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 ََبُب اْلُمَدبَِّر َواْلُمَكاَتِب َوُأمِّ اْلَوَلدِ 
 

 تعليق العتق اب١توت .ادلدبر : 
 . أم قاؿ لو أنت حر بعد مويت ، كٝتي ىذا تدبَتان ألنو حيصل العتق فيو يف دبر اٟتياة : قال النووي

 شراء العبد نفسو من سيده .وادلكاَتب : 
 ملكو ، أبف يطأىا السيد فتضع ما تبُت فيو خلق إنساف ، فتعتق ٔتوتو من رأس مالو .: ىي اليت كلدت من سيدىا يف وأم الولد 

ُرُه, فَ بَ َلَغ َذِلَك النَِّبَّ )  َعْن َجاِبٍر  - 5441 . ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ رَُجًًل ِمْن اْْلَْنَصاِر َأْعَتَق ُغًَلًما َلُو َعْن ُدبٍُر, َلَْ َيُكْن لَُو َماٌل َغي ْ
?»فَ َقاَل:  َفٌق َعَلْيِو  ( فَاْشتَ َراُه نُ َعْيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ بَِثَماِنَاَئِة ِدْرَىمٍ « َمْن َيْشََتِيِو ِمّنِّ  .ُمت َّ

 ( .فَاْحَتاَج   ) َوِف َلْفٍظ ِلْلُبَخاِريِّ 
 ( . اِنَائَِة ِدْرَىٍم, فََأْعطَاُه َوقَاَل: اْقِض َديْ َنكَ وََكاَن َعَلْيِو َدْيٌن, فَ َباَعُو بَِثمَ  ) َوِف ِرَوايٍَة ِللنََّساِئيِّ 

------------- 
 . أم قاؿ لو أنت حر بعد مويت ، كٝتي ىذا تدبَتان ألنو حيصل العتق فيو يف دبر اٟتياة : قال النووي(  ) دبّر

بثمامنائة درىم كأعطاه  ( جاء يف ركاية ) كعليو دين ( كيف ركاية ) ككاف ٤تتاجان كعليو دين فباعو النيب  ) َل يكن لو مال غريه
 كقاؿ : اقض دينك ( .

 ? ماذا نستفيد من احلديث 
 جواز التدبَت .نستفيد 

 : كأٚتع ا١تسلموف على صحة التدبَت . قال النووي 
  ما سبب بيع النب ? للعبد ادلدبر ِف حديث الباب 

 بٌينة الركاايت سبب ذلك :
 ( ففي ىذه الركاية داللة على أف سبب بيعو أنو ال ديلك غَته . َلٍى يىكيٍن لىوي مىاؿه غىيػٍرىهي يف ركاية البخارم )

 لتصريح أف سبب بيعو ىوفقاؿ : من يشًتيو مٍت ( ففي ىذه الركاية ا كيف ركاية للبخارم أخرل ) ... فاحتاج ، فأخذه النيب 
 احتياجو لثمنو .

 ( ففي ىذه الركاية أف سبب بيعو ىو الدٍين.كجاء يف ركاية النسائي )... ككاف ٤تتاجان، كعليو دٍين، فباعو رسوؿ هللا 
 ? ما حكم بيع ادلدبّر 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقواؿ :
 : اٞتواز مطلقان . القول اْلول

 جوزه عائشة كطاككس كعطاء كاٟتسن ك٣تاىد كأٛتد كإسحاؽ كأبو ثور كداكد .ك٦تن  :  قال النووي
 بعتقو فإنو جيوز بيعو ابإلٚتاع . ) قالو النوكم ( . ىقياسان على ا١توصى 

 كقالوا : إف قولو ) ككاف ٤تتاجان ( ال مدخل لو يف اٟتكم ، كإمنا ذيكر لبياف السبب يف ا١تبادرة لبيعو .
 : ال جيوز بيعو . القول الثاين
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 ٟتديث ) ال ييباع مدبٌر كال ييوىب ( .
 جيوز بيعو للحاجة . القول الثالث :

 كىذا قوؿ عطاء كاٟتسن .
 العيد .كاختار ىذا القوؿ ابن دقيق 

 اٞتواز للحاجة .والراجح 
بًَّر ميٍطلىقنا ًمٍن غى قال الشوكاين :   . ٍَتً تػىٍقًييدو اًبٍلًفٍسًق كىالضَّريكرىةً كىاٟتٍىًديثي يىديؿُّ عىلىى جىوىاًز بػىٍيًع اٍلميدى

 .كىًإلىٍيًو ذىىىبى الشَّاًفًعيُّ كىأىٍىلي اٟتٍىًديًث، كىنػىقىلىوي اٍلبػىيػٍهىًقيُّ يًف اٍلمىٍعرًفىًة عىٍن أىٍكثىًر اٍلفيقىهىاًء 
بًَّر ميٍطلى   .قنا كىحىكىى النػَّوىًكمُّ عىٍن اٞتٍيٍمهيوًر أىنَّوي الى جيىيوزي بػىٍيعي اٍلميدى

 . كىاٟتٍىًديثي يػىريدُّ عىلىٍيًهمٍ 
بػَّري   بًَّر تىٍدًبَتنا ميٍطلىقنا الى اٍلميدى اًلًكيًَّة أىنَّوي الى جيىيوزي بػىٍيعي اٍلميدى : إٍف ًمتُّ ًمٍن مىرىًضي ىىذىا كىريًكمى عىٍن اٟتٍىنىًفيًَّة كىاٍلمى تىٍدًبَتنا ميقىيَّدنا ٨تىٍوي أىٍف يػىقيوؿى

، فى  فه حيرّّ عيوي أًلىنَّوي كىاٍلوىًصيًَّة فػىيىجيوزي الرُّجيوعي ًفيًو كىمىا جيىيوزي الرُّجيوعي ًفيهىافػىفيَلى  . ًإنَّوي جيىيوزي بػىيػٍ
: مىٍن مى :  مث قال رمحو هللا نىعى اٍلبػىٍيعى ميٍطلىقنا كىافى كىقىٍد ذىىىبى إَلى جىوىاًز اٍلبػىٍيًع ًلميٍطلىًق اٟتٍىاجىًة عىطىاءه، كىًإلىٍيًو مىاؿى اٍبني دىًقيًق اٍلًعيًد، فػىقىاؿى

، كىمىٍن أىجىازىهي يف بػىٍعًض ا : قػيٍلت اًبٟتٍىًديًث يف الصُّورىًة اٟتٍىًديثي حيجَّةن عىلىٍيًو، أًلىفَّ اٍلمىٍنعى اٍلكيلًٌيَّ يػينىاًقضيوي اٞتٍىوىازي اٞتٍيٍزًئيُّ لصُّوىًر فػىلىوي أىٍف يػىقيوؿى
افى ٤تيٍتىاجنا " الى وي اٍلقىٍوؿي بًًو يف غىٍَتً ذىًلكى ًمٍن الصُّوىًر كىأىجىابى مىٍن أىجىازىهي ميٍطلىقنا أبًىفَّ قػىٍولىوي يف اٟتٍىًديًث: " كىكى الَّيًت كىرىدى ًفيهىا فىَلى يػىٍلزىمي 

