاد التطوع إال إبذف الوالدين إذا كا
 ٟتديث الباب .-أ

ًيعيكى عىلىى ا٢تًٍٍجرىًة ، كىتػىرىٍكتي أىبػىوىمَّ يػىٍبًكيىاًف ، فػىقىاؿى  جىاءى رىجيله ًإُفى رىسيوًؿ هللًا  )عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىٍمروك قىاؿى ك -ب فػىقىاؿى : ًجٍئتي أيابى
تػىهيمىا: اٍرًجٍع عىلىٍيًهمىا فىأىٍضًحٍكهيمىا   يػٍ  ( ركاه أبو داكد . كىمىا أىٍبكى

:  أىفَّ رىجيبلن ىىاجىرى ًإُفى رىسيوًؿ هللًا  . )ٍن أىَب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرًمًٌ كع -ج : ىىٍل لىكى أىحىده اًبٍليىمىًن ؟ قىاؿى : أىبػىوىامى ، قىاؿى ًمنى اٍليىمىًن فػىقىاؿى
 ( ركاه أبو داكد ًهمىا فىاٍستىٍأًذنٍػهيمىا ، فىًإٍف أىًذّنى لىكى فىجىاًىٍد ، كىًإالَّ فى ر٫َّتيىاأىًذّنى لىكى ؟ قىاؿى : الى ، قىاؿى : اٍرًجٍع ًإلىيٍ 

، كىقىٍد ًجئٍ  أىفَّ جىا٫ًتىةى، جىاءى ًإُفى النَِّبًٌ . )  ٍن ميعىاًكيىةى ٍبًن جىا٫ًتىةى السُّلىًميًٌ كع -د ، أىرىٍدتي أىٍف أىٍغزيكى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، فػىقىاؿى تي أىٍستىًشَتيؾى
: ىىٍل لىكى ًمٍن أيٌـو  : نػىعىٍم، قىا فػىقىاؿى  ا ( ركاه النسائي .فىاٍلزىٍمهىا، فىًإفَّ اٞتٍىنَّةى ٖتىٍتى رًٍجلىيػٍهى ؿ : ؟ ، قىاؿى

فبل  أف اٞتهاد يف ىذه اٟتالة فرض على الكفاية ينوب عنو فيو غَته ، كبر الوالدين فرض يتعُت عليو ال ينوب عنو فيو غَته ، -ق
 يًتؾ فرض عُت للقياـ ٔتا فرض على الكفاية .

قاؿ ٚتهور العلماء: ٭تـر اٞتهاد إذا منع األبواف، أك أحد٫تا، بشرط أف يكوّن مسلمُت، ألف بٌر٫تا فرض عُت قاؿ يف الفتح : 
 ة .عليو، كاٞتهاد فرض كفاي

 ،و األبواف أك أحد٫تا بشرط أف يكوّن مسلمُتػػػػولد إذا منعػػػذىب اٞتماىَت من العلماء إُف أنو ٭تـر اٞتهاد على ال: كقاؿ الصنعآف
 .فإذا تعُت اٞتهاد فبل ،  ألف بر٫تا فرض عُت كاٞتهاد فرض كفاية

  ؟كاٞتهاد عند تعينو فرض عُت فهما مستوايف فما كجو تقدمي اٞتهاد  ان بر الوالدين فرض عُت أيض: فإف قيل 
لدفاع عن ا١تسلمُت فمصلحتو عامة مقدمة على غَتىا كىو يقدـ على مصلحة ألف مصلحتو أعم إذ ىي ٟتفظ الدين كا: قلت 

 ف .      ) سبل السبلـ ( .حفظ البد
كإف أذف لػو كالداه يف الرزك كشرطا عليو أف ال ييقاتل ، فحضر القتاؿ تعٌُت عليو كسقط شرطهما . كذلك قاؿ  : قاؿ يف ا١ترٍتك 



 ُُٖٔ 

 ة .عليو فلم يبق ٢تما يف تركو طاعان األكزاعي كابن ا١تنذر ؛ ألنو صار كاجب

 فائدة :
 فىأىمَّا إٍف كىافى أىبػىوىاهي غىيػٍرى ميٍسًلمىٍُتً ، فىبلى إٍذفى ٢تىيمىا .قاؿ ابن قدامة : 

 كىًبذىًلكى قىاؿى الشَّاًفًعٌي .
 كىقىاؿى الثػٍَّورًمُّ : الى يػىٍرزيك إالَّ إبًًٍذهًنًمىا ؛ لًعيميوـً اأٍلىٍخبىاًر .

اهًنًمىا ؛ ًمنػٍهيٍم أىبيو بىٍكرو الصًٌ  أىٍصحىابى رىسيوًؿ اَّللًَّ  كىلىنىا أىفَّ  اًفرىاًف ، ًمٍن غىٍَتً اٍسًتٍئذى دًٌيقي ، كىأىبيو كىانيوا ٬تيىاًىديكفى ، كىًفيًهٍم مىٍن لىوي أىبػىوىاًف كى
يٍػفىةى ٍبني عىتػىبىةى ٍبني رىبًيعىةى ، كىافى مىعى النَِّبًٌ  هي يًف يػىٍوـى بىٍدرو ، كى  حيذى أىبيوهي رىئًيسي اٍلميٍشرًًكُتى يػىٍومًئذو ، قيًتلى بًبىٍدرو ، كىأىبيو عيبػىٍيدىةى ، قػىتىلى أىابى

دي  )اٞتًٍهىاًد ، فىأىنٍػزىؿى اَّللَّي تػىعىاُفى   .اآٍليىةى ( .قػىٍومنا  الى ٕتًى
 .   ) ا١ترٍت ( . كىعيميوـي اأٍلىٍخبىاًر ٥تيىصَّصه ٔتىا رىكىيٍػنىاهي  

 مث قاؿ :
 :أىمَّا إٍف كىافى أىبػىوىاهي رىًقيقىٍُتً فى 
اهًنًمىا   ـً ا٠ٍتًرىًقيًٌ يػىٍقتىًضي كيجيوبى اٍسًتٍئذى  .فػىعيميوـي كىبلى
 .لًعيميوـً اأٍلىٍخبىاًر ، كىأًلىنػَّهيمىا أىبػىوىاًف ميٍسًلمىاًف ، فىأىٍشبػىهىا اٟتٍيرٍَّيًن  
 .كى٭تىٍتىًملي أىٍف الى يػيٍعتػىبػىرى إٍذنػيهيمىا  
يىةى ٢تىيمىا .أًلى    ) ا١ترٍت ( .    نَّوي الى كالى
 ىل يشًتط رضا٫تا إذا تعُت اٞتهاد ؟ 

 ال يشًتط .
 فإذا تعٌُت اٞتهاد فبل إذف. قاؿ ابن حجر : 

 ( . َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبػيتيواٍ لقولو تعاُف )  -أ
رى )َيى أىيػُّهىا الَّذً كلقولو تعاُف )  ٌرًفان لًًٌقتىاؿو أىٍك ُٓينى آمىنيوٍا ًإذىا لىًقيتيمي الًَّذينى كىفىريكٍا زىٍحفان فىبلى تػيوىلُّوىيمي األىٍدابى ًٍم يػىٍومىًئذو ديبػيرىهي ًإالَّ ميتىحى ( كىمىن يػيوى٢تًٌ

ء ًبرىضىبو مًٌنى اَّللًَّ   ( . ميتىحىيًٌزان ًإُفى ًفئىةو فػىقىٍد ابى
أف هللا سبحانو كتعاُف أمر ابلثبات عند قتاؿ الكفار كعدـ الفرار عنهم ، كاآلية عامة تشمل ٚتيع  كجو الداللة من اآليتُت :

 ا١تؤمنُت كمنهم الولد .
 ) ال طاعة يف معصية هللا ( متفق عليو . قاؿ  -ب

معٌت الستئذاف الوالدين أخ ر بعدـ الطاعة يف معصية هللا ، كاٞتهاد ىنا فرض عُت كتركو معصية ، فبل  كجو الداللة : الرسوؿ 
 يف ىذه اٟتالة ، إذ ال طاعة ٢تما إذا َف أيذّن .

قياس اٞتهاد يف ىذه اٟتالة على الصبلة ا١تكتوبة ، ّتامع أف كبلن منهما عبادة تعٌينت عليو ، فكما أف أداء الولد للصبلة  -ج
 ا١تكتوبة ال يتوقف على إذف الوالدين فكذلك اٞتهاد .

 ه اٟتالة يؤدم إُف ا٢تبلؾ فقٌدـ على حق األبوين .  ) أحكاـ إذف اإلنساف ( .ترؾ اٞتهاد يف ىذ -د
 ؟ كىل ييلحق اٞتٌد كاٞتٌدة ابألبوين يف ذلك 

 م .األصٌح عند الشافعٌية نع
 اذكر حاالت رجوع األبوين عن إذهنما لولد٫تا ابٞتهاد ؟ 
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 .: أف يرجع األبواف قبل حضور الولد الصف يف القتاؿ  اٟتالة األكىل
 ففي ىذه الصورة اتفقت الشافعية كاٟتنابلة على أنو ٬تب على الولد أف يرجع .

 كاستدلوا أبف عدـ اإلذف عذر ٯتنع كجوب اٞتهاد ابتداء فكذلك إذا طرأ يف أثنائو كسائر ا١توانع من العمى أك ا١ترض .
 أف يرجع األبواف عن إذهنما بعد حضوره الصف . اٟتالة الثانية :
 نو ال ع رة برجوعهما عن اإلذف ، ك٭تـر على الولد االنصراؼ عن القتاؿ .فاألظهر ىنا أ

 ألف اٞتهاد تعٌُت عليو ْتضوره الصف ، فلم يبق ٢تما إذف .
 ىل ٮترج للجهاد كعليو دٍين ؟ 

 ىذه ا١تسألة ٢تا أحواؿ :
 عليو ، سواء كاف ا١تدين معسران أـ موسران . اتفق الفقهاء على عدـ اشًتاط إذف الدائن ٞتهاد ا١تدين إذا كاف اٞتهاد متعينان  أكالن :

ألف ا٠تركج ىنا فرض عُت على كل قادر ، كىو ال ٭تتمل التأخَت ، أما قضاء الدَّين فيحتمل التأخَت ، كالضرر يف ترؾ ا٠تركج 
ب عليو أف يشترل أعظم من الضرر يف االمتناع من قضاء الدين ، ألف الضرر يف ترؾ ا٠تركج يرجع إُف كافة ا١تسلمُت ، فالواج

 بدفع أعظم الضررين .
ؼى بػىٍُتى اٍلفيقىهىاًء يف أىنَّوي ال إٍذفى لًرىرٯتً  جاء يف ) ا١توسوعة الفقهية ( ى اٞتًٍهىادي فىبل ًخبلى  و .كىأىمَّا إذىا تػىعىُتَّ

ف الدائن إال إذا ترؾ كفاء ، كَف اتفق الفقهاء على أنو ليس للمدين ا١توسر أف ٮترج للجهاد إذا كاف الدين حاالن برَت إذ اثنيان :
 ٮتالف فيو إال األكزاعي .

 كاستدلوا : أبف فرض الدين متعُت عليو ، فبل ٬توز تركو لفرض على الكفاية يقـو عنو غَته مقامو .
 كاستدلوا ٞتواز اٞتهاد إف ترؾ كفاءن أك أقاـ كفيبلن :

 أحد كعليو دٍين كثَت ، فاستشهد كقضاه عنو ابنو بعلم النِب حيث خرج إُف  –كالد جابر  –بفعل عبد هللا بن عمرك بن حراـ 
 على ذلك كَف ينكر فعلو بل مدحو ، كقاؿ : ما زالت ا١تبلئكة تظلو أبجنحتها . كَف يذمو النِب 

إبًًٍذًف غىرٯتًًو، إال أىٍف يػىتػٍريؾى كىفىاءن، أىٍك ييًقيمى ًبًو كىًفيبل، كىمىٍن عىلىٍيًو دىٍينه حىاؿّّ أىٍك ميؤىجَّله، َفٍى ٬تىيٍز لىوي ا٠تٍيريكجي إُفى اٍلرىٍزًك إال  :قاؿ ابن قدامة 
ا قىاؿى الشَّاًفًعيُّ   . . . أىٍك يػيوىثًٌقىوي ًبرىٍىنو . كىهًبىذى

ًبيًل اَّللًَّ صى  كدليل ذلك أىفَّ رىجيبل جىاءى إُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ  ، إٍف قيًتٍلت يًف سى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ : اػفػىقىاؿى مى؟ قىاؿى ًبرنا ٤تيٍتىًسبنا، تيكىفَّري عىٍتًٌ خىطىاَيى
 . نػىعىٍم ، إال الدٍَّينى ، فىًإفَّ ًج ٍرًيلى قىاؿى ِف ذىًلكى . رىكىاهي ميٍسًلمه 

 . كألىفَّ اٞتًٍهىادى تػيٍقصىدي ًمٍنوي الشَّهىادىةي الَّيًت تػىفيوتي هًبىا النػٍَّفسي ، فػىيػىفيوتي اٟتٍىقُّ ًبفىوىاهًتىا
ى عىلىٍيًو اٞتًٍهىادي ، فىبل إٍذفى لًرىرٯتًًو ؛ ألىنَّوي تػىعىلَّقى ًبعىٍيًنًو ، فىكىافى ميقىدَّمنا عىلىى مى كىأى  ائًًر فػيريكًض األىٍعيىافً مَّا إذىا تػىعىُتَّ  . . . ا يف ًذمًَّتًو ، كىسى

ـى كىًفيبل ، فػىلىوي اٍلرىٍزكي ًبرىٍَتً إذٍ   .ًف . نىصَّ عىلىٍيًو أىٍٛتىدي ًفيمىٍن تػىرىؾى كىفىاءن كىًإٍف تػىرىؾى كىفىاءن ، أىٍك أىقىا
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ خىرىجى إُفى أيحيدو ، كىعىلىٍيًو دىٍينه كىًثَته ، فىاٍستي   ٍشًهدى ، كىقىضىاهي عىٍنوي ابٍػنيوي ًبًعٍلًم النَِّبًٌ ، كىَفٍى يىذيمَّوي ألىفَّ عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى حىرىاـو أىابى جى

ىتَّ رىفػىٍعتيميوهي( . كىقىاؿى البًٍنًو عىلىى ذىًلكى ، كىَفٍى يػيٍنًكٍر ًفٍعلىوي ، بىٍل مىدىحىوي ، كىقىاؿى : ) مىا زىالىٍت اٍلمىبلًئكىةي تيًظلُّوي أبًىٍجًنحىًتهىا ، حى  ِبُّ النَّ 
ؾ ، كىكىلَّمىوي ًكفىاحنا   ١ترٍت ( ..     ) اجىاًبره : أىشىعىٍرت أىفَّ اَّللَّى أىٍحيىا أىابى

 كقد ذىب بعض العلماء إُف أنو ٬توز للمدين ا١توسر أف ٮترج إُف اٞتهاد برَت إذف الدائن ، إذا كاف الدين َف ٭تل بعد .
 كبو قالت اٟتنفية ، كا١تالكية .

لبتو فليس لو منعو قالوا : إف الدائن قبل حلوؿ الدين ال حق لو على ا١تدين ، فليس لو مطالبة ا١تدين ابلدين ، كإذا َف يكن لو مطا
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 من ا٠تركج .
لكن ٬تاب عن ىذا : أبف الدائن كإف َف يكن لو حق على ا١تدين قبل حلوؿ الدين ، إال أف اٞتهاد يقصد منو الشهادة اليت تفوت 

 هبا النفس فيفوت اٟتق بفواهتا ، كىذا فيو ضرر على الدائن فبل ٬توز برَت إذنو .
 إذا َف يكن متعينان عليو كالدين حاؿ كا١تدين معسر ؟ إٍذف الدائن للمدين ابٞتهاد اثلثان :

 اختلف الفقهاء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ال يشًتط إذف الدائن ٠تركج ا١تدين إُف اٞتهاد إذا كاف معسران كَف يتعُت عليو . قيل :

 كهبذا قاؿ ا١تالكية ، كالشافعية .
 لقولو تعاُف ) كإف كاف ذك عسرة فنظرة إُف ميسرة ( .

قالوا : إف هللا أمر إبنظار ا١تعسر إُف حُت ا١تيسرة ، فبل ٬توز مطالبتو قبل ذلك ، كإذا َف تكن ىناؾ مطالبة فللمدين ا٠تركج برَت 
 إذف الدائن .

 : يشًتط إذف الدائن . كقيل
 كهبذا قالت اٟتنفية ، كاٟتنابلة .

ـى ًفيًهٍم فىذىكىرى ٢تىيٍم أىنَّوي قى  عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ  .أىىًب قػىتىادىةى  ٟتديث  -أ ًبيًل اَّللًَّ كىاإًلٯتىافى اًبَّللًَّ أىٍفضىلي األىٍعمىاًؿ  أىفَّ اٞتًٍهىادى يًف » ا ـى «. سى فػىقىا
ًبيًل اَّللًَّ تيكىفَّري عىٍتًٌ  َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىرىأىٍيتى ًإٍف قيًتٍلتي يف  :رىجيله فػىقىاؿى  ًبيًل اَّللًَّ  نػىعىٍم ًإٍف قيًتٍلتى يًف »  فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ  ؟مى خىطىاَيى  سى سى

ًبيًل اَّللًَّ أىتيكىفَّري عىٌتًٌ  قىاؿى أىرىأىٍيتى ًإٍف قيًتٍلتي يف «. كىٍيفى قػيٍلتى » مثيَّ قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ «. كىأىٍنتى صىاًبره ٤تيٍتىًسبه ميٍقًبله غىيػٍري ميٍدًبرو  سى
 ك( ركاه مسلم .ذىلً  قىاؿى ِف  نػىعىٍم كىأىٍنتى صىاًبره ٤تيٍتىًسبه ميٍقًبله غىيػٍري ميٍدًبرو ًإالَّ الدٍَّينى فىًإفَّ ًج ٍرًيلى :  فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ؟مى خىطىاَيى 

) إال الدٍين ( فيو تنبيو على ٚتيع حقوؽ اآلدميُت ، كأف الشهادة كاٞتهاد كغَت٫تا من أعماؿ ال ر ال يكٌفر  فقوؿ الرسوؿ 
 يُت ، فإذا كانت حقوقهم هبذه األ٫تية فبل ٬توز تعريضها للخطر برَت إذف أصحاب تلك اٟتقوؽ .حقوؽ اآلدم

 ألف اٞتهاد تقصد منو الشهادة اليت تفوت هبا النفس ، كبفواهتا يفوت اٟتق ، فبل ٬توز برَت إذف صاحب اٟتق . -ب
 . الراجحكىذا 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 دين، كتعظيم حٌقهما، ككثرة الثواب على بٌر٫تا.فضل بٌر الوال -
ٖترٔف السفر برَت إذف الوالدين؛ ألف اٞتهاد إذا منع مع فضيلتو، فالسفر ا١تباح أكُف، نعم إف كاف سفره لتعلم فرض عُت حيث  -

 يتعٌُت السفر طريقنا إليو، فبل منع، كإف كاف فرض كفاية ففيو خبلؼ.
 من اٞتهاد.  أف بٌر الوالدين قد يكوف أفضل -
 اضة . أف ا١تستشار يشَت ابلنصيحة -
 أنو يؤخذ منو أف كٌل شيء يتعب النفس يسٌمى جهادنا. -
أف ا١تكٌلف يستفصل عن األفضل يف أعماؿ الطاعة ليعمل بو؛ ألنو ٝتع فضل اٞتهاد، فبادر إليو، مث َف يقنع حىت استأذف فيو،  -

 ال السؤاؿ ما حصل لو العلم بذلك.فىديؿَّ على ما ىو أفضل منو يف حٌقو، كلو 
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىرًيرو اٍلبىجىًليًٌ  - ُِْٔ ثىةي (  ًمٍن كيلًٌ ميٍسًلمو ييًقيمي بػىٍُتى اىٍلميٍشرًًكُتى  مءه أىانى بىرً )  قىاؿى رىكىاهي اىلثهالى
ًإٍسنىاديهي صىًحيحه ، كىرىجهحى اىٍلبياىاًرمُّ ًإٍرسىالىوي   .كى

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 يف إسناده ضعف ، رجح البخارم ، كأبو حامت ، كأبو داكد ، كالًتمذم ، كالداقطٍت إرسالو .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ٖترٔف اإلقامة يف ببلد الكفار .
 ٟتديث الباب .

: أىتػىٍيتي النَّ  : قىاؿى جىرًيره لىةى اٍلبىجىًليًٌ قىاؿى ، كىاٍشًتىًٍط عىلىيَّ،  ِبَّ عىٍن أىَب ٩تيىيػٍ ًيعىكى ، اٍبسيٍط يىدىؾى حىىتَّ أيابى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ كىىيوى يػيبىاًيعي، فػىقيٍلتي
ةى، كىتػيٍؤيتى الزَّكىاةى، كىتػينىاًصحى  ًيعيكى عىلىى أىٍف تػىٍعبيدى اَّللَّى، كىتيًقيمى الصَّبلى : )أيابى (اٍلميٍسًلًمُتى، كى فىأىٍنتى أىٍعلىمي، قىاؿى   ركاه النسائي .تػيفىارًؽى اٍلميٍشرًًكُتى

 ما حكم اإلقامة يف بالد الكفار ؟ 
اإلقامة يف ببلد الكفار خطر عظيم على دين ا١تسلم ، كأخبلقو ، كسلوكو ، كآدابو ، كقد شاىدّن كغَتّن ا٨تراؼ كثَت ٦تن أقاموا 

حىت  -كالعياذ اب  -ا عن دينو ككافرنا بو كبسائر األدَيف ىناؾ فرجعوا برَت ما ذىبوا بو ، رجعوا فيٌساقػنا ، كبعضهم رجع مرتدن 
صاركا إُف اٞتحود ا١تطلق كاالستهزاء ابلدين كأىلو السابقُت منهم كالبلحقُت ، ك٢تذا كاف ينبري بل يتعُت التحفظ من ذلك ككضع 

 . الشركط اليت ٘تنع من ا٢توٌم يف تلك ا١تهالك
 : شرطُت أساسُت فاإلقامة يف ببلد الكفر البد فيها من

أمن ا١تقيم على دينو ْتيث يكوف عنده من العلم كاإلٯتاف ، كقوة العزٯتة ما يطمئنو على الثبات على دينو كاٟتذر  الشرط األكؿ :
من اال٨تراؼ كالزيغ كأف يكوف مضمران العداكة للكافرين كبرضهم مبتعدنا عن مواالهتم ك٤تبتهم ، فإف مواالهتم ك٤تبتهم ٦تا ينايف 

 .إلٯتاف ا
ال ٕتد قومػنا يؤمنوف اب كاليـو اآلخر ييواٌدكف من حاد هللا كرسولو كلو كانوا آابءىم أك أبناءىم أك إخواهنم أك  )قاؿ هللا تعاُف 

 ( .عشَتهتم 
إف هللا ال  َي أيها الذين آمنوا ال تتخذكا اليهود كالنصارل أكلياء بعضهم أكلياء بعض كمن يتو٢تم منكم فإنو منهمتعاُف ) كقاؿ 

يهدم القـو الظا١تُت . فًتل الذين يف قلوهبم مرض يسارعوف فيهم يقولوف ٩تشى أف تصيبنا دائرة فعسى هللا أف أييت ابلفتح أك أمرو 
  ( .من عنده فيصبحوا على ما أسركا يف أنفسهم ّندمُت

 ب ( .من أحا١ترء مع ) ، كأف  (أف من أحب قومػنا فهو منهم )  كثبت يف الصحيح عن النِب 
ك٤تبة أعداء هللا عن أعظم ما يكوف خطرنا على ا١تسلم ألف ٤تبتهم تستلـز موافقتهم كاتباعهم ، أك على األقل عدـ اإلنكار عليهم 

 . " : " من أحب قومػنا فهو منهم كلذلك قاؿ النِب 
بل ٯتنع من إقامة الصبلة كاٞتمعة أف يتمكن من إظهار دينو ْتيث يقـو بشعائر اإلسبلـ بدكف ٦تانع ، ف الشرط الثاين :

كاٞتماعات إف كاف معو من يصلي ٚتاعة كمن يقيم اٞتمعة ، كال ٯتنع من الزكاة كالصياـ كاٟتج كغَتىا من شعائر الدين ، فإف  
 ....كاف ال يتمكن من ذلك َف ٕتز اإلقامة لوجوب ا٢تجرة حينئذ ، 

 ؾ :ث اإلقامة ىنايف بياف أقساـ الناس من حي –كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت 
القسم الرابع : أف يقيم ٟتاجة خاصة مباحة كالتجارة كالعبلج فتباح اإلقامة بقدر اٟتاجة ، كقد نص أىل العلم رٛتهم هللا على 
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 .  جواز دخوؿ ببلد الكفار للتجارة كأثركا ذلك عن بعض الصحابة
 :  -يف آخر الفتول–كقاؿ الشيخ 

د كفار تعلن فيها شعائر الكفر كيكوف اٟتكم فيها لرَت هللا كرسولو كىو يشاىد ذلك ككيف تطيب نفس مؤمن أف يسكن يف ببل
بعينو كيسمعو أبذنيو كيرضى بو ، بل ينتسب إُف تلك الببلد كيسكن فيها أبىلو كأكالده كيطمئن إليها كما يطمئن إُف ببلد 

 . نهم كأخبلقهما١تسلمُت مع ما يف ذلك من ا٠تطر العظيم عليو كعلى أىلو كأكالده يف دي
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ُِٓٔ هيمىا قىاؿى  .ميتػهفىقه عىلىٍيوً  ( الى ًىٍجرىةى بػىٍعدى اىٍلفىٍتًح، كىلىًكٍن ًجهىاده كىنًيهةه )  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

---------- 
 ًمٍن مىكَّةى ألىنػَّهىا صىارىٍت دىارى ًإٍسبلـو .( كىمىٍعنىاهي : ال ًىٍجرىةى  ) ال ًىٍجرىةى بػىٍعدى اٍلفىٍتحً 
 أم بقي اٞتهاد يف سبيل هللا ، كالنية ا٠تالصة يف أعماؿ ا٠تَت من جهاد كطلب علم كغَت٫تا .) كىلكٍن ًجهىاده كىنًيهةه ( 

 وا .) فاٍنًفريكا ( أم : اخرج طلب منكم ا٠تركج إُف اٞتهاد: ) كىًإذىا اٍستػيٍنفرمتيٍ ( أم كعند مسلم 
 ( كما كرد أف ا٢تجرة ابقية إىل يـو القيامة ؟ ال ًىٍجرىةى بػىٍعدى اٍلفىٍتحً ما اٞتمع بُت حديث الباب ) 

كما يف حديث الباب : ) ال ىجرة بعد الفتح، كلكن ،  يف غَت ما حديث أف ا٢تجرة انقطعت بفتح مكة  صح عن النِب 
 جهاد كنية كإذا استنفرمت فانفركا ( .

)ال ىجرة  فقاؿ: ىذا ٣تالد يبايعك على ا٢تجرة، فقاؿ  سعود أنو جاء أبخيو ٣تالد بن مسعود إُف النِب كعن ٣تاشع بن م
 بعد فتح مكة، كلكن أابيعو على اإلسبلـ ( .

 أنو قاؿ ) ال تنقطع ا٢تجرة حىت تنقطع التوبة، كال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مررهبا ( . كجاء عنو 
 ما قوتل العدك ( .ة ال تنقطع ) إف ا٢تجر  كقاؿ 

 :كللعلماء يف اٞتمع بُت ىذه األحاديث كالتوفيق بينها مسالككللعلماء يف اٞتمع بُت ىذه األحاديث كالتوفيق بينها مسالك
كىو أف قولو ) ال ىجرة بعد الفتح ( أراد بو من مكة إُف ا١تدينة،  قاؿ البروم رٛتو هللا : األكُف أف ٬تمع بينهما من كجو آخر:

دار الكفر عليو أف يفارؽ تلك الدَير، كٮترج من بينهم إُف دار اإلسبلـ كقولو ) ال تنقطع ا٢تجرة ( أراد هبا ىجرة من أسلم يف 
: )من جامع ا١تشرؾ  كعن ٝترة بن جندب قاؿ رسوؿ هللا  )أّن برمء من كل مسلم مقيم بُت أظهر ا١تشركُت( لقوؿ النِب 

 . ) شرح السنة ( .كسكن معو فإنو مثلو ( 
 يػىٍوـ اٍلفىٍتح فػىٍتح مىكَّة : الى ًىٍجرىة كىلىًكٍن ًجهىاد كىنًيَّة (  قػىٍولو ) قىاؿى رىسيوؿ اَّللَّ كقاؿ النوكم : 

قًيىة ًإُفى يػىٍوـ ا كىيف الٌرًكىايىة اأٍليٍخرىل : ) الى ًىٍجرىة بػىٍعد اٍلفىٍتح ( قىاؿى أىٍصحىابنىا كىغىٍَتىٍم ًمٍن اٍلعيلىمىاء : ا٢تًٍٍجرىة ًمنٍ  ـ ابى ٍلًقيىامىة دىار اٟتٍىٍرب ًإُفى دىار السَّبلى
ٍكًيلىٍُتً : أتىىكَّليوا ىىذىا اٟتٍىًديث أتى  ، كى

ـ ، فىبلى تػيتىصىوَّر ًمنػٍهىا ا٢تًٍٍجرىة . أىحىد٫تىا   : الى ًىٍجرىة بػىٍعد اٍلفىٍتح ًمٍن مىكَّة أًلىنػَّهىا صىارىٍت دىار ًإٍسبلى
ٍتىاز هًبىا أىٍىلهىا اًٍمتًيىازنا ظىاًىرنا اًنٍػقىطىعىٍت بًفىٍتًح مىكَّة ، كىمىضىٍت أًلى ىيوى اأٍلىصىٌح أىفَّ مىٍعنىاهي : أىفَّ ا٢تًٍٍجرىة اٍلفىاضً  كىالثهاين :  ٍىًلهىا لىة اٍلميًهمَّة اٍلمىطٍليوبىة الَّيًت ٯتى

ـ قىًومى كىعىزَّ بػىٍعدى فػىٍتح مىكَّة ًعزِّا ظىاًىرنا ًٓتًبلى   ) نوكم ( . ًؼ مىا قػىٍبلو .الًَّذينى ىىاجىريكا قػىٍبل فػىٍتح مىكَّة ، أًلىفَّ اإٍلًٍسبلى
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 أف اٞتهاد ابؽ إلعبلء كلمة هللا كنشر دينو . -
 اإلشارة إُف أف مكة ستبقى بلد إسبلـ . -
در، ػن َف يقأف النية تقـو مقاـ الفعل لقولو ) كنية ( كعلى ىذا فتكوف الواك ٔتعٌت ) أك ( يعٍت : أنو جهاد ١تن قدر، أك نية ١ت -
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 لكن النية ال تقـو مقاـ الفعل إال بشركط :
 .: أف تكوف النية صادقة ، ٔتعٌت أنو ينوم نية صادقة من قلبو أنو لوال ا١تانع لفعل الشرط األكؿ 
 قط.: أف يكوف قد شرع يف العمل، كلكن عجز عن إ٘تامو، أما إذا نول بدكف أف يشرع يف العمل فلو أجره النية فالشرط الثاين 
 فضل النية الصاٟتة . -
 .أف اإلماـ إذا طلب ا٠تركج للجهاد فإنو ٬تب النفَت  -

قػىٍلتيٍم إً  ًبيًل اَّللًَّ ااثَّ نٍػيىا ًمنى لقوؿ هللا تعاُف ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا مىا لىكيٍم ًإذىا ًقيلى لىكيمي اٍنًفريكا يف سى اآٍلًخرىًة  ُفى اأٍلىٍرًض أىرىًضيتيٍم اًبٟتٍىيىاًة الدُّ
نٍػيىا يًف اآٍلًخرىًة ًإالَّ قىًليله ( .  فىمىا مىتىاعي اٟتٍىيىاًة الدُّ

 ) كإذا استنفرمت فانفركا ( . كقاؿ النِب 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ميوسىى اىأٍلىٍشعىًرمًٌ  - ُِٔٔ  (يىا، فػىهيوى يف سىًبيًل اىَّللهً مىٍن قىاتىلى لًتىكيوفى كىًلمىةي اىَّللًه ًىيى اىٍلعيلٍ ) قىاؿى

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو 
---------- 

 ( لفظ اٟتديث كامبلن : مىٍن قىاتىلى لًتىكيوفى كىًلمىةي اىَّللًه ًىيى اىٍلعيٍليىا) 
يَّةن، كيػيقىاًتلي  قىاؿى : سيًئلى رسوؿي هللا  .عن أَب موسى  ءن، أىمُّ ذًلكى يف سبيًل هللا ؟ فقاؿ  عىًن الرَّجيًل ييقاتلي شىجىاعىةن ، كيػيقىاًتلي ٛتًى رَيى

 ميتػَّفىقه عىلىيًو .  (مىٍن قىاتىلى لًتىكوفى كىًلمىةي هللًا ىي العيٍليىا ، فىهوى يف سبيًل هللا : رىسيوؿ هللا 
ألجل حظ نفسو ، ك٭تتمل أف يفٌسر القتاؿ أم :  فىًإفَّ أىحىدىّنى يػيقىاًتلي غىضىبان (كيف الركاية األخرل ) ) عىًن الرهجيًل ييقاتلي شىجىاعىةن (  

 للحمٌية بدفع ا١تضرة ، كالقتاؿ غضبان ّتلب ا١تنفعة .
يهةن (   أم : ١تن ييقاًتل ألجلو من أىل ، أك عشَتة ، أك صاحب ، ) كىيػيقىاًتلي ٛتًى
ءن (  كيف ركاية للمصنف يف اٞتهاد )الرجل  ، كلذلك جاء عند البخارم يف التوحيد )كيقاتل رَيء(أم : لَتاه الناس) كيػيقىاًتلي ًرايى

كالرجل يقاتل للذًٌٍكر( أم : ليذكره الناس فيما بينهم )يقاًتل للمرنم ، كالرجل يقاتل للذًٌٍكر ، كالرجل يقاتل ليػيرىل مكانو( فقولو 
نو ( إُف الرَيء ، ككبل٫تا : فمرجع قولو ) يقاتل لييذكر ( إُف السمعة ، كمرجع قولو ) كيقاتل ليػيرىل مكاقاؿ اٟتافظ ابلشجاعة ، 

 مذمـو .
 قاؿ يف الفتح : ا١تراد بػ) بكلمة هللا ( دعوة هللا إُف اإلسبلـ .اٍلعيٍليىا (  يى ) مىٍن قىاتىلى لًتىكيوفى كىًلمىةي اَّللًه ىً 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 يف سبيل هللا .اإلخبلص  تعاُف ، كمن ذلك اٞتهاد : أنو يشًتط لقبوؿ العبادة كالعمل نستفيد 

 ٟتديث الباب . -أ
فقاؿ : أرأيت رجبلن غزا يلتًمسي األجرى كالذًٌٍكرى ، ما لىوي ؟ فقاؿ رسوؿ هللا  أيمامة ، قاؿ ) جاء رجله إُف النَِّبًٌ   كٟتديث أَب-ب
  ال شيءى لو ، مثَّ قاؿ رسوؿ هللا : تيغي بو كجهيوي ( .ان ، كابػإفه هللا ال يقبلي من العمًل إاله ما كافى خالص 
أَب ىريرة ) أفَّ رجبلن قاؿ : َي رسوؿ هللًا ، رجله يريدي اًٞتهادى كىو يبتري عىرىضان ًمٍن عىرىًض الدُّنيا ؟ فقاؿ رسوؿ هللا  كٟتديث -ج
  ُّال أجر لو ، فأعاد عليو ثبلاثن ، كالنَِّب :  ) ركاه أبو داكد .يقوؿ : ال أجر لو 
  ؟إذا قصد ا١تغنم ضمنان ال أصالن مقصودان كىل يدخل يف سبيل هللا 

 نعم .
 كبذلك صرح الط رم فقاؿ : إذا كاف أصل الباعث ىو األكؿ ال يضره ما عرض لو بعد ذلك ، كبذلك قاؿ اٞتمهور .
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لكن ركل أبو داكد كالنسائي من حديث أمامة إبسناد جيد ، قاؿ : جاء رجل فقاؿ َي رسوؿ هللا ! أرأيت رجبلن غزا يلتمس 
: إف هللا ال يقبل من  ألجر كالذكر مالو ؟ قاؿ : ال شيء لو ، فأعاده ثبلاثن كل ذلك يقوؿ : ال شيء لو ، مث قاؿ رسوؿ هللا ا

 ( .العمل إال ما كاف خالصان ، كابتري بو كجهو 
 كٯتكن أف ٭تمل ىذا على من قصد األمرين معان على حد كاحد ، فبل ٮتالف ا١ترٌجح أكالن .

 ٚترة : ذىب اققوف إُف أنو إذا كاف الباعث األكؿ قصد إعبلء كلمة هللا َف يضره ما انضاؼ إليو .قاؿ ابن أَب 
كيدؿ على أف دخوؿ غَت اإلعبلء ضمنان ال يقدح يف اإلعبلء إذا كاف اإلعبلء ىو الباعث األصلي ، ما ركاه أبو داكد إبسناد 

 لى أقدامنا لنرنم فرجعنا ، كَف نرنم شيئان ، فقاؿ : اللهم ال تكلهم ع بعثنا رسوؿ هللا  )حسن عن عبد هللا بن حوالة قاؿ 
 ( .     ) فتح البارم ( .إٌِف ...

فإٍف خالطى نيَّةى اٞتهاًد مثبلن نٌية غَت الٌرَيًء ، مثلي أخًذ أجرة للًخدمىًة ، أك أخذ شيءو ًمنى الرنيمًة ، أك التًٌجارة ، قاؿ ابن رجب : 
إفَّ الريزىاةى إذا ؿ ) قا عن عبًد هللًا بن عمروك ، عن النَِّبًٌ  (صحيح مسلم ) م ، كَف يىبطيل ابلكيلًٌيَّة ، كيف نقصى بذلك أجري جهادى

 . غىًنموا غنيمةن ، تعجَّلوا ثػيليثي أجرًًىم ، فإٍف َف يرنىميوا شيئان ، متَّ ٢تيم أجريىم (
هاده عىرىضان ًمنى الدُّنيا أنَّو ال أجرى لو ، كىي ٤تمولةه على أنَّو َف يكن لو كقد ذكرّن فيما مضى أحاديثى تدؿُّ على أفَّ مىٍن أراد ّت

 ) جامع العلـو ( .    غرىضه يف اٞتهاد إالَّ الدُّنيا .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 اٟتديث دليل على أنو ٬تب أف يكوف الدين كلو  تعاُف . -

نىةه كىيىكيوفى الدًٌيني َّللًًَّ ( . قاؿ تعاُف )كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ   ال تىكيوفى ًفتػٍ
اٞتًٍنَّ كىاإٍلًٍنسى إالَّ لًيػىٍعبيديكًف ( قاؿ ابن تيمية : كىذىًلكى أىفَّ ىىذىا ىيوى اٍلمىٍقصيودي الًَّذم خيًلقى ا٠تٍىٍلقي لىوي ؛ كىمىا قىاؿى تػىعىاُفى ) كىمىا خىلىٍقتي 

اًٟتىاتي . كى٢ًتىذىا  الَّيًت خيًلقى ٢تىىا ا٠تٍىٍلقي كىافى ٤تىٍميودنا ًعٍندى اَّللًَّ كىىيوى الًَّذم يػىبػٍقىى ًلصىاًحًبًو كىىىًذًه اأٍلىٍعمىاؿي الصَّ  فىكيلُّ مىا كىافى أًلىٍجًل اٍلرىايىةً 
ًء ىيٍم اٍلمي  ٍؤًمنيوفى اٍلميٍستىًحقُّوفى لًٍلجىنًَّة . كىمىٍن يػىٍعمىٍل لًرىٍَتً اَّللًَّ كىافى النَّاسي أىٍربػىعىةى أىٍصنىاؼو : مىٍن يػىٍعمىٍل َّللًًَّ ًبشىجىاعىًة كىٝتىىاحىةو ؛ فػىهىؤيالى

 ًبشىجىاعىًة كىٝتىىاحىةو ؛
 كقاؿ : فىاٍلمىٍقصيودي اًبٞتًٍهىاًد أىٍف الى يػيٍعبىدى أىحىده إالَّ اَّللَّي .

نىةه كىيىكيوفى الدًٌيني َّللًًَّ ( فإذا َف يكن  كقاؿ رٛتو هللا ... كمن ىنا تنشأ الفنت بُت الناس ، قاؿ هللا تعاُف )كىقىاتًليوىيمٍ  حىىتَّ ال تىكيوفى ًفتػٍ
نة الدين كلو  ككانت فتنة ، كأصل الدين أف يكوف اٟتب  ، كالبرض  ، كا١تواالة  ، كا١تعاداة  ، كالعبادة  ، كاالستعا

 اب ، كا٠توؼ من هللا .                                 
، ألنو لو أجابو أبف ٚتيع ما ذكره ليس يف سبيل  ٔتا ذكر غاية الببلغة كاإل٬تاز ، كىو من جوامع كلمو  يف إجابة النِب -

 هللا احتمل أف يكوف ما عدا ذلك كلو يف سبيل هللا ، كليس كذلك ، فعدؿ إُف لفظ جامع .
 عبلء كلمة هللا .اٟتديث دليل على أف الفضل الوارد للمجاىدين ٮتتص ٔتن قاتل إل -
 ذـ اٟترص على الدنيا . -
 حرص الصحابة على العلم . -
 ذـ اٟتمية اٞتاىلية . -
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن اىلسهٍعًدمًٌ  - ُِٕٔ قىًطعي اى٢تًٍٍجرىةي مىا قيوًتلى اىٍلعىديكُّ  ) قىاؿى ،  ( الى تػىنػٍ رىكىاهي النهسىاًئيُّ
 .صىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى كى 

----------         
 د .نسبة إُف بٍت سعد؛ قيل لو ذلك؛ ألنو كىافى مسًتضعنا يف بٍت سع( عىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن اىلسهٍعًدمًٌ ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

وقت، فكٌل مٍن َف يتمكن مٍن إقامة دينو يًف كطنو ا٢تجرة ابقية إُف يـو القيامة؛ ألف مقاتلة الكٌفار مستمرٌة إُف ذلك ال نستفيد أف
 لسيطرة الكٌفار عليو، كجب عليو أف يهاجر إُف دار اإًلسبلـ، إف ٘تٌكن مٍن ا٢تجرة.

 كأما حديث ابن عباس السابق ) ال ىجرة بعد الفتح ( فقد تقدـ اٞتمع بينو كبُت حديث الباب .
فا١تراد بو ا٢تجرة من مكة إُف ا١تدينة، أك ال ىجرة بعد الفتح فضلها كفضل  (ح ال ىجرة بعد الفتث ) كأما حديقاؿ الشوكآف : 

 ا٢تجرة قبل الفتح. كىذا البد منو للجمع بُت األحاديث. 
 اذكر حكم ا٢تجرة ؟ 

  :أصناؼ الناس يف حكم ا٢تجرة : فالناس يف ا٢تجرة على ثبلثة أضرب قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا مبينان 
، كىو من يقدر عليها ، كال ٯتكنو إظهار دينو ، كال ٘تكنو إقامة كاجبات دينو مع ا١تقاـ بُت الكفار ، : من ٕتب عليو  أحدىا

 .فهذا ٕتب عليو ا٢تجرة 
تيٍم قىاليوا كينَّا مي    يف اأٍلىٍرًض قىاليوا أىَفٍى تىكيٍن أىٍرضي ٍستىٍضعىًفُتى لقوؿ هللا تعاُف : ) ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوا ًفيمى كينػٍ

 اَّللًَّ كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىأيكلىًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىسىاءىٍت مىًصَتان ( .
كىذا كعيد شديد يدؿ على الوجوب. كألف القياـ بواجب دينو كاجب على من قدر عليو، كا٢تجرة من ضركرة الواجب كتتمتو،  

   يتم الواجب إال بو فهو كاجبكما ال
من ال ىجرة عليو . كىو من يعجز عنها، إما ١ترض، أك إكراه على اإلقامة، أك ضعف؛ من النساء كالولداف كشبههم،  الثاين:

 .فهذا ال ىجرة عليو 
اًف ال يى   ٍستىًطيعيوفى ًحيلىةن كىال يػىٍهتىديكفى سىًبيبلن ( . كال توصف لقوؿ هللا تعاُف : ) ًإالَّ اٍلميٍستىٍضعىًفُتى ًمنى الٌرًجىاًؿ كىالنًٌسىاًء كىاٍلوًٍلدى

 ا .ابستحباب ؛ ألهنا غَت مقدكر عليه
من تستحب لو، كال ٕتب عليو . كىو من يقدر عليها، لكنو يتمكن من إظهار دينو، كإقامتو يف دار الكفر،  كالثالث :

كيتخلص من تكثَت الكفار، ك٥تالطتهم، كرؤية ا١تنكر بينهم .  فتستحب لو، ليتمكن من جهادىم، كتكثَت ا١تسلمُت، كمعونتهم،
 و . )ا١ترٍت( .مقيما ٔتكة مع إسبلم كال ٕتب عليو؛ إلمكاف إقامة كاجب دينو بدكف ا٢تجرة . كقد كاف العباس عم النِب 

ًفعو قىاؿى  - ُِٖٔ ىيٍم غىارُّكفى، فػىقىتىلى ميقىاتًلىتػىهيٍم، كىسىَبى ذىرىارًيػههيٍم. حىدهثىًٍت عىلىى بىًٍته اىٍلميٍصطىًلًق، كى  أىغىاري رىسيوؿي اىَّللًه  ) كىعىٍن انى
هيمىا   .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ًبذىًلكى عىٍبدي اىَّللًه ٍبني عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

---------- 
 . غىاًفليوفى أم : ىجم عليهم على غرة ، أم : ( أىغىاري رىسيوؿي اىَّللًه ) 
 بضم ا١تيم كسكوف الصاد ككسر البلـ ، اسم قبيلة شهَتة بطن من خزاعة .(  ًٍته اىٍلميٍصطىًلقً عىلىى بى  )

 ( أم : غافلوف . كىىيٍم غىارُّكفى ) 
 ما حكم دعوة الكفار لإلسالـ قبل قتا٢تم ؟ 
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 القوؿ الصحيح أف من بلرتهم الدعوة من قبل فبل ٬تب ، كمن َف تبلرو فيجب اإلنذار قبل .
 اب .ٟتديث الب

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
ا اٟتٍىًديث : جىوىاز اإٍلًغىارىة عىلىى اٍلكيفَّار الًَّذينى بػىلىرىتػٍهيٍم الدٍَّعوىة ًمٍن غىٍَت ًإٍنذىار اًبإٍلًغىارىةً قاؿ النوكم :  ثىة يًف ىىذى  ، كىيًف ىىًذًه اٍلمىٍسأىلىة ثىبلى

 :مىذىاًىب حىكىاىىا اٍلمىازًرًمُّ كىاٍلقىاًضي 
ٍنذىار ميٍطلىقنا ، قىالىوي مىاًلك كىغىٍَته . كىىىذىا ضىًعيف . حىدىىا :أى  ب اإٍلً  ٬تًى

ًطل . كىالثهاين : ا أىٍضعىف ًمٍنوي أىٍك ابى ب ميٍطلىقنا كىىىذى  الى ٬تًى
ب ًإٍف بػىلىرىتػٍهيٍم ، لىًكٍن ييٍستىحىبٌ  كىالثهاًلث ليرهيٍم الدٍَّعوىة، كىالى ٬تًى ب ًإٍف َفٍى تػىبػٍ ًفع مىٍوُفى اًٍبن عيمىر، : ٬تًى ، كىىىذىا ىيوى الصًَّحيح، كىًبًو قىاؿى ّنى

ميٍنًذر : كىىيوى قػىٍوؿ أىٍكثىر أىٍىل اٍلًعٍلم ، كىقىٍد كىاٟتٍىسىن اٍلبىٍصرًٌم كىالثػٍَّورًٌم كىاللٍَّيث كىالشَّاًفًعٌي كىأىبيو ثػىٍور كىاٍبن اٍلميٍنًذر كىاٞتٍيٍمهيور ، قىاؿى اًٍبن الٍ 
ا اٟتٍىًديث ، كىحىًديث قػىٍتل كىٍعب ٍبن اأٍلىٍشرىؼ ، كىحىًديث قػىتٍ تىظىاىىرى     ل أىَب اٟتٍيقىٍيق .ٍت اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة عىلىى مىٍعنىاهي ، فىًمنػٍهىا ىىذى

 ) نوكم ( .
  ( ًث ًخصىاؿو  كىًإذىا لىًقيتى عىديكهؾى ًمٍن اىٍلميٍشرًًكُتى فىاٍدعيهيٍم ًإىلى ما اٞتواب عن حديث بريدة اآليت ( ، فإنو يدؿ على  ثىالى

 كجوب اإلنذار قبل ؟
 . ، حىت ٕتمتع األدلة ٭تمل على من َف تبلرهم الدعوة

 ما حكم اسًتقاؽ العرب ؟ 
 جائز .

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
ا اٟتٍىًديث : جىوىاز ًاٍسًتٍقىاؽ اٍلعىرىب ؛ أًلىفَّ بىًٍت اٍلميٍصطىًلق عىرى قاؿ النوكم : ك  ا قػىٍوؿ الشَّاًفًعٌي يف اٞتٍىًديد ، يف ىىذى ب ًمٍن خيزىاعىة ، كىىىذى

ًنيفىة كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ كىٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء ، كىقىا ؿى ٚتىىاعىة ًمٍن اٍلعيلىمىاء : الى ييٍستػىرىقُّوفى ، كىىيوى الصًَّحيح ، كىًبًو قىاؿى مىاًلك كىٚتيٍهيور أىٍصحىابو كىأىبيو حى
ا قػىٍوؿ الشَّ   ) نوكم ( .     اًفًعٌي يف اٍلقىًدٔف .كىىىذى

ُِٔٗ -  : ، كىٔتىٍن  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   ) كىعىٍن سيلىٍيمىافى ٍبًن بػيرىٍيدىةى، عىٍن أىبًيًو قىاؿى ًإذىا أىمهرى أىًمَتنا عىلىى جىٍيشو أىٍكصىاهي بًتػىٍقوىل اىَّللًه
: ، ايٍغزيكا، كىالى تػىغيلُّوا، كىالى تػىٍغديريك  مىعىوي ًمٍن اىٍلميٍسًلًمُتى خىٍَتان، ُثيه قىاؿى ، قىاتًليوا ًمٍن كىفىرى ابًىَّللًه ، يف سىًبيًل اىَّللًه ا، كىالى "ايٍغزيكا ًبٍسًم اىَّللًه

، ًث ًخصىاؿو هيٍم،  ٘تيىثًٌليوا، كىالى تػىٍقتػيليوا كىلًيدان، كىًإذىا لىًقيتى عىديكهؾى ًمٍن اىٍلميٍشرًًكُتى فىاٍدعيهيٍم ًإىلى ثىالى هىا، فىاقٍػبىٍل ًمنػٍ فىأىيػهتػيهينه أىجىابيوؾى ًإلىيػٍ
هيمٍ  ـً فىًإٍف أىجىابيوؾى فىاقٍػبىٍل ًمنػٍ هيٍم: ايٍدعيهيٍم ًإىلى اىإٍلًٍسالى ُثيه ايٍدعيهيٍم ًإىلى اىلتهحىوًُّؿ ًمٍن دىارًًىٍم ًإىلى دىاًر اىٍلميهىاًجرًينى، فىًإٍف أىبػىٍوا ،  كىكيفه عىنػٍ

ًىديكا مىعى اىٍلميٍسًلًمُتى. فىًإٍف ىيٍم أىنػههيٍم يىكيونيوفى كىأىٍعرىاًب اىٍلميٍسًلًمُتى، كىالى يىكيوفي ٢تىيٍم يف اىٍلغىًنيمىًة كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه ًإاله أىٍف ٬تيىا فىأىٍخبػىٍرىيمٍ 
هيٍم، فىًإٍف أى  بػىٍوا فىاٍستىًعٍن ابًىَّللًه كىقىاتًٍلهيٍم. كىًإذىا حىاصىٍرتى أىٍىلى ًحٍصنو فىأىرىاديكؾى أىٍف أىبػىٍوا فىاٍسأى٢ٍتيٍم اىٞتًٍٍزيىةى، فىًإٍف ىيٍم أىجىابيوؾى فىاقٍػبىٍل ًمنػٍ

; فىًإنهكيٍم ًإٍف ٗتيٍ  ، كىًإذىا ًفريكا ًذ٦تىىكيٍم  أىٍىوىفي ًمٍن أى ٕتىٍعىلى ٢تىيٍم ًذمهةى اىَّللًه كىًذمهةى نىًبيًًٌو، فىالى تػىٍفعىٍل، كىلىًكٍن ًاٍجعىٍل ٢تىيٍم ًذمهتىكى فه ٗتيًٍفريكا ًذمهةى اىَّللًه
; فىًإنهكى الى تىٍدًرم أىتيًصيبي ًفيهً  ، فىالى تػىٍفعىٍل، بىٍل عىلىى حيٍكًمكى ـٍ الى أىرىاديكؾى أىٍف تػيٍنز٢تىيٍم عىلىى حيٍكًم اىَّللًه  .أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه ( ٍم حيٍكمى اىَّللًه أى

---------- 
 مَتان .أم : جعلو أ( ًإذىا أىمهرى )

، يف سىًبيًل اىَّللهً )   أم : اغزكا مستعينُت اب ، يف سبيل هللا .(  ايٍغزيكا ًبٍسًم اىَّللًه
 الرلوؿ : السرقة من الرنيمة .(  كىالى تػىغيلُّوا) 
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 بنقض العهد .(  كىالى تػىٍغديريكا) 
 التمثيل : التشويو ابلقتيل ، كجدع أنفو كأذنو .(  كىالى ٘تيىثًٌليوا) 
 أم : طفبلن صرَتان .(  كىالى تػىٍقتػيليوا كىلًيدان )  

 دار الكفر .(  ُثيه ايٍدعيهيٍم ًإىلى اىلتهحىوًُّؿ ًمٍن دىارًًىمٍ ) 
 أم : إُف دار اإلسبلـ .(  ًإىلى دىاًر اىٍلميهىاًجرًينى )  

ينة . ككاف ىذا يف أكؿ األمر ، يف كقت قولو ) مث ادعهم إُف التحوؿ من دارىم إُف دار ا١تهاجرين ( ؛ يعٍت : ا١تدقاؿ القرطيب : 
كىذا يدؿ على أف  ،كجوب ا٢تجرة إُف ا١تدينة على كل من دخل يف اإلسبلـ . أك على أىل مكة خاصة . يف ذلك خبلؼ 

 ا٢تجرة كانت كاجبة على كل من آمن من أىل مكة كغَتىا . 
 (اىٍلميٍسًلًمُتى، كىالى يىكيوفي ٢تىيٍم يف اىٍلغىًنيمىًة كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه ًإاله أىٍف ٬تيىاًىديكا مىعى اىٍلميٍسًلًمُتى  فىًإٍف أىبػىٍوا فىأىٍخبػىٍرىيٍم أىنػههيٍم يىكيونيوفى كىأىٍعرىابً )

ا اٟتٍىًديث : أىنػَّهيٍم ًإذىا أىٍسلىميوا ايٍستيًحبَّ ٢تىيٍم أىٍف يػيهىاًجريكا ًإُفى اٍلمىًدينىة ، فىًإٍف فػىعىلي قاؿ النوكم : م وا ذىًلكى كىانيوا كىاٍلميهىاًجرًينى ٍعٌتى ىىذى
ائًًر أىٍعرىاب اٍلميٍسًلًمُتى  السَّاًكًنُتى يف اٍلبىاًديىة ًمٍن غىٍَت ًىٍجرىة كىالى قػىٍبلهٍم يف ًاٍسًتٍحقىاؽ اٍلفىٍيء كىاٍلرىًنيمىة كىغىٍَت ذىًلكى ، كىًإالَّ فػىهيٍم أىٍعرىاب كىسى

ـ ، كىالى حىٌق ٢تىيٍم يًف اٍلرىًنيمىة كىاٍلفىٍيء ، كىًإ٪تَّىا يىكيوف ٢تىيٍم نىًصيب ًمٍن الزَّكىاة ًإٍف كىانيوا ًبًصفىةً غىٍزك ، فػىتىٍجرًم عىلىٍيًهٍم أىٍحكىاـ اإٍلً   ٍسبلى
 .ًاٍسًتٍحقىاقهىا 

 أم : اإلسبلـ .( فىًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا  
 سيأيت معناىا إف شاء هللا .(  فىاٍسأى٢ٍتيٍم اىٞتًٍٍزيىةى ) 
 أم : عهد٫تا كأماهنما .(  ٍرتى أىٍىلى ًحٍصنو فىأىرىاديكؾى أىٍف ٕتىٍعىلى ٢تىيٍم ًذمهةى اىَّللًه كىًذمهةى نىًبيًٌوً كىًإذىا حىاصى ) 
 ال ابالجتماع كال ابالنفراد .(  فىالى تػىٍفعىلٍ ) 
 مث علل ذلك بقولو :(  كىلىًكٍن ًاٍجعىٍل ٢تىيٍم ًذمهتىكى  )

 ( أم : أف تنقضوا عهودكم .كيٍم  فىًإنهكيٍم ًإٍف ٗتيًٍفريكا ًذ٦تىى ) 
 اذكر خالؼ العلماء فيمن تؤخذ منهم اٞتزية من الكفار ؟ 

 أف اٞتزية تؤخذ من أىل الكتاب كاجملوس فقط .القوؿ األكؿ : 
 كهبذا قاؿ الشافعية ، كاٟتنابلة ، كىو قوؿ ابن حـز .

ـي ، فىًإٍف مىٍن ًسوىل اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل كىاٍلمىجيو  قاؿ ابن قدامة : س الى تػيٍقبىلي ًمنػٍهيٍم اٍٞتًٍزيىةي ، كىالى يػيقىرُّكفى هًبىا ، كىالى يػيٍقبىلي ًمنػٍهيٍم إالَّ اإٍلًٍسبلى
 . َفٍى ييٍسًلميوا قيًتليوا ، ىىذىا ظىاًىري مىٍذىىًب أىٍٛتىدى 

 كقاؿ النوكم : 
تيوٍا الى اًبٍليػىٍوـً اآلًخًر كىالى ٭تيىٌرًميوفى مىا حىرَّـى اَّللَّي كىرىسيوليوي كىالى يىًدينيوفى ًدينى اٟتٍىقًٌ ًمنى الًَّذينى أيك قىاتًليوٍا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كى لقولو تعاُف ) -أ

 ( . اٍلًكتىابى حىىتَّ يػيٍعطيوٍا اٍٞتًٍزيىةى عىن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى 
 قبو٢تا من غَتىم. –لعدـ الشرط  – كجو الداللة : أنو جعل الكتاب شرطان يف قبو٢تا ، فلم ٬تز

 ر ( ركاه البخارم .أىخىذىىىا ًمٍن ٣تىيوًس ىىجى  أىفَّ رىسيوؿى هللًا )  عىٍبد الرٍَّٛتىن ٍبني عىٍوؼ عن  -ب
 أف اٞتزية تؤخذ من أىل الكتاب كاجملوس كمشركي العجم خاصة دكف مشركي العرب . القوؿ الثاين :

 كىذا قوؿ اٟتنفية .
 : أف اٞتزية تؤخذ من ٚتيع الكفار دكف استثناء . ثالقوؿ الثال
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 كىذا قوؿ ا١تالكية ، كاختيار ابن تيمية ، كابن القيم .
 قاؿ القرطِب : كقاؿ األكزاعي : تؤخذ اٞتزية من كل عابد كثن ، أك ّنر ، أك جاحد ، أك مكذب ، كذلك مذىب مالك .

 ... ( . ٍلميٍشرًًكُتى فىاٍدعيهيمٍ كىًإذىا لىًقيتى عىديكَّؾى ًمٍن اى ٟتديث الباب )  -أ
 كجو الداللة : أف لفظ ا١تشركُت يعم الكفار ٚتيعان ، من اليهود ، كالنصارل ، كاجملوس ، كعباد األكاثف من العرب كغَتىم .

 أخذ اٞتزية من ٣توس ىجر كما تقدـ . كألف الرسوؿ  -ب
 كهللا أعلم .

 ما حكم التمثيل ّتثث العدك ؟ 
 يف النهي عن ذلك : جاءت عدة أحاديث

 ... ( . كىالى تػىٍرديريكا، كىالى ٘تيىثًٌليوا منها : حديث الباب )
 ( ركاه البخارم . أىنَّوي نػىهىى عىًن النػٍُّهبىًة كىاٍلميثٍػلىةً )  عىٍبدى هللًا ٍبنى يىزًيدى ، عىًن النَِّبًٌ كمنها : عن 

 كقد اختلف العلماء يف حكم ا١تثلة على أقواؿ :
ـه بعد القدرًة عليهم سواءه ابٟتي أك ا١تيًت ، أما قبل القدرًة فبل أبس بو  : ألكؿي وؿي االق يٍثلةى حرا

 .أف ا١ت
ٍثلًة " ،َّٓ/ِبل ذىب بعضهم إُف أنوي ال خبلؼ يف ٖترٯتًو كالز٥تشرم يف تفسَته ) 

ي
 ( فقاؿ : " ال خبلؼ يف ٖترًٔف ا١ت

( فقاؿ : " مثيَّ ٮتيٍ ريهي بًتىٍحرًًٔف اٍلريليوًؿ ًمٍن اٍلرىًنيمىًة كىٖتىٍرًًٔف اٍلرىٍدًر كىٖتىٍرًًٔف اٍلميثٍػلىًة ََِ/ْكحكى الصنعآف اإلٚتاعى يف " سبل السبلـً " ) 
يىاًف اٍلميٍشرًًكُتى كىىىًذًه ٤تيىرَّمىاته اًبإٍلًٍٚتىاعً    .كىٖتىٍرًًٔف قػىٍتًل ًصبػٍ

  . ةه كما سيأيتكال ييسلمي لئلماـً الصنعآف ابإلٚتاًع ألف ا١تسألةى خبلفي
 :كاستدؿ أصحاب ىذا القوؿ 

  . -حديث بريدة  –ْتديث الباب  - أ
  . اٍلميثٍػلىةى   كىكىرًهى أىٍىلي اٍلًعٍلًم  قاؿ اإلماـ الًتمذم :  - ب
ًة التٍَّحرٔفي كىقىٍد عىرىٍفت يف  كعلق ا١تباركفورم على عبارًة الًتمذم فقاؿ : "  - ت  اٍلميقىدًٌمىًة أىفَّ السَّلىفى أىٍم حىرَّميوىىا فىاٍلميرىادي اًبٍلكىرىاىى

  .رىًٛتىهيٍم اَّللَّي ييٍطًلقيوفى اٍلكىرىاىىةى كىييرًيديكفى هًبىا اٟتٍيٍرمىةى " .ا.ىػ
ـي الشوكآف  - ث  قػىٍوليوي : " كىالى ٘تيىثًٌليوا " ًفيًو دىلًيله عىلىى ٖتىٍرًًٔف اٍلميثٍػلىًة .ا.ىػ.: قاؿ اإلما

 ة ( ركاه البخارم .كىاٍلميثٍػلى    النػٍُّهبىًة ،  أىنَّوي نػىهىى عىٍن   )    عىٍن النَِّبًٌ   يدى ،عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى يىزً كعن  -ب 
  . النػٍُّهِبى : أىٍم أىٍخذ مىاؿ اٍلميٍسًلم قػىٍهرنا جىٍهرنا

يٍثلةى مكركىةه   :القوؿي الثاين
  . أف ا١ت

  قاؿ ا حديثى بػيرىٍيدىةى اآلنف على الكراىًة كليس على التحرٔفً كاستدؿ أصحابي ٔتا استدؿ بو أصحابي القوًؿ األكًؿ كلكنهم ٛتلو 
ـي النوكم   ـ .قاؿ بعضيهم : النهي عن ا١تثلًة هني تنزيوو ، كليس ْترا : اإلما

ىيٍم كىتػىٍعًذيبػي  :كقاؿ ابني قدامةى   م .هي ييٍكرىهي نػىٍقل ريءيكًس اٍلميٍشرًًكُتى ًمٍن بػىلىدو إُفى بػىلىدو ، كىاٍلميثٍػلىةي ًبقىٍتبلى
  . ٯتثلي ابلكفاًر إذا مثلوا اب١تسلمُت معاملةن اب١تثلً :  ثالقوؿي الثال

يػٍره لًلصَّاًبرًيلقولو تعاُف )  تيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرمتيٍ ٢تىيوى خى تيٍم فػىعىاًقبيوا ٔتًٍثًل مىا عيوًقبػٍ  ن ( .كىًإٍف عىاقػىبػٍ
يًف اٍلقىٍتًل فىبلى ٬تىيوزي إالَّ عىلىى كىٍجًو اٍلًقصىاًص كىقىٍد قىاؿى ًعٍمرىافي ٍبني حيصىٍُتو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا:  فىأىمَّا التٍَّمًثيلي  :قاؿ شيخي اإلسبلـً ابني تيميةى 

قىًة كىنػىهىاّنى عىٍن اٍلميثٍػلىًة حىىتَّ اٍلكيفَّاري إذىا قػىتػىٍلنىاىي  "مىا خىطىبػىنىا رىسيوؿي اَّللًَّ  ٍم فىًإّنَّ الى ٪تيىثًٌلي هًبًٍم بػىٍعدى اٍلقىٍتًل كىالى ٧تىٍدىعي خيٍطبىةن إالَّ أىمىرىّنى اًبلصَّدى
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: "كىإً آذىانػىهيٍم كىأينيوفػىهيٍم كىالى نػىبػٍقيري بيطيونػىهيٍم إالَّ إٍف يىكيونيوا فػىعىليوا ذىًلكى بًنىا فػىنػىٍفعىلي هًبًٍم ًمٍثلى مىا فػى  ٍف عىليوا". كىالتػٍَّرؾي أىٍفضىلي كىمىا قىاؿى اَّللَّي تػىعىاُفى
يػٍره لًلصَّاًبرًينى . كىاٍص رٍ كىمىا صىبػٍ  تيٍم ًبًو كىلىًئٍن صىبػىٍرمتيٍ ٢تىيوى خى تيٍم فػىعىاًقبيوا ٔتًٍثًل مىا عيوًقبػٍ   .ريؾى إالَّ اًبَّللًَّ " .ا.ىػعىاقػىبػٍ

 مىٍصلىحىةو ، كىنػىقىلى اٍبني ىىاًنئو يف رىٍمًيًو : الى يػىٍفعىلي ( : " كىييٍكرىهي نػىٍقلي رىٍأسو ، كىرىٍمييوي ٔتىٍنجىًنيقو ًببلى ُِٖ/ٔكقاؿ ابني مفلح يف " الفركًع " )
بىًري أىٍف يػيعىذًٌبيوهي ، كىعىٍنوي إٍف مىثػَّليوا ميثًٌلى هًبًٍم ، ذىكىرىهي أىبي  اٍلميثٍػلىةي  : " و بىٍكرو . قىاؿى شىٍيخينىا " يعٍت ابنى تيميةى كىالى ٭تيىرًٌقيوي . قىاؿى أىٍٛتىدي : كىالى يػىنػٍ

دىةه يًف اٞتًٍهىاًد ،  قّّ ٢تىيٍم ، فػىلىهيٍم ًفٍعليهىا ًلبًلٍسًتيفىاًء كىأىٍخًذ الثٍَّأًر ، كى٢تىيٍم تػىرٍكيهىا كىالصَّبػٍري أىٍفضىلي ، كىىىذىا حىٍيثي حى  الى يىكيوفي يف التٍَّمًثيًل هًبًٍم زَيى
ٯتىاًف ، أىٍك زىٍجره ٢تىيٍم عىٍن اٍلعيٍدكىاًف ، فىًإنَّوي ىينىا ًمٍن  كىالى يىكيوفي نىكىاالن ٢تىيٍم عىٍن نىًظَتًىىا ، فىأىمَّا إذىا كىافى  يًف التٍَّمًثيًل الشَّائًًع ديعىاءه ٢تىيٍم إُفى اإٍلً

اًد اٍلمىٍشريكًع ، كىَفٍى تىكيٍن اٍلًقصَّةي يف أيحيدو كىذىًلكى ، فىًلهىذىا كىافى الصَّبػٍري أى  ، فىأىمَّا إذىا كىافى اٍلميرىلَّبي حىقَّ اَّللًَّ ٍفضىلى إقىامىًة اٟتٍيديكًد ، كىاٞتًٍهى
ميوي  بي حىٍيثي الى ٯتيًٍكني ااًلنًٍتصىاري ، كى٭تىٍريـي اٞتٍىزىعي ، ىىذىا كىبلى ا قىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ : إٍف مىثَّلى اٍلكىاًفري تػىعىاُفى فىالصَّبػٍري ىينىاؾى كىاًجبه ، كىمىا ٬تًى  كىكىذى

ٍٚتىاًع قػىٍبلى السٍَّبًق كىالرٍَّمًي : اتػَّفىقيوا عىلىى أىفَّ ًخصىاءى النَّاسً اًبٍلمىٍقتيوًؿ جىازى أىٍف  ًمٍن أىٍىًل اٟتٍىٍرًب كىاٍلعىًبيًد  ٯتيىثَّلى بًًو . كىقىاؿى اٍبني حىٍزـو يًف اإٍلً
ـه " .ا.ىػ  . كىغىٍَتًًىٍم يف غىٍَتً اٍلًقصىاًص كىالتٍَّمًثيلى هًبًٍم حىرىا

ـي ابني ال حى اَّللَّ تػىعىاُفى لًٍلميٍسًلًمُتى أىٍف ٯتيىثًٌليوا اًبٍلكىفَّاًر ًإذىا مىثػَّليوا هًبًٍم،  (: ِٖٕ/ُِقيًم يف حاشيتو على سنن أَب داكد )كقاؿ اإلما كىقىٍد أىابى
تيٍم فػىعىاًقبيوا ٔتًٍثًل مىا عي   )كىًإٍف كىانىٍت اٍلميثٍػلىة مىٍنًهيِّا عىنػٍهىا . فػىقىاؿى تػىعىاُف تيٍم بً كىًإٍف عىاقػىبػٍ ا دىلًيل عىلىى أىفَّ اٍلعيقيوبىة ًّتىدًٍع اأٍلىٍنف  و (وًقبػٍ كىىىذى

  ." .ا.ىػكىقىٍطع اأٍليذيف ، كىبػىٍقر اٍلبىٍطن كى٨تىٍو ذىًلكى ًىيى عيقيوبىة اًبٍلًمٍثًل لىٍيسىٍت بًعيٍدكىافو ، كىاٍلًمٍثل ىيوى اٍلعىٍدؿ 
ية اٟتيارل يف قتل األسارل ( : "كقد كصلنا عندما كنا يف أفرانستاف فتول يف )ىدا -حفظو هللا-قاؿ الشيخ أبو عمر دمحم السيف 

لفضيلة الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت حفظو هللا مفادىا ، عندما سئل عن التمثيل ّتثث العدك ، فقاؿ إذا كانوا ٯتثلوف بقتبلكم 
تعاُف يقوؿ : " فمن اعتدل عليكم فاعتدكا عليو ٔتثل  فمثلوا بقتبلىم ال سيما إذا كاف ذلك يوقع الرعب يف قلوهبم كيردعهم كهللا

 م .ما اعتدل عليك
ما قررهي شيخي اإلسبلـً ابني تيميةى ، كتلميذهي ابني القيم ،  –كهللاي أعلم  –كبعد عرًض األقواًؿ يف ا١تسألًة ، الذم ٘تيلي إليًو النفس 

  . كالشيخي ابني عثيمُت رٛتهم هللا
  ( هي فى ماذا نستفيد من قولو  م ( ؟ًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا فىاٍسأى٢ٍتيٍم اىٞتًٍٍزيىةى، فىًإٍف ىيٍم أىجىابيوؾى فىاقٍػبىٍل ًمنػٍ

 كجوب كقت القتاؿ ضد أىل اٟترب إذا دفعوا اٞتزيػػة .
 ٟتديث الباب . -أ

 فهذا اٟتديث نص يف كجوب الكف عن قتاؿ أىل اٟترب إذا استجابوا إُف االلتزاـ أبداء اٞتزية .
الى يىًدينيوفى ًدينى اٟتٍىقًٌ ًمنى الًَّذينى قىاتًليوٍا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كىالى اًبٍليػىٍوـً اآلًخًر كىالى ٭تيىٌرًميوفى مىا حىرَّـى اَّللَّي كىرىسيوليوي كى  ) قاؿ تعاُف -ب

 ( . أيكتيوٍا اٍلًكتىابى حىىتَّ يػيٍعطيوٍا اٍٞتًٍزيىةى عىن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى 
 هذه اآلية تنص على أف الراية اليت ينبري عندىا كقف القتاؿ ضد الكفار ىي إعطاؤىم اٞتزية .ف

 قاؿ القرطِب : جىعىل للقتاؿ غاية ، كىي إعطاء اٞتزية بدالن عن القتل .
 كقاؿ ابن قدامة : جعل إعطاء اٞتزية غاية لقتا٢تم ، فمىت بذلوىا َف ٬تيز قتا٢تم .

فىأىمىرىّنى نىًبيػُّنىا . أف ا١ترَتة بن شعبة قاؿ لعامل كسرل بُت يدم معركة هناكند يف ببلد فارس ) ... كجاء يف صحيح البخارم  -ج
وي مىٍن قيًتلى ًمنَّا صىارى ًإُفى اٞتٍىنًَّة عىٍن رًسىالىًة رىبًٌنىا أىنَّ  أىٍف نػىقىاتًلىكيٍم حىىتَّ تػىٍعبيديكا اَّللَّى كىٍحدىهي ، أىٍك تػيؤىدُّكا اٍٞتًٍزيىةى كىأىٍخبػىرىّنى نىًبيػُّنىا  رىسيوؿي رىبًٌنىا 

 م ( .يف نىًعيمو َفٍى يػىرى ًمثٍػلىهىا قىطُّ ، كىمىٍن بىًقيى ًمنَّا مىلىكى رًقىابىكي 
 ٞتزية .ا فهذا اٟتديث ينص على األمر بقتاؿ الكفار إُف أف يصَتكا إُف أحد أمرين: إما عبادة هللا كحده، أم: الدخوؿ يف اإلسبلـ، كإما أف يؤدكا
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 قاؿ ابن قدامة : إذا بذلوا اٞتزية لـز قبو٢تا ، كحـر قتا٢تم .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 استحباب أتمَت األماـ األمراء على البعوث ، ككصيتهم آبداب الرزك . -
 اٟتث على تقول هللا . -
 أ٫تية تقول هللا يف ٖتقيق النصر كالعز. -
 ٖترٔف الردر . -
 الرلوؿ . ٖترٔف -
 ٖترٔف قتل الصبياف إذا َف يقاتلوا . -
 النهي عن ا١تثلة . -
 استحباب ا٢تجرة من البادية . -

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (كىافى ًإذىا أىرىادى غىٍزكىةن كىرهل ًبغىٍَتًىىا  أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍن كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو  - َُِٕ
--------- 

 .قاؿ الصنعآف كرَّل : أم سًتىا برَتىا (  اكىرهل ًبغىٍَتًىى ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : جواز فعل مثل ىذا العمل مع األعداء .
 كيف كانت توريتو  ؟ 

، كإ٪تا يفعل ذلك ألنو أمت فيما  ككانت توريتو أنو إذا قصد جهة سأؿ عن طريق جهة أخرل إيهامان أنو يريدىاقاؿ الصنعآف : 
 . ابة العدك كإتياهنم على غفلة من غَت أتىبهم لويريده من إص

 ) سبل السبلـ ( .   . اٟترب خدعة:  كفيو دليل على جواز مثل ىذا، كقد قاؿ 
كىذا من حكمتو ، أم أظهر خبلؼ ما يريد -كرل برَتىا-أنو إذا أراد غزكة  ككاف من عادة النِب كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت: 

 فيو. ظهر كجهو تبُت ذلك لعدكه فرٔتا يستعد لو أكثر كرٔتا يذىب عن مكانو الذم قصده النِب كحنكتو يف اٟترب، ألنو لو أ
فكاف مثبلن إذا أراد أف ٮترج إُف اٞتنوب كرل ككأنو يريد أف ٮترج إُف الشماؿ أك أراد أف ٮترج إُف الشرؽ كرل ككأنو يريد أف ٮترج 

 زكة تبوؾ فإنو قد بُت أمرىا ككضحها كجبلىا ألصحابو كذلك ألمور: إُف الررب حىت ال يطلع العدك على أسراره إال يف غ
 ألهنا كانت يف شدة اٟتر حُت طابت الثمار كالنفوس ٣تبولو على الركوف إُف الكسل كإُف الرخاء . :أكالن 
 أف ا١تدل بعيد من ا١تدينة إُف تبوؾ ففيها مفاكز كرماؿ كعطش كمشس . : اثنيان 
فلذلك أكضح أمر الرزكة كأخ ر أنو خارج إُف ،  ىم الرـك اجتمعوا يف عدد ىائل حسب ما بلغ النِب أف العدك كبَت ك :  اثلثان 

 .) شرح رَيض الصاٟتُت ( . تبوؾ إُف عدك كثَت كإُف مكاف بعيد حىت يتأىب الناس فخرج ا١تسلموف مع رسوؿ هللا 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 يف اٟترب . حنكة النِب  -
 ه(.إال يف غزكة تبوؾ إنو أظهر ٢تم مراد)جاء االستثناء يف ذلك بلفظ على القائد أف ينظر يف ا١تصلحة يف أمور اٟترب، كلذلك  -
 أف اٟترب خدعة . -
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; أىفه اىلنػٍُّعمىافى ٍبنى ميقىرًٌفو قىاؿى  - ُُِٕ ؿى اىلنػههىاًر أىخهرى اىٍلًقتىاًؿ حىىته تػىزيكؿى ًإذىا ملٍى يػيقىاًتٍل أىكه  شىًهٍدتي رىسيوؿى اىَّللًه )  كىعىٍن مىٍعًقلو
حي، كىيػىٍنًزؿى اىلنهٍصري  ، كىتػىهيبه اىلرًٌايى ثىةي، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي  . (اىلشهٍمسي  رىكىاهي أىٍٛتىدي كىالثهالى

 .كىأىٍصليوي يف اىٍلبياىاًرمًٌ 
----------- 

 ابن يسار .(  كىعىٍن مىٍعًقلو ) 
 بضم ا١تيم ككسر الراء ا١تشددة .( لنػٍُّعمىافى ٍبنى ميقىرًٌفو أىفه اى  )

 لفظو يف البخارم :(  كىأىٍصليوي يف اىٍلبياىاًرمًٌ ) 
هيبَّ األىٍركىاحي كىٖتىٍضيرى كىاف ًإذىا َفٍى يػيقىاًتٍل يًف أىكًَّؿ النػَّهىاًر انٍػتىظىرى حىىتَّ تػى  كىلىًكٍتًٌ شىًهٍدتي اٍلًقتىاؿى مىعى رىسيوًؿ هللًا :  قىاؿى النػٍُّعمىافي )  

 . ( الصَّلىوىاتي 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد استحباب اختيار األكقات ا١تناسبة للقتاؿ .
  ما اٟتكمة من اختيار النيب ٢تذه األكقات ؟ 

 .الشمس إذا َف يقاتل أكؿ النهار أخر القتاؿ حىت تزكؿ  ابب كاف النِب  -أم البخارم  –قولو قاؿ ابن حجر : 
 .بعد الزكاؿ فيحصل هبا ت ريد حدة السبلح كاٟترب كزَيدة يف النشاط  ان أم ألف الرَيح هتب غالب

أكرد فيو حديث عبد هللا بن أَب أكىف ٔتعٌت ما ترجم بو لكن ليس فيو إذا َف يقاتل أكؿ النهار ككأنو أشار بذلك إُف ما كرد يف 
 (.٭تب أف ينهض إُف عدكه عند زكاؿ الشمس أنو كاف )عقبة هبذا اإلسنادبعض طرقو فعند أٛتد من كجو آخر عن موسى بن 
 ( .ٯتهل إذا زالت الشمس مث ينهض إُف عدكه  كاف رسوؿ هللا ) كلسعيد بن منصور من كجو آخر عن بن أَب أكىف 
 ( .ركاح كٖتضر الصلوات كاف إذا َف يقاتل أكؿ النهار أنتظر حىت هتب األ) كللمصنف يف اٞتزية من حديث النعماف بن مقرف 

 .(الشمس كهتب األركاح كينزؿ النصر تزكؿ حىت)كأخرجو أٛتد كأبو داكد كالًتمذم كبن حباف من كجو آخر كصححاه كيف ركايتهم 
فيظهر أف فائدة التأخَت لكوف أكقات الصبلة مظنة إجابة الدعاء كىبوب الريح قد كقع النصر بو يف األحزاب فصار مظنة لذلك 

 .علم كهللا أ
:  كىعىٍن اىلصهٍعًب ٍبًن جىثهامىةى  - ُِِٕ يًٌتيوفى، فػىييًصيبيوفى ًمٍن ًنسىائًًهٍم  سيًئلى رىسيوؿي اىَّللًه  )قىاؿى عىٍن اىلدهاًر ًمٍن اىٍلميٍشرًًكُتى يػيبػى

هيمٍ  : ىيٍم ًمنػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو (  كىذىرىارًيًهٍم، فػىقىاؿى
---------- 

كيف ركاية البخارم ) عن أىل الدار ( كيف ركاية مسلم ) عن الذرارم من ا١تشركُت يبٌيتوف ( . (  ٍن اىٍلميٍشرًًكُتى عىٍن اىلدهاًر مً ) 
 كالذرارم ٚتع ذرية ، كىم األطفاؿ من أكالد ا١تشركُت .

 أم : يرار عليهم ابلليل ْتيث ال ييعرؼ الرجل من ا١ترأة من الصِب .(  يػيبػىيًٌتيوفى  )
: ىيمٍ )   هيمٍ  فػىقىاؿى ( أم : ىم يف تلك اٟتالة كحكم آابئهم يف جواز القتل ، كليس ا١تراد : إابحة قتلهم بطريق القصد إليهم ،  ًمنػٍ

 بل ا١تراد : إذا َف يكن الوصوؿ إُف اآلابء إال بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا الختبلطهم هبم جاز قتلهم . ) الفتح ( .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ء كاألطفاؿ يف حاؿ تبييت العدك كا٢تجـو عليهم ليبلن .جواز قتل النسا
 اذكر بعض الفوائد من اٟتديث ؟ 
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 ٖترٔف قصد قتل النساء كاألطفاؿ من ا١تشركُت ، كسيأيت مزيد ْتث يف اٟتديث التاِف إف شاء هللا . -
لة على قتل أىل الشرؾ ، مث هنى أنو دليل على جواز العمل ابلعاـ حىت يرد ا٠تاص ، ألف الصحابة ٘تسكوا ابلعمومات الدا -

 عن قتل النساء كالصبياف ، فخص ذلك العمـو . النِب 
 جواز اإلغارة على من بلرتهم الدعوة من غَت إعبلمهم بذلك . -

هيمىا - ُِّٕ ًض مىغىازًيًو، فىأىٍنكىرى قػىٍتلى اىلنًٌسىاًء رىأىل ًاٍمرىأىةن مىٍقتيولىةن يف بػىعٍ  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه )  كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
يىاًف  بػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (كىالصًٌ

---------- 
يىافً )  بػٍ ١تا رأل   عن قتل النساء كالصبياف ( ، كعند أَب داكد قاؿ   كيف ركاية ) فنهى رسوؿ هللا (  فىأىٍنكىرى قػىٍتلى اىلنًٌسىاًء كىالصًٌ

 لتقاتل .امرأة مقتولة : ما كانت ىذه 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد  ٖترٔف قتل النساء كالصبياف يف اٟترب .
 ٟتديث الباب .-أ

 ) كال تقتلوا كليدان ( . –السابق  –كٟتديث بريدة  -ب
ًح ٍبًن رىبًيعو ، قىاؿى كعن  -ج لىى شىٍيءو فػىبػىعىثى رىجيبلن ، فػىقىاؿى : اٍنظيٍر عىبلىـى يف غىٍزكىةو فػىرىأىل النَّاسى ٣تيٍتىًمًعُتى عى  كينَّا مىعى رىسيوًؿ هللًا   )رىابى

قىاؿى : كىعىلىى اٍلميقىدًٌمىًة خىالًدي ٍبني اٍلوىلًيًد فػىبػىعىثى (  : مىا كىانىٍت ىىًذًه لًتػيقىاًتلى اٍجتىمىعى ىىؤيالىًء ؟ فىجىاءى فػىقىاؿى : عىلىى اٍمرىأىةو قىًتيلو . فػىقىاؿى 
 ( ركاه أبو داكد .  اًلدو الى يػىٍقتػيلىنَّ اٍمرىأىةن كىالى عىًسيفنارىجيبلن . فػىقىاؿى : قيٍل ٠ًتى 

 كيف ركاية البن ماجو ) ال تقتلٌن ذريةن ، كال عسيفان ( . -د
 قاؿ ابن األثَت : العسيف : األجَت .

 .“ : أٚتع العلماء على العمل هبذا اٟتديث ، كٖترٔف قتل النساء كالصبياف إذا َف يقاتلوا  قاؿ النوكم
 كاختلفوا يف قتل الضعفاء كالرىباف .

 فذىب كثَت من العلماء إُف عدـ قتلهم .
 لوركد النهي عن ذلك يف بعض األحاديث :

 كحديث ) ال تقتلوا ذرية كال عسيفان ( أم أجَتان .
 كحديث ) ال تقتلوا شيخان فانيان ( .

 ها عند العلماء [ ] كىذه األحاديث ٥تتلف يف صحتكحديث ) ال تقتلوا أصحاب الصوامع ( 

 .قاؿ ابن قدامة : إف اإلماـ إذا ظفر ابلكفار َف ٬تز أف يقتل صبيان َف يبلغ برَت خبلؼ ، كال تقتل امرأة ، كال شيخ فافو 
كفيو دليل على أنو ال ٬توز قتل من كاف مع القـو ، كمعٌت  كزّنن ( كأجَت ) ٔتهملتُت كفاء ان ( كال عسيف) قولو كقاؿ الشوكآف : 

 . ك٨توه ألنو من ا١تستضعفُت ان أجَت 
 مىت ٬توز قتل ىؤالء ؟ 

 : إذا قاتلوا كٛتلوا السبلح أك قاموا أبعماؿ تعت ر من األعماؿ القتالية . أكالن 
[ فإف مفهومو أهنا ما كانت ىذه لتقاتل  ١تا رأل ا١ترأة مقتولة يف بعض ا١ترازم قاؿ : ] ، فإنو  كىذا كاضح من تعليل النِب 

 لقتلت .لو قاتلت 
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أٚتع العلماء على العمل هبذا اٟتديث ، كٖترٔف قتل النساء كالصبياف إذا َف يقاتلوا ، فإف قاتلوا يقتلوف كبذلك قاؿ  قاؿ النوكم :
 . ٚتاىَت العلماء
بلح ، أك ابٟتجارة ، فإنو ٬توز قتلها لوجهُت : كقاؿ القرطِب   : كالصحيح : أهنا إذا قاتلت ابلسًٌ

 ب للقتل ، فيجب طرده إال أف ٯتنع منو مانع .جعلى ا١تعٌت ا١تو  وفهذا تنبي ل () ما كانت ىذه تقات  قولو  أحد٫تا :
ككبل اٟتديثُت  ، لليهودية اليت طرحت الرَّحى على رجل من ا١تسلمُت فقتلتو ، كذلك بعدما أسرىا النِب  قتل النِب  كالثاين :
 .   ) ا١تفهم ( . مشهور

 ن الرارات على األعداء .: حُت ش اٟتالة الثانية
عن الذرارم من ا١تشركُت ييػبػىيَّتوف ، فيصيبوف من نسائهم كذراريهم ، فقاؿ  ٟتديث الصعب بن جىثٌامة السابق قاؿ ) سئل النِب 

 : ىم منهم ( .
إذا َف ٯتكن الوصوؿ إُف  أم يف اٟتكم يف تلك اٟتالة ، كليس ا١تراد إابحػة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل ا١تراد قولو ) ىم منهم (

 اآلابء إال بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا الختبلطهم هبم جاز قتلهم .
 ] قالو اٟتافظ ابن حجر [ .: أف يرار على الكفار ابلليل ْتيث ال ٯتيز بُت أفرادىم .    كمعٌت البيات ا١تراد يف اٟتديث

ل ْتيث ال يعرؼ الرجل من ا١ترأة كالصِب ، كأما الذرارم فبتشديد : كمعٌت البيات كيبيتوف : أف يرار عليهم ابللي كقاؿ النوكم
 . الياء كا١تراد ابلذرارم ىنا النساء كالصبياف 

  ماذا نفهم من قولو يف حق ا١ترأة ا١تقتولة ) ما كانت ىذه لتقاتل ( ؟ 
ن كاف على مثل ما عليو ا١ترأة من رجاؿ يفهم أبهنا إذا قاتلت قيتلت ، كأف علة النهي عن قتلها أهنا ال تقاتل ... إذان : فكل م

أىل اٟترب ، ٦تن شأهنم أهنم ال ييرجى نفعهم للعدك ، كال ضرىم للمسلمُت على الدكاـ ، فهم ملحقوف ابلنساء على طريق 
 القياس ، يف ٖترٔف رفع السبلح عليهم ، كإف كانوا يف صفوؼ األعداء .

هى  -ُِّٕ  .رىكىاهي ميٍسًلمه  ( ًاٍرًجٍع. فػىلىٍن أىٍستىًعُتى ٔتيٍشًرؾو  ) قىاؿى ًلرىجيلو تىًبعىوي يػىٍوـى بىٍدرو  ا; أىفه اىلنهيبه كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
---------- 

 ما حكم االستعانة اب١تشركُت على ا١تشركُت ؟ 
 جاءت أحاديث تنهى عن ذلك :
 كحديث الباب ، كلفظو كامبلن :

ًقبىلى بىٍدرو فػىلىمَّا كىافى ًْتىرًَّة اٍلوىبػىرىًة أىٍدرىكىوي رىجيله قىٍد كىافى ييٍذكىري ًمٍنوي جيٍرأىةه كى٧تىٍدىةه  خىرىجى رىسيوؿي اَّللًَّ ) أىنػَّهىا قىالىٍت   نَِّبًٌ عىٍن عىاًئشىةى زىٍكًج ال
»  ًجٍئتي ألىتًَّبعىكى كىأيًصيبى مىعىكى قىاؿى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ  ًؿ اَّللًَّ ًحُتى رىأىٍكهي فػىلىمَّا أىٍدرىكىوي قىاؿى لًرىسيو  فػىفىرًحى أىٍصحىابي رىسيوًؿ اَّللًَّ 

ا قىالىٍت مثيَّ مىضىى حىىتَّ ًإذىا كينَّا اًبلشَّجىرىًة أىٍدرىكىوي الرَّجيلي فػىقىا«. فىاٍرًجٍع فػىلىٍن أىٍستىًعُتى ٔتيٍشرًؾو » قىاؿى الى قىاؿى «. تػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو  ؿى لىوي كىمى
اًء فػىقىاؿى لىوي كىمىا «. فىاٍرًجٍع فػىلىٍن أىٍستىًعُتى ٔتيٍشرًؾو » كىمىا قىاؿى أىكَّؿى مىرَّةو قىاؿى    قىاؿى أىكَّؿى مىرَّةو فػىقىاؿى لىوي النَِّبُّ  قىاؿى مثيَّ رىجىعى فىأىٍدرىكىوي اًبٍلبػىٍيدى

 «.فىاٍنطىًلٍق »  قىاؿى نػىعىٍم. فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اَّللًَّ «. ولًًو تػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىرىسي » قىاؿى أىكَّؿى مىرَّةو 
رىجيله ميقىنَّعه اًبٟتٍىًديًد فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى هللًا أيقىاًتلي كىأيٍسًلمي قىاؿى أىٍسًلٍم مثيَّ قىاًتٍل فىأىٍسلىمى مثيَّ  أىتىى النَِّبَّ  . قاؿ )  اٍلبػىرىاءكحديث  -ب

 ( ركاه البخارم . عىًملى قىًليبلن كىأيًجرى كىًثَتنا لى ، فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا قىاتىلى فػىقيتً 
:  عن خيبػىٍيبي كعن  -ج كىىيوى ييرًيدي غىٍزكنا، أىّنى كىرىجيله ًمٍن قػىٍوًمي، كىَفٍى نيٍسًلٍم  أىتػىٍيتي رىسيوؿى هللًا ) عىٍبًد الرٍَّٛتىًن، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه، قىاؿى
: " أىكى فػىقيلٍ  : " فىبلى نىٍستىًعُتي اًبٍلميٍشرًًكُتى عىلىى  نىا: ًإّنَّ نىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍشهىدى قػىٍومينىا مىٍشهىدنا الى نىٍشهىديهي مىعىهيٍم، قىاؿى ، قىاؿى أىٍسلىٍمتيمىا؟ " قػيٍلنىا: الى
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 ( ركاه أٛتد . اٍلميٍشرًًكُت
 كجاءت أحاديث تبيح ذلك :

 كاف يرزك ابليهود فيسهم ٢تم كسهاـ ا١تسلمُت ( .  ىرم ) أف النِب ركل ابن أَب شيبة عن الز  -أ
 قاؿ األلبآف : كىذا ضعيف إلرساؿ الزىرم أك إعضالو .

 استعاف بيهود بٍت قينقاع فرضخ ٢تم ( . ركل البيهقي عن ابن عباس ) أف رسوؿ هللا -ب
 ا يف ىذا حديث صحيح .قاؿ البيهقي : تفرد هبذا اٟتسن بن عمارة ، كىو مًتكؾ ، كَف يبلرن

 استعاف بصفواف بن أمية يف حنُت . أف النِب -ج
عبد هللا بن أريقط الليثي ليدلو على الطريق يف ىجرتو إُف ا١تدينة ، ككاف مشركان على  حديث عائشة . يف استئجار النِب  -د

 دين قومو .
ا الدًٌينى اًبلرَّجيًل الفىاجً ًإنَّوي الى يىٍدخيلي ا) . قاؿ: قاؿ  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى  -ق  متفق عليو ر(. ٞتىنَّةى ًإالَّ نػىٍفسه ميٍسًلمىةه، كىًإفَّ اَّللَّى لىيػيؤىيًٌدي ىىذى

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  . قاؿ : ًذم ٥ًتٍ رىو، رىجيلو ًمٍن أىٍصحىاًب النَِّبًٌ كعن  -ك ٍرزيكفى أىنٍػتيٍم سىتيصىاًٟتيوفى الرُّكـى صيٍلحنا آًمننا، فػىتػى ؿ ) يػىقيو  ٝتًى
 م ( ركاه أبو داكد .كىىيٍم عىديكِّا ًمٍن كىرىاًئكي 
نىوي ا٠تٍيزى ية : على صلح اٟتديب ان قاؿ ابن القيم معلق ًة أًلىٌف عىيػٍ اًعٌي  كىًمنػٍهىا: أىٌف ااًلٍسًتعىانىةى اًبٍلميٍشرًًؾ اٍلمىٍأميوًف يف اٞتًٍهىاًد جىائًزىةه ًعٍندى اٟتٍىاجى

اًفرنا إذٍ  ًطًو اًبٍلعىديٌك كىأىٍخًذًه أىٍخبىارىىي  كىافى كى ًة أىنٌوي أىقٍػرىبي إُفى اٍخًتبلى  م .ذىاؾى كىًفيًو ًمٍن اٍلمىٍصلىحى
 كقد اختلف العلماء رٛتهم هللا يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 من منع االستعانة اب١تشركُت . فمنهم :
 لؤلحاديث ا١تانعة من ذلك كما تقدمت .

 ٍأميوفو عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى فىأىٍشبىوى اٍلميخىذًٌؿى كىاٍلميٍرًجفى .كىأًلىنَّوي غىيػٍري مى 
ًبتو .  قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : كىاىلًَّذم ذيًكرى أىنَّوي اٍستػىعىافى هًبًٍم غىيػٍري اثى

 من أجاز ذلك . كمنهم :
 من أجاز ذلك إذا دعت اٟتاجة كا١تصلحة ، كىو ٦تن يوثق بو . كمنهم :

 كىالى ييٍستػىعىافي ٔتيٍشرًؾو .: قاؿ ابن قدامة 
ا قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر ، كىاٞتٍيوزىجىآفُّ ، كىٚتىىاعىةه ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم .  كىهًبىذى

 كىعىٍن أىٍٛتىدى مىا يىديؿُّ عىلىى جىوىاًز ااًلٍسًتعىانىًة بًًو .
ـي ا٠ٍتًرىًقيًٌ يىديؿُّ عىلىٍيًو أىٍيضنا ًعٍندى اٟتٍىاجىةً   .، كىىيوى مىٍذىىبي الشَّاًفًعيًٌ  كىكىبلى

هي    .ًٟتىًديًث الزٍُّىرًمًٌ الًَّذم ذىكىٍرّنى
 . كىخى رىً صىٍفوىافى ٍبًن أيمىيَّةى  
زًٍئوي ااًلٍسًتعىانىةي بًًو ؛ أًلىنػَّنىا إذىا  ، َفٍى ٕتيٍ كىييٍشتػىرىطي أىٍف يىكيوفى مىٍن ييٍستػىعىافي ًبًو حىسىنى الرٍَّأًم يف اٍلميٍسًلًمُتى ، فىًإٍف كىافى غىيػٍرى مىٍأميوفو عىلىٍيًهمٍ  

 ) ا١ترٍت ( .   .مىنػىٍعنىا ااًلٍسًتعىانىةى ٔتىٍن الى يػيٍؤمىني ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى ، ًمٍثلى اٍلميخىذًًٌؿ كىاٍلميٍرًجًف ، فىاٍلكىاًفري أىٍكُفى 
 .) فىاٍرًجٍع فػىلىٍن أىٍستىًعُت ٔتيٍشرًؾو ( قػىٍولو كقاؿ النوكم : 

مو (  كىقىٍد جىاءى يف اٟتٍىًديث اآٍلخىر : ) أىفَّ النَِّبٌ   .ًاٍستػىعىافى ًبصىٍفوىافى ٍبن أيمىيَّة قػىٍبل ًإٍسبلى
قو   .فىأىخىذى طىائًفىة ًمٍن اٍلعيلىمىاء اًبٟتٍىًديًث اأٍلىكَّؿ عىلىى ًإٍطبلى
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ٍأم يف اٍلميٍسًلًمُتى ، كىدىعىٍت اٟتٍىاجىة ًإُفى ااًلٍسًتعىانىة ًبًو ايٍستيًعُتى ًبًو ، كىًإالَّ فػىييٍكرىه ، كىقىاؿى الشَّاًفًعٌي كىآخىريكفى : ًإٍف كىافى اٍلكىاًفر حىسىن الرَّ  
ٍيًن اٟتٍىالىٍُت    .       ) شرح مسلم ( .كىٛتىىلى اٟتٍىًديثػىٍُتً عىلىى ىىذى

ا اٍبنى اٍلميٍنًذًر ، كىاٍبنى ذىىىبى اٟتٍىنىًفيَّةي ، كىاٟتٍىنىابً : ا١توسوعة الفقهية الكويتية جاء يف  لىةي يًف الصًَّحيًح ًمنى اٍلمىٍذىىًب ، كىالشَّاًفًعيَّةي مىا عىدى
اًلًكيًَّة ، كىىيوى رًكىايىةه عىًن اإٍلمىاـً مىاًلكو ًإُفى : جىوىاًز ااًلٍسًتعىانىًة أبًىٍىل اٍلًكتىاًب يًف   .اٍلًقتىاؿ ًعٍندى اٟتٍىاجىًة  حىًبيبو ًمنى اٍلمى

 ؾ .: اٍستػىعىافى يف غىٍزكىًة حينػىٍُتو سىنىةى ٙتىىافو ًبصىٍفوىافى ٍبًن أيمىيَّةى كىىيوى ميٍشرً  ريًكمى أىفَّ النَِّبَّ  ًلمىا
ـي حيٍسنى رىأًٍيًهٍم يف اٍلميٍسًلًمُتى  أيىٍمىنى كىصىرَّحى الشَّاًفًعيَّةي كىاٟتٍىنىابًلىةي أبًىنَّوي ييٍشتػىرىطي أىٍف يػىٍعًرؼى اإٍلمىا ًخيىانػىتػىهيٍم ، فىًإٍف كىانيوا غىيػٍرى مىٍأميوًنُتى َفٍى ٕتىيًز  كى

 اٍلميٍخًذؿ كىاٍلميٍرًجًف ، فىاٍلكىاًفري أىٍكُفى  . ااًلٍسًتعىانىةي هًبًٍم ؛ أًلنػَّنىا ًإذىا مىنػىٍعنىا ااًلٍسًتعىانىةى ٔتىٍن الى يػيٍؤًمني ًمنى اٍلميٍسًلًمُتى ًمٍثل
ـي اٍلبػى  مُّوا ًإُفى الًَّذينى رىًومُّ كىآخىريكفى شىٍرطنا آخىرى ، كىىيوى : أىٍف يىٍكثػيرى اٍلميٍسًلميوفى ، ًْتىٍيثي لىٍو خىافى اٍلميٍستػىعىافي هًبًٍم ، كىاٍنضى كىمىا شىرىطى اإٍلمىا

يعنا . نػىهيٍم ميقىاكىمىتػيهيٍم ٚتًى  يػىٍرزيكنػىهيٍم ، أىٍمكى
اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل كىشىرىطى اٍلمىاكىٍرًدمُّ : أىٍف ٮتيىالًفيوا ميٍعتػىقى   .دى اٍلعىديكًٌ ، كى

ا اٍبنى حىًبيبو ، كىٚتىىاعىةن ًمٍن أىٍىل اٍلًعٍلًم ، ًمنػٍهيمي اٍبني اٍلميٍنًذًر كىاٞتٍيوزىجىا اًلًكيَّةي مىا عىدى ٓفُّ : أىنَّوي الى ٬تىيوزي ااًلٍسًتعىانىةي ٔتيٍشرًؾو ؛ لًقىٍولًًو كىيػىرىل اٍلمى
  ٍأىٍستىًعُتى ٔتيٍشرًؾو  فىاٍرًجٍع فػىلىن. 

 . ) ا١توسوعة الفقهية ( .كىالى أبىٍسى أىٍف يىكيونيوا يًف غىٍَتً اٍلميقىاتًلىًة ، بىل يف خىدىمىاًت اٞتٍىٍيًش  
كأما االستعانة ببعض الكفار يف قتاؿ الكفار عند اٟتاجة أك الضركرة فالصواب أنو ال حرج يف ذلك إذا رأل قاؿ الشيخ ابن ابز : 

 االستعانة أبفراد منهم ، أك دكلة يف قتاؿ الدكلة ا١تعتدية لصد عدكاهنا عمبل ابألدلة كلها .   األمركِف
فعند عدـ اٟتاجة كالضركرة ال يستعاف هبم ، كعند اٟتاجة كالضركرة يستعاف هبم على كجو ينفع ا١تسلمُت كال يضرىم ، كيف ىذا 

 .ٚتع بُت األدلة الشرعية 
كدخل يف مكة ّتواره ، كاستعاف بعبد هللا بن أريقط الديلي ليدلو على ، طعم بن عدم ١تا رجع من الطائف استعاف اب١ت ألنو  

طريق ا١تدينة ككبل٫تا مشرؾ ، كٝتح للمهاجرين من ا١تسلمُت اب٢تجرة إُف اٟتبشة مع كوهنا دكلة نصرانية ١تا يف ذلك من ا١تصلحة 
 الكفار . للمسلمُت كبعدىم عن أذل قومهم من أىل مكة من

كقاؿ يف حديث عائشة اهنع هللا يضر للذم أراد أف ٮترج معو يف بدر كىو  ،كاستعاف بدركع من صفواف بن أمية يـو حنُت كىو كافر 
كأقر اليهود ٓتي ر بعد ذلك ، كاستعاف هبم يف القياـ على مزارعها ك٩تيلها ٟتاجة ا١تسلمُت إليو  ؾ ،مشرؾ : ارجع فلن نستعُت ٔتشر 

 ، كاألدلة يف ىذا كثَتة . الصحابة ابٞتهاد ، فلما استرٌت عنهم أجبلىم عمر كاشتراؿ 
 ) ٣تموع الفتاكل ( .   كالواجب على أىل العلم اٞتمع بُت النصوص كعدـ ضرب بعضها ببعض .

 فائدة :
، مر كذلك فاالستعانة شيءك٦تا ٬تب التنبيو عليو أف بعض الناس قد يظن أف االستعانة أبىل الشرؾ تعت ر مواالة ٢تم، كليس األ

ألىل  ان حُت استعاف اب١تطعم بن عدم ، أك بعبد هللا بن أريقط ، أك بيهود خي ر موالي كا١تواالة شيء آخر . فلم يكن النِب 
 م يف أمور تنفع ا١تسلمُت كال تضرىم .ػػػػػ٢تم بطانة ، كإ٪تا فعل ذلك للحاجة إليهم كاستخدامه ان الشرؾ ، كال متخذ

و ا١تهاجرين من مكة إُف ببلد اٟتبشة ليس ذلك مواالة للنصارل ، كإ٪تا فعل ذلك ١تصلحة ا١تسلمُت كٗتفيف الشر كىكذا بعث
عنهم . فيجب على ا١تسلم أف يفرؽ ما فرؽ هللا بينو ، كأف ينزؿ األدلة مناز٢تا ، كهللا سبحانو ىو ا١توفق كا٢تادم ال إلو غَته كال 

 ه .   ) فتاكل ابن ابز ( .رب سوا
 فائدة :



 ُّْٖ 

ًمًو، كىذىًلكى ؿ : قد ذكر البيهقي كجهان للجمع بُت أحاديث اٞتواز كأحاديث ا١تنع فقا كىقىاؿى الشَّاًفًعيُّ رىًٛتىوي هللاي:"لىعىلَّوي رىدَّهي رىجىاءى ًإٍسبلى
نػيقىاعى بػىٍعدى بىٍدرو، كىشىًهدى صىٍفوىافي  ، كىقىٍد غىزىا بًيػىهيوًد بىًٍت قػىيػٍ ننا بػىٍعدى اٍلفىٍتًح، كىصىٍفوىافي ميٍشرً  كىاًسعه ًلئٍلًمىاـً  ؾ .ٍبني أيمىيَّةى حينػىيػٍ

 فائدة :
اًلًكيَّةي كىالشَّاًفًعيَّةي كىاٟتٍىنىابًلىةي عىلىى ٖتىٍرًًٔف ااًلٍسًتعىانىًة اًبٍلكيفَّاًر يًف ًقتىاؿ اٍلبػيرىاة : كيف ا١توسوعة الفقهي  ًة؛ أًلفَّ اٍلقىٍصدى كىفُّهيٍم الى اتػَّفىقى اٍلمى

لىهي  ليهيٍم، كىاٍلكيفَّاري الى يػىٍقًصديكفى ًإالَّ قػىتػٍ  م .قػىتػٍ
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ٝتىيرىةى  - ُِٕٓ قيوا شىٍرخىهيمٍ  ) قىاؿى بػٍ رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي (  ايقٍػتػيليوا شيييوخى اىٍلميٍشرًًكُتى، كىاٍستػى
ًٍمًذمُّ   . اىلًتًٌ

---------- 
ت سنو .(  اىٍلميٍشرًًكُتى  شيييوخى )   ٚتع شيخ ، كىو من ك ري
 الشرٍخ : ٚتع شارخ ، كىم الصرار .(  شىٍرخىهيمٍ ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ضعيف .
 ( ؟ ايقٍػتػيليوا شيييوخى اىٍلميٍشرًًكُتى ما اٞتمع بُت حديث الباب ) ( كبُت حديث ) ال تقتلوا شياان فانيان 

يقاتل ال ييقتل ، كأما حديث الباب فا١تراد هبم : الشيوخ الذين فيهم قوة على القتاؿ ، كمعونة أف الشيخ الكبَت الفآف الذم ال 
 عليو برأم أك تدبَت ، كهبذا ٕتتمع األدلة .

 (.اقتلوا شيوخ ا١تشركُت)كيعارضو حديث ، ظاىره أنو ال ٬توز قتل شيوخ ا١تشركُت ان(فانيان ال تقتلوا شيخ)قولو : : قاؿ الشوكاين 
مضرة على  كال، ىو الفآف الذم َف يبق فيو نفع للكفار : أبف الشيخ ا١تنهي عن قتلو يف اٟتديث األكؿ : ٚتع بُت اٟتديثُت  كقد 

 ان ( .فانيان شيخ) كقد كقع التصريح هبذا الوصف بقولو ، ا١تسلمُت 
١تا فرغ   فإف النِب ، ا يف دريد بن الصمة ىو من بقي فيو نفع للكفار كىو ابلرأم كم: كالشيخ ا١تأمور بقتلو يف اٟتديث الثآف 

من حنُت بعث أاب عامر على جيش أكطاس فلقي دريد بن الصمة كقد كاف نيف على ا١تائة كقد أحضركه ليدبر ٢تم اٟترب فقتلو 
 ر(.ة . )نيل األكطاذلك عليو كما ثبت ذلك يف الصحيحُت من حديث أَب موسى كالقصة معركف كَف ينكر النِب ، أبو عامر

 رىكىاهي أىبيو دىاكيد ، يف سينىًنًو .( الى تػىٍقتػيليوا شىٍيخنا فىانًينا ، كىالى ًطٍفبلن ، كىالى اٍمرىأىةن )  قىاؿى  لىنىا ، أىفَّ النًَِّبَّ كقاؿ ابن قدامة : ك 
دًٌيًق   ، فػىقىاؿى : الى تػىٍقتيٍل صىًبيِّا ، كىالى اٍمرىأىةن ، كىالى ىىرًمنا  أىنَّوي كىصَّى يىزًيدى ًحُتى كىجَّهىوي إُفى الشَّاـً  كىريًكمى عىٍن أىَب بىٍكرو الصًٌ

 منا .رىكىا٫تيىا سىًعيده .كىعىٍن عيمىرى ، أىنَّوي كىصَّى سىلىمىةى ٍبنى قػىٍيسو ، فػىقىاؿى : الى تػىٍقتػيليوا اٍمرىأىةن ، كىالى صىًبيِّا ، كىالى شىٍيخنا ىىرً 
 ًقتىاًؿ ، فىبلى يػيٍقتىٍل ، كىاٍلمىٍرأىًة .كىأًلىنَّوي لىٍيسى ًمٍن أىٍىًل الٍ 

ؿي ىىًذًه قيًتلىٍت ، كىًىيى الى تػيقىاًتلي  )إُفى ىىًذًه اٍلًعلًَّة يف اٍلمىٍرأىًة ، فػىقىاؿى  كىقىٍد أىٍكمىأى النَِّبُّ   ( .مىا ابى
 اٍلمىٍرأىةي ، كىالشٍَّيخي ا٢ٍتىًرـي يف مىٍعنىاىىا ، فػىنىًقيسيوي عىلىيػٍهىا . كىاآٍليىةي ٥تىٍصيوصىةه ٔتىا رىكىيٍػنىا ، كىأًلىنَّوي قىٍد خىرىجى ًمٍن عيميوًمهىا

أًلىفَّ عنا بػىٍُتى اأٍلىحىاًديًث ، كى ، فىأىرىادى بًًو الشُّييوخى الًَّذينى ًفيًهٍم قػيوَّةه عىلىى اٍلًقتىاًؿ ، أىٍكمىعيونىةه عىلىٍيًو ، ًبرىٍأًم أىٍك تىٍدًبَتو ، ٚتىٍ  كىأىمها حىًديثػيهيمٍ 
ـي عىلىى اٍلعىاٌـً  ّّ يًف الشُّييوًخ كيلًًٌهٍم ، كىا٠تٍىاصُّ يػيقىدَّ  ، كىحىًديثػىهيٍم عىا

اًديثػىنىا خىاصَّةه يف ا٢ٍتىرًـً تىًقضي اًبٍلعىجيوًز الَّيًت الى نػىٍفعى أىحى ، كىًقيىاسيهيٍم يػىنػٍ
 ) ا١ترٍت ( .   ًفيهىا .
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 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  (بىارىزيكا يػىٍوـى بىٍدرو أىنػههيٍم تػى  ) كىعىٍن عىًليٌو  - ُِٕٔ
 .كىأىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى ميطىوهالن 

---------- 
 لفظ اٟتديث عند البخارم :(  أىنػههيٍم تػىبىارىزيكا يػىٍوـى بىٍدرو ) 

 الرٍَّٛتىًن لًٍلخيصيومىًة يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىقىاؿى قػىٍيسي ٍبني عيبىادو كىًفيًهٍم أيٍنزًلىتٍ  أىّنى أىكَّؿي مىٍن ٬تىٍثيو بػىٍُتى يىدىمً ) أىنَّوي قىاؿى  عىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىَب طىاًلبو 
اًف خىٍصمىاًف اٍختىصىميوا يف رىهبًًٌمٍ ) بىةي ٍبني رىبًيعىةى قىاؿى ىيمي الًَّذينى تػىبىارىزيكا يػىٍوـى بىٍدرو ٛتىٍزىةي كىعىًليّّ كىعيبػىٍيدىةي ، أىٍك أىبيو عيبػىٍيدىةى ٍبني اٟتٍىا( ىىذى يػٍ ًرًث كىشى

بىة بىةي كىاٍلوىلًيدي ٍبني عيتػٍ  ( . كىعيتػٍ
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد : جواز ا١تبارزة قبل القتاؿ .
 سىنى ، فىًإنَّوي َفٍى يػىٍعرًفٍػهىا ، كىكىرًىىهىا .كىأىمَّا اٍلميبىارىزىةي ، فػىتىجيوزي إبًًٍذًف اأٍلىًمًَت ، يف قػىٍوًؿ عىامًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، إالَّ اٟتٍى قاؿ ابن قدامة : 

رىزيكا يػىٍوـى بىٍدرو ، إبًًٍذًف النَِّبًٌ   . كىلىنىا ، أىفَّ ٛتىٍزىةى ، كىعىًليِّا كىعيبػىٍيدىةى ٍبًن اٟتٍىاًرًث ابى
ًؽ فػىقىتػىلىوي . رىزى عىًليّّ عىٍمرىك ٍبنى عىٍبًد كيدٌو يف غىٍزكىًة ا٠تٍىٍندى  كىابى

رى   زى مىٍرحىبنا يػىٍوـى حينػىٍُتو .كىابى
 .يػيبىارًزيكفى يف عىٍصًر النَِّبًٌ كىبػىٍعدىهي ، كىَفٍى يػيٍنًكٍرهي ميٍنًكره فىكىافى ذىًلكى إٍٚتىاعنا  أىٍصحىابي النَِّبًٌ  كىَفٍى يػىزىؿٍ 

اًف خىٍصمىاًف اٍختىصىميوا يف  )كىكىافى أىبيو ذىرٌو يػيٍقًسمي أىفَّ قػىٍولو تػىعىاُفى   زىلىٍت يف الًَّذينى تػىبىارىزيكا يػىٍوـى بىٍدرو ، كىىيٍم ٛتىٍزىةي ، كىعىًليّّ ، ( نػى  رىهبًًٌٍم ىىذى
رىٍزت رىجيبلن يػىٍوـى  بىةى ، كىقىاؿى أىبيو قػىتىادىةي ابى بىةى ، كىاٍلوىلًيدى ٍبنى عيتػٍ يػٍ بىةى ، كىشى رىزيكا عيتػٍ  .) ا١ترٍت (  حينػىٍُتو ، فػىقىتػىٍلتو . كىعيبػىٍيدىةي ، ابى

 .كراىة ا١تبارزة . كهبذا قاؿ اٟتسن )ال تتمنوا لقاء العدك(  كقد فهم بعض العلماء من ىذا اٟتديث قاؿ القرطِب : 
 .   ) ا١تفهم ( .قاؿ ابن ا١تنذر : أٚتع كل من أحفظ عنو على جواز ا١تبارزة ، كالدَّعوة إليها 

كىو رأم اٟتسن البصرم ككاف علي يقوؿ ، ى منع طلب ا١تبارزة عل)ال تتمنوا لقاء العدك( كاستدؿ هبذا اٟتديث قاؿ ابن حجر : 
 غ .ال تدع إُف ا١تبارزة فإذا دعيت فأجب تنصر ألف الداعي اب

 ماذا يشًتط ٢تا ؟ 
 يشًتط إذف األمَت .

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
 إسحاؽ .كىو قوؿ الثورم ، كاألكزاعي ، كأٛتد ، ك ، كشرط بعضهم فيها إذف اإلماـ قاؿ ابن ا١تنذر : 

 ش .كإسحاؽ للجواز إذف األمَت على اٞتي، كأٛتد ، كالثورم ، كشرط األكزاعي كقاؿ ابن حجر : 
ٍنسىافي إُفى مىٍن الى ييًطيقيوي قاؿ ابن قدامة :  انًًو كىفػيٍرسىاًف اٍلعىديكًٌ ، كىمىىتى بػىرىزى اإٍلً ـى أىٍعلىمي ًبفيٍرسى ًؾ ، ، كىافى ميعىٌرًضنا نػى كىلىنىا أىفَّ اإٍلًمىا ٍفسىوي لًٍلهىبلى

مىاـً ، لًيىٍختىارى لًٍلميبىارىزىًة مىٍن يػىرٍ  بىًري أىٍف يػيفىوَّضى ذىًلكى إُفى اإٍلً ضىاهي ٢تىىا ، فػىيىكيوفى أىقٍػرىبى إُفى الظَّفىًر كىجى ٍرً فػىيىٍكًسري قػيليوبى اٍلميٍسًلًمُتى ، فػىيػىنػٍ
 . قػيليوًب اٍلميٍسًلًمُتى كىكىٍسًر قػيليوًب اٍلميٍشرًًكُتى 

 فػىقىٍد أىْتىٍتيٍم لىوي أىٍف يػىنػٍرىًمسى يف اٍلكيفَّاًر ، كىىيوى سىبىبه لًقىٍتًلًو . فىًإٍف ًقيلى :
بػىرى قػيليوبػىهيمٍ  ليوبى اٍلكيفَّاًر ، كىًإٍف قيًتلى   ، كىسىرَّىيٍم ، كىكىسىرى قػي قػيٍلنىا : إذىا كىافى ميبىارًزنا تػىعىلَّقىٍت قػيليوبي اٞتٍىٍيًش بًًو ، كىاٍرتػىقىبيوا ظىفىرىهي ، فىًإٍف ظىًفرى جى
 ) ا١ترٍت ( . كىافى اًبٍلعىٍكًس ، كىاٍلمينػٍرىًمسي يىٍطليبي الشَّهىادىةى ، الى يػىتػىرىقَّبي ًمٍنوي ظىفىره كىالى ميقىاكىمىةه فىافٍػتػىرىقىا .

 اذكر مىت تكوف ا١تبارزة مستحبة ، كمىت تكوف مباحة ، كمىت تكوف مكركىة ؟ 



 ُّٖٔ 

اـو ميٍستىحىبَّةو ، كىميبىاحىةو ، كىمىٍكريكىىةو  قاؿ ابن قدامة :  ثىةى أىٍقسى اٍلميبىارىزىةي تػىنػٍقىًسمي ثىبلى  .ِى
 اأٍلىًمًَت .إبًًٍذًف  فىًإذىا خىرىجى ًعٍلجه يىٍطليبي اٍل رىازى ، ايٍستيًحبَّ ًلمىٍن يػىٍعلىمي ًمٍن نػىٍفًسًو اٍلقيوَّةى كىالشَّجىاعىةى ميبىارىزىتيوي  :أىمها اٍلميٍستىحىبهةي  

 أًلىفَّ ًفيًو رىدِّا عىٍن اٍلميٍسًلًمُتى ، كىًإٍظهىارنا لًقيوَّهًتًٍم .
تىًدئى الرَّجيلي الشُّجىاعي ًبطىلىًبهىا ، فػىيػيبىاحي كىالى ييٍستىحىبُّ ؛ أًلىنَّوي الى حىاجىةى إلىيػٍهىا ، كىالى أيىٍمى : كىاٍلميبىاحي  قػيليوبى ني أىٍف يػيٍرلىبى ، فػىيىٍكًسرى أىٍف يػىبػٍ

 .اًلبه اٍلميٍسًلًمُتى ، إالَّ أىنَّوي لىمَّا كىافى شيجىاعنا كىاثًقنا ًمٍن نػىٍفًسًو ، أيبًيحى لىوي ؛ أًلىنَّوي ًْتيٍكًم الظَّاًىًر غى 
ٍسًر قػيليوًب اٍلميٍسًلًمُتى ًبقىٍتًلًو ػػػػػرىزىةي ؛ ًلمىا ًفيًو ًمٍن كى أىٍف يػىبػٍريزى الضًَّعيفي اٍلًمنًَّة ، الًَّذم الى يىًثقي ًمٍن نػىٍفًسًو ، فػىتيٍكرىهي لىوي اٍلميبىا: كىاٍلمىٍكريكهي  

 ) ا١ترٍت ( .     ظىاًىرنا .
 ىل يعاف ا١تبارز أـ ال ؟ 
 .أجازىا أٛتد كإسحاؽ  
 .كمنعها األكزاعي  
 ) ا١تفهم ( .    كفسر الشافعي فقاؿ : إف شرط ا١تبارز عدمها َف ٬تز ، كإف َف يشًتط جاز . 

 (كىالى تػيٍلقيوا ِبًىٍيًديكيٍم ًإىلى اىلتػهٍهليكىًة  ) ًإ٪تهىا أيٍنزًلىٍت ىىًذًه اىآٍليىةي ًفينىا مىٍعشىرى اىأٍلىٍنصىاًر، يػىٍعًٍت  ) قىاؿى  كىعىٍن أىِب أىيُّوبى  - ُِٕٕ
ًٍمًذمُّ، كىاٍبني ًحبهافى،  م (قىالىوي رىداا عىلىى مىٍن أىٍنكىرى عىلىى مىٍن ٛتىىلى عىلىى صىًف اىلرُّكـً حىىته دىخىلى ًفيهً  ثىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ رىكىاهي اىلثهالى

 م .كىاٟتٍىاكً 
---------- 

 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 
اًلًد ٍبًن اٍلوىلًيًد ، كىالرُّكـي ميٍلًصقيو غىزىٍكّنى ًمنى اٍلمىًدينىًة نيرًيدي اٍلقيٍسطىٍنًطيًنيَّةى ، كىعىلىى اٞتٍىمىاعىًة عىٍبدي الرَّ  )عىٍن أىٍسلىمى أىَب ًعٍمرىافى قىاؿى  ٍٛتىًن ٍبني خى

ٍيًو ًإُفى التػٍَّهليكىًة ، فػىقىاؿى أىبيو ظيهيورًًىٍم ًْتىاًئًط اٍلمىًدينىًة ، فىحىمىلى رىجيله عىلىى اٍلعىديكًٌ ، فػىقىاؿى النَّاسي : مىٍو مىٍو الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي   ، يػيٍلًقي بًيىدى
ىىليمَّ نيًقيمي يف أىٍموىالًنىا كىنيٍصًلحيهىا ، فىأىنٍػزىؿى  ٪تَّىا نػىزىلىٍت ىىًذًه اآليىةي ًفينىا مىٍعشىرى األىٍنصىاًر لىمَّا نىصىرى اَّللَّي نىًبيَّوي ، كىأىٍظهىرى اإًلٍسبلىـى قػيٍلنىا :أىيُّوبى : إً 

ًبيًل هللًا كىالى تػيٍلقيوا أبًى  ًة أىٍف نيًقيمى يف أىٍموىالًنىا كىنيٍصًلحىهىا اَّللَّي تػىعىاُفى : }كىأىٍنًفقيوا يف سى ٍيًديكيٍم ًإُفى التػٍَّهليكىًة{ فىاإًلٍلقىاءي اًبألىٍيًدم ًإُفى التػٍَّهليكى
ًبيًل هللًا حىىتَّ ديًفنى اًبٍلقيسٍ   ( ركاه أبو داكد . يَّةً طىٍنًطينً كىنىدىعى اٞتًٍهىادى ، قىاؿى أىبيو ًعٍمرىافى : فػىلىٍم يػىزىٍؿ أىبيو أىيُّوبى ٬تيىاًىدي يًف سى

  ( ؟ كىالى تػيٍلقيوا ِبًىٍيًديكيٍم ًإىلى اىلتػهٍهليكىةً اذكر سبب نزكؿ اآلية ) 
 اختلف يف سبب نزك٢تا على أقواؿ :

 : أهنا يف ترؾ النفقة يف سبيل هللا . القوؿ األكؿ
 ركل البخارم عن حذيفة قاؿ : نزلت اآلية يف النفقة .

 اٞتهاد . : نزلت يف ترؾ القوؿ الثاين
 كما يف حديث الباب .

عن أَب أيوب األنصار قاؿ ) نزلت اآلية فينا معشر األنصار ١تا أعز هللا اإلسبلـ ككثر ّنصركه ، قاؿ بعضنا لبعض سران : إف أموالنا 
 ( .قد ضاعت ، كإف هللا قد أعز اإلسبلـ ، فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع منا ، فأنزؿ هللا يرد علينا ... 

 فكانت التهلكة اإلقامة على أموالنا كصبلحها كتركنا الرزك .
 أف يذنب الرجل الذنب ، فيقوؿ : ال يرفر ِف ، فيلقي بيده إُف التهلكة ، أم يستكثر من الذنوب فيهلك . القوؿ الثالث :

 كما كرد عن أَب أيوب أقول شيء .



 ُّٖٕ 

لكفر كا١تعاصي، كترؾ اٞتهاد كاإلنفاؽ يف سبيل هللا كالعمل لآلخرة التهلكة كا٢تبلؾ نوعاف : حسي اب١توت، كىبلؾ معنوم: اب -
، كالتعرض لعذاب هللا ، كاٟترماف من ثوابو ، كىذا أشد كأعظم ، كىذا ىو ا١تراد ابلتهلكة يف اآلية ، كما قاؿ أبو أيوب يف سبب 

 نزكؿ اآلية ) فكانت التهلكة اإلقامة يف األىل كا١تاؿ كترؾ اٞتهاد ( .
) إذا تبايعتم ابلعينة ، كأخذمت أذّنب البقر ، كتركتم اٞتهاد ، سلط هللا عليكم ذالن ال ينزعو عنكم حىت ترجعوا إُف   كقد قاؿ

 دينكم ( ركاه أبو داكد .
كال ٯتتنع أف يشمل النهي يف اآلية أيضان ا١تعٌت األكؿ كىو التسبب إلىبلؾ النفس اب١توت ، بقتل اإلنساف نفسو أبم سبب من 

 اب .األسب
) من تردل من جبل فقتل نفسو ، فهو يف ّنر جهنم يًتدل فيها خالدان ٥تلدان فيها أبدان ، كمن  عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 ٖتسى ٝتان فقتل نفسو ، فسمو يف يده يتحساه يف ّنر جهنم خالدان ٥تلدان فيها أبدان .. ( متفق عليو .
النهي عن قتل النفس كإيذائها كإلقائها إُف  على يستدلوف هبذه اآلية أيضان  -أخرين من ا١تتقدمُت كا١تت -كمع ذلك ، فإف العلماء 

 آخذين بعمـو لفظ اآلية ، كابلقياس  التهلكة أبم طريقة من طرؽ التهلكة ،
 ب ( . رة بعمـو اللفظ ، ال ٓتصوص السبة ) العاٞتلي ، مقررين بذلك القاعدة األصولية القائل

ألف  ففيو نظر ، -يعٍت قصر اآلية على موضوع ترؾ النفقة يف سبيل هللا  –كأما قصرىا عليو  : و هللااٟتافظ ابن حجر رٛتقاؿ 
 ظ .الع رة بعمـو اللف

االعتبار بعمـو اللفظ ال ٓتصوص  كللسلف يف معٌت اآلية أقواؿ . كاٟتق أف ،: ال أتخذكا فيما يهلككم  : أمالشوكآف  قاؿك 
 م .الدنيا فهو داخل يف ىذا ، كبو قاؿ ابن جرير الط ر  لكة يف الدين أكالسبب ، فكل ما صدؽ عليو أنو هت

أنو اعت ر من يذنب الذنب مث ييأس  بن عازب  تنوع تفسَتات السلف ٢تذه اآلية ، فقد كرد عن ال راء كيدؿ على ذلك أيضان 
  .ا١تنذر إبسناد صحيح أخرجو ابن جرير كابن :قاؿ ابن حجر ،  بيده إُف التهلكة من رٛتة هللا : أنو ألقى

كاألكؿ أظهر لتصدير اآلية بذكر النفقة فهو ا١تعتمد يف نزك٢تا كأما قصرىا عليو ففيو نظر ألف الع رة كرجح ابن حجر األكؿ فقاؿ : 
 ظ .بعمـو اللف

 ما حكم ٍٛتل الرجل نفسو على العدك ؟ 
ح اٞتمهور أبنو إف كاف لفرط شجاعتو كظنو أنو يرىب كأما مسألة ٛتل الواحد على العدد الكثَت من العدك فصر قاؿ ابن حجر : 

كمىت كاف ٣ترد هتور فممنوع كال سيما إف ، فهو حسن  العدك بذلك أك ٬ترئ ا١تسلمُت عليهم أك ٨تو ذلك من ا١تقاصد الصحيحة
  .ترتب على ذلك كىن يف ا١تسلمُت

رمى بنفسو يف اٟترب  ان إف ِف جار : د عمر فقلت إٓف لعن) بن ا١تنذر إبسناد صحيح عن مدرؾ بن عوؼ قاؿ اكركل بن جرير ك 
 ا .   ) فتح البارم ( .كذبوا لكنو اشًتل اآلخرة ابلدني: فقاؿ عمر ، فقاؿ ّنس ألقى بيده إُف التهلكة ، فقتل 

ادىًة ، كىىيوى جىائًز ًببلى كىرىاىىة ًفيًو : جىوىاز ااًلٍنًرمىار يف اٍلكيفَّار ، كىالتػَّعىرُّض لًلشَّهى  -بعد ذكر قصة صاحب التمرات  –كقاؿ النوكم 
 ًعٍند ٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء .

كقاؿ دمحم بن اٟتسن : لو ٛتل رجل كاحد على ألف رجل من ا١تشركُت كىو كحده ، َف يكن بذلك أبس إذا كاف كقاؿ القرطِب : 
لف يف غَت منفعة للمسلمُت. فإف كاف يطمع يف ٧تاة أك نكاية يف العدك ، فإف َف يكن كذلك فهو مكركه ، ألنو عرض نفسو للت

قصده ٕترئة ا١تسلمُت عليهم حىت يصنعوا مثل صنيعو فبل يبعد جوازه ، كألف فيو منفعة للمسلمُت على بعض الوجوه. كإف كاف 
ين هللا كإذا كاف فيو نفع للمسلمُت فتلفت نفسو إلعزاز د،  قصده إرىاب العدك كليعلم صبلبة ا١تسلمُت يف الدين فبل يبعد جوازه
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اآلية ، إُف غَتىا من  ( ًإفَّ اَّللَّى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى أىنٍػفيسىهيمٍ )كتوىُت الكفر فهو ا١تقاـ الشريف الذم مدح هللا بو ا١تؤمنُت يف قولو 
 ) تفسَت القرطِب ( .      آَيت ا١تدح اليت مدح هللا هبا من بذؿ نفسو.

أقتل نفسي يف هللا فهذا كبلـ ٣تمل ؛ فإنو إذا فعل ما أمره هللا بو فأفضي ذلك إُف قتل  اؿ ابن تيمية : كأما قولو : أريد أفكق
كقد اعتقد أنو يقتل فهذا حسن ... ، نفسو فهذا ٤تسن يف ذلك ، مثل من ٭تمل على الصف كحده ٛتبلن فيو منفعة للمسلمُت 

٠تبلؿ إبسناده عن عمر بن ا٠تطاب أف رجبلن ٛتل كقد ركل ا،  كمثل ما كاف بعض الصحابة ينرمس يف العدك ْتضرة النِب 
 على العدك كحده فقاؿ الناس : ألقى بيده إُف التهلكة فقاؿ عمر ال ك لكنو ٦تن قاؿ هللا فيو ) كى ًمنى النَّاًس مىٍن يىٍشرًم نػىٍفسىوي 

 د ( .ابًٍترىاءى مىٍرضىاًة اَّللًَّ كى اَّللَّي رىءيكؼه اًبٍلًعبىا

هيمىا قىاؿى كىعىٍن ًاٍبًن  - ُِٖٕ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (٩تىٍلى بىًٍت اىلنهًضًَت، كىقىطىعى  حىرىؽى رىسيوؿي اىَّللًه ) عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
---------- 

 ( أم : أمر أصحابو . حىرىؽى رىسيوؿي اىَّللًه ) 
 .بًتىٍشًديًد الرَّاء قاؿ النوكم : ) حٌرؽ ( 

 ىم قبيلة كبَتة من اليهود .(  ٩تىٍلى بىًٍت اىلنهًضَتً ) 
 كيف ركاية ) كىي البوٍيرة ( تصرَت بئر ، كىي ىنا مكاف معركؼ بُت ا١تدينة كتيماء . ( كىقىطىعى  )

 .) اٍلبػيوىيٍػرىة ( ًبضىمًٌ اٍلبىاء اٍلميوىحَّدىة ، كىًىيى مىٍوًضع ٩تىٍل بىًٍت النًَّضَت  قاؿ النوكم :
 ( . م مًٌن لًٌينىةو أىٍك تػىرىٍكتيميوىىا قىائًمىةن عىلىى أيصيو٢ًتىا فىًبًإٍذًف اَّللًَّ كىلًييٍخزًمى اٍلفىاًسًقُتى مىا قىطىٍعتي كيف ركاية ) فأنزؿ هللا : 

 ما حكم ٖتريق كقطع شجر الكفار ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 : اٞتواز . القوؿ األكؿ
ًنيفىة كىالشَّاًفًعٌي كىأىٍٛتىد كىًإٍسحىاؽ كىاٞتٍيٍمهيور  كىبًًو قىاؿى عىٍبد الرٍَّٛتىن ٍبن اٍلقىاًسمقاؿ النوكم:  ًفع مىٍوُفى اًٍبن عيمىر كىمىالك كىالثػٍَّورًٌم كىأىبيو حى  .كىّنى

 عدـ اٞتواز . القوؿ الثاين :
دًٌيق كىاللٍَّيث ٍبن سىٍعد كىأىبيو ثػىٍور كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ   : الى ٬تىيوز . يف رًكىايىة عىنػٍهيمٍ  كىقىاؿى أىبيو بىٍكر الصًٌ

 . التحريق كالتخريب يف ببلد العدك قاؿ اٟتافظ يف الفتح : ذىب اٞتمهور إُف جواز 
 . كالليث األكزاعي ككرىو

 .ٞتيوشو أال يفعلوا أشياء من ذلك  أَب بكر كاحتجوا بوصية 
أبف النهي ٤تموؿ على القصد لذلك ٓتبلؼ ما إذا أصابوا ذلك يف خبلؿ القتاؿ ، كما كقع يف نصب ا١تنجنيق  الط رم بكأجا 

كهبذا قاؿ أكثر أىل العلم ك٨تو ذلك القتل ابلترريق ،  قتل النساء كالصبياف ، كىو ٨تو ما أجاب بو يف النهي عن الطائف على
  . انتهى. ذلك ألنو علم أف تلك الببلد ستفتح فأراد إبقاءىا على ا١تسلمُت جيوشو عن  أبو بكر كقاؿ غَته إ٪تا هنى

وي ًلكى عىلىٍيًهٍم زىٍرعىهيٍم كىٙتىىرىىيٍم ، ًإذىا عىًلمى أىنَّ قىاؿى اٍلمىاكىٍرًدمُّ : كىىيوى كىمىا ذيًكرى ٬تىيوزي أىٍف يػىٍقطىعى عىلىى أىٍىًل اٟتٍىٍرًب ٩تىٍلىهيٍم كىشىجىرىىيٍم ، كىيىٍستػىهٍ ك 
الن ًبقىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى  ًنيفىةى ًمٍن ذىًلكى اٍسًتٍدالى  ( .كىالى تػىٍعثػىٍوا يف اأٍلىٍرًض ميٍفًسًدينى  )يػيٍفًضي ًإُفى الظَّفىًر هًبًٍم ، كىمىنىعى أىبيو حى

ا فىسىاده ، كىًلمىا ريًكمى أىفَّ أىابى بىٍكرو بػىعىثى جىٍيشنا ًإُفى الشَّاـً كىنػىهىاىيٍم  ـو ، فػىيىًصَتي ذىًلكى كىىىذى عىٍن قىٍطًع شىجىرًىىا ، كىأًلىنػَّهىا قىٍد تىًصَتي دىارى ًإٍسبلى
 غىًنيمىةن لًٍلميٍسًلًمُتى .

دنا ًمٍن ٩تىًٍلًهٍم، حىاصىرى بىًٍت النًَّضًَت يف حيصيوهًنًٍم اًبٍلبػيوىيٍػرىًة ًحُتى نػىقىضيوا عىٍهدىىيٍم فػىقىطىعى اٍلميٍسلً  كىدىلًيلينىا مىا ريًكمى أىفَّ النَِّبَّ  ميوفى عىلىٍيًهٍم عىدى

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
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قٍػرىارًًه . كىرىسيوؿي اَّللًَّ   يػىرىاىيٍم ًإمَّا أبًىٍمرًًه كىًإمَّا إًلً
 ( ؟أم ٩تل بٍت النضَت )  كىاٍختيًلفى يف سىبىًب قىٍطًعهىا

ٍضرىارًًىٍم هًبىا   .فىًقيلى : إًلً
 .      ) اٟتاكم ١تاكردم ( .ًفيًو كىًقيلى : لًتػىٍوًسعىًة مىٍوًضًعهىا لًًقتىا٢ًتًٍم 

 اذكر أقساـ قطع شجر العدك من حيث اٞتواز كعدمو ؟ 
اـو أم ا١تشركُت يف حاؿ القتاؿفىًإذىا ثػىبىتى مىا ذىكىٍرّنى َفٍى ٮتىٍلي حىاؿي ٩تىًٍلًهٍم كىشىجىرًًىٍم يف ٤تيىارىبىًتًهٍم ًمٍن أىٍربػىعىًة أىقٍ قاؿ ا١تاكردم :   : سى

 هًبًٍم كىاًجبه . نػىٍعلىمى أىٍف الى نىًصلى ًإُفى الظَّفىًر هًبًٍم ًإالَّ ًبقىٍطًعهىا ، فػىقىٍطعيهىا كىاًجبه : أًلىفَّ مىا أىدَّل ًإُفى الظَّفىرً  أىفٍ  :أىحىديىىا
ؾي اٍلرىنىائًًم ٤تىٍظيوره ، كىعىلىى أىٍف تػىٍقًدرى عىلىى الظَّفىًر هًبًٍم كىهًبىا ًمٍن غىٍَتً قىٍطًعهىا ، فػىقىٍطعيهىا ٤تىٍظيو  كىاٍلًقٍسمي الثهاين : ره : أًلىنػَّهىا مىٍرنىمه ، كىاٍسًتٍهبلى

 عىٍن قىٍطًع الشَّجىًر اًبلشَّاـً . ىىذىا ٛتىٍلي نػىٍهًي أىَب بىٍكرو 
فىعىنىا قىٍطعيهىا ، فػىقىٍطعيهىا ميبىاحه كىلىيٍ  كىاٍلًقٍسمي الثهاًلثي : فىعىهيٍم قىٍطعيهىا ، كىيػىنػٍ  سى ًبوىاًجبو .أىٍف الى يػىنػٍ
فىعيهيٍم قىٍطعيهى  كىاٍلًقٍسمي الرهاًبعي : فىعينىا قىٍطعيهىا، فػىقىٍطعيهىا مىٍكريكهه، كىلىٍيسى ٔتىٍحظيورو الى يػىنػٍ ، ـً مىنىاز٢تًًٍم عىلىٍيًهمٍ ، كىكىذىًلكى اٟتٍيٍكمي يف ىىدٍ ا، كىالى يػىنػٍ

اـً   . عىلىى ىىًذًه اأٍلىٍقسى
ثىةى أىٍقسىاـو كىٚتيٍلىتي كقاؿ ابن قدامة :  قىًسمي ثىبلى  :وي أىفَّ الشَّجىرى كىالزَّرٍعى يػىنػٍ

ٍنىعي ًمٍن ًقتىا٢تًًٍم ، أىٍك ييٍستػىريكفى  :أىحىديىىا  ًفًو كىاىلًَّذم يػىٍقريبي ًمٍن حيصيوهًنًٍم ، كىٯتى ًبًو ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى ، أىٍك ٭تىٍتىاجي إُفى مىا تىٍدعيو اٟتٍىاجىةي إُفى إٍتبلى
ًح طىرًيقو ، أىٍك ًستىارىًة مىٍنجىًنيقو ، قىٍطًعوً  أىٍك غىٍَتًًه ، أىٍك يىكيونيوفى يػىٍفعىليوفى  لًتػىٍوًسعىًة طىرًيقو ، أىٍك ٘تىىكُّنو ًمٍن ًقتىاؿو ، أىٍك سىدًٌ بػىٍثقو ، أىٍك إٍصبلى

تػىهيوا ، فػىهىذىا ٬تىيوزي ، بًرىٍَتً خً  ؼو نػىٍعلىميوي .ذىًلكى بًنىا ، فػىيػيٍفعىلي هًبًٍم ذىًلكى ، لًيػىنػٍ  بلى
تىًفعيوفى بًبػىقىائًًو لًعىليوفىًتًهٍم ، أىٍك يىٍستىًظلُّوفى بًوً  :الثهاين  ، أىٍك أيىٍكيليوفى ًمٍن ٙتىىرًًه ، أىٍك تىكيوفي اٍلعىادىةي  مىا يػىتىضىرَّري اٍلميٍسًلميوفى بًقىٍطًعًو ، ًلكىٍوهًنًٍم يػىنػٍ

نػىنىا كىبػىٍُتى  ٍضرىاًر اًبٍلميٍسًلًمُتى . َفٍى ٕتىًٍر ًبذىًلكى بػىيػٍ  عىديكًٌّنى ، فىًإذىا فػىعىٍلنىاهي هًبًٍم فػىعىليوهي بًنىا ، فػىهىذىا ٭تىٍريـي ؛ لًمىا ًفيًو ًمٍن اإٍلً
ٍيًن اٍلًقٍسمىٍُتً ، ٦تَّا الى ضىرىرى ًفيًو اًبٍلميٍسًلًمُتى ، كىالى نػىٍفعه ًسوىل غىٍيًظ اٍلكيفَّاًر  : الثهاًلثي  ٍضرىاًر هًبًٍم ، فىًفيًو رًكىايػىتىاًف ؛ مىا عىدىا ىىذى ، كىاإٍلً

 .إٍحدىا٫تيىا ، الى ٬تىيوزي ؛ ًٟتىًديًث أىَب بىٍكرو كىكىًصيًَّتًو 
ا قىاؿى اأٍلىٍكزىاًعيُّ ، كىاللٍَّيثي ، كىأىبيو ثػىٍورو .  كىهًبىذى

 كىالٌرًكىايىةي الثَّانًيىةي ، ٬تىيوزي .
ا قىاؿى كىمىاًلكه ، كىالشَّ   اًفًعيُّ ، كىًإٍسحىاؽي ، كىاٍبني اٍلميٍنًذًر .كىهًبىذى

مىا قىطىٍعتيٍم ًمٍن لًينىةو أىٍك تػىرىٍكتيميوىىا قىائًمىةن عىلىى أيصيو٢ًتىا فىًبًإٍذًف  )قىاؿى ًإٍسحىاؽي : التٍَّحرًيقي سينَّةه ، إذىا كىافى أىٍنكىى يًف اٍلعىديكًٌ ؛ لًقىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى 
 ( .مى اٍلفىاًسًقُتى اَّللًَّ كىلًييٍخزً 

 ( . ) ا١ترٍت ( مىا قىطىٍعتيٍم ًمٍن لًينىةو )فىأىنٍػزىؿى اَّللَّي تػىعىاُفى  (أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ حىرَّؽى ٩تىٍلى بىًٍت النًَّضًَت ، كىقىطىعى ، كىىيوى اٍلبػيوىيٍػرىةي ) كىرىكىل اٍبني عيمىرى 
: كىعىٍن عيبىادىةى ٍبًن اىلصهاًمًت  - ُِٕٗ نٍػيىا )  قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  قىاؿى ره كىعىاره عىلىى أىٍصحىاًبًو يف اىلدُّ الى تػىغيلُّوا; فىًإفه اىٍلغيليوؿى انى
 .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى  ( كىاآٍلًخرىةً 

---------- 
 عرؼ الغلوؿ ؟ 

 الرلوؿ : ىو األخذ من الرنيمة قبل أف تقسم .
 ة .قاؿ النوكم رٛتو هللا : ) اٍلريليوؿ ( ا٠ٍتًيىانىة ، كىأىٍصلو السَّرًقىة ًمٍن مىاؿ اٍلرىًنيمىة قػىٍبل اٍلًقٍسمى 
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 ما حكم الغلوؿ مع األدلة ؟ 
 حراـ ، كمن  كبائر الذنوب .

 . اٍلًقيىامىًة مثيَّ تػيوىىفَّ كيلُّ نػىٍفسو مىا كىسىبىٍت كىىيٍم ال ييٍظلىميوفى( كىمىا كىافى لًنىِبٌو أىٍف يػىريلَّ كىمىٍن يػىٍرليٍل أيىًٍت ٔتىا غىلَّ يػىٍوـى  قاؿ تعاُف )-أ
أييت بو حامبلن لو على ظهره كرقبتو ، ميعٌذابن ْتملو كثًقىلو : أم  (كىمىن يػىٍرليٍل أيىًٍت ٔتىا غىلَّ يػىٍوـى القيامة  قاؿ القرطِب : قولو تعاُف ) -

ان   .إبظهار خيانتو على رؤكس األشهاد  ، كمىرعيوابن بصوتو ، كميوىٓتَّ
،  كىذه الفضيحة اليت ييوقعها هللا تعاُف ابلراٌؿ نظَتي الفضيحة اليت توقع ابلرادر ، يف أف يينصب لو ًلواء عند استو بقدر غىٍدرىتو

 كجعل هللا تعاُف ىذه ا١تعاقبىات حىٍسبىما يػىٍعهىدىهي البىشرى كيػىٍفهىميونو
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ . عيمىر . قىاؿى  اٍبنعن  -ب قىةه ًمٍن غيليوؿو  )يػىقيوؿي  ٝتًى  ( ركاه مسلم . الى تػيٍقبىلي صىبلىةه ًبرىٍَتً طيهيورو كىالى صىدى
ـى ًفينىا رىسيوؿي اَّللًَّ ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ك  -ج َّ أىحىدىكيٍم ٬تىً » اؿى مثيَّ قى  فىذىكىرى اٍلغيليوؿى فػىعىظهمىوي كىعىظهمى أىٍمرىهي ذىاتى يػىٍوـو  قىا ءي يػىٍوـى يالى أيٍلًفُتى

َّ أىحىدىكيٍم ٬تىً  اٍلًقيىامىًة عىلىى رىقػىبىًتًو بىًعَته لىوي ريغىاءه يػىقيوؿي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىًغٍثًٍت  ٍيئان قىٍد أىبٍػلىٍرتيكى . الى أيٍلًفُتى ءي يػىٍوـى ي. فىأىقيوؿي الى أىٍمًلكي لىكى شى
َّ أىحىدىكيٍم ٬تىً  رىقػىبىًتًو فػىرىسه لىوي ٛتىٍحىمىةه فػىيػىقيوؿي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىًغٍثًٍت اٍلًقيىامىًة عىلىى  ٍيئان قىٍد أىبٍػلىٍرتيكى . الى أيٍلًفُتى ءي يػىٍوـى ي. فىأىقيوؿي الى أىٍمًلكي لىكى شى

َّ أىحىدىكيٍم ٬تىً  ٍثًٍت اٍلًقيىامىًة عىلىى رىقػىبىًتًو شىاةه ٢تىىا ثػيرىاءه يػىقيوؿي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىغً  ٍيئان قىٍد أىبٍػلىٍرتيكى . الى أيٍلًفُتى ءي يػىٍوـى ي. فىأىقيوؿي الى أىٍمًلكي لىكى شى
ٍيئان قىٍد أىبٍػلىٍرتيكى . الى  اٍلًقيىامىًة عىلىى رىقػىبىًتًو نػىٍفسه ٢تىىا ًصيىاحه فػىيػىقيوؿي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىًغٍثًٍت  َّ أىحىدىكيٍم ٬تىً . فىأىقيوؿي الى أىٍمًلكي لىكى شى ءي يػىٍوـى ي أيٍلًفُتى

َّ أىحىدىكيٍم ٬تىً  اٍلًقيىامىًة عىلىى رىقػىبىًتًو رًقىاعه ٗتىًٍفقي فػىيػىقيوؿي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىًغٍثًٍت  ٍيئان قىٍد أىبٍػلىٍرتيكى . الى أيٍلًفُتى ءي يػىٍوـى ي. فىأىقيوؿي الى أىٍمًلكي لىكى شى
ٍيئان قىٍد أىبٍػلىٍرتيكى  صىاًمته فػىيػىقيوؿي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىًغٍثًٍت  اٍلًقيىامىًة عىلىى رىقػىبىًتوً   ( متفق عليو . فىأىقيوؿي الى أىٍمًلكي لىكى شى

وى يف ىي  )):  رىجيله يػيقىاؿي لىوي ًكرًٍكرىةي ، فىمىاتى ، فػىقىاؿى رىسيوؿ هللا  كىافى عىلىى ثػىقىل النَِّبًٌ   )، قىاؿى   عبد هللا بن عمرك  كعن-د
 ركاه البخارم . (فىذىىىبيوا يػىٍنظيريكفى ًإلىٍيو ، فػىوىجىديكا عىبىاءةن قىٍد غىلَّهىا  ((النَّاًر 

نىا فػىلىٍم نػىٍرنىٍم ذىىىبان كىالى كىرًقان غىًنٍمنىا الٍ   خىرىٍجنىا مىعى النَِّبًٌ ) عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ك  -ق بػىرى فػىفىتىحى اَّللَّي عىلىيػٍ يػٍ ـى كىالثًٌيىابى مثيَّ ًإُفى خى مىتىاعى كىالطَّعىا
اـو ييٍدعىى رًفىاعىةى ٍبنى زىٍيدو ًمٍن بىًٌت الضُّبػىٍيًب فػىلىمَّا نػىزىٍلنىا اٍلوىادً  كىمىعى رىسيوًؿ اَّللَّ  ماٍنطىلىٍقنىا ًإُفى اٍلوىادً  ـى  مى عىٍبده لىوي كىىىبىوي لىوي رىجيله ًمٍن جيذى قىا
ًنيئان لىوي الشَّهىادىةي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ . قىاؿى رىسي ٭تىي  عىٍبدي رىسيوًؿ اَّللًَّ  فيوي فػىقيٍلنىا ىى تػٍ كىبلَّ كىالًَّذل »  وؿي اَّللًَّ لُّ رىٍحلىوي فػىريًمىى ًبسىٍهمو فىكىافى ًفيًو حى

ران أىخىذىىىا ًمنى اٍلرىنىائً  بػىرى َفٍى تيًصبػٍهىا اٍلمىقىاًسمي نػىٍفسي ٤تيىمَّدو بًيىًدًه ًإفَّ الشٍَّملىةى لىتػىٍلتىًهبي عىلىٍيًو ّنى يػٍ قىاؿى فػىفىزًعى النَّاسي . فىجىاءى رىجيله « . ًم يػىٍوـى خى
بػىرى . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  يػٍ رو »  ًبًشرىاؾو أىٍك ًشرىاكىٍُتً . فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىصىٍبتي يػىٍوـى خى رو أىٍك ًشرىاكىاًف ًمٍن ّنى  مسلم (. ركاهًشرىاؾه ًمٍن ّنى

بػىرى أىقٍػبىلى نػىفىره ًمٍن صىحىابىًة النَِّبًٌ ك -ك يػٍ فػىقىاليوا فيبلىفه شىًهيده فيبلىفه شىًهيده حىىتَّ مىرُّكا عىلىى رىجيلو   عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب قىاؿى لىمَّا كىافى يػىٍوـي خى
َيى اٍبنى » مثيَّ قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ « . بػيٍردىةو غىلَّهىا أىٍك عىبىاءىةو  النَّاًر يًف  تيوي يًف رىأىيػٍ  كىبلَّ ًإٌٓفً » فػىقىاليوا فيبلىفه شىًهيده . فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

( ٞتٍىنَّةى ًإالَّ اٍلميٍؤًمنيوفى أىالى إًنَّوي الى يىٍدخيلي ا»قىاؿى فىخىرىٍجتي فػىنىادىٍيتي « . النَّاًس إًنَّوي الى يىٍدخيلي اٞتٍىنَّةى ًإالَّ اٍلميٍؤًمنيوفى  ا٠تٍىطَّاًب اٍذىىٍب فػىنىاًد يًف 
 ركاه مسلم .

 كالرلوؿ ذنب عظيم كلو كاف شيئان يسَتان .
بػىرى ، فىذىكىريكا ذىًلكى لًرىسيوًؿ هللًا  أىفَّ رىجيبلن ًمٍن أىٍصحىاًب النَِّبًٌ  )عىٍن زىٍيًد ٍبًن خىاًلدو اٞتٍيهىًٍتًٌ  يػٍ ى يػىٍوـى خى فػىقىاؿى : صىلُّوا عىلىى  تػيوييٌفً

ًبيًل هللًا . فػىفىتٍَّشنىا مىتى صى  اعىوي فػىوىجىٍدّنى خىرىزنا ًمٍن خىرىًز يػىهيودى الى اًحًبكيٍم . فػىتػىرىيػَّرىٍت كيجيوهي النَّاًس ًلذىًلكى ، فػىقىاؿى : ًإفَّ صىاًحبىكيٍم غىلَّ يف سى
 ( ركاه أبو داكد . ييسىاًكم ًدٍر٫تىىٍُتً 

 . من إطبلؽ الشهادة على الراٌؿ ؛ فبل يستحق بذلك غفراف كل الذنوب ذىب بعض أىل العلم إُف أف الرلوؿ ٯتنعكقد 
ؽ ًاٍسم الشَّهىادىة عىلىى مىٍن غىلَّ ًإذىا قيتً  : القاؿ النوكم رٛتو هللا ٍنىع ًمٍن ًإٍطبلى  ل .ريليوؿ ٯتى



 ُُْٖ 

لىةى يف اٟتٍىًديًث عىلىى نػىٍفًي شىهى ، يًو ْتىٍثه  : كفً قاؿ القارم رٛتو هللا ًبيًل اَّللًَّ كىًخٍدمىًة رىسيوًؿ اَّللًَّ ًإٍذ الى دىالى ، ادىتًًو، كىٍيفى كىقىٍد قيًتلى يًف سى
 ع . ) مرقاة ا١تفاتيح ( .كىالى ييٍشتػىرىطي يف الشًَّهيًد أاٌل يىكيوفي عىلىٍيًو ذىنىبه أىٍك دىٍينه اًبإٍلًٍٚتىا 

، كالذم بو ييرفر لو كل الذنوب ، كإف كاف ال ٭ترمو من  كقد يقاؿ : إف الرلوؿ ٭تـر الشهيد من الوصوؿ إُف مقاـ الشهادة العليا
  . أصل الشهادة كفضيلتها

 ما حكم من ًتب من الغنيمة ؟ 
 : أف يتوب قبل القسمة ، فيجب رده .اٟتاؿ األكىل 

ؼو إذىا ًتىبى اٍلرىاؿُّ قػىٍبلى اٍلًقٍسمىًة ، رىدَّ مىا أىخىذىهي يف اٍلميٍقسىًم ، بًرىٍَتً خً قاؿ ابن قدامة :   .بلى
ى رىدُّهي إُفى أىٍىًلًو .   أًلىنَّوي حىقّّ تػىعىُتَّ

 ؟فىًإٍف ًتىبى بػىٍعدى اٍلًقٍسمىًة اٟتاؿ الثانية : 
مىاـً ، كىيػىتىصىدَّؽى اًبٍلبىاًقي .   فىميٍقتىضىى اٍلمىٍذىىًب أىٍف يػيؤىدًٌمى ٜتييسىوي إُفى اإٍلً

ا قػىٍوؿي اٟتٍىسىًن ، كىالزٍُّىرًمًٌ ، كىمىالً   كو ، كىاأٍلىٍكزىاًعيًٌ ، كىالثػٍَّورًمًٌ ، كىاللٍَّيًث .كىىىذى
يءى بًوً  )قىاؿى  كىقىاؿى الشَّاًفًعيُّ : الى أىٍعًرؼي لًلصَّدىقىًة كىٍجهنا ، كىقىٍد جىاءى يًف حىًديًث اٍلرىاؿًٌ ، أىفَّ النًَِّبَّ  يػىٍوـى  الى أىقٍػبػىليوي ًمٍنك ، حىىتَّ ٕتًى

 ( .اٍلًقيىامىًة 
 .عنا ٍوؿي مىٍن ذىكىٍرّنى ًمٍن الصَّحىابىًة كىمىٍن بػىٍعدىىيٍم ، كىَفٍى نػىٍعًرٍؼ ٢تىيٍم ٥تيىالًفنا يف عىٍصرًًىٍم ، فػىيىكيوفي إٍٚتىاكىلىنىا قػى 

فىعىًتًو الَّيًت خيًلقى ٢تىىا ، كىالى يػىتىخىفَّفي ًبًو شىٍيءه ًمٍن إمثًٍ   نػٍ  . اٍلرىاؿًٌ كىأًلىفَّ تػىرٍكىوي تىٍضًييعه لىوي ، كىتػىٍعًطيله لًمى
قىًة يىًصلي إُفى صىاًحبً   قىًة نػىٍفعه ًلمىٍن يىًصلي إلىٍيًو ًمٍن اٍلمىسىاًكًُت ، كىمىا ٭تىٍصيلي ًمٍن أىٍجًر الصَّدى مٍثي عىٍن اٍلرىاؿًٌ ، كىيف الصَّدى ًو ، فػىيىٍذىىبي ًبًو اإٍلً

 ) ا١ترٍت ( .       فػىيىكيوفي أىٍكُفى .
 رىكىاهي أىبيو دىاكيدى . (قىضىى اًبلسهلىًب لًٍلقىاًتًل  أىفه اىلنهيبه )  مىاًلكو كىعىٍن عىٍوًؼ ٍبًن  - َُِٖ

 م .كىأىٍصليوي ًعٍندى ميٍسلً 
هي، ) قىاؿى  –ًقصهًة قػىٍتًل أىِب جىٍهلو  -يف  كىعىٍن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو  - ُُِٖ فىٍيًهمىا حىىته قػىتىالى ُثيه اٍنصىرىفىا ًإىلى  فىابٍػتىدىرىاهي ًبسىيػٍ

فىٍيكيمىا ؟ رىسيوًؿ اىَّللًه  : "أىيُّكيمىا قػىتػىلىوي؟ ىىٍل مىسىٍحتيمىا سىيػٍ : فػىنىظىرى ًفيًهمىا، فػىقىا فىأىٍخبػىرىاهي، فػىقىاؿى . قىاؿى : الى كيمىا قػىتػىلىوي، ؿ :  قىاالى ًكالى
ٍلبيوي ًلميعىاًذ ٍبًن عىٍمًرًك ٍبًن اىٞتٍىميوحً   .ٍيًو ميتػهفىقه عىلى (  سى

---------- 
 ابلتحريك : ثياب ا١تقتوؿ كسبلحو ، كمركوبو من دابة كغَتىا .(  اًبلسهلىبً ) 
 ثػىٍرتيوي.قىضىى اًبلسَّلىًب لًٍلقىاًتًل قىاؿى بػىلىى كىلىًكٌتًٌ اٍستىكٍ  قىاؿى عىٍوؼه فػىقيٍلتي َيى خىاًلدي أىمىا عىًلٍمتى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ م ( كىأىٍصليوي ًعٍندى ميٍسلً ) 
 ىذه كنيتو ، كاٝتو عمرك بن ىشاـ بن ا١ترَتة ا١تخزكمي ، أحد سادات قريش ، قتل يـو بدر مشركان .( ًقصهًة قػىٍتًل أىِب جىٍهلو ) 
فىٍيًهمىا)  رًك ٍبًن ميعىاذ ٍبن عىمٍ ( أم : تسابقا إُف أَب جهل بسيفيهما ، كالضمَت يعود على الربلمُت من األنصار )  فىابٍػتىدىرىاهي ًبسىيػٍ

 ( . اٞتٍىميوًح كىميعىاذ اٍبن عىٍفرىاءى 
 كالقصة كاملة :

نىا أىّنى كىاًقفه يًف ) قىاؿى .  عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىٍوؼعن  ًيًٍت  بػىيػٍ فىًإذىا أىّنى بػىٍُتى غيبلىمىٍُتً ًمنى األىٍنصىاًر  كىمًشىاِف  الصَّفًٌ يػىٍوـى بىٍدرو نىظىٍرتي عىٍن ٯتى
نػىعىٍم كىمىا  :قػيٍلتي  قىاؿى  ؟أىحىدي٫تيىا. فػىقىاؿى َيى عىمًٌ ىىٍل تػىٍعًرؼي أىابى جىٍهلو  انػيهيمىا ٘تىىنػٍَّيتي لىٍو كيٍنتي بػىٍُتى أىٍضلىعى ًمنػٍهيمىا فػىرىمىزىٓف حىًديثىةو أىٍسنى 

سىوىادىهي حىىتَّ ٯتىيوتى  مبًيىًدًه لىًئٍن رىأىيٍػتيوي الى يػيفىارًؽي سىوىادً  يٍفسً نػى  مكىالَّذً  أيٍخ رٍتي أىنَّوي يىسيبُّ رىسيوؿى اَّللًَّ  :قىاؿى  ي؟حىاجىتيكى ًإلىٍيًو َيى اٍبنى أىخً 



 ُِْٖ 

 النَّاًس فػىقيٍلتي  فػىلىٍم أىٍنشىٍب أىٍف نىظىٍرتي ًإُفى أىىًب جىٍهلو يػىزيكؿي يف  -قىاؿى  -اآلخىري فػىقىاؿى ًمثٍػلىهىا  األىٍعجىلي ًمنَّا. قىاؿى فػىتػىعىجٍَّبتي ًلذىًلكى فػىرىمىزىٓف 
فىٍيًهمىا حىىتَّ قػىتىبلى  يػٍ هي ًبسى ًف ىىذىا صىاًحبيكيمىا الًَّذل تىٍسأىالىًف عىٍنوي قىاؿى فىابٍػتىدىرىاهي فىضىرىابى فىأىٍخبػىرىاهي. فػىقىاؿى  هي مثيَّ اٍنصىرىفىا ًإُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ أىالى تػىرىَيى

. فػىقىاؿى فػىقىاؿى كيلُّ كىاًحدو ًمنػٍهيمىا أىّنى «. أىيُّكيمىا قػىتػىلىوي »  فىٍيكيمىا»قػىتػىٍلتي يػٍ فىٍُتً فػىقىاؿى  قىاالى الى. فػىنىظىرى يف «. ىىٍل مىسىٍحتيمىا سى ًكبلىكيمىا »السَّيػٍ
 ( . كىالرهجيالىًف ميعىاذي ٍبني عىٍمًرك ٍبًن اٞتٍىميوًح كىميعىاذي اٍبني عىٍفرىاءى كىقىضىى ًبسىلىًبًو ًلميعىاًذ ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن اٞتٍىميوًح «. قػىتػىلىوي 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد أف سلب ا١تقتوؿ يكوف لقاتلو .
 كمن األحاديث يف ذلك :

 ( .قىضىى اًبلسَّلىًب لًٍلقىاًتًل  قىاؿى عىٍوؼه فػىقيٍلتي َيى خىاًلدي أىمىا عىًلٍمتى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ حديث الباب يف لفظ مسلم ) -أ
: مىٍن قػىتىلى  فػىقىاؿى رىسيوؿي  اَّللًَّ  -كىذىكىرى ًقصَّةن  -إُفى حينػىٍُتو  قىاؿى ) خىرىٍجنىا مىعى رىسيوؿ اَّللَّ  رًمًٌ عىٍن أىَب قػىتىادىةى األىٍنصىاك  -ب

 ( متفق عليو . قىًتيبلن لىوي عىلىٍيًو بػىيًٌنىةه فػىلىوي سىلىبيوي ( قىا٢تىىا ثىبلاثن 
ابًًو يػىتىحىدَّثي ، مثيَّ  لنَِّبَّ قىاؿى ) أىتىى ا عىٍن سىلىمىةى ٍبًن األىٍكوىًع ك  -ج عىٍُته ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى ، كىىيوى يًف سىفىرًًه ، فىجىلىسى ًعٍندى أىٍصحى

 . : ايٍطليبيوهي كىاقٍػتػيليوهي فػىقىتػىٍلتيوي ، فػىنػىفَّلىًٍت سىلىبىوي ( انٍػفىتىلى ، فػىقىاؿى النَِّبُّ 
 . لى ؟ فػىقىاليوا : اٍبني األىٍكوىًع فػىقىاؿى : لىوي سىلىبيوي أىٍٚتىعي (يف رًكىايىةو ) فػىقىاؿى : مىٍن قػىتىلى الرَّجي 

 كظاىر األحاديث سواء قالو قائد اٞتيش قبل القتاؿ أك بعده .
 كىذا مذىب اٞتمهور .

ا اٟتٍىًديث ، فػىقىاؿى الشَّاًفًعٌي كىمىاًلك كىاأٍلىٍكزى قاؿ النوكم :  اًعيُّ كىاللٍَّيث كىالثػٍَّورًٌم كىأىبيو ثػىٍور كىأىٍٛتىد كىًإٍسحىاؽ ًاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يًف مىٍعٌتى ىىذى
يع اٟتٍيريكب سىوىاء قىاؿى أىًمَت اٞتٍىٍيش قػىٍبل ذىًلكى   : مىٍن قػىتىلى قىًتيبلن فػىلىوي سىلىبو أىـٍ َفىٍ كىاٍبن جىرًير كىغىٍَتىٍم : يىٍستىًحٌق اٍلقىاًتل سىلىب اٍلقىًتيل يف ٚتًى

 .ًإٍخبىار عىٍن حيٍكم الشَّرٍع ، فىبلى يػىتػىوىقَّف عىلىى قػىٍوؿ أىحىد  قىاليوا : كىىىًذًه فػىتػٍوىل ًمٍن النَِّبٌ  يػىقيٍل ذىًلكى ؛
بػىعىهيمىا  ًنيفىة كىمىاًلك كىمىٍن ًتى يل ، بىٍل ىيوى ًٞتىًميًع اٍلرىا٪تًُتى  : الى يىٍستىًحٌق اٍلقىاًتل ٔتيجىرًَّد اٍلقىٍتل سىلىب اٍلقىتً  -رىًٛتىهيٍم اَّللَّ تػىعىاُفى  -كىقىاؿى أىبيو حى

ائًًر اٍلرىًنيمىة ، ًإالَّ أىٍف يػىقيوؿ اأٍلىًمَت قػىٍبل اٍلًقتىاؿ : مىٍن قػىتىلى قىًتيبلن فػىلىوي سىلىبو .  كىسى
قنا ًمٍن النَِّبٌ  ا ًإٍطبلى ا ، كىجىعىليوا ىىذى ا الًَّذم قىاليوهي ضىًعيف ؛ أًلىنَّوي صىرَّحى ، كىلىٍيسى ًبفىتػٍوىل كىًإٍخبى  كىٛتىىليوا اٟتٍىًديث عىلىى ىىذى ـٌ ، كىىىذى ار عىا

ا اٟتٍىًديث أبًىفَّ النَِّبٌ  ا بػىٍعد اٍلفىرىاغ ًمٍن اٍلًقتىاؿ كىاٍجًتمىاع اٍلرىنىائًم . كىاىَّللَّ أىٍعلىم . يف ىىذى  قىاؿى ىىذى
 ىل السلب للقاتل أك أمره مفوض لإلماـ يعطيو من شاء ؟ 

 سلب للقاتل ، كما يف األحاديث الواردة يف ىذا الباب .الصواب أف ال
 ىل يشًتط الستحقاؽ القاتل السلب البٌينة أـ ال ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف ذلك .
 ...( . مىٍن قػىتىلى قىًتيبلن لىوي عىلىٍيًو بػىيًٌنىةه ) لقولو 

ىم أف السلب ال يعطى إال ١تن لو بينػة أبنو قتلو ، كال قاؿ النوكم  فيو دليل ١تذىب الشافعي كالليث كمن كافقهما من ا١تالكية كغَت 
 يقبل قولو برَت بينة .

كقاؿ القرطِب : قاؿ بظاىره الليث ، كالشافعي ، كبعض أصحاب اٟتديث ، فبل يستحق القاتل السلب إال ابلبٌينة ، أك بشاىد 
 كٯتُت .

 كذىب بعض العلماء إُف أنو يعطى بقولو ببل بٌينة .
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ا اٟتٍىًديث ًبقىٍوًؿ كىاًحد ،  كىقىاؿى مىاًلك كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ : يػيٍعطىى ًبقىٍولًًو ًببلى بػىيًٌنىة ، قىاالى : أًلىفَّ النَِّبٌ قاؿ النوكم :  أىٍعطىاهي السَّلىب يف ىىذى
 .كىَفٍى ٭تيىلًٌفوي 

 .اًبٍلبػىيًٌنىًة فىبلى تػيٍلرىى  ل ًبطىرًيقو ًمٍن الطُّريؽ ، كىقىٍد صىرَّحى عىًلمى أىنَّوي اٍلقىاتً  كىاٞتٍىوىاب أىفَّ ىىذىا ٤تىٍميوؿ عىلىى أىفَّ النَِّبٌ 
 ىل يف حديث عبد الرٛتن بن عوؼ دليل على أف اإلماـ ٥تٌَت يعطي السلب من يريد ؟ 

 ذىب بعض العلماء إُف ذلك .
فىٍيكيمىا ؟لقولو )  يػٍ . قىا أىيُّكيمىا قػىتػىلىوي؟ ىىٍل مىسىٍحتيمىا سى : الى : فػىنىظىرى فًيًهمىا، فػىقىاقىاالى كيمىا قػىتػىلىوي، سىٍلبيوي ًلميعىاًذ ٍبًن عىٍمرًًك ٍبًن اىٞتٍىميوحً ؿ :  ؿى  . ( ًكبلى

مىاـ ٥تيىَتَّ يف السَّلىب يػىٍفعىل ًفيًو مىا شىاءى   . قىاؿى أىٍصحىاب مىاًلك : ًإ٪تَّىا أىٍعطىاهي أًلىحىًد٫ًتىا ؛ أًلىفَّ اإٍلً
 تل ، كما ىو صريح األدلة .لكن الصواب أف السلب للقا

 كأما حديث الباب :
ًف يف ًجرىاحىتو ، لىكً فقد قاؿ النوكم :  اًف الرَّجيبلى ا اٟتٍىًديث فػىقىاؿى أىٍصحىابنىا : ًاٍشتػىرىؾى ىىذى نَّ ميعىاذ ٍبن عىٍمرك ًاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف مىٍعٌتى ىىذى

كيمىا قػىتػىلىوي ، تىٍطًييبنا لًقىٍلًب اآٍلخىر ًمٍن حىٍيثي إفَّ لىوي ميشىارىكىة يًف قػىٍتلو ،  لىب ، كىًإ٪تَّىا قىاؿى النًَِّبٌ ٍبن اٞتٍىميوح ثىًخنىوي أىكَّالن فىاٍستىحىقَّ السَّ  ًكبلى
تىمىنًٌعنا ًإ٪تَّىا كيًجدى ًمٍن ميعىاذ ٍبن عىٍمرك ٍبن كىًإالَّ فىاٍلقىٍتل الشٍَّرًعٌي الًَّذم يػىتػىعىلَّق ًبًو ًاٍسًتٍحقىاؽ السَّلىب كىىيوى اإٍلًٍثخىاف كىًإٍخرىاجو عىٍن كىٍونو مي 
فىٍُتً لًيىٍستىًدٌؿ هًبًمىا عىلىى حىًقيقىة   ا قىضىى لىوي اًبلسَّلىًب . قىاليوا : كىًإ٪تَّىا أىخىذى السَّيػٍ ٍيًفيَّة قػىٍتلهمىا ، فػىعىًلمى أىفَّ اًٍبن اٞتٍىميوًح اٞتٍىميوح ، فىًلهىذى كى

ا مىٍذىىب أىٍصحىابنى أىٍثخىنىوي ، مثيَّ شىا ا رىكىوي الثَّآف بػىٍعد ذىًلكى كىبػىٍعد ًاٍسًتٍحقىاقو السَّلىب ، فػىلىٍم يىكيٍن لىوي حىٌق يف السَّلىب . ىىذى ا يف مىٍعٌتى ىىذى
 ) نوكم ( .    اٟتٍىًديث .

 ىل ٮتٌمس السلب أك يدفع كلو للقاتل ؟ 
 الصواب أنو ال ٮتمس ، بل يدفع كلو للقاتل .

 اىر األحاديث :كىذا ظ
 ( . مىٍن قػىتىلى قىًتيبلن لىوي عىلىٍيًو بػىيًٌنىةه فػىلىوي سىلىبيوي ( قىا٢تىىا ثىبلاثن )  –السابق  –أىَب قػىتىادىةى كحديث 

ٌمس السلب ( كىذا نص .  كجاء عند أَب داكد يف حديث عوؼ بن مالك ) كَف ٮتي
ًف الصًَّحيح ًمنػٍهيمىا ًعٍند أىٍصحىابو كىاٍختػىلىفيوا يف ٗتىًٍميس السَّلىًب ، كى قاؿ النوكم :   .الى ٮتيىمَّس : لًلشَّاًفًعيًٌ ًفيًو قػىٍوالى

 .ىيوى ظىاًىر اأٍلىحىاًديث ، كىبًًو قىاؿى أىٍٛتىد كىاٍبن جىرًير كىاٍبن اٍلميٍنًذر كىآخىريكفى  
 مىت يستحق القاتل السلب ؟ 

ليهيٍم ، فىأىمَّا إٍف قػىتىلى اٍمرىأىةن ، أىٍك صىًبيِّا ،  : أىنَّوي إ٪تَّىا يىٍستىًحقُّ السَّلىبى قاؿ ابن قدامة :  أىٍك أىٍف يىكيوفى اٍلمىٍقتيوؿي ًمٍن اٍلميقىاتًلىًة الًَّذينى ٬تىيوزي قػىتػٍ
 شىٍيخنا فىانًينا ، أىٍك ضىًعيفنا مىًهيننا ، كى٨تىٍوىىيٍم ٦تٍَّن الى يػيقىاًتلي ، َفٍى يىٍستىًحقَّ سىلىبىوي .

فنا .الى نػىٍعلىمي   ًفيًو ًخبلى
ليوي ، كىمىٍن قػىتىلى أىًسَتنا ًء يػيقىاًتلي ، اٍستىحىقَّ قىاتًليوي سىلىبىوي ، أًلىنَّوي ٬تىيوزي قػىتػٍ  لىوي أىٍك لًرىٍَتًًه ، َفٍى يىٍستىًحقَّ سىلىبىوي ؛ ًلذىًلكى . كىًإٍف كىافى أىحىدي ىىؤيالى

 ) ا١ترٍت ( . ، غىيػٍرى ميٍثخىنو اًبٍٞتًرىاًح ، فىًإٍف كىافى ميٍثخىننا اًبٍٞتًرىاًح ، فػىلىٍيسى لًقىاتًًلًو شىٍيءه ًمٍن سىلىًبًو .الثَّآف أىٍف يىكيوفى اٍلمىٍقتيوؿي ًفيًو مىنػىعىةه 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
عان لبطولتو كببلئو يف سبيل هللا إعطاء السلب لقاتل الكافر من ابب ا١تكافأة كاجملازاة على إقدامو كفعلو الطيب ، كتقديران كتشجي -

 تعاُف .
تشجيع اإلنساف على العمل الصاٌف أبمر دنيوم ، كعلى ىذا فاٞتوائز اليت ٕتعل على ا١تسابقات الشرعية إذا دخل اإلنساف  -
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الدخوؿ يف ا١تسابقة ال ٭تـر األجر ما داـ يريد الوصوؿ إُف العلم ، لكنو جعل ىذا العوض الذم يف ا١تسابقة حافزان لو على 
 البحث كا١تراجعة .

 حيث كاف ٬تعل افزات عند اٟتاجة إُف ذلك . حسن تدبَت النِب  -
 مشركعية بعث السراَي إُف العدك الستنزاؼ قوتو كعدتو . -
ؼ أف ما ترنمو السراَي ا١تستقلة عن جيش الكفار ىو خاص ٢تا ال يشاركها ا١تسلموف فيو ، كإ٪تا يؤخذ منو ا٠تمس الذم يصر  -

 مصرؼ الفيء .
 إف الرنيمة كإف كثرت تكوف بُت غزاة السرية بقدر سهماهنم ، للراجل سهم كللفارس ثبلثة أسهم : سهم لو كسهماف لفرسو.  -
 جواز تنفيل مقاتلة السرية زَيدة على سهماهنا ٔتا يراه اإلماـ تقديران ٞتهادىم كإخبلصهم ، كتشجيعان ٢تم كلرَتىم على اٞتهاد.  -

ًنيقى عىلىى أىٍىًل اىلطهاًئًف  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن مىٍكحيوؿو  - ُِِٖ أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى يف "اىٍلمىرىاًسيًل" كىرًجىاليوي  (نىصىبى اىٍلمىٍنجى
.  ثًقىاته

  . كىكىصىلىوي اٍلعيقىٍيًليُّ إبًًٍسنىادو ضىًعيفو عىٍن عىًليٌو 
----------   

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 يصح ، مرسل .ال 

 كحديث علي أيضان ال يصح .
 كقصة حصار الطائف ركاىا البخارم كمسلم كليس فيها ذكر ا١تنجنيق .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ا .أنو ٬توز قتل الكفار إذا ٖتصنوا اب١تنجنيق كيقاس عليو غَته من ا١تدافع ك٨توى نستفيد

ًنيًق قاؿ ابن قدامة :   عىلىٍيًهٍم .كى٬تىيوزي نىٍصبي اٍلمىٍنجى
ًمهىا ؛ أًلىفَّ النَِّبَّ  ـً أىٍٛتىدى جىوىازيهي مىعى اٟتٍىاجىًة كىعىدى  نىصىبى اٍلمىٍنجىًنيقى عىلىى أىٍىًل الطَّاًئًف . كىظىاًىري كىبلى

 كى٦تٍَّن رىأىل ذىًلكى الثػٍَّورًمُّ ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم .
 أىنَّوي نىصىبى اٍلمىٍنجىًنيقى عىلىى أىٍىًل الطَّاًئًف . ٍبني اٍلميٍنًذًر : جىاءى اٟتٍىًديثي عىٍن النَِّبًٌ قىاؿى ا

رًيَّة .  كىعىٍن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص ، أىنَّوي نىصىبى اٍلمىٍنجىًنيقى عىلىى أىٍىًل اإٍلًٍسكىٍندى
هىاكىأًلىفَّ اٍلًقتىاؿى بًًو ميٍعتىاده ، فىأىٍشبىوى ا  ـ .        ) ا١ترٍت ( .لرٍَّميى اًبلسًٌ

: اٍبني خىطىلو ميتػىعىلًٌقه  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن أىنىسو  - ُِّٖ ، فػىلىمها نػىزىعىوي جىاءىهي رىجيله، فػىقىاؿى دىخىلى مىكهةى كىعىلىى رىٍأًسًو اىٍلًمٍغفىري
: "ايقٍػتػيليوهي   .فىقه عىلىٍيًو ميتػه  ( ِبًىٍستىاًر اىٍلكىٍعبىًة، فػىقىاؿى

---------- 
 ( . دخل مكة عاـ الفتحخرل ) كيف الركاية األ (دىخىلى مىكهةى  أىفه اىلنهيبه ) 
بكسر ا١تيم، كسكوف ا١تعجمة، كفتح الفاء: زرد يينسج من الدركع على قدر الرأس، يبلس ٖتت  ا١ترفر(  كىعىلىى رىٍأًسًو اىٍلًمٍغفىري ) 

 القلنسوة. 
قاؿ اٟتافظ: َف أقف على اٝتو، إال أنو ٭تتمل أف يكوف ىو الذم ابشر قتلو. كقد جـز الفاكهٌي يف  ( نػىزىعىوي جىاءىهي رىجيله فػىلىمها ) 

"شرح العمدة"، أبف الذم جاء بذلك ىو أبو برزة األسلمٌي، ككأنو ١تا رجح عنده أنو ىو الذم قتلو رأل أنو ىو الذم جاء ٥ت رنا 
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 د .اإلفرا ركاية ٭تِت بن قػىزىعىة يف "ا١ترازم": "فقاؿ: اقتلو" بصيرةبقٌصتو، كيرجحو قولو يف 
على الصدقة فقتل موُف كاف معو ٮتدمو ، مث ارتٌد مشركان كاٗتذ قينتُت  ىو عبد العزل بن خطل ، بعثو النِب ( اٍبني خىطىلو ) 

 . ترنياف هبجاء النِب 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

ا، كىو استدالؿ كاضح؛ ألف القدرة على ابن خطل صٌَتتو كاألسَت يف يد اإلماـ، كىو ٥تيٌػره فيو بُت جواز قتل األسَت ص رن نستفيد 
قتلو قوىدنا من دـ ا١تسلم الذم غدر بو، :  قتلو ٔتا جناه يف اإلسبلـ. كقاؿ ابن عبد ال رٌ  القتل كغَته. لكن قاؿ ا٠تطاٌَب: إنو 

 كقتلو، مث ارتٌد، كما تقٌدـ.
 ترجم بذلك أبو داكد. ، لى جواز قتل األسَت من غَت أف يعرض عليو اإلسبلـاستدٌؿ بو عك 
 ما حكم دخوؿ مكة بدكف إحراـ ١تن ال يريد النسك ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 ال ٬توز دخو٢تا مطلقان إال إبحراـ ، إال للمًتددين عليها كثَتان كاٟتطابُت .القوؿ األكؿ : 
 الكية كاٟتنابلة .كىذا قوؿ ا١ت

 ١تا ركاه البيهقي عن ابن عباس أنو قاؿ : ) ال يدخل مكة أحد من أىلها إال إبحراـ ( .
 ركاه البيهقي كإسناده جيد  . :  قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 إف دخوؿ مكة برَت إحراـ مناؼ للتعظيم البلـز ٢تا .كقالوا : 
 نسكان . ٬توز دخو٢تا برَت إحراـ ١تن َف يردالقوؿ الثاين : 

 كىذا قوؿ الشافعية .
 : ) ... ك١تن أتى عليهن من غَت أىلهن ٦تن أراد اٟتج أك العمرة ( . لقولو 

 فمفهومو أف من َف يرد اٟتج كالعمرة ال إحراـ عليو كلو دخل مكة .
  إحراـ .دخل مكة عاـ الفتح كعلى رأسو ا١ترفر ... فهذا دليل على أنو دخل مكة برَت كٟتديث الباب : حيث أنو 

 : ) َي أيها الناس ، إف هللا قد فرض عليكم اٟتج فحجوا ، فقاؿ رجل : أكل عاـ َي رسوؿ هللا ؟ فسكت رسوؿ هللا  كقاؿ 
 ركاه مسلم : لو قلت نعم لوجبت ، ك١تا استطعتم ( .  حىت قا٢تا ثبلاثن ، فقاؿ النِب 

 كيف ركاية : ) اٟتج مرة ، كما زاد فهو تطوع ( .
قولو : ) مرة ( دليل على أنو من مٌر اب١تيقات ، كقد أدل الفريضة من قبل ، فإنو ال يلزمو اإلحراـ ،  يخ ابن عثيمُت :قاؿ الش

 كإف بػىعيدى ٣تيئو إُف مكة ، ألف اٟتج ٬تب مرة كاحدة ، كلو ألزمناه ابإلحراـ أللزمناه بزائد عن ا١ترة ، كىذا خبلؼ النص  .
 الصحيح . كىذا القوؿ ىو

 :  فائدة
، فهو ال  كأما قوؿ من قاؿ من ا١تالكية كغَتىم ، أف دخوؿ مكة برَت إحراـ من خصائصو  قاؿ الشنقيطي رٛتو هللا : 

 ال ٮتتص حكمو إال بدليل ٬تب الرجوع إليو  . تنهض بو حجة ، ألف ا١تقرر أف فعلو 
 ما حكم إقامة اٟتدكد يف مكة ؟ 

 :اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت 

 ٭تـر كيضيق عليو حىت ٮترج .فقيل : 
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 (ٕٗ)آؿ عمراف: من اآليةلقولو تعاُف : ) كىمىٍن دىخىلىوي كىافى آًمنان ( . 
 ٬توز .كقيل : 

 كىذا مذىب مالك كالشافعي .
 لعمـو النصوص الدالة على استيفاء اٟتدكد ابلقصاص يف كل زماف كمكاف .

 كىذا القوؿ ىو الصحيح .الكعبة ،  أمر بقتل ابن خطل كىو متعلق أبستار كالنِب 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 األخذ أبسباب الوقاية ، كأنو ال ينايف التوكل . -

بُت درعُت يـو أحد، كَف ٭تضر الصف قط عرَيّنن، كاستأجر دليبلن مشركان على دين قومو يدلو على طريق  كقد ظاىر رسوؿ هللا 
 ككاف إذا سافر يف جهاد أك حج أك عمرة، ٛتل الزاد كا١تزاد. –كىو سيد ا١تتوكلُت  –قوت سنة ا٢تجرة، ككاف يدخر ألىلو 

 عظم الكعبة كحرمها يف النفوس . -
ثىةن صىرٍبان  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ) كىعىٍن سىًعيًد ٍبًن جيبػىٍَتو  - ُِْٖ مىرىاًسيًل" كىرًجىاليوي أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى يف "اىلٍ ( قػىتىلى يػىٍوـى بىٍدرو ثىالى
 .ثًقىاته 

أىٍخرىجىوي  (فىدىل رىجيلىٍُتً ًمٍن اىٍلميٍسًلًمُتى ًبرىجيلو ًمٍن اىٍلميٍشرًًكُتى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ) كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو  - ُِٖٓ
ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي   .اىلًتًٌ
 .كىأىٍصليوي ًعٍندى ميٍسًلمو 
---------- 

 أم : يـو غزكة بدر .(  تىلى يػىٍوـى بىٍدرو قػى ) 
ثىةن  )  من األسارل .(  ثىالى
 القتل ص ران : أف ٭تبس ا١تقتوؿ كيوثق مث يرمى حىت ٯتوت .(  صىرٍبان )  

 .طعيمة بن عدم ك ك عقبة بن أَب معيط كىم النضر بن اٟتارث،
كىانىٍت ثىًقيفي حيلىفىاءى لًبىًٌت عيقىٍيلو فىأىسىرىٍت ثىًقيفي رىجيلىٍُتً ًمٍن أىٍصحىاًب رىسيوًؿ )  عىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو قىاؿى (  كىأىٍصليوي ًعٍندى ميٍسًلمو ) 

ًؽ قىاؿى َيى الٍ  كىٍىوى يًف  رىجيبلن ًمٍن بىًٌت عيقىٍيلو كىأىصىابيوا مىعىوي اٍلعىٍضبىاءى فىأىتىى عىلىٍيًو رىسيوؿي اَّللًَّ  كىأىسىرى أىٍصحىابي رىسيوًؿ اَّللًَّ  اَّللًَّ  وىاثى
هي فػىقىاؿى  اًبقىةى اٟتٍىاجًٌ  فػىقىاؿى مًبى أىخىٍذتىًٍت «. مىا شىٍأنيكى » ٤تيىمَّدي. فىأىًتى أىخىٍذتيكى ًّتىرًيرىًة حيلىفىاًئكى » فػىقىاؿى ًإٍعظىامنا ًلذىًلكى  ؟كىمًبى أىخىٍذتى سى

 قىاؿى ًإٌٓفً «. مىا شىٍأنيكى » رىًحيمنا رىًقيقنا فػىرىجىعى ًإلىٍيًو فػىقىاؿى  دي َيى ٤تيىمَّدي. كىكىافى رىسيوؿي اَّللًَّ مثيَّ اٍنصىرىؼى عىٍنوي فػىنىادىاهي فػىقىاؿى َيى ٤تيىمَّ «. ثىًقيفى 
ًٍلكي أىٍمرىؾى أىفٍػلىٍحتى كيلَّ اٍلفىبلىًح » ميٍسًلمه. قىاؿى  هي فػىقىاؿى ،  دي َيى ٤تيىمَّدي مثيَّ اٍنصىرىؼى فػىنىادىاهي فػىقىاؿى َيى ٤تيىمَّ «. لىٍو قػيٍلتػىهىا كىأىٍنتى ٘تى مىا » فىأىًتى

 ( . اًبلرهجيلىٍُتً  مى فػىفيدً «. ىىًذًه حىاجىتيكى » . قىاؿى كىظىٍمآفي فىأىٍسًقًٍت  جىائًعه فىأىٍطًعٍمًٍت  قىاؿى ًإٌٓفً «. شىٍأنيكى 
 ( أم : أعطي فداء للصحابيُت اللذين أسرهتما ثقيف . اًبلرهجيلىٍُتً  مى فػىفيدً ) 
 سَت يف اإلسالـ ؟ما حكم األ 

ثىًة أىٍضريبو قاؿ ابن قدامة :   :كىٚتيٍلىتيوي أىفَّ مىٍن أيًسرى ًمٍن أىٍىًل اٟتٍىٍرًب عىلىى ثىبلى
بػٍيىافي  :أىحىديىىا    .النًٌسىاءي كىالصًٌ
ليهيٍم ، كىيىًصَتيكفى رىًقيقنا لًٍلميٍسًلًمُتى بًنػىٍفًس السٍَِّبً ؛ أًلىفَّ النَِّبَّ   اًف  )  فىبلى ٬تىيوزي قػىتػٍ  ميتػَّفىقه عىلىٍيًو .( نػىهىى عىٍن قػىٍتًل النًٌسىاًء كىاٍلوًٍلدى

ًقػُّهيٍم إذىا سىبىاىيٍم . كىكىافى   يىٍسًتى
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 .الٌرًجىاؿي ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىاٍلمىجيوس الًَّذينى يػيقىرُّكفى اًبٍٞتًٍزيىًة  :الثهاين 
ـي ًفيًهٍم بػىٍُتى أى   يػَّري اإٍلًمىا  ٍربػىعىًة أىٍشيىاءى ؛ اٍلقىٍتلي ، كىاٍلمىنُّ ًبرىٍَتً ًعوىضو ، كىاٍلميفىادىاةي هًبًٍم ، كىاٍسًتٍقىاقػيهيٍم .فػىيػىتىخى

اًء قػىٍوؿي اَّللًَّ تػىعىاُفى  اءن  )كىلىنىا ، عىلىى جىوىاًز اٍلمىنًٌ كىاٍلًفدى  ( .فىًإمَّا مىنِّا بػىٍعدي كىًإمَّا ًفدى
ؿو ، كىأىَب عىزَّةى الشَّاًعًر ، كىأىَب اٍلعىاًص ٍبًن الرَّبًيًع  مىنَّ عىلىى كىأىفَّ النَِّبَّ   .ٙتيىامىةى ٍبًن أياثى

ًء النػَّتػٍٍتى   ىٍطلىٍقتهٍم لىوي . كىقىاؿى يًف أيسىارىل بىٍدرو : لىٍو كىافى ميٍطًعمي ٍبني عىًدمٌو حىيِّا ، مثيَّ سىأىلىًٍت يف ىىؤيالى  ، ألى
ثىةن كىسىٍبًعُتى رىجيبلن ، كيلُّ رىجيلو ًمنػٍهيٍم أبًىٍربىًعًمائىةو كىفىادىل أيسىارىل بىٍدرو ، كى   .كىانيوا ثىبلى

 كىفىادىل يػىٍوـى بىٍدرو رىجيبلن ًبرىجيلىٍُتً ، كىصىاًحبى اٍلعىٍضبىاًء ًبرىجيلىٍُتً .
تًًٌمائىًة كىالسٍَّبًعًمائىًة قػىتىلى رًجىاؿى بىًٍت قػيرىٍيظىةى ، كىىيٍم بػىٍُتى  كىأىمَّا اٍلقىٍتلي ؛ فىؤًلىفَّ النَِّبَّ   . السًٌ

 .كىقػىتىلى يػىٍوـى بىٍدرو النٍَّضرى ٍبنى اٟتٍىاًرًث ، كىعيٍقبىةى ٍبنى أىَب ميعىٍيطو ، صىبػٍرنا  
 دىلًيله عىلىى جىوىازًىىا .مىرَّاتو ، كىىيوى  كىقػىتىلى أىابى عىزَّةى يػىٍوـى أيحيدو كىىىًذًه قىصىصه عىمٍَّت كىاٍشتػىهىرىٍت ، كىفػىعىلىهىا النَِّبُّ  

ةه كىًنكىايىةه يف اٍلميٍسًلًمُتى ، كىبػىقىاؤيهي ضىرىره كىأًلىفَّ كيلَّ خىٍصلىةو ًمٍن ىىًذًه ا٠تًٍصىاًؿ قىٍد تىكيوفي أىٍصلىحى يف بػىٍعًض اأٍلىٍسرىل ، فىًإفَّ ًمنػٍهيٍم مىٍن لىوي قػيوَّ 
ليوي أىٍصلىحي ، كىًمنػٍهيٍم ال مي عىلىٍيًهٍم ، فػىقىتػٍ وي ضًَّعيفي الًَّذم لىوي مىاؿه كىًثَته ، فىًفدىاؤيهي أىٍصلىحي ، كىًمنػٍهيٍم حىسىني الرٍَّأًم يف اٍلميٍسًلًمُتى ، يػيٍرجىى إٍسبلى

ٍفًع عىنػٍهيٍم ، فىاٍلمىنُّ عىلىٍيًو أى  تػىفىعي ًٓتًٍدمىًتًو ، كىيػيٍؤمىني شىرُّهي صٍ اًبٍلمىنًٌ عىلىٍيًو ، أىٍك مىعيونػىتيوي لًٍلميٍسًلًمُتى بًتىٍخًليًص أىٍسرىاىيٍم ، كىالدَّ لىحي ، كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػينػٍ
ـي أىٍعلى  يىاًف ، كىاإٍلًمىا بػٍ  م .        ) ا١ترٍت ( .، فىاٍسًتٍقىاقيوي أىٍصلىحي ، كىالنًٌسىاًء كىالصًٌ

 ما حكم من أيًسر فادعى أنو كاف مسلمان ؟ 
فيوي ، يػىتػىعىلَّقي كىمىٍن أيًسرى فىادَّعىى أىنَّ قاؿ ابن قدامة :  بًًو إٍسقىاطي  وي كىافى ميٍسًلمنا ، َفٍى يػيٍقبىٍل قػىٍوليوي إالَّ بًبػىيًٌنىةو ؛ أًلىنَّوي يىدًَّعي أىٍمرنا الظَّاًىري ًخبلى
 .حىقٌو يػىتػىعىلَّقي ًبرىقػىبىًتًو 

ًبيليوي   يى سى
 .فىًإٍف شىًهدى لىوي كىاًحده ، حىلىفى مىعىوي ، كىخيلًٌ

 ًفًعيُّ : الى تػيٍقبىلي إالَّ شىهىادىةي عىٍدلىٍُتً ؛ أًلىنَّوي لىٍيسى ٔتىاؿو ، كىالى يػيٍقصىدي ًمٍنوي اٍلمىاؿي .كىقىاؿى الشَّا 
 ييٍضرىبى عينػيقيوي . الى يػىبػٍقىى ًمنػٍهيٍم أىحىده إالَّ أىٍف يػيٍفدىل ، أىكٍ  )قىاؿى يػىٍوـى بىٍدرو  أىفَّ النَِّبَّ  .كىلىنىا مىا رىكىل عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني مىٍسعيودو 

ـى ، فػىقىاؿى النَّ  ٍعتو يىٍذكيري اإٍلًٍسبلى فػىقىًبلى  (: إالَّ سيهىٍيلى اٍبنى بػىٍيضىاءى  ِبُّ فػىقىاؿى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني مىٍسعيودو إالَّ سيهىٍيلى اٍبنى بػىٍيضىاءى ، فىًإٌٓفً ٝتًى
 ) ا١ترٍت ( .       شىهىادىةى عىٍبدى اَّللًَّ كىٍحدىهي .

 ئدة :فا
ح ( قػىٍولو قاؿ النوكم :   ًٍلك أىٍمرؾ أىفٍػلىٍحت كيٌل اٍلفىبلى ًإُفى قػىٍولو ) فػىفيًدمى  ًلؤٍلىًسَتىٍيًن ًحُت قىاؿى : ًإٌٓفً ميٍسًلم : ) لىٍو قػيٍلتهىا كىأىٍنتى ٘تى

ـ قػىٍبل اأٍلىٍسر ًحُت كيٍنت مىا ح ، أًلىنَّوي الى ٬تىيوز أىٍسرؾ لىٍو أىٍسلىٍمت اًبلرَّجيلىٍُتً ( مىٍعنىاهي : لىٍو قػيٍلت كىًلمىة اإٍلًٍسبلى ًلك أىٍمرؾ أىفٍػلىٍحت كيٌل اٍلفىبلى
مىًة ًمٍن اأٍلىٍسر ، كىًمٍن ًاٍغًتنىاـ مىاًلك ، كىأىمَّا ًإذىا أىسٍ  ـً كىاًبلسَّبلى لىٍمت بػىٍعد اأٍلىٍسر فػىيىٍسقيط ا٠ٍتًيىار يف قػىٍبل اأٍلىٍسر ، فىكيٍنت فػيٍزت اًبإٍلًٍسبلى

اء .قػىٍتل  ك ، كىيػىبػٍقىى ا٠ٍتًيىار بػىٍُت ااًلٍسًتٍقىاؽ كىاٍلمىٌن كىاٍلًفدى
ًؼ مىا لىٍو أىٍسلى  ـ اأٍلىًسَت الى ييٍسًقط حىٌق اٍلرىا٪تًُتى ًمٍنوي ، ًٓتًبلى  مى قػىٍبل اأٍلىٍسر .كىيف ىىذىا جىوىاز اٍلميفىادىاة ، كىأىفَّ ًإٍسبلى

  ؟ىل ىذا التايَت ٗتيَت مصلحة أك ٗتيَت تشهي 
 ٗتيَت مصلحة .

كجب عليو فعل األصلح، كإف كاف لنفسو فلو أف يعدؿ إُف األسهل سواء كاف  أف من خيَتًٌ بُت شيئُت كيتصرؼ لرَتهكالقاعدة : 
 . أصلح أك غَت أصلح
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طعاـ ػ يف من عليو كفارة ٯتُت فهو ٥تَت بُت أيها شاء: عتق رقبة أك الكسوة أك اإلطعاـ، حىت لو اختار األقل، كىو اإلمثاؿ : 
 الرالب ػ فلو ذلك.

 ، فيجب ٮتتار األصلح . كمثاؿ ٗتيَت ا١تصلحة: إذا قيل لوِف اليتيم: بع ماؿ اليتيم، أك ضارب بو
بيوا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديًهٍم كىأىٍرجيليهيٍم ًمٍن ًإ٪تَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٭تيىارًبيوفى اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى يًف األىٍرًض فىسىادنا أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّ )  كقولو تعاُف

فىٍوا ًمنى األىٍرضً   . ، فهذا التخيَت ٗتيَت مصلحة على القوؿ أبف اآلية للتخيَت(  ًخبلىؼو أىٍك يػينػٍ
 فائدة :
 ( . ميٍسًلمه  قىاؿى ًإٌٓفً ، مىا شىٍأنيكى  :فػىقىاؿى قولو )

ًٍلكي أىٍمرىؾى أىفٍػلىٍحتى كيلَّ اٍلفىبلىحً )  اإلسبلـ ، كظاىر قولو  ظاىر ىذا اللفظ أنو صار مسلمان بدخولو يف دين (  لىٍو قػيٍلتػىهىا كىأىٍنتى ٘تى
 أنو َف يقبل منو ذلك ، مع أنو يصح إسبلـ األسَت .

 علم من حالو أنو َف يصدؽ يف ذلك ابلوحي . قاؿ بعض العلماء : ٯتكن أف يكوف النِب 
ليس فيو ما يدؿ على أنو ردَّ إسبلمو . فأمَّا قولو ) لو قلتها كأنت ٘تلك أمرؾ أفلحت كل كقاؿ بعضهم : بل إسبلمو صحيح ، ك 

الفبلح ( أم : لو قلت كلمة اإلسبلـ قبل أف تؤسر لبقيت حرِّا من أحرار ا١تسلمُت ، لك ما ٢تم من اٟترية يف الدُّنيا ، كثواب 
 ك .الرؽ ال يزكؿ عنك إبسبلم فإف حكم ،اٞتنة يف اآلخرة . كأمَّا إذا قلتها كأنت أسَت 

 كرجح ابن حباف األكؿ يف صحيحو القوؿ األكؿ .
علم منو إبعبلـ هللا جل كعز إَيه أنو كاذب يف  كاف ألنو ،  ذلك منو  قوؿ األسَت : إٓف مسلم كترؾ النِب فقاؿ صحيحو : 

فإذا قاؿ ، فأما اليـو فقد انقطع الوحي  ان ،سَت كما كاف يقبل مثلو من مثلو إذا َف يكن أ،  فلم يقبل ذلك منو يف أسره ، قولو 
  .أك ٤تارابن ان اٟترَب : إٓف مسلم قبل ذلك منو كرفع عنو السيف سواء كاف أسَت 

لىًة  - ُِٖٔ أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، (  ا٢تىيمٍ ًإفه اىٍلقىٍوـى ًإذىا أىٍسلىميوا ; أىٍحرىزيكا ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموى )  قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن صىٍاًر ٍبًن اىٍلعىيػٍ
 .كىرًجىاليوي ميوىثػهقيوفى 
--------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ضعيف . كيرٍت عنو حديث ابن عمر اآليت ) أمرت أف أقاتل ... ( .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد أف من أسلم من الكفار فقد حـر دمو كمالو .

 عمر يف الصحيحُت :كقد جاء ىذا ا١تعٍت يف حديث ابن 
، كىييًقي)قىاؿى  عىًن اٍبًن عيمىرى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ميوا الصَّبلىةى، أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ يىٍشهىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىأىفَّ ٤تيىمَّدان رىسيوؿي اَّللًَّ

ابػيهيٍم عىلىى اَّللًَّ كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى، فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى  ، كىًحسى  (.عىصىميوا ًمٌتًٌ ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىا٢تىيٍم ًإالَّ ًْتىقًٌ اإًلٍسبلىـً
 ( أمرٓف هللا . ) أمرت
 ( عبدة األكاثف كا١تشركُت . ) الناس

ة ا١تقاتلة كجود ما ذكر ، فمقتضاه أف من شهد كأقاـ كآتى جيعلت غاي( حىىته يىٍشهىديكا أىٍف الى ًإلىوى ًإاله اَّللهي كىأىفه ٤تيىمهدان رىسيوؿي اَّللًه ) 
 عصم دمو كلو جحد ابقي األحكاـ ؟ كاٞتواب : أف الشهادة ابلرسالة تتضمن التصديق ٔتا جاء بو ، مع أف نص اٟتديث 

 ) إال ْتق اإلسبلـ ( يدخل فيو ٚتيع ذلك .
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 سننها .أم : يؤدكىا ٓتشوعها كأركاهنا ك ( كىييًقيميوا الصهالىةى ) 
 ( يدفعوىا إُف مستحقيها .      ) كيؤتوا الزكاة

 أم : ما ذًكر من الشهادة كإقاـ الصبلة كإيتاء الزكاة .(  فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى ) 
 ( حفظوا كمنعوا .  ) عصموا

اء ما جاء يف حديث ابن مسعود قاؿ: كيف ركاية ) إال ْتقها ( أم: ْتق الدماء كاألمواؿ ، كأراد ْتق الدم( ًإاله ْتىقًٌ اإًلٍسالىـً ) 
 )ال ٭تل دـ امرئ مسلم إال إبحدل ثبلث : النفس ابلنفس ...( كْتق األمواؿ الزكاة ك٨توىا من اٟتقػوؽ ا١تتعلقة هبا. قاؿ 

مع إقامة الصبلة أم : يعاملوف ابلظاىر كأما الباطن فإُف هللا ، قاؿ ابن رجب : يعٍت أف الشهادتُت ( كىًحسىابػيهيٍم عىلىى اَّللًه ) 
كإيتاء الزكاة تعصم دـ صاحبها كمالو يف الدنيا ، إال أف أييت ما يبيح دمو ، كأما يف اآلخرة فحسابو على هللا ، فإف كاف صادقان 

 أدخلو هللا اٞتنة ، كإف كاف كاذابن فإنو من ٚتلة ا١تنافقُت .
 أمراف : يف ىذا اٟتديث ذكر النِب  -

 ـ ، كىو الشهادًتف ، فمن جاء هبما ثبت لو عقد اإلسبلـ كصار مسلمان معصـو الدـ كا١تاؿ .ما يثبت بو اإلسبل األكؿ :
 : ما يبقى بو اإلسبلـ كأعظمو إقامة الصبلة كإيتاء الزكاة .كالثاين 

اجتماعها ، بعد  فليس معٌت اٟتديث أف العبد ييقاتىل حىت أييت ابلشهادتُت كيقيم الصبلة كيؤيت الزكاة ، كأنو ال يكف عنو إال
كذلك ألف دالئل الوحيُت ظاىرة يف االكتفاء ابلشهادتُت لعصمة الدـ كا١تاؿ ، كلكنو إذا جاء هبما عصمتو حاالن مث لزمو ما بقي 

 كراء الشهادتُت من أحكاـ الدين ا١تعظمة .
 فاالقتصار على النطق ابلشهادتُت كاؼو لعصمة النفس كا١تاؿ ..

ءه يريد اإلسبلـ الشهادتُت فقط ، كيعصم دمو بذلك ك٬تعلو مسلمان ، كيؤيد ىذا أحاديث كاف يقبل من كل من جا  كالنِب 
 قولية صحيحة َف يذكر فيها إقامة الصبلة كإيتاء الزكاة :

 قاؿ ) أمرتي أف أقاتل الناس حىت يقولوا : ال إلو إال هللا ، فمن قاؿ : ال إلو إال هللا ففي الصحيحُت عن أَب ىريرة . أف النِب 
 عصم مٍت مالو كنفسو إال ْتقها كحسابو على هللا ( .

 كيف ركاية ١تسلم ) حىت يشهدكا أف ال إلو إال هللا كيؤمنوا َب كٔتا جئت بو ( .
يقوؿ ) من قاؿ : ال إلو إال هللا ، ككفر ٔتا ييعبدي من  كركل مسلم عن أَب مالك األشجعي عن أبيو قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا 

  دمو كمالو كحسابو على هللا ( .دكف هللا ، حـر هللا
 على أسامة بن زيد قتلو ١تن قاؿ : ال إلو إال هللا ، كاشتد نكَته عليو . كأنكر النِب 

ا عًلم من فىًإذىا فػىعىليوا ذىًلكى عىصىميوا ًمٍتًٌ ًدمىاءىىيٍم كىأىٍموىا٢تىيٍم ) قولو  -
ى
... ( أم : صارت دماؤىم كأموا٢تم حرامان غَت حبلؿ ١ت

 اىرًىم دكف اعتداد بباطنهم .ظ
 كىذه العصمة نوعاف :

 .أحد٫تا : عصمة اٟتاؿ 
 كييكتفىى فيها ابلشهادتُت ، فمن أقر ابلشهادتُت عيًصم دمو كمالو حاالن .

 عصمة ا١تآؿ .: كالثاين 
كم ببقاء كال يكتفىى فيها ابلشهادتُت ، بل البد من اإلتياف ْتقوقًهما من أركاف اإلسبلـ كغَت ذلك من الشرائ ع ، كعندئذ ٭تي

 إسبلمو كامتداد ما ثبت لو من العصمة ابتداءن . 
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 اٟتديث دليل على كجوب مقاتلة الكفار ) مع القدرة ( حىت يسلموا كينطقوا ابلشهادتُت ، كحىت ال يبقى شرؾ . -
نىةه كىيىكيوفى الدًٌيني كيلُّوي َّللًَّ قاؿ تعاُف )  ( ) ال تكوف فتنة ( أم ال يبقى شرؾ ، ألف الدين ال يكوف كلو   كىقىاتًليوىيٍم حىىتَّ ال تىكيوفى ًفتػٍ

 ما داـ يف األرض مشرؾ .
 ) أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدكا ... ( . كلقولو 

 اٟتديث دليل على أف أكؿ كاجب على ا١تكلف ىو النطق ابلشهادتُت ال النظر كاالستدالؿ .-

 ) فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان رسوؿ هللا ( . ١تعاذ ١تا بعثو إُف اليمن  كقد قاؿ 
 عظم التوحيد كأنو سبب ٟتقن الدـ . -

 فضل اٞتهاد يف سبيل هللا كقتاؿ الكفار ، كأنو ينقسم إُف قسمُت : -
 قسم طلب ، كقسم دفاع .

) كحساهبم على هللا ( فمن أظهر لنا اإلسبلـ كقاـ ٔتا ٬تب عليو   أف األحكاـ ٕترم على الظاىر كهللا يتوُف السرائر لقولو  -
 عصم دمو كمالو كعومل معاملة ا١تسلمُت .

 أك الردة . –أك الزّن للمحصن  –قولو ) إال ْتقها ( كأف يرتكب ما يبيح دـ ا١تسلم : كالقتل  -
 متفق عليو زآف، كالتارؾ لدينو ا١تفارؽ للجماعة(. )ال ٭تل دـ امرئ مسلم إال إبحدل ثبلث: النفس ابلنفس، كالثيب ال لقولو 

 أ٫تية الصبلة كأهنا أتيت اب١ترتبة الثانية بعد الشهادتُت . -
 أ٫تية الزكاة ، كأهنا أتيت اب١ترتبة الثالثة بعد الصبلة . -
 إثبات اٟتساب كاٞتزاء يـو القيامة . -

 الزكاة :فائدة : كثَتان ما يقرف هللا تبارؾ كتعاُف بُت الصبلة ك 
إف الصبلة حق هللا كعبادتو كىي مشتملة على توحيده كالثناء عليو ك٘تجيده ، كاإلنفاؽ ىو من اإلحساف إُف ا١تخلوقُت  فقيل :

 كسعادة العبد دائرة بُت األمرين : إخالصو ١تعبوده ، كسعيو يف نفع ا٠تلق .ابلنفع ا١تتعدم إليهم ، 
 الزكاة رأس العبادات ا١تالية .الصبلة رأس العبادات البدنية ، ك  كقيل :
 الصبلة طهارة للنفس كالبدف ، كالزكاة طهػارة للماؿ . كقيل :

ًء )  قىاؿى يف أيسىارىل بىٍدرو  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن جيبػىٍَتً ٍبًن ميٍطعىمو  - ُِٕٖ لىٍو كىافى اىٍلميٍطعمي ٍبني عىًدمٌو حىياا، ُثيه كىلهمىًٍت يف ىىؤيالى
 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ (  لىتػىرىٍكتػيهيٍم لىوي  تػٍٍتى اىلنػه 

---------- 
 أم : من ا١تشركُت .(  قىاؿى يف أيسىارىل بىٍدرو  أىفه اىلنهيبه ) 
عوف عن ىو ا١تطعم بن عدم بن نوفل القرشي النوفلي ، كىو أحد ا١تشركُت الذين كانوا يداف(  لىٍو كىافى اىٍلميٍطعىمي ٍبني عىًدمٌو حىياا) 

 ٔتكة . رسوؿ هللا 
 شفاعة .(  ُثيه كىلهمىًٍت  )
ًء اىلنػهتػٍٍتى  ) ٚتع ننت ابلتحريك ٔتعٌت مننت كزمن كزمٌت ، كإ٪تا ٝتاىم نتٌت إما لرجسهم اٟتاصل من كفرىم على التمثيل أك   (يف ىىؤيالى

 ر .قليب بد ألف ا١تشار إليو أبداهنم كجيفهم ا١تلقاة يف
 أم : لًتكتهم ألجلو بدكف فداء .(  وي لىتػىرىٍكتػيهيٍم لى  )

 كذب ا١تشركُت عن النِب  الطائف دخل يف جواره ١تا رجع من كىي أنو ، عنده يد  للمطعم كذلك ألهنا كانت كإ٪تا قاؿ 
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 ث . ) عوف ا١تعبود ( .الراكم ٢تذا اٟتدي جبَت ا١تذكور ىو كالد كا١تطعمك ، فأحب أنو إف كاف حيا فكافأه عليها بذل، 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد جواز ا١تٌن على األسَت كإطبلقو بدكف فداء .
 قاؿ ا٠تطاَب : يف اٟتديث إطبلؽ األسَت كا١تن عليو برَت فداء .

فدؿ على أف لئلماـ ، ال ٬توز يف حقو أف ٮت ر عن شيء لو كقع لفعلو كىو غَت جائز  كجو االحتجاج بو أنو : قاؿ بن بطاؿ 
 ـ .  ) الفتح ( .١تن منع ذلك كما تقد ان األسارل برَت فداء خبلف أف ٯتن على

  على ماذا يدؿ ىذا الفعل من النيب ؟ 
 يدؿ على حسن خلقو كرده للجميل ، كمكافأة من أسدل إليك معركفان .

 ؽ ( ركاه أٛتد .كيف ركاية ) مكاـر األخبل(  ٍخبلىؽً ًإ٪تَّىا بيًعٍثتي ألي٘تىًٌمى صىاًلحى األى )  عٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا 

: قىاؿى رىسيوؿي هللًا  نػيهيٍم خيليقنا  (كعٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى  ( ركاه أبوداكد . أىٍكمىلي اٍلميٍؤًمًنُتى ًإٯتىاّنن أىٍحسى

 كاإلسبلـ جاء ْتفظ اٞتميل كا١تعركؼ .
 كحديث الباب .

 س ( ركاه أٛتد .الى يىٍشكيري هللاى مىٍن الى يىٍشكيري النَّا)  : قىاؿى رىسيوؿي هللًا كعٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى 
ال يكاد ٮترج من البيت حىت يذكر خد٬تة ، فيحسن عليها الثناء ، فذكرىا يوما من  عن عائشة اهنع هللا يضر قالت : كاف رسوؿ هللا  

، فقد أبدلك هللا عز كجل خَتا منها ، فرضب حىت اىتز مقدـ شعره من  األَيـ ، فأدركتٍت الرَتة فقلت : ىل كانت إال عجوزا
ال كهللا ما أخلف هللا ِف خَتا منها ، كقد آمنت َب إذ كفر َب الناس ، كصدقتٍت ككذبٍت الناس ، ككاستٍت » الرضب ، مث قاؿ : 

قالت عائشة اهنع هللا يضر : فقلت : بيٍت كبُت « النساء من ما٢تا إذ حرمٍت الناس ، كرزقٍت هللا عز كجل األكالد منها ، إذ حرمٍت أكالد 
 ان .نفسي ال أذكرىا بسيئة أبد

)أرسلوا إُف أصدقاء خد٬تة، فذكرت لو يومنا،  كاف إذا ذبح الشاة قاؿ  كركل مسلم يف صحيحو عن عائشة اهنع هللا يضر أف النِب 
 ا ( .إٓف رزقت حبهة ) كيف ركاي (ا فقاؿ: إٓف ألحب حبيبه

)من أنت؟(، قالت: أّن جثامة  كىو عندم، فقاؿ ٢تا رسوؿ هللا  جاءت عجوز إُف النِب )  ت عائشة اهنع هللا يضر قالتكرك 
قالت: ٓتَت أبَب أنت كأمي َي رسوؿ هللا، فلما  ا ؟بل أنت حٌسانة ا١تزنية، كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدى ا١تزنية، قاؿ:

إهنا كانت أتتينا زمن خد٬تة، كإف حسن العهد من ؿ: بل على ىذه العجوز ىذا اإلقباؿ، قاخرجت، قلت: َي رسوؿ هللا، تيق
  .م أخرجو اٟتاكف ( اإلٯتا

 . عمو العباس قميصو ١تا جئ بو أسَتان يـو بدر، ردان للجميل ككفاء ١تواقفو معو كٓتاصة يف بيعة العقبة كلقد أعطى 

ؿ: يذكر فضل أَب بكر كمواقفو الطيبة معو فيقو  بل مع ٚتيع أصحابو فها ىو  مع أىل بيتو كعشَتتو كليس ذلك خلقان منو 
اًفئيوي اَّللَّي  ا ييكى نىاهي مىا خىبلى أىابى بىٍكرو فىًإفَّ لىوي ًعٍندىّنى يىدن  مىا نػىفىعىًٍت  مىاؿي أىحىدو قىطُّ  هًبىا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىمىا نػىفىعىًٍت  مىا ألىحىدو ًعٍندىّنى يىده ًإالَّ كىقىٍد كىافػىيػٍ

 ركاه الًتمذم . . مىاؿي أىىًب بىٍكرو كىلىٍو كيٍنتي ميتًَّخذنا خىًليبلن الىٗتَّىٍذتي أىابى بىٍكرو خىًليبلن أىالى كىًإفَّ صىاًحبىكيٍم خىًليلي هللاً 
كلده يوسف إُف الشاـ  كاف عبد هللا بن سبلـ متآخيا ألَب الدرداء ،بينهما أخوة ك٤تبة كمودة ،فلما مات عبدهللا بن سبلـ ذىب

ليسأؿ عن أَب الدرداء َف يذىب إال ٕتديدان للعهد ،كرعاية للحرمة كاأللفة كأتدية للحقوؽ ،فإف أاب الدرداء كاف ٤تبان لعبد هللا بن 
 .سبلـ.فجاءه يوسف كىو ٭تتضر ،قد قارب مفارقة الدنيا ،ففرح بو أبو الدرداء

قابلو أعراَب فتوقف ابن عمر كنزؿ ،ككقف معو ،كقاؿ: ألست ابن فبلف بن فبلف؟ ككاف ابن عمر ٯتشي يف الصحراء على دابتو ف
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 قاؿ: بلى ،مث ألبسو عمامة كانت عليو كقاؿ لو: اشدد بو رأسك ،مث أعطاه دابتو كقاؿ: اركب ىذا ،فتعجب أصحاب ابن عمر،
إف من ؿ : يقو  ان لعمر. كإٓف ٝتعت رسوؿ هللا كقالوا لو: إف ىذا من األعراب ،كىم يرضوف ابلقليل ،فقاؿ: إف أاب ىذا كاف ًكدٌ 

  . ركاه مسلم .أبر ال ر أف يصل الرجل أىل كد أبيو بعد أف يوِف

:  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  - ُِٖٖ نىا سىبىاايى يػىٍوـى أىٍكطىاسو ٢تىينه أىٍزكىاجه، فػىتىحىرهجيوا، فىأىنٍػزىؿى اىَّللهي تػىعىاىلى ) قىاؿى  : أىصىبػٍ
 .أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه  ( كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى اىلنًٌسىاًء ًإاله مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم 

---------- 
نىا سىبىاايى )   ة .بفتح السُت ا١تهملة، ٚتع سىبٌية، مثل عىطٌية كعىطىاَي، كىي فىًعيلة ٔتعٌت مفعولة، أم مًسبيٌ  (أىصىبػٍ
 . أكطاس": موضع عند الطائف:  قاؿ النوكمٌ  (يػىٍوـى أىٍكطىاسو ) 
 م .الذين قاتلوىم، كانتصركا عليه: أم  ( ٢تىينه أىٍزكىاجه ) 
يعٍت أهنم خافوا الوقوع يف اٟترج، كىو اإلمث بسبب غشياهنٌن، أم كطئهٌن، من أجل  كيف ركاية ) من غشياهنن ((  فػىتىحىرهجيوا )

يف ركاية مسلم: "من أجل أزكاجهٌن من ا١تشركُت". قاؿ القرطٌِب: أم ظٌنوا أف  أهننَّ ذكات أزكاج، كا١تزٌكجة ال ٖتٌل لرَت زكجها. زاد
 . نكاح أزكاجهٌن َف تنقطع عصمتو

كيف ركاية أخرل ) أم : فهن حبلؿ لكم إذا انقضت (  كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى اىلنًٌسىاًء ًإاله مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيمٍ  : فىأىنٍػزىؿى اىَّللهي تػىعىاىلى )  
 ن ( .عدهت

( ابلرفع عطف على اٌرمات السابقة يف قولو تعاُفقولو )  اآلية أم حٌرمت عليكم نكاح  ( حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمَّهىاتيكيمٍ ) كىاٍلميٍحصىنىاتي
ٌل ذكات األزكاج، فإهنٌن حراـ على غَت أزكاجهٌن، إال ما ملكتم ابلسِب، فإنو ينفسخ نكاح أزكاجهن الكفار، كٖت اصنات، أم

 لكم، إذا انقضى است راؤىا.
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد جواز كطء ا١تسبية بعد است رائها ، إما بوضع اٟتمل إف كانت حامبلن أك ْتيضة كاحدة إف كانت إف كانت غَت حامل .
 لقولو ): فهن حبلؿ لكم إذا انقضت عدهتن ( .

ًاٍسًتبػٍرىاؤيىينَّ ، كىًىيى ًبوىٍضًع اٟتٍىٍمل عىٍن اٟتٍىاًمل ، كىًْتىٍيضىةو ًمٍن اٟتٍىاًئل كىمىا : أىٍم ( قىضىٍت ًعدَّهتنَّ ًإذىا اًنػٍ  )كىاٍلميرىاد ًبقىٍولًًو قاؿ النوكم : 
 جىاءىٍت ًبًو اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة .

 . بل ٬توز كطء حامل مسبٌية حىت تضعف
حٌو  على ابب فيسطاط، فقاؿ: "لعلو ييريد أف ييًلمَّ  هبا؟ "، فقالوا:  أنو أىتىى ابمرأة فقد أخرج مسلم عن أَب الدرداء، عن النِب  ٣تًي

لقد ٫تمت أف ألعنو، لعنا يدخل معو ق ره، كيف يػيوىرًٌثيوي، كىو ال ٭تل لو؟، كيف يستخدمو، كىو ال :  نعم، فقاؿ رسوؿ اَّللَّ 
 ؟ ( ٭تل لو

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 ينفسخ إذا سيبيت زكجاهتم؛ لدخو٢تا يف ملك سابيها.أف نكاح ا١تشركُت  -
 بياف سبب نزكؿ ىذه اآلية، كبياف ا١تعٌت ا١تراد منها. -
أف فيو داللة على كجوب توٌقف اإلنساف، كْتثو، كسؤالو عما ال يتحٌقق كجهو، كال حكمو، كىو دأب من ٮتاؼ اَّللَّ سبحانو  -

تػىلىف يف أف ما ال يتبٌُت حك  .مو ال ٬توز اإلقداـ عليو. قالو القرطٌِب كتعاُف، كال ٮتي
أف فيو داللةن للمذىب ا١تختار، كىو مذىب ٚتاىَت العلماء أف العرب ٬ترم عليهم الرٌؽ كما ٬ترم على العجم، كأهنم إذا كانوا  -
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باَيىم،. كهبذا قاؿ مشركُت، كسيبيوا، جاز اسًتقاقهم؛ ألف الصحابة سبوا ىوازف، كىم عبدة األكاثف، كقد اسًتٌقوىم، ككطئوا س
رم عليهم الٌرٌؽ؛  مالك، كالشافعٌي يف قولو الصحيح اٞتديد، كٚتهور العلماء. كقاؿ أبو حنيفة، كالشافعٌي يف قولو القدٔف: ال ٬تى

 .لشرفهم 
، كْتيضة إف كانت غَت حامل -  . أف ا١تراد بعٌدة ا١تسبٌيات ٖتٌقق براءة رٛتهٌن، كذلك بوضع ٛتلها، إف كانت حامبلن

هيمىا قىاؿى  - ُِٖٗ سىرًيهةو كىأىانى ًفيًهٍم، ًقبىلى ٧تىٍدو، فػىغىًنميوا ًإًبالن كىًثَتىةن، فىكىانىٍت  بػىعىثى رىسيوؿي اىَّللًه )  كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 .ًو ميتػهفىقه عىلىيٍ ( سيٍهمىانػيهيٍم ًاثٍػٍتىٍ عىشىرى بىًعَتان، كىنػيفًٌليوا بىًعَتان بىًعَتان 

---------- 
 : أم أرسل . بعث ( بػىعىثى رىسيوؿي اىَّللًه ) 
ٌيت بذلك؛ ألهنا تىسرًم يف (  سىرًيهةو )  بفتح السُت ا١تهملة، كتشديد الياء التحتانٌية: ىي القطعة من اٞتيش، فىًعيلةه ٔتعٌت فاعلة، ٝتي

 .ت خيفية، كاٞتمع سىرىاَي، كسىرًٌَيت، مثلي عطٌية، كعطاَي، كعطٌيا
 أم : جهة ٧تد ، كىي قلب اٞتزيرة العربية .(  ًقبىلى ٧تىٍدو ) 
بضم السُت ٚتع سهم ىي نصيبهم من الرنيمة ، كا١تراد أنو بلغ نصيب كل كاحد منهم (  فىكىانىٍت سيٍهمىانػيهيٍم ًاثٍػٍتىٍ عىشىرى بىًعَتان ) 

ط ، فقد جاء يف بعض ركاَيت أَب داكد أف االثٍت ىذا القدر ، كتوٌىم بعضهم أف ذلك ٚتيع األنصباء ، قاؿ النوكم : كىو غل
 عشر بعَتان كانت سهماف كل كاحد من اٞتيش كالسرية ، كنٌفل السرية سول ىذا بعَتان بعَتان .

 ( التنفيل : ىي زَيدة يزاد الرازم على نصيبو من ا١ترنم . كىنػيفًٌليوا) 
ُف ٧تد، فلما غنمت قسم ما غنمت على اٞتيش كالسرية، إ ىذه السرية خرجت من جيش بعثهم رسوؿ هللا قاؿ القرطيب : 

فكانت سهماف ؛ كل كاحد من اٞتيش كالسَّرية اثٍت عشر بعَتنا ، اثٍت عشر بعَتنا ، مث زيد أىل السَّرية بعَتنا بعَتنا ، فكاف لكل 
كد من حديث شعيب بن أَب ٛتزة ، عن بٌُت ذلك كنٌص عليو أبو دا ،إنساف من أىل السَّريو ثبلثة عشر بعَتنا ، ثبلثة عشر بعَتنا 

ّنفع ، عن ابن عمر ، ك٢تذا قاؿ مالك ، كعامة الفقهاء : إف السَّرية إذا خرجت من اٞتيش فما غنمتو كاف مقسومنا بينها كبُت 
اؽ ، اٞتيش . مث إف رأل اإلماـ أف ينفلهم من ا٠تمس جاز عند مالك ، كاستيحٌب عند غَته . كذىب األكزاعي ، كأٛتد ، كإسح

كأبو عبيد : إُف أف النفل من ٚتلة الرنيمة بعد إخراج ا٠تمس ، كما بقي للجيش ، كحديث ابن عمر يرد على ىؤالء ، فإنو قاؿ 
 . بعَتنا بعَتنا فيو : فبلرت سهماننا اثٍت عشر بعَتنا ، اثٍت عشر بعَتنا ، كنفلنا رسوؿ هللا 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ، كذلك بتخصيص من لو أثر يف اٟترب بشيء من ا١تاؿ زَيدة على نصيبو من الرنيمة . نستفيد مشركعية التنفيل

 . اتفق العلماء على جواز تنفيل اإلماـ من الرنيمة: جاء يف بداية اجملتهد 
 ما فائدة النفل ؟ 

هىا النَِّبُّ حىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنُتى عىلىى َيى أىيػُّ  ) كالتحريض على القتاؿ مأمور بو أمَت اٞتيش )القائد( قاؿ تعاُف،  التحريض على القتاؿ
 . كلكل من قاـ مقامو من أمتو كىذا خطاب للرسوؿ  .(اٍلًقتىاًؿ 

اٟتاجة تدعو إُف التنفيل الختصاص بعض الرزاة بزَيدة شجاعة، ألنو ال ينقاد طبعو إلظهارىا إال : جاء يف بدائع الصنائع 
 . ابلًتغيب بزَيدة من ا١تصاب ابلتنفيل

 يحسن ابإلماـ أك قائده أف ينفل من الرنيمة ما يرل أف فيو مصلحة للمسلمُت. كهللا أعلم.ف 
 ىل التنفيل يكوف من كل الغنيمة أـ من بعضها ؟ 
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 الصحيح أف التنفيل يكوف يف كل الرنيمة ، كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء .
 كيٌل غىًنيمىة ، سىوىاء اأٍليكُفى كىغىٍَتىىا ، كىسىوىاء غىًنيمىة الذَّىىب كىاٍلًفضَّة كىغىٍَت٫تىا ، مثيَّ اٞتٍيٍمهيور عىلىى أىفَّ التػٍَّنًفيل يىكيوف يف  قاؿ النوكم :

 ) نوكم ( .  ة .كىقىاؿى اأٍلىٍكزىاًعيُّ كىٚتىىاعىة ًمٍن الشَّاًميًٌُتى : الى يػينػىفَّل يًف أىكَّؿ غىًنيمىًة كىالى يػينػىفَّل ذىىىبنا كىالى ًفضَّ 
  ائد العامة من اٟتديث ؟اذكر بعض الفو 
 مشركعية بعث السراَي يف اٞتهاد . -
بياف أف اٞتيش إذا انفرد منو قطعة، فرنموا شيئان كانت الرنيمة للجميع ، قاؿ ابن عبد ال ر: ال ٮتتلف الفقهاء يف ذلك، أم:  -

 إذا خرج اٞتيش ٚتيعو، مث انفردت منو قطعة .
 لسرية إذا خرجت من العسكر فرنمت أف العسكر شركاؤىم . ) التفسَت ( .كقاؿ القرطِب : دؿ حديث ابن عمر على أف ا

 حل الرنيمة ٢تذه األمة . -
بػىرى ًلٍلفىرىًس سىٍهمىٍُتً، كىًللرهاًجًل سىٍهمنا   قىسىمى رىسيوؿي اىَّللًه  ) كىعىٍنوي قىاؿى  - َُِٗ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو. كىاللهٍفظي لًٍلبياىاًرمًٌ  . (يػىٍوـى خىيػٍ

: سىٍهمىٍُتً ًلفىرىًسًو، كىسىٍهمان لىوي  )أًلىِب دىاكيدى: كى  ثىةى أىٍسهيمو  ( .أىٍسهىمى ًلرىجيلو كىًلفىرىًسًو ثىالى
---------- 

 زَيدة على سهم صاحبو ، فيكوف للفارس كفرسو ثبلثة أسهم ، كما يف ركاية أَب داكد .(  ًلٍلفىرىًس سىٍهمىٍُتً ) 
 س سهمُت ، كلصاحبو سهمان ( فيصَت للفارس ثبلثة أسهم .كيف ركاية للبخارم ) جعل للفر 

 ( الراجل : ىو ا١تاشي على رجليو . كىًللرهاًجًل سىٍهمنا) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 : كيكوفنستفيد كيفية تقسيم الرنائم بُت اجملاىدين ، كالذم يقسم من الرنيمة للمجاىدين أربعة أٜتاس ، 
 فيكوف اجملموع ثبلثة أسهم .للفرس سهمُت كلصاحبو سهم ، 

 كللراجل سهم كاحد .
 كىذا ما عليو أكثر العلماء .

 ثبلثة أسهم، سهمه لو، كسهماف لفرسو، كللراجل سهم.  أكثر أىل العلم على أف الرنيمة للفارس منها :قاؿ  ابن قيدامة 
ـٌ علماء اإلسبلـ يف القدٔف قاؿ ابن ا١تنذر: ىذا مذىب عمر بن عبد العزيز، كاٟتسن، كابن سَتين، كحبيب بن  أَب اثبت، كعوا

كاٟتديث، منهم: مالك، كمن تبعو من أىل ا١تدينة، كالثورٌم، كمن كافقو من أىل العراؽ، كالليث بن سعد، كمن تبعو من أىل 
 ) ا١ترٍت ( .     مصر، كالشافعٌي، كأٛتد، كإسحاؽ، كأبو ثور، كأبو يوسف، كدمحم.

ثىة ٍلعيلىمىاء يف سىٍهم اٍلفىاًرس كىالرَّاًجل ًمٍن اٍلرىًنيمىة ؛ فػىقىاؿى اٞتٍيٍمهيور : يىكيوف لًلرَّاًجًل سىٍهم كىاًحد كىلًٍلفىاكىاٍختػىلىفى اكقاؿ النوكم :  ًرًس ثىبلى
 أىٍسهيم ، سىٍهمىاًف ًبسىبىًب فػىرىسو كىسىٍهم ًبسىبىًب نػىٍفسو .

ا اًٍبن عىبَّاس كى٣تيىاًىد كىاٟتٍى   سىن كىاٍبن ًسَتًينى كىعيمىر ٍبن عىٍبد اٍلعىزًيز كىمىاًلك كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ كىالثػٍَّورًٌم كىاللٍَّيث كىالشَّاًفًعٌي كىأىبيو ٦تٍَّن قىاؿى هًبىذى
 ف .    ) نوكم ( .ييوسيف كى٤تيىمَّد كىأىٍٛتىد كىًإٍسحىاؽ كىأىبيو عيبػىٍيد كىاٍبن جىرًير كىآخىريك 

 ىل ىذا يشمل لكل فرس ؟ 
 فإف للفرس سهمُت . ان أك كاف عربي -ىو غَت العرَب ك  - ان ، سواء كاف الفرس ىجينيشمل كل فرس نعم 

 .كىىىًذًه ًمٍن ا٠تٍىٍيًل ( كىا٠تٍىٍيلى كىاٍلًبرىاؿى ) أًلىفَّ اَّللَّى تػىعىاُفى قىاؿى 
ّّ يًف كيلًٌ فػىرىسو ، سىٍهمنا  أىٍسهىمى لًٍلفىرىًس سىٍهمىٍُتً ، كىًلصىاًحًبوً  كىأًلىفَّ الرُّكىاةى رىكىٍكا أىفَّ النَِّبَّ   ا عىا  .كىىىذى
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يػىوىافه ذيك سىٍهمو ، فىاٍستػىوىل ًفيًو اٍلعىرىَبُّ كىغىيػٍريهي ، كىاآٍلدىًميًٌ .   كىأًلىنَّوي حى
 سهماف. الفرس ا٢تجُت أك ال رذكف لو سهم كاحد الكقاؿ بعض العلماء : 

 م كلصاحبو سهم . ) العمدة ( .قاؿ يف عمدة الفقو : كإف كاف الفرس غَت عرَب ، فلو سه
 ان .أعطى الفرس العرَب سهمُت كا٢تجُت سهم كاستدلوا ٔتا ركاه أبوداكد يف مراسيلو عن مكحوؿ أف النِب 

 . كلو شاىد مرسل من حديث خالد بن معداف يف مراسيل أَب دكاد
 كلو شاىد عن ابن عباس كما يف اجملمع . 
 ىل يسهم ألكثر من فرس ؟ 

 إُف أنو ال يسهم ألكثر من فرس .ذىب اٞتمهور 
ا مىٍذىىب اٞتٍيٍمهيور ًمنػٍهيٍم اٟتٍىسىن كىمىاًلك كىأىبيو قاؿ النوكم :  ًنيفىة كىالشَّاًفًعٌي كىلىٍو حىضىرى أبًىفٍػرىاسو َفٍى ييٍسهىم ًإالَّ لًفىرىسو كىاًحد . ىىذى حى

 . كى٤تيىمَّد ٍبن اٟتٍىسىن 
ًنيقاؿ ابن قدامة :   .فىةى ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ : الى ييٍسهىمي أًلىٍكثىًر ًمٍن فػىرىسو كىاًحدو كىقىاؿى أىبيو حى

 ) ا١ترٍت ( .    رىسىٍُتً .أًلىنَّوي الى ٯتيًٍكني أىٍف يػيقىاًتلى عىلىى أىٍكثػىرى ًمنػٍهىا ، فػىلىٍم ييٍسهىٍم ًلمىا زىادى عىلىيػٍهىا ، كىالزَّائًًد عىٍن اٍلفى  
 قسمة ؟ما اٟتكمة من ىذه ال 

 أف فعل الفارس أقول من فعل الراجل يف الكر كالفر .
أسهم لرجل كفرسو ثبلثة أسهم ، سهمنا لو ، كتفرسو  كقد ركم من طريق صحيح عن ابن عمر : أف رسوؿ هللا قاؿ القرطِب : 

 سهمُت . ذكره أبو داكد. كيف البخارم عن ابن عمر : جعل للفرس سهمُت كلصاحبو سهمنا . 
 ) ا١تفهم ( . ١تعٌت : إف مؤف الفارس أكثر ، كغناؤه أعظم ، فمن ا١تناسب أف يكوف سهمو أكثر من سهم الرَّاجل .كمن جهة ا

 ىل يسهم لغَت ا٠تيل من البهائم إذا حضرت القتاؿ ؟ 
 ذىب ٚتهور العلماء إُف أنو ال شيء ٢تا .

 هىمي لىوي ًْتىاؿو .كىاٍختىارى أىبيو ا٠تٍىطَّاًب أىنَّوي الى ييسٍ قاؿ ابن قدامة : ... 
 كىىيوى قػىٍوؿي أىٍكثىًر اٍلفيقىهىاًء .

 سىٍهمي رىاًجلو . قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىٍٚتىعى كيلُّ مىٍن أىٍحفىظي عىٍنوي ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، أىفَّ مىٍن غىزىا عىلىى بىًعَتو ، فػىلىوي 
 ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم . كىذىًلكى قىاؿى اٟتٍىسىني ، كىمىٍكحيوؿه ، كىالثػٍَّورًمُّ 

 .كىىىذىا ىيوى الصًَّحيحي ، إٍف شىاءى اَّللَّي تػىعىاُفى 
قىٍل عىٍنوي أىنَّوي أىٍسهىمى لًرىٍَتً ا٠تٍىٍيًل ًمٍن اٍلبػىهىائًًم ، كىقىٍد كىافى مىعىوي يػىٍوـى بىٍدرو سىبػٍعيوفى بىعً  أًلىفَّ النَِّبَّ   َفٍى ٗتىٍلي غىزىاةه ًمٍن غىزىكىاتًًو ًمٍن َتنا ، كى َفٍى يػينػٍ

قىٍل عىٍنوي أىنَّوي أىٍسهىمى ٢تىىا ، كىلىٍو أىٍسهىمى ٢تىىا لى  ًبًل ، بىٍل ًىيى كىانىٍت غىاًلبي دىكىاهبًًٌٍم ، فػىلىٍم يػينػٍ ًمٍن خيلىفىائًًو   النَِّبًٌ  نيًقلى ، كىكىذىًلكى ًمٍن بػىٍعدً اإٍلً
ثٍػرى   َفٍى ٮتىٍفى ذىًلكى ، كىأًلىنَّوي الى يػىتىمىكَّني ًة غىزىكىاهًتًٍم ، َفٍى يػينػٍقىٍل عىٍن أىحىدو ًمنػٍهيٍم ًفيمىا عىًلٍمنىاهي أىنَّوي أىٍسهىمى لًبىًعَتو ، كىلىٍو أىٍسهىمى لًبىًعَتو كىغىٍَتًًىٍم ، مىعى كى

اٍلبػىٍرًل كىاٟتًٍ   ) ا١ترٍت ( .    مىاًر .صىاًحبيوي ًمٍن اٍلكىرًٌ كىاٍلفىرًٌ ، فػىلىٍم ييٍسهىٍم لىوي ، كى
ًبلى، ًمٍن اٍلًبرىاًؿ كىاٟتٍىًمًَت كىاٍلًفيػىلىًة كىغىٍَتًىىا، الى ييٍسهىمي ٢تىىا، بًرىٍَتً ًخبلى :  ُث قاؿ ابن قدامة ا ا٠تٍىٍيلى كىاإٍلً ، كىًإٍف عىظيمى غىنىاؤيىىا، كىمىا عىدى ؼو

ـى ا٠تٍىٍيًل؛ أًلىفَّ النَِّبَّ  ، فػىلىٍم ييٍسهىٍم َفٍى ييسٍ  كىقىامىٍت مىقىا ٢تىىا،  ًهٍم ٢تىىا، كىالى أىحىده ًمٍن خيلىفىائًًو، كىأًلىنػَّهىا ٦تَّا الى ٬تىيوزي اٍلميسىابػىقىةي عىلىٍيًو ًبًعوىضو
اٍلبػىقىًر .  كى

 ىل يسهم للنساء كالصبياف ؟ 
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 ال يسهم ٢تم ، كإ٪تا يرضخ ٢تم .
 كىذا قوؿ أكثر العلماء .

اًكينى اٞتٍىٍرحىى ،يػىٍرزيك اًبلنًٌسىاءً  سيوؿي اَّللًَّ كىافى رى عن ابن عباس قاؿ ) -أ ٍينى ًمنى اٍلرىًنيمىًة كىأىمَّا ًبسىٍهمو فػىلىٍم يىٍضًربٍ ، فػىييدى  ركاه مسلم (. كى٭تيٍذى

بػىرى مىعى سىادىيت ، فىكىلَّميوا يف رىسيوًؿ اَّللًَّ ) كىعىٍن عيمىٍَتو مىٍوُفى آَب اللٍَّحًم قىاؿى  -ب يػٍ ٍليوؾه ، فىأىمىرى ِف ًبشىٍيءو  شىًهٍدت خى فىأيٍخ رى أىٌٓفً ٦تى
 رىكىاهي أىبيو دىاكيد ع (. ًمٍن خيٍرًثيًٌ اٍلمىتىا 

ئنا ًمٍن اٍلرىًنيمىًة ديكفى السٍَّهًم ، كىالى ييٍسهى قولو )  قاؿ ابن قدامة : يػٍ ٍم سىٍهمه كىاًمله ، كىالى مي ٢تىي كىيػيٍرضىخي لًٍلمىٍرأىًة كىاٍلعىٍبًد ( مىٍعنىاهي أىنػَّهيٍم يػيٍعطىٍوفى شى
نػىهيمٍ  نػىهيٍم سىوَّل بػىيػٍ مىاـً ، فىًإٍف رىأىل التٍَّسوًيىةى بػىيػٍ   ، كىًإٍف رىأىل التػٍَّفًضيلى فىضَّلى .تػىٍقًديرى ًلمىا يػيٍعطيونىوي ، بىٍل ذىًلكى إُفى اٍجًتهىاًد اإٍلً

ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم ؛ ًمنػٍهيٍم سىًعيدي بٍ   .ني اٍلميسىيًًٌب ، كىمىاًلكه ، كىالثػٍَّورًمُّ ، كىاللٍَّيثي ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىًإٍسحىاؽي كىىىذى
 مث ذكر األدلة السابقة مث قاؿ :

 كىأًلىنػَّهيمىا لىٍيسىا ًمٍن أىٍىًل اٍلًقتىاًؿ ، فػىلىٍم ييٍسهىٍم ٢تىيمىا ، كىالصًَِّبًٌ . -ج
 .يسهم للنساء إذا حضرت  كقد اختلف أىل العلم ىل   كقاؿ الشوكآف :
. ،  يًٌ كىالشَّاًفعً  مًٌ اٍلعىمىلي عىلىى ىىذىا ًعٍندى أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم كىىيوى قػىٍوؿي سيٍفيىافى الثػٍَّورً فقاؿ الًتمذم :  كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم ييٍسهىمي لًٍلمىٍرأىًة كىالصَِّبًٌ
 ي .كىىيوى قػىٍوؿي األىٍكزىاعً 

حد أسهم أل شعار أبف النِب إكما كرد من األحاديث ٦تا فيو ، يسهم للنساء كالصبياف كالعبيد كالذميُت  كالظاىر أنو المث قاؿ : 
 .بُت األحاديث  ان من ىؤالء فينبري ٛتلو على الرضخ كىو العطية القليلة ٚتع

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 اٟتض على اكتساب ا٠تيل كاٗتاذىا للرزك . -
 ذم حق حقو .إعطاء كل  -
) أعطيت ٜتسان َف يعطهن أحد من  فضل ىذه األمة حيث أبيحت ٢تم الرنائم ، كىي من خصائص ىذه األمة ، كما قاؿ  -

 األنبياء قبلي : ... كأحلت ِف الرنائم ( متفق عليو .
، كمنهم من أذف لو فيو لكن  كاف من تقدـ على ضربُت ، منهم من َف يؤذف لو يف اٞتهاد ، فلم تكن ٢تم مرانػم  : قاؿ ا٠تطاِب

 . كانوا إذا غنموا شيئان َف ٭تل ٢تم أف أيكلوا كجاءت ّنر فأحرقتو
ٍعتى رىسيوؿى اىَّللًه  - ُُِٗ :  ٝتًى هيمىا  قىاؿى رىكىاهي أىٍٛتىدي ،  ( الى نػىٍفلى ًإاله بػىٍعدى اى٠ٍتيميسً ؿ ) يػىقيو  كىعىٍن مىٍعًن ٍبًن يىزًيدى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

 .بيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي اىلطهحىاًكمُّ كىأى 
---------- 

  ( ؟ الى نػىٍفلى ًإاله بػىٍعدى اى٠ٍتيميسً ما معٌت ) 
 ا١تعٌت : أنو ال يزاد الرازم على سهمو من الرنيمة إال بعد إخراج ا٠تيمس من الرنيمة .

 فالتنفيل يكوف من أربعة أٜتاس الرنيمة .
رىكىاهي أىبيو  (نػىفهلى اىلرٍُّبعى يف اىٍلبىٍدأىًة، كىالثػُّليثى يف اىلرهٍجعىًة  شىًهٍدتي رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى  مىةو كىعىٍن حىًبيًب ٍبًن مىٍسلى  - ُِِٗ

 م .دىاكيدى، كىصىحهحىوي اٍبني اىٞتٍىاريكًد، كىاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاكً 
---------- 

 فبلن بعد ا٠تمس .أم : أعطى ربع الرنيمة ن( نػىفهلى اىلرٍُّبعى  (
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 أم : كأعطى ثلث الرنيمة حُت رجوعهم .( كىالثػُّليثى يف اىلرهٍجعىًة ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

جواز تنفيل السرية اليت تقطع من اٞتيش، فترَت على العدك، كترنم منو، فيعطى أفرادىا زَيدة على سهماهنم، تقديرنا  نستفيد
 اٞتهاد على بقية الرزاة، لكن إف كانت غارة السرية يف ابتداء سفر الرزك، كاجملاىدين، فتعطى ألعما٢تم، كما قاموا بو من ببلء يف

 .   ) توضيح األحكاـ ( . ربع ما غنمت، كإف كانت غارة السرية بعد عودة اجملاىدين، فتعطى ثلث ما غنمت
 ما معٌت اٟتديث ؟ 

من ٚتلة  ةكالبدأة إ٪تا ىي ابتداء السفر للرزك إذا هنضت سري.. يف تفسَت اٟتديث .قاؿ ا٠تطاِب بعد نقلو كالـ ابن ا١تنذر 
العسكر فإذا كقعت بطائفة من العدك فما غنموا كاف ٢تم فيو الربع كيشركهم سائر العسكر يف ثبلثة أرابعو فإف قفلوا من الرزكة مث 

لكوف العدك على حذر كحـز انتهى كما قالو  رجعوا فأكقعوا ابلعدك اثنية كاف ٢تم ٦تا غنموا الثلث ألف هنوضهم بعد القفوؿ أشد
 ب .  ) سبل السبلـ ( .ىو األقر 

ا الًَّذم ذىكىرىهي ا٠ٍتًرىًقيًٌ ، كىىيوى أىفَّ اإٍلً قاؿ ابن قدامة :  اـو ؛ أىحىديىىا ، ىىذى ثىةى أىٍقسى قىًسمي ثىبلى ئًبىوي إذىا دىخىلى دىارى النػَّفىلي يف اٍلرىٍزًك يػىنػٍ ـى أىٍك ّنى مىا
ٍيًو سىرًيَّةن تيًرَتي عىلىى اٍلعىديكًٌ ، كى٬تىٍعىلي ٢تىيٍم الرُّبيعى بػىٍعدى ا٠تٍيميًس ، فىمى اٟتٍىرٍ  ا قىًدمىٍت بًًو السَّرًيَّةي ًمٍن شىٍيءو ، أىٍخرىجى ًب غىازَين ، بػىعىثى بػىٍُتى يىدى

 ًقي ، كىذىًلكى ٜتييسه آخىري ، مثيَّ قىسىمى مىا بىًقيى يًف اٞتٍىٍيًش كىالسَّرًيَّةي مىعىوي .ٜتييسىوي ، مثيَّ أىٍعطىى السَّرًيَّةى مىا جىعىلى ٢تىيٍم ، كىىيوى ريٍبعي اٍلبىا
، مثيَّ  جى ٜتييسىوي، مثيَّ أىٍعطىى السَّرًيَّةى فىًإذىا قػىفىلى، بػىعىثى سىرًيَّةن تيًرَتي، كىجىعىلى ٢تىيٍم الثػُّليثى بػىٍعدى ا٠تٍيميًس، فىمىا قىًدمىٍت ًبًو السَّرًيَّةي أىٍخرى  ثػيليثى مىا بىًقيى

 .   ) ا١ترٍت ( . قىسىمى سىائًرىهي يف اٞتٍىٍيًش كىالسَّرًيَّةي مىعىوي 
 ما اٟتكمة من ىذا التفريق ؟ 

ا يف حالة القفوؿ قد فقدت السند الذم تتقول بو، قاؿ البساـ :  ككجو زَيدة أفراد السرية يف حالة القفوؿ على حالة البدء، أهنَّ
كم إليو، كالفئة اليت تنحاز إليها، ٓتبلؼ حاؿ البدء، فإفَّ اٞتيش يسندىا، كيقويها، كيؤمها، كما أفَّ الرزك يف كاٞتيش الذم أت

استحقت السرية زَيدة التنفيل يف  -كهللا أعلم-حالة القفوؿ يف حاؿ شوؽ كرغبة إُف أىلو ككطنو، كمتشوؼ لسرعة األكبة، ٢تذا 
 ) توضيح األحكاـ ( .   حالة الرجعة.

 ىل لإلماـ أف ينفل أكثر من الثلث ؟ 
 اختلف العلماء يف ذلك على قولُت :

 الى ٬تىيوزي أىٍف يػينػىفًٌلى أىٍكثػىرى ًمٍن الثػُّليًث ، القوؿ األكؿ : 
 .كىىيوى قػىٍوؿي مىٍكحيوؿو ، كىاأٍلىٍكزىاًعيًٌ ، كىاٞتٍيٍمهيوًر ًمٍن اٍلعيلىمىاًء ، نىصَّ عىلىٍيًو أىٍٛتىدي  قاؿ ابن قدامة :

بىًري أىٍف الى يػىتىجىاكىزىهي  نػىٍفلى النَِّبًٌ  ألف  .انٍػتػىهىى إُفى الثػُّليًث ، فػىيػىنػٍ
 .الى حىدَّ لًلنػٍَّفًل ، بىٍل ىيوى مىوٍكيوؿه إُفى اٍجًتهىاًد اإٍلًمىاـً :  القوؿ الثاين

 كىو قوؿ الشافعي .
 بيعى .نػىفىلى مىرَّةن الثػُّليثى ، كىأيٍخرىل الرُّ  أًلىفَّ النَِّبَّ 

 كىيف حىًديًث اٍبًن عيمىرى : نػىفىلى ًنٍصفى السُّديًس .
بىًري أىٍف يىكيوفى مىوٍكيوالن إُفى  ـي ، فػىيػىنػٍ مىا ا يىديؿَّ عىلىى أىنَّوي لىٍيسى لًلنػٍَّفًل حىدّّ الى يػىتىجىاكىزيهي اإٍلً اًدًه . فػىهىذى  اٍجًتهى

 ففوضها إليو (  قيًل اأٍلىنٍػفىاؿي َّللًًَّ كىالرَّسيوؿً )  ما غنمت لقولو تعاُف كقاؿ آخركف لئلماـ أف ينفل السرية ٚتيعقاؿ الصنعاين : 
 ث .كاٟتديث ال دليل فيو على أنو ال ينفل أكثر من الثل
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 ما صفة التنفيل ؟ 
كما غنموا يف  صفة التنفيل: أفَّ السرية اليت تنهض يف ٚتلة العسكر، إذا أكقعت ابلعدك، فما غنموا يف البداءة، كاف ٢تم فيو الربع،

 القفوؿ، كاف ٢تم فيو الثلث، كيشركهم سائر العسكر يف ثبلثة األرابع، أك يف الثلثُت.
هيمىا قىاؿى  - ُِّٗ عىثي ًمٍن اىلسهرىاايى أًلىنٍػفيًسًهٍم خىاصهةن،  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   ) كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يػينػىفًٌلي بػىٍعضى مىٍن يػىبػٍ

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (وىل قىٍسًم عىامهًة اىٞتٍىٍيًش سً 
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
نستفيد جواز تنفيل السرية اليت تقطع من اٞتيش فترَت على العدك كترنم منو ، فيعطى أفرادىا زَيدة على سهماهنم تقديران ألعما٢تم 

 زك .، كما قاموا بو من ببلء يف اٞتهاد على بقية الر
أف التنفيل ليس أمران حتميان ، كلكنو راجع إُف رأم اإلماـ ، كاإلماـ ٬تب أف يراعي ا١تصلحة إف اقتضى التنفيل فعل كإال كنستفيد 

 فبل .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 فيو بعث السراَي . -
 الًتغيب يف ٖتصيل مصاٌف القتاؿ . -

 رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  . (يبي يف مىغىازًينىا اىٍلعىسىلى كىاٍلًعنىبى ، فػىنىٍأكيليوي كىالى نػىٍرفػىعيوي كينها نيصً ) كىعىٍنوي قىاؿى  - ُِْٗ
هيٍم اى٠ٍتيميسي  ) كىأًلىِب دىاكيدى    .كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى  (فػىلىٍم يػيٍؤخىٍذ ًمنػٍ

هيمىا قىاؿى  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن أىِب أىٍكَفى رىًضيى اىَّللهي  - ُِٓٗ يءي، فػىيىٍأخيذي ًمٍنوي ًمٍقدىارى  ) عىنػٍ ، فىكىافى اىلرهجيلي ٬تًى بػىرى يػٍ نىا طىعىامان يػىٍوـى خى أىصىبػٍ
 .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي اٍبني اىٞتٍىاريكًد، كىاٟتٍىاًكمي  (مىا يىٍكًفيًو، ُثيه يػىٍنصىًرؼي 

---------- 
ك٭تتمل أف يريد كال نرفعو إُف متوُف أمر الرنيمة أك ، كال ٨تملو على سبيل االدخار : أم قاؿ ابن حجر : (  عيوي فػىنىٍأكيليوي كىالى نػىٍرفػى ) 

 ف .  ) الفتح ( .اكتفاء ٔتا سبق منو من اإلذ، كال نستأذنو يف أكلو  إُف النِب 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 اىدكف يف أرض اٟترب ، كال ٭تتاج ذلك إُف إذف اإلماـ .نستفيد جواز األكل من الفاكهة كالطعاـ الذم يصيبو اجمل
 كمن األدلة أيضان :

 ( ركاه أبو داكد . طىعىامنا كىعىسىبلن فػىلىٍم يػيٍؤخىٍذ ًمنػٍهيمي ا٠تٍيميسي  أىفَّ جىٍيشنا غىًنميوا يف زىمىاًف رىسيوًؿ هللًا ) عىًن اٍبًن عيمىرى 
بػىرى )  عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن ميرىفَّلو قىاؿى ك  يػٍ ئنا  -قىاؿى  -أىصىٍبتي ًجرىاابن ًمٍن شىٍحمو يػىٍوـى خى يػٍ ا شى ا ًمٍن ىىذى  -فىاٍلتػىزىٍمتيوي فػىقيٍلتي الى أيٍعًطى اٍليػىٍوـى أىحىدن

منا فىاٍلتػىفىتُّ فىًإذىا رىسيوؿي اَّللًَّ  -قىاؿى   ( متفق عليو . ميتػىبىسًٌ
ف لواجده أكلو ما داـ الطعاـ أك ، الطعاـ ال ٮتمس يف ٚتلة ما ٮتمس من الرنيمة  ال أعلم خبلفان بُت الفقهاء يف أف قاؿ ا٠تطاَب :
كما  كىو ٥تصوص من عمـو اآلية ببياف النِب ، يف دار اٟترب ان كما داـ صاحبو مقيم، كعلى قدر اٟتاجة ، يف حد القلة 

 .كالصفي  خص منها السلب كسهم النِب 
 ) معاَف السنن ( .  ـ للحاجة إليو .اكرأكه يف معٌت الطع، كرخص أكثر العلماء يف علف الدكاب  

 .أىمَّا ) اٍٞتًرىاب ( فىًبكىٍسًر اٍٞتًيم كىفػىٍتحهىا ليرىتىاًف اٍلكىٍسر أىٍفصىح كىأىٍشهىر ، كىىيوى ًكعىاء ًمٍن ًجٍلد كقاؿ النوكم : 



 ُٖٓٗ 

حىة أىكَّؿ طىعىاـ اٍلرىًنيمىة يًف دىار اٟتٍىٍرب ، قىا  ا ًإابى ـى اٍلميٍسًلميوفى كىيًف ىىذى ؿى اٍلقىاًضي : أىٍٚتىعى اٍلعيلىمىاء عىلىى جىوىاز أىٍكل طىعىاـ اٟتٍىٍربًيًٌُتى مىا دىا
مىاـ كىًبرىٍَتً ًإٍذنو ، كىَفٍى يىٍشًتىًط  انو ًإالَّ الزٍُّىرًٌم ، أىحىد ًمٍن اٍلعيلىمىاء ًاٍستً يف دىار اٟتٍىٍرب ، فػىيىٍأكيليوفى ًمٍنوي قىٍدر حىاجىاهتٍم ، كى٬تىيوز إبًًٍذًف اإٍلً ٍئذى

ـ ، فىًإٍف أىٍخرىجىوي  ئنا ًإُفى ًعمىارىة دىار اإٍلًٍسبلى يػٍ لىزًمىوي رىٌده ًإُفى اٍلمىٍرنىم ، كىقىاؿى اأٍلىٍكزىاًعيُّ : الى  كىٚتيٍهيورىٍم عىلىى أىنَّوي الى ٬تىيوز أىٍف ٮتيٍرًج مىعىوي ًمٍنوي شى
لو غىًنيمىتو ، كى٬تىيوز وي الى ٬تىيوز بػىٍيع شىٍيء ًمٍنوي يف دىار اٟتٍىٍرب كىالى غىٍَتىىا ، فىًإٍف بًيعى ًمٍنوي شىٍيء لًرىٍَتً اٍلرىا٪تًُتى كىافى بى يػىٍلزىموي ، كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّ  دى

ٍٚتىاًع  حهٍم يًف حىاؿ اٟتٍىٍرب اًبإٍلً مىاـ ، كىيىٍشرًط اأٍلىٍكزىاًعيُّ أىٍف يػيرٍكىب دىكىاهٌبٍم ، كىيػيٍلبىس ثًيىاهبٍم ، كىييٍستػىٍعمىل ًسبلى ، كىالى يػىٍفتىًقر ًإُفى ًإٍذف اإٍلً
 ) نوكم ( .   ًإٍذنو ، كىخىالىفى اٍلبىاًقُتى .

ًبتو  - ُِٔٗ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ريكىٍيًفًع ٍبًن اثى ٍوـً اىآٍلًخًر فىالى يػىرٍكىبي )  قىاؿى دىابهةن ًمٍن يفىًٍء مىٍن كىافى يػيٍؤًمني ابًىَّللًه كىاٍليػى
أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، (  لىقىوي رىدههي ًفيواىٍلميٍسًلًمُتى، حىىته ًإذىا أىٍعجىفىهىا رىدهىىا ًفيًو، كىالى يػىٍلبىسي ثػىٍوابن ًمٍن يفىًٍء اىٍلميٍسًلًمُتى حىىته ًإذىا أىخٍ 

سى هًبًٍم  ، كىرًجىاليوي الى ِبٍى  .كىالدهارًًميُّ
---------- 

 أم : أتعبها .(  حىىته ًإذىا أىٍعجىفىهىا )
 أم : أتلفو .(  حىىته ًإذىا أىٍخلىقىوي ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 إسناده حسن ، من أجل دمحم بن إسحاؽ ، كقد صرح ابلسماع عند أٛتد .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

٪تُت، كلو كاف ذلك على كجو االستعماؿ، مث يرده إُف ٖترٔف أخذ األشياء اليت من أعياف الرنيمة، كما سيقسم بُت الرا نستفيد
 الرنيمة.

، أك فراشنا من الفيء، أك الرنيمة:  كذلك مثل أخذ دابة. من الرنيمة، أك من الفيء، فيسترلها، مث يعيدىا، أك أيخذ ثوابن
 ) توضيح األحكاـ ( .  مشًتكة.فيستعملو، مث يرده يف الرنيمة، فهذا ال ٬توز؛ ألنَّو من أنواع الرلوؿ، فهو اغتصاب ١تنافع 

أما يف حاؿ الضركرة كقياـ اٟترب فبل أعلم بُت أىل العلم اختبلفان يف جواز استعماؿ سبلح العدك كدكاهبم ، فأما قاؿ ا٠تطاَب : 
أف يقوؿ قائل فأما الثياب كا٠تيرثٌي كاألدكات فبل ٬توز أف يستعمل شيء منها إالٌ  ،إذا انقضت اٟترب فإف الواجب ردىا يف ا١ترنم 

كاف لو أف يستعملو مثل أف يشتد ال رد فيستديف بثوب كيتقول بو على ا١تقاـ ،  الثياب أنو إذا احتاج إُف شيء منها حاجة ضركرة 
 . م .    ) معاَف السنن (يف ببلد العدك مرصدان لقتا٢ت

ب.    حاؿ اٟترب كرد ذلك بعد انقضاء اٟتر كاتفقوا على جواز ركوب دكاهبم كلبس ثياهبم كاستعماؿ سبلحهم يف كقاؿ ابن حجر: 
 ) فتح البارم ( .

 
 
 
 
 
 
 



 َُٖٔ 

ةى ٍبًن اىٞتٍىرهاًح  - ُِٕٗ ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب عيبػىٍيدى : ٝتًى َتي عىلىى اىٍلميٍسًلًمُتى بػىٍعضيهيمٍ  )  يػىقيوؿي  قىاؿى أىٍخرىجىوي اٍبني أىِب  ( ٬تًي
بىةى، كىأىٍٛتىدي، كىيف إً  يػٍ  .ٍسنىاًدًه ضىٍعفه شى

: ًمٍن حىًديًث عىٍمًرًك ٍبًن اٍلعىاصً  - ُِٖٗ ىيمٍ  )  كىًلٍلطىيىاًلًسيًٌ َتي عىلىى اىٍلميٍسًلًمُتى أىٍدانى  ( . ٬تًي
ىيمٍ )  قىاؿى  عىٍن عىًليٌو  كىيف اىلصهًحيحىٍُتً  - ُِٗٗ  ( . ًذمهةي اىٍلميٍسًلًمُتى كىاًحدىةه يىٍسعىىً هبىا أىٍدانى
َتي عىلىٍيًهٍم أىٍقصىاىيمٍ )  ادى ًاٍبني مىاجىو ًمٍن كىٍجوو آخىرى زى  - ََُّ  ( . ٬تًي
 ( . قىٍد أىجىٍرانى مىٍن أىجىٍرتً )  كىيف "اىلصهًحيحىٍُتً" ًمٍن حىًديثو أىـً ىىاًنئو  - َُُّ

---------- 
َتي )   بضم الياء ، من اإلجارة ، كىي إعطاء األماف .(  ٬تًي
ىي )  أم : أضعفهم .(  مٍ يىٍسعىىً هبىا أىٍدانى

الذٌمة، كالٌذماـ: ٔتعٌت: العهد، كاألماف، كالضماف، كاٟترمة، كاٟتق: أم إذا أعطى أحده ٞتيش العدٌك أماّنن جاز (  النهاية) قىاؿى يف 
 ذلك عىلىى ٚتيع ا١تسلمُت، كليس ٢تم أف ٮتيًٍفريكه، كال أف ينقضوا عليو عهده. 

أقٌلهم عددنا، كىو الواحد، أك أسفلهم ريٍتبةن، كىو العبد، ٯتشي بو، يىعقده ١تن يرل مٍن الكفرة، كىقىاؿى السندٌم: أم ذٌمتهم يف يد 
 انتهى.. فإذا عقد حصل لو الذٌمة مٍن الكٌل 

 تح  الفقالو يف كٌل كضيع ابلنٌص، ككٌل شريف ابلفحول، فدخل يف أدّنىم ا١ترأة، كالعبد، كالصٌِب، كاجملنوف.   (أدّنىم) كدخل يف قولو

 الذمة األماف كالعهد .(  ًذمهةي اىٍلميٍسًلًمُتى كىاًحدىةه ) 
 أم : أبعدىم داران .(  أىٍقصىاىيمٍ ) 
 أم : أجزّن جوارًؾ .(  قىٍد أىجىٍرانى مىٍن أىجىٍرتً ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث أَب عبيدة يف سنده ضعف كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .
 يف ، فيو رجل مبهم .كحديث عمرك بن العاص سنده ضع

 ماذا نستفيد من ىذه األحاديث ؟ 
 نستفيد صحة األماف للكافر إذا صدر من أم مسلم كاف ، رجبلن أك امرأة ، حران أك عبدان .

 فجماىَت العلماء على صحة أماف ا١ترأة كالعبد .
لي قاؿ ابن قدامة :   هيٍم كىمىا٢تييٍم كىالتػَّعىرُّضي ٢تىيٍم .أىفَّ اأٍلىمىافى إذىا أيٍعًطيى أىٍىلى اٟتٍىٍرًب ، حىريـى قػىتػٍ

ا . ًلغو عىاًقلو ٥تيٍتىارو ، ذىكىرنا كىافى أىٍك أينٍػثىى ، حيرِّا كىافى أىٍك عىٍبدن  كىيىًصحُّ ًمٍن كيلًٌ ميٍسًلمو ابى
ا قىاؿى الثػٍَّورًمُّ ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىًإٍسحىاؽي ، كىاٍبني اٍلقىاسً   ًم ، كىأىٍكثػىري أىٍىًل اٍلًعٍلًم .كىهًبىذى

 . كىريًكمى ذىًلكى عىٍن عيمىرى ٍبنى ا٠تٍىطَّاًب 
ًنيفىةى ، كىأىبيو ييوسيفى : الى يىًصحُّ أىمىافي اٍلعىٍبًد ، إالَّ أىٍف يىكيوفى مىٍأذيكّنن لىوي يًف اٍلًقتىاؿً   . كىقىاؿى أىبيو حى

بي عىلىٍيًو اٞتًٍ   ًتًهمٍ ، فىبلى يػيٍؤمىني أىٍف يػىٍنظيرى ٢تىي ٣تىٍليوبه ًمٍن دىاًر اٍلكيٍفرً  ، كىأًلىنَّوي بلى يىًصحُّ أىمىانيوي، كىالصًَِّبًٌ هىادي، فى أًلىنَّوي الى ٬تًى  .ٍم يف تػىٍقًدًٔف مىٍصلىحى
ىيٍم  ًذمَّةي اٍلميٍسًلًمُتى كىاًحدىةه ، يىٍسعىى هًبىا )أىنَّوي قىاؿى  كىلىنىا ، مىا ريًكمى ، عىٍن النَِّبًٌ  -أ  رىكىاهي اٍلبيخىارًمُّ .( أىٍدّنى

ٍوًضعنا ، فػىرىأىيٍػنىا أىّنَّ سىنػىٍفتىحيهىا كىرىكىل فيضىٍيلو ٍبني يىزًيدى الرَّقىاًشيُّ ، قىاؿى : جىهَّزى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب جىٍيشنا ، فىكيٍنت ًفيًو ، فىحىصىٍرّنى مى  -ب
رىمىى هًبىا فػىبىًقيى عىٍبده ًمنَّا ، فػىرىاطىنػىهيٍم كىرىاطىنيوهي ، فىكىتىبى ٢تىيٍم اأٍلىمىافى يف صىًحيفىةو ، كىشىدَّىىا عىلىى سىٍهمو ، كى اٍليػىٍوـى ، كىجىعىٍلنىا نػيٍقًبلي كىنػىريكحي ، 



 ُُٖٔ 

 رىجيله ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى ، ًذمَّتيوي ًذمَّتػيهيٍم . إلىٍيًهٍم ، فىأىخىذيكىىا ، كىخىرىجيوا ، فىكيًتبى ًبذىًلكى إُفى عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب ، فػىقىاؿى : اٍلعىٍبدي اٍلميٍسًلمي 
 رىكىاهي سىًعيده .

 كىأًلىنَّوي ميٍسًلمه ميكىلَّفه ، فىصىحَّ أىمىانيوي ، كىاٟتٍيرًٌ . -ج
يعناكىمىا ذىكىريكهي ًمٍن التػٍُّهمىًة يػىٍبطيلي ٔتىا إذىا أيًذفى لىوي اٍلًقتىاًؿ ، فىًإنَّوي يىًصحُّ أىمىانيوي ، كىاًبلٍ   مىٍرأىًة ، فىًإفَّ أىمىانػىهىا يىًصحُّ ، يف قػىٍو٢تًًٍم ٚتًى

 قىالىٍت عىاًئشىةي : إٍف كىانىٍت اٍلمىٍرأىةي لىتيًجَتي عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى فػىيىجيوزي .
لىهيٍم كىعىٍن أيٌـً ىىاًنئو ، أىنػَّهىا قىالىٍت : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إٌٓفً أىجىٍرت أىٍٛتىاًئي ، كىأىٍغلىٍقت عى  فػىقىاؿى ٢تىىا رىسيوؿي اَّللًَّ ، لىٍيًهٍم ، كىًإفَّ اٍبنى أيمًٌي أىرىادى قػىتػٍ

  ( ىيٍم  ( .قىٍد أىجىٍرّنى مىٍن أىجىٍرت َيى أيَـّ ىىاًنئو ، إ٪تَّىا ٬تيًٍهري عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى أىٍدّنى
 .   ) ا١ترٍت ( . الرَّبًيًع ، فىأىٍمضىاهي رىسيوؿي اَّللًَّ أىابى اٍلعىاًص ٍبنى  كىأىجىارىٍت زىيٍػنىبي بًٍنتي رىسيوًؿ اَّللًَّ 

 ىل يصح أماف الصيب ا١تميز ؟ 
 :فىأىمَّا الصًَِّبُّ اٍلميمىيًٌزي ، فػىقىاؿى اٍبني حىاًمدو : ًفيًو رًكىايػىتىاًف قاؿ ابن قدامة : 

 الى يىًصحُّ أىمىانيوي . :إٍحدىا٫تيىا  
ًنيفىةى ، كى   .الشَّاًفًعيًٌ كىىيوى قػىٍوؿي أىَب حى

ـي غىيػٍرىهي ، كىاٍلمىٍجنيوًف .   أًلىنَّوي غىيػٍري ميكىلَّفو ، كىالى يػىٍلزىميوي ًبقىٍولًًو حيٍكمه ، فىبلى يػىٍلزى
 يىًصحُّ أىمىانيوي . :كىالرًٌكىايىةي الثهانًيىةي 

 كىىيوى قػىٍوؿي مىاًلكو .
 ًحدىةن .كىقىاؿى أىبيو بىٍكرو : يىًصحُّ أىمىانيوي ، رًكىايىةن كىا

ٍنًع عىلىى غىٍَتً اٍلميمىيًًٌز   .كىٛتىىلى رًكىايىةى اٍلمى
 .كىاٍحتىجَّ ًبعيميوـً اٟتٍىًديًث  
اٍلبىاًلًغ ، كىفىارىؽى اٍلمىٍجنيوفى ، فىًإنَّوي الى قػىٍوؿى لىوي أىٍصبلن    ) ا١ترٍت ( .     .كىأًلىنَّوي ميٍسًلمه ٦تيىيًٌزه ، فىصىحَّ أىمىانيوي ، كى

يعٍت ابن ا١تاجشوف، -قىاؿى ابن ا١تنذر: أٚتع أىل العلم عىلىى جواز أماف ا١ترأة، إال شيئا ذكره عبد ا١تلك حجر : كقاؿ ابن 
: إف أمر األماف إُف اإًلماـ، كأتكؿ ما كرد ٦تا ٮتالف ذلك، عىلىى قضاَي خاصة،  -صاحب مالك ال أحفظ ذلك عن غَته، قىاؿى

ا القائل. انتهى. م (يسعى بذمتهم أدّنى)  قىاؿى ابن ا١تنذر: كيف قوؿ النٌِب   داللة عىلىى إغفاؿ ىىذى
: ىو إُف اإًلماـ، إف أجازه جاز، كأف رده رد.   كجاء عن سحنوف مثل قوؿ ابن ا١تاجشوف، فػىقىاؿى

 ، فأجاز اٞتمهور أمانو، قاتل أك َف يقاتل. كأما العبد
 سحنوف: إذا أذف لو سيده يف القتاؿ صح أمانو، كإال فبل.كىقىاؿى أبو حنيفة: إف قاتل جاز أمانو، كإال فبل. كىقىاؿى 

، فػىقىاؿى ابن ا١تنذر: أٚتع أىل العلم عىلىى أف أماف الصِب غَت جائز. قىاؿى اٟتافظ: ككبلـ غَته يشعر ابلتفرقة بُت ا١تراىق كأما الصيب
 كغَته، ككذلك ا١تميز الذم يعقل، كا٠تبلؼ عن ا١تالكية كاٟتنابلة.

 . ، فبل يصح أمانو ببل خبلؼ، كالكافركأما اجملنوف
 ىل يصح أماف الكافر ؟ 

 ال يصح .
يِّا؛ أًلىفَّ النَِّبَّ قاؿ ابن قدامة:  ىيٍم )قىاؿى  كىالى يىًصحُّ أىمىافي كىاًفرو، كىًإٍف كىافى ًذمًٌ فىجىعىلى الذًٌمَّةى  (ًذمَّةي اٍلميٍسًلًمُتى كىاًحدىةه، يىٍسعىى هًبىا أىٍدّنى

 .ًمُتى، فىبلى ٖتىٍصيلي لًرىٍَتًًىٍم لًٍلميٍسلً 
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ـً كىأىٍىًلًو ، فىأىٍشبىوى    اٟتٍىٍرَبَّ . كىأًلىنَّوي ميتػَّهىمه عىلىى اإٍلًٍسبلى
مىوي غىيػٍري ميٍعتػى رىو ، كىالى يػىثٍػبيتي ًبًو حيٍكمه .  كىالى يىًصحُّ أىمىافي ٣تىٍنيوفو ، كىالى ًطٍفلو ، أًلىفَّ كىبلى

 أىٍشبىوى اٍلمىٍجنيوفى .زىاًئًل اٍلعىٍقًل ، بًنػىٍوـو أىٍك سيٍكرو أىٍك إٍغمىاءو ؛ ًلذىًلكى ، كىأًلىنَّوي الى يػىٍعًرؼي اٍلمىٍصلىحىةى ًمٍن غىٍَتًىىا ، فى كىالى يىًصحُّ أىمىافي 
 ) ا١ترٍت ( .   قٍػرىاًر .كىالى يىًصحُّ ًمٍن ميٍكرىهو ؛ أًلىنَّوي قػىٍوؿه أيٍكرًهى عىلىٍيًو ًبرىٍَتً حىقٌو ، فػىلىٍم يىًصحَّ ، كىاإٍلً 

 اذكر أنواع األماف كما ذكره ابن قدامة ؟ 
 قاؿ ابن قدامة :

اًدًىٍم   -أ  .كىيىًصحُّ أىمىافي اإٍلًمىاـً ًٞتىًميًع اٍلكيفَّاًر كىآحى
يػىتىوي عىامَّةه عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى .   أًلىفَّ كالى

اًد اٍلميٍسًلًمُتى كىيىًصحُّ أىمىافي اأٍلىًمًَت ًلمىٍن أيًقيمى إبًًزى  -ب  .ائًًو ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى ، فىأىمَّا يًف حىقًٌ غىٍَتًًىٍم ، فػىهيوى كىآحى
يػىتىوي عىلىى ًقتىاًؿ أيكلىًئكى ديكفى غىٍَتًًىٍم .   أًلىفَّ كالى

اًد اٍلميٍسًلًمُتى لًٍلوىاًحًد ، كىاٍلعىشىرىًة ، كىاٍلقىاًفلىًة الصًَّرَتىةً  -ج  .، كىاٟتًٍٍصًن الصًَّرًَت  كىيىًصحُّ أىمىافي آحى
 أىجىازى أىمىافى اٍلعىٍبًد أًلىٍىًل اٟتًٍٍصًن الًَّذم ذىكىٍرّنى حىًديثىوي . أًلىفَّ عيمىرى  

مىاـً .، كىااًل  كىالى يىًصحُّ أىمىانيوي أًلىٍىًل بػىٍلدىةو ، كىريٍستىاؽو ، كىٚتىٍعو كىًثَتو ؛ أًلىفَّ ذىًلكى يػيٍفًضي إُفى تػىٍعًطيًل اٞتًٍهىادً   ) ا١ترٍت ( . ٍفًتيىاًت عىلىى اإٍلً
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 ٬توز للمسلم أف يعطي الكافر األماف كلو برَت إذف اإلماـ . -
 تساكم الرجاؿ كالنساء يف األحكاـ إال ما دؿ الدليل على خبلفو . -
ا اٟتٍىًديث عىلىى ًصحَّة أىمىاف اٍلمىٍرأىة.اٍستىدىؿَّ بػىعٍ قولو )قد أجرّن من أجرًت ...( قاؿ النوكم:  -  ض أىٍصحىابنىا كىٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء هًبىذى
 تعظيم اإلسبلـ للعقود حىت مع الكفار . -

عى رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن عيمىرى  - َُِّ ىٍخرًجىنه اىٍليػىهيودى كىالنهصىارىل ًمٍن جىزًيرىًة اىٍلعىرى  ) يػىقيوؿي  أىنهوي ٝتًى ًب، حىىته الى أىدىعى ًإاله ألى
 . رىكىاهي ميٍسًلمه  ( ميٍسًلمان 

---------- 
أكصى  كعند أٛتد ) لئن عشت ( ، كقد جاء األمر بذلك يف حديث ابن عباس اآليت إف شاء هللا ، أف النِب (  أليٍخرًجىنه ) 

 عند موتو بثبلث : أخرجوا ا١تشركُت من جزيرة العرب .... .
 ٟتديث ؟ماذا نستفيد من ا 

 نستفيد  ٖترٔف إقامة الكفار يف جزيرة العرب ، ككجوب إخراجهم ، كقد جاءت عدة نصوص بذلك .
 ديث الباب .ح -أ

)أخرجوا يهودى أىل اٟتجاز، كأىل ٧تراف من جزيرة العرب،  قاؿ: آخري ما تكلَّم بو النِبُّ  كعن أَب عبيدة بن اٞترَّاح  -ب
 .ذكا قبور أنبيائهم مساجد( ركاه أٛتد كاعلموا أف شرار الناس الذين اٗت

ًعيًد ٍبًن جيبػىٍَتو قىاؿى ك  -ج عىبَّاسو  قىاؿى اٍبني عىبَّاسو يػىٍوـي ا٠تٍىًميًس كىمىا يػىٍوـي ا٠تٍىًميًس مثيَّ بىكىى حىىتَّ بىلَّ دىٍمعيوي اٟتٍىصىى. فػىقيٍلتي َيى اٍبنى  :عىٍن سى
بىرً «. أىٍكتيٍب لىكيٍم ًكتىاابن الى تىًضلُّوا بػىٍعًدل  ائٍػتيوٓف » كىجىعيوي. فػىقىاؿى  وًؿ اَّللًَّ كىمىا يػىٍوـي ا٠تٍىًميًس قىاؿى اٍشتىدَّ ًبرىسي  ًعٍندى  يفػىتػىنىازىعيوا كىمىا يػىنػٍ

يػٍره  مفىالَّذً  دىعيوٓف » تػىنىازيعه. كىقىاليوا مىا شىٍأنيوي أىىىجىرى اٍستػىٍفًهميوهي. قىاؿى  نىِبٌو  ثىالىثو أىٍخرًجيوا اٍلميٍشرًًكُتى ًمٍن جىزًيرىًة أيكًصيكيٍم بً أىّنى ًفيًو خى
 ا ( .قىاؿى كىسىكىتى عىًن الثَّالًثىًة أىٍك قىا٢تىىا فىأيٍنًسيتػيهى «. كىأىًجيزيكا اٍلوىٍفدى بًنىٍحًو مىا كيٍنتي أيًجيزيىيٍم  اٍلعىرىبً 
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 اذكر بعض كالـ العلماء يف ذلك ؟ 
ا اٟتٍىًديث مى قاؿ النوكم :  ٬تىيوز اًلك كىالشَّاًفًعٌي كىغىٍَت٫تىا ًمٍن اٍلعيلىمىاء ، فىأىٍكجىبيوا ًإٍخرىاج اٍلكيفَّار ًمٍن جىزًيرىة اٍلعىرىب ، كىقىاليوا : الى كىأىخىذى هًبىذى

ا اٟتٍيٍكم بًبػىٍعًض جىزًيرىة اٍلعىرىب كىىيوى اٟتًٍجىاز ، كىىي  وى ًعٍنده مىكَّة كىاٍلمىًدينىة كىاٍليىمىامىة ٘تىًٍكينهٍم ًمٍن سيٍكنىاىىا . كىلىًكنَّ الشَّاًفًعٌي خىصَّ ىىذى
لًيلو آخىر مىٍشهيور يف كيتيبو كىكيتيب أىٍصحىابو  ٍنىع اٍلكيفَّار ًمٍن كىأىٍعمىا٢تىا ديكف اٍليىمىن كىغىٍَته ٦تَّا ىيوى ًمٍن جىزًيرىة اٍلعىرىب ًبدى . قىاؿى اٍلعيلىمىاء : كىالى ٯتي

ـ . قىاؿى الشَّاًفًعٌي كىميوىاًفقيوهي : ًإالَّ مى التػَّرىدُّد ميسىاًفرًينى يف اٟتًٍ  ثىة أىَيَّ قىامىة ًفيًو أىٍكثىر ًمٍن ثىبلى كَّة كىحىرىمهىا فىبلى ٬تىيوز جىاز ، كىالى ٯتيىكَّنيوفى ًمٍن اإٍلً
ا مىٍذىىب ٘تىًٍكُت كىاًفر ًمٍن ديخيولو ًْتىاؿو ، فىًإٍف دىخىلىوي يًف خيٍفيىة كىجىبى ًإٍخرىاجو ، فىًإٍف مىاتى كى  ديًفنى ًفيًو نيًبشى كىأيٍخرًجى مىا َفٍى يػىتػىرىَتَّ . ىىذى

 ) نوكم ( .    الشَّاًفًعٌي كىٚتىىاًىَت اٍلفيقىهىاء .
لوا من أرض كقاؿ ابن قدامة :  كال ٬توز ألحدو منهم سيكٌت اٟتجاز، كهبذا قاؿ مالكه ك الشافعي؛ إالَّ أفَّ مالكان قاؿ: أرل أف ٬تي

 قاؿ: )ال ٬تتمع ديناف يف جزيرة العرب(، كركل أبو داكد إبسناده عن عمر أنو ٝتع رسوؿ هللا  ألفَّ رسوؿ هللا العرب كلًٌها؛ 
يقوؿ: ) ألخرجن اليهود كالنصارل من جزيرة العرب فبل أترؾ فيها إال مسلمان( قاؿ الًتمذم: حديث حسنه صحيح، كعن ابن 

اؿ: ) أخرجوا ا١تشركُت من جزيرة العرب، كأجيزكا الوفد بنحو ما كنت أجيزىم( بثبلثة أشياء: ق عباس قاؿ: أكصى رسوؿ هللا 
 .، ركاه أبو داكد كسكت عن الثالثة

لكن الذم ٯتنع ا١تشركوف من سكناه منها اٟتجاز خاصة، كىو مكة كا١تدينة كاليمامة كما كاالىا ال فيما كقاؿ اٟتافظ ابن حجر : 
التفاؽ اٞتميع على أف اليمن ال ٯتنعوف منها مع أهنا من ٚتلة جزيرة العرب، ىذا  ، عربسول ذلك ٦تا يطلق عليو اسم جزيرة ال

 .مذىب اٞتمهور
قاؿ ا١تناكم : كقد أخذ األئمة هبذا اٟتديث ، فقالوا : ٮترج من جزيرة العرب من داف برَت ديننا ، كال ٯتنع من الًتدد إليها يف ك 

 ر ( .)فيض القديط .    السفر فق
٬تب أف يعلم أنو ال ٬توز استقداـ الكفرة إُف ىذه اٞتزيرة ، ال من النصارل ، كال من غَت   :خ ابن ابز رٛتو هللاكقاؿ الشي

إبخراجهم من ىذه اٞتزيرة ، كىي ا١تملكة  أمر إبخراج الكفرة من ىذه اٞتزيرة ، كأكصى عند موتو  النصارل ، ألف الرسوؿ 
كل ىذه الدكؿ داخلة يف اٞتزيرة العربية ، فالواجب أال يقر فيها الكفرة من اليهود ،   العربية السعودية كاليمن كدكؿ ا٠تليج ،

  .كالنصارل ، كالبوذيُت ، كالشيوعيُت ، كالوثنيُت
: "٬تب أف نعلم أنو ال ٬توز إقرار اليهود كالنصارل أك ا١تشركُت يف جزيرة العرب  -رٛتو هللا-دمحم بن صاٌف العثيمُت  الشيخكقاؿ 

 ( ِٖ/ٖ)الشرح ا١تمتع على زاد ا١تستقنع : .و السكٌت، أمَّا على كجو العمل فبل أبس، بشرط أف ال ٩تشى منهم ٤تظوران"على كج

 من الذم ٮترج من جزيرة العرب ؟ 
 كل من َف يكن مسلمان .

 ( . أىٍخرًجيوا اٍلميٍشرًًكُتى ًمٍن جىزًيرىًة اٍلعىرىبً كيدؿ عليو حديث ) 
 ( . نَّ اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل ًمٍن جىزًيرىًة اٍلعىرىبً أليٍخرًجى كحديث الباب ) 

 ) ال يًتؾ يف جزيرة العرب ديناف ( ركاه أٛتد كالط رآف . كيف حديث عائشة . قالت : قاؿ 
 ىل يدخل فيهم من لو عهد أك أماف ؟ 

 و :ال شك أف أصحاب العهد أك األماف غَت داخلُت يف ىذا اٟتكم ، كذلك من ثبلثة أكج
أف األمر ابإلخراج نص عاـ كاألمر ْتفظ دـ صاحب العهد نص خاص ، فيبقى ا٠تاص مستثنان من ىذا العمـو ، : وجو األكؿال
 ان ( ركاه البخارم .قتل معاىدان َف يرح رائحة اٞتنة كإف ر٭تها توجد من مسَتة أربعُت عام ) من ؿ قا
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العرب ، فقد قاؿ لرسوِف مسيلمة : " لوال أف الرسل ال تقتل ألصحاب اٟتاجات بدخوؿ جزيرة   أذف النِب: الوجو الثاين
 ا ( ركاه أبو داكد .لضربت أعناقكم

اب١تدينة ككاف قاتلو  أف الصحابة الكراـ رضواف هللا عليهم َف يقوموا إبخراج األجراء كالعبيد ، فقد كاف قتل عمر : الوجو الثالث
 . اجملوسي(، فهذا إٚتاع من الصحابة الكراـ رضواف هللا عليهم يف فهم اٟتديثعبدان ٦تلوكان للمرَتة بن شعبة كىو )أبو لؤلؤة 

لذا .. فمن اعتدل على أصحاب العهد كاألماف كاستند على ىذا اٟتديث فقد أخطأ يف فهم اٟتديث كأتى بفهم َف يعرفو 
 م .الصحابة الكراـ رضواف هللا عليه

 ىل ا١تراد منع دخو٢تم مطلقان أـ أمر آخر ؟ 
 : اد ابألمر إبخراجهم أحد أمرينا١تر 

 ب .أال تكوف ٢تم إقامة دائمة يف جزيرة العر  : األكؿ
 ـ .أال يكوف يف جزيرة العرب دين ظاىر بشعائره غَت دين اإلسبل : كالثاين

 .يعٍت جواز اإلقامة ا١تؤقتة غَت الدائمة :فاألمر األكؿ
 . ـ يف خاصة نفسو ْتيث ال يظهر شعائر دينويعٍت جواز بقاء من يدين برَت دين اإلسبل :كاألمر الثآف

  :كالدليل على ىذا من كجهُت
لبعض الكفار ابلبقاء  يف حديث عائشة اهنع هللا يضر ا١تتقدـ : " ال ييًتؾ يف جزيرة العرب ديناف " ، مع إذنو  قولو ؿ : الوجو األك 

( ، كما كاف أيذف للرسل  ِِٖٓأقركم هللا " ) البخارم  يف جزيرة العرب حيث عامل يهود خي ر على أموا٢تم كقاؿ : " نقركم ما
 . (كىًإٍف أىحىده مًٌنى اٍلميٍشرًًكُتى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىىتَّ يىٍسمىعى كىبلىـى اَّللًٌ )بدخوؿ اٞتزيرة ، كقد قاؿ هللا تعاُف : 

 . بربط األسَت الكافر يف ا١تسجد كقد أمر النِب 
 . ابة الكراـ رضواف هللا عليهم إبخراج األجراء كالرقيق من جزيرة العربَف يقم الصح :الوجو الثاين

 ا١تخاطب هبذا األمر ىو كِف أمر ا١تسلمُت ، كليس كل فرد من أفراد ا١تسلمُت . -
 ما ا١تراد ّتزيرة العرب يف اٟتديث ؟ 

 اٞتزيرة العربية اليت يف اصطبلح اٞتررافيُت . اختلف العلماء يف ٖتديد ا١تراد ّتزيرة العرب ، إال أهنم مٌتفقوف على أهنا ليست ىي
 . جزيرة العرب: ا١تدينة :فقاؿ اإلماـ الزىرم

 .كقاؿ ا١ترَتة بن عبد الرٛتن: جزيرة العرب: ا١تدينة كمكة كاليمن كقرَيهتا
 .ىي مكة كا١تدينة كاليمامة كاليمن :كقاؿ مالك

 (ُُٕ/ٔالبارم) (، كفتحُِٕ/ُانظر: التمهيد البن عبد ال ر) .نتهىكمنهم من قاؿ: إف ا١تراد ّتزيرة العرب اٟتجاز خاصَّة. ا
، قاضي صنعاء ك٤تدثها رسالة يف حديث: )أخرجوا اليهود من جزيرة ا١تعركؼ اب١تررَب يكألَّف اٟتسُت بن دمحم بن سعيد البلع 

رجوا اليهود من اٟتجاز( البدر العرب( رجح فيها: أنو إ٪تا ٬تب إخراجهم من اٟتجاز فقط ٤تتجان ٔتا يف ركاية بلفظ: )أخ
 . )ِٔٓ/ِ(، كاألعبلـ للزركلي)َِّ/ُالطالع)

:  -عنده  -لكن الشافعي خصَّ ىذا اٟتكم ببعض جزيرة العرب كىو: اٟتجاز، كىو ] أم : اٟتجاز [  : كقاؿ النوكم رٛتو هللا
 .جزيرة العرب (  مكة كا١تدينة كاليمامة كأعما٢تا ، دكف ] أم : ما عدا [ اليمن كغَته ٦تا ىو من

 مذىب اٞتمهور . : إنوبل قاؿ ابن حجر عن قوؿ الشافعي رٛتهما هللا 
نعوف من ا١تقاـ يف اٟتجاز ، كىو ] أم : اٟتجاز [ : مكة كا١تدينة كاليمامة كينبع كفدؾ  : كيف اختيارات ابن تيمية رٛتو هللا كٯتي
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 (. ِْٔكمعاف ( ) اختيارات البعلي ص   كتبوؾ ك٨توىا كما دكف ا١تنحٍت ، كىو عقبة الصواف من الشاـ
فأخرجهم  –كىي اٟتجاز  –كقد أمر النِب يف مرض موتو أف ٗترج اليهود كالنصارل من جزيرة العرب  : كقاؿ ابن تيمية رٛتو هللا

 (. َّٔ/ِٖمن ا١تدينة كخي ر كينبع كاليمامة ك٥تاليف ىذه الببلد ( ) الفتاكل  عمر بن ا٠تطاب 
 الف ٛتل اٟتديث على جزيرة العرب اليت يف اصطالح اٞتغرافيًٌُت ؟ما الدليل على بط 

ما حكاه ابن حجر رٛتو هللا من اتٌفاؽ العلماء على إخراج اليمن من اٟتكم النبوم ، مع أهنا داخلة يف جزيرة العرب عند 
    . اٞتررافيُت

نع ا١تشركوف من سيكناه منها رب: لكنقاؿ رٛتو هللا عن جزيرة الع : اٟتجاز خاٌصة؛ كىو: مكة كا١تدينة كاليمامة كما  الذم ٯتي
لة جزيرة  نعوف منها مع أهنا ًمن ٚتي كاالىا، ال فيما سول ذلك ٦تا ييطلق عليو اسم جزيرة العرب؛ التٌفاؽ اٞتميع على أف اليمن ال ٯتي

 الفتح( العرب( )
، كىانىٍت أىٍموىاؿي بىًٍت اىلنهًضًَت ٦تها أى )  كىعىٍنوي قىاؿى  -َُِّ فىاءى اىَّللهي عىلىى رىسيوًلًو، ٦تها ملٍى ييوًجٍف عىلىٍيًو اىٍلميٍسًلميوفى ٓتىٍيلو كىالى رًكىابو

ًح، عيدهةن يف  فىكىانىٍت ًللنهيبًٌ  الى ًبيلً خىاصهةن، فىكىافى يػيٍنًفقي عىلىى أىٍىًلًو نػىفىقىةى سىنىةو، كىمىا بىًقيى ٬تىٍعىليوي يف اىٍلكيرىاًع كىالسًٌ ميتػهفىقه  ( اىَّللهً  سى
 عىلىٍيًو. 

---------- 
إُف ا١تدينة  فلما قدـ النِب بنو النضَت : إحدل طوائف اليهود الذين سكنوا قرب ا١تدينة ، ( كىانىٍت أىٍموىاؿي بىًٍت اىلنهًضًَت ) 

أموا٢تم  اك٭تقنوف دماءىم، أمٌ  على أف ٬تلوا عن ا١تدينة، بو، فهمُّوا ابغتيالو، فحاصرىم  ركاصاٟتهم، فنقضوا العهد، كغد
 فصارت فيئنا.

 الفيء : ما أخذ من أمواؿ الكفار ببل قتاؿ .(  ٦تها أىفىاءى اىَّللهي عىلىى رىسيوًلوً ) 
 أم : َف يسرع .( ٦تها ملىٍ ييوًجٍف ) 
 بكسر الراء ىي اإلبل .(  كىالى رًكىابو ) 
 ىو اسم للخيل، كالسبلح. -راء، مث ألف، آخره عُت مهملة بزنة غيراببضم الكاؼ، كفتح ال:  الكيراع (يف اىٍلكيرىاًع ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

من الفيء الذم يصرؼ يف مصاٌف ا١تسلمُت، كليس من الرنيمة، اليت تقسم بعد ، ابلصلح كانت أمواؿ بٍت النضَت   أف نستفيد
 أخذ ا٠تيمس منها على اجملاىدين.

ٍفتيٍم عىلىٍيًو ًمٍن خىٍيلو كىالى رًكىابو كىلىًكنَّ اَّللَّى ييسىلًٌ )  قاؿ تعاُف يف أمواؿ بٍت نضَت طي ريسيلىوي عىلىى كىمىا أىفىاءى اَّللَّي عىلىى رىسيولًًو ًمنػٍهيٍم فىمىا أىٍكجى
 ر ( .مىٍن يىشىاءي كىاَّللَّي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًدي

 اذكر بعض األمثلة ألمواؿ الفيء ؟ 
 ى أفراد أىل الذمة من يهود كنصارل، كغَتىم على القوؿ الراجح.ىي ما يوضع علك  ) اٞتزية (

 ا٠تراج كىو ا١تاؿ ا١تضركب على األرض ا٠تراجية اليت غنمت مث كقفت على ا١تسلمُت.اج ( كخر ) 
، فهذه األمواؿ أم: ما تركو الكفار فزعان منا، يعٍت ١تا علموا أبف ا١تسلمُت أقبلوا عليهم ىربوا كتركوا األمواؿان ( كما تركوه فزع) 

أخذت برَت قتاؿ فتكوف فيئان؛ كذلك ألف ا١تقاتلُت َف يتعبوا يف ٖتصيلها فبل تقسم بينهم، بل تكوف فيئان يصرؼ يف مصاٌف 
 ا١تسلمُت العامة، كرىٍزًؽ القضاة، كا١تؤذنُت، كاألئمة، كالفقهاء، كا١تعلمُت، كغَت ذلك من مصاٌف ا١تسلمُت.

  .ء يصرؼ يف مصاٌف ا١تسلمُتيف( فهذا كٜتس ٜتس الرنيمة ) 
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  ( ؟ فىكىافى يػيٍنًفقي عىلىى أىٍىًلًو نػىفىقىةى سىنىةو ماذا نستفيد من قولو ) 
 نستفيد جواز ادخار اإلنساف ألىلو قوت سنة .

 كاف ال يدخر شيئان لغد ( ؟  فإف قيل : ما اٞتمع بينو كبُت حديث أنس ) أنو 
 فاٞتواب أف ىذا اٟتديث ضعيف .

أف ٭تمل  ،ما قالو ابن دقيق العيد فيما نقلو عنو اٟتافظ ابن حجر يف الفتح يث ، فاٞتمع بينو كبُت حديث الباب كلو صح اٟتد
 . على االدخار لرَته م (على االدخار لنفسو، كحديث )ك٭تبس ألىلو قوت سنته د( حديث )ال يٌدخر شيئنا لر

نىا ًفيهىا غىنىمنا ، فػىقىسىمى ًفينىا رىسيوؿي اىَّللًه  اىَّللًه غىزىٍكانى مىعى رىسيوًؿ )  قىاؿى  كىعىٍن ميعىاذو  - َُّّ ، فىأىصىبػٍ بػىرى يػٍ طىائًفىةن،  خى
سى هًبًٍم  ( كىجىعىلى بىًقيػهتػىهىا يف اىٍلمىٍغنىمً   .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىرًجىاليوي الى ِبٍى

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ثقات، قالو ابن القطاف.: رجالو  قاؿ ابن عبد ا٢تادم . حسن
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 جواز تنفيل أمَت الرزك بعض اجملاىدين بشيء من الرنيمة، مث رد الباقي يف الرنيمة على عامة أفراد اٞتيش. نستفيد 
 كىذا ما ذىب إليو بعض العلماء ، إُف أف ا١تراد ابٟتديث التنفيل .

  .قد سلف الكبلـ فيو فلو ضمو ا١تصنف رٛتو هللا إليها لكاف أكُفاٟتديث من أدلة التنفيل ك قاؿ الصنعآف : 
كذىب بعض العلماء إُف أف ا١تراد ابٟتديث ، أنو ٬توز لئلماـ أف يقسم بُت اجملاىدين من الرنم ك٨توىا من األنعاـ ما ٭تتاجونو 

 حاؿ قياـ اٟترب .
الرنم ك٨توىا من األنعاـ ما ٭تتاجونو حاؿ قياـ اٟترب كيًتؾ فيو دليل على أف اإلماـ يقسم بُت اجملاىدين من قاؿ الشوكآف : 

فإهنم يصرحوف أبنو ٬توز للرا٪تُت أخذ القوت كما يصلح بو ككل ، كىذا مناسب ١تذىب اٞتمهور ا١تتقدـ ، الباقي يف ٚتلة ا١ترنم 
 طار ( ..     ) نيل األك  أك غَته طعاـ يعتاد أكلو على العمـو من غَت فرؽ بُت أف يكوف حيواّنن 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب رىاًفعو  - َُّْ رىكىاهي أىبيو دىاكيدى،  (ًإيٌنً الى أىًخيسي اًبٍلعىٍهًد، كىالى أىٍحًبسي اىلرُّسيلى )  قىاؿى
 .كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى 

---------- 
 َب : معناه ال أنقض العهد كال أفسده .قاؿ ا٠تطا(  ًإيٌنً الى أىًخيسي اًبٍلعىٍهدً ) 
 لفظ أَب داكد ) كال أحبس البػيريد ( ٚتع بريد كىو الرسوؿ .( كىالى أىٍحًبسي اىلرُّسيلى  )
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 إسناده صحيح .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد كجوب حفظ العهد كالوفاء بو كلو مع كفار ، كٖترٔف نقضو .
 لة لوفاء النيب اذكر بعض األمث ابلعهد مع عدكه ؟ 

 .يفي ابلعهود كا١تواثيق اليت تكوف بينو كبُت أعداء اإلسبلـ كاف رسوؿ هللا 
 كما .أف الرسل ال تقتل لقتلت  ، لوالأنو قاؿ لرسوِف مسيلمة الكذاب ١تا قاال: نقوؿ: إنو رسوؿ هللا فثبت عنو  -أ
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ال أخيس ابلعهد، كال ؿ : إٓف يو قريش، فأراد ا١تقاـ عنده، كأنو ال يرجع إليهم فقاثبت عنو أنو قاؿ ألَب رافع، كقد أرسلتو إلك 
عنو أنَّو ردَّ إليهم أاب جندؿ للعهد الذم   ع ، كثبتأحبس ال رد، كلكن ارجع إُف قومك، فإف كاف يف نفسك الذم فيها اآلف فارج

 ان ( .كاف بينو كبينهم، أف يردَّ إليهم من جاءه منهم مسلم
حذيفة بن اليماف رضي هللا عنهما قاؿ: ما منعٍت أف أشهد بدرنا إال أٓف خرجت أّن كأَب حسيل. قاؿ: فأخذّن كفار  كعن- 

ا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إال ا١تدينة. فأخذكا منا عهد هللا كميثاقو لننصرفنَّ إُف ا١تدينة، كال نقاتل  قريش. قالوا: إنكم تريدكف ٤تمدن
 م .انصرفا، نفي ٢تم بعهدىم، كنستعُت هللا عليه) :فأخ رّنه ا٠ت ر. فقاؿ  معو. فأتينا رسوؿ هللا

 اذكر األدلة على ٖترمي قتل الرسل الواصلُت من الكفار ؟ 
ٍعتي رىسيوؿى هللًا .  نػيعىٍيًم ٍبًن مىٍسعيودعن  -أ ٍيًلمىةى : مىا تػىقيوالىفً  قىاؿى : ٝتًى أىنٍػتيمىا ؟ قىاالى : نػىقيوؿي كىمىا  يػىقيوؿي ٢تىيمىا ًحُتى قػىرىأى ًكتىابى ميسى

 ( ركاه أبو داكد . قىاؿى . قىاؿى : أىمىا كىاَّللًَّ لىٍوالى أىفَّ الرُّسيلى الى تػيٍقتىلي لىضىرىٍبتي أىٍعنىاقىكيمىا
ٍيًلمىةى ) عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن مىٍسعيودو، قىاؿى ك  -ب ؿو رىسيوالى ميسى اًف أىٌٓفً رىسيوؿي  ًإُفى النَِّبًٌ  جىاءى اٍبني النػَّوَّاحىًة كىاٍبني أياثى فػىقىاؿى ٢تىيمىا: " أىتىٍشهىدى

ٍيًلمىةى رىسيوؿي هللًا فػىقىاؿى النَِّبُّ  : نىٍشهىدي أىفَّ ميسى : : هللًا؟، قىاالى آمٍنتي اًبً كىريسيًلًو، لىٍو كيٍنتي قىاًتبلن رىسيوالن لىقىتػىٍلتيكيمىا "قىاؿى عىٍبدي هللًا:" قىاؿى
 ( ركاه أٛتد .ًت السُّنَّةي أىفَّ الرُّسيلى الى تػيٍقتىلي فىمىضى 

ف تكلموا بكلمة الكفر يف حضرة اإلماـ أك سائر إك  ،كاٟتديثاف يدالف على ٖترٔف قتل الرسل الواصلُت من الكفار قاؿ الشوكآف:
  . ا١تسلمُت
 فائدة :

 جاء حديث يف ٖترٔف الردر:
:   عنهما عىٍن النَِّبًٌ عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى رضي هللا : يػيٍرفىعي ًلكيلًٌ غىاًدرو لًوىاءه، فػىيػيقىاؿي قىاؿى )إذىا ٚتىىعى اَّللَّي عىزَّ كىجىلَّ األىكًَّلُتى كىاآلخىرًينى

 متفق عليو .ىىًذًه غىٍدرىةي فيبلًف ٍبًن فيبلفو ( 
 ( أم راية . ) لواء اللُّرىة : اٍلرىٍدر : تػىٍرؾي اٍلوىفىاء ، قىاؿى أىٍىل( الرادر ىو الذم يواعد على أمر كال يفي بو ،  ) لكل غادر

 ٖترٔف الردر كىو حراـ ابالتفاؽ .ففي اٟتديث  -
: معناه لكل غادر عبلمة يشهر هبا يف الناس ألف موضوع اللواء الشهرة مكاف الرئيس  كقولو ) لكل غادر لواء ( قاؿ النوكم -

 . يف األسواؽ اٟتفلة لردرة الرادر لتشهَته بذلكعبلمة لو ، ككانت العرب تنصب األلوية 
ىذا خطاب منو للعرب بنحو ما كانت تفعل ، ألهنم كانوا يرفعوف للوفاء راية بيضاء ، كللردر راية سوداء ليلوموا  :  قاؿ القرطيب

 .“ الرادر كيذموه ، فاقتضى اٟتديث كقوع مثل ذلك للرادر ليشتهر بصفتو يف القيامة فيذمو أىل ا١توقف 
كيف اٟتديث غلظ ٖترٔف الردر ال سيما من صاحب الوالية العامة ، ألف غدره يتعدل ضرره إُف خلق كثَت ، كألنو غَت مضطر  -

 إُف الردر لقدرتو على الوفاء .
 ك١تا كاف الردر من األمور ا٠تفية ، ّنسب أف تكوف عقوبتو ابلشهرة ، كنصب اللواء أشهر األشياء عند العرب . -
 ٟتديث دليل على أف اإلنساف ينسب إُف أبيو يف ا١توقف العظيم .كيف ا -
)إف  كيف اٟتديث رد ١تن قاؿ: إهنم ينسبوف ألمهاهتم سًتان عليهم، كقد كرد حديث يف ىذا الشأف ركاه الط رآف كىو قولو  -

 ابن حجر . الناس يدعوف ابسم أمهاهتم يـو القيامة سًتان عليهم( كىو حديث ضعيف جدان كما قاؿ اٟتافظ
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تيميوىىا، فىأىقىٍمتيٍم ًفيهىا، فىسىٍهميكيٍم ًفيهىا، كىأىٯتُّىا قػىٍريىةو عىصىٍت )  قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُّٓ أىٯتُّىا قػىٍريىةو أىتػىيػٍ
 رىكىاهي ميٍسًلمه.  ( كيمٍ اىَّللهى كىرىسيولىوي، فىًإٍف ٜتييسىهىا َّلًلًه كىرىسيوًلًو ، ُثيه ًىيى لى 

---------- 
أم: حاصر٘توىا، فهربوا بدكف قتاؿ، فهذه ٢تا حكم الفيء، أما القرية اليت عصت، كقاـ بينكم كبينها قتاؿ،  ( فىأىقىٍمتيٍم ًفيهىا) 

 .كاستوليتم عليها، فلها حكم الرنيمة
 ما معٌت اٟتديث ؟ 
اد اًبأٍليكُفى اٍلفىٍيء الًَّذم َفٍى ييوًجف اٍلميٍسًلميوفى عىلىٍيًو ًٓتىٍيلو كىالى رًكىاب ، بىٍل جىبلى عىٍنوي أىٍىلو أىٍك ٭تىٍتىًمل أىٍف يىكيوف اٍلميرى اؿى اٍلقىاًضي : ق

يىًة مىا أيًخذى عىنػٍوىة ، فػىيىكيوف لثَّانً صىاٟتىيوا عىلىٍيًو ، فػىيىكيوف سىٍهمهٍم ًفيهىا ، أىٍم : حىٌقهٍم ًمٍن اٍلعىطىاَيى كىمىا ييٍصرىؼ اٍلفىٍيء ، كىيىكيوف اٍلميرىاد ابً 
ًقيهىا  ًقيو لًٍلرىا٪تًُتى ، كىىيوى مىٍعٌتى قػىٍولو : ) مثيَّ ًىيى لىكيٍم ( أىٍم ابى  .غىًنيمىة ٮتيٍرىج ًمٍنوي ا٠تٍيميس ، كىابى

ا اٟتٍىًديث ، كىقىٍد أىٍكجىبى الشَّ   اًفًعٌي ا٠تٍيٍمس يف اٍلفىٍيء كىمىا أىٍكجىبيوهي كيٌلهٍم يف اٍلرىًنيمىة ، كىقىٍد ٭تىٍتىٌج مىٍن َفٍى ييوًجب ا٠تٍيميس يف اٍلفىٍيء هًبىذى
ا قػىٍبل الشَّاًفًعٌي قى  يع اٍلعيلىمىاء ًسوىاهي: الى ٜتييس يف اٍلفىٍيء، قىاؿى اًٍبن اٍلميٍنًذر: الى نػىٍعلىم أىحىدن  اؿى اًب٠تٍيميًس يف اٍلفىٍيء. كىاىَّللَّ أىٍعلىم .كىقىاؿى ٚتًى

  بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟اذكر 
ىذا اٟتديث يبُتًٌ الفرؽ بُت األمواؿ، اليت تؤخذ من الكفار ْتق، فنوع يؤخذ ببل قتاؿ فهذا يفء، كنوع يؤخذ بقتاؿ فهذا  -

 غنيمة، كلكل منهما حكمو.
ية، كا٠تراج، كماؿ ا١ترتد إذا مات فما أخذه ا١تسلموف من ماؿ الكفار ْتق، كلكن برَت قتاؿ، كإ٪تا تركوه فزعنا منا، ككذا اٞتز  -

على ردتو بقتل أك غَته، فهذا يفء يصرؼ يف مصاٌف ا١تسلمُت العامة، كمرافقهم النافعة، كًمن أ٫تها اٞتهاد يف سبيل هللا ابلسبلح، 
 أك ابلدعوة إُف هللا.