ى لً   ع .   ) نيل األكطار ( .لسَّيًًٌد جىوىازى اٍلبػىيٍ مىٍدخىلى لىوي يف اٟتٍيٍكًم، كىًإمنَّىا ذيًكرى لًبػىيىاًف السَّبىًب يًف اٍلميبىادىرىًة لًبػىٍيًعًو لًيػيبػىُتًٌ
 ? ىل ادلدبر يعتق من كل ادلال أم من الثلث 

 اٞتمهور حيسب من الثلث قياسان على الوصية .
ؼى ًفيوً كىقىٍد ايٍستيًدؿَّ ًْتىًديًث اٍلبىاًب كىمىا يًف مىٍعنىاهي عىلىى مىٍشريكًعيًَّة التٍَّدًبًَت، كىذىًلكى :  قال الشوكاين  . ٦تَّا الى ًخَلى

ؼي ىىٍل يػىنػٍفيذي ًمٍن رىٍأًس اٍلمىاًؿ أىٍك ًمٍن الثػُّليثً   ؟ كىًإمنَّىا ا٠تًٍَلى
 . أىنَّوي يػىنػٍفيذي ًمٍن الثػُّليثً فىذىىىبى اٍلفىرًيقىاًف ًمٍن الشَّاًفًعيًَّة كىاٟتٍىنىًفيًَّة كىمىاًلكو كىاٍلًعتػٍرىًة، كىىيوى مىٍرًكمّّ عىٍن عىًليٌو كىعيمىرى  
لُّوا ٔتىا قىدٍَّمنىا ًمٍن قػىٍولًًو    . كىىيوى حيرّّ ًمٍن الثػُّليًث :  كىاٍستىدى
ائًًر  مىٍسعيودو كىاٟتٍىسىني اٍلبىٍصرًمُّ كىاٍبني اٍلميسىيًًٌب كىالنَّخىًعيًٌ كىدىاكيد كىمىٍسريكؽه إَلى أىنَّوي يػىنػٍفيذي ًمٍن رىٍأسً  كىذىىىبى اٍبني   اٍلمىاًؿ ًقيىاسنا عىلىى ا٢ٍتًبىًة كىسى

ٍنسىافي ًمٍن مىالًًو يف حىاًؿ حىيىاتًوً   اأٍلىٍشيىاًء الَّيًت خييٍرًجيهىا اإٍلً
 .تىذىريكا عىٍن اٟتٍىًديًث الًَّذم اٍحتىجَّ ًبًو اأٍلىكَّليوفى ٔتىا ًفيًو ًمٍن اٍلمىقىاًؿ اٍلميتػىقىدًٌـً كىاعٍ 

نىوي كىبػىٍُتى اٍلوىصً كىلىًكنَّوي ميٍعتىًضده اًبٍلًقيىاًس عىلىى اٍلوىًصيًَّة، كىالى شىكَّ أىنَّوي اًبٍلوىًصيًَّة أىٍشبىوي ًمٍنوي اًب٢ٍتًبىًة ًلمىا  ًة التَّامَّةً بػىيػٍ ابػىهى  )نيل األكطار( يًَّة ًمٍن اٍلميشى

إذا قاؿ اإلنساف لعبده : أنت حر بعد مويت ، صح ، فإذا مات عتق ، كلكن ال يعتق إال  : قال الشيخ ابن عثيمني رمحو هللا
 بعد الدٍين كمن الثلث فأقل ، فحكمو حكم الوصية .

فإذا مات السيد كالعبد مدبر ، قيمتو عشرة آالؼ رايؿ ، كعليو دين يبلغ عشرة آالؼ ، فإف العبد ال يعتق ، ألف الدين مقدـ 
 العبد ا١تدبر لقضاء دين سيده . عليو ، ك٢تذا ابع النيب 

سول ىذا العبد ، فنصفو  كإذا دبٌر سيد عبده كقيمة العبد عشرة آالؼ رايؿ ، كعليو دين يبلغ ٜتسة آالؼ رايؿ ، كليس لو
للدين كيعتق ثلث النصف الباقي ، أم سدس ٚتيعو ، كالباقي للورثة ، فيباع العبد على أف سدسو حر ، فيوىف الدين ، كالباقي 
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 .من الثمن يكوف ثلثو للعبد ، ألنو كسبىو ّتزئو اٟتر ، كالباقي للورثة 
 فائدة :

 كم بيع ا١تدبر بُت أف يكوف عبدنا كبُت أف يكوف أمة.ٚتهور الفقهاء بل عامتهم على أنو ال فرؽ يف ح
 ? اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث 

o  يف اٟتديث نظر اإلماـ يف مصاحل رعيتو كأمرىم إايىم ٔتا فيو الرفق هبم كإبطا٢تم ما يضرىم من تصرفاهتم اليت ديكن
 فسخها.

o كالتربع . أف اإلنساف ينبغي لو أف يبدأ بنفسو كٔتن يعوؿ قبل الصدقة 
o  ، العتق ابلتدبَت أقل أجران من العتق حاؿ اٟتياة ، ألف عتق التدبَت يكوف بعد ا١توت ، بعد أف خرج اإلنساف من الدنيا

) أفضل الصدقة أف تصدؽ كأنت صحيح شحيح أتمل البقاء كٗتشى الفقر ، كال ٘تهل حىت إذا  كقد قاؿ النيب 
 كذا ، كقد كاف لفَلف ( أم الوارث .  بلغت اٟتلقـو ، قلت : لفَلف كذا كلفَلف

 ككذلك العتق يف مرض ا١توت أقل من العتق يف الصحة .
o . كجوب االىتماـ بسداد الديوف كما على اإلنساف من حقوؽ 

ِه, َعِن النَِّبِّ  - 5445 (  بَِقَي َعَلْيِو ِمْن ُمَكاتَ َبِتِو ِدْرَىمٌ اْلُمَكاَتُب َعْبٌد َما )  قَالَ  َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن أَبِيِو, َعْن َجدِّ
 َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد ِبِِْسَناٍد َحَسٍن .

َحُو احْلَاِكُم   َوَأْصُلُو ِعْنَد َأمْحََد َوالثًََّلثَِة, َوَصحَّ
------------ 
 ? ما صحة حديث الباب 

 حسن كما قاؿ ا١تصنف رٛتو هللا .
 ? عرف الكتابة , وما حكمها 

 . ىي: أف يشًتم الرقيق نفسو من سيده بثمن مؤجلالكتابة ، 
، ٝتيًٌيىٍت ًكتىابىةن؛ أًلىفَّ السَّ قال ابن قدامة نىوي ًكتىاابن ٔتىا : اٍلًكتىابىةي: إٍعتىاؽي السَّيًًٌد عىٍبدىهي عىلىى مىاؿو يف ًذمًَّتًو يػيؤىدَّل ميؤىجََّلن نىوي كىبػىيػٍ يًٌدى يىٍكتيبي بػىيػٍ

 لىٍيًو.اتػَّفىقىا عى 
، كىمً  ؛ أًلىنَّوي يىضيمُّ أىحىدى كىًقيلى: ٝتيًٌيىٍت ًكتىابىةن ًمٍن اٍلكىٍتًب، كىىيوى الضَّمُّ؛ أًلىفَّ اٍلميكىاتىبى يىضيمُّ بػىٍعضى النُّجيوـً إَلى بػىٍعضو يى ا٠تٍىرىزي ًكتىاابن

ٍنوي ٝتيًٌ
 )ا١تغٍت(خىًر ًٓتىٍرزًًه. ... الطَّرىفػىٍُتً إَلى اٍل 

ىو شراء العبد نفسو من سيده أبف يقع بُت الرقيق كسيده عقد اتفاؽ على أف الرقيق يدفع لسيده مبلغان من ا١تاؿ كتكوف فالكتابة: 
 ىذه ا١تاؿ ٧تومان موزعة على مدد معينة. فإذا أداىا العبد لسيده عتق العبد كصار حران.

 ؿ.قولو )بثمن مؤجل( أم: ال بد أف يكوف ا١تاؿ مؤجَلن فَل تصح ٔتاؿ حا -
 ألف العبد ليس عنده ماؿ كلو ملَّكو أحد ماالن فمالو لسيده.

كلو قاؿ قائل: العبد ليس عنده ماؿ، كلكن لو فرض أف أحدان من الناس قاؿ لو: اشًًت نفسك من سيدؾ، كأان أعطيك ا١تاؿ 
ضية بريرة مع عائشة ػ رضي هللا نقدان، ك٢تذا إف أراد ا١تؤلف أنو ال بد من التأجيل فهذا ليس بصحيح؛ ألنو قد تكوف القضية كق

، 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
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 كالؤؾ يل فعلت.
 متعذر؛ ألنو ال ديلك. )الشرح ا١تمتع(فهذا دليل على أف الكتابة جيوز أف تكوف ْتاؿو إذا كاف من غَت العبد، أما من العبد فهذا 

 كاألصل فيو الكتاب كالسنة كاإلٚتاع. -
اتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىٍَتان(.قاؿ تعاَل  تػىغيوفى اٍلًكتىابى ٦تَّا مىلىكىٍت أىدٍيىانيكيٍم فىكى  )كىالًَّذينى يػىبػٍ

 كمن السنة:
اتػىٍبتي أىٍىًلي عىلىى ًتٍسًع أىكىاؽو أىنػَّهىا قىالىٍت )جىاءىٍت بىرًيرى  حديث عىاًئشىة  متفق عليو .(يًف كيلًٌ عىاـو أيكًقيَّةه ... ةي ًإَلىَّ فػىقىالىٍت ايى عىاًئشىةي ًإٌّنً كى

، عىٍن أىبًيًو، عىٍن جىدًًٌه، عىًن النَّيبًٌ   اتػىبىًتًو ًدٍرىىمه( ركاه أبو داكد.قىاؿى )اٍلميكىاتىبي عىٍبده مىا بىًقيى عىلىٍيًو ًمٍن ميكى  كحديث عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ًبيًل اَّللًَّ كىاٍلميكىاتىبي الًَّذل ييرًيدي األىدىاءى  كحديث أىًِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى )ثىَلىثىةه حىقّّ عىلىى اَّللًَّ عىٍونػيهيمي اٍلميجىاًىدي يًف سى

 ذم.كىالنَّاًكحي الًَّذل ييرًيدي اٍلعىفىاؼ( ركاه الًتم
 كأٚتع العلماء على مشركعية الكتابة.

 ?  ماذا نستفيد من احلديث 
أف ا١تكاتب ال يعتق كيكوف لو حكم األحرار حىت يؤدم ما عليو من ماؿ الكتابة، فإف بقي عليو شيء كلو قليَلن فهو نستفيد 

 . عبد، ٕترم عليو أحكاـ الرقيق
 كىذا مذىب ٚتهور العلماء.

ٍلمىٍشهيور يف كىاتىب الى يىًصَت حيرِّا بًنػىٍفًس اٍلًكتىابىة بىٍل ىيوى عىٍبده مىا بىًقيى عىلىٍيًو ًدٍرىىم كىمىا صىرَّحى ًبًو يف اٟتٍىًديث ا: أىفَّ اٍلمي  قال النووي
ا قىاؿى الشَّاًفًعٌي كىمىاًلك كىٚتىىاًىَت اٍلعيلىمىاء.  سينىن أىِب دىاكيدى كىغىٍَته، كىهًبىذى

َها-َمَة َوَعْن ُأمِّ َسلَ  - 5441 ي, )  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ ْحَداُكنَّ ُمَكاَتٌب, وََكاَن ِعْنَدُه َما يُ َؤدِّ ِإَذا َكاَن ِِلِ
. ( فَ ْلَتْحَتِجْب ِمْنوُ  ِْمِذيُّ َحُو الَتِّ  .. َرَواُه اخْلَْمَسُة  َوَصحَّ

------------ 
 ? ما صحة حديث الباب 
 . إسناده ضعيف. نػىٍبهاف ميكاتىب أـ سلمة مقبوؿ حيث يتابع، كَل يتابع على ىذا اٟتديث كتفرد بو 
 . كحديث أفعمياكاف أنتيما قاؿ اإًلماـ أٛتد: نبهاف ركل حديثُت عجيبُت، يعٍت ىذا اٟتديث 
 ? ماذا نستفيد من احلديث 

ا عليو من دين الكتابة فإف موالتو ٖتتجب منو ألنو قد صار حران ، اٟتديث يدؿ على أف ا١تكاتب إذا كاف معو من ا١تاؿ ما يفي ٔت
 كإف َل يكن سلم ىذا ا١تاؿ إليها .

 لكن اٟتديث ضعيف ، كىو معارض :
 درىم ( . اٍلميكىاتىبي عىٍبده مىا بىًقيى عىلىٍيوً )  ابٟتديث السابق . أواًل :
 عمل عائشة ٓتَلفو : اثنياً :

:  ) إبسناد صحيح عن سليماف بن يسار قاؿفقد ركل البيهقي يف "سننو"  استأذنت 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 :
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 استدؿ ابٟتديث من قاؿ أف ا١ترأة ال ٖتتجب عن عبدىا الذم ٘تلكو .
 موقع ) اِلسًلم س ج ( : جاء ِف

على كجوب احتجاب ا١ترأة أماـ العبيد األجانب الذين ال ٘تلكهم ، لكن كقع ا٠تَلؼ يف كجوب  -أم العلماء  –اتفقوا  
  احتجاب ا١ترأة من عبدىا الذم ٘تلكو على أقواؿ منها

 .: جواز أف تظهر ا١ترأة أماـ ٦تلوكها ٔتا تظهر بو عادة أماـ احملاـر  اْلولالقول 
 .كإَل ذلك ذىب بعض الشافعية كا١تالكية كاٟتنابلة  