ا األمَت ٜتسة أقساـ، قسم منها كما أخذه ا١تسلموف من أمواؿ الكفار ْتق، كحصل منهم قهرنا بقتاؿ، فهذا غنيمة، يقسمه -
يكوف ًتبعنا للفيء، فيكوف مصرفو على الصاٌف العاَف للمسلمُت، كاألربعة األٜتاس الباقية تقسم بُت الرا٪تُت: للراجل سهم، 

 أسهم: سهم لو، كسهماف لفرسو. كللفارس ثبلثة 
ب اىٞتًٍٍزيىةى كىا٢ٍتيٍدنىةى   ابى

 اٞتزية :
 لوظيفة ا١تأخوذة من الكافر إلقامتو بدار اإلسبلـ يف كل عاـ .قاؿ ابن قدامة : اٞتزية ىي ا

 كا٢تدنة : مصاٟتة أىل اٟترب على ترؾ القتاؿ مدة معينة بعوض أك غَته .
 .اهي اىٍلبياىاًرٌم ي رىكى  (ًمٍن ٣تىيوًس ىىجىرى  -يػىٍعًٍت: اىٞتًٍٍزيىةي  -أىخىذىىىا  أىفه اىلنهيبه  ) عىٍن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو  - َُّٔ

 .كىلىوي طىرًيقه يف "اىٍلمىٍوطىًأ" ًفيهىا ًاٍنًقطىاع و 
---------- 

 اجملوس قـو يعبدكف النور كالنار كالظلمة ، كالشمس كالقمر .( ًمٍن ٣تىيوًس ) 
 اسم ٞتميع أرض البحرين ، كمنها األحساء .(  ىىجىرى ) 
أف عمر بن ا٠تطاب ذكر .  ركل مالك يف "ا١توطأ" عن جعفر بن دمحم بن علي، عن أبيو( ًاٍنًقطىاع و  كىلىوي طىرًيقه يف "اىٍلمىٍوطىًأ" ًفيهىا) 

يقوؿ: "سنوا هبم سنة  اجملوس فقاؿ: ما أدرم كيف أصنع يف أمرىم. فقاؿ عبد الرٛتن بن عوؼ: أشهد لسمعت رسوؿ هللا 
 .و ىذا منقطع مع ثقة رجال يف الفتح :قاؿ اٟتافظ ،  أىل الكتاب
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 نستفيد أف اٞتزية تؤخذ من اجملوس كما تؤخذ من اليهود كالنصارل .

، كىعىنٍ  عيٍثمىافى ٍبًن أىِب سيلىٍيمىافى  - َُّٕ ، عىٍن أىنىسو ٍيًدًر  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن عىاًصًم ٍبًن عيمىرى بػىٍعثو خىاًلدي ٍبني اىٍلوىلًيًد ًإىلى أيكى
 .رىكىاهي أىبيو دىاكيد ( فىأىخىذيكهي ،  فىحىقىنى دىًمًو، كىصىاٟتىىوي عىلىى اىٞتًٍٍزيىًة  ديكمىةى،

--------- 
 بضم الداؿ كسكوف الواك ، ىي دكمة اٞتندؿ ، كىي اآلف مدينة عامرة .(  ديكمىةى ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 إسناده حسن .
 ماذا نستفيد من حديث ؟ 

 إف اٞتزية تؤخذ من ٚتيع الكفار ، كمنهم كفار العرب . استدؿ بو من قاؿ من العلماء
 كقد تقدمت ا١تسألة يف حديث بريدة ، كخبلصتها :

 أف اٞتزية تؤخذ من أىل الكتاب كاجملوس فقط .القوؿ األكؿ : 
 كهبذا قاؿ الشافعية ، كاٟتنابلة ، كىو قوؿ ابن حـز .

 كمشركي العجم خاصة دكف مشركي العرب . أف اٞتزية تؤخذ من أىل الكتاب كاجملوس القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ اٟتنفية .

 : أف اٞتزية تؤخذ من ٚتيع الكفار دكف استثناء . القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ ا١تالكية ، كاختيار ابن تيمية ، كابن القيم .

 اذكر ما تعرفو عن أكيدر دكمو ؟ 
ٍيًدري ٍبني عىٍبًد اٍلمىًلًك رىجيله   قىاؿى اٍبني إٍسحىاؽى : مثيٌ إٌف رىسيوؿى اَّللًٌ قاؿ ابن القيم :  ٍيًدًر ديكمىةى كىىيوى أيكى بػىعىثى خىاًلدى ٍبنى اٍلوىلًيًد إُفى أيكى

حىىٌت إذىا كىافى ًمٍن ًحٍصًنًو  ٠ًتىالًدو إٌنكى سىتىًجديهي يىًصيدي اٍلبػىقىرى فىخىرىجى خىاًلده  ًمٍن ًكٍندىةى كىكىافى نىٍصرىانًٌيا كىكىافى مىًلكنا عىلىيػٍهىا فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًٌ 
لىةو ميٍقًمرىةو صىاًفيىةو كىىيوى عىلىى سىٍطحو لىوي كىمىعىوي اٍمرىأىتيوي فػىبىاتىٍت اٍلبػىقىري ٖتىي  بى اٍلقىٍصًر فػىقىالىٍت لىوي اٍمرىأىتيوي ىىٍل ٔتىٍنظىًر اٍلعىٍُتً كىيف لىيػٍ ٌك ًبقيريكهًنىا ابى

ا قىٌط ؟ قىاؿى   نػىفىره ًمٍن أىٍىًل بػىٍيًتًو الى كىاىَّللًٌ . قىالىٍت فىمىٍن يػىتػٍريؾي ىىًذًه ؟ قىاؿى الى أىحىدى فػىنػىزىؿى فىأىمىرى ًبفىرىًسًو فىأيٍسرًجى لىوي كىرىًكبى مىعىوي  رىأىٍيتى ًمٍثلى ىىذى
ٍتوي كىقػىتػىليوا أىخىاهي كىقىٍد كىافى  تػىلىٌقتػٍهيٍم خىٍيلي رىسيوًؿ اَّللًٌ ًفيًهٍم أىخه لىوي يػيقىاؿي لىوي حىٌسافي فػىرىًكبى كىخىرىجيوا مىعىوي ٔتىطىارًًدًىٍم فػىلىٌما خىرىجيوا  فىأىخىذى

ٍيًدرو عى  عىلىٍيًو قػىبىاءن ًمٍن ًديبىاجو ٥تيىٌوصو اًبلٌذىىًب فىاٍستػىلىبىوي خىاًلده فػىبػىعىثى بًًو إُفى رىسيوًؿ اَّللًٌ  ـى أبًيكى ا قىًد لىى قػىٍبلى قيديكًمًو عىلىٍيًو مثيٌ إٌف خىاًلدن
ًبيلىوي فػىرىجىعى إُفى قػىٍريىًتًو . رىسيوًؿ اَّللًٌ  ٌ خىٌلى سى  ) زاد ا١تعاد ( . فىحىقىنى لىوي دىمىوي كىصىاٟتىىوي عىلىى اٍٞتًٍزيىًة مثي

ٍيًدرى ديكمىةى أىٍىدىل ًإُفى النَِّبًٌ ) عىٍن عىًلىٌو  -  ( متفق عليو .ٍقوي ٜتييرنا بػىٍُتى اٍلفىوىاًطًم شىقًٌ » ثػىٍوبى حىرًيرو فىأىٍعطىاهي عىًليِّا فػىقىاؿى   أىفَّ أيكى
ىو أكيدر تصرَت أكدر، كدكمة بضم ا١تهملة، كسكوف الواك: بلد بُت اٟتجاز كالشاـ، كىي دكمة  ( كأكيدر دكمة)  قىاؿى يف الفتح

ككاف أكيدر ملكها، كىو اٞتندؿ، مدينة بقرب تبوؾ، هبا ٩تل، كزرع، كحصن عىلىى عشر مراحل مٍن ا١تدينة، كٙتاف مٍن دمشق، 
ابن معاكية، ينسب إُف كندة، ككاف نصرانيا، ككاف النٌِب  ابن أعباء بن اٟتارث -ابٞتيم كالنوف-أكيدر بن عبد ا١تلك بن عبد اٞتن 

  أرسل إليو خالد بن الوليد يًف سرية، فأسره، كقتل أخاه حساف، كقدـ بو ا١تدينة، فصاٟتو النٌِب عىلىى اٞتزية، كأطلقو . 
  ابلذىب، فرىٌده النٌِب  ان كرىكىل أبو يعلى إبسناد قوم، مٍن حديث قيس بن النعماف: أنو لىٌما قىًدـ أخرج قباء مٍن ديباج، منسوج 

 ادفعو إُف عمر ...  اٟتٍىًديث.  عليو، مث إنو كجد يف نفسو مٍن رد ىديتو، فرجع بو، فػىقىاؿى لو النٌِب 
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: شققو ٜتران ثوب حرير، فأعطاه عليان  در دكمة أىدل للنِب كيف حديث علٌي عند مسلم: أف أكي  م .بُت الفواط ، فػىقىاؿى
 ) الفتح ( .  يف حديثو السابق ىي ىذه اليت أىداىا أيكيدر. فيستفاد منو أف اٟتلة اليت ذكرىا علٌي 

 األكثر على أنو َف يسلم . -
ٍيًدري ( فػىهيوى ًبضىمًٌ ا٢ٍتى قاؿ النوكم :  اًدٌم يف  كىأىمَّا ) أيكى ٍيًدري ٍبن عىٍبد اٍلمىلىك اٍلًكٍنًدٌم . قىاؿى ا٠تٍىًطيب اٍلبػىٍردى ٍمزىة كىفػىٍتح اٍلكىاؼ ، كىىيوى أيكى

ٍه ، كىأىبيو نػي ًكتىابو اٍلميبػٍهىمىات : كىافى نىٍصرىانًيِّا ، مثيَّ أىٍسلىمى . قىاؿى : كىًقيلى : بىٍل مىاتى نىٍصرىانًيِّا . كىقىاؿى اًٍبن مىنٍ  عىٍيم اأٍلىٍصبػىهىآفٌ يف ًكتىابػىٍيًهمىا دى
ا أىٍسلىمى ، كىأىٍىدىل ًإُفى رىسيوؿ اَّللَّ  ٍيًدرنا ىىذى ِى حيلَّة ًسيػىرىاء . قىاؿى اًٍبن اأٍلىًثَت يف ًكتىابو مىٍعرًفىة الصَّحىابىة . يف مىٍعرًفىة الصَّحىابىة : ًإفَّ أيكى

َتى ، كىمىٍن قىاؿى أىٍسلى أىمَّا ا٢ٍتىًديَّة كىاٍلميصىاٟتىىة فىصىًحي ؼ بػىٍُت أىٍىل السًٌ ـ فػىرىلىط . قىاؿى : أًلىنَّوي َفٍى ييٍسًلم ًببلى ًخبلى مى فػىقىٍد حىاًف ، كىأىمَّا اإٍلًٍسبلى
ٍيًدري نىٍصرىانًيِّا ، فػىلىمَّا صىاٟتىىوي النَِّبٌ  كىبىًقيى ًفيًو ، مثيَّ حىاصىرىهي خىاًلد ٍبن اٍلوىلًيد عىادى ًإُفى ًحٍصنو ،  أىٍخطىأى خىطىأ فىاًحشنا . قىاؿى : كىكىافى أيكى

دًٌيق  ـى عىلىى رىسيو  يف زىمىاف أىَب بىٍكر الصًٌ ذيرًٌم أىنَّوي قىًد ،  ؿ اَّللَّ ، فػىقىتػىلىوي ميٍشرًكنا نىٍصرىانًيِّا ، يػىٍعًٍت لًنػىٍقًضًو اٍلعىٍهد قىاؿى : كىذىكىرى اٍلبىبلى
ى رىسيوؿ اَّللَّ كىعىادى ًإُفى ) دىٍكمىة ( ،  بىًري  فػىلىمَّا تػيوييٌفً ٍيًدري ، فػىلىمَّا سىارى خىالًد ًمٍن اٍلًعرىاؽ ًإُفى الشَّاـ قػىتػىلىوي ، كىعىلىى ىىذىا الى يػىنػٍ ًاٍرتىدَّ أيكى

ـ اًٍبن اأٍلىًثَت .  ) شرح مسلم ( .   أىٍيضنا عىٌده يف الصَّحىابىة . ىىذىا كىبلى
املًو ًدينىاران، أىٍك عىٍدلىوي معافراين  بػىعىثىًٍت اىلنهيبُّ  ) قىاؿى  بىلو كىعىٍن ميعىاًذ ٍبًن جى  - َُّٖ  (ًإىلى اىٍليىمىًن، كىأىمىرىين أىٍف آخيذى ًمٍن كيلًٌ حى

ثىًة، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاكً   م .أىٍخرىجىوي اىلثهالى
---------- 

 أم : ابلغ .( ًمٍن كيلًٌ حىاملًو ) 
 العىٍدؿ ما يساكم قيمة الشيء كمقداره .( عىٍدلىوي  أىكٍ ) 
 ة .قاؿ ابن األثَت: ىي بػيريكد ابليمن، منسوبة إُف معافر، كىي قبيلة ابليمن، كا١تيم زائد(  معافراين ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صحح اٟتديث ابن حٌباف، كاٟتاكم، كأقرٌه الذىٌِب، كحٌسنو الًتمذٌم.
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 د من اٟتديث ؟ماذا نستفي 
 نستفيد أف اٞتزية ال تؤخذ إال من ابلغ  ، فبل جزية على صِب كال امرأة .

 .) كىالى ًجٍزيىةى عىلىى صىِبٌو ، كىالى زىاًئًل اٍلعىٍقًل ، كىالى اٍمرىأىةو (  ولوقى قاؿ ابن قدامة : 
ا  فنا يًف ىىذى  .الى نػىٍعلىمي بػىٍُتى أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًخبلى

ًنيفىةى أىٍصحىابيوي كىالشَّاًفًعيُّ كىأىبيو ثػىٍورو كىقىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : كىالى أىٍعلىمي عىٍن غىٍَتًًىمٍ كىًبًو قىاؿى مى  فػىهيٍم  اًلكه كىأىبيو حى  .ًخبلى
ا   :كىقىٍد دىؿَّ عىلىى ًصحًَّة ىىذى

يىاًف ، كىالى تىٍضرًبيوىىا إالَّ عىلىى مىٍن جىرىٍت  كىتىبى إُفى أيمىرىاًء اأٍلىٍجنىاًد ، أىٍف اٍضرًبيوا اٍٞتًٍزيىةى   أىفَّ عيمىرى  -أ بػٍ ، كىالى تىٍضرًبيوىىا عىلىى النًٌسىاًء كىالصًٌ
ـي   .عىلىٍيًو اٍلمىوىاًسي رىكىاهي سىًعيده كىأىبيو عيبػىٍيدو كىاأٍلىثٍػرى

ًلغو  دىلًيله عىلىى (خيٍذ ًمٍن كيلًٌ حىاَفًو ًدينىارنا  )ًلميعىاذو  كىقػىٍوؿي النَِّبًٌ  -ب بي عىلىى غىٍَتً ابى  .أىنػَّهىا الى ٕتًى
ًء ًدمىاؤيىيٍم ٤تىٍقيونىةه ًبديكهًنىا . -ج  ) ا١ترٍت ( .     كىأًلىفَّ الدًٌيىةى تػيٍؤخىذي ًٟتىٍقًن الدَّـً ، كىىىؤيالى
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قىاتًليوا ) لُت، ألنو تعاُف قاؿ قاؿ علماؤّن رٛتة هللا عليهم: كالذم دؿ عليو القرآف أف اٞتزية تؤخذ من الرجاؿ ا١تقات قاؿ القرطِب :
،  فيقتضي ذلك كجوهبا على من يقاتل. كيدؿ على أنو ليس على العبد كإف كاف مقاتبلن  ( حىىتَّ يػيٍعطيوا اٍٞتًٍزيىةى ) إُف قولو (  الًَّذينى 

ع من العلماء على أف اٞتزية إ٪تا كال يقاؿ ١تن ال ٯتلك حىت يعطي. كىذا إٚتا  (  حىىتَّ يػيٍعطيوا) ألنو ال ماؿ لو ، كألنو تعاُف قاؿ 
توضع على ٚتاجم الرجاؿ األحرار البالرُت ، كىم الذين يقاتلوف دكف النساء كالذرية كالعبيد كاجملانُت ا١ترلوبُت على عقو٢تم كالشيخ 

  .  ) تفسَت القرطِب ( .الفآف
 ك٦تن ال تؤخذ منهم اٞتزية :

 اٍلعىاًجزى عىٍن أىدىائًهىا .الفقَت  -
ا  أىحىدي أىقٍػوىاًؿ الشَّاًفًعيًٌ . كىىىذى

 قاؿ ابن قدامة :
ىىا عىلىى اٍلفىًقًَت اٍلميٍعتىًمًل، فػىيىديؿُّ عىلىى أىفَّ اٍلميٍعتى  كىلىنىا ، أىفَّ عيمىرى  ، جىعىلى أىٍدّنى ًث طىبػىقىاتو  .ًملى الى شىٍيءى عىلىٍيوً جىعىلى اٍٞتًٍزيىةى عىلىى ثىبلى

 ( .الى ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسنا إالَّ كيٍسعىهىا  )اؿى كىأًلىفَّ اَّللَّى تػىعىاُفى قى  
ـي اٍلفىًقَتى اٍلعىاًجزى ، كىالزَّكىاًة كىاٍلعىٍقًل  بي ًْتيليوًؿ اٟتٍىٍوًؿ ، فىبلى يػىٍلزى ا مىاؿه ٬تًى  .كىأًلىفَّ ىىذى

بي عىلىٍيوً   . كىقىاؿى يف اآٍلخىًر : ٬تًى
 ( .كيلًٌ حىاَفًو ًدينىارنا خيٍذ ًمٍن  ـ ) لًقىٍولًًو عىلىٍيًو السَّبلى 

اٍلقىاًدًر عىلىٍيًو .  كىأًلىفَّ دىمىوي غىيػٍري ٤تىٍقيوفو ، فىبلى تىٍسقيطي عىٍنوي اٍٞتًٍزيىةي ، كى
 كالعبد . -

 ألنو ال ماؿ لو ، فبل ٯتلك .
 اٍلميٍسًلًم إُفى إ٬تىاًب اٍٞتًٍزيىًة عىلىى ميٍسًلمو .كىأًلىفَّ مىا لىًزـى اٍلعىٍبدى إ٪تَّىا يػيؤىدًٌيو سىيًٌديهي ، فػىيػيؤىدًٌم إ٬تىابيوي عىلىى عىٍبًد 

 ، فىاٍلمىٍنصيوصي عىٍن أىٍٛتىدى أىنَّوي الى ًجٍزيىةى عىلىٍيًو أىٍيضنا . فىأىمها إٍف كىافى اٍلعىٍبدي ًلكىاًفرو 
 كىىيوى قػىٍوؿي عىامًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلًم .

 فىظي عىٍنوي ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، عىلىى أىنَّوي الى ًجٍزيىةى عىلىى اٍلعىٍبًد .قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىٍٚتىعى كيلُّ مىٍن ٨تىٍ 
يىافى ، أىٍك الى مىاؿى  بػٍ  لىوي ، فىأىٍشبىوى اٍلفىًقَتى اٍلعىاًجزى . كىذىًلكى ًلمىا ذيًكرى ًمٍن اٟتٍىًديًث ، كىأًلىنَّوي ٤تىٍقيوفي الدَّـً ، فىأىٍشبىوى النًٌسىاءى كىالصًٌ

 فائدة :
 من صار أىبلن ٢تا من ىؤالء أخذت منو يف آخر اٟتوؿ ، كصِب بلغ ، كعبد عتق ، كفقَت اغتٌت .

 كم مقدار اٞتزية ؟ 
 ذىب بعض العلماء إُف أف أقلها دينار .

 ٟتديث الباب .
 كذىب بعض العلماء إُف أف اٞتزية غَت مقدرة ، بل يرجع فيها إُف رأم اإلماـ .

 (لكويتية ا١توسوعة الفقهية اجاء يف ) 
ـي  -كىيف رًكىايىةو عىًن اإٍلمىاـً أىٍٛتىدى  ، فػىلىوي أىٍف ييزًيدى كىيػيٍنًقصى عىلىى قىٍدًر طىاقىًة أىٍىل الذًٌمًَّة، -نػىقىلىهىا عىٍنوي اأٍلثٍػرى : أىفَّ اٍلمىٍرًجعى يف اٍٞتًٍزيىًة ًإُفى اإٍلمىاـً

 كىعىلىى مىا يػىرىاهي. 
ةي أبًىنَّوي الى أبىٍسى قىاؿ اٍلًمٍردىاًكمُّ يف اإٍلٍنصىاًؼ، كىقىاؿ ا٠تٍىبلَّؿ: اٍلعىمىل يف قػىٍوؿ أىَب عىٍبًد اَّللًَّ عىلىى مىا رىكىاهي اٞتٍىمىاعى  كىىىذىا ىيوى اٍلمىٍذىىبي كىمىا
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. ًلئٍلمىاـً أىٍف يىزًيدى يف ذىًلكى كىيػيٍنًقصى عىلىى مىا رىكىاهي أىٍصحىابيوي عىٍنوي يًف عىشىرىًة مىوىاًضعى،  فىاٍستػىقىرَّ قػىٍوليوي عىلىى ذىًلكى
ا قػىٍوؿ الثػٍَّورًمًٌ كىأىَب عيبػىٍيدو.   كىىىذى

لُّوا ًلذىًلكى ًبقىٍولًًو تػىعىاُفى  أىٍك كىًثَتو،  فػىلىٍفظي اٍٞتًٍزيىًة يًف اآٍليىًة ميٍطلىقه غىيػٍري ميقىيَّدو ًبقىًليلو (  حىىتَّ يػيٍعطيوا اٍٞتًٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم صىاًغريكفى )  كىاٍستىدى
ـى لىمَّا كىافى كىِفَّ أىٍمًر اٍلميٍسًلًمُتى جىازى لىوي أىفٍ  بىًري أىٍف يػىبػٍقىى عىلىى ًإٍطبلىًقًو، غىيػٍرى أىفَّ اإٍلمىا يػىٍعًقدى مىعى أىٍىل الذًٌمًَّة عىٍقدنا عىلىى اٍٞتًٍزيىًة ٔتىا  فػىيػىنػٍ

 اإٍلمىاـً عىلىى الرًَّعيًَّة مىنيوطه اًبٍلمىٍصلىحىًة. ٭تيىقًٌقي مىٍصلىحىةى اٍلميٍسًلًمُتى؛ أًلفَّ تىصىرُّؼى 
.أىمىرى ميعىاذنا أىٍف أيىٍخيذى ًمٍن كيل حىاَفًو ًدينىارنا كىصىاٌفىى أىٍىل ٧تىٍرىافى عىلىى أىٍلفىٍي حيلَّةو، النًٌٍصفي يف صىفى  كىأًلفَّ النَِّبَّ   رو كىاٍلبىاًقي يف رىجىبو

ًط أىٍربػىعى كىجىعىل عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّ  ةن كىًعٍشرًينى ًدٍر٫تىنا، كىعىلىى اًب اٞتًٍٍزيىةى عىلىى ثىبلىًث طىبػىقىاتو عىلىى اٍلرىًٍتًٌ ٙتىىانًيىةن كىأىٍربىًعُتى ًدٍر٫تىنا، كىعىلىى اٍلميتػىوىسًٌ
اًة.اٍلفىًقًَت اثٍػٍتىٍ عىشىرى ًدٍر٫تىنا، كىصىاٌفىى بىًٍت تػىٍرًلبى عىلىى ًضٍعًف مىا عىلىى اٍلميٍسًلمً   ُتى ًمنى الزَّكى

يعً  ، لىٍوالى ذىًلكى لىكىانىٍت عىلىى قىٍدرو كىاًحدو يف ٚتًى مىاـً ًِ ا ااًلٍخًتبلىؼي يىديؿ عىلىى أىنػَّهىا ًإُفى رىٍأًم اإٍل .  فػىهىذى ىىًذًه اٍلمىوىاًضًع كىَفٍى ٬تىيٍز أىٍف ٗتىٍتىًلفى
ًنَتى، كىأىٍىل اٍليىمىًن كىيػيؤىيًٌدي ذىًلكى مىا رىكىل اٍلبيخىارًمُّ عىٍن اٍبًن عييػى  يحو قػيٍلتي ًلميجىاًىدو: مىا شىٍأفي أىٍىل الشَّاـً عىلىٍيًهٍم أىٍربػىعىةي دىّنى نىةى عىٍن أىَب ٧تًى يػٍ

؟ قىاؿ: جيًعل ذىًلكى ًمٍن أىجىل اٍليىسىاًر.  عىلىٍيًهٍم ًدينىاره
ًف: ىيٍدنىةه كى   ًجٍزيىةه، فػىلىمَّا كىافى اٍلمىٍأخيوذي ىيٍدنىةن ًإُفى اٍجًتهىاًد اٟتٍىاًكًم، فىكىذىًلكى اٍلمىٍأخيوذي ًجٍزيىةن.كىأًلفَّ اٍلمىاؿ اٍلمىٍأخيوذى عىلىى اأٍلمىاًف ضىٍرابى

 مىت كقت كجوب أداء اٞتزية ؟ 
اًلًكيًَّة كىالشَّاًفًعيًَّة كىاٟتٍىنىابًلىًة ًإُفى أىفَّ كىٍقتى كيجيوًب اأٍلدى   اًء آًخري اٟتٍىٍوؿ .ذىىىبى ٚتيٍهيوري اٍلفيقىهىاًء ًمنى اٍلمى

لُّوا ًلذىًلكى ٔتىا كىقىعى ًمنى النَِّبًٌ   دىائًهىا يف اٍٞتًٍزيىًة، فػىقىٍد ضىرىبػىهىا عىلىى أىٍىل الذًٌمًَّة كىاٍلمىجيوًس بػىٍعدى نػيزيكؿ آيىًة اٍٞتًٍزيىًة، كىَفٍى ييطىالًبػٍهيٍم أبًى  كىاٍستىدى
 سيعىاتىوي يًف آًخًر اٟتٍىٍوؿ ًٞتًبىايىًتهىا.يف اٟتٍىاؿ، بىل كىافى يػىبػٍعىثي ريسيلىوي كى 

ٍزيىًتهىا، كىكىافى رىسيوؿ  رىكىل اٍلبيخىارًمُّ عىٍن عىٍمرًك ٍبًن عىٍوؼو اأٍلٍنصىارًمًٌ أىفَّ رىسيوؿ اَّللًَّ  بػىعىثى أىابى عيبػىٍيدىةى ٍبنى اٞتٍىرَّاًح ًإُفى اٍلبىٍحرىٍيًن أيىٍيت ًّتً
 .اٍلبىٍحرىٍيًن كىأىمَّرى عىلىٍيًهمي اٍلعىبلىءى ٍبنى اٟتٍىٍضرىًميًٌ  ىيوى صىاٌفىى أىٍىل اَّللًَّ 

عىثيوفى اٞتٍيبىاةى يف آًخًر اٍلعىاـً ٞتً  كىتىديؿ ًسَتىةي ا٠تٍيلىفىاًء كىاأٍلمىرىاًء بػىٍعدى النَِّبًٌ   اٍٞتًٍزيىًة. فػىبػىعىثى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب باية عىلىى أىنػَّهيٍم كىانيوا يػىبػٍ
ـى ٔتىاؿو كىًثَتو .أى   ابى ىيرىيٍػرىةى ًإُفى اٍلبىٍحرىٍيًن، فػىقىًد

 كىأًلفَّ اٍٞتًٍزيىةى حىقّّ مىاِفّّ يػىتىكىرَّري بًتىكىرًُّر اٟتٍىٍوؿ، فػىوىجىبى آًبًخرًًه كىالزَّكىاًة.
 فىبلى ٕتىيوزي اٍلميطىالىبىةي هًبىا ًإالَّ بػىٍعدى أىٍف يػىتىحىقَّقى ٢تىيٍم ذىًلكى يف طيوؿ السَّنىًة. كىأًلفَّ اٍٞتًٍزيىةى تػيٍؤخىذي جىزىاءن عىلىى أتىًٍميًنًهٍم كىًإقٍػرىارًًىٍم عىلىى ًديًنًهٍم،

فىعىًة كىاٍنًقضىاًء اٍلميدَّ  نػٍ  .  ) ا١توسوعة الفقهية ( .ًة كىأًلفَّ اٍٞتًٍزيىةى ًعوىضه عىٍن سيٍكٌتى الدَّاًر فػىوىجىبى أىٍف تػيٍؤخىذى بػىٍعدى اٍسًتيفىاًء اٍلمى
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 مشركعية بعث السعاة كالدعاة . -
 فضل معاذ . -

ـ يػىٍعليو، كىالى يػيٍعلىىسػػػٍ اىإٍلً )  قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن عىاًئذو ٍبني عىٍمًرًك اٍلميزىينًٌ  - َُّٗ  . أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيٍطًٍت (  الى
---------- 

 اب ؟ما صحة حديث الب 
 إسناده ضعيف .

 كصح عن ابن عباس موقوفان .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
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 نستفيد أف أخذ اٞتزية من الكفار نوع من علو اإلسبلـ .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 علو اإلسبلـ كأىلو على سائر ا١تلل . -

 ( .قاؿ تعاُف ) كال هتنوا كال ٖتزنوا كأنتم األعلوف إف كنتم مؤمنُت 
 يستدؿ العلماء هبذا اٟتديث ١تسائل كثَتة توضح معٌت ىذا اٟتديث ، منها : -

 ال ٬توز ١تسلمة أف تتزكج بكافر .
 منع أف يتوُف كافر على مسلم .

 منع أىل الذمة من مساكاة ا١تسلمُت يف البناء أك العلو عليهم .
 كمنعهم من صدكر اجملالس .

 ال يقتل مسلم بكافر .
 ا١تسلم لكافر .منع بيع العبد 

،  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُُّ ىيٍم يف طىرًيقو ، كىًإذىا لىًقيتيٍم أىحىدى ـً الى تػىٍبدىؤيكا اىٍليػىهيودى كىالنهصىارىل اًبلسهالى
 م .رىكىاهي ميٍسلً  ( فىاٍضطىرُّكهي ًإىلى أىٍضيىًقوً 

---------- 
 ٟتديث ؟ماذا نستفيد من ا 

 نستفيد ٖترٔف ابتداء الكافر ابلسبلـ .
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 ك٦تا يدؿ على ٖترٔف ذلك أيضان :
، فىًإذىا سىلَّميوا عىلىٍيكيٍم فػىقيوليوا: كىعىلى )  قىاؿى رىسيوؿي هللاة قاؿ: ٍصرى  بأىَبى حديث  ـً ءيكىيٍم اًبلسَّبلى   ركاه أٛتدم(. ٍيكي ًإّنَّ غىاديكفى ًإُفى يػىهيودى فىبلى تػىٍبدى

 كم ( ركاه مسلم .أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٖتاببتم ، أفشوا السبلـ بين. قاؿ : قاؿ )  حديث أَب ىريرة ك 
 على ا١تسلمُت . ( يعٍتبينكم ) فقولو 

 و .مودتو ك٤تبت مأمور ٔتعاداة الكافر فبل يشرع لو فعل ما يستدعي ث : ا١تسلمقاؿ اٟتافظ ابن حجر يف االستدالؿ ابٟتدي 
ـً قاؿ ابن القيم :   . قىٍد اٍختػىلىفى الٌسلىفي كىا٠تٍىلىفي يف ذىًلكى فػىقىاؿى أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍبدىءيكفى اًبلٌسبلى
ائً كاخقاؿ النوكم :  ائًًهٍم ًبًو، فىمىٍذىىبنىا ٖتىٍرٔف اًبًٍتدى ـ عىلىى اٍلكيفَّار كىابًٍتدى ًهٍم ًبًو، كىكيجيوب رىٌده عىلىٍيًهٍم أبًىٍف تػىلىفى اٍلعيلىمىاء يًف رىٌد السَّبلى

اء قػىٍولو  ـً  ) يػىقيوؿ: كىعىلىٍيكيٍم، أىٍك عىلىٍيكيٍم فػىقىٍط، كىدىلًيلنىا يف ااًلبًٍتدى  ( كىيف الرٌَّد قػىٍولو  الى تػىٍبدىءيكا اٍليػىهيود كىالى النَّصىارىل اًبلسَّبلى
ا الًَّذم هي عىٍن مىٍذىىبنىا قىاؿى أىٍكثىر اٍلعيلىمىاء كىعىامَّة السَّلىف  )فػىقيوليوا: كىعىلىٍيكيٍم ( كىهًبىذى  .ذىكىٍرّنى

كأما أىل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم ، فقطع األكثركف أبنو ال ٬توز ابتداؤىم ابلسبلـ ، كقاؿ آخركف : ليس  كقاؿ يف األذكار :
كىذاف الوجهاف ، صحابنا ، أنو ٬توز ابتداؤىم ابلسبلـ كحكى أقضى القضاة ا١تاكردم كجها لبعض أ، ىو ْتراـ ، بل ىو مكركه 

 شاذاف كمردكداف.
 ( ؟ قىاؿى سىالـه عىلىٍيكى سىأىٍستػىٍغًفري لىكى رىِبًٌ فإف قيل : ما اٞتواب عن قولو تعاىل يف قصة إبراىيم ) 

 اٞتواب :
 التحية .قاؿ القرطِب : كاٞتمهور على أف ا١تراد بسبلمو : ا١تسا١تػػة اليت ىي ا١تتاركة ال 
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 ما اٟتكمة من النهي ؟ 
 ألف السبلـ نوع إكراـ ، كالكافر ليس أىبلن لذلك .

 كألف السبلـ أيضان يستدعي ا١تودة كابة ، كا١تسلم مأمور ٔتعاداة الكافر .
 ىل يشرع الرد على الكافر إذا سلم ؟ 

 نعم يشرع .
 لعمـو قولو تعاُف ) كإذا حييتم بتحية ... ( .-أ

 ة الدالة على مشركعية رد السبلـ .كلعمـو األدل-ب
 م ( متفق عليو .ًإذىا سىلَّمى عىلىٍيكيٍم أىٍىلي اٍلًكتىاًب فػىقيوليوا كىعىلىٍيكي  )قىاؿى  نىًس ٍبًن مىاًلكو أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كٟتديث أى  -ج

 :كىاٍختػىلىفيوا يف كيجيوًب الٌرٌد عىلىٍيًهٍم قاؿ ابن القيم : 
 .كيجيوبًًو كىىيوى الٌصوىابي  فىاٞتٍيٍمهيوري عىلىى

بي عىلىى أىٍىًل اٍلًبدىًع كىأىٍكُفى  بي الٌرٌد عىلىٍيًهٍم كىمىا الى ٬تًى  .كىقىالىٍت طىائًفىةه الى ٬تًى
 ة .ًؼ أىٍىًل الٌذمٌ كىالٌصوىابي اأٍلىٌكؿي كىاٍلفىٍرؽي أىٌّن مىٍأميوريكفى هًبىٍجًر أىٍىًل اٍلًبدىًع تػىٍعزًيرنا ٢تىيٍم كىٖتىًٍذيرنا ًمنػٍهيٍم ًٓتًبلى  
 . ما كيفية الرد على أىل الكتاب 
 :من كبلمو : فإننا ٧تيبو بقولنا  ان ، أك َف يظهر لفظ السبلـ كاضح -أم : ا١توت عليكم  - (الساـ عليكم  )قاؿ أحدىم  إذا

 م .كعليك
 ك (ىم الساـ عليكم فقل : عليإف اليهود إذا سلموا عليكم يقوؿ أحد)  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ًلما جاء عن ابن عمر 

 متفق عليو .
 فإذا ٖتققنا من سبلـ الكفار علينا ابللفظ الشرعي ، فإف ابن القيم يرل أنو يرد ابلرد الشرعي .

ال شك فيو ، فهل لو أف يقوؿ كعليك السبلـ أك   ( سبلـ عليكم) قاؿ ابن القيم رٛتو هللا : فلو ٖتقق السامع أف الذمي قاؿ لو 
 قولو كعليك ؟  يقتصر على

فإف ىذا من ابب العدؿ ، كهللا أيمر ابلعدؿ ـ ( كعليك السبل) فالذم تقتضيو األدلة الشرعية ، كقواعد الشريعة : أف يقاؿ لو : 
إ٪تا أمر ابالقتصار على قوؿ الراٌد "كعليكم" بناء على   فإنو ، كال ينايف ىذا شيئان ًمن أحاديث الباب بوجو ما … كاإلحساف 

أال ترىيٍنٍت قلت كعليكم ١تٌا قالوا الساـ ؿ : ا١تذكور الذم كانوا يعتمدكنو يف ٖتيتهم كأشار إليو يف حديث عائشة اهنع هللا يضر ، فقا السبب
 كم .، مث قاؿ : إذا سلم عليكم أىل الكتاب فقولوا : كعلي عليكم

 كقاؿ بعض العلماء : بل يقاؿ : كعليكم .
ـ ، بىٍل يػيقىاؿ : عىلىٍيكيٍم فػىقىٍط ، أىٍك كىعىلىٍيكيٍم . كىقىٍد جىاءىٍت اأٍلىحىاًديث الَّ لىًكٍن الى يػي قاؿ النوكم : ...  يًت قىاؿ ٢تىيٍم : كىعىلىٍيكيٍم السَّبلى

ت إبًًثٍػبىاهًتىا ، عىلىى ىىذىا يف مىٍعنىاهي كىٍجهىاًف : أىحىد٫تىا كى  ذىكىرىىا ) ميٍسًلم ( ) عىلىٍيكيٍم ( ) كىعىلىٍيكيٍم ( إبًًثٍػبىاًت اٍلوىاك كىحىٍذفهىا ، كىأىٍكثىر الٌرًكىاَيى
، كىكيٌلنىا ٪تىيوت . كىالثَّآف أىفَّ اٍلوىاك ىينىا أىنَّوي عىلىى ظىاًىره ، فػىقىاليوا : عىلىٍيكيٍم اٍلمىٍوت ، فػىقىاؿى : كىعىلىٍيكيٍم أىٍيضنا أىٍم ٨تىٍني كىأىنٍػتيٍم ًفيًو سىوىاء 

نىاًؼ الى لًٍلعىطٍ  ـٌ . كىأىمَّا حىٍذؼ اٍلوىاك فػىتػىٍقًديره بىٍل عىلى ًلبًلٍسًتئػٍ ٍيكيٍم السَّاـ . قىاؿى ًف كىالتٍَّشرًيك ، كىتػىٍقًديره : كىعىلىٍيكيٍم مىا تىٍستىًحقُّونىوي ًمٍن الذَّ
اًلًكٌي حىٍذؼ اٍلوىاك لًئىبلَّ يػىٍقتىًضي التٍَّشرًيك ، كىقىاؿى غىٍَته : إبًًثٍػبىاهًتىا كىمىا ىيوى يف  اٍلقىاًضي : ًاٍختىارى بػىٍعض اٍلعيلىمىاء ًمنػٍهيٍم اًٍبن حىًبيب اٍلمى

ُت أىٍم اٟتًٍجىارىة ، كىىىذىا ضى  ـ ًبكىٍسًر السًٌ بلى ت . قىاؿى : كىقىاؿى بػىٍعضهٍم : يػىقيوؿ : عىلىٍيكيٍم السًٌ ًعيف . كىقىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ : عىامَّة أىٍكثىر الٌرًكىاَيى
ا ىي اٍلميحىدًًٌثُتى يػىٍركيكفى ىى  نىةى يػىٍرًكيو ًبرىٍَتً كىاك . قىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ : كىىىذى ا اٟتٍىٍرؼ ) كىعىلىٍيكيٍم ( اًبٍلوىاًك ، كىكىافى اًٍبن عييػىيػٍ وى الصَّوىاب ، أًلىنَّوي ًإذىا ذى
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مهٍم بًعىٍيًنًو مىٍرديكدنا عىلىٍيًهٍم خىاصَّة ، كىًإذىا ثػىبىتى ) اٍلوى  ـ حيًذؼى ) اٍلوىاك ( صىارى كىبلى اك ( اًقٍػتىضىى اٍلميشىارىكىة مىعىهيٍم ًفيمىا قىاليوهي . ىىذىا كىبلى
ت ، كىأىفَّ اٍلوىاك أى  ائًزىاًف كىمىا صىحٍَّت بًًو الٌرًكىاَيى ت ، كىالى ا٠تٍىطَّاَبًٌ . كىالصَّوىاب أىفَّ ًإثٍػبىات اٍلوىاك كىحىٍذفهىا جى ٍجوىد كىمىا ىيوى يًف أىٍكثىر الٌرًكىاَيى

نىا كىعىلىٍيًهٍم ، كىالى ضىرىر يف قػىٍولو اًبٍلوىاكً مىٍفسىدىة   . ًفيًو ، أًلىفَّ السَّاـ اٍلمىٍوت ، كىىيوى عىلىيػٍ
  ؟إذا مر كاحد على ٚتاعة فيهم مسلموف ، أك مسلم ككفار ما اٟتكم 

 .فالسنة أف يسلم عليهم يقصد ا١تسلمُت أك ا١تسلم
على ٣تلس فيو أخبلط من ا١تسلمُت كا١تشركُت عبدة األكاثف كاليهود ، فسلم  مر أف النِب ا ) عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهم

 ( . ِب عليهم الن
 قاؿ ابن حجر : يؤخذ منو جواز السبلـ على ا١تسلمُت إذا كاف معهم كفار كينوم حينئذ ابلسبلـ ا١تسلمُت .

 ما حكم ابتداء الكافر بتحية غَت السالـ ؟ 
 حية غَت السبلـ ، كقوؿ : مرحبان ، أىبلن ك٨توىا ؟اختلف العلماء اببتداء الكافر بت

 ال ٬توز . القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كاختاره ابن عثيمُت .

 ـ ... ( .الى تػىٍبدىؤيكا اىٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل اًبلسَّبلى ٟتديث الباب ) 
لنهي عن السبلـ هني عن جنسو ، قاؿ اإلماـ هنى عن بدئهم ابلسبلـ ، كالتحية جنس يشمل السبلـ كغَته ، فا فالرسوؿ 

 أٛتد : كىذا عندم أكثر من السبلـ .
 : يكره . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ اٟتنفية .
 ٟتديث الباب ، كٛتلوا النهي على الكراىة .

 : ٬توز مع اٟتاجة . القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ الشافعية .

 ٬توز . القوؿ الرابع :
 كىذا اختيار ابن تيمية .

نو َف يرد هني يف التحية ، بل أحاديث النهي ىي يف السبلـ الذم ىو من خواص ىذه األمة ، فتبقى بقية التحاَي على أصلها أل
 من اإلابحة .
 كهللا أعلم .

  ( فىاٍضطىرُّكهي ًإىلى أىٍضيىًقوً ماذا نستفيد من قولو ، ىيٍم يف طىرًيقو  ( ؟ كىًإذىا لىًقيتيٍم أىحىدى
ذا قابل ا١تسلم يف الطريق ، فإف ا١تسلم ال يفسح لو ، ألف ىذا من إكرامو ، بل يلجئو إُف أضيق الطريق ، نستفيد أف الكتاَب إ

 كيكوف كسط الطريق كسعتو للمسلم ، كىذا مقيد عند العلماء بقيدين :
 األكؿ : أف ىذا عند الزحاـ ، فَتكب ا١تسلموف صدر الطريق ، كيكوف الذمي يف أضيقو .

 التضييق مقيد ْتيث ال يقع الذمي يف ضرر ، كأف يقع يف حفرة أك يصدمو جدار ك٨توه . ) منحة العبلـ ( .الثآف : أف ىذا 
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يًٍبيىًة.  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىٍن اىٍلًمٍسوىًر ٍبني ٥تىٍرىمىةى. كىمىٍركىافي  - ُُُّ ـى اىٍٟتيدى ا مىا صىاحلىى فىذىكًٌٍر اىٟتٍىًديثى ًبطيوًلًو، كىًفيًو: " ىىذى … خىرىجى عىا
ا اىلنه  ٍيًل ٍبًن عىٍمًركو: عىلىى كىٍضًع اىٟتٍىٍرًب عىٍشًر ًسًنُتى، أيىٍمىني ًفيهى ، كىيىكيفُّ بػىٍعضيهيٍم عىٍن بػىٍعضً عىلىٍيًو ٤تيىمهدي ٍبني عىٍبًد اىَّللًه سيهى أىٍخرىجىوي (  اسي

 .أىبيو دىاكيد 
 . كىأىٍصًلًو يف اىٍلبياىاًرم

، كىًفيوكىأىٍخريجى مي  - ُُِّ ًديًث أىنىسو نىا.  ) ٍسًلمو بػىٍعًضًو ًمٍن حى أىفه مىٍن جىاءى ًمٍنكيٍم ملٍى نػىريٍدهي عىلىٍيكيٍم، كىمىٍن جىاءىكيٍم ًمنها رىدىٍد٘تييوهي عىلىيػٍ
ا ايى رىسيوؿي  : "نػىعىٍم. ًإنهوي ًمٍن ذىىىبو ًمنها ًإلىٍيًهٍم فىأى  فػىقىاليوا: أىنىٍكتيبي ىىذى هيٍم، فىسىيىٍجعىلي اىَّللهي لىوي فػىرىجان اىَّللهي؟ قىاؿى هي اىَّللهي، كىمىٍن جىاءىانى ًمنػٍ بٍػعىدى

 ( . كى٥تيٍرًجان 
---------- 

ٍيًبيىةً )  ـى اىٍٟتيدى  من ا١تدينة قاصدان العمرة زمن اٟتديبية . أم : سافر النِب (  عىا
 صٌررت ، كٝتي ا١تكاف هبا . قاؿ يف الفتح : اٟتديبية بئر ، ٝتي ا١تكاف هبا ، كقيل : شجرت حدابء

 . ََُٓأك  ََُْ:  ككاف مع النِب 
فصده ، إُف العمرة  ان فخرج قاصد، مستهل ذم القعدة سنة ست  االثنُتمن ا١تدينة يـو  ككاف توجهو قاؿ ابن حجر : 

عن ىشاـ بن عركة عن أبيو كجاء ، ككقعت بينهم ا١تصاٟتة على أف يدخل مكة يف العاـ ا١تقبل ، ا١تشركوف عن الوصوؿ إُف البيت 
 .      ) الفتح ( . أنو خرج يف رمضاف كاعتمر يف شواؿ كشذ بذلك

 ٖتديد ا١تدة تفرد بو ابن إسحاؽ عن أصحاب الزىرم .(  عىلىى كىٍضًع اىٟتٍىٍرًب عىٍشًر ًسًنُتى ) 
كأخرجو اٟتاكم من حديث ، سعد  كبو جـز بن، ىذا القدر الذم ذكره بن إسحاؽ أنو مدة الصلح ىو ا١تعتمد قاؿ يف الفتح : 

ك٬تمع بينهما ، ككذا كقع عند موسى بن عقبة ، ككقع يف مرازم بن عائذ يف حديث بن عباس كغَته أنو كاف سنتُت ، علي نفسو 
كالذم ذكره بن عائذ كغَته ىي ا١تدة اليت انتهى أمر الصلح فيها ، أبف الذم قالو بن إسحاؽ ىي ا١تدة اليت كقع الصلح عليها 

كأما ما كقع يف كامل بن عدم كمستدرؾ اٟتاكم كاألكسط للط رآف من حديث بن عمر أف مدة  ،حىت كقع نقضو على يد قريش 
 ح .    ) الفتح ( .الصلح كانت أربع سنُت فهو مع ضعف إسناده منكر ٥تالف للصحي

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 مة عند ما يراىا اإلماـ .نستفيد جواز عقد ىدنة مع الكفار عند اٟتاجة مدة معلو 

 كيف الصحيحُت :
بلىًح ًعٍندى اٍلبػىٍيًت صىاٟتىىوي أىٍىلي مىكَّةى عىلىى أىٍف يىٍدخيلىهىا فػىييًقيمى هًبىا ثىبلىاثن كىالى يىٍدخيلىهىا ًإالَّ ًّتيليبَّا  لىمَّا أيٍحًصرى النًَِّبُّ )  عىًن اٍلبػىرىاًء قىاؿى  ًف السًٌ

ا ٯتىٍكيثي هًبىا ٦تٍَّن كىافى مىعىوي السٍَّيًف كىًقرىاًبًو. كى  ٍنىعى أىحىدن  ( . الى ٮتىٍريجى أبًىحىدو مىعىوي ًمٍن أىٍىًلهىا كىالى ٯتى
ة ، كىمىٍذىىبنىا أىفَّ د اٟتٍىاجى كىيف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث : دىلًيل ًٞتىوىاًز ميصىاٟتىىة اٍلكيفَّار ًإذىا كىافى ًفيهىا مىٍصلىحىة ، كىىيوى ٣تيٍمىع عىلىٍيًو ًعنٍ قاؿ النوكم : 

مىاـ ميٍستىٍظًهرنا عىلىٍيًهٍم ، كىًإٍف كىافى ميٍستىٍظًهرنا َفىٍ   يىزًٍد عىلىى أىٍربػىعىة أىٍشهير ، كىيًف قػىٍوؿ ٬تىيوز ميدَّهتىا الى تىزًيد عىلىى عىٍشر ًسًنُتى ًإذىا َفٍى يىكيٍن اإٍلً
مىاديكف سىنىة ، كىقىاؿى مىاًلك : الى حىٌد ًلذىًلكى ، بى   ـ .ٍل ٬تىيوز ذىًلكى قىلَّ أىـٍ كىثػيرى ًْتىسىًب رىٍأم اإٍلً

 . كىمىٍعٌتى ا٢ٍتيٍدنىًة ، أىٍف يػىٍعًقدى أًلىٍىًل اٟتٍىٍرًب عىٍقدنا عىلىى تػىٍرًؾ اٍلًقتىاًؿ ميدَّةن ، ًبًعوىضو كىبًرىٍَتً ًعوىضو كقاؿ ابن قدامة : 
 .، كىذىًلكى جىائًزه  كىتيسىمَّى ميهىادىنىةن كىميوىادىعىةن كىميعىاىىدىةن 

لًيًل قػىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى    ( .بػىرىاءىةه ًمٍن اَّللًَّ كىرىسيولًًو إُفى الًَّذينى عىاىىٍدمتيٍ ًمٍن اٍلميٍشرًًكُتى  )ًبدى
 ( .كىًإٍف جىنىحيوا لًلسٍَّلًم فىاٍجنىٍح ٢تىىا  )كىقىاؿى سيٍبحىانىوي كىتػىعىاُفى 
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يًٍبيىًة ، عىلىى كىٍضًع اٍلًقتىاًؿ عىٍشرى ًسًنُتى  أىفَّ النَِّبَّ ) ٍبني ٥تىٍرىمىةى  كىرىكىل مىٍركىافي ، كىًمٍسوىري   ( .صىاٌفىى ، سيهىٍيلى ٍبنى عىٍمروك اًبٟتٍيدى
اًدنػيهيٍم حىىتَّ يػىٍقوىل اٍلميٍسًلميوفى .  كىأًلىنَّوي قىٍد يىكيوفي اًبٍلميٍسًلًمُتى ضىٍعفه ، فػىيػيهى

ًمًهٍم هًبي كىالى ٬تىيوزي ذىًلكى إالَّ  ٍدنىًتًهٍم ، أىٍك يف أىدىائًًهٍم  لًلنَّظىًر لًٍلميٍسًلًمُتى ؛ إمَّا أىٍف يىكيوفى هًبًٍم ضىٍعفه عىٍن ًقتىا٢تًًٍم ، كىًإمَّا أىٍف يىٍطمىعى يف إٍسبلى
ـى اٍلًملًَّة ، أىٍك غىٍَتً ذىًلكى ًمٍن اٍلمىصىاًلًح . ا  اٍٞتًٍزيىةى ، كىاٍلًتزىاًمًهٍم أىٍحكى

أف ىذه اآلية دالة على : أم ، جنحوا طلبوا السلم فاجنح ٢تا ا ( كىًإف جىنىحيوٍا لًلسٍَّلًم فىاٍجنىٍح ٢تىى قاؿ ابن حجر : قولو تعاُف ) ك 
كمعٌت الشرط يف اآلية أف األمر ابلصلح مقيد مث قاؿ : … كتفسَت جنحوا بطلبوا ىو للمصنف  ؛مشركعية ا١تصاٟتة مع ا١تشركُت

 .  ) الفتح ( . على الكفر كَف تظهر ا١تصلحة يف ا١تصاٟتة فبل ان حظ لئلسبلـ ا١تصاٟتة أما إذا كاف اإلسبلـ ظاىر ٔتا إذا كاف األ
  ( قىاتًليوٍا الهًذينى ا ( كبُت اآلايت الداعية لقتاؿ الكفار كقولو تعاىل ) كىًإف جىنىحيوٍا ًللسهٍلًم فىاٍجنىٍح ٢تىى ما اٞتمع بُت قولو تعاىل

ٍوـً اآلًخرً الى يػيٍؤًمني   ( ؟ وفى اًبَّللًه كىالى اًبٍليػى
ال تعارض بُت اآلَيت ، ألف اآلَيت اآلمر بقتاؿ الكفار ، ٖتمل على أف اب١تسلمُت قوة كال مصلحة يف الصلح ، كاآلَيت اليت 

 فيها مصاٟتة ٖتمل على حاؿ القلة كالضعف كاٟتاجة .
أم: فمل إليها، كاقبل منهم ( فىاٍجنىٍح ٢تىىا  )أم: ا١تسا١تة كا١تصاٟتة كا١تهادنة،  (لسٍَّلًم لً  )أم: مالوا  (كىًإٍف جىنىحيوا  قاؿ ابن كثَت : )

تسع سنُت؛ أجاهبم إُف ذلك مع ما  ذلك؛ ك٢تذا ١تا طلب ا١تشركوف عاـ اٟتديبية الصلح ككضع اٟترب بينهم كبُت رسوؿ هللا 
 اشًتطوا من الشركط األخر.

بن أسلم، كعطاء ا٠تراسآف، كعكرمة، كاٟتسن، كقتادة: إف ىذه اآلية منسوخة آبية السيف يف كقوؿ ابن عباس، ك٣تاىد، كزيد 
ألف آية براءة فيها األمر بقتا٢تم إذا أمكن ذلك، فأما إذا   ، فيو نظر أيضنا( قىاتًليوا الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كىال اًبٍليػىٍوـً اآلًخًر  )  براءة

يـو اٟتديبية، فبل منافاة كال نسخ  إنو ٕتوز مهادنتهم، كما دلت عليو ىذه اآلية الكرٯتة، ككما فعل النِب كاف العدك كثيفنا، ف
 ) التفسَت ( .   كال ٗتصيص، كهللا أعلم.

كإ٪تا اختلف حكم اآليتُت  ان ،كما ذكر من األمر اب١تسا١تة إذا ماؿ ا١تشركوف إليها فحكم حكم اثبت أيض كقاؿ اٞتصاص :
كاٟتاؿ اليت أمر فيها بقتل ا١تشركُت ، فاٟتاؿ اليت أمر فيها اب١تسألة ىي حاؿ قلة عدد ا١تسلمُت ككثرة عدكىم ، ؼ اٟتالُت الختبل

فبل هتنوا كتدعوا إُف السلم ) كقد قاؿ تعاُف ، كبقتاؿ أىل الكتاب حىت يعطوا اٞتزية ىي حاؿ كثرة ا١تسلمُت كقوهتم على عدكىم 
 م .فنهى عن ا١تسا١تة عند القوة على قهر العدك كقتله( م كأنتم األعلوف كهللا معك

 ىل ٕتوز ا١تهادنة مطلقان دائمان ؟ 
 ال ٕتوز .

 كيلًٌيًَّة .فىًإنَّوي الى ٕتىيوزي اٍلميهىادىنىةي ميٍطلىقنا ًمٍن غىٍَتً تػىٍقًديًر ميدَّةو ؛ أًلىنَّوي يػيٍفًضي إُفى تػىٍرًؾ اٍٞتًهىاًد اًبلٍ قاؿ ابن قدامة : ... 
  اختلف العلماء يف مقدار ا١تدة ؟ك 

 فقيل : ال ٬توز أكثر من عشر سنُت .
يًٍبيىًة عىٍشرنا  ًلميصىاٟتىىًة النَِّبًٌ   فىًفيمىا زىادى يػىبػٍقىى عىلىى ميٍقتىضىى اٍلعيميوـً . ، قػيرىٍيشنا يػىٍوـى اٟتٍيدى

 كقيل : ٬توز أكثر من عشر سنُت لكن ٖتدد ا١تدة .
ا قىاؿى أىبيو  ًنيفىةى كىهًبىذى  .حى

ُـّ ٥تىٍصيوصه يف   دىةي عىلىيػٍهىا ، كىعىٍقًد اإٍلًجىارىًة ، كىاٍلعىا اٍلعىٍشًر ًلمىٍعٌتن مىٍوجيودو ًفيمىا زىادى عىلىيػٍهىا ،  أًلىنَّوي عىٍقده ٬تىيوزي يًف اٍلعىٍشًر ، فىجىازىٍت الٌزَيى
 ًمنػٍهىا يًف اٟتٍىٍرًب . كىىيوى أىفَّ اٍلمىٍصلىحىةى قىٍد تىكيوفي يف الصٍُّلًح أىٍكثػىرى 
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اًلًكيَّةي كىىيوى ظىاًىري الٌرًكىايىًة عىًن اإٍلمىاـً أىٍٛتىدى أىنَّوي ٬تىيوزي ميوىادىعىةي أىٍىل ( : ا١توسوعة الفقهية الكويتية جاء يف )  اٟتٍىٍرًب يػىرىل اٟتٍىنىًفيَّةي كىاٍلمى
كى٬تىيوزي أىٍف تىكيوفى اٍلميدَّةي أىقىل ًمٍن ذىًلكى أىٍك أىٍكثػىرى أىٍك ديكفى ٖتىًٍديدو ، مىا دىامىٍت ،  ةى أىٍىل مىكَّ  عىٍشرى ًسًنُتى ، كىمىا كىادىعى رىسيوؿ اَّللًَّ 

نيوا كىتىٍدعيوا ًإُفى السٍَّلًم فىبلى هتىً  )ًو تػىعىاُفى مىٍصلىحىةي اٍلميٍسًلًمُتى يف ذىًلكى . أىمَّا ًإذىا َفٍى تىكيٍن مىٍصلىحىةي اٍلميٍسًلًمُتى يف ذىًلكى فىبلى ٬تىيوزي ، لًقىٍولً 
 ( .كىأىنٍػتيمي اأٍلٍعلىٍوفى 

ـي الشَّاًفًعيُّ كىىيوى رًكىايىةه أيٍخرىل ًعٍندى اٟتٍىنىابًلىًة أىنَّوي الى ٕتىيوزي ميهىادىنىةي اٍلميٍشرًًكُتى   أىٍكثػىرى ًمٍن عىٍشًر ًسًنُتى ، اٍسًتنىادنا ًإُفى مىا يػيٍركىل  كىيػىرىل اإٍلمىا
تػىقىضىةه ؛ أًلفَّ اأٍلٍصل فػى  سيوؿ اَّللًَّ عىٍن رى  يًٍبيىًة . فىًإٍف ىيوًدفى اٍلميٍشرًكيوفى أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى فىا٢ٍتيٍدنىةي مينػٍ ٍرضي ًقتىاؿ اٍلميٍشرًًكُتى يًف صيٍلًح اٟتٍيدى

 .حىىتَّ يػيٍؤًمنيوا أىٍك يػيٍعطيوا اٍٞتًٍزيىةى 
 ىل ٕتوز مهادنتهم على غَت ماؿ ؟ 

 .كىٕتىيوزي ميهىادىنػىتػيهيٍم عىلىى غىٍَتً مىاؿو  ة :قاؿ ابن قدام
ٍيًبيىًة عىلىى غىٍَتً مىاؿو . أًلىفَّ النَِّبَّ    ىىادىنػىهيٍم يػىٍوـى اٟتٍيدى

 كى٬تىيوزي ذىًلكى عىلىى مىاؿو أيىٍخيذيهي ًمنػٍهيٍم ؛ فىًإنػَّهىا إذىا جىازىٍت عىلىى غىٍَتً مىاؿو ، فػىعىلىى مىاؿو أىٍكُفى .
ٍنًع ًمٍنوي ، كىىيوى مىٍذىىبي الشَّ كىأىمَّ   اًفًعيًٌ ؛ أًلىفَّ ًفيًو صىرىارنا لًٍلميٍسًلًمُتى .ا إٍف صىاٟتىىهيٍم عىلىى مىاؿو نػىٍبذيليوي ٢تىيٍم ، فػىقىٍد أىٍطلىقى أىٍٛتىدي اٍلقىٍوؿى اًبٍلمى

ؾى أىٍك اأٍلىٍسرى ، فػىيىجيوزي ؛ كىىىذىا ٤تىٍميوؿه عىلىى غىٍَتً حىاًؿ الضَّريكرىًة ، فىأىمَّا إٍف دىعىٍت إلىيٍ  ًو ضىريكرىةه ، كىىيوى أىٍف ٮتىىاؼى عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى ا٢ٍتىبلى
اءي نػىٍفًسًو اًبٍلمىاًؿ ، فىكىذىا ىىا ىينىا ، كىأًلىفَّ بىٍذؿى اٍلمىاًؿ إٍف كىافى ًفيًو صىرى  ٍفًع صىرىارو أىٍعظىمى ًمٍنوي  اره ، فىًإنَّوي ٬تىيوزي ٖتىىمُّليوي أًلىنَّوي ٬تىيوزي ًلؤٍلىًسًَت ًفدى ًلدى

يػيهيٍم إُفى كيٍفرًًىٍم . بػٍ  ) ا١ترٍت ( .   ، كىىيوى اٍلقىٍتلي ، كىاأٍلىٍسري ، كىسىٍِبي الذُّرًٌيًَّة الًَّذينى يػيٍفًضي سى
 من الذم يتوىل عقد ا٢تدنة ؟ 

 اإلماـ أك ّنئبو .
ئًًبًو ؛ أًلىنَّوي عىٍقده مىعى ٚتيٍلىًة اٍلكيفَّاًر ، كىلىٍيسى ذىًلكى لًرىٍَتًًه ، كى كىالى ٬تىيوزي عىٍقدي ا٢ٍتيٍدنىًة كىالى اقاؿ ابن قدامة :  أًلىنَّوي لذًٌمًَّة إالَّ ًمٍن اإٍلًمىاـً أىٍك ّنى

مىاـً كىمىا يػىرىاهي ًمٍن اٍلمىٍصلىحىًة ، عىلىى مىا قىدٍَّمنىاهي كىأًلىفَّ ٕتىٍوًيزىهي ًمٍن غىٍَتً  مىاـً يػىتىضىمَّني تػىٍعًطيلى اٞتًٍهىاًد اًبٍلكيلًٌيًَّة ، أىٍك إُفى يػىتػىعىلَّقي بًنىظىًر اإٍلً  اإٍلً
مىاـً  ئًبيوي ، َفٍى يىًصحَّ .، تًٍلكى النَّاًحيىًة ، كىًفيًو اٍفًتيىاته عىلىى اإٍلً  ) ا١ترٍت ( .     فىًإٍف ىىادىنػىهيٍم غىيػٍري اإٍلًمىاـً أىٍك ّنى

 ما اٟتكم إذا خاؼ أف ينقضوا العهد ؟ 
 .كىًإٍف خىاؼى نػىٍقضى اٍلعىٍهًد ًمنػٍهيٍم ، جىازى أىٍف يػىٍنًبذى إلىٍيًهٍم عىٍهدىىيٍم قاؿ ابن قدامة : 

 ( .كىًإمَّا ٗتىىافىنَّ ًمٍن قػىٍوـو ًخيىانىةن فىانًٍبٍذ إلىٍيًهٍم عىلىى سىوىاءو  )لًقىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى  
ديؿُّ  تىًصَتى أىٍنتى كىىيٍم سىوىاءه يًف اٍلًعٍلًم ، كىالى يىٍكًفي كيقيوعي ذىًلكى يًف قػىبيولًًو ، حىىتَّ يىكيوفى عىٍن أىمىارىةو تى يػىٍعًٍت أىٍعًلٍمهيٍم بًنػىٍقًض عىٍهًدًىٍم ، حىىتَّ 

 عىلىى مىا خىافىوي .
ًمًهٍم بًنػىٍقًض اٍلعىٍهًد ؛ ًلآٍليى  أىىيٍم ًبًقتىاؿو كىالى غىارىةو قػىٍبلى إٍعبلى ليهيٍم ، كىالى كىالى ٬تىيوزي أىٍف يػىٍبدى ًة ، كىأًلىنػَّهيٍم آًمنيوفى ًمٍنوي ًْتيٍكًم اٍلعىٍهًد ، فىبلى ٬تىيوزي قػىتػٍ

 ) ا١ترٍت ( .     أىٍخذي مىا٢تًًٍم .
قل ٢تم قد نبذت إليكم عهدكم، كأّن : نبذ إليهم العهد، أماكا١تعٌت: كإما ٗتافن من قـو بينك كبينهم عهد خيانة فكقاؿ القرطِب : 

يعلموا ذلك فيكونوا معك يف العلم سواء، كال تقاتلهم كبينك كبينهم عهد كىم يثقوف بك، فيكوف ذلك خيانة كغدرا. مقاتلكم ، ل
بُّ ا٠تٍىائًًنُتى ) مث بُت ىذا بقولو   ( . ًإفَّ اَّللَّى ال ٭تًي

 كيقوؿ ابن كثَت بصدد ذكر ا٠تيانة ىنا ) أم : حىت كلو يف حق الكفار ال ٭تبها أيضان ( .
  الوفاء هبذه ا١تعاىدات ؟ما حكم 
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 كاجب .
 .ًإذىا عىقىدى ا٢ٍتيٍدنىةى ، لىزًمىوي اٍلوىفىاءي هًبىا قاؿ ابن قدامة : 

 ( .َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا اًبٍلعيقيوًد  )لًقىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى  
 ( . فىأى٘تُّوا إلىٍيًهٍم عىٍهدىىيٍم إُفى ميدَّهًتًمٍ  )كىقىاؿى تػىعىاُفى 

 .كىأًلىنَّوي لىٍو َفٍى يىًف هًبىا ، َفٍى ييٍسكىٍن إُفى عىٍقًدًه ، كىقىٍد ٭تىٍتىاجي إُفى عىٍقًدىىا 
 مىت ينتهي كجوب االلتزاـ اب٢تدنػػة ؟ 

 حُت تنتهي مدة ا١تعاىدة مع العدك . أكالن :
من ىذا النص أنو بعد انتهاء مدة العهد أك ا١تعاىدة تعود حالة اٟترب بُت ( إذ ا١تفهـو فىأى٘تُّوا إلىٍيًهٍم عىٍهدىىيٍم إُفى ميدَّهًتًٍم قاؿ تعاُف )

 ا١تسلمُت كأعدائهم .
 إذا نقض العدك ا١تعاىدة . اثنيان :

عىٍهًدًىٍم كىطىعىنيوا يف ًديًنكيٍم فػىقىاتًليوا  كىًإٍف نىكىثيوا أىٯٍتىانػىهيٍم ًمٍن بػىٍعدً ) فىًإٍف نػىقىضيوا اٍلعىٍهدى ، جىازى ًقتىا٢تييٍم ؛ لًقىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى قاؿ ابن قدامة : 
تػىهيوفى   ( .أىئًمَّةى اٍلكيٍفًر إنػَّهيٍم الى أىٯٍتىافى ٢تىيٍم لىعىلَّهيٍم يػىنػٍ

 ( .فىمىا اٍستػىقىاميوا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوا ٢تىيٍم  )كىقىاؿى تػىعىاُفى 
 ٍيًهٍم ، فػىقىاتػىلىهيٍم ، كىفػىتىحى مىكَّةى .، خىرىجى إلى  كىلىمَّا نػىقىضىٍت قػيرىٍيشه عىٍهدى النَِّبًٌ 

 اثلثان : إذا ظاىركا أحدان على ا١تسلمُت .
ئنا كىَفٍى ييظىاًىريكٍا عىلىٍيكيٍم أىحىدناكما قاؿ تعاُف )  يػٍ  ... ( . ًإالَّ الًَّذينى عىاىىدمتُّ مًٌنى اٍلميٍشرًًكُتى مثيَّ َفٍى يىنقيصيوكيٍم شى

  ١تاذا النيب ذه الشركط مع أف يف ظاىرىا غضاضة على ا١تسلمُت ؟كافقهم على ى 
 ١تا فيها من ا١تصلحة العظيمة للمسلمُت .

ا كىافػىقىهيمٍ  قىاؿى اٍلعيلىمىاء : كىافػىقىهيٍم النَِّبٌ قاؿ النوكم :  يف  يف تػىٍرؾ ًكتىابىة ًبٍسًم اَّللَّ الرٍَّٛتىن الرًَّحيم ، كىأىنَّوي كىتىبى اًبٝتًٍك اللَّهيمَّ ، كىكىذى
نىا ديكفى مىٍن ذىىىبى ًمنَّا ًإلىٍيًهٍم ، كىًإ٪تَّىا كىافػىقىهيٍم يًف  ٤تيىمَّد ٍبن عىٍبد اَّللَّ ، كىتػىرىؾى ًكتىابىة رىسيوؿ اَّللَّ  هيٍم ًإلىيػٍ ا كىافػىقىهيٍم يف رىٌد مىٍن جىاءى ًمنػٍ  ، كىكىذى

ًة اٍلميًهمَّة اٟتٍىاًصلىة اًبلصُّ  ٍلًح ، مىعى أىنَّوي الى مىٍفسىدىة يف ىىًذًه اأٍليميور ، أىمَّا اٍلبىٍسمىلىة كىاًبٝتًٍك اللَّهيمَّ فىمىٍعنىا٫تيىا كىاًحد ، ىىًذًه اأٍليميور لًٍلمىٍصلىحى
ا قػىٍولو : ٤تيىمَّد ٍبن عىٍبد اَّللَّ ىيوى أىٍيضنا رىسيوؿ اَّللَّ  ا اٍلمىٍوًضع اًبلرٍَّٛتىًن الرًَّحيم ، كىلىٍيسى يف تػىٍرؾ كىٍصف اَّللَّ سيٍبحىانو كىتػىعىاُفى يف ىى  كىكىذى ذى

الىًة مىا يػىٍنًفيهىا ، فىبلى مىٍفسىدىة ًفيمىا طىلىبيوهي ، كىًإ٪تَّىا كىانىٍت اٍلمىٍفسىدىة تىكيوف لىٍو  مىا يػىٍنًفي ذىًلكى ، كىالى يًف تػىٍرؾ كىٍصفو أىٍيضنا  ىينىا اًبلٌرًسى
ٌل ًمٍن تػىعٍ  ى النَّ طىلىبيوا أىٍف يىٍكتيب مىا الى ٭تًى  ِبٌ ًظيم آ٢ًتىتهٍم كى٨تىٍو ذىًلكى ، كىأىمَّا شىٍرط رىٌد مىٍن جىاءى ًمنػٍهيٍم ، كىمىٍنع مىٍن ذىىىبى ًإلىٍيًهٍم فػىقىٍد بػىُتَّ

ا اٟتٍىًديث بًقىٍولًًو : ) مىٍن ذىىىبى ًمنَّا ًإلىٍيًهٍم فىأىبٍػعىدىهي اَّللَّ كىمىٍن جىاءىّنى ًمنػٍ  هيٍم سىيىٍجعىلي اَّللَّ لىوي فػىرىجنا كى٥تىٍرىجنا ( مثيَّ كىافى  اٟتًٍٍكمىة ًفيًهٍم يًف ىىذى
ا ًمٍن الٍ  كىمىا قىاؿى  َّللًًَّ اٟتٍىٍمد ، كىىىذى ميٍعًجزىات ، قىاؿى اٍلعيلىمىاء : فىجىعىلى اَّللَّ لًلًَّذينى جىاءيكّنى ًمنػٍهيٍم كىرىدَّىيٍم ًإلىٍيًهٍم فػىرىجنا كى٥تىٍرىجنا كى

ـ تػىرىتًٌبىة عىلىى ًإٍ٘تىاـ ىىذىا الصٍُّلح مىا ظىهىرى ًمٍن ٙتىىرىاتو اٍلبىاًىرىة ، كىفػىوىائًده اٍلميتىظىاًىرىة ، الَّيًت كىانىتٍ كىاٍلمىٍصلىحىة اٍلمي   عىاًقبىتهىا فػىٍتح مىكَّة ، كىًإٍسبلى
لصٍُّلح َفٍى يىكيونيوا ٮتىٍتىًلطيوفى اًبٍلميٍسًلًمُتى ، كىالى تػىتىظىاىىر ًعٍندىٍم أيميور أىٍىلهىا كيٌلهىا ، كىديخيوؿ النَّاس يف ًدين اَّللَّ أىفٍػوىاجنا ؛ كىذىًلكى أىنػَّهيٍم قػىٍبل ا

يًٍبيىة ًاٍختػىلىطيوا اًبٍلمي   النَِّبٌ  لُّوفى ٔتىٍن يػيٍعًلمهيٍم هًبىا ميفىصَّلىة ، فػىلىمَّا حىصىلى صيٍلح اٟتٍيدى مىًدينىة ، ٍسًلًمُتى ، كىجىاءيكا ًإُفى الٍ كىمىا ًىيى ، كىالى ٭تًى
ميفىصَّلو ًّتيٍزئًيَّاهًتىا ،  عيوا ًمنػٍهيٍم أىٍحوىاؿ النَِّبٌ كىذىىىبى اٍلميٍسًلميوفى ًإُفى مىكَّة ، كىحىلُّوا أبًىٍىًلًهٍم كىأىٍصًدقىائًًهٍم كىغىٍَتىٍم ٦تٍَّن يىٍستػىٍنًصحيونىوي ، كىٝتىً 

ـ نػيبػيوَّتو اٍلمي  يل طىرًيقىتو ، كىعىايػىنيوا أبًىنٍػفيًسًهٍم كىًثَتنا ًمٍن ذىًلكى ، فىمىا زىلٍَّت كىميٍعًجزىاتو الظَّاًىرىة ، كىأىٍعبلى تىظىاًىرىة ، كىحيٍسن ًسَتىتو ، كىٚتًى
ـ قػىٍبل فػىٍتح مىكَّة فىأىٍسلىميوا بػىٍُت صيٍلح اٟتٍيدى  دىرى خىٍلق ًمنػٍهيٍم ًإُفى اإٍلًٍسبلى ح مىكَّة ، كىاٍزدىادى اآٍلخىريكفى يًٍبيىة كىفػىتٍ نػيفيوسهٍم ًإُفى اإٍلًٯتىاف حىىتَّ ابى



 َُٖٖ 

ـ ، فػىلىمَّا كىافى يػىٍوـ اٍلفىٍتح أىٍسلىميوا كيٌلهٍم ًلمىا كىافى قىٍد ٘تىىهَّدى ٢تىيٍم ًمٍن اٍلمىٍيل  ، كىكىانىٍت اٍلعىرىب ًمٍن غىٍَت قػيرىٍيش يف اٍلبػىوىاًدم مىٍيبلن ًإُفى اإٍلًٍسبلى
ـ قػي  ًمًهٍم ًإٍسبلى تىًظريكفى إبًًٍسبلى ًإذىا جىاءى نىٍصر اَّللَّ كىاٍلفىٍتح كىرىأىٍيت )  رىٍيش ، فػىلىمَّا أىٍسلىمىٍت قػيرىٍيش أىٍسلىمىٍت اٍلعىرىب يف اٍلبػىوىاًدم . قىاؿى تػىعىاُفى يػىنػٍ

 .النَّاس يىٍدخيليوفى يف ًدين اَّللَّ أىفٍػوىاجنا ( 
ًدئ كىًفيًو أىفَّ ًلئٍلًمىاـً أىٍف يػىٍعًقد الصٍُّلح عىلى كقاؿ رٛتو هللا ؾ  ى مىا رىآهي مىٍصلىحىة لًٍلميٍسًلًمُتى ، كىًإٍف كىافى الى يىٍظهىر ذىًلكى لًبػىٍعًض النَّاس يًف ابى

 الرٍَّأم .
ٍفًع أىٍعظىم ًمنػٍهىا أىٍك لًتىٍحًصيًل مىٍصلىحىة أىٍعظىم ًمنػٍهىا ًإذىا َفٍى    ًبذىًلكى .ٯتيًٍكن ذىًلكى ًإالَّ كىًفيًو : ًاٍحًتمىاؿ اٍلمىٍفسىدىة اٍليىًسَتىة ًلدى

 أتَف عمر كبعض الصحابة من شركط صلح اٟتديبية ، كرأكا أنو فيها استكانة أماـ الكفار . فائدة :
 فقد جاء يف الصحيحُت :

ـى سىٍهلي ٍبني حينػىٍيفو يػىٍوـى ًصفًٌُتى فػىقىاؿى ) ٍن أىىًب كىاًئلو قىاؿى ع ميوا أىنٍػفيسىكيٍم لىقىٍد كي  ؛أىيػُّهىا النَّاسي  :قىا يًٍبيىًة كىلىٍو  نَّا مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ اهتًَّ يػىٍوـى اٟتٍيدى
 كىبػىٍُتى اٍلميٍشرًًكُتى فىجىاءى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب فىأىتىى رىسيوؿى اَّللًَّ  الصٍُّلًح الًَّذل كىافى بػىٍُتى رىسيوًؿ اَّللًَّ  نػىرىل ًقتىاالن لىقىاتػىٍلنىا كىذىًلكى يف 

ًطلو  ؛َيى رىسيوؿى اَّللًَّ  :فػىقىاؿى  بػىلىى » قىاؿى  ؟النَّارً  اٞتٍىنًَّة كىقػىٍتبلىىيٍم يف  قىاؿى أىلىٍيسى قػىٍتبلىّنى يف «. بػىلىى » قىاؿى  ؟أىلىٍسنىا عىلىى حىقٌو كىىيٍم عىلىى ابى
نػىهيمٍ  قىاؿى فىًفيمى نػيٍعًطى الدَّنًيَّةى يف «. نػىنىا كىبػىيػٍ اَّللهي  رىسيوؿي اَّللًه كىلىٍن ييضىيًٌعىًٍت  ًإيٌنً َيى اٍبنى ا٠تٍىطَّاًب » فػىقىاؿى  ؟ًديًننىا كىنػىٍرًجعي كىلىمَّا ٭تىٍكيًم اَّللَّي بػىيػٍ

ًطلو قىاؿى فىاٍنطىلىقى عيمىري فػىلىٍم يىٍص رٍ ميتػىرىيًٌظنا فىأىتىى أىابى بىٍكرو فػىقىاؿى َيى أىابى بىٍكرو أىلىٍسنىا عىلىى حىقٌو كىىي «.  أىبىدنا أىلىٍيسى  :اؿى قىاؿى بػىلىى. قى  ؟ٍم عىلىى ابى
نػىهيمٍ  فػىعىبلىـى نػيٍعًطى الدَّنًيَّةى يف  :قىاؿى بػىلىى. قىاؿى  ؟النَّارً  اٞتٍىنًَّة كىقػىٍتبلىىيٍم يف  قػىٍتبلىّنى يف  نػىنىا كىبػىيػٍ َيى اٍبنى  :فػىقىاؿى  ؟ًديًننىا كىنػىٍرًجعي كىلىمَّا ٭تىٍكيًم اَّللَّي بػىيػٍ
ا. قىاؿى فػىنػىزىؿى اٍلقيٍرآفي عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ ًإنَّوي رىسيوؿي اَّللًَّ كىلىٍن  ؛ا٠تٍىطَّابً  هي فػىقىاؿى َيى  ييضىيًٌعىوي اَّللَّي أىبىدن اًبٍلفىٍتًح فىأىٍرسىلى ًإُفى عيمىرى فىأىقٍػرىأىهي ًإَيَّ

 ( . فىطىابىٍت نػىٍفسيوي كىرىجىعى «. نػىعىٍم » قىاؿى  ؟فػىٍتحه ىيوى  رىسيوؿى اَّللًَّ أىكى 
ـى سىٍهل  ميوا أىنٍػفيسكيٍم ... ًإىلى آًخره (قػىٍولو : ) قىا  : ٍبن حينػىٍيفو يػىٍوـ ًصفًٌُتى فػىقىاؿى : ايى أىيٌػهىا النهاس ًاهتًه

مهٍم ٔتىا يػيٍرجىى بػىٍعده ًمٍن ا٠تٍىٍَت ، فىًإنَّوي يػيٍرجىى مىًصَت قاؿ النوكم :  ا تىٍصًبَت النَّاس عىلىى الصٍُّلح ، كىًإٍعبلى كىًإٍف كىافى ه ًإُفى خىٍَت ، أىرىادى هًبىذى
ا ا يًٍبيىة ، كىًإ٪تَّىا قىاؿى سىٍهل ىىذى ٍلقىٍوؿ ًحُت ظىهىرى ًمٍن أىٍصحىاب عىًلٌي ظىاًىره يف ااًلبًٍتدىاء ٦تَّا تىٍكرىىوي النػُّفيوس ، كىمىا كىافى شىٍأف صيٍلح اٟتٍيدى

   ٍيًٍبيىة ًمن يػٍرنا   كىرىاىىة التٍَّحًكيم ، فىأىٍعلىمىهيٍم ٔتىا جىرىل يػىٍوـ اٟتٍيدى ا فىأىٍعقىبى خى كىرىاىىة أىٍكثىر النَّاس الصٍُّلح ، كىأىقٍػوىا٢تٍم يًف كىرىاىىتو ، كىمىعى ىىذى
ا قىاؿى عيمىر  عىًظيمنا ، فػىقىرَّرىىيٍم النًَِّبٌ  ـى نػيٍعًطي : فػىعىبلى  عىلىى الصٍُّلح مىعى أىفَّ ًإرىادىهتٍم كىانىٍت مينىاجىزىة كيفَّار مىكَّة اًبٍلًقتىاًؿ ، كى٢ًتىذى

 الدَّنًيَّة يف ًديننىا . 
 ( : ًديًننىا فىًفيمى نػيٍعًطى الدهنًيهةى يف قولو ) 

 : َفٍى يىكيٍن سيؤىاؿ عيمىر يد اٍليىاء، أىٍم: النًَّقيصىة، كىاٟتٍىالىة النَّاًقصىة، قىاؿى اٍلعيلىمىاءًىيى ًبفىٍتًح الدَّاؿ كىكىٍسر النُّوف كىتىٍشدً : قاؿ النوكم
ـ كىمىا عيًرؼى ًمٍن خيليقو ا ًلكىٍشًف مىا خىًفيى عىلىٍيوً ؛ بىٍل طىلىبن مو اٍلمىٍذكيور شىكِّاكىكىبلى  ؿ اٍلكيفَّار كىظيهيور اإٍلًٍسبلى ، كىقػيوَّتو ، كىحىثِّا عىلىى ًإٍذالى

ؿ اٍلميٍبًطًلُتى .  يف نيٍصرىة الدًٌين كىًإٍذالى
هي فػىقىاؿى : ايى رىسيوؿ اَّلله أىكى فػىٍتح ىيوى ؟ قىاؿى : نػىعىٍم   قػىٍولو ) فػىنػىزىؿى اٍلقيٍرآف عىلىى رىسيوؿ اَّلله  اًبٍلفىٍتًح ، فىأىٍرسىلى ًإىلى عيمىر فىأىقٍػرىأهي ًإايه

 : فىطىابىٍت نػىٍفسو كىرىجىعى (
يًٍبيىة ، فػىقىاؿى عيمىر : أىكى فػىٍتح ىيوى ؟ قىاؿى رىسيوؿ  كىكىافى اٍلفىٍتح ىيوى  (ًإّنَّ فػىتىٍحنىا لىك فػىٍتحنا ميًبيننا  )اٍلميرىاد أىنَّوي نػىزىؿى قػىٍولو تػىعىاُفى  صيٍلح يػىٍوـ اٟتٍيدى

 نػىعىٍم . ًلمىا ًفيًو ًمٍن اٍلفىوىائًد الَّيًت قىدٍَّمنىا ذًٍكرىىا . اَّللَّ 
ـ اإٍلًمىاـ كىاٍلعىاَف ًكبىار أىٍصحىابو مىا يػىقىع لىوي ًمٍن اأٍليميور اٍلميًهمَّة ، كى  ًمًهٍم ًبذىًلكى . كىاىَّللَّ أىٍعلىم .كىًفيًو ًإٍعبلى ٍعبلى  ) نوكم (  اٍلبػىٍعث ًإلىٍيًهٍم إًلً

كذلك ٞتبللة قدره كسعة علمو ، غَت أَب بكر الصديق يف ذلك بعد رسوؿ هللا ان َف يذكر عمر أنو راجع أحدقاؿ ابن حجر :
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نو كاف أكمل الصحابة كأعرفهم أبحواؿ رسوؿ هللا داللة على أ، واءس كيف جواب أَب بكر لعمر بنظَت ما أجابو النِب ، عنده
 ، كقد كقع التصريح يف ىذا اٟتديث أبف ا١تسلمُت استنكركا الصلح ، كأعلمهم أبمور الدين كأشدىم موافقة ألمر هللا تعاُف

قلبو على قلب بل كاف ، كظهر من ىذا الفصل أف الصديق َف يكن يف ذلك موافقا ٢تم ، ا١تذكور ككانوا على رأم عمر يف ذلك 
 .     ) الفتح ( . سواء رسوؿ هللا 
ميعىاًىدان ملٍى يػىرىٍح رىاًئحىةى اىٞتٍىنهًة، كىًإفه ًر٭تىهىا لًييوجىد ًمٍن مىًسَتىًة  لى ٍن قػىتى مى ) قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  .كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًرك و  - ُُّّ

 .بياىاًرٌم أىٍخرىجىوي اىلٍ  ( أىٍربىًعُتى عىاٌمان 
---------- 

  ( ميعىاًىدان  لى ٍن قػىتى مى ما ا١تراد اب١تعاىد يف قولو  )؟ 
 ن .ذمي كا١تعاىد كا١تستأماليشمل  ا١تراد اب١تعاىد ىنا ،

مٍن  ٬توز أف يكوف بكسر ا٢تاء، كفتحها، عىلىى الفاعل كا١تفعوؿ، كىو يًف اٟتٍىًديث ابلفتح أشهر كأكثر، كا١تعاىد  ( النهاية) اؿى يف ق
ترؾ  كىافى بينك كبينو عهده، كأكثر ما ييطلق يف اٟتٍىًديث عىلىى أىل الٌذٌمة، كىقىٍد ييطلق عىلىى غَتىم، مٍن الكٌفار إذا صوٟتوا عىلىى

 اٟترب مٌدةن ٌما. انتهى.
 م .أىٍك ىيٍدنىة ًمٍن سيٍلطىاف أىٍك أىمىاف ًمٍن ميٍسلً كىاٍلميرىاد ًبًو مىٍن لىوي عىٍهد مىعى اٍلميٍسًلًمُتى سىوىاء كىافى ًبعىٍقًد ًجٍزيىة ابن حجر : قاؿ ك 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد ٖترٔف قتل ا١تعاىدين برَت حق ، كأف ىذا من كبائر الذنوب .
ليهيٍم كىمىا٢تييٍم كىالتػَّعىرُّضي ٢تىي  قاؿ ابن قدامة :  . مٍ أىفَّ اأٍلىمىافى إذىا أيٍعًطيى أىٍىلى اٟتٍىٍرًب ، حىريـى قػىتػٍ

 ( يػىرىٍح رىاًئحىةى اىٞتٍىنهةً ما معٌت ٍ ـى اَّللهي عىلىٍيًو اٞتٍىنهةى ( كيف حديث أِب بكرة عند النسائي ) ملى  ( ؟ حىره
 ال يدخلها مع أكؿ مٍن يدخلها مٍن ا١تسلمُت الذين َف يقًتفوا الكبائر.: أم ) عوف ا١تعبود ( قىاؿى يف 

ًلمىا تعاضدت األدلة العقلية كالنقلية، أف مٍن  ، التخصيص بزمافو ٌما ان ذا النفي، كإف كىافى عامكا١تراد هب  الفتح : كىقىاؿى اٟتافظ يف 
 ، كلو كىافى مٍن أىل الكبائر، فهو ٤تكـو إبسبلمو، غَت ٥تلد يف النار، كمآلو إُف اٞتنة، كلو عيذًٌبى قبل ذلك. انتهى.ان مات مسلم

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 واز معاىدة الكٌفار، كعقد الٌذٌمة ٢تم. ج -
بياف عظمة اإًلسبلـ، كرفعة مكانتو، حيث إنو ييراعي حقوؽ كٌل النَّاس، كلو كانوا غَت مسلمُت، ما داموا مسا١تُت ألىل  -

و إبسبلمو، فلما اإًلسبلـ، كاعتباره االعتداء عليهم جرٯتة ك رل، ْتيث يستحٌق بو ا١تسلم، إذا ارتكبو حرماف اٞتٌنة اليت ثبتت ل
 ع .اعتدل يف اإًلسبلـ، كَف ٭تًـت حدكده عاقبو هللا تعاُف ٔتنعو عن مقامو الرفي
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 ب اىلسهٍبًق كىالرهٍميً اب
 تعريف السبق .

 السبىق بفتح الباء : قاؿ البروم ىو ا١تاؿ ا١تشركط للسابق على سبقو .
عل للسابق من اٞتعل .  كقاؿ ا٠تطاَب : ىو ما ٬تي

 السٍبق بسكوف الباء ، ىو عقد بُت متعاقدين على عمل يعملونو ١تعرفة األحذؽ منهم فيو . كأما
هيمىا قىاؿى  - ُُّْ اًب٠ٍتىٍيًل اىلهيًت قىٍد أيٍضًمرىٍت، ًمٍن اٟتٍىٍفيىاًء، كىكىافى أىمىديىىا ثىًنيهًة  سىابىقى اىلنهيبه )  عىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

، كىكىافى ًاٍبني اىٍلوى  ٍ تيضىمهٍر ًمٍن اىلثهًنيهًة ًإىلى مىٍسًجد و بىًٍت زيرىٍيقو  و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  (عيمىرى ًفيمىٍن سىابىقى دىاًع. كىسىابىقى بػىٍُتى اى٠ٍتىٍيًل اىلهيًت ملى
، أىٍك ًستهةى، كىًمٍن اىلثهًنيهًة ًإىلى مىٍسًجًد بىًٍت زيرىٍيقو ًميل و .زىادى اىٍلبياىاًرمُّ، قىاؿى سيٍفيىافي: ًمٍن اٟتٍىٍفيىاًء ًإىلى ثىًنيهًة اىٍلوىدىاعي   ًة أىٍميىاؿو  ٜتىٍسى

 ف .ارىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبه  (ل اىٍلقىٍرحي يف اىٍلغىايىًة سىٍبقى بػىٍُتى اى٠ٍتىٍيًل، كىفىضه  أىفه اىلنهيبه )  كىعىٍنوي  – ُُّٓ
---------- 

اإلضمار : ا١تراد بو أف تيعلف ا٠تيل حىت تسمن ، كتقول ، مث يقٌلل علفها بقدر القوت ، كتدخل بيتان ، كترشى (  قىٍد أيٍضًمرىتٍ ) 
ابٞتبلؿ ، حىت ٖتمى فتعرؽ ، فإذا جف عرقها خف ٟتمها ، كقويت على اٞترم ، كأما ا٠تيل اليت َف تضمر فهي ضدىا ، اليت َف 

 ا ىذا العمل .يعمل هب
 موضع بظاىر ا١تدينة .( ًمنى اٟتٍىٍفيىاًء )  
 أم : غايتها .( كىأىمىديىىا )  

الثنية لرة : الطريقة إُف العقبة ، كثنية الوداع : موضع اب١تدينة ، ٝتي بذلك ألف ا٠تارج من ا١تدينة ٯتشي معو ( ثىًنيهةي اٍلوىدىاًع ) 
 ا١توٌدعوف إليها .

 بطن من األنصار من ا٠تزرج .( ًٌت زيرىٍيقو ًإىلى مىٍسًجًد بى ) 
 بفتح السُت كتشديد الباء ، أم : التـز السبىق ، كىو ما يعطى من اٞتوائز للسابق على سبقو .(  قى سىبٌ ) 
سة، كا١تعٌت: القيرٌح : بضم القاؼ كتشديد الراء ٚتع قارح، كىو من ا٠تيل ما دخل يف السنة ا٠تام(  اىٍلقىٍرحي يف اىٍلغىايىةً  كىفىضل )

 جعل مسافة سباقها أبعد كأطوؿ من مسافة ما دكهنا .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد مشركعية ا١تسابقة .
 كقد دؿ على ذلك الكتاب كالسنة كاإلٚتاع .

ًط ا٠تٍىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبوً قاؿ تعاُف ) -أ  ( . عىٍدكَّ اَّللًَّ كىعىديكَّكيمٍ  كىأىًعدُّكٍا ٢تىيم مَّا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيوَّةو كىًمن ٌرابى
 فأمر سبحانو كتعاُف إبعداد القوة كرابط ا٠تيل ، كمن طرؽ ككسائل إعدادىا ا١تسابقة ، فدؿ على مشركعيتها .

 قاؿ اٞتصاص : كىذا يدؿ على أف ٚتيع ما يقوم على العدك فهو مأمور إبعداده .
نى كقاؿ تعاُف حكاية عن إخوة يوسف )  -ب بػٍ  ... ( . ا نىٍستىًبقي كىتػىرىٍكنىا ييوسيفى ًعندى مىتىاًعنىاًإّنَّ ذىىى

 قاؿ السعدم : نستبق إما على األقداـ أك ابلرمي كالنضاؿ .
 كٟتديث الباب . –ج 

 للسباؽ اب٠تيل ، كفيو داللة أكيدة على مشركعية السباؽ . ففيو تشجيع من النِب 
و ليس من العبث بل من الرَيضة امودة ا١توصلة إُف ٖتصيل ا١تقاصد يف قاؿ ابن حجر : كيف اٟتديث مشركعية ا١تسابقة ، كأن
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 الرزك كاالنتفاع هبا عند اٟتاجة .
قىةه تيسىمَّى اٍلعىٍضبىاءى الى تيٍسبىقي  كىافى لًلنَِّبًٌ ) قىاؿى  عىٍن أىنىسو ك  -د عىلىى قػىعيودو فىجىاءى أىٍعرىاَبّّ  -قىاؿى ٛتيىٍيده ، أىٍك الى تىكىادي تيٍسبىقي  -ّنى

بػىقىهىا فىشىقَّ ذىًلكى عىلىى اٍلميٍسًلًمُتى حىىتَّ عىرىفىوي فػىقىاؿى حىقّّ عىلىى هللًا أىٍف الى يػىٍرتىًفعى شىٍيءه ًمنى الدُّ   ( ركاه البخارم . نٍػيىا ًإالَّ كىضىعىوي فىسى
 قاؿ ابن حجر : كيف اٟتديث اٗتاذ اإلبل للركوب كا١تسابقة عليها .

بػىٍقتيوي عىلىى رًٍجلىيَّ ، فػىلىمَّا ٛتىىٍلتي اللٍَّحمى  أىنػَّهىا كىانىٍت مىعى النًَِّبًٌ ) شىةى ، رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا عىٍن عىائً ك  -ق ابػىٍقتيوي فىسى يًف سىفىرو قىالىٍت : فىسى
قىةً  بػىقىًٍت فػىقىاؿى : ىىًذًه بًًتٍلكى السَّبػٍ ابػىٍقتيوي فىسى  ( ركاه أبو داكد . سى

تىًضليوفى فػىقىاؿى النَِّبُّ  مىرَّ النَِّبُّ ) قىاؿى  ٍبن األىٍكوىع  سىلىمىةكعن  -ك كيٍم  :  عىلىى نػىفىرو ًمٍن أىٍسلىمى يػىنػٍ اٍرميوا بىًٍت ًإٍٝتىاًعيلى فىًإفَّ أىابى
مىا لىكيٍم الى تػىٍرميوفى قىاليوا كىٍيفى نػىٍرًمي  فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا  كىافى رىاًمينا اٍرميوا كىأىّنى مىعى بىًٍت فيبلىفو قىاؿى فىأىٍمسىكى أىحىدي اٍلفىرًيقىٍُتً أبًىٍيًديًهٍم ،

 ( ركاه البخارم . اٍرميوا فىأىّنى مىعىكيٍم كيلًٌكيمٍ  كىأىٍنتى مىعىهيٍم قىاؿى النَِّبُّ 
 ( ركاه أبو داكد . فىصىرىعىوي النَِّبُّ  صىارىعى النَِّبَّ  كعن ريكانة ) أنو -ز

 ع ، ابن قدامة ، كابن القيم كغَت٫تا على جواز ا١تسابقة يف اٞتملة .كحكى اإلٚتا 
 اذكر الشركط ا١تتعلقة ِبداة السباؽ ؟ 

 أف تكوف األداة ا١تسابق هبا أك عليها ٬توز فيها ا١تسابقة ، ٨تو خيل كأقداـ كإبل .الشرط األكؿ : 
 صفة .برؤية أك  –من مركوبُت ك٨تو ذلك  –تعيُت اآللتُت  الشرط الثاين :
 : أف يكوف ا١تركوابف من جنس كاحد . الشرط الثالث

 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كبعض الشافعية .
 فبل ٕتوز ا١تسابقة بُت جنسُت ٥تتلفُت كفرس كبعَت .

 ألف البعَت ال يكاد يسبق الفرس ، فبل ٭تصل الررض .
 ساف كالبرل كاٟتمار جاز .كقاؿ بعض الشافعية كٚتهور ا١تالكية ، ابلتقارب يف السبق ، فإف تقارب جن

 : إمكاف سبق كل من ا١تتسابقُت عادة . الشرط الرابع
 كىذا اشًتطو اٟتنفية ، كبعض ا١تالكية ، كأكثر الشافعية .

 َف يسابق بُت ا١تضمرات كغَتىا ، بل جعل كل صنف منها مع مبلئمو ، ألف غَت ا١تضمرة ال تساكم ا١تضمرة . ألف النِب 
د بو التنافس كعلم السابق ، فإذا علم أف أحدىم ال يستطيع السبق َف يتوصل حينئذ إُف جديد يف سباقهما كألف عقد السبق يرا

 .كألف موضوع ا١تسابقة : توقع كل منهما سبق نفسو ليسعى ، فيعلم أك يتعلم .
  ... ( ؟ ًمٍن اٟتٍىٍفيىاًء، كىكىافى أىمىديىىا ثىًنيهًة اىٍلوىدىاعً ماذا نستفيد من قولو ) 

 نستفيد أنو يشًتط يف ا١تسابقة ٖتديد ا١تسافة ، كتعيُت ا١تبتدأ كالراية .
 ألف الررض معرفة األسبق ، كال ٭تصل بتحديد ا١تسافة .

 ا١تبتدأ كا١تنتهى . كيف حديث الباب حدد النِب 
 ألنو مع عدـ تعيينهما ٖتصل ا١تنازعة ، كال يتحقق غرض ا١تسابقة .

  اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من 
ابػىقىةي بػىٍُتى ا٠تٍىيٍ  - ًل مىرٍكيوبىةن ، كىلىٍيسى اٍلميرىادي إٍرسىاؿى اٍلفىرىسىٍُتً قولو ) كىكىافى عىٍبدي اَّللًَّ ٍبني عيمىرى ًفيمىٍن سىابىقى ( هًبىا دىلًيله عىلىى أىفَّ اٍلميرىادى اٍلميسى

ابػىقىًة َفٍى يىًصحَّ أًلىفَّ الدَّكىابَّ الى تػىٍهتىًدم لًقىٍصًد اٍلرىايىًة ًبرىٍَتً لًيىٍجرَيى أبًىنٍػفيًسًهمىا ، كىقىٍد صىرَّحى اٍلفيقىهىاءي أبًى   نَّوي لىٍو شىرىطى ذىًلكى يًف عىٍقًد اٍلميسى



 ُْٖٖ 

ابػىقىةي عىلىيػٍهىا فىًإنػَّهىا تػىٍهتىًدم لًٍلمىٍقًصًد  ًؼ الطُّييوًر إذىا جيٌوًزىٍت اٍلميسى  .رىاًكبو ، كىرئتَّىا نػىفىرىٍت ًٓتًبلى
 مشركعية ا١تسابقة على ا٠تيل ، كتنويع مسافات السباؽ ْتسب درجات ا٠تيل يف قوهتا كجبلدهتا . -
 جواز إضمار ا٠تيل ، قاؿ يف الفتح : كال ٮتفى اختصاص استحباهبا اب٠تيل ا١تعدة للرزك . -
 ( . ىػُّّْ/  ُُ/  ِٗ) االثنُت : مشركعية اإلعبلـ ابالبتداء كاالنتهاء عند ا١تسابقة .   -
 اٟتديث دليل على جواز قوؿ : مسجد بٍت فبلف . -

 قاؿ ابن حجر : كاٞتمهور على اٞتواز .
 كا١تخالف يف ذلك إبراىيم النخعي لقولو تعاُف ) كأف ا١تساجد  ( .
 كجوابو : أف اإلضافة يف مثل ىذا إضافة ٘تييز ال ٘تليك . ) الفتح ( .

هًبىا كىًنٍسبىًتهىا إلىٍيًهٍم ، كىلىٍيسى يف ذىًلكى تػىزًٍكيىةه ٢تىيٍم قىاؿى : كىريًكمى قىاؿى اٍبني بىطَّاؿو ، كىًفيًو جىوىازي   عىٍن النَّخىًعٌي أىنَّوي  إضىافىًة أىٍعمىاًؿ اٍل رًٌ إُفى أىٍرابى
فو ، كىالى يػىرىل أبىٍسنا أىٍف يػيقىاؿى ميصىلَّى بىًٍت فيبلى  ا اٟتٍىًديثي يػىريدُّ قػىٍولىوي فىبلى فػىٍرؽى بػىٍُتى قػىٍولًنىا كىافى يىٍكرىهي أىٍف يػيقىاؿى مىٍسًجدي بىًٍت فيبلى فو قىاؿى : كىىىذى

 ميصىلِّى كىمىٍسًجده .
 ف .، فيقاؿ : مسجد فبل ان ، فإهنا قد نسبت إُف غَته تعريف ان كتشريف ان ا١تساجد كإف كانت  ملك :كقاؿ ابن العرَب 
 كهللا أعلم .ف . د فبلف ، كمسجد بٍت فبلف على سبيل التعريكال أبس أف يقاؿ مسج) اجملموع ( كقاؿ النوكم يف 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُُّٔ اًفرو )  قىاؿى ، أىٍك حى ، أىٍك نىٍصلو ثىةى،  ( الى سىٍبقى ًإاله يف خيفٌو رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىالثهالى
وي ًاٍبني ًحبها  ف .كىصىحهحى
---------- 

 بفتح الباء ، كىو العوض ما ٬تعل من اٞتوائز للسابق . ( قى الى سىبى ) 
 ىذا كناية عن اإلبل ألهنا ىي ذات ا٠تف . ( ًإاله يف خيفٌو  )
 ىي حديدة السهم كالرمح . ( أىٍك نىٍصلو  )
اًفرو  )  كناية عن ا٠تيل ألهنا ىي ذات اٟتافر .(  أىٍك حى
 ما معٌت اٟتديث ؟ 

ض إال يف ىذه الثبلثة ، كأنو اذا حصل سباؽ يف غَت ىذه الثبلثة فإنو ٬توز لكن بدكف عوض ، كيكوف معناه : أم ال  أخذ عو 
 أكل ا١تاؿ هبذه الثبلثة مستثٌت من ٚتيع أنواع ا١ترالبات . 

عل للسابق على سىٍبقو من جيٍعل، كنواؿ، فأما السٍبقي بسكوف الباء، (  السبق ) اؿ ا٠تطٌاَبق فهو مصدر بفتح الباء: ىو ما ٬تي
قنا، كالركاية الصحيحة يف ىذا اٟتديث الٌسبىقي مفتوحة الباء، يريد أف اٞتعل كالعطاء ال ييستحٌق إال يف  سبقت الرجل أسبيقو سىبػٍ

 سباؽ ا٠تيل، كاإلبل، كما يف معنا٫تا، كيف النصل، كىو الرمي، 
 ما اٟتكمة من إابحة أخذ العوض يف ىذه الثالثة ؟ 

 ا ترغيب يف اٞتهاد كٖتريض عليو .ألف يف بذؿ اٞتعل عليه
 و .كذلك ألف ىذه االمور عيٌدة يف قتاؿ العدٌك، كيف بذؿ اٞتٍيٍعل عليها ترغيبه يف اٞتهاد، كٖتريض عليقاؿ ا٠تطاَب : 

 . كأما ا١تسابقة بعوض، فبل ٕتوز إال بُت ا٠تيل، كاإلبل، كالرمي، قاؿ: كهبذا قاؿ الزىرٌم، كمالككقاؿ ابن قدامة : 
 . فنفى السبق يف غَت ىذه الثبلثة ( ال سبق إال يف نصل، أك خف، أك حافر) ث ديٟت

 ض .   ) ا١ترٍت ( .كألف غَت ىذه الثبلثة ال ٭تتاج إليها يف اٞتهاد كاٟتاجة إليها، فلم ٕتز ا١تسابقة عليها بعو 
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 ما حكم أخذ العوض يف ا١تسابقة على غَت ىذه الثالثة ) كالبغاؿ كاٟتمَت ( ؟ 
 لعلماء على قولُت :اختلف ا

 : ا١تنع . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاٟتنابلة ، كقوؿ ابن حـز ككثَت من السلف كا٠تلف .

 الف غَت ىذه الثبلثة ال يساكيها فيما تضمنتو من الفركسية ، كتعلم أسباب اٞتهاد . -أ
كَف يسابق قط على برل كال على ٛتار مع كجودىا  ، كألف ىذه الثبلثة ىي اليت عهدت عليها ا١تسابقة يف عهد النِب  -ب

 عندىم .
 : اٞتواز يف كل ذات حافر من البراؿ كاٟتمَت . القوؿ الثاين

 .كىذا مذىب اٟتنفية ، كالشافعية 
 معها يف ا١ترازم .كتكوف ألهنا ذكات حوافر ، كقد ٭تتاج إُف سرعة سَتىا ك٧تائها ، ألهنا ٖتمل أثقاؿ العساكر ، 

 أرجح .كؿ كالقوؿ األ
 ىل ٬توز أخذ العوض يف ا١تسابقات العلمية ؟ 

 اختلف العلماء يف ا١تسابقات العلمية على قولُت :
 : ا١تنع . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
 فهو قوؿ ا١تالكية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة ، كالظاىرية .

 للحديث ) ال سبق ... ( فاٟتديث فيو اٟتصر . -أ
 اف يف العلم ال ٭تتاج إليو يف اٞتهاد .أف الرى -ب

 : اٞتواز . القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٟتنفية ، كاختاره ابن تيمية ، كابن القيم .

 استدلوا بقصة مراىنػػة أَب بكر للمشركُت بفوز الرـك ، كىذه مراىنة يف العلم . -أ
نصرة الدين كقيامو ، فكما يقـو ابٞتهاد فهو كذلك يقـو  القياس على ما كرد بو النص يف األمور الثبلثة ، ّتامع أف العلة -ب

 ابلعلم .
 قاؿ ابن القيم : فإذا جازت ا١تراىنة على آالت اٞتهاد ، فهي يف العلم أكُف ابٞتواز .

 كهللا أعلم .
 إف أخذ أك  أك ىو الذم ال ٮتلو أف يكوف الداخل فيو غا٪تان ، قيل : كل لعب على ماؿ أيخذه الرالب من ا١ترلوب :  القمار

 . غارمان إف أعطى
 ماذا نستفيد من قولو ) ال سبق ... ( ؟ 

 نستفيد جواز ا١تسابقات برَت ىذه الثبلثة برَت عوض .
 كالسباؽ على األقداـ ، كا١تصارعة ، كٛتل األثقاؿ كغَتىا .

 فهذا النوع ٬توز ببل عوض ك٭تـر بعوض .
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ة كمتجران ، كأبيح بدكف ماؿ ١تا فيو من إٚتاـ للنفس كتركيح ٢تا ، كتقوية فهذا ٭تـر أخذ ا١تاؿ فيو حىت ال يتخػذ عادة كصناع 
 للبدف .

 كقد تقدـ دليلو :
يف سفر فسابقتو على رجلي ، فلما ٛتلت اللحم سابقتو فسبقٍت فقاؿ : ىذه بتلك  كحديث عائشة قالت ) كنت مع النِب 

 السبقة ( ركاه أبوداكد .
 ( ركاه أبوداكد . رعو النِب فص كعن ركانة ) أنو صارع النِب 

كىذا النوع ال ٬توز بعوض من الطرفُت : ألف يف بذؿ السبق من ا١تسابقُت قمار ، ألف كل كاحد من ا١تتسابقُت ٬توز أف يذىب 
 مالو إُف صاحبو .  

 ما اٟتكم إذا كاف اٞتيعل من غَت ا١تتسابقُت ) طرؼ اثلث ( ؟ 
 ٬توز من غَت خبلؼ .

 ١تسابقة بعوض فجائزة ابإلٚتاع لكن بشرط أف يكوف العوض من غَت ا١تتسابقُت .قاؿ النوكم : فأما ا
 كقاؿ الصنعآف : فإذا كاف اٞتعل من غَت ا١تتسابقُت كاإلماـ ٬تعلو للسابق حل ذلك ببل خبلؼ .

 سابق بُت ا٠تيل كأعطى السابق ( ركاه أٛتد . كيدؿ ذلك حديث ابن عمر) أف رسوؿ هللا 
 اٞتعل من أحد ا١تتسابقُت ؟ ما اٟتكم إذا كاف 

رج اآلخر شيئان من  كصورتو : أف يقوؿ أحد ا١تتسابقُت لآلخر : سابقٍت فإف سبقتٍت فأعطيك سبقان كجٍعبلن مقداره كذا ، كال ٮتي
 مالو البتة .

 كىذه الصورة ٚتهور العلماء على جوازىا النتفاء شبهة القمار .
 . فهو مذىب اٟتنابلة ، كاٟتنفية ، كالشافعية

 ا٠تالصة :
 ينقسم إُف أقساـ : اٞتعل يف ا١تسابقات

 ٚتيعان :إما أف يكوف من ا١تتسابقُت  أكالن :
 ) ا٠تيل كاإلبل كالسهاـ ( . إال يف الثبلثة ا١تنصوص عليها .ألنو قمار ، فهنا ال ٬توز  

 كإما أف يكوف من أحد٫تا : اثنيان :
 فهذا جائر .

 : كإما أف يكوف من أجنِب : اثلثان 
 فهذا جائز يف كل مسابقة مباح .

مىني أىٍف  -مىٍن أىٍدخيلي فػىرىسان بػىٍُتى فػىرىسىٍُتً  ) قىاؿى  كىعىٍنوي، عىٍن اىلنهيبًٌ  - ُُّٕ ًإٍف أىًمنى فػىهيوى  -ٍسًبقى يي كىىيوى الى أيٍى سى ًبًو، كى فىالى ِبٍى
ًإٍسنىاديهي ضىًعي ( ًقمىاره   ف .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كى

---------- 
 أم : من أجرل فرسان يف السباؽ مع فرسُت ، كىذا الفرس يسمى الل .( مىٍن أىٍدخيلي فػىرىسان بػىٍُتى فػىرىسىٍُتً ) 
مىني أىٍف يي )    بضم الياء( ٍسبقى كىىيوى الى أيٍى
سى بًوً )   أم : فبل مانع .(  فىالى ِبٍى
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ًإٍف أىًمنى )   . أف ييسبق( كى
 سيأيت إف شاء هللا تعريفو .(  فػىهيوى ًقمىاره ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ضعيف .
 على ماذا يدؿ اٟتديث ؟ 

 ىذا اٟتديث يستدؿ بو من قاؿ ابشًتاط ٤تلل إذا كاف اٞتعل من الطرفُت ، إلخراج العقد من القمار .
 كىذا مذىب أكثر اٟتنابلة ، كٚتيع اٟتنفية ، كالشافعية .

 ض من ٚتيع ا١تتسابقُت إال أف ييدخل يف السباؽ ٤تلل .قالوا : ال ٬توز أف يكوف بذؿ العو 
كالل : اسم فاعل من حلل : جعلو حبلالن ، ألنو حلل اٞتعل بدخولو ، كا١تقصود بو ىنا : الفرس الثالث من خيل الرىاف ، 

 كذلك أبف يضع الرجبلف رىنُت بينهما ، مث أييت رجل سوا٫تا فَتسل معهما فرسو ، كال يضع رىنان .
 كاستدلوا ْتديث الباب ) من أدخل فرسان بُت فرسُت ... ( . -أ

قالوا : بدكف ٤تلل قمار ، كابلل ينتفي القمار ، ألف الثالث ) الل ( ال يرـر قطعان كيقينان ، كإ٪تا ٭تتمل أف أيخذ أك ال  -ب
 أيخذ ، فخرج بذلك من أف يكوف قماران .

 ٤تلل .كذىب بعض العلماء إُف أنو ال يشًتط كجود 
 ىذا اختيار ابن تيمية ، كابن القيم .

 للحديث السابق ) ال سبق إال يف خف ... ( كَف يشًتط ٤تلبلن .
 ك لو كاف الل شرطان لصرح بو .

كعلى ىذا فإخراج اٞتعل من الطرفُت قمار يف األصل ، كلكنو يف ىذه ا١تسألة ليس قماران ٤ترمان ، بل ىو مستثٌت منو ، ألف فيو 
 ، كىي التمرف على آالت القتاؿ ، كىي مصلحة عظيمة تنرمر فيها ا١تفسدة اليت ٖتصل اب١تيسر .مصلحة 

قاؿ السعدم: الصحيح جواز ا١تسابقة على ا٠تيل، كاإلبل، كالسهاـ بعوض، كلو كاف ا١تتسابقاف كل منهما ٥ترجنا العوض، كألنَّو 
نظر، فإنَّو ال يشًتط أف ٮترج عن شبو القمار، بل ىو قمار  عليل فيوال يشًتط الل، كتعليلهم ألجل أف ٮترج عن شبو القمار ت

 جائز.
 : ا١ترالبات ابلنسبة ألخذ العوض ثبلثة أقساـ : رٛتو هللا تعاُفكقاؿ 
٬توز ببل عوض، كال ٬توز بعوض، كىذا ىو األصل كاألغلب، فدخل يف ىذه ا١تسابقة على األقداـ، كالسفن، كا١تصارعة،  : األكؿ

 األشد يف غَت ما فيو هتلكة.كمعرفة 
، كاٟتكمة  : الثاين ال ٬توز بعوض، كال برَت عوض؛ كذلك كالشطرنج، كالنرد، ككل مرالبة أ٢تت عن كاجب، أك دخلت يف ٤تـر

 منها ظاىرة.
 لصريح اٟتديث ا١تبيح. ، ٕتوز بعوض، كىي ا١تسابقة، كا١ترالبة بُت السهاـ، كاإلبل، كا٠تيل : الثالث

 عرؼ القمار ؟ 
 من أف يرنم أك يرـر . –أم ا١تتسابقُت  –قاؿ ابن قدامة : القمار أال ٮتلو كل كاحد منهما 

كقاؿ ا٠تطاَب : معٌت القمار الذم إ٪تا ىو : مواضعة بُت اثنُت على ماؿ يدكر بينهما يف الشقُت ، فيكوف كل كاحد منهما إما 
 غا٪تان أك غارمان .
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 فيو من غنم أك غـر فهو ميسر .كقاؿ الشوكآف : كل ما ال ٮتلو البلعب 
 اذكر أدلة ٖترٯتو ؟ 

ٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف قاؿ تعاُف )  ( َٗفىاٍجتىًنبيوهي لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوٍا ًإ٪تَّىا ا٠تٍىٍمري كىاٍلمىٍيًسري كىاألىنصىابي كىاألىٍزالىـي رًٍجسه مًٌ
ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىن ذًٍكًر اَّللًَّ كىعىًن الصَّ ًإ٪تَّىا ييرًيدي الشٍَّيطىا نىكيمي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبػىٍرضىاء يًف ا٠تٍىٍمًر كىاٍلمى  ( . بلىًة فػىهىٍل أىنتيم مُّنتػىهيوفى في أىف ييوًقعى بػىيػٍ

ًلًفًو كىالبلًَّت ) قىاؿى رىسيوؿي هللًا  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى  -ب كىاٍلعيزَّل فػىٍليػىقيٍل الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي ، كىمىٍن قىاؿى ًلصىاًحًبًو مىٍن حىلىفى فػىقىاؿى يف حى
 ( متفق عليو . تػىعىاؿى أيقىاًمٍرؾى فػىٍليػىتىصىدَّؽٍ 

 جعل ٣ترد الدعوة إُف القمار موجبان للكفارة ابلصدقة . كداللة اٟتديث على اٟترمة كاضحة ، فإف النِب 
مو هًبىًذًه اٍلمىٍعًصيىة ، قىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ : مىٍعنىاهي : فػىٍليػىتىصى قىاؿى اٍلعيلىمىاء : قاؿ النوكم :  قىًة تىٍكًفَتنا ٠ًتىًطيئىةو يًف كىبلى اًر مىا أىمىرى أىمىرى اًبلصَّدى دٍَّؽ ٔتًٍقدى

ٮتىٍتىٌص ًبذىًلكى اٍلًمٍقدىار ؛ بىٍل يػىتىصىدَّؽ ٔتىا تػىيىسَّرى ٦تَّا يػىٍنطىًلق أىٍف يػيقىاًمر بًًو ، كىالصَّوىاب الًَّذم عىلىٍيًو اٍلميحىقًٌقيوفى كىىيوى ظىاًىر اٟتٍىًديث أىنَّوي الى 
قىة ، كىيػيؤىيًٌدهي رًكىايىة مىٍعمىر الَّيًت ذىكىرىىىا ميٍسًلم ) فػىٍليػىتىصىدٍَّؽ ًبشىٍيءو (   .عىلىٍيًو ًاٍسم الصَّدى

ف أل، فلذلك أمر ابلتصدؽ ليكفر عنو تلك ا١تعصية ، ١تعصية كمن دعا إليو دعا إُف ا، القمار من ٚتلة اللهو كقاؿ ابن حجر : 
 معصية . من دعا إُف معصية كقع بدعائو إليها يف

ٍعتى رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن عىقىبىًة ٍبني عىاًمرو  - ُُّٖ ربىً يػىٍقرىأي:)  قىاؿى ٝتًى (  ةو كىأىًعدُّكا ٢تىيٍم مىا ًاٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوه  كىىيوى عىلىى اىٍلًمنػٍ
، أىالى ًإفه اىٍلقيوهةى اىلرهٍميي  ، أىالى ًإفه اىٍلقيوهةى اىلرهٍميي  رىكىاهي ميٍسًلمه .  (أىالى ًإفه اىٍلقيوهةى اىلرهٍميي

---------- 
 أمر هللا تعاُف ا١تؤمنُت إبعداد آالت اٟترب ١تقاتلة أعدائهم حسب الطاقة كاإلمكاف .( كىأىًعدُّكا ٢تىيٍم ) 
 أم : مهما أمكنكم .( ًاٍستىطىٍعتيٍم  مىا) 
 القوة . مث فسر النِب (  ًمٍن قػيوهةو ) 
، أىالى ًإفه اىٍلقيوهةى اىلرهٍميي )  ، أىالى ًإفه اىٍلقيوهةى اىلرهٍميي لقوَّة : التقول إبعداد ما ٭تتاج إليو من الدركع قاؿ القرطِب : ا(  أىالى ًإفه اىٍلقيوهةى اىلرهٍميي

اف ، كالسيوؼ ، كالٌرًماح ، كسائر آالت اٟترب ، كالرَّمي ، إال أنو ١تا كاف الرَّمي أنكاىا يف العدك ، كأنفعها فسرىا ، كاجمل
 كخصصها ابلذكر كأكدىا ثبلاثن ، كَف يرد أهنا كل العٌدة ، بل أنفعها .

هاـ تبلغ العدك من الشجاع كغَته ، ٓتبلؼ ا  لسيف كالرمح ، فإنو ال ٖتصل النكاية هبما إال من ككجو أنفعيتها : أف النكاية ابلسًٌ
الشجعاف ا١تمارسُت للكرًٌ كالفرًٌ ، كليس كل أحد كذلك . مث : إهنا أقرب مؤنة ، كأيسر ٤تاكلة كإنكاء . أال ترل أنو قد يرمي رأس 

 فهم ( .) ا١ت  الكتيبة فينهـز أصحابو ؛ إُف غَت ذلك ٦تا ٭تصل منو من الفوائد ، كهللا تعاُف أعلم .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد فضل الرمي كتعلمو ، كأنو من أعظم أسباب القوة ١تواجهة العدك .
 كقد جاءت نصوص يف فضل الرمي :

 كحديث الباب .  -أ
 م .( ركاه مسلمثيَّ تػىرىكىوي فػىلىٍيسى ًمنَّا أىٍك قىٍد عىصىى  يى مىٍن عىًلمى الرَّمٍ )  . قاؿ : قاؿ عيٍقبىةي كعن  -ب

ا تىٍشًديد عىًظيم يف ًنٍسيىاف الرٍَّمي بػىٍعد ًعٍلمو ، كىىيوى مىٍكريكه كىرىاىىة شىًديدىة ًلمىٍن تػىرىكىوي ًببلى عيٍذرقاؿ النوكم :   . ىىذى
: رىسيوؿي هللًا كعنو . قاؿ  -ج ، كىالرَّاًميى بًًو، ًإفَّ اَّللَّى ييٍدًخلي اًبلسٍَّهًم اٍلوىاًحًد، ثىبلىثىةى نػىفىرو اٞتٍىنَّةى: صى )  قىاؿى انًعىوي ٭تىٍتىًسبي يف صيٍنًعًو ا٠تٍىيػٍرى

 ا ( ركاه أبو داكد .كىمينػىبًٌلىوي، كىاٍرميوا، كىارٍكىبيوا، كىأىٍف تػىٍرميوا أىحىبُّ ًإِفىَّ ًمٍن أىٍف تػىرٍكىبيو 
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ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ كعنو . -د تػيٍفتىحي عىلىٍيكيٍم أىرىضيوفى )يػىقيوؿي  قىاؿى ٝتًى  ركاه مسلم (. كىيىٍكًفيكيمي اَّللَّي فىبلى يػىٍعًجزي أىحىديكيٍم أىٍف يػىٍلهيوى أبًىٍسهيًموً سى
تىًضليوفى فػىقىاؿى النَِّبُّ  مىرَّ النَِّبُّ ) قىاؿى  سىلىمىةى ٍبن األىٍكوىًع كعن -ق كيٍم كى  عىلىى نػىفىرو ًمٍن أىٍسلىمى يػىنػٍ افى اٍرميوا بىًٍت ًإٍٝتىاًعيلى فىًإفَّ أىابى

 ( ركاه البخارم .رىاًمينا اٍرميوا كىأىّنى مىعى بىًٍت فيبلىفو 
: َي بٍت إٝتاعيل ارموا  قاؿ القرطِب : كفضل الرمي عظيم ، كمنفعتو عظيمة للمسلمُت ، كنكايتو شديدة على الكافرين ، قاؿ 

 ، فإف أابكم كاف راميان .        ) التفسَت ( .
  ؟ما األفضل الرمي أـ ركوب ا٠تيل 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 ركوب ا٠تيل أفضل . كقيل :الرمي أفضل .  قيل :

كقد ذىب أكثر العلماء إُف أف الرمي أفضل من ركوب ا٠تيل، كذىب اإلماـ مالك إُف أف الركوب أفضل من قاؿ ابن كثَت : 
 الرمي، كقوؿ اٞتمهور أقول للحديث، كهللا أعلم.

 فائدة :
ال  ( الندـ توبة) ك  ( اٟتج عرفة)  ال ينفي كوف غَت الرمي معت ران ، كما أف قولو ي ( القوة ىي الرم)  كقولو زم : قاؿ الرا

ينفي اعتبار غَته ، بل يدؿ على أف ىذا ا١تذكور جزء شريف من ا١تقصود فكذا ىهنا ، كىذه اآلية تدؿ على أف االستعداد 
 ية كالرمي فريضة ، إال أنو من فركض الكفاَيت.للجهاد ابلنبل كالسبلح كتعليم الفركس

اديهي ًمٍن اٍلقيوًَّة عىلىى ًقتىاًؿ اٍلعىديكًٌ ، كىَفٍى يػىٍنًف بًًو أىٍف ( أى أىالى إفَّ اٍلقيوَّةى الرٍَّميي )  كىمىٍعٌتى قػىٍولًًو كقاؿ اٞتصاص :  بي إٍعدى نَّوي ًمٍن ميٍعظىًم مىا ٬تًى
تً يىكيوفى غىيػٍرىهي ًمٍن اٍلقيوَّ  ًح كىآالى بلى ائًًر أىنٍػوىاًع السًٌ   اٟتٍىٍرًب.ًة ، بىٍل عيميوـي اللٍَّفًظ شىاًمله ًٞتىًميًع مىا ييٍستػىعىافي ًبًو عىلىى اٍلعىديكًٌ ًمٍن سى

كذلك أف الكفار إذا علموا كوف ا١تسلمُت متأىبُت للجهاد  م (ترىبوف بو عدك هللا كعدككالرازم : قولو تعاُف ) قاؿ فائدة : 
 تعدين لو مستكملُت ٞتميع األسلحة كاآلالت خافوىم ، كذلك ا٠توؼ يفيد أموران كثَتة : كمس

 أهنم ال يقصدكف دخوؿ دار اإلسبلـ. أك٢تا :
 أنو إذا اشتد خوفهم فرٔتا التزموا من عند أنفسهم جزية. كاثنيها :
 أنو رٔتا صار ذلك داعيان ٢تم إُف اإلٯتاف. كاثلثها :
 ينوف سائر الكفار.أهنم ال يع كرابعها :

 أف يصَت ذلك سببان ١تزيد الزينة يف دار اإلسبلـ. كخامسها :
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تىًليكيٍم بًنػىهىرو فىمىٍن شىًربى ًمٍنوي الطعاـ يف اللرة يطلق يف الرالب على ما يؤكل ، كقد يطلق على ما يشرب بقلة كقولو تعاُف ) ًإفَّ اَّللَّى ميبػٍ
 يف زمـز )إهنا طعاـ طيٍعم( . ( . كقاؿ   كىمىٍن َفٍى يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي ًمٍتًٌ ًإالَّ مىًن اٍغتػىرىؼى غيٍرفىةن بًيىًدهً فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ 

 األصل يف األطعمة اٟتل .
يعان لقولو تعاُف )-أ  ( . ىيوى الًَّذم خىلىقى لىكيٍم مىا يًف اأٍلىٍرًض ٚتًى

القطعي على القاعدة ا١تعركفة عند الفقهاء : أف األصل يف األشياء ا١تخلوقة اإلابحة ،  قاؿ يف تفسَت ا١تنار : كىذه نص الدليل
 كا١تراد إابحة االنتفاع هبا أكبلن كشرابن كلباسان كتداكَين كركوابن كزينة .

 ( . ٌرًٍزؽً قيٍل مىٍن حىرَّـى زًينىةى اَّللًَّ الَّيًت أىٍخرىجى لًًعبىاًدًه كىالطَّيًٌبىاًت ًمنى الكقاؿ تعاُف ) -ب
دلت ىذه اآلية على أف األصل يف ا١تطاعم كا١تبلبس كأنواع التجمبلت اإلابحة، ألف االستفهاـ يف )مىن( لئلنكار، كمن ىذا يعلم 

 أف ىذه اآلية تدؿ على أف األصل يف ىذه األشياء اليت ىي من أنواع الزينة ككل ما يتجمل بو كمن الطيبات من الرزؽ ىو اٟتل.
يعان ًمٍنوي  )كقاؿ تعاُف -ج  ( . كىسىخَّرى لىكيٍم مىا يف السَّمىاكىاًت كىمىا يًف اأٍلىٍرًض ٚتًى

 كجو الداللة : أنو إذا كاف ما يف األرض مسخران لنا ، جاز استمتاعنا بو ، كىذا معٌت اإلابحة .
ٛتة لكم غَت نسياف فبل ) إف هللا فرض فرائض فبل تضيعوىا ، كحد حدكدان فبل تعتدكىا ، كسكت عن أشياء ر  كقاؿ  -د

 تبحثوا عنها ( ركاه الدار قطٍت .
ـه )  قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُُّٗ بىاًع، فىأىكىلىوي حىرىا بو ًمٍن اىلسًٌ  رىكىاهي ميٍسًلمه. ( كيلًٌ ًذم انى
: نػىهىى. كىزى  - َُِّ  ( . كىكيلُّ ًذم ٥ًتٍلىبو ًمٍن اىلطهٍَتً  ) ادى كىأىٍخرىجىوي: ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن عىبهاسو ًبلىٍفظو

---------- 
بىاعً )  بو ًمٍن اىلسًٌ  أم : يفًتس بو .(  كيلًٌ ًذم انى
 أم : لو ظفر يصيد بو كالصقر كالعقاب .(  كىكيلُّ ًذم ٥ًتٍلىبو ًمٍن اىلطهٍَتً ) 

ـ بعدىا موحدة كىو للطَت كالظفر لرَته لكنو أشد بكسر ا١تيم كسكوف ا١تعجمة كفتح البل( كا١تخلب )  قاؿ ابن حجر يف الفتح
 ع .فهو لو كالناب للسب، منو كأغلظ كأحد 

 كلفظ حديث ابن عباس :
بىاًع كىعىٍن كيلًٌ ذً  معىٍن كيلًٌ ذً  نػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ ) عىًن اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى   ( . ٥ًتٍلىبو ًمنى الطٍََّتً  مّنىبو ًمنى السًٌ

o ٟتديث ؟ماذا نستفيد من ا 
 نستفيد ٖترٔف أكل ذم ّنب من السباع ، ككل ذم ٥تلب من الطَت .

نػٍَّوًر، كىالنًٌٍمًس، كىالٍ السباع :    ًقٍرًد، كىالدُّبًٌ كىاأٍلسىًد، كىالنًٌٍمًر، كىالذًٌٍئًب، كىاٍلًفيًل، كىاٍلفىٍهًد، كىاٍلكىٍلًب، كىا٠ٍتًٍنزًيًر، كىالسًٌ
اٍلعيقىاًب، كىاٍلبىازًم،كالطيور : أىًة، كىاٍلبيومىةً  كى  . كىالصٍَّقًر، كىالشَّاًىًُت، كىالبىاًشًق، كىاٟتًدى

 حديث أَب ىريرة . –الباب  –ٟتديث -أ
بىاًع كىعىٍن كيلًٌ ذً  معىٍن كيلًٌ ذً  نػىهىى رىسيوؿي اَّللًَّ ) اٍبًن عىبَّاسو قىاؿى كٟتديث -ب  ( ركاه مسلم . ٥ًتٍلىبو ًمنى الطٍََّتً  مّنىبو ًمنى السًٌ
بىاعً  منػىهىى عىٍن أىٍكًل كيلًٌ ذً  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ )  عىٍن أىىًب ثػىٍعلىبىةى ا٠تٍيشىًٍتًٌ ك  -ج  ( متفق عليو . ّنىبو ًمنى السًٌ

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء من اٟتنفية ، كالشافعية ، كاٟتنابلة ، كإحدل الركايتُت عن مالك .
ًنيفىة كىأىٍٛتىد كىدىاكيد كىاٞتٍيٍمهيور أىنَّوي ٭تىٍرـي أىٍكل كيٌل ًذم ّنىبو ًمٍن يًف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث دىالى قاؿ النوكم :  لىة ًلمىٍذىىًب الشَّاًفًعٌي كىأىَب حى
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بىاع كىكيٌل ًذم ٥ًتٍلىب ًمٍن الطٍََّت    .السًٌ
بىاًع ، يػىٍعديك ًبًو كىيىٍكًسري ، إالَّ الضَّبيعى أىٍكثػىري أىٍىًل اٍلًعٍلًم يػىرىٍكفى ٖتىٍرٔفى كيلًٌ ًذم ّنىبو قىًومٌو ًمٍن كقاؿ ابن قدامة :   .السًٌ

 ر .كيف اٟتديث دليل على ٖترٔف ذم الناب من السباع كذم ا١تخلب من الطَت كإُف ذلك ذىب اٞتمهو  : كقاؿ الشوكآف
o ما اٟتكمة من ٖترمي أكلها ؟ 

 .ترذم هبا شبهها ، فإف الراذم شبيو اب١ترتذم قاؿ ابن القيم : السبع إ٪تا حـر ١تا فيو من القوة السبعية اليت تورث ا١ت
يتػىرىذًٌم بو، فاإلنساف رٔتا إذا اعتاد الترذًٌم على ىذا النوع من كقاؿ ابن عثيمُت: 

كألف اٟتكمة تقتضيو؛ ألف للرذاء أتثَتان على ا١ت
بلن إذا رأل الرنم عدل عليها، كمع فإف الذئب مث،  اللحـو صار فيو ٤تبة العدكاف على الرَت؛ ألف ذكات الناب من السباع تعتدم

ذلك فإف بعض الذائب إذا دخل يف القطيع ما يكتفي بقتل كاحدة كأيكلها، بل ٯتر على القطيع كلو فيقتلو كلو، كأيكل ما شاء 
 مث ٮترج.

o  ( تىةن أىٍك دىمنا مهٍسفيوحنا أىٍك  قيل اله أىًجدي يف مىا أيٍكًحيى ًإلىه ٤تيىرهمنا عىلىى طىاًعمو يىٍطعىميوي ما اٞتواب عن قولو تعاىل ًإاله أىف يىكيوفى مىيػٍ
ٍمى ًخنزًيرو فىًإنهوي رًٍجسه أىٍك ًفٍسقنا أيًىله ًلغىٍَتً اَّللًه ًبوً   ( حيث استدؿ هبا بعض العلماء على الكراىة دكف التحرمي ؟ ٟتى

ية يف ٖترٔف البحَتة كالسائبة كالوصيلة كاٟتامي ، مث بعد اٞتواب : أف اآلية مكية نزلت قبل ا٢تجرة ، قصد هبا الرد على أىل اٞتاىل
ذلك حـر أمور كثَتة كاٟتمر اإلنسية كٟتـو البراؿ ، ككل ذم ّنب من السباع ، ككل ذم ٥تلب من الطَت ، فاآلية ليس فيها إال 

ل ذم ّنب من السباع . ) أحكاـ اإلخبار أبنو َف ٬تد يف ذلك الوقت ٤ترمان إال ا١تذكورات يف اآلية ، مث أكحي إليو بتحرٔف ك
 األطعمة الفوزاف ( .

د يًف ذى كقاؿ النوكم :  ٍخبىار أبًىنَّوي َفٍى ٬تًى ًلكى اٍلوىٍقت ٤تيىرَّمنا ًإالَّ كىاٍحتىجَّ أىٍصحىابنىا هًبىًذًه اأٍلىحىاًديث قىاليوا : كىاآٍليىة لىٍيسى ًفيهىا ًإالَّ اإٍلً
بىاع ، فػىوىجىبى قػىبيولو كىاٍلعىمىل بًًو .اٍلمىٍذكيورىات يف اآٍليىة ، مثيَّ أي   كًحيى إًلىٍيًو بًتىٍحرًًٔف كيٌل ًذم ّنىبو ًمٍن السًٌ

لًيًل ىيوى مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو اٞتٍيٍمهيوري : ًمٍن أىفَّ كيلَّ مىا ثػىبىتى ٖتىٍرٯتيوي ًبطى  كقاؿ الشنقيطي : ًكتىابو   رًيقو صىًحيحىةو ًمنٍ الًَّذم يىٍظهىري ريٍجحىانيوي اًبلدَّ
ًت ، كىالى يىكيوفي يًف ذىًلكى أىمُّ مي  ـه ، كىيػيزىادي عىلىى اأٍلىٍربػىعىًة اٍلمىٍذكيورىًة يًف اآٍلَيى نىاقىضىةو لًٍلقيٍرآًف ؛ أًلىفَّ اٍلميحىرَّمىاًت اٍلمىزًيدىةى أىٍك سُّنَّةو فػىهيوى حىرىا

تً ، ... عىلىيػٍهىا حيٌرًمىٍت بػىٍعدىىىا اٍلمىٍذكيورىًة َفٍى يىكيٍن حىرىامنا غىيػٍرى اأٍلىٍربػىعىًة اٍلمىٍذكيورىًة ، فىحىٍصريىىا صىاًدؽه قػىٍبلى ٖتىٍرًًٔف غىٍَتًىىا  فػىوىٍقتي نػيزيكًؿ اآٍلَيى
 . ًببلى شىكٌو ، فىًإذىا طىرىأى ٖتىٍرٔفي شىٍيءو آخىرى أبًىٍمرو جىًديدو ، فىذىًلكى الى يػينىايًف اٟتٍىٍصرى 

o  ىل ىي من السباع أـ ال ؟ ىناؾ حيواانت اختلف يف حكمها 
 الضبع .

 كسيأيت ا٠تبلؼ فيو إف شاء هللا .
 كالثعلب .

 فقيل : إبابحتو . كقيل : بتحرٯتو .
 كبو قاؿ أبو حنيفة ، كىو الصحيح من مذىب اٟتنابلة ، كبو قاؿ الظاىرية .

 ٟتديث الباب ، كالثعلب ذك ّنب فيدخل يف عمـو النهي كيكوف ٤ترمان .
 كالدب .
 اـ عند ٚتاىَت العلماء .كىو حر 

 ألف لو ّنب يفًتس فيو .
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بػىرى عىٍن ٟتييوـً اىٍٟتيميًر اىأٍلىٍىًليهًة، كىٍأذىٍف يف ٟتييوـً اى٠ٍتىٍيًل  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى  كىعىٍن جىاًبرو  - ُُِّ يػٍ ميتػهفىقه عىلىٍيًو.   (يػىٍوـى خى
 ( . كىرىخهصى  ) كىيف لىٍفًظ اىٍلبياىاًرمًٌ 
---------- 

بػىرى )   ىػػ . ٕعاـ (  يػىٍوـى خىيػٍ
 كىي اٟتمر اإلنسية ، كىي اليت أتلف البيوت .(  ٍٟتيميًر اىأٍلىٍىًليهةً ) اى 
 أم : أكل ٟتمها .) يف ٟتـو ا٠تيل (  كيف ركاية البخارم ) رخص ( .(  كىٍأذىٍف يف ٟتييوـً اى٠ٍتىٍيلً ) 
o ما حكم أكل ٟتم اٟتمر األىلية ؟ 

 . حراـ
 كىرًىيوىىا . قىاؿى أىٍٛتىدي : ٜتىٍسىةى عىشىرى ًمٍن أىٍصحىاًب النَِّبًٌ ، أىٍكثػىري أىٍىًل اٍلًعٍلًم يػىرىٍكفى ٖتىٍرٔفى اٟتٍيميًر اأٍلىٍىًليًَّة قاؿ ابن قدامة : 
ًٔف ٟتييومهىا ٢ًتىًذًه اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة الصَّر٭تىة ، كىقىاؿى اًٍبن فػىقىاؿى اٞتٍىمىاًىَت ًمٍن الصَّحىابىة كىالتَّاًبًعُتى كىمىٍن بػىٍعدىٍم بًتىٍحرً كقاؿ النوكم : 

ت : أىٍشهىرىىا أىنػَّهىا مىٍكريكىى  ث رًكىاَيى ، رىاـ ، كىالثَّالًثىة : ميبىاحىة، كىالثَّانًيىة : حى ة كىرىاًىيىة تػىٍنزًيو شىًديدىةعىبَّاس : لىٍيسىٍت ًْتىرىاـو ، كىعىٍن مىاًلك ثىبلى
 لصَّوىاب التٍَّحرٔف كىمىا قىالىوي اٞتٍىمىاًىَت ًلؤٍلىحىاًديًث الصَّر٭تىة .كىا
 ٟتديث الباب . -أ

، أىمىرى رىسيوؿي اىَّللًَّ كٟتديث أنس قاؿ ) -ب بػىرى يػٍ ر مي ًإفَّ اىَّللَّى كىرىسيولىوي يػىنػٍهىيىاًنكيٍم عىٍن ٟتييوـً اىٟتٍي :  أىابى طىٍلحىةى، فػىنىادىل لىمَّا كىافى يػىٍوـي خى
 . ميتػَّفىقه عىلىٍيو ( فىًإنػَّهىا رًٍجساىأٍلىٍىًليًَّة، 

 .متفق عليو هنى عن أكل ٟتـو اٟتمر األىلية (  قاؿ  ) أف رسوؿ هللا  كعن ابن عمر  -ج

 .متفق عليو هنى عن متعة النساء يـو خي ر، كعن ٟتـو اٟتمر اإلنسية(  قاؿ  ) إف رسوؿ هللا  كعن علي  -د
 .ركاه البخارم عن ٟتـو اٟتمر (   أَب أكىف قاؿ  ) هنى النِب كعن ابن  -ق

 فهذه األحاديث فيها النهي الصريح عن ٟتـو اٟتمر األىلية .
علي، كجابر، كال راء ، كابن أَب أكىف، ك... ،  أحاديث النهي عن أكل ٟتـو اٟتمر األىلية ركاىا عن النِب  :  قاؿ ابن القيم

 . كابن عمر ، كأبو سعيد ، كسلمة ، ...  كالعرابض ، كأبو ثعلبة ،
o ما العلة يف النهي عنها ؟ 

 ٟتاجتهم إليها .قيل : 
 فقد جاء يف حديث ابن عمر  ) ... ككاف الناس قد احتاجوا إليها ( .

ة الناس هنى عن ٟتـو اٟتمر كأذف يف ٟتـو ا٠تيل ( فلو كاف النهي من أجل أهنا ٛتول لكن يرد ىذا القوؿ حديث : ) أف النِب 
 لكاف النهي عن ٟتـو ا٠تيل أكُف .

 ألهنا كانت أتكل العذرة .كقيل : 
نىا سىنىة فػىلىٍم يىكيٍن يف مىاِف شىٍيء أيٍطًعم أىٍىًلي ًإالَّ شىٍيء ًمٍن ٛتيير، كىقىٍد كىافى رىسيوؿ اَّللَّ )عىٍن غىاًلب ٍبن أىٍّتىرى قىاؿى  حىرَّـى ٟتييـو  أىصىابػىتػٍ

نىا السَّنىة فػىلىٍم يىكيٍن يف مىاِف مىا أيٍطًعم أىٍىًلي ًإالَّ ًٝتىاف ٛتيير، كىًإنَّك حى  يَّة، فىأىتػىٍيت النَِّبٌ اٟتٍيمير اأٍلىٍىلً  رٍَّمت فػىقيٍلت: َيى رىسيوؿ اَّللَّ أىصىابػىتػٍ
ُت ٛتييرؾ، فىًإ٪تَّىا حىرَّ  : أىٍطًعٍم أىٍىلىك ًمٍن ٝتًى  ( .يػىٍعًٍت اًبٞتٍىوَّاًؿ الَّيًت أتىٍكيل اٍٞتيلَّة ، كىًىيى اٍلعيٍذرىة ) ( . ٍمتهىا ًمٍن أىٍجل جىوَّاؿ اٍلقىٍريىةٟتييـو اٟتٍيمير اأٍلىٍىًليَّة ، فػىقىاؿى

لى عىلىى اأٍلىٍكل ًمنػٍهىا يًف حىاؿ ااًل  قاؿ النوكم: ؼ، كىلىٍو صىحَّ ٛتًي ٍسنىاد شىًديد ااًلٍخًتبلى ا اٟتٍىًديث ميٍضطىًرب ٥تيٍتػىلىف اإٍلً  . كىاَّللَّي أىٍعلىم رىارٍضطً فػىهىذى
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ا اٟتٍىًديًث .« : شىرًٍح اٍلميهىذَّبً »قىاؿى النػَّوىًكمُّ يًف كقاؿ الشنقيطي :   اتػَّفىقى اٟتٍيفَّاظي عىلىى تىٍضًعيًف ىىذى
، كىمىا كى  قىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ   افى كىذىًلكى الى تػيعىارىضي ًبًو اأٍلىحىاًديثي اٍلميتػَّفىقي عىلىيػٍهىا.كىاٍلبػىيػٍهىًقيُّ: ىيوى حىًديثه ٮتيٍتػىلىفي يف ًإٍسنىاًدًه، يػىٍعنيوفى ميٍضطىرابن

 إنو إ٪تا حرمت ألهنا رجس يف نفسها .كقيل : 
 بلفظو يف الصحيحُت  . كىذا أصح العلل ، فإهنا ىي اليت ذكرىا رسوؿ هللا قاؿ ابن القيم : 

 س ( .فىًإنػههىا رًجٍ ،  اىأٍلىٍىًليَّةً ر اىٟتٍيمًإفَّ اىَّللَّى كىرىسيولىوي يػىنػٍهىيىاًنكيٍم عىٍن ٟتييوـً ) 
 ما حكم أكل البغل ؟ 

 حراـ .
اًبرو ، قىاؿى ٟتى  بىاًع ، كىكيلًٌ  حىرَّـى رىسيوؿي اَّللًَّ ) ًديًث جى ٍنًسيًَّة ، كىٟتييوـى اٍلًبرىاًؿ ، كىكيلًٌ ًذم ّنىبو ًمنى السًٌ بػىرى ، ٟتييوـى اٟتٍيميًر اإٍلً يػٍ  يػىٍعًٍت يػىٍوـى خى
ا اللٍَّفًظ ، ًبسىنىدو الى أبىٍسى بًًو . قىالىوي اٍبني « الصًَّحيحىٍُتً »أىٍصلي حىًديًث جىاًبرو ىىذىا يف (  م ٥ًتٍلىبو ًمنى الطٍََّتً ذً  ـى ، كىىيوى هًبىذى كىمىا تػىقىدَّ

 حىجىرو كىالشَّوٍكىآفُّ .
ـي أىٍٛتىدي كى  يف تفسَته كىقىاؿى اٍبني كىًثَتو  مىا اًبرو قىاؿى : كىرىكىل اإٍلً بػىرى ) أىبيو دىاكيدى إبًًٍسنىادىٍيًن كيلّّ ًمنػٍهيمىا عىلىى شىٍرًط ميٍسًلمو ، عىٍن جى يػٍ ذىْتىٍنىا يػىٍوـى خى

 ( . عىًن اٍلًبرىاًؿ كىاٟتٍيميًر ، كىَفٍى يػىنػٍهىنىا عىًن ا٠تٍىٍيلً  ا٠تٍىٍيلى كىاٍلًبرىاؿى كىاٟتٍىًمَتى ، فػىنػىهىاّنى رىسيوؿي اَّللًَّ 
ـه قىٍطعن  لشنقيطي :قاؿ ا ا ؛ ًلًصحًَّة النُّصيوًص بًتىٍحرٯتًهىا كىىيوى دىلًيله كىاًضحه عىلىى ٖتىٍرًًٔف اٍلًبرىاًؿ ، كىيػيؤىيًٌديهي أىنػَّهىا ميتػىوىلَّدىةه عىًن اٟتٍىًمًَت كىًىيى حىرىا

ـه ًعٍندى كيلًٌ مىٍن حىرَّـى اٟتٍيميرى اأٍلىىٍ كقاؿ ابن قدامة :   ًليَّةى ؛ أًلىنػَّهىا ميتػىوىلًٌدىةه ًمنػٍهىا ، كىاٍلميتػىوىلًٌدي ًمٍن الشٍَّيًء لىوي حيٍكميوي يف التٍَّحرًًٔف .كىاٍلًبرىاؿي حىرىا
 قىاؿى قػىتىادىةي : مىا اٍلبػىٍرلي إالَّ شىٍيءه ًمٍن اٟتًٍمىاًر .

اًبرو قىاؿى  بػىرى ا٠تٍىٍيلى كىاٍلًبرىاؿى كىاٟتٍىًمَتى  )كىعىٍن جى يػٍ  ( .عىٍن اٍلًبرىاًؿ كىاٟتٍىًمًَت ، كىَفٍى يػىنػٍهىنىا عىٍن ا٠تٍىٍيًل   ، فػىنػىهىاّنى رىسيوؿي اَّللًَّ ذىْتىٍنىا يػىٍوـى خى
قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : كالبراؿ حراـ ) أم : أكلها ( عند كل من حـر اٟتمر األىلية ؛ ألهنا متولدة منها ، كا١تتولد من الشيء 

  .لو حكمو يف التحرٔف
ًة ابمىا تػىوىلَّدى بػىٍُتى نػىٍوعىٍُتً أىحىدي٫تيىا ٤تيىرَّـه أىٍك مىٍكريكهه ٖتىٍرٯتنا ، كىالثَّآف حىبلىؿه مىعى اإلٍ ( : وسوعة الفقهية ا١ت) جاء يف  ًة أىٍك مىعى اٍلكىرىاىى حى

ٍنًف : اٍلًبرىاؿ  ا الصًٌ  :التػٍَّنزًيًهيًَّة . كىًمٍن أىٍمًثلىًة ىىذى
بىعي أىخىسَّ اأٍلٍصلىٍُتً .قىاؿ الشَّاًفًعيَّةي كىاٟتٍىنى   ابًلىةي : ًإفَّ اٍلبػىٍرل كىغىيػٍرىهي ًمنى اٍلميتػىوىلًٌدىاًت يػىتػٍ

ٍصلىٍُتً ، أىنَّوي ميتػىوىلًٌده ًمنػٍهيمىا فػىيىٍجتىًمعي ًفيًو ًحلّّ كىحيٍرمى  ِى بىعي أىخىسَّ اأٍل ًتيىاطنا . كىًمنى ةه ، فػىيػيرىلَّبي جىاًنبي اٟتٍيٍرمىًة احٍ كىحيجَّتػيهيٍم يف قػىٍو٢ًتًٍم يػىتػٍ
  اٍلمىانًًع اٟتٍىاًظًر اٍحًتيىاطنا.اٍلقىوىاًعًد اٍلًفٍقًهيًَّة أىنَّوي ًإذىا تػىعىارىضى اٍلمىانًعي كىاٍلميٍقتىًضي ، أىًك اٟتٍىاًظري كىاٍلميًبيحي ، غيلًٌبى جىاًنبي 

 ما حكم أكل اٟتمر الوحشية ؟ 

 حبلؿ .
 .ركاه مسلم عن اٟتمار األىلي(  ا٠تيل كٛتر الوحش ، كهناّن النِب  فقد جاء يف حديث جابر قاؿ  )أكلنا زمن خي ر

كيف حديث أَب قتادة قاؿ :) قلت : َي رسوؿ هللا ، أصبت ٛتار كحش كعندم منو فاضلة ، فقاؿ للقـو : كلوا ، كىم ٤ترموف (  
 .متفق عليو 
 حلو .الصحابة ابألكل من ٛتار الوحش كىم ٤ترموف ، كىذا دليل على  فقد أمر 

 ما حكم أكل ٟتم ا٠تيل ؟ 
 حبلؿ عند ٚتاىَت العلماء .

ن الزُّبػىٍَت كىفىضىالىة ٍبن عيبػىٍيد فىمىٍذىىب الشَّاًفًعٌي، كىاٞتٍيٍمهيور ًمٍن السَّلىف كىا٠تٍىلىف أىنَّوي ميبىاح الى كىرىاىىة ًفيًو، كىًبًو قىاؿى عىٍبد اَّللَّ بٍ قاؿ النوكم: 
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رًٌم كىًإبٍػرىاًىيم اء بًٍنت أىَب بىٍكر كىسيوىٍيد ٍبن غىفىلىة كىعىٍلقىمىة كىاأٍلىٍسوىد كىعىطىاء كىشيرىٍيح كىسىًعيد ٍبن جيبػىٍَت كىاٟتٍىسىن اٍلبىصٍ كىأىنىس ٍبن مىاًلك كىأىٍٝتى 
 ) شرح مسلم (م . اًىَت اٍلميحىدًًٌثُتى كىغىٍَتىالنَّخىًعيُّ كىٛتىَّاد ٍبن سيلىٍيمىاف كىأىٍٛتىد كىًإٍسحىاؽ كىأىبيو ثػىٍور كىأىبيو ييوسيف كى٤تيىمَّد كىدىاكيد كىٚتىى 

 كقاؿ يف اجملموع  : قد ذكرّن أف مذىبنا أنو حبلؿ ال كراىة فيو كبو قاؿ أكثر العلماء .
 ( . كىأىًذفى يف ٟتييوـً ا٠تٍىٍيلً ٟتديث الباب ) -أ

ٍلنىاهي  عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ ٨تىىٍرّنى  قىالىٍت  ) عىٍن أىٍٝتىاءى بًٍنًت أىَب بىٍكرو اهنع هللا يضر-ب  ( . فػىرىسنا فىأىكى
 ( . كى٨تىٍني اًبٍلمىًدينىةً  كىيف رًكىايىةو ) 

ككنا أنكل ٟتم ا٠تيل كنشرب ألباهنا ( ركاه الدارقطٍت كالبيهقي . قاؿ  قاؿ : ) سافرّن مع رسوؿ هللا  كعن جابر  -ج
  .النوكم : إبسناد صحيح

ًت وىافه طىاًىره ميٍستىطىابه ، لىٍيسى ًبًذم ّنىبو كىالى ٥ًتٍلىبو ، فػىيىًحلُّ ، كىبىًهيمىًة اأٍلىنٍػعىاـً ، كىأًلىنَّوي دىاًخله يف كىأًلىنَّوي حىيػى  -ج  عيميوـً اآٍلَيى
 ) ا١ترٍت ( .   كىاأٍلىٍخبىاًر اٍلميًبيحىًة .

 مالك . أهنا حراـ . كىذا مذىب أَب حنيفة ، كاألشهر عندكذىب بعض العلماء إىل 
 ( .)كىا٠تٍىٍيلى كىاٍلًبرىاؿى كىاٟتٍىًمَتى لًتػىرٍكىبيوىىا كىزًينىةن لقولو تعاُف :  -أ

 ) ذكرىا ابن حجر يف الفتح ( .كجو الداللة من اآلية : 
ٍنصي  : أىحىدىىا 

ى
، ألىفَّ اٍلًعلَّة ا١ت ا َفٍى ٗتيٍلىق لرىيػٍرى ذىًلكى ؼ أفَّ البلـ لًلتػٍَّعًليًل، فىدىؿَّ عىلىى أهنَّ حىة أىٍكلهىا تػىٍقتىًضي ًخبلى وصىة، تيًفيد اٟتٍىٍصر، فىًإابى

 ظىاًىًر اآليىة. 
نًيهىا ن حيٍكم مىا عيًطفىٍت عىلىٍيًو عىٍطف اٍلًبرىاؿ، كىاٟتٍىًمَت، فىدىؿَّ عىلىى اٍشًتىاكهىا مىعىهىا يًف حيٍكم التٍَّحرٔف، فػىيىٍحتىاجي مىٍن أىفٍػرىدى حيٍكمهىا عى  : اثى

 ل.ًإُفى دىلًي
لًثهىا  تػىفىع هًبا يف األىٍكل، لىكىافى االٍمًتنىاف بًو أىٍعظىم؛ ألىنَّوي يػى  : اثى يىة، أىفَّ اآلية ًسيقىٍت مىسىاؽ االٍمًتنىاف، فػىلىٍو كىانىت يػينػٍ تػىعىلَّق بًًو بػىقىاء اٍلبنػٍ

ٌ أبًىٍدْفى النًٌعىم، كىيىًتيؾى أىٍعبلىىا ىٍذكيورىات قػىٍبلهىا.ًبرىٍَتً كىاًسطىة، كىاٟتٍىًكيم ال ٯتىٍنتى
 ، كىالًسيَّمىا كىقىٍد كىقىعى االٍمًتنىاف اًبألىٍكًل يًف ا١ت

فىعىة هًبىا، ًفٍيمىا كىقىعى بًًو االٍمًتنىاف، ًمٍن الرُّكيوب : رىاًبًعهىا  نػٍ ا ميلىخَّص مىا ٘تىىسَّكيوا ًبًو مٍن ىىًذهً ،  ، كىالزًٌينىة لىٍو أيبًيحى أىٍكلهىا، لىفىاتىًت اٍلمى  ىىذى
 ) الفتح ( .  . اآليىة
خي ر، فأتت اليهود فشكوا أف الناس قد شرعوا إُف حظائرىم، فقاؿ  كٟتديث خالد بن الوليد قاؿ )غزكت مع رسوؿ هللا  -ب

 ركاه أبو داكد: أال ال ٖتل أمواؿ ا١تعاىدين إال ْتقها، كحراـ ٛتر األىلية كخيلها كبرا٢تا ككل ذم ّنب من السباع(. رسوؿ هللا 
 األكؿ . الصحيحك 

 كأما اٞتواب عن اآلية :
 فإهنا نزلت يف مكة اتفاقان ، كاإلذف يف أكل ٟتـو ا٠تيل يـو خي ر ، كاف بعد ا٢تجرة من مكة أبكثر من ست سنُت . 

 كأما اٟتديث فبل يصح .
ث ضىًعيف كىقىاؿى بػىٍعضهٍم : ىيوى مىٍنسيوخ ، رىكىل الدَّارىقيٍطًٍتُّ كىاتػَّفىقى اٍلعيلىمىاء ًمٍن أىئًمَّة اٟتٍىًديث كىغىٍَتىٍم عىلىى أىنَّوي حىًديقاؿ النوكم : 

اؿى : كىالى يػيٍعرىؼ صىاًلح ٍبن ٭تىٍِتى كىاٍلبػىيػٍهىًقيُّ إبًًٍسنىاًد٫ًتىا عىٍن ميوسىى ٍبن ىىاريكف اٟتٍىمَّاؿ ) اًبٟتٍىاًء ( اٟتٍىاًفظ قىاؿى : ىىذىا حىًديث ضىًعيف ، قى 
ا ًإٍسنىاد ميٍضطىًرب ، كىقىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ: يف إً  كىالى أىبيوهي ، كىقىاؿى  ا اٟتٍىًديث ًفيًو نىظىر ، كىقىاؿى اٍلبػىيػٍهىًقيُّ: ىىذى : اٍلبيخىارًٌم: ىىذى ٍسنىاده نىظىر ، قىاؿى

ا اٟتٍىًديث مىٍنسيوخ ، كىقىاؿى النَّسىاًئيُّ :  كىصىاًلح ٍبن ٭تىٍِتى عىٍن أىبًيًو عىٍن جىٌده الى يػيٍعرىؼ ٝتىىاع بػىٍعضهٍم ًمٍن بػىٍعض ، كىقىاؿى أىبيو دىاكيدى  : ىىذى
حىة أىصىٌح ، قىاؿى : كىييٍشًبو ًإٍف كىافى ىىذىا صىًحيحنا أىٍف يىكيوف مىٍنسيوخنا . كىاٍحتىجَّ اٞتٍيٍمهيور أبًىحى  حىة الَّيًت ذىكىرىىىا حىًديث اإٍلًابى اًديث اإٍلًابى
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حىًة ، ميٍسًلم كىغىٍَته ، كىًىيى صىًحيحىة صىر٭تى  أبًىحىاًديث أيخىر صىًحيحىة جىاءىٍت اًبإٍلًابى ٍ يػىثٍػبيت يف النػهٍهي حىًديث .ة ، كى  ) نوكم ( . كىملى
هنى يـو خي ر عن ٟتـو أف النِب ) من حجج من منع أكل ا٠تيل حديث خالد بن الوليد ا١تخرج يف السنن كقاؿ ابن حجر : 

أنو شهد خي ر كىو خطأ فإنو َف يسلم اال بعدىا على الصحيح كالذم جـز بو  كتعقب أبنو شاذ منكر ألف يف سياقو( ا٠تيل 
 ح .   ) الفتح ( .األكثر أف إسبلمو كاف سنة الفت

ًب " ٟتييوـً ا٠تٍىٍيًل " مىا نىصُّوي : كىقىٍد ضىعَّفى حىًديثى خىاًلدو أىٍٛتىدي ، كىاٍلبيخىا رٛتو هللا قىاؿى ك  رًمُّ ، كىميوسىى ٍبني يًف " فػىٍتًح اٍلبىارًم " يًف ابى
 ىىاريكفى ، كىالدَّارىقيٍطًٍتُّ ، كىا٠تٍىطَّاَبُّ ، كىاٍبني عىٍبًد اٍلبػىرًٌ ، كىعىٍبدي اٟتٍىقًٌ ، كىآخىريكفى .

 فائدة :
ًنيفىة ًإُفى كىرىاىىة أىٍكًل ا٠تىيل، كىخىالىفىوي صىاًحبىاهي قىاؿى يف "الفتح":  ، كىغىٍَت٫تىا، كىاٍحتىجوا اًبألٍخبىاًر اٍلميتػىوىاتًرىة قىاؿى الطَّحىاكمُّ: كىذىىىبى أىبيو حى

ري ًإذىا صىحٍَّت عىن رىسيوؿ هللا يف ًحلًٌهىا، كىلىو كىافى ذىًلكى مىٍأخيوذنا مٍن طىرًيق النَّظىر، لىمىا كىافى بػىٍُت ا٠تٍىٍيل كىاٟتٍيمير األىٍىًليَّة فػىٍرؽ، كى  لىًكن اآلاثى
  َّا ييوًجبوي النَّظىر، كىالًسيَّمىا كىقىد أىٍخبػىرى جىابًر، أنَّوي أىٍكُفى أٍف يػيقىاؿ هًبىا، ٦ت  حى ٢تىيٍم ٟتييـو ا٠تٍىٍيل، يف اٍلوىٍقت الًَّذم مىنػىعىهيٍم ًفيًو مٍن أىابى

ؼ حيٍكمهمىا.  ٟتييـو اٟتيمير، فىدىؿَّ ذىًلكى عىلىى اٍخًتبلى
 . الصَّحىابىة، مٍن غىٍَت اٍسًتثٍػنىاء أىحىدو  قىاؿى اٟتافظ كىقىٍد نػىقىلى اًٟتٌل بػىٍعضي التَّاًبًعُت عن

، َنىٍكيلي اىٞتٍىرىادى  غىزىٍكانى مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه )  كىعىٍن ًاٍبًن أىِب أىٍكَفى قىاؿى  - ُِِّ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( سىٍبعى غىزىكىاتو
---------- 

دة، كالذكر كاألنثى سواء كاٟتمامة، كيقاؿ: إنو مشتق من اٞتىرد ىو بفتح اٞتيم كٗتفيف الراء معركؼ، كالواحدة جرا(  اٞتٍىرىادى ) 
 ه .ألنو ال ينزؿ على شيء إال جٌرد

كيقاؿ: جٌرده من ثوبو عرٌاه، كجرد اٞتلد: نزع عنو الشعر، كجرد اٞتراد األرض: أكل ما عليو من النبات كأتى ما عليو فلم يبق منو 
: سأ٢تم فمنعوه أك أعطوه كارىُت،  شيئا، كجرد القحط األرض أذىب نباهتا، كالسيف من غمده سلو، كالقطن حلجو، كجرد القـو

 ئع .كجرد ما يف ا١تخزف أك اٟتانوت: أحصى ما فيو من البضا

و مٍن ٭تتمل أف يريد اب١تعية ٣ترد الرزك، دكف ما تبعح : فػىقىاؿى يًف الفت ( فكٌنا أنكل معو اٞتراد)  كيف ركاية البخارم( كيلي اىٞتٍىرىادى )َنىٍ 
 ا ( .كأيكل معن)  أكل اٞتراد. ك٭تتمل أف يريد مع أكلو، كيدؿ عىلىى الثآف، أنو كقع يف ركاية أَب نعيم يًف الطب
عافو كما عاؼ الضب. مث كقفت  قىاؿى اٟتافظ: رٛتو هللا تعاُف: كىذا إف صٌح، يرد عىلىى الصيمرم، مٍن الشافعية، يًف زعمو أنو 

،  ال آكلو، كال أحرموؿ : عن اٞتراد؟، فػىقىا ، سئل أخرجو أبو داكد، مٍن حديث سلماف  و ماعىلىى مستند الصيمرم، كى
سئل عن الضب،  كالصواب مرسل، كالبن عدم يف ترٚتة اثبت بن زىَت، عن ّنفع، عن ابن عمر رضي هللا تعاُف عنهما: أنو 

: ال آكلو، كال أحرمو : مثل ذ ، فػىقىاؿى  ، قىاؿى فيو النسائٌي: ليس بثقة.ان ألف اثبت ان ،لك. كىذا ليس اثبتكسئل عن اٞتراد، فػىقىاؿى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد حل أكل اٞتراد ، كىذا ابإلٚتاع كما حكاه النوكم كغَته .
حىتوقاؿ النوكم :  حىة اٞتٍىرىاد ، كىأىٍٚتىع اٍلميٍسًلميوفى عىلىى ًإابى  . ) شرح مسلم ( . ًفيًو ًإابى

 .  ) التفسَت ( .كَف ٮتتلف العلماء يف أكلو على اٞتملة رطِب : كقاؿ الق

يف ىذه ا١تدة ا١تذكورة ، دليل على حل  أف كوف ىذا الصحاَب أيكل اٞتراد مع الرسوؿ كجو الداللة من حديث الباب : 
 حكمو كَف يسكت عنو . اٞتراد ، ألنو لو كاف حرامان لبٌُت النِب 

ركاه أبو داكد ، كقد ركم : ) أحلت لنا ميتتاف كدماف ، فأما ا١تيتتاف : فاٟتوت كاٞتراد ( .  هللا  كعن ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ
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 مرفوعان كموقوفان ، كا١توقوؼ أصح كلو حكم الرفع .
 فهذا فيو التصريح أبف اٞتراد حبلؿ .

 ىل ٬توز أكلو بدكف ذكاة ؟ 
 ٬توز أكل ميتتو ( . ذىب ٚتهور العلماء إُف أنو ٬توز أكل اٞتراد بدكف ذكاة )

 ٟتديث ابن عمر السابق : ) ميتتاف ... ( .
 . ففيو أف ٦تا أحلو هللا لنا ميتيٍت السمك كاٞتراد ، كىذا دليل على حل ميتة اٞتراد بدكف تفصيل

ٌل ، سىوىاء مى قاؿ النوكم : ... ًنيفىة ، كىأىٍٛتىد كىاٞتٍىمىاًىَت : ٭تًى اتى ًبذىكىاةو أىٍك اًبٍصًطيىاًد ميٍسًلم أىٍك ٣تىيوًسٌي ، أىٍك مثيَّ قىاؿى الشَّاًفًعٌي كىأىبيو حى
 .مىاتى حىٍتف أىٍنفو ، سىوىاء قيًطعى بػىٍعضو أىٍك أيٍحًدثى ًفيًو سىبىب 

 : رد ذكر اٞتراد يف القرآف يف موضعُتك فائدة : 
ٍلنىا عىلىٍيًهمي الطُّوفىافى  ) ف٢تم فقاؿ تعاُف كاف ذكره كجندم من جنود هللا أرسلو هللا على العصاة من عباده عقاابن   ا١توضع األكؿ  أىٍرسى

تو مُّفىصَّبلىتو فىاٍستىٍكبػىريكٍا كىكىانيواٍ قػىٍومان ٣تٍُّرًمً  ـى آَيى  ُت ( .كىاٞتٍىرىادى كىاٍلقيمَّلى كىالضَّفىادًعى كىالدَّ

كىو جند من جنود هللا  : يم رٛتو هللافهو إذف عقاب كابتبلء يسلطو هللا سبحانو على من يشاء أبمره، كيف ذلك يقوؿ ابن الق
ضعيف ا٠تلقة عجيب الًتكيب فيو خلق سبع حيواّنت فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جندان ال مرد لو كال ٭تصى منو عدد 
كال عدة فلو ٚتع ا١تلك خيلو كرجلو كدكابو كسبلحو ليصده عن ببلده ١تا أمكنو ذلك فانظر كيف ينساب على األرض كالسيل 

يرشى السهل كاٞتبل كالبدك كاٟتضر حىت يسًت نور الشمس بكثرتو كيسد كجو السماء أبجنحتو كيبلغ من اٞتو إُف حيث ال يبلغ ف
طائر أك ر جناحُت منو، فسل ا١تعطل من الذم بعث ىذا اٞتند الضعيف الذم ال يستطيع أف يرد عن نفسو حيواّنن راـ أخذه 

العدد كاٟتيلة فبل يقدركف أبٚتعهم على دفعو بل ينظركف إليو يستبد أبقواهتم دكهنم كٯتزقها  بلية على العسكر أىل القوة كالكثرة ك 
كل ٦تزؽ كيذر األرض قفران منها كىم ال يستطيعوف أف يردكه كال ٭تولوا بينو كبينها كىذا من حكمتو سبحانو أف يسلط الضعيف 

 ان .ما كاف ٭تذره منو حىت ال يستطيع لذلك ردان كال صرف من خلقو الذم ال مؤنة لو على القول فينتقم بو منو كينزؿ بو

جاء ذكره يف سياؽ كصف يـو اٟتشر كحاؿ الناس حُت ٮترجوف من قبورىم كىم يف فزع عظيم كأمر مريج كأهنم  كا١توضع الثاين
 . اٞتراد ا١تنتشر بكل إتاه

 ر ( .دىاًث كىأىنػَّهيٍم جىرىاده مُّنتىشً خيشَّعان أىٍبصىاريىيٍم ٮتىٍريجيوفى ًمنى اأٍلىجٍ ل ) فقاؿ عز من قائ
، منتشر يف كثرهتم كتفرقهم يف كل  أم كأهنم يف انتشارىم كسرعة سَتىم إُف موقف اٟتساب إجابة للداعي جراد منتشر يف اآلفاؽ 

 د .جهة كاٞتراد مثل يف الكثرة كالتموج، كيقاؿ يف اٞتيش الكثَت ا١تائج بعضو يف بعض جاءكا كاٞترا

 .: كاختلف العلماء يف قتل اٞتراد إذا حل أبرض فأفسد قاؿ القرطِب فائدة : 
 كقاؿ أىل الفقو كلهم : يقتل. فقيل : ال يقتل.  

ال تقتلوا اٞتراد فإنو جند هللا )احتج األكلوف أبنو خلق عظيم من خلق هللا أيكل من رزؽ هللا كال ٬ترم عليو القلم. كٔتا ركم 
 م( .األعظ

اد أخذ ماؿ ؛ فاٞتراد إذا أرادت فساد ر بقتاؿ ا١تسلم إذا أ  تركها فساد األمواؿ ، كقد رخص النِب كاحتج اٞتمهور أبف يف
.       رب؟ ألهنما يؤذَيف الناس فكذلك اٞترادػقػاألمواؿ كانت أكُف أف ٬توز قتلها. أال ترل أهنم قد اتفقوا على أنو ٬توز قتل اٟتية كالع

 ) تفسَت القرطِب ( 
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 ميتػهفىقه عىلىٍيًو.  (فػىقىًبلىوي  فىذىْتىىهىا، فػىبػىعىثى ًبوىرًًكهىا ًإىلى رىسيوًؿ اىَّللًه )  قىاؿى  -يف ًقصهًة اىأٍلىٍرنىًب   -ٍن أىنىسو كىعى  - ُِّّ
---------- 

 بفتح الواك كىو ما فوؽ الفخذ .(  فػىبػىعىثى ًبوىرًًكهىا) 
o ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد حل أكل األرنب .
ًنيفىة كىالشَّاًفًعي كىأىٍٛتىد كىاٍلعيلىمى ػػػػػػكىأىٍكل اأٍلىٍرنىب حى ؿ النوكم : قا ؿ ًعٍند مىاًلك كىأىَب حى اء كىافَّة ، ًإالَّ مىا حيًكيى عىٍن عىٍبد اَّللَّ ٍبن عىٍمرك ػػػبلى

ا اٟتٍى  لىى أىنػَّهيمىا كىرًىىاىىا . دىلًيل اٞتٍيٍمهيور ىىذى هىا شىٍيء .ًديث مىعى أىحىاًديث ًمٍثلو ، ٍبن اٍلعىاًص كىاٍبن أىَب لىيػٍ ٍ يػىثٍػبيت يف النػهٍهي عىنػٍ  كىملى
 كىاأٍلىٍرنىبي ميبىاحىةه ، أىكىلىهىا سىٍعدي ٍبني أىَب كىقَّاصو .كقاؿ ابن قدامة : 

 شَّاًفًعيُّ ، كىأىبيو ثػىٍورو كىاٍبني اٍلميٍنًذًر .كىرىخَّصى ًفيهىا أىبيو سىًعيدو ، كىعىطىاءه ، كىاٍبني اٍلميسىيًًٌب ، كىاللٍَّيثي ، كىمىاًلكه ، كىال
ئنا ريًكمى عىٍن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص . يػٍ ا قىاًئبلن بًتىٍحرٯتًهىا ، إالَّ شى  كىالى نػىٍعلىمي أىحىدن

 -ا ، فىًجٍئت هًبىا إُفى أىَب طىٍلحىةى ، فىذىْتىىهىا فػىبػىعىثى ًبوىرًًكهىا أىنٍػفىٍجنىا أىٍرنػىبنا ، فىسىعىى اٍلقىٍوـي فػىلىرىبيوا ، فىأىخىٍذهتى  )كىقىٍد صىحَّ عىٍن أىنىسو أىنَّوي قىاؿى 
 ميتػَّفىقه عىلىٍيًو . (فػىقىًبلىوي  فىًخًذىىا إُفى النَِّبًٌ  -أىٍك قىاؿى 

يػىوىافه ميٍستىطىابه ، لىٍيسى ًبًذم ّنىبو ؛ فىأىٍشبىوى الظٍَِّبى .  ( .ًاٍستػىنػٍفىٍجنىا : أىثػىٍرّنى كىنػىفىٍرّنى  مىٍعٌتى ) ) ا١ترٍت ( .    كىأًلىنػَّهىا حى
من  كال ما جاء يف كراىتها عن عبد هللا بن عمر إكيف اٟتديث جواز أكل األرنب كىو قوؿ العلماء كافة كقاؿ ابن حجر : 

 .كعن دمحم بن أَب ليلى من الفقهاء ، كعن عكرمة من التابعُت ، الصحابة 
قلت فإٓف أكل ما ال ٖترمو ، ال آكلو كال أحرمو : قاؿ ؟ سوؿ هللا ما تقوؿ يف األرنب قلت َي ر ) كاحتج ْتديث خزٯتة بن جزء 

 . كسنده ضعيف كلو صح َف يكن فيو داللة على الكراىة( كَف َي رسوؿ هللا قاؿ نبئت أهنا تدمى 
هيمىا قىاؿى  - ُِّْ : اىلنهٍملىةي، كىالنهٍحلىةي،  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  ) كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ عىٍن قػىٍتًل أىٍربىًع ًمٍن اىلدىكىابًٌ

 رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى.  (كىا٢ٍتيٍدىيدي، كىالصُّرىدي 
---------- 

o ما صحة حديث الباب ؟ 
 سنده صحيح .

o ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ب ، ألنو لو حٌل أكلها ١تا هني عن قتلها .نستفيد ٖترٔف أكل  ىذه الدكا

 فمن األشياء اليت ٭تـر أكلها : ما هنى الشرع عن قتلو ، فكل شيء هنى الشرع عن قتلو فأكلو حراـ . 
 ٟتديث الباب ) كهنى عن قتل أربع من الدكاب : النملة ... ( .

 ألّن لو قتلناه لوقعنا فيما هنى الشارع عنػو .ك 
 عن قتلو . األكل ١تا هنىى حبلؿ كاف كألنو لو  

o اذكر قاعدة أخرل من قواعد ابب األطعمػػة ؟ 
 كل حيواف أمر الشارع بقتلو فهو ٤تـر األكل .القاعدة :  

 بقتلها .  ألنو لو كاف االنتفاع أبكلها جائزان ١تا أذف 
 ك١تا فيها من اإليذاء كالتعدم .



 ُٖٖٗ 

: اٟتية كالرراب األبقع كاٟتدأة كالفأر كالكلب العقور()ٜتس يقتلن يف اٟت قاؿ  اٟتيواّنت اليت أمر بقتلها :  متفق عليو  .ل كاٟتـر
 بقتلها ( متفق عليو . فقد أمر النِب ) ككذلك الوزغ 

: قىالىوي رىسيوؿي اىَّللهً  ) كىعىٍن ًاٍبًن أىِب عىمهارو قىاؿى  - ُِّٓ : نًٍعمى. قػيٍلتي : نًٍعمى   قػيٍلتي ًٞتىاًبرو: اىلضهبيعي صىٍيدي ًىيى  ؟ قىاؿى رىكىاهي ( قىاؿى
 أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىةى كىصىحهحىوي اىٍلبياىاًرمُّ، كىاٍبني ًحبهافى. 

---------- 
كسنة أنثى فيلقح يف حاؿ ،  ان كمن عجيب أمره أنو يكوف سنة ذكر ، ىو الواحد الذكر كاألنثى ضبعاف كال يقاؿ ضبعة (  اىلضهبيع) 

 ـ .  ) نيل األكطار ( .وثة كىو مولع بنبش القبور لشهوتو للحـو بٍت آدالذكورة كيلد يف حاؿ األن
o ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد حل أكل الضبع ، كقد اختلف العلماء يف حكم أكلو على قولُت :
 : أنو حراـ . القوؿ األكؿ

 كىو قوؿ اٟتنفية كٚتاعة من العلماء .
 ن السباع ( .كاستدلوا بعمـو حديث ) هنى عن كل ذم ّنب م

 قالوا : كالضبع ٢تا ّنب تصيد بو فتدخل ٖتت اٟتديث .
 : أهنا حبلؿ . القوؿ الثاين

 كىو قوؿ الشافعية كاٟتنابلة .
ىذا القوؿ عن علي، كابن عمر، كابن عباس، كجابر، كأَب ىريرة،  (ا١تصنف ) كعبد الرزاؽ يف ( ا١تصنف  )كركل ابن أَب شيبة يف 

 ان . سعيد ا٠تدرم مهنع هللا يضر ٚتيعكسعد بن أَب كقاص، كأَب
 .ألكثر أىل العلم ط (األكس) كعزاه ابن ا١تنذر يف 

 و .كقد اختلف أىل العلم يف أكل الضبع فرخص أكثر أىل العلم فيقاؿ ابن ا١تنذر : 
 ٟتديث الباب  .

 كلفظ أَب داكد عن جابر قاؿ ) ىو صيد ك٬تعل فيو كبش إذا أصابو اـر ( .
 ة من اٟتديث : أف جعل الضبع صيدان .كجو الدالل

 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 
o  ) ؟ما اٞتواب عن حديث ) هنى عن كل ذم انب من السباع 

 أجابوا ّتوابُت :
قالوا بتخصيص الضبع من عمـو حديث ٖترٔف كل ذم ّنب من السباع ، كدليل التخصيص ىو حديث جابر هنع هللا يضر ،  األكؿ :

  .لسباع إال الضبعفيحـر كل ذم ّنب من ا
  .ألنو ليس من السباع العادية  ،أجاب بعضهم أبف الضبع ال يشملو حديث التحرٔف أصبلن  الثاين :

إ٪تا حـر ما اشتمل على الوصفُت ، أف يكوف لو ّنب كأف يكوف من السباع العادية بطبعها كاألسد ،  فإنو : قاؿ ابن القيم 
ع فإ٪تا فيها أحد الوصفُت؛ كىو كوهنا ذات ّنب كليست من السباع العادية ، كال ريب أف كالذئب ، كالنمر ، كالفهد ، كأما الضب

السباع أخص من ذكات األنياب ، كالسبع إ٪تا حـر ١تا فيو من القوة السبعية اليت تورث ا١تترذم هبا شبهها ، فإف الراذم شبيو 
كالفهد ليست يف الضبع حىت ٕتب التسوية بينهما يف التحرٔف ، اب١تترذم ، كال ريب أف القوة السبعية يف الذئب كاألسد كالنمر 



 ُٖٗٗ 

 ) إعبلـ ا١توقعُت ( .     كال تعد الضبع من السباع لرة كال عرفان .
 دحأبىاع ًعٍند كىَف ٭تـر عىلىٍيًهم الضبع كاف كىافى ذىا ّنىب فىًإنَّوي لىٍيسى من الس) أم السباع ذكات األنياب ( لها أك مةفىحـر على األكقاؿ رٛتو هللا : 

 .  ) مفتاح دار السعادة ( . ف يكوف من السبىاعأف يكوف ذىا ّنىب ك أكىالتٍَّحرٔف ًإ٪تَّىا كىافى ١تا تضمن الوصفُت ، مم من األ
 فائدة :

عن الضبع   سألت رسوؿ هللا ) ذم من حديث خزٯتة بن جزء قاؿ مٔتا أخرجو الًت استدؿ بعضهم على ٖترٔف أكل الضبع 
ديث ضعيف ألف يف إسناده عبد الكرٔف بن أمية فيجاب أبف ىذا اٟت( كمن أيكل الضبع ) كيف ركاية ( أيكل الضبع أحد فقاؿ أك 

 ف .  ) نيل األكطار ( .كىو متفق على ضعفو كالراكم عنو إٝتاعيل بن مسلم كىو ضعي
فيًذ، فػىقىاؿى  كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  - ُِّٔ فػىقىاؿى شىٍيخه  (ٍل الى أىجدي يف مىا أيكًحيى ًإلىه ٤تيىرهمنا عىلىى طىاًعمو قي )  أىنهوي سيًئلى عىٍن اىٍلقينػٍ

 : ٍعتى أىابى ىيرىيٍػرىةى يػىقيوؿي ًإٍسنىاديهي ضىًعيفه  ( ثىة ًمٍن اى٠ٍتىبىاًئثً يًخبٍ  ) فػىقىاؿى  رى ًعٍندى اىلنهيبًٌ كً ذي  -ًعٍندىهي: ٝتًى  أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كى
---------- 

o ما صحة حديث الباب ؟ 
 ضعيف كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .

o ما حكم أكل القنفذ ؟ 
 اختلف العلماء يف حكم القنفذ على قولُت :

 : أنو حبلؿ . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب الشافعي .

 ألف العرب تستطيبو لطيب أكلو .
 : أنو حراـ . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ اٟتنفية كاٟتنابلة .
 كهللا أعلم .يث جعل القنفذ من ٚتلة ا٠تبائث .  يث الباب ، حٟتد

هيمىا قىاؿى  - ُِّٕ لىًة كىأىٍلبىاهًنىا  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه )  كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىًة ًإاله النهسىاًئيُّ،  (عىٍن اىٞتٍىاله
ًٍمًذمُّ   . كىحىسهنىوي اىلًتًٌ

---------- 
o ما صحة حديث الباب ؟ 

 صحيح كلو شواىد :
لى  رضي هللا عنهما ) أىفَّ النَِّبَّ  عن ابن عباس  ً اٞتٍىبلَّ على  :، صححو النوكم ، كقاؿ ابن حجر ة ( ركاه الًتمذم نػىهىى عىٍن لىنبى

  .شرط البخارم ، كصححو األلبآف
لىًة، كىعىٍن ريكيوهًبىا،  رىسيوؿى اَّللًَّ  كعىٍن عبد هللا بن عمرك رضي هللا عنهما: )أىفَّ  بػىرى عىٍن ٟتييوـً اٟتٍيميًر اأٍلىٍىًليًَّة، كىعىٍن اٞتٍىبلَّ يػٍ نػىهىى يػىٍوـى خى

ًمهىا ( ركاه النسائي  كحسنو ابن حجر يف   الفتح .كىعىٍن أىٍكًل ٟتٍى
o ما تعريف اٞتاللة ؟ 

 َتان ، كقد تكوف بقرة ، كقد تكوف دجاجة .اٞتبللة : ىي اليت أكثر علفها النجاسة ، قد تكوف بع
 



 ََُٗ 

 ( .ِٕٔ/ُ( ، ك "غريب اٟتديث" البن قتيبة )ٖٕ/ُينظر : "غريب اٟتديث" للقاسم بن سبلـ )كاٞتٍىبللىة ًىيى الَّيًت أتىٍكيل اٞتًلَّة ، كاٞتلة : البىعر . 

لىةي الَّيًت أتىٍكيلي اٍلعىًذرىةى   .كقاؿ أبو داكد رٛتو هللا : " اٞتٍىبلَّ
لىةي : مىا أىكىلىًت اٍلعىًذرىةى ًمنى الدَّكىابًٌ كىالطٍََّتً" انتهى من " مسائل اإلماـ   .أٛتد " ركاية أَب داكد كقاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو هللا :  اٞتٍىبلَّ

ك اإلكز ، فاٞتبللة : اسم يشمل أم حيواف يترذل على النجاسات ، سواء كاف من اإلبل ، أك البقر ، أك الرنم ، أك الدجاج ، أ
 . أك غَتىا من اٟتيواّنت ا١تأكولة

 ظ التنبيو " قاؿ النوكم رٛتو هللا :  كىتىكوف اٞتٍىبللىة : بىًعَتنا ، كبقرةن ، كشىاةن ، كدجاجةن ، كإكزة ، كىغىَتىىا " انتهى من " ٖترير ألفا
o ما حكم أكل اٞتاللة ؟ 

 ٭تـر أكلها لظاىر النهي يف اٟتديث .
 .كىذا مذىب اٟتنابلة 

 كذىب بعض العلماء إبابحة أكلها .
ـى ابن دىًقيًق  قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : كىذىىىبى ٚتىىاعىةه ًمنى الشَّاًفًعيًَّة ، كىىيوى قػىٍوؿي اٟتٍىنىابًلىًة : ًإُفى أىفَّ النػٍَّهيى  لًلتٍَّحرًًٔف ، كىًبًو جىزى

ـي اٟتٍىرىمىٍُتً كىاٍلبػىرىًومُّ كىاٍلرىزىاِفُّ كىأىٟتٍىقيوا بًلىبىًنهىا اٍلًعيًد عىًن اٍلفيقىهىاًء ، كىىيوى الًَّذم صىحَّحىوي  ًمهىا : أىبيو ًإٍسحىاؽى اٍلمىٍركىزًمُّ كىاٍلقىفَّاؿي كىًإمىا كىٟتٍى
 ا . ) الفتح ( .بػىٍيضىهى 
o مىت تعترب جاللة ؟ 

 : إذا كاف أكثر علفها النجاسة . قيل
 كىذا مذىب اٟتنابلة .

ميهىا كىلىبػىنػيهىا ، كىًإٍف كىافى أىٍكثػىري عىلىًفهىا الطَّاًىرى ، َفىٍ  : هللاقاؿ ابن قدامة رٛتو  ـٍ أىٍكليهىا كىالى فىًإذىا كىافى أىٍكثػىري عىلىًفهىا النَّجىاسىةى ، حيريـى ٟتٍى  ٭تىٍري
 ا .لىبػىنػيهى 

 : االعتبار ابلرائحة كالننت .كقيل 
ثٍػرى  لىةه ، كىًإالَّ ًة ، كىًإ٪تَّىا ااًلٍعًتبىاري اًبلرَّاًئحىًة كىالنػَّنٍتً ، فىًإٍف كيًجدى يف عىرىًقهىا كىغىٍَتًًه رًيحي النَّجىاسىًة فىجىبلَّ قاؿ النوكم رٛتو هللا :  الى اٍعًتبىارى اًبٍلكى

 ب ( .اجملموع شرح ا١تهذ  .    )فىبلى 
لىًة  ًر يًف قاؿ البيهقي رٛتو هللا : كىمىا ريًكمى عىٍنوي ًمنى النػٍَّهًي عىًن اٞتٍىبلَّ ، كىمىا قىاؿى ًفيهىا أىٍىلي اٍلًعٍلًم ًمٍن أىفَّ اٍلميرىادى هًبىا : ًإذىا ظىهىرى رًيحي اٍلقىذى

ًمهى   ف ( .شعب اإلٯتاا .      ) ٟتٍى
قاؿ الشيخ خالد ا١تشيقح حفظو هللا : فالصواب يف ىذه ا١تسألة أنو إذا كاف للنجاسة أثر يف طعم اللحم أك رائحتو ، أك اللنب ، 

يسبب أمراضان ، ك٨تو ذلك ، فإنو ٤تـر ، كأما إذا َف يكن ٢تا أثر فإنو جائز ؛ ألف النجاسات تطهر ابالستحالة ، كىذه األشياء  أك
 ة .قد استحالت إُف دـ ، كٟتم ، كحليب ، ك٨تو ذلك ، ىذا ىو الصواب األقرب من قوِف العلماء رٛتهم هللا فيما يتعلق ابٞتبلل

o اللة ؟مىت يزكؿ عنها حكم اٞت 
لة ٔتنعها من النَّجاسات، كحبسها على العلف الطاىر  .تزكؿ حيرمة أٍكل ٟتم اٞتبلَّ

 كىتػىزيكؿي اٍلكىرىاىىةي ًْتىٍبًسهىا اتًٌفىاقنا .قاؿ ابن قدامة : 
ئنا طىاًىرنا ، فػىزىالىٍت الرَّاًئحىةي  يػٍ  ، مثيَّ ذيًْتىٍت فىبلى كىرىاىىةى ًفيهىا قىٍطعنا كقاؿ النوكم : كىلىٍو حيًبسىٍت بػىٍعدى ظيهيوًر النػَّنٍتً ، كىعيًلفىٍت شى

 ا .قد زاؿ ْتبسها على العلف الطَّاىر، كاٟتيكم إذا عيلًٌق بًعلَّة، زاؿ بزكا٢ت -كىو أٍكل النَّجاسة  -أفَّ ا١تانع من اًٟتلًٌ  ألف
o كاختلف يف مقدار حبسها لكي ٖتل ؟ 



 َُُٗ 

 ة ،  ككاف ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثبلاثن .: ٖتبس ثبلثة أَيـ ، سواء كانت طائران أك هبيم قيل
 : التفصيل : فيحبس الطائر ثبلاثن كالشاة سبعان كما عدا ذلك ٭تبس أربعُت يومان . كقيل

اثن  )ركل ّنفع عن ابن عمر رضي هللا عنهما  لىةى ثىبلى كسنده  انتهى من مصنف ابن أَب شيبة ، (أىنَّوي كىافى ٭تىًٍبسي الدَّجىاجىةى اٞتٍىبلَّ
 ح ( .الفت) صحيح كما قاؿ اٟتافظ يف 

، كا١تقصود زكاؿ الظن ذىاب أثر النجاسػة عنها حلت، ألف التحديد ال دليل عليو، بل مىت غلب على : أهنا ال تتقدر كالراجح
 اذكر .

 ـ .كاختاره ابن حز  ة ،كالشَّافعيَّ  ة ،كىذا مذىب اٟتنفيٌ 
 :كذلك لْليت

:  ا .كاؿ الوصف الذم أدَّل إُف كراىتها كىو النَّجاسة، كىو شيءه ٤تسوس؛ فإذا زالت النَّجاسة، زاؿ حيكمهأفَّ الًع رة بز  أكهالن
 . : أنَّو ال يتقدَّر ابلزَّماف الختبلؼ اٟتيواّنت يف ذلك؛ فييصار فيو إُف اعتبار زكاؿ ا١تضرٌ اثنينا

ا١تنتنة ، ألف اٟترمة لذلك ، كىو شيء ٤تسوس ، كال يتقدر قاؿ السرخسي من اٟتنفية : األصح أهنا ٖتبس إُف أف تزكؿ الرائحة 
ابلزماف الختبلؼ اٟتيواّنت يف ذلك ، فيصار فيو إُف اعتبار زكاؿ ا١تضر ، فإذا زاؿ ابلعلف الطاىر حل تناكلو كالعمل عليو بعد 

 ذلك .
نًًو ًمٍن ضىٍبطو ، كىًإ٪تَّىا ااًلٍعًتبىاري ٔتىا يػيٍعلىمي يف اٍلعىادىًة أىٍك ييظىنُّ أىفَّ رىاًئحىةى كقاؿ النوكم : كىلىٍيسى لًٍلقىٍدًر الًَّذم تػيٍعلفيوي ًمٍن حىدٌو ، كىالى لًزىمىا

ًة تػىزيكؿي بً   و . ) اجملموع ( .بً  كىلىٍو َفٍى تػيٍعلىٍف َفٍى يػىزيٍؿ اٍلمىٍنعي ًبرىٍسًل اللٍَّحًم بػىٍعدى الذٍَّبًح ، كىالى اًبلطٍَّبًخ كىًإٍف زىالىٍت الرَّاًئحىةي و ، النَّجىاسى
الن اًبتًٌفىاًؽ اٍلميٍسًلًمُتى ؛ أًلىنػَّهى  ا قػىٍبلى ذىًلكى يىٍظهىري أىثػىري كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا : فىًإذىا حيًبسىٍت حىىتَّ تىًطيبى كىانىٍت حىبلى

ثػيهىا ، فىًإذىا زىاؿى ذىًلكى عىادىٍت طىاًىرىةن ، فىًإفَّ اٟتٍيٍكمى إذىا ثػىبىتى ًبًعلًَّة زىاؿى النَّجىاسىًة يف لىبىًنهىا كىبػىٍيًضهىا كىعىرىًقهىا ، فػىيىٍظهىري نػىنٍتي النَّجى  اسىًة كىخيبػٍ
 ا .ًبزىكىا٢ًتى 

ًة بػىٍعدى أىفٍ  ًة النَّجىاسى لىًة : زىكىاؿي رىاًئحى اًبلشٍَّيًء الطَّاًىًر عىلىى  تػيٍعلىفى  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : كىاٍلميٍعتػىبػىري يف جىوىاًز أىٍكًل اٞتٍىبلَّ
 ح .الصًَّحي
o ما اٟتكمة يف النهي عن أكل ٟتم اٞتاللة  ؟ 

ترفع اإلسبلـ أبىلو عن تناكؿ ا٠تبائث كلو من طريق غَت مباشر ، ١تا لذلك من أتثَت سيء على صحة  –كهللا أعلم  –اٟتكمة 
] أحكاـ األطعمة ا١تأكوؿ إُف اآلكل كيكتسب من أخبلقو .  اإلنساف كسلوكو ، ألف ا١تترذم يشبو ما ترذل بو فينتقل ا٠تبث من

 للشيخ صاٌف الفوزاف حفظو هللا [ .
o ١تاذا هني عن ألباهنا كعن ركوهبا ؟ 

لً  دي ًفيًو طىٍعمى مىا أىكىلىٍت ، كىكىذى يى عىٍن أىٍلبىاهًنىا ، أًلىفَّ آًكلىوي ٬تًى يى عىٍن ريكيوهًبىا ، كى يف ٟتيي قاؿ اإلماـ إبراىيم اٟترَب : كىًإ٪تَّىا هنًي وًمهىا ، كىهنًي
دى رىائً  حىتىوي ، فىًإٍف ٖتىىفَّظى ًمٍن ذىًلكى جىازى ريكيوبػيهىا ، كىَفٍى أًلىنػَّهىا تػىٍعرىؽي ، فػىتيوجىدي رىاًئحىتيوي يف عىرىًقهىا ، كىرىاًكبػيهىا الى ٮتىٍليو أىٍف ييًصيبىوي ذىًلكى ، أىٍك ٬تًى

 ث ( .غريب اٟتديا .     ) كىالى أىٍكلي ٟتييوًمهىا ًإالَّ أىٍف يىٍصنىعى هًبىا مىا ييزًيليهى ٬تىيٍز شيٍربي أىٍلبىاهًنىا ، 
o ما اٟتكم إذا كاف يتغذل ابلنجاسة قليالن كأكثر طعامو من الطيبات ؟ 

 . ال يشملو حكم اٞتبللةىذا 
ع ذلك شيئان من اٞتًلَّة ، فليست ّتبللة ، كإ٪تا ىي  قاؿ ا٠تطاَب رٛتو هللا : فأما إذا رعت الكؤل ، كاعتلفت اٟتىبَّ ، ككانت تناؿ م

 و .كالدجاج ك٨توىا من اٟتيواف الذم رٔتا ّنؿ الشيء منها ، كغالب غذائو كعلفو من غَتىا : فبل يكره أكل



 َُِٗ 

احة، كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا: فإذا كانت أتكل الطيب كالقبيح، كأكثر علفها الطيب، فإهنا ليست جبللة، بل ىي مب
كمن ىذا ما يفعلو بعض أرابب الدكاجن يعطوهنا من الدـ ا١تسفوح من أجل تقويتها أك تنميتها فبل ٖتـر هبذا كال تكره ؛ ألنو إذا  

  ( .شرح رَيض الصاٟتُتر .      ) كاف األكثر ىو الطيب ، فاٟتكم لؤلكث
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( فىأىكىلى ًمٍنوي اىلنهيبُّ )  -ًشيًٌ  ًقصهًة اىٟتًٍمىاًر اىٍلوىحٍ يف  - كىعىٍن أىِب قػىتىادىةه  - ُِّٖ

---------- 
o ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد حل اٟتمار الوحشي .
اًبر ٍبن عىٍبًد اَّللَّ كقد ركل مسلم يف صحيحو عن  بػىرى ا٠تٍىٍيلى كىٛتييرى اٍلوىٍحًش كىنػىهىاّنى النَِّبُّ قاؿ )جى يػٍ ٍلنىا زىمىنى خى  ( يًٌ عىًن اٟتًٍمىاًر األىٍىلً   أىكى

o اذكر لفظ حديث الباب كامالن ؟ 
اًبًو ًفيًهٍم أىبيو قػىتىادىةى فػىقىاؿى  -قىاؿى  -حىاجِّا كىخىرىٍجنىا مىعىوي  خىرىجى رىسيوؿي اَّللًَّ )قىاؿى   أىىًب قػىتىادىةعن  خيذيكا » فىصىرىؼى ًمٍن أىٍصحى

أىٍحرىميوا كيلُّهيٍم ًإالَّ أىابى قػىتىادىةى فىًإنَّوي َفٍى ٭تيًٍرـٍ  قىاؿى فىأىخىذيكا سىاًحلى اٍلبىٍحًر. فػىلىمَّا اٍنصىرىفيوا ًقبىلى رىسيوًؿ اَّللًَّ  ، سىاًحلى اٍلبىٍحًر حىىتَّ تػىٍلقىٍوٓف 
نىمىا ىيٍم يىًسَتيكفى ًإٍذ رىأىٍكا ٛتييرى كىٍحشو فىحىمىلى عىلىيػٍهىا أىبيو قػىتىادىةى فػىعىقىرى ًمنػٍهىا ًمهىا  فػىبػىيػٍ ّنن فػىنػىزىليوا فىأىكىليوا ًمٍن ٟتٍى ا  -قىاؿى  -أىًتى من ٍلنىا ٟتٍى فػىقىاليوا أىكى

ًف فػىلىمَّا أىتػىٍوا رىسيوؿى اَّللًَّ  -قىاؿى  -كى٨تىٍني ٤تيٍرًميوفى  ًم األىًتى أىبيو قػىتىادىةى َفىٍ  قىاليوا َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإّنَّ كينَّا أىٍحرىٍمنىا كىكىافى  فىحىمىليوا مىا بىًقىى ًمٍن ٟتٍى
ٍلنىا ًمٍن  ّنن فػىنػىزىٍلنىا فىأىكى ٍلنىا ٭تيًٍرـٍ فػىرىأىيٍػنىا ٛتييرى كىٍحشو فىحىمىلى عىلىيػٍهىا أىبيو قػىتىادىةى فػىعىقىرى ًمنػٍهىا أىًتى مى صىٍيدو كى٨تىٍني ٤تيٍرًميوفى. فىحىمى ًمهىا فػىقيٍلنىا أنىٍكيلي ٟتٍى ٟتٍى

ًمهىا. فػىقىا ًٍمهىا :قىاؿى  قىاؿى قىاليوا الى.«. ءو يٍ ىىٍل ًمٍنكيٍم أىحىده أىمىرىهي أىٍك أىشىارى ًإلىٍيًو ًبشى  :ؿى مىا بىًقىى ًمٍن ٟتٍى  متفق عليو (.  فىكيليوا مىا بىًقىى ًمٍن ٟتى

 ( . فىأىكىلىهىا  فىأىخىذىىىا رىسيوؿي اَّللهً قىاليوا مىعىنىا رًٍجليوي. قىاؿى ، ءه يٍ ىىٍل مىعىكيٍم ًمٍنوي شى : فػىقىاؿى كيف ركاية ) 
هىا قىالىتٍ  - ُِّٗ ٍلنىاهي  ٨تىىٍرانى عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه  ) كىعىٍن أىٍٝتىاًء بًٍنًت أىِب بىٍكرو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (فػىرىسان، فىأىكى

---------- 
o ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ألة .نستفيد حل ٟتـو ا٠تيل ، كقد تقدمت ا١تس
هيمىا قىاؿى  - َُّّ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( أىكيله اىلضهبًٌ عىلىى مىاًئدىًة رىسيوؿي اىَّللًه  ) كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

---------- 
o ما حكم أكل الضب ؟ 

 الراجح أنو حبلؿ .
 ٟتديث الباب ، كلفظو كامبلن : -أ

بػىٍيتى مىٍيميونىةى ، فىأييتى ًبضىبٌو ٤تىٍنيوذو فىأىٍىوىل إلىٍيًو  دىخىٍلتي أىّنى كىخىاًلدي ٍبني اٍلوىلًيًد مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  )ا قىاؿى اٍبًن عىبَّاسو رضي هللا عنهم عن
يىدىهي ،  ٔتىا ييرًيدي أىٍف أيىٍكيلى فػىرىفىعى رىسيوؿي اَّللًَّ  بًيىًدًه ، فػىقىاؿى بػىٍعضي النًٌٍسوىًة البلَّيت يف بػىٍيًت مىٍيميونىةى : أىٍخ ريكا رىسيوؿى اَّللًَّ  رىسيوؿي اَّللًَّ 

ـه ىيوى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ؟ قىاؿى : ال ،  ٍلتيوي .  كىلىًكنهوي ملٍى يىكيٍن ِبًىٍرًض قػىٍوًمي ، فىأىًجديين أىعىافيوي فػىقيٍلتي : أىحىرىا ، قىاؿى خىاًلده : فىاٍجتػىرىٍرتيوي ، فىأىكى
 متفق عليو . يػىٍنظيري ( كىالنَِّبُّ 
 جاء يف ركاية : ) ىذا ٟتم َف آكلو قط ( .مل يكن ِبرض قومي ( أم مشوم ابٟتجارة اماة ، ) ) ٤تنوذ ( 

 دليل على اٞتواز . ٠تالد على أكلو ، كإقرار النِب  كجو الداللة : إقرار النِب 
 ( .  قاؿ ) الضب لست آكلو كال أحرمو كعن ابن عمر أف النِب  -ب
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 عن الضب فقاؿ : لست آبكلو كال ٤ترمو ( . كيف ركاية عند مسلم عن ابن عمر قاؿ ) سئل النِب 
 قاؿ : ) كلوا فإنو حبلؿ ، كلكنو ليس من طعامي ( . كيف ركاية عند مسلم عن ابن عمر أف رسوؿ هللا 

 كىذا نص صريح على عدـ اٟترمة الشرعية ، كإشارة إُف الكراىة الطبيعية .
ؿ لىٍيسى ٔتىٍكريكهو ًإالَّ مىا ... ثػىبػىتىٍت ىىًذًه اأٍلىحىاًديث الَّيًت ذىكىرىىىا ميٍسًلم كىغىٍَته ؿ النوكم : قا كىأىٍٚتىع اٍلميٍسًلميوفى عىلىى أىفَّ الضٌَّب حىبلى

ًنيفىة ًمٍن كىرىاىىتو ، كىًإالَّ مىا حىكىاهي اٍلقىاًضي ًعيىاض عىنٍ  قػىٍوـ أىنػَّهيٍم قىاليوا : ىيوى حىرىاـ ، كىمىا أىظيٌنوي يىًصٌح عىٍن  حيًكيى عىٍن أىٍصحىاب أىَب حى
 ) شرح مسلم ( . أىحىد ، كىًإٍف صىحَّ عىٍن أىحىد فىمىٍحجيوج اًبلنُّصيوًص كىًإٍٚتىاع مىٍن قػىٍبلو .

o اذكر بعض أدلة من قاؿ ْترمتو أك كراىتو ؟ 
:  لو ضب فلم أيكلو ، فقاـ عليهم سائل فأرادت أف تعطيو فقاؿ ٢تا النِب أىدم  ) أف النِب  -اهنع هللا يضر  –ما ركت عائشة  -أ

 أتعطُت ما ال أتكلُت ( .
: ) إف أمة مسخت  سئل عن الضب فقاؿ  أف الضب من ٚتلة ا١تمسوخ ، كا١تمسوخ ٤تـر ، ١تا ركم أف رسوؿ هللا  -ب

 . ركاه أٛتد كأبو داكديف األرض ، كإٓف أخاؼ أف يكوف منها ( 
o اٞتواب عن ىذه األدلة ؟ ما 

أما قو٢تم أبف الضب من ا١تمسوخ فقد قاؿ اٟتافظ ابن حجر: قاؿ الط رم: ليس يف اٟتديث اٞتـز أبف الضب ٦تا مسخ، أكالن : 
 .كإ٪تا خشي أف يكوف منو فتوقف عنو، كإ٪تا قاؿ ذلك قبل أف يعلم هللا نبيو أف ا١تمسوخ ال ينسل 

منع التصرؼ بو ألجل حرمتو ، بل ٭تتمل أف يكوف ذلك  عنو : أبنو ال يتعُت أف الرسوؿ  كأما حديث عائشة فيجاباثنيان : 
 .) كىال تػىيىمَّميوا ا٠تٍىًبيثى ًمٍنوي تػيٍنًفقيوفى كىلىٍستيٍم آًبًخًذيًو ًإالَّ أىٍف تػيٍرًمضيوا ًفيًو ( من جنس ما قاؿ هللا تعاُف : 

 إال من خَت الطعاـ .أال يكوف ما يتقرب بو إُف هللا  فأراد النِب 
o ( يىكيٍن ِبًىٍرًض قػىٍوًميماذا نستفيد من قولو ٍ  ( ؟ كىلىًكنهوي ملى

 )َف يكن أبرض قومي ( .  من الضب ، كىو قولو  نستفيد بياف علة عدـ أكل النِب 

ه )قاؿ آخر عباس كيف  كقد كرد سبب آخر أخرجو مالك من مرسل سليماف بن يسار، فذكر نص حديث ابن:  قاؿ ابن حجر
 فإنٍت ٭تضرٓف من هللا حاضرة(. –يعٍت ٠تالد بن الوليد ، كعباس  –: كبل  النِب 

كىذا إف صح ٯتكن ضمو إُف األكؿ كيكوف لًتكو ف للحم الضب ر٭تان فًتؾ أكلو ألجل ر٭تو ، أيعٍت ا١تبلئكة ، ككقاؿ ا١تازرم :
 األكل من الضب سبباف . ) فتح البارم ( .

o ؟ ىل اإلقرار حجة شرعية 
 . كىلىٍو كىافى حىرىامنا مىا أيًكلى عىلىى مىائًدىة رىسيوؿ اَّللَّ نعم . 

ا تىٍصرًيح ٔتىا اًتػَّفىقى عىلىٍيًو اٍلعيلىمىاء ، كىىيوى ًإقٍػرىار النَِّبٌ  ًتًو ، كىيىكيوف ٔتى  ىىذى حى ٍعٌتى الشٍَّيء كىسيكيوتو عىلىٍيًو ًإذىا فيًعلى ًْتىٍضرىتًًو يىكيوف دىلًيبلن إًلًابى
ًطل ، كىالى ييًقٌر ميٍنكىرنا . كىاَّللَّي أىٍعلىم .  قػىٍولو : أىذىٍنت ًفيًو كىأىْتىٍتو ، فىًإنَّوي الى يىٍسكيت عىلىى ابى

o اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
 ذكاء كرجحاف عقل ميمونة . -

 أف الطباع ٗتتلف يف النفور عن بعض ا١تأكوالت . -

 أصحابو . كاف يؤاكل  أف النِب  -
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ٍفدىًع ٬تىٍعىليهىا يف دىكىاءو، فػىنػىهىى عىٍن  أىفه طىًبيبان سىأىؿى رىسيوؿى اىَّللًه  ) كىعىٍن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن عيٍثمىافى اىٍلقيرىًشيُّ  - ُُّّ عىٍن اىلضًٌ
 .أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي  (قػىٍتًلهىا 

---------- 
o الباب ؟ ما صحة حديث 

 صحيح .
o ما حكم أكل الضفدع ؟ 

 حراـ .
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

 للنهي عن قتلو كما يف حديث الباب .
ا دليل عىلىى أف الضفدع ٤تيىرَـّ األكل، كأنو غَت داخل فيما أبيح مٍن دكاب ا١تاء، ككل منه ي عن قىاؿى ا٠تطاَب رٛتو هللا تعاُف: يف ىىذى

د أمرين: إما ٟترمة يف نفسو، كاآلدمي، كإما لتحرٔف ٟتمو، كالصرد، كا٢تدىد، ك٨تو٫تا، كإذا كىافى قتلو مٍن اٟتيواف، فإ٪تا ىو ألح
، كاآلدمي، كىافى النهي فيو منصرفا إُف الوجو اآلخر، كىقىٍد هنى رسوؿ هللا   عن ذبح اٟتيواف، إال ١تأكلو. الضفدع ليس ٔتحـر

ثػىنىا  فىادًًع ميٍطلىقنا ؛ لًثػيبيوًت النػٍَّهًي عىٍن قػىٍتًلهىا عىًن النَِّبًٌ كىالظَّاًىري مىٍنعي أىٍكًل الضَّ كقاؿ الشنقيطي : فػىقىٍد قىاؿى أىبيو دىاكيدى يف سينىًنًو : حىدَّ
ًعيًد ٍبًن اٍلمي  ًعيًد ٍبًن خىاًلدو ، عىٍن سى يًَّب ، عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عيٍثمىافى : سى ٤تيىمَّدي ٍبني كىًثَتو ، أىٍخبػىرىّنى سيٍفيىافي ، عىًن اٍبًن أىَب ًذٍئبو ، عىٍن سى

 عىٍن قػىٍتًلهىا . عىٍن ًضٍفدىعو ٬تىٍعىليهىا يف دىكىاءو فػىنػىهىاهي النَِّبُّ  أىفَّ طىًبيبنا سىأىؿى النَِّبَّ 
فٍ « : شىرًٍح اٍلميهىذَّبً »كىقىاؿى النػَّوىًكمُّ يًف  دىًع فػىرىكىاهي أىبيو دىاكيدى إبًًٍسنىادو حىسىنو ، كىالنَّسىاًئيُّ إبًًٍسنىادو صىًحيحو كىأىمَّا حىًديثي النػٍَّهًي عىٍن قػىٍتًل الضًٌ

 يبه النَِّبَّ ٍبًن عيبػىٍيًد اَّللًَّ ، قىاؿى : سىأىؿى طىبً  ًمٍن رًكىايىًة عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عيٍثمىافى ٍبًن عيبػىٍيًد اَّللًَّ التػٍَّيًميًٌ الصَّحىاَبًٌ كىىيوى اٍبني أىًخي طىٍلحىةى 
 م .كهللا أعلا .  عىٍن ًضٍفدىعو ٬تىٍعىليهىا يًف دىكىاءو فػىنػىهىاهي عىٍن قػىٍتًلهى 

 

ًئحً اب  ب اىلصهٍيًد كىالذهابى
 ىو اقتناص حيواف حبلؿ متوحش طبعان غَت مقدكر عليو .الصيد : 

 . كيف ىذا الباب ذكر أحكاـ الذكاة 
 تعريفها :

 اء يف الفهم إذا كاف ًتـ العقل .٘تاـ الشيء ، كمنو الذك لغة :
 : ذبح أك ٨تر اٟتيواف ا١تأكوؿ ال رم بقطػع حلقػومو كمريئو أك عقر ٦تتنع . كشرعان 

 كقيل : إهنار الدـ من هبيمة ٖتل ، إما يف العنق إف كاف مقدكران عليها ، أك يف أم ٤تل من بدنو إف كاف غَت مقدكر عليها .
 واف ا١تباح يكالذكاة شرط ٟتل اٟت. 

 أٚتع العلماء على أنو ال ٭تل اٟتيواف ا١تأكوؿ اللحػم غَت السمك كاٞتراد إال بذكاة .
مي ا٠ٍتًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ لًرىٍَتً اَّللًَّ بًًو كىاٍلميٍنخى  ـي كىٟتٍى تىةي كىالدَّ يػٍ ًطيحىةي كىمىا أىكىلى السَّبيعي ًنقىةي كىاٍلمىٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدًٌيىةي كىالنَّ لقولو تعاُف )حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

تيٍم(  فاشًتط هللا الذكاة . ًإالَّ مىا ذىكَّيػٍ
 كاٟتكمة منها: تطييب اٟتيواف ا١تذكى ، فاٟتيواف إذا أسيل دمو فقد ًطيب ، ألنو يسارع إليو التجفف.

 ذلك الدـ كالفضبلت كانت سبب ، كالذكاة ١تا كانت تزيلوابت كالفضبلت كالدـ ا٠تبيث فيهاكا١تيتة إ٪تا حرمت الحتقاف الرط
 اٟتل .



 َُٗٓ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُِّّ ، ًانٍػتػىقىصى ًمٍن )  قىاؿى مىًن اٗتهىذى كىٍلبان، ًإاله كىٍلبى مىاًشيىةو، أىٍك صىٍيدو، أىٍك زىرٍعو
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( .  أىٍجرًًه كيله يػىٍوـو ًقَتىاطه 
---------- 

ٍلبان )   د .قىاؿى القرطٌِب: اقتٌت، كاٌٗتذ، كاكتسب كٌلها ٔتعٌت كاح ( ًن اقٍػتػىٌتى كىٍلبناكيف ركاية ) مى ( مىًن اٗتهىذى كى
 قىاؿى النوكٌم: القَتاط ىنا مقدار معلـو عند هللا تعاُف، كا١تراد نقص جزء مٍن أجزاء عملو.( ًقَتىاطه ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 كأف من فعل ذلك نقص من أجره كل يـو قَتاط . –إال ما استثٍت  –اقتناء الكبلب نستفيد ٖترٔف 
تنا ًفيًو كىٍلب كىالى صيورىة ( اؿ قى قاؿ :  عن أَب طلحة . ًئكىة بػىيػٍ  ركاه مسلم . ) الى تىٍدخيل اٍلمىبلى
ثٍػرىًة أىٍكلو القاؿ النوكم :  نَّجىاسىات ، كىأًلىفَّ بػىٍعضهىا ييسىمَّى شىٍيطىاّنن كىمىا جىاءى بًًو اٟتٍىًديث ، . كىسىبىب ًاٍمًتنىاعهٍم ًمٍن بػىٍيت ًفيًو كىٍلب ًلكى

ًئكىة تىٍكرىه الرَّاًئحىة اٍلقىًبيحىة ، كىأًلىنػَّهى  ًئكىة ًضٌد الشَّيىاًطُت ، كىلًقيٍبًح رىاًئحىة اٍلكىٍلب كىاٍلمىبلى ىاذىىا ؛ فػىعيوًقبى ميتًَّخذكىاٍلمىبلى ىىا ا مىٍنًهٌي عىٍن ًاٗتًٌ
هتىا ًفيًو ، كىاٍسًتٍرفىارىىا لىوي ، كىتػى ٍرًيكهىا عىلىٍيًو كىيًف بػىٍيتو ، ًئكىة بػىٍيتو ، كىصىبلى  . ) شرح مسلم (  كىدىٍفعهىا أىذنل لًلشٍَّيطىافً  ًْتًٍرمىانًًو ديخيوؿ اٍلمىبلى

 ديث .كنستفيد من اٟتديث : أنو ٬توز اقتناء الكبلب ٢تذه األغراض الثبلثة ا١تذكورة يف اٟت
ب لًلصٍَّيًد كىاٍلمىاًشيىة ، كىكىذىًلكى الزَّرٍع ىاذ اٍلًكبلى حىة ًاٗتًٌ ا اٟتٍىًديث ًإابى   .قىاؿى اًٍبن عىٍبد اٍلبػىٌر : يف ىىذى

  ( ؟ ًإاله  صىٍيدو ماذا نستفيد من قولو ) 
 نستفيد جواز الصيد .

 اذكر مىت يباح الصيد ، كمىت يكره ، كمىت ٭تـر ؟ 
 نو دفع اٟتاجة كاالنتفاع بلحمو .إذا قصد م يباح -أ

 إذا كاف القصد منو التلهي بو كاللعب كا١تفاخرة . يكره -ب
 ألنو يشرل عما ىو أنفع منو من األعماؿ الدينية كالدنيوية .

 إذا ترتب عليو ظلم للناس ابلعدكاف على زركعهم كبساتينهم كأموا٢تم . : ٭تـر -ج
 . ركاه الًتمذمع الصيد غفل ( ما اٞتواب عن حديث  ) من اتب فإف قيل :

 فاٞتواب : ا١تراد اإلكثار منو حىت يشرلو .
 ( ًلًو كيله يػىٍوـو ن( كيف ركاية أخرل )ًانٍػتػىقىصى ًمٍن أىٍجرًًه كيله يػىٍوـو ًقَتىاطه ما اٞتمع بُت حديث الباب يف قولو قىصى ًمٍن عىمى

 ف( ؟ًقَتىاطىا
 : قاؿ اٟتافظ العيٍت رٛتو هللا

 . يكوّن يف نوعُت ًمن الكبلب ، أحدي٫تا أشدُّ إيذاءن ٬توز أٍف  -أ
 . كقيل : القَتاطاف يف ا١تدف كالقرل ، كالقَتاط يف البوادم -ب
 ( . ئكقيل : ٫تا يف زمانُت ، ذكر القَتاط أكالن ، مث زاد الترليظ ، فذكر القَتاطُت .  ) عمدة القار  -جػ
 ىل ٬توز اقتناء الكلب ٟتراسة البيوت ؟ 

اختلف يف جواز اقتنائو لرَت ىذه األمور الثبلثة كحفظ الدكر كالدركب ، كالراجح : جوازه قياسان على الثبلثة عمبلن : كمقاؿ النو 
 ة .  ) شرح مسلم ( .ابلعلَّة ا١تفهومة من اٟتديث كىي : اٟتاج

يتخذ الكلب ٟتراستو ، فيكوف  على ىذا فا١تنػزؿ الذم يكوف يف كسط البلد ال حاجة أفٍ  : ك كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا



 َُٗٔ 

اقتناء الكلب ٢تذا الررض يف مثل ىذه اٟتاؿ ٤ترمان ال ٬توز كينتقص من أجور أصحابو كل يـو قَتاط أك قَتاطاف ، فعليهم أٍف 
راسة البيت يطردكا ىذا الكلب كأال يقتنوه ، كأما لو كاف ىذا البيت يف ال ر خاليان ليس حولو أحده فإنَّو ٬توز أٍف يقتٍت الكلب ٟت

  ( .٣تموع فتاكل ابن عثيمُتث .     )كمىن فيو ، كحراسةي أىًل البيت أبلغي يف اٟتفاظ ًمن حراسة ا١تواشي كاٟتر 
 ىل الكالب اليت يباح اقتناؤىا ٘تنع دخوؿ ا١تالئكة للبيت ؟ 

 ال ٘تنع . قيل :
تنا  ًئكىة بػىيػٍ ب كىالصُّوىر ، فىأىمَّا مىا لىٍيسى ًْتًرىاـو ًمٍن كىٍلب قىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ : كىًإ٪تَّىا الى تىٍدخيل اٍلمىبلى ًفيًو كىٍلب أىٍك صيورىة ٦تَّا ٭تىٍرـي اًٍقًتنىاؤيهي ًمٍن اٍلًكبلى

ٍتىًنع ديخيو  ٍتػىهىن يف اٍلًبسىاط كىاٍلًوسىادىة كىغىٍَت٫تىا فىبلى ٯتى  .ًئكىة ًبسىبىًبًو ؿ اٍلمىبلى الصٍَّيد كىالزَّرٍع كىاٍلمىاًشيىة كىالصُّورىة الَّيًت ٘تي
 ٘تنع . كقيل :

ٍتىًنعيوفى ًمٍن اٞتٍىًميع  قاؿ النوكم : ـٌ يًف كيٌل كىٍلب ، كىكيٌل صيورىة ، كىأىنػَّهيٍم ٯتى  .كىاأٍلىٍظهىر أىنَّوي عىا
ًؽ اأٍلىحىاًديث   .إًلًٍطبلى

ا ًاٍمتػىنىعى ًج ٍرًيل ٖتىٍت السَّرًير كىافى لى  كىأًلىفَّ اٍٞتًٍرك الًَّذم كىافى يف بػىٍيت النَِّبٌ   ًمٍن  وي ًفيًو عيٍذر ظىاًىر ؛ فىًإنَّوي َفٍى يػىٍعلىم بًًو ، كىمىعى ىىذى
ٍتىنً  ٍنىعهيٍم َفٍى ٯتى  . ع ًج ٍرًيل . كىاَّللَّ أىٍعلىمديخيوؿ اٍلبػىٍيت ، كىعىلَّلى اًبٍٞتًٍرًك ، فػىلىٍو كىافى اٍلعيٍذر يف كيجيود الصُّورىة كىاٍلكىٍلب الى ٯتى

: قىاؿى ًل رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىًدمًٌ بًن حىاِتًو  -ُّّّ ، فىًإٍف أىٍمسىكى عىلىٍيكى )  قىاؿى ًإذىا أىٍرسىلىتى كىٍلبىكى فىاذٍكيًر اٍسمى اىَّللًه
ًإٍف أىٍدرىٍكتىوي قىٍد قيًتلى كىملٍى يػيؤٍكىٍل ًمٍنوي فىكيٍلوي، كىًإٍف كىجى  رىهي كىقىٍد قيًتلى فىالى َتىٍكيٍل: فىًإنهكى الى فىأىٍدرىٍكتىوي حىياا فىاٍذْتىٍوي، كى ٍلبنا غىيػٍ ٍدتى مىعى كىٍلًبكى كى

ٍد فً  ، فىًإٍف غىابى عىٍنكى يػىٍومان، فػىلىٍم ٕتًى ًإٍف رىمىٍيتى سىٍهمىكى فىاذٍكيًر اٍسمى اىَّللًه ، تىٍدًرم أىيػههيمىا قػىتػىلىوي، كى ، فىكيٍل ًإٍف ًشٍئتى يًو ًإاله أىثػىرى سىٍهًمكى
 م .ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىىىذىا لىٍفظي ميٍسلً  ( ًإٍف كىجىٍدتىوي غىرًيقان يف اىٍلمىاًء، فىالى َتىٍكيلكى 

---------- 
ٍلبىكى اٍلميعىلَّمى كىذىكىٍرتى اٍسمى اَّللًَّ  كيف ركاية )(  ًإذىا أىٍرسىلىتى كىٍلبىكى )   ( . إذىا أىٍرسىٍلتى كى
ًإٍف أىٍدرىٍكتىوي )   .أم : الكلب (  كى
 أم : الصيد .(  لى تً قىٍد ق )

ٍ يػيؤٍكىٍل ًمٍنوي )   أم : كَف أيكل الكلب من ذلك الصيد الذم قتلو .( كىملى
 ( أم : ألجلك . كىًإٍف أىٍدرىٍكتىوي قىٍد قػىتىلى، كىَفٍى أيىٍكيٍل فىكيٍل، فػىقىٍد أىٍمسىكىوي عىلىٍيكى فقد جاء يف ركاية أخرل ) (  فىكيٍلوي ) 

 و ( .أىخىاؼي أىٍف يىكيوفى ًإ٪تَّىا أىٍمسىكى عىلىى نػىٍفسً  ًإالَّ أىٍف أيىٍكيلى اٍلكىٍلبي فىًإٍف أىكىلى فىبلى أتىٍكيٍل فىًإٌٓفً ..كجاء يف ركاية ) ..
 فيو دليل على أنو يشًتط أف يكوف الصائد لو عقل ٯتيز .(   ...قولو ) ًإذىا أىٍرسىلىتى  -ُ

 كاة ، كذلك أبف يتوفر فيو الشرطاف : ) العقل كالدين ( .فمن شركط الصيد : أف يكوف الصائد من أىل الذ 
 يعٍت بو أف يكوف ٥تَتان غَت سكراف كال ٣تنوف ، ألنو ال قصد ٢تما ) ككذلك إذا كاف طفػل دكف التمييز (. فالعقل
 يعٍت بو أف يكوف مسلمان أك كتابيان ، فبل ٭تل صيد الوثٍت كاجملوسي كا١ترتد . كالدين

 فيو دليل على أنو يشًتط ٟتل الصيد أف يرسل اآللة قاصدان للصيد . (   ...أىٍرسىلىتى  قولو ) ًإذىا) -ِ

 ألف الكلب أك البازم آلة ، كالذبح ال ٭تصل ٔتجرد اآللة بل ال بد من االستعماؿ ، كذلك فيهما : ابإلرساؿ مع القصد .
 عىلىى الصٍَّيًد ، فىًإٍف اٍستػىٍرسىلىٍت بًنػىٍفًسهىا فػىقىتػىلىٍت ، َفٍى يػيبىٍح . شٍَّرطي الثَّاًلثي ، أىٍف يػيٍرًسلى اٞتٍىارًحىةى قاؿ ابن قدامة  ال

ا قىاؿى رىبًيعىةي ، كىمىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىبيو ثػىٍورو ، كىأىٍصحىابي الرٍَّأًم .  كىهًبىذى
 . (إذىا أىٍرسىٍلت كىٍلبىك ، كىٝتىٍَّيت ، فىكيٍل )  كىلىنىا ، قػىٍوؿي النَِّبًٌ 



 َُٕٗ 

ا ايٍعتي رٍت التٍَّسًميىةي مىعىوي   .كىأًلىفَّ إٍرسىاؿى اٞتٍىارًحىًة جيًعلى ٔتىٍنزًلىًة الذٍَّبًح ، كى٢ًتىذى
 . إذا اسًتسل الكلب بنفسو فقتل صيدان ، َف ٭تل لفقداف الشرط ، كىو اإلرساؿ ، ألف اإلرساؿ يقـو مقاـ التذكية 
 بو كٝتى فزاد يف عدكه كقتل ، فهل ٭تل ؟إذا اسًتسل الكلب بنفسو على صيد فزجره صاح 

 ٭تل .قيل : 
 كىو مذىب اٟتنفية ، كاٟتنابلة .

 ألف زجره أثٌر يف عدكه فصار كما لو أرسلو .قالوا : 
 ال ٭تل .كقيل : 

 كىو مذىب الشافعي .
 الجتماع االسًتساؿ ا١تانع كاإلغراء ا١تبيح ، فترلب جانب ا١تنع .

  فاصطاد غَته ؟ما حكم من أرسل كلبو على صيد 
 ٭تل .

 كىذا قوؿ اٞتمهور .
 . ) كل ما أمسك عليك ( لعمـو قولو 

 . ال ٭تل  : كقاؿ مالك
 .األكؿ كالراجح 

 فيو نوع من أنواع آلة الصيد ، كآلة الصيد نوعاف : ( كىٍلبىكى  قولو ) -ّ

 : ما يرمى بو الصيد من كل ٤تدد . أكالن 
 راىا ٦تا ٬ترح ْتده كرصاص البنادؽ اليـو .كالرماح ، كالسيوؼ ، كالسهاـ كما جرل ٣ت

 اٞتوارح ، كىي الكواسر من السباع ، كالكبلب كالطَت .اثنيان : 
 .مىكيمي اَّللَّي ( ميونػىهينَّ ٦تَّا عىلَّ يىٍسأىلونىكى مىاذىا أيًحلَّ ٢تىيٍم قيٍل أيًحلَّ لىكيمي الطَّيًٌبىاتي كىمىا عىلٍَّمتيٍم ًمنى اٞتٍىوىارًًح ميكىلًًٌبُتى تػيعىلًٌ لقولو ) 

 ) كىو نوعاف : ما يصيد بنابو : كالكلب كالفهد ، كما يصيد ٔتخلبو : الصقر كالبازم ( .
ٍلبىكى اٍلميعىله ) قولو -ْ  فيو دليل أنو يشًتط يف إابحة صيد الكلب أف يكوف معلمان ، كىذا الشرط ال خبلؼ فيو . (م كى

 عىلَّمنا .أىٍف يىكيوفى اٞتٍىارًحي مي قاؿ ابن قدامة : 
ا الشٍَّرًط  ؼى يًف اٍعًتبىاًر ىىذى  .كىالى ًخبلى

 ( .ٍيكيٍم كىمىا عىلٍَّمتيٍم ًمٍن اٞتٍىوىارًًح ميكىلًًٌبُتى تػيعىلًٌميونػىهينَّ ٦تَّا عىلَّمىكيٍم اَّللَّي فىكيليوا ٦تَّا أىٍمسىٍكنى عىلى  )أًلىفَّ اَّللَّى تػىعىاُفى قىاؿى  
ـى ًمٍن حىًديثً   أىَب ثػىٍعلىبىةى . كىمىا تػىقىدَّ

 : ككيفية التعليم 
 ابلنسبة ما يصيد بنابو كالكبلب ، فيتبُت تعلمو أبمور :

 أف يسًتسل إذا أرسلو صاحبو يف طلب الصيد .أكالن : 
 الزجر إلغراء اٞتارح بزَيدة كيكوفبطلب كقوفو ككفو عن العدك ،  يكوفأف ينزجر إذا زجره ] كىذا يكوف ألحد غرضُت : اثنيان : 

 العدك يف طلب الصيد [ .
 كىذاف الشرطاف اتفقت ا١تذاىب األربعة على اعتبار٫تا .
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 أف ال أيكل من الصيد إذا أمسكو ، فإف أكل َف يبح .اثلثان : 
 كقد اختلفوا يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 يشًتط أف ال أيكل من الصيد ، فإف أكل َف يبح .القوؿ األكؿ : 
 لشافعي ، كأٛتد .كىذا مذىب أَب حنيفة ، كا

 . كبو قاؿ أكثر العلماء :  قاؿ النوكم
فىًإٍف أىكىلى ًمٍنوي فىبلى أتىٍكيٍل فىًإنَّوي ًإ٪تَّىا أىٍمسىكى ، ًإذىا أىٍرسىٍلتى كىٍلبىكى كىذىكىٍرتى اٍسمى اَّللًَّ فىكيٍل )  -فقد جاء يف ركاية  –ٟتديث عدم -أ

 و ( . كىذا نص .عىلىى نػىٍفسً 
 كىذا ٦تا َف ٯتسك علينا بل على نفسو .(  ) فىكيليوا ٦تَّا أىٍمسىٍكنى عىلىٍيكيمٍ كلقولو تعاُف -ب

 أنو ٭تل .القوؿ الثاين : 
 كىو قوؿ مالك .

كاستدلوا ْتديث أَب ثعلبة قاؿ ) َي رسوؿ هللا، إف ِف كبلابن مكلبة ، فأفتٍت يف صيدىا ؟ قاؿ: كل ٦تا أمسكن عليك ، قاؿ: كإف 
 . ال أبس بسنده ركاه أبو داكد، كقاؿ اٟتافظ :أكل منو ( أكل منو ؟ قاؿ: كإف 

 القوؿ األكؿ . كالراجح
 كأما اٞتواب عن حديث أَب ثعلبة :

o . أف حديث عدم مقدـ عليو ، ألنو أصح 
o . كمنهم من ٛتل حديث أَب ثعلبة على ما إذا أكل منو بعد أف قتلو كخبله كفارقو مث عاد فأكل منو ، فهذا ال يضر 

o  اية عدم صر٭تة مقركنة ابلتعليل ا١تناسب للتحرٔف ، كىو خوؼ اإلمساؾ على نفسو متأيٌدة أبف األصل يف ا١تيتة كأيضان رك
 التحرٔف .

 : كأما تعليم الطَت فإنو يتبُت ِبمور 
 أف يسًتسل إذا أرسل .أكالن : 
 أف ينزجر إذا زجر .اثنيان : 

 ؟ اثلثان : كاختلفوا ىل يشًتط أف ال أيكل أـ ال
 يشًتط ، كىذا مذىب الشافعي قياسان على جارحة الكلب .قيل : 

 كهللا أعلم .ال يشًتط ، كىذا قوؿ اٟتنفية كاٟتنابلة .  كقيل : 
ٍلبىكى اٍلميعىلهم ) قولو  -ٓ  يف إطبلقو دليل إلابحة الصيد ّتميع أنواع الكبلب ا١تعلمة من األسود كغَتىا . (كى

 قولُت :كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على 
 ٬توز االصطياد ّتميع الكبلب ا١تعلمة من األسود كغَتىا .القوؿ األكؿ : 

 .كٚتاىَت العلماء ، كأبو حنيفة ، كالشافعي ، كبو قاؿ مالك :  قاؿ النوكم
 لعمـو النص ) إذا أرسلت كلبك ا١تعلم ( .

 ٭تـر الصيد ابلكلب األسود البهيم .القوؿ الثاين : 
 . ٛتد ، كإسحاؽ كأ، كقتادة ، كالنخعي ، ٟتسن البصرم كبو قاؿ ا:  قاؿ النوكم
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 ألنو شيطاف .
 أرجح . كاألكؿ

 دليل على مشركعية التسمية عند الصيد .فيو ... (  فىاذٍكيًر اٍسمى اىَّللهً قولو )  -ٓ

 . كقد أٚتع ا١تسلموف على التسمية عند اإلرساؿقاؿ النوكم : 
 بلثة أقواؿ :كقد اختلف العلماء يف حكم التسمية  على ث

 : أهنا شرط ال تسقط مطلقان ، حىت لو تركها نسياّنن أك جاىبلن فبل ٖتل . القوؿ األكؿ
كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا كقاؿ : كىذا أظهر األقواؿ ، فإف الكتاب كالسنة قد علقا اٟتل بذكر اسم هللا عليو 

 يف غَت موضع .
 ( . ليوا ٦تَّا َفٍى ييٍذكىًر اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو كىًإنَّوي لىًفٍسقه كىال أتىٍكي لقولو تعاُف ) -أ

 قالوا : كىذا عاـ ، ففيو النهي عن األكل ٦تا َف يذكر اسم هللا عليو ، كتسميتو فسقان .
 ) ما أهنر الدـ كذكر اسم هللا عليو فكل ( متفق عليو . كٟتديث رافع بن خديج . قاؿ : قاؿ  -ب

ار الدـ كذكر اسم هللا على الذبيحة يف شرط اٟتل ، فكما أنو لو َف ينهر الدـ ّنسيان أك جاىبلن َف ٖتل الذبيحة ، فقرف بُت إهن
 يف ٚتلة كاحدة ، فبل ٯتكن التفريق بينهما إال بدليل . فكذلك إذا َف يسم ، ألهنما شرطاف قرف بينهما النِب 

 النسياف . : أهنا كاجبة يف حاؿ الذكر دكف حاؿ القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ اٟتنفية ، كا١تالكية ، كا١تشهور يف مذىب اٟتنابلة .

 ) إف هللا كضع عن أميت ا٠تطأ كالنسياف كما استكرىوا عليو ( ركاه ابن ماجو . لقولو 
 : أهنا سنة مطلقان . القوؿ الثالث

 كىذا مذىب الشافعي .
تيٍم ( لقولو تعاُف   -أ  .) ًإالَّ مىا ذىكَّيػٍ

 . فأابح التذكي من غَت اشًتاط التسمية  وكم : قاؿ الن
ـي الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًحلّّ لىكيٍم ( كلقولو تعاُف  -ب  كىم ال يسموف .) كىطىعىا

 أبف ا١تراد ) إال ما ذكيتم ( كذكرمت اسم هللا عليو ، ١تا ثبت من األدلة األخرل على األمر ابلتسمية كاٞتواب عن اآلية : 
 ) كطعاـ الذين أكتوا الكتاب ... ( أف ا١تراد بذابئح أىل الكتاب ا١تباحة ىي ما ذْتوىا بشرطها كذابئح ا١تسلمُت كأما آية 

 كٟتديث ) ذبيحة ا١تسلم حبلؿ كإف َف يذكر اسم هللا ( كىو حديث ضعيف . -ج
 كأهنا ال تسقط مطلقان ، كاختاره ابن عثيمُت رٛتو هللا . كالصحيح األكؿ

 بلفظ : بسم هللا . يشًتط أف يكوف 
 فلو قاؿ : بسم الرٛتن أك ابسم رب العا١تُت :

 ال ٬تزئ .فقيل : 
 كىذا قوؿ الشافعية ، كاٟتنابلة . 

 ألف إطبلؽ التسمية ينصرؼ إُف : بسم هللا .
 ٬تزئ .كقيل : 

 كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية . 
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 كىذا الراجح .هللا ،  ا١تراد ابلتسمية ذكر هللا من حيث ىو ، ال خصوص : بسمقالوا : 
: كيعت ر أف تكوف التسمية على ما أراد ذْتو ، فلو ٝتى على شاة مث تركها إُف غَتىا أعاد  قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا

 . التسمية ، كأما تريَت اآللة فبل يضر ، فلو ٝتى كبيده سكُت مث ألقاىا كذبح برَتىا فبل أبس
 أصاب غَته حل ، مثاؿ : أرسل كلبو على أرنب ، مث إف الكلب صاد غزاالن فإنو ٭تل .لو ٝتى على صيد ف،  أما يف الصيد

 : أف التسمية يف ابب الصيد تقع على اآللة ، كالتسمية يف ابب الذكاة تقع على عُت ا١تذبوح . كالفرؽ
 .و ( فىًإٍف أىٍمسىكى عىلىٍيكى فىأىٍدرىٍكتىوي حىياا فىاٍذْتى قولو ) -ٔ

ٌل ًإالَّ اًبلذَّكىاًة ، كىىيوى ٣تيٍمىع عىلىٍيًو ، كى ىى قاؿ النوكم :  ا تىٍصرًيح أبًىنَّوي ًإذىا أىٍدرىؾى ذىكىاتو كىجىبى ذىٍْتو ، كىَفٍى ٭تًى مىا نيًقلى عىٍن اٟتٍىسىن كىالنَّخىًعيًٌ ذى
فو فػىبىاًطل ، الى أىظيٌنوي يىًصٌح عىنػٍهيمىا  . ًخبلى

رىجى حىٍشوىتو . فػىيىًحٌل ًفيًو حىيىاة ميٍستىًقرَّة أبًىٍف كىافى قىٍد قىطىعى حيٍلقيومو كىميرٍَّيًو ، أىٍك أىجىافىوي أىٍك خىرىؽى أىٍمعىاءىهي ، أىٍك أىخٍ  كىأىمَّا ًإذىا أىٍدرىكىوي كىَفٍى تػىٍبقى 
ٍٚتىاًع .  ) شرح مسلم ( .   ًمٍن غىٍَت ذىكىاة اًبإٍلً

رى قولو ) -ٕ ٍلبنا غىيػٍ  ( . لى فىالى َتىٍكيٍل: فىًإنهكى الى تىٍدًرم أىيػههيمىا قػىتػىلىوي تهي كىقىٍد قكىًإٍف كىجىٍدتى مىعى كىٍلًبكى كى

ٌل ؛ أًلى قاؿ النوكم :  يػىوىاًف َفٍى ٭تًى فَّ اأٍلىٍصل ٖتىٍرٯتو ، كىىىذىا الى ًفيًو بػىيىاف قىاًعدىة ميًهمَّة ، كىًىيى أىنَّوي ًإذىا حىصىلى الشٌَّك يف الذَّكىاة اٍلميًبيحىة لًٍلحى
ؼ ًفيًو ، كىًفيًو تػىٍنًبيو عىلىى أىنَّوي لىٍو كىجىدىهي حىيِّا كىًفيًو حىيىاة ميٍستىًقرَّة فىذىكَّاهي حىلَّ ، كىالى يىضيٌر  خً  كىٍونو ًاٍشتػىرىؾى يف ًإٍمسىاكو كىٍلبو كىكىٍلب غىٍَته بلى

حىة عىلىى تىٍذًكيىة اآٍلدىًمٌي الى   ب .عىلىى ًإٍمسىاؾ اٍلكىلٍ  أًلىفَّ ااًلٍعًتمىاد ًحينىًئذو يف اإٍلًابى
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ظاىر اٟتديث العمـو ، لكنو يقيد ٔتا إذا كاف الكلب الثآف َف يرسلو صاحبو كَف يسم عليو ، فإف كاف 
الكلب الثآف قد أرسلو صاحبو كٝتى عليو ، فإف الصيد ٭تل ، ألنو ًصيدى بكلبو معلم مرسل من قبل صاحبو ، لكن بقى النظر 

 ١تن يكوف ىذا الصيد ؟ الظاىر أقرب االحتماالت أف يقسم بينهما .
، فى قولو ) -ٖ ٍد ًفيًو ًإاله أىثػىرى سىٍهًمكى ، فىًإٍف غىابى عىٍنكى يػىٍومان، فػىلىٍم ٕتًى ًإٍف رىمىٍيتى سىٍهمىكى فىاذٍكيًر اٍسمى اىَّللًه  ت ( .كيٍل ًإٍف ًشئٍ كى

ا دىلًيل ًلمىٍن يػىقيوؿ قاؿ النوكم :   : ًإذىا أىثػَّرى جيٍرحو فػىرىابى عىٍنوي فػىوىجىدىهي مىيًٌتنا ، كىلىٍيسى ًفيًو أىثىر غىٍَت سىٍهمو ، حىلَّ ، كىىيوى أىحىد قػىٍوِفىٍ ىىذى
 اٍلكىٍلب ديكف السٍَّهم ، كىاأٍلىكَّؿ ـ يف الشَّاًفًعٌي كىمىالك يًف الصٍَّيد كىالسٍَّهم ، كىالثَّآف : ٭تىٍرـي ، كىىيوى اأٍلىصىٌح ًعٍند أىٍصحىابنىا ، كىالثَّاًلث ٭تىٍري 

ا اأٍلىثىر عىٍن اًٍبن أىقٍػوىل كىأىقٍػرىب ًإُفى اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة . كىأىمَّا اأٍلىحىاًديث اٍلميخىالًفىة لىوي فىضىًعيفىة ، كى٤تىٍميولىة عىلىى كى  رىاىىة التػٍَّنزًيو ، كىكىذى
 أى٪ٍتىٍيت . أىٍم كيٍل مىا َفٍى يىًرٍب عىٍنك ديكف مىا غىابى .عىبَّاس : كيٍل مىا أىٍصمىٍيت ، كىدىٍع مىا 

ا ميتػَّفىق عىلىى ٖتىٍرٯتو .(  كىًإٍف كىجىٍدتىوي غىرًيقان يف اىٍلمىاًء، فىالى َتىٍكيلقولو ) -ٗ  ىىذى
 ) فإنك ال تدرم ا١تاء قتلو ، أك سهمك ( .  كجاء السبب يف نفس اٟتديث

  التعليم ؟ىل يلحق ابلكلب غَته ٦تن يقبل 
 نعم .

 . االصطيادكقد أٟتق اٞتمهور ابلكلب كلَّ حيواف ميعىلَّم يتأتى بو  قاؿ القرطِب :
 .٘تسُّكنا اب١تعٌت 

على أف   عن صيد البازم فقاؿ : ) ما أمسك عليك فىكيل ( كٔتا ركاه الًتمذم عن عدم بن حامت قاؿ : سألت رسوؿ هللا  
ا ، كال ييعرؼ إال  من حديثو ، كىو ضعيف . كا١تعتمد : النظر إُف ا١تعٌت ، كذلك أف كل ما يتأتى من الكلب يف إسناده ٣تالدن

 .يتأتى من الفهد مثبلن ، فبل فارؽ إال فيما ال مدخل لو يف التأثَت ، كىذا ىو القياس يف معٌت األصل 
سود ، كىو اٟتسن ، كالنخعي ، كقد خالف يف ذلك قـو ، فقصركا اإلابحة على الكبلب خاصة . كمنهم من يستثٍت الكلب األ



 ُُُٗ 

، متمسكُت بقولو ) مكلًٌبُت ( ، كأبنَّو ما كقع يف الصحيح إال ذكر الكبلب ، كىذا ال  كقتادة ؛ ألنَّو شيطاف كما قاؿ النِب 
 ) ا١تفهم ( .  . حجَّة ٢تم فيو ؛ ألفَّ ذكر الكبلب يف ىذه ا١تواضع إ٪تا كاف ألهنا األغلب كاألكثر

طٍََّتً ، فىحيٍكميوي حيٍكمي كىكيلُّ مىا يػىٍقبىلي التػٍَّعًليمى ، كىٯتيًٍكني ااًلٍصًطيىادي بًًو ًمٍن ًسبىاًع اٍلبػىهىائًًم ، كىاٍلفىٍهًد ، أىٍك جىوىارًًح ال  : كقاؿ ابن قدامة
حىًة صىٍيًدهً   . اٍلكىٍلًب يف إابى

بي اٍلميعىلَّمىةي ، كىكيلُّ طىٍَتو تػىعىلَّمى الصٍَّيدى ، كىاٍلفيهيودي كىالصُّقيوري  (ٍن اٞتٍىوىارًًح كىمىا عىلٍَّمتيٍم مً  )قىاؿى اٍبني عىبَّاسو ، يف قػىٍولو تػىعىاُفى  ًىيى اٍلًكبلى
 . كىأىٍشبىاىيهىا

ا قىاؿى  ًنيفىةى ، طاككسكىٔتىٍعٌتى ىىذى كى٤تيىمَّدي ٍبني اٟتٍىسىًن ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىبيو  ، كى٭تىٍِتى ٍبني أىَب كىًثَتو ، كىاٟتٍىسىني ، كىمىاًلكه ، كىالثػٍَّورًمُّ ، كىأىبيو حى
 . ثػىٍورو 

تيٍم  ُت (كىمىا عىلٍَّمتيٍم ًمٍن اٞتٍىوىارًًح ميكىلًٌبً  )كىحيًكيى عىٍن اٍبًن عيمىرى ، كى٣تيىاًىدو ، أىنَّوي الى ٬تىيوزي الصٍَّيدي إالَّ اًبٍلكىٍلًب ؛ لًقىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى  يػىٍعًٍت كىلَّبػٍ
بً   . ًمٍن اٍلًكبلى

 . كل ( عىٍن صىٍيًد اٍلبىازًم ، فػىقىاؿى : إذىا أىٍمسىكى عىلىٍيك ، فى  سىأىٍلت رىسيوؿى اَّللًَّ  )كىلىنىا ، مىا ريًكمى عىٍن عىًدمٌو ، قىاؿى 
 ) ا١ترٍت ( .ب .          كىأًلىنَّوي جىارًحه ييصىادي بًًو عىادىةن ، كىيػىٍقبىلي التػٍَّعًليمى ، فىأىٍشبىوى اٍلكىلٍ 

 جواز االصطياد كأنو من األمور ا١تباحة .-ُُ
 جواز اقتناء الكلب للصيد .-ُِ
 اشًتاط أف يكوف الكلب معلمان .-ُّ

ُّّْ-  : ًه فىكيٍل، كىًإذىا أىصى )  عىٍن صىٍيًد اىٍلًمٍعرىاًض  فػىقىاؿى  سىأىٍلتي رىسيوؿى اىَّللًه  -كىعىٍن عىًدمٌو قىاؿى ٍبتى ًإذىا أىصىٍبتى ْتىدًٌ
 م .رىكىاهي اىٍلبياىارً  ( ًبعىٍرًضًو، فػىقيًتلى، فىًإنهوي كىًقيذه، فىالى َتىٍكيلٍ 

---------- 
بكسر ا١تيم ، ىي خشبة ثقيلة أك عصا يف طرفها حديدة ، كقد تكوف برَت حديدة ، ىذا ىو  : قاؿ النوكم  صىٍيًد اىٍلًمٍعرىاض () 

 الصحيح يف تفسَته  .
 ( . ابى ًْتىدًًٌه فىكيٍل كىًإذىا أىصىابى ًبعىٍرًضًو فػىقىتىلى فىًإنَّوي كىًقيذه فىبلى أتىٍكيلٍ ذىا أىصى كيف ركاية ) إ

 ( أم : أبف نفذ يف اللحم ، كقطع شيئان من اٞتلد . ذىا أىصىابى ْتىدًٌهً إ) 
 ألنو قد ذكي ذكاة شرعية .(  فىكيلٍ ) 
 . ( أم : برَت طرفو ادد كىًإذىا أىصىابى ًبعىٍرًضوً ) 
اًبٍلقىاًؼ، كآًخره ذاؿ ميٍعجىمة، كىٍزف -عٌد هللا تعاُف ا١توقوذة مٍن اٌرمات. ك"الوقيذ": ( أم : فهو حراـ ، ل فىًإنهوي كىًقيذه فىالى َتىٍكيلٍ ) 

 ت .تيٍضرب اًب٠تىشىبًة حىتَّ ٘تىيو  عىًظيم، فًعيل ٔتعٌت مٍفعيوؿ، كىيوى مىا قيًتل ًبعصنا، أك حىجىر، أٍك مىا ال حىٌد لوي، كا١تٍوقيوذىة: ىي الَّيًت 
 ا .كىاٍلوىٍقذ كىاٍلمىٍوقيوذ ىيوى الًَّذم يػيٍقتىل ًبرىٍَتً ٤تيىدَّد ًمٍن عىصنا أىٍك حىجىر كىغىٍَت٫تى  قاؿ النوكم :

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
كىو إهنار الدـ ، كإف قتلو بصدمو نستفيد أف ا١تعراض كغَته من السبلح إف قتل الصيد ْتده كنفوذه فهو مباح ، ٟتصوؿ ا١تقصود 

 كثقلو فبل يباح ، ألنو كقيذ ٤تـر .
ًنيفىة كىأىٍٛتىد كىاٞتٍىمىاًىَت : أىنَّوي ًإذىا ًاٍصطىادى اًبٍلًمٍعرىاًض فػىقىتىلى القاؿ النوكم :  صٍَّيد ًْتىدًًٌه حىلَّ ، كىًإٍف كىمىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىمىالك كىأىَب حى

ا اٟتٍىًديث . قػىتػىلىوي ًبعىٍرًضًو  ٌل ٢ًتىذى  َفٍى ٭تًى
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ٌل ميٍطلىقنا   .   ) شرح مسلم ( .كىقىاؿى مىٍكحيوؿ كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ كىغىٍَت٫تىا ًمٍن فػيقىهىاء الشَّاـ : ٭تًى
أصىابوي ًبعىٍرًضًو ٍَف ٭ًتٌل؛  كىحىاًصلو أفَّ السٍَّهم، كما يًف معناهي، ًإذىا أصىابى الصَّيد ًْتدًًٌه حىلَّ، ككانت تًلك ذكاتو، كًإذىاقاؿ ابن حجر : 

يثػىقَّل. 
 أًلنَّوي يف مىٍعٌت ا٠تىشىبة الثًَّقيلة، كاٟتىجىر، كى٨تىٍو ذىًلكى ًمن ا١ت

، فىأىٍدرىٍكتىوي فىكيٍلوي، مىا ملٍى يػيٍننًتٍ  ) قىاؿى  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ثػىٍعلىبىةى  -ُّّٓ ، فػىغىابى عىٍنكى أىٍخرىجىوي  ( ًإذىا رىمىٍيتى ًبسىٍهًمكى
 م .ميٍسلً 

---------- 
ٍ يػيٍننًتٍ )   .بضم الياء، كفتحها، ككسر التاء، من أننت الرابعي، كمعناه: ما َف تترَت رائحتو، كٗتبث(  مىا ملى

: فػىٍليىٍأكيٍلوي ًإالَّ أىٍف يػيٍننًت  قاؿ جاء يف ركاية ) أف النِب   . ( يف الًَّذم ييٍدرًؾي صىٍيدىهي، بػىٍعدى ثىبلىثو
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 نستفيد أف الصيد إذا غاب مث كجده الصائد فإنو ٭تل أكلو إال إذا أننت .
، حيث جىعىلى الرىايىة أتى  ، إذا َف يننت كىذا اٟتديث صريح يف كوف الصيد حبلالن، كإف غاب أكثر مٍن ثبلثة أٌَيـقاؿ يف الفتح : 

ى فىبل، ىىذىا ظىاًىر اٟتٍىًديث. كىأىجىابى النػَّوى يػيٍننًت الصَّيد، فػىلىٍو كىجىدىهي مى  ًكم أبىفَّ ثىبلن بىعد ثىبلث، كىَفٍى يػيٍننًت حىلَّ، كىًإف كىجىدىهي بدكنػىهىا كىقد أىنٍػنتى
ى لًلتػٍَّنزًيًو، إال إف خيف منو الضرر، فيحـر وا النهي عىلىى كىذا مذىب الشافعٌية، كأما ا١تالكية، فحمل،  النػٍَّهي عىن أىٍكلو ًإذىا أىنٍػنتى

 ر .التحرٔف مطلقنا، قىاؿى يف "الفتح": كىو الظاى
 . كاستدٌؿ مٍن ٛتل النهي عىلىى التنزيو بقٌصة اٟتوت الذم أكل منو اٞتيش مع أَب عبيدة رضي هللا تعاُف عنو نصف شهر

لبان ببل ننت يف تلك ا١تدة، السيما بعد ذلك، كاللحم ال يبقى غا ككجهو أهنم أكلوا مٍن ٟتم اٟتوت نصف شهر، كأكل منو النٌِب 
 .يف اٟتجاز، مع شٌدة اٟترٌ 

أف يكونوا مٌلحوه، كقٌددكه، فلم يدخلو ننت، كهبذا ال يتٌم االستدالؿ بو عىلىى صرؼ النهي  -كما قىاؿى يف "الفتح"-لكن ٭تتمل 
 .عن التحرٔف إُف التنزيو

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o صحة اإلنساف . حرص اإلسبلـ على 
o . ٖترٔف أكل اللحم ا١تننت ، كرجحو اٟتافظ كالشوكآف 

هى  -ُّّٔ ـٍ  أىفه قػىٍومنا قىاليوا ًللنهيبًٌ  ) اكىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ تيونػىنىا اًبللهٍحًم، الى نىٍدًرم أىذيًكرى ًاٍسمي اىَّللًه عىلىٍيًو أى ًإفه قػىٍومان أيٍى
  : ؟ فػىقىاؿى  م .رىكىاهي اىٍلبياىارً  ( ٝتىُّوا اىَّللهى عىلىٍيًو أىنٍػتيٍم، كىكيليوهي الى

---------- 
؟)  ـٍ الى  ؟ ( . أـ َف يذكركا، أفنأكل منها)  كيف ركاية أَب داكد(  الى نىٍدًرم أىذيًكرى ًاٍسمي اىَّللًه عىلىٍيًو أى
:  ٝتىُّوا اىَّللهى عىلىٍيًو أىنٍػتيٍم، كىكيليوهي )   ( ّتاىلٌية) كيف ركاية أَب داكد  ر (قالت: ككانوا حديثي عهد ابلكفيف ركاية للبخارم )ك (  فػىقىاؿى

 ـ ( .كذلك يف أكؿ اإًلسبله ) كزاد مالك يف آخر 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 .ى الصبلح؟ كىو اٟتٌل؛ ٛتبلن ٟتاؿ ا١تسلم عىلى  حكم ذبيحة مٍن َف ييعرؼ، ىل ٌٝتى هللا تعاُف عليها، أـ ال نستفيد : أف
 ل .إذا ذبح ا١تسلم أك الكتاَب ذبيحة ، كَف ييدر أذكر اسم هللا عليها أـ ال ، فيجوز األكل منها ، كيسمي من أكف

ؿه ؛ أًلى قاؿ ابن قدامة :  بًيحىتيوي حىبلى حى لىنىا أىٍكلى مىا فىًإٍف َفٍى يػيٍعلىٍم أىٝتىَّى الذَّاًبحي أىـٍ الى ؟ أىٍك ذىكىرى اٍسمى غىٍَتً اَّللًَّ أىـٍ الى ؟ فىذى فَّ اَّللَّى تػىعىاُفى أىابى
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 . ذىْتىىوي اٍلميٍسًلمي كىاٍلًكتىاَبُّ ، كىقىٍد عىًلمى أىنػَّنىا الى نىًقفي عىلىى كيلًٌ ذىاًبحو 
ٍتيونػىنىا بًلىٍحمو الى نىٍدرًم أىذىكىريكا أىنػَّهيٍم قىاليوا : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إفَّ قػىٍومنا حىًديثي ) كىقىٍد ريًكمى عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا  و عىٍهدو ًبًشٍرؾو ، أيى

 ) ا١ترٍت ( .  . أىٍخرىجىوي اٍلبيخىارًمُّ ا ( اٍسمى اَّللًَّ عىلىٍيًو أىـٍ َفٍى يىٍذكيريكا ؟ قىاؿى : ٝتىُّوا أىنٍػتيٍم ، كىكيليو 
، أىٍك جىاًىله، أىٍك ًكتىاَبّّ فىحىبلىؿه أىٍكليوي كىكيلُّ مىا غىابى عىنَّا ٦تَّا ذىكَّاهي ميٍسًلمه  كقاؿ ابن حـز :  ، ... مث ذكر حديث الباب . فىاًسقه

منا قىٍد ذىْتىىوي غىيػٍريهي جىازى لىوي أىٍف أيىٍكيلى ًمٍنوي كىيىٍذكيرى اٍسمى اَّللًَّ عىلى كقاؿ ابن تيمية :  ٍنسىافي ٟتٍى  ًس عىلىىٍيًو ؛ ًٟتىٍمًل أىٍمًر النَّاكىلىًكٍن إذىا كىجىدى اإٍلً
مىًة كىمىا ثػىبىتى يف الصًَّحيًح  حًَّة كىالسَّبلى ٍتيوفى اًبللٍَّحًم كىالى نىٍدرًم) الصًٌ ـً أيى سنا حىًديًثي عىٍهدو اًبإٍلًٍسبلى  أىفَّ قػىٍومنا قىاليوا َيى رىسيوؿى اَّللًَّ إفَّ ّنى

 ا (.وا أىنٍػتيٍم كىكيليو أىذىكىريكا اٍسمى اَّللًَّ عىلىٍيًو أىـٍ َفٍى يىٍذكيريكا ؟ فػىقىاؿى : ٝتىُّ 
ؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا :  كال يلـز السؤاؿ عما ذْتو ا١تسلم أك الكتاَب كيف ذْتو ، كىل ٝتى عليو أك ال ؟ بل كال كقا

ي أكل ٦تا ذْتو اليهود كَف يسأ٢تم . كيف صحيح البخارم كغَته عن عائشة رض ينبري ، ألف ذلك من التنطع يف الدين ، كالنِب 
إف قوما أيتوننا بلحم ال ندرم أذكركا اسم هللا عليو أـ ال ، فقاؿ : ) ٝتوا عليو أنتم ككلوه ( قالت : هللا عنها أف قوما قالوا للنِب 

أبكلو دكف أف يسألوا مع أف اآلتُت بو قد ٗتفى عليهم أحكاـ اإلسبلـ ، لكوهنم  : ككانوا حديثي عهد بكفر . فأمرىم النِب 
 ر .فحديثي عهد بك

 ٔتاذا استدؿ بعض العلماء هبذا اٟتديث ؟ 
 استدؿ بعض العلماء هبذا اٟتديث على أف التسمية سنة كليست كاجبة .

 ان َفقاؿ: فلو كاف كجود التسمية شرط....  -مث ذكر حديث الباب  – كاحتج البيهقي أيضنا ْتديث عائشةقاؿ ابن كثَت : 
 .يرخص ٢تم إال مع ٖتققها، كهللا أعلم

أذف ٢تم يف أكلو ، ألف األصل يف الفعل الواقع من أىلو أنو كاقع  جاب الشيخ ابن عثيمُت عن ىذا بقولو : أف الرسوؿ لكن أ
 على السبلمة كالصحة ، ال ألف التسمية ليست شرطان .

 كقد تقدـ ا٠تبلؼ يف حكم التسمية .
 .ةه كى " التٍَّسًميىةي عىلىى الذَّبًيحىًة " مىٍشريكعى قاؿ ابن تيمية : 

 كىقىٍوًؿ الشَّاًفًعيًٌ . .لىًكٍن ًقيلى : ًىيى ميٍستىحىبَّةه  
 .كىًقيلى : كىاًجبىةه مىعى اٍلعىٍمًد كىتىٍسقيطي مىعى السٍَّهًو 

ًنيفىةى كىمىاًلكو كىأىٍٛتىد يف اٍلمىٍشهيوًر عىٍنوي .  كىقىٍوًؿ أىَب حى
بي ميٍطلىقنا ؛ فىبلى تػيؤٍكىلي الذَّبًيحى   يػٍريهي ةي ًبديكهًنىا سىوىاءه تػىرىكىهىا عىٍمدنا أىٍك سىٍهونا كىالٌرًكىايىًة اأٍليٍخرىل عىٍن أىٍٛتىد اٍختىارىىىا أىبيو ا٠تٍىطَّاًب كىغى كىًقيلى : ٕتًى

 كىىيوى قػىٍوؿي غىٍَتً كىاًحدو ًمٍن السَّلىًف .
ا أىٍظهىري اأٍلىقٍػوىاؿً    . كىىىذى
 ( .فىكيليوا ٦تَّا أىٍمسىٍكنى عىلىٍيكيٍم كىاذٍكيريكا اٍسمى اَّللًَّ عىلىٍيًو  )اٟتٍىلَّ ًبذًٍكًر اٍسًم اَّللًَّ يف غىٍَتً مىٍوًضعو كىقىٍولًًو  فىًإفَّ اٍلًكتىابى كىالسُّنَّةى قىٍد عىلَّقى  

 ( .فىكيليوا ٦تَّا ذيًكرى اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو ) كىقػىٍولًًو 
 ( .مي اَّللًَّ عىلىٍيًو كىمىا لىكيٍم أىالَّ أتىٍكيليوا ٦تَّا ذيًكرى اسٍ ) 
 ( .كىالى أتىٍكيليوا ٦تَّا َفٍى ييٍذكىًر اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو ) 
ـى كىذيًكرى اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو فىكيليوا  )كىيف الصًَّحيحىٍُتً أىنَّوي قىاؿى    ( .مىا أىنٍػهىرى الدَّ
بي آخىرى فىبلى أتىٍكيٍل ؛ إذىا أىٍرسىٍلت كى  )كىيف الصًَّحيًح أىنَّوي قىاؿى لىعىًدمٌو   ٍلبىك اٍلميعىلَّمى كىذىكىٍرت اٍسمى اَّللًَّ فػىقىتىلى فىكيٍل كىًإٍف خىالىطى كىٍلبىك ًكبلى



 ُُْٗ 

 ه ( .فىًإنَّك إ٪تَّىا ٝتىٍَّيت عىلىى كىٍلًبك كىَفٍى تيسىمًٌ عىلىى غىَتًٍ 
منا كىكيلُّ بػىٍعرىةو عىلىفنا  )دىكىاهبًًٌٍم فػىقىاؿى كىثػىبىتى يًف الصًَّحيًح أىفَّ اٞتًٍنَّ سىأىليوهي الزَّادى ٢تىيٍم كىلً  لىكيٍم كيلُّ عىٍظمو ذيًكرى اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو أىٍكفػىرى مىا يىكيوفي ٟتٍى

ييًبٍح لًٍلًجنًٌ اٍلميٍؤًمًنُتى إالَّ مىا ذيًكرى اٍسمي اَّللًَّ َفٍى  فػىهيوى  (فىبلى تىٍستػىٍنجيوا هًبًمىا ؛ فىًإنػَّهيمىا زىادي إٍخوىاًنكيٍم ًمٍن اٞتًٍنًٌ )  قىاؿى النَِّبُّ ( ًلدىكىابًٌكيٍم 
ٍنسً   )٣تموع الفتاكل( .      عىلىٍيًو ؛ فىكىٍيفى اًبإٍلً

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  مىل عىلىى أنو ٝتىَّى؛ ألف ا١تسلم ال ييظىن بو يف ك : عبد ال رٌ قاؿ ابن ل شيء إال ا٠تَت، حىىتَّ فيو أف ما ذْتو ا١تسلم يؤكل، ك٭تي

 ك .يتبُت خبلؼ ذل
o  ما كىافى عليو الصحابة  ،مٍن الورع، حيث إهنم َف يكتفوا بظاىر اٟتاؿ، بل توٌرعوا عن أكل ما أتى بو مٍن َف ييعرؼ حالو

 .عن ذلك، فبٌُت ٢تم أنو حبلؿ حىىتَّ سألوا النٌِب 
o صل السبلمة .أف الفعل إذا كقع من أىلو فإنو ال يسأؿ عنو ، ألف األ 
o . يسر الشريعة اإلسبلمية 

: ًإنػههىا الى تىًصيدي صىٍيدنا، كىالى تػىٍنكىأي  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ) كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه بًن ميغىفهلو اٍلميزىينًٌ  -ُّّٕ نػىهىى عىًن اى٠ٍتىٍذًؼ، كىقىاؿى
نه، كىتػىٍفقىأي اىلٍ   م .ميتػهفىقه عىلىٍيًو. كىاللهٍفظي ًلميٍسلً  ( عىٍُتى عىديكاا، كىلىًكنػههىا تىٍكًسري اىلسًٌ

---------- 
بٍػهىاـ كى  ) نػىهىى عىًن اى٠ٍتىٍذًؼ ( ٍنسىاف ًْتىصىاةو أىٍك نػىوىاة كى٨تىٍو٫تىا ٬تىٍعىلهىا بػىٍُت أيٍصبػيعىٍيًو السَّبَّابػىتػىٍُتً أىٍك اإٍلً  السَّبَّابىة .كىىيوى رىٍمي اإٍلً

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 .النػٍَّهي عىٍن ا٠تٍىٍذؼ   نستفيد

 ما العلة يف النهي عنو ؟ 
 ألنو ال مصلحة فيو ، كفيو مضرة .

 ذلك بقولو : بٌُت 
 ( ألنو ليس لو نفوذ ، بل ا١تضركب هبا ) أم ابٟتصاة ( إف مات فهو كقيذ . ًإنػههىا الى تىًصيدي صىٍيدنا) 
 ، ألف العدك إ٪تا ينكأ ابلسهاـ ال ابٟتصى الصرَتة .أم : ال ٕترح عدكان (  كىالى تػىٍنكىأي عىديكاا ) 
نه، كىتػىٍفقىأي اىٍلعىٍُتى  )  ( كىذا ضرر . كىلىًكنػههىا تىٍكًسري اىلسًٌ

ا. كىًفيوً ، كىيػىٍلتىًحق بً لىحىة ًفيًو كىٮتيىاؼ مىٍفسىدىتوالى مىصٍ  فا٠تذؼ أىٍك حىاجىة يًف ًقتىاؿ : أىفَّ مىا كىافى ًفيًو مىٍصلىحىة ًو كيٌل مىا شىارىكىوي يًف ىىذى
ائًزاٍلعىديٌك كى   .حىيَّة كىتيذىكَّى فػىهيوى جىائًزبىٍل تيٍدرىؾ  ا كىافى الى يػىٍقتيلهىا غىالًبنا، كىًمٍن ذىًلكى رىٍمي الطُّييور اٍلًكبىار اًبٍلبػيٍنديًؽ ًإذى ٖتىًٍصيل الصٍَّيد فػىهيوى جى

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . النهي عن ا٠تذؼ 
o . أف من مات ْتصى ا٠تذؼ فإنو ال ٭تل ، لكن لو أدركو حيان فذكاه حٌل 
o . أف إظهار القوة كالشجاعة أماـ األعداء مطلب مرغوب لئلسبلـ 

ًة كىاٞتًٍهىاًد كىكىافى إذىا عىادى مىرًيضنا يػى  كى٢ًتىذىا كىانىٍت أىٍكثػىري اأٍلىحىاًديًث عىٍن النَِّبًٌ قاؿ ابن تيمية :  اللَّهيمَّ اٍشًف عىٍبدىؾ  )قيوؿي يف الصَّبلى
ةن كىيػىٍنكىأي لىك عىديكِّا   ( .يىٍشهىدي لىك صىبلى

o . ٕتنب كل ما فيو ضرر 



 ُُٗٓ 

هيمىا; أىفه اىلنهيبه  - ُّّٖ  .رىكىاهي ميٍسًلمه (  الى تػىتهًاذيكا شىٍيئان ًفيًو اىلرُّكحي غىرىضنا)  قىاؿى  كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
---------- 

 أم : اٟتيواف اٟتي . (الى تػىتهًاذيكا شىٍيئان ًفيًو اىلرُّكحي ) 
فنا منصوابن للرم(  غىرىضنا)   ي .برُت معجمة، كراء مفتوحتُت، آخره ضاد معجمة: أم ىىدى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد ٖترٔف اٗتاذ اٟتيواف ىدفان يرمى إليو .
ا النػٍَّهي لًلتٍَّحرًًٔف أىٍم الى تػىتَّخً قاؿ النوكم :  اٍلرىرىًض ًمٍن اٞتٍيليود كىغىٍَتىىا ، كىىىذى ا قىاؿى ذيكا اٟتٍىيػىوىاف اٟتٍىٌي غىرىضنا تػىٍرميوفى ًإلىٍيًو ، كى يًف  ، كى٢ًتىذى

ا ( كىأًلىنَّوي تػىٍعًذيب لًٍلحى  الًيًَّتًو ، كىتػىٍفوًيت رًكىايىة اًٍبن عيمىر الَّيًت بػىٍعد ىىًذًه : ) لىعىٍن اَّللَّ مىٍن فػىعىلى ىىذى ؼ لًنػىٍفًسًو ، كىتىٍضًييع ًلمى يػىوىاًف كىًإٍتبلى
فىعىًتًو ًإٍف َفٍى يىكيٍن ميذىكِّى نػٍ اتًًو ًإٍف كىافى ميذىكِّى ، كىًلمى  . ) شرح مسلم ( . ًلذىكى

 من فعل ىذا : كقد لعن رسوؿ هللا 
ًعيًد ٍبًن جيبػىٍَتو قىاؿى  عىلى فىرو قىٍد نىصىبيوا دىجىاجىةن يػىتػىرىامىٍونػىهىا فػىلىمَّا رىأىكيا اٍبنى عيمىرى تػىفىرَّقيوا عىنػٍهىا. فػىقىاؿى اٍبني عيمىرى مىٍن فػى مىرَّ اٍبني عيمىرى بًنػى ) عىٍن سى

ا ًإفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ا ىىذى  ( متفق عليو . لىعىنى مىٍن فػىعىلى ىىذى
كأخرج أٛتد مٍن طريق أَب صاٌف اٟتنفٌي، ،  ؛ ألف اللعن مٍن دالئل التحرٔفقىاؿى يف "الفتح": فيو دليل عىلىى ٖترٔف التمثيل ابٟتيواف

 . رجالو ثقات. انتهى ة (مٍن مثل بذم ريكح، مث َف يتب، مثل هللا بو يـو القيام)  عن رجل مٍن الصحابة، أراه عن ابن عمر، رفعو
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  عظمة اإلسبلـ يف احًتاـ اٟتيواف. 
o . اإلشارة إُف أنو ينبري أف يكوف للرماة غرضان يًتاموف إليو ، ألف ىذا ىو الذم ٭تصل بو تعلم الرمي 

، فىأىمى  أىٌف اٍمرىأىةن ذىْتىىٍت شىاةن ْتىجىرو، فىسيًئلى اىلنهيبُّ )  كىعىٍن كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو  -ُّّٗ  م .رىكىاهي اىٍلبياىارً  (رى ِبًىٍكًلهىا ػعىٍن ذىًلكى
---------- 

هي أىٍخبػىرىهي كيف لفظ للبخارم : (  أىٌف اٍمرىأىةن ذىْتىىٍت شىاةن ْتىجىرو )  عى اٍبنى كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو ٮتيٍ ري اٍبنى عيمىرى أىفَّ أىابى ًفعو ٝتًى أىفَّ جىارًيىةن ) عىٍن ّنى
 هىا مىٍوًتن فىكىسىرىٍت حىجىرنا فىذىْتىىتػٍهىا فػىقىاؿى ألىٍىًلًو الى أتىٍكيليوا حىىتَّ آيتى النَِّبَّ ٢تىيٍم كىانىٍت تػىٍرعىى غىنىمنا ًبسىٍلعو فىأىٍبصىرىٍت ًبشىاةو ًمٍن غىنىمً 

 ا ( .أبًىٍكًلهى  ، أىٍك بػىعىثى إًلىٍيًو فىأىمىرى النَِّبُّ  فىأىٍسأىلىوي ، أىٍك حىىتَّ أيٍرًسلى ًإلىٍيًو مىٍن يىٍسأىليوي فىأىتىى النَِّبَّ 
 يد من اٟتديث ؟ماذا نستف 

 نستفيد حل ذبيحة ا١ترأة كلو كانت حائضان .
 كقد بوب البخارم على اٟتديثُت : ابب ذبيحة ا١ترأة كاألمىة .

كأنو يشَت إُف الرد على من منع ذلك كقد نقل دمحم بن عبد اٟتكم عن مالك كراىتو كيف ا١تدكنة جوازه كيف كجو  قاؿ ابن حجر :
ضحية كعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراىيم النخعي أنو قاؿ يف ذبيحة ا١ترأة كالصِب ال للشافعية يكره ذبح ا١ترأة األ

 ر . ) الفتح ( .أبس إذا أطلق الذبيحة كحفظ التسمية كىو قوؿ اٞتمهو 
ًتًو ، رىجيبلن كىافى أىٍك كىٚتيٍلىةي ذىًلكى أىفَّ كيلَّ مىٍن أىٍمكىنىوي الذٍَّبحي ًمٍن اٍلميٍسًلًمُتى كىأىٍىًل اٍلكً قاؿ ابن قدامة :  تىاًب ، إذىا ذىبىحى ، حىلَّ أىٍكلي ذىبًيحى

فنا ا ، الى نػىٍعلىمي يف ىىذىا ًخبلى لًرنا أىٍك صىًبيِّا ، حيرِّا كىافى أىٍك عىٍبدن  . اٍمرىأىةن ، ابى
ًة اٍلمىٍرأىًة كىالصًَِّبًٌ قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : أىٍٚتىعى كيلُّ مىٍن ٨تىٍفىظي عىٍنوي ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم ، عى  حىًة ذىبًيحى  . لىى إابى

تػٍهىا فىذىكَّ  م )كىقىٍد ريكً  تػٍهىا ًْتىجىرو ، فىسىأىؿى النًَِّبَّ أىفَّ جىارًيىةن ًلكىٍعًب ٍبًن مىاًلكو ، كىانىٍت تػىٍرعىى غىنىمنا ًبًسٍلعو ، فىأيًصيبىٍت شىاةه ًمنػٍهىا ، فىأىٍدرىكى



 ُُٗٔ 

  فىقه عىلىٍيوً ميتػَّ ا ( فػىقىاؿى : كيليوىى . 
ا اٟتٍىًديًث فػىوىائًدي سىٍبعه   :كىيف ىىذى

ًة اٍلمىٍرأىًة  : أىحىديىىا  حىةي ذىبًيحى  إابى
ًة اأٍلىمىةً  : ةكىالثهانًيى  حىةي ذىبًيحى  . إابى

حىةي ذىبًيحىًة اٟتٍىاًئًض ؛ أًلىفَّ النَِّبَّ : كىالثهالًثىةي   . َفٍى يىٍستػىٍفًصلٍ  إابى
حىةي الذٍَّبًح اًبٟتٍىجىرً  :كىالرهاًبعىةي   . إابى
حىةي ذىٍبًح مىا ًخيفى عىلىٍيًو اٍلمىٍوتي :  كىا٠ٍتىاًمسىةي   . إابى

 . ًحلُّ مىا يىٍذْتىيوي غىيػٍري مىاًلًكًو ًبرىٍَتً إٍذنًوً  :كىالسهاًدسىةي 
حىةي ذىْتًًٍو لًرىٍَتً مىاًلًكًو ًعٍندى ا٠تٍىٍوًؼ عىلىٍيوً  :كىالسهاًبعىةي   ) ا١ترٍت ( .   . إابى
قىاؿى اإلماـ ابن قيدامة رٛتو هللا تعاُف: ا١تنخنقة، كا١توقوذة، كا١تًتدية، كالنطيحة، كأكيلة السبع، كما أصاهبا مرض، فماتت فائدة : 

مها، ، كيف حديث جارية كعب: أهنا أصيبت شاة مٍن غن(  ًإالَّ مىا ذىكَّيػٍتيمٍ )  بو ٤ترمة، إال أف تدرؾ ذكاهتا؛ لقوؿ هللا تعاُف
: "كلوىا فأدركتها، فذْتتها ْتجر، فسأؿ النٌِب   .متَّفقه عليو . ؟، فػىقىاؿى

; أىمها )  قىاؿى  عىًن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن رىاًفًع ٍبًن خىًديجو  -َُّْ نه كىالظٍُّفرى ـي، كىذيًكرى ًاٍسمي اىَّللًه عىلىٍيًو، فىكيٍل لىٍيسى اىلسًٌ مىا أيهنًٍرى اىلده
نُّ; فػى  : فىميدىل اىٟتٍىبىشً اىلسًٌ  و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  (  عىٍظمه; كىأىمها اىلظُّفيري

---------- 
ـي )  ، كالذم ينهر الدـ ما لو  أسالو، كصبو بكثرة، ككزنو أفعل، مٍن النهر، شيبًٌوى خيركج الدـ ّترم ا١تاء يف النهر: أم  ( مىا أيهنًٍرى اىلده

 ديد كا٠تشب الذم لو حد كالزجاج .نفوذ يف البدف ، كىو ادد كالسهم كاٟت
قىاؿى اٟتافظ: كثبتت ىذه (  عليو)  ذا ىو عند البخارٌم يف "الذابئح"، كعند مسلم أيضنا ْتذؼ قولوك ( كىذيًكرى ًاٍسمي اىَّللًه عىلىٍيوً  )

ا اٟتٍىًديث عند البخارٌم، يف  : ىكذا ككبلـ النوكٌم يف "شرح مسلم" يوىم أ ( الشركة) اللفظة يف ىىذى هنا ليست يًف البخارٌم، إذ قىاؿى
كذكر اسم )  كفيو ٤تذكؼ: أم ذيكر اسم هللا عليو، أك معو، ككقع يف ركاية أَب داكد كغَته -يعٍت مٍن مسلم-ىو يف النسخ كلها 

ىا مٍن البخارٌم، ما عدؿ انتهى، فكأنو ١تا َف يرىا يًف "الذابئح" مٍن البخارٌم أيضنا، عزاىا ألَب داكد، إذ لو استحضر (  هللا عليو
 و .عن التصريح بذكرىا في

نه كىالظٍُّفرى ) فى  إال سنِّا، ) كيف ركاية:  ( غَت السٌن، كالظفر) كيف ركاية:  ، ليس السٌن كالظفر مباحنا، أك ٣تزائن : أم  ( كيٍل لىٍيسى اىلسًٌ
 ران ( .أك ظف

نُّ; فػىعىٍظمه  )  . ككل عظم ال ٭تل الذبح بو ( أىمها اىلسًٌ
كىقىاؿى النوكٌم: معٌت اٟتٍىًديث: ال تذْتوا ابلعظاـ، فإهنا تنجس ابلدـ، كىقىٍد هنيتكم عن تنجيسها؛ ألهنا زاد إخوانكم قاؿ يف الفتح : 

. ئمٍن اٞتن. انتهى. كىو ٤تتمل، كال يقاؿ: كىافى ٯتكن تطهَتىا بعد الذبح هبا؛ ألف االستنجاء هبا كذلك، كىقىٍد تقرر أنو ال ٬تز 
ا يدؿ عىلىى أف الذبح ابلعظم، كىافى معهودا عندىم، أنو ال ٬تز كىقىا ، كقررىم الشارع عىلىى ذلك، ئؿى ابن اٞتوزم يف "ا١تشكل": ىىذى

، (اذْتوا بكٌل شيء فرل األكداج، ما خبل السٌن كالظفر)  كأشار إليو ىنا. كأخرج الط رآف يف "األكسط" مٍن حديث حذيفة، رفعو
 ح ( .الفت)  ن خراش، ٥تتلفه فيو، كلو شاىد مٍن حديث أَب أيمامة ٨توه. قالو يف كيف سنده عبد هللا ب

: فىميدىل اىٟتٍىبىشً )   يتم عن التشبو هبم. قالو ابن الصبلح، كتبعو النوكٌم. كقيل: هنى عنهما؛ : أم (  كىأىمها اىلظُّفيري كىم كفار، كىقىٍد هني
إال ا٠تنق، الذم ليس ىو عىلىى صورة الذبح، كىقىٍد قالوا: إف اٟتبشة تيدمي  ان البألف الذبح هبما تعذيب للحيواف، كال يقع بو غ
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نػٍقنا  .مذابح الشاة ابلظفر، حىىتَّ تيزىق نفسها خى
 .كاعًتض عىلىى التعليل األكؿ، أبنو لو كىافى كذلك؛ المتنع الذبح ابلسكُت، كسائر ما يىذبح بو الكفار

كأما ما يلتحق هبا، فهو الذم يعت ر فيو التشٌبو؛ لضعفها، كمن مثىَّ كانوا يسألوف عن  كأجيب، أبف الذبح ابلسكُت، ىو األصل،
 ا .جواز الذبح برَت السكُت كشبهه

 عرؼ الذكاة ؟ 
 لرة : ٘تاـ الشيء ، كمنو الذكاء يف الفهم إذا كاف ًتـ العقل .

 ٦تتنع . : ذبح أك ٨تر اٟتيواف ا١تأكوؿ ال رم بقطػع حلقػومو كمريئو أك عقر كشرعان 
 واف ا١تباح .يكالذكاة شرط ٟتل اٟت

 أٚتع العلماء على أنو ال ٭تل اٟتيواف ا١تأكوؿ اللحػم غَت السمك كاٞتراد إال بذكاة .
مي ا٠ٍتًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ لًرىٍَتً اَّللًَّ بًًو كىاٍلميٍنخى  ـي كىٟتٍى تىةي كىالدَّ يػٍ اٍلمىٍوقيوذىةي كىاٍلميتػىرىدًٌيىةي كىالنًَّطيحىةي كىمىا أىكىلى السَّبيعي ًنقىةي كى لقولو تعاُف )حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

تيٍم(  فاشًتط هللا الذكاة . ًإالَّ مىا ذىكَّيػٍ
 كاٟتكمة منها: تطييب اٟتيواف ا١تذكى ، فاٟتيواف إذا أسيل دمو فقد ًطٍيب ، ألنو يسارع إليو التجفف.

كالدـ ا٠تبيث فيها ، كالذكاة ١تا كانت تزيل ذلك الدـ كالفضبلت كانت سبب  كا١تيتة إ٪تا حرمت الحتقاف الرطوابت كالفضبلت
 اٟتل .
 اذكر شركط الذكاة اليت ذكرت يف ىذا اٟتديث ، كاليت مل تذكر ؟ 

 .أف يكوف الذبح ٔتحٌدد ينهر الدـ الشرط األكؿ :  
ٗترؽ ْتدىا ال بثقلها. ]كالثآف[: أف ال تكوف كيشًتط يف اآللة شرطاف: ]أحد٫تا[: أف تكوف ٤تددة تقطع، أك قاؿ ابن قدامة: 

لقوؿ النٌِب  ان فإذا اجتمع ىذاف الشرطاف يًف شيء، حل الذبح بو، سواء كىافى حديدا، أك حجرا، أك بًًلطىة، أك خشب ران ،كال ظفان سن
  : ان .   ) ا١ترٍت ( .ما أهنر الدـ، كذيكر اسم هللا عليو فكلوا ما، َف يكن سنا أك ظفر 

ـي ث الباب ) ...ٟتدي  ... ( . مىا أيهنًٍرى اىلدَّ
) إف هللا كتب اإلحساف على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، كإذا  شداد بن أكس اآليت قاؿ : قاؿ كٟتديث أَب يعلى 

 ذْتتم فأحسنوا الذْتة ، كليحٌد أحدكم شفرتو ، كلَتح ذبيحتو ( ركاه مسلم .
 يبلـ للبهيمة ، ٓتبلؼ ادد ففيو إراحة ٢تا كتعجيل بزىوؽ النفس .كألف الذبح برَت ادد فيو إ

 . فكل ما أهنر الدـ فإف التذكية بو صحيحة ٣تزئػة كاٟتديد كاٟتجػر كا٠تشب
أك ابلصدـ أك بضرب الرأس ك٨توه حىت ٘توت َف  ، أك غَته، أك ابلصعق الكهرابئي ، فإف ذْتها برَت ٤تدد مثل أف يقتلها اب٠تنق 

 ك .كإف ذْتها ابلسن أك ابلظفر َف ٖتل كإف جرل دمها بذلٖتل، 
  . يستثٌت السن كالظفر فبل ٬توز التذكية هبما 

 ليس السن كالظفر ، أما السن فعظم كأما الظفر فمدل اٟتبشة ( متفق عليو .ٟتديث الباب  )
 ث الباب .لظاىر حديُت من آدمي أك غَته لال فرؽ يف السن كالظفر أف يكوّن متصلُت أك منفص -

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء .
، ، كأجابوا عن حديث رافع السابق، كإ٪تا ٖتـر الذكاة هبما إذا كاّن متصلُتز الذكاة ابلسن كالظفر ا١تنفصلُت: ٕتو كقالت اٟتنفية

 لك ابلقائم ال اب١تنزكع .، ألف اٟتبشة إ٪تا كانت تفعل إلظهار اٞتبلدة كذلذبح ابلسن القائم كالظفر القائمأبف ا١تراد بو النهي عن ا
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 كالصحيح مذىب ٚتهور العلماء كىو عدـ صحة التذكية ابلسن كالظفر مطلقان لعمـو اٟتديث .
 : كلنا عمـو حديث رافع ، كألف ماَف ٕتز الذكاة بو متصبلن َف ٕتز بو منفصبلن . قاؿ يف ا١تغٌت ردان عليهم

أف األصل يف ذلك أف اٟتبشة كانوا يذْتوف أبظافرىم فنهى الشارع عن  : كاألقرب عندم قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا
 ذلك ألنو يقتضي ٥تالفة الفطرة من كجهُت : 

 .: أنو يستلـز توفَت األظافر ليذبح هبا كىذا ٥تالف للفطرة اليت ىي تقليم األظافر  أحد٫تا
 .نا عليها كهنينا عن التشبو هبا : أف يف القتل ابلظفر مشاهبة لسباع البهائم كالطيور اليت فضل الثاين
  علل النِب . منع الذكاة ابلسن أبنو عظم 

 فاختلف العلماء : ىل اٟتكم خاص يف ٤تلو كىو السن ، أك عاـ يف ٚتيع العظاـ ؟
 أنو خاص يف ٤تلو كىو السن ، كأما ما عداه من العظاـ فتحل الذكاة بو .القوؿ األكؿ : 

 كىذا مذىب أَب حنيفة كأٛتد .
 أعطي جوامع الكلم كمفاتيح البياف . لو أراد العمـو لقاؿ غَت العظم كالظفر ، لكونو أخصر كأبُت ، كالنِب  ف النِب أل

 كألننا ال نعلم كجو اٟتكمة يف أتثَت العظم ، فكيف نعدم اٟتكم مع اٞتهل .
 أف اٟتكم عاـ يف ٚتيع العظاـ .القوؿ الثاين 

 كىذا قوؿ الشافعي .
 ألف النص على العلة يدؿ على أهنا مناط اٟتكم مىت كجدت كجد اٟتكم . لعمـو العلة ،

 : كقد اختلف العلماء يف قطع ما ٬تب قطعو من اٟتيواف 
 يف رقبة اٟتيواف أربعة عركؽ :فإف  

 : كىو ٣ترل النفس خركجان كدخوالن . اٟتلقـو
 : كىو ٣ترل الطعاـ كالشراب .ء ما١تر 

 ء .ميطاف ابٟتلقـو كا١تر : ك٫تا عرقاف غليظاف ٤ت كالودجاف
 إذا قطع ىذه األشياء األربعة حلت ا١تذكاة إبٚتاع العلماء .

 مث اختلفوا إذا قطع بعض ىذه األربعة ىل ٬تزلء أـ ال ؟
 فبل يكفي قطع بعضها فقط . ال بد من قطع األربعة ، : القوؿ األكؿ

 كاختاره ابن ا١تنذر .
 .تعيُت ال بد من قطع ثبلثة بدكف  : القوؿ الثاين

 ) كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ( .كىذا مذىب أَب حنيفة 
 : أنو ال بد من قطع ثبلثة معينة كىي : اٟتلقـو كالودجاف . القوؿ الثالث

 كىذا مذىب مالك .
 : أنو البد من قطع اثنُت معينُت ك٫تا : ا١ترمء كاٟتلقـو . القوؿ الرابع

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
 قاؿ ) ما أهنر الدـ ... ( كَف ٭تدد ، فلذلك اختلفوا . أف النِب كسبب ا٠تبلؼ 

 كالراجح هللا أعلم .
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 :  التسمية على الذبيحة . الشرط الثاين
 كقد تقدـ ا٠تبلؼ يف حكمها على ثبلثة أقواؿ :

 : أهنا شرط ال تسقط مطلقان ، حىت لو تركها نسياّنن أك جاىبلن فبل ٖتل . القوؿ األكؿ
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا كقاؿ : كىذا أظهر األقواؿ ، فإف الكتاب كالسنة قد علقا اٟتل بذكر اسم هللا عليو  كىذا اختيار

 يف غَت موضع .
عن األكل ٦تا َف يذكر اسم  ( قالوا : كىذا عاـ ، ففيو النهي كىال أتىٍكيليوا ٦تَّا َفٍى ييٍذكىًر اٍسمي اَّللًَّ عىلىٍيًو كىًإنَّوي لىًفٍسقه كاستدلوا بقولو تعاُف )

 هللا عليو ، كتسميتو فسقان .
 ) ما أهنر الدـ كذكر اسم هللا عليو فكل ( متفق عليو . كْتديث رافع بن خديج . قاؿ : قاؿ 

،  فقرف بُت إهنار الدـ كذكر اسم هللا على الذبيحة يف شرط اٟتل ، فكما أنو لو َف ينهر الدـ ّنسيان أك جاىبلن َف ٖتل الذبيحة
 يف ٚتلة كاحدة ، فبل ٯتكن التفريق بينهما إال بدليل . فكذلك إذا َف يسم ، ألهنما شرطاف قرف بينهما النِب 

 : أهنا كاجبة يف حاؿ الذكر دكف حاؿ النسياف . القوؿ الثاين
 : أهنا سنة مطلقان . القوؿ الثالث

 و حديث ضعيف .كاستدلوا ْتديث ) ذبيحة ا١تسلم حبلؿ كإف َف يذكر اسم هللا ( كى
 كالصحيح األكؿ كأهنا ال تسقط مطلقان ، كاختاره ابن عثيمُت رٛتو هللا .

 أف يكوف ا١تذكي مسلمان أك كتابيان. :  الشرط الثالث
 أما ا١تسلم فظاىر .

 ( . لهاكعن ذلك ، فأمر أب أف امرأة ذْتت شاة ْتجر فسئل النِب  ، للحديث السابق )كلو امرأة أك أعمى ٖتل تذكيتهػم 
 :) كىو اليهودم كالنصرآف ( فتحل ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع . كأما الكتاِب
ـي الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًحلّّ لىكيٍم ( قاؿ ابن عباس : طعامهم ذابئحهم . قاؿ تعاُف )  اٍليػىٍوـى أيًحلَّ لىكيمي الطَّيًٌبىاتي كىطىعىا

 بشاة مسمومة فأكل منها ( ركاه أٛتد . كعن أنس . ) أف امرأة يهودية أتت رسوؿ هللا 
 كشعَت كإىالة سنخة فأجابو ( ركاه أٛتد . زإُف خب كعنو أيضان ) أف يهودَين دعا رسوؿ هللا 

 .الشحم ا١تذاب إذا تغَتت رائحتو  [اإلىالة السناة  ]

 قاؿ شيخ اإلسبلـ : كمن ا١تعلـو أف حل ذابئحهم كنسائهم ثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .
 كالعلمآف كالرافضي كغَتىم من ا١تشركُت .اجملوسي كالوثٍت كا١ترتػد فرَت الكتاَب ال ٖتل ذبيحتو : ك

أك أف ا١تعت ر ىو بنفسو ؟ الصحيح أف ذلك ليس بشرط  كتابيُتاختلف العلماء : ىل يشًتط ٟتل ما ذكاه الكتاَب أف يكوف أبواه  
ذكاه كإف كاف أبواه أحد٫تا من غَت أىل الكتاب ، كأف يكوّن من الوثنيُت أك  كأف ا١تعت ر ىو بنفسو ، فإذا كاف كتابيان حل ما

 اجملوس .
 كىذا مذىب ا١تالكية ، كاٟتنفية .
 كال أعلم يف ذلك بينهم نزاعان . كىذا القوؿ ىو الثابت عن الصحابة  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية :

 : أف يكوف عاقبلن . الشرط الرابع
 علماء .كىذا قوؿ ٚتاىَت ال

، فيصَت ذْتو كما لو كقعت اٟتديدة بنفسها على ألف الذكاة يعت ر ٢تا قصد كالعبادة  ، كمن ال عقل لو ال يصح منو القصد 
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 حلق الشاة فذْتتها .
 راف أك الطفل غَت ا١تميز لعدـ إمكاف القصد منهم .كفبل تصح تذكية اجملنوف كالس

 أف يقصد التذكية .الشرط ا٠تامس : 
 تعاُف قاؿ ) إال ما ذكيتم ( فأضاؼ الفعل إُف ا١تخاطبُت . ألف هللا

 . فاع عن نفسو فقطدفلو َف يقصد التذكية َف ٖتل الذبيحة : مثل أف تصوؿ عليو البهيمة فيذْتها لل
هيمىا قىاؿى  -ُُّْ رنا أىٍف يػيٍقتى  نػىهىى رىسيوؿي اىَّللًه  )كىعىٍن جىاًبًر بًن عىٍبًد اىَّللًه رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  م.رىكىاهي ميٍسلً  (لى شىٍيءه ًمنى اىلدهكىابًٌ صىبػٍ

---------- 
 ما معٌت قتل اٟتيواف صربان ؟ 
، كىي حٌيةه لتيقتل ابلرمي، ك٨توه(  صىبػٍرنا)  بىسى  .أصل الص ر اٟتبس. قىاؿى النوكٌم رٛتو هللا: قىاؿى العلماء: صىبػٍري البهائم أف ٖتي

 من ذكات الركح حيان ، مث يرمىى بشيء حىت ٯتوت .كقاؿ ابن األثَت : ىو أف ٯتسك شيء 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد ٖترٔف قتل اٟتيواف ص ران .
 ما اٟتكمة من النهي ؟ 

ألف يف ذلك تعذيبان للحيواف ، كإفساد للماؿ ، ألف ىذه الذبيحة ال ٖتل ابلرمي ، ألنو مقدكر عليها ، كا١تقدكر عليو ال ٭تل إال 
 ٚتاع ، ألف الرمي ابلسهم إ٪تا ىو ١تا ال يقدر عليو .بتذكيتو ابإل

 ما حكم اٟتيواف الذم ىرب كال ٯتكن إدراكو ؟ 
اٟتيواف الذم ىرب كال ٯتكن إدراكو من اإلبل أك البقر أك الرنم أك غَتىا من اٟتيواّنت ا١تستأنسة ، فإنو يكفي إهنار دمو من أم  

 مكاف .
فىًة ًمٍن هًتىامىةى ، فىأىصىابى النَّاسى جيوعه فىأىصىابيوا إًببلن كىغىنىمان ، كىكىافى  ) كينَّا مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ قىاؿى  رىاًفًع ٍبًن خىًديجو ٟتديث  ًبًذم اٟتٍيلىيػٍ

ًت اٍلقىٍوـً ، فػىعىًجليوا كىذىْتىيوا كىنىصىبيوا اٍلقيديكرى فىأىمىرى النَِّبُّ  النَِّبُّ  ، شىرىةن ًمٍن اٍلرىنىًم بًبىًعَتو ، مثيَّ قىسىمى فػىعىدىؿى عى ٍكًفئىتٍ ديكًر فىأي اًبٍلقي  يف أيٍخرىَيى
ائًًم فػىنىدَّ ًمنػٍهىا بىًعَته فىطىلىبيوهي فىأىٍعيىاىيٍم ، كىكىافى يًف  اٍلقىٍوـً خىٍيله يىًسَتىةه فىأىٍىوىل رىجيله ًمنػٍهيٍم ًبسىٍهمو   ، فىحىبىسىوي اَّللَّي . فػىقىاؿى : إفَّ ٢ًتىًذًه اٍلبػىهى

اأى   ( متفق عليو . كىاًبدى كىأىكىاًبًد اٍلوىٍحًش ، فىمىا نىدَّ عىلىٍيكيٍم ًمنػٍهىا فىاٍصنػىعيوا بًًو ىىكىذى
ا لعذرىم يف ذْتهم اإلبل، كالرنم اليت أصابوا. كيف ركاية: "كت ( فأصاب الناسى جوع، فأصبنا إبالن كغنمنا)   ا ٦تٌهدن قٌدـ قىاؿى يف "الفتح": كأف الصحاٌَب قىاؿى ىىذى

 ( . فأصبنا نػىٍهب إبل كغنم) سىرىعاف النَّاس، فأصابوا مٍن ا١تراّف"، كيف ركاية: 
ًت اٍلقىٍوـً  كىكىافى النهيبُّ )  مىهيم ٚتع أخرل، كيف ركاية: "يف آخر النَّاس"، كىكىافى (  يف أيٍخرىايى ؛ صىٍوّنن لٍلعىٍسكىر، كىًحٍفظنا؛ أًلىنَّو لو تػىقىدَّ ٠تىىًشيى أىف يىنقىًطع ، يىفعىل ذىًلكى

ا، فػىيػىٍلزىـ ًمٍن سىٍَته يف مىقىاـ السَّاقىة، صىٍوف الضُّ  ء.الضًَّعيف ًمنػٍهيٍم ديكنو، كىكىافى ًحٍرًصهٍم عىلىى ميرىافػىقىتو شىًديدن ا مٍن األىٍقًوَيى  عىفىاء؛ ًلويجيوًد مىن يػىتىأىخَّر مىعىوي قىٍصدن
فىاٍنطىلىقى ّنىس، مٍن )  يىةعٍت ًمن اٞتيوع الًَّذم كىافى هًبٍم، فىاستىعجىليوا، فىذىْتىيوا الًَّذم غىًنميوهي، كىكىضىعيوهي يف القيديكر، كىكىقىعى يف ًركىا( ي كرى فػىعىًجليوا كىذىْتىيوا كىنىصىبيوا اٍلقيدي ) 

 .أىم أىٍكقىديكا النَّار ٖتىٍتهىا، حىىتَّ غىلىٍت  (  ٍوا القيديكرفىأىٍغلى )  كىيف رًكىايىة(  سىرىعىاف النَّاس، فىذىْتىيوا، كىنىصىبيوا قيديكرىٍم، قىبل أف يػيٍقسىم
 ا .أىم قيًلبىٍت، كىأيٍفرغى مىا ًفيهى  -ًبضىم ا٢تىٍمزىة، كىسيكيوف الكىاؼ- ( اًبٍلقيديكًر فىأيٍكًفئىتٍ  فىأىمىرى النهيبُّ ) 
تج إُف  لقرطٌِب: يعٍت أنو قىاؿى ا( ُثيه قىسىمى فػىعىدىؿى عىشىرىةن ًمٍن اٍلغىنىًم بًبىًعَتو )  قسم ما بقي مٍن الرنيمة عىلىى الرا٪تُت، فجعل عشرة مٍن الرنم إبزاء جىزكر، كَف ٭تى

: ككأف ىذه الرنيمة َف يكن فيها إال اإلب  ل، كالرنم، كلو كىافى فيهاالقرعة؛ لرضا كٌل منهم ٔتا صار إليو مٍن ذلك، كَف يكن بينهم تشاٌح يف شيء مٍن ذلك. قىاؿى
 غَت٫تا، لقيٌوـ ٚتيع الرنيمة، كلىقيسم عىلىى الًقيىم. 

هىا بىًعَته )  . فتح النوف، كتشديد الداؿ ا١تهملة: أم ىرب مٍن تلك اإلبل ا١تقسومة بعَته ّنفرنا( ب فػىنىده ًمنػٍ



 ُُِٗ 

ٍيله يىًسَتىةه ) ًهيد لًعيٍذرًًىم يف كىٍوف اٍلبىًعَت الًَّذم(  كىكىافى يف  اٍلقىٍوـً خى نػىهيٍم أىٍف  ًفيًو ٘تى ًثَتىة؛ ألىمكى نىدَّ أىتٍػعىبػىهيم، كىَفٍى يىقًدريكا عىلىى ٖتىًٍصيلو، فىكىأنَّوي يػىقيوؿ: لىٍو كىافى ًفيًهم خيييوؿ كى
ًثَتىة، أىك شىًديدىة اٞتٍى  يطيوا ًبًو، فػىيىأخيذيكهي. كىكىقىعى يف رًكىايىة عند البخارٌم": "كىَفٍى يىكين مىعىهيم خىيل": أىم كى م، فػىيىكوف النػٍَّفي ًلًصفىةو يف ا٠تٍىٍيل، ال أًلىٍصًل ا٠تٍىٍيل، ٚتىعنا بىُت رٍ ٭تًي

 الٌرًكىايػىتىًُت.
ٍ يػىٍقًدريكا عىلىى ٖتىًصيًلو ( فىطىلىبيوهي فىأىٍعيىاىيمٍ )   . أىم أىتٍػعىبػىهيم، كىَفى
هيٍم ًبسىهٍ )  ا الرامقصد ٨توه، كرماه. قىاؿى اٟتافظ: كَف أ: أم م ( فىأىٍىوىل رىجيله ًمنػٍ  ي .قف عىلىى اسم ىىذى
 . فىحىبىسىوي هللاي( أم أصابو السهم، فوقف) 
ائًمً )   ( .ًإفَّ ٢ًتىًذه اإلًبل) ( كيف رًكىايىة:  ًإفَّ ٢ًتىًذًه البػىهى
ة ( أىكىاًبدى كىأىكىاًبًد اٍلوىٍحًش )  يوىحَّدىة-ٚتىٍع آًبدى

ةو: أىم ًبكىًلمىةو، أىك فػىٍعلىة مينػىفًٌرىة، كيػيقىاؿ: أىبىدىٍت  : أىٍم غىرًيبىة، يػيقىاؿ: جىاءى -اًبٍلمىدًٌ، كىكىٍسر ا١ت ف آًبًبدى يوىحَّدىة-فيبلى
 -بًفىٍتح ا١ت

بيدي  يرىاد أفَّ ٢تىىا تػىوىحُّشنا. قالو يف "الفتح" -ًبضىمًٌهىا-أتى
  كى٬تىيوز الكىٍسر، أيبيودنا، كىيػيقىاؿ: أتىىبَّدىٍت: أىٍم تػىوىحَّشىٍت، كىا١ت

افىمىا نىده )  هىا فىاٍصنػىعيوا ًبًو ىىكىذى ا)  كىيف رًكىايىة لىو(  عىلىٍيكيٍم ًمنػٍ ا، فىافعىليوا ًمٍثل ىىذى ا فػىعىلى ًمنػٍهىا ىىذى ، كىكيليوهي )  كيف ركاية الط رآفٌ  (  فىمى  ( . فىاٍصنػىعيوا ًبًو ذىًلكى

ش األصلٌي، فيجوز عىٍقر النَّاٌد منها ًلمىن أف البهائم اإلنسٌية، إذا توٌحشت، كنفرت، تػيٍعطىى حيٍكم ىذا اٟتديث دليل على  يتػىوىحًٌ
ا١ت

ٍقديكر عىلىٍيًو، فىبل يػيبىاح عىجىزى عىن ذىًْتًها، كىالصٍَّيًد البػىٌرًٌم، كىيىكيوف ٚتىيع أىٍجزىائًها مىٍذْتىنا، فىًإذىا أيًصيبىت فىمىاتىت ًمٍن اإلصىابىة حى 
ى
لَّت، أمَّا ا١ت

 . ًإٍٚتىاعنا، كهبذا قىاؿى اٞتمهور ًإالَّ اًبلذٍَّبًح، أىك النٍَّحر
 قىاؿى اإًلماـ البخارٌم رٛتو هللا تعاُف يًف "صحيحو": "ابب ما نٌد مٍن البهائم، فهو ٔتنزلة الوحش"، كأجازه ابن مسعود، كىقىاؿى ابن

و، فذٌكو. كرأل ذلك عباس: ما أعجزؾ مٍن البهائم، ٦تا يًف يديك، فهو كالصيد، كيف بعَت ترٌدل يف بئر، مٍن حيث قدرتى علي
 . انتهى.-رضي هللا تعاُف عنهم-علٌي، كابن عمر، كعائشة 

، كالليث. كنقل أيضان عن سعيد بن ا١تسيب، كربيعة، فقالوا: ال  كىقىٍد نقلو ابن ا١تنذر كغَته عن اٞتمهور، كخالفهم يف ذلك مالكه
ة اٞتمهور حديث رافع رضي هللا تعاُف عنو ا١تذكور يف الباب. ٭تٌل أكل اإلنسٌي إذا توٌحش، إال بتذكيتو يف حلقو، أك لٌبتو، كحج

 ( . الفتح) أفاده يف 
تػىلىوي ، أيًكلى ، إالَّ أىٍف كىكىذىًلكى إٍف تػىرىدَّل يف بًٍئرو ، فػىلىٍم يػىٍقًدٍر عىلىى تىٍذًكيىًتًو ، فىجىرىحىوي يف أىمًٌ مىٍوًضعو قىدىرى عىلىٍيًو ، فػىقى كقاؿ ابن قدامة : 

 وفى رىٍأسيوي يف اٍلمىاًء ، فىبلى يػيؤٍكىلي ؛ أًلىفَّ اٍلمىاءى ييًعُتي عىلىى قػىٍتًلًو .تىكي 
ا قػىٍوؿي أىٍكثىًر اٍلفيقىهىاًء .  ىىذى

 مث ذكر حديث الباب .كىلىنىا ، 
لًي اًة ًْتىاًؿ اٟتٍىيػىوىاًف كىٍقتى ذىْتًًٍو ، الى أبًىٍصًلًو ، ًبدى ًل اٍلوىٍحًشيًٌ إذىا قيًدرى عىلىٍيًو كىجىبىٍت تىٍذًكيػىتيوي يف اٟتٍىٍلًق كىاللَّبًَّة ، كىأًلىفَّ ااًلٍعًتبىارى يف الذَّكى

 فىكىذىًلكى اأٍلىٍىًليُّ إذىا تػىوىحَّشى يػيٍعتػىبػىري ًْتىالًًو .
ليوي ٔتيًبيحو كىحىاًظرو ، فػىيىٍحريـي ، كىمىا لىٍو جىرىحىوي فىأىمَّا إٍف كىافى رىٍأسي اٍلميتػىرىدًٌم يًف اٍلمىاًء ، َفٍى يػيبىٍح ؛ أًلىفَّ اٍلمىاءى ييًعُتي عىلىى قػىٍتلً  ًو ، فػىيىٍحصيلي قػىتػٍ

 . ) ا١ترٍت (   ميٍسًلمه كى٣تىيوًسيّّ .
 كغَتىم : اٟتيواف ا١تأكوؿ الذم ال ٖتل ميتتو ضرابف : قاؿ أصحابنا  قاؿ النوكم :

 مقدكر على ذْتو كمتوحش .
 ٟتلق كاللبة كما سبق ، كىذا ٣تمع عليو .فا١تقدكر عليو ال ٭تل إال ابلذبح يف ا

كأما إذا توحش إنسي ، أبف ند بعَت أك بقرة أك فرس أك شردت شاة أك غَتىا ، فهو كالصيد ، فيحل ابلرمي إُف غَت مذْتو ،  
و كالبعَت الناد كإبرساؿ الكلب كغَته من اٞتوارح عليو ، ككذا لو تردل بعَت أك غَته يف بئر ، كَف ٯتكن قطع حلقومو كمريئو ، فه

 .يف حلو ابلرمي 
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قاؿ أصحابنا: كليس ا١تراد ابلتوحش ٣ترد اإلفبلت، بل مىت تيسر ٟتوقو بعد كلو ابستعانة ٔتن ٯتسكو ك٨تو ذلك،  : مث قاؿ النوكم
 .فليس متوحشان كال ٭تل حينئذو إال الذبح يف ا١تذبح 

 ت :إهنار الدـ لو حاال كقاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت رٛتو هللا :
أف يكوف ا١تذكى غَت مقدكر عليو ، مثل أف يهرب أك يسقط يف بئر أك يف مكاف سحيق ال ٯتكن الوصوؿ إُف اٟتالة األكىل : 

 رقبتو أك ٨تو ذلك ، فيكفي يف ىذه اٟتاؿ إهنار الدـ يف أم موضع كاف من بدنو حىت ٯتوت ، ٟتديث الباب .
يكوف حاضران أك ٯتكن إحضاره بُت يدم ا١تذكي ، فيشًتط أف يكوف اإلهنار يف أف يكوف مقدكران عليو ، ْتيث اٟتالة الثانية : 

 موضع معُت كىو الرقبة .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . أف اإلنساف جاء ابلرفق ابٟتيواف 
o . النهي عن إضاعة ا١تاؿ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن شىدهاًد ٍبًن أىٍكسو -ُِّْ فه اىَّللهى كىتىبى اىإٍلًٍحسىافى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو، فىًإذىا قػىتػىٍلتيٍم فىأىٍحًسنيوا إً )  قىاؿى
لىةى، كىًإذىا ذىْتىٍتيٍم فىأىٍحًسنيوا اىلذًٌٍْتىةى، كىٍلييًحده أىحىديكيٍم شىٍفرىتىوي، كىٍلَتيًٍح ذىبًيحىتىوي   .رىكىاهي ميٍسًلمه (  اىٍلًقتػٍ

---------- 
 ٖتتمل نوعُت اثنُت :( الكتابة ىنا بى ًإفه اىَّللهى كىتى ) 

 أف تكوف الكتابة قدرية : كيكوف ا١تعٌت أف األشياء جارية على اإلحساف بتقدير هللا الذم أ٢تمها ذلك .
 أك أف الكتابة شرعية : ا١تعٌت : إف هللا كتب على عباده اإلحساف إُف كل شيء ، أم : أمرىم بو .