 .هينَّ ( كاستدلوا لذلك بقولو تعاَل : ) كىالى يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ ًإالَّ لًبػيعيولىًتًهنَّ .. ( إَل قولو ) أىٍك مىا مىلىكىٍت أىدٍيىانػي 
ًبًو رىٍأسىهىا أىتىى فىاًطمىةى ًبعىٍبدو كىافى قىٍد كىىىبىوي ٢تىىا ، قىاؿى : كىعىلىى فىاًطمىةى رىًضيى اَّللَّي عىنػٍهىا ثػىٍوبه ًإذىا قػىنػَّعىٍت  ا ركم عىٍن أىنىسو أىفَّ النَّيبَّ كٔت

ليٍغ رىأٍ  ليٍغ رًٍجلىيػٍهىا ، كىًإذىا غىطٍَّت بًًو رًٍجلىيػٍهىا َلٍى يػىبػٍ مىا تػىٍلقىى قىاؿى : ) ًإنَّوي لىٍيسى عىلىٍيًك أبىٍسه ًإمنَّىا ىيوى أىبيوًؾ  سىهىا ، فػىلىمَّا رىأىل النَّيبُّ َلٍى يػىبػٍ
ميًك (  .أخرجو أبو داكد  كىغيَلى

اكينَّ ميكىاتىبه فىكىافى ًعٍندىهي مىا يػيؤىدًٌم فػىٍلتىٍحتىًجٍب ًمٍنوي ( كٟتديث الباب   . ) ًإٍف كىافى إًلًٍحدى
  .أف ىذا اٟتديث دؿ ٔتفهومو على عدـ كجوب احتجاهبا منو إذا َل يكاتب كَل جيد ماؿ الكتابة كقالوا

، رمها حيل منها ما حيل لذم احملـركأطلق علماؤان ا١تتأخركف القوؿ أبف غَلـ ا١ترأة يف ذكم ٤تا" يف "أحكاـ القرآف قال ابن العريب
  كىو صحيح يف القياس " انتهى

اإلنصاؼ: " كالصحيح من ا١تذىب ) أم اٟتنبلي ( أف للعبد النظر من موالتو إَل ما ينظر إليو الرجل من  يف وقال ادلرداوي
 . ذكات ٤تارمو " انتهى

 .: أف ا١ترأة جيب أف ٖتتجب أماـ ٦تلوكها كأنو ال جيوز لو النظر إليها  القول الثاين
ك٣تاىد كعطاء كاٟتسن كابن سَتين كطاككس كسعيد بن كإَل ىذا ذىب فريق من العلماء منهم ٚتهور السلف كابن مسعود 

 . ا١تسيب كالشعيب كىو قوؿ أِب حنيفة كأٛتد كالشافعي يف ركاية
 .كاستدلوا بعمـو األدلة على منع الرجاؿ من النظر إَل النساء ، ككجوب احتجاب ا١ترأة منهم 

زكاجنا كال ٤تاـر ، بل أجانب ؛ فحرمة زكاج ا١ترأة من ٦تلوكها كقالوا : إف العبيد رجاؿ فحوؿ كالشهوةي متحققة فيهم ، كىم ليسوا أ 
ال ٕتعلو ٤ترمنا ٢تا ؛ ألف ىذه اٟترمة ليست على التأبيد كإمنا ىي حرمة مؤقتة عارضة بسبب الرؽ ؛ بدليل أنو جيوز لو أف يتزكجها 

 . الزينة أمامو إف ٖترر ؛ كمن مث فَل حيل للعبد النظر إَل موالتو ، كال جيوز ٢تا التكشف كإبداء
كأتكلوا آية سورة النور أبهنا يف حق اإلماء اإلانث فقط دكف الذكور ، كاستدلوا ٔتا ركم عن سعيد بن ا١تسيب أنو قاؿ : " ال 

 .تغرنكم آية النور فإمنا عٍت هبا اإلماء ، كَل يعن هبا العبيد 
كابن سَتين كابن ا١تسيب : إف العبد ال ينظر إَل شعر يف " أحكاـ القرآف " : " قاؿ ابن مسعود ك٣تاىد كاٟتسن  قال اجلصاص

 . موالتو ، كىو مذىب أصحابنا ، إال أف يكوف ذا ٤تـر
، َل جيز ٢تا أف تتزكجو كىو عبدىا ، فهي كإفألف العبد كاٟتر يف التحرمي سواء؛ ( على اإلماءٍت أىدٍيىانػيهينَّ أىٍك مىا مىلىكى كأتكلوا قولو: )

ض كمن ٖتتو امرأة أختها ٤ترمة عليو كال يبيح لو ذلك النظر إَل شعر أختها ، ككمن عنده أربع نسوة سائر فإف ذلك ٖترمي عار 
النساء ٤ترمات عليو يف اٟتاؿ كال جيوز لو أف يستبيح النظر إَل شعورىن ، فلما َل يكن ٖترديها على عبدىا يف اٟتاؿ ٖتردينا مؤبدنا  

 . كاف العبد ٔتنزلة سائر األجنبيُت
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 .) ال حيل المرأة تؤمن ابهلل كاليـو الخر أف تسافر سفرا فوؽ ثَلث إال مع ذم ٤تـر (  كأيضا قاؿ النيب 
  .كالعبد ليس بذم ٤تـر منها ، فَل جيوز أف يسافر هبا ، كإذا َل جيز لو السفر هبا َل جيز لو النظر إَل شعرىا كاٟتر األجنيب

 ع ؟ملك اليمُت يف ىذا ا١توض فإف قيل : ىذا يؤدم إَل إبطاؿ فائدة ذكر
، فجاز أف يظن ظاف أف اإلماء ( كأراد هبن اٟترائر ا١تسلماتأىٍك ًنسىائًًهنَّ : )د ذكر النساء يف الية بقولو: ليس كذلك ألنو ققيل لو

، كإمنا خص ة يف ذلك سواء، فأابف تعاَل أف األمة كاٟتر  ما جيوز للحرة النظر إليو منهاال جيوز ٢تن النظر إَل شعر موالهتن كإَل
ولىًتًهٌن ..( إَل آخر ما عي كىال يػيٍبًدينى زًينػىتػىهينَّ ًإال لًبػي : )يع من ذكر قبلهن ىم الرجاؿ بقولونساءىن ابلذكر يف ىذا ا١توضع ألف ٚت

إَل ىذه ا١تواضع من  ، فأابف تعاَل إابحة النظرصوصوف بذلك إذا كانوا ذكم ٤تاـر، فكاف جائزنا أف يظن ظاف أف الرجاؿ ٥تذكر
: ) أىٍك مىا مىلىكىٍت أىدٍيىانػيهينَّ ( لئَل يظن ظاف ـ ، مث عطف على ذلك اإلماء بقولونسائهن سواء كن ذكات ٤تاـر أك غَت ذكات ٤تار 

كاف قولو :   أف اإلابحة مقصورة على اٟترائر من النساء إذ كاف ظاىر قولو : ) أىٍك ًنسىائًًهنَّ( يقتضي اٟترائر دكف اإلماء ، كما
مىى ًمٍنكيٍم..( النور) الً ، كقولو: )ى اٟترائر دكف ا١تماليك، علِّ/كىأىٍنًكحيوا األىايى ٍيًن ًمٍن رًجى ، كذلك ؛ إلضافتهم إلينا( األحراركيمٍ شىًهيدى

 . " انتهى، مث عطف عليهن اإلماء فأابح ٢تن مثل ما أابح يف اٟترائر أىٍك ًنسىائًًهنَّ( على اٟترائر قولو : )
( يدؿ بظاىره على أف ىذا كغَلمك: ) كأجاب أصحاب القوؿ الثاّن كذلك عن حديث أنس أبنو كاقعة حاؿ ، كأبف قولو 

 . ا١تملوؾ كاف صغَتنا
ل البيهقي يف سننو كأجابوا عن حديث أـ سلمة أبنو ضعيف ال يصح ٞتهالة نبهاف موَل أـ سلمة راكم اٟتديث ، كقد نق

  .( عن الشافعي قولو : " َل أر من رضيت من أىل العلم يثبت ىذا اٟتديث " انتهىِّٕ/َُ)
: أجاز فريق من العلماء أف ينظر ا١تملوؾ إَل الوجو كالكفُت من موالتو للحاجة فقط ، كأنو بذلك ال يعد   القول الثالث

 .ها كمحارمها ، فَل جيوز لو ا٠تلوة هبا كال السفر مع
 انتهى .   . كلعل ىذا ىو أعدؿ األقواؿ كأكسطها كأقرهبا ٚتعنا للنصوص

ُهَما: َأنَّ النَِّبَّ  -َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس  - 5441 يُوَدى اْلُمَكاَتُب ِبَقْدِر َما َعَتَق ِمْنُو ِديََة احْلُرِّ, َوِبَقْدِر َما )  قَالَ  َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
.  د (اْلَعبْ َرقَّ ِمْنُو ِديََة   َرَواُه َأمْحَُد, َوأَبُو َداُوَد, َوالنََّساِئيُّ
------------- 

 بضم الياء أم : يعطى دية .( يُوَدى ) 
 أم : ْتصة ما صار منو حران أبداء بعض ٧تـو الكتابة .(  ِبَقْدِر َما َعَتَق ِمْنوُ ) 
 ا١تكاتب دية العبد بقدر ما بقي منو عبدان .أم : كيعطى د ( َوِبَقْدِر َما َرقَّ ِمْنُو ِديََة اْلَعبْ ) 
 ? ما صحة حديث الباب 

موَل ابن عباس عن ابن عباس ، كاختلف يف كصلو كإرسالو كسيأيت   اختَلفان كبَتان كمداره على عكرمةىذا اٟتديث اختلف فيو 
 كَلـ البيهقي فيو إف شاء هللا .

 ? ما معىن احلديث 
ًتل أنو ييعطى دية اٟتر بقدر ما أٌدل مٍن ماؿ الكتابة؛ ألنو حر بقدر ذلك، كييعطى دية العبد حكم للمكاتب إذا قي  كا١تعٌت: أنو 

 بقدر ما بقي، فلو أٌدل نصفو مثَلن، يعطى نصف دية اٟتٌر، كنصف دية العبد.
 ? ماذا نستفيد من احلديث 
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 مبعضان ، بعضو حر كبعضو رقيق .ىذا اٟتديث يدؿ على أف ا١تكاتب إذا أدل بعض أقساط دين الكتابة ، أنو يكوف 
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 .
 كىذا اٟتديث معارض ابٟتديث الذم تقدـ ) أف ا١تكاتب عبد ما بقي عليو درىم ( .

 يثبت لو شيء من أحكاـ األحرار حىت يستكمل حريتو .أنو ال فالراجح مذىب اٞتمهور 
أٚتع عواـ الفقهاء، عىلىى أف ا١تكاتب عبد ما بقي عليو درىم، يف جنايتو، كاٞتناية عليو، إال قَاَل ِف "ادلغّن": قَاَل اخلطّايّب: 

بقي دية العبد، كريكم يف ذلك شيء عن علي إبراىيم النخعي، فإنو قىاؿى يف ا١تكاتب ييؤدم بقدر ما أدل مٍن كتابتو دية اٟتر، كما 
: حدثنا دمحم بن عبد هللا، ثنا ىشاـ بن أِب عبد  : هنع هللا يضر، كىقىٍد رىكىل أبو داكد يف "سننو"، كاإلماـ أٛتد يف "مسنده"، قىاؿى هللا، قىاؿى

: قضى يف ا١تكاتب، ييقتل أنو  رسوؿ هللا  حدثٍت حيِت بن أِب كثَت، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي هللا تعاَل عنهما، قىاؿى
قىاؿى ا٠تطٌاٌِب: كإذا صح اٟتٍىًديث كجب القوؿ بو، إذا َل يكن منسوخنا،  ،  ييودىل  ما أدل مٍن كتابتو دية اٟتر، كما بقي دية العبد

 (ا١تغٍت)    أك معارضا ٔتا ىو أكَل منو. 
كىذا ا١تذىب إمنا يركم عن علي بن أِب طالب هنع هللا يضر ، ة إذا كقع فيو االختَلؼ كجب التوقف فيو حديث عكرمقال البيهقي : 

 (السنن الكربل)م .    نظر كهللا أعل كىو أنو يعتق بقدر ما أدل كيف ثبوتو عن النيب 
ُهَما-مِّ اَْلُمْؤِمِننَي َأِخي ُجَوْيرِيََة أُ  -َوَعْن َعْمِرو ْبِن َاحْلَاِرثِ  -5444 ِعْنَد َمْوتِِو   َما تَ َرَك َرُسوُل َاَّللَِّ  ) قَالَ  -َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

ًئا, ِإالَّ بَ ْغَلَتُو اَْلبَ ْيَضاَء, َوِسًَلَحُو, َوَأْرضً   .َرَواُه اَْلُبَخاِرّي ُ ( ا َجَعَلَها َصَدَقًة ِدْرََهًا, َواَل ِديَنارًا, َواَل َعْبًدا, َواَل َأَمًة, َواَل َشي ْ
-------------- 

كاهنع هللا يضر، ركل عمرك عن  عمرك بن اٟتارث بن أِب ضرار أخو جويرية بنت اٟتارث زكج النيب ىو (  َوَعْن َعْمِرو ْبِن َاحْلَاِرثِ )  
 . أختو جويرية، كعن أبيو اٟتارث، كعن ابن مسعود هنع هللا يضر

 ق . ٔٓ، ماتت سنة : يف غزكة بٍت ا١تصطلق  ، سباىا النيب  بنت اٟتارث( َأِخي ُجَوْيرِيََة  
اتػى :  قال ابن القيم ًبًت ٍبًن قػىٍيسو فىكى ٌيًد اٍلقىٍوـً كىقػىعىٍت يف سىٍهًم َثى بػىهىا فىأىٌدل عىنػٍهىا رىسيوؿي كىكىافى ًمٍن ٚتيٍلىًة الٌسيٍبً جيوىٍيرًيىةي بًٍنتي اٟتٍىاًرًث سى