اإلحساف" ىنا: ٔتعٌت اإلحكاـ، كاإلكماؿ، كالتحسُت يف األعماؿ ا١تشركعة، فحٌق مٍن شرع يف : ك  قىاؿى القرطِب ( اىإٍلًٍحسىافى ) 
افظ عىلىى آدابو ا١تصٌححة، كا١تكٌملة، كإذا فعل ذلك قيبل عملو، ككثير ثواب  و .شيء منها أف أييت بو عىلىى غاية كمالو، ك٭تي

ليو الشَّيىاًطُتي عىلىى ميٍلًك سيلىٍيمىافى )  ما يف قولو تعاُف"عىلىى" ىنا ٔتعٌت "يف"، ك(  عىلىى كيلًٌ شىٍيءو  ) : أم يًف ملكو، ( كىاتػَّبػىعيوا مىا تػىتػٍ
 كيقاؿ: كىافى كذا عىلىى عهد فبلف: أم يف عهده. حكاه اٍلقيتِبٌ 

 ( أم : أردمت قتل من ٬توز قتلو . فىًإذىا قػىتػىٍلتيمٍ ) 
لىةى )   قتل ، كإحساهنا : اختيار أسهل الطرؽ كأخفها إيبلمان .أم : ىيئة ال(  فىأىٍحًسنيوا اىٍلًقتػٍ
 ( أم أردمت ذبح ما ٭تل ذْتو من اٟتيواف . كىًإذىا ذىْتىٍتيمٍ ) 
 ( أم :ىيئة الذبح ، أبف يكوف بسكُت حادة ، كأف يعجل إمرارىا . فىأىٍحًسنيوا اىلذًٌٍْتىةى ) 
 ( أم : ليسن . كىٍلييًحده ) 
 .( أم : السكُت  شىٍفرىتىوي ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد األمر ابإلحساف عند ذبح الذبيحة .
 فإف قيل : كيف اإلحساف عند ذبح الذبيحة ؟
 فاٞتواب : إبيقاع ذلك كفق الصفة الشرعية .

داد اآللة، اؿى القرطٌِب: كإحساف الذبح يف البهائم: الرفقي ابلبهيمة، فبل يصرعها بعنف، كال ٬تيٌرىا مٍن موضع إُف موضع، كإحق
، كإراحتها، كتركها إُف أف ت ريد،  كإحضار نٌية اإلابحة كالقربة، كتوجيهها إُف القبلة، كالتسمية، كاإلجهاز، كقطع الودجُت، كاٟتلقـو
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 نا.كاالعًتاؼ  تعاُف اب١تٌنة، كالشكر لو عىلىى النعمة أبنو سٌخر لنا ما لو شاء لسٌلطو علينا، كأابح لنا ما لو شاء ٟتٌرمو علي
 مثاالن لئلحساف : كقد ذكر النِب 

 : اإلحساف ابلقتػػل . أكالن 
فإذا قتلت شيئان يباح قتلو فأحسن القتلة ، فلو أف شخصان آذاه كلب من الكبلب كأراد أف يقتلو ، فهناؾ طرؽ لقتلو ، لكن عليو 

 أف ٮتتار أسهلها كأيسرىا كالصعق الكهرابئي .
 عنقو ابلسيف من دكف ٘تثيل .أيضان من استحق القتل ، قتل بضرب 

 : اإلحساف ابلذبح : اثنيان 
 كذلك أبف نذْتها على الوجو ا١تشركع كمن ذلك .

 حد الشفرة ألف ذلك أسهل للذبيحة . فبل ٬توز أف يذْتها آبلة كالة ] أم ليست ّتيدة [ .
 بهائم .أمر أف ٖتد الشفار ، كأف توارل عن ال كال ٭تد الشفرة أماـ الذبيحة ، ألف النِب 

كاإلحساف ىو بذؿ ٚتيع ا١تنافع من أم نوع كاف ألم ٥تلوؽ يكوف ، كلكنو يتفاكت بتفاكت اسىن إليهم ، كحقهم كمقامهم، 
 كْتسب اإلحساف ، كعظم موقعو، كعظيم نفعو ، كْتسب إٯتاف اسن كإخبلصو ، كالسبب الداعي إُف ذلك  .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o راحة الذبيحة .كجوب إ 
o . من أجل أنواع اإلحساف : اإلحساف إُف من أساء إليك بقوؿ أك فعل 

نىوي عىدىاكىةه كى قاؿ تعاُف )  نىكى كىبػىيػٍ يكىال تىٍستىًوم اٟتٍىسىنىةي كىال السَّيًٌئىةي اٍدفىٍع اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍ  م ( .أىنَّوي كىِفّّ ٛتًى
o لشفقة ابٟتيواف ، كقد قاؿ اٟتث كالرٛتة كا  . ) كالشاة إف رٛتتها رٛتك هللا ( 
o . النهي عن ا١تثلة ابإلنساف بعد قتلو 
o  حسن التعامل مع ا١تخلوقات. 

 : فضائل اإلحساففائدة : 
 : أف من أحسن إُف الناس أحسن هللا إليو . أكالن 

 قاؿ تعاُف ) ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف ( .
 دنيا حسنة .: ٢تم يف ال اثنيان 

 قاؿ تعاُف ) للذين أحسنوا يف ىذه الدنيا حسنة ( .
 : رٛتة هللا قريبة من اسنُت . اثلثان 

 قاؿ تعاُف ) إف رٛتت هللا قريب من اسنُت ( .
 : ٢تم اٞتنة كنعيمها . رابعان 

 قاؿ تعاُف ) للذين أحسنوا اٟتسٌت كزَيدة ( .
 : تبشَت اسنُت . خامسان 

 بشر اسنُت ( .قاؿ تعاُف ) ك 
 : أف هللا معهم . سادسان 

 قاؿ تعاُف ) كإف هللا ١تع اسنُت ( .



 ُِْٗ 

 : إف هللا ٭تب اسنُت . سابعان 
 قاؿ تعاُف : ) كأحسنوا إف هللا ٭تب اسنُت ( .

 : إف هللا ال يضيع أجر اسنُت . اثمنان 
 قاؿ تعاُف ) إف هللا ال يضيع أجر اسنُت ( .

 ساف سبب يف دخوؿ اٞتنة .: اإلح ًتسعان 
 قاؿ تعاُف : ) ... آخذين ما أًتىم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك ٤تسنُت ( .

 : الكافر إذا رأل العذاب ٘تٌت أف لو أحسن يف الدنيا . عاشران 
 قاؿ تعاُف ) أك تقوؿ حُت ترل العذاب لو أف ِف كرة فأكػػوف من اسنُت ( .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ٍدًرمًٌ كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتي  -ُّّْ  ف .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبها ( ذىكىاةي اىٞتٍىًنًُت ذىكىاةي أيمًٌوً )  قىاؿى
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
( ِٔٓ/ٖاإلركاء" )( كاأللبآف يف "ِّْ/ ِكابن دقيق العيد يف "اإل١تاـ" )، ( ِٔٓ/ ِاٟتديث صححو النوكم يف "اجملموع" ) 

 ف .( : "أبسانيد حسإٔ/ِّكغَتىم ، كقاؿ ابن عبد ال ر يف "التمهيد" )
اًبرو كىأىَب أيمىامىةى كىأىَب الدٍَّردىاًء كىأىَب ىيرىيٍػرىةى ، كىقىٍد ريًكمى مً  ا اٍلوىٍجًو عىٍن أىَب سىًعيدو ، كى كقىاؿى الًٌتًمذٌم : " كىيف اٍلبىاب عىٍن جى اٍلعىمىلي ٍن غىٍَتً ىىذى

ا ًعٍندى أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًمٍن أىٍصحىاًب النَِّبًٌ   كىغىٍَتًًىٍم ، كىىيوى قػىٍوؿي سيٍفيىافى الثػٍَّورًمًٌ كىاٍبًن اٍلميبىارىًؾ كىالشَّاًفًعيًٌ كىأىٍٛتىدى كىًإٍسحىقى " انتهى عىلىى ىىذى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 أنو ال ٭تتاج إُف ذكاة مستقلة .نستفيد أف ذكاة اٞتنُت ذكاة لو ، ٔتعٌت 
 . ٞتيمهورفاٟتديث دليله على أفَّ اٞتنُتى إذا خىرىجى ًمٍن بىٍطًن أيمًٌو ميتنا بعد ذكاهًتا فهيو حبلؿه ميذىٌكى ًبذىكاًة أيمًٌو، كىو قوؿي ا

 .و، كإٍف َف ٕتيىدَّد لًلجنًُت ذكاة" ا ىػقاؿ ا٠تطَّاَب يف "معاَف السُّنن": يف ىذا اٟتديث بيافي جواًز أٍكًل اٞتنُت إذا ذيكًٌيىٍت أمُّ  
يف بطنها ، فهو حبلؿ ، ال ٭تتاج إُف استئناؼ  ان من بطن أمو بعد ذْتها ، أك كجد ميت ان معٌت اٟتديث : أف اٞتنُت إذا خرج ميتف

  .ذبح ؛ ألنو جزء من أجزائها ، فذكاهتا ذكاة لو
ٍخبىاري عىٍن ذىكىاًة اٞتٍىًنًُت أبًىنػَّهىا ذىكىاةي و ( ًنًُت ذىكىاةي أيمًٌ قػىٍوليوي : ) ذىكىاةي اٞتٍى  كقاؿ يف ٖتفة األحوذم : اًء كىا٠تٍى رىً ، كىاٍلميرىادي اإٍلً مىٍرفيوعىاًف اًباًلبًٍتدى

لُّ اأٍليُـّ هًبىا ، كىالى ٭تىٍتىاجي ًإُفى تىٍذًكيىةو  ًو ، فػىيىًحلُّ هًبىا كىمىا ٖتًى  . أيمًٌ
عىٍن اٞتٍىًنُت الًَّذم ييوجىد يف بىٍطن الشَّاة : أىأيىٍكيليونىوي أىـٍ يػيٍلقيونىوي ؟ فىأىفٍػتىاىيٍم أبًىٍكًلًو ، كىرىفىعى  ليوا النَِّبٌ أى  : سقاؿ ابن القيم رٛتو هللاك 

تىة : أبًىفَّ ذىكىاة أيٌمو ذىكىاة لىوي ، أًلىنَّوي جيٍزء ًمٍن أىٍجزىائًهىا   كىيىًدىىا كىكىًبدىىا كىرىٍأسهىا ، كىأىٍجزىاء اٍلمىٍذبيوح الى تػىٍفتىًقر عىنػٍهيٍم مىا تػىوى٫تَّيوهي ًمٍن كىٍونو مىيػٍ
ًنيننا فػىهيوى كىاٞتٍيٍزًء ًمنػٍهىا ، الى يػىنػٍفىرًد ًْتيٍكمو ، فىًإذىا ذيكًٌ  ـى جى يع أىٍجزىائًهىا الَّ ًإُفى ذىكىاة ميٍستىًقلَّة ، كىاٟتٍىٍمل مىا دىا يًت يىٍت اأٍليـٌ أىتىٍت الذَّكىاة عىلىى ٚتًى

 . ًمٍن ٚتيٍلىتهىا اٞتٍىًنُت ، فػىهىذىا ىيوى اٍلًقيىاس اٞتٍىًلٌي ، لىٍو َفٍى يىكيٍن يف اٍلمىٍسأىلىة نىصٌ 
ٍيًفيَّة ذىكىاتو ، لًيىكيوفى قػىٍولو  ديكنىوي بػىٍعد جىوىاابن ٢تىيٍم ، كىًإ٪تَّىا سىأىليوا عىٍن أىكٍ  (ذىكىاتو كىذىكىاًة أيٌمو  )كىالصَّحىابىة َفٍى يىٍسأىليوا عىٍن كى ل اٞتٍىًنُت الًَّذم ٬تًى

ًف ذىكىاة أيٌمو عىلىٍيًو ، كىأىنَّوي الى ٭تىٍتىاج ًإُفى أىٍف يػىنػٍفىرًد  الن ًّتىرىَيى   اًبلذَّكىاةً الذٍَّبح ، فىأىفٍػتىاىيٍم أبًىٍكًلًو حىبلى
ا ًإشىارىة ًإُفى يػىقيولي  قىاؿى عىٍبد اَّللَّ ٍبن كىٍعب ٍبن مىاًلك " كىافى أىٍصحىاب رىسيوؿ اَّللَّ  وفى : ًإذىا أىٍشعىرى اٞتٍىًنُت فىذىكىاتو ذىكىاة أيٌمو " كىىىذى

يعه  م .ٚتًى
 اس . ) هتذيب السنن ( .ض اٍلًقيى كىمىٍعليـو أىفَّ اٞتٍىًنُت الى يػيتػىوىصَّل ًإُفى ذىٍْتو أبًىٍكثىر ًمٍن ذىٍبح أيٌمو ، فػىتىكيوف ذىكىاة أيٌمو ذىكىاة لىوي ، كىو ٤تىٍ 



 ُِٗٓ 

  بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟اذكر 
o كأما إذا َف و ، من بطن أمو بعد ذْتها ، ككانت قد نفخت فيو الركح قبل خركجان ىذا اٟتكم خاص ٔتا إذا خرج اٞتنُت ميت

  . يكن قد نفخت فيو الركح ، فهو ميتة ، ال ٭تلو ذبح أمو
  ان ل اتفاق، كعلمنا أف موتو قبل ذبح أمو ؛ فإنو ال ٭ت ان كمثلو : لو خرج ميت

  . فإذا خرج حيا حياة مستقرة بعد ذبح أمو : َف يبح أكلو إال بذْتو أك ٨تره ؛ ألنو نفس أخرل ، كىو مستقل ْتياتو
o ب .رغب بعض أىل العلم عن أكل اٞتنُت ، من ّنحية الط 

.    ) ) ذىكىاةي اٞتىًنُت ذىكىاةي أيمًًٌو (  قولو قاؿ ابن القيم رٛتو هللا : " ٟتـو األًجنَّة غَت ٤تمودة الحتقاف الدـ فيها ، كليست ْتراـ ل
 زاد ا١تعاد ( .

ل الذكاة ػػػػكلتفادم ذلك ، كاف ابن عمر رضي هللا عنهما يرل ذْتو قبل أكلو ، إلخراج ما تبقى فيو من الدـ ، كليس ألج
 ة .الشرعي

ًفعو عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن أ ( ا١توط) ركل اإلماـ مالك يف   رىٍت النَّاقىةي فىذىكىاةي مىا يف بىٍطًنهىا يف ذىكىاهًتىا عىٍن ّنى عيمىرى أىنَّوي كىافى يػىقيوؿي : " ًإذىا ٨تًي
ـي ًمٍن جى   و .ٍوفً ًإذىا كىافى قىٍد متىَّ خىٍلقيوي كىنػىبىتى شىعىريهي ، فىًإذىا خىرىجى ًمٍن بىٍطًن أيمًًٌو ذيًبحى حىىتَّ ٮتىٍريجى الدَّ

o ف كل ما كاف األمر شاقان حل التخفيف .تيسَت ىذه الشريعة ، أل 
هيمىا; أىفه اىلنهيبه  -ُّْْ اىٍلميٍسًلمي يىٍكًفيًو ًاٍٝتيوي، فىًإٍف نىًسيى أىٍف ييسىمًٌيى ًحُتى يىٍذبىحي،  ) قىاؿى  كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

، ُثيه لًيىٍأكيلٍ  ، كىىيوى صىديكؽه ضىًعيفي اىٍٟتًفٍ أىٍخرىجىوي اىلدهارىقيطٍ  ( فػىٍلييسىمًٌ  ظ .ًٍتُّ، كىيف ًإٍسنىاًدًه ٤تيىمهدي بني يىزًيدى بًن ًسنىافو
، مىٍوقيوفنا عىلىيٍ   و .كىأىٍخرىجىوي عىٍبدي اىلرهزهاًؽ إبًًٍسنىادو صىًحيحو ًإىلى ًاٍبًن عىبهاسو

هىا أىٍك ملٍى يىٍذكيرٍ )  ٍفظً كىلىوي شىاًىده ًعٍندى أىِب دىاكيدى يف "مىرىاًسيًلًو" ًبلى  -ُّْٓ ، ذىكىرى ًاٍسمى اىَّللًه عىلىيػٍ ؿه كىرًجىاليوي  ( ذىبًيحىةي اىٍلميٍسًلًم حىالى
 ف .ميوىثػهقيو 

---------- 
 ىذه األحاديث ، ألنو استدؿ هبا من يقوؿ : إف التسمية على الذبيحة ليست كاجبة . –رٛتو هللا  –ذكر ا١تصنف 

 ال تصح .كلكن ىذه األحاديث ضعيفة 
 كأثر ابن عباس موقوؼ عليو ، كصححو ابن حجر .

 فهذه األحاديث ال تنهض ١تخالفة األحاديث الصحيحة اآلمرة ابلتسمية ، كقد تقدمت ا١تسألة .
 

ب اىأٍلىضىاًحيًٌ   ابى
  .ما يذبح من هبيمة األنعاـ أَيـ األضحى بسبب العيد تقرابن إُف هللا األضحية :

 :سنة كاإلٚتاعكىي مشركعة ابلكتاب كال
 ر ( .فىصىلًٌ لًرىبًٌكى كىا٨ٍتى )  قاؿ تعاُف

 ا .الصحيح أف ا١تراد ابلنحر ذبح ا١تناسك ، كىو ذبح البدف ك٨توى : قاؿ ابن كثَت
ًة اأٍلىنٍػعىاكقاؿ تعاُف ) ًيمى ( ا١تنسك ا١تراد بو ىنا ىو الذبح الذم  ـً كىًلكيلًٌ أيمَّةو جىعىٍلنىا مىٍنسىكان لًيىٍذكيريكا اٍسمى اَّللًَّ عىلىى مىا رىزىقػىهيٍم ًمٍن هبى

 يتقرب بو إُف هللا تعاُف .
 كقد ذكر ابن كثَت عند ىذه اآلية أف ىذه اآلية تدؿ على أف ذبح ا١تناسك مشركعة يف ٚتيع ا١تلل .



 ُِٗٔ 

 كأما السنة :
 فاألحاديث كثَتة كسيأيت بعضها يف الشرح كمنها :

، فقاؿ: من صلى صبلتنا كنسك نسكنا فقد أصاب النسك األضحى بعد الصبلةيـو  )خطبنا رسوؿ هللا  قاؿ  ال راء حديث
 ، كمن نسك قبل الصبلة فبل نسك لو( . متفق عليو 

 كأٚتع ا١تسلموف على مشركعيتها .
 .  أٚتع ا١تسلموف على مشركعية األضحية:  قاؿ يف ا١تغٍت 

 .  َف يكن يدع األضحية فإنو   قاؿ ابن القيم:
 : يتهااٟتكمة من مشركع

 تعظيم هللا بذبح األضاحي تقرابن إليو . ) اراقة الدماء بنية األضحية ىذا من تعظيم هللا ( . أكالن :
 إظهار شعائر هللا تعاُف . اثنيان :
 التوسعة على األىل كالفقراء كاإلىداء للجَتاف كاألقرابء . اثلثان :

 : ألمرينذبح األضحية أفضل من التصدؽ بثمنها، 
 إراقة الدـ كالذبح عبادة مقصودة ، فإخراج القيمة فيو تعطيل ٢تذه اٟتكمة العظيمة . أف أكالن :
 كعمل ا١تسلمُت إُف يومنا ىذا ، كَف ينقل أف أحدان منهم أخرج القيمة . أف األضحية سنة النِب  اثنيان :
 . اقتداء أببينا إبراىيم  اثلثان :
  . حية ، حىت إنو ضحى ، ١تا أدركو األضحى يف سفرهأنو كاف حريصا على األض من ىدم النِب  ككاف

: ذىبىحى رىسيوؿي هللًا  فى، قىاؿى ًذًه ( ، فػىلىٍم أىزىٍؿ أيٍطًعميوي ًمنػٍهىا حىىتَّ  ركل مسلم  عىٍن ثػىٍوابى مى ىى في، أىٍصًلٍح ٟتٍى : ) َيى ثػىٍوابى ضىًحيػَّتىوي، مثيَّ قىاؿى
ـى اٍلمىًدينىةى    .قىًد

  :قاؿ النوكم رٛتو هللا
بػينىا كىبًًو قىاؿى ٚتىى  " ا مىٍذىى اًفًر ، كىمىا ًىيى مىٍشريكعىةه لًٍلميًقيًم كىىىذى   .اًىَتي اٍلعيلىمىاًء " انتهىًفيًو أىفَّ الضًَّحيَّةى مىٍشريكعىةه لًٍلميسى

 ة .ألمر األضحي كىذا دليل على تعظيم النِب 
ي، كىيىضىعي رًٍجلىوي عىلىى  أىفه اىلنهيبه  ) عىٍن أىنىًس بًن مىاًلكو  - ُّْٔ ي ًبكىٍبشىٍُتً أىٍملىحىٍُتً، أىقٍػرىنػىٍُتً، كىييسىمًٌي، كىييكىربًٌ كىافى ييضىحًٌ

 . ميتػهفىقه عىلىٍيو  (ذىْتىىهيمىا بًيىًدًه )  كىيف لىٍفظو  ( ًصفىاًحًهمىا
ينػىٍُتً  )كىيف لىٍفًظ:   ًي ) كىأًلىِب عىوىانىةى يف "صىًحيًحًو"  (ٝتًى ُت (نػىٍُتً ٙتى   .اًبٍلميثػىلهثىًة بىدىؿى اىلسًٌ

، كىيػىقيوؿي  . كىاىَّللهي أىٍكبػىري  )  كىيف لىٍفظو ًلميٍسًلمو  ( .ًبٍسًم اىَّللًه
هىا - ُّْٕ كىيػىٍنظيري يف سىوىادو;  أىمىرى ًبكىٍبشو أىقٍػرىفى، يىطىأي يف سىوىادو، كىيػىبػٍريؾي يف سىوىادو،)  كىلىوي: ًمٍن حىًديًث عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

: "ًاٍشحىًذم اىٍلميٍديىةى  يى ًبًو، فػىقىاؿى ، اىللههيمه تػىقىبهٍل ًمٍن ٤تيىمهدو كىآًؿ ٤تيىمه   لًييضىحًٌ : ًبٍسًم اىَّللًه دو، ، ُثيه أىخىذىىىا، فىأىٍضجىعىوي، ُثيه ذىْتىىوي، كىقىاؿى
 ( . كىًمٍن أيٌمًة ٤تيىمهدو 

---------- 
 الكبش فحل الضأف . (ٍُتً ًبكىٍبشى )  

الط بياضو. كقيل: ىو :  األملح ( أىٍملىحىٍُتً )  ىو الذم بياضو أكثر مٍن سواده. كقيل: ىو النقٌي البياض. كقيل: ىو الذم ٮتي
 األسود، تعلوه ٛترة.
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ًف حىسىنىاًف أىٍم ًلكيلًٌ كىاًحد ًمنػٍهيمى ، قاؿ النوكم :  ىو الذم لو قرّنف معتدالف:  األقرف(  أىقٍػرىنػىٍُتً  )  .ا قػىٍرّنى
صفحة كل شيء كجهو كجانبو ، كا١تراد ىنا   أم : صفحة عنق كل منهما ، قاؿ يف النهاية : ( كىيىضىعي رًٍجلىوي عىلىى ًصفىاًحًهمىا) 

 صفائح أعناقهما .
صاد ا١تهملة، كٗتفيف الفاء، أم عىلىى صفاح كٌل منهما عند ذْتو، كالصفاح بكسر ال ( عىلىى صفاحهما)  قولو ) الفتح ( قىاؿى يًف 

كآخره حاء مهملة: اٞتوانب، كا١تراد اٞتانب الواحد مٍن كجو األضحٌية، كإ٪تا ثٌٍت إشارة إُف أنو فعل يف كٌل منهما، فهو مٍن إضافة 
 اٞتمع إُف ا١تثٌٌت إبرادة التوزيع. انتهى.

لئبل تضطرب الذبيحة ،  ذلك؛ ليكوف أثبت كأمكن كىافى يضع رجلو عىلىى جانب عنق كٌل منهما، كإ٪تا فعل كا١تعٌت أنو 
 برأسها، فتمنعو مٍن إكماؿ الذبح، أك تؤذيو. كهللا تعاُف أعلم.

 . يعٍت أنو أسود القوائم(  يىطىأي يف سىوىادو ) 
ريؾي يف سىوىادو )   . يعٍت أف ما يلي األرض منو إذا برؾ أسود(  كىيػىبػٍ
 تو سوداء .يعٍت أف حدق(  كىيػىٍنظيري يف سىوىادو ) 
 ابلشُت ا١تعجمة أم : حدديها .( ًاٍشحىًذم ) 
 كىي السكُت .(   اىٍلميٍديىةى ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد مشركعية األضحية ، كال خبلؼ يف مشركعيتها كاستحباهبا كإ٪تا ا٠تبلؼ يف كجوهبا كسيأيت إف شاء هللا 

 . تاب، كالسنة، كاإلٚتاعاألصل يًف مشركعية األضحية: الكقاؿ ابن قدامة : 
 قىاؿى بعض أىل التفسَت: ا١تراد بو األضحية، بعد صبلة العيد. (  فىصىلًٌ لًرىبًٌكى كىا٨ٍتىرٍ )  فأما الكتاب، فقوؿ هللا سبحانو 
 : مث ذكر حديث الباب . كأما السنة 

 ) ا١ترٍت ( .   كأٚتع ا١تسلموف عىلىى مشركعية األضحية. 
 ؟ ستحب أف تكوف األضحية هبذه الصفات اليت كانت عليها أضحية رسوؿ هللا : أف ا١ت كنستفيد أيضان 

 ان .األحسن منظر ، األكمل ًخلقة ، األكثر ٟتمان ، األفضل منها صفة : األٝتن ف
ي ًبكىٍبشىٍُتً أىقٍػرىنػىٍُتً ) ثبت عنو -أ  ( . كىافى ييضىحًٌ

 كأيضان ) أملحُت ( كاألملح الذم بياضو أكثر من سواده . -ب
 أم خصيُت . [ موجوءين] ، ضحى بكبشُت موجوءين(  )أف النِب   كعن أَب داكد عن جابر -ج

يعٍت: مقطوعي  -أنو ضحى بكبشُت موجوءين ٬توز األضحية اب٠تصي ؛ ألنو ثبت عن النِب  : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت هللا
 . ان ككجو ذلك أف ا٠تصي يكوف ٟتمو أطيب ، فا٠تصاء لن يضره شيئ -ا٠تصيتُت

 ىو القوم يف ا٠تلقة  [ الكبش الفحيل] ضحى بكبشُت فحيلُت( .  )أف النِب   كعند أَب داكد أيضان من حديث أَب سعيد -د
 كجاء عند أَب عوانة ) ٝتينُت ( . -ق

 ا .كىأىٍٚتىعيوا عىلىى ًاٍسًتٍحبىاب ًاٍسًتٍحسىاهنىا كىاٍخًتيىار أىٍكمىلهى قاؿ النوكم : 
 األضحية ؟من أم اٟتيواف تكوف 

 إُف أنو ال ٕتزئ األضحية إال من هبيمة األنعاـ كىي ) اإلبل كالبقر كالرنم ( . ذىب عامة الفقهاء
ًيمىًة األىنٍػعىاكذلك لقولو تعاُف )   ـ ( .كىًلكيلًٌ أيمَّةو جىعىٍلنىا مىنسىكنا لًيىٍذكيريكا اٍسمى اَّللًَّ عىلىى مىا رىزىقػىهيم مًٌن هبى
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 .ـ ىنا ىي اإلبل كالبقر كالرنم كاألنعا :قاؿ القرطِب 
 برَت هبيمة األنعاـ . قاؿ النوكم : ككل ىذا ٣تمع عليو . كَف تنقل األضحية عن رسوؿ هللا 

 كاختلف العلماء يف أفضل األضاحي على قولُت :
 أف األفضل يف األضحية اإلبل مث البقر مث الرنم . : القوؿ األكؿ

 ة .ظاىرية ، كبو قاؿ بعض ا١تالكيكال، كاٟتنابلة ، كىذا قوؿ الشافعية 
 ي .كأفضل األضاحي البدنة، مث البقرة، مث الشاة، مث شرؾ يف بقرة، كهبذا قىاؿى أبو حنيفة، كالشافع ة :قيدامقاؿ ابن 

بقرة  ) من راح يف الساعة األكُف فكأ٪تا قرب بدنة ، كمن راح يف الساعة الثانية فكأ٪تا قرب ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ  -أ
 ، كمن راح يف الساعة الثالثة فكأ٪تا قرب كبشان .. ( متفق عليو .

ـى اإلبل ، كجعلى البقرة يف الدرجة الثاني قاؿ النوكم : كفيو أف التضحية ابإلبل أفضل من البقرة ، ألف الرسوؿ   ة .قدَّ
 ضل ، كا٢تدم فإنو قد سلَّمىو . كألنو ذبح يتقرب بو إُف هللا تعاُف ، فكانت البدنةي فيو أف قاؿ ابن قدامة :-ب
 .كألهنا أكثر ٙتنان كٟتمان كأنفع  -ج

 أف األفضل اٞتذع من الضأف . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ مالك .

 ، كال يفعل إال األفضل، كلو علم هللا خَتا منو، لىفىدىل إسحاؽ بو. ضىحَّى بكبشُت ألف النٌِب 
 ح .يف األضاحي للرنم ، كابختيار هللا تعاُف يف فداء الذبي ابختيار النِب  قاؿ ابن دقيق العيد :  كقد يستدؿ للمالكية

 األكؿ . كالراجح
 ما األفضل يف األضحية لوانن ؟

 البياض .
أفضلها ، البيضاء مث الصفراء مث الر راء ، كىي اليت ال يصفو بياضها مث البلقاء ، كىي اليت بعضها أبيض  :قاؿ اإلماـ النوكم 

 ء .مث السودا كبعضها أسود
 ض .كقاؿ ابن قدامة : كاألفضل يف األضحية من الرنم يف لوهنا البيا

 ( . ًبكىٍبشىٍُتً أىٍملىحىٍُتً ٟتديث الباب ) 
 األملح : ىو الذم فيو سواد كبياض كالبياض أكثر ، كيقاؿ ىو األغ ر كىو قوؿ األصمعي . ر :قاؿ اٟتافظ ابن حج

خلل صوفو طبقات سود. كيقاؿ األبيض ا٠تالص قالو ابن األعراَب ، كبو ٘تسك الشافعية يف ىو األبيض الذم يف : كزاد ا٠تطاَب 
 .تفضيل األبيض يف األضحية 

 ؟) ذىْتىىهيمىا بًيىًدًه (  ماذا نستفيد من قولو 
ٍنسىاف ذىٍبح أيٍضًحيَّتو بًنػىٍفًسًو، كىالى يػيوىكًٌل نستفيد :  يف ذىٍْتهىا ًإالَّ لًعيٍذرو ، كىًحينىًئذو ييٍستىحىٌب أىٍف يىٍشهىد ذىٍْتهىا، أىنَّوي ييٍستىحىٌب أىٍف يػىتػىوىُفَّ اإٍلً

ؼ، كىًإٍف ًاٍستػىنىابى ًكتىابًيِّا كيرًهى كىرىاًىيىة تػىٍنزًيو كىأىٍجزىأىهي  ا مىذٍ كىًإٍف ًاٍستػىنىابى ًفيهىا ميٍسًلمنا جىازى ًببلى ًخبلى بنىا  كىكىقػىعىٍت التٍَّضًحيىة عىٍن اٍلميوىكًٌل، ىىذى ىى
 و .  ) نوكم ( .كىمىٍذىىب اٍلعيلىمىاء كىافَّة ًإالَّ مىاًلكنا يف ًإٍحدىل الٌرًكىايػىتػىٍُتً عىنٍ 

ي  ماذا نستفيد من قولو )  ( ؟ كىييسىمًٌي، كىييكىربًٌ
ًئح، كىىىذىا ٣تيٍمىع عىلىٍيًو لىًكٍن ىىلٍ نستفيد  تقدـ ا٠تبلؼ يف ابب ىيوى شىٍرط أىـٍ ميٍستىحىٌب؟  ًإثٍػبىات التٍَّسًميىة عىلىى الضًَّحيَّة كىسىائًر الذَّابى
 الصيد .
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بػَّرى ( ًفيًو ًاٍسًتٍحبىاب التٍَّكًبَت مىعى التٍَّسًميىة فػىيػىقيوؿ ًبٍسًم اَّللَّ كىاَّللَّي أىٍك رى قف   .ٍولو : ) كىكى
 ما اٟتكمة من كضع الرًجل على صفحة عنق الذبيحة عند الذبح ؟

ا لًيىكيوفى أىثٍػبىت لىوي كىأىٍمكىنى لًئىبلَّ تىٍضطىًرب الذَّبًيحىة ًبرىٍأًسهىا فػىتىٍمنىعوي ًمٍن ًإٍكمىاؿ الذٍَّبح أىكٍ كىًإ٪تَّىا فػىعى  قاؿ النوكم : ا  لى ىىذى تػيٍؤًذيو ، كىىىذى
ا .  أىصىٌح ًمٍن اٟتٍىًديث الًَّذم جىاءى اًبلنػٍَّهًي عىٍن ىىذى

 ما األفضل يف الضحية ذْتها أك التصدؽ بثمنها ؟
 ا أفضل من التصدؽ بثمنها .ذْته

 كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء ، ألمور :
 أف إراقة الدـ كالذبح عبادة مقصودة ، فإخراج القيمة فيو تعطيل ٢تذه اٟتكمة العظيمة . أكالن :
 كعمل ا١تسلمُت إُف يومنا ىذا ، كَف ينقل أف أحدان منهم أخرج القيمة . أف األضحية سنة النِب  اثنيان :

 . اقتداء أببينا إبراىيم  : اثلثان 
 . قاؿ اٟتافظ ابن عبد ال ر : الضحية عندّن أفضل من الصدقة . كذكر أف ىذا ىو الصحيح من مذىب مالك كأصحابو

قىًة ًبًقيمىًتهىا .قاؿ ابن قدامة :   كىاأٍليٍضًحيَّةي أىٍفضىلي ًمٍن الصَّدى
ا قىاؿى رىبًيعىةي ، نىصَّ عىلىٍيًو أىٍٛتىدي  ًد .كىهًبىذى  كىأىبيو الٌزّنى

ىٍف أىضىعىوي يف يىًتيمو قىٍد تى  يى إالَّ ًبًديكو ، كىألى
ِف أىٍف الى أيضىحًٌ ؿو ، أىنَّوي قىاؿى : مىا أيابى يى كىريًكمى عىٍن ًببلى

ًربى فيوهي ، فػىهيوى أىحىبُّ إِفىَّ ًمٍن أىٍف أيضىحًٌ
ا قىاؿى الشٍَّعًِبُّ كىأىبيو ثػىٍورو .  .كىهًبىذى

قىةى أىٍفضىلي ، لىعىدىليوا إلىيػٍهىا . أىفَّ النَِّبَّ كىلىنىا   ضىحَّى كىا٠تٍيلىفىاءى بػىٍعدىهي ، كىلىٍو عىًلميوا أىفَّ الصَّدى
قىًة عىلىى اأٍليٍضًحيَّةً   . يػيٍفًضي إُفى تػىٍرًؾ سينَّةو سىنػَّهىا رىسيوؿي اَّللًَّ  كىأًلىفَّ إيثىارى الصَّدى

ف األضحية أفضل من صدقة التطوع ، لؤلحاديث الصحيحة ا١تشهورة يف فضل األضحية ، كألهنا مذىبنا أ م :كقاؿ اإلماـ النوك 
 ر .٥تتلف يف كجوهبا ، ٓتبلؼ صدقة التطوع، كألف األضحية شعار ظاى

هللا  كاألضحية كالعقيقة كا٢تدم أفضل من الصدقة بثمن ذلك، فإذا كاف معو ماؿ يريد التقرب إُف  ة :كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي
 ة .كاف لو أف يضحي بو ، كاألكل من األضحية أفضل من الصدق

 ىل ٕتزئ الشاة الواحدة عن الرجل كعن أىل بيتو ؟

 نعم ٕتزئ .
 ) ... مث قاؿ : بسم هللا اللهم تقبل عن دمحم كآؿ دمحم كمن أمة دمحم ، مث ضحى ( . -حديث عائشة  –ٟتديث الباب 

 احدة ٕتزئ عن الرجل كعن أىل بيتو .فهذا يدؿ على أف األضحية ابلشاة الو 
 : كاستدؿ هبذا من جوَّز تضحية الرجل عنو كعن أىل بيتو كاشًتاكهم معو يف الثواب، كىو مذىبنا كمذىب اٞتمهور . قاؿ النوكم

إف كثركا، كقاؿ ا٠تطاَب: كيف قولو )تقبل من دمحم كآؿ دمحم كمن أمة دمحم( دليل على أف الشاة الواحدة ٕتزئ عن الرجل كأىلو ك 
 . أهنما كاّن يفعبلف ذلك، كأجازه مالك كاألكزاعي كالشافعي كأٛتد كركم عن أَب ىريرة كابن عمر 

 ضحى بكبشُت أحد٫تا عنو كعن آؿ دمحم كاآلخر عن أمة دمحم . أف النِب  كأيضان حديث أَب رافع  -ب
ي ابلشاة عنو كعن أىل بيتو فيأكلوف كيطعموف( يضح قاؿ )كاف الرجل يف عهد رسوؿ هللا  كأيضان حديث أَب أيوب  -ج

 ركاه ابن ماجو .
 . قاؿ اإلماـ النوكم: ىذا حديث صحيح. كالصحيح أف ىذه الصيرة تقتضي أنو حديث مرفوع
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مث ذكر حديث أَب أيوب  ،أف الشاة ٕتزئ عن الرجل كعن أىل بيتو كلو كثر عددىم ككاف من ىديو م: قاؿ العبلمة ابن القي
 السابق.

فيو دليل على أف الشاة ٕتزئ عن أىل البيت، ألف الصحابة كانوا  (يضحي ابلشاة عنو كعن أىل بيتو ) : قولو  كقاؿ الشوكآف
كالظاىر اطبلعو فبل ينكر عليهم ... كاٟتق أهنا ٕتزئ عن أىل البيت، كإف كانوا مئة نفس أك أكثر   يفعلوف ذلك يف عهده 
 . كما قضت بذلك السنة

أكثر من بيت كما لو كاف لو زكجتاف أك ثبلث كعنده بيوت متعددة فإف ظاىر السنة أنو يكتفي بشاة كاحدة ألف  لو كاف عنده
 . األضحية عنده تسعة أبيات كمع ذلك َف يعدد النِب  النِب 

 ما اٟتكم لو كاف األب لو أكالد متزكجوف ، ككل كاحد منهم يف منزؿ لوحده ؟
ضحى أبضحية كاحدة عنو كعن أىل بيتو، ككاف نساؤه البليت  كفتهم أضحية كاحدة؛ ألف النِب إذا كانوا عائلة يف بيت كاحد  

معو تسع نساء، كمع ذلك ضحى عنهن أبضحية كاحدة، أما إذا كاف ىؤالء األبناء كل كاحد يف بيت منفردو عن اآلخر، فإف على  
 م .كل كاحد منهم أضحية، كال تكفي أضحية الوالد عنه

 األضحية عن األحياء أـ األموات ؟ما األصل يف 
 األصل فيها أهنا عن األحياء ، كللمضحي أف يشرؾ يف ثواهبا من شاء من األحياء كاألموات .

 ما حكم األضحية عن ا١تيت استقالالن ؟
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : أهنا مشركعة . القوؿ األكؿ
 قة تصح عن ا١تيت ابإلٚتاع فلتكن األضحية تصح عن ا١تيت كذلك.ألهنا نوع من الصدقة فما داـ أف الصد

 : غَت مشركعة . القوؿ الثاين
أنو ضحى عن األموات كقد ماتت زكجتو خد٬تة كىي أحب النساء كمات عمو ٛتزة كىو أحب  ألنو َف يثبت عن النِب 

 أعمامو إليو كَف ينقل أنو ضحى عن كاحد منهما .
 ية بثلث مالو فانو ٬تب على القائم على الوصية أف ينفذىا .كأما إذا أكصى ا١تيت أبضح

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُّْٖ انى )  قىاؿى ، فىالى يػىٍقرىبىنه ميصىاله رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاٍبني  ( مىٍن كىافى لىوي سىعىةه كىملٍى ييضىحًٌ
.مىاجىو، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، لىكً  ريهي كىقٍػفىو ي  ٍن رىجهحى اىأٍلىئًمهةي غىيػٍ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟

 صححو اٟتاكم كحسنو األلبآف .
 .كركم موقوفان على أَب ىريرة .كرجحو الًتمذم ، كالطحاكم ، كالبيهقي ، كابن عبد ا٢تادم ، كاٟتافظ ابن حجر يف الفتح  

 اذكر ا٠تالؼ ىل األضحية كاجبة أـ ال ؟
 عد أف أٚتع ا١تسلموف على مشركعية األضحية ] كما سبق [ اختلفوا يف كجوهبا على قولُت :ب

 : أهنا كاجبة . القوؿ األكؿ
 كىذا مذىب أَب حنيفة كاختيار ابن تيمية رٛتو هللا . 
 ابلنحر ، كاألمر يفيد الوجوب . ( أف هللا أمر نبيو  فىصىلًٌ لًرىبًٌكى كىا٨ٍتىرٍ لقولو تعاُف )  -أ



 ُُّٗ 

 كٟتديث الباب ) من كاف لو سعة كَف يضح فبل يقربن مصبلّن ( . -ب
: أنو قد خرج ٥ترج الوعيد على ترؾ األضحية ، كالوعيد إ٪تا يكوف على ترؾ الواجب ، ٦تا يدؿ على أف األضحية  كجو الداللة

 كاجبة .
كن يذبح فليذبح على اسم هللا ( متفق ) من ذبح قبل الصبلة فليذبح شاة مكاهنا ، كمن َف ي كٟتديث جندب قاؿ : قاؿ -ج

 إبعادة الذبح ١تن ذبح قبل الصبلة . عليو ، فلو َف تكن األضحية كاجبة ١تا أمر النِب 
 أهنا غَت كاجبة .القوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب اٞتمهور . ] كقد قاؿ كثَت من أصحاب القوؿ يقولوف : يكره للقادر تركها [ .
 . لعلم، يركف األضحية سنة مؤكدة، غَت كاجبةأكثر أىل اقاؿ ابن قدامة : 

 ركاه مسلم قاؿ )إذا دخلت العشر كأراد أحدكم أف يضحي فبل أيخذ شيئان من شػعره كأظفاره(.  ٟتديث أـ سلمة أف النِب  -أ

و كاف كاجبان لقاؿ ) كأراد ( ، فجعلو مفوضان إُف إرادتو كل قاؿ اإلماـ الشافعي : ىذا دليل أف التضحية ليست بواجبة ، لقولو 
 ) فبل ٯتس من شعره كبشره حىت يضحي (  . 

علقو على اإلرادة، كالواجب ال يعلق على اإلرادة، فلو كانت كاجبة القتصر على قولو ) إذا دخل العشر فبل  : قاؿ ابن قدامة 
 ٯتس من شعره كبشره شيئان ( .

انصرؼ أيت بكبش فذْتو كقاؿ : بسم هللا كهللا أك ر ، عيد األضحى فلما  قاؿ ) صليت مع رسوؿ هللا  عن جابر  -ب
 اللهم ىذا عٍت كعمن َف يضح من أميت ( 

 ضحى عن أمتو فهي ٕتزئ عمن ٘تكن منها كمن َف يتمكن منها . فالنِب 
ؿ على أهنما كاّن ال يضحياف السنة كالسنتُت ٥تافة أف يرل ذلك كاجبان، ٦تا يد ما أخرجو البيهقي عن أَب بكر كعمر  -ج

 أهنما َف يكوّن يرَيف الوجوب .
،  قاؿ)ثبلث ىن عليَّ فرائض كلكم تطوع، النحر كالوتر كركعتا الضحى( ركاه أٛتد كالبيهقي عن ابن عباس أف رسوؿ هللا -د

 م .كاٟتديث ضعيف كما قاؿ اإلماـ النوك 
 مذىب اٞتمهور .كالراجح  

 كأما أدلة أصحاب القوؿ األكؿ :
ملة لوجوب النحر يـو العيد ، كٖتتمل معٌت آخر كوضع اليدين عند النحر يف الصبلة ، كلو سلم أف ا١تقصود أما اآلية فهي ٤تت

 ابلنحر الذبح فاآلية تدؿ على كقت النحر ال كجوبو .
 ابلنحر لو ال لرَته . : ا١تراد ابآلية ٗتصيص الرب  كقيل

) غسل  كلو صح فيحمل على أتكيد االستحباب كقولو  :  ضعفو أصحاب اٟتديث ، فقاؿ عنو ابن قدامةكأما اٟتديث ، 
 اٞتمعة كاجب على كل ٤تتلم ( .

أما اٟتديث اآلخر فبل يدؿ على كجوب األضحية ابتداء ، بل يدؿ على كجوب األضحية إذا نول أف يضحي كذبح قبل الصبلة 
 فقد انقلب التطوع إُف فرض .

 فبهذا يظهر رجحاف مذىب اٞتمهور .
 تمعت األضحية كالعقيقة ؟ما حكم إذا اج

 اختلف الفقهاء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :



 ُِّٗ 

 : ال ٕتزئ األضحية عن العقيقة .  القوؿ األكؿ
  . كالشافعية ، كركاية عن اإلماـ أٛتد رٛتهم هللا، كىو مذىب ا١تالكية 

 .ٕتزئ إحدا٫تا عن األخرل مقصود لذاتو فلم  –أم : العقيقة كاألضحية  –كحجة أصحاب ىذا القوؿ : أف كبلن منهما 
  .كألف كل كاحدة منهما ٢تا سبب ٥تتلف عن اآلخر ، فبل تقـو إحدا٫تا عن األخرل ، كدـ التمتع كدـ الفدية

 : ٕتزئ األضحية عن العقيقة . القوؿ الثاين
  .هم هللاكىو ركاية عن اإلماـ أٛتد ، كىو مذىب األحناؼ ، كبو قاؿ اٟتسن البصرم كدمحم بن سَتين كقتػادة رٛت

كحجة أصحاب ىذا القوؿ : أف ا١تقصود منهما التقرب إُف هللا ابلذبح ، فدخلت إحدا٫تا يف األخرل ، كما أف ٖتية ا١تسجد 
  .تدخل يف صبلة الفريضة ١تن دخل ا١تسجد

 ىل ٬توز الذبح ليالن ؟
 من غَت كراىة .٬توز الذبح نعم 

 كقد ذىب بعض العلماء إُف كراىتو .
 يث ركاه الط رآف .كاستدلوا ْتد

كالصحيح أنو ال يكره كىو قوؿ اٞتماىَت لعدـ الدليل على الكراىة ، كأما اٟتديث الوارد فهو ال يصح ، كقد عزاه ا٢تيثمي 
 للط رآف كقاؿ : فيو راكو مًتكؾ .

تىوي اًبلنهاًس، نىظىرى ًإىلى غىنىمو   شىًهٍدتي اىأٍلىٍضحىى مىعى رىسيوًؿ اىَّللًه  ) قىاؿى  كىعىٍن جيٍنديًب ٍبًن سيٍفيىافى  - ُّْٗ فػىلىمها قىضىى صىالى
ٍ يىكيٍن ذىبىحى فػىٍليىٍذبىٍح  ًة فػىٍليىٍذبىٍح شىاةن مىكىانػىهىا، كىمىٍن ملى : مىٍن ذىبىحى قػىٍبلى اىلصهالى  و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  ( عىلىى اٍسًم اىَّللهً قىٍد ذيْتىٍت، فػىقىاؿى

---------- 
 أم : صبلة عيد األضحى .( حىى شىًهٍدتي اىأٍلىضٍ ) 
تىوي )   أم : سلم منها .(  فػىلىمها قىضىى صىالى
 .  كيف ركاية ) فإذا ّنس قد ذْتوا ضحاَيىم قبل الصبلة ((  نىظىرى ًإىلى غىنىمو قىٍد ذيْتىتٍ ) 
ًة فػىٍليىٍذبىٍح شىاةن مىكىانػىهى )   ا ، حيث كقعت قبل كقتها .أم : بد٢تا ، لعدـ إجزائها ( مىٍن ذىبىحى قػىٍبلى اىلصهالى
ٍ يىكيٍن ذىبىحى فػىٍليىٍذبىٍح عىلىى اٍسًم اىَّللهً )   كيف ركاية ) فليذبح ابسم هللا ( أم : فليذبح قائبلن ابسم هللا .(  كىمىٍن ملى

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد : أف كقت ذبح األضحية يكوف بعد صبلة العيد .

 . لوقت احملدد ٢تا ، كىو بعد صالة العيدأف تكوف يف افمن شركط األضحية : 
  كاألفضل أف يؤخر حىت تنتهي ا٠تطبة.

انػىهىا ففي حديث الباب )-أ ًة فػىٍليىٍذبىٍح شىاةن مىكى  ( . مىٍن ذىبىحى قػىٍبلى اىلصَّبلى
أي ًبًو يف )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :عىًن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزب قىاؿى ك -ب ا نيصىلًٌى مثيَّ نػىٍرًجعي فػىنػىٍنحىري فىمىٍن فػىعىلى ذىًلكى فػىقىٍد  ًإفَّ أىكَّؿى مىا نػىٍبدى يػىٍوًمنىا ىىذى

مه قىدَّمىوي ألىٍىًلًو لىٍيسى ًمنى النُّسيًك يف   ( متفق عليو . ءو يٍ شى  أىصىابى سينػَّتػىنىا كىمىٍن ذىبىحى فىًإ٪تَّىا ىيوى ٟتٍى
انػىهىا ، كىمىٍن يػىٍوـى  صىلَّى النَِّبُّ ) ٍن جيٍندىبو قىاؿى كع -ج يى فػىٍليىٍذبىٍح أيٍخرىل مىكى

النٍَّحًر مثيَّ خىطىبى مثيَّ ذىبىحى فػىقىاؿى مىٍن ذىبىحى قػىٍبلى أىٍف ييصىلًٌ
 ( ركاه البخارم . َفٍى يىٍذبىٍح فػىٍليىٍذبىٍح اًبٍسًم هللاً 
 إىل مىت يستمر الذبح ؟
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 اختلف العلماء مىت ينتهي كقت الذبح على أقواؿ :
 أف النحر خاص بيـو العيد .: القوؿ األكؿ

 كىو قوؿ ابن سَتين .
 أف النحر ينتهي ابنتهاء اليـو الثآف من أَيـ التشريق ، فتكوف أَيمو ثبلثة .القوؿ الثاين : 

 . كىذا قوؿ اٞتمهور من اٟتنفية ، كا١تالكية ، كاٟتنابلة
 هنى عن ادخار ٟتـو األضاحي فوؽ ثبلث . أف النِب  -أ

أنو ال ٬توز الذبح يف كقت ال ٬توز ادخار األضحية إليو ، فمن ذبح يف اليـو الرابع كقع يف ىذا اظور ْتصوؿ كجو الداللة : 
 اللحم زمن النهي عن أكلو .

 أف اليـو الرابع ال ٬تب فيو الرمي فيو ، فلم ٕتز األضحية فيو كالذم بعده . -ب
 نس .أنو قوؿ عمر كعلي كابن عمر كابن عباس كأَب ىريرة كأ -ج

 . أَيـ النحر ثبلثة ، عن غَت كاحد من أصحاب رسوؿ هللا  قاؿ اإلماـ أٛتد :
  .كيف ركاية أخرل عنو قاؿ : ٜتسة من أصحاب رسوؿ هللا

 ا .، كقد ركم عنو مثل مذىبن -هنع هللا يضر  -كال ٥تالف ٢تم إال ركاية عن علي  ة :قاؿ ابن قدام
 يـو العيد ، كأَيـ التشريق الثبلثة .أف أَيـ الذبح أربعة ، القوؿ الثالث : 

 من ذم اٟتجة . ُّكىو قوؿ الشافعية ، كاختيار ابن تيمية ، فينتهي برركب مشس اليـو 
بعده ، كىو مذىب إماـ أىل البصرة اٟتسن ،  أَيـكثبلثة  : كقد قاؿ علي بن أَب طالب: أَيـ النحر: يـو األضحى،قاؿ ابن القيم

، كإماـ أىل الشاـ األكزاعي ، كإماـ فقهاء أىل اٟتديث الشافعي ، كاختاره ابن ا١تنذر،  رابحأَب كإماـ أىل الكوفة عطاء بن 
كألف الثبلثة ٗتتص بكوهنا: أَيـ مٌت، كأَيـ النحر، كأَيـ التشريق، ك٭تـر صيامها، فهي إخوة يف ىذه األحكاـ، فكيف تفًتؽ يف 

  [ُِٗ/ِ]زاد ا١تعاد ع .ا جواز الذبح برَت نص كال إٚت

 صحتو.( لكن ٥تتلف يف  كل أَيـ التشريق ذبح جاء يف حديث ) -أ
 ) أَيـ التشريق أَيـ أكل كشرب كذكر  ( ركاه مسلم . حديث نبٍيشة . قاؿ : قاؿ -ب

 الراجح .كىذا 
 . ذا كاف ا١تضحي يف مكاف ال ييصلى فيو العيد كالبادية، فإف كقت األضحية يبدأ فيما ٯتضي من قدر صبلة العيدإ

 ماذا نستفيد من قولو ) من ذبح قبل الصالة ... ( ؟
 نستفيد أنو ال يشًتط أف يكوف الذبح بعد خطبة اإلماـ ، كإ٪تا الع رة ابلصبلة .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 أف من ذبح قبل الصبلة كجب عليو أف يضمن بد٢تا . -
 أف العبادة إذا فعلت قبل كقتها فإهنا ال تقبل . -
 
 
 
 



 ُّْٗ 

ـى ًفينىا رىسيوؿي اىَّللًه  - َُّٓ : قىا هيمىا قىاؿى : اىٍلعىٍورىاءي )  فػىقىاؿى  كىعىًن اىٍلبػىرىاًء بًن عىاًزبو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ أىٍربىعه الى ٕتىيوزي يف اىلضهحىاايى
ي  ي مىرىضيهىا، كىاٍلعىٍرجىاءي اىٍلبػىُتًٌ ي عىوىريىىا، كىاٍلمىرًيضىةي اىٍلبػىُتًٌ ًٍمًذمُّ، (  كىاٍلكىًسَتىةي اىلهيًت الى تػيٍنًقيا ، ظىٍلعيهى  اىٍلبػىُتًٌ رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىة ي . كىصىحهحىوي اىلًتًٌ

 ف .كىاٍبني ًحبها
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 صحيح .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 من شركط األضحية ، كىي أف تكوف سليمة من العيوب .نستفيد : أف 
 سم إُف قسمُت :كالعيوب تنق

 كعيوب ٣تزئة لكنها مكركىة . –عيوب غَت ٣تزئة 
 يف حديث ال راء الذم ذكره ا١تصنف : العيوب الرَت اجملزئة ما ذكره النِب 

ي عىوىريىى )   ىي اليت ا٩تسفت عينها أك برزت .ا ( كاىٍلعىٍورىاءي اىٍلبػىُتًٌ
ي مىرىضيهىا)  ليها آاثر ا١ترض، مثل: اٟتمى اليت تقعدىا عن ا١ترعى، كاٞترب الظاىر ا١تفسد ىي اليت ظهر ع(  كىاٍلمىرًيضىةي اىٍلبػىُتًٌ

 للحمها، أك ا١تؤثر على صحتها .
 ( .إف كاف فيها فتور أك كسل ٯتنعها من ا١ترعى كاألكل، أجزأت لكن السبلمة منها أكُف)

ي ظىٍلعيهى )   ة يف ا١تشي .كىي اليت ال تستطيع معانقة السليما ( كىاٍلعىٍرجىاءي اىٍلبػىُتًٌ
 )فإف كاف فيها عرج يسَت ال ٯتنعها من معانقة السليمة أجزأت كالسبلمة منها أكُف( .

 يعٍت ا٢تزيلة اليت ال مخ فيها .(  كىاٍلكىًسَتىةي اىلهيًت الى تػيٍنًقي) 
 )فإف كانت ىزيلة فيها مخ أك كسَتة فيها مخ أجزأت( .

 .ىذه األربع ا١تنصوص عليها كعليها أىل العلم 
 ء .: ال نعلم خبلفان يف أهنا ٘تنع اإلجزااؿ يف ا١تغٍتق

كمعلـو أف ما   ،أما العيوب األربعة ا١تذكورة يف ىذا اٟتديث فمجتمع عليها ال أعلم خبلفان بُت العلماء فيها  كقاؿ ابن عبد ال ر :
ذا َف ٕتز فالعمياء أحرل أال ٕتوز ، كإذا َف كاف يف معناىا داخل فيها كال سيما إذا كانت العلة فيها أبُت ، أال ترل أف العوراء إ

 و .ٕتز العرجاء فا١تقطوعة الرجل أك اليت ال رجل ٢تا ا١تقعدة أحرل أال ٕتوز ، كىذا كلو كاضح ال خبلؼ في
 كيلحق هبذه األربع ما كاف يف معناىا أك أكىل:

 فهي أكُف بعدـ اإلجزاء من العوراء البُت عورىا .العمياء: 
 عاجزة عن ا١تشي لعاىة، ألهنا أكُف بعدـ اإلجزاء من العرجاء البُت عرجها .كىي الالزمٌت: 

 . البُت عرجها  ألهنا أكُف بعدـ اإلجزاء من العرجاءمقطوعة إحدل اليدين أك الرجلُت: 

 عيوب ٣تزئة لكنها مكركىة .القسم الثاين : 
 كسيأيت ذكرىا إف شاء هللا يف حديث قادـ .

 حة عيب ٥تل هبا بعد تعيينها أضحية ؟ما حكم لو طرأ على الذبي
 اختلف الفقهاء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :



 ُّٗٓ 

 ئ .يذْتها كٕتز القوؿ األكؿ: 
 .كاسحق ، كأٛتد ، كالشافعي ، كالثورم ، كالزىرم ، كالنخعي ، كاٟتسن ، نقل ىذا القوؿ عن عطاء  

 . ، كال بد أف يذبح بد٢تا ال ٕتزؤهالقوؿ الثاين: 
 . كا١تالكية، فية كىو قوؿ اٟتن 

 من فوائد اٟتديث : أف العوراء الذم ال يبُت عورىا ٕتزلء ، كأف ا١تريضة اليت مرضها خفيف ٕتزلء .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  - ُُّٓ (  نى اىلضهٍأفً الى تىٍذْتىيوا ًإاله ميًسنهةن، ًإاله أىٍف يػىٍعسيرى عىلىٍيكيٍم فػىتىٍذْتىيوا جىذىعىةن مً )  قىاؿى

 . مرىكىاهي ميٍسلً 
---------- 

 أم : يف األضاحي .( الى تىٍذْتىيوا ) 
 أم : ثنٌية ، كسيأيت ما ىو الثٍت إف شاء هللا .(  ًإاله ميًسنهةن ) 
 أم : إال أف يصعب عليكم ذْتها أبف ال توجد أك ال يوجد ٙتنها . ( ًإاله أىٍف يػىٍعسيرى عىلىٍيكيمٍ  )
 كىو ما مت لو ستة أشهر .(  وا جىذىعىةن ًمنى اىلضهٍأفً فػىتىٍذْتىي  )

 ماذا نستفيد من اٟتديث؟
أبف يكوف ثنيان إف كاف من اإلبل أك البقر أك ا١تعز، كجذعان إف كاف  نستفيد : أف من شركط األضحية : أف تبلغ السن ا١تعت رة .

 . من الضأف
 الثٍت من اإلبل : ما مت لو ٜتس سنُت .

 بقر : ما مت لو سنتاف .الثٍت من ال

 الثٍت من الرنم : ما مت لو سنة .

 اٞتذع : ما مت لو ستة أشهر .

الشرط الثآف : أف تبلغ سن التضحية ، أبف تكوف ثنية أك فوؽ الثنية من ة :يف ذكر شركط األضحي ( ا١توسوعة الفقهية) جاء يف 
ٕتزئ التضحية ٔتا دكف الثنية من غَت الضأف ، كال ٔتا دكف اٞتذعة اإلبل كالبقر كا١تعز ، كجذعة أك فوؽ اٞتذعة من الضأف ، فبل 

 . من الضأف ... كىذا الشرط متفق عليو بُت الفقهاء ، كلكنهم اختلفوا يف تفسَت الثنية كاٞتذعة " انتهى
٬توز من ذلك كلو ال أعلم خبلفان أف اٞتذع من ا١تعز كمن كل شيء يضحى بو غَت الضأف ال ٬توز ، كإ٪تا : قاؿ ابن عبد ال ر 

 ة .الثٍت فصاعدان ، ك٬توز اٞتذع من الضأف ابلسنة ا١تسنون
قاؿ النوكم : أٚتعت األمة على أنو ال ٬تزئ من اإلبل كالبقر كا١تعز إال الثٍت ، كال من الضأف إال اٞتذع ، كأنو ٬تزئ ىذه ك 

ٞتذع من الضأف . كعن عطاء كاألكزاعي أنو ٬تزئ ا١تذكورات إال ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر كالزىرم أنو قاؿ : ال ٬تزئ ا
 أف .      ) اجملموع ( .اٞتذع من اإلبل كالبقر كا١تعز كالض

كنقل ابن قدامة عن أئمة اللرة : إذا مضت ا٠تامسة على البعَت كدخل يف السادسة كألقى ثنيتو فهو حينئذ ثٍت ... كأما البقرة 
 ف .تذْتوا إال مسنة ( كمسنة البقر اليت ٢تا سنتا قاؿ ) ال فهي اليت ٢تا سنتاف ألف النِب 

قاؿ العلماء ا١تسنة ىي الثنية من كل شيء من اإلبل كالبقر كالرنم فما فوقها كىذا تصريح أبنو ال ٬توز اٞتذع  م :كقاؿ اإلماـ النوك 
 و .   ) شرح مسلم ( .من غَت الضأف يف حاؿ من األحواؿ كىذا ٣تمع علي

الثٍت من اإلبل : ما مت لو ٜتس سنُت ، كالثٍت من البقر : ما مت لو ة ( فأحكاـ األضحي)  رٛتو هللا يف كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت



 ُّٗٔ 

سنتاف . كالثٍت من الرنم: ما مت لو سنة، كاٞتذع : ما مت لو نصف سنة ، فبل تصح التضحية ٔتا دكف الثٍت من اإلبل كالبقر كا١تعز، 
 . كال ٔتا دكف اٞتذع من الضأف " انتهى

 ( على ظاىره ؟ ًإاله أىٍف يػىٍعسيرى عىلىٍيكيٍم فػىتىٍذْتىيوا جىذىعىةن ًمنى اىلضهٍأفً  ) ..... ىل قوؿ الرسوؿ 
ظاىر اٟتديث أنو ال ٬توز التضحية ابٞتذع من الضأف إال إذا عسير على ا١تضحي كجود ا١تسنة ، لكن اٞتمهور أف ىذا اٟتديث 

 على االستحباب .
ٍبن عيمىر كىالزٍُّىرًٌم ا اٞتٍىذىع ًمٍن الضٍَّأف فىمىٍذىىبنىا كىمىٍذىىب اٍلعيلىمىاء كىافَّة ٬تيٍزًم سىوىاء كىجىدى غىٍَته أىـٍ الى ، كىحىكىٍوا عىٍن اً كىأىمَّ قاؿ النوكم : 

ا اٟتٍىًديث .  أىنػَّهيمىا قىاالى : الى ٬تيٍزًم ، كىقىٍد ٭تيٍتىٌج ٢تىيمىا ًبظىاًىًر ىىذى
ا اٟتٍىًديث ٤تىٍميوؿ عىلىى ااًلٍسًتٍحبىاب كىاأٍلىٍفضىل ، كىتػىٍقًديره ييٍستىحىٌب لىكيٍم أىالَّ تىٍذْتىيوا ًإالَّ ميًسنَّة قىاؿى اٞتٍيٍمهيور :   فىًإٍف عىجىٍزمتيٍ فىجىذىعىة ىىذى

عىٍت اأٍليمَّة أىنَّوي لىٍيسى عىلىى ظىاًىره ؛ أًلىفَّ اٞتٍيٍمهيور ضىٍأف ، كىلىٍيسى ًفيًو تىٍصرًيح ٔتىٍنًع جىذىعىة الضٍَّأف ، كىأىنػَّهىا الى ٕتيٍزًم ًْتىاؿو ، كىقىٍد أىٍٚتى 
ٍنػىعىانًًو مىعى كيجيود غىٍَته ى أتىًٍكيل اٟتٍىًديث عىلىى مىا  ٬تيىٌوًزيكفى اٞتٍىذىع ًمٍن الضٍَّأف مىعى كيجيود غىٍَته كىعىدىمو ، كىاٍبن عيمىر كىالزٍُّىرًٌم ٯتى كىعىدىمو ، فػىتػىعىُتَّ

 م .   ) نوكم ( .ًمٍن ااًلٍسًتٍحبىاب . كىاَّللَّي أىٍعلى  ذىكىٍرّنى 
ظاىر اٟتديث يقتضي أف اٞتذع من الضأف ال ٬تزئ إال إذا عجز عن ا١تسنة ، كاإلٚتاع على (  التلخيص ) كقاؿ اٟتافظ يف

 . خبلفو ، فيجب أتكيلو أبف ٭تمل على األفضل ، كتقديره : ا١تستحب أال يذْتوا إال مسنة " انتهى
  .ىذا التٍَّأًكيل ىيوى اٍلميتػىعىُتًٌ  د : اؿ يف "عوف ا١تعبو كق

 كيدؿ على جواز اٞتذع من الضأف كلو مع كجود الثنية :
،  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ) عىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو -أ : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، فىصىارىٍت ِف جىذىعىةه، فػىقيٍلتي اًبًو ضىحىاَيى صىارىٍت ِف جىذىعىةه، قىسَّمى بػىٍُتى أىٍصحى

: ضىحًٌ هًبى   ا ( متفق عليو .فػىقىاؿى
نىا مىعى رىسيوؿ اَّللَّ  كعنو -ب  م .قىاؿى اٟتٍىاًفظ سىنىده قىوً  ،ًّتًذىعو ًمٍن الضٍَّأف ( أىٍخرىجىوي النَّسىاًئيُّ  قاؿ ) ضىحَّيػٍ
، عىٍن أىبًيًو، قىاؿى ك  -ج اًبٞتٍىذىعىتػىٍُتً،  رو، فىحىضىرى األىٍضحىى، فىجىعىلى الرَّجيلي ًمنَّا يىٍشًتىًم اٍلميًسنَّةى كينَّا يًف سىفى )  عىًن عىاًصًم ٍبًن كيلىٍيبو

ا اٍليػىٍوـي، فىجىعىلى الرَّجيلي يىٍطليبي اٍلميًسنَّةى  كىالثَّبلىثىًة، فػىقىاؿى لىنىا رىجيله، ًمٍن ميزىيٍػنىةى: كينَّا مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ  اًبٞتٍىذىعىتػىٍُتً، يف سىفىرو، فىحىضىرى ىىذى
 ( ركاه أبو داكد . ًإفَّ اٞتٍىذىعى ييويف ٦تَّا ييويف ًمٍنوي الثًٍَّتُّ :  كىالثَّبلىثىًة، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

يى  أىمىرىانى رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى  كىعىٍن عىًليٌو  - ُِّٓ  ًبعىٍورىاءى، كىالى ميقىابػىلىةو، كىالى أىٍف نىٍستىٍشًرؼى اىٍلعىٍُتى كىاأٍليذيفى، كىالى نيضىحًٌ
ابػىرىةو، كىالى خىرٍ  ًٍمًذمُّ، كىاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاكً ، أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي، كىاأٍلىٍربػىعىة  ( اءى، كىالى ثػىٍرمىاءى قميدى  م .كىصىحهحىوي اىلًتًٌ

---------- 
تهما مٍن آفة تكوف هبما. كقيل: ىو مٍن الشٍُّرفة، كىي خيار ا١تاؿ: أم أيًمٍرّن أف نتأٌمل سبلم: أم (  أىٍف نىٍستىٍشًرؼى اىٍلعىٍُتى كىاأٍليذيفى ) 

 ة ( .النهاي) نتخٌَتىا. قالو يًف 
 لئبٌل يكوف فيهما عيب.  ، ، كنتأٌمل يف حا٢تما نبحث عنهما: أم  ( أف نستشرؼ العُت كاألذف)  قولو : كىقىاؿى السندٌم 

اليت ييقطع مٍن طرؼ أذهنا شيء، مث ييًتؾ معٌلقنا كأنو زى٪تىىةه، كاسم تلك السمة  نضحي ٔتقابلة ، كىيأم : كال (  كىالى ميقىابػىلىةو ) 
لىة، كاإلقبالة. قالو يف   ( . النهاية) القيبػٍ

ابػىرىةو )   ا١تقابلة . كىي ما قطع من مؤخر إذهنا قطعة كتدلت كَف تنفصل كىي عكس ( كىالى ميدى
 يف أذهنا ثقب يسَت ، كيف بعض النسخ ) كال خرماء ( .كىي اليت (  اءى قكىالى خىرٍ ) 
 ىي اليت سقطت ثنيتها ، كيف بعض النسخ ) كال شرقاء ( كىي اليت شقت أذهنا طوالن .(  كىالى ثػىٍرمىاءى  )



 ُّٕٗ 

 ما حكم األضحية ابلعيوب اليت ذكرت ابٟتديث ؟
 ٬توز مع الكراىة . 

 .عند ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة 
 كمثل ذلك :

 . كىي مشقوقة األذف كتسمى عند أىل اللرة أيضان عضباء : لشرقاءا
 ة .كىذه ٕتزئ مع الكراىة عند ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كىو األكُف . كقاؿ اٟتنفية ٕتزئ ببل كراى 

 .كىي اليت يف إذهنا خرؽ كىو ثقب مستدير : ا٠ترقاء
 ة .بلكىذه ٕتزئ مع الكراىة عند ا١تالكية كالشافعية كاٟتنا

. كقوؿ اٞتمهور أكُف  كقاؿ اٟتنفية ٕتزئ ببل كراىة ، كالنهي الوارد يف اٟتديث عن ا٠ترقاء ، ٭تمل على ا٠ترؽ الكثَت دكف القليل
 أيضان .

أف  قاؿ: أمرّن رسوؿ هللا  كتكره ا١تشقوقة األذف كا١تثقوبة كما قطع شيء منها ١تا ركم عن علي  رٛتو هللا: ابن قدامة قاؿ
العُت كاألذف كال نضحي ٔتقابلة كال مدابرة كال خرقاء كال شرقاء. قاؿ زىَت: قلت ألَب إسحاؽ: ما ا١تقابلة؟ قاؿ: تقطع  نستشرؼ

طرؼ األذف، قلت: فما ا١تدابرة؟ قاؿ: تقطع من مؤخرة األذف، قلت: ما ا٠ترقاء؟ قاؿ: تشق األذف، قلت: فما الشرقاء؟ قاؿ: 
النسائي، قاؿ القاضي: ا٠ترقاء اليت انثقبت أذهنا، كىذا هني تنزيو ك٭تصل اإلجزاء هبا كال نعلم تشق أذهنا للسمة. ركاه أبو داكد ك 

 انتهى. فيو خبلفان كألف اشًتاط السبلمة من ذلك يشق إذ ال يكاد يوجد ساَف من ىذا كلو.
اعة العلماء، قاؿ مالك كالليث: ا١تقطوعة كا٠ترقاء اليت ٗترؽ أذهنا السمة. كالعيب يف األذف مراعى عند ٚت رٛتو هللا: القرطِب كقاؿ

 انتهى. األذف أك جل األذف ال ٕتزئ، كالشق للميسم ٬تزئ، كىو قوؿ الشافعي كٚتاعة الفقهاء.
 ما حكم األضحية ٔتقطوعة األذف ؟

 عند اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة .ال ٕتزئ مقطوعة األذنُت أك مقطوعة األذف 
 .ٞتميع األذف ىذا إذا كاف القطع 

كأما إذا قيًطعى بعضي األذف ، فقاؿ اٟتنفية كاٟتنابلة إذا قطع أكثر األذف ال ٕتزئ ، كيؤيد قو٢تم حديث علي السابق :) هنى أف  
 . يضحى بعضباء األذف كالقرف. كقاؿ قتادة:قلت لسعيد بن ا١تسيب ما األعضب ؟ قاؿ : النصف فما فوقو (

أف يضحى أبعضب القرف... إٍف فيو دليل على أهنا ال  هنى رسوؿ هللا  :عند كبلمو على حديثيف نيل األكطار  الشوكآف قاؿ
ٕتزئ التضحية أبعضب القرف كاألذف كىو ما ذىب نصف قرنو أك أذنو، كذىب أبو حنيفة كالشافعي كاٞتمهور إُف أهنا ٕتزئ 

 انتهى .التضحية ٔتكسور القرف مطلقان، ككرىو مالك إذا كاف يدمي، كجعلو عيبان 
 . كىي اليت يف عينها حوؿ ، كىذه ٕتزئ ألف اٟتوؿ ال يؤثر عليها كال ٯتنعها من الرعياٟتوالء: 

 ة .ٕتزئ يف األضحية نص على ذلك ا١تالكية كاٟتنابل :اليت يف عينها بياض 
 . ةذاىب األربعكىذه ٣تزئة يف األضحية ابتفاؽ أصحاب ا١تان ، اليت َف ٮتلق ٢تا قرف كتسمى جلحاء أيضاٞتماء:  -
 .ٕتزئ عند أَب حنيفة كالشافعية كاٟتنابلة كال ٕتزئ عند ا١تالكية : ا١تالوقة بال ألية أصالن  -

 .كأما مقطوعة األلية كىي اليت كانت ٢تا ألية فقطعت، فبل ٕتزئ عند الفقهاء، ألهنا فقدت عضوان مأكوالن 
 ء فيها .كأما إف قطع بعض أليتها فاختلف الفقها

 .من ا٠تصاء كىو سلُّ خصييت الفحل  :ا٠تصي -



 ُّٖٗ 

 كقد قاؿ أكثر الفقهاء إف ا٠تصي كا١توجوء ٬تزائف يف األضحية.
ضحى بكبشُت موجؤين ... كهبذا قاؿ اٟتسن كعطاء كالشعِب كالنخعي كمالك  قاؿ ابن قدامة: ك٬تزئ ا٠تصي ألف النِب 

 ان .كالشافعي كأبو ثور كأصحاب الرأم كال نعلم فيو ٥تالف
 ىذا دليل على أف ا٠تصي يف الضحاَي غَت مكركه، كقد كرىو بعض أىل ق : كيفا٠تطاَب معلقان على حديث جابر السابقاؿ 

 ة .العلم لنقص العضو، كىذا نقص ليس بعيب ألف ا٠تصاء يفيد اللحم طيبان، كينفي منو الزىومة كسوء الرائح
 لحم بذىابو كيكثر كيسمن. كقاؿ ابن قدامة: كألف ا٠تصاء ذىاب عضو غَت مستطاب يطيب ال

٢تىىا عىلىى  أىمىرىين اىلنهيبُّ  ) قىاؿى  كىعىٍن عىًليًٌ ٍبًن أىِب طىاًلبو  - ُّّٓ مى ٟتييومىهىا كىجيليودىىىا كىًجالى ـى عىلىى بيٍدنًًو، كىأىٍف أيقىسًٌ أىفه أىقٍػوى
ٍيئان  هىا شى  ميتػهفىقه عىلىٍيو . (اىٍلمىسىاًكًُت، كىالى أيٍعًطيى يف ًجزىارىهًتىا ًمنػٍ

---------- 
ـى عىلىى بيٍدنًوً )   بضمتُت ، أك بضمة فسكوف ، ٚتع بدنة ، أم : إبلو اليت أىداىا إُف البيت ككانت مائة .(  أىفه أىقٍػوى
٢تىىا عىلىى اىٍلمىسىاًكُتً )  مى ٟتييومىهىا كىجيليودىىىا كىًجالى ى ظهر البعَت من كساء ك٨توه ، كقاية جبل٢تا بكسر اٞتيم : ما يطرح عل(  كىأىٍف أيقىسًٌ

 لو .
هىا شىٍيئان )   أم : كأمرٓف بعدـ إعطاء أجرة اٞتزار منها .(  كىالى أيٍعًطيى يف ًجزىارىهًتىا ًمنػٍ

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 .ال ٬توز أف ييعطى اٞتزَّار شيئان من األضحية مقابل ذْتها كسلخها  نستفيد : أنو

 ٟتديث الباب .
ألف اٞتزار إذا عمل عملو استحق األجرة  ،أعطي اٞتازر منها( يدؿ على أنو ال ٕتوز ا١تعاكضة على شيء منهارطِب: )كال قاؿ الق

 على عملو، فإف دفع لو شيء منها كاف ذلك عوضنا على فعلو، كىو بيع ذلك اٞتزء منها اب١تنفعة اليت عملها، كىي اٞتزر .
ها شيئنا ، ٘تسُّكنا ابٟتديث . ككاف اٟتسن البصرم ، كعبدهللا بن عبيد بن عمَت ال يرَيف كاٞتمهور : على أنو ال يعطى اٞتازر من 

 ) ا١تفهم ( .  . أبسنا أف يعطى اٞتزار اٞتلد
بالرة يف سد الذريعة ، كٖتقيق للجهة اليت ٕتب عليها أجرة اٞتازر ؛ ألنو ١تا كاف ا٢تدم جاء يف ركاية ) ٨تن نعطية من عندّن ( م

 ) ا١تفهم ( .  . تعينت أجرة الذم تتم بو تلك ا١تنفعة عليو منفعتو لو
ككذا قاؿ البروم يف شرح السنة ، كالنهي عن إعطاء اٞتزار ا١تراد بو أف ال يعطى منها عن أجرتو ابن خزٯتة : قاؿ قاؿ ابن حجر : 

إعطاء : كقاؿ غَته ، ء فبل أبس بذلك كما يتصدؽ على الفقرا  ان كأما إذا أعطي أجرتو كاملة مث تصدؽ عليو إذا كاف فقَت : قاؿ 
كلكن إطبلؽ ، كأما إعطاؤه صدقة أك ىدية أك زَيدة على حقو فالقياس اٞتواز ، اٞتزار على سبيل األجرة ٦تنوع لكونو معاكضة 

 . ة .  ) الفتح (لئبل تقع مسا٤تة يف األجرة ألجل ما أيخذه فَتجع إُف ا١تعاكض، الشارع ذلك قد يفهم منو منع الصدقة 
 . فيكوف يف معٌت بيع جزء منها كذلك ال ٬توز، ألف عطيتو عوض عن عملو ، إعطاء اٞتزَّار منها  فإذان ال ٬توز

كأما إف كاف اٞتزَّار فقَتان أك صديقان فأعطاه منها لفقره أك على سبيل ا٢تدية فبل أبس ألنو مستحق لؤلخذ فهو كرَته بل ىو أكُف 
 ) ا١ترٍت ( .   ا .ألنو ابشرىا كًتقت نفسو إليه

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 . ٬توز بيع شيء من األضحية ال ٟتمها كال جلدىا كال أطرافها كاجبة كانت أك تطوعان ال -

 . هامن شيئان  يبيع كال يبيعها ال د :قاؿ اإلماـ أٛت
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 ؟ كتعاُف تبارؾ  جعلها كقد يبيعها كيف  هللا حافضان : سبكقاؿ أي
 . ف ينتفع ابٞتلد أبف ٬تعلو سقاءن أك فركان أك نعبلن أك غَت ذلك٬توز أ -

 . ( وفي ينبذ سقاء األضحية جلد من ٬تعل ت )فقد كرد عن عائشة اهنع هللا يضر قال
 جواز اإلّنبة يف ٨تر ا٢تدم كتفرقتو ، كمثلو األضحية . -

هي  - ُّْٓ عىةو، كىاٍلبػىقىرىةى عىٍن  ٨تىىٍرانى مىعى اىلنهيبًٌ  ) مىا قىاؿى كىعىٍن جىاًبًر بًن عىٍبًد اىَّللًه رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ نىةى عىٍن سىبػٍ يًٍبيىًة: اىٍلبىدى ـى اىٍٟتيدى عىا
عىةو  بػٍ  م .رىكىاهي ميٍسلً  (سى

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد : جواز االشًتاؾ يف البدنة كالبقرة كأهنما ٬تزَيف عن سبعة أشخاص .
اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ أىفَّ النَِّبَّ كركل أبو  عىةو ، كىاٞتٍىزيكري   داكد عىٍن جى بػٍ عىةو ( .  -أم : البعَت  -قىاؿى  ) اٍلبػىقىرىةي عىٍن سى بػٍ  عىٍن سى

ة ال ٬تىيوز االٍشًتىاؾ ًفيهىا . كىيًف ىىًذًه يًف ىىًذًه األىحىاًديث دىاللىة ًٞتىوىاًز ااًلٍشًتىاؾ يف ا٢ٍتىٍدم ، كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىفَّ الشَّا: قاؿ النوكم 
عىة ، كىتػىقيـو كيٌل كىاًحدىة مىقىاـ سىٍبع ًشيىاه ،  بػٍ عىة ، كىاٍلبػىقىرىة عىٍن سى بػٍ نىة ٕتيٍزًئ عىٍن سى بػٍعىة األىحىاًديث أىفَّ اٍلبىدى حىىتَّ لىٍو كىافى عىلىى اٍلميٍحرًـ سى

نىة أىٍك بػىقىرىة أىٍجزىأىهي عىٍن اٞتٍىمً  ًدمىاء ًبرىٍَتً جىزىاء الصٍَّيد ، كىذىبىحى   ) شرح مسلم  ( .  .يع عىنػٍهىا بىدى
 . كىذا قوؿ أكثر أىل العلمكقاؿ ابن قدامة : 

كاٟتسن كعمرك بن ، كساَف ، كطاككس ، ركم ذلك عن علي كابن عمر كابن مسعود كابن عباس كعائشة مهنع هللا يضر، كبو قاؿ عطاء 
 م .كأصحاب الرأ، كأبو ثور ، كالشافعي ، زاعي كاألك ، كالثورم ، دينار 

 ىل ىناؾ قوؿ آخر قاؿ بو بعض العلماء ؟
 نعم .

 .قاؿ بعض أىل العلم ٕتزئ البدنة عن عشرة أيضان 
 ة .كبو قاؿ سعيد بن ا١تسيب كإسحاؽ كابن خزٯت 
فاشًتكنا يف اٞتزكر عن عشرة  -كيف ركاية األضحى  -يف سفر فحضرّن النحر  قاؿ :) كنا مع النِب  ديث ابن عباس ٟت

 د .كالبقرة عن سبعة ( ركاه الًتمذم كالنسائي كابن ماجة كأٛت
 ة .إنو اٟتق فتجزئ البدنة كالبعَت عن عشرة يف األضحية دكف ا٢تدم فبل ٕتزئ إال عن سبع ؿ :كرجح الشوكآف ىذا القوؿ كقا

يـو اٟتديبية البدنة عن  كحديث ) ٨تر رسوؿ هللا  قاؿ :كقد رجح اٟتافظ ابن عبد ال ر حديث جابر على حديث ابن عباس ف
 البدنةى عن سبعةو كالبقرةى عن سبعة ( . سىنَّ رسوؿي هللا ر ) للتأكيل ، كحسبك بقوؿ جاب سبعة ( كاضح ال مدخل فيو

 . كقاؿ أبو جعفر الط رم : أٚتعت األمة على أف البدنة كالبقرة ال ٕتزئ عن أكثر من سبعة
 . دليل على أف حديث ابن عباس كما كاف مثلو خطأه ككىمه أك منسوخ  قاؿ كيف ذلك

 .إف حديث جابر أصح من حديث ابن عباس  ي :كقاؿ البيهق
 س .كرجح ابن قدامة حديث جابر أيضان على حديث ابن عبا

 كمذىب اٞتمهور ىو الراجح لقوة أدلتهم .
 فائدة :

 . صةن إف كاف من األقارب أك اٞتَتاف أك الفقراءال حرج يف إعطاء ٟتم األضحية لرَت ا١تسلم ، كخا
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يًن كىَفٍى ٮتيٍرًجيوكيٍم ًمٍن  رًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا ًإلىٍيًهٍم ًإفَّ كيدؿ على ذلك قولو تعاُف  ) الى يػىنػٍهىاكيمي اَّللَّي عىًن الًَّذينى َفٍى يػيقىاتًليوكيٍم يف الدًٌ ًدَيى
بُّ اٍلميٍقسً   ( . ًطُتى اَّللَّى ٭تًي

 كإعطاؤه ٟتم األضحية من ال ر الذم أذف هللا لنا بو
يٍػتيٍم ًٞتى  : أىٍىدى يٍػتيٍم ًٞتىارّنى اٍليػىهيوًدمًٌ ، كعىٍن ٣تيىاًىدو : " أىفَّ عىٍبدى اَّللًَّ ٍبنى عىٍمروك ذيًْتىٍت لىوي شىاةه يف أىٍىًلًو ، فػىلىمَّا جىاءى قىاؿى ارّنى اٍليػىهيوًدمًٌ ؟ أىٍىدى

عٍ  يػيوىرًٌثيوي ( ركاه الًتمذم كصححو األلبآف تي رىسيوؿى اَّللًَّ ٝتًى  .يػىقيوؿي : ) مىا زىاؿى ًج ٍرًيلي ييوًصيًٍت اًبٞتٍىاًر حىىتَّ ظىنػىٍنتي أىنَّوي سى
، فىجىازى إٍطعىاميهىا  قىةي تىطىوُّعو ائًرً قاؿ ابن قدامة: "كى٬تىيوزي أىٍف ييٍطًعمى ًمنػٍهىا كىاًفرنا، ...؛ أًلىنَّوي صىدى مًٌيَّ كىاأٍلىًسَتى، كىسى قىًة التَّطىوُّعً  الذًٌ   )ا١ترٍت(.صىدى

(: "٬توز لنا أف نطعم الكافر ا١تعاىد ، كاألسَت من ٟتم األضحية ، ك٬توز إعطاؤه منها لفقره ِْْ/ُُكيف فتاكل اللجنة الدائمة )
يًن كىَفٍى ٮتيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ، أك قرابتو ، أك جواره ، أك أتليف قلبو...؛ لعمـو قولو تعاُف: ) الى يػى  نػٍهىاكيمي اَّللَّي عىًن الًَّذينى َفٍى يػيقىاتًليوكيٍم يًف الدًٌ

بُّ اٍلميٍقًسًطُتى( ، كألف النِب  رًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا ًإلىٍيًهٍم ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي ي أمر أٝتاء بنت أَب بكر اهنع هللا يضر أف تصل أمها اب١تاؿ كى ًدَيى
 مشركة يف كقت ا٢تدنة " . انتهى

 ة .كقاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا: الكافر الذم ليس بيننا كبينو حرب، كا١تستأمن أك ا١تعاىد : يعطى من األضحية ، كمن الصدق
 

بي اىٍلعىًقيقىةً   ابى
 : تعريفها

اًبفىٍتًح اٍلعىٍُت اٍلميٍهمىلىة، كىىيوى اٍسم ًلمىا يي (  العقيقةقاؿ ابن حجر: )   :ٍذبىح عن اٍلمىٍوليود. كىاٍختيًلفى يف اٍشًتقىاقهى
غىٍَته، كٝتيًٌيىٍت الشَّاة الَّيًت تيٍذًبح عىٍنوي، فػىقىاؿى أىبيو عيبػىٍيد، كىاأٍلىٍصمىًعٌي: أىٍصلهىا الشٍَّعر الًَّذم ٮٍتريج عىلىى رىٍأس اٍلمىٍوليود، كىتىًبعوي الز٥َّتىٍشىرًٌم كى  

 يقىة؛ أًلىنَّوي ٭تيٍلىق عىٍنوي ذىًلك الشٍَّعر ًعٍند الذٍَّبح.يف تًٍلكى اٟتٍىالىة عىقً 
، كىىيوى الشٌَّق كىاٍلقىٍطع  ا مىٍأخيوذىة ًمن اٍلعىقًٌ  كىرىجَّحىوي اٍبن عىٍبد اٍلبػىٌر، كىطىائًفىة. ، كىعىنى أىٍٛتىد أهنَّ
اًْتهىا: أىٍم تيشىٌق، كىتػىٍقطىعقىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ: اٍلعىًقيقىة اٍسم الشَّاة اٍلمىٍذبيوحىة عىٍن اٍلوىلى   ا تػيعىٌق مىذى ؛ أًلهنَّ  . د، ٝتيًٌيٍت ًبذىًلكى

: إ٪تا قاؿ ابن عبد ال ر :  ا للعقيقة، كما ذكره عن األصمعٌي، كغَته يف ذلك، كىقىاؿى كىقىٍد أنكر أٛتد بن حنبل تصَت أَب عيبيد ىىذى
: كال كجو ١تا قىاؿى أبو عبيد كاحتٌج بعض ا١تتأٌخرين ألٛتد أبف قىاؿى ما قىاؿى أٛتد مٍن ذلك، فمعركؼه  ، العقيقة: الذبح نفسو. قىاؿى

 يف اللرة؛ ألنو يقاؿ: عٌق: إذا قطع، كمنو يقاؿ: عٌق كالديو: إذا قطعهما.
 : العقيقة ىي الذبيحة اليت تذبح عن ا١تولود يـو سابعو . كشرعان  

هيمى  - ُّٓٓ رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي  (عىقه عىٍن اىٟتٍىسىًن كىاٍٟتيسىٍُتً كىٍبشنا كىٍبشنا  أىفه اىلنهيبه )  اعىًن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 لىًكٍن رىجهحى أىبيو حىاِتًو ًإٍرسىالىو . ًاٍبني خيزىٯٍتىةى، كىاٍبني اىٞتٍىاريكًد، كىعىٍبدي اىٟتٍىق

 ه .يًث أىنىسو ٨تىٍوى كىأىٍخرىجى ًاٍبني ًحبهافى: ًمٍن حىدً  - ُّٔٓ
هى  - ُّٕٓ ًف ميكىاًفئػىتىاًف، كىعىٍن اىٞتٍىارًيىًة شىاةه  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ا )كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ـً شىاًتى  (أىٍمرىىيٍم; أىٍف يػيعىقه عىٍن اىٍلغيالى

ًٍمًذمُّ كىصىحهحىو   .رىكىاهي اىلًتًٌ
ٍعًبيهًة ٨تىٍوىه كىأىٍخرىجى اى٠ٍتىمٍ  - ُّٖٓ  .سىة عىٍن أيٌـً كيٍرزو اٍلكى

-------------------- 
 ما صحة أحاديث الباب ؟

 حديث ابن عباس ٥تتلف يف كصلو ككقفو ، كاألصح أنو مرسل كما قاؿ أبو حامت .
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 اذكر بعض األدلة على مشركعية العقيقة ؟
ٍعتي رىسي  سىٍلمىاف ٍبن عىاًمرو الضَِّبًٌ عن  -أ ركاه (.  مىعى اٍلريبلىـً عىًقيقىةه فىأىٍىرًيقيوا عىٍنوي دىمنا كىأىًميطيوا عىٍنوي األىذىل )يػىقيوؿي  وؿى هللًا قىاؿى : ٝتًى

 ب ( .طيا١تقصود إبماطة األذل ىنا حلق الرأس كتطييبو بطيب  أميطوا األذل:)                            أبو داكد 
، كىييسىمَّ ) قىاؿى  اىَّللًَّ  أىفَّ رىسيوؿى اآليت ٝتىيرىةى كٟتديث  -ب اًبًعًو، كى٭تيٍلىقي ـو ميٍرتػىهىنه ًبعىًقيقىًتًو، تيٍذبىحي عىٍنوي يػىٍوـى سى  أبو داكد . كىاهرى ى( كيلُّ غيبلى
ٍعتي رىسيوؿى هللًا ك  -ج ٍعًبيًَّة، قىالىٍت: ٝتًى ًف ميكىاًفئػىتىافً )يػىقيوؿي  عىٍن أيٌـً كيٍرزو اٍلكى قىاؿى أىبيو دىاكيدى: ( ، كىعىًن اٞتٍىارًيىًة شىاةه  عىًن اٍلريبلىـً شىاًتى

اًفئػىتىاًف: أىٍم ميٍستىوًيػىتىاًف أىٍك ميقىارًبػىتىاًف. : ميكى ٍعت أىٍٛتىدى قىاؿى  ٝتًى
ًف ميكىاًفئػىتىاًف، أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ  ) -حديث عائشة  -كٟتديث الباب -د ـً شىاًتى  . (كىعىٍن اىٞتٍىارًيىًة شىاةه  أىٍمرىىيٍم؛ أىٍف يػيعىقَّ عىٍن اىٍلريبلى

بُّ اَّللَّي اٍلعيقيوؽى . كىأىنَّوي   سيًئلى رىسيوؿي هللًا )ٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًًٌه ، قىاؿى : ق_ كع عىًن العىًقيقىًة ؟ فػىقىاؿى : الى ٭تًي
اًفئػىتىاًف ، كىعىًن اٞتٍىارًيىًة شىاةه  كىرًهى ااًلٍسمى كىقىاؿى : مىٍن كيًلدى لىوي كىلىده فىأىحىبَّ  ًف ميكى  ركاه أبو داكد (.  أىٍف يػىٍنسيكى عىٍنوي فػىٍليػىٍنسيٍك عىًن اٍلريبلىـً شىاًتى

 ما حكم العقيقة ؟
 اختلف العلماء يف حكمها على قولُت :

 : أهنا كاجبة . القوؿ األكؿ
 كىو قوؿ اٟتسن البصرم ، كىو قوؿ الظاىرية .

ٍعتي رىسيوؿى هللًا  . مىاف ٍبن عىاًمرو الضَِّبًٌ سىلٍ ٟتديث  -أ (  مىعى اٍلريبلىـً عىًقيقىةه فىأىٍىرًيقيوا عىٍنوي دىمنا كىأىًميطيوا عىٍنوي األىذىل )يػىقيوؿي  قىاؿى : ٝتًى
 ب ( .طيطيب ا١تقصود إبماطة األذل ىنا حلق الرأس كتطييبو ب أميطوا األذل:ركاه أبو داكد .                           ) 

، كىييسىمَّى)  قىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اىَّللًَّ  -اآليت  –ٝتىيرىةى كٟتديث  -ب اًبًعًو، كى٭تيٍلىقي ـو ميٍرتػىهىنه ًبعىًقيقىًتًو، تيٍذبىحي عىٍنوي يػىٍوـى سى  ى ( .كيلُّ غيبلى
 فقولو مرهتن يدؿ على الوجوب ألف الرىن شيء الـز .

 اجبة .: أهنا مستحبة غَت ك  القوؿ الثاين
 كىذا مذىب اٞتمهور .

هىاءي التَّاًبًعُتى ، كىأىئًمَّةي كىاٍلعىًقيقىةي سينَّةه يف قػىٍوًؿ عىامًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلًم ؛ ًمنػٍهيٍم اٍبني عىبَّاسو ، كىاٍبني عيمىرى ، كىعىاًئشىةي ، كىفػيقى قاؿ ابن قدامة : 
 سىٍت سينَّةن ، كىًىيى ًمٍن أىٍمًر اٞتٍىاًىًليًَّة .اأٍلىٍمصىاًر ، إالَّ أىٍصحىابى الرٍَّأًم ، قىاليوا لىيٍ 

مىٍن كيلًدى لىوي كىلىده فىأىحىبَّ أىٍف يػىٍنسيكى عىٍنوي فػىٍليػىٍنسيٍك عىًن اٍلريبلىـً )  -السابق  - عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، أيرىاهي عىٍن جىدًًٌه  ٟتديث
ًف ميكىاًفئػىتىاًف ، كىعىًن اٞتٍىا  ة ( .رًيىًة شىاشىاًتى

 ر.كذلك يقتضي عدـ الوجوب لتفويضو يف االختيا( من أحب أف ينسك عن كلده فليفعللو )احتج اٞتمهور بقو  :قاؿ الشوكآف
 كىذا الراجح .

 كم مقدار العقيقة ؟
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت : 

ًف، كىعىٍن اىٞتٍىارً :  القوؿ األكؿ ـً شىاًتى  .يىًة شىاةه عىٍن اىٍلريبلى
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 لؤلحاديث السابقة .
من أحب منكم أف ينسك عن كلده فليفعل: عن الربلـ شاًتف )  -السابق  - ديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جدهكح-أ

 ( . مكافئتاف، كعن اٞتارية شاة
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 اف ، كعن اٞتارية شاة ( ركاه الًتمذم .أمرىم : أف يعق عن الربلـ شاًتف مكافئت كحديث عائشة ) أف رسوؿ هللا  -ب
اًفئػىتىاًف ، كىعىًن اٞتٍىارًيىًة شىاةه كحديث أـ كرز )  -ج ًف ميكى  ( . عىًن اٍلريبلىـً شىاًتى

 . كىًذًه األحاًديث حيجَّة لًلجيمهيوًر، يف التػٍَّفرًقىة بُت الريبلـً كاٞتٍىارًيةقاؿ اٟتافظ ابن حجر : 
 بلـ شاة ، كعن اٞتارية شاة .: يذبح عن الر القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ مالك .
 ( . عىقَّ عىٍن اىٟتٍىسىًن كىاٟتٍيسىٍُتً كىٍبشنا كىٍبشنا أىفَّ اىلنَِّبَّ ٟتديث الباب ) 

 كالراجح قوؿ اٞتمهور .
 ( . كىٍبشنا  عىقه عىٍن اىٟتٍىسىًن كىاٍٟتيسىٍُتً كىٍبشنا أىفه اىلنهيبه ما اٞتواب عن اٟتديث الذم استدلوا بو )

ج ال حيجَّة ًفيًو، فػىقىٍد أخرجوي أبيو الشٍَّيخ ًمن كىٍجو آخر، عن ًعٍكرًمة، عن ابن عىبَّاس بًلفًظ: "كىٍبشىٍُتً، كىٍبشىًُت". كأخر قاؿ اٟتافظ : ك 
اكيد، فػىلىٍيسى يف اٟتًديث مىا يػيرىٌد بًًو أٍيضنا مٍن طىرًيق عىٍمرك بن شيعىٍيب، عىٍن أبًيًو، عىٍن جىٌده ًمثلو. كعلى تػىٍقًدير ثػيبيوت رًكاية أَب دى 

، بىٍل غىايتو أف يىديٌؿ عىلىى جىوىاز ااًلٍقًتصىار، كىيوى   يتػىوىارًدة يف التػٍَّنًصيص عىلىى التَّثًنية لًٍلريبلـً
كىذىًلك، فًإفَّ العىدىد لىٍيسى شىرطنا، األحىاًديث ا١ت
 . بل ميستىحىبٌ 

 فقط ابلغنم ؟ىل ٕتوز العقيقة ابإلبل كالبقر أـ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : جواز العقيقة هبما . القوؿ األكؿ
 كىذا قوؿ اٞتمهور .

٬تزئ يف العقيقة اٞتنس الذم ٬تزئ يف األضحية، كىو األنعاـ من إبل كبقر كغنم، كال ٬تزئ غَتىا،  ية(ا١توسوعة الفقه)جاء يف 
 م .عية كاٟتنابلة ، كىو أرجح القولُت عند ا١تالكية ، كمقابل األرجح أهنا ال تكوف إال من الرنكىذا متفق عليو بُت اٟتنفية كالشاف

 ما اٟتكمة يف العقيقة عن الذكر شاتُت كعن األنثى شاة ؟
جعل اأٍلينٍػثىى على الٌنٍصف من الذٌكر: ىىًذه قىاًعدىة الشَّرًيعىة ؛ فىًإف هللا سيٍبحىانىوي فىاضل بىُت الذٌكر كىاأٍلينٍػثىى ، كى  : قاؿ ابن القيم رٛتو هللا

ا اجملرل لىو َف يكن ًفيهىا سنة،     يف اٍلمىوىارًيث، كالدَيت ، كالشهادات، كىاٍلًعٍتق ، كالعقيقة "، مث قاؿ فجرت ا١تفاضلة يف اٍلعىًقيقىة ىىذى
 .كىيفى كىالٌسنىن الثَّابًتىة صىر٭تىة ابلتفضيل ؟ 

قىاء :كقاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا النَّفس،  كىذىكىرى اٟتٍىًليًميُّ أىفَّ اٟتًٍٍكمىةى يًف كىٍوًف اأٍلينٍػثىى عىلىى النًٌٍصًف ًمنى الذَّكىًر: أىفَّ اٍلمىٍقصيودى اٍسًتبػٍ
، ًإُفى غىٍَتً فىأىٍشبىهت الدًٌيىة ، كىقواهي ابن اٍلقىيًًٌم اًبٟتٍىًديًث اٍلوىارًًد يف أىفَّ مىٍن أىٍعتىقى ذىكىرنا أىٍعتىقى كيلَّ عيضٍ  وو ًمٍنوي ، كىمىٍن أىٍعتىقى جىارًيػىتػىٍُتً كىذىًلكى

 .ذىًلكى ٦تَّا كىرىدى 
 ىل ٬توز أف يعق عن كلده الذكر بشاة كاحدة ؟

 نعم ٬توز لكن األفضل بشاتُت .
اتػىٍُتً ، كىعىنٍ (  ا١تذىب) كقاؿ الشَتازم رٛتو هللا يف  ـً شى اٞتٍىارًيىًة شىاةن ؛ كىًإٍف ذىبىحى عىٍن كيلًٌ كىاًحدو ًمنػٍهيمىا  السُّنَّةي أىٍف يىٍذبىحى عىٍن اٍلريبلى

 ز .شىاةن جىا
كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا: فإف َف ٬تد اإلنساف، إال شاة كاحدة أجزأت كحصل هبا ا١تقصود، لكن إذا كاف هللا قد أغناه، 

 ى .فاالثنتاف أفضل " انته
 يف حق من تشرع العقيقة ؟
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لعقيقة مشركعة يف ماؿ كالد ا١تولود ، كليس يف ماؿ أمو ، كال يف ماؿ ا١تولود نفسو ، إذ األب ىو ا١تخاطب األكؿ يف األصل أف ا
  األحاديث الواردة يف مشركعية العقيقة

  :كلكن الفقهاء قالوا : ٬توز لرَت األب أف يعق عن ا١تولود يف اٟتاالت اآلتية
 ة .عقيقإذا قصر األب كامتنع عن ذبح ال أكالن :

  .أك إذا استأذف من األب أف ينوب عنو يف ذبح العقيقة فأذف لواثنيان : 
 .عىٍن اٟتٍىسىًن كىاٟتٍيسىٍُتً رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا ًبكىٍبشىٍُتً كىٍبشىٍُتً (  عىقَّ رىسيوؿي اَّللًَّ )  ْتديث البابكاستدلوا 

 رضي هللا عنهما دليل على جواز توِف العقيقة قريب غَت األب إذا كاف العقيقة عن حفيده اٟتسن كاٟتسُت قالوا : فتوِف النِب 
  إبذنو كرضاه

ـو رىًىينىةه ًبعىًقيقىًتًو ، تيٍذبىحي عىٍنوي يػىٍوـى سىاًبًعًو ، كى٭تيٍلىقي ، كىييسىمَّى (  –قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا   .يف شرح حديث ) كيلُّ غيبلى
ناء للمجهوؿ ، فيو أنو ال يتعُت الذابح ، كعند الشافعية يتعُت من تلزمو نفقة ا١تولود ، كعن قولو : ) يذبح ( ابلضم على الب

  . اٟتنابلة يتعُت األب إال أف تعذر ٔتوت أك امتناع
 . عق عن اٟتسن كاٟتسُت مؤكؿ قاؿ الرافعي: ككأف اٟتديث أنو 

ذف األب ، أك قولو : " عق " أم : أمر ، أك ىو من خصائصو قاؿ النوكم : ٭تتمل أف يكوف أبواه حينئذ كاّن معسرين أك ت رع إب
و .  ) الفتح ( .، كما ضحى عمن َف يضح من أمتو ، كقد عده بعضهم من خصائص 

عقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتاف كلؤلنثى كاحدة، كإذا اقتصر على كاحدة للذكر فبل حرج،  : الكقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
األب، فإذا جاء كقت العقيقة كىو فقَت فليس عليو شيء؛ لقوؿ هللا تعاُف: ) فاتقوا هللا ما استطعتم ( ، كإذا  كىي سنة يف حق 

 ا .كاف غنيان فهي ابقية على األب كليس على األـ كال على األكالد شيء منه
قىًة ًبًقيمىًتهىا .قاؿ ابن قدامة :   كىاٍلعىًقيقىةي أىٍفضىلي ًمٍن الصَّدى

 اءى سينَّةو .ًو أىٍٛتىدي ، كىقىاؿى : إذىا َفٍى يىكيٍن ًعٍندىهي مىا يػىعيقُّ ، فىاٍستػىٍقرىضى ، رىجىٍوت أىٍف ٮتيًٍلفى اَّللَّي عىلىٍيًو ، إٍحيى نىصَّ عىلىيٍ 
لتٍَّأًكيًد يف اأٍلىٍخبىاًر الَّيًت رىكىيٍػنىاىىا مىا َفٍى يىرًٍد يف قىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : صىدىؽى أىٍٛتىدي ، إٍحيىاءي السُّنىًن كىاتًٌبىاعيهىا أىٍفضىلي ، كىقىٍد كىرىدى ًفيهىا ًمٍن ا

 غىٍَتًىىا .
اٍلوىلًيمىًة كىاأٍليٍضًحيًَّة . كىأًلىنػَّهىا ذىبًيحىةه أىمىرى النَِّبُّ   هًبىا ، فىكىانىٍت أىٍكُفى ، كى

 ىل َتخذ  العقيقة حكم األضحية ، فيصح االشًتاؾ يف بقرة أك بعَت ؟
 .ب : أنو ال يصح فيها االشًتاؾ كاألقر 

 . كىو مذىب ا١تالكية كاٟتنابلة 
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا : العقيقة ال ٬تزئ فيها االشًتاؾ ، فبل ٬تزئ البعَت عن اثنُت ، كال البقرة عن اثنُت ، كال ٕتزئ 

 : عن ثبلثة كال عن أربعة من ابب أكُف . ككجو ذلك
 . يك فيها ، كالعبادات مبنية على التوقيفأنو َف يرد التشر :  أكالن 
، كالتعليل ان فهي عن فداء عن النفس ، فإذا كانت فداء عن النفس فبل بد أف تكوف نفس ،: أهنا فداء ، كالفداء ال يتبعض  ان اثني

 . ركد ذلك " انتهىاألكؿ ال شك أنو األصوب ، ألنو لو كرد التشريك فيها بطل التعليل الثآف ، فيكوف مبٌت اٟتكم على عدـ ك 
 ىل يشًتط يف العقيقة ما يشًتط يف األضحية من اعتبار السن ، كالسالمة من العيوب ؟

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
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 : أنو يشًتط . القوؿ األكؿ
كمن ، كمن حيث السن ، يشًتط يف العقيقة ما يشًتط يف األضحية ، من حيث كوهنا من األنعاـ ، فٚتهور أىل العلم كىذا قوؿ 

 ب .حيث السبلمة من العيو 
قاؿ النوكم :اجملزئ يف العقيقة ىو اجملزئ يف األضحية فبل ٕتزئ دكف اٞتذعة من الضأف أك الثنية من ا١تعز كاإلبل كالبقر ىذا ىو 

 . الصحيح ا١تشهور كبو قطع اٞتمهور
ٍنىعي كى٬تيٍتػىنىبي ًفيهىا ًمٍن اٍلعىٍيًب مىا ٬تيٍ كقاؿ ابن قدامة :  تػىنىبي يف اأٍليٍضًحيًَّة كىٚتيٍلىتيوي أىفَّ حيٍكمى اٍلعىًقيقىًة حيٍكمي اأٍليٍضًحيًَّة ؛ يًف سىنًٌهىا ، كىأىنَّوي ٯتي

ٍنىعي ًفيهىا   .ًفيهىا ًمٍن اٍلعىٍيًب مىا ٯتي
 : أنو ال يشًتط . القوؿ الثاين

 كرجحو الشوكآف .
كقد استدؿ إبطبلؽ الشاتُت على عدـ  ،ألضحية ؟ كفيو كجهاف للشافعية ىل يشًتط فيها ما يشًتط يف ا قاؿ الشوكآف :

االشًتاط كىو اٟتق ، لكن ال ٢تذا اإلطبلؽ ، بل لعدـ كركد ما يدٌؿ ىهنا على تلك الشركط كالعيوب ا١تذكورة يف األضحية ، 
 كهللا أعلم .        كىي أحكاـ شرعية ال تثبت بدكف دليل .

 لولد ؟ىل تسقط العقيقة ببلوغ ا
  .استحب لو أف يعق عن أبنائو الذين َف يعق عنهمان ال تسقط العقيقة ببلوغ الولد ، فإذا كاف األب قادر 

 كإذا مل يعق الوالد عن كلده ، فهل يشرع للولد أك لغَته أف يعق عن نفسو ؟ 
 .خبلؼ بُت الفقهاء فيو 

بل عقيقة عليو . كسئل أٛتد عن ىذه ا١تسألة ، فقاؿ : ذلك على ، فبلغ الربلـ ، ككسب ، ف كإف َف يعق أصبلن   :قاؿ ابن قدامة 
 . الوالد . يعٍت ال يعق عن نفسو ؛ ألف السنة يف حق غَته

 ر .مشركعة يف حق الوالد ، فبل يفعلها غَته ، كاألجنِب ، ككصدقة الفط ألهنا
  . نبري أف يشرع لو فكاؾ نفسوكقاؿ عطاء كاٟتسن : يعق عن نفسو ؛ ألهنا مشركعة عنو ، كألنو مرهتن هبا ، في

؛ ألف العقيقة سنة مؤكدة ، كقد تركها كالده فشرع لو أف يقـو هبا إذا استطاع ؛  يستحب أف يعق عن نفسو :قاؿ الشيخ ابن ابز 
 .) كل غبلـ مرهتن بعقيقتو تذبح عنو يـو سابعو ك٭تلق كيسمى ( أخرجو اإلماـ أٛتد  ذلك لعمـو األحاديث كمنها : قولو 

اًبًعًو، كى٭تيٍلىقي، كىييسىمه )  قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن ٝتىيرىةى  - ُّٗٓ ـو ميٍرتػىهىنه ًبعىًقيقىًتًو، تيٍذبىحي عىٍنوي يػىٍوـى سى كىاهي ى ( رى كيلُّ غيالى
ًٍمًذم  . اى٠ٍتىٍمسىةي، كىصىحهحىوي اىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟

 صحيح .
 من اٟتديث ؟ ماذا نستفيد

 نستفيد أف كقت ذبح العقيقة ىو اليـو السابع .
قاؿ اإلماـ الًتمذم بعد أف ساؽ حديث ٝتىيرة : كالعمل على ىذا عند أىل العلم يستحبوف أف يذبح عن الربلـ العقيقة يـو 

 . السابع ..
 ما كيفية معرفة اليـو السابع ؟
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سابع ، فإذا كلد يـو السبت فتذبح يـو اٞتمعة يعٍت قبل يـو الوالدة بيـو ىذه قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : يسن أف تذبح يف اليـو ال
 ا .ىي القاعدة ، كإذا كلد يـو ا٠تميس فهي يـو األربعاء كىلم جر 

 ما اٟتكمة من ذْتها يف اليـو السابع ؟
كالسبت كاألحد كاالثنُت كالثبلاثء أف اليـو السابع ٗتتم بو أَيـ السنة كلها فإذا كلد يـو ا٠تميس مرَّ عليو ا٠تميس كاٞتمعة 

 ه .    ) ابن عثيمُت ( .كاألربعاء فبمركر أَيـ السنة ييتفاءؿ أف يبقى ىذا الطفل كيطوؿ عمر 
 ؟حكم ذبح العقيقة قبل اليـو السابع  ما

 يف ا١تسألة قوالف :
 أنو ٬توز .:  القوؿ األكؿ
 الشافعية كاٟتنابلة . كىذا مذىب

استحباب كإال فلو ذبح عنو يف الرابع أك الثامن أك العاشر أك ما بعده  -السابع  -أف التقييد بذلك  قاؿ ابن القيم : كالظاىر
 أت .أجز 

 .: ال ٬توز ذبح العقيقة قبل اليـو السابع  القوؿ الثاين
 كىو قوؿ ا١تالكية .

 .كىو قوؿ ابن حـز الظاىرم 
 و .ديد لوقتها فبل تشرع قبلتيذبح عنو يـو سابعو ( فيو ٖت و )ألنو خبلؼ النص ألف قول 

 ما حكم العقيقة إذا مات قبل اليـو السابع ؟
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على ثبلثة أقواؿ :.

 .: تستحب العقيقة عن ا١تولود إذا مات قبل اليـو السابع  القوؿ األكؿ
 .كىذا قوؿ الشافعية 

 ٕتب .:  القوؿ الثاين
 .ابن حـز  كىذا قوؿ

 ال تستحب .:  القوؿ الثالث
 .اٟتنابلة ك ا١تالكية كىذا قوؿ 

 .كرجح الشيخ ابن عثيمُت أف العقيقة تسن كلو مات ا١تولود قبل اليـو السابع 
 كهللا أعلم .

ـو ميٍرتػىهىنه ًبعىًقيقىًتوً ما معٌت قولو )    ( ؟ كيلُّ غيالى
 اختلف العلماء يف معناه على أقواؿ :

َف يفسرىا كال ٬توز القوؿ على هللا برَت علم فهو مرهتن فا أعلم بكيفية ىذا االرهتاف،  اإلمساؾ عن تفسَتىا ألف النِب  قيل :
 اختاره ابن ابز رٛتو هللا .

إف نشأة ا١تولود الصحيحة ككماؿ االنتفاع بو رىينة ابلعقيقة كما أف الرىن ال ينتفع بو كماؿ االنتفاع إال بعد فكو ، قالوا:  كقيل :
 م االنتفاع بو كماؿ االنتفاع حىت يفك عنو ىذه الرىينة اليت ىي العقيقة .ىكذا ا١تولود ال يت

 أف ا١تولود مرىوف ك٤تبوس ال يشفع لوالديو يـو القيامة حىت يعق عنو كىذا مركم عن اإلماـ أٛتد . كقيل :
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 كقد قاؿ بو قبلو عطاء ا٠تيراسآف كدمحم بن مطرؼ .
 لشيخ ابن ابز رحم هللا اٞتميع .كضعف ابن القيم ىذا ا١تعٌت ، كضعفو كذلك ا

 ىو اإلمساؾ .  كالراجح
ـي أىٍٛتىد ي مىٍعنىاهي أىنٌوي ٤تىٍبيوسه عىٍن الٌشفىاعىًة يف أىبػىوىٍيًو كىالٌرٍىني يًف الٌلرىًة اٟتٍىٍبسي قىاؿى قاؿ ابن القيم :  مىا كيٌل نػىٍفسو ٔتىا كىسىبىٍت   )تػىعىاُفى  قىاؿى اإٍلً

ـي ًمٍن ذىًلكى أىٍف يػيعىاقىبى كىظىاًىري ا( رىًىينىةه  ٍنيوعه ٤تىٍبيوسه عىٍن خىٍَتو يػيرىادي ًبًو كىالى يػىٍلزى  عىلىى ذىًلكى يف اآٍلًخرىًة كىًإٍف ٟتٍىًديًث أىنٌوي رىًىينىةه يف نػىٍفًسًو ٦تى
يػٍره ًبسىبىًب تػىٍفرًيًط اأٍلىبػىوىٍيًن كىًإٍف َفٍى يىكيٍن ًمٍن كىٍسًبًو كىمىا أىنٌوي حيًبسى بًتػىٍرًؾ أىبػىوىٍيًو اٍلعىًقيقىةى عىٌما يػىنىاليوي مىٍن عىٌق عىٍنوي أىبػىوىاهي كىقىٍد يػىفي  وتي اٍلوىلىدى خى

ا اٍٟتًٍفظي . كىأىٍيضنا فىًإفٌ ًعٍندى اٞتًٍمىاًع إذىا ٝتىٌى أىبيوهي َفٍى يىضيٌر الٌشٍيطىافي كىلىدىهي كىًإذىا تػىرىؾى الٌتٍسًميىةى َفٍى ٭تىٍصيٍل لًٍلوىلىًد ىى  ا إ٪ٌتىا يىديٌؿ عىلىى أىنٌػهىا  ذى ىىذى
ـى  زًمىةه الى بيٌد ًمنػٍهىا ، فىشىٌبوى ليزيكمىهىا كىعىدى الٌلٍيًث ٍبًن سىٍعدو كىاٟتٍىسىًن   انفكاؾ ا١تولود عنها ابلرىن ، كقد يستدؿ هبذا من يرل كجوهبا  الى كى
 ( . ) زاد ا١تعاد اٍلبىٍصرًٌم ، كىأىٍىًل الظٌاًىًر . كىاىَّلٌلي أىٍعلىمي .

: "اٍختىلفى النَّاس يف ىذا، كأجودي ما قيل فيو: ما ذىىىب إليو أٛتد بن حنبل، قاؿ: -نقبلن عن ا٠تطاَبٌ -كقاؿ اٟتافظ ابن حجر 
بَّو ىذا يف الشفاعة؛ يريد: أنو إذا َف ييعقَّ عنو فمات ًطفبلن، َف يشفٍع يف أبويو، كقيل: معناه: أفَّ العقيقة الزمةه ال بدَّ منها، فش

ل ولود يف لزكمها، كعدـ انفكاكو منها ابلرٍَّىن يف يًد ا١ترهتن، كىذا ييقوًٌم قوؿى مىن قاؿ ابلوجوب، كقيل: ا١تعٌت: أنَّو مرىوف أبذى ا١ت
 ل .فأميطوا عنو األذ" :شىٍعرًه؛ كلذلك جاء

 مىت تكوف تسمية ا١تولود ؟-
 ع .يدؿ على استحباب التسمية يف اليـو السابجاء ما 

 ى ( .كىييسىمَّ ) ...يف اليـو السابع كحديث الباب 
 ركاه الًتمذم ق( أىمىرى بًتىٍسًميىًة اٍلمىٍوليوًد يػىٍوـى سىاًبًعًو، كىكىٍضًع اأٍلىذىل عىٍنوي، كىاٍلعى  أىفَّ النَِّبَّ  ه )عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًٌ  ككحديث

 : يدؿ على التسمية يف أكؿ يـو الوالدةكجاء ما 
تيوي اًبٍسًم أىَب ًإبٍػرىاًىيمى ( ركاه مسل ) كلد ِف  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو هنع هللا يضر قىاؿى رىسيوؿي هللا ـه فىسىمَّيػٍ لىةى غيبلى  م .اللَّيػٍ

يـو كحديث أنس بن مالك يدؿ على جواز التسمية يف : كذىب ٚتهور العلماء إُف أف األىٍكُفى التسمية يف اليـو السابع ، قالوا 
 ) ا١ترٍت ( .   . الوالدة فقط ، كليس على االستحباب

  .كقاؿ بعض ا١تالكية كالنوكم ككجو عند اٟتنابلة ابستحباب التسمية يف أكؿ يـو ، ككذا استحباهبا يف اليـو السابع
 ة .السنة أف ييسىمَّى ا١تولودي يف اليـو السابع من كالدتو ، أك يـو الوالد ر (األذكا ) يقوؿ النوكم يف

سىمًٌي يف كذىب البخارم إُف أفَّ من يريد أف يػىعيقَّ أىخَّرى التسميةى إُف حًُت العقيقًة يف اليوـً السابع ، أما من َف يكن يريد العقيقة فػىيي 
  .أكؿ يـو

 م .كىو ٚتع لطيف َف أره لرَت البخار ر : قاؿ ابن حج
ا ) يعٍت ابستحباب  يقوؿ العراقي يف "طرح التثريب"    اليـو السابع ( قىاؿى اٟتٍىسىني اٍلبىٍصرًمُّ كىمىاًلكه كىالشَّاًفًعيُّ كىأىٍٛتىدي كىغىيػٍريىيمٍ كىهًبىذى

لىوي  ابػينىا : كىالى أبىٍسى أىٍف ييسىمَّى قػىبػٍ   .قىاؿى أىٍصحى
  .ى يف اٍلوىٍقًت إٍف شىاءيكاكىقىاؿى ٤تيىمَّدي ٍبني ًسَتًينى كىقػىتىادىةي كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ : إذىا كيًلدى كىقىٍد متىَّ خىٍلقيوي ٝتىَّ 

  .كىقىاؿى اٍبني اٍلميٍنًذًر : تىٍسًميػىتيوي يػىٍوـى السَّاًبًع حىسىنه ، كىمىىتى شىاءى ٝتىَّاهي 
رىٍت تىٍسًميػىتيوي إُفى السَّاًبًع فىحىسىنه  دىتًًو ، فىًإٍف أيخًٌ   .كىقىاؿى اٍبني حىٍزـو : ييسىمَّى يػىٍوـى كالى

اًبًعًو ، فىالسُّنَّةي أتىٍ كىقىاؿى اٍبني اٍلميهىلًٌ  ًخَتيىىا إُفى السَّاًبًع ، كىأيًخذى ًب : ٬تىيوزي تىٍسًميػىتيوي ًحُتى ييولىدي كىبػىٍعدىهي إالَّ أىٍف يػىٍنًومى اٍلعىًقيقىةى عىٍنوي يػىٍوـى سى



 ُْٕٗ 

اةى يي  بي تىٍسًميىًة اٍلمىٍوليوًد غىدى   .ولىدي ًلمىٍن َفٍى يػىعيقَّ ( " انتهىذىًلكى ًمٍن قػىٍوًؿ اٍلبيخىارًمًٌ يف تػىٍبوًيًبًو ) ابى
كعلى كل حاؿ ، فإف ٚتيع ما سبق يدؿ على أف األمر يدكر بُت االستحباب كاٞتواز ، كليس ٙتة ما يفرض كيوجب التسمية يف 

  .اليـو السابع ، فلو أخر التسمية عن السابع فبل أبس كال حرج يف ذلك
 :  (ُْٓ/ٖيقوؿ النوكم رٛتو هللا يف "اجملموع" )

قاؿ أصحابنا كغَتىم : يستحب أف يسمى ا١تولود يف اليـو السابع ، ك٬توز قبلو ، كبعده ، كقد تظاىرت األحاديث الصحيحة  "
  .يف ذلك " انتهى

 ( ؟ كى٭تيٍلىقي ماذا نستفيد من قولو ) 
 نستفيد أنو يستحب حلق رأس الصِب يـو سابعو .

 ـ السابع كيسمى ٟتديث ٝترة كإف تصدؽ بزنة شعره فضة فحسن .كيستحب أف ٭تلق رأس الصِب يو  ابن قدامة :قاؿ 
يستحب حلق رأس ا١تولود يـو سابعو قاؿ أصحابنا كيستحب أف يتصدؽ بوزف شعره ذىبان فإف َف يفعل : كقاؿ اإلماـ النوكم 

 .ففضة 
 ة ؟حكم تلطيخ رأس ا١تولود بشيء من دـ العقيقما 

 : اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت
ذىب ٚتهور أىل العلم من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة كأىل اٟتديث إُف كراىة تلطيخ رأس ا١تولود بشيء من دـ  القوؿ األكؿ :

 .العقيقة ، ألف ذلك من عادة أىل اٞتاىلية ، كىو قوؿ الزىرم كإسحاؽ كابن ا١تنذر كداكد 
بن حـز الظاىرم إُف أف ذلك مستحب فيلطخ رأس ا١تولود بدـ العقيقة : ذىب اٟتسن البصرم كقتادة من التابعُت كا القوؿ الثاين

 .مث يرسل بعد ذلك ، كنقلو ابن حـز عن ابن عمر كىو قوؿ عند اٟتنابلة 
غبلـ رىينة بعقيقتو تذبح  قاؿ ) ؿ ركاه ٫تاـ عن قتادة عن اٟتسن عن ٝترة أف الرسو  ... عن -ْتديث الباب  -كاحتج ىؤالء 

 .كيدمَّى (  ك٭تلقعنو يـو السابع 
 كقد أجاب اٞتمهور على ىذا االستدالؿ كبينوا أف ىذا القوؿ شاذ كأف الركاية افوظة ٟتديث ٝترة )يسمَّى( كليست )يدمَّى(:

يسمَّى . :  خولف ٫تاـ يف ىذا الكبلـ كىو كىم من ٫تاـ كإ٪تا قالوا قاؿ أبو داكد صاحب السنن بعد ركايتو للحديث ا١تذكور :
 .٫تاـ : يدمَّى . قاؿ أبو داكد كليس يؤخذ هبذا فقاؿ : 

كأكد اٞتمهور قو٢تم أبف التدمية منسوخة أهنا كانت من أمر اٞتاىلية فلما جاء اإلسبلـ أبطلها كيدؿ على نسخها كإبطا٢تا ما 
 يلي :

ألحدّن غبلـ ذبح شاة كلطخ كنا يف اٞتاىلية إذا كلد   )يقوؿ  -بريدة  -حديث عبدهللا بن بريدة عن أبيو قاؿ : ٝتعت أَب  -أ
 ( .رأسو بدمها ، فلما جاء هللا ابإلسبلـ كنا نذبح شاة ك٨تلق رأسو كنلطخو بزعفراف 

عن عائشة اهنع هللا يضر يف حديث العقيقة قالت :) ككاف أىل اٞتاىلية ٬تعلوف قطنة يف دـ العقيقة ك٬تعلونو على رأس الصِب فأمر  -ب
 خلوقان ( ركاه البيهقي كىذا لفظو ، كقاؿ النوكم إبسناد صحيح  . كقاؿ اٟتافظ ابن حجر :رسوؿ هللا ) أف ٬تعل مكاف الدـ 

 .كزاد أبو الشيخ ) كهنى أف ٯتس رأس ا١تولود بدـ ( 
 ىل يكره تسمية العقيقة هبذا االسم ؟

 .ة أك ذبيحة كقالوا األكُف أف تسمى نسيك -عقيقة  -ذىب بعض أىل العلم إُف كراىة تسمية العقيقة هبذا االسم 
بُّ اَّللَّي  سيًئلى رىسيوؿي هللًا )ٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو ، عىٍن أىبًيًو ، عىٍن جىدًًٌه ، قىاؿى : كاستدلوا ْتديث : ع عىًن العىًقيقىًة ؟ فػىقىاؿى : الى ٭تًي
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 ... ( .اٍلعيقيوؽى . كىأىنَّوي كىرًهى ااًلٍسمى كىقىاؿى : مىٍن كيًلدى لىوي كىلىده 
 .قولو ) ال أحب العقوؽ ( ظاىره كراىية االسم ١تا فيو من مشاهبة لفظ العقوؽ كآثر أف يسمى نسكان  ماـ الباجي :قاؿ اإل

ككاف الواجب بظاىر ىذا اٟتديث أف يقاؿ للذبيحة عن ا١تولود يف سابعو نسيكة ، كال يقاؿ عقيقة ،  :كقاؿ اٟتافظ ابن عبد ال ر 
فدؿ على أف ذلك منسوخ ، كاستحباب كاختيار . فأما النسخ، فإف  -ء يف تسمية ذلك عقيقةن علم خبلفان بُت العلماأإال أٓف ال 

 الربلـ مرهتن بعقيقتو تذبح عنو يـو سابعو كيسمى ( . )  يف حديث ٝترة بن جندب عن النِب
 نو األذل ( .مع الربلـ عقيقة فأىريقوا عنو دمان كأميطوا ع قاؿ )  كيف حديث سلماف بن عامر الضِب عن النِب 
كعلى ىذا كيتب الفقهاء يف كل األمصار  ،فدؿ ذلك على اإلابحة ال على الكراىة يف االسم ، ففي ىذين اٟتديثُت لفظ العقيقة  

، ليس فيها إال العقيقة ال النسيكة ، على أف حديث مالك ىذا ليس فيو التصريح ابلكراىة . ككذلك حديث عمرك بن شعيب 
 .من أحب أف ينسك عن كلده  :كقاؿ ؛ كإ٪تا فيهما فكأنو كره االسم،   نِبعن أبيو عن جده عن ال
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 تعريف األٯتاف :
يمُت ٚتع ٯتُت، كأصل اليمُت يف اللرة اليد ، كأيطلقت على اٟتلف ألهنم كانوا إذا ٖتالفوا أخىذى كٌل ب -: بفتح ا٢تمزة األٯٍتاف

 صاحبو. كقيل: ألف اليد اليمٌت من شأهنا حفظ الشيء، فسيٌمي اٟتلف بذلك ٟتفظ الوؼ عىلي
 ح ( .الفت) أبهنا توكيد الشيء بذكر اسم، أك صفة َّللَّ تعاُف. كىذا أخصر التعاريف، كأقرهبا. قالو يف  : كعيٌرًفت شرعنا

 . لسٌنة، كاإلٚتاعاألصل يف مشركعٌية األٯتاف الكتاب، كا : قاؿ ابن قدامة
  ( . الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّللَّي اًبللٍَّرًو يف أىٯٍتىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم ٔتىا عىقٍَّدمتيي اأٍلىٯٍتىافى )  أما الكتاب، فقولو سبحانو كتعاُف 
 ( . كىالى تػىنػٍقيضيوا اأٍلىٯٍتىافى بػىٍعدى تػىوًٍكيًدىىا) كقاؿ تعاُف:  
قيٍل بػىلىى كىرىَبًٌ ) ، كقاؿ تعاُف: (  كىيىٍستػىٍنًبئيونىكى أىحىقّّ ىيوى قيٍل ًإم كىرىَبًٌ ًإنَّوي ٟتىىقّّ )  ف يف ثبلثة مواضع، فقاؿابٟتل كأمر نبٌيو  

عىثينَّ )  ، كالثالث(  لىتىٍأتًيػىنَّكيمٍ   ( . قيٍل بػىلىى كىرىَبًٌ لىتػيبػٍ
، ال) كأما السٌنة فقوؿ النٌِب   ا( أحلف على ٯتُت، فأرل غَتىا خَتنا منها، إال أتيت الذم ىو خَت، كٖتٌللته إٓف كاَّللَّ إف شاء اَّللَّ

 مٌتفقه عليو. 
 .ب مقٌلب القلو  ، ك كميصىرًًٌؼ القلوب ككاف أكثر قسم رسوؿ اَّللَّ 

 كأٚتعت األمة على مشركعٌية اليمُت، كثبوت حكمها، ككضعيها يف األصل لتوكيد الوؼ عليو.  
 اليمُت : اٟتكمة من تشريع -
 أتكيد صحة ا٠ت ر . -أ

 تقوية عـز اٟتالف على فعل شيء ٮتشى إحجاـ نفسو عنو ، أك ترؾ شيء ٮتشى إقدامها عليو . -ب
 تقوية الطلب من ا١تخاطب ، كحثو على فعل شيء ، أك منعو منو .-ج

هيمىا،  - َُّٔ ، كىعيمىرى ٭تىًٍلفي ِبًىبًيًو،  ) عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًه  -عىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ أىنهوي أىٍدرىؾى عيمىرى ٍبنى اى٠ٍتىطهاًب يف رىٍكبو
، أىٍك لًيىٍصميتٍ  فػىنىادىاىيٍم رىسيوؿي اىَّللًه  ًئكيٍم، فىمىٍن كىافى حىاًلفان فػىٍليىٍحًلٍف ابًىَّللًه هىاكيٍم أىٍف ٖتىًٍلفيوا آًبابى  .لىٍيًو ميتػهفىقه عى  (  أىالى ًإفه اىَّللهى يػىنػٍ

: عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُُّٔ اًد، كىالى  ) –هنع هللا يضر  -كىيف ًركىايىةو أًلىِب دىاكيدى، كىالنهسىاًئيًٌ ًئكيٍم، كىالى ِبًيمههىاًتكيٍم، كىالى اًبأٍلىٍندى الى ٖتىًٍلفيوا آًبابى
، كىالى ٖتىًٍلفيوا ابًىَّللًه ًإاله كى   ( . أىنٍػتيٍم صىاًدقيوفى ٖتىًٍلفيوا ًإاله ابًىَّللًه

------------- 
الًفنا فىبلى ٭تىًٍلٍف ًإالَّ اًبَّللًَّ  ) اٍبنى عيمىرى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ كيف حديث ،  أم : مريدان للحلف(  فىمىٍن كىافى حىاًلفان )   (مىٍن كىافى حى

ئًهىا فػىقىاؿى  ًئكيٍم  الى ٖتىًٍلفيوا )كىكىانىٍت قػيرىٍيشه ٖتىًٍلفي آًبابى  ( .آًبابى
 هللا . ا١تراد بو األصناـ كاألكاثف ، ككل ما عبد من دكف(  كىالى اًبأٍلىٍندىادً ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد ٖترٔف اٟتلف برَت هللا تعاُف .
ًئكيٍم ... ( . -أ  ٟتديث الباب )... أىالى ًإفَّ اىَّللَّى يػىنػٍهىاكيٍم أىٍف ٖتىًٍلفيوا آًبابى

 ) فوهللا ما حلفت هبا منذ ٝتعت النِب ذاكران أك آثران ( .قاؿ عمر 
 ، كا١تعٌت : أم ما حلفت هبا ، كال حكيت ذلك عن غَتم . ) الفتح ( . [ أم حاكيان عن الرَت ان آثر  ]] ذاكران [ أم عامدان 

ًئكيٍم، كىالى أبًيمَّهىاًتكيٍم، كىالى اًبأٍلى كٟتديث الباب الثآف )-ب  ( . ٍندىادً الى ٖتىًٍلفيوا آًبابى
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 شرؾ ( ركاه أبوداكد .أ) من حلف برَت هللا فقد كفر أك  كعن ابن عمر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -ج
ًئكي )  عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن ٝتىيرىةى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ك -ج  م ( ركاه مسلم .الى ٖتىًٍلفيوا اًبلطَّوىاًغى كىالى آًبابى
 قاؿ ) ألف أحلف اب كاذابن أحب إٌِف أف أحلف برَته صادقان ( ركاه عبدالرزاؽ . كعن ابن مسعود -د

 ألف اٟتلف برَت هللا شرؾ ، كاٟتلف اب ٤تـر إذا كاف اٟتالف كاذابن .
 .ال ٬توز اٟتلف برَت هللا إٚتاعان  :قاؿ ابن عبد ال ر 

ئكة كاألنبياء كا١تشايخ كا١تلوؾ كغَتىم فإنو منهي عنو غَت منعقد كأما اٟتلف برَت هللا من ا١تبل : كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 .ابتفاؽ األئمػة 

 ١تاذا خص حديث عمر النهي عن اٟتلف بغَت هللا ابآلابء ؟ 
 ألمرين : كإ٪تا خٌص يف حديث عمر ابآلابء

 . مٌر بو، كىو ٭تلف أببيو، فقاؿ لو ذلك لوركده على سبب، كىو أنو  األكؿ :
من و : كيدٌؿ على التعميم قول ( ككانت قريش ٖتلف آبابئهاو ) كما بٌينو يف ىذه الركاية بقول،   خٌص لكونو غالبنا عليهمأك  الثاين :

 . كاف حالفنا، فبل ٭تلف إال ابَّللَّ 
 ما اٟتكمة من النهي عن اٟتلف بغَت هللا ؟ 

 ألف اٟتلف ابلشيء يقتضي تعظيمو ، كالعظمة يف اٟتقيقة إ٪تا ىي  كحده .
قاؿ العلماء : السر يف النهي عن اٟتلف برَت هللا أف اٟتلف ابلشيء يقتضي تعظيمو ، كالعظمػة يف اٟتقيقة   قاؿ ابن حجر :

 .كحػده 
يى ًشرٍكنا ؛ كىأًلىفَّ مىٍن حىلىفى ًبرىٍَتً اَّللًَّ ، فػىقىٍد عىظَّمى غىيػٍرى اَّللًَّ تػىٍعًظيمنا ييٍشًبوي تػىٍعًظيمى الرَّبًٌ تػىبى :  كقاؿ ابن قدامة

ارىؾى كىتػىعىاُفى ، كى٢ًتىذىا ٝتيًٌ
ٍونًًو أىٍشرىؾى غىيػٍرى اَّللًَّ مىعى اَّللًَّ   .يف تػىٍعًظيًمًو اًبٍلقىسىًم بًًو  -تػىعىاُفى  -ًلكى

 مىت يعترب اٟتلف بغَت هللا شركان أكرب ؟ 
 إذا اعتقد أف الوؼ بو مساكو  تعاُف يف العظمة .

د يكوف الشرؾ األصرر شركان أك ر إذا اعتقد صاحبو أف من حلف برَت هللا أك قاؿ: ما شاء هللا كشاء كق:  الشيخ ابن ابزقاؿ 
، فإف لو التصرؼ يف الكوف، أك أف لو إرادة ٗترج عن إرادة هللا كعن مشيئتو سبحانو، أك أف لو قدرة يضر كينفع من دكف فبلف 

 .ستراث بو، فإنو يكوف بذلك مشركان شركان أك ر هبذا االعتقادهللا، أك اعتقد أنو يصلح أف يعبد من دكف هللا كأف ي
أما إذا كاف ٣ترد حلف برَت هللا من دكف اعتقاد آخر، لكن ينطق لسانو ابٟتلف برَت هللا؛ تعظيمان ٢تذا الشخص، يرل أنو نِب أك 

 .كليس من الشرؾ األك ر صاٌف أك ألنو أبوه أك أمو كتعظيمها لذلك، أك ما أشبو ذلك فإنو يكوف من الشرؾ األصرر
  جىاءى رىجيله ًإىلى رىسيوًؿ اَّللًه ) :طىٍلحىةى ٍبنى عيبػىٍيًد اَّللًه يػىقيوؿي فإف قيل: ما اٞتواب عن حديث  ئًري الرهٍأًس نىٍسمىعي ًمٍن أىٍىًل ٧تىٍدو اثى

ٜتىٍسي :  ًإذىا ىيوى يىٍسأىؿي عىًن اإًلٍسالىـً فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًه فى  دىًكله صىٍوتًًو كىالى نػىٍفقىوي مىا يػىقيوؿي حىىته دىانى ًمٍن رىسيوًؿ اَّللًه 
لىةً  ٍوـً كىاللهيػٍ ريىينه قىاؿى  صىلىوىاتو ًَف اٍليػى ريهي ، . ًإاله أىٍف تىطهوهعى  الى : . فػىقىاؿى ىىٍل عىلىىه غىيػٍ ـي شىٍهًر رىمىضىافى . فػىقىاؿى ىىٍل عىلىىه غىيػٍ كىًصيىا

ريىىا قىاؿى  :الزهكىاةى فػىقىاؿى  ًإاله أىٍف تىطهوهعى . كىذىكىرى لىوي رىسيوؿي اَّللًه الى . : فػىقىاؿى  فىأىٍدبػىرى  :قىاؿى  ،الى . ًإاله أىٍف تىطهوهعى : ىىٍل عىلىىه غىيػٍ
 .( ركاه مسلمًإٍف صىدىؽى [ ]كأىبًيوً أىفٍػلىحى : َّللًه كىاَّللًه الى أىزًيدي عىلىى ىىذىا كىالى أىنٍػقيصي ًمٍنوي . فػىقىاؿى رىسيوؿي ا :الرهجيلي كىىيوى يػىقيوؿي 

 ؟ كيف حلف ِببيو مع أف اٟتلف بغَت هللا شرؾ
 قد أجاب العلماء عن ىذا بعدة أجوبة :
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 : ٭تتمل أف ىذا قبل النهي . قيل
 كرجحو الطحاكم ، كقالو ا١تاكردم ، كقاؿ السبكي : أكثر الشراح عليو .

  كاحتملو ا٠تطاَب ، كالبيهقي ، كالقرطِب .كنصره الشيخ سليماف بن عبد هللا
 قاؿ ابن عبد ال ر : كىذه لفظة إف صحت فهي منسوخة .

 فالظاىر أف النهي بعده . –يعٍت حديث أفلح كأبيو  –كقاؿ ابن قدامة : مث لو ثبت 
 ٟتلف ، كرجحو النوكم .إف ىذا ليس حلفان كإ٪تا كلمة جرت عادة العرب أف تدخلها يف كبلمها غَت قاصدة حقيقة اكقيل : 

مهىا غىيػٍرى قىاًصدىةو هًبىا ( أىفٍػلىحى كىأىبًيًو )  قػىٍولو قاؿ النوكم :  لىٍيسى ىيوى حىًلفنا ًإ٪تَّىا ىيوى كىًلمىة جىرىٍت عىادىة اٍلعىرىب أىٍف تيٍدًخلىهىا يف كىبلى
اتًًو بًًو اَّللَّى سيٍبحىانو كىتػىعىاُفى . حىًقيقىةى اٟتٍىًلًف . كىالنػٍَّهي ًإ٪تَّىا كىرىدى ًفيمىٍن قىصىدى حىًقيقى  ة اٟتٍىًلف ًلمىا ًفيًو ًمٍن ًإٍعظىاـ اٍلمىٍحليوًؼ بًًو كىميضىاىى

ا قػىٍبل النػٍَّهي عىٍن اٟتٍىًلف ًبرىٍَتً اَّللَّ تػىعى   . كىاىَّللَّ أىٍعلىمي  اُفى فػىهىذىا ىيوى اٞتٍىوىاب اٍلمىٍرًضيُّ . كىًقيلى : ٭تيٍتىمىل أىٍف يىكيوف ىىذى
 كىذا اٞتواب : جنح إليو البروم ، كا١تازرم ، كقاؿ عنو النوكم : إنو اٞتواب ا١ترضي ، كقواه ابن حجر .

 أف ذلك كاف جائزان مث نسخ . كقيل :
كاف ٭تلف  نو أكركل : بن العرَب اكقاؿ السبكي أكثر الشراح عليو حىت قاؿ ، كحكاه البيهقي  قالو ا١تاكردم قاؿ يف الفتح : 

 ك .ىت هنى عن ذلأببيو ح
 : إف يف اٞتواب حذفان تقديره : أفلح كرب أبيو ، ذكره البيهقي . كقيل

 . ) الفتح ( . ف ذلك خاص ابلشارع دكف غَته من أمتو كتعقب أبف ا٠تصائص ال تثبت ابالحتماؿإ كقيل :
 ما اٞتواب عن القسم بغَت هللا الوارد يف القرآف ؟ 

، ففيو جواابف:كأما ما كرد يف ا ( الفتح) قاؿ يف   لقرآف من القسم برَت اَّللَّ
 كالتقدير كرب الشمس، ك٨توه. ان ،أف فيو حذف : أحد٫تا
 ك .أراد تعظيم شيء من ٥تلوقاتو أقسم بو، كليس لرَته ذل إذاأف ذلك ٮتتٌص ابَّللَّ تعاُف، ف : كالثاين
 ما حكم اإلكثار من اٟتلف ؟ 

 مكركه .
 كيستدؿ لذلك : عدـ التعظيم  ، كغَت ذلك ٦تا ينايف التوحيد الواجب أك كمالو .ألف كثرة اٟتلف يدؿ على االستخفاؼ ك 

 بقولو تعاُف ) كال تطع كل حبلؼ مهُت ( . -أ
 : كال تطع َي دمحم كل ذم إكثار للحلف ابلباطل . قاؿ الطربم

 : اٟتبلؼ : كثَت اٟتلف . كقاؿ القرطيب
 قولو تعاُف ) كاحفظوا أٯتانكم ( . -ب

 يف تفسَت ىذه اآلية ٚتلة أقواؿ أحدىا : أف ا١تراد ْتفظ اليمُت ىو عدـ اإلكثار منها . فقد كرد
 قولو تعاُف ) كال ٕتعلوا هللا عرضة ألٯتانكم ( . –ج 

 فقد كرد يف تفسَتىا عدة أكجو ، من ىذه األكجو ما يفيد أف ا١تقصود منها عدـ اإلكثار من اٟتلف .
آلية ثبلثة أقواؿ ، الثالث : أف معناىا ال تكثركا اٟتلف اب كإف كنتم ابرين مصلحُت ، فإف  : ... كيف معٌت ا قاؿ ابن اٞتوزم

 كثرة اٟتلف اب ضرب من اٞترأة عليو .
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُِّٔ ًينيكى عىلىى مىا ييصىدًٌقيكى ًبًو صىاًحبيكى )  قىاؿى اىٍليىًمُتي عىلىى )  يىةو كىيف ًركىا ( . ٯتى
 .أىٍخرىجىهيمىا ميٍسًلمه  ( نًيهًة اىٍلميٍستىٍحًلفً 

------------ 
 ما معٌت اٟتديث ؟ 

ًؼ اٍلقىاًضي ، فىًإذىا ادَّعىى رىجيل عىلىى رىجيل حىقِّا فىحىلَّفىوي اٍلقىاضً ى : رٛتو هللا قاؿ النوكم ا اٟتٍىًديث ٤تىٍميوؿ عىلىى اٟتٍىًلف اًبٍسًتٍحبلى ي ، ذى
ًينو عىلىى مىا نػىوىاهي اٍلقىاًضي كىالى تػىنػٍفىعوي التػَّ  ٍورًيىة ، كىىىذىا ٣تيٍمىع عىلىٍيًو ، كىدىلًيلو فىحىلىفى ، كىكىرَّل فػىنػىوىل غىٍَت مىا نػىوىل اٍلقىاًضي ، اًنٍػعىقىدىٍت ٯتى

ٍٚتىاع " انتهى ا اٟتٍىًديث كىاإٍلً   ىىذى
 اقع من ابب التورية، فاليمُت على حسب نية ا١تستحلف.يعٍت: أنك إذا حلفت لشخص كأظهرت خبلؼ الو 

مثاؿ : إذا ادعى عليك شخص مائة رَيؿ ، كأنت تعلم أنو صادؽ ، فقلت : كهللا ما عندم لك مائة ، تريد أف ) ما ( ٔتعٌت ) 
َت معت رة ، بل النية الذم ( ، يعٍت : الذم عندم لك مائة ، ىو سيفهم النفي كأنت اآلف تثبت أف لو عندؾ مائة ، لكن نيتك غ

ينفعو ىذا التأكيل ، أما عند القاضي فإنو ي رأ ظاىران ألف  عند هللا كال على حسب ما يصدقك بو صاحبك ، كال ي رأ اإلنساف
 القاضي يقضي بنحو ما يسمع .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىلرهٍٛتىًن ٍبًن ٝتىيرىةو  - ُّّٔ هىا، فىكىفًٌٍر كىًإذىا حى  ) قىاؿى رىىىا خىٍَتان ًمنػٍ ُتو، فػىرىأىٍيتي غىيػٍ لىٍفتى عىلىى ٯتًى
ره  ، كىاٍئًت اىلهًذم ىيوى خىيػٍ ًيًنكى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . ( عىٍن ٯتى

ًيًنكى  ) كىيف لىٍفظو لًٍلبياىاًرمًٌ   ، كىكىفًٌٍر عىٍن ٯتى ره يػٍ  ( . فىاًئت اىلهًذم ىيوى خى
ره )  دى كىيف ًركىايىةو أًلىِب دىاكي  ، ُثيه ًاٍئًت اىلهًذم ىيوى خىيػٍ ًيًنكى ًإٍسنىاديىىا صىًحيحه  ( فىكىفًٌٍر عىٍن ٯتى  .كى

---------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد استحباب اٟتنث يف اليمُت كالتكفَت عنو إذا كاف اٟتنث خَتان من التمادم ، كىذا متفق عليو بُت العلماء .
يػٍرنا ًمٍن التَّمىاًدم عى يف :  قاؿ النوكم لىة عىلىى مىٍن حىلىفى عىلىى ًفٍعل شىٍيء أىٍك تػىرٍكو ، كىكىافى اٍٟتًٍنث خى لىى اٍليىًمُت ، ىىًذًه اأٍلىحىاًديث : دىالى

ا ميتػَّفىق عىلىٍيًو   )شرح مسلم(.  ايٍستيًحبَّ لىوي اٍٟتًٍنث ، كىتػىٍلزىموي اٍلكىفَّارىة كىىىذى
تكوف كاجبة ، كًترة تكوف مستحبة ، فإف كانت خَتية كاجبة كاف اٟتنث كاجبان ، كإف كانت خَتية تطوع  كا٠تَتية يف اٟتنث ًترة
 صار اٟتنث تطوعان .

 مثاؿ :
 قاؿ : كهللا ال أصلي اليـو ، فهذا حلف على ترؾ كاجب ، فاٟتنث كاجب .
 قاؿ : كهللا ما أكتر ، ىنا األفضل أف ٭تنث ، فنقوؿ أكتر ككفر عن ٯتينك .

 ما حكم التكفَت قبل اٟتنث ؟ 
 الكفارة ٢تا ثبلث حاالت :

 : أف تكوف قبل اليمُت ، فهذه ال ٕتزئ ابإلٚتاع .أكالن 
 .عىلىى أىنَّوي الى ٬تىيوز تػىٍقًدٯتهىا عىلىى اٍليىًمُت : كأٚتعوا ى  قاؿ النوكم

تػىٍقًدًٔف فىأىمَّا التٍَّكًفَتي قػىٍبلى اٍليىًمًُت ، فىبلى ٬تىيوزي عً كقاؿ ابن قدامة :  ٍندى أىحىدو ًمٍن اٍلعيلىمىاًء ؛ أًلىنَّوي تػىٍقًدٔفه لًٍلحيٍكًم قػىٍبلى سىبىًبًو ، فػىلىٍم ٬تىيٍز ، كى
اًة قػىٍبلى ًمٍلًك النًٌصىاًب ، كىكىفَّارىًة اٍلقىٍتًل قػىٍبلى اٞتٍىرًٍح .  الزَّكى
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، كتقدٔف   قبل اليمُت؛ ألنو تقدٔف اٟتكم قبل سببوال خبلؼ بُت الفقهاء يف عدـ جواز التكفَت(  ا١توسوعة الفقهية) جاء يف 
 ا .الزكاة قبل ملك النصاب، ككتقدٔف الصبلة قبل دخوؿ كقته

 أف تكوف بعد اٟتلف كاٟتنث ، فهذه ٕتزئ اتفاقان . اثنيان :
 : أف تكوف بعد اٟتلف كقبل اٟتنث . اثلثان 

 فهذه موضع خبلؼ ، كٚتاىَت العلماء على جواز ذلك .
 :كىاٍختػىلىفيوا يف جىوىازىىا بػىٍعد اٍليىًمُت كىقػىٍبل اٍٟتًٍنث :  كمقاؿ النو 

ابًيِّا كىٚتىىاعىات ًمٍن التَّاًبعً   ُتى ، كىىيوى قػىٍوؿ ٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء ، لىًكٍن قىاليوا : فىجىوَّزىىىا مىاًلك كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ كىالثػٍَّورًمُّ كىالشَّاًفًعٌي كىأىٍربػىعىة عىشىر صىحى
 .ٍستىحىٌب كىٍوهنىا بػىٍعد اٍٟتًٍنث يي 

اًلًكٌي : الى ٬تىيوز تػىٍقًدٔف اٍلكىفَّارىة عىلىى اٍٟتًٍنث ًبكيلًٌ حىاؿ  ًنيفىة كىأىٍصحىابو كىأىٍشهىب اٍلمى  .كىقىاؿى أىبيو حى
 كم ( .) نو    كىدىلًيل اٞتٍيٍمهيور ظىوىاًىر ىىًذًه اأٍلىحىاًديث ، كىاٍلًقيىاس عىلىى تػىٍعًجيل الزَّكىاة . 

  قػىٍوًؿ أىٍكثىًر أىٍىًل اٍلًعٍلًم .فىأىمَّا كىفَّارىةي سىائًًر اأٍلىٯٍتىاًف ، فىًإنػَّهىا ٕتىيوزي قػىٍبلى اٍٟتًٍنًث كىبػىٍعدىهي ، صىٍومنا كىانىٍت أىٍك غىيػٍرىهي ، يف :  كقاؿ ابن قدامة
ًفًَت عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب ، كىابٍػنيوي ، كىاٍبني عىبَّاسو كىسىٍلمىافي اٍلفىارًًسيُّ ، كىمىٍسلىمىةي ٍبني ٥تىٍلىدو كىًبًو قىاؿى مىاًلكه كى٦تٍَّن ريًكمى عىٍنوي جىوىازي تػىٍقًدًٔف التَّكٍ 

ًؾ ، كىًإٍسحىاؽي ، كىأىبيو عيبػىٍيدو ، كىأىبيو ني اٍلميبىارى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيٍم ، كىًبًو قىاؿى اٟتٍىسىني ، كىاٍبني ًسَتًينى ، كىرىبًيعىةي ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ ، كىالثػٍَّورًمُّ ، كىابٍ 
ثىمىةى ، كىسيلىٍيمىافي ٍبني دىاكيد . يػٍ   خى

 . كىقىاؿى أىٍصحىابي الرٍَّأًم : الى ٕتيٍزًئي اٍلكىفَّارىةي قػىٍبلى اٍٟتًٍنًث ؛ أًلىنَّوي تىٍكًفَته قػىٍبلى كيجيوًد سىبىًبوً 
رنا ًمنػٍهىا ، فىكىفًٌٍر عىٍن )  رىةى ، قىاؿى : قىاؿى ِف رىسيوؿي اَّللًَّ كىلىنىا ، مىا رىكىل عىٍبدي الرٍَّٛتىًن ٍبني ٝتىي  يػٍ ُتو ، فػىرىأىٍيت غىيػٍرىىىا خى إذىا حىلىٍفت عىلىى ٯتًى
يػٍره  ًيًنكى ، مثيَّ اٍئًت الًَّذم ىيوى خى يػٍره  )رىكىاهي أىبيو دىاكيد كىيف لىٍفظو  (ٯتى  ( .كىٍأًت الًَّذم ىيوى خى

لًيًل قػىٍولو تػىعىاُفى فَّرى بػىٍعدى كيجيوًد السَّبىًب ، فىأىٍجزىأى ، كىمىا لىٍو كىفَّرى بػىٍعدى اٞتٍىرًٍح ، كىقػىٍبلى الزَّىيوًؽ ، كىالسَّبىبي ىيوى الٍ كىأًلىنَّوي كى  ذىًلكى   )يىًمُتي ًبدى
لَّةى  )كىقػىٍولًًو سيٍبحىانىوي ( كىفَّارىةي أىٯٍتىاًنكيٍم   ( .  ) ا١ترٍت ( .أىٯٍتىاًنكيٍم  قىٍد فػىرىضى اَّللَّي لىكيٍم ٖتًى

 فائدة :
يعه عى  ) ىذا اٟتديث مطابقه لقوؿ هللا تعاُف ، قاؿ م (ًليكىالى ٕتىٍعىليوا اَّللَّى عيٍرضىةن أًلىٯٍتىاًنكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكا كىتػىتػَّقيوا كىتيٍصًلحيوا بػىٍُتى النَّاًس كىاَّللَّي ٝتًى

اٟتلف اب سببنا مانعنا لكم من ال رًٌ كالتقول، ييدعىى أحدكم إُف صلة رحمو أك برٌو فيقوؿ: البروم رٛتو هللا: معٌت اآلية: ال ٕتعلوا 
 . حلفت اب أال أفعلىو، فيعتٌل بيمينو يف ترؾ ال رًٌ 

هيمىا; أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  - ُّْٔ ُتو فػى ؿ ) قىا كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : ًإٍف شىاءى اىَّللهي، فىالى ًحٍنثى مىٍن حىًلًف عىلىى ٯتًى قىاؿى
 .رىكىاهي اى٠ٍتىٍمسىةي كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى  ( عىلىٍيوً 

-------------- 
 اٟتنث : أف يفعل ما حلف على تركو ، أك ترؾ ما حلف على فعلو .(  فىالى ًحٍنثى عىلىٍيوً ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 اٟتالف اب١تشيئة َف ْتنث كَف تلزمو كفارة . نستفيد : أف اليمُت إذا علقها
إذىا َفٍى يىكيٍن بػىٍُتى  كىًإذىا حىلىفى ، فػىقىاؿى : إٍف شىاءى اَّللَّي تػىعىاُفى فىًإٍف شىاءى فػىعىلى ، كىًإٍف شىاءى تػىرىؾى ، كىالى كىفَّارىةى عىلىٍيًو ،:  قاؿ ابن قدامة

ـه كىٚتيٍلىةي  ا ييسىمَّى اٍسًتثٍػنىاءن  ااًلٍسًتثٍػنىاًء كىاٍليىًمًُت كىبلى ًيًنًو ، فػىهىذى  .ذىًلكى أىفَّ اٟتٍىاًلفى إذىا قىاؿى : إٍف شىاءى اَّللَّي مىعى ٯتى
 رىكىاهي أىبيو دىاكيد .( مىٍن حىلىفى ، فػىقىاؿى : إٍف شىاءى اَّللَّي فػىقىٍد اٍستػىثٍػٌتى  ؿ )أىنَّوي قىا فىًإفَّ اٍبنى عيمىرى رىكىل عىٍن النَِّبًٌ  
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ًيًنًو َفى ٭تىٍنىٍث ًفيهىا ، كىاأٍلىصٍ كىأىٍٚتى  مىٍن حىلىفى فػىقىاؿى : ) لي يف ذىًلكى قػىٍوؿي النَِّبًٌ عى اٍلعيلىمىاءي عىلىى تىٍسًميىًتًو اٍسًتثٍػنىاءن ، كىأىنَّوي مىىتى اٍستػىثٍػٌتى يًف ٯتى
ًٍمًذمُّ  (إٍف شىاءى اَّللَّي َفٍى ٭تىٍنىٍث   .رىكىاهي الًتًٌ

ىفٍػعىلىنَّ إٍف شىاءى اَّللَّي .( مىٍن حىلىفى ، فىاٍستػىثٍػٌتى فىًإٍف شىاءى رىجىعى ، كىًإٍف شىاءى تػىرىؾى  )اكيد كىرىكىل أىبيو دى   كىأًلىنَّوي مىىتى قىاؿى : ألى
 . ) ا١ترٍت ( .شىاءى اَّللَّي كىافى ، كىمىا َفٍى يىشىٍأ َفٍى يىكيٍن فػىقىٍد عىًلٍمنىا أىنَّوي مىىتى شىاءى اَّللَّي فػىعىلى ، كىمىىتى َفٍى يػىٍفعىٍل َفٍى يىشىٍأ اَّللَّي ذىًلكى ، فىًإفَّ مىا 

رٛتو هللا تعاُف يف شرح ىذا اٟتديث  قولو : ) َف ٭تنث ( فيو دليل على أف التقييد ٔتشيئة هللا مانع من انعقاد  كقاؿ الشوكاين
 ر .اليمُت أك ٭تل انعقادىا ، كقد ذىب إُف ذلك اٞتمهو 

 كاألفضل لكل حالف أف يعلق ٯتينو اب١تشيئة ألف يف ذلك فائدتُت ::  ُتكقاؿ الشيخ ابن عثيم
 تيسَت األمػر كما قاؿ تعاُف )كىال تػىقيولىنَّ ًلشىٍيءو ًإٌٓفً فىاًعله ذىًلكى غىدان( . األمر األكؿ :
 أف اإلنساف إذا حنث َف تلزمػو الكفارة . األمر الثاين :

 . ُت مكفرة: إف شاء هللا ، َف ٭تنثقاؿ يف "زاد ا١تستقنع" : " كمن قاؿ يف ٯت
أم: تدخلها الكفارة، مثل اليمُت اب، كالنذر، كالظهار، « ٯتُت مكفرة»قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف شرحو : " كقولو: 

 .فهذه ثبلثة أشياء كلها فيها كفارة، كخرج بذلك الطبلؽ كالعتق فبل كفارة فيهما
 .إف شاء هللا ( َف ٭تنث، أم: ليس عليو كفارة، كإف خالف ما حلف عليو فإف قاؿ يف اليمُت ا١تكفرة: )

 مثاؿ يف اليمُت اب: قاؿ: كهللا ال ألبس ىذا الثوب إف شاء هللا، مث لبسو فليس عليو شيء؛ ألنو قاؿ: إف شاء هللا، كلو قاؿ: 
 .ليو شيءهللا أللبسن ىذا الثوب اليـو إف شاء هللا، فرابت الشمس كَف يلبسو، فليس ع

 و .من حلف على ٯتُت فقاؿ: إف شاء هللا فبل حنث علي:  كالدليل قولو 
مثاؿ النذر: لو قاؿ: إف شفى هللا مريضي فللو علي نذر إف شاء هللا، فبل شيء عليو لو ترؾ، ككذلك لو قاؿ:  علي نذر أف ال 

 و .أكلم فبلّنن إف شاء هللا، مث كلمو فبل شيء علي
 ." لو علق النذر اب١تشيئة فقاؿ:  علي نذر أف أفعل كذا إف شاء هللا كقاؿ رٛتو هللا :

  .ففي النذر الذم حكمو حكم اليمُت : ليس عليو حنث
كإذا كاف فعل طاعة ، نظرّن إذا كاف قصده التعليق فبل شيء عليو ، كإذا كاف قصده التحقيق أك الت رؾ كجب عليو أف يفعل ، 

 (ح ا١تمتع)الشر .  حسب نيتو 
 ماذا يشًتط يف االستثناء ؟ 

 يشًتط يف االستثناء أف يكوف بلسانو فلو استثٌت بقلبو َف ينفعو ابإلٚتاع . أكالن :
فىعيوي ااًلٍسًتثٍػنىاءي اًبٍلقىٍلًب .:  قاؿ ابن قدامة انًًو ، كىالى يػىنػٍ  كىييٍشتػىرىطي أىٍف يىٍستػىٍثًٍتى بًًلسى

، كىأىبيويف قػىٍوًؿ عىامًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلًم؛ ًمنػٍهي  ، كىًإٍسحىاؽي ، كىاللٍَّيث، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىالثػٍَّورًمُّ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ ، كىمىاًلكه ثػىٍورو، كىأىبيو  ٍم اٟتٍىسىني، كىالنَّخىًعيُّ
ًنيفىةى ، كىاٍبني اٍلميٍنًذًر ، كىالى نػىٍعلىمي ٢تىيٍم ٥تيىالًفنا ؛ أًلىفَّ النًَِّبَّ   ( .فػىقىاؿى : إٍف شىاءى اَّللَّي  مىٍن حىلىفى ، )قىاؿى :  حى

عىًقدي اًبلنًٌيًَّة ، فىكىذىًلكى ااًلٍسًتثٍػنىاءي .  ) ا١ترٍت ( .   كىاٍلقىٍوؿي ىيوى النٍُّطقي ، كىأًلىفَّ اٍليىًمُتى الى تػىنػٍ
 كأف يكوف متصل بيمينو حقيقة كحكمان : :  اثنيان 

 اتصاؿ حقيقي [ .ف شاء هللا ] ىذا إحقيقة : كهللا ال أكلم فبلّنن اليـو 
فلما ىدأ قاؿ: إف شاء هللا ] ىذا  -فأخذه عطاس كجلس ربع ساعة كىو يعاطس  -حكمان : لو قاؿ كهللا ال ألبس ىذا الثوب 

 اتصاؿ حكمان ألنو منعو مانع من اتصاؿ الكبلـ [ .
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نػىهيمىا سيكيوًتن ييٍشتػىرىطي أىٍف يىكيوفى ااًلٍسًتثٍػنىاءي ميتًَّصبلن اًبٍليىًمًُت ، ًْتى  :قاؿ ابن قدامة  ـه أىٍجنىِبّّ ، كىالى يىٍسكيتي بػىيػٍ نػىهيمىا كىبلى ٍيثي الى يػىٍفًصلي بػىيػٍ
ـي ًفيًو ، فىأىمَّا السُّكيوتي اًلٍنًقطىاًع نػىفىًسًو أىٍك صىٍوتًًو ، أىٍك عىيٌو ، أىٍك عىاًرضو ، ًمٍن عىطٍ  نىعي ًصحَّةى سىةو ، أىٍك شىٍيءو غىٍَتًىىا ، فىبلى ٯتىٍ ٯتيًٍكنيوي اٍلكىبلى

 .ااًلٍسًتثٍػنىاًء ، كىثػيبيوتى حيٍكًمًو 
ا قىاؿى مىاًلكه ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىالثػٍَّورًمُّ ، كىأىبيو عيبػىٍيدو ، كىًإٍسحىاؽي الرٍَّأًم    .كىهًبىذى

ا يػىٍقتىًضي كىٍونىوي عىًقيبىوي ( مىٍن حىلىفى ، فىاٍستػىثٍػٌتى ) قىاؿى  أًلىفَّ النَِّبَّ   .كىىىذى
ـً ، فىاٍعتي رى اتًٌصىاليوي بًًو ، كىالشٍَّرًط كىجىوىاًبًو ، كىخى رىً اٍلميبػٍ   ًأ ، كىااًلٍسًتثٍػنىاًء إبًًالَّ ، كىأًلىفَّ اٟتٍىاًلفى إذىا سىكىتى كىأًلىفَّ ااًلٍسًتثٍػنىاءى ًمٍن ٘تىىاـً اٍلكىبلى تىدى

ًيًنًو ، ًٍكني دىفٍػعيوي كىالى تػىٍرًيَتيهي .كىانٍػعىقىدىٍت ميوًجبىةن ًٟتيٍكًمهى  ثػىبىتى حيٍكمي ٯتى  ا ، كىبػىٍعدى ثػيبيوتًًو الى ٯتي
ُّٔٓ -  : هيمىا قىاؿى ُتي اىلنهيبًٌ )كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  .رىكىاهي اىٍلبياىاًرمُّ  ( كىميقىلًًٌب اىٍلقيليوبً ، الى : كىانىٍت ٯتًى

---------- 
ُتي اىلنهيبًٌ )  ( ، كالبن ماجو ) كاف أكثر أٯتاف رسوؿ  ٭تىًٍلفي الى كىميقىلًًٌب اٍلقيليوبً  أىٍكثػىري مىا كىافى النَِّبُّ )  كيف ركاية(  كىانىٍت ٯتًى

 ال ، كمصرؼ القلوب ( . هللا 
اؿ لو: ىل األمر كذا، ، أك لنفي ما تقٌدـ من الكبلـ، مثل أف يق(  الى أيٍقًسمي )  ما زائدة لتأكيد القسم، كما يف قولو تعاُفإ(  الى ) 

 قالو السندٌم..  فيقوؿ: ال، كمقٌلب القلوب
 ىذا ىو ا١تقسىم بو. ( كىميقىلًًٌب اىٍلقيليوبً  )

كا١ترادى بتقليبى القلوب تقليب أعراضها، كأحوا٢تا، ال تقليب ذات القلب. فا١تعٌت أنو تعاُف متصٌرؼ يف قلوب عباده ٔتا شاء، ال 
 وتو إرادة.ٯتتنع عليو شيء منها، كال تف

  اذكر بعض أٯتاف النيب ؟ 
 أكالن : كمقلب القلوب .

 ٟتديث الباب .
 اثنيان : كهللا .

 ( متفق عليو .أىًقيميوا الرُّكيوعى كىالسُّجيودى فػىوىاَّللًَّ ًإٌٓفً ألىرىاكيٍم ًمٍن بػىٍعًدم  )قىاؿى  عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ، عىًن النَِّبًٌ 
 اثلثان : رب الكعبة .

ٍعبىًة ىيمي األىٍخسىريكفى كىرىبًٌ ا) ٍن أىَب ذىرٌو قىاؿى ع ٍعبىًة ىيمي األىٍخسىريكفى كىرىبًٌ اٍلكى ٍعبىًة قػيٍلتي مىا شىٍأٓف انٍػتػىهىٍيتي ًإلىٍيًو كىىيوى يػىقيوؿي يف ًظلًٌ اٍلكى ٍلكى
طىٍعتي أىٍف أىٍسكيتى كىتػىرىشَّآف مىا شىاءى اَّللَّي فػىقيٍلتي مىٍن ىيٍم أبًىَب أىٍنتى كىأيمًٌي َيى أىيػيرىل يفَّ شىٍيءه مىا شىٍأٓف فىجىلىٍستي ًإلىٍيًو كىٍىوى يػىقيوؿي فىمىا اٍستى 

ا  ( متفق عليو . رىسيوؿى هللًا قىاؿى األىٍكثػىريكفى أىٍموىاالن ًإالَّ مىٍن قىاؿى ىىكىذىا كىىىكىذىا كىىىكىذى
 رابعان : كامٍي هللا .

كىأٍفي هللًا لىٍو أىفَّ فىاًطمىةى ابٍػنىةى ٤تيىمَّدو ......أىفَّ قػيرىٍيشنا أى٫تىَّهيٍم شىٍأفي اٍلمىٍرأىًة اٍلمىٍخزيكًميًَّة الَّيًت سىرىقىٍت فػىقىاؿى ،  ) عىنػٍهىا عىٍن عىاًئشىةى ، رىًضيى اَّللَّي 
 ( متفق عليو . سىرىقىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا

 . كىامٍيي الهًذم نػىٍفسي ٤تيىمهدو بًيىًدهً  خامسان :
لىةى عىلىى ًتٍسًعُتى اٍمرىأىةن )  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى رىسيوؿي هللًا  ًبيًل هللًا فػىقىاؿى لىوي  قىاؿى : سيلىٍيمىافي ألىطيوفىنَّ اللَّيػٍ كيلُّهينَّ أتىٍيت ًبفىاًرسو ٬تيىاًىدي يف سى

يعنا فػىلىٍم ٖتىًٍمٍل ًمنػٍهينَّ ًإالَّ اٍمرىأىةه كىاًحدىةه جىاءىٍت ًبًشقًٌ رىجيلو صىاًحبيوي ًإٍف شىاءى اَّللَّي فػىلىٍم يػىقيٍل ًإٍف شىاءى اَّللَّي فىطى  كىامٍيي الهًذم اؼى عىلىٍيًهنَّ ٚتًى
ًبيًل هللًا فػيٍرسىاّنن أىٍٚتىعيوفى  نػىٍفسي ٤تيىمهدو بًيىًدهً   ( متفق عليو . لىٍو قىاؿى ًإٍف شىاءى اَّللَّي ٞتىىاىىديكا يف سى



 ُٗٓٔ 

 . م نػىٍفسي ٤تيىمهدو بًيىًدهً كىالهذً سادسان : 
 أىٍىًل يف قػيبَّةو فػىقىاؿى أىتػىٍرضىٍوفى أىٍف تىكيونيوا ريبيعى أىٍىًل اٞتٍىنًَّة قػيٍلنىا نػىعىٍم قىاؿى تػىٍرضىٍوفى أىٍف تىكيونيوا ثػيليثى  كينَّا مىعى النَِّبًٌ   )عىٍن عىٍبًد هللًا ، قىاؿى 

ًإٌٓفً ألىٍرجيو أىٍف تىكيونيوا ًنٍصفى أىٍىًل  كىالهًذم نػىٍفسي ٤تيىمهدو بًيىًدهً ضىٍوفى أىٍف تىكيونيوا شىٍطرى أىٍىًل اٞتٍىنًَّة قػيٍلنىا نػىعىٍم قىاؿى اٞتٍىنًَّة قػيٍلنىا نػىعىٍم قىاؿى أىتػىرٍ 
 ( متفق عليو .اٞتٍىنًَّة 

ريهي  مفػىوىالهذً  سابعان :  . الى ًإلىوى غىيػٍ
ثػىنىا رىسي ع ًو أىٍربىًعُتى يػىٍومنا مثيَّ يىكيوفي يًف  ًإفَّ أىحىدىكيٍم ٬تيٍمىعي خىٍلقيوي يًف  )كىىيوى الصَّاًدؽي اٍلمىٍصديكؽي  وؿي اَّللًَّ ٍن عىٍبًد اَّللًَّ قىاؿى حىدَّ  بىٍطًن أيمًٌ

ًلًو ذىًلكى ميٍضرىةن ًمٍثلى ذىًلكى مثيَّ يػيٍرسىلي اٍلمىلىكي فػىيػىنػٍفيخي فً  ذىًلكى عىلىقىةن ًمٍثلى ذىًلكى مثيَّ يىكيوفي يف  يًو الرُّكحى كىيػيٍؤمىري أبًىٍربىًع كىًلمىاتو ًبكىٍتًب رًٍزًقًو كىأىجى
ريهي  مفػىوىالهذً كىعىمىًلًو كىشىًقىّّ أىٍك سىًعيده  نػىهىا ًإالَّ ًذرىاعه فػىيىسٍ  الى ًإلىوى غىيػٍ نىوي كىبػىيػٍ ًبقي عىلىٍيًو ًإفَّ أىحىدىكيٍم لىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل اٞتٍىنًَّة حىىتَّ مىا يىكيوفى بػىيػٍ

نػىهىا ًإالَّ ًذرىاعه فػىيىٍسًبقي عىلىٍيًو اٍلًكتىابي فػىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل النَّاًر فػىيىٍدخيليهىا كىًإفَّ أىحىدىكيٍم لىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل النَّاًر حىىتَّ مى  نىوي كىبػىيػٍ ا يىكيوفى بػىيػٍ
 ( متفق عليو .يىٍدخيليهىا اٍلًكتىابي فػىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل اٞتٍىنًَّة فػى 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
أف يف اٟتديث حجةن ١تن أكجب الكٌفارة على من حلف بصفة من صفات اَّللَّ تعاُف، فحنث، كال نزاع يف أصل قاؿ اٟتافظ : 

 ب .، كمقٌلب القلو ذلك، كإ٪تا ا٠تبلؼ يف أمُّ صفة تنعقد هبا اليمُتي؟، كالتحقيق أهنا ٥تتٌصة ابليت ال ييشاركو فيها غَته
 ما حكم اٟتلف بصفات هللا ؟ 

 جائز ، كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .
) من كاف حالفنا فليحلف اب ( ال ييفهم منو قىٍصري اليمُت اٞتائزة على اٟتلف هبذا  أبو العباس القرطِب رٛتو هللا : " كقولو  قاؿ

م . فلو قاؿ : كالعزيز ، كالعليم ، كالقادر ، كالسميع ، كالبصَت ؛ االسم فقط ، بل حكم ٚتيع أٝتاء هللا تعاُف حكم ىذا االس
لكانت ٯتيننا جائزة . كىذا متفق عليو . ككذلك اٟتكم يف اٟتلف بصفات هللا تعاُف ؛ كقولو : كعزة هللا ، كعلمو ، كقدرتو ، كما 

 .أهنا أٯتاف كالقسم األكؿ أشبو ذلك ٦تا يػىتىمىحَّضي فيو الصفة  ، كال ينبري أف ٮتتلف يف ىذا النوع 
 .كالقسم بصفات هللا تعاُف كالقسم أبٝتائو  : كقاؿ ابن قدامة

كعظمتو، كك رَيئو،  هللا، أك بصفة من صفاتو تعاُف كوجو يف بياف ما ٬توز اٟتلف بو: البن قاسم جاء يف الركض مع حاشيتو
نعقدة ّتميع صفات هللا تعاُف كعزة هللا كجبللو، إال أاب حنيفة كجبللو كعزتو كعلوه، كقاؿ الوزير كغَته: اتفقوا على أف اليمُت م

 اىػ استثٌت علم هللا، فلم يره ٯتينا.
كقاؿ ابن ىبَتة يف كتاب اإلٚتاع: أٚتعوا على أف اليمُت منعقدة اب كّتميع أٝتائو اٟتسٌت   ابن حجر: كيف الفتح للحافظ

تو كاستثٌت أبو حنيفة علم هللا فلم يره ٯتينا ككذا حق هللا.. كقاؿ عياض: ال كّتميع صفات ذاتو كعزتو كجبللو كعلمو كقوتو كقدر 
خبلؼ بُت فقهاء األمصار أف اٟتلف أبٝتاء هللا كصفاتو الـز إال ما جاء عن الشافعي من اشًتاط نية اليمُت يف اٟتلف ابلصفات 

ده ما يصح إطبلقو عليو سبحانو كتعاُف كعلى غَته كأما كإال فبل كفارة كتعقب إطبلقو ذلك عن الشافعي كإ٪تا ٭تتاج إُف النية عن
ما ال يطلق يف معرض التعظيم شرعا إال عليو تنعقد اليمُت بو كٕتب الكفارة إذا حنث كمقلب القلوب كخالق ا٠تلق كرازؽ كل 

 انتهى حي...
معنوية، أـ فعلية، مثل أقسم بوجو هللا  سواء أكانت ىذه الصفة خ رية، أـ ذاتيةن (  أك صفة من صفاتوكقاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ) 

 ألفعلن، فيصح؛ ألف الوجو صفة من صفات هللا عٌز كجل. كلو قاؿ: أقسم بعظمة هللا ألفعلن يصح.
 انتهى كلو قاؿ: أقسم ٔتجيء هللا للفصل بُت عباده ألعدلن يف القضاء بينكما، فيصح؛ ألنو قسم بصفة فعلية  ػ عٌز كجل.



 ُٕٗٓ 

يمُت رٛتو هللا : " القسم بقوؿ اإلنساف : "كحياة هللا" ال أبس هبا؛ ألف القسم يكوف اب سبحانو كتعاُف، كيقوؿ الشيخ ابن عث
كأبم اسم من أٝتائو ، كيكوف كذلك بصفاتو : كاٟتياة ، كالعلم ، كالعزة ، كالقدرة ، كما أشبو ذلك ، فيجوز أف يقوؿ اٟتالف : 

 .قدرة هللا ، كما أشبو ىذا ٦تا يكوف من صفات هللا سبحانو كتعاُف كحياة هللا ، كعلم هللا ، كعزة هللا ، ك 
 قاؿ تعاُف ) فبعزتك ألغوينهم أٚتعُت ( . -أ

 كحديث أنس مرفوعان ) كفيو قوؿ النار : قط قط كعزتػك ( ركاه البخارم .-ب
إُف اٞتنة فقاؿ: انظر إليها كإُف ما قاؿ )١تا خلق هللا اٞتنة كالنار، أرسل ج ريل  كيف حديث أَب ىريرة . أف رسوؿ هللا  -ج

 .متفق عليو أعددت ألىلها فيها، فنظر إليها فرجع فقاؿ: كعزتك ال يسمع هبا أحد إال دخلها( 
 .متفق عليو كيف حديث أَب ىريرة مرفوعان ، كفيو قوؿ الذم ٮترج من النار  )كعزتك ال أسألك غَتىا( .  -د
 ىل ٬توز اٟتلف آبايت هللا ؟ 

 ت هللا ينقسم إُف قسمُت :اٟتلف آبَي
 .: كالليل كالنهار ، كالشمس كالقمر ، كاٞتباؿ كاألشجار  اآلايت الكونية

 فهذا ال ٬توز اٟتلف هبا ألهنا قىسىم اب١تخلوؽ . 
 اآلَيت الشرعية : كالقرآف فهذا ٬توز .

 اذكر بعض الفوائد العامة ؟ 
o  ا لو. أف فيو داللة على مشركعٌية اٟتىًلًف على الشيء؛ أتكيدن 
o  ب .استحباب اٟتلف بقولو: "ال، كمقٌلب القلو 
o . أف القلوب بيد هللا 

هيمىا قىاؿى  -ُّٔٔ ؟.  جىاءى أىٍعرىاِبٌّ ًإىلى اىلنهيبًٌ  ) كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًركو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ! مىا اىٍلكىبىائًري : ايى رىسيوؿى اىَّللًه … فػىقىاؿى
: فىذىكىرى اىٟتٍىدً  ؟ قىاؿى : كىمىا اىٍليىًمُتي اىٍلغىميوسي ، كىًفيًو قػيٍلتي ، ىيوى ًفيهىا كىاًذبه "يثى  أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ. " ( اىلهًذم يػىٍقتىًطعي مىاؿى اٍمًرئو ميٍسًلمو

---------- 
 اذكر لفظ اٟتديث كامالن ؟ 

قىاؿى اإًلٍشرىاؾي اًبَّللًَّ قىاؿى ؟ فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى هللًا مىا اٍلكىبىائًري  جىاءى أىٍعرىاَبّّ ًإُفى النَِّبًٌ ) عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىٍمروك ، رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا ، قىاؿى 
ٍيًن قىاؿى مثيَّ مىاذىا ؟ قىاؿى : اٍليىًمُتي اٍلرىميوسي قػيٍلتي كىمىا اٍليىًمُتي  قىاؿى الًَّذم يػىٍقتىًطعي مىاؿى اٍمرًئو   اٍلرىميوسي مثيَّ مىاذىا ؟ قىاؿى : مثيَّ عيقيوؽي اٍلوىاًلدى

 ( ركاه البخارم . ميٍسًلمو ىيوى ًفيهىا كىاًذبه 
ٍيًن كىقػىٍتلي النػٍَّفًس كىاٍليىًمُتي اٍلرىميوسي  )قىاؿى  عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىٍمروك ، عىًن النَِّبًٌ كيف لفظ :   ( . اٍلكىبىائًري اإًلٍشرىاؾي اًبَّللًَّ كىعيقيوؽي اٍلوىاًلدى

 ما ىي اليمُت الغموس ؟ 
ىي اليىمُت الكاًذبة الفاجرة ، كاليت يػىٍقتىًطع هبا اٟتالفي ماؿى غَته ، ٝتيًٌيت غىميوسا ألهنا تػىٍرًمس صاًحبىها يف اإلمثًٍ : اليمُت الرموس 

 .مث يف النار . كذا قاؿ ابن األثَت يف "النهاية" 
أف يدعي ما ليس لو، أك ينكر ما ثبت عليو، أما األكؿ فظاىر، مثل: أف يقوؿ: كاالقتطاع نوعاف: إما قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : 

ىذه السيارة ملكي، فيقوؿ من ىي بيده: إهنا ِف ليست ملكا لك، فيقيم ىذا ا١تدعي شاىدا ك٭تلف معو، كإذا أقاـ شاىدا 
رجل اآلف اقتطع ماؿ امراء مسلم بيمُت ىو فيها كاذب كحلف معو حكم لو هبا؛ ألف النِب ملسو هيلع هللا ىلص قضى ابلشاىد كاليمُت، ىذا ال

 كالذم شهد معو شاىد زكر.



 ُٖٗٓ 

الثآف: أف ٬تحد ما ٬تب عليو، مثل: أف يقوؿ لو شخص يف ذمتك ِف مائة رَيؿ، فيقوؿ: ال، مث ٭تلف أبنو ليس يف ذمتو لو مائة 
للطالب، فإذا أنكره كجحده كحلف عليو فقد  رَيؿ، فحينئذ يكوف اقتطع من مالو؛ ألف األصل: أف ما يف ذمة ىذا ا١تطلوب

 اقتطعو.
 تنبيو :

أف اليمُت الرموس من كبائر الذنوب كىي اليت يقتطع هبا ماؿ امراء مسلم، فإف َف يقتطع هبا ماؿ امراء مسلم كلكنو كاذب فيها 
ها كيقتطع هبا ماؿ امراء مسلم كىو كاذب، كلكن فهل تكوف غموسا؟ اٞتواب: ال؛ ألف النِب ملسو هيلع هللا ىلص خص اليمُت الرموس ابليت ٭تلف

 )ابن عثيمُت( إذا حلف على شيء ماض ىو فيو كاذب فهل عليو كفارة؟ ال، ألف الكفارة إ٪تا تكوف يف اليمُت على ا١تستقبل.
 ١تاذا ٝتيت بذلك ؟ 
 . ألهنا ترمس صاحبها يف النار 
 ما .كقيل: ترمسو يف اإلمث، كال منافاة بينه 
 ما حكمها ؟ 

 حراـ ككبَتة من الكبائر .
 ٟتديث الباب . -أ

. فػىقىاؿى  (مىًن اقٍػتىطىعى حىقَّ اٍمرًئو ميٍسًلمو بًيىًميًنًو فػىقىٍد أىٍكجىبى اَّللَّي لىوي النَّارى كىحىرَّـى عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى  )قىاؿى  ٍن أىىًب أيمىامىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كع-ب
 ( .كىًإٍف قىًضيبان ًمٍن أىرىاؾو » ئان يىًسَتان َيى رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى لىوي رىجيله كىًإٍف كىافى شىيٍ 

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  قاؿاٍبن مىٍسعيودو  عن-ج  ] كيف ركاية ىو فيها فاجر [  مىٍن حىلىفى عىلىى مىاًؿ اٍمرًئو ميٍسًلمو ًبرىٍَتً حىقًٌوً » يػىقيوؿي  ٝتًى
نىا رىسيوؿي اَّللًَّ « بىافي لىًقىى اَّللَّى كىىيوى عىلىٍيًو غىضٍ  اقىوي ًمٍن ًكتىاًب اَّللًَّ ) ًإفَّ الًَّذينى يىٍشتػىريكفى ًبعىٍهًد اَّللًَّ كىأىٯٍتىاهًنًٍم  قىاؿى عىٍبدي اَّللًَّ مثيَّ قػىرىأى عىلىيػٍ ًمٍصدى

 . ٙتىىنان قىًليبلن ( ًإُفى آًخًر اآليىةً 
 ىل فيها كفارة ؟ 

 ال كفارة فيها .
 لعلماء .كىذا قوؿ ٚتهور ا

  :اختلف الفقهاء يف كجوب الكٌفارة يف اليمُت الرموس ، على قولُت "( ا١توسوعة الفقهية) اء يف ج
 : عدـ كجوب الكٌفارة يف اليمُت الرموس :  القوؿ األٌكؿ

  . كإليو ذىب ٚتهور الفقهاء : اٟتنفٌية كا١تالكٌية كاٟتنابلة
 موس : كإليو ذىب الٌشافعٌية .القوؿ الثٌآف : كجوب الكٌفارة يف اليمُت الر 

 و .   انتهى .كقد استدٌؿ كل فريقو أبدلٌة تؤيٌد ما ذىب إلي
كنا نعد من الذنب الذم ليس لو كفارة اليمُت الرموس قيل : كما اليمُت الرموس ؟ قاؿ : الرجل ؿ :  عن ابن مسعود هنع هللا يضر قا 

  .و الذىِبيقتطع بيمينو ماؿ الرجل (  أخرجو اٟتاكم كصححو ككافق
 . عن سعيد بن ا١تسيب قاؿ : ىي من الكبائر كىي أعظم من أف تيكٌفرك 
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هىا  - ُّٕٔ  (الى يػيؤىاًخذيكيمي اىَّللهي اًبللهٍغًو يف أىٯٍتىاًنكيٍم  ) يف قػىٍوًلًو تػىعىاىلى  -كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  . كىأىٍكرىدىهي أىبيو دىاكيدى مىٍرفيوعان  -. بػىلىى كىاىَّللًه قىالىٍت: ىيوى قػىٍوؿي اىلرهجيًل: الى كىاىَّللهً 

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد أف من أنواع اليمُت : لرو اليمُت .
ذىب ك٨تو أب ، بلى كهللا سذىأما ٬ترم على لساف ا١تتكلم ببل قصد كقوؿ الرجل يف معرض كبلمو : ال كهللا لن  كا١تراد هبا :

 ذلك . فهذه ال كفارة فيها .
 ( .الى يػيؤىاًخذيكيمي اَّللَّي اًبللٍَّرًو يف أىٯٍتىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍم ٔتىا كىسىبىٍت قػيليوبيكيٍم )  لآلية

 قالت عائشة . ) ىي قوؿ الرجل : ال كهللا ، كبلى كهللا ( ركاه البخارم .
 لفظ ابلقسم كىو ال ينوم كال يريد القسم .فلرو اليمُت أف يت

 ىل فيها كفارة ؟ 
 ال كفارة فيها .

 ابالتفاؽ .فاللرو ال كفارة فيو  ية(القوانُت الفقه )قاؿ ابن جزم يف 
 ا١تقدسي : كٚتلتو أف اليمُت اللرو ال كفارة فيها يف قوؿ أغلب أىل العلم . قاؿ ابن قدامة

ـي عىشى ػػػػػعى ػػػػذيكيٍم ٔتىا عىقٍَّدمتيٍ اأٍلىٯٍتىافى فىكىفَّارىتيوي إطٍ ػػػػػػػػذيكيٍم اَّللَّي اًبللٍَّرًو يًف أىٯٍتىاًنكيٍم كىلىًكٍن يػيؤىاخً ػػػػػؤىاخً الى يػي ) تػىعىاُفى كجو ذلك قوؿ هللا  رىًة ػػػػػػػا
 ( .مىسىاًكُتى 

ـي انًٍتفىاءي اٍلكىفَّارىًة ، كىأًلىفَّ اٍلميؤىاخىذىةى ٭تيٍتىمىلي أىٍف يىكيوفى مىٍعنىاىىا فىجىعىلى اٍلكىفَّارىةى لًٍليىًمًُت الَّيًت يػيؤىاخىذي هًبىا ، كىنػىفىى اٍلمي  ؤىاخىذىةى اًبللٍَّرًو ، فػىيػىٍلزى
بي يًف اأٍلىٯٍتىاًف الَّيًت الى مىٍأمثىى ًفيهىا ، كىًإذىا كىانىٍت اٍلميؤىاخىذى  لًيًل أىنػَّهىا ٕتًى اٍلكىفَّارىًة ، فػىقىٍد نػىفىاىىا يًف اللٍَّرًو ، فىبلى  ةي إ٬تىابى إ٬تىابى اٍلكىفَّارىًة ، ًبدى

نىا ًمٍن الصَّحىابىًة ، كىَفٍى نػىٍعًرٍؼ ٢تىيٍم ٥تيىالًفنا يف عىٍصرًًىٍم ، فىكىافى إٍٚتى  بي ، كىأًلىنَّوي قػىٍوؿي مىٍن ٝتىَّيػٍ اعنا ، كىأًلىفَّ قػىٍوؿى عىاًئشىةى يًف تػىٍفًسًَت اللٍَّرًو ، ٕتًى
ـً اَّللًَّ تػىعىاُفى ، كىتػىٍفًسَتي الصَّحىاَبًٌ مىقٍ كىبػىيىاًف اأٍلى   بيوؿه .ٯٍتىاًف الَّيًت ًفيهىا اٍلكىفَّارىةي ، خىرىجى ًمنػٍهىا تػىٍفًسَتنا ًلكىبلى

 اذكر نوع آخر من أنواع لغو اليمُت ؟ 
ا داخل يف لرو من حلف على شيء كىو يرلب على ظنو أنو صادؽ ، فباف ٓتبلؼ ما حلف عليو : فبل شيء عليو ، كىذ

 د .أَب حنيفة كمالك كأٛت: اليمُت الذم عفا هللا تعاُف عنو ، عند ٚتهور األئمة 
 . ًمُتً :  كىمىٍن حىلىفى عىلىى شىٍيءو يىظينُّوي كىمىا حىلىفى ، فػىلىٍم يىكيٍن : فىبلى كىفَّارىةى عىلىٍيًو ؛ أًلىنَّوي ًمٍن لىٍرًو اٍليى  قاؿ ا٠ترقي

 ر .ثػىري أىٍىًل اٍلًعٍلًم عىلىى أىفَّ ىىًذًه اٍليىًمُتى الى كىفَّارىةى ًفيهىا ، قىالىوي اٍبني اٍلميٍنذً :  أىكٍ  قاؿ ابن قدامة
 : كيف ا١تراد ابللرو يف اآلية أقواؿ أشهرىا عند العلماء اثناف :كقاؿ الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي 

  ( .و )ال كهللا ( ك )بلى كهللا: أف اللرو ما ٬ترم على لساف اإلنساف من غَت قصد ، كقول األكؿ
  ....كذىب إُف ىذا القوؿ الشافعي ، كعائشة يف إحدل الركايتُت عنها ، كركم عن ابن عمر ، كابن عٌباس يف أحد قوليو

 .: أف اللرو ىو أف ٭تلف على ما يعتقده ، فيظهر نفيو  القوؿ الثاين
معٌت اللرو ، كىو مركم أيضان عن عائشة ، كأَب ىريرة ، كابن  كىذا ىو مذىب مالك بن أنس ، كقاؿ : إنو أحسن ما ٝتع يف 

 و .عباس يف أحد قولي
 كالقوالف متقارابف ، كاللرو يشملهما . 
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، ألنو يف األكؿ َف يقصد عقد اليمُت أصبلن ، كيف الثآف َف يقصد إال اٟتٌق كالصواب ، كاللرو يف اللُّرة : ىو الكبلـ ٔتا ال خَت فيو 
 ت ( .، كمنو حديث : )إذا قلت لصاحبك ، كاإلماـ ٮتطب يـو اٞتمعة انصت ، فقد لروت أك لري كال حاجة إليو

رو اليمُت ىي اليمُت اليت َف يعقد عليها قلبو، كَف يقصدىا بل جرت على لسانو من غَت قصد،  : لرٛتو هللا قاؿ الشيخ ابن ابزك 
َت قصد اليمُت، كا١تراد من غَت قصد عقدىا، فهذه اليمُت تكوف يف عرض كبلمو ، ال كهللا ، كهللا ، يف عرض الكبلـ ، من غ

ف يقوؿ: كهللا لقد رأيت فبلّنن مث تبُت أنو شبيو لو ، ليس ىو  الغية ، كمثلها لو أنو حلف على أمر يظنو ، فباف غَت مصيب، كأ
، ىو يعتقد أنو مصيب فهذا من لرو اليمُت   .فبلّنن

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُّٖٔ   .ميتػهفىقه عىلىٍيوً  ( اىىا دىخىلى اىٞتٍىنهةى ػًإفه َّلًلًه ًتٍسعنا كىًتٍسًعُتى ًاٍٝتان، مىٍن أىٍحصى )  قىاؿى
ًٍمًذمُّ كىاٍبني ًحبهافى اىأٍلىٍٝتىاًء، كىالتهٍحًقيقي أىفه سىٍردىىىا ًإٍدرىاجه ًمٍن بػىٍعًض اىلرُّكىاةً   . كىسىاؽى اىلًتًٌ

-------------- 
  حسٌت ؟ هاٝتاء هللا كلأىل 

 نعم .
 كلها حسٌت ابلرة اٟتسن غايتو ، فليس فيها نقص بوجو من الوجوه كال ْتاؿ من األحواؿ .

 كقد ذكر سبحانو أف لو األٝتاء اٟتسٌت يف أربعة مواضع من القرآف الكرٔف :
َّلًلًٌ األىٍٝتىاء اٟتٍيٍسٌتى فىاٍدعيوهي   هًبىا كىذىريكٍا الًَّذينى يػيٍلًحديكفى يف أىٍٝتىائًًو سىييٍجزىٍكفى مىا كىانيوٍا يػىٍعمىليوفى( .قاؿ تعاُف : )كى

. )  كقاؿ تعاُف : )قيًل اٍدعيوٍا اَّلٌلى أىًك اٍدعيوٍا الرٍَّٛتىػنى أىَيٌن مَّا تىٍدعيوٍا فػىلىوي األىٍٝتىاء اٟتٍيٍسٌتى
( .كقاؿ تعاُف : )اَّللَّي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى   لىوي اأٍلىٍٝتىاء اٟتٍيٍسٌتى

. )  كقاؿ تعاُف : )ىيوى اَّللَّي ا٠تٍىاًلقي اٍلبىارًئي اٍلميصىٌوًري لىوي اأٍلىٍٝتىاء اٟتٍيٍسٌتى
 من أٝتاء هللا متضمن للحياة الكاملة اليت َف تسبق بعدـ كال يلحقها زكاؿ .مثاؿ : ) اٟتي ( 

 من للعلم الكامل الذم َف يسبق ّتهل كال يلحقو نسياف .اسم من أٝتاء هللا تعاُف متضمثاؿ : ) العليم ( 
يكوف ابعتبار كل اسم على انفراده، كيكوف ابعتبار ٚتعو إُف غَته فيحصل ّتمع االسم إُف اآلخر  :  كاٟتسن يف أٝتاء هللا تعاىل

 كماؿ فوؽ كماؿ.
على الكماؿ ا٠تاص الذم يقتضيو،  كوف كل منهما داالن في ان،فإف هللا تعاُف ٬تمع بينهما يف القرآف كثَت  (العزيز اٟتكيم) مثاؿ ذلك

كىو العزة يف العزيز، كاٟتكم كاٟتكمة يف اٟتكيم، كاٞتمع بينهما داؿ على كماؿ آخر كىو أف عزتو تعاُف مقركنة ابٟتكمة، فعزتو 
العزة ابإلمث، فيظلم ك٬تور كسوء فعل، كما قد يكوف من أعزاء ا١تخلوقُت، فإف العزيز منهم قد أتخذه  ان كجور  ان ال تقتضي ظلم

 كيسيء التصرؼ. ككذلك حكمو تعاُف كحكمتو مقركّنف ابلعز الكامل ٓتبلؼ حكم ا١تخلوؽ كحكمتو فإهنما يعًتيهما الذؿ.
 ىل أٝتاء هللا ٤تصورة ؟ 

 ال ، غَت ٤تصورة .
 عبديؾ كابني عبدؾ كابني أىمىتك، ّنصييت ما قاؿ عبد قط إذا أصابو ىىمُّ كحىزىفه: اللهًم إٓف)  عن عبد هللا قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

أك أنزلتىو يًف كتابك، أك عىٌلمتو أحًدان من   أسألك بكل اسم ىو لك ٝتٍَّيًت بو نفسىك بيدًؾ، ماضو يفَّ حيٍكميك، عٍدؿه يف قضاؤؾ،
كذىىىاب ٫تىًٌي، إالَّ أذىب  خىٍلقك، أك استأثرت بو يف علم الريًب عندؾ، أف ٕتعل القرآفى ربيع قلِب، كنور صدرم، كجبلءى حزٓف،

١تن  يأجىٍل، ينبرؿ : ىؤالء الكلمات؟، قا هللا عز كجل ٫تىَّو، كأبدلو مكاف حيٍزنو فػىرىحان"، قالوا: َي رسوؿ هللا، ينبري لنا أف نتعلم
 ( ركاه أٛتد . ٝتعهنَّ أف يتعلمهنٌ 
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 ة بو .كما استأثر هللا تعاُف بو يف علم الريب ال ٯتكن ألحد حصره كال اإلحاط
ده ، ) أىٍك اٍستىٍأثػىٍرتى ًبًو يف ًعٍلًم اٍلرىٍيًب ًعٍندىؾى ( دليل على أف من أٝتاء هللا تعاُف اٟتسٌت ما استأثر بو يف علم الريب عن فقولو 

 . فلم يطلع عليو أحدان من خلقو ، كىذا يدؿ على أهنا أكثر من تسعة كتسعُت
ا يى : عن ىذا اٟتديث قاؿ شيخ اإلسالـ  .ديؿُّ عىلىى أىفَّ َّللًًَّ أىٍٝتىاءن فػىٍوؽى ًتٍسعىةو كىًتٍسًعُتى فػىهىذى

ا يىديؿُّ عىلىى أىفَّ لىوي أىٍٝتىاءن اٍستىٍأثػىرى هًبىا كىذىًلكى يىديؿُّ عىلىى أىفَّ قػىٍولىوي :ان : قى كقاؿ أيض ) إفَّ َّللًًَّ ًتٍسعىةن كىًتٍسًعُتى اٍٝتنا  اؿى ا٠تطاَب كىغىيػٍريهي : فػىهىذى
قىاًئلي : إفَّ ِف أىٍلفى ًدٍرىىمو أىٍعدىٍدهتىا ٍحصىاىىا دىخىلى اٞتٍىنَّةى ( أىفَّ يف أىٍٝتىائًًو ًتٍسعىةن كىًتٍسًعُتى مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى اٞتٍىنَّةى ، كىمىا يػىقيوؿي الٍ مىٍن أى 

قىًة كىًإٍف كىافى مىاليوي أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى . كىاىَّللَّي يف اٍلقيٍرآفً  َّللًًَّ األىٍٝتىاءي اٟتٍيٍسٌتى فىاٍدعيوهي هًبىا ( فىأىمىرى أىٍف ييٍدعىى أبًىٍٝتىائًًو اٟتٍيٍسٌتى  لًلصَّدى قىاؿى : ) كى
 .ميٍطلىقنا ، كىَفٍى يػىقيٍل : لىٍيسىٍت أىٍٝتىاؤيهي اٟتٍيٍسٌتى إال ًتٍسعىةن كىًتٍسًعُتى اٍٝتنا 

معُت ، كالدليل على ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص يف اٟتديث الصحيح  ) اللهم إٓف : أٝتاء هللا ليست ٤تصورة بعدد  كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت
. إُف أف قاؿ : أسألك بكل اسم ىو لك ٝتيت بو نفسك ، أك أنزلتو يف كتابك ، أك علمتو .عبدؾ كابن عبدؾ كابن أمتك .

 . دؾ (أحدان من خلقك ، أك استأثرت بو يف علم الريب عن
 .  علم الريب ال ٯتكن أف ييعلم بو، كما ليس معلومان ليس ٤تصوران كما استأثر هللا بو يف

  ؟إف هلل تسعة كتسعُت اٝتان  حديث الباب :فإف قيل : ما اٞتواب عن ) ... 
ىذا ال يدؿ على اٟتصر هبذا العدد ، كلو كاف ا١تراد اٟتصر لكانت العبارة : إف أٝتاء هللا تسعة كتسعُت اٝتان من  قاؿ العلماء :

 ىا دخل اٞتنة .أحصا
ا اٟتٍىًديث لىٍيسى ًفيًو حىٍصر أًلىٍٝتىائًًو سيٍبحىانو كىتػىعىاُفى ، فػىلىٍيسى مىٍعنىا قاؿ النوكم هي : أىنَّوي لىٍيسى لىوي أىٍٝتىاء غىٍَت : كىاتػَّفىقى اٍلعيلىمىاء عىلىى أىفَّ ىىذى

ٍخبىار عىٍن ديخيوؿ ىىًذًه التًٌٍسعىة كىالتًٌٍسًعُتى ، كىًإ٪تَّىا مىٍقصيود اٟتٍىًديث  أىفَّ ىىًذًه التًٌٍسعىة كىالتًٌٍسًعُتى مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى اٞتٍىنَّة ، فىاٍلميرىاد اإٍلً
ٍخبىار ًْتىٍصًر اأٍلىٍٝتىاء ، كى٢ًتىذىا جىاءى يف اٟتٍىًديث اآٍلخىر : " أىٍسأىلك ًبكيلًٌ اً  سك أىٍك ًاٍستىٍأثػىٍرت بًًو ٍسم ٝتىٍَّيت بًًو نػىفٍ اٞتٍىنَّة إبًًٍحصىائًهىا الى اإٍلً

 يف ًعٍلم اٍلرىٍيب ًعٍندؾ " ،
ا مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى اٞتٍىنَّ  : كأما قولو  قاؿ الشيخ ابن عثيمُتك   ة (.) ًإفَّ َّللًًَّ ًتٍسعىةن كىًتٍسًعُتى اٍٝتنا ًمائىةن ًإال كىاًحدن

من أٝتائو ىذه التسعة كالتسعُت فإنو يدخل اٞتنة ، فقولو  فليس معناه أنو ليس لو إال ىذه األٝتاء ، لكن معناه أف من أحصى
)مىٍن أىٍحصىاىىا( تكميل للجملة األكُف كليست استئنافية منفصلة ، كنظَت ىذا قوؿ العرب : عندم مائة فرس أعددهتا للجهاد يف 

 . اىػسبيل هللا . فليس معناه أنو ليس عنده إال ىذه ا١تائة ؛ بل ىذه ا١تائة معدة ٢تذا الشيء" 
 ما معٌت اإلحصاء يف قولو ) مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى اٞتٍىنهة ( ؟ 
 على أقواؿ :يف اٍلميرىاد إبًًٍحصىائًهىا  العلماء  ٍختػىلىفي ا

 : معناه حفظها . القوؿ األكؿ
اأٍلىٍظهىر؛ أًلىنَّوي جىاءى ميفىسَّرنا يف الٌرًكىايىة اأٍليٍخرىل )مىٍن  فػىقىاؿى اٍلبيخىارًٌم كىغىٍَته ًمٍن اٍلميحىقًًٌقُتى: مىٍعنىاهي: حىًفظىهىا، كىىىذىا ىيوى :  قاؿ النوكم 

 )شرح مسلم(.   حىًفظىهىا( 
 كقاؿ يف ) األذكار ( كىو قوؿ األكثرين .

 .عىانًيهىا أىطىاقػىهىا أىٍم : أىٍحسىن اٍلميرىاعىاة ٢تىىا ، كىاٍلميحىافىظىة عىلىى مىا تػىٍقتىًضيو ، كىصىدَّؽى ٔتى  : أم : القوؿ الثاين
 .مىٍعنىاهي : اٍلعىمىل هًبىا كىالطَّاعىة ًبكيلًٌ ًاٍٝتهىا ، كىاإٍلًٯتىاف هًبىا الى يػىٍقتىًضي عىمىبلن  كىًقيلى :

عٌت إحصاء ىذه التسعة كالتسعُت الذم يًتتب عليو دخوؿ اٞتنة ، ليس معٌت ذلك أف تكتب يف رقاع قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : م
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 قط ، كلكن معٌت ذلك :مث تكرر حىت ٖتفظ ف
 اإلحاطة هبا لفظا . : أكالن 
 فهمها معٌت . : ان اثني
 التعبد  ٔتقتضاىا ، كلذلك كجهاف : : ان اثلث

َّللًًَّ اأٍلىٍٝتىاءي اٟتٍيٍسٌتى فىاٍدعيوهي هًبىا )الوجو األكؿ : أف تدعو هللا هبا ؛ لقولو تعاُف   أبف ٕتعلها كسيلة إُف مطلوبك ، فتختار االسم (كى
ا١تناسب ١تطلوبك ، فعند سؤاؿ ا١ترفرة تقوؿ : َي غفور ، كليس من ا١تناسب أف تقوؿ : َي شديد العقاب اغفر ِف ، بل ىذا يشبو 

 من عقابك . االستهزاء ، بل تقوؿ : أجرٓف
الذم يكوف جالبا  الوجو الثآف : أف تتعرض يف عبادتك ١تا تقتضيو ىذه األٝتاء ؛ فمقتضى الرحيم الرٛتة ، فاعمل العمل الصاٌف

 ا .لرٛتة هللا ، كمقتضى الرفور ا١ترفرة ، إذا افعل ما يكوف سببا يف مرفرة ذنوبك ، ىذا ىو معٌت إحصائه
  ىل صح عن النيب تعيُت ىذه األٝتاء ؟ 

 تعيُت ىذه األٝتاء كاٟتديث ا١تركم يف تعيينها ضعيف ، كقد ركاه الًتمذم كغَته . َف يصح عن النِب  ال ، 
 .ابتفاؽ أىل ا١تعرفة ْتديثو  تعيينها ليس من كبلـ النِب  ابن تيمية : قاؿ 

كالذم عوؿ عليو ٚتاعة من اٟتفاظ أف سرد األٝتاء يف ىذا اٟتديث مدرج فيو، كإ٪تا ذلك كما ركاه الوليد بن :  كقاؿ ابن كثَت
من أىل العلم أهنم قالوا ذلك، أم: أهنم ٚتعوىا من مسلم كعبد ا١تلك بن دمحم الصنعآف، عن زىَت بن دمحم: أنو بلرو عن غَت كاحد 

 . القرآف كما ركد عن جعفر بن دمحم كسفياف بن عيينة كأَب زيد اللروم
 كقاؿ الصنعآف : اتفق اٟتفاظ من أئمة اٟتديث أف سردىا إدراج من بعض الركاة .

  فائدة :
 سو .أٝتاء هللا توقيفية ، فليس لنا أف نسمي هللا ٔتا مل يسمي بو نف

 لقولو تعاُف : )كىأىف تػىقيوليوٍا عىلىى اَّللًٌ مىا الى تػىٍعلىميوفى( .كإثبات اسم  َف يسم بو نفسو ىذا من القوؿ عليو ببل علم .
 : )كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه( كإثبات اسم  َف يسم بو نفسو من قفو ما ليس لنا بو علم . كلقولو 
َّلًلًٌ  كلقولو  ( كاٟتسٌت البالرة يف اٟتسن كمالو ، كأنت إذا ٝتيت هللا ابسم ، فليس عندؾ أنو بلغ كماؿ : )كى  األىٍٝتىاء اٟتٍيٍسٌتى

 اٟتسن ، بل قد تسميو ابسم تظن أنو حسن ، كىو سيء ليس ْتسن .
 فائدة :

 حسٌت .كلوال ذلك َف تكن ،  أٝتاء هللا مشتقة ، أم أف كل اسم يتضمن الصفة اليت اشتق منها 
 يضمن صفة ا٠تلق .ا٠تالؽ : 
 يتضمن صفة العلم .العليم : 

 يتضمن صفة السمع .السميع : 
 فائدة :

 اختلف العلماء ما ىو االسم األعظم الذم كرد فيو اٟتديث ) لقد سأؿ هللا ابٝتو األعظم الذم إذا سئل بو أعطى ( .
 ىو هللا . القوؿ األكؿ :

 ألف ٚتيع األٝتاء ترجع إليو .
 نو االسم الذم تكرر يف األحاديث الواردة كمنها :كأل
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أف رجبلن قاؿ ) اللهم إٓف أسألك أٓف أشهد أنك أنت هللا ال إلو إال أنت األحػد الصمد الذم َف يلد كَف يولد كَف يكن لو كفوان  
 : لقد سػألت هللا ابالسم الذم إذا سئل بو أعطى ( ركاه أبو داكد . أحد فقاؿ 

يف ا١تسجد كرجل يصلي فقاؿ : اللهم إٓف أسألك أبف لك اٟتمد ال إلو إال أنت  ) كنت جالسان مع النِب  ككحديث أنس قاؿ
 : دعا هللا ابٝتو األعظم الذم إذا دعي بو أجاب ( ركاه أبو داكد . ا١تناف بديع السموات ... فقاؿ رسوؿ هللا 

 كألف ىذا االسم َف أطلق على غَت هللا .
 اسم هللا األعظم : اٟتي القيـو .إف  القوؿ الثاين :

كاستدؿ ٢تذا القوؿ ببعض األحاديث اليت فيها مقاؿ مثل حديث )اسم هللا األعظم يف ىاتُت اآليتُت )كإ٢تكم إلو كاحد ال إلو إال 
 ىو الرٛتن الرحيم  كفاٖتة آؿ عمراف ) أَف هللا ال إلو إال ىو اٟتي القيـو ( ك٫تا عند أَب داكد .

 أقول األقواؿ ، كاألكؿ أقول من الثآف . كىذاف القوالف
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ُّٗٔ هيمىا قىاؿى ، فػىقىاؿى ًلفىاًعًلًو: جىزىاًؾ اىَّللهي )  كىعىٍن أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ مىٍن صيًنعى ًإلىٍيًو مىٍعريكؼه

ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى أىٍخرىجى  ( خىٍَتان. فػىقىٍد أىبٍػلىغى يف اىلثػهنىاءً   .وي اىلًتًٌ
------------ 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 حديث صحيح .

 . ما ا١تشركع ١تن صنع إليو معركفان 
 مشركعية مكافأة من صىنع لك معركفان ، كأف شكر من أحسن إليك مبدأ إسبلمي كمن مكاـر األخبلؽ .

ديكا، فىاٍدعيوا لىوي كىمىٍن أىتىى ًإلىٍيكيٍم مىٍعري ٟتديث )  اًفئيوهي، فىًإٍف َفٍى ٕتًى  ( . كفنا فىكى
 كقد جاءت األحاديث يف ذلك :

اًفئيوهي  معركفان  إليكم صنعى  من ) السابق اٟتديث -أ  . ( ... ، فىكى
 . الًتمذم ركاه ( ءالثنا يف ابلغ فقد خَتان، هللا جزاؾ لفاعلو: فقاؿ معركؼه  إليو صينع من ) الباب كٟتديث-ب
 ركاه( شكره فقد ذكره فمن فليذكره، يستطع َف فإف بو، فليكافئ معركؼه  إليو أييت من ) قاؿ  النِب أف اهنع هللا يضر عائشة كعن -ج

 . كالط رآف أٛتد
 هكفر  فقد كتمو  كمن شكره، فقد ذكره فمن فليذكره، معركفان، أيكِف من ) هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: هنع هللا يضر هللا عبيد بن طلحة كعن-د
 . الط رآف ركاه (
 كتم  كمن ، شكر فقد أثٌت من فإف فليثًن، ٬تد َف فإف بو، فليجز فوجد عطاءن  أيعطي من ) قاؿ  النِب عن هنع هللا يضر جابر كعن -ىػ

 . الًتمذم ركاه ( كرز  ثوَب كبلبس  كاف  ييعط َف ٔتا ٖتلى ،كمن كفر  فقد
 الثناء يف أبلغ فقد خَتان، هللا جزاؾ ألخيو: الرجلي  قاؿ إذا ) قاؿ  هللا ؿرسو  أف عنهما هللا رضي عمرك بن هللا عبد كعن -ك
 . ا١تصنف يف الرزاؽ عبد ركاه( 

 يف ابلغ أم ( الثناء يف أبلغ فقد ) كاآلخرة. الدنيا خَتم من خَتان  أعطاؾ أك اٞتزاء خَت أم ( خَتان  هللا جزاؾ ) ما١تباركفور  قاؿ
 بعضهم قاؿ األكىف. اٞتزاء ليجزيو هللا إُف جزاءه ففوض كثنائو، جزائو عن عجز ٦تن كأنو تقصَت،ابل اعًتؼ أنو كذلك ، شكره أداء
 . ءكالدعا ابلشكر لسانك فليطل اب١تكافأة، يداؾ قصرت إذا

 أَب كعن شيبة أَب ابن ركاه . عضلب بعضيكم منها ألكثرى  ، خَتان  هللاي  جزاؾ ألخيو: قولو يف لو ما أحدكم يعلم لو : هنع هللا يضر عمر كقاؿ
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 : قاؿ ؟ هللا رسوؿ َي ذلك كمًبى  : فقلن النار، أىل أكثر رأيتكن فإٓف تصدقن، النساء معشر َي )  النِب عن هنع هللا يضر ا٠تدرم سعيد
 . عليو متفق ( العشَت كتكفرف اللعن تكثرف

 . رةا١تعاش من ا٠تليط وكى الزكج كىو العشَت كفراف  ابب : لوبقو  اٟتديث ٢تذا البخارم اإلماـ ترجم كقد
 الكبائر. من كبَتةه   العشَت كفراف  أف على يدؿ الوعيد كىذا – الزكج – العشَت كفراف  على كعيده  اٟتديث ىذا كيف
 ١تا حث اإلسالـ على مكافأة من صنع معركفان ؟ 

 تشجيع ذكم ا١تعركؼ على فعل ا١تعركؼ . أكالن :
 ا١تعركؼ إليو .أف يكسر هبا الذؿ الذم حصل لو بصنع  اثنيان :

اًفٍئوي  شيخي اإلسبلـً  كقٍد أشارى  إُف مىٍشريكًعيًَّة ا١تكافأًة؛ ألفَّ القلوبى جيًبلىٍت على حيبًٌ مىٍن أحسنى إليها، فهوى إذا أحسنى إليًو كٍَف ييكى
 . يػىبػٍقىى يف قلًبًو نوعي أتىىلُّوو ًلمىٍن أحسنى إليًو، فشرعى قطعى ذلكى اب١تكافأًة؛ فهذا معٌت كبلًموً 

ا أمرى اب١تكافأًة لًيىٍخليصى القلبي مٍن إحساًف ا٠تىٍلًق كيتػىعىلَّقى ابٟت  ق .كقاؿى غَتيهي: )إ٪تَّ
 ما ا١تشركع إذا مل ٧تد ما نكافئ بو صاحب ا١تعركؼ ؟ 

 نكافئو ابلدعاء كالثناء .
 .) فإف َف ٕتدكا ما تكافئونو فادعوا لو (  لقولو 

 .وه ٔتثلو ، فإف َف تقدركا فبالروا يف الثناء كالدعاء لو جهدكم حىت ٖتصل ا١تسألة يعٍت من أحسن إليكم أم إحساف فكافئ
 من صنع إليكم معركفان ، فقاؿ لفاعلو : جزاؾ هللا خَتان ، فقد أبلغ يف الثناء ( . كيف حديث الباب ) 

  ىل كرد ىذا الدعاء ) جزاؾ هللا خَتان ( من قوؿ النيب ؟ 
 نعم كرد .

 ف .كىأىنتيم مىعشىرى األىنصىاًر ! فىجىزىاكيمي اَّللَّي خىَتنا ، فىًإنَّكيم أىًعفَّةه صيبػيره ( ركاه ابن حباكفيو قولو ) ...  جاء يف حديث طويل
  :كما كانت ىذه اٞتملة من الدعاء معتادة على ألسنة الصحابة رضواف هللا عليهم

، ألىكثػىرى  ان ) لو يعلم أحدكم ما لو يف قولو ألخيو : جزاؾ هللا خَت قاؿ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر :  ،جاء يف مصنف ابن أَب شيبة 
 ض ( .منها بعضكم لبع

، فوهللا ما نزؿ بك أمر قط إال جعل هللا لك منو ٥ترجا ، كجعل ان كىذا أسيد بن اٟتضَت هنع هللا يضر يقوؿ لعائشة اهنع هللا يضر : ) جزاؾ هللا خَت 
 متفق عليو .للمسلمُت فيو بركة ( 

. فقاؿ :  ان يف صحيح مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ : ) حضرت أَب حُت أصيب فأثنوا عليو ، كقالوا : جزاؾ هللا خَت ك 
  . راغب كراىب ( . أم راغب فيما عند هللا من الثواب كالرٛتة ، كراىب ٦تا عنده من العقوبة

  . كثَتان   أطلب من هللا أف يثيبك خَتا ان ( أم :جزاؾ هللا خَت  ) كمعٌت
هيمىا، عىٍن اىلنهيبًٌ  - َُّٕ يت ٓتىٍَتو كىًإ٪تهىا ييٍستىٍارىجي ًبًو ًمٍن  ) أىنهوي نػىهىى عىٍن اىلنهٍذًر كىقىاؿى  كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًإنهوي الى أيٍى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو . ( اىٍلبىًايلً 

---------- 
يت )   ( ال أييت النذر على ابن آدـ شيئنا، َف أقٌدره عليو خرل )ال يرٌد شيئنا من القدر، كما بينتو الركاية األ: أم ( ٓتىٍَتو ًإنهوي الى أيٍى

مىد، كقد يتعذر الوفاء بو. كقد يكوف معناه: ال يكوف سببنا ٠تَت َف ييقٌدر، كما يف اٟتديث،  كقاؿ يف "الفتح": أم أف عقباه ال ٖتي
خَت صٌدر ابن دقيق العيد كبلمو، فقاؿ: ٭تتمل أف تكوف الباء للسببٌية، كأنو قاؿ: ال أييت بسبب خَت يف نفس كهبذا االحتماؿ األ
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الناذر، كطبعو يف طلب القربة، كالطاعة من غَت ًعوىض ٭تصل لو، كإف كاف يًتٌتب عليو خَت، كىو فعل الطاعة اليت نذرىا لكن 
 سبب ذلك ا٠تَت حصوؿ غرضو. 

"، كمدار اٞتميع على ئيمكيف ركاية ابن ماجو: "من الل ( من الشحيحخرل ) كيف الركاية األ ( ٍستىٍارىجي بًًو ًمٍن اىٍلبىًايلً كىًإ٪تهىا يي ) 
منصور بن ا١تعتمر، عن عبد اَّللَّ ابن مرٌة، فاالختبلؼ يف اللفظ ا١تذكور من الركاة عن منصور، كا١تعآف متقاربة؛ ألف الشح أخٌص، 

قُّ حبسها، كالشخ ٓتله مع حرص، كاللـز فعل ما يبلـ كاللـؤ أعٌم، قا ؿ الراغب األصفهآٌف: البخل إمساؾ اٍلميٍقتػىنىيات عٌما ال ٭تًى
كقاؿ البيضاكٌم: عادة الناس تعليق النذر على ٖتصيل منفعة، أك دفع مضرٌة، فنيهي عنو؛ ألنو فعل البخبلء، إذ ، عليو. انتهى 

، فليلتزمو السخي إذا أراد أف يتقٌرب ابدر إ ليو، كالبخيل ال تيطاكعو نفسو إبخراج شيء من يده إال يف مقابلة عوض، يستوفيو أٍكالن
ر يف مقابلة ما ٭تصيل لو، كذلك ال ييرٍت من القدر شيئنا، فبل يسوؽ إليو خَتنا َف ييقٌدر لو، كال يرٌد عنو شرِّا قيضي عليو، لكن النذ

 . اله َف يكن لييخرًجو. ذكره يف "الفتح"قد يوافق القدر، فييخرج من البخيل ما لو 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 نستفيد النهي عن النذر .
 كقد اختلف العلماء يف حكم النذر على أقواؿ : 

 : أنو حراـ . القوؿ األكؿ
 كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا .

 أنو هنى عن النذر ( . ٟتديث الباب ) عن النِب 
 متفق عليو )ال تنذركا، فإف النذر ال يرٍت من القدر شيئان، كإ٪تا يستخرج بو من البخيل(.  ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا كعن أَب 

 أنو مكركه . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ أكثر العلماء .

 (.وفوف ابلنذرقالوا : كالصارؼ عن التحرٔف أف هللا أثٌت على ا١توفُت فقاؿ )يلؤلحاديث السابقة يف النهي عنو، 
 أنو مستحب ، كالذم كرد النهي عنو ىو نذر اجملازاة . القوؿ الثالث :

كنذر اجملازاة ىو : أف يعلق فعل الطاعة على كجود النعمة أك دفع النقمة كما لو قاؿ : إف شفى هللا مريضي فللو علٌي أف 
 ؿ :  علٌي أف أصـو شهران ، فهذا مستحب .أصـو شهران  ، قالوا : ىذا ىو ا١تنهي عنو ، أما ماعدا ذلك كما لو قا

 كاختار ىذا القوؿ النوكم .
 ( ال أييت النذر على ابن آدـ شيئنا َف أقدره عليو)  كقاؿ أيضنا(  إنو ال يرد شيئنا)  حيث قاؿ،  آخر اٟتديثكيؤيد ىذا :
ضحة على أف النذر ا١تنهي عنو ىو الذم  فكل ىذه النصوص تديٌؿ داللة كا ( النذر ال يقدـ شيئنا كال يؤخره)  كقاؿ أيضنا

 . كاف يف مقابلة حصوؿ شيءى، أك دفع شيء
اؼ عليو ذلك االعتقاد كقد اختار القرطِب يف ا١تفهم حيث قاؿ :  الذم يظهر ِف ٛتلو على التحرٔف يف حٌق من ٮتي

 الفاسد، فيكوف إقدامو على ذلك ٤تٌرمنا، كالكراىة يف حٌق من َف يعتقد ذلك. انتهى.
كىو تفصيله حسن، كيؤيٌده قصَّة ابن عمر راكم اٟتديث يف النهي عن النذر، فإهنا يف نذر يف الفتح :  اؿ اٟتافظق 

اجملازاة. كقد أخرج الط رٌم بسند صحيح عن قتادة يف قولو تعاُف: }ييوفيوفى اًبلنٍَّذًر{، قاؿ: كانوا ينذركف طاعة اَّللَّ من 
عمرة، كما افًتض اَّللَّ عليهم، فسٌماىم اَّللَّ أبرارنا. كىذا صريحه يف أف الثناء كقعى يف غَت الصبلة كالصياـ، كالزكاة، كاٟتج، كال
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نذر اجملازاة. كقد ييشعر التعبَت ابلبخيل أف ا١تنهٌي عنو من النذر ما فيو ماؿ، فيكوف أخٌص من اجملازاة، لكن قد يوصف 
خيل من ذيكرتي عنده، فلم ييصٌل علٌي". أخرجو النسائٌي، ابلبخل من تكاسل عن الطاعة، كما يف اٟتديث ا١تشهور: "الب

 .    ) الفتح ( .كصححو ابن حٌباف
 كاألرجح أنو مكركه مطلقان .

 ما اٟتكمة من النهي ؟ 
خشية أف يعتقد بعض الناس أنو يرد القدر ، أك يظن أف النذر يوجب حصوؿ غرضو ا٠تاص ، أك إ٪تا ٭تسب أف هللا  :اٟتكمة 

  ( .ن أجل ذلك النذر ، ك٢تذا قاؿ يف اٟتديث : ) إف النذر ال يرد شيئان ( أك ) ال أييت ٓتَت٭تقق لو غرضو م
كىناؾ خطر آخر يتمثل يف نذر اجملازاة كقولو : إف رزقٍت هللا ذكران ، أك إف شفى هللا كلدم ، أك إف رْتت ٕتاريت ألتصدؽ على 

نو رتب فعل القربة ا١تذكورة من الصدقة أك بناء ا١تسجد على حصوؿ الفقراء ، أك ألنشئن مسجدان أك ٨تو ذلك ، كمعٌت ذلك أ
  . غرضو الشخصي ، فإذا َف ٭تصل غرضو َف يتصدؽ كَف ينب مسجدان 

كىذا يدؿ على أف نيتو يف التقرب إُف هللا َف تكن خالصة كال متمحضة ، فحالتو يف اٟتقيقة ىي حالة البخيل الذم ال ٮترج من 
 .زيد على ما غرمو مالو شيئان إال بعوض ي

 .ك٢تذا قاؿ يف اٟتديث  ) كإ٪تا يستخرج من البخيل ( 
كسر اثلث يف كراىة االلتزاـ ابلنذر ، كىو ما فيو من تضييق على النفس كإلزامها ٔتا كاف ٢تا عنو مندكحة ، كقد يرلبو الكسل أك 

  . لو خيار يف شأنو الشح أك ا٢تول فبل يفي بو ، كقد يؤديو كارىان مستثقبلن لو بعد إف َف يعد
 . : ىذا النذر ٤تٌلو أف يقوؿ: إف شفى اَّللَّ مريضي، أك قىًدـ غائِب فعلٌي عتق رقبة، أك صدقة كذا، أك صـو كذا اؿ القرطيبٌ ق
 :ككجو ىذا النهي  

، بل   ٔتا صدر منوظهر أنو َف يتمٌحض لو نية التقٌرب إُف اَّللَّ تعاُف، ىو أنو لىٌما كقف فعل ىذه القربة على حصوؿ غرض عاجل 
رج من مالو شيئنا إال بعوض  سلك فيها مسلك ا١تعاكضة، أال ترل أنو لو َف ٭تصل غرضو َف يفعل؟ كىذه حاؿ البخيل، فإنو ال ٮتي

رجو ار إليو بقولو ػػػػػعاجل يرٌَب على ما أخرج، كىذا ا١تعٌت ىو الذم أش  . إ٪تا ييستخرج بو من البخيل ما َف يكن البخيل ٮتي
، أك أف اَّللَّ تعاُف يفعل معو ذلك الررض ألجل  اعتقاد جاىل يظٌن أف النذر يوجب حصوؿ ذلك الررض، ييضاؼ إُف ىذا مث 

كىاًتف جهالتاف، فاألكُف تقارب الكفر، كالثانية  ان (فإف النذر ال يرٌد من قدر اَّللَّ شيئ)  ذلك النذر، كإليهما اإلشارة بقوده 
 )ا١تفهم(.     خطأه صيراح

فنا بًرىٍَتً نىشىاط ، قىاؿى : قىاؿى اٍلمىازًرًٌم : ٭تىٍتىًمل أىٍف يىكيوف سىبىب النػٍَّهي عىٍن كىٍوف النٍَّذر يىًصَت ميٍلتػىزىمنا لىوي ، فػىيىٍأيت ًبًو تىكىلُّ :  قاؿ النوكمك 
ٍذره عىلىى صيورىة اٍلميعىاكىضىة ًلؤٍلىٍمًر الًَّذم طىلىبىوي فػىيػىنػٍقيص أىٍجره ، كىشىٍأف اٍلًعبىادىة كى٭تىٍتىًمل أىٍف يىكيوف سىبىبو كىٍونو أيىٍيت اًبٍلقيٍربىًة الَّيًت اًٍلتػىزىمىهىا يًف نى 

ٍونًًو قىٍد يىظيٌن بػىٍعض  ضىة َّللًًَّ تػىعىاُفى ، قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض : كى٭تىٍتىًمل أىفَّ النػٍَّهي ًلكى ٍنىع  اٞتٍىهىلىة أىفَّ النٍَّذر يػىريدٌ أىٍف تىكيوف ميتىمىحًٌ اٍلقىدىر ، كىٯتى
ا . كىاَّللَّي أى   ٍعلىم .ًمٍن حيصيوؿ اٍلميقىدَّر فػىنػىهىى عىٍنوي خىٍوفنا ًمٍن جىاًىل يػىٍعتىًقد ذىًلكى ، كىًسيىاؽ اٟتٍىًديث يػيؤىيًٌد ىىذى

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o  .اٟتٌث على اإلخبلص يف عمل ا٠تَت 
o  .ـٌ البخل  أف فيو ذ
o ا١تأمورات، كاجتنب ا١تنهٌيات ال ييعد ٓتيبلن  أف من اتٌبع . 
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه   كىعىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو  - ُُّٕ ُتو )  قىاؿى ًٍمًذمُّ ًفيوً  ( كىفهارىةي اىلنهٍذًر كىفهارىةي ٯتًى ًإذىا  ) رىكىاهي ميٍسًلمه. كىزىادى اىلًتًٌ
ٍ ييسىمًٌ   . كىصىحهحىو (ملى
ُتو، كىمىٍن نىذىرى نىٍذران يف )  ِب دىاكيدى: ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن عىبهاسو مىٍرفيوعان كىأًلى  - ُِّٕ ًو، فىكىفهارىتيوي كىفهارىةي ٯتًى ًمٍن نىذىرى نىٍذران ملٍى ييسىمًٌ

ُتو، كىمىٍن نىذىرى نىٍذران الى ييًطيقيوي، فىكىفهارىتيوي كى  ُتو مىٍعًصيىةو، فىكىفهارىتيوي كىفهارىةي ٯتًى ًإٍسنىاديهي صىًحيحه; ًإاله أىفه اىٍٟتيفهاظى رىجهحيوا كىقٍػفىوي.  ( فهارىةي ٯتًى  كى
: ًمٍن حىًديًث عىاًئشىةى  - ُّّٕ  ( . كىمىٍن نىذىرى أىٍف يػىٍعًصيى اىَّللهى فىالى يػىٍعًصوً  ) كىًلٍلبياىاًرمًٌ
: ًمٍن حىًديًث ًعٍمرىافى  - ُّْٕ  ( . ٍذرو يف مىٍعًصيىةو الى كىفىاءى لًنى  ) كىًلميٍسًلمو

--------- 
   ( ُتو ما معٌت حديث  ؟ ( كىفهارىةي اىلنهٍذًر كىفهارىةي ٯتًى

 ، فعليو كفارة ٯتُت .أبف قاؿ اإلنساف:  علٌي نذر كسكت كفارة ٯتُت ،   –إذا َف يسم  –أف كفارة النذر 
لىوي ٚتيٍهيور أىٍصحىابنىا عىلىى نىٍذر اللًٌجىاج ، كىىيوى أىٍف يػىقيوؿ إًٍنسىاف ييرًيد ااًلٍمًتنىاع ًمٍن  ًاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف اٍلميرىاد ًبًو ، فىحىمى قاؿ النوكم : 

ا مىثىبلن فىًللًَّو عىلىيَّ حىجَّة أىٍك غىٍَتىىا ، فػىييكىلًٌموي فػىهيوى اًب٠ٍتًيىارً  ـ زىٍيد مىثىبلن : ًإٍف كىلٍَّمت زىٍيدن ُت كى كىبلى بػىٍُت مىا اًٍلتػىزىمىوي ، ىىذىا ىيوى  بػىٍُت كىفَّارىة ٯتًى
 .الصًَّحيح يف مىٍذىىبنىا 

 .كىٛتىىلىوي مىاًلك كىكىًثَتيكفى أىٍك اأٍلىٍكثػىريكفى عىلىى النٍَّذر اٍلميٍطلىق ، كىقىٍولًًو : عىلىيَّ نىٍذر  
 .يىٍشرىب ا٠تٍىٍمر  كىٛتىىلىوي أىٍٛتىد كىبػىٍعض أىٍصحىابنىا عىلىى نىٍذر اٍلمىٍعًصيىة ، كىًمٍن نىذىرى أىفٍ  
يع ال  يع أىنٍػوىاع النٍَّذر ، كىقىاليوا : ىيوى ٥تيىَتَّ يف ٚتًى ـى ، كىبػىٍُت  كىٛتىىلىوي ٚتىىاعىة ًمٍن فػيقىهىاء أىٍصحىاب اٟتٍىًديث عىلىى ٚتًى نُّذيكرىات بػىٍُت اٍلوىفىاء ٔتىا اًٍلتػىزى

ُت . كىاَّللَّي أىٍعلىم .  )شرح مسلم(   كىفَّارىة ٯتًى
 ب .كالظاىر اختصاص اٟتديث ابلنذر الذم َف يسم ألف ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد كاج :  الشوكاين قاؿ
 اذكر أنواع النذر ؟ 

 : النذر ا١تطلق .النوؿ األكؿ 
 م .ىو نذر ما َف ييسك 
هللا مرضي كَف ييسٌم  فلو نذر ا١تسلم نذرا كَف يسم ا١تنذكر بل تركو مطلقا من غَت تسمية أك تعيُت كأف يقوؿ : عليَّ نذر إف شفى 

 .كاف عليو كفارة ٯتُت ان  شيئ
 ( .كفارة النذر كفارة اليمُت   ٟتديث الباب ) 
 .على النذر ا١تطلق كقولو عليَّ نذر  -بل األكثركف  -: ٛتلو مالك كالكثَتكف قاؿ النوكم 

 : نذر الطاعة . النوع الثاين
 كحكمو ٬تب الوفاء بو ، سواء كاف مطلقان أك معلقان .

 ديث عائشة ) من نذر أف يطيع هللا فليطعو ( .ٟت
 صلي ركعتُت .أمثاؿ ا١تطلق :  علٌي أف 

 مثاؿ ا١تعلق : إف شفى هللا مريضي فللو علي نذر أف أصـو شهر .
 : النذر ا١تباح . النوع الثالث

 كأف يقوؿ الرجل :  علي نذر أف ألبس ىذا الثوب .
 ُت .فهنا ٮتَت بُت فعلو كبُت كفارة اليم



 ُٖٗٔ 

 فنقوؿ ىو اب٠تيار : إف شئت البس الثوب كإف شئت كفر .
 نذر اللجاج كالرضب .] اللجاج : ا٠تصومة [ . : النوع الرابع 

 أم النذر الذم سببو ا٠تصومة أك ا١تنازعػة ، كىو تعليق نذره بشرط يقصد ا١تنع منو أك اٟتمل عليو أك التصديق أك التكذيب .
 ٯتُت . فهذا ٮتَت بُت فعلو أك كفارة

 ]أف يقصد ا١تنع منو[ كأف يقوؿ :  علي نذر أف أصـو سنة إف فعلت كذا .
 صل يف اٞتماعػة يف ا١تسجد فللو علي صـو سنة .أ]أف يقصد اٟتمل عليو[ كأف يقوؿ : إف َف 

 .أنت كاذب ، فقاؿ : إف كنت كاذابن فللو علي صـو سنة  -١تا أخ ر ٓت ر  -]أك تصديق خ ره[ كرجل قيل لو 
 ]أك تكذيبو[ كأف يقوؿ السامع : إف كنت صادقان فللو علي أف أصـو سنة .

 خَت بُت فعلو كبُت كفارة اليمُت يفإذا كاف ا١تراد منو ا١تنع أك اٟتمل على الفعل أك التصديق أك التكذيب فقد جرل ٣ترل اليمُت ف
 زكره كعليك كفارة ٯتُت كإف شئت أال تزكره .فإذا قاؿ مثبلن : إف زرت فبلّنن فعلٌي صياـ سنة ، فنقوؿ : إف شئت أف ت

مثاؿ آخر : لو قاؿ : إف َف أسافر اليـو إُف مكة فعلٌي صياـ شهر ، كَف يسافر ، فحكمو ىنا حكم اليمُت ، فهو ٥تَت ، إف سافر 
 فبل شيء عليو ، كإف َف يسافر فعليو كفارة ٯتُت . 

 غضب فعليو كفارة ٯتُت ( ركاه أبوداكد . أنو قاؿ ) من نذر يف كدليل ذلك : ما ركم عن النِب 
 . لكن اٟتديث إسناده ضعيف لكنو اثبت عن عمر ، كعن عائشة كما يف موطأ مالك

 نذر ا١تعصية .:  النوع ا٠تامس
 كىذا ال ٬توز الوفػاء بو .

 كمن نذر أف يعصي هللا فبل يعصو ( . ٟتديث عائشة )
 ء لنذر يف معصيةو ( ركاه مسلم .) ال كفا كٟتديث عمراف بن حصُت . قاؿ : قاؿ 

 ، فهذا ال ٬توز أف يشرب ا٠تمر .مثاؿ : رجل قاؿ : لئن حدث كذا ككذا فللو علي نذر أف أشرب ا٠تمر 
 عليو كفارة ٯتُت ؟ قوالف للعلماء :ىل لكن 

 أنو عليو الكفارة . القوؿ األكؿ :
 كىذا قوؿ ا١تذىب .

ركاه أبوداكد ، كاحتج بو أٛتد ككذا إسحاؽ صية هللا ككفارتػو كفارة ٯتُت ( ) ال نذر يف مع ٟتديث عائشة . قالت : قاؿ 
 كصححو الطحاكم .

 أنو ال كفارة عليو . القوؿ الثاين :
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

دؿ ، ف ) .. كمن نذر أف يعصي هللا فبل يعصو ( ، قالوا : لو كانت الكفارة كاجبة لذكرىا النِب  -السابق-ٟتديث عائشة 
 ذلك على عدـ كجوهبا .

 كالراجح كاألحوط القوؿ األكؿ .

 : نذر ا١تستحيل . النوع السادس
 كىوالذم ال ٯتكن الوفاء بو .

 . ، كابلتاِف فبل يلـز منو شيء قاؿ بعض أىل العلم: إنو ال ينعقد أصبلن  



 ُٗٔٗ 

  ( .كفارة اليمُتكفارة النذر    ْتديث الباب )كقاؿ بعضهم: إنو منعقد، كفيو كفارة ٯتُت، كاستدلوا 
  .كىذا القوؿ األخَت ىو الراجح

 ما حكم من نذر أف يتصدؽ ّتميع مالو ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 : يكفي أف ٮترج ثلث مالو . القوؿ األكؿ
 أىهي ثػيليثيوي .كىٚتيٍلىةي ذىًلكى أىفَّ مىٍن نىذىرى أىٍف يػىتىصىدَّؽى ٔتىالًًو كيلًًٌو ، أىٍجزى قاؿ ابن قدامة : 

ا قىاؿى الزٍُّىرًمُّ ، كىمىاًلكه .  كىهًبىذى
قىةن إُفى اَّللًَّ كىًإُفى رىسيولًًو . قػىٍوؿي النَِّبًٌ  )كىلىنىا   أًلىَب ليبىابىةى ، ًحُتى قىاؿى : إفَّ ًمٍن تػىٍوبىيًت أىٍف أى٩ٍتىًلعى ًمٍن مىاِف صىدى

 ( .فػىقىاؿى : ٬تيٍزًئيكى الثػُّليثي 
قىةن إُفى اَّللًَّ كىًإُفى رىسيولًًو  )مىاًلكو ، قىاؿى  كىٍعًب ٍبنً كىعىٍن   فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ، قػيٍلت : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، إفَّ ًمٍن تػىٍوبىيًت أىٍف أى٩ٍتىًلعى ًمٍن مىاِف صىدى
  : ( .زًئي عىٍنك الثػُّليثي ٬تيٍ  )كىأًلىَب دىاكيد ، ميتػَّفىقه عىلىٍيًو  (أىٍمًسٍك عىلىٍيك بػىٍعضى مىاًلكى 

 : أنو يتصدؽ ّتميع مالو . القوؿ الثاين
 .الشَّاًفًعيُّ ىذا قوؿ ى كى 
 ( .مىٍن نىذىرى أىٍف ييًطيعى اَّللَّى فػىٍلييًطٍعوي )  لًقىٍوًؿ النَِّبًٌ  

يىاـً  ًة كىالصًٌ  .كىأًلىنَّوي نىٍذري طىاعىةو ، فػىلىزًمىوي اٍلوىفىاءي بًًو ، كىنىٍذًر الصَّبلى
ًبيًل اَّللًَّ ، أىنَّوي يىٍكًفيًو الثػُّليثي كى :  قاؿ الشنقيطي يعى مىالًًو َّللًًَّ لًييٍصرىؼى يف سى الى يػىٍلزىميوي صىٍرؼي اٞتٍىًميًع ، اأٍلىٍظهىري ًعٍنًدم أىفَّ مىٍن نىذىرى ٚتًى

اًبًو ، كىالزٍُّىرًمًٌ  اًبًو كىأىٍٛتىدى كىأىٍصحى ا قػىٍوؿي مىاًلكو كىأىٍصحى كىيف ىىًذًه اٍلمىٍسأىلىًة لًٍلعيلىمىاًء عىشىرىةي مىذىاًىبى أىٍظهىريىىا ًعٍندىّنى : ىيوى مىا ذىكىٍرّنى ،  ،كىىىذى
 . نَّخىًعيًٌ كىيىًليًو يف الظُّهيوًر ًعٍندىّنى قػىٍوؿي مىٍن قىاؿى : يػىٍلزىميوي صىٍرفيوي كيلُّوي ، كىىيوى مىٍرًكمّّ عىًن الشَّاًفًعيًٌ كىال

قىةن ًإُفى اَّللًَّ كىرىسيولًًو ، فػىقىاؿى النَِّبُّ حديث كعب )  -و هللارٛت-مث ذكر  أىٍمًسٍك عىلىٍيكى : » ًإفَّ ًمٍن تػىٍوبىيًت أىٍف أى٩ٍتىًلعى ًمٍن مىاِف صىدى
يػٍره لىكى  ٍعبنا غىيػٍري ميسٍ ( مث قاؿ :  بػىٍعضى مىاًلكى فػىهيوى خى ا اٟتٍىًديًث الصًَّحيًح : أىفَّ كى يًع مىالًًو عىلىى فىظىاًىري ىىذى تىًشَتو بىٍل ميرًيدي التَّجىرًُّد ًمٍن ٚتًى

يػٍره لىوي ، كىقىٍد جىاءى يف  كىٍجًو النٍَّذًر كىالتػٍَّوبىًة ، كىمىا يف تػىٍرٚتىىًة اٟتٍىًديًث ، كىقىٍد أىمىرىهي  أبًىٍف ٯتيًٍسكى بػىٍعضى مىالًًو ، كىصىرَّحى لىوي أبًىفَّ ذىًلكى خى
ًت أىنَّوي فىسَّرى ذىًلكى اٍلبػىٍعضى الًَّذم ٯتيًٍسكيوي اًبلثػُّليثػىٍُتً ، كىأىنَّوي يػىتىصىدَّؽي اًبلثػُّليثً بػىٍعًض الٌرًكىا  . َيى

كىىيوى يىديؿُّ عىلىى (  فػىٍلييًطٍعوي  مىٍن نىذىرى أىٍف ييًطيعى اَّللَّى ) يػىٍلزىميوي التَّصىدُّؽي ًّتىًميًعًو ، فػىيىٍستىًدؿُّ لىوي اًبٟتٍىًديًث الصًَّحيًح  :كىأىمَّا قػىٍوؿي مىٍن قىاؿى 
لىوي أىخىصُّ ًمٍنوي يف ٤تىىلًٌ النًٌ  ـه عىلىى اأٍلىعىمًٌ .ًإيفىائًًو بًنىٍذرًًه ، كىلىٍو أىتىى عىلىى كيلًٌ اٍلمىاًؿ ، ًإالَّ أىفَّ دىلًيلى مىا قػىبػٍ  زىاًع كىاأٍلىخىصُّ ميقىدَّ

 فائدة :
صدقة ٔتعٌُت من مالو أك ٔتقٌدر ، كألف ، فركم عن أٛتد أنو ٬توز ثلثو ؛ ألنو ماؿه نىذىرى قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا : كإذا نذر ال

الصدقة بو ، فأجزأه ثلثو ، كجميع ا١تاؿ . كالصحيح يف ا١تذىب لزـك الصدقة ّتميعو ؛ ألنو منذكر ، كىو قربة ، فيلزمو الوفاء بو ،  
 .اًبلنٍَّذًر ( كسائر ا١تنذكرات ، كلعمـو قولو تعاُف : ) ييوفيوفى 

كإ٪تا خولف ىذا يف ٚتيع ا١تاؿ لؤلثر فيو ، ك١تا يف الصدقة ّتميع ا١تاؿ من الضرر البلحق بو ، اللهم إال أف يكوف ا١تنذكر ىاىنا 
 ك .يستررؽ ٚتيع ا١تاؿ ، فيكوف كنذر ذل

 فائدة :
 إف نذر صياـ أَيـ َف يلزمو التتابع إال بشرط أك نية .



 َُٕٗ 

 صـو ثبلثة أَيـ ، َف يلزمو التتابع ، فيجوز أف يصومها متتابعػة أك متفرقة .أأف  فإذا قاؿ :  علي نذر
 إال أف يشًتط أك ينوم .

 : كأف يقوؿ  علي أف أصـو ثبلثة أَيـ متتابعة فهنا يلزمو التتابع . يشًتط
 : كأف يقوؿ  علي أف أصـو ثبلثة أَيـ ، كينوم أهنا متتابعة فيلزمو التتابع . ينوم

 ائدة :ف
من نذر صـو شهر معينان لزمو التتابع . كأف يقوؿ :  علي نذر أف أصـو شهران ، فيلزمو التتابع ، كذلك ألف ىذا ىو مقتضى 

 .إطبلؽ اللفػظ 
 كذىب بعض العلماء إُف أنو ال يلزمو التتابع إال بنية أك شرط .

ـي شىهٍ كىذا القوؿ ىو الصحيح لقولو تعاُف يف الكفارة ) ف ( فلو كاف إطبلؽ الشهر يقتضي التتابع ١تا احتيج أف رىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً ًصيىا
 يقيده هللا تعاُف ابلتتابع .

 فائدة :
 إذا نذر شخص الصبلة يف أحد ا١تساجد الثبلثة لزمو الوفاء بنذره .

كمسجدم  راـ، كا١تسجد األقصى،)ال تشد الرحاؿ إال إُف ثبلثة مساجد: ا١تسجد اٟت ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 ىذا( متفق عليو .

 لو نذر الصبلة يف ا١تسجد األقصى جاز أف يصليها يف ا١تسجد اٟتراـ أك ا١تسجد النبوم .
 . لو نذر الصبلة يف ا١تسجد النبوم جاز أف يصليها يف ا١تسجد اٟتراـ كَف ٬تز أف يصليها يف ا١تسجد األقصى

 .فإنو ال ٬توز لو أداؤىا إال فيو لعدـ جواز االنتقاؿ من األفضل إُف ا١تفضػوؿ  لو نذر أف يصلي يف ا١تسجد اٟتراـ
 كيدؿ لذلك :

صلي يف بيت أما جاء يف حديث جابر ) أف رجبلن قاـ يـو الفتح فقاؿ َي رسوؿ هللا ! إٓف نذرت  إف فتح عليك مكة أف 
 نا ، مث أعاد عليو ، فقاؿ : شأنك إذان ( ركاه أبوداكد .ا١تقدس ركعتُت ، قاؿ : صل ىهنا ، مث أعاد عليو ، فقاؿ : صل ىه

 : مسألة نقل النذر ، ىذه ا١تسألة ٢تا ثالث حاالت 
 : أف ينقلو من ا١تفضوؿ إُف الفاضل : فهذا ال أبس بو . اٟتالة األكىل

مفضوؿ إُف فاضل ، فهو أتى  مثاؿ : لو نذر أف يصـو يـو الثبلاثء ، مث صاـ يـو اإلثنُت ، فهنا ال ٭تنث ، ألنو نقل نذره من
 اب١تفضوؿ كزَيدة .

 : أف ينقلو من مساكو إُف مساك : فهذا تلزمو كفارة ٯتُت . اٟتالة الثانية
 مثاؿ : لو نذر أف يصـو يـو األربعاء فصاـ يـو الثبلاثء .

 : أف ينقل من فاضل إُف مفضوؿ . اٟتالة الثالثة
 ـ الثبلاثء ، فليس لو ذلك ، كعليو أف يصـو يـو اإلثنُت ، ألف النذر َف يقع موقعو .مثاؿ : لو نذر صياـ يـو اإلثنُت ، مث صاـ يو 

 
 
 
 



 ُُٕٗ 

(  لًتىٍمًش كىٍلتػىرٍكىبٍ )  نىذىرىٍت أيٍخيًت أىٍف ٘تىًٍشيى ًإىلى بػىٍيًت اىَّللًه حىاًفيىةن، فػىقىاؿى اىلنهيبُّ )  قىاؿى  كىعىٍن عيٍقبىةى ٍبًن عىاًمرو  - ُّٕٓ
. ميتػهفىقه عىلىيٍ   ًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو
ثىةى أىايه  ) فػىقىاؿى   كىًلٍلاىٍمسىةً  – ُّٕٔ ٍيئان، ميٍرىىا: ] فػىٍلتىٍاتىًمٍر [، كىٍلتػىرٍكىٍب، كىٍلتىصيٍم ثىالى  ( . ـو ًإفه اىَّللهى الى يىٍصنىعي ًبشىقىاًء أيٍخًتكى شى

---------- 
 أم : بدكف نعل ، جاء يف ركاية ) أف ٖتج ماشية ( .(  َّللًه حىاًفيىةن نىذىرىٍت أيٍخيًت أىٍف ٘تىًٍشيى ًإىلى بػىٍيًت اى )  

فقاؿ : إف  كعند أَب داكد ) أف عقبة سأؿ النِب ،  كعند أٛتد كأصحاب السنن ) أف أختو نذرت أف ٘تشي حافية غَت ٥تتمرة (
 أختو نذرت أف ٘تشي إُف البيت كشكا إليو ضعفها ( .

مىٍعنىاهي ٘تىًٍشي يف كىٍقت قيٍدرىهتىا عىلىى اٍلمىٍشي ، كىتػىرٍكىب ًإذىا عىجىزىٍت عىٍن اٍلمىٍشي قاؿ النوكم : ى (  تىٍمًش كىٍلتػىرٍكىبٍ لً :   فػىقىاؿى اىلنهيبُّ )  
ًقىتػٍهىا مىشىقَّة ظىاًىرىة فػىتػىرىكَّبى   .أىٍك ٟتى

رىأىلى شىٍيخنا يػيهىادىل بػىٍُتى ابٍػنػىٍيًو  أىفَّ النَِّبَّ  ) أىنىسو  شقتها ، كيف حديثأم : بتعبها أك م(  ًإفه اىَّللهى الى يىٍصنىعي ًبشىقىاًء أيٍخًتكى شىٍيئان ) 
ؿي ىىذىا » فػىقىاؿى  . قىاؿى «. مىا ابى ا نػىٍفسىوي لىرىًٌتّّ » قىاليوا نىذىرى أىٍف ٯتىًٍشىى  ( . كىأىمىرىهي أىٍف يػىرٍكىبى «. ًإفَّ اَّللَّى عىٍن تػىٍعًذيًب ىىذى

ـو كىٍلتىصيٍم ثىالى )   ذكر الصياـ َف أيت من طريق صحيح .(  ثىةى أىايه
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 نستفيد : أف من نذر ا١تضي إُف بيت هللا اٟتراـ فإنو يلزمو .
 . كىٚتيٍلىتيوي أىفَّ مىٍن نىذىرى اٍلمىٍشيى إُفى بػىٍيًت اَّللًَّ اٟتٍىرىاـً ، لىزًمىوي اٍلوىفىاءي بًنىٍذرًهً قاؿ ابن قدامة : 

ا قىاؿى مىاًلكه ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ ، كىالشَّاًفًعيُّ ، كىأىبيو عيبػىٍيدو ، كىاٍبني اٍلميٍنًذًر كىالى نػىٍعلىمي ًفيًو خً  فنا ؛ كىذىًلكى أًلىفَّ النَِّبَّ كىهًبىذى الى تيشىدُّ  )قىاؿى  بلى
ثىًة مىسىاًجدى ؛ اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ، ا ، كىاٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصى  الٌرًحىاؿي إالَّ إُفى ثىبلى  ى ( .كىمىٍسًجًدم ىىذى

 ما حكم من نذر ا١تشي إىل بيت اٟتراـ ، ىل يلزمو ا١تشيء أـ ال ؟ 
 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :

 . أنو ال يلزمو ا١تشيء ، كلو أف يركب ، كال شيء عليوالقوؿ األكؿ : 
 . جز ركب كعليو كفارة ٯتُتأنو يلزمو ا١تشيء ، فإف عالقوؿ الثاين : 

 كىذا مذىب اٟتنابلة .
فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى هللًا ، ًإفَّ أيٍخيًت نىذىرىٍت يػىٍعًٍت أىٍف ٖتىيجَّ مىاًشيىةن ، فػىقىاؿى النًَِّبُّ  جىاءى رىجيله ًإُفى النَِّبًٌ  )اٍبًن عىبَّاسو ، قىاؿى  ٟتديث  -أ

ًيًنهىا ملسو هيلع هللا ىلص : ًإفَّ اَّللَّى الى  ئنا ، فػىٍلتىحيجَّ رىاًكبىةن ، كىٍلتيكىفًٌٍر عىٍن ٯتى يػٍ  ( ركاه أبو داكد . يىٍصنىعي ًبشىقىاًء أيٍخًتكى شى
 كٟتديث ) من نذر نذران ال يطيقو فكفارتو كفارة ٯتُت ( . -ب

 : النذر على أمرينفاشتمل ىذا يف ىذا اٟتديث نذرت ىذه ا١ترأة أف ٘تشي إُف بيت هللا اٟتـر حافية ،  فا٠تالصة :
 : أف تقصد  ا١تسجد اٟتراـ . األمر األكؿ
 : أف تذىب للمسجد اٟتراـ حافية .  األمر الثاين

 كحيث إف النذر إذا اشتمل على عبادة كعلى أمر غَت عبادة ، فلكل كاحد حكمو :
 ) كىو قصد البيت اٟتـر ( ٬تب الوفاء بو . فنذر العبادة
 ( فإهنا تكفر عن ٯتينها ، ألف نذر الذىاب للمسجد حافية ليس من مقصود العبادة .) أف ٘تشي حافية  كنذر ا١تباح

 ففي ىذا اٟتديث حكم من نذر طاعة كغَت طاعة :



 ُِٕٗ 

 فما كاف طاعة فإنو ٬تب الوفاء بو . -
 ) من نذر أف يطيع هللا فليطعو ( ركاه البخارم . لقولو 

 عليو كفارة ٯتُتكما كاف غَت طاعة ] مباح [ فهو ٥تَت كإف تركو ف -
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . جواز االستنابة يف الفتيا 
o . حرص السلف على ا٠تَت 
o . كجوب الوفاء بنذر الطاعة 
o . أف هللا مسترن عن تعذيب اإلنساف نفسو 
o . رٛتة اإلسبلـ كعدـ مشقتو 
o ذكر .يف اٟتديث بعض العلل من النهي عن النذر : كىو العجز عن القياـ اب١تن 

هيمىا قىاؿى  - ُّٕٕ ًو، تػيويفًٌيىٍت  رىسيوؿى اىَّللًه  ًاٍستػىٍفىتى سىٍعدي ٍبني عيبىادىةى  ) كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يف نىٍذرو كىافى عىلىى أيمًٌ
هىا : ًاٍقًضًو عىنػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو (  قػىٍبًل أىٍف تػىٍقًضيىوي ؟ فػىقىاؿى

---------- 
 أم : طلب الفتيا .(  ًاٍستػىٍفىتى سىٍعدي ٍبني عيبىادىةى ) 
وً )   قيل : إف ىذا النذر كاف عتقان ، كقيل : صومان ، كقيل : صدقة .(  يف نىٍذرو كىافى عىلىى أيمًٌ
 أم : قبل أف تؤدم ذلك النذر الذم نذرتو .(  تػيويفًٌيىٍت قػىٍبًل أىٍف تػىٍقًضيىوي  )

هىا)  : ًاٍقًضًو عىنػٍ  ىذا أمر لبلستحباب ال للوجوب كما ىو مذىب اٞتماىَت .(  فػىقىاؿى
 ما ىو نذر أـ سعد ؟ 

 اختلف العلماء يف تعيُت نذر أـ سعد :
 فقيل : كاف صومان .

 ٟتديث ابن عباس عند مسلم قاؿ : )جاء رجل فقاؿ َي رسوؿ هللا إف أمي ماتت كعليها صـو شهر أفأقضيو عنها. قاؿ: نعػم(.
 أف الرجل ا١تذكور ىو سعد بن عبادة . كتعقب أبنو َف يتعُت

 كقيل : كاف عتقان . قالو ابن عبد ال ر .
 كقيل : كاف نذرىا صدقة .

 كهللا أعلم .
 :كاختلف يف تعيُت نذر أـ سعد قاؿ ابن حجر : 

 ان .كاف صوم:  فقيل 
ي ماتت كعليها صـو شهر أفأقضيو َي رسوؿ هللا اف أم) :١تا ركاه مسلم البطُت عن سعيد بن جبَت عن بن عباس جاء رجل فقاؿ

 .اٟتديث ( . عنها قاؿ نعم
 .ف الرجل ا١تذكور ىو سعد بن عبادة أكتعقب أبنو َف يتعُت 

 .قالو بن عبد ال ر ان ، كاف عتق:  كقيل
قاؿ ،  عتق عنهاأف أكاستدؿ ٔتا أخرجو من طريق القاسم بن دمحم اف سعد بن عبادة قاؿ َي رسوؿ هللا اف أمي ىلكت فهل ينفعها 



 ُّٕٗ 

 .نعم 
 .كتعقب أبنو مع إرسالو ليس فيو التصريح أبهنا كانت نذرت ذلك 

فقيل  خرج مع النِب ان ف سعدأكاف نذرىا صدقة كقد ذكرت دليلو من ا١توطأ كغَته من كجو آخر عن سعد بن عبادة : كقيل
 .ف اتصدؽ عنها قاؿ نعم أها ف يقدـ فقاؿ َي رسوؿ هللا ىل ينفعأا١تاؿ ماؿ سعد فتوفيت قبل : قالت ، كص أألمو 

  .اٟتديث كليس يف شيء من ذلك التصريح أبهنا نذرت ذلك( فأم الصدقة أفضل قاؿ ا١تاء)خر ٨توه كزاد آكعند أَب داكد من كجو 
 أعلم .عند سعد كهللا  ان نو كاف معينأقلت بل ظاىر حديث الباب  ان ،كالذم يظهر انو كاف نذرىا يف ا١تاؿ اك مبهم: قاؿ عياض 

 )الفتح(
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 مات كعليو نذر فإنو يقضي عنو كليو .نستفيد : أف من 
 فإنو ٬تب قضاؤه . -كخٌلف تركػػة  –ان فإف كاف النذر مالي

 صومان فإنو يستحب قضاؤه عن ا١تيت استحباابن ال كجوابن . أك كاف  –كَف ٮتلف تركة  –ماليان أما إذا كاف النذر ك 
 اىَت العلماء .كىذا مذىب ٚت

 استحباابن ٟتديث ) من مات كعليو صـو صاـ عنو كليو ( .
 لكن ال ٬تب لقولو تعاُف ) كال تزر كازرة كزرل أخرل ( .

 كذىب أىل الظاىر إُف الوجوب ٟتديث سعد ىذا .
 ك  .: حديث سعد ٭تمل أنو قضاه من تركتها ، أك ت رع بو ، كليس يف اٟتديث تصريح إبلزامو بذل قاؿ النوكم

 ] كقد سبقت ا١تسألة يف كتاب الصياـ [ .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . كجوب الوفاء ابلنذر 
o . فضل بر الوالدين 
o . استفتاء األعلم 
o . فضل بر الوالدين بعد الوفاة كالتوصل إُف براءة ما يف ذمتهم 

ًبًت ٍبًن اىلضهحهاًؾ  - ُّٖٕ  أىٍف يػىٍنحىرى ًإًبالن بًبػيوىانىةى، فىأىتىى رىسيوؿى اىَّللًه  عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه  نىذىرى رىجيله  ) قىاؿى  كىعىٍن اثى
: "فػىهىٍل كىافى ًفيهىا ًعيده ًمٍن أىٍعيىاًدًىٍم ؟ . قىاؿى : الى : "ىىٍل كىافى ًفيهىا كىثىنه يػيٍعبىدي ؟. قىاؿى : الى  فىسىأىلىوي: فػىقىاؿى : أىٍكًؼ  ،  فػىقىاؿى فػىقىاؿى

; فىًإنهوي الى كىفىاءى لًنىٍذرو يف مىٍعًصيىًة اىَّللهً بً  ـى  نىٍذًرؾى ًٍلكي ًاٍبني آدى ، كىالى ًفيمىا الى ٯتى رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىالطهبػىرىاينُّ كىاللهٍفظي  ( ، كىالى يف قىًطيعىًة رىًحمو
ٍسنىاًد.   لىوي، كىىيوى صىًحيحي اىإٍلً

. ًعٍندى أىٍٛتىدى كىلىوي شىاًىده: ًمٍن حى  - ُّٕٗ  .ًديًث كىٍردىـو
---------- 

 ( قاؿ البروم : موضع يف أسفل مكة . ببيوانة)  
 ( الوثن : كل ما عبد من دكف هللا من شجر أك حجر . كثن من أكاثهنم) 
 ( قاؿ شيخ اإلسبلـ : العيد اسم ١تا يعود ػ من االجتماع العاـ ػ على كجو معتاد . عيد )
 إلزاـ ا١تكلف نفسو شيئان غَت كاجب عليو أصبلن . ( النذر ىو : نذر )



 ُْٕٗ 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 صحيح .

 قاؿ النوكم : ركاه أبو داكد إبسناد صحيح على شرط الشيخُت . ) اجملموع ( .
 ما ا١تعٌت اإلٚتال للحديث ؟ 

عن التنفيذ  كجاء يسأؿ النِب  يذكر الراكم أف رجبلن التـز لربو أف ينحر إببلن يف موضع معُت على كجو الطاعة كالقربة ،
عن ذلك ا١تكاف ىل سبق أف كجد فيو شيء من معبودات ا١تشركُت أك سبق أف ا١تشركُت يعظمونو ك٬تتمعوف  فاستفصل النِب 

 ٓتلو ىذا ا١تكاف أفىت بتنفيذ النذر . فيو فلما علم 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

ـٍ  قىرُّابن َّللًًَّ يف ٤تىىلٌو أىفَّ مىٍن نىذىرى أىٍف يػىٍنحىرى تػى  نستفيد : ً ، ًإذىا َفٍى يػىتػىقىدَّ و ، فىبلى أبىٍسى إبًًيفىائًًو بًنىٍذرًًه ، أبًىٍف يػىٍنحىرى يف ذىًلكى اٍلمىحىلًٌ اٍلميعىُتَّ  ميعىُتَّ
ا ًمٍن أىٍعيىاًد عىلىٍيًو أىنَّوي كىافى بًًو كىثىنه يػيٍعبىدي ، أىٍك ًعيده ًمٍن أىٍعيىاًد اٞتٍىاًىًليًَّة . كىمىٍفهيومي  وي أىنَّوي ًإٍف كىافى قىٍد سىبىقى أىفَّ ًفيًو كىثػىننا يػيٍعبىدي ، أىٍك ًعيدن

 )الشنقيطي(   اٞتٍىاًىًليًَّة : أىنَّوي الى ٬تىيوزي النٍَّحري ًفيًو .
 كالو .أف فيو ا١تنع من الذبح يف ا١تكاف الذم فيو كثن من أكاثف اٞتاىلية أك فيو عيد من أعيادىم كلو بعد ز 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 
o . أنو لو كجد يف مكاف النذر مانع شرعي َف ٬تز الوفاء ابلنذر يف ذلك ا١تكاف 
o . جواز ٗتصيص النذر ٔتكاف إذا كاف خاليان من معصية 
o . استفصاؿ ا١تفيت إذا احتاج إُف ذلك 
o نو يؤدم إُف التشبو ابلكفار .أنو ال يذبح يف مكاف يذبح فيو لرَت هللا ، كاٟتكمة من ذلك أ 
o . ا١تنع من الوفاء ابلنذر ٔتكاف عيد اٞتاىلية كلو بعد زكالو 
o . ينبري للمسلم أف يبتعد عن أماكن اٞتاىلية ، كال ٮتصصها بعبادة حىت ال يتشبو هبم كينسب إليهم 
o . أف ٗتصيص البقعة ابلنذر ال أبس بو إذا خبل من ا١توانع 
o لكفار .سد الذريعة كترؾ مشاهبة ا 
o . كجوب الوفاء ابلنذر إذا َف يقصد مشاهبة الكفار 
o . ٖترٔف الوفاء بنذر ا١تعصية ، كأف يقوؿ : نذرت  أف أشرب ا٠تمر ، فبل يويف بنذره ىذا ابإلٚتاع 

 ، كتقدمت ا١تسألة .كاختلف العلماء ىل فيها الكفارة على قولُت 
  علي نذر أف أعتق عبد فبلف ، فنذره ىذا ابطل .وؿ : أنو ال كفاء لنذر فيما ال ٯتلكو ابن آدـ ، كأف يق

تقرر يف الشريعة أنو ال ٬توز للمسلم أف يتشبو ابلكفار ، سواء يف عبادهتم أك أعيادىم أك أزَيئهم ا٠تاصة هبم كىذه قاعدة عظيمة 
 ٢تا أدلتها من الكتاب كالسنة الصحيحة :

أف ٗتشع قلوهبم لذكر هللا كما نزؿ من اٟتق ، كال يكونوا كالذين أكتوا الكتاب  من الكتاب : قاؿ تعاُف : ﴿ أَف أيف للذين آمنوا
 من قبل فطاؿ عليهم األمد ... ﴾ .

 قاؿ ابن كثَت : ) هنى هللا ا١تؤمنُت أف يتشبهوا هبم يف شيء من األمور األصلية كالفرعية ( .
 أبو داكد عن ابن عمر  ركاه.  : ) من تشبو بقـو فهو منهم ( من السنة : قاؿ رسوؿ هللا 

  هقاؿ شيخ اإلسبلـ : ) كىذا اٟتديث أقل أحوالو أف يقتضي ٖترٔف التشبو هبم ، كإف كاف ظاىره يقتضي كفر ا١تتشبو هبم ( . أ.



 ُٕٗٓ 

 فتبُت من ذلك أف ترؾ ىدم الكفار كالتشبو هبم يف أعما٢تم كأقوا٢تم كأىوائهم من ا١تقاصد كالراَيت اليت أسسها كجاء هبا القرآف
 ألمتو . الكرٔف ، كفصلها النِب 

 كأذكر نتفان قليلة لتقف على أ٫تية ىذا األمر ، حيث أنو َف يقتصر على العادات بل تعداىا إُف غَتىا من العبادات كاآلداب :
 أكالن : الصبلة .

م كانوا يتخذكف يقوؿ قبل أف ٯتوت ٓتمس : " أال كإف من كاف قبلك عن جندب بن عبد هللا قاؿ : ) ٝتعت رسوؿ هللا 
 ركاه مسلم أنبيائهم كصاٟتيهم مساجد ، أال فبل تتخذكا القبور مساجد ، إٓف أهناكم عن ذلك ( . 

 ركاه أبو داكد: ) خالفوا اليهود فإهنم ال يصلوف يف نعا٢تم كال يف خفافهم ( .  كعن شداد بن أكس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

ركاه و جالس معتمدان على يده اليسرل يف الصبلة، فقاؿ: "إهنا صبلة اليهود"(. هنى رجبلن كى : )أف النِب كعن ابن عمر 
 البخارم

 ركاه البخارمكعن مسركؽ عن عائشة : ) أهنا كانت تكره أف ٬تعل ا١تصلي يده يف خاصرتو ، كتقوؿ إف اليهود تفعلو (  

 اثنيان : الصـو .
 ركاه مسلم صيامنا كصياـ أىل الكتاب أكلة السحر ( .  قاؿ : ) فصل ما بُت أف رسوؿ هللا  عن عمرك بن العاص 

: ) ما يزاؿ الدين ظاىران ما عٌجل الناس الفطر ، ألف اليهود كالنصارل يؤخركف ( .  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن أَب ىريرة 
 ركاه أبو داكد 

هنآف عن  عنو بشَت كقاؿ : إف رسوؿ هللا  كعن ليلى امرأة بشَت بن ا٠تصاصية قالت : ) أردت أف أصـو يومُت مواصلة فنهآف
 ركاه أٛتدذلك كقاؿ : " إ٪تا يفعل ذلك النصارل " ( . 

 اثلثان : اٞتنائػز .
 ركاه أبو داكد كأٛتد : ) اللحد لنا كالشق لرَتّن ( .  ما ركاه جرير بن عبد هللا قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 كيف ركاية ألٛتد : ) كالشق ألىل الكتاب ( .
 عان : اللباس كالزينة .راب

ركاه علٌي ثوبُت معصفرين فقاؿ : ) إف ىذه من ثياب الكفار فبل تلبسها ( .  قاؿ : رأل رسوؿ هللا  عن عبد هللا بن عمر 
 مسلم 

 متفق عليو: ) إف اليهود كالنصارل ال يصبروف فخالفوىم ( .  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن أَب ىريرة 

 ركاه أٛتد كالًتمذم : ) غَتكا الشيب كال تشبهوا ابليهود كال النصارل ( .  ؿ هللا قاؿ : قاؿ رسو  كعنو 
 خامسان : اآلداب كالعادات .

 ركاه الًتمذم عن جابر بن عبد هللا مرفوعان : ) ال تسلموا تسليم اليهود فإف تسليمهم ابلرؤكس كاألكف كاإلشارة ( . 

! ًإيٌنً نىذىٍرتي ًإٍف فػىتىحى اىَّللهي عىلىٍيكى مىكهةى أىٍف أيصىلًٌيى يف بػىٍيتً أىفه رىجيالن  ) كىعىٍن جىاًبرو  - َُّٖ  قىاؿى يػىٍوـى اىٍلفىٍتًح: ايى رىسيوؿى اىَّللًه
: صىلًٌ ىىا ىينىا : "شىٍأنيكى ًإذنا،  اىٍلمىٍقًدًس، فػىقىاؿى : "صىلًٌ ىىا ىينىا". فىسىأىلىوي، فػىقىاؿى ٍٛتىدي، أىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي رىكىاهي أى  ( فىسىأىلىوي، فػىقىاؿى

 .اىٟتٍىاًكمي 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 صحيح .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
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 نستفيد : أنو ٬توز االنتقاؿ عن النذر إُف ما ىو أفضل منو .
 لو نذر الصبلة يف ا١تسجد األقصى جاز أف يصليها يف ا١تسجد اٟتراـ أك ا١تسجد النبوم .

 . ر الصبلة يف ا١تسجد النبوم جاز أف يصليها يف ا١تسجد اٟتراـ كَف ٬تز أف يصليها يف ا١تسجد األقصىلو نذك 
 .لو نذر أف يصلي يف ا١تسجد اٟتراـ فإنو ال ٬توز لو أداؤىا إال فيو لعدـ جواز االنتقاؿ من األفضل إُف ا١تفضػوؿ ك 

ا مىٍذىىبي عىامًَّة اٍلعيلىمىاءً :  قاؿ ابن تيمية ًنيفىةى كىاٍبًن اٍلميٍنًذًر   كىىىذى بىلو كىغىٍَت٫ًًتىا كىأىَب ييوسيفى صىاًحًب أىَب حى نػٍ كىالشَّاًفًعيًٌ كىأىٍٛتىد ٍبًن حى
ةي يًف مىٍسًجًد النَِّبًٌ  يى يف بػىٍيًت اٍلمىٍقًدًس أىٍجزىأىهي الصَّبلى

ةى يًف مىٍسًجًد النَِّبًٌ كىًإٍف نىذىرى الصَّ  كىغىٍَتًًىٍم : قىاليوا : إذىا نىذىرى أىٍف ييصىلًٌ  بلى
ةي  ةى يف اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً َفٍى ٕتيٍزًًه الصَّبلى ةي يف اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً كىًإٍف نىذىرى الصَّبلى يف غىٍَتًًه ًعٍندى اأٍلىٍكثىرًينى كىىيوى مىٍذىىبي اٍبًن  أىٍجزىأىهي الصَّبلى

ًنيفىةى .اٍلميسىيًًٌب كىمىاًلكه كىالشَّاًفًعيًٌ يف    أىصىحًٌ قػىٍولىٍيًو كىمىٍذىىبي أىَب ييوسيفى صىاًحًب أىَب حى
 فمسألة نقل النذر ٢تا ثالث حاالت :

 : أف ينقلو من ا١تفضوؿ إُف الفاضل : فهذا ال أبس بو . اٟتالة األكىل
ذره من مفضوؿ إُف فاضل ، فهو أتى مثاؿ : لو نذر أف يصـو يـو الثبلاثء ، مث صاـ يـو اإلثنُت ، فهنا ال ٭تنث ، ألنو نقل ن

 اب١تفضوؿ كزَيدة .
 : أف ينقلو من مساكو إُف مساك : فهذا تلزمو كفارة ٯتُت . اٟتالة الثانية

 مثاؿ : لو نذر أف يصـو يـو األربعاء فصاـ يـو الثبلاثء .
 : أف ينقل من فاضل إُف مفضوؿ . اٟتالة الثالثة

 صاـ يـو الثبلاثء ، فليس لو ذلك ، كعليو أف يصـو يـو اإلثنُت ، ألف النذر َف يقع موقعو .مثاؿ : لو نذر صياـ يـو اإلثنُت ، مث 
كسئل علماء اللجنة الدائمة لئلفتاء : عمن نذر أف يعمر كالدتو كل سنة يـو العيد ، فهل ٬توز لو أف يعمرىا يف رمضاف أك  -

 لزمو ؟غَته بدؿ يـو العيد بدكف كفارة ، كإذا َف ترغب ذلك فماذا ي
فأجابوا : إف أعمرت كالدتك يف رمضاف فبل شيء عليك؛ ألنك أديت ما ىو أفضل من كقت ا١تنذكر، كما لو نذر أف يصلي يف 
ا١تسجد األقصى فصلى يف ا١تسجد اٟتراـ أك ا١تسجد النبوم ؛ لكونو أداىا يف مكاف أفضل، كقد جاء يف اٟتديث الصحيح أنو ال 

 [َتة ، كىو عن جابر هنع هللا يضر ، ... ]كذكركا اٟتديث ا١تتقدـشيء عليو يف ىذه ا١تسألة األخ
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟ 

o . صحة النذر ا١تعلق 
قاؿ ابن قدامة رٛتو هللا عن نذر الطاعة : كىو ثبلثة أنواع ، أحدىا : التزاـ طاعة يف مقابل نعمة استجلبها أك نقمة استدفعها ،  

 فللو علي صـو شهر ، فتكوف الطاعة ا١تلتزمة ٦تا لو أصل يف الوجوب ابلشرع ، كالصـو كالصبلة كالصدقة كقولو : إف شفآف هللا
 .كاٟتج، فهذا يلـز الوفاء بو إبٚتاع أىل العلم 

o . كجوب الوفاء ابلنذر ا١تعلق إذا ٖتقق الشرط 
o . كجوب الوفاء ابلنذر 
، كىمىٍسًجًد )  قىاؿى  لنهيبًٌ عىٍن اى  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  - ُُّٖ ثىًة مىسىاًجدى: مىٍسًجد اىٟتٍىرىاـً الى تيشىدُّ اىلٌرًحىاؿي ًإاله ًإىلى ثىالى

 . ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلٍلبياىاًرمًٌ  ( اىأٍلىٍقصىى، كىمىٍسًجًدم
---------- 

 اٟتديث تقدـ شرحو يف كتاب الصـو .
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، بلفظ النفي، كا١تراد النهي عن السفر إُف غَتىا. قاؿ الطيِب: ىو أبلغ من صريح النهي، كأنو قاؿ: ال بضم أكلو(  الى تيشىدُّ ) 
 .يستقيم أف يقصد ابلزَيرة إال ىذه البقاع، الختصاصها ٔتا اختصت بو

 ( ٚتع رحل كىو للبعَت كالسرج للفرس ، كشده كناية عن السفر ، ألنو الزمو غالبان . اىلٌرًحىاؿي ) 
ـً اى )   أم : اـر .  ( ٍلمىٍسًجًد اىٟتٍىرىا
 ( أم : ا١تسجد النبوم . كىمىٍسًجًدم ىىذىا) 
( ٝتي بذلك لبعده عن ا١تسجد اٟتراـ يف ا١تسافة ، كقاؿ الز٥تشرم : ٝتي أقصى ألنو َف يكن حينئذ كراءه  كىاٍلمىٍسًجًد اىأٍلىٍقصىى) 

 مسجد .
 ماذا نستفيد من ىذا اٟتديث ؟ 

 كا١تسجد األقصى. -كا١تسجد النبوم  -اب شد الرحاؿ كالسفر لقصد ىذه ا١تساجد الثبلثة : ا١تسجد اٟتراـ نستفيد : استحب
 ما حكم من نذر الصالة يف أحد ىذه ا١تساجد الثالثة ؟ 

الرحاؿ من نذر الصبلة يف أحد ا١تساجد الثبلثة لزمو الوفاء بنذره ، كلو لـز من ذلك شد الرحاؿ ، ألف ىذه ا١تساجد تشد إليها 
 ة :اختلف أىل العلم فيمن نذر إتياف ىذه ا١تساجد الثبلث: قاؿ ابن حجر

 ) الفتح ( . – رٛتو هللا-فقاؿ بوجوب الوفاء: مالك، كأٛتد، كالشافعي، كالبويطي رٛتهم هللا، كاختاره أبو إسحاؽ ا١تركزم 
مو الوفاء بو، ١تا أخرجو البخارم يف صحيحو عن ، كمن نذر أف يطيع هللا يف ا١تشركع لز ألف ىذه ا١تساجد تشد إليها الرحاؿ 

 و ( .من نذر أف يطيع هللا فليطعو، كمن نذر أف يعصيو فبل يعصؿ ) قا عائشة اهنع هللا يضر عن النِب 
 ما حكم من نذر إتياف غَت ىذه ا١تساجد لصالة أك غَتىا ؟ 

 . ال يلزمو الوفاء بو
 .أم مسجد كاف ألنو ال فضل لبعضها على بعض، فتكفي صبلتو يف 

ال اختبلؼ يف ذلك إال ما ركم عن الليث أنو قاؿ: ٬تب الوفاء بو. كعن اٟتنابلة ركاية يلزمو كفارة ٯتُت،  -رٛتو هللا-قاؿ النوكم 
، كإال فبل، كذكر عن دمحم بن مسلمة ا١تالكي أنو يلـز  كال ينعقد نذره، كعن ا١تالكية ركاية إف تعلقت بو عبادة ٗتتص بو، كرابط لـز

 د .يف مسج
 كيدؿ لذلك :

 .الشارع اٟتكيم َف يعُت موضعان خاصان للعبادات فبل تتعُت  : أبفأكالن 
أنو لو ألزمناه ٔتا نذر للـز من ذلك أف تشد الرحاؿ إُف غَت ا١تساجد الثبلثة فلو نذر أف يعتكف يف مسجد خارج بلدتو اثنيان :

 د ( .ال تشد الرحاؿ إال إُف ثبلثة مساجؿ ) يقو  للزمو أف يشد الرحاؿ إُف ىذا ا١تسجد. كالنِب 
 ة :يف ىذه ا١تسأل القوؿ الثاين

 .أف من نذر أف يعتكف يف مسجد معُت فإنو يلزمو أف يعتكف يف ىذا ا١تسجد إال إذا لـز من ذلك شد الرحاؿ فبل يلزمو
١تزية شرعية يف ا١تسجد ككثرة اٞتماعة : أف من نذر االعتكاؼ يف مسجد معُت فبل يلزمو إال إذا كاف نذر ذلك  كالقوؿ الثالث

 ة .    ) شرح الزاد للحمد( .كىذا اختيار شيخ االسبلـ بن تيمير ، أك قدـ ا١تسجد أك أم مزية شهد ٢تا الشارع ابالعتبا
 اذكر بعض ٦تيزات ىذه ا١تساجد ؟ 

 لسفر لو كاجب كغَته مستحب .: استحباب شد الرحاؿ كالسفر إليها للعبادة فيها ، كابلنسبة للمسجد اٟتراـ فا أكالن 
 .:  كليس على كجو األرض بقعة ٬تب على كل قادر السعي إليها ، كالطواؼ ابلبيت الذم فيو غَتىا  قاؿ ابن القيم
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 : أف ىذه ا١تساجد أفضل البقاع . اثنيان 
 : مضاعفة الصبلة فيها . اثلثان 

ٔتائتُت كٜتسُت كقيل: كا١تسجد األقصى ٓتمسمائة صبلة ،  فا١تسجد اٟتراـ ٔتائة ألف صبلة ، كا١تسجد النبوم أبلف صبلة ،
 صبلة .

 : أف ىذه ا١تساجد بناىا أنبياء هللا صلوات هللا كسبلمو عليهم أٚتعُت . رابعان 
 فالكعبة ا١تشرفة بناىا إبراىيم كإٝتاعيل .

 كا١تسجد األقصى بناه يعقوب .
 . كمسجد ا١تدينة بناه النِب دمحم 

 صة نذكرىا إف شاء هللا يف موضعها .كلكل مسجد فضائل خا
 ما حكم السفر لزايرة القبور ؟ 

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :
 : أنو ٬توز . القوؿ األكؿ

 ذىب طائفة من ا١تتأخرين من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة إُف جواز ذلك .
ُت زَيرة القبور مع السفر إليها كبُت الزَيرة بدكف سفر، بل أطلقوا داللة استدؿ ىؤالء أبدلة فضل زَيرة القبور، كَف يفرقوا ب

 األحاديث على االستحباب .
 أييت قباء راكبان كماشيان ( . كاستدلوا ْتديث ابن عمر قاؿ ) كاف النِب  -ب

كغَتىا كالقبور كا١تشاىد ، كعدـ  أكرد ىذا اٟتديث ابن قدامة ، كلعل كجو الداللة منو : جواز زَيرة ا١تواضع الفاضلة من ا١تساجد
 حصر ذلك يف ا١تساجد الثبلثة .

 استدلوا أبحاديث تدؿ على استحباب السفر ألجل زَيرة القبور ، كأكثر ما ذكركه من األحاديث ىي يف زَيرة ق ر  -ج
 :  النِب 

 كحديث )من زارٓف بعد ٦تايت فكأ٪تا زارٓف يف حيايت( .
 ت لو شفيعان يـو القيامة( .كحديث )من زارٓف بعد ٦تايت كن

 كحديث )من حج البيت كَف يزرٓف فقد جفآف( .
 كغَتىا من األحاديث ، ككلها ضعيفة كاىية ال تصح .

 : أف السفر لزَيرة القبور غَت مشركع ، بل ىو حراـ كال ٬توز . القوؿ الثاين
 م .كىذا قوؿ مالك كأكثر أصحابو ، كاختار ىذا القوؿ ابن تيمية ، كابن القي

 كاستدلوا ْتديث الباب ، ففيو النهي عن السفر لرَت ا١تساجد الثبلثة . -أ
 كىذا عاـ يشمل كل شيء من ا١تساجد كا١تشاىد ١تن زارىا تعبدان كتقرابن ما عدا ا١تساجد الثبلثة ا١تذكورة ابٟتديث .

 -قرف الصحابة كالتابعُت كأتباعهم-ركف الثبلثة كألف السفر إُف قبور األنبياء كالصاٟتُت َف يكن موجودان يف اإلسبلـ كقت الق -ب
، كلو كاف ىذا السفر جائزان فبل بد أف يقع من أحدىم ، كَف ٭تدث ىذا السفر إال بعد القركف  اليت أثٌت عليو رسوؿ هللا 

 الثبلثة ا١تفضلة .
ظيمة ، كما ىو مشاىد ، ) كال فرؽ بُت أف شد الرحاؿ إُف مقابر األنبياء كالصاٟتُت يؤدم إُف اٗتاذىا أعيادان كاجتماعات ع-ج
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 أك إُف غَته ( . شد الرحاؿ إُف ق ر الرسوؿ 
 الصحيح .كىذا القوؿ ىو 

  اذكر أحواؿ زايرة قرب الرسوؿ  : 
 ١تن اب١تدينة . : تستحب زَيرة ق ره  أكالن 
 : تستحب زَيرة ق ره  ١تن زار مسجده . اثنيان 
الق ر فقط دكف ا١تسجد ، كىذه كقع فيها خبلؼ بُت العلماء كالصحيح أنو ال ٬توز كغَت : السفر كشد الرحل لقصد زَيرة  اثلثان 

 مشركع كرجحو ابن تيمية .
. ) قىاؿى  كىعىٍن عيمىرى  - ُِّٖ لىةن يف اىٍلمىٍسًجًد اىٟتٍىرىاـً ! ًإيٌنً نىذىٍرتي يف اىٞتٍىاًىًليهًة; أىٍف أىٍعتىًكفى لىيػٍ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه :  قػيٍلتي قىاؿى

 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( "فىأىٍكًؼ بًنىٍذًرؾى 
لىةن  )كىزىادى اىٍلبياىاًرمُّ يف ًركىايىةو    ( .فىاٍعتىكىفى لىيػٍ

---------- 
ألف   ، كىو ما قبل إسبلمو، ال أنو أراد ما قبل بعثة النِبٌ -رضي اَّللَّ عنو  -ا١تراد ابٞتاىلٌية ىنا جاىلٌية عمر (  يف اىٞتٍىاًىًليهةً ) 

، فاف ىذا يتوٌقف جاىلٌية كٌل أحد ْتسبو، ككىم من قاؿ: اٞتاىلٌية يف كبلمو زمن فًتة النبٌوة، كا١تراد هبا ىنا ما قبل بعثة نبٌينا 
 .على النقل، كقد ثبت أنو نذر قبل أف يسلم، كبُت البعثة، كإسبلمو مٌدة. قالو يف "الفتح" 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 
 ذر من الكافر .الننستفيد صحة 

 فإف كىف بو حاؿ كفره برئت ذمتو ، كإف َف يف بو لزمو أف يويف بو بعد إسبلمو .
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

 : صحة نذره . القوؿ األكؿ
 : ال يصح نذره حاؿ كفره . القوؿ الثاين

 كالراجح األكؿ ٟتديث الباب .
 :اء يف ًصحَّة نىٍذر اٍلكىاًفر ٍختػىلىفى اٍلعيلىمى : ا قاؿ النوكم

ًنيفىة كىسىائًر اٍلكيوًفيًٌُتى كىٚتيٍهيور أىٍصحىابنىا : الى يىًصٌح    .فػىقىاؿى مىاًلك كىأىبيو حى
 .كىقىاؿى اٍلميًرَتىة اٍلمىٍخزيكًمٌي كىأىبيو ثػىٍور كىاٍلبيخىارًٌم كىاٍبن جىرًير كىبػىٍعض أىٍصحىابنىا : يىًصٌح  
 .ر حىًديث عيمىر كىحيجَّتهٍم ظىاىً  
ٍرتو يف اٞتٍىاًىًليَّة .كىأىجىابى اأٍلىكَّليوفى عىٍنوي أىنَّوي ٤تىٍميوؿ عىلىى ااًلٍسًتٍحبىاب ، أىٍم : ييٍستىحىٌب لىك أىٍف تػىٍفعىل اآٍلف ًمٍثل ذىًلكى    الًَّذم نىذى

ابلنذر من الكافر مىت أسلم، كقد ذىب إُف  دليله على أنو ٬تب الوفاء  : كيف حديث عمر-رٛتو اَّللَّ تعاُف-كقاؿ الشوكآٌف 
 ىذا بعض أصحاب الشافعٌي.

 . كعند اٞتمهور: ال ينعقد النذر من الكافر 
 . حجة عليهم كحديث عمر  

 :كقد أجابوا عنو 
 ألف االعتكاؼ طاعة، كال ٮتفى ما يف ىذا اٞتواب من ، قد ت رع بفعل ذلك أذف لو بو لىٌما عرؼ أف عمر  أبف النٌِب 
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 ٥تالفة الصواب.
. كأجاب بعضهم أبنو  ، ال كجوابن  أمره ابلوفاء استحباابن

 . -رٛتو اَّللَّ تعاُف-كييرٌد أبف ىذا اٞتواب ال يصلح ١تن اٌدعى عدـ االنعقاد. انتهى كبلـ الشوكآٌف  
  ( ـً ماذا نستفيد من قولو لىةن يف اىٍلمىٍسًجًد اىٟتٍىرىا  ( ؟ أىٍف أىٍعتىًكفى لىيػٍ
، فلو كاف  ، استيدٌؿ بو على جواز االعتكاؼ برَت صـو(  أف أعتكف ليلةن و ) الفتح": قولاؿ يف "ق ألف الليل ليس ظرفنا للصـو

فجمع ابن حٌباف كغَته بُت  ( ليلة) بدؿ (  يومنا)  كتػيعيٌقب أبف يف ركاية شعبة عن عبيد اَّللَّ عند مسلم،  بو شرطنا ألمره النٌِب 
ؼ يـو كليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، كمن أطلق يومنا أراد بليلتو، كقد كرد األمر ابلصـو يف ركاية الركايتُت أبنو نذر اعتكا

 )الفتح(.    صر٭تنا، لكن إسنادىا ضعيف -رضي اَّللَّ عنهما  -عمرك بن دينار عن ابن عمر 
، كال حجة لو فيو؛كقاؿ القرطِب :  يز االعتكاؼ ابلليل، كبرَت صـو أنو نذر أف )  ألنو قد قاؿ يف الركاية األخرل ٭تتج بو من ٬تي

، غَت أنو أفرد أحد٫تا ابلذكر لداللتو على اآلخر  ، فدٌؿ ٣تموع الراكيتُت على أنو نذر يومنا كليلةن  كالقٌصة كاحدة(  يعتكف يومنا
: إف أقٌل االعتكاؼ يوـه كليلة، فلو نذر أحد٫ت ا لزمو تكميلو ابآلخر، كلو سٌلمنا من حيث إهنما تبلزما يف الفعل، ك٢تذا قاؿ مالكه

أنو َف ٬تىء لليـو ذكره ١تا كاف يف ٗتصيص الليلة ابلذكر حجة؛ إلمكاف ٛتل ذلك االعتكاؼ على اجملاكرة؛ فإهنا تيسٌمى اعتكافنا 
. انتهى  ، كبرَت صـو  .لرةن، كىي تصٌح ابلليل كالنهار، كبصـو

 أـ ال على قولُت :كقد اختلف العلماء ىل يشًتط لصحة االعتكاؼ الصـو 
 : يشًتط لبلعتكاؼ صـو . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ أَب حنيفة كمالك ، كىذا اختيار ابن تيمية كابن القيم .
القوؿ الراجح يف الدليل الذم عليو ٚتهور السلف أف الصـو شرط يف االعتكاؼ ، كىو الذم كاف يرجحو شيخ :  قاؿ ابن القيم

  اإلسبلـ ابن تيمية  .
ـى ًإُفى اللٍَّيًل كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يف اٍلمىسىاًجًد  تعاُف )... لقولو -أ يىا  ( .مثيَّ أى٘تُّوا الصًٌ

 ـ .فوجب أف ال يكوف االعتكاؼ إال بصو  هللا تعاُف ذكر االعتكاؼ إثر الصـو كجو االستدالؿ: أفٌ 
 ـ ( .لقوؿ عائشة: ) من السنة ... كال اعتكاؼ إال بصو  -ب
 ما ركتو عائشة مرفوعان ) ال اعتكاؼ إال بصـو ( ركاه الدارقطٍت .-ج

 ال يشًتط الصـو لبلعتكاؼ .القوؿ الثاين : 
 كىذا مذىب الشافعية كاٟتنابلة .

 اعتكف العشر األكؿ من شواؿ . أف النِب -أ
ا أىرىادى أىٍف يػىٍعتىًكفى صىلَّى اٍلفىٍجرى مثيَّ دىخىلى ميٍعتىكىفىوي كىًإنَّوي أىمىرى ًٓتًبىائًًو ًإذى  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ )  قىالىٍت  -رضى هللا عنها  -عىٍن عىاًئشىةى ف

ًٓتًبىائًًو فىضيًربى   اٍلعىٍشًر األىكىاًخًر ًمٍن رىمىضىافى فىأىمىرىٍت زىيٍػنىبي ًٓتًبىائًهىا فىضيًربى كىأىمىرى غىيػٍريىىا ًمٍن أىٍزكىاًج النًَِّبًٌ  فىضيًربى أىرىادى ااًلٍعًتكىاؼى يف 
شىٍهًر رىمىضىافى  فىأىمىرى ًٓتًبىائًًو فػىقيوًٌضى كىتػىرىؾى ااًلٍعًتكىاؼى يف « . آٍل رَّ تيرًٍدفى » اٍلفىٍجرى نىظىرى فىًإذىا األىٍخًبيىةي فػىقىاؿى  فػىلىمَّا صىلَّى رىسيوؿي اَّللًَّ 

 ( ركاه مسلم . اٍلعىٍشًر األىكًَّؿ ًمٍن شىوَّاؿو  حىىتَّ اٍعتىكىفى يف
 ـ .غَت قابل للصو  يـو العيد ألفٌ  ؛الصـو ليس بشرط لصحة االعتكاؼ على أفٌ  ؿ شواؿ دليله : كيف اعتكافو يف أكَّ مقاؿ البرو 

 كٟتديث الباب  ) ... أف أعتكف ليلة يف ا١تسجد اٟتراـ ؟ قاؿ : فأكؼ بنذرؾ ( .-ب
، كلو كاف الصـو شرطان ١تا صح   اعتكاؼ الليل؛ ألنو ال صياـ فيو . كالليل ليس ٤تبلن للصـو
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 ـ .ليلة، كالليل ليس ٔتحل للصو  اعتكاؼى  ألنو كاف نذرى  ؛االعتكاؼ جائز برَت صـو قاؿ ا٠تطاَب: كفيو دليل على أفٌ 
ر قد أم إذ النِب  ،كىذا اٟتديث أيضنا قد بٌوب لو ابن خزٯتة بقولو: ابب ا٠ت ر الداؿ على إجازة االعتكاؼ ببل مقارنة للصـو

 ل .ابعتكاؼ ليلة، كال صـو يف اللي
ـه ًإالَّ أىٍف ٬تىٍعىلىوي عىلىى نػىٍفًسوً ) قىاؿى  أىفَّ اىلنَِّبَّ  -عىبَّاسو  حديث ابن -ج  كتقدـ أنو ضعيف. (لىٍيسى عىلىى اىٍلميٍعتىًكًف ًصيىا
 ل، فأشبو سائر العبادات .كألنو عبادة تصح يف الليل، فلم يشًتط لو الصياـ كالصبلة، كألنو عبادة تصح يف اللي-د
 كألف إ٬تاب الصـو حكم ال يثبت إال ابلشرع، كَف يصح فيو نص، كال إٚتاع، فدؿ على أنو ليس بشرط لصحة االعتكاؼ.-ىػ

 استدؿ بو على جواز االعتكاؼ برَت صـو ، ألف الليل ليس بوقت صـو . قاؿ الشوكاين :
 . الراجحكىذا القوؿ ىو 

 األكؿ ؟ ما اٞتواب عن أدلة القوؿ 
ـى ًإُفى اللٍَّيًل كىال تػيبىاًشريكىينَّ كىأىنٍػتيٍم عىاًكفيوفى يف اٍلمىسىاًجًد  أما قولو تعاُف )... يىا  ( .مثيَّ أى٘تُّوا الصًٌ

 و .كال قائل ب ،على تبلزمهما كإال لكاف ال صـو إال ابعتكاؼ ما يدؿُّ   فليس فيها
 ال بصـو ( .كأما قوؿ عائشة : ) من السنة ...كال اعتكاؼ إ

 و .من أدرجو يف اٟتديث كىم في ىذا الكبلـ من قوؿ من دكف عائشة، كأفٌ  من اٟتفاظ إُف أفٌ  قاؿ البيهقي: قد ذىب كثَته 
رجا ، كَف ٮتي «كالسنة يف ا١تعتكف أف ال ٮترج»صدر ىذا اٟتديث يف الصحيح إُف قولو:  كمسلم قد أخرج البخارم:  كقاؿ أيضنا

منهم من زعم أنو من قوؿ عائشة، كمنهم من زعم أنو من قوؿ الزىرم، كيشبو أف يكوف من قوؿ  :ظ فيوالختبلؼ اٟتفا ؛الباقي
 ة .ن دكف عائشمى 

ؽ، كال يصح الكبلـ عندىم إال من قوؿ اسحإالرٛتن بن  ال عبدإ« السنة»يف حديث عائشة ىذا  قل أحده ال ر: َف يى  كقاؿ ابن عبد
 ة .كبعضو من كبلـ عرك  ،الزىرم
 ا ركتو عائشة مرفوعان ) ال اعتكاؼ إال بصـو ( ركاه الدارقطٍت .كأما م

 فهذا ضعيف ال يصح .
 فيو سوٍيد بن عبد العزيز ، قاؿ ابن حجر : ضعيف جدان .
 كأيضان قد ركاه غَت كاحد عن الزىرم موقوفان على عائشة .

 ؼ .كالصحيح موقو  ،و كىمرفعي  قاؿ البيهقي:
عتكاؼ إال بصـو ( ، فبل يصح مرفوعان ، كعلى فرض صحتو فا١تعٌت أنو ال اعتكاؼ كامل إال أما حديث كأما قوؿ عائشة ) ال ا

 بصـو .
 ث .ٚتعنا بُت األحادي ،: لو ثبت لوجب ٛتلو على االعتكاؼ األكملقاؿ النوكم

 . الصـو فيو أفضل فإفٌ  ،فا١تراد بو االستحباب كلو صحَّ ة : كقاؿ ابن قدام
 ؟ اذكر بعض الفوائد من اٟتديث 

o . أف االعتكاؼ ٬تب ابلنذر 

o . كجوب الوفاء ابلنذر كلو عقد يف حاؿ الكفر 

 ُفائدة : 
 .النذر ال يصح الرجوع فيو 



 ُِٖٗ 

 (.ِٖ/ْلقوؿ عمر: )أربع جائزة يف كل حاؿ ]أم ماضية ّنفذة[: العتق كالطبلؽ كالنكاح كالنذر( ركاه ابن أَب شيبة يف مصنفو )
 ى .جوع فيهن إال ابلوفاء : النكاح ، كالطبلؽ ، كالعتاؽ ، كالنذر ( ذكره ابن حـز يف الكعن علي هنع هللا يضر : ) أربع ال ر  

 ِفائدة : 
  عقوبة عدـ الوفاء ابلنذر ؟ما 

 ٮتشى عليو من النفاؽ .
ّنى ًمن فىٍضًلًو لىنىصَّدَّقىنَّ كىلىنىكيونىنَّ ًمنى ا ليوٍا بًًو كىتػىوىلَّوٍا كَّىيم  . لصَّاًٟتًُتى قاؿ تعاُف ) كىًمنػٍهيم مٍَّن عىاىىدى اَّللَّى لىًئٍن آًتى ىيم مًٌن فىٍضًلًو ٓتًى فػىلىمَّا آًتى

 ( . ٍكًذبيوفى فىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا يًف قػيليوهًبًٍم ًإُفى يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىوي ٔتىا أىٍخلىفيوٍا اَّللَّى مىا كىعىديكهي كىٔتىا كىانيوٍا يى . مٍُّعرًضيوفى 
: إٍف سىلَّمىًٍت اَّللَّي تىصىدٍَّقت، أىٍك ألىتىصىدَّقىنَّ، فػىهيوى كىٍعده كىعىدىهي اَّللَّى فػىعىلىٍيًو أىٍف يىًفيى ًبًو، كىإً إذىا قى : قاؿ ابن القيم ال دىخىلى يف قػىٍولًًو: اؿى

بي عىلىٍيًو أىٍف يىًفيى لىوي )فىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا يًف قػيليوهًبًٍم إُفى يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىوي ٔتىا أىٍخلىفيوا اَّللَّى مىا كىعىديكهي  كىٔتىا كىانيوا يىٍكًذبيوفى( فػىوىٍعدي اٍلعىٍبًد رىبَّوي نىٍذره ٬تًى
اءن : " َّللًًَّ عىلىيَّ كىذىا فيوي يػيٍعًقبي النًٌفىاؽى يف اٍلقىٍلًب " ًبًو؛ كالنذر ا١تعلق أىٍكُفى اًبللُّزيكـً ًمٍن أىٍف يػىقيوؿى ابًٍتدى  .كىًإٍخبلى

ـه الرسوؿي   .الذين ينذركف كال يوفوف   ذى
يػٍرىكيٍم قػىٍرٓف ، مثيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم ، مثيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم ، مثيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍم  عن ًعٍمرىافى ٍبن حيصىٍُتو أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   قىاؿى -قىاؿى : ) ًإفَّ خى

مثيَّ يىكيوفي بػىٍعدىىيٍم قػىٍوـه يىٍشهىديكفى كىال ييٍستىٍشهىديكفى، كىٮتىيونيوفى كىال  -بػىٍعدى قػىٍرنًًو مىرَّتػىٍُتً أىٍك ثىبلثىةن   ًعٍمرىافي : فىبل أىٍدرًم أىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 
مى   ن ( متفق عليو .يػيٍؤ٘تىىنيوفى ، كىيػىٍنًذريكفى كىال ييوفيوفى ، كىيىٍظهىري ًفيًهٍم السًٌ

 ؼ .اًبلنٍَّذًر ، كىىيوى كىاًجب ًببل ًخبلى  ًفيًو كيجيوب اٍلوىفىاء: قاؿ النوكم
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 كتاب القضاء

 تعريفو:
 القضاء لرة: إحكاـ الشيء كالفراغ منو.

 كاصطبلحان: تبيُت اٟتكم الشرعي كاإللزاـ بو، كفصل ا٠تصومات.
 )تبيُت اٟتكم الشرعي( جنس يشمل القاضي كا١تفيت.

 ىذا قيد ٮترج ا١تفيت، ألنو ال يلـز ابٟتكم الشرعي. )كاإللزاـ بو(
 )كفصل ا٠تصومات( فيو بياف الررض من القضاء كىو قطع ا٠تصومة بُت ا١تتخاصمُت.

 كاألصل يف مشركعيتو الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالعقل.
(.قاؿ تعاُف )َيى دىاكيدي ًإّنَّ جىعىٍلنىاؾى خىًليفىةن يف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٍُتى  ًبيًل اَّللًَّ  النَّاًس اًبٟتٍىقًٌ كىال تػىتًَّبًع ا٢ٍتىوىل فػىييًضلَّكى عىٍن سى

نػىهيٍم ٔتىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي(.  كقاؿ سبحانو )كىأىًف اٍحكيٍم بػىيػٍ
 )إذا اجتهد اٟتاكم فأصاب فلو أجراف، كإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر( متفق عليو  كعن عمرك بن العاص. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

 ٚتع ا١تسلموف على مشركعية نصب القضاء كاٟتكم بُت الناس.كأ
كعقبلن: ألف القضاء من ضركرات االجتماع، بو ينتشر العدؿ، كيعم األمن، كييدفع القوم عن الضعيف، كيينصف ا١تظلـو من 

 الظاَف، لوال الفضاء لعمت الفوضى، كاختل األمن، كفسد النظاـ.
 كىو فرض كفاية .

 سقط اإلمث عن الباقُت، كإال أمث اٞتميع. إذا قاـ بو من يكفي
 ألف أمر الناس ال يستقيم بدكنو .