ا التٌػٍزًكيًج ًمائىةى أىٍىًل بػىٍيتو مىٍن بيًٍتى اٍلميٍصطى  اَّللًٌ   .: أىٍصهىاري رىسيوًؿ اَّللًٌ ًلًق قىٍد أىٍسلىميوا كىقىاليواكىتػىزىٌكجىهىا فىأىٍعتىقى اٍلميٍسًلميوفى ًبسىبىًب ىىذى
 ا ( .كاف يركبهإال بغلتو البيضاء اليت  )  كيف ركاية(  ِإالَّ بَ ْغَلَتُو اَْلبَ ْيَضاءَ ) 
 ة ( .كأرضا جعلها البن السبيل صدق)  كيف ركايةة ( كأرضا ٓتيرب جعلها صدق)  كيف ركاية(  َوَأْرًضا َجَعَلَها َصَدَقةً ) 
 ? ماذا نستفيد من احلديث 

o  فيو بياف ما كاف عليو النيب من الزىد يف الدنيا كالتقلل منها. 
 : أف الزىد ترؾ ما ال ينفع يف الخرة، كالورع ترؾ ما ٗتاؼ ضرره يف الخرة .كقد بُت شيخ اإلسَلـ ابن تيمية رٛتو هللا

 .قاؿ ابن القيم رٛتو هللا: " كىذه العبارة من أحسن ما قيل يف الزىد كالورع كأٚتعها  
فضوؿ من اٟتَلؿ كىو زىد كقاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو هللا:  الزىد على ثَلثة أكجو، األكؿ: ترؾ اٟتراـ كىو زىد العواـ، كالثاّن: ترؾ ال

 ا٠تواص، كالثالث: ترؾ ما يشغل عن هللا كىو زىد العارفُت .
ٌوي جعل هللا كفاه :  كقد تكفَّل هللا ١تن ال جيعل الدنيا أكرب مهو ابلسعادة يف الدنيا كالخرة؛ ك٢تذا قاؿ النيب  من كانت الخرة مهى

كمن كانت الدنيا مهو جعل هللا فقره بُت عينيو كفٌرؽ عليو مشلو، كَل أيتو من الدنيا يف قلبو، كٚتع لو مشلو، كأتتو الدنيا كىي راغمة، 
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 (كَلـ عن الزىد يف كتاب اٞتامعكسيأيت  ).        إال ما قدر لو
o  كـر النيب اٟتديث إشارة إَل اتصاؼ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلكـر ي، فف . 

عند موتو: درمها كال دينارا كال عبدا كال  ما ترؾ رسوؿ هللا  ) رٛتو هللا على قوؿ عمرك بن اٟتارث يف اٟتديث قال القسطًلين 
 .فيو داللة على أف من ذكر من رقيق النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ٚتيع األخبار كاف إمَّا مات كإمَّا أعتقو (  أمة

نو كاف لو عبيد ما ينيف على ستُت، ككانت لو عشركف أمة، فهذا يدؿ على أف منهم :  كقد ذكران يف اترخينا الكبَت أوقال العيّن
 (العمدة)ة .    بعده كال أمة كىو يف الٌرًقيٌ  ، كمنهم من أعتقهم، كَل يبق عبد من مات يف حياة النيب 

فجاء رجل فأعطاه ـ شيئا إال أعطاه، قاؿ: "على اإلسَل ما سيًئل رسوؿ هللا ) عن أنس هنع هللا يضر قاؿ: ف كىذا يدؿ على كرمو  
كَلـ إف شاء هللا كسيأيت كَلـ عن ال)( . ةغنما بُت جبلُت، فرجع إَل قومو فقاؿ: اي قومي أسلموا؛ فإف دمحما يعطي عطاء ال خيشى الفاق

 ( .يف كتاب اٞتامع
o اد كالتأىب لودؿ اٟتديث على اإًلعداد للجه اإلعداد للجهاد يف سبيل هللا تعاَل ، فقد . 

 .أم الذم أعده ٟترب الكفار: كالسيوؼ  (إال سَلحو  ) رٛتو هللا يف شرحو ٢تذا اٟتديث قال القسطًلين 
 .ان : السَلح ما أعددتو للحرب من آلة اٟتديد ٦تا يقاتل بو، كالسيف كحده يسمى سَلحوقال ابن اْلثري 

o  دؿ مفهـو اٟتديث كما يف معناه من األحاديث األخرل على أف الوقف لو أمهية ابلغة؛ ك٢تذا اعتٌت فقد  ،أمهية الوقف
إذا مات اإًلنساف انقطع عملو إال : كقاؿ  ( كأرضا جعلها البن السبيل صدقة)  كما يف ىذا اٟتديث بو النيب 

 . ومن ثَلثة: إال من صدقة جارية، أك علم ينتفع بو، أك كلد صاحل يدعو ل
o  َل يوص النيب كصية ا١تاؿ ألحد؛ ألنو ال يورث، كأكصى أبشياء أخرل. 
o  ا١تؤمن أيخذ من الدنيا بقدر ما يعينو على الخرة، كيقتدم ابلرسوؿ يف ذلك. 

َا َأَمٍة َوَلَدْت ِمْن َسيِِّدَىا, َفِهَي ُحرٌَّة بَ ْعَد َمْوتِِو )  َوَعْن ِاْبِن َعبَّاٍس قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  -5441 َأْخَرَجُو ِاْبُن َماَجْو,  (َأُّيُّ
 َواحْلَاِكُم ِبِِْسَناٍد َضِعيف  .

َح ََجَاَعٌة َوقْ َفُو َعَلى ُعمَ   ر .َورَجَّ
------------- 

 ? ما صحة حديث الباب 
إذا كلدت أـ الولد من ) قاؿ بسند صحيح عن عمر «  الكربل»لبيهقي يف ىو الصواب، فقد ركاه ا، ك الراجح كقفو على عمر 

 .ا١ترفوع، كصحَّح ا١توقوؼ. كىو الصواب« التلخيص»كقد ضعَّف اٟتافظ يف ( . طان سيدىا، فقد عتقت كإف كاف سق
 ? ماذا نستفيد من احلديث 

فإهنا  يد أمتو فتضع ما يتبُت فيو خلق إنساف سواء كضعتو حيان أك ميتان أف يطأ س( لكوىي اليت كلدت لسيدىا يف م) أـ الولدأف 
 تعتق ٔتوتو من رأس مالو.

 شرط أف تضع ما يتبُت فيو خلق إنساف سواء كلدتو حيان أك ميتان، كتكوف حرة بعد موت سيدىا كتعتق عتقان قهراين من رأس ا١تاؿ.ب
ك حيان فإنو ال بد أف يتبُت فيو خلق إنساف، يتبُت فيو اليداف كالرجَلف كالرأس، قاؿ الشيخ ابن عثيمُت: يعٍت إذا كلدت كلو ميتان أ

كىذا إمنا يكوف بعد بلوغ اٟتمل ٙتانُت يومان، أما قبل ذلك فَل ديكن أف خييىلَّق؛ ألف اٞتنُت يف بطن أمو يكوف يف األربعُت األكَل 
َت ٥تلقة، إذان ال ديكن أف يبدأ التخطيط إال بعد الثمانُت، فبعد الثمانُت نطفة، كيف الثانية علقة، مث يف الثالثة يكوف مضغة ٥تلقة كغ
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 ديكن أف خيلق، كيف التسعُت الغالب أنو ٥تلَّقه.
, َأْو َغارِ  ) قَالَ  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  َوَعْن َسْهِل ْبِن ُحنَ ْيٍف  -5441 ًما ِف ُعْسَرتِِو, َأْو ُمَكاتَ ًبا َمْن َأَعاَن رُلَاِىًدا ِف َسِبيِل َاَّللَِّ

َحُو َاحْلَاِكم ( ِف رَقَ َبِتِو, َأظَلَُّو َاَّللَُّ يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّو   . َرَواُه َأمْحَُد, َوَصحَّ
------------- 

 ? ما صحة حديث الباب 
 بن عقيل ال يقبل منو إذا تفرد. إسناده ضعيف؛ فيو عبد هللا بن سهل بن حنيف كىو ٣تهوؿ، ككذلك عبد هللا بن دمحم

 ? ماذا نستفيد من احلديث 
 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 

 طلب العبد ذلك من سيده.تسن الكتابة إذا 
 لقولو تعاَل )فىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىٍَتان(.

 لكن هللا اشًتط أف يعلم أسيادىم فيهم خَتان، كىو:
 كالقدرة على االكتساب. -ب الصَلح يف الدين. -أ

الكفر، كلو كاف غَت قادر على االكتساب  ألنو لو كاف غَت صاحل يف دينو ازداد بعد عتقو فسادان، كخيشى أف دييل بعاطفتو إَل 
 كمريض صار كىَلِّ على الناس.

 كىذا األمر لَلستحباب .
 . كىذا مذىب ٚتاىَت العلماء

ٍب ذىًلكى قال ابن قدامة يػٍرنا، كىَلٍى جيًى ابػىتيوي، إذىا عىًلمى ًفيًو خى اتػىبػىتىوي، ايٍستيًحبَّ لىوي إجى  .: إذىا سىأىؿى اٍلعىٍبدي سىيًٌدىهي ميكى
  ظىاًىًر اٍلمىٍذىىًب، كىىيوى قػىٍوؿي عىامًَّة أىٍىًل اٍلًعٍلم. ... )ا١تغٍت(يف 

 كقدرة على الكسب(. -: إَل أنو جيب إجابتو، إف علمنا فيو خَتان. )صَلح يف الدين وذىب بعض العلماء
 لظاىر الية )فىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خىٍَتان(.

 كىذا أمر، كاألمر للوجوب.
 كالراجح مذىب اٞتمهور.

 )ال حيل ماؿ امرئ مسلم إال بطيب نفس منو( ركاه أٛتد. ألف العبد ماؿ للسيد، كقد قاؿ الرسوؿ 
 ? اذكر بعض أحكام الكتابة 

 5 فائدة :
 كىلًٍلميكىاتىًب أىٍف يىًبيعى كىيىٍشًتىًمى إبًًٍٚتىاعو ًمٍن أىٍىًل اٍلًعٍلًم. قال ابن قدامة:

رىاءي ًمٍن أىقٍػوىل ًجهىاًت اٍلًكتىابىًة لًتىٍحًصيًل اٍلًعٍتًق، كىالى حيىٍصيلي إالَّ أبًىدىاًء ًعوىًضًو، كىالى دييًٍكنيوي اأٍلىدىاءي إالَّ اًباًلٍكًتسىابً أًلىفَّ عىٍقدى  ، كىاٍلبػىٍيعي كىالشًٌ
ًر، أىفَّ ًتٍسعىةى أىٍعشىارً   الٌرًٍزًؽ يف التًٌجىارىًة. ااًلٍكًتسىاًب، فىًإنَّوي قىٍد جىاءى يًف بػىٍعًض اٍلَثى

حي ًلمىالًًو، كىالتػٍَّوًفَتي عىلىٍيًو. ، ًفيمىا ًفيًو الصََّلى  كىلىوي أىٍف أيىٍخيذى كىيػيٍعًطيى
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ًلًو، كىمىٍشرىًبًو، كىكيٍسوىتًًو اًبٍلمىٍعريكؼً  الى غىنىاءى لىوي عىٍنوي، كىعىلىى رىًقيًقًو، كىاٟتٍىيػىوىاًف  ٦تَّا كىلىوي أىٍف يػيٍنًفقى ٦تَّا يًف يىًدًه ًمٍن اٍلمىاًؿ عىلىى نػىٍفًسًو؛ يًف مىٍأكى
 الًَّذم لىوي.

ًة ًمٍلًكًو، فىمى  ؛ أًلىنَّوي ًمٍن مىٍصلىحى النػَّفىقىًة عىلىٍيًهٍم. )ا١تغٍت(كىلىوي أتىًٍديبي عىًبيًدًه، كىتػىٍعزًيريىيٍم، إذىا فػىعىليوا مىا يىٍستىًحقُّوفى ذىًلكى  . لىكىوي، كى
 2فائدة : 

ـى ميكاتًًبوكجي  . وزي بيعي ا١تكاتىب، كميٍشًتيًو يقوـي مىقا
، يف كلًٌ عىاـو أيكقيةه، فأعينيٍت. فقلت: إف أحىبَّ  اهنع هللا يضرٟتديث عائشة  قالت )جاءىتٍت بريرة فقالت: كاتػىٍبتي أىىلي عىلى تسًع أكىاؽو

، فى  ذىىىبىٍت بىرًيرىةي ًإَلى أٍىًلهىا، فقالت ٢تىيٍم، فأبػىٍوا عىلىيػٍهىا. فىجىاءىٍت ًمٍن ًعٍنًدًىم، كرىسوؿي هللا أىٍىليًك أىٍف أعيدَّىا ٢تىيم، كيىكيوفى كىالىؤيًؾ يل فػىعىٍلتي
  فقالت: إٌّنً عىرىٍضتي ذًلكى عىلىٍيًهٍم، فأبػىٍو إالَّ أٍف يكيوفى ٢تىيم اٍلوىالءي، فأٍخبػىرىٍت عىاًئشىةي ، : )خيذً  النيب  -اهنع هللا يضر-جىاًلسه يىها، فقاؿى

( فػىفىعىلىٍت عائشة، مث قاـ النيب  ًطي ٢تيم الوىالىءى، فًإمنَّىا الوىالىءي لًمىٍن أٍعتىقى يف النَّاًس، فحمدى هللا كأثٌت عليو، مث قاؿ: )أما بعد:   كىاٍشًتى
هيوى ابطله كىإٍف كافى مىائىةى شىٍرط، فقضاءي ما ابؿي رجاؿو يشًتطوفى شريكطان لىٍيسىٍت يف كتاًب هللًا ما كافى ًمٍن شىٍرطو لىٍيسى يف كتاب هللًا فػى 