 يتواله بنفسو ، كبعث عليان إُف اليمن قاضيان ، كبعث معاذان قاضيان . ككاف 
 ) ال ٭تل لثبلثة يكونوف بفبلة من األرض إال أمركا عليهم أحدىم ( . كلعمـو قولو 

 حاكم ، أتذىب حقوؽ الناس ؟قاؿ اإلماـ أٛتد : ال بد للناس من 
 فائدة :

ثىًة أىٍضريبو  قاؿ ابن قدامة :  :كىالنَّاسي يًف اٍلقىضىاًء عىلىى ثىبلى
هيٍم مىٍن الى ٬تىيوزي لىوي الدُّخيوؿي ًفيوً     : ًمنػٍ

ثىةه ذىكىرى ًمنػٍهيٍم رىجيبلن قىضىى بػىٍُتى النَّاسى ًّتىٍهلو ، فػىهيوى  )وي قىاؿى أىنَّ  كىىيوى مىٍن الى ٭تيًٍسنيوي ، كىَفٍى ٕتىٍتىًمٍع ًفيًو شيريكطيوي ، فػىقىٍد ريًكمى عىٍن النَِّبًٌ  اٍلقيضىاةي ثىبلى
 ( .يف النَّاًر 

 ٍَتًًه .كىأًلىفَّ مىٍن الى ٭تيًٍسنيوي الى يػىٍقًدري عىلىى اٍلعىٍدًؿ ًفيًو ، فػىيىٍأخيذي اٟتٍىقَّ ًمٍن ميٍستىحىقًًٌو كىيىٍدفػىعيوي إُفى غى 
هي   :ٍم ، مىٍن ٬تىيوزي لىوي ، كىالى ٬تىًبي عىلىٍيًو كىًمنػٍ

الىًة كىااًلٍجًتهىاًد، كىييوجىدي غىيػٍريهي ًمثٍػليوي، فػىلىوي أىٍف يىًليى اٍلقىضىاءى ًْتيكٍ  ٍ لىوي كىىيوى مىٍن كىافى ًمٍن أىٍىًل اٍلعىدى ٍ يػىتػىعىُتَّ بي عىلىٍيًو؛ أًلىنَّوي َفى ًحيىًتًو، كىالى ٬تًى  .ًم حىالًًو كىصىبلى
ا ًفيًو ًمٍن ا٠تٍىطىًر كىاٍلرىرىًر ، كىيًف تػى  ـً أىٍٛتىدى ، أىنَّوي الى ييٍستىحىبُّ لىوي الدُّخيوؿي ًفيًو ؛ ًلمى مىًة ، كىًلمىا كىرىدى ًفيًو ًمٍن التٍَّشًديًد كىالذٌَّـً ، كىظىاًىري كىبلى رًٍكًو ًمٍن السَّبلى

هي .كىأًلىفَّ طىرًيقىةى السَّلىًف ااًلٍمًتنىاعي ًمنٍ   وي كىالتػَّوىقًٌي ، كىقىٍد أىرىادى عيٍثمىافي رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي تػىٍولًيىةى اٍبًن عيمىرى اٍلقىضىاءى فىأىابى
اـً ، كىالى يػيٍعرى  اـً ، ؼي فىاأٍلىٍكُفى لى كىقىاؿى أىبيو عىٍبًد اَّللًَّ ٍبني حىاًمدو : إٍف كىافى رىجيبلن خىاًمبلن ، الى يػيٍرجىعي إلىٍيًو يف اأٍلىٍحكى وي تػىوىلًٌيًو ، لًيػيٍرجىعى إلىٍيًو يًف اأٍلىٍحكى

تىًفعى ًبًو اٍلميٍسًلميوفى ، كىًإٍف كىافى مىٍشهيورنا يف النَّاًس اًبٍلًعٍلًم ، يػيٍرجىعي إلىيٍ  ًلكى كىيػىقيوـى بًًو اٟتٍىقُّ ، كىيػىنػٍ ،  ًو يًف تػىٍعًليًم اٍلًعٍلًم كىاٍلفىتػٍوىل ، فىاأٍلىٍكُفى ااًلٍشًترىاؿي ًبذى
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ا ًفيًو ًمٍن النػٍَّفًع مىعى اأٍلىٍمًن ًمٍن اٍلرىرىًر .  ًلمى
اأٍلىٍكُفى لىوي ااًلٍشًترىاؿي بًًو ، فػىيىكيوفي أىٍكُفى ًمٍن سىائًًر كى٨تىٍوى ىىذىا قىاؿى أىٍصحىابي الشَّاًفًعيًٌ ، كىقىاليوا أىٍيضنا : إذىا كىافى ذىا حىاجىةو ، كىلىوي يًف اٍلقىضىاًء رًٍزؽه ، فى 

 اٍلمىكىاًسًب ؛ أًلىنَّوي قػيٍربىةه كىطىاعىةه .
 :كىعىلىى كيلًٌ حىاؿو ، فىًإنَّوي ييٍكرىهي ًلئٍلًٍنسىاًف طىلىبيوي ، كىالسٍَّعيي يًف ٖتىًٍصيًلًو 

لى إُفى نػىٍفًسًو ، كىمىٍن أيٍكرًهى عىلىٍيًو ، أىنٍػزىؿى اَّللَّي عىلىٍيًو مىلىكنا مىٍن ابٍػتػىرىى اٍلقىضىاءى ، كىسىأىؿى ًفيًو شيفىعىاءى ، كيكً  )أىنَّوي قىاؿى  أًلىفَّ أىنىسنا رىكىل عىٍن النًَِّبًٌ  
ا حىًديثه حىسىنه غىرًيبه .( ييسىدًٌديهي  ًٍمًذمُّ : ىىذى  قىاؿى الًتًٌ

مىارىةى  )لًعىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن ٝتىيرىةى  كىقىاؿى النَِّبُّ  ؛ فىًإنَّك إٍف أيٍعًطيتهىا عىٍن مىٍسأىلىةو كيًكٍلتى إلىيػٍهىا ، كىًإٍف أيٍعًطيتهىا ًمٍن غىٍَتً  َيى عىٍبدى الرٍَّٛتىًن ، الى تىٍسأىٍؿ اإٍلً
 ميتػَّفىقه عىلىٍيًو .ا ( مىٍسأىلىةو أيًعٍنتى عىلىيػٍهى 

 .الثهاًلثي : مىٍن ٬تىًبي عىلىٍيًو 
ا يػىتػى   ي عىلىٍيًو ، كىريٍسلً كىىيوى مىٍن يىٍصليحي لًٍلقىضىاًء ، كىالى ييوجىدي ًسوىاهي ، فػىهىذى ي عىلىٍيًو ؛ أًلىنَّوي فػىٍرضي ًكفىايىةو ، الى يػىٍقًدري عىلىى اٍلًقيىاـً بًًو غىيػٍريهي فػىيػىتػىعىُتَّ  عىُتَّ

يًًٌت كىتىٍكًفيًنًو .  اٍلمى
ي عىلىٍيًو ، فىًإنَّوي سيًئلى : ىى   ٍل أيىٍمثىي اٍلقىاًضي إذىا َفٍى ييوجىٍد غىيػٍريهي ؟ قىاؿى : الى أيىٍمثىي .كىقىٍد نيًقلى عىٍن أىٍٛتىدى مىا يىديؿُّ عىلىى أىنَّوي الى يػىتػىعىُتَّ

بي عىلىٍيًو ، ًلمىا ًفيًو ًمٍن ا٠تٍىطىًر بًنػىٍفًسوً  ا ٭تيٍتىمىلي أىنَّوي ٭تيٍمىلي عىلىى ظىاًىرًًه ، يف أىنَّوي الى ٬تًى ٍضرىاري بًنػىٍفًسًو لًنػىٍفًع غىَتًٍ  فػىهىذى ًه ، كىًلذىًلكى اٍمتػىنىعى ، فىبلى يػىٍلزىميوي اإٍلً
بىةى ًمٍنوي ، كىقىٍد ًقيلى لىوي : لىٍيسى غىيػٍريؾ .  أىبيو ًقبلى

ـي اًبٍلوىاًجًب ، ًلظيٍلًم السٍُّلطىاًف أىٍك غىٍَتًًه ؛ فىًإفَّ  حىاًكمو ، أىتىٍذىىبي حيقيوؽي  أىٍٛتىدى قىاؿى : الى بيدَّ لًلنَّاًس ًمنٍ  كى٭تيٍتىمىلي أىٍف ٭تيٍمىلى عىلىى مىٍن َفٍى ٯتيًٍكٍنوي اٍلًقيىا
 )ا١ترٍت(.    النَّاًس 

 يكوف القضاء فرض عُت ، كذلك ِبمور :
 إذا طلب منو، فإذا َف يطلب منو فبل يكوف فرض عُت عليو، ألف ا١تسؤكؿ عن تولية القضاة ىو اإلماـ . أكالن :

 ككجو ذلك :
 أنو من طاعة كِف األمر كىي يف غَت ا١تعصية كاجبة.-أ

 لو َف يدخل فيو لتعطل مرفق القضاء كذلك ال ٬توز كسائر فركض الكفاية. أنو-ب
 كَف يوجد أىله يوثق بو ، فإف كًجد َف يتعُت . اثنيان :

 ككجو ذلك :
 أنو من تريَت ا١تنكر، كتريَت ا١تنكر كاجب كىو متوقف عليو فيجب عليو. 

بي عىلىٍيًو  : كقد تقدـ كالـ ابن قدامة بقولو   .مىٍن ٬تًى
ي عىلىٍيًو ؛ أًلىنَّوي فػىٍرضي ًكفىايىةو ، الى يػىقٍ كى   ا يػىتػىعىُتَّ ي عىلىٍيًو ، كىريٍسًل ىيوى مىٍن يىٍصليحي لًٍلقىضىاًء ، كىالى ييوجىدي ًسوىاهي ، فػىهىذى ًدري عىلىى اٍلًقيىاـً بًًو غىيػٍريهي فػىيػىتػىعىُتَّ

يًًٌت كىتىٍكًفيًنًو .  اٍلمى
ي عىلىٍيًو ، فىًإنَّوي سيًئلى : ىىٍل أيىٍمثىي اٍلقىاًضي إذىا َفٍى ييوجىٍد غىيػٍريهي ؟ قىاؿى كىقىٍد نيًقلى عىٍن أىٍٛتىدى مىا يى   : الى أيىٍمثىي .ديؿُّ عىلىى أىنَّوي الى يػىتػىعىُتَّ

بي عىلىٍيًو ، ًلمىا ًفيًو ًمٍن ا٠تٍىطىرً  ا ٭تيٍتىمىلي أىنَّوي ٭تيٍمىلي عىلىى ظىاًىرًًه ، يف أىنَّوي الى ٬تًى ٍضرىاري بًنػىٍفًسًو لًنػىٍفًع غىٍَتًًه ، كىًلذىًلكى اٍمتػىنىعى  فػىهىذى بًنػىٍفًسًو ، فىبلى يػىٍلزىميوي اإٍلً
بىةى ًمٍنوي ، كىقىٍد ًقيلى لىوي : لىٍيسى غىيػٍريؾ .  أىبيو ًقبلى

ـي اًبٍلوىاًجبً  ، أىتىٍذىىبي حيقيوؽي  : الى بيدَّ لًلنَّاًس ًمٍن حىاًكمو  ؛ فىًإفَّ أىٍٛتىدى قىاؿى  اًف أىٍك غىٍَتًهً ، ًلظيٍلًم السٍُّلطى  كى٭تيٍتىمىلي أىٍف ٭تيٍمىلى عىلىى مىٍن َفٍى ٯتيًٍكٍنوي اٍلًقيىا
 )ا١ترٍت(    . النَّاسً 
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: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه   عىٍن بػيرىٍيدىةى  - ُّّٖ ثىةه: اثٍػنىاًف يف النهاًر، كىكىاًحده يف اٞتٍىنهًة. رىجي ) قىاؿى له عىرىؼى اٟتٍىقه، القيضىاةي ثىالى
كىرىجيله ملٍى يػىٍعًرًؼ اٟتىقه ، فػىقىضىى  فػىقىضىى ًبًو، فػىهيوى يف اٞتىنهًة. كىرىجيله عىرىؼى اٟتٍىقه، فػىلىٍم يػىٍقًض بًًو، كىجىارى يف اٍٟتيٍكًم، فػىهيوى يف النهاًر.

، فػىهيوى يف النهارً   . كىصىحهحىوي اٟتٍىاًكمي رىكىاهي اأٍلىٍربػىعىةي،  ( ًللنهاًس عىلىى جىٍهلو
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُّْٖ رىكىاهي أىٍٛتىدي كىاألىٍربػىعىةي،  ( مىٍن كىًلى اٍلقىضىاءى فػىقىٍد ذيًبحى بًغىٍَتً ًسكًٌُتو )  قىاؿى

 .كىصىحهحىوي اٍبني خيزىٯٍتىةى كىاٍبني ًحبهافى 
-------------- 

 ث الباب ؟ما صحة أحادي
 حديث بريدة ، فيو خلف بن خليفة كىو حسن اٟتديث لكنو اختلط يف آخر عمره .

 كللحديث عن ابن بريدة متابعات، منها:
 . ما أخرجو الًتمذم  كغَته من طريق شريك القاضي كفيو ضعف

 . بن عبد اٟتميد كىو ضعيف ( من طريق إسحاؽ بن عبد الرٛتن لؤلؤ عن داكدُٓ/ُما أخرجو ككيع يف أخبار القضاة )كمنها : 
(، كقاؿ ابن عبد ُِٓ(، كالعراقي يف ا١ترٍت عن ٛتل األسفار يف األسفار ح)َُِ، َُُ/ْاٟتاكم يف ا١تستدرؾ ) صحح اٟتديث :كقد 

 (: "إسناده جيد"، كهللا تعاُف أعلم.ّٕٔ/ِا٢تادم يف ارر يف اٟتديث البن عبد ا٢تادم )
 كحديث أَب ىريرة : حديث حسن .

 ذكر ما كرد يف تول القضاء ؟ا
 القضاء كرد فيو ترغيب كترىيب:

 الًتغيب:
 عن أَب ىريرة. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا )سبعة يظلهم هللا يف ظلو يـو ال ظل إال ظلو: إماـ عادؿ، كشاب نشأ يف عبادة هللا .. (.

 الًتىيب:
 كأحاديث الباب .

ـى بو كعدؿف  . فيو أجره عظيم ١تن قا
، فػىقىضىى بًًو، فػىهيوى يف اىٞتٍىنًَّة. كىرىجي اب ).... كما يف حديث الب  ل ( .رىجيله عىرىؼى اىٟتٍىقَّ
 كىًفيًو فىٍضله عىًظيمه ًلمىٍن قىًومى عىلىى اٍلًقيىاـً بًًو، كىأىدىاًء اٟتٍىقًٌ ًفيًو:قاؿ ابن قدامة: 

 كىًلذىًلكى جىعىلى اَّللَّي ًفيًو أىٍجرنا مىعى ا٠تٍىطىًأ.
 وي حيٍكمى ا٠تٍىطىًأ.كىأىٍسقىطى عىنٍ 

، كىأىدىاءى اٟتٍىقًٌ إُفى ميٍستىحىقًًٌو، كىرىدِّا لًلظَّاَفًً  حنا بػىٍُتى النَّاًس، كىٗتىًٍليصنا لىبػىٍعًضًهٍم كىأًلىفَّ ًفيًو أىٍمرنا اًبٍلمىٍعريكًؼ، كىنيٍصرىةى اٍلمىٍظليوـً عىٍن ظيٍلًمًو، كىًإٍصبلى
، كىذىًلكى ًمٍن أىبٍػوىاًب الٍ   قيرىًب.ًمٍن بػىٍعضو

هي النَِّبُّ  ًًهٍم، كىبػىعىثى عىًليِّا إُفى اٍليىمىًن قىاًضينا، كىبػىعىثى أىٍيضنا مي  كىًلذىًلكى تػىوىالَّ لىوي، فىكىانيوا ٭تىٍكيميوفى أًلي٦تى  عىاذنا قىاًضينا.كىاأٍلىنًٍبيىاءي قػىبػٍ
ىٍف أىٍجًلسى قىا : ألى  )ا١ترٍت(ًضينا بػىٍُتى اثٍػنػىٍُتً، أىحىبُّ إِفىَّ ًمٍن ًعبىادىًة سىٍبًعُتى سىنىة. كىقىٍد ريًكمى عىٍن اٍبًن مىٍسعيودو، أىنَّوي قىاؿى

 اؿ رىسيوؿ اَّللًَّ ( كىلًعيليوًٌ ريتٍػبىًتًو كىعىًظيًم فىٍضًلًو جىعىل اَّللَّي ًفيًو أىٍجرنا مىعى ا٠تٍىطىًأ، كىأىٍسقىطى عىٍنوي حيٍكمى ا٠تٍىطىًأ، قى ا١توسوعة الفقهيةكجاء يف )
، كىًإ٪تَّى )ًإذى  اًدًه كىبىٍذؿ كيٍسًعًو الى عىلىى ا حىكىمى اٟتٍىاًكمي فىاٍجتػىهىدى مثيَّ أىصىابى فػىلىوي أىٍجرىاًف كىًإذىا حىكىمى فىاٍجتػىهىدى فىأىٍخطىأى فػىلىوي أىٍجره ا أيًجرى عىلىى اٍجًتهى

 خىطىًئًو(.
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 ١تن جار كظلم، أك حكم برَت علم. : كفيو اإلمث العظيم ١تن َف يقيم بو
ثىةه: اًثٍػنىاًف يًف اىلنَّارً  ٟتديث الباب  ، فػىلىٍم يػىٍقًض ًبًو، كىجىارى يف اىٟتٍيٍكًم، فػىهيوى يًف اىلنَّاًر. كىرىجيله َفٍى يػىٍعًرًؼ ..)اىٍلقيضىاةي ثىبلى . كىرىجيله عىرىؼى اىٟتٍىقَّ

، فػىهيوى يف اىلنَّار(.  ، فػىقىضىى لًلنَّاًس عىلىى جىٍهلو  اىٟتٍىقَّ
 .ٍن كىِفى اىٍلقىضىاءى فػىقىٍد ذيًبحى ًبرىٍَتً ًسكًٌُتو( )مى  كحديث

ٍتىًنعي عىٍنوي أىشىدَّ ااًلٍمًتنىاًع حىىتَّ ا١توسوعة الفقهيةجاء يف )ك  لىٍو أيكًذمى يًف ( كىافى كىًثَته ًمنى السَّلىًف الصَّاًلًح ٭تيًٍجمي عىٍن تػىوىِفًٌ اٍلقىضىاًء كىٯتى
ُفَّ اٍلقىضىاءى كىَفٍى يػيؤىدًٌ عىًظيًم خىطىرًًه كىمىا تىديؿ عىلىٍيًو اأٍلحىاًديثي اٍلكىًثَتىةي كىالَّيًت كىرىدى ًفيهىا اٍلوىًعيدي كىالتٍَّخوًيفي ًلمىٍن تػىوى  نػىٍفًسًو، كىذىًلكى خىٍشيىةن ًمنٍ 

وي كىلىزًمىوي الشٍَّيطىافي( كىحىًديثي )مىٍن كىِفى اٍلقىضىاءى أىٍك جيًعل قىاًضينا اٟتٍىقَّ ًفيًو، كىحىًديًث )ًإفَّ اَّللَّى مىعى اٍلقىاًضي مىا َفٍى ٬تىيٍر، فىًإذىا جىارى ٗتىىلَّى عىنٍ 
النَّاًر، ى ًبرىٍَتً اٟتٍىقًٌ فػىعىًلمى ذىاؾى فىذىاؾى يف فػىقىٍد ذيًبحى ًبرىٍَتً ًسكًٌُتو( كىحىًديثي )اٍلقيضىاةي ثىبلىثىةه: قىاًضيىاًف يف النَّاًر، كىقىاضو يًف اٞتٍىنًَّة، رىجيله قىضى 

 كىقىاضو الى يػىٍعلىمي فىأىٍىلىكى حيقيوؽى النَّاًس فػىهيوى يًف النَّاًر، كىقىاضو قىضىى اًبٟتٍىقًٌ فىذىًلكى يف اٞتٍىنًَّة(.
قيضىاًة اٞتٍىٍوًر كىاٞتٍيهَّاؿ الًَّذينى ييٍدًخليوفى كىيػىرىل بػىٍعضي اٍلعيلىمىاًء أىفَّ كيل مىا جىاءى ًمنى اأٍلحىاًديًث الَّيًت ًفيهىا ٗتىٍوًيفه كىكىًعيده ًإ٪تَّىا ًىيى يف حىقًٌ 

. ا اٍلمىٍنًصًب ًبرىٍَتً ًعٍلمو  أىنٍػفيسىهيٍم يًف ىىذى
.  فىاأٍلحىاًديثي السَّاًبقىةي ًّتيٍملىًتهىا، بػىٍعضيهىا ميرىغًٌبه كىبػىٍعضيهىا ميرىىًٌبه

ميًطيًق ًٟتىٍمل ًعٍبًئًو، كىاٍلًقيىاـً ًبوىاًجًبًو، كىاٍلميرىىًٌبي ًمنػٍهىا ٤تىٍميوؿه عىلىى اٍلعىاًجًز عىٍنوي، كىعىلىى كىاٍلميرىغًٌبي ًمنػٍهىا ٤تىٍميوؿه عىلىى الصَّاًلًح لًٍلقىضىاًء الٍ 
اتي اَّللًَّ عىلىٍيًو كىسىبلىميوي ا٠تٍيلىفىاءي ٍصطىفىى صىلىوى ذىًلكى ٭تيٍمىل ديخيوؿ مىٍن دىخىل ًفيًو ًمنى اٍلعيلىمىاًء، كىاٍمًتنىاعي مىًن اٍمتػىنىعى عىٍنوي، فػىقىٍد تػىقىلَّدىهي بػىٍعدى اٍلمي 

، كىديخيو٢تييٍم ًفيًو دىلًيله عىلىى عيليوًٌ قىٍدرًًه، كىكيفيوًر أىٍجرًًه، فىًإفَّ مىٍن بػىٍعدىىيٍم تػىبىعه ٢تىيٍم،  الرَّاًشديكفى، سىادىاتي اإٍلٍسبلىـً كىقىضىٍوا بػىٍُتى النَّاًس اًبٟتٍىقًٌ
ًبًعيًهٍم.كىكىلًيىوي بػىٍعدىىيٍم أى  اًبًر التَّاًبًعُتى كىًتى  ئًمَّةي اٍلميٍسًلًمُتى ًمٍن أىكى

بىالىرىةو يف ًحٍفًظ النػٍَّفًس، كىسيليوؾو ًلطىرًيًق كىمىٍن كىرًهى الدُّخيوؿ ًفيًو ًمنى اٍلعيلىمىاًء مىعى فىٍضًلًهٍم كىصىبلىًحيًَّتًهٍم كىكىرىًعًهٍم ٤تىٍميوؿه كيٍرىيهيٍم عىلىى مي 
.السَّبلىمىةً   ، كىلىعىلَّهيٍم رىأىٍكا ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم فػيتيورنا أىٍك خىافيوا ًمنى ااًلٍشًترىاؿ بًًو اإٍلٍقبلىؿ ًمٍن ٖتىًٍصيل اٍلعيليوـً

ًنيفىةى كىالشَّاًفًعيُّ   وسوعة(.)ا١ت.  كى٦تًَّن اٍمتػىنىعى عىٍن تػىوىِفًٌ اٍلقىضىاًء بػىٍعدى أىٍف طيًلبى لىوي سيٍفيىافي الثػٍَّورًمُّ كىأىبيو حى
: َي رسوؿ هللا، أال تستعملٍت؟ قاؿ ركل مسلم عن أَب ذرٌو  إنَّك ضعيف، كإهنا أمانة، كإهنا يـو القيامة ًخزم )  قاؿ: قلتي

 ( . كندامة، إالَّ مىن أخىذىا ْتقًٌها، كأدَّل الذم عليو منها
ف، كىو يف حقًٌ مىن دخىل فيها برَت أىليَّة، كَفى أصله عظيم يف اجتناب الوالية، كال سيَّما من كاف فيو ضىعٍ  : ىذا مقاؿ النوك 

يىعدؿ؛ فإنو يىندـ على ما فرطى منو إذا جيوًزم اب٠تًزم يـو القيامة، كأمَّا مىن كاف أىبلن كعدىؿ فيها، فلو فضله عظيم، تظاىىرت بو 
 ة .األحاديث الصحيح

، كرجل آًته هللا اٟتكمة، فهو يقضي هبا ال حسدى إالَّ يف اثنتُت: رجل آًته هللا ماالن، فسىلَّ يف اٟتديث )  طو على ىىلىكتو يف اٟتقًٌ
 ا ( .كييعلًٌمه

؛ ًلما فيو  كيفجر : قاؿ ابن ح ، ككجىد لو أعواّنن اٟتديث الًتغيب يف كالية القضاء ًلمىن استجمىع شركطو، كقىًوم على أعماؿ اٟتقًٌ
، كأداء اٟتقًٌ ًلميستحق و، ككفًٌ يد الظاَف، كاإلصبلح بُت الناس، ككلُّ ذلك من القيرابت؛ فلذلك من األمر اب١تعركؼ، كنىٍصر ا١تظلـو

، كإ٪تا توالَّه األنبياء كمىن بعدىم من ا٠تلفاء الراشدين، كًمن مثىَّ اتَّفقوا على أنَّو من فركض الكفاية؛ ألف أمرى الناس ال يستقيم دكنو
عُت عل

ي
 . ىػ؛ الفتح ق .يفرَّ مىن فرَّ منو؛ خشية العجز عنو، كعند عدـ ا١ت

 ما معٌت ) فقد ذبح نفسو بغَت سكُت ( ؟
دؿَّ اٟتديث على التحذير من كالية القضاء، كالدخوؿ فيو، كا١تراد ًمن ذىٍبح نفسو: إىبلكها؛ فإنو إٍف حكىم :  قاؿ الصنعاين
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ٍهلو لو، فهو يف النار ؛ الستقصاء ما ٬تب عليو  الدنيا، كىو إف أصاب اٟتق، أتعىب نفسو يف  برَت اٟتقًٌ مع ًعلمو بو، أك جى
 و .رعايت

فقد أكرىده أكثر الناس يف مىعرض   (كيِفًٌ القضاء، فقد ذيًبح برَت سكُت) من  كأمَّا قولو " :يف تىبصرة اٟتيكاـ اؿ ابن فرحوفق
 "التحذير من القضاء

لو ٣تاىده لنفسو كىواه، كىو دليل على  كقاؿ بعض أىل العلم: ىذا اٟتديث دليله على شرؼ القضاء كعظيم منزلتو، كأف ا١تتوِف
، فالقاضي لىمَّا استىٍسلىم ٟتكم هللا، كص رى  ؛ لتىعظم لو ا١تثوبة امتناّنن ؛ إذ جعىلو ذبيحى اٟتقًٌ امتحاّنن على ٥تالفة فضيلة مىن قضى ابٟتقًٌ

؛ حىت قادىىم إُف  ميرًٌ اٟتق ككلمة العدؿ، ككفَّهم عن دكاعي األقارب كاألابعد يف خصوماهتا، فلم أٍتخيذه يف هللا تعاُف لومة الئمو
 .رٛتو هللا تعاُف -جيًعل ذبيحى اٟتقًٌ ، كبلىغى بو حاؿ الشهداء الذين ٢تم اٞتنة"؛ انتهى كبلمو  -ا٢تول كالعناد 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  كىعىٍنوي  - ُّٖٓ نىدىامىةن يػىٍوـى الًقيىامىًة، فىًنٍعمى ا١تيٍرًضعىةي،  ًإنهكيٍم سىتىٍحًرصيوفى عىلىى اإًلمىارىًة، كىسىتىكيوفي )  قىاؿى
 .رىكىاهي البياىاًرمُّ  ( كىبًٍئسىًت الفىاًطمىةي 

------------- 
 ( أم : سيكوف من بعضكم حرص ابلطلب كغَته .) ًإنهكيٍم سىتىٍحًرصيوفى 

 ية على بعض الببلد .يدخل فيو اإلمارة العظمى كىي ا٠تبلفة ، كالصررل كىي الوال) اإًلمىارىة ( : 
 ١تا يكوف فيها يف الدنيا من اٞتاه كا١تاؿ كنفاذ الكلمة .) فىًنٍعمى اٍلميٍرًضعىةي ( 
 ( أم : بعد ا١توت . ) كىبًٍئسىًت اٍلفىاًطمىةي 

 ١تن َف يعمل فيها ٔتا ينبري . اٟتديث دليل على ذـ طلب اإلمارة ، كأهنا ستكوف خزم كندامة يـو القيامة ، أم :
 :ذلك  كيوضح

القيامة، إال  أك٢تا مبلمة ؛ كاثنيها ندامة ، كاثلثها عذاب يـو) بلفظ  عوؼ بن مالك بسند صحيح عن كالط رآف البزار ما أخرجو
 ( .من عدؿ 

 ال أدرم رفعو أـ ال ، قاؿ  شريك: قاؿ ىريرة أَب عن صاٌف أَب عن عبد هللا بن عيسى عن شريك األكسط من ركاية الط رآف كيف 
رفعو بلفظ أك٢تا  أكس شداد بن كلو شاىد من حديث " . ( مةالقيا يـو عذاب كآخرىا ، غرامة كأكسطها ، ندامة أك٢تا اإلمارة )

 ، كحلها ْتقها أخذىا ١تن اإلمارة الشيء نعم  :رفعو اثبت بن زيد من حديث الط رآف كعند الط رآف كاثنيها ندامة أخرجو مبلمة
الذم قبلو ، كيقيده أيضا ما  أطلق يف كىذا يقيد ما القيامة يـو حسرة عليو تكوف حقها برَت أخذىا ١تن اإلمارة الشيء كبئس
 كندامة خزم القيامة يـو كإهنا ، أمانة كإهنا ، ضعيف إنك : قاؿ ؟ تستعملٍت أال هللا رسوؿ َي قاؿ قلت أَب ذر عن مسلم أخرج

ضعف . كىو  ىذا أصل عظيم يف اجتناب الوالية كال سيما ١تن كاف فيو  :النوكم قاؿ فيها عليو الذم كأدل ْتقها أخذىا من إال
، كأما من كاف أىبل كعدؿ  يف حق من دخل فيها برَت أىلية كَف يعدؿ فإنو يندـ على ما فرط منو إذا جوزم اب٠تزم يـو القيامة

 . كلذلك امتنع األكابر منها كهللا أعلم ا فأجره عظيم كما تظاىرت بو األخبار ، كلكن يف الدخوؿ فيها خطر عظيم ،فيه
 سبب ذـ طلب اإلمارة :

 ليس من صفات أىل اآلخرة . أكالن :
 . قاؿ تعاُف ) تلك الدار اآلخرة ٧تعلها للذين ال يريدكف علوان يف األرض كال فسادان كالعاقبة للمتقُت (

 كطالب اإلمارة يريد أف يكوف أرفع على الناس .
 لكثرة تبعاهتا كمقشتها كعظيم مسؤكليتها . اثنيان :

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14687
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=47
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13079&idto=13082&bk_no=52&ID=3935#docu#docu
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 يف ىذا اٟتديث ) بئست الفاطمػة ( . لقولو 
 ألَب ذر ) كإهنا أمانة ، كإهنا يـو القيامة خزم كندامة ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 عن ذلك . : لنهي النِب اثلثان 
 إليها ككلت مسألة عن أعطيتها إف فإنك اإلمارة تسأؿ ال ٝترة بن الرٛتن عبد َي )  النِب ِف قاؿ : قاؿ ٝترة بن الرٛتن عبد
  . عليو متفق ( عليها أعنت مسألة غَت عن أعطيتها كإف
 لعبد الرٛتن بن ٝترة ) ال تسأؿ اإلمارة ( متفق عليو . قاؿ 

 اه مسلم .ألَب ذر ) َي أاب ذر ! إٓف أراؾ ضعيفان ، كإٓف أحب لك ما أحب لنفسي ، ال أتمرف بُت اثنُت ( رك  كقاؿ 
 ة : أم سؤاؿ .عن مسأل

كسكوف البلـ ، كمعٌت ا١تخفف أم صرؼ إليها كمن ككل إُف نفسو  ضم الواك ككسر الكاؼ ٥تففا كمشدداا ( بقولو ) ككلت إليه
ف فبلف صرفو إليو ؛ كككلو ابلتشديد استحفظو ، كمعٌت اٟتديث أ ، كمنو يف الدعاء " كال تكلٍت إُف نفسي " كككل أمره إُف ىلك

 .من أجل حرصو  من طلب اإلمارة فأعطيها تركت إعانتو عليها
مىارىةى فىًإنَّكى ًإٍف أيٍعًطيتػىهىا عىٍن مىٍسأىلىةو كيًكٍلتى إًلىيػٍهىا، كىًإٍف أيٍعطً   يتػىهىا عىٍن غىٍَتً مىٍسأىلىةو أيًعٍنتى عىلىيػٍهىا(:كقاؿ النوكم رٛتو هللا: )الى تىسىأًؿ اإٍلً

ا اٟتٍىًديًث فػى   وىائًدي: يف ىىذى
هىا مىارىًة كىاٍلقىضىاًء كىاٟتًٍٍسبىًة كىغىٍَتًىىا.ًمنػٍ يىةي اإٍلً يىًة، سىوىاءه كالى  : كىرىاىىةي سيؤىاًؿ اٍلوالى

هىا ، كىالى تىكيوفي فيو كفاية لذلك الكىًمنػٍ يىةى الى يىكيوفي مىعىوي ًإعىانىةه ًمنى اَّللًَّ تػىعىاُفى ؛ كى٢ًتىذىا : بػىيىافي أىفَّ مىٍن سىأىؿى اٍلوالى عمل؛ فينبري أف ال يػيوىُفَّ
 : )الى نػيوىِفًٌ عىمىلىنىا مىٍن طىلىبىوي أىٍك حىرىصى عىلىٍيًو( . ا.ىػقىاؿى 

يىةى، أىنَّوي ييوكىلي ًإلىيػٍهىا، كى  -أيضنا–كقاؿ  تىكيوفي مىعىوي ًإعىانىةه؛ كىمىا صىرَّحى  الى رٛتو هللا: )قىاؿى اٍلعيلىمىاءي: كىاٟتًٍٍكمىةي يف أىنَّوي الى يػيوىُفَّ مىٍن سىأىؿى اٍلوالى
يػيوىُفَّ غىيػٍري اٍلكيٍفًء؛ كىأًلىفَّ ًفيًو تػيٍهمىةن لًلطَّاًلًب ًبًو يًف حىًديًث عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن ٝتىيرىةى السَّاًبًق؛ كىًإذىا َفٍى تىكيٍن مىعىوي ًإعىانىةه َفٍى يىكيٍن كيٍفئنا كىالى 

 ٍعلىم .كىاٟتٍىرًيًص. كىاَّللَّي أى 
كأما اٞتمع بُت تلك األحاديث اليت فيها النهي عن طلب اإلمارة، كبُت قوؿ يوسف عليو السبلـ: )اٍجعىٍلًٍت عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض 

 [.ًٓٓإٌٓفً حىًفيظه عىًليمه) ]يوسف: 
، فىًإٍف ًقيلى: فػىقىٍد رىكىل ميٍسًلمه عىٍن فقد قاؿ القرطِب رٛتو هللا: )كىدىلًَّت اآٍليىةي أىٍيضنا عىلىى جىوىاًز أىٍف ٮتىٍطيبى اإٍلً  ٍنسىافي عىمىبلن يىكيوفي لىوي أىٍىبلن

 عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن ٝتىيرىةى ... ]كذكر األحاديث السالفة الذكر[.
 :  فىاٞتٍىوىابي

يىةى أًلىنَّوي عىًلمى أىنَّوي الى أىحىدى يػى  : أىفَّ ييوسيفى أىكهالن  ًح كىتػىٍوًصيًل اٍلفيقىرىاًء ًإُفى حيقيوًقًهٍم، فػىرىأىل ًإ٪تَّىا طىلىبى اٍلوالى قيوـي مىقىامىوي يًف اٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍصبلى
ا اٟتٍيٍكمي اٍليػىٍوـى؛ لىٍو عىًلمى  ه عىلىٍيًو؛ فىًإنَّوي َفٍى يىكيٍن ىينىاؾى غىيػٍريهي، كىىىكىذى قيوـي اًبٟتٍىقًٌ يف اٍلقىضىاًء أىًك ًإٍنسىافه ًمٍن نػىٍفًسًو أىنَّوي يػى أىفَّ ذىًلكى فػىٍرضه ميتػىعىُتًٌ
ى ذىًلكى عىلىٍيًو، كىكىجىبى أىٍف يػىتػىوىالَّ  ، كىٮتيٍ ري ًبًصفىاتًًو الَّيًت يىٍستىًحقُّهىا اٟتًٍٍسبىًة كىَفٍى يىكيٍن ىينىاؾى مىٍن يىٍصليحي كىالى يػىقيوـي مىقىامىوي لىتػىعىُتَّ ىىا كىيىٍسأىؿي ذىًلكى

؛ كىمىا قىاؿى ييوسيفي ًبًو ًمنى اٍلًعٍلًم كىالٍ  ، فىاأٍلىٍكُفى أىالَّ ًكفىايىًة كىغىٍَتً ذىًلكى . فىأىمَّا لىٍو كىافى ىينىاؾى مىٍن يػىقيوـي هًبىا كىيىٍصليحي ٢تىىا كىعىًلمى ًبذىًلكى
؛ لقولو  مىارىةى »لًعىٍبًد الرٍَّٛتىًن:  يىٍطليبى  «.الى تىٍسأىًؿ اإٍلً

كىمىٍن   كىاٍٟتًٍرًص عىلىيػٍهىا مىعى العلم بكثرة آفاهتا كصعوبة التخلص منها، دليل عىلىى أىنَّوي يىٍطليبػيهىا لًنػىٍفًسًو كىأًلىٍغرىاًضًو ؛كىأىٍيضنا؛ فىًإفَّ يف سيؤىا٢ًتىا 
ا مىٍعٌتى قػىٍولًًو  ، كىىىذى ا ييوًشكي أىٍف تػىٍرًلبى عىلىٍيًو نػىٍفسيوي فػىيػىٍهًلكي ىىا لًًعٍلًمًو آًبفىاهًتىا، كى٠ًتىٍوًفًو ًمنى التػٍَّقًصًَت كىمىٍن أىابى « كيًكلى ًإلىيػٍهىا: »كىافى ىىكىذى

 «.أيًعُتى عىلىيػٍهىا»يف حيقيوًقهىا فػىرَّ ًمنػٍهىا، مثيَّ ًإًف ابٍػتيًليى هًبىا فػىيػيٍرجىى لىوي التَّخىلُّصي ًمنػٍهىا، كىىيوى مىٍعٌتى قػىٍولًًو: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=77
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13076&idto=13077&bk_no=52&ID=3933#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13076&idto=13077&bk_no=52&ID=3933#docu#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13076&idto=13077&bk_no=52&ID=3933#docu#docu
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اٍلكىرٔفي اٍبني اٍلكىرًًٔف اٍبًن اٍلكىرًًٔف اٍبًن اٍلكىرًًٔف؛ ييوسيفي ٍبني يػىٍعقيوبى : »" كىًإٍف كىافى كىمىا قىاؿى النًَِّبُّ : أىنَّوي َفٍى يػىقيٍل: "ًإٌٓفً حىًسيبه كىرٔفه الثهاين 
: )ًإٌٓفً حىًفيظه عىًليمه( فىسىأى٢تىىا ابً « ٍبًن ًإٍسحىاؽى ٍبًن ًإبٍػرىاًىيمى  يله مىًليحه" ًإ٪تَّىا قىاؿى : "ًإٌٓفً ٚتًى  ٍٟتًٍفًظ كىاٍلًعٍلًم، الى اًبلنَّسىًب كىاٞتٍىمىاًؿ. كىالى قىاؿى

: )فىبل تػيزىكُّوا أىنٍػفيسىكيٍم( .: ًإ٪تَّىا قىاؿى ذىًلكى ًعٍندى مىٍن الى يػىٍعرًفيوي فىأىرىادى تػىٍعرًيفى نػىٍفًسًو، كىصىارى ذىًلكى ميٍستػىثٍػٌتن ًمٍن قػىٍولًًو تػىعى لثهاًلثي   اُفى
. كىاَّللَّي أىٍعلىم .: أىنَّوي رىأىل ذىلً الرهاًبعي   كى فػىٍرضنا ميتػىعىيًٌننا عىلىٍيًو؛ أًلىنَّوي َفٍى يىكيٍن ىينىاًلكى غىيػٍريهي؛ كىىيوى اأٍلىٍظهىري

 فائدة :
 ورة الوالية ، كلذلك امتنػع األكابر من الدخوؿ فيها . قاؿ عمر ) ما أحببت اإلمارة إال يومئذ ( قاؿ ذلك يـو ٝتع النِب خط

 ألعطُت الراية رجبلن ٭تب هللا كرسولو ك٭تبو هللا كرسولو . يقوؿ يـو خي ر :
 فائدة :

) كإهنا يـو القيامة خزم كندامة إال من  أف دخل فيها كعدؿ كاجتهد كَف يطلبها كقاـ ْتقها فلو أجر عظيم ، كلذلك قاؿ 
 أخذىا ْتقها ( ركاه مسلم .

 ( .إماـ عادؿ كيف اٟتديث ) سبعة يظلهم هللا يف ظلو : ... كذكر منها : 
على ىذا بقولو: "كأٚتع ا١تسلموف على أف الوالَيت من أفضل الطاعات، فإف الوالة ا١تقسطُت أعظم  قاؿ العز بن عبد السالـ

أجران كأجٌل قدران من غَتىم؛ لكثرة ما ٬ترم على أيديهم من إقامة اٟتق كدرء الباطل، فإف أحدىم يقوؿ الكلمة الواحدة فيدفع هبا 
 ظلمة فما دكهنا، أك ٬تلب هبا مائة ألف مصلحة فما دكهنا، فيا لو من كبلـو يسَت كأجرو كبَت .مائة ألف م
َّ معلقان على حديث ) َيى أىابى ذىٌر ًإٌٓفً أىرىاؾ ضىًعيفنا ، كىًإٌٓفً أيًحٌب لىك مىا أيًحٌب لًنػىٍفًسي ، الى أتىىمَّرىفَّ عىلىى اً  قاؿ النوكم ثٍػنػىٍُتً ، كىالى تػيوىلَُّتى

 اؿ يىًتيم ( .مى 
ت ، الى ًسيَّمىا ًلمىٍن كىافى ًفيًو ضىٍعف عىٍن اٍلًقيىاـ ًبوىظىاًئًف تً  َيى ا اٟتٍىًديث أىٍصل عىًظيم يف ًاٍجًتنىاب اٍلوالى يىة ، كىأىمَّا ا٠ٍتًٍزم ىىذى ٍلكى اٍلوالى

امىة فػىهيوى حىٌق مىٍن َفٍى يىكيٍن أىٍىبلن ٢تىىا، أىٍك كىافى أىٍىبلن كى  َفٍى يػىٍعًدؿ ًفيهىا فػىييٍخزًيو اَّللَّ تػىعىاُفى يػىٍوـ اٍلًقيىامىة كىيػىٍفضىحوي، كىيػىٍندىـ عىلىى مىا فػىرَّطى، كىالنَّدى
يىًة ، كىعىدىؿى ًفيهىا ، فػىلىوي فىٍضل عىًظيم ، تىظىاىىرىٍت ًبًو اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة عىة   كىأىمَّا مىٍن كىافى أىٍىبلن لًٍلوالى ييًظٌلهيٍم اَّللَّ " كىحىًديًث : " سىبػٍ

ا ) أىفَّ اٍلميٍقًسًطُتى عىلىى مىنىاًبرى ًمٍن نيور ( كىغىٍَت ذىًلكى ، كىًإٍٚتىاع اٍلمي  ا كىاٟتٍىًديث اٍلمىٍذكيور ىينىا عىًقب ىىذى عىًقد عىلىٍيًو ، كىمىعى ىىذى ٍسًلًمُتى مينػٍ
ثٍػرىًة ا٠تٍىطىر ًفيهىا حىذَّرىهي  ًئق ًمٍن السَّلىف ، كىصىبػىريكا عىلىى اأٍلىذىل ًحُت ًاٍمتػىنػىعيوا ًمنػٍهىا ، كىكىذىا حىذَّرى  فىًلكى  . اٍلعيلىمىاء ، كىاٍمتػىنىعى ًمنػٍهىا خىبلى

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 ال ينبري ١تسلم أف ٭ترص على اإلمارة ، ١تا يعقبها من اٟتسرات ، كما فائدة لذة تعقبها حسرات كتبعات .

 ىو السبب يف اقتتاؿ الناس عليها حىت سفكت الدماء كاستبيحت األمواؿ كالفركج كعظم الفساد يف األرض. اٟترص على الوالية
 . ابلشيء قبل كقوعو فوقع كما أخ ر  قاؿ ابن حجر : ىذا إخبار منو 

عى رىسيوؿى اَّللًه  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن العىاًص  - ُّٖٔ ، فػىلىوي أىٍجرىاًف. ًإذىا حىكىمى اٟتى )  يػىقيوؿي  أىنهوي ٝتًى اًكمي، فىاٍجتػىهىدى، ُثيه أىصىابى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو (  كىًإذىا حىكىمى، فىاٍجتػىهىدى، ُثيه أىٍخطىأى، فػىلىوي أىٍجره 

-------------- 
 ( اٟتكم اصطبلحان : تبُت اٟتكم الشرعي كاإللزاـ بو . ) حكم

 نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط . ( االجتهاد اصطبلحان : بذؿ الفقيو كسعو يف ) فاجتهد
 ( ا٠تطأ اصطبلحان : ىو أف يقصد بفعلو شيئان فيصادؼ فعلو غَت ما قصد . ) أخطأ
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 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-
نستفيد : أف اٟتاكم إذا اجتهد يف قضية ما ، كبذؿ كسعو فيها مث حكم ، فإف كاف حكمو صواابن فلو أجراف ، أجر 

صواب ، كإذا اجتهد كلكن َف يصل إُف الصواب فلو أجر كاحد ، كىو أجر االجتهاد ، ألف اجتهاده كأجر ال –االجتهاد 
 يف طلب اٟتق عبادة .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . قولو : إذا حكم اٟتاكم ، ا١تراد بذلك القاضي كغَت القاضي ٦تن يقضي بُت الناس 
o تهد ، ألنو لو اجتهد كحكم رؼ اٟتكم الشرعي فإنو ال ٯتكن أف ٬ت٬تب معرفة اٟتكم الشرعي ، ألف من ال يع

 يعرؼ اٟتكم الشرعي سيكوف حاكمان برأيو ال ابلشرع .كىو ال 
o  فضل االجتهاد كإصابة اٟتق ، كإ٪تا كاف ا١تصيب للحق لو أجراف ، ألف إصابتو للحق تستلـز ظهور اٟتق للناس

 كبيانو .
o  ألف من اجتهد كأخطأ فلو أجر الجتهاده . أف هللا ال يضيع أجر من أحسن عمبلن ، 
o . أف ا١تصيب كاحد ، كال ٯتكن أف يصيب اثناف اٟتق يف قولُت ٥تتلفُت 
o  أف القاضي إذا حكم من غَت اجتهاد كال إمعاف كال تدبر فهو آمث ، ألنو حكم بُت الناس كىػو ال يعرؼ اٟتق

 فهذا يف النار .
 فائدة :

 من يعطى أجره مرتُت :
  )كمن يقنت منكم  كرسولو كتعمل صاٟتان نؤهتا أجرىا مرتُت(.قاؿ تعاُف

 )ا١تاىر ابلقرآف مع السفرة الكراـ ال ررة، كالذم يقرؤه كىو عليو شاؽ لو أجراف( متفق عليو.  كقاؿ 
 )إذا اجتهد اٟتاكم فأصاب لو أجراف( متفق عليو. كقاؿ 

 )٢تا أجراف: أجر القرابة، كأجر الصدقة( متفق عليو. لزينب ١تا سألتو عن الصدقة على الزكج كقاؿ النِب 
  )من سن يف اإلسبلـ سنة حسنة فلو أجرىا كأجر من عمل هبا من بعده من غَت أف ينقص من أجرىم شيء( ركاه مسلم كقاؿ 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ع كىاٍلعىٍبدي  اٍلًكتىاًب آمىنى بًنىًبيًًٌو، كىآمىنى ٔتيحىمَّدو  )ثىبلىثىةه ٢تىيٍم أىٍجرىاًف رىجيله ًمٍن أىٍىلً  ن أَب بيردةن عن أبيو قىاؿى
سىنى أتىًٍديبػىهىا، كىعىلَّمىهىا فىأىٍحسىنى تػىٍعًليمىهىا، مثيَّ اٍلمىٍمليوؾي ًإذىا أىدَّل حىقَّ اَّللًَّ كىحىقَّ مىوىالًيًو، كىرىجيله كىانىٍت ًعٍندىهي أىمىةه )يىطىؤيىىا( فىأىدَّبػىهىا، فىأىحٍ 

 متفق عليو . ٍعتػىقىهىا فػىتػىزىكَّجىهىا، فػىلىوي أىٍجرىاًف(أى 
 )إف العبد إذا نصح لسيده، كأحسن عبادة هللا، فلو أجره مرتُت( متفق عليو. عن ابن عمر. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

 )للعبد ا١تملوؾ ا١تصلح أجراف( متفق عليو. كعن أَب ىريرة. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
)ا١تملوؾ الذم ٭تسن عبادة ربو، كيؤدم إُف سيده الذم عليو من اٟتق كالنصيحة  ؿ رسوؿ هللا كعن أَب موسى. قاؿ: قا

 كالطاعة لو أجراف( ركاه البخارم.
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ٍعتي رىسيوؿى اَّللًه  كىعىٍن أىِب بىٍكرىةى  - ُّٕٖ : ٝتًى  و .فىقه عىلىيٍ ميتػه  ( ٭تىٍكيمي أىحىده بػىٍُتى اثٍػنػىٍُتً، كىىيوى غىٍضبىافي  ؿ ) اليػىقيو  قىاؿى
------------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ٖترٔف أف يقضي القاضي كىو غضباف .

 الباب .ٟتديث 
َّ حىاًكمه بػىٍُتى اثٍػنػىٍُتً كىىيوى غىٍضبىافي (  . كىيف رًكىايىةو ) ال يػىٍقًضُتى

 أنو للتحرٔف . كالراجح؟ كقد اختلف يف النهي ىل ىو للتحرٔف أك للكراىة 
 ف .:  ال خبلؼ بُت أىل العلم فيما علمناه يف أف القاضي ال ينبري لو أف يقضي كىو غضبا غٍتقاؿ يف ا١ت

 ما اٟتكم لو حكم القاضي كىو غضباف كأصاب اٟتق ، فهل ينفذ حكمو أـ ال ؟
 لو أف القاضي خالف فحكم كىو يف حاؿ غضب ك٨توه ، كأصاب اٟتق ، فإنو ينفذ اٟتكم .

 كىذا قوؿ اٞتمهور .
يف حديث اللقطة :  فيو جواز الفتول يف حاؿ الرضب ، ككذلك اٟتكم ، كينفذ كلكنو مع الكراىة يف حقنا كال  لنوكمقاؿ ا

 .ألنو ال ٮتاؼ عليو يف الرضب ما ٮتاؼ على غَته  يكره يف حقو 
 ال ينفذ قضاؤه . إُف أنوكذىب بعض العلماء : 

 ألنو منهي عنو ، كالنهي يقتضي فساد ا١تنهي عنو .
 قوؿ اٞتمهور . لراجحكا

، كقد قاؿ النِب فإف قاؿ قائل أفليست القاعدة أف مثل ،  من عمل عمبلن ليس عليو أمرّن فهو رد:  : كيف ينفذ كىو ٤تـر
 ىذا يوجب بطبلف اٟتكم، كما لو عقد على امرأة عقدان ٤ترمان فإف العقد يبطل؟

الصواب، فإذا كقعت اإلصابة فهذا ىو ا١تطلوب، إذان ىنا نقوؿ: ىذا َف : أف يقاؿ: إنو إ٪تا هني عن ذلك خوفان من ٥تالفة فاٞتواب
يصح؛ ألف العلة اليت من أجلها حـر انتفت، حيث إنو أصاب الصواب، فإف  ٮترج عن القاعدة، كىي أف الشيء اـر ال ينفذ كال

 ع()الشرح ا١تمت .       َف يصب اٟتق فإنو ال ينفذ؛ ألنو على غَت حكم هللا كرسولو 
 ؟اٟتكمة من النهي ما 

 ألف الرضب ٯتنع من تصور ا١تسألة أكالن مث تطبيق اٟتكم الشرعي عليها . 
: فيو النهي عن اٟتكم حالة الرضب ، ١تا ٭تصل بسببو من الترَت الذم ٮتتل بو النظر فبل ٭تصل استيفاء قاؿ ابن دقيق العيد 

 .اٟتكم على الوجو 
 كىل مثلو اٟتاقن أك شديد اٞتوع ؟

 .مثلو اٟتاقن أك يف شدة جوع أك عطش أك ىمو أك ملل نعم ، 
:  كعداه الفقهاء هبذا ا١تعٌت إُف كل ما ٭تصل بو ترَت الفكر كاٞتوع كالعطش ا١تفرطُت كغلبة النعاس كسائر ما  قاؿ ابن دقيق

 ر .يتعلق بو القلب تعلقان يشرلو عن استيفاء النظ
رل فكره من اٞتوع ا١تفرط كالعطش الشديد كاٞتوع ا١تزعج كمدافعة أحد األخبثُت كيف معٌت الرضب كلما ش : ةكقاؿ ابن قدام

كشدة النعاس كا٢تم كالرم كاٟتزف كالفرح ، فهذه كلها ٘تنع اٟتاكم ألهنا ٘تنع حضور القلب كاستيفاء الفكر الذم يتوصل بو إُف 
 ه .إصابة اٟتق يف الرالب ، فهي ٔتعٌت الرضب ا١تنصوص عليو فتجرم ٣ترا
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: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  كىعىٍن عىًليٌو  - ُّٖٖ ـى اآلخىًر، )  قىاؿى ًف، فىالى تػىٍقًض ًلأٍلىكهًؿ، حىىته تىٍسمىعى كىالى ًإذىا تػىقىاضىى ًإلىٍيكى رىجيالى
ًٍمًذمُّ كىحىسهنىوي، كىقػىوهاهي اٍبني ا١تًديًٍتُّ، قىاؿى عىًليٌّ: فىمىا زًٍلتي قىاًضينا بػىٍعدي. رىكىاهي أىٍٛتىدي كىأىبيو دى «. فىسىٍوؼى تىٍدًرم كىٍيفى تػىٍقًضي اكيدى كىالًتًٌ

 .كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 اٟتديث فيو ضعف .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 أف يقضي ألحد ا٠تصمُت قبل أف يسمع كبلـ اآلخر. ى القاضي٭تـر علنستفيد : أنو 

 .اضى إليك رجبلف فبل تقض لؤلكؿ حىت تسمع كبلـ اآلخر، فسوؼ تدرم كيف تقضي( إذا تقلقولو ) 
 ىل ٬توز أف ٭تكم القاضي للمدعي إذا كاف ا١تدعىى عليو غائبان ؟ ) كأف يكوف مسافران ( ؟

 ذىب بعض العلماء إُف اٞتواز .
،: قاؿ ابن قدامة كىطىلىبى ًمٍن اٟتٍىاًكًم ٝتىىاعى اٍلبػىيًٌنىًة، كىاٟتٍيٍكمى هًبىا عىلىٍيًو، فػىعىلىى اٟتٍىاًكًم  أىفَّ مىٍن ادَّعىى حىقِّا عىلىى غىاًئبو يف بػىلىدو آخىرى

ابػىتيوي، إذىا كىميلىٍت الشَّرىاًئطي  ، كى ، إجى ، كىسىوَّاره، كىأىبيو عيبػىٍيدو، كىًإٍسحىاؽي ، كىاللٍَّيثي ، كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ ا قىاؿى اٍبني شيبػٍريمىةي كىمىاًلكه  اٍبني اٍلميٍنًذًر .كىهًبىذى
بىةى  ٟتديث-أ ! ًإفَّ أىابى سيٍفيىافى رىجيله   عىلىى رىسيوًؿ اىَّللًَّ  -ًاٍمرىأىةي أىَب سيٍفيىافى -عىاًئشىة قىالىٍت ) دىخىلىٍت بًٍنتي عيتػٍ فػىقىالىٍت: َيى رىسيوؿى اىَّللًَّ

: شىًحيحه الى يػيٍعًطيًٍت ًمٍن اىلنػَّفىقىًة مىا يىٍكًفيًٍت كىيىٍكًفي بى  ؟ فػىقىاؿى ًٍتَّ، ًإالَّ مىا أىخىٍذتي ًمٍن مىالًًو ًبرىٍَتً ًعٍلًمًو، فػىهىٍل عىًليَّ يف ذىًلكى ًمٍن جينىاحو
 "خيًذم ًمٍن مىالًًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك، كىيىٍكًفي بىًنيك ( ميتػَّفىقه عىلىٍيًو .

 .على أَب سفياف لزكجتو كىو غائب  : قضاء النِب  كجو الداللة
 : ىذا حكم منو ابلنفقة ، كأبو سفياف ليس ْتاضر كَف ينتظر حضوره . قاؿ ابن ا١تنذر

أنو حكم على الرائب، كما حدث يف حادثة العرنيُت الذين قتلوا الرعاء، كٝتلوا أعينهم، كفركا،  صح عن رسوؿ هللا  -ب
 م .فأرسل إليهم القائف يتبعهم كىم غيب، حىت أدركوا، كاقتص منه

 .القضاء على الرائب، كال ٥تالف ٢تما من الصحابة -رضي هللا عنهما-عمر، كعثماف  صح عن-ج
 م حاضران .ا١تدعي لو بينة مسموعة عادلة فجاز اٟتكم هبا، كما لو كاف ا٠تص -د

 : إُف عدـ جواز ذلك . كذىب بعض العلماء
، كى  أيـٌ سىلىمةى أىف رسوؿ اَّللَّ  ٟتديث-أ ًإنَّكيٍم ٗتىٍتىًصميوفى ًإِفىَّ، كىلىعىلَّ بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكيوفى أىٍٟتنى ْتيجًَّتًو ًمٍن بػىٍعض، قاؿ ) ًإ٪تَّىا أىّنى بشىره

 ( . فأىٍقًضي لىوي بًنٍحو ما أىٍٝتىعي 
 : ىذا اٟتديث عمدة من منع القضاء على الرائب . قاؿ ابن رشد
 على أف القاضي ال ٭تكم إال ٔتا يسمع من ا٠تصمُت . ( كىذا يدؿ فأىٍقًضي لىوي بًنٍحو ما أىٍٝتىعي : قولو )  كجو الداللة

ـى اىآٍلخىًر، فىسىٍوؼى تىٍدرًم كىٍيفى تػىٍقضً كٟتديث الباب ) -ب ًف، فىبلى تػىٍقًض ًلؤٍلىكًَّؿ، حىىتَّ تىٍسمىعى كىبلى قىاؿى  ( يًإذىا تػىقىاضىى ًإلىٍيكى رىجيبلى
 . (عىًليّّ: فىمىا زًٍلتي قىاًضينا بػىٍعدي 

عن اٟتكم ألحد ا٠تصمُت قبل ٝتاع كبلـ اآلخر ، كاٟتكم على الرائب حالو ىكذا ، يقضىى للمدًعي يف  : هنيو  كجو الداللة
 غيبة ا١تدعى عليو ، فهو قضاء ألحد٫تا قبل ٝتاع كبلـ اآلخر ، كىذا منهي عنو .

 كالراجح األكؿ .
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 تنبيو :
 االستدالؿ ْتديث ىند يف قصة أَب سفياف فيو نظر من كجهُت :

مكة اثناء ىذا القضاء ، كىم ال يقولوف ابلقضاء على الرائب يف  أف أاب سفياف َف يكن غائبان عن مكة بل كاف يف : وجو األكؿال
 البلد .

 ينة .َف يسأ٢تا الب  : أف ىذا من ابب الفتول كليس من ابب القضاء بدليل أف النِب الوجو الثاين
ا عىلى قاؿ ابن القيم :  اًفرنا ى جىوىاًز اٟتٍيٍكًم عىلىى اٍلرىاًئًب كىالى دىلًيلى ًفيًو أًلىٌف أىابى سيٍفيىافى كىافى حىاًضرنا يف اٍلبػىلىًد َفٍى يىكيٍن ميسى كىقىٍد اٍحتىٌج هًبىذى

ا فػىتػٍوىل ًمٍنوي كىالٌنِبٌ صىٌلى اَّلٌلي عىلىٍيًو كىسىٌلمى َفٍى يىٍسأى٢ٍتىا اٍلبػىيٌػنىةى كىالى يػيٍعطىى اٍلميٌدًعي ٔتيجىٌرًد دىٍعوىاهي كىًإ٪ٌتى   .   ) زاد ا١تعاد ( . ا كىافى ىىذى
 فائدة :

 ذىب ٚتهور العلماء إُف عدـ صحة القضاء على الرائب عن ٣تلس اٟتكم إذا كاف غيابو داخل البلد .
 فهذا مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كا١تشهور من مذىب الشافعية ، كاٟتنابلة .

غالبان ، أما من كاف يف البلد فبل تطوؿ ، كلذا لـز حضوره ٣تلس القاضي ، فلعلو ٬تد مطعنان  أف الرائب خارج البلد غيبتو تطوؿ-أ
 كدفعان ١تا ادعي عليو .

 أف إحضار من كاف غائبان داخل البلد فيو تسهيل للقضاء ، كسلوؾ أقرب الطرؽ كاجب يف القضاء .-ب
هىا قىالى  - َُّٗ ًإنهكيٍم ٗتىٍتىًصميوفى ًإلىه، كىلىعىله بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكيوفى أىٟتٍىنى )  ٍت: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ

ئنا ، فىأىٍقًضيى لىوي عىلىى ٨تىٍوو ٦تها أىٍٝتىعي ًمٍنوي، فىمىٍن قىطىٍعتي لىوي ًمٍن حىقًٌ أىًخيًو شىيػٍ ميتػهفىقه  (ًقٍطعىةن ًمنى النهارً  فىًإ٪تهىا أىٍقطىعي لىوي  ْتيجهًتًو ًمٍن بػىٍعضو
 .عىلىٍيًو 

---------- 
 ( أم: تتحاكموف إِف.إنكم ٗتتصموف إلٌ )
 ( لعل ىنا ٔتعٌت عسى.كلعل)
 ( أم: أفطن كأبلغ يف حجتو من اآلخر.أٟتن ْتجتو من بعض)
 ( معٌت قطعت لو: أم: أعطيتو هبذا اٟتكم.فمن قطعت لو من حق أخيًو شيئان )
 ( إذا كاف الذم قضيت لو ْتسب الظاىر، ال يستحقو ابطنان فهو عليو حراـ.و قطعة من النارفإ٪تا أقطع ل)

 أم: يؤكؿ بو إُف النار.(  قطعة من النار) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

أف القاضي يقضي ك٭تكم على حسب ما يسمع من ا٠تصمُت، ألنو مأمور ابٟتكم ابلظاىر، كاإلمث كالتبعة على من  نستفيد :
 ب القضية أبمر ابطل.كس

 أف حكم القاضي ال يرَت حكمان شرعيان يف الباطن فبل ٭تل حرامان . :كنستفيد 
مثاؿ : لو شهدا شاىدا زكر إلنساف ٔتاؿ ، فحكم القاضي هبذا ا١تاؿ ٢تذا الشخص فإنو ال ٭تل لو بناء على ىذه الشهادة ، 

 كىذا مذىب
 ّنفذان ظاىران ال ابطنان . ٚتاىَت العلماء ، كعلى ىذا فيكوف قضاء القاضي

 ألنو توعد من حكم لو أبنو يقتطع لو قطعة من ّنر .كجو الداللة : 
ـ كىفػيقىهىاء اأٍلى :  قاؿ النوكم لىة ًلمىٍذىىًب مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي كىأىٍٛتىد كىٚتىىاًىَت عيلىمىاء اإٍلًٍسبلى ا اٟتٍىًديث : دىالى ٍمصىار ًمٍن الصَّحىابىة كىيًف ىىذى
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ٌل حىرىامنا ، فىًإذىا شىًهدى شىاًىدنا زيكر إًلً كىالتَّ  يل اٍلبىاًطن ، كىالى ٭تًي ٍنسىافو ٔتىاؿو ، فىحىكىمى بًًو اٟتٍىاًكم ؛ اًبًعُتى فىمىٍن بػىٍعدىٍم أىفَّ حيٍكم اٟتٍىاًكم الى ٭تًي
ا عىلىٍيًو ًبقىٍتلو َفىٍ  ٌل لًٍلمىٍحكيوـً لىوي ذىًلكى اٍلمىاؿ ، كىلىٍو شىًهدى ا اًبلزُّكًر أىنَّوي طىلَّقى ًاٍمرىأىتو َفٍى َفٍى ٭تًى ٌل لًٍلوىِفًٌ قػىٍتلو مىعى ًعٍلمو ًبكىًذهًبًمىا ، كىًإٍف شىًهدى  ٭تًى

ًنيفىة  ًؽ ، كىقىاؿى أىبيو حى ًذهًبًمىا أىٍف يػىتػىزىكَّجهىا بػىٍعد حيٍكم اٍلقىاًضي اًبلطَّبلى ٌل ًلمىٍن عىًلمى ًبكى ٌل حيٍكم اٟتٍىاًكم اٍلفيريكج :  -رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي  -٭تًى ٭تًي
ٍٚتىاًع مىٍن قػى  ا اٟتٍىًديث الصًَّحيح كىإلًً ٌل ًنكىاح اٍلمىٍذكيورىة ، كىىىذىا ٥تيىاًلف ٢ًتىذى ٍبلو ، كى٥تيىاًلف لًقىاًعدىةو كىافىقى ىيوى ديكف اأٍلىٍموىاؿ ، فػىقىاؿى : ٭تًى

 م .      )شرح مسلم(اًلٍحًتيىاًط ًمٍن اأٍلىٍموىاؿ . كىاَّللَّي أىٍعلى كىغىٍَته عىلىيػٍهىا ، كىًىيى أىفَّ اأٍلىٍبضىاع أىٍكُفى ابً 
 ىل ٬توز للقاضي أف ٭تكم بعلمو ؟

 ال ٬توز للقاضي أف ٭تكم بعلمو . 
 كىذا قوؿ مالك كأٛتد كنصره ابن القيم .

، فىأىٍقًضيى لىوي عىلىى ٨تىٍوو ٦تَّا أىٍٝتىعي، ًمٍنوي فىمىٍن ًإنَّكيٍم ٗتىٍتىًصميوفى ًإِفىَّ، كىلىعىلَّ بػىٍعضىكيٍم أىٍف يىكيوفى أىٟتٍى ٟتديث الباب )  نى ًْتيجًَّتًو ًمٍن بػىٍعضو
ئنا، فىًإ٪تَّىا أىٍقطىعي لىوي ًقٍطعىةن ًمنى اىلنَّارً  يػٍ  ( . قىطىٍعتي لىوي ًمٍن حىقًٌ أىًخيًو شى

 م .) فأقضي لو ٨تو ما أٝتع ( فدؿ على أنو يقضي فيما يسمع ال فيما يعل لقولو 
دىاكيكدي ًإّنَّ جىعىٍلنىاؾى خىًليفىةن يف اأٍلىٍرًض فىاٍحكيٍم بػىٍُتى النَّاًس اًبٟتٍىقًٌ كىالى تػىتٌ : قولو تعاُف ) قاؿ القرطيب ًبيًل ػػػػػى َيى  ًبًع ا٢ٍتىوىل فػىييًضلَّكى عىٍن سى

 ...(. اَّللًَّ 
ٍنىعي ًمٍن حيٍكًم اٟتٍىاًكًم ًبًعٍلًمًو، أًلى   ـى لىٍو ميكًٌنيوا أىٍف ٭تىٍكيميوا ًبًعٍلًمًهٍم َفٍى يىشىٍأ أىحىديىيٍم ًإذىا أىرىادى أىٍف ٭تىٍفىظى كىلًيَّوي كىيػي ىىًذًه اآٍليىةي ٘تى ٍهًلكى فَّ اٟتٍيكَّا

: لىٍو رىأىٍيتي رىجيبلن عىلىى حىدٌو ًمٍن عىديكَّهي ًإالَّ ادَّعىى ًعٍلمىوي ًفيمىا حىكىمى ًبًو. كى٨تىٍوى ذىًلكى ريًكمى عىٍن ٚتىىاعىةو ًمنى الصَّحىابىًة ًمنػٍهيٍم أىبي  و بىٍكرو، قىاؿى
، مىا أىخىٍذتيوي حىىتَّ يىٍشهىدى عىلىى ذىًلكى غىٍَتًم. كىريًكمى أىفَّ اٍمرىأىةن جىاءىٍت ًإُفى عيمىرى فػىقىالىٍت لىوي: ا حيديكدً  ا فىًإنَّكى اَّللًَّ فو ًبكىذى ٍحكيٍم ِف عىلىى فيبلى

. كىيف صىًحيًح ميٍسًلمه عىًن اٍبًن عىبَّاتػىٍعلىمي مىا ِف ًعٍندىهي  : أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ . فػىقىاؿى ٢تىىا: ًإٍف أىرىٍدًت أىٍف أىٍشهىدى لىًك فػىنػىعىٍم كىأىمَّا اٟتٍيٍكمي فىبلى  سو
:أىنَّوي اٍشتػىرىل فػىرىسنا فىجىحىدىهي اٍلبىائًعي،  قىضىى بًيىًمُتو كىشىاًىدو، كىريًكمى عىًن النَِّبًٌ  ـى  "مىٍن يىٍشهىدي ِف  فػىلىٍم ٭تىٍكيٍم عىلىٍيًو ًبًعٍلًمًو كىقىاؿى "فػىقىا

 ه خيزىٯٍتىةي فىشىًهدى فىحىكىمى. خىرَّجى اٟتٍىًديثى أىبيو دىاكيدى كىغىيػٍري 
  إُف جواز ذلك .كذىب بعض العلماء : 

 كىو قوؿ أَب يوسف كأَب ثور كاختاره ا١تزٓف كىو قوؿ الظاىرية .
بىةى  عىاًئشىةى اهنع هللا يضر كاستدلوا ْتديث فػىقىالىٍت: َيى رىسيوؿى  اَّللًَّ ،  عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -اٍمرىأىةي أىَب سيٍفيىافى  -قىالىٍت ) دىخىلىٍت ًىٍندي بًٍنتي عيتػٍ

ٍذتي ًمٍن مىالًًو ًبرىٍَتً ًعٍلًمًو . فػىهىٍل عىلىيَّ يف ػػػػػػػػ، إالَّ مىا أىخى  إفَّ أىابى سيٍفيىافى رىجيله شىًحيحه ، ال يػيٍعًطيًٍت ًمٍن النػَّفىقىًة مىا يىٍكًفيًٍت كىيىٍكًفي بىًٍتَّ 
 : خيًذم ًمٍن مىالًًو اًبٍلمىٍعريكًؼ مىا يىٍكًفيًك كىيىٍكًفي بىًنيًك ( متفق عليو . ذىًلكى ًمٍن جينىاحو ؟ فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

 .فحكم ٢تا من غَت بينة كال إقرار لعلمو بصدقها 
 كقالوا : إف علم القاضي أقول من الشهادة ، ألف علمو يقُت ، كالشهادة قد تكوف كذابن .

 كالراجح األكؿ .
أفىت يف حق أَب سفياف من غَت  فأما حديث أَب سفياف فبل حجة فيو ألنو فتيا ال حكم ، بدليل أف النِب قاؿ ابن قدامة : 

 يبتو  .حضوره ، كلو كاف حكمان عليو َف ٭تكم عليو يف غ
َف يسأ٢تا البينة كال ييعطى ا١تدعي  ، ألف أاب سفياف كاف حاضران يف البلد َف يكن مسافران ، كالنِب كال دليل فيو كقاؿ ابن القيم : 

 . ٔتجرد دعواه ، كإ٪تا كاف ىذا فتول منو 
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 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o  أف حكم القاضي ال ٭تلل حرامان كال ٭تـر حبلالن. 
o .عقوبة من أخذ ماالن بدكف حق أنو يقتطع قطعة من النار 
o  أف الرسوؿ .ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى ا٠تٍىٍَتً كىمىا مىسًٍَّتى السُّوءي(. ال يعلم الريب  قاؿ تعاُف: )كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلرىٍيبى الى
o  أف الرسوؿ ٬توز عليو يف أمور األحكاـ ما ٬توز على غَته، ألنو ناس أبمور الظاىر.٭تكم على ال 
o مشركعية كعظ ا٠تصـو كٖتذيرىم من عاقبة الكذب . 

ٍعتي النهيبه  كىعىٍن جىاًبرو  - ُُّٗ : ٝتًى  رىكىاهي اٍبني ًحبهافى (.  كىٍيفى تػيقىدهسي أيمهةه الى يػيٍؤخىذي ًمٍن شىًديًدًىٍم ًلضىًعيًفًهمٍ )  يػىقيوؿي  قىاؿى

 .بػيرىٍيدىةى ًعٍندى البػىزهاًر  كىلىوي شىاًىده ًمٍن حىًديثً  - ُِّٗ
 كىآخىري ًمٍن حىًديًث أىِب سىًعيدو ًعٍندى اٍبًن مىاجىو. - ُّّٗ

---------- 
 ( بضم التاء كفتح القاؼ كتشديد الداؿ، أم: كيف تيطىٌهػر أمة كتنزه من الذنوب ال يينتصف لضعيفها من قويها. كىٍيفى تػيقىدهسي ) 

 ما صحة حديث الباب ؟
 ىده .صحيح لشوا

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد كجوب نصرة ا١تظلـو حىت يؤخذ حقو من القوم .

فػىقىاؿى رجل: َيى رىسيوؿ هللًا، أٍنصيريهي ًإذىا كىافى مىٍظليومان، أرىأٍيتى إٍف كىافى ظىاًلمان  (  )اٍنصيٍر أخىاؾى ظىا١تان أىٍك مىٍظليومان  عن أنس قاؿ : قاؿ 
 ًمنى الظيٍلًم فىًإفَّ ذًلكى نىصريه( ركاه البخارم. -أىٍك ٘تٍنػىعيوي  -: ٍٖتجيزيهي كىٍيفى أٍنصيريهي؟ قىاؿى 
ىٍظليوـً  قىاؿى )أمىرىّنى رسوؿي هللا كيف حديث ال راء 

 متفقه عىلىٍيًو. (  بًعيىادىًة اٍلمىريًض، كىاتًٌبىاًع اٞتىنىازىًة، كىنىٍصًر ا١ت
 كماذا نستفيد أيضان ؟
 لظلم كخاصة ظلم الرٍت للفقَت .نستفيد أيضان : عاقبة ا
القداسة كالطهارة عن األمة اليت تتسامح مع الظاَف، كال تنتصر للضعيف، كأف األمة اليت  ينفي فيو النِب ففي ىذا اٟتديث : 

ف كانت كافرة، هللا يقيم الدكلة العادلة كإ ة : إفابن تيمي تنتصر للضعيف كأتخذ اٟتق لو ييثٍتى عليها كلو َف تكن مسلمة، ك٢تذا قاؿ
 ة .كال يقيم الظا١تة كإف كانت مسلم

فا١تظلـو يستجيب هللا دعاءه حىت كلو كاف كافران، فلو كاف كافران كظيًلم كدعا على من ظلمو أجاب هللا :  ابن عثيمُت كقاؿ
 " ! إذا كاف مسلمان ؟دعاءه، ألف هللا حكم عدؿ ػ عز كجل ػ، أيخذ ابإلنصاؼ كالعدؿ ١تن كاف مظلومان كلو كاف كافران، فكيف 

يف مواقف كأحاديث كثَتة: أف الظلم عاقبتو كخيمة، كأف هللا ػ عز كجل ػ أيخذ من الظاَف للمظلـو حقو يـو  لقد بُت لنا النِب 
القيامة، فبل يدخل أحده اٞتنة كألحدو من أىل النار عنده مظلمة، كال يدخل أحده النار كألحدو من أىل اٞتنة عنده مظلمة، 

 ء ( .كقاؿ تؤدف اٟتقوؽ إُف أىلها يـو القيامة حىت يقتص للشاة اٞتلحاء من الشاة القرّن) ل  ػ هنع هللا يضر ػ أف النِب أَب ىريرة فعن
كانت عنده مىٍظلىمىةه ألخيو من عرضو أك من شيء فليتحللو منو اليـو قبل أال يكوف دينار كال درىم، إف كاف لو عمل صاٌف ) من  

 و ( .ظلمتو، كإف َف يكن لو حسنات، أخذ من سيئات صاحبو فحيمل عليأخذ منو بقدر م
ألمة كىي  ػ من خبل٢تا على بياف خطورة الظلم، فبل قوة كال أماف كالسَتة النبوية مليئة ابألحاديث كا١تواقف اليت حرص النِب 

 . ظا١تة، كال علو جملتمع برَت العدؿ
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 ( . يىةو كىانىٍت ظىاًلمىةن كىأىٍنشىٍأّنى بػىٍعدىىىا قػىٍومنا آىخىرًينقىصىٍمنىا ًمٍن قػىرٍ   ) ككمقاؿ هللا تعاُف 
كىكىذىًلكى أىٍخذي رىبًٌكى  قرأ : للظاَف حىت إذا أخذه َف يػيٍفًلٍتو، قاؿ: مث  هللا لييٍمًلي ) إف ؿ ػ هنع هللا يضر ػ قاؿ: قا أَب موسى األشعرم كعن

 ( . أىٍخذىهي أىلًيمه شىًديده ًإذىا أىخىذى اٍلقيرىل كىًىيى ظىاًلمىةه ًإفَّ 
َّ هللاى غىاًفبلن عىمَّا يػىٍعمىلي   ) كالو تسلية للمظلـو يف اٟتاؿ، ككعيد للظاَف لئبل يرًت ابإلمهاؿ، كما قاؿ تعاُفم : كفيا١تناك  قاؿ ٖتىٍسىنبى

ريىيٍم لًيػىٍوـو تىٍشخىصي ًفيًو األىٍبصىا  ر ( .الظَّاًلميوفى ًإ٪تَّىا يػيؤىخًٌ
على إقامة العدؿ مع القريب كالبعيد، كا١تساكاة يف إقامة اٟتدكد بُت الناس غنيهم كفقَته، كشريفهم  ظلم أكد النِب كيف مقابل ال

  .ككضيعهم، كيف قٌصة ا١ترأة ا١تخزكمية اليت سرقت يف غزكة الفتح دليل كاضع على ذلك
 فخَتية األمة كقداستها يف عدـ معاكنة الظاَف كالت رأ من صنيعو:

ليأتُت عليكم أمراء يقربوف شرار الناس، كيؤخركف الصبلة عن مواقيتها، فمن أدرؾ ذلك منهم فبل يكونن عريفنا كال )  قاؿ  
  ( .شرطينا كال جابينا كال خازّنن 

كم ذلك يكوف يف آخر الزماف أمراء ظلمة ككزراء فسقة، كقضاة خونة كفقهاء كذبة، فمن أدرؾ من)كعن أَب ىريرة هنع هللا يضر مرفوعنا:  
 ان ( .الزماف فبل يكونن ٢تم كاتبنا كال عريفنا كال شرطي

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًه  - ُّْٗ هىا قىالىٍت: ٝتًى ييٍدعىى اًبلقىاًضي العىاًدًؿ يػىٍوـى الًقيىامىًة، فػىيػىٍلقىى ًمٍن )  يػىقيوؿي  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ
ٍ يػىٍقًض بػىٍُتى اثٍػنػىٍُتً يف عيٍمرًهً ًشدهًة اًٟتسىاًب مىا يػىتىمىٌته أىنه  ، كىلىٍفظيوي: « وي ملى هىًقيُّ يػٍ ٍرىةو »رىكىاهي اٍبني ًحبهافى كىأىٍخرىجىوي البػى  ( . «يف ٘تى

------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟

 سنده ضعيف .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 . شدة حساب القضاة العادلُت، فكيف حاؿ اٞتائرين نستفيد :
 تقدـ أنو جاءت أحاديث يف الًتىيب من القضاء ، كأحاديث يف الًتعيب . كقد

 فأحاديث الًتغيب ٖتمل ١تن كليو ببل طلب ، كقاـ ْتقو كعدؿ كَف أتخذه يف هللا لومة الئم .
 كأحاديث الًتىيب ٤تمولة على من طلب القضاء كَف يعدؿ كَف يقم ْتقو .

 فائدة :
 من العلماء : ك٠تطر كظيفة القضاء ىرب منها كثَت

يف ترٚتة عبدهللا بن كىب يف الررابؿ أنو كتب إليو ا٠تليفة فاختفى يف بيتو، فاطلع عليو بعضهم يومان فقاؿ: َي ابن كىب أال ٗترج 
 .؟ فقاؿ: أما علمت أف العلماء ٭تشركف مع األنبياء كالقضاة مع السبلطُت؟ فتحكم بُت الناس بكتاب هللا كسنة رسوؿ هللا 

ًقبلبة إُف مصر ١تا طلب للقضاء فلقيو أيوب فأشار إليو ابلًتغيب فيو ، كقاؿ لو : لو ثبتَّ لنلتى أجران عظيمان ، فقاؿ لو  ىرب أبوك 
  !أبو قبلبة : الرريق يف البحر إُف مىت يسبح ؟

على توليو ،  د عزؼ كثَت من األئمة عن توِف القضاء، بل كقبىل بعضهم ابلضرب كالسجن(: ق اإلسالـ س ججاء يف موقع ) 
  :كىرب بعضهم من بلده من أجل أف ال يتوُف القضاء، كٯتكن إٚتاؿ أسباب عزكؼ أكلئك األئمة عن القضاء ابألسباب التالية

أنو يرل نفسو ليس أىبلن للقضاء، فا١تعركؼ عن القضاء أنو ٭تتاج لسعة ابؿ، كذكاء ، كفطنة، كقد يرل اإلماـ العازؼ عن -أ
 . لتلك الشركط القضاء نفسو غَت ٤تقق
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أنو يرل أنو غَت كاجب عليو ، كال مستحب ، بل إف قوالن لئلماـ أٛتد ٭تتمل أف يكوف معناه : أنو ال ٬تب عليو حىت لو -ب
 ه .تعُتَّ األمر عليو ، كَف يوجد غَت 

  .أف فيو خطران يف اٟتكم ٓتبلؼ اٟتق ، فيخشى العاَف على نفسو من توِف القضاء من أجل ذلك -ج
خطر عظيم ، ككزر كبَت ، ١تن َف يؤدًٌ اٟتق فيو ، كلذلك كاف السلف رٛتة اَّلٌل عليهم  -أم : القضاء  –كفيو :  مةبن قداقاؿ ا

 . "ٯتتنعوف منو أشد االمتناع ، كٮتشوف على أنفسهم خطره
 ؛ع حىت لو أكذم يف نفسوشد االمتنا كاف كثَت من السلف الصاٌف ٭تجم عن توٌِف القضاء كٯتتنع عنو أ( ةا١توسوعة الفقهي )كيف

، كما تدٌؿ عليو األحاديث الكثَتة كاليت كرد فيها الوعيد كالتخويف ١تن توُف القضاء كَف يؤٌد اٟتق كذلك خشيةن من عظيم خطره
 .فيو 

 عدـ القدرة على ٖتمل ببلء القضاء -د
لفضبلء ، كتريبوا ، حىت تركوا ، كسيجن بسببو عند ك١تا تقرر من ببلء القضاء : فرَّ عنو كثَت من اي : قاؿ الشيخ أبو اٟتسن النباى

االمتناع آخركف ، منهم أبو حنيفة ، كىو النعماف بن اثبت ، دعاه عمر بن ىبَتة للقضاء ، فأىب ؛ فحبسو ، كضربو أَيمان ، كل 
 و .يـو عشرة أسواط ، كىو متماد على إابيتو ، إُف أف ترك

  .حلة يف طلب العلم ، كتعليم الناسانشرا٢تم ٔتا ىو أىم ، كانشرا٢تم ابلر  -ق
:  عىًن النهيبًٌ  كىعىٍن أىِب بىٍكرىةى  - ُّٓٗ  .رىكىاهي البياىاًرمُّ ( لىٍن يػيٍفًلحى قػىٍوـه كىلهٍوا أىٍمرىىيمي اٍمرىأىةن ) قىاؿى

--------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد أف ا١ترأة ال ٬توز ٢تا أف تتوُف القضاء .
 . ذىب ٚتهور العلماءذا مكى

 . مذىب ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة ، كبعض اٟتنفية فهو
 أىٍموىا٢تًًٍم (  .هللا تعاُف : ) الٌرًجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النًٌسىاًء ٔتىا فىضَّلى اَّللَّي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كىٔتىا أىنٍػفىقيوا ًمٍن  لقولو-أ
ٔتعٌت أنو رئيسها ككبَتىا كاٟتاكم عليها ، فاآلية تفيد عدـ كالية ا١ترأة ، كإال كانت القوامة للنساء على فالرجل قيم على ا١ترأة ،  

 . الرجاؿ ، كىو عكس ما تفيده اآلية
 .ولو تعاُف : ) كىلًلٌرًجىاًؿ عىلىٍيًهنَّ دىرىجىةه ( كلق -ب

نصب القضاء ينايف الدرجة اليت أثبتها هللا تعاُف للرجاؿ يف ىذه فمنح هللا تعاُف الرجاؿ درجة زائدة على النساء ، فتوِف ا١ترأة ١ت
 . اآلية ألف القاضي حىت ٭تكم بُت ا١تتخاصمُت ال بد أف تكوف لو درجة عليهما

اؿى )لىٍن يػيٍفًلحى قػىٍوـه كىلٍَّوا أىٍمرىىيٍم اٍمرىأىةن( أىفَّ أىٍىلى فىاًرسى قىٍد مىلَّكيوا عىلىٍيًهٍم بًٍنتى ًكٍسرىل قى  أىَب بىٍكرىة قىاؿى : لىمَّا بػىلىغى رىسيوؿى اَّللًَّ  كعن-ّ
 م .ركاه البخار 

استدؿ الفقهاء هبذا اٟتديث على عدـ جواز توِف ا١ترأة القضاء ، ألف عدـ الفبلح ضرر ٬تب اجتناب أسبابو ، كاٟتديث عاـ يف 
 . عاـ فيشمل كل أمر من أمور ا١تسلمُت العامةٚتيع الوالَيت العامة ، فبل ٬توز أف تتوالىا امرأة ، ألف لفظ ) أمرىم ( 

 ر .قوؿ اٞتمهو  أَب بكرة من قاؿ: ال ٬توز أف توُف ا١ترأة القضاء، كىو استدؿ ْتديث: ابن التُت قاؿ : رابن حج قاؿ
فيها  فليس بعد نفي الفبلح شيء من الوعيد الشديد ، كرأس األمور ىو القضاء ْتكم هللا عز كجل ، فدخولو:  قاؿ الشوكاينك 

 دخوالن أكليان 
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ًقصىةي كىأًلىفَّ اٍلقىاًضيى ٭تىٍضيري ٤تىىاًفلى ا٠تٍيصيوـً كىالٌرًجىاًؿ ، كى٭تيٍتىاجي ًفيًو إُفى كىمىاًؿ الرٍَّأًم كى٘تىىاـً اٍلعىٍقلً قاؿ ابن قدامة :   كىاٍلًفٍطنىًة ، كىاٍلمىٍرأىةي ّنى
يىكيٍن  ٍلحيضيوًر يًف ٤تىىاًفًل الٌرًجىاًؿ ، كىالى تػيٍقبىلي شىهىادىتػيهىا ، كىلىٍو كىافى مىعىهىا أىٍلفي اٍمرىأىةو ًمٍثًلهىا ، مىا َفىٍ اٍلعىٍقًل ، قىًليلىةي الرٍَّأًم ، لىٍيسىٍت أىٍىبلن لً 

٢تًًنَّ كىًنٍسيىاهًنًنَّ ًبقىٍولًًو تػىعىاُفى  كىالى تىٍصليحي  (ٍحدىا٫تيىا فػىتيذىكًٌرى إٍحدىا٫تيىا اأٍليٍخرىلأىٍف تىًضلَّ إ)مىعىهينَّ رىجيله ، كىقىٍد نػىبَّوى اَّللَّي تػىعىاُفى عىلىى ضىبلى
اًف   .ًلئٍلًمىامىًة اٍلعيٍظمىى ، كىالى لًتػىٍولًيىًة اٍلبػيٍلدى

ا َفٍى يػيوىؿًٌ النَِّبُّ   يىةى بػىلىدو  كى٢ًتىذى ، ًفيمىا بػىلىرىنىا ، كىلىٍو جىازى ذىًلكى َفٍى ٮتىٍلي ًمٍنوي  كىالى أىحىده ًمٍن خيلىفىائًًو ، كىالى مىٍن بػىٍعدىىيٍم ، اٍمرىأىةن قىضىاءن كىالى كالى
يعي الزَّمىاًف غىالًبنا  )ا١ترٍت(     . ٚتًى

 اذكر بعض شركط القاضي ؟
ًلغان عاقالن   :أف يكوف ابى

 . عىاًقبلن ىذا الشرط األكؿ من شركط القاضي : أف يكوف ابلران 
كفاءة ، كألهنما ٫تا أبنفسهما ٭تتاجاف إُف كِف ، فبل ٯتكن أف يكوّن كليُت على ألنو بفواهتما تفوت القوة اليت ىي أحد ركٍت ال

 غَت٫تا .
 :ذىكىران أف يكوف  

 ىذا الشرط الثآف من شركط القاضي : أف يكوف ذكران .  كقد تقدـ .
 أف يكوف  حيٌران :

 ىذا الشرط الثالث من شركط القاضي : أف يكوف حران .
 فبل يكوف العبد قاضيان .

 كىذا مذىب ٚتهور العلماء ، يشًتط أف يكوف حران .
 قالوا : ألف القضاء منصب شريف ، فبل ٬توز أف يتواله عبد ، كاإلمامة العظمى . 

، فحاؿ الرقيق ينايف حاؿ الوالية.   كألف العبد يف أعُت الناس ٦تتهن، كالقاضي موضوع للفصل بُت ا٠تصـو
 ة سيده .ػكألنو مشروؿ ٓتدم

 يصح أف يتوُف اإلمامة العظمى ، فيقاس عليها عدـ صحة توليو القضاء .أف العبد ال 
 : إُف جواز أف يكوف الرقيق قاضيان . كذىب بعض العلماء

 كىذا قوؿ ابن حـز ، كرجحو ابن تيمية ، لعمـو األدلة ، بشرط أف أيذف لو سيده .
 أف يكوف ميٍسًلمان :

 لمان .ىذا الشرط الرابع من شركط القاضي : أف يكوف مس
 فبل ييوٌُف الكافر .

 ( .كىلىٍن ٬تىٍعىلى اَّللَّي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى سىًبيبلن لقولو تعاُف )
 كألف الكفر يقتضي إذالؿ صاحبو ، كالقاضي ٬تب احًتامو ، كبينهما منافاة .
 كألف اإلسبلـ شرط يف الشهادة ، فؤلف يكوف شرطان يف القضاء بطريق األكُف .

 يكوف عىٍدالن :أف 
 ىذا الشرط ا٠تامس من شركط القاضي : أف يكوف عدالن .

 .فبل ٬توز تولية فاسق 



 ُٗٗٗ 

 ( كاٟتاكم ٬تيء بقوؿ، فبل ٬توز قبولو مع فسقو . َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنػىبىأو فػىتػىبػىيػَّنيواألف هللا يقوؿ ) 
 ىدان ، فؤلف ال ٬توز أف يكوف قاضيان بطريق األكُف .كألف الفاسق ال ٬توز أف يكوف شا
 كألنو ال يؤمن أف ٭تيف لفسقو .

 كالعدؿ ىنا : من كاف قائمان ابلواجبات ، مبتعدان عن ارمات ، بعيدان عن الريب ، ظاىر األمانة ، مأموّنن يف الرضب كالرضا .
يعان  أف يكوف  :ٝتًى

 يكوف ٝتيعان .ىذا الشرط السادس من شركط القاضي : أف 
 فبل يكوف أصم .

 قاؿ ) إٓف أقضي بنحو ما أٝتع ... ( . ، ألف النِب  اأٍلىصىم الى يىٍسمىعي قػىٍوؿى ا٠تٍىٍصمىٍُتً ألف 
 أف يكوف بىًصَتىان :

 ىذا الشرط السابع من شركط القاضي : أف يكوف بصَتان .
 كاٟتنابلة . كىذا مذىب اٟتنفية ، كا١تالكية ، كا١تشهور من مذىب الشافعية ،

 فاألعمى ال يصح أف يكوف قاضيان .
 ) ا١ترٍت ( . اٍلميدًَّعيى ًمٍن اٍلميدَّعىى عىلىٍيًو ، كىاٍلميًقرَّ ًمٍن اٍلميقىرَّ لىوي ، كىالشَّاًىدى ًمٍن اٍلمىٍشهيوًد لىوي . اأٍلىٍعمىى الى يػىٍعًرؼي ألف ى -أ

  توِف القضاء .أف عدـ اإلبصار يؤثر يف قبوؿ الشهادة ، فكذلك يؤثر يف-ب
 أف األعمى رٔتا خيدع من أحد ا٠تصـو أك الشهود . -ج

 ال يشًتط . كقيل :
 بل يصح قضاء األعمى ، كنسبو ابن قدامة لبعض الشافعية . 
 على ا١تدينة ، ٦تا يدؿ على صحة توِف األعمى للقضاء . –كىو رجل أعمى  –استخلف ابن أـ مكتـو  أف النِب -أ

 إ٪تا استخلفو إمامان يف الصبلة ال قاضيان ، أك أف ىذا خاص اببن أـ مكتوف . نِب كنوقش ىذا : أبف ال
 كاف أعمى ، كالقضاء من كظائف األنبياء عليهم السبلـ .  أف نِب هللا شعيبان  -ب

 كنوقش ىذا : أف ىذا َف يثبت .
ًتًهٍم ) مى  أىنهوي قىاؿى  عىًن النهيبًٌ  كىعىٍن أىِب مىٍرميىى األىٍزًدمًٌ  - ُّٔٗ ئنا ًمٍن أىٍمًر ا١تيٍسًلًمُتى، فىاٍحتىجىبى عىٍن حىاجى يػٍ هي اَّللهي شى ٍن كىاله

ًتوً  ًٍمًذمُّ  ( كىفىًقَتًًىم، اٍحتىجىبى اَّللهي ديكفى حىاجى  .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى كىالًتًٌ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 صحيح .

 .قاؿ ابن حجر يف الفتح : إسناده جيد 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-

 نستفيد الوعيد الشديد ١تن كاف حاكمان بُت الناس فاحتجب عنهم برَت عذر ، ١تا يف ذلك من أتخَت اٟتقوؽ أك تضييعها .
 ما حكم اٗتاذ القاضي حاجبان ؟-

 ذىب بعض العلماء : إُف أنو ال ينبري للقاضي أف يتخذ حاجبان .
 ٟتديث الباب .



 َََِ 

 أنو ينبري للقاضي أف يتخذ حاجبان يدخل ا٠تصـو إُف القاضي ابلًتتيب .كذىب آخركف : إُف 
 كأجابوا عن حديث الباب : 

 )منحة العبلـ(أبف ا١تراد بو االحتجاب الذم يؤدم إُف أتخَت القضاة النظر يف حاجات الناس كفض ا٠تصومات بينهم . 
رىكىاهي أىٍٛتىدي كىاأٍلىٍربػىعىةي، كىحىسهنىوي  ( الرهاًشيى كىا١تيٍرتىًشيى يف اٍٟتيٍكمً   لىعىنى رىسيوؿي اَّللهً )  قىاؿى  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُّٔٗ

ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى   .الًتًٌ
 .كىلىوي شىاًىده ًمٍن حىًديًث عىٍبًد اَّللًه بًن عىٍمروك ًعٍندى اأٍلىٍربػىعىًة ًإاله النهسىاًئيه 

----------- 
 .الرشوة  دافعىو (  اشيالر ) 
 ىو آخذىا .(  ا١ترتشيك ) 

 عرؼ الرشوة ؟
 الرشوة : ىي ما يدفع من ماؿ ك٨توه كمنفعة ، ليتوصل بو إُف ما ال ٭تل .

 .: الرشوة : بضم الراء ككسرىا ك٬توز الفتح كىي ما يؤخذ برَت عوض كيعاب أخذه  قاؿ ابن حجر
كالراشي معطيو كالرائش ، كا١ترتشي قابضو ، على ما ال ٭تل  ع بو من ذم جاه عوّنن كقاؿ ابن العرَب : الرشوة كل ماؿ دفع ليبتا  

 ة . ) الفتح ( .الواسط
مأخوذ من الرشا كىو اٟتبل الذم يتوصل بو إُف ا١تاء يف ، : كالراشي ىو الذم يبذؿ ا١تاؿ ليتوصل بو إُف الباطل  قاؿ الصنعاينك 

 .البئر 
ثَت قاؿ: الراشي من يعطي الذم يعينو على الباطل كا١ترتشي اآلخذ كالرائش ىو الذم ٯتشي كيف النهاية البن األ ان:كقاؿ أيض

 )سبل السبلـ(.  فإف أخذ فهو أبلغ )أم ابإلمث كاٟترمة(  كإف َف أيخذ على سفارتو أجران  ،بينهما كىو السفَت بُت الدافع كاآلخذ
 ما حكم الرشوة ؟-

 حراـ ككبَتة من كبائر الذنوب .
 الباب . ٟتديث -أ

( ركاه أٛتد ، كىو ضعيف هبذه الراشي كا١ترتشي كالرائش يعٍت الذم ٯتشي بينهما لعن رسوؿ هللا )قاؿ  ثوابف كٟتديث -ب
 الزَيدة .

 قاؿ اٟتسن كسعيد بن جبَت: ىو الرشوة. ت (ٝتىَّاعيوفى لًٍلكىًذًب أىكَّاليوفى لًلسُّحٍ  ) تعاُفكقاؿ -ج

ٍن أىٍموىاًؿ النَّاسً كىالى أتىٍكي  ) كقولو تعاُف-د نىكيم اًبٍلبىاًطًل كىتيٍدليوٍا هًبىا ًإُفى اٟتٍيكَّاـً لًتىٍأكيليوٍا فىرًيقنا مًٌ  ف ( .اًبإًلمثًٍ كىأىنتيٍم تػىٍعلىميو  ليوٍا أىٍموىالىكيم بػىيػٍ
 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : كىي ٤ترمة ١تا يلي :

شي  ، كاللعن ىو الطرد كاإلبعاد عن رٛتة هللا، كىذا يقتضي أف تكوف لعن الراشي كا١ترت للحديث الصحيح: أف النِب  : أكالن 
 الرشوة من كبائر الذنوب.

كم ٢تم ْتسب الرشوة فسد الناس، كصاركا يتباىوف فيها أيهم أكثر رشوة، فإذا   : اثنيان  أف فيها فساد ا٠تلق؛ فإف الناس إذا كانوا ٭تي
ا٪تائة َف ٭تكم لو، فسيعطي ألفان، كإذا ظن أف خصمو سيعطي ألفان أعطى كاف ا٠تصم إذا أعطى ألفان حكم لو، كإذا أعطى ٙت

 ألفُت، كىكذا فيفسد الناس.
أهنا سبب لتريَت حكم هللا عٌز كجل؛ ألنو بطبيعة اٟتاؿ النفس حٌيافة مٌيالة، ٘تيل إُف من أحسن إليها، فإذا أعطي القاضي  : اثلثان 



 ََُِ 

 ريَت ٟتكم هللا ػ عٌز كجل ػ.رشوة حكم برَت ما أنزؿ هللا، فكاف يف ىذا ت
أف فيها ظلمان كجىوران؛ ألنو إذا حكم للراشي على خصمو برَت حق فقد ظلم ا٠تصم، كال شك أف الظلم ظلمات يـو  : رابعان 

 القيامة، كأف اٞتور من أسباب الببلَي العامة، كالقحط كغَته.
ؿ ابلباطل، ألنو ليس من حق القاضي أف أيخذ شيئان على ا١تال أف فيها أكبلن للماؿ ابلباطل، أك تسليطان على أك خامسان:

حكمو؛ ألننا نقوؿ: ىذا الذم أخذه القاضي إما أف ٭تملو على اٟتكم ابٟتق، كاٟتكم ابٟتق ال ٬توز أف أيخذ عليو عوضان دنيوَين، 
كبذ٢تا أعانةن ألكل ا١تاؿ  كإما أف ٭تملو على اٟتكم ٓتبلؼ اٟتق، كىذا أشد كأشد، فكاف أخذ الرشوة أكبلن للماؿ ابلباطل،

 ابلباطل.
أف فيها ضياع األماّنت، كأف اإلنساف ال يؤ٘تن، كاإلنساف ال يدرم أ٭تكم لو ٔتا معو من اٟتق، أك ٭تكم عليو؟ كىذا  سادسان:

 فساد عظيم، كلذلك استحق الراشي كا١ترتشي لعنة هللا ػ كالعياذ اب ػ.
 مىت ٬توز دفع الرشوة ؟-

 على اآلخذ دكف ا١تعطي . ان ، إذا َف يتمكن اإلنساف من الوصوؿ إُف حقو إُف هبا ، كتكوف حينئذ حرام ٬توز دفع الرشوة
كالية ، أك ليظلم لو إنساف ، فهذا أيمث  كال ٖتل الرشوة : كىي ما أعطاه ا١ترء ليحكم لو بباطل ، أك ليوِف : رٛتو هللا قاؿ ابن حـز

 ا١تعطي كاآلخذ . 
 الى ( . ) .أعطى ليدفع عن نفسو الظلم فذلك مباح للمعطي ، كأما اآلخذ فآمثفأما من منع من حقو ف

على اآلخذ،  أك ليعطيو حقو الواجب كانت ىذه ا٢تدية حرامان ، رٛتو هللا :  إذا أىدل لو ىدية ليكف ظلمو عنو كقاؿ ابن تيمية
قيل: َي رسوؿ هللا، فلم  ان،لعطية فيخرج هبا يتأبطها ّنر قوؿ )إٓف ألعطي أحدىم اي  كجاز للدافع أف يدفعها إليو، كما كاف النِب

للناس فإعطاء  ان تعطيهم؟ قاؿ: أيبوف إال أف يسألوٓف كأيىب هللا ِف البخل( كمثل ذلك: إعطاء من أعتق ككتم عتقو، أك كاف ظا١ت
 ىؤالء جائز للمعطي، حراـ عليهم أخذه .

يت يتوصل هبا اإلنساف إُف حقو ، كأف ال ٯتكنو اٟتصوؿ على حقو إال بشيء رٛتو هللا : " أما الرشوة ال قاؿ الشيخ ابن عثيمُت
على ا١تعطي ، ألف ا١تعطي إ٪تا أعطى من أجل الوصوؿ إُف حقو ، لكن اآلخذ  ان مامن ا١تاؿ ، فإف ىذا حراـ على اآلخذ كليس حر 

 (. َِّ/ْسبلمية" )الذم أخذ تلك الرشوة ىو اآلمث ألنو أخذ ما ال يستحق " انتهى نقبل عن "فتاكل إ
قاؿ ا٠تطاَب : الراشي : ا١تعطي ، كا١ترتشي : األخذ ، كإ٪تا تلحقهما العقوبة معنا إذا استوَي يف القصد كاإلرادة ، فرشا ا١تعطي 
 ليناؿ بو ابطبلن ، كيتوصل بو إُف ظلم ، فأما إذا رشا ليتوصل بو إُف حق ، أك يدفع بو عن نفسو ظلمنا ، فإنو غَت داخل يف ىذا

 .الوعيد ، كقد ركم أف ابن مسعود أخذ يف سِب كىو أبرض اٟتبشة ، فأعطى دينارين حىت خلي سبيلو 
قاؿ  ) ًإفَّ أىحىدىىيٍم لىيىٍسأىليًٍت اٍلمىٍسأىلىةى   ركاه أٛتد  عن عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ما كاستدلوا ك٦تا يدؿ على ذلك : 

هي فػىيى  ره ، قىاؿى عيمىري : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، فىًلمى تػيٍعًطيًهٍم ؟ قىاؿى فىأيٍعًطيهىا ًإَيَّ ٍبػىٍوفى ًإال أىٍف ٍخريجي هًبىا ميتىأىبًٌطيهىا ، كىمىا ًىيى ٢تىيٍم ًإال ّنى : ًإنػَّهيٍم أيى
أيىٍىبى اَّللَّي ِف اٍلبيٍخلى (   .يىٍسأىليوٓف ، كى

 ، حىت يدفع عن نفسو مذمة البخل .  يعطي ىؤالء ا١تاؿ مع أنو حراـ عليهم فكاف النِب 
 
 
 
 



 ََِِ 

هيمىا قىاؿى  - ُّٖٗ اًف بػىٍُتى يىدىًم اٟتٍىاًكمً  قىضىى رىسيوؿي اَّللًه )  كىعىٍن عىٍبًد اَّللًه بًن الزُّبػىٍَتً رىًضيى اَّللهي عىنػٍ  ( أىفه ا٠ٍتىٍصمىٍُتً يػىٍقعيدى
 .رىكىاهي أىبيو دىاكيدى، كىصىحهحىوي اٟتٍىاًكمي 

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟-

 سنده ضعيف .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-

 نستفيد كجوب العدؿ بُت ا٠تصمُت .
ًظًو، كىلىٍفًظًو، كى٣تىًٍلًسًو، كىديخيو٢تًًمىا عىلىٍيوً   . قاؿ الفقهاء : كعليو أف يػىٍعدؿى بػىٍُتى ا٠تٍىٍصمىٍُتً يف ٟتٍى

 ك٣تلسو كدخو٢تما عليو .ظو كلفظو ٬تب على القاضي أف يعدؿ بُت ا٠تصمُت يف ٟتأم : ك 
 رة غضب كلآلخر نظرة رضا .ظن : أم النظر ، فبل ينظر إُف أحد ا٠تصمُت ٟتظو
 : أم كبلمو ، فبل يلُت ألحد٫تا كيرلظ لآلخػر . لفظو

 . كىًإذىا حىكىٍمتيٍم بػىٍُتى النَّاًس أىٍف ٖتىٍكيميوا اًبٍلعىٍدًؿ ( لقولو تعاُف )
 . ٍلتيٍم فىاٍعًدليوا (كىًإذىا قػي  كقاؿ تعاُف )

 "اٚتعوا على أنو كاجب على القاضي أف يسوم بُت ا٠تصمُت يف اجمللس . قاؿ ابن رشد :
 ما اٟتكم إف ترافع إليو مسلم ككافر ؟-

 يرفع ٣تلس ا١تسلم على الكافر . قيل :
 ال فرؽ بُت ٣تلس ا١تسلم ك٣تلس الكافر ، بل ٬تب العدؿ . كقيل :

 كىذا الصواب .
بي اى   لشههىادىاتً ابى

 تعريفها :
 الشهادة لرة: تطلق الشهادة يف اللرة على معاف منها:

 اٟتضور، كمنو قولو تعاُف: )فىمىٍن شىًهدى ًمٍنكيمي الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي(.
 كا١تعاينة، كمنو قولو تعاُف: )أىشىًهديكا خىٍلقىهيٍم(.

(. كالقسم، كمنو قولو تعاُف: )فىشىهىادىةي أىحىًدًىٍم أىٍربىعي   شىهىادىاتو
 كا٠ت ر القاطع، كمنو قولو: )كىمىا شىًهٍدّنى ًإالَّ ٔتىا عىًلٍمنىا(.

 كاصطبلحان: إخبار ْتق يعلمو للرَت على الرَت.
 قولنا )يعلمو( فبل بد من علمو ابلشيء، فبل ٯتكن أف يشهد ابلظن.

 كاألصل فيها:
ٍيًن من ٌرًجىاًلكيمٍ  ًف ٦تَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدىاء(. قولو تعاُف )كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى  فىًإف َفٍَّ يىكيوّنى رىجيلىٍُتً فػىرىجيله كىاٍمرىأىًتى

ٍكا ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم(.  كقولو تعاُف )كىأىٍشًهدي
نكيٍم(.  كقولو تعاُف )كىأىٍشًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو مًٌ

 .كجو الداللة: أف هللا تعاُف أمر ابإلشهاد، كاألمر دليل ا١تشركعية



 ََِّ 

 كىأىمَّا السُّنَّةي: فىأىحىاًديثي كىًثَتىةه:
ًينيوي( عن األٍشعىث ٍبنى قػىٍيس قاؿ )كىافى بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى رىجيلو خيصيومىةه يًف شىٍيءو فىاٍختىصىٍمنىا ًإُفى رىسيوًؿ هللًا  ، أىٍك ٯتى ركاه  .فػىقىاؿى شىاًىدىاؾى

 مسلم
ًينيوي.طلب الشهادة صراحة فقا كجو الداللة: أف الرسوؿ  ، أىٍك ٯتى  ؿ: شىاًىدىاؾى

 قىاؿ )اٍلبػىيًٌنىةي عىلىى اٍلميدًَّعي كىاٍليىًمُتي عىلىى اٍلميدَّعىى عىلىٍيًو( كىاٍلبػىيًٌنىةي ًىيى الشَّهىادىةي. كىحىًديثي عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىبَّاسو أىفَّ النَِّبَّ 
 ثٍػبىاًت الدَّعىاكىل.كقىًد انٍػعىقىدى اإٍلٍٚتىاعي عىلىى مىٍشريكًعيًَّتهىا إلً 

 هىا.أىمَّا اٍلمىٍعقيوؿ: فىؤًلفَّ اٟتٍىاجىةى دىاًعيىةه ًإلىيػٍهىا ًٟتيصيوؿ التَّجىاحيًد بػىٍُتى النَّاًس، فػىوىجىبى الرُّجيوعي ًإلىيػٍ 
يت ًبشىهىادىتًًو قػىٍبلى أىٍف ييٍسأى٢تىىاأىالى أيٍخرًبيكيٍم ٓتىٍَتً اى )  قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  عىٍن زىٍيًد ٍبًن خىاًلدو اىٍٞتيهىًٍتًٌ  - ُّٗٗ اًء؟ اىلهًذم أيٍى (  لشُّهىدى

 .رىكىاهي ميٍسًلم ه 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو  - ََُْ رىكيٍم قػىٍرين، ُثيه اىلهًذينى يػىليونػىهيٍم، ُثيه اىلهًذينى يػىليونػىهيٍم، ُثيه )  قىاؿى يػٍ  ًإفه خى

مىنيىكيوفي قػىٍوـه يىٍشهىديكفى كىالى ييٍستىٍشهىديكفى، كىٮتىيونيوفى كىالى يػيٍؤ٘تىىنيوفى، كىيػىٍنذيريكفى كىالى ييوفيوفى، كىيىٍظهىري   .ميتػهفىقه عىلىٍيو ً (  ًفيًهٍم اىلسًٌ
--------------- 
 إىل كم قسم تنقسم الشهادة ؟

 الشهادة تنقسم إُف قسمُت :
 كأداء .، ٖتمػل 
 ) التزاـ اإلنساف ابلشهادة ( . : كيكوف ذلك بشهود الواقعة  ٖتمل
 : كيكوف ذلك عند اٟتاكم كىو اإلخبار عن الواقعػة ا١تشهود هبا . كأداء

مثاؿ : لو أردت أف أبيع بييت على شخص ، كقلت لشخصُت تعاال فاشهدا ، فهذا يسمى ٖتمبلن ، كلو كصل األمر إُف القاضي 
 كطلب منهما الشهادة عنده ، فشهادهتما تسمى أداءن .بسبب عيب أك غَت ذلك ، 

 ما حكم كل منهما ؟
 يف حقوؽ اآلدميُت فرض كفاية ) إذا قاـ بو من يكفي سقط اإلمث عن الباقي ( .:  ٖتمل الشهادة

اءي ًإذىا مىا ديعيوا (  إذا دعوا . : أم لقولو تعاُف ) كىال أيىٍبى الشُّهىدى
تشهد على إقرار دين ْتق لو ، فالشهادة فرض كفاية ، إف قاـ هبا من يكفي سقطت عن  كعلى ىذا فإذا طلب منك شخص أف

 الباقي كإال كجبت عليك .
 فإف َف يوجد إال من يكفي تعُت عليو ) فرض عُت ( . -

مثاؿ : دعاؾ شخص لتشهد على إقرار زيد ْتق لو، كليس يف ا١تكاف غَتؾ، فيجب أف ٕتيب، ألنو اليوجد من يقـو 
 ية.]الشرح ا١تمتع[ ابلكفا

 كجو تعُت ٖتمل الشهادة إذا َف يوجد إال الكفاية: أف الواجب ال يتم إال هبم فتكوف ا١تسؤكلية على ٚتيعهم. -
 .فػىٍرضي عىٍُتو عىلىى مىٍن ٖتىىمَّلىهىا، مىىتى ديًعيى إًلىٍيًو كىأىدىاؤيىىا :  

 .عند القاضي فرض عُت  -على من ٖتملها  –أم : كأداء الشهادة 
 [ .كإ٪تا خص القلب ابإلمث ألنو موضع العلم هبا ( ، ] ال تىٍكتيميوا الشَّهىادىةى كىمىٍن يىٍكتيٍمهىا فىًإنَّوي آمًثه قػىٍلبيوي لقولو تعاُف ) ك -أ

 كألف الشهادة أمانة فلـز أداؤىا كسائر األماّنت .-ب



 ََِْ 

 اٟتقوؽ . كألف امتناعو من أداء األمانة اليت ٖتملها قد يكوف سببان يف ضياع-ج
، فإف َف تطلب منو الشهادة فبل ٕتب ، إال يف حالة كاحدة كىي : إذا كاف صاحب اٟتق ال يعلم  لكن بشرط أف يدعى إليها

 عن ىذه الشهادة ، أك نسي البينة ، ففي ىذه اٟتاؿ تتعُت الشهادة .
صل منازعة عند القاضي بُت ىذين ا١تتبايعُت، مثالو : تبايع رجبلف، ككاف ىناؾ رجل اثلث أك رابع يسمعاف ىذا العقد، مث إنو ح

 فهنا صاحب اٟتق ال يعلم بشهادة الشهود ، فيجب عليهما أف أيتيا كيشهدا .
 ككذلك لو أف صاحب اٟتق نسي الشاىد ، فهنا ٬تب أف أييت كيشهد .

 .ًة مُّل الشَّهىادىًة كىأىدىاؤيىىا فػىٍرضه عىلىى اٍلًكفىايى ( ٖتىى  ا١توسوعة الفقهيةجاء يف ) 
اءي ًإذىا مىا ديعيوا)لًقىٍولًًو تػىعىاُفى  كىالى تىٍكتيميوا الشَّهىادىةى كىمىٍن يىٍكتيٍمهىا فىًإنَّوي آمًثه ) كىقػىٍوليوي  (كىأىًقيميوا الشَّهىادىةى َّللًَّ )كقػىٍولو تػىعىاُفى  (كىالى أيىٍبى الشُّهىدى

 (.قػىٍلبيوي 
ـى هًبىا اٍلعىدىدي اٍلكىايف  سىقىطى اإٍلمٍثي عىًن اٞتٍىمىاعىًة ، كىًإًف اٍمتػىنىعى كىأًلفَّ الشَّهىادىةى أىمىانىةه فػىلىًزـى أىدى  ًت  . فىًإذىا قىا ائًًر اأٍلمىاّنى  اٞتٍىًميعي أىٙتيوا  اؤيىىا كىسى

فى كىًإ٪تَّىا أيىٍمثىي اٍلميٍمتىًنعي ًإذىا َفٍى يػىتىضىرٍَّر اًبلشَّهىادىًة ، كىكىانىٍت شىهىادىتيوي تػى ، كيلُّهيٍم   ع .نػٍ
اًء؟ إذان كاف ال ٬تب أداء الشهادة إال إذا دعي إليها كما سبق ، فما اٞتواب  عن حديث الباب ) أىالى أيٍخرًبيكيٍم ٓتىٍَتً اىلشُّهىدى

يت ًبشىهىادىتًًو قػىٍبلى أىٍف ييٍسأى٢تىىا (   .اىلهًذم أيٍى
إف الشاىد يؤديها كإف َف يسأ٢تا ، كإف كاف ا١تشهود لو عا١تان إف كاف ا١تشهود لو ال يعلم ابلشهادة ، ف ىذا اٟتديث ٤تموؿ على :

 ذاكران فإنو ال يشهد حىت تطلب منو الشهادة .
نػىهيمىا فىأىجىابيوا أبًىٍجوًبىة :  قاؿ اٟتافظ ابن حجر  :كىذىىىبى آخىريكفى ًإُفى اىٞتٍىٍمًع بػىيػٍ

ٍنسىافو ًْتىقٌو الى يػىٍعلىمي هًبىا صىاًحبػيهىا فػىيىٍأيت ًإلىٍيًو فػىييٍخ ريهي هًبىا أىٍك ٯتىيوتي صىاًحبػيهىا اىلٍ  أىفَّ اىٍلميرىادى ًْتىًديًث زىٍيد : مىٍن ًعٍندىهي  أىحىديىىا : عىاَفي شىهىادىة إًلً
ا أىٍحسىني اىأٍلىٍجوًبىًة ، هًبىا كىٮتىٍليفي كىرىثىةن فػىيىٍأيت اىلشَّاًىدي إًلىٍيًهٍم أىٍك ًإُفى مىٍن يػىتىحىدَّثي عىنػٍهيٍم فػىيػيٍعًلميهيٍم ًبذىًلكى ، ا أىجىابى ٭تىٍِتى ٍبن  كىىىذى كىهًبىذى

 ا .كىمىاًلكه كىغىيػٍري٫تيى  سىًعيد شىٍيخي مىاًلك ،
ًف:قاؿ النوكم: ك  اًء ... .( أٍتًكيبلى ا اٟتٍىًديث )أىالى أيٍخ ريكيٍم ًٓتىٍَتً الشُّهىدى  كىيًف اٍلميرىاد هًبىذى

، كىالى يػىٍعلىم ذىًلكى اإٍلً : أتىٍكً أىصىٌحهمىا كىأىٍشهىر٫تيىا ٍنسىافو ًْتىقٌو ٍنسىاف أىنَّوي يل مىاًلك كىأىٍصحىاب الشَّاًفًعٌي أىنَّوي ٤تىٍميوؿ عىلىى مىٍن ًعٍنده شىهىادىة إًلً
 شىاًىد، فػىيىٍأيت ًإلىٍيًو فػىييٍخ رهي أبًىنَّوي شىاًىد لىوي.

 ( ؟ الى ييٍستىٍشهىديكفى قػىٍوـه يىٍشهىديكفى كى يف اٟتديث اآلخر )  ما معٌت قولو 
 قيل يف معناه :

 نَّوي ٤تىٍميوؿ عىلىى مىٍن مىعىوي شىهىادىة آًلدىًميًٌ عىاَف هًبىا فػىيىٍأيت فػىيىٍشهىد هًبىا قػىٍبل أىٍف تيٍطلىب ًمٍنوي.أ-أ
 أىنَّوي ٤تىٍميوؿ عىلىى شىاًىد الزُّكر فػىيىٍشهىد ٔتىا الى أىٍصل لىوي كىَفٍى ييٍستىٍشهىد.-ب
ا كىلىٍيسى ىيوى ًمٍن أىٍىل الشَّهىادىة.أى  -ج تىًصب شىاًىدن  نَّوي ٤تىٍميوؿ عىلىى مىٍن يػىنػٍ
 )شرح مسلم( أىنَّوي ٤تىٍميوؿ عىلىى مىٍن يىٍشهىد لًقىٍوـو اًبٞتٍىنًَّة أىٍك النَّار ًمٍن غىٍَت تػىوىقُّف كىىىذىا ضىًعيف. كىاَّللَّي أىٍعلىم. -د

 فائدة :
مىنيىكيوفي قػىٍوـه يىٍشهىديكفى كىالى ييٍستىٍشهىديكفى، كىٮتىيونيوفى كىالى يػيٍؤ٘تىىنيوفى، كىيػىٍنذيريكفى كىالى ييوفيوفى، كىيىٍظهىري  مثيَّ قولو يف حديث عمراف )  (.ًفيًهٍم اىلسًٌ

ًؼ مىٍن خىافى ًْتىًقَتو مىرَّة كىاًحدىة؛ : كىمىٍعنىاهي ٮتىيونيوفى ًخيىانىة ظىاًىرىة ًْتىٍيثي الى يػىبػٍقىى قاؿ النوكم( كىٮتىيونيوفى كىالى يػيٍؤ٘تىىنيوفى ) مىعىهىا أىمىانىة، ًٓتًبلى
 فىًإنَّوي يىٍصديؽ عىلىٍيًو أىنَّوي خىافى، كىالى ٮتىٍريج ًبًو عىٍن اأٍلىمىانىة يًف بػىٍعض اٍلمىوىاًطن.



 ََِٓ 

 قولو )كىيػىٍنًذريكفى، كىالى يػىفيوفى(.
 أم: ال يؤدكف ما كجب عليهم.

بو.ًفيًو كيجيوب اٍلوىفىاء ابً  اء النٍَّذر مىٍنًهيِّا عىٍنوي كىمىا سىبىقى يف ابى ؼ، كىًإٍف كىافى اًبًٍتدى  لنٍَّذًر، كىىيوى كىاًجب ًببلى ًخبلى
ًئل لًلنػُّبػيوًَّة، كىميٍعًجزىة ظىاًىرىة لًرىسيوًؿ اَّللَّ  .؛ فىًإفَّ كيٌل اأٍليميور الَّيًت أىٍخبػىرى هًبىا كىقػىعى كىيف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث دىالى  ٍت كىمىا أىٍخبػىرى

 ففي ىذا كجوب الوفاء ابلنذر، كيف اٟتديث )من نذر أف يطيع هللا فليطعو(.
 كفيو مدح الوفاء ابلنذر.

مىني(. - ٕ  قولو )كىيىٍظهىري ًفيًهمي السًٌ
بن التُت:  فبكسر ا١تهملة كفتح ا١تيم بعدىا نوف، أم: ٭تبوف التوسع يف ا١تآكل كا١تشارب، كىي أسباب السمن ابلتشديد، قاؿ

ا١تراد ذـ ٤تبتو كتعاطيو ال من ٗتلق بذلك، كقيل ا١تراد يظهر فيهم كثرة ا١تاؿ، كقيل: ا١تراد أهنم يتسمنوف أم يتكثركف ٔتا ليس فيهم 
 كيدعوف ما ليس ٢تم من الشرؼ، ك٭تتمل: أف يكوف ٚتيع ذلك مرادان.

)مث ٬تيء قـو يتسمنوف ك٭تبوف السمن( كىو ظاىر يف  كقد ركاه الًتمذم من طريق ىبلؿ بن يساؼ عن عمراف بن حصُت بلفظ
تعاطي السمن على حقيقتو فهو أكُف ما ٛتل عليو خ ر الباب كإ٪تا كاف مذمومان، ألف السمُت غالبان بليد الفهم ثقيل عن العبادة  

 كما ىو مشهور. )الفتح(.
مىنقاؿ النوكم ُت ًىيى السًٌ ُت ًىيى السًٌ ثٍػرىة : السَّمىانىة ًبفىٍتًح السًٌ مىًن ىينىا كى ا اٟتٍىًديث: اٍلميرىاد اًبلسًٌ ، قىاؿى ٚتيٍهيور اٍلعيلىمىاء يف مىٍعٌتى ىىذى

، قىاليوا: كىاٍلمىٍذميـو  مىٍن ىيوى ًفيًو ًخٍلقىة ًمٍنوي مىٍن يىٍستىٍكًسبيوي، كىأىمَّا اللٍَّحم، كىمىٍعنىاهي أىنَّوي يىٍكثير ذىًلكى ًفيًهٍم، كىلىٍيسى مىٍعنىاهي أىٍف يػىتىمىحَّضيوا ًٝتىاّنن
ع يًف اٍلمىٍأكيوؿ كىاٍلمىٍشريكب زىائًدنا عىلىى اٍلميٍعتىاد، كى  ب لىوي ىيوى اٍلميتػىوىسًٌ ا، كىاٍلميتىكىسًٌ مىًن ىينىا أىنػَّهيٍم فىبلى يىٍدخيل يًف ىىذى ًقيلى: اٍلميرىاد اًبلسًٌ

 ٍم ًمٍن الشَّرىؼ كىغىٍَته، كىًقيلى: اٍلميرىاد ٚتىٍعهٍم اأٍلىٍموىاؿ.يػىتىكىثػَّريكفى ٔتىا لىٍيسى ًفيًهٍم، كىيىدَّعيوفى مىا لىٍيسى ٢تىي 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - َُُْ هيمىا قىاؿى الى ٕتىيوزي شىهىادىةي خىاًئنو، كىالى خىائًنىةو، كىالى ًذم )  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمروك رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

 رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى . (  الى ٕتىيوزي شىهىادىةي اىٍلقىاًنًع أًلىٍىًل اىٍلبػىٍيتً ًغٍمرو عىلىى أىًخيًو، كى 
عى رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُِْ رىكىاهي أىبيو دىاكيدى،  ( الى ٕتىيوزي شىهىادىةي بىدىًكمٌو عىلىى صىاًحًب قػىٍريىةو )  قىاؿى  أىنهوي ٝتًى

 و .مىاجى كىاٍبني 
------------- 

 أم : ال تقبل ، كا١تراد اب٠تائن من ٮتوف فيما ائتمن عليو .(  الى ٕتىيوزي شىهىادىةي خىاًئنو ) 
 قاؿ ا٠تطاَب : الًرٍمر : ىو الذم بينو كبُت الشهود عداكة ظاىرة .(  كىالى خىائًنىةو، كىالى ًذم ًغٍمرو عىلىى أىًخيوً ) 
 القانع : ىو ا٠تادـ الذم ينفق عليو أىل البيت .(  ٍلقىاًنًع أًلىٍىًل اىٍلبػىٍيتً كىالى ٕتىيوزي شىهىادىةي اى ) 

 ما صحة حديث الباب ؟
من طريق عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده. كاللفظ ألٛتد، كزاد: "كٕتوز شهادتو حديث عبد هللا بن عمرك حديث حسن 

 ( . لرَتىم
 كحديث أَب ىريرة صحيح .

 اديث ؟ماذا نستفيد من األح
 نستفيد أف ىناؾ من ال تقبل شهادهتم :ا٠تائن ، ألنو يشًتط يف الشاىد العدالة .

 . فىبلى تػيٍقبىلي شىهىادىةي فىاًسقو العدالة فمن شركط الشهادة : 



 ََِٔ 

 . اتفق العلماء على اشًتاط العدالة يف الشهود( الفقو اإلسبلميجاء يف )
 .كىالى تػيٍقبىلي شىهىادىةي اٍلفىاًسًق ًلذىًلكى ( ٍم عىٍدؿو ًمٍنكيٍم كىأىٍشهىديكا ذىكى ) لًقىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى 

 فىأىمىرى اًبلتػَّوىقًُّف عىٍن نػىبىًأ اٍلفىاًسًق ، كىالشَّهىادىةي نػىبىأه ، فػىيىًجبي التػَّوىقُّفي عىٍنوي .( إٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنػىبىإو فػىتػىبػىيػَّنيوا  )كىلًقىٍوًؿ اَّللًَّ تػىعىاُفى  
ـً ، كىالى ًذم ًغٍمرو عىلىى أىًخيًو  )أىنَّوي قىاؿى  ريًكمى عىٍن النَِّبًٌ  كىقىدٍ  ائًنىةو ، كىالى ٤تىٍديكدو يف اإٍلًٍسبلى  ( .الى ٕتىيوزي شىهىادىةي خىاًئنو كىالى خى

ًًه . كىأًلىفَّ ًدينى اٍلفىاًسًق َفٍى يػىزىٍعوي عىٍن اٍرًتكىاًب ٤تىٍظيورىاًت الدًٌيًن ، فىبلى يػيٍؤمىني   )ا١ترٍت(  أىٍف الى يػىزىعىوي عىٍن اٍلكىًذًب ، فىبلى ٖتىٍصيلي الثًٌقىةي ًٓتى رى
 فائدة :
ة صىًرَت  ًبَتىةن، كىالى ييٍدًمني عىلىىالصَّبلىحي يًف الدًٌيًن: كىىيوى أىدىاءي اٍلفىرىاًئًض ًبسينىًنهىا الرَّاتًبىًة، كىاٍجًتنىابي اٍلمىحىارًـً أبًىٍف الى أيىٍيت كى : كالعدؿ 

نًٌسيوي كىيىًشينيوي.ك  ليوي، كىيىزًينيوي، كىاٍجًتنابي مىا ييدى  اٍسًتٍعمىاؿي اٍلميريكءىًة، كىىيوى ًفٍعلي مىا ٬تيىمًٌ
 ىذا ىو العدؿ .

 كاختار ابن تيمية ، كاختاره بعض العلماء : من رضيو الناس .
اءً لآلية )    ند الناس يطمئنوف لقولو كشهادتو فهو مقبوؿ .( . فكل مرضيٌو ع ٦تٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى

 : كىذا أحسن اٟتدكد ، كال يسع الناس العمل برَته . قاؿ السعدم
بي الشَّهىادىًة مىدىاريهي عىلىى أىٍف يىكيوفى الشًَّهيدي مىٍرًضيِّا أىٍك يىكيوفى ذىا عىٍدؿو يػىتىحىرَّل اٍلًقٍسطى كىاٍلعىٍدؿى  قاؿ ابن تيمية : الًًو كىأىفٍػعىالًًو  يف أىقٍػوى ابى

فىا ًثًَت ًمٍن تًٍلكى الصًٌ ًؿ ًبكى ا مىعى اإٍلًٍخبلى ًًه كىكىًثَتنا مىا ييوجىدي ىىذى ٍدؽى يف شىهىادىتًًو كىخى رى  ت .كىالصًٌ
 شهادة العدك على عدكه .ك٦تن ال تقبل شهادتو : 

 ( . كىالى ًذم ًغٍمرو عىلىى أىًخيوً لقولو ) 
 و .الطريق عليكمن شهد على من قذفو، أك قطع 

ركاه أبو داكد،   (ال تقبل شهادة خصم كال ظنُت)  كىو مذىب مالك، كالشافعي، كحجتهم قولو(  حاشية الركضجاء يف ) 
: منعت الشريعة، من قبوؿ شهادة العدك على عدكه، لئبل تتخذ ذريعة إُف بلوغ غرضو من عدكه، ابلشهادة  كقاؿ ابن القيم

 ة .الباطل
 )اٟتاشية(    ، على أتثَتىا يف األحكاـ الشرعية.كقد أٚتع اٞتمهور 

ٌكًًه لًتػيٍهمىًة قىٍصًد اإٍلٍضرىاًر كىالتَّشىفًٌي ًإذىا كىانىًت اٍلعىدىاكىةي دينٍػيىوًيَّ (  ا١توسوعة الفقهيةجاء يف )  ةن ًعٍندى اأٍلٍكثىًر ؛ تػيرىدُّ شىهىادىةي اٍلعىديكًٌ عىلىى عىدي
. أىمَّا اٍلعىدىاكىةي الدًٌيًنيَّةي فىبلى  لًنػىٍفًسًو نػىٍفعنا ًبشىهىادىتًًو ، كىىيوى التَّشىفًٌي ًمنى اٍلعىديكًٌ فػىيىًصَتي ميتػَّهىمنا كىشىهىادىًة اٍلقىرًيًب لًقىرًيًبوً أًلفَّ اٍلعىديكَّ قىٍد ٬تىيرُّ 

ٍنىعي قػىبيوؿ الشَّهىادىًة اتًٌفىاقنا  )ا١توسوعة(.      ٘تى
يف يـو من األَيـ شهد ا١تقذكؼ على من قذفو ابلزّن، فإف الشهادة ال تقبل؛ ألف قذفو إَيه ، مث  فإذا قذؼ رجل شخصان ابلزّن

. ،، أما من شهد أبف فبلّنن قذفو فليس ىذا مراد  ابلزّن سببه للعداكة  ألف ىذا ليس بشاىد كلكنو مدعو
 )الشرح ا١تمتع(   ة .إذا شهد رجل على من قطع الطريق عليو، نقوؿ: إف شهادتو ال تقبل؛ من أجل التهمك 

  فائدة :
 ضابط العداكة :

، أىٍك غىمَّوي فػىرىحيوي فػىهيوى عىديكُّهي ( .  ) مىٍن سىرَّهي مىسىاءىةي شىٍخصو
 ىذا ضابط العدك : ىو الذم يفرح ْتزنك ، كيرمو فرحك .

 ( ؟ كىالى ٕتىيوزي شىهىادىةي اىٍلقىاًنًع أًلىٍىًل اىٍلبػىٍيتً ماذا نستفيد من قولو ) 



 ََِٕ 

د عدـ قبوؿ شهادة الشاىد إذا كاف فيو كصف ٮتشى معو أف ٯتيل فيشهد ٓتبلؼ اٟتق ، كا٠تادـ ألىل البيت ، ألنو مظنة نستفي
 هتمة دفع الضرر عنهم كجلب ا٠تَت ٢تم .

 ىل تقبل شهادة الوالد لولده ، كالولد لوالده ؟
 كشهادة الولد لوالده كإف نزؿ . فبل تقبل شهادة الوالد لولده كإف نزؿ ، أكثر العلماء على عدـ قبو٢تا .

 ة .العلة : للتهمة بقوة القراب
ءو )أىنَّوي قىاؿى  عىاًئشىة ، عىٍن النَِّبًٌ ٟتديث  ائًنىةو، كىالى ًذم ًغٍمرو عىلىى أىًخيًو، كىالى ظىًنُتو يف قػىرىابىةو كىالى كىالى  .(الى ٕتىيوزي شىهىادىةي خىاًئنو كىالى خى

 .هىمي ، كىاأٍلىبي يػيتػَّهىمي ًلوىلىًدًه كىالظًَّنُتي : اٍلميتػَّ 
 ل .أىٍكثػىري اٍلعيلىمىاًء عىلىى أىفَّ شىهىادىةى اٍلوىاًلًد كىشىهىادىةى اٍلوىلىًد ًلوىاًلًدًه الى تػيٍقبى :  ابن تيميةاؿ ق

ٟتٍىسىني اٍلبىٍصرًمُّ كىالشٍَّعِبُّ كىزىٍيدي ٍبني عىًليٌو كىالثػٍَّورًمُّ كىمىاًلكه اٍختيًلفى يف شىهىادىًة اٍلوىلىًد ًلوىاًلًدًه كىاٍلعىٍكسي فىمىنىعى ًمٍن ذىًلكى ا  :كقاؿ الشوكاين
كىأىبيو ثػىٍورو كىاٍبني   كىعيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز كىاٍلًعتػٍرىةي كىالشَّاًفًعيَّةي كىاٟتٍىنىًفيَّةي كىعىلَّليوا اًبلتػٍُّهمىًة فىكىافى كىاٍلقىانًًع ، كىقىاؿى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب كىشيرىٍيحه 

ا كىقىعى  ( ، كىىىكىذى : ) ذىكىٍم عىٍدؿو ؼي يف شىهىادىًة أىحىًد الزٍَّكجىٍُتً لىآٍلخىًر اٍلميٍنًذًر كىالشَّاًفًعيُّ يف قػىٍوؿو لىوي: إنػَّهىا تػيٍقبىلي لًعيميوـً قػىٍولو تػىعىاُفى ا٠تًٍبلى
 )نيل األكطار(ة .   ةى كىالزٍَّكًجيَّةى مىًظنَّةه لىلتػٍُّهمىًة ؛ أًلىفَّ اٍلرىاًلبى ًفيًهمىا اٍلميحىاابى لًًتٍلكى اٍلًعلًَّة ، كىالى رىٍيبى أىفَّ اٍلقىرىابى 

 ىل تقبل شهادة الزكجُت لْلخر ؟
 ال تقبل .

 لوجود الصلة بينهم ، كىي مظنة النهمة .
ًٍثًَت تػيٍهمىًة اٍلمىحىبَّ (  ا١توسوعة الفقهيةجاء يف )   .ًة كىاإٍليثىاًر يًف شىهىادىًة أىحىًد الزٍَّكجىٍُتً ًلآٍلخىًر كىاٍختػىلىفيوا يف أتى

اًلًكيَّةي كىاٟتٍىنىابًلىةي ًإُفى رىدًٌ شىهىادىًة كيلٌو ًمنى الزٍَّكجىٍُتً    . ًلآٍلخىرً  فىذىىىبى اٟتٍىنىًفيَّةي كىاٍلمى
بو كىتػىتػىبىسَّطي الزٍَّكجىةي يف مىاؿ الزٍَّكًج ، كىتىزًيدي نػىفىقىتػيهىا ًبًرنىاهي فػىلىٍم تػيٍقبىل شىهىادىةي كىقىاليوا : أًلفَّ كيل كىاًحدو ًمنػٍهيمىا يىًرثي اآٍلخىرى ًمٍن غىٍَتً حىجٍ 

 ع .أىحىًد٫ًتىا ًلآٍلخىًر بًتػيٍهمىًة جىرًٌ النػَّفٍ 
نػىهيمىا، كىالى اٍعًتبىارى ٔتىا ًفيًو ًمنى كىقىاؿ الشَّاًفًعيَّةي: تػيٍقبىل شىهىادىةي كيلٌو ًمنى الزٍَّكجىٍُتً ًلآٍلخىًر؛ أًلفَّ اأٍلٍمبلىؾى بػى  نػىهيمىا ميتىمىيًٌزىةه كى٬تىٍرًم اٍلًقصىاصي بػىيػٍ يػٍ

 ة .النػٍَّفًع لًثػيبيوتًًو ًضٍمننا فىبلى تػيٍهمى 
 ىل تقبل شهادة البدكم على اٟتضرم ؟

 ذىب بعض العلماء إُف عدـ قبو٢تا .
 ( . صىاًحًب قػىٍريىةو  الى ٕتىيوزي شىهىادىةي بىدىًكمٌو عىلىىٟتديث الباب ) 

 كذىب األكثر إُف قبو٢تا .
 فقاؿ : إٓف رأيت ا٢تبلؿ ... ( . ٟتديث ابن عباس ) أف أعرابيان جاء إُف النِب 

 شهادة األعراَب يف إثبات دخوؿ رمضاف ، كىو يف الصـو ، فيقاس عليو غَته من األحكاـ . فقد قًبلى النِب 
 تعرؼ عدالتو من أىل البادية .كأما حديث الباب : ٤تموؿ على من ال 

ًنيفىةى كىأىبيو ييوسيفى كى٤تيىمَّده كىزيفػىري كىاللَّ : ى  صقاؿ أبو بكر ًاٞتٍىصها ٍيثي كىاأٍلىٍكزىاًعيُّ اٍختيًلفى يف شىهىادىًة اٍلبىٍدًكمًٌ عىلىى اٍلقىرىًكمًٌ ، فػىقىاؿى أىبيو حى
 .كىالشَّاًفًعيُّ ًىيى جىائًزىةه إذىا كىافى عىٍدالن 

ذىب األكثر إُف القبوؿ قاؿ ابن رسبلف: كٛتلوا ىذا اٟتديث على من َف تعرؼ عدالتو من أىل البدك :  كقاؿ اإلماـ الشوكاين
كالرالب أهنم ال تعرؼ عدالتهم ا. ىػ. كىذا ٛتل مناسب ألف البدكم إذا كاف معركؼ العدالة كاف رد شهادتو لعلة كونو بدكَين 



 ََِٖ 

ف ا١تساكن ال أتثَت ٢تا يف الرد كالقبوؿ لعدـ صحة جعل ذلك مناطان شرعيان كلعدـ انضباطو فا١تناط غَت مناسب لقواعد الشريعة أل
ىو العدالة الشرعية إف كجد للشرع اصطبلح يف العدالة كإال توجو اٟتمل على العدالة اللروية فعند كجود العدالة يوجد القبوؿ 

يف  إال لكونو مظنة لعدـ القياـ ٔتا ٖتتاج إليو العدالة كإال فقد قبل  ا١تنع من شهادة البدكم كعند عدمها يعدـ كَف يذكر 
 )نيل األكطار(م .             ا٢تبلؿ شهادة بدك 

فعمموا اٟتكم، كيلـز منو قبوؿ شهادة البدكم على القركم إذا كاف عدالن مرضيان كبو قاؿ الشافعي كمن  : ... كقاؿ القرطيب
النا كأىل ديننا. ككونو بدكَين ككونو من بلد آخر كالعمومات يف القرآف الدالة على قبوؿ شهادة من رج -أم البدكم-كافقو، كىو 

اءً )  العدكؿ تسوم بُت البدكم كالقركم، قاؿ هللا تعاُف فمنكم (  كىأىٍشًهديكا ذىكىٍم عىٍدؿو ًمٍنكيمٍ )  كقاؿ تعاُف(  ٦تٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمٍن الشُّهىدى
 (تفسَت القرطِب)      خطاب للمسلمُت .

 فائدة :
أما الذين َف ٬تيزكا شهادة البدكم على اٟتضرم فَتكف أف لذلك أسباابن منها أنو يرلب على أىل البادية اٞتهل أبحكاـ الدين 

 .عامة كالشهادة خاصة 
شريعة كألهنم يف الرالب ال : يشبو أف يكوف إ٪تا كره شهادة أىل البدك ١تا فيهم من اٞتفاء يف الدين كاٞتهالة أبحكاـ القاؿ ا٠تطاِب

 ا .يضبطوف الشهادة على كجهها كال يقيموهنا على حقها لقصور علمهم عما ٭تيلها كيرَتىا عن كجهه
سن  ) أىنهوي خىطىبى فػىقىاؿى  كىعىٍن عيمىرى ٍبًن اى٠ٍتىطهاًب  - َُّْ كىًإفه   كىانيوا يػيٍؤخىذيكفى اًبٍلوىٍحًي يف عىٍهًد رىسيوًؿ اىَّللًه ا  ًإفه أيانى

 .رىكىاهي اىٍلبياىاًرٌم ي  ( اىٍلوىٍحيى قىٍد ًانٍػقىطىعى، كىًإ٪تهىا َنىٍخيذيكيم  اىآٍلفى ٔتىا ظىهىرى لىنىا ًمٍن أىٍعمىاًلكيٍم 
------------- 

 . ي يف زمنو عنهم بواسطة الوح ( أم : يعرؼ الصادؽ فيهم من الكاذب إبعبلـ هللا رسولو  كىانيوا يػيٍؤخىذيكفى اًبٍلوىٍحيً ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-

 نستفيد قبوؿ شهادة من َف تظهر منو ريبة ، نظران إُف ظاىر حالو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟-

 .إجراء األحكاـ اإلسبلمية على ظواىر الناس كما يصدر منهم من أعماؿ
ف كانت حسنة فحسن، كإف كانت شرا فجزاؤه من جنس اٟتساب يـو اٞتزاء يكوف على ما أخفى العبد من سريرتو، فإ

 .عملو
 . ال تيسوًٌغ النية اٟتسنة فعل ا١تعصية، كال تسقط إقامة اٟتدكد كالقصاص

 . إخبار عمر هنع هللا يضر عن أحواؿ الناس يف فًتة النبوة كما بعدىا
. (أىٍكربىً اىٍلكىبىائًًر  ةى اىلزُّكًر يف أىنهوي عىده شىهىادى  عىًن النهيبًٌ  ) كىعىٍن أىِب بىٍكرىةى  - َُْْ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو يف حىًديث و

---------- 
 لفظ اٟتديث كامالن :

ٍيًن ،  أىالى أينػىبًٌئيكيٍم أبًىٍك رىً اٍلكىبىائًًر قػيٍلنىا بػىلىى َيى رىسيوؿى هللًا قىاؿى اإًلٍشرىاؾي اًبَّللًَّ )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا   عن أَب بكرة كىعيقيوؽي اٍلوىاًلدى
 ( . فىمىا زىاؿى يػىقيو٢تيىا حىىتَّ قػيٍلتي : الى يىٍسكيتي  كىكىافى ميتًَّكئنا فىجىلىسى فػىقىاؿى أىالى كىقػىٍوؿي الزُّكًر كىشىهىادىةي الزُّكًر أىالى كىقػىٍوؿي الزُّكًر كىشىهىادىةي الزُّكرً 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-
 كأهنا من الكبائر . فيو ٖترٔف شهادة الزكر



 ََِٗ 

 تعريفها :
 .ىي الكذب متعمدان يف الشهادة، فكما أف شهادة الزكر سبب إلبطاؿ اٟتق، فكذلك كتماف الشهادة سبب إلبطاؿ اٟتقك 

، أك  : القرطيب قاؿ ، أك ٖتليل حراـو شهادة الزكر: ىي الشهادة ابلكذب؛ ليتوصل هبا إُف الباطل من إتبلؼ نفس، أك أخذ ماؿو
 ؿ .ٖترٔف حبل

 ١تاذا كانت من أكرب الكبائر ؟-
ألهنا يتوصل هبا إُف إتبلؼ النفوس كاألمواؿ ، كٖتليل ما حـر هللا ، كٖترٔف ما أحل هللا ، فبل شيء يف الكبائر أعظم ضرران كال 

 أكثر فسادان منها بعد الشرؾ .
 طل كيكذب، كىذه الشهادة يًتتب عليها :الزكر ىي: أف يشهد اإلنساف أماـ حاكم أك ٨توه برَت علم، كيتحرل البافشهادة 

 ضياع اٟتقوؽ .
 كطمس معاَف العدؿ . 
 كإعانة الظاَف . 
 كإعطاء ا١تاؿ أك اٟتقوؽ لرَت مستحقيها . 
كتقويض أركاف األمن؛ إذ ٬ترؤ الناس على ارتكاب اٞترائم، كاقًتاؼ اآلاثـ؛ اتًٌكاالن على كجود أكلئك الفسقة العصاة اآلٙتُت  

 .اجملرمُت
 :ف شاىد الزكر قد ارتكب عظائم: إ اإلماـ الذىيباؿ ق

 .الكذب كاالفًتاء :أحدىا
( :اثنيها  .أنو ظلىمى الذم شهد عليو حىت أخذ بشهادتو مالىو كعرضو، كركحو )أحياّنن
مىن قضيت لو :  أنو ظلم الذم شهد لو أبف ساؽ إليو ا١تاؿ اٟتراـ، فأخذه بشهادتو، فوجبت لو النار؛ مصداقنا لقولو  :اثلثها

 ر .من ماؿ أخيو برَت حق، فبل أيخذه؛ فإ٪تا أقطع لو قطعة من النا
 .أنو أابح ما حرَـّ هللا تعاُف كعصمو من ا١تاؿ كالدـ كالعرض" اىػ :رابعها

 :كإف يف شهادة الزكر ثبلثة آاثـ:  قاؿ بعض العلماء
 .يظلم اإلنساف نفسو لكذبو كافًتائو كوهنا معصية، كإٙتنا من أك ر اآلاثـ كالكبائر، فبها :اإلُث األكؿ
إعانة الظاَف على ظلمو؛ حيث يشهد لو كيساعده على أكل أمواؿ الناس ابلباطل، كإابحة ما حيرًٌـى عليو من  :اإلُث الثاين

 .حقوقهم
؛ حيث يؤخذ هبذه :اإلُث الثالث   مالو، كعرضو، كدمو، فيبٍت القاضي عليو حكمو، كيف اٟتديث عنو  الشهادة خذالف ا١تظلـو

بشر مثلكم، فلعل بعضكم أف يكوف أٟتن ْتجتو من بعض، فأقضي لو على ٨تو ما أٝتع، فمن قضيت لو يف أّن ا ؿ ) إ٪تأنو قا
 . ماؿ أخيو برَت حق فبل أيخذه؛ فإ٪تا أقطع لو قطعة من ّنر(

 على ٖترٯتها ؟اذكر األدلة -
 جاءت األدلة الكثَتة بتحرٔف ذلك : 

ـي ًإالَّ مىا يػيتػٍلىى عى  ) ذلً قاؿ تعاُف يػٍره لىوي ًعٍندى رىبًًٌو كىأيًحلٍَّت لىكيمي اأٍلىنٍػعىا لىٍيكيٍم فىاٍجتىًنبيوا الٌرًٍجسى ًمنى كى كىمىٍن يػيعىظًٌٍم حيريمىاًت اَّللًَّ فػىهيوى خى
ًف كىاٍجتىًنبيوا قػىوٍ   ر ( .ؿى الزُّك اأٍلىٍكاثى

ًف كىاٍجتىًنبيوا قػىٍوؿى الزُّ  ة )رٛتو هللا يف تفسَت ىذه اآلي قاؿ ابن كثَت )ًمن( ىنا لبياف اٞتنس؛ أم: " :كر (فىاٍجتىًنبيوا الٌرًٍجسى ًمنى اأٍلىٍكاثى
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 ََُِ 

ى الٍ و ) اجتنبوا الرجس الذم ىو األكاثف، كقرف الشرؾ بقوؿ الزكر كقول مٍثى كىاٍلبػىٍريى قيٍل ًإ٪تَّىا حىرَّـى رىَبًٌ فىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىاإٍلً
 ر .، كمنو شهادة الزك ف ( ميو ًبرىٍَتً اٟتٍىقًٌ كىأىٍف تيٍشرًكيوا اًبَّللًَّ مىا َفٍى يػينػىٌزًٍؿ ًبًو سيٍلطىاّنن كىأىٍف تػىقيوليوا عىلىى اَّللًَّ مىا الى تػىٍعلى 

 ان ( .كفى الزُّكرى كىًإذىا مىرُّكا اًبللٍَّرًو مىرُّكا ًكرىامالًَّذينى الى يىٍشهىدي  ) ك كقاؿ تعاُف 
أم: شهادة الزكر، كىي الكذب  ( الى يىٍشهىديكفى الزُّكر  )رٛتو هللا يف تفسَت ىذه اآلية: "كقيل ا١تراد بقولو تعاُف قاؿ ابن كثَت

 .ميتػىعىمًٌدنا على غَته"؛ اىػ
، أك ت رئة لظاَف، كىذا كذب كزكر، فينبري أف تكوف الشهادة كما كرد يف كتاب هللا فهذا ١تا فيو من ضياع للحقوؽ، أك ظلم ل رمء

 ا ( .كىمىا شىًهٍدّنى ًإالَّ ٔتىا عىًلٍمنى   )تعاُف
 كأما األحاديث :
 فحديث الباب .

ر ( قتل النفس، كشهادة الزك ، كعقوؽ الوالدين، ك  ؟ فقاؿ: اإلشراؾ ابر عن الكبائ سيًئلى رسوؿ هللا )  أنس هنع هللا يضر قاؿ عنك 
 ركاه البخارم .

 ككثرة شهادة الزكر من عبلمات الساعة :
 ركاه أٛتد .) إف بُت يدم الساعة... شهادة الزكر ككتماف شهادة اٟتق (  قولو  جاء يف حديث عبد هللا بن مسعود 

 .ال يشهدكف الزكر من صفات عباد الرٛتن اليت ذكرىا هللا يف القرآف يف آخر سورة الفرقاف أهنم ك 
 ( .كىالًَّذينى الى يىٍشهىديكفى الزُّكرى كىاذىا مىرُّكا اًبللٍَّرًو مىرُّكا ًكرىامنا ) كما يف قولو تعاُف 

ًف كىاٍجتىًنبيوا قػىٍوؿى الزُّكًر  )كتدبر قولو تعاُف يف سورة اٟتج   ُف ابجتناب الشرؾ ففي ىذه اآلية أمر هللا تعا (فىاٍجتىًنبيوا الرًٌٍجسى ًمنى اأٍلىٍكاثى
 .كاجتناب قوؿ الزكر

 . قوؿ الزكر أنو ٮتدش صياـ الصائمأك كمن شناعة شهادة الزكر 
و ( يدع طعامو كشراب أفمن َف يدع قوؿ الزكر كالعمل بو، فليس  حاجة يف )  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ٟتديث أَب ىريرة  

 ركاه البخارم .

 ٟتديث ؟ما الدليل على شدة ٖترمي شهادة من ا-
 متكئان فجلس فما زاؿ يكررىا ( . اٟتديث شدة ٖترٔف شهادة الزكر ، لقولو ) ككاف  يف

ًو كىًعظىمى ييٍشًعري أبًىنَّوي اٍىتىمَّ ًبذىًلكى حىىتَّ جىلىسى بػىٍعدى أىٍف كىافى ميتًَّكئنا كىييًفيدي ذىًلكى أتىًٍكيدى ٖتىٍرٯتً ( كىجىلىسى كىكىافى ميتًَّكئنا ) قػىٍوليوي :  قاؿ اٟتافظ
 .قػيٍبًحًو 

اـً ًبذىًلكى كىٍوفي قػىٍوًؿ الزُّكًر أىٍك شىهىادىًة الزُّكًر أىٍسهىلى كيقيوعنا عىلىى النَّاًس كىالتػَّهىاكيفً  بيو عىٍنوي قػىٍلبي كىسىبىبي ااًلٍىًتمى ٍشرىاؾى يػىنػٍ  هًبىا أىٍكثػىرى فىًإفَّ اإٍلً
اٍلعىدىاكىًة كىاٟتٍىسىًد كىغىٍَت٫ًًتىا فىاٍحًتيجى ًإُفى ااًلٍىًتمى اٍلميٍسًلًم كىاٍلعيقيوؽى يىٍصًرؼي عىٍنوي الطَّ  اـً بًتػىٍعًظيًمًو كىلىٍيسى ٍبعي كىأىمَّا الزُّكري فىاٟتٍىوىاًملي عىلىٍيًو كىًثَتىةه كى

ٍشرىاًؾ قىٍطعنا بىٍل ًلكىٍوًف مىٍفسى  ٍرًؾ فىًإفَّ ذىًلكى لًًعظىًمهىا اًبلنًٌٍسبىًة ًإُفى مىا ذيًكرى مىعىهىا ًمنى اإٍلً ًؼ الشًٌ ًة الزُّكًر ميتػىعىدًٌيىةن ًإُفى غىٍَتً الشَّاًىًد ًٓتًبلى دى
تىوي قىاًصرىةه غىالًب  ان .) الفتح ( .مىٍفسىدى

تىوي سىكىتى كقولو )  ثٍػرىًة اأٍلىدىًب مىعىوي شىفىقىةن عىلىٍيًو كىكىرىاًىيىةن ًلمىا يػيٍزًعجيوي كىًفيًو مى : أىٍم ( فىمىا زىاؿى ييكىٌرًريىىا حىىتَّ قػيٍلنىا لىيػٍ  ا كىانيوا عىلىٍيًو ًمٍن كى
 و .كىاٍلمىحىبًَّة لىوي كىالشَّفىقىًة عىلىيٍ 

تىوي سىكىتى (:  كقاؿ النوكم ا اأٍلى  فىجيليوسو  كىأىمَّا قػىٍولو : ) فىكىافى ميتًَّكئنا فىجىلىسى فىمىا زىاؿى ييكىٌرًريىىا حىىتَّ قػيٍلنىا لىيػٍ اًمًو هًبىذى ٍمر ، اًلٍىًتمى
 كىىيوى ييًفيد أتىًٍكيد ٖتىٍرٯتو ، كىًعظىم قػيٍبحو .



 َُُِ 

 كىكىرىاىىة ًلمىا يػيٍزًعجوي كىيػيٍرًضبوي . فىًإ٪تَّىا قىاليوهي كى٘تىىنػٍَّوهي شىفىقىة عىلىى رىسيوؿ اَّللَّ  كىأىمَّا قػىٍو٢تٍم ) لىيػٍتىوي سىكىتى (
؛ ًلكىٍوًف قػىٍوًؿ الزُّكًر، إبًًٍخبىارً  كىًإ٪تَّىا اٍىتىمَّ  (ـسبل السال )جاء يفك  ٍخبىارى ، كىأىتىى ًْتىٍرًؼ التػٍَّنًبيًو، كىكىرَّرى اإٍلً ًىٍم عىٍن شىهىادىًة الزُّكًر، كىجىلىسى

؛ كىأًلىفَّ اٟتٍىوىاًملى عىلىٍيًو )قوؿ الزكر( كى  ٍن اٍلعىدىاكىًة كىاٟتٍىسىًد كىغىٍَت٫ًًتىا، فىاٍحًتيجى ًثَتىةه مً كىشىهىادىًة الزُّكًر: أىٍسهىلى عىلىى اللًٌسىاًف، كىالتػَّهىاكيًف هًبىا أىٍكثػىرى
بيو عىٍنوي قػىٍلبي اٍلميٍسًلًم؛ كىأًلىنَّوي الى تػىتػىعىدَّ  ًؼ اإٍلًٍشرىاًؾ، فىًإنَّوي يػىنػٍ ٍأنًًو، ًٓتًبلى اـً ًبشى ًؼ قػىٍوًؿ الزُّكًر، إُفى ااًلٍىًتمى تيوي إُفى غىٍَتً اٍلميٍشرًًؾ، ًٓتًبلى ل مىٍفسىدى

 )سبل السبلـ(    و .يػىتػىعىدَّل إُفى مىٍن ًقيلى ًفي فىًإنَّوي 
 فائدة :

 . يشهد الشاىد من غَت تثبت كال تبٌُت  أفأف من شهادة الزكر كليعلم :  
ًدًمُتى  َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا اف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنػىبىأو فػىتػىبػىيػَّنيوا اف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًّتىهىالىةو   )كالدليل قولو تعاُف   ( .فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيٍم ّنى

كقد تصل درجة الضرر ببعض من شهد ، كتشويهان لسمعتهم ، ضياعان ٟتقوقهم ، ك  ألف يف الشهادة من غَت تثبت ظلما للناس
فاسد الكثَتة ف تسفك دماؤىم أك تتلطخ أعراضهم أك ٗتتلط انساهبم أك ٭تصل ٢تم غَت ذلك من األضرار كا١تأعليهم ابلباطل 

 .بسبب شهادة الزكر كعدـ التثبت هبا
هيمىا - َُْٓ : "عىلىى ًمٍثًلهىا  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىًن اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : نػىعىٍم. قىاؿى : "تػىرىل اىلشهٍمسى ؟" قىاؿى قىاؿى ًلرىجيلو

، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي فىأىٍخطىأ ى أىٍخرىجىوي ًاٍبني عىًدمٌو إبًًٍسنى  ( فىاٍشهىٍد، أىٍك دىعٍ   .ادو ضىًعيفو
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟-
 ال يصح كما قاؿ ا١تصنف .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-
ابلقرينة أحد فبل ٬توز أف يشهد نستفيد أف الشاىد ال ٬توز لو أف يشهد إال على ما يعلمو يقينان كما تيعلم الشمس اب١تشاىدة ، 

 ٔتا يعلمو يقينان .لبػة الظن بل ال بد أك بر
 . ( ًإالَّ مىٍن شىًهدى اًبٟتٍىقًٌ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى  لقولو تعاُف )

 .كىو يعلم ما شهد بو ؛ عن بصَتة كإيقافا : قاؿ ا١تفسركف ىن
 .كألف الشهادة خ ر عن أمر كاقػع فبل بد أف يعلم ىذا األمر الواقع 

ناه صحيح، فهو يدؿ على أنو ال ٬توز للشاىد أف يشهد إال على ما يعلمو يقينان، كما كٟتديث الباب، كىو ضعيف، لكن مع
 تيعلم الشمس اب١تشاىدة .
اآلية :  ( فإف معٌت كىال تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه ًإفَّ السٍَّمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن كيؤيد ذلك قولو تعاُف ) 

 النهي عن أف يقوؿ اإلنساف ما ال يعلم أك يعمل ٔتا ال علم لو بو .
 فائدة :

 .فإف شهد الشاىد ٔتا َف يتيقنو : كاف آتيا بشهادة زكر 
 ما ىي طرؽ العلم ؟-
 رؤية ا١تشهود بو .-أ

 . ًإالَّ مىٍن شىًهدى اًبٟتٍىقًٌ كىىيٍم يػىٍعلىميوفى( )كما سبق لقولو تعاُف 
ال يشًتط علم ا١تشهود عليو بوجود الشاىد ، فلو أف صاحب اٟتق أتى اب١تطلوب يف مكاف كجعل  ابن عثيمُت :قاؿ الشيخ 



 َُِِ 

كاحدان يشهد ٥تتبئان ، فإف ذلك ٬توز ، ألف ىذا الذم عليو اٟتق إذا كاف منفردان صاحب اٟتق أقر لو كإذا كاف عنده أحد أنكر ، 
 .ها حيلة جائزة للتوصل للحق ل صاحب اٟتق كفعل ذلك ، كىذه حيلة لكنفتحيٌ 
 أىٍك ٝتىىاعو :-ب
 . من ا١تشهود عليوىذه الطريقة الثانية : كىي السماع  
، أك يسمعو يقر أف لفبلف عليو دينان ، أك استأجر منو داره أك مثل : أف يسمعو كىو يطلق امرأتو أك يسمعو كىو يبيع أك ينكح  

 اشًتل منو سيارة كما أشبو ذلك .
  ًتفىاضىةو ًفٍيمىا يػىتػىعىذهري ًعٍلميوي ًبديكهًنىا :أىٍك اًبسٍ -ج

 ىذه الطريقة الثالثة من طرؽ العلم : كىي االستفاضة .
كىي انتشار ا٠ت ر كشيوعو أبف يشتهر ا١تشهود بو بُت الناس فيتسامعوف بو إبخبار بعضهم بعضان ، فيشهد الشاىد على كاقعة َف  

 يشهدىا ببصره كَف يدركها بسمعو .
 االستفاضة ال تقبل إال فيما يتعذر علمو يف الرالب بدكهنا ، كالنسب كالوالدة كا١توت كالرضاع .ك  -

ألنو لو منع من الشهادة ابالستفاضة فيما ذكر لوقع الناس يف حرج عظيم ، ألف مثل ىذه األمور تتعذر الشهادة عليها يف الرالب 
 ٔتشاىدة أسباهبا .

هيمىاكىعىًن اٍبًن عىبهاسو رى  - َُْٔ أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه. كىأىبيو دىاكيدى. كىالنهسىاًئيُّ  (قىضىى بًيىًمُتو كىشىاًىدو  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ) ًضيى اىَّللهي عىنػٍ
: ًإٍسنىادي ] قي [ جىيًٌد ه   .كىقىاؿى

ًٍمًذمُّ، كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُْٕ  .كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهاف ى  ًمثٍػلىوي. أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىاىلًتًٌ
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد أف للقاضي أف ٭تكم ابلشاىد الواحد كٯتُت ا١تدعي ، كذلك إذا أقاـ ا١تدعي شاىدان كعجز عن اإلتياف بشاىد آخر .

 كىذا ا١تسألة كقع فيها خبلؼ بُت العلماء :
 :ٖترير ٤تل النزاع

 .أنو ال ييقضى ابليمُت مع الشاىد يف اٟتقوؽ اٞتزائية، كبشكل خاص جرائم اٟتدكداتفق الفقهاء على  -أ
 .اتفق الفقهاء على أنو ال ييقضى ابليمُت مع الشاىد يف الدماء كالقصاص، كشذَّ يف ذلك الظاىرية -ب
ُت ا١تدَّعي، -جػ  أـ ال؟ ا٨تصرى خبلؼ الفقهاء يف اٟتقوؽ ا١تالية، ىل تثبت بشهادة الشاىد الواحد كٯتى

 : يقبل القضاء بشاىد مع ٯتُت ا١تدعي . القوؿ األكؿ
 كبو قاؿ : ا١تالكية، كالشافعية، كاٟتنابلة، كالظاىرية .

 ٟتديث الباب .-أ
 آاثر كردت عن عدة من الصحابة .-ب

 ي .ركم أف أاب بكر، كعمر، كعثماف، كعلي مهنع هللا يضر كانوا يقضوف بشهادة الشاىد الواحد، كٯتُت ا١تدع
  .ريكم عن سعد بن عبادة كا١ترَتة بن شعبة رضي هللا عنهما: جواز القضاء ابلشاىد كاليمُت 

تفيد ىذه اآلاثر بوضوح أف كبار الصحابة رضواف هللا عليهم كانوا يقضوف ابليمُت مع الشاىد  :هبذه اآلاثر كجو االستدالؿ
اع من الرسوؿ  ؛ ألنو ال مدخل للرأم يف ذلك، كىذا دليل كاضح على جواز  الواحد، كىم ال يفعلوف ذلك إال عن توقيف كٝتى



 َُِّ 

 .القضاء ابلشاىد كاليمُت
 :ا١تعقوؿ -ج

نًكر؛ ألف موقفو يف الدعول أقول من موقف 
ي
إف اليمُت تيشرع يف حق من قوم جانبو يف الدعول؛ كلذلك شرعت يف حق ا١ت

نًكر، ككذلك األمر يف حق ا١تدعي؛
ي
ألف جانبو يف الدعول يقول بشهادة الشاىد على جانب ا١تدَّعى  ا١تدعي؛ ألفَّ الظاىر يؤيد ا١ت

ا لرجحاف موقفو يف الدعول، كنفينا للتهمة، كىذا يكفي يف إثبات الدع  ول .عليو، فتيشرع اليمُت يف حقو، أتكيدن
 ال يقبل القضاء ابلشاىد مع اليمُت . : القوؿ الثاين

 كىذا مذىب أَب حنيفة .
 ة .ثورم كالنخعي كاألكزاعي كابن ش رمة كالليث بن سعد، كبو قاؿ بعض ا١تالكيكيينسب ىذا الرأم إُف ال

 :كاستدلُّوا على ذلك، ٔتا يلي 
ًف ٦تٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى  ) قاؿ تعاُف -أ ٍيًن ًمٍن رًجىاًلكيٍم فىًإٍف َفٍى يىكيوّنى رىجيلىٍُتً فػىرىجيله كىاٍمرىأىًتى اًء أى كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى ا٫تيىا الشُّهىدى ٍف تىًضلَّ ًإٍحدى

 ل ( .فػىتيذىكًٌرى ًإٍحدىا٫تيىا اأٍليٍخرى 
 : أف اآلية نص صريح يف اشًتاط العدد يف الشهود ، فبل ٬توز أقل من ىذا العدد ٔتفهـو ا١تخالفة . كجو االستدالؿ

  يو ( .البيًٌنة على ا١تدَّعي كاليمُت على ا١تدعى علؿ ) قا عن ابن عباس أف رسوؿ هللا 
لو يعطى الناس بدعواىم الدعى ّنس دماء رجاؿ كأموا٢تم، كلكن اليمُت على ا١تدعى ؿ ) قا عن ابن عباس أف رسوؿ هللا  -جػ
  و ( متفق عليو .علي

 جعل اليمُت على ا١تدعى عليو ، كجٍعلها على ا١تدعي ٥تالفة ٢تذا اٟتديث . : أف النِب  كجو الداللة
 .دة الشاىد مع ٯتُت ا١تدَّعي، فدؿَّ ذلك على عدـ جواز القضاء ابلشاىد كاليمُتأيضان : األحاديث َف تيشر إُف شها

 أرجح . كالقوؿ األكؿ
بي الدهٍعوىل كىاٍلبػىيًٌنىاتً   ابى

 : ٚتع دعول، كىي: أف يضيف اإلنساف إُف نفسو حقان على غَته.الدعاكل
 ٚتع بينة : كىي ما يىبُت اٟتق كيظهره كالشهود . كالبينات
هيمىا، أىفه النهيبه  عىنً  -َُْٖ ، )  قىاؿى  اٍبًن عىبهاسو رىًضيى اَّللهي عىنػٍ سه ًدمىاءى رًجىاؿو دهعىى انى لىٍو يػيٍعطىى النهاسي ًبدىٍعوىاىيٍم، الى

 . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  ( كىأىٍموىا٢تىيٍم، كىلىًكًن اٍليىًمُتي عىلىى اٍلميدهعىى عىلىٍيوً 
هىًقيًٌ إبًًٍسنىادو   يػٍ  ( . اٍلبػىيًٌنىةي عىلىى اٍلميدهًعي، كىاٍليىًمُتي عىلىى مىٍن أىٍنكىرى )  صىًحيح كىًلٍلبػى

-------------- 
 أم : ٔتجرد دعواىم كطلبهم دكف ما يثبت ذلك .(  لىٍو يػيٍعطىى النهاسي ًبدىٍعوىاىيمٍ ) 
 كىو من عليو اٟتق .(  كىلىًكًن اٍليىًمُتي عىلىى اٍلميدهعىى عىلىٍيوً )

 ي كا١تدعىى عليو ؟عرؼ ا١تدعً 
 ا١تدعي : ىو الذم يدعي اٟتق فيضيف الشيء إُف نفسو .

 كا١تدعىى عليو : ىو الذم عليو اٟتق .
 اذكر منزلة ىذا اٟتديث ؟

كىم ألحد بدعواه  :قاؿ القرطيٌب   -كىذا اٟتديث أصل من أصوؿ األحكاـ، كأعظم مرجع عند التنازع كا٠تصاـ، يقتضي أال ٭تي



 َُِْ 

حىتَّ يستند ا١تدَّعي إُف ما يقٌوم دعواه، كإال فالدَّعاكم  -كإف كاف ٤تتقىرنا يسَتنا  -يف حقٌو من اٟتقوؽ  -ريفنا كإف كاف فاضبلن ش
 متكافئة، كاألصل: براءة الذمم من اٟتقوؽ، فبل بدَّ ٦تا يدٌؿ على تعلُّق اٟتق ابلذمَّة، كتًتجَّحي بو الدعول.

من قواعد أحكاـ الشرع، ففيو أنَّو ال يػيٍقبىل قوؿ اإلنساف فيما يٌدعيو ٔتجرد دعواه، بل كىذا اٟتديث قاعدة كبَتةه  :  كقاؿ النوكم
تاج إُف بٌينة، أك تصديق ا١تدعىى عليو، فإف طلب ٯتُت ا١تدعىى عليو فلو ذلك، كقد بػىُتَّ  اٟتكمة يف كونو ال يػيٍعطىى ٔتجرد  ٭تى

قـو كأموا٢تم، كاستبيح، كال ٯتكن ا١تدعىى عليو أف يصوف مالو كدمو، كأما دعواه؛ ألنو لو كاف أيعطي ٔتجردىا الدَّعىى قـو دماء 
 .ا١تدعي فيمكنو صيانتهما ابلبينة. انتهى 

ىذا اٟتديث عظيم القدر، كىو أصل من أصوؿ القضاَي كاألحكاـ، فإف القضاء بُت الناس إ٪تا يكوف عند  قاؿ السعدم:ك 
أصبلن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فينكره، كىذا يدعي براءتو من اٟتق الذم كاف اثبتان عليو، فبُت التنازع، ىذا يدعي على ىذا حقان من اٟتقوؽ، 

بفض نزاعهم، كيتضح بو اق من ا١تبطل، فمن ادعى عينان من األعياف، أك دينان، أك حقان من اٟتقوؽ كتوابعها على غَته، كأنكره 
ببينة تثبت ذلك اٟتق، ثبت لو، كحيكمى لو بو، كإف َف أيت ببينة، فليس لو ذلك الرَت، فاألصل مع ا١تنكر، فهذا ا١تدعي إف أتى 

 على اآلخر إال اليمُت.
 ما معٌت ىذا اٟتديث ؟

  حلف ا١تدَّعىى عليو كبرئ كخىٌلى سبيلىو -كَف يقر ا١تدعىى عليو  -فإف َف يكن لو بينة ،  من ادعى ماالن ك٨توه فعليو البينةمعناه : أف 
ماالن ك٨توه على شخص فعليو البينة، أم: يطالب أف يقيم ا١تطالب الدليل على صدقو كييظهر اٟتجة، كىي م: أف من ادعى أ

 البينة.
 كالبينة. ما يظهر بو اٟتق كيبُت بو، كالشهود كغَتىم.

 قتضاىا.فإف جاء ابلبينة ٝتعها ككاف ذات عدؿ: حكم ٔت 
كَف يقر ابٟتق، فإف القاضي يطلب من ا١تدعى عليو  -، كال رجل كٯتُت ال رجبلف، كال رجل كامرأًتف -فإف َف يكن للمدًعي بينة 

 أف ٭تلف على ال راءة فيقوؿ: كهللا ما لو عندم شيء، كي رأ كٮتلي سبيلو.
 ( . البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكرٟتديث الباب ) 

 ن البينة الشهود، الذين يشهدكف على صدقو.البينة على ا١تدعي، أم يقيم ا١تطالب الدليل على صدقو كييظهر اٟتجة، كمف
كىذا اٟتديث قاعدة كبَتةه من قواعد أحكاـ الشرع، ففيو أنَّو ال يػيٍقبىل قوؿ اإلنساف فيما يٌدعيو ٔتجرد دعواه، قاؿ النوكم : ... 

تاج إُف بٌينة، أك تصديق ا١تدعىى عليو، فإف طلب ٯتُت ا١تدعىى عليو فلو ذل  ك .بل ٭تى
 ُفائدة: 

 مة يف كوف البينة على ا١تدعي.اٟتك
 ألنو يدعي أمران خفيان ْتاجة إُف إظهار، كالبينة دليل قوم إلظهار ذلك.

 ِفائدة: 
أنو إذا َف ٬تد ا١تدعي بينة كال شهودان، فإف القاضي يطلب من ا١تدعىى عليو أف ٭تلف أف ما ادعاه عليو ا١تدعي غَت صحيح كيكوف 

 اٟتكم لو بيمينو.
 كرفض ا١تدعى عليو اٟتلف ؟ ما اٟتكم إف نكل

 إف رفض ا١تدعىى عليو أف ٭تلف، فإنو يقضىى عليو ابلنكوؿ، ٔتعٌت أنو ٭تكم عليو ٔتا ادعي عليو بو.
 كالنكوؿ: ىو االمتناع عن اليمُت ا١توجهة من اٟتاكم إُف ا١تدعى عليو، أك ا١تدعي.



 َُِٓ 

 لوركد ذلك عن عثماف. -أ
تدؿ على صدؽ ا١تدًعي، فإنو لوال صدقو لدفع ا١تدعىى عليو دعواه ابليمُت، فلما نكل كألف امتناعو عن اليمُت قرينة ظاىرة  -ب

 عنها كاف نكولو قرينة ظاىرة دالة على صدؽ ا١تدًعي، فقدمت على أصل براءة الذمة.
 فيقضى عليو ابلنكوؿ ٔتجرد رفضو اٟتلف كال ترد على ا١تدعي.

نكر  ( رَيؿ، فقيل لزيد:ََُمثاؿ: ادعى زيد على عمرك )
ي
الذم ىو  -ىات البينة، فقاؿ: ليس عندم بٌينة، كطلب أف ٭تلف ا١ت

 احلف أنك تطلبو كذا ككذا. -ا١تدعي  -فقاؿ عمرك: ال أحلف، فعلى ىذا القوؿ: ٭تكم عليو ابلنكوؿ كال نقوؿ لزيد  -عمرك 
 ينة.)البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر( فلم ٬تعل يف جانب ا١تدعي إال الب لقولو 

كذىب بعض العلماء: إُف أف اليمُت ترد على ا١تدعي )كىو طالب اٟتق(، كىو إف كاف صادقان يف دعواه فاٟتلف ال يضره، كإف  
 [ُِّ/ ُٓكاف كاذابن فقد يهاب اٟتلف كال ٭تلف. ]الشرح ا١تمتع: 

 كيف ىذه اٟتالة: إذا حلف أخذ ما ادعى بو كاستحق ا١تتنازع عليو.
رد اليمُت على طالب اٟتق( ركاه الدارقطٍت كىو حديث ضعيف  قوؿ ْتديث ابن عمر )أف النِب كاستدؿ أصحاب ىذا ال

 ]معٌت رد اٟتق: تنقل من ا١تدعىى عليو إُف ا١تدًعي[.
كألنو إذا رفض ا١تدعي عليو أف ٭تلف ظهر صدؽ ا١تدعي، فقوم جانبو، فتشرع اليمُت يف حقو كما كانت تشرع يف حق ا١تدعى 

 ًو. ]اليمُت يف حق من جانبو أقول دائمان[.عليو قبل نكول
 ما اٟتكمة البينة على ا١تدعي ؟

لو ييعطىى الناس بدعواىم الدَّعىى ّنس دماء :  اٟتكمة يف كوف البينة على ا١تدًعي، كاليمُت على ا١تدعىى عليو، ىو ما بٌينو النٌِب  
 م .رجاؿ، كأموا٢ت

ي ضعيف؛ ألنو يقوؿ خبلؼ الظاىر، فكيٌلف اٟتجة القوية، كىي البينة؛ ألهنا ال كقاؿ العلماء: اٟتكمة يف ذلك أف جانب ا١تدعً 
ٕتليب لنفسها نفعنا، كال تدفع عنها ضررنا، فيقول هبا ضىعف ا١تدًعي، كجانب ا١تدعىى عليو قوٌم؛ ألفَّ األصل فراغ ذمتو، فاكتيفي 

 فع الضرر، فكاف ذلك يف غاية اٟتكمة.منو ابليمُت، كىي حجة ضعيفة؛ ألفَّ اٟتالف ٬تلب لنفسو النفع، كيد
اٟتكم، كبُت اٟتكمة يف ىذه الشريعة الكلية، كأهنا عُت صبلح العباد يف دينهم كدنياىم، كأنو بٌُت ىذا اٟتديث  : يف فالرسوؿ 

 دعى رجاؿ دماء قـو كأموا٢تم.لو يعطى الناس بدعواىم لكثر الشر كالفساد، كإل
نػىهيٍم يف اٍليىًمًُت، أىيػُّهيٍم  أىفه النهيبه )  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - َُْٗ عىرىضى عىلىى قػىٍوـو اٍليىًمُتى، فىأىٍسرىعيوا، فىأىمىرى أىٍف ييٍسهىمى بػىيػٍ

 .رىكىاهي اٍلبياىاًرمُّ  ( ٭تىًٍلفي 
---------- 

 أف يقرع .(  أىٍف ييٍسهىمى ) 
 ما معٌت اٟتديث ؟

ٗتاصم إليو اثناف تنازعا عينان ليست يف يد كاحدو منهما، كال بينة لواحد منهما، -افظ كما أفاده اٟت أف النِب معٌت اٟتديث: 
 . اليمُت، فتسارعا إليو، كابدر كل منهما ألدائو ككانت تلك العُت يف يد شخص اثلث غَت٫تا، فعرض عليهما النِب 

 فأيهم خرج سهمو كجو إليو اليمُت.بينهما قرعة،  قاؿ: فأمر أف يسهم بينهم يف اليمُت أيهم ٭تلف  أم فأجرل 
فقو اٟتديث: دؿ ىذا اٟتديث على أنو إذا تداعى رجبلف متاعان يف يد اثلث، كَف يكن ٢تما بينة، أك لكل منهما بينة، كقاؿ 

 . والثالث: ال أعلم إف كاف ىذا ا١تتاع ٢تذا أك ذاؾ، فاٟتكم أف يقرع بُت ا١تتداعيُت، فأيهما خرجت لو القرعة ٭تلف كيعطى ل



 َُِٔ 

 . كىو قوؿ علي هنع هللا يضر 
 . كقاؿ الشافعي: يًتؾ يف يد الثالث 
 . كقاؿ أبو حنيفة: ٬تعل بُت ا١تتداعيُت 

 )منار القارئ(      كقاؿ أٛتد كالشافعي يف قوؿ: يقرع بينهما يف اليمُت كقوؿ على. 
هتم يف أسباب االستحقاؽ، مثل أف يكوف الشيء كإ٪تا يفعل ذلك إذا تساكت درجا...  )يسهم( معناه: يقرع ولو: ق قاؿ ا٠تطاِب

يف يدم اثنُت؛ كل كاحد منهما يدعيو كلو، فَتيد أحد٫تا أف ٭تلف عليو، كيستحقهن فَتيد اآلخر مثل ذلك فيقرع بينهما، فمن 
 خرجت لو القرعة خلف كاستحقو.

: قى  : أىفه رىسيوؿى اَّللًه كىعىٍن أىِب أيمىامىةى اٟتٍىارًًثيُّ  - ُِْٓ مىًن اقٍػتىطىعى حىقه اٍمًرئو ميٍسًلمو بًيىًميًنًو، فػىقىٍد أىٍكجىبى اَّللهي لىوي ) اؿى
ـى عىلىٍيًو اٞتٍىنهةى  : «. النهارى، كىحىره ؟ قىاؿى ئنا يىًسَتنا ايى رىسيوؿى اَّللًه يػٍ ًإٍف قىًضيبه ًمٍن أىرىاؾو »فػىقىاؿى لىوي رىجيله: كىًإٍف كىافى شى   رىكىاهي ميٍسًلمه.«. كى

، ىيوى )  قىاؿى  : أىفه رىسيوؿى اَّللًه كىعىًن اأٍلىٍشعىًث ٍبًن قػىٍيسو  - ُِْٔ ُتو، يػىٍقتىًطعي هًبىا مىاؿى اٍمًرئو ميٍسًلمو مىٍن حىلىفى عىلىى ٯتًى
، لىًقيى اَّللهى كىىيوى عىلىٍيًو غىٍضبىافي   ميتػهفىقه عىلىٍيًو. ( ًفيهىا فىاًجره

---------- 
 أخذ ، ألف من أخذ شيئان لنفسو فقد قطعو عن مالكو .( أم من  )من اقتطع

 ( أم بسبب ٯتينو الكاذبة . ) بيمنيو
 القضيب الرصن ا١تقطوع . ) قضيبان (

 شجر يستاؾ بقضبانو . أراؾ :
 أم يف اإلقداـ عليها ، كا١تراد ابلفجور الزمو : كىو الكذب . ) فيها فاجر (

 ماذا نستفيد من اٟتديث .
رتبت عليو ىذه العقوبة  ن اقتطع كأخذ حق امرئ مسلم بيمينو الكاذبة ، كأنو من كبائر الذنوب . ) ألنوالوعيد الشديد ١ت

 ( . العظيمة، ككل ذنب رتبت عليو عقوبة دينية أك دنيوية، فإنو من كبائر الذنوب
 كىذا لو صورًتف: 

 فهنا اقتطع حقا؛ ألنو استباح مالو بيمُت كاذبة. : أف يدعي شيئا كأييت بشاىد ك٭تلف معو كىو يعلم أنو كاذب،الصورة األكىل
يف مقاـ الدفاع أبف يكوف على شخص حق مث ينكره كليس للمدعي بينة، فهنا سوؼ ٭تلف ا١تدعى عليو كٮتلى  كالصورة الثانية:

 . سبيلو، فيكوف قد اقتطع ماؿ امرئ مسلم برَت حق
 )ابن عثيمُت(.     كالصورة الثانية يف إنكار ما ٬تب عليو٢تا صورًتف الصورة األكُف يف دعول ما ليس لو، ان : إذ 

 كأف عقوبتو :
 قد أكجب هللا لو النار .

 كحـر عليو اٞتنة .
 لقي هللا كىو عليو غضباف . 
َّ اَّللَّى كىىيوى عىٍنوي ميٍعًرضه )  لقي هللا كىو عنو معرض ، قاؿ    ( .لىيػىٍلقىُتى

 ذـ ( .كعند أَب داكد : ) إال لقي هللا كىو أج
 كعند أَب داكد أيضان : ) فليتبوأ مقعده من النار ( . 



 َُِٕ 

ٖترٔف ماؿ ا١تسلم مطلقان قليبلن كاف أك كثَتان ، كتعظيم انتهاؾ عظمة هللا ، فهذا استحق ىذا الوعيد الشديد مع أنو َف  كيف ىذا :
استحق ىذا الوعيد ، لكنو ىنا  ٭تلف إال على قضيب من أراؾ ، مع أنو لو غصب قضيب من أراؾ أك ما ىو أعظم منو ما

 استحق ىذا الوعيد بسبب اليمُت الكاذبة .
 فالوعيد على ٣تموع األمرين :

 : انتهاؾ عظمة هللا ابليمُت الكاذبة . الثاين: ظلم أخيو ،  األكؿ
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

o . التحذير من ظلم العباد 
o . الرد على ا١ترجئة 
o ن الكبائر .أف اليمُت الرموس م 
o . األصل يف ماؿ ا١تسلم اٟترمة 
o . االستدالؿ ابلقرآف على ا١تسائل 
o . إثبات الرضب  تعاُف 
o . اإلٯتاف ابٞتنة كالنار 

هيمىا بػىيًٌنىةه، فػىقىضىى يف دىابهةو، لىٍيسى ًلوىاًحدو مً  أىفه رىجيلىٍُتً ًاٍختىصىمىا ًإىلى رىسيوًؿ اىَّللًه  ) كىعىٍن أىَبى ميوسىى  اىأٍلىٍشعىًرمًٌ  - ُُِْ نػٍ
نػىهيمىا ًنٍصفىٍُتً   هًبىا رىسيوؿي اىَّلله  : ًإٍسنىاديهي جىيًٌد ه  (بػىيػٍ ا لىٍفظيوي، كىقىاؿى  .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ كىىىذى

---------- 
أف رجلُت :  ملكها، أبف اٌدعى كٌل منهما أهنا ملكو. كلفظ أَب داكد: م أ(  يف دىابهةو  أىفه رىجيلىٍُتً ًاٍختىصىمىا ًإىلى رىسيوًؿ اىَّللًه ) 

 ة .اٌدعيا بعَتنا، أك دابٌ 
هيمىا بػىيًٌنىةه )   أم : ال بينة ٢تما أصبلن .(  لىٍيسى ًلوىاًحدو ًمنػٍ
نػىهيمىا ًنٍصفىٍُتً   فػىقىضىى هًبىا رىسيوؿي اىَّلله )   . قسمها بينهما نصفُت(  بػىيػٍ

 من اٟتديث ؟ماذا نستفيد 
 نستفيد أنو إذا ادعى اثناف عينان كبعَت أك شاة ، كليس لواحد منهما بٌينة ، فإف العُت بينهما .

كذلك الستوائهما يف ا١تلك ابليد ، ألف ظاىر اٟتديث أف العُت بيد٫تا معان كدابة يركباهنا أك أرضان بينهما ، كذلك ألف يد كل 
 كاحد منهما على نصفو .

ا البعَت، أك الٌدابٌة كىافى يف أيديهما معنا، فجعلو النٌِب  : قىاؿى ا٠تطٌاِبٌ  بينهما؛ الستوائهما يف ا١تلك ابليد،  ييشبو أف يكوف ىىذى
 كلوال ذلك َف يكوّن بنفس الدعول يستحٌقانو لو كىافى الشيء يًف يد غَت٫تا. انتهى. قىاؿى القارم: أك يف يد اثلث، غَت منازع ٢تما. 

إذا تنازع رجبلف يف عُت يف أيديهما، فادعى كل كاحد منهما أهنا ملكو دكف صاحبو، كَف تكن ٢تما بينة، :  امةكقاؿ ابن قد
حىلىف كل كاحد منهما لصاحبو، كجيعلت بينهما نصفُت، ال نعلم يف ىىذىا خبلفا؛ ألف يد كل كاحد منهما عىلىى نصفها، كالقوؿ 

 . قوؿ صاحب اليد مع ٯتينو
 
 
 



 َُِٖ 

ربىًم ىىذىا بًيىًمُتو آٙتىةو، تػىبػىوهأى مىٍقعىدىهي ًمٍن اىلنهارً )  قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  ٍن جىاًبرو كىعى  - ُُّْ رىكىاهي أىٍٛتىدي،  ( مىٍن حىلىفى عىلىى ًمنػٍ
 .كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهاف ى 

---------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 . كاذابن يف ٯتينو ، ألف ىذا ا١تكاف ٤تل تعظيم ك٤تل اقتداء ابلنِب   نستفيد عظم إمث من حلف على من ر رسوؿ هللا 
 ىل يشرع تغليظ اليمُت اب١تكاف ؟

 فيو خبلؼ :
 : الترليظ اب١تكاف جائز ال مستحبقيل 

 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كإليو ذىب اإلماـ البخارم ، كرجحو الشوكآف .
 ا : ألف األحاديث الواردة يف أحكاـ اليمُت َف ٗتص مكاّنن دكف مكاف .قالو 

 كحديث : اليمُت على ا١تدعى عليو .
 كحديث : شاىداؾ أك ٯتينو .

  كقالوا : إف حديث الباب ليس فيو ما يػػػػػدؿ على جواز الترليظ اب١تكاف ، كإ٪تا يدؿ على تعظيم ذنب اٟتالف على من ره 
 كاذابن .
 ب ترليظ اليمُت اب١تكاف .٬ت كقيل :

 كىو قوؿ مالك .
 كالقوؿ ابلوجوب ىو أحد قوِف اإلماـ الشافعي ، كاختيار ابن تيمية إذا رآه اٟتاكم كطلبو .

 ٟتديث الباب .
 كآلاثر كردت عن ا٠تلفاء الراشدين تدؿ على كجوب ترليظ اليمُت اب١تكاف .

 ال ترلظ اليمُت يف ا١تكاف مطلقان . كقيل :
 ابن حـز .كىو قوؿ 

فقط كليس فيو أمر أف ال ٭تلف ا١تطلوب  إ٪تا فيو تعظيم اليمُت عند من ره  كحجتو : أف غاية ما كرد يف اٟتلف عند من ره 
 إال عنده .

، فإذا َف يبُت فبل ٮتص ابليمُت مكاف دكف  كأنو لو كجبت اليمُت يف مكاف دكف مكاف ، كيف حاؿ دكف حاؿ لبينها النِب 
 ؿ دكف حاؿ .مكاف كال حا

 كهللا أعلم . كقيل : يشرع الترليظ يف اليمُت يف ا١تكاف على الكافر ، أما يف حق ا١تسلم فبل يشرع .
 فائدة :

يف ا١تدينة ، كيف غَت٫تا يف اٞتامع  ا١تراد بترليظ اليمُت يف ا١تكاف االحبلؼ ٔتكاف معظم كالركن كا١تقاـ يف مكة ، كعند من ره 
 عند ا١تن ر .

 فائدة :
 ككذلك اختلف العلماء يف ترليظ اليمُت يف الزماف ؟

كتحليفو بعد عصر يـو اٞتمعة ، كرمضاف أك ليلة القدر كيـو عرفة كعاشوراء   ل :كالترليظ ابلزماف ىو ٖتليف الف يف زماف فاض



 َُِٗ 

 ك .ك٨تو ذل
 ا .ترلظ اليمُت يف الزماف يف اللعاف كالدماء ، أما األمواؿ فبل ترلظ اليمُت فيه فقيل :

 كهبذا قاؿ أكثر ا١تالكية .
 جاء يف بداية اجملتهد : كترلظ اب١تكاف عند مالك يف القسامة كاللعاف ككذلك ابلزماف .

 مستحب . كقيل :
 كىو أحد القولُت يف ا١تذىب الشافعي ، كاختاره أبو ا٠تطاب .

 جائز . كقيل :
 كىو ا١تذىب عند اٟتنابلة .

 .كاجب إذا رآه اٟتاكم كطلبو  كقيل :
 كاختاره ابن تيمية .

 ما حكم تغليظ اليمُت ابأللفاظ ؟
تعاُف من صفات ذاتو ا٠تارجة عن العرؼ ا١تألوؼ يف اليمُت ما يكوف  هللاأف يذكر مع اسم  ابأللفاظ على اٟتالف :ليظ اليمُت تر

 . أزجر كأردع
 الرٛتن الرحيم ،  هللا الذم ال إلو إال ىو اٟتي القيـو ، عاَف الريب كالشهادة ،مثل أف يقوؿ: ك

 لُت :إُف قو  أللفاظختلف العلماء يف مشركعية الترليظ ابا
 . إذا رأل ذلك اٟتاكم أللفاظأف اليمُت يشرع ترليظها اب:  القوؿ األكؿ

 كبو قاؿ اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة 
 ب .كىو ا١تذى بلفظ أك زمن أك مكاف جاز ، - يعٍت اليمُت-إف رأل اٟتاكم ترليظها اإلنصاؼ : ك جاء يف 

 كاستدلوا :
ديكفى حىدَّ الزَّآف » فػىقىاؿى  ٤تيىمَّمنا ٣تىٍليودنا فىدىعىاىيٍم  مٌو بًيػىهيودً   عىًن اٍلبػىرىاًء ٍبًن عىاًزبو قىاؿى ميرَّ عىلىى النَِّبًٌ -أ  «.ًكتىاًبكيٍم   يف  ىىكىذىا ٕتًى

ائًًهٍم فػىقىاؿى  ديكفى حىدَّ الزَّآف »  قىاليوا نػىعىٍم. فىدىعىا رىجيبلن ًمٍن عيلىمى «. ًكتىاًبكيٍم   يف  أىٍنشيديؾى اًبَّللًَّ الًَّذل أىنٍػزىؿى التػٍَّورىاةى عىلىى ميوسىى أىىىكىذىا ٕتًى
ثػيرى يف  قىاؿى الى كىلىٍوالى أىنَّكى نىشىٍدتىًٍت  ديهي الرٍَّجمى كىلىًكنَّوي كى ا َفٍى أيٍخ رٍؾى ٧تًى أىخىٍذّنى الشَّرًيفى تػىرىٍكنىاهي كىًإذىا أىخىٍذّنى الضًَّعيفى  أىٍشرىاًفنىا فىكينَّا ًإذىا هًبىذى

ءو نيًقيميوي عىلىى الشَّرًيًف كىاٍلوىًضيًع فىجىعىٍلنىا التٍَّحًميمى كىاٞتٍىٍلدى مىكىافى الرٍَّجًم. فػىقىاؿى رىسيوؿي يٍ أىقىٍمنىا عىلىٍيًو اٟتٍىدَّ قػيٍلنىا تػىعىالىٍوا فػىٍلنىٍجتىًمٍع عىلىى شى 
 ( متفق عليو .فىأىمىرى ًبًو فػىريًجمى «. أىكَّؿي مىٍن أىٍحيىا أىٍمرىؾى ًإٍذ أىمىاتيوهي  اللَّهيمَّ ًإٌٓفً :   اَّللًَّ 

غلظ اليمُت ابأللفاظ على اليهودم لينزجر عن الكذب ، فيقاس عليو ا١تسلم ، ليحصل لو االنزجار   أف النِب  : كجو الداللة
 ك .كذل
عتو ، فمنهم من ٭تجم عن اليمُت إذا غلظت عليو ، كمنهم من يتجاسر إذا َف ترلظ عليو ، فكانت أف الناس متفاكتوف يف ال -ب

 و .ا١تصلحة يف مراعاة ذلك ، لترلظ على من رأل اٟتاكم الفائدة يف ترليظها علي
 . أف اليمُت ال ترلظ ابأللفاظ القوؿ الثاين :
 ة .كبو قاؿ ا١تالكي

 ترلظ هبا اليمُت عند من يرل ذلك ال غاية ٢تا، كليس بعضها أبكُف من بعض ، فكاف مستدلُت أبف الصفات كاأللفاظ اليت 
 ان .االقتصار على اٝتو تعاُف كصفتو األخص متعين



 ََِِ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُُْْ ثىةه الى ييكىلًٌميهيٍم اىَّللهي يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة، كىالى يػى )  قىاؿى ٍنظيري ًإلىٍيًهٍم، كىالى يػيزىكًٌيًهٍم، ثىالى
يىعى رىجيالن  ٍنػىعيوي ًمٍن ًاٍبًن اىلسهًبيًل; كىرىجيله ابى ًة، ٯتى : كى٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه: رىجيله عىلىى فىٍضًل مىاءو اًبٍلفىالى  ًبًسٍلعىةو بػىٍعدى اىٍلعىٍصًر، فىحىلىفى لىوي ابًىَّللًه

ىخىذىىىا ًبكىذىا كىكىذىا، فىصى  هىا، ألى نٍػيىا، فىًإٍف أىٍعطىاهي ًمنػٍ يىعى ًإمىامنا الى يػيبىاًيعيوي ًإاله ًللدُّ ; كىرىجيله ابى ٍ يػيٍعًطًو دهقىوي، كىىيوى عىلىى غىٍَتً ذىًلكى ًإٍف ملى ، كى كىَفى
ٍ يىفً  هىا، ملى  .ميتػهفىقه عىلىٍيو ً  ( ًمنػٍ

---------- 
فايتو اليت يستحقها السابق للماء ، فإنو أحق من غَته ، حىت ( أم على ماء فاضل ، أم فاضل عن ك ) رجل على فضل ماء

 أيخذ حاجتو ، فإذا منع ا١تستحق بعد أخذه كفايتو عما زاد عن حاجتو ، فقد استحق ىذا الوعيد .
 ( ىي ا١تفازة . ) ابلفالة
 أم فضل ا١تاء . ) ٯتنعو (

ٍتوي ، كقيل : كالسبيلي : الطريق ، كٝتًٌي ا١ت( أم ا١تسافر ،  ) من ابن السبيل ا كىلىدى سافري بذلك ؛ ألفَّ الطريقى تػي ٍرًزه كتيٍظًهره ، فكأهنَّ
 .ٝتًٌي بذلك ؛ ١تبلزمًتًو إَيه 

يىعى رىجيالن  )  أم عقد البيع معو .بسلعة (  كىرىجيله ابى
 . أم بعد صبلة العصر( بػىٍعدى اٍلعىٍصًر ) 
 أم : للذم ابيعو .( فىحىلىفى لىوي ) 
 أم لقد أخذ السلعة ، يعٍت أنو اشًتاىا .( ذىىىا اًبَّللًه ألىخى ) 
ا )   قاؿ القرطِب : يعٍت أنو كذب ، فزاد يف الثمن الذم اشًتل بو فكذب كاستخف ابسم هللا .من الثمن (  ًبكىذىا كىكىذى
 ( أم صدؽ الوؼ لو اٟتالف . فىصىدهقىوي ) 

 .( أم : كاٟتاؿ أف الواقع خبلؼ ما ذكره  ) كىو على غَت ذلك
 ( أم من أجل الدنيا . ) كرجل ابيع إمامان ال يبايعو إال لدنيا

 ( أم من أغراضو من تلك الدنيا . ) فإف أعطاه منها
 ( أم ما عليو من الطاعة ، مع أف الوفاء كاجب عليو مطلقان . ) كٌَف 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 عد العصر ، كقد تقدمت ا١تسألة .استدؿ بعض الفقهاء هبذا اٟتديث على ترليظ اليمن يف الزماف كب

 ١تا خص بعد العصر ؟
 م .: لشرؼ ىذا الوقت بسبب اجتماع مبلئكة الليل كالنهار فيو، كاختاره النوك  قيل

 ألهنا الصبلة الوسطى كخصها هللا ابافظة بعد عمـو الصلوات األخرل . كقيل :
 ألف العصر كقت ختاـ األعماؿ ، كاختاره ا٠تطاَب . كقيل :

: ... كىو يـو كقت ختاـ األعماؿ ، كاألمور ٓتواتيمها ، فريٌلظٍت العقوبة فيو ، لئبل ييقًدـ عليها ٕترؤان ، فإف من ٕترأ  ؿ ا٠تطاِبقا
 عليها فيو اعتادىا يف غَته .

 ألنو كقت ارتفاع األعماؿ ، كاختاره ابن حجر . كقيل :
 -يف ا١تفهم–مبلئكة الليل كمبلئكة النهار، ككذلك رده القرطِب  القوؿ األكؿ، كىو لكونو اجتماع -الفتح يف-ر كرد ابن حج



 َُِِ 

 :كبُت القرطِب أنو كجو بعيد لسببُت
 ر .ا١تبلئكة أيضنا ٕتتمع يف الفج ألف-أ

مث  أف حضور ا١تبلئكة كاجتماعهم إ٪تا ىو يف حاؿ فعل ىاتُت الصبلتُت ال بعد٫تا، كما ىو ظاىر نص اٟتديث، فإنو فيو ) -ب
 ف ( .تيناىم كىم يصلوف، كتركناىم كىم يصلو ة ) أكتقوؿ ا١تبلئك(  بلة العصر كصبلة الفجر٬تتمعوف يف ص

 اذكر األعماؿ اليت عقوبتها : ال يكلمهم هللا يـو القيامة كال يزكيهم ك٢تم عذاب أليم ؟
 األكىل : منع فضل ا١تاء .

ل دخل يف الوعيد الشديد يف حديث الباب، كىذا إذا  يف اٟتديث داللة على ٖترٔف منع فضل ا١تاء، كأف من منع منو ابن السبي
 .كاف ابن السبيل غَت مضطر، كإذا كاف مضطرِّا كمنعو فاٟتاؿ أشد

 ) شركاء يف ثبلث : ا١تاء ، كالنار ، كالكؤل ( . ألف الناس كما قاؿ النِب كالسبب دخولو يف ىذا اإلمث : 
 كقد تقدمت ا١تسألة يف كتاب البيوع .

 ابهلل كذابن لًتكيج سلعتو . اثنيان : اٟتلف
 .كأف ٭تلف أبف ىذه السلعة جيدة كىي ليست كذلك

 .أك ٭تلف أبنو اشًتاىا بكذا، أك رأس ما٢تا كذا، كىو اشًتاىا أبقل
أك كأف يعرض سلعة ٥تفضة ك٭تلف أبف سعرىا قبل التخفيض كذا كىي ليست كذلك، كما أشبو ىذا من األٯتاف اليت تزيد يف 

 .قيمة السلعة
 استحق ىذه العقوبة :ك 
 .هانتو ابليمُت ك٥تالفتو أمر هللا عز كجل ْتفظ اليمُت است-أ
 .كذبو-ب 

 .أكلو ا١تاؿ الذم أخذه على ىذه اليمُت ابلباطل  -ج
من حلف على ؿ : قا أف ٯتينو من أعظم األٯتاف جرمنا؛ فهي تسمى اليمُت الرموس؛ فقد جاء يف الصحيحُت أف النِب  -د 

 فاجر يقتطع هبا ماؿ امرئ مسلم، لقي هللا كىو عليو غضباف ٯتُت ىو فيها
 اثلثان : مبايعة اإلماـ من أجل الدنيا .

يف اٟتديث داللة على أف من جعل مبايعتو إلماـ ا١تسلمُت من أجل مصاٌف كأغراض دنيوية فإف أعطي منها كىف ما لئلماـ من  
د الشديد يف حديث الباب، كالعلة يف دخولو يف ىذا الوعيد الشديد؛ طاعة، كإف َف يعط منها خرج عليو، فإنو يدخل يف الوعي

 .ألنو غاشّّ إلماـ ا١تسلمُت، كالرش لئلماـ غش للرعية؛ ألف يف ذلك سببنا إلاثرة الفنت
 ك٦تا جاء فيمن يستحق ىذه العقوبة :
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  كى٢تىيٍم  -قىاؿى أىبيو ميعىاًكيىةى كىالى يػىٍنظيري ًإلىٍيًهٍم  -مي اَّللَّي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالى يػيزىكًٌيًهٍم )ثىبلىثىةه الى ييكىلًٌميهي  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى

 ركاه مسلم . عىذىابه أىلًيمه شىٍيخه زىافو كىمىًلكه كىذَّابه كىعىاًئله ميٍستىٍك ر(
قىاؿى فػىقىرىأىىىا رىسيوؿي « لًٌميهيمي اَّللَّي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالى يػىٍنظيري ًإلىٍيًهٍم كىالى يػيزىكًٌيًهٍم كى٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه قىاؿى )ثىبلىثىةه الى ييكى  كعىٍن أىىًب ذىرٌو عىًن النَِّبًٌ 

 ميٍسًبلي كىاٍلمىنَّافي كىاٍلمينػىفًٌقي ًسٍلعىتىوي اًبٟتٍىًلًف اٍلكىاًذًب(.الٍ »اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص ثىبلىثى ًمرىارو. قىاؿى أىبيو ذىرٌو خىابيوا كىخىًسريكا مىٍن ىيٍم َيى رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى 
 و .م: من طعن يف السن كاستطاؿ فيأ :شىٍيخه زىافو 

 : أم : اإلماـ الكاذب . كىمىًلكه كىذهابه 



 َِِِ 

 : أم : فقَت متك ر .كىعىاًئله ميٍستىٍكرًب 
 كسبب استحقاقهم ىذه العقوبة :

ظ العقابى على ىؤالًء الثبلثة؛ ألفَّ اٟتاملى ٢تم على تلك ا١تعاصي ٤تىٍضي ا١تعاندة، كاستخفاؼي أمًر تلك : كإ٪تا غلَّ  قاؿ القرطيب
 ا١تعاصي اليت اقتحموىا؛ إٍذ َف ٭تىًٍمٍلهم على ذلك حامله حىاًجيّّ، كال دعتهم إليها ضركرةه كما تدعو مىٍن َف يكٍن مثلهم.

و كال داعية تدعوه إُف الزّن؛ لضعًف داعيًة النكاًح يف حقًٌو، كلكماًؿ عىٍقًلو، كلقرًب أجلو؛ إذ قد كبيافي ذلك: أفَّ الشٍَّيخى ال حاجةى ل
يى أغراضىوي ابلصًٌ 

"؛ إٍذ ال حاجةى لو إُف الكذب؛ فإنو ٯتكنو أٍف ٯتيىشًٌ ًلكي الكىذَّابي
ى
ٍدؽ، فإٍف انتهى إُف طىرىًؼ عمره. ك٨توه من ذلك: "ا١ت

 رَّل.خاؼ من الصدؽ مفسدةن، كى 
يٍستىٍك ري": فاستحقَّ ذلك؛ لرلبة الًك ٍرً على نفسو؛ إٍذ ال سببى لو ًمٍن خارجو ٭تمليوي على الك ر؛ فإفَّ ال

ًكبػٍرى غالبنا إ٪تا كأما "العىاًئلي ا١ت
ـى ذلك كلَّو؛ فبل ميوًجبى لو إال غلبةي الًك ٍرً على نفسو، كًقلَّ  ةي مباالتًًو بتحرٯتًًو كتوعيًد الشرًع يكوفي اب١تاًؿ كا٠تىوىًؿ كاٞتاه، كىو قد عىًد

 عليو، مع أفَّ البلئقى بو كا١تناسبى ٟتالًًو: الذُّؿُّ كالتواضيعي؛ لفقره كعجزه.
: سبب ٗتصيص ىؤالء هبذا الوعيد أف كبلن منهم التـز ا١تعصية ا١تذكورة مع بعدىا منو كعدـ ضركرتو إليها كقاؿ القاضي عياض

ال يعذر أحد بذنب، لكن ١تا َف يكن إُف ىذه ا١تعاصي ضركرة مزعجة كال دكاعي معتادة أشبو  كضعف دكاعيها عنده، كإف كاف
 . إقدامهم عليها ا١تعاندة كاالستخفاؼ ْتق اَّلٌل تعاُف كقصد معصيتو ال ٟتاجة غَتىا

 ا١تراد خيبلء . : اٍلميٍسًبلي 
 ألنو من ا٠تيبلء كالتك ر .

 .  مٌنوالذم ال يعطي شيئان إال : كىاٍلمىنهافي  
ىنُّ كذلك؛ ألنَّو ال يكوفي غالبنا إال عن البيٍخًل، كالعيٍجًب، كالًك ٍر، كنسياًف ًمنًَّة هللا تعاُف فيما أنعى قاؿ القرطيب

ا كاف ا١ت مى بو : كإ٪تَّ
: ٭تملو على النظًر لنفسو بعُت العىظىمة، كأنَّو ميٍنًعمه  عليو؛ فالبخيلي: يعظًٌمي يف نفسو العىًطيَّةى كإٍف كانٍت حقَتةن يف نفسها، كالعيٍجبي

ٍعطىى لو
ي
: ٭تملو على أف ٭تتقر ا١ت له عليو، كأفَّ لو عليو حىقِّا ٕتبي عليو مراعاتيوي،، كالًكبػٍري كإٍف كاف يف  ٔتالًًو على ا١تعطىى لو، كمتفضًٌ

ليو؛ إٍذ قد أنعىمى عليو ٔتا يػيٍعًطي، كَف ٭تىٍرًٍموي ذلك، نفسو فاضبلن، كميوًجبي ذلك كلًٌو: اٞتهلي، كًنٍسيافي ًمنًَّة هللا تعاُف فيما أنعىمى بو ع
إمًث ا١تنًع كذىٌـً ا١تانع، كمن كجعلو ٦تٍَّن يػيٍعًطي، كَف ٬تعٍلوي ٦تَّن يىٍسأىؿ، كلو نظىرى ببصره، لعىًلمى أفَّ ا١تًنَّةى لآلخذ؛ ًلمىا ييزًيلي عن ا١تعطي ًمٍن 

 كالثناًء اٞتميلالذنوب، كًلمىا ٭تصيلي لو من األجًر اٞتزيل، 
يعٍت ٭تلف كىو كاذب ليزيد ٙتن السلعة، فيقوؿ: كهللا إٓف اشًتيتها بعشرة، كىو َف يشًتىا إال  . كىاٍلمينػىفًٌقي ًسٍلعىتىوي اًبٟتٍىًلًف اٍلكىاًذبً 

 بثمانية.
 تقدـ سبب ذلك .

قىةو، فػىقىاؿى كي  ) كىعىٍن جىاًبرو  - ُُْٓ هيمى  نيًتجىٍت ًعٍنًدم، كىأىقىامىا بػىيًٌنىةن، فػىقىضىى هًبىا أىفه رىجيلىٍُتً ًاٍختىصىمىا يف انى لُّ كىاًحدو ًمنػٍ
 ( .ًلمىٍن ًىيى يف يىًدًه  رىسيوؿي اىَّللًه 

---------------- 
 ما صحة حديث الباب .

 . كقاؿ اٟتافظ يف "التلخيص" إسناده ضعيف .ضعيف. ركاه الدارقطٍت  
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-

تداعى اثناف عينان كدابة ككانت العُت بيد كاحد منهما ، كأقاـ كل كاحد منهما بينة على أف العُت لو ، فإف العُت تكوف ١تن أنو إذا 



 َِِّ 

 ىي يف يده .
ا لو ... قاؿ الشيخ البساـ :  فقد اختلف العلماء فيمن تقدَّـ بينتو،  -كما يف ىذا اٟتديث-أمَّا إٍف أقاـ كلُّ كاحدو منهما بينةن أهنَّ

 تكوف العُت لو:ك 
ا للدَّاخل، كىو صاحب اليد؛ كذلك عمبلن ٔتا يلي:-كمنهم األئمة الثبلثة-فمذىب ٚتهور العلماء   : أهنَّ

 حديث الباب. -أ
 أفَّ الدَّاخل عنده زَيدة على بينتو؛ ألىفَّ يده على العُت. -ب
 نبو أقوىل من اآلخر.اج -ج

 اإلماـ أٛتد، كىو من مفرداتو. أمَّا تقدٔف بينة ا٠تارج، فهو ا١تشهور من مذىب
أرجح؛ كلذا اختاره ٚتعه من علمائنا، منهم: الشيخ دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ، كالشيخ عبد  -قوؿ اٞتمهور-كلكن القوؿ األكَّؿ 

كصاحب العزيز ابن ابز مفتيا الدًٌَير السعودية سابقان، كالشيخ عبد الرٛتن بن ّنصر بن سعدم أحد علماء الدًٌَير السعودية 
 ) توضيح األحكاـ ( .                       ا١تؤلَّفات النَّافعة، كهللا أعلم.

هيمىا - ُُْٔ رىكىا٫تيىا اىلدهارىقيٍطًٍتُّ، كىيف ًإٍسنىاًد٫ًتىا  (رىده اىٍليىًمُتى عىلىى طىاًلًب اىٟتٍىقًٌ  أىفه اىلنهيبه  ) كىعىًن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 . فضىعٍ 

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟-

 ضعيف كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-

إذا ادَّعى ا١تدَّعي شيئان، كأنكر ا١تدَّعىى عليو تلك الدعول، كليس عند ا١تدًَّعي بينةن تثبت دعواه، فإفَّ لو اليمُتى على صورة ا١تسألة : 
 . وىل، فإٍف نىكىلى عن اليمُتا١تدَّعىى عليو على نفي الدَّع

فهل ٭تكم عليو ابلنكوًؿ كحده، أك ٭تكم بو مع ردًٌ اليمُت على ا١تدًَّعي فيحلف على صحَّة دعواه ك٭تكم لو ٔتا ادَّعاه؟ فيها  
 قوالف ألىل العلم:

 : ال ترد اليمُت على ا١تدعي . القوؿ األكؿ
نكر ( رَيؿ، فقيل لزيد: ىاََُمثاؿ: ادعى زيد على عمرك )

ي
الذم ىو  -ت البينة، فقاؿ: ليس عندم بٌينة، كطلب أف ٭تلف ا١ت

 احلف أنك تطلبو كذا ككذا. -ا١تدعي  -فقاؿ عمرك: ال أحلف، فعلى ىذا القوؿ: ٭تكم عليو ابلنكوؿ كال نقوؿ لزيد  -عمرك 
 .)البينة على ا١تدعي كاليمُت على من أنكر( فلم ٬تعل يف جانب ا١تدعي إال البينة لقولو 

 . فإٍف حلف، قيًضيى لو: ترد اليمُت على ا١تدًَّعي ،  القوؿ الثاين
 م .كىو قوؿ علي بن أَب طالب، كشيرىٌيح، كابن سَتين، كاألكزاعي، كالنخعي، كاختاره كشيخ اإلسبلـ، كتلميذه ابن القي 
 ٟتديث الباب .-أ

فتشرع اليمُت يف حقو كما كانت تشرع يف حق كألنو إذا رفض ا١تدعي عليو أف ٭تلف ظهر صدؽ ا١تدعي، فقوم جانبو، -ب
 ا١تدعى عليو قبل نكولًو. ]اليمُت يف حق من جانبو أقول دائمان[.

 
 



 َِِْ 

هىا قىالىتٍ  - ُُْٕ :  ذىاتى  دىخىلى عىلىيه النهيبُّ  ) كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ ريؽي أىسىارًيري كىٍجًهًو، فػىقىاؿى  أىملىٍ »يػىٍوـو مىٍسريكرنا، تػىبػٍ
؟ نىظىرى  ـه بػىٍعضيهىا ًمٍن بػىٍعضو  تػىرىٍم ًإىلى ٣تيىٌزًزو اٍلميٍدًٞتًيًٌ ا : ىىًذًه أىٍقدى  . ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( آنًفنا ًإىلى زىٍيًد ٍبًن حىارًثىةى، كىأيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو، فػىقىاؿى

------------- 
 ( أم فرحان . ) مسركران 

 يء كتستنَت من السركر .( بفتح التاء كضم الراء ، أم تض ) تربؽ
 ( أم ا٠تطوط اليت يف اٞتبهة . ) أسارير
( بضم ا١تيم ، مث جيم مفتوحة ، مث زام مشددة ، كىو من بٍت مدًف ، بضم ا١تيم كإسكاف الداؿ ككسر البلـ .  ) ٣تيىزًٌرىان 

 قاؿ العلماء : ككانت القيافة فيهم كيف بٍت أسد تعًتؼ ٢تم العرب بذلك .
 أم قريبان .(  ) نظر أنفان 

ـه بػىٍعضيهىا ًمٍن بػىٍعضو )  ا دىخىلى عىلىىَّ فػىرىأىل أيسىامىةى كىزىٍيدنا كىعىلىٍيًهمىا قىًطيفىةه  يَّ َيى عىاًئشىةي أىَفٍى تػىرىٍل أىفَّ ٣تيىٌزًزنا اٍلميٍدٞتًً  ( كيف ركاية )  ىىًذًه أىٍقدى
ـى بػىٍعضيهىا ًمٍن بػىٍعضو قىٍد غىطَّيىا ريءيكسىهيمىا كىبىدىٍت أىٍقدىاميهيمىا فػىقىاؿى إً  ا  ( . كىافى ٣تيىٌزًزه قىائًفنا( كعند مسلم )  فَّ ىىًذًه األىٍقدى

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-
 نستفيد العمل بقوؿ القائف يف إٟتاؽ النسب ، بشرط عدـ ما ىو أقول منو كالفراش .

إال ْتق ،  ن بعض ( كسركره بذلك ، كال يسر النِب ىذا القائف على قولو ) ىذه أقداـ بعضها م كجو الداللة : إقرار النِب 
 كاإلقرار حجة شرعية .

 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء . ) العمل بقوؿ القائف ( .
 كمن األدلة اشتهار العمل هبا عن عمر كعلي .

 : ما يشًتط يف القائف-

 أف يكوف عدالن .
 . “عدالة :  كاتفق القائلوف ابلقائف على أنو يشًتط فيو ال قاؿ النوكم

 أف يكوف خبَتان هبذا ٣ترابن .

 .: كاتفقوا على أنو يشًتط أف يكوف خبَتان هبذا ٣ترابن  قاؿ النوكم
 كاختلف ىل يكتفى فيو بواحد :

 : يكفي كاحد . ٟتديث الباب . فقيل
 كاألكؿ أصح .: يشًتط اثناف .  كقيل

ٍنسىافى قاؿ ابن قدامة ، كىتىكىرَّرىٍت مً  : كىاٍلقىافىةي قػىٍوـه يػىٍعرًفيوفى اإٍلً ٍنوي اًبلشَّبىًو، كىالى ٮتىٍتىصُّ ذىًلكى ًبقىًبيلىةو ميعىيػَّنىةو، بىٍل مىٍن عيًرؼى ًمٍنوي اٍلمىٍعرًفىةي ًبذىًلكى
.  اإٍلًصىابىةي، فػىهيوى قىاًئفه

: الًَّذم رىأىل أي  يكىًقيلى: أىٍكثػىري مىا يىكيوفي يًف بىًٍت ميٍدًلجو رىٍىًط ٣تيىٌزًزو اٍلميٍدٞتًً  ا قىٍد غىطَّيىا ريءيكسىهيمىا، كىبىدىٍت أىٍقدىاميهيمىا، فػىقىاؿى هي زىٍيدن سىامىةى كىأىابى
. ـى بػىٍعضيهىا ًمٍن بػىٍعضو ا  إفَّ ىىًذًه اأٍلىٍقدى

. سي ٍبني ميعىاًكيىةى اٍلميزىٓفٌ قىائًفنا، كىكىذىًلكى ًقيلى يًف شيرىٍيحو  كىكىافى إَيى
، ٣تيىرَّابن يف اإٍلًصىابىًة، حيرِّا.كىالى يػيٍقبىلي قػىٍوؿي اٍلقىاًئًف إ  الَّ أىٍف يىكيوفى ذىكىرنا، عىٍدالن



 َِِٓ 

 )ا١ترٍت(أًلىفَّ قػىٍولىوي حيٍكمه، كىاٟتٍىكىمي تػيٍعتػىبػىري لىوي ىىًذًه الشُّريكطي.  
 : ما سبب فرح النيب -

د أبيض ، فلما قضى ىذا القائف : ككانت اٞتاىلية تقدح يف نسب أسامة لكونو أسود كشديد السواد ، ككاف زي قاؿ النوكم
 .لكونو زاجران ٢تم عن الطعن يف النسب  نسبو مع اختبلؼ اللوف ، ككانت اٞتاىلية تعتمد قوؿ القائف ، فرح النِب 

 
 ًكتىابي اىٍلًعٍتقً 

 تعريفو.
.  اٍلًعٍتقي يف اللُّرىًة: ا٠تٍيليوصي

ـي عىًتيقنا؛ ٠ًتيليوًصًو ًمٍن أىٍيًدم اٞتٍىبىابًرىًة.كىًمٍنوي عىتىاؽي ا٠تٍىٍيًل كىًعتىاؽي الطٍََّتً، أىٍم خىا يى اٍلبػىٍيتي اٟتٍىرىا
 ًلصىتػيهىا، كىٝتيًٌ

.  كىىيوى يف الشَّرًٍع: ٖتىٍرًيري الرَّقػىبىًة كىٗتىًٍليصيهىا ًمٍن الٌرًؽًٌ
، كىىيوى عىًتيقه، كىميٍعتىقه. : عىتىقى اٍلعىٍبدي، كىأىٍعتػىٍقتو أىّنى  يػيقىاؿي

 خليص من مالك أك من غَته.سواء كاف الت -
 من مالك: كأف يكوف عنده رقاب فأعتقها.

 أك من غَته: كما لو اشًتل رقبة كأعتقها.
ٍٚتىاعي. - ، كىالسُّنَّةي، كىاإٍلً  كىاأٍلىٍصلي ًفيًو اٍلًكتىابي

 فػىقىٍوؿي اَّللًَّ تػىعىاُفى )فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو(.: أىمَّا اٍلًكتىابي 
 )فىكُّ رىقػىبىةو(.:  كىقىاؿى اَّللَّي تػىعىاُفى 

 كىأىمَّا السُّنَّةي: اٟتديث اآليت، يف أىٍخبىارو كىًثَتىةو ًسوىل ىىذىا.
 )ا١ترٍت(كىأىٍٚتىعىٍت اأٍلىمىةي عىلىى ًصحًَّة اٍلًعٍتًق، كىحيصيوًؿ اٍلقيٍربىًة بًًو. ... 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُُْٖ قىذ اىَّللهي ًبكيلًٌ عيٍضوو ًمٍنوي  أىٯتُّىا)  قىاؿى نػٍ اٍمًرئو ميٍسًلمو أىٍعتىقى ًاٍمرىأن ميٍسًلمان، ًاٍستػى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  ر (عيٍضونا ًمٍنوي ًمنى النها

ًٍمًذمًٌ كىصىحهحىوي; عىٍن أىِب أيمىامىةى  - ُُْٗ تػىٍُتً، كىانػىتىا ًفكىاكىوي ًمنى النهاركىأىٯتُّىا اٍمًرئو ميٍسًلمو أىٍعتىقى ًاٍمرىأىتػىٍُتً مي )  كىًللًتًٌ  . ( ٍسًلمى
 ( .كىأىٯتُّىا ًاٍمرىأىةو أىٍعتػىقىٍت ًاٍمرىأىةن ميٍسًلمىةن، كىانىٍت ًفكىاكىهىا ًمٍن اىلنهاًر )  كىأًلىِب دىاكيدى: ًمٍن حىًديًث كىٍعًب ٍبًن ميرهةى  - َُِْ

----------- 
 . مسلم كلفظ البخارم )أٯتا رجل(. ]مسلم[ ٮترج الكافرىذا لفظ (  أىٯتُّىا اٍمًرئو ميٍسًلمو ) 
  ىذا قيد يف الرقبة ا١تعتقة، فهذه الفضيلة ال تناؿ إال بعتق الرقبة ا١تسلمة.(  أىٍعتىقى ًاٍمرىأن ميٍسًلمان )  

قىذ  اىَّللهي )  نػٍ  : خٌلصو .أم  (ًاٍستػى
 . من ا١تعتىق: أم (  ًبكيلًٌ عيٍضوو ًمٍنوي )
 من ا١تعًتق. : أم  ( عيٍضونا ًمٍنوي )

 أم: خبلصو. ( فكاكو) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 . فضل عتق الرقاب كٗتليصها من الرؽ كأف ذلك من أجل الطاعات كأعظم القرابت نستفيد



 َِِٔ 

 العتق من النار، كدخوؿ اٞتنة. ألنو من أسباب العتق من النار. ففي عتق الرقاب :
: قىاؿى  اتػىبنا يًف رىقػىبىًتًو أىظىلَّوي اَّللَّي يًف  رىسيوؿي اَّللًَّ  عىٍن سىٍهًل ٍبًن حينػىٍيفو قىاؿى ًبيًل اَّللًَّ أىٍك غىارًمنا يف عيٍسرىتًًو أىٍك ميكى  )مىٍن أىعىافى ٣تيىاًىدنا يف سى

 ًظلًًٌو يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلُّو( ركاه أٛتد.
، إذ ال تصرؼ لو يف نفسو، بل ىو ييتصرؼ فيو. لكوف الرقيق قبل العتق كاف يف حكم -كهللا أعلم  -كىذا الفضل   ا١تعدـك

 العتق من أعظم القرب اليت يتقرب هبا إُف هللا، كىو من أفضل العبادات.ف
. قاؿ ابن قدامة  : كىاٍلًعٍتقي ًمٍن أىٍفضىًل اٍلقيرىًب إُفى اَّللًَّ تػىعىاُفى

 ٍلوىٍطًء يف رىمىضىافى كىاأٍلىٯٍتىاًف.أًلىفَّ اَّللَّى تػىعىاُفى جىعىلىوي كىفَّارىةن لًٍلقىٍتًل، كىا-أ
 ًفكىاكنا ًلميٍعًتًقًو ًمٍن النَّاًر. كىجىعىلىوي النَِّبُّ  -ب
التَّصىرًُّؼ يًف نػىٍفًسًو  اًمًو، كى٘تىىكُّنىوي ًمنٍ كىأًلىفَّ ًفيًو ٗتىًٍليصنا ًلآٍلدىًميًٌ اٍلمىٍعصيوـً ًمٍن ضىرىًر الٌرًؽًٌ كىًمٍلكى نػىٍفًسًو كىمىنىاًفًعًو، كىتىٍكًميلى أىٍحكى  -ج

 كىمىنىاًفًعًو، عىلىى حىٍسًب إرىادىتًًو كىاٍخًتيىارًًه. ... )ا١ترٍت(.
 ( ؟ أىٯتُّىا اٍمًرئو ميٍسًلمو أىٍعتىقى ًاٍمرىأن ميٍسًلمان ماذا نستفيد من قولو ) 

 نستفيد أف ىذا الفضل خاص ٔتن أعتق مسلمان .
لفضل العظيم إ٪تا ىو يف عتق ا١تؤمن، كال خبلؼ يف جواز عتق الكافر تطٌوعنا، فلو كاف فيو ما يدؿ على أف ىذا ا:  قاؿ القرطيبٌ 

 . -هنع هللا يضر  -الكافر أغلى ٙتننا، فريكم عن مالك: أنو أفضل من ا١تؤمن القليل الثمن؛ ٘تسكنا ْتديث أَب ذر 
من ا١تنافع الدينية، كالشهادات، كاٞتهاد، كا١تعونة  كخالفو يف ذلك أكثر أىل العلم؛ نظرنا إُف حرمة ا١تسلم، كإُف ما ٭تصل منو 

 على إقامة الدين، كىو األصح، كهللا تعاُف أعلم. 
ا اٍلفىٍضل ا٠تٍىاٌص ًإ٪تَّىا ىيوى يف ًعٍتق ا:  كقاؿ النوكم ا غىٍَت اٍلميٍؤًمنىة فىًفيًو ٍلميٍؤًمنىة . كىأىمَّ أىمَّا التػٍَّقًييد اًبلرَّقػىبىًة ًبكىٍوهًنىا ميٍؤًمنىة فػىيىديٌؿ عىلىى أىفَّ ىىذى

ا أىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّوي ييٍشتػىرىط يف ًعٍتق كىفَّارى  ؼ كىلىًكٍن ديكف فىٍضل اٍلميٍؤًمنىة ، كى٢ًتىذى ة اٍلقىٍتل كىٍوهنىا ميٍؤًمنىة ، كىحىكىى أىٍيضنا فىٍضل ًببلى ًخبلى
ا أىصىٌح .اٍلقىاًضي ًعيىاض عىٍن مىاًلك : أىفَّ اأٍلىٍعلىى ٙتىىننا أىٍفضى   ل كىًإٍف كىافى كىاًفرنا . كىخىالىفىوي غىٍَت كىاًحد ًمٍن أىٍصحىابو كىغىٍَتىٍم قىاؿى : كىىىذى

قىذ  اىَّللهي ًبكيلًٌ عيٍضوو ًمٍنوي عيٍضونا ًمٍنوي ًمنى النهاماذا نستفيد من قولو )   ر ( ؟ًاٍستػىنػٍ
)استنقذ هللا من كل عضو  و االستيعاب ا١تستفاد من قولأف إعتاؽ كامل األعضاء أفضل من عتق ّنقصها، ليحصل  نستفيد

 منو ... (.
ه أىٍيضنا اٍلفىٍضل ًفيًو ًاٍسًتٍحبىاب ًعٍتق كىاًمل اأٍلىٍعضىاء فىبلى يىكيوف خىًصيِّا كىالى فىاًقد غىٍَته ًمٍن اأٍلىٍعضىاء كىيف ا٠تٍىًصٌي كىغىَتٍ : قاؿ النوكم 

هي ٙتىىننا كىأىنٍػفىسواٍلعىًظيم لىًكٍن اٍلكىاًمل أىٍكُفى   . كىأىٍفضىلو أىٍعبلى
إف يف قولو: "أعتق هللا بكل عضو منو عضونا" إشارةن إُف أنو ال ينبري أف يكوف يف الرقبة نقصاف؛ ليحصل  : ابن حجر قاؿك 

 . االستيعاب
 أيهما أفضل ابلعتق الذكر أـ األنثى ؟

 جعل عتق األنثى على النصف من عتق الذكر.اٟتديث دليل على أف عتق الذكر أفضل من عتق األنثى، ألنو 
 . فالرجل إذا اعتق الذكر أك اعتق امرأتُت كاف فكاكو من النار

 . كذلك ألف جنس الرجاؿ أفضل من جنس النساء 
 كألف عتق الذكر فيو من ا١تنافع ما ليس يف عتق األنثى من اٞتهاد كتوِف القضاء كتوِف اإلمامة ك٨تو ىذا. 

 كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء أىٯٌتىا أىٍفضىل ًعٍتق اإٍلًّنىث أىـٍ الذُّكيور ؟  يىاض :قىاؿى اٍلقىاًضي عً 



 َِِٕ 

 فػىقىاؿى بػىٍعضهٍم : اإٍلًّنىث أىٍفضىل أًلىنػَّهىا ًإذىا عىتػىقىٍت كىافى كىلىدىىا حيرِّا سىوىاء تػىزىكَّجىهىا حيٌر أىٍك عىٍبد . 
ا فىعىة الَّيًت الى تيوجىد يف اإٍلًّنىث ًمٍن الشَّهىادىة  كىقىاؿى آخىريكفى : ًعٍتق الذُّكيور أىٍفضىل ٢ًتىذى نػٍ اٟتٍىًديث كىًلمىا يف الذًٌٍكر ًمٍن اٍلمىعىآف اٍلعىامَّة اٍلمى

مىاء مى  ًؼ ٍن الى كىاٍلقىضىاء كىاٞتًٍهىاد كىغىٍَت ذىًلكى ٦تَّا ٮتىيٌص اًبلٌرًجىاًؿ ًإمَّا شىٍرعنا كىًإمَّا عىادىة ، كىأًلىفَّ ًمٍن اإٍلً تػىٍرغىب يًف اٍلًعٍتق كىتىًضيع بًًو ًٓتًبلى
ا اٍلقىٍوؿ ىيوى الصًَّحيح .  )شرح مسلم(      اٍلعىًبيد . كىىىذى

 من الذم يستحب عتقو ؟
 . يستحب عتق من لو كسب، كيكره إف كاف ال قوة لو

تىًفعي اًبٍلعً  قاؿ ابن قدامة:  ٍتًق.كىاٍلميٍستىحىبُّ ًعٍتقي مىٍن لىوي ًدينه كىكىٍسبه يػىنػٍ
بلِّ عىلىى النَّاًس، كى٭تىٍتىاجي إُفى اٍلمىٍسأىلىًة، فىبلى فىأيمِّا مىٍن يػىتىضىرَّري اًبٍلًعٍتًق، كىمىٍن الى كىٍسبى لىوي، تىٍسقيطي نػىفىقىتيوي عىٍن سىيًًٌدًه، فػىيىًضيعي، أىٍك يىًصَتي كى 

 ييٍستىحىبُّ ًعتػٍقيوي.
، أىٍك ٮتيىاؼي عىلىٍيًو اٍلفىسىادي، كىعىٍبدو ٮتيىاؼي أىنَّوي إذى كىًإٍف كىافى ٦تٍَّن ٮتيىاؼي عىلىٍيًو اٍلميضً  ـً ا أيٍعًتقى يُّ إُفى دىاًر اٟتٍىٍرًب كىالرُّجيوعي عىٍن ًديًن اإٍلًٍسبلى

، كىقىطىعى الطَّرًيقى أىٍك جىارًيىةو ٮتيىاؼي ًمنػٍهىا الزًٌْفى كىاٍلفىسىادي، كيرًهى إٍعتىاقيوي  ، كىفىسىقى  .كىاٍحتىاجى سىرىؽى
ـه. ... )ا١تر  ٍت(.كىًإٍف غىلىبى عىلىى الظَّنًٌ إٍفضىاؤيهي إُفى ىىذىا، كىافى ٤تيىرَّمنا؛ أًلىفَّ التػَّوىسُّلى إُفى اٟتٍىرىاـً حىرىا

 ٔتا ٭تصل العتق ؟
 . ٭تصل العتق: ابلقوؿ: كىو لفظ العتق كما يف معناه

 ابلصيرة القولية، كىي نوعاف: صريح ككناية. فيحصل العتق
 لصريح: ما ال ٭تتمل إال العتق، مثل: أعتقتك، حررتك، أنت عتيق، أنت حر.ا -أ

ًف يف اٍلًعٍتًق عيٍرفنا، فىكىاّنى صى  ٍيًن اللٍَّفظىٍُتً كىرىدىا يف اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة، كى٫تيىا ييٍستػىٍعمىبلى ًظ، ر٭تىٍُتً ًفيًو، فىمىىتى أىتىى ًبشىٍيءو ًمٍن ىىًذًه اأٍلىٍلفىاأًلىفَّ ىىذى
ئنا، عىتىقى أىٍيضنا. ... )ا١ترٍت(. يػٍ ، كىًإٍف َفٍى يػىٍنًو شى  حىصىلى ًبًو اٍلًعٍتقي

 الكناية: كل لفظ ٭تتمل ا١تعٌت كغَته. أم: ٭تتمل العتق ك٭تتمل غَته، فبل يقع العتق بو إال ابلنية. -ب
لىٍيك، كىالى سيٍلطىافى ِف عىلىٍيك، كىأىٍنتى سىائًبىةه، كىاٍذىىٍب حىٍيثي ًشٍئت، كىقىٍد : كىأىمَّا اٍلًكنىايىةي، فػىنىٍحوي قػىٍولًًو: الى سىًبيلى ِف عى قاؿ ابن قدامة

 خىلَّيػٍتيك.
؛ أًلىنَّوي ٭تىٍتىًمليوي، كىًإٍف َفٍى يػىٍنوًًه بًًو َفٍى يػىٍعًتٍق؛ أًلىنَّوي ٭تىٍتىمً  ، عىتىقى ا إٍف نػىوىل بًًو اٍلًعٍتقى  لي غىيػٍرىهي.فػىهىذى

. )ا١ترٍت(.  كىَفٍى يىرًٍد ًبوً  ، كىالى سينَّةه، كىالى عيٍرؼي اٍسًتٍعمىاؿو  ًكتىابه
ائًرً قاؿ ابن قدامة ، فىبلى ٭تىٍصيلي اًبلنًٌيًَّة اٍلميجىرَّدىًة، كىسى زىالىًة.: كىالى ٭تىٍصيلي اًبلنًٌيًَّة اٍلميجىرَّدىًة، أًلىنَّوي إزىالىةي ًمٍلكو   اإٍلً

 تنبيو :
 اية كما سيأيت يف األحاديث القادة إف شاء هللا .كابلسر  – ك٭تصل العتق ٔتلك ذا رحم

 اذكر بعض األمور اليت فيها األنثى على النصف من الذكر ؟
 العقيقة .

 الثآف: العتق.
. : الٌشهىادىةي فىًإٌف شىهىادىةى اٍمرىأىتػىٍُتً ًبشىهىادىًة رىجيلو  كىالثٌاًلثي

.  كىالرٌاًبعي: اٍلًمَتىاثي
: الٌديىةي.  كىا٠تٍىاًمسي



 َِِٖ 

: فىأىمُّ  يب سىأىٍلتي اىلنه )  قىاؿى  كىعىٍن أىِب ذىرٌو  - ُُِْ ًبيًلًو" . قػيٍلتي ، كىًجهىاده يف سى : "ًإٯتىافه ابًىَّللًه أىمُّ اىٍلعىمىًل أىٍفضىلي؟ قىاؿى
هى  ٙتىىننا، كىأىنٍػفىسيهىا ًعٍندى أىٍىًلهىا : " أىٍعالى  . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  ( اىلٌرًقىاًب أىٍفضىلي؟ قىاؿى

---------- 
 لفظ اٟتديث كامالن :

: أىمُّ )  عىٍن أىَب ذىرٌو، قىاؿى  : قػيٍلتي ًبيًلًو"، قىاؿى : "اإلٯتافي اًب، كىاٞتًٍهىادي يف سى : َيى رىسيوؿى هللا، أىمُّ اأٍلىٍعمىاًؿ أفضىلي؟ قىاؿى  الٌرًقىاًب قػيٍلتي
: "أىنٍػفىسيهىا ًعٍندى أىٍىًلهىا، كىكثػىريىىا ٙتىى  : َيى أفضىلي؟ قىاؿى : قػيٍلتي "، قىاؿى : "تيًعُتي صىانًعنا، أىٍك تىٍصنىعي أًلىٍخرىؽى : فىًإٍف َفٍى أفعىٍل؟ قىاؿى : قػيٍلتي ننا"، قىاؿى

قىةه ًمٍنكى  : "تىكيفُّ شىرَّؾى عىن النَّاس، فىإنػَّهىا صىدى  ك ( .عىلىى نػىٍفسً رىسيوؿى هللا، أىرىأىٍيتى ًإٍف ضىعيٍفتي عىٍن بػىٍعًض اٍلعىمىًل؟ قىاؿى
كالواك ىنا ٔتعٌت "مثٌ"، كما قالو ابن حٌباف،  ( إٯتاف اب، كجهاد يف سبيلو) كلفظ البخارٌم: (  ) اإلٯتاف ابهلل كاٞتهاد يف سبيلو

 رٛتو هللا تعاُف.
 : إ٪تا قرف اٞتهاد ابإلٯتاف ، ألنو كاف عليهم أف ٬تاىدكا يف سبيل هللا حىت تكوف كلمة هللا ىي العليا . قاؿ العيٍت

ا١تراد ابلرقبة الرقيق، كٝتي رقبة ألنو ابلرؽ كاألسَت ( أم للعتق ، حىت يكوف ثواهبا أكثر عند هللا تعاُف ، ك  أم الرقاب أفضل) 
 ا١تربوط يف رقبتو، كا١تعٌت: أم ا١تماليك أحب يف العتق إُف هللا. 

 فيو .( أم أجودىا كأرفعها عندىم ، كا١تاؿ النفيس : ىو ا١ترغوب  ) أنفسها عند أىلها
 ( أم من حيث الثمن . ) كأكثرىا ٙتنان 
(  أم َف أقدر عليو ، كال تيسر ِف ، ألف من ا١تعلـو من أحوا٢تم أهنم ال ٯتتنعوف من فعل مثل ىذا إال إذا تعذر  ) فإف مل أفعل

 عليهم .
 للتنويع ال للشك . ) أك (

 ( األخرؽ ىو الذم ال ٭تسن العمل . ) تصنع ألخرؽ
 ( أم من الصناعة أك اإلعانة ، أم فماذا أفعل . عن بعض العمل) أرأيت إف ضعفت 

 ( أم ٘تنع كصوؿ شٌرؾ . ) قاؿ تكف شرهؾ عن الناس
 أم كف شرؾ عن الناس . ) فإهنا (

 ( أم تتصدؽ هبذه الصدقة على نفسك . ) صدقة منك على نفسك
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 . كاف أكثرىا قيمة كأكثرىا نفاسة عند أىلها ٟتسن أخبلقها ككثرة منافعها  أف أفضل الرقاب اليت يراد إعتاقها ما نستفيد
 ١تاذا أنفسها أفضل ؟

 ألنو عبلمة اإلٯتاف كاإلخبلص .
بُّوفى )  ألف عتق مثل ذلك ما يقع غالبنا إال خالصنا، كىو كقولو تعاُف  ( . لىٍن تػىنىاليوا اٍل رَّ حىىتَّ تػيٍنًفقيوا ٦تَّا ٖتًي

 فائدة :
( فا١تراد بو كهللا أعلم إذا أراد أف يعتق رقبة كاحدة، أما  أفضلها أنفسها عند أىلها كأكثرىا ٙتنان  يف الرقاب ) قولو النوكم: قاؿ 

اذا كاف معو ألف درىم كأمكن أف يشًتل هبا رقبتُت مفضولتُت أك رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتاف أفضل كىذا ٓتبلؼ األضحية فاف 
 فضل من التضحية بشاتُت دكهنا يف السمن.التضحية بشاة ٝتينة أ



 َِِٗ 

" بعدما ذكر ٨تو ىذا: كالذم يظهر أف ذلك ٮتتلف ابختبلؼ األشخاص، فرٌب شخص كاحد إذا أيعتق انتفع قاؿ يف "الفتح
صيل من النفع بعتق أكثر عددنا منو، كرٌب ٤تتاج إُف كثرة اللحم لتفرقتو على ااكيج ال ذين ابلعتق، كانتفع بو أضعاؼ ما ٭تى

 ينتفعوف بو أكثر ٦تا ينتفع ىو بطيب اللحم.
فالضابط أف ما كاف أكثر نفعنا كاف أفضل، سواء قٌل أك كثر، كاٍحتيٌج بو ١تالك يف أف عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى ٙتننا من 

 ا١تسلمة أفضل، كخالفو أصبغ كغَته، كقالوا: ا١تراد بقولو: "أغلى ٙتننا" من ا١تسلمُت.
 )الفتح(. مرفوعنا: "أٯتا رجل أعتق امرءنا مسلمنا، استنقذ هللا بكٌل عضو منو عضونا منو من النار ا قالوه حديث أَب ىريرة كيؤيٌد م

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . أف اإلٯتاف أفضل األعماؿ على اإلطبلؽ 
o  : الواك يف حديث أَب ذر ىذا ٔتعٌت ) مث ( ، فضل اٞتهاد كأنو من أفضل األعماؿ كىو بعد اإلٯتاف ، قاؿ ابن حباف

 كقد تقدـ اٞتمع بُت األحاديث ا١تختلفة يف تفضيل األعماؿ .

o . أف األعماؿ الصاٟتة بعضها أفضل من بعض 

o . حرص الصحابة على ا٠تَت ، حيث كانوا يسألوف من أجل العمل 

o علو ا٢تمة ، لسؤا٢تم أم العمل أفضل ؟ 

o فيسان غاليان عند أىلو .أف أفضل الرقاب عتقان ما كاف ن 

لىن تػىنىاليوٍا اٍل رَّ حىىتَّ تينًفقيوٍا ٦تَّا قاؿ اٟتافظ ابن حجر : فإف عتق مثل ذلك ما يقع غالبان إال خالصان كىو كقولو تعاُف )
بُّوفى   ( .ٖتًي

o . فضل الثقة بوعد هللا كأجره العظيم 
o  هللا اب٠تلف .من عبلمات قوة اإلٯتاف بذؿ ا١تاؿ يف سبيل هللا ثقة بوعد 

o . فضل الكـر كالسخاء 

o  مصداؽ قولو . ) ما أمرتكم بو فأتوا منو ما استطعتم ( : 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ُِِْ هيمىا قىاؿى ليغي ٙتىىنى )  كىعىًن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ مىٍن أىٍعتىقى ًشرٍكنا لىوي يف عىٍبدو، فىكىافى لىوي مىاؿه يػىبػٍ

، فىأىٍعطىى شيرىكىاءىهي ًحصىصىهيٍم، كىعىتىقى عىلىٍيًو اىٍلعىٍبدي، كىًإاله فػىقىٍد عىتىقى ًمٍنوي مى اىٍلعى  ـى ًقيمىةى عىٍدؿو  .ميتػهفىقه عىلىٍيوً   ( ا عىتىقى ٍبًد، قػيوًٌ
رى مىٍشقي ) كى٢تىيمىا: عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُِّْ ـى عىلىٍيًو، كىاٍستيٍسًعيى غىيػٍ  ( . وؽو عىلىٍيوً كىًإاله قػيوًٌ

عىايىةى ميٍدرىجىةه يف اى٠ٍتىربى ً    .كىًقيلى: ًإفه اىلسًٌ
--------- 

 ( بكسر الشُت أم حصة كنصيبان . ) شركان 
 ( بفتح العُت كسكوف الداؿ : أم من غَت زَيدة  يف قيمتو  كال نقصاف . ) عدؿ

 . قليبلن كاف أك كثَتان  : الشقص السهم يف ا١تلك كالشركة فيو ، قاؿ ابن األثَت(  ) شقصان 
 : معٌت االستسعاء أف العبد يكلف االكتساب كالطلب . قاؿ العلماء(  ) استسعيى العبد

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ىذه األحاديث تتكلم عن العبد إذا كاف بُت شركاء .



 ََِّ 

يكوف ىذا ا١تعًتق ] الذم أعتق : معناه أف العبد لو عدة مالكُت ، كأعتق كاحد منهم نصيبو ] ًشركو [ ، ف اٟتديث األكؿ
نصيبو [ إف كاف لو ماؿ فإنو يدفع لآلخرين قيمة أنصبائهم كيعتق ٚتيع العبد ] يسرم العتق على ٚتيع العبد [ ، كإذا َف 

 يكن لو ماؿ ، فإنو يعتق نصيب ا١تعتق ، كيكوف ىذا العبد مبعضان ، يعٍت بعضو حر كبعضو عبد .
ديث السابق لكن فيو زَيدة تسعية العبد ] أم يستسعى كيقاؿ لو اعمل [ لكي يعطى : معناه نفس اٟت اٟتديث الثاين

 بقية الشركاء حقهم .
 فا١تعتق إذا أعتق نصيبو فإنو يعتق نصيبو مباشرة ، كأما نصيب شريكو فإنو يعتق أيضان ، كييقٌوـ عليو نصيب شريكػو .

 لظاىر حديث الباب ] ابن عمر [ .
 سران .ىذا إذا كاف ا١تعًتق مو 

 : فقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألةأما إذا كاف ا١تعتق معسران ، 
: ينفذ العتق يف نصيب ا١تعًتق فقط كال يطالب ا١تعتق بشيء كال يستسعى العبد ، بل يبقى نصيب الشريك القوؿ األكؿ 

 رقيقان كما كاف .
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء : كمالك كالشافعي كأٛتد كأَب عبيد .

 ث الباب ) ابن عمر ( .ٟتدي
ـى ا١تملوؾ قيمة عدؿ مث استيسعيى العبد ( مدرجة .  كجعلوا قولو يف اٟتديث الثآف ) فإف َف يكن لو ماؿ قػيوًٌ

 كقد جـز ابن ا١تنذر كا٠تطاَب أبنو من فتيا قتادة . 
 : يستسعى العبد يف حصة الشريك . القوؿ 

 ن أَب ليلى كىذا مذىب ابن ش رمة كاألكزاعي كأَب حنيفة كاب
ـى ا١تملوؾ قيمة عدؿ مث استيسعيى العبد ( .  كاستدلوا ابٟتديث الثآف ) فإف َف يكن لو ماؿ قػيوًٌ

 كىذا القوؿ ىو الراجح .
 فائدة :

حرص اإلسبلـ كتشوفو للعتق ، كجعل لو من السراية كالنفوذ ما يفوت على مالك الرقيق رقو برَت اختياره يف بعض 
 كمن ىذه السراية :ما ذكر يف ىذا اٟتديث ، األحواؿ ، اليت منها 

لو أف اإلنساف ملك العبد كلو ، مث أعتق بعضو ، فإنو يعتق كلو يف اٟتاؿ برَت استسعاء ، كىذا مذىب الشافعي كمالك 
 كأٛتد كالعلماء كافة .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  - ُِْْ ٍليوكنا فػىيػيٍعًتقىوي الى ٬تىًٍزم كىلىده )  قىاؿى دىهي ٦تى  .رىكىاهي ميٍسًلم ه  ( كىاًلدىهي، ًإاله أىٍف ٬تًى
------------- 

 . بفتح أكلو، من اٞتزاء الذم ىو ٔتعٌت اجملازاة؛ أم: ال يكافئ(  الى ٬تىًٍزم) 
ا )  . ذلكأم: إحساف كالد، يعٍت أنو ال يقـو ٔتا لو عليو من اٟتقوؽ حىت يفعل معو (  كىلىده كىاًلدن

 الذم يف الصحيح ) فيشًتيو فيعتقو ( .(  فػىيػيٍعًتقىوي ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟



 َُِّ 

ٍيًن، أك أحد٫تا: ىو أٍف ٬تد أابه أك أمو رقيقنا ٦تلوكنا، فيشًتيو كيعتقو؛ ألىنَّو خلَّصو من الرؽ، الَّ  نستفيد ذم حىرىمىو أفَّ فضلى برٌو اًبلوىالدى
 كالكسب.من اٟترية، كاالستقبلؿ ابلنفس، 

ما سبب كجوده من العدـ، كىو إبعتاقهما أك إعتاًؽ   كيف إعتاؽ اإلنساف أابه، أك أيمَّو ٣تازاةه على إحساهنما إُف كلد٫تا؛ ذلك أهنَّ
 .        ) توضيح األحكاـ ( . كأنَّو أخرجهما من العدـ إُف الوجود؛ فإفَّ الرَّقيق ٦تلوؾ ا١تنافع كا١تكاسب-أحد٫تا 

 د ٔتجرد الشراء أـ ال بد من إعتاقو ؟ىل يعتق الوال
 اختلف العلماء :

 ال يعتق ٔتجرد الشراء قيل : 
 كىذا مذىب أىل الظاىر .

 يعتق ٔتجرد الشراء .كقيل : 
 كىذا قوؿ ٚتاىَت العلماء .

 كىاٍختػىلىفيوا يف ًعٍتق اأٍلىقىاًرب ًإذىا مىلىكيوا . : قاؿ النوكم 
 ًتق أىحىد ًمنػٍهيٍم ٔتيجىرًَّد اٍلًمٍلك سىوىاء اٍلوىاًلد كىاٍلوىلىد كىغىٍَت٫تىا بىٍل الى بيٌد ًمٍن إًٍنشىاء ًعٍتق .فػىقىاؿى أىٍىل الظَّاًىر : الى يػىعٍ 

ا اٟتٍىًديث .    كىاٍحتىجُّوا ٔتىٍفهيوـً ىىذى
ء كىاأٍليمَّهىات كىاأٍلىٍجدىاد كىا دىٍم كىقىاؿى ٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء : ٭تىٍصيل اٍلًعٍتق يف اآٍلابى ٞتٍىدَّات كىًإٍف عىلىٍوا كىعىلىٍوفى ، كىيًف اأٍلىبٍػنىاء كىاٍلبػىنىات كىأىٍكالى

 كىغىٍَته .الذُّكيور كىاإٍلًّنىث كىًإٍف سىفىليوا ٔتيجىرًَّد اٍلًمٍلك سىوىاء اٍلميٍسًلم كىاٍلكىاًفر كىاٍلقىرًيب كىاٍلبىًعيد كىاٍلوىاًرث 
أتىًٍكيل اٞتٍيٍمهيور اٟتٍىًديث اٍلمى   م .ٍذكيور عىلىى أىنَّوي لىمَّا تىسىبَّبى يًف ًشرىاء الًَّذم يػىتػىرىتَّب عىلىٍيًو ًعٍتقو أيًضيفى اٍلًعٍتق ًإلىٍيًو كىاىَّللَّ أىٍعلى كى

، فػىهيوى حيرٌّ )  قىاؿى  أىفه اىلنهيبه  كىعىٍن ٝتىيرىةى  - ُِْٓ . كىرىجهحى ٚتىٍعه ًمنى رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاأٍلى  (  مىٍن مىلىكى ذىا رىًحمو ٤تىٍرىـو ٍربػىعىة ي
 .اٍٟتيفهاًظ أىنهوي مىٍوقيوؼ ه 

------------ 
بفتح الرَّاء، ككسر اٟتاء، كأصلو: موضع تكوين الولد، مثَّ استعمل للقرابة؛ فا١تراد هبا ىنا: كل من كاف بينك كبينو (  ذا رىًحم) 

 نسب يوجب ٖترٔف النكاح.
: من ال ٭تل نكاحو من بفتح ا١تيم، كسكوف ا(  ٤تىٍرىـ ) " بصيرة ا١تفعوؿ من التحرٔف، كاـر ٟتاء، كفتح الرَّاء ا١تخففة، كييقاؿ: "٤تيىرَـّ

 األقارب.
 ما صحة حديث الباب ؟

 سنده ضعيف ، اختلف يف كصلو كإرسالو ، كرفعو ككقفو كغَتىا من العلل .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

ٔتجرد ملكو لو فإنَّو يعتق، عليو  ) من بينو كبينو رحم ٤ترمة للنكاح ( يب إذا ملك قريبوأفَّ القر نستفيد أف من أسباب العتق : 
 كيكوف حران .

: ٚتهور العلماء على أنَّو يعتق عليو ابلقرابة؛ فقد أٚتع األئمة األربعة على ىذا اٟتكم، على اختبلؼ بينهم يف  قاؿ ابن رشد
 ٖتديد ذلك، كتفصيلو.

ك من بينو كبينو رًحم ٤ترمة للنكاح فإنو يعتق عليو ٔتجرد ملكًو لو فيكوف حران، فإذا ملك أابه أك أمو أك فاٟتديث دليل على أف مل
أختو أك خالتو، ملكها بشراء أك هببة أك برنيمة فإنو ٔتجرد دخولو يف ملكو فإنو يعتق عليو، فيدخل يف اٟتديث اآلابء كإف علوا، 



 َِِّ 

كأكالدىم، كاألخواؿ كا٠تاالت، كاألعماـ كالعمات ال أكالدىم، ألهنم ليسوا من ذم الرًحم كاألبناء كإف نزلوا، كاإلخوة كاألخوات 
.  ارـٌ

: اٍلقىرًيبي الًَّذم ٭تىٍريـي ًنكىاحيوي عىلىٍيًو لىٍو كىافى أىحىدي٫تيىا رىجيبلن كىاآٍلخىري اٍمرىأى قاؿ ابن قدامة ـً
 ةن.: ذيك الرًَّحًم اٍلمىٍحرى

اًف كى  يعنا، كىاٍلوىلىدي كىًإٍف سىفىلى ًمٍن كىلىًد اٍلبىًنُتى كىاٍلبػىنىاًت، كىاإٍلًخٍ كىىيٍم اٍلوىاًلدى ديىيٍم كىًإٍف ًإٍف عىلىٍوا ًمٍن ًقبىًل اأٍلىًب كىاأٍليٌـً ٚتًى وىةي كىاأٍلىخىوىاتي كىأىٍكالى
ًدًىمٍ  تي ديكفى أىٍكالى ـي كىاٍلعىمَّاتي كىاأٍلىٍخوىاؿي كىا٠تٍىاالى ا ا ًمنػٍهيٍم عىتىقى عىلىٍيًو. .سىفىليوا، كىاأٍلىٍعمى  فىمىىتى مىلىكى أىحىدن

اًبري ٍبني زىٍيدو، كىعىطىاءه  ، كىاٍبًن مىٍسعيودو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيمىا كىًبًو قىاؿى اٟتٍىسىني، كىجى ، كىاٟتٍىكىمي، كىٛتىَّاده، كىاٍبني أىَب لىيػٍلىى، ريًكمى ذىًلكى عىٍن عيمىرى
، ـى.  كىالثػٍَّورًمُّ، كىاللٍَّيثي ، كى٭تىٍِتى ٍبني آدى ، كىشىرًيكه ًنيفىةى، كىاٟتٍىسىني ٍبني صىاًلحو  )ا١ترٍت(   كىأىبيو حى

 الشافعي : ال يعتق اب١تلك إال اآلابء كاألبناء .
 قصره على األصوؿ، كالفركع، كاإلخوة، كاألخوات فقط.مالك : 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 .١تلك أك الشراءأفَّ ذا الرحم يعتق ٔتجرد ا

 .أف الشَّارع اٟتكيم الرحيم جىعىلى للعتق عدَّةى أسباب، كمن تلك األسباب: أفَّ القريب إذا ملك قريبو، فإنَّو يعتق عليو
 .إذا ملك قريبا من أقاربو ال ٭تـر عليو فإنو ال يلزمو العتق

هيمىا - ُِْٔ رىىيٍم، أى  ) كىعىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ٍليوًكُتى لىوي، ًعٍندى مىٍوتًًو، ملٍى يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍ فه رىجيالن أىٍعتىقى ًستهةن ٦تى
نػىهيٍم، فىأىٍعتىقى ًاثٍػنػىٍُتً، كىأىرىؽه أىٍربػىعىةن، كىقىاؿى لىوي قػىٍوالن شى  فىدىعىا هًبًٍم رىسيوؿي اىَّللًه  ، ُثيه أىقٍػرىعى بػىيػٍ اثن  م .رىكىاهي ميٍسلً  (ًديدنا فىجىزهأىىيٍم أىٍثالى
---------- 

و، فأعتق ستة ػػػػػأف رجبلن من األنصار أكصى عند موتة ) ييعرؼ اٝتو، كال عبيده الذين أعتقهم، كيف الركاية التاليال ( أىفه رىجيالن  )
  ( .٦تلوكُت

ٍليوًكُتى لىوي )   و ( .ستة أعبد ل)  كيف ركاية أَب داكد(  أىٍعتىقى ًستهةن ٦تى
 أم : عند مرض موتو ، كظاىر ىذا أنو ٧ٌتز عنقهم يف ىذه اٟتاؿ .(  ًعٍندى مىٍوتًوً  )
رىىيٍم، فىدىعىا هًبًٍم رىسيوؿي اىَّللًه  ) فرىًضبى من ذلك، كقاؿ: لقد  فبلغ ذلك النٌِب )  كيف ركاية النسائيٌ (  ملٍى يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍ

  ( .لو شهدتو قبل أف يدفن، َف ييدفن يف مقابر ا١تسلمُت)  داكدكيف ركاية أَب  (  ٫تمتي أف ال أصلي عليو
 أم : قٌسمهم .( فىجىزهأىىيٍم ) 
اثن )   أم : ثبلث حصص ، كل عبدين على حدة . ( أىٍثالى
نػىهيمٍ )   القرعة : استهاـ يتعُت بو نصيب اإلنساف .(  ُثيه أىقٍػرىعى بػىيػٍ
 أم : أبقى حكم الرؽ على األربعة .(  فىأىٍعتىقى ًاثٍػنػىٍُتً، كىأىرىؽه أىٍربػىعىةن ) 
 أم : غلظ لو ابلقوؿ كالذـ كالوعيد . (كىقىاؿى لىوي قػىٍوالن شىًديدنا  )

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-
 نستفيد أف العتق يف مرض ا١توت أيخذ حكم الوصية ، فبل ينفذ إال فيما أذف فيو الشرع كىو الثلث فأقل .

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
 : لو أف شخصان كىو يف مرض ا١توت ت رع بنصف مالو، نقوؿ: ليس لك أف تت رع إال ابلثلث إال أف ٬تيز الورثة.مثاؿ

لىة ًلمىٍذىىًب مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي كىأىٍٛتىد كىًإٍسحىاؽ كىدىاكيد كىاٍبن جىرًير كىاٞتٍيٍمهيور يف :  قاؿ النوكم ا اٟتٍىًديث : دىالى عىة يًف  إًثٍػبىات اٍلقيرٍ كىيًف ىىذى



 َِّّ 

ليث أىقٍػرىعى بػىٍينهٍم ، فػىيػيٍعًتق ثػيليثهٍم اًبٍلقيٍرعىًة ، اٍلًعٍتق كى٨تىٍوه ، كىأىنَّوي ًإذىا أىٍعتىقى عىًبيدنا يف مىرىض مىٍوتو أىٍك أىٍكصىى ًبًعٍتًقًهٍم كىالى ٮتىٍريجيوفى ًمٍن الثػُّ 
ًطلىة الى مىٍدخىل ٢تىىا  ًنيفىة : اٍلقيٍرعىة ابى ا كىقىاؿى أىبيو حى يف ذىًلكى ؛ بىٍل يػيٍعًتق ًمٍن كيٌل كىاًحد ًقٍسطو ، كىييٍستىٍسعىى يف اٍلبىاًقي أًلىنػَّهىا خىطىر ، كىىىذى
ا اٟتٍىًديث الصًَّحيح كىأىحىاًديث كىًثَتىة  )شرح مسلم(.    مىٍرديكد هًبىذى

 ا١ترض ينقسم إُف قسمُت:ف
 : ا١ترض غَت ا١تخوؼ. القسم األكؿ

 فلئلنساف أف يت رع من كل مالو. ىذا حكمو حكم الصحيح،
( ... مرض غَت ٥توؼ، أم: ال ٮتاؼ منو ا١توت يف العادة، كوجع ضرس، كعُت، كصداع يسَت؛ فهذا ا١تلاص الفقهيجاء يف )

القسم من ا١ترض يكوف تصرؼ ا١تريض فيو الزمان كتصرؼ الصحيح، كتصح عطيتو من ٚتيع مالو، كلو تطور إُف مرض ٥توؼ 
 ارنا ْتالو حاؿ العطية، ألنو يف حاؿ العطية يف حكم الصحيح.كمات منو، اعتب

كمن كاف يف حكمو كالواقف بُت الصفُت، كمن قدـ ليقتل قصاصان ،  : ا١ترض مرضان ٥توفان )ٮتشى منو ا٢تبلؾ(القسم الثاين
 ككراكب البحر حاؿ ىيجانو.

 ة.حكمو: حكم الوصيف فهذا ليس لو من مالو ت رعان إال الثلث )كأنو مات(
 فبل ٕتوز بزَيدة على الثلث كال لوارث بشيء كلو أقل من الثلث إال إبجازة الورثة.

 .فجزأىم أثبلاثن، فأعتق اثنُت كأرؽ أربعة(  ...ف رجبلن أعتق ستة ٦تلوكُت عند موتو الباب ) أٟتديث 
 ١تاذا قاؿ لو  قوالن شديدان ؟-
أم: غٌلظ لو ابلقوؿ، كالذـ، كالوعيد؛ ألنو أخرج كل مالو عن الورثة،  (  يدناكقاؿ لو قوالن شد)  : قولو-رٛتو هللا  -ؿ القرطيٌب قا

رج من الثلث، كأف الوصية إذا  كمنعهم حقوقهم منو، ففيو دليل على أف ا١تريض ٤تجور عليو يف مالو، كأف ا١تدبَّر، كالوصاَي، إ٪تا ٗتي
 .يقولو مالك. انتهى  مىنىع من تنفيذىا على كجهها مانعه شرعي استحالت إُف الثلث، كما

ٍعنىاهي : قىاؿى يف شىٍأنو قػىٍوالن شىًديدنا كىرىاًىيىة لًًفٍعًلًو، كىتػىٍرًليظنا عىلىٍيًو ، كىقىٍد جىاءى يًف  كىأىمَّا " قػىٍولو : )كىقىاؿى لىوي قػىٍوالن شىًديدنا(: كقاؿ النوكٌم  فىمى
ا اٍلقىٍوؿ الشًَّديد: قىاؿى  نىا عىلىٍيوً ) رًكىايىة أيٍخرىل تػىٍفًسَت ىىذى ة  كىىىذىا ٤تىٍميوؿ عىلىى أىفَّ النَِّبٌ  (لىٍو عىًلٍمنىا مىا صىلَّيػٍ كىٍحده كىافى يػىتػٍريؾ الصَّبلى

ة عىلىٍيًو فىبلى بيٌد ًمٍن كيجيودىىا ًمٍن بػىٍعض الصَّحى ... عىلىٍيًو تػىٍرًليظنا كىزىٍجرنا لًرىٍَتًًه عىلىى ًمٍثل ًفٍعلو   . ابىةكىأىمَّا أىٍصل الصَّبلى
 عرؼ القرعة كما دليل ثبوهتا ؟-

 القرعة : استهاـ يتعُت بو نصيب اإلنساف .
 عند التساكم كعدـ معرفة ا١تستحق. كتشرع :

القرعة يعمل هبا: عند التساكم يف االستحقاؽ كعدـ إمكاف اٞتمع، قاؿ ابن القيم: اٟتقوؽ إذا تساكت على كجو ال ٯتكن ف
 استعما٢تا فيها.التمييز بينها إال ابلقرعة صح 

لىة ًلمىٍذىىًب مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي كىأىٍٛتىد كىًإٍسحىاؽ كىدىاكيد كىاٍبن جىرًير كىاٞتٍيٍمهيور يف :  قاؿ النوكم ا اٟتٍىًديث : دىالى  إًثٍػبىات اٍلقيٍرعىة يًف كىيًف ىىذى
 . ) نوكم ( . اٍلًعٍتق كى٨تىٍوه

 كاألدلة على مشركعيتها كالعمل هبا كثَتة جدان.
مىهيم أىيػُّهيم يىكفيلي مىرٔفىى(. يًهم ًإذ ييلقيوفى أىقبلى  قاؿ تعاُف )كىمىا كينتى لىدى

دحىًضُتى(
ي
 أم فقارع أىل السفينة فكاف من ا١ترلوبُت. كقاؿ تعاُف )فىسىاىىمى فىكىافى ًمنى ا١ت

ديكا ًإالَّ أىٍف يىٍستىًهميوا عىلىٍيًو الىٍستػىهىميوا(  قىاؿى )لىٍو يػىٍعلىمي النَّاسي مىا يًف  أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كعن  اًء كىالصَّفًٌ األىكًَّؿ، مثيَّ َفٍى ٬تًى النًٌدى



 َِّْ 

 متفق عليو.
: معناه أهنم لو علموا فضيلة األذاف، كعظيم جزائو، مث َف ٬تدكا طريقان ٭تصلونو، لضيق الوقت، أك لكونو ال يؤذف قاؿ النوكم

 يف ٖتصيلو. للمسجد إال كاحدان القًتعوا
 إذا أراد سفران أقرع بُت نسائو( ركاه البخارم. كعن عائشة. قالت )كاف رسوؿ هللا 

 )مثل ا١تداىن يف حدكد هللا كالواقع فيها مثل قـو استهموا ... (. النعماف بن بشَت. قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا كعن 
 ركاه مسلم . مىا يًف الصَّفًٌ اٍلميقىدَّـً لىكىانىٍت قػيٍرعىةن( - أىٍك يػىٍعلىميوفى  -)لىٍو تػىٍعلىميوفى  أَب ىريرة. قاؿ: قاؿ عن ك 

 . قاؿ أبو عبيد: كقد عمل ابلقرعة ثبلثة من األنبياء: يونس، كزكرَي، كنبينا دمحم 
 يف ٜتسة مواضع كىي يف القرآف يف موضعُت. كقاؿ اإلماـ أٛتد: أقرع النِب 

كل موضع تتساكل فيو اٟتقوؽ، كال ٯتكن التعيُت هبا، إذ لوالىا للـز أحد ابطلُت:   : كالشارع جعل القرعة معينة يفقاؿ ابن القيم
إما الًتجيح ٔتجرد االختيار كالشهوة كىو ابطل يف تصرفات الشارع، كإما ابلتعطيل ككقف األعياف، كيف ذلك تعطيل اٟتقوؽ 

 .كتضرر ا١تكلفُت ٔتا ال أتيت بو الشريعة الكاملة بل كال السياسة العادلة
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

o  لسعد: "الثلث كالثلث كثَت"  -ملسو هيلع هللا ىلص-ال ٕتوز الوصية أبكثر من الثلث ألجنِب، إالَّ إبجازة الورثة ٢تا بعد ا١توت؛ لقولو، 
 كاألجنِب ىنا من ليس بوارث.

o تنفيذه يف الوصية، كٯتنع منها ما ٯتنع فيها. أفَّ الت رعات يف مرض ا١توت حكمها حكم الوصية، فينفذ منها ما ٬توز 
o  ،اٟتكمة ال ينفذ إال الثلث: ألنو يف حاؿ ا١ترض ا١تخوؼ يرلب موتو بو، فكانت عطيتو من رأس ا١تاؿ ٕتحف ابلوارث

 فردت إُف الثلث كالوصية.
، كىأىٍشًتىًطي عىلىٍيكى أىٍف ٗتىٍ ػػػػػػقي ػػػتً كيٍنتي ٦تىٍليوكنا أًليٌـً سىلىمىةى فػىقىالىٍت: أيعٍ   ) قىاؿى  كىعىٍن سىًفينىةى  - ُِْٕ مىا  ـى رىسيوؿى اَّللًه ػػػػػػػػػػػػدً كى
 . رىكىاهي أىٍٛتىدي كىأىبيو دىاكيدى كىالنهسىاًئيُّ كىاٟتٍىاًكمي  ( ًعٍشتى 

------------ 
 ما صحة حديث الباب ؟-

قاؿ: قلت: لو أنك َف تشًتطي )  كزادكا إال أٛتدعن سفينة، بو.  -كىو حسن اٟتديث  -سعيد بن ٚتهاف  ، فيو حسنحديث 
 ت ( .ما عش علي ما فارقت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما عشت. قاؿ: فأعتقتٍت، كاشًتطت علي أف أخدـ رسوؿ هللا 

 ما حكم تعليق العتق على أمر ؟-
 ٬توز .

 .) كقولو أنت حر إذا جاء رمضاف (  ا قاؿ لعبده: أنت حر يف كقت ٝتاهفإذ
 . عتق إذا جاء الوقت أك كجد الشرط) كقولو أنت حر إف قدـ زيد ( أك علق عتقو على شرط 

 . ) لكن بشرط أف يكوف يف ملكو عند حصوؿ الشرط ( .ألنو عتق بصفة فجاز كالتدبَت  
 . ألنو حق علق على شرط فبل يثبت قبلو كاٞتعل يف اٞتعالة : كال يعتق قبل كجود ذلك

وز تعليق العتق بصفة، ٨تو قولو: إف دخلت الدار فأنت حر، أك: إف أعطيتٍت ألفان، فأنت حر، ألنو عتق ك٬ت:  قاؿ ابن قدامة
بصفة، فجاز، كالتدبَت، كال يعتق قبل كجود الصفة بكما٢تا، ألنو حق علق على شرط، فبل يثبت قبلو، كاٞتعل يف اٞتعالة. كإف 

 )الكايف(.       تقو، اعت ر من الثلث، فإذا عقده، كاف أكُفقاؿ ذلك يف مرض موتو، اعت ر من الثلث، ألنو لو أع



 َِّٓ 

 فائدة :
 ال يبطل التعليق بقولو : أبطلت ما علقت عليو العتق ، ألنو صفة الزمة ألزمها نفسو .

 كللسيد بيع العبد ا١تعلق عتقو على شرط قبل حصوؿ الشرط كلو التصرؼ فيو هببة كبيع كجعالة .
و على شرط أك صفة إُف سيده عاد إليو الشرط ، كأف يبيعو أك يهبو مث يعود إُف سيده بعد بيعو فإنو كمىت عاد العبد ا١تعلق عتق

 يعود إليو بشرطو .
هور العلماء على أف من علق عتق عبده على شرط مث ابعو قبل كقوع الشرط أك كىبو، فإف كقع الشرط بعد ذلك، فإف البيع ال ٚت

بد. كبو يقوؿ أبو حنيفة كالشافعي. كىو مذىب أٛتد، كقاؿ النخعي كابن أَب ليلى: ينفسخ كال تبطل ا٢تبة كال يعتق الع
 ينتقض البيع كيعتق العبد.

 اذكر بعض الفوائد من اٟتديث ؟-
o جواز تنجيز العتق مع اشًتاط نفعو للمعًتق، أك اشًتاط نفعو لرَت ا١تعًتق. 
o بشرط، فيقع بوقوع الشرط صحة اشًتاط ا٠تدمة على العبد ا١تعتق، كأنو يصح تعليق العتق. 
o فيو جواز اشًتاط ا٠تدمة على ا١تعتىق مدة معلومة بعد العتق أك قبلو. 

هىا; أىفه رىسيوؿى اَّللًه  - ُّْْ ءي ًلمىٍن أىٍعتىقى )  قىاؿى  كىعىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اَّللهي عىنػٍ .  (  ًإ٪تهىا اٍلوىالى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو يف حىًديثو
----------- 

 ( . َٕٗديث تقدـ شرحو ) اٟت
 كفيو أف الوالء ١تن أعتق .

 فائدة :
ًيهىا »فػىقىاؿى  تي ذىًلكى لًلنَِّبًٌ عىاًئشىة قىالىٍت )كىافى يف بىرًيرىةى ثىبلىثي قىًضيَّاتو أىرىادى أىٍىليهىا أىٍف يىًبيعيوىىا كىيىٍشًتىًطيوا كىالىءىىىا فىذىكىرٍ عن  اٍشًتى

يػَّرىىىا رىسيوؿي اَّللًَّ «. اٍلوىالىءى ًلمىٍن أىٍعتىقى كىأىٍعًتًقيهىا فىًإفَّ  فىاٍختىارىٍت نػىٍفسىهىا ككاف زكجها عبدان. قىالىٍت كىكىافى النَّاسي  قىالىٍت كىعىتػىقىٍت فىخى
قىةه كىىيوى لىكيٍم ىىًديَّةه فىكيليوهي(ىيوى عى »فػىقىاؿى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يػىتىصىدَّقيوفى عىلىيػٍهىا كىتػيٍهًدل لىنىا. فىذىكىٍرتي ذىًلكى لًلنَِّبًٌ   ركاه مسلم .لىيػٍهىا صىدى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - ُِْٗ هيمىا قىاؿى ءي ٟتيٍمىةه كىليٍحمىًة اىلنهسىًب، الى يػيبىاعي كىالى ييوىىبي )  كىعىًن اٍبًن عيمىرى رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  ( اىٍلوىالى
 .ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكم  كىأىٍصليوي يف "اىلصهًحيحىٍُتً" ًبغىٍَتً ىىذىا اىللهٍفظ  رىكىاهي اىلشهاًفًعيُّ، كىصىحهحىوي 

------------ 
ءي )    ا١تراد بو ىنا كالء العتاقة ،(  اىٍلوىالى
 ( ؟ ٟتيٍمىةه كىليٍحمىًة اىلنهسىبً ما معٌت قولو ) -

مىةه كىليحٍ ٓف )يف شرح ا١توطأ( الالزرقا كقاؿ ءي ٟتٍي ًة النَّسىًب الى يػيبىاعي كىالى ييوىىبي وىالى ا ًمٍنوي « مى ُّ: ىىذى ًء  قىاؿى اأٍليَبًٌ تػىٍعرًيفه ًٟتىًقيقىًة اٍلوىالى
دي تػىٍعرًيفنا أىمتىَّ ًمٍنوي، كىاٍلمىٍعٌتى أىفَّ بػىٍُتى اٍلميٍعًتًق كىاٍلعىًتيًق ًنٍسبىةن تيٍشًبوي ًنٍسبىةى  بًًو، كىكىٍجوي الشَّبىًو أىفَّ اٍلعىٍبدى ًلمىا ًفيًو   النَّسىًب كىلىٍيسىتٍ شىٍرعنا، كىالى ٕتًى

بى اأٍلىبي يًف كيجيوًدًه، انٍػتػىهىى. كىأىٍصليوي قػىٍوؿي اٍبًن ًمنى الٌرًؽًٌ كىاٍلمىٍعديكـً يًف نػىٍفًسًو كىاٍلميٍعًتقي صىيػَّرىهي مىٍوجيودنا، كىمىا أىفَّ اٍلوىلىدى كىافى مىٍعديكمنا فػىتىسىبَّ 
: مى  ًة النَّسىًب" أىفَّ اَّللَّى أىٍخرىجىوي اًبٟتٍيرًٌيًَّة ًإُفى النَّسىًب حيٍكمنا كىمىا أىفَّ اٍلعىرىَبًٌ مىةه كىليٍحمى ءي ٟتٍي : "اٍلوىالى  اأٍلىبى أىٍخرىجىوي اًبلنٍُّطفىًة ًإُفى اٍلويجيوًد ٍعٌتى

ًضي كىالى يىًلي كىالى يىٍشهىدي، فىأىٍخرىجىوي سىيًٌديهي اًبٟتٍيرًٌيًَّة ًإُفى كيجيوًد ىىًذًه اأٍلىٍحكىاـً ًحسِّا؛ أًلىفَّ اٍلعىٍبدى كىافى كىاٍلمىٍعديكـً يف حىقًٌ اأٍلىٍحكىاـً الى يػىقٍ 
، كىأي  ءي ًلمىٍن أىٍعتىقى ًمهىا، فػىلىمَّا شىابىوى حيٍكمى النًٌسىًب أينًيطى اًبٍلًعٍتًق فىًلذىا جىاءى: ًإ٪تَّىا اٍلوىالى  ًب، فػىنػىهىى عىٍن بػىٍيًعًو كىعىٍن ٟتًٍقى ًبريتٍػبىًة النَّسى ًمٍن عىدى

 و.ًىبىتً 



 َِّٔ 

كا١تراد بو أف الرجل إذا كاف ٯتلك عبدان فأعتقو، فذلك العبد العتيق يصَت موُفن لذلك ا١تعتق، ككأنو كقاؿ الشيخ ابن ج رين : .... 
د أفرادىم، فبل ٬توز أف تباع أحد أسرتو كأحد أقاربو، ينتمي إُف تلك القبيلة اليت ىي قبيلة ا١تعتق، كينتسب إليهم، كيكوف كأح

 قرابتو كال أف توىب كال أف تورث، بل تصَت منة ا١تعتق عليو أنو يلحق بنسبو كيكوف كأحد أفراد النسب، ىذا ا١تراد ابلوالء.
ة ك٢تذا شبو ابلنسب: )ٟتمة كلحمة النسب( كالنسب ال ٬توز أف يباع كال ٬توز أف يوىب، فلو أف إنساّنن مثبلن من قبيلة مشهور 

أراد أف ٮترج عن ىذه القبيلة كيقوؿ: أّن أبرأ من ىذه القبيلة، كأّن أنتسب إُف قبيلة أخرل، كما لو كاف مثبلن من قبيلة ٘تيم كأراد 
أف ينتسب إُف غطفاف، ىل ٬توز لو ذلك؟ ال ٬توز، ىل ٬توز لبٍت ٘تيم أف يبيعوا كاحدان منهم، كيقولوف: نبيعكم َي غطفاف، 

 ة، نبيعكم َي رابب ىذا الرجل الذم كاف منا كيكوف كاحدان منكم كينتسب إليكم؟ نقوؿ: ىذا أيضان ال ٬توز.نبيعكم َي بٍت حنظل
 فإذا َف ٬تز بيع النسب فكذلك بيع الوالء.

 يقوؿ: )هنى عن بُت الوالء كىبتو( البيع: أخذ العوض على ا١تبيع، كا٢تبة: ا٢تدية ببل عوض أك ببل عوض مسمى.
للمعتق أف يقوؿ إلنساف أجنِب: بعتك قرابيت من ىذا العبد الذم أعتقتو بكذا ككذا، أك أىديتك قرابيت منو أك  ٔتعٌت أنو ال ٬توز

كالييت منو، كما ال ٬توز أف يبيع أكالده، فبل ٬توز أف يقوؿ: بعتك كلدم ىذا، أك قرابيت من ىذا الولد، أك أىديتك قرابيت من ىذا 
 )شرح عمدة األحكاـ(             ن ىذا العم، أك ٨تو ذلك.الولد، أك قرابيت من ىذا األخ أك م

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 شبهو ابلنسب ، كالنسب ال ينتقل بعوض كال برَت عوض . ٖترٔف بيع الوالء كعن ىبتو ، ألف الرسوؿ 

ًء، كىعىٍن ًىبىًتوً نػىهىى عىٍن بػىيٍ  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ذلك يف كتاب البيوع : يف حديث ابن عمر ) تقدـ كقد   ميتػَّفىقه عىلىٍيًو.  ( ًع اٍلوىالى
 

بهًر كىاٍلميكىاتىًب كىأيٌـً اٍلوىلىدً  بي اٍلميدى  ابى
 

 تعليق العتق اب١توت .ا١تدبر : 
 . أم قاؿ لو أنت حر بعد مويت ، كٝتي ىذا تدبَتان ألنو ٭تصل العتق فيو يف دبر اٟتياة : قاؿ النوكم
 نفسو من سيده .شراء العبد كا١تكاتىب : 

 : ىي اليت كلدت من سيدىا يف ملكو ، أبف يطأىا السيد فتضع ما تبُت فيو خلق إنساف ، فتعتق ٔتوتو من رأس مالو .كأـ الولد 
ريهي، فػى )  عىٍن جىاًبرو  - ُْْٓ منا لىوي عىٍن ديبيرو، ملٍى يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍ بػىلىغى ذىًلكى النهيبه ملسو هيلع هللا ىلص. أىفه رىجيالن ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر أىٍعتىقى غيالى
 : ؟»فػىقىاؿى ًيًو ًمٍتًٌ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( فىاٍشتػىرىاهي نػيعىٍيمي ٍبني عىٍبًد اَّللًه بًثىمىا٪تىائىًة ًدٍرىىمو « مىٍن يىٍشًتى

 ( .فىاٍحتىاجى   ) كىيف لىٍفظو ًلٍلبياىاًرمًٌ 
: اٍقًض دىيٍػنىكى كىكى  ) كىيف ًركىايىةو ًللنهسىاًئيًٌ  ، فىأىٍعطىاهي كىقىاؿى  ( . افى عىلىٍيًو دىٍينه، فػىبىاعىوي بًثىمىا٪تىائىًة ًدٍرىىمو

------------- 
 . أم قاؿ لو أنت حر بعد مويت ، كٝتي ىذا تدبَتان ألنو ٭تصل العتق فيو يف دبر اٟتياة : قاؿ النوكم(  ) دبٌر

بثما٪تائة درىم كأعطاه  يو دين ( كيف ركاية ) ككاف ٤تتاجان كعليو دين فباعو النِب ( جاء يف ركاية ) كعل ) مل يكن لو ماؿ غَته
 كقاؿ : اقض دينك ( .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد جواز التدبَت .



 َِّٕ 

 : كأٚتع ا١تسلموف على صحة التدبَت . قاؿ النوكم 
 للعبد ا١تدبر يف حديث الباب ؟ ما سبب بيع النيب 

 سبب ذلك :بٌينة الركاَيت 
 ( ففي ىذه الركاية داللة على أف سبب بيعو أنو ال ٯتلك غَته . َفٍى يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍرىهي يف ركاية البخارم )

 فقاؿ : من يشًتيو مٍت ( ففي ىذه الركاية التصريح أف سبب بيعو ىو كيف ركاية للبخارم أخرل ) ... فاحتاج ، فأخذه النِب 
 احتياجو لثمنو .

 ( ففي ىذه الركاية أف سبب بيعو ىو الدٍين.ركاية النسائي )... ككاف ٤تتاجان، كعليو دٍين، فباعو رسوؿ هللا  كجاء يف
 ما حكم بيع ا١تدبٌر ؟

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 : اٞتواز مطلقان . القوؿ األكؿ
 ؽ كأبو ثور كداكد .ك٦تن جوزه عائشة كطاككس كعطاء كاٟتسن ك٣تاىد كأٛتد كإسحا :  قاؿ النوكم

 قياسان على ا١توصىى بعتقو فإنو ٬توز بيعو ابإلٚتاع . ) قالو النوكم ( .
 كقالوا : إف قولو ) ككاف ٤تتاجان ( ال مدخل لو يف اٟتكم ، كإ٪تا ذيكر لبياف السبب يف ا١تبادرة لبيعو .

 : ال ٬توز بيعو . القوؿ الثاين
 ٟتديث ) ال ييباع مدبٌر كال ييوىب ( .

 ٬توز بيعو للحاجة . قوؿ الثالث :ال
 كىذا قوؿ عطاء كاٟتسن .

 كاختار ىذا القوؿ ابن دقيق العيد .
 اٞتواز للحاجة .كالراجح 

بًَّر ميٍطلىقنا ًمٍن غىٍَتً تػىٍقًييدو اًبٍلًفٍسًق كىالضَّريكرىةً قاؿ الشوكاين :   . كىاٟتٍىًديثي يىديؿُّ عىلىى جىوىاًز بػىٍيًع اٍلميدى
 .ىىبى الشَّاًفًعيُّ كىأىٍىلي اٟتٍىًديًث، كىنػىقىلىوي اٍلبػىيػٍهىًقيُّ يًف اٍلمىٍعرًفىًة عىٍن أىٍكثىًر اٍلفيقىهىاًء كىًإلىٍيًو ذى 

بًَّر ميٍطلىقنا   .كىحىكىى النػَّوىًكمُّ عىٍن اٞتٍيٍمهيوًر أىنَّوي الى ٬تىيوزي بػىٍيعي اٍلميدى
 . كىاٟتٍىًديثي يػىريدُّ عىلىٍيًهمٍ 

بػَّري تىٍدًبَتنا ميقىيَّ كىريًكمى عىٍن اٟتٍى   بًَّر تىٍدًبَتنا ميٍطلىقنا الى اٍلميدى اًلًكيًَّة أىنَّوي الى ٬تىيوزي بػىٍيعي اٍلميدى : إٍف ًمتُّ ًمٍن مىرىًضي ىىذىا نىًفيًَّة كىاٍلمى دنا ٨تىٍوي أىٍف يػىقيوؿى
عيوي أًلىنَّوي كىاٍلوىًصيًَّة فػىيىجي  ، فىًإنَّوي ٬تىيوزي بػىيػٍ فه حيرّّ  . وزي الرُّجيوعي ًفيًو كىمىا ٬تىيوزي الرُّجيوعي ًفيهىافػىفيبلى

: مىٍن مى :  ُث قاؿ رٛتو هللا نىعى اٍلبػىٍيعى ميٍطلىقنا كىافى كىقىٍد ذىىىبى إُفى جىوىاًز اٍلبػىٍيًع ًلميٍطلىًق اٟتٍىاجىًة عىطىاءه، كىًإلىٍيًو مىاؿى اٍبني دىًقيًق اٍلًعيًد، فػىقىاؿى
، كىمىٍن أىجىازىهي يف بػىٍعًض الصُّوىًر فػىلىوي أىٍف يػىقيوؿى اٟتٍىًديثي حيجَّةن عىلىٍيوً  : قػيٍلت اًبٟتٍىًديًث يف الصُّورىًة ، أًلىفَّ اٍلمىٍنعى اٍلكيلًٌيَّ يػينىاًقضيوي اٞتٍىوىازي اٞتٍيٍزًئيُّ

ابى مىٍن أىجىازىهي ميٍطلىقنا أبًىفَّ قػىٍولىوي يف اٟتٍىًديًث: " كىكىافى ٤تيٍتىاجنا " الى الَّيًت كىرىدى ًفيهىا فىبلى يػىٍلزىميوي اٍلقىٍوؿي بًًو يف غىٍَتً ذىًلكى ًمٍن الصُّوىًر كىأىجى 
ى لًلسَّيًًٌد جىوى   ع .   ) نيل األكطار ( .ازى اٍلبػىيٍ مىٍدخىلى لىوي يف اٟتٍيٍكًم، كىًإ٪تَّىا ذيًكرى لًبػىيىاًف السَّبىًب يًف اٍلميبىادىرىًة لًبػىٍيًعًو لًيػيبػىُتًٌ

 بر يعتق من كل ا١تاؿ أـ من الثلث ؟ىل ا١تد
 اٞتمهور ٭تسب من الثلث قياسان على الوصية .

ؼى ًفيوً :  قاؿ الشوكاين  . كىقىٍد ايٍستيًدؿَّ ًْتىًديًث اٍلبىاًب كىمىا يًف مىٍعنىاهي عىلىى مىٍشريكًعيًَّة التٍَّدًبًَت، كىذىًلكى ٦تَّا الى ًخبلى



 َِّٖ 

ؼي ىىٍل يػىنػٍفيذي   ؟ ًمٍن رىٍأًس اٍلمىاًؿ أىٍك ًمٍن الثػُّليثً كىًإ٪تَّىا ا٠تًٍبلى
 . أىنَّوي يػىنػٍفيذي ًمٍن الثػُّليثً فىذىىىبى اٍلفىرًيقىاًف ًمٍن الشَّاًفًعيًَّة كىاٟتٍىنىًفيًَّة كىمىاًلكو كىاٍلًعتػٍرىًة، كىىيوى مىٍرًكمّّ عىٍن عىًليٌو كىعيمىرى  
لُّوا ٔتىا قىدٍَّمنىا ًمٍن قػىٍولًًو    . ىيوى حيرّّ ًمٍن الثػُّليًث كى :  كىاٍستىدى
في   ذي ًمٍن رىٍأًس اٍلمىاًؿ ًقيىاسنا عىلىى ا٢ٍتًبىًة كىسىائًًر كىذىىىبى اٍبني مىٍسعيودو كىاٟتٍىسىني اٍلبىٍصرًمُّ كىاٍبني اٍلميسىيًًٌب كىالنَّخىًعيًٌ كىدىاكيد كىمىٍسريكؽه إُفى أىنَّوي يػىنػٍ

ٍنسى   افي ًمٍن مىالًًو يف حىاًؿ حىيىاتًوً اأٍلىٍشيىاًء الَّيًت ٮتيٍرًجيهىا اإٍلً
 .كىاٍعتىذىريكا عىٍن اٟتٍىًديًث الًَّذم اٍحتىجَّ ًبًو اأٍلىكَّليوفى ٔتىا ًفيًو ًمٍن اٍلمىقىاًؿ اٍلميتػىقىدًٌـً 

ًة التَّامَّةً كىلىًكنَّوي ميٍعتىًضده اًبٍلًقيىاًس عىلىى اٍلوىًصيًَّة، كىالى شىكَّ أىنَّوي اًبٍلوىًصيًَّة أىٍشبىوي ًمٍنوي  ابػىهى نىوي كىبػىٍُتى اٍلوىًصيًَّة ًمٍن اٍلميشى  )نيل األكطار( اًب٢ٍتًبىًة ًلمىا بػىيػٍ

إذا قاؿ اإلنساف لعبده : أنت حر بعد مويت ، صح ، فإذا مات عتق ، كلكن ال يعتق إال  : قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا
 بعد الدٍين كمن الثلث فأقل ، فحكمو حكم الوصية .

ذا مات السيد كالعبد مدبر ، قيمتو عشرة آالؼ رَيؿ ، كعليو دين يبلغ عشرة آالؼ ، فإف العبد ال يعتق ، ألف الدين مقدـ فإ
 العبد ا١تدبر لقضاء دين سيده . عليو ، ك٢تذا ابع النِب 

ول ىذا العبد ، فنصفو كإذا دبٌر سيد عبده كقيمة العبد عشرة آالؼ رَيؿ ، كعليو دين يبلغ ٜتسة آالؼ رَيؿ ، كليس لو س
للدين كيعتق ثلث النصف الباقي ، أم سدس ٚتيعو ، كالباقي للورثة ، فيباع العبد على أف سدسو حر ، فيوىف الدين ، كالباقي 

 من الثمن يكوف ثلثو للعبد ، ألنو كسبىو ّتزئو اٟتر ، كالباقي للورثة .
 فائدة :

 بيع ا١تدبر بُت أف يكوف عبدنا كبُت أف يكوف أمة. ٚتهور الفقهاء بل عامتهم على أنو ال فرؽ يف حكم
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

o .يف اٟتديث نظر اإلماـ يف مصاٌف رعيتو كأمرىم إَيىم ٔتا فيو الرفق هبم كإبطا٢تم ما يضرىم من تصرفاهتم اليت ٯتكن فسخها 
o ت رع .أف اإلنساف ينبري لو أف يبدأ بنفسو كٔتن يعوؿ قبل الصدقة كال 
o  العتق ابلتدبَت أقل أجران من العتق حاؿ اٟتياة ، ألف عتق التدبَت يكوف بعد ا١توت ، بعد أف خرج اإلنساف من الدنيا ، كقد

، ، كال ٘تهل حىت إذا بلرت اٟتلقـو) أفضل الصدقة أف تصدؽ كأنت صحيح شحيح أتمل البقاء كٗتشى الفقر  قاؿ النِب 
 كقد كاف لفبلف ( أم الوارث . قلت : لفبلف كذا كلفبلف كذا ،

o . ككذلك العتق يف مرض ا١توت أقل من العتق يف الصحة 
o . كجوب االىتماـ بسداد الديوف كما على اإلنساف من حقوؽ 

ًه، عىًن النهيبًٌ  - ُُّْ ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًٌ (  ٍيًو ًمٍن ميكىاتػىبىًتًو ًدٍرىىمه اٍلميكىاتىبي عىٍبده مىا بىًقيى عىلى )  قىاؿى  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو
 أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى إبًًٍسنىادو حىسىنو .

ثىًة، كىصىحهحىوي اٟتٍىاًكمي   كىأىٍصليوي ًعٍندى أىٍٛتىدى كىالثهالى
------------ 

 ما صحة حديث الباب ؟
 حسن كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .

 عرؼ الكتابة ، كما حكمها ؟
 . يشًتم الرقيق نفسو من سيده بثمن مؤجلىي: أف الكتابة ، 



 َِّٗ 

، ٝتيًٌيىٍت ًكتىابىةن؛ أًلىفَّ السَّ قاؿ ابن قدامة نىوي ًكتىاابن ٔتىا : اٍلًكتىابىةي: إٍعتىاؽي السَّيًًٌد عىٍبدىهي عىلىى مىاؿو يف ًذمًَّتًو يػيؤىدَّل ميؤىجَّبلن نىوي كىبػىيػٍ يًٌدى يىٍكتيبي بػىيػٍ
 اتػَّفىقىا عىلىٍيًو.

، كىًمٍنوي ٝتيًٌ كىًقيلى:  ؛ أًلىنَّوي يىضيمُّ أىحىدى ٝتيًٌيىٍت ًكتىابىةن ًمٍن اٍلكىٍتًب، كىىيوى الضَّمُّ؛ أًلىفَّ اٍلميكىاتىبى يىضيمُّ بػىٍعضى النُّجيوـً إُفى بػىٍعضو يى ا٠تٍىرىزي ًكتىاابن
 )ا١ترٍت(الطَّرىفػىٍُتً إُفى اآٍلخىًر ًٓتىٍرزًًه. ... 
من سيده أبف يقع بُت الرقيق كسيده عقد اتفاؽ على أف الرقيق يدفع لسيده مبلران من ا١تاؿ كتكوف  فالكتابة: ىو شراء العبد نفسو

 ىذه ا١تاؿ ٧تومان موزعة على مدد معينة. فإذا أداىا العبد لسيده عتق العبد كصار حران.
 قولو )بثمن مؤجل( أم: ال بد أف يكوف ا١تاؿ مؤجبلن فبل تصح ٔتاؿ حاؿ. -

 نده ماؿ كلو ملَّكو أحد ماالن فمالو لسيده.ألف العبد ليس ع
كلو قاؿ قائل: العبد ليس عنده ماؿ، كلكن لو فرض أف أحدان من الناس قاؿ لو: اشًًت نفسك من سيدؾ، كأّن أعطيك ا١تاؿ 

ػ رضي هللا  نقدان، ك٢تذا إف أراد ا١تؤلف أنو ال بد من التأجيل فهذا ليس بصحيح؛ ألنو قد تكوف القضية كقضية بريرة مع عائشة
، مث جاءت تستعُت عائشة ػ اهنع هللا يضر، فقالت: إف أراد أىلك أف أعدىا ٢تم كيكوف  عنهما ػ فإف بريرة كاتبت أىلها على تسع أكاؽو

 كالؤؾ ِف فعلت.
 لشرح ا١تمتع(فهذا دليل على أف الكتابة ٬توز أف تكوف ْتاؿو إذا كاف من غَت العبد، أما من العبد فهذا متعذر؛ ألنو ال ٯتلك. )ا

 كاألصل فيو الكتاب كالسنة كاإلٚتاع. -
اتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىٍَتان(.قاؿ تعاُف  تػىريوفى اٍلًكتىابى ٦تَّا مىلىكىٍت أىٯٍتىانيكيٍم فىكى  )كىالًَّذينى يػىبػٍ

 كمن السنة:
اتػىٍبتي أىٍىًلي عىلىى ًتٍسًع أىكىاؽو يًف كيلًٌ عىاـو أيكًقيَّةه ...(حديث عىاًئشىة أىنػَّهىا قىالىٍت )جىاءىٍت بىرًيرىةي ًإُفىَّ فػىقىالىٍت َيى   متفق عليو . عىاًئشىةي ًإٌٓفً كى

، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه، عىًن النَِّبًٌ  اتػىبىًتًو ًدٍرىىمه( ركاه كحديث عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو  أبو داكد. قىاؿى )اٍلميكىاتىبي عىٍبده مىا بىًقيى عىلىٍيًو ًمٍن ميكى
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًبيًل اَّللًَّ كىاٍلميكىاتىبي الًَّذل ييرًيدي األىدىاءى  كحديث أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى )ثىبلىثىةه حىقّّ عىلىى اَّللًَّ عىٍونػيهيمي اٍلميجىاًىدي يًف سى
 كىالنَّاًكحي الًَّذل ييرًيدي اٍلعىفىاؼ( ركاه الًتمذم.

 كعية الكتابة.كأٚتع العلماء على مشر 
 ماذا نستفيد من اٟتديث  ؟

أف ا١تكاتب ال يعتق كيكوف لو حكم األحرار حىت يؤدم ما عليو من ماؿ الكتابة، فإف بقي عليو شيء كلو قليبلن فهو نستفيد 
 . عبد، ٕترم عليو أحكاـ الرقيق
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء.

نػىٍفًس اٍلًكتىابىة بىٍل ىيوى عىٍبده مىا بىًقيى عىلىٍيًو ًدٍرىىم كىمىا صىرَّحى ًبًو يف اٟتٍىًديث اٍلمىٍشهيور يف : أىفَّ اٍلميكىاتىب الى يىًصَت حيرِّا بً  قاؿ النوكم
ا قىاؿى الشَّاًفًعٌي كىمىاًلك كىٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء.  سينىن أىَب دىاكيدى كىغىٍَته، كىهًبىذى

، كىكىافى ًعٍندىهي مىا يػيؤىدًٌم، )  قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًه  -هىارىًضيى اَّللهي عىنػٍ -كىعىٍن أيٌـً سىلىمىةى  - ُْْٕ ٍحدىاكينه ميكىاتىبه ًإذىا كىافى إًلً
ًٍمًذمُّ. ( فػىٍلتىٍحتىًجٍب ًمٍنوي   .. رىكىاهي ا٠ٍتىٍمسىةي  كىصىحهحىوي الًتًٌ

------------ 
 ما صحة حديث الباب ؟

 . مقبوؿ حيث يتابع، كَف يتابع على ىذا اٟتديث كتفرد بوإسناده ضعيف. نػىٍبهاف ميكاتىب أـ سلمة  



 ََِْ 

 . قاؿ اإًلماـ أٛتد: نبهاف ركل حديثُت عجيبُت، يعٍت ىذا اٟتديث كحديث أفعمياكاف أنتيما 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

منو ألنو قد صار حران ،  اٟتديث يدؿ على أف ا١تكاتب إذا كاف معو من ا١تاؿ ما يفي ٔتا عليو من دين الكتابة فإف موالتو ٖتتجب
 كإف َف يكن سلم ىذا ا١تاؿ إليها .

 لكن اٟتديث ضعيف ، كىو معارض :
 درىم ( . اٍلميكىاتىبي عىٍبده مىا بىًقيى عىلىٍيوً )  ابٟتديث السابق . أكالن :
 عمل عائشة ٓتبلفو : اثنيان :

: است ) فقد ركل البيهقي يف "سننو" إبسناد صحيح عن سليماف بن يسار قاؿ أذنت على عائشة، فقالت: مىن ىذا؟ فقلتي
، قالت: ادخيل، فإنك عبد ما بقي عليك درىم  ( . سليماف، قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك، قاؿ: قلت: عشر أكاؽو

 فائدة :
 استدؿ ابٟتديث من قاؿ أف ا١ترأة ال ٖتتجب عن عبدىا الذم ٘تلكو .

 جاء يف موقع ) اإلسالـ س ج ( :
على كجوب احتجاب ا١ترأة أماـ العبيد األجانب الذين ال ٘تلكهم ، لكن كقع ا٠تبلؼ يف كجوب  -علماء أم ال –اتفقوا  

  احتجاب ا١ترأة من عبدىا الذم ٘تلكو على أقواؿ منها
 .: جواز أف تظهر ا١ترأة أماـ ٦تلوكها ٔتا تظهر بو عادة أماـ ااـر  األكؿالقوؿ 

 .ة كاٟتنابلة كإُف ذلك ذىب بعض الشافعية كا١تالكي 
 .هينَّ ( كاستدلوا لذلك بقولو تعاُف : ) كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ ًإالَّ لًبػيعيولىًتًهنَّ .. ( إُف قولو ) أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػي 

ى فىاًطمىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا ثػىٍوبه ًإذىا قػىنػَّعىٍت ًبًو رىٍأسىهىا أىتىى فىاًطمىةى ًبعىٍبدو كىافى قىٍد كىىىبىوي ٢تىىا ، قىاؿى : كىعىلى  كٔتا ركم عىٍن أىنىسو أىفَّ النَِّبَّ 
ليٍغ رىٍأسىهىا ، فػىلىمَّا رىأىل النَِّبُّ  ليٍغ رًٍجلىيػٍهىا ، كىًإذىا غىطٍَّت بًًو رًٍجلىيػٍهىا َفٍى يػىبػٍ أىبيوًؾ مىا تػىٍلقىى قىاؿى : ) ًإنَّوي لىٍيسى عىلىٍيًك أبىٍسه ًإ٪تَّىا ىيوى  َفٍى يػىبػٍ

ميًك (  .أخرجو أبو داكد  كىغيبلى
اكينَّ ميكىاتىبه فىكىافى ًعٍندىهي مىا يػيؤىدًٌم فػىٍلتىٍحتىًجٍب ًمٍنوي ( كٟتديث الباب   . ) ًإٍف كىافى إًلًٍحدى

  .كقالوا أف ىذا اٟتديث دؿ ٔتفهومو على عدـ كجوب احتجاهبا منو إذا َف يكاتب كَف ٬تد ماؿ الكتابة
، يف قاؿ ابن العرِب  "أحكاـ القرآف" كأطلق علماؤّن ا١تتأخركف القوؿ أبف غبلـ ا١ترأة يف ذكم ٤تارمها ٭تل منها ما ٭تل لذم اـر

  كىو صحيح يف القياس " انتهى
يف اإلنصاؼ: " كالصحيح من ا١تذىب ) أم اٟتنبلي ( أف للعبد النظر من موالتو إُف ما ينظر إليو الرجل من  كقاؿ ا١ترداكم

 . و " انتهىذكات ٤تارم
 .: أف ا١ترأة ٬تب أف ٖتتجب أماـ ٦تلوكها كأنو ال ٬توز لو النظر إليها  القوؿ الثاين

كإُف ىذا ذىب فريق من العلماء منهم ٚتهور السلف كابن مسعود ك٣تاىد كعطاء كاٟتسن كابن سَتين كطاككس كسعيد بن 
 . ا١تسيب كالشعِب كىو قوؿ أَب حنيفة كأٛتد كالشافعي يف ركاية

 .كاستدلوا بعمـو األدلة على منع الرجاؿ من النظر إُف النساء ، ككجوب احتجاب ا١ترأة منهم 
كقالوا : إف العبيد رجاؿ فحوؿ كالشهوةي متحققة فيهم ، كىم ليسوا أزكاجنا كال ٤تاـر ، بل أجانب ؛ فحرمة زكاج ا١ترأة من ٦تلوكها  

لتأبيد كإ٪تا ىي حرمة مؤقتة عارضة بسبب الرؽ ؛ بدليل أنو ٬توز لو أف يتزكجها ال ٕتعلو ٤ترمنا ٢تا ؛ ألف ىذه اٟترمة ليست على ا



 َُِْ 

 . إف ٖترر ؛ كمن مث فبل ٭تل للعبد النظر إُف موالتو ، كال ٬توز ٢تا التكشف كإبداء الزينة أمامو
بن ا١تسيب أنو قاؿ : " ال  كأتكلوا آية سورة النور أبهنا يف حق اإلماء اإلّنث فقط دكف الذكور ، كاستدلوا ٔتا ركم عن سعيد

 .تررنكم آية النور فإ٪تا عٍت هبا اإلماء ، كَف يعن هبا العبيد 
يف " أحكاـ القرآف " : " قاؿ ابن مسعود ك٣تاىد كاٟتسن كابن سَتين كابن ا١تسيب : إف العبد ال ينظر إُف شعر  قاؿ اٞتصاص

 . موالتو ، كىو مذىب أصحابنا ، إال أف يكوف ذا ٤تـر
ا، ا قولو: )أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػيهينَّ( على اإلماء؛ ألف العبد كاٟتر يف التحرٔف سواء، فهي كإف َف ٬تز ٢تا أف تتزكجو كىو عبدىكأتكلو 

فإف ذلك ٖترٔف عارض كمن ٖتتو امرأة أختها ٤ترمة عليو كال يبيح لو ذلك النظر إُف شعر أختها ، ككمن عنده أربع نسوة سائر 
عليو يف اٟتاؿ كال ٬توز لو أف يستبيح النظر إُف شعورىن ، فلما َف يكن ٖترٯتها على عبدىا يف اٟتاؿ ٖترٯتنا مؤبدنا  النساء ٤ترمات 

 . كاف العبد ٔتنزلة سائر األجنبيُت
 .) ال ٭تل المرأة تؤمن اب كاليـو اآلخر أف تسافر سفرا فوؽ ثبلث إال مع ذم ٤تـر (  كأيضا قاؿ النِب 
  .م ٤تـر منها ، فبل ٬توز أف يسافر هبا ، كإذا َف ٬تز لو السفر هبا َف ٬تز لو النظر إُف شعرىا كاٟتر األجنِبكالعبد ليس بذ

 ع ؟فإف قيل : ىذا يؤدم إُف إبطاؿ فائدة ذكر ملك اليمُت يف ىذا ا١توض
رائر ا١تسلمات، فجاز أف يظن ظاف أف اإلماء قيل لو: ليس كذلك ألنو قد ذكر النساء يف اآلية بقولو: )أىٍك ًنسىائًًهنَّ( كأراد هبن اٟت

ال ٬توز ٢تن النظر إُف شعر موالهتن كإُف ما ٬توز للحرة النظر إليو منها، فأابف تعاُف أف األمة كاٟترة يف ذلك سواء، كإ٪تا خص 
ًإال لًبػيعيولىًتًهٌن ..( إُف آخر ما  نساءىن ابلذكر يف ىذا ا١توضع ألف ٚتيع من ذكر قبلهن ىم الرجاؿ بقولو: )كىال يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ 

، فأابف تعاُف إابحة النظر إُف ىذه ا١تواضع من  ذكر، فكاف جائزنا أف يظن ظاف أف الرجاؿ ٥تصوصوف بذلك إذا كانوا ذكم ٤تاـر
هينَّ ( لئبل يظن ظاف نسائهن سواء كن ذكات ٤تاـر أك غَت ذكات ٤تاـر ، مث عطف على ذلك اإلماء بقولو: ) أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػي 

أف اإلابحة مقصورة على اٟترائر من النساء إذ كاف ظاىر قولو : ) أىٍك ًنسىائًًهنَّ( يقتضي اٟترائر دكف اإلماء ، كما كاف قولو : 
مىى ًمٍنكيٍم..( النور/ ٍيًن ًمٍن رًجىاًلكيٍم( األِّ)كىأىٍنًكحيوا األىَيى حرار؛ إلضافتهم إلينا، كذلك ، على اٟترائر دكف ا١تماليك، كقولو: )شىًهيدى

 . قولو : ) أىٍك ًنسىائًًهنَّ( على اٟترائر، مث عطف عليهن اإلماء فأابح ٢تن مثل ما أابح يف اٟترائر " انتهى
: )كغبلمك( يدؿ بظاىره على أف ىذا  كأجاب أصحاب القوؿ الثآف كذلك عن حديث أنس أبنو كاقعة حاؿ ، كأبف قولو 

 . ا١تملوؾ كاف صرَتنا
كأجابوا عن حديث أـ سلمة أبنو ضعيف ال يصح ٞتهالة نبهاف موُف أـ سلمة راكم اٟتديث ، كقد نقل البيهقي يف سننو 

  .( عن الشافعي قولو : " َف أر من رضيت من أىل العلم يثبت ىذا اٟتديث " انتهىِّٕ/َُ)
 من موالتو للحاجة فقط ، كأنو بذلك ال يعد  : أجاز فريق من العلماء أف ينظر ا١تملوؾ إُف الوجو كالكفُت القوؿ الثالث

 .كمحارمها ، فبل ٬توز لو ا٠تلوة هبا كال السفر معها 
 .   انتهى . كلعل ىذا ىو أعدؿ األقواؿ كأكسطها كأقرهبا ٚتعنا للنصوص

هيمىا: أىفه النهيبه  -كىعىًن اٍبًن عىبهاسو  - ُْْٖ اتىبي ًبقىٍدًر مىا عىتىقى ًمٍنوي ًديىةى اٍٟتيرًٌ، كىًبقىٍدًر مىا ييودىل اٍلميكى )  قىاؿى  رىًضيى اَّللهي عىنػٍ
.  د (رىؽه ًمٍنوي ًديىةى اٍلعىبٍ   رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىأىبيو دىاكيدى، كىالنهسىاًئيُّ

------------- 
 بضم الياء أم : يعطى دية .( ييودىل ) 
 أبداء بعض ٧تـو الكتابة . أم : ْتصة ما صار منو حران (  ًبقىٍدًر مىا عىتىقى ًمٍنوي ) 



 َِِْ 

 أم : كيعطى ا١تكاتب دية العبد بقدر ما بقي منو عبدان .د ( كىًبقىٍدًر مىا رىؽه ًمٍنوي ًديىةى اٍلعىبٍ ) 
 ما صحة حديث الباب ؟
أيت  موُف ابن عباس عن ابن عباس ، كاختلف يف كصلو كإرسالو كسي اختبلفان كبَتان كمداره على عكرمةىذا اٟتديث اختلف فيو 

 كبلـ البيهقي فيو إف شاء هللا .
 ما معٌت اٟتديث ؟

حكم للمكاتب إذا قيًتل أنو ييعطى دية اٟتر بقدر ما أٌدل مٍن ماؿ الكتابة؛ ألنو حر بقدر ذلك، كييعطى دية العبد  كا١تعٌت: أنو 
 بقدر ما بقي، فلو أٌدل نصفو مثبلن، يعطى نصف دية اٟتٌر، كنصف دية العبد.

 ن اٟتديث ؟ماذا نستفيد م
 ىذا اٟتديث يدؿ على أف ا١تكاتب إذا أدل بعض أقساط دين الكتابة ، أنو يكوف مبعضان ، بعضو حر كبعضو رقيق .

فإذا قتل ا١تكاتب فإف فيو دية حر كدية رقيق ، بقدر ما فيو من اٟترية كما بقي فيو من الرؽ ، فعلى قاتلو نصف دية حر كنصف 
 قيمتو .

 ديث الذم تقدـ ) أف ا١تكاتب عبد ما بقي عليو درىم ( .كىذا اٟتديث معارض ابٟت
 فالراجح مذىب اٞتمهور أنو ال يثبت لو شيء من أحكاـ األحرار حىت يستكمل حريتو .

أٚتع عواـ الفقهاء، عىلىى أف ا١تكاتب عبد ما بقي عليو درىم، يف جنايتو، كاٞتناية عليو، إال قىاؿى يف "ا١تغٍت": قىاؿى ا٠تطٌاٌِب: 
براىيم النخعي، فإنو قىاؿى يف ا١تكاتب ييؤدم بقدر ما أدل مٍن كتابتو دية اٟتر، كما بقي دية العبد، كريكم يف ذلك شيء عن علي إ

: حدثنا دمحم بن عبد هللا، ثنا ىشاـ بن أَب عبد  : هللا، قىاؿى هنع هللا يضر، كىقىٍد رىكىل أبو داكد يف "سننو"، كاإلماـ أٛتد يف "مسنده"، قىاؿى
: قضى رسوؿ هللا  يف ا١تكاتب، ييقتل أنو  حدثٍت ٭تِت بن أَب كثَت، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي هللا تعاُف عنهما، قىاؿى

قىاؿى ا٠تطٌاٌَب: كإذا صح اٟتٍىًديث كجب القوؿ بو، إذا َف يكن منسوخنا،  ،  ييودىل  ما أدل مٍن كتابتو دية اٟتر، كما بقي دية العبد
 )ا١ترٍت(    ىو أكُف منو.  أك معارضا ٔتا

كىذا ا١تذىب إ٪تا يركم عن علي بن أَب طالب هنع هللا يضر ، حديث عكرمة إذا كقع فيو االختبلؼ كجب التوقف فيو قاؿ البيهقي : 
 )السنن الك رل(م .    نظر كهللا أعل كىو أنو يعتق بقدر ما أدل كيف ثبوتو عن النِب 

هيمىا-أىًخي جيوىٍيرًيىةى أيٌـً اىٍلميٍؤًمًنُتى  -اًرثً كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن اىٟتٍى  -ُّْْ ًعٍندى مىٍوتًًو   مىا تػىرىؾى رىسيوؿي اىَّللًه  ) قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
حىوي، كىأىرٍ  ئنا، ًإاله بػىٍغلىتىوي اىٍلبػىٍيضىاءى، كىًسالى  .رىكىاهي اىٍلبياىاًرٌم ي ( ضنا جىعىلىهىا صىدىقىةن ًدٍر٫تىنا، كىالى ًدينىارنا، كىالى عىٍبدنا، كىالى أىمىةن، كىالى شىيػٍ

-------------- 
كاهنع هللا يضر، ركل عمرك عن  عمرك بن اٟتارث بن أَب ضرار أخو جويرية بنت اٟتارث زكج النِب ىو (  كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن اىٟتٍىاًرثً )  

 . أختو جويرية، كعن أبيو اٟتارث، كعن ابن مسعود هنع هللا يضر
 ق . ٔٓيف غزكة بٍت ا١تصطلق ، ماتت سنة :  بنت اٟتارث ، سباىا النِب ( ًخي جيوىٍيرًيىةى أى  

اتػى :  قاؿ ابن القيم ًبًت ٍبًن قػىٍيسو فىكى ٌيًد اٍلقىٍوـً كىقػىعىٍت يف سىٍهًم اثى  بػىهىا فىأىٌدل عىنػٍهىا رىسيوؿي كىكىافى ًمٍن ٚتيٍلىًة الٌسٍِبً جيوىٍيرًيىةي بًٍنتي اٟتٍىاًرًث سى
ا التٌػٍزًكيًج ًمائىةى أىٍىًل بػىٍيتو مىٍن بيًٍتى اٍلميٍصطىًلًق قىٍد أىٍسلى  اَّللًٌ   .ميوا كىقىاليوا: أىٍصهىاري رىسيوًؿ اَّللًٌ كىتػىزىٌكجىهىا فىأىٍعتىقى اٍلميٍسًلميوفى ًبسىبىًب ىىذى
 ا ( .يركبهإال برلتو البيضاء اليت كاف )  كيف ركاية(  ًإاله بػىٍغلىتىوي اىٍلبػىٍيضىاءى ) 
 ة ( .كأرضا جعلها البن السبيل صدق)  كيف ركايةة ( كأرضا ٓتي ر جعلها صدق)  كيف ركاية(  كىأىٍرضنا جىعىلىهىا صىدىقىةن ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟



 َِّْ 

 .من الزىد يف الدنيا كالتقلل منها فيو بياف ما كاف عليو النِب 
 الزىد ترؾ ما ال ينفع يف اآلخرة، كالورع ترؾ ما ٗتاؼ ضرره يف اآلخرة .كقد بُت شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا: أف 

 .قاؿ ابن القيم رٛتو هللا: " كىذه العبارة من أحسن ما قيل يف الزىد كالورع كأٚتعها 
اٟتبلؿ كىو زىد  كقاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو هللا:  الزىد على ثبلثة أكجو، األكؿ: ترؾ اٟتراـ كىو زىد العواـ، كالثآف: ترؾ الفضوؿ من

 ا٠تواص، كالثالث: ترؾ ما يشرل عن هللا كىو زىد العارفُت .
ٌوي جعل هللا كفاه :  كقد تكفَّل هللا ١تن ال ٬تعل الدنيا أك ر ٫تو ابلسعادة يف الدنيا كاآلخرة؛ ك٢تذا قاؿ النِب  من كانت اآلخرة ٫تى

الدنيا ٫تو جعل هللا فقره بُت عينيو كفٌرؽ عليو مشلو، كَف أيتو من الدنيا يف قلبو، كٚتع لو مشلو، كأتتو الدنيا كىي راغمة، كمن كانت 
 )كسيأيت كبلـ عن الزىد يف كتاب اٞتامع(.        إال ما قدر لو

 . اٟتديث إشارة إُف اتصاؼ النِب ملسو هيلع هللا ىلص ابلكـر ، ففي كـر النِب 
عند موتو: در٫تا كال دينارا كال عبدا كال  ما ترؾ رسوؿ هللا  ) اٟتديث رٛتو هللا على قوؿ عمرك بن اٟتارث يف قاؿ القسطالين 

 .فيو داللة على أف من ذكر من رقيق النِب ملسو هيلع هللا ىلص يف ٚتيع األخبار كاف إمَّا مات كإمَّا أعتقو (  أمة
نت لو عشركف أمة، فهذا يدؿ على أف منهم :  كقد ذكرّن يف ًترٮتنا الكبَت أنو كاف لو عبيد ما ينيف على ستُت، ككاكقاؿ العيٍت

 )العمدة(ة .    بعده كال أمة كىو يف الٌرًقيٌ  ، كمنهم من أعتقهم، كَف يبق عبد من مات يف حياة النِب 
على اإلسبلـ شيئا إال أعطاه، قاؿ: "فجاء رجل فأعطاه  ما سيًئل رسوؿ هللا ) عن أنس هنع هللا يضر قاؿ: ف كىذا يدؿ على كرمو  

)كسيأيت كبلـ عن الكبلـ إف شاء هللا ة( . غنما بُت جبلُت، فرجع إُف قومو فقاؿ: َي قومي أسلموا؛ فإف دمحما يعطي عطاء ال ٮتشى الفاق
 يف كتاب اٞتامع( .

 . دؿ اٟتديث على اإًلعداد للجهاد كالتأىب لو اإلعداد للجهاد يف سبيل هللا تعاُف ، فقد
 .أم الذم أعده ٟترب الكفار: كالسيوؼ  (إال سبلحو  ) و ٢تذا اٟتديثرٛتو هللا يف شرح قاؿ القسطالين
 .ان : السبلح ما أعددتو للحرب من آلة اٟتديد ٦تا يقاتل بو، كالسيف كحده يسمى سبلحكقاؿ ابن األثَت

ذا اعتٌت بو النِب دؿ مفهـو اٟتديث كما يف معناه من األحاديث األخرل على أف الوقف لو أ٫تية ابلرة؛ ك٢تفقد  ،أ٫تية الوقف 
 كقاؿ  ( كأرضا جعلها البن السبيل صدقة)  كما يف ىذا اٟتديث : إذا مات اإًلنساف انقطع عملو إال من ثبلثة: إال من

 و .صدقة جارية، أك علم ينتفع بو، أك كلد صاٌف يدعو ل
 .كصية ا١تاؿ ألحد؛ ألنو ال يورث، كأكصى أبشياء أخرل َف يوص النِب 
 .يف ذلك من الدنيا بقدر ما يعينو على اآلخرة، كيقتدم ابلرسوؿ ا١تؤمن أيخذ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُّْٓ يًًٌدىىا، فىًهيى حيرهةه بػىٍعدى مىٍوتًًو )  كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو قىاؿى أىٍخرىجىوي ًاٍبني مىاجىٍو،  (أىٯتُّىا أىمىةو كىلىدىٍت ًمٍن سى
 ف  .كىاٟتٍىاًكمي إبًًٍسنىادو ضىًعي

 ر .كىرىجهحى ٚتىىاعىةه كىقٍػفىوي عىلىى عيمى 
------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟-
إذا كلدت أـ الولد من ) قاؿ بسند صحيح عن عمر «  الك رل»ىو الصواب، فقد ركاه البيهقي يف الراجح كقفو على عمر ، ك 

 .١ترفوع، كصحَّح ا١توقوؼ. كىو الصوابا« التلخيص»كقد ضعَّف اٟتافظ يف طان( . سيدىا، فقد عتقت كإف كاف سق
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟



 َِْْ 

فإهنا  أف يطأ سيد أمتو فتضع ما يتبُت فيو خلق إنساف سواء كضعتو حيان أك ميتان ( ىي اليت كلدت لسيدىا يف ملكو) أـ الولدأف 
 تعتق ٔتوتو من رأس مالو.

 يتان، كتكوف حرة بعد موت سيدىا كتعتق عتقان قهرَين من رأس ا١تاؿ.شرط أف تضع ما يتبُت فيو خلق إنساف سواء كلدتو حيان أك مب
: يعٍت إذا كلدت كلو ميتان أك حيان فإنو ال بد أف يتبُت فيو خلق إنساف، يتبُت فيو اليداف كالرجبلف كالرأس، قاؿ الشيخ ابن عثيمُت

لَّق؛ ألف اٞتنُت يف بطن أمو يكوف يف األربعُت األكُف كىذا إ٪تا يكوف بعد بلوغ اٟتمل ٙتانُت يومان، أما قبل ذلك فبل ٯتكن أف ٮتيى 
 نطفة، كيف الثانية علقة، مث يف الثالثة يكوف مضرة ٥تلقة كغَت ٥تلقة، إذان ال ٯتكن أف يبدأ التخطيط إال بعد الثمانُت، فبعد الثمانُت

 ٯتكن أف ٮتلق، كيف التسعُت الرالب أنو ٥تلَّقه.
، أىٍك غىارًمنا يف عيٍسرىتًًو، أىٍك ميكىاتػىبنا  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ٍيفو كىعىٍن سىٍهًل ٍبًن حينػى  -ُّْٔ ًبيًل اىَّللًه مىٍن أىعىافى ٣تيىاًىدنا يف سى

 . رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكم ( يف رىقػىبىًتًو، أىظىلهوي اىَّللهي يػىٍوـى الى ًظله ًإاله ًظلُّوي 
------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟-
 إسناده ضعيف؛ فيو عبد هللا بن سهل بن حنيف كىو ٣تهوؿ، ككذلك عبد هللا بن دمحم بن عقيل ال يقبل منو إذا تفرد.

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-
 كفضل من أعاف مكاتبان على كتابتو . –كما تقدـ أدلتها   –نستفيد إثبات الكتابة 

 . ىي: أف يشًتم الرقيق نفسو من سيده بثمن مؤجلك   : كقد تقدـ تعريف الكتابة
 ما حكم الكتابة إذا طلبها الرقيق ؟-

 تسن الكتابة إذا طلب العبد ذلك من سيده.

 لقولو تعاُف )فىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىٍَتان(.
 لكن هللا اشًتط أف يعلم أسيادىم فيهم خَتان، كىو:

 درة على االكتساب.كالق -ب الصبلح يف الدين. -أ
ألنو لو كاف غَت صاٌف يف دينو ازداد بعد عتقو فسادان، كٮتشى أف ٯتيل بعاطفتو إُف الكفر، كلو كاف غَت قادر على االكتساب  

 كمريض صار كىبلِّ على الناس.
 كىذا األمر لبلستحباب .

 . كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء
. : إذىا سىأىؿى اٍلعىٍبدي سىيًٌدىهي قاؿ ابن قدامة ٍب ذىًلكى يػٍرنا، كىَفٍى ٬تًى ابػىتيوي، إذىا عىًلمى ًفيًو خى اتػىبػىتىوي، ايٍستيًحبَّ لىوي إجى  ميكى

 يف ظىاًىًر اٍلمىٍذىىًب، كىىيوى قػىٍوؿي عىامًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلم. ... )ا١ترٍت(
 ى الكسب(.كقدرة عل -: إُف أنو ٬تب إجابتو، إف علمنا فيو خَتان. )صبلح يف الدين كذىب بعض العلماء

 لظاىر اآلية )فىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىٍَتان(.
 كىذا أمر، كاألمر للوجوب.
 كالراجح مذىب اٞتمهور.

 )ال ٭تل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو( ركاه أٛتد. ألف العبد ماؿ للسيد، كقد قاؿ الرسوؿ 
 اذكر بعض أحكاـ الكتابة ؟-



 َِْٓ 

 ُفائدة : 
 كىلًٍلميكىاتىًب أىٍف يىًبيعى كىيىٍشًتىًمى إبًًٍٚتىاعو ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم. ة:قاؿ ابن قدام

رىاءي ًمٍن أىقػٍ  أًلىفَّ عىٍقدى اٍلًكتىابىًة لًتىٍحًصيًل اٍلًعٍتًق، كىالى ٭تىٍصيلي إالَّ أبًىدىاًء ًعوىًضًو، كىالى ٯتيًٍكنيوي اأٍلىدىاءي إالَّ  وىل ًجهىاًت اًباًلٍكًتسىاًب، كىاٍلبػىٍيعي كىالشًٌ
ًر، أىفَّ ًتٍسعىةى أىٍعشىاًر الٌرًٍزًؽ يف التًٌجىارىًة.  ااًلٍكًتسىاًب، فىًإنَّوي قىٍد جىاءى يًف بػىٍعًض اآٍلاثى

حي ًلمىالًًو، كىالتػٍَّوًفَتي عىلىٍيًو. ، ًفيمىا ًفيًو الصَّبلى  كىلىوي أىٍف أيىٍخيذى كىيػيٍعًطيى
ًلًو، كىمىٍشرىًبًو، كىكيٍسوىتًًو اًبٍلمىٍعريكًؼ ٦تَّا الى غىنىاءى لىوي عىٍنوي، كىعىلى كىلىوي أىٍف يػيٍنًفقى ٦تَّا يًف يىًدًه  ى رىًقيًقًو، كىاٟتٍىيػىوىاًف ًمٍن اٍلمىاًؿ عىلىى نػىٍفًسًو؛ يًف مىٍأكى

 الًَّذم لىوي.
؛ أًلى  النػَّفىقىًة عىلىٍيًهٍم. )ا١ترٍت(كىلىوي أتىًٍديبي عىًبيًدًه، كىتػىٍعزًيريىيٍم، إذىا فػىعىليوا مىا يىٍستىًحقُّوفى ذىًلكى ًة ًمٍلًكًو، فىمىلىكىوي، كى  . نَّوي ًمٍن مىٍصلىحى

 ِفائدة : 
ـى ميكاتًًبو  . ك٬توزي بيعي ا١تكاتىب، كميٍشًتيًو يقوـي مىقا

، يف كلًٌ عىاـو أيكقي ٟتديث عائشة اهنع هللا يضر ةه، فأعينيٍت. فقلت: إف أحىبَّ قالت )جاءىتٍت بريرة فقالت: كاتػىٍبتي أىىلي عىلى تسًع أكىاؽو
، فىذىىىبىٍت بىرًيرىةي ًإُفى أٍىًلهىا، فقالت ٢تىيٍم، فأبػىٍوا عىلى  يػٍهىا. فىجىاءىٍت ًمٍن ًعٍنًدًىم، كرىسوؿي هللا أىٍىليًك أىٍف أعيدَّىا ٢تىيم، كيىكيوفى كىالىؤيًؾ ِف فػىعىٍلتي

  فقالت: إٌٓفً عىرىٍضتي ذًلكى عىلىٍيًهٍم، فأبػى ، : )خيًذيىها،  النِب  -اهنع هللا يضر-ٍو إالَّ أٍف يكيوفى ٢تىيم اٍلوىالءي، فأٍخبػىرىٍت عىاًئشىةي جىاًلسه فقاؿى
( فػىفىعىلىٍت عائشة، مث قاـ النِب  ًطي ٢تيم الوىالىءى، فًإ٪تَّىا الوىالىءي لًمىٍن أٍعتىقى يف النَّاًس، فحمدى هللا كأثٌت عليو، مث قاؿ: )أما بعد:   كىاٍشًتى

ٍرط، فقضاءي ؿي رجاؿو يشًتطوفى شريكطان لىٍيسىٍت يف كتاًب هللًا ما كافى ًمٍن شىٍرطو لىٍيسى يف كتاب هللًا فػىهيوى ابطله كىإٍف كافى مىائىةى شى ما اب
، فإ٪تا الوالء ١تن أعتق( متفق عليو.  هللا أحق، كىشىٍرطيوي أٍكثىقي

 ثبلثة مذاىب: : اختلف العلماء يف جواز بيع ا١تكاتب على قاؿ ابن ا١تلقن
 أحدىا: جوازه.

  كىو قوؿ عطاء كالنخعي كأٛتد كمالك يف ركاية الشافعي يف أحد قوليو.
 استدالالن هبذا اٟتديث.

 كعليو بوب البخارم بيع ا١تكاتبة إذا رضي ا١تكاتب.
كاتب إذا رضي ا١تكاتب. ببيعها كعليو بوب البخارم بيع ا١ت فإف بريرة كانت مكاتبة كابعتها ا١تواِف كاشًتهتا عائشة كأمر 

 )اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ(
 ّفائدة : 

، فليس لآلخر فسخ الكتابة إال إبذف صاحبو.  الكتابة عقد الـز
 ْفائدة: 

 كال تنفسخ ٔتوت السيد كجنونو، ألهنا عقد الـز أشبو البيع، فإذا مات السيد أدل ا١تكاتب ما عليو لورثة السيد.
فنا؛ كىذىلً : ... كىٚتيٍ قاؿ ابن قدامة ًزـه ًمٍن لىةي ذىًلكى أىفَّ اٍلًكتىابىةى الى تػىنػٍفىًسخي ٔتىٍوًت السَّيًًٌد، الى نػىٍعلىمي ًفيًو بػىٍُتى أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًخبلى كى أًلىنَّوي عىٍقده الى

فىًسٍخ ٔتىٍوتًًو، كىاٍلبػىٍيًع كىاإٍلًجىارىًة. ًتًو، الى سىًبيلى إُفى فىٍسًخًو، فػىلىٍم يػىنػٍ  ًجهى
ا، فىًإفَّ اٍلميكىاتىبى يػيؤىدًٌم ٧تييومىوي، كىمىا بىًقيى ًمنػٍهىا، إُفى كىرىثىًتًو؛ أًلىنَّوي دىٍينه ًلمىٍوريكثً إ نػىهيٍم عىلىى قىٍدًر ذىا ثػىبىتى ىىذى ًهٍم، كىيىكيوفي مىٍقسيومنا بػىيػٍ

ده ذيكيوره كىًإّنى  ائًًر ديييونًًو؛ فىًإٍف كىافى لىوي أىٍكالى ، فىًللذَّكىًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً. )ا١ترٍت(مىوىارًيًثًهٍم، كىسى  . ثه
 ْفائدة : 



 َِْٔ 

إذا حٌل ٧تم فلم يؤده فلسيده الفسخ، ألف السيد رضي ابلكتابة على أف يسلم لو ماؿ الكتابة على الوجو الذم كاتبو عليو، فإذا 
 َف يف فلو اٟتق يف فسخ العتق.

 ٓفائدة : 
ؼى يف اٍلمىٍذىىًب أىفَّ اٍلًكتىابىةى تػىنػٍفىًسخي ٔتىٍوتًًو، كىٯتىيوتي عىٍبدنا، كىمىا يف : كىًإذىا مىاتى كى قاؿ ابن قدامة يًًٌدًه، َفٍى ٮتيىلًٌٍف كىفىاءن، فىبلى ًخبلى يىًدًه ًلسى

 كىىيوى قػىٍوؿي أىٍىًل اٍلفىتػٍوىل ًمٍن أىئًمًَّة اأٍلىٍمصىاًر.
 ٔفائدة: 

 ليس للمكاتب أف يتزكج من غَت إذف سيده.
، كىأىَب ييوسيفى ابن قدامة قاؿ ًنيفىةى، كىالشَّاًفًعيًٌ ، كىاللٍَّيًث، كىاٍبًن أىَب لىيػٍلىى، كىأىَب حى ا قػىٍوؿي اٟتٍىسىًن، كىمىاًلكو )أىٯتُّىا عىٍبدو  لقوؿ النَِّبًٌ : ىىذى

.)  تػىزىكَّجى ًبرىٍَتً إٍذًف مىوىالًيًو، فػىهيوى عىاًىره
ًقصى اٍلًقيمىًة، كى٭تىٍتىاجي أىٍف يػيؤىدًٌمى اٍلمىٍهرى كىالنػَّفىقىةى  كىأًلىفَّ عىلىى السَّيًًٌد ًفيوً  ًمٍن كىٍسًبًو، فػىيػىٍعًجزي عىٍن أتىًٍديىًة ضىرىرنا، أًلىنَّوي رئتَّىا عىجىزى فػىيػىٍرًجعي إلىٍيًو ّنى

، كىالتػَّبػىرًُّع ًبًو.  ٧تييوًمًو، فػىييٍمنىعي ًمٍن ذىًلكى
ا، فىًإنَّوي إذى   )ا١ترٍت(ا تػىزىكَّجى َفٍى يىًصحَّ تػىٍزًك٬تيوي. ... إذىا ثػىبىتى ىىذى

 ما ا١تراد ابلظل يف قولو ) أظلو هللا يف ظلو ( ؟-
 اختلف العلماء يف ا١تراد يف ىذا الظل:

 : ا١تراد يف ظل عرشو.القوؿ األكؿ
 افظ حكمي.كإُف ىذا ذىب الطحاكم، كابن رجب، كالقرطِب، كابن حجر، كىو ظاىر صنيع ابن منده، كالسيوطي، كح

 :كيدؿ عليو 
حديث سلماف عند سعيد بن منصور إبسناد حسن )سبعة يظلهم هللا يف ظل عرشو ...( كحسن إسناده ابن حجر، كالعيٍت، -أ

 كالسيوطي.
 أف الظل جاء مضافان إُف العرش يف عدة أحاديث غَت ىذا: -ب

 رشو ... ( ركاه الًتمذم.كحديث )من أنظر معسران أك كضع عنو، أظلو هللا يـو القيامة ٖتت ظل ع
 كحديث )ا١تتحابوف يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش يـو ال ظل إال ظلو(.

 : ا١تراد ابلظل ا١تضاؼ إُف هللا يف اٟتديث رٛتتو.القوؿ الثاين
 كإُف ىذا ذىب ابن عبد ال ر يف أحد قوليو، كذكره البروم، كالبيهقي كغَت٫تا.

يفسر الرٛتة بدخوؿ اٞتنة كابن عبد ال ر، كمنهم من يفسرىا ابلرعاية كالكرامة كاٟتماية، كما كأصحاب ىذا القوؿ، منهم من 
 يقاؿ: أسبل األمَت أك الوزير ظلو على فبلف، ٔتعٌت الرعاية كاٟتماية.

 ك٦تن فسرىا هبذا: عيسى بن دينار، كالبيهقي، كالبروم، كالقاضي عياض.
ث: ظل ٮتلقو هللا، ألنو يف ذلك الوقت ال يوجد شيء يظل ا٠تبلئق من الشمس، فبل : أف ا١تراد ابلظل يف اٟتديالقوؿ الثالث

 بناء كال شجر كال رماؿ كال حجر، إال ما ٮتلقو هللا تعاُف.
 كىذا اختيار الشيخ ابن عثيمُت.

 كالراجح األكؿ .
 اذكر بعض ا٠تصاؿ كالطاعات ا١توجبة ٢تذا الفضل ) يف ظل هللا يـو ال ظل إال ظلو ( ؟



 َِْٕ 

ـي اٍلعىاًدؿي كىشىابّّ نىشىأى يًف ًعبى  ٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى، عىًن النَِّبًٌ عى  بػٍعىةه ييًظلُّهيمي اَّللَّي يف ًظلًًٌو يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلُّوي اإًلمىا ادىًة رىبًًٌو كىرىجيله قػىٍلبيوي قىاؿى )سى
 اٍجتىمىعىا عىلىٍيًو كىتػىفىرَّقىا عىلىٍيًو كىرىجيله طىلىبػىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىٚتىىاؿو فػىقىاؿى ًإٌٓفً أىخىاؼي اَّللَّى ميعىلَّقه يف اٍلمىسىاًجًد كىرىجيبلىًف ٖتىىاابَّ يف هللًا 

الًينا فػىفىاضىٍت عى  ًينيوي كىرىجيله ذىكىرى اَّللَّى خى نى كىرىجيله تىصىدَّؽى أىٍخفىى حىىتَّ الى تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي ٯتى  متفق عليو . اهي(يػٍ
 ًظلًٌو( ركاه مسلم. )مىٍن أىٍنظىرى ميٍعًسران أىٍك كىضىعى عىٍنوي أىظىلَّوي اَّللَّي يف   قاؿ 
 )من أنظر معسران أك كضع عنو، أظلو هللا يـو القيامة ٖتت ظل عرشو ... ( ركاه الًتمذم. قاؿ 

 ال ظل إال ظلو(. )ا١تتحابوف يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش يـو كقاؿ 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ك   ًإالَّ )ًإفَّ اَّللَّى يػىقيوؿي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍينى اٍلميتىحىابُّوفى ًّتىبلىِف اٍليػىٍوـى أيًظلُّهيٍم يف ًظلًٌي يػىٍوـى الى ًظلَّ  عن أَب ىريرة. قىاؿى

 ركاه مسلم . ًظلًٌي(
ِف يف ًظلًٌ عىٍرًشي يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلًٌي( قاؿ رسوؿ هللا  كعن العرابض بن سارية هنع هللا يضر قاؿ:  )قىاؿى اَّللَّي عىزَّ كىجىلَّ اٍلميتىحىابُّوفى ًّتىبلى

 ركاه أٛتد .
قىًتًو حىىتَّ يػيٍفصىلى بػىٍُتى النَّاسً  عن عقبة بن عامر هنع هللا يضر قاؿ ٝتعت النِب ك   ركاه أٛتد .(  يقوؿ  ) كيلُّ اٍمرًئو يف ًظلًٌ صىدى

 فائدة :
جاء ذكرىم يف أحاديث أخرل، نظمهم ابن حجر  -غَت السبعة ا١تذكورين يف اٟتديث السابق-ىناؾ آخركف يظٌلهم هللا يف ظٌلو 

ًفيف ًٛتًٍلًو، كىًإٍرفىادى ًذم "ًإٍظبلؿ اٍلرىازًم، كعىٍوف اٍلميجىاًىد، كًإٍنظىار اٍلميٍعًسر كىاٍلوىًضيعىة عىٍنوي كىٗتىٍ  رٛتو هللا تعاُف يف فتح البارم  كىم:
ٍشي إُف ا١تساجد، 

ى
 ل .كالتَّاًجر الصَّديكؽ، كىآًخذ حىٌق، كالبىاًذؿ، كالكىافً  غيٍرـ، كىعىٍوف اٍلمىكىاًتب، كٖتىًٍسُت ا٠تٍيليق، كا١ت

 ماذا نستفيد من قولو ) من أعاف ... ( ؟
 فضل إعانة ا١تسلم ألخيو ا١تسلم .

 ( ركاه مسلم . كهللا يف عىوًف العىٍبًد مىا كىافى العىٍبدي يف عىوًف أًخيوً )  ؿ عن أَب ىريرة . قاؿ : قا
 حاجتو ( متفق عليو .مىٍن كىافى يف حىاجىة أًخيو، كىافى هللاي يف ... ك  قىاؿ ) كعن ابن عمر رضي هللا عنهما: أفَّ رىسيوؿ هللا 

 تىطىاعى ًمٍنكيٍم أىٍف يػىنػٍفىعى أىخىاهي فػىٍليػىٍفعىل( ركاه مسلم.قىاؿ )مىًن اسٍ  : أىفَّ النَِّبَّ كيف حىًديًث جىاًبرو 
قاؿ ابن رجب: كخرَّج الط رآف من حديث عمر مرفوعان )أفضلي األعماؿ إدخاؿي السُّركر على ا١تؤمن: كسوت عورتو، أك أشبعت 

 جىٍوعىتيو، أك قضيت لو حاجة(.
لرجل كقاؿ ٢تم: مرُّكا بثابت البنآف، فخذكه معكم، فأتوا اثبتان، فقاؿ: أّن كبعث اٟتسني البصرمُّ قومان من أصحابو يف قضاء حاجة 

معتكف، فرجعوا إُف اٟتسن فأخ ركه، فقاؿ: قولوا لو: َي أعمش أما تعلم أفَّ مشيك يف حاجًة أخيك ا١تسلم خَت لك ًمٍن حجة 
، فًتؾ اعتكافو، كذىب معهم.  بعد حىجَّةو؟ فرجعوا إُف اثبتو

ةن لنا أٛتد من حديث ابنةو ٠تبَّاب بن األرت، قالت: خرج خبَّاب يف سريَّةو، فكاف النَِّبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص يتعاىديّن حىت ٭تليب عٍنز كخرَّج اإلماـ 
، فلمَّا قدـ خبَّابه حلبىها، فعادى ًحبلهبا إُف ما كاف.  يف جىٍفنىةو لنا، فتمتلئ حىٌت تفيضى

أغنامهم، فلمَّا استخلف، قالت جاريةه منهم: اآلف ال ٭تليبيها، فقاؿ أبو بكر: بلى كإٓف  ٭تلبي للحيًٌ  ككاف أبو بكر الصدًٌيق 
ٓف ما دخلتي فيو عن شيءو كنتي أفعليو، أك كما قاؿ.  ألرجو أف ال يرَتًٌ

لحةي هناران، فإذا ىي عجوزه ككاف عمر يتعاىد األرامل فيستقي ٢تنَّ ا١تاءى ابللَّيل، كرآه طلحةي ابلليل يدخلي بيتى امرأةو، فدخلى إليها ط
، عمياءي مقعدةه، فسأ٢تا: ما يصنعي ىذا الرَّجلي عندؾ؟ قالت: ىذا لو منذ كذا ككذا يتعاىدٓف أيتيٍت ٔتا ييصًلحيٍت، كٮترج عٍتًٌ األذل

 فقاؿ طلحة: ثكلتك أمُّكى طلحةي، عثراًت عمر تتبع؟



 َِْٖ 

،  فيشًتم ٢تنَّ حوائجهٌن كما ييصًلحيهينَّ. ككاف أبو كائل يطوؼي على نساء اٟتيًٌ كعجائزىم كلَّ يـو
(     كقاؿ ٣تاىد: صحبتي ابنى عمر يف السفر ألخدمو، فكاف ٮتديميٍت.  )جامع العلـو

 يف كصف شيخ اإلسبلـ ابن تيميو: كاف شيخ اإلسبلـ يسعى سعيان شديدان لقضاء حوائج الناس. -رٛتو هللا-قاؿ ابن القيم 
و هللا ابن تيمية: كلو ٤تبوف من العلماء، كالصلحاء، كمن اٞتند، كاألمراء، كمن التجار كالك راء عن شيخ اإلسبلـ رٛت قاؿ الذىيب

 كسائر العامة ٖتبو، ألنو منتصب لنفعهم ليبلن كهنارنا، بلسانو كقلمو.
أىل ا١تدينة  ٭تمل ا٠تبز إُف بيوت ا١تساكُت يف الظبلـ فلما مات فقدكا ذلك، كاف ّنس من -رٛتو هللا-كاف علي بن اٟتسُت 

 يعيشوف كال يدركف من أين معاشهم فلما مات علي بن اٟتسُت فقدكا ذلك الذم كاف أيتيهم ابلليل.
 كمن نعم هللا تعاُف على العبد أف ٬تعلو مفاٖتان للخَت كاإلحساف.

، فىطيوىبى لًمىٍن جىعىلىوي ًمٍفتىاحنا لًٍلخىٍَتً، كىًمٍربلقنا قىاؿ )ًعٍندى اَّللًَّ خىزىاًئني ا٠تٍىٍَتً كىالشَّرًٌ، مى  عىٍن سىٍهًل بن سىٍعدو، عن النَِّبًٌ  فىاتًيحيهىا الٌرًجىاؿي
 لًلشَّرًٌ، كىكىٍيله ًلمىٍن جىعىلىوي ًمٍفتىاحنا لًلشَّرًٌ، كىًمٍربلقنا لًٍلخىٍَت( ركاه ابن ماجو.

 كأف يسخره لقضاء حوائج الناس.
: قىاؿى رىسيوؿي هللًا  ، قىاؿى ليوىىا، فىًإذىا مىنػىعي  عىًن اٍبًن عيمىرى وىىا نػىزىعىهىا )ًإفَّ َّللًًَّ أىقٍػوىامنا اٍختىصَّهيٍم اًبلنًٌعىًم ًلمىنىاًفًع اٍلًعبىاًد، كىييًقرُّىىا ًفيًهٍم مىا بىذى

 عىنػٍهيٍم كىحىو٢َّتىىا ًإُفى غىٍَتًًىم( أخرجو الط رآف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 َِْٗ 

 ًكتىابي اىٞتٍىاًمعً 
بي اىأٍلىدىبً   ابى

  يفو :تعر 
 قاؿ ابن حجر : استعماؿ ما ٭تمد قوالن كفعبلن .

 كقاؿ ابن القيم : استعماؿ ا٠تلق اٞتميل .
 أقواؿ يف األدب :

 و .كانت أمي تعمًٌمٍت كتقوؿ ِف: اذىب إُف ربيعة فتعلم من أدبو قبل علم:قاؿ اإلماـ مالك 
 م .كانوا يطلبوف األدب مث العلكقاؿ ابن ا١تبارؾ :  

 م .كاد األدب يكوف ثلثي العلقاؿ أيضان :  ك 
 ة .تعلمت األدب ثبلثُت سنة، كتعلمت العلم عشرين سنأيضان : كقاؿ 

كقاؿ أيضان : مىن هتاكف ابألدب عوقب ْترماف السُّنن، كمىن هتاكف ابلسنن عوقب ْترماف الفرائض، كمىن هتاكف ابلفرائض عوقب ْترماف 
 . . ا١تعرفة
الفرائض أفضل من طلب العلم، ككاف الرجل ال يطلب العلم حىت يتأدب كيتعبد قبل ذلك عشرين عمل بعد  : ليس سفياف الثورم كقاؿ

 سنة. 
 م .كانوا يتعلموف ا٢تدمى كما يتعلموف العلن :  كقاؿ ابن ًسَتي

 َي بٍت ألف تتعلم اباب من األدب أحب إِفَّ من أف تتعلم سبعُت اباب من أبواب العلم .و : كقاؿ بعض السلف البن
  .إف كاف الرجل ليخرج يف أدب نفسو السنتُت مث السنتُتم : ؿ اٟتسن البصر كقا 

 . ٭تضر ٣تلس اإلماـ أٛتد ٜتسة آالؼ، ٜتسمائة يكتبوف، كالباقوف يستمدكف من ٝتتو كخلقو كأدبو  ِب :كقاؿ الذى
 . ث٨تن إُف كثَت من األدب أحوج منا إُف كثَت من اٟتديؾ : كقاؿ ٥تلد بن اٟتسُت البن ا١تبار 

 ل .كقاؿ بعض اٟتكماء: األدب يف العمل عبلمةي قىبوؿ العم

 ة .ًحٍبتي ٛتاد بن أَب سليماف ٙتآفى عىٍشرةى سنة : صقاؿ أبو حنيف

ن تعلَّمت منو علمنا، أك علَّمتو علمكقاؿ رٛتو هللا : 
ى
 ان .ما صليتي صبلة منذ مات ٛتاد إال استرفرتي لو مع كالدمَّ، كإٓف ألسترفري ١ت

 و .كاف الرجلي ٮتتلَّف إُف الرجل ثبلثُت سنةن يتعلَّم منس :  مالكي بن أنقاؿ  ك
ًجمر أاب ىريرةى عشرين سن

ي
 ة .كقاؿ رٛتو هللا : جالس نػيعىيم ا١ت

 صًحٍبتي أنس بن مالكو أربعُت سنةن، ما رأيتي أعبىدى منو .  :قاؿ اثبته البينآفك 
ر كأرك الستي مالكنا أربعُت سنةن  : جقاؿ ّنفعي بن عبدهللا  ح .، أك ٜتسنا كثبلثُت سنةن، كل يوـو أبكًٌر كأىجًٌ
أدب ا١ترء: عنوافي سعادتو كفبلحو، كقلة أدبو: عنواف شقاكتو كبػىوىارًه، فما استيجًلب خَتي الدنيا كاآلخرة ٔتثل األدب، :  مقاؿ اإلماـ ابن القي

ما ٔتثل قلة األد  ب .كال استيجًلب حرماهني
، كأشد ا٠تىٍلق تواضعنا، كأعظمهم نزاىةن كتديػُّننا، كأقلَّهم طيشنا  م : قاؿ ا٠تطيبي البرداد الواجب أف يكوف طلبةي اٟتديث أكملى الناس أدابن

كآدابو، كسَتة السلف األخيار ًمن أىل بيتو كأصحابو،  كغضبنا؛ لدكاـ قرًع أٝتاعهم ابألخبار ا١تشتملة على ٤تاسن أخبلؽ رسوؿ هللا 
 ا .ثر ا١تاضُت، فيأخذكا أبٚتلها كأحسنها، كيىصًدفوا )يبتعدكا( عن أرذ٢ًتا كأدكهنكطرائق ادًٌثُت، كمآ

 
 



 ََِٓ 

 
: ًإذىا لىًقيتىوي فىسىلًٌٍم عىلىٍيًو، كىًإذىا دىعىاؾى فىأىًجٍبوي، ) قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُّْٕ حىقُّ اىٍلميٍسًلًم عىلىى اىٍلميٍسًلًم ًستٌّ

ٍتوي كىًإذىا اً   م .رىكىاهي ميٍسلً ( كىًإذىا مىًرضى فػىعيٍدهي، كىًإذىا مىاتى فىاتٍػبػىٍعوي  ،ٍستػىٍنصىحىكى فىاٍنصىٍحوي، كىًإذىا عىطىسى فىحىًمدى اىَّللهى فىسىمًٌ
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد أف للمسلم على أخيو ا١تسلم حقوقان ينبري مراعاهتا :

 وي فىسىلًٌٍم عىلىيًو .أكالن : ًإذىا لىقيتى  
 فمن حق ا١تسلم على أخيو ا١تسلم أف يسلم عليو إذا لقيو .

 ففي حديث أَب ىريرة ) ... ًإذىا لىقيتىوي فىسىلًٌٍم عىلىيًو ( .
 ( . كىًإٍفشىاًء السَّبلـً كيف حديث ال راء ) ... 

 كابتداء السبلـ سنة ، كرد السبلـ كاجب .
ـ سينَّة، كىأىفَّ رىدَّهي فػىٍرض .رٛتو هللا: نػىقىلى اً  قاؿ النوكم اء السَّبلى  ) نوكم ( . ٍبن عىٍبد اٍلبػىٌر كىغىٍَته ًإٍٚتىاع اٍلميٍسًلًمُتى عىلىى أىفَّ اًبًٍتدى

اءي السَّبلىـً سينَّةه ميؤىكَّدىةه ، لًقىٍولًًو  ( ا١توسوعة الفقهية)جاء يف   بي  ابتدى نىكيٍم ( كى٬تًى الرَّدُّ ًإٍف كىافى السَّبلىـي عىلىى  : ) أىٍفشيوا السَّبلىـى بػىيػٍ
عىًن اٍلبىاًقُتى ، كىًإٍف رىدَّ اٞتٍىًميعي كىانيوا ميؤىدًٌينى  كىاًحدو . كىًإٍف سىلَّمى عىلىى ٚتىىاعىةو فىالرَّدُّ يف حىقًًٌهٍم فػىٍرضي ًكفىايىةو ، فىًإٍف رىدَّ أىحىديىيٍم سىقىطى اٟتٍىرىجي 

 السَّبلـى .  عنا أىٍك ميتػىعىاًقًبُتى ، فىًإًف اٍمتػىنػىعيوا كيلُّهيٍم أىٙتيوا ٠ًتى رىً ؛ حىقُّ اٍلميٍسًلًم عىلىى اٍلميٍسًلًم ٜتىٍسه : رىدُّ لًٍلفىٍرًض ، سىوىاءه رىدُّكا مى 
يسىلَّم عليو ، أم : ا١تقصود إبلقاء السبلـ ؛ فإف كاف شخصان كاحدان ، كجب عليو كجوابن 

،  يان عين الذم ٬تب عليو رد السبلـ ىو ا١ت
كإف كانوا ٚتاعة ، كجب عليهم كجوابن كفائيان أف يردكا السبلـ ؛ فمىت رد كاحد منهم ، حصل ا١تقصود ، كلو ردكا ٚتيعان فهو 

 . أفضل
 كينبري أف يسلم على من يعرؼ كمن ال يعرؼ : -

ـى ، كىتػىٍقرىأي السَّبلىـى عىلىى مىٍن عىرىٍفتى كىمىٍن َفىٍ  أىمُّ اإًلٍسبلىـً  عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروك ـ أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النَِّبَّ  يػٍره قىاؿى : ) تيٍطًعمي الطَّعىا خى
 تػىٍعًرٍؼ ( متفق عليو .

 قاؿ النوكم : أم تسلم على كل مىن لقيتو عرفتو أـ َف تعرفو ، كال ٗتيص بو من تعرفو كما يفعلو كثَت من الناس .
 ذا عاـ ٥تصوص ابلكفار فبل ٬توز ابتداء الكافر ابلسبلـ .كيف قولو ) كتقرأ السبلـ ... ( ى -

 ) ال تبدأكا اليهود كالنصارل ابلسبلـ ( متفق عليو . لقولو 
 . اثنيان : كىًعيىادىةي ا١تىريض

 كقد اختلف العلماء يف حكم عيادة ا١تريض :
 : أهنا سنة مؤكدة . القوؿ األكؿ

 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .
 اليت كردت يف فضلها .لؤلحاديث الكثَتة 

يٍسًلمى ، َفٍى يػىزىٍؿ يف خيٍرفىًة اٞتٍىنًَّة حىىتَّ يػىٍرًجعى  ، عن النِب  عن ثوابف 
يٍسًلمى ًإذىا عىادى أخىاهي ا١ت

ًقيلى : َيى رىسوؿى هللا ،  ((، قىاؿ ) إفَّ ا١ت
 جىنىاىىا ( كاه مسلم .)كىمىا خيٍرفىةي اٞتىنًَّة ؟ قىاؿى : 

بػٍعيوفى أٍلفى مىلىكو حىىتَّ ٯتيًٍسي، كىإٍف  ٍعتي رسوؿى هللا علٌي: ٝتىً   كعن يػىقيوؿي )مىا ًمٍن ميٍسًلم يػىعيودي ميٍسًلمان غيٍدكة ًإالَّ صىلَّى عىلىٍيًو سى



 َُِٓ 

بػٍعيوفى أٍلفى مىلىكو حىىتَّ ييٍصبحى، كىكىافى لىوي خىرًيفه يف اٞتٍىنَّة(   . ((حديث حسن  ))، كقاؿ: الًتمذمكاه عىادىهي عىًشيَّةن ًإالَّ صىلَّى عىلىٍيًو سى
)من عاد مريضان أك زار أخان لو، قيل لو : طبت كطاب ٦تشاؾ كتبوأت من اٞتنة منزالن(  كعن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ركاه الًتمذم .
ـى،  )إفَّ هللاى  كعنو، قىاؿى : قىاؿى رسوؿي هللا  ، كىٍيفى أعيوديؾى يػىقيوؿي يىوـى الًقيىامىًة : َيى اٍبنى آدى مىرًٍضتي فػىلىٍم تػىعيدٓف ! قىاؿى : َيى رىبًٌ

ـى، كىأٍنتى رىبُّ العىالىًمُتى ؟! قىاؿى : أمىا عىًلٍمتى أفَّ عىٍبًدم فيبلىّنن مىًرضى فػىلىٍم تػىعيٍدهي ! أمىا عىًلٍمتى أنَّكى لىٍو  عيٍدتىوي لىوىجىٍدتىٍت ًعٍندىهي ! َيى اٍبنى آدى
عىٍبًدم فيبلفه  ٍم تيٍطًعمًٍت ! قىاؿى : َيى رىبًٌ ، كىٍيفى أٍطًعميكى كىأٍنتى رىبُّ العىالىًمُتى ؟! قىاؿى : أمىا عىًلٍمتى أنَّوي اٍستىٍطعىمىكى اٍستىٍطعىٍمتيكى فػىلى 

ـى، اٍستىٍسقىيػٍ  ، كىٍيفى فػىلىٍم تيٍطًعٍموي ! أمىا عىًلٍمتى أنَّكى لىٍو أٍطعىٍمتىوي لىوىجىٍدتى ذىًلكى ًعٍنًدم ! َيى اٍبنى آدى : َيى رىبًٌ تيكى فػىلىٍم تىٍسًقًٍت ! قىاؿى
تىوي  : اٍستىٍسقىاؾى عىٍبًدم فيبلىفه فػىلىٍم تىٍسًقًو! أمىا عىًلٍمتى أنَّكى لىٍو سىقىيػٍ  ركاه مسلم   لىوىجىٍدتى ذىًلكى ًعٍنًدم(أٍسًقيكى كىأٍنتى رىبُّ العىالىمُتى؟! قىاؿى

 : أهنا فرض كفاية . القوؿ الثاين
 ر ابن القيم رٛتو هللا ، كىذا القوؿ ىو الراجح ، لؤلمر هبا :كىذا اختيا

 ًبسىبعو :  ًبعىيادىًة ا١تريض ( . كما يف حديث ال راء  قاؿ ) أمرّن رسوؿي هللا 
ٍسًلم ستّّ ... كىًإذىا مىًرضى فػىعيٍدهي ( .

ي
ٍسًلم عىلىى ا١ت

ي
 كيف حديث أَب ىريرة ) حىقُّ ا١ت

: قىاؿى  كعن أىَب موسى  ، كىأٍطًعميوا اٞتىائًعى ، كىفيكُّوا العىآف(  رسوؿي هللا  ، قىاؿى ريضى
ى
 .ركاه البخارم )عيوديكا ا١ت

أف يف ذلك تذكَتان للعائد بنعمة هللا عليو  –أنو ال يزاؿ يف خرفة اٞتنة  –يف عيادة ا١تريض فوائد :منها : يؤدم حق أخيو ا١تسلم  -
 قالو الشيخ ابن عثيمُت ( )  .أف فيها جلبان للمحبة كا١تودة  –يف الصحة 

 . اثلثان : كىًإذىا دىعىاؾى فىأجٍبوي 
فإف كانت دعوة عرس ، فقد ذىب ٚتاىَت العلماء إُف كجوهبا ، بل نقل بعض العلماء اإلٚتاع على ذلك كابن عبد ال ر ، 

 كالقاضي عياض كغَت٫تا .
 ؽ على القوؿ بوجوب اإلجابة لوليمة العرس، كفيو نظر .: كقد نقل ابن عبد ال ر، مث عياض، مث النوكم االتفا قاؿ ابن حجر

) ًإذىا ديًعيى أىحىديكيٍم ًإُفى اىٍلوىلًيمىًة فػىٍليىٍأهًتىا (  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ  -رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهيمىا -لؤلمر هبا كما يف حديث اًٍبًن عيمىرى  -أ
 ميتػَّفىقه عىلىٍيًو .

 ا دىعىا أىحىديكيٍم أىخىاهي ، فػىٍلييًجٍب؛ عيٍرسنا كىافى أىٍك ٨تىٍوىهي ( .كىًلميٍسًلمو : ) ًإذى 
 كيف ركاية ) ائٍػتيوا الدٍَّعوىةى ًإذىا ديًعيتيم ( .

 كيف ركاية ) أىًجيبيوا ىىًذًه الدٍَّعوىةى ًإذىا ديًعيتيٍم ٢تىىا ( .
ليمة العرس، كاألمر للوجوب، كا٠تطاب عاـ لكل من من ىذه األحاديث: أهنا تضمنت األمر إبجابة الدعوة لو  ككجو االستدالؿ

 .عيٌُت ابلدعوة، فكانت اإلجابة فرض عُت على من دعي إليها
ٍتًيهىا ، كىييٍدعىى ًإلىيػٍهىا مى  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ  كىعىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى -ب ٍنػىعيهىا مىٍن أيى ـي اىٍلوىلًيمىًة: ٯتي ىىا ، كىمىٍن ) شىرُّ اىلطَّعىاـً طىعىا ٍن أيىٍابى

ًب اىلدٍَّعوىةى فػىقىٍد عىصىى اىَّللَّى كىرىسيولىوي ( أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه .  َفٍى ٬تًي
 فهذا ظاىر على الوجوب ، ألنو حًكمى  ابلعصياف على من ترؾ اإلجابة ، كال ٭تكم ابلعصياف إال على ترؾ كاجب .

ابإلجابة من غَت صارؼ ٢تا عن الوجوب، كٞتٍعل الذم َف ٬تب عاصيان ، كىذا : كالظاىر الوجوب، لؤلكامر الواردة  قاؿ الشوكاين
 يف كليمة النكاح يف غاية الظهور .
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 : مستحبة . كقيل
 كإليو ذىب بعض ا١تالكية  كالشافعية  كاٟتنابلة ، كىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .

 ندكابن .قالوا : ألف األصل يف الوليمة  أهنا مندكبة فيكوف اٟتضور م
 كقالوا : ألف الوليمة ٘تليك ماؿ ، ك٘تليك ا١تاؿ ليس بواجب

 فرض كفاية . كقيل :
 قالوا : ألف ا١تقصود من حضور الوليمة إظهار الزكاج كإعبلنو ، كىذا ٭تصل ببعض الناس .

 القوؿ األكؿ كىو الوجوب .كالراجح 
 ما يرفع اإلشكاؿ، كيرٍت عن اإلكثار . هللا كرسولو (ك٢تذا قاؿ ابن عبد ال ر: كيف قولو يف ىذا اٟتديث ) فقد عصى 

 كأما إجابة دعوة غَت العرس ، فقد اختلف العلماء فيها على قولُت : -
 : مستحبة . القوؿ األكؿ

 كعزاىا ابن حجر للجمهور . 
دؿ على أف غَتىا ال : فلما خص الوجػوب بوليمة العرس  ( قالوا ا دعي أحدكم إُف كليمة عرس فليجبإذ ٟتديث ابن عمر ) -أ

 ٬تب .
فقاؿ الرسوؿ كىذه ] لعائشة [ ؟ فقاؿ  كاف طيب ا١ترؽ فدعا رسوؿ هللا   كٟتديث أنس ) أف جاران فارسيان لرسوؿ -ب

: ال ، مث  : كىذه ] لعائشة [ قاؿ : ال ، فقاؿ رسوؿ هللا  ال ، فعاد يدعوه فقاؿ رسوؿ هللا  :  الفارسي : ال فقاؿ النِب
 : كىذه ، قاؿ : نعم ، فقاما يتدافعاف حىت أتيا منزلو ( ركاه مسلم ه ، فقاؿ رسوؿ هللا عاد يدعو 

 . قاؿ العلماء : كإ٪تا أىب الفارسي من حضور عائشة : أف ىذا ا١ترؽ كاف قليبلن ال يكفي اثنُت ، فأراد أف يؤثر بو النِب 
 : الوجوب كالعرس . القوؿ الثاين

 أىل الظاىر كبعض الشافعية كنصره ابن حـز .كىذا مذىب ابن عمر كىو قوؿ 
 لركاية مسلم ) ... عرسان كاف أك ٨توه ( فهذا دليل على كجوب إجابة الدعوة مطلقان . -أ

 ) كمن َف ٬تب الدعوة فقد عصى هللا كرسولو ( . كلقولو  -ب
  ) حق ا١تسلم على ا١تسلم : كإذا دعاؾ فأجبو ( -حديث الباب  –كٟتديث أَب ىريرة  -ج
 كهللا أعلم .  ) عودكا ا١تريض كأجيبوا الداعي ( . كلقولو  -د

ٍتوي   . رابعان : كًإذىا عىطىسى فىحىًمدى هللا فىشىمًٌ
 فيشرع للمسلم أف يشمت العاطس إذا ٛتد هللا .

 نوكم ( . : كىاٍجتىمىعىٍت اأٍليمَّة عىلىى أىنَّوي مىٍشريكع ، مثيَّ ًاٍختػىلىفيوا يًف ًإ٬تىابو .    ) قاؿ النوكم
 كقد اختلف العلماء يف حكم تشميت العاطس إذا ٛتد هللا على أقواؿ :

 كاجب . فقيل :
عىوي . قاؿ النوكم اًلًكيَّة عىلىى كيٌل مىٍن ٝتًى  : فىأىٍكجىبىوي أىٍىل الظَّاًىر ، كىاٍبن مىٍرٔفى ًمٍن اٍلمى

 ٍتوي ( .)كًإذىا عىطىسى فىحىًمدى هللا فىشىمًٌ  –أَب ىريرة  –ٟتديث الباب  -أ
رًيض، كىاتًٌبىاًع اٞتىنىازىًة، كتىٍشًميًت العىاطًس،...(. أمرّن رىسيوؿ هللا قاؿ ) ال راءكٟتديث  -ب

ى
 بسبع، كهناّن عن سبع: أمىرىّنى بعيىادىة ا١ت
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بُّ اٍلعيطىاسى كىيىٍكرىهي التػَّثى  عىًن النَِّبًٌ  كعىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى  -ج فىحىقٌّ عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو اؤيبى فىًإذىا عىطىسى فىحىًمدى اَّللَّى قاؿ ) ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
عىوي  تىوي كىأىمَّا التػَّثىاكيبي فىًإ٪تَّىا ىيوى ًمنى الشٍَّيطىاًف فػىٍليػىريدَّهي مىا اٍستىطىاع ... ( ركاه البخارم . ٝتًى  أىٍف ييشىمًٌ

بو ٚتهور أىل الظاىر كقاؿ بن أَب ٚترة قاؿ ٚتاعة من علمائنا : كقد أخذ بظاىرىا ابن مزين من ا١تالكية ، كقاؿ  قاؿ ابن حجر
إنو فرض عُت كقواه بن القيم يف حواشي السنن فقاؿ : جاء بلفظ الوجوب الصريح ، كبلفظ اٟتق الداؿ عليو ، كبلفظ على 

ريب أف الفقهاء أثبتوا كجوب  ، قاؿ : كال الظاىرة فيو ، كبصيرة األمر اليت ىي حقيقة فيو ، كبقوؿ الصحاَب أمرّن رسوؿ هللا 
 أشياء كثَتة بدكف ٣تموع ىذه األشياء .

عى اٍلعىاًطسى ٭تىٍمىدي اَّللَّى  كقاؿ ابن القيم ، كىالى ٬تيٍزًئي تىٍشًميتي : فىظىاًىري اٟتٍىًديًث اٍلمىٍبديكًء ًبًو: أىفَّ التٍَّشًميتى فػىٍرضي عىٍُتو عىلىى كيلًٌ مىٍن ٝتًى
اًلًكيَّاًف، كىالى دىاًفعى اٍلوىاًحًد عىنػٍهيٍم، كى  ا أىحىدي قػىٍوِفًى اٍلعيلىمىاًء، كىاٍختىارىهي ابن أَب زيد، كىأىبيو بىٍكًر ٍبني اٍلعىرىَبًٌ اٍلمى   لىو . ) زاد ا١تعاد ( .ىىذى

 : فرض كفاية .كقيل 
 كرجحو أبو الوليد بن رشد كأبو بكر بن العرَب كقاؿ بو اٟتنفية كٚتهور اٟتنابلة .

 حب .مست كقيل :
 كذىب عبد الوىاب كٚتاعة من ا١تالكية إُف أنو مستحب ك٬تزئ الواحد عن اٞتماعة كىو قوؿ الشافعية . ) الفتح ( .

 : كىمىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىأىٍصحىابو كىآخىرًينى أىنَّوي سينَّة كىأىدىب ، كىلىٍيسى ًبوىاًجب . قاؿ النوكم
لثآف، كاألحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب ال تنايف كونو على الكفاية،  : كالراجح من حيث الدليل القوؿ ا قاؿ ابن حجر

 فإف األمر بتشميت العاطس كإف كرد يف عمـو ا١تكلفُت ففرض الكفاية ٮتاطب بو اٞتميع على األصح كيسقط بفعل البعض
 كىو ٣تمع عليو .يشرع تشميت العاطس إذا ٛتد هللا ، فإف َف ٭تمد هللا فبل يشمت ، قاؿ ابن العرَب :  -
تىوي ( . -أ عىوي أىٍف ييشىمًٌ  ٟتديث أَب ىريرة السابق ) فىًإذىا عىطىسى فىحىًمدى اَّللَّى فىحىقّّ عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو ٝتًى

ٍتوي عىطىسى فيبلىفه رىجيبلىًف فىشىمَّتى أىحىدى٫تيىا كىَفٍى ييشىمًًٌت اآلخىرى  كعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ) عىطىسى ًعٍندى النَِّبًٌ  -ب فػىقىاؿى الًَّذل َفٍى ييشىمًٌ
دى اَّللَّى كىًإنَّكى َفٍى ٖتىٍمىًد اَّللَّى ( متفق  ٍتًٍت. قىاؿى : ًإفَّ ىىذىا ٛتًى  عليو .فىشىمَّتَّوي كىعىطىٍستي أىّنى فػىلىٍم تيشىمًٌ

تيوهي( يػىقيوؿي )ًإذىا عىطىسى أىحىدي  كعن أىىًب ميوسىى قاؿ : ٝتعت رىسيوؿى اَّللًَّ  -ج تيوهي فىًإٍف َفٍى ٭تىٍمىًد اَّللَّى فىبلى تيشىمًٌ ركاه كيٍم فىحىًمدى اَّللَّى فىشىمًٌ
 مسلم .

ٍيًفيهة اٟتٍىٍمد :  كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف كى
 عىلىى كيٌل حىاؿ ، كىقىاؿى اًٍبن جىرًير : ىيوى ٥تيىَتَّ بػىٍُت فىًقيلى : يػىقيوؿ : اٟتٍىٍمد َّللًًَّ . كىًقيلى : اٟتٍىٍمد َّللًًَّ رىٌب اٍلعىالىًمُتى ، كىًقيلى : اٟتٍىٍمد َّللًَّ  

 ىىذىا كيٌلو ، كىىىذىا ىيوى الصًَّحيح كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّوي مىٍأميور اًبٟتٍىٍمًد َّللًًَّ .   ) نوكم ( .
لكيٍم ، كىًقيلى : يػىقيوؿ : يػىٍرًفر اَّللَّ لىنىا كىلىكيٍم ، كىقىاؿى  كىاٍختػىلىفيوا يف رىٌد اٍلعىاًطس عىلىى اٍلميشىمًٌت ، فىًقيلى : يػىقيوؿ : يػىٍهًديكيمٍ  اَّللَّ كىييٍصًلح ابى

ٍيًن ، كىىىذىا ىيوى الصَّوىاب ، كىقىٍد صىحٍَّت اأٍلىحىاًديث هًبًمىا . ) نوكم ( .  مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي : ٮتيىَتَّ بػىٍُت ىىذى
 . خامسان : كًإذىا اٍستػىٍنصىحىكى فىاٍنصىٍح لىوي 

اًىنوي ، كىالى تػىريٌشوي ، كىالى ٘تيٍسً  مىٍعنىاهي طىلىبى ًمٍنك النًَّصيحىة ، فػىعىلىٍيك أىٍف تػىٍنصىحوي ، كىالى تيدى  ك عىٍن بػىيىاف النًَّصيحىة . قاؿ النوكم : ى
 . كحكمها : كاجبة على الكفاية

ـً أىٍٛتىدى كىاأٍلىٍصحىاًب كي  قاؿ ابن مفلح رٛتو هللا : ٍخبىاًر كىظىاًىري كىبلى جيوبي النٍُّصًح لًٍلميٍسًلًم ، كىًإٍف َفٍى يىٍسأىٍلوي ذىًلكى ، كىمىا ىيوى ظىاًىري اإٍلً
 )اآلداب الشرعية(

كقاؿ ا١تبل علي القارم رٛتو هللا : )كإذا استنصحك( أم طلب منك النصيحة )فانصح لو( كجوابن، ككذا ٬تب النصح كإف َف 



 َِْٓ 

 يستنصحو .     ) مرقاة ا١تفاتيح ( .
 سادسان :  كىًإذىا مىاتى فىاتهًبٍعو .

بي لًٍلميٍسًلًم عىلىى أىًخيو   ( .... ففي ركاية ١تسلم ) ٜتىٍسه ٕتًى
 قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا : كالظاىر أف ا١تراد بو ىنا كجوب الكفاية .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُّْٖ  مىٍن ىيوى أىٍسفىلى ًمٍنكيٍم، كىالى تػىٍنظيريكا ًإىلى مىٍن ىيوى فػىٍوقىكيٍم، اٍنظيريكا ًإىلى )  قىاؿى
 .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (فػىهيوى أىٍجدىري أىٍف الى تػىٍزدىريكا نًٍعمىةى اىَّللًه عىلىٍيكيٍم 

---------- 
 أم : يف أمور الدنيا من مسكن كجاه كماؿ .(  أىٍسفىلى ًمٍنكيمٍ ) 
 فيها .(  ًإىلى مىٍن ىيوى فػىٍوقىكيمٍ كىالى تػىٍنظيريكا ) 
 .أم : أحرل  ( فػىهيوى أىٍجدىري ) 
 أم : أف ال ٖتتقركا .( أىٍف الى تػىٍزدىريكا نًٍعمىةى اىَّللًه عىلىٍيكيٍم ) 

 ماذا من نستفيد من اٟتديث ؟
 كدكنو .إُف من ىو أقل منو  –من جاه كماؿ كمسكن  –نستفيد أنو ينبري للمسلم أف ينظر يف أمور الدنيا 

لى عىلىٍيًو يف  )قىاؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كقد جاء يف الصحيحُت :  اٍلمىاًؿ كىا٠تٍىٍلًق فػىٍليػىٍنظيٍر ًإُفى  ًإذىا نىظىرى أىحىديكيٍم ًإُفى مىٍن فيضًٌ
لى عىلىٍيًو   ( .مىٍن ىيوى أىٍسفىلى ًمٍنوي ٦تٍَّن فيضًٌ

ا أىدىبه حىسىنه أىدَّبػىنىا بًًو نىًبيػُّنىا  " :ٛتو هللا( يف شرحو ٢تذا اٟتديث)ر  قاؿ اٟتافظ العراقي انًنىا  كىىىذى كىًفيًو مىٍصلىحىةي ًديًننىا كىدينٍػيىاّنى كىعيقيولًنىا كىأىٍبدى
ًتًو أىٍفضىلى مىا جىزىل بًًو نىًبيٌ  ًة قػيليوبًنىا فىجىزىاهي اَّللَّي عىٍن نىًصيحى  ان .كىرىاحى

 ية .كلمة شافية وافك، من وصية نافعة فيا٢تا:  كقاؿ السعدم
 كنستفيد : أف نظر اإلنساف إُف من فٌضل عليو يف ا١تاؿ كالرزؽ كاألكالد سبب لعدـ شكر هللا تعاُف ، كاحتقار نعمة هللا عليو .

 ما الفائدة اليت يستفيدىا ا١تسلم من نظره إىل من ىو أقل منو ؟
 يف ذلك فوائد :

 ى نعمو ، فهذا التوجيو النبوم من أعظم أسباب ٖتقيق عبودية الشكر  تعاُف .شكر هللا عل أكالن :
 عدـ احتقاره نعمة هللا على العبد . اثنيان :

لى عىلى اًمع أًلىنٍػوىاعو ًمٍن ا٠تٍىٍَت : ىىذىا حىًديث جى  قىاؿى اًٍبن جىرًير كىغىٍَته:  قاؿ النوكم نٍػيى ؛ أًلىفَّ اإٍلًٍنسىاف ًإذىا رىأىل مىٍن فيضًٌ ا طىلىبىٍت ٍيًو يًف الدُّ
د لًيػى ده ًمٍن نًٍعمىة اَّللَّ تػىعىاُفى ، كىاٍستىٍصرىرى مىا ًعنٍ نػىٍفسو ًمٍثل ذىًلكى  اٍلمىٍوجيود يف  . ىىذىا ىيوى ٍلحىق ًبذىًلكى أىٍك يػيقىارًبوي ، كىحىرىصى عىلىى ااًلٍزًدَيى

نٍػيىا غىاًلب النَّاس ، كىفػىعىلى ًفيًو ٍعمىة اَّللَّ تػىعىاُفى عىلىٍيًو، فىشىكىرىىىا، كىتػىوىاضىعى ًإُفى مىٍن ىيوى ديكنو ًفيهىا ظىهىرىٍت لىوي نً . كىأىمَّا ًإذىا نىظىرى يف أيميور الدُّ
 ا٠تٍىٍَت .

انظركا إُف )  يف اٟتديث الصحيح حيث قاؿ كمن أنفع األشياء يف ىذا ا١توضع: استعماؿ ما أرشد إليو النِب :  كقاؿ السعدم
، فإف العبد إذا نصب بُت عينيو ىذا م ( فوقكم فإنو أجدر أف ال تزدركا نعمة هللا عليك م كال تنظركا إُف من ىومن ىو أسفل منك

من ا٠تلق يف العافية كتوابعها، كيف الرزؽ كتوابعو مهما بلرت بو اٟتاؿ، فيزكؿ قلقو ك٫تو  ان كثَت ان  ا١تلحظ اٞتليل، رآه يفوؽ ٚتع
ككلما طاؿ أتمل العبد بنعم هللا الظاىرة كالباطنة، ...  م هللا اليت فاؽ فيها غَته ٦تن ىو دكنو فيهاكغمو، كيزداد سركره كاغتباطو بنع

، كيوجب الفرح  الدينية كالدنيوية، رأل ربو قد أعطاه خَتا كثَتا كدفع عنو شركرا متعددة، كال شك أف ىذا يدفع ا٢تمـو كالرمـو



 َِٓٓ 

 انتهى . كالسركر.
 للهم ارزقٍت حب ا١تساكُت .يقوؿ : ا كلذلك كاف النِب 

 اعلم أف ٤تبة ا١تساكُت ٢تا فوائد كثَتة: : رٛتو هللا قاؿ ابن رجب
 : أهنا توجب إخالص العمل هلل. منها

 ألف اإلحساف إليهم بتهم ال يكوف إال  تعاُف ، ألف نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالبان.
 كمنها: أهنا تزيل الكرٍب.

 السة ا١تساكُت ، كما سبق عن رؤساء قريش كاألعراب.ألف ا١تستك ر ال يرضى ٣ت
 كمنها: أنو يوجب صالح القلب كخشوعو.

قسوة قلبو ، فقاؿ لو: إف أحببتى أف يلُت قلبيك فأطعم ا١تسكُت ،  ففي حديث أَب ىريرة )أف رجبلن شكى إُف رسوؿ هللا 
 كامسح رأس اليتيم( ركاه أٛتد.

، كتعظم عنده نعمة هللا ، ك٣تالسة األغنياء توجب  ى من ٬تالسهم برزؽ هللا عز كجلكمنها: أف ٣تالسة ا١تساكُت توجب رض
نػىٍيكى ًإُفى مىا  التسخط ابلرزؽ كمد العُت إُف زينتهم كما ىم فيو ، كقد هنى هللا عز كجل نبيو  عن ذلك فقاؿ تعاُف )كىال ٘تىيدَّفى عىيػٍ

يػٍره كىأىبٍػقىى( كقاؿ مىتػٍَّعنىا ًبًو أىٍزكىاجان ًمنػٍهيٍم زىٍىرىةى اٟتٍى  نٍػيىا لًنػىٍفًتنػىهيٍم ًفيًو كىرًٍزؽي رىبًٌكى خى )انظركا إُف من دكنكم ، كال تنظركا إُف من  يىاًة الدُّ
 فوقىكم ، فإنو أجدر أف ال تزدركا نعمة هللا عليكم(.

 أكصى ْتب ا١تساكُت. كمنها: أف النيب 
 دكٓف، كال أنظر إُف من فوقي، كأكصآف أف أحب ا١تساكُت كأف أدنو منهم(. أف أنظر إُف قاؿ أبو الدرداء )أكصآف رسوؿ هللا 

ككاف عوف بن عبد الو ٬تالس األغنياء فبل يزاؿ يف غم ، ألنو ال يزاؿ يرل من ىو أحسن منو لباسان كمركبان كطعامان كمسكنان ، 
 فًتكهم كجالس ا١تساكُت فاسًتاح.

 (. ت ... كحب ا١تساكُتاللهم إٓف أسألك فعل ا٠تَتا كيف اٟتديث )
 كيركل أف داكد كاف ٬تالس ا١تساكُت كيقوؿ: مسكُت بُت مساكُت.

: كحب ا١تساكُت مستلـز إلخبلص العمل  تعاُف، كاإلخبلص ىو أساس األعماؿ الذم ال تثبت األعماؿ إال  قاؿ ابن رجب
 عليو.

 كَف يزؿ السلف يوصوف ْتب ا١تساكُت.
 كاف يسأؿ ربو حب ا١تساكُت.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ليك ابلفقراء كا١تساكُت كالدنو منهم ، فإف رسوؿ هللا كتب الثورم إُف بعض إخوانو: ع

يكنيو أاب  كيركل عن أَب ىريرة قاؿ: كاف جعفر بن أَب طالب ٭تب ا١تساكُت ك٬تلس إليهم ك٭تدثهم ك٭تدثونو ، ككاف النِب 
 ا١تساكُت.

 . كُت لكثرة إحساهنا إليهم ، كتوفيت يف حياة النِب ككانت زينب بنت خزٯتة تسمى أـ ا١تسا 
بُّ اٍلميٍستىٍك رًينى(.  كمر اٟتسن بن علي على مساكُت أيكلوف ، فدعوه فأجاهبم كأكل معهم كتبل )إًنَّوي ال ٭تًي
 ككاف ابن عمر ال أيكل غالبان إال مع ا١تساكُت ، ككاف يقوؿ: لعل بعض ىؤالء أف يكوف ملكان يـو القيامة.

 ككاف سفياف الثورم يعظم ا١تساكُت ، ك٬تفو أىل الدنيا ، فكاف الفقراء يف ٣تلسو ىم األغنياء كاألغنياء ىم الفقراء.
 كقاؿ سليماف التيمي: كنا إذا طلبنا علية أصحابنا كجدّنىم عند الفقراء كا١تساكُت.

 كقاؿ الفضيل: من أراد عز اآلخرة فليكن ٣تلسو مع ا١تساكُت.



 َِٓٔ 

 باب اليت ٖتقق شكر هللا ؟اذكر بعض األس
 سؤاؿ هللا ذلك .أكالن : 

 .) كىقىاؿى رىبًٌ أىٍكزًٍعًٍت أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الَّيًت أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ ( كما قاؿ تعاُف عن سليماف : 
 ركاه أبو داكد١تعاذ : )َي معاذ ، ال تدعن دبر كل صبلة أف تقوؿ : اللهم أعٍت على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك( .  كقاؿ 

 أف يعلم اإلنساف أف النعم إذا شكرت قرت كزادت .اثنيان : 
ىزًيدىنَّكيٍم ( قاؿ تعاُف :   .)كىًإٍذ أتىىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن شىكىٍرمتيٍ ألى

 أف يعلم اإلنساف أف هللا سيسألو يـو القيامة عن شكر نعمو .اثلثان : 
 .عىًن النًَّعيًم(  )مثيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو قاؿ تعاُف : 

أم مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا بو عليكم من الصحة كاألمن كالرزؽ كغَت ذلك ، ما ذا قابلتم بو نعمو من قاؿ ابن كثَت : 
 .شكر كعبادة 

 أف ينظر إُف من ىو دكنو يف أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .رابعان : 
 كما يف حديث الباب .

 لنسبة إىل أمور اآلخرة إىل من ينظر ؟اب
 ينظر إُف من ىو فوقو .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 أنو إذا ذكر حكمان ذكر علتو . حسن تعليم النِب 

 أف هللا خلق الناس متفاكتُت يف كل شيء .
 أ٫تية شكر هللا تعاُف .

نػٍهيٍم زىٍىرىةى اٟتٍىيىاًة الدُّنيىا لًنػىٍفًتنػىهيٍم )  خطر النظر إُف أىل الدنيا كما متعوا بو ، كما قاؿ تعاُف نػىٍيكى ًإُفى مىا مىتػٍَّعنىا ًبًو أىٍزكىاجنا مًٌ كىال ٘تىيدَّفَّ عىيػٍ
يػٍره كىأىبٍػقىى  ( . ًفيًو كىرًٍزؽي رىبًٌكى خى

:  عىٍن اىٍلرًبًٌ  سىأىٍلتي رىسيوؿى اىَّللًه  ) قىاؿى  كىعىٍن اىلنػىوهاًس ٍبًن ٝتىٍعىافى  -ُّْٗ ؟ فػىقىاؿى ٍُثي: مىا  اىٍلرًبُّ: حيٍسني اى٠ٍتيليقً  -كىاإٍلًُثًٍ ، كىاإٍلً
، كىكىرًٍىتى أىٍف يىطهًلعى عىلىٍيًو اىلنهاسي   م .أىٍخرىجىوي ميٍسلً (  حىاؾى يف صىٍدًرؾى

---------- 
 اسم جامع للخَت . ) عىٍن اىٍلرًبٌ (

 ائل .التحلي ابلفضائل كترؾ الرذ(  حيٍسني اى٠ٍتيليقً ) 
ٍُثي  )  الذنب . ( كىاإٍلً

 ( أم :َف يسكن إليو القلب . مىا حىاؾى يف صىٍدًرؾى ) 
 تنبيو :

قلت: نعم، فقاؿ:   ؟فقاؿ: جئتى تسأؿ عن ال ر عن كابصة بن معبدو هنع هللا يضر قاؿ: أتيت رسوؿ هللا جاء يف مسند أٛتد : 
القلب، كاإلمث ما حاؾ يف النفس، كتردد يف الصدر، كإف أفتاؾ الناس ستفًت قلبك، ال ر ما اطمأنت إليو النفس، كاطمأف إليو ا

 ؾ .كأفتػىوٍ 
 اذكر منزلة ىذا اٟتديث ؟



 َِٕٓ 

ىذا اٟتديث من جوامع كلمو عليو الصبلة كالسبلـ، كعليو مدار اإلسبلـ؛ ألنو يبحث يف أمرين عظيمُت، األكؿ: عن ا٠تلق 
 ء .اٟتسن، كالثآف: عن ا٠تلق السي

رٛتو هللا: ىذا اٟتديث من جوامع كلمو ملسو هيلع هللا ىلص، بل من أكجزىا؛ إذ ال ر كلمة جامعة ٞتميع أفعاؿ ا٠تَت،  تميقاؿ ابن حجر ا٢تي
 ا .كخصاؿ ا١تعركؼ، كاإلمث كلمة جامعة ٞتميع أفعاؿ الشر كالقبائح كبَتىا كصرَتى

 ر .خَت، كاإلمث جامع للشرٛتو هللا: كذا من جوامع الكلم؛ ألف ال ر كلمة جامعة لكل  قاؿ ا١تناكمك
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 كٟتسن ا٠تلق فضائل كثَتة :نستفيد اٟتث على حسن ا٠تلق ، كأنو من أعظم خصاؿ ال ر ، 
 من أسباب دخوؿ اٞتنة . فهو

 م .عن أكثر ما يدخل اٞتنة فقاؿ  ) تقول هللا كحسن ا٠تلق ( ركاه الًتمذ فقد سئل رسوؿ هللا 
 عو بو .يد ككاف النيب 

 ... ( . كاىدٓف ألحسن األخبلؽ، ال يهدم ألحسنها إال أنت .ل ) يقوؿ يف استفتاحو لصبلة اللي كاف 
 ي ( .اللَّهم كما أحسنت خٍلقي فحٌسن خيليقؿ ) ككاف يقو  

 أثقل شيء يف ا١تيزاف . كىو
 م .) ما من شيء أثقل يف ا١تيزاف يـو القيامة من حسن ا٠تلق ( ركاه الًتمذ قاؿ 

 حسن ا٠تلق من كماؿ اإلٯتاف .ك 
 د .) أكمل ا١تؤمنُت إٯتاّنن أحسنهم خلقان ( ركاه أٛت قاؿ 

 حصر دعوتو يف حسن ا٠تلق . النيب ك 
 د .) إ٪تا بعثت أل٘تم مكاـر األخبلؽ ( ركاه أٛت قاؿ 

 ر .٠تلق اٟتسن من أسباب النجاة من الناا
 ل ( ركاه الًتمذم .على كيلًٌ قريب ىٌُت سه ر ؟ ركم ٔتن ٭تـر على الناأال أخ)  عن ابن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللَّ 

 يدرؾ ا١تؤمن ْتسن خلقو درجة الصائم القائم .ك 
 د .) إف ا١تؤمن ليدرؾ ْتسن خلقو درجة الصائم القائم ( ركاه أبو داك  قاؿ 

 و .ببيت يف أٍعلى اٞتنة ١تن حسهن خلق كىفهل النيب كت
 د .يف أعلى اٞتنة ١تن حسن خلقو ( ركاه أبو داك  ) أّن زعيم بيت قاؿ 

 ة .٠تلق اٟتسن ذك أ٫تية ابلغك 
 . أمر بو نبيو الكرٔف، كأثٌت عليو بو، كعٌظم شأنو الرسوؿ األمُت  -عز كجل  -ألف اَّللَّ  

 ( . خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر اًبٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اٞتٍىاًىًلُتى تعاُف ) قاؿ اَّللَّ 
 م ( .كىًإنَّكى لىعىلى خيليقو عىًظيتعاُف )  كقاؿ 
 صاحب ا٠تلق اٟتسن . أقرب الناس إىل رسوؿ هللا ك 

 م .) إف من أحبكم إِف كأقربكم مٍت ٣تلسان يـو القيامة ، أحاسنكم أخبلقان ( ركاه الًتمذ قاؿ 
 كخَت الناس أحسنهم خلقان .

 ( . ٍخبلىقناًإفَّ ًخيىارىكيٍم أىحىاًسنيكيٍم أى )  كما يف قولو 



 َِٖٓ 

 ت .٭تصل اب٠تلق اٟتسن: جوامع ا٠تَتات كالربكاك 
 ق ( .ال ر حسن ا٠تل)  ِب قاؿ الن

 ا .ا٠تلق اٟتسن خَت من الدنيا كما فيه
، كحسن  ، كصدؽ حديث : حفظي أمانةو  أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيارك ) لعبد اَّللَّ بن عم قاؿ النِب 

 ة ( ركاه أٛتد .عم، كعفة يف ط خليقة
 ة .ا٠تلق اٟتسن من أعظم األساليب اليت ٕتذب الناس إىل اإلسالـ، كا٢تداية، كاالستقامك 
كجد أنو كاف يبلـز ا٠تلق اٟتسن يف سائر أحوالو كخاصة يف دعوتو إُف اَّللَّ تعاُف، فأقبل الناس  ك٢تذا من تتبَّع سَتة ا١تصطفى  

 .فكم دخل يف اإلسبلـ بسبب خلقو العظيم اَّللَّ تعاُف مث بفضل حسن خلقو كدخلوا يف دين اَّللَّ أفواجان بفضل 
  (  .كاَّللَّ ما كاف على األرض كجو أبرض إِفَّ من كجهك فقد أصبح كجهك أحبَّ الوجوه كلها إِف )ؿ فهذا ييسلم كيقو 

يًتكو على ٖتجَته رٛتة اَّللَّ اليت كسعت كل شيء،  كَف أتثر بعفو النِب  (  اللَّهم ارٛتٍت كدمحمان كال ترحم معنا أحدان ؿ ) كذاؾ يقو 
 ان ( .لقد ٖتجَّرت كاسعو ) بل قاؿ ل

 و ( .فبأَب ىو كأمي ما رأيت معلمان قبلو كال بعده أحسن تعليمان منؿ ) كاآلخر يقو 
 كالرابع يقوؿ ) َي قومي أسلموا فإف دمحمان يعطي عطاءن ال ٮتشى الفاقة ( .

 بو . كأمر النيب 
ثيمىا كيٍنتى  ذر جيٍنديب بًن جينادىةى كأَب عبًد الرٛتاًف معاًذ بًن جبلو رضي هللا عنهما ، عن رسوًؿ هللا  عن أَب يػٍ ، قىاؿى ) اتًَّق هللا حى

 كىأٍتبًع السَّيًٌئىةى اٟتىسىنىةى ٘تىٍحيهىا ، كىخىاًلًق النَّاسى ًٓتيليقو حىسىنو( ركاه الًتمذم .
ن خصاؿ التقول، كال تتم التقول إال بو، كإ٪تا أفرد ابلذكر للحاجة إُف بيانػو، فإف كثَتان من الناس رٛتو هللا : ىذا م قاؿ ابن رجب

يظن أف التقول ىي القياـ ْتق هللا دكف حقوؽ عباده ... إُف أف قاؿ : كاٞتمع بُت القياـ ْتقوؽ هللا كحقوؽ عباده عزيز جدان ، 
 ُت .كال يقول عليو إال الكمل من األنبياء كالصديق

 من أقواؿ السلف :
 قاؿ اٟتسن : حسن ا٠تلق : الكـر ، كالبذلة ، كاالحتماؿ .

 كقاؿ ابن ا١تبارؾ :  ىو بسط الوجو ، كبذؿ ا١تعركؼ ، ككف األذل .
 كسئل سبلـ بن أَب مطيع عن حسن ا٠تلق فأنشد شعران فقاؿ :

 كأنك تعطيو الذم أنت سائلو          لبلن ػػػهػػػػو متػػػػػػػػػػػػػػػا جئتػػػػػػػػراه إذا مػػػػػػػػػػت
 ػائليو ػػػػػػػػػق هللاى سػػػػػػا فليتػػػػػػػػاد هبػػػػػػػػًو        ٞتػَتي ركحػػػػو غػػكلو َف يكن يف كف

 احليو ػػػػىو البحري من أم النواحي أتيتىو        فلجتو ا١تعركؼي كاٞتودي س
 كقاؿ الشاعر :

 فإف ىمي ذىبت أخبلقهم ذىبوا إ٪تا األمم األخبلؽ ما بقيت ...
حسن ا٠تلق يقـو على أربعة أركاف، ال يتصٌور قياـ ساًقو إال عليها: الص ر، كالعٌفة، كالشجاعة، كالعدؿ، كمنشأ :  مقاؿ ابن القي

 ة .ٚتيع األخبلؽ الفاضلة من ىذه األربع
 يف اٟتديث بعض عالمات اإلُث اذكرىا ؟

 ) كاإلمث ما حاؾ يف صدرؾ ( . : قلق القلب كاضطرابو ، لقولو أكالن 



 َِٓٗ 

 : كراىة اطبلع الناس عليو ، لقولو ) ككرىت أف يطلع عليو الناس ( . اثنيان 
إشارة إُف أف اإلمث ما أثر يف الصدر حرجان كضيقان كقلقان كاضطراابن فلم  قاؿ ابن رجب  : يف قولو ) اإلُث ما حاؾ يف ... ( : 

س مستنكر ْتيث ينكركنو عند اطبلعهم عليو ، كىذا أعلى مراتب معرفة اإلمث عند ينشرح لو الصدر ، كمع ىذا فهو عند النا
 االشتباه ، كىو ما استنكر الناس فاعلو كغَت فاعلو  .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . أف صاحب القلب السليم ، يضطرب قلبو كٮتاؼ عند فعل اٟتراـ أك الشك بو 

o  اٟتق كالسكوف إليو .أف هللا فطر عباده على معرفة 

o .  أف ما حاؾ يف صدر اإلنساف فهو إمث كإف أفتاه غَته أبنو ليس إبمث 

: كىذه مرتبة اثنية ، كىو أف يكوف الشيء مستنكران عند فاعلو دكف غَته كقد جعلو أيضان إٙتان ، كىذا إ٪تا  قاؿ ابن رجب رٛتو هللا
فيت يفيت لو ٔتجرد ظن أك ميل إُف ىول من غَت دليل شرعي ، أما إذا  يكوف إذا كاف صاحبو ٦تن شرح صدره لئلٯتاف ، ككاف ا١ت

فبل كربك ال يؤمنوف حىت  كاف فتول ا١تفيت تستند إُف دليل شرعي فيجب على ا١ترء أف يتقيد هبا كإف َف يطمئن قلبو ، قاؿ تعاُف 
 . ٭تكموؾ فيما شجر بينهم مث ال ٬تدكا يف أنفسهم حرجان ٦تا قضيت كيسلموا تسليمان 

o . أنو كلما كاف اإلنساف أتقى  فسيضيق صدره ذرعان ابإلمث 
o . أف الدين كازع كمراقب داخلي 

o . أف الدين ٯتنع من اقًتاؼ اإلمث 

o . طمأنينة القلب السليم للخَت 

o . نفور القلب السليم من الشر 

o  ببلغة النِب . 
o ؤمن يكره أف يطلع الناس على عيوبوا١ت. 
o إنو ال يعدؿ إُف التقليد؛ لقولو: كإف أفتاؾ الناس كأفتوؾأنو مىت أمكن االجتهاد، ف. 
o  معجزة كاضحة للنِب ؛ حيث أخ ر الصحاَبَّ كابصةى ٔتا يف نفسو قبل أف يتكلم بو. 
 فائدة :

 قولو )جئت تسأؿ عن ال ر؟( قلت: نعم، فقاؿ: ) استفت قلبك( .
ك ١تن كاف يف مثل الصحاَب كابصة يف قوة الفهم، كصفاء النفس، كسىعة قاؿ العلماء: كال يقاؿ لكل إنساف: استفت قلبك، كإ٪تا يقاؿ ذل

تفت العلم، كاٟترص على ٖترم ا٠تَت، فمثلو ال يرجع لفتول هنع هللا يضر، أما عامة الناس فبل يقاؿ ألحدىم: استفت قلبك، كإ٪تا يقاؿ لو: اس
فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذًٌٍكًر   )ىم، كإف خالفت فتواىم ما يف قلبك؛ لقولو تعاُفالعلماء الذين ٯتيل قلبك إُف أمانتهم يف العلم، فاسأؿ كاعمل بفتوا

تيٍم الى تػىٍعلىمي  نػٍ  وف ( .ًإٍف كي
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًاٍبًن مىٍسعيودو  -َُْْ ثىةن، فىالى يػىتػىنىاجىى ًاثٍػنىاًف ديكفى اىآٍلخىًر، حىىته ٗتىٍ )  قىاؿى تيٍم ثىالى تىًلطيوا ًإذىا كينػٍ

.  (اًبلنهاًس; ًمٍن أىٍجًل أىفه ذىًلكى ٭تيٍزًنيوي   ميتػهفىقه عىلىٍيًو، كىاللهٍفظي ًلميٍسًلمو
---------- 

 ( أم : ال يتكلما سران بينهما . فىالى يػىتػىنىاجىى) 
ٍتىًلطيوا اًبلنهاسً )   ( أم حىت ٮتتلط الثبلثة ابلناس . حىىته ٗتى



 ََِٔ 

 تعليل للنهي .(  ٭تيٍزًنيوي  ًمٍن أىٍجًل أىفه ذىًلكى ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد أدب من آداب اجمللس ، كىو النهي عن تناجي اثنُت دكف الثالث .

  .د منهمػالنهي الوارد يف األحاديث السابقة ظاىره التحرٔف، فيحـر أف يتناجى اثناف دكف الثالث، أك ٣تموعة من الناس دكف كاح
ثىة كىأىٍكثىر ًْتىٍضرىًة كىاحً  رٛتو هللا قاؿ النوكم ا ثىبلى ًلث ، كىكىذى د ، كىىيوى نػىٍهي : كىيف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث النػٍَّهي عىٍن تػينىاًجي اًثٍػنػىٍُتً ًْتىٍضرىًة اثى

ٍذىف   .  ) شرح مسلم ( .ٖتىٍرٔف ، فػىييحىرـًٌ عىلىى اٞتٍىمىاعىة اٍلمينىاجىاة ديكف كىاًحد ًمنػٍهيٍم ًإالَّ أىٍف أيى
 ا اٟتكمة من ذلك ؟م

 ( . ًمٍن أىٍجًل أىفَّ ذىًلكى ٭تيٍزًنيوي بقولو ) بينها النِب 
أم : يقع يف نفسو ما ٭تزف ألجلو ، كذلك : أبف   كقد نبَّو يف ىذه الزَيدة على التعليل بقولو ) فإفَّ ذلك ٭تزنو (:  قاؿ القرطيب

م َف ير  كه أىبلن ليشركوه يف حديثهم ، إُف غَت ذلك من ألقيات الشيطاف ، يقدر يف نفسو : أف اٟتديث عنو ٔتا يكره ، أك أهنَّ
 . كأحاديث النفس . كحصل ذلك كلو من بقائو كحده

 ىل مثل ذلك لو تناجى عشرة دكف كاحد ؟
 نعم .

؛  كعلى ىذا : يستوم يف ذلك كل األعداد ، فبل يتناجى أربعة دكف كاحد ، كال عشرة ، كال ألفه مثبلن  : ... قاؿ القرطيب
لوجود ذلك ا١تعٌت يف حقو ، بل كجوده يف العدد الكثَت أمكن ، كأكقع ، فيكوف اب١تنع أكُف . كإ٪تا خصَّ الثبلثة ابلذكر ألنو أكؿ 

 عدد يتأتى فيو ذلك ا١تعٌت .
ا ثىبلى :  كقاؿ النوكم ًلث ، كىكىذى  . ثىة كىأىٍكثىر ًْتىٍضرىًة كىاًحدكىيف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث النػٍَّهي عىٍن تػينىاًجي اًثٍػنػىٍُتً ًْتىٍضرىًة اثى

 ىل اٟتديث يعم اٟتضر كالسفر ، ككل زمن ككل كقت ؟
 نعم ، ألف ىذا ظاىر اٟتديث ، فيعم اٟتضر كالسفر .

 كىذا قوؿ اٞتمهور .
 كظاىر ىذا اٟتديث يعم ٚتيع األزماف كاألحواؿ .:  قاؿ القرطيب

 كإليو ذىب ابن عمر ، كمالك ، كاٞتمهور . 
وف دكف ا١تؤمنُت ، ق: إُف أف ذلك كاف يف أكؿ اإلسبلـ ؛ ألفَّ ذلك كاف حاؿ ا١تنافقُت ، فيتناجى ا١تناف العلماءب بعض كقد ذى 

 فلما فشا االسبلـ ؛ سقط ذلك .
 كقاؿ بعضهم : ذلك خاصّّ ابلسفر ، كيف ا١تواضع اليت ال أيمن الرجل فيها صاحبو . فأمَّا يف اٟتضر ، كبُت العمارة : فبل .

 )ا١تفهم(  لت : ككل ذلك ٖتكُّم ، كٗتصيصه ال دليل عليو . كالصحيح : ما صار إليو اٞتمهور . كهللا تعاُف أعلم ْتقائق األمور.ق
ـٌ يف كيٌل اأٍلى :  كقاؿ النوكم ٍزمىاف ، كىيف اٟتٍىضىر كىمىٍذىىب اًٍبن عيمىر رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي كىمىاًلك كىأىٍصحىابنىا كىٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء أىفَّ النػٍَّهي عىا

 كىالسَّفىر .
ٍنًهٌي عىٍنوي اٍلمينىاجىاة يًف السَّفىر ديكف اٟتٍىضىر ، أًلىفَّ السَّفىر مىًظنَّة ا   ٠تٍىٍوؼ .كىقىاؿى بػىٍعض اٍلعيلىمىاء : ًإ٪تَّىا اٍلمى
ا اٟتٍىًديث مىٍنسيوخ كىأىفَّ ىىذىا كىافى يًف أىكَّؿ  ـ ، كىأىًمنى النَّاس سىقىطى النػٍَّهي . كىكىافى  كىادَّعىى بػىٍعضهٍم أىفَّ ىىذى ـ ، فػىلىمَّا فىشىا اإٍلًٍسبلى اإٍلًٍسبلى

   اًع . كىاَّللَّ أىٍعلىم.ثٍػنىاًف ديكف اًثٍػنػىٍُتً فىبلى أبىٍس اًبإٍلًٍٚتى اٍلمينىاًفقيوفى يػىٍفعىليوفى ذىًلكى ًْتىٍضرىًة اٍلميٍؤًمًنُتى لًييٍحزًنيوىيٍم . أىمَّا ًإذىا كىانيوا أىٍربػىعىة ، فػىتػىنىاجىى اً 
 ) شرح مسلم ( .



 َُِٔ 

 ىل دخوؿ اٟتزف على ا١تسلم منهي عنو ؟
 نعم ، فبل ٬توز إدخاؿ اٟتزف على ا١تسلم ، ألف ذلك يفرح الشيطاف .

ئنا ًإالَّ  قاؿ تعاُف ) يػٍ  ( . إبًًٍذًف اَّللًَّ  ًإ٪تَّىا النٍَّجوىل ًمنى الشٍَّيطىاًف لًيىٍحزيفى الًَّذينى آمىنيوا كىلىٍيسى ًبضىاٌرًًىٍم شى
 اٟتديث ؟يستثٌت من النهي الوارد يف ماذا 

 يستثٌت مسائل :
 .: إذا تناجى االثناف إبذف الثالث ، فأذف ٢تم جاز  ا١تسألة األكىل

ثىةن فىبلى يػىتػىنىاجىى اثٍػنىافً  ١تا ركل أٛتد عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا   تيٍم ثىبلى ديكفى الثَّاًلًث، ًإالَّ إبًًٍذنًًو،  ) ًإذىا كينػٍ
 و ( .فىًإفَّ ذىًلكى ٭تيٍزًني 
 .: إذا كاف العدد أكثر من ثبلثة ، فيجوز أف يتناجى اثناف دكف البقية  ا١تسألة الثانية

 ؾ ( .ضيرُّ ١تا ركل أبو داكد ، كفيو : قىاؿى أىبيو صىاًلحو ، فػىقيٍلتي اًلٍبًن عيمىرى : فىأىٍربػىعىةه ؟ قىاؿى : ) الى يى  
 . أىمَّا ًإذىا كىانيوا أىٍربػىعىةن فػىتػىنىاجىى اًثٍػنىاًف ديكفى اًثٍػنػىٍُتً ، فىبلى أبىٍسى اًبإٍلًٍٚتىاًع " انتهى:  قاؿ النوكم

ثىة ( يىديٌؿ عىلىى أىنَّوي ٬تىيوز ذىًلكى  تيٍم ثىبلى ثىة ؛ كقاؿ الشيخ دمحم بن عبد ا٢تادم السندم رٛتو هللا : " قػىٍولو ) ًإذىا كينػٍ ًإذىا كىافى أىٍكثىر ًمٍن ثىبلى
ٍتىًنس الثَّاًلث اًبلرَّاًبًع ، كىأىٍيضنا ًبويجيوًد الرَّاًبع الى ٮتىىاؼ الثَّاًلث عىلىى نػىٍفسو ًمنػٍ  هيمىا الشٌَّر " انتهى من " حاشية السندم أًلىنَّوي ٯتيًٍكن أىٍف أيى

 . " على سنن ابن ماجة
اجة أك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي ، فيجوز يف ىذه اٟتاؿ أف يتناجى اثناف دكف : إذا كانت ىناؾ ح ا١تسألة الثالثة

 . الثالث
 . رٛتو هللا يف " رَيض الصاٟتُت " : ابب النهي عن تناجي اثنُت دكف الثالث برَت إذنو إال ٟتاجة قاؿ النوكم

: " كمن ىذه الصور مثبلن : أحياّنن أيتيك  -ا١تباح ذكر صورة من صور التناجي  –كقاؿ الشيخ دمحم صاٌف ا١تنجد حفظو هللا يف 
ضيف أنت كىو يف اجمللس فيأيت إليك كلدؾ أك خادمك فتضطر أف تسر يف أذف الولد أك ا٠تادـ كبلمان عن ٕتهيز الطعاـ مثبلن ، 

درجت مركءة الناس على أك عن تفريغ طريق مثبلن ، أك أحياّنن يقوؿ لك كلدؾ : إف أمي تقوؿ كذا ككذا ، كيف ىذه اٟتالة فقد 
عدـ اٞتهر هبذه األشياء أماـ الضيوؼ ، فهذه ا١تسألة ىي مصلحة راجحة تقاـك ا١تفسدة ا١تشكوؾ هبا ، ألف الضيف سوؼ 
يقدر أف كلدؾ ىذا عندما تسر إليو بكبلـ لن تقوؿ كبلمان سيئان عنو ، كإ٪تا سوؼ ترتب أنت كإَيه أمران يتعلق ابلضيافة ، أك يتعلق 

 .ة: كيف تكوف ٣تالسنا إسبلميىلك بداخل البيت، فلذلك لن ٭تزف، ىذا مثاؿ على التناجي اٞتائز "انتهى من" شريطأبداخل 
 ماذا نستفيد من قولو ) حىت ٗتتلطوا ( ؟

 نستفيد أف غاية ا١تنع أف ٬تد الثالث من يتحدث معو .
ٮتتلطوا ابلناس ( ، فبُتَّ غاية ا١تنع ، كىو أف ٬تد الثالث كقد زاد يف الركاية األخرل زَيدة حسنة ، فقاؿ ) حىت :  قاؿ القرطيب

من يتحدث معو ، كما فعل ابن عمر ، كذلك : أنو كاف يتحدث مع رجل ، فجاء آخر يريد أف يناجيو ، فلم يناجو حىت دعا 
 رابعنا ، فقاؿ لو كلؤلكؿ : أتخرا ، كّنجى الرجل الطالب للمناجاة

 ما أعظم مقاصد الشيطاف ؟
 م مقاصده إدخاؿ اٟتزف على ا١تسلم .من أعظ

 ... ( . ٪تَّىا النٍَّجوىل ًمنى الشٍَّيطىاًف لًيىٍحزيفى الًَّذينى آمىنيواقاؿ تعاُف ) إ
 ) الرؤَي ثبلث : ٖتزين الشيطاف ، ....( . كقاؿ 



 َِِٔ 

 ماذا نستفيد من قولو ) من أجل أف ذلك ٭تزنو ( ؟
 نستفيد عدـ إدخاؿ اٟتزف على ا١تسلم .

منو كذلك ألف اٟتزف يضعف القلب كيوىن العـز كيضر اإلرادة كال  عاذكا١تقصود أف النِب جعل اٟتزف ٦تا يست:  القيم قاؿ ابن
فاٟتزف مرض من أمراض ( ليحزف الذين ءامنوا  شيطافإ٪تا النجول من ال) شيء أحب إُف الشيطاف من حزف ا١تؤمن قاؿ تعاُف 

)طريق ا . واب عليو ثواب ا١تصائب اليت يبتلى العبد هبا برَت اختياره كا١ترض كاألَف ك٨تو٫تالقلب ٯتنعو من هنوضو كسَته كتشمَته كالث
 ا٢تجرتُت( .

 كىَفٍى أيىًٍت اٟتٍيٍزفي يف اٍلقيٍرآًف ًإالَّ مىٍنًهيِّا عىٍنوي، أىٍك مىٍنًفيِّا.:  كقاؿ رٛتو هللا
ًنيوا كى  ، كىقػىٍولًوً  ( كىالى ٖتىٍزىٍف عىلىٍيًهمٍ )  كىقػىٍولًوً  ( الى ٖتىٍزىنيوافىاٍلمىٍنًهيُّ عىٍنوي كىقىٍولًًو تػىعىاُفى }كىالى هتى كىاٍلمىٍنًفيُّ   ( الى ٖتىٍزىٍف ًإفَّ اَّللَّى مىعىنىا)  يف غىٍَتً مىٍوًضعو

 (  كىقىٍولًًو: }فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى 
وًكًو، قىاؿى يًو لًٍلقىٍلًب، كىأىحىبُّ شىٍيءو ًإُفى الشٍَّيطىاًف أىٍف ٭تىٍزىفى اٍلعىٍبدي لًيػىٍقطىعىوي عىٍن سىٍَتًًه، كىييوًقفىوي عىٍن سيلي كىًسرُّ ذىًلكى أىفَّ اٟتٍيٍزفى الى مىٍصلىحىةى فً 

ثىةى أىٍف يػىتػىنىاجىى اثٍػنىاًف ًمنػٍهيٍم ديكفى كىنػىهىى النَِّبُّ صىلَّى اَّللَّي  ( ًإ٪تَّىا النٍَّجوىل ًمنى الشٍَّيطىاًف لًيىٍحزيفى الًَّذينى آمىنيوا) اَّللَّي تػىعىاُفى   عىلىٍيًو كىسىلَّمى الثَّبلى
، كىالى مىٍقصيودو، كىالى ًفيًو فىائًدىةه، كىقىًد اٍستػىعى  ، فػىقىاؿى اذى ًمٍنوي النَِّبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى الثَّاًلًث، أًلىفَّ ذىًلكى ٭تيٍزًنيوي. فىاٟتٍيٍزفي لىٍيسى ٔتىٍطليوبو

نػىهيمىا أىفَّ اٍلمىٍكريكهى الًَّذم يىرًدي عىلىى اٍلقىٍلًب، ًإٍف كىافى ًلمىا ييٍستػىقٍ « اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىعيوذي ًبكى ًمنى ا٢ٍتىمًٌ كىاٟتٍىزىفً » ، كىاٍلفىٍرؽي بػىيػٍ بىلي أىٍكرىثىوي فػىهيوى قىرًيني ا٢ٍتىمًٌ
.ا٢ٍتىمَّ، كىًإٍف كىافى ًلمىا مىضىى أىٍكرىثىوي  ٫تيىا ميٍضًعفه لًٍلقىٍلًب عىًن السٍََّتً، ميقىًتًٌه لًٍلعىٍزـً  ) مدارج ( .   اٟتٍيٍزفى، كىًكبلى

 كنستفيد أف من أعظم مقاصد الشريعة إسعاد ا١تؤمن .
 ما فائدة قرف اٟتكم بعلتو ؟

 ئدة قرف اٟتكم ابلعلة ثبلثة:فا
 لو حكمو.بياف أف الشريعة سامية عالية، فما ٖتكم بشيء إال ك  أكالن:
اقتناع النفوس ابٟتكم، ألف النفس إذا علمت علة اٟتكم اطمأنت، كإف كاف ا١تؤمن سيطمئن على كل حاؿ لكن ىذه زَيدة  اثنيان:

 طمأنينة.
 : مشوؿ اٟتكم بشموؿ ىذه العلة، ٔتعٌت أف ما ثبت فيو ىذه العلة ثبت لو ىذا اٟتكم ا١تعلل. ]قالو الشيخ ابن عثيمُت[.اثلثان 

 الفوائد العامة من اٟتديث ؟ اذكر بعض
o . حرص اإلسبلـ على اآلداب اإلسبلمية 
o . مشوؿ اإلسبلـ بتوجيهاتو كتنظيماتو كل جوانب اٟتياة 
o . اٟتكمة من النهي ذكرت يف نفس اٟتديث : أف ذلك ٭تزنو كيظهر الشك فيو 
o لث قاؿ تعاُف ) َي أيها الذين آمنوا إذا ىذا اٟتكم يف التناجي يف ا٠تَت ، أما التناجي ابلشر فحراـ كإف َف يكن معهما اث

 تناجيتم فبل تتناجوا ابإلمث كالعدكاف كمعصية الرسوؿ ( .
o . قطع اإلسبلـ لكل سبب رٔتا يوجد التباغض كالتحاسد بُت الناس 

 
 
 
 



 َِّٔ 

هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُُْْ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ اىلرهجيلي اىلرهجيلى ًمٍن ٣تىًٍلًسًو، ُثيه ٬تىًٍلسي ًفيًو،  الى ييًقيمي )  قىاؿى
 و . ميتػهفىقه عىلىيٍ  (كىلىًكٍن تػىفىسهحيوا، كىتػىوىسهعيوا 

---------- 
 كيف لفظ ١تسلم ) ال يقيمٌن ( .(  الى ييًقيمي ) 
 كعند مسلم ) من مقعده ( .(  ًمٍن ٣تىًٍلًسوً الرجلى اىلرهجيلي  )

قاؿ ابن أَب ٚترة : معٌت األكؿ : أف يتوسعوا فيما بينهم ، كمعٌت الثآف : أف ينضم بعضهم إُف  (سهحيوا، كىتػىوىسهعيوا كىلىًكٍن تػىفى ) 
 بعض حىت يفضل من اٞتمع ٣تلس للداخل .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ٣تلس علم ، أك ٣تلس عاـ .نستفيد ٖترٔف أف يقيم الرجل غَته من مكانو مث يقعد فيو ، كال فرؽ يف ذلك بُت مسجد أك 

 ألف األصل يف النهي التحرٔف .
 كقيل : على الكراىة ، كاألكؿ أكُف .   ) القرطِب ( .

ا النػٍَّهي لًلتٍَّحرًًٔف ، فىمىٍن سىبىقى ًإُفى مىٍوًضع ميبىاح يف اٍلمىٍسًجد كىغىٍَته يػىٍوـ اٞتٍيميعىة أىٍك غىٍَته ًلصىبلى :  قاؿ النوكم ىىا فػىهيوى أىحىٌق ةو أىٍك غىَتٍ ىىذى
ا اٟتٍىًديث  . ًبًو ، كى٭تىٍرـي عىلىى غىٍَته ًإقىامىتو ٢ًتىذى

 ما اٟتكمة من النهي ؟
 ألف ذلك عدكاّنن على الرَت .

( ؟ فما ٍقعيدى ًفيًو الى ييًقيمىنه أىحىديكيٍم أىخىاهي يػىٍوـى اٍٞتيميعىًة ُثيه ٍليياىاًلٍف ًإىلى مىٍقعىًدًه فػىيػى جاء يف ركاية ٗتصيص ذلك بيـو اٞتمعة ) 
 اٞتواب عن ذلك ؟

 ىذا القيد ليس معت ران ، كما بينتو الركاَيت األخرل ، كلكن ىذا األمر يكثر يـو اٞتمعة بسبب ضيق ا١تكاف ، لكثرة الناس فيو .
ب التػٍَّنًصيص عىلىى بػىٍعض أىفػٍ :  قاؿ الشوكاين  اًبرو ًمٍن ابى ًب التػٍَّقًييد ًلؤٍلىحىاًديًث كىذىكىر يػىٍوـ اٞتٍيميعىة يف حىًديًث جى ـٌ الى ًمٍن ابى رىاد اٍلعىا

ا أىٍك غىَتٍ  ًب التٍَّخًصيص لًٍلعيميومىاًت، فىمىٍن سىبىقى إُفى مىٍوًضع ميبىاح سىوىاءه كىافى مىٍسًجدن ه يف يػىٍوـ ٚتييعىة أىٍك غىٍَتىىا اٍلميٍطلىقىة، كىالى ًمٍن ابى
ةو أىٍك لًرىٍَتًىىا ًمٍن الطَّاعى   . ات فػىهيوى أىحىقُّ ًبًو، كى٭تىٍرـي عىلىى غىٍَته إقىامىتو ًمٍنوي كىاٍلقيعيود ًفيوً ًلصىبلى

 ما اٟتكم لو قاـ اٞتالس للداخل ابختياره ؟
 جايز .

ـى لىوي رىجيل عىٍن ٣تىًٍلسو ملىٍ ٬تىًٍلس ًفيًو ( ما اٞتواب عن فعل ابن عمر ) أنو كاف  ؟ ًإذىا قىا
ـى ًبرًضىاهي ، لىًكنَّوي تػىوىرَّعى عىٍنوي لًوىٍجهىٍُتً :فػىهىذىا كىرىع مً :  قاؿ النوكم  ٍنوي ، كىلىٍيسى قػيعيوده ًفيًو حىرىامنا ًإذىا قىا

ـى لىوي ًمٍن ٣تىًٍلسو ًمٍن غىٍَت ًطيب قػىٍلبو ، فىسىدَّ اًٍبن عيمىر اٍلبىاب لً :  أىحىد٫تىا  ا . يىٍسلىم ًمٍن أىنَّوي رئتَّىا ًاٍستىحىى ًمٍنوي ًإٍنسىاف فػىقىا  ىىذى
ٍتىًنع ًمٍن ذىًلكى لًئىبلَّ يػىٍرتىًكب أى : كىالثهاين  ؼ اأٍلىٍكُفى ، فىكىافى اًٍبن عيمىر ٯتى يثىار اًبٍلقيٍرًب مىٍكريكه أىٍك ًخبلى حىد ًبسىبىًبًو مىٍكريكىنا ، أىٍك أىفَّ اإٍلً

ؼ اأٍلىٍكُفى أبًىٍف يػىتىأىخَّر عىٍن مىٍوًضعو ًمٍن الصٌَّف اأٍلىكَّؿ كى   . يػيٍؤثًرهي بًًو كىًشٍبو ذىًلكى ًخبلى
 ما ا١تشركع للحاضرين يف حق الداخل كمل ٬تد مكاانن ؟

 التوسع كالتفسح . كيف ذلك ثواب عظيم .
 ( . أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإذىا ًقيلى لىكيٍم تػىفىسَّحيوا يف اٍلمىجىاًلًس فىاٍفسىحيوا يػىٍفسىًح اَّللَّي لىكيٍم قاؿ تعاُف ) َي

ىذا أتديب  من هللا لعباده ا١تؤمنُت، إذا اجتمعوا يف ٣تلس من ٣تالس ٣تتمعاهتم، كاحتاج بعضهم أك بعض :  سعدمقاؿ ال



 َِْٔ 

 القادمُت عليهم للتفسح لو يف اجمللس، فإف من األدب أف يفسحوا لو ٖتصيبل ٢تذا ا١تقصود.
زاء من جنس العمل، فإف من فسح فسح ، فيحصل مقصود أخيو من غَت ضرر يلحقو ىو، كاٞتان كليس ذلك بضار للجالس شيئ

 و .هللا لو، كمن كسع ألخيو، كسع هللا علي
 ( ؟ًإذىا ًقيلى لىكيٍم تػىفىسهحيوا يف اٍلمىجىاًلًس فىاٍفسىحيوا يػىٍفسىًح اَّللهي لىكيٍم ما تفسَت قولو تعاىل ) 

 :اختلف يف معٌت اآلية :  قاؿ ابن حجر
 . إف ذلك خاص ٔتجلس النِب : فقيل 

 .ن اٟتسن البصرم ا١تراد بذلك ٣تلس القتاؿ قاؿ كمعٌت قولو انشزكا اهنضوا للقتاؿ كع
يفسح هللا أم كسعوا يوسع هللا عليكم يف الدنيا  كذىب اٞتمهور إُف أهنا عامة يف كل ٣تلس من ٣تالس ا٠تَت كقولو افسحوا

 ة .    ) الفتح ( .كاآلخر 
هيمىارىًضيى اىَّللهي -كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  -ُِْْ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  - عىنػٍ ًإذىا أىكىلى أىحىديكيٍم طىعىامنا، فىالى ٯتىٍسىٍح يىدىهي، حىىته )  قىاؿى

 . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (يػىٍلعىقىهىا، أىٍك يػيٍلًعقىهىا 
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ها اب١تنديل .نستفيد استحباب لعق األصابع ٦تا علق هبا من الطعاـ قبل مسح

ىذا كلو يدٌؿ على استحباب لعق األصابع إذا تعلَّق هبا شيء من الطعاـ ، كما قدَّمناه . لكنو يف آخر : ....  قاؿ القرطيب
الطعاـ ، كما نص عليو ، ال يف أثنائو ؛ ألنَّو ٯتس أبصابعو بزاؽ يف فيو إذا لعق أصابعو مث يعيدىا ، فيصَت كأنو يبصق يف الطعاـ ، 

 مستقذر ، مستقبح . كذلك
 ما اٟتكمة من ذلك ؟

 جاء يف حديث جابر بياف العلة :
أىمىرى بًلىٍعقً  أفَّ رىسيوؿ هللا عن جابر . ) 

 ركاه مسلم . ((إنَّكيٍم ال تىٍدركفى يف أىيًٌها البػىرىكىةي  ))، كىقىاؿى :  األىصىاًبًع كىالصٍَّحفىةً  
دىهي حىدًكيٍم فػىٍليىأخيٍذىىا ، فىلييًمٍط مىا كىافى هًبىا ًمٍن أذلن ، كىٍليىأكيٍلهىا كىالى يىدىٍعهىا لًلشَّيطىاًف ، كىال ٯتىٍسىٍح يى ًإذىا كىقػىعىٍت ليٍقمىةي أى  و )كيف ركاية لى 

 ة ( .اب١تٍنًديًل حىىتَّ يػىٍلعىقى أصىابعىوي فىًإنَّوي الى يىٍدرًم يف أمًٌ طىعىاًمًو البػىرىكى 
ف كقد يعلل أب( فإنو ال يدرم يف أم طعامو ال ركة ) ءت علة ىذا مبينة يف بعض الركاَيت قاؿ بن دقيق العيد جا:  قاؿ اٟتافظ

 .مسحها قبل ذلك فيو زَيدة تلويث ١تا ٯتسح بو مع االسترناء عنو ابلريق لكن إذا صح اٟتديث ابلتعليل َف يعدؿ عنو 
ذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما اصاهبا إ) اٟتديث صحيح أخرجو مسلم يف آخر حديث جابر كلفظو من حديث جابر :قلت 

 ( .من أذل كليأكلها كال ٯتسح يده حىت يلعقها أك يلعقها فإنو ال يدرم يف أم طعامو ال ركة 
 ( .كال يرفع الصحفة حىت يلعقها أك يلعقها ) زاد فيو النسائي من ىذا الوجو 

 (فإنو ال يدرم يف أم طعامو يبارؾ لو)د ٨توه بلفظ بن عمر ٨توه بسند صحيح كللط رآف من حديث أَب سعياكألٛتد من حديث 
كالعلة ا١تذكورة ال ٘تنع ما ذكره الشيخ فقد يكوف للحكم علتاف فأكثر  ان ك١تسلم ٨توه من حديث أنس كمن حديث أَب ىريرة أيض 

 )الفتح( ا .   كالتنصيص على كاحدة ال ينفي غَتى
مىٍعنىاهي كىاَّللَّي أىٍعلىم أىفَّ الطَّعىاـ الًَّذم ٭تىٍضيرهي اإٍلًٍنسىاف ًفيًو بػىرىكىة كىالى يىٍدرًم أىفَّ تًٍلكى  يٌو اٍلبػىرىكىة () الى تىٍدريكفى يف أى  كىقػىٍولو  :  قاؿ النوكم

بىًري أىٍف ٭تيىاًفظ عىلىى ىىذىا   اٍلبػىرىكىة ًفيمىا أىكىلىوي أىٍك ًفيمىا بىًقيى عىلىى أىصىاًبعو أىٍك يًف مىا بىًقيى يف أىٍسفىل اٍلقىٍصعىة أىٍك يًف اللٍُّقمىة السَّاًقطىة ، فػىيػىنػٍ



 َِٔٓ 

ٍمتىاع بًًو ، كىاٍلميرىاد ىينىا  دىة كىثػيبيوت ا٠تٍىٍَت كىاإٍلً مىا ٭تىٍصيل بًًو التػٍَّرًذيىة كىتىٍسلىم  -كىاَّللَّي أىٍعلىم  -كيٌلو ؛ لًتىٍحصيل اٍلبػىرىكىة ، كىأىٍصل اٍلبػىرىكىة الٌزَيى
 كىيػيقىوًٌم عىلىى طىاعىة اَّللَّ تػىعىاُفى كىغىٍَت ذىًلكى . عىاًقبىتو ًمٍن أىذنل ،

 فائدة :
 من السنة أف أيكل بثالث أصابع .

 ( ركاه مسلم . أيىٍكيلي بًثىبلىًث أىصىاًبعى كىيػىٍلعىقي يىدىهي قػىٍبلى أىٍف ٯتىٍسىحىهىا كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ ) قىاؿى  .كىٍعب ٍبن مىاًلكو عن  
 اـ الذم تكفي فيو ثبلثة أصابع ، كالتمر كالعنب .كىذا ٤تموؿ على الطع

ًث، قىاؿى ًعيىاضه : كىاأٍلىٍكلي أبًىٍكثػىرى ًمنػٍهىا ًمٍن الشَّرىًه كىسيوًء اأٍلىدىًب، كىأًلىنَّوي غىيػٍري ميٍضطىرٌو ًلذىًلكى ًٞتىمٍ  ًعًو اللٍُّقمىةى كىًإٍمسىاًكهىا ًمٍن ًجهىاهًتىا الثَّبلى
ًث يىٍدعىميوي اًبلرَّاًبعىةً كىًإٍف ايٍضطيرَّ إُفى اأٍلى  ثىًة أىصىاًبعى ، ٠ًتًفًَّة الطَّعىاـً كىعىدىـً تػىٍلًفيًقًو اًبلثَّبلى  . أىٍك ا٠تٍىاًمسىةً  ٍكًل أبًىٍكثػىرى ًمٍن ثىبلى

:  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُّْْ ًبًَت، كى )  رىسيوؿي اىَّللًه قاؿ قىاؿى لًٌٍم اىلصهًغَتي عىلىى اىٍلكى اٍلمىارُّ عىلىى اىٍلقىاًعًد، كىاٍلقىًليلي عىلىى لًييسى
ًثًَت  ( كلفظ الباارم ) كا١تار على  كىاٍلمىارُّ عىلىى اىٍلقىاًعدً ( )كىالرهاًكبي عىلىى اىٍلمىاًشي  )  كىيف ًركىايىةو ًلميٍسًلمو .  ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (اىٍلكى

 .القاعد ( 
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
أدب من آداب السبلـ ، كىو أف الصرَت يسلم على الكبَت ، كا١تار على القاعد ، كالقليل على الكثَت ، كالراكب على  نستفيد

 ا١تاشي .
 ما اٟتكمة فيمن شرع ٢تم االبتداء ؟

كالتوقَت، على الكبَت فمن أجل حق الكبَت على الصرَت ابلتواضع لو  كأما كجو تسليم الصرَت...  قاؿ ا١تهلب: :  قاؿ ابن بطاؿ
 . كتسليم ا١تار على القاعدة ىو من ابب الداخل على القـو فعليو أف يبدأىم ابلسبلـ

 . كتسليم القليل على الكثَت من ابب التواضع أيضنا، ألف حق الكثَت أعظم من حق القليل
 فأمر ابلتواضع. يلئبل يتك ر بركوبو على ا١تاش يكسبلـ الراكب على ا١تاش

 اصل ما ىذا اٟتديث أف ا١تفضوؿ بنوع ما يبدأ الفاضل .كقاؿ ابن العرَب : ح
 ما اٟتكم لو سلم صيب على ابلغ ، فهل ٬تب عليو الرد ؟

 نعم ٬تب عليو الرد ، كرجحو النوكم .
ـ . كىىىذىا ىيوى الصَّوىاب الًَّذم أىٍطبى :  قاؿ النوكم قى عىلىٍيًو اٞتٍيٍمهيور . كىقىاؿى بػىٍعض كىلىٍو سىلَّمى الصَِّبٌ عىلىى رىجيل لىًزـى الرَّجيل رىٌد السَّبلى

ب ، كىىيوى ضىًعيف أىٍك غىلىط .  ) شرح مسلم ( .  أىٍصحىابنىا : الى ٬تًى
تيٍم بًتىًحيَّةو فىحىيُّوا أًبٍحسىنى ًمٍنها أٍك ريدُّكىا)  الصحيح من الوجهُت كجوب رٌد السبلـ لقوؿ هللا تعاُفقاؿ يف األذكار  :   . ( كىًإذىا حييًٌيػٍ

 ىل يسن السالـ على الصبياف ؟
 نعم .

يىاف قاؿ النوكم :  بػٍ ـ عىلىى الصًٌ  .كىاتػَّفىقى اٍلعيلىمىاء عىلىى ًاٍسًتٍحبىاب السَّبلى
 ( متفق عليو . مىرَّ عىلىى ًغٍلمىافو فىسىلَّمى عىلىٍيًهمٍ  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو 

 
 



 َِٔٔ 

٬تيًٍزئي عىٍن اىٞتٍىمىاعىًة ًإذىا مىرُّكا أىٍف ييسىلًٌمى أىحىديىيٍم، كى٬تيًٍزئي عىٍن اىٞتٍىمىاعىًة أىٍف )  : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه قىاؿى  كىعىٍن عىًليٌو  -ُْْْ
هىًقيُّ  (يػىريده أىحىديىيٍم  يػٍ  .رىكىاهي أىٍٛتىدي، كىاٍلبػى

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 بلـ عن اٞتماعة ، كما ٬تزئ الواحد يف رد السبلـ عن اٞتماعة .نستفيد أنو ٬تزئ الواحد يف الس
اعلم أف ابتداء السَّبلـً سنَّةه مستحٌبة ليس بواجب، كىو سٌنةه على الكفاية، فإف كاف ا١تسلًٌم ٚتاعة كفى عنهم قاؿ النوكم : 

ى عليو الرٌد، كإف كانوا ٚتاعةن  كأما رٌد السبلـ، فإف كاف ا١تسلَّ ،  تسليمي كاحد منهم، كلو سلَّموا كلُّهم كاف أفضل ا تعُتَّ م عليو كاحدن
و كاف رٌد السبلـ فرضي كفايةو عليهم، فإف رٌد كاحد منهم سقطى اٟترج عن الباقُت، كإف تركوه كلُّهم أٙتوا كلُّهم، كإف رٌدكا كلُّهم فه

لى أنو لو رٌد غَتيىم َف يسقط الرٌد عنهم، بل الكماؿ كالفضيلة، ككذا قالو أصحابنا، كىو ظاىر حسن. كاتفق أصحابنا ع النهاية يف
 ٬تب عليهم أف يرٌدكا، فإف اقتصركا على رٌد ذلك األجنٌِب أٙتوا.

 ىل من آداب السالـ أف يسلم ثالاثن ؟
 نعم ، إذا َف ييسمع سبلمو .

ٍوـو فىسىلَّمى عىلىٍيًهٍم سىلَّمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى عىٍنوي ، كىًإذىا أىتىى عىلىى قى ػػػػػػػػػػػهى ػػػػا ثىبلىاثن حىىتَّ تػيفٍ ادىىى ػػػػػػػػأىنَّوي كىافى ًإذىا تىكىلَّمى ًبكىًلمىةو أىعى )   عىٍن أىنىسو عىًن النَِّبًٌ 
  ( ركاه البخارم .عىلىٍيًهٍم ثىبلىاثن 

 معٌت اٟتديث : 
 ىذا ٤تموؿ على ما إذا كاف اٞتمع كثَتان . قاؿ النوكم يف رايض الصاٟتُت :

أف يسلم ثبلاثن ، كلعل ىذا كاف ىديو يف السبلـ على اٞتمع الكثَت الذين ال يبلرهم سبلـ  كاف من ىديو   القيم :قاؿ ابن 
كاحد ، أك ىديو يف إٝتاع السبلـ الثآف كالثالث ، إف ظن أف األكؿ َف ٭تصل بو اإلٝتاع ، كإال فلو كاف ىديو الدائم التسليم ثبلاثن 

ك ، ككاف يسلم على كل من لقيو ثبلاثن ، كإذا دخل بيتو ثبلاثن ، كمن أتمل ىديو ، علم أف لكاف أصحابو يسلموف عليو كذل
 األمر ليس كذلك ، كأف تكرار السبلـ كاف منو أمران عارضان يف بعض األحياف .

ا١تخاطب ثقيل  يتكلم ثبلاثن إذا َف تفهم عنو ، كأما إذا فهمت عنو فبل يكرر ، لو َف تفهم لكػوف كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت :
 السمع ، أك لكثرة الضجة حولو أك ما أشبو ذلك فليعد مرتُت، ككذلك إذا سٌلمت كَف يسمع ا١تسلَّم عليو، أًعد مرة اثنية كاثلثة .

 ما اٟتكم لو سىلم على رجاؿ كصبياف فرد السالـ صيب منهم ، ىل يسقط فرض الرد على الرجاؿ ؟
ابًنىا كىلىٍو سىلَّمى عىلىى رًجى :  قاؿ النوكم ـ صىًِبٌ ًمنػٍهيٍم ىىٍل يىٍسقيط فػىٍرض الرٌَّد عىٍن الٌرًجىاؿ ؟ فىًفيًو كىٍجهىاًف أًلىٍصحى يىاف فػىرىدَّ السَّبلى : اؿ كىًصبػٍ

 أىصىٌحهمىا يىٍسقيط .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُْْٓ ، كىإً )  كىعىٍنوي قىاؿى ـً ، فىاٍضطىرُّكىيٍم ًإىلى الى تػىٍبدىؤيكا اىٍليػىهيودى كىالنهصىارىل اًبلسهالى تيميوىيٍم يف طىرًيقو ذىا لىقىيػٍ
 . أىٍخرىجىوي ميٍسًلم (أىٍضيىًقًو 

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد ٖترٔف ابتداء الكافر ابلسبلـ .
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 ك٦تا يدؿ على ٖترٔف ذلك أيضان :



 َِٕٔ 

، فىًإذىا سىلَّميوا عىلىٍيكيٍم فػىقيوليوا: كىعىلىٍيكي )  قىاؿى رىسيوؿي هللاة قاؿ: ٍصرى  بأىَبى حديث  ـً ءيكىيٍم اًبلسَّبلى  .  ركاه أٛتدم( ًإّنَّ غىاديكفى ًإُفى يػىهيودى فىبلى تػىٍبدى
 كم ( ركاه مسلم .أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٖتاببتم ، أفشوا السبلـ بين. قاؿ : قاؿ )  حديث أَب ىريرة ك 

 على ا١تسلمُت . ( يعٍتبينكم ) فقولو 
 و .مأمور ٔتعاداة الكافر فبل يشرع لو فعل ما يستدعي مودتو ك٤تبت ث : ا١تسلميف االستدالؿ ابٟتدي قاؿ اٟتافظ ابن حجر 

ـً .  قاؿ ابن القيم : قىٍد اٍختػىلىفى الٌسلىفي كىا٠تٍىلىفي يف ذىًلكى فػىقىاؿى أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍبدىءيكفى اًبلٌسبلى
ائًًهٍم ًبًو، كم : قاؿ النو  ائًًهٍم ًبًو، فىمىٍذىىبنىا ٖتىٍرٔف اًبًٍتدى ـ عىلىى اٍلكيفَّار كىابًٍتدى كىكيجيوب رىٌده عىلىٍيًهٍم أبًىٍف كاختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يًف رىٌد السَّبلى

اء قػىٍولو  ـً ( كىيًف الرٌَّد قػىٍولو )الى تػىبٍ  يػىقيوؿ: كىعىلىٍيكيٍم، أىٍك عىلىٍيكيٍم فػىقىٍط، كىدىلًيلنىا يف ااًلبًٍتدى )فػىقيوليوا:  دىءيكا اٍليػىهيود كىالى النَّصىارىل اًبلسَّبلى
هي عىٍن مىٍذىىبنىا قىاؿى أىٍكثىر اٍلعيلىمىاء كىعىامَّة السَّلىف . ا الًَّذم ذىكىٍرّنى  كىعىلىٍيكيٍم( كىهًبىذى

ثركف أبنو ال ٬توز ابتداؤىم ابلسبلـ ، كقاؿ آخركف : : كأما أىل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم ، فقطع األك كقاؿ يف األذكار
ليس ىو ْتراـ ، بل ىو مكركه ، كحكى أقضى القضاة ا١تاكردم كجها لبعض أصحابنا ، أنو ٬توز ابتداؤىم ابلسبلـ ، كىذاف 

 الوجهاف شاذاف كمردكداف.
 ( ؟ أىٍستػىٍغًفري لىكى رىِبًٌ قىاؿى سىالـه عىلىٍيكى سى فإف قيل : ما اٞتواب عن قولو تعاىل يف قصة إبراىيم )

 اٞتواب :
 قاؿ القرطِب : كاٞتمهور على أف ا١تراد بسبلمو : ا١تسا١تػػة اليت ىي ا١تتاركة ال التحية .

 ما اٟتكمة من النهي ؟
 ألف السبلـ نوع إكراـ ، كالكافر ليس أىبلن لذلك .

 ة الكافر .كألف السبلـ أيضان يستدعي ا١تودة كابة ، كا١تسلم مأمور ٔتعادا
 ىل يشرع الرد على الكافر إذا سلم ؟

 نعم يشرع .
 لعمـو قولو تعاُف ) كإذا حييتم بتحية ... ( .-أ

 كلعمـو األدلة الدالة على مشركعية رد السبلـ .-ب
 م ( متفق عليو .قيوليوا كىعىلىٍيكي ًإذىا سىلَّمى عىلىٍيكيٍم أىٍىلي اٍلًكتىاًب فػى  )قىاؿى  نىًس ٍبًن مىاًلكو أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كٟتديث أى  -ج

 :كىاٍختػىلىفيوا يف كيجيوًب الٌرٌد عىلىٍيًهٍم قاؿ ابن القيم : 
 .فىاٞتٍيٍمهيوري عىلىى كيجيوبًًو كىىيوى الٌصوىابي 

بي عىلىى أىٍىًل اٍلًبدىًع كىأىٍكُفى  بي الٌرٌد عىلىٍيًهٍم كىمىا الى ٬تًى  .كىقىالىٍت طىائًفىةه الى ٬تًى
ًؼ أىىٍ كىالٌصوى    ة .ًل الٌذمٌ ابي اأٍلىٌكؿي كىاٍلفىٍرؽي أىٌّن مىٍأميوريكفى هًبىٍجًر أىٍىًل اٍلًبدىًع تػىٍعزًيرنا ٢تىيٍم كىٖتىًٍذيرنا ًمنػٍهيٍم ًٓتًبلى

 ما كيفية الرد على أىل الكتاب .
 :مو : فإننا ٧تيبو بقولنا من كبل ان ، أك َف يظهر لفظ السبلـ كاضح -أم : ا١توت عليكم  - (الساـ عليكم  )قاؿ أحدىم  إذا

 م .كعليك
 ك (إف اليهود إذا سلموا عليكم يقوؿ أحدىم الساـ عليكم فقل : علي)  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ًلما جاء عن ابن عمر 

 متفق عليو .
 فإذا ٖتققنا من سبلـ الكفار علينا ابللفظ الشرعي ، فإف ابن القيم يرل أنو يرد ابلرد الشرعي .



 َِٖٔ 

ال شك فيو ، فهل لو أف يقوؿ كعليك السبلـ أك   ( سبلـ عليكم) رٛتو هللا : فلو ٖتقق السامع أف الذمي قاؿ لو  قيمقاؿ ابن ال
 يقتصر على قولو كعليك ؟ 

فإف ىذا من ابب العدؿ ، كهللا أيمر ابلعدؿ ـ ( كعليك السبل) فالذم تقتضيو األدلة الشرعية ، كقواعد الشريعة : أف يقاؿ لو : 
إ٪تا أمر ابالقتصار على قوؿ الراٌد "كعليكم" بناء على   فإنو ، كال ينايف ىذا شيئان ًمن أحاديث الباب بوجو ما … ف كاإلحسا

أال ترىيٍنٍت قلت كعليكم ١تٌا قالوا الساـ ؿ : السبب ا١تذكور الذم كانوا يعتمدكنو يف ٖتيتهم كأشار إليو يف حديث عائشة اهنع هللا يضر ، فقا
 كم .اؿ : إذا سلم عليكم أىل الكتاب فقولوا : كعلي، مث ق عليكم

 كقاؿ بعض العلماء : بل يقاؿ : كعليكم .
ـ ، بىٍل يػيقىاؿ : عىلىٍيكيٍم فػىقىٍط ، أىٍك كىعىلىٍيكيٍم . كىقىٍد جىاءىٍت اأٍلى قاؿ النوكم : ...  حىاًديث الَّيًت لىًكٍن الى يػيقىاؿ ٢تىيٍم : كىعىلىٍيكيٍم السَّبلى

ت إبًًثٍػبىاهًتىا ، كىعىلىى ىى ذىكىرىىا )  ذىا يف مىٍعنىاهي كىٍجهىاًف : أىحىد٫تىا ميٍسًلم ( ) عىلىٍيكيٍم ( ) كىعىلىٍيكيٍم ( إبًًثٍػبىاًت اٍلوىاك كىحىٍذفهىا ، كىأىٍكثىر الٌرًكىاَيى
ٍم ٨تىٍني كىأىنٍػتيٍم ًفيًو سىوىاء ، كىكيٌلنىا ٪تىيوت . كىالثَّآف أىفَّ اٍلوىاك ىينىا أىنَّوي عىلىى ظىاًىره ، فػىقىاليوا : عىلىٍيكيٍم اٍلمىٍوت ، فػىقىاؿى : كىعىلىٍيكيٍم أىٍيضنا أى 

ـٌ . كىأىمَّا حىٍذؼ نىاًؼ الى لًٍلعىٍطًف كىالتٍَّشرًيك ، كىتػىٍقًديره : كىعىلىٍيكيٍم مىا تىٍستىًحقُّونىوي ًمٍن الذَّ . قىاؿى  اٍلوىاك فػىتػىٍقًديره بىٍل عىلىٍيكيٍم السَّاـ ًلبًلٍسًتئػٍ
اًلًكٌي حىٍذؼ اٍلوىاك لًئىبلَّ يػىٍقتىًضي التٍَّشرًيك ، كىقى  اؿى غىٍَته : إبًًثٍػبىاهًتىا كىمىا ىيوى يف اٍلقىاًضي : ًاٍختىارى بػىٍعض اٍلعيلىمىاء ًمنػٍهيٍم اًٍبن حىًبيب اٍلمى

بلى  ت . قىاؿى : كىقىاؿى بػىٍعضهٍم : يػىقيوؿ : عىلىٍيكيٍم السًٌ ُت أىٍم اٟتًٍجىارىة ، كىىىذىا ضىًعيف . كىقىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ : عىامَّة أىٍكثىر الٌرًكىاَيى ـ ًبكىٍسًر السًٌ
نىةى يػىٍرًكيو ًبرىٍَتً كىاك . قىاؿى  ا اٟتٍىٍرؼ ) كىعىلىٍيكيٍم ( اًبٍلوىاًك ، كىكىافى اًٍبن عييػىيػٍ أًلىنَّوي ًإذىا   ا٠تٍىطَّاَبُّ : كىىىذىا ىيوى الصَّوىاب ،اٍلميحىدًًٌثُتى يػىٍركيكفى ىىذى

مهٍم بًعىٍيًنًو مىٍرديكدنا عىلىٍيًهٍم خىاصَّة ، كىًإذىا ثػىبىتى ) اٍلوىاك ( اًقٍػتىضىى اٍلميشىارى  ـ حيًذؼى ) اٍلوىاك ( صىارى كىبلى كىة مىعىهيٍم ًفيمىا قىاليوهي . ىىذىا كىبلى
ت ، كىالى ا٠تٍىطَّاَبًٌ . كىالصَّوىاب أىفَّ ًإثٍػبىات اٍلوىاك كىحىٍذفهىا جىائًزى  ت ، كىأىفَّ اٍلوىاك أىٍجوىد كىمىا ىيوى يًف أىٍكثىر الٌرًكىاَيى اًف كىمىا صىحٍَّت بًًو الٌرًكىاَيى

نىا كىعىلىٍيًهٍم ، كىالى ضىرىر يف قػىٍولو اًبٍلوىاكً   . مىٍفسىدىة ًفيًو ، أًلىفَّ السَّاـ اٍلمىٍوت ، كىىيوى عىلىيػٍ
 ؟سلموف ، أك مسلم ككفار إذا مر كاحد على ٚتاعة فيهم مما اٟتكم 

 .فالسنة أف يسلم عليهم يقصد ا١تسلمُت أك ا١تسلم
مر على ٣تلس فيو أخبلط من ا١تسلمُت كا١تشركُت عبدة األكاثف كاليهود ، فسلم  أف النِب ا ) عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهم

 ( . ِب عليهم الن
 كاف معهم كفار كينوم حينئذ ابلسبلـ ا١تسلمُت .قاؿ ابن حجر : يؤخذ منو جواز السبلـ على ا١تسلمُت إذا  

 ما حكم ابتداء الكافر بتحية غَت السالـ ؟
 اختلف العلماء اببتداء الكافر بتحية غَت السبلـ ، كقوؿ : مرحبان ، أىبلن ك٨توىا ؟

 ال ٬توز . القوؿ األكؿ :
 كىذا مذىب اٟتنابلة ، كاختاره ابن عثيمُت .

 ـ ... ( .كا اىٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل اًبلسَّبلى الى تػىٍبدىؤي ٟتديث الباب ) 
هنى عن بدئهم ابلسبلـ ، كالتحية جنس يشمل السبلـ كغَته ، فالنهي عن السبلـ هني عن جنسو ، قاؿ اإلماـ  فالرسوؿ 

 أٛتد : كىذا عندم أكثر من السبلـ .
 : يكره . القوؿ الثاين

 كىذا قوؿ اٟتنفية .
 ي على الكراىة .ٟتديث الباب ، كٛتلوا النه



 َِٔٗ 

 : ٬توز مع اٟتاجة . القوؿ الثالث
 كىذا قوؿ الشافعية .

 ٬توز . القوؿ الرابع :
 كىذا اختيار ابن تيمية .

ألنو َف يرد هني يف التحية ، بل أحاديث النهي ىي يف السبلـ الذم ىو من خواص ىذه األمة ، فتبقى بقية التحاَي على أصلها 
 من اإلابحة .
 كهللا أعلم .

، فىاٍضطىرُّكهي ًإىلى أىٍضيىًقوً ذا نستفيد من قولو ) ما ىيٍم يف طىرًيقو  ( ؟ كىًإذىا لىًقيتيٍم أىحىدى
نستفيد أف الكتاَب إذا قابل ا١تسلم يف الطريق ، فإف ا١تسلم ال يفسح لو ، ألف ىذا من إكرامو ، بل يلجئو إُف أضيق الطريق ، 

 عند العلماء بقيدين :كيكوف كسط الطريق كسعتو للمسلم ، كىذا مقيد 
 األكؿ : أف ىذا عند الزحاـ ، فَتكب ا١تسلموف صدر الطريق ، كيكوف الذمي يف أضيقو .

 الثآف : أف ىذا التضييق مقيد ْتيث ال يقع الذمي يف ضرر ، كأف يقع يف حفرة أك يصدمو جدار ك٨توه . ) منحة العبلـ ( .
، كىٍليػىقيٍل لىوي أىخيوهي يػىٍرٛتىيكى اىَّللهي، فىًإذىا قىاؿى لىوي: يػىٍرٛتىيكى اىَّللهي ًإذىا عىطى  ) قىاؿى  كىعىٍن اىلنهيبًٌ  -ُْْٔ ، سى أىحىديكيٍم فػىٍليػىقيٍل: اىٟتٍىٍمدي َّلًلًه

لىكيٍم   . أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرم (فػىٍليػىقيٍل: يػىٍهًديكيمي اىَّللهي، كىييٍصًلحي ابى
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 د أف العاطس يسن لو أف يقوؿ اٟتمد  بعد عطاسو .نستفي

 ما حكم تشمست العاطس ؟
 يشرع للمسلم أف يشمت العاطس إذا ٛتد هللا .

 قاؿ النوكم : كىاٍجتىمىعىٍت اأٍليمَّة عىلىى أىنَّوي مىٍشريكع ، مثيَّ ًاٍختػىلىفيوا يف ًإ٬تىابو .    ) نوكم ( .
 عاطس إذا ٛتد هللا على أقواؿ :كقد اختلف العلماء يف حكم تشميت ال

 كاجب . : القوؿ األكؿ
عىوي . اًلًكيَّة عىلىى كيٌل مىٍن ٝتًى  قاؿ النوكم : فىأىٍكجىبىوي أىٍىل الظَّاًىر ، كىاٍبن مىٍرٔفى ًمٍن اٍلمى

ٍتوي ( . -كقد تقدـ-ٟتديث الباب أَب ىريرة  -أ  )كًإذىا عىطىسى فىحىًمدى هللا فىشىمًٌ
رًيض، كىاتًٌبىاًع اٞتىنىازىًة، كتىٍشًميًت العىاطًس،...(  أمرّن رىسيوؿ هللا  اؿ )كٟتديث ال راء ق -ب

ى
 بسبع، كهناّن عن سبع: أمىرىّنى بعيىادىة ا١ت

بُّ اٍلعيطىاسى كىيىٍكرىهي التػَّثىاؤيبى فىًإذىا عىطىسى فىحىمً  عىًن النَِّبًٌ  أىَب ىيرىيٍػرىةى  ٟتديثك  -ج فىحىقٌّ عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو دى اَّللَّى قاؿ ) ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
عىوي  تىوي كىأىمَّا التػَّثىاكيبي فىًإ٪تَّىا ىيوى ًمنى الشٍَّيطىاًف فػىٍليػىريدَّهي مىا اٍستىطىاع ... ( ركاه البخارم . ٝتًى  أىٍف ييشىمًٌ

أَب ٚترة قاؿ ٚتاعة من علمائنا  قاؿ ابن حجر : كقد أخذ بظاىرىا ابن مزين من ا١تالكية ، كقاؿ بو ٚتهور أىل الظاىر كقاؿ بن
إنو فرض عُت كقواه بن القيم يف حواشي السنن فقاؿ : جاء بلفظ الوجوب الصريح ، كبلفظ اٟتق الداؿ عليو ، كبلفظ على 

 ، قاؿ : كال ريب أف الفقهاء أثبتوا كجوب الظاىرة فيو ، كبصيرة األمر اليت ىي حقيقة فيو ، كبقوؿ الصحاَب أمرّن رسوؿ هللا 
 أشياء كثَتة بدكف ٣تموع ىذه األشياء .

عى اٍلعىاًطسى ٭تىٍمىدي اَّللَّى  كقاؿ ابن القيم ، كىالى ٬تيٍزًئي تىٍشًميتي : فىظىاًىري اٟتٍىًديًث اٍلمىٍبديكًء ًبًو: أىفَّ التٍَّشًميتى فػىٍرضي عىٍُتو عىلىى كيلًٌ مىٍن ٝتًى



 ََِٕ 

ا أىحىدي قػىٍوِفًى اٍلعي  اًلًكيَّاًف، كىالى دىاًفعى لىو . ) زاد ا١تعاد ( .اٍلوىاًحًد عىنػٍهيٍم، كىىىذى  لىمىاًء، كىاٍختىارىهي ابن أَب زيد، كىأىبيو بىٍكًر ٍبني اٍلعىرىَبًٌ اٍلمى
 : فرض كفاية .كقيل 

 كرجحو أبو الوليد بن رشد كأبو بكر بن العرَب كقاؿ بو اٟتنفية كٚتهور اٟتنابلة .
 مستحب . كقيل :

 من ا١تالكية إُف أنو مستحب ك٬تزئ الواحد عن اٞتماعة كىو قوؿ الشافعية . ) الفتح ( . كذىب عبد الوىاب كٚتاعة
 قاؿ النوكم : كىمىٍذىىب الشَّاًفًعٌي كىأىٍصحىابو كىآخىرًينى أىنَّوي سينَّة كىأىدىب ، كىلىٍيسى ًبوىاًجب .
لدالة على الوجوب ال تنايف كونو على الكفاية ،  قاؿ ابن حجر : كالراجح من حيث الدليل القوؿ الثآف ، كاألحاديث الصحيحة ا

 فإف األمر بتشميت العاطس كإف كرد يف عمـو ا١تكلفُت ففرض الكفاية ٮتاطب بو اٞتميع على األصح كيسقط بفعل البعض
 ؟ يشرع تشميت العاطس مىت

 إذا ٛتد هللا ، فإف َف ٭تمد هللا فبل يشمت ، قاؿ ابن العرَب : كىو ٣تمع عليو . 
تىوي ( .ٟت -أ عىوي أىٍف ييشىمًٌ  ديث أَب ىريرة السابق ) فىًإذىا عىطىسى فىحىًمدى اَّللَّى فىحىقّّ عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو ٝتًى

ٍتوي عىطىسى فيبلىفه  رىجيبلىًف فىشىمَّتى أىحىدى٫تيىا كىَفٍى ييشىمًًٌت اآلخىرى فػىقىاؿى الًَّذل َفىٍ  كعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ) عىطىسى ًعٍندى النَِّبًٌ  -ب ييشىمًٌ
دى اَّللَّى كىًإنَّكى َفٍى ٖتىٍمىًد اَّللَّى ( متفق  ٍتًٍت. قىاؿى : ًإفَّ ىىذىا ٛتًى  عليو .فىشىمَّتَّوي كىعىطىٍستي أىّنى فػىلىٍم تيشىمًٌ

تيوهي( يػىقيوؿي )ًإذىا عىطىسى أىحىديكيٍم فىحىًمدى اَّللَّى  كعن أىىًب ميوسىى . قاؿ : ٝتعت رىسيوؿى اَّللًَّ  -ج تيوهي فىًإٍف َفٍى ٭تىٍمىًد اَّللَّى فىبلى تيشىمًٌ ركاه  فىشىمًٌ
 مسلم .

ٍيًفيهة اٟتٍىٍمد :  كىاٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاء يف كى
اؿ ، كىقىاؿى اًٍبن جىرًير : ىيوى ٥تيىَتَّ بػىٍُت فىًقيلى : يػىقيوؿ : اٟتٍىٍمد َّللًًَّ . كىًقيلى : اٟتٍىٍمد َّللًًَّ رىٌب اٍلعىالىًمُتى ، كىًقيلى : اٟتٍىٍمد َّللًًَّ عىلىى كيٌل حى  

 ىىذىا كيٌلو ، كىىىذىا ىيوى الصًَّحيح كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّوي مىٍأميور اًبٟتٍىٍمًد َّللًًَّ .   ) نوكم ( .
لكيٍم ، كىًقيلى : يػىقيوؿ : يػىٍرًفر اَّللَّ لىنىا كىلىكيٍم ، كىقىاؿى  كىاٍختػىلىفيوا يف رىٌد اٍلعىاًطس عىلىى اٍلميشىمًٌت ، فىًقيلى : يػىقيوؿ : يػىٍهًديكيٍم اَّللَّ كىييٍصًلح ابى

ٍيًن ، كىىىذىا ىيوى الصَّوىاب ، كىقىٍد صىحٍَّت اأٍلىحىاًديث هًبًمىا . ) نوكم ( .  مىاًلك كىالشَّاًفًعٌي : ٮتيىَتَّ بػىٍُت ىىذى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُْْٕ  أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه. (نه أىحىده ًمٍنكيٍم قىائًمنا الى يىٍشرىبى  ) كىعىٍنوي قىاؿى

---------- 
 ما حكم الشرب قائمان ؟

 كردت أحاديث تدؿ على النهي عن ذلك :
 كحديث الباب .  -أ

 ( ركاه مسلم . زىجىرى عىًن الشٍُّرًب قىائًمنا  أىفَّ النَِّبَّ ) أىنىسو  كحديث -ب
 ( . زىجىرى عىًن الشٍُّرًب قىائًمنا  أىفَّ النَِّبَّ )  مًٌ أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً  كحديث -ج
 : شرب قائمان ، منها كردت أحاديث أخرل أف النِب ك 
ـى فىشىًربى كىىيوى قىائً  سىقىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ ) اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيما قىاؿى  حديث-أ  م ( متفق عليو.ًمٍن زىٍمزى

سنا يىٍكرىهي أىحىديىيٍم أىٍف يىٍشرىبى كىىيوى قىائًمه ، كىًإٌٓفً رىأىٍيتي عن عىًلٌي رىًضيى اك  -ب  النَِّبَّ صىلَّى اَّللَّي َّللَّي عىٍنوي أنو شىًربى قىائًمنا مث قىاؿى : ًإفَّ ّنى
 ت ( ركاه البخارم .عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىعىلى كىمىا رىأىيٍػتيميوٓف فػىعىلٍ 

ريكفى ! ًإٍف أىَب طىاًلبو رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي شىًربى قىائًمنا ، فػىنىظىرى ًإلىٍيًو النَّاسي كىأىنػَّهيٍم أىٍنكىريكهي فػىقىاؿى : مىا تػىٍنظي  أىفَّ عىًليَّ ٍبنى )كركل أٛتد  -ج



 َُِٕ 

ا فػىقىٍد رىأىٍيتي النَِّبَّ  أىٍشرىٍب قىائًمنا فػىقىٍد رىأىٍيتي النَِّبَّ   ا ( .يىٍشرىبي قىاًعدن   يىٍشرىبي قىائًمنا ، كىًإٍف أىٍشرىٍب قىاًعدن
 فاختلف العلماء يف اٞتمع بُت ىذه األحاديث :

 فذىب قـو إُف أف أحاديث النهي ّنسخة ألحاديث اٞتواز ، فقالوا بتحرٔف الشرب قائمان .
 كىذا قوؿ ابن حـز ، كرجحو الصنعآف .

 ة .قائمان فنسخت اإلابحقالوا : األصل اإلابحة فتحمل أحاديث الشرب عليها مث كرد النهي عن الشرب 
 .أف أحاديث اٞتواز أثبت من أحاديث النهي كذىب قـو إُف 

 ـ .كىذه طريقة أَب بكر األثر 
 قائمان من زمـز كذلك يف حجة الوداع . شرب النِب دليلهم : 

 و .فكذىب قـو فقالوا : تعارضت األحاديث كاآلاثر فتسقط كاألصل إابحة الشرب قائمان فيتمسك بو حىت يثبت خبل
 قاؿ بذلك ابن عبد ال ر ، كأبو الوليد بن رشد . 

 كقاؿ قـو : ْتمل أحاديث الشرب قائمان على حاؿ اٟتاجة كأحاديث النهي مع عدمها .
 كابن القيم . قاؿ بو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،  
 :الرد من كجهُتك 

 .من غَت حاجة ظاىر أكثر األحاديث شرب النِب  :األكؿ
 .حابة مهنع هللا يضر قيامان كأفتوا ّتوازه من غَت أف يقيدكه ابٟتاجة كىم أعلم الناس ابلشرعشرب الص :الثاين

 ز .كقاؿ قـو : النهي عن الشرب قائمان للتنزيو كشرب النِب ملسو هيلع هللا ىلص قائمان يدؿ على اٞتوا
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 كابن ر، كابن حجم، كالنوك ِب، العباس أٛتد بن عمر القرط أبوك ، كا١تازرم، كا٠تطاَبي، كالبيهقم، الط ر  قاؿ بذلك
 ح .كابن مفل  ، كدمحم بن أٛتد السفاريٍت ، كالسخاكم ، اٞتوزم

كسلك آخركف يف اٞتمع ٛتل أحاديث النهي على كراىة التنزيو كأحاديث اٞتواز على بيانو كىي طريقة ا٠تطاَب :  ابن حجر قاؿ 
 .    ) الفتح ( . كبن بطاؿ يف آخرين كىذا أحسن ا١تسالك كأسلمها كأبعدىا من االعًتاض

اُفى ًإٍشكىاؿ ، كىالى ًفيهىا ضىٍعف ، بىٍل كيٌلهىا صىًحيحىة ، كىالصَّوىاب ًفيهىا أىفَّ كىلىٍيسى يف ىىًذًه اأٍلىحىاًديث ًْتىٍمًد اَّللَّ تػىعى  : كقاؿ النوكم
ا الًَّذم جىوىاًز ، فىبلى ًإٍشكىاؿ كىالى تػىعىاريض ، كى النػٍَّهي ًفيهىا ٤تىٍميوؿ عىلىى كىرىاىىة التػٍَّنزًيو . كىأىمَّا شيٍربو صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىائًمنا فػىبػىيىاف لًلٍ  ىىذى

هي يػىتػىعىُتَّ اٍلمىًصَت ًإلىٍيًو ، كىأىمَّا مىٍن زىعىمى نىٍسخنا أىٍك غىٍَته فػىقىٍد غىًلطى غىلىطنا فىاًحشنا ، كىكىٍيف ييصىار ًإُفى النٍَّسخ مىعى ًإٍمكىاف اٞتٍىٍمع بػىٍُت  ذىكىٍرّنى
  أىٍعلىم . اأٍلىحىاًديث لىٍو ثػىبىتى التَّارًيخ كىأىْفَّ لىوي ًبذىًلكى . كىاَّللَّي 

ًفٍعلو صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإذىا  : كىٍيف يىكيوف الشٍُّرب قىائًمنا مىٍكريكىنا كىقىٍد فػىعىلىوي النَِّبٌ صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى ؟ فىاٞتٍىوىاب : أىفَّ  فىًإٍف ًقيلى 
 .   ) شرح مسلم ( .اٍلبػىيىاف كىاًجب عىلىٍيًو صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًو كىسىلَّمى  كىافى بػىيىاّنن لًٍلجىوىاًز الى يىكيوف مىٍكريكىنا ، بىلٍ 

 ما حكم األكل قائمان ؟
 ال خبلؼ بُت أىل العلم يف أنو ال ٭تـر األكل قائما ، كإ٪تا اختلفوا يف ذلك : ىل ىو مكركه ، أك خبلؼ األكُف ؟

 . لى الشرب: يكره األكل قائما لرَت حاجة ؛ قياسا ع القوؿ األكؿ
: "ذىاؾى أىشىرُّ أىٍك أىخٍ   . " بىثي كيؤيده تتمة حديث أنس يف النهي عن الشرب قائما " قىاؿى قػىتىادىةي ألنس : فػىقيٍلنىا فىاأٍلىٍكلي، فػىقىاؿى

 ب .قيل كىًإ٪تَّىا جيًعلى اأٍلىٍكلي أىشىرَّ ًلطيوًؿ زىمىًنًو اًبلنًٌٍسبىًة ًلزىمىًن الشُّرٍ ر : قاؿ ابن حج
 ة .كيكره األكل كالشرب قائما لرَت حاج : ر ىذا القوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، قاؿ رٛتو هللاكاختا
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 َِِٕ 

 ."( ، ك"شرح رَيض الصاٟتُت البن عثيمُتِٕٔ/ِٓكقاؿ بو الشيخ ابن ابز ، كابن عثيمُت رٛتهما هللا . ينظر "فتاكل ابن ابز" )
 . اىر مذىب اٟتنابلة ، كقاؿ بو ابن حـز الظاىرم: يباح األكل قائما ، كال يكره ؛ كىو ظ كالقوؿ الثاين

 . لعدـ كركد دليل على منع األكل ، كالكراىة إ٪تا كردت يف الشرب
 . كأما القياس فقالوا : إنو قياس مع الفارؽ بُت األكل كالشرب ، كاحتماؿ الضرر فيو غَت ظاىر

 . قائما . كيتوجو أنو كالشرب . كقالو الشيخ تقي الدين رٛتو هللاقاؿ صاحب الفركع : كظاىر كبلمهم : ال يكره أكلو م : قاؿ ا١ترداك 
قلت : إف قلنا : إف الكراىة يف الشرب قائما ١تا ٭تصل لو من الضرر ، كَف ٭تصل مثل ذلك يف األكل : امتنع اإلٟتاؽ " انتهى من 

 . "اإلنصاؼ
 . كأما ما كرد عن أنس )ذاؾ أشر أك أخبث( فموقوؼ على أنس

 . من قولو  : "كَف أيت يف األكل هني؛ إال عن أنس قاؿ ابن حـز
 قاؿ النوكم رٛتو هللا : مسألة: ىل يكره األكل كالشرب قائمنا، كما اٞتواب عن األحاديث يف ذلك؟

 .اٞتواب: يكره الشرب قائمنا من غَت حاجة، كال ٭تـر
 . كأما األكل قائمنا فإف كاف ٟتاجة : فجائز

 . ؼ األفضل. كال يقاؿ: إًنو مكركهكًإف كاف لرَت حاجة : فهو خبل
كثبت يف صحيح البخارم من ركاية ابن عمر رضي هللا تعاُف عنهما: أهنم كانوا يفعلونو، كىذا مقدـ على ما يف صحيح مسلم عن أنس: 

 .أنو كرىو
فعلو. فأحاديث  النِب هنى عنو، كيف صحيح البخارم كغَته، أحاديثي صحيحةه أف  كأما الشرب قائمنا ففي صحيح مسلم أف النِب 

  "النهي تدؿ لكراىة التنزيو، كأحاديث فعلو تدؿ لعدـ التحرٔف . " انتهى، من "فتاكل النوكم
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُْْٖ مىاًؿ، كى )  كىعىٍنوي قىاؿى ٍأ اًبلشًٌ ٍأ اًبٍليىًمًُت، كىًإذىا نػىزىعى فػىٍليػىٍبدى ٍلتىكيٍن اىٍلييٍمٌتى ًإذىا ًانٍػتػىعىلى أىحىديكيٍم فػىٍليػىٍبدى

زىعي  عىلي، كىآًخرى٫تيىا تػينػٍ  ( .أىكه٢تىيمىا تػينػٍ
--------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد استحباب البدء ابلرجل اليمٌت عند لبس النعل ، كالبدء ٓتلع نعل الرًجل اليسرل قبل اليمٌت .

 ك٦تا يدؿ على ذلك :
عىٍن عىاًئشىةى . قىالىٍت: ) كىافى  ٍأنًًو كيلًًٌو ( ميتػَّفىقه عىلىيٍ  اىلنَِّبُّ  حديث ى  و .يػيٍعًجبيوي اىلتػَّيىمُّني يف تػىنػىعًُّلًو، كىتػىرىجًُّلًو، كىطيهيورًًه، كىيًف شى

 ما القاعدة يف ذلك ؟
كقص  : ىذه قاعدة مستمرة يف الشرع ، كىي أف ما كاف من ابب التكرٔف كالتشريف ، كلبس الثوب كتقليم األظافر قاؿ النوكم

الشارب كترجيل الشعر ... كغَت ذلك ٦تا ىو يف فعلو يستحب التيامن فيو ، كأما ما كاف بضده ، كدخوؿ ا٠تبلء كا٠تركج من 
 ا١تسجد كاالمتخاط كاالستنجاء كخلع الثوب ... فيستحب التياسر فيو.

 أمثلة : ا٠تركج من ا٠تبلء ، كلبس النعاؿ ، كلبس الثوب ك٨تو ذلك ابليمُت .
 ا٠تبلء ، كاالستنجاء ، كخلع الثوب ، ىذه ابلشماؿ .كدخوؿ 

 اذكر بعض األحاديث اليت كردت يف البداءة ابليمُت ؟
 إذا انتعل أحدكم فليبدأ ابليمُت ، كإذا انتزع فيبدأ ابلشماؿ ( متفق عليو .حديث الباب  ) -أ

 ُت ( ركاه الًتمذم .) إذا توضأمت كإذا لبستم فابدؤكا ابليم كحديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ  -ب



 َِّٕ 

 إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينو كإذا شرب فليشرب بيمينو ( متفق عليو .)  كحديث جابر . قاؿ قاؿ  -ج
رمى ٚترة العقبة ، مث انصرؼ إُف البيدف فنحرىىا ، كاٟتجاـ جالس ، كقاؿ بيده عن رأسو ،  كعن أنس ) أف رسوؿ هللا  -د

 و ( ركاه مسلم .فحلق شقو األٯتن فقىسىمو فيمن يلي
 كيف ركاية ) ... قاؿ للحبلؽ : خذ ، كأشار إُف جانبو األٯتن ، مث األيسر ... ( .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -َُْٓ يعنا )  كىعىٍنوي قىاؿى يعنا، أىٍك لًيىٍالىٍعهيمىا ٚتًى ميتػهفىقه  (الى ٯتىًٍش أىحىديكيٍم يف نػىٍعلو كىاًحدىةو، كىٍليػيٍنًعٍلهيمىا ٚتًى
 ا .عىلىٍيًهمى 

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد النهي أف ٯتشي الرجل يف نعل أك خف كاحدة .
اًبرو ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  الًًو أىٍك ٯتىًٍشيى يًف نػىٍعلو كىاًحدىةو ( . كقد جاء عٍن جى  نػىهىى أىٍف أيىٍكيلى الرَّجيلى ًبًشمى

 كٚتهور العلماء على الكراىة .
يعنا أىٍك لًيىٍخلىٍعهيمىا  قىاؿى ) الى ٯتىًٍش أىحىديكيٍم يًف  جاء يف الصحيحُت : عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كقد نػىٍعلو كىاًحدىةو لًيػيٍنًعٍلهيمىا ٚتًى

يعنا (   .ٚتًى
 

 ما اٟتكمة من النهي ؟
 اختلف يف اٟتكمة من النهي :

الفتح :  قىاؿى ا٠تٍىطَّاَبُّ : اٟتًٍٍكمىة يف النػٍَّهي : أىفَّ النػٍَّعل شيرًعىٍت ًلًوقىايىًة الٌرًٍجل عىمَّا يىكيوف يف  رٛتو هللا يف قاؿ اٟتافظ ابن حجر 
مىا الى يػىتػىوىقَّى ًلؤٍليٍخرىل ، فػىيىٍخريج ٍجلىٍيًو اأٍلىٍرض ًمٍن شىٍوؾ أىٍك ٨تىٍوه ، فىًإذىا اًنٍػفىرىدىٍت ًإٍحدىل الٌرًٍجلىٍُتً ًاٍحتىاجى اٍلمىاًشي أىٍف يػىتػىوىقَّى إًلًٍحدىل رً 

ٍمىن مىعى ذىًلكى ًمٍن اٍلًعثىار   . ًبذىًلكى عىٍن سىًجيَّة مىٍشيو ، كىالى أيى
ؿ الرٍَّأم أىٍك ضىٍعفو   . كىًقيلى : أًلىنَّوي َفٍى يػىٍعًدؿ بػىٍُت جىوىارًحو ، كىرئتَّىا نيًسبى فىاًعل ذىًلكى ًإُفى ًاٍخًتبلى

ؿى اٍلبػىيػٍهىًقيُّ : اٍلكىرىاىىة ًفيًو اٍلعىرىَبٌ : ًقيلى : اٍلًعلَّة ًفيهىا أىنػَّهىا ًمٍشيىة الشٍَّيطىاف ، كىًقيلى : أًلىنػَّهىا خىارًجىة عىٍن ااًلٍعًتدىاؿ . كىقىا كىقىاؿى اًٍبن
الشٍُّهرىة يف اللًٌبىاس ، فىكيٌل شىٍيء صىيػَّرى صىاًحبو شيٍهرىة فىحىٌقو أىٍف  لًلشٍُّهرىًة فػىتىٍمتىٌد اأٍلىٍبصىار ًلمىٍن تػىرىل ذىًلكى ًمٍنوي ، كىقىٍد كىرىدى النػٍَّهي عىنٍ 

 ٬تىٍتىًنب . ) الفتح ( .
ًذًه اأٍلىحىاًديث الَّيًت  كقاؿ النوكم ة أىٍك مىدىاس كىاًحد الى لًعيٍذرو ، كىدىلًيلو ىى ًلم .  ذىكىرىىىا ميسٍ :ييٍكرىه اٍلمىٍشي يف نػىٍعل كىاًحدىة أىٍك خيٌف كىاًحدى

تىًعلىة تىًصَت أىٍرفى  ع ًمٍن اأٍليٍخرىل ، فػىيػىٍعسير مىٍشيو ، كىرئتَّىا كىافى قىاؿى اٍلعيلىمىاء : كىسىبىبو أىفَّ ذىًلكى تىٍشوًيو كىًمٍثلو ، كى٥تيىاًلف لًٍلوىقىاًر ، كىأًلىفَّ اٍلمينػٍ
بػىبنا لًٍلًعثىاًر .  سى
 أخرجو الطحاكم  .قاؿ )إف الشيطاف ٯتشي يف النعل الواحدة( أف رسوؿ هللا  يف )السلسلة الصحيحة( عن أَب ىريرة كقاؿ األلباين

 قلت : كىذا إسناد صحيح رجالو كلهم ثقات رجاؿ الشيخُت غَت الربيع بن سليماف
 ا١ترادم ك ىو ثقة .

 كاٟتديث يف " الصحيحُت " ك غَت٫تا من طريق أَب الزّند عن األعرج بو بلفظ
 حدة ، لينعلهما ٚتيعا ، أك ليخلعهما ٚتيعا " ." ال ٯتش أحدكم يف نعل كا

 ( كغَت٫تا .ِِّ/ّ( كأٛتد )ُْٓ/  ٔكلو شاىد من حديث جابر مرفوعا بلفظ )ال ٘تش يف نعل كاحدة( أخرجو مسلم )



 َِْٕ 

الطحاكم ىذا لتضمنو علة النهي ،  قلت : فاٟتديث يف النهي عن ا١تشي يف نعل كاحدة صحيح مشهور ، ك إ٪تا خرجت حديث
 يرجح قوالن كاحدان من األقواؿ اليت قيلت يف ٖتديدىا ، فجاء يف " الفتح " ... فذكر ما تقدـ من الفتح ، مث قاؿ االلبآف :. فهو 

فأقوؿ : الصحيح من ىذه األقواؿ ، ىو الذم حكاه ابن العرَب أهنا مشية الشيطاف ، كتصديره إَيه بقولو : " قيل " ٦تا يشعر 
 َف يقف على ىذا اٟتديث الصحيح ا١تؤيد ٢تذا "القيل" ، كلو كقف عليو ١تا كسعو إال اٞتـز بو .  بتضعيفو ، كذلك معناه أنو

كذلك سكوت اٟتافظ عليو يشعرّن أنو َف يقف عليو أيضان ، ك إال لذكره على طريقتو يف ٚتع األحاديث كذكر أطرافها ا١تناسبة 
 للباب ، السيما ك ليس يف تعيُت العلة ك ٖتديدىا سواه .

فخذىا فائدة نفيسة عزيزة رٔتا ال تراىا يف غَت ىذا ا١تكاف ، يعود الفضل فيها إُف اإلماـ أَب جعفر الطحاكم ، فهو الذم حفظها 
 )السلسلة الصحيحة(لنا إبسناد صحيح يف كتابو دكف عشرات الكتب األخرل لرَته .   

 :تنبيو 
 يف نعل كاحدة ( . أبيو عن عائشة . قالت ) رٔتا مشى النِب  أما اٟتديث الذم ركاه ليث عن عبد الرٛتن بن القاسم عن 

 فهو ضعيف ال ٭تتج بو ، أخرجو الًتمذم .
ف اأٍليٍخرىل كالتػَّرىدًٌم ]أم قاؿ اٟتافظ رٛتو هللا : قىٍد يىٍدخيل يف ىىذىا كيٌل لًبىاس شىٍفع كىا٠تٍيفٍَُّتً كىًإٍخرىاج اٍليىد اٍلوىاًحدىة ًمٍن اٍلكيٌم ديك  -ْ
ٍنًكبػىٍُتً ديكف اآٍلخىر . قىالىوي ا٠تٍىطَّاَبُّ . قػيٍلت : كىقىٍد أىٍخرىجى اًٍبن مىاجىٍو حىًديث الٍ لب بىاب ًمٍن رًكىايىة ٤تيىمَّد ٍبن س الرداء[ عىلىى أىحىد اٍلمى

ف عىٍن سىًعيد اٍلمىٍق ريًمًٌ عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىة بلفظ : ) الى ٯتىًٍش أىحىدكيٍم يًف نػىٍعل كى  اًحدىة كىالى خيٌف كىاًحد ( كىىيوى ًعٍند ميٍسًلم أىٍيضنا ًمٍن عىٍجبلى
رىاج اٍليىد اٍلوىاًحدىة ًمٍن اٍلكيٌم حىًديث جىاًبر ، كىًعٍند أىٍٛتىد ًمٍن حىًديث أىَب سىًعيد ، كىًعٍند الطَّبػىرىآفًٌ ًمٍن حىًديث اًٍبن عىبَّاس ، كىًإٟتٍىاؽ ًإخٍ 

ة ، كىكىذىا كىٍضع ٍعل اٍلوىاًحدىة كىا٠تٍيٌف اٍلوىاًحد بىًعيد ، ًإالَّ ًإٍف أيًخذى ًمٍن اأٍلىٍمر اًبٍلعىٍدًؿ بػىٍُت اٞتٍىوىارًح كىتػىٍرؾ الشٍُّهرى كىتػىٍرؾ اأٍليٍخرىل بًليٍبًس النػَّ 
ٍنًكبػىٍُتً ، كىاىَّللَّ أىٍعلىم " انتهى   .طىرىؼ الٌرًدىاء عىلىى أىحىد اٍلمى

لبس النعلُت ، لزمو أف يلبس الشرابُت معان أك أف ٮتلعهما معان ، ألهنما يف حكم ا٠تف كعليو ؛ فإٍف لعب اإلنساف ابلشراب دكف 
  .ا١تذكور يف اٟتديث

هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُُْٓ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ءى ػػػػػػػػػػالى يػىٍنظيري اىَّللهي ًإىلى مىٍن جى )  قىاؿى ميتػهفىقه  ( ره ثػىٍوبىوي خييىالى
 . عىلىٍيوً 

----------- 
 أم : نظر رٛتة .(  الى يػىٍنظيري اىَّللهي ) 
 أم : أسبلو ثوبو .( ًإىلى مىٍن جىره ثػىٍوبىوي  )

ءى )   ٠تيبلء الك ر، كالعجب.ا(   خييىالى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 إلٚتاع .نستفيد ٖترٔف جر اإلزار خيبلء ، كأف ىذا من كبائر الذنوب ، كىو حراـ اب
 ٟتديث الباب . -أ

قىاؿى «  ثىبلىثىةه الى ييكىلًٌميهيمي اَّللَّي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىالى يػىٍنظيري ًإلىٍيًهٍم كىالى يػيزىكًٌيًهٍم كى٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه  )قىاؿى   أىىًب ذىرٌو عىًن النَِّبًٌ  كٟتديث -ب
اٍلميٍسًبلي كىاٍلمىنَّافي كىاٍلمينػىفًٌقي ًسٍلعىتىوي اًبٟتٍىًلًف » قىاؿى أىبيو ذىرٌو خىابيوا كىخىًسريكا مىٍن ىيٍم َيى رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى  ثىبلىثى ًمرىارو . فػىقىرىأىىىا رىسيوؿي اَّللًَّ 

 (  متفق عليو . اٍلكىاًذبً 
 ) من جر ثوبو ٥تيلة َف ينظر هللا إليو يـو القيامة ( ركاه البخارم . كعنو . قاؿ : قاؿ 



 َِٕٓ 

 األحاديث صر٭تة يف ٖترٔف جر الرجل ثوبو خيبلء ، كأف ذلك من الكبائر .فهذه 
 : الكبَتة ا٠تامسة كا٠تمسوف : إسباؿ اإلزار كالثوب كاللباس كالسراكيل تعززان كعجبان كفخران كخيبلء . قاؿ الذىيب

وصف يستلـز انتفاء اٟتكم عند انتفاء كنستفيد أف من جر ثوبو لرَت ا٠تيبلء ، فإنو ال يستحق ىذا الوعيد ، ألف تقييد اٟتكم ب
 الوصف .  ) ابن عثيمُت ( .

 ما حكم  اإلسباؿ لغَت ا٠تيالء ؟
 اختلف العلماء يف حكم اإلسباؿ لرَت ا٠تيبلء على قولُت : 

 أنو حراـ . القوؿ األكؿ :
 كاختاره القاضي عياض ، كالذىِب ، كرجحو ابن حجر ، كبو قاؿ الصنعآف .

 ابن عثيمُت ، كاأللبآف .كرجحو ابن ابز ، ك 
 ) ما أسفل من الكعبُت من اإلزار ففي النار ( ركاه البخارم . ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -أ

 توعد ا١تسبل من غَت تفريق بُت خيبلء كغَته . : أف النِب  كجو الداللة
 ييتأكؿ على كجهُت :قاؿ ا٠تطاَب : قولو ) فهو يف النار ( 

 : ما دكف الكعبُت من قدـ صاحبو يف النار عقوبة لو على فعلو . أحد٫تا
 : إٌف فعلو ذلك يف النار ، أم ىو معدكد من أفعاؿ أىل النار . كاآلخر

يقوؿ ) إزرة ا١تؤمن إُف أنصاؼ ساقيو ، كال جناح فيما بينو كبُت  كعن أَب سعيد ا٠تدرم قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا  -ب
 كعبُت ىو يف النار ، يقو٢تا ثبلث مرات  ( ركاه أٛتد .الكعبُت ، كما أسفل من ال

 توعد ا١تسبل ثيابو ابلنار من غَت تفريق بُت خيبلء كغَته ، فدؿ على ٖترٔف اإلسباؿ مطلقان . : أف النِب  كجو الداللة
 ك٦تن رجح التحرٔف : ابن العرَب ، كاٟتافظ ابن حجر .

سباؿ اإلزار للخيبلء كبَتة، كأما اإلسباؿ لرَت ا٠تيبلء فظاىر األحاديث ٖترٯتو يف ىذه األحاديث أف إر : ك اٟتافظ ابن حج قاؿ
 ان .أيض
٬توز للرجل أف ٬تاكز بثوبو كعبو، كيقوؿ: ال أجره خيبلء، ألف النهي تناكلو لفظان، كال ٬توز ١تن   : الرٛتو هللا ابن العرَب كقاؿ

 .انتهى (يفَّ، فإهنا دعول غَت مسلمة، بل إطالتو ذيلو دالة على تك ره تناكلو اللفظ حكمان أف يقوؿ ال أمتثلو، ألف العلة ليس
رٛتو هللا، كعلق عليو بقولو: كحاصلو أف اإلسباؿ يستلـز جر الثوب، كجر الثوب يستلـز ا٠تيبلء، كلو َف يقصد  ابن حجر كقد نقلو

كإَيؾ كجر اإلزار فإف جر )  ثناء حديث رفعويف أ ابن عمر من كجو آخر عن أٛتد بن منيع البلبس ا٠تيبلء، كيؤيده ما أخرجو
 ة ( .اإلزار من ا١تخيل

األنصارم يف حلة إزار كرداء قد  عمرك بن زرارة إذ ٟتقنا ينما ٨تن مع رسوؿ هللا امة ) بأَب أم من حديث الط رآف كأخرج
فقاؿ: َي  عمرك حىت ٝتعهاك ، بدؾ كابن عبدؾ كأمتؿ : عأيخذ بناحية ثوبو كيتواضع ، كيقو  أسبل، فجعل رسوؿ هللا 

  .اٟتديثل ( عمرك إف هللا قد أحسن كل شيء خلقو، َي عمرك إف هللا ال ٭تب ا١تسب ؿ : َيرسوؿ هللا إٓف ٛتش الساقُت فقا
عمرك بن  أيضان فقاؿ: عن الط رآف بن فبلف" كأخرجو عمرك نفسو، لكن قاؿ يف ركايتو: "عن عمرك من حديث أٛتد كأخرجو

، اٟتديث، كرجالو ثقات، كظاىره  َي عمرك ىذا موضع اإلزار :أبربعة أصابع ٖتت األربع، فقاؿ ضرب رسوؿ هللا  كفيو ر،زرا
  .ا١تذكور َف يقصد إبسبالو ا٠تيبلء، كقد منعو من ذلك لكونو مظنتو عمران  أف

فقاؿ إٓف أحنف تصطك  "ارفع إزارؾ اؿ :رجبلن قد أسبل إزاره فق أبصر النِب  ؿ )قا الشريد الثقفي من حديث الط رآف كأخرج



 َِٕٔ 

من طرؽ عن رجل من ثقيف َف يسم كيف  مسدد كأبو بكر بن أَب شيبة أخرجون ، ك إزارؾ فكل خلق هللا حس ؿ : ارفعركبتام، قا
  .رٛتو هللا اٟتافظ آخره: "كذاؾ أقبح ٦تا بساقيك" انتهى كبلـ

 : أنو مكركه . القوؿ الثاين
سباؿ مطلقان على األدلة ا١تقيدة للتحرٔف اب٠تيبلء ، كحينئذ فإف اإلسباؿ ارـٌ ا١تنهي عنو إ٪تا ىو كٛتلوا األدلة الناىية عن اإل

اإلسباؿ للخيبلء كالك ر كالبطر ، كأما اإلسباؿ ا٠تاِف عن ىذه الصفة كا٢تيئة فبل يصل إُف درجة التحرٔف ، بل ىو ٤تموؿ على 
 ٠تيبلء يف اإلسباؿ ما يلي :الكراىة ، كقد دؿ على ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد اب

) من جر ثوبىو خيبلء َف ينظًر هللا إليو يـو القيامة ، فقاؿ أبو بكر : إف أحد شقٍَّي  حديث ابن عمر : قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 ) إنك لست تصنعي ذلك خيبلء ( متفق عليو . ثوَب يسًتخي إال أف أتعاىد ذلك منو ؟ فقاؿ رسوؿ هللا 

ألَب بكر : إنك لست تصنع ذلك خيبلء ، تصريح أبف مناط التحرٔف ىو ا٠تيبلء ، كأف الوعيد ا١تذكور  لنِب قالوا : إف قوؿ ا
 إ٪تا ىو ١تن جرىا خيبلء ، كأما من جر ثيابو لرَت ا٠تيبلء فإنو ال يدخل يف الوعيد .

  كْتديث ابن عمر . قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا 
ى
ًخيلة فإف هللا ال ينظر إليو يـو القيامة ( يقوؿ ) من جر إزاره ال يريد بذلك إال ا١ت

 ركاه مسلم .
 قالوا : دؿ ٔتفهومو على أف من أسبل ثيابو ال يريد بذلك ا١تخيلة ال يلحقو الوعيد ا١تذكور .

  .لى كجو ا٠تيبلء حراـكيكره إسباؿ القميص كاإلزار كالسراكيل؛ ألف النِب ملسو هيلع هللا ىلص أمر برفع اإلزار، فإف فعل ذلك ع : ابن قدامة قاؿ
كىو  إنك لست ٦تن يفعل ذلك خيبلء : ألَب بكر كقد عرفت ما يف حديث الباب من قولو  : يف نيل األكطار الشوكآف كقاؿ

تصريح أبف مناط التحرٔف ا٠تيبلء، كأف اإلسباؿ قد يكوف للخيبلء، كقد يكوف لرَته، فبلبد من ٛتل قولو"فإهنا من ا١تخيلة" يف 
أنو خرج ٥ترج الرالب، فيكوف الوعيد ا١تذكور يف حديث الباب متوجهان إُف من فعل ذلك اختياالن، كالقوؿ:  بن علي جابر حديث

ترده الضركرة، فإف كل أحد يعلم أف من الناس من يسبل إزاره مع عدـ  جابر أبف كل إسباؿ من ا ١تخيلة أخذان بظاىر حديث
  .خطور ا٠تيبلء ببالو

  .ٞتمع بُت األحاديث كعدـ إىدار قيد ا٠تيبلء ا١تصرح بو يف الصحيحُتكهبذا ٭تصل ا :مث قاؿ
كٛتل ا١تطلق على ا١تقيد كاجب، كأما كوف الظاىر من عمرك أنو َف يقصد ا٠تيبلء فما ٔتثل ىذا الظاىر تعارض األحاديث  :مث قاؿ

  .الصحيحة
صوص صر٭تة يف ٖترٔف اإلسباؿ على كجو ا١تخيلة، كىذه ن : ّّٔ/ْرٛتو هللا يف شرح العمدة  ابن تيمية كقاؿ شيخ اإلسبلـ

  .كا١تطلق منها ٤تموؿ على ا١تقيد، كإ٪تا أطلق ذلك ؛ ألف الرالب أف ذلك إ٪تا يكوف ٥تيلة
كألف األحاديث أكثرىا مقيدة اب٠تيبلء فيحمل ا١تطلق عليو، كما سول ذلك فهو ابؽو على اإلابحة، كأحاديث النهي  :مث قاؿ

  .كا١تظنةمبنية على الرالب 
كبكل حاؿ فالسنة تقصَت الثياب، كحدًٌ ذلك ما بُت نصف الساؽ إُف الكعب، فما كاف فوؽ الكعب فبل أبس بو، كما  :مث قاؿ

 انتهى .    .ٖتت الكعب يف النار
 : كأف إسباؿ الثوب لرَت ا٠تيبلء حراـ . كالراجح القوؿ األكؿ

أبٌف ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد يف ىذه اٟتالة ٦تتنع ال يصح ، ألنو ٥تالف ١تا اتفق  كما ذىبوا إليو من ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد مردكد :
عليو األصوليوف من أنو ال يصح ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد إال إذا اٖتدا يف اٟتكم ، كأما إذا اختلفا فبل خبلؼ بُت األصوليُت يف 

 امتناع ٛتل أحد٫تا على اآلخر : كتوضيح ذلك :



 َِٕٕ 

ى حاليت اإلسباؿ كليهما ٥تتلف ، فمن أسبل للخيبلء فإف هللا تعاُف ال ينظػر إليو يـو القيامة ، كال يزكيو ، كال أف اٟتكم ا١ترتب عل
 يكلمو ، كلو عذاب أليم ، كمن أسبل لرَت ا٠تيبلء فإف ما أسفل من الكعبُت يف النار .

 ء ( .سَت أعبلـ النببل) يف  رٛتو هللا الذىِب : أما فعل أَب بكر هنع هللا يضر فتوجيهو كما قاؿفائدة 
ٖتت كعبيو، كقيل لو: قد قاؿ النِب ملسو هيلع هللا ىلص: "ما أسفل  -نوع من اللباس-ككذلك نرل الفقيو ا١تًتؼ إذا ليم يف تفصيل فرجية 

 رئ نفسو اٟتمقاء، الكعبُت من اإلزار ففي النار" يقوؿ: إ٪تا قاؿ ىذا فيمن جر إزاره خيبلء كأّن ال أفعلو خيبلء. فنراه يكابر كي
كيعمد إُف نص مستقل عاـ فيخصو ْتديث آخر مستقل ٔتعٌت ا٠تيبلء، كيًتخص بقوؿ الصديق: )إنو َي رسوؿ هللا يسًتخي 

ده إزارم( فقاؿ: "لست َي أاب بكر ٦تن يفعلو خيبلء" فقلنا: أبو بكر هنع هللا يضر َف يكن يشد إزاره مسدكال على كعبيو أكالن ، بل كاف يش
لكعب، مث فيما بعدي يسًتخي. كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: "إزرة ا١تؤمن إُف أنصاؼ ساقيو ال جناح عليو فيما بُت ذلك فوؽ ا

كبُت الكعبُت" كمثل ىذا يف النهي ١تن فصل سراكيل مرطيان لكعابو، كمنو طوؿ األكماـ زائدان، كتطويل العذبة، ككل ىذا من 
 )رٛتو هللا الذىِب انتهى كبلـ (حد منهم ابٞتهل، كالعاَف ال عذر لو يف تركو اإلنكار على اٞتهلةخيبلء كامن يف النفوس، كقد يعذر الوا

 ِفائدة : 
) من جر ثوبو خيبلء َف ينظر هللا إليو يـو القيامة ( فقالت أـ  ذكر ابن حجر رٛتو هللا أف ركاية الًتمذم فيها زَيدة بعد قولو 

اؿ: يرخُت ش ران، فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؛ قاؿ: فَتخينو ذراعان ال يزدف عليو. قاؿ سلمة: فكيف تصنع النساء بذيو٢تن؟ فق
الزجر عن اإلسباؿ مطلقان سواء كاف عن ٥تيلة أك ال، فسألت عن حكم النساء يف ذلك  –أم أـ سلمة  –ابن حجر: فهمت 

قل القاضي عياض اإلٚتاع على أف ا١تنع يف حق الرجاؿ الحتياجهٌن إُف اإلسباؿ من أجل سًت العورة ... مث قاؿ رٛتو هللا: كقد ن
 م ( .فتح البار ) أـ سلمة على فهمها.  دكف النساء ، كمراده منع اإلسباؿ لتقريره 

 ّفائدة : 
رٛتو هللا: كأما اإلسباؿ لرَت ا٠تيبلء فظاىر األحاديث ٖترٯتو. مث قاؿ : كإف كاف الثوب زائدان على قدر  -أم ابن حجر –كقاؿ  
بسو فهذا قد يتجو ا١تنع فيو من جهة اإلسراؼ فينتهي إُف التحرٔف، كقد يتجو ا١تنع من جهة التشبو ابلنساء كىو أمكن فيو من ال

األكؿ، كقد صحح اٟتاكم من حديث أَب ىريرة أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعن الرجل يلبس لبسة ا١ترأة، كقد يتجو ا١تنع من جهة أف 
 ح ( .الفت و .    )ن تعلق النجاسة بالبسو ال أيمن م

 ْفائدة : 
أف اإلسباؿ مظنة ا٠تيبلء. قاؿ ابن حجر رٛتو هللا: اإلسباؿ يستلـز جر الثوب كجر الثوب يستلـز ا٠تيبلء، كلو َف يقصد البلبس  

إلزار، فإف جر اإلزار من ا٠تيبلء، كيؤيده ما أخرجو أٛتد بن منيع من كجو آخر عن ابن عمر يف أثناء حديث رفعو ) كإٌَيؾ كجر ا
 ح ( .الفت .  ) ا١تخيلة (
 ٓفائدة : 

عند حديث ) من جر ثوبو خيبلء َف ينظر هللا إليو يـو القيامة ( كحديث ) ما أسفل من  -رٛتو هللا  -قاؿ الشيخ دمحم بن عثيمُت 
قيد ألف قاعدة ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد من الكعبُت من اإلزار ففي النار ( فلما اختلفت العقوبتاف امتنع أف ٭تمل ا١تطلق على ا١ت

شرطها اتفاؽ النصُت يف اٟتكم، أما إذا اختلف اٟتكم فإنو ال يقيد أحد٫تا ابآلخر، ك٢تذا َف نقيد آية التيمم اليت قاؿ هللا تعاُف 
ىكم كأيديكم إُف ا١ترافق( عنها )فامسحوا بوجوىكم كأيديكم منو( َف نقيدىا آبية الوضوء اليت قاؿ هللا تعاُف عنها )فاغسلوا كجو 

 .فبل يكوف التيمم إُف ا١ترافق
 ٔفائدة : 



 َِٕٖ 

يف بعض ٣تالسو أنو ال ٬توز للمسلم أف  –رٛتو هللا  –: كأفاد شيخنا األلبآف  -حفظو هللا  –قاؿ الشيخ مشهور آؿ سلماف  
نك ال تفعل ذلك خيبلء ( ؛ ألف أاب ألَب بكر ) إ يتعمد إطالة ثوب بدعول أنو ال يفعل ذلك خيبلء ، كيتعلق بقوؿ الرسوؿ 

جواابن لقولو أبنو يسقط الثوب  ) إنك ال تفعل ذلك خيبلء (، كإ٪تا كاف قولو  بكر هنع هللا يضر َف يتخذ ثوابن طويبلن، فقاؿ لو النِب 
فلذلك ء ، تفعلو خيبلأبف ىذا أمر ال تؤاخذ عليو؛ ألنك ال تفعلو قصدان كال  عنو، فيصبح كما لو أطاؿ ذيلو، فأجاب الرسوؿ 

ال ٬توز أف نيلحق أبَب بكر ّنسان يتعمدكف إطالة الذيوؿ، مث يقولوف: ٨تن ال نفعل ذلك خيبلء. فحادثة أَب بكر ال تشهد ٢تؤالء 
 . مطلقان 

 ٕفائدة : 
إزارا أك قميصان فهو : أما من يتعمد إرخاءىا سواء كانت بشتان أك سراكيل أك  –رٛتو هللا  –قاؿ ٝتاحة الشيخ عبدالعزيز بن ابز 

داخل يف الوعيد، كليس معذكران يف إسبالو مبلبسو ألف األحاديث الصحيحة ا١تانعة من اإلسباؿ تعمو ٔتنطوقها كٔتعناىا 
  .كمقاصدىا

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . إثبات النظر  تعاُف 
o . كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب 

كيلي )  قىاؿى  فه رىسيوؿى اىَّللًه أى . كىعىٍنوي  -ُِْٓ ًإذىا أىكىلى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍأكيٍل بًيىًميًنًو، كىًإذىا شىًربى فػىٍليىٍشرىٍب بًيىًميًنًو، فىًإفه اىلشهٍيطىافى أيٍى
اًلًو   م .أىٍخرىجىوي ميٍسلً  (ًبًشمىاًلًو، كىيىٍشرىبي ًبًشمى

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 شركعية األكل اليمُت كعدـ األكل ابلشماؿ .نستفيد م
 كقد اختلف العلماء يف حكم ذلك على قولُت :

 أنو كاجب . القوؿ األكؿ :
، كابن عبد ال ر، كابن تيمية، كابن القيم، كالشوكآف، كدمحم بن صاٌف العثيمُت غَتىم.  اختاره ابن أَب موسى، كابن حـز

اًبرو ، عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًَّ -أ مىاًؿ( رىكىاهي ميٍسًلمه.  ٟتديث جى مىاًؿ ؛ فىًإفَّ اىلشٍَّيطىافى أيىٍكيلي اًبلشًٌ  قىاؿى )الى أتىٍكيليوا اًبلشًٌ
: دؿ اٟتديث على النهي عن األكل ابلشماؿ، بداللة قولو )ال أتكلوا( كىذا هني، كاألصل يف النهي إذا كرد ٣تردان كجو الداللة

 عن القرائن فإنو يقتضي التحرٔف.
الًًو(ًإذىا أىكىلى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍأكيٍل بًيىًميًنًو كىًإذىا شىًربى فػىٍليىٍشرىٍب بًيىًميًنًو فىًإفَّ الشٍَّيطىافى أيىٍكيلي ًبًشمى الباب )ديث كٟت -ب  . الًًو كىيىٍشرىبي ًبًشمى

 شبو بو.: كمقتضى ىذا ٖترٔف األكل هبا، كىو الصحيح، فإف اآلكل هبا، إما شيطاف، كإما مقاؿ ابن القيم
 متفق عليو . )َيى غيبلىـي سىمًٌ اَّللَّى كىكيٍل بًيىًميًنكى كىكيٍل ٦تَّا يىًليك( كفيوكٟتديث عمر بن أَب سلمة  -ج

 ابألكل ابليمُت. : أمر النِب كجو الداللة
 قاؿ العيٍت: كأما األكل ابليمُت فقد ذىب بعضهم إُف أنو كاجب لظاىر األمر.

: ال  )أفَّ رىجيبلن أىكىلى ًعٍندى رىسيوؿ هللا  -هنع هللا يضر  -األكوع  كعن سىلمة بًن عمرك بنً  -د ( قىاؿى : )كيٍل بًيىًمينكى ًبًشمىالًًو، فػىقىاؿى
( مىا مىنػىعىوي إالَّ الًكبػٍري فمىا رىفػىعىهىا ًإُفى ًفيو( ركاه مسلم. : )ال استىطىٍعتى  أٍستىطيعي. قىاؿى

طاعة ٔتعٌت اإلرادة، فقولو )ال أستطيع( أم: ال أريد، كمنو قوؿ اٟتواريُت )ىل : فيو استعماؿ االستقاؿ الشيخ ابن عثيمُت



 َِٕٗ 

 يستطيع ربك( أم: ىل يريد ربك.
( ىذا دعاء منو  : الى اٍستىطىٍعتى  عليو، ألنو َف لو يف ترؾ األكل ابليمُت عذر، كإ٪تا قصد ا١تخالفة. )قىاؿى

جل َف يستطع بعد ذلك اليـو أف يرفع يده اليمٌت إُف فيو، كىو كناية أهنا شٌلت بدعائو )قىاؿى فىمىا رىفػىعىهىا ًإُفى ًفيًو( أم: أف ذلك الر 
 .عليو 

أخ ر  يف شرح حديث الباب: كيف اٟتديث دليل على كجوب األكل ابليمُت لؤلمر بو أيضان، كيزيده أتكيدان أنو  قاؿ الصنعاين
بشمالو  على اإلنساف كيزيده أتكيدان أف رجبلن أكل عنده  أبف الشيطاف أيكل بشمالو كيشرب بشمالو كفعل الشيطاف ٭تـر

إال  فقاؿ: "كل بيمينك" فقاؿ: ال أستطيع قاؿ: "ال استطعت ما منعو إال الك ر" فما رفعها إُف فيو، أخرجو مسلم، كال يدعو 
 )سبل السبلـ(مرين معان. على من ترؾ الواجب، كأما كوف الدعاء لتك ره فهو ٤تتمل أيضان، كال ينايف أف الدعاء عليو لؤل

 : أنو مستحب . القوؿ الثاين
 كىذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 فهو مذىب اٟتنفية، كا١تالكية، كالشافعية، كاٟتنابلة، اختاره ابن ا١تنذر.
ألكل اآلمر ابألكل ابليمُت، كٛتلوا األمر ابألكل ابليمُت على االستحباب كالندب، كالنهي عن ا ابألحاديث السابقةاستدلوا 

 ابلشماؿ على الكراىة كالتنزيو؛ ألف الصارؼ لذلك ىو قصد اإلرشاد كاألدب كالفضيلة.
 عن أدلة من قاؿ ابلوجوب: أيضان كأجاب 

أبف اجمللس بُت الظل كالشمس ٣تلس الشيطاف. ركاه أٛتد.  قالوا: كأما التشبيو ابلشيطاف فبل يفيد اٟترمة، فقد أخ رّن النِب 
يلولة بقولو: قيلوا فإف الشيطاف ال يقيل. ركاه الط رآف يف األكسط، كصححو األلبآف بتعدد طرقو كإف ضعفو يف أمر الق كأخ رّن 

 غَته.
كيف سنن ابن ماجو: كليعط بيمينو، فإف الشيطاف أيكل بشمالو كيشرب بشمالو كيعطي بشمالو. قاؿ ا١تنذرم: إسناده صحيح. 

 دـ كجوب القيلولة، كعدـ كجوب ا١تناكلة ابليمُت، إُف غَت ذلك.كصححو ا١تناكم، كاٞتماىَت من العلماء على ع
 كأما حديث  )سلمة بن األكوع( فأجابوا عنو:

 ك رنا كاستعبلءن. جـز بذلك القاضي عياض. قيل إف الرجل منافق، بدليل رده أمر رسوؿ هللا  أكالن:
 ك اإلماـ النوكم.كقيل أف الدعاء عليو ١تخالفة اٟتكم الشرعي عمومنا. جـز بذل اثنيان:

أف الدعاء عليو لك ره. قاؿ ا١تناكم يف فيض القدير: كدعاؤه على الرجل إ٪تا ىو لك ره اٟتامل لو على ترؾ االمتثاؿ، كما  كقيل:
 ىو مبُت.
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُّْٓ ًه قىاؿى ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًٌ كىاٍلبىٍس، كىتىصىدهٍؽ يف غىٍَتً  كيٍل، كىاٍشرىٍب،) كىعىٍن عىٍمًرك ٍبًن شيعىٍيبو

يلىةو  ، كىالى ٥تًى  . أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى، كىأىٍٛتىدي، كىعىلهقىوي اىٍلبياىاًرم ( .سىرىؼو
--------- 

كيليوا ًمٍن َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا  )  أم ٚتيع أنواع الطٌيبات، فحذؼ ا١تفعوؿ إلرادة التعميم، فهو كقولو تعاُف ، كاشرب ( كيلٍ ) 
 ة .كاألمر لئلابح ( طىيًٌبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيمٍ 

 . أم اٟتبلؿ، من أنواع ا١تبلبس ( كىاٍلبىسٍ ) 
 ر .على اتاجُت، من الفقراء كا١تساكُت، فحذؼ ا١تفعوؿ أيضنا؛ ١تا ذيك: أم  (كىتىصىدهٍؽ  )

  اإلنفاؽ أشهر .٣تاكزة اٟتد يف كل فعل كقوؿ كىو يفإلسراؼ: ا ( يف غىٍَتً سىرىؼو ) 



 ََِٖ 

يلىةو )   فتح ا١تيم، ككسر ا٠تاء ا١تعجمة: ٔتعٌت ا٠تٍييىبلء، أم من غَت تك ر، كفخر، كتطاكؿ على الناس.ب( كىالى ٥تًى
 ما صحة حديث الباب ؟

 إسناده حسن .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 إابحة األكل كاألكل كاللبس بشرط عدـ السرؼ كا١تخيلة .
يلى ا :  رىًضيى هللاي عىنػٍهيمى  - قىاؿى اٍبني عىبَّاسو  ، مىا أىٍخطىأىٍتكى اثٍػنػىتىاًف: سىرىؼه أىٍك ٥تًى ، كىاٍشرىٍب مىا ًشٍئتى  ة .كيٍل مىا ًشٍئتى

نٍػفىاًؽ، كىقىٍد ذىكىرى ًفيًو  ًؾ، كىضىٍبًط اإٍلً ًعيشىًة، كىتػىٍرًشيًد االٍسًتٍهبلى ا اٟتٍىًديثي أىٍصله يف تىٍدًبًَت اٍلمى نٍػفىاًؽ،  النَِّبُّ فػىهىذى ميًهمَّاًت اأٍلىٍشيىاًء يف اإٍلً
ثىةي اأٍليكُفى ًىيى أىٍكثػىري مىا تػينػٍفىقي ًفيًو اأٍلىٍموى  قىةي، كىالثَّبلى ، كىاللًٌبىاسي كىالصَّدى : اأٍلىٍكلي كىالشٍُّربي ىنَّوي الى عىٍيشى ًلئٍلًٍنسىاًف ًإالَّ ًبطىعىاـو كىًىيى ؛ ألى اؿي

، كىالى ظيهيورى لىوي  ًكهىاكىشىرىابو نٍػتىاًج ميتًَّجهنا ًإلىيػٍهىا؛ ًلكىثٍػرىًة اٍسًتٍهبلى ، فىكىافى أىٍكثػىري اإٍلً ـى النَّاًس ًإالَّ بًًلبىاسو  .أىمىا
يوىفَّقي اٍلبػىٍردىاًدمُّ 

ٍنسىاًف نػىٍفًسًو، كىًفيًو تى  : ىرىًٛتىوي هللاي تػىعىاُفى  -قىاؿى ا١ت ا اٟتٍىًديثي جىاًمعه لًفىضىاًئًل تىٍدًبًَت اإٍلً ٍدًبَتي مىصىاًلًح النػٍَّفًس كىاٞتٍىسىًد يف ذى
ًعيشىًة؛ فػىيػيؤىدًٌم ًإُفى اإٍلً 

ى
نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة؛ فىًإفَّ السَّرىؼى يف كيلًٌ شىٍيءو يىضيرُّ اًبٞتٍىسىًد، كىيىضيرُّ اًب١ت ًبعىةن الدُّ ًؼ، كىيىضيرُّ اًبلنػٍَّفًس ًإٍذ كىانىٍت ًتى ٍتبلى

مٍثى، كىابً لًٍلجىسىًد يف أىٍكثىًر اأٍلىحٍ  ، كىتىضيرُّ اًبآٍلًخرىًة حىٍيثي تيٍكًسبي اإٍلً ىًخيلىةي تىضيرُّ اًبلنػٍَّفًس حىٍيثي تيٍكًسبػيهىا اٍلعيٍجبى
نٍػيىا حىٍيثي وىاًؿ، كىا١ت لدُّ

ٍقتى ًمنى النَّا
ى
 س .تيٍكًسبي ا١ت

ًلًك ٍبًن مىٍركىافى قىاؿى لًعيمىرى ٍبًن عىٍبًد اٍلعى  : حىسىنىةه : »-كىكىافى قىٍد زىكَّجىوي ابٍػنػىتىوي فىاًطمىةى  -زًيًز كىكىرىدى أىفَّ عىٍبدى اٍلمى ؟ فػىقىاؿى كىٍيفى نػىفىقىتيكى َيى عيمىري
يًٌئػىتػىٍُتً  ا اٍلمىٍعٌتى ًمٍن ىىًذًه اآٍليى «بػىٍُتى سى  ة .، كىقىًد انٍػتػىزىعى ىىذى

 كقد قيل : ما عاؿ من اقتصد.
 كقيل : االقتصاد نصف ا١تعيشة .

  نصف ا١تعيشة .كقيل : حسن التدبَت
 كقيل يونس بن عبيد لرجل : آمرؾ بثبلث :

 ابلتودد إُف الناس : فإنو نصف العقل .
 كاالقتصاد يف ا١تعيشة : فإنو ثلث الكسب .

 كحسن ا١تسألة : فإنو نصف العلم .
 ما حكم اإلسراؼ ؟

 حراـ .
 فاإلسراؼ كالًتؼ مذمومان شرعان .

 فاهلل ال ٭تب ا١تسرفُت .
بُّ اٍلميٍسرًًفُتى ك قاؿ تعاُف )   ( . كيليواٍ كىاٍشرىبيوٍا كىالى تيٍسرًفيوٍا ًإنَّوي الى ٭تًي

كىالى تيٍسرًفيوا( يف ذلك، كاإلسراؼ إما أف يكوف ابلزَيدة على القدر الكايف كالشره يف ا١تأكوالت الذم يضر ابٞتسم، كإما أف قولو ) 
 ، كإما بتجاكز اٟتبلؿ إُف اٟتراـ.يكوف بزَيدة الًتفو كالتنوؽ يف ا١تآكل كا١تشارب كاللباس

 كأصل اإلسراؼ يف لرة العرب: ىو ٣تاكزة اٟتد. -
 قاؿ الشنقيطي: كاإلسراؼ ا١تنهي عنو ىنا فيو للعلماء كجهاف: -

أف ا١تعٌت ال تسرفوا يف األكل كالشرب فتأكلوا فوؽ اٟتاجة، كتشربوا فوؽ اٟتاجة، ألف اإلسراؼ يف األكل كالشرب يثقل  أحد٫تا:



 َُِٖ 

بدف، كيعوؽ صاحبو عن طاعة هللا، كالقياـ ابلليل، فيجعل صاحبو كلما كانت بطنو مؤلل من األكل كالشرب كاف ثقيل ال
 اٞتسم، ال ينهض لطاعة هللا، فنهاىم هللا عن اإلسراؼ يف األكل، ككذلك يسبب األمراض.

ميوا ما أحٌل هللا كالودؾ للميٍحرًـ، ككاللباس للطَّاًئف، فهذه : أف معٌت )كىالى تيٍسرًفيوا( أم: ال ٕتاكزكا حدكد هللا، فتحرًٌ وجو الثاينكال
ال مانع أموره َف ٭ترمها هللا، كال تسرفوا يف التحرٔف كالتحليل أبف ٖترموا ما أحلَّ هللا، كٖتللوا ما حرَـّ هللا، ككبل اإلسرافُت إسراؼ. ك 

، كٖتليل ما حرَـّ هللا، كما ال ٬توز اإلسراؼ الكثَت ٔتلء البطن من أف تشمل اآلية اٞتميع. فبل ٬توز اإلسراؼ بتحرٔف ما أحلَّ هللا
 ًمٍلئان شديدان من األكل كالشرب حىت يتكاسل اإلنساف كال يتنشط لطاعة هللا.

 كمن صفات عباد الرٛتن القصد كعدـ اإلسراؼ .
 ( . افى بػىٍُتى ذىًلكى قػىوىامناكىاىلًَّذينى إذىا أىنٍػفىقيوا َفٍى ييٍسرًفيوا كىَفٍى يػىٍقتػيريكا كىكى  قاؿ تعاُف )

إنفاقهم فيصرفوف فوؽ اٟتاجة، كال ٓتبلء على أٍىليهم فيقصركف يف حقهم فبل يكفوهنم، بل  م: ليسوا ٔتبذرين يفقاؿ ابن كثَت : أ
 ( .كىكىافى بػىٍُتى ذىًلكى قػىوىامنا  ) عىٍدال خيارنا، كخَت األمور أكسطها، ال ىذا كال ىذا

 ١تؤمن أيكل يف معيو كاحد كالكافر أيكل يف سبعة أمعاء( متفق عليو.)ا قاؿ يف اٟتديث ك 
 ذكر هللا عاقبة البال كاإلسراؼ .

 ( .كىالى ٕتىٍعىٍل يىدىؾى مىٍرليولىةن إُفى عينيًقكى كىالى تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ اٍلبىٍسًط فػىتػىٍقعيدى مىليومنا ٤تىٍسيورنا قاؿ تعاُف ) 
أم: ال  (كىال ٕتىٍعىٍل يىدىؾى مىٍرليولىةن ًإُفى عينيًقكى  ) ابالقتصاد يف العيش ذاٌما للبخل ّنىينا عن السَّرىؼيقوؿ تعاُف آمرنا :  قاؿ ابن كثَت

ا شيئنا، كما قالت اليهود عليهم لعائن هللا تكن ٓتيبلن  أم نسبوه إُف البخل، تعاُف كتقدس  (يىدي اَّللًَّ مىٍرليولىةه )  منوعنا، ال تعطي أحدن
أم: كال تسرؼ يف اإلنفاؽ فتعطي فوؽ طاقتك، كٗترج أكثر من دخلك، ( كىال تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ اٍلبىٍسًط  ) كقولو،  الكرٔف الوىاب

 فتقعد ملومنا ٤تسورنا.
كمىت بسطت يدؾ فوؽ ، كىذا من ابب اللف كالنشر أم: فتقعد إف ٓتلت ملومنا، يلومك الناس كيذمونك كيسترنوف عنك 

و، فتكوف كاٟتسَت، كىو: الدابة اليت قد عجزت عن السَت، فوقفت ضعفنا كعجزنا فإهنا تسمى طاقتك، قعدت ببل شيء تنفق
  .  ) ابن كثَت ( .اٟتسَت

 ا١تبذرين إخواف الشياطُت .
 ( . ًو كىفيورناًإفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوٍا ًإٍخوىافى الشَّيىاًطًُت كىكىافى الشٍَّيطىافي لًرىبًٌ . كىالى تػيبىذًٌٍر تػىٍبًذيرنا قاؿ تعاُف ) 

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ك   ( ركاه مسلم .ًفرىاشه لًلرَّجيًل كىًفرىاشه اًلٍمرىأىتًًو كىالثَّاًلثي لًلضٍَّيًف كىالرَّاًبعي لًلشٍَّيطىاًف ) قىاؿى لىوي  عىٍن جى
نٍػيىا ، كىمىا كىافى هًبى : قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىٍعنىاهي أىفَّ مىا زىادى  قاؿ النوكم اًة كىااًلٍخًتيىاؿ كىااًلٍلًتهىاء بًزًينىًة الدُّ ىاذه ًإ٪تَّىا ىيوى لًٍلميبىاىى فىة عىلىى اٟتٍىاجىة فىًاٗتًٌ ًذًه الصًٌ

نوي  ، كىييسىاًعد عىلىٍيًو . كىًقيلى : إًنَّوي عىلىى ظىاًىره ، كىأىنَّوي ًإذىا   فػىهيوى مىٍذميـو ، كىكيٌل مىٍذميـو ييضىاؼ ًإُفى الشٍَّيطىاف ؛ أًلىنَّوي يػىٍرتىًضيو ، كىيػيوىٍسًوس بًًو ، كى٭تيىسًٌ
 .   ) شرح مسلم ( . كىافى ًلرىٍَتً حىاجىة

 كألف الشيطاف ال يدعو إال إُف خصلة ذميمة ، إما البخل كاإلمساؾ ، فإف عصاه دعاه إُف اإلسراؼ كالتبذير .
 : أمتو إىل عدـ اإلسراؼ كقد أرشد النيب 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  يلى :  فعىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًًٌه قىاؿى  ة ( .كيليوا كىتىصىدَّقيوا كىاٍلبىسيوا يف غىٍَتً ًإٍسرىاؼو كىالى ٥تًى
 . مبينان اٟتدكد ا١تعقولة كا١تقبولة من ذلك كحذهر من اإلسراؼ يف الطعاـ كالشراب 
اـً   ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  فعىٍن ا١تًٍقدى :  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٍبًن مىٍعًدم كىًربى هنع هللا يضر قىاؿى ٝتًى ته ييًقٍمنى »يػىقيوؿي ـى أيكيبلى ى آدىًميّّ ًكعىاءن شىرِّا ًمٍن بىٍطنو، ًْتىٍسًب اٍبًن آدى مىا مىؤلى

 و ( .رىاًبًو كىثػيليثه لًنػىفىسً صيٍلبىوي، فىًإٍف كىافى الى ٤تىىالىةى فػىثػيليثه ًلطىعىاًمًو كىثػيليثه ًلشى 
 . كاإلسراؼ ىو إضاعة للماؿ، كهللا يكره إضاعة ا١تاؿ



 َِِٖ 

ٍعتي النَِّبَّ  ثٍػرىةى السُّؤىاؿ ) يػىقيو  فعن ا١ترَتة بن شعبة هنع هللا يضر قاؿ: ٝتًى ، كىًإضىاعىةى اٍلمىاًؿ، كىكى : ًقيلى كىقىاؿى اثن  ؿ ( .ًإفَّ اَّللَّى كىرًهى لىكيٍم ثىبلى
، كال كثرةى السؤاًؿ، كال ًقٍيلى كقىا)  أَب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا كعن    ؿ ( .ال ٭تبُّ هللاى إضاعةى ا١تاؿى

 فا ال ٭تب ا١تسرفُت، ألنو يضر بدف اإلنساف كمعيشتو، حىت إنو رٔتا أدت بو اٟتاؿ إُف أف يعجز عما ٬تب عليو من النفقات.
 ع ؟لشبقواؿ يف ذـ ااذكر بعض األ

 قاؿ الفضيل بن عياض: شيئاف يقسياف القلب: كثرة الكبلـ، ككثرة األكل.
، فهو يكسل عن العبادة، فعلى العبد أف ال يكثر األكل كالشرب حىت ال يرلبو النـو كيثقل عليو القياـ.  ألف الٌشبىع مذمـو

 كلذلك قيل: ال أتكل كثَتان، فتشرب كثَتان، فتناـ كثَتان، فتتحسر كثَتان؟
 قاؿ عمر: إَيكم كالبطنة، فإهنا ثقل يف اٟتياة كننت يف ا١تمات.

 كقاؿ لقماف البنو: َي بٍت! إذا امتؤلت ا١تعدة ّنمت الفكرة، كقعدت األعضاء عن العبادة.
كقاؿ أبو سليماف الدارآف: من شبع دخل عليو ست آفات: فٍقد حبلكة ا١تناجاة، كتعذر عليو حفظ اٟتكمة، كحرماف الشفقة 

 ا٠تٍلق، ألنو إذا شبع ظن ا٠تلق كلهم شباعان، كثقل العبادة، كزَيدة الشهوات.على 
 كقاؿ دمحم بن كاسع: من قٌل طيٍعمو فًهم كأٍفهم كصفىى كرٌؽ.
 كقاؿ عمرك بن قيس: إَيكم كالبطنة، فإهنا تقسي القلب.

 كقاؿ اٟتسن البصرم: كانت بلية أبيكم آدـ أكلة، كىي بليتكم إُف يـو القيامة.
 د قيل: إذا أردت أف يصح جسمك كيقل نومك فأقلل من األكل.كق

 كقاؿ إبراىيم بن أدىم: من ضبط بطنو ضبط دينو.
 ؟ ا٠تيالء حكم ما

 . حراـ
بُّ  الى  هللاى  ًإفَّ  ) تعاُف قاؿ  . ( فىخيورنا ٥تيٍتىاالن  كىافى   مىنٍ  ٭تًي

كيمٍ  ٔتىا تػىٍفرىحيوا كىالى  ) أيٍخرىل آيىةو  كىيف   هللاي  آىًتى بُّ  الى  كى  . ( فىخيورو  ٥تيٍتىاؿو  كيلَّ   ٭تًي
نىا )  النَِّبُّ  كىقىاؿى  لىكيمٍ  كىافى   ًفيمىنٍ  رىجيله  بػىيػٍ ٍتوي، األىٍرضى  هللاي  أىمىرى  ًفيًهمىا، ٮتىٍتىاؿي  أىٍخضىرىٍينً  بػيٍردىٍينً  يف  خىرىجى  قػىبػٍ  ًفيهىا لىيػىتىجىٍلجىلي  كىًإنَّوي  فىأىخىذى
 أىٍٛتىدي. كىاهي رى  ( ةاٍلًقيىامى  يػىٍوـً  ًإُفى 

 ما كيفية اإلسراؼ يف الصدقة ؟
، كىيػىتػٍريؾى كىاًجبنا، كىمىٍن يػىتىصىدَّؽي ٔتىالًًو كيلًًٌو، كىييضىيًٌعي مى  ٍنسىافي يف تىطىوُّعو ، كىقىٍد أىرىادى سىٍعدي ٍبني أىَب كىقَّاصو كىذىًلكى أبًىٍف يػيٍنًفقى اإٍلً أىٍف  ٍن يػىعيوؿي

يػٍره ًمٍن أىٍف تىذىرىىيٍم عىالىةن، )  ًإُفى الثػُّليًث، كىقىاؿى  ، فىخىفَّضىوي النًَِّبُّ ييوًصي ٔتىالًًو كيلًٌوً  كىالثػُّليثي كىًثَته، ًإنَّكى ًإٍف تىذىرى كىرىثػىتىكى أىٍغًنيىاءى خى
تىًري هًبىا كىٍجوى هللًا ًإالَّ أيًجٍرتى  ، كىًإنَّكى لىٍن تػيٍنًفقى نػىفىقىةن تػىبػٍ  ك ( .هًبىا، حىىتَّ مىا ٕتىٍعىلي يف يًف اٍمرىأىتً  يػىتىكىفَّفيوفى النَّاسى

بُّ اَّللهي فإف قيل : ما اٞتواب عن حديث )  رىًة مىا ٭تًي هىا مىا يػيٍبًغضي اَّللهي -عىزه كىجىله -ًإفه ًمنى اٍلغىيػٍ ، كىًمنى ا٠ٍتييىالىًء -عىزه كىجىله -، كىًمنػٍ
بُّ اَّللهي  هىا-عىزه كىجىله -مىا ٭تًي بُّ اَّللهي -عىزه كىجىله -يػيٍبًغضي اَّللهي  مىا ، كىًمنػٍ رىةي الهيًت ٭تًي رىةي يف الٌرًيبىًة، كىأىمها -عىزه كىجىله -، فىأىمها اٍلغىيػٍ ، فىاٍلغىيػٍ

رىةي الهيًت يػيٍبًغضي اَّللهي  رىةي يف غىٍَتً رًيبىةو، كىااًلٍخًتيىاؿي الهًذم ٭تيً -عىزه كىجىله -اٍلغىيػٍ ، اٍخًتيىاؿي الرهجيًل بًنػىٍفًسًو -عىزه كىجىله -بُّ اَّللهي ، فىاٍلغىيػٍ
 ل ( .، ا٠ٍتييىالىءي يف اٍلبىاطً -عىزه كىجىله -ًعٍندى اٍلًقتىاًؿ، كىًعٍندى الصهدىقىًة، كىااًلٍخًتيىاًؿ الهًذم يػيٍبًغضي اَّللهي 

يب نفس، كانشراح صدر، كانبساط كجو، فبل ٯتىينُّ، كال أف تػىهيزٌه سجية السخاء، فييعطيها ا١تستحٌق بط فاٞتواب : أف ا١تراد 
يستكثر كثَتنا، كال ييباِف ٔتا أعطى، كال ييعطي منها شيئنا، إال كىو مستقٌل؛ كذلك ألنو يكوف سببنا لبلستكثار، كالرغبة يف الزَيدة 



 َِّٖ 

 . منها
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

o أف ال يصل إُف حٌد اإلسراؼ  إابحة أكل الطٌيبات، كا١تستلٌذات، بشرط. 
o .إابحة التجٌمل ابللباس، إذا َف يؤٌد إُف اإلسراؼ أيضنا. كاَّللَّ تعاُف أعلم ابلصواب، كإليو ا١ترجع كا١تآب 
 فائدة :

إذا كانت كسطنا األفعاؿ الطبيعية: كالنـو كالسهر كاألكل كالشرب كاٞتماع كاٟتركة كالرَيضة كا٠تلوة كا١تخالطة كغَت ذلك، م : قاؿ ابن القيٌ 
، كإف ا٨ترفت إُف أحد٫تا كانت نقصنا كأٙترت نقصنا، فمن أشرؼ العلـو كأنفعها علمي اٟتدكد، كال سيم ا بُت الطرفُت ا١تذمومُت كانت عدالن

 ا .و داخل فيهحدكد ا١تشركع ا١تأمور كا١تنهي، فأىعلمي النَّاس أعلمهم بتلك اٟتدكد، حىت ال يدخل فيها ما ليس منها، كال ٮترج منها ما ى
 

لىةً  بي اىٍلرًبًٌ كىالصًٌ  ابى
 اسم جامع للطاعات ، كا١تراد بو ىنا : بر الوالدين .الرب : 

 ضد القطيعة .كالصلة : 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُْْٓ يف أىثىرًًه، فػىٍليىًصٍل  مىٍن أىحىبه أىٍف يػيٍبسىطى عىلىٍيًو يف ًرٍزًقًو، كىأىٍف يػيٍنسىأى لىوي )  قىاؿى

 . أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرم (رىًٛتىوي 
---------- 

 كيف ركاية ) من سره ( .(  مىٍن أىحىبه ) 
 أم : يوسع .(  أىٍف يػيٍبسىطى عىلىٍيًو يف رًٍزًقوً  )
 أف يؤخر .(  كىأىٍف يػيٍنسىأى لىوي )  
 يف أجلو .(  يف أىثىرًهً )  

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 تفيد فضل صلة الرحم ، كأف ذلك سبب لبسط الرزؽ كطوؿ العمر .نس

 ماذا تعٍت صلة الرحم ؟
 .صلة الرحم تعٍت اإلحساف إُف األقربُت كإيصاؿ ما أمكن من ا٠تَت إليهم كدفع ما أمكن من الشر عنهم

 اذكر فضائل صلة الرحم ؟
 لصلة الرحم فضائل :ك اٟتديث دليل على فضل صلة الرحم ، كأهنا من أسباب دخوؿ اٞتنة ، 

 : سبب يف زَيدة العمر . أكالن 

 كما يف حديث الباب ) من أحب أف يبسط لو يف رزقو ، كينسأ لو يف أثره ، فليصل رٛتو ( .
 ) صلة الرحم ، كحسن ا٠تلق يعمراف الدَير كيزيداف يف األعمار ( ركاه أٛتد . كقاؿ 

 ر ( .ليوف بو أرحامىكم؛ فإف ًصلىة الرًَّحم ٤تبَّةه يف األىل، مثٍػرىاةه يف ا١تاؿ، منسىأةه يف األثى علَّموا من أنساًبكم ما تصً ت)  كعند الًتمذم قاؿ 
 ل ( .صلة القرابة مثراة يف ا١تاؿ، ٤تبة يف األىل، منسأة يف األجقاؿ )  ِب كأخرج الطيالسي عن عمرك بن سهل هنع هللا يضر أف الن

 : من كصلها كصلو هللا . اثنيان 
 اٟتديث: ) من كصلٍت كصلو هللا ( .كما يف 



 َِْٖ 

 : من أسباب دخوؿ اٞتنة . اثلثان 
 أىرىبه مىالىوي  رىسيوؿي هللًا أىفَّ رىجيبلن قىاؿى َيى رىسيوؿى هللًا أىٍخ رٍٓف بًعىمىلو ييٍدًخليًٍت اٞتٍىنَّةى فػىقىاؿى اٍلقىٍوـي مىالىوي مىالىوي، فػىقىاؿى ) عىٍن أىَب أىيُّوبى األىٍنصىارًمًٌ 

ئنا كىتيًقيمي الصَّبلىةى كىتػيٍؤيت الزَّكىاةى كىتىًصلي الرًَّحمى ذىٍرىىا قىاؿى كىأىنَّ  فػىقىاؿى النًَِّبُّ   ( متفق عليو .وي كىافى عىلىى رىاًحلىًتوً تػىٍعبيدي اَّللَّى الى تيٍشرًؾي بًًو شىيػٍ
 ـ ( ركاه الًتمذم .ا ابلليل كالناس نياـ تدخلوا اٞتنة بسبلَي أيها الناس أفشوا السبلـ أطعموا الطعاـ كصلوا األرحاـ كصلو )  كقاؿ 
 ىو الدعوة إُف صلة الرحم . : أف ٦تا جاء بو النِب  رابعان 

ما كما جاء يف قصة ىرقل ، أف ىرقل قاؿ ألَب سفياف : فماذا أيمركم بو ؟ قاؿ : يقوؿ ) اعبدكا هللا كحده كال تشركوا بو شيئان ، كاتركوا 
 كأيمرّن ابلصبلة كالصدؽ كالعفاؼ كالصلة ( . متفق عليو يقوؿ آابؤكم ، 

 : صػلة الرحم من عبلمػػات اإلٯتاف اب كاليـو اآلخػر . خامسان 
 : ) من كاف يؤمن اب كاليػـو اآلخر فليصل رٛتو ( . لقولو  

 . صلة الرحم فيها االقتداء ابلنِب  سادسان :
 م ( .كبل كهللا ال ٮتزيك هللا أبدان إنك لتصل الرحة )  خائفان قالت لو زكجتو خد٬ت كيف قصة بدايًة الوحي ١تا رجع الرسوؿ 

 أفضل الصدقة الصدقة على األرحاـ . سابعان :
 ) أفضل الصدقة الصدقة على ذم الرحم الكاشح ( ركاه ابن خزٯتة . قاؿ 

 صلة الرحم من أفضل الطاعات . اثمنان :
، كىأىٍعًرٍض عىمٍَّن )رىسيوؿى هللًا، أىٍخ رٍٓف بًفىوىاًضًل األىٍعمىاًؿ. فػىقىاؿى َيى  بن عامر قاؿ: قلت عيٍقبىةعن  ، كىأىٍعًط مىٍن حىرىمىكى َيى عيٍقبىةي، ًصٍل مىٍن قىطىعىكى
 ك ( ركاه ٛتد .ظىلىمى 

 صلة الرحم طاعة  . ًتسعان :
 ( . لى كىٮتىٍشىٍوفى رىبػَّهيٍم كىٮتىىافيوفى سيوءى اًٟتسىابً كىالًَّذينى يىًصليوفى مىا أىمىرى اَّللَّي بًًو أىف ييوصى قاؿ تعاُف ) 

 شيوع ابة كاأللفة بُت األقارب . عاشران :
 .فبسببها تشيع ابة، كهبذا يصرو عيشهم كتكثر مسراهتم

 ما معٌت صلة الرحم ؟
 ابإلحساف إُف األقارب كزَيرهتم ، كإدخاؿ السركر عليهم ، كابلقوؿ .

 ا١تطلوب صلتها ؟ما ا١تراد ابلرحم 
 : ختلف العلماء يف حٌد الرحم اليت ٬تب كصلها إُف ثبلثة أقواؿا

ىحرـى القوؿ األكؿ
 . : أف حد الرحم ىو : الرًحم ا١ت

 . : أهنم الرحم من ذكم ا١تَتاث كالقوؿ الثاين
 . : أهنم األقارب من النسب سواء كانوا يرثوف أـ ال كالقوؿ الثالث

 . من جهة األب كاألـ –ال من الرضاع  –لم ىو القوؿ الثالث ، كىو : أف الرحم ىم األقارب من النسب من أقواؿ أىل الع كالصحيح
 . أما أقارب الزكجة فليسوا أرحامان للزكج ، كأقارب الزكج ليسوا أرحامان للزكجة

 : سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز رٛتو هللا
 رب الزكجة ليسوا من األرحاـ ؟من ىم األرحاـ كذكك القرىب حيث يقوؿ البعض إف أقا

 : فأجاب
األرحاـ ىم األقارب من النسب من جهة أمك كأبيك ، كىم ا١تعنيوف بقوؿ هللا سبحانو كتعاُف يف سورة األنفاؿ كاألحزاب : ) كأكلوا  "

 .األرحاـ بعضهم أكُف ببعض يف كتاب هللا ( 



 َِٖٓ 

ناسلوا، مث األقرب فاألقرب من اإلخوة كأكالدىم، كاألعماـ كالعمات كأكالدىم، كأقرهبم: اآلابء كاألمهات كاألجداد كاألكالد كأكالدىم ما ت
أنو قاؿ ١تا سألو سائل قائبلن: من أبر َي رسوؿ هللا؟ قاؿ: )أمك( قاؿ: مث من؟ قاؿ:  كاألخواؿ كا٠تاالت كأكالدىم، كقد صح عن النِب 

قرب فاألقرب( خرجو اإلماـ مسلم يف صحيحو، كاألحاديث يف ذلك  )أمك( قاؿ: مث من؟ قاؿ: )أمك( قاؿ: مث من؟ قاؿ: )أابؾ، مث األ
 . كثَتة

 .أما أقارب الزكجة : فليسوا أرحامان لزكجها إذا َف يكونوا من قرابتو ، كلكنهم أرحاـ ألكالده منها ، كاب التوفيق 
بي ًصلىتػيهىاكىاٍعلىٍم أىنَّوي اٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاءي يًف حىدًٌ الرًَّحًم الَّ  قاؿ الصنعاين :  : يًت ٕتًى

نػىهيمىا ًْتىٍيثي لىٍو كىافى أىحىدي٫تيىا ذىكىرنا حىريـى عىلىى اآٍلخىرً   ـي النًٌكىاحي بػىيػٍ دي فىًقيلى: ًىيى الرًَّحمي الَّيًت ٭تىٍري دي اأٍلىٍعمىاـً كىالى أىٍكالى . فػىعىلىى ىىذىا الى يىٍدخيلي أىٍكالى
ا اٍلقىا ٍرأىًة كىعىمًَّتهىا كىخىالىًتهىا يف النًٌكىاًح ًلمىا يػيؤىدًٌم إلىٍيًو ًمٍن التػَّقىاطي اأٍلىٍخوىاًؿ. كىاٍحتىجَّ ىىذى  ًع.ئًلي بًتىٍحرًًٔف اٞتٍىٍمًع بػىٍُتى اٍلمى

  .  كىًقيلى ىيوى مىٍن كىافى ميتًَّصبلن ٔتًَتىاثو
ؾ أىٍدّنىؾ " كىيىديؿُّ عىلىٍيًو قػىٍوليوي   . " مثيَّ أىٍدّنى

 )سبل السبلـ(ال .    بػىيػٍنىوي كىبػىٍُتى اآٍلخىًر قػىرىابىةه سىوىاءه كىافى يىرًثيوي أىكٍ  كىًقيلى مىٍن كىافى  
 ؟ٔتا تكوف الصلة 

، صلة الرحم تكوف أبمور متعددة ، منها : الزَيرة ، كالصدقة ، كاإلحساف إليهم ، كعيادة ا١ترضى ، كأمرىم اب١تعركؼ ، كهنيهم عن ا١تنكر 
 . كغَت ذلك
لة الرحم ىي اإلحساف إُف األقارب على حسب الواصل كا١توصوؿ ؛ فتارة تكوف اب١تاؿ ، كًترة تكوف اب٠تدمة ، كًترة ص : مقاؿ النوك 

 . تكوف ابلزَيرة ، كالسبلـ ، كغَت ذلك " انتهى
السنة نوعها كال جنسها  كصلة األقارب ٔتا جرل بو العرؼ كاتٌبعو الناس ؛ ألنو َف يبٌُت يف الكتاب كال: كقاؿ الشيخ دمحم الصاحل العثيمُت

َف يقيده بشيء معُت ... بل أطلق ؛ كلذلك يرجع فيها للعرؼ ، فما جرل بو العرؼ أنو صلة فهو الصلة ،  كال مقدارىا ؛ ألف النِب 
 . كما تعارؼ عليو الناس أنو قطيعة فهو قطيعة " انتهى

الضرر كطبلقة الوجو كالدعاء كا١تعٌت اٞتامع إيصالو ما أمكن من خَت : صلة الرحم اب١تاؿ كابلعوف على اٟتوائج كدفع  قاؿ ابن أِب ٚترةك 
 ة .كدفع ما أمكن من شر بقدر الطاق

 من ىو الواصل ؟
 بقولو : الواصل عرفو النِب 

اًفًئ كىلىًكًن اٍلوىاًصلي الَّ  )قىاؿى  عىًن النًَِّبًٌ  .عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىٍمروك   ( ركاه البخارم  ًذم ًإذىا قىطىعىٍت رىًٛتيوي كىصىلىهىالىٍيسى اٍلوىاًصلي اًبٍلميكى
فىًإذىا جىاءى أىجىلهٍم الى  ( مع أف األرزاؽ كاألعمار مكتوبة ، قاؿ تعاىل ) كىأىٍف يػيٍنسىأى لىوي يف أىثىرًهً ما ا١تراد بزايدة العمر يف قولو )

 ( ؟يىٍستىٍأًخريكفى سىاعىة كىالى يىٍستػىٍقًدميوفى 
 يف ذلك على أقواؿ :اختلف العلماء 
 . أف الزَيدة كناية عن ال ركة يف العمر ، بسبب توفيق صاحبو إُف الطاعة ، كعمارة كقتو ٔتا ينفعو يف اآلخرة القوؿ األكؿ :

 كرجح ىذا النوكم ، كالطيِب .
فىًإذىا جىاءى أىجىلهٍم  )ؿ كىاأٍلىٍرزىاؽ ميقىدَّرىة الى تىزًيد كىالى تػىنػٍقيص كىأىمَّا التٍَّأًخَت يف اأٍلىجىل فىًفيًو سيؤىاؿ مىٍشهيور ، كىىيوى أىفَّ اآٍلجىا: قاؿ النوكم 

دىة اًبٍلبػىرىكىًة يًف عيٍمره ، كىالتػٍَّوًفيق لًلطَّ ( الى يىٍستىٍأًخريكفى سىاعىة كىالى يىٍستػىٍقًدميوفى  اًت، اعى كىأىجىابى اٍلعيلىمىاء أبًىٍجوًبىةو الصًَّحيح ًمنػٍهىا أىفَّ ىىًذًه الٌزَيى
 . كىًعمىارىة أىٍكقىاتو ٔتىا يػىنػٍفىعوي يًف اآٍلًخرىة ، كىًصيىانىتهىا عىٍن الضَّيىاع يًف غىٍَت ذىًلكى 

أف الزَيدة الواردة يف األحاديث ىي ابلنسبة لعلم ا١تلىك ا١توكل ابلعمر، كأما ما كرد يف اآلَيت فهو ابلنسبة لعلم هللا، القوؿ الثاين : 



 َِٖٔ 

 ف التأخَت يكوف يف أثره ا١تكتوب يف صحف ا١تبلئكة، كأما أثره ا١تعلـو عند هللا فبل تقدٔف كال أتخَت .فيكوف معٌت اٟتديث : أ
 . كىذا قوؿ البيهقي ، كابن تيمية ، كابن حجر ، كالسعدم

ئً : قاؿ ابن تيمية  : أىفَّ اَّللَّى يىٍكتيبي لًٍلعىٍبًد أىجىبلن يف صيحيًف اٍلمىبلى فىًإذىا كىصىلى رىًٛتىوي زىادى يف ذىًلكى اٍلمىٍكتيوًب. كىًإٍف ،  كىةً كىاٞتٍىوىابي اٍلميحىقَّقي
كىاىَّللَّي سيٍبحىانىوي عىاَفه ٔتىا كىافى كىمىا يىكيوفي كىمىا َفٍى يىكيٍن لىٍو كىافى كىٍيفى كىافى يىكيوفي؛ ...  عىًملى مىا ييوًجبي النػٍَّقصى نػىقىصى ًمٍن ذىًلكى اٍلمىٍكتيوبً 

ًئكىةي الى ًعٍلمى ٢تىيٍم إالَّ مىا عىلَّمىهيٍم اَّللَّي كىاى  فػىهيوى يػىٍعلىمي  هي بػىٍعدى ذىًلكى كىاٍلمىبلى تػىبىوي لىوي كىمىا يىزًيديهي إَيَّ ،  َّللَّي يػىٍعلىمي اأٍلىٍشيىاءى قػىٍبلى كىٍوهًنىا كىبػىٍعدى كىٍوهًنىامىا كى
ثٍػبىاتى يف  ا قىاؿى اٍلعيلىمىاءي: إفَّ اٍلمىٍحوى كىاإٍلً ًئكىًة كىأىمَّا ًعٍلمي اَّللًَّ سيٍبحىانىوي فىبلى ٮتىٍتىًلفي كىالى يػىٍبديك لىوي مىا َفٍى يىكيٍن عىاًلمنا بًوً فىًلهىذى فىبلى   صيحيًف اٍلمىبلى

ًإثٍػبىاته عىلىى قػىٍولىٍُتً. كىاىَّللَّي سي  . كىأىمَّا اللٍَّوحي اٍلمىٍحفيوظي فػىهىٍل ًفيًو ٤تىٍوه كى  و .ٍبحىانى ٤تىٍوى ًفيًو كىالى إثٍػبىاتى
 قاؿ تعاُف ) ٯتحو هللا ما يشاء كيثبت  -أ

 قاؿ السعدم عند تفسَت اآلية :
ما يشاء منها، كىذا او كالتريَت يف غَت ما سبق بو علمو ككتبو قلمو فإف ىذا ال  (كىيػيٍثًبتي  )من األقدار ( حيوا اَّللَّي مىا يىشىاءي ) ٯتٍ 

أم: اللوح  (كىًعٍندىهي أيُـّ اٍلًكتىاًب  ) هللا، أف يقع يف علمو نقص أك خلل ك٢تذا قاؿ يقع فيو تبديل كال تريَت ألف ذلك ٤تاؿ على
 افوظ الذم ترجع إليو سائر األشياء، فهو أصلها، كىي فركع لو كشعب.

ااب كوىا أسبااب، ال فالتريَت كالتبديل يقع يف الفركع كالشعب، كأعماؿ اليـو كالليلة اليت تكتبها ا١تبلئكة، ك٬تعل هللا لثبوهتا أسب
تتعدل تلك األسباب، ما رسم يف اللوح افوظ، كما جعل هللا ال ر كالصلة كاإلحساف من أسباب طوؿ العمر كسعة الرزؽ، ككما 
جعل ا١تعاصي سببا ق بركة الرزؽ كالعمر، ككما جعل أسباب النجاة من ا١تهالك كا١تعاطب سببا للسبلمة، كجعل التعرض لذلك 

 للعطب، فهو الذم يدبر األمور ْتسب قدرتو كإرادتو، كما يدبره منها ال ٮتالف ما قد علمو ككتبو يف اللوح افوظ.سببا 
ما ركم عن عدد من الصحابة أهنم كانوا يقولوف يف أدعيتهم : اللهم إف كنت كتبتٍت شقيان فا٤تٍت كاكتبٍت من أىل السعادة  -ب

 اء ذًٍكره اٞتٍىًميل بػىٍعده ، فىكىأىنَّوي َفٍى ٯتىيٍت .أىفَّ اٍلميرىاد بػىقى :  القوؿ الثالث
ًطل  قاؿ النوكم :   .حىكىاهي اٍلقىاًضي ، كىىيوى ضىًعيف أىٍك ابى
 : أف ا١تراد ابلزَيدة ما يكوف للواصل من ذرية صاٟتة يدعوف لو بعد موتو .القوؿ الرابع 

 كاختاره حافظ حكمي .
 اذكر بعض أسباب الرزؽ ؟

 الرحم .صلة أكالن : 
 ٟتديث الباب .

 التوكل . اثنيان :
، تػىٍرديك ًٜتىاصان كىتػىريكحي ؿ )، يقو ، قىاؿى : ٝتعتي رىسيوؿ هللا عن عيمىر  ًلًو لىرىزىقىكيٍم كىمىا يػىٍرزيؽي الطَّيػٍرى  لىٍو أىنَّكيٍم تػىتػىوىكَّليوفى عىلىى هللًا حىقَّ تػىوىكُّ

 م .ركاه الًتمذ (ًبطىاّنن 
 كالتوبة . االسترفار :لثان اث

ًٍددٍ  كيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًنُتى كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم جىنَّاتو كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم قاؿ تعاُف ) فػىقيٍلتي اٍستػىٍرًفريكا رىبَّكيٍم إًنَّوي كىافى غىفَّاران . يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران . كىٯتي
 أىنٍػهىاران ( .

 ريكا رىبَّكيٍم مثيَّ تيوبيوا إًلىٍيًو يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن ًإُفى قػيوًَّتكيٍم ( .كقاؿ تعاُف ) كَيى قػىٍوـً اٍستػىٍرفً 
 قاؿ القرطِب : يف ىذه اآلية كاليت يف ىود دليل على أف االسترفار ييستنزؿ بو الرزؽ كاألمطار .

 التقول . رابعان :



 َِٖٕ 

 ًق اَّللَّى ٬تىٍعىٍل لىوي ٥تىٍرىجان . كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي ال ٭تىٍتىًسبي ( .قاؿ تعاُف ) كىمىٍن يػىتَّ 
ىيٍم ٔتىا كىانيوا يىٍكسً كقاؿ تعاُف )كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض كىلى  بيوا فىأىخىٍذّنى  بيوفى(.ًكٍن كىذَّ

 التفرغ للعبادة . خامسان :
قاؿ ) إف هللا تعاُف يقوؿ : َي ابن آدـ ! تفرغ لعباديت أمؤل صدرؾ غٌت ، كأسد فقرؾ ، كإف ال تفعل مؤلت  عن أَب ىريرة . عن النِب 

 يدؾ شربلن كَف أسد فقرؾ( ركاه الًتمذم .
 ا١تتابعة بُت اٟتج كالعمرة . سادسان :

) ًتبعوا بُت اٟتج كالعمرة ، فإهنما ينفياف الفقر كالذنوب كما ينفي الكَت خبث اٟتديد كالذىب  . قاؿ : قاؿ عن عبد هللا بن مسعود 
 كالفضة ( ركاه الًتمذم .

 اإلنفاؽ يف سبيل هللا تعاُف . سابعان :
يػٍري الرَّازًًقُتى (   .قاؿ تعاُف ) كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيوي كىىيوى خى

: أم مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم بو كأابحو لكم فهو ٮتلفو عليكم يف الدنيا ابلبدؿ ، كيف اآلخرة ابٞتزاء كالثواب كما  قاؿ ابن كثَت
 ثبت يف اٟتديث .

ٍميريكيٍم اًبٍلفىٍحشىاًء كىاَّللَّي يىًعديكيٍم مىٍرًفرىةن مً  أيى  ٍنوي كىفىٍضبلن ( .كقاؿ تعاُف ) الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كى
كو لك فإنك قاؿ ابن عباس يف تفسَت اآلية : اثناف من هللا ، كاثناف من الشيطاف )الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى ( يقوؿ : ال تنفق مالك كأمس

أيىٍميريكيٍم اًبٍلفىٍحشىاًء ( ) كىاَّللَّي يىًعديكيٍم مىٍرًفرىةن ًمٍنوي ( على ىذه ا١ت  .عاصي ) كىفىٍضبلن ( يف الرزؽ ٖتتاج إليو ، )كى
 ا١تهاجرة يف سبيل هللا . اثمنان :

ًثَتان كىسىعىةن ( . ٍد يف اأٍلىٍرًض ميرىاغىمان كى  قاؿ تعاُف ) كىمىٍن يػيهىاًجٍر يًف سىًبيًل اَّللًَّ ٬تًى
 نيهما : سعة .ففي ىذه اآلية كعد هللا تعاُف أف من ىاجر يف سبيلو سيجد أمرين : أك٢تما : مراغمان كثَتان ، كاث

ا كا١تراد ابألمر األكؿ كما يقوؿ الرازم : ) مراغمان ( كمن يهاجر يف سبيل هللا إُف بلد آخر ٬تد يف أرض ذلك البلد من ا٠تَت كالنعمة م
 يكوف سببان لرغم أنف أعدائو الذين كانوا معو يف بلدتو األصلية .

 كا١تراد ابألمر الثآف ) سعة ( السعة يف الرزؽ .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جيبػىٍَتً ٍبًن ميٍطًعمو  -ُْٓٓ . ميتػهفىقه عىلىيٍ  (الى يىٍدخيلي اىٞتٍىنهةى قىاًطعه )  قىاؿى  و .يػىٍعًٍت: قىاًطعى رىًحمو

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد ٖترٔف قطيعة الرحم كأنو من أسباب عدـ دخوؿ اٞتنة .
ٯتىاف :ا ىذا:  قاؿ النوكم  ٟتٍىًديث يػيتىأىكَّؿ أتىًٍكيلىٍُتً سىبػىقىا يف نىظىائًره يًف ًكتىاب اإٍلً

ا كىاًفر ٮتيىلَّد يًف ا :أىحىد٫تىا   .ا لنَّار ، كىالى يىٍدخيل اٞتٍىنَّة أىبىدن ٛتىٍلو عىلىى مىٍن يىٍستىًحٌل اٍلقىًطيعىة ًببلى سىبىب كىالى شيبػٍهىة مىعى ًعٍلمو بًتىٍحرٯتًهىا ، فػىهىذى
  تػىعىاُفى .مىٍعنىاهي كىالى يىٍدخيلهىا يًف أىكَّؿ اأٍلىٍمر مىعى السَّابًًقُتى ، بىٍل يػيعىاقىب بًتىأىخُّرًًه اٍلقىٍدر الًَّذم ييرًيدهي اَّللَّ  :كىالثهاين 

 اذكر بعض عقوابت قطيعة الرحم ؟
 عدـ دخوؿ اٞتنة . أكالن :

 كما يف حديث الباب .
 حصوؿ اللعنة . اثنيان :

تيٍم أىف تػيٍفًسديكا يًف األىٍرًض كىتػيقىطًٌعيوا أىٍرحىامىكيٍم )قاؿ تعاُف )  تيٍم ًإف تػىوىلَّيػٍ يػٍ  ( . الًَّذينى لىعىنػىهيمي اَّللَّي فىأىصىمَّهيٍم كىأىٍعمىى أىٍبصىارىىيمٍ  ( أيٍكلىًئكى ِِفػىهىٍل عىسى
 .ّنن يف كتاب هللا يف ثبلثة مواطنقاؿ علي بن اٟتسُت لولده: َي بٍت ال تصحنب قاطع رحم فإٓف كجدتو ملعو 



 َِٖٖ 

 عدـ قبوؿ عمل قاطع رحم . اثلثان :
ٍعتي رىسيوؿى هللًا  يسو لىيػٍلىةى اٞتٍيميعىًة، فىبلى يػيٍقبىلي عىمىلي قىاًطًع رىًحمو )قىاؿى  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى : ٝتًى ـى تػيٍعرىضي كيلَّ ٜتًى  ركاه أٛتد .( ًإفَّ أىٍعمىاؿى بىًٍت آدى

 عقوبة قاطع الرحم تعجل يف الدنيا قبل اآلخرة . : رابعان 
لى اَّللَّي ًلصىاًحًبًو اٍلعيقيوبىةى يف )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : ٍن أىىًب بىٍكرىةى قىاؿى ع نٍػيىا مىعى مىا يىدًَّخري لىوي يف  مىا ًمٍن ذىٍنبو أىٍجدىري أىٍف يػيعىجًٌ  ياآلًخرىًة ًمنى اٍلبػىرٍ  الدُّ

 ( ركاه الًتمذم .رًَّحًم كىقىًطيعىًة ال
 قطع الرحم قطع للوصل مع هللا . خامسان :

  ( متفق عليو .الرحم معلقة ابلعرش تقوؿ: من كصلٍت كصلو هللا كمن قطعٍت قطعو هللا)  عن عائشة قالت: قاؿ رسوؿ هللا 
ـي اٍلعىائًًذ ًمنى اٍلقىًطيعىًة. قىاؿى نػىعىٍم ًإفَّ اَّللَّى خىلىقى ا٠تٍىلٍ ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : ٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ع ا مىقىا قى حىىتَّ ًإذىا فػىرىغى ًمنػٍهيٍم قىامىًت الرًَّحمي فػىقىالىٍت ىىذى

تيٍم ًإٍف ا»  مثيَّ قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ «. أىمىا تػىٍرضىٍُتى أىٍف أىًصلى مىٍن كىصىلىًك كىأىٍقطىعى مىٍن قىطىعىًك قىالىٍت بػىلىى. قىاؿى فىذىاؾى لىًك  يػٍ تيٍم )فػىهىٍل عىسى قٍػرىءيكا ًإٍف ًشئػٍ
تيٍم أىٍف تػيٍفًسديكا يًف  بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى أىـٍ عىلىى قػيليوبو األىٍرًض كىتػيقىطًٌعيوا أىٍرحىامىكيٍم أيكلىًئكى الًَّذينى لىعىنػىهيمي اَّللَّي فىأىصىمَّهيٍم كىأىٍعمىى أىٍبصىارىىيٍم أىفىبلى يػىتى  تػىوىلَّيػٍ دى

 ( متفق عليو .ا( أىقٍػفىا٢تيى 
عى رىسيوؿى هللًا  قىاؿى اَّللَّي عىزَّ كىجىلَّ : أىّنى الرٍَّٛتىني كىأىّنى خىلىٍقتي الرًَّحمى ، كىاٍشتػىقىٍقتي ٢تىىا ًمنى اٝتًٍي ، ) يػىقيوؿي  عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو ، أىنَّوي ٝتًى

 ( ركاه أٛتد . عىهىا بػىتػىتُّوي فىمىٍن كىصىلىهىا كىصىلىوي اَّللَّي ، كىمىٍن قىطى 
 أف عدـ صلة الرحم من الكبائر .: سادسان 

 : ) الكبائر : اإلشراؾ اب ، كعقوؽ الوالدين ، كقتل النفس ، كاليمُت الرموس (  عن عبد هللا بن عمرك قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
عنا  ) اؿى قى  عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًه  كىعىٍن اىٍلميًغَتىًة ٍبًن سىًعيدو  -ُْٔٓ ـى عىلىٍيكيٍم عيقيوؽى اىأٍليمههىاًت، كىكىٍأدى اىٍلبػىنىاًت، كىمىنػٍ ًإفه اىَّللهى حىره

ثٍػرىةى اىلسُّؤىاًؿ كىًإضىاعىةى اىٍلمىاًؿ  ، كىكى  ميتػهفىقه عىلىٍيو . (كىىىاًت، كىكىرًهى لىكيٍم ًقيلى كىقىاؿى
---------- 

 العق ، كا١تراد بو القطع ، كا١تراد بو صدكر ما يتأذل بو الوالد من كلده من قوؿ أك فعل  ( العقوؽ بضم العُت مشتق من عقوؽ األمهات) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد ٖترٔف عقوؽ األمهات ، كقد جاءت األدلة على ٖترٔف العقوؽ .
: قىاؿى رىسيوؿ هللا  -هنع هللا يضر  -عن أىَب بكرة نػيفىيع بن اٟتارث  قػيٍلنىا: بػىلىى، َيى رىسيوؿ  -ثبلاثن  -« ئيكيٍم أبٍك رىً الكىبىائًًر؟أال أينػىبًٌ » قىاؿى

 : : «اإلٍشرىاؾي اب، كىعيقيوؽي الوىاًلدىٍينً »هللا، قىاؿى ، فػىقىاؿى فىمىا زىاؿى ييكىٌرًريىىا حىىتَّ « أالى كىقػىٍوؿي الزُّكًر كىشىهىادىةي الزُّكرً »، ككاف ميتًَّكئنا فىجىلىسى
تى  . ميتػَّفىقه عىلىيوً قػيٍلنىا: لىيػٍ  . وي سىكىتى

ٍيًن، كىقػىٍتلي النػٍَّفس، )  قىاؿى  كعن عبد هللا بن عمرك بن العاص رضي هللا عنهما، عن النٌَِّب  : اإلٍشرىاؾي اب، كىعيقيوؽي الوىاًلدى الكىبىائًري
 ركاه البخارم.«. كىاليىًمُتي الرىميوسي 

:  كعنو أف رىسيوؿ هللا  يًو!ًمنى الكىبىائً »قىاؿى : «ر شىٍتمي الرَّجيل كىاًلدى ٍيًو؟! قىاؿى نػىعىٍم، »، قالوا: َيى رىسيوؿى هللا، كىىىٍل يىٍشتيمي الرَّجيلي كىاًلدى
ه، كىيىسيبُّ أيمَّوي، فػىيىسيبُّ أيمَّوي   ميتػَّفىقه عىلىيًو.«. يىسيبُّ أىابى الرَّجيًل، فػىيىسيبُّ أابى

ٍيًو!إفَّ ًمٍن أىٍك رىً الكىبىائًًر »كيف ركاية:  : «أىٍف يػىٍلعىنى الرَّجيلي كىاًلدى يًو؟! قىاؿى يىسيبُّ أىابى »، ًقيلى: َيى رىسيوؿ هللا، كىٍيفى يػىٍلعىني الرَّجيلي كىاًلدى
هي، كىيىسيبُّ أيمَّوي، فػىيىسيبُّ أيمَّوي   . الرَّجيًل، فػىيىسيبُّ أىابى

 ) ال يدخل اٞتنة عاؽ كال مناف كال مدمن ٜتر ( ركاه أٛتد . كقاؿ 
) كل الذنوب يؤخر هللا منها ما شاء إُف يـو القيامة إال عقوؽ الوالدين فإنو يعجل لصاحبو (  كعن أَب بكرة . قاؿ : قاؿ 

 ركاه أٛتد .



 َِٖٗ 

 ) لعن هللا من لعن كالديو ( ركاه مسلم . كعن علي . قاؿ : قاؿ 
 مهات ( ركاه البخارم .قاؿ ) إف هللا حـر عليكم عقوؽ األ كعن ا١ترَتة بن شعبة . أف رسوؿ هللا 

قاؿ اٟتافظ ابن حجر : إ٪تا خص األمهات ابلذكر ألف العقوؽ إليهن أسرع من اآلابء لضعف النساء ، كلينبو على أف بر األـ 
 مقدـ على بر األب يف التلطف كاٟتنو ك٨تو ذلك .

 كىل األب مثل األـ ؟
 نعم .

 ١تاذا خص األمهات ؟
مهات ابلذكر ألف العقوؽ إليهن أسرع من اآلابء لضعف النساء ، كلينبو على أف بر األـ : إ٪تا خص األ قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 مقدـ على بر األب يف التلطف كاٟتنو ك٨تو ذلك .
 قاؿ حكيم : من عق كالديو عٌقو كلده .

، عىلىى عىدًًٌه ًمٍن اٍلكىبىائًر ، كىقىٍد تىظىاىىرىٍت اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىةاءبىائًر إبًًٍٚتىاًع اٍلعيلىمى ، كىىيوى ًمٍن اٍلكى ( فىحىرىاـعيقيوؽ اأٍليمههىاتقولو ): مكقاؿ النوك 
ًلكى عي  ء ًمٍن اٍلكىبىائًركىكىذى ء، كىًإ٪تَّىا اًقٍػتىصىرى ىينىا عىلىى اأٍليمَّهىات أًلىفَّ حيٍرمىتقيوؽ اآٍلابى ا قىاؿى هنَّ آكىد ًمٍن حيٍرمىة اآٍلابى سَّائًل: ًحُت قىاؿى لىوي ال ، كى٢ًتىذى

: "أيٌمك مثيَّ أيٌمك ؾ"" ثىبلى مىٍن أىبػىٌر؟ قىاؿى د ًفيًهنَّ  ،اٍلعيقيوؽ يػىقىع ًلؤٍليمَّهىاتً  . كىأًلىفَّ أىٍكثىراثن مثيَّ قىاؿى يف الرَّابًعىة: "مثيَّ أىابى  .كىيىٍطمىع اأٍلىٍكالى
 ما معٌت ) عقوؽ الوالدين ( ؟

العٌق: الٌشٌق كالقطع، كمنو قيل للذبيحة عن ا١تولود: عقيقة؛ ألنو ييشٌق حلقومها. أم عصياهنما، كقطع ال ٌر الواجب عنهما، كأصل 
 ه .قالو ا٢تركٌم، كغَت 
العقوؽ : مصدر عق ، يعق ، عقوقنا ؛ أم : قطع كشقَّ . فكأفَّ العاؽَّ لوالديو يقطع ما أمره هللا تعاُف بو من قاؿ القرطِب : 

 ف عقوقهما من أك ر الكبائرصلتهما ، كيشق عصا طاعتهما . كال خبلؼ أ
 ( ؟  كىكىٍأدى اىٍلبػىنىاتً ما معٌت ) 

بىائًر اٍلميوبًقىات ، أًلىنَّوي قػىٍتل نػىٍفس ًبرى ك يىاهتنَّ ؛ فػىيىمينٍتى ٖتىٍت التػُّرىاب ، كىىيوى ًمٍن اٍلكى ٍَتً حىقٌو ، كىيػىتىضىمَّن أىٍيضنا قىًطيعىة الرًَّحم ، كىًإ٪تَّىا ىيوى دىٍفنهنَّ يًف حى
 قٍػتىصىرى عىلىى اٍلبػىنىات ، أًلىنَّوي اٍلميٍعتىاد الًَّذم كىانىٍت اٞتٍىاًىًليَّة تػىٍفعىلوي .اً 

عنا كىىىاتً ما معٌت )   ( ؟ كىمىنػٍ
 . طىلىبي مىا لىٍيسى لىوي «: ىىاتً »مىعنىاهي: مىٍنعي مىا كىجىب عىلىيًو، كى  : قاؿ النوكم

 ٬تب عليو بذلو ، أك يطلب شيئنا ٭تـر عليو طلبوكمعنا٫تا كاحد ، كىو أف ٯتنع ما :  كقاؿ القرطيب
 . : اٟتاصل من النهي منع ما أيمر إبعطائو كطلب ما ال يستحق قاؿ اٟتافظ

  ( ؟ كىكىرًهى لىكيٍم ًقيلى كىقىاؿى ما معٌت قولو ) 
: ًقيلى كىذىا، كقىا« قيلى كىقاؿى »:  قاؿ النوكم ؿى فيبلفه كىذىا ٦تَّا ال يػىٍعلىمي ًصحَّتىوي، كىال يىظينػُّهىا، مىٍعنىاهي: اٟتىديث بكيٌل مىا يىسمىعوي، فيػىقيوؿي

عى. ٍرًء كًذابن أىٍف ٭تيىٌدثى بكيلًٌ مىا ٝتًى
ى
 كىكىفىى اب١ت

كمعناه أف هللا تعاُف حرَـّ ا٠توض يف الباطل ، كفيما ال يعٍت من األقواؿ ، كحكاَيت أحواؿ الناس اليت ال يسلم :  كقاؿ القرطيب
 . ة ، كالنميمة ، كالبهتاف ، كالكذب . ك) من كثر كبلمو كثر سقطو ، كمن كثر سقطو كانت النار أكُف بو (فاعلها من الريب

 ؟ (كىًإضىاعىةى اىٍلمىاًؿ ما معٌت ) 
اؿ»قاؿ النوكم: 

ى
نٍػيى « إضىاعىةي ا١ت  ا، كتػىٍرؾي ًحفًظًو مىعى إمكىاًف اٟتًفًظ.تىبًذيريهي كىصىرفيوي يف غىٍَتً الويجيوًه ا١تأذيكًف ًفيهىا ًمٍن مىقىاًصًد اآلًخرًة كىالدُّ



 ََِٗ 

 .هيوى صىٍرفو يف غىٍَت كيجيوىو الشٍَّرًعيَّة ، كىتػىٍعرًيضو لًلتػَّلىًف كقاؿ يف شرح مسلم : فػى 
كاألقول أنو ما أنفق يف ، أف األكثر ٛتلوه على اإلسراؼ يف اإلنفاؽ كقيده بعضهم ابإلنفاؽ يف اٟتراـ  : ...تقدـ قاؿ ابن حجر

كيف تبذيرىا ، ١تصاٌف العباد  ان ألف هللا تعاُف جعل ا١تاؿ قيام، سواء كانت دينية أك دنيوية فمنع منو  ان جهو ا١تأذكف فيو شرعغَت ك 
كيستثٌت من ذلك كثرة انفاقو يف كجوه ال ر لتحصيل ثواب اآلخرة ، كإما يف حق غَته ، تفويت تلك ا١تصاٌف إما يف حق مضيعها 

 و .أىم من ما َف يفوت حقا أخركَين 
 ما سبب النهي عن إضاعة ا١تاؿ ؟

ٌب اٍلميٍفًسًدينى قاؿ النوكم :   .كىسىبىب النػٍَّهي أىنَّوي ًإٍفسىاد ، كىاىَّللَّ الى ٭تًي
 كىأًلىنَّوي ًإذىا أىضىاعى مىالو تػىعىرَّضى ًلمىا يف أىٍيًدم النَّاس . 

ثٍػرىةي السُّؤىاؿما معٌت ) ك   ( ؟ كى
ظىاىىرىٍت اأٍلىحىاًديث ميرىاد بًًو اٍلقىٍطع يًف اٍلمىسىائًل، كىاإٍلًٍكثىار ًمٍن السُّؤىاؿ عىمَّا َفٍى يػىقىع، كىالى تىٍدعيو إًلىٍيًو حىاجىة، كىقىٍد تى الٍ  :: فىًقيلى قاؿ النوكم

ٍنًهٌي عىٍنوي. كىيًف الصًَّحيحالتَّكىلُّف الٍ  ، كىيػىرىٍكنىوي ًمنٍ افى السَّلىف يىٍكرىىيوفى ذىًلكى الصًَّحيحىة اًبلنػٍَّهًي عىٍن ذىًلكى ، كىكى  اٍلمىسىائًل  : كىرًهى رىسيوؿ اَّللَّ مى
 .كىعىابػىهىا 
 .عىٍن ذىًلكى : اٍلميرىاد بًًو سيؤىاؿ النَّاس أىٍموىا٢تٍم ، كىمىا يًف أىٍيًديهٍم ، كىقىٍد تىظىاىىرىٍت اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة اًبلنػٍَّهًي كىًقيلى 

ٍنسىاف ٭تىٍتىًمل أىفَّ  كىًقيلى :  .اٍلميرىاد كىثٍػرىة السُّؤىاؿ عىٍن أىٍخبىار النَّاس ، كىأىٍحدىاث الزَّمىاف ، كىمىا الى يػىٍعًٍت اإٍلً
ا ًمٍن النػٍَّهي عىٍن ًقيلى كىقىاؿى  ا ضىًعيف أًلىنَّوي قىٍد عىرىؼى ىىذى  .كىىىذى

ٍنسىاف عىٍن حىا كىًقيلى : لو كىتػىفىاًصيل أىٍمره ، فػىيىٍدخيل ذىًلكى يف سيؤىالو عىمَّا الى يػىٍعًنيو ، كىيػىتىضىمَّن ذىًلكى حيصيوؿ ٭تىٍتىًمل أىفَّ اٍلميرىاد كىثٍػرىة سيؤىاؿ اإٍلً
ٍخبىار اٟتٍىرىج يف حىٌق اٍلمىٍسئيوؿ ، فىًإنَّوي قىٍد الى يػيؤىثًٌر ًإٍخبىاره أبًىٍحوىالًًو ، فىًإٍف أىٍخبػىرىهي شىقَّ عىلىٍيًو ، كىإً  ًقىٍتوي اٍلمىشىقَّة ، ٍف كىذَّبىوي يًف اإٍلً أىٍك تىكىلَّفى التػٍَّعرًيض ٟتى

 ) شرح مسلم ( .    كىًإٍف أى٫ٍتىلى جىوىابو ًاٍرتىكىبى سيوء اأٍلىدىب .
قولو : ) ككثرة السؤاؿ ( ىل ىو سؤاؿ ا١تاؿ ، أك السؤاؿ عن ا١تشكبلت كا١تعضبلت ، أك أعم من ذلك ؟ األكُف ٛتلو :  كقاؿ ابن حجر

 على العمـو .
د ذىب بعض العلماء: إُف أف ا١تراد بو كثرة السؤاؿ عن أخبار الناس كأحداث الزماف، أك كثرة سؤاؿ إنساف بعينو عن تفاصيل حالو، فإف كق

كثبت عن ٚتع من السلف كراىة  ،ذلك ٦تا يكره ا١تسئوؿ غالبان، كقد ثبت النهي عن األغلوطات. أخرجو أبو داكد من حديث معاكية
يستحيل كقوعها عادة أك يندر جدان، كإ٪تا كرىوا ذلك ١تا فيو من التنطع كالقوؿ ابلظن، إذ ال ٮتلو صاحبو من ا٠تطأ.           تكلف ا١تسائل اليت 

 )الفتح(
 رٛتو هللا : ٭تتمل كجوىان : كقاؿ القرطيب

 أف يريد بو كثرة سؤاؿ الناس األمواؿ ، كاٟتوائج إٟتاحنا ، كاستكثارنا . أحدىا :
 .يكثر من ا١تسائل الفقهية تنطُّعنا كتكلُّفنا فيما َف ينزؿ . كقد كاف السَّلف يكرىوف ذلك ، كيركنو من التكلُّف أف  كاثنيها :
 أف يكثر من السؤاؿ عمَّا ال يعنيو من أحواؿ النَّاس ، ْتيث ييؤًدم ذلك إُف كشف عوراهتم ، كاإلطبلع على مساكئهم . كاثلثها :

 ) ا١تفهم ( .    عمومو ، فيتناكؿ ٚتيع تلك الوجوه كلًٌها . قلت : كالوجو : ٛتل اٟتديث على
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

o . أف التحرٔف كالتحليل إُف هللا 
o . ذـ سؤاؿ الناس 
o . اٟتث على سؤاؿ هللا تعاُف 



 َُِٗ 

هيمىا-كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عيمىرى  -ُْٕٓ ٍيًن، كىسىاىطي اىَّللًه يف  ) قىاؿى  ، عىٍن اىلنهيبًٌ -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًرضىا اىَّللًه يف ًرضىا اىٍلوىاًلدى
ٍيًن  ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى كىاٟتٍىاكً  (سىاىًط اىٍلوىاًلدى  م .أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 جعل رضا الرب ك٤تبتو لعبده يف رضا كالديو . نستفيد فضل بر الوالدين كالعمل على رضا٫تا ، ألف النِب 
 من ا١تقدـ يف الرب األـ أـ األب ؟

 األـ .
قىاؿى مثيَّ مىٍن «. أيمُّكى » قىاؿى  فػىقىاؿى مىٍن أىحىقُّ النَّاًس ًْتيٍسًن صىحىابىيًت  جىاءى رىجيله ًإُفى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى قاؿ النوكم يف سرح حديث 

 ( .مثيَّ أىبيوؾى » قىاؿى مثيَّ مىٍن قىاؿى «. مثيَّ أيمُّكى » قىاؿى مثيَّ مىٍن قىاؿى «. مثيَّ أيمُّكى » اؿى قى 
 الصَّحىابىة ىينىا بًفىٍتًح الصَّاد ٔتىٍعٌتى الصٍُّحبىة . 
ًلكى ، مثيَّ بػىعٍ   ٌقهٍم ًبذى  دىىا اأٍلىب ، مثيَّ اأٍلىقٍػرىب فىاأٍلىقٍػرىب .كىًفيًو اٟتٍىٌث عىلىى بًٌر اأٍلىقىاًرب ، كىأىفَّ اأٍليـٌ أىحى
ة اٍلمىشىاؽٌ   ثٍػرىة تػىعىبهىا عىلىٍيًو ، كىشىفىقىتهىا ، كىًخٍدمىتهىا ، كىميعىاّنى يًف ٛتىٍلو ، مثيَّ كىٍضعو ، مثيَّ ًإٍرضىاعو ، مثيَّ تػىٍربًيىتو  قىاؿى اٍلعيلىمىاء : كىسىبىب تػىٍقًدٔف اأٍليـٌ كى

ٍرً  اأٍلىب ، كىحىكىى اٍلقىاًضي ًعيىاض يضو ، كىغىٍَت ذىًلكى . كىنػىقىلى اٟتٍىاًرث اٍلميحىاًسًِبٌ ًإٍٚتىاع اٍلعيلىمىاء عىلىى أىفَّ اأٍليـٌ تػيفىضَّل يًف اٍل رٌ عىلىى كىًخٍدمىتو كى٘تى
فنا يًف ذىًلكى ، فػىقىاؿى اٞتٍيٍمهيور بًتػىٍفًضيًلهىا ، كىقىاؿى بػىٍعضهٍم : يىكيوف بًر٫تىا سىوى  ا ًإُفى مىاًلك ، كىالصَّوىاب اأٍلىكَّؿ ًخبلى اء . قىاؿى : كىنىسىبى بػىٍعضهٍم ىىذى

 ًلصىرًيًح ىىًذًه اأٍلىحىاًديث يًف اٍلمىٍعٌتى اٍلمىٍذكيور . 
: كىتػىرىدَّ  ٍخوىة لًقىٍولًًو قىاؿى اٍلقىاًضي: كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىفَّ اأٍليـٌ كىاأٍلىب آكىد حيٍرمىة يًف اٍل رٌ ٦تٍَّن ًسوىا٫تيىا . قىاؿى اد كىاإٍلً : مثيَّ أىٍدّنىؾ  دى بػىٍعضهٍم بػىٍُت اأٍلىٍجدى

د ، مثيَّ اأٍلىٍجدى  ابنىا: ييٍستىحىٌب أىٍف تػيقىدَّـ يف اٍل رٌ اأٍليـٌ ، مثيَّ اأٍلىب ، مثيَّ اأٍلىٍكالى ؾ قىاؿى أىٍصحى ٍخوىة كىاأٍلىخىوىات، مثيَّ سى أىٍدّنى ائًر اد كىاٞتٍىدَّات ، مثيَّ اإٍلً
ت، كىيػيقىدَّـ اأٍلىقٍػرىب فىاأٍلىقٍػرى   ب . ) نوكم ( اٍلمىحىارًـ ًمٍن ذىًكم اأٍلىٍرحىاـ كىاأٍلىٍعمىاـً كىاٍلعىمَّات، كىاأٍلىٍخوىاؿ كىا٠تٍىاالى

 .إذا تعارض حق األب كحق األـ : فحق األـ مقدـ  : قاؿ الصنعاينك 
 ( .حبيت قاؿ أمك ثبلث مرات مث قاؿ أبوؾ قاؿ رجل َي رسوؿ هللا من أحق الناس ْتسن ص)  :ٟتديث  
 . فإنو دؿ على تقدٔف رضا األـ على رضا األب 

 . : مقتضاه أف يكوف لؤلـ ثبلثة أمثاؿ ما لؤلب ، قاؿ : ككأف ذلك لصعوبة اٟتمل مث الوضع مث الرضاع قاؿ ابن بطاؿ
 .ىن(و أمو كرىا ككضعتو كرىا( كمثلها )ٛتلتو أمو كىنا على ك قلت: كإليو اإلشارة بقولو تعاُف : )ككصينا اإلنساف بوالديو إحساّن ٛتلت

 )سبل السبلـ( ا . كنقل اٟتارث ااسِب اإلٚتاع على ىذ قاؿ القاضي عياض : ذىب اٞتمهور إُف أف األـ تفضل على األب يف ال ر ،
ةن أىمَّا ًإٍف تػىعىارىضى بًر٫ُّتيىا يف غىٍَتً مىٍعًصيى ( ا١توسوعة الفقهية جاء يف )   :ةو ، كىحىٍيثي الى ٯتيًٍكني إًيصىاؿ اٍل رًٌ إًلىٍيًهمىا دىفٍػعىةن كىاًحدى

 فػىقىٍد قىاؿ اٞتٍيٍمهيوري : طىاعىةي اأٍلٌـً ميقىدَّمىةه ؛ أًلنػَّهىا تػىٍفضيل اأٍلبى يًف اٍل رًٌ .  
 .كىًقيل : ٫تيىا يف اٍل رًٌ سىوىاءه 

ٍنػىعيًٍت ًمٍن ذىًلكى ، فػىقىاؿ لىوي مىاًلكه : فػىقىٍد ريًكمى أىفَّ رىجيبلن قىاؿ ًلمىاًلكو   ـى عىلىٍيًو ، كىأيمًٌي ٘تى ؾى كىالى  : كىاًلًدم يف السُّودىاًف ، كىتىبى ًإِفىَّ أىٍف أىٍقدي أىًطٍع أىابى
ًو ًبسىفىرًًه ًلوىاًلًدًه ، كىلىٍو أبًىٍخًذىىا مى  ًو .تػىٍعًص أيمَّكى . يػىٍعًٍت أىنَّوي يػيبىاًلغي يف رًضىى أيمًٌ  عىوي ، لًيػىتىمىكَّنى ًمٍن طىاعىًة أىبًيًو كىعىدىـً ًعٍصيىاًف أيمًٌ

 . كىريًكمى أىفَّ اللٍَّيثى ًحُتى سيًئل عىًن اٍلمىٍسأىلىًة بًعىٍيًنهىا قىاؿ : أىًطٍع أيمَّكى ، فىًإفَّ ٢تىىا ثػيليثىًي اٍل رًٌ 
َـّ مي    ب .قىدَّمىةه يف اٍل رًٌ عىلىى األٍ كىنػىقىل اٍلميحىاًسِبُّ اإٍلٍٚتىاعى عىلىى أىفَّ اأٍل
ثىةى أىٍمثىاًؿ  : قاؿ القرطيبك  ا اٟتٍىًديثي يىديؿُّ عىلىى أىفَّ ٤تىىبَّةى اأٍليٌـً كىالشَّفىقىةى عىلىيػٍهىا يػىنػٍبىًري أىٍف تىكيوفى ثىبلى ثى  ٤تىىبًَّة اأٍلىًب، ًلذًٍكًر النًَِّبًٌ فػىهىذى اأٍليَـّ ثىبلى

ا اٍلمىٍعٌتى شىًهدى لىوي اٍلعىيىافي. كىذىًلكى أىفَّ صيعيوبىةى اٟتٍىٍمًل كى مىرَّاتو كىذًٍكًر اأٍلى  صيعيوبىةى اٍلوىٍضًع كىصيعيوبىةى الرَّضىاًع كىالتػٍَّربًيىًة ًب يف الرَّابًعىًة فػىقىٍط. كىًإذىا تػىوىصَّلى ىىذى
ثي مىنىازًؿى ٮتىٍ  .تػىنػٍفىرًدي هًبىا اأٍليُـّ ديكفى اأٍلىًب، فػىهىًذًه ثىبلى  ليو ًمنػٍهىا اأٍلىبي



 َِِٗ 

 ؟بعض األسباب اليت تناؿ هبا رضا هللا تعاىل اذكر 
 رضا الوالد . أكالن :

 . ٟتديث الباب
 الصدؽ . اثنيان :

ا يػىٍوـي يػىنػٍفىعي الصَّاًدًقُتى ًصٍدقػيهيٍم ٢تىيٍم جىنَّاته ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري  اًلًدينى قاؿ تعاُف ) قىاؿى اَّللَّي ىىذى ًفيهىا أىبىدان رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا  خى
 عىٍنوي ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي ( .

 اتباع السابقُت من الصحابة كالتابعُت إبحساف . اثلثان :
 فو رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنو ( .قاؿ تعاُف ) كىالسَّاًبقيوفى اأٍلىكَّليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر كىالًَّذينى اتػَّبػىعيوىيٍم إبًًٍحسىا

 ٛتد هللا بعد الشرب كاألكل . رابعان :
 ) إف هللا لَتضى عن العبد أف أيكل األكلة فيحمده عليها ... ( ركاه مسلم . ٟتديث أنس . قاؿ : قاؿ 

 خامسان : السواؾ .
 ) السواؾ مطهرة للفم ، مرضاة للرب ( ركاه أٛتد . قاؿ 

 : الشكر .سادسان 
 قاؿ تعاُف ) كإف تشكركا يرضو لكم ( .

 سابعان : اإلخالص .
 ( .( كىلىسىٍوؼى يػىٍرضىى َِ( ًإالَّ ابًٍترىاء كىٍجًو رىبًًٌو األىٍعلىى )ُٗكىمىا ألىحىدو ًعندىهي ًمن نًٌٍعمىةو ٕتيٍزىل ) قاؿ تعاُف )

به اثمنان : ا به من أحبه هللا كأحبه دينىو، كييبًغضى من أبغىضى هللاى لوالءي كالرباءي أساسي ًرضواف هللا، كىو: أف ٭تي ا١تسلمي هلل، ك٭تي
 . كمن حارىبى دينىو، ييواًل ا١تؤمنُت كينصيريىم، يكرىه ا١تينافقُت كييبًغضيهم

دي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اَّللَّى   ءىىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىىيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهيٍم أىٍك قاؿ هللا تعاُف: )الى ٕتًى  كىرىسيولىوي كىلىٍو كىانيوا آابى
اًلًدينى ًفيهىا رىضً عىًشَتىتػىهيٍم أيكلىًئكى كىتىبى يف قػيليوهًبًمي اإٍلًٯتىافى كىأىيَّدىىيٍم ًبريكحو ًمٍنوي كىييٍدًخليهيٍم جىنَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن  يى اَّللَّي عىنػٍهيٍم ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى

 .كىرىضيوا عىٍنوي أيكلىًئكى ًحٍزبي اَّللًَّ أىالى ًإفَّ ًحٍزبى اَّللًَّ ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى( 
 الكلمة الطيبة .: ًتسعان 

 ت ( .إف العبدى ليتكلَّم ابلكلمة من رًضواف هللا ال ييلًقي ٢تا ابالن، يرفعيو هللا هبا درجا)  قاؿ رسوؿي هللا  
 . ن رًضيى هللا عنو ّنؿى السعادةى كالطُّمأنينةم عاشران :

 .قاؿ هللا تعاُف )رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي(  
 . كمن رًضيى هللا عنو ّنؿى الشفاعةى يـو القيامة:  اٟتادم عشر

( يػىٍومىًئذو الى تػىنػٍفىعي الشَّفىاعىةي َُٖلًلرٍَّٛتىًن فىبلى تىٍسمىعي ًإالَّ ٫تىٍسنا ) قاؿ هللا تعاُف: )يػىٍومىًئذو يػىتًَّبعيوفى الدَّاًعيى الى ًعوىجى لىوي كىخىشىعىًت اأٍلىٍصوىاتي 
 ( . ًإالَّ مىٍن أىًذفى لىوي الرٍَّٛتىني كىرىًضيى لىوي قػىٍوالن 

 
 
 
 



 َِّٗ 

:  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىنىسو  -ُْٖٓ به ًٞتىارًًه كىاىلهًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه الى يػيٍؤًمني عىٍبده حىىته  )قىاؿى بُّ  -أىٍك أًلىًخيوً  - ٭تًي مىا ٭تًي
 و ميتػهفىقه عىلىيٍ  ( .لًنػىٍفًسًو 

------------ 
 ( أم اإلٯتاف الكامل . ) ال يؤمن أحدكم
 ( من ا٠تَت، كما ثبت يف ركاية النسائي، كا٠تَت : كلمة جامعة تعم الطاعات، كا١تباحات الدنيوية كاألخركية. ) ما ٭تب لنفسو

 نستفيد من اٟتديث ؟ ماذا
 أف من عبلمات اإلٯتاف الكامػػػػل أف ٭تب اإلنساف ألخيو ا١تسػػػػػػػػلم ما ٭تب لنفسو من ا٠تَت . نستفيد 

: ) أٖتب اٞتنة ؟ قلت: نعم ، قاؿ: فأحب ألخيك ما ٖتب  كقد جاء يف اٟتديث عن يزيد بن أسد: قاؿ: قاؿ ِف رسوؿ هللا 
 لنفسك ( ركاه أٛتد .

 ض األمثلة ؟اذكر بع
: )َي أاب ذر إٓف أراؾ ضعيفان كإٓف أحب لك ما أحب لنفسي، ال أتمرف على اثنُت، كال  عن أَب ذر . قاؿ: قاؿ ِف رسوؿ هللا 

 تولُت على اثنُت( ركاه مسلم .
 ٭تب ىذا لكل ضعيف . : كإ٪تا هناه عن ذلك ١تا رأل من ضعفو كىو  قاؿ ابن رجب
 .[ دليل على ٤تبتو ا٠تَت للناسدتكدفقولو ] ا العلم كَف ينسب إٌِف منو شيء .تعلموا ىذ : كددت أف الناس قاؿ الشافعي

 : إٓف ألمر على اآلية من كتاب هللا فأكد أف الناس كلهم يعلموف منها ما أعلم . قاؿ ابن عباس
ر صوت ا٢ترة فيهرب إُف دكر كحكي أف بعضهم شكا كثرة الفأر يف بيتو ، فقيل لو : اقتٍت ىرة ، فقاؿ : أخشى أف يسمع الفأ

 اٞتَتاف فأكوف قد أحببتي ٢تم ما ال أحبو لنفسي .
 كيف كبلـ بعضهم : ارضى للناس ما لنفسك ترضى .

قيل لؤلحنف ككاف أحلم الناس ، ٦تن تعلمت اٟتلم ؟ قاؿ : من نفسي ، قيل لو : ككيف ذلك ؟ قاؿ : كنت إذا كرىت شيئان من 
 غَتم َف أفعل أبحد مثلو .

 ر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟اذك
o . أف من كره ألخيو ا٠تَت فليس ٔتؤمن اإلٯتاف الكامل 
o  ا١تؤمن مع ا١تؤمن كالنفس الواحدة ، فيحب ٢تا ما ٭تب لنفسو من حيث أهنا نفس كاحدة ، كقولو   ا١تسلموف( :

 كاٞتسد الواحد( .
o ما ٭تب لنفسو دليل على تواضعو ، كأنو ال ٭تب أف اٟتث على التواضع ك٤تاسن األخبلؽ ، حيث ْتبو ألخيو ا٠تَت ك

 يكوف أفضل من غَته.
o . اٟتث على ترؾ البرضاء كالرل 
o . الًتغيب يف ٤تبة ا١تسلمُت بعضهم بعضان كائتبلفهم ، ألف ذلك يؤدم إُف التعاضد كالتناصر 
o . اٟترص على األعماؿ اليت تؤدم إُف زَيدة اإلٯتاف كحب ا٠تَت للمسلمُت 
o األعماؿ اليت تؤدم إُف نقصاف اإلٯتاف كعدـ ٤تبة ا٠تَت للمسلمُت . التحذير من 
o . ذـ األّننية كاٟتسد كالكراىية 
o العمل ٔتضموف اٟتديث يؤدم إُف نشر ابة بُت أفراد اجملتمع اإلسبلمي ، كيؤدم أيضان إُف ٘تاسكو . 



 َِْٗ 

. قػيٍلتي ُثيه  )  مُّ اىلذهٍنًب أىٍعظىمي؟ قىاؿى أى  قىاؿى سىأىٍلتي رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن ًاٍبًن مىٍسعيودو  -ُْٗٓ أىٍف ٕتىٍعىلى َّلًلًه ًنداا، كىىيوى خىلىقىكى
: ُثيه أىٍف تػيزىاينى حى  : ُثيه أىمُّ؟ قىاؿى . قػيٍلتي كيلى مىعىكى : ُثيه أىٍف تػىٍقتيلى كىلىدىؾى خىٍشيىةى أىٍف أيٍى  .  ميتػهفىقه عىلىٍيوً  -ًليلىةى جىاًرؾى أىمُّ؟ قىاؿى

----------- 
 أم : أشد عقوبة ، كيف ركاية ) أم الذنب عند هللا أك ر ؟ ( .م ( أىمُّ الذهٍنًب أىٍعظى ) 
 . الند ا١تثل كالشبيو (  ًنداا) 
كيلى مىعىكى )  ) كال تقتلوا أكالدكم ( أم : أف يطعم معك : أم ألجل أف أيكل معك ، كقولو تعاُف يف اإلسراء  أىٍف تػىٍقتيلى كىلىدىؾى خىٍشيىةى أىٍف أيٍى

خشية إمبلؽ ( ، كخص الطعاـ ابلذكر ألنو كاف األغلب من حاؿ العرب ، ككذا تقييده ٓتشية األكل معو ، لكوف عادهتم أهنم يقتلوف 
 أكالدىم ٠تشيتهم ذلك .

 الزّن الوطء اـر .  :أىٍف تػيزىاين ) 
 ، أم زكجتو ، ٝتيت بذلك : ألنو ٭تل لو كطؤىا . قاؿ اٟتافظ بفتح اٟتاء على كزف عظيمة ؾ (حىًليلىةى جىارً ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
أف الشرؾ اب ىو أعظم الذنوب كأك رىا كال خبلؼ يف ذلك ألنو ىضم للربوبية كتنقص للذات اإل٢تية، كسوء ظن برب العا١تُت، كىو 

جوه . كأم ذنب أعظم من أف ٬تعل مع هللا شريك يف ألوىيتو أك أقبح ا١تعاصي ، ألنو تسوية ا١تخلوؽ الناقص اب٠تالق الكامل من ٚتيع الو 
 ، كلذلك رتب هللا عليو أموران كبَتة تقدـ ذكرىا . ربوبيتو أك أٝتائو كصفاتو

      أف هللا أخ ر أنو ال يرفره ١تن َف يتب منو .أكالن : 
 ء ( .إف هللا ال يرفر أف يشرؾ بو كيرفر ما دكف ذلك ١تن يشاقاؿ تعاُف ) 

 نيان : أف هللا حـر اٞتنة على ا١تشرؾ ، كأنو ٥تلد يف النار .  اث
 . قاؿ تعاُف : ) إنو من يشرؾ اب فقد حـر هللا عليو اٞتنة كمأكاه النار كما للظا١تُت من أنصار (   

 اثلثان : أف الشرؾ ٭تبط ٚتيع األعماؿ .
 ( .كلو أشركوا ٟتبط عنهم ما كانوا يعملوف  قاؿ تعاُف : )

 عان : أف ا١تشرؾ حالؿ الدـ كا١تاؿ .راب
 خامسان : أف الشرؾ أكرب الكبائر . 

 ( .إف الشرؾ لظلم عظيم  قاؿ تعاُف : )
ٍيًن ، كىكىافى أىالى أينػىبًٌئيكيٍم أبًىٍك رىً اٍلكىبىائًًر قػيٍلنىا بػىلىى َيى رىسيوؿى هللًا قىاؿى اإًلٍشرىاؾي اًبَّللًَّ )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا   عن أَب بكرة كىعيقيوؽي اٍلوىاًلدى

 ( متفق عليو . اؿى يػىقيو٢تيىا حىىتَّ قػيٍلتي : الى يىٍسكيتي ميتًَّكئنا فىجىلىسى فػىقىاؿى أىالى كىقػىٍوؿي الزُّكًر كىشىهىادىةي الزُّكًر أىالى كىقػىٍوؿي الزُّكًر كىشىهىادىةي الزُّكًر فىمىا زى 
 ، كعقوؽ الوالدين ، ... ( .كحديث ) أك ر الكبائر : اإلشراؾ اب 

 كالشرؾ ينقسم إُف قسمُت :  -

 : : شرؾ أك ر  أكالن 
 كىو أف يسوم غَت هللا اب يف ما ىو من خصائص هللا .

كىو الذم ال يرفره هللا إال ابلتوبة ، كصاحبو إف لقي هللا بو فهو خالد ٥تلد يف النار أبد اآلبدين كدىر الداىرين ، قاؿ تعاُف : 
  ال يرفر أف يشرؾ بو كيرفر ما دكف ذلك ١تن يشاء ( .)إف هللا

 :: شرؾ أصرر  اثنيان 
 ىو ما أتى يف النصوص أنو شرؾ كَف يصل إُف حد األك ر .



 َِٗٓ 

 كصاحبو إف لقي هللا بو فهو ٖتت ا١تشيئة ، إف شاء هللا عفا عنو كأدخلو اٞتنة ، كإف شاء عذبو ، كلكن مآلو إُف اٞتنة . 

 لشرؾ ؟ما أعظم الذنوب بعد ا
 قتل النفس برَت حق .

نَّمي خىاًلدان ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ قاؿ تعاُف :  اابن عىًظيمان()كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان ميتػىعىمًٌدان فىجىزىاؤيهي جىهى  . لىوي عىذى

ان آخىرى كقاؿ تعاُف :  مان()كىالًَّذينى ال يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإ٢تى  .كىال يػىٍقتػيليوفى النػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كىال يػىٍزنيوفى كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىاثى
نىا عىلىى بىًٍت ًإٍسرائيلى أىنَّوي مىٍن قػىتىلى نػىٍفسان بًرىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو يًف اأٍلى كقاؿ تعاُف :  تػىبػٍ يعان ()ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى  . ٍرًض فىكىأى٪تَّىا قػىتىلى النَّاسى ٚتًى

  ركاه البخارمكعن عبد هللا بن عمرك قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا: )أك ر الكبائر: اإلشراؾ اب، كعقوؽ الوالدين، كقتل النفس، كاليمُت الرموس(. 

 اه النسائي .كعن بريدة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  : ) لقتل مؤمن أعظم عند هللا من زكاؿ الدنيا ( رك 
 كعن ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  : ) ال يزاؿ ا١ترء يف فسحة من دينو ما َف يصب دمان حرامان ( ركاه البخارم .

 . ركاه البخارمكعن عبد هللا بن عمرك قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا: )من قتل معاىدان َف يػرح رائحة اٞتنة كإف ر٭تها يوجد من مسَتة أربعُت عامان ( 
بن القيم: ىذه عقوبة قاتل عدك هللا إذا كاف يف عهد كأمانة، فكيف عقوبة قاتل عبده ا١تؤمن؟ كإذا كانت امرأة دخلت النار يف ىرة قاؿ ا

يف النار كا٢ترة ٗتدشها يف كجهها كصدرىا، فكيف عقوبة من حبس مؤمنان حىت مات  حبستها حىت ماتت جوعان كعطشان، فرآىا النِب 
 برَت جـر ؟

 كوف أعظم إذا قتل كلده خشية أف يطعم معو .كالقتل ي
 ألف يف ذلك : ضعف دين ، كقسوة قلب ، كقلة رٛتة ، كشك اب ، كجهل ، كخبث طبع ، كٓتل .

 قاؿ تعاُف ) كال تقتلوا أكالدكم خشية إمبلؽ ( أم فقر ) ٨تن نرزقهم كإَيكم ( .
 ما حكم الزان ؟

 حراـ كمن الكبائر .
 ( .بيواٍ الٌزْفى إًنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاء سىًبيبلن كىالى تػىٍقرى قاؿ تعاُف )

 كقاؿ تعاُف ) كال يزنوف ( .
نػٍهيمىا ًمئىةى كقاؿ تعاُف )  جلدة ( . الزَّانًيىةي كىالزَّآف فىاٍجًلديكا كيلَّ كىاًحدو مًٌ

 ) ال يزٓف حُت يزٓف كىو مؤمن ( . كقاؿ 
 كال يزكيهم ك٢تم عذاب أليم : شيخ زافو ، كملك كذاب ، كعائل مستك ر ( ركاه مسلم .كقاؿ ) ثبلثة ال يكلمهم هللا يـو القيامة 

 كخطر الزان معركؼ :
إذا زنت ا١ترأة أدخلت العار على أىلها كزكجها كأقارهبا ، كنكست رؤكسهم بُت الناس ، كإف ٛتلت من الزّن ، فإف قتلت  زان ا١ترأة :

 تو على الزكج أدخلت على أىلو كأىلها أجنبيان ليس منهم .كلدىا ٚتعت بُت الزّن كالقتل ، كإف ٛتل
فإنو يوجب اختبلط األنساب أيضان ، كإفساد ا١ترأة ا١تصونة ، كتعريضها للتلف كالفساد ، كيف ىذه الكبَتة خراب الدنيا  كأما زان الرجل :

 كالدين .
 خصائص الزان :

 وب ا١تقت بُت الناس .يورث الفقر ، كيقصر العمر ، كيكسو صاحبو سواد الوجو كث
كيشتت القلب كٯترضو إف َف ٯتٍتو ، ك٬تلب ا٢تم كاٟتزف كا٠توؼ ، كيباعد صاحبو من ا١تلك كيقربو من الشيطاف ، فليس بعد مفسدة القتل 

 أعظم من مفسدتو ، ك٢تذا شرع فيو القتل على أشنع الوجوه كأفحشها كأصعبها .
 ىل الزان بعضو أشد من بعض ؟

 نعم .



 َِٗٔ 

 ٞتارة أعظم من الزان ابلبعيدة :فالزان اب
 ٟتديث الباب .

 ) ألف يزٓف الرجل بعشر نسوة أيسر عليو من أف يزٓف ابمرأة جاره ( ركاه أٛتد . كٟتديث ا١تقداد بن األسود قاؿ : قاؿ 
 الزآف كذلك أفحش، كىو : حليلة جارؾ : أم تزٓف هبا برضاىا، كذلك يتضمن الزّن كإفسادىا على زكجها كاستمالة قلبها إُف قاؿ النوكم

مع امرأة اٞتار أشد قبحان كأعظم جرمان ، ألف اٞتار يتوقع من جاره الذب عنو كعن حرٯتو كأيمن بوائقو كيطمئن إليو ، كقد أمر إبكرامو 
  غاية القبح .كاإلحساف إليو ، فإذا قابل ىا كلو ابلزّن ابمرأتو كإفسادىا عليو مع ٘تكنو منها على كجو ال يتمكن غَته منو كاف يف

 كالزان بزكجات اجملاىدين أعظم من غَتىن .
) حرمة نساء اجملاىدين على القاعدين كحرمة أمهاهتم ، كما من رجل ٮتلف رجبلن من اجملاىدين يف أىلو فيخونو فيهم إال كيٌقف  لقولو 

 لو يـو القيامة فيأخذ من عملو ما شاء ، فما ظنكم ( ركاه مسلم .
  أعظم من زان الشاب .كزان الشيخ الكبَت

 ) ثبلثة ال يكلمهم هللا يـو القيامة كال يزكيهم ك٢تم عذاب أليم: شيخ زافو ، كملك كذاب، كعائل مستك ر ( ركاه مسلم  لقولو 
 ) أربعة يبرضهم هللا : البياع اٟتبلؼ ، كالفقَت اتاؿ ، كالشيخ الزآف ، كاإلماـ اٞتائر ( ركاه النسائي . كقاؿ 
  ابحملاـر .كالزان
 ) من كقع على ذات ٤تـر فاقتلوه ( ركاه الًتمذم . قاؿ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . أف الذنوب بعضها أشد من بعض 
o . أف أعظم الذنوب بعد الشرؾ اب قتل النفس برَت اٟتق 

o ر اب ، كفاحشة الزّن ، ككأد البنات .قاؿ القاضي عياض : قدـ ىذه الثبلثة األشياء ، العتياد اٞتاىلية هبا من الكف 
o . نبو بقولو ) حليلة جارؾ ( إُف عظيم حقو ، كأنو ٬تب لو عليك من الرَتة عليو من الفاحشة ما ٬تب ٟتليلتك 

o . كجوب التوكل على هللا 

o . أف ا٠تالق ىو هللا 

o . ذـ من ينكر نعمة هللا 

o . أف ا١تستحق للعبادة ىو هللا ألنو ىو ا٠تالق 
o ى من يقللوف النسل ْتجة الفقر أك ا٠توؼ من الفقر .الرد عل 
o . عظم حق اٞتار 
o . ذـ ا٠تيانة 
o . كجوب النفقة على الولد 
o . أف الذنوب تعظم كتك ر حسب ما يقارهنا من أسباب كدكافع 
o . معرفة الشر كطرقو لتجنبو 
o . ٖترٔف إفساد ا١ترأة على زكجها أبم طريقة من الطرؽ 

 
 
 
 



 َِٕٗ 

هيمىا-َّللًه ٍبًن عىٍمًرك ٍبًن اٍلعىاًص كىعىٍن عىٍبًد اى  -َُْٔ ٍيًو.  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ًمٍن اىٍلكىبىائًًر شىٍتمي اىلرهجيًل كىاًلدى
هي، كىيى  : نػىعىٍم. يىسيبُّ أىابى اىلرهجيًل، فػىيىسيبُّ أىابى ٍيًو؟ قىاؿى  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  -سيبُّ أيمهوي، فػىيىسيبُّ أيمهوي ًقيلى: كىىىٍل يىسيبُّ اىلرهجيلي كىاًلدى

---------- 
 . أم : الذنوب الكبَتة ال الصرَتة ( ًإفه ًمٍن أىٍكربىً اٍلكىبىائًرً ) 

 ألف شتم ا١تسلم الذم ليس أبب كبَتة ، فشتم اآلابء أك ر منو .قاؿ القرطيب : 
ٍيًو  )  ركاية ) شتم الرجل كالدية ( . جاء يف( أىٍف يػىٍلعىنى الرهجيلي كىاًلدى

ٍيوً )   ىو استبعاد من السائل ، ألف الطبع ا١تستقيم أيىب ذلك . ( ًقيلى ايى رىسيوؿى هللًا كىكىٍيفى يػىٍلعىني الرهجيلي كىاًلدى
هي كىيىسيبُّ أىمهوي  ) كذلك أف الشخص يسب أاب الرجل فيسب  أم : يقع شتم الرجل كالديو(  قىاؿى يىسيبُّ الرهجيلي أىابى الرهجيًل فػىيىسيبُّ أىابى

 أابه ، كيسب أمو فيسب أمو ( .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟ 

 ) لعن هللا من لعن كالديو ( ركاه مسلم . ٖترٔف سب الوالدين .كما قاؿ 
 ما معٌت اٟتديث ؟

كالدم الشخص، فيقابلو  اٟتديث دليل على أف من سب الوالدين تعريضهما للسب كالشتم، كذلك أبف أييت إُف شخص فيشتم
الشخص اآلخر اب١تثل كيشتم كالديو، كال يعٍت ذلك أنو ٬توز للثآف أف يشتم كالدم الرجل، ألنو ال تزر كازرة كزر أخرل، كلكنو يف 

 العادة كالطبيعة أف اإلنساف ٬تازم غَته ٔتثل ما فعل بو ، فإذا سبو سبو .
ا عيقيوقنا ًلكىٍونًًو ٭تىٍصيل ًمٍنوي  فىًفيًو دىلًيل عىلىى أىفَّ مىنٍ :  قاؿ النوكم مىا  تىسىبَّبى يًف شىٍيءو جىازى أىٍف يػيٍنسىب إًلىٍيًو ذىًلكى الشٍَّيء ، كىًإ٪تَّىا جىعىلى ىىذى

ـى يًف حىدًٌ اٍلعيقيوًؽ . كىاىَّللَّ أىٍعلىم . ً كىمىا تػىقىدَّ  يػىتىأىذَّل بًًو اٍلوىاًلد أتىىذًٌَين لىٍيسى اًب٢ٍتىُتًٌ
ٍنع ؛ فيكوفي حيجَّةن ١تن منىعى بيعى العنًب ٦تَّن يعصره ٜترنا ، :  طيبكقاؿ القر 

ى
دليله على أفَّ سبب الشيء قد ينزلو الشرعي منزلةى الشيء يف ا١ت

لُّ لو ، كىو أحدي القولىٍُت لنا.  كمنىعى بيعى ثياًب اٟترير ٦تَّن يلبسها ، كىي ال ٖتًى
 (  كىالى تىسيبُّوا الًَّذينى يىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ فػىيىسيبُّوا اَّللَّى عىٍدكنا بًرىٍَتً ًعٍلمو ) لذرائع ، كىو ًمٍن ٨تو قولو تعاُف كفيو : حيجَّةه ١تالكو على القوًؿ ًبسىدًٌ ا

 ر .   ) ا١تفهم ( .كالذريعةي : ىي االمتناعي ٦تا ليس ٦تنوعنا يف نفسو ؛ ٥تافةى الوقوًع يف ٤تظو  
 تنقسم إىل كبائر كصغائر ؟اذكر األدلة على أف الذنوب 

 أف الذنوب تنقسم إُف كبائر كصرائر بنص القرآف كالسنة كإٚتاع السلف ] قالو ابن القيم [ .

يًٌئىاًتكيٍم قاؿ تعاُف )  ( .ًإف ٕتىٍتىًنبيواٍ كىبىآئًرى مىا تػينػٍهىٍوفى عىٍنوي نيكىفًٌٍر عىنكيٍم سى
 ( . مثًٍ كىاٍلفىوىاًحشى ًإالَّ اللَّمىمى الًَّذينى ٬تىٍتىًنبيوفى كىبىائًرى اإٍلً كقاؿ تعاُف )

 كاٞتمهور على أف ا١تراد بػ) اللمم ( ما دكف الكبائر كىي صرائر الذنوب .
 ركاه مسلم .)الصلوات ا٠تمس كاٞتمعة إُف اٞتمعة كفارات ١تا بينهن إذا اجتنبت الكبائر(  كعن أَب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

 كبَتة :اثنيان : اختلفوا يف حد ال
 :  ما فيو حد ، كىذا ضعيف .فقيل 

 ال حد فيها . -كالراب   -ألف بعض الكبائر 
 : ما اتفقت الشرائع على ٖترٯتو . كىذا ضعيف ،كقيل 

 ألنو يقتضي أف شرب ا٠تمر كالفرار من الزحف كالتزكج ببعض ااـر ليس من الكبائر .



 َِٖٗ 

 ، ألنو يقتضي أف الذنوب ال تنقسم إُف صرائر ككبائر .كل ما هنى هللا عنو فهو كبَتة ، كىذا ضعيف   كقيل :
 : سبعة عشر . كقيل

 : ما ترتب عليو حد ، أك تػيويعد عليو ابلنار أك اللعنة ، كيرجح ىذا القوؿ أمور :كقيل 
 أنو ا١تأثور عن السلف .

 أف ىذا الضابط ٯتكن التفريق بو بُت الكبائر كالصرائر .

نبوا كبائر ما تنهوف عنو نكفر عنكم سيئاتكم كندخلكم ... ( فبل يستحق ىذا الوعد الكرٔف من أف هللا تعاُف قاؿ ) إف ٕتت -ج
 أكعد برضب هللا كلعنتو كّنره .

 أف ىذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غَته . -ذ
 جاءت الشريعة بسد الذرائع ، اذكر أمثلة على ذلك ؟

 يف اٟتديث سد الذرائع ، كىذا أصل عظيم .
 الذرائع ٚتع ذريعة : كىو ما أفضى إُف ٤ترـٌ .ك 

 :  كإذا أتملت الشريعة كجدهتا قد أتت بسد الذرائع إُف ارمات . قاؿ ابن القيم
 كقاؿ : كالشارع حـر الذرائع ، كإف َف يقصد هبا ارـٌ ، إلفضائها إليو ، فكيف إذا قصد هبا اـر نفسو ؟

 نو ذريعة إُف أف يسبوا هللا سبحانو كتعاُف عدكان ككفران على كجو ا١تقابلة .فنهي هللا عن سب آ٢تة ا١تشركُت لكو 
 كأمسك عن قتل ا١تنافقُت ، مع ما فيو من ا١تصلحة ، لكونو ذريعة إُف التنفَت كقوؿ الناس : إف دمحمان يقتل أصحابو .

 كهنى ا١ترأة أف تصف لزكجها امرأة غَتىا ، حىت كأنو ينظر إليها .
 ة عند طلوع الشمس كعند غركهبا ، لكوف ىذين الوقتُت كقت سجود الكفار للشمس .كهنى عن الصبل

 كمنع النساء إذا خرجن إُف ا١تسجد من الطيب كالبخور .
 كحـر اٞتمع بُت ا١ترأة كعمتها ، كبُت ا١ترأة كخالتها ، لكونو ذريعة إُف قطيعة الرحم .

 ذريعة إُف الزَيدة يف الصـو الواجب .كهنى عن استقباؿ رمضاف بيـو أك يومُت ، لئبل يتخذ 
 كهنى عن ضرب ا١ترأة لرجلها لئبل يكوف سببان إُف ٝتع الرجاؿ صوت ا٠تلخاؿ فيثَت الشهوة .

 كحـر الشرع ا٠تلوة اب١ترأة األجنبية ، سدان لذريعة ما ٭تاذر من الفتنة كغلبات الطباع .
 ة إُف اٗتاذىا أكاثّنن .كهنى الشرع عن بناء ا١تساجد على القبور لئبل يكوف ذريع

 كهنى الشارع أف ٮتطب الرجل على خطبة أخيو لئبل يكوف ذريعة إُف التباغض كالتحاسد .
 كهنى عن اٞتلوس يف الطرقات سدان لذريعة النظر إُف اـر .

 كهنى عن قتاؿ األمراء كا٠تركج عليهم سدان لذريعة الفساد العظيم .
 ؟ اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث

 عظم حق الوالدين .
 أيىب الطبع ا١تستقيم غالبان أف يسب الرجل كالديو ، كلكنو قد تسبب يف ذلك بسب كالدٌم غَته .

 خطر السباب كالشتائم .
 مراجعة الطالب لشيخو فيما يقولو ٦تا يشكل عليو .

  



 َِٗٗ 

لُّ لً  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب أىيُّوبى  -ُُْٔ ًث لىيىاؿو يػىٍلتىًقيىاًف، فػىيػيٍعًرضي الى ٭تًى ميٍسًلمو أىٍف يػىٍهجيرى أىخىاهي فػىٍوؽى ثىالى
ـً  يػٍري٫تيىا اىلهًذم يػىٍبدىأي اًبلسهالى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (ىىذىا، كىيػيٍعًرضي ىىذىا، كىخى

---------- 
 ( ال ٬توز . )ال ٭تل

 . ( أم يعتزؿ أخاه ا١تسلم كيقاطعو دكف عذر ) يهجر أخاه
 ( أم يتنحى كيصرؼ كجهو عنو . ) يعرض ىذا

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ٖترٔف ىجر ا١تسلم ألخيو ا١تسلم فوؽ ثبلث .

فا١تسلم أخو ا١تسلم ، كما قاؿ تعاُف ) إ٪تا ا١تؤمنوف إخوة ( كمن مقتضيات ذلك أال يظلمو كال يكذبو ، كال يرشػػػو ، كال ٮتونو ، 
 كال ٮتذلو ، كال ٭تقره .

)كىكيونيوا ًعبىادى هللا إٍخوىاّنن ( قاؿ اٟتافظ : ىذه اٞتملة تشبو التعليل ١تا تقدـ ، كأنو قاؿ : إذا تركتم ىذه ا١تنهيات   لك قاؿ كلذ
 كنتم إخواّنن ، كمفهومو : إذا َف تًتكوىا تصَتكا أعداء .

 فقولو )كىكيونيوا ًعبىادى هللا إٍخوىاّنن ( ٭تتمل معنيُت :
 ء يراد بو ا٠ت ر ، أم : إذا تركتم اٟتسد كالتدابر .... فستكونوف َي عباد هللا إخواّنن .إنو إنشا أحد٫تا :

 .: أف ا١تراد بو حقيقة األمر ، أم : كونوا عباد هللا إخواّنن فيو الثاين 
 اذكر خطورة ا٢تجر ؟

 عنو . : هني النِب  أكالن 
 ) ال تقاطعوا كال تدابركا .. ( ركاه مسلم . قاؿ 
 : ال ترفع أعماؿ ا١تتهاجرين . اثنيان 

يسو كىاثٍػنػىٍُتً فػىيػىٍرًفري اَّللَّي عىزَّ كىجىلَّ ىًف ذىًلكى اٍليػىٍوـً ًلكيلًٌ اٍمرً  ) قاؿ : قاؿ  ىيرىيٍػرىة عن أَب ئو الى ييٍشرًؾي تػيٍعرىضي األىٍعمىاؿي ىًف كيلًٌ يػىٍوـً ٜتًى
نىوي كىبػىٍُتى  ئنا ًإالَّ اٍمرىأن كىانىٍت بػىيػٍ يػٍ ٍيًن حىىتَّ يىٍصطىًلحى اًبَّللًَّ شى ٍيًن حىىتَّ يىٍصطىًلحىا ارٍكيوا ىىذى  ا ( ركاه مسلم . أىًخيًو شىٍحنىاءي فػىيػيقىاؿي ارٍكيوا ىىذى

 : أف التهاجر يفرح الشيطاف . اثلثان 
اًبرو قىاؿى  نىةن ٬تىً ًإفَّ ًإبًٍليسى يىضىعي عىٍرشىوي عىلىى اٍلمىاًء مثيَّ يػىبػٍ ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : عىٍن جى ىيٍم ًمٍنوي مىٍنزًلىةن أىٍعظىميهيٍم ًفتػٍ هي فىأىٍدّنى ءي يعىثي سىرىاَيى

ئنا قىاؿى مثيَّ ٬تىً  يػٍ ا فػىيػىقيوؿي مىا صىنػىٍعتى شى نىوي كىبػىٍُتى اٍمرىأىتًًو يأىحىديىيٍم فػىيػىقيوؿي فػىعىٍلتي كىذىا كىكىذى  -قىاؿى -ءي أىحىديىيٍم فػىيػىقيوؿي مىا تػىرىٍكتيوي حىىتَّ فػىرٍَّقتي بػىيػٍ
 ( ركاه مسلم .فػىييٍدنًيًو ًمٍنوي كىيػىقيوؿي نًٍعمى أىٍنتى 

 : أنو من أسباب دخوؿ النار . رابعان 
 ) ال ٭تل ١تسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلث ، فمن ىجر فوؽ ثبلث فمات دخل النار ( ركاه أبو داكد . قاؿ  

 و دىاكيد من حىًديث أَب ىيرىيٍػرىة إبًًٍسنىاد صىًحيحأخرجو أىبي ء ( ٗتريج اإلحيا )قاؿ اٟتافظ العراقي رٛتو هللا يف 
 م .ركاه أىبيو داكد إبسناد عىلىى شرط البخارم كمسل ( رَيض الصاٟتُت) كقاؿ النوكم رٛتو هللا يف 

 : ا٢تجر كسفك الدـ . خامسان 
 ) من ىجر أخاه سنة فهو كسفك دمو ( ركاه أبو داكد . قاؿ 



 ََُِ 

 ١تاذا أبيح ا٢تجر دكف ثالث ؟
ث اأٍليكىؿ:  النوكم قاؿ حىتهىا يف الثَّبلى ث لىيىاؿو ، كىًإابى ا اٟتٍىًديث ٖتىٍرٔف ا٢ٍتىٍجر بػىٍُت اٍلميٍسًلًمُتى أىٍكثىر ًمٍن ثىبلى بًنىصًٌ اٟتٍىًديث ،  يف ىىذى

ث أًلىفَّ اآٍلدىًمٌي ٣تىٍ  بيوؿ عىلىى اٍلرىضىب كىسيوء ا٠تٍيليق كى٨تىٍو ذىًلكى ؛ فػىعيًفيى عىٍن ا٢تًٍٍجرىة كىالثَّآف ٔتىٍفهيوًمًو . قىاليوا : كىًإ٪تَّىا عيًفيى عىنػٍهىا يًف الثَّبلى
ثىة لًيىٍذىىب ذىًلكى اٍلعىاًرض   .يف الثَّبلى
 مىت ٬توز ا٢تجر فوؽ ثالث ؟

ا١تبتدعة،  كأكجبوا ىجراف أىل األىواء من قد اعت ر السلف كٚتهور األئمة االبتداع يف العقائد من األسباب ا١تشركعة للهجر،  
  الذين ٬تاىركف ببدعهم أك يدعوف إليها.

مكا١تتو ٕتلب نقصان على ا١تخاطب يف  كقاؿ اٟتافظ أبو عمر ابن عبد ال ر : أٚتعوا على أنو ٬توز ا٢تجر فوؽ ثبلث، ١تن كانت   
  ىجر ٚتيل خَت من ٥تالطة مؤذية . أك مضرة ٖتصل عليو يف نفسو، أك دنياه. فرب  دينو،

 ا .ب ا٢تجر الشرعي فوؽ ثبلث ىجراف أصحاب ا١تعاصي اجملاىرين هبكمن أسبا  
 مالك، كصاحبيو مهنع هللا يضر. ا١تتخلفُت عن غزكة تبوؾ من غَت عذر، كما يف قصة كعب بن  النِب  كما ىجر 

 . كل األحوؿ الناشز إال أف ىجرىا ال يكوف إال يف ا١تضجع، كليس يف  ةك٬توز ا٢تجر فوؽ ثبلث للزكج  
كالنصيحة كابٞتملة فإف ا٢تجر عبلج، كال يصار إليو إال إذا ٖتقق أك غلب  ا قاؿ تعاُف ) كاىجركىن يف ا١تضاجع ( بعد العظة كم

 . اٟتكم يدكر مع علتو كجودان  من كصلو، فإف كاف العكس َف يشرع ا٢تجر، ألف  -يف اٞتملة  -ىجر ا١تهجور أنفع  على الظن أف 
سبلـ رٛتو هللا: إ٪تا ىو دكاء ٬تب أف يستخدـ يف كقتو كٔتقداره، فبل ٬توز أف يستخدـ يف غَت كقتو كا٢تجراف كما يقوؿ شيخ اإل

 .كبرَت مقداره
ـً ماذا نستفيد من قولو )  أي اًبلسهالى يػٍري٫تيىا اىلهًذم يػىٍبدى  ( ؟ كىخى

مٍث ًفيهىا ، كىييزًيلوي ، كىقىاؿى : ... كىًفيًو دىلًيل لًمىٍذىىًب الشَّاًفًعٌي كىمىاًلك كىمىٍن كىافػىقى  قاؿ النوكم ـ يػىٍقطىع ا٢تًٍٍجرىة ، كىيػىٍرفىع اإٍلً هيمىا أىفَّ السَّبلى
اتػى  ـ ًىٍجرىتو . قىاؿى أىٍصحىابنىا : كىلىٍو كى اًلًكٌي : ًإٍف كىافى يػيٍؤًذيو َفٍى يػىٍقطىع السَّبلى بىتو عىنٍ أىٍٛتىد كىاٍبن اٍلقىاًسم اٍلمى وي ىىٍل يػىزيكؿ بىوي أىٍك رىاسىلىوي ًعٍند غىيػٍ

 شىة . كىاىَّللَّ أىٍعلىم .ًإمٍث ا٢تًٍٍجرىة ؟ كىًفيًو كىٍجهىاًف : أىحىد٫تىا الى يػىزيكؿ أًلىنَّوي َفٍى ييكىلًٌموي ، كىأىصىٌحهمىا يػىزيكؿ لًزىكىاًؿ اٍلوىحٍ 
الط رآف من طريق زيد بن كىب كاستدؿ للجمهور ٔتا ركاه ...قاؿ أكثر العلماء تزكؿ ا٢تجرة ٔتجرد السبلـ كرده :  كقاؿ ابن حجر

 . عن بن مسعود يف أثناء حديث موقوؼ كفيو كرجوعو أف أييت فيسلم عليو
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

o . التعبَت يف اٟتديث ابإلخوة إشارة كاضحة إُف اٟتث على التواصل كالتحذير من ا٢تجراف كالتقاطع 
o  أذف النِب ، ألف اإلنساف رٔتا يكوف بينو كبُت أخيو شيء فيكوف يف القلب شيء ،  يف ا٢تجر دكف ثبلثة أَيـ

 فبعد الثبلثة أَيـ يذىب ما يف القلب من األحقاد كغَتىا .
o  ا٢تجر حراـ ، لكن إذا كاف ا٢تجر ١تصلحة دينية ، فإنو ال أبس بو ، بل رٔتا يكوف مستحبان ، كقد أمر النِب 

 ة كمرارة بن الربيع الذين ٗتلفوا عن غزكة تبوؾ .هبجر كعب بن مالك كصاحبيو ىبلؿ بن أمي
o . أف إهناء التهاجر يكوف ابلسبلـ 
o . فضيلة ظاىرة ١تن يبدأ ابلسبلـ من ا١تتهاجرٍين 
o  أف السبلـ من أسباب ابة كأتليف القلوب ، كقد قاؿ  ال تدخلوا اٞتنة حىت تؤمنوا كال تؤمنوا حىت ٖتابوا (



 َُُِ 

 وه ٖتاببتم أفشوا السبلـ بينكم ( .أكال أدلكم على شيء إذا فعلتم
o . ينبري على ا١تسلم أف يتناسى األحقاد كيسرع إُف الصلح ليفوز ابلفضل 
o . حرص الشريعة يف النهي عن كل ما يؤدم إُف التهاجر كالتقاطع 
o  ] ينبري على ا١تسلمُت أف يكوف إخوة متحابُت ، كما قاؿ تعاُف ] إ٪تا ا١تؤمنوف إخوة فاصلحوا بُت أخويكم. 

o . أف الشيطاف ٭ترص كل اٟترص على إ٬تاد العداكات كالبرضاء كالتهاجر بُت ا١تسلمُت 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن جىاًبرو  -ُِْٔ  م .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىارً ( كيلُّ مىٍعريكؼو صىدىقىةه )  قىاؿى
---------- 

 ( ؟ كيلُّ مىٍعريكؼو صىدىقىةه ) ما معٌت قولو 
رؼ شرعان أبنو من أعماؿ ال ر، فلو حكم الصدقة اب١تاؿ يف الثواب، فبل ينبري أف ٭تتقر اإلنساف شيئان من أم: كل شيء عي 

 ا١تعركؼ، كال أف يبخل بو.
 : دؿ ىذا اٟتديث على أف كل شيء يفعلو ا١ترء، أك يقولو من ا٠تَت، يكتب لو بو صدقة.قاؿ ابن بطاؿ
قىًة يف الثػَّوىاًب، كىأىنَّوي ال ٭تىٍتىقً : كىاإًلٍخبىاري أبًىنَّوي صىدى كقاؿ الصنعاين ًب التٍَّشًبيًو اٍلبىًليًغ، كىىيوى إٍخبىاره أبًىفَّ لىوي حيٍكمى الصَّدى ري اٍلفىاًعلي قىةه ًمٍن ابى

ٍيئان ًمن اٍلمىٍعريكًؼ، كىال يػىٍبخىلي بًًو.  شى
ن ا١تنكدر مثلو كزاد يف آخره )كما أنفق الرجل على كقد أخرجو الدارقطٍت كاٟتاكم من طريق عبد اٟتميد بن اٟتسن ا٢تبلِف عن اب

 .أىلو كتب لو بو صدقة، كما كقى بو ا١ترء عرضو فهو صدقة( 
كأخرجو البخارم يف " األدب ا١تفرد " من طريق دمحم بن ا١تنكدر عن أبيو كاألكؿ كزاد )كمن ا١تعركؼ أف تلقى أخاؾ بوجو طلق، 

 كأف تلقي من دلوؾ يف إّنء أخيك(.
 )بكل تسبيحة صدقة، ككل هتليلة صدقة، ككل ٖتميدة صدقة، ... (. ء يف اٟتديثجاكقد 

 ىل الصدقة مقتصرة على ا١تاؿ ؟
 ال .

)أكليسى قد جعلى هللاي لىكيٍم ما تىصَّدَّقيوفى؟ إفَّ بكيلًٌ تىسبيحةو صىدقةن، ككيلًٌ تىكبَتةو صىدقىةن، ككيلًٌ  : يف شرح قولو قاؿ ابن رجب
ٍعركًؼ صىدقىةه، كنػىٍهيه عىٍن مينكىرو صىدقىةه(.ٖتىًٍميدةو صىدقةن 

ى
 ، ككيلًٌ تػىٍهليلىةو صدقةن، كأٍمره اًب١ت

أفَّ ٚتيعى أنواع فعًل ا١تعركؼ  معٌت ىذا أفَّ الفقراء ظنُّوا أٍف ال صدقةى إالَّ اب١تاؿ، كىم عاجزكف عن ذلك، فأخ رىيم النَِّبُّ 
قاؿ )كلُّ معركؼو صدقةه( كخرَّجو البخارم من حديث جابرو،  النَِّبًٌ  كاإلحٌساف صدقة. كيف صحيح مسلم عن حذيفة، عن

 ، فالصدقة تيطلق على ٚتيع أنواع فعل ا١تعركؼ كاإلحٌساف.عن النَِّبًٌ 
 كالصدقة برَت ا١تاؿ نوعاف:

كىذا كاألمر اب١تعركؼ، ما فيو تعدية اإلحٌساف إُف ا٠تلق، فيكوف صدقةن عليهم، كرٔتا كاف أفضلى من الصدقة اب١تاؿ،  أحد٫تا:
راءي كالنَّهي عن ا١تنكر، فإنَّو ديعاءه إُف طاعة هللا، ككفّّ عن معاصيو، كذلك خَته من النَّفع اب١تاؿ، ككذلك تعليمي العلم النافع، كإق

 القرآف، كإزالةي األذل عن الطريق، كالسعيي يف جلب ا١تنافع للناس.
: ما نفعيو قاصره على فاعلو، كأنواع الذًٌكر: ًمنى التَّكبَت، كالتَّسبيح، كالتَّحميد، كالتَّهليل، من الصدقة اليت ليست مالية كالنهوع الثاين

كاالسترفار، ككذلك ا١تشيي إُف ا١تساجًد صدقة، كَف يذكر يف شيء من األحاديث الصَّبلة كالصياـ كاٟتج كاٞتهاد أنَّو صدقة، 



 َُِِ 

ا ذكر ذلك جواابن لسؤاًؿ الفيقراء الَّذين سألوه عمَّا ييقاـك تطوَّع األغنياء كأكثري ىذه األعماؿ أفضلي من الصَّدقات ا١تاليَّ  ة؛ ألنَّو إ٪تَّ
 أبموا٢تم.

 : ا١تعركؼ نوعاف: قوؿ، كعمل: قاؿ ا١تاكردمك
 فالقوؿ: طيب الكبلـ كحسن البشر، كالتودد ّتميل القوؿ، كالباعث عليو حسن ا٠تلق كرقة الطبع.

اؼ ابلنفس، كا١تعونة يف النائبة، كالباعث عليو حب ا٠تَت للناس كإيثار الصبلح ٢تم، كىذه األمور تعود كالعمل: بذؿ اٞتاه، كاإلسع
 بنفعُت نفع على فاعلها يف اكتساب األجر كٚتيل الذكر، كنفع على ا١تعاف هبا يف التخفيف كا١تساعدة فلذلك ٝتاه ىنا صدقة.

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
O : اٟتث على فعل ا٠تَت مهما أمكن، كأنو ال ينبري للمسلم أف ٭تتقر شيئان من ا١تعركؼ. يف اٟتديث 
O  يسر الشريعة كاستيعاهبا للناس كافة، ففعل ا١تعركؼ كٖتصيل الثواب ال ٮتتص أبىل اليسار بل كل مسلم قادر على أف

ن منكر، كإرشاد ضاؿ، كمواساة يفعل أنواعان من ا١تعركؼ، من ذكر كتسبيح كدعاء، كنصيحة، كأمر ٔتعركؼ كهني ع
 ٤تزكف إُف غَت ذلك من صنوؼ ا١تعركؼ.

O  على ا١تسلم أف ٬تتهد يف فعل ا١تعركؼ ٦تا يستطيعو كال يشق عليو، فبفعل ا١تعركؼ يطيب عيشو، كتطمئن نفسو، كتتوثق
 صلتو ٔتن حولو، مع مالو إف صلحت نيتو من األجر اٞتزيل كالثواب العظيم.

 فائدة: 
 بن أَب ٛتزة: كال يلهم الصدقة إال من سبقت لو سابقة خَت.قاؿ الشيخ ا

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ذىرٌو  -ُّْٔ ئنا، كىلىٍو أىٍف تػىٍلقىى أىخىاؾى ًبوىٍجوو طىٍلقو )  قىاؿى يػٍ  ( .الى ٖتىًٍقرىفه ًمٍن اىٍلمىٍعريكًؼ شى
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ينبري للمسلم أف يستصرر فعل معركؼ مهما صرر ، كلو أف يلقى أخاه بوجو مبتسم . أنو ال نستفيد

 ألف اإلنساف ال يدرم أم أعمالو أخلص  تعاُف ، فإف العمل يعظم ابإلخبلص  تعاُف كاإلحساف .
 .ٖتض على فعل ا٠تَت كإف كاف ىذا ا٠تَت قليبلن   كقد كرددت النصوص من القرآف كالسنة

رنا يػىرىهي . كىمىن يػىٍعمىلٍ كما قاؿ    يػٍ  ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يػىرىهي( . تعاُف )فىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى
 كلو حقَتان . قاؿ السعدم رٛتو هللا : كىذه  اآلية فيها غاية الًتغيب يف فعل ا٠تَت كلو قليبلن ، كالًتىيب من فعل الشر

ئنا كىلىٍو أىٍف تػىٍلقىى أىخىاؾى ًبوىٍجوو طىٍلق ( الٍ  ال ٖتىًٍقرىفَّ ًمنٍ  كحديث الباب ) يػٍ  .مىٍعريكًؼ شى
قىة اٍلوىٍجو ًعٍند اللًٌقىاء . رٛتو هللا : فيًو اٟتٍىٌث عىلىى فىٍضل اٍلمىٍعريكؼ ، كىمىا تػىيىسَّرى ًمٍنوي كىًإفٍ  قاؿ النوكم  قىلَّ ، حىىتَّ طىبلى

ت كلبان يف يـو حار يطيف ببئر قد أدلع لسانو من العطش فنزعت لو موقها : كيف الصحيحُت ) إف امرأة بريا رأ قاؿ ابن تيمية
 فسقتو بو فرفر ٢تا ( كيف لفظ يف الصحيحُت ) أهنا كانت بريان من براَي بٍت إسرائيل ( .

قاؿ : )بينما رجل ٯتشي يف طريق كجد غصن شوؾ على الطريق فأخره فشكر   كيف الصحيحُت عن أَب ىريرة أف رسوؿ هللا 
 هللا لو فرفر لو ( .

 فهذه سقت الكلب إبٯتاف خالص كاف يف قلبها فرفر ٢تا ، كإال فليس كل بري سقت كلبان يرفر ٢تا .
ككذلك ىذا الذم ٨تَّى غصن الشوؾ عن الطريق ، فعلو إذ ذاؾ إبٯتاف خالص كإخبلص قائم بقلبو ، فرفر لو بذلك . فإف 

ٯتاف كاإلخبلص ، كإف الرجلُت ليكوف مقامهما يف الصف كاحدان كبُت صبلتيهما  األعماؿ تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب من اإل



 َُِّ 

 .    كما بُت السماء كاألرض ، كليس كل من ٨تَّى غصن شوؾ عن الطريق يرفر لو 

بلن كا١تقصود أف فضل األعماؿ كثواهبا ليس جملرد صورىا الظاىرة، بل ٟتقائقها اليت يف القلوب، كالناس يتفاضلوف يف ذلك تفاض
 ) منهاج السنة ( .     .               عظيمان 

 ) اتقوا النار كلو بشق ٘ترة ، فمن َف ٬تد فبكلمة طيبة ( . كقد قاؿ 
لو أف أحدا  : حد شيوخو فقاؿ الشيخ للتبلميذالبخارم أف اإلماـ البخارم ١تا كاف يف شبابو جلس مع أ صحيح كسبب ٚتع

  .ا٠تَت الكثَت ٚتع اٟتديث الصحيح فتحركت ىذه العبارة اليسَتة بقلب البخارم فأخرج لنا
يف لىها ك٤تدًٌث الشاـ ال رزاِف أطلىقى كلمةن عابرة لتلميذه الذىِب، فقاؿ لو: إفَّ خطَّك ييشًبو خىطَّ ادًٌثُت، ففعىلٍت ىذه الكلمة ًفع 

 نٍفس اإلماـ الذىِب، فأقبىلى على طلىب اٟتديث، حىت عيدَّ رأسنا من رؤكس ادًٌثُت .
 ( .كىلىٍو أىٍف تػىٍلقىى أىخىاؾى ًبوىٍجوو طىٍلقو ماذا نستفيد من قولو ) 

 نستفيد استحباب التبسم كطبلقة الوجو عند اللقاء .
 كيف اٟتديث ) تبسمك يف كجو أخيك صدقة ( .

الوجوه أسرع طريق إُف القلوب، كأقرب ابب إُف النفوس، كىي من ا٠تصاؿ ا١تتفق على استحساهنا كامتداح البتسامة يف ا
أكثر الناس تبسُّمنا، كطبلقة كجوو يف  صاحبها، كقد فطر هللا ا٠تىٍلقى على ٤تبة صاحب الوجو ا١تشرؽ البسَّاـ، ككاف نبينا صلى

صارت عنواّنن لو كعبلمةن عليو، ككاف ال يػيفىٌرًؽ يف حيٍسن لقائو  ٖتٌلى هبا، حىت لقاء من يلقاه، ككانت البسمة إحدل صفاتو اليت
ًسن لقاءىم، يعرؼ ذلك كل من صاحبو  كبشاشتو بُت الرٌٍت كالفقَت، كاألسود كاألبيض، حىت األطفاؿ كاف يبتسم يف كجوىهم ك٭تي

 . كخالطو
 ( ركاه الًتمذم . أكثر تبٌسما من رسوؿ هللا  رأيت أحدا ) ما عبد هللا بن اٟتارث هنع هللا يضر كما قاؿ  

، كال رآٓف إال تبسمى يف كجه رسوؿ هللا ؿ ) ما حجبٍت قا  جرير بن عبد هللا كعن  ي ( .منذي أسلمتي
 ان(.و كاف ضحاكنا بٌسامكاف ألُت الناس، كأكـر الناس، ككاف رجبلن من رجالكم إال أنقوؿ )عائشة اهنع هللا يضر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فت كتصف

 ة ( ركاه الًتمذم .تػىبىسُّميك يف كىٍجو أىًخيك لك صدق كعن أَب ذر . قاؿ : قاؿ 
يعٍت: إظهارؾ لو البىشىاشىة، كالًبٍشر إذا لقيتو، تؤجر عليو  ( لك صدقة )أم يف اإلسبلـ،  ( بسُّمك يف كجو أخيككم : ا١تنا قاؿ

 كما تؤجر على الصَّدقة
، كجالب للمودَّة " :ؿابن بطَّا كقاؿ   " فيو أفَّ لقاء النَّاس ابلتَّبسُّم، كطبلقة الوجو، من أخبلؽ النُّبوة، كىو مناؼ للتك رُّ

 :ك٦تا ثبت أيضا يف استحباب البشاشة كطبلقة الوجو عند اللقاء 
 البيهقي يف الشعب . ركاه ( ٍسط اٍلوىٍجو، كىحيٍسني ا٠تٍيليقًإنَّكيٍم ال تىسىعوف النَّاسى أبًىٍموىاًلكيٍم، كىلىًكٍن يىسىعيهيٍم ًمٍنكيٍم بى )  و قول

فىعينىا هللا ػ تبارؾ كتعاُف ػ ًبو، ت َي قاؿ: قل)   جابر بن سليم ا٢ٍتيجىٍيًمىُّ  كعن ٍيئان يػىنػٍ رسوؿ هللا ًإّنَّ قػىٍوـه ًمٍن أىٍىًل اٍلبىاًديىة، فػىعىلًٌٍمنىا شى
بىسً قاؿ: الى ٖتىًٍقرىفَّ ًمنى اٍلمىٍعريكؼ شىيٍ  ط ( ركاه ئان كىلىٍو أىٍف تػيٍفرًغى ًمٍن دىٍلًوؾى يًف إّنء اٍلميٍستىٍسًقي، كىلىٍو أىٍف تيكىلًٌمى أىخىاؾ ككٍجهيك إليو مينػٍ

 ف .ابن حبا 
  .كالبشاشة مصيدة ا١تودة ، كال ر شيء ىُت : كجو طليق ككبلـ لُتة :اإلماـ ابن عيين قاؿ

يف اٟتكمة: ليكن كجهك بسطنا، ككلمتك طيبة، تكن أحبَّ إُف النَّاس من الذم عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو قاؿ: )مكتوب 
 ء .يعطيهم العطا

 ل .قاؿ عبد هللا بن ا١تبارؾ: حسن ا٠تلق: طبلقة الوجو، كبذؿ ا١تعركؼ، ككفُّ األذ- 

http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/tags/74331/posts
http://kenanaonline.com/users/ALDEWAN-DTC/tags/74331/posts


 َُِْ 

دًٌ، كطيًٌ الًبٍشر عن البىشىر، كبُت ا٠ت (4) َتطبلقة الوجو كالًبٍشر امود كسط بُت التَّعبيس كالتَّقطيب، كتصعم : قاؿ ابن القيٌ 
االسًتساؿ مع كلًٌ أحد ْتيث يذىب ا٢تيبة، كيزيل الوقار، كيطمع يف اٞتانب، كما أفَّ اال٨تراؼ األكَّؿ يوقع الوحشة، كالبرضة، 

ىابو،  من رآه بديوكالنُّفرة يف قلوب ا٠تىٍلق، كصاحب ا٠تيليق الوسط: مهيب ٤تبوب، عزيز جانبو، حبيب لقاؤه. كيف صفة نبيًٌنا: 
 و .كمن خالطو عشرة أحبَّ 

 ره .اٍلقى صاحب اٟتاجة ابلًبٍشر، فإٍف عدمت شكره، َف تعدـ عذء : قاؿ بعض اٟتكما- 
   قيل لؤلكزاعي رٛتو هللا: ما كرامة الضَّيف؟ قاؿ: طبلقة الوجو، كطيب اٟتديث- 

فَّ الًبٍشر يطفئ ّنر ا١تعاندة، ك٭ترؽ ىيجاف ا١تباغضة، كفيو ٖتصُت قاؿ ابن حباف: البىشىاشىة إداـ العلماء، كسجيَّة اٟتكماء؛ أل- 
 ي .من الباغي، كمنجاة من الساع

 ن .إٍف أحببت أٍف يكثر الثَّناء اٞتميل عليك من النَّاس برَت ّنئل، فاٍلقىهيٍم بًبٍشر حسر : كقاؿ أبو جعفر ا١تنصو - 
 قيل: حسن الًبٍشر اكتساب الذًٌكرك 

 ال ٬تب للسُّلطاف أف يفرط البىشىاشىة كا٢تىشىاشىة للنَّاس، كال أف يقلَّ منهما؛ فإفَّ اإلكثار منهما يؤدًٌم إُف ا٠تفَّة كالسَّخف،كقاؿ أبو حامت : 
  .كاإلقبلؿ منهما يؤدًٌم إُف العجب كالك ر

يانة، كحسن ا٠تلق مع  : ثقاؿ اٟتارث ااسِب الدًٌَينة، كحسن اإلخاء مع بلثة أشياء عزيزة أك معدكمة: حسن الوجو مع الصًٌ
 ة .األمان

 س .رأس ا١تركءة: طبلقة الوجو، كالتودُّد إُف النَّاف : قاؿ األحن- 
 . كاف يقاؿ: حسن الًبٍشر كاللًٌقاء رؽّّ لؤلشراؼ كاألكفا

 ألِب ذر ؟ كصااي النيب  اذكر بعض
 ) إذا طبخت مرقة فأكثر ماءىا ( ركاه مسلم . قاؿ 

  من شر شياطُت اٞتن كاإلنس .َي أاب ذر ! استعذ اب
 . ُٓك  ُْك  َُّي أاب ذر ! إذا صمت من الشهر فصم 

 َي أاب ذر ! إ٪تا الرٌت غٌت القلب .
 َي أاب ذر !إذا عملت سيئة فاعمل ّتنبها حسنة فإهنا عشر أمثا٢تا .

 َي أاب ذر ! أال أدلك على كنز من كنوز اٞتنة ؟ ال حوؿ كال قوة إال اب .
 ذر ! إٓف أرؾ ضعيفان كإٓف أحب لك ما أحب لنفسي :ال تتأمرف على اثنُت كال تولُت ماؿ يتيم . َي أاب

 قاؿ أبو ذر : أكصآف خليلي عليو الصبلة كالسبلـ بسبع :
 أمرٓف ْتب ا١تساكُت كالدنو منهم .

 كأمرٓف أف أنظر إُف من ىو دكٓف 
 كأمرٓف أف ال أسأؿ أحدان شيئان .

 كإف أدبرت . كأمرٓف أف أصل الرحم
 كأمرٓف أف أقوؿ اٟتق كلو كاف مران .

 كأمرٓف أف ال أخاؼ يف هللا لومة الئم .
 كأمرٓف أكثر من قوؿ : ال حوؿ كال قوة إال اب .



 َُِٓ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُْْٔ  ٍخرىجىهيمىا ميٍسًلمه .أى ( ًإذىا طىبىٍاتى مىرىقىةن، فىأىٍكًثٍر مىاءىىىا، كىتػىعىاىىٍد ًجَتىانىكى )  كىعىٍنوي قىاؿى
---------- 

 ا١ترىؽ : ىو الذم ييؤتىدىـ بو .(  مىرىقىةن ) 
 ألنو إذا كثر ا١تاء كثر االئتداـ بو .(  فىأىٍكًثٍر مىاءىىىا) 
 أم : أعطهم منو شيئان .(  كىتػىعىاىىٍد ًجَتىانىكى ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 .نستفيد حرص اإلسبلـ على اٞتار كاإلحساف إليو 

 اذكر ما كرد يف التحذير من إيذاء اٞتار ؟
 أف إيذاء اٞتار ليس من اإلٯتاف .أكالن : 

ركاه (  جىاريهي بػىوىايًقىو ني كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني ًقيلى ، كىمىٍن َيى رىسيوؿى هللًا قىاؿى الًَّذم الى أيىٍمى  )قىاؿى  عىٍن أىَب شيرىٍيحو أىفَّ النَِّبَّ 
 البخارم .

 : أف عدـ إيذاء اٞتار من اإلٯتاف .اثنيان 
 : ) من كاف يؤمن اب كاليـو اآلخر فبل يؤذ جاره (  متفق عليو . قاؿ 

 أف إيذاء اٞتار سبب يف عدـ دخوؿ اٞتنة .اثلثان : 
 ( ركاه مسلم .ٍدخيلي اٞتٍىنَّةى مىٍن الى أيىٍمىني جىاريهي بػىوىائًقىوي الى يى  )قىاؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ 

 أف أذل اٞتار سبب يف دخوؿ النار .رابعان : 
ار ( عن أَب ىريرة . قاؿ ) قاؿ رجل : َي رسوؿ هللا ! إف فبلنة تكثر من صبلهتا كصيامها غَت أهنا تؤذم جَتاهنا بلساهنا ؟ قاؿ : ىي يف الن

 ركاه أٛتد .
 ـ :ف إمث إيذاء اٞتار يزيد على إمث العمو أ أخ ر عظم حق اٞتار : كل

يػٍره ًمٍن أىٍف يػىٍزٓفى اًبٍمرىأىًة جىارىه ( . ) ألىفٍ   يػىٍزٓفى الرَّجيلي ًبعىٍشًر ًنٍسوىةو خى
: مثيَّ أى  ."كى أىٍف ٕتىٍعىلى َّللًًَّ نًدِّا كىٍىوى خىلىقى م ؟ قاؿ ) أٌم ذنب أعظ كقاؿ عبد هللا بن مسعود: سألت النِب  ًْتىًليلىًة  أىٍف تػيزىآفى " :؟ قىاؿى مّّ قػيٍلتي

: مثيَّ أٌم؟"جىارًؾى   ( .أىٍف تػىٍقتيلى كىلىدىؾى خىٍشيىةى أىٍف يىٍطعىمى مىعىك " :، قػيٍلتي
 اذكر بعض فضائل  اإلحساف إىل اٞتار ؟

 بتعاىده ابلطعاـ . أمر النِب أكالن : 
 ٟتديث الباب .

  اٞتار من اإلٯتاف .اإلحساف إُفاثنيان : 
 ( . مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍلييٍحًسٍن ًإُفى جىارًهً ٟتديث أَب شريح السابق )

رنا أىٍك لًيى )قىاؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ ك  يػٍ ٍصميٍت كىمىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍلييٍكًرـٍ مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍليػىقيٍل خى
 ...( .جىارىهي 

 ( . مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فىبلى يػيٍؤًذل جىارىهي كيف ركاية ) 
 اسن إُف اٞتار من خَت الناس .اثلثان : 

 و ، كخَت اٞتَتاف عند هللا خَتىم ٞتاره ( ركاه الًتمذم .) خَت األصحاب عند هللا خَتىم لصاحب قاؿ 
 اٞتار الصاٌف من السعادة .رابعان  : 

 ) من سعادة ا١ترء : اٞتار الصاٌف ، كا١تركب ا٢تٍتء ، كا١تسكن الواسع ( ركاه ابن حباف . عن ّنفع بن اٟتارث . قاؿ : قاؿ 



 َُِٔ 

 خامسان: اإلحساف إىل اٞتار من كماؿ اإلٯتاف .
 ) كأحسن إُف جارؾ تكن مؤمنان ( ركاه الًتمذم .  ىريرة . قاؿ : قاؿ عن أَب

 اإلحساف إُف اٞتار سبب بة هللا .سادسان : 
 ، كأحسنوا جوار مىن جاكركم ( . ، كاصديقوا إذا حدثتم ؛ فأدكا إذا ائتمنتم ) إف أحببتم ٤تبة هللا كرسولو قاؿ 

 نة .اإلحساف إُف اٞتار سبب لدخوؿ اٞتسابعان: 
 ن .أثٌت عليك جَتانك فأنت ٤تس ؿ : إفقا ان ؟قاؿ: مىت أكوف ٤تسنان ، كن ٤تسناؿ :  عن عمل ييدخل اٞتنة فق سأؿ رجل النِب 

 أف حسن اٞتوار سبب لعمار الدَير كطوؿ األعمار .اثمنان: 
اًف يًف األىٍعمىار ( .) ... كىًصلىةي الرًَّحًم، كىحيٍسني ا٠تٍيليًق، كىحيٍسني اٞتًٍوىاًر، يػىٍعميرىا قاؿ  ، كىيىزًيدى رى  ًف الدًٌَيى

 ما أنواع اٞتَتاف ؟
 : اٞتَتاف ثبلثة : قاؿ العلماء

 : جار قريب مسلم ، فهذا لو حق اٞتوار كالقرابػػة كاإلسػػبلـ . األكؿ
 : جار مسلم غَت قريب ، فهذا لو حق اٞتوار كاإلسػػػبلـ . الثاين

 وار ، كإف كاف قريبان فلو حق القرابة أيضان .: جار كافر ، فهذا لو حق اٞت الثالث
 ؟ ..  حىت ظننت أنو سيورثو (ما معٌت قولو )

عل لو مشاركة يف ا١تاؿ بفرض سهم يعطاه مع األقارب .  قيل : ٬تي
 كقيل : ا١تراد أنو يينٌزؿ منزلة من يرث يف ال ر كالصلة .

عل لو مَتااثن (   .كاألكؿ أرجح ، كيؤيده ) حىت ظننت أنو ٬تى
 فيو تنبيو لطيف ، ما ىو ؟ماءىا"(  رفاكث)قولو 

مور هبا إ٪تا ىي فيما ليس لو ٙتن ، كىو ا١تاء. ألطيفت على تيسَت األمر على البخيل ؟ إذ الزَيدة ا١ت وتنبيفيو قاؿ القرطيب : 
 ٟتمها ، أك طبيخها ؟ إذ ال يسهل ذلك على كل أحد أكثركلذلك َف يقل إذا طبخت مرقة ف

 ر ماءىا ( ىل األمر للوجوب أـ للندب ؟قولو ) فأكث
،  بةب عليو من اتعلى مكاـر األخبلؽ ، كإرشاد إُف ٤تاسنها ١تا يًت  ضىذا األمر على جهة الندب ، كاٟت:  قاؿ القرطِب

كعيالو ، كصرار  ،هر جار دٍ قً تار قي ا١تفسدة ، فقد يتاذل اٞتار بك ع اٟتاجة ف١تا ٭تصل بو من ا١تنفعة ، كدك كحسن العشرة ، كاأللفة ، 
، كرٔتا يكوف كالكيلفة  فائهم الشهوة ، كيعظم على القائم عليهم األَفعفتهيج من ض، ل إُف ذلك ص يقدر على التو كال، أكالده 

دفع إليهم، يي شريكهم يف شيء من الطبيخ تل ذلك يندفع بككمنهم األَف كاٟتسرة،  دأرملة ضعيفة ، فتعظم ا١تشقة، كيشت ، أكان يتيم
 عليو ىذا الضرر الكبَت . يًتتببح من منع ىذا النذر اليسَت الذم فبل أق

 ( أم : دخاف . تارقي ب) 

 كقاؿ ا١تناكم : األمر فيو للندب عند اٞتمهور ، كللوجوب عند الظاىرية .
 ر ؟دكد اٞتوااذكر ح

 على أقواؿ :اختلفت عبارات أىل العلم اختلفت يف حد اٞتوار ا١تعت ر شرعنا،  
 : إف حد اٞتوار ا١تعت ر شرعنا: أربعوف دارنا من كل جانب . القوؿ األكؿ

 كقد جاء ذلك عن عائشة اهنع هللا يضر كما جاء ذلك عن الزىرم كاألكزاعي.
 ) حق اٞتار أربعوف داران ىكذا كىكذا كىكذا ... ( ركاه أبو يعلى كىو ضعيف . ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 



 َُِٕ 

 ق فقط .: اٞتار ىو ا١تبلص القوؿ الثاين
 كبو قاؿ أبو حنيفة كزفر .

 قة .قالوا : ألف اٞتار من اجملاكرة كىي ا١تبلصقة حقيقة ، كاالتصاؿ بُت ا١تلكُت ببل حائل بينهما ، فأما مع اٟتائل فبل يكوف ٣تاكران حقي
 : أف اٞتار ىو ا١تبلصق كغَته ٦تن ٬تمعهم ا١تسجد إذا كانوا أىل ٤تلة كاحدة . القوؿ الثالث

 القاضي أبو يوسف ، كدمحم بن اٟتسن الشيبآف . كبو قاؿ
 اٞتار ىو من قاربت داره دار جاره ، كيرجع يف ذلك إُف العرؼ . القوؿ الرابع :

 كىذا اختيار ابن قدامة ، كصوبو يف اإلنصاؼ .
 كىذا القوؿ ىو الراجح .

أبربعُت  ( ، ككل ما جاء ٖتديده عنو ّٕٔ/  َُ" ): كقد اختلف العلماء يف حد اٞتوار على أقواؿ ذكرىا يف "الفتح قاؿ األلباين
 ضعيف ال يصح ، فالظاىر أف الصواب ٖتديده ابلعرؼ .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 عناية اإلسبلـ ابٞتار .

 عدـ احتقار شيء من ا١تعركؼ .
 حث اإلسبلـ على كل ما يؤدم إُف ابة كحسن العشرة .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  يٍػرىةى كىعىٍن أىِب ىيرى  -ُْٓٔ نٍػيىا، نػىفهسى اىَّللهي عىٍنوي كيٍربىةن ًمٍن  )  قىاؿى مىٍن نػىفهسى عىٍن ميٍؤًمنو كيٍربىةن ًمٍن كيرىًب اىلدُّ
نٍػيىا كىاآٍلًخرىةً  نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة، كيرىًب يػىٍوـً اىٍلًقيىامىًة ، كىمىٍن يىسهرى عىلىى ميٍعًسرو، يىسهرى اىَّللهي عىلىٍيًو يف اىلدُّ تػىرىهي اىَّللهي يف اىلدُّ تػىرى ميٍسًلمنا، سى ، كىمىٍن سى

 م .أىٍخرىجىوي ميٍسلً  (كىاىَّللهي يف عىٍوًف اىٍلعىٍبًد مىا كىافى اىٍلعىٍبدي يف عىٍوًف أىًخيًو 
---------- 

 فرج .أم : ( مىٍن نػىفهسى ) 
 الشدة العظيمة . (  كيٍربىةن ) 
 سهل .( أم :  كىمىٍن يىسهرى ) 
 ا١تعسر : من أثقلتو الديوف كعجز عن كفائها .( عىلىى ميٍعًسرو ) 
 إعانتو كتسديده .( عىٍوًف اٍلعىٍبًد  كىاَّللهي يف ) 
 ( أم : ما داـ .مىا كىافى اٍلعىٍبدي ) 
 ( يشمل الطريق اٟتسي كا١تعنوم .كىمىٍن سىلىكى طىرًيقنا ) 
 الطمأنينػة .( السهًكينىةي ) 
هيمي كى )   ( أم : أحاطت هبم . حىفهتػٍ

 ( عاَف غيِب خلقوا من نور عملهم عبادة هللا . ) ا١تالئكة
 أخر .( أم : كىمىٍن بىطهأى ًبًو ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد فضل تنفيس الكرب عن ا١تؤمنُت ، كىذا يشمل كل كربة سواء يف البدف أك يف ا١تاؿ .

 أك الوقوؼ معو يف ٤تنتو .كإقراضو ماؿ ، أك فك أسره ، 



 َُِٖ 

 كنستفيد : فضل التيسَت على ا١تعسر .
 كنستفيد : سًت ا١تسلم .

اٟتديث دليل على أف التنفيس كالتفريج عن ا١تسلمُت من أسباب التنفيس كالنجاة من كرب يـو القيامة ، اذكر بعض 
 أسباب  النجاة من كرب يـو القيامة ؟

 منها : التنفيس عن ا١تسلمُت .
 الباب ) من نفس عن مؤمن كربة ... ( .ٟتديث 

 كمنها : إنظار ا١تعسر أك الوضع عنو .
 ) من سره أف ينجيو هللا من كرب يـو القيامة فلينظر معسر أك يضع عنو ( ركاه مسلم  قاؿ 

 كمنها : الوفاء ابلنذر ، كإطعاـ الطعاـ هلل .
ـى عىلىى حيبًًٌو ًمٍسًكيننا كىيىًتيمنا كىأىًسَتنا  .افى شىرُّهي ميٍستىًطَتنا ييوفيوفى اًبلنٍَّذًر كىٮتىىافيوفى يػىٍومنا كى  قاؿ تعاُف ) ًإ٪تَّىا نيٍطًعميكيٍم  .كىييٍطًعميوفى الطَّعىا

اىيمي اَّللَّي شىرَّ ذىًلكى اٍليػىٍوـً كىلىقَّاىيٍم نىٍضرىةن ػػػػػػوىقى ػػػػػفى  .ًإّنَّ ٩تىىاؼي ًمن رَّبًٌنىا يػىٍومنا عىبيوسنا قىٍمطىرًيرنا  .ًلوىٍجًو اَّللًَّ ال نيرًيدي ًمنكيٍم جىزىاء كىال شيكيورنا 
 ( .كىسيريكرنا 

 اٟتديث دليل على أف اٞتزاء من جنس العمل ، كضح ذلك ؟
 يف اٟتديث أف من نفس عن مسلم يف الدنيا ، جزاه هللا أف نفس عنو كربة من كرب يـو القيامة .

 من جنس العمل ، كأدلتها كثَتة .كىذه قاعدة عظيمة يف الشرع كىي أف اٞتزاء 
 قاؿ تعاُف ) ًإٍف تػىٍنصيريكا اَّللَّى يػىٍنصيرٍكيٍم ( .

 كقاؿ تعاُف ) فىاذٍكيريكٓف أىذٍكيرٍكيٍم ( .
أىٍكفيوا ًبعىٍهًدم أيكًؼ ًبعىٍهدًكيٍم ( .  كقاؿ تعاُف ) ى

 ) من سًت مسلمان سًته هللا يف الدنيا كاآلخرة ( ركاه مسلم .  كقاؿ 
 ) من بٌت  مسجدان بٌت هللا لو بيتان يف اٞتنة ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ) احفظ هللا ٭تفظك ( .  كقاؿ 
 ) كالشاة إف رٛتتها رٛتك هللا ( ركاه أٛتد .  كقاؿ 
 ) إ٪تا يرحم هللا من عباده الرٛتاء ( متفق عليو .  كقاؿ 
 ) من كصل صفان كصلو هللا ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 
 ) ارٛتوا من يف األرض يرٛتكم من يف السماء ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 
 ) من كاف لو كجهاف يف الدنيا ، كاف لو لساّنف من ّنر يـو القيامة ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 

 ١تاذا ٝتي يـو القيامة بذلك ؟
 ٝتي بذلك : 

 لقياـ الناس من قبورىم . أكالن :
 ( . اسي لًرىبًٌ اٍلعىالىًمُتى يػىٍوـى يػىقيوـي النَّ كما قاؿ تعاُف )

 : لقياـ األشهاد .اثنيان 
 ( .كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي كما قاؿ تعاُف )



 َُِٗ 

 لقياـ الركح كا١تبلئكة . اثلثان :
ًئكىةي صىٌفان الَّ يػىتىكىلَّميوفى ًإالَّ مىٍن أىًذفى لىوي الرٍٛتىني كى كما قاؿ تعاُف )  ( . قىاؿى صىوىاابن يػىٍوـى يػىقيوـي الرُّكحي كىاٍلمىبلى

 اذكر بعض األدلة على أف يف يـو القيامة كرابن كثَتة ؟
 قاؿ تعاُف ) ككاف يومان على الكافرين عسَتان ( .

 كقاؿ تعاُف ) على الكافرين غَت يسَت ( .
 كقاؿ سبحانو ) يقوؿ الكافركف ىذا يـو عسر ( .

 ض سبعُت ذراعان ، كيلجمهم حىت يبلغ آذاهنم ( ركاه مسلم .) يعرؽ الناس يـو القيامة حىت يذىب عرقهم يف األر  كقاؿ 
 قاؿ القحطاين رٛتو هللا :

 يـو القيامة لو علمتى هبولو                     لفررت من أىلو كمن أكطافً 
 يوـه تشققت السماء ٢تولو                      كتشيب منو مفارؽ الولداف 

 يف ا٠تلًق منتشره عظيم الشأفً           يـو عبوس قمطريره شرهي             
 ما فضل التيسَت على ا١تسلمُت ، كخاصة ا١تعسرين ؟

نٍػيىا كىاآٍلًخرىةً اٟتديث فيو فضل لذلك لقولو )   ( . كىمىٍن يىسَّرى عىلىى ميٍعًسرو، يىسَّرى اىَّللَّي عىلىٍيًو يف اىلدُّ
 أم : أف من يسر على معسر جازاه هللا أبمرين : 

 كالتيسَت يف اآلخرة . –يف الدنيا  التيسَت
 كالتيسَت على ا١تعسر الذم ال ٯتلك شيئان كاجب ، كال ٬توز مطالبتو .

 ( . كىًإف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإُفى مىٍيسىرىةو  )لقولو تعاُف 
 ما فضل السًت على ا١تسلم ؟

نٍػيىا كىا تػىرىهي اىَّللَّي يًف اىلدُّ تػىرى ميٍسًلمنا، سى  ة .آٍلًخرى مىٍن سى
) من سًت عورة أخيو ا١تسلم سًت هللا عورتو يـو القيامة ، كمن كشف عورة أخيو ا١تسلم كشف هللا عورتو حىت  كقد قاؿ 

 يفضحو هبا يف بيتو ( ركاه ابن ماجو .

فإنو من اتبع عوراهتم  ) َي معشر من آمن بلسانو كَف يدخل اإلٯتاف يف قلبو ، ال ترتابوا ا١تسلمُت ، كال تتبعوا عوراهتم ، كقاؿ 
 تتبع هللا عورتو ، كمن تتبع هللا عورتو يفضحو يف بيتو ( ركاه أبو داكد .

: أدركت هبذه البلدة _ يعٍت ا١تدينة _ أقوامان ليس ٢تم عيوب ، فعابوا الناس فصارت ٢تم عيوب ، كأدركت هبذه  قاؿ اإلماـ مالك
 الناس فنسيٍت عيوهبم  .البلدة أقوامان كانت ٢تم عيوب ، فسكتوا عن عيوب 

 ىل يسًت على كل أحد ؟
 : كاعلم أف الناس على ضربُت : قاؿ ابن رجب رٛتو هللا

: من كاف مستوران ال يعرؼ بشيء من ا١تعاصي ، فإذا كقعت منو ىفوة أك زلة ، فإنو ال ٬توز ىتكها كال كشفها كال  أحد٫تا
 ت فيو النصوص .التحدث هبا ، ألف ذلك غيبة ٤ترمة ، كىذا ىو الذم كرد

ماعزان  كمثل ىذا لو جاء ًتئبان ّندمان ، كأقر ْتده ، َف يفسره كَف يستفسره ، بل يؤمر أبف يرجع كيسًت نفسو ، كما أمر النِب 
 كالرامدية .

لن ، كمثل ىذا ال : من كاف مشتهران اب١تعاصي معلنان هبا ، كال يباِف ٔتا ارتكب منها ، كال ٔتا قيل لو ، ىذا ىو الفاجر ا١تع كالثاين



 َُُِ 

أبس ابلبحث عن أمره، لتقاـ عليو اٟتدكد، كمثل ىذا ال يشفع لو إذا أخذ كلو َف يبلغ السلطاف، بل يًتؾ حىت يقاـ عليو اٟتد، 
 ليكشف سًته ، كيرتدع بو أمثالو .

 يف اٟتديث فضل عظيم ١تن أعاف غَته من ا١تسلمُت ؟
 . (ا كىافى اىٍلعىٍبدي يف عىٍوًف أىًخيًو كىاىَّللَّي يف عىٍوًف اىٍلعىٍبًد مى )  لقولو 

ًتوً  ... كمنقىاؿ ) كعن ابن عمر رضي هللا عنهما: أفَّ رىسيوؿ هللا   ( . مىٍن كىافى يف حىاجىة أًخيو، كىافى هللاي يف حىاجى
اًبرو   فػىٍليػىٍفعىل( ركاه مسلم. قىاؿ )مىًن اٍستىطىاعى ًمٍنكيٍم أىٍف يػىنػٍفىعى أىخىاهي  : أىفَّ النَِّبَّ  كيف حىًديًث جى

: كخرَّج الط رآف من حديث عمر مرفوعان )أفضلي األعماؿ إدخاؿي السُّركر على ا١تؤمن: كسوت عورتو، أك أشبعت قاؿ ابن رجب
 جىٍوعىتيو، أك قضيت لو حاجة(.

ذكه معكم، فأتوا اثبتان، فقاؿ: أّن كبعث اٟتسني البصرمُّ قومان من أصحابو يف قضاء حاجة لرجل كقاؿ ٢تم: مرُّكا بثابت البنآف، فخ
معتكف، فرجعوا إُف اٟتسن فأخ ركه، فقاؿ: قولوا لو: َي أعمش أما تعلم أفَّ مشيك يف حاجًة أخيك ا١تسلم خَت لك ًمٍن حجة 

، فًتؾ اعتكافو، كذىب معهم.  بعد حىجَّةو؟ فرجعوا إُف اثبتو
يتعاىديّن حىت ٭تليب عٍنزةن لنا  لت: خرج خبَّاب يف سريَّةو، فكاف النَِّبُّ كخرَّج اإلماـ أٛتد من حديث ابنةو ٠تبَّاب بن األرت، قا

، فلمَّا قدـ خبَّابه حلبىها، فعادى ًحبلهبا إُف ما كاف.  يف جىٍفنىةو لنا، فتمتلئ حىٌت تفيضى
ها، فقاؿ أبو بكر: بلى كإٓف ٭تلبي للحيًٌ أغنامهم، فلمَّا استخلف، قالت جاريةه منهم: اآلف ال ٭تليبي  ككاف أبو بكر الصدًٌيق 

ٓف ما دخلتي فيو عن شيءو كنتي أفعليو، أك كما قاؿ.  ألرجو أف ال يرَتًٌ
عجوزه ككاف عمر يتعاىد األرامل فيستقي ٢تنَّ ا١تاءى ابللَّيل، كرآه طلحةي ابلليل يدخلي بيتى امرأةو، فدخلى إليها طلحةي هناران، فإذا ىي 

ىذا الرَّجلي عندؾ؟ قالت: ىذا لو منذ كذا ككذا يتعاىدٓف أيتيٍت ٔتا ييصًلحيٍت، كٮترج عٍتًٌ األذل،  عمياءي مقعدةه، فسأ٢تا: ما يصنعي 
 فقاؿ طلحة: ثكلتك أمُّكى طلحةي، عثراًت عمر تتبع؟

، فيشًتم ٢تنَّ حوائجهٌن كما ييصًلحيهينَّ.  ككاف أبو كائل يطوؼي على نساء اٟتيًٌ كعجائزىم كلَّ يـو
 ابنى عمر يف السفر ألخدمو، فكاف ٮتديميٍت. كقاؿ ٣تاىد: صحبتي 

.)  ككاف كثَته من الصَّاًٟتُت يشًتطي على أصحابو يف السفر أٍف ٮتديمىهم. ... )جامع العلـو
 يف كصف شيخ اإلسبلـ ابن تيميو: كاف شيخ اإلسبلـ يسعى سعيان شديدان لقضاء حوائج الناس. -رٛتو هللا  - قاؿ ابن القيم

خ اإلسبلـ رٛتو هللا ابن تيمية: كلو ٤تبوف من العلماء، كالصلحاء، كمن اٞتند، كاألمراء، كمن التجار كالك راء قاؿ الذىِب عن شي
 كسائر العامة ٖتبو، ألنو منتصب لنفعهم ليبلن كهنارنا، بلسانو كقلمو.

ذلك، كاف ّنس من أىل ا١تدينة ٭تمل ا٠تبز إُف بيوت ا١تساكُت يف الظبلـ فلما مات فقدكا  -رٛتو هللا  -كاف علي بن اٟتسُت 
 يعيشوف كال يدركف من أين معاشهم فلما مات علي بن اٟتسُت فقدكا ذلك الذم كاف أيتيهم ابلليل.

 كمن نعم هللا تعاُف على العبد أف ٬تعلو مفاٖتان للخَت كاإلحساف.
، فىطيوىبى لًمىٍن جىعىلىوي ًمٍفتىاحنا لًٍلخىٍَتً، كىًمٍربلقنا  قىاؿ )ًعٍندى اَّللًَّ خىزىاًئني ا٠تٍىٍَتً  عىٍن سىٍهًل بن سىٍعدو، عن النَِّبًٌ  كىالشَّرًٌ، مىفىاتًيحيهىا الٌرًجىاؿي

 لًلشَّرًٌ، كىكىٍيله ًلمىٍن جىعىلىوي ًمٍفتىاحنا لًلشَّرًٌ، كىًمٍربلقنا لًٍلخىٍَت( ركاه ابن ماجو.
 كأف يسخره لقضاء حوائج الناس.

: قىاؿى  ، قىاؿى ليوىىا، فىًإذىا مىنػىعي  رىسيوؿي هللًا  عىًن اٍبًن عيمىرى وىىا نػىزىعىهىا )ًإفَّ َّللًًَّ أىقٍػوىامنا اٍختىصَّهيٍم اًبلنًٌعىًم ًلمىنىاًفًع اٍلًعبىاًد، كىييًقرُّىىا ًفيًهٍم مىا بىذى
 عىنػٍهيٍم كىحىو٢َّتىىا ًإُفى غىٍَتًًىم( أخرجو الط رآف.



 ُُُِ 

ٟترص على ا٠تَت كال ر كاإلحساف ، كيف سعيو لقضاء حوائج الناس كٓتاصة ا١تثل كالنموذج األعلى يف ا كلقد ضرب النِب 
 للضعفاء كاأليتاـ ، كاألرامل

: َيى أيَـّ فيبلى  عىٍن أىنىسو  ، اٍنظيرًم أىمَّ ال)أىفَّ اٍمرىأىةن كىافى يف عىٍقًلهىا شىٍيءه، فػىقىالىٍت: َيى رىسيوؿى هللًا، ًإفَّ ِف ًإلىٍيكى حىاجىةن، فػىقىاؿى كىًك فو سًٌ
 ًشٍئًت، حىىتَّ أىٍقًضيى لىًك حىاجىتىًك، فىخىبلى مىعىهىا يف بػىٍعًض الطُّريًؽ، حىىتَّ فػىرىغىٍت ًمٍن حىاجىًتهىا( ركاه مسلم.

 كالسعي يف قضاء حوائج الناس من الشفاعة اٟتسنة اليت أمرّن هللا تعاُف هبا.
 يبه ًمنػٍهىا كىمىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن سىيًٌئىةن يىكيٍن لىوي ًكٍفله ًمنػٍهىا(.فقاؿ )مىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن حىسىنىةن يىكيٍن لىوي نىصً 

إذىا جىاءىهي السَّاًئلي، أىٍك طيًلبىٍت ًإلىٍيًو حىاجىةه. قاؿ: اٍشفىعيوا تػيٍؤجىريكا،  عىٍن أىَب بػيٍردىةى بًن أىَب ميوسىى، عىٍن أىبًيًو، قاؿ )كىافى رىسيوؿي هللا 
 مىا شىاء( متفق عليو. ى ًلسىاًف نىًبيًًٌو كيٍقًضي هللا عىلى 
 قاؿ الشاعر:

 أحسن إُف الناس تستعبد قلوبػىهيم * * * فطا١تا استعبدى اإلنسافى إحسافي 
 ككيٍن على الٌدىًر ًمٍعوىاّنن لذم أملو * * * يرجو نىداؾى فإٌف اٟتيرَّ ًمٍعوافي 

 إٍف خانتك أركافي  * * * فأنٌو الرٌكني  كاٍشديٍد يديك ْتبًل هللًا معتصمنا 
 * * * على اٟتقيقة إخوافه كأٍخدافي  اعنا فليس لو ػَت منٌ ػػػػػػمن كاف للخ

 من جاد اب١تاؿ ماؿى الٌناسي قاطبةن * * * إليو كا١تاؿي لئلنساف فٌتافي 
على اإلخواف.  قيل البن ا١تنكدر أم األعماؿ أفضل؟ قاؿ: إدخاؿ السركر على ا١تؤمن. قيل أم الدنيا أحب إليك؟ قاؿ اإلفضاؿ

 أم التفضل عليهم كالقياـ ٓتدمتهم.
 كقاؿ كىب بن منبو: إف أحسن الناس عيشان من حسن عيش الناس يف عيشو كإف من ألذ اللذة اإلفضاؿ على اإلخواف.

 ككاف خاؿ القسرم يقوؿ: على ا١تن ر أيها الناس عليكم اب١تعركؼ فإف فاعل ا١تعركؼ ال يعدـ جوازيو.
 عبادان يسًتيح الناس إليهم يف قضاء حوائجهم كإدخاؿ السركر عليهم أكلئك ىم اآلمنوف من عذاب يـو  قاؿ ابن عباس: إف

 القيامة.
( يف قصة يوسف عليو السبلـ كاف إحسانو إذا مرض رجل ابلسجن قاـ  ًإّنَّ نػىرىاؾى ًمنى اٍلميٍحًسًنُت كقاؿ الضحاؾ يف قولو تعاُف )

 ع لو إذا احتاج ٚتع سأؿ لو.عليو، كإذا ضاؽ عليو ا١تكاف كس
 قاؿ عمرك بن العاص: يف كل شيء سىرىؼه إال يف ابتناء ا١تكاـر أك اصطناع ا١تعركؼ، أك إظهار مركءة.

 كقد قيل: صنائع ا١تعركؼ تقي مصارع السوء.
 قاؿ ابن عباس: صاحب ا١تعركؼ ال يقع فإف كقع كجد متكئان.

 اؿ كعدـ ا١تن هبا.من آداب قضاء حوائج الناس: اإلخبلص يف األعم
: ال يتم العمل إال بثبلث تعجيلو كتصرَته كسًته، فإنو إذا عجلو ىنَّأه، كإذا صرَّره -رضي هللا عنهما -قاؿ عبد هللا بن عباس 

 عظمو كإذا سًته ٘تمو.
 قيل: ا١تنة هتدـ الصنيعة.

 م ؟يف اٟتديث فضل عظيم ١تن طلب العلم كىو دخوؿ اٞتنة ، اذكر بعض فضائل طلب العل
 ( . كىمىٍن سىلىكى طىريقان يػىٍلتىًمسي ًفيًو ًعٍلمان سىهَّلى هللاي لىوي طىريقان ًإُفى اٞتىنَّةً لقولو ) 

ففيو أف سلوؾ طريق العلم مؤد إُف اٞتنة ، كىذا الطريق يدخل فيو سلوؾ الطريق اٟتقيقي ، كىو ا١تشي ابألقداـ إُف ٣تالس 
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 : حفظو، كمدارستو ، كمذاكرتو ، كمطالعتو ، ككتابتو . مثلإُف حصوؿ العلم،  العلماء، كيدخل فيو سلوؾ الطرؽ ا١تعنوية

 كللعلم فضائل كثَتة :

 : أنو من أسباب دخوؿ اٞتنة . أكالن 

 ٟتديث الباب .

 من أسباب الرفعة .اثنيان : 

 قاؿ تعاُف ) يرفع هللا الذين آمنوا منكم كالذين أكتوا العلم درجات ( .

 أيمر نبيو ابالستزادة إال من العلم .أف هللا َف اثلثان : 
 قاؿ تعاُف ) كقل رب زدٓف علمان ( .

 :  ككفى هبذا شرفان للعلم أف أمر نبيو أف يسألو ا١تزيد منو . قاؿ ابن القيم

 أف هللا استشهدىم كقرف شهادهتم بشهادتو كشهادة ا١تبلئكة .رابعان : 

 كأكلو العلم قائمان ابلقسط ( . قاؿ تعاُف ) شهد هللا أنو ال إلو إال ىو كا١تبلئكة
:  ىذه اآلية دليل على فضل العلم كشرؼ العلماء ، فإنو لو كاف أحد أشرؼ من العلماء لقرهنم هللا ابٝتو كاسم  قاؿ القرطيب

 مبلئكتو كما قرف العلماء .
 أف العلم دليل على ا٠تَت .خامسان : 

 عليو . ) من يرد هللا بو خَتان يفقهو يف الدين ( متفق قاؿ 
:  يفقهو : أم يفهمو ، كمفهـو اٟتديث أف من َف يتفقو يف الدين _ أم يتعلم قواعد اإلسبلـ كما يتصل  قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 هبا من الفركع _ فقد حـر ا٠تَت .
 أف ا١تبلئكة تضع أجنحتها لطالب العلم .سادسان : 

 صنع ( ركاه أبو داكد .) كإف ا١تبلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضان ٔتا ي قاؿ 
 :  ككضع ا١تبلئكة أجنحتها لو تواضعان لو كتوقَتان كإكرامان ١تا ٭تملو من مَتاث النبوة . قاؿ ابن القيم
 :  كيف معٌت كضعها أجنحتها ثبلثة أقواؿ : قاؿ ا٠تطاِب

أنو ا١تراد بو النزكؿ عند ٣تالس العلم  : الثالث: أنو ٔتعٌت التواضع تعظيمان لطالب العلم .  الثاين: أنو بسط األجنحة .  أحدىا
 كترؾ الطَتاف .

 العلماء كرثة األنبياء .سابعان : 
 ) كإف العلماء كرثة األنبياء ( ركاه أبو داكد . قاؿ 

 فضل العلم أفضل من فضل العبادة .اثمنان : 
 ) فضل العلم خَت من فضل العبادة ( ركاه الط رآف . قاؿ 

 من أقواؿ السلف .
 : كفى ابلعلم شرفان أف يدعيو من ال ٭تسنو كيفرح بو إذا نسب إليو . ليقاؿ ع

 :  تعلموا العلم فإف تعلمو  خشية كطلبو عبادة كمدارستو تسبيح  . كقاؿ معاذ
 :  ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . كقاؿ الشافعي
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 ابلعلم . من أراد الدنيا فعليو ابلعلم ، كمن أراد اآلخرة فعليو : كقاؿ
 من أراد النظر إُف ٣تالس األنبياء فلينظر إُف ٣تالس العلماء  .:  كقاؿ سهل بن عبد هللا

 ما عبد هللا ٔتثل الفقو .:  كقاؿ الزىرم
 ما من عملو أفضل من طلب العلم إذا صحت النية .:  كقاؿ الثورم

 كدرجتو بعد درجة النبوة .قاؿ ابن القيم : من طلب العلم ليحيي بو اإلسبلـ فهو من الصديقُت ، 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب مىٍسعيودو  -ُْٔٔ  م .أىٍخرىجىوي ميٍسلً  (مىٍن دىؿه عىلىى خىٍَتو، فػىلىوي ًمٍثلي أىٍجًر فىاًعًلًو )  قىاؿى

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 فضل من دؿ خَت ، كأنو لو مثل أجر فاعلو . نستفيد
لَّوي عىلىى آخىرى فىحىمىلىوي  كل الًتمذم عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ) أىتىى النَِّبَّ كقد ر  ٍد ًعٍندىهي مىا يػىتىحىمَّليوي فىدى  .رىجيله يىٍستىٍحًمليوي فػىلىٍم ٬تًى

 ًإفَّ الدَّاؿَّ عىلىى ا٠تٍىٍَتً كىفىاًعًلًو ( .» فىأىٍخبػىرىهي فػىقىاؿى  فىأىتىى النَِّبَّ 
لىة عىلىى ا٠تٍىٍَت كىالتػٍَّنًبيو عىلىٍيًو ، كىاٍلميسىاعىدىة لًفىاًعًلًو ، كىًفيًو : فىًضيلى قاؿ  ة تػىٍعًليم اٍلًعٍلم كىكىظىاًئف اٍلًعبىادىات ، الى النوكم : ًفيًو : فىًضيلىة الدَّالى

ٍثًل أىٍجر فىاًعلو . أىفَّ لىوي ثػىوىاابن ًبذىًلكى اٍلًفٍعل كىمىا أىفَّ لًفىاًعًلًو ثػىوىاابن ، كىالى يػىٍلزىـ أىٍف ًسيَّمىا ًلمىٍن يػىٍعمىل هًبىا ًمٍن اٍلميتػىعىبًًٌدينى كىغىٍَتىٍم ، كىاٍلميرىاد ٔتًً 
 يىكيوف قىٍدر ثػىوىاهبمىا سىوىاء .

 فضائل الدعوة كالداللة على ا٠تَت : اذكر
 أف لو مثل أجر فاعلو . أكالن :

 ٟتديث الباب .
 ًإُفى   ىيدىلن ، كىافى لىوي ًمنى األىٍجًر ًمٍثلي أجيوًر مىٍن تىًبعىو ... ( . كللحديث اآليت ) مىٍن دىعىا

 استجابة ألمر هللا . اثنيان :
 لقولو تعاُف ) كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإُفى ا٠تٍىٍَت ( .

 ابلتبليغ . استجابة ألمر الرسوؿ هللا  اثلثان :
 ه البخارم .) بلروا عٍت كلو آية ( ركا قاؿ 

بنضارة الوجو يف قولو )نضر هللا امرءان ٝتع شيئان فبلرو كما ٝتع فريبَّ مبلغو أكعى  كىديو ، دعا لو النِب  كا١تبلغ لكبلـ النِب 
 من سامع ( ركاه الًتمذم .

 سبب للفبلح . رابعان :
أيىٍمي  نكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإُفى ا٠تٍىٍَتً كى  ريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ( .قاؿ تعاُف ) كىٍلتىكين مًٌ

 أهنا أفضل األعماؿ كأحسن األقواؿ . خامسان :
 قاؿ تعاُف ) كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن ٦تٍَّن دىعىا ًإُفى اَّللًَّ كىعىًملى صىاًٟتان ( . 

١تتقرر أم: ال أحد أحسن قوال. أم: كبلما كطريقة، كحالة ) ٦تن دعا إُف هللا ( بتعليم : ىذا استفهاـ ٔتعٌت النفي ا قاؿ السعدم
ر اٞتاىلُت، ككعظ الرافلُت كا١تعرضُت، ك٣تادلة ا١تبطلُت، ابألمر بعبادة هللا، ّتميع أنواعها،كاٟتث عليها، كٖتسينها مهما أمكن، كالزج

وصا من ىذه الدعوة إُف أصل دين اإلسبلـ كٖتسينو، ك٣تادلة أعدائو ابليت عما هنى هللا عنو، كتقبيحو بكل طريق يوجب تركو، خص
 ىي أحسن، كالنهي عما يضاده من الكفر كالشرؾ، كاألمر اب١تعركؼ، كالنهي عن ا١تنكر.
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 الدعوة إُف ا٠تَت مهمة سيد البشر . سادسان :
ا كى  رنا كىنىًذيرنا )قاؿ تعاُف ) َيى أىيػُّهىا النَِّبُّ ًإّنَّ أىٍرسىٍلنىاؾى شىاًىدن  ( كىدىاًعينا ًإُفى اَّللًَّ إبًًٍذنًًو كىًسرىاجنا مًُّنَتنا ( .ْٓميبىشًٌ

 الداعية ينجو من عقوبة الدنيا ابلظا١تُت . سابعان :
نىا الًَّذينى يػىنػٍهىٍوفى عىًن السُّوًء كىأىخىٍذّنى الًَّذينى   ظىلىميوٍا ًبعىذىابو بىًئيسو ٔتىا كىانيوٍا يػىٍفسيقيوفى ( .قاؿ تعاُف ) فػىلىمَّا نىسيوٍا مىا ذيكًٌريكٍا ًبًو أى٧تىيػٍ

 أهنا سبب للفوز ٓتَتية  األمة . اثمنان :
يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس أتىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى   اًبَّللًَّ ( . قاؿ تعاُف ) كينتيٍم خى

ن اتصف من ىذه األمة هبذه الصفات دخل معهم يف ىذا الثناء عليهم كا١تدح ٢تم، كما قاؿ قتادة: بلرنا قاؿ ابن كثَت : فم
أف عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر قاؿ : من سره أف يكوف من تلك األمة فليؤد شرط هللا فيها ، كمن َف يتصف بذلك أشبو أىل 

 ٍوفى عىٍن مينكىرو فػىعىليوهي لىًبٍئسى مىا كىانيوا يػىٍفعىليوف ( .الكتاب الذين ذمهم هللا بقولو ) كىانيوا ال يػىتػىنىاىى 

 أف فيها هتذيب للنفوس كتزكيةه ٢تا . ًتسعان :
تًًو ) لىقىٍد مىنَّ اَّللَّي عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم يػىتػٍليوا عىلىيٍ  كما قاؿ تعاُف يف اٟتكمة من إرساؿ نبيو    ًهٍم آَيى

ت يف كىيػيزىكًٌيًهٍم... ( . إذف ٬تب أف نعلم أف من أعظم كاجبات الدعاة تزكية النفوس كتربيتها على ا١تعآف اإلٯتانية كالًتبوية اليت جاء
 الشريعة اإلسبلمية .

 أهنا سبب لثناء الرب عز كجل كاسترفار ا١تبلئكة كسائر ا١تخلوقات . عاشران :
 بلئكتو حىت النملة يف جحرىا ك حىت اٟتوت يف البحر ليصلوف على معلم الناس ا٠تَت ( .) إف هللا ك م  قاؿ 

قاؿ العلماء : الصبلة من هللا تعٍت ) الثناء ( كمن ا١تبلئكة كغَتىم من ا١تخلوقات تعٍت ) االسترفار ( ، كما أعجب ىذا اٟتديث ١تن 
 الذين ال يعلم عددىم إال هللا تعاُف .أتملو ، أف تفوز بثناء الرب تعاُف ، كاسترفار ا١تبلئكة 

 . : أهنا سبب للفوز بدعوة النِب  اٟتادم عشر
 ٝتع منا حديثا فحفظو حىت يبلرو غَته ( . ) نضر هللا امرءان   حيث قاؿ 

 اىر كالباطن .قاؿ ابن القيم رٛتو هللا تعاُف : فمن قاـ هبذه ا١تراتب األربع دخل ٖتت ىذه الدعوة النبوية ا١تتضمنة ٞتماؿ الظ  

  ؟ٙترات الدعوة كالداللة على ا٠تَت اذكر
 ٖتقيق اٟتكمة كالراية اليت من أجلها خلق هللا ا٠تلق، كىي عبادتو كحده ال شريك لو كمعرفتو أبٝتائو كصفاتو . أكالن :

 قاؿ تعاُف ) كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلًنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف ( .
كل ما ٭تبو هللا كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ الظاىرة كالباطنة، كيف الدعوة توضيح كشرح ٢تذه العبادة كحث كالعبادة: اسم جامع ل

 للناس على التزامها كترؾ ما ٮتلفها جزءان أك كبلن، كبياف لؤلجور العظيمة ا١ترتبة على القياـ هبذه العبادة، كىذا ىو ا١تقصود األعظم
 من الدعوة إُف هللا. 

 كمن ٙترات الدعوة أيضان: بلوغ الدعوة اإلسبلمية إُف الناس كظهور أحكاـ الشريعة كمعرفة ا٠تَت من الشر . اثنيان :
رًينى كىمينًذرًينى لًئىبلَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًٌ حيجَّةه    بػىٍعدى الرُّسيًل ( .كيف ذلك قياـ للحجة على العباد قاؿ سبحانو ) رُّسيبلن مُّبىشًٌ

 كىو أف يكوف أكثر األنبياء أتباعان . كمن ٙتراهتا أيضان: تكثَت األمة امدية الذم ىو ٖتقيق ١تا ٘تناه النِب  اثلثان :
كما يف اٟتديث ا١تخرج يف الصحيحُت  ) ما من األنبياء نِب إال أعطي من اآلَيت ما مثلو آمن عليو البشر، كإ٪تا كاف الذم   

 أٓف أكثرىم ًتبعان يـو القيامة ( .أكتيتو كحيان أكحاه هللا إِف فأرجو 
كمنها حل ا١تشكبلت ا١تتعلقة ابجملتمعات فكرَين كاجتماعيان كخلقيان كسلوكيان كغَتىا اليت بقاؤىا ىو من أسباب الدمار  رابعان :
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 كا٢تبلؾ .
لطريق النجاة للبشر  ألف اإلنساف إذا سار بعقلو كىواه كعزؿ نفسو عن الوحي السماكم فإنو البد ىالك، كالدعوة ىي: بياف 

 ٚتيعان، كدين هللا ىو ا٢تادم إُف كل خَت، كىو الدكاء الناجع لكل أمراض البشر الفكرية كالسلوكية كغَتىا .
ٍلميٍؤًمًنُتى * قيٍل بًفىٍضًل اَّللًٌ ٍٛتىةه لًٌ قاؿ هللا تعاُف ) َيى أىيػُّهىا النَّاسي قىٍد جىاءٍتكيم مٍَّوًعظىةه مًٌن رَّبًٌكيٍم كىًشفىاء لًٌمىا يف الصُّديكًر كىىيدنل كىرى 

يػٍره ٦تًٌَّا ٬تىٍمىعيوفى ( .  كىًبرىٍٛتىًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوٍا ىيوى خى
ٍرتىًٍت أىٍعمىى كىقىٍد  ( قىاؿى رىبًٌ َفى حىشى ُِْكقاؿ سبحانو ) كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىنكان كى٨تىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى ) 

تػينىا فػىنىًسيتػىهىا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى تينسىى )ُِٓكينتي بىًصَتان ) ًت رىبًًٌو ُِٔ( قىاؿى كىذىًلكى أىتػىٍتكى آَيى ( كىكىذىًلكى ٧تىٍزًم مىٍن أىٍسرىؼى كىَفٍى يػيٍؤًمن آًبَيى
 كىلىعىذىابي اآٍلًخرىًة أىشىدُّ كىأىبٍػقىى ( .

 دعوة الوصوؿ إُف بناء ٣تتمع تتمثل فيو ٚتيع صفات ا١تثالية كالقدكة قدر اإلمكاف .كمن ٙترات ال خامسان :
) مثل ا١تؤمنُت يف توادىم كتراٛتهم كتعاطفهم مثل اٞتسد، إذا اشتكى منو شيء تداعى لو سائر اٞتسد ابلسهر   قاؿ 

 كاٟتمى(. 
كىدايتهم إُف طريق السعادة الذم هنايتو اٞتنة، كٖتذيرىم من كمن ٙترات الدعوة أيضان داللة الناس على ا٠تَت كالفبلح  سادسان :

 الشر كالبوار كا٠تسراف الذم هنايتو النار .
رى ًبًو اٍلميتًَّقُتى كىتينًذرى بًًو قػىٍومنا لُّدِّا ( . هي بًًلسىاًنكى لًتػيبىشًٌ  قاؿ هللا سبحانو ) فىًإ٪تَّىا يىسٍَّرّنى

ٍتًيػىنَّكيم مًٌٍتًٌ ىيدنل فىمىن تىًبعى ىيدىامى فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى * كى كقاؿ جل كعبل ) قػيٍلنىا اٍىًبطيوٍا مً   يعان فىًإمَّا أيى الًَّذينى كىفىركٍا نػٍهىا ٚتًى
تًنىا أيكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى ( .  كىكىذَّبيوٍا آًبَيى

رى « ُ»الًَّذم أىنزىؿى عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتىابى كىَفٍى ٬تىٍعىل لَّوي ًعوىجىا  كقاؿ سبحانو ) اٟتٍىٍمدي َّللًَّ   قػىيًٌمان لًٌيينًذرى أبىٍسان شىًديدان ًمن لَّديٍنوي كىيػيبىشًٌ
 نًذرى الًَّذينى قىاليوا اٗتَّىذى اَّللَّي كىلىدان ( .كىيي « ّ»مىاًكًثُتى ًفيًو أىبىدان « ِ»اٍلميٍؤًمًنُتى الًَّذينى يػىٍعمىليوفى الصَّاًٟتىاًت أىفَّ ٢تىيٍم أىٍجران حىسىنان 

 : كيف الدعوة جلب للمصاٌف كتكثَتىا كدفع للمفاسد كتقليلها يف اجملتمعات بقدر اإلمكاف. سابعان 
ىواء كيف الدعوة حياة للقلوب، ففيها تنشيط للخاملُت كتذكَت للرافلُت كزَيدة إٯتاف ا١تؤمنُت، كفيها كبت ألىل األ اثمنان :

 كا١تبطلُت كإغاظة للكافرين. 
كيف القياـ ابلدعوة إُف هللا تعاُف كاستمرارىا على ٚتيع الوجوه كيف كل األحواؿ ثبات للحق، كنصرة للدين، كبقاء للطائفة  ًتسعان :

هات يف كل ا١تنصورة ا١توعودة ابلظهور كالرلبة على كل من خالف الدين اٟتق من أىل البدع كا١تلل كأصحاب الشهوات كالشب
يف اٟتديث ا١تخرج يف الصحيحُت: )ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٟتق ال يضرىم من  زماف كمكاف كما قاؿ النِب 

 خذ٢تم حىت أييت أمر هللا كىم كذلك(.
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُْٕٔ : عىًن النهيبًٌ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ كيٍم ابًىَّللًه فىأىًعيذيكهي، كىمىٍن سىأىلىكيٍم ابًىَّللًه ًمٍن اٍستػىعىاذى )  قىاؿى  قىاؿى

ديكا، فىاٍدعيوا لىوي  هىًقي( فىأىٍعطيوهي، كىمىٍن أىتىى ًإلىٍيكيٍم مىٍعريكفنا فىكىاًفئيوهي، فىًإٍف ملىٍ ٕتًى  . أىٍخرىجىوي اىٍلبػىيػٍ
---------- 

 . ٍيكيٍم ًإٍحسىاّنن قػىٍولًيِّا أىٍك ًفٍعًليِّا( : أىٍم : أىٍحسىنى ًإلى مىٍن صىنىعى ًإلىٍيكيٍم مىٍعريكفنا) 
 . ( أىٍم : أىٍحًسنيوا ًإلىٍيًو ًمٍثل مىا أىٍحسىنى ًإلىٍيكيمٍ كىافػىئيوهي فى ) 
ديكا مىا تيكىاًفئيوه)   . ( أىٍم : اًبٍلمىاؿً فىًإٍف ملىٍ ٕتًى
 . فىٍتًحهىا أىٍم تػىٍعلىميوا( : ًبضىمًٌ التَّاء أىٍم تىظينُّوا ، كىبً  فىاٍدعيوىا لىوي حىىته تػىرىٍكا (
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 . ( : أىٍم : كىٌرًريكا الدُّعىاء حىىتَّ تىظينُّوا أىٍف قىٍد أىدَّيٍػتيٍم حىٌقونهكيٍم قىٍد كىافىٍأ٘تييوهي أ)  
 ( . ًمٍن اٍستػىعىاذىكيٍم ابًىَّللًه فىأىًعيذيكهي  ما معٌت قولو )

، مثل أف يقوؿ: َي فبلف ابَّللَّ عليك، أك أسألك ابَّللَّ أف تدفع عٌٍت من طلب منكم أف تدفعوا عنو شرٌكم، أك شٌر غَتكم ابَّللَّ : أم 
 شٌرؾ، أك شٌر فبلف، أك احفظٍت من فبلف، فأجيبوه، كاحفظوه تعظيمنا السم اَّللَّ تعاُف.

 ) فأعيذكه ( أم امنعوه ٦تا استعاذ منو ككٌفوه عنو ، لتعظيم اسم هللا . 
 ركاه البخارم ت عليو : ) أعوذ اب منك ، قاؿ : لقد عذت بعظيم ، إٟتقي أبىلك ( . ١تا أدخل ك٢تذا قالت اٞتونية للنِب 

 فمن استعاذ فيجب إعاذتو .
 .لكن لو استعاذ لكي ال يقاـ عليو اٟتد حـر إعاذتو 

 ٟتديث علي عند مسلم : ) لعن هللا من آكل ٤تداثن ( . 
 ما اٟتكم لو استعاذ ابهلل من شيء كاجب عليو ؟

 أننا ال نعيذه ، ألننا نعلم أف هللا ال يعيذه ، ألنو ظاَف . اٟتكم :
 مثاؿ : أف آيت إُف شخص أطلبو ماالن ، فأقوؿ : أعطٍت حقي ، كىو قادر ، فقاؿ : أعوذ اب منك ، فهنا ال نعيذه .

 ه ( ؟كىمىٍن سىأىلىكيٍم ابًىَّللًه فىأىٍعطيو ما معٌت ) 
 أىٍعطيوهي( تعظيمنا السم اَّللَّ تعاُف، كشفقةن على عباده.)فى  ( كمن سأؿ ابَّللَّ )  لفظ أَب داكد

 م .كظاىر اٟتديث كجوب إعطائو ما سأؿ ما َف يسأؿ إٙتان أك قطيعة رح
 مشركط أبمرين:فظاىر األمر الوجوب لكن ىذا 

 و .أف يكوف قادرنا علي أكالن :
 ( .  كيٍسعىهىاالى ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ )  لؤلدلة األخرل، كقولو تعاُف 
ىىا)  كقولو   ( . الى ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ مىا آًتى
 ( . فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ )  كقولو 
 م ( .ما هنيتكم عنو، فاجتنبوه، كما أمرتكم بو، فافعلوا منو ما استطعت)  كٟتديث أَب ىريرة  

، ال يسأؿ تكثٌػرنا، كإال كاف سؤالو ٤ترمنا، فيكوف إعطاؤه إعانةن على اإلمث، كقد قاؿ اَّللَّ تعاُف: أف يكوف السائل ابَّللَّ ٤تتاجنا اثنيان :
 ( . كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًمثًٍ كىاٍلعيٍدكىافً ) 
 ؟حكم ابتداء السؤاؿ  ما
 ينقسم إُف أقساـ : 

 : أف يسألك علمان . القسم األكؿ
 كمستحب إف سأؿ عن ا١تسنوّنت .فهو كاجب يف الواجبات كارمات ، 

 : أف يسأؿ ماالن . القسم الثاين
 فهذا األصل فيو التحرٔف .

 متفق عليو : ) ال يزاؿ الرجل يسأؿ الناس حىت أييت يـو القيامة كليس يف كجهو مزعة ٟتم ( .  قاؿ 
 ركاه مسلم  : ) من سأؿ الناس أموا٢تم تكثران فإ٪تا يسأؿ ٚتران فليستقل أك ليستكثر ( . كقاؿ 

 لكن إذا اضطر اإلنساف فيجوز أف يسأؿ .
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ديكا، فىاٍدعيوا لىوي ماذا نستفيد من قولو )   ( ؟ كىمىٍن أىتىى ًإلىٍيكيٍم مىٍعريكفنا فىكىاًفئيوهي، فىًإٍف ملىٍ ٕتًى
 نستفيد مشركعية مكافأة من صىنع لك معركفان ، كأف شكر من أحسن إليك مبدأ إسبلمي كمن مكاـر األخبلؽ .

 كقد جاءت األحاديث يف ذلك :
 . ( ..... ، فىكىاًفئيوهي  معركفان  إليكم صنعى  من ) الباب حديث -أ

 يف ابلغ فقد خَتان، هللا جزاؾ لفاعلو: فقاؿ معركؼه  إليو صينع من ) قاؿ  النِب أف عنهما هللا رضي زيد بن أسامة كعن-ب
 . الًتمذم ركاه ( ءالثنا
 أٛتد ركاه (.شكره فقد ذكره فمن فليذكره، يستطع َف فإف بو، فليكافئ معركؼه  إليو أييت من) قاؿ  النِب فأ اهنع هللا يضر عائشة كعن -ج

  كالط رآف
 ه(كفر   فقد كتمو  كمن شكره، فقد ذكره فمن فليذكره، معركفان، أيكِف من)  هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: هنع هللا يضر هللا عبيد بن طلحة كعن-د

 . الط رآف ركاه
 كتم  كمن ، شكر فقد أثٌت من فإف فليثًن، ٬تد َف فإف بو، فليجز فوجد عطاءن  أيعطي من ) قاؿ  النِب عن هنع هللا يضر جابر نكع -ىػ

 . الًتمذم ركاه ( كرز  ثوَب كبلبس  كاف  ييعط َف ٔتا ٖتلى ،كمن كفر  فقد
 الثناء يف أبلغ فقد خَتان، هللا جزاؾ ألخيو: الرجلي  قاؿ إذا ) قاؿ  هللا رسوؿ أف عنهما هللا رضي عمرك بن هللا عبد كعن -ك
 . ا١تصنف يف الرزاؽ عبد ركاه( 

 يف ابلغ أم ( الثناء يف أبلغ فقد ) كاآلخرة. الدنيا خَتم من خَتان  أعطاؾ أك اٞتزاء خَت أم ( خَتان  هللا جزاؾ ) ما١تباركفور  قاؿ
 بعضهم األكىف.قاؿ اٞتزاء ليجزيو هللا إُف جزاءه ففوض كثنائو، جزائو عن عجز ٦تن كأنو ابلتقصَت، اعًتؼ أنو كذلك ، شكره أداء
 . ءكالدعا ابلشكر لسانك فليطل اب١تكافأة، يداؾ قصرت إذا

 أَب كعن شيبة أَب ابن ركاه . عضلب بعضيكم منها ألكثرى  ، خَتان  هللاي  جزاؾ ألخيو: قولو يف لو ما أحدكم يعلم لو : هنع هللا يضر عمر كقاؿ
 : قاؿ ؟ هللا رسوؿ َي ذلك كمًبى  : فقلن النار، أىل أكثر رأيتكن فإٓف تصدقن، النساء معشر َي )  النِب عن هنع هللا يضر ا٠تدرم سعيد
 . عليو متفق ( العشَت كتكفرف اللعن تكثرف

 . رةا١تعاش من ا٠تليط كىو الزكج كىو العشَت كفراف  ابب : لوبقو  اٟتديث ٢تذا البخارم اإلماـ ترجم كقد
 الكبائر. من كبَتةه   العشَت كفراف  أف على يدؿ الوعيد كىذا – الزكج – العشَت كفراف  على كعيده  اٟتديث ىذا كيف

 ١تا حث اإلسالـ على مكافأة من صنع معركفان ؟
 تشجيع ذكم ا١تعركؼ على فعل ا١تعركؼ . أكالن :
 أف يكسر هبا الذؿ الذم حصل لو بصنع ا١تعركؼ إليو . اثنيان :

اًفٍئوي  اإلسبلـً  شيخي  كقٍد أشارى  إُف مىٍشريكًعيًَّة ا١تكافأًة؛ ألفَّ القلوبى جيًبلىٍت على حيبًٌ مىٍن أحسنى إليها، فهوى إذا أحسنى إليًو كٍَف ييكى
 . يػىبػٍقىى يف قلًبًو نوعي أتىىلُّوو ًلمىٍن أحسنى إليًو، فشرعى قطعى ذلكى اب١تكافأًة؛ فهذا معٌت كبلًموً 

ا أمرى   ق .اب١تكافأًة لًيىٍخليصى القلبي مٍن إحساًف ا٠تىٍلًق كيتػىعىلَّقى ابٟت كقاؿى غَتيهي: )إ٪تَّ

 ما ا١تشركع إذا مل ٧تد ما نكافئ بو صاحب ا١تعركؼ ؟
 نكافئو ابلدعاء كالثناء .

 .) فإف َف ٕتدكا ما تكافئونو فادعوا لو (  لقولو 
وا يف الثناء كالدعاء لو جهدكم حىت ٖتصل ا١تسألة ، كقد يعٍت من أحسن إليكم أم إحساف فكافئوه ٔتثلو ، فإف َف تقدركا فبالر
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 ركل الًتمذم كصححو عن أسامة بن زيد مرفوعان: )من صنع إليكم معركفان ، فقاؿ لفاعلو: جزاؾ هللا خَتان ، فقد أبلغ يف الثناء(.
 ؟ ىل كرد ىذا الدعاء ) جزاؾ هللا خَتان ( من قوؿ النيب 

 نعم كرد .
 ف .كىأىنتيم مىعشىرى األىنصىاًر ! فىجىزىاكيمي اَّللَّي خىَتنا ، فىًإنَّكيم أىًعفَّةه صيبػيره ( ركاه ابن حبايو قولو ) ... جاء يف حديث طويل كف

  :كما كانت ىذه اٞتملة من الدعاء معتادة على ألسنة الصحابة رضواف هللا عليهم
و يعلم أحدكم ما لو يف قولو ألخيو : جزاؾ هللا خَتا ، ألىكثػىرى قاؿ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر : ) ل ،جاء يف مصنف ابن أَب شيبة 

 ض ( .منها بعضكم لبع
، فوهللا ما نزؿ بك أمر قط إال جعل هللا لك منو ٥ترجا ، كجعل ان كىذا أسيد بن اٟتضَت هنع هللا يضر يقوؿ لعائشة اهنع هللا يضر : ) جزاؾ هللا خَت 

 متفق عليو .للمسلمُت فيو بركة ( 
حيح مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ : ) حضرت أَب حُت أصيب فأثنوا عليو ، كقالوا : جزاؾ هللا خَتا . فقاؿ : كيف ص

  . راغب كراىب ( . أم راغب فيما عند هللا من الثواب كالرٛتة ، كراىب ٦تا عنده من العقوبة
  . ان أطلب من هللا أف يثيبك خَتا كثَت  ان ( أم :جزاؾ هللا خَت  ) كمعٌت

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . أنو ال يرد من سأؿ اب إجبلالن  كتعظيمان 
o . أف من استعاذ اب كجبت إعاذتو كدفع الشر عنو 
o . مشركعية إجابة دعوة ا١تسلم لوليمة أك غَتىا 
o . مشركعية مكافأة اسن عند القدرة 
o و .مشركعية الدعاء للمحسن عند العجز عن مكافأت 
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بي اىلزٍُّىًد كىاٍلوىرىعً   ابى
 تعريف الزىد كالورع :

 : ترؾ ما ال ينفع يف اآلخرة . تعريف الزىد
 : ترؾ ما ٗتاؼ ضرره يف اآلخرة . تعريف الورع

 عت شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قدس هللا ركحو يقوؿ : الزىد ترؾ ماال ينفع يف : س قاؿ ابن القيم
 ترؾ ما ٗتاؼ ضرره يف اآلخرة اآلخرة كالورع :  

 ا .                     ) مدارج السالكُت ( .كىذه العبارة من أحسن ما قيل يف الزىد كالورع كأٚتعه
هيمىا-عىٍن اىلنػٍُّعمىاًف ٍبًن بىًشَتو  -ُْٖٔ ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ : ٝتًى إبًًٍصبػىعىٍيًو ًإىلى  كىأىٍىوىل اىلنػٍُّعمىافي  -يػىقيوؿي  قىاؿى
، الى يػىٍعلىميهينه كىًثَته ًمٍن اىلنهاسً  )أيذينػىٍيًو:  نػىهيمىا ميٍشتىًبهىاته ه، كىبػىيػٍ ـى بػىُتًٌ ه، كىًإفه اىٟتٍىرىا ؿى بػىُتًٌ رىأى ًإفه اىٟتٍىالى ، فىمىًن اتػهقىى اىلشُّبػيهىاًت، فػىقىًد ًاٍستػىبػٍ

، كىالرهاًعي يػىٍرعىى حىٍوؿى اىٟتًٍمىى، ييوًشكي أىٍف يػىقىعى ًفيًو، أىالى كىًإفه ًلكيلًٌ مىلً ًلًديًنًو كىًعٍرًضًو، كىمىٍن كىقىعى يف اىل كو شُّبػيهىاًت كىقىعى يف اىٟتٍىرىاـً
وي، كىًإذىا فىسىدىٍت فىسىدى اىٞتٍىسىدي كيلُّوي، ًٛتنى، أىالى كىًإفه ًٛتىى اىَّللًه ٤تىىارًميوي، أىالى كىًإفه يف اىٞتٍىسىًد ميٍضغىةن، ًإذىا صىلىحىٍت، صىلىحى اىٞتٍىسىدي كيلُّ 

 و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  ( أىالى كىًىيى اىٍلقىٍلب
---------- 

 ( ظاىر . بٌُت ) 
 ( ٚتع مشتبو ، كىي ا١تشكل ١تا فيو من عدـ الوضوح يف اٟتل أك اٟترمة .مشتبهات  )

 ( ال يعلم حكمها . ال يعلمهن) 
 ( ابتعد عنها . اتقى الشبهات) 
 ( أم عن النقص .لدينو ) 
 (  امي . اٟتمىى) 
 ( أم أتكل ماشيتو منو . يرتع) 
 ( ا١تعاصي . ٤تارمو)

 إىل كم قسم ، قٌسم النيب عليو الصالة كالسالـ األمور ؟
 قسمها إُف ثبلثة أقساـ :

 : حبلؿ كاضح ال ٮتفى حلو ، كأكل ا٠تبز ، كا١تشي . القسم األكؿ
 ح ،كا٠تمر كالزّن كالريبة .: حراـ كاض القسم الثاين

 : مشتبو : يعٍت ليست بواضحة اٟتل أك اٟترمة . القسم الثالث
 فهذه ال يعرفها كثَت من الناس ، أما العلماء فيعرفوف حكمها بنص أك قياس .

ور تشتبو على  ين أم، كلكن بُت األمر اٟتبلؿ اض بٌُت ال اشتباه فيو، ككذلك اٟتراـ اض: أف : معٌت اٟتديثقاؿ ابن رجب
 .، كيعلموف من أٌم القسمُت ىي؟ أما الراسخوف يف العلم فبل تشتبو عليهم ذلككثَت من الناس، ىل ىي من اٟتبلؿ أـ من اٟتراـ

يف ا١تشتبهات )ال يعلمهن كثَت من الناس( دليل على أف من الناس من يعلمها ، كإ٪تا ىي مشتبهة على من َف يعرفها،  فقولو 
  نفس األمر .كليست مشتبهة يف
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 ما األفضل ١تن اشتبو عليو أمر من األمور ؟
 اٟتديث دليل على أف من اشتبو عليو أمر من األمور فاألفضل كاألكمل أف يتقي ىذا األمر ا١تشتبو فيو .

 ألف ذلك أسلم لدينو كعرضو .
 كمعٌت ) است رأ ( أم : طلب ال راءة لدينو من النقص ، كلعرضو من الشٍُت .

 م الناس يف األمور ا١تشتبهة إىل قسمُت اذكر٫تا ؟اٟتديث قسٌ 
 : من يتقي ىذه الشبهات ، الشتباىها عليو . األكؿ

 فهذا قد است رأ لدينو كعرضو . 
 : من يقع يف الشبهات مع كوهنا مشتبهة عنده . كالثاين

 أنو قد كقع يف اٟتراـ . فهذا قد أخ ر النِب  
ـً كىمىٍن كىقىعى يف )  ما معٌت قولو   ( ؟ اىلشُّبػيهىاًت كىقىعى يف اىٟتٍىرىا

 )من كقع يف الشبهات كقع يف اٟتراـ ( على قولُت : اختلف العلماء يف معٌت قولو 
 ح .ارتكابو اٟتراـ الذم يعتقد أنو حراـ ابلتدرج كالتسام يكوف ارتكابو للشبهة مع اعتقاده أهنا شبهة ذريعة إُف أف ؿ :األك 

 ف( .يواقع ما استبا من اجًتأ على ما يشك فيو من اإلمث أك شك أف) ك الصحيحُت  م يفكيعضد ىذا ا١تعٌت ما رك  
يدرم أىو حبلؿ أك حراـ، فإنو ال أيمن أف يكوف حرامان يف نفس األمر،  أف من أقدـ على ما ىو مشتبو عنده ال  :كا١تعٌت الثاين

 ـ .كىو ال يدرم أنو حرا فيصادؼ اٟتراـ
كاف أنزه لدينو كعرضو، كمن كقع يف   –أم ا١تشتبهات  – بن عمر للحديث، كفيو: )فمن اتقاىاكيعضد ىذا ما يف ركاية ا 

 اـ( .اٟتر  الشبهات أكشك أف يقع يف
 الذم يقع يف الشبهات ؟ ٔتا شبو النيب 

أف يقع  الذم يقع يف الشبهات ابلراعي يرعى برنمو كإبلو حوؿ اٟتمى ، أم حوؿ ا١تكاف امي ، يوشك كيقرب شبو النِب 
فيو ، ألف البهائم إذا رأت األرض امية ٥تضرة ٦تلوءة من العشب فسوؼ تدخل ىذه القطعة امية ، كذلك ا١تشتبهات إذا 

 حاـ حو٢تا العبد فإنو يصعب عليو أف ٯتنع نفسو عنها .

 ما حكم من عٌرض نفسو للشبهات ؟
 دح فيو كالطعن .اٟتديث دليل على أف من ارتكب الشبهات ، فقد عرضو نفسو للق

 كما قاؿ بعض السلف : من عٌرض نفسو للتهم ، فبل يلومن من أساء الظن بو .
كىو براءة دينو كعرضو من  –كعند الًتمذم ) فمن تركها ، است راءن لدينو كعرضو ، فقد سًلم ( كا١تعٌت : أنو يًتكها هبذا القصد 

 ال لررض آخر فاسد من رَيء ك٨توه . –النقص 
 ؿ االبتعاد عن الشبهات ؟على ماذا يد
 على الورع .

 اذكر فضائل الورع ؟
 أنو سبب الست راء العرض كالدين. أكالن:

 )من اتقى الشبهات فقد است رأ لدينو كعرضو(. كما يف قاؿ 
 أنو خَت خصاؿ الدين: اثنيان:
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 )كخَت دينكم الورع( ركاه اٟتاكم. قاؿ 
 من عبلمات العبادة. اثلثان:
 تكن أعبد الناس( ركاه الًتمذم كفيو ضعف. )كن كرعان  قاؿ 

 كخلقو. أنو من ىدم النِب  رابعان:
 كجد ٘ترة يف الطريق فقاؿ: لوال أٓف أخاؼ أف تكوف من الصدقة ألكلتها( متفق عليو. عن أنس: )أف النِب 

 أنو سبب للنجاة. خامسان:
 ركاه الًتمذم . ( دع ما يريبك إُف ما ال يريبك ) قاؿ 
 السلف يف الورع: أقواؿ من

 قاؿ اٟتسن: ما زالت التقول اب١تتقُت حىت تركوا كثَتان من اٟتبلؿ ٥تافة اٟتراـ.
 كقاؿ حساف بن أَب سناف: ما من شيء أىوف من الورع، إذا رابك شيء فدعو.

 كقاؿ عمر: كنا نًتؾ تسعة أعشار اٟتبلؿ ٥تافة أف نقع يف اٟتراـ.
 اٟتديث لتيقنوا أنو قد استوعب كل ما قيل يف ٕتنب الشبهات. كقاؿ العسكرم: لو أتمل اٟتذاؽ يف ىذا

 كقاؿ شيخ اإلسبلـ: الورع من قواعد الدين.
 كقاؿ ابن ا١تبارؾ: ترؾ فلس من حراـ أفضل من مائة ألف فلس أتصدؽ هبا.

 كقاؿ الضحاؾ: لقد أدركت أصحاَب كما يتعلموف إال الورع.
 د، كما أف القناعة أكؿ الرضا.كقاؿ أبو سليماف الدارآف: الورع أكؿ الزى

 كقاؿ إبراىيم بن أدىم: ما أدرؾ من أدرؾ إال من كاف يعقل ما يدخل جوفو.
 ككاف اإلماـ الورع سعيد بن ا١تسيب ال يقبل من أحد شيئان ال ديناران كال در٫تان كال شيئان.

فلما كاف أَيـ انة كصرؼ إُف بيتو، ًٛتل إليو  ر نفسو من اٟتاكة،جكقاؿ إدريس اٟتداد: كاف أٛتد بن حنبل إذا ضاؽ بو األمر آ
ألف، قاؿ، فقاؿ: َي عم لو طلبناه َف أيتنا،  ََٓماؿ فرده كىو ٤تتاج إُف رغيف، فجعل عمو إسحاؽ ٭تسب مارد فإذا ىو ٨تو 

 كإ٪تا أًتّن ١تا تركناه.
أف أرده إُف صاحبو، فلما قدمت مرك نظرت  كقاؿ اٟتسن بن عرفة: قاؿ ِف ابن ا١تبارؾ: استعرت قلمان أبرض الشاـ فذىب عليٌ 

 فإذا ىو معي، فرجعت َي أاب علي إُف أرض الشاـ حىت رددتو على صاحبو.
 ما أ٫تية القلب ؟

 أنو إذا صلح صلح سائر اٞتسد .
سد اٟتديث دليل على أنو ٬تب على اإلنساف أف يهتم بقلبػػو ، ألف مدار الصبلح كالفساد عليو ، فإذا صلح صلح سائر اٞت-

 كإذا فسد فسد سائر اٞتسد .

 قاؿ ابن حجر : كفيو تنبيو على تعظيم قدر القلب ، كاٟتث على صبلحو ، كاإلشارة إُف أف لطيب الكسب أثران فيو .
 كصبلح القلب يكوف ابستقامة على طاعة هللا .

 : استقامة القلب بشيئُت : قاؿ ابن القيم
ده على ٚتيع ااب ، فإذا تعارض حب هللا كحب غَته ، سبق حب هللا حب ما : أف تكوف ٤تبة هللا تعاُف تتقدـ عن أحد٫تا

 سواه ، كما أسهل ىذا ابلدعول ، كما أصعبو ابلفعل .                      
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 تعظيم األمر كالنهي ، كىو ّنشئ عن تعظيم اآلمر كالناىي .                              الثانية : 
: رعاية أكقاهتا كحدكدىا ، كالتفتيش على أركاهنا ككاجباهتا ككما٢تا ، كاٟترص على ٖتسينها كفعلها يف  فعالمة تعظيم األكامر

 أكقاهتا كا١تسارعة إليها عند كجوهبا ، كاٟتزف كالكآبػة كاألسف عند فوت حق من حقوقها .
 ، ك٣تانبة كل كسيلة تقرب منها .اٟترص على التباعد من مظاهنا كأسباهبا كما يدعو إليها كعالمات تعظيم ا١تناىي  : 

 كأف يرضب  عز كجل إذا انتهكت ٤تارمو ، كأف ٬تد يف قلبو حزّنن ككسرة إذا عصى هللا يف أرضو .
 ] الوابل الصيب [ .كأف ال يسًتسل مع الرخصة إُف حد يكوف صاحبو جافيان غَت مستقيم على ا١تنهج الوسط . 

 ك٬تب دعاء هللا إبصبلحو كتثبيتو .
 يدعو : َي مقلب القلوب ثبت قلِب على طاعتك . كاف   فقد

 : ال ، كمقلب القلوب . ككاف قسم النِب 
 كتتفاضل األعماؿ عند هللا بتفاضل ما يف القلوب من اإلٯتاف كاإلخبلص كابة كتوابعها .                             

 كينبري التحذير من التساىل يف أمر القلب .
 القلوب بُت إصبعُت من أصابع الرٛتن يقلبها كيف يشاء ( ركاه مسلم .: ) إف  قاؿ 

 كال ينفع يـو القيامة إال القلب السليم .
 قاؿ تعاُف ) يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف إال من أتى هللا بقلب سليم ( .

 كخشيتو . القلب السليم : ىو الساَف من الشرؾ كالبدعة كاآلفات كا١تكركىات ، كليس فيو إال ٤تبة هللا
 كينبري الدعاء بسبلمة القلب .

 يقوؿ ) اللهم إٓف أسألك قلبان سليمان .. ( ركاه أٛتد . فقد كاف 
 كأىم سبب ٟتياة القلب االستجابة  كلرسولو .

 و ( .قاؿ تعاُف ) َي أيها الذين آمنوا استجيبوا  كللرسوؿ إذا دعاكم ١تا ٭تييكم كاعلموا أف هللا ٭توؿ بُت ا١ترء كقلب
 اذكر بعض أسباب رقة كلُت القلب ؟

 ذكر هللا . أكالن :

 قاؿ تعاُف ) أال بذكر هللا تطمئن القلوب ( .
 العطف على ا١تسكُت . اثنيان :

) إذا أحببت أف يلُت قلبك فامسح راس اليتيم كأطعم  يشكو قسوة قلبو ؟ فقاؿ لو الرسوؿ  فقد جاء رجل إُف النِب 
 ا١تسكُت ( ركاه أٛتد .

 زَيرة ا١تقابر . اثلثان :
 ) كنت هنيتكم عن زَيرة القبور فزكركىا فإهنا تذكر اآلخرة ، كترؽ القلب ( ركاه أٛتد .  قاؿ 

 التحذير من قسوة القلب . رابعان :
 قاؿ تعاُف : ) فويل للقاسيػػة قلوهبم من ذكر هللا ( .

 ة األكل .قاؿ بعض السلف : خصلتنا تقسياف القلب : كثرة الكبلـ ، ككثر 
 كقاؿ بعضهم : البدف إذا عرم رؽ ، ككذلك القلب إذا قلت خطاَيه أسرعت دمعتو .

 قاؿ ابن القيم : مفسدات القلب : كثرة النـو ، كالتمٍت ، كالتعلق برَت هللا ، كالشبػػع ، كا١تناـ .



 ُِِّ 

كقياـ الليل ، كالتضرع ابلسحر ،  كقاؿ بعض العلماء : صبلح القلب ٓتمسة أشياء : قراءة القرآف بتدبر ، كخبلء البطن ،
 ك٣تالسة الصاٟتُت ، كأكل اٟتبلؿ .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . اٟتديث دليل على أف طلب ال راءة للعرض ٦تدكح كطلب ال راءة للدين 

 اف أترؾ ( .كقد جاء يف ركاية يف الصحيحُت يف ىذا اٟتديث ) فمن ترؾ ما يشػتبو عليو من اإلمث ، كاف ١تا استب
 يعٍت : أف من ترؾ اإلمث مع اشتباىو عليو ، كعدـ ٖتققو ، فهو أكُف بًتكو إذا استباف لو أنو إمث .

o . اٟتديث دليل على أف من أسباب النجاة من الوقوع يف اٟتراـ الورع كاالبتعػاد عن الشبهات 

 مثقاؿ ذرة .قاؿ أبو الدرداء :  ٘تاـ التقول أف يتقي العبد ربػػو ، حىت يتقيو من 
 كقاؿ اٟتسن البصرم : ما زالت التقول اب١تتقُت حىت تركوا كثَتان من اٟتبلؿ ٥تافة الوقوع ابٟتراـ .

 كقاؿ الثورم : إ٪تا ٝتوا متقُت ، ألهنم اتقػػوا ما ال يتقى .

o . حكمة هللا يف ذكر ا١تشتبهات حىت يتبُت من كاف حريصان على طلب العلم كمن ليس ْتريص 
o ن أف يكوف يف الشريعة ما ال يعلمػػو الناس كلهم .أنو ال ٯتك 

o  حسن تعليم النِب . بضرب األمثاؿ اسوسة ليتبُت هبا ا١تعآف ا١تعقولة 

o . فضل العلم كالرسوخ فيو 
o . أف ااـر ىي ٛتى هللا يف األرض 
o . كفيو اإلشارة إُف اافظة على أمور الدين كمراعاة ا١تركءة 
o يها يكوف ٢تا أتثَتان على القلوب .أف ا١تشبهات كالدخوؿ ف 
o . كفيو دليل لقاعدة سد الذرائع 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُْٗٔ ٍ )  قىاؿى ًإٍف ملى ، كى ٍرىىًم، كىاٍلقىًطيفىًة، ًإٍف أيٍعًطيى رىًضيى ينىاًر، كىالدًٌ تىًعسى عىٍبدي اىلدًٌ
ٍ يػىٍرضى   ٍلبياىاًرمُّ.أىٍخرىجىوي ا (يػيٍعطى ملى

---------- 
 ] قالو اٟتافظ ابن حجر [ ( ىو بكسر العُت ، ك٬توز بفتحها ، أم سقط ، كا١تراد ىنا : ىلك .  تىًعسى ) 

 كقاؿ يف موضع آخر :  ىو ضد سىًعدى ، أم شقي .
 ( الدينار من الذىب . عبد الدينار) 

 َت هللا ، فقد جعلو شريكان  يف عبوديتو ، كما ىو حاؿ األكثر .ٝتاه عبدان لكونو ىو ا١تقصود بعملو ، فكل من توجو بقصده لر
، ٝتيت بذلك ألهنا ذات  القطيفة (ا٠تميلة) كساء يلبس لونو أسود .( ا٠تميصة)) تعس عبد ا٠تميصة ، تعس عبد ا٠تميلة ( 

 أٜتل .
 لو الرزؽ كالعطاء رضي كانشرح ٭تتمل أف يكوف ا١تعطي ىو هللا ، أم إف قٌدر هللا ) إف أعطي رضي ، كإف مل يعط ساط (

 صدره ، كإف منع كحـر ا١تاؿ سخط بقولو كقلبو .
 تنبيو :

 لفظ اٟتديث كامبلن :
تىًعسى عبد الدينار، تعس عبد ا٠تميصة، تعس عبد ا٠تميل، إف أعطي رضي، كإف َف يعط سخط، تعس كانتكس، كإذا ) قاؿ 
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يل هللا، أشعثى رأسو، مر رة قدماه، إف كاف يف اٟتراسة كاف يف اٟتراسة، كإف  شيك فبل انتقش، طوىب لعبد آخذه بعناف فرسو يف سب
 كاف يف الساقة كاف يف الساقة، إف استأذف َف يؤذف لو، كإف شىفىعى َف ييشفع( .

 انتكست عليو األمور ْتيث ال تتيسر لو .: أم ( انتكس ) ( أم خاب كىلك  تعس كانتكس) 
 فبل انتقش ( أم فبل يقدر على انتقاشها ، كىو إخراجها اب١تنقاش . )أصابتو شوكة .( أم إذا  كإذا شيك فال انتقش) 

 كقاؿ اٟتافظ :  أم إذا دخلت فيو شوكة َف ٬تد من ٮترجها .
عن حاؿ ىذا الرجل ، كأنو تعاسة كانتكاس ، كعدـ خبلص من األذل ،  كىذه اٞتمل الثبلث ٭تتمل أف تكوف خ ران منو 

ب الدعاء على من ىذه حالو ، ألنو ال يهتم إال للدنيا ، فدعا عليو أف يهلك كأف ال يصيب من الدنيا ك٭تتمل أف يكوف من اب
 شيئان ، كأف ال يتمكن من إزالة ما يؤذيو .

 ( اختلف ا١تفسركف يف معٌت : ﴿ طوىب ٢تم كحسن مآب ﴾   طوَب ) 
كقيل ، “ دكاـ ا٠تَت ” كقاؿ ابن عجبلف : ، “ ابوا خَتان أص” كعن قتادة : ،  فرح كقرة عُت ” فركم عن ابن عباس أف معناه : 

 ككل ىذه األقواؿ ٤تتملة يف اٟتديث .، اٞتنة ، كقيل شجرة يف اٞتنة 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

أف من كانت الدنيا غاية أمره كمنتهى قصده فقد نستفيد ذـ من كانت الدنيا من ماؿ أك غَتىا شرلو الشاغل ، ك٫تو األك ر ، ك 
 عبدىا كاٗتذىا شريكان مع هللا . 

تىًعسى عىٍبدي الدًٌٍرىىًم تىًعسى عىٍبدي الدًٌينىاًر تىًعسى عىٍبدي اٍلقىًطيفىًة تىًعسى عىٍبدي ا٠تٍىًميصىًة ) أىنَّوي قىاؿى  يًف الصًَّحيًح عىٍن النَِّبًٌ قاؿ ابن تيمية : ك 
عىٍبدى الدًٌٍرىىًم كىعىٍبدى الدًٌينىاًر كىعىٍبدى اٍلقىًطيفىًة  فىسىمَّاهي النَِّبُّ ( أيٍعًطيى رىًضيى كىًإٍف ميًنعى سىًخطى تىًعسى كىانٍػتىكىسى كىًإذىا ًشيكى فىبلى انٍػتػىقىشى إٍف 

بػىره كىىيوى قػىٍوليوي  ٍقشي إٍخرىاجي الشَّوٍكىًة ًمٍن الٌرًٍجًل كىالنػَّ  (تىًعسى كىانٍػتىكىسى كىًإذىا ًشيكى فىبلى انٍػتػىقىشى ) كىعىٍبدى ا٠تٍىًميصىًة. كىذًٍكري مىا ًفيًو ديعىاءه كىخى
ؿى اٍلمىٍطليوبى كىالى كىاٍلًمنػٍقىاشي مىا ٮتيٍرىجي بًًو الشَّوٍكىةي كىىىًذًه حىاؿي مىٍن إذىا أىصىابىوي شىرّّ َفٍى ٮتىٍريٍج ًمٍنوي كىَفٍى يػيٍفًلٍح لً  ٍونًًو تىًعسى كىانٍػتىكىسى فىبلى ّنى كى

:   (إذىا أيٍعًطيى رىًضيى كىًإذىا ميًنعى سىًخطى )ًه حىاؿي مىٍن عىبىدى اٍلمىاؿى كىقىٍد كيًصفى ذىًلكى أبًىنَّوي خىلىصى ًمٍن اٍلمىٍكريكًه كىىىذً  كىًمنػٍهيٍم )كىمىا قىاؿى تػىعىاُفى
قىاًت فىًإفٍ  ا  (أيٍعطيوا ًمنػٍهىا رىضيوا كىًإٍف َفٍى يػيٍعطىٍوا ًمنػٍهىا إذىا ىيٍم يىٍسخىطيوفى  مىٍن يػىٍلًمزيؾى يف الصَّدى فىرًضىاىيٍم لًرىٍَتً اَّللًَّ كىسىخىطيهيٍم لًرىٍَتً اَّللًَّ كىىىكىذى

سىًة أىٍك ًبصيورىًة كى٨تىًٍو ذىًلكى ًمٍن أىٍىوىاًء نػىٍفًسًو إٍف حىصىلى لىوي رىًضيى كىًإفٍ  ا عىٍبدي مىا يػىٍهوىاهي حىاؿي مىٍن كىافى ميتػىعىلًٌقنا ًبرائى  َفٍى ٭تىٍصيٍل لىوي سىًخطى فػىهىذى
 ؽَّ اٍلقىٍلبى كىاٍستػىٍعبىدىهي فػىهيوى عىٍبديهي. ذىًلكى كىىيوى رىًقيقه لىوي إٍذ الٌرًؽُّ كىاٍلعيبيوًديَّةي يف اٟتٍىًقيقىًة ىيوى رًؽُّ اٍلقىٍلًب كىعيبيوًديػَّتيوي فىمىا اٍستػىرى  ًمنٍ 

: اٍلعىٍبدي حيرّّ مىا قىًنعى كىاٟتٍيرُّ عىٍبده مىا طىًمعى  ا يػيقىاؿي  .كى٢ًتىذى
ٍتًٍت كىلىٍو أىٌٓفً قػىنػىٍعتي لىكيٍنت حيرِّا  : اؿى اٍلقىاًئلي كىقى   .أىطىٍعتي مىطىاًمًعي فىاٍستػىٍعبىدى

: الطَّمىعي غيلّّ يف اٍلعينيًق قػىٍيده يف الٌرًٍجًل فىًإذىا زىاؿى اٍلريلُّ ًمٍن اٍلعينيًق زىاؿى اٍلقىٍيدي ًمٍن الرًٌ   ٍجًل.كىيػيقىاؿي
: الطَّمىعي فػىٍقره كىاٍليىٍأسي ًغٌتن كىًإفَّ أىحىدىكيٍم إذىا يىًئسى ًمٍن شىٍيءو اٍستػىٍرٌتى عىٍنوي. ا٠تٍىطَّاًب  كىيػيٍركىل عىٍن عيمىرى ٍبنً    أىنَّوي قىاؿى
ٍنسىافي ًمٍن نػىٍفًسًو؛ فىًإفَّ اأٍلىٍمرى الًَّذم يػىٍيأىسي ًمٍنوي الى يىٍطليبيوي كىالى يىٍطمىعي بً   ديهي اإٍلً ا أىٍمره ٬تًى  . كىالى يػيٍبًق قػىٍلبىوي فىًقَتنا إلىٍيًو كىالى إُفى مىٍن يػىٍفعىليوي  وً كىىىذى
ٍن يىظينُّ أىنَّوي سىبىبه يف حيصيولًًو كىىىذىا يف اٍلمىاًؿ كىأىمَّا إذىا طىًمعى يف أىٍمرو ًمٍن اأٍليميوًر كىرىجىاهي تػىعىلَّقى قػىٍلبيوي بًًو فىصىارى فىًقَتنا إُفى حيصيولًًو؛ كىًإُفى مى  

. قىاؿى ا٠تٍىًليلي   . فىابٍػتػىريوا ًعٍندى اَّللًَّ الٌرًٍزؽى كىاٍعبيديكهي كىاٍشكيريكا لىوي إلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى :  كىاٞتٍىاًه كىالصُّوىًر كىغىٍَتً ذىًلكى
 كقاؿ رٛتو هللا أيضان :

ًقُّوي كى  ا أىٍيضنا طىاًلبي اٍلمىاًؿ فىًإفَّ ذىًلكى يىٍستػىٍعًبديهي كىيىٍسًتى  ىىًذًه اأٍليميوري نػىٍوعىاًف:كىىىكىذى
. فػىهىذى  منها : ًنًو كمنكحو كى٨تىًٍو ذىًلكى ا يىٍطليبيوي ًمٍن اَّللًَّ كىيػىٍرغىبي إلىٍيًو ًفيًو مىا ٭تىٍتىاجي اٍلعىٍبدي إلىٍيًو كىمىا ٭تىٍتىاجي إلىٍيًو ًمٍن طىعىاًمًو كىشىرىاًبًو كىمىٍسكى
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ًنيًف افػىيىكيوفي اٍلمىاؿي ًعٍندىهي يىٍستػىٍعًمليوي  ًتًو ٔتىٍنزًلىًة ًٛتىارًًه الًَّذم يػىرٍكىبيوي كىًبسىاًطًو الًَّذم ٬تىًٍلسي عىلىٍيًو؛ بىٍل ٔتىٍنزًلىًة اٍلكى لًَّذم يػىٍقًضي ًفيًو يف حىاجى
 ٠تٍىيػٍري مىنيوعنا.إذىا مىسَّوي الشَّرُّ جىزيكعنا؛ كىًإذىا مىسَّوي ا حىاجىتىوي ًمٍن غىٍَتً أىٍف يىٍستػىٍعًبدىهي فػىيىكيوفي ىىليوعنا

هىا  بىًري لىوي أىٍف يػيعىلًٌقى قػىٍلبىوي هًبىا؛ فىًإذىا تػىعىلَّقى قػىٍلبيوي هًبى  :كىًمنػٍ ا ٢تىىا؛ كىرئتَّىا صىارى ميٍعتىًمدنا عىلىى مىا الى ٭تىٍتىاجي اٍلعىٍبدي إلىٍيًو فػىهىًذًه الى يػىنػٍ ا صىارى ميٍستػىٍعبىدن
كىشيٍعبىةه ًمٍن التػَّوىكًُّل عىلىى غىٍَتً اَّللًَّ حىًقيقىةي اٍلًعبىادىًة َّللًًَّ كىالى حىًقيقىةي التػَّوىكًُّل عىلىٍيًو؛ بىٍل ًفيًو شيٍعبىةه ًمٍن اٍلًعبىادىًة لًرىٍَتً اَّللًَّ  غىٍَتً اَّللًَّ فىبلى يػىبػٍقىى مىعىوي 

ا ًمٍن أىحىقًٌ النَّاًس ًبقىٍولًًو   ة .ٍبدي الدًٌينىاًر؛ تىًعسى عىٍبدي اٍلقىًطيفىًة؛ تىًعسى عىٍبدي ا٠تٍىًميصى تىًعسى عىٍبدي الدًٌٍرىىًم تىًعسى عى )  كىىىذى
 اذكر معايب ٚتع ا١تاؿ كجعلو ٫تو كغايتو  ؟

 أكالن : سبب للطغياف .
نسىافى لىيىٍطرىى كما قاؿ تعاُف )  ( . أىف رَّآهي اٍستػىٍرٌتى  .كىبلَّ ًإفَّ اإٍلً

أنىىل ًّتىانًًبًو (إٍل كىًإذىا أىنٍػعىٍمنىا عىلىى اقاؿ تعاُف : )ك  . ٍنسىاًف أىٍعرىضى كى
فهذا دأب اإلنساف ، يبدأ يف الطرياف إذا رأل نفسو  كىلىٍو بىسىطى اَّللَّي الٌرًٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبػىرىٍوا يف اأٍلىٍرًض كىلىًكٍن يػينػىٌزًؿي ًبقىدىرو مىا يىشىاءي(كقاؿ تعاُف : )

 مسترنيان عن الناس .
(  )كىلىًئنٍ كقاؿ تعاُف :   .أىذىقٍػنىاهي نػىٍعمىاءى بػىٍعدى ضىرَّاءى مىسٍَّتوي لىيػىقيولىنَّ ذىىىبى السَّيًٌئىاتي عىٍتًٌ إًنَّوي لىفىرًحه فىخيوره

هي أىٍجره عىًظيمه( )الترابن:كقاؿ تعاُف : )   (ًُٓإ٪تَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالديكيٍم ًفتػٍنىةه كىاَّللَّي ًعٍندى
ادان لًييًضلَّ عىٍن ٍنسىافى ضيرّّ دىعىا رىبَّوي ميًنيبان إًلىٍيًو مثيَّ ًإذىا خىوَّلىوي نًٍعمىةن ًمٍنوي نىًسيى مىا كىافى يىٍدعيو إًلىٍيًو ًمٍن قػى اإٍلً  كىًإذىا مىسَّ كقاؿ تعاُف : ) ٍبلي كىجىعىلى َّللًًَّ أىٍندى

ًبيًلًو (  .سى
ًذًه اأٍلىنٍػهىاري ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىٍيًت أىفىبل تػيٍبًصريكفى(َيى قػىٍوـً أىلىٍيسى ِف كفرعوف ١تا أغناه هللا كمٌلكو مصر قاؿ : )  .ميٍلكي ًمٍصرى كىىى

 . ًإ٪تَّىا أيكتًيتيوي عىلىى ًعٍلمو ًعٍنًدم(كقاركف ١تا أنعم هللا عليو قاؿ : )
 كاألبرص كاألقرع ١تا آًت٫تا هللا ماالن جحدا نعم هللا عليهما .

 عليو . أكالن : دعاء النيب 
 الباب .كما يف حديث 

 اثنيان : سبب لفساد دين العبد .
 ) ما ذئباف جائعاف أرسبل يف غنم أبفسد ٢تا من حرص ا١ترء على ا١تاؿ كالشرؼ لدينو ( . قاؿ 

لفساد دين ا١تسلم ابٟترص على ا١تاؿ كالشرؼ يف الدنيا ، كأف فساد الدين بذلك ليس  ىذا مثل عظيم ضربو النِب قاؿ ابن رجب : 
 نم بذئبُت جائعُت ضاربُت ابًت يف الرنم ، قد غاب عنها رعاؤىا ليبلن ، فهما أيكبلف يف الرنم كيفًتساف فيها .بدكف فساد الر

 أف حرص ا١ترء على ا١تاؿ كالشرؼ لدينو ليس أبقل من إفساد الذئبُت ٢تذه الرنم . فأخ ر النِب 
 رؼ يف الدنيا .فهذا ا١تثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر اٟترص على ا١تاؿ كالش

 رابعان : ا١تاؿ فتنة .
نىةه كىأىفَّ اَّللَّى ًعندىهي أىٍجره عىًظيمه قاؿ تعاُف )   ( . اٍعلىميوٍا أى٪تَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالىديكيٍم ًفتػٍ

 قاؿ تعاُف ) إ٪تا أموالكم .
 ) لكل أمة فتنة ، كفتنة أميت ا١تاؿ ( ركاه الًتمذم . كقاؿ 

ـى كىاًدَين ًمٍن ذىىىبو أحىبَّ أٍف يكيوفى لىوي  ابًن عباسو رضي هللا عنهما أفَّ رىسيوؿى هللا  عنجاء يف الصحيحُت :  قىاؿى )لىٍو أفَّ البًن آدى
( ميتػَّفىقه عليو. ، كىيػىٍتوبي هللاي عىلىى مىٍن ًتىبى  كىاًدَيًف، كىلىٍن ٯتىٍؤلى فىاهي إالَّ التػُّرىابي

كأنو من أعظم ، كأنو فتنة ،  اف للماؿ، كأنو ٭ترص على ٚتعو من ٚتيع الوجوهاٟتديث دليل على عظم حب اإلنسففي ىذا 
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 الفنت، ألنو ٭تمل صاحبو على اإلعراض عن طريق هللا تعاُف، ك٭تملو أيضان على الطرياف كالبري.
 فتنة، ألنو يشرل القلب كيلهي عن الطاعة كينسي اآلخرة. -أيضان  -كا١تاؿ 

 . الٌرًٍزؽى لًًعبىاًدًه لىبػىرىٍوا يف اأٍلىٍرًض كىلىًكٍن يػينػىٌزًؿي ًبقىدىرو مىا يىشىاءي ًإنَّوي ًبًعبىاًدًه خىًبَته بىًصَته(قاؿ تعاُف )كىلىٍو بىسىطى اَّللَّي 
تػينىا قىاؿى أىسىاًطَتي اأٍلىكًَّلُتى(. لىى عىلىٍيًو آَيى  كقاؿ تعاُف )أىف كىافى ذىا مىاؿو كىبىًنُتى. ًإذىا تػيتػٍ

نىاهي ًمنى اٍلكينيوًز مىا ًإفَّ مىفىاًٖتىوي لىتػىنيوءي اًبٍلعيٍصبىةً كقاؿ تعاُف )ًإفَّ    أيكِف اٍلقيوًَّة(.قىاريكفى كىافى ًمن قػىٍوـً ميوسىى فػىبػىرىى عىلىٍيًهٍم كىآتػىيػٍ
 )يهـر ابن آدـ كيهـر معو اثنتاف: اٟترص على العمر، كاٟترص على ا١تاؿ( متفق عليو. كقاؿ 
 ن آدـ: يكره ا١توت كا١توت خَت لو من الفنت، كيكره قلة ا١تاؿ، كقلة ا١تاؿ أقل للحساب( ركاه أٛتد.)اثنتاف يكر٫تا اب كقاؿ 
( ركاه البخارم. )أيىٍيت  كقاؿ   عىلىى النَّاًس زىمىافه، الى يػيبىاًُف اٍلمىٍرءي مىا أىخىذى ًمٍنوي أىًمنى اٟتٍىبلىًؿ أىـٍ ًمنى اٟتٍىرىاـً

 غوائل ا١تاؿ:
 إُف ا١تعاصي غالبان، ألف من استشعر القدرة على ا١تعصية انبعث داعيتو إليها.أنو ٬تر  أكالن:
أنو ٬تر إُف التنعم يف ا١تباحات، حىت تصَت لو عادة كإلفان، فبل يص ر عنها، كرٔتا َف يقدر على استدامتها إال بكسب فيو  اثنيان:

 شبهة، فيقتحم الشبهات.
 ؿ العضاؿ، فإف صاحب ا١تاؿ ٯتسي كيصبح متفكران يف مالو كحفظو كزَيدتو.أنو يلهيو عن ذكر هللا، كىذا الدا اثلثان:

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . ذـ اٟترص على الدنيا 
o . أف من كانت الدنيا أك ر ٫تو أصبح عبدان ٢تا ، ٭تب من أجلها ، كيسخط من أجلها 
o ستطيع ا٠تبلص من أدْف أذية ، كىي الشوكة .أف الذم ليس لو ىم إال الدنيا قد تتقلب عليو األمور كال ي 
o . استحباب االستعداد للجهاد 
o . فضل اٟتراسة يف سبيل هللا 
o . أف دنو مرتبة اإلنساف عند الناس ال يستلـز دنو مرتبتو عند هللا 
o . فيو ترؾ حب الرَيسة كالشهرة ، كفضل ا٠تموؿ كالتواضع 
o . الثناء على اجملاىد ا١توصوؼ بتلك الصفات 
o د هللا ىو الذم يرضيو ما يرضي هللا ، كيسخطو ما يسخط هللا ، ك٭تب هللا كرسولو .أف عب 

هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  -َُْٕ : أىخىذى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ :  قىاؿى ، أىٍك   -ٔتىٍنًكيب، فػىقىاؿى نٍػيىا كىأىنهكى غىرًيبه كيٍن يف اىلدُّ
ًبيلو  تىًظًر اىٍلمىسىاءى، كى كىكى  -عىاًبري سى تىًظًر اىلصهبىاحى، كىًإذىا أىٍصبىٍحتى فىالى تػىنػٍ : ًإذىا أىٍمسىٍيتى فىالى تػىنػٍ خيٍذ ًمٍن ًصحهًتكى افى ًاٍبني عيمىرى يػىقيوؿي

. أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرم  . ًلسىقىًمك، كىًمٍن حىيىاًتكى ًلمىٍوًتكى
---------- 

 ( أمسك . ) أخىذى 
 : ٣تتمع رأس العضد كالكتف .  ١تنكب( ا ) ٔتىٍنًكيب 

 ( أم : مثل الرريب ، كالرريب ىو البعيد عن كطنو . ) كأنك غريب
 ٔتعٌت : بل . كقيل: أك للتخَت ،  قيل( :  ) أك عابر سبيل

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
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 الزىد يف الدنيا كقصر األمل . ٟتث علىانستفيد 
 اآلخرة كالورع : ترؾ ما ٗتاؼ ضرره يف اآلخرة . كالزىد يف الدنيا : ىو ترؾ ماال ينفع يف

 كىذه العبارة من أحسن ما قيل يف الزىد كالورع كأٚتعها .
قاؿ اإلماـ أٛتد بن حنبل : الزىد على ثبلثة أكجو : األكؿ : ترؾ اٟتراـ كىو زىد العواـ ، كالثآف : ترؾ الفضوؿ من اٟتبلؿ كىو 

     ن هللا كىو زىد العارفُت .زىد ا٠تواص ، كالثالث : ترؾ ما يشرل ع

 قاؿ ابن القيم : أفضل الزىد إخفاء الزىػد ، كأصعبو الزىد يف اٟتظوظ .         ) الفوائد ( .
 ما معٌت اٟتديث ؟

يف شرح اٟتديث :  معناه : ال تركن إُف الدنيا كال تتخذىا كطنان ، كال ٖتدث نفسك بطوؿ البقاء فيها ، كال  قاؿ النوكم
هبا ، كال تتعلق منها إال ٔتاء يتعلق بو الرريب يف غَت كطنو ، كال تشترل فيها ٔتا ال يشترل بو الرريب الذم يريد الذىاب  ابالعتناء
 إُف أىلو 

ففي ىذا اٟتديث التزىيد يف الدنيا ، كأنو ال ينبري لئلنساف أف يتخذىا كطنان يركن إليها ، كىذا اٟتديث أصل يف قصر األمل يف 
 ا١تؤمن ينبري أف يكوف فيها كأنو على جناح سفر . الدنيا ، كأف

 اذكر كيف زٌىد هللا يف الدنيا كبٌُت خستها ؟
 زىد هللا يف الدنيا كبٌُت خستها كحقارهتا : 
ؽو ( .ف  قاؿ تعاُف )ما عندىكم يىنفىدي كىمىا ًعندى اَّللًَّ ابى

نٍػيىا لىًعبه كى  اثػيره يًف األىٍموىاًؿ كىاألىٍكالًد كىمىثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيفَّارى نػىبىاتي كقاؿ تعاُف ) اٍعلىميوا أى٪تَّىا اٟتٍىيىاةي الدُّ وي ٢تىٍوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػىيػٍنىكيٍم كىتىكى
نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلريريكًر ( . مثيَّ يىًهيجي فػىتػىرىاهي ميٍصػػػفىرِّا مثيَّ يىكيوفي حيطىامنا كىيف اآلًخرىًة عىػػػػػػذىابه شىًديده كىمىٍرػػػػًفرىةه مًٌنى اَّللًَّ   كىرًٍضػػػػػػوىافه كىمىا اٟتٍىيىاةي الدُّ

نٍػيىا كىمىاء أىنزىٍلنىاهي ًمنى السَّمىاء فىاٍختػىلىطى ًبًو نػىبىاتي األىٍرًض ٦تَّ  ـي حىىتَّى ًإذىا أىخىذى كقاؿ تعاُف ) ًإ٪تَّىا مىثىلي اٟتٍىيىاًة الدُّ ًت ا أيىٍكيلي النَّاسي كىاألىنٍػعىا
ىىا أىٍمريّنى لىٍيبلن أىٍك نػىهىارنا  فىجىعىٍلنىاىىا حىًصيدنا كىأىف َفٍَّ تػىٍرنى اًبألىٍمًس كىذىًلكى األىٍرضي زيٍخريفػىهىا كىازَّيػَّنىٍت كىظىنَّ أىٍىليهىا أىنػَّهيٍم قىاًدريكفى عىلىيػٍهىآ أىًتى

ًت لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى . كىاَّللَّي يىٍدعيو إً  لي اآلَيى  ُفى دىاًر السَّبلىـً كىيػىٍهًدم مىن يىشىاء ًإُفى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو ( .نػيفىصًٌ
يػٍره لًٌمىًن اتػَّقىى كىالى تيٍظلىميوفى فىًتيبلن ( . نٍػيىا قىًليله كىاآلًخرىةي خى  كقاؿ تعاُف ) قيٍل مىتىاعي الدَّ

يػٍره  نٍػيىا . كىاآلًخرىةي خى  كىأىبٍػقىى ( . كقاؿ تعاُف ) بىٍل تػيٍؤثًريكفى اٟتٍىيىاةى الدُّ
نػٍهيٍم زىٍىرىةى اٟتٍىيىاًة الدُّنيىا لًنػىٍفتً  نػىٍيكى ًإُفى مىا مىتػٍَّعنىا بًًو أىٍزكىاجنا مًٌ يػٍره كىأىبٍػقىى ( .كقاؿ تعاُف ) كىال ٘تىيدَّفَّ عىيػٍ  نػىهيٍم ًفيًو كىرًٍزؽي رىبًٌكى خى

ليوىىيٍم أىيػُّهيٍم أىٍحسىني عىمىبلن . كىًإّنَّ ٞتىىاًعليوفى مىا عىلىيػٍهىا صىًعيدنا جيريزنا ( .كقاؿ تعاُف ) ًإّنَّ جىعىٍلنىا مىا عىلىى األىٍرًض زًينىةن ٢تَّىا   لًنػىبػٍ
اآلخرة ، كاإلخبار بشرفها  الدنيا كاإلخبار ٓتستها كقلتها كانقطاعها كسرعة فنائها ، كالًتغيب يف كالقرآف ٦تلوء من التزىيد يف

 يعاين بو حقيقة الدنيا كاآلخرة كيؤثر منهما ما ىو أكُف ابإليثار قلبو شاىدان  اـ يفكدكامها فإذا أراد هللا بعبد خَتا أق
ـٌ الرغبة يف الدُّنيا  كقاؿ ابن رجب  .: فأمَّا الزُّىد يف الدُّنيا ، فقد كثير يف القيرآف اإلشارة إُف مدحو ، كإُف ذ

 .يػٍره كىأىبٍػقىى ( قاؿ تعاُف ) بىٍل تػيٍؤثًريكفى اٟتٍىيىاةى الدُّنيا كىاآلًخرىةي خى  
هللاي ييرًيدي اآلًخرىةى (   .كقاؿ تعاُف ) تيرًيديكفى عىرىضى الدُّنيا كى

ذيك حىظٌو ا ًمٍثلى مىا أيكيتى قىاريكفي ًإنَّوي لى كقاؿ تعاُف يف قصة قاركف ) فىخىرىجى عىلىى قػىٍوًمًو يًف زًينىًتًو قىاؿى الًَّذينى ييرًيديكفى اٟتٍىيىاةى الدُّنيا َيى لىٍيتى لىنى  
يػٍره ًلمىٍن آمىنى كىعىًملى صىاًٟتان كىال يػيلىقَّاىىا إً  الَّ الصَّاًبريكفى ( إُف قولو ) تًٍلكى الدَّاري اآلًخرىةي عىًظيمو كىقىاؿى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى كىيٍػلىكيٍم ثػىوىابي هللًا خى

 .ال فىسىادان كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقُتى ( ٧تىٍعىليهىا لًلًَّذينى ال ييرًيديكفى عيليٌوان يف األىٍرًض كى 
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 .كقاؿ تعاُف ) كىفىرًحيوا اًبٟتٍىيىاًة الدُّنيا كىمىا اٟتٍىيىاةي الدُّنيا يف اآلًخرىًة ًإالَّ مىتىاعه (  
يػٍره ًلمىًن اتػَّقىى كىال تيٍظلىميوفى فىًتيبلن ( .   كقاؿ ) قيٍل مىتىاعي الدُّنيا قىًليله كىاآلًخرىةي خى

اٟتٍىيىاةي الدُّنيا مىتىاعه كىًإفَّ اآلًخرىةى اؿ حاكيان عن مؤمن آؿ فرعوف أنَّو قاؿ لقومو ) َيى قػىٍوـً اتًَّبعيوًف أىٍىدًكيٍم سىًبيلى الرَّشىاًد َيى قػىٍوـً ًإ٪تَّىا ىىًذًه كق
 ًىيى دىاري اٍلقىرىاًر ( .

َـّ هللا مىٍن كاف ييريد الدُّنيا بعملو كسعيو كنيَّتو .  كقد ذ
: كىذا اٟتديث أصله يف ًقصىر األمل يف الدنيا ، كأفَّ ا١تؤمنى ال ينبري لو أف يتَّخذ الدُّنيا كطنان كمسكنان ، فيطمئٌن   كقاؿ رٛتو هللا

 فيها ، كلكن ينبري أٍف يكوفى فيها كأنَّو على جناح سفر : يػيهىيًٌئي جهازىه للرحيل .
نٍػيىا مىتىاعه  كقد اتَّفقت على ذلك كصاَي األنبياء كأتباعهم ، قاؿ تعاُف حاكيان عن مؤمن آؿ فرعوف أنٌو قاؿ ) ا قػىٍوـً ًإ٪تَّىا ىىًذًه اٟتٍىيىاةي الدُّ

 كىًإفَّ اآلًخرىةى ًىيى دىاري اٍلقىرىاًر ( .
ا مىثىلي كمىثىلي الدُّنيا كمثل راكبو قاؿى يف ظلًٌ شجرةو مث راحى  ككاف النَِّبُّ   كتركها ( .يقوؿ ) ماِف كلًلدُّنيا إ٪تَّ

كىا كال تىعميريكىا . كمن كصاَي ا١تسيح   ألصحابو أنَّو قاؿ ٢تم : اع ري
 كريكم عنو أنَّو قاؿ : من ذا الذم يبٍت على موًج البحر داران ، تلكيمي الدُّنيا ، فبل تتَّخذكىا قراران  .

أين متاعيكم ؟ قاؿى : إفَّ لنا بيتان نوجو إليو ، قاؿى : إنَّو  كدخل رجله على أَب ذرٌو ، فجعل ييقلًٌب بصره يف بيتو ، فقاؿ : َي أاب ذرٌو ،
 البدَّ لك من مىتاع مادمت ىاىنا ، قاؿى : إفَّ صاحب ا١تٍنزؿ ال يدعينا فيو .

كن كدخلوا على بعض الصاٟتُت ، فقلبوا بصرىم يف بيتو ، فقالوا لو : إّنَّ نرل بيتىك بيتى رجلو مرٖتلو ، فقاؿ : أمرٖتله ؟ ال ، كل
 أيٍطرىدي طردان .

يقوؿ : إفَّ الدُّنيا قًد ارٖتلت مدبرةن ، كإفَّ اآلخرة قًد ارٖتلت مقبلةن ، كلكيلٌو منهما بنوف ، فكونوا من  ككاف عليُّ بني أَب طالب 
 أبناء اآلخرة ، كال تكونوا من أبناء الدنيا ، فإفَّ اليوـى عمله كال حساب ، كغدان حسابه كال عمل  .

 يشترلي اب١تدبرة ، كييعًرض عن ا١تقبلة  . ، اٟتكماء : عجبتي ٦تًَّن الدُّنيا موليةه عنو ، كاآلخرة مقبلةه إليوقاؿ بعضي 
، فكم  كقاؿ عيمري بني عبد العزيز يف خطبتو : إفَّ الدُّنيا ليست بداًر قرارًكيم ، كتب هللا عليها الفناء ، ككتب على أىلها منها الظَّعىن

منها الٌرًحلة أبحسن ما  -رٛتكم هللا  -ن قليلو ٮتىٍرىبي ، ككم من مقيمو ميرتىبطو عما قليل يىظعىني ، فأحسنوا من عامرو موثَّق ع
 ْتضرتكم ًمن النقلة ، كتزكَّدكا فإفَّ خَتى الزَّاد التقول  .

 د حالُت : كإذا َف تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ، كال كطنان ، فينبري للمؤمن أٍف يكوف حاليو فيها على أح
 .إما أٍف يكوفى كأنَّو غريب مقيمه يف بلد غيربةو ، ٫تىُّو التزكُّد للرجوع إُف كطنو -أ

 .أك يكوف كأنَّو مسافره غَت مقيم البتَّة ، بل ىو ليلو كهنارىه ، يسَتي إُف بلًد اإلقامة  -ب
 الُت .ابنى عمر أٍف يكوفى يف الدُّنيا على أحد ىذين اٟت فلهذا كٌصى النَِّبُّ  

بل أٍف يٍنزًؿ ا١تؤمن نفسو كأنَّو غريبه يف الدنيا يتخيَّلي اإلقامةى ، لكن يف بلد غيربةو ، فهوى غَتي متعلًًٌق القلب ببلد الرربة ،  فأحد٫تا :
 .قلبيو متعلًٌقه بوطنو الذم يىرًجعي إليو ، كإ٪ٌتا ىو مقيمه يف الدنيا ليقضي مىرىمَّةى جهازه إُف الرجوع إُف كطنو 

 قاؿ الفضيلي بن عياض : ا١تؤمن يف الدنيا مهموـه حزين ، ٫تُّو مىرىمَّةي جهازه . 
بينهم كمن كاف يف الدنيا كذلك ، فبل ىمَّ لو إال يف التزكُّد ٔتا ينفعيو عندى عوًده إُف كطنو ، فبل ييناًفسي أىلى البلًد الذم ىو غريبه 

 .يف عٌزًىم ، كال ٬تىٍزىعي من الذؿًٌ عندىم 
 اٟتسن : ا١تؤمن يف الدُّنيا كالرريب ال ٬تزع من ذي٢تا ، كال ييناًفسي يف ًعٌزًىا ، لو شأفه ، كللناس شأف. قاؿ 
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ا ىو سائره يف قطًع منازؿ السَّفر حىٌت ينتهي بو  اٟتاؿ الثاين : أف يػيٍنزًؿى ا١تؤمني نفسىو يف الدنيا كأنَّو مسافره غَتي مقيم البتة ، كإ٪تَّ
 كىو ا١توت . السفري إُف آخره ،

 .كمن كانت ىذه حالىو يف الدنيا ، فهمَّتيو ٖتصيلي الزاد للسفر ، كليس لو ٫ًتَّةه يف االستكثار من متاع الدنيا  
 ٚتاعةن من أصحابو أف يكوفى ببلغيهم من الدُّنيا كزاًد الرَّاكب . ك٢تذا أكصى النَِّبُّ  

لي كلَّ يوـو مرحلةن إُف اآلخرة  ؟ قيل مد بن كاسع : كيف أصبحتى ؟ قاؿ : ما ظىنُّك  برجل يرٖتًى
ا أنت أَيـه ٣تموعة ، كٌلما مضى يوـه مضى بعضيك  .   كقاؿ اٟتسن : إ٪تَّ

ا أنت بُت مطيتُت ييوضعاًنكى ، ييوًضعيك النهار إُف الليل ، كالليل إُف النهار ، حىت ييسًلمىاًنك إُف اآلخرة ، فمن  كقاؿ : ابنى آدـ إ٪تَّ
  ابنى آدـ خطران .أعظم منك َي

 كقاؿ : ا١توتي معقود يف نواصيكم كالدنيا تيطول ًمن كرائكم . 
ا الليلي كالنهاري مراحلي يػىٍنز٢تيا الناسي مرحلةن مرحلةن حىت ينتهي ذلك هبم إُف آخر سفرىم ، فإًف استطعت أف  قاؿ داكد الطائي : إ٪تَّ

فعل ، فإفَّ انقطاع السَّفر عن قريب ما ىو ، كاألمر أعجلي من ذلك ، فتزكَّد لسفرؾ ، تيقدًٌـ يف كلًٌ مرحلة زادان ًلما بىُتى يديها ، فا
 كاقض ما أنتى قاضو من أمرؾ ، فكأنَّك ابألمر قد بػىرىتك  .

يَّلي لك أنَّك مقيم ، بل أنتى دائبي السًََّت ، تيساؽ مع ذلك سوقان حثيثان ، ا١ت وت ككتب بعضي السَّلف إُف أخو لو : َي أخي ٮتي
 موجَّوه إليك ، كالدنيا تيطول من كرائك ، كما مضى من عمرؾ ، فليس بكارٌو عليك حىت يىكيرَّ عليك يـو الترابن .

ـي عيميرىه ، ككيف يفرح من يقو  ًد ـي سنػىتىو ، كسنتو هتى ـي شهرىه ، كشهريه يهًد ده قاؿ بعضي اٟتكماء : كيف يفرحي ابلدنيا من يوميو يىهًد
 قوديه حياتيو إُف موتو .عمريه إُف أجلو ، كت

كقاؿ الفضيلي بني عياض لرجلو : كم أتت عليك ؟ قاؿ : ستوف سنة ، قاؿ فأنت منذ ستُت سنة تسَتي إُف ربًٌك ييوًشكي أٍف تىبليغى ، 
مى أنَّو  عبد ، فقاؿ الرجل : إٌّن  كإٌّن إليو راجعوف ، فقاؿ الفضيلي : أتعرؼ تفسَتىه تقوؿ : أّن  عبد كإليو راجع ، فمن عىلً 

ؿ جواابن ، كأنَّو إليو راجع ، فليعلم أنَّو موقوؼه ، كمن علم أنَّو موقوؼ ، فليعلم أنَّو مسؤكؿ ، كمن عىًلمى أنَّو مسؤكؿه ، فلييًعدَّ للسؤا
ًسني فيما بقي ييرفىري لك ما مضى فإٌنك إٍف أسأتى فيما بقي ،  فقاؿ الرجل : فما اٟتيلةي ؟ قاؿ : يسَتة ، قاؿ : ما ىي ؟ قاؿ : ٖتي

 أيًخٍذتى ٔتا مضى كٔتا بقي .
قاؿ اٟتسن : َف يزؿ الليلي كالنهار سريعُت يف نقص األعمار ، كتقريًب اآلجاؿ ، ىيهات قد صحبا نوحان كعادان كٙتودى كقركّنن بُت 

م ، ككردكا على أعما٢تم ، كأصبح اللَّيلي كالنَّه اري غضٍَُّتً جديدين ، َف ييبًلهيما ما مرَّا بو ، ذلك كثَتان ، فأصبحوا قىًدموا على رهبًٌ
 مستعدًٌين ١تن بقي ٔتثل ما أصااب بو من مضى .

ككتب األكزاعيُّ إُف أخو لو : أما بعد ، فقد أيحيطى بك من كٌل جانب ، كاعلم أنَّو ييساري بك يف كلًٌ يوـو كليلةو ، فاحذًر هللا ، 
 بو ، كالسَّبلـ  . كا١تقاـ بُت يديو ، كأٍف يكوفى آخر عهدؾ

 فعيٍمريؾى أَيـه كىينَّ قىبلًئلي .        ) جامع العلـو كاٟتكم ( . ---ترحَّل من الدُّنيا بزادو من التُّقى 
 كقد جاءت أحاديث كثَتة يف التزىيد يف الدنيا :

 ) ما مثلي كمثل الدنيا إال كراكب استظل ٖتت شجرة مث راح كتركها ( ركاه الًتمذم . قاؿ 
: فتأمل ىذا ا١تثاؿ ، كمطابقتو للواقع سواء ، فإهنا يف خضرهتا كشجرة ، كيف سرعة انقضائها كقبضها شيئان  ؿ بعض العلماءقا

فشيئان كالظل ، كالعبد مسافر إُف ربو ، كا١تسافر إذا رأل شجرة يف يـو صائف ال ٭تسن بو أف يبٍت ٖتتها داران ، كال يتخذىا قراران ، 
 اٟتاجة ، كمىت زاد على ذلك انقطع عن الرفاؽ .بل يستظل هبا بقدر 
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اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  نػىفىتىوي فىمىرَّ ًّتىٍدلو أىسىكَّ مىيًٌتو فػىتػىنىاكىلىوي  كعىٍن جى مىرَّ اًبلسُّوًؽ دىاًخبلن ًمٍن بػىٍعًض اٍلعىالًيىًة كىالنَّاسي كى
ا لىوي ًبًدٍرىىمو » فىأىخىذى أبًيذينًًو مثيَّ قىاؿى  بُّ أىفَّ ىىذى بُّ أىنَّوي لىنىا ًبشى «. أىيُّكيٍم ٭تًي بُّوفى أىنَّوي لىكيٍم » ءو كىمىا نىٍصنىعي بًًو قىاؿى يٍ فػىقىاليوا مىا ٨تًي قىاليوا «. أىٖتًي

بنا ًفيًو ألىنَّوي أىسىكُّ فىكىٍيفى كىىيوى مىيًٌته فػىقى  ا عىلىٍيكيم ( ركاه مسلم .» اؿى كىاَّللًَّ لىٍو كىافى حىيِّا كىافى عىيػٍ نٍػيىا أىٍىوىفي عىلىى اَّللًَّ ًمٍن ىىذى  فػىوىاَّللًَّ لىلدُّ
يٍستػىٍورًد . قاؿ : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

نٍػيىا يف  كعن ا١ت لسَّبَّابىًة كىأىشىارى ٭تىٍِتى ابً  -اآلًخرىًة ًإالَّ ًمٍثلي مىا ٬تىٍعىلي أىحىديكيٍم ًإٍصبػىعىوي ىىًذًه  ) كىاَّللًَّ مىا الدُّ
 اٍليىمًٌ فػىٍليػىٍنظيٍر مًبى يػىٍرًجع ( ركاه مسلم . يف  -

نٍػيىا تػىٍعًدؿي ًعٍندى اَّللًَّ جىنىاحى بػىعيوضىةو مىا سىقىى كىاًفرنا ًمنػٍهىا شىٍربىةى مىاءو(  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ : كعىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو قىاؿى  ركاه )لىٍو كىانىًت الدُّ
 الًتمذم .

 فضائل الزىد يف الدنيا ؟ اذكر
 راحة للقلب كالبدف .أكالن : 

 قاؿ اٟتسن : الزىد يف الدنيا يريح القلب كالبدف .
 سبب بة هللا .اثنيان : 

 كما يف اٟتديث ) ازىد يف الدنيا ٭تبك هللا ( ركاه ابن ماجو .
ن أحبو هللا تعاُف فهو يف أعلى الدرجات فينبري أف فجعل الزىد سببا للمحبة فم -رٛتو هللا-كيف ىذا اٟتديث يقوؿ اإلماـ الرزاِف

 يكوف الزىد يف الدنيا من أفضل ا١تقامات كمفهومو أيضان أف من ٤تب الدنيا متعرض لبرض هللا تعاُف .
 أف هللا زىدّن فيها .اثلثان : 

 فقاؿ تعاُف ) كما اٟتياة الدنيا إال متاع ( .
 خَت ١تن اتقى كال تظلموف فتيبلن ( . كقاؿ سبحانو ) قل متاع الدنيا قليل كاآلخرة

 : متاع الدنيا منفعتها كاالستمتاع بلذاهتا ، كٝتاه قليبلن ألنو ال بقاء لو . قاؿ القرطيب
 سبب ٢تواف ا١تصائب .رابعان : 

 قاؿ علي : من زىد يف الدنيا ىانت عليو ا١تصيبات .
 اذكر عالمة تدؿ على زىد صاحبها ؟

 عند العبد حامده كذامو يف اٟتق .من عبلمات الزىد أف يستوم 
: كىذا من عبلمات الزُّىد يف الدُّنيا ، كاحتقارىا ، كقلًَّة الرَّغبة فيها ، فإفَّ من عظيمًت الدُّنيا عنده أحبَّ ا١تدحى  قاؿ ابن رجب

َـّ ، فرٔتا ٛتلو ذلك على ترًؾ كثَتو ًمنى اٟتق خشيةى الذٌَّـً ، كعلى فعًل كثَتو ًمنى  الباطًل رجاءى ا١تدح ، فمن استول عنده  ككرًهى الذَّ
ابن  حامديه كذامُّو يف اٟتقًٌ ، دؿَّ على سيقوط منزلة ا١تخلوقُت من قلبو ، كامتبلئو ًمٍن ٤تبَّة اٟتقًٌ ، كما فيو رضا مواله ، كما قاؿ

اىدكف يف سبيل هللا   ، كال ٮتافوف لومة الئم .مسعود : اليقُت أٍف ال تيرضي النَّاسى بسخط هللا  ، كقد مدح هللا الذين ٬تي
 مىت ٭تسن ذـ الدنيا ؟

 ؿ ابن القيم : ٭تسن إعماؿ اللساف يف ذـ الدنيا يف موضعُت :قا
 : موضع التزىيد فيها للراغب . أحد٫تا
جفائها : عندما يرجع بو داعي الطبع كالنفس إُف طلبها ، كال أيمن إجابة الداعي ، فيستحضر يف نفسو قلة كفائها ككثرة  كالثاين

 كخسة شركائها ، فإنو إف مت عقلو كحضر رشده زىد فيها كال بد . 
 كقاؿ رٛتو هللا :
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ليس الزىد أف تًتؾ الدنيا من يدؾ كىي يف قلبك ، كإ٪تا الزىد أف تًتكها من قلبك كىي يف يدؾ ، كىذا كحاؿ ا٠تلفاء الراشدين 
حُت فتح هللا عليو  مواؿ ٖتت يده ، بل كحاؿ سيد كلد آدـ كعمر بن عبد العزيز الذم يضرب بزىده ا١تثل مع أف خزائن األ

 من الدنيا ما فتح ، كال يزيده ذلك إال زىدان  .
 كيف ٖتقيق الزىد ؟

 : كالذم يصحح ىذا الزىد ثبلثة أشياء ثبلثة أشياء : قاؿ ابن القيم
أ٪تا اٟتياة الدنيا لعب ك٢تو كزينة كتفاخر بينكم  علم العبد أهنا ظل زائل ، كخياؿ زائر ، كأهنا كما قاؿ تعاُف ) اعلموا أحدىا :

 كتكاثر يف األمواؿ كاألكالد .. ( .
 علمو أف كراءىا داران أعظم منها قدران ، كأجل خطران ، كىي دار البقاء . الثاين :

و منها ، فمىت تيقن ذلك معرفتو أف زىده فيها ال ٯتنعو شيئان كتب لو منها ، كأف حرصػو عليها ال ٬تلب لو ما َف يقض ل الثالث :
 كصار لو بو علم يقُت ىاف عليو الزىد فيها ..

 . ) طريق ا٢تجرتُت ( فهذه األمور الثبلثة تسهل على العبد الزىد فيها كتثبت قدمو يف مقامو كهللا ا١توفق ١تن يشاء
 من أقواؿ السلف :
 “ .الدنيا فبل تتخذكىا قراران :  من ذا الذم يبٍت على موج البحار داران ، تلكم  قاؿ عيسى ابن مرمي

 : اع ركىا كال تعمركىا  . كقاؿ موسى 
: َي أىل الشاـ ! ما ِف أراكم تبنوف ما ال تسكنوف ، كٕتمعوف ما ال أتكلوف ، كتنؤٌملوف ما ال  كقاؿ أبو الدرداء ألىل الشاـ

 “ .أملهم غركران ، كمساكنهم قبوران تدركوف ، إف الذين قبلكم بنوا مشيدان كأملوا بعيدان كٚتعوا عتيدان ، فأصبح 
: أال إف الدنيا بقاؤىا قليل ، كعزيزىا ذليل ، كغنيها فقَت ، كشاهبا يهـر ، كحيها ٯتوت ، فبل يررنكم  قاؿ عمر بن عبد العزيز

 إقبا٢تا مع معرفتكم بسرعة إدابرىا ، فا١ترركر من اغًت هبا  .
آلخرة مقبلة ، كلكل كاحد منهما بنوف ، فكونوا من أبناء اآلخرة كال تكونوا من :  ارٖتلت الدنيا مدبرة ، كارٖتلت ا كقاؿ علي

 أبناء الدنيا ، فإف اليـو عمل كال حساب كغدان حساب كال عمل .
:  إف ا١توتى َف يبكوا من ا١توت ، كلكنهم يبكوف من حسرة الفوات ، فاتتهم كهللا دار َف يتزكدكا منها، كدخلوا  كقاؿ ابن السماؾ

 ان َف يتزكدكا ٢تا  .دار 
 “ .: أيها اإلنساف إ٪تا أنت ّنزؿ من الدنيا يف منزؿ تعمره أَيـ عمرؾ ، مث ٗتليػػػو عند موتك ١تن ينزلو بعدؾ  كقاؿ بعض العلماء

 قاؿ الشاعر :
 إف  عبػادان فطنػا            طلقوا الدنيا كخافوا الفتنا 

 ػت ٟتي كطنػا نظركا إليها فلما علموا          أهنا ليس
 جعلػوىا ٞتة كاٗتذكا          صاٌف األعماؿ فيها سػفنا 

 فائدة :
 قوالن كعمبلن . امتثل ابن عمر كصية رسوؿ هللا 

، فإنو كاف يقوؿ : إذا أصبحت فبل تنتظر ا١تساء ، كإذا أمسيت فبل تنتظر الصباح ، كخذ من صحتك ١ترضك كمن  أما قوالن 
 حياتك ١توتك .
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على جانب كبَت من الزىد فيها كالقناعػػة منها ابليسَت الذم يقيم صلبو كيسًت بدنو ، كما سول  : فقد كاف  علكأما يف الف
 ذلك يقدمو لرده .

 قاؿ جابر بن عبد هللا : ما رأينا أحدان إال قد مالت بو الدنيا أك ماؿ هبا إال عبد هللا بن عمر  .
 األكؿ من ابن عمر  .شة : ما رأيت أحدان ألػػػـز لؤلمر ئكقالت عا
هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  -ُُْٕ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ هيٍم )  قىاؿى ، فػىهيوى ًمنػٍ أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى،  (مىٍن تىشىبهوى ًبقىٍوـو

 . كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 ي ، كجٌود إسناده ابن تيمية .صحح إسناده العراق

 كقاؿ الذىِب يف السَت : إسناده صحيح .
 كحسن إسناده اٟتافظ ابن حجر يف الفتح .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
ا١تنافقُت كا١تبتدعة النَّصُّ النَّبومُّ يشَت إُف أصل يف الشَّريعة عظيم، كىو النَّهي عن التَّشبُّو برَت ا١تسلمُت، فبل ٬توز التَّشبُّو ابلكفَّار ك  ىذا

ا ىو أبىل الصَّبلح كا٠تَت كالسَّداد ظاىرنا كابطننا  .كالعصاة كالفسَّاؽ، كأفَّ التَّشبُّو ا١تطلوب إ٪تَّ
 ىذا يدؿُّ على أمرين: : قاؿ ابن رجب رٛتو هللا

 ) هبم يف شيء من قبائحهم، فقاؿ تعاُف : التَّشبُّو أبىل الشَّرًٌ مثل أىل الكفر كالفسوؽ كالعصياف، كقد كبَّخ هللا من تشبَّو أحد٫تا
عن التَّشبُّو اب١تشركُت كأىل   كقد هنى النَِّبُّ  ا (اٍستىٍمتػىٍعتيم ًٓتىبلىًقكيٍم كىمىا اٍستىٍمتىعى الًَّذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم ًٓتىبلىًقًهٍم كىخيٍضتيٍم كىالًَّذم خىاضيو ف

 . الكتاب...
يف أقوالو كأفعالو  ملسو هيلع هللا ىلص ل كاإلٯتاف كالطَّاعة، فهذا حسنه مندكبه إليو، ك٢تذا ييشرع االقتداء ابلنَِّبًٌ التَّشبُّو أبىل ا٠تَت كالتَّقو  الثهاين:

، كال بدَّ من مشاركًتو يف أصًل عملو،  كحركاتو كسكناتو كآدابو كأخبلقو، كذلك مقتضىى ابَّة الصَّحيحة، فإفَّ ا١ترء مع من أحبَّ
 و .عن دىرجتكإف قصَّر ابُّ 

كىذا اٟتديث أقلُّ أحوالو أف يقتضي ٖترٔف التَّشبُّو هبم، كإف كاف ظاىره يقتضي كيفرى ا١تتشبًٌو هبم، كما يف :  ـكقاؿ شيخ اإلسال
 م ( .كىمىن يػىتػىوى٢تَّيم مًٌنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهي )  قولو:

كأفعا٢تم كلباسهم كأعيادىم  ديد كالوعيد على التَّشبُّو ابلكفَّار يف أقوا٢تمالشَّديد كالتَّه فيو داللة على النَّهي : قاؿ ابن كثَت رٛتو هللا
 ا .من أمورىم الَّيت َف تيشرع لنا كال نيقٌرر عليه كعباداهتم، كغَت ذلك

 التشبو ابلكفار ابلظاىر ؟بعض ا١تفاسد الهيت عدهدىا العلماء من جرهاء اذكر 
 . ر ػ كىو ا١تظهر كالسُّلوؾ ػ تيوًرثي ا١تشاهبة يف الباطنأفَّ ا١تشاهبة يف ا٢تدم الظَّاى أكالن :

ابػىهىةى يف ا٢تدم الظَّاًىًر ذىرًيعىةه إُفى ا١توىافػىقىًة يف القىٍصًد كىالعىمى :  رٛتو هللا قاؿ ابن القيًٌم   ل .كىًسرُّ ذلك: أىفَّ ا١تشى
 .و ن، كالوسائل كالذَّرائع إُف الشُّركر قىصىد الشَّارعي حىسمها من كلًٌ كجفإفَّ التَّشبُّو الظَّاىر يدعو إُف التَّشبُّو الباط: كقاؿ السَّعدم 

أفَّ ا١تشاهبة يف الظَّاىر تولًٌد يف نفس ا١تتشىبًٌو حبِّا للمتشبَّو بو كمودَّةن، كىذا ٮتدش يف أصل عظيم من أصوؿ عقيدة ا١تؤمن  اثنيان :
 كىو قاعدة الوالء كال راء.

ا٢تدم الظَّاىر تورث تناسبنا كتشىاكيبلن بُت ا١تتشاهبُت تعود إُف موافقة ما يف األخبلؽ كاألعماؿ كىذا أمر  أفَّ ا١تشاركة يف اثلثان :
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٤تسوس؛ فإفَّ البس ثياب الرًٌَيضيًٌُت مثبلن ٬تد من نفًسو نوعى انضماـ إليهم، كالبس ثياب اٞتند ا١تقاتلة مثبلن ٬تد من نفسو نوع 
 ع .منقادة لذلك إالَّ أف ٯتنعو مانٗتلُّق أبخبلقهم، كتصَت طبيعتو 

كأسباب الضَّبلؿ كاالنعطاؼ  أفَّ ا١تخالفة يف ا٢تدم الظَّاىر تيوجب مبايىنةن كمفارقةن توجب االنقطاع عن موجباًت الرضب رابعان :
 على أىل ا٢تدل كالرًٌضواف.

تفعى التَّمييز ظاىرنا بُت أىل اإلسبلـ ا١تهديًٌُت ا١ترضيًٌُت، أفَّ مشاركتهم يف ا٢تدم الظَّاىر تيوجب االختبلطى الظَّاىر حىتَّ ير  خامسان :
 كبُت أىل الكفر ا١ترضوب عليهم كالضَّالًٌُت.

 أفَّ نفس ا١تخالفة ٢تم يف ا٢تدم الظَّاىر مصلحةه كمنفعةه لعباد هللا ا١تؤمنُت، ١تا يف ٥تالفتهم من اجملانبة كا١تباينة الَّيت توجب سادسان :
 أىل اٞتحيم. ا١تباعدة عن أعماؿ

 اذكر بعض األمثلة على النهي عن التشبو ابلكفار ؟
 أكالن : الصالة .

يقوؿ قبل أف ٯتوت ٓتمس : أال كإف من كاف قبلكم كانوا يتخذكف أنبيائهم  عن جندب بن عبد هللا قاؿ : ) ٝتعت رسوؿ هللا 
 م .ركاه مسلكصاٟتيهم مساجد ، أال فبل تتخذكا القبور مساجد ، إٓف أهناكم عن ذلك ( 

 . ركاه أبو داكد: ) خالفوا اليهود فإهنم ال يصلوف يف نعا٢تم كال يف خفافهم (  كعن شداد بن أكس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

  ركاه البخارم .هنى رجبلن كىو جالس معتمدان على يده اليسرل يف الصبلة، فقاؿ: إهنا صبلة اليهود( )أف النِب  كعن ابن عمر 

 . ركاه البخارمعائشة : ) أهنا كانت تكره أف ٬تعل ا١تصلي يده يف خاصرتو ، كتقوؿ إف اليهود تفعلو ( كعن مسركؽ عن 

 اثنيان : الصـو .
 م .ركاه مسلقاؿ : ) فصل ما بُت صيامنا كصياـ أىل الكتاب أكلة السحر (  أف رسوؿ هللا  عن عمرك بن العاص 

ما يزاؿ الدين ظاىران ما عٌجل الناس الفطر ، ألف اليهود كالنصارل يؤخركف (  : )  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن أَب ىريرة 
 .ركاه أبو داكد 

هنآف عن  كعن ليلى امرأة بشَت بن ا٠تصاصية قالت : ) أردت أف أصـو يومُت مواصلة فنهآف عنو بشَت كقاؿ : إف رسوؿ هللا 
 ركاه أٛتدذلك كقاؿ : " إ٪تا يفعل ذلك النصارل " ( . 

 لثان : اٞتنائػز .اث
 د .ركاه أبو داكد كأٛت: ) اللحد لنا كالشق لرَتّن (  ما ركاه جرير بن عبد هللا قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 كيف ركاية ألٛتد : ) كالشق ألىل الكتاب ( .
 رابعان : اللباس كالزينة .

 م ركاه مسلىذه من ثياب الكفار فبل تلبسها ( علٌي ثوبُت معصفرين فقاؿ ) إف  قاؿ : رأل رسوؿ هللا  عن عبد هللا بن عمر 

 متفق عليو) إف اليهود كالنصارل ال يصبروف فخالفوىم ( .  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن أَب ىريرة 

 .ركاه أٛتد كالًتمذم ) غَتكا الشيب كال تشبهوا ابليهود كال النصارل (  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعنو 

 . خامسان : اآلداب كالعادات
 م .ركاه الًتمذعن جابر بن عبد هللا مرفوعان ) ال تسلموا تسليم اليهود فإف تسليمهم ابلرؤكس كاألكف كاإلشارة ( 

 ؟التشبو ابلكفار اذكر أنواع 
 التشبو ابلكفار ينقسم إُف قسمُت :
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 . تشبو ٤ترَـّ ، كتشبو مباح
الكفار مع علمو بذلك ، كَف يرد يف شرعنا .. فهذا ٤ترـٌ ، : كىو فعل ما ىو من خصائص دين  : التشبو ارـٌ  القسم األكؿ

 . كقد يكوف من الكبائر ، بل إف بعضو يصَت كفران ْتسب األدلة
 . سواء فعلو الشخص موافقة للكفار ، أك لشهوة ، أك شبهة ٗتيل إليو أٌف فعلو ّنفع يف الدنيا كاآلخرة

 كمن ٭تتفل بعيد ا١تيبلد ؟  فإف قيل ىل من عمل ىذا العمل كىو جاىل أيمث بذلك ،
 . اٞتواب : اٞتاىل ال أيمث ٞتهلو ، لكنو يعٌلم ، فإف أصر فإنو أيمث

القسم الثآف : التشبو اٞتائز : كىو فعل عمل ليس مأخوذان عن الكفار يف األصل ، لكن الكفار يفعلونو أيضان . فهذا ليس فيو 
 . ٤تذكر ا١تشاهبة لكن قد تفوت فيو منفعة ا١تخالفة

 : التشبو أبىل الكتاب كغَتىم يف األمور الدنيوية ال يباح إال بشركط"
 . أف ال يكوف ىذا من تقاليدىم كشعارىم اليت ٯتٌيزكف هبا

أف ال يكوف ذلك األمر من شرعهم كيثبت ذلك أنو من شرعهم بنقل موثوؽ بو ، مثل أف ٮت رّن هللا تعاُف يف كتابو أك على لساف 
 . ثل سجدة التحية اٞتائزة يف األمم السابقةرسولو أك بنقل متواتر م

 . أف ال يكوف يف شرعنا بياف خاص لذلك ، فأما إذا كاف فيو بياف خاص اب١توافقة أك ا١تخالفة استرٌت عن ذلك ٔتا جاء يف شرعنا
 . أف ال تؤدم ىذه ا١توافقة إُف ٥تالفة أمر من أمور الشريعة

 . أف ال تكوف ا١توافقة يف أعيادىم
 ". ا١توافقة ْتسب اٟتاجة ا١تطلوبة كال تزيد عنها أف تكوف

 (.ٗٓ -ٖٓانظر كتاب السنن كاآلاثر يف النهي عن التشبو ابلكفار لسهيل حسن ص )                                                                           
 

: كيٍنتي خىٍلفى اىلنهيبًٌ  -ُِْٕ ، )  يػىٍومنا، فػىقىاؿى   كىعىًن ًاٍبًن عىبهاسو قىاؿى ٍدهي ٕتيىاىىكى ، ًاٍحفىًظ اىَّللهى ٕتًى ـي! ًاٍحفىًظ اىَّللهى ٭تىٍفىٍظكى ايى غيالى
: حىسىنه صىًحيح ( كىًإذىا سىأىٍلتى فىاٍسأىٍؿ اىَّللهى، كىًإذىا ًاٍستػىعىٍنتى فىاٍستىًعٍن ابًىَّللهً  ًٍمًذمُّ، كىقىاؿى  . رىكىاهي اىلًتًٌ

---------- 
 حديث الباب ؟ما صحة 

 إسناده صحيح .
 ( ؟ ًاٍحفىًظ اىَّللهى ٭تىٍفىٍظكى ما معٌت ) 

 أم : أف من حفظ هللا كذلك إبقامة أكامره كترؾ نواىيو حفظو هللا يف الدنيا كاآلخرة ، ك٭تفظو يف صحة بدنو كقوتو كعقلو كمالو . 
 اذكر بعض األمثلة ٟتفظ هللا ١تن حفظو ؟

الط رم رٛتو هللا ، قد جاكز ا١تائة ، كىو متمتع بعقلو كقوتو ككافة حواسو ، حىت أنو سافر ذات مرة كاف العبد الصاٌف أبو الطيب 
مع رفقة لو ، فلما اقًتبت السفينة من الشاطئ كثب منها إُف األرض كثبة شديدة، عجز عنها بقية الذين كانوا معو على السفينة، 

 إَيه مع ك ر سنو كشيخوختو ، فقاؿ ٢تم الط رم : ىذه جوارح حفظناىا عن فاستررب بعضهم ىذه القوة اٞتسدية اليت منحها هللا
 ا١تعاصي يف الصرر ، فحفظها هللا علينا يف الك ر .

ككاف العبد الصاٌف شيباف الراعي رٛتو هللا ، يرعى غنمان لو يف ال رية ، فإذا جاءت اٞتمعة خط عليها خطان ، مث ذىب كشهد 
سلمُت ، مث عاد إليها ، فيجدىا كما ىي َف تتحرؾ منها شيء ، كَف ٕتاكز ا٠تط منها أم غنمة ، اٞتمعة كا٠تطبة مع ٚتاعة ا١ت
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 فسبحاف اٟتافظ ا١تعُت .
 كقاؿ عركة بن الزبَت :  بلرت أٝتاء بنت أَب بكر مائة سنة َف يسقط ٢تا سن كَف ينكر ٢تا عقل .

 كقد ٭تفظ هللا العبد بصبلحو يف كلده ككلد كلده :
  قولو تعاُف ) ككىافى أىبيو٫تيىا صىاًٟتان ( إهنما حفظا بصبلح أبيهما .كما قيل يف

قاؿ دمحم بن ا١تنكدر : إف هللا ليحفظ ابلرجل الصاٌف كلده ككلد كلده كقريتو اليت ىو فيها ، كالدكيرات اليت حو٢تا ، فما يزالوف يف 
 حفظ هللا كسًت .

 و من شر كل من يريده أبذل من اٞتن كاإلنس .كمن أنواع حفظ هللا ١تن حفظو يف دنياه : أف ٭تفظ
 كما قاؿ تعاُف ) كىمىٍن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىٍل لىوي ٥تىٍرىجان ( قالت عائشة : يكفيو غم الدنيا ك٫تها .

 ككتبت عائشة إُف معاكية : إف اتقيت هللا كفاؾ الناس ، كإف اتقيت الناس َف يرنوا عنك من هللا شيئان .
 ُف أخيو : فإنو من اتقى هللا فقد حفظ نفسو ، كمن ضيع تقواه فقد ضيع نفسو ، كهللا الرٍت عنو .كتب بعض السلف إ

 : كمن عجيب حفظ هللا ١تن حفظو أف ٬تعل اٟتيواّنت ا١تؤذية ابلطبع حافظة لو من األذل: قاؿ ابن رجب
فجعل ٯتشي معو حىت دلو على الطريق ،  حيث كسر بو ا١تركب كخرج إُف جزيرة فرأل األسد ، كما جرل لسفينة موُف النِب 

 فلما أكقفو عليها جعل يهمهم كأنو يودعو مث رجع عنو .
ككاف العبد الصاٌف إبراىيم بن أدىم ّنئمان ذات مرة يف بستاف ، فجاءتو حية يف فمها نرجس ، فما زالت تذب عنو اٟتيات اليت  

 تريد بو سوءان كتدافع عنو ، حىت استيقظ من نومو .
 سركؽ بن األجدع : من راقب هللا يف خطرات قلبو ، عصمو هللا يف حركات جوارحو .قاؿ م

 كقاؿ سعيد بن ا١تسيب البنو : ألزيدف يف صبليت من أجلك رجاء أف أحفظ فيك ، مث تبل ىذه اآلية : ككاف أبو٫تا صاٟتان .
اتو من الشبهات ا١تردية كالشهوات ارمة ، لعبده يف دينو ، فيحفظ عليو دينو كإٯتانو يف حي كمن أعظم اٟتفظ حفظو تعاىل

 ك٭تفظ عليو دينو عند موتو ، فيتوفاه على اإلسبلـ .
علمو أف يقوؿ عند منامو ) اللهم إف قبضت نفسي فارٛتها، كإف أرسلتها  ثبت يف الصحيحُت من حديث ال راء أف النِب 

 فاحفظها ٔتا ٖتفظ بو عبادؾ الصاٟتُت ( .
أنو علمو أف يقوؿ ) اللهم احفظٍت ابإلسبلـ قائمان ، كاحفظٍت ابإلسبلـ قاعدان ، كاحفظٍت  ِب كيف حديث عمر عن الن

 ابإلسبلـ راقدان ( ركاه ابن حباف .
 إذا كدٌع من يريد السفر يقوؿ لو : أستودع هللا دينك كأمانتك كخواتيم عملك . ككاف النِب 

 ثبتنا على أمرؾ .ككاف عمر يقوؿ يف خطبتو : اللهم اعصمنا ْتفظك ، ك 
 .(  كىذا كما حفظ يوسف عليو السبلـ قاؿ ) كىذىًلكى لًنىٍصًرؼى عىٍنوي السُّوءى كىاٍلفىٍحشىاءى ًإنَّوي ًمٍن ًعبىاًدّنى اٍلميٍخلىًصُتى 

 فمن أخلص  خلصو هللا من السوء كالفحشاء منها من حيث ال يشعر ، كحاؿ بينو كبُت أسباب ا١تعاصي ا١تهلكة .
 ر رجبلن يقوؿ : اللهم إنك ٖتوؿ بُت ا١ترء كقلبو ، فحيل بيٍت كبُت معاصيك ، فأعجب ذلك عمر كدعا لو ٓتَت .كٝتع عم

راكد رجل امرأة عن نفسها كأمرىا برلق األبواب ففعلت ، كقالت لو : قد بقي ابب كاحد ، قاؿ : كأم ابب ىو ؟ قالت : الباب 
 الذم بيننا كبُت هللا ، فلم يتعرض ٢تا .

 كد رجل أعرابية ، قاؿ ٢تا : ما يراّن إال الكوكب ، قالت : فأين مكوكبها ؟كرا
 كىذا كلو من ألطاؼ هللا كحيلولتو بُت العبد كمعصيتو .
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: أف العبد قد يسعى يف سبب من أسباب الدنيا ، إما ابلوالَيت أك التجارات أك غَت ذلك ،  كمن أنواع حفظ هللا لعبده يف دينو
 بُت ما أراده ١تا يعلم لو من ا٠تَتة يف ذلك كىو ال يشعر مع كراىتو لذلك .فيحوؿ هللا بينو ك 

أف العبد قد يطلب ابابن من أبواب الطاعات ، كال يكوف فيو خَتة ، فيحوؿ هللا بينو كبينو صيانة لو كىو ال  كأعجب من ىذا
 يشعر .

 فليتق هللا . ككاف بعض السلف يدكر على اجملالس كيقوؿ : من أحب أف تدـك لو العافية
 كقاؿ بعض السلف : من حفظ هللا فقد حفظ نفسو .

 ماذا نستفيد من ىذه اٞتملة ؟
 أف من َف ٭تفظ هللا َف ٭تفظو هللا . نستفيد :

 قاؿ تعاُف ) كىال تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى فىأىٍنسىاىيٍم أىنٍػفيسىهيٍم أيكلىًئكى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى ( .
ىيٍم ٔتىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى(.كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض كىلىًكٍن كىذَّبي كقاؿ تعاُف )  وا فىأىخىٍذّنى

ٍدهي ٕتيىاىىك (  قولو ما معٌت   ؟) اٍحفىٍظ اَّللهى ٕتًى
حقوقو ، كجد هللا معو يف ٚتيع األحواؿ ، ٭توطو كينصره ك٭تفظو كيوفقو كيؤيده كيسدده ، فإنو أم : من حفظ حدكد هللا كراعى 

 قائم على كل نفس ٔتا كسبت ، كىو تعاُف مع الذين اتقوا كالذين ىم ٤تسنوف .
 كتب بعض السلف إُف أخ لو : أما بعد ، فإف كاف هللا معك فمن ٗتاؼ ؟ كإف كاف عليك فمن ترجو ؟ كالسبلـ .

 ؟) إذىا سىأىٍلت فىاٍسأىٍؿ اَّللهى (   ماذا نستفيد من قولو
 نستفيد أنو ٬تب على العبد أف يسأؿ ربو دكف ا١تخلوقُت .

 كقد أمر هللا بسؤالو فقاؿ ) كاٍسأىليوا اَّللَّى ًمٍن فىٍضًلًو ( .
 ) من َف يسأؿ هللا يرضب عليو ( . كيف الًتمذم عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

 رضب ألمرين :كاستحق ال
 ألنو ترؾ ٤تبوابن  ، فإف هللا ٭تب أف يسأؿ ، ذكر ذلك ا١تناكم . األكؿ :

 ألف تٍرؾ الدعاء دليل على االسترناء عن هللا ، ذكر ذلك ا١تباركفوم .كالثاين : 
 .كيف النهي عن سؤاؿ ا١تخلوؽ أحاديث كثَتة أيضان 

وا الناس شيئان منهم : أبو بكر ، كأبو ذر ، كثوابف ، ككاف أحدىم يسقط ٚتاعة من أصحابو على أف ال يسأل كقد ابيع النِب  
 سوطو أك خطاـ ّنقتو فبل يسأؿ أحدان أف يناكلو .

 ١تاذا سؤاؿ هللا دكف خلقو ىو ا١تتعُت ؟
 كاعلم أف سؤاؿ هللا تعاُف دكف خلقو ىو ا١تتعُت عقبلن كشرعان كذلك من كجوه متعددة :

١تاء الوجو كذلة للسائل ، كذلك ال يصلح إال  كحده ، كىذا ىو حقيقة العبادة اليت ٮتتص هبا اإللو أف السؤاؿ فيو بذؿ  منها :
 اٟتق .

 كاف اإلماـ أٛتد يقوؿ يف دعائو : اللهم كما صنت كجهي عن السجود لرَتؾ فصنو عن ا١تسألة لرَتؾ .
ليس على كجهو مزعة ٟتم كما ثبت يف الصحيحُت ، ألنو ك٢تذا كاف عقوبة من أكثر ا١تسألة برَت حاجة أف أييت يـو القيامة ك 

أذىب عز كجهو كصيانتو كماءه يف الدنيا ، فأذىب هللا من كجهو يف اآلخرة ٚتالو كهباءه اٟتسي ، فيصَت عظمان برَت ٟتم ، 
 كيذىب ٚتالو كهباؤه ا١تعنوم ، فبل يبقى لو عند هللا كجاىة .
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، ألهنا إظهار لبلفتقار إليو ، كاعًتاؼ بقدرتو على قضاء اٟتوائج ، كيف سؤاؿ ا١تخلوؽ أف يف سؤاؿ هللا عبودية عظيمة  كمنها :
 ظلم ، ألف ا١تخلوؽ عاجز عن جلب النفع لنفسو كدفع الضر عنها ، فكيف يقدر على ذلك لرَته .
 يعٍت ا١تخلوؽ .قاؿ بعض السلف : إٓف ألستحي من هللا أف أسألو الدنيا كىو ٯتلكها فكيف أسأ٢تا ٦تن ال ٯتلكها ؟ 

أف هللا ٭تب أف ييسأؿ ، كيرضب على من ال يسأؿ ، فإنو سبحانو يريد من عباده أف يرغبوا إليو كيسألوه كيدعوه كيفتقركا  كمنها :
 إليو ، ك٭تب ا١تلحُت يف الدعاء ، كا١تخلوؽ غالبان يكره أف ييسأؿ لفقره كعجزه .

 قاؿ أبو العتاىية :
 كبيٌٍت آدـ حُت يسأؿ يرضب  هللا يرضب إف تركتى سؤالو   

 فاجعل سؤالك لئللو فإ٪تا      يف فضل نعمة ربنا نتقلب .
 اذكر مفاسد سؤاؿ ا١تالوقُت ؟

 سؤاؿ ا١تخلوقُت فيو ثبلث مفاسد :قاؿ ابن تيمية : 
 مفسدة االفتقار إُف غَت هللا كىي نوع من الشرؾ . األكىل : 
 ظلم ا٠تلق . مفسدة إيذاء ا١تسؤكؿ كىي نوع من كالثانية : 
 فيو ذؿ لرَت هللا كىو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثبلثة .                        كالثالثة : 

 ؟(  كىًإذىا اٍستػىعىٍنت فىاٍستىًعٍن ابًىَّللهً )  ماذا نستفيد من قولو
 كجوب االستعانة اب كحده تعاُف .
ؾى نػى  ؾى نىٍستىًعُتي ( كىي كلمة عظيمة جامعة يقاؿ : إف سر الكتب اإل٢تية كلها ترجع إليها كىذا منتزع من قولو تعاُف )ًإَيَّ ٍعبيدي كىًإَيَّ

 كتدكر عليها .
 كيف استعانة هللا فائدًتف :

 أف العبد عاجز عن االستقبلؿ بنفسو يف عمل الطاعات . إحدا٫تا :
 فمن أعانو هللا فهو ا١تعاف ، كمن خذلو هللا فهو ا١تخذكؿ . أنو ال معُت لو على مصاٌف دينو كدنياه إال هللا ، كالثانية :

 كيف اٟتديث ) احرص على ما ينفعك ، كاستعن اب كال تعجز ( .
 يقوؿ يف خطبتو كيعلم أصحابو أف يقولوا ) اٟتمد  نستعينو كنستهديو ( . ككاف 

 على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك( .  كأمر معاذ بن جبل أف ال يدع يف دبر كل صبلة أف يقوؿ : )اللهم أعٍت
 ؟٬تب حفظو من أكامر هللا  ما أعظم شيء

 أكالن : الصالة .
 قاؿ تعاُف ) حىاًفظيوا عىلىى الصَّلىوىاًت كىالصَّبلًة اٍلويٍسطىى كىقيوميوا َّللًًَّ قىانًًتُتى ( .

 اثنيان : الطهارة .
 ) كال ٭تافظ على الوضوء إال مؤمن ( ركاه أٛتد .  قاؿ 

 لثان : األٯٍتاف .اث
 قاؿ تعاُف ) كىاٍحفىظيوا أىٯٍتىانىكيٍم ( .

 رابعان : حفظ الرأس كالبطن .
 ) االستحياء من هللا حق اٟتياء أف ٖتفظ الرأس كما كعى ، كٖتفظ البطن كما حول ( ركاه الًتمذم  قاؿ 
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 خامسان : حفظ الفرج .
 ٍبصىارًًىٍم كى٭تىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍم ( .قاؿ تعاُف ) قيٍل لًٍلميٍؤًمًنُتى يػىريضُّوا ًمٍن أى 

 اٟتديث دليل على قاعدة شرعية فما ىي ؟
 اٞتزاء من جنس العمل ، فمن حفظ هللا حفظو هللا ، كىذه قاعدة شرعية جاءت نصوص كثَتة تدؿ عليها : 

 قاؿ تعاُف ) ًإٍف تػىٍنصيريكا اَّللَّى يػىٍنصيرٍكيٍم ( .
 رٍكيٍم ( .كقاؿ تعاُف ) فىاذٍكيريكٓف أىذٍكي 

أىٍكفيوا ًبعىٍهًدم أيكًؼ ًبعىٍهدًكيٍم ( .  كقاؿ تعاُف ) ى
 ) من سًت مسلمان سًته هللا يف الدنيا كاآلخرة ( ركاه مسلم .  كقاؿ 
 ) من بٌت  مسجدان بٌت هللا لو بيتان يف اٞتنة ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ) احفظ هللا ٭تفظك ( .  كقاؿ 
 ها رٛتك هللا ( ركاه أٛتد .) كالشاة إف رٛتت  كقاؿ 
 ) إ٪تا يرحم هللا من عباده الرٛتاء ( متفق عليو .  كقاؿ 
 ) من كصل صفان كصلو هللا ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 
 ) ارٛتوا من يف األرض يرٛتكم من يف السماء ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 
 ر يـو القيامة ( ركاه أبو داكد .) من كاف لو كجهاف يف الدنيا ، كاف لو لساّنف من ّن  كقاؿ 

! ديلهًٍت عىلىى عىمىلو ًإذىا عىًمٍلتيوي أىحىبهًٍت اىَّللهي،  جىاءى رىجيله ًإىلى اىلنهيبًٌ )  : كىعىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو قىاؿى ُّْٕ : ايى رىسيوؿى اىَّللًه فػىقىاؿى
نٍػيى  : ًاٍزىىٍد يف اىلدُّ . ]فػ[ قىاؿى بُّكى اىلنهاسي كىأىحىبهًٍت اىلنهاسي بُّكى اىَّللهي، كىاٍزىىٍد ًفيمىا ًعٍندى اىلنهاًس ٭تًي - رىكىاهي ًاٍبني مىاجىو، كىسىنىديهي حىسىن (ا ٭تًي

--------- 
 ( أرشدٓف . ) دلٍت
 : الزىد ترؾ ما ال ينفع يف اآلخرة . ازىد

 فضوؿ ا١تباحات . –ا١تشتبهات ١تن َف يتبينها  –ارمات ا١تكركىات 
 : ٝتيت بذلك لدّنءهتا ، أك لدنوىا قبل اآلخرة . االدني

 ما صحة حديث الباب ؟
 سنده ضعيف .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 أف الزىد سبب بة هللا تعاُف .

 كقد تقدـ فضائل الزىد يف حديث ابن عمر ) كن يف الدنيا كأنك غريب أك عابر سبيل ( .
 ن أيقن ابٞتنػػة .ألف اإلنساف ال يزىد يف الدنيا حقيقة إال م

 كقد ذكر العلماء أموران تعُت على الزىد يف الدنيا :
 : النظر يف الدنيا كسرعة زكا٢تا كفنائها كاضمحبل٢تا كنقصها كخستها . أكالن 
 : النظر يف اآلخرة ، كإقبا٢تا ك٣تيئها كال بد ، كدكامها كبقائها ، كشرؼ ما فيها من ا٠تَتات كا١تسرات . اثنيان 
 ف ذلك سبب لراحة البدف كالقلب .: أ اثلثان 
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 .: الزىد يف الدنيا يريح البدف كالقلب  كما قاؿ اٟتسن
 كقد كثر يف القرآف مدح الزىد يف الدنيا كذـ الرغبة فيها .

 فأخ ر سبحانو أهنا متاع قليل .
 فقاؿ تعاُف ) كما اٟتياة الدنيا إال متاع ( .

 َت ١تن اتقى كال تظلموف فتيبلن ( .كقاؿ سبحانو ) قل متاع الدنيا قليل كاآلخرة خ
 .قاؿ القرطِب :  متاع الدنيا منفعتها كاالستمتاع بلذاهتا ، كٝتاه قليبلن ألنو ال بقاء لو 

 كتوعد سبحانو ١تن رضي ابلدنيا كاطمأف هبا كغفل عن آَيتو .
ىم عن آَيتنا غافلوف . أكلئك مأكاىم النار ٔتا  فقاؿ تعاُف ) إف الذين ال يرجوف لقاءّن كرضوا ابٟتياة الدنيا كاطمأنوا هبا كالذين 

 كانوا يكسبوف ( .
 كعَت سبحانو من رضي ابلدنيا من ا١تؤمنُت .

ا فقاؿ سبحانو ) َي أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفركا يف سبيل هللا ااثقلتم إُف األرض أرضيتم ابٟتياة الدنيا من اآلخرة فم
 رة إال قليل ( .متاع اٟتياة الدنيا يف اآلخ

 كأخ ر سبحانو عن خسة الدنيا كزىد فيها كدعا إُف دار السبلـ .
فقاؿ تعاُف ) إ٪تا مثل اٟتياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بو نبات األرض ٦تا أيكل الناس كاألنعاـ حىت إذا أخذت 

أك هناران فجعلناىا حصيدان كأف َف ترن ابألمس كذلك نفصل  األرض زخرفها كازينت كظن أىلها أهنم قادركف عليها أًتىا أمرّن ليبلن 
 اآلَيت لقـو يتفكركف . كهللا يدعو إُف دار السبلـ كيهدم من يشاء إُف صراط مستقيم ( .

 كأخ ر سبحانو أف الدنيا زائلة كاآلخرة خَت كأبقى .
 فقاؿ تعاُف ) بل تؤثركف اٟتياة الدنيا كاآلخرة خَت كأبقى ( .

 . “أم تقدموهنا على أمر اآلخرة كتبدكهنا على ما فيو نفعكم كصبلحكم يف معاشكم كمعادكم  ”:  َتقاؿ ابن كث
 ) إف الدنيا حلوة كإف هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوف ، فاتقوا الدنيا ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 اه الًتمذم .) ما مثلي كمثل الدنيا إال كراكب استظل ٖتت شجرة مث راح كتركها ( رك  كقاؿ 
 ) لو كانت الدنيا تزف عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها كافران شربة ماء ( ركاه الًتمذم . كقاؿ 

 اذكر ما كرد يف حث الشريعة على االستغناء عن الناس ؟
 حديث الباب .

 جعلو سببان بة الناس لك . ففيو فضل االسترناء عما يف أيدم الناس ، ألف النِب 

 نهمكوف على ٤تبتها ابلطبع ، فمن زاٛتهم عليها أبرضوه ، كمن زىد فيها كتركها ٢تم أحبوه .ألهنم م
 كقد جاء يف حديث سهل بن سعد مرفوعان ) شرؼ ا١تؤمن قيامو ابلليل ، كعزه استرناؤه عن الناس ( ركاه الط رآف .

َف تعاط ما يف أيديهػػم ، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك ،  : ال تزاؿ كرٯتان على الناس ، أك ال يزاؿ الناس يكرمونك ما كقاؿ اٟتسن
 ككرىوا حديثك كأبرضوؾ .

 : ال ينبل الرجل حىت يكوف فيو خصلتاف: العفة عما يف أيدم الناس، كالتجاكز عما يكوف منهم .كقاؿ أيوب الساتياين
 س من الشيء استرٌت عنو .: إف الطمع فقر ، كإف اليأس غٌت ، كإف اإلنساف إذا أي ككاف عمر يقوؿ يف خطبتو
: من سيد أىل ىذه القرية ؟ قالوا : اٟتسن ، قاؿ : ٔتا سادىم ؟ قالوا : احتاج الناس إُف علمو ،  كقاؿ أعراِب ألىل البصرة
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 كاسترٌت ىو عن دنياىم  .
سترناء عنهم ، فمن ابألمر ابالستعفاؼ عن مسألة الناس كاال كقد تكاثرت األحاديث عن النِب  :  قاؿ ابن رجب رٛتو هللا

 سأؿ الناس ما أبيديهم ، كرىوه كأبرضوه ، ألف ا١تاؿ ٤تبوب لنفوس بٍت آدـ ، فمن طلب منهم ما ٭تبونو ، كرىوه لذلك .
ٍهي هللاي )  كجاء يف اٟتديث قولو   ( . كىمىٍن يىٍستػىٍعًفٍف ييًعفوي هللاي، كىمىٍن يىٍستػىٍرًن يػيٍرًنًو هللاي، كىمىٍن يػىتىصىبػٍَّر ييصى رًٌ

كىاًتف اٞتملتاف متبلزمتاف، فإف كماؿ العبد يف إخبلصو  رغبة كرىبة كتعلقان بو دكف ا١تخلوقُت، فعليو أف :  قاؿ السعدم
يسعى لتحقيق ىذا الكماؿ، كيعمل كل سبب يوصلو إُف ذلك، حىت يكوف عبدان  حقان حران من رؽ ا١تخلوقُت، كذلك أبف 

ا عن التعلق اب١تخلوقُت ابالستعفاؼ عما يف أيديهم، فبل يطلبو ٔتقالو كال بلساف حالو، ك٢تذا ٬تاىد نفسو على أمرين: انصرافه
لعمر )ما أًتؾ من ىذا ا١تاؿ كأنت غَت مٍشرؼ كال سائل فخذه، كما ال فبل تتبعو نفسك( فقطع اإلشراؼ يف القلب  قاؿ 

 هبم، سبب قوم ٟتصوؿ العفة.كالسؤاؿ ابللساف، تعففان كترفعان عن من ا٠تلق، كعن تعلق القلب 
ك٘تاـ ذلك: أف ٬تاىد نفسو على األمر الثآف: كىو االسترناء اب كالثقة بكفايتو، فإنو من يتوكل على هللا فهو حسبو، كىذا ىو 

 . ا١تقصود، كاألكؿ كسيلة إُف ىذا
 ) اللهم إٓف أسألك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالرٌت ( ركاه مسلم . كقاؿ 

 العفة ؟اذكر فضائل 
 أهٌنا من خصاؿ أىل اإلٯتاف: أكالن:

اًة فىاًعليوفى. كىالًَّذينى  قاؿ تعاُف )قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى. الًَّذينى ىيٍم يف صىبلهًتًٍم خىاًشعيوفى. كالىًذينى ىيٍم عىًن اللٍَّرًو ميٍعرًضيوفى. كىالًَّذينى ىيٍم لًلزَّكى
  عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم غىيػٍري مىليوًمُت(.ىيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى. ًإالَّ 

 أهٌنا من أسباب الفوز بظٌل هللا يـو القيامة. اثنيان:
، كىشىابّّ نىشىأى يف ًعبىادىًة رىبًًٌو،  قىاؿ )سبعةه ييًظلُّهيٍم اَّللَّي يف ًظلًًٌو يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلُّوي: عىٍن النَِّبًٌ  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى  ـي اٍلعىاًدؿي مىا اإٍلً

ًف ٖتىىاابَّ يف اَّللًَّ اٍجتىمىعىا عىلىٍيًو كىتػىفىرَّقىا عىلىٍيًو، كى  رىجيله طىلىبػىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىٚتىىاؿو فػىقىاؿى ًإٌٓفً كىرىجيله قػىٍلبيوي ميعىلَّقه يف اٍلمىسىاًجًد، كىرىجيبلى
ًينيوي، كىرىجيله ذىكىرى اَّللَّى خىا نىاه(. متفق عليوأىخىاؼي اَّللَّى، كىرىجيله تىصىدَّؽى أىٍخفىى حىىتَّ الى تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي ٯتى  لًينا فػىفىاضىٍت عىيػٍ

 : أٌف أىل العٌفة ينالوف عوف هللا.اثلثان 
:  ففي سنن الًٌتمذم كغَته عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى  ،  قىاؿى رىسيوؿي اَّللَّ قىاؿى ًبيًل اَّللًَّ )ثبلثةه حىقّّ عىلىى اَّللًَّ عىٍونػيهيم: اٍلميجىاًىدي يف سى

 ركاه الًتمذم . كىاٍلميكىاتىبي الًَّذم ييرًيدي اأٍلىدىاءى، كىالنَّاًكحي الًَّذم ييرًيدي اٍلعىفىاؼ(
 كاف يدعو هبا. أف النِب  رابعان:

 يدعو: اللهم إٓف أسألك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالرٌت( ركاه مسلم. عن ابن مسعود قاؿ )كاف النِب 
 خامسان: أهٌنا من أسباب سعادة ا١ترء.

 كما قاؿ بعض الٌسلف: كهللا للٌذة العٌفة أعظم من لٌذة الٌذنب.
أحفظ من الصمت،  كقاؿ الرزاِف: كال معيشة أىنأ من العٌفة، كال عبادة أحسن من ا٠تشوع، كال زىد خَت من القنوع، كال حارس

 كال غائب أقرب من ا١توت.
 قاؿ حكيم: إذا أراد هللا بعبد خَتان أ٢تمو الطاعة، كألزمو القناعة، كأكساه العفاؼ.

 عن كىب بن منبو أنٌو قاؿ: اإلٯتاف عرَيف كلباسو التقول، كزينتو اٟتياء، كمالو العٌفة.
، ككرىوا حديثك، كأبرضوؾ. كقاؿ اٟتسن: ال تزاؿي كرٯتان على الناس ما َف تىعاطى ما  يف أيديهم، فإذا فعلتى ذلك استخفُّوا بكى



 ُُِْ 

بيلي الرجلي حىت تكوفى فيو خصلتاف: العفَّةي عمَّا يف أيدم الناس، كالتجاكزي عٌما يكوف منهم.  كقاؿ أيوب السَّختيآف: ال يػىنػٍ
ٔتا سادىم؟ قالوا: احتاجى الناسي إُف علمو، كاسترٌت ىو  كقاؿ أعراَبّّ ألىل البصرة: من سيًٌدي أىل ىذه القرية؟ قالوا: اٟتسن. قاؿ:

 عن دنياىم.
: أعظم الناس خذالّنن من تعلق برَت هللا، فإف ما فاتو من مصاٟتو كسعادتو كفبلحو أعظم ٦تا حصل لو ٦تن تعلق قاؿ ابن القيم

  رد ببيت العنكبوت أكىن البيوت.بو، كىو معرض للزكاؿ كالفوات، كمثل ا١تتعلق برَت هللا كمثل ا١تستظل من اٟتر كال
 س ؟كيفية السبيل إىل التعلق ابهلل كالتعفف عن الناما  

 ابلص ر ك٣تاىدة النفس. : أكالن 
 ٟتديث  )كمن يستعفف يعفَّو هللا، كمن يسترن يرًنو هللا(.

 اثنيان: ابلدعاء.
 .يقوؿ )اللهم إٓف أسألك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالرٌت(  فقد كاف النِب 

ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن سىٍعًد ٍبًن أىِب كىقهاصو  -ُْْٕ : ٝتًى بُّ اىٍلعىٍبدى اىلتهًقيه، اىٍلغىًٍته، اى٠ٍتىًفيه  ) يػىقيوؿي  قىاؿى أىٍخرىجىوي  (ًإفه اىَّللهى ٭تًي
 . ميٍسًلم

----------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 فات .نستفيد ٤تبة هللا ١تن كاف متصفان هبذه الص
 أكالن : أف يكوف تقيان .

 كالتقي : من كاف قائمان أبكامر هللا ٣تتنبان لنواىيػػػو .
 و .تقي ىو اآليت ٔتا ٬تب عليو اجملتنب ١تا ٭تـر علي : كالقاؿ الصنعآف

 قاؿ تعاُف ) إف هللا ٭تب ا١تتقُت ( .
 اثنيان : أف يكوف غنيان .

كىأىشىارى اٍلقىاًضي ًإُفى أىفَّ  (كىلىًكنَّ اٍلًرٌتى ًغٌتى النػٍَّفس )  لنػٍَّفس ، ىىذىا ىيوى اٍلًرٌتى اٍلمىٍحبيوب لًقىٍولًًو اٍلميرىاد اًبٍلًرٌتى ًغٌتى اقاؿ النوكم : 
 ؿ .اٍلميرىاد اٍلًرٌتى اًبٍلمىا

يِب إُف أف ا١تراد كأشار البيضاكم كعياض كالط، الرٍت( غٌت النفس كما جـز بو يف الرَيض كىو الرٍت ابوب كقاؿ ا١تناكم : ) 
ككم من فقَت شرلو فقره عن ، فكم من غٍت َف يشرلو غناه عن هللا  ، كا١تاؿ غَت ٤تذكر لعينو بل لكونو يعوؽ عن هللا، غٌت ا١تاؿ 

 و .فالتحقيق أنو ال يطلق القوؿ بتفضيل الرٍت على الفقَت كعكس، هللا 
 كيف ٭تصل غٌت النفس ؟

كإ٪تا »ضاء هللا تعاُف كالتسليم ألمره؛ علمنا أبف الذم عند هللا خَت كأبقى، قاؿ ابن حجر : كغٌت النفس إ٪تا ينشأ عن الرضا بق
٭تصل غٌت النفس برٌت القلب؛ أبف يفتقر إُف ربو يف ٚتيع أموره؛ فيتحقق أنو ا١تعطي ا١تانع؛ فَتضى بقضائو، كيشكره على 

 « و غٌت نفسو عن غَت ربو تعاُفنعمائو، كيفزع إليو يف كشف ضرائو، فينشأ عن افتقار القلب لرب
 اثلثان : أف يكوف خفيان .

في عليهم مكانو .  قاؿ ابن األثَت : ا٠تفي ىو ا١تعتزؿ عن الناس ، الذم ٮتي
ت ، كىذىكىرى قاؿ النوكم : ) ا٠تفي (  اٍلقىاًضي أىفَّ بػىٍعض ريكىاة فىًبا٠تٍىاًء اٍلميٍعجىمىة ، ىىذىا ىيوى اٍلمىٍوجيود يًف النُّسىخ ، كىاٍلمىٍعريكؼ يف الٌرًكىاَيى



 ُِِْ 

 .ميٍسًلم رىكىاهي اًبٍلميٍهمىلىًة 
قىًطع ًإُفى اٍلًعبىادىة كىااًلٍشًترىاؿ أبًيميوًر نػىٍفسو   ٍعنىاهي اًبٍلميٍعجىمىًة ا٠تٍىاًمل اٍلمينػٍ  .فىمى
 الضُّعىفىاء ، كىالصًَّحيح اًبٍلميٍعجىمىًة . كىمىٍعنىاهي اًبٍلميٍهمىلىًة اٍلويصيوؿ لًلرًَّحًم ، اللًَّطيف هًبًٍم كىًبرىٍَتًًىٍم ًمٍن  

 د .ا٠تامل الذكر ا١تعتزؿ عن الناس الذم ٮتفي عليهم مكانو ليتفرغ للتعب: أم ، ا٠تفي( ٓتاء معجمة  )كقاؿ ا١تناكم : 
 ة .إلشارة اب٠تفي إُف ٜتوؿ الذكر ، كالرالب على ا٠تامل السبلم : اكقاؿ ابن اٞتوزم رٛتو هللا

ىو الذم ال يظهر نفسو ، كال يهتم أف يظهر عند الناس أك يشار إليو ابلبناف أك  : ) ا٠تفي ( بن عثيمُت رٛتو هللاكقاؿ الشيخ ا
 و .يتحدث الناس عنو ، ٕتده من بيتو إُف ا١تسجد ، كمن مسجده إُف بيتو ، كمن بيتو إُف أقاربو كإخوانو ، ٮتفي نفس

ال تيعرؼ فافعل ، كما عليك أال تعرؼ ؟ كما عليك أال يثٌت عليك ؟ كما عليك قدرت أف   : إفقاؿ الفضيل بن عياض رٛتو هللاك 
 أف تكوف مذموما عند الناس إذا كنت ٤تمودا عند هللا عز كجل ؟ 

 اذكر بعض ما كرد يف فضل ا٠تموؿ كعدـ الشهرة ؟
 نو .إال سره أف ال ييشعر ٔتكا هللا عبد كهللا ما صدؽ : كقاؿ أيوب السختيآف

 أحب الشهرة.  هللا عبد بن أدىم: ما صدؽ راىيمكقاؿ إب .
قاؿ الذىِب معلقنا عليو: عبلمة ا١تخلص الذم قد ٭تب شهرة، كال يشعر هبا، أنو إذا عوتب يف ذلك ال ٭ترد )أم: ال يرضب(، 

 . إف ىذا داء مزمنهللا من أىدل إِف عيوَب، كال يكن معجبنا بنفسو، ال يشعر بعيوهبا، ف كال يي رئ نفسو، بل يعًتؼ كيقوؿ: رحم
 ة .كقاؿ ا١تركذم: قاؿ ِف أٛتد: قل لعبد الوىاب: أٜتل ذكرؾ فإٓف قد بيليت ابلشهر 

 د .هللا إذا مشى يف الطريق يكره أف يتبعو أح بن ىاركف: رأيت أاب عبد بن اٟتسن قاؿ دمحم
رة فقاؿ: انظر َي أمَت ا١تؤمنُت ما تصنع؟ بن كعب ٪تشي خلفو، إذ رآه عمر فعبله ابلد بينا ٨تن حوؿ أيَب :بن حنظلة كقاؿ سليم

 ع .فقاؿ: إف ىذه ذلة للتابع، كفتنة للمتبو 
 كانوا يكرىوف الشهرة من الثياب اٞتيدة، كالثياب الرديئة إذ األبصار ٘تتد إليهما ٚتيعنا.  :كقاؿ الثورم

 ك .بن اٟتارث: أكصٍت، فقاؿ: أٜتل ذكرؾ، كطيب مطعم كقاؿ رجل لبشر
 ح .ثار ا٠تموؿ، كالتواضع، ككثرة الوجل، من عبلمات التقول كالفبلإي :قاؿ الذىِب

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 بياف أف التقول سبب بة هللا .

 فضل االسترناء عن الناس .
 ال يسترٍت اإلنساف عن الناس إال كثق بربو كبعطائو ككرمو .

 اٟتث على ا٠تموؿ .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ةى كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرى  -ُْٕٓ ـً اىٍلمىٍرًء، تػىرٍكيوي مىا الى يػىٍعًنيًو )  قىاؿى ًٍمًذمُّ، كىقىاؿى حىسىن (ًمٍن حيٍسًن ًإٍسالى  . رىكىاهي اىلًتًٌ

---------- 
 ( أم من كماؿ كٚتاؿ . ) من حسن

 ( أم استسبلمو كانقياده .إسالـ ا١ترء ) 
 ( يشمل األقواؿ كاألعماؿ . تركو) 
 ( أم : ما ال تتعلق بو عنايتو كيهتم بو . ما ال يعنيو) 
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 ما صحة حديث الباب ؟
 ضعيف .

 اذكر عظم منزلة ىذا اٟتديث ؟
 ع .ىذا اٟتديث عظيم، كىو أصل كبَت يف أتديب النفس كهتذيبها، كصيانتها عن الرذائل كالنقائص، كترؾ ما ال جدكل فيو كال نف 
 ب .ديث أصل من أصوؿ األدقاؿ ابن رجب رٛتو هللا : ىذا اٟت 
 ـ .قاؿ ٛتزة الكنآف رٛتو هللا : ىذا اٟتديث ثلث اإلسبل 
حد قبلو، كهللا ال ر رٛتو هللا : كبلمو ىذا ملسو هيلع هللا ىلص من الكبلـ اٞتامع للمعآف الكثَتة اٞتليلة يف األلفاظ القليلة، كىو ما َف يقيٍلو أ قاؿ ابن عبد 

 م .أعل
 و .يتمي رٛتو هللا : كىذا اٟتديث ربع اإلسبلـ على ما قالو أبو داكد، كأقوؿ: بل ىو نصف اإلسبلـ، بل ىو اإلسبلـ كلقاؿ ابن حجر ا٢ت 
 ؿ .كذكر الصنعآف رٛتو هللا : أف ىذا اٟتديث من جوامع الكلم النبوية، يعمُّ األقواؿ، كيعمُّ األفعا 

 ما ا١تراد ابإلسالـ يف اٟتديث ؟
 اسم ٞتميع شرائع الدين الظاىرة كالباطنة . ا١تراد ابإلسبلـ ىنا

 كلو مرتبتاف :
 : مطلق اإلسبلـ .األكىل 

التزاـ شهادة ، كحقيقتو :  كىو القدر الذم يثبت بو عقد اإلسبلـ ، فمىت التـز بو العبد صار مسلمان داخبلن يف ٚتلة أىل القبلة
 .أف ال إلو إال هللا كأف دمحمان رسوؿ هللا كالقياـ ْتقوقهما 

 حسن اإلسبلـ .كاألخرل : 
 كحقيقتو : امتثاؿ شرائع اإلسبلـ ظاىران كابطنان ابستحضار مشاىدة هللا أك مراقبتو للعبد .

 كىذا القياـ ٖتقق ٔترتبة اإلحساف ا١تذكورة يف حديث ج ريل ا١تتقدـ .
 كحديث الباب يتعلق اب١ترتبة الثانية .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 كماؿ إٯتاف اإلنساف تركو ما ال يهمو كال يعنيو يف دنياه كآخرتو من أقواؿ أك أعماؿ .أف من حسن ك  نستفيد

 ىو ما ال ٭تتاج إليو يف القياـ ٔتا أًمرى بو من عبادة هللا . كالذم ال يعٍت العبد :
 الذم ال يعٍت العبد أفراده كثَتة لكن ٯتكن ردىا إُف أربعة أصوؿ :ك

: فضوؿ ا١تباحات كىي ما زاد عن حاجة  كرابعها: ا١تشتبهات ١تن َف يتبينها ، كاثلثها ١تكركىات ، : اكاثنيها ارمات ،  أك٢تا :
 العبد منها .

: كإذا حسين اإلسبلـ اقتضى ترؾ ما ال يعٍت كلو من ارمات كا١تشتبهات كا١تكركىات كفضوؿ ا١تباحات اليت ال قاؿ ابن رجب 
لم ، إذا كميل إسبلمو كبلغ إُف درجة اإلحساف ، كىو أف يعبد هللا تعاُف كأنو يراه ، فإف َف ٭تتاج إليها ، فإف ىذا كلو ال يعٍت ا١تس

يكن يراه فإف هللا يراه ، فمن عبد هللا عن استحضار قربو كمشاىدتو بقلبو أك على استحضار قرب هللا منو كاطبلعو عليو ، فقد 
بلـ ، كيشترل ٔتا يعنيو فيو ، فإنو يتولد من ىذين ا١تقامُت حسن إسبلمو كلـز من ذلك أف يًتؾ كل ما ال يعنيو يف اإلس

 االستحياء من هللا ، كترؾ كل ما يستحِت منو .
الورع كلو يف كلمة كاحدة فقاؿ ) من حسن إسبلـ ا١ترء تركو ما ال يعنيو ( فهذا يعم الًتؾ ١تا  : قد ٚتع النِب  كقاؿ ابن القيم
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ستماع ، كالبطش ، كا١تشي ، كالفكر ، كسائر اٟتركات الظاىرة كالباطنة ، فهذه الكلمة كافية ال يعٍت : من الكبلـ ، كالنظر ، كاال
 شافية يف الورع .

 ه .قاؿ ابن تيمية رٛتو هللا : كال سيما كثرة الفضوؿ فيما ليس اب١ترء إليو حاجة من أمر دين غَته كدنيا
 مو .ا ال يعنيو، فإنو مسيء يف إسبلكقاؿ الشيخ عبدالرٛتن السعدم رٛتو هللا : إف من َف يًتؾ م

 اذكر بعض أقواؿ السلف ؟
قاؿ الرزاِف : عبلج ترؾ ما ال يعٍت أف يعلم أف ا١توت بُت يديو ، كأنو مسؤكؿ عن كل كلمة تكلم هبا ، كأف أنفاسػو رأس مالو ، 

 فيما ال يعنيػو خسراف مبُت .هبا اٟتور العُت ، فإ٫تالو كتضييعػو  -أم يصطاد -كأف لسانو شبكتو يقدر على أف يقتنص 
 كقاؿ اٟتسن : من عبلمة إعراض هللا عن العبد أف ٬تعل شرلو فيما ال يعنيو .

 كقاؿ معركؼ الكرخي : كبلـ العبد فيما ال يعنيو خذالف من هللا تعاُف .
 د تكلمت فيما ال يعنيك .كقاؿ مالك بن دينار : إذا رأيت قساكة يف قلبك، كضعفان يف بدنك، كحرماّنن يف رزقك، فاعلم أنك ق

 كقيل للقماف : ما بلغ بك ما نرل ؟ قاؿ : صدؽ اٟتديث ، كأداء األمانة ، كترؾ ما ال يعنيٍت .
 كقاؿ يونس بن عبيد : ترؾ كلمة فيما ال يعٍت أفضل من صـو يـو .

 فيما ال يعٍت . كقاؿ الشافعي : ثبلثة تزيد يف العقل : ٣تالسة العلماء ، ك٣تالسة الصاٟتُت ، كترؾ الكبلـ
 . كقاؿ أيضان : من أراد أف ينور هللا قلبو فليًتؾ الكبلـ فيما ال يعنيو

 ماذا نستفيد من اٟتديث اب١تفهـو ؟
 أف من َف يًتؾ ما يعنيو فإسبلمو ليس ْتسن .

 كأكثر ما يراد بًتؾ ما ال يعٍت حفظ اللساف من لرو الكبلـ .
ٍيًو رىًقيبه عىًتيده ( .كما يف قولو تعاُف ) مىا يػىٍلًفظي ًمٍن قػى   ٍوؿو ًإالَّ لىدى

ليو ًمٍنوي ًمٍن قػيٍرآفو كىال تػىٍعمىليوفى ًمٍن عىمىلو ًإالَّ كينَّا عىلىٍيكيمٍ  شيهيودان ًإٍذ تيًفيضيوفى ًفيًو كىمىا يػىٍعزيبي عىٍن  كقاؿ تعاُف ) كىمىا تىكيوفي يف شىٍأفو كىمىا تػىتػٍ
 ٍرًض كىال يف السَّمىاًء كىال أىٍصرىرى ًمٍن ذىًلكى كىال أىٍكبػىرى ًإالَّ يًف ًكتىابو ميًبُتو ( .رىبًٌكى ًمٍن ًمثٍػقىاًؿ ذىرَّةو يًف اأٍلى 

ٍيًهٍم يىٍكتػيبيوفى ( .  كقاؿ تعاُف ) أىـٍ ٭تىٍسىبيوفى أىّنَّ ال نىٍسمىعي ًسرَّىيٍم كى٧تىٍوىاىيٍم بػىلىى كىريسيلينىا لىدى
 هللا لك ، كإذا سكت فاذكر نظره إليك . قاؿ بعض العارفُت : إذا تكلمت فاذٍكر ٝتع

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . ينبري للمسلم أف ينشرل ٔتا يعنيو كينفعو 
o . اغتناـ اٟتياة ابلعمل الصاٌف 
o . أف اإلٯتاف يزيد كينقص 
o نبري لئلنساف أف يدع ما ال يعنيو؛ ألف ذلك أحفظ لوقتو، كأسلم لدينوي. 
o يل على كماؿ إسبلـ ا١ترءترؾ اللرو كالفضوؿ دل. 
o اٟتث على استثمار الوقت ٔتا يعود على العبد ابلنفع. 
o البيعد عن سفاسف األمور كمرذك٢تا. 
o يؤدم إُف الشقاؽ بُت الناس يعٍت ال فيما التدخل. 
o ة لئلنساف بُت ذكيو كأقرانواٟتديث أصل عظيم للكماؿ ا٠تلقي، كزين. 

https://www.alukah.net/sharia/0/55198


 ُِْٓ 

اـً ٍبًن مىٍعًديكىًربى  -ُْٕٔ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن اىٍلًمٍقدى ـى ًكعىاءن شىراا ًمٍن بىٍطنو )  قىاؿى ى اٍبني آدى ًٍمًذمُّ  (مىا مىألى أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ
 كىحىسهنىوي. 

----------  
 و من ملء بطنو .أم : أشد ضرران علي(  شىراا ًمٍن بىٍطنو ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد ذـ الشبع .

ٍخبىاري عىٍنوي أبًىنَّوي شىرّّ :  قاؿ الصنعاين ًء، كىاإٍلً بىًع كىااًلٍمًتبلى ؛ ًلمىا ًفيًو ًمٍن اٍلمىفىاًسًد اٟتٍىًديثي دىلًيله عىلىى ذىٌـً التػَّوىسًُّع يف اٍلمىٍأكيوًؿ كىالشًٌ
االدًٌيًنيًَّة، كىاٍلبىدى   ـ .نًيًَّة، فىًإفَّ فيضيوؿى الطَّعىاـً ٣تىٍلىبىةه لًلسَّقىاـً كىميثػىبًٌطىةه عىٍن اٍلًقيىاـً اًبأٍلىٍحكى
ـى أيكيبلتو ييًقٍمًن صيٍلبىوي ، فىًإٍف كىافى اٍل ٤تىىالى  يقوؿ النِب  ًلطىعاًمًو ، ةى فػىثػيليثه ) مىا مىؤلى آدىًميّّ ًكعىاءن شىرِّا ًمٍن بىٍطًنًو ، ًْتىٍسًب اٍبًن آدى

 .كىثػيليثه ًلشىرىاًبًو ، كىثػيليثه لًنػىفىًسًو ( 
ًفعو قىاؿى : كىافى اٍبني عيمىرى الى أيىٍكيلي حىىتَّ يػيٍؤتىى ٔتًٍسًكُتو أيىٍكيلي مىعىوي، فىأىٍدخىٍلتي رىجيبلن أيىٍكي  ًفعي! كعىٍن ّنى لي مىعىوي، فىأىكىلى كىًثَتنا، فػىقىاؿى : َيى ّنى

ٍعتي النَِّبَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيو  الى تيٍدًخٍل ىىذىا  عىلىيَّ ، ٝتًى
ي
عىًة أىٍمعىاءو ( ركاه ؿ ) ا١ت بػٍ ٍؤًمني أيىٍكيلي يًف ًمعنى كىاًحدو كىاٍلكىاًفري أيىٍكيلي يًف سى

 م كمسلم .البخار 
ا ، كاٟتث على الزىد فيها كالقناعة ، مع العلماء : كمقصود اٟتديث التقليل من الدني يث : قاؿيف شرح ىذا اٟتد يقوؿ النوكم

أف قلة األكل من ٤تاسن أخبلؽ الرجل ، ككثرة األكل بضده ، كأما قوؿ ابن عمر ىف ا١تسكُت الذل أكل عنده كثَتا : " ال 
لقدر يدخلن ىذا علي " ، فإ٪تا قاؿ ىذا ألنو أشبو الكفار ، كمن أشبو الكفار كرىت ٥تالطتو لرَت حاجة أك ضركرة ؛ كألف ا

  .الذل أيكلو ىذا ٯتكن أف يسد بو خلة ٚتاعة " انتهى
 اذكر بعض األقواؿ يف ذـ الشبع ؟

 الٌشبىع مذمـو ، فهو يكسل عن العبادة ، فعلى العبد أف ال يكثر األكل كالشرب حىت ال يرلبو النـو كيثقل عليو القياـ .
 فتتحسر كثَتان ؟ كلذلك قيل : ال أتكل كثَتان ، فتشرب كثَتان ، فتناـ كثَتان ،

 قاؿ ) إف أىل الشبع يف الدنيا ىم أىل اٞتوع يف اآلخرة ( . كقد جاء يف اٟتديث أف النِب 
 قاؿ عمر : إَيكم كالبطنة ، فإهنا ثقل يف اٟتياة كننت يف ا١تمات .

 إذا امتؤلت ا١تعدة ّنمت الفكرة ، كقعدت األعضاء عن العبادة . !كقاؿ لقماف البنو : َي بٍت 
أبو سليماف الدارآف : من شبع دخل عليو ست آفات : فٍقد حبلكة ا١تناجاة ، كتعذر عليو حفظ اٟتكمة ، كحرماف الشفقة  كقاؿ

 على ا٠تٍلق ، ألنو إذا شبع ظن ا٠تلق كلهم شباعان ، كثقل العبادة ، كزَيدة الشهوات .
 .عت كركيت ، عمي القلبي إفَّ النفس إذا جاعت كعطشت ، صفا القلب كرؽَّ ، كإذا شب أيضان :كقاؿ 

  .كقاؿ : مفتاحي الدنيا الشبع ، كمفتاح اآلخرة اٞتوع ، كأصلي كلًٌ خَت يف الدنيا كاآلخرة ا٠توؼ من هللا 
 كقاؿ دمحم بن كاسع : من قٌل طيٍعمو فًهم كأٍفهم كصفىى كرٌؽ .
 كقاؿ عمرك بن قيس : إَيكم كالبطنة ، فإهنا تقسي القلب .

 : كانت بلية أبيكم آدـ أكلة ، كىي بليتكم إُف يـو القيامة .كقاؿ اٟتسن البصرم 
 كقد قيل : إذا أردت أف يصح جسمك كيقل نومك فأقلل من األكل .

 كقاؿ إبراىيم بن أدىم : من ضبط بطنو ضبط دينو .



 ُِْٔ 

 كقاؿ الفضيل : خصلتاف تقسياف القلب : كثرة األكل ككثرة النـو .
 . للمؤمن أٍف يكوفى بطنو أك رى ٫تو ، كأٍف تكوفى شهوتو ىي الرالبة عليو مالك بن دينار قاؿ : ما ينبريقاؿ ك 
 .عبد العزيز بن أَب ركاد : كاف ييقاؿ : ًقلة الطعاـ عوفه على التسرُّع إُف ا٠تَتات قاؿ ك 

 .كعن قثم العابد قاؿ : كاف ييقاؿ : ما قلَّ طعمي امرئو قطُّ إال رؽَّ قلبو ، كنديت عيناه 
ما شبعتي منذ ستَّ عشرةى سنة إال شبعة اطرحتها ؛ ألفَّ الشبع ييثًقلي البدف ، كييزيل الفطنة ، ك٬تلب النـو ،  :الشافعي  قاؿك 

 ة .كيضعف صاحبو عن العباد
مىٍت اٍلًفٍكرىةي كىخىرًسىٍت اٟتًٍٍكمىةي كىقػىعىدىٍت اك  ىٍت اٍلًمٍعدىةي ّنى  ة .أٍلىٍعضىاءي عىٍن اٍلًعبىادى قىاؿى ليٍقمىافي اًلبًٍنًو: َيى بػيٍتىَّ إذىا اٍمتىؤلى

 قىاؿى ذيك النُّوًف: مىا شىًبٍعت قىطُّ إالَّ عىصىٍيت أىٍك ٫تىىٍمت ٔتىٍعًصيىةو.
ثىٍت بػىٍعدى رىسيوًؿ اَّللًَّ -رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا  -كىقىالىٍت عىاًئشىةي   بىعي  : أىكَّؿي ًبٍدعىةو حىدى  . الشًٌ

 اذكر بعض فوائد اٞتوع ؟
كأما مناًفعيو ابلنسبة إُف القلب كصبلحو ، فإفَّ قلةى الرذاء توجب رًقَّة القلب ، كقوَّة الفهم ، كانكسارى النفس ،  : قاؿ ابن رجب

 ك .كضعفى ا٢تول كالرضب ، ككثرةي الرذاء توجب ضدَّ ذل
دىًة كىيػيٍعًمي اٍلقىٍلبى كىييٍكًثري فىًفي اٞتٍيوًع صىفىاءي اٍلقىٍلًب كىًإيقىادي اٍلقىر٭تىًة كىنػىفىاذي اٍلبى : ...  كقاؿ الصنعاين بىعى ييوًرثي اٍلبىبلى ًصَتىًة، فىًإفَّ الشًٌ

ًة كىالدًٌمىاًغ كىشىبىًو السٍُّكًر حىىتَّ ٭تىٍتىًومى عىلىى مىعىاًدًف اٍلًفٍكًر فػىيػىثٍػقيلي اٍلقىٍلبي بً  ًف يف اأٍلىٍفكىاًر كىًمنٍ اٍلبيخىارى يف اٍلمىًعدى فػىوىائًًدًه   سىبىًبًو عىٍن اٞتٍىرىَيى
ءي عىلىى النػٍَّفًس اأٍلىمَّارىًة اًبلسُّوًء، فىًإفَّ مىٍنشىأى اٍلمىعىاًصي    . كيلًٌهىا الشَّهىوىاتي كىٍسري شىٍهوىًة اٍلمىعىاًصي كيلًٌهىا كىااًلٍسًتيبلى

ًفعي اًبٞتٍيوًع شىٍهوى  : اٞتٍيوعي ًخزىانىةه ًمٍن خىزىاًئًن اَّللًَّ كىأىكَّؿي مىا يػىٍندى ، فىًإفَّ اٞتٍىائًعى الى تػىتىحىرَّؾي عىلىٍيًو شىٍهوىةي فيضيوًؿ كىيػيقىاؿي ـً ةي اٍلفىرًٍج كىشىٍهوىةي اٍلكىبلى
، فػىيػىتىخىلَّصي ًمٍن آفىاًت اللًٌسىاًف، كىالى يػىتىحىرَّؾي عىلىٍيًو شىٍهوىةي اٍلفىرًٍج فػىيىٍخليصي ًمٍن اٍلويقيوًع يف  ـً  . اٟتٍىرىاـً اٍلكىبلى

ثٍػرىًة النػٍَّوـً خيٍسرىافي الدَّارى  كىًمٍن فػىوىائًًدهً  ـى طىوًيبلن كىيف كى ، فىًإفَّ مىٍن أىكىلى كىًثَتنا شىًربى كىًثَتنا، فػىنىا فىعىةو ًديًنيَّةو كىدينٍػيىوًيَّ ًقلَّةي النػٍَّوـً  ة .ٍيًن كىفػىوىاتي كيلًٌ مىنػٍ
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  -ُْٕٕ ري اى٠ٍتىطهاًئُتى اىلتػهوهابيوفى كيلُّ بىًٍت آدى )  قىاؿى يػٍ ًٍمًذمُّ، كىاٍبني  (ـى خىطهاءه، كىخى أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

 .مىاجىٍو، كىسىنىديهي قىًومٌّ. 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 سنده قوم كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .

 كقد ضعف اٟتديث ٚتاعة .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 أحد من ا٠تطأ كالذنب ، لكن أفضل ىؤالء من يتوب كيرجع إُف هللا . نستفيد أنو ال يسلم
 ) لو َف تذنبوا لذىب بكم كٞتاء بقـو ... ( . كقد قاؿ 

 كقد قاؿ تعاُف ) َي عبادم إنكم تذنبوف ابلليل ... ( .
 ما اٟتكمة من كقوع اإلنساف يف ا١تعصية ؟

 :أنو سيتوب منو كيتجنبو ، ففي ذلك من حكمة هللا كرٛتتو بعبده كإذا ابتلى العبد ابلذنب ، كقد علم :  قاؿ ابن تيمة
قاؿ ) ال  أف ذلك يزيده عبودية كتواضعان كخشوعان كذالن كرغبة يف كثرة األعماؿ الصاٟتة كنفرة قوية عن السيئات ، فإف النِب 

 يلدغ ا١تؤمن من جحر مرتُت ( . 



 ُِْٕ 

 .ا يعرض لئلنساف كذلك أيضان يدفع عنو العيجب كا٠تيبلء ك٨تو ذلك ٦ت 
 كىو أيضان يوجب الرٛتة ٠تلق هللا كرجاء التوبة كالرٛتة ٢تم إذا أذنبوا كترغيبهم يف التوبة . 
أنو قاؿ )لو َف   كىو أيضان يبُت من فضل هللا كإحسانو ككرمو ما ال ٭تصل بدكف ذلك ، كما يف اٟتديث الصحيح عن النِب  

 ف مث يسترفركف فيرفر ٢تم( .تذنبوا لذىب هللا بكم كٞتاء بقـو يذنبو 
كىو أيضان يبُت قوة حاجة العبد إُف االستعانة اب كالتوكل عليو كاللجأ إليو يف أف يستعملو يف طاعتو ك٬تنبو معصيتو ، كأنو ال 

شهود قلبو  ٯتلك ذلك إال بفضل هللا عليو كإعانتو لو ، فإف من ذاؽ مرارة االبتبلء كعجزه عن دفعو إال بفضل هللا كرٛتتو ، كاف
 كفقره إُف ربو كاحتياجو إليو يف أف يعينو على طاعتو ك٬تنبو معصيتو أعظم ٦تن َف يكن كذلك . ك٢تذا قاؿ بعضهم كاف داكد 

 بعد التوبة خَتان منو قبل ا٠تطيئة. كقاؿ بعضهم لو َف تكن التوبة أحب األشياء إليو ١تا ابتلى ابلذنب أكـر ا٠تلق عليو.
 لصادؽ أثبت على الطاعة كأرغب فيها كأشد حذرا من الذنب من كثَت من الذين َف يبتلوا بذنب .ك٢تذا ٕتد التائب ا

كقد تكوف التوبة موجبة لو من اٟتسنات ما ال ٭تصل ١تن يكن مثلو ًتئبان من الذنب ، كما يف الصحيحُت من حديث كعب بن 
 عىلىى النَِّبًٌ كىاٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر الًَّذينى اتػَّبػىعيوهي يف سىاعىًة اٍلعيٍسرىًة ًمٍن كىو أحد الثبلثة الذين أنزؿ هللا فيهم )لىقىٍد ًتىبى اَّللَّي  مالك 

وا حىىتَّ ًإذىا ضىاقىٍت عىلىٍيًهمي بلثىًة الًَّذينى خيلًٌفي بػىٍعًد مىا كىادى يىزًيغي قػيليوبي فىرًيقو ًمنػٍهيٍم مثيَّ ًتىبى عىلىٍيًهٍم ًإنَّوي هًبًٍم رىؤيكؼه رىًحيمه( مث قاؿ )كىعىلىى الثَّ 
 عىلىٍيًهٍم لًيػىتيوبيوا ًإفَّ اَّللَّى ىيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي( ، اأٍلىٍرضي ٔتىا رىحيبىٍت كىضىاقىٍت عىلىٍيًهٍم أىنٍػفيسيهيٍم كىظىنُّوا أىٍف ال مىٍلجىأى ًمنى اَّللًَّ ًإالَّ ًإلىٍيًو مثيَّ ًتىبى 

 ّّْ-ُّْ/ِتبُت أف هللا رفع درجتو ابلتوبة .       كإذا ذكر حديث كعب يف قضية 
 يف طريق ا٢تجرتُت مبينان اٟتكمة يف ذلك : كقاؿ ابن القيم

 ة :سابع : مشهد اٟتكمال
لى ىو أف يشهد حكمة هللا يف ٗتليتو بينو كبُت الذنب، كإقداره عليو، كهتيئتو أسبابو لو، كأنو لو شاء لعصمو ، كحاؿ بينو كبينو، كلكنو خ

 :ينو كبينو ٟتكم عظيمة ، ال يعلم ٣تموعها إال هللاب
أنو ٭تب التَّوابُت كيفرح بتوبتهم، فلمحبتو للتوبة كفرحو هبا ، قضى على عبده ابلذنب، مث إذا كاف ٦تن سبقت لو العناية : قضى لو  أحدىا:
 .ابلتوبة
 .: تعريف العبد عزة هللا سبحانو يف قضائو كنفوذ مشيئتو كجرَيف حكموالثاين

 .: تعريفو حاجتو إُف حفظو كصيانتو، كأنو إف َف ٭تفظو كيصنو فهو ىالك كال بد، كالشياطُت قد مدت أيديها إليو ٘تزقو كل ٦تزؽالثالث
 .استجبلبو من العبد استعانتو بو ، كاستعاذتو بو من عدكه ، كشر نفسو ، كدعاءه ، كالتضرع إليو ، كاالبتهاؿ بُت يديو الرابع:

و من عبده تكميل مقاـ الذؿ كاالنكسار، فإنو مىت شهد صبلحو كاستقامتو، مشخ أبنفو كظن أنو كأنو.. فإذا ابتبله ابلذنب: : إرادتا٠تامس
 .تصاغرت عنده نفسو ، كذٌؿ ، كتيقن ، ك٘تٌت أنو كأنو

 . ، منَّ بو عليو ، ال من نفسوتعريفو ْتقيقة نفسو، كأهنا ا٠تطاءة اٞتاىلة، كأف كل ما فيها من علم أك عمل أك خَت: فمن هللا السادس:
 .: تعريفو عبده سعة حلمو ، ككرمو يف سًته عليو، فإنو لو شاء لعاجلو على الذنب ، ك٢تتكو بُت عباده ، فلم يىٍصفي لو معهم عيشالسابع
 .تعريفو أنو ال طريق إُف النجاة إال بعفوه ، كمرفرتو الثامن:
 .فتو لو ، على ظلمو كإساءىتو: تعريفو كرمو يف قبوؿ توبتو ، كمعر التاسع
 .: إقامة اٟتجة على عبده، فإف لو عليو اٟتجة البالرة، فإف عذبتو فبعدلو كببعض حقو عليو بل اليسَت منوالعاشر

: أف يعامل عباده يف إساءهتم إليو كزالهتم معو ، ٔتا ٭تب أف يعاملو هللا بو، فإف اٞتزاء من جنس العمل، فيعمل يف ذنوب اٟتادم عشر
 .٠تلق معو ، ما ٭تب أف يصنعو هللا بذنوبوا

 .: أف يقيم معاذير ا٠تبلئق كتتسع رٛتتو ٢تم، مع إقامة أمر هللا فيهم، فيقيم أمره فيهم رٛتة ٢تم، ال قسوة كفظاظة عليهمالثاين عشر
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 .: أف ٮتلع صولة الطاعة كاإلحساف من قلبو، فتتبدؿ برقة كرأفة كرٛتةالثالث عشر
 وي ؛ ريو من رداًء العجب بعملو ، كما قاؿ النِب ملسو هيلع هللا ىلص: "لىٍو َفٍى تيٌذنًبيوا ، ٠تىًٍفتي عىلىٍيكيٍم مىا ىيوى أىشدُّ ًمنٍ : أف يعالرابع عشر

 .أف يعريو من لباس اإلدالؿ الذم يصلح للملوؾ ، كيلبسو لباس الذؿ الذم ال يليق ابلعبد سواه ا٠تامس عشر:
 .لبو عبوديتو اب٠توؼ كا٠تشية ، كتوابعهما من البكاء كاإلشفاؽ كالندـ: أف يستخرج من قالسادس عشر
: أف يعرؼ مقداره ، مع معافاتو كفضلو يف توفيقو كعصمتو، فإف من ترىب يف العافية، ال يعرؼ ما يقاسيو ا١تبتلى كال يعرؼ السابع عشر
 .مقدار العافية
ليو كرجع إليو، فإف هللا ٭تبو كيوجب لو هبذه التوبة مزيد ٤تبة كشكر كرضا ، ال : أف يستخرج منو ٤تبتو كشكره لربو إذا ًتب إالثامن عشر

 .٭تصل بدكف التوبة ، كإف كاف ٭تصل برَتىا من الطاعات أثر آخر، لكن ىذا األثر ا٠تاص ال ٭تصل إال ابلتوبة
اصل إليو منها كثَت ، على مسيء مثلو، فاستقل : أنو إذا شهد إساءتو كظلمو، كاستكثر القليل من نعمة هللا ، لعلمو أبف الو التاسع عشر

الكثَت من عملو ، لعلمو أبف الذم يصلح لو أف يرسل بو ٧تاستو كذنوبو : أضعاؼ ، أضعاؼ ما يفعلو ؛ فهو دائمان مستقل لعملو كائنان ما  
 .كاف، كلو َف يكن يف فوائد الذنب كحكمو إال ىذا كحده لكاف كافيان 

قظ كاٟتذر من مصايد العدك كمكايده، كيعرفو من أين يدخل عليو، كٔتاذا ٭تذر منو، كالطبيب الذم ذاؽ : أنو يوجب لو التيالعشركف
 .ا١ترض كالدكاء

: أنو يرفع عنو حجاب الدعول، كيفتح لو طريق الفاقة، فإنو ال حجاب أغلظ من الدعول، كال طريق أقرب من العبودية، الثاين كالعشركف
 .التخليط خَت من الصفاًء مع العجبفإف دكاـ الفقر إُف هللا مع 

: أف تكوف يف القلب أىمراض مزمنة ال يشعر هبا، فيطلب دكاءىىا، فيىمين عليو اللطيف ا٠تبَت، كيقضي عليو بذنب ظاىر، الثالث كالعشركف
 ا .فيجد أىَف مرضو ، فيحتمى ، كيشرب الدكاءى النافع ، فتزكؿ تلك األمراض اليت َف يكن يشعر هب

 لتوبة ؟ما شركط ا
عًصيىًة. أحىديىا:

ى
 أٍف ييقًلعى عىًن ا١ت

 قاؿ ابن القيم: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب.
ـى عىلىى ًفٍعًلهىا. كالثهاين:  أىٍف يػىٍندى

يف قاؿ ابن القيم: فأما الندـ، فإنو ال تتحقق التوبة إال بو، إذ من َف يندـ على القبيح فذلك دليل على رضاه بو، كإصراره عليو، ك 
 ا١تسند )الندـ توبة(.

:  أٍف يػىٍعًزـى أىٍف ال يعيودى ًإلىيػٍهىا أىبىدان. فىًإٍف فيًقدى أىحىدي الثَّبلثىًة َفٍى تىًصحَّ تىوبػىتيوي. كالثهالثي
 يعـز عزمان مؤكدان أف ال يعود إليها مرة أخرل يف ا١تستقبل.

 اذكر فضائل التوبػػة ؟
 أهنا سبب بة هللا. أكالن:

بُّ اٍلميتىطىهًٌرًينى(. قاؿ تعاُف بُّ التػَّوَّاًبُتى كى٭تًي  )ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
 أهنا طاعة كمرادة  تعاُف. اثنيان:

 قاؿ تعاُف )كىاَّللَّي ييرًيدي أىٍف يػىتيوبى عىلىٍيكيٍم(.
 أف التوبة سبب الفبلح، كالفوز بسعادة الدارين: اثلثان:

يعان   أىيػُّهىا اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى(. قاؿ تعاُف )كىتيوبيوا ًإُفى اَّللًَّ ٚتًى
رٛتو هللا: فالقلب ال يصلح، كال يفلح، كال يتلذذ، كال يسر، كال يطيب، كال يسكن، كال يطمئن إال  قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية



 ُِْٗ 

 بعبادة ربو كحبو، كاإلّنبة إليو.
 كفَّر هللا هبا ٚتيع ذنوبو كخطاَيه.  ابلتوبة تكفر السيئات: فإذا ًتب العبد توبة نصوحان  رابعان:

جنَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهىا قاؿ تعاُف )َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا تيوبيوا ًإُفى اَّللًَّ تػىٍوبىةن نىصيوحان عىسىى رىبُّكيٍم أىٍف ييكىفًٌرى عىٍنكيٍم سىيًٌ  ئىاًتكيٍم كىييٍدًخلىكيٍم ى
.)  األىنٍػهىاري
 لسيئات حسنات: فإذا حسينت التوبة بدَّؿ هللا سيئات صاحبها حسنات.ابلتوبة تبدؿ ا خامسان:

يًٌئىاهًتًٍم حىسىنىاتو كىكىافى    اَّللَّي غىفيوران رىًحيمان(.قاؿ تعاُف )ًإالَّ مىٍن ًتىبى كىآمىنى كىعىًملى عىمىبلن صىاًٟتان فىأيٍكلىًئكى يػيبىدًٌؿي اَّللَّي سى
 ف بتوبتهم إٯتاف كعمل صاٌف.كىذا من أعظم البشارة للتائبُت إذا اقًت 

فىرًحى بشيء فػىرىحىوي هبذه اآلية ١تا أنزلت، كفرحو بنزكؿ )ًإّنَّ فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ ابن عباس ػ رضي هللا عنهما ما رأيت النِب 
ـى ًمٍن ذىنًٍبكى كىمىا أتىىخَّرى   (.ميًبينان. لًيػىٍرًفرى لىكى اَّللَّي مىا تػىقىدَّ

 التوبة سبب للمتاع اٟتسن، كنزكؿ األمطار، كزَيدة القوة، كاإلمداد ابألمواؿ كالبنُت. سادسان:
  كيلَّ ًذم فىٍضلو فىٍضلىوي(.قاؿ تعاُف )كىأىٍف اٍستػىٍرًفريكا رىبَّكيٍم مثيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًو ٯتيىتًٌٍعكيٍم مىتىاعان حىسىنان ًإُفى أىجىلو ميسىمِّى كىيػيٍؤتً 

ُفى )كىَيى قػىٍوـً اٍستػىٍرًفريكا رىبَّكيٍم مثيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًو يػيٍرًسٍل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن إً  -عليو السبلـ  -ُف على لساف ىود كقاؿ تعا
 قػيوًَّتكيٍم كىال تػىتػىوىلٍَّوا ٣تيٍرًًمُت(.

ًٍددٍكيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًنُتى كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم )فػىقيٍلتي اٍستػىٍرًفريكا رىبَّكي  كقاؿ على لساف نوح  ٍم ًإنَّوي كىافى غىفَّاران. يػيٍرًسٍل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىٯتي
 جىنَّاتو كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم أىنٍػهىاران(.

 سبب لفرح هللا تعاُف. سابعان:
: قىاؿى رىسيوؿي هللا  عن أنس .  عىٍبًدًه ًمٍن أىحىدًكيٍم سىقىطى عىلىى بىًعَتًه كقد أضلَّوي يف أرضو فىبلةو( ميتػَّفىقه عليو. ي أفٍػرىحي بًتػىٍوبىةً )  قىاؿى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  -ُْٖٕ هىًقيُّ يف" اىلشُّعىًب" ًبسىنىدو  (اىلصهٍمتي ًحٍكمىةه، كىقىًليله فىاًعليوي )  قىاؿى يػٍ أىٍخرىجىوي اىٍلبػى
 .  ضىًعيفو

 صىحهحى أىنهوي مىٍوقيوؼه ًمٍن قػىٍوًؿ ليٍقمىافى اىٟتٍىًكيًم. كى 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 ال يصح كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .

 ما تعريف الصمت ؟
 ق .كالصمت إمساؾ عن قولو الباطل دكف اٟتم : قاؿ الكفو 

، أما الصمت فهو إ   .مساؾ عن قوؿ الباطل دكف اٟتقالسكوت إمساؾ عن الكبلـ حقِّا كاف أك ابطبلن
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد فضل الصمت ، كأنو من اٟتكمة .
 ما ا١تراد ابلصمت يف اٟتديث ؟

 ا١تراد الصمت امود ، كىو الصمت عن الباطل .
 ل .: كإ٪تا الصمت امود الصمت عن الباطابن عبد الرب قاؿ

 ك .ترؾ الكبلـ الباطل، ككذا ا١تباح الذم ٬ترُّ إُف شيء من ذل : الصمت ا١تباح ا١ترغوب فيوكقاؿ العيٍت
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 كليعلم أف الكبلـ الصادر من اإلنساف ينقسم إُف أقساـ :
 : أف يكوف خَتان ، فإنو يقولو بعد تفكر كأتمل . األكؿ
 : أف يكوف شران ، فإنو ال يقولو . الثاين

 الكبلـ ا١تباح إُف حراـ . : أف يكوف مباحان ، فالصمت أفضل ، ألنو قد ٬تر الثالث
قاؿ ابن عبد ال ر: الكبلـ اب٠تَت من ذكر هللا كتبلكة القرآف كأعماؿ ال ر أفضل من الصمت، ككذلك القوؿ ابٟتق كلو، كاإلصبلح بُت 

 لو .الناس كما كاف مث
 األحاديث عن النِب ملسو هيلع هللا ىلص ال يستحقها كقاؿ أيضنا: ٦تا يبُت لك أفَّ الكبلـ اب٠تَت كالذكر أفضل من الصمت أف فضائل الذكر الثابتة يف

 ت .الصام
: كاإلنصاؼ أف الصمت يف نفسو ليس بفضيلة، ألنَّو أمر عدمي، كالنطق يف نفسو فضيلة، كإ٪تا يصَت رذيلة كقاؿ النيسابورم

 لم .خَتنا فرنم، أك سكت فس حم هللا امرأن قاؿ: ر  ألسباب عرضية ٦تا عددىا ذلك القائل، فَتجع اٟتق إُف ما قالو النِب 
 ل .ال خَت يف الصمت عن العلم، كما ال خَت يف الكبلـ عن اٞته كقاؿ علي بن أِب طالب:

: فالتكلم اب٠تَت خَت من السكوت عنو، كالصمت عن الشر خَت من التكلم بو، فأما الصمت الدائم فبدعة منهي كقاؿ ابن تيمية
 ا .عنه

 كرد يف فضل الصمت ؟اذكر ما 
 عبلمات اإلٯتاف اب كاليـو اآلخر أف يقوؿ خَتان أك ليسكت .من 

 ( متفق عليو . مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍليػىقيٍل خىٍَتان أىٍك لًيىٍصميتٍ  )  قىاؿى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ 

 كمن أسباب النجاة .
 الًتمذم . ) من صمت ٧تا ( ركاه قاؿ 

 ن .أم: فاز كظفر بكل خَت، أك ٧تا من آفات الداري : (٧تا.  )أم: سكت عن الشرًٌ  :(ن صمتم : مقاؿ القار 
من صمت )  :قاؿ الرزاِف: )من أتمل ٚتيع... آفات اللساف علم أنو إذا أطلق لسانو َف يسلم، كعند ذلك يعرؼ سر قولو ملسو هيلع هللا ىلص

ا مهالك كمعاطب، كىي على طريق ا١تتكلم، فإف سكت سلم من الكل، كإف نطق كتكلم خاطر ألف ىذه اآلفات كله (٧تا
بنفسو، إال أف يوافقو لساف فصيح، كعلم غزير، ككرع حافظ، كمراقبة الزمة، كيقلل من الكبلـ؛ فعساه يسلم عند ذلك، كىو مع 

رنم، فكن ٦تن سكت فسلم، فالسبلمة إحدل ٚتيع ذلك ال ينفك عن ا٠تطر، فإف كنت ال تقدر على أف تكوف ٦تن تكلم ف
 ( .الرنيمتُت

 : الصمت ىدم النيب ك 
: قػيٍلتي ًٞتىاًبًر ٍبًن ٝتىيرىةى: أىكيٍنتى ٕتيىاًلسي رىسيوؿى اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص نػىعىٍم، كىكىافى طىوًيلى الصٍَّمًت، قىًليلى الضًَّحًك، كىكىافى " :؟ قىاؿى  عىٍن ًٝتىاؾو قىاؿى

ا ، كىأىٍشيىاءى ًمٍن أيميورًًىٍم، فػىيىٍضحىكيوفى، كىرئتَّىا تػىبىسَّ أىٍصحى ٍعرى  م ( .بيوي يىٍذكيريكفى ًعٍندىهي الشًٌ
 ه ( .كىافى ٭تيىدًٌثي حىًديثنا لىٍو عىدَّهي اٍلعىادُّ ألىٍحصىا   . ) أف النِب كىعىٍن عىاًئشىةى اهنع هللا يضر

: قىاؿى  بػىتيوي، كىمىٍن كىثػيرى ًمزىاحيوي اٍستيًخفَّ ًبًو، كىمى  عىًن اأٍلىٍحنىًف ٍبًن قػىٍيسو قىاؿى يػٍ ثػيرى ضىًحكيوي قػىلٍَّت ىى ٍن أىٍكثػىرى عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب هنع هللا يضر: "مىٍن كى
ثػيرى سىقىطيوي، كىمىٍن كىثػيرى سىقىطيوي قىلَّ حىيىاؤيهي، كىمىٍن قىلَّ  ميوي كى ثػيرى كىبلى  و .حىيىاؤيهي قىلَّ كىرىعيوي، كىمىٍن قىلَّ كىرىعيوي مىاتى قػىٍلبي  ًمٍن شىٍيءو عيًرؼى ًبًو، كىمىٍن كى

ليغى حىاجى  ـً ًْتىٍسًب الرَّجيًل أىٍف يػىبػٍ كيٍم كىفيضيوؿى اٍلكىبلى : "ًإَيَّ  و .تى كىعىٍن عىٍبًد هللًا ٍبني مىٍسعيودو هنع هللا يضر قىاؿى
ٍعتي اٍبنى عي  : ٝتًى ٍنسىافي ًلسىانى كىعىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن ًدينىارو قىاؿى : "ًإفَّ حىقَّ مىا طىهَّرى اإٍلً  و .مىرى رضي هللا عنهما يػىقيوؿي
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 ج .قاؿ علي بن أَب طالب هنع هللا يضر: أفضل العبادة الصمت، كانتظار الفر ك 
 

ك بو كعن عقيل بن مدرؾ يرفعو إُف أَب سعيد )أف رجبلن أًته، فقاؿ: أكصٍت، فقاؿ: أكصيك بتقول هللا، كعليك ابلصمت، فإن
   (9) .( ترلب الشيطاف

ؿ، قاؿ: تعلَّم الصمت كما تعلم الكبلـ، فإف يكن الكبلـ يهديك، فإف الصمت يقيك، أال يف الصمت خصلتاف:  كعن أَب الذَيَّ
   (10) .تدفع بو جهل من ىو أجهل منك، كتعلم بو من علم من ىو أعلم منك

حىت (الضعيف؛ علم نفسك الصمت كما تعلمها الكبلـ، ككن مكينناكعن حبيب بن عيسى، قاؿ: كاف ابن مرٔف يقوؿ: ابن آدـ 
، كال ىشِّا يف غَت أربو    .تسمع، كال تكن مضحاكنا يف غَت عجبو

كقاؿ لقماف البنو: َي بٍت، إف غلبت على الكبلـ، فبل ترلب على الصمت، فكن على أف تسمع أحرص منك على أف تقوؿ، 
 ..4.. ). على الصمت مرة كاحدة إٓف ندمت على الكبلـ مرارنا، كَف أندـ

: أفضل علم العلماء السكوت. كقاؿ ملك  كتكلم أربعة من حكماء ا١تلوؾ أبربع كلمات كأهنا رمية عن قوس: فقاؿ ملك الرـك
 الفرس: إذا تكلمت ابلكلمة ملكتٍت كَف أملكها. كقاؿ ملك ا٢تند: أّن على ردًٌ ما َف أقل أقدر مٍت على ردًٌ ما قلت. كقاؿ ملك

   (15) .الصُت: ندمت على الكبلـ، كَف أندـ على السكوت
كقد قاؿ بعض الصاٟتُت: الـز الصمت يكسبك صفو ابة، كأيمنك سوء ا١تربة، كيلبسك ثوب الوقار، كيكفك مؤنة االعتذار. 

 . كقيل: الصمت آية الفضل، كٙترة العقل، كزين العلم، كعوف اٟتلم؛ فالزمو تلزمك السبلمة
 ت ا١تذمـو ؟ما ىو الصم

 ل .قاؿ علي بن أَب طالب: ال خَت يف الصمت عن العلم، كما ال خَت يف الكبلـ عن اٞته
 ه .لصمت عما ٬تب من الكبلـ حراـ، سواء اٗتذه ديننا أك َف يتخذة : كاكقاؿ ابن تيمي

 و .كقاؿ أيضنا: فقوؿ ا٠تَت كىو الواجب أك ا١تستحب خَت من السكوت عن
مت عن ا٠تَت كذكر هللا عز كجل، كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، فليس ٔتأمور بو، بل ىو منهي عنو كقاؿ الباجي: كأما الص
 ة .هني ٖترٔف، أك هني كراى

 ه .كالصمت ا١تنهي عنو ترؾ الكبلـ عن اٟتق ١تن يستطيعو، ككذا ا١تباح الذم يستوم طرفا : كقاؿ العيٍت
بي اىلرهىىًب ًمٍن مىسىاًكًئ اىأٍلىخٍ  ؽً ابى  الى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُْٕٗ كيلي اىٟتٍىسىنىاًت، كىمىا َتىٍكيلي اىلنهاري اىٟتٍىطىبى ) قىاؿى كيٍم كىاٟتٍىسىدى، فىًإفه اىٟتٍىسىدى أيٍى  (ًإايه
 د .أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكي 

 . كىاًلٍبًن مىاجىٍو: ًمٍن حىًديًث أىنىسو ٨تىٍويهي.  -َُْٖ
----------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 ال يصح .

 عرؼ اٟتسد .
 اٟتسد : ٘تٍت زكاؿ نعمة هللا عن الغَت ، سواء ٘تٌت كوهنا لو أك لغَته ، أك ٣ترد زكا٢تا .

 كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : اٟتسد كراىة نعمة هللا على الرَت .
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 ما حكم اٟتسد ؟
 حراـ .

 ) ال ٖتاسدكا ( . قاؿ 
) ال ٖتاسدكا ( يعٍت : ال ٭تسيٍد بعضيكم بعضان ، كاٟتسدي مركوزه يف طباع البشر ، كىو أفَّ اإلنساف يكرهي  رجب : قولو قاؿ ابن 

 أف يفوقىوي أحده مٍن جنسًو يف شيءو من الفضائل .
مبلئكتىو ، كعلَّمو أٝتاء  ١تَّا رآه قد فاؽ على ا١تبلئكة أبٍف خلقو هللا بيده ، كأسجد لو  كىو كاف ذنبى إبليس حيث حسدى آدـ 

كلًٌ شيءو ، كأسكنو يف جواره، فما زاؿ يسعى يف إخراجو من اٞتنَّة حىتَّ أخرج منها، كيركل عن ابن عمرى أفَّ إبليسى قاؿ لنوح: 
ـي اٞتنةى ك لَّها ، فأصبتي اثنتاف هبما أيىلك بٍت آدـ : اٟتسد ، كابٟتسد ليًعنتي كجيعلتي شيطاّنن رجيمان ، كاٟترص كابٟترص أيبيح آد

 حاجيت منو ابٟترص . خرَّجو ابني أَب الدُّنيا .
 ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىاًنكيٍم  كقد كصف هللا اليهودى ابٟتسد يف مواضع من كتابو القرآف ، كقولو تعاُف )  كىدَّ كىًثَته ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىٍو يػىريدُّكنىكيمٍ 

ى ٢تىيمي اٟتٍىٌق ( .كيفَّاران حىسىدان ًمٍن ًعٍنًد أىنٍػفيًسًهٍم   ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ
ىيمي هللاي ًمٍن فىٍضًلًو ( . ) جامع العلـو ( .   كقولو ) أىـٍ ٭تىٍسيديكفى النَّاسى عىلىى مىا آًتى

 اذكر مفاسد اٟتسد ؟
 أنو من صفات اليهود . أكالن :

ٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب لىوٍ كما قاؿ تعاُف )  ى ٢تىيمي اٟتٍىقُّ يػىريدُّك  كىدَّ كىًثَته مًٌ ٍن ًعنًد أىنفيًسًهم مًٌن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ ا مًٌ  ( . نىكيم مًٌن بػىٍعًد ًإٯتىاًنكيٍم كيفَّاران حىسىدن
ىيمي اَّللَّي ًمٍن فىٍضًلوً ككما يف قولو تعاُف )  ( . أىـٍ ٭تىٍسيديكفى النَّاسى عىلىى مىا آًتى

 أنو من اإليذاء كتعد على ا١تسلم . اثنيان :
 ( . ان كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنُتى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبرىٍَتً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا بػيٍهتىاّنن كىًإٍٙتان ميًبينعاُف )قاؿ ت
 هنى عنو . أف النِب  اثلثان :
 ) ال تباغضوا ، كال ٖتاسدكا ، كال تدابركا ( متفق عليو . قاؿ 

 ء هللا كقدره كحكمتو يف تقسيمو األرزاؽ بُت عباده .أنو اعًتاض على قضا رابعان :
نٍػيىا قاؿ بعض السلف : أتملت ىذه اآلية )  نػىهيم مًَّعيشىتػىهيٍم يف اٟتٍىيىاًة الدُّ  ... ( فًتكت اٟتسد .٨تىٍني قىسىٍمنىا بػىيػٍ

 ال يعود على اٟتاسد إال اب٢تم كالرم . خامسان :
 اد على صاحبو فقتلو .كقد قيل :  در اٟتسد ما أعدلو .... ع

 أنو عدك لنعم هللا . سادسان :
عدك نعمة هللا، كعدك عباده، ك٦تقوت عند هللا تعاُف، كعند الناس. كال يسود أبدا، كال يواسى فإف الناس ال : ... فاٟتاسد  قاؿ ابن القيم

ابختيارىم أبدا إال قهرا يعدكنو من الببلء كا١تصائب  يسٌودكف عليهم إال من يريد اإلحساف إليهم. فأما عدك نعمة هللا عليهم فبل يسٌودكنو
 اليت ابتبلىم هللا هبا. فهم يبرضونو كىو يبرضهم.

 أف اٟتسد سبب إليقاع العداكة كالبرضاء بُت الناس .سابعان : 
 أنو كبَتة من الكبائر ، كمن صفات إبليس لعنو هللا فهو الذم حسد آدـ لشرفو .اثمنان : 

 اٟتسد ؟ما فضل السالمة من 
 أف تركو من عبلمة كماؿ اإلٯتاف . أكالن :

 : أم ا١تؤمنُت أفضل ؟ قاؿ ) ا١تؤمن النقي القلب ، ليس فيو غل كال حسد ( ركاه ابن ماجو . فقد سئل رسوؿ هللا 
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 أف هللا أثٌت على األنصار بذلك .اثنيان : 
ٯتىافى ًمنٍ قاؿ تعاُف ) ديكفى يف صيديكرًًىٍم حىاجىةن ٦تَّا كىالًَّذينى تػىبػىوَّأيكا الدَّارى كىاإٍلً بُّوفى مىٍن ىىاجىرى إًلىٍيًهٍم كىال ٬تًى  أكتوا ( . قػىٍبًلًهٍم ٭تًي

 اذكر بعض أقواؿ  السلف يف اٟتسد ؟
 فقاؿ: تركتي اٟتسد فبقيت. ما أطوؿ عمرؾ.لو :   قاؿ األصمعي: رأيت أعرابيان أتى عليو مائة كعشرين سنة، فقلت

  نساف أقدر على أف أرضيو، إال اٟتاسد، فإنو ال يرضيو إال زكاؿ النعمة.كقاؿ معاكية: كل إ
  كقاؿ عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظا١تان أشبو ٔتظلـو من اٟتاسد: غم دائم كنفس متتابع.

 .من فضلو ، رجبلن عند العرش فربطو، فقاؿ: ما صفتو؟ فقيل: كاف ال ٭تسد الناس على ما آًتىم هللاسى كقيل رأل مو 
ـى  اًء ، يػىٍعًٍت حىسىدى إبًٍليسى آًلدى كىأىكَّؿي ذىٍنبو عيًصيى اَّللَّي بًًو يًف اأٍلىٍرًض ،  ،كىقىاؿى بػىٍعضي السَّلىًف : اٟتٍىسىدي أىكَّؿي ذىٍنبو عيًصيى اَّللَّي بًًو يًف السَّمى

ـى أًلىًخيًو حىىتَّ قػىتػىلىوي .  يػىٍعًٍت حىسىدى اٍبًن آدى
 لىٍيسى يف ًخصىاًؿ الشَّرًٌ أىٍعدىؿي ًمٍن اٟتٍىسىًد ، يػىٍقتيلي اٟتٍىاًسدى قػىٍبلى أىٍف يىًصلى إُفى اٍلمىٍحسيوًد . :ةي كىقىٍد قىاؿى ميعىاًكيى 

 كقاؿ البنو : َي بٍت ! إَيؾ كاٟتسد ، فإنو يتبُت فيك قبل أف يتبُت يف عدكؾ .
بلنا ؟ قاؿ : كانوا يعملوف يسَتان كيؤجركف كثَتان ، قاؿ: قلت : كعن سفياف بن دينار قاؿ : قلت ألَب بشر : أخ رٓف عن أعماؿ من كاف ق

 كَف ذاؾ ؟ قاؿ : لسبلمة صدكرىم .
 كقيل للحسن : أ٭تسد ا١تؤمن ؟ قاؿ : ال أـ لك ، أنسيت إخوة يوسف ، لكن الكرٔف ٮتفيو كاللئيم يبديو .

أىل اٞتنة فكيف أحسده على الدنيا كىي حقَتة يف اٞتنة؟  كقاؿ ابن سَتين: ما حسدت أحدان على شيء من أمر الدنيا، ألنو إف كاف من
 كإف كاف من أىل النار فكيف أحسػده على أمر الدنيا كىو يصَت إُف النار .

 قاؿ الشاعر :
 كل العداكاة قد تيرجىى إماتتها      إال عداكةى من عاداؾ من حسًد .

 كقاؿ ا٠تليل بن أٛتد : ال شيء أشبو اب١تظلـو من اٟتاسد .
 قاؿ بعض اٟتكماء : كل أحد ٯتكن أف ترضيو إال اٟتاسد ، فانو ال يرضيو إال زكاؿ نعمتك . ك 

اسد ، حزف الـز ، كنفس دائم ، كعقل ىائم ، كحسرة ال ػكقاؿ األصمعي : ٝتعت أعرابيان ، يقوؿ : ما رأيت ظا١تان أشبو ٔتظلـو من اٟت
 تنقضي .

أكؿ ذنب عصيى هللا بو مث قرأ ) كإذ قلنا للمبلئكة ... ( كإَيؾ كاٟترص ، فإنو أخرج آدـ من  كقاؿ عوف بن عبد هللا : إَيؾ كالك ٍر ، فإنو
 اٞتنة مث قرأ ) اىبطوا منها ( كإَيؾ كاٟتسد ، فإ٪تا قتل ابن آدـ أخاه حُت حسده مث قرأ ) كاتل عليهم نبأ ابٍت آدـ ابٟتق ( .

 قاؿ بعض العلماء : ابرز اٟتاسد ربو من ٜتسة أكجو : 
: أنو ضن بفضلو، كالثالث : سخط لقسمتو كأنو يقوؿ لربو: َف قسمت ىكذا ؟  كالثاينقد أبرض كل نعمة قد ظهرت على غَته ،  أك٢تا :

:  كا٠تامسخذؿ كِف هللا، ألنو يريد خذالنو كزكاؿ النعمة عنو،  كالرابع :يعٍت أف ذلك فضل هللا يؤتيو من يشاء، كىو يبخل بفضل هللا، 
 يعٍت إبليس لعنو هللا . أعػاف عػدكه 

 قاؿ بعض العلماء : ليس شيء من الشر أضر من اٟتسد ، ألنو يصل إُف اٟتاسد ٜتس عقوابت قبل أف يصل إُف اسود مكركه :
 غم ال ينقطع . أك٢تا :

 مصيبة ال يؤجر عليها . كالثاين :
 مذمة ال ٭تمد عليها . كالثالث :
 يسخط عليو الرب . كالرابع :

 ترلق عليو أبواب التوفيق . كا٠تامس :
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قاؿ العلماء : اٟتاسد ال يضر إال إذا ظهر حسده بفعل أك قوؿ ، كذلك أبف ٭تملو اٟتسد على إيقاع الشر ابسود ،  : قاؿ القرطيب
بىع مساكئو كيطلب عىثىرات يف السماء ، كأكؿ ذنب  كاٟتسد أٌكؿ ذنب عيًصي هللا بو،  : " ًإذا حىسىدت فبل تػىٍبًغ ..." اٟتديث قاؿ و ، فيػىتػٍ

ـى ، كحسد قابيلي ىابي  كاٟتاسد ٦تقوت مٍبروض مطركد ملعوف.ل ، عيًصي بو يف األرض ، فحسىدى إبليس آدى
كجعل خا٘تة ذلك اٟتسد تنبيهنا على ًعظىمو، ككثرة  (ًمٍن شىرًٌ مىا خىلىقى ) :أف يتعوَّذ من ٚتيع الشركر، فقاؿ كأمر نبيُّو  كقاؿ رٛتو هللا :

 . هضرر 
كال يناؿ يف كقيل : اٟتاسد ال يناؿ يف اجملالس إال ندامة ، كال يناؿ عند ا١تبلئكة إال لىعنة كبرضاء ، كال يناؿ يف ا٠تلوة إال جىزىعان كغمان ، 

 ) اٞتامع للقرطِب ( .           اآلخرة إال حيٍزّنن كاحًتاقان ، كال يناؿ من هللا إال بعدان كمقتان.
 كرىا ؟اٟتسد ثالث مراتب اذ 

.  أحدىا: أف ٭تسد كيقـو ٔتقتضاه من األذل ابلقلب كاللساف كاٞتوارح، فهذا اٟتسد ا١تذمـو
: ٘تٍت استصحاب عدـ النعمة ، فهو يكره أف ٭تدث هللا لعبده نعمة ، بل ٭تب أف يبقى على حالو من جهلو أك فقره أك كالثاين 

اـ ما ىو فيو من نقص كعيب ، فهذا حسد على شيء مقدر ، كاألكؿ ضعفو أك شتات قلبو عن هللا أك قلة دينو ، فهو يتمٌت دك 
حسد على شيء ٤تقق ، ككبل٫تا حاسد عدك نعمة هللا ، كعدك عباده ، ك٦تقوت عند هللا كعند الناس ، كال يسود أبدان ، فإف 

 ابختيارىم أبدان إال قهران .الناس ال يسودكف عليهم إال من يريد اإلحساف إليهم ، فأما عدك نعمة هللا عليهم فبل يسودكنو 
حسد الربطة ، كىو ٘تٍت أف يكوف لو مثل حاؿ اسود من غَت أف تزكؿ النعمة عنو ، فهذا ال أبس بو كال يعاب  كالثالث :

 صاحبو ، بل ىذا قريب من ا١تنافسة ) كيف ذلك فليتنافس ا١تتنافسوف ( .
هللا ماالن كسلطو على ىلكتو يف اٟتق ، كرجل آًته هللا اٟتكمة ، فهو ) ال حسد إال يف اثنتُت : رجل آًته  كيف الصحيح قاؿ 

يقضي هبا ، كيعلمها الناس ( فهذا حسد غبطة ، اٟتامل لصاحبو عليو ك ر نفسو ، كحب خصاؿ ا٠تَت ، كالتشبو أبىلها ، 
 كالدخوؿ يف ٚتلتهم ، فهذا ال يدخل يف اآلية بوجو ما .

أم يف اٟتسد [ بعدى ىذا إُف أقساـ ، فمنهم من يسعى يف زكاؿ نعمًة اسوًد ابلبري عليو : مث ينقسم الناس ]  كقاؿ ابن رجب
يىسعى يف إزالتو عن اسوًد فقط من غًَت نقل إُف نفسو،  ابلقوؿ كالفعل، مثَّ منهم من يسعى يف نقًل ذلك إُف نفسو، كمنهم من

 عنو . كىو شر٫ُّتا كأخبثهما ، كىذا ىو اٟتسدي ا١تذموـي ا١تنهيُّ 
كقسم آخر من الناًس إذا حسدى غَته ، َف يعمل ٔتقتضى حسده ، كَف يبًغ على اسود بقوؿو كال فعلو . كقد ريكم عن اٟتسن أنَّو 

 ال أيمثي بذلك  ، كركم مرفوعان من كجوه ضعيفة ، كىذا على نوعُت :
 ًلكى ، فبل أيمثي بو .أٍف ال ٯتكنو إزالةي اٟتسًد من نفًسو ، فيكوف مرلوابن على ذى  أحد٫تا :
دًٌثي نفسىو بذلك اختياران ، كييعيده كييبديو يف نفسو ميسًتًكحان إُف ٘تٍتًٌ زكاًؿ نعمة أخيو ، فهذا شبيوه ابلعـز ا١تصمًٌم  كالثاين : من ٭تي

، لكن ىذا يىبعيدي أف  على ا١تعصية ، كيف العقاب على ذلك اختبلؼه بُت العلماء ، كرٔتا ييذكر يف موضعو آخر إٍف شاء هللا تعاُف
 يىسلىمى من البري على اسود ، كلو ابلقوؿ ، فيأمث بذلك .

 .كقسم آخر إذا حسد َف يتمنَّ زكاؿ نعمة اسود ، بل يسعى يف اكتساب مثل فضائلو ، كيتمٌتَّ أٍف يكوفى مثلو 
 .كفى اٟتياةى الدُّنيا ) َيى لىٍيتى لىنىا ًمٍثلى مىا أيكيتى قىاريكفي ( فإف كانًت الفضائلي دنيويَّةن ، فبل خَتى يف ذلك ، كما قاؿ الَّذينى ييريدي  
 .كإٍف كانت فضائلى دينيَّةن ، فهو حسن  
قاؿ ) ال حسدى إالَّ يف اثنتُت : رجله آًته هللاي  كيف الصحيحُت  عنو  -عز كجل  -الشَّهادة يف سبيل هللا  كقد ٘تٌتَّ النَِّبُّ  

آّنء الليل كآّنء النَّهار ، كرجله آًتهي هللاي القرآف ، فهو يقوـي بو آّنء اللَّيل كآّنءى النَّهار ( ، كىذا ىو الربطة ، كٝتاه ماالن ، فهو يينفقو 
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 حسدان من ابب االستعارة .
و ، كنشر كقسم آخر إذا كجدى من نفسو اٟتسدى سعى يف إزالتو ، كيف اإلحساف إُف اسود إبسداًء اإلحساف إليو ، كالدُّعاء ل

على فضائلو ، كيف إزالة ما كىجىدى لو يف نفسو ًمنى اٟتسًد حىٌت يبدلىو ٔتحبَّة أٍف يكوفى أخوه ا١تسلمي خَتان منو كأفضلى ، كىذا ًمٍن أ
بُّ ألخيو ما ٭تبُّ   درجات اإلٯتاف ، كصاحبو ىو ا١تؤمني الكاملي الذم ٭تي

 يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو ( .  ) ابن رجب ( . لنفسو ، كقد سبق الكبلـ على ىذا يف تفسَت حديث ) ال
 ما كيفية السالمة اٟتسد ؟

 إخفاء النعمة .
إف أعظم النعم اإلقباؿ على هللا كالتعبد لو كاالنقطاع إليو كالتبتل إليو كلكل نعمة حاسد على قدرىا دقت أك :  قاؿ ابن القيم 

ٟتاسدين ا١تنقطعُت متعلقة هبا كليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمتو عن اٟتاسد جلت كال نعمة أعظم من ىذه النعمة فأنفس ا
 .كأف ال يقصد إظهارىا لو 

ككم من ( ال تقصص رؤَيؾ على إخوتك فيكيدكا لك كيدا إف الشيطاف لئلنساف عدك مبُت ) كقد قاؿ يعقوب ليوسف  
ىا األغيار فأصبح يقلب كفيو ك٢تذا يوصى العارفوف كالشيوخ صاحب قلب كٚتعية كحاؿ مع هللا قد ٖتدث هبا كأخ ر هبا فسلبو إَي
 م .  ) بدائع الفوائد ( .ْتفظ السر مع هللا كأف ال يطلعوا عليو أحدا كيتكتموف بو غاية التكت

 كيندفع شر اٟتاسد عن اسود بعشرة أسباب:كقاؿ رٛتو هللا : 
 ة .كاللجوء إليو كىو ا١تقصود هبذه السور التعوذ اب تعاُف من شره كاللجوء كالتحصن بو أحدىا:  

كىًإٍف تىٍص ريكا كىتػىتػَّقيوا ال )تقول هللا كحفظو عند أمره كهنيو فمن اتقى هللا توُف هللا حفظو كَف يكلو إُف غَته قاؿ تعاُف: السبب الثاين: 
ٍيئان   ( . يىضيرُّكيٍم كىٍيديىيٍم شى
 يشكوه كال ٭تدث نفسو أبذاه أصبل فما نصر على حاسده كعدكه ٔتثل الص ر على عدكه كأف ال يقاتلو كالالسبب الثالث: 

 و .الص ر عليو كالتوكل على هللا كال يستطل أتخَته كبري
التوكل على هللا }كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اَّللًَّ فػىهيوى حىٍسبيوي{ كالتوكل من أقول األسباب اليت يدفع هبا العبد ما ال يطيق السبب الرابع: 

ل ا٠تلق كظلمهم كعدكاهنم كىو من أقول األسباب يف ذلك فإف هللا حسبو أم كافية كمن كاف هللا كافيو ككاقيو فبل مطمع من أذ
 د .فيو لعدكه كال يضره إال أذل ال بد منو كاٟتر كال ر 

تفت إليو كال ٮتافو فراغ القلب من االشتراؿ بو كالفكر فيو كأف يقصد أف ٯتحوه من ابلو كلما خطر لو فبل يلالسبب ا٠تامس: 
كال ٯتؤل قلبو ابلفكر فيو كىذا من أنفع األدكية كأقول األسباب ا١تعينة على اندفاع شره فإف ىذا ٔتنزلة من يطلبو عدكه ليمسكو 

 . ركيؤذيو فإذا َف يتعرض لو كال ٘تاسك ىو كإَيه بل انعزؿ عنو َف يقدر عليو فإذا ٘تاسكا كتعلق كل منهما بصاحبو حصل الش
 ا .كىو اإلقباؿ على هللا كاإلخبلص لو كجعل ٤تبتو كترضيو كاإلّنبة إليو يف ٤تل خواطر نفسو كأمانيهب السادس: السب

كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا  )ٕتريد التوبة إُف هللا من الذنوب اليت سلطت عليو أعداءه فإف هللا تعاُف يقوؿ: لسبب السابع: ا
ا قيٍل ىيوى ًمٍن ) كقاؿ ٠تَت ا٠تلق كىم أصحاب نبيو دكنو  (كىسىبىٍت أىٍيًديكيمٍ  تيٍم ًمثٍػلىيػٍهىا قػيٍلتيٍم أىْفَّ ىىذى أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىبػٍ

و منها فما سلط على العبد من يؤذيو إال بذنب يعلمو أك ال يعلمو كما ال يعلمو العبد من ذنوبو أضعاؼ ما يعلم (ًعٍنًد أىنٍػفيًسكيمٍ 
 ه .كما ينساه ٦تا علمو كعملو أضعاؼ ما يذكر 

يف دفع الببلء كدفع العُت كشر اٟتاسد كلو َف يكن يف ىذا  ان الصدقة كاإلحساف ما أمكنو فإف لذلك أتثَتا عجيبلسبب الثامن: ا
أصابو شيء من ذلك  إال ٕتارب األمم قدٯتا كحديثا لكفى بو فما يكاد العُت كاٟتسد كاألذل يتسلط على ٤تسن متصدؽ كإف 
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كاف معامبل فيو ابللطف كا١تعونة كالتأييد ككانت لو فيو العاقبة اٟتميدة فاسن ا١تتصدؽ يف خفارة إحسانو كصدقتو عليو من هللا 
 .ا جنة كاقية كحصن حصُت كابٞتملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكوف سببا لزكا٢ت

فس كأشقها عليها كال يوفق لو إال من عظم حظو من هللا كىو إطفاء ّنر كىو من أصعب األسباب على النالسبب التاسع: 
اٟتاسد كالباغي كا١تؤذم ابإلحساف إليو فكلما ازداد أذل كشرا كبريا كحسدا ازددت إليو إحساّن كلو نصيحة كعليو شفقة كما 

ًوم اٟتٍىسىنىةي كىال السَّيًٌئىةي اٍدفىٍع اًبلَّيًت ًىيى كىال تىٍستى )  أظنك تصدؽ أبف ىذا يكوف فضبل عن أف تتعاطاه فاٝتع اآلف قولو عز كجل
يمه كىمىا يػيلىقَّاىىا ًإاٌل الًَّذينى صىبػىريكا كى  نىوي عىدىاكىةه كىأىنَّوي كىِفّّ ٛتًى نىكى كىبػىيػٍ مىا يػيلىقَّاىىا ًإال ذيك حىظٌو عىًظيمو كىًإمَّا يػىنػٍزىغىنَّكى ًمنى أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍ

أيكلىًئكى يػيٍؤتػىٍوفى أىٍجرىىيٍم مىرَّتػىٍُتً ٔتىا صىبػىريكا كىيىٍدرىأيكفى اًبٟتٍىسىنىًة السَّيًٌئىةى كى٦تَّا )  كقاؿ (  طىاًف نػىزٍغه فىاٍستىًعٍذ اًبَّللًَّ إًنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي الشَّيٍ 
"أنو ضربو قومو حىت أدموه فجعل يسلت الدـ عنو كيقوؿ  الذم حكى عنو نبينا  كأتمل حاؿ النِب (  رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى 

 ف .اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمو 
كىو اٞتامع لذلك كلو كعليو مدار ىذه األسباب كىو ٕتريد التوحيد كالًتحل ابلفكر يف األسباب إُف ا١تسبب السبب العاشر: 

بيد ٤تركها كفاطرىا كابرئها كال تضر كال تنفع إال إبذنو فهو الذم العزيز اٟتكيم كالعلم أبف ىذه آالت ٔتنزلة حركات الرَيح كىي 
كىًإٍف ٯتىٍسىٍسكى اَّللَّي ًبضيرٌو فىبل كىاًشفى لىوي ًإاٌل ىيوى كىًإٍف ييرًٍدؾى )٭تسن عبده هبا كىو الذم يصرفها عنو كحده ال أحد سواه قاؿ تعاُف: 

هللا بن عباس رضي هللا عنهما: "كاعلم أف األمة لو اجتمعوا على أف ينفعوؾ َف ينفعوؾ لعبد  كقاؿ النِب  (ًٓتىٍَتو فىبل رىادَّ لًفىٍضًلوً 
إال بشيء كتبو هللا لك كلو اجتمعوا على أف يضركؾ َف يضركؾ إال بشيء كتبو هللا عليك " صحيح فإذا جرد العبد التوحيد فقد 

 تعاُف بل يفرد هللا اب١تخافة كقد أمنو منو كخرج من قلبو خرج من قلبو خوؼ ما سواه ككاف عدكه أىوف عليو من أف ٮتافو مع هللا
 )بدائع الفوائد( .   اىتمامو بو كاشترالو بو كفكره فيو كٕترد هللا ٤تبة كخشية كإّنبة كتوكبل كاشتراال بو عن غَته

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُُْٖ ًٍلكي نػىٍفسىوي ًعٍندى اىٍلغىضىًب لىٍيسى اىلشهًديدي اًبلصُّرىعىًة، ًإ٪تهىا ) كىعىٍنوي قىاؿى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو.  (اىلشهًديدي اىلهًذم ٯتى
----------- 

 ؟) لىٍيسى الشهًديدي ابلصُّرىعىًة ( ما معٌت 
مر بقـو يصطرعوف فقاؿ ما ىذا قالوا فبلف ما يصارع أحدا  أم : الذم يصرع الناس كثَتان بقوتو ، كقد جاء عن أنس أف النِب 

صرعو قاؿ أفبل أدلكم على من ىو أشد منو رجل كلمو رجل فكظم غيظو فرلبو كغلب شيطانو كغلب شيطاف صاحبو . ركاه إال 
 البزار بسند حسن

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد التحذير من الرضب ، كأف الشديد حقيقة ىو من ٯتلك نفسو عند الرضب .

 كقد جاءت األحاديث يف التحذير من الرضب .
، كىرىجيبلًف يىٍستػىبَّاًف ، كىأىحىدي٫تيىا قًد اٍٛتىرَّ كىٍجهيوي ، كانٍػتػىفىخىٍت أٍكدىاجيوي  كيٍنتي جاًلسان مىعى النٌَِّب ) ، قىاؿى  سيلىٍيمىافى بن صيرىدو  عن

  ،
دي ، لى  )):  فػىقىاؿى رىسيوؿ هللًا  ٍو قىاؿى : أعيوذ ابً منى الشَّيطىاًف الرًَّجيًم ، ذىىىبى مٍنوي مىا إٌٓفً ألىٍعلىمي كىًلمىةن لىٍو قىا٢تىىا لىذىىىبى عىٍنوي مىا ٬تًى

دي   ميتػَّفىقه عىلىيًو . ((م تػىعىٌوٍذ ابً ًمنى الشَّيطىاًف الرًَّجي ))، قىاؿى :  . فػىقىاليوا لىوي : إفَّ النَِّبَّ  ((٬تًى
، كىىيوى قىاًدره عىلىى أٍف يػيٍنًفذىهي ، دىعىاهي هللاي سيبحىانىوي كىتػىعىاُف عىلىى ريؤيكًس  غىيظان  مىٍن كىظىمى ؿ ) ، قىا : أفَّ النَِّبَّ  كعن معاًذ بًن أىنسو 

ىهي ًمنى اٟتيوًر الًعًُت مىا شىا : حديث حسن .ء ( ا٠تىبلًئًق يىوـى الًقيامىًة حىىتَّ ٮتيىَتًٌ  ركاه أىبو داكد كالًتمذم، كىقاؿى
 ركاه البخارم .  ب (الى تػىٍرضى  ))فػىرىدَّدى ًمراران ، قىاؿى :  ((ال تػىٍرضىٍب  )): أكًصٍت . قىاؿى :  للنِب  أفَّ رىجيبلن قىاؿى  ) كعن أَب ىريرةى 

 ؟) ال تغضب (  قولو ما معٌت 
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 ) ال ترضب ( يتضمن أمرين عظيمُت : قاؿ السعدم : كالنهي عن الرضب يف قولو 
النهي عن تعاطي األسباب ا١توصلة إليو من كل ما ٭تمل ٠تلق ، كاٟتلم كالص ر . ) األمر بفعل األسباب ، كالتمرف على حسن ا أحد٫تا :

 الرضي كيهيجو ( .
أف ال ينفذ غضبو : فإف الرضب غالبان ال يتمكن اإلنساف من دفعو كرده ، كلكنو يتمكن من  -بعد الرضب  -األمر  الثاين :ك

 عدـ تنفيذه .
 اذكر أقساـ الغضب ؟

 ُت :الرضب ينقسم إُف قسم 
 مذمـو . القسم األكؿ :

 األحاديث السابقة .كما يف   كىو الرضب الدنيوم الذم حذرّن منو النِب  
 كىو ٤تمود . القسم الثاين :

 ما كاف  كللحق . 
 لنفسو إال أف تنتهك حرمات هللا ( متفق عليو . قالت عائشة ) كما انتقم رسوؿ هللا 

يل ابلناس صبلتو حىت يتأخر بعضهم عن الصبلة معو ، غضب كاشتد غضبو ككعظ ١تا شكيى إليو اإلماـ الذم يط كغضب 
 الناس كأمر ابلتخفيف .

 ؟عالج الغضب ما 
 االستعاذة اب من الشيطاف . أكالن : 

دي )   قىاؿى  السابق  سيلىٍيمىافى بن صيرىدو ٟتديث  ، لىٍو قىاؿى : أعيوذ ابً منى الشَّيطىاًف  إٌٓفً ألىٍعلىمي كىًلمىةن لىٍو قىا٢تىىا لىذىىىبى عىٍنوي مىا ٬تًى
دي   . (الرًَّجيًم ، ذىىىبى مٍنوي مىا ٬تًى

 ) إذا غضب الرجل فقاؿ أعوذ اب ، سكن غضبو ( . كقاؿ 
 السكوت . اثنيان :

 ) إذا غضب أحدكم فليسكت ( ركاه أٛتد .  قاؿ رسوؿ هللا  
ف الرضباف يصدر منو يف حاؿ غضبو من القوؿ ما يندـ عليو يف حاؿ زكاؿ : كىذا أيضان دكاء عظيم للرضب؛ ألقاؿ ابن رجب

غضبو كثَتان، من السباب كغَته ٦تا يعظم ضرره، فإذا سكت زاؿ ىذا الشر كلو عنده، كما أحسن قوؿ مورؽ العجلي رٛتو هللا: ما 
 امتؤلتي غضبان قط كال تكلمتي يف غضب قط ٔتا أندـ عليو إذا رضيت.

 كوف . الس اثلثان : 
 ) إذا غضب أحدكم كىو قائم فليجلس ، فإف ذىب عنو الرضب كإال فليضطجع ( ركاه أٛتد . قاؿ رسوؿ هللا 

يف شرحو على أَب داكد : ) القائم متهيئ للحركة كالبطش ، كالقاعد دكنو يف ىذا ا١تعٌت ،  -رٛتو هللا  -قاؿ العالمة ا٠تطاِب 
إ٪تا أمره ابلقعود كاالضطجاع لئبل يبدر منو يف حاؿ قيامو كقعوده ابدرة يندـ  النِب كا١تضطجع ٦تنوع منهما ، فيشبو أف يكوف 

 عليها فيما بعد ( .
 للرجل : ال ترضب . تذكر كصية النِب  رابعان :

 السابق ) ال ترضب ( .أَب ىريرة  حديثكما يف 
 ضب ٬تمع الشر كلو .، ما قاؿ فإذا الر كقد جاء يف ركاية قاؿ الرجل : ففكرت حُت قاؿ النِب 



 ُِٖٓ 

 أسباب دخوؿ اٞتنة . ٕتنبو من خامسان :
 ال ترضب كلك اٞتنة ( كعزاه ابن حجر إُف الط رآف . ) ث أَب ىريرةفقد جاء يف ركاية ٟتدي

 األجر العظيم ١تن كظم غيظو . سادسان :
 … ( .) من كظم غيظان كىو قادر على  لحديث السابقل

 كا١تيزة ا١تتقدمة ١تن ملك نفسو .معرفة الرتبة العالية   سابعان :
 ٟتديث الباب  ) ليس الشديد ابلصرعة ، إ٪تا الشديد الذم ٯتلك نفسو عند الرضب ( .

 د .ركاه اإلماـ أٛت) الصرعة كل الصرعة الذم يرضب فيشتد غضبو ك٭تمر كجهو ، كيقشعر شعره فيصرع غضبو (  كقاؿ 
 أماـ الصحابة ليوٌضح ىذا األمر .كينتهز عليو الصبلة كالسبلـ الفرصة يف حادثة 

مٌر بقـو يصطرعوف، فقاؿ: ما ىذا؟ قالوا: فبلف الصريع ما يصارع أحدان إال صرعو قاؿ: أفبل أدلكم على  فعن أنس )أف النِب 
 سن ركاه البزار قاؿ ابن حجر إبسناد حمن ىو أشد منو، رجله ظلمو رجله فكظم غيظو فرلبو كغلب شيطانو كغلب شيطاف صاحبو(. 

 يف الرضب .  التأسي هبديو  اثمنان :
 ، كىو أسوتنا كقدكتنا ، كاضحة يف أحاديث كثَتة ، كمن أبرزىا : كىذه السمة من أخبلقو 

، كعليو بيرد ٧ترآف غليظ اٟتاشية ، فأدركو أعراَب فجذبو بردائو جذبة  حديث أنس هنع هللا يضر قاؿ ) كنت أمشي مع رسوؿ هللا  
) ما بُت العنق كالكتف ( كقد أثرت هبا حاشية ال رد ، مث قاؿ : َي دمحم مير ِف من  إُف صفحة عاتق النِب  شديدة ، فنظرت

 عندؾ ، فالتفت إليو ملسو هيلع هللا ىلص فضحك ، مث أمر لو بعطاء ( متفق عليو . ماؿ هللا الذم 
 معرفة أف رد الرضب من عبلمات ا١تتقُت . ًتسعان :

قيوفى يف السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء عيوا ًإُفى مىٍرًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى . الًَّذينى يػيٍنفً قاؿ تعاُف ) كىسىارً 
بُّ اٍلميٍحًسًنُت ( .  كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلرىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن النَّاًس كىاَّللَّي ٭تًي

 أخبلقهم أهنم ) كىًإذىا مىا غىًضبيوا ىيٍم يػىٍرًفريكفى ( . كمن
 دعاء هللا . عاشران : 

)اللهم بعلمك الريب كقدرتك على ا٠تلق أحيٍت ما علمت اٟتياة خَتان ِف، كتوفٍت إذا علمت الوفاة خَتان  كاف من دعائو 
 ضا كالرضب، كأسألك القصد يف الفقر كالرٌت ...( .ِف، اللهم كأسألك خشيتك يف الريب كالشهادة، كأسألك كلمة اٟتق يف الر 

: كأما قولو ) كأسألك كلمة اٟتق يف الرضب كالرضا ( فعزيز جدان ، كقد مدح هللا من يرفر عند غضبو قاؿ اٟتافظ ابن رجب 
 العدؿ ، فمن كاف ال يقوؿ فقاؿ )كىًإذىا مىا غىًضبيوا ىيٍم يػىٍرًفريكفى ( ألف الرضب ٭تمل صاحبو على أف يقوؿ غَت اٟتق ، كيفعل غَت

 إال اٟتق يف الرضب كالرضا ، دؿ ذلك على شدة إٯتانو كأنو ٯتلك نفسو .
: فإف من ال ٯتلك نفسو عند الرضب إذا غضب قاؿ فيمن غضب عليو ما ليس فيو من العظائم ، كىو يعلم أنو  ُث قاؿ رٛتو هللا 

 كاذب .
 الغضب ؟ذـ السلف يف  اذكر بعض أقواؿ

 سلف: إَيؾ كالرضب، فإنو يصَتؾ إُف ذؿ االعتذار .قاؿ أحد ال
 كقاؿ بعضهم: عجبان ١تن قيل فيو السوء كىو فيو كيف يرضب!، كعجبان ١تن قيل فيو ا٠تَت كليس فيو كيف يفرح! 

 كقاؿ مورؽ العجلي : ما قلت يف الرضب شيئان إال ندمت عليو يف الرضا .
 ككاف الشعِب ينشد :



 ُِٓٗ 

 ا       إ٪تا األحبلـ يف حاؿ الرضب ليست األحبلـ يف حاؿ الرض
 ككاف ابن عوف إذا اشتد غضبو على أحد قاؿ : ابرؾ هللا فيك كَف يزد .

 كقاؿ الفضيل بن عياض : أّن منذ ٜتسُت سنة أطلب صديقان إذا غضب ال يكذب علٌي ما أجده .
 كقاؿ جعفر بن دمحم : الرضب مفتاح كل شر .

 ا٠تلق يف كلمة : قاؿ : ترؾ الرضب .كقيل البن ا١تبارؾ : اٚتع لنا حسن 
َي أمَت ا١تؤمنُت كنت أحلم عن  : كركم أف معاكية بن أَب سفياف قاؿ لعرابة بن أكس : مب سدت قومك َي عرابة ؟ فقاؿ عرابة

فعل منهم فعلي فهو مثلي، كمن جاكزٓف فهو أفضل مٍت، كمن قصر  جاىلهم ، كأعطي سائلهم، كأسعى يف حوائجهم، فمن
  خَت منو .عٍت فأّن

 ك٦تن اشتهر ابٟتلم كعدـ الرضب األحنف بن قيس ككاف يقاؿ : أحلم من أحنف .
  فائدة :

 نبذة من أقواؿ كقصص األحنف بن قيس :
 قاؿ ابن ا١تبارؾ: قيل لؤلحنف مب سودكؾ ؟ قاؿ: لو عاب الناس ا١تاء َف أشربو.

 كقاؿ خالد بن صفواف: كاف األحنف يفر من الشرؼ كالشرؼ يتبعو.
 كقيل لؤلحنف: إنك كبَت كالصـو يضعفك. قاؿ: إٓف أعده لسفر طويل. 

 قاؿ مرَتة : ذىبت عُت األحنف فقاؿ: ذىبت من أربعُت سنة ما شكوهتا إُف أحد.
قاؿ اٟتسن: ذكركا عن معاكية شيئان فتكلموا، كاألحنف ساكت. فقاؿ: َي أاب ْتر! مالك ال تتكلم؟ قاؿ: أخشى هللا إف  

 إف صدقت.كذبت، كأخشاكم 
 كعن األحنف: عجبت ١تن ٬ترم يف ٣ترل البوؿ مرتُت كيف يتك ر .

 عاشت بنو ٘تيم ْتلم األحنف أربعُت سنة . :قيل 
قاؿ سليماف التيمي: قاؿ األحنف: ثبلث يٌف ما أذكرىن إال ١تعت ر: ما أتيت ابب سلطاف إال أف أدعى، كال دخلت بُت اثنُت 

 ان بعد أف يقـو من عندم إال ٓتَت.حىت يدخبلٓف بينهما، كما أذكر أحد
كقاؿ: ما ّنزعٍت أحد إال أخذت أمرم أبمور : إف كاف فوقي عرفت لو قدره، كإف كاف دكٓف رفعت قدرم عنو، كإف كاف 

 مثلي تفضلت عليو، كقاؿ لست ْتليم كلكٍت أٖتاَف.
 إف قلت عشران َف تسمع كاحدة. كقيل: إف رجبلن خاصم األحنف، كقاؿ: لئن قلت كاحدة لتسمعن عشران ، فقاؿ: لكنك

كقيل : إف رجبلن قاؿ لؤلحنف: مب سدت ؟ كأراد أف يعيبو، قاؿ األحنف : بًتكي ما ال يعنيٍت، كما عناؾ من أمرم ما ال 
 يعنيك.

 كعن األحنف قاؿ: ثبلثة ال ينتصفوف من ثبلثة : شريف من دٓفء، كبر من فاجر، كحليم من أٛتق.
 ماف السر، كالبعد عن الشر ، كالكامل من عدت سقطاتو.كسئل ما ا١تركءة ؟ قاؿ: كت

رأس األدب آلة ا١تنطق، ال خَت يف قوؿ ببل فعل، كال يف منظر ببل ٥ت ر، كال يف ماؿ ببل جود، كال يف صديق ببل :  كعنو قاؿ
 كفاء، كال يف فقو ببل كرع، كال يف صدقة إال بنية، كال يف حياة إال بصحة كأمن .

د رجل در٫تان ، فقاؿ: ١تن ىذا ؟ قاؿ ِف ، قاؿ: ليس ىو لك حىت ٗترجو يف أجر أك اكتساب شكر.. كرأل األحنف يف ي



 َُِٔ 

 ك٘تثل : 
 أنت للماؿ إذا أمسكتو *** فإذا أنفقتو فا١تاؿ لك

 كقيل: كاف األحنف إذا أًته رجل كسع لو، فإف َف يكن لو سعة أراه كأنو يوسع لو.
 لطعاـ؛ إٓف أبرض الرجل يكوف كصافان لفرجو كبطنو .جنبوا ٣تالسنا ذكر النساء كا :كعنو قاؿ

كقيل: إنو كلم مصعبان يف ٤تبوسُت قاؿ: أصلح هللا األمَت! إف كانوا حبسوا يف ابطل فالعدؿ يسعهم، كإف كانوا حبسوا يف اٟتق 
 فالعفو يسعهم.

 كعنو قاؿ: ال ينبري لؤلمَت الرضب ، ألف الرضب يف القدرة مفتاح السيف كالندامة.
نو قاؿ: ال يتم أمر السلطاف إال ابلوزراء كاألعواف، كال ينفع الوزراء كاألعواف إال اب١تودة كالنصيحة، كال تنفع ا١تودة كالنصيحة كع

 إال ابلرأم كالعفة.
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُِْٖ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  ميتػهفىقه عىلىٍيًو.  (ـى اىٍلًقيىامىًة اىلظٍُّلمي ظيليمىاته يػىوٍ )  قىاؿى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن جىاًبرو  -ُّْٖ ًاتػهقيوا اىلظٍُّلمى، فىًإفه اىلظٍُّلمى ظيليمىاته يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة، كىاتػهقيوا اىلشُّحه ، فىًإنهوي )  قىاؿى

لىكيٍم   أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه. (أىٍىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ
-------------- 

 أم : اجعلوا بينكم كبينو كقاية ٘تنعكم من الوقوع فيو .) اتػهقيوا الظٍُّلمى ( 
ىو على ظاىره ، فيكوف ظلمات على صاحبو ، ال يهتدم يـو القيامػة سبيبلن حُت يسعى نور )فىإفه الظٍُّلمى ظيليمىاته يػىٍوـى الًقيىامىًة ( 

 ا١تؤمنُت بُت أيديهم كأبٯتاهنم .
لىكيمٍ  ) لىكيٍم . ٛتىىلىهيٍم عىلىى أٍف سىفىكيوا ًدمىاءىيٍم ، كيف ركاية ) (  فىًإنهوي أىٍىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ كىاتػَّقيوا الشُّحَّ ؛ فىًإفَّ الشُّحَّ أٍىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ

لُّوا ٤تىىارًمىهيم ( ىذا ىو ا٢تبلؾ الذم ٛتل عليو الشح .) ٛتىىلىهيٍم  ( أم : أغراىم الشح .) عىلىى أٍف سىفىكيوا دً  م (كىاٍستىحىلُّوا ٤تىىارًمىهي   مىاءىيٍم ، كىاٍستىحى

 كىو أشد من البخل ، كأبلغ يف ا١تنع من البخل ، كقيل : ىو البخل مع اٟترص .) كىاتػهقيوا الشُّحه (  
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد ٖترٔف الظلم .
 كالظلم ينقسم إُف قسمُت :

 فعل ما يضر بو كىو العدكاف . كالثاين :ما ٬تب ٢تم من اٟتقوؽ كىو التفريط ، منع  أحد٫تا :
 كقد جاءت نصوص كثَتة تبُت ٖترٔف الظلم :

 ) إف الظلم ظلمات يـو القيامة ( متفق عليو .  قاؿ رسوؿ هللا 
 ) قاؿ تعاُف : ... فبل تظا١توا ( . كقاؿ 
 ليكم كحرمة يومكم ىذا ، يف شهركم ىذا ، يف بلدكم ىذا ( متفق عليو ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ ع كقاؿ 
 ) من ظلم قيد ش ر من األرض طوقو من سبع أرضُت ( متفق عليو . كقاؿ 
) من كانت عنده مظلمة ألخيو فليتحلل منها ، فإنو ليس مث دينار كال درىم من قبل أف أيخذ ألخيو من حسناتو ، فإف  كقاؿ

 أخذ من سيئات أخيو ، فطرحت عليو ( ركاه البخارم . َف يكن لو حسنات
 فيحـر على اإلنساف أف يظلم غَته حقوقو .



 ُُِٔ 

: فظلمي العباد شرّّ مكتسب؛ ألفَّ اٟتق فيو آلدمي مطبوع عىلىى الشُّح، فبل يًتؾ من حقو شيئنا، السيما مع شدة  قاؿ ابن رجب
 ا حقّّ عىلىى كلدىا، لتأخذه منو.حاجتو يـو القيامة، فإفَّ األـ تفرحي يومئذ إذا كاف ٢ت

نٍػيىا كإٍف أيمهل؛ كما قاؿ  ) ًإفَّ اَّللَّى لىييٍمًلي لًلظَّاَفًً حىىتَّ ًإذىا أىخىذىهي َفٍى يػيٍفًلٍتوي (  كمع ىذا، فالرالبي أفَّ الظاَف تيعجَّل لو العقوبة يف الدُّ
: مثيَّ قػىرىأى ) كىكىذىًلكى أىٍخذي رىبًٌكى ًإذىا أىخىذى   القيرىل كىًىيى ظىاًلمىةه ( . قىاؿى

 قاؿ بعضي أكابر التابعُت لرجل: َي ميفلس. فابتيلي القائل ابلدَّين كاٟتبس، بعد أربعُت سنة.
 كضىرب رجله أابه كسحبو ًإُفى مكاف، فػىقىاؿى الًَّذم رآه: ًإُفى ىا ىنا! رأيتي ىذا ا١تضركب قد ضىرب أابه، كسحبو إًلىٍيًو . 

 من قولو تعاىل ) إين حرمن الظلم كجعلتو بينكم ٤ترمان ( ؟ما كجو ٖترمي الظلم 
 من كجهُت : 

أف هللا عز كجل حرمو على نفسو ، فإذا كاف ٤ترمان على هللا مع كماؿ قدرتو كسعة ملكو فحرمتو على العبد أكُف لظهور  األكؿ :
 عجزه كنقص ملكًو .

 . أف هللا جعلو بيننا ٤ترمان ، فنهى عنو هني ٖترٔف كاآلخر :
 ماذا نستفيد من قولو ) كاتقوا الشح ( ؟

 التحذير من الشح .نستفيد 
 فهو سبب للظلم .

 كما يف حديث الباب .
 ) ٛتلهم على أف سفكوا دماءىم كاستحلوا ٤تارمهم ( . قاؿ 

 أمرىم ابلظلم فظلموا ، كأمرىم ابلفجور ففجركا ، كأمرىم ابلقطيعة فقطعوا ( .كعند أَب داكد ) 
  أف من كقي شح نفسو فقد أفلح .كأخرب تعاىل

 فقاؿ تعاُف )كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ( .
 كالشُّح ييهلك صاحبو ، كإذا شاع يف اجملتمعات مزقها كأىلكها .

 كإعجاب ا١ترء بنفسو ( ركاه أٛتد . ) ... كأما ا١تهكات : فشحه مطػاع ، كىولن متبع ، قاؿ 
 ميناؼو لإلٯتاف . كىو

ا( كاإلٯتاف يف الشح يف سبيل هللا كدخاف جهنم يف جوؼ عبد أبدنا، كال ٬تتمع )ال ٬تتمع غبار ك٢تذا قاؿ   ركاه النسائي . قلب عبد أبدن
 كىو شر خصاؿ الرجل .

 ) شر ما يف الرجل شح ىالع كجنب خالع ( ركاه أبو داكد . قاؿ 
 كانتشاره من عالمات الساعة .

 ، كيكثر ا٢ترج ( . ) يتقارب الزماف ، كينقص العمل ، كيلقى الشح قاؿ 
عند قولو )كيلقى الشح( إلقاؤه يف قلوب الناس على اختبلؼ أحوا٢تم؛ حىت يبخل العاَف بعلمو فيًتؾ -رٛتو هللا-قاؿ ابن حجر

 التعليم كالفتول، كيبخل الصانع بصناعتو حىت يًتؾ تعليم غَته، كيبخل الرٍت ٔتالو حىت يهلك الفقَت .
 ح: ىو شٌدة اٟترص على الشيء، كاإلخفاء يف طلبو، كاالستقصاء يف ٖتصيلو، كجشع النفس عليو. قاؿ ابن القيم رٛتو هللا : الش

 كالبخل: منع إنفاقو بعد حصولو، كحبو كإمساكو، فهو شحيح قبل حصولو، ٓتيل بعد حصولو.
يبخل فقد عصى شحو ككيًقي فالبخل ٙترة الشح، كالشح يدعو إُف البخل، كالشح كامن يف النفس؛ فمن ٓتل فقد أطاع شحو، كمن َف 

http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
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 [.ٗشره، كذلك ىو ا١تفلح }كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى{]اٟتشر:
االقتصاد خلق ٤تمود، يتولد من خلقُت: عدؿ كحكمة... كىو كسط بُت طرفُت مذمومُت،.... كالشح: خلق ذميم »كقاؿ أيضان: 

 ا.ق«ٯتده كعد الشيطاف حىت يصَت ىلعان، كا٢تلع: شدة اٟترص على الشيء كالشره بو....يتولد من سوء الظن كضعف النفس، ك 
: قاؿ طائفةه من العيلىمىاء: الشحُّ ىو اٟترصي الشديدي الًَّذم ٭تمل صاحبىو عىلىى أف أيخذى األشياءى من غَت حلًٌها قاؿ ابن رجب 

 كٯتنعها من حقوقها.

 كالشح مغركز يف النفس .
 ( . كىمىن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى قاؿ تعاُف ) 

 ( . كىأيٍحًضرىًت األىنفيسي الشُّحَّ كقاؿ تعاُف ) 
 كإضافتيوي إُف النفًس ألنَّو غريزةه فيها مقتضيةه للحرًص على ا١تنًع الذم ىو البخلي، ك٢تذا قاؿ تعاُف )كأحضرت األنفس الشح(.

 ( كأضيف يف ىذه اآلية إُف النفس ألنو  غريزة ال تسلم منها نفس. كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسوً تعاُف ) قاؿ ابن عاشور : يف قولو
: ذكر تعاُف يف ىذه اآلية الكرٯتة أف األنفس أحضرت الشح أم: جعل شيئان حاضران ٢تا كأنو مبلـز ٢تا ال قاؿ الشنقيطي 

نو ال يفلح أحد إال إذا كقاه هللا شح نفسو كىو قولو تعاُف )كىمىن ييوؽى شيحَّ كأشار يف موضع آخر: أ...  يفارقها. ألهنا جبلت عليو
نػىٍفًسًو فأكلئك ىيمي ا١تفلحوف( كمفهـو الشرط أف من َف يوؽ شح نفسو َف يفلح كىو كذلك، كقيده بعض العلماء ابلشح ا١تؤدم إُف 

 إُف ذلك، فهو ٓتل كىو رذيلة كالعلم عند هللا. منع اٟتقوؽ اليت يلزمها الشرع، أك تقتضيها ا١تركءة، كإذا بلغ الشح
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ٤تىٍميوًد ٍبًن لىًبيدو  -ُْْٖ ءي )  قىاؿى : اىلرًٌايى ٍرؾي اىأٍلىٍصغىري أىٍخرىجىوي  (ًإفه أىٍخوىؼى مىا أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم اىلشًٌ

 أىٍٛتىدي ًبسىنىدو حىسىنو. 
---------- 

 قسم الشرؾ ؟إىل كم قسم ين
 . ينقسم إُف قسمُت : أك ر كأصرر 

 ما الدليل على ىذا التقسيم ؟
 من الرَيء ( ركاه البزار كسنده حسن . ما صح عن شداد بن أكس قاؿ ) كنا نعد الرَيء على عهد رسوؿ هللا 

 عرؼ الشرؾ األكرب كاألصغر ؟
 ىو أف يسوم غَت هللا اب يف ما ىو من خصائص هللا . األك ر :

 كاألصرر : ىو ما أتى يف النصوص أنو شرؾ كَف يصل إُف حد األك ر .
 ىو جعل شيء من حقوؽ هللا لرَته ال ٮترج بو العبد من ا١تلة . كقيل :

 كقيل : ىو كل كسيلة تكوف ذريعة إُف الشرؾ األك ر ، قالو السعدم .
 ت الشرع عدـ خركج صاحبو من الدين .كقيل : ما ثبت شرعان إطبلؽ اسم الشرؾ أك الكفر عليو ، كعيلم من دالال

 ما الفرؽ بُت الشرؾ األكرب كالشرؾ األصغر ؟
 الشرؾ األك ر ٮترج من ا١تلة ، كاألصرر ال ٮترج من ا١تلة .

 الشرؾ األك ر ٮتلد صاحبو يف النار ، كاألصرر ال ٮتلد صاحبو فيها إف دخلها .
 ل الذم قارنو .الشرؾ األك ر ٭تبط ٚتيع األعماؿ ، كاألصرر ٭تبط العم
 ىل  قولو ) الشرؾ األصغر ( دليل على قلة أ٫تيتو ؟
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يى بذلك لقلة أ٫تيتو ، كليس كذلك ، كلكن ١تا كاف ٔتقابل األك ر  -من تسمية ىذا الشرؾ أصرر  –قد يفهم بعض الناس  أنو ٝتي
يى أصرر ، كإال فهو أعظم من الكبائر .  ٝتي

 يف الشرؾ األصغر ؟ما كجو الداللة على شدة ا٠توؼ من الوقوع 
 من كجهُت :

 ٗتوؼ من كقوعو ٗتوفان شديدان . الرسوؿ -أ
 ٗتوؼ من كقوعو يف الصاٟتُت الكاملُت فمن دكهنم من ابب أكُف . أنو -ب

 قولو ) الرايء( ىل ىذا من ابب اٟتصر ؟
كاٟتلف برَت هللا ، كإ٪تا اقتصر على   قولو ) الرَيء ( ىذا من ابب ا١تثاؿ ال من ابب اٟتصر ، إذ الشرؾ األصرر أنواعو متعددة 

 الرَيء لكثرة كقوعو كمشقة دفعو .
 ماذا نستفيد من قولو ) الرايء ( ؟

كأنو أخوؼ ما ٮتاؼ على الصاٟتُت ، ألف النفوس ٣تبولة على حب الرَيسة كا١تنزلة يف قلوب ا٠تلق إال من  نستفيد خطر الرَيء ،
 سلمو هللا كعصمو .

 عرؼ الرايء ؟
: الرَيء بكسر الراء كٗتفيف التحتانية كا١تد كىو مشتق من الرؤية كا١تراد بو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ٢تا  حجرقاؿ ابن 

 .فيحمدكا صاحبها 
 . كالسمعة بضم ا١تهملة كسكوف ا١تيم مشتقة من ٝتع كا١تراد هبا ٨تو ما يف الرَيء لكنها تتعلق ْتاسة السمع كالرَيء ْتاسة البصر

 الرايء ؟ اذكر خطر
 أنو ٤تبط للعمل . أكالن :

قىاًتكيٍم اًبٍلمىنًٌ كىاأٍلىذىل كىالًَّذم يػيٍنًفػػػػػػقي مى  ءى النَّاًس كىال ييػػػػػٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً قاؿ هللا تعاُف ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػيٍبًطليوا صىدى  الىوي رائى
 اآٍلًخًر ... ( .

 اسى كىال يىٍذكيريكفى اَّللَّى ًإالَّ قىًليبلن( فَّ اٍلمينىاًفًقُتى ٮتيىاًدعيوفى اَّللَّى كىىيوى خىاًدعيهيٍم كىًإذىا قىاميوا ًإُفى الصَّبلًة قىاميوا كيسىاُفى يػيرىاؤيكفى النَّ كقاؿ سبحانو )إً 
عة، ك٢تذا يتخلفوف كثَتنا عن الصبلة يشهدكف الناس تقية ٢تم كمصان : ال إخبلص ٢تم كال معاملة مع هللا، بل إ٪تا قاؿ ابن كثَت

 غالبنا كصبلة العشاء يف كقت العتمة كصبلة الصبح يف كقت الرلس.  اليت ال ييركف فيها
مرفوعان : ) قاؿ هللا تعاُف : ) أّن أغٌت الشركاء عن الشرؾ ، من عمل عمبلن أشرؾ معي غَتم تركتو كشركو ( .  عن أَب ىريرة 
 ؾ ( .ماجو : ) فأّن منو برمء كىو للذم أشر ركاية ابن ركاه مسلم كيف 

 فدؿ اٟتديث على بطبلف العمل الذم كقع فيو شرؾ ، كمن الشرؾ الرَيء .
 . ىو من صفات ا١تنافقُت اثنيان :

 قاؿ تعاُف يف ا١تنافقُت ) يػيرىاؤيكفى النَّاسى كىال يىٍذكيريكفى اَّللَّى ًإالَّ قىًليبلن ( .
ثٍػليكيٍم ييوحىى ًإِفىَّ أى٪تَّىا ًإ٢تىيكيٍم ًإلىوه كىاًحده فىمىن كىافى يػىٍرجيو لًقىاء رىبًًٌو فػىٍليػىعٍ كقاؿ سبحانو كتعاُف ) قيٍل إً  مىٍل عىمىبلن صىاًٟتنا كىال ٪تَّىا أىّنى بىشىره مًٌ

 ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدان ( .
بعبادة ربو أحدان( كىو الذم  كقولو )كال يشرؾ وافقنا لشرع هللا،قاؿ ابن كثَت يف قولو تعاُف ) فليعمل عمبلن صاٟتان ( أم: ما كاف م

 .تعاُف كحده ال شريك لو ييراد بو كجو هللا
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ا ٢تىيٍم ًمنى اَّللًَّ مىا َفٍى يىكيونيوا ٭تىٍتىًسبيوفى ( .  كقاؿ جل شأنو ) كىبىدى
 . سيئات قاؿ ٣تاىد يف معٌت ىذه اآلية: عملوا أعماالن تو٫توا أهنا حسنات فإذا ىي

 .آيتهم كقصتهم كقاؿ سفياف الثورم يف ىذه اآلية: كيل ألىل الرَيء ، كيل ألىل الرَيء ، ىذه
 اثلثان : ىدد تعاىل ا١ترائُت .

( ٔاؤيكفى )( الًَّذينى ىيٍم يػيرى ٓ( الًَّذينى ىيٍم عىن صىبلهًتًٍم سىاىيوفى )ْفػىوىٍيله لًٌٍلميصىلًٌُتى ) قاؿ سبحانو موضحنا عقوبة ا١ترائُت يـو القيامة )
ٍنػىعيوفى اٍلمىاعيوفى   ( .كىٯتى

 رابعان : أكؿ من يقضى عليو يـو القيامة ا١ترائي بعملو .
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  عىرَّفىوي نًعىمىوي يػىقيوؿي ) ًإفَّ أىكَّؿى النَّاًس يػيٍقضىى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىٍيًو رىجيله اٍستيٍشًهدى فىأييتى ًبًو فػى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قاؿ : ٝتًى

ٍف يػيقىاؿى جىرًمءه . فػىقىٍد ًقيلى . مثيَّ أيًمرى فػىعىرىفػىهىا قىاؿى فىمىا عىًمٍلتى ًفيهىا قىاؿى قىاتػىٍلتي ًفيكى حىىتَّ اٍستيٍشًهٍدتي . قىاؿى كىذىٍبتى كىلىًكنَّكى قىاتػىٍلتى ألى 
يهىا له تػىعىلَّمى اٍلًعٍلمى كىعىلَّمىوي كىقػىرىأى اٍلقيٍرآفى فىأيًتىى بًًو فػىعىرَّفىوي نًعىمىوي فػىعىرىفػىهىا قىاؿى فىمىا عىًمٍلتى فً ًبًو فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهًو حىىتَّ أيٍلًقىى يف النَّاًر كىرىجي 

قىاؿى عىاَفه . كىقػىرىٍأتى اٍلقىٍرآفى لًيػيقىاؿى ىيوى قىارًئه . قىاؿى تػىعىلٍَّمتي اٍلًعٍلمى كىعىلٍَّمتيوي كىقػىرىٍأتي ًفيكى اٍلقيٍرآفى . قىاؿى كىذىٍبتى كىلىًكنَّكى تػىعىلٍَّمتى اٍلًعٍلمى لًيػي 
طىاهي ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمىاًؿ كيلًًٌو فىأيًتىى بًًو فػىعىرَّفىوي فػىقىٍد ًقيلى مثيَّ أيًمرى بًًو فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهًو حىىتَّ أيٍلًقىى يًف النَّاًر . كىرىجيله كىسَّعى اَّللَّي عىلىٍيًو كىأىعٍ 

بُّ أىٍف يػينػٍفىقى ًفيهىا ًإالَّ أىنٍػفىٍقتي فً نًعى  يهىا لىكى قىاؿى كىذىٍبتى كىلىًكنَّكى فػىعىٍلتى مىوي فػىعىرىفػىهىا قىاؿى فىمىا عىًمٍلتى ًفيهىا قىاؿى مىا تػىرىٍكتي ًمٍن سىًبيلو ٖتًي
 أيٍلًقىى يف النَّاًر ( ركاه مسلم . لًيػيقىاؿى ىيوى جىوىاده . فػىقىٍد ًقيلى مثيَّ أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهًو مثيَّ 

 خامسان : أف هللا يفضح ا١ترائُت .
 ركاه مسلم .مىٍن ٝتىَّعى ٝتىَّعى اَّللَّي بًًو ، كىمىٍن يػيرىاًئي يػيرىاًئي اَّللَّي ًبًو ( )  ٝترة . قاؿ : قاؿ كما يف حديث 

 نتم تراءكف ٢تم .سادسان : يقاؿ للمرائُت يـو القيامة : اذىبوا اطلبوا الثواب ٦تن ك
يقوؿ ) إذا ٚتع هللا األكلُت كاآلخرين ليـو القيامة ، ليـو ال ريب فيو ،  عن أَب سعيد بن أَب فضالة قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا 

 ركاه الًتمذم .ّندل منادو : من كاف أشرؾ يف عملو  أحدان فليطلب ثوابو من عنده ، فإف هللا أغٌت الشركاء عن الشرؾ ( 
 علينا . : خافو النيب سابعان 

عن أَب سعيد مرفوعان ) أال أخ ركم ٔتا ىو أخوؼ عليكم عندم من ا١تسيح الدجاؿ ؟ قالوا : بلى ، قاؿ : الشرؾ ا٠تفي ، يقـو 
 ركاه أٛتد .الرجل فيصلي فيزين صبلتو ١تا يرل من نظر رجل ( 

 اثمنان : ال يدخل اٞتنة .
من تعلم علمان ٦تا يبترى بو كجو هللا تعاُف ال يتعلمو إال ليصيب بو عرضان من الدنيا َف : )  قاؿ : قاؿ النِب  عن أَب ىريرة 

 .ركاه أبو داكد ٬تد عرؼ اٞتنة يـو القيامة ( 
 ًتسعان : ليس لو يف اآلخرة نصيب .

، فمن عمل منهم : ) بشر ىذه األمة ابلسناء كالدين كالرفعة كالتمكُت يف األرض  عن أَب بن كعب قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 ركاه اٛتد .عمل اآلخرة للدنيا َف يكن لو يف اآلخرة من نصيب ( 

 ٍمرًئو مىا نػىوىل . ك " النًٌيَّةي " ًىيى ٦تَّا ٮتيًٍفيوً قاؿ ابن تيمية : كى٦تَّا يىٍدخيلي يف ذىًلكى نًيَّاتي اأٍلىٍعمىاًؿ فىًإ٪تَّىا اأٍلىٍعمىاؿي اًبلنًٌيَّاًت كىًإ٪تَّىا ًلكيلًٌ ا
ٍنسىافي يًف نػىٍفًسًو فىًإٍف كىافى قىٍصديهي ابًٍترىاءى كىٍجًو رىبًًٌو اأٍلىٍعلىى اٍستىحىقَّ الثػَّوىابى كىًإٍف كىافى قىٍصدي  ءى النَّاًس اٍستىحىقَّ اٍلًعقىابى كىمىا قىاؿى اإٍلً هي رَيى

هًتًٍم سىا ًة قىاميوا كيسىاُفى تػىعىاُفى ) فػىوىٍيله لًٍلميصىلًٌُتى ( ) الًَّذينى ىيٍم عىٍن صىبلى ىيوفى ( ) الًَّذينى ىيٍم يػيرىاءيكفى ( كىقىاؿى ) كىًإذىا قىاميوا إُفى الصَّبلى
ثىًة الًَّذينى أىكَّؿي مىٍن تيسىعَّري هًبًٍم النَّ  مى لًيػيقىاؿى : عىاَفه قىارًئه اري يف الًَّذم تػىعىلَّمى كىعىلَّ يػيرىاءيكفى النَّاسى ( كىيًف حىًديًث أىَب ىيرىيٍػرىةى الصًَّحيًح يًف الثَّبلى
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ًء إ٪تَّىا كىافى قى  ٍصديىيٍم مىٍدحى النَّاًس ٢تىيٍم كىتػىٍعًظيمىهيٍم ٢تىيٍم كىاىلًَّذم قىاتىلى لًيػيقىاؿى جىرًمءه كىشيجىاعه . كىاىلًَّذم تىصىدَّؽى لًيػيقىاؿى جىوىاده كىًكرٔفه فػىهىؤيالى
ًء إذىا حيوًسبيوا كىانيوا ٦تٍَّن يى كىطىلىبى اٞتٍىاًه ًعٍندىىيٍم ؛ َفٍى يػىٍقًصدي  ٍستىًحقُّ كا ًبذىًلكى كىٍجوى اَّللًَّ كىًإٍف كىانىٍت صيوىري أىٍعمىا٢تًًٍم صيوىرنا حىسىنىةن فػىهىؤيالى

ًلًو اٍلعىذىابى كىمىا يف اٟتٍىًديًث ) مىٍن طىلىبى اٍلًعٍلمى لًيػيبىاًىيى ًبًو اٍلعيلىمىاءى أىٍك لًييمىارًمى ًبًو السُّفىهىاءى  أىٍك لًيىٍصًرؼى بًًو كيجيوهى النَّاًس إلىٍيًو فػىلىوي ًمٍن عىمى
تػىرىى بًًو كىٍجوي اَّللًَّ الى يىٍطليبيوي إالَّ لًييًصيبى  نٍػيىا َفٍى يػىرىٍح رىاًئحىةى اٞتٍىنًَّة النَّاري ( كىيف اٟتٍىًديًث اآٍلخىًر ) مىٍن طىلىبى ًعٍلمنا ٦تَّا يػيبػٍ كىًإفَّ  ًبًو عىرىضنا ًمٍن الدُّ

رىةى : اٍلقىٍلبي مىًلكي اأٍلىٍعضىاًء كىاأٍلىٍعضىاءي ر٭تىهىا لىييوجىدي ًمٍن مىًسَتىًة ٜتىٍسًمائىًة عىاـو ( كىيف " اٞتٍيٍملىًة " اٍلقىٍلبي ىيوى اأٍلىٍصلي كىمىا قىاؿى أىبيو ىيرىيػٍ 
بػي   ثىٍت جينيوديهي .  ) الفتاكل ( .جينيوديهي فىًإذىا طىابى اٍلمىًلكي طىابىٍت جينيوديهي كىًإذىا خىبيثى خى

ئػىٍُتً : أىٍف يػيرىادى هًبىا كىٍجوي اَّللًَّ ؛ كىأى  يػٍ يعي اٟتٍىسىنىاًت الى بيدَّ ًفيهىا ًمٍن شى ٍف تىكيوفى ميوىاًفقىةن لًلشَّرًيعىًة . فػىهىذىا يف كقاؿ رٛتو هللا : كإذا كىانىٍت ٚتًى
ًلًم ال  يًح عىٍن النَِّبًٌ طَّيًًٌب ؛ كىاٍلعىمىًل الصَّاًلًح ؛ يف اأٍليميوًر اٍلًعٍلًميًَّة كىاأٍليميوًر اٍلًعبىاًديًَّة . كى٢ًتىذىا ثػىبىتى يف الصَّحً اأٍلىقٍػوىاًؿ كىاأٍلىفٍػعىاًؿ ؛ يف اٍلكى

ثىةو تيٍسجىري هًبًٍم جىهىنَّمي : رىجيله تػىعىلَّمى اٍلًعٍلمى كىعىلَّمىوي كىقػىرىأى اٍلقيٍرآ فى كىأىقٍػرىأهي لًيػىقيوؿى النَّاسي : ىيوى عىاَفه كىقىارًئه . كىرىجيله قىاتىلى كىجىاىىدى ) إفَّ أىكَّؿى ثىبلى
ثىةي الهًذينى ييرًيديكفى اللًيػىقيوؿى النَّاسي : ىيوى شيجىاعه كىجىرًمءه . كىرىجيله تىصىدَّؽى كىأىٍعطىى لًيػىقيوؿى النَّاسي : جىوىاده سىًخيّّ (  ًء الثهالى ءى فىًإفه ىىؤيالى رًٌايى

اًء كىالصهاًٟتًُتى  دًٌيًقُتى كىالشُّهىدى ثىًة الهًذينى بػىٍعدى النهًبيًٌُتى ًمٍن الصًٌ ؛ فىًإفَّ مىٍن تػىعىلَّمى اٍلًعٍلمى الًَّذم بػىعىثى اَّللَّي ًبًو ريسيلىوي كىالسٍُّمعىةى ىيٍم إبًًزىاًء الثهالى
تىًري ًبذىًلكى كىٍجوى اَّللًَّ كىعىلَّمىوي ًلوىٍجًو اَّللًَّ كىافى ًصدًٌيقنا ، كىمى  ا ، كىمىٍن تىصىدَّؽى يػىبػٍ  كىافى ٍن قىاتىلى لًتىكيوفى كىًلمىةي اَّللًَّ ًىيى اٍلعيٍليىا كىقيًتلى كىافى شىًهيدن

ا يىٍسأىؿي اٍلميٍفرًطي يف مىالًًو الرٍَّجعىةى كىٍقتى اٍلمىٍوًت ؛ كىمىا قىاؿى اٍبني عىبَّاسو : مىٍن  أيٍعًطيى مىاالن فػىلىٍم ٭تىيجَّ ًمٍنوي كىَفٍى يػيزىؾًٌ سىأىؿى صىاًٟتنا ، كى٢ًتىذى
مي اٍلمىٍوتي فػىيػىقيوؿى رىبًٌ لىٍوالى أىخٍَّرتىًٍت إُفى أىجىلو الرٍَّجعىةى كىٍقتى اٍلمىٍوًت كىقػىرىأى قػىٍولو تػىعىاُفى ) كىأىٍنًفقيوا ًمٍن مىا رىزىقٍػنىاكيٍم ًمٍن قػىٍبًل أىٍف أيىٍيتى أىحىدىكي 

 فىأىصَّدَّؽى كىأىكيٍن ًمنى الصَّاًٟتًُتى ( .قىرًيبو 
 ؿ :اعلم أف أصل الرَيء حب اٞتاه كا١تنزلة ، كإذا فيصل رجع إُف ثبلثة أصو  :  قدامة اؿ ابنق

 . حب لذة اٟتمد أكالن :
 ـ .الفرار من أَف الذ اثنيان :

 س .الطمع فيما يف أيدم النا اثلثان :
 الرايء ؟اذكر بعض أقواؿ السلف يف التحذير من 

 شداد بن أكس قاؿ عند موتو : إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم : الرَيء ، الشهوة ا٠تفية . قاؿ
 كقاؿ سهل : ال يعرؼ الرَيء إال ٥تلص .

 ككل ما َف يكن  ف ركتو منزكعة . : كقاؿ ابن القيم
 ككاف عكرمة يقوؿ : أكثركا من النية الصاٟتة فإف الرَيء ال يدخل النية .

 م يقوؿ : كل شيء أظهرتو من عملي فبل أعده شيئان .ككاف الثور 
 كعن عبدة قاؿ : إف أقرب الناس من الرَيء آمنهم منو .

 كقاؿ الربيع بن خثيم : كل ما ال يراد بو كجو هللا يضمحل .
 كقاؿ بشر بن اٟتارث : قد يكوف الرجل مرائيان بعد موتو ، ٭تب أف يكثر ا٠تلق بعد موتو .

التواقيع على اسم ا١تلك ليأخذ ال راطيل  نظر ا١ترائي إُف ا٠تلق يف عملو إال ٞتهلو بعظمة ا٠تالق .. ا١ترائي يزكرقاؿ ابن رجب : ما ي
 ابلكليو ... نقش ا١ترائي على الدرىم الزائد اسم ا١تلك لَتكج كالبهرج ما ٬توز إال لنفسو كيوىم أنو من خاصة ا١تلك كىو ما يعرفو

 على غَت الناقد .
 يم : أنفع العمل أف تريب فيو عن الناس ابإلخبلص .قاؿ ابن الق
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 هللا ، فهو حسرة على العبد يف معاده ،  ككقفة لو يف طريق سَته ، أك نكسة إف كقاؿ :كل نفس ٮترج يف غَت ما يقرب إُف

 استمر ، أك حجاب إف انقطع بو

 اذكر بعض أقواؿ ابن قدامة يف التحذير من الرايء ؟ .
 م أف أصل الرَيء حب اٞتاه كا١تنزلة ، كإذا فيصل رجع إُف ثبلثة أصوؿ :اعل :  قاؿ رٛتو هللا

 . حب لذة اٟتمد أكالن :
 الفرار من أَف الذـ . اثنيان :
 الطمع فيما يف أيدم الناس اثلثان :
ا يوافق : كاعلم أف أكثر الناس إ٪تا ىلكوا ٠توؼ مذمة الناس ، كحب مدحهم ، فصارت حركاهتم كلها على م رٛتو هللاكقاؿ 

 رضى الناس ، رجاء ا١تدح ، كخوفان من الذـ ، كذلك من ا١تهلكات  .
كقاؿ : كَف يزؿ ا١تخلصوف خائفُت من الرَيء ا٠تفي ، ٬تتهدكف يف ٥تادعة الناس عن أعما٢تم الصاٟتة ، ك٭ترصوف على إخفائها 

 م هللا تعاُف يف القيامة إبخبلصهم .    أعظم ما ٭ترص الناس على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أف ٮتلص عملهم ليجازيه
كمن الدكاء النافع ) يف عبلج الرَيء ( أف يعود نفسو إخفاء العبادات ، كإغبلؽ األبواب دكهنا ، كما نرلق األبواب  :أيضان كقاؿ 

 دكف الفواحش ، فإنو ال دكاء يف الرَيء مثل إخفاء األعماؿ .    ) ٥تتصر منهاج القاصدين ( .
ا١تتعلمُت عليو أمارة النجابة؛ ألف أمارة النجابة  : مث أتملت العلماء كا١تتعلمُت، فرأيت القليل من وزم يف صيد ا٠تاطرقاؿ ابن اٞت

ما  يطلب منو ما يصَته شبكة للكسب إما ليأخذ قضاء مكاف، أك ليصَت قاضي بلد، أك قدر طلب العلم للعمل بو، كٚتهورىم
 يتميز بو عن أبناء جنسو، مث يكتفي .

كالشهرة كا١تدح فالتباعد عن  كمن عبلمات العلم النافع أنو يدؿ صاحبو على ا٢ترب من الدنيا كأعظمها الرائسةكقاؿ ابن رجب : 
 ذلك كاالجتهاد يف ٣تانبتو من عبلمات العلم النافع.

وف مكران أنو ٮتشى أف يك فإذا كقع شيء من ذلك من غَت قصد كاختيار كاف صاحبو يف خوؼ شديد من عاقبتو ْتيث
 اشتهار اٝتو كبعد صيتو . كاستدراجان كما كاف اإلماـ أٛتد ٮتاؼ ذلك على نفسو عند

كبلمو فليصمت ، كإف أعجبو الصمت فلينطق ، كال يفًت  كقاؿ الذىِب : ينبري للعاَف أف يتكلم بنية كحسن قصد ، فإف أعجبو
 كالثناء . عن ٤تاسبة نفسو فإهنا ٖتب الظهور

قولو : أيصبت ببصرم ، كأظن أْف عوقبت بكثرة   -رٛتو هللا تعاُف  -عن أىب اٟتسن القطاف  -و هللا تعاُف رٛت -كحكى الذىِب 
 كبلمي أَيـ الرحلة .
ا١تعرفة ، كاليـو يكثركف  كهللا ، فقد كانوا مع حسن القصد كصحة النية غالبان ٮتافوف من الكبلـ ، كإظهار قاؿ الذىِب : صدؽ

كيلوح جهلهم كىواىم كاضطراهبم فيما علموه فنسأؿ هللا التوفيق  سوء القصد مث إف هللا يفضحهم ،الكبلـ مع نقص العلم ، ك 
 كاإلخبلص . 

 كال يكونن ٫تك أف ٖتدث بو الناس . كقاؿ أبو قبلبة أليوب السختيآف: َي أيوب إذا أحدث هللا لك علمنا فأحدث  عبادة،
جريج: ١تن طلبتم العلم ؟!! كلهم يقوؿ:  ت األكزاعي كسعيد بن عبد العزيز كابنكيف ترٚتة ابن جريج: قاؿ الوليد بن مسلم سأل

 لنفسي . غَت أفَّ ابن جريج فإنَّو قاؿ: طلبتو للناس .
أحسن الصدؽ ، كاليـو تسأؿ الفقيو الرِب ١تن طلبت العلم ؟ فيبادر  تعليقنا على ىذا ا٠ت ر: " قلت : ما -رٛتو هللا-قاؿ الذىِب 

ا طلبو للدنيا ، كَي قلة ما عرؼ منو . كيقوؿ: طلبتو    ، كيكذب إ٪تَّ
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 كقاؿ عبد هللا بن ا١تعتز: علم ا١تنافق يف قولو ، كعلم ا١تؤمن يف عملو .
 بينو كبُت الناس، كمن تزين ٔتا ليس فيو شانو هللا. قاؿ عمر بن ا٠تطاب: من خلصت نيتو يف اٟتق، كلو على نفسو، كفاه هللا ما

 مر : اللهم اجعل عملي كلو صاٟتان كاجعلو لوجهك خالصان كال ٕتعل ألحد فيو شيئان .ككاف من دعاء ع
: العمل ألجل الناس كابتراء اٞتاه كا١تنزلة عندىم، كرجائهم للضر كالنفع منهم: ال يكوف من عارؼ هبم البتة، بل  كقاؿ ابن القيم

 عرؼ هللا أخلص لو أعمالو كأقوالو. جاىل بشأهنم، كجاىل بربو، فمن عرؼ الناس أنز٢تم مناز٢تم، كمن
إف كل من أعرض عن شيء من اٟتق كجحده، كقع يف ابطل ميقابل ١تا أعرض عنو من اٟتق كجحده، حىت يف األعماؿ،  كقاؿ :

من رغب عن العمل لوجو هللا كحده ابتبله هللا ابلعمل لوجوه ا٠تلق ، فرغب عن العمل ١تن ضىره كنفعو كموتو كحياتو كسعادتو 
 ده ، فابتليى ابلعمل ١تن ال ٯتلك لو شيئان من ذلك .بي

 ككذلك من رغب عن إنفاؽ مالو يف طاعة هللا ابتيليى إبنفاقو لرَت هللا كىو راغم .  
الوقوؼ عند مدح الناس كذمهم : عبلمة انقطاع القلب كخلوه من هللا كأنو َف تباشره ركح ٤تبتو كمعرفتو كَف يذؽ حبلكة  كقاؿ :

 .    الطمأنينة إليوالتعلق بو ك 
 ما حكم العمل إذا خالطػػو الرايء ؟

 العبادة إذا اتصل هبا الرَيء ٢تا أحػػواؿ :
 .أف يكوف الباعث على العبادة مراعاة الناس من األصل ، فهػػػذا مبطل للعبادة -أ
 م .ركاه مسلفيو غَتم تركتو كشركو ( ) قاؿ هللا تعاُف : أّن أغٌت الشػػركاء عن الشرؾ ، من عمل عمبلن أشرؾ معي  قاؿ النِب  

أف يكوف مشاركان للعبادة يف أثنائها ، ٔتعٌت : أف يكوف اٟتامل لو يف أمره اإلخبلص  ، مث طرأ  الرَيء يف أثناء العبادة ،  -ب
 ت :فهذه العبادة ال ٗتلو من حاال

ؿ ، كآخرىا ابطل ، مثػػالو : رجل عنده مائة رَيؿ ، يريد أف ال يرتبط أكؿ العبادة آبخرىا ، فأك٢تا صحيح بكل حا :اٟتالة األكُف 
أف يتصدؽ هبا ، فتصدؽ ٓتمسُت منها صدقة خالصػة مث طرأ عليو الرَيء يف ا٠تمسُت الباقي ، فاألكُف صدقة صحيحة مقبولة ، 

 كا٠تمسوف الثانية صدقة ابطلة الختبلط الرَيء فيها ابإلخبلص .
 لعبادة آبخرىا ، فبل ٮتلو اإلنساف حينئذو من أمرين :  أف يرتبط أكؿ ا :اٟتالة الثانية 

 أف يدافػع الريػاء كال يسػكن إليػو ، بل يعرض عنو كيكرىو ، فإنو ال يؤثر شيئان .
 أف يطمئن إُف ىذا الرَيء كال يدافعو ، فحينئذن تبطل ٚتيع العبادة ، ألف أك٢تا مرتبط   آبخرىا .    

 ء بعد انتهاء العبادة ، فإنو ال يؤثر عليها كال يبطلها ، ألهنا ٘تت صحيحة .أف يطرأ الرَياٟتالة الثالثة : 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُْٖٓ ، كىًإذىا )  قىاؿى ، كىًإذىا كىعىدى أىٍخلىفى : ًإذىا حىدهثى كىذىبى ثه آيىةي اىٍلمينىاًفًق ثىالى

 ٍيًو.ميتػهفىقه عىلى  (ائٍػتيًمنى خىافى 
 . -كىًإذىا خىاصىمى فىجىرى  -كى٢تىيمىا: ًمٍن حىًديًث عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عىٍمًركو:  -ُْٖٔ

---------- 
 ( أم أربع خصاؿ . ) أربع

 ( أم : شديد الشبو اب١تنافقُت هبذه ا٠تصاؿ . ) منافقان خالصان 
 ( بفتح ا٠تاء : ىي ا٠تصلة . ) من كانت فيو خىلة

 ار ٓتبلؼ الواقع .( الكذب اإلخب ) كذب
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 ( الردر ترؾ الوفاء بو . ) غدر
 ( أم َف يفعل ما كعد بو . ) أخلف
 ( أم : جادؿ . ) خاصم

 ( أم : ماؿ عن اٟتق ، كا١تراد ىنا الشتم كالرمي ابألشياء القبيحة كالبهتاف . ) فجر
 ( ؟آيىةي اٍلمينىاًفًق ثىالىثه ما ا١تراد ابلنفاؽ يف قولو ) 

 سبلـ كإخفاء الكفر .النفاؽ إظهار اإل
 كقد اختلف العلماء ما ا١تراد ابلنفاؽ يف ىذا اٟتديث ، ألف ىذه الصفات موجودة يف كثَت من ا١تسلمُت : 
 : معناه أف صاحب ىذه ا٠تصاؿ شبيو اب١تنافقُت . فقيل 

يٌف شيئان من النفاؽ؟ فإنو َف يرد  : ا١تراد ابلنفاؽ ىنا النفاؽ العملي كرجحو القرطِب كاستدؿ لو بقوؿ عمر ٟتذيفة: ىل تعلم كقيل
 بذلك نفاؽ الكفر إ٪تا أراد نفاؽ العمل .

 : ا١تراد التحذير عن ارتكاب ىذه ا٠تصاؿ كإف الظاىر غَت مراد . كقيل 
 . كالراجح أف ا١تراد هبذا النفاؽ يف ىذا اٟتديث النفاؽ العملي

 اذكر صفات ا١تنافقُت الواردة يف حديث الباب ؟ 
 ب يف اٟتديث .أكالن : الكذ

 كالكذب : اإلخبار ٓتبلؼ الواقع ، كىو ٤تـر .
قد تظاىرت نصوص الكتاب كالسنة على ٖترٔف الكذب ، كىو من قبائح الذنوب كفواحش العيوب ، كإٚتاع األمة قاؿ النوكم : 

 .       متفقة على ٖترٯتو 
 ( .أكلئك كاف عنو مسؤكالن ) كال تقف ما ليس لك بو علم إف السمع كالبصر كالفؤاد كل قاؿ تعاُف 

 اثنيان : إخالؼ الوعد .
 كىذا يدؿ على أف إخبلؼ الوعد ٤تـر ، ألنو من صفات ا١تنافقُت .

ّنى ًمن فىٍضًلًو لىنىصَّدَّقىنَّ كىلىنىكيونىنَّ ًمنى الصَّاًٟتًُتى كقد تعاُف ) ىيم مًٌن فىضٍ  .كىًمنػٍهيم مٍَّن عىاىىدى اَّلٌلى لىًئٍن آًتى ليوٍا ًبًو كىتػىوىلَّوٍا كَّىيم فػىلىمَّا آًتى ًلًو ٓتًى
 ( .مٍُّعرًضيوفى 

 اثلثان : ا٠تيانة يف األمانة .
مثاؿ : إذا أكدعو إنساّنن شيئان ، كطلب منو أف ٭تفظها ، فيأيت ىذا ا١تودع عنده كيستعمل ىذا الشيء أك يهملها فبل ٭تفظها ، أك 

 أبخذ مالو .
 ؿ يتيم ، فبل يقـو ابلواجب ، بل يهمل مالو ، كرٔتا أيخذه لنفسو .مثاؿ آخر : يكوف اإلنساف كليان على ما

 : إذا عاىد غدر . رابعان 
 أم حالف كعاىد على أمر غدر بو ، كىي قريبة من معٌت ) كإذا كعد أخلف ( .

 : إذا خاصم فجر ، أم إذا ٗتاصم مع شخص عند القاضي أك غَته . خامسان 
 كالفجور يف ا٠تصومة على نوعُت :

 : أف يدعي ما ليس لو . أكالن 
 : أف ينكر ما ٬تب عليو . كالثاين



 ُِٔٗ 

كحلف على ىذه الدعول ،  -كىو كاذب  –مثاؿ : ادعى شخص على آخر عند القاضي : أّن أطلب ىذا الرجل ألف رَيؿ 
 كأتى بشاىد زكر ، فحكم لو القاضي ، فهذا خاصم ففجر ، ألنو ادعى ما ليس لو ، كحلف عليو .

 للمنافق غَت ىذه الصفات ذكرت يف مواضع أخرل اذكرىا ؟ىناؾ صفات أخرل 
 : الكسل عن الصبلة . أكالن 

 ( .) كإذا قاموا إُف الصبلة قاموا كساُف قاؿ تعاُف : 
 : التخلف عن صبليت الفجر كالعشاء . اثنيان 

 : ) أثقل الصبلة على ا١تنافقُت صبلة العشاء كالفجر ( . متفق عليو  قاؿ رسوؿ هللا 
 : قلة ذكر هللا . اثلثان 

 ( .) كال يذكركف هللا إال قليبلن قاؿ تعاُف : 
 : عدـ الفقو يف الدين . رابعان 

 ( .كلكن ا١تنافقُت ال يفقهوف ) قاؿ تعاُف : 
 : االىتماـ ابلظاىر كإ٫تاؿ الباطن . خامسان 

 ( .) كإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كإف يقولوا تسمع لقو٢تم قاؿ تعاُف : 
 مر اب١تنكر كالنهي عن ا١تعركؼ .: األ سادسان 

 ( .ا١تنافقوف كا١تنافقات بعضهم من بعض أيمركف اب١تنكر كينهوف عن ا١تعركؼ ) قاؿ تعاُف : 
 بصفات ا١تنافقُت ؟ ١تاذا أخربان النيب 

 ألمرين :
 : أف ٨تذر من ىذه الصفات الذميمة . األكؿ
 : لنحذر من يتصف هبذه الصفات . الثاين

 سم النفاؽ ؟إىل كم قسم ينق
 إُف قسمُت :
 : كىو ا١توجود هبذا اٟتديث ، كىو ذنب عظيم . نفاؽ عملي

برض بعض ما جاء بو  –برض الرسوؿ  – تكذيب بعض ما جاء بو الرسوؿ  – : كىو تكذيب الرسوؿ  نفاؽ اعتقادم
 ر ٥تلد يف الدرؾ األسفل من النار .كصاحبو يف النا –الكراىية النتصار دين الرسوؿ  –ا١تسرة ال٩تفاض دين الرسوؿ  –الرسوؿ 

  اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
o . التحذير من االتصاؼ بصفات ا١تنافقُت 
o . أف من النفاؽ ما ٮترج من ا١تلة كمنو ما ال ٮترج من ا١تلة 
o . الرد على ا٠توارج 
o . الرد على ا١ترجئة 
o . النفاؽ شعب كما أف اإلٯتاف شعب 
o  ينقص .أف اإلٯتاف يزيد ك 
o . ينبري للمسلم أف يعرؼ صفات ا١تنافقُت لكي يتجنبها 
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 قاؿ الشاعر :
 عرفت الشر ال للشر    كلكن لتوقيو

 كمن ال يعرؼ الشر    من ا٠تَت يقع فيو 
o . إ٪تا كانت ىذه من عبلمات ا١تنافق ، ألف أصل النفاؽ مبٍت على التورية كالسًت ، يسًت ا٠تبيث كيظهر الطيب 
o اٟتديث . فضيلة الصدؽ يف 
o . ) كيف اٟتديث ) ال يزاؿ الرجل يصدؽ كيتحرل الصدؽ حىت يكتب عند هللا صديقا 
o . فضيلة الوفاء ابلوعد ككجوبو 
o  ( كىاذٍكيٍر يف اٍلًكتىاًب ًإٍٝتىاًعيلى ًإنَّوي كىافى صىاًدؽى اٍلوىٍعًد كىكىافى رىسيوالن نًَّبيٌ كقد أثٌت هللا على إٝتاعيل بذلك فقاؿ تعاُف. ) ان 
o  الرد على من يقوؿ إذا أراد أف يعد أحدان ) يقوؿ : أعدؾ كعدان غربيان ( أم أعدؾ كال أخلفك ، كىذا كبلـ خطَت ، ألف

 اإليفاء ابلوعد من أخبلؽ اإلسبلـ كليس من أخبلؽ الرربيُت .
o . التحذير الشديد من ىذه ا٠تصاؿ األربع 
o . أف اإلنساف قد ٬تتمع فيو إٯتاف كنفاؽ 

o  يد كينقص .أف اإلٯتاف يز 

o . أف النفاؽ شعب كما أف اإلٯتاف شعب 

o . أف عمل الباطن لو عبلمات يف الظاىر 

o . كجوب الصدؽ يف اٟتديث كٖترٔف الكذب 

o . ٖترٔف ا٠تيانة كالرش ككجوب النصح كأتدية األمانة 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًاٍبًن مىٍسعيودو  -ُْٕٖ ، كىًقتىاليوي كيٍفره  ًسبىابي اىٍلميٍسًلمً )  قىاؿى  . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (فيسيوؽه

------------ 
 ( السباب ٔتعٌت السب كىو الشتم كالتكلم يف عرض اإلنساف ٔتا يعيبو . ) سباب
اٍلكيٍفرى  كىكىرَّهى ًإلىٍيكيمي ( الفسق يف اللرة ا٠تركج ، كيف الشرع : ا٠تركج عن طاعة هللا ، كىو أشد من العصياف ، قاؿ تعاُف ) ) فسوؽ

 ( .كىاٍلفيسيوؽى كىاٍلًعٍصيىافى 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 ٖترٔف سباب ا١تسلم كشتمو كقتالو .
 اذكر خطر اللعن ؟

 أف لعن ا١تؤمن كقتلو .
 ) كلعن ا١تؤمن كقتلو ( متفق عليو . قاؿ 

 كليس ىو من صفات ا١تؤمن .
 ء ( ركاه الًتمذم .البذم ليس ا١تؤمن ابلطعاف كال اللعاف كال الفاحش كال) قاؿ 

 كسباب ا١تسلم فسوؽ .
 كما يف حديث الباب ) سباب ا١تسلم فسوؽ كقتالو كفر ( .

 ككثرة اللعن من أسباب دخوؿ النار .
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: تيٍكًثٍرفى اللٍَّعنى كىتىٍكفيٍرفى اٍلعىًشَتى(مىٍعشىرى النًٌسىاًء تىصىدٍَّقنى ، فىًإٌٓفً أيرًيتيكينَّ أىٍكثػىرى أىٍىًل النَّاًر! فػىقيٍلنى: كىمًبى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ) قاؿ   .؟ قىاؿى
 كاللعن ليس من صفات أىل الصدؽ كالتقى .

بىرً  )قىاؿى  أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ٟتديث   ( ركاه مسلم .ًلًصدًٌيقو أىٍف يىكيوفى لىعَّاّنن  يالى يػىنػٍ
 اللعن من أسباب عدـ الشفاعة .

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ قاؿ : ٍردىاًء أىىًب الدَّ ٟتديث   . ( ركاه مسلمًإفَّ اللَّعَّاًنُتى الى يىكيونيوفى شيهىدىاءى كىالى شيفىعىاءى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  )يػىقيوؿي  ٝتًى
فع ال يشفعوف حُت يش: أم ، كاٟتديث إخبار أبف كثَتم اللعن ليس ٢تم عند هللا قبوؿ شفاعة يـو القيامة قاؿ الصنعاين : 

 .ا١تؤمنوف يف إخواهنم 
 :كال شهداء : كمعٌت 
 .ال يكونوف يـو القيامة شهداء على تبليغ األمم رسلهم إليهم الرساالت  :قيل 

 .ال يكونوف شهداء يف الدنيا كال تقبل شهادهتم لفسقهم ألف إكثار اللعن من أدلة التساىل يف الدين  :كقيل 
 . .  ) سبل السبلـ (سبيل هللا ال يرزقوف الشهادة كىي القتل يف  :كقيل 
 ينقسم إىل أقساـ اذكرىا ؟ -من حيث حكمو  –اللعن 
 : لعن ا١تسلم الصاٌف : ىذا حراـ كمن الكبائر :أكالن 

 لؤلحاديث السابقة .
 اللعن ابألكصاؼ العامة : مثل لعنة هللا على الظا١تُت ، لعنة هللا على الفاسقُت .اثنيان : 

 ىذا جائز ال خبلؼ فيو .
 قاؿ تعاُف ) لعنة هللا على الظا١تُت ( .

 كقاؿ تعاُف ) لعنة هللا على الكاذبُت ( .
 ا٠تاصة : مثل : لعن هللا آكل الراب ، لعن هللا السارؽ . ؼاللعن ابألكصااثلثان : 

 ىذا جائز ابإلٚتاع .
 لعن الكافر ا١تعُت الذم مات على الكفر ، مثل فرعوف ، كأَب جهل كغَتىم .رابعان : 

 ىذا جائز لعنو ببل خبلؼ .
 لعن الكافر ا١تعُت اٟتي : فهذا ٦تا كقع فيو خبلؼ بُت العلماء :خامسان : 

 فقيل : ال يلعن .
 قالوا : رٔتا يسلم .

 ك٦تن ذىب إُف ىذا الرزاِف ، كذكره اإلماـ النوكم .
 كقيل : جواز لعنو .

اٝتو عبد هللا ، ككاف يلقب ٛتاران، ككاف ييضحك رسوؿ هللا ، كاف ٟتديث عمر بن ا٠تطاب ) أف رجبلن كاف على عهد النِب 
 ككاف النِب ،  ،اللهم العنو ، ما أكثر ما يؤتى بو : قد جلده يف الشراب ، فأيت بو يومان فأمر بو فجلد ، فقاؿ رجل من القـو

 : ال تلعنوه ، فوهللا ما علمت إنو ٭تب هللا كرسولو ( ركاه البخارم . فقاؿ النِب 
 ا : فدؿ على أف من ال ٭تب هللا كرسولو يلعن .قالو 

 كالذم يظهر اٞتواز خاصة إذا كاف ٦تن يؤذم ا١تسلمُت .
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 لعن ا١تسلم الفاسق .سادسان : 
 ال ٬توز لعنو .

 عن لعن عبد هللا الذم كاف يشرب ا٠تمر . للحديث السابق ، حيث هنى النِب 

 ما حكم مقاتلة ا١تسلم بغَت حق ؟
 لكبائر .حراـ ككبَتة من ا

 ( ؟  ما ا١تراد ابلكفر يف قولو ) كقتالو كفر
 أم :من أعماؿ أىل الكفر .

 ك قاؿ بعض العلماء : أطلق عليو لفظ الكفر مبالرة يف التحذير لينزجر السامع عن اإلقداـ عليو .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

 أف حرمة الكافر ليست كحرمة ا١تسلم .

 الرد على ا١ترجئة .

 أف سب ا١تسلم من الكبائر .

 أف ا١تعاصي تقدح يف اإلٯتاف .

 أنو ٬تتمع يف ا١تسلم خصاؿ خَت كخصاؿ شر .

 ٖترٔف مقاتلة ا١تسلم برَت حق .

 أف مقاتلة ا١تسلم برَت حق من الكبائر .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُْٖٖ كيٍم كىالظهنه،)  قىاؿى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (فىًإفه اىلظهنه أىٍكذىبي اىٟتٍىًديًث  ًإايه

كيٍم كىالظهنه   ( أم : ابعدكا أنفسكم عن ظن السوء . ًإايه
------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 النهي عن الظن السيء .
كيٍم كىالظَّنَّ لقولو )   ء .ابعدكا أنفسكم عن ظٌن السو :  أم(  ًإَيَّ

م أمرّن ابجتنابو ىو ٔتعٌت التهمة اليت ال يعرؼ ٢تا إمارات صحيحة كال أسباب ظاىرة ال سيما إف كاف ا١تظنوف بو من أىل الظن الذك 
 هبذا االعتبار حراـ ٢تذه اآلية . –أم الظن  –األمانة ظاىران كالسًت كالصبلح ، كىو 

 ء .ا١تراد النهي عن ظن السو  م :قاؿ النوك 
 ل .ثقة ٔتن ىو ٢تا أىىو عدـ الىو : فسوء الظن 

 . سوء الظن: ىو امتبلء القلب ابلظنوف السيئة ابلناس حىت يطفح على اللساف كاٞتوارح كقاؿ ابن القيم:
 . سوء الظن ىو التهمة كالتخوف لؤلىل كاألقارب كالناس يف غَت ٤تلو كقاؿ ابن كثَت:

هتمة ال سبب ٢تا يوجبها، كمن يٌتهم شخصنا ابلفاحشة، أك  نهي إ٪تا ىورٛتو هللا: الظن ىنا ىو التهمة، ك٤تٌل التحذير كال قاؿ القرطيبٌ ك 
 . يظهر عليو ما يقتضي ذلك بشرب ا٠تمر، كَف

أف  "كال ٕتٌسسوا، كال ٖتٌسسوا"، كذلك أنَّو قد يقع لو خاطر التهمة ابتداءن، فَتيد كدليل كوف الظٌن ىنا ٔتعٌت التهمة قولو بعد ىذا: 
عن ذلك، كقد جاء يف بعض  تلك التهمة، فنهى النٌِب  نو، كيتبٌصر، كيتسٌمع؛ ليحقق ما كقع لو منيتجٌسس خ ر ذلك، كيبحث ع
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ٌقق"، كقاؿ هللا تعاُف األحاديث: "إذا تيٍم قػىٍومنا بيورنا ) ظننت فبل ٖتي نػٍ تيٍم ظىنَّ السٍَّوًء كىكي  كذلك أف ا١تنافقُت تطٌَتكا برسوؿ هللا  ( كىظىنػىنػٍ
ا كأصحابو أكلة رأس، كلن يرجعواانصرفو  كأبصحابو حُت إليكم أبدنا، فذلك ظٌنهم السٌيئ الذم كٌٓتهم هللا  ا إُف اٟتديبية، فقالوا: إف ٤تٌمدن

 .  ) ا١تفهم ( . نػىهىى الشرع عنو، إال أنَّو أقبح النوع تعاُف عليو، كىو من نوع ما
 مًٌنى الظَّنًٌ ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنًٌ ًإمٍثه كىالى ٕتىىسَّسيوا ( . قاؿ تعاُف : ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اٍجتىًنبيوا كىًثَتان 

ينهى تعاُف عباده ا١تؤمنُت عن كثَت من الظن ، كىو التهمة كالتخوف لؤلىل كاألقارب من الناس يف غَت ٤تلو ، ألف بعض ذلك يكوف إٙتان 
 ٤تضان فليجتنب كثَتان منو احتياطان .

لك كالظن ا٠تاِف من اٟتقيقة كالقرينة ، ككظن السوء الذم يقًتف بو كثَت من األقواؿ كاألفعاؿ ارمة ، فإف كذإف بعض الظن إُث (  )كقولو 
 بقاء ظن السوء ابلقلب ال يقتصر صاحبو على ٣ترد ذلك ، بل ال يزاؿ بو حىت يقوؿ ما ال ينبري كيفعل ما ال ينبري .

 ؟(  يثً فىًإفه الظهنه أىٍكذىبي اٟتٍىدً  )ما معٌت قولو 
ه ، ألفَّ الكذب ٥تالفة الواقع من غَت استناد إُف أمارة، كقبحو ظاىر ال ٭تتاج إُف إظهار  ، كإ٪تا كاف الظنُّ أكذب اٟتديث:  قاؿ الصنعاين

كأما الظن فيزعم صاحبو أنو استند إُف شيء، فيخفى على السامع كونو كاذابن ْتسب الرالب، فكاف أكذب اٟتديث، كاٟتديث كارد يف 
 ر .قًٌ من َف يظهر منو شتم كال فحش كال فجو ح

 اذكر خطر سوء الظن ؟
 حرمتو الشريعة .
كيٍم كىالظَّنَّ، فىًإفَّ اىلظَّنَّ أىٍكذىبي اىٟتٍىًديًث ٟتديث الباب )   . (ًإَيَّ

فإف من تبع عورة أخيو يتبع هللا  َي معشر من آمن بلسانو كَف يفض اإلٯتاف إُف قلبو ، ال ترتابوا ا١تسلمُت كال تتبعوا عوراهتم ،)  قولو 
 عورتو ، كمن يتبع هللا عورتو يفضحو كلو يف جوؼ بيتو ( .

 :سبب يف كجود األحقاد كالعداكةكسوء الظن 
 ء .يزرع الشقاؽ بُت ا١تسلمُت، كيقطع حباؿ األخوة، كٯتزؽ كشائج ابة، كيزرع العداء كالبرضاء كالشحنائ : فإف الظن السي
ا يف ا٢تمز كاللمز  : مقاؿ ابن القي أما سوء الظن فهو امتبلء قلبو ابلظنوف السيئة ابلناس، حىت يطفح على لسانو كجوارحو فهم معو أبدن

كالطعن كالعيب كالبرض، يبرضهم كيبرضونو كيلعنهم كيلعنونو ك٭تذرىم ك٭تذركف منو ... كيلحقو أذاىم ..خارج منهم مع الرش كالدغل 
 ض .كالبر

رات سوء الظن التجسس، فإفَّ القلب ال يقنع ابلظنًٌ، كيطلب التحقيق فيشترل ابلتجسس كىو أيضنا منهي عنو، قاؿ ن ٙت : مقاؿ الرزاِف
فالريبة كسوء الظن كالتجسس منهي عنو يف آية كاحدة، كمعٌت التجسس أف ال يًتؾ عباد هللا ٖتت سًت هللا،  .وا (كىال ٕتىىسهسي  َُف هللا تعا

 و .ك السًت؛ حىت ينكشف لو ما لو كاف مستورنا عنو كاف أسلم لقلبو كدينفيتوصل إُف االطبلع كىت
 ة .سبب للمشكالت العائلي كىو

 ن.فػمن أسباب ا١تشاكل العائلية سوء الظن من أحد٫تا كغضبو قبل التذكر كالتثبت؛ فيقع النزاع كرٔتا حصل فراؽ مث تبُت األمر خبلؼ الظ
غَتة ٭تمل عليها سوء الظن، فيؤذل هبا اب ٤تبوبو، كيررم عليو قلبو ابلرضب، كىذه الرَتة الرَتة مذمومة منها :  مكقاؿ ابن القي

 و .يكرىها هللا إذا كانت يف غَت ريبة، كمنها غَتة ٖتملو على عقوبة ابوب أبكثر ٦تا يستحق
 ُت .إضعاؼ الثقة بُت ا١تؤمن كىو سبب يف

 فتنزع الثقة بُت أفراد اجملتمع ا١تسلم .
 ن .يف مرض القلب، كعالمة على خبث الباط ببكىو س

مهما رأيت إنساّنن يسيء الظن ابلناس طالبنا للعيوب، فاعلم أنو خبيث الباطن كأفَّ ذلك خبثو يًتشح منو، كإ٪تا رأل غَته من  : قاؿ الرزاِف
 ق .ا٠تل حيث ىو، فإف ا١تؤمن يطلب ا١تعاذير، كا١تنافق يطلب العيوب، كا١تؤمن سليم الصدر يف حق كافة
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 : عدـ الثقة ابآلخرينكيسبب 
 و .؟ قاؿ: من ال يثق أبحد لسوء ظنَّو، كال يثق بو أحد لسوء فعل قيل لعاَف: من أسوأ الناس حاالن رم : قاؿ الز٥تش

 اذكر بعض أقواؿ السلف يف سوء الظن ؟
 ب .قاؿ الرزاِف: سوء الظن غيبة ابلقل

 ب .الظن منشأ أكثر الكذ:  كقاؿ ا٠تطاَب
إٝتاعيل بن أمية: ثبلث ال يعجزف ابن آدـ الطَتة كسوء الظن كاٟتسد قاؿ فينجيك من الطَتة أال تعمل هبا كينجيك من سوء الظن  كقاؿ

 ان .أال تتكلم بو كينجيك من اٟتسد أال تبري أخاؾ سوء
 ل .احم القلب عن سوء الظن ْتسن التأكي : كقاؿ اٟتارث ااسِب

 يل .سد أصلهما سوء الظن، كذلك أف ا١تباغض كااسد يتأكؿ أفعاؿ من يبرضو ك٭تسده على أسوأ التأك : التباغض كالتحا كقاؿ ا١تهلب
 ؟أسباب سوء الظن ما 

 سوء النية كخبث الطوية .أكالن : 
 كأف ينشأ تنشئة غَت صاٟتة .

 اتباع ا٢تول .اثنيان : 
دكف هللا ، فإنو يقع ال ٤تالة يف الظنوف الكاذبة اليت ال دليل عليها كال ذلك أف اإلنساف إذا اتبع ىواه حىت صار ا٢تول إ٢تو الذم يعبده من 

 حجة .
 َفٍَّ يىٍستىًجيبيوا لىكى فىاٍعلىٍم أى٪تَّىا يػىتًَّبعيوفى أىٍىوىاءىيٍم( . كما قاؿ تعاُف : )فىًإف

ٍعتي رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن مىٍعًقًل ٍبًن يىسىارو  -ُْٖٗ [ ٝتًى  ،ٯتىيوتي يػىٍوـى ٯتىيوتي  ،مىا ًمٍن عىٍبًد يىٍستػىٍرًعيًو اىَّللهي رىًعيهةن )  يػىقيوؿي  ]قىاؿى
ـى اىَّللهي عىلىٍيًو اىٞتٍىنهةى  ،كىىيوى غىاشٌّ ًلرىًعيهًتوً   . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (ًإاله حىره

---------- 
الشجرة ، قاؿ البروم : ىو الذم حفر هنر معقل ابلبصرة ا١تزٓف ، أسلم قبل اٟتديبية ، ككاف ٦تن ابيع ٖتت (  يىسىارو  مىٍعًقل ٍبن) 

 أبمر عمر فنسب إليو كنزؿ البصرة كبٌت هبا داران ، كمات هبا يف خبلفة معاكية . كىو راكم حديث : العبادة يف ا٢ترج كهجرة إِف .
 كاٟتديث لو قصة :

دو مىٍعًقلى بٍ  عىًن اٟتٍىسىًن قىاؿى عىادى عيبػىٍيدي اَّللًَّ ٍبني  ٍعتيوي ًمٍن  مىرىًضًو الًَّذل مىاتى ًفيًو . قىاؿى مىٍعًقله ًإٓفٌ  يف  نى يىسىارو اٍلميزىٓفَّ زَيى ًديثان ٝتًى ٤تيىدًٌثيكى حى
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  حىيىاةن مىا حىدَّثٍػتيكى ًإٓفٌ  لىٍو عىًلٍمتي أىفَّ ِف  رىسيوًؿ اَّللًَّ  اَّللَّي رىًعيَّةن ٯتىيوتي يػىٍوـى ٯتىيوتي مىا ًمٍن عىٍبدو يىٍستػىٍرًعيًو  )يػىقيوؿي  ٝتًى

 ( . كىىيوى غىاشّّ لًرىًعيًَّتًو ًإالَّ حىرَّـى اَّللَّي عىلىٍيًو اٞتٍىنَّةى 
 ( البصرم . عىًن اٟتٍىسىنً ) 
 ( أم زار . قىاؿى عىادى  )

دو  عيبػىٍيدي اَّللًه ٍبني )   أة ، كإقداـ على سفك الدماء .(  بن عبيد ا١تعركؼ اببن زَيد بن أَب سفياف ، كانت فيو جر  ًزايى
 ( أم يستحفظو ك٬تعلو راعيان ٢تم . ) يسًتعية هللا

 ( الرش ضد النصيحة . ) كىو غاش لرعيتو
 ( أم َف يدخل مع أكؿ الداخلُت . ) حـر هللا عليو اٞتنة

 ( أم َف يبذؿ غاية جهده كطاقتو من أجلهم . ) ُث ال ٬تهد ٢تم
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
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 ٖترٔف الرش يف الرعية .نستفيد 
( كللط رآف ) إال أكبو هللا على كجهو  مىا ًمٍن أىًمَتو يىًلى أىٍمرى اٍلميٍسًلًمُتى مثيَّ الى ٬تىٍهىدي ٢تىيٍم كىيػىٍنصىحي ًإالَّ َفٍى يىٍدخيٍل مىعىهيمي اٞتٍىنَّةى  ) كيف ركاية

 يف النار ( .
 ) من غش رعيتو فهو يف النار ( . كقاؿ 

ئنا ًمٍن أىٍمرىٍم قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض رىًٛتىوي اَّللَّ : مىٍعنىاهي بػىُتًٌ يًف التٍَّحًذير ًمٍن ًغٌش اٍلميٍسًلًمُتى ًلمىٍن قػىلَّدىهي اَّللَّ تػى :  قاؿ النوكم يػٍ عىاُفى شى
نى عىلىٍيًو فػىلىٍم يػىٍنصىح ًفيمىا قػيلًٌدىهي ًإمَّا بًتىٍضًييًعًو تػىٍعرًيفهٍم مىا كىاٍستػىٍرعىاهي عىلىٍيًهٍم كىنىصىبىوي ًلمىٍصلىحىًتًهٍم يف ًدينهٍم أىٍك دينٍػيىاىيٍم ، فىًإذىا خىافى  ًفيمىا ايٍؤ٘تًي

ٍدخى  يػىٍلزىمهيٍم ًمٍن ًدينهٍم ، كىأىٍخذىٍم بًًو ، كىًإمَّا اًبٍلًقيىاـً ٔتىا يػىتػىعىُتَّ عىلىٍيًو ًمٍن ًحٍفظ شىرىائًعهٍم كىالذَّبٌ  اًؿ دىاًخلىة ًفيهىا أىٍك عىنػٍهىا ًلكيلًٌ ميتىصىدٌو إًلً
ٌكًىٍم ، أىٍك تػىٍرؾ ًسَتىة اٍلعىٍدؿ ًفيًهٍم ، ٖتىٍرًيف ًلمىعىانًيهىا أىٍك ًإ٫ٍتىاؿ حيديكدىٍم ، أىٍك تىٍضًييع حيقيوقهٍم ، أىٍك تػىٍرؾ ًٛتىايىة حىٍوزىهتٍم ، كى٣تيىاىىدىة عىدي 

 فَّ ذىًلكى ًمٍن اٍلكىبىائًر اٍلميوًبقىة اٍلميٍبًعدىة عىٍن اٞتٍىنَّة . عىلىى أى  فػىقىٍد غىشَّهيٍم قىاؿى اٍلقىاًضي : كىقىٍد نػىبَّوى 
ك٭تصل ذلك بظلمو ٢تم أبخذ أموا٢تم أك سفك دمائهم أك انتهاؾ أعراضهم كحبس حقوقهم كترؾ تعريفهم ما  كقاؿ يف الفتح :

 ك .كترؾ ٛتايتهم ك٨تو ذل٬تب عليهم يف أمر دينهم كدنياىم كاب٫تاؿ إقامة اٟتدكد فيهم كردع ا١تفسدين منهم 
 اذكر خطورة غش الرعية كمن ٖتت يده كعائلتو كأكالده كغَتىم ؟ 

 اٟترماف من اٞتنة .أكالن : 
 ٟتديث الباب .

 عليو . : دعاء الرسوؿ  اثنيان 
 ) اللهم من كِف من أمر أميت شيئان فشق عليهم فاشقق عليو ( . قاؿ  

 احتجب هللا عنو .: من احتجب عن الناس من اٟتكاـ  اثلثان 
) من كاله هللا شيئان من أمور ا١تسلمُت فاحتجب دكف حاجتهم كخلتهم كفقرىم ، احتجب هللا دكف حاجتو كخلتو كفقره  قاؿ 

 يـو القيامة ( ركاه أبو داكد .
 ىل اٟتديث عاـ يف كل من كيلف يف حفظ أمانة ؟

 نعم .
 ) كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو ( . ظ غَته ، كما قاؿ : اٟتديث ىو لفظ عاـ يف كل من كيلفى حف قاؿ القرطيب

 فاإلماـ الذم على الناس راع كىو مسؤكؿ عن رعيتو ، كىكذا الرجل يف أىل بيتو كالولد كالعبد ، كالرعاية اٟتفظ كالصيانة .
 ) كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو ( متفق عليو . قاؿ 

 ـ ضيع ( ركاه أٛتد .) إف هللا سائل كل راع أحفظ أ كقاؿ 
ا كىٛتىىلىهىا اإٍلًٍنسىافي ًإنَّوي كىافى ظىليومان )ًإّنَّ عىرىٍضنىا اأٍلىمىانىةى عىلىى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍٞتًبىاًؿ فىأىبػىٍُتى أىٍف ٭تىًٍمٍلنػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمنػٍهى كقاؿ تعاُف 

 . جىهيوالن( 
١تسلمُت  فاحتجب دكف حاجتهم كخلتهم كفقرىم ، احتجب هللا دكف حاجتو كخلتو ) من كاله هللا شيئان من أمور ا كقاؿ 

 كفقره يـو القيامة ( فجعل معاكية رجبلن على حوائج الناس . ركاه أبو داكد .
 ( ؟ حىيىاةن مىا حىدهثٍػتيكى  لىٍو عىًلٍمتي أىفه ًل ١تاذا قاؿ لو معقل ) 

البصرم من سفك الدماء ، فكأنو ٮتشى بطشو ، فلما نزؿ بو ا١توت أراد أف  سبب عدـ ٖتديثو قبل ذلك ىو ما كصفو بو اٟتسن
 يكف بذلك بعض شره عن ا١تسلمُت كلذلك جاء يف الركاية : لوال أٓف يف ا١توت ما حدثتك . 
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ا أًلىنَّوي عىًلمى قػىٍبل  كىيًف الٌرًكىايىة اأٍليٍخرىل ) لىٍوالى أىٌٓفً يف اٍلمىٍوت َفٍى أيحىدًٌثك ( فػىقىاؿى اٍلقىاًضي:  قاؿ النوكم ًعيىاض رىًٛتىوي اَّللَّ : ًإ٪تَّىا فػىعىلى ىىذى
ا أىنَّوي ٦تٍَّن الى يػىنػٍفىعوي اٍلوىٍعظ كىمىا ظىهىرى ًمٍنوي مىعى غىٍَته مثيَّ خىاؼى مىٍعًقل ًمٍن ًكٍتمىاف اٟتٍىًديث كىرى   أىل تػىٍبًليرو أىٍك ًفٍعلو أًلىنَّوي خىافىوي لىٍو ذىكىرىهي يًف ىىذى

ـ اٍلقىاًضي . كىا ا اٟتٍىًديث كىيػيٍثًبتوي يًف قػيليوب النَّاس ًمٍن سيوء حىالو . ىىذىا كىبلى اًلٍحًتمىاؿ الثَّآف ىيوى الظَّاًىر ، حىيىاتو ًلمىا يػيهىيًٌج عىلىٍيًو ىىذى
 ط اًبٍحًتمىاًؿ عىدىـ قػىبيولو . كىاىَّللَّ أىٍعلىمكىاأٍلىكَّؿ ضىًعيف ؛ فىًإفَّ اأٍلىٍمر اًبٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهي عىٍن اٍلميٍنكىر الى يىٍسقي 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 أف الرش يف ا١تسؤكلية من الكبائر .

 كجوب النصح للمسلمُت يف كل شؤكهنم .
 الوعيد الشديد ألئمة اٞتور .

 أف من ًتب قبل موتو قبل هللا توبتو لقولو ) ٯتوت يـو ٯتوت .. ( .
 لعبد الرٛتن بن ٝترة ) ال تسأؿ اإلمارة ( . الرائسة ، كلذلك قاؿ التحذير من 

 حرص السلف على تبليغ العلم كخوؼ كتماف العلم .
 الرد على ا١ترجئة .

 نصح كالة األمور سران .
 مشركعية عيادة ا١تريض .

هىا-كىعىٍن عىاًئشىةى  -َُْٗ ئنا، فىشىقه عىلىٍيًو، )   قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يػٍ اىللههيمه مىٍن كىًلى ًمٍن أىٍمًر أيمهيًت شى
 . أىٍخرىجىوي ميٍسًلم (فىاٍشقيٍق عىلىٍيًو 

----------------- 
 أم : أدخل ا١تشقة عليهم .(  فىشىقه عىلىٍيوً ) 

 اذكر اٟتديث كامالن ؟
ئنا فىشىقَّ عىلىٍيًهٍم فىاٍشقيٍق عىلىٍيًو كىمىٍن كىًُفى ًمٍن  قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ قىالىٍت:  -رىًضيى اىَّللَّي عىنػٍهىا-عىٍن عىاًئشىةى  يػٍ ) اللَّهيمَّ مىٍن كىًُفى ًمٍن أىٍمًر أيمَّىًت شى

ئنا فػىرىفىقى هًبًٍم فىاٍرفيٍق بًو ( . يػٍ  أىٍمًر أيمَّىًت شى
 الرفق : ضد العنف ، كيتضمن لُت اٞتانب كلطافة القوؿ كالفعل

 نستفيد من اٟتديث ؟ماذا 
 نستفيد التحذير الشديد ١تن كِف أمران من أمور ا١تسلمُت فأدخل ا١تشقة عليهم .

 اذكر فضائل الرفق ؟
 أكالن : أف هللا ٭تبو .
بُّ الٌرًفٍ  )قىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   عىٍن عىاًئشىةى زىٍكًج النَِّبًٌ   متفق عليو . ق (َيى عىاًئشىةي ًإفَّ اَّللَّى رىًفيقه ٭تًي

 اثنيان : الرفق يزين األمور .
 و ( ركاه مسلم .ءو ًإالَّ شىانى يٍ ءو ًإالَّ زىانىوي كىالى يػينػٍزىعي ًمٍن شى يٍ شى  ًإفَّ الٌرًٍفقى الى يىكيوفي يف  )قىاؿى   عىًن النَِّبًٌ   عىٍن عىاًئشىةى زىٍكًج النَِّبًٌ 

 ١تن رفق ِبمتو . اثلثان : دعاء ا١تصطفى 
 ) اللهم من رفق أبميت فارفق بو ( .  يف حديث البابكما 

 رابعان : البشارة النبوية لصاحب الرفق .
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 ق ( ركاه أٛتد .: ) إذا أراد هللا بقـو خَتان أدخل عليهم الرف قاؿ 
 خامسان : أف هللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف .

بُّ الٌرًٍفقى كىيػيٍعًطى عىلىى الٌرًٍفًق مىا الى يػيٍعًطى عىلىى اٍلعيٍنًف  )قىاؿى  اَّللًَّ  أىفَّ رىسيوؿى   عىٍن عىاًئشىةى زىٍكًج النَِّبًٌ  َيى عىاًئشىةي ًإفَّ اَّللَّى رىًفيقه ٭تًي
 ه ( ركاه مسلم .كىمىا الى يػيٍعًطى عىلىى مىا ًسوىا

 رَته  .قاؿ القاضي عياض :  معناه يتأتى بو من األغراض كيسهل بو ا١تطالب ما ال يتأتى ب
 سادسان : أف من ٭تـر الرفق ٭تـر ا٠تَت .

  ( ركاه مسلم .مىٍن ٭تيٍرىـً الٌرًٍفقى ٭تيٍرىـً ا٠تٍىٍَت  )قىاؿى   عىٍن جىرًيرو عىًن النَِّبًٌ 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُْٗ  و .ميتػهفىقه عىلىيٍ  (ٍلوىٍجوى ًإذىا قىاتىلى أىحىديكيٍم، فػىٍليػىتىجىنهًب اى )  قىاؿى

--------- 
 ما حكم ضرب الوجو؟

 ٟتديث الباب . حراـ.
 ًإذىا ضىرىبى أىحىديكيم ... (.كيف لفظ ) 

 . يف خصوص داللة النهي الوارد يف اٟتديث: َف يتعرض النوكم ٟتكم ىذا النهي، كظاىره التحرٔف قاؿ يف الفتح
 رأل رجبلن لطم غبلمان فقاؿ )أك ما علمت أف الصورة ٤تًتمة(. و كيؤيده حديث سويد بن مقرف الصحاَب: أن 

ا تىٍصرًيح اًبلنػٍَّهًي عىٍن ضىٍرب اٍلوىٍجو قاؿ النوكم ٍدرىاؾ هًبىا ، أًلىنَّوي لىًطيف ٬تىٍمىع اٍلمىحىاًسن  ؛: ىىذى  ؛كىأىٍعضىاؤيهي نىًفيسىة لىًطيفىة ، كىأىٍكثىر اإٍلً
رًز ظىاًىر الى ٯتيًٍكن سىًٍته  ؛كىقىٍد ييشىٌوًه اٍلوىٍجو ، كىالشٍَُّت ًفيًو فىاًحش ، و ، كىقىٍد يػيٍنًقصيهىا فػىقىٍد يػيٍبًطلهىا ضىٍرب اٍلوىجٍ  كىمىىتى ضىرىبىوي الى  ،كىأًلىنَّوي ابى

 يىٍسلىم ًمٍن شىٍُت غىالًبنا.
 بكرة كغَته عند أَب داكد : كيدخل يف النهي كل من ضرب يف حد أك تعزير أك أتديب، كقد كقع يف حديث أَبكقاؿ اٟتافظ

 برٚتها كقاؿ )ارموا كاتقوا الوجو( كإذا كاف ذلك يف حق من تعُت إىبلكو فمن دكنو أكُف.  كغَته يف قصة اليت زنت، فأمر النِب 

 كقاؿ الصنعآف: كىذا النهي عاـ لكل ضرب كلطم من أتديب أك غَته. )سبل السبلـ(.
 ما اٟتكمة من النهي عن ضربو؟

ي عن ضرب الوجو ألنو لطيف ٬تمع ااسن، كأكثر ما يقع اإلدراؾ أبعضائو، فيخشى من كمقاؿ النو  : قاؿ العلماء: إ٪تا هني
 ضربو أف تبطل أك تتشوه كلها أك بعضها، كالشُت فيها فاحش لظهورىا كبركزىا بل ال يسلم إذا ضرب غالبان من شُت.

فإذا ضيرب كاف أذؿ لئلنساف ٦تا لو ضرب ، ساف، كىو كاجهة البدف كلو : كألف الوجو أشرؼ ما يف اإلنكقاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 غَت كجهو.

 ما اٞتواب عن فعل امرأة ا٠تليل عليو الصالة كالسالـ، كىو ما جاء يف قولو تعاىل: )فىصىكهٍت كىٍجهىهىا(؟
 فاٞتواب عنو من ٜتسة أكجيو:

 ٍت، كىذا ٦تا يفعلو الذم يرد عليو أمر يىستهولو. أفاده ابن عطية.: معناه ضىرىبىٍت كجهها. قاؿ ابن عباس: لىطىمى الوجو األكؿ
 . : أف ىذا الفعل للتعٌجبكالوجو الثاين

 . قاؿ سفياف كالسدم ك٣تاىد: معناه ضربت ًبكىفًٌها جبهتها كىذا مستعمل يف الناس حىت اآلف
 كقاؿ البروم: أم ضىرىبىٍت كىٍجهها تىعجُّبان.

 ادة النساء يف أقوا٢تن كأفعا٢تن عند التعجب.كقاؿ ابن كثَت: جىرىٍت بو ع
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 . : أنو ضرب خفيفكالوجو الثالث
 فقيل: إهنا ضىرىبىٍت جبينها أبصابعها تعجبان.

 كمعلـو أف مىٍن ضىرىب نفسو ال يكوف ضرب إىانة كال ضىٍرب إيبلـ.
لىنا.كالوجو الرابع  : أنو ىو لو صٌح أنو من ضىٍرب الوجو فهو ًمن شىرٍع مىن قػىبػٍ

 د جاء شرعنا ٓتبلفو.كق
 : أف ا١تنهي عنو ضىٍرب اإلنساف كٍجو غَته، كىذا من ضرب النفس.الوجو ا٠تامس

ُِْٗ-  : : الى تػىٍغضىٍب  )كىعىٍنوي أىفه رىجيالن قىاؿى : الى تػىٍغضىٍب، فػىرىدهدى ًمرىارنا. قىاؿى ! أىٍكًصًٍت. فػىقىاؿى   أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  (.ايى رىسيوؿى اىَّللًه
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد النهي عن الرضب ، كقد تقدمت مباحث الرضب قريبان .

 ( ؟ الى تػىٍغضىبٍ ما معٌت )
 ) ال ترضب ( يتضمن أمرين عظيمُت : قاؿ السعدم : كالنهي عن الرضب يف قولو 

النهي عن تعاطي األسباب ا١توصلة إليو من كل ما ٭تمل ص ر . ) األمر بفعل األسباب ، كالتمرف على حسن ا٠تلق ، كاٟتلم كال أحد٫تا :
 كيهيجو ( . بالرض

أف ال ينفذ غضبو : فإف الرضب غالبان ال يتمكن اإلنساف من دفعو كرده ، كلكنو يتمكن من  -بعد الرضب  -األمر  الثاين :ك
 عدـ تنفيذه .

 ما ا١تراد ابلغضب ا١تنهي عنو يف ابٟتديث ؟
 كاف انتقامان للنفس ، أما الرضب إذا انتهكت حرمات هللا ، فهو مأمور بو ، كىو دليل اإلٯتاف .  الرضب ا١تنهي ما

هىا-كىعىٍن خىٍولىةى اىأٍلىٍنصىارًيهةى  -ُّْٗ ،)  قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ  ًإفه رًجىاالن يتاوهضوف يف مىاًؿ اىَّللًه ًبغىٍَتً حىقٌو
 . أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ  (فػىلىهيٍم اىلنهاري يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة 

-------------- 
 من العماؿ كغَتىم .) إفه رًجىاالن ( 
يف ماؿ هللا برَت حق، أم: يتصرفوف يف  -اب١تعجمتُت -ابن حجر: قولو ) يتخوضوف (  قاؿيف مىاًؿ هللا بغىًَت حىق (  ) يػىتىاىوهضيوفى 

 مُت ابلباطل .ماؿ ا١تسل
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 ٖترٔف التصرؼ يف ماؿ ا١تسلمُت برَت حق . نستفيد
ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيٍلوىةه مىٍن أىصىابىوي ًْتىقًًٌو بيورًؾى لىوي ًفيًو ، كىريبَّ مي  تىخىوًٌضو ًفيمىا شىاءىٍت بًًو كعند الًتمذم كصححو ، كلفظو : ) ًإفَّ ىىذى

 اًؿ اَّللًَّ كىرىسيولًًو ، لىٍيسى لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإالَّ النَّار ( .نػىٍفسيوي ًمٍن مى 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

بَّةه ًٞتىمًعو . اًؿ ٤تًي
ى
 شدة فتنة ا١تاؿً ألفَّ ًمن طىًبيعىًة النَّفًس البىشىرًيًَّة أىنػَّهىا مىيَّالىةه ًإُف ا١ت

يسى زييًٌنى لًل قىاؿى سيبحىانىو ) 
يقىنطىرىًة ًمنى الذَّىىًب كىالًفضًَّة كىا٠تىيًل ا١ت

وَّمىًة كىاألىنعىاـً نَّاًس حيبُّ الشَّهىوىاًت ًمنى النًٌسىاًء كىالبىًنُتى كىالقىنىاًطًَت ا١ت
آبً 

ى
هللاي ًعندىهي حيسني ا١ت  ( . كىاٟتىرًث ذىًلكى مىتىاعي اٟتىيىاًة الدُّنيىا كى
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اؿى حيبِّا ٚتىِّاكىٖتيً  )  :كىقىاؿى سيبحىانىوي  
ى
 (. كىًإنَّوي ًٟتيبًٌ ا٠تىًَت لىشىًديده  )  :كىقىاؿى عىزَّ كىجىلَّ  ( . بُّوفى ا١ت

، كىيػىتي  كىقىاؿى   ؤلى فىاهي ًإالَّ التػُّرىابي ًف، كىلىن ٯتى ـى كىاًدَين ًمن ذىىىبو أىحىبَّ أىف يىكيوفى لىوي كىاًدَيى  ب ( .وبي هللاي عىلىى مىن ًتى ) لىو أىفَّ البًن آدى
 التحذير من صرؼ ا١تاؿ يف غَت حقو .

 كجوب األمانة يف صرؼ األمواؿ .
ايى ًعبىاًدم! ًإيٌنً حىرهٍمتي اىلظٍُّلمى عىلىى نػىٍفًسي، كىجىعىٍلتيوي  ) قىاؿى  -ًفيمىا يػىٍرًكم عىٍن رىبًٌوً  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب ذىرٌو  -ُْْٗ

نىكيٍم ٤تيىرهمنا، فىالى   م .أىٍخرىجىوي ميٍسلً  (تىظهالىميوا  بػىيػٍ
---------------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد ٖترٔف الظلم ، كقد تقدـ ذلك .

 من كجهُت : ككجو الداللة من اٟتديث
 لظهور أف هللا عز كجل حرمو على نفسو ، فإذا كاف ٤ترمان على هللا مع كماؿ قدرتو كسعة ملكو فحرمتو على العبد أكُف األكؿ :

 عجزه كنقص ملكًو .
 أف هللا جعلو بيننا ٤ترمان ، فنهى عنو هني ٖترٔف . كاآلخر :

 كقد جاءت األدلة الكثَتة يف ذلك :
ـو لًٍلعىًبيًد ( .  كما قاؿ تعاُف ) كىمىا أىّنى ًبظىبلَّ
 كقاؿ تعاُف ) كمىا اَّللَّي ييرًيدي ظيٍلمان لًٍلًعبىاًد ( .

 ييرًيدي ظيٍلمان لًٍلعىالىًمُتى ( .كقاؿ تعاُف ) كمىا اَّللَّي 
ـو لًٍلعىًبيًد ( .  كقاؿ تعاُف ) كىمىا رىبُّكى ًبظىبلَّ

ٍيئان ( .  كقاؿ تعاُف ) ًإفَّ اَّللَّى ال يىٍظًلمي النَّاسى شى
 .كقاؿ تعاُف ) كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الصَّاًٟتىاًت كىىيوى ميٍؤًمنه فىبل ٮتىىاؼي ظيٍلمان كىال ىىٍضمان ( 

 : أف يينقص من جزاء حسناتو ، كالظلم : أف يعاقب بذنوب غَته . ا٢تضم
 ١تاذا نقوؿ : إف هللا ال يظلم مع قدرتو عليو ؟

 : كىو ٦تا يدؿ على أف هللا قادر على الظلم كلكنو ال يفعلو فضبلن منو كجودان ، ككرمان كإحساّنن إُف عباده . قاؿ ابن رجب
ع قدرتو عليو ، ألنو لو كاف ٦تتنعان على هللا َف يكن ذلك مدحان كال ثناءن ، إذ ال يثٌت على : كإ٪تا قلنا م كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت

 الفاعل إال إذا كاف ٯتكنو أف يفعل أك ال يفعل .
 ١تاذا هللا ال يظلم ؟

 .لكماؿ عدلو 
 كىكذا كل نفي أييت يف صفات هللا تعاُف يف الكتاب كالسنة إ٪تا ىو لثبوت ضده . 

 كىال يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدان ( لكماؿ عدلو . كقولو تعاُف )
 كقولو تعاُف ) ال يػىٍعزيبي عىٍنوي ًمثٍػقىاؿي ذىرَّةو يًف السَّمىاكىاًت كىال يًف اأٍلىٍرًض ( لكماؿ علمو ، ال يعزب : ال يريب .

 كقولو ) ال أتىٍخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه ( لكماؿ قيوميتو كحياتو .
 ذا اٟتديث ؟ما ا١تراد ابلظلم يف ى
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 الظلم ينقسم إُف أقساـ :تقدـ أف 
 الشرؾ ، كىو أعظم الظلم . القسم األكؿ :

ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه ( ، فإف ا١تشرؾ جعل ا١تخلوؽ يف منزلة ا٠تالق ، فعبده كأت٢تو ، فوضع األشيا ء يف قاؿ تعاُف عن لقماف ) ًإفَّ الشًٌ
 الظا١تُت إ٪تا أريد بو ا١تشركوف كما قاؿ تعاُف ) كىاٍلكىاًفريكفى ىيمي الظَّاًلميوفى (  غَت موضعها ، كأكثر ما ذكر يف القرآف من كعيد

 : ظلم العبد نفسو اب١تعاصي . القسم الثاين
فًمنػٍهيٍم ظىاَفه لًنػىٍفًسو ( .  قاؿ تعاُف ) ى

 ظلم العباد بعضهم بعضان ، كىو ا١تذكور يف ىذا اٟتديث . القسم الثالث :
 ا السًَّبيلي عىلىى الًَّذينى يىٍظًلميوفى النَّاسى كىيػىبػٍريوفى يف اأٍلىٍرًض ًبرىٍَتً اٟتٍىقًٌ ( .قاؿ تعاُف ) ًإ٪تَّى 

 ا١تقصود ابٟتديث لقولو ) فال تظا١توا ( .كىذا القسم ىو 
 كقد جاءت نصوص كثَتة تبُت ٖترٔف الظلم :

 ) إف الظلم ظلمات يـو القيامة ( متفق عليو .  قاؿ رسوؿ هللا 
 ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا ، يف شهركم ىذا ، يف بلدكم ىذا ( متفق عليو  اؿ كق

 ) من ظلم قيد ش ر من األرض طوقو من سبع أرضُت ( متفق عليو . كقاؿ 
خذ ألخيو من حسناتو ، فإف ) من كانت عنده مظلمة ألخيو فليتحلل منها ، فإنو ليس مث دينار كال درىم من قبل أف أي كقاؿ

 َف يكن لو حسنات أخذ من سيئات أخيو ، فطرحت عليو ( ركاه البخارم .
 كالظلم ينقسم إُف قسمُت :

 فعل ما يضر بو كىو العدكاف . كالثاين :منع ما ٬تب ٢تم من اٟتقوؽ كىو التفريط ،  أحد٫تا :
 ذلك ؟ اٟتديث دليل على عظيم رٛتة هللا بعباده كرفقو بو ، ما كجو

 ّنداىم هبذا اللفظ ) َي عبادم ( ا١تشعر ابلرٛتة كالرفق .  جو ذلك : أنوك 
 ماذا نستفيد من لفظ ) اي عبادم ( ؟

 نستفيد  التذكَت للعباد ابٟتكمة اليت من أجلها خلقوا كىي عبادة هللا .
 قاؿ تعاُف )كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلًٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف ( .

 تعاُف ) كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يًف كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيديكا اَّللَّى كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى ( .كقاؿ 
 كأثٌت عليو ككصفو يف أشرؼ مقاماتو بوصف العبودية : كقد امتدح ربنا جل كعبل نبيو 

 ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإُفى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى ( .سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن  (فقاؿ سبحانو يف اإلسراء 
ـى عىٍبدي اَّللًَّ يىٍدعيوهي كىاديكا يىكيونيوفى عىلىٍيًو لًبىدان ( .  كيف مقاـ الدعوة قاؿ سبحانو ) كىأىنَّوي لىمَّا قىا

تيٍم يًف رىٍيبو ٦تَّا نػىزٍَّلنىا عىلى   ى عىٍبًدّنى ( .كيف مقاـ التحدم قاؿ سبحانو ) كىًإٍف كينػٍ
: ًذٍكريؾى أىخىاؾى ٔتىا  أىتىٍدريكفى مىا اىٍلًغيبىةي  ) قىاؿى  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُْٓٗ ؟ قىاليوا: اىَّللهي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي. قىاؿى

: إً  ؟ قىاؿى ٍ يىكيٍن فػىقىٍد بػىهىتهوي يىٍكرىهي. ًقيلى: أىرىأىٍيتى ًإٍف كىافى يف أىًخي مىا أىقيوؿي ًإٍف ملى تىوي، كى  .مأىٍخرىجىوي ميٍسلً  (ٍف كىافى ًفيًو مىا تػىقيوؿي فػىقىٍد ًاٍغتػىبػٍ
-------------- 

 ا٢تمزة لبلستفهاـ .ة ؟ ( أىتىٍدريكفى مىا اىٍلًغيبى ) 
 و .البهتاف : ذًكر ا١تسلم ٔتا ليس فيو كىو الكذب يف القوؿ علي ( فػىقىٍد بػىهىتهوي ) 
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 رؼ الغيبة ؟ع
 ( . ذًٍكريؾى أىخىاؾى ٔتىا يىٍكرىهي بقولو ) عرفها النِب 

 ما حكم الغيبة .
 حراـ ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع .

 : الريبة ٤ترمة ابإلٚتاع . قاؿ ابن كثَت
 : ال خبلؼ أف الريبة من الكبائر . كقاؿ القرطيب

 اذكر األدلة على ٖترمي الغيبة .
 تدؿ على حرمة الريبة كأهنا من الكبائر . جاءت النصوص الكثَتة اليت

مى أىًخيًو مىٍيتان فىكىرًٍىتيميوهي كىاتػَّقيوا اَّللَّى قاؿ تعاُف ) بُّ أىحىديكيٍم أىف أيىٍكيلى ٟتٍى  ( .ًإفَّ اَّللَّى تػىوَّابه رًَّحيمه كىالى يػىٍرتىب بػٍَّعضيكيم بػىٍعضان أى٭تًي
 ( .عى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلػًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن ػًو ًعٍلمه ًإفَّ السَّمٍ كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بً كقاؿ تعاُف ) 

)ردغة ا٠تباؿ: عصارة  ( ركاه أبو داكد . من قاؿ يف مؤمن ما ليس فيو أسكنو هللا ردغة ا٠تباؿ حىت ٮترج ٦تا قاؿ)  كقاؿ النِب 
 . أىل النار من صديد كقيح كالعياذ اب(

قاؿ ) من أكل ٟتم أخيو يف الدنيا قرب إليو يـو القيامة ، فيقاؿ لو كلو ميتان كما أكلتو حيان  عن أَب ىريرة : أف رسوؿ هللا ك 
 فيأكلو فيكلح كيصيح " ركاه أبو يعلي كابن حباف بسند صحيح .

 شهركم ىذا ( متفق عليو .) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا يف بلدكم ىذا يف  كقاؿ 
 كىي َتكل اٟتسنات :

» قىاليوا اٍلميٍفًلسي ًفينىا مىٍن الى ًدٍرىىمى لىوي كىالى مىتىاعى . فػىقىاؿى « . أىتىٍدريكفى مىا اٍلميٍفًلسي » قىاؿى  أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كما يف حديث
أيىٍيت يػىوٍ  ًإفَّ اٍلميٍفًلسى ًمٍن أيمَّىًت أيىٍيت  ـى ىىذىا كىضىرىبى  ـى اٍلًقيىامىًة ًبصىبلىةو كىًصيىاـو كىزىكىاةو كى ا كىأىكىلى مىاؿى ىىذىا كىسىفىكى دى ا كىقىذىؼى ىىذى قىٍد شىتىمى ىىذى

ا ًمٍن حىسىنىاتًًو فىًإٍف فىًنيىٍت حىسىنىاتيوي قػىٍبلى أىٍف يػيٍقضىى مىا عى  ا ًمٍن حىسىنىاتًًو كىىىذى ا فػىيػيٍعطىى ىىذى ىيٍم فىطيرًحىٍت عىلىٍيًو مثيَّ ػلىٍيًو أيًخذى ًمٍن خى ىىذى طىاَيى
 ( ركاه مسلم . النَّارً  طيرًحى يف 

 كىي من أسباب عذاب القرب .
بق رين فقاؿ : إهنما ليعذابف كما يعذابف يف كبَت أما أحد٫تا فكاف ال يستنزه  كما جاء يف حديث ابن عباس قاؿ ) مر النِب 

 اف ٯتشي ابلنميمة ( كجاء يف ركاية ) ابلريبة ( .من بولو كأما اآلخر فك
 كىي ذنب عظيم كبَت .

فقاؿ : لقد قلت كلمة لو  : حسبك من صفية كذا ككذا . قاؿ بعض الركاة : تعٍت قصَتة قلت للنِب  قالت ) عن عائشة .
 ١تزجتو ( ركاه أبو داكد . مزجت ٔتاء البحر

 كىي سبب من أسباب دخوؿ النار .
ي مىا ًفيهىا يػىٍهًول هًبىا يف  )قىاؿى  أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كما يف حديث النَّاًر أىبٍػعىدى مىا بػىٍُتى  ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىيػىتىكىلَّمي اًبٍلكىًلمىًة مىا يػىتػىبػىُتَّ

 ( . اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍرًربً 
ن أف تبلغى ما بلرت ، يكتبي هللا لو هبا سخطو إُف يـو يلقاه ( كيف ركاية ) كإف الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ما كاف يظ

 ركاه مالك .
 كىي سبب للعذاب قبل اآلخرة .
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 ! ) ١تا عرج َب مررت بقـو ٢تم أظفار من ٨تاس ٮتمشوف كجوىهم كصدكرىم كما يف حديث أنس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ٟتـو الناس ، كيقعوف يف أعراضهم ( ركاه أبو داكد . فقلت : من ىؤالء َي ج ريل ؟ قاؿ : ىؤالء الذين أيكلوف
 كمن اغتاب الناس كفضحهم عاقبو ٔتثل ذلك كفضحو هللا.

تتبعوا عوراهتم ، فإنو من اتبع عوراهتم يتبع  ) َي معشر من آمن بلسانو كَف يدخل اإلٯتاف قلبو ، ال ترتابوا ا١تسلمُت ، كال قاؿ 
 يفضحو يف بيتو ( .عورتو ، كمن يتبع هللا عورتو  هللا

 اذكر بعض أقواؿ السلف يف التحذير من الغيبة ؟
 

 قاؿ ٭تيي بن معاذ : ليكن حظ ا١تؤمن منك ثبلاثن : إف َف تنفعو فبل تضره ، كإف َف تفرحو فبل ترمو ، كإف َف ٘تدحو فبل تذمو .
 كاغتاب رجل عند معركؼ الكرخي فقاؿ لو : اذكر القطن إذا كضع على عينيك .

 لربيع بن خثيم : ما نراؾ ترتاب أحدان ؟ فقاؿ : لست عن نفسي راضيان فأتفرغ لذـ الناس .كقيل ل
أقوامان ليس ٢تم عيوب فعابوا الناس فصارت ٢تم عيوب ، كأدركت هبذه  –يعٍت ا١تدينة  –كقاؿ اإلماـ مالك : أدركت هبذه البلدة 

 ت عيوهبم .البلدة أقوامان كانت ٢تم عيوب ، فسكتوا عن عيوب الناس فنسي
ذكر أف عيسى قاؿ ألصحابو : أرأيتم لو أتيتم على رجل ّنئم ، قد كشف الريح عن بعض عورتو ؟ كنتم تسًتكف عليو ؟ 

 قالوا : نعم ؟ قاؿ : بل كنتم تكشفوف البقية ، قالوا : سبحاف هللا ؟ !!  كيف نكشف البقية ؟
 أنتم تكشفوف بقية الثوب عن عورتو .قاؿ : أليس ييذكر عندكم الرجل فتذكركنو أبسوأ ما فيو ، ف

 ما حكم غيبة الكافر؟
 الكافر على نوعُت :

 ـ .الكافر احملارب لإلسال  
 كىذا ال حرمة لو فيجوز ذكر نقائصو للتحذير منو كإضعاؼ ىيبتو  

كينقص من قوهتم كعزٯتتهم  كيدخل فيو كل ما يصيبهم   يقاؿ : ّنؿ منو إذا أصابو برزء قاؿ هللا تعاُف: )كال ينالوف من عدك نيبل(
 كيزيد من قوة ا١تسلمُت عليهم حسان كمعٌت كيدخل يف ذلك ذكر نقائصهم كعيوهبم لعمـو اللفظ.

 ك .كج ريل مع أك ىاجهم   " اىجهم : يقوؿ ٟتساف يـو قريظة ٝتعت رسوؿ هللا  يف البخارم عن ال راء بن عازب ك 
 )ىاجهم ( من ا١تهاجاة أم جازىم هبجوىم . كمعٌت  و الذـ كمعٌت ) اىجهم ( فعل أمر من ىجا يهجو ىجوا كى

 الكافر ا١تعاىد بعقد ذمة أك أماف : 
 مثالو :

 الكافر الذم يدخل إُف ببلد ا١تسلمُت بعقد كقانوف ٭تفظ لو حقوقو.
 الكفار الذين يعيش ا١تسلم بينهم يف ببلدىم أك يفد إليهم بعقد كقانوف عمل أك دراسة أك عبلج ك٨تو ذلك.

كأحكاـ غيبة ا١تسلم كإف كاف ا١تسلم أشد حرمة من غَته على الصحيح لفضل اإلسبلـ    ىذا النوع من الكفار  كأحكاـ غيبة
 عليو .

 كقيل : ٕتوز غيبتو ، ألنو ال حرمػػة لو .
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُْٔٗ ، الى ٖتىىاسىديكا كىالى تػىنىاجىشيوا، كىالى تػىبىاغى )  كىعىٍنوي قىاؿى ابػىريكا، كىالى يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو ضيوا، كىالى تىدى
ليوي، كىالى ٭تىًٍقريهي، اى  ، اىٍلميٍسًلمي أىخيو اىٍلميٍسًلًم، الى يىٍظًلميوي، كىالى ٮتىٍذي ثى ًمرىاكىكيونيوا ًعبىادى اىَّللًه ًإٍخوىاانن رو، ْتىٍسًب لتػهٍقوىل ىىا ىينىا، كىييًشَتي ًإىلى صىٍدرًًه ثىالى

ـه، دىميوي، كىمىاليوي،  م .أىٍخرىجىوي ميٍسلً  -كىًعٍرضيوي  ًاٍمًرئو ًمٍن اىلشهرًٌ أىٍف ٭تىًٍقرى أىخىاهي اىٍلميٍسًلمى، كيلُّ اىٍلميٍسًلًم عىلىى اىٍلميٍسًلًم حىرىا
------------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ي :ٖترٔف ىذه األمور ا١تذكورة يف اٟتديث كىنستفيد 

 أكالن : ) كال ٖتاسدكا ( .
 فيو ٖترٔف اٟتسد ، كقد تقدمت مباحثو .

 اثنيان : ) كال تناجشوا ( .
 فيو ٖترٔف النجش .

 كقد تقدمت مباحثو يف كتاب البيوع . ىو أف يزيد يف السلعة كىو ال يريد شراءىا .ك
ابػىريكااثلثان : )   ( . كىالى تػىبىاغىضيوا، كىالى تىدى

 غض كالتدابر .فيو ٖترٔف التبا
 ) كىالى تػىبىاغىضيوا ( أم : ال ييبرض بعضكم بعضان ، فبل تتخذكا أسباب البرض .فقولو 
ابػىريكا ( أٍف يػيٍعرضى عىًن اإلٍنسىاف كيػىٍهجيرىهي كى٬تىٍعىلوي كىالشىيًء الًَّذم كىرىاء الظٍَّهر كىالدُّبير .كقولو   ) كىالى تىدى

باغض بينهم يف غَت هللا ، بل على أىواًء النُّفوًس ، فإفَّ ا١تسلمُتى جعلهمي هللا إخوةن ، : هنى ا١تسلمُت عىًن التَّ  قاؿ ابن رجب
) كالذم نفسي بيده ، ال تدخيليوا اٞتنَّة حىت تؤمنوا ، كال تؤمنوا حىتَّ  كاإلخوةي يتحابُّوفى بينهم ، كال يتباغضوف ، كقاؿ النَِّبُّ 

 علمتموه ٖتاببتم ؟ أفشوا السَّبلـ بينكم ( خرَّجو مسلم .ٖتابُّوا ، أال أدلُّكم على شيءو إذا ف
نىكيمي  اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبػىٍرضىاءى يًف  كقد حرَـّ هللا على ا١تؤمنُت ما ييوقع بينهم العداكة كالبرضاء ، كما قاؿ ) ًإ٪تَّىا ييرًيدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييوًقعى بػىيػٍ

ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىٍن  تػىهيوف ( .ا٠تٍىٍمًر كىاٍلمى  ذًٍكًر هللًا كىعىًن الصَّبلًة فػىهىٍل أىنٍػتيٍم مينػٍ
اءن فىأىلَّ  تيٍم أىٍعدى فى بػىٍُتى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم كامنتَّ على عباده ابلتَّأليف بُت قلوهبم ، كما قاؿ تعاُف ) كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى هللًا عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينػٍ

ًتًو ًإٍخوىاّنن ( .  بًًنٍعمى
يكق  عان مىا أىلٍَّفتى بػىٍُتى قػيليوهًبًٍم كىلىًكنَّ هللاى أىلَّفى اؿ ) ىيوى الًَّذم أىيَّدىؾى بًنىٍصرًًه كىاًبٍلميٍؤًمًنُتى كىأىلَّفى بػىٍُتى قػيليوهًبًٍم لىٍو أىنٍػفىٍقتى مىا يف األىٍرًض ٚتًى

نػىهيٍم ( .  بػىيػٍ
صى يف الكذب يف اإلصبلح بُت النَّاس ، كرغَّب هللا ك٢تذا ا١تعٌت حـر ا١تشي ابلنَّميمة ، ١تا فيها من إيقاع ا لعداكة كالبرضاء ، كريخًٌ

قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك إً  يػٍرى يف كىًثَتو ًمٍن ٧تىٍوىاىيٍم ًإالَّ مىٍن أىمىرى ًبصىدى ٍصبلحو بػىٍُتى النَّاًس كىمىٍن يػىٍفعىٍل يف اإلصبلح بينهم ، كما قاؿ تعاُف ) ال خى
 مىٍرضىاًت هللًا فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًو أىٍجران عىًظيمان ( .ذىًلكى ابًٍترىاءى 

قاؿ ) أال أخ ركم أبفضلى ًمٍن درجة الصبلة  كخرَّج اإلماـ أٛتد  كأبو داكد  كالًتمذمُّ  من حديث أَب الدرداء ، عن النَِّبًٌ 
 فسادى ذات البُت ىي اٟتالًقةي ( . كالصياـ كالصَّدقة ؟ ( قالوا : بلى َي رسوؿ هللا ، قاؿ ) صبلحي ذاًت البًُت ؛ فإفَّ 

 كأمَّا البرض يف هللا ، فهو من أكثق عرل اإلٯتاف ، كليس داخبلن يف النَّهي .
 ( . كىالى يىًبٍع بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو ) رابعان : 
 ٖترٔف بيع ا١تسلم على أخيو ا١تسلم .فيو : 
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( ، أك يقوؿ أعطيك أحسن منها ٗيػو آخر كيقوؿ : أعطيك مثلها بػ)( مث أيتَُمثالو :أف يشًتم شخص من إنساف سلعة بػ)
 (.َُبػ)
 اٟتكمة من النهي : حصوؿ التحاسد كالتبػاغض .ك

 كقد تقدمت مباحثو يف كتاب البيوع .
 .ا١تسلم أخو ا١تسلم  خامسان : أف

 .كما قاؿ تعاُف ) إ٪تا ا١تؤمنوف إخوة ( 
 ال يرشػػػو ، كال ٮتونو ، كال ٮتذلو ، كال ٭تقره .كمن مقتضيات ذلك أال يظلمو كال يكذبو ، ك 

ات كنتم كلذلك قاؿ )كىكيونيوا ًعبىادى هللا إٍخوىاّنن ( قاؿ اٟتافظ : ىذه اٞتملة تشبو التعليل ١تا تقدـ ، كأنو قاؿ : إذا تركتم ىذه ا١تنهي
 إخواّنن ، كمفهومو : إذا َف تًتكوىا تصَتكا أعداء .

 هللا إٍخوىاّنن ( ٭تتمل معنيُت : فقولو )كىكيونيوا ًعبىادى 
 إنو إنشاء يراد بو ا٠ت ر ، أم : إذا تركتم اٟتسد كالتدابر .... فستكونوف َي عباد هللا إخواّنن . أحد٫تا :

 .أف ا١تراد بو حقيقة األمر ، أم : كونوا عباد هللا إخواّنن فيو  الثاين :
 ما حكم الظلم كخذالف ا١تسلم ؟

 مو ( كقد تقدمت مباحثو .حراـ ، لقولو ) ال يظل
 ( . كىالى ٮتىٍذيليوي )لقولو ك

 فإفَّ ا١تؤمن مأموره أٍف يىنصيرى أخاه .
) انصير أخاؾ ظا١تان أك مظلومان  ، قاؿ : َي رسوؿى هللا ، أنصيريهي مىظلومان ، فكيف أنصره ظا١تان ؟ قاؿ :  ٘تنعو عًن  كما قاؿ 

ه ( .  الظُّلم ، فذلك نصريؾ إَيَّ
 تقار ا١تسلم ألخيو ا١تسلم ؟ما حكم اح

 حراـ .
ًقريه ( .  لقولو ) كال ٭تى

 م ( .ًْتىٍسًب اًٍمرًئو ًمٍن اىلشَّرًٌ أىٍف ٭تىًٍقرى أىخىاهي اىٍلميٍسلً كلقولو ) 
نػٍهيٍم كىال ًنسىاك  يػٍرنا مًٌ يػٍرنا قاؿ تعاُف ) َي أيها الًَّذينى آمىنيوا ال يىٍسخىٍر قىوـه مًٌن قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيونيوا خى  ء مًٌن نًٌسىاء عىسىى أىف يىكينَّ خى

نػٍهينَّ .  . ( ..مًٌ
ينهى تعاُف عن السخرية ابلناس كىو احتقارىم كاالستهزاء هبم ، مث بُت اٟتكمة : فإنو قد يكوف اتقر أعظم قدران عند هللا تعاُف 

فنص على هني الرجاؿ ، كعطف بنهي نهن ( ) كال نساء من نساء عسى أف يكن خَتان مكأحب إليو من الساخر منو كاتقر لو 
 النساء ، ففي اآلية ٖترٔف السخرية كاالستهزاء ابلناس كاحتقارىم .

 م ( .ْتىٍسًب ًاٍمًرئو ًمٍن اىلشهرًٌ أىٍف ٭تىًٍقرى أىخىاهي اىٍلميٍسلً ما معٌت ) 
ا  قاؿ ابن رجب : ه عليو ، كالًكبػٍري من أعظًم ًخصاًؿ يعٍت : يكفيو ًمنى الشرًٌ احتقاري أخيو ا١تسلم ، فإنَّو إ٪تَّ ٭تتقري أخاه ا١تسلم لتك رُّ

 أنَّو قاؿ ) ال يدخلي اٞتنَّة من يف قلبو مثقاؿي ذرَّةو من ًك ٍرو ( . الشَّرًٌ ، كيف صحيح مسلم  عن النَِّبًٌ 
 اذكر ماذا تستلـز السارية ؟

 أهنا من أعظم الشركر .أكالن : 



 ُِٖٓ 

 ر ، أف ٭تقر أخاه ا١تسلم ( . ) ... ْتسب امرئ من الش  قاؿ 
 رٔتا يكوف ا١تسخور منو أفضل كأعظم عند هللا من الساخر .اثنيان : 

 ) عسى أف يكونوا خَتان منهم ( . اآليةكما جاء يف 
 ) رٌب أشعث أغ ر لو أقسم على هللا ألبره ( . كقاؿ 

 أف السخرية من صفات الكفار اب١تؤمنُت .اثلثان : 
 الًَّذينى أىٍجرىميوا كىانيوٍا ًمنى الًَّذينى آمىنيوا يىٍضحىكيوفى( .قاؿ تعاُف : )ًإفَّ 

 كقاؿ تعاُف : )كىيىٍصنىعي اٍلفيٍلكى كىكيلَّمىا مىرَّ عىلىٍيًو مىؤله مًٌن قػىٍوًمًو سىًخريكٍا ًمٍنوي( .
 دليل على الك ر كالتعاظم .رابعان : 

 م .: ) الك ر بطر اٟتق كغمط الناس ( أم احتقارى كقد قاؿ 
 دليل على سوء ا٠تلق .خامسان : 
 : ) ْتسب امرئ من الشر أف ٭تقر أخاه ا١تؤمن ... ( . ك٢تذا قاؿ 
 أنو مناؼ لقضاء هللا .سادسان : 

 ألف ىذا إذا كاف فقَتان أك ضعيفان فهذا من قدر هللا كقضائو .
 دليل على ضعف اإلٯتاف .سابعان : 

 اؼ أف ال يتقبل منو .ألف ا١تؤمن الكامل دائمان يتهم نفسو كٮت
 أف السخرية من تقدٔف أمر الدنيا على اآلخرة .: اثمنان 

 ألف الساخر نظر إُف كضعو الدنيوم كَف ينظر أنو رٔتا يكوف عند هللا أعظم كأفضل .
 ( . اىلتػهٍقوىل ىىا ىينىالقولو )أف أكـر الناس عند هللا ىو أتقاىم : كنستفيد 

( فيو إشارةه إُف أفَّ كـر ا٠تىٍلق عند هللا ابلتَّقول، فربَّ من ٭تًقريه لتَّقول اقاؿ ابن رجب : قولو ) ىاىنا يشَت إُف صدره ثبلثى مرَّاتو
 ف ْتسب التَّقول.الناس لضعفو، كقلًَّة حظًٌو من الدُّنيا، كىو أعظمي قدران عند هللا تعاُف ٦تَّن لو قدره يف الدُّنيا، فإفَّ الناسى إ٪ٌتا يتفاكتيو 

  تعاُف ) ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍندى هللًا أىتٍػقىاكيم ( .كما قاؿ هللا
 مىٍن أكرـي الناًس ؟ قاؿ ) أتقاىيم  ( . كسئل النَِّبُّ 

 كيف حديث آخر  ) الكرـي التَّقول ( .
 ال ينظري إُف صيورًكيم ) إفَّ هللا ، كما قاؿ  -عز كجل-كإذا كاف أصلي التَّقول يف القيلوب ، فبل يطَّلعي أحده على حقيقتها إال هللا 

 كأمواًلكم ، كلكن ينظري إُف قلوبكم كأعمالكم ( كحينئذ ، فقد يكوفي كثَته ٦تَّن لو صورةه حسنةه ، أك ماؿه ، أك جاهه ، أك رَيسةه يف
د هللا تعاُف ، بل ذلك الدنيا ، قلبو خراابن من التقول ، كيكوف من ليس لو شيء من ذلك قلبيو ٦تلوءان ًمنى التَّقول ، فيكوف أكرـى عن

،  ىو األكثر كقوعان ، كما يف الصحيحُت  عن حارثةى بن كىبو ، عن النَِّبًٌ  قاؿ )أال أيخ ريكم أبىل اٞتنًَّة : كلُّ ضعيف متضعَّفو
 لو أقسم على هللا ألبرَّهي ، أال أخ ركم أبىل النَّاًر : كلُّ عيتيلٌو جىوَّاظو ميستك رو( .

قاؿ ) أمَّا أىلي اٞتنَّة ، فكلُّ ضعيفو متضعَّفو ، أشعث ، ذم ًطمرين ، لو أقسمى على هللا  عن النَِّبًٌ  كيف ا١تسند  عن أنس
 ألبرَّه ؛ كأمَّا أىلي النَّاًر ، فكلُّ جىٍعظىرمٌو جىوَّاظ ٚتَّاعو ، منَّاعو ، ذم تػىبىع ( .

ين ، كقالًت قاؿ ) ٖتاجَّت اٞتنَّ  كيف الصحيحُت  عن أَب ىريرة ، عن النَِّبًٌ  ينى كا١تتج رًٌ ةي كالنَّاري ، فقالًت النَّاري : أيكثًٍرتي اب١تتك رًٌ
: أنت اٞتنَّةي : ال يدخيليٍت إال ضعفاءي النَّاس كسىقىطيهم ، فقاؿ هللا للجنًَّة : أنت رٛتيت أرحمي بك من أشاءي من عبادم ، كقاؿ للنار 



 ُِٖٔ 

 عذاَب ، أعذًٌبي بًك من أشاء من عبادم ( .
قاؿ ) افتخرت اٞتنَّةي كالنَّاري ، فقالت النار : َي ربًٌ ، يدخيليٍت اٞتبابرة  جو اإلماـ أٛتد  من حديث أَب سعيدو عن النَِّبًٌ كخرَّ 

كف كا١تلوؾي كاألشراؼي ، كقالت اٞتنَّةي : َي ربًٌ يدخيليٍت الضُّعفاء كالفقراءي كا١تساكُت ( كذكر اٟتديث .  كا١تتك رًٌ
: كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  قيٍطبىةى ٍبًن مىاًلكو  كىعىنٍ  -ُْٕٗ ًؽ، كىاأٍلىٍعمىاًؿ، كىاأٍلىٍىوىاًء، )  يػىقيوؿي  قىاؿى نًٌٍبًٍت ميٍنكىرىاًت اىأٍلىٍخالى اىللههيمه جى

ًٍمًذمُّ ، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي كىاللهٍفًظ لى  (كىاأٍلىٍدكىاًء   و .أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ
-------------- 

 بضم القاؼ كإسكاف الطاء .( عىٍن قيٍطبىةى ٍبًن مىاًلكو كى ) 
 أم : ابعدٓف ، أم : اجعلٍت يف جانب كىي يف جانب .( اىللههيمه جىنًٌٍبًٍت ) 
ؽً )   أم : األخبلؽ ا١تنكرة . ، كالقتل ، كالشرؾ ، كالزّن كغَتىا .(  ميٍنكىرىاًت اىأٍلىٍخالى
 اؿ .أم : كمنكرات األعم(  كىاأٍلىٍعمىاؿً ) 
 أم : األىواء ا١تنكرة ا١تضلة .(  كىاأٍلىٍىوىاءً )  
 ٚتع داء ، أم : كأعوذ بك من األدكاء ا١تنكرة ، كىي األمراض (  كىاأٍلىٍدكىاءً  )

 كاالستسقاء كالسل كا١ترض ا١تزمن الطويل. إٍف . كا١تقصود ٔتنكرات األدكاء ىو سيء األسقاـ؛ 
اـً كىًمٍن سىيًًٌئ  ًإٌٓفً قوؿ : اللهم كىافى ي  أىفَّ النًَِّبَّ   كقد كرد يف اٟتديث الشريف عىٍن أىنىسو   أىعيوذي ًبكى ًمنى اٍلبػىرىًص كىاٞتٍينيوًف كىاٞتٍيذى

 . األىٍسقىاـً 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد استحباب الدعاء هبذا الدعاء .
 كعلى ا١تؤمن أف يباعد عن كل خلق سيء من قوؿ أك فعل .

عىٍدتى بػىٍُتى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍرًرًب . اللَّهيمَّ يقوؿ يف  كاف  مى كىمىا ابى ًعٍد بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى خىطىاَيى مى   دعاء االستفتاح ) اللَّهيمَّ ابى نػىقًًٌٍت ًمٍن خىطىاَيى
مى اًبٍلمىاًء كىا  لثػٍَّلًج كىاٍلبػىرىًد ( .كىمىا يػينػىقَّى الثػٍَّوبي األىبٍػيىضي ًمٍن الدَّنىًس . اللَّهيمَّ اٍغًسٍلًٍت ًمٍن خىطىاَيى

ـى  كقاؿ تعاُف عن إبراىيم )  ( . كىاٍجنػيٍبًٍت كىبىًٍتَّ أىٍف نػىٍعبيدى اأٍلىٍصنىا
ٍجني أىحىبُّ ًإِفىَّ ٦تَّا يىٍدعيونىًٍت ًإلىٍيًو كىًإالَّ تىٍصًرٍؼ عىٍتًٌ كىٍيدىىينَّ أىٍصبي ًإلىٍيًهنَّ كقاؿ تعاُف عن يوسف عليو السبلـ ) كىأىكيٍن ًمنى  قىاؿى رىبًٌ السًٌ

 ( . اٞتٍىاًىًلُتى 
  قاؿ ابن تيمية : فيو ع رًتف :

 : اختيار السجن كالببلء على الذنوب كا١تعاصي . إحدا٫تا
: طلب سؤاؿ هللا كدعائو أف يثبت القلب على دينو كيصرفو إُف طاعتو ، كإال فإذا َف يثبت القلب كإال صبا إُف اآلمرين  كالثانية

 ىلُت .     ابلذنوب كصار من اٞتا
يًٌئػىهىا ًإالَّ  كىاٍىًدٓف  يقوؿ )... ككاف  يًٌئػىهىا الى يىٍصًرؼي عىٌتًٌ سى   ألىٍحسىًن األىٍخبلىًؽ الى يػىٍهًدل ألىٍحسىًنهىا ًإالَّ أىٍنتى كىاٍصًرٍؼ عىٌتًٌ سى
 ...( ركاه مسلم .أىٍنتى 

 من ىذه األربع ؟ ١تاذا استعاذ النيب 
 ه . تقلبو يف ليلو كهنار ألف ابن آدـ ال ينفٌك منها يف

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟



 ُِٖٕ 

 .تضمَّنت ىذه االستعاذات ا١تهٌمة من كٌل الذنوب الظاىرة كالباطنة
 أف األخبلؽ تنقسم إُف منكر كمعركؼ .

 بشر مفتقر إُف ربػػو . أف النِب 
 على ا١تسلم أف ٭ترص على ٤تاسن األخبلؽ .

هيمىا-بهاسو كىعىٍن ًاٍبًن عى  -ُْٖٗ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، كىالى ٘تيىازًٍحوي، كىالى تىًعٍدهي مىٍوًعدنا )  قىاؿى الى ٘تيىاًر أىخىاؾى
.  (فػىتيٍاًلفىوي  ًٍمًذمُّ ًبسىنىدو ًفيًو ضىٍعفه  أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

------------- 
 نك يف كبلـ غَتؾ إلظهار خلل فيو لرَت غرض سول ٖتقَت قائلو .حقيقة ا١تراء : طع(  الى ٘تيىاًر أىخىاؾى ) 

 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : ا١تماراة اجملادلة انتصاران للنفس .
 ع .كثرة ا١تبلحاة للشخص لبياف غلطو كإفحامو، كالباعث على ذلك الًتف  كقيل :

 ما صحة حديث الباب ؟
 ضعيف كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .

 ـ ا١تراء ؟اذكر ما كرد يف ذ
ضلَّ قـو بعد ىدل كانوا عليو إال أيكتوا اٞتدؿ. مث قرأ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىذه  ) ما  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا عن أَب أمامة 

 ف ( .مىا ضىرىبيوهي لىكى ًإالَّ جىدىالن بىٍل ىيٍم قػىٍوـه خىًصميو : اآلية
لكفر إال بسبب اٞتداؿ، كىو ا٠تصومة ابلباطل مع نبيهم، كطلب ا١تعجزة منو : كا١تعٌت ما كاف ضبللتهم ككقوعهم يف اقاؿ القارم

عنادنا أك جحودنا، كقيل: مقابلة اٟتجة ابٟتجة، كقيل: ا١تراد ىنا العناد، كا١تراء يف القرآف ضربي بعضو ببعض؛ لًتكيج مذاىبهم، 
، ال  ا١تناظرة لررض صحيح كإظهار اٟتقًٌ فإنو فرض  كآراء مشاٮتهم، من غَت أف يكوف ٢تم نصرة على ما ىو اٟتق، كذلك ٤تـر

 ة .كفاي
: أم اٞتداؿ ا١تؤدم إُف مراء ككقوع يف شك، أما التنازع يف األحكاـ فجائز إٚتاعنا، إ٪تا اذكر جداؿ ال يرجع إُف كقاؿ ا١تناكم

بط عشواء غَت فارؽ بُت حقٌو علم، كال يقضى فيو بضرس قاطع، كليس فيو اتباع لل رىاف، كال أتكؿ على النصفة، بل ٮتبط خ
 ل .كابط

 ب .كقاؿ البيضاكم: ا١تراد هبذا اٞتدؿ العناد، كا١تراء، كالتعص
زعيم ببيت يف ربض اٞتنة ١تن ترؾ ا١تراء، كإف كاف ٤تقِّا، كببيت يف كسط ) أّن  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  كعن أَب أمامة الباىلي 

 و ( ركاه الًتمذم .يف أعلى اٞتنة ١تن حسن خلق اٞتنة ١تن ترؾ الكذب، كإف كاف مازحنا، كببيت
 ل .كمن ترؾ ا١تراء: أم اٞتداؿ خوفنا من أف يقع صاحبو يف اللجاج ا١توقع يف الباطم : قاؿ السند

 اذكر بعض أقواؿ السلف يف ذـ ا١تراء ؟
 قاؿ عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عيصم من ا١تراء كالرضب كالطمع .

 رضة ٠تصومات أكثر التنقل .كقاؿ : من جعل دينو ع
 كقاؿ : احذر ا١تراء ، فإنو ال تؤمن فتنتو ، كال تفهم حكمتو .

 كقاؿ : إذا ٝتعت ا١تراء فأقصر .
 كقاؿ ميموف بن مهراف : ال ٘تارين عا١تان كال جاىبلن، فإنك إف ماريتى عا١تان خزف عنك علمو، كإف ماريتى جاىبلن خشن صدرؾ .



 ُِٖٖ 

 لى : ال أمارم صاحِب ، فإما أف أكذبػػػو كإما أف أيغضبػػػػػػو .كقاؿ عبدالرٛتن بن أَب لي
 ل .اٞتدؿ، كمنعهم العم ، فتح عليهمكقاؿ األكزاعي : إذا أراد هللا بقـو شرِّا 

 كقاؿ عبد الكرٔف اٞتزرم : ما خاصم كرع يف الدين قط .
ي القلوب، كييورث الضرائن .ك   قاؿ مالك بن أنس : ا١تراء يقسًٌ
 و .: كلما جاء رجل أجدؿ من رجل، تركنا ما نزؿ بو ج ريل على دمحم عليو السبلـ ٞتدل اؿ أيضان كق

 كقاؿ ببلؿ بن سعد : إذا رأيت الرجل ٞتوجنا ٦تارَين معجبنا برأيو فقد ٘تت خسارتو .
 ن .اؿ الشافعي : ا١تراء يف العلم يقسي القلوب، كيورث الضرائكق

 اٞتدؿ، كا١تراء، كا١ترالبة .صفة اٞتاىل:  : من كقاؿ دمحم بن اٟتسُت
 م .ما رأينا فقيهنا ٯتار ؿ : عن اٟتسن قاك 

 كقاؿ : إ٪تا ٮتاصم الشاؾ يف دينػػػػو .
 و .كم كا١تراء، فإهنا ساعة جهل العاَف، كهبا يبتري الشيطاف زلتر : إَيَّ كقاؿ مسلم بن يسا

 تورث النفاؽ .كقاؿ جعفر بن دمحم : إَيكم كا٠تصومة يف الدين ، فإهنا تشرل القلب ك 
 كقاؿ معاكية بن قرة : ا٠تصومات يف الدين ٖتبط األعماؿ .

 . ند اٟتكماء: أفَّ ا١تراء أكثره يرَتًٌ قلوب اإلخواف، كييورث التفرقة بعد األلفة، كالوحشة بعد األنس : كعقاؿ دمحم بن اٟتسُتك 
 ت هللا .كقاؿ دمحم بن علي : ال ٕتالسوا أصحاب ا٠تصومات ، فإهنم ٮتوضوف يف آَي

 كجاء رجل إُف اٟتسن فقاؿ: أّن أّنظرؾ يف الدين، قاؿ اٟتسن: أّن قد عرفت ديٍت، فإف كاف دينك قد ضل منك فاذىب فاطلبو.
 ما أنواع اجملادلة ؟

 :اجملادلة كا١تناظرة نوعاف : قاؿ ابن عثيمُت
 .ينتصر قولو؛ فهذه مذمومة النوع األكؿ: ٣تادلة ٦تاراة: ٯتارم بذلك السفهاء، ك٬تارم العلماء، كيريد أف

 ا .النوع الثآف: ٣تادلة إلثبات اٟتق كإف كاف عليو؛ فهذه ٤تمودة مأمور هب
 ىل قولو ) كال ٘تازحػػو ( على إطالقها ؟

 اٞتواب : ال .
 ألف ا١تزاح ا١تنهي عنو ىو ا١تزاح الكثَت حيث يداـك عليو صاحبو .

ي عنو ىو الذم فيو إفراط كيداـك عليو ، فإنو يورث الضحك كقسوة القلب ، كيشرل رٛتو هللا : " ا١تزاح ا١تنه قاؿ اإلماـ النوكم
عن ذكر هللا تعاُف : كيؤكؿ يف كثَت من األكقات إُف اإليذاء ، كيورث األحقاد ، كيسقط ا١تهابة كالوقار ، فأما من سلم من ىذه 

 و .يفعل األمور فهو ا١تباح الذم كاف رسوؿ هللا 
اًعبػينىا؟ فقاؿ النِب قا عن أَب ىريرة   ان ( ركاه الًتمذم .نعم، غَت أٌٓفً ال أقوؿي إال حق)  ؿ: قالوا: َي رسوؿ هللا، إنَّك تيدى

 :كا١تزاح على ضربُت:  ابن حبهاف قاؿ
 .كىو الذم ال يشوبو )ٮتاًلطو( ما كىرًه هللاي عزَّ كجل، كال يكوف إبمثو كال قطيعة رىًحم :ا١تزاح امود  -أ

ٍذمـوا١ت -ب
ى
 بو .كىو الذم يثَت العداكةى، كييذىب البهاءى، كيقطع الصداقىة، ك٬تٌرًئ الدٓفءى عليو، ك٭تقد الشريفى  :زاح ا١ت

 اذكر بعض أقواؿ السلف يف ذـ كثرة ا١تزاح ؟
 قاؿ عمر :  من كثر ضحكو قلت ىيبتو ،  كمن مزح استخف بو .
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 ذر العداكة ا١تزاح .كقاؿ خالد بن صفواف : كاف يقاؿ : لكل شيء بذر ، كب
 كقاؿ عمر بن عبد العزيز : اتقوا هللا كاتقوا ا١تزاح ، فإنو يورث الضرينة .

 ة .اتقوا ا١تزاح ، فإنو يذىب ا١تركءكقاؿ : 
 ء .اقتصر يف مزاحك ، فإف اإلفراط فيو ييذىب البهاء ، ك٬تٌرئ عليك السفهاص : كقاؿ سعد بن أَب كقا

 أيكل ا٢تيبة كما أتكل النار اٟتطب .كقيل يف منثور اٟتكم : ا١تزاح 
 كقاؿ بعض اٟتكماء : من كثر مزاحو زالت ىيبتو ، كمن كثر خبلفو طابت غيبتو . 

 و .كقاؿ بعض البلراء : من قل عقلو . كثر ىزل
 ٬ترئ عليك الطفل كالدنس النذال             فإَيؾ إَيؾ ا١تزاح فإنو

 من بعد عزتو ذالن كيورثو        كييذىب ماء الوجو بعد هبائو
 قاؿ الرزاِف : من الرلط العظيم أف يتخذ ا١تزاح حرفة

 اذكر بعض األمثلة ؟ ا١تزاح ا٠تفيف من ىدم النيب 
اًعبػينىا قىاؿى : ًإٌٓفً الى أىقيوؿي ًإالى حىقِّا) عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى :  -أ  .( ركاه الًتمذم  قىاليوا : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإنَّكى تيدى

،  يف بعًض أسفارًه، كأّن جارًية َف أىٍٛتل اللَّحمى كَف أبدف، فقاؿ للنَّاس: تقدَّميوا عن عائشة اهنع هللا يضر قالت: خرجتي مع النِبًٌ  -ب
، خرجتي  فتقدَّميوا، مث قاؿ ِف: تعاِف حىت أيساًبقىك معو يف ، فسابقتيو فسبقتيو، فسكتى عٍتًٌ حىت إذا ٛتلتي اللَّحمى كبدنتي كنسيتي

)ىذه  ، فسابقتيو فسبقىًٍت، فجعل يضحك كىو يقوؿ ، فتقدَّميوا، مثَّ قاؿ: تعاِف حىتَّ أساًبقىك بعض أىٍسفاره، فقاؿ للناس: تقدَّميوا
 . بتلك(

، كيوسعيهيم أنو ٚتيل الًعٍشرىة، دائم الًبٍشر، يداًعب أىلىو كيتلطَّف هبم ككاف من أخبلًقو ه : تفسَت  يفرٛتو هللا  يقوؿ ابن كثَت  
َـّ ا١تؤمنُت يتودَّد إليها بذل  ك .نفقتىو، كيضاحك نساءىه حىت إنَّو كاف يساًبق عائشة أ

 ( . ؟ لىييخىاًلطينىا حىىتَّ يػىقيوؿى أًلىخو ِف صىًرَتو : َيى أىابى عيمىٍَتو ، مىا فػىعىلى النػُّرىيػٍري  ًإٍف كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  )عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ك  -ج
ا اٟتٍىًديًث أىفَّ النَِّبَّ  قىاؿى أىبيو ًعيسىى كىافى ٯتيىازًحي كىًفيًو أىنَّوي كىٌتَّ غيبلىمنا صىًرَتنا فػىقىاؿى لىوي : َيى أىابى عيمىٍَتو . كىًفيًو أىنَّوي الى أبىٍسى أىٍف : كىًفٍقوي ىىذى

: َيى أىابى عيمىٍَتو ، مىا فػىعىلى النػُّرىيػٍري ؟ أًلىنَّوي كىافى لىوي نػيرىيػٍره يػىٍلعىبي بًًو فىمىاتى ، فىحىزًفى  اؿى لىوي النَِّبُّ يػيٍعطىى الصَِّبُّ الطَّيػٍرى لًيػىٍلعىبى بًًو. كىًإ٪تَّىا قى 
 : َيى أىابى عيمىٍَتو ، مىا فػىعىلى النػُّرىيػٍري ؟. اٍلريبلىـي عىلىٍيًو فىمىازىحىوي النَِّبُّ 

قىةو فػىقىاؿى : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ، مىا أىٍصنىعي  أىفَّ رىجيبلن اٍستىٍحمىلى رىسيوؿى اَّللًَّ )  ٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ،كع -د فػىقىاؿى : ًإٌٓفً حىاًمليكى عىلىى كىلىًد ّنى
 (  : كىىىٍل تىًلدي اإًلًبلى ًإالى النُّوؽي  ًبوىلىًد النَّاقىًة ؟ فػىقىاؿى 

٣تىَّةن ٣تىَّهىا يف كجهي كأّن ابني  عقلتي من النِبًٌ ؿ ) قا عن ٤تمود بن الرَّبيع ما ركاه البخارمُّ كمسلم :  كمن مزاحو  -ق
 و ( .ٜتًس سنُت من دىلٍ 

بياف، كأتنيسيهم، كإكراـ آابئهم ب ذلك، قاؿ النوكم رٛتو هللا: "قاؿ العلماء: ا١تجُّ طرح ا١تاًء من الفم ابلتزريق؛ كيف ىذا ميبلطفة الصًٌ
 ح .كجواز ا١تزا 

 

 ركاه الًتمذم .))َيى ذىا األيذينىُت  يقوؿ ألنس بن مالك  النِب  ككاف
 ب ( .)قيم أاب تيراًب، قيم أاب تيرا يقوؿ لعليًٌ بن أَب طالب  ككاف 
 ركاه مسلم . )قم َي نػىٍومىاف( يقوؿ ٟتذيفة  ككاف 

 ركاه البخارم . )َي أىابى ًىٌر( يقوؿ ألَب ىريرة  كاف ك  
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 م .ركاه البخارم كمسل)  )َي عائش شة اهنع هللا يضريقوؿ لعائ اف كك
 ما شركط ا١تزاح ؟

 :أكالن : عدـ االهنماؾ كاالسًتساؿ كا١تبالرة كاإلطالة
 :أال يركًٌع أخاهاثنيان : 

 ان ( ركاه أبو داكد .ال ٭تل ١تسلم أف يركًٌع مسلم)  قاؿ 
 :أف يػيٍنًزؿ الناس مناز٢تم اثلثان :

من ا١تهابة كالػوقػػػار مػنػزلػػة خػاصة، كألف ا١تزاح قد يفضي إُف سوء األدب معهما غالبان فينبري االبتعاد عن  إف العاَف كالكبَت ٢تم
 م .من إجبلؿ هللا إكراـ ذم الشيبة ا١تسل ؿ : إفحيث يقو  ا١تزاح مػعػهػما خشية اإلخبلؿ بتوجيو النِب 

  .يػوقَّػر العاَفً  أنو قػاؿ: "مػػن الػسػنػة أف كنقل طاككس عن ابن عباس 
 :أال يكوف مع السفهاء رابعان :

 ء .قاؿ سعد بن أَب كقاص البنو: اقتصد يف مزاحك؛ فإف اإلفراط فيو يذىب البهاء، ك٬تٌرًئ عليك السفها
 ة .أال يكوف فيو غيبخامسان :

 ألف الريبة حراـ .
 سادسان : عدـ الكذب .

 قـو كيل لو ( .) كيل للذم ٭تدًٌث فيكذب لييضًحكى بو ال قاؿ 
 إف الرجل ليتكلم ابلكلمة لييضًحك هبا جلساءه يهوم هبا يف النار أبعد من الثرَي ( .)  كقولػػو 

 ن .السارية كاالستهزاء ابآلخري سابعان :
نػٍهيٍم كال ًنسىاءه مًٌن )َيى أىيػُّهىا الىًذينى آمىنيوا ال يىٍسخىٍر قػىٍوـه مًٌن قػىٍوـو عىسىى أى  فتلك ٤ترمة كتعد من الكبائر، يقوؿ ػ تعاُف ف يىكيػونيوا خىٍَتان مًٌ

نػٍهينَّ كال تػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍم كال تػىنىابػىزيكا اًبألىلٍػقىػػػػاًب بًٍئسى االٍسمي ال فيسيوؽي بػىٍعدى اإلٯتىاًف كمىن َفٍَّ يػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى نًٌسىاءو عىسىى أىف يىكينَّ خىٍَتان مًٌ
 . ىيمي الظَّاًلميوفى(

 ن .أال يكوف فيو شيء من االستهزاء ابلدي ان :اثمن
 .فيعد ىذا من نواقض اإلسبلـ

تًًو كرىسيولًًو كينتيٍم تىٍستػىٍهزًءيك ُف ) لقولو تعا  ( ال تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرمتيٍ بػىٍعدى ٓٔفى )كلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ إ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كنػىٍلعىبي قيٍل أىاًبَّللًَّ كآَيى
 م ( .إٯتىاًنك

 و .االستهزاء اب كآَيتو كرسولو كفر يكفر بو صاحبو بعد إٯتان : يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ػ رٛتو هللا
 ي .من أذنػب ذنػبػػان كىػػو يضحػك دخل النار كىو يبكا : يقػوؿ ابن عػبػاس ػ رضي هللا عنهم

: قى  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ٗ أىٍخرىجىوي  (خىٍصلىتىاًف الى ٬تىٍتىًمعىاًف يف ميٍؤًمنو: اىٍلبيٍالي، كىسيوءي اى٠ٍتيليًق )  اؿى رىسيوؿي اىَّللًه قىاؿى
. ًٍمًذمُّ، كىيف سىنىًدًه ضىٍعفه  اىلًتًٌ

---------- 
 ىو منع ما ٬تب بذلو .(  اىٍلبيٍالي ) 
 ضد حسن ا٠تلق .(  كىسيوءي اى٠ٍتيليقً ) 

 ديث ؟ماذا نستفيد يف اٟت
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 نستفيد ذـ البخل ، كأف من عبلمات ا١تؤمن اٟتق ال ٯتكن أف يكوف ٓتيبلن .
 اذكر ما كرد يف ذـ البال ؟
 .البال صفة ذميمة كقبيحة 

ريهي لًٍلعيٍسرىل ( . نػييىسًٌ لى كىاٍستػىٍرٌتى كىكىذَّبى اًبٟتٍيٍسٌتى فىسى  قاؿ تعاُف )كىأىمَّا مىٍن ٓتًى
 كىو من صفات ا١تنافقُت .

 ًبضيوفى أىٍيًديػىهيٍم ( .عاُف )اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بػىٍعضيهيٍم ًمٍن بػىٍعضو أيىٍميريكفى اًبٍلميٍنكىًر كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمىٍعريكًؼ كىيػىقٍ قاؿ ت
 يبال . ال ٭تب منهللا ك

كيٍم كى  أيىٍميريكفى النَّاسى اًبٍلبيٍخًل قاؿ تعاُف )ًلكىٍيبل أتىٍسىٍوا عىلىى مىا فىاتىكيٍم كىال تػىٍفرىحيوا ٔتىا آًتى بُّ كيلَّ ٥تيٍتىاؿو فىخيورو الًَّذينى يػىٍبخىليوفى كى اَّللَّي ال ٭تًي
 كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ فىًإفَّ اَّللَّى ىيوى اٍلرىًٍتُّ اٟتٍىًميدي ( .

 كأخرب تعاىل أف من كقي شح نفسو فقد أفلح .
 ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ( . فقاؿ تعاُف )كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى 

 كىو من صفات أىل النار .
 ) إف أىل النار كل جعظرم جواظ مستك ر ٚتاع مناع ( ركاه أٛتد . قاؿ 

 كىو شر ما يف الرجل .
 ) شر ما رجل شح ىالع كجنب خالع ( ركاه أٛتد . كما قاؿ 

 منو . كاستعاذ النيب 
للهم إٓف أعوذ بك من الكسل كأعوذ بك من اٞتنب كأعوذ بك من ا٢تـر كأعوذ يتعوذ يقوؿ : ا عن أنس قاؿ ) كاف رسوؿ هللا 

 بك من البخل ( متفق عليو .
يقوؿ : اللهم إٓف أعوذ بك من العجز كالكسل كاٞتنب كالبخل كا٢تـر كعذاب الق ر ،  كعن زيد بن أرقم قاؿ ) كاف رسوؿ هللا 

ت كليها كموالىا ، اللهم إٓف أعوذ بك من علم ال ينفع ، كمن قلب ال اللهم آت نفسي تقواىا ، كزكها أنت خَت من زكاىا أن
 ٮتشع ، كمن نفس ال تشبع ، كمن دعوة ال يستجاب ٢تا ( ركاه مسلم .

 داء . كٝتاه النيب 
لو ، قاؿ : كأم داءو أٍدكأ من البخل) :  قاؿ رسوؿ هللا  ؟ بل سيدكم  من سيدكم َي بٍت سلمة ؟ قلنا : جدُّ بن قيس إال أّن نيبخًٌ

 عمرك بن اٞتموح ( ركاه البخارم يف األدب ا١تفرد .
 كا١تالئكة تدعو على ا١تمسك .

) ما من يـو يصبح فيو العباد إال ملكاف ينزالف فيقوؿ أحد٫تا : اللهم أعط منفقان خلفان ، كيقوؿ اآلخر : اللهم أعط  قاؿ 
 ٦تسكان تلفان ( متفق عليو .

 كىو من تصديق الشيطاف .
ٍميريكيٍم اًبٍلفىٍحشىاًء كىاَّللَّي يىًعديكيٍم مىٍرًفرىةن ًمٍنوي كىفىٍضبلن ( . قاؿ أيى  تعاُف )الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كى

 كىو سبب للظلم .
) اتقوا الظلم ... كاتقوا الشح ، فإف الشح أىلك من كاف قبلكم ، ٛتلهم على أف سفكوا دماءىم كاستحلوا ٤تارمهم (  قاؿ 
 ق عليو .متف
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 كىو سبب لضيق الصدر .
 مثل البخيل كا١تتصدؽ، كمثل رجلُت عليهما جنتاف من حديد، قد اضطرت ضرب رسوؿ هللا ؿ )قا كعن أَب ىريرة 

أيديهما إُف ثديهما كتراقيهما، فجعل ا١تتصدؽ كلما تصدؽ بصدقة انبسطت عنو، حىت ترشي أّنملو كتعفو أثره، كجعل البخيل  
، يقوؿ: إبصبعو يف جيبو، فلو رأيتو يوسعها قلصت، كأخذت كل حلقة مكاهنا، قاؿ: فأّن رأيت رسوؿ هللا  كلما ىمَّ بصدقة

 ع( .كال توس
قاؿ ابن القيم تعليقنا على ىذا اٟتديث: )١تا كاف البخيل ٤تبوسنا عن اإلحساف، ٦تنوعنا عن ال رًٌ كا٠تَت، ككاف جزاؤه من جنس 

االنشراح، ضيق العطن، صرَت النفس، قليل الفرح، كثَت ا٢تمًٌ كالرمًٌ كاٟتزف، ال يكاد تقضى لو عملو؛ فهو ضيق الصدر، ٦تنوع من 
حاجة، كال يعاف على مطلوب، فهو كرجل عليو جبة من حديد قد ٚتعت يداه إُف عنقو، ْتيث ال يتمكن من إخراجها كال 

ن حلقها موضعها، كىكذا البخيل كلما أراد أف يتصدؽ حركتها، ككلما أراد إخراجها أك توسيع تلك اٞتبة؛ لزمت كلُّ حلقة م
 و .منعو ٓتلو فبقي قلبو يف سجنو كما ى

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ََُٓ ٍ يػىٍعتىًد اىٍلمىٍظليوـي  )قىاؿى ، فػىعىلىى اىٍلبىاًدًئ، مىا ملى  .أىٍخرىجىوي ميٍسًلم (اىٍلميٍستػىبهاًف مىا قىاالى
-------------- 

 أم : ا١تتشا٘تاف ، ك٫تا اللذاف سب كل منهما اآلخر .)اٍلميٍستػىبهاًف ( 
 أم : إمث قو٢تما من السب كالشتم .) مىا قىاالى ( 

زه حد أم : مدة عدـ اعتداء ا١تظلـو ، فإذا اعتدل ا١تظلـو صار عليو اإلمث ، كا١تراد ابعتدائو : ٕتاك ) مىا ملٍى يػىٍعتىًد اٍلمىٍظليـو ( 
 االنتصار .

 ما معٌت اٟتديث ؟
بىاب اٍلوىاًقع ًمٍن اًثٍػنػىٍُتً ٥تيٍتىٌص اًبٍلبىاًدًئ ًمنػٍهيمىا كيٌلو ًإالَّ أىٍف يػىتىجىاكىز الثَّآف قىدٍ  معناه ر ااًلنًٍتصىار ، فػىيػىقيوؿ لًٍلبىاًدًئ أىٍكثىر ٦تَّا : أىفَّ ًإمٍث السًٌ

 قىاؿى لىوي . 
 من اٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة 

 ٖترٔف سباب ا١تسلم .
ًئل اٍلًكتىاب كىالسُّنَّة . ؼ يف جىوىازه ، كىقىٍد تىظىاىىرىٍت عىلىٍيًو دىالى  كىيف ىىذىا جىوىاز ااًلنًٍتصىار ، كىالى ًخبلى

 قىاؿى اَّللَّ تػىعىاُفى ) كىلىمىٍن اًنٍػتىصىرى بػىٍعد ظيٍلمو فىأيكلىًئكى مىا عىلىٍيًهٍم ًمٍن سىًبيل ( .
 كىقىاؿى تػىعىاُفى ) كىاىلًَّذينى ًإذىا أىصىابػىهيٍم اٍلبػىٍري ىيٍم يػىنػٍتىًصريكفى ( .

 كقاؿ تعاُف ) فمن اعتدل عليكم ... ( .
 العفو أفضل . لكن

 قىاؿى اَّللَّ تػىعىاُفى ) كىلىمىٍن صىبػىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلكى لىًمٍن عىٍزـ اأٍليميور ( .
 ( .لىحى فىأىٍجريهي عىلىى اَّللًَّ كقاؿ تعاُف ) فىمىٍن عىفىا كىأىصٍ 

يػٍره لًٌلصَّاًبرينى   ( . كقاؿ تعاُف ) كىلىًئن صىبػىٍرمتيٍ ٢تىيوى خى
 عن الناس ( .كقاؿ تعاُف ) كالعافُت 

ا ًبعىٍفوو ًإالَّ ًعزِّا ..... ( . كلقولو   ) مىا زىادى اَّللَّ عىٍبدن
 ٦تا قالو صار ظا١تان كيتحمل إمث زَيدتو .إذا زاد اجمليب ا١تنتصر يف ٣تازاتو كآذل الظاَف أبكثر 



 ُِّٗ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ًصٍرمىةى  -َُُٓ  (مىٍن ضىاره ميٍسًلمنا ضىارههي اىَّللهي، كىمىٍن شىاؽه ميسىلًٌمنا شىقه اىَّللهي عىلىٍيًو )  قىاؿى
ًٍمًذمُّ كىحىسهنىو  . أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى كىاىلًتًٌ

---------- 
فنا كىًثَتنا، كىىيوى ( كىعىٍن أىِب ًصٍرمىةى )  ًو اٍخًتبلى يىًتًو كىاٍختيًلفى يف اٝتًٍ  ًمٍن بىًٍت مىازًًف ٍبًن ًبكىٍسًر الصَّاًد اٍلميٍهمىلىًة كىسيكيوًف الرَّاًء اٍشتػىهىرى ًبكينػٍ

 د .النَّجَّاًر شىًهدى بىٍدرنا كىمىا بػىٍعدىىىا ًمٍن اٍلمىشىاىً 
 أم : أكصل ضرران إُف مسلم .(  ضىاره ميٍسًلمنا مىنٍ ) 
 أم : أكصل مشقة كأٟتقها ٔتسلم .(  كىمىٍن شىاؽه ميسىلًٌمنا) 

 )ٖتفة األحوذم(قيل : كالضرر كا١تشقة متقارابف ، لكن الضرر يستعمل يف إتبلؼ ا١تاؿ ، كا١تشقة يف إيصاؿ األذية إُف البدف . 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 لتحذير الشديد من إدخاؿ الضرر أك ا١تشقة على أحد من ا١تسلمُت .نستفيد ا
 ) ... فشق عليهم فاشقق عليو ( . كقد تقدـ حديث عائشة يف قولو 

جىازىاهي ًمٍن ًجٍنًس ًفٍعًلًو كىأىٍدخىلى  أىٍم مىٍن أىٍدخىلى عىلىى ميٍسًلمو مىضىرَّةن يف مىالًًو أىٍك نػىٍفًسًو أىٍك ًعٍرًضًو ًبرىٍَتً حىقٌو ضىارَّهي اَّللَّي أىمٍ قاؿ الصنعاين : 
 عىلىٍيًو اٍلمىضىرَّةى.

زىعى ميٍسًلمنا ظيٍلمنا كىتػىعىدًٌَين أىنٍػزىؿى اَّللَّي عىلىٍيًو اٍلمىشىقَّةى جىزىاءن    ًكفىاقنا. كىاٟتٍىًديثي ٖتىًٍذيره عىٍن أىذىل اٍلميٍسًلًم أبًىمًٌ كىاٍلميشىاقَّةي اٍلمينىازىعىةي أىٍم مىٍن ّنى
 ء .شىي

 ىذا اٟتديث دؿ على أصلُت من أصوؿ الشريعة :قاؿ السعدم : 
: أف اٞتزاء من جنس العمل يف ا٠تَت كالشر ، كىذا من حكمة هللا اليت ٭تمد عليها ، فكما أف من عمل ما ٭تبو هللا أحبو أحد٫تا 

يا كاآلخرة ، كمن فرج عن مؤمن كربة من كرب هللا ، كمن عمل ما يبرضو أبرضو هللا ، كمن يسر على مسلم يسر هللا عليو يف الدن
الدنيا فرج هللا عنو كربة من كرب يـو القيامة ، كهللا يف حاجة العبد ما كاف العبد يف حاجة أخيو ، كذلك من ضار مسلما ضره 

 صل .هللا ، كمن مكر بو مكر هللا بو ، كمن شق عليو شق هللا عليو ، إُف غَت ذلك من األمثلة الداخلة يف ىذا األ
 كىذا يشمل أنواع الضرر كلو .« ال ضرر كال ضرار » : منع الضرر كا١تضارة ، كأنو  األصل الثاين

كالضرر يرجع إُف أحد أمرين : إما تفويت مصلحة ، أك حصوؿ مضرة بوجو من الوجوه ، فالضرر غَت ا١تستحق ال ٭تل إيصالو 
 اه عنهم من ٚتيع الوجوه .كعملو مع الناس ، بل ٬تب على اإلنساف أف ٯتنع ضرره كأذ

فيدخل يف ذلك : التدليس كالرش يف ا١تعامبلت ككتم العيوب فيها ، كا١تكر كا٠تداع كالنجش ، كتلقي الركباف ، كبيع ا١تسلم على 
ل بيع أخيو ، كالشراء على شرائو . كمثلو اإلجارات ، كٚتيع ا١تعامبلت كا٠تطبة على خطبة أخيو ، كخطبة الوظائف اليت فيها أى

 ٢تا قائم هبا . فكل ىذا من ا١تضارة ا١تنهي عنها .
ككل معاملة من ىذا النوع ، فإف هللا ال يبارؾ فيها ، ألنو من ضار مسلما ضاره هللا ، كمن ضاره هللا ، ترحل عنو ا٠تَت ، كتوجو 

 إليو الشر كذلك ٔتا كسبت يداه .
ؿ أك فعل حىت إنو ال ٭تل لو أف ٭تدث ٔتلكو ما يضر ّتاره ، كيدخل يف ذلك : مضارة الشريك لشريكو ، كاٞتار ٞتاره ، بقو 

 عن مباشرة اإلضرار بو . فضبلن 
كيدخل يف ذلك : مضارة الررٔف لررٯتو ، كسعيو يف ا١تعامبلت اليت تضر بررٯتو ، حىت إنو ال ٭تل لو أف يتصدؽ كيًتؾ ما كجب 

و دكف الباقُت ، أك يقف ، أك يعتق ما يضر بررٯتو ، أك ينفق أكثر عليو من الدين إال إبذف غرٯتو ، أك يرىن موجوداتو أحد غرمائ



 ُِْٗ 

 من البلـز برَت إذنو .
 ماذا نستفيد من اٟتديث اب١تفهـو ؟

ككما يدؿ اٟتديث ٔتنطوقو : أف من ضار كشاؽ ضره هللا كشق عليو ، فإف مفهومو يدؿ على : أف من أزاؿ قاؿ السعدم : 
 بنفسو أك برَته . ان ، سواء كاف متعلق ان ٬تلب لو ا٠تَت ، كيدفع عنو الضرر كا١تشاؽ ، جزاء كفاقالضرر كا١تشقة عن ا١تسلم فإف هللا 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب اىلدهٍردىاًء  -َُِٓ ًٍمًذمُّ، كىصىحهحىوي.  (ًإفه اىَّللهى يػيٍبًغضي اىٍلفىاًحشى اىٍلبىًذمءى )  قىاؿى  أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ
، كىالى اىٍلبىًذمءى )  -رىفػىعىوي -كىلىوي ًمٍن حىًديًث ًاٍبًن مىٍسعيودو  -َُّٓ كىحىسهنىوي،  (لىٍيسى اىٍلميٍؤًمني اًبلطهعهاًف، كىالى اىللهعهافي، كىالى اىٍلفىاًحشى

 و .كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي، كىرىجهحى اىلدهارىقيٍطًٍتُّ كىقٍػفى 
-------------- 

 أم : ذك الفحش يف كبلمو كخصالو .( ٍلفىاًحشى ) ا
 ؿ .الفحش، كالفحشاء، كالفاحشة: ما عظم قبحو، من األفعاؿ، كاألقواب : قاؿ الراغ

قاؿ اٟتراِف: ما يكرىو الطبع من رذائل األعماؿ الظاىرة، كما ينكره العقل كيستخبثو الشرع، فيتفق يف حكمو آَيت هللا الثبلث، ك 
 ل .ك يفحش الفعمن الشرع، كالعقل كالطبع، كبذل

 . ىو الفحش كالقبح يف ا١تنطق كإف كاف الكبلـ صدقنا ( اىٍلبىًذمءى ) 
 كقيل : من ال حياء لو ، كما قاؿ بعض الشراح . ة .كقاؿ الكفوم: البذاء :  التعبَت عن األمور ا١تستقبحة، ابلعبارات الصر٭ت

 ذـ كالريبة .أم : عياابن للناس ، كقٌاع يف أعراض الناس ابل(  اًبلطهعهافً ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟

 حديث أَب الدرداء ضعيف .
 كحديث ابن مسعود صحح إسناده العراقي يف ٗتريج اإلحياء ، كصححو األلبآف .

 ماذا نستفيد من اٟتديثُت ؟
 نستفيد ذـ الفحش ، كأنو ينبري على ا١تسلم أف يتجنب الفحش كالتفحش كالبذاءة .

 . (يػيٍبًرضي اىٍلفىاًحشى اىٍلبىًذمءى  فَّ اىَّللَّى حديث الباب ) ً 
، كىالى اىٍلبىًذمءى كحديث )   (لىٍيسى اىٍلميٍؤًمني اًبلطَّعَّاًف، كىالى اىللَّعَّافي، كىالى اىٍلفىاًحشى

نيوا لىوي فىًبٍئسى اٍبني اٍلعىًشَتىًة ، أى  أىنَّوي اٍستىٍأذىفى عىلىى النَِّبًٌ  ) عىاًئشىةكعن  ٍك بًٍئسى أىخيو اٍلعىًشَتىًة فػىلىمَّا دىخىلى أىالىفى لىوي اٍلكىبلىـى رىجيله فػىقىاؿى اٍئذى
 -ًس مىٍنزًلىةن ًعٍندى هللًا مىٍن تػىرىكىوي ، أىٍك كىدىعىوي فػىقيٍلتي لىوي َيى رىسيوؿى هللًا قػيٍلتى مىا قػيٍلتى مثيَّ أىلىٍنتى لىوي يف اٍلقىٍوًؿ فػىقىاؿى أىٍم عىاًئشىةي ًإفَّ شىرَّ النَّا

 ( ركاه البخارم . اسي اتًٌقىاءى فيٍحًشوً النَّ 
ـي عىلىٍيكيٍم فػىقىالىٍت عىاًئشىةي عىلىٍيكيٍم كىلىعىنىكيمي اَّللَّي كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيكيٍم  أىفَّ يػىهيودى أىتػىويا النَِّبَّ ) عىٍن عىاًئشىةى ، رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا ك  فػىقىاليوا السَّا

ًؾ كىاٍلعيٍنفى كىاٍلفيٍحشى عىلىٍيًك اًبلٌرًٍفًق  قىاؿى مىٍهبلن َيى عىاًئشىةي  قىالىٍت أىكى َفٍى تىٍسمىٍع مىا قىاليوا قىاؿى أىكى َفٍى تىٍسمىًعي مىا قػيٍلتي رىدىٍدتي عىلىٍيًهٍم  كىًإايه
 ( متفق عليو . فػىييٍستىجىابي ِف فيًهٍم ، كىالى ييٍستىجىابي ٢تىيٍم يفٌ 

ٍعتي رىسيوؿى هللًا ٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىٍمرًك كع : ٝتًى ، فىًإفَّ هللاى الى  ) يػىقيوؿي  ٍبًن اٍلعىاًص، قىاؿى كيٍم كىاٍلفيٍحشى الظٍُّلمي ظيليمىاته يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، كىًإَيَّ
لىكيٍم، أى  كيٍم كالشُّحَّ، فىًإفَّ الشُّحَّ أىٍىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ ، كىًإَيَّ ، كىالى التػَّفىحُّشى بُّ اٍلفيٍحشى مىرىىيٍم اًبٍلقىًطيعىًة، فػىقىطىعيوا، كىأىمىرىىيٍم اًبٍلبيٍخًل، ٭تًي

 كا ( ركاه أٛتد .فػىبىًخليوا، كىأىمىرىىيٍم اًبٍلفيجيوًر، فػىفىجىري 
 ركاه الًتمذم نو( ما كاف الفحش يف شيء إاٌل شانو، كما كاف اٟتياء يف شيء إاٌل زا) قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا   ن أنس بن مالككع



 ُِٗٓ 

هىا-عىٍن عىاًئشىةى كى  -َُْٓ  (الى تىسيبُّوا اىأٍلىٍموىاتى ; فىًإنػههيٍم قىٍد أىٍفضىٍوا ًإىلى مىا قىدهميوا )  قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
 م .أىٍخرىجىوي اىٍلبياىارً 

---------- 
 )  السب ىو الشتم كاللعن.)الى تىسيبُّوا اأٍلىٍموىاتى

 أم: كصلوا إُف ما عملوا من خَت أك شر.)أىٍفضىٍوا( 
 ماذا نستفيد من اٟتديث؟

 نستفيد: ٖترٔف سب األموات.
 ىل ىذا اٟتكم عاـ للمسلم كالكافر أك فقط للمسلم؟

 قاؿ بعض العلماء: يشمل ىذا ا١تيت ا١تسلم كالكافر.
 كقاؿ بعضهم: ىذا خاص أبموات ا١تسلمُت.

 مُت كال يتأذل قريبو اٟتي ا١تسلم فإف ذلك ال أبس.أف الكافر إذا كاف مؤذَين للمسل كالراجح
 كا١تسلم إف كاف فاسقان أك مبتدعان فإنو يسب للتحذير من شره، كلكن دكف كجود أقاربو.

 ١تاذا هنيى عن سب األموات؟
 هني عن سب األموات ٟتكم، منها:

 ألهنم أفضوا كقدموا إُف ما عملوا. أكالن:
 األحياء. : أف يف ذلك إيذاء ألقارهبماثنيان 

 أف ذلك غيبة. اثلثان:
كجبت كجبت  ما اٞتمع بُت ما جاء يف الصحيحُت من حديث أنس قاؿ: )ميره ّتنازة فأثٍت عليها خَتان، فقاؿ النيب 

عن ذلك قاؿ: من   كجبت كجبت كجبت ... فلما سئل الرسوؿ  كجبت، كميره ّتنازة فأثٍت عليها شران، فقاؿ النيب 
 كجبت لو اٞتنة، كمن أثنيتم عليو شران كجبت لو النار( كحديث الباب؟ أثنيتم عليو خَتان 

 اٞتمع:
أف النهي عن سب األموات ىو يف غَت ا١تنافق كسائر الكفار كيف غَت ا١تتظاىر بفسق أك بدعة، فأما ىؤالء فبل ٭تـر ذكرىم بشر -أ

يث ٤تموؿ على أف الذم أثنوا عليو شران كاف مشهورن للتحذير من طريقهم كمن االقتداء آباثرىم كالتخلق أبخبلقهم، كىذا اٟتد
 بنفاؽ أك ٨توه. ]قالو النوكم[

 كقيل: ٭تمل النهي على ما بعد الدفن، كاٞتواز على ما قبلو ليتعظ بو من يسمعو.
 كقيل: يكوف النهي العاـ متأخران فيكوف ّنسخان، كىذا ضعيف.

يٍػفىةى  -َُٓٓ : قىاؿى رىسيوؿي  كىعىٍن حيذى  . ميتػهفىقه عىلىٍيوً  (الى يىٍدخيلي اىٞتٍىنهةى قػىتهاته )  اىَّللًه  قىاؿى
---------- 

 أم : ٪تاـ ، كما يف ركاية أخرل ) ال يدخل اٞتنة ٪تاـ ( .(  قػىتهاته ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد ٖترٔف النميمة ، كأهنا من كبائر الذنوب .
من الكبائر، كىي حراـ إبٚتاع ا١تسلمُت، كقد تظاىرت على ٖترٯتها الدالئل الشرعية من الكتاب كالسُّنَّة،  النَّميمةوؿ الذىِب : يق

http://www.alukah.net/social/0/67155
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ما، أك ليس كبَتنا يف )كما يعذَّابف يف كبَت( أبف ا١تراد: ليس بكبَتو تركيو عليه كقد أجاب عما يوىم أهنا من الصرائر، كىو قولو 
  .زعمهما؛ ك٢تذا قيل يف ركاية أخرل: "بلى إنو كبَت

 ب ( .كىاٍمرىأىتيوي ٛتىَّالىةى اٟتٍىطى   )قاؿ تعاُف
قاؿ بعض ا١تفسرين: "كا١تقصود ابٟتطب يف اآلية السابقة: ىي النَّميمة، كإ٪تا ٝتيًٌيت النَّميمة حطبنا؛ ألهنا سببه إلشعاؿ ّنر 

 .س، فصارت ٔتنزلة اٟتطب الذم يوقىد بو النارالعداكة بُت النا
 .كقد نزلت ىذه اآلية يف امرأة أَب ٢تب، كيف اآلية إشارةه إُف ٛتلها اٟتديث بُت الناس، كمشًيها ابلنَّميمة

 كللنميمة عقوابت :
 أكالن : ال يدخل اٞتنة صاحبها .

 ٟتديث الباب .
 اثنيان : من أسباب عذاب القرب .

بق رين فقاؿ إهنما ليعذابف كما يعذابف بكبَت: أما أحد٫تا فكاف ٯتشي ابلنميمة...(  باس قاؿ )مر النِب كما يف حديث ابن ع
 متفق عليو 

 اثلثان : هنى هللا عن طاعتو .
 قاؿ تعاُف ) كال تطع كل حبلؼ مهُت ٫تاز مشاء بنميم ( .

 ؟ اذكر بعض  أقواؿ السلف ابلنميمة
 نة شهر  .قاؿ علي : يعمل النماـ يف ساعة فت

 كقاؿ الشافعي :  من ّف لك ّف عليك .
 كقاؿ ٭تيي بن أكتم : النماـ شر من الساحر  .

 كقاؿ اٟتسن : من نقل إليك حديثان ، فاعلم أنو ينقل إُف غَتؾ حديثك  .
 كقاؿ ٭تيي بن أَب كثَت : يفسد النماـ يف ساعة ما ال يفسده الساحر يف سنة .

 ."رُّ من عمل الشيطاف؛ ألف عمل الشيطاف اب٠تياؿ كالوسوسة، كعمل النَّمَّاـ اب١تواجهةيقاؿ: "عمل النَّمَّاـ أض ككاف
، كترفع ا١تودة ، كتورث الضرائن ، كتفشي األسرار ، قاؿ أىبيو حامت رىًضيى اَّللَّ عنو ىذا كأمثالو من ٙترة النميمة ألهنا هتتك األستار ك 

 د .كتزيد الص، كهتيج اٟتقد ، كتبدد اٞتماعة ، كٕتدد العداكة 
 قصة : 

عن عمر بن عبد العزيز . أنو دخل عليو رجل ، فذكر عنده كشاية يف رجل آخر ، فقاؿ لو عمر : إف شئت حققنا ىذا األمر 
الذم تقوؿ فيو كننظر فيما نسبتو إليو، فإف كنت كاذابن، فأنت من أىل ىذه اآلية )َي أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبإو 

إف كنت صادقان فأنت من أىل ىذه اآلية )٫تاز مشاء بنميم( كإف شئت عفوّن عنك، فقاؿ : العفو َي أمَت ا١تؤمنُت، ال فتبينوا( ك 
 أعود إُف مثل ذلك أبدان .

كيقاؿ : جاء رجل إُف الشافعي فقاؿ لو : إف فبلّنن يذكرؾ بسوء ، فقاؿ لو : إف كنت صادقان فأنت ٪تاـ ، كإف كنت كاذابن فأنت 
 فخجل كانصرؼ .فاسق ، 

 : قاؿ رجل لوىب بن منبو : إف فبلّنن يقوؿ فيك كذا ككذا ؟ قاؿ : أما كجد الشيطاف بريدان غَتؾ . أخرل
 ؟ ماذا تفعل مع النماـ
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 : عدـ طاعتو ألنو فاسق . أكالن 
 لقولو تعاُف ) ... إف جاءكم فاسق بنبإ فتبنوا ( .

 : أف ينصحو كيذـ فعلو . اثنيان 
 اب١تعركؼ كأنو عن ا١تنكر ( . قاؿ تعاُف ) كأمر

 : أف تبرضو يف هللا . اثلثان 
 : أف ال تظن أبخيك الرائب سوءان . رابعان 

 لقولو تعاُف ) اجتنبوا كثَتان من الظن إف بعض الظن إمث ( .
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

 حرص الشريعة على سد كل أمر يؤدم إُف التدابر كالتقاطع بُت ا١تسلمُت .
 حرص الشريعة على سبلمة اجملتمع كتكاتفو كترابطػػو .

 خطورة اللساف .
 كجوب اإلصبلح بُت الناس .

 اإلٯتاف ابٞتنة .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  -َُٔٓ ابىوي )  قىاؿى  اىأٍلىٍكسىًط".أىٍخرىجىوي اىلطهبػىرىاينُّ يف"  (مىٍن كىفه غىضىبىوي، كىفه اىَّللهي عىٍنوي عىذى
نٍػيىا.  كىلىوي شىاًىده: ًمنٍ  -َُٕٓ  حىًديًث ًاٍبًن عيمىرى ًعٍندى ًاٍبًن أىِب اىلدُّ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟

 إسناده ضعيف .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد فضل من كف غضبو ، كا١تراد منع ما يًتتب على الرضب .
 ) ال ترضب ( . كقد تقدـ قولو 

 د تقدـ ما يتعلق ابلرضب .كق
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

 ذـ الرضب .
 أف الرضب قد يؤدم إُف أمور كأفعاؿ ال ٖتمد عقباه .

 أف الشيطاف يقول اإلنساف عند غضبو .
يًق  -َُٖٓ دًٌ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب بىٍكرو اىلصًٌ يله، كىالى سىيًٌئي اىٍلمىلىكىًة الى يىٍدخيلي اىٞتٍىنه )  قىاؿى ، كىالى ٓتًى أىٍخرىجىوي  (ةى ًخبٌّ

ًٍمًذمُّ، كىفػىرهقىوي حىًديثػىٍُتً، كىيف ًإٍسنىاًدًه ضىٍعفه .  اىلًتًٌ
------------- 

 أم : خداع .(  الى يىٍدخيلي اىٞتٍىنهةى ًخبٌّ ) 
ألثَت : يقاؿ : فبلف حسن ا١تلىكة إذا كاف حسن الصنع إُف ٦تاليكو ، كسيئ أم : سيئ ا١تعاملة ، قاؿ ابن ا(  كىالى سىيًٌئي اىٍلمىلىكىةً ) 

 ا١تلكة : أم : الذم يسيء صحبة ا١تماليك .
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 عرؼ ا٠تداع ؟
 و .قاؿ الرَّاغب: ا٠ًتدىاع: إنزاؿ الرَت عمَّا ىو بصدده أبمر يبديو على خبلؼ ما ٮتفي 

 ر .إبطاف شرٌو، يؤكؿ إليو أمر ذلك ا٠تَت ا١تٍظهى  كقاؿ البقاعي: ا٠ًتدىاع: إظهار خَتو يػيتػىوَّسل بو إُف
ًاد   ع .كقاؿ ابن القيًٌم: كا١تخادعة: ىي االحتياؿ كا١تراكغة إبظهار ا٠تَت مع إبطاف خبلفو، ليحصل مقصود ا١تخى

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد التحذير من ا٠تداع ، كأف يكوف اإلنساف خداعان .

 م ( .ٮتيىاًدعيوفى اَّلٌلى كىىيوى خىاًدعيهي  اٍلمينىاًفًقُتى   ) تعاُف قاؿ
مات، كأفَّ طريقتهم ٥تادعة هللا تعاُف، أم: قاؿ السعدم فات كشنائع السًٌ : )ٮت ر تعاُف عن ا١تنافقُت ٔتا كانوا عليو، ًمن قبيح الصًٌ

يبديو لعباده، كاٟتاؿ أفَّ هللا خادعهم، فمجرَّد ٔتا أظهركه ًمن اإلٯتاف كأبطنوه ًمن الكفراف، ظنُّوا أنَّو يركج على هللا، كال يعلمو، كال 
 ف ؟كجود ىذه اٟتاؿ منهم كمشيهم عليها، خداعه ألنفسهم. كأمُّ ًخدىاعو أعظم ٦تَّن يسعى سعينا يعود عليو اب٢تواف كالذُّؿ كاٟترما

 مىت ٬توز ا٠تداع ؟
 . إذا كاف ١تصلحة شرعيَّة كاٟترب، كاإلصبلح بُت النَّاس

 ة ( .اٟترب خىٍدعى )  هللا قاؿ: قاؿ النَِّبُّ  فعن جابر بن عبد
اتَّفق العلماء على جواز ًخدىاع الكفَّار يف اٟترب، ككيف أمكن ا٠ًتدىاع، إالَّ أف يكوف فيو نقض عهدو أك أمافو فبل م : ك قاؿ النَّوك 

ا ٬توز ًمن الكذب يف اٟترب  ٭تلُّ، كقد صحَّ يف اٟتديث جواز الكذب يف ثبلثة أشياء، أحدىا: يف اٟترب؛ قاؿ الطَّ رم: إ٪تَّ
ا١تعاريض دكف حقيقة الكذب، فإنَّو ال ٭تلُّ. ىذا كبلمو، كالظَّاىر إابحة حقيقة نفس الكذب، لكن االقتصار على التَّعريض 

 ل .أفض
 د .استخدـ الصَّحابة ا٠ًتدىاع يف اٟترب يف مواقف عدي كقد

 اذكر أنواع ا٠تداع ؟
.لفظ ا٠تداع، قاؿ ابن القيم :  ، فإف كاف ْتق فهو ٤تمود، كإف كاف بباطل فهو مذمـو  فإنو ينقسم إُف ٤تمود كمذمـو

 ( . اٟترب خدعة)  كمن النوع امود: قولو 
: رىجيل كىذىبى عىلىى اٍمرىأىتًوً   ه )كغَت  ماٟتديث الذل ركاه الًتمذ كقولو يف ـى، ًإال ثىبلثى ًخصىاؿو  كيلُّ اٍلكىًذًب ييٍكتىبي عىلىى اٍبًن آدى

نػىهيمىا، كىرىجيله كىذىبى يف  ب ( .ًخٍدعىًة حىرٍ  لًيػيٍرًضيػىهىا، كىرىجيله كىذىبى بػىٍُتى ايثٍػنػىٍُتً لًييٍصًلجى بػىيػٍ
أىٍىلي النَّاًر ٜتىٍسىةه، ذىكىرى ًمنػٍهيٍم رىجيبلن ال ييٍصًبحي و ) صحيح حديث عياض بن ٚتار، الذل ركاه مسلم يف كمن النوع ا١تذمـو قولو يف

 ك ( .ى ًإال كىٍىوى ٮتىىاًدعيكى عىٍن أىٍىًلكى كىًمالً كىال ٯتيٍسً 
 ( . ٮتيىاًدعيوفى هللاى كىالًَّذينى آمىنيوا كىمىا ٮتىٍدىعيوفى إال أىنٍػفيسىهيٍم كىمىا يىٍشعيريكفى  ) كقولو تعاُف

 ( . كىًإٍف ييرًيديكا أىٍف ٮتىٍدىعيوؾى فىًإفَّ حىٍسبىكى هللاي  ) كقولو تعاُف 
 ، حىت قتبل، كقتل خالد بن سفياف ا٢تذُف. د: خدع كعب بن األشراؼ كأىب رافع، عىديكَّل رسوؿ هللا كمن النوع امو 

ألىب سفياف كعسكر ا١تشركُت حُت ٫توا ابلرجوع ليستأصلوا ا١تسلمُت،  يكمن أحسن ذلك: خديعة معبد بن أىب معبد ا٠تزاع
 كردىم من فورىم.

حىت ألقى ا٠تٍلف بينهم، ككاف سبب ب هود بٌت قريظة، كلكفار قريش كاألحزالي يكمن ذلك: خديعة نعيم بن مسعود األشجع
 تفرقهم كرجوعهم. كنظائر ذلك كثَتة.



 ُِٗٗ 

 ما حكم إساءة اإلنساف إىل ٦تاليكو كمن ٖتت يده ؟
 حراـ .

بي عىلىٍيًو ًمٍن حىقًٌ قاؿ الصنعآف قولو )  الًيًك أىٍك ٕتىىاكىزى اٟتٍىدَّ يف عيقيوبىًتًهٍم، كىًمثٍػليوي تػىرٍكيوي  كىالى سىيًٌئي اٍلمىلىكىًة( ، كىىيوى مىٍن يػىتػٍريؾي مىا ٬تًى اٍلمىمى
ٍطعىاـً كىٖتىٍمً لًتىٍأًديًبًهٍم اًبآٍلدىاًب الشٍَّرًعيًَّة ًمٍن تػىٍعًليًم فػىرىاًئًض اَّللًَّ كىغىٍَتًىىا كىكىذىًلكى اٍلبػىهىائًمي سيوءي اٍلمىلى  يًلهىا مىا الى كىةي يىكيوفي إب٫ًًٍتىا٢ًتىا عىٍن اإٍلً

 . تيًطيقيوي ًمٍن اأٍلىٍٛتىاًؿ، كىاٍلمىشىقًَّة عىلىيػٍهىا اًبلسٍََّتً كىالضٍَّرًب اٍلعىًنيًف كىغىٍَتً ذىًلك
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عىبهاسو  -َُٗٓ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، كىىيٍم لى )  قىاؿى وي كىارًىيوفى، صيبه مىٍن تىسىمهعى حىًديثى قػىٍوـو

. أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ.  (يف أيذينػىٍيًو اىآٍلنيكي يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة   يػىٍعًٍت: اىلرهصىاصى
---------- 

 . لفظ البخارم ) من استمع ( أم : من قصد االستماع إُف حديث قـو ْتيث يكوف ٥تتفيان (  مىٍن تىسىمهعى ) 
 أم : أٍفرًغ .(  صيبه ) 
 كىو الرصاص ا١تذاب .( آٍلنيكي اى ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد الوعيد الشديد ١تن يتسمع ٟتديث قـو كىم كارىوف ، كأف ذلك من كبائر الذنوب .

 اذكر بعض صور التجسس ا١تشركع ؟
 .من صور التجسس ا١تشركع التجسس على أعداء األمة ١تعرفة عددىم كعتادىم 

التجسس كالتنصت على الكفار يف اٟترب مشركع كجائز ١تعرفة عددىم، كعتادىم، كما ٮتطًٌطوف لو،  فقد اتفق الفقهاء على أفَّ 
 و .كيدبًٌركف من ا١تكائد للمسلمُت، كىو األمر الذم يكوف بعلم اإلماـ، كٖتت نظره كمعرفت
دُّكهنا للقضاء على األمة اإلسبلمية، كإاثرة فالتجسس على أعداء األمة اإلسبلمية بتتبُّع أخبارىم، كاالطًٌبلع على ٥تططاهتم اليت يع

الفتنة كالقبلقل بُت صفوفها، كزعزعة أمنها كاستقرارىا أمر مشركع، بل قد يكوف كاجبنا يف حالة قياـ حرب بينهم كبُت ا١تسلمُت، 
 : كقد دؿَّ على مشركعيتو الكتاب كالسنة كعمل الصحابة

ًط ا٠تٍىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىٍدكَّ اَّللًٌ كىعىديكَّكيٍم كىآخىرًينى ًمن ديكهًنًٍم الى تػىٍعلى كىأىًعدُّكٍا ٢تىيم مَّا اٍستىطى قاؿ تعاُف )  ميونػىهيمي اَّلٌلي ٍعتيم مًٌن قػيوَّةو كىًمن ٌرابى
 م ( .يػىٍعلىميهي 

كاليقظة كاٟتذر،  فقد أمرت اآلية ا١تسلمُت إبعداد ما يستطيعوف من قوة ١تواجهة األعداء، كمن أسباب القوة التخطيط السليم،
كالتأىب الدائم؛ إلحباط ٥تططات األعداء، كال شكَّ أفَّ ذلك ال يتمُّ إال ٔتعرفة أخبار األعداء كخططهم، كرصد ٖتركاهتم، كما ال 

 .يتمُّ الواجب إال بو فهو كاجب، فدلَّت اآلية على مشركعية التجسس على األعداء بكلًٌ كسيلة شريفة، كطريقة نبيلة
 :حاديث كثَتة، منهاكمن السنة أ
؟ فقاؿ زاب :يـو األح قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن جابر  ؟ فقاؿ الزبَت: أّن. مث قاؿ: من أيتينا ٓت ر القـو من أيتينا ٓت ر القـو

، كإفَّ حوارمَّ الزبَت ؟ فقاؿ الزبَت: أّن. مث قاؿ: إفَّ لكلًٌ نِبٌو حوارَيِّ   .الزبَت: أّن، مث قاؿ: من أيتينا ٓت ر القـو
عاـ اٟتديبية يف بضع عشرة مائة من  النِب   ) خرجكعن ا١تسور بن ٥ترمة، كمركاف بن اٟتكم، يزيد أحد٫تا على صاحبو قاال

حىت كاف بردير  أصحابو، فلما أتى ذا اٟتليفة، قلَّد ا٢تدم كأشعره كأحـر منها بعمرة، كبعث عيننا لو من خزاعة، كسار النِب 
قريشنا ٚتعوا لك ٚتوعنا، كقد ٚتعوا لك األحابيش، كىم مقاتلوؾ، كصادُّكؾ عن البيت، كمانعوؾ.  األشطاط أًته عينو، قاؿ: إفَّ 

، أتركف أف أميل إُف عيا٢تم كذرارم ىؤالء الذين يريدكف أف يصدُّكّن عن البيت، فإف أيتوّن كاف هللا  فقاؿ: أشَتكا أيها الناس عليَّ
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تركناىم ٤تركبُت. قاؿ أبو بكر: َي رسوؿ هللا، خرجت عامدنا ٢تذا البيت، ال تريد قتل  عزَّ كجلَّ قد قطع عيننا من ا١تشركُت، كإال
  ( .أحد، كال حرب أحد، فتوجَّو لو، فمن صدّن عنو قاتلناه. قاؿ: امضوا على اسم هللا

كعة كالوسائل ذه األحاديث ٚتيعها تدؿ على مشركعية ٚتع ا١تعلومات عن األعداء، ككشف ٥تططاهتم، كذلك ابلطرؽ ا١تشر فه
كاف يتخَت ٢تذه ا١تهمة األشخاص الذين كاف يثق هبم حرصنا منو على صحة ا١تعلومات اليت تصلو، كدقَّتها،   الشريفة، كأنَّو 

 ء .لكي يبٍت عليها خططو العسكرية يف مواجهة األعدا
 ب .كمن صور التجسس ا١تشركع )تتبع اجملرمُت ا٠تطرين كأىل الري

ء من التجسس ا١تشركع إذا كانت جرائمهم ذات خطر كبَت على األفراد، أك على األمَّة أبسرىا، كغلب كقد عدَّه بعض الفقها
على الظنًٌ كقوعها أبمارات كعبلمات ظاىرة، كذلك كالتجسس على إنساف يرلب على الظنًٌ أنَّو يًتبص آبخر ليقتلو، أك ابمرأة 

 .دارؾ اٞترٯتة بدكف التجسسأجنبية ليزٓف هبا، بل قد يكوف كاجبنا إذا خيف فوات ت
قاؿ الرملي: )كليس ألحد البحث كالتجسس، كاقتحاـ الدكر ابلظنوف، نعم إذا غلب على ظنو كقوع معصية كلو بقرينة ظاىرة،  

  .كإخبار ثقة جاز لو، بل كجب عليو التجسس إف فات تداركها كقتل كزْف، كإال فبل
 جو ذلك ؟اٟتديث دليل على أف اٞتزاء من جنس العمل ، ما ك 

 كجهو : أنو ١تا كاف التسميع ابألذف كاف العذاب على األذف . كنظَت ذلك :
قد هتاكنوا يف غسل األعقاب فقاؿ ) كيل لؤلعقاب من النار ( فجعل العذاب على األعقاب ، ألهنا رأل أصحابو  أف النِب 

 ىي اليت حصل هبا ا١تخالفة .
 ر ففي النار ( فجعل العقوبة يف ما كانت فيو ا١تخالفة فقط .) ما أسفل من الكعبُت من اإلزا ككذا قولو 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  -َُُٓ بىوي عىٍن عيييوًب اىلنهاًس )  قىاؿى  . أىٍخرىجىوي اىٍلبػىزهاري إبًًٍسنىادو حىسىنو  (طيوَبى ًلمىٍن شىغىلىوي عىيػٍ

---------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟

 ال يصح .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد أنو ينبري للمسلم أف ينشرل بعيبو عن عيوب الناس .
كطوىب ١تن شرلو عيبو عن عيوب الناس، ككيل ١تن نسى عيبو كتفرغ لعيوب الناس، فاألىكؿ عبلمة السعادة، قاؿ ابن القيم : ... 

 عبلمة الشقاكة. كالثآف
 و .بلحها عىن عيييوب النَّاس من عرؼ ربو اٍشترل ًبًو عىن ىول نىفسمن عرؼ نىفسو اٍشترل إبصكقاؿ : 

فإف ، إبصبلح عيوب نفسو  االشتراؿالواجب على العاقل لزـك السبلمة بًتؾ التجسس عن عيوب الناس مع :  كقاؿ ابن حباف
يو ما يرل مثلو من أخيو كأف من من اشترل بعيوبو عن عيوب غَته أراح بدنو كَف يتعب قلبو فكلما اطلع على عيب لنفسو ىاف عل

 .اشترل بعيوب الناس عن عيوب نفسو عمى قلبو كتعب بدنو كتعذر عليو ترؾ عيوب نفسو 
 قاؿ الشاعر:

 و .أشرلو عن عيوب غَته كرع   ان كرع ا١ترء إف كاف عاقبلن 
 و .عن كجع الناس كلهم كجع   كما العليل السقيم أشرلو
من الناس ، كجزاه هللا تعاُف ّتنس عملو  ارًتحت لو النفوس ، ككاف ٤تبوابن  ،بنفسو عن غَته  والن مشرة ، كإذا كاف العبد هبذه الصف
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عليهم فإنو لن يسلم من برضهم كأذاىم ،  ان هبا مشنع عيوب الناس متحداثن  ان ، فيسًته كيكف ألسنة الناس عنو ، أما من كاف متتبع
 .ات الناس تتبع هللا عورتو ، كمن تتبع هللا عورتو يفضحو كلو يف بيتو؛ فإف من تتبع عور  ان كيكوف جزاؤه من جنس عملو أيض

 و .لعيوبو ػ فاعلموا أنو قد ميًكرى ب ان بعيوب الناس، ّنسي إذا رأيتم الرجل موٌكبلن   :كقاؿ بكر بن عبد هللا
ُف شيوع العداكة كالبرضاء بُت إف االنشراؿ بعيوب الناس ٬تر العبد إُف الريبة كالبد ، كما أف االنشراؿ بعيوب الناس يؤدم إ

 ل .أبناء اجملتمع ، فحُت يتكلم ا١ترء يف الناس فإهنم سيتكلموف فيو ، كرٔتا تكلموا فيو ابلباط
 .قاؿى رىجيله لًبىعًض اٟتيكىماًء َي قىًبيحى الوىجًو ، فقىاؿى ما كافى خىٍلقي كٍجًهي إِفَّ فأيحىٌسنىو

ـٌ غىَتًىا ، إٌف الًعبادى خىافيوا هللاى على كقاؿى البيهقيُّ ذيًكرى رىجيله ًعندى ال : مىا أّنى عن نىفًسي ًبراضو فأىتفىرٌغى ًمنها إُف ذى ٌربًيع بًن خىيثىم فقىاؿى
 . ذينوًب غىَتًًىم كأىًمنيوا على ذينوًب أىنفيًسهم

ا يتػىفىرَّغي لًعىيًب الٌناًس إال عن غىفلىةو غىًفلىها عن نى   فًسو ، كلىو اىتىمَّ لًعىيًب نىفًسو ما تفىرٌغى لًعىيًب أىحىدو كقاؿى حىًكيمه: ال أحًسبي أحىدن
 س .أفرغهم لذكر خطاَي النا كنا ٨تدث أف أكثر الناس خطاَي ،  :قاؿ ابن سَتين

 كقاؿ الفضيل : ما من أحد أحب الرَيسة إال حسد كبرى ، كتتبع عيوب الناس ، ككره أف يذكر أحد ٓتَت .
 سب الرجل ينظر يف عيوب الناس إال من غفلة غفلها عن نفسو .كقاؿ عوف بن عبد هللا : ال أح

 كقيل للربيع بن خثيم : ما نراؾ ترتاب أحدان ؟ فقاؿ : لست عن حاِف راضيان حىت أتفرغ لذـ الناس .
هيمىا-كىعىٍن ًاٍبًن عيمىرى  -ُُُٓ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يف نػىٍفًسًو، كىاٍختىاؿى يف ًمٍشيىًتًو، لىًقيى اىَّللهى مىٍن تػىعىاظىمى )  قىاؿى

. ( كىىيوى عىلىٍيًو غىٍضبىافي   أىٍخرىجىوي اىٟتٍىاًكمي كىرًجىاليوي ثًقىاته
-------------- 

 أم : تك ر كاعتقد أنو عظيم يستحق التعظيم .(  مىٍن تػىعىاظىمى يف نػىٍفًسوً )
  كأظهر التك ر .أم : تبخًت(  كىاٍختىاؿى يف ًمٍشيىًتوً )

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد ٖترٔف التعاظم كالتك ر ، كأهنا من الصفات ا١تذمومة .

 م .كقد تػىعىٌوذ الصَّاًٟتيوف ًمن تػىعىاظيم ذىكاهتم يف نيفوسه
   .أعيوذ اب أف أكوف يف نػىٍفًسي عىظيما ، كًعند هللا صىرَتا : قاؿ عتبة بن غزكاف

 ! طىٍبًع إبليسفالػتَّعاظيم ًمن 
: ال تػىقيل تىًعسى الشيطاف ، فإنك إذا قػيٍلتى تىًعس الشيطاف تػىعىاظىم حىت يكوف مثل البيت ، كيقوؿ : ًبقيٌويت صىرىٍعتيو ! كإذا  قاؿ 

 ل .قػيٍلتى ًبسم هللا تىصىاغىر حىت يصَت مثل الذابب . ركاه اإلماـ أٛتد كأبو داكد كالنسائي يف الك ر 
 الكرٍب ؟ اذكر ما كرد يف ذـ

 أكالن : من صفات أىل النار .
 ) أال أخ ركم أبىل النار ؟ كل عتل جواظ مستك ر ( ركاه مسلم . قاؿ 

 ) احتجت اٞتنة كالنار ، فقالت النار : يدخلٍت اٞتباركف كا١تتك ركف ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 اثنيان : ال يدخل اٞتنة .

 ذرة من ك ر ( .) ال يدخل اٞتنة من كاف يف قلبو مثقاؿ  قاؿ 
 ) العظمة إزارم كالك رَيء ردائي فمن ّنزعٍت كاحدان منهما ألقيتو يف جهنم كال أابِف ( ركاه مسلم . كقاؿ 
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 اثلثان : عقوبتهم يطأىم الناس يـو القيامة .
 ) ا١تتك ركف ٭تشركف يـو القيامة أمثاؿ الذر يطأىم الناس أبقدامهم ( ركاه مسلم . قاؿ 

 ب هللا ا١تستكرب .رابعان : ال ٭ت
 قاؿ تعاُف ) إنو ال ٭تب ا١تستك رين ( .

 خامسان : ال ينظر هللا للمتكرب يف إزاره .
 ) ال ينظر هللا إُف رجل ٬تر إزاره بطران ( متفق عليو . قاؿ 

 : لقمافي ٭تذري ابنوي من الك ر -
بُّ كيلَّ ٥تيٍتىاؿو فىخيو كىالى تيصىعًٌٍر خىدَّؾى لًلنَّاًس كىالى ٘تىًٍش يًف اأٍلى   ) قاؿ تعاُف  ر ( .ٍرًض مىرىحنا ًإفَّ اَّللَّى الى ٭تًي

وؾ ... كىقػىٍولو " كىالى : كىالى تيصىعًٌر خىٌدؾ لًلنَّاًس " يػىقيوؿ الى تػىتىكى رَّ فػىتىٍحتىًقر ًعبىاد اَّللَّ كىتػيٍعًرض عىنػٍهيٍم ًبوىٍجًهك ًإذىا كىلَّمي  قاؿ ابني كثَتو 
" ًإفَّ اَّللَّ الى ٭تيً ٘تىًٍش يف اأٍلىٍرض مىرىحن  ا قىاؿى نا جىبَّارنا عىًنيدنا الى تػىٍفعىل ذىًلكى يػيٍبًرضك اَّللَّ كى٢ًتىذى ء ميتىكى رًٌ ٌب كيٌل ٥تيٍتىاؿ فىخيور " ا " . أىٍم خييىبلى

ليغ اٍٞتًبىاؿ أىٍم ٥تيٍتىاؿ ميٍعجىب يًف نػىٍفسو فىخيور أىٍم عىلىى غىٍَته كىقىاؿى تػىعىاُفى " كىالى ٘تىًٍش يف اأٍلىٍرض مى  رىحنا ًإنَّك لىٍن ٗتىٍرًؽ اأٍلىٍرض كىلىٍن تػىبػٍ
 . طيوالن " .ا.ىػ

بػُّرنا ، ييرًيدي أىٍقًبٍل عىلىٍيًهٍم ميتػىوىاًضعنا ، ميٍؤًنسنا ميٍستىٍأًنسنا ، كىًإذىا حىدَّ ( كىالى تيصىعًٌٍر خىدَّؾ ) :  كقاؿ ابني العرِب ًٍلوي عىنػٍهيٍم تىكى ثىك يػىٍعًٍت الى ٘تي
  مى ديىيٍم فىأىٍصًغ إلىٍيًو ، حىىتَّ ييٍكًملى حىًديثىوي ، كىكىذىًلكى كىافى يػىٍفعىلي رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّ أىحى 

 ماذا حدث لقاركفى ا١تتكرب؟
نٍػيى  )قاؿ تعاُف :  ا َيى لىٍيتى لىنىا ًمٍثلى مىا أيكيتى قىاريكفي ًإنَّوي لىذيك حىظٌو * كىقىاؿى الًَّذينى فىخىرىجى عىلىى قػىٍوًمًو يف زًينىًتًو قىاؿى الًَّذينى ييرًيديكفى اٟتٍىيىاةى الدُّ

ره ًلمىٍن آمىنى كىعىًملى صىاًٟتنا كىالى يػيلىقَّاىىا ًإالَّ الصَّاًبريكفى * فى  يػٍ ارًًه اأٍلىٍرضى فىمىاأيكتيوا اٍلًعٍلمى كىيٍػلىكيٍم ثػىوىابي اَّللًَّ خى ٍفنىا بًًو كىًبدى كىافى لىوي ًمٍن ًفئىةو   خىسى
تىًصرًي  ن ( .يػىٍنصيريكنىوي ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىمىا كىافى ًمنى اٍلمينػٍ

نىمىا )  قىاؿى النَِّبُّ  :  يػىقيوؿي   أىَب ىيرىيٍػرىةى  عىٍن  له ٚتيَّتىوي   ٯتىًٍشي يف حيلَّةو تػيٍعًجبيوي نػىٍفسيوي    رىجيله    بػىيػٍ ًإُفى    يػىتىجىٍلجىلي     ًبًو فػىهيوى ًإٍذ خىسىفى اَّللَّي  ؛  ميرىجًٌ
 ة ( متفق عليو .يػىٍوـً اٍلًقيىامى 

ًٍت التػَّبىٍختػيرى كىالتػَّعىاِفى يًف فهذه عقوبةي الك ًر يف الثراًء كاللباًس كالتفاخر على الناًس . فمن مىظىاًىًر اٍلًك ٍرً ااًلٍخًتيىاؿي يف اٍلمىٍشًي : كىىيوى يػىعٍ 
  . ا يىكيوفي ااًلٍخًتيىاؿي اًبللًٌبىاًس اٍلفىاًخًر يىكيوفي أىٍيضنا ًبفيريًش اٍلبػيييوًت، كىًبريكيوًب السَّيَّارىاًت اٍلفىاًخرىةً اٍلًمٍشيىًة كىكىمى 

 (.كىأىعىزُّ نػىفىرنا كىكىافى لىوي ٙتىىره فػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو كىىيوى ٭تيىاكًريهي أىّنى أىٍكثػىري ًمٍنكى مىاالن  )ك٦تا يدخلي ٖتت ىذه اآليًة قولوي تعاُف 
ثٍػرىة اٍلمىاؿ كىًعزَّة النػَّفى    ر .قىاؿى قػىتىادىة :  تًٍلكى كىاىَّللَّ أيٍمًنيىة اٍلفىاًجر كى

 اذكر بعض أقواؿ السلف ؟
 قاؿ مسركؽ : كفى اب١ترء جهبلن أف يعجب بعملو .

 كقاؿ بعضهم : إذا رأيت الرجل ٞتوجان ٦تارَين معجبان برأيو فقد ٘تت خسارتو .
 ن دمحم بن علي قاؿ : ما دخل قلب امرئ من الك ر شيء إال نقص من عقلو مقدار ذلك .كع

 قاؿ مطرؼ بن عبد هللا : ألف أبيت ّنئمان كأصبح ّنئمان أحب إٌِف من أف أبيت قائمان كأصبح معجبان .
 قاؿ الذىِب : ال أفلح كهللا من زكى نفسو أك أعجبتو .

 نفسو قيمة َف يذؽ حبلكة ا٠تدمة .قاؿ أبو سليماف الدارآف : من رأل ل
 قاؿ أبو بكر : ال ٭تقرف أحده أحدان من ا١تسلمُت ، فإف صرَت ا١تسلمُت عند هللا كبَت .



 َِِّ 

 كقاؿ األحنف بن قيس : ما تك ر أحد إال من ذلة ٬تدىا يف نفسو .
 بُت ذلك حامل عىًذرة . كقاؿ مالك بن دينار : كيف يتك ر من أكلو نطفة مًذرىة ، كآخره جيفة قىًذرىة ، كىو فيما

 كقاؿ حامت األصم : أصل ا١تصيبة ثبلثة أشياء : الك ر ، كاٟترص ، كاٟتسد .
 َي ابنى الًتاًب كمأكوؿى الًتاًب غدان                         أقًصٍر فإنك مأكوؿه كمشركبي .

 كقاؿ عمر بن عبد العزيز : إنو ليمنعٍت من كثَت من الكبلـ ٥تافة ا١تباىاة .
 رجات التكرب :د

 األكؿ : التكرب على هللا .
كىو أفحش أنواع الك ر ، مثل فرعوف حُت استك ر كقاؿ : أّن ربكم األعلى كلذلك قاؿ تعاُف ) إف الذين يستك ركف عن عباديت 

 سيدخلوف جهنم داخرين ( .
 اثنيان : التكرب على الرسل .

ياد ٢تم كما حكى هللا عنهم ) أنؤمن لبشرين مثلنا ( كقاؿ تعاُف عنهم ) كما فعلت األقواـ ا١تكذبة مع رسلها ، فًتفعت عن االنق
 إف أنتم إال بشر مثلنا ( .

 قريب من األكؿ ، كإف كاف دكنو .كىذا الكرب 
 الثالث : التكرب على العباد .

 كذلك أبف يستعظم نفسو كيستحقر غَته .
 كىذا دكف األكؿ كالثآف بكثَت ، لكنو عظيم ألمرين :

 الك ر كالعز كالعظمة ال تليق إال اب١تلك القادر ، فأما العبد الضعيف ا١تملوؾ العاجز ال يليق بو إال الذؿ  كاالنكسار .أف  -أ
 أنو يدعو إُف ٥تالفة هللا يف أكامره ، ألف ا١تتك ر إذا ٝتع اٟتق من عباد هللا استنكف عن قبولو . -ب

هيمىا رىًضيى -كىعىٍن سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو  -ُُِٓ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -اىَّللهي عىنػٍ ًٍمًذمُّ،  (اىٍلعىجىلىةي ًمنى اىلشهٍيطىاًف )  قىاؿى أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ
: حىسىنه.   كىقىاؿى

------------ 
 ما صحة حديث الباب ؟

 إسناده ضعيف؛ فيو عبد ا١تهيمن بن عباس، كىو ضعيف.
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-

 رع يف األمور دكف تفكر أك ركية .ذـ العجلة كالتس
 و .قاؿ ا١تناكم: العجلة: فعل الشيء قبل كقتو البلئق ب

 ما معٌت اٟتديث ) العجلة من الشيطاف ( ؟
لىة  العىجى قاؿ ا١تناكم: )التَّأٌٓفً ًمن هللا تعاُف أم: ٦تَّا يرضاه كيثيب عليو، كالعىجىلىة ًمن الشَّيطاف أم: ىو اٟتامل عليها بوسوستو؛ ألفَّ 

 ب .٘تنع ًمن التَّثبُّت، كالنَّظر يف العواق
ا خفَّةه كطيشه كحدَّةه يف العبد ٘تنعو ًمن التَّثبُّت كالوقار كاٟتًٍلم، كتوجب  لو كضع األشياء كقاؿ ابن القيًٌم: العىجىلىة ًمن الشَّيطاف فإهنَّ

 َت .ا٠ت يف غَت مواضعها، كٕتلب عليو أنواعنا من الشُّركر، ك٘تنع عنو أنواعنا من
 قاؿ الرزاِف: األعماؿ ينبري أف تكوف بعد التَّبصرة كا١تعرفة، كالتَّبصرة ٖتتاج إُف أتمُّل ك٘تهُّل، كالعىجىلىة ٘تنع ًمن ذلك، كعند



 َِِْ 

 م .االستعجاؿ يرٌكًج الشَّيطاف شرَّه على اإلنساف ًمن حيث ال يدر 
 .نو كتعاُف قد حذَّره منها صفة جيًبلى اإلنساف كفطر عليها إال أفَّ هللا سبحا-كالعجلة :

يت فىبل تىٍستػىٍعًجليوفً   ( . كما قاؿ ربنا تعاُف  ) خيًلقى اإًلنسىافي ًمٍن عىجىلو سىأيرًيكيٍم آَيى
 . كألف العجلة من مقتضيات الشهوة فقد ذيمت يف القرآف الكرٔف 

ابيوي بػىيىاًتن  -كمن ذلك قولو تعاُف : كيٍم عىذى تيٍم بًًو آآلفى ) قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف أىًتى  أىٍك نػىهىاران مىاذىا يىٍستػىٍعًجلي ًمٍنوي اٍلميٍجرًميوفى * أىمثيَّ ًإذىا مىا كىقىعى آمىنػٍ
تيٍم بًًو تىٍستػىٍعًجليوفى (   .كىقىٍد كينػٍ

لي اَّللَّي لًلنَّاًس الشَّرَّ اٍسًتٍعجىا٢تىيٍم اًب٠تٍىٍَتً لىقيًضيى ًإلىٍيًهٍم     .أىجىليهيٍم ( كقولو تعاُف ) كىلىٍو يػيعىجًٌ
  ..كغَت٫تا من اآلَيت اليت تبُت قبح العجلة

 عن العجلة ابلقرآف ) كىال تػىٍعجىٍل اًبٍلقيٍرآًف ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػيٍقضىى ًإلىٍيكى كىٍحييوي (  بل إف هللا تعاُف هنى نبيو 
 .) ال ٖتيىٌرًٍؾ بًًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى بًًو (  ان كقولو تعاُف أيض 

كىيىدٍعي اإًلنسىافي اًبلشَّرًٌ ديعىاءىهي اًب٠تٍىٍَتً ل ) ُف أف العجلة من طبع اإلنساف ؛ لتنبيهو على ضركرة التعامل بضدىا، فقاؿ عزَّ كجكبُت تعا
  ( .كىكىافى اإًلنسىافي عىجيوالن 

 . كأمر هللا تعاُف عباده ا١تؤمنُت ابلتأٓف يف ٚتيع األمور، كالتثبت منها
ًدًمُت هىا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنػىبىإو فػىتػىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًّتىهىالىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى مىاَيى أىيػُّ   )فقاؿ تعاُف   ( .فػىعىٍلتيٍم ّنى

أف يفكر، لعجل يقوؿ قبل أف يعلم ، ك٬تب قبل أف يفهم، ك٭تمد قبل أف ٬ترب ، كيذـ بعدما ٭تمد، كيعـز قبل : اقاؿ أبو حامت 
 ـ .كٯتضي قبل أف يعز 

كالعجل تصحبو الندامة كتعتزلو السبلمة ، ككانت العرب تكٍت العجلة : أـ الندامات ، كإف الزلل مع العجل ، كاإلقداـ على 
ب العجل بعد التأٓف فيو أحـز من اإلمساؾ عنو بعد اإلقداـ عليو .. كىى تورث أمراضان كآاثران نفسية منها : القلق الذم ينتا

اإلنساف يف عجلتو كسرعتو ، كاالرتباؾ كالنسياف ، كا٠توؼ من اجملهوؿ ا١تًتتب بسبب عدـ كضوح الرؤية .. كا١تتطبع ابلعجلة 
 ر .كالسرعة يف سلوكو االجتماعي يكوف حادان متعصبان متكلفان لؤلمو 

 .عند الدعاء :  كاالستعجاؿ مذمـو
 رم ركاه البخا . ستجاب ألحدكم ما َف يعجل، يقوؿ: دعوتي فلم ييستجب ِف()يي  اؿ رسوؿ هللا ؿ : قأنو قا كعن أَب ىريرة 

 أف يستبطئ اإلنساف الرزؽ فيستعجل، فيطلبو من طرؽ ٤ترمة ككجوه غَت مشركعة .ـ : كمن االستعجاؿ ا١تذمو 
حىىتَّ تىٍستىٍكًملى أىجىلىهىا، كىتىٍستػىٍوًعبى رًٍزقػىهىا، إفَّ ريكحى القيديًس نػىفىثى يف ركًعي أفَّ نػىٍفسنا لىٍن ٘تىيوتى )  قاؿ: قاؿ  فعن أَب أمامة 

ليوا يف الطَّلىًب، كىالى ٭تىًٍملىنَّ أىحىدىكيمي اٍسًتٍبطىاءي الٌرًٍزًؽ أىٍف يىٍطليبىوي ٔتىٍعًصيىةو   و ( .، فىًإفَّ هللاى تػىعىاُفى الى يػينىاؿي مىا ًعٍندىهي إالَّ ًبطىاعىتً فىاتػَّقيوا هللاى، كىأىٚتًٍ
: ال يستحق أحد اسم الرائسة حىت يكوف فيو ثبلثة أشياء: العقل كالعلم كا١تنطق، مث يتعرل عن ستة أشياء: عن  ؿ ابن حبافقا

 اٟتدة، كالعجلة، كاٟتسد، كا٢تول، كالكذب، كترؾ ا١تشورة .
أنت أتذف كٖتجب،  اببك كل يـو فتكوف : َي بٍت مر حاجبك ٮت رؾ من حضر-حُت كاله مصر -قاؿ مركاف البنو عبد العزيز

كآنس من دخل إليك ابٟتديث فينبسط إليك، كال تعجل ابلعقوبة إذا أشكل عليك األمر، فإنك على ترؾ العقوبة أقدر منك 
 ا .على ارٕتاعه

إسحاؽ بن عيسى الطباع: عاب مالك العجلة يف األمور، كقاؿ: قرأ ابن عمر البقرة يف ٙتاف سنُت )ٔتعٌت أنو ٚتع فيها العلم  قاؿ
 ( . كالعمل معا كما ىو منهج الصحابة



 َِِٓ 

 ؽ .العجلة نوع من اٞتهل كا٠تر ضان : كقاؿ أي 
قاؿ خالد بن برمك: من استطاع أف ٯتنع نفسو من أربعة أشياء فهو خليق أف ال ينزؿ بو كبَت مكركه: العجلة، كاللجاجة، 

 .كالعجب، كالتوآف
 ؿ .العجب البرضة، كٙترة التوآف الذفثمرة العجلة الندامة، كٙترة اللجاجة اٟتَتة، كٙترة 

 قاؿ الشاعر :
 ال تعجلٌن فليس الٌرزؽ ابلعجل *** الٌرزؽ يف الٌلوح مكتوب مع األجل

 فلو صربان لكاف الٌرزؽ يطلبنا *** لكٌنو خلق اإلنساف من عجل
، كال ا١تلوؿ ذا إخواف، كال اٟتٌر ان ركر ، كال الرضوب مسان رٛتو اَّلٌل تعاُف: كاف يقاؿ: ال يوجد العجوؿ ٤تمود -قاؿ ابن األعراَبٌ 

 ان .، كال الٌشره غنيان حريص
 ٬تب يف بعضها العجلة  ؟  يستحب بل رٔتا اذكر بعض األمور 

 :التوبة إىل هللا االستعجاؿ يفأكالن : 
 كىكىافى اَّللَّي عىًليمنا عىلىى اَّللًَّ لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السُّوءى ًّتىهىالىةو مثيَّ يػىتيوبيوفى ًمٍن قىرًيبو فىأيكلىًئكى يػىتيوبي اَّللَّي عىلىٍيًهمٍ ًإ٪تَّىا التػٍَّوبىةي قاؿ تعاُف ) 

مىٍوتي قىاؿى ًإٌٓفً تػيٍبتي اآٍلفى كىالى الًَّذينى ٯتىيوتيوفى كىىيٍم كيفَّاره كىلىٍيسىًت التػٍَّوبىةي لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السَّيًٌئىاًت حىىتَّ ًإذىا حىضىرى أىحىدىىيمي الٍ  * حىًكيمنا
 ان ( .أيكلىًئكى أىٍعتىٍدّنى ٢تىيٍم عىذىاابن أىلًيم

فالتوبة من األمور العاجلة اليت ال ٖتتاج إُف تسويف؛ فلرٔتا أتى ا١توت برتةن فيحتاج اإلنساف أف يتوب، كلكن قد أيغلق ابب التوبة 
 !دكنو

 ا .االستعجاؿ يف أداء اٟتقوؽ إىل أصحاهب اثنيان : 
، فسلم مث قاـ مسرعنا، فتخطى رقابى الناس إُف بعض حيجىر نسائو، ففزع  عن عقبة، قاؿ: صليت كراء النِب  اب١تدينة العصرى

رىت أف ٭تبسٍت، فأمرت رتي شيئنا من ًت ٍرو عندّن؛ فكؿ : ذكالناس من سرعتو، فخرج عليهم، فرأل أهنم عجبوا من سرعتو، فقا
  و ( ركاه البخارم .بقسمت
 و .كمنها االستعجاؿي يف أداء الدهٍيًن; ٠تطورت اثلثان :

 ركاه البخارم (. )من أخذ أمواؿ الناس يريد أداءىىا، أدَّل هللا عنو، كمن أخذ يريد إتبلفىها، أتلفو هللا قاؿ عن أَب ىريرة عن النِب 
 ما العجلة احملمودة ؟

 الطاعة فمحمودة مطلوبة . جلة يفىي الع
نى آمىنيوا اًبَّللًَّ كىريسيًلًو ذىًلكى فىٍضلي اَّللًَّ قاؿ تعاُف  ) سىاًبقيوا ًإُفى مىٍرًفرىةو مًٌن رَّبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا كىعىٍرًض السَّمىاء كىاأٍلىٍرًض أيًعدٍَّت لًلًَّذي 

 .اٍلعىًظيًم (  يػيٍؤتًيًو مىن يىشىاءي كىاَّللَّي ذيك اٍلفىٍضلً 
  ( .كقاؿ : ) كىسىارًعيوٍا ًإُفى مىٍرًفرىةو مًٌن رَّبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُت

ء عىلىى أىثىرًم كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبًٌ لًتػىٍرضىى ( .  كمن قبل قاؿ موسى ) قىاؿى ىيٍم أيكالى
ىل تنتظركف إال فقران منسيان ، أك غٌت مطريان ، أك مرضان مفسدان ، أك ىرمان مفندان ، أك  -كا ابألعماؿ سبعان :كيف اٟتديث : ) ابدر  

 موًتن ٣تهزان ، أك الدجاؿ فشر غائب ينتظر ، أك الساعة فالساعة أدىى كأمر ( ركاه الًتمذم .
 د. كل شيء إال يف عمل اآلخرة ( ركاه أبو داك ) التػُّؤىدةي يف أنو قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن سعد بن أَب كقاص  

 ) إالَّ يف عمل اآلخرة ( أم : ألفَّ يف أتخَت ا٠تَتات آفات. كريًكم أفَّ أكثر صياح أىل النَّار ًمن تسويف العمل. 
ا ٤تمودة العواقب حىت يتع جَّل فيها، أك مذمومة فيتأخر قاؿ الطًٌيِب: كذلك ألفَّ األمور الدُّنيويَّة ال يعلم عواقبها يف ابتدائها أهنَّ
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 َِِٔ 

 م ( .كىسىارًعيوٍا ًإُفى مىٍرًفرىةو مًٌن رَّبًٌكي  – ٍستىًبقيوا ا٠تىيػٍرىاتً  ) فاعنها، ٓتبلؼ األمور األخركيَّة؛ لقولو تعاُف
 فائدة :

جن حىت يتحقَّق ا١تلك كرعيَّتو براءة ساحتو، كنزاىة عرضو أتْفَّ نِبُّ هللا يوسف  ، كامتنع عن ا١تبادرة إُف ًمن ا٠تركج ًمن السًٌ
 .ا٠تركج كَف يستعجل يف ذلك

ؿي النًٌٍسوىًة البلَّ  ) ك قاؿ تعاُف يت قىطٍَّعنى أىٍيًديػىهينَّ ًإفَّ رىَبًٌ قىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيوٓف بًًو فػىلىمَّا جىاءهي الرَّسيوؿي قىاؿى اٍرًجٍع ًإُفى رىبًٌكى فىاٍسأىٍلوي مىا ابى
ٍيًدًىنَّ عىًلي  م ( .ًبكى
 ة .أّنةن كص رنا كطلبنا ل راءة السَّاح -عليو السَّبلـ-ذا الفعل ًمن يوسف ة : ىقاؿ ابن عطيَّ 

هىا-كىعىٍن عىاًئشىةى  -ُُّٓ أىٍخرىجىوي أىٍٛتىدي كىيف ًإٍسنىاًدًه  (اىلشٍُّؤـي: سيوءي اى٠ٍتيليًق  ) قىاؿى  قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
. ضى   ٍعفه

---------- 
 ضد اليمن كال ركػػة .(  اىلشٍُّؤـي ) 

 ضد حسن ا٠تلق .) سوء ا٠تلق ( 
 ما صحة حديث الباب ؟

 ال يصح كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 أف ا٠تلق السيء شـؤ على صاحبو .
 اذكر بعض أقواؿ السلف يف التحذير من سوء ا٠تلق ؟

 ض: ال ٗتالط سيئ ا٠تلق فإنو ال يدعو إال إُف شر.قاؿ الفضيل بن عيا
 كقاؿ أيضنا: ألف يصحبٍت فاجر حسن ا٠تلق أحب إِف من أف يصحبٍت عابده سيئ ا٠تلق.

 كقاؿ اٟتسن: من ساء خلقو عذب نفسو.
 ئات.كقاؿ ٭تِت بن معاذ: سوء ا٠تلق سيئة ال تنفع معها كثرة اٟتسنات، كحسن ا٠تلق حسنةه ال تضر معها كثرة السي

 كقيل : من ساء خلقو ضاؽ رزقو .
 كقاؿ األحنف : أال أخ ركم ابدكأ الداء ؟ قالوا : بلى ، قاؿ : ا٠تلق الدٓف ، كاللساف البذم .

رٛتو هللا: األخبلؽ السيئة ىي السمـو القاتلة، كا١تهلكات الدامرة، كا١تخازم الفاضحة، كالرذائل الواضحة،   قاؿ اإلماـ الرزاِف
بعدة عن جوار رب العا١تُت، ا١تنخرطة بصاحبها يف سلك الشياطُت، كىي األبواب ا١تفتوحة إُف ّنر هللا تعاُف ا١توقدة كا٠تبائث ا١ت

 اليت تطلع على األفئدة.
 كقاؿ أيضنا: األخبلؽ ا٠تبيثة أمراض القلوب كأسقاـ النفوس، إهنا أمراض تفوت على صاحبها حياة األبد.

 ٯتافي، كسوء ا٠تلق ىو النفاؽ.كقاؿ أيضنا: إف حسن ا٠تلق ىو اإل
 ق ؟مضار سوء ا٠تل اذكر
 ، كييبرضو الناس على اختبلؼ مشارهبم. سيئ ا٠تلق مذكوره ابلذكر القبيح، ٯتقتو هللا عز كجل، كييبرضو الرسوؿ  أكالن :

 ان ( ركاه أٛتد .ؤيكم أخبلقكإف أبرضكم إِفَّ كأبعدكم مٍت يف اآلخرة أٍسوى )  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن جابر بن عبد هللا    
 كسيئ ا٠تلق ىو من مؤل هللا أيذينػىٍيًو من ثناء الناس شرِّا كىو يسمعوي. اثنيان :



 َِِٕ 

اٞتنة من مؤل هللا أيذنيو من ثناء الناس خَتنا، كىو يسمعي، كأىل  ) أىل عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
 ع ( ركاه ابن ماجو .رِّا كىو يسمالنار من مؤل أيذنيو من ثناء الناس ش

 سيئ ا٠تلق ٬تلب لنفسو ا٢تم كالرم كالكدر، كضيق العيش، ك٬تلب لرَته الشقاء. :اثلثان 
السيئي ا٠تلق أشقى الناس بو نفسيوي اليت بُت جنبيو، ىي ًمنو يف ببلء، مث زكجتيوي، مث  : قاؿ أبو حاـز سلمة بن دينار رٛتو هللا 

بيتو، كإهنم لفي سركر، فيسمعوف صوتو، فينفركف منو فرىقنا منو، كحىت إف دابتو ٖتيد ٦تا يرميها ابٟتجارة،  كلديهي، حىت أنو ليدخل
 و .كإف كلبو لَتاه فينزك على اٞتدار، حىت إف ًقطَّوي ليفرُّ من

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب اىلدهٍردىاًء  -ُُْٓ أىٍخرىجىوي ( الى يىكيونيوفى شيفىعىاءى، كىالى شيهىدىاءى يػىٍوـى اىٍلًقيىامىةً ًإفه اىللهعهاًنُتى ) قىاؿى
 ميٍسًلمه. 

----------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد خطر اللعن كٖترٔف ، كقد تقدمت مباحثو .
 ... ( ؟ الى يىكيونيوفى شيفىعىاءى، كىالى شيهىدىاءى ما معٌت ) 

ٍعنىاهي الى قاؿ النوكم :   .يىٍشفىعيوفى يػىٍوـ اٍلًقيىامىة ًحُت ييشىفَّع اٍلميٍؤًمنيوفى يف ًإٍخوىاهنٍم الًَّذينى ًاٍستػىٍوجىبيوا النَّار فىمى
ثىة أىقٍػوىاؿ :   ) كىالى شيهىدىاء ( ًفيًو ثىبلى
اء يػىٍوـ اٍلًقيىامىة عىلىى اأٍليمىم بًتػىٍبًليًغ ريسيلهمٍ   ت  أىصىٌحهىا كىأىٍشهىرىىا الى يىكيونيوفى شيهىدى  .ًإلىٍيًهٍم الٌرًسىاالى
نٍػيىا أىٍم الى تػيٍقبىل شىهىادىهتٍم لًًفٍسًقًهٍم    .كىالثَّآف الى يىكيونيوفى شيهىدىاء يف الدُّ
 .كىالثَّاًلث الى يػيٍرزىقيوفى الشَّهىادىة كىًىيى اٍلقىٍتل يف سىًبيل اَّللَّ  

بىًري ًلًصدًٌيقو أىٍف يىكي  كىًإ٪تَّىا قىاؿى  ًعنيوفى أًلىفَّ : الى يػىنػٍ ًعننا كىالبلَّ ىىذىا وف لىعَّاّنن ، كىالى يىكيوف اللَّعَّانيوفى شيفىعىاء ًبًصيرىًة التٍَّكًثَت ، كىَفٍى يػىقيٍل : الى
ثػيرى ًمٍنوي اللٍَّعن ، الى ًلمىرَّةو كى٨تىٍوىىا ، كىأًلىنَّوي ٮتىٍريج ًمٍنوي أىيٍ  ـٌ يف اٟتٍىًديث ًإ٪تَّىا ىيوى ًلمىٍن كى ضنا اللٍَّعن اٍلميبىاح ، كىىيوى الًَّذم كىرىدى الشَّرٍع ًبًو ، الذَّ

اتًبو  كىىيوى لىٍعنىة اَّللَّ عىلىى الظَّاًلًمُتى ، لىعىنى اَّللَّ اٍليػىهيود كىالنَّصىارىل ، لىعىنى اَّللَّ اٍلوىاًصلىة كىاٍلوىامًشىة ، كىشىاًرب ا٠تٍىٍمر كىآًكل الٌرابى كىميوًكلو كىكى
ٍيوً  ىٍم ٦تٍَّن ىيوى مىٍشهيور يًف اأٍلىحىاًديث ، كىاٍلميصىٌوًرًينى ، كىمىٍن اًنٍػتىمىى ًإُفى غىٍَت أىبًيًو ، كىتػىوىُفَّ غىٍَت مىوىالًيو ، كىغىيػَّرى مىنىار اأٍلىٍرض ، كىغىَتٍ  كىشىاًىدى

 الصًَّحيحىة .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو  -ُُٓٓ ، ملٍى ٯتىيٍت حىىته يػىٍعمىلىوي  ) قىاؿى ًٍمًذمُّ  (مىٍن عىيػهرى أىخىاهي ًبذىٍنبو أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

قىًطعه.   .كىحىسهنىوي، كىسىنىديهي مينػٍ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 ال يصح .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد التحذير من تعيَت الناس كعيبهم بذنوهبم .

 : ؿ الشيخ ا١تباركفورممعٌت اٟتديث ، قا
( أىٍم قىٍد ًتىبى ًمٍنوي عىلىى مى  ( ًمٍن التػٍَّعًيًَت أىٍم عىابى )أىخىاهي( أىٍم يف الدًٌيًن )ً ذىٍنبو ـي أىٍٛتىدي )َفٍى ٯتىيٍت( قػىٍوليوي : )مىٍن عىيػَّرى ا فىسَّرى بًًو اإًلمىا

عىيػَّرى ًبًو أىخىاهي ، كىكىأىفَّ مىٍن عىيػَّرى أىخىاهي أىٍم عىابىوي ًمٍن اٍلعىاًر ، كىىيوى كيلُّ شىٍيءو لىًزـى ًبًو عىٍيبه  الضًَّمَتي ًلمىٍن )حىىتَّ يػىٍعمىلىوي( أىٍم الذٍَّنبى الًَّذم 



 َِِٖ 

 ه .ٍفًسًو ًلسىبلمىًتًو ٦تَّا عىيػَّرى بًًو أىخىاابيوي بًنػى كىمىا يًف اٍلقىاميوًس ٬تيىازىل ًبسىٍلًب التػٍَّوًفيًق حىىتَّ يػىٍرتىًكبى مىا عىيػَّرى أىخىاهي بًًو كىذىاؾى ًإذىا صىًحبىوي ًإٍعجى 
 م(ٖتفة األحوذ)

 : كالذم يقع منو الذنب أقساـ
 .منهم من يتوب كيرجع إُف ربو تعاُف أك يقاـ عليو اٟتد 

 و .ن ماجركاه اب( التائب من الذنب كمن ال ذنب لو )  فهذا ال ٭تل تعيَته ألنو طهَّر نفسو ابلتوبة أك ابٟتد كقد قاؿ النِب  
كقد ٛتل اإلماـ أٛتد العقوبة اليت يف اٟتديث على من عَتَّ من ًتب من ذنبو كما نقل عنو الًتمذم بعد ٗتر٬تو اٟتديث قاؿ : 

 . قاؿ أٛتد : ًمن ذنب قد ًتب منو
ا اٟتٍىًديًث: ًمٍن ذىٍنبو قىٍد ًتىبى ًمٍنوي. ـي أىٍٛتىدي يًف تػىٍفًسًَت ىىذى مىا  قىاؿى اإٍلً

 . مل الذنب كال ٬تهر بو ، فيجب على من علم بو نصحو كالسًت عليوكمنهم من يع
 . كمنهم من ٬تهر بذنبو ، فهذا ينصح كذلك ، ك٭تذَّر منو حسب ا١تقاـ الذم يقتضي التحذير

نًٍبًو أىٍعظىمي ًإٍٙتنا ًمٍن ذىنًٍبوً :  قاؿ ابن القيم كىأىشىدُّ ًمٍن مىٍعًصيىًتًو، ًلمىا ًفيًو ًمٍن صىٍولىًة الطَّاعىًة،  كى٭تىٍتىًملي أىٍف ييرًيدى: أىفَّ تػىٍعًيَتىؾى أًلىًخيكى ًبذى
ءى ًبًو، كىلى  نًٍبًو، كىمىا أىٍحدىثى لىوي ًمنى الذًٌلَّ كىتػىزًٍكيىًة النػٍَّفًس، كىشيٍكرًىىا، كىاٍلمينىادىاًة عىلىيػٍهىا اًبٍلبػىرىاءىًة ًمنى الذٍَّنًب، كىأىفَّ أىخىاؾى ابى ًة عىلَّ كىٍسرىتىوي ًبذى

ٍزرىاًء عىلىى نػىٍفًسًو، كىالتَّخىلًُّص ًمٍن مىرىًض الدٍَّعوىل، كىاٍلًك ٍرً كىاٍلعيٍجًب، كىكيقيوفىوي بػىٍُتى  ًكسى الرٍَّأًس، خىاًشعى كىا٠تٍيضيوًع، كىاإٍلً  يىدىًم اَّللًَّ ّنى
، كى  يػٍره ًمٍن صىٍولىًة طىاعىًتكى ا الطٍَّرًؼ، ميٍنكىًسرى اٍلقىٍلًب أىنٍػفىعي لىوي، كىخى ٍلًقًو هًبىا، فىمىا أىقٍػرىبى ىىذى اًد هًبىا، كىاٍلًمنًَّة عىلىى اَّللًَّ كىخى تىكىثُّرًؾى هًبىا كىااًلٍعًتدى

ٍيًو، أىحىبُّ  ، فىذىٍنبه تىًذؿُّ ًبًو لىدى ا اٍلميًدؿَّ ًمٍن مىٍقًت اَّللًَّ ! كىمىا أىقٍػرىبى ىىذى تيًدؿُّ هًبىا عىلىٍيًو، كىًإنَّكى أىٍف  ًإلىٍيًو ًمٍن طىاعىةو اٍلعىاًصيى ًمٍن رىٍٛتىًة اَّللًَّ
يػٍره ًمٍن أىٍف تىًبيتى قىائًمنا كىتيٍصًبحى ميٍعجىبنا، فىًإفَّ اٍلميٍعجىبى الى يىٍصعىدي  ًدمنا، خى ئًمنا كىتيٍصًبحى ّنى  لىوي عىمىله، كىًإنَّكى ًإٍف تىٍضحىٍك كىأىٍنتى تىًبيتى ّنى

يػٍره ًمٍن أىٍف تػىٍبًكيى كىأىنٍ  ، خى ، كىأىًنُتي اٍلميٍذنًًبُتى أىحىبُّ ًإُفى اَّللًَّ ًمٍن زىجىًل اٍلميسىبًًٌحُتى اٍلميًدلًٌُتى، كىلىعىلَّ اَّللَّى أىٍسقى ميٍعًتىًؼه ا الذٍَّنًب تى ميًدؿّّ اهي هًبىذى
.  دىكىاءن اٍستىٍخرىجى ًبًو دىاءن قىاًتبلن ىيوى ًفيكى كىالى تىٍشعيري

 فائدة :
 ألف ذلك يكوف إعانة للشيطاف على اإلنساف . كقد ثبت النهي عن التعيَت ابلذنب ،

 : ال تكونوا عوّنن للشيطاف على أخيكم . ركاه أٛتد . قاؿ 
 كعند البخارم :

اًربي بًيىًدًه كىالضَّاًربي بًنػىٍعًلًو ًبرىجيلو قىٍد شىًربى قىاؿى اٍضرًبيوهي قىاؿى أىبيو ىيرىيٍػرىةى فىًمنَّا الضَّ  أييتى النَِّبُّ  )عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى ، رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي 
 ( . وا عىلىٍيوً كىالضَّاًربي بًثػىٍوبًًو فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى قىاؿى بػىٍعضي اٍلقىٍوـً أىٍخزىاؾى اَّللَّي قىاؿى : الى تػىقيوليوا ىىكىذىا الى تيًعيني 

 كقد ثبت النهي عن الرٌد على من عٌَت إنساّنن ٔتا فيو ؟
ؿي ذىًلكى عىلىٍيوً كىًإًف اٍمريؤه )  قاؿ  ٍهي ٔتىا تػىٍعلىمي ًفيًو ، فىًإ٪تَّىا كىابى  ( ركاه أبو داكد . شىتىمىكى كىعىيػَّرىؾى ٔتىا يػىٍعلىمي ًفيكى ، فىبلى تػيعىَتًٌ

 كقد جرت عادة هللا أف من عَت أخاه بذنب أنو ال ٯتوت حىت يقع فيو كيرتكبو .
 عٌَت أخاه بعمل ابتلي بو كال بد . قاؿ ابن القيم : من ضحك من الناس ضيحك منو ، كمن

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُُٔٓ ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه: قىاؿى ، فػىيىٍكًذبي ; لًيىٍضحىكى بًًو )  كىعىٍن بػىٍهًز ٍبًن حىًكيمو كىٍيله ًللهًذم ٭تيىدًٌثي
ثى  (اىٍلقىٍوـي، كىٍيله لىوي، ُثيه كىٍيله لىوي  ًإٍسنىاديهي قىًومٌّ. أىٍخرىجىوي اىلثهالى  ةي، كى
-------------- 

 ( كلمة هتديد ككعيد . كىٍيله ) 



 َِِٗ 

 ما صحة حديث الباب ؟
 حديث صحيح .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد التحذير الشديد من الكذب من أجل إضحاؾ الناس .

، كىذا ٖترٔف خاص قاؿ الصنعاين ك٭تـر على السامعُت ٝتاعو إذا علموه  ،  : اٟتديث دليل على ٖترٔف الكذب إلضحاؾ القـو
 .اىػ .كذاب؛ ألنو إقرار على ا١تنكر بل ٬تب عليهم النكَت أك القياـ من ا١توقف، كقد عد الكذب من الكبائر

بشدة ىلكتو كذلك ألف  يل للذم ٭تدث فيكذب( يف حديثو )ليضحك بو القـو كيل لو كيل لو( كرره إيذاّنن كقاؿ ا١تناكم : ) 
أس كل مذمـو كٚتاع كل فضيحة فإذا انضم إليو استجبلب الضحك الذم ٯتيت القلب ك٬تلب النسياف كيورث الكذب كحده ر 

 ة .الرعونة كاف أقبح القبائح ، كمن مث قاؿ اٟتكماء : إيراد ا١تضحكات على سبيل السخف هناية القباح
: فىًإنَّوي عىاصو َّللًًَّ كىرىسيولًًو كىقىٍد رىكىل بػىٍهزي ٍبني أىمَّا اٍلميتىحىدًٌثي أبًىحىاًديثى ميٍفتػىعىلىةو لًييضٍ :  كقاؿ ابن تيمية ًحكى النَّاسى أىٍك لًرىرىًض آخىرى

 . ( إفَّ الًَّذم ٭تيىدًٌثي فػىيىٍكًذبي لًييٍضًحكى اٍلقىٍوـى: كىٍيله لىوي كىٍيله لىوي مثيَّ كىٍيله لىوي )  قىاؿى  حىًكيمو عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدًًٌه عىٍن النَِّبًٌ 
ئنا مثيَّ  يػٍ  الى يػيٍنًجزيهي. كىأىمَّا إٍف كىافى يف ذىًلكى مىا ًفيًو كىقىٍد قىاؿى اٍبني مىٍسعيودو: إفَّ اٍلكىًذبى الى يىٍصليحي يف جىدٌو كىالى ىىٍزؿو كىالى يىًعدي أىحىديكيٍم صىًبيَّوي شى

. كىًبكيلًٌ حىاؿو فػىفىاًعلي ذىًلكى ميٍستىًحقّّ لًٍلعيقيوبىًة الشٍَّرًعيًَّة الَّيًت تػىٍردىعيوي عىٍن عيٍدكىافه عىلىى ميٍسًلمو كىضىرىره يًف الدًٌيًن: فػىهيوى أىشىدُّ ٖتىٍرً  ٯتنا ًمٍن ذىًلكى
 ك .ذىلً 

رى ًمٍثلي ذىًلكى ًمٍن عيمىرى رىًضيى مثيَّ اٍلمىٍفهيوـي ًمٍنوي أىنَّوي ًإذىا حىدَّثى ًْتىًديًث ًصٍدؽو لًييٍضًحكى اٍلقىٍوـى فىبلى أبىٍسى بًًو كىمىا صىدى  : كقاؿ ا١تباركفوم
 ًحُتى غىًضبى عىلىى بػىٍعًض أيمَّهىاًت اٍلميٍؤًمًنُتى . اَّللَّي تػىعىاُفى عىٍنوي مىعى النَِّبًٌ 

بىًري أىٍف يىكيوفى ًمٍن قىًبيًل ًمزىاًح رىسيوًؿ اَّللًَّ   ا كىالى يػيٍؤًذم قػىٍلبنا كىالى يػيٍفرًطي ًفيًو . فىًإٍف كيٍنت فىبلى يىكيوفي ًإالَّ حىقِّ  قىاؿى اٍلرىزىاِفُّ : كىًحينىًئذو يػىنػٍ
ٍنسىافي اٍلًمزىاحى ًحٍرفىةن ، أىيػُّهىا السَّاًمعي تػىٍقتىًصري عىلىٍيًو أىٍحيىاّنن كىعىلىى النُّديكًر فىبلى حىرىجى عىلىٍيك . كىلىًكٍن ًمٍن اٍلرىلىًط اٍلعىًظي ًم أىٍف يػىتًَّخذى اإٍلً

ا لًيػىٍنظيرى ًإُفى رىٍقًصًهٍم ، كىيػىتىمىسَّكي أبًىفَّ  ًو كىيػيٍفرًطى ًفيًو مثيَّ يػىتىمىسَّكي ًبًفٍعًل رىسيوًؿ اَّللًَّ كىيػيوىاًظبى عىلىيٍ  ، فػىهيوى كىمىٍن يىديكري مىعى الزُّنيوًج أىبىدن
 ف .      ) ٖتفة األحوذم ( .يػىٍلعىبيو  أىًذفى لًعىاًئشىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا يًف النَّظىًر ًإلىٍيًهٍم كىىيمٍ  رىسيوؿى اَّللًَّ 

تىوي أىٍف تىٍستػىٍغًفرى لىوي   )  قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىنىسو  -ُُٕٓ .  (كىفهارىةه مىٍن ًاٍغتػىبػٍ  رىكىاهي اىٟتٍىاًرثي ٍبني أىِب أيسىامىةى ًبسىنىدو ضىًعيفو
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 ال يصح .
 د من اٟتديث ؟ماذا نستفي

 نستفيد أف كفارة الريبة أف يسترفر ا١ترتاب ١تن اغتابو .
 كقد اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على قولُت :

ك٫تا: ىل يكفي يف التوبة من الريبة لبلسترفار  -٫تا ركايتاف عن اإلماـ أٛتد  -ىذه ا١تسألة فيها قوالف للعلماء قاؿ ابن القيم : 
 إعبلمو كٖتليلو؟ للمرتاب، أـ ال بد من 

 كالصحيح أنو ال ٭تتاج إُف إعبلمو، بل يكفيو االسترفار كذكره ٔتحاسن ما فيو يف ا١تواطن اليت اغتابو فيها.
 كىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغَته.

 كالذين قالوا ال بد من إعبلمو جعلوا الريبة كاٟتقوؽ ا١تالية.
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 ينتفع ا١تظلـو بعود نظَت مظلمتو إليو، فإف شاء أخذىا كإف شاء تصدؽ هبا. كالفرؽ بينهما ظاىر، فإف اٟتقوؽ ا١تالية
فإنو يوغر صدره كيؤذيو إذا ٝتع ما رمى بو، ،  كأما يف الريبة فبل ٯتكن ذلك كال ٭تصل لو إبعبلمو إال عكس مقصود الشارع 
ال يبيحو كال ٬توزه فضبلن عن أف يوجبو كأيمر   كلعلو يهيج عداكتو كال يصفو لو أبدان، كما كاف ىذا سبيلو فإف الشارع اٟتكيم
 ) الوابل الصيب ( . بو، كمدار الشريعة على تعطيل ا١تفاسد كتقليلها، ال على ٖتصيلها كتكميلها.

كا١تعركؼ يف مذىب الشافعي كأَب حنيفة كمالك اشًتاط اإلعبلـ كالتحلل ىكذا ذكره أصحاهبم يف  :  كقاؿ يف مدارج السالكُت
 .كتبهم 

الذين اشًتطوا ذلك احتجوا أبف الذنب حق آدمي : فبل يسقط إال إبحبللو منو كإبرائو مث من َف يصحح ال راءة من اٟتق اجملهوؿ ك 
شرط إعبلمو بعينو ال سيما إذا كاف من عليو اٟتق عارفا بقدره فبل بد من إعبلـ مستحقو بو ألنو قد ال تسمح نفسو ابإلبراء منو 

 .إذا عرؼ قدره 
 ( .من كاف ألخيو عنده مظلمة من ماؿ أك عرض فليتحللو اليـو ) ابٟتديث ا١تذكور كىو قولو  كاحتجوا

ىذه اٞتناية حقُت : حقا  كحقا لآلدمي فالتوبة منها بتحلل اآلدمي ألجل حقو كالندـ فيما بينو كبُت هللا ألجل  قالوا : كألف يف
 .حقو 

تمكُت كِف الدـ من نفسو إف شاء اقتص كإف شاء عفا ككذلك توبة قاطع الطريق قالوا : ك٢تذا كانت توبة القاتل ال تتم إال ب
: أنو ال يشًتط اإلعبلـ ٔتا ّنؿ من عرضو كقذفو كاغتيابو بل يكفي توبتو بينو كبُت هللا كأف يذكر ا١ترتاب كا١تقذكؼ  كالقوؿ اآلخر

كالثناء عليو كذكر ٤تاسنو كقذفو بذكر عفتو كإحصانو بضد ما ذكره بو من الريبة فيبدؿ غيبتو ٔتدحو  يف مواضع غيبتو كقذفو
 .كيسترفر لو بقدر ما اغتابو 

 .كىذا اختيار شيخنا أَب العباس ابن تيمية قدس هللا ركحو 
 :كاحتج أصحاب ىذه ا١تقالة 

و فإذا ٝتعو رٔتا َف كقد كاف مسًت٭تا قبل ٝتاع ان كغم ان فإنو ال يزيده إال أذل كحنق، أبف إعبلمو مفسدة ٤تضة ال تتضمن مصلحة 
 .عن أف يوجبو كأيمر بو  كما كاف ىكذا فإف الشارع ال يبيحو فضبلن ، يف نفسو أك بدنو  ان يص ر على ٛتلو كأكرثتو ضرر 

كيورثو علمو بو عداكة كبرضاء مولدة لشر  ان للعداكة كاٟترب بينو كبُت القائل فبل يصفو لو أبد ان قالوا : كرٔتا كاف إعبلمو بو سبب
 .ن شر الريبة كالقذؼ كىذا ضد مقصود الشارع من أتليف القلوب كالًتاحم كالتعاطف كالتحابب أك ر م

 : قالوا : كالفرؽ بُت ذلك كبُت اٟتقوؽ ا١تالية كجناَيت األبداف من كجهُت
الريبة كالقذؼ  أنو قد ينتفع هبا إذا رجعت إليو فبل ٬توز إخفاؤىا عنو فإنو ٤تض حقو فيجب عليو أداؤه إليو ٓتبلؼ أحد٫تا : 

 .فإنو ليس ىناؾ شيء ينفعو يؤديو إليو إال إضراره كهتييجو فقط فقياس أحد٫تا على اآلخر من أفسد القياس 
أنو إذا أعلمو هبا َف تؤذه كَف هتج منو غضبا كال عداكة بل رٔتا سره ذلك كفرح بو ٓتبلؼ إعبلمو ٔتا مزؽ بو عرضو طوؿ  كالثاين :

اع القذؼ كالريبة كا٢تجو فاعتبار أحد٫تا ابآلخر اعتبار فاسد كىذا ىو الصحيح يف القولُت كما رأيت كهللا عمره ليبل كهنارا من أنو 
 م . ) ا١تدارج ( .أعل

هىا-كىعىٍن عىاًئشىةى  -ُُٖٓ  أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه.  ( اى٠ٍتىًصمي  أىبٍػغىضي اىلٌرًجىاًؿ ًإىلى اىَّللًه اىأٍلىلىدُّ  ) قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ
------------ 

 ( ؟ اىأٍلىلىدُّ اى٠ٍتىًصمي ما معٌت ) 
انًبىاهي؛ أًلىنَّوي كيلَّمىا ايٍحتيجَّ عىلىٍيًو  م :ك قاؿ النو  ٍم اٍلوىاًدم كى٫تيىا جى . ًْتيجَّةو أىخىذى يف جىاًنب آخىر) اأٍلىلىٌد ( شىًديد ا٠تٍيصيومىة مىٍأخيوذ ًمٍن لىًديدى
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ًطل . كىاىَّللَّ أىٍعلىم .كىأىمَّا ) ا٠تٍىًصم ( فػىهيوى اٟتٍىاًذؽ اًب٠تٍيصيومىًة . كىاٍلمىٍذميـو ىيوى ا٠تٍيصيومىة اًبٍلبىاًطًل يف رىٍفع حىقٌو ، أىٍك إً   ثٍػبىات ابى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 اٟتق أك إثبات ابطل .ا٠تصومة يف دفع  –كما قاؿ النوكم   –نستفيد ذـ شدة ا٠تصومة ، كا١تراد بو 
 ما سبب ذـ شدة ا١تااصمة ؟

أك ٮتص يف حق ا١تسلمُت ، إُف ما يذـ صاحبو  ان فسبب البرض أف كثرة ا١تخاصمة تفضي غالب ان ف كاف مسلمإك ...  قاؿ اٟتافظ :
 .ٔتن خاصم يف ابطل 

 . مة بسند ضعيفأخرجو الط رآف عن أَب اما ان (اف ال تزاؿ ٥تاصمان كفى بك اٙت) كيشهد لؤلكؿ حديث 
 ىل كرد الًتغيب يف ترؾ ا١تااصمة ؟

 نعم .
كلو  ان ( ف كاف ٤تقإأّن زعيم ببيت يف ربض اٞتنة ١تن ترؾ ا١تراء ك ) فعند أَب داكد من طريق سليماف بن حبيب عن أَب أمامة رفعو 

 .شاىد عند الط رآف من حديث معاذ بن جبل 
 .   ) الفتح ( . األسفل كالربض بفتح الراء كا١توحدة بعدىا ضاد معجمة

 ١تاذا خص الرجاؿ ؟
 قاؿ ا١تناكم : كإ٪تا خص الرجاؿ ، ألف اللدد فيهم أغلب ، كألف غَتىم ٢تم تبع يف ٚتيع ا١تواطن .

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 .لًتىيب من الشدة يف ا٠تصومةا

 .أف انتشار اٞتدؿ عبلمة على الضبلؿ
 .ن آفات اللساف اليت تسبب الفرقة كالتقاطع كالتدابر بُت ا١تسلمُت، كالبرض من هللا تعاُفاٞتدؿ كا٠تصومة ابلباطل م

 .أف الذم يقصد ٓتصومتو مدافعة اٟتق كرده ابألكجو الفاسدة، كالشبو ا١تو٫تة، ىو الشخص الذم يبرضو هللا تعاُف
 . اٞتدؿ ابلباطلاأللد ىو ا١تعوج عن اٟتق ا١تولع اب٠تصومة كا١تاىر هبا كيدخل يف ذلك كثَت

الواجب على ا١تسلم أف يتعلم فضيلة كخلق العفو كالتسامح كأف ال ٬تعل ا٠تصومة سبيبل إُف معاداة الناس ك٤تاكلة األذل ٢تم 
 .؛ فإف ذلك ليس من أخبلؽ الكراـ
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ؽً  بي اىلتػهٍرًغيًب يف مىكىارًـً اىأٍلىٍخالى  ابى

ٍدؽى يػىٍهًدم ًإىلى اىٍلرًبًٌ، كىًإفه اىٍلرًبه يػىٍهًدم ًإىلى )  : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه قىاؿى  عىًن ًاٍبًن مىٍسعيودو  -ُُٗٓ ٍدًؽ، فىًإفه اىلصًٌ عىلىٍيكيٍم اًبلصًٌ
كي  ، حىىته ييٍكتىبى ًعٍندى اىَّللًه ًصدًٌيقنا، كىًإايه ٍدؽى ، كىيػىتىحىرهل اىلصًٌ ، فىًإفه اىٍلكىًذبى يػىٍهًدم ًإىلى  مٍ اىٞتٍىنهًة، كىمىا يػىزىاؿي اىلرهجيلي يىٍصديؽي كىاٍلكىًذبى
، حىىته  ، كىيػىتىحىرهل اىٍلكىًذبى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو  (ييٍكتىبى ًعٍندى اىَّللًه كىذهاابن اىٍلفيجيوًر، كىًإفه اىٍلفيجيورى يػىٍهًدم ًإىلى اىلنهاًر، كىمىا يػىزىاؿي اىلرهجيلي يىٍكًذبي

----------  
 : يرشد كيوصل . أم) يػىٍهًدم ( 

رًًؽ ال ر كلمة جامعة ألعماؿ ا٠تَت ، ك٥تتلف األعماؿ الصاٟتات ، قاؿ تعاُف ) لىٍيسى اٍل رَّ أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىشٍ ) ًإىلى الربًٌ ( 
اٍلًكتىاًب كىالنًَّبيًٌُتى كىآتىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًًٌو ذىًكم اٍلقيٍرىبى كىاٍليػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكُتى كىاٍلمىٍرًرًب كىلىًكنَّ اٍل رَّ مىٍن آمىنى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىاٍلمىبلًئكىًة كى 

ـى الصَّبلةى كىآتىى الزَّكىاةى كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عى   اٍلبىٍأسىاًء كىالضَّرَّاًء كىًحُتى اىىديكا كىالصَّاًبرًينى يف كىاٍبنى السًَّبيًل كىالسَّائًًلُتى كىيًف الٌرًقىاًب كىأىقىا
قيوا كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى( .  اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى الًَّذينى صىدى

 أم : يقود كيوصل .) كإفه الرب يىهًدم ( 
 لى قلب بشر .كىي الدار اليت أعدىا هللا ألكليائو ا١تتقُت ، فيها ما ال عُت رأت كال أذف ٝتعت كال خطر ع) ًإىلى اٞتىنهًة ( 

 أم : يصَت الصدؽ لو سجية كخلقان .) حىىته ييٍكتىبى ًعٍندى هللًا ًصدًٌيقان ( 
 كىو اإلخبار ٓتبلؼ الواقع .) كىًإفه الكىًذبى ( 

 الفجور يشمل ٚتيع األعماؿ السيئة .) يػىٍهًدم ًإىلى الفيجيوًر ( 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

ٍدًؽ  . نستفيد  فضل الصًٌ
ٍدًؽ فىًإفَّ  : ... الصدؽ أىٍصلي ا٠تٍىٍَتً كىمىا يًف الصًَّحيحىٍُتً عىٍن اٍبًن مىٍسعيودو عىٍن النًَِّبًٌ  يميةقاؿ ابن ت أىنَّوي قىاؿى : )عىلىٍيكيٍم اًبلصًٌ

ٍدؽى يػىٍهًدم إُفى اٍل رًٌ كىًإفَّ اٍل رَّ يػىٍهًدم إُفى اٞتٍىنًَّة كىالى يػىزىاؿي الرَّجيلي يىٍصديؽي كىيػى  كيٍم الصًٌ ٍدؽى حىىتَّ ييٍكتىبى ًعٍندى اَّللًَّ ًصدًٌيقنا كىًإَيَّ تىحىرَّل الصًٌ
بي كىيػىتىحىرَّل اٍلكىًذبى حىىتَّ ييٍكتىبى ًعٍندى كىاٍلكىًذبى فىًإفَّ اٍلكىًذبى يػىٍهًدم إُفى اٍلفيجيوًر كىًإفَّ اٍلفيجيورى يػىٍهًدم إُفى النَّاًر كىالى يػىزىاؿي الرَّجيلي يىٍكذً 

ا قىاؿى سيٍبحىانىوي )  ىىٍل أينػىبًٌئيكيٍم عىلىى مىٍن تػىنػىزَّؿي الشَّيىاًطُتي . تػىنػىزَّؿي عىلىى كيلًٌ أىفَّاؾو اَّللًَّ كى  ( كى٢ًتىذى  أىثًيمو ( كىقىاؿى ) كىٍيله ًلكيلًٌ أىفَّاؾو أىثًيمو . ذَّاابن
لىى عىلىٍيًو مثيَّ ييًصرُّ ميٍستىٍك رنا كىأىفٍ  ًت اَّللًَّ تػيتػٍ  َفٍى يىٍسمىٍعهىا ( . يىٍسمىعي آَيى

ابًًو الًَّذينى ٢تىيٍم ذينيوبه كىًثَتىةه فػىقى  اًيًخ أىرىادى أىٍف يػيؤىدًٌبى بػىٍعضى أىٍصحى ا ييٍذكىري أىفَّ بػىٍعضى اٍلمىشى اؿى : َيى بػيٍتىَّ : أىّنى آميريؾ ًٓتىٍصلىًة كىاًحدىةو كى٢ًتىذى
دٍ فىاٍحفىٍظهىا ِف ؛ كىالى آميريؾ السَّاعىةى ًبرىٍَتًىى  ـى ذىًلكى الصًٌ ؾى كىاٍلكىًذبى كىتػىوىعَّدىهي عىلىى اٍلكىًذًب ًبوىًعيًد شىًديدو فػىلىمَّا اٍلتػىزى ٍدؽى كىًإَيَّ ؽى ا اٍلتىًزـٍ الصًٌ

 ( .   ِْٔ/  ُٓتاكل : .  ) ٣تموع الفدىعىاهي إُفى بىًقيًَّة ا٠تٍىٍَتً كىنػىهىاهي عىمَّا كىافى عىلىٍيًو فىًإفَّ اٍلفىاًجرى الى حىدَّ لىوي يًف اٍلكىًذًب 
ك٢تذا كاف أصل أعماؿ القلوب كلها الصدؽ ، كأضدادىا من الرَيء كالعجب كالك ر كالفخر كا٠تيبلء كالبطر  كقاؿ ابن القيم :

كاألشر كالعجز كالكسل كاٞتنب كا١تهانة كغَتىا أصلها الكذب ، فكل عمل صاٌف ظاىر أك ابطن فمنشؤة الصدؽ، ككل عمل 
طن فمنشؤة الكذب ، كهللا تعاُف يعاقب الكذاب أبف يقعده كيثبطو عن مصاٟتو كمنافعو ، كيثيب الصادؽ أبف فاسد ظاىر أك اب

يوفقو للقياـ ٔتصاٌف دنياه كآخرتو ، فما استجلبت مصاٌف الدنيا كاآلخرة ٔتثل الصدؽ ؛ كال مفاسد٫تا كمضار٫تا ٔتثل الكذب ، 
 ككونوا مع الصادقُت ( .قاؿ تعاُف ) َي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا 

ٍدؽي أىسىاسي اٟتٍىسىنىاًت كىًٚتىاعيهىا كىاٍلكىًذبي أىسىاسي السَّيًٌئىاًت كىًنظىاميهىا كىيىٍظهىري ذىًلكى ًمٍن كيجيوهو : قاؿ ابن تيميةك    : الصًٌ
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ـي لىوي اٍلفىاًصلي  أىحىديىىا : ًطقه فىاٍلوىٍصفي اٍلميقىوًٌ ٍنسىافى ىيوى حىيّّ ّنى بػىره أىفَّ اإٍلً ٍنًطقي ًقٍسمىاًف : خى لىوي عىٍن غىٍَتًًه ًمٍن الدَّكىابًٌ ىيوى اٍلمىٍنًطقي كىاٍلمى
ًة اٍلعىٍجمى  ٍدًؽ كىفىسىاديهي اًبٍلكىًذًب فىاٍلكىاًذبي أىٍسوىأي حىاالن ًمٍن اٍلبىًهيمى  اًء .كىًإٍنشىاءه كىا٠تٍىبػىري ًصحَّتيوي اًبلصًٌ

فىةى اٍلميمىيًٌ  الثهاين :  ٍدؽي كىاٍلكىًذبي ، فىًإفَّ ٤تيىمَّدنا رىسيوؿي اَّللًَّ الصَّاًدؽي اأٍلىًمُتي أىفَّ الصًٌ ، زىةى بػىٍُتى النَِّبًٌ كىاٍلميتػىنػىبًًٌئ ىيوى الصًٌ ٍيًلمىةى اٍلكىذَّابي ، كىميسى
ٍدًؽ إٍذ جىاءى  ٍدًؽ قىاؿى اَّللَّي تػىعىاُفى ) فىمىٍن أىٍظلىمي ٦تٍَّن كىذىبى عىلىى اَّللًَّ كىكىذَّبى اًبلصًٌ هي أىلىٍيسى يف جىهىنَّمى مىثٍػونل لًٍلكىاًفرًينى . كىالًَّذم جىاء اًبلصًٌ

 كىصىدَّؽى ًبًو أيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى ( .
ٍدؽي فىًإفَّ أىسىاسى النًٌفىاًؽ الًَّذم بي  الثهاًلثي : فىةى اٍلفىارًقىةى بػىٍُتى اٍلميٍؤًمًن كىاٍلمينىاًفًق ىيوى الصًٌ ، كىعىلىى كيلًٌ خيليقو ييٍطبىعي أىفَّ الصًٌ ًٍتى عىلىٍيًو اٍلكىًذبي

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ثه مىٍن كينَّ ًفيًو كىافى مينىاًفقنا إذىا  اٍلميٍؤًمني لىٍيسى ا٠ٍتًيىانىةى كىاٍلكىًذبى . كىيف الصًَّحيحىٍُتً عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى )ثىبلى
نى خىافى( .حىدَّثى كىذىبى كىًإذىا كىعىدى   أىٍخلىفى كىًإذىا ايٍؤ٘تًي

ٍدؽى ىيوى أىٍصلي اٍل رًٌ، كىاٍلكىًذبى أىٍصلي اٍلفيجيوًر، كىمىا يف الصًَّحيحىٍُتً عىٍن النَِّبًٌ  الرهاًبعي : ٍدًؽ فىًإفَّ  أىفَّ الصًٌ أىنَّوي قىاؿى ) عىلىٍيكيٍم اًبلصًٌ
ٍدؽى يػىٍهًدم إُفى اٍل رًٌ كىًإفَّ اٍل رَّ  ٍدؽى حىىتَّ ييٍكتىبى ًعٍندى اَّللًَّ ًصدًٌيقنا كىإً  الصًٌ كيٍم يػىٍهًدم إُفى اٞتٍىنًَّة كىالى يػىزىاؿي الرَّجيلي يىٍصديؽي كىيػىتىحىرَّل الصًٌ َيَّ

. ) ...  كىاٍلكىًذبى
ًئكىةي، كىاٍلكىاًذبى تػىٍنزًؿي عىلىٍيًو الشَّيى  ا٠ٍتىاًمسي : . ى مىٍن تػىنػىزَّؿي الشَّيىاًطُتي ىىٍل أينػىبًٌئيكيٍم عىلى تػىعىاُفى ) اًطُتي، كىمىا قىاؿى أىفَّ الصَّاًدؽى تػىٍنزًؿي عىلىٍيًو اٍلمىبلى

 ( .ٍمعى كىأىٍكثػىريىيٍم كىاًذبيوفى تػىنػىزَّؿي عىلىى كيلًٌ أىفَّاؾو أىثًيمو . يػيٍلقيوفى السَّ 
اًء كىالصَّاٟتًً  : السهاًدسي  دًٌيًقُتى كىالشُّهىدى ٍدؽي أىفَّ اٍلفىارًؽى بػىٍُتى الصًٌ ُتى كىبػىٍُتى اٍلميتىشىبًَّو هًبًٍم ًمٍن اٍلميرىاًئُتى كىاٍلميٍسًمًعُتى كىاٍلميٍبًلًسُتى ىيوى الصًٌ

 كىاٍلكىًذبي .
صي كىمىا ٚتىى  السابع : ٍدؽي كىاإٍلًٍخبلى نػىهيمىا يف قػىٍولًًو ) أىفَّ اٍلمىشىاًيخى اٍلعىارًًفُتى اتػَّفىقيوا عىلىى أىفَّ أىسىاسى الطَّرًيًق إُفى اَّللًَّ ىيوى الصًٌ عى اَّللَّي بػىيػٍ

 مًَّة دىاؿّّ عىلىى ذىًلكى يف مىوىاًضعى :كىاٍجتىًنبيوا قػىٍوؿى الزُّكًر حينػىفىاءى َّللًًَّ غىيػٍرى ميٍشرًًكُتى بًًو ( كىنيصيوصي اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة كىًإٍٚتىاعي اأٍلي 
 ا اتػَّقيوا اَّللَّى كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقُتى ( .كىقىٍولًًو تػىعىاُفى ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيو 

ػاءىهي أىلىٍيسى يف جىهىنَّمى مىثٍ  ٍدًؽ إٍذ جى  ول لًٍلكىاًفرًينى ( .كقػىٍولو تػىعىاُفى ) فىمىٍن أىٍظلىمي ٦تٍَّن كىذىبى عىلىى اَّللًَّ كىكىذَّبى اًبلصًٌ
ٍدًؽ كىصىدَّؽى ًبوً   أيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى ( . كقولو تعاُف ) كىالًَّذم جىاءى اًبلصًٌ

 اذكر بعض فضائل الصدؽ ؟
 أنو سبب للطمأنينة . أكالن :

 كما يف اٟتديث  ) فإف الصدؽ طمأنينة ( .
 ىو ا١تميز بُت ا١تؤمن كا١تنافق . اثنيان :
 ) آية ا١تنافق ثبلث : . كإذا حدث كذب ... ( . قاؿ 

 ال ينفع يـو القيامة إال الصدؽ : اثلثان :
ا يػىٍوـي يػىنػٍفىعي الصَّاًدًقُتى ًصٍدقػيهيٍم ( .  قاؿ تعاُف ) قىاؿى اَّللَّي ىىذى

 الصدؽ أصل كل بر . رابعان :
 .) إف الصدؽ يهدم إُف ال ر (  كما يف حديث الباب

 أف ٣تاىدة النفس على ٖترم الصدؽ توصلها إُف مرتبة الصديقية . خامسان :
 حرل الصدؽ حىت يكتب عند هللا صديقان ( .: ) ... كال يزاؿ الرجل يصدؽ كيت قاؿ 

 : الصدؽ سبب لل ركة . سادسان 
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 ) البيعاف اب٠تيار ... فإف صدقا كبينا بورؾ ٢تما يف بيعهما ( . كما قاؿ 
ٍدًؽ ؛ قىاؿى تػىعىاُفى ) كى٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه ٔتىا كىانيوا يىٍكذً  قاؿ ابن تيمية : بيوفى (. كىقىاؿى ) كىاَّللَّي يىٍشهىدي إفَّ هللا يىًصفي اٍلميٍؤًمًنُتى اًبلصًٌ

بيوا كىجىاىىديكا أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم اٍلمينىاًفًقُتى لىكىاًذبيوفى ( كىأىٍمثىاؿي ىىذىا كىًثَته . كىقىاؿى تػىعىاُفى ) إ٪تَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى آمىنيوا اًبَّللًَّ   كىرىسيولًًو مثيَّ َفٍى يػىٍرًتى
قيوا ًبيًل اَّللًَّ أيكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى ( كىقىاؿى ) لىٍيسى اٍل رَّ أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىرٍ يف سى  ًرًب ( إُفى قػىٍولًًو ) أيكلىًئكى الًَّذينى صىدى

 كىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميتػَّقيوفى ( .
ٍدؽى أىٍصله يىٍستػىٍلًزـي اٍل رَّ ، كىأىفَّ اٍلكىًذبى يىٍستػىٍلًزـي اٍلفيجيورى ،  ( فىأىٍخبػىرى النَِّبُّ  : ) الصدؽ يهدم إُف ال ر ...كقاؿ ابن تيمية  أىفَّ الصًٌ

مىرى بػىٍعضى ميتًَّبًعيًو اًبلتػٍَّوبىًة كىأىحىبَّ اًيًخ إذىا أى كىقىٍد قىاؿى تػىعىاُفى ) إفَّ اأٍلىبٍػرىارى لىًفي نىًعيمو ( ) كىًإفَّ اٍلفيجَّارى لىًفي جىًحيمو ( كى٢ًتىذىا كىافى بػىٍعضي اٍلمىشى 
اًيًخ الدًٌيًن  ـً مىشى ٍدًؽ . كى٢ًتىذىا كىافى يىٍكثػيري يًف كىبلى ًص حىىتَّ يػىقيوليوا : أىٍف الى يػينػىفًٌرىهي كىالى ييشىعًٌبى قػىٍلبىوي أىمىرىهي اًبلصًٌ ٍدًؽ كىاإٍلًٍخبلى كىأىئًمًَّتًو ذًٍكري الصًٌ

ٍدؽي سىٍيفي اَّللًَّ يًف اأٍلىٍرًض، كىمىا كيًضعى عىلىى شىٍيءو إالَّ قىطىعىوي قيٍل ًلمىٍن الى   . يىٍصديؽي : الى يػىتًَّبٍعًٍت . كىيػىقيوليوفى : الصًٌ
 كىيػىقيوؿي ييوسيفي ٍبني أىٍسبىاطو كىغىيػٍريهي : مىا صىدىؽى اَّللَّى عىٍبده إالَّ صىنىعى لىوي كىأىٍمثىاؿي ىىذىا كىًثَته .

ٍدؽي  ـً يػىنػٍقىًسميوفى  كىالصًٌ ، فىًإٌف اٍلميٍظًهرًينى ًلئٍلًٍسبلى ـً ٯتىاًف كىاإٍلًٍسبلى صي ٫تيىا يًف اٟتٍىًقيقىًة ٖتىًٍقيقي اإٍلً ، كىاٍلفىارًؽي بػىٍُتى  كىاإٍلًٍخبلى إُفى ميٍؤًمنو كىمينىاًفقو
، فىًإفَّ أىسىاسى النًٌفىاًؽ الًَّذم يػيبػٍ  ٍدؽي ٍدًؽ كىمىا اٍلميٍؤًمًن كىاٍلمينىاًفًق ىيوى الصًٌ ٯتىاًف نػىعىتىوي اًبلصًٌ ا إذىا ذىكىرى اَّللَّي حىًقيقىةى اإٍلً ؛ كى٢ًتىذى ٌتى عىلىٍيًو ىيوى اٍلكىًذبي

بيوا  ٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى يف قػىٍولو تػىعىاُفى )قىالىًت اأٍلىٍعرىابي آمىنَّا قيٍل َفٍى تػيٍؤًمنيوا كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمنىا( إُفى قػىٍولًًو )إ٪تَّىا ا آمىنيوا اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو مثيَّ َفٍى يػىٍرًتى
اٍلميهىاًجرًينى الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًدَيرًًىٍم كىأىٍموىا٢ًتًٍم كىجىاىىديكا أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم يف سىًبيًل اَّللًَّ أيكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى( كىقىاؿى تػىعىاُفى )لًٍلفيقىرىاًء 

تػىري  ٯتىاًف ىيٍم اٍلميٍؤًمنيوفى وفى فىٍضبلن ًمنى اَّللًَّ كىرًٍضوىاّنن كىيػىٍنصيريكفى اَّللَّى كىرىسيولىوي أيكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى( فىأىٍخبػىرى أىفَّ الصَّايػىبػٍ ًدًقُتى يف دىٍعوىل اإٍلً
ًبيًلًو أبًىمٍ   وىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم كىذىًلكى أىفَّ ىىذىا ىيوى اٍلعىٍهدي اٍلمىٍأخيوذي عىلىى اأٍلىكًَّلُتى كاآلخرين.الًَّذينى َفٍى يػىتػىعىقٍَّب إٯتىانػىهيٍم رًيبىةه كىجىاىىديكا يف سى

تو ميتػىعىدًٌدىةو، كىقىٍولًًو تػىعىاُفى )يًف قػيليوهًبًمٍ  كقاؿ اَّللَّي مىرىضنا كى٢تىيٍم عىذىابه  مىرىضه فػىزىادىىيمي : كىأىمَّا اٍلمينىاًفقيوفى فػىوىصىفىهيٍم سيٍبحىانىوي اًبٍلكىًذًب يف آَيى
اَّللَّي يػىٍعلىمي إنَّكى لىرىسيوليوي كىاَّللَّي يىٍشهىدي إفَّ أىلًيمه ٔتىا كىانيوا يىٍكًذبيوفى( كقػىٍولو تػىعىاُفى )إذىا جىاءىؾى اٍلمينىاًفقيوفى قىاليوا نىٍشهىدي إنَّكى لىرىسيوؿي اَّللًَّ كى 

نيوا يىٍكًذبيوفى( كى٨تىٍوي ذىًلكى تػىعىاُفى )فىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا يف قػيليوهًبًٍم إُفى يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىوي ٔتىا أىٍخلىفيوا اَّللَّى مىا كىعىديكهي كىٔتىا كىا اٍلمينىاًفًقُتى لىكىاًذبيوفى( كقػىٍولو
 يف اٍلقيٍرآًف كىًثَته . 

ٍدؽى كىال كقاؿ رٛتو هللا بىًري أىٍف يػيٍعرىؼى أىفَّ الصًٌ يف اٟتٍىًديًث الصًَّحيًح  تٍَّصًديقى يىكيوفي يف اأٍلىقٍػوىاًؿ كىيف اأٍلىٍعمىاًؿ، كىقىٍوًؿ النَِّبًٌ : كى٦تَّا يػىنػٍ
٫تيىا  نىاًف تػىٍزنًيىاًف كىزّنى ـى حىظُّوي ًمٍن الٌزّنى فػىهيوى ميٍدرًؾه ذىًلكى الى ٤تىىالىةى فىاٍلعىيػٍ ًف تػى )كيًتبى عىلىى اٍبًن آدى اًف النَّظىري كىاأٍليذيّنى ٫تيىا السٍَّمعي كىاٍليىدى ٍزنًيىاًف كىزّنى

٫تيىا اٍلمىٍشيي كىاٍلقىٍلبي يػىتىمىٌتَّ كىيىٍشتىًهي كىالٍ  ًف تػىٍزنًيىاًف كىزّنى ٫تيىا اٍلبىٍطشي كىالٌرًٍجبلى فىرٍجي ييصىدًٌؽي ذىًلكى أىٍك ييكىذًٌبيوي( كىيػيقىاؿي ٛتىىليوا عىلىى تػىٍزنًيىاًف كىزّنى
فه صىاًدؽي اٟتٍيبًٌ كىاٍلمىوىدًَّة، كى٨تىٍ  اٍلعىديكًٌ ٛتىٍلىةن  بًتىةن جىازًمىةن، كىيػيقىاؿي فيبلى ا ييرًيديكفى اًبلصَّاًدًؽ؛ صىاًدقىةن إذىا كىانىٍت إرىادىتػيهيٍم لًٍلًقتىاًؿ اثى . كى٢ًتىذى وي ذىًلكى

ًلًو، كى  ًمًو كىاٍلمينىاًفقي ًضدُّ اٍلميٍؤًمًن الصَّاًدًؽ كىىيوى الصَّاًدؽي يًف إرىادىتًًو كىقىٍصًدًه كىطىلىًبًو كىىيوى الصَّاًدؽي يًف عىمى ًًه كىكىبلى ييرًيديكفى الصَّاًدؽى يًف خى رى
ًًه، أىٍك كىاًذابن يًف عىمىًلًو كىاٍلميرىاًئي يف عىمىًلًو . قىاؿى اَّللَّي تػىعىاُفى ) إفَّ   كىىيوى خىاًدعيهيٍم كىًإذىا اٍلمينىاًفًقُتى ٮتيىاًدعيوفى اَّللَّى الًَّذم يىكيوفي كىاًذابن يًف خى رى

ًة قىاميوا كيسىاُفى يػيرىاءيكفى النَّاسى ( اآٍليػىتػىٍُتً .  قىاميوا إُفى الصَّبلى
 اذكر أقساـ الصدؽ ؟

 قسم ابن القيم الصدؽ إُف ثبلثة أقساـ :
 صدؽ يف األقواؿ :  األكؿ :

 كمعناه : استواء اللساف على األقواؿ كاستواء السنبلة على ساقها .
 صدؽ يف األعماؿ . الثاين :ك 
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 كمعناه : استواء األفعاؿ على األمر كا١تتابعة كاستواء الرأس على اٞتسد .
 صدؽ يف األحواؿ . كالثالث :

 كمعناه : استواء أعماؿ القلب كاٞتوارح على اإلخبلص .
 أقواؿ السلف يف الصدؽ .اذكر بعض 

 قاؿ عمر بن ا٠تطاب : عليك ابلصدؽ كإف قتلك .
 ر بن اٟتارث : مىٍن عامل هللا ابلصدؽ استوحش من الناس .كقاؿ بش

 كقاؿ جعفر بن دمحم : الصدؽ ىو اجملاىدة، كأف ال ٗتتار على هللا غَته كما َف ٮتًت عليك غَتؾ، فقاؿ تعاُف )ىو اجتباكم( .
م بعضها إال ببعض : اإلسبلـ كقاؿ بعض العلماء : أٚتع الفقهاء كالعلماء على ثبلث خصاؿ أهنا إذا صحت ففيها النجاة كال يت

 ا٠تالص عن البدعة كا٢تول ، كالصدؽ  يف األعماؿ ، كطيب ا١تطعم .
 قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : كالصدؽ أساس اٟتسنات كٚتاعها ، كالكذب أساس السيئات كنظامها .

أينما توجهت ركائبها ،  ب فيها ، يسَت معهاقاؿ ابن القيم : الصادؽ مطلوبو رضى ربو ، كتنفيذ أكامره ،كتتبع ٤تابو ، فهو متقل
يف ذكر مث يف غزك مث يف حج مث يف إحساف للخلق ابلتعليم  كيستقل معها أينما استقلت مضارهبا ، فبينا ىو يف صبلة إذ رأيتو

 كغَته من أنواع ا١تنافع. 
 ران كابطنان . قاؿ ابن تيمية : الصديقية : كماؿ اإلخبلص كاالنقياد كا١تتابعة للخ ر كاألمر ظاى

 قاؿ ابن القيم : ال يشم رائحة الصدؽ عبد داىن نفسو أك غَته . 
 .الكذب كقاؿ : كل عمل صاٌف ظاىر أك ابطن فمنشؤه الصدؽ ككل عمل فاسد ظاىر أك ابطن فمنشؤه

 كقاؿ : أصل أعماؿ القلوب كلها : الصدؽ .
إال يف أكؿ كىلة ليمتحن أصادؽ ىو أـ    فإنو ال ٬تد يف تركها مشقةكقاؿ : من ترؾ ا١تألوفات كالعوائد ٥تلصان صادقان من قلبو 

 كاذب .

  اذكر بعض عالمات الصادؽ ؟
 طمأنينة القلب كاستقراره :  أكالن :

إف الصدؽ يف ٚتيع األحواؿ ابطنها كظاىرىا يورث الطمأنينة كالسكينة يف القلب ، كينفي عنو الًتدد كالريبة كاالضطراب اليت ال 
) دع ما يريبك إُف ما ال يريبك ، فإف الصدؽ طمأنينة   يف حاالت الشك كضعف الصدؽ أك عدمو ، يقوؿ توجد إال

 كالكذب ريبة ( .
 . : الزىد يف الدنيا كالتأىب للقاء هللا عز كجلاثنيان 

ـ أبكامر هللا عز كجل كاالنتهاء فالصادؽ مع هللا عز كجل ال تراه إال متأىبان للقاء ربو ، مستعدان لذلك ابألعماؿ الصاٟتة ، كالقيا
 . عن نواىيو ، يريد بذلك كجو هللا عز كجل متبعان يف ذلك رسولو 

 سبلمة القلب .اثلثان : 
إف من عبلمة الصدؽ سبلمة القلب ، كخلوه من الرش كاٟتقد كاٟتسد للمسلمُت ، فالعبد ا١تؤمن الصادؽ يف إٯتانو ال ٭تمل يف 

 ، بل إف حب ا٠تَت كالنصح للمسلمُت ىو طبعو كعادتو .  قلبو غبلن للمؤمنُت كال شران 
 حفظ الوقت كتدارؾ العمر .رابعان : 

إف الصادؽ يف إٯتانو ال ٕتده إال ٤تافظان على كقتو شحيحان بو، ال ينفقو إال فيما يرجو نفعو يف اآلخرة، ينظر إُف العمر كلو كأنو 
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ها، مث قاـ كتركها، فبادر ابألعماؿ الصاٟتة فراغو كصحتو، كشبابو، كحياتو، ساعة من هنار، كإُف الدنيا كأهنا ظل شجرة نزؿ ٖتت
 كابتعد عن كل آفة تقطع عليو طريقو ، كتضيع عليو كقتو ، كتبدد عليو عمره القصَت ٔتا ال ينفع .

 الزىد يف ثناء الناس كمدحهم بل ككراىة ذلك :خامسان : 
ا كتب هللا عز كجل، كىذه الصفة إذا كجدت فهي عبلمة على الصدؽ كاإلخبلص، كيتبع ذلك الزىد فيما عند الناس، كالقناعة ٔت

كىي تنبع أصبلن من صحة ا١تعتقد، ككماؿ التوحيد  عز كجل، كحوؿ ىذه الصفة كالوصوؿ إليها يقوؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو هللا 
 الناس إال كما ٬تتمع ا١تاء كالنار . تعاُف : ال ٬تتمع اإلخبلص يف القلب ك٤تبة ا١تدح كالثناء كالطمع فيما عند

 : إخفاء األعماؿ الصاٟتة ككراىة الظهور .سادسان 
إف من عبلمة صدؽ العبد فيما يعملو  عز كجل ، حرصو على إخفاء عملو ، ككراىة اطبلع الناس عليو ، كما أف كراىة الشهرة 

سمعة كالتصنع للخلق ، فكلما كاف العبد صادقان مع ربو عز كالظهور عبلمة من عبلمات الصدؽ الذم يبعد صاحبو عن الرَيء كال
 كجل كلما كاف حريصان على إخفاء أعمالو حيث ال يطلع عليها إال هللا عز كجل .

قاؿ اٟتسن : إف كاف الرجل لقد ٚتع القرآف كما يشعر بو الناس ، كإف كاف الرجل لقد فقو الفقو كما يشعر بو الناس ، كإف كاف 
 لصبلة الطويلة يف بيتو كعنده الزكار كما يشعركف بو .الرجل ليصلي ا

 الشعور ابلتقصَت كاالنشراؿ إبصبلح النفس كنقدىا أكثر من اآلخرين .سابعان : 
 االىتماـ أبمر ىذا الدين كاٞتهاد يف سبيل هللا عز كجل .اثمنان : 

و شرل ا١تؤمن الشاغل ، حيث ال يقر لو قرار ، كال إف الصدؽ يف ٤تبة هللا عز كجل ك٤تبة دينو تقتضي أف يكوف أمر ىذا الدين ى
يهدأ لو ابؿ ، كىو يرل دين هللا عز كجل ينتهك كيقصى من اٟتياة ، كابلتاِف يرل الفساد ا١تستطَت يدب يف أدَيف الناس كدمائهم 

 كأعراضهم كعقو٢تم كأموا٢تم .
 .ات مع آَيت للشيخ اٞتليل حفظو هللا [ قف] كتاب ك ر الدنيا الفانية . إف ا١تؤمن الصادؽ ال يقٌدـ على ىذا ا٢تم األك ر أم اىتماـ من أمو  

من األسباب اليت تقربو إليو كتدنيو  كيستكثر أف يعيش إال ليشبع من رضا ٤تبوبو ، إف الصادؽ ال ٭تب : قاؿ ابن القيم رٛتو هللا
 . علل الدنيا كال لشهوة من شهواهتا ، ال لعلة من منو

:  أىفه رىسيوؿى اىَّللًه  ِب ىيرىيٍػرىةى كىعىٍن أى  -َُِٓ كيٍم كىالظهنه، فىًإفه اىلظهنه أىٍكذىبي اىٟتٍىًديًث  )قىاؿى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (ًإايه
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيٍدًرمًٌ  -ُُِٓ كيٍم كىاٍٞتيليوسى اًبلطُّريقىاًت. قى )  قىاؿى ! مىا لىنىا بيدٌّ ًإايه اليوا: ايى رىسيوؿى اىَّللًه

تيٍم، فىأىٍعطيوا اىلطهرًيقى حىقهوي. قىاليوا: كىمىا حىقُّ  " فىأىمها ًإذىا أىبػىيػٍ :" غىضُّ اىٍلبىصىًر، كىكىفُّ اىأٍلىذىل، ًمٍن ٣تىىاًلًسنىا; نػىتىحىدهثي ًفيهىا. قىاؿى وي؟ قىاؿى
، كىاأٍلىٍمري اًبلٍ  ـً  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو  ( مىٍعريكًؼ، كىالنػهٍهيي عىٍن اىٍلميٍنكىرً كىرىدُّ اىلسهالى

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد ٕتنب اٞتلوس يف الطرقات .
ا اٟتٍىًديث ، كىيىٍدخيل يًف كىٌف اأٍلىذىل ًاٍجًتنىاب ا قاؿ النوكم بىًري أىٍف ٬تيٍتػىنىب اٞتٍيليوس يًف الطُّريقىات ٢ًتىذى ٍلًريبىة ، كىظىٌن السُّوء ، : يػىنػٍ

ا ًإذىا كىافى اٍلقىاًعديكفى ٦تٍَّن يػىهىاهبيٍم اٍلمىارُّكفى ، أى  ٍتىًنعيوفى ًمٍن اٍلميريكر يًف كىًإٍحقىار بػىٍعض اٍلمىارًٌينى ، كىتىٍضًييق الطَّرًيق ، كىكىذى ٍك ٮتىىافيوفى ًمنػٍهيٍم ، كىٯتى
ديكفى طىرًيقنا ًإالَّ ذىًلكى اٍلمىٍوًضع .أىٍشرىا٢تٍم ًبسىبىًب ذىًلكى ًلكىٍوهًنًٍم الى    ٬تًى

نىا فػىقىاؿى  كيف اآلخر ) قىاؿى أىبيو طىٍلحىةى كينَّا قػيعيودنا اًبألىٍفًنيىًة نػىتىحىدَّثي فىجىاءى رىسيوؿي اَّللًَّ  ـى عىلىيػٍ مىا لىكيٍم كىًلمىجىاًلًس الصُّعيدىاًت » فػىقىا
. قىاؿى فػى «. اٍجتىًنبيوا ٣تىىاًلسى الصُّعيدىاًت  سو قػىعىٍدّنى نػىتىذىاكىري كىنػىتىحىدَّثي ًإمَّا الى فىأىدُّكا حىقَّهىا غىضُّ اٍلبىصىًر كىرىدُّ » قيٍلنىا ًإ٪تَّىا قػىعىٍدّنى لًرىٍَتً مىا ابى
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 السَّبلىـً كىحيٍسني اٍلكىبلىـً ( .
ًإُفى ًعلَّة النػٍَّهي ًمٍن التػَّعىرُّض  ريقىات لًٍلحىًديًث كى٨تىٍوه ، كىقىٍد أىشىارى النَِّبٌ كقاؿ النوكم : ... كىاٍلمىٍقصيود ًمٍنوي أىنَّوي ييٍكرىه اٞتٍيليوس عىلىى الطُّ 

ٍتىٌد نىظىر ًإلىٍيًهنَّ أىٍك ًفٍكر ًفيًهنَّ أىٍك ظىٌن سيوء  مٍث ٔتيريكًر النًٌسىاء كىغىٍَتىنَّ ، كىقىٍد ٯتى ً كىاإٍلً مىارًٌينى ، كىًمٍن أىذىل ًفيًهنَّ أىٍك يف غىٍَتىنَّ ًمٍن الٍ لًٍلًفنتى
ـ يف بػىٍعض اأٍلىٍكقىات ، أىٍك ًإ٫ٍتى  اؿ اأٍلىٍمر اًبٍلمىٍعريكًؼ كىالنػٍَّهي عىٍن النَّاس اًبٍحًتقىاًر مىٍن ٯتىيٌر ، أىٍك ًغيبىة أىٍك غىٍَتىىا ، أىٍك ًإ٫ٍتىاؿ رىٌد السَّبلى

 بلى يًف بػىٍيتو سىًلمى ًمنػٍهىا .اٍلميٍنكىر ، كى٨تىٍو ذىًلكى ًمٍن اأٍلىٍسبىاب الَّيًت لىٍو خى 
 ما حكم غض البصر عما حـر هللا ؟

 كاجب .
ًبَته ٔتىا يىٍصنػىعيوفى . كىقيل لًٌٍلميٍؤًمنىاًت قاؿ تعاُف ) قيل لًٌٍلميٍؤًمًنُتى يػىريضُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًىٍم كى٭تىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍم ذىًلكى أىزٍكىى ٢تىيٍم ًإفَّ اَّللَّى خى -أ

 ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ كى٭تىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ ... ( . يػىٍرضيٍضنى 
 ) إَيكم كاٞتلوس يف الطرقات ... مث قاؿ : غػػػض البصر ، ككف األذل ، كرد السػبلـ ... ( . كقاؿ النِب -ب
 ركاه مسلم .عن نظر الفجاءة فأمرٓف أف أصرؼ بصرم (  كعن جرير قاؿ ) سألت رسوؿ هللا -ج
نىاًف زّنى٫تيىا النَّظىري كى  رىيٍػرىةى عىًن النَِّبًٌ كعىٍن أىىًب ىي  -د ـى نىًصيبيوي ًمنى الزًٌْفى ميٍدرًؾه ذىًلكى الى ٤تىىالىةى فىاٍلعىيػٍ ًف قىاؿى ) كيًتبى عىلىى اٍبًن آدى األيذيّنى

ىىا اٍلبىٍطشي كىالرًٌ  هي اٍلكىبلىـي كىاٍليىدي زّنى ٫تيىا ااًلٍسًتمىاعي كىاللًٌسىافي زّنى ىىا ا٠تٍيطىا كىاٍلقىٍلبي يػىٍهوىل كىيػىتىمىٌتَّ كىييصىدًٌؽي ذىًلكى اٍلفىرٍجي كىييكىذًٌبيو ( زّنى ٍجلي زّنى
 متفق عليو .

 ؟غض البصر اذكر فوائد 
 فوائد :يف غض البصر 

 : ٗتليص القلب من أَف اٟتسرة ، فإف من أطلق نظره دامت حسرتو . أحدىا
 قان يظهر يف العُت كيف الوجو .: أنو يورث القلب نوران كإشرا اثنيها
 : أنو يورث حجة الفراسة . اثلثها

 فمن غض بصره عن ااـر عوضو هللا سبحانو كتعاُف إطبلؽ نور بصَتتو .
 : أنو يفتح لو طرؽ العلم كأبوابو ، كيسهل عليو أسبابو . رابعها

 ف ىواه يفرؽ الشيطاف من ظلو .: أف الذم ٮتالكيف األثر: أنو يورث قوة القلب كثباتو كشجاعتو،  خامسها
 : أنو يورث القلب سركران كفرحة كانشراحان أعظم من اللذة كالسركر اٟتاصل ابلنظر . سادسها
 : أنو ٮتلص القلب من أسر الشهوة . سابعها

 قاؿ ابن القيم : فتنة النظر أصل كل فتنة .
 كقاؿ : من أطلق بصره دامت حسرتو .

 ٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من ا
 اٟتديث دليل على األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ١تن جلس ابلطريق ، فهو من حقوؽ الطريق ١تن جلس هبا .

 كجوب كف األذل عن كل مسلم .
ٍتىًنع النًٌسىاء كى٨تىٍوىنَّ ًمنٍ  قاؿ النوكم ا٠تٍيريكج يف أىٍشرىا٢تنَّ ًبسىبىًب قػيعيود  : كىيىٍدخيل يف اأٍلىذىل أىٍف ييضىيًٌق الطَّرًيق عىلىى اٍلمىارًٌينى ، أىٍك ٯتى

ب دىار ًإٍنسىاف يػىتىأىذَّل ًبذىًلكى ، أىٍك حىٍيثي يىٍكًشف ًمٍن أىٍحوىا ئنا يىٍكرىىيونىوي .اٍلقىاًعًدينى يف الطَّرًيق ، أىٍك ٬تىًٍلس بًقيٍرًب ابى  ؿ النَّاس النَّاس شىيػٍ
 اٟتديث دليل على كجوب رد السبلـ على ا١تارين .
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 من حقوؽ الطريق حسن الكبلـ .
، فىبلى يىكيوف ًفيًو ًغيبى  مهٍم يًف حىًديثهٍم بػىٍعضهٍم لًبػىٍعضو ـ فػىيىٍدخيل ًفيًو حيٍسن كىبلى ًيمىة، كىالى كىًذب، قاؿ النوك: كىأىمَّا حيٍسن اٍلكىبلى ة، كىالى ٪تى

ـ اٍلمىذٍ  ـ يػيٍنًقص اٍلميريكءىة، كى٨تىٍو ذىًلكى ًمٍن اٍلكىبلى ايىتو كىالى كىبلى ـ، كىليٍطف جىوىاهبٍم لىوي، كىًىدى مهٍم لًٍلمىارًٌ ًمٍن رىٌد السَّبلى ، كىيىٍدخيل ًفيًو كىبلى ميـو
ًتًو، كى٨تىٍو ذىًلكى .  لًلطَّرًيًق، كىًإٍرشىاده ًلمىٍصلىحى

 على العاَف أف يرشد الناس إُف األصلح .
 سد الذرائع .

 اٟتذر من أمر قد ٬تر إُف ارتكاب منهيات .
 ريعة على صبلح اجملتمع .حرص الش

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ميعىاًكيىةى  -ُِِٓ يًن )  قىاؿى رنا، يػيفىقًٌٍهوي يف اىلدًٌ يػٍ  .ميتػهفىقه عىلىٍيًو ( مىٍن ييرًًد اىَّللهي ًبًو خى
------------- 

يًن  يػيفىقًٌٍهوي يف ما معٌت )   ( ؟الدًٌ
 أم : يفهمو يف الدين . 
، أىم : يفهموا قوِف ، ( ٍولو : )يفقهو( أىم : يفهموي ، ًإٍذ اٍلًفٍقو يًف اللُّرىة اٍلفىهم . قىاؿى تػىعىاُفى : ) يفقهوا قوِف  : قػى يٍت رٛتو هللااؿ العق

 )عمدة القارئ(ان . من فقو يفقو ، مثَّ خيص ًبًو علم الشَّرًيعىة ، كالعاَف ًبًو ييسمى فىًقيه
كاـ الشريعة أبدلتها ، كفهم معآف األمر كالنهي ، كالعمل ٔتقتضى ذلك ، فَتث بو الفقيو ا٠تشية من فالفقو يف الدين : معرفة أح

 ن .هللا تعاُف كمراقبتو يف السر كالعل
ٍنسىافي : الفً قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا :  ٍقوي يف الدًٌيًن: فػىٍهمي مىعىآف اأٍلىٍمًر كىالنػٍَّهًي، لًيىٍستػىٍبًصرى اإٍلً يف ًديًنو ، أىالى تػىرىل قػىٍولو تػىعىاُفى

ٍنذى  ارى اًبٍلًفٍقًو؛ فىدىؿَّ عىلىى أىفَّ اٍلًفٍقوى مىا كىزىعى عىٍن ٤تيىرَّـو ، أىٍك )لًيػىتػىفىقَّهيوا يف الدًٌيًن كىلًيػيٍنًذريكا قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيوا ًإلىٍيًهٍم لىعىلَّهيٍم ٭تىٍذىريكفى( فػىقىرىفى اإٍلً
 ة . كىاًجبو ، كىخىوَّؼى النػُّفيوسى مىوىاًقعىوي ، اٍلمىٍحظيورى دىعىا إُفى 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد فضل الفقو يف الدين .

 :  يفقهو : أم يفهمو . قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 : فيو فضيلة العلم كالتفقو يف الدين كاٟتث عليو ، كسببو أنو قائد إُف تقول هللا . قاؿ النوكم
يػٍرنا الى بيدَّ أىٍف يػيفىقًٌهىوي يف الدًٌيًن ، فىمىٍن َفٍى يػيفىقًٌٍهوي يف الدًٌينً ، َفٍى ييرًدٍ   : كلرٛتو هللا اإلسالـ ابن تيميةكقاؿ شيخ   اَّللَّي مىٍن أىرىادى اَّللَّي ًبًو خى

بي عىلىى  يػٍرنا ، كىالدًٌيني : مىا بػىعىثى اَّللَّي ًبًو رىسيولىوي ؛ كىىيوى مىا ٬تًى اٍلمىٍرًء التٍَّصًديقي ًبًو كىاٍلعىمىلي ًبًو ، كىعىلىى كيلًٌ أىحىدو أىٍف ييصىدًٌؽى ٤تيىمَّدنا ًبًو خى
 ة .صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًفيمىا أىٍخبػىرى بًًو ، كىييًطيعىوي ًفيمىا أىمىرى ، تىٍصًديقنا عىامِّا ، كىطىاعىةن عىامَّ 

 .ان فقهو يف الدين : من أراد هللا بو خَت  كقاؿ ابن القيم
 .ذا اٟتديث العظيم يدلنا على فضل الفقو يف الدين : ىرٛتو هللا كقاؿ الشيخ ابن ابز

 على ماذا يدؿ مفهـو اٟتديث ؟
 أف من َف يرد هللا بو خَتان َف يفقهو يف الدين .  

فقد  –ـ كما يتصل بو من الفركع أم تعلم قواعد اإلسبل –: كمفهـو اٟتديث أف من َف يتفقو يف الدين  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
حـر ا٠تَت ، كقد أخرج أبو يعلى حديث معاكية من كجو آخر كزاد يف آخره : كمن َف يتفقو يف الدين َف يباؿ هللا بو ، كا١تعٌت 
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 .صحيح ، ألف من َف يعرؼ أمور دينو ال يكوف فقيهان كال طالب فقو ، فيصح أف يوصف أبنو ما أريد بو ا٠تَت 
 : ) خَتان ( ليشمل القليل كالكثَت ، كالتنكَت للتعظيم ألف ا١تقاـ يقتضيو . قاؿ اٟتافظ

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 اٟتديث دليل ظاىر لفضل العلماء على سائر الناس .

 كفيو اٟتث على طلب العلم ككوف اإلنساف فقيهان ، ألف ذلك من عبلمة ا٠تَت .
غاية اٟترص على الفقو يف الدين ، ألف هللا تعاُف إذا أراد شيئان ىيأ أسبابو ، كمن أسباب  كفيو ينبري على اإلنساف أف ٭ترص

 الفقو : أف تتعلم ، كأف ٖترص لتناؿ ىذه ا١ترتبة العظيمة .
 كفيو أف ا١تراد ابلفقو العلم ا١تقتضي للعمل ، فمن تعلم دين كَف يعمل بو فليس بفقيو .

 ٠تَت حىت ٭ترص عليها .كفيو على ا١تسلم أف يعرؼ عبلمات ا
 كفيو فضل العلم الشرعي . 

 أف العلم النافع عبلمة على سعا العبد ، كأف هللا أراد بو خَتان .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب اىلدهٍردىاًء  -ُِّٓ جىوي أىبيو أىٍخرى  (مىا ًمٍن شىٍيءو يف اىٍلًميزىاًف أىثٍػقىلي ًمٍن حيٍسًن اى٠ٍتيليًق )  قىاؿى

ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي .   دىاكيدى، كىاىلًتًٌ
-------------- 

 ما تعريف حسن ا٠تلق ؟
 ىو فعل الفضائل كترؾ القبائح .

 . ُّْٗكقد تقدمت فضائل حسن ا٠تلق يف حديث : 
 فائدة :

 يف اٟتديث إثبات ا١تيزاف .
 كفيو مباحث :

 تعريفو : ىو ميزاف حقيقي لو كفتاف . أكالن :
 أدلة ثبوتو . ان :اثني

 قاؿ تعاُف ) كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ( .
 كقاؿ تعاُف ) فىمىٍن ثػىقيلىٍت مىوىازًينيوي فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى ( .

 ٘تؤل ا١تيزاف .. ( .كاٟتمد  كحديث  ) 
 يف ا١تيزاف ... ( .) كلمتاف ثقيلتاف  أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ كاٟتديث 

 اختلف العلماء يف الذم يوزف على أقواؿ :اثلثان : 
 أف الذم يوزف األعماؿ نفسها . القوؿ األكؿ :

 كإُف ىذا ذىب ابن حـز ، كالطيِب ، كابن حجر .
 قاؿ ابن حجر : كالصحيح أف األعماؿ ىي اليت توزف .

 ٟتديث الباب  ) كاٟتمد هللا ٘تؤل ا١تيزاف ( . -أ
) كلمتاف خفيفتاف على اللساف ، ثقيلتاف يف ا١تيزاف ... : سبحاف هللا كْتمده ،  يث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ كٟتد -ب
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 سبحاف هللا العظيم ( متفق عليو .
 قالوا : ىذاف اٟتديثاف صر٭تاف يف كزف األعماؿ أنفسها .

نىا هًبىا كىكىفىى بًنىا كلقولو تعاُف ) كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامى  -ج ٍيئان كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حىبَّةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػىيػٍ ًة فىبل تيٍظلىمي نػىٍفسه شى
 حىاًسًبُتى ( .
 : أف الذم يوزف العامل ) أم : صاحب العمل ( . القوؿ الثاين

  متفق عليويامة ال يزف عند هللا جناح بعوضة(. قاؿ )إنو ليأيت الرجل العظيم السمُت يـو الق ٟتديث أَب ىريرة أف رسوؿ هللا  -أ
 يف ابن مسعود ) إف ساقيو أثقل من جبل أحد يف ا١تيزاف ( ركاه أٛتد . كلقولو  -ب

 أف الذم يوزف صحائف األعماؿ . القوؿ الثالث :
 كإُف ىذا ذىب ابن عبد ال ر ، كالقرطِب .

اقة يف كفة ، فطاشت السجبلت كثقلت البطاقة ، فبل يثقل مع اسم ٟتديث البطاقة كفيو ) ... كتوضع السجبلت يف كفة كالبط
 هللا شيء ( ركاه الًتمذم .

 : أف اٞتميع يوزف .القوؿ الرابع 
 كإُف ىذا ذىب ابن كثَت ، كابن أَب العز ، كحافظ حكمي ، كابن ابز كغَتىم .
 ماؿ كالعامل كصحائف األعماؿ .قاؿ ابن أَب العز بعدما ساؽ بعض النصوص الواردة يف ذلك : فثبت كزف األع

أف العامل كعملو كصحيفة عملو كل ذلك يؤذف ، ألف  -كهللا أعلم-كقاؿ حافظ حكمي : الذم استظهر من النصوص 
 األحاديث اليت يف بياف القرآف قد كردت بكل ذلك كال منافاة بينها .

يوزف ، كلكن االعتبار يف الثقل كا٠تفة يكوف ابلعمل نفسو  كقاؿ الشيخ ابن ابز : اٞتمع بُت النصوص أنو ال منافاة بينها فاٞتميع
 ال بذات العامل كال ابلصحيفة .

 . الراجحكىذا القوؿ ىو 
 : كيف توزف األعماؿ مع أهنا أعراض ، ألف الوزف يكوف لؤلجساـ ؟ رابعان 

 أجاب بعضهم : أبف هللا تعاُف يقلب األعراض يـو القيامة أجسامان مث توزف .
: قولو )كاٟتمد  ٘تؤل ا١تيزاف( فيو داللة على أف العمل نفسو كإف كاف عرضان قد قاـ ابلفاعل، ٭تيلو هللا يـو القيامة  َتقاؿ ابن كث

 فيجعلو ذاًتن يوضع يف ا١تيزاف .
اـ ، فإف : فبل يلتفت إُف قوؿ ملحد معاند يقوؿ : األعماؿ أعراض ال تقبل الوزف ، كإ٪تا يقبل الوزف األجس كقاؿ ابن أِب العز

 هللا يقلب األعراض أجسامان .
 ىل ىو ميزاف كاحد أـ متعدد ؟ خامسان :

 ٍت مىوىازًينيوي ...(.كردت نصوص تدؿ على أنو متعدد، كقولو تعاُف )كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة(، كقولو تعاُف )فىمىٍن ثػىقيلى 
 ف ثقيلتاف يف ا١تيزاف( .)كلمتا ككردت نصوص ابإلفراد ،كقولو 

 كالراجح أنو ميزاف كاحد ، لكنو متعدد ابعتبار ا١توزكف .
قاؿ القرطِب : قاؿ العلماء : إذا انقضى اٟتساب كاف بعده كزف األعماؿ ، ألف الوزف للجزاء ، فينبري أف يكوف بعد  سادسان :

 ليكوف اٞتزاء ْتسبها .ااسبة ، فإف ااسبة لتقرير األعماؿ ، كالوزف إلظهار مقاديره 
 



 ُِِِ 

هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  -ُِْٓ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ٯتىاًف )  قىاؿى  ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (اىٟتٍىيىاءي ًمٍن اىإٍلً
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب مىٍسعيودو  -ُِٓٓ : ًإذىا ملٍى تىٍستىًح، فىاٍصنىٍع ًإفه ٦تها أىٍدرىؾى اى )  قىاؿى ـً اىلنػُّبػيوهًة اىأٍليكىلى لنهاسي ًمٍن كىالى

 أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ .  (مىا ًشٍئتى 
---------- 

ًة اىأٍليكىلى )  ـً اىلنػُّبػيوه س تداكلوه بينهم ، ( أم : إف ىذا مأثور عن األنبياء ا١تتقدمُت ، كأف النا ًإفه ٦تها أىٍدرىؾى اىلنهاسي ًمٍن كىالى
 كتوارثوه عنهم قرّنن بعد قرف .

 عرؼ اٟتياء
 ىو خلق يبعث على فعل اٞتميل كترؾ القبيح .

 اذكر فضائل اٟتياء ؟
 : أنو من عبلمات اإلٯتاف . أكالن 

] يقوؿ : إنك اٟتٍىيىاًء  أىخىاهي يًف  اتب [] كيف ركاية يع مىرَّ عىلىى رىجيلو ًمنى األىٍنصىاًر كىىيوى يىًعظي  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ابن عمر .عىٍن  
 ( متفق عليو .دىٍعوي فىًإفَّ اٟتٍىيىاءى ًمنى اإًلٯتىاًف )  ، فػىقىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ لتستحي حىت كأنو يقوؿ قد أضر بك [ 

 : اٟتياء أهبى زينة . اثنيان 
، كال كاف اٟتياء يف شيء قط إال زانو ( ركاه : ) ما كاف الفحش يف شيء قط إال شانو  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  عن أنس 
 الًتمذم .

 : اٟتياء من صفات الرب . اثلثان 
 : ) إف هللا تعاُف حيي ستَت ٭تب اٟتياء كالسًت ( ركاه أبو داكد .  عن يعلى بن أمية قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 : اٟتياء خلق ٭تبو هللا . رابعان 
 ٭تب اٟتياء ( . للحديث السابق ) إف هللا تعاُف حيي ستَت

 : اٟتياء خلق اإلسبلـ . خامسان 
 : ) إف لكل دين خلقان ، كخلق اإلسبلـ اٟتياء (  ركاه مالك . عن زيد بن طلحة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 : اٟتياء خَت كلو . سادسان 
 ٟتديث عمراف ) اٟتياء خَت كلو ( ركاه مسلم .

 : اٟتياء مانع من فعل القبيح . سابعان 
 إذا َف تستح فاصنع ما شئت ( ركاه البخارم . ) لقولو 

 ( ؟ ًإذىا ملىٍ تىٍستىًح، فىاٍصنىٍع مىا ًشٍئتى ما معٌت قولو ) 
 يف معناه قوالف : 

 : أنو أمر هتديد ، كمعناه ا٠ت ر : أم من َف يستح صنعى ما شاء . أحد٫تا
إف كاف ٦تا ال يستحِتى منو فافعلو ، كاألكؿ أصح : أنو أمر إابحة ، أم انظر إُف الفعل الذم تريد أف تفعلو ، ف كالثاين

 )ابن القيم(كىو قوؿ األكثرين .  
 ىناؾ بعض األمور يكوف اٟتياء فيها مذمومان ، اذكرىا ؟



 ِِِِ 

 : اٟتياء يف طلب العلم . أكالن 
 قالت عائشة : ) نعم النساء نساء األنصار ، َف ٯتنعهن اٟتياء أف يتفقهن يف الدين ( . ركاه مسلم 

 .ال يناؿ العلم مستحي كال مستك ر :  ٣تاىد كقاؿ
 : عدـ قوؿ اٟتق كاٞتهر بو . اثنيان 

 ( . ًإفَّ اَّللَّى ال يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىبلن مىا بػىعيوضىةن فىمىا فػىٍوقػىهىاقاؿ تعاُف ) 
 . كال يقاؿ رب حياء ٯتنع من اٟتق ، أك فعل اٟتق ، ألف ذلك ليس شرعيان :  قاؿ ابن حجر

إ٪تا يريد بو ا٠تلق الذم ٭تث على فعل اٞتميل كترؾ القبيح ،  :  إف اٟتياء ا١تمدكح يف كبلـ النِب  اؿ ابن رجب رٛتو هللاق
فأما الضعف كالعجز الذم يوجب التقصَت يف شيء من حقوؽ هللا أك حقوؽ عباده فليس ىو من اٟتياء فإ٪تا ىو ضعف كخور 

 كعجز كمهانة  .
 : كاٟتياء نوعاف

 : ما كاف خلقان كجبلة غَت مكتسب ، فهذا من أجل األخبلؽ اليت ٯتنحها هللا العبد ك٬تبلو عليها . اأحد٫ت
: )اٟتياء ال أييت إال ٓتَت( فإنو يكف عن ارتكاب القبائح كدّنءة األخبلؽ ك٭تث على استعماؿ مكاـر  ك٢تذا قاؿ النِب 

 األخبلؽ كمعاليها .
هللا كمعرفة عظمتو كقربو من عباده كاطبلعو عليهم ، فهذا من أعلى خصاؿ اإلٯتاف ، بل ىو  : ما كاف مكتسبان من معرفة الثاين

 من أعلى درجات اإلحساف .
 ؟ اذكر بعض أقواؿ السلف يف اٟتياء

 قاؿ الفضيل : ٜتس من عبلمات الشقوة: القسوة يف القلب، كٚتود العُت، كقلة اٟتياء، كالرغبة يف الدنيا، كطوؿ األمل .
 ليماف :  إذا أراد هللا بعبد ىبلكان نزع منو اٟتياء ، فإذا نزع منو اٟتياء َف تلقو إال مقيتان ٦تقتان  .قاؿ س

 كقاؿ أبو موسى : إٓف ألغتسل يف البيت ا١تظلم فما أقيم صلِب حىت آخذ ثوَب حياء من رَب .
 أف من نزع منو اٟتياء فعل ما يشاء .

 قاؿ الشاعر :
 اؤه              فبل خَت يف كجو إذا قل ماؤهإذا قٌل ماء الوجو قل حي

 حياءؾ فاحفظو عليك فإ٪تا             يدؿ على كجو الكرٔف حياؤه
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

 اتفاؽ النبوات على فعل ا٠تَت .

 فضل التخلق أبخبلؽ األنبياء .

 أف اٟتياء مانع من األفعاؿ القبيحة .
 ضائل كٯتنع من الرذائل .اإلسبلـ يدعو إُف الف

 
 
 
 



 ِِِّ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُِٔٓ ره كىأىحىبُّ ًإىلى اىَّللًه ًمٍن اىٍلميٍؤًمًن اىلضهًعيًف، كىيف كيلٌو )  قىاؿى يػٍ اىٍلميٍؤًمني اىٍلقىًومُّ خى
، كىاٍستىًعٍن ابًىَّللهً  فىعيكى ، ًاٍحًرٍص عىلىى مىا يػىنػٍ ره يػٍ ًإٍف أىصىابىكى شىٍيءه فىالى تػىقيٍل: لىٍو أىيٌنً فػىعىٍلتي كىافى كىذىا كىكىذىا، كىلىًكٍن خى ، كىالى تػىٍعجىٍز، كى

 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه .  (قيٍل: قىدهرى اىَّللهي كىمىا شىاءى فػىعىلى; فىًإفه لىٍو تػىٍفتىحي عىمىلى اىلشهٍيطىاًف 
------------- 

كدعوهتم ، كيص ر على أذاىم .  من يقـو ابألكامر ، كيًتؾ النواىي بقوة كنشاط ، كيص ر على ٥تالطة الناس ىو( ) ا١تيٍؤًمني القىًومُّ 
 بدنو . أم : القوم يف إٯتانو ، كليس ا١تراد القوم يف

  .يعٍت ا١تؤمن القوم ، كا١تؤمن الضعيف كل منهما فيو خَت(  ) كىيف كيلٌو خىَته 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 فضل قوة اإلٯتاف ، كأف ا١تؤمن القوم خَت كأحب إُف هللا من ا١تؤمن الضعيف . يد نستف
كدؿ اٟتديث على أف اإلٯتاف يشمل العقائد القلبية ، كاألقواؿ كاألفعاؿ ، كما ىو مذىب أىل السنة كاٞتماعة ؛  قاؿ السعدم :

كأدّنىا : إماطة األذل عن الطريق ، كاٟتياء شعبة منو . فإف اإلٯتاف بضع كسبعوف شعبة ، أعبلىا : قوؿ : ) ال إلو إال هللا ( 
كىذه الشعب اليت ترجع إُف األعماؿ الباطنة كالظاىرة كلها من اإلٯتاف . فمن قاـ هبا حق القياـ ، ككمل نفسو ابلعلم النافع 

أعلى مراتب اإلٯتاف ، كمن َف كالعمل الصاٌف ، ككمل غَته ابلتواصي ابٟتق ، كالتواصي ابلص ر : فهو ا١تؤمن القوم الذم حاز 
 يصل إُف ىذه ا١ترتبة : فهو ا١تؤمن الضعيف .

إثبات ابة صفة  ، كأهنا متعلقة ٔتحبوابتو كٔتن قاـ هبا كدؿ على أهنا تتعلق إبرادتو كمشيئتو ، كأيضا تتفاضل . فمحبتو للمؤمن 
 القوم أعظم من ٤تبتو للمؤمن الضعيف .

 فاضل بُت شيئُت :االحًتاز عند الت كنستفيد 
بُت ا١تؤمنُت قويهم كضعيفهم خشي من توىم القدح يف ا١تفضوؿ ، فقاؿ ) كيف كل خَت ( كيف  قاؿ السعدم : ك١تا فاضل النِب 

ىذا االحًتاز فائدة نفيسة ، كىي أف على من فاضل بُت األشخاص أك األجناس أك األعماؿ أف يذكر كجو التفضيل ، كجهة 
ر الفضل ا١تشًتؾ بُت الفاضل كا١تفضوؿ، لئبل يتطرؽ القدح إُف ا١تفضوؿ ككذلك يف اٞتانب اآلخر إذا التفضيل، ك٭تًتز بذك

ذكرت مراتب الشر كاألشرار، كذكر التفاكت بينهما، فينبري بعد ذلك أف يذكر القػػػػػػػدر ا١تشًتؾ بينهما من أسباب ا٠تَت أك الشر، 
 كىذا كثَت يف الكتاب كالسنة .

 : كمن أمثلة ذلك
نٍػفىقيوا ًمٍن بػىٍعدي كىقىاتػىليوا كىكيبٌلن كىعىدى اَّللَّي قولو تعاُف )ال يىٍستىًوم ًمٍنكيٍم مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن قػىٍبًل اٍلفىٍتًح كىقىاتىلى أيكلىًئكى أىٍعظىمي دىرىجىةن ًمنى الًَّذينى أى 

. )  اٟتٍيٍسٌتى
 اٟتٍىٍرًث ًإٍذ نػىفىشىٍت ًفيًو غىنىمي اٍلقىٍوـً كىكينَّا ًٟتيٍكًمًهٍم شىاًىًدينى . فػىفىهٍَّمنىاىىا سيلىٍيمىافى كىكيبلِّ كقولو تعاُف )كىدىاكيكدى كىسيلىٍيمىافى ًإٍذ ٭تىٍكيمىاًف يف 

نىا حيٍكمنا كىًعٍلمنا( .  آتػىيػٍ
ًبيًل اَّللًَّ أبًىٍموىا٢ًتًٍم كىأىنفيًسًهٍم فىضَّلى اَّللَّي اٍلميجىاًىًدينى )الَّ يىٍستىًوم اٍلقىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى غىيػٍري أيٍكِف الضَّرىًر كىاٍلميجىاًىديكفى  كقولو تعاُف يف سى

 ( .أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهٍم عىلىى اٍلقىاًعًدينى دىرىجىةن كىكيبلِّ كىعىدى اَّللَّي اٟتٍيٍسٌتى 
 ؟ ( ) احرص على ما ينفعك كاستعن ابهلل قولو ما معٌت 

 ى سعادة الدنيا كاآلخرة .كبلـ جامع ّنفع ، ٤تتو عل  
 :  فا٠تَت كلو يف اٟترص علة ما ينفع . قاؿ ابن القيم



 ِِِْ 

 كاٟترص : بذؿ اٞتهد لنيل ما ينفع من أمور الدنيا كالدين .
 أمرّن ابٟترص على النافع، كمعناه أف نقدـ األنفع على النافع، ألف األنفع مشتمل على أصل النفػع كعلى الزَيدة . كالنِب 

 لنافعة قسماف : أمور دينية ، كأمور دنيوية .كاألمور ا
كالعبد ٤تتاج إُف الدنيوية كما أنو ٤تتاج إُف الدينية . فمدار سعادتو كتوفيقو على اٟترص كاالجتهاد يف األمور النافعة منهما ، مع 

ها ، كاستعاف بربو يف حصو٢تا االستعانة اب تعاُف ، فمىت حرص العبد على األمور النافعة كاجتهد فيها ، كسلك أسباهبا كطرق
كتكميلها : كاف ذلك كمالو ، كعنواف فبلحو . كمىت فاتو كاحد من ىذه األمور الثبلثة : فاتو من ا٠تَت ْتسبها . فمن َف يكن 

، كال  حريصان على األمور النافعة ، بل كاف كسبلّنن ، َف يدرؾ شيئان . فالكسل ىو أصل ا٠تيبة كالفشل ، فالكسبلف ال يدرؾ خَتان 
يناؿ مكرمة ، كال ٭تظى بدين كال دنيا ، كمىت كاف حريصان ، كلكن على غَت األمور النافعة : إما على أمور ضارة ، أك مفوتة 
للكماؿ كاف ٙترة حرصو ا٠تيبة ، كفوات ا٠تَت ، كحصوؿ الشر كالضرر ، فكم من حريص على سلوؾ طرؽ كأحواؿ غَت ّنفعة َف 

 العناء كالشقاء .يستفد من حرصو إال التعب ك 
 قولو ) كاستعن ابهلل ( .ابالستعانة ابهلل يف  ١تاذا أمر النيب 
:  ١تا كاف حرص اإلنساف كفعلو ىو ٔتعونة هللا كتوفيقو ، أمره أف يستعُت بو ، ليجتمع لو مقاـ ) إَيؾ نعبد كإَيؾ  قاؿ ابن القيم

 ونتو .نستعُت ( فإف حرصو على ما ينفعو عبادة  كال تتم إال ٔتع
 كاالستعانة : طلب العوف .

دكفى غَته من ا٠تلق ؛ فؤلفَّ العبدى عاجزه عن االستقبلؿ ّتلب مصاٟتو ،  -عز كجل  -: كأما االستعانة اب  قاؿ ابن رجب
عافي ، كمن خذلو -عز كجل  -كدفع مضارٌه ، كال معُت لو على مصاٌف دينو كدنياه إال هللا 

ي
فهو  ، فمن أعانو هللا ، فهو ا١ت

وُّؿى للعبد ًمٍن حاؿ إُف حاؿ ، كال قػي  وَّة لو على ا١تخذكؿي ، كىذا ٖتقيقي معٌت قوؿ ) ال حوؿ كال قػيوَّةى إال اب ( ، فإفَّ ا١تعٌت : ال ٖتى
كترؾ ذلك إال اب ، كىذه كلمةه عظيمةه ، كىي كنز من كنوز اٞتنة ، فالعبدي ٤تتاجه إُف االستعانة اب يف فعل ا١تأمورات ، 

اظورات ، كالص ر على ا١تقدكرات كلًٌها يف الدنيا كعندى ا١توت كبعده من أىواؿ ال رزخ كيـو القيامة، كال يقدر على اإلعانة على 
احرٍص  قاؿ ) ، فمن حقق االستعانة عليو يف ذلك كلو أعانو . كيف اٟتديث الصحيح عىًن النَِّبًٌ -عز كجل  -ذلك إال هللا 

كاستعن اب كال تعجٍز ( كمن ترؾ االستعانة اب ، كاستعاف برَتًه ، ككىلىوي هللا إُف من استعاف بو فصار ٥تذكالن .   على ما ينفعيكى 
فيك  كتب اٟتسني إُف عيمىرى بًن العزيز : ال تستًعٍن برًَت هللا ، فيًكلىكى هللا إليو . كمن كبلـ بعًض السَّلف : َي ربًٌ عىجبت ١تن يعر 

 ، عجبتي ١تن يعرفك كيف يستعُتي برَتؾ . كيف يرجو غَتؾ
 . () كال تعجز ١تاذا قاؿ 

تكسل كتتأخر يف العمل إذا شرعت فيو،  أم ال تفرط يف طلب ذلك كال تضعف عن القياـ بو، كال ؛اٞتيم كىو األفصح بكسر
 . عمل آخر، مث تركت مث شرعت مث تركت ما مت لك عمل بل استمر؛ ألنك إذا تركت مث شرعت يف

 كر حكم استعماؿ لو ؟اذ 
 استعما٢تا فيو تفصيل :

 : إذا قيلت اعًتاضان على الشرع ، فهذا حراـ كال ٬توز . أكالن 

 مثل : لو قاؿ : لو أف هللا ما أكجب اٟتج ، أك صبلة الفجر .
 ا ( .لو أطاعوّن ما قتلو  قاؿ تعاُف ) 

 : أف تقاؿ اعًتاضان على ا١تقدكر ، كىذا ٤تـر . اثنيان 



 ِِِٓ 

 فر إنساف كأصابو شيء ، فقاؿ : لو أٓف َف أسافر َف ٭تصل كذا ككذا .كما لو سا
 ا ( .لو كانوا عندّن ما ماتوا كما قتلو قاؿ تعاُف ) 

 : أف تقاؿ للندـ كالتحسر ، كىذا حراـ أيضان . اثلثان 

 هذا ندـ كٖتسر .مثاؿ : رجل حرص أف يشًتم شيئان غيو رْتان فخسر ، فقاؿ : لو أٓف ما اشًتيتو ما حصل ِف خسارة ، ف
 : أف تستعمل يف التمٍت ، كحكمو حكم ا١تتمٍت ، إف كاف خَتان فخَت ، كإف كاف شران فشر . رابعان 

يف قصة النفر األربعة : ) قاؿ أحدىم : لو أف عندم ماؿ فبلف لعملت فيو عمل فبلف ، فهذا ٘تٌت خَتان ، كقاؿ  كقد قاؿ 
يف األكؿ : فهو بنيتو فهم  يف غَت مرضات هللا ، فهذا ٘تٌت شران ، فقاؿ النِب  الثآف : لو أف عندم ماؿ فبلف الذم ينفقو

 ركاه أٛتد ابألجر سواء ، كقاؿ يف الثآف : فهم بنيتو فهما ابلوزر سواء ( . 

 . مثاؿ : لو حضرت الدرس الستفدت ، فهذا جائز . : أف تستعمل يف ا٠تَت اض خامسان 

 ٟتديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من ا
 كجوب اإلٯتاف ابلقدر .

 ٖترٔف التسخط عند حدكث مكركه .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ًعيىاًض ٍبًن ًٛتىارو  -ُِٕٓ ًإفه اىَّللهى أىٍكحىى ًإلىه أىٍف تػىوىاضىعيوا، حىىته الى يػىٍبًغيى أىحىده عىلىى أىحىدو، )  قىاؿى

 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه . (دو كىالى يػىٍفاىرى أىحىده عىلىى أىحى 
--------------- 

 ( أم : ال يعتدم أحد على أحد . الى يػىٍبًغيى أىحىده عىلىى أىحىدو )
 االفتخار : ىو ا١تباىاة اب١تناقب كا١تاؿ كالولد كالقوة .(  كىالى يػىٍفاىرى أىحىده عىلىى أىحىدو )

 عرؼ التواضع ؟
 ىو ضد الك ر .

 . التواضع ىو خفض اٞتناح كلُت اٞتانب قاؿ اإلماـ اٞتنيد رٛتو هللا:
 كسئل اٟتسن البصرم رٛتو هللا عن التواضع، فقاؿ: التواضع: أف ٗترج من منزلك كال تلقى مسلمان إال رأيت لو عليك فضبلن. 
من  كسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقاؿ: ٮتضع للحق، كينقاد لو، كيقبلو ٦تن قالو، كلو ٝتعو من صِب قبلو، كلو ٝتعو

 .أجهل الناس قبلو
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد اٟتث على التواضع .
 اذكر فضائل التواضع ؟

 سبب للرفعة .أكالن : 
 ) من تواضع  رفعػػػو ( ركاه مسلم . لقولو 

 من صفات عباد الرٛتن .اثنيان : 
 ( . ىىٍوّنن كىًإذىا خىاطىبػىهيمي اٞتٍىاًىليوفى قىاليوا سىبلمنا كىًعبىادي الرٍَّٛتىًن الًَّذينى ٯتىٍشيوفى عىلىى األىٍرضً قاؿ تعاُف ) 

ية كال  (الًَّذينى ٯتىٍشيوفى عىلىى األٍرًض ىىٍوّنن  )ىذه صفات عباد هللا ا١تؤمنُت :  قاؿ ابن كثَت أم: بسكينة ككقار من غَت جى رى
ليغى اٍٞتًبىاؿى طيوال كىال ٘تىًٍش يف األٍرًض مىرىحنا ًإنَّكى لىٍن ٗتىٍ )  استكبار، كما قاؿ . فأما ىؤالء فإهنم ٯتشوف من غَت ( رًؽى األٍرضى كىلىٍن تػىبػٍ



 ِِِٔ 

 . استكبار كال مرح، كال أشر كال بطر
أم: ساكنُت متواضعُت  كا٠تلق فهذا كصف ٢تم ابلوقار كالسكينة  (ٯتىٍشيوفى عىلىى األٍرًض ىىٍوّنن  )فوصفهم أبهنم قاؿ السعدم : 
 اده.كالتواضع  كلعب

 يورث ابة .اثلثان : 
 قيل : التواضع يورث ابة ، كالقناعة تورث الراحة .

: ... كالتواضع يكسب السبلمة ، كيورث األلفة ، كيرفع اٟتقد ، كيذىب الصد ، كٙترة التواضع ابة ، كما أف  قاؿ ابن حباف
 ك ر الوضيع يزيد يف ضعتو .ٙترة القناعة الراحة ، كإف تواضع الشريف يزيد يف شرفو ، كما أف ت

 التواضع من أخبلؽ األنبياء كًشيىم النببلء . رابعان :
 . فهذا موسى عليو السبلـ رفع اٟتجرى المرأتُت أبو٫تا شيخه كبَت

 . كداكد عليو السبلـ كاف أيكل من كىسب يده
 . كزكرٌَي عليو السبلـ كاف ٧ٌتارنا 

 . جىبَّارنا شىًقيِّا( كىَفٍى ٬تىٍعىٍلًٍت  دىيت ) كىبػىرِّا ًبوىالً  كعيسى عليو السبلـ يقوؿ
الكلَّ كيكًسب  كما ًمن نٌِب إاٌل كرعى الرنم، كنبٌينا ملسو هيلع هللا ىلص كاف رقيقى القلب رحيمنا خافضى اٞتناًح للمؤمنُت لٌُت اٞتانب ٢تم، ٭تًمل

، كيعُت على نوائًب الٌدىر، كركب اٟتمارى كأردؼى عليو، يسٌلم على الصبياف، كيبدأ من لقيىو ابلسبلـ، ٬تيب دعوةى من دعاه  ا١تعدـك
و ػ يعٍت: خدمتهم ػ، فإذا كلو إُف ذراعو أك كيراع، ك١تا سًئلت عائشة اهنع هللا يضر: ما كاف النِب ملسو هيلع هللا ىلص يصنىع يف بيتو؟ قالت: يكوف يف مهنة أىل

 . حضرت الصبلة خرج إُف الصبلة. ركاه البخارم
 ع .لتواضعي سبىب العدًؿ كاأليلفة كاٌبة يف اجملتما امسان :خ

 ( . حىىتَّ الى يػىٍبًريى أىحىده عىلىى أىحىدو، كىالى يػىٍفخىرى أىحىده عىلىى أىحىدو ٟتديث الباب ) 
 اذكر بعض أقواؿ السلف يف فضل التواضع ؟

ذؿ النفس ك ضيق العيش كخدمة العلم قاؿ الشافعي : ال يطلب ىذا العلم أحد اب١تلك كعزة النفس فيفلح لكن من طلبو ب
 كتواضع النفس أفلح .

 كما أف ا١تكاف ا١تنخفض أكثر البقاع ماء . كقاؿ عبد هللا بن ا١تعتز : ا١تتواضع يف طلب العلم أكثرىم علما ن 
 لشَّرؼ يف التَّواضيع، كالعزُّ يف التَّقول، كاٟترًٌية يف القناعةف : اكقاؿ إبراىيم بن شيبا

 ع .رفلوف، أفضل العبادة: التواضت قالت: "إنكم لعن عائشة اهنع هللا يضر
 تواضع تكن كالنجم الح لناظرو *** على صفحات ا١تاء كىو رفيعي 

 كال تك كالدخاف يعلو بنفسو *** إُف طبقات اٞتو كىو كضيعي 
 النزكًؿ، أال ترل أف ا١تاءى ١تا نزؿى إُف أصلً  قاؿ ابن اٟتاج رٛتو هللا: "من أراد الرفعة فليتواضع  تعاُف؛ فإف العزة ال تقع إال بقدرً 

كأنت ٖتت أصلها؟ فكأف لساف حالو  -أعٍت يف رأس الشجرة-الشجرًة صعدى إُف أعبلىا فكأف سائبلن سألو: ما صعدى ًبكى ىنا 
 و .يقوؿ: من تواضع  رفع

 ع .واضاؿ عركة بن الورد : التواضع أحد مصائد الشرؼ، ككل نعمة ٤تسود عليها إال التق
 فائدة :

 فيو كجهاف :  (كما تواضع أحد  إال رفعو هللا ) قولو : قاؿ النوكم



 ِِِٕ 

 . أحد٫تا : يرفعو يف الدنيا ، كيثبت لو بتواضعو يف القلوب منزلة ، كيرفعو هللا عند الناس ، ك٬تل مكانو
 . كالثآف : أف ا١تراد ثوابو يف اآلخرة ، كرفعو فيها بتواضعو يف الدنيا

 ) شرح نوكم ( .. علماء : كقد يكوف ا١تراد الوجهُت معا يف ٚتيعها يف الدنيا كاآلخرة ، كهللا أعلمقاؿ ال
 ؟  اذكر بعض صور تواضعو 

 . التواضع يف التعامل مع الزكجة كإعانتها
،  -تعٍت : خدمة أىلو  -أىلو  سألتي عائشة ما كاف النِب ملسو هيلع هللا ىلص يصنع يف بيتو ؟ قالت : كاف يكوف يف مهنة )عن األسود قاؿ 

 ة ( .فإذا حضرت الصبلة خرج إُف الصبل
 . كفيو : الًتغيب يف التواضع كترؾ التك ر ، كخدمة الرجل أىلو : قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 التواضع مع الصرار ك٦تازحتهم
ككاف إذا جاء  -: أحسبو فطيمان  قاؿ -أحسنى الناس خليقان ، ككاف ِف أخ يقاؿ لو " أبو عمَت "  كاف النِب ) عن أنس قاؿ 

  ( متفق عليو .قاؿ : َي أاب عمَت ما فعل النرَت
 : قاؿ النوكم

 . ك" الفطيم " ٔتعٌت ا١تفطـو. النُّرٍَت " كىو طائر صرَت "
ككـر  عليو من حسن ا٠تليق كيف ىذا اٟتديث فوائد كثَتة جٌدان منها : ... مبلطفة الصبياف كأتنيسهم ، كبياف ما كاف النِب 

 . الشمائل كالتواضع
( مىٍن رىده عىٍن ًعٍرًض أىًخيًو اًبٍلغىٍيًب، رىده اىَّللهي عىٍن كىٍجًهًو اىلنهارى يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة  ) قىاؿى  عىٍن اىلنهيبًٌ  كىعىٍن أىِب اىلدهٍردىاًء  -ُِٖٓ

ًٍمًذمُّ، كىحىسهنىوي .   أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ
 دى، ًمٍن حىًديًث أىٍٝتىاءى بًٍنًت يىزًيدى ٨تىٍويهي . كىأًلىٍٛتى  -ُِٗٓ

-------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد فضل الذب عن عرض ا١تسلم يف حاؿ غيبتو .
طع ابليًد اعلم أنو ينبري ١تن ٝتع ًغيبةى مسلم أف يرٌدىا كيزجرى قائلىها، فإف َف ينزجٍر ابلكبلـ زجرىه بيده، فإف َف يست:  قاؿ النوكم

 كال ابللساف، فارؽى ذلكى اجمللس، فإف ٝتعى ًغيبىةى شيخو أك غَته ٦تٌن لو عليو حٌق، أك كافى من أىل الفضل كالصَّبلح، كاف االعتناءي 
 ٔتا ذكرّنه أكثر.

 كقد جاءت األدلة الكثَتة يف فضل الذب عن عرض ا١تسلم :
 . كقد تقدـ حديث ) ا١تسلم أخو ا١تسلم : ... كال ٮتذلو (

 ) انصر أخاؾ ظا١تان أك مظلومان ( . كحديث أنس . قاؿ : قاؿ 
ييصلًٌي، فقالوا: أين مالك بن الدٍُّخشيم؟ فقاؿ رجل: ذلك منافق ال  قاـ النٌِب  )قاؿ:  -الطويل ا١تشهور  -حديث ًعتباف كيف 

ٌب اَّللَّى كرسولىو، فقاؿ النٌِب  ، أال تػىرىاهي قىٍد قاؿى  ٭تًي  ؟ ( . ال إًلوى ًإالَّ اَّللَّي، ييرًيدي ًبذلكى كىٍجوى اَّللًَّ  : ال تػىقيٍل ذلكى
دخلى على عيبيد هللا بن زَيد فقاؿ: أم بٌٍت  أف عائذ بن عمرك ككاف من أصحاب رسوؿ هللا   )اٟتسن البصرم رٛتو هللا كعن

ؾى أٍف تىكي  ؿ :يقو  إٓف ٝتعتي رسوؿى هللا  الة أصحاًب إفَّ شىرَّ الٌرًعىاء اٟتيطىمىةي، فإَيَّ وفى ًمنػٍهيمي، فقاؿ لو: اجلٍس، فإ٪تا أنتى من ٩تي
 م . ركاه مسلم .، فقاؿ: كىل كانٍت ٢تم ٩تالةه: إ٪تا كانت النُّخىالةي بعدىىم كيف غَتًى ٤تمَّدو 



 ِِِٖ 

؟  كىو جالسه يف القـو بتبوؾ " ما فػىعىلى كىٍعبي  الطويل يف قصة توبتو قاؿ: قاؿ النِب كعن كعب بن كالك يف حديثو  ٍبني ماًلكو
 ، كهللا َي " فقاؿ رجله من بٍت سىلمة: َي رسوؿ هللا حبسىو بيرداهي كالنظري يف ًعٍطفىٍيو، فقاؿ لو ميعاذي بن جبل هنع هللا يضر: بئسى ما قلتى

  رسوؿى هللا ما علمنا عليو إال خَتان، فسكتى رسوؿي هللا 
 [ .  إعجابو بنفسوسىًلمة بكسر البلـ، كًعٍطفاه: جانباه، كىو إشارة إُف] 
تػىهىكي فيًو حيٍرمىتيوي  ما من امرئ ٮتذؿ امرءان )  عن جابر بن عبد هللا كأَب طلحة مهنع هللا يضر قاال: قاؿ رسوؿ هللا ك  ميٍسًلمان يف مىٍوًضعو تػينػٍ

بُّ ًفيًو نيٍصرىتىوي، ك  لىوي اَّللَّي يف مىٍوًطنو ٭تًي تػىقىصي ًفيًو ًمٍن ًعٍرضىًو ًإالَّ خىذى تػىقىصي ًفيًو ًمٍن ًعٍرًضًو، كىيػينػٍ ما من امرئ يػىٍنصيري ميٍسًلمان يف مىٍوًضعو يػينػٍ
ب نيٍصرىتىوي  تػىهىك ًفيًو ًمٍن حيٍرمىًتًو إال نىصىرىهي اَّللَّي يف مىٍوًطنو ٭تًي  ( ركاه أبو داكد .كىيػينػٍ

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللهً  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُّٓ ، كىمىا زىادى اىَّللهي عىٍبدنا ًبعىٍفوو ًإاله ًعزاا، كىمىا )   قىاؿى مىا نػىقىصىٍت صىدىقىةه ًمٍن مىاؿو
 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه .  (تػىوىاضىعى أىحىده َّلًلًه ًإاله رىفػىعىوي 

---------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 يده .نستفيد اٟتث الشديد على الصدقة ، كأهنا ال تنقص بل تز 
 اذكر فضائل الصدقة ؟

 كللصدقة فضائل كثَتة منها :
 أكالن : أهنا برىاف على صحة اإلٯتاف .

 ركاه مسلم .) كالصدقة برىاف (  أَب مالك األشعرم . قاؿ : قاؿ كما يف حديث 
بوب للنفوس، فإذا اٟتديث دليل على فضل الصدقة، كأهنا دليل كبرىاف على صحة إٯتاف صاحبها، كالسبب يف ذلك أف ا١تاؿ ٤ت

 ه .أنفقت منو فهذا دليل على صحة إٯتاهنا اب كتصديقها بوعده ككعيد
 اثنيان : أهنا تطهَت للنفس .

قىةن تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىبلتىكى سىكىنه ٢تىي   ٍم ( .قاؿ تعاُف ) خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢ًتًٍم صىدى
 تغفر الذنوب . اثلثان : أهنا

 ) كالصدقة تطفئ ا٠تطيئة كما يطفئ ا١تاء النار ( ركاه الًتمذم . قاؿ 
 رابعان : أف الصدقة تزيد ا١تاؿ .

 ) ما نقصت صدقة من ماؿ ( ركاه مسلم . قاؿ 
 خامسان : أهنا تظلل صاحبها يـو القيامة .

 ) العبد يف ظل صدقتو يـو القيامة ( ركاه أٛتد . قاؿ 
 سبعة يظلهم هللا يف ظلو يـو ال ظػل إال ظلو : ... كرجل تصػدؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ٯتينو ( . ) كقاؿ 

 سادسان : أهنا كقاية النار .
 ) اتقوا النار كلو بشق ٘ترة ( متفق عليو . قاؿ 

 ًتٍرفىارى فىًإٌٓفً رىأىيٍػتيكينَّ أىٍكثػىرى أىٍىًل النَّاًر ( متفق عليو .َيى مىٍعشىرى النًٌسىاًء تىصىدٍَّقنى كىأىٍكًثٍرفى ااًلسٍ للنساء )  كقاؿ 
 سابعان : دعاء ا١تالئكة .

) ما من صباح إال كينزؿ ملكاف : يقوؿ أحد٫تا اللهم أعػط منفقان خلفان كيقوؿ اآلخر : اللهم أعػط ٦تسكان تلفان (  كما قاؿ 



 ِِِٗ 

 متفق عليو
 اض .اثمنان : أف فيها عالجان من األمر 

 أنو قاؿ ) داككا مرضاكم ابلصدقة ( . ركم عنو 
سبع سنُت، كقد عاٞتها أبنواع العبلج، كسأؿ  قاؿ ابن شقيق ) ٝتعت ابن ا١تبارؾ كسألو رجل : عن قرحةو خرجت يف ركبتو منذ

كٯتسك عنك الدـ، ففعل  اذىب فأحفر بئران يف مكاف حاجة إُف ا١تاء، فإٓف أرجو أف ينبع ىناؾ عُت :األطباء فلم ينتفع بو، فقاؿ
 الرجل ف ران ( .

 ًتسعان : أف هللا يدفع ابلصدقة أنواعان من البالء .
رجل أسره العدك فأكثقوا يده إُف عنقو، كقدموه  كما يف كصية ٭تِت عليو السبلـ لبٍت إسرائيل ) كآمركم ابلصدقة، فإف مثل ذلك

 ففدل نفسو منهم ( .أفتدم منكم ابلقليل كالكثَت،  ليضربوا عنقو فقاؿ: أّن
هللا تعاُف يدفع هبا أنواعان من  أتثَت عجيب يف دفع أنواع الببلء كلو كانت من فاجرو أك ظاَفو ، بل من كافر ، فإف فالصدقة ٢تا

 ) الوابل الصيب ( .كعامتهم كأىل األرض مقركف بو ألهنم قد جربوه .   الببلء ، كىذا أمر معلـو عند الناس خاصتهم
 و ال يبقى لصاحب ا١تاؿ من مالو إال ما تصدؽ بو .عاشران : أن

 كما يف قولو تعاُف ) كمىا تينًفقيوٍا ًمٍن خىٍَتو فىؤلنفيًسكيم ( .
عائشة  عن الشاة اليت ذْتوىا ما بقى منها: قالت : ما بقى منها إال كتفها ، قاؿ ) بقي كلها غَت كتفها (  ك١تا سأؿ النِب 
 ركاه الًتمذم . 
 أف يضاعف للمتصدؽ أجره . اٟتادم عشر :

 أىٍجره كىرٔف ( . كما يف قولو عز كجل ) إفَّ اٍلميصَّدًًٌقُتى كىاٍلميصَّدًٌقىاًت كىأىقٍػرىضيوا اَّللَّى قػىٍرضان حىسىنان ييضىاعىفي ٢تىيٍم كى٢تىيٍم 
 افان كىًثَتىةن كىاَّلٌلي يػىٍقًبضي كىيػىٍبسيطي كىًإلىٍيًو تػيٍرجىعيوف ( .أىٍضعى  كقولو سبحانو ) مىن ذىا الًَّذم يػيٍقًرضي اَّلٌلى قػىٍرضان حىسىنان فػىييضىاًعفىوي لىوي 

 الثاين عشر : أف فيها انشراحان للصدر .
ًد اٍضطيرٍَّت أىٍيًديًهمىا ًإُفى ) مىثىلى اٍلبىًخيًل كىاٍلميتىصىدًًٌؽ كىمىثىًل رىجيلىٍُتً عىلىٍيًهمىا جينػَّتىاًف ًمٍن حىًديدو قى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ضىرىبى رىسيوؿي اَّللًَّ 

ىى أىّنى 
قىةو انٍػبىسىطىٍت عىٍنوي حىىتَّ تػيرىشًٌ يًًٌهمىا كىتػىرىاًقيًهمىا ، فىجىعىلى اٍلميتىصىدًٌؽي كيلَّمىا تىصىدَّؽى ًبصىدى ًملىوي كىتػىٍعفيوى أىثػىرىهي كىجىعىلى اٍلبىًخيلي كيلَّمىا ىىمَّ ثيدى

قىةو قػىلىصىٍت كىأىخىذىٍت كيلُّ  انػىهىا( متفق عليو . ًبصىدى  حىٍلقىةو مىكى
هبا صدره ، فهو ٔتنزلة اتساع تلك اٞتبة عليو ، فكلمَّا تصدَّؽ اتسع  فا١تتصدؽ كلما تصدؽ بصدقة انشرح ٢تا قلبو ، كانفسح

 ة .كانشرح ، كقوم فرحو ، كعظم سركره ، كلو َف يكن يف الصَّدقة إال ىذه الفائد كانفسح
 عفها كلو كانت قليلة.أف هللا يضا الثالث عشر :

قىاًت(.  كما قاؿ تعاُف )ٯتىٍحىقي اَّللَّي الٌراب كىيػيٍرَب الصَّدى
 )إف هللا يرَب الصدقة كما يرَب أحدكم فلوه( متفق عليو. كقاؿ 

قىةو ًمٍن طىيًٌبو  عن أَب ىيرىيٍػرىةى قاؿ. قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًإالَّ أىخىذىىىا الرٍَّٛتىني بًيىًميًنًو  -اَّللَّي ًإالَّ الطَّيًٌبى كىالى يػىٍقبىلي  -)مىا تىصىدَّؽى أىحىده ًبصىدى
ٍرىةن فػىتػىٍربيو يًف كىفًٌ الرٍَّٛتىًن حىىتَّ تىكيوفى أىٍعظىمى ًمنى اٞتٍىبىًل كىمىا يػيرىىبًٌ أىحىديكيٍم فػىلي   وَّهي أىٍك فىًصيلىوي( متفق عليو.كىًإٍف كىانىٍت ٘تى

 ( تناؿ ابإلنفاؽ:درجة الرب )اٞتنةالرابع عشر : 
بُّوفى(.  كما قاؿ تعاُف )لىٍن تػىنىاليوا اٍل رَّ حىىتَّ تػيٍنًفقيوا ٦تَّا ٖتًي
 ككاف ابن عمر إذا أعجبو شيء من مالو تصدؽ بو.



 َِِّ 

 صاحب الصدقة موعود اب٠تلف. ا٠تامس عشر :
يػٍري ا لرَّازًًقُتى( أم ٮتلفو عليكم يف الدنيا ابلبذؿ، كيف اآلخرة ابٞتزاء كما قاؿ تعاُف )كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيوي كىىيوى خى

 كالثواب.
 َت .: الفضل الكبسادس عشر ال

. فػىتػىنىحَّى ذى  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النَِّبًٌ  نىا رىجيله ًبفىبلىةو ًمنى األىٍرًض فىسىًمعى صىٍوًتن يف سىحىابىةو اٍسًق حىًديقىةى فيبلىفو ًلكى السَّحىابي قىاؿ )بػىيػٍ
رىاًج قىًد اٍستػىٍوعىبىٍت ذىًلكى اٍلمىاءى كيلَّوي فػىتػىتػىبَّعى  اٍلمىاءى فىًإذىا رىجيله قىائًمه يف حىًديقىًتًو ٭تيىوًٌؿي اٍلمىاءى  فىأىفٍػرىغى مىاءىهي يف حىرَّةو فىًإذىا شىٍرجىةه ًمٍن تًٍلكى الشًٌ

اتًًو فػىقىاؿى لىوي َيى عىٍبدى اَّللًَّ  عى يف السَّحىابىًة فػىقىاؿى لىوي َيى عىٍبدى اَّللًَّ َفى تىٍسأىليًٍت عىًن اٝتًٍ ٔتًٍسحى ي فػىقىاؿى ًإٌٓفً مىا اٍٝتيكى قىاؿى فيبلىفه. ًلبًلٍسًم الًَّذم ٝتًى
ا مىاؤيهي يػىقيوؿي اٍسًق حىًديقىةى فيبلىفو اًلٝتًٍكى فىمىا تىٍصنىعي  ٍعتي صىٍوًتن يًف السَّحىاًب الًَّذم ىىذى ا فىًإٌٓفً أىٍنظيري ًإُفى مىا ٝتًى ًفيهىا قىاؿى أىمَّا ًإذىا قػيٍلتى ىىذى

 ٮتىٍريجي ًمنػٍهىا فىأىتىصىدَّؽي بًثػيليًثًو كىآكيلي أىّنى كىًعيىاِف ثػيليثان كىأىريدُّ ًفيهىا ثػيليثىو( ركاه مسلم.
 مىت أفضل كقت للصدقة؟

 كقت الصحة كالقوة.
: أىٍف تىصىدَّؽى كىأىٍنتى صىًحيحه شىًحيحه ٗتىٍشىى  وؿى اَّللًَّ عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى )أىتىى رىسي  قىًة أىٍعظىمي فػىقىاؿى رىجيله فػىقىاؿى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ أىمُّ الصَّدى

ا أى  ا كىلًفيبلىفو كىذى ًٍهٍل حىىتَّ ًإذىا بػىلىرىًت اٟتٍيٍلقيوـى قػيٍلتى لًفيبلىفو كىذى أتىٍميلي اٍلًرٌتى كىالى ٘تي  الى كىقىٍد كىافى لًفيبلىف( متفق عليو.اٍلفىٍقرى كى
حَّة ، فىًإذىا شىٌح ًفيهىا كىتىصىدَّؽى كىافى  قاؿ النوكم أىٍصدىؽى يًف  رٛتو هللا: قىاؿى ا٠تطاَب: فىمىٍعٌتى اٟتٍىًديث أىفَّ الشٌُّح غىاًلب يف حىاؿ الصًٌ

ًؼ مىٍن أىٍشرىؼى عىلىى اٍلمىٍوت ًقصىة اًبلنًٌٍسبىًة  نًيَّتو كىأىٍعظىم ألىٍجرًًه ، ًٓتًبلى قىتو ًحينىًئذو ّنى كىآيىسى ًمٍن اٟتٍىيىاة كىرىأىل مىًصَت اٍلمىاؿ لًرىٍَتًًه فىًإفَّ صىدى
حَّة ، كىالشٌُّح رىجىاء اٍلبػىقىاء كىخىٍوؼ اٍلفىٍقر .. فػىلىٍيسى لىوي يف كىًصيَّتو كىًبَت ثػىوىاب اًبلنًٌٍسبى  قىة الصَّحً ًإُفى حىالىة الصًٌ  يح الشًَّحيح.ًة ًإُفى صىدى

حَّة أىٍفضىل ًمٍنوي بػىٍعد الٍ  كقاؿ اٟتافظ ابن حجر مىٍوت كىيًف رٛتو هللا: كىيف اٟتٍىًديث أىفَّ تػىٍنًجيز كىفىاء الدٍَّين كىالتَّصىدُّؽ يف اٟتٍىيىاة كىيف الصًٌ
حَّة يىٍصعيب عىلىٍيًو ًإٍخرىاج اٍلمىاؿ ًإُفى ذىًلكى ًبقىٍولًًو: " كىأىٍنتى صىًحيح حىرًيص أتىٍميل الٍ  اٍلمىرىض ، كىأىشىارى  ًرٌتى اٍف " ألىنَّوي يًف حىاؿ الصًٌ

 تػىعىاُفى )الشٍَّيطىاف يىًعدكيٍم اٍلفىٍقر( اآليىة.غىالًبنا ًلمىا ٮتيىٌوًفوي بًًو الشٍَّيطىاف كىيػيزىيًٌن لىوي ًمٍن ًإٍمكىاف طيوؿ اٍلعيٍمر كىاٟتٍىاجىة ًإُفى اٍلمىاؿ كىمىا قىاؿى 
ًٍمًذٌم إبًًٍسنىادو حىسىن كىصىحَّحىوي اًٍبن ًحبَّافى عىٍن أىَب الدٍَّردىاء مىٍرفيوعنا قىاؿكىأىخٍ  مىثىل الًَّذم يػيٍعًتق كىيػىتىصىدَّؽ ًعٍند مىٍوتو ًمٍثل الًَّذم  ) رىجى الًتًٌ

 كىىيوى يػىٍرًجع ًإُفى مىٍعٌتى حىًديث اٍلبىاب. ع (يػيٍهًدم ًإذىا شىبً 
ألىٍف يػىتىصىدَّؽ الرَّجيل يف حىيىاتو كىًصحَّتو ًبًدٍرىىمو خىٍَت لىوي  )كىصىحَّحىوي اًٍبن ًحبَّافى ًمٍن حىًديث أىَب سىًعيد ا٠تٍيٍدرًمًٌ مىٍرفيوعنا كىرىكىل أىبيو دىاكيدى 

 ة ( .ًمٍن أىٍف يػىتىصىدَّؽ ًعٍند مىٍوتو ٔتًائ
 فائدة :

 دقة عشر خصاؿ ٤تمودة ٜتس يف الدنيا كٜتس يف اآلخرة.: عليك ابلصدقة ٔتا قٌل أك كثر، فإف يف الصقاؿ السمرقندم
 أما اليت يف الدنيا:

 )أال إف البيع ٭تضره اللرو كاٟتلف كالكذب، فشوبوه ابلصدقة(. فأك٢تا: تطهَت ا١تاؿ كما قاؿ النِب 
قىةن   تيطىهًٌريىيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ... (. كالثآف: أف فيها تطهَت البدف من الذنوب، كما قاؿ هللا تعاُف )خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى

 )داككا مرضاكم ابلصدقة(. كالثالث: أف فيها دفع الببلء كاألمراض، كما قاؿ النِب 
 كالرابع: أف فيها إدخاؿ السركر على ا١تساكُت، كأفضل األعماؿ إدخاؿ السركر على ا١تؤمنُت.

 كسعة يف الرزؽ، كما قاؿ تعاُف )كمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيوي(.كا٠تامس: أف فيها بركة يف ا١تاؿ 
 كأما ا٠تمس اليت يف اآلخرة:



 ُِِّ 

 فأك٢تا: أف تكوف الصدقة ظبلن لصاحبها يف شدة اٟتر.
 كالثآف: أف فيها خفة اٟتساب.

 كالثالث: أهنا تثقل ا١تيزاف.
 كالرابع: جواز على الصراط.

 درجات يف اٞتنة.كا٠تامس: زَيدة ال
 ما األفضل يف صدقة التطوع أف تكوف سران أـ عبلنية؟

 فائدة :
 األفضل أف تكوف سران.

 كرجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما تنفق ٯتينو(.) ٟتديث  -أ
قىاًت فىًنًعمَّا ًىيى كىًإٍف ٗتيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا الٍ  -ب يػٍره لىكيٍم(.كلقولو تعاُف )ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى  فيقىرىاءى فػىهيوى خى

 : كإ٪تا فضلت صدقة السر ١تعنيُت:قاؿ ابن اٞتوزم
 أحد٫تا: يرجع إُف ا١تعطي كىو بػيٍعديه عن الرَيء، كقربو من اإلخبلص، كاإلعراض عما تؤثر النفس من العبلنية.

 ينكر.كالثآف: يرجع إُف ا١تعطىى، كىو دفع الذؿ عنو إبخفاء اٟتاؿ، ألف يف العبلنية 
 مث قاؿ: كاتفق العلماء على إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظهارىا.

ا ًبعىٍفوو ًإاله ًعزااماذا نستفيد من قولو )  ( ؟ كىمىا زىادى اىَّللهي عىٍبدن
 نستفيد الفضل العظيم ١تن يعفو كيصفح ، كللعفو فضائل كٙترات :

 رسولو .أف فيو استجابة ألمر هللا تعاُف كطاعة  ك  أكالن :
 قاؿ تعاُف ) فىاٍعفيوا كىاٍصفىحيوا حىىتَّ أيىٍيتى اَّللَّي أبًىٍمرًًه ( .

نٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى فى  يًف اٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍرًفٍر ٢تىيٍم كىشىاكًٍرىيٍم كقاؿ تعاُف ) فىًبمىا رىٍٛتىةو ًمنى اَّللًَّ لًٍنتى ٢تىيٍم كىلىٍو كيٍنتى فىظٌان غىًليظى اٍلقىٍلًب الى
 اأٍلىٍمًر ( .

بُّ اٍلميٍحًسًنُتى ( .  كقاؿ تعاُف ) فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍصفىٍح ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
 كىو يورث العز يف الدنيا كاآلخرة .اثنيان :  

 ) كما زاد هللا عبدان بعفو إال عزان ( ركاه مسلم . قاؿ 
 كىو يورث ٤تبة هللا عزكجل . اثلثان :

بُّ اٍلميٍحًسًنُتى قاؿ تعاُف ) الًذينى يػي    ( .ٍنًفقيوفى يف السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلرىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن النَّاًس كىاَّللَّي ٭تًي
 ٬تلب األجر اٞتزيل من هللا تعاُف . رابعان :

 قاؿ تعاُف ) فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اَّللًَّ ( .
جعل أجر العايف على هللا ما يهيج على العفو ، كأف يعامل العبد ا٠تلق ٔتا ٭تب أف يعاملو هللا بو ، فكما قاؿ السعدم : كيف 

 ٭تب أف يعفو هللا عنو ، فػىٍليػىٍعفي عنهم ، ككما ٭تب أف يسا٤تو هللا ، فليسا٤تهم ، فإف اٞتزاء من جنس العمل .
 يوجب عفو هللا عن العبد يـو القيامة . خامسان :
ديث )كاف رجل يداين الناس فكاف يقوؿ لفتاه : إذا أتيت معسران فتجاكز عنو لعل هللا يتجاكز عنا فلقي هللا فتجاكز عنو( ففي اٟت

 متفق عليو .



 ِِِّ 

 . كىو من صفات الرسوؿ  سادسان :
صٌخاب يف يف الكتب ا١تتقدمة ) أنو ليس بفظ، كال غليظ، كال  كما قاؿ عبد اَّلٌل بن عمرك: إٓف أرل صفة رسوؿ اَّلٌل 

 األسواؽ، كال ٬تزم ابلسيئة السيئة، كلكن يعفو كيصفح ( ركاه البخارم .
 سبب ١ترفرة الذنوب . سابعان :

بُّوفى أىٍف يػىٍرًفرى اَّللَّي لىكيٍم كىاَّللَّي غىفيوره رىًحيمه ( .  قاؿ تعاُف ) كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا أىال ٖتًي
 من صفات ا١تتقُت . اثمنان :

ينى يػيٍنًفقيوفى يف السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء ) كىسىارًعيوا ًإُفى مىٍرًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى . الَّذً  قاؿ تعاُف
بُّ اٍلميٍحًسًنُتى    ( .كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلرىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن النَّاًس كىاَّللَّي ٭تًي

األسباب اليت تيعُت يف رسالتو النفيسة )قاعدة يف الص ر( كأعظم سبب يقود للعفو عن الناس ، ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
أٍف يىٍشهىدى العبدي حيٍسنى الثواب الذم كعده هللا ١تن عفى كص ر، كما قاؿ تعاُف:  ا١تسلم على الص ر على أذل الناس قاؿ : الثالث :

بُّ الظَّاًلًمُتى ( . )كىجىزىاءي   سىيًٌئىةو سىيًٌئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اَّللًَّ ًإنَّوي ال ٭تًي
 اذكر بعض أقواؿ السلف يف فضل العفو ؟

 قاؿ عمر : كل الناس يف حل مٍت .
 قاؿ اٟتسن : أفضل أخبلؽ ا١تؤمن العفو .

 عما يف أيدم الناس، كالتجاكز عنهم . العفةكوف فيو خصلتاف: كعن أيوب قاؿ: ال ينبل الرجل حىت ي
أتت جاريتو تصب ا١تاء عليو فسقط اإلبريق من يدىا على كجهو فشجو فقالت: كالكاظمُت -هنع هللا يضر-كىذا زين العابدين بن علي

العافُت عن الناس قاؿ: عفوت عنك، قالت: كهللا ٭تب اسنُت، قاؿ: أنت حرة لوجو الريظ فقاؿ: كظمت غيظي، قالت: ك 
 هللا. 

قاؿ ابن حباف : الواجب على العاقل توطُت النفس على لزـك العفو عن الناس كافة، كترؾ ا٠تركج جملازاة اإلساءة! إذ ال سبب 
 ييجها أشدُّ من االستعماؿ ٔتثلها.لتسكُت اإلساءة أحسني من اإلحساف، كال سبب لنماًء اإلساءة كهت

كقاؿ عمر بن عبد العزيز : أحب األمور إُف هللا ثبلثة : العفو يف القدرة ، كالقصد يف اٞتدة ، كالرفق يف العبادة، كما رفق أحد 
 أبحد يف الدنيا إال رفق هللا بو يـو القيامة .

 كراحت النفس يف العفو: فقد قاؿ أحد الشعراء:
 أرحت قلِب من غم العداكات ---حقد على أحدو ١تا عفوت، كَف أ

 ألدفع الشر عٍت ابلتحيات   ---   إٓف أحي عدكم عند رؤيتو
 كأ٪تا قد حشى قلِب ٤تبات.  ---كأظهر البشر لئلنساف أبرضو 
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ـو  -ُُّٓ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن سىاله ـى، كىأىٍطًعميوا ايى أىيػُّهىا اىلنها)  قىاؿى ـ، كىًصليوا اىأٍلىٍرحىا ! أىٍفشيوا اىلسهالى سي
ـو  ـه، تىٍدخيليوا اىٞتٍىنهةى ًبسىالى ـى، كىصىلُّوا اًبللهٍيًل كىالنهاسي نًيىا ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي .  (اىلطهعىا  أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟

 صحيح .
 ؟ ماذا نستفيد من اٟتديث

 نستفيد اٟتث على ىذه األعماؿ الصاٟتة كىي : 
 إفشاء السبلـ : كىو نشره كإذاعتو على من تعرؼ كمن ال تعرؼ .

 كصلة األرحاـ : ابلقوؿ كالفعل .
 كإطعاـ الطعاـ : على القريب كالبعيد .

 كقياـ الليل : 
 كأف ذلك سبب يف دخوؿ اٞتنة .

 اذكر ما كرد يف فضل إطعاـ الطعاـ ؟
 مدح هللا ا١تطعمُت للطعاـ . أكالن :

ـى عىلىى حيبًًٌو ًمٍسًكينان كىيىًتيمان كىأىًسَتان فقاؿ تعاُف )  ( .كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
 من أسباب النجاة من كرب يـو القيامة .اثنيان : 

ـى عىلىى حيبًًٌو ًمٍسًكينان كىيىًتيمان كىأىًسَتان  كىييٍطًعميوفى  . ييوفيوفى اًبلنٍَّذًر كىٮتىىافيوفى يػىٍومان كىافى شىرُّهي ميٍستىًطَتان قاؿ تعاُف ) ًإ٪تَّىا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو  .الطَّعىا
 ( . ٍم نىٍضرىةن كىسيريكران فػىوىقىاىيمي اَّللَّي شىرَّ ذىًلكى اٍليػىٍوـً كىلىقَّاىي . ًإّنَّ ٩تىىاؼي ًمٍن رىبًٌنىا يػىٍومان عىبيوسان قىٍمطىرًيران . اَّللًَّ ال نيرًيدي ًمٍنكيٍم جىزىاءن كىال شيكيوران 

 من أسباب دخوؿ اٞتنة .اثلثان : 
 ) َي أيها الناس : أفشوا السبلـ ، كأطعموا الطعاـ ، ... تدخلوا اٞتنة بسبلـ ( . ركاه الًتمذم قاؿ 

 خَت خصاؿ اإلسبلـ .رابعان : 
يػٍره قىاؿى  مُّ أى   أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النَِّبَّ . عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروك  ـى ، كىتػىٍقرىأي السَّبلىـى عىلىى مىٍن عىرىٍفتى كىمىٍن َفىٍ  : )اإًلٍسبلىـً خى تيٍطًعمي الطَّعىا

 ( متفق عليو .تػىٍعًرٍؼ 
 اذكر بعض األحاديث يف فضل إفضاء السالـ ؟

ـحديث الباب ) -أ ! أىٍفشيوا اىلسَّبلى  ... ( . َيى أىيػُّهىا اىلنَّاسي
يػٍره قىاؿى  مُّ أى   أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النَِّبَّ .  ٍبًن عىٍمروك عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ك  -ب ـى ، كىتػىٍقرىأي السَّبلىـى عىلىى مىٍن عىرىٍفتى  : )اإًلٍسبلىـً خى تيٍطًعمي الطَّعىا

 ( متفق عليو .كىمىٍن َفٍى تػىٍعًرٍؼ 
فى اٞتٍىنَّةى حىىتَّ تػيٍؤًمنيوا كىالى تػيٍؤًمنيوا حىىتَّ ٖتىىابُّوا . أىكىالى أىديلُّكيٍم عىلىى شىٍىءو ًإذىا الى تىٍدخيليو  ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : ىيرىيٍػرىةى قىاؿى كعن أَب  -ج

تيٍم أىٍفشيوا السَّبلىـى بػىيػٍنىكي   م ( ركاه مسلم .فػىعىٍلتيميوهي ٖتىىابػىبػٍ
 اذكر بعض فضائل قياـ الليل ؟

 أكالن : أف هللا تبارؾ كتعاىل مدح أىلو .
تػىٍعلىمي نػىٍفسه مَّا أيٍخًفيى ٢تىيم مًٌن قػيرًَّة  ) تػىتىجىاىفى جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خىٍوفان كىطىمىعان كى٦تَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يينًفقيوفى . فىبلى قاؿ تعاُف
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و جىزىاء ٔتىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى ( .  أىٍعُتي
 اجع : يعٍت بذلك قياـ الليل كترؾ النـو كاالضطجاع على الفرش الوطيئة .: تتجايف جنوهبم عن ا١تض قاؿ ابن كثَت

 يدعوف رهبم خوفان كطمعان : أم خوفان من كابؿ عقابًو كطمعان يف جزيل ثوابًو . 
 ك٦تا رزقناىم ينفقوف : فيجمعوف بُت فعل القرابت البلزمة كا١تتعدية .

 اثنيا : قياـ الليل  من عالمات ا١تتقُت .
ىيٍم رىبػُّهيٍم ًإنػَّهيٍم كىانيوا قػىٍبلى ذىًلكى ٤تيًٍسًنُتى قاؿ تعا . كىانيوا قىًليبلن مًٌنى اللٍَّيًل مىا ُف ) إفَّ اٍلميتًَّقُتى يًف جىنَّاتو كىعيييوفو . آًخًذينى مىا آًتى

 كىاٍلمىٍحريكـً ( .يػىٍهجىعيوفى . كىاًبألىٍسحىاًر ىيٍم يىٍستػىٍرًفريكفى . كىيف أىٍموىا٢تًًٍم حىقّّ لًٌلسَّاًئًل 
 قاؿ اٟتسن البصرم يف اآلية : ال يناموف من الليل إال أقلو ، كابدكا قياـ الليل .

ف أف كيف قولو سبحانو ) كىاًبألىٍسحىاًر ىيٍم يىٍستػىٍرًفريكفى ( قاؿ الرازم يف اآلية : إشارة إُف أهنم كانوا يتهجدكف ك٬تتهدكف مث يريدك 
ص منو ، فيسترفركف من التقصَت ، كىذه سَتة الكرٔف : أييت أببلغ كجوه الكـر كيستقلو يكوف عملهم أكثر من ذلك ، كأخل

 كيعتذر من التقصَت ، كاللئيم أييت ابلقليل كيستكثره كٯتن بو .
 اثلثان : قياـ الليل  من صفات عباد الرٛتن . أكلياء هللا كمن أسباب دخوؿ اٞتنة .

ابػىهىا  ًذينى يىًبيتيوفى لًرىهبًًٌٍم سيجَّػدنا كىًقيىامنا كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍصػًرٍؼ عىنَّا عىذىابى جىهىنَّمى ًإفَّ عىذى يقوؿ تعاُف يف كصف عباد الرٛتن ) كىالَّ 
منا خىاًلًدينى فً  يَّةن كىسىػبلى  يهىا حىسينىٍت ميٍستػىقىرِّا كىميقىامنا ( .كىافى غىرىامنا ... أكلىًئكى ٬تيٍزىٍكفى اٍلريٍرفىةى ٔتىا صىبػىريكا كىيػيلىٌقػىٍوفى ًفيهىا ٖتًى

 رابعان : كفرؽ تعاىل بُت من قاـ الليل كمن مل يقمو ، ٦تتدحان صاحب القياـ .
ء اللٍَّيًل سىاًجدان كىقىائًمان ٭تىٍذىري اآٍلًخرىةى كىيػىٍرجيػو رىٍٛتىةى رىبًًٌو قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم فقاؿ تعاُف ًذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى الَّ  )أىمٍَّن ىيوى قىاًنته آّنى
 يػىٍعلىميوفى( .

 خامسان : قياـ الليل  أفضل الصالة بعد الفريضة .
 ) أفضل الصبلة بعد الفريضة صبلة الليل ( ركاه مسلم . عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 

إُف اإلخبلص ، كألف صبلة الليل : كإ٪تا فضلت صبلة الليل على صبلة النهار ، ألهنا أبلغ يف اإلسرار كأقرب  قاؿ ابن رجب
 أشق على النفوس ، فإف الليلى ٤تل النوـً كالراحة من التعب ابلنهار ، فًٍتؾ النـو مع ميل النفس إليو ٣تاىدةه عظيمةه ، كألف القراءة

كما قاؿ تعاُف ) إف   يف صبلة الليل أقرب إُف التدبر ، فإنو تنقطع الشواغل ابلليل ، ك٭تضر القلب كيتواطأ ىو كاللساف على الفهم
 ّنشئة الليل ىي أشد كطئان كأقـو قيبلن ( .

 سادسان : من أسباب دخوؿ اٞتنة .
) أيها الناس ! أطعموا الطعاـ ، كصلوا األرحاـ ، كصلوا ابلليل كالناس نياـ تدخلوا اٞتنة  عبد هللا بن سبلـ . قاؿ : قاؿ  عن

 بسبلـ ( ركاه الًتمذم .
 ب للنجاة من الفنت .سابعان : قياـ الليل سب

 فالصبلة عمومان ، كصبلة الليل خصوصان سبب من أسباب النجاة من الفنت .
ً كىمىاذىا فيًتحى ًمنى ا٠تٍىزى  عىٍن أيٌـً سىلىمىةى قىالىًت ) اٍستػىيػٍقىظى النَِّبُّ  لىةى ًمنى اٍلًفنتى لىةو فػىقىاؿى : سيٍبحىافى اَّللًَّ مىاذىا أيٍنزًؿى اللَّيػٍ اًئًن أىٍيًقظيوا ذىاتى لىيػٍ

نٍػيىا عىارًيىةو يف اآلًخرىًة ( ركاه البخارم .  صىوىاًحبىاًت اٟتٍيجىًر ، فػىريبَّ كىاًسيىةو يف الدُّ
 ففي ىذا اٟتديث دليل كتنبيو على أثر الصبلة ابلليل يف الوقاية من الفنت .

 اثمنان : أنو شرؼ للمؤمن .
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 ج ريل ! فقاؿ َي دمحم ! اعمل ما شئت فإنك ٣تزم بو ، ... كاعلم أف ) جاءٓف فقد جاء يف اٟتديث عن سهل قاؿ : قاؿ 
 شرؼ ا١تؤمن قيامو ابلليل ، كعزه استرناؤه عن الناس ( ركاه الط رآف كحسنو األلبآف .

ه كيرفع فقياـ الليل شرؼ للمؤمن ، ألنو دليل على إخبلصو ، كدليل على ثقتو بربو ، كدليل على قوة إٯتانو ، فَتفعو هللا كيعز 
 مكانتو كيعلي درجتو ألنو خلى اب تعاُف .

 ًتسعان : ٢تم غرؼ يف اٞتنة .
) إف يف اٞتنة غرفان يرل ظاىرىا من ابطنها ، كابطنها من ظاىرىا ، أعدىا هللا ١تن أطعم الطعاـ ، كأفشى السبلـ ،  قاؿ 

 كصلى ابلليل كالناس نياـ ( ركاه أبو داكد .
 درؾ ا١تصلي كقت النزكؿ اإل٢تي .عاشران  : بقياـ الليل ي

) ينزؿ ربنا كلَّ ليلة إُف ٝتاء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل األخَت فيقوؿ: من يدعوٓف  عن أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 فأستجيب لو؟ من يسألٍت فأعطيو ؟ من يسترفرٓف فأغفر لو ( متفق عليو 

 م الرجل .من يقـو الليل بًنع اٟتادم عشر :كصف النيب 
نػٍَّيتي أىٍف أىرىل ريٍؤَيى فىأىقيصَّهىا  ًإذىا رىأىل ريٍؤَيى قىصَّهىا عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  قىاؿى ) كىافى الرَّجيلي يف حىيىاًة النَِّبًٌ  عىٍن سىاَفًو عىٍن أىبًيًو  فػىتىمى
ـي يف  عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  فػىرىأىٍيتي يف النػٍَّوـً كىأىفَّ مىلىكىٍُتً أىخىذىآف   اٍلمىٍسًجًد عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ كىكيٍنتي غيبلىمان شىاابِّ ، كىكيٍنتي أىّنى

ًف ، كىًإذىا ًفيهىا أيّنىسه قى   -وؿي أىعيوذي اًبَّللًَّ ًمنى النَّاًر ٍد عىرىفٍػتػيهيٍم فىجىعىٍلتي أىقي فىذىىىبىا َب ًإُفى النَّاًر فىًإذىا ًىيى مىٍطوًيَّةه كىطىيًٌ اٍلًبٍئًر ، كىًإذىا ٢تىىا قػىٍرّنى
فػىقىاؿى : نًٍعمى الرَّجيلي عىٍبدي  فػىلىًقيػىنىا مىلىكه آخىري فػىقىاؿى ِف َفٍى تػيرىٍع ، فػىقىصىٍصتػيهىا عىلىى حىٍفصىةى فػىقىصَّتػٍهىا حىٍفصىةي عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  -قىاؿى 

ـي ًمنى اللٍَّيًل ًإالَّ قىًليبلن ( ركاه البخارم .اَّللًَّ ، لىٍو كىافى ييصىلًٌى ًمنى اللٍَّيًل ، فىكى   افى بػىٍعدي الى يػىنىا
 قاؿ اٟتافظ ابن حجر : فمقتضاه أف من كاف يصلي من الليل يوصف بكونو نًعم الرجل .

 الثاين عشر : قياـ الليل من أسباب ا١تغفرة كالرٛتة .
ـى ًمنى اللٍَّيًل فىصىلَّى ، كىأىيٍػقىظى اٍمرىأىتىوي فىصىلٍَّت ، فىًإٍف أىبىٍت نىضىحى يًف :  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا  رىًحمى اَّللَّي رىجيبلن قىا

 اٍلمىاءى ( ركاه أبو داكد .ٍت يًف كىٍجًهًو كىٍجًههىا اٍلمىاءى ، رىًحمى اَّللَّي اٍمرىأىةن قىامىٍت ًمنى اللٍَّيًل فىصىلٍَّت ، كىأىيٍػقىظىٍت زىٍكجىهىا ، فىًإٍف أىىبى نىضىحى 
 الثالث عشر : من فضل قياـ الليل أنو من مظاف اإلجابة . 

) إف يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأؿ هللا خَتان من أمر الدنيا كاآلخرة اال أعطاه  عن جابر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 كذلك كل ليلة ( متفق عليو .

 ٟتث على قياـ الليل ؟اذكر بعض ما كرد عن السلف يف ا
 متفق عليوما كاف يدعو، ككاف إذا مرض أك كسل صلى كىو قاعد(.  قالت عائشة )َي عبد هللا! ال تدع قياـ الليل، فإف النِب 

كجاء يف موطأ اإلماـ عن ابن عمر قاؿ ) كاف عمر يصلي يف الليل حىت إذا كاف من آخر الليل أيقظ أىلو كقرأ : كىٍأميٍر أىٍىلىكى 
ًة كىاٍصطى رٍ عىلىيػٍهىا الى نىٍسأىليكى رًٍزقان ٨تٍَّني نػىٍرزيقيكى كىاٍلعىاًقبىةي لًلتػٍَّقوىل ( .ابً   لصَّبلى

كقاؿ أبو عثماف النٍهدم : تضيفت أاب ىريرة سبعة أَيـ ] أم نزلت عليو ضيفان [ فكاف ىو كزكجو كخادمو يقتسموف الليل أثبلاثن، 
 ريرة ثلثان .الزكجة ثلثان كخادمو ثلثان كأبو ى

 ككاف سليماف التيمي عنده زكجتاف ككانوا يقتسموف الليل أثبلاثن .
، فمات أخوه فقاـ الليل  ، فاقتسم الليل ىو كأخوه علي ، فماتت أمو كاٟتسن بن صاٌف كاف يقتسم الليل ىو كأخوه كأمو أثبلاثن 

 بنفسو .
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 ىلو : كاف حالو كحاؿ من قتل أىل الدنيا ٚتيعان .ككاف دمحم بن كاسع إذا جٌن عليو الليل يقـو كيتهجد ، يقوؿ أ
يف ككاف اإلماـ أبو سليماف الدارآف يقوؿ : كهللا لوال قياـ الليل ما أحببت الدنيا ، ككهللا إف أىل الليل يف ليلهم ألذ من أىل اللهو 

يف مثل ما أّن فيو من النعيم إهنم لفي نعيم ٢توىم ، كإنو لتمر ابلقلب ساعات يرقص فيو طرابن بذكر هللا فأقوؿ : إف كاف أىل اٞتنة 
 عظيم .

ككانت امرأة حبيب بن دمحم الزاىد توقظو ابلليل كتقوؿ : ذىب الليل ، كبُت أيدينا طريق بعيد ، كزادّن قليل ، كقوافل الصاٟتُت 
 قيٌدامنا ك٨تن قد بقينا ، ككانت تقوؿ :
 ًل كم ترقدي             قم َي حبيِب قد دّن ا١توعدي َي راقدى اللي                                     
 كخذ من الليًل كأكقاتًو             كٍردان إذا ما ىجعى الرُّقػدي                                      
 من ّنـى حىت ينقضي ليلوي           َف يبلػغ ا١تنزؿى أك ٬تهػدي                                      

 قل ألكِف األلباًب أىًل التقى       قىنطرةي العىٍرًض لكم موعدي                                      
 كقاؿ أبو الدرداء : صلوا ركعتُت يف ظلم الليل لظلمة القبور .

 كقاؿ أٛتد بن حرب : عجبت ١تن يعلم أف اٞتنة تزين فوقىو ، كالنار تضـر ٖتتو ، كيف يناـ بينهما .
، فيقـو فيصلي حىت  ككاف شداد بن ، فيقوؿ: اللهم إف النار أذىبت النـو أكس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشو ال أيتيو النـو

 يصبح .
 كحُت سألت ابنة الربيع بن خثيم أابىا : َي أبتاه الناس يناموف كال أراؾ تناـ ؟ قاؿ : َي بنية إف أابًؾ ٮتاؼ السيئات .

 لب رجبلن ، فقالوا : ىو ّنئم ، قاؿ : ما كنت أرل أف أحدان يناـ يف السحر .كيركل أف طاككسان جاء يف السحر يط
 ككاف عبد هللا بن داكد يقوؿ : كاف أحدىم إذا بلغ أربعُت سنة طول فراشو ، كاف ال يناـ الليل .

حرصان على الدنيا ،  كذكر أف عامران ١تا احتضر جعل يبكي ، فقيل : ما يبكيك َي عامر ؟ قاؿ : ما أبكي جزعان من ا١توت كال
 كلكٍت أبكي على ظمأ ا٢تواجر كقياـ الشتاء .

 كقاؿ دمحم بن ا١تنكدر :  ما بقي من لذات الدنيا إال ثبلث : قياـ الليل ، كلقاء اإلخواف ، كالصبلة يف ٚتاعػػة .
 الذنب فيحـر بو قياـ الليل . كقاؿ اٟتسن البصرم : ما نعلم عمبلن أشد من مكابدة الليل كنفقة ىذا ا١تاؿ ، كإف الرجل ليذنب

 اذكر بعض أسباب دخوؿ اٞتنة ؟
 أكالن : تقول هللا .
 ( . كىسىارًعيوا ًإُفى مىٍرًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى كما قاؿ تعاُف ) 

 ( . ٍم جىنَّاًت النًَّعيمً ًإفَّ لًٍلميتًَّقُتى ًعٍندى رىهبًًٌ كقاؿ تعاُف ) 
 . كىأيٍزلًفىًت اٞتٍىنَّةي لًٍلميتًَّقُتى غىيػٍرى بىًعيدو(كقاؿ تعاُف ) 
  ( . كىأيٍزلًفىًت اٞتٍىنَّةي لًٍلميتًَّقُتى كقاؿ تعاُف ) 
 ( .كىًسيقى الًَّذينى اتػَّقىٍوا رىبػَّهيٍم ًإُفى اٞتٍىنًَّة زيمىران كقاؿ تعاُف ) 
 ثر ما يدخل الناس اٞتنة ؟ فقاؿ ) تقول هللا كحسن ا٠تلق ( ركاه الًتمذم .عن أك كسئل النِب 

 اثنيان : احملافظة على صالة العصر كالفجر .
 ( متفق عليو . مىٍن صىلَّى اٍلبػىٍردىٍيًن دىخىلى اٞتٍىنَّةى ) قىاؿى  فَّ رىسيوؿى هللًا . أأىَب ميوسىى  عن

 تضاىا .اثلثان : التلفظ ابلشهادتُت مع العمل ٔتق
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 رىسيوؿي اَّللًَّ الى يػىٍلقىى اَّللَّى هًبًمىا عىٍبده غىيػٍرى شىاؾٌو ًفيًهمىا ًإالَّ دىخىلى اٞتٍىنَّةى ( متفق عليو . ...أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىأىٌٓفً  ) قاؿ 
اتػىٍُتً فىمىٍن  يَّ نػىٍعلىٍيًو قىاؿى : اٍذىىٍب بًنػىٍعلى  يٍػرىةى ! كىأىٍعطىآف : َيى أىابى ىيرى  كيف حديث أَب ىريرة الطويل كفيو ) قاؿ أبو ىريرة ، فػىقىاؿى  ىى

ٍرهي اًبٞتٍى  ا اٟتٍىاًئًط يىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي ميٍستػىٍيًقنان هًبىا قػىٍلبيوي فػىبىشًٌ  نَّة ( متفق عليو .لىًقيتى ًمٍن كىرىاًء ىىذى
 : إحصاء أٝتاء هللا .رابعان 
 ) ًإفَّ َّللًًَّ ًتٍسعىةن كىًتٍسًعُتى اٍٝتان ًمائىةن ًإالَّ كىاًحدان مىٍن أىٍحصىاىىا دىخىلى اٞتٍىنَّةى ( متفق عليو . قاؿ 

 : قراءة آية الكرسي بعد الفريضة .خامسان 
 ) من قرأ آية الكرسي يف دبر كل صبلة مكتوبة َف ٯتنعو من دخوؿ اٞتنة إال ا١توت ( ركاه النسائي . قاؿ 

 : الذكر بعد الوضوء .ادسان س
اٍلويضيوءى مثيَّ يػىقيوؿي أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىأىفَّ ٤تيىمَّدان عىٍبدي اَّللًَّ كىرىسيوليوي ًإالَّ  -أىٍك فػىييٍسًبغي  -) مىا ًمٍنكيٍم ًمٍن أىحىدو يػىتػىوىضَّأي فػىيػيٍبًلغي  قاؿ 

انًيىةي يىٍدخيلي ًمٍن أىيًٌهىا شىاء ( ركاه مسلم .فيًتحىٍت لىوي أىبٍػوىابي اٞتٍىنًَّة   الثَّمى
 : ال حوؿ كال قوة إال ابهلل .بعان سا

 ) ال حوؿ كال قوة إال اب كنز من كنوز اٞتنػة ( متفق عليو . قاؿ 
 : سؤاؿ هللا اٞتنة .اثمنان 
 ركاه الًتمذم . ) من سأؿ هللا اٞتنة ثبلث مرات ، قالت اٞتنة : اللهم أدخلو اٞتنة ( قاؿ 

 : طلب العلم ابتغاء مرضات هللا .ًتسعان 
 ) من سلط طريقان يلتمس فيو علمان سهل هللا لو بو طريقان إُف اٞتنة ( ركاه مسلم . قاؿ 

 : السنن الركاتب .عاشران 
لىوي بػىٍيته  اٞتٍىنًَّة أىٍك ًإالَّ بيًٍتى  طىوُّعان غىيػٍرى فىرًيضىةو ًإالَّ بػىٌتى اَّللَّي لىوي بػىٍيتان يًف عىٍشرىةى رىٍكعىةن تى  ) مىا ًمٍن عىٍبدو ميٍسًلمو ييصىلًٌى َّللًًَّ كيلَّ يػىٍوـو ثًنػٍيتىٍ  قاؿ 

 اٞتٍىنَّة ( ركاه مسلم . يف 
 اٟتج ا١تربكر . اٟتادم عشر : 

 ) كاٟتج ا١ت ركر ليس لو جزاء إال اٞتنة ( متفق عليو . قاؿ 
ًيمو الدهاًرمًٌ  -ُِّٓ : قىاؿى   كىعىٍن ٘تى :" َّلًلًه كىًلًكتىاًبًو كىًلرىسيولًًو )  قىاؿى ؟ قىاؿى . قػيٍلنىا: ًلمىٍن ايى رىسيوؿى اىَّللًه اثن اىلدًٌيني اىلنهًصيحىةي" ثىالى

 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه .  (كىأًلىئًمهًة اىٍلميٍسًلًمُتى كىعىامهًتًهٍم 
----------------- 

 ( حكامهم . ) أئمة ا١تسلمُت
 ( سائر ا١تسلمُت غَت اٟتكاـ . امتهم) ع

 ( البجلي ، صحاَب جليل . ) عىٍن جىرًيًر ٍبًن عىٍبًد اَّللهً 
يػىٍعتي رىسيوؿى اَّللًه   أم : عاىدت كعاقدت .(  ) ابى

 أم : اإلتياف هبا على كجهها ا١تطلوب .) عىلىى ًإقىػاـً الصهالىًة ( 
ًإيتىاًء الزهكىاًة (   حقيها .أم : إعطاؤىا ١تست) كى
 عرؼ النصيحة ؟

 : ىي كلمة يع ر هبا عن إرادة ا٠تَت للمنصوح لو . قيل
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 : قياـ العبد ٔتا لرَته من اٟتقوؽ ، كىذا أصوب . كقيل
، كىًلًكتىاًبًو، كىلًرىسيولًًو، كىأًلىئًمًَّة اٍلميٍسًلًمُتى كىعىامًَّتًهم ىي : القياـ ْتقوقهم .  فالنصيحة َّللًًَّ

 ا نوعاف :كىي ابعتبار منفعته
 كلكتاب هللا عز كجل . ما منفعتها مقصودة يف األصل للناصح ، كىي النصيحة  كلرسولو  أحد٫تا :
 ما منفعتها مقصودة يف األصل للناصح كا١تنصوح معان ، كىي النصيحة ألئمة ا١تسلمُت كعامتهم .  كاآلخر :

 تهم .كيفية النصيحة هلل كلكتابو كلرسولو كألئمة ا١تسلمُت كعامما  
تكوف ابإلٯتاف بو ، كنفي الشريك عنو ، كترؾ اإلٟتاد يف صفاتو ، ككصفو بصفات الكماؿ كاٞتبلؿ كلها ، كتنزيهو  النصيحة هلل :

 سبحانو كتعاُف عن ٚتيع النقائص ، كالقياـ بطاعتو ، كاجتناب معاصيو .
 بقراءتو كتدبره كحفظو كالعمل بو .كالنصيحة لكتابو : 
تكوف بتصديق رسالتو ، كاإلٯتاف ّتميع ما جاء بو ، كطاعتو يف أمره كهنيو ، كنصرتو حيان كميتان ، كمعاداة من  :كالنصيحة لرسولو 

 عاداه ، كمواالة من كااله ، كإعظاـ حقو كتوقَته ، كإحياء طريقتو كسنتو ، كبث دعوتو كنشر شريعتو .
فيو ، كأمرىم بو كتذكَتىم برفق كلطف ، كإعبلمهم ٔتا غفلوا  : تكوف ٔتعاكنتهم على اٟتق كطاعتهم كالنصيحة ألئمة ا١تسلمُت

 عنو ، كترؾ ا٠تركج عليهم ، كأتلف قلوب الناس لطاعتهم ، كأف يدعى ٢تم ابلصبلح .
تكوف إبرشادىم ١تصاٟتهم يف آخرهتم كدنياىم، ككف األذل عنهم، كتعليم ما ٬تهلونو من دينهم،  كالنصيحة لعامة ا١تسلمُت :

و ابلقوؿ كالفعل ، كسًت عوراهتم ، كسد خبلهتم ، كدفع ا١تضار عنهم ، كجلب ا١تنافع ٢تم ، كأمرىم اب١تعركؼ كهنيهم كيعينهم علي
 عن ا١تنكػػر برفق كإخبلص ، كالشفقة عليهم ، كأف ٭تب ٢تم ما ٭تب لنفسو من ا٠تَت ، كيكره ٢تم ما يكره لنفسو من ا١تكركه .

 النصيحػػة ؟فضائل  اذكر بعض
 أهنا مهمة الرسل . أكالن :

 قاؿ تعاُف إخباران عن نوح ) أيبػىلًٌريكيٍم رًسىاالًت رىَبًٌ كىأىٍنصىحي لىكيٍم ( .
 أف منزلتها عظيمة . اثنيان :

 كما يف حديث الباب .
 : أهنا من عبلمات كماؿ اإلٯتاف .اثلثان 

 ) ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو ( . كما قاؿ 
 من حقوؽ ا١تسلم على أخيو ا١تسلم . أهنا رابعان :

 ) للمؤمن على ا١تؤمن ست خصاؿ : ... كينصح لو إذا غاب أك شهد ( . قاؿ 
 اذكر بعض أقواؿ السلف يف النصيحة ؟

 ينبري أف تسود النصيحة بُت ا١تسلمُت ، فإهنا من أعظم مكمبلت اإلٯتاف . 
 . سئل ابن ا١تبارؾ : أم األعماؿ أفضل ؟ قاؿ : النصح 

 كقاؿ الفضيل : ا١تؤمن يسًت كينصح كالفاجر يهتك كيعَت .
 كقاؿ أيضان: ما أدرؾ عندّن من أدرؾ بكثرة الصبلة كالصياـ، كإ٪تا أدرؾ عندّن بسخاء األنفس، كسبلمة الصدكر، كالنصح لؤلمة.

  قلبو .قاؿ أبو بكر ا١تزٓف : ما فاؽ أبو بكر أصحاب رسوؿ هللا بصـو كال بصبلة ، كلكن بشيء كاف يف
 قاؿ ابن علية : الذم كاف يف قلبو اٟتب  عز كجل كالنصيحة يف خلقو .ك 
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، الذين ٭تٌببوف هللا تعاُف إُف عباده كيعملوف يف األرض  : إف أحب عباد هللا إُف هللا : إف شئتم ألنصحن لكم كقاؿ أبو الدرداء
 نصحان .

 كقاؿ حكيم : كٌدؾ من نصحك .
 أخاه فيما بينو كبينو فهي نصيحة ، كمن كعظو على رؤكس الناس فإ٪تا كٓتَّىو .قاؿ بعض السلف : من كعظ ك 
قاؿ عبد العزيز بن أَب ركاد رٛتو هللا : كاف من كاف قبلكم إذا رأل الرجل من أخيو شيئان أيمره يف رفق فيؤجر يف أمره كهنيو ، كإف  

 أحد ىؤالء ٮترؽ بصاحبو فيسترضب أخاه كيهتك سًته.
 ؟ب النصيحة آدااذكر بعض 

 اإلخبلص  عز كجل . : أكالن 
 كإ٪تا لكل امرئ ما نول ( . كما يف حديث عمر ) إ٪تا األعماؿ ابلنيات كتعاُف فبلبد أف يقصد بنصحو كجو هللا تبارؾ

 أال يقصد التشهَت . : اثنيان 
 : أف يكوف النصح سران . اثلثان 

 من كعظو عبلنية فقد فضحو كشانو .الشافعي : من كعظ أخاه سران فقد نصحو كزانو ، ك  قاؿ 
 سران . يقوؿ اٟتافظ ابن رجب رٛتو هللا : ككاف السلف إذا أرادكا نصيحة أحد كعظوه

 فإ٪تا كٓتو . قاؿ بعضهم :  من كعظ أخاه فيما بينو كبينو فهي نصيحة كمن كعظو على رؤكس الناس
 قاؿ الشاعر :

 النصيحة ى يف اٞتماعةترمدٓف بنصحك يف انفرادم                كجٌنِب 
 فإف النصحى بُت الناًس نوعه                 من التوبيًخ ال أرضى استماعو 

 . النصح بلطف كأدب كرفق كال يثقل على الناصح كال يكثر عليو أف يكوف : رابعان 
 شانو( .   ينزع من شيء إال إف الرفق ال يكوف يف شيء إال زانو كال   قاؿ )     عائشة أف النِب   عن  كما جاء يف اٟتديث 

 اختيار الوقت ا١تناسب للنصيحة : خامسان 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

ىذا اٟتديث يفيد بعمومو كركاَيتو أنو ٬تب أف ينصح ا١تسلم ألخيو ا١تسلم يف ٚتيع جوانب اٟتياة كليس يف جانب كاحد بل 
 دنيا كأخرل .

 على النصح لكل مسلم ، قد طبق ذلك :  كجرير بن عبد هللا قد ابيع الرسوؿ
فقد ذكر النوكم يف شرح مسلم : أف جريران أمر مواله أف يشػًتم لو فرسان ، فاشًتل لو فرسان بثبلٙتائة درىم كجاء بو كبصاحبو 

ليك َي أاب عبد لينقده الثمن ، فقاؿ جرير لصاحب الفرس : فرسك خَت من ثبلٙتائة درىم ، أتبيعو أبربعمائة درىم ؟ قاؿ : ذلك إ
هللا . فقاؿ : فرسك خَت من ذلك أتبيعو ٓتمسمائة درىم ؟ مث َف يزؿ يزيد مائة فمائة كصاحبو يرضى كجرير يقوؿ فرسك خَت إُف 

 على النصح لكل مسلم . أف بلغ ٙتا٪تائة درىم فاشًتاه هبا . فقيل لو بذلك فقاؿ : إٓف ابيعت رسوؿ هللا 
النصح للمسلمُت يف أمور دينهم كدنياىم كلنا فيهم أسوة ) لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفيًهٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه يف  ىكذا يفعل صحابة الرسوؿ 

 ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اَّللَّى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ فىًإفَّ اَّللَّى ىيوى اٍلرىًٍتُّ اٟتٍىًميد ( .
 ؤمن كاليدين ترسػػل إحدا٫تا األخرل .كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : فإف ا١تؤمن للم

 من أعظم النصح أف ينصح ١تن استشاره يف أمره .



 َِِْ 

 : ) إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحو ( . كما قاؿ 
 ككذلك النصح يف الدين .

قاؿ قالت لو فاطمة بنت قيس : قد خطبٍت أبو جهم كمعاكية ، ف قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : ثبت يف الصحيح أف النِب 
حاؿ ا٠تاطبُت للمرأة ، فإف النصػػح يف  ٢تا : أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ، كأما معاكية فصعلوؾ ال ماؿ لو ، فبُت النِب 

 نصح ا١ترأة يف دنياىا فالنصيحة يف الدين أعظم . الدين أعظم من النصح يف الدنيا ، فإذا كاف النِب 
 رٔف الرش كا٠تديعة .ٖت

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  أىِب ىيرىيٍػرىةى كىعىٍن  -ُّّٓ ًٍمًذمُّ، ( أىٍكثػىري مىا ييٍدًخلي اىٞتٍىنهةى تػىٍقول اىَّللًه كىحيٍسني اى٠ٍتيليًق )  قىاؿى أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ
 كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي . 

---------- 
 عرؼ التقول ؟

 سو كقاية من عذاب هللا بفعل أكامره كاجتناب نواىيو .التقول مأخوذة من الوقاية ، كىي : أف ٬تعل اإلنساف لنف
 كىذا من أٚتع التعاريف ، كقد جاء يف معناىا آاثر عدة عن السلف كلها داخلة ٖتت ىذا ا١تعٌت .

 قاؿ علي : التقول: ا٠توؼ من اٞتليل ، كالعمل ابلتنزيل ، كالرضا ابلقليل ، كاالستعداد ليـو الرحيل .
 ة تقول هللا : أف يطاع فبل يعصى ، كيذكر فبل ينسى ، كيشكر فبل يكفر .كقاؿ ابن مسعود : حقيق

كقاؿ طلق بن حبيب : التقول أف تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ، ترجو ثواب هللا ، كأف تًتؾ معصية هللا على نور من هللا ، 
 ٗتاؼ عقاب هللا .

 قاؿ ابن القيم : كىذا من أحسن ما قيل يف حد التقول .
م أف عمر بن ا٠تطاب سأؿ أَب بن كعب عن التقول ؟ فقاؿ: ىل أخػذت طريقان ذا شوؾ ؟ قاؿ: نعم ، قاؿ : فما عملت ؟ كرك 

 قاؿ: تشمرت كحذرت ، قاؿ : فذاؾ التقول .
 قاؿ ابن ا١تعتز :

 ككبيػػػػػػػرىػػػػػػػػػػػا فهػػػػػػػػو التػػػقى  خل الذنوب صرَتىا
 الشوؾ ٭تذر ما يرلأرض  كن مثل ماش فػػػػػػػػػػوؽ 

 ال ٖتقػػػػػػػػرف صػػػػػػػػػػػػػػرػَتة         إف اٞتبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ من اٟتصػػػػػػى
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد فضل تقول هللا ، كأهنا من أسباب دخوؿ اٞتنة .
 اذكر ما كرد يف األمر ابلتقول ؟

 ( . قيوا اَّللَّى حىقَّ تػيقىاتًًو كىال ٘تىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّ قاؿ تعاُف )
كيٍم أىًف اتػَّقيوا اَّللَّى كقاؿ تعاُف ) نىا الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم كىًإَيَّ  ( .كىلىقىٍد كىصَّيػٍ
 ( . كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقُتى َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كقاؿ تعاُف )
 ( . َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدان كقاؿ تعاُف )
 ( . خىًبَته ٔتىا تػىٍعمىليوفى  َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىٍلتػىٍنظيٍر نػىٍفسه مىا قىدَّمىٍت لًرىدو كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى كقاؿ تعاُف )

 ألمتو . فالتقول ىي كصية هللا ٞتميع خلقو ، ككصية رسولو 



 ُِِْ 

 إذا بعث أمَتان على سرية أكصاه يف خاصة نفسو بتقول هللا ، كٔتن معو من ا١تسلمُت خَتان . كاف 
 طاعة ألئمتهم .يف حجة الوداع يـو النحر كصى الناس بتقول هللا كابلسمع كال ك١تا خطب رسوؿ هللا 

 ك١تا كعظ الناس كأهنا موعظة مودع قاؿ : أكصيكم بتقول هللا .
 كقاؿ ١تعاذ : اتق هللا حيثما كنت .

 اذكر بعض فضائل التقول ؟
 : أهنا سبب لتيسَت األمور . أكالن 

 ( . مىن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىل لَّوي ًمٍن أىٍمرًًه ييٍسران قاؿ تعاُف ) كى 
 إلكراـ هللا .: أهنا سبب  اثنيان 

 (.  ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ قاؿ تعاُف ) 
 : العاقبة ألىل التقول . اثلثان 

 ( . كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقُتى قاؿ تعاُف ) 
 : أهنا سبب يف دخوؿ اٞتنة . رابعان 

 ( . كىأيٍزلًفىًت اٞتٍىنَّةي لًٍلميتًَّقُتى قاؿ تعاُف ) 
 ( . ارًعيوا ًإُفى مىٍرًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىنَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى كىسى كقاؿ تعاُف )

 كٟتديث الباب .
 : أهنا سبب لتكفَت السيئات . خامسان 

يًٌئىاتًًو كىيػيٍعًظٍم لىوي أىٍجران قاؿ تعاُف )  ( .كىمىن يػىتًَّق اَّللَّى ييكىفًٌٍر عىٍنوي سى
 : أهنا سبب ٟتصوؿ البشرل ٢تم . سادسان 

نٍػيىاقاؿ تعاُف  )ا  ( .لًَّذينى آمىنيوٍا كىكىانيوٍا يػىتػَّقيوفى ٢تىيمي اٍلبيٍشرىل يًف اٟتٍىياًة الدُّ
 : أهنا سبب للفوز كا٢تداية . سابعان 

 ( . ىيمي اٍلفىائًزيكفى  كىمىن ييًطًع اَّللَّى كىرىسيولىوي كىٮتىٍشى اَّللَّى كىيػىتػٍَّقًو فىأيٍكلىًئكى ) قاؿ تعاُف 
 : أهنا سبب للنجاة يـو القيامة . اثمنان 

ي الًَّذينى اتػَّقىوا كَّنىذىري الظَّاًلًمُتى ًفيهىا ًجًثٌيان قاؿ تعاُف )  ( .مثيَّ نػينىجًٌ
 : أهنا سبب لتفتيح ال ركات من السماء كاألرض . ًتسعان 

 ( .تػَّقىوٍا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمىاًء كىاألىٍرضً كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوٍا كىاقاؿ تعاُف )
 : أهنا سبب للخركج من ا١تأزؽ . عاشران 

 ( .مىن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىل لَّوي ٥تىٍرىجان كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ٭تىٍتىًسبي قاؿ تعاُف )كى 
 : أهنا سبب بة هللا . اٟتادم عشر

بُّ اٍلميتًَّقُتى إً قاؿ تعاُف )  ( . فَّ اَّلٌلى ٭تًي

 : أهنا سبب لبلىتداء ابلقرآف . الثاين عشر 
 ( . ذىًلكى اٍلًكتىابي ال رىٍيبى ًفيًو ىيدلن لًٍلميتًَّقُتى قاؿ تعاُف )

 : ابلتقول تناؿ معية هللا . الثالث عشر



 ِِِْ 

 ( . ًقُتى كىاتػَّقيوا اَّللَّى كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى مىعى اٍلميتَّ قاؿ تعاُف )
 : أهنا خَت زاد . الرابع عشر
يػٍرى الزَّاًد التػٍَّقوىلقاؿ تعاُف )  ( .كىتػىزىكَّديكا فىًإفَّ خى

 : أهنا من أسباب نيل األجر العظيم . ا٠تامس عشر
 ( .لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا ًمنػٍهيٍم كىاتػَّقىٍوا أىٍجره عىًظيمه قاؿ تعاُف )

 للمتقُت . : أف اآلخرة خَت من الدنيا السادس عشر
يػٍره ًلمىًن اتػَّقىى كىال تيٍظلىميوفى فىًتيبلن قاؿ تعاُف ) ك   ( . اآٍلًخرىةي خى
 : أهنا سبب لقبوؿ األعماؿ . السابع عشر
 ( .قىاؿى ًإ٪تَّىا يػىتػىقىبَّلي اَّللَّي ًمنى اٍلميتًَّقُتى قاؿ تعاُف )

 أف لباس التقول خَت لباس . الثامن عشر :
يػٍره كىلًبىاسي التػَّ قاؿ تعاُف )  ( .ٍقوىل ذىًلكى خى

 : أهنا من أسباب الرٛتة . التاسع عشر
 ( .ٍؤًمنيوفى كىرىٍٛتىيًت كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو فىسىأىٍكتػيبػيهىا لًلًَّذينى يػىتػَّقيوفى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىالًَّذينى ىيٍم آًبَيتًنىا يػي قاؿ تعاُف )
 : أهنا من أسباب كالية هللا .العشركف 
 ( .الًَّذينى آمىنيوا كىكىانيوا يػىتػَّقيوفى  . أىال ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اَّللًَّ ال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى ) قاؿ تعاُف

 ( . كىاَّللَّي كىِفُّ اٍلميتًَّقُتى كقاؿ تعاُف )
 اذكر مراتب التقول ؟

 : مراتب التقول :  قاؿ ابن القيم
 التقول ثبلث مراتب :

 اٟتمية عن الفضوؿ كما ال يعٍت. ، كالثالثة:ٛتٌيتها عن ا١تكركىات كالثانية:لقلب كاٞتوارح عن اآلاثـ كارمات، ٛتٌية ا إحداىا: 
 فاألكُف تعطي العبد حياتو، كالثانية تفيده صحتو كقوتو، كالثالثة تكسبو سركره كفرحو كهبجتو .           

 فائدة :
 تقدـ ما يتعلق ْتسن ا٠تلق . 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُّْٓ  (ًإنهكيٍم الى تىسىعيوفى اىلنهاسى ِبًىٍموىاًلكيٍم، كىلىًكٍن لًيىسىٍعهيٍم بىٍسطي اىٍلوىٍجًو، كىحيٍسني اى٠ٍتيليًق )  كىعىٍنوي قىاؿى
 أىٍخرىجىوي أىبيو يػىٍعلىى، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي . 

------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟

 ال يصح .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 اٟتديث دليل على فضل بسط الوجو كبشاشتو عند اللقاء ، كفضل حسن ا٠تلق .
 . كقد تقدـ ما يرٍت عن حديث الباب عند شرح حديث ) ال ٖتقرف من ا١تعركؼ شيئان كلو أف تلقى أخاؾ بوجو طلق (



 ِِّْ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُّٓٓ  أىٍخرىجىوي أىبيو دىاكيدى إبًًٍسنىادو حىسىنو . (ني ًمٍرآةي اىٍلميٍؤًمًن اىٍلميٍؤمً  ) كىعىٍنوي قىاؿى
-------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 ىذا اٟتديث اختلف العلماء يف ٖتسينو كتضعيفو نظران للخبلؼ يف الراكم : كثَت بن زيد األسلمي .

 كقد حسنو اٟتافظ ابن حجر ىنا .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 يد : أف ا١تؤمن للمؤمن كا١ترآة ، كأف ا١تؤمن يعلم عيب نفسو إبعبلـ أخيو لو ، كما يعلم خلل كجهو ابلنظر إُف ا١ترآة .نستف
 ففيو التناصح بُت ا١تسلمُت .

 أف ا١تسلم يعمل عمل ا١ترآة لصاحبها، فماذا تعمل ا١ترآة ككيف تعمل؟ ففي ىذا اٟتديث :
حق بنا ككذا ا١تسلم يكشف ألخيو ما بو من عيوب كأدراف معنوية كذلك من خبلؿ ا١ترآة تكشف األدراف البدنية اليت تل

 .ةا١تناصح
كا١ترآة تكشف األدراف اٟتسية بلطف، فليس ٢تا عصا غليظة تشَت هبا إِف موضع الدرف يف اٞتسد، ككذا ا١تسلم يبُت ألخيو 

 . العيوب أبسلوب حسن ككبلـ لطيف ألنو يرل أف عليو إصبلحو
 . كذا ا١تسلم ال يفضح أخاه، بل يناصحو يف السر تكشف العيوب لرَت حاملها فبل تكشف األدراف لرَت حاملها كا١ترآة ال

كا١ترآة ال تذىب بعد أف تكشف األدراف بل تبقي معينة علي إزالتها، ككذا ا١تسلم يبقي معُت لك علي إزالة ما أنت فيو من 
 .ألجل النقد فحسب األخطاء كالعيوب، كال ينتقد نقدان سلبيان ىدامان 

مث إف ا١ترآة ال ٖتدث بصورتك غَتؾ، كال تعرضها لسواؾ يف غيبتك، فبل تفشي سرؾ عند اآلخرين، ككذلك ينبري أف يكوف األخ 
 .ا١تسلم

، فإذا أتى أحد بعدي ال يرل من كقف أمامها حاؿ كونو متسخان، أك حاؿ ان بل إف ا١ترآة ال ٖتفظ الصورة اليت نكوف عليها سابق
زالتو األكساخ عن جسده، ككذا ا١تسلم فإنو ينسي ما أبخيو من العيوب ٔتجرد أف تزكؿ عنو، كتبقى صورة أخيو خالية من العيوب إ

 .يف ذىنو، فضبلن عن أف يبث ما رأل من عيب
أنقى كقلبو  كبقدر ما تكوف ا١ترآة نقية يكوف كشفها للعيوب أكضح كشفافيتها يف ذلك أكثر، ككذا ا١تسلم بقدر ما تكوف نفسو

 .  أتقي يكوف شعوره ابلعيب كا٠تطاء أكثر
 . يعرفو عيوب نفسو ان عارف ان كلذا فإف على ا١تسلم أف يصحب تقي 
 ) مقاؿ يف موقع أّن ا١تسلم ( .     .": "رحم هللا عبدان أىدل إِف عيوَب كقد قاؿ عمر  

 فائدة :
 قاؿ الغزال :

ًفذىةن َفٍى ٗتىٍفى عىلىٍيًو عيييوبي اٍعلىٍم أىفَّ اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ  يػٍرنا بىصَّرىهي ًبعيييوًب نػىٍفًسًو، فىمىٍن كىانىٍت بىًصَتىتيوي ّنى وي، فىًإذىا عىرىؼى اٍلعيييوبى ًإذىا أىرىادى ًبعىٍبدو خى
جي. كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى ا٠تٍىٍلًق جىاًىليوفى ًبعيييوًب أىنٍػفيًسًهٍم، يػىرىل أىحىديىي  مي اٍلقىذىل يف عىٍُتً أىًخيًو، كىالى يػىرىل اٞتًٍذٍعى يف عىٍُتً نػىٍفًسًو، أىٍمكىنىوي اٍلًعبلى

:  فىمىٍن أىرىادى أىٍف يػىٍعًرؼى عيييوبى نػىٍفًسًو فػىلىوي أىٍربػىعىةي طيريؽو
: تًًو، كىىىذىا شىٍأفي أىٍف ٬تىًٍلسى بػىٍُتى يىدىٍم شىٍيخو بىًصَتو ًبعيييوًب النػٍَّفًس، ميطًَّلعو عىلىى خىفى  ]الطهرًيقي[ اأٍلىكهؿي اَيى اآٍلفىاًت كىيػىتػٍبىعي ًإشىارىتىوي يًف ٣تيىاىىدى

ًجًو.  التًٌٍلًميًذ مىعى أيٍستىاًذًه، فػىيػيعىٌرًفيوي أيٍستىاذيهي عيييوبى نػىٍفًسًو، كىيػيعىٌرًفيوي طىرًيقى ًعبلى



 ِِْْ 

يًٌنن  ]الطهرًيقي[ الثهاين: ًقًو كىأىفٍػعىالًًو كىعيييوًبًو يػينػىبًٌهيوي عىلىٍيًو، أىٍف يىٍطليبى صىًديقنا صىديكقنا بىًصَتنا ميتىدى ًحظي أىٍحوىالىوي كىأىفٍػعىالىوي، فىمىا كىرًهى ًمٍن أىٍخبلى ا ييبلى
 . فػىهىكىذىا كىافى يػىٍفعىلي اأٍلىكىابًري ًمٍن أىئًمًَّة الدًٌينً 

: رىًحمى اَّللَّي اٍمرىأن أىٍىدىل إً    .ِفىَّ عيييوَبكىافى عمر رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي يػىقيوؿي
ًر النًٌفىاًؽ؟ فػىهيوى عىلىى  كىكىافى يىٍسأىؿي حذيفة كىيػىقيوؿي لىوي: أىٍنتى صىاًحبي ًسرًٌ رىسيوًؿ اَّللًَّ  ئنا ًمٍن آاثى يًف اٍلمينىاًفًقُتى فػىهىٍل تػىرىل عىلىيَّ شىيػٍ

لىًة قىٍدرًًه كىعيليوًٌ مىٍنًصًبًو ىىكىذىا كىانىٍت تػيٍهمىتيوي لًنػىٍفًسوً  رىًضيى اَّللَّي عىٍنوي. فىكيلُّ مىٍن كىافى أىٍكفػىرى عىٍقبلن كىأىٍعلىى مىٍنًصبنا، كىافى أىقىلَّ ًإٍعجىاابن  جىبلى
نىا مىٍن يػىٍنصىحينىا كىيػيعىٌرًفػينىا عيييوبػىنىا،  أىفَّ أىبٍػرىضى ا٠تٍىٍلقً كىأىٍعظىمى اهتًٌىامنا لًنػىٍفًسًو كىفػىرىحنا بًتػىٍنًبيًو غىٍَتًًه عىلىى عيييوًبًو، كىقىٍد آؿى اأٍلىٍمري يف أىٍمثىالًنىا ًإُفى  ًإلىيػٍ

ا أىٍف يىكيوفى   كىيىكىادي ىىذى
ائًًو،الطهرًيقي الثهاًلثي   . فىًإفَّ عىٍُتى السٍُّخًط تػيٍبًدم اٍلمىسىاًكَيى  : أىٍف يىٍستىًفيدى مىٍعرًفىةى عيييوًب نػىٍفًسًو ًمٍن أىٍلًسنىًة أىٍعدى
ٍدىحيوي، كىلىعىلَّ انًٍتفىاعى اإٍلً  اًىنو يػيٍثًٍت عىلىٍيًو كىٯتى كىٮتيًٍفي عىٍنوي عيييوبىوي، ًإالَّ أىفَّ ٍنسىاًف ًبعىديكٌو ميشىاًحنو يىٍذكيري عيييوبىوي أىٍكثػىري ًمًن اٍنًتفىاًعًو ًبصىًديقو ميدى

ائًًو، فىًإفَّ مىسىاًكيىوي الى بيدَّ الطٍَّبعى ٣تىٍبيوؿه عىلىى تىٍكًذيًب اٍلعىديكًٌ كىٛتىًٍل مىا يػىقيوليوي عىلىى اٟتٍىسىًد، كىلى  ًكنَّ اٍلبىًصَتى الى ٮتىٍليو عىًن ااًلنًٍتفىاًع ًبقىٍوًؿ أىٍعدى
تىًشرى عىلىى أىٍلًسنىتً   و .كىأىٍف تػىنػٍ

، فىكيلُّ مىا رىآهي مىٍذميومنا ًفيمىا بػىٍُتى ا٠تٍىٍلًق فػىٍلييطىاًلٍب نػى  الطهرًيقي الرهاًبعي: ٍفسىوي ًبًو كىيػىٍنسيبػٍهىا ًإلىٍيًو، فىًإفَّ اٍلميٍؤًمنى ًمٍرآةي اٍلميٍؤًمًن، أىٍف ٮتيىاًلطى النَّاسى
أىٍك عىٍن ًصفي بًًو غىيػٍريهي فىبلى يػىنػٍفىكُّ ىيوى عىٍن أىٍصًلًو فػىيػىرىل ًمٍن عيييوًب غىٍَتًًه عيييوبى نػىٍفًسًو، كىيػىٍعلىمي أىفَّ الطًٌبىاعى ميتػىقىارًبىةه يًف اتًٌبىاًع ا٢ٍتىوىل، فىمىا يػىتَّ 

ٍرىىا عىٍن كيلًٌ مىا يىذيمُّوي مىٍن غىٍَتًًه، كىّنى  ا أتىًٍديبنا، فػىلىٍو تػىرىؾى النَّاسي كيلُّهيٍم مىا أىٍعظىمى ًمٍنوي أىٍك عىٍن شىٍيءو ًمٍنوي، فػىٍليػىتػىفىقٍَّد نػىٍفسىوي كىييطىهًٌ ًىيكى هًبىذى
ٍستػىٍرنػىٍوا عىًن اٍلميؤى   ب .دًٌ يىٍكرىىيونىوي ًمٍن غىٍَتًًىٍم، الى

هيمىا-كىعىًن ًاٍبًن عيمىرى  -ُّٔٓ : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ، كىيىٍصرًبي عىلىى أىذىاىيٍم )  قىاؿى اىٍلميٍؤًمني اىلهًذم ٮتيىاًلطي اىلنهاسى
ره ًمٍن اىلهًذم الى ٮتيىاًلطي اىلنهاسى كىالى يىٍصرًبي عىلىى أىذىاىيٍم  يػٍ : ًإاله أىنهوي ملٍى ييسىمًٌ أىٍخرىجى  (خى ًٍمًذمًٌ وي ًاٍبني مىاجىٍو إبًًٍسنىادو حىسىنو، كىىيوى ًعٍندى اىلًتًٌ

حىاِبه .   اىلصًٌ
-------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

اس ، بل ينفرد نستفيد أف ا١تؤمن الذم ٮتالط الناس ك٬تتمع هبم كيص ر على ما يصيبو منهم أفضل من ا١تؤمن الذم ال ٮتالط الن
 عن ٥تالطتهم .

 كقد اختلف العلماء ىل األفضل االختبلط أـ العزلة على قولُت :
 : العزلة أفضل . القوؿ األكؿ

بىعي هًبىا شىعى  ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :قىاؿى  مًٌ أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً  ٟتديث -أ يػٍرى مىاًؿ اٍلميٍسًلًم غىنىمه يػىتػٍ فى اٍٞتًبىاًؿ كىمىوىاًقعى ييوًشكي أىٍف يىكيوفى خى
 ً  ( ركاه البخارم . اٍلقىٍطًر ، يىًفرُّ ًبًديًنًو ًمنى اٍلًفنتى

كٟتديث أَب سعيد قاؿ )قيل : َي رسوؿ هللا! أم الناس أفضل؟ فقاؿ : مؤمن ٬تاىد يف سبيل هللا بنفسو كمالو ، قالوا : مث  -ب
 س من شره ( متفق عليو .من؟ قاؿ : مؤمن يف شعبو من الشعاب يتقي هللا كيدعي النا

 : ا٠تلطة أفضل إذا أمن على دينو . القوؿ الثاين
 كنسبو اٟتافظ ابن حجر للجمهور .

 ٟتديث الباب ) ا١تؤمن الذم ٮتالط الناس كيص ر على أذاىم خَت من ا١تسلم الذم ال ٮتالط الناس كال يص ر على أذاىم ( . -أ
سبلمو عليهم ػ كمن بعدىم من الصحابة كالتابعُت ، كمن بعدىم من علماء كألف ذلك ىو فعل األنبياء ػ صلوات هللا ك  -ب
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 ا١تسلمُت كأخيارىم .
: قاؿ اٞتمهور االختبلط أكُف ١تا فيو من اكتساب الفوائد الدينية للقياـ بشعائر اإلسبلـ كتكثَت سواد  قاؿ اٟتافظ ابن حجر

 ة كغَت ذلك .ا١تسلمُت كإيصاؿ أنواع ا٠تَت إليهم من إعانة كإغاثة كعياد
: مذىب الشافعي كأكثر العلماء أف االختبلط أفضل بشرط رجاء السبلمة من الفنت، كأجابوا عن ىذا اٟتديث كقاؿ النوكم

]مؤمن يف شعبو من الشعاب يتقي هللا كيدعي الناس من شره[ أبنو ٤تموؿ على االعتزاؿ يف زمن الفنت كاٟتركب ، أك ىو فيمن ال 
 ىو الراجح . ، كىذايسلم الناس منو 

كيف ىذا الزمن كثرت الفنت كتنوعت كقل اٟتياء ككثرت اجملالس اليت ٬تتمع فيها الناس على ا١تبلىي كاألغآف كاجملوف كغَتىا ، 
فاألكُف للمسلم أف يعتز٢تا حىت ال يفنت هبا ، كما فنت الكثَت ، كأيضان يسلم من الريبة كالنميمة كغَتىا من الكبلـ الذم ال فائدة 

 . كهللا ا١تستعاف . منو
 كاف داكد الطائي من كبار أئمة الفقو كالرأم ، برع يف العلم مث أقبل على شأنو كلـز الصمت كآثر ا٠تموؿ كفر بدينو .

 كاف الثورم يعظمو كيقوؿ : أبصر داكد أمره .
 قاؿ عبد هللا بن داكد : من أمكن الناس من كل ما يريدكف أضركا بدينو كدنياه .

 ن حنبل : أشتهي ما ال يكوف ، أشتهي مكاّنن ال يكوف فيو أحد من الناس .كقاؿ أٛتد ب
 كقاؿ سعيد بن اٟتداد : ال تعدلن ابلوحدة شيئان ، فقد صار الناس ذائابن .

 كقاؿ سفياف الثورم : كاف طاككس ٬تلس يف بيتو ، فقيل لو يف ذلك ، فقاؿ : حيف األئمة ، كفساد الناس .
قاؿ: كاف أَب أص ر الناس على الوحدة ، َف يره أحد إال يف مسجد أك حضور جنازة، أك  -بن حنبل  بن أٛتد -كعن عبد هللا 

 عيادة مريض ، ككاف يكره ا١تشي يف األسواؽ .
 فائدة :

بىعي هًبىا شىعىفى اٍٞتًبىاًؿ فوائد من حديث أَب سعيد السابق ) يػٍرى مىاًؿ اٍلميٍسًلًم غىنىمه يػىتػٍ كىمىوىاًقعى اٍلقىٍطًر ، يىًفرُّ ًبًديًنًو ًمنى ييوًشكي أىٍف يىكيوفى خى
 ً  ( ركاه البخارم . اٍلًفنتى

 أف فرار اإلنساف بدينو من الفنت من اإلٯتاف . -أ
 كقد مدح هللا من فر بدينو :

 ( .كىًإًذ اٍعتػىزىٍلتيميوىيٍم كىمىا يػىٍعبيديكفى ًإالَّ اَّللَّى فىٍأكيكا ًإُفى اٍلكىٍهًف قاؿ تعاُف )
ًفٌيان   )كقاؿ تعاُف ـه عىلىٍيكى سىأىٍستػىٍرًفري لىكى رىَبًٌ ًإنَّوي كىافى َب حى كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا تىٍدعيوفى ًمن ديكًف اَّللًَّ كىأىٍدعيو رىَبًٌ عىسىى أىالَّ  .قىاؿى سىبلى

ًقٌيان   ( . أىكيوفى ًبديعىاء رىَبًٌ شى
 ) من ٝتع ابلدجاؿ فلينأ عنو ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 

افظ عليو ىو الدين . -ب  أف أعظم ما ٭تي
 بذلك : إثبات الفنت ككثرهتا كقدكمها ، كقد أخ ر النِب  -ج

) ابدركا ابألعماؿ الصاٟتة فتنان كقطع الليل ا١تظلم ، يصبح الرجل مؤمنان ، كٯتسي كافران ، كٯتسي مؤمنان كيصبح كافران  فقاؿ 
 يبيع دينو بعرض من الدنيا ( ركاه مسلم .

على أطم من آطاـ ا١تدينة ، فقاؿ : ىل تركف ما أرل ؟ إٓف ألرل مواقع الفنت خبلؿ  امة بن زيد قاؿ ) أشرؼ النِب كعن أس
 بيوتكم كمواقع القطر ( ركاه البخارم .                  
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 أشرؼ : نظر كطلع .       األيطم : حصن مبٍت ابٟتجارة .
قائم ، كالقائم فيها خَت من ا١تاشي ، كا١تاشي فيها خَت من الساعي ، من ) ستكوف فنت ، القاعد فيها خَت من ال كقاؿ 

 تشٌرؼ ٢تا تستٍشرفوي ، كمن كجد فيها ملجأن فليػىعيٍد بو ( ركاه مسلم .
 ) إهنا ستكوف فنت ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ) ال تقـو الساعة حىت يقبض كتظهر الفنت ( ركاه البخارم .  كقاؿ 

 يل هللا كلو كاف فيها مشقة .أ٫تية ا٢تجرة يف سب-د
 فضل العزلة إذا خاؼ اإلنساف على دينو .-ق

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىًن ًاٍبًن مىٍسعيودو  -ُّٕٓ ٍن خيليًقي )  قىاؿى ٍلًقي، فىحىسًٌ رىكىاهي أىٍٛتىدي كىصىحهحىوي  (اىللههيمه كىمىا أىٍحسىٍنتى خى
 ف .ًاٍبني ًحبها

-------------- 
ٍلًقي)   بفتح ا٠تاء صورة اإلنساف الظاىرة .(  خى
 بضم ا٠تاء الصورة الباطنة .( خيليًقي ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد استحباب الدعاء هبذا الدعاء ، كىو الدعاء ْتسن ا٠تلق .

كاىدٓف ألحسن  ) كاف يقوؿ نو ػ هنع هللا يضر ػ أ علي من حديث مسلم يف دعاء االستفتاح الطويل الذم خرجو كقد تقدـ قولو 
 ت ( .األخبلؽ ال يهدم ألحسنها إال أنت، كاصرؼ عٍت سيئها ال يصرؼ عٍت سيئها إال أن

ؽً  كاف يدعو كيقوؿ: أنو )أَب ىريرة  من حديث أَب داكد كيف سنن قىاًؽ، كىالنًٌفىاًؽ، كىسيوًء اأٍلىٍخبلى  (.اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىعيوذي ًبكى ًمنى الشًٌ
 : فائدة

ىذا دعاء مطلق يدعو بو ا١تسلم يف أم كقت شاء، كأما ما كرد يف بعض طرؽ ىذا اٟتديث من ٗتصيص ىذا الدعاء عند النظر  
 ح .يف ا١ترآة، فهذا ٦تا َف يص

بي اىلذًٌٍكًر كىالدُّعىاءً   ابى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُّٖٓ  (: أىانى مىعى عىٍبًدم مىا ذىكىرىين، كىٖتىىرهكىٍت ِب شىفىتىاهي  اىلى يػىقيوؿي اىَّللهي تػىعى )  قىاؿى

 أىٍخرىجىوي اٍبني مىاجىٍو، كىصىحهحىوي اٍبني ًحبهافى، كىذىكىرىهي اىٍلبياىاًرمُّ تػىٍعًليقنا . 
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ميعىاًذ ٍبًن جىبىلو  -ُّٗٓ ـى )  قىاؿى  (عىمىالن أى٧ٍتىى لىوي ًمٍن عىذىاًب اىَّللًه ًمٍن ًذٍكًر اىَّللًه  مىا عىًملى اٍبني آدى

بىةى، كىالطهبػىرىاينُّ إبًًٍسنىادو حىسىنو .   أىٍخرىجىوي اٍبني أىِب شىيػٍ
---------- 

 ا١تراد ا١تعية ا٠تاصة اليت مقتضاىا اإلعانة كا٢تداية كالتوفيق .(  أىانى مىعى عىٍبًدم مىا ذىكىرىين ) 
 أحاديث الباب ؟ ما صحة

 حديث أَب ىريرة حديث صحيح .
 كحديث معاذ ضعيف .

 ماذا نستفيد من اٟتديثُت ؟
 نستفيد فضل ذكر هللا تعاُف .
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 ذكر هللا يكوف بثبلث أشياء :ك
 ابلقلب : أف يتفكر يف آَيت هللا كأٝتائو كصفاتو .

 ابللساف : كأف يقرأ القرآف أك يسبح أك يهلل .
 الساجد .ابٞتوارح : كالراكع ك 

 اذكر فضائل الذكر ؟
 أنو يورث العبد ذكر هللا لو . منها :

 ( .فىاذٍكيريكٓف أىذٍكيرٍكيٍم كما يف ىذه اآلية )
 قاؿ ابن القيم : كلو َف يكن يف الذكر إال ىذه كحدىا لكفى هبا فضبلن كشرفان .

  ذكرتيو يف مؤلو خَت منهم ( متفق عليو .) قاؿ تعاُف : من ذكرٓف يف نفسو ذكرتو يف نفسي ، كمن ذكرٓف يف مؤلو  كقاؿ 
 أنو سبب لنزكؿ السكينة كغشياف الرٛتن . كمنها :

) ال يقعد قـو يف ٣تلس يذكركف هللا فيو إال حفتهم ا١تبلئكة ، كغشيتهم الرٛتة ، كنزلت  كما يف حديث أَب ىريرة يف قولو 
 عليهم السكينة ، كذكرىم هللا فيمن عنده ( ركاه مسلم .

 أنو غرس اٞتنة . ها :كمن
) لقيت ليلة اسرم َب إبراىيم ا٠تليل فقاؿ : َي دمحم ، أقرئ أمتك مٍت السبلـ ، كأخ رىم أف اٞتنة طيبة الًتبة ،  كما يف قولو 

 عذبة ا١تاء ، كأهنا قيعاف ، كأف غراسها : سبحاف هللا ، كاٟتمد  ، كال إلو إال هللا ، كهللا أك ر ( ركاه الًتمذم .
 أف دكاـ ذكر الرب يوجب األماف من نسيانو كىو سبب شقاء العبد . نها :كم

كىال تىكيونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى فىأىٍنسىاىيٍم أىنٍػفيسىهيٍم أيكلىًئكى ىيمي فإف نسياف الرب سبحانو يوجب نسياف نفسو كمصاٟتها ، قاؿ تعاُف )
 ( . اٍلفىاًسقيوفى 
 رقاب كنفقة األمواؿ .أف الذكر يعدؿ عتق ال كمنها :

)من قاؿ يف يـو مائة مرة: ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، لو ا١تلك كلو اٟتمد، كىو على كل شيء قدير، كانت  كما قاؿ 
متفق لو عدؿ عشر رقاب، ككتبت لو مائة حسنة، ك٤تيت عنو مائة سيئة، ككانت لو حرزان من الشيطاف يومو ذلك حىت ٯتسي...( 

 عليو .

 : أف العبد ال ٭ترز نفسو من الشيطاف إال بذكر هللا .ها كمن
  ركاه مسلم .)إذا دخل الرجل بيتو، فقاؿ بسم هللا، كإذا أكل فقاؿ بسم هللا، قاؿ الشيطاف: ال مبيت لكم كال طعاـ( كما قاؿ 

يقاؿ لو: كفيت كىديت ككقيت،  )إذا خرج الرجل من بيتو فقاؿ: بسم هللا توكلت على هللا ال حوؿ كال قوة إال اب، كقاؿ 
 .ركاه أبو داكد كيتنحى عنو الشيطاف( 

) من قاؿ يف يـو مائة مرة : ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ، لو ا١تلك كلو اٟتمد كىو على كل شيء قدير ، كانت لو  كقاؿ 
 .متفق عليو حرزان من الشيطاف ( 

كمثل رجل خرج العدك يف أثره سراعان ، حىت إذا أتى إُف حصن حصُت ،   ) كآمركم أف تذكركا هللا ، فإف مثل ذلك كقاؿ 
 . ركاه الًتمذمفأحرز نفسو منهم ، كذلك العبد ال ٭ترز نفسو من الشيطاف إال بذكر هللا ( . 

  .:  فلو َف يكن يف الذكر إال ىذه ا٠تصلة الواحدة لكاف حقيقان ابلعبد أف ال يفًت لسانو من ذكر هللا قاؿ ابن القيم
كما يف اٟتديث ) ... كآمركم أف تذكركا هللا تعاُف، فإف مثل ذلك رجل خرج العدك يف أثرًه سراعان، حىت أتى إُف حصن حصُت، 
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 فأحػرز نفسو منهم ، كذلك العبد ال ٭ترز نفسػو من الشيطاف إال بذكػر هللا ... ( ركاه الًتمذم .
 صلة الواحدة ، لكاف حقيقان ابلعبد أف ال يفًت لسانو من ذكر هللا تعاُف .قاؿ ابن القيم : فلو َف يكن يف الذكر إال ىذه ا٠ت

 ككما يف اٟتديث السابق )من قاؿ يف يـو مائة مرة : ال إلو إال هللا كحده ... ، ككانت لو حرزان من الشيطاف يومو ذلك ( .
 : أف سيد ا١ترسلُت كاف كثَت الذكر .كمنها 

 يذكر هللا على كل أحيانو ( ركاه مسلم . وؿ هللا كما يف حديث عائشة قالت ) كاف رس
 أف ٣تالس الذكر ٣تالس ا١تبلئكة ، فليس من ٣تالس الدنيا ٢تم ٣تلس إال ٣تلس يذكر هللا فيو . كمنها :

كما سبق يف حديث )ال يقعد قـو يف ٣تلس يذكركف هللا فيو إال حفتهم ا١تبلئكة ، كغشيتهم الرٛتة ، كنزلت عليهم السكينة ، 
 كذكرىم هللا فيمن عنده ( ركاه مسلم .

) إف  مبلئكة فيضيبلن سيارة يطوفوف يف الطرؽ يلتمسوف أىل الذكر ، فإذا كجدكا  ككما يف حديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 قومان يذكركف هللا تناٌدكا : ىلموا إُف حاجتكم ، قاؿ : فيحفوهنم أبجنحتهم إُف السماء الدنيا ... ( ركاه مسلم .

 أف هللا يباىي ابلذاكرين مبلئكتو . كمنها :
خرج على حلقة من أصحابو ، فقاؿ : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر هللا ك٨تمده  كما يف حديث معاكية ) أف رسوؿ هللا 

مة على ما ىداّن لئلسبلـ ، قاؿ : آ ما أجلسكم إال ذاؾ ؟ قالوا : كهللا ما أجلسنا إال ذاؾ ، قاؿ : أما إٓف  َف استحلفكم هتي
 لكم ، كلكنو أًتٓف ج ريل فأخ رٓف : أف هللا تبارؾ كتعاُف يباىي بكم ا١تبلئكة ( ركاه مسلم .

 أف الذكر يعطي الذاكر قوة حىت إنو ليفعل مع الذكر ما ال يطيق فعلو بدكنو . كمنها :
أخذا مضاجعهما ثبلاثن كثبلثُت ، ك٭تمدا ثبلاثن  علم ابنتو فاطمة كعليان أف يسبحا كل ليلة إذا كما يف اٟتديث ) أف النِب 

 ذلك كقاؿ : إنو خَت لك من خادـ ( متفق عليو . كثبلثُت ، كيك را أربعان كثبلثُت ، ١تا سألتو ا٠تادـ ، فعلمها 
 قاؿ ابن القيم : قيل : إف من داـك على ذلك كجد قوة يف بدنو مرنية عن خادـ .

 ن النفاؽ .أف كثرة ذكر هللا أماف م كمنها :
 ( . كىًإذىا قىاميوا ًإُفى الصَّبلًة قىاميوا كيسىاُفى يػيرىاؤيكفى النَّاسى كىال يىٍذكيريكفى اَّللَّى ًإالَّ قىًليبلن قاؿ تعاُف يف ا١تنافقُت 

 كقاؿ كعب : من أكثر ذكر هللا برئ من النفاؽ .
 أف العبادات إ٪تا شرعت لذكر هللا . كمنها :
 عماؿ إُف هللا .أنو من أحب األ كمنها :

 رجبلن بقولو ) ال يزاؿ لسانك رطبان من ذكر هللا ( ركاه الًتمذم . كما أكصى 
 أنو سبب الشتراؿ اللساف عن الريبة كالنميمة كالكذب كالفحش كالباطل . كمنها :

 بعضها . فإف العبد البد أف يتكلم ، فإف َف يتكلم بذكر هللا تعاُف ، كذكر أكامره ، تكلم هبذه ارمات أك
 اذكر بعض أقواؿ السلف يف فضل ذكر هللا تعاىل ؟

 قاؿ أبو الدرداء : لكل شيء جبلء ، كإف جبلء القلوب ذكر هللا .
 كقاؿ معاذ : ما عمل العبد عمبلن أ٧تى لو من عذاب هللا من ذكر هللا .

 هللا خنس . كقاؿ ابن عباس : الشيطاف جامث على قلب ابن آدـ ، فإذا سها كغفل كسوس ، فإذا ذكر
 كقاؿ كعب : من أكثر من ذكر هللا برأ من النفاؽ .

 كقاؿ ابن تيمية : الذكر للقلب مثل ا١تاء للسمك ، فكيف يكوف حاؿ السمك إذا فارؽ ا١تاء .
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 كقاؿ ابن القيم : الذكر ابب ابة كشارعها األعظم كصراطها األقـو .
 كقاؿ : من أراد أف يناؿ ٤تبة هللا فليلهج بذكره .

 كقاؿ : ككل شيء لو صدأ ، كصدأ القلب الرفلة كا٢تول ، كجبلؤه الذكر كالتوبة .
 كعن عكرمة : أف أاب ىريرة كاف يسبح كل يـو اثٍت عشر ألف تسبيحة كيقوؿ : أسبح بقدر ذنوَب .

 كقاؿ ابن السماؾ : رأيت مسعران يف النـو ، فقلت : أم العمل كجدت أنفع ؟ قاؿ : ذكر هللا .
د بن حنبل : صحبت ىشٍيمان أربع سنُت أك ٜتس ، ما سألتو عن شيء إال مرتُت ىيبة لو ، ككاف كثَت التسبيح بُت كقاؿ أٛت

 اٟتديث ، يقوؿ بُت ذلك : ال إلو إال هللا ، ٯتد هبا صوتو .
 كقاؿ رَيح القيسي : ِف نيف كأربعوف ذنبان ، قد استرفرت لكل ذنب مائة ألف مرة .

 صاٌف ا١ترم : َي صاٌف ، من أحب شيئان أكثر من ذكره .كقالت رابعة العدكية ل
 كعن ابن عوف قاؿ : ذكر الناس داء ، كذكر هللا دكاء .

 كعن ميموف بن سياه قاؿ : إذا أراد هللا بعبده خَتان : حبب إليو ذكره .
 اف إال برؤيتو .كعن ذم النوف ا١تصرم : ما طابت الدنيا بذكره ، كال طابت اآلخرة إال بعفوه ، كال طابت اٞتن

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -َُْٓ ًئكىةي، )  قىاؿى مىا جىلىسى قػىٍوـه ٣تىًٍلسنا، يىٍذكيريكفى اىَّللهى ًإاله حىفهٍت هًبًمي اٍلمىالى
هيمي الرهٍٛتىةي، كىذىكىرىىيمي اَّللهي ًفيمىٍن ًعٍندىهي  تػٍ  م .لً أىٍخرىجىوي ميسٍ  (كىغىًشيػى

---------- 
 نكرة يف سياؽ النفي ، فيعم ٚتيع اجملالس ، ا١تساجد كغَتىا .(  ٣تىًٍلسنا) 

 لكن 
 ما ا١تراد ابلسكينة ؟

ٍأنًينىة رٍَّٛتىة عىلىيٍ يلى : اٍلميرىاد اًبلسًَّكينىًة ىينىا : الرٍَّٛتىة ، كىىيوى الًَّذم ًاٍختىارىهي اٍلقىاًضي ًعيىاض ، كىىيوى ضىًعيف ، لًعىٍطًف الق ًو ، كىًقيلى : الطُّمى
 .    ) نوكم ( . كىاٍلوىقىار كىىيوى أىٍحسىن 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد فضل ٣تالس الذكر كشرفها عند هللا تعاُف حيث يناؿ من فعل ذلك هبذه ا٠تصاؿ العظيمة .

القرآف كمدارستو ، كىذا إف ٛتل على تعلم  رٛتو هللا :  ىذا يدؿ على استحباب اٞتلوس يف ا١تساجد لتبلكة قاؿ ابن رجب
 القرآف كتعليمو فبل خبلؼ يف استحبابو .

 ) خَتكم من تعلم القرآف كعلمو ( . كيف صحيح البخارم عن عثماف عن النِب 
 :  فذلك الذم أقعدٓف يف مقعدم ىذا . كقاؿ أبو عبد الرٛتن السلمي

 غ اٟتجاج بن يوسف .ككاف قد علم القرآف يف زمن عثماف بن عفاف حىت بل
 أحياّنن أيمر من يقرأ القرآف ليسمع قراءتو، كما كاف ابن مسعود يقرأ عليو، كقاؿ: )إٓف أحب أف أٝتعو من غَتم(. ككاف النِب 

 ككاف عمر أيمر من يقرأ عليو كعلى أصحابو كىم يستمعوف ، فتارة أيمر أاب موسى ، كًترة أيمر عقبة بن عامر .
 لى فضل االجتماع على ذكر هللا مطلقان :كجاءت أحاديث تدؿ ع

قاؿ ) إف  مبلئكة يطوفوف يف الطرؽ يلتمسوف حلق الذكر ، فإذا كجدكا قومان  ففي الصحيحُت عن أَب ىريرة . عن النِب 
هدكم أٓف يذكركف هللا تنادكا ىلموا إُف حاجتكم ، فيحفوهنم أبجنحتهم إُف السماء الدنيا .. اٟتديث كفيو : فيقوؿ هللا : أش
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 غفرت ٢تم ( .
خرج على حلقة من أصحابو ، فقاؿ : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر هللا  كيف صحيح مسلم عن معاكية ) أف رسوؿ هللا 

ك٨تمده ١تا ىداّن لئلسبلـ كمٌن علينا بو ، فقاؿ : آ ما أجلسكم إال ذلك ، قالوا : آ ما أجلسنا إال ذلك ، قاؿ : أما إٓف َف 
 ة ( .تحلفكم هتمة لكم ، كلكن أًتٓف ج ريل فأخ رٓف أف هللا يباىي بكم ا١تبلئكأس

 :  أف ٣تالس الذكر ٣تالس ا١تبلئكة ، فليس من ٣تالس الدنيا ٢تم ٣تلس إال ٣تلس يذكر هللا تعاُف  قاؿ ابن القيم رٛتو هللا
 فيو  ، مث ذكر حديث ) إف  مبلئكة سيارة ( .

م على نفوسهم كعلى جليسهم ، فلهم نصيب من قولو : كجعلٍت مباركان أينما كنت ، فهكذا ا١تؤمن :  فهذا من بركته كقاؿ 
 مبارؾ أين حل ، كالفاجر مشؤـك أين حل .

 : فإنو ٭تصل على أربع مزاايأف من جلس يف بيت من بيوت هللا لذكر هللا  كقراءة القرآف ، كيف اٟتديث 
 : تتنزؿ عليهم السكينة . األكىل
لصحيحُت عن ال راء بن عازب قاؿ ) كاف رجل يقرأ سورة الكهف كعنده فرس ، فترشتػػو سحابة فجعلت تدكر كتدنو ، ففي ا

 فذكر ذلك لو ، فقاؿ : تلك السكينة تنزؿ للقرآف ( . كجعل فرسو ينفر منها ، فلما أصبح أتى النِب 
 : غشياف الرٛتة . الثانية
 : أف ا١تبلئكة ٖتف هبم . الثالثة

 : أف هللا يذكرىم فيمن عنده . بعةالرا
:  كىذه األربع لكل ٣تتمعُت على ذكر هللا ، كما يف صحيح مسلم عن أَب ىريرة كأَب سعيد كبل٫تا عن  قاؿ ابن رجب رٛتو هللا

الرب فيمن قاؿ : إف ألىل الذكر تعاُف أربعان : تنزؿ عليهم السكينة ، كترشاىم الرٛتة ، كٖتف هبم ا١تبلئكة ، كيذكرىم  النِب 
 ه ( .  ) لطائف ا١تعارؼ ( .عند

 قولو ) ٣تلسان ( ىل يعم ٚتيع اجملالس أـ خاص اب١تساجد ؟
 يعم ٚتيع اجملالس .

نػى فقد جاء يف ركاية تقييد ذلك اب١تسجد )  ليوفى ًكتىابى اَّللًَّ كىيػىتىدىارىسيونىوي بػىيػٍ هيٍم ًإالَّ نػىزىلىٍت كىمىا اٍجتىمىعى قػىٍوـه يف بػىٍيتو ًمٍن بػيييوًت اَّللًَّ يػىتػٍ
 و ( .بىطَّأى ًبًو عىمىليوي َفٍى ييٍسرًٍع ًبًو نىسىبي عىلىٍيًهمي السًَّكينىةي كىغىًشيػىتػٍهيمي الرٍَّٛتىةي كىحىفَّتػٍهيمي اٍلمىبلىًئكىةي كىذىكىرىىيمي اَّللَّي ًفيمىٍن ًعٍندىهي كىمىٍن 

 . ( مىا جىلىسى قػىٍوـه ٣تىًٍلسنالكن حديث الباب جاء مطلقان ) 

ط كى٨تىٍو٫تىا ًإٍف شىاءى اَّللَّ تػىعى :  قاؿ النوكم اُفى ، كىيىديٌؿ عىلىٍيًو كىيػيٍلحىق اًبٍلمىٍسًجًد يف ٖتىًٍصيل ىىًذًه اٍلفىًضيلىة ااًلٍجًتمىاع يًف مىٍدرىسىة كىرابى
يع اٍلمىوىاًضع ، كىيىكيوف التػَّ  ٍقًييد يف اٟتٍىًديث اأٍلىكَّؿ خىرىجى عىلىى اٍلرىاًلب ، الى ًسيَّمىا يًف ذىًلكى اٟتٍىًديث الًَّذم بػىٍعده فىًإنَّوي ميٍطلىق يػىتػىنىاكىؿ ٚتًى

 الزَّمىاف ، فىبلى يىكيوف لىوي مىٍفهيـو يػيٍعمىل ًبًو .
 فائدة :

ٍلوىٍىم ، كىالتَّاء بىدىؿ ًمٍن اٍلوىاك ، كىاتػَّهىٍمتو بًًو ًإذىا ًىيى ًبفىٍتًح ا٢ٍتىاء كىًإٍسكىاهنىا ، كىًىيى فػيٍعلىة كىفػيعىلىة ًمٍن ا قولو ) َفٍى أىٍستىٍحًلفكيٍم تػيٍهمىة لىكيٍم (
 ظىنػىٍنت لىوي ذىًلكى .

ًئكىة ( قػىٍولو  ،  مىٍعنىاهي : ييٍظًهر فىٍضلكيٍم ٢تىيٍم ، كىييرًيًهٍم حيٍسن عىمىًلكيٍم ، كىيػيٍثًٍت عىلىٍيكيٍم ًعٍندىمٍ  ) ًإفَّ اَّللَّ عىزَّ كىجىلَّ يػيبىاًىي ًبكيٍم اٍلمىبلى
ف يػيبىاًىي ٔتىا لىوي ، أىٍم : يػىٍفخىر كىيػىتىجىمَّل هًبًٍم عىلىى غىٍَتىٍم كى   ييٍظًهر حيٍسنهٍم .كىأىٍصل اٍلبػىهىاء : اٟتٍيٍسن كىاٞتٍىمىاؿ ، كىفيبلى
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: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  -ُُْٓ ًإاله كىافى عىلىٍيًهٍم حىٍسرىةن  ملٍى ييصىلُّوا عىلىى اىلنهيبًٌ مىا قػىعىدى قػىٍوـه مىٍقعىدنا ملٍى يىٍذكيريكا اىَّللهى، كى )  كىعىٍنوي قىاؿى
:( يػىٍوـى اىٍلًقيىامىًة  ًٍمًذمُّ، كىقىاؿى  . حىسىنه  أىٍخرىجىوي اىلًتًٌ

--------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 . نستفيد اٟتذر أف ٬تلس اإلنساف ٣تلسان َف يذكر هللا فيو أك َف يصل على النِب 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ قد جاء يف اٟتديث : ف مىا ًمٍن قػىٍوـو يػىقيوميوفى ًمٍن ٣تىًٍلسو الى يىٍذكيريكفى اَّللَّى ًفيًو، ًإالَّ قىاميوا عىٍن )  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى

 ة ( ركاه أبو داكد .ًمٍثًل ًجيفىًة ًٛتىارو كىكىافى ٢تىيٍم حىٍسرى 
ا َفٍى يىٍذكيًر اَّللَّى ًفيًو كىانىٍت عىلىٍيًو ًمنى اَّللًَّ تًرىةه، كىمىٍن اٍضطىجىعى مىٍضجىعنا، الى يىٍذكيري ا مىنٍ )  كعنو . قاؿ : قاؿ  َّللَّى ًفيًو كىانىٍت قػىعىدى مىٍقعىدن

 ( . عىلىٍيًو ًمنى اَّللًَّ تًرىةه 
  . ركاه أبو داكد كبوب عليو بقولو : ابب كراىية أف يقـو الرجل من ٣تلسو كال يذكر هللا

( كبوب عليو بقولو : ذكر استحباب الذكر  جل كعبل يف األحواؿ ، حىذىرى أف ُّّ/ّكركل ٨توه ابن حباف يف " صحيحو " )
 . يكوف ا١تواضع عليو ترة يف القيامة

 فيو ، كال ( ٖتت ابب : " الًتىيب من أف ٬تلس اإلنساف ٣تلسان ال يذكر هللأِِ/ِكذكره ا١تنذرم يف " الًتغيب كالًتىيب " )
 .انتهى. "  يصلى على نبيو دمحم 

افى عىلىٍيًهٍم تًرىةن فىًإٍف شىاءى عىذَّبػىهيٍم كىًإٍف كلفظ الًتمذم للحديث : ) مىا جىلىسى قػىٍوـه ٣تىًٍلسنا َفٍى يىٍذكيريكا اَّللَّى ًفيًو كىَفٍى ييصىلُّوا عىلىى نىًبيًًٌهٍم ًإالَّ كى 
 ة .و : ) ترة ( : يعٍت حسرة كندامكمعٌت قول م ( .شىاءى غىفىرى ٢تىي 

ة ( إال قاموا عن أننت من جيف  اجتمع قـو مث تفرقوا عن غَت ذكر هللا، كصبلة على النِبقاؿ فيهم ) ما  ِب ف النكجاء أ
  .أخرجو الطيالسي كغَته، كصححو اإلماـ األلبآف

  .كصححو األلبآفأخرجو اإلماـ أٛتد، ار ( كأ٪تا تفرقوا عن جيفة ٛت  ة ) إال كيف ركاي

 فائدة :
استدؿ العلماء هبذه األحاديث على كراىة أف ٗتلو اجملالس من ذكر هللا ، كليس على ٖترٔف ذلك ، فاٟتسرة ال يلـز أف تكوف 

 .بسبب ترؾ الواجبات ، بل ٯتكن أف تقع بسبب ترؾ ا١تستحبات اليت ترفع إُف أعلى الدرجات 
ض على ابن آدـ يـو القيامة ساعات عمره ، فكل ساعة َف يذكر هللا فيها تتقطع نفسو كقد جاء عن بعض السلف أنو قاؿ : يعر  

 م ( .جامع العلـو كاٟتك) عليها حسرات . كما نقل ذلك اٟتافظ ابن رجب يف 
) إف شاء عذهبم كإف شاء غفر ٢تم ( يدؿ بظاىره على كجوب الذكر يف كل ٣تلس ، ألف العذاب  السابقكقولو يف اٟتديث 

. كا١ت  رفرة ال يكوف إال عن ذنب ، إما بًتؾ كاجب ، كإما بفعل ٤تـر
فإف شاء عذهبم( جزاء ما قصركا يف ذلك بًتكها ) كإف شاء غفر ٢تم ( ذلك النقص . كىذا يقتضي  ) قاؿ ابن عبلف رٛتو هللا

وب ، كَف أر من ذكر عنو كجوب كجود الذكر كالصبلة على النِب يف اجمللس ، ألنو رتب العذاب على ترؾ ذلك كىو آية الوج
 . (ُِٕ/ٔالقوؿ بوجوب ذلك يف كل ٣تلس ، كاٟتديث يقتضيو " انتهى . دليل الفاٟتُت شرح رَيض الصاٟتُت )

 . كالذم ٛتل أىل العلم اٟتديث عليو ىو كراىة إخبلء اجمللس من ذكر هللا تعاُف 
 ...ل أف يذكر هللا تعاُف فيو، ٟتديث أَب ىريرة عن رسوؿ هللا كره ١تن قعد يف مكاف أف يفارقو قب: يقاؿ اإلماـ النوكم رٛتو هللا

 ث .كذكر اٟتدي



 ِِِٓ 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب أىيُّوبى  -ُِْٓ ، كىافى كىمىٍن )  قىاؿى : الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي، كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي عىٍشرى مىرهاتو مىٍن قىاؿى
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  ( أىنٍػفيسو ًمٍن كىلىًد ًإٍٝتىاًعيلى  أىٍعتىقى أىٍربػىعىةى 

---------- 
: الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي )   أم : ال معبود ْتق إال هللا .(  مىٍن قىاؿى
 ان كإ٪تا خص ابلذكر كلد إٝتاعيل ، ألف عتق من كاف من كلده لو فضل على عتق غَته ، كذلك ألف دمحم(  ًمٍن كىلىًد ًإٍٝتىاًعيلى ) 

 )عمدة القارئ( كإٝتاعيل كإبراىيم بعضهم من بعض ، فمن كاف من أكالدىم فلو شرؼ عظيم ، ففي عتقو فضل جسيم . 
 كلفظ اٟتديث كما عند مسلم :

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللَّ  عىٍن أىَب أىيُّوبى  ءو يٍ لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اٟتٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شى مىٍن قىاؿى الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي  )   قىاؿى
 ( .قىًديره عىٍشرى ًمرىارو كىافى كىمىٍن أىٍعتىقى أىٍربػىعىةى أىنٍػفيسو ًمٍن كىلىًد ًإٍٝتىاًعيلى 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ة من ا١تماليك من ذرية إٝتاعيل .نستفيد فضل ىذا الذكر ، كأف من قالو عشر مرات صار لو من األجر مثل أجر من أعتق أربع

 كقد كرد أيضان فضل عظيم فيمن قا٢تا مائة مرة يف يومو .
. يف يٍ مىٍن قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اٟتٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شى ) قىاؿى  ٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ع  ءو قىًديره

يىٍت عىٍنوي ًمائىةي سىيًٌئى  ةو كىكىانىٍت لىوي ًحٍرزنا ًمنى الشٍَّيطىاًف يػىٍومىوي ذىًلكى يػىٍوـو ًمائىةى مىرَّةو. كىانىٍت لىوي عىٍدؿى عىٍشًر رًقىابو كىكيًتبىٍت لىوي ًمائىةي حىسىنىةو كى٤تًي
 ( متفق عليو . اءى بًًو ًإالَّ أىحىده عىًملى أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى حىىتَّ ٯتيًٍسىى كىَفٍى أيىًٍت أىحىده أىٍفضىلى ٦تَّا جى 

ٍيء قىًدير ًمائىة ) ًفيمىٍن قىاؿى يف يػىٍوـ : الى ًإلىو ًإالَّ اَّللَّ كىٍحده الى شىرًيك لىوي لىوي اٍلميٍلك كىلىوي اٟتٍىٍمد كىىيوى عىلىى كيٌل شى  قػىٍولو قاؿ النوكم : 
 أبًىٍفضىل ٦تَّا جىاءى ًبًو ًإالَّ أىحىد عىًملى أىٍكثىر ًمٍن ذىًلكى ( مىرَّة ، َفٍى أيىًٍت أىحىد

ا اأٍلى  ا التػٍَّهًليل أىٍكثىر ًمٍن ًمائىة مىرَّة يف اٍليػىٍوـ ، كىافى لىوي ىىذى ا ًفيًو دىلًيل عىلىى أىنَّوي لىٍو قىاؿى ىىذى ٍجر اٍلمىٍذكيور يف اٟتٍىًديث عىلىى اٍلًمائىة ، ىىذى
ائًهىا كى٣تيىاكىزىة أىٍعدىادىىا كىيىكيوف لى  يى عىٍن ًاٍعًتدى ا ًمٍن اٟتٍيديكد الَّيًت هنًي دىة ، كىلىٍيسى ىىذى دىهتىا الى فىٍضل ًفيهىا أىٍك وي ثػىوىاب آخىر عىلىى الٌزَيى ، كىًإفَّ زَيى

ة ، كى٭تىٍ  دىًة يًف عىدىد الطَّهىارىة ، كىعىدىد رىكىعىات الصَّبلى دىة ًمٍن أىٍعمىاؿ ا٠تٍىٍَت ، الى ًمٍن نػىٍفس تػيٍبًطلهىا ، كىالٌزَيى تىًمل أىٍف يىكيوف اٍلميرىاد الٌزَيى
دىة سىوىاء كىانىٍت ًمٍن التػٍَّهًليل أىٍك ًمٍن غىٍَته ، أىٍك مً  ا ااًلٍحًتمىاؿ أىٍظهىر التػٍَّهًليل ، كى٭تىٍتىًمل أىٍف يىكيوف اٍلميرىاد ميٍطلىق الٌزَيى . ٍنوي كىًمٍن غىٍَته ، كىىىذى

 كىاىَّللَّ أىٍعلىم .
 ىل األجر الوارد يف اٟتديث ٭تصل ١تن قا٢تا متوالية أك متفرقة أـ ال بد متوالية ؟

ا التػٍَّهًليل ًمائى قاؿ النوكم :   ا اٟتٍىًديث مىٍن قىاؿى ىىذى ا اأٍلىٍجر اٍلمىٍذكيور يف ىىذى لي ىىذى ؽ اٟتٍىًديث أىنَّوي ٭تيىصًٌ مو ، ة مىرَّة يف يػىوٍ ظىاًىر ًإٍطبلى
ضىل أىٍف أيىٍيت هًبىا ميتػىوىالًيىة يًف أىكَّؿ النػَّهىار ، سىوىاء قىالىوي ميتػىوىالًيىة أىٍك ميتػىفىٌرًقىة يًف ٣تىىاًلس ، أىٍك بػىٍعضهىا أىكَّؿ النػَّهىار كىبػىٍعضهىا آًخره ، لىًكنَّ اأٍلىفٍ 

يع نػىهىاره .  لًيىكيوفى ًحٍرزنا لىوي يف ٚتًى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ىيرىيٍػرىةى  كىعىٍن أىِب  -ُّْٓ هي، كىًإٍف كىانىٍت )  قىاؿى : سيٍبحىافى اىَّللًه كىْتىٍمًدًه ًمائىةى مىرهةو حيطهٍت خىطىاايى مىٍن قىاؿى

 ميتػهفىقه عىلىٍيًو . (ًمٍثلى زىبىًد اىٍلبىٍحًر 
---------- 

 عن العيوب كالنقائص ، كْتمده : أم تسبيحان مصحوابن ْتمده ، فتكوف اٞتملة التسبيح : تنزيو هللا(  كىْتىٍمًدهً  سيٍبحىافى اىَّللهً ) 
 متضمنة لتنزيػو هللا عن النقص ، كإثبات الكماؿ  ابٟتمد .

 . أم : ٤تيت(  حيطهتٍ ) 



 ِِّٓ 

 تلك ا٠تطاَي .( كىًإٍف كىانىٍت ) 
 ىيجانو . ( ) الزبىد ( ىو ما يعلو على كجو البحر عند ًمٍثلى زىبىًد اىٍلبىٍحرً ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد فضل قوؿ ىذا الذكر ) سبحاف هللا كْتمده ( مائة مرة .كأف جزاء من فعل ذلك أنو خطاَيه ٖتط كتزكؿ ك٘تحى .

 كقد جاء يف صحيح مسلم :
ًسى سيٍبحىافى اَّللًَّ كىًْتىٍمًدًه ًمائىةى مىرَّةو. َفٍى أيىًٍت أىحىده يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة مىٍن قىاؿى ًحُتى ييٍصًبحي كىًحُتى ٯتيٍ  ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى  

 ( .أبًىٍفضىلى ٦تَّا جىاءى بًًو ًإالَّ أىحىده قىاؿى ًمٍثلى مىا قىاؿى أىٍك زىادى عىلىٍيًو 
 ك٦تا كرد يف فضل ىذه الكلمة :

 كْتمده أسترفر هللا كأتوب إليو " . قالت فقلت : َي رسوؿ هللا ! أراؾ تكثر من قوؿ يكثر من قوؿ " سبحاف هللا كاف رسوؿ هللا )  -أ
 " سبحاف هللا كْتمده أسترفر هللا كأتوب إليو ؟ " فقاؿ " خ رٓف رَب أٓف سأرل عبلمة يف أميت . فإذا رأيتها أكثرت من قوؿ : سبحاف هللا

جاء نصر هللا كالفتح . فتح مكة . كرأيت الناس يدخلوف يف دين هللا أفواجا . فسبح كْتمده أسترفر هللا كأتوب إليو . فقد رأيتها . إذا 
  ( .ْتمد ربك كاسترفره إنو كاف تواابن 

 كلمتاف خفيفتاف على اللساف، ثقيلتاف يف ا١تيزاف، حبيبتاف إُف الرٛتن: سبحاف هللا كْتمده ، سبحاف هللا العظيم (. )  -ب
 مده، يف يـو مائة مرة، حطت خطاَيه كإف كانت مثل زبد البحر (. من قاؿ : سبحاف هللا كْت)  -ج
 سيًئلى : أمُّ الكبلـً أفضلي ؟ قاؿ " ما اصطفى هللاي ١تبلئكتو أك لعباًده: سبحاف هللًا كْتمًده (. أفَّ رسوؿى هللًا )  -د
 رجع بعد أف أىضحىى ، كىي جالسةه . فقاؿ " ما خرج من عنًدىا بيكرةن حُت صلى الصبحى ، كىي يف مسجًدىا . مث أفَّ النِبَّ )  -ىػ

. لو كيزًنىٍت ٔتا قلًت منذي :  زلتي على اٟتاًؿ اليت فارقتيًك عليها ؟ " قالت: نعم . قاؿ النِبُّ  ، ثبلثى مراتو لقد قلتي بعدًؾ أربعى كلماتو
 و ( .ًشو كًمدادى كلماتً اليوـى لوزىنىتهنَّ : سبحاف هللًا كْتمًده، عددى خلًقو كرضىا نفًسو كزًنىًة عر 

إف أحبَّ الكبلـً إُف هللًا، سبحافى هللًا  :أال أخ ريؾ أبحبًٌ الكبلـً إُف هللًا؟ قلتي : َي رسوؿى هللًا! أخ رٓف أبحبًٌ الكبلـً إُف هللًا. فقاؿ)  -ك
 ( .كْتمًده 

 ة ( .من قاؿ سبحاف هللا كْتمده، غرست لو ٩تلة يف اٞتن)  -ز
 دد معُت ، ىل يزاد عليها أـ ال ؟األذكار ا١تقدرة بع

رٛتو هللا :  كاستنبط من ىذا أف مراعاة العدد ا١تخصوص يف األذكار معت رة ، كإال لكاف ٯتكن أف يقاؿ  قاؿ اٟتافظ ابن حجر
رتب عليها ٢تم : أضيفوا ٢تا التهليل ثبلاث كثبلثُت ، كقد كاف بعض العلماء يقوؿ : إف األعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا 

ثواب ٥تصوص ، فزاد اآليت هبا على العدد ا١تذكور ال ٭تصل لو ذلك الثواب ا١تخصوص ؛ الحتماؿ أف يكوف لتلك األعداد 
 . حكمة كخاصية تفوت ٔتجاكزة ذلك العدد ...

العدد، فينبري للمسلم أف أما األدعية كاألذكار ا١تأثورة، فاألصل فيها التوقيف، من جهة الصيرة ك  (فتاكل اللجنة الدائمة)كجاء يف 
 ."" انتهى . يراعي ذلك، ك٭تافظ عليو، فبل يزيد يف العدد ادد كال يف الصيرة كال ينقص من ذلك كال ٭ترؼ فيو، كاب التوفيق

يف بعض كيدؿ على أنو ييقتصر على الوارد يف الذكر ا١تقيد : أنو عليو الصبلة كالسبلـ َف ينقل عنو أنو زاد على الصيرة الواردة 
، بل ١تا شكا لو فقراء ا١تهاجركف أف األغنياء صاركا يقولوف الذكر الوارد عقب  -مثبلن  -األذكار ، كأذكار أدابر الصلوات 

الصبلة ، َف يشرع ٢تم الزَيدة على العدد ) ثبلاث كثبلثُت ( بل قاؿ ) ذلك فضل هللا يؤتو من يشاء ( ، فدؿ ذلك على أف الذكر 
 . ٤تصور بعدد معُت

ةو ، َفٍى أيىًٍت أىحىده يػىٍوـى كأما اٞتواب عن اٟتديث الذم جاء فيو : ) مىٍن قىاؿى ًحُتى ييٍصًبحي كىًحُتى ٯتيًٍسي : سيٍبحىافى اَّللًَّ كىًْتىٍمًدًه ًمائىةى مىرَّ 
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( فيقاؿ : اٟتديث فيو احتماؿ أف تكوف الزَيدة من نفس الذكر،  اٍلًقيىامىًة أبًىٍفضىلى ٦تَّا جىاءى بًًو ًإالَّ أىحىده قىاؿى ًمٍثلى مىا قىاؿى أىٍك زىادى عىلىٍيوً 
فيكوف ىذا الذكر مستثٌت من جواز الزَيدة على الوارد هبذا النص ، كاحتماؿ أف تكوف الزَيدة من الذكر عمومان ، فيكوف ا١تعٌت : 

 . قاؿ ذلك الذكر الوارد مث زاد عليو ذكران آخر
يمىٍن قىاؿى يف يػىٍوـ: الى ًإلىو ًإالَّ اَّللَّ كىٍحده الى شىرًيك لىوي، لىوي اٍلميٍلك كىلىوي اٟتٍىٍمد كىىيوى عىلىى كيٌل شىٍيء )فً  رٛتو هللا: قولو  قاؿ النوكم

( ىذا فيو دليل على و قاؿ ىذا التهليل أكثر من أنو ل قىًدير ًمائىة مىرَّة، َفٍى أيىًٍت أىحىد أبًىٍفضىل ٦تَّا جىاءى بًًو ًإالَّ أىحىد عىًملى أىٍكثىر ًمٍن ذىًلكى
، كاف لو ىذا األجر ا١تذكور يف اٟتديث على ا١تائة، كيكوف لو ثواب آخر على الزَيدة، كليس ىذا من اٟتدكد  مائة مرة يف اليـو

 . اليت هنى عن اعتدائها ك٣تاكزة أعدادىا، كأف زَيدهتا ال فضل فيها أك تبطلها، كالزَيدة يف عدد الطهارة كعدد ركعات الصبلة
ك٭تتمل أف يكوف ا١تراد : الزَيدة من أعماؿ ا٠تَت ال من نفس التهليل ، ك٭تتمل أف يكوف ا١تراد مطلق الزَيدة ، سواء كانت من 

 م .  ) شرح مسلم ( .التهليل أك من غَته ، أك منو كمن غَته ، كىذا االحتماؿ أظهر كهللا اعل
، لىٍو كيزًنىٍت ٔتىا قػيٍلًت ميٍنذي )  قىالىٍت: قىاؿى ًل رىسيوؿي اىَّللًه كىعىٍن جيوىٍيرًيىةى بًٍنًت اىٟتٍىاًرًث  -ُْْٓ لىقىٍد قػيٍلتي بػىٍعدىًؾ أىٍربىعى كىًلمىاتو

ٍلًقًو، كىًرضىا نػىٍفًسًو، كىزًنىةى عىٍرًشًو، كىًمدىادى   هينه: سيٍبحىافى اىَّللًه كىْتىٍمًدًه، عىدىدى خى ٍوـً لىوىزىنػىتػٍ  أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه . (كىًلمىاتًًو اىٍليػى
------------- 

 ا٠تزاعية ، من بٍت ا١تصطلق ، أـ ا١تؤمنُت .( جيوىٍيرًيىةى بًٍنًت اىٟتٍىاًرًث ) 
 كلفظ اٟتديث كامالن :

رىجىعى بػىٍعدى أىٍف أىٍضحىى كىًىىى جىاًلسىةه فػىقىاؿى مىٍسًجًدىىا مثيَّ  خىرىجى ًمٍن ًعٍنًدىىا بيٍكرىةن ًحُتى صىلَّى الصٍُّبحى كىًىىى يًف   أىفَّ النَِّبَّ ) ٍن جيوىٍيرًيىةى ع
ًؾ أىٍربىعى كىًلمىاتو ثىبلىثى مىرَّاتو لىٍو كيزًنىٍت ٔتىا »   قىالىٍت نػىعىٍم. قىاؿى النَِّبُّ «. فىارىقٍػتيًك عىلىيػٍهىا  مىا زًٍلًت عىلىى اٟتٍىاًؿ الَّيًت »  لىقىٍد قػيٍلتي بػىٍعدى

اتًًو قػيٍلًت ميٍنذي اٍليػىٍوـً لىوى  ٍلًقًو كىرًضىا نػىٍفًسًو كىزًنىةى عىٍرًشًو كىًمدىادى كىًلمى  ( .زىنػىتػٍهينَّ سيٍبحىافى اَّللًَّ كىًْتىٍمًدًه عىدىدى خى
 ( أم : بعد أف خرجت من عندؾ ، أك بعدما فارقتك . لىقىٍد قػيٍلتي بػىٍعدىؾً ) 
هينه )   أم : عدلتهن يف ا١تيزاف .(  لىوىزىنػىتػٍ

ٍلًقوً ) ع  أم : بعدد ٚتيع ٥تلوقاتو . ( دىدى خى
 أم : حىت يرضى هللا .(  كىًرضىا نػىٍفًسوً  )

 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : كىذا ال ٯتكن أف يبلرو أحد ، لكن ا١تعٌت : أنٍت مأمور أبٓف أسبح هللا كأٛتده حىت يرضى .
 أم : قٍدر كٍزف عرشو ، كال يعلم كزنو إال هللا تعاُف .(  كىزًنىةى عىٍرًشوً  )

 الثػَّوىاب ، ىيوى ًبكىٍسًر اٍلًميم ، ًقيلى : مىٍعنىاهي : ًمٍثلهىا يًف اٍلعىدىد ، كىًقيلى : ًمٍثلهىا يًف أىنػَّهىا الى تػىنػٍفيذ ، كىًقيلى : يًف  ( ًمدىادى كىًلمىاتًوً كى ) 
ثػيرىٍت بًًو الشٍَّيء . قىاؿى اٍلعي  لىمىاء : كىاٍسًتٍعمىالو ىينىا ٣تىىاز ؛ أًلىفَّ كىًلمىات اَّللَّ تػىعىاُفى الى ٖتيٍصىر كىاٍلًمدىاد ىينىا مىٍصدىر ٔتىٍعٌتى اٍلمىدىد ، كىىيوى مىا كى

ثٍػرىة ؛ أًلىنَّوي ذىكىرى أىكَّالن مىا ٭تىٍصيرهي اٍلعىٌد اٍلكىثً  ، مثيَّ ًاٍرتػىقىى ًإُفى َت ًمٍن عىدىد ا٠تٍىٍلق ، مثيَّ زًنىة اٍلعىٍرش ًبعىدٌو كىالى غىٍَته ، كىاٍلميرىاد اٍلميبىالىرىة بًًو يًف اٍلكى
ا ، أىٍم : مىا الى ٭تيًٍصيو عىدّّ كىمىا الى ٖتيٍصىى كىًلمىات اَّللَّ تػىعىا  ) نوكم ( .  ُفى .مىا ىيوى أىٍعظىم ًمٍن ذىًلكى كىعىبػَّرى عىٍنوي هًبىذى

 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟
 .نستفيد استحباب ىذا الذكر العظيم ، كظاىره أنو يقاؿ أكؿ النهار 

 : كقد كردت ىذه الصيرة يف التسبيح ، أيضا ، كمعها زَيدة التحميد ، كالتكبَت ، كالتهليل ، كاٟتوقلة
ٍعًد ٍبًن أىَب كىقَّاصو عىٍن أىبًيهىا أىنَّوي دىخىلى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كى  يٍػهىا نػىونل أىٍك حىصنى سىلَّمى عىلىى اٍمرىأىةو كىبػىٍُتى يى عىٍن عىاًئشىةى بًٍنًت سى دى

ا أىٍك أىٍفضىلي ؟ فػىقىاؿى : سيٍبحىافى اَّللًَّ عىدى  دى مىا خىلىقى يف السَّمىاًء ، كىسيٍبحىافى اَّللًَّ تيسىبًٌحي ًبًو ، فػىقىاؿى : أيٍخ ريًؾ ٔتىا ىيوى أىٍيسىري عىلىٍيًك ًمٍن ىىذى
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عىدىدى مىا خىلىقى بػىٍُتى ذىًلكى ، كىسيٍبحىافى اَّللًَّ عىدىدى مىا ىيوى خىاًلقه ، كىاَّللَّي أىٍكبػىري ًمٍثلي ذىًلكى ،  عىدىدى مىا خىلىقى يف اأٍلىٍرًض ، كىسيٍبحىافى اَّللًَّ 
 .كاه أبو داكد ر ك ( ٍثلي ذىلً كىاٟتٍىٍمدي َّللًًَّ ًمٍثلي ذىًلكى ، كىالى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي ًمٍثلي ذىًلكى ، كىالى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ مً 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 أف بعض األذكار مع كجازة ألفاظو يكوف أكثر ثواابن من كثَت من األلفاظ .

 أف الكبلـ يتفضل ، بعضو أفضل من بعض .
 إثبات الرضا  تعاُف .

 أف العرش لو جـر كثقل .
 عظمة العرش .

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  ًرمًٌ كىعىٍن أىِب سىًعيدو اى٠ٍتيدٍ  -ُْٓٓ ، كىاىَّللهي )  قىاؿى : الى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي، كىسيٍبحىافى اىَّللًه اىٍلبىاًقيىاتي اىلصهاًٟتىاتي
، كىالى حىٍوؿى كىالى قػيوهةى ًإاله ابًىَّللًه  ، كىاٟتٍىٍمدي َّلًلًه  ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي . أىٍخرىجىوي النهسىاًئيُّ، كىصىحهحىوي ًاٍبني  (أىٍكبػىري

----------- 
 أم : الكلمات اليت تبقى لصاحبها من حيث الثواب .(  اىٍلبىاًقيىاتي ) 
 للتقرب إُف هللا .(  اىلصهاًٟتىاتي  )

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد فضل ىذا الذكر ، كأف ىذا الذكر من الباقيات الصاٟتات اليت تبقى للعبد بعد موتو .

يػٍره أىمىبلن ؿ تعاُف ) ا١تاؿ كقد قا يػٍره ًعندى رىبًٌكى ثػىوىاابن كىخى نٍػيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّاًٟتىاتي خى  ( . كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اٟتٍىيىاًة الدُّ
 ككصفت ابلباقيات ألهنا تبقى ألىلها يـو القيامة ، ذخران كثواابن .

يػٍره أىمىبلن( أم: كاألعماؿ اليت تبقى ٙتراهتا األخركية، من )كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّاًٟتىاقاؿ القاٝتي: قولو تعاُف  يػٍره ًعٍندى رىبًٌكى ثػىوىاابن كىخى تي خى
االعتقادات كاألخبلؽ كالعبادات الكامبلت، خَت عند ربك من ا١تاؿ كالبنُت، يف اٞتزاء كالفائدة كخَت ٦تا يتعلق هبما من األمل، 

ىا إُف الزكاؿ، كما يناؿ ابلباقيات الصاٟتات من منازؿ القرب الرابٓف كالنعيم األبدم، ال فإف ما يناؿ هبما من اآلماؿ الدنيوية ، أمر 
 يزكؿ كال ٭توؿ . ) تفسَت القاٝتي ( .

 كقد اختلف العلماء يف ا١تراد ابلباقيات الصاٟتات على أقواؿ :
 َّللًًَّ كىالى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىاَّللَّي أىٍك رى .: الباقيات الصاٟتات ىذه الكلمات : سيٍبحىافى اَّللًَّ كىاٟتٍىٍمدي  القوؿ األكؿ

 كنسبو بعض ا١تفسرين للجمهور .
 : أف الباقيات الصاٟتات ىي الصلوات ا٠تمس . القوؿ الثاين

 كىذا اختيار ابن جرير . : أف الباقيات الصاٟتات ىي األعماؿ الصاٟتة كلها . القوؿ الثالث
أكُف األقواؿ يف ذلك ابلصواب: قوؿ من قاؿ: ىٌن ٚتيع أعماؿ ا٠تَت، كالذم ريكم عن علٌي بن ك  -رٛتو هللا- قاؿ اإلماـ الطربم

أَب طلحة، عن ابن عباس؛ ألف ذلك كلو من الصاٟتات اليت تبقى لصاحبها يف اآلخرة، كعليها ٬تازل كييثاب، كإف هللا عٌز ذكره 
يػٍره عً  ( بعضان دكف بعض يف كتاب، كال ٓت ر عن رسوؿ هللا َف ٮتصص من قولو )كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّاًٟتىاتي خى  .ٍندى رىبًٌكى ثػىوىاابن

: كأقواؿ العلماء يف الباقيات الصاٟتات كلها راجعة إُف شيءو كاحدو كىو األعماؿ اليت ترضي هللا سواء قلنا إهنا كقاؿ الشنقيطي
بن جبَت كأبو ميسرة كعمر بن شرحبيل، أك  "الصلوات ا٠تمس" كما ىو مركم عن ٚتاعة من السلف منهم: ابن عباس كسعيد

 . "العلي العظيم أهنا: "سبحاف هللا كاٟتمد  كال إلو إال هللا كهللا أك ر كال حوؿ كال قوة إال اب 
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 .كعلى ىذا القوؿ ٚتهور العلماء  
 . بشَت كعائشة  كجاءت دالة عليو أحاديث مرفوعة عن أَب سعيد ا٠تدرم كأَب الدرداء كأَب ىريرة كالنعماف بن 

كالتحقيق : أف الباقيات الصاٟتات : لفظ عاـ يشمل الصلوات ا٠تمس كالكلمات ا٠تمس ا١تذكورة  –عفا هللا عنو–قاؿ مقيده 
صاٟتة  -أيضان -كغَت ذلك من األعماؿ اليت ترضي هللا تعاُف؛ ألهنا ابقية لصاحبها غَت زائلة كال فانية كزينة اٟتياة الدنيا؛ كألهنا 

 ها على الوجو الذم يرضي هللا تعاُف . ) األضواء ( .لوقوع
: )مىا كتصدقوا هبا إال كتفها، فػىقىاؿى النَِّبُّ  كيشهد لذلك ما ركاه الًتمذم  عن عائشة اهنع هللا يضر ) أهنم ذْتوا شاة على عهد النِب 

ًتًفها( .بىًقيى ًمنػٍهىا ؟( قىالىٍت : عائشة : مىا بىًقيى ًمنػٍهىا ًإال كىًتفيهىا ،  : )بىًقيى كيلُّهىا غىيػٍرى كى  قىاؿى
أم : ما تصدقتى بو : فهو ابؽ ، كما بقي عندؾ : فهو غَت ابؽ ، إشارة إُف قولو تعاُف ) مىا  :-رٛتو هللا-قاؿ ا١تباركفورم 

ؽو ( .  ًعٍندىكم يػىنػٍفىدي كىمىا ًعٍندى هللًا ابى
 ماذا نستفيد من قولو ) الباقيات الصاٟتات ... ( ؟

 فيد أف الذم يبقى لئلنساف ىو العمل الصاٌف .نست
 فالعمل الصاٌف ىو الذم يدخل معك يف ق رؾ .أكالن : 

ًجعي اثنىاًف كىيػىبػٍقىى كىاًحده : يىرًجعي أٍىليوي  ))، قىاؿى :  ، عن رىسيوؿ هللا  عن أنس  يتى ثىبلىثىةه : أٍىليوي كىمىاليوي كىعىمليوي ، فػىَتى
ى
بىعي ا١ت يػىتػٍ

 . ميتػَّفىقه عىلىيوً  ((، كىيىبقىى عىمليوي كىمىاليوي 
 كىو أنيسك كجليسك يف الق ر . اثنيان : 

: ) إف العبد ا١تؤمن إذا كضع يف ق ره أيتيو رجل حسن الوجو حسن الثياب طيب الريح ، فيقوؿ : أبشر برضواف  قاؿ النِب   
 يف طاعة هللا بطيء يف معصية هللا ( .من هللا كجنات ، أّن عملك الصاٌف ، فوهللا ما علمتك إال كنت سريع 

 كىو اٟتسب اٟتقيقي .اثلثان : 
 ) قاؿ هللا عز كجل: من بطأ بو عملو َف يسرع بو نسبو ( . قاؿ 

 ًعندى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيٍم (. ًإفَّ أىٍكرىمىكيمٍ كقاؿ تعاُف  ) 
 هللا شيئان (.) َي فاطمة أنقذم نفسك من النار فإٓف ال أغٍت عنك من  كلذلك قاؿ النِب 

 كىو الذم يتمناه اإلنساف  عند االحتضار .رابعان : 
 صىاًٟتان ًفيمىا تػىرىٍكتي كىبلَّ ... ( . قىاؿى رىبًٌ اٍرًجعيوًف . لىعىلًٌي أىٍعمىلي يقاؿ تعاُف ) حىىتَّ ًإذىا جىاء أىحىدىىيمي اٍلمىٍوتي 

 رجع كيعمل األعماؿ الصاٟتة .يتمٌت إذا احتضر كجاءت سكرة ا١توت ، كجاء ا١توت ، يتمٌت أف ي
ديكيٍم عىن ذًٍكًر اَّللًَّ كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًلكى فىأيٍكلىًئكى ىيمي ا٠تٍىاًسريكفى. كىأىنًفقيوا ًمن  أىٍموىاليكيٍم كىالى كقاؿ تعاُف ) َيى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػيٍلًهكيٍم  أىٍكالى

 كىأىكين مًٌنى الصَّاًٟتًُتى(. فىأىصَّدَّؽى حىدىكيمي اٍلمىٍوتي فػىيػىقيوؿى رىبًٌ لىٍوالى أىخٍَّرتىًٍت ًإُفى أىجىلو قىرًيبو مَّا رىزىقٍػنىاكيم مًٌن قػىٍبًل أىف أيىٍيتى أى 
 .  كىو الذم يتمناه الكفار إذا دخلوا النارخامسان : 

ري جىهىنَّمى قاؿ تعاُف ) كىالًَّذينى كىفىريكا  اهًبىا كىذىًلكى ٧تىٍزًم كيلَّ كىفيورو. كىىيٍم الى يػيٍقضىى عىلىٍيًهٍم فػىيىمي  ٢تىيٍم ّنى ٍن عىذى وتيوا كىالى ٮتيىفَّفي عىنػٍهيم مًٌ
يري . فىذيكقيوا فىمىا ن تىذىكَّرى كىجىاءكيمي النَّذً ًفيهىا . رىبػَّنىا أىٍخرًٍجنىا نػىٍعمىٍل صىاًٟتان غىيػٍرى الًَّذم كينَّا نػىٍعمىلي أىكىَفٍى نػيعىمًٌرٍكيم مَّا يػىتىذىكَّري ًفيًو مى  يىٍصطىرًخيوفى 

 لًلظَّاًلًمُتى ًمن نًَّصَتو ( .
 العمل الصاٌف سبب لتفريج الكركب .سادسان : 

 كقد تقدـ حديث الثبلثة الذين انطبقت عليهم الرار ، فتوسل كل كاحد منهم بعمل صاٌف فانفرجت عنهم .



 ِِٕٓ 

 العمل الصاٌف ىو الذم يبقى .سابعان : 
يػٍره أىمىبلن ( .قاؿ تعاُف ) اٍلمىاؿي كىاٍلبػىني  يػٍره ًعٍندى رىبًٌكى ثػىوىاابن كىخى نٍػيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّاًٟتىاتي خى  وفى زًينىةي اٟتٍىيىاًة الدُّ

 أنو سبب للحياة الطيبة .اثمنان : 
 ةن ( .قاؿ تعاُف ) مىٍن عىًملى صىاًٟتان ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حىيىاةن طىيًٌبى 

 سبب لؤلمن كاالستقرار كالتمكُت .ًتسعان : 
لىفى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكًٌنىنَّ ٢تىيٍم قاؿ تعاُف ) كىعىدى اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىعىًمليوا الصَّاًٟتىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيم يف األىٍرًض كىمىا اٍستىخٍ 

ئنا( .ًدينػىهيٍم الًَّذم اٍرتىضىى  يػٍ ٍوًفًهٍم أىٍمننا يػىٍعبيديكنىًٍت ال ييٍشرًكيوفى َب شى  ٢تىيٍم كىلىيػيبىدًٌلىنػَّهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خى
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن ٝتىيرىةى ٍبًن جيٍنديبو  -ُْٔٓ ـً ًإىلى اىَّللًه أىٍربىعه، الى يىضيرُّؾى ِبًىيًًٌهنه بىدى  ) قىاؿى : سيٍبحىافى أىحىبُّ اىٍلكىالى ٍأتى

، كىالى ًإلىوى ًإاله اىَّللهي، كىاىَّللهي أىٍكبػىري  ، كىاٟتٍىٍمدي َّلًلًه  أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه . (اىَّللًه
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد استحباب ىذا الذكر ، كأنو أحب الكبلـ إُف هللا .

 لنوكم .قيل : أحب الكبلـ ، أم من كبلـ البشر  ، كرجحو ا
 ألف القرآف أفضل من التسبيح كالتهليل ا١تطلق .

 كقيل : ا١تراد الكبلـ ا١تتضمن لؤلذكار كالدعاء ، كاختاره القرطِب .
 ١تاذا كانت ىذه الكلمات أحب الكالـ إىل هللا ؟

فو بكل ما ٬تب لو من كإ٪تا كانت ىذه الكلمات أحب الكبلـ إُف هللا ، الشتما٢تا على أمور عظيمة ، كىي تنزيو هللا ، ككص 
 صفات الكماؿ ، كإفراده ابلوحدانية كاألك رية .

 ؟فضائل ىذه الكلمات اذكر بعض 
 أكالن : أهنا أحب الكالـ إىل هللا .

 .كما يف حديث الباب 
 اثنيان : أهنا خَت ٦تا طلعت عليو الشمس .

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًو ؿى سيٍبحىافى اَّللًَّ كىاٟتٍىٍمدي َّللًًَّ كىالى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىاَّللَّي أىٍكبػىري أىحىبُّ ًإُفىَّ ٦تَّا طىلىعىٍت عىلىيٍ ) ألىٍف أىقيو  ٟتديث أىىًب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
 ركاه مسلم .الشٍَّمسي ( 

 اثلثان : أهنا الباقيات الصاٟتات ) عند كثَت من العلماء ( .
 كما تقدـ يف اٟتديث السابق .

 س اٞتنة .رابعان : أهنا غرا
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  لىةى أيٍسرًلى َب فػىقىاؿى َيى ٤تيىمَّدي أىٍقرًٍئ أيمَّتىكى ًمٌتًٌ السَّبلىـى كىأىٍخ رٍىيٍم أىفَّ  عًن اٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى اٞتٍىنَّةى ) لىًقيتي ًإبٍػرىاًىيمى لىيػٍ

 كىأىفَّ ًغرىاسىهىا سيٍبحىافى اَّللًَّ كىاٟتٍىٍمدي َّللًًَّ كىالى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىاَّللَّي أىٍك رى ( ركاه الًتمذم . طىيًٌبىةي التػٍُّربىًة عىٍذبىةي اٍلمىاًء كىأىنػَّهىا ًقيعىافه 
 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟

 أف فضلها كحصوؿ ثواهبا ال يقتضي ترتيبها كما جاءت يف اٟتديث ، بل ال أبس بتقدٔف بعضها على بعض .
 ٤تبة هللا تعاُف .إثبات 
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 اٟتث على لزـك ىذه الكلمات .
: قىاؿى ًل رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىِب ميوسىى اىأٍلىٍشعىًرمًٌ  -ُْٕٓ ٍنزو ًمٍن كينيوًز  )قىاؿى ! أىاله أىديلُّكى عىلىى كى ايى عىٍبدى اىَّللًه ٍبنى قػىٍيسو

 . ميتػهفىقه عىلىٍيو (َّللًه اىٞتٍىنهًة؟ الى حىٍوؿى كىالى قػيوهةى ًإاله ابًى 
 ( .كىالى مىٍلجىأى ًمنى اَّللًه ًإاله ًإلىٍيًو  ) زىادى النهسىاًئيُّ 

---------- 
 اسم أَب موسى األشعرم .(  ايى عىٍبدى اىَّللًه ٍبنى قػىٍيسو ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 كنوز اٞتنػػػة .  نستفيد فضل ىذه الكلمة : ال حوؿ كال قوة إال اب ، كأهنا كنز من

به ًمٍن أىبٍػوىاًب اٞتٍىٌنةً  )التٌػٍرًمًذٌم كعند   ( . أىنٌػهىا ابى
ا الٌداًء فىًلمىا ًفيهىا ًمٍن كىمىاًؿ التٌػٍفًويًض كىاقاؿ ابن القيم :  ًٍثَتي الى حىٍوؿى كىالى قػيٌوةى إاٌل ابًىَّللًٌ يًف دىٍفًع ىىذى إاٌل  لتٌػبػىٌرم ًمٍن اٟتٍىٍوًؿ كىاٍلقيٌوةً كىأىٌما أتى

ُفى حىاؿو يف اٍلعىاَفًى اٍلعيٍلًوٌم كىالٌسٍفًلٌي كىاٍلقيٌوًة ًبًو كىتىٍسًليًم اأٍلىٍمًر كيٌلًو لىوي كىعىدىـً مينىازىعىًتًو يف شىٍيءو ًمٍنوي كىعيميوـي ذىًلكى ًلكيٌل ٖتىىٌوؿو ًمٍن حىاؿو إ
ٌوًؿ كىأىٌف ذىًلكى كيٌلوي ابًىَّللًٌ كىٍحدىهي  ًر إنٌوي مىا يػىٍنزًؿي مىلىكه ًمٍن الٌسمىاًء كىالى  عىلىى ذىًلكى الٌتحى فىبلى يػىقيوـي ٢ًتىًذًه اٍلكىًلمىًة شىٍيءه . كىيف بػىٍعًض اآٍلاثى

ًٍثَته عىًجيبه يًف طىٍرًد الٌشٍيطىاًف كىاىَّلٌلي الٍ   ميٍستػىعىافي .يىٍصعىدي إلىيػٍهىا إاٌل ًببلى حىٍوؿى كىالى قػيٌوةى إاٌل ابًىَّللًٌ كى٢تىىا أتى
اؼ،ق   اؿ ابن القيم : ىذه الكلمة ٢تا أتثَت عجيب يف معاّنة األشراؿ الصعبة، كٖتٌمل ا١تشاؽ، كالدخوؿ على ا١تلوؾ كمن ٮتي

 ؿ .ركوب األىوا
 ؿ .ىذه الكلمة هبا ٖتمل األثقاؿ، كتكابد األىواؿ، كيناؿ رفيع األحوا  :كقاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو هللا

 ما معٌت ىذه الكلمة ؟
اؼ العبد بعجزه عن القياـ أبم أمر إال بتوفيق هللا لو كتيسَته ، كأما حولو كنشاطو كقوتو فمهما بلرت من الًعظم معناىا : اعًت 

يعظم معو شيء ، فكل قوم  فإهنا ال ترٍت عن العبد شيئا إال بعوف هللا الذم عبل كارتفع على سائر ا١تخلوقات ، العظيم الذم ال
 . صرَت ضعيف يف جنب عظمتو سبحانوضعيف يف جنب قوة هللا ، ككل عظيم 

 . كتقاؿ ىذه اٞتملة إذا دىم اإلنساف أمر عظيم ال يستطيعو ، أك يصعب عليو القياـ بو
َّللَّ تػىعىاُفى ، كىًقيلى : ًة ااؿى أىٍىل اللُّرىة : ) اٟتٍىٍوؿ ( اٟتٍىرىكىة كىاٍٟتًيلىة ، أىٍم : الى حىرىكىة كىالى ًاٍسًتطىاعىة كىالى ًحيلىة ًإالَّ ٔتىًشيئى : ق قاؿ النوكم

ًتًو ، كىالى قػيوَّة عىلىى طىاعىتو مىٍعنىاهي الى حىٍوؿ يف دىٍفع شىرٌو ، كىالى قػيوَّة يف ٖتىًٍصيل خىٍَت ًإالَّ ابًىَّللًَّ ، كىًقيلى : الى حىٍوؿ عىٍن مىٍعًصيىة  اَّللَّ ًإالَّ ًبًعٍصمى
ا عىٍن اًٍبن  .مىٍسعيود رىًضيى اَّللَّ عىٍنوي ، كىكيٌلو ميتػىقىاًرب  ًإالَّ ٔتىعيونىًتًو ، كىحيًكيى ىىذى

فإٌف ا١تعٌت : ال ٖتٌوؿ للعبد من حاؿ إُف حاؿ ، كال قوة لو على ذلك إاٌل اب ، كىذه كلمة عظيمة  : رٛتو هللا كقاؿ ابن رجب
 ة .كىي كنز من كنوز اٞتنٌ 

 ؟ ( أىاله أىديلُّكى عىلىى كىٍنزو ما ا١تراد ابلكنز يف قولو ) 
 م .الكي كىمىٍعٌتى اٍلكىٍنز ىينىا : أىنَّوي ثػىوىاب ميدَّخىر يف اٞتٍىنَّة ، كىىيوى ثػىوىاب نىًفيس ، كىمىا أىفَّ اٍلكىٍنز أىنٍػفىس أىٍموى قاؿ النوكم : 

 كقاؿ يف الفتح : ٝتيت ىذه الكلمة كنزان ، ألهنا كالكنز يف نفاستو ، كصيانتو عن أعُت الناس .
اٞتنة من حيث أنو يدخر لصاحبها من الثواب ما يقع لو يف اٞتنة موقع الكنز يف الدنيا ، ألف من شأف  كقاؿ : كنز من كنوز

 الكانز أف يعد كنزه ٠تبلصو ٦تا ينوبو كالتمتع بو فيما يبلئمو .
شأف ىذه الكلمة، كانت  كاف الكنز ىو ا١تاؿ النفيس اجملتمع الذم ٮتفى على أكثر الٌناس، ككاف ىذا   : ١تاكقاؿ ابن القٌيم رٛتو هللا
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 و.كنزان من كنوز اٞتنة، فأكتيها النِب من كنز ٖتت العرش، ككاف قائلها أسلم كاستسلم ١تن أزٌمة األمور بيديو، كفٌوض أمره إلي
 ما سبب يف أف ىذه الكلمة كنز ؟

ـ كىتػىٍفوًيضقاؿ النوكم :  ٍذعىاًف لىوي، كىأىنَّوي الى صىانًع غىٍَته،  قىاؿى اٍلعيلىمىاء : سىبىب ذىًلكى أىنػَّهىا كىًلمىة ًاٍسًتٍسبلى ، كىاٍعًتىاؼ اًبإٍلً ًإُفى اَّللَّ تػىعىاُفى
ئنا ًمٍن اأٍلىٍمر يػٍ ًٍلك شى  . كىالى رىادَّ أًلىٍمرًًه ، كىأىفَّ اٍلعىٍبد الى ٯتى

 اذكر بعض األحاديث الواردة يف ىذه الكلمة ؟
قيٍل الى ًإلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي اَّللَّي أىٍكبػىري  » كىبلىمنا أىقيوليوي قىاؿى   فػىقىاؿى عىلًٌٍمًٍت  وًؿ اَّللًَّ ًإُفى رىسي  جىاءى أىٍعرىاَبّّ ) قىاؿى  عن سعد . -أ

قيًل اللَّهيمَّ » قىاؿى  قىاؿى فػىهىؤيالىًء لًرىىبًٌ فىمىا ِف «. زًيًز اٟتٍىًكيًم كىًبَتنا كىاٟتٍىٍمدي َّللًًَّ كىًثَتنا سيٍبحىافى اَّللًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ اٍلعى 
  ( ركاه مسلم .كىاٍرزيٍقًٍت  كىاٍىًدٓف  كىاٍرٛتىًٍٍت  اٍغًفٍر ِف 

 اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىوي لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي مىٍن تػىعىارَّ ًمنى اللٍَّيًل فػىقىاؿى : الى ًإلىوى ًإالَّ ) قىاؿى  عيبىادىة ٍبن الصَّاًمت ، عىًن النَِّبًٌ  كعن -ب
مَّ ري ، كىالى حىٍوؿى ، كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ مثيَّ قىاؿى اللَّهي اٟتٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ كىسيٍبحىافى هللًا ، كىالى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي كىاَّللَّي أىٍكبػى 

 ( ركاه البخارم . اٍغًفٍر ِف ، أىٍك دىعىا اٍستيًجيبى فىًإٍف تػىوىضَّأى كىصىلَّى قيًبلىٍت صىبلىتيوي 
 فائدة :

قاؿ شيخ اإلسبلـ: ىذه الكلمة كلمة استعانة، ال كلمة اٍسًتجاع، ككثَت من الٌناس يقو٢تا عند ا١تصائب ٔتنزلة االسًتجاع، كيقو٢تا 
 .جزعان ال ص ران 

: كليست ىذه الكلمة كلمة اسًتجاع كما يفعلو كثَت من الناس إذا قيل لو: حصلت ا١تصيبة -رٛتو هللا-ابن عثيمُت  خالشيقاؿ ك 
الفبلنية، قاؿ: ال حوؿ كال قوة إال اب، كلكن كلمة االسًتجاع أف يقوؿ: إّن  كإّن إليو راجعوف؛ أما ىذه الكلمة فهي كلمة 

 .على شيء فقل: ال حوؿ كال قوة إال اب استعانة، إذا أردت أف يعينك هللا
هيمىا-كىعىًن النػٍُّعمىاًف ٍبًن بىًشَتو  -ُْٖٓ رىكىاهي اىأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي  (ًإفه اىلدُّعىاءى ىيوى اىٍلًعبىادىةي  ) قىاؿى  عىًن النهيبًٌ  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ

ًٍمًذمُّ .  اىلًتًٌ
 ( .اىلدُّعىاءي ميخُّ اىٍلًعبىادىًة  ) أىنىسو ًبلىٍفظً كىلىوي ًمٍن حىًديًث  -ُْٗٓ
ـى عىلىى اىَّللًه ًمنى الدُّعىاًء  ) كىلىوي ًمٍن حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى رىفػىعىوي  -َُٓٓ  م .كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاكً  (لىٍيسى شىٍيءه أىٍكرى

----------- 
 عرؼ الدعاء ؟

 ا .لى كجو االبتهاؿ، كقد يطلق على التقديس كالتحميد ك٨تو٫تالدعاء: سؤاؿ العبد ربو ع
 ماذا نستفيد من األحاديث ؟

 نستفيد أف الدعاء عبادة جليلة عظيمة .
ز كجل الدعاءي تتحقَّق بو عبادةي ربًٌ العا١تُت؛ ألنَّو يتضمَّن تعٌلقى القلب اب تعاُف، كاإلخبلصى لو، كعدـى االلتفات إُف غَت هللا عف

لًب النفع كدفع الضٌر، كيتضمَّن الدعاءي اليقُتى أبٌف هللا قدير ال ييعجزه شيء، عليم ال ٮتفي عليو شيء، رٛتن رحيم، حٌي يف ج
، جواد كرٔف، ٤تًسن ذك ا١تعركؼ الذم ال ينقطع أبدان، ال ٭تيىدُّ جوديه ككرمو، كال ينتهي إحسانيو كمعركفو، كال تنفد خزائن  قٌيـو

 الصفات العظيمة كغَتًىا ييرجى ربُّنا كييدعى، كيسألو من يف السموات كاألرض حاجاهًتم ابختبلؼ لراهًتم.بركاتو. فؤلجًل ىذه 
الدعاء من أعظم العبادات، فيو يتجلى اإلخبلص كا٠تشوع، كيظهر صدؽ اإلٯتاف، كتتمٌحص القلوب، كىو ا١تقياس اٟتقيقي ف

 أردت أف تعرؼ صدؽ توحيدؾ فانظر يف دعائك. للتوحيد، ففي كبلـو لشيخ اإلسبلـ ػ رٛتو هللا ػ: إذا



 َِِٔ 

من عاجزو ضعيف بقومو قادر، كاستراثة من ملهوؼ برب قادر، كتوجو كرجاءه إُف مصرًًٌؼ الكوف كمدبًٌر األمر،  استعانةالدعاء 
 لًييزيلى ًعلَّة، أك يػىٍرفىعى ٤ًتٍنىة، أك يىٍكًشفى كيٍربىة، أك ٭تيىقًٌقى رجاءن أك رىٍغبىة.

كاعلم أف سؤاؿ هللا عز كجل دكف خلقو ىو ا١تتعُت، ألف السؤاؿ فيو إظهار الذؿ من السائل كا١تسكنة كاٟتاجة :  بابن رج قاؿ
كاالفتقار، كفيو االعًتاؼ بقدرة ا١تسؤكؿ على رفع ىذا الضر كنيل ا١تطلوب، كجلب ا١تنافع كدرء ا١تضار، كال يصلح الذؿ كاالفتقار 

 .ة إال  كحده ألنو حقيقة العباد
 ما أنواع الدعاء ؟

 . : دعاء العبادةالنوع األكؿ
 ج .كىو طلب الثواب ابألعماؿ الصاٟتة: كالنطق ابلشهادتُت كالعمل ٔتقتضا٫تا، كالصبلة، كالصياـ، كالزكاة، كاٟت

 . : دعاء ا١تسألةالنوع الثاين
 ت .كىو دعاء الطلب: طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أك كشف ضر، كطلب اٟتاجا

 ؟فضل الدعاء  ر بعض ما جاء يف اذك
 ( . وٍا َب لىعىلَّهيٍم يػىٍرشيديكفى كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىٍتًٌ فىًإٌٓفً قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّاًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوٍا ِف كىٍليػيٍؤًمني  ) قاؿ هللا تعاُف

 ( . ٍب لىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍك ريكفى عىٍن ًعبىادىيت سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى دىاًخرًينى كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوٓف أىٍستىجً  ) كقاؿ تعاُف
بُّ اٍلميٍعتىًدين، كىالى تػيٍفًسديكٍا يًف األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلىًحهى )  كقاؿ تعاُف  ا كىطىمىعنا ًإفَّ ا كىاٍدعيوهي خىٍوفن اٍدعيوٍا رىبَّكيٍم تىضىرُّعنا كىخيٍفيىةن إًنَّوي الى ٭تًي

 ( . رىٍٛتىتى اَّللًَّ قىرًيبه مًٌنى اٍلميٍحًسًنُتى 
 ( .فىاٍدعيوٍا اَّللَّى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى كىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى )  كقاؿ تبارؾ كتعاُف

 ( . ٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى ىيوى اٟتٍىيُّ ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى فىاٍدعيوهي ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى اٟتٍى )  كقاؿ عز كجل
 ء ( .شيءه أكرىـى على هللا تعاُف من الدعا ؿ ) ليسقا عن النِب  كعن أَب ىريرة 

 و ( ركاه الًتمذم .مٍن َف يىسأًؿ هللا يػىٍرضىٍب عليؿ ) قا قاؿ: قاؿ النِب كعنو . 
يس فيها إمثه كال قطيعةي رحم إال أعطاه هللا هبا إحدل ثبلث: من مسلم يدعو هللا بدعوةو ل ؿ )ماقا أف النِب  كعن أَب سعيد 

 ر(.إما أف تعجل لو دعوتو، كإما أف يدخرىا لو يف اآلخرة، كإما أف يصرؼ عنو من السوء مثلها". قالوا: إذان نكثر. قاؿ: "هللا أكث
رٔفه يستىحي ًمٍن عبدًه إذا رفع يديو إليو أف إفَّ ربَّكيم تبارؾ كتعاُف حييُّ كى )  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ػوعن سلماف الفارسي 

 ان ( .يرد٫َّتا ًصفر 
كٯتنع  كالدعاء من أقول األسباب يف دفع ا١تكركه، كحصوؿ ا١تطلوب، كىو من أنفع األدكية، كىو عدك الببلء، يدافعو كيعاٞتو،

 مات:كىو سبلح ا١تؤمن، كللدعاء مع الببلء ثبلث مقا كيرفعو، أك ٮتففو إذا نزؿ، نزكلو،
 أف يكوف الدعاء أقول من الببلء فيدفعو.

 أف يكوف أضعف من الببلء فيقول عليو الببلء فيصاب بو العبد، كلكن ٮتففو كإف كاف ضعيفان.
 و .أف يتقاكما كٯتنع كل كاحد منهما صاحب

 كأنشد القائل:
 كسًل الذم أبوابو ال ٖتجبي     ال تىسأىلنَّ بػيٍتىَّ آدـ حاجةن 

 . كبيٍتَّ آدـ حُت ييسأؿ يرضبي    ركت سؤالوهللاي يرضبي إف ت
 ١تاذا الدعاء أكـر شيء على هللا ؟



 ُِِٔ 

 ي .تعاُف كعجز الداع قيل كجو ذلك أنو يدؿ على قدرة هللا: قاؿ الشوكآف 
 و .كل داع يستجاب لو، لكن تتنوع اإلجابة؛ فتارة تقع بعُت ما دعا بو، كًترة بًعوىضً ر :  قاؿ ابن حج

 و ( .إنو من َف يسئل هللا تعاُف يرضب علي)  قاؿ رسوؿ هللا 
قاؿ ابن قيم اٞتوزية: كىذا يدؿ على أف رضاه يف سؤالو كطاعتو كإذا رضى الرب تبارؾ كتعاُف، فكل خَت يف رضاه، كما أف كل 

 . ) اٞتواب الكايف ( . ببلء كمصيبة يف غضبو
 ١تاذا استحق الغضب من مل يسأؿ هللا ؟

 استحق الرضب ألمرين :
 ألنو ترؾ ٤تبوابن  ، فإف هللا ٭تب أف يسأؿ ، ذكر ذلك ا١تناكم . ؿ :األك 

 ألف تٍرؾ الدعاء دليل على االسترناء عن هللا ، ذكر ذلك ا١تباركفوم .كالثاين : 
 فائدة :

و يف قاؿ العبلمة السعدم رٛتو هللا: ك٦تا ينبري ١تن دعا ربو يف حصوؿ مطلوب أك دفع مرىوب أف ال يقتصر يف قصده كنيت
حصوؿ مطلوبو الذم دعا ألجلو بل يقصد بدعائو التقرب إُف هللا ابلدعاء كعبادتو اليت ىي أعلى الراَيت، كمن كاف ىذا قصده 
يف دعائو "التقرب إُف هللا" فهو أكمل بكثَت ٦تن ال يقصد إال حصوؿ مطلوبة فقط ، كحاؿ أكثر الناس فهذا نقص كحرماف ٢تذا 

 الفضل العظيم .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن أىنىسو  -ُُٓٓ قىامىًة الى يػيرىدُّ )  قىاؿى ريهي، كىصىحهحىوي ( اىلدُّعىاءي بػىٍُتى اىأٍلىذىاًف كىاإٍلً أىٍخرىجىوي النهسىاًئيُّ، كىغىيػٍ

ريهي .   ًاٍبني ًحبهافى، كىغىيػٍ
------------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ُت األذاف كاألقامة ، فينبري للمسلم أف ٭ترص على التبكَت للصبلة ليسترل ىذا الوقت ابلدعاء .نستفيد أف من مواطن الدعاء ب

 اذكر بعض ا١تواضع اليت يستحب فيها الدعاء ؟
 بُت األذاف كاإلقامة .-أ

 ٟتديث الباب .
 يف السحر .-ب

الليل اآلخر فيقوؿ: من يدعوٓف فأستجيب لو، كل ليلة إُف السماء الدنيا حُت يبقى ثلث   -تبارؾ كتعاُف-) ينزؿ ربنا  لقولو 
 من يسألٍت فأعطيو، من يسترفرٓف فأغفر لو ( متفق عليو .

 بعد العصر يـو اٞتمعة .-ج
يف يـو اٞتمعة )كفيو ساعة ال يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأؿ هللا تعاُف شيئان إال أعطاه إَيه ، كأشار بيده يقللها(  لقولو 

 متفق عليو .
 أَب داكد ) ... آخر ساعة من العصر ( . كعند

 يف السجود .-د
 ) أقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد ، فأكثركا الدعاء ( ركاه مسلم . لقولو 

 عند صياح الديكة .-ىػ



 ِِِٔ 

 ) إذا ٝتعتم صياح الديكة فاسألوا هللا من فضلو ، فإهنا رأت ملكان ( متفق عليو . لقولو 
 ؟حديث الباب مقيد ٔتاذا 

 مقيد إف َف يكن يف الدعاء إمث أك قطيعة رحم .
يلى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ مىا أىنَّوي قىاؿى ) الى يػىزىاؿي ييٍستىجىابي لًٍلعىٍبًد مىا َفٍى يىدٍعي إبًًمثٍو أىٍك قىًطيعىًة رىًحػمو مىا َفٍى يىٍستػىٍعًجٍل ، قً  عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى عىًن النًَِّبًٌ 

 ه مسلم .اؿى ؟ يػىقيوؿي قىٍد دىعىٍوتي كىقىٍد دىعىٍوتي فػىلىٍم أىرى يىٍستىًجيبي ِف فػىيىٍستىٍحًسري ًعٍندى ذىًلكى كىيىدىعي الدُّعىاء ( ركاااًلٍسًتٍعجىاؿي قى 
 : الدعاء من أقول األسباب ، فليس شيء أنفع منو ، فمىت أي٢ًتمى العبد الدعاء حصلت اإلجابة. قاؿ ابن القيم

 جد مبكران ليحصل ىذا الوقت ؟ىل يستحب التقدـ للمس
 نعم يستحب التقدـ مبكران ليحصل ىذا الوقت .

ديكا ًإالَّ أىٍف يىٍستىًهميوا عىلىٍيًو الىٍستػىهىميوا ، كىلىٍو  ) لىٍو يػىٍعلىمي النَّاسي مىا يف  كقد جاء يف فضل التبكَت قولو  اًء كىالصَّفًٌ األىكًَّؿ مثيَّ َفٍى ٬تًى النًٌدى
 ا يف التػٍَّهًجًَت الىٍستػىبػىقيوا ًإلىٍيًو ( متفق عليو .يػىٍعلىميوفى مى 

 أراد من ىذا ا٠ت ر اٟتث على اغتناـ ىذا الوقت ابلدعاء ، فإنو حرم ابإلجابة . كالنِب 
 ىل اإلنساف إذا دعا عليو شاص ٮتاؼ أـ ال ؟

إال إذا كاف ظا١تان ، ألف اإلنساف إذا دعا على غَت الراد للدعاء كالقابل لو ىو هللا ، كعليو ، فاإلنساف إذا دعا عليو آخر ال ٮتاؼ 
ظاَف ، فإف الذم ٬تيبو ىو هللا عز كجل ، كلو أجابو على دعائو لكاف هللا يعُت الظا١تُت ، كحاشاه من ذلك ، بل هللا يقوؿ ) إنو 

  [ .ال يفلح الظا١توف ( ، كعلى ىذا : فبل ٗتف من دعاء من يدعو عليك برَت حق . ] قالو ابن عثيمُت
 ما اٟتكم فيمن يستعجل بركعيت ٖتية ا١تسجد اليت بُت األذاف كاإلقامة حىت يتمكن من الدعاء ؟

 ىذا خطأ ، ألف الدعاء يف الصبلة أفضل من الدعاء خارج الصبلة . ] قالو ابن عثيمُت [ .
 يقوؿ بعض الناس : أدعو هللا كال يستجاب ل ؟

 قد يكوف لوجود مانع .
) ... يف الرجل يطيل السفر أشعث أغ ر ، ٯتد يديو إُف السماء ، َي رب َي رب ،  ة . قاؿ : قاؿ ففي حديث أَب ىرير 

 كمطعمو حراـ ، كمشربو حراـ ، فأْفَّ يستجاب لو ( ركاه مسلم .
: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن سىٍلمىافى  -ُِٓٓ ٍيًو أىٍف يػىريده٫تيىا ًإفه رىبهكيٍم حىًييٌّ كىًرميه، يىٍستىًحي مً  ) قىاؿى ٍن عىٍبًدًه ًإذىا رىفىعى ًإلىٍيًو يىدى

 أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي ًإاله النهسىاًئيه، كىصىحهحىوي اىٟتٍىاًكمي . (ًصفىرنا 
------------- 

 أم : ذك حياء ، كهللا تعاُف يوصف ابٟتياء على ما يليق ّتبللو كسائر صفاتو .(  حىًييٌّ ) 
 أم : خاليتُت . ( ًصفىرنا) 

 ما صحة حديث الباب ؟
 حديث صحيح .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد استحباب رفع اليدين يف الدعاء ، كأف ذلك من أسباب إجابة الدعاء .

 كفعلو بلرت مبلغ التواتر ا١تعنوم . كقد كثرة األحاديث يف رفع اليدين حاؿ الدعاء من قولو 
يف الدعاء يف مواطن غَت االستسقاء ، كىي أكثر من أف ٖتصر ، كقد ٚتعتي منها ٨توان من  و : قد ثبت رفع يدي قاؿ النوكم



 ِِّٔ 

 ثبلثُت حديثان من الصحيحُت أك أحد٫تا .
 ٨تو مائة حديث فيها رفع يديو يف الدعاء ، قد ٚتعتها يف جزء لكنها يف قضاَي ٥تتلفة . : فقد ريكم عنو  كقاؿ السيوطي

 .انتهى ....ديث داللة على استحباب رفع اليدين يف الدعاء كاألحاديث فيو كثَتةاٟت : يف الصنعاين قاؿو
إف هللا تعاُف طيب ال يقبل إال طيبان، كإف هللا أمر ا١تؤمنُت ٔتا أمر بو ا١ترسلُت، فقاؿ )  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا أَب ىريرة عن 
مث ذكر الرجل كم( َي أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا  )عاُفكقاؿ ت (َي أيها الرسل كلوا من الطيبات كاعملوا صاٟتان  )تعاُف

يطيل السفر أشعث أغ ر ٯتد يديو إُف السماء : َي رب ! َي رب ! كمطعمو حراـ ، كمشربو حراـ ، كملبسو حراـ ، كغذم ابٟتراـ، 
 و( ركاه مسلم .فأْف يستجاب ل

 و . ركاه البخارم .، كرأيت بياض إبطي رفع يديوُث قاؿ أبو موسى األشعرم هنع هللا يضر: دعا النِب 
نيوا أىٍف يػىقيوليوا أىٍسلىٍمنىا فىجىعىليوا بػىعىثى النَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص خىاًلدى ٍبنى اٍلوىلًيًد ًإُفى بىًٍت جىًذٯتىةى فىدىعىاىيٍم ًإُفى اإًلٍسبلىـً فػىلىٍم ٭تيٍسً ) قىاؿى  ابن عمر .عىٍن 

أيىًٍسري كىدىفىعى ًإُفى كيلًٌ رىجيلو ًمنَّا أىًسَتىهي حىىتَّ ًإذىا كىافى يػىوٍ يػىقيوليوفى صىبىٍأّنى  ـه أىمىرى خىاًلده أىٍف يػىٍقتيلى كيلُّ رىجيلو  صىبىٍأّنى فىجىعىلى خىالًده يػىٍقتيلي ًمنػٍهيٍم كى
هي ًمنَّا أىًسَتىهي فػىقيٍلتي كىاَّللًَّ الى أىقٍػتيلي أىًسًَتم ، كىالى يػىٍقتيلي رىجيله مً  فػىرىفىعى النهيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يىدىهي، ٍن أىٍصحىاَب أىًسَتىهي حىىتَّ قىًدٍمنىا عىلىى النَِّبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص فىذىكىٍرّنى

 ( ركاه البخارم . فػىقىاؿى : اللههيمه ًإيٌنً أىبٍػرىأي ًإلىٍيكى ٦تها صىنىعى خىاًلده مىرهتػىٍُتً 
ٍيوً ِبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص عىًن النَّ ) أىنىس  نعى ك   و ( متفق عليو .حىىتَّ رىأىٍيتي بػىيىاضى ًإٍبطىيٍ  رىفىعى يىدى

 اذكر حاالت رفع اليدين يف الدعاء ) مىت ترفع كمىت ال ترفع ( ؟
 . : ما ثبت فيو رفع اليدين صر٭تان عن النِب  القسم األكؿ

 عند االستسقاء .كذلك يف خطبة صبلة االستسقاء ككذلك يف صبلة اٞتمعة 
 كما يف حديث الباب .

 : ما ثبت عدـ الرفع فيو . القسم الثاين
 كذلك يف الدعاء يف خطبة اٞتمعة يف غَت استسقاء كال استصحاء .

 : ما كاف ظاىر السنة فيو عدـ الرفع . القسم الثالث
 كذلك كالدعاء بُت السجدتُت كآخر التشهد .

 فيو الرفع ، كلذلك كاف من آداب الدعاء أف يرفع يديو يف الدعاء . لصما سول ذلك ، فاأل القسم الرابع :
 من ا١تواضع اليت ال ترفع فيها األيدم : يف الدعاء يف خطبة اٞتمعة فَت االستسقاء . -

ٍيًو فػىقىاؿى قػى  ٍيًن لىقىٍد رىأىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ عىٍن عيمىارىةى ٍبًن ريؤىيٍػبىةى قىاؿى ) رىأىل ًبٍشرى ٍبنى مىٍركىافى عىلىى اٍلًمنػٍ رىً رىاًفعنا يىدى اتػىٍُتً اٍليىدى مىا يىزًيدي  بَّحى اَّللَّي ىى
 عىلىى أىٍف يػىقيوؿى بًيىًدًه ىىكىذىا. كىأىشىارى إبًًٍصبىًعًو اٍلميسىبًٌحىًة ( .

 اٟتديث دليل على أنو ال يشرع رفع اليدين يف الدعاء يف خطبة اٞتمعة يف غَت االستسقاء . فهذا
ا ًفيًو أىفَّ السُّنَّة أىٍف الى يػىٍرفىع اٍليىد يف ا٠تٍيٍطبىة كىىيوى قػىٍوؿ مى  نوكمقاؿ ال اًلك رٛتو هللا يف شرح مسلم يف شرح حديث الباب :   ىىذى

حىتو ؛ أًلىفَّ النَِّبٌ  اًلًكيَّة ًإابى ٍيًو يف خيٍطبىة اٞتٍيميعىة ًحُت  كىأىٍصحىابنىا كىغىٍَتىٍم . كىحىكىى اٍلقىاًضي عىٍن بػىٍعض السَّلىف كىبػىٍعض اٍلمى رىفىعى يىدى
ا الرٍَّفع كىافى لًعىارض .  ًاٍستىٍسقىى ، كىأىجىابى اأٍلىكَّليوفى أبًىفَّ ىىذى

 رٛتو هللا : ما حكم من يرفع يديو كا٠تطيب يدعو للمسلمُت يف ا٠تطبة الثانية مع الدليل ، أاثبكم هللا ؟ كسئل الشيخ ابن ابز
غَت مشركع يف خطبة اٞتمعة كال يف خطبة العيد ال لئلماـ كال للمأمومُت ، كإ٪تا ا١تشركع اإلنصات  فأجاب : رفع اليدين

َف يكن يرفع يديو  للخطيب كالتأمُت على دعائو بينو كبُت نفسو من دكف رفع صوت ، كأما رفع اليدين فبل يشرع ؛ ألف النِب 
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لصحابة بعض األمراء يرفع يديو يف خطبة اٞتمعة أنكر عليو ذلك، كقاؿ: يف خطبة اٞتمعة كال يف خطبة األعياد، ك١تا رأل بعض ا
 يرفعهما . ما كاف النِب 

  ؛ ألف النِب  -أم طلب نزكؿ ا١تطر-نعم ، إذا كاف يستريث يف خطبة اٞتمعة لبلستسقاء ، فإنو يرفع يديو حاؿ االستراثة 
 . ة أك يف خطبة العيد فإنو يشرع لو أف يرفع يديو أتسيان ابلنِب كاف يرفع يديو يف ىذه اٟتالة ، فإذا استسقى يف خطبة اٞتمع

  :: أما إذا دعا اإلماـ يف ا٠تطبة فإنو ال يسن لئلماـ كال للمأمومُت أف يرفعوا أيديهم إال يف حالُت كقاؿ الشيخ ابن عثيمُت
 ر فإنو يرفع يديو كيرفع الناس أيديهم .االستسقاء إذا دعا خطيب اٞتمعة ابالستسقاء ، أم بطلب نزكؿ ا١تط اٟتاؿ األكىل :

: االستصحاء يعٍت إذا دعا خطيب اٞتمعة ابلصحو ، كأف هللا يبعد ا١تطر عن البلد فإنو يرفع يديو كذلك ، كما ثبت يف الثاين  
ففي ىذين ا١توضعُت يرفع ا٠تطيب يديو يف الدعاء : يف االستسقاء  -مث ذكر حديث الباب  –الصحيحُت عن أنس 

ستصحاء ، كأما يف غَت ذلك فبل يرفع يديو ألف الصحابة مهنع هللا يضر أنكركا على بشر بن مركاف حينما رفع يديو ابلدعاء حاؿ كاال
يرفعوف أيديهم يف خطبة يـو اٞتمعة ، ألف ذلك ليس مشركعان ٢تم ، فهم تبعه إلمامهم ، فإذا َف يكن  ا٠تطبة ، ككذلك الناس ال
 فإف ا١تستمعُت كذلك ال يشرع ٢تم رفع اليدين يف حاؿ ا٠تطبة. مشركعان لئلماـ ا٠تطيب ، 

: كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىٍن عيمىرى  -ُّٓٓ ٍيًو يف اىلدُّعىاًء، ملٍى يػىريده٫تيىا، حىىته ٯتىٍسىحى هًبًمىا كىٍجهىوي )  قىاؿى أىٍخرىجىوي ( ًإذىا مىده يىدى
ًٍمًذمُّ .   اىلًتًٌ
هىا: كىلىوي شىوىاًىدي   ًمنػٍ

: عىٍن أىِب دىاكيدى . كى٣تىٍميوعيهىا يػىٍقتىًضي أىنهوي حىًديثه حىسىنه .  -ُْٓٓ  حىًديثي ًاٍبًن عىبهاسو
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟
 حديث عمر ضعيف .

 كأما حديث ابن عباس فضعيف أيضان .
 ىل يشرع مسح الوجو ابليدين بعد الفراغ من الدعاء ؟

 على قولُت :اختلف العلماء 
 القوؿ األكؿ : أنو ال يشرع .

  .ربَّو ، كَف يثبت أنو كاف ٯتسح كجهو بعد دعائو كقد تواتر يف السنة دعاء النِب ألنو َف يرد يف حديث صحيح ، 
سح كجهو بعد الدعاء إال عن اٟتسن   . قاؿ أٛتد بن حنبل : ال يعرؼ ىذا ، أنو كاف ٯتى
ملسو هيلع هللا ىلص يديو يف الدعاء : فقد جاء فيو أحاديث كثَتة صحيحة ، كأما مسحو كجهو بيديو فليس عنو  : كأما رفع النِبابن تيمية قاؿ ك 

 . فيو إال حديث أك حديثاف ، ال تقـو هبما حيجة
 ـ ( .فتاكل العز بن عبد السبل) ل . قاؿ العز بن عبد السبلـ : كال ٯتسح كجهو بيديو عقيب الدعاء إال جاىك 

سىحي؛ كىذا ىو الصَّحيحي صحَّحو البيهقيُّ كالرافعيُّ كآخىركف من اقًٌقُت ... كاٟتاًصلي ع : ... يف "اجملمو  كمُّ كقاؿ النهو  ال ٯتى
 و .ألصحابًنىا ثبلثةي أٍكجيو: )الصحيح( ييٍستىحىبُّ رىٍفعي يدٍيًو دكفى مىٍسًح الوىجٍ 

األقرب أنو غَت مشركع ؛ ألف األحاديث الواردة يف ذلك ضعيفة  مسح الوجو ابليدين بعد الدعاء:  دمحم بن عثيمُت كقاؿ الشيخ
حىت قاؿ شيخ اإلسبلـ رٛتو هللا : إهنا ال تقـو هبا اٟتجة ، كإذا َف نتأكد أك يرلب على ظننا أف ىذا الشيء مشركع فإف األكُف 

 . تركو ؛ ألف الشرع ال يثبت ٔتجرد الظن إال إذا كاف الظن غالبان 
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كما ىو معركؼ دعا يف خطبة اٞتمعة ابالستسقاء  لوجو ابليدين بعد الدعاء أنو ليس بسنة ، كالنِب فالذم أرل يف مسح ا
أنو دعا كرفع يديو كَف يثبت أنو مسح  كرفع يديو ، كَف يرد أنو مسح هبما كجهو ، ككذلك يف عدة أحاديث جاءت عن النِب 

 .كجهو " انتهى 
ما ال يتقوََّيف ٔتىجموع طيريًقهما؛ لًشدَّة الضَّعف الذم يف الطُّرؽاأللبآفُّ  كقاؿ :  يف "اإلركاء" بعد ما ضعَّف حديثىًي ا١تٍسًح، كبُتَّ أهنَّ

ٍيًن يف الدُّعاء قد جاء فيو أحاديثى كثَتة صحيحةو كليس يف شيءو ًمنػٍهىا مسحيهيما ابلوىٍجًو،  "ك٦تَّا يؤًيٌدي عدـى  مشركعيًَّتو: أفَّ رٍفعى اليدى
 و .على نىكارىتًو، كعدىـً مشركعيَّتً  -إف شاءى هللاً -فذًلكى يدؿُّ 
 : أنو مشركع . القوؿ الثاين

 كانت ضعيفة لكن يقوم بعضها بعضان .  كىي كإف –كأحاديث الباب   –لوركد بعض األحاديث 
 ىم .قد صحح بعض أئمة العلم يف اٟتديث بعضها، كبعضهم حسنها، مثل اٟتافظ ابن حجر كالسيوطي كاألمَت الصنعآف كغَت ك 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىعىًن اٍبًن مىٍسعيودو  -ُٓٓٓ ةن ًإفه أىٍكىلى اىلنهاًس ِب يػىٍوـى اىٍلًقيىا)  قىاؿى أىٍخرىجىوي  (مىًة، أىٍكثػىريىيٍم عىلىيه صىالى
ًٍمًذمُّ كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى .   اىلًتًٌ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟

 سنده ضعيف .
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 كاإلكثار منها . نستفيد فضل الصبلة على النِب 
 ؟ اذكر فضائل الصالة على النيب 

 صالة صلى هللا عليو هبا عشران . ى النيب أكالن : أف من صل
 ان ( ركاه مسلم .مىٍن صىلَّى عىلىىَّ كىاًحدىةن صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو عىٍشر ) ٟتديث أَب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 اثنيان : سبب لغفراف الذنوب .

ـى فػىقىاؿى ًإذىا ذىىىبى ثػيليثىا  كعن أيىبىًٌ ٍبًن كىٍعبو . قىاؿى ) كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  َيى أىيػُّهىا النَّاسي اذٍكيريكا اَّللَّى اذٍكيريكا اَّللَّى جىاءىًت الرَّاًجفىةي » اللٍَّيًل قىا
بػىعيهىا الرَّاًدفىةي جىاءى اٍلمىٍوتي ٔتىا ًفيًو جىاءى اٍلمىٍوتي ٔتىا ًفيًو  عىلىٍيكى فىكىٍم أىٍجعىلي لىكى ًمٍن  أيٍكًثري الصَّبلىةى  قىاؿى أيىبىّّ قػيٍلتي َيى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإٌٓفً «. تػىتػٍ

يػٍره لىكى » قىاؿى قػيٍلتي الرُّبيعى. قىاؿى «. مىا ًشٍئتى » فػىقىاؿى  صىبلىيت  . قىاؿى «. مىا ًشٍئتى فىًإٍف زًٍدتى فػىهيوى خى مىا ًشٍئتى فىًإٍف » قػيٍلتي النًٌٍصفى
يػٍره لىكى  يػٍره لىكى »  قىاؿى قػيٍلتي فىالثػُّليثػىٍُتً. قىاؿى «. زًٍدتى فػىهيوى خى » كيلَّهىا. قىاؿى   قػيٍلتي أىٍجعىلي لىكى صىبلىيت «. مىا ًشٍئتى فىًإٍف زًٍدتى فػىهيوى خى

 ( ركاه الًتمذم . ًإذنا تيٍكفىى ٫تىهكى كىيػيٍغفىري لىكى ذىنٍػبيكى 
 اثلثان : رفع الدرجات .
دة صلى هللا عليو عشر صلوات ، كحطت عنو ) من صلى علي صبلة كاح قاؿ رسوؿ هللا  : قاؿ عن أنس بن مالك هنع هللا يضر

 عشر خطيئات ، كرفعت لو عشر درجات ( ركاه أٛتد .
 رابعان : األماف من اٟتسرة يـو القيامة .

، ًإالَّ كىافى عىلىٍيًهٍم حىٍسرىةن عىلىى النَِّبًٌ قىاؿ ) مىا قػىعىدى قػىٍوـه مىٍقعىدنا الى يىٍذكيريكفى ًفيًو هللاى عىزَّ كىجىلَّ، كىييصىلُّوفى  عىٍن أىَب ىيرىيٍػرىةى، عىًن النَِّبًٌ 
 يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، كىًإٍف دىخىليوا اٞتٍىنَّةى لًلثػَّوىاب ( ركاه أٛتد .

 ؟ ما معٌت الصالة على النيب 
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 صبلة هللا على نبيو ىي ثناؤه عليو يف ا١تؤل األعلى . القوؿ األكؿ :
 كاختاره اٟتافظ ابن حجر .كما قاؿ أبو العالية كنصره ابن القيم 

 قاؿ اٟتافظ : أكُف األقواؿ ما يقدـ عن أَب العالية ، أف معٌت صبلة هللا على نبيو : ثناؤه عليو كتعظيمو .
 : صبلة هللا رٛتتو . القوؿ الثاين

 كىو قوؿ الضحاؾ .
 : )أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلىوىاته ًمٍن رىهبًًٌٍم كىرىٍٛتىةه(.قاؿ اٟتافظ بعد أف نقل قوؿ الضحاؾ: كتعقب أبف هللا غاير بُت الصبلة كالرٛتة يف قولو

 : أف صبلة هللا مرفرتو . القوؿ الثالث
 ؟ اذكر ما كرد من الًتىيب من ترؾ الصالة على النيب 

 ي ( ركاه الًتمذم .)  رىًغمى أٍنفي رىجيلو ذيًكٍرتي ًعٍندىهي فػىلىٍم ييصىلًٌ عىلى  ، قىاؿى : قىاؿى رسوؿ هللا  عن أىَب ىريرة  -أ
 ركاه الًتمذم . البخيل من ذكرت عنو فلم يصل علي ()  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : كعنو ، قىاؿى  -ب
 ؟ حكم الصالة على النيب  ما

 : ٬تب عند ذكره . قيل
 كاختاره الطحاكم . 

 )البخيل من ذكرت عنده فلم يصٌل علي ( . لقولو 
 فلم يصل علي ( .) رغم أنف ذكرتي عنده  كلقولو 
 : ٬تب يف العمر مرة . كقيل

 كىذا مذىب اٞتمهور . 
 ) البخيل من ذكرت عنده فلم يصٌل علي ( .  لقولو 

 كألف االمتثاؿ ٭تصل بذلك .
 سنة . كقيل :
 ؟ بعض ا١تواطن اليت تشرع فيها الصالة على النيب اذكر 

 أكالن : بعد األذاف .
عى النًَِّبَّ عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمرً  ٟتديث ٍعتيمي اٍلميؤىذًٌفى فػىقيوليوا ًمٍثلى مىا يػىقيوؿي مثيَّ صىلُّوا عىلىىَّ فىًإنَّوي مىٍن صىلَّى ) يػىقيوؿي   ك ٍبًن اٍلعىاًص أىنَّوي ٝتًى ًإذىا ٝتًى

بىرً  هىا مىٍنزًلىةه يًف اٍلوىًسيلىةى فىًإنػَّ  عىلىىَّ صىبلىةن صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو هًبىا عىٍشرنا مثيَّ سىليوا اَّللَّى ِفى  ًإالَّ لًعىٍبدو ًمٍن ًعبىاًد اَّللًَّ كىأىٍرجيو أىٍف أىكيوفى أىّنى  ياٞتٍىنًَّة الى تػىنػٍ
 ة ( ركاه مسلم .اٍلوىًسيلىةى حىلٍَّت لىوي الشَّفىاعى  ىيوى فىمىٍن سىأىؿى ِفى 

 اثنيان : عند دخوؿ ا١تسجد 
مثيَّ لًيػىقيًل : اللَّهيمَّ افٍػتىٍح ِف  ) ًإذىا دىخىلى أىحىديكيمي اٍلمىٍسًجدى فػىٍلييسىلًٌٍم عىلىى النَِّبًٌ  اؿى رىسيوؿي هللًا عن أىَبى أيسىٍيدو األىٍنصىارًمَّ ، قاؿ : قى 

 أىبٍػوىابى رىٍٛتىًتكى ، فىًإذىا خىرىجى فػىٍليػىقيًل : اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىٍسأىليكى ًمٍن فىٍضًلكى ( ركاه أبو داكد .
 التشهد اآلخر .اثلثان : يف  

ىى عىلىٍيكى َيى رىسيوؿى اَّللًَّ فىكىٍيفى نيصىلًٌى عىلىيٍ 
حىىتَّ  كى قىاؿى فىسىكىتى رىسيوؿي اَّللًَّ عن بىًشَتي ٍبني سىٍعدو . قاؿ ) أىمىرىّنى اَّللَّي تػىعىاُفى أىٍف نيصىلًٌ

نىا أىنَّوي َفٍى يىٍسأىٍلوي مثيَّ قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  رًٍؾ عىلىى ٤تيىمَّدو ) اللَّ  ٘تىىنػَّيػٍ هيمَّ صىلًٌ عىلىى ٤تيىمَّدو كىعىلىى آًؿ ٤تيىمَّدو كىمىا صىلٍَّيتى عىلىى آًؿ ًإبٍػرىاًىيمى كىابى
رىٍكتى عىلىى آًؿ ًإبٍػرىاًىيمى يف  يده. كىالسَّبلىـي كىمىا قىٍد عىًلٍمتيٍم  كىعىلىى آًؿ ٤تيىمَّدو كىمىا ابى يده ٣تًى  ( متفق عليو .اٍلعىالىًمُتى ًإنَّكى ٛتًى



 ِِٕٔ 

 رابعان :عند الدعاء  
عى النَِّبُّ  ا ، مثيَّ  ، فػىقىاؿى النَِّبُّ  رىجيبلن يىٍدعيو يف صىبلتًًو فػىلىٍم ييصىلًٌ عىلىى النَِّبًٌ  عن فىضىالىة ٍبنى عيبػىٍيدو قاؿ )  ٝتًى : عىًجلى ىىذى

ٍأ بًتىٍحًميًد اَّللًَّ لًرىٍَتًًه : ًإذىا صىلَّى أىحىديكي  دىعىاهي فػىقىاؿى لىوي أىكٍ   ، مثيَّ ٍليىدٍعي بػىٍعدي ٔتىا شىاء ( . كىالثػَّنىاًء عىلىٍيًو ، مثيَّ ٍلييصىلًٌ عىلىى النَِّبًٌ  ٍم فػىٍليػىٍبدى
يى عىلىى نىًبيًٌكى حىىتَّ  ءه يٍ عىٍن عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب قىاؿ ) ًإفَّ الدُّعىاءى مىٍوقيوؼه بػىٍُتى السَّمىاًء كىاألىٍرًض ال يىٍصعىدي ًمٍنوي شى 

 ( .  تيصىلًٌ
كعن عبد هللا بن مسعود قاؿ: إذا أراد أحدكم أف يسأؿ فليبدأ اب١تدحة كالثناء على هللا ٔتا ىو أىلو، مث ليصل على النِب صلى هللا  

 عليو كسلم مث ليسأؿ بعد فإنو أجدر أف ينجح.
 خامسان : يف اجمللس .

كىافى عىلىٍيًهٍم تًرىةن فىًإٍف شىاءى عىذَّبػىهيٍم كىًإٍف شىاءى غىفىرى ٢تىيم(  ًلسنا َفٍى يىٍذكيريكا اَّللَّى ًفيًو كىَفٍى ييصىلُّوا عىلىى نىًبيًًٌهٍم ًإال)مىا جىلىسى قػىٍوـه ٣تٍ  قاؿ النِب 
 ركاه الًتمذم .

 . سادسان : عند ذكره  
 يَّ ( .فػىلىٍم ييصىلًٌ عىلى  ) رىًغمى أىٍنفي رىجيلو ذيًكٍرتي ًعٍندىهي  قاؿ 

 سابعان : بعد التكبَتة الثانية من صالة اٞتنازة .
عن الزىرم قاؿ . ٝتعت أاب أمامة بن سهل بن حنيف ٭تدث بن ا١تسيب قاؿ ) السنة يف الصبلة على اٞتنازة أف تك ر مث تقرأ أبـ 

 أخرجو ابن اٞتاركد  .لم يف نفسو عن ٯتينو(مث ٗتلص الدعاء للميت كال تقرأ إال يف التكبَتة األكُف مث تس القرآف مث تصلي على النِب 

 سابعان : يـو اٞتمعة .
ـي ، كىًفيًو قيًبضى ، كىًفيًو النػٍَّفخىةي ،  عىٍن أىٍكًس ٍبًن أىٍكسو ، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا  ًمكيٍم يػىٍوـى اٞتٍيميعىًة ، ًفيًو خيًلقى آدى ) ًإفَّ ًمٍن أىٍفضىًل أىَيَّ

كىٍيفى تػيٍعرىضي صىبلىتػينىا فىأىٍكًثريكا عىلىيَّ ًمنى الصَّبلىًة ًفيًو ، فىًإفَّ صىبلىتىكيٍم مىٍعريكضىةه عىلىيَّ قىاؿى : قىاليوا : َيى رىسيوؿى هللًا ، كى  كىًفيًو الصٍَّعقىةي ،
 األىٍرًض أىٍجسىادى األىنًٍبيىاء ( ركاه أبو داكد . ؟ فػىقىاؿى : ًإفَّ اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ حىرَّـى عىلىى -يػىقيوليوفى : بىًليتى  -عىلىٍيكى كىقىٍد أىرًٍمتى 

 اثمنان : الصالة عليو يف كل مكاف .
تيم( عن أَب ىريرة . قاؿ : قىاؿى رسوؿ هللا  ليريًٍت حىٍيثي كينػٍ  ركاه أبو داكد .)ال ٕتىٍعىليوا قػى ٍرًم ًعيدان ، كىصىػػلُّوا عىلىيَّ ، فىإفَّ صىػبلىتىكيٍم تػىبػٍ

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  دهاًد ٍبًن أىٍكسو كىعىٍن شى  -ُٔٓٓ ، الى ًإلىوى ًإاله )  قىاؿى سىيًٌدي اىاًلٍسًتٍغفىاًر، أىٍف يػىقيوؿى اىٍلعىٍبدي: اىللههيمه أىٍنتى رىِبًٌ
، أىعيوذي ًبكى مً  ، كىأىانى عىلىى عىٍهًدؾى كىكىٍعًدؾى مىا ًاٍستىطىٍعتي ، خىلىٍقتىًٍت، كىأىانى عىٍبديؾى ، أىٍنتى ، أىبيوءي لىكى بًًنٍعمىًتكى عىلىيه ٍن شىرًٌ مىا صىنػىٍعتي

 أىٍخرىجىوي اىٍلبياىاًرمُّ . (كىأىبيوءي لىكى ًبذىٍنيب، فىاٍغًفٍر ًل; فىًإنهوي الى يػىٍغًفري اىلذُّنيوبى ًإاله أىٍنتى 
---------- 

 ه .ر ثواابن للمسترفر بو مٍن ا١تسترفر برَت أم األكث ر (أفضل االسترفاة ) كيف ركاي ( سىيًٌدي اىاًلٍسًتٍغفىارً ) 
 كاالسترفار : طلب مرفرة الذنوب بسًتىا يف الدنيا كالتجاكز عنها يف اآلخرة .

، كيف حديث ( أال أدلك عىلىى سيد االسترفار؟ ) -هنع هللا يضر-كللًتمذم مٍن ركاية عثماف بن ربيعة، عن شداد  ( أىٍف يػىقيوؿى اىٍلعىٍبدي ) 
 ( .تعلموا سيد االسترفار ...) يف "عمل اليـو كالليلة"  نسائيالعند  جابر 

قىاؿى ا٠تطٌاٌَب رٛتو هللا تعاُف: يريد أّن عىلىى ما عاىدتك عليو، ككاعدتك ٔتن اإلٯتاف  ( كىأىانى عىلىى عىٍهًدؾى كىكىٍعًدؾى مىا ًاٍستىطىٍعتي ) 
أّن مقيم عىلىى ما عهدت إٌِف مٍن أمرؾ، كمتمسك بو، منتجز  بك، كإخبلص الطاعة لك، ما استطعت مٍن ذلك، ك٭تتمل أف يريد

 كعدؾ يف ا١تثوبة كاألجر، كاشًتاطي االستطاعة يف ذلك معناه: االعًتاؼ ابلعجز، كالقصور عن عنو الواجب مٍن حقو تعاُف.
 ألتجئ بك كأعتصم .( أىعيوذي ًبكى  )



 ِِٖٔ 

 و .لشر الذم عملتمٍن عقابك ِف بسبب ا: أم  ( ًمٍن شىرًٌ مىا صىنػىٍعتي ) 
 أم : أعًتؼ لك بنعمتك علٌي .(  أىبيوءي لىكى بًًنٍعمىًتكى عىلىيه ) 
 أم : كأعًتؼ لك بذنِب الذم يوجب استرفاران .(  كىأىبيوءي لىكى ًبذىٍنيب  )

 َف يذكر اٟتافظ رٛتو هللا بقية اٟتديث : كىو :
 . مٍن قلبو، مصدقا بثواهبا ان ٥تلص: م أ ( قىاؿى ، كىمىٍن قىا٢تىىا ًمنى النػههىاًر ميوًقننا هًبىا) 

 كيف ركاية الًتمذٌم: "ال يقو٢تا أحدكم حُت ٯتسي، فيأيت عليو قىدىر قبل أف يصبح، أك حُت يصبح، فيأيت عليو قدر قبل أف ٯتسي
 للٍَّيًل كىٍىوى ميوًقنه هًبىا فىمىاتى قػىٍبلى أىٍف ييٍصًبحى فػىٍهوى ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىنًَّة.فىمىاتى ًمٍن يػىٍوًمًو قػىٍبلى أىٍف ٯتيًٍسيى فػىهيوى ًمٍن أىٍىًل اٞتٍىنًَّة ، كىمىٍن قىا٢تىىا ًمنى ا 

 ١تاذا قيل ٢تذا الدعاء سيد االستغفار ؟
ا الدعاء جامعا ١تعآف التوبة كلها، استعَت لو اسم السيد، كىو يف األصل الرئيس الذم  قىاؿى الطيِب رٛتو هللا تعاُف: ١تا كىافى ىىذى

 قصىد يف اٟتوائج، كييرجىع إليو يًف األمور. يي 
 ؟ قىاؿى الكرمآٌف رٛتو هللا تعاُف: ]فإف قلت[: فما اٟتكمة يًف كونو أفضل االسترفاراتك 
ا كأمثالو مٍن التعبدَيت، كهللا أعلم بذلك، لكن ال شك أف فيو ذكر هللا أبكمل األكصاؼ، كذكر نفسو أبنقص :  قلت  ىىذى

 . غاية التضرع، كهناية االستكانة ١تن ال يستحقها إال ىواٟتاالت، كىو أقصى 
ا اٟتٍىًديث، مٍن بديع ا١تعآف، كحسن األلفاظ، ما ٭تق لو أىٍف يسمى سيد االسترفار، ففيو  ابن أَب ٚترة: ٚتع  كقاؿ : يف ىىذى

خذه عليو، كالرجاء ٔتا كعده بو، كاالستعاذة مٍن كالعبودية، كاالعًتاؼ أبنو ا٠تالق، كاإلقرار ابلعهد الذم أ ابإل٢تيةاإلقرار  كحده 
شر ما جٌت العبد عىلىى نفسو، كإضافة النعماء إُف موجدىا، كإضافة الذنب إُف نفسو، كرغبتو يف ا١ترفرة، كاعًتافو أبنو ال يقدر 

ة ال ٖتصل إال إذا كىافى يًف أحد عىلىى ذلك إال ىو، كيف كل ذلك اإلشارة إُف اٞتمع بُت الشريعة كاٟتقيقة، فإف تكاليف الشريع
ذلك عوف مٍن هللا تعاُف، كىذا القدر الذم يكٌت عنو ابٟتقيقة، فلو اتفق أف العبد خالف حىىتَّ ٬ترل عليو ما قيٌدر عليو، كقامت 

 اٟتجة عليو ببياف ا١تخالفة، َف يبق إال أحد أمرين: إما العقوبة ٔتقتضى العدؿ، أك العفو ٔتقتضى الفضل.
 االستغفار ؟ اذكر فضائل

 االسترفار لو فوائد كثَتة:
 تكفَت السيئات كرفع الدرجات. أكالن:

ًد اَّللَّى غىفيوران رىًحيمان(.  قاؿ تعاُف )كىمىٍن يػىٍعمىٍل سيوءان أىٍك يىٍظًلٍم نػىٍفسىوي مثيَّ يىٍستػىٍرًفًر اَّللَّى ٬تًى
 و.كيف اٟتديث القدسي )قاؿ هللا: من يسترفرٓف فأغفر لو .. ( متفق علي

 كتقدـ قولو تعاُف يف اٟتديث القدسي )فاسترفركٓف أغفر لكم( ركاه مسلم.
 سبب لسعة الرزؽ كاإلمداد اب١تاؿ كالبنُت. اثنيان:

ًددٍكيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًنُتى كى٬تىٍعىٍل رىاران. كىٯتيٍ قاؿ تعاُف عن نوح أنو قاؿ لقومو )فػىقيٍلتي اٍستػىٍرًفريكا رىبَّكيٍم ًإنَّوي كىافى غىفَّاران. يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمدٍ 
 لىكيٍم جىنَّاتو كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم أىنٍػهىاران(.

 سبب ٟتصوؿ القوة يف البدف. اثلثان:
 وَّةن ًإُفى قػيوًَّتكيٍم كىال تػىتػىوىلٍَّوا ٣تيٍرًًمُتى(.كيٍم قػي قاؿ ىود لقومو )كىَيى قػىٍوـً اٍستػىٍرًفريكا رىبَّكيٍم مثيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًو يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىيىزًدٍ 

 سبب لدفع ا١تصائب كرفع الببلَي. رابعان:
 قاؿ تعاُف )كىمىا كىافى اَّللَّي ميعىذًٌبػىهيٍم كىىيٍم يىٍستػىٍرًفريكفى(.



 ِِٔٗ 

 سبب لبياض القلب. خامسان:
 سترفر صقل قلبو( ركاه أٛتد.)إف ا١تؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء يف قلبو، فإف ًتب كنزع كا قاؿ 

 ف ؟أقواؿ السلاذكر بعض 
 قاؿ بعض العلماء: طوىب ١تن كجد يف صحيفتو استرفاران كثَتان.

 ككاف ابن عمر: يطلب من الصبياف االسترفار كيقوؿ: إنكم َف تذنبوا.
 السترفار.كقاؿ قتادة: إف ىذا القرآف يدلكم على دائكم كدكائكم، فأما داؤكم فالذنوب، كأما دكاؤكم فا

 كقاؿ رَيح القيسي: ِف نيف كأربعوف ذنبان، قد استرفرت لكل ذنب مائة ألف مرة.
 كقاؿ اٟتسن: ال ٘تلُّوا من االسترفار.

يزىٓف: إف أعماؿ بٍت آدـ تيرفع فإذا ريفعت صحيفةه فيها استرفار ريفعت بيضاء، كإذا ريفعت ليس فيها استرفار رفعت 
كقاؿ بكر ا١ت

 سوداء.
 قاؿ: أكثركا من االسترفار يف بيوتكم، كعلى موائدكم، كيف طيريًقكم، كيف أسواقكم، فإنكم ال تدركف مىت تنزؿ ا١ترفرة.كعن اٟتسن 

 قاؿ لقماف البنو: أٍم بػيٍتىَّ عوًٌد لسانك: اللهم اغفر ِف؛ فإف  ساعات ال يرد فيها سائبلن.
 قاؿ: االسترفار.كرئي عمر بن عبد العزيز يف النـو فقيل لو: ما كجدت أفضل؟ 

 فائدة: 
ديكهي ًعندى اَّللًَّ ىيوى خىٍَتان كىأىٍعظىمى أىٍجران كىاٍستػىٍرًفريك   ا اَّللَّى(.قاؿ تعاُف )كىمىا تػيقىدًٌميوا أًلىنفيًسكيم مًٌٍن خىٍَتو ٕتًى

 ٮتلو من التقصَت فيما : كيف األمر ابالسترفار بعد اٟتث على أفعاؿ الطاعة كا٠تَت، فائدة كبَتة، كذلك أف العبد القاؿ السعدم
أمر بو، إما أف ال يفعلو أصبلن، أك يفعلو على كجو ّنقص، فأمر بًتقيع ذلك ابالسترفار، فإف العبد يذنب آّنء الليل كالنهار، فمىت 

 َف يترمده هللا برٛتتو كمرفرتو فإنو ىالك.
 فائدة :

ٍيًن ًمٍن فىاٍلعىٍبدي دىائًمنا بػىٍُتى نًٍعمىةو ًمٍن اَّللًَّ :  قاؿ ابن تيمية  ٭تىٍتىاجي ًفيهىا إُفى شيٍكرو كىذىٍنبو ًمٍنوي ٭تىٍتىاجي ًفيًو إُفى ااًلٍسًتٍرفىاًر كىكيلّّ ًمٍن ىىذى
ئًًو كىالى يػىزىاؿي ٤تيٍ  زًمىًة لًٍلعىٍبًد دىائًمنا فىًإنَّوي الى يػىزىاؿي يػىتػىقىلَّبي يًف نًعىًم اَّللًَّ كىآالى ـى تىاجنا إُفى التػَّ اأٍليميوًر البلَّ ٍوبىًة كىااًلٍسًتٍرفىاًر. كى٢ًتىذىا كىافى سىيًٌدي كىلىًد آدى

يًع اأٍلىٍحوىاًؿ. ـي اٍلميتًَّقُتى ٤تيىمَّده صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يىٍستػىٍرًفري يف ٚتًى  كىًإمىا
 ( ؟ الى إلىوى إاله أىٍنتى ماذا نستفيد من قولو )

ًيَّةي تػىتىضىمَّني كىمىاؿى ًعٍلًمًو كىقيٍدرىتًًو كىرىٍٛتىًتًو كىًحٍكمى ( الَّ أىٍنتى الى إلىوى إ) فػىقىٍوليوي قاؿ ابن تيمية:  ٢تى ًيًَّة كىاإٍلً ٢تى ًتًو فىًفيهىا إثٍػبىاتي ًفيًو إثٍػبىاتي اٍنًفرىاًدًه اًبإٍلً
لىوى" ىيوى اٍلمىٍأليوهي كىاٍلمىٍأليوهي ىيوى الًَّذم يى  انًًو إُفى اٍلًعبىاًد فىًإفَّ "اإٍلً ٍستىًحقُّ أىٍف يػيٍعبىدى كىكىٍونيوي يىٍستىًحقُّ أىٍف يػيٍعبىدى ىيوى ٔتىا اتَّصىفى ًبًو ًمٍن إٍحسى

فىاًت الَّيًت تىٍستػىٍلًزـي أىٍف يىكيوفى ىيوى اٍلمىٍحبيوبى غىايىةى اٟتٍيبًٌ اٍلمىٍخضيوعى لىوي غىايىةى ا٠تٍيضيوًع؛ كىاٍلعً  .بىادىةي تػىتىضىمَّني غىايىةى اٟتٍيبًٌ بًرى الصًٌ  ايىًة الذُّؿًٌ
 ماذا نستفيد من قولو ) ما استطعت ( ؟

ال يقدر عىلىى اإلتياف ّتميع ما ٬تب عليو ، كال الوفاء بكماؿ  ان إعبلـ ألمتو أف أحد ( ما استطعت)  اؿى ابن بطاؿ: كيف قولوق
 م .الطاعات، كالشكر عىلىى النعم، فرفق هللا بعباده، فلم يكلفهم مٍن ذلك إال كسعه

 ستطاعة : ىي القدرة على الشيء .كاال
 ؟]فإف قلت[: ا١تؤمن كإف مل يقلها يدخل اٞتنة. 

ا١تراد أنو يدخلها ابتداء مٍن غَت دخوؿ النار، كألف الرالب أف ا١تؤمن ْتقيقتها، ا١تؤمن ٔتضموهنا ال يعصي هللا تعاُف، أك ألف هللا  



 َِِٕ 

ا االسترفار.   تعاُف يعفو عنو ب ركة ىىذى
 قولو ) أبوء لك بنعمتك علٌي ( ؟ ماذا نستفيد من 

 .االعًتاؼ ابلنعمة من شكر هللا، فالشكر يكوف بثبلثةو: ابالعًتاؼ هبا ابطنان، كالتحدُّث هبا ظاىران، كتسخَتىا يف مرضاة مسديها
 .فكل نعمة إ٪تا ىي من هللا

 ( مىا أىصىابىكى ًمٍن حىسىنىةو فىًمنى هللاقاؿ تعاُف ) 
 ( . ٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى هللاكىمىا ًبكي كقاؿ تعاُف ) 

صبلة الصبح ابٟتديبية يف إثر ٝتاء كانت من الليل، فلما انصرؼ  صلى بنا رسوؿ هللا ؿ ) زيد بن خالد اٞتهٍت هنع هللا يضر قاكعن 
َب ككافر، قاؿ: أصبح من عبادم مؤمن »؟ قالوا: هللا كرسولو أعلم. قاؿ: «ىل تدركف ماذا قاؿ ربكم»أقبل على الناس فقاؿ: 

فأما من قاؿ: مطرّن بفضل هللا كرٛتتو فذلك مؤمن َب ككافر ابلكوكب، كأما من قاؿ: مطرّن بنوء كذا ككذا؛ فذلك كافر َب مؤمن 
 .متفق عليوب ( ابلكوك

 ( ؟ كأبوء لك بذنيبماذا نستفيد من قولو ) 
 .سبب لتكفَتهكأنو االعًتاؼ ابلذنب 

 ( .قىاال رىبػَّنىا ظىلىٍمنىا أىنٍػفيسىنىا كىًإٍف َفٍى تػىٍرًفٍر لىنىا كىتػىٍرٛتىٍنىا لىنىكيونىنَّ ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى ب ) ناعًتؼ آدـ كزكجو عليهما السبلـ ابلذ
ا ًمٍن ًشيعىًتًو كىدىخىلى اٍلمىًدينىةى عىلىى ًحًُت غىٍفلىةو ًمٍن أىٍىًلهىا فػىوىجىدى ًفيهىا رىجيلىٍُتً يػىٍقتىًتبلًف ىى و ) فرفر هللا ل كاعًتؼ بذنبو الكليم  ذى

ٌكًًه فػىوىكىزىهي ميوسىى فػىقىضىى عىلىٍيًو  ٌكًًه فىاٍستػىرىاثىوي الًَّذم ًمٍن ًشيعىًتًو عىلىى الًَّذم ًمٍن عىدي ا ًمٍن عىدي ا ًمٍن عىمىًل الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي عىديكّّ كىىىذى قىاؿى ىىذى
 ( . اٍغًفٍر ِف فػىرىفىرى لىوي ًإنَّوي ىيوى اٍلرىفيوري الرًَّحيمي ( قىاؿى رىبًٌ ًإٌٓفً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي فى ُٓميًضلّّ ميًبُته )

 ( .كىظىنَّ دىاكيدي أى٪تَّىا فػىتػىنَّاهي فىاٍستػىٍرفىرى رىبَّوي كىخىرَّ رىاًكعنا كىأىّنىبى ـ ) كقاؿ تعاُف عن داكد عليو السبل
نَّ أىٍف لىٍن نػىٍقًدرى عىلىٍيًو فػىنىادىل يف الظُّليمىاًت أىٍف ال إًلىوى ًإال أىٍنتى كىذىا النُّوًف ًإٍذ ذىىىبى ميرىاًضبنا فىظى )  كقاؿ عن يونس عليو السبلـ

 .( سيٍبحىانىكى ًإٌٓفً كيٍنتي ًمنى الظَّاًلًمُتى 
 .(  رىبًٌ ًإٌٓفً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي كىأىٍسلىٍمتي مىعى سيلىٍيمىافى َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى )  ك١تا أرادت بلقيس أف تتوب قالت

قاؿ لو: "َي رسوؿ هللا إٓف قد ظلمت نفسي كزنيت، كإٓف أريد أف  إُف نبينا  ان كيف صحيح مسلم ١تا جاء ماعز بن مالك ًتئب
 ٓف .تطهر 

 ىل يشرع الدعاء اب١تغفرة ؟
 نعم .

 لقولو ) فاغفر ِف ( .
 ( . قاؿ سبحانو ) فىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى كىاٍستػىٍرًفٍرهي ًإنَّوي كىافى تػىوَّاابن 

 ) أٓف ألسترفر هللا يف اليـو مائة مرة ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ) كهللا إٓف ألسترفر هللا كأتوب إليو يف اليـو أكثر من سبعُت مرة ( ركاه البخارم . كقاؿ 

 كاالسترفار يكوف على كجهُت :
 طلب ا١ترفرة بلفظ : اللهم اغفر ِف ، أك أسترفر هللا . الوجو األكؿ :

 طلب ا١ترفرة ابألعماؿ الصاٟتة اليت تكوف سببان لذلك .  :الوجو الثاين
 ( ؟ أىبيوءي لىكى بًًنٍعمىًتكى عىلىيه، كىأىبيوءي لىكى ًبذىٍنيب  ماذا نستفيد من قولو )



 ُِِٕ 

 نستفيد أف يكوف اإلنساف االعًتاؼ ابلنعمة ، كمشاىدة عيبو كنقصو .
  بُت مشاىدة ا١تنة كمطالعة عيب النفس كالعمل.قاؿ شيخ اإلسبلـ: العارؼ يسَت إُف هللاقاؿ ابن القيم : 
سيد االسترفار أف يقوؿ العبد: اللهم أنت رَب ال إلو إال أنت، خلقتٍت كأّن عبدؾ، كأّن )يف اٟتديث الصحيح  كىذا معٌت قولو 

ال يرفر الذنوب  كأبوء بذنِب، فاغفر ِف، إنو، على عهدؾ ككعدؾ ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي 
 ( . إال أنت

 مشاىدة ا١تنة كمطالعة عيب النفس كالعمل.( أبوء لك بنعمتك علي، كأبوء بذنِب )  فجمع يف قولو  
فمشاىدة ا١تنة توجب لو ابة كاٟتمد كالشكر لوِف النعم كاإلحساف، كمطالعة عيب النفس كالعمل توجب لو الذؿ كاالنكسار 

 )الوابل الصيب(ان .     قت، كأف ال يرل نفسو إال مفلسكاالفتقار كالتوبة يف كل ك 
اٍعًتىاؼه إبًًنٍػعىاـً الرَّبًٌ كىذىٍنًب اٍلعىٍبًد كىمىا قىاؿى بػىٍعضي السَّلىًف: إٌٓفً ( أىبيوءي لىك بًًنٍعمىًتك عىلىيَّ كىأىبيوءي ًبذىٍنِب ) فػىقىٍوليوي كقاؿ ابن تيمية : 

 ان .ٍسًتٍرفىار ًمٍن اَّللًَّ عىلىيَّ كىبػىٍُتى ذىٍنبو يىٍصعىدي ًمٍتًٌ إُفى اَّللًَّ فىأيرًيدي أىٍف أيٍحًدثى لًلنًٌٍعمىًة شيٍكرنا كىلًلذٍَّنًب ا أيٍصًبحي بػىٍُتى نًٍعمىةو تػىٍنزًؿي 
انًًو كىلًلنػٍَّفًس اًبلتػٍَّقًصًَت كىالذَّنٍ كقاؿ :  قٍػرىاري َّللًًَّ بًفىٍضًلًو كىجيوًدًه كىًإٍحسى  ًب.إٍذ اٍلوىاًجبي اإٍلً

ًد ااًلٍسًتٍرفىاًر يػىقيوؿي }أىبيوءي فىاٍلميٍؤًمني دىائًمنا يف نًٍعمىةو ًمٍن رىبًًٌو تػىٍقتىًضي شيٍكرنا كىيف ذىٍنبو ٭تىٍتىاجي إُفى اٍسًتٍرفىارو. كىىيوى يف سىيًٌ كقاؿ رٛتو هللا : 
  .لىك بًًنٍعمىًتك عىلىيَّ كىأىبيوءي ًبذىٍنِب فىاٍغًفٍر ِف 

 ى العبد أف يعتقده يف توفيقو للحسنات ؟ما الذم ٬تب عل
ًتًو قاؿ ابن تيمية :  بي أىٍف يػىٍعلىمى اٍلعىٍبدي أىفَّ عىمىلىوي ًمٍن اٟتٍىسىنىاًت ىيوى ًبفىٍضًل اَّللًَّ كىرىٍٛتىًتًو كىًمٍن نًٍعمى  .كى٬تًى

ا كىمىا كي )  كىمىا قىاؿى أىٍىلي اٞتٍىنَّة  ( . نَّا لًنػىٍهتىًدمى لىٍوالى أىٍف ىىدىاّنى اَّللَّي اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ الًَّذم ىىدىاّنى ٢ًتىذى
 ( . ٍصيىافى أيكلىًئكى ىيمي الرَّاًشديكفى كىلىًكنَّ اَّللَّى حىبَّبى إلىٍيكيمي اإٍلًٯتىافى كىزىيػَّنىوي يف قػيليوًبكيٍم كىكىرَّهى إلىٍيكيمي اٍلكيٍفرى كىاٍلفيسيوؽى كىاٍلعً )  كىقىاؿى تػىعىاُفى  
ـً فػىهيوى عىلىى نيورو ًمٍن رىبًًٌو فػىوىٍيله لًٍلقىاًسيىًة قػيليوبػيهيٍم ًمٍن ذًٍكرً )  كىقىاؿى تػىعىاُفى    ( . اَّللًَّ  أىفىمىٍن شىرىحى اَّللَّي صىٍدرىهي ًلئٍلًٍسبلى

نىاهي كىجىعىٍلنىا لىوي نيورنا ٯتىًٍشي بًًو يف النَّاًس كىمىٍن مىثػىليوي )  كىقىاؿى  تنا فىأىٍحيػىيػٍ  . ( يف الظُّليمىاًت لىٍيسى ًٓتىارًجو ًمنػٍهىا أىكىمىٍن كىافى مىيػٍ
نىا إلىٍيكى ريكحنا ًمٍن أىٍمرّنى مىا كيٍنتى تىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىالى اإٍلًٯتىافي كىلىًكٍن جىعىٍلنىاهي )  كىقىاؿى تػىعىاُفى  يػٍ نيورنا نػىٍهًدم ًبًو مىٍن نىشىاءي ًمٍن  كىكىذىًلكى أىٍكحى

 ( . ًعبىاًدّنى 
ا اٟتٍىًديًث قػىٍوليوي  : كقاؿ رٛتو هللا ريهي لىوي ًمٍن (  أىبيوءي لىكى بًًنٍعمىًتكى عىلىيَّ كىأىبيوءي ًبذىٍنِب )  كىيف ىىذى كىًمٍن نًعىًمًو عىلىى عىٍبًدًه اٍلميٍؤًمًن مىا يػييىسًٌ

ٯتىاًف كىاٟتٍىسىنىاًت  ًتًو إٍذ كيلُّ نًٍعمىةو ًمٍنوي فىٍضله كىكيلُّ ، ًو فىًإنػَّهىا ًمٍن فىٍضًلًو كىًإٍحسىانًًو كىرىٍٛتىًتًو كىًحٍكمىتً ، اإٍلً كىسىيًٌئىاتي اٍلعىٍبًد ًمٍن عىٍدلًًو كىًحٍكمى
ًتًو كىرىٍٛتىًتًو كىعىٍدلً   و .نًٍقمىةو ًمٍنوي عىٍدؿه كىىيوى الى ييٍسأىؿي عىمَّا يػىٍفعىلي ًلكىمىاًؿ ًحٍكمى

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
ؼ بذنبو غفر لو ، كقد كقع صر٭تا يف حديث اإلفك الطويل كفيو " العبد إذا اعًتؼ بذنبو كًتب ًتب يؤخذ منو أف من اعًت 

 و .هللا علي
 بياف أفضل االسترفار.

 استحباب االستعاذة مٍن شٌر ما صنعو ا١ترء.
 
 
 



 ِِِٕ 

هيمىا-كىعىًن اٍبًن عيمىرى  -ُٕٓٓ ًء اىٍلكىًلمىاًت ًحُتى ٯتيًٍسي كىًحُتى ييٍصًبحي:   ملٍى يىكيٍن رىسيوؿي اىَّللهً  ) قىاؿى  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ يىدىعي ىىؤيالى
ًمٍن رىٍكعىايت، كىاٍحفىٍظًٍت ًمٍن بػىٍُتً يىدىمه، كىًمٍن اىللههيمه ًإيٌنً أىٍسأىليكى اىٍلعىاًفيىةى يف ًديًٍت، كىدينٍػيىامى، كىأىٍىًلي، كىمىاًل، اىللههيمه اٍستػيٍر عىٍورىايت، كىآ

ٍلفً  ًيًٍت، كىعىٍن ًِشىاًل، كىًمٍن فػىٍوًقي، كىأىعيوذي ًبعىظىمىًتكى أىٍف أيٍغتىاؿى ًمٍن ٖتىٍيًت خى أىٍخرىجىوي النهسىاًئيُّ، كىاٍبني مىاجىٍو، كىصىحهحىوي ( ي، كىعىٍن ٯتى
 اىٟتٍىاًكمي . 

---------- 
 . ( أم : السبلمة يف ديٍت من ا١تعاصي كاآلاثـ اىٍلعىاًفيىةى يف ًديًٍت ) 
 من ا١تصائب كالشركر .(  كىدينٍػيىامى  )

  من األمراض كاال٨تراؼ ،  كا١تراد هبم الزكجة كاألكالد .(  كىأىٍىًلي) 
 ( أم : عيوَب كزاليت . اىللههيمه اٍستػيٍر عىٍورىايت ) 
 أم : فزعايت اليت ٗتيفٍت .(  كىآًمٍن رىٍكعىايت ) 
 فسر االغتياؿ من اٞتهة التحتية اب٠تسف . (ٖتىٍيًت  كىأىعيوذي ًبعىظىمىًتكى أىٍف أيٍغتىاؿى ًمنٍ ) 

الغتياؿ معناه: القتل غيلة على غَت علم، ٔتعٌت: أف يرتاؿ إما ٓتسف بو، أك بتسلط اٞتن عليو، أك ما أشبو قاؿ ابن عثيمُت : ا
  .ف أغتاؿ من ٖتيتأعوذ بك أ) : ذلك، ا١تهم أف الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ذكر أنو هللا ٭تميو من كل جانب كقاؿ

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 . نستفيد استحباب ىذا الدعاء يف الصباح كا١تساء اقتداء ابلنِب 

 بسؤاؿ العافية ؟ ١تاذا بدأ النيب 
 . لعافيةي ال يىعًد٢تيا شيءه، كمن أيعطي العافيةى يف الدنيا كاآلخرة فقد كىميلى نىًصيبيو من ا٠تَتألف ا

قلتي َي رسوؿ هللا، علًٌمًٍت شيئان أسأليو هللاى عز كجل، قاؿ: سىًل هللاى العافيةى،  ) قاؿ ١تطلب هنع هللا يضر عمًٌ النَِّبٌ عن العباس بن عبد ا
فيةى يف  العافمىكٍثتي أَيمان، مثَّ ًجئتي فقلت: َي رسوؿ هللا علًٌٍمًٍت شيئان أسألو هللاى، فقاؿ ِف: َي عبَّاسي َي عمَّ رسوًؿ هللا، سىليوا هللاى 

 ة ( ركاه الًتمذم .الدُّنيا كاآلخر 
: ٤تىٍوي الذنوب كسًتيىا، كالعافيةي: ىي أتمُت هللا لعبده ًمن كلًٌ نًٍقمىةو ك٤ًتنىة، بصرؼ السُّوء عنو ككقايتو من الببل َي كاألسقاـ كالعىٍفوي

 كحفظو من الشركر كاآلاثـ.
لُّ بوكأمَّا سؤاؿ العافية يف الدًٌين فهو طلبي الوقاية من ك  . لًٌ أمرو يىًشُتي الدًٌينى أك ٮتًي

 . كأمَّا يف الدنيا فهو طىلىب الوقاية من كلًٌ أمرو يىضيرُّ العبدى يف دنياه ًمن ميصيبة أك بىبلء أك ضىرَّاء أك ٨تو ذلك
 ت .كأمَّا يف اآلخرة فهو طىلىبي الوقاية من أىىواؿ اآلخرة كشدائدىا كما فيها من أنواع العقواب

حىٍرؽو أك سىرًقىةو أك ٨تو يف األىل فًبوًقىايىًتهم ًمن الفنتى كًٛتايىًتهم من البىبلىَيى كان، كأمَّا يف ا١تاؿ فًبحفًظو ٦تَّا يػيٍتًلفيو ًمن غىرىؽو أك كأمَّا 
يًضرَّة.

يٍؤًذيىة كاألخطار ا١ت
يع العىواًرض ا١ت  ذلك، فجىمىع يف ذلك سؤاؿى هللا اٟتفظى من ٚتى

ثػيرىٍت  يع اٍلمىٍكري كىقىٍد كى ٍفًع ٚتًى كىىات يف اٍلبىدىف كىاٍلبىاًطن ، يف اأٍلىحىاًديث يف اأٍلىٍمر ًبسيؤىاًؿ اٍلعىاًفيىة ، كىًىيى ًمٍن اأٍلىٍلفىاظ اٍلعىامَّة اٍلميتػىنىاًكلىة ًلدى
نٍػيىا كىاآٍلًخرىة . اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىٍسأىلك اٍلعىاًفيىة اٍلعىامَّة ِف كىأًلى   ًحبَّاًئي كىًٞتىًميًع اٍلميٍسًلًمُتى .الدًٌين كىالدُّ

 أىمىرى رىجيبلن ًإذىا أىخىذى مىٍضجىعىوي أف يقوؿ : اللَّهيمَّ خىلىٍقتى نػىٍفًسي كىأىٍنتى تػىوىفَّاىىا لىكى ٦تىىاتػيهىا  ي عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عيمىرى ) أف رسوؿ هللا 
تػىهىا فىاٍحفىٍظهىا كىًإفٍ   أىمىتػَّهىا فىاٍغًفٍر ٢تىىا اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىٍسأىليكى اٍلعىاًفيىةى ( ركاه مسلم . كى٤تىٍيىاىىا ًإٍف أىٍحيػىيػٍ

يدع ىؤالء الدعوات حُت ٯتسي كحُت يصبح: "اللهم إٓف أسألك العافية يف  كعن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ )َف يكن النِب 
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يام كأىلي كماِف، اللهم اسًت عورايت كآمن ركعايت، اللهم احفظٍت من الدنيا كاآلخرة، اللهم إٓف أسألك العفو كالعافية يف ديٍت كدن
  م .ركاه الًتمذبُت يدم كمن خلفي، كعن ٯتيٍت، كعن مشاِف، كمن فوقي، كأعوذ بعظمتك أف أغتاؿ من ٖتيت( 

: َيى رىسيوؿى اَّللًَّ  : قػيٍلتي : "سىًل اَّللَّى اٍلعىاًفيىةى"  عىًن اٍلعىبَّاًس ٍبًن عىٍبًد اٍلميطًَّلًب رىًضيى هللا عىٍنوي قىاؿى ئنا أىٍسأىليوي اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ، قىاؿى عىلًٌٍمًٍت شىيػٍ
ئنا أىٍسأىليوي اَّللَّى، فػىقىاؿى ِف: "َيى عىبَّ  يػٍ : َيى رىسيوؿى اَّللًَّ عىلًٌٍمًٍت شى منا مثيَّ ًجٍئتي فػىقيٍلتي نٍػيىا  اسي َيى عىمَّ رىسيوًؿ اَّللًَّ سىًل اَّللَّى فىمىكىٍثتي أىَيَّ اٍلعىاًفيىةى يف الدُّ

 كىاآٍلًخرىة ( ركاه الًتمذم .

ئنا  )سىًل اَّللَّى اٍلعىاًفيىةى( يف أىٍمرًًه  : قاؿ العالمة "ا١تباركفورم يػٍ لًٍلعىبَّاًس اًبلدُّعىاًء اًبٍلعىاًفيىًة بػىٍعدى تىٍكرًيًر اٍلعىبَّاًس سيؤىالىوي أبًىٍف يػيعىلًٌمىوي شى
ـً الًَّذم ييٍدعىى بًًو ذيك دىلًيله جىًليّّ أبًىفَّ الدُّعىاءى اًبٍلعىاًفيىًة الى ييسىاًكيًو شىٍيءه ًمٍن اأٍلىٍدًعيىًة كىالى يػىقيوـي مىقىامىوي شىٍيءه ًمنٍ  يىٍسأىؿي اَّللَّى بًوً   اٍلكىبلى

ـى ٖتىًٍقيقي مىٍعٌتى اٍلعىاًفيىًة أىنػَّهىا ًدفىاعي  ، كىقىٍد تػىقىدَّ ًؿ كىاإٍلًٍكرىاـً اَّللًَّ عىٍن اٍلعىٍبًد ، فىالدَّاًعي هًبىا قىٍد سىأىؿى رىبَّوي ًدفىاعىوي عىٍن كيلًٌ مىا يػىٍنوًيًو، كىقىٍد   اٞتٍىبلى
ا الدُّعىاًء كىقىٍصرًًه عىلىى ٣تيىرًَّد يػيٍنزًؿي عىمَّوي اٍلعىبَّاسى مىٍنزًلىةى أىبًيًو كىيػىرىل لىوي ًمٍن اٟتٍىقًٌ مىا يػىرىل اٍلوىلىدي لًوىاًلًدًه فىًفي ٗتىًٍصيًصًو  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  هًبىذى

زىمىًتًو كىأىٍف ٬تىٍعىليوهي ًمٍن أىٍعظىًم مىا يػىتػىوىسَّ  ليوفى بًًو ًإُفى رىهبًًٌٍم سيٍبحىانىوي كىتػىعىاُفى كىييٍستىٍدفػىعيوفى ًبًو يًف  الدُّعىاًء اًبٍلعىاًفيىًة ٖتىٍرًيكه ٢تًًمىًم الرَّاًغًبُتى عىلىى ميبلى
ا الدُّعىاءي ًمٍن ىىًذًه اٟتٍىٍيًثيًَّة  ا ييًهمُّهيٍم ، مثيَّ كىلَّمىوي كيلًٌ مى  نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة ( . فىكىافى ىىذى قىٍد صىارى عيدَّةن ًبقىٍولًًو : ) سىٍل اَّللَّى اٍلعىاًفيىةى يف الدُّ

ا اٍلمىعٍ  ٍفًع كيلًٌ ضيرٌو كىجىٍلًب كيلًٌ خىٍَتو ، كىاأٍلىحىاًديثي يًف ىىذى  ٌتى كىًثَتىةه ًجدِّا . قىاؿى اٞتٍىزىرًمُّ يًف ًعدًَّة اٟتًٍٍصًن اٟتٍىًصًُت: لىقىٍد تػىوىاتػىرى عىٍنوي ًلدى
 لىٍفظنا كىمىٍعٌتن ًمٍن ٨تىٍوو ًمٍن ٜتىًٍسُتى طىرًيقان . ديعىاؤيهي اًبٍلعىاًفيىًة كىكىرىدى عىٍنوي 

 ( ؟ اىللههيمه اٍستػيٍر عىٍورىايت ما معٌت ) 
كخىلىًلي كتقصَتم ككلُّ ما ييسوءيٓف كشفو، كيدخل يف ذلك اٟتفظ من انكشاؼ العورة، كىي يف الرَّجل ما بُت السُّرَّة  أم: عيوَب 

ثػيرى فيو يف أ افظ على ىذا الدُّعاء، كال سيما يف ىذا الزماف الذم كى يع بدهنا، كحىرمّّ اب١ترأة أف ٖتي ٨تاء العاَف إُف الرُّكبة، كيف ا١ترأة ٚتى
ـي عنايًتًهنَّ ابلسًٍَّتً كاٟتجابتػىهىتُّ   ك النساء كعدى

 ( ؟ كىآًمٍن رىٍكعىايت ما معٌت قولو )
يفيو، أك ع رىٍكعىة، كىو ا٠توؼي كاٟتزف، ففي ىذا سؤاؿي هللا أف ٬تيىنًٌبىو كلَّ أمر ٮتي زنيو، أك  ىو ًمن األمن ضدُّ ا٠توؼ، كالرٍَّكعىاتي ٚتى ٭تي

 اٞتمع إشارةه إُف كثرهتا كتعدًُّدىا. يػيٍقلقيو، كذًٍكري الرٍَّكعات بصيرة
ًيًٍت اشرح قولو )   ... ( ؟ كىاٍحفىٍظًٍت ًمٍن بػىٍُتً يىدىمه، كىًمٍن خىٍلًفي، كىعىٍن ٯتى

ت، فقد أيتيو الشَّرُّ كالببلَي من األماـ، أك من  فيو سؤاؿي هللا اٟتفظى من ا١تهالًك كالشُّركًر اليت تعرض لئلنساف من اٞتهات السًٌ
أك من اليمُت، أك من الشماؿ، أك من فوقو، أك من ٖتتو، كىو ال يدرم من أمًٌ جهة قد يػىٍفجىأيه الببلءي أك ٖتىيلُّ بو ا١تصيبة، ا٠تلف، 

فظىو من ٚتيع جهاتو، مث إفَّ ًمن الشَّرًٌ العظيم الذم ٭تتاج اإلنسافي إُف اٟتفظ منو شرَّ الشيطاف الذم يػىتػىرىبَّ  صي فسأؿ ربَّو أف ٭تى
الدكائر، كأيتيو من أمامو كخلفو كعن ٯتينو كعن مشالو؛ لييوًقعىو يف ا١تصائب، كليىجيرَّه إُف الببلَي كا١تهالك، كليػيٍبًعدىه عن  فابإلنسا

ٍلًفًهٍم كىعىٍن أىٯٍتىاهًنًمٍ )  سبيل ا٠تَت كطريق االستقامة، كما يف دعواه يف قولو دي  مثيَّ آلتًيػىنػَّهيٍم ًمٍن بػىٍُتً أىٍيًديًهٍم كىًمٍن خى كىعىٍن مشىىائًًلًهٍم كىال ٕتًى
 ن ( .أىٍكثػىرىىيٍم شىاًكرًي

صُته للعبد من أف يىًصلى إليو شى  رُّ فالعىبدي ْتاجة إُف ًحصن ًمن ىذا العدكًٌ، ككىاؽو لو من كىٍيده كشىرًٌه، كيف ىذا الدعاء العظيم ٖتى
 ايتو.الشَّيطاف من أمًٌ جهة من اٞتهات؛ ألنَّو يف حفظ هللا ككىنىًفو كرع

سىف بو  كقولو: "كأعوذ بعظمتك أف أيغتاؿ من ٖتيًت" فيو إشارةه إُف عظم لُّ ابإلنساف من ٖتتو، كأف ٗتي خيطورة الببلء الذم ٭تى
شوف على األرض، دكف قياـ منهم بطاعة خالقها  لُّها هللا عز كجل ببعض مىن ٯتى األرض من ٖتتو، كىو نوعه من العقوبة اليت ٭تًي

سىفى هبم جزاءن على ذنوهبم، كميبدعها، بل ٯتى  شوف عليها ابإلمث كالعدكاف كالشَّرًٌ كالعصياف، فييعاقىبوف أبف تػيزىٍلزىؿى من ٖتتهم أك أف ٗتي
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ٍلنىا عىلىٍيًو حىاًصبان كىًمنػٍ  نًٍبًو فىًمنػٍهيٍم مىٍن أىٍرسى ٍتوي الصٍَّيحىةي هيٍم مىٍن أىخى كعقوبةن ٢تم على عصياهنم كما قاؿ هللا تعاُف: }فىكيبلن أىخىٍذّنى ًبذى ذى
ٍفنىا ًبًو األىٍرضى كىًمنػٍهيٍم مىٍن أىٍغرىقٍػنىا كىمىا كىافى اَّللَّي لًيىٍظًلمىهيٍم كىلىًكٍن كىانيوا أىنٍػفي   ف ( .سىهيٍم يىٍظًلميو كىًمنػٍهيٍم مىٍن خىسى

هيمىا-كىعىًن اٍبًن عيمىرى  -ُٖٓٓ : كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ ،  ) يػىقيوؿي  قىاؿى اىللههيمه ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمٍن زىكىاًؿ نًٍعمىًتكى
يًع سىاىًطكى  ، كىٚتًى ، كىفىٍجأىًة نًٍقمىًتكى  أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه .  (كىٖتىىوًُّؿ عىاًفيىًتكى

---------- 
يًع سىاىًطكى )   أم : ما يؤدم إليو ، يعٍت سائر األسباب ا١توجبة لذلك .(  كىٚتًى

 فيد من اٟتديث ؟ماذا نست
 نستفيد استحباب الدىاء هبؤالء الكلمات اٞتامعة .

 ( ؟ اىللههيمه ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمٍن زىكىاًؿ نًٍعمىًتكى  ما معٌت )
 أم : ذىاب نعمك من غَت بدؿ .

 ( مفرد يف معٌت اٞتمع ، فيعم النعم الظاىرة كالباطنػػػة . نًٍعمىًتكى كقولو )
 نعم تتضمن اٟتفظ عن الوقوع يف ا١تعاصي ، ألهنا تزيلها .كاالستعاذة من زكاؿ ال

 قاؿ الشاعر :
 إذا كنت يف نعمةو فارعها      فإف ا١تعاصي تزيل النعػػػم .

من زكاؿ نعمتو ، ألف ذلك ال يكوف إال عند عدـ شكرىا ، كعدـ مراعاة ما تستحقو  : استعاذ رسوؿ هللا  كقاؿ الشوكاين
 ة ما ٬تب على صاحبها من الشكر كا١تواساة ، كإخراج ما ٬تب إخراجو .النعم ، كتقتضيو من أتدي

 م .فتضٌمنت ىذه االستعاذة ا١تباركة التوفيق لشكر النعم، كاٟتفظ من الوقوع يف ا١تعاصي؛ ألهنا تزيل النع
ىزًيدىنَّكيٍم كىلى  ) كى سبحانو كتعاُف قاؿ اَّللَّ    د ( .ًئٍن كىفىٍرمتيٍ ًإفَّ عىذىاَب لىشىًديًإٍذ أتىىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن شىكىٍرمتيٍ ألى

يكا مىا أبًىنٍػفيًسهً   )كقاؿ تعاُف ي مىا بًقىٍوـو حىىتَّ يػيرىَتًٌ  م ( .ًإفَّ اَّللَّ الى يػيرىَتًٌ
  ( .أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كىًثَت و ) كماكقاؿ جٌل شأن

 ( ؟ وًُّؿ عىاًفيىًتكى كىٖتىى ما معٌت ) 
 أم : انتقاؿ عافيتك عٍت ْتصوؿ ا١ترض .بدؿ الصحة ، كالفقر بدؿ الرٌت .

فمعٌت زكاؿ النعمة : ذىاهبا من غَت بدؿ ، إبداؿ الصحة اب١ترض ، كالرٌت ابلفقر ، فكأنو سأؿ دكاـ العافية ، كىي السبلمة من 
 اآلالـ كاألسقاـ .

  . يستطيع القياـ أبمور دنياه كدينو، كما قد يصاحبو من التسخط كعدـ الرضا كغَت ذلكألف بزكا٢تا تسوء عيشة العبد، فبل
 ( ؟ كىفىٍجأىًة نًٍقمىًتكى ما معٌت ) 

 أم : األخذ برتة .
  .كخيصَّ فجاءت النقمة ابالستعاذة؛ ألهنا أشد ك أصعب من أف أتيت تدر٬تيان، ْتيث ال تكوف فرصة للتوبة

يبو النقمة من حيث ال يكوف لو علم هبا ، كال تكوف لو فرصة كمهلة للتوبػػة ، ألنو إذا انتقم هللا من من ذلك لئبل تص كاستعاذ 
 العبد ، فقد أحل بو من الببلء ما ال يقدر على دفعو ، كال يستدفع بسائر ا١تخلوقُت .

 ما معٌت قولو ) كٚتيع ساطك ( ؟
١توجبة لسخطك جٌل شأنك؛ فإٌف من سخطت عليو فقد خاب كخسر، كلو  ألتجئ كأعتصم إليك أف تعيذٓف من ٚتيع األسباب ا أم :
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 ب .كاف يف أدْف شيء، كأبيسر سب
كإذا انتفت ؿ ، استعاذة من ٚتيع أسباب سبحانو كتعاُف من األقواؿ كاألفعاؿ كاألعما ك ( فهيكٚتيع سخط)  ِب ك٢تذا قاؿ الن 

 ى .األسباب ا١تقتضية للسخط حصلت أضدادىا كىو الرض
هيمىا-كىعىٍن عىٍبًد اىَّللًه ٍبًن عيمىرى  -ُٗٓٓ : كىافى رىسيوؿي اىَّللًه  -رىًضيى اىَّللهي عىنػٍ اىللههيمه ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمٍن غىلىبىًة اىلدهٍيًن،  ) يػىقيوؿي  قىاؿى

اًء   حىوي اىٟتٍىاًكمي . رىكىاهي النهسىاًئيُّ، كىصىحه  (كىغىلىبىًة اىٍلعىديكًٌ، كىِشىىاتىًة اىأٍلىٍعدى
------------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد استحباب االستعاذة من األمور ا١تكورة يف اٟتديث كىي :
 أم : ثقلو كشدتو ْتيث يعجز اإلنساف عن قضائو .(  اىللههيمه ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمٍن غىلىبىًة اىلدهٍينً ) 

 ر .ر، فإذا كىافى غالبنا كىافى أدىى كأمألف الدين ىٌم ابلليل، كذٌؿ ابلنها
من شدة الدين، كثقلو ْتيث ال قدرة على كفائو سيما مع الطلب؛ ١تا فيو من الوقوع ابذكرات الشرعية: كا٠تلف يف   استعاذف

ل، ككىن كاالنشراؿ عن الطاعات؛ ك١تا فيو كذلك من الرم على القلب، كإتعاب العق الوعد كالكذب كما أخ ر بذلك النِب 
كدرعو مرىونة يف  اٞتسد، كالنفس، كإ٪تا استعاذ من غلبتو؛ ألف االستدانة بدكف غلبة قد ٭تتاج إليها كثَت من العباد، كقد مات 

 .أصواع من شعَت
 قىاؿى بعض السلف: ما دخل ىم الدين قلبنا إال أذىب مٍن العقل ما ال يعود إليو. 

 ه علي كقهره كغلبتو إَيم .أم : انتصار (  كىغىلىبىًة اىٍلعىديكًٌ ) 
 ن .ألف العدٌك إذا غلب يذيق أليم العذاب، ككآبة الذٌؿ كا١تهانة، كالسٌيما إذا كىافى كافرنا، أك منافقنا، كرٔتا يفنت عن الدي 

اءً )   أم : فرح األعداء ٔتا يصيبٍت من أذل .(  كىِشىىاتىًة اىأٍلىٍعدى
 س .كبَتان يف النف  فإف يف ذلك موقعان عظيمان يف القلب، كأتثَتان 

 فالشماتة : ىي سركر العدك ٔتا يناؿ عدكه اآلخر من مكركه أك سوء .
 كىي ٤تٌرمة مىٍنًهيّّ عنها.،  كالشماتة : السركر ٔتا يصيب أخاؾ من ا١تصائب يف الدًٌين كالدنيا:  قاؿ القرطيب

 كإ٪تا ٖتصل من العداكة كاٟتسد.كالشماتة : سيركر النفس ٔتا يصيب غَتىا من اإلضرار ، :  كقاؿ ابن عاشور
 ( . اءاللهم إٓف أعوذ بك من سوء القضاء ، كدرؾ الشقاء ، كجهد الببلء ، كمشاتة األعد ) كقد قاؿ 

 كال ٮتفى أف االستعاذة من كل األمور السابقة ١تا فيها من ا١تضار كا١تساكئ يف الدين كالدنيا.
:  كىعىٍن بػيرىٍيدىةى  - َُٔٓ ،  عى اىلنهيبُّ ٝتىً ) قىاؿى : اىللههيمه ًإيٌنً أىٍسأىليكى ِبًىيٌنً أىٍشهىدي أىنهكى أىٍنتى اىَّللهي الى ًإلىوى ًإاله أىٍنتى رىجيالن يػىقيوؿي

ًو اىلهًذم ًإذىا سيًئلى ًبًو أىٍعطىى، كىًإذىا لىقىٍد سىأىؿى اىَّللهي  ؿ :اىأٍلىحىدي اىلصهمىدي، اىلهًذم ملٍى يىًلٍد، كىملٍى ييولىٍد، كىملٍى يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده. فػىقىا  اًبٝتًٍ
 ف .أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبها (ديًعيى ًبًو أىجىابى 

---------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد استحباب استفتاح الدعاء هبذا الذكر الذم فيو الثناء على هللا .
 عظم ؟ما ىو اسم هللا األ

 اختلف العلماء يف ىذه ا١تسألة على أقواؿ :



 ِِٕٔ 

 ىو هللا . القوؿ األكؿ :
 حيث أف ٚتيع األٝتاء ترجع إليو .

اللهم إٓف أسألك أٓف اشهد أنك أنت هللا ال إلو إال أنت : أف رجبلن قاؿ )الواردة كمنها كألنو االسم الذم تكرر يف األحاديث
 ركاه أبو داكد  .( ابالسم الذم إذا سئل بو أعطى: لقد سػألت هللاكَف يكن لو كفوان أحد فقاؿ األحػد الصمد الذم َف يلد كَف يولد 

يف ا١تسجد كرجل يصلي فقاؿ : اللهم إٓف أسألك أبف لك اٟتمد ال إلو إال أنت  ككحديث أنس قاؿ ) كنت جالسان مع النِب 
 و األعظم الذم إذا دعي بو أجاب ( ركاه أبو داكد .: دعا هللا ابٝت ا١تناف بديع السموات ... فقاؿ رسوؿ هللا 
 كألف ىذا االسم ما أطلق على غَت هللا .

 إف اسم هللا األعظم : اٟتي القيـو . القوؿ الثاين :
 كاستدؿ ٢تذا القوؿ ببعض األحاديث اليت فيها مقاؿ مثل حديث ) اسم هللا األعظم يف ىاتُت اآليتُت ) كإ٢تكم إلو كاحد ال إلو إال

 ىو الرٛتن الرحيم ( كفاٖتة آؿ عمراف ) أَف هللا ال إلو إال ىو اٟتي القيـو ( ك٫تا عند أَب داكد .
نىا، كىًبكى ٨تىٍيىا،  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   ) قىاؿى  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُُٔٓ يػٍ : اىللههيمه ًبكى أىٍصبىٍحنىا، كىًبكى أىٍمسى ًإذىا أىٍصبىحى، يػىقيوؿي

ًإلىٍيكى اىلنُّشيوري كى  ، كى :  -ًبكى ٪تىيوتي ًإلىٍيكى اىٍلمىًصَتي  -كىًإذىا أىٍمسىى قىاؿى ًمٍثلى ذىًلكى ; ًإاله أىنهوي قىاؿى  أىٍخرىجىوي اىأٍلىٍربػىعىةي .  (كى
---------- 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 نستفيد استحباب قوؿ الذكر يف الصباح كا١تساء .

افظى عليو كلَّ صباح كمساء، كيتأمَّلى يف معانيو اٞتليلة كدالالتو العظيمة، فهذا دعاءه نبىًومّّ  ديري اب١تسلم أف ٭تي ، ٬تى عظيمه، كذًكره ميبىارىؾه
و نيو، كقيامي ككيف أنَّو قد اشتمل على تىذكَت ا١تسلم بعظيم فىضًل هللا عليو ككاًسًع مىنًٌو كإكرىاًمو، فنػىٍوـي اإلنساًف كيقظىتيو، كحركتيو كسكو 

ا ىو اب عز كجل، فما شاء هللا كاف، كما َفى يشأ َفى يكن، كال حوؿى كال قوةى إالَّ اب العظيم.  كقعوديه إ٪تَّ
 ا(كبك أمسين)أم: بنعمتك كإعانتك كإمداًدؾ أصبحنا أم أدركنا الصباح، كىكذا ا١تعٌت يف قولو ( بك أصبحنا) كقولو يف اٟتديث

يا كبك ٪تو و )كقول يعها،  :أمت( كبك ٨تى حالينا ميستىمرّّ على ىذا يف ٚتيع األكقات كسائر األحواؿ، يف حركاتنا كلًٌها كشؤكننا ٚتى
ا ٨تن بك، أنت ا١تعُت كحدىؾ، كأىزًمَّةي األمور كٌلها بيدؾ، كال ًغٌتى لنا عنك طىٍرفىة عىٍُت   . فإ٪تَّ

قًٌقي للمرء إٯتانىو كييقوًٌم يقينىو كيػيٍعًظمي ًصلتىو بربًٌو سبحانو.كيف ىذا من االعتماد على هللا كاللُّجوء إليو كاالعًتاؼ ٔتىنًٌو كفى    ضلو ما ٭تي
رًجع يـو القيامة، ببػىٍعًث النَّاس من قبورىم، كإحيائهم بعد إماتىًتهم. (كإليك النشور) كقولو يف اٟتديث

ى
 أم ا١ت

 ( .بًٌكى الرٍُّجعىىًإفَّ ًإُفى رى ) أم ا١تٍرًجعي كا١تآب، كما قاؿ تعاُف( كإليك ا١تصَت) كقولو
قولو "كإليك النشور" يف الصباح، كقولو: "كإليك ا١تصَت" يف ا١تساء رعايةن للتَّناسب كالتشاكل؛ ألفَّ اإلصباحى ييشبو  كقد جعل 

ـى منو يشبو النشرى من بعد ا١توت، قاؿ تعاُف:  فيسى ًحُتى مىٍوهًتىا كىالَّيًت َفٍى اَّللَّي يػىتػىوىىفَّ اأٍلىنػٍ )النشرى بعد ا١توت، كالنـو موتةه صررل، كالقيا
 ( .  آلَيتو لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى ٘تىيٍت يف مىنىاًمهىا فػىييٍمًسكي الَّيًت قىضىى عىلىيػٍهىا اٍلمىٍوتى كىيػيٍرًسلي األيٍخرىل ًإُفى أىجىلو ميسىٌمىن ًإفَّ يف ذىًلكى 

إُف النَّـو الذم يشبو ا١توت كالوفاة. فكانت بذلك خا٘تةي كلًٌ ذًكرو  كاإلمساءى ييشبو ا١توتى بعد اٟتياة؛ ألفَّ اإلنسافى يصَت فيو
 متجانسةن غايةى اجملانسة مع ا١تعٌت الذم ذكر فيو.

ح ىذا ما ثبت عن النَِّبًٌ  : "اٟتمدي  الَّذم أىٍحيىاّن بعد ما أمىاتػىنىا كإليو النُّشور"  ك٦تَّا يػيوىضًٌ ، أنَّو كاف يقوؿ عند قيامو من النـو
ـي منو حياةن من بعد ا١توت، كسيأيت الكبلـي على ىذا اٟتديث كبيافي معناه عند الكبلـ على أذكار النـو  فسيمًٌيى النـو موًتن كالقيا

 كاالنتباه منو إف شاء هللا.



 ِِٕٕ 

 كيف اٟتديث نعمة اٟتياة .
 كفيو إثبات البعث كالنشور كالرجوع إُف هللا .

 ؟ مىت كقت أذكار الصباح كأذكار ا١تساء
لصحيح أف أذكار الصباح كا١تساء ٢تا كقت ٤تدد ؛ بدليل التحديد الوارد يف كثَت من األحاديث النبوية : " من قاؿ حُت يصبح .كذا ا

 ." ككذا ، كمن قاؿ حُت ٯتسي كذا ككذا
بدأ بعد طلوع الفجر ، كينتهي لكن العلماء اختلفوا يف ٖتديد كقت الصباح كا١تساء بداية كهناية ، فمن العلماء من يرل أف كقت الصباح ي

بطلوع الشمس ، كمنهم من يقوؿ إنو ينتهي ابنتهاء الضحى لكن الوقت ا١تختار للذكر ىو من طلوع الفجر إُف ارتفاع الشمس . كأما 
كذىب  ا١تساء فمن العلماء من يرل أنو يبتدأ من كقت العصر كينتهي برركب الشمس ، كمنهم من يرل أف كقتو ٯتتد إُف ثلث الليل ،

 . بعضهم إُف أف بداية أذكار ا١تساء تكوف بعد الرركب
كلعل أقرب األقواؿ أف العبد ينبري لو أف ٭ترص على اإلتياف أبذكار الصباح من طلوع الفجر إُف طلوع الشمس فإف فاتو ذلك فبل أبس أف 

ساء من العصر إُف ا١تررب ، فإف فاتو فبل أبس أف أييت بو إُف هناية كقت الضحى كىو قبل صبلة الظهر بوقت يسَت ، كأف أييت أبذكار ا١ت
يذكره إُف ثلث الليل، كالدليل على ىذا التفضيل ما كرد يف القرآف من اٟتث على الذكر يف البكور كىو أكؿ الصباح ، كالعشي ، كىو 

  . كقت العصر إُف ا١تررب
قػىٍبلى طيليوًع الشٍَّمًس كىقػىٍبلى اٍلريريكًب( ، كىذا تفسَت ما جاء يف األحاديث : من  قاؿ ابن القيم رٛتو هللا : قاؿ تعاُف : ) كىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى 

قاؿ كذا ككذا حُت يصبح ، كحُت ٯتسي ، أف ا١تراد بو : قبل طلوع الشمس ، كقبل غركهبا كأف ٤تل ذلك ما بُت الصبح كطلوع الشمس ، 
، كاإلبكار أكؿ النهار ، كالعشي آخره . كأف ٤تل  ٍٓٓبكىاًر( غافر/ٍمًد رىبًٌكى اًبٍلعىًشيًٌ كىاإلكما بُت العصر كالرركب ، كقاؿ تعاُف : ) كىسىبًٌٍح ًْتى 

 ر .ىذه األذكار بعد الصبح ، كبعد العص
كمعلـو كما أف ىناؾ أذكاران تقاؿ يف الليل كما كرد يف اٟتديث من قرأ ابآليتُت من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه ركاه البخارم  كمسلم  ، 

أف الليل يبدأ من ا١تررب كينتهي بطلوع الفجر ، فعلى ا١تسلم أف ٭ترص على اإلتياف بكل ذكر مؤقت بوقت يف كقتو ، كأما إذا فاتو الذكر 
 فهل يقضيو أـ ال ؟

 .فقد قاؿ الشيخ دمحم بن صاٌف العثيمُت رٛتو هللا : " كأما قضاؤىا إذا نسيت فأرجو أف يكوف مأجوران عليو 
أذكار الصباح كا١تساء. اعلم أف أذكار طريف النهار كثَتة جدان، كاٟتكمة فيو افتتاح النهار كاختتامو ابألذكار اليت سفاريٍت : قاؿ ال

عليها ا١تدار، كىي مخ العبادة كهبا ٖتصل العافية كالسعادة كنعٍت بطريف النهار: ما بُت الصبح كطلوع الشمس، كما بُت العصر 
. كاألصيل ىو: الوقت بُت العصر إُف ا١تررب، قاؿ هللا تعاُف: كىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى  :ُفكالرركب، قاؿ هللا تعا كىسىبًٌحيوهي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن

ٍبكىاًر. كاإلبكار: أكؿ النهار، كالعشي: آخره  .اًبٍلعىًشيًٌ كىاإٍلً
 كذىب بعض العلماء إُف أذكر ا١تساء تقاؿ بعد ا١تررب .

 ب .ألف ا١تساء ىو ا١ترر 
 كاستدلوا أبف ا١تساء يقابل الصباح ، كالصباح ىو أكؿ النهار ، فيكوف ا١تساء ىو أكؿ الليل .

نٍػيىا حىسىنىةن، كىيف اىآٍلًخرىًة حىسىنىةن، كىًقنىا عىذىابى   كىافى أىٍكثػىري ديعىاًء رىسيوًؿ اىَّللًه )  قىاؿى  كىعىٍن أىنىسو  -ُِٔٓ رىبػهنىا آتًنىا يف اىلدُّ
 ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (لنهاًر اى 

----------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد فضل الدعاء هبذا الكلمات العظيمة اٞتامعة ٠تَتم الدنيا كاآلخرة .



 ِِٕٖ 

نٍػيىا كىمىا لىوي يف اآٍلًخرىًة ًمٍن خىبلؽو  ... كقد قاؿ تعاُف ) نٍػيىا .  فىًمنى النَّاًس مىٍن يػىقيوؿي رىبػَّنىا آتًنىا يف الدُّ كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىقيوؿي رىبػَّنىا آتًنىا يف الدُّ
 أيكلىًئكى ٢تىيٍم نىًصيبه ٦تَّا كىسىبيوا كىاَّللَّي سىرًيعي اٟتًٍسىابً .  حىسىنىةن كىيف اآٍلًخرىًة حىسىنىةن كىًقنىا عىذىابى النَّارً 

 كقد اختلف يف ا١تراد ْتسنة الدنيا :
من التوفيق للعلم النافع كالعمل الصاٌف ، كمن ا١تتاع اٟتسن يف ىذه اٟتياة ، من صحة يف كالصواب أهنا تشمل كل خَت الدنيا 

 البدف ، كفسحة يف السكن ، كسعة يف الرزؽ .
 اٟتسنة يف اآلخرة : اٞتنة كما فيها من ألواف كأنواع النعيم ، كأعبلىا النظر إُف كجو هللا الكرٔف .ك
 ا كأكملها .كىذا الدعاء من أعظم األدعية كأٚتعه -
: ٚتعت ىذه الدعوةي كلَّ خَت يف الدنيا ، كصرىفت كٌل شر فإف اٟتسنة يف الدنيا تشملي كٌل مطلوب دنيوم ،  قاؿ ابن كثَت -

من عافية ، كدار رحبة ، كزكجة حسنة ، كرزؽ كاسع ، كعلم ّنفع ، كعمل صاٌف ، كمركب ىٍتء ، كثناء ٚتيل ، إُف غَت ذلك ٦تا 
اتي ا١تفسرين ، كال منافاة بينها ، فإهنا كلها مندرجة يف اٟتسنة يف الدنيا. كأما اٟتسنة يف اآلخرة فأعلى ذلك اشتملت عليو عبار 

دخوؿ اٞتنة كتوابعو من األمن من الفزع األك ر يف العىرىصات ، كتيسَت اٟتساب كغَت ذلك من أمور اآلخرة الصاٟتة ، كأما النجاة 
 يف الدنيا ، من اجتناب ااـر كاآلاثـ كترؾ الشبهات كاٟتراـ .من النار فهو يقتضي تيسَت أسبابو 

 ( ؟ كىًقنىا عىذىابى اىلنهارً ما معٌت قولو )
 أم : اجعل لنا كقاية من عذاب النار ، كلك ْتفظنا من الذنوب ا١توجبة ٢تا ، كحفظنا أيضان من دخو٢تا .

 . كمن صفات عباد هللا ا٠توؼ منها -
ابػىهىا كىافى غىرىامان ( .كما قاؿ تعاُف ) كىالَّ   ًذينى يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍصًرٍؼ عىنَّا عىذىابى جىهىنَّمى ًإفَّ عىذى

 ) اللهم إّن نعوذ بك من عذاب جهنم ( ركاه مسلم . كقاؿ 
 ) من استعاذ اب من النار ثبلاثن ، قالت النار : اللهم أعذه من النار ( ركاه الًتمذم . كقاؿ 

 زاد يف الدعاء ) كقنا عذاب النار ( ؟فإف قيل : مل 
اٞتواب : إ٪تا زاد يف الدعاء ) كقنا عذاب النار ( ألف حصوؿ اٟتسنة يف اآلخرة قد يكوف بعد عذاب ما فأريد التصريح يف الدعاء 

 )تفسَت ابن عاشور(بطلب الوقاية من النار.   
يىٍدعيو: اىللههيمه اٍغًفٍر ًل خىًطيئىيًت، كىجىٍهًلي، كىًإٍسرىايف يف أىٍمًرم،  اىلنهيبُّ كىافى   )  قىاؿى  كىعىٍن أىِب ميوسىى اىأٍلىٍشعىًرمًٌ  -ُّٔٓ

، اىللههيمه ًاٍغًفٍر ًل ًجدًٌم، كىىىٍزًل، كىخىطىًئي، كىعىٍمًدم، كىكيلُّ ذىًلكى ًعٍنًدم،  ، كىمىا اىللههيمه ًاٍغًفٍر ًل مىا قىدهمٍ كىمىا أىٍنتى أىٍعلىمي ًبًو ًمٍتًٌ تي
، كىأىنٍ  ري ـي كىاٍلميؤىخًٌ ، أىٍنتى اىٍلميقىدًٌ ، كىمىا أىٍنتى أىٍعلىمي ًبًو ًمٍتًٌ ، كىمىا أىٍعلىٍنتي ، كىمىا أىٍسرىٍرتي  ميتػهفىقه عىلىٍيًو .  (تى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره أىخهٍرتي

---------- 
 . أم: سيئيت، أك ذنِب(  اٍغًفٍر ًل خىًطيئىيًت ) 
ضٌد العلم، كقاؿ القارم: "كجهلي"؛ أم: فيما ٬تب علٌي ًعلمو،  م: ما صدر مٍت من أجل جهلي، كاٞتهلي أ(   ٍهًليكىجى  ) 

 . كقيل: أم: ما َف أعلمو،  كعملو
 . كضٌد ا٢تزؿ بكسر اٞتيم، كىو االجتهاد يف األمر، كالتحقيق(  اىللههيمه ًاٍغًفٍر ًل ًجدًٌم )

 . مٍت يف اٟتالُت، أك ىو التكلم ابلسخرية، كالبطبلف، كا٢تذَيف كوف الزام، كىو ا١تزاح؛ أم: ما كقعبفتح ا٢تاء، كس(  كىىىٍزًل ) 
  . ا٠تطأ ما يقع بدكف قصد ، كالعمد ما يقع عن قصد(  كىخىطىًئي، كىعىٍمًدم )
 أم : قبل ىذا الوقت .(  اىللههيمه ًاٍغًفٍر ًل مىا قىدهٍمتي  )



 ِِٕٗ 

 عنو .(  كىمىا أىخهٍرتي  )
، كىمىا أىٍعلىٍنتي )    .ما أخفيت، كما أظهرت، أك ما حٌدثتي بو نفسي، كما ٖتٌرؾ بو لسآفأم :  ( كىمىا أىٍسرىٍرتي
 أم : من ا١تعاصي كالسيئات ، ىذا تعميم بعد ٗتصيص .(  كىمىا أىٍنتى أىٍعلىمي ًبًو ًمٍتًٌ  

ري ما معٌت )  ـي كىاٍلميؤىخًٌ  ( ؟ أىٍنتى اىٍلميقىدًٌ
 . أشار بذلك إُف نفسو؛ ألنو ا١تقدَّـ يف البعث يف اآلخرة، كا١تؤخَّر يف البعث يف الدنيا. انتهى. قاؿ ا١تهٌلب

: قيل: معناه ا١تنٌزًؿ لؤلشياء مناز٢تا، يقٌدـ ما يشاء، كيؤٌخر ما يشاء، كييعٌز من يشاء، كييذٌؿ من -رىًٛتىوي اَّللَّي -كقاؿ القاضي عياض 
درجات. كقيل: ىو ٔتعٌت األكؿ، كاآلخر، إف كٌل متقٌدـ على متقٌدـ فهو قبلو، ككٌل يشاء، كجعل عباده بعضهم فوؽ بعض 

شاء  متأٌخر على متأخر فهو بعده، كيكوف ا١تقدـ كا١تؤٌخر ٔتعٌت ا٢تادم، كا١تضٌل، قٌدـ من شاء لطاعتو، لكرامتو، كأخر من
 و .بقضائو، لشقاكت

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
 ذه الكلمات العظيمة اٞتامعة ، ا١تشتملة على طلب ا١ترفرة من هللا .نستفيد استحباب الدعاء هب

 ١تاذا يستحب البسط يف دعاء هللا تعاىل ؟
ُت يف الدعاء، ك٢تذا ٕتد كثَتان من أدع ـي السآمة كا١تلل " كهللا ٭تبُّ ا١تلحٌو ية النِب ًمن آداب الدعاء اإلٟتاحي على هللا ككثرةي سؤالو كعد

يف  فيها من بسط األلفاظ كذكر كلًٌ معٌت بصريح لفظو، دكف االكتفاء بداللة اللفظ اآلخر عليو ما يشهد لذلك، كقولو ملسو هيلع هللا ىلص 
اللَّهمَّ اغفر ِف ما قدَّمتي كما أخرتي كما أسررت كما أعلنت كما أنت أعلم بو  و ) حديث علي هنع هللا يضر الذم ركاه مسلم يف صحيح

، أنت ا١تقدًٌـ كأن ر ال إلو إالَّ أنمٍتًٌ  ت (.ت ا١تؤخًٌ
كمعلوـه أنَّو لو قيل: اغفر ِف كلَّ ما صنعت كاف أكجز، كلكن لفظ اٟتديث يف مقاـ الدعاء كالتضرُّع كإظهار العبودية كاالفتقار  

اللَّهمَّ  ) آلخراٟتديث ا يف ابستحضار األنواع اليت يتوب العبدي منها تفصيبلن أحسن كأبلغ من اإل٬تاز كاالختصار، ككذلك قولو 
 ه ( .اغفر ِف ذنِب كلَّو دقَّو كجيلَّو، سرَّه كعبلنيتو، أكَّلىو كآخر 

، اللَّهمَّ اغفر ِف جدم كىىزِف كخطئي )  كيف اٟتديث  اللَّهمَّ اغفر ِف خطيئيت كجهلي كإسرايف يف أمرم كما أنت أعلم بو مٍتًٌ
 ( .كعمدم ككلُّ ذلك عندم 

ثورة، فإفَّ الدعاءى عبوديةه  كافتقاره إليو كتذلُّله بُت يديو، فكلَّما كثَّره العبدي كطوَّلو كأعاده كأبداه كنوَّع كىذا كثَته يف األدعية ا١تأ 
لىو كاف ذلك أبلغى يف عبوديتو كإظهار فقره كتذَّللًُّ كحاجتو، ككاف ذلك أقربى لو من ربًٌو كأعظمى لثوابو، كىذا ٓتبلؼ ا١تخلوؽ،  ٚتي

رت سؤالو ككررت حوائجك إليو أبرمتو كثقلت عليو كىنتى عليو، ككلما تركت سؤالو كاف أعظمى عنده كأحبَّ إليو، فإنَّك كلَّما كث
، كمىن َفى يسأؿ هللا يرضب عليو.  كهللا سبحانو كلَّما سألتو كنتى أقربى إليو كأحبَّ إليو، ككلَّما أىٍٟتحت عليو يف الدعاء أحبَّكى

ـى ًمٍن .  ًإانه فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحان ميًبينان ة مع أف هللا أنزؿ على نبيو ) من ربو ا١تغفر  كيف طلب النيب  لًيػىٍغًفرى لىكى اَّللهي مىا تػىقىده
 ( ؟ ذىٍنًبكى كىمىا َتىىخهرى كىييًتمه نًٍعمىتىوي عىلىٍيكى 

 إف ىذا من ابب أتكيد ا١ترفرة .قيل : 
 ٤تض عبادة . إف ىذا االسترفار منو كقيل : 
 إف ىذا من تواضعو . كقيل :

 لربو ، كرجحو الشيخ ابن عثيمُت . : أف ىذا من ابب كماؿ التذلل من رسوؿ هللا  كقيل
 ما رأيك ٔتن يقوؿ : إف ىذا من ابب تعليم األمة ؟
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 ُت( )ابن عثيمشيئان يف صبلتو من أجل التعليم مع أنو ٯتكن أف يعلم الناس ابلقوؿ .  ىذا جواب ضعيف، إذ كيف يشرع النِب 
 ) اللهم اغفر ل ( ؟ ماذا نستفيد من قولو 

كىي : كل ما ينايف كماؿ  قد يقع منو ما ٭تتاج إُف ا١ترفرة ، لكن ىناؾ ذنوابن ال ٯتكن أف تقع من النِب  نستفيد أف النِب 
 ] كالكذب ، كا٠تيانة [ .أك كماؿ الرسالة ] كالزّن ، كاللواط ، كالسرقة كما أشبو ذلك [  ا١تركءة 

 ا١تراد هبا ذنوب أمتو ؟ ما رأيك ٔتن يقوؿ : إف اآلايت أك األحاديث اليت فيها استغفار النيب 
 ىذا قوؿ ضعيف .

 قاؿ الشيخ ابن عثيمُت : إف ىذا من ابب ٖتريف الكلم عن مواضعو .
:  كىعىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُْٔٓ ٍصًلٍح ًل ًديًٍت اىلهًذم ىيوى ًعٍصمىةي أىٍمًرم، كىأىٍصًلٍح ًل اىللههيمه أى  ) يػىقيوؿي  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   -قىاؿى

دىةن ًل  هىا مىعىاًدم، كىاٍجعىٍل اىٟتٍىيىاةى ًزايى يف كيلًٌ خىٍَتو، كىاٍجعىٍل اىٍلمىٍوتى رىاحىةن ًل دينٍػيىامى اىلهيًت ًفيهىا مىعىاًشي، كىأىٍصًلٍح ًل آًخرىيت اىلهيًت ًإلىيػٍ
 أىٍخرىجىوي ميٍسًلمه . ( ًمٍن كيلًٌ شىرٌو 

--------- 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 نستفيد : استحباب الدعاء هبذا الدعاء اٞتامع 
 قاؿ القرطِب : ىذا دعاء عظيم ٚتع خَت الدنيا كاآلخرة كالدين كالدنيا .

 . ( اللههم أصلح ل ديٍت الذم ىو عصمة أمرم قولو: )ما معٌت 
،ألنو أعظم ا١تقاصد، كأىم ا١تطالب؛ ألف من فسد دينو فقد خاب كخسر الدنيا كاآلخرة، كسؤاؿ اَّللَّ دعا إبصبلح الدين أكالن  

إصبلح الدين ىو أف يوفق إُف التمسك ابلكتاب كالسنة كفق ىدم السلف الصاٌف من الصحابة كالتابعُت يف كل األمور، كذلك 
 يقـو على ركنُت عظيمُت:

 ل عبادة .األكؿ : اإلخبلص َّللَّ كحده يف ك
  .أبف يكوف خالصان صواابن  ملسو هيلع هللا ىلص كالثآف : كا١تتابعة للرسوؿ

فإف التمسك هبذين األصلُت عصمة للعبد من الشركر كلها، أسباهبا، كنتائجها كهناَيهتا، كمن مضبلت الفنت، كان، كالضبلالت 
 اليت تضيع الدين كالدنيا .

 ذم ٭تفظ لنا ٚتيع أمورّن .فنسأؿ اَّللَّ أف يصلح لنا ديننا ال
 ي ( ؟كأصلح ل دنيام اليت فيها معاشو ) قولما معٌت 

أصلح ِف عيشي يف ىذه الدار الفانية القصَتة، أبف أيٍعطىى الكفاؼ كالصبلح، فيما أحتاج إليو، كأف يكوف حبلالن ميعينان : أم  
، من الزكجة الصاٟتة، كالذرية كا١تسكن ا٢تٍتء، على طاعتك، كعبادتك على الوجو الذم ترضاه عٍت، كأسألك صبلح األىل

يًٌبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيٍم كاٟتياة اآلمنة الطيبة، قاؿ جٌل شأنو ) من عىًملى صىاًٟتنا ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حىيىاةن طى 
 أبًىٍحسىًن مىا كىانيوا يػىٍعمىليوف ( .

 . يف الدنيا ابلقناعة، كراحة الباؿ، كالرزؽ اٟتبلؿ كالتوفيق لصاٌف األعماؿ: أم  ة (لىنيٍحًييػىنَّوي حىيىاةن طىيًٌبى فػى و ) قول
 ؟اليت فيها معادم (  كأصلح ل آخريت ما معٌت قولو )

ليك يـو القيامة، فأفوز كفٌقٍت للعمل الصاٌف الذم يرضيك عٍت، كمبلزمة طاعتك، كالتوفيق إُف حسن ا٠تا٘تة حىت رجوعي إ: أم  
ػػلو مىٍعديك  ) ابٞتناف، قاؿ اَّللَّ تعاُف ريهي ًإالَّ أًلىجى أم ييعٌد عٌدان إُف ىذا اليـو د ( مىٍعديك )  َف يقل تعاُف ٦تدكد، بل قاؿ د (كىمىا نػيؤىخًٌ
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.  العظيم، فينبري لنا أف نعٌد العيٌدة إُف ىذا اليـو
  ( ؟كل خَت  كاجعل اٟتياة زايدة ل يف)  وقولما معٌت 

 اجعل َي اَّللَّ اٟتياة سببان يف زَيدة كل خَت يرضيك عٍت من العبادة كالطاعة .: أم  
مىن  كييفهم من ذلك أف طوؿ عمر ا١تسلم زَيدة يف األعماؿ الصاٟتة الرافعة للدرجات العالية يف الدار اآلخرة، كما سيئل النِب 

 نى عىمىليو ( .خَت الناس؟ فقاؿ ) مىٍن طىاؿى عيٍمريهي، كىحىسي 
 ؟اجعل ا١توت راحة ل من كل شر ( و ) ك قولما معٌت 

أم : اجعل ا١توت راحة ِف من كل ٫تـو الدنيا كغمومها من الفنت كان، كاالبتبلءات اب١تعصية كالرفلة، كييفهم من ذلك أف  
جاء يف الصحيحُت: أف رسوؿ اَّللًَّ ميرَّ عىلىٍيًو  ا١تؤمن يسًتيح غاية الراحة ، كيسلم السبلمة الكاملة عند خركجو من ىذه الدار، كما

يٍستػىرىاحي ًمٍنوي 
ًيحي كىا١ت ٍسًتى

ي
ًيحه، كىميٍستػىرىاحه ًمٍنوي(، قىاليوا: َيى رىسيوؿى هللًا، مىا ا١ت : )ميٍسًتى نىازىةو فػىقىاؿى ًيحي ًمٍن نىصىًب ًّتً : )اٍلعىٍبدي اٍلميٍؤًمني يىٍسًتى ؟ قىاؿى

نٍػيىا كىأىذىاىىا ًإُفى  ، كىالدَّكىابُّ (الدُّ دي، كىالشَّجىري ًيحي ًمٍنوي اٍلًعبىادي، كىاٍلًببلى  .  رىٍٛتىًة هللًا، كىاٍلعىٍبدي اٍلفىاًجري يىٍسًتى

:  كىعىٍن أىنىسو  -ُٓٔٓ فىعي  ) يػىقيوؿي  كىافى رىسيوؿي اىَّللًه   -قىاؿى ًٍت، كىاٍرزيٍقًٍت ًعٍلمنا اىللههيمه ًانٍػفىٍعًٍت ٔتىا عىلهٍمتىًٍت، كىعىلًٌٍمًٍت مىا يػىنػٍ
فىعيًٍت   رىكىاهي النهسىاًئيُّ، كىاٟتٍىاًكمي .  (يػىنػٍ
: ًمٍن حىًديًث أىِب ىيرىيٍػرىةى ٨تىٍويهي، كىقىاؿى يف آًخرًهً  -ُٔٔٓ ًٍمًذمًٌ ، كىأىعيوذي ابًىَّللًه ًمٍن  ) كىًللًتًٌ كىزًٍدين ًعٍلمنا، كىاٟتٍىٍمدي َّلًلًه عىلىى كيلًٌ حىاؿو

ًإٍسنىاديهي حىسىنه .  (أىٍىًل اىلنهاًر  حىاؿً   كى
-------------- 

 ما صحة أحاديث الباب ؟-
 يف إسنادىا ضعف .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-
 نستفيد مشركعية أف يسأؿ العبد ربو أف يرزقو علمان ، كأف يكوف علمان ّنفعان ، ألف العلم ينقسم إُف قسمُت ّنفع كغَت ّنفع .

 لذلك جاءت السنة بتقسيم الًعٍلم ًإُفى ّنفع كغَت ّنفع، كاالستعاذة من الًعٍلم الًَّذم ال ينفع، كسؤاؿ الًعٍلم النافع.ك :  قاؿ ابن رجب
 اللهيمَّ ًإٌٓفً أىعيوذي ًبكى ًمٍن ًعٍلمو الى يػىنػٍفىعي، كىًمٍن قػىٍلبو الى ٮتىٍشىعي، كىًمنٍ ؿ ) كاف يقو  ففي "صحيح مسلم" عن زيد بن أرقم أف النِب 

 ا ( .نػىٍفسو الى تىٍشبىعي، كىًمٍن دىٍعوىةو الى ييٍستىجىابي ٢تىى 
 ع ( .كىًمٍن ديعىاءو الى ييٍسمى ا ) كخٌرجو أىل السنن من كجوه متعددة عن النِب صٌلى هللا عليو كسلم كيف بعضه

ًء اأٍلىٍربى ) اكيف بعضها   ع ( .للَّهيمَّ ًإٌٓفً أىعيوذي ًبكى ًمٍن ىىؤيالى
فى )  كاف يقوؿ حديث جابر أف النِب  كخرج النسائي من ًفعنا، كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن ًعٍلمو الى يػىنػٍ ً ٍلمنا ّنى  ع ( .اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىٍسأىليكى

فى )  قاؿ كخٌرجو ابن ماجو كلفظو أف النِب  ًفعنا، كىتػىعىوَّذيكا اًبَّللًَّ ًمٍن ًعٍلمو الى يػىنػٍ  ع ( .سىليوا اَّللَّى ًعٍلمنا ّنى
فىعيًٍت، كىزًٍدٓف ًعٍلم)  كاف يقو مذم من حديث أَب ىريرة أف النِب كخٌرجو الًت   ان ( .اللَّهيمَّ انٍػفىٍعًٍت ٔتىا عىلٍَّمتىًٍت، كىعىلًٌٍمًٍت مىا يػىنػٍ

فىعيًٍت )  كاف يدعو من حديث أنس "أف النِب  كخرج النسائي فىعيًٍت بً اللَّهيمَّ انٍػفىٍعًٍت ٔتىا عىلٍَّمتىًٍت، كىعىلًٌٍمًٍت مىا يػىنػٍ  و ( ، كىاٍرزيٍقًٍت ًعٍلمنا تػىنػٍ
اللَّهيمَّ ًإّنًٌ نىٍسأىليكى ًإٯتىاّنن دىائًمنا، فرب إٯتاف غَت دائم، كىأىٍسأىليكى كىًعٍلمنا )  كاف يقوؿ كخرج أبو نعيم من حديث أنس أف النِب 

ًفعنا، فرب علم غَت ّنف  ع ( .ّنى
 عالمات العلم النافع ؟ما -

 ( .ًإ٪تَّىا ٮتىٍشىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ل ) قاؿ عز كجأف يثمر ا٠تشية . 
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 قاؿ ابن مسعود كغَته: كفى ٓتشية هللا علمان، ككفى ابالغًتار اب جهبلن .
 كقاؿ بعض السَّلف: ليس الًعٍلم بكثرة الركاية كلكن الًعٍلم ا٠تشية. 

 ل. ككبلمهم يف ىذا ا١تعٌت كثَت جدِّا.كقاؿ بعضهم: من خشي هللا فهو عاَف كمن عصاه فهو جاى
 كسبب ذلك أف ىذا الًعٍلم النافع يدؿ عىلىى أمرين:

أحد٫تا: عىلىى معرفة هللا كما يستحقو من األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى كاألفعاؿ الباىرة، كذلك يستلـز إجبللو كإعظامو 
 كالص ر عىلىى ببلئو.كرجاءه كالتوكل عليو، كالرضا بقضائو  كخشيتو، كمهابتو ك٤تبتو

 كاألمر الثآف: ا١تعرفة ٔتا ٭تبو كيرضاه كما يكرىو كيسخطو من االعتقادات كاألعماؿ الظاىرة كالباطنة كاألقواؿ.
فيوجب ذلك ١تن علمو ا١تسارعة ًإُفى ما فيو ٤تبة هللا كرضاه كالتباعد عما يكرىو كيسخطو؛ فإذا أٙتر الًعٍلم لصاحبو ىذا فهو علم 

 . كاف الًعٍلم ّنفعنا ككقر يف القلب ، فقد خشع القلب كانكسر لو كذؿ ىيب كإجبلال كخشية ك٤تبة كتعظيمنا  ّنفع، فىت
فلهذا كاف من عبلمات أىل الًعٍلم النافع أهنم ال يركف ألنفسهم حاال كال مقامنا، كيكرىوف بقلوهبم التزكية مث قاؿ رٛتو هللا : ... 

 كا١تدح، كال يتك ركف على أحد.
نٍػيىا الراغب يف اآلخرة، البصَت بدينو ا١تواظب على عبادة ربو. ق  اؿ اٟتسن: ًإ٪تَّىا الفقيو الزاىد يف الدُّ

 كأىل الًعٍلم النافع كلما ازدادكا من ىذا الًعٍلم ازدادكا  تواضعنا كخشية كانكسارنا كذال.
 ربو.قاؿ بعض السَّلف: ينبري للعاَف أف يضع الًتاب عىلىى رأسو تواضعنا ل

نٍػيىا، كأعظمها الرَيسة كالشهرة كا١تدح، فالتباعد عن ذلك كمن عالمات الًعٍلم النافع : أنَّو يدؿ صاحبو عىلىى ا٢ترب من الدُّ
كاالجتهاد يف ٣تانبتو من عبلمات الًعٍلم النافع فإف كقع شيء من ذلك من غَت قصد كاختيار كاف صاحبو يف خوؼ شديد من 

 . أف يكوف مكرنا كاستدراجنا،عاقبتو، ْتيث أنَّو ٮتشى 
 كما كاف اإلماـ أٛتد ٮتاؼ ذلك عىلىى نفسو عند اشتهار اٝتو كيػيٍعًد صيتو.

: أف صاحبو ال يدعي الًعٍلم كال يفخر بو عىلىى أحد، كال ينسب غَته ًإُفى اٞتهل إال من خالف السنة كمن عالمات الًعٍلم النافع
ا لرفعتها عىلىى أحد.كأىلها؛ فإنَّو يتكلم فيو غضبنا  ال غ  ضبنا لنفسو كال قصدن

 ؟ عالمة الًعٍلم الغَت انفعما -
نٍػيىا كا١تنافسة فيها، كطلب مباىاة العيلىمىاء ك٦تاراة السفهاء  أف يكسب صاحبو الزىو كالفخر كا٠تيبلء، كطلب العلو كالرفعة يف الدُّ

 . لم: "أف من طلب الًعٍلم لذلك فالنار الناركصرؼ كجوه الناس ًإلىٍيًو، كقد كرد عن النِب صٌلى هللا عليو كس
: عدـ قبوؿ اٟتق كاالنقياد ًإلىٍيًو كالتك ر عىلىى من يقوؿ اٟتق، خصوصنا إف كاف دكهنم يف أعُت الناس، كمن عالمات ذلك

 كاإلصرار عىلىى الباطل خشية تفرؽ قلوب الناس عنهم إبظهار الرجوع ًإُفى اٟتق.
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هىارىضً -كىعىٍن عىاًئشىةى  -ُٕٔٓ اىللههيمه ًإيٌنً أىٍسأىليكى ًمنى ا٠ٍتىٍَتً كيلًًٌو، عىاًجًلًو كىآًجًلًو، )  عىلهمىهىا ىىذىا اىلدُّعىاءى  أىفه اىلنهيبه  -يى اىَّللهي عىنػٍ
ٍمتي ًمٍنوي كىمىا ملٍى أىٍعلىٍم، اىللههيمه ًإيٌنً أىٍسأىليكى ًمٍن خىٍَتً مىا عىًلٍمتي ًمٍنوي كىمىا ملٍى أىٍعلىٍم، كىأىعيوذي ًبكى ًمنى الشهرًٌ كيلًًٌو، عىاًجًلًو كىآًجًلًو، مىا عىلً 

، اىللههيمه ًإيٌنً أىٍسأىلي  ، كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن شىرًٌ مىا عىاذى ًبًو عىٍبديؾى كىنىًبيُّكى هىا ًمٍن قػىٍوؿو أىكٍ مىا سىأىلىكى عىٍبديؾى كىنىًبيُّكى  كى اىٞتٍىنهةى، كىمىا قػىرهبى ًإلىيػٍ
، كىأىٍسأىليكى أىٍف ٕتىٍعىلى كيله قىضىاءو  هىا ًمٍن قػىٍوؿو أىٍك عىمىلو ، كىأىعيوذي ًبكى ًمنى النهاًر، كىمىا قػىرهبى ًمنػٍ رنا عىمىلو تىوي ًل خىيػٍ أىٍخرىجىوي ًاٍبني  ( قىضىيػٍ

 مىاجىٍو، كىصىحهحىوي ًاٍبني ًحبهافى، كىاٟتٍىاًكمي . 
------------- 

 ؟ما صحة حديث الباب 
 صحيح .

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟-
 نستفيد استحباب الدعاء هبذه الكلمات اٞتامعة ا١تشتملة على كل خَت كاالستعاذة من كل شر .

ذا الدعاء من أٚتع األدعية ، إف َف يكن أٚتعها ، فإف فيو سؤاؿ كل خَت ، كاالستعاذة من كل شر ، مث النص على سؤاؿ كى
 . عماؿ الصاٟتة ا١تقربة إليها ، كاالستعاذة من أعظم الشر ، كىو النار كا١تعاصي ا١تقربة إليهاأفضل ا٠تَت ، كىو اٞتنة كاأل

 ء .كأٍٚتىعي مىا كىرىدى يف الدُّعىاًء ... مث ذكر ىذا الدعا :قاؿ ا١تبل علي القارم 
إذا دعا هبذا فقد سأؿ هللا من كل قاؿ اٟتليمي : ىذا من جوامع الكلم اليت استحب الشارع الدعاء هبا ، ألنو م : كقاؿ ا١تناك 

 و .خَت ، كتعوذ بو من كل شر ، كلو اقتصر الداعي على طلب حسنة بعينها أك دفع سيئة بعينها كاف قد قىصَّر يف النظر لنفس
 .كقد كرد أف عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر كاف يدعو هبذا الدعاء بعد التشهد يف الصبلة ، كيعلمو للناس 

كىقىٍد كىرىدى ًفيمىا يػيقىاؿ بػىٍعد التَّشىهُّد أىٍخبىار، ًمٍن أىٍحسىنهىا مىا رىكىاهي سىًعيد ٍبن مىٍنصيور كىأىبيو "ٟتافظ ابن حجر يف "فتح البارمفقد قاؿ ا 
بىة ًمٍن طىرًيق عيمىٍَت ٍبن سىٍعد قىاؿى " كىافى عىٍبد اَّللَّ  يػٍ ة مثيَّ يػىقيوؿ : ًإذىا فػىرىغى يػيعىلًٌمنى  -يػىٍعًٍت اًٍبن مىٍسعيود- بىٍكر ٍبن أىَب شى ا التَّشىهُّد يف الصَّبلى

كىأىعيوذ ًبك ًمٍن الشٌَّر كيٌلو مىا عىًلٍمت ًمٍنوي كىمىا  أىحىدكيٍم ًمٍن التَّشىهُّد فػىٍليػىقيٍل: اللَّهيمَّ ًإٌٓفً أىٍسأىليك ًمٍن ا٠تٍىٍَت كيٌلو مىا عىًلٍمت ًمٍنوي كىمىا َفٍى أىٍعلىم،
ًعبىاديؾ الصَّاًٟتيوفى. رىبػَّنىا  لَّهيمَّ ًإٌٓفً أىٍسأىليك ًمٍن خىٍَت مىا سىأىلىك ًمٍنوي ًعبىادؾ الصَّاًٟتيوفى، كىأىعيوذ ًبك ًمٍن شىٌر مىا ًاٍستػىعىاذىؾ ًمٍنوي َفٍى أىٍعلىم. ال

: كىيػىقيوؿ ]يعٍت: ابن مسعود[: َفٍى يىدٍعي نىِبٌ كى  نٍػيىا حىسىنىةن" اآٍليىة . قىاؿى ا الدُّعىاآتًنىا يف الدُّ  ء.الى صىاًلح ًبشىٍيءو ًإالَّ دىخىلى يف ىىذى
 للههٌم إين أسألك من ا٠تَت كلو عاجلو كآجلو، ما علمت منو ك ما مل أعلم ( ) افقولو : 

سي إال أم: َي اَّللَّ أعطٍت من ٚتيع أنواع ا٠تَت مطلقان يف الدنيا كاآلخرة ما علمت منو كما َف أعلم، كاليت ال سبيل الكتساهبا بنف
 .نت تعلم أصلح ا٠تَت ِف يف العاجل كاآلجلك ، فأمن

 م ( أعوذ بك من الشر كلو، عاجلو كآجلو، ما علمت منو، كما مل أعلكقولو ) 
 أم: اللَّهٌم أجرٓف كاعصمٍت من ٚتيع الشركر العاجلة كاآلجلة يف الدنيا كاآلخرة، الظاىرة منها كالباطنة، كاليت أعلم منها، كاليت ال

 .ا؛ فإف الشركر إذا تكالبت على العبد أىلكتوأعلمه
 ل ( .لههم إين أسألك اٞتنة كما قرب إليها من قوؿ أك عمو ) القولك 

أم: كفقٍت َي اَّللَّ إُف األسباب القولية كالفعلية ا١توصلة إُف اٞتنة، كىذا الدعاء فيو ٗتصيص ا٠تَت الذم سألو من قبل؛ ألف ىذا 
 . اٞتنة ا٠تَت ىو أعظمو، كأكملو، كىو

 ل ( .أعوذ بك من النار كما قرب إليها من قوؿ أك عمو ) ك قول
كىذا الدعاء فيو   -ة اعتقادية أك قولية أك فعلي -ت أم: قٍت كاعصمٍت من الوقوع يف األسباب ا١توجبة لدخوؿ النار، سواء كان
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، فهي أشد الشر كأخطره، ف  .ما من شر أشد منهاٗتصيص من الشر ا١تستعاذ منو من قبل، كالعياذ ابَّللَّ
 ان ( .أسألك أف ٕتعل كل قضاء قضيتو ل خَت و ) ك قول

 دان ( .قىضىٍيتى ِف ًمٍن قىضىاءو ، فىاٍجعىٍل عىاًقبػىتىوي ِف رىشى  ل ) كماكيف ركاية كىي مفسرة للركاية األخر 
لضراء، كافق النفس أك خالفها؛ ألف كل أم: أسألك َي اَّللَّ أف تكوف عواقب كل قضاء تقضيو ِف خَتان، سواء كاف يف السراء أك ا

جبان ألمر ا١تؤمن، إٌف أمره كلو خَت، كليس ) ع  الفوز ك الرنيمة يف الرضا بقضائك؛ فإنك ال تقضي للمؤمن إال خَتان، قاؿ النِب
 و ( .ذلك ألحد إال للمؤمن، إف أصابتو سراء شكر، فكاف خَتان لو، كإف أصابتو ضراء ص ر فكاف خَتان ل

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًه  كىأىٍخرىجى اىلشهٍياىاًف عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى  -ُٖٔٓ كىًلمىتىاًف حىًبيبػىتىاًف ًإىلى اىلرهٍٛتىًن، خىًفيفىتىاًف عىلىى ) قىاؿى
 .( اىللًٌسىاًف، ثىًقيلىتىاًف يف اىٍلًميزىاًف، سيٍبحىافى اىَّللًه كىْتىٍمًدًه ، سيٍبحىافى اىَّللًه اىٍلعىًظيمً 

-------------- 
 اسم من أٝتاء هللا ، معناه اٞتامع لصفات العظمة كالك رَيء .( اىٍلعىًظيًم ) 

 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟
ًبيبػىتىاًف ًإُفى اىلرٍَّٛتىًن، خىًفيفىتىاًف عىلىى اىللًٌسىاًف، ثىًقيلىتىاًف يف اىٍلًميزىافً نستفيد فضل ىاتُت الكلمتُت ، فهما :    . كىًلمىتىاًف حى

 اذا خص لفظ الرٛتن يف قولو ) حبيبتاف إىل الرٛتن( ؟١ت
حيث ،  على عباده -تعاُف  -ف ا١تقصود من اٟتديث بياف سىعة رٛتة هللا  أل ، قاؿ اٟتافظ ابن حجر: كخص لفظ الرٛتن ابلذكر 

 ل .٬تازم على العمل القليل ابلثواب اٞتزي
 .كصفهما اب٠تًفة كالثًٌقىل؛ لبياف قلة العمل ككثرة الثواب ف (ا١تيزا فيفتاف على اللساف ثقيلتاف يفقاؿ اٟتافظ قولو ) خ

 ( ؟ ثىًقيلىتىاًف يف اىٍلًميزىافً ماذا نستفيد من قولو ) 
 تقدمت .إثبات ا١تيزاف ، كفيو مباحث نستفيد 

 اذكر بعض الفوائد العامة من اٟتديث ؟
 .زمتو اٟتث على ا١تواظبة على ىذا الذكر، كالتحريض على مبل

 .إثبات صفة ابة  تعاُف
 .كالثناء عليو يف الدعاءتعاُف اٞتمع بُت تنزيو هللا 

 .خرة سباب اليت تيقرهبم إُف هللا، كتيثقل موازينهم يف الدار اآل متو األ  ألي  بياف الرسوؿ 
 .إثبات ا١تيزاف، كجاء يف بعض النصوص إثبات أف لو ًكفَّتُت

 .إثبات كزف أعماؿ العباد
 .بيو على سىعة رٛتة هللا؛ حيث ٬تازم على العمل القليل ابلثواب اٞتزيلالتن

)حيجبت اٞتنة  ؿ ًٓتفة ىاتُت الكلمتُت على اللساف إُف أف التكاليف شاقَّة على النفس، كمن أجل ذلك قااإلشارة 
 ت ( .اب١تكاره، كحيجبت النار ابلشهوا
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