، فإمنا الوالء ١تن أعتق( متفق عليو.  هللا أحق، كىشىٍرطيوي أٍكثىقي
 : اختلف العلماء يف جواز بيع ا١تكاتب على ثَلثة مذاىب: قال ابن ادللقن
 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.
ببيعها كعليو بوب البخارم بيع ا١تكاتب إذا رضي ا١تكاتب.  فإف بريرة كانت مكاتبة كابعتها ا١توايل كاشًتهتا عائشة كأمر 

 )اإلعَلـ بفوائد عمدة األحكاـ(
 4فائدة : 

، فليس لآلخر فسخ الكتابة إال إبذف صاحبو.الكتابة عق  د الـز
 4فائدة: 

 كال تنفسخ ٔتوت السيد كجنونو، ألهنا عقد الـز أشبو البيع، فإذا مات السيد أدل ا١تكاتب ما عليو لورثة السيد.
ًزـه ًمٍن : ... كىٚتيٍلىةي ذىًلكى أىفَّ اٍلًكتىابىةى الى تػىنػٍفىًسخي ٔتىٍوًت السَّيًًٌد، الى قال ابن قدامة فنا؛ كىذىًلكى أًلىنَّوي عىٍقده الى نػىٍعلىمي ًفيًو بػىٍُتى أىٍىًل اٍلًعٍلًم ًخَلى

فىًسٍخ ٔتىٍوتًًو، كىاٍلبػىٍيًع كىاإٍلًجىارىًة. ًتًو، الى سىًبيلى إَلى فىٍسًخًو، فػىلىٍم يػىنػٍ  ًجهى
ا، فىًإفَّ اٍلميكىاتىبى يػيؤىدًٌم ٧تييومىوي، كىمىا بىًقيى  نػىهيٍم عىلىى قىٍدًر إذىا ثػىبىتى ىىذى ًمنػٍهىا، إَلى كىرىثىًتًو؛ أًلىنَّوي دىٍينه ًلمىٍوريكثًًهٍم، كىيىكيوفي مىٍقسيومنا بػىيػٍ

، فىًللذَّكىًر ًمٍثلي حىظًٌ اأٍلينٍػثػىيػىٍُتً  ده ذيكيوره كىًإانىثه ائًًر ديييونًًو؛ فىًإٍف كىافى لىوي أىٍكالى  . . )ا١تغٍت(مىوىارًيًثًهٍم، كىسى
 4فائدة : 

حٌل ٧تم فلم يؤده فلسيده الفسخ، ألف السيد رضي ابلكتابة على أف يسلم لو ماؿ الكتابة على الوجو الذم كاتبو عليو، فإذا  إذا
 َل يف فلو اٟتق يف فسخ العتق.

 1فائدة : 
ؼى يف اٍلمىٍذىىًب أىفَّ اٍلًكتىابىةى قال ابن قدامة يًًٌدًه،  : كىًإذىا مىاتى كىَلٍى خييىلًٌٍف كىفىاءن، فىَلى ًخَلى تػىنػٍفىًسخي ٔتىٍوتًًو، كىديىيوتي عىٍبدنا، كىمىا يف يىًدًه ًلسى
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 كىىيوى قػىٍوؿي أىٍىًل اٍلفىتػٍوىل ًمٍن أىئًمًَّة اأٍلىٍمصىاًر.
 1فائدة: 

 ليس للمكاتب أف يتزكج من غَت إذف سيده.
، كىأىِب ييوسيفى قال ابن قدامة ًنيفىةى، كىالشَّاًفًعيًٌ ، كىاللٍَّيًث، كىاٍبًن أىِب لىيػٍلىى، كىأىِب حى ا قػىٍوؿي اٟتٍىسىًن، كىمىاًلكو )أىديُّىا عىٍبدو  لقوؿ النَّيبًٌ : ىىذى

.)  تػىزىكَّجى ًبغىٍَتً إٍذًف مىوىالًيًو، فػىهيوى عىاًىره
ًقصى اٍلًقيمىًة، كىحيىٍتىاجي أىٍف يػيؤىدًٌمى اٍلمىٍهرى كىالنػَّفىقىةى ًمٍن كىسٍ  كىأًلىفَّ عىلىى السَّيًًٌد ًفيًو ضىرىرنا، ًبًو، فػىيػىٍعًجزي عىٍن أتىًٍديىًة أًلىنَّوي رئتَّىا عىجىزى فػىيػىٍرًجعي إلىٍيًو انى

، كىالتػَّبػىرًُّع ًبًو.  ٧تييوًمًو، فػىييٍمنىعي ًمٍن ذىًلكى
ا، فىًإنَّوي إذىا تػىزىكَّ   )ا١تغٍت(جى َلٍى يىًصحَّ تػىٍزًكجييوي. ... إذىا ثػىبىتى ىىذى

 ? ) ما ادلراد َبلظل ِف قولو ) أظلو هللا ِف ظلو 
 اختلف العلماء يف ا١تراد يف ىذا الظل:

 : ا١تراد يف ظل عرشو.القول اْلول
 حكمي.كإَل ىذا ذىب الطحاكم، كابن رجب، كالقرطيب، كابن حجر، كىو ظاىر صنيع ابن منده، كالسيوطي، كحافظ 

 :كيدؿ عليو 
( كحسن إسناده ابن حجر، كالعيٍت، )سبعة يظلهم هللا يف ظل عرشو ...حديث سلماف عند سعيد بن منصور إبسناد حسن -أ

 كالسيوطي.
 أف الظل جاء مضافان إَل العرش يف عدة أحاديث غَت ىذا: -ب

 ... ( ركاه الًتمذم. كحديث )من أنظر معسران أك كضع عنو، أظلو هللا يـو القيامة ٖتت ظل عرشو
 كحديث )ا١تتحابوف يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش يـو ال ظل إال ظلو(.

 : ا١تراد ابلظل ا١تضاؼ إَل هللا يف اٟتديث رٛتتو.القول الثاين
 كإَل ىذا ذىب ابن عبد الرب يف أحد قوليو، كذكره البغوم، كالبيهقي كغَتمها.

ر الرٛتة بدخوؿ اٞتنة كابن عبد الرب، كمنهم من يفسرىا ابلرعاية كالكرامة كاٟتماية، كما كأصحاب ىذا القوؿ، منهم من يفس
 يقاؿ: أسبل األمَت أك الوزير ظلو على فَلف، ٔتعٌت الرعاية كاٟتماية.

 ك٦تن فسرىا هبذا: عيسى بن دينار، كالبيهقي، كالبغوم، كالقاضي عياض.
ظل خيلقو هللا، ألنو يف ذلك الوقت ال يوجد شيء يظل ا٠تَلئق من الشمس، فَل : أف ا١تراد ابلظل يف اٟتديث: القول الثالث

 بناء كال شجر كال رماؿ كال حجر، إال ما خيلقو هللا تعاَل.
 كىذا اختيار الشيخ ابن عثيمُت.

 والراجح اْلول .
 ? ) اذكر بعض اخلصال والطاعات ادلوجبة ذلذا الفضل ) ِف ظل هللا يوم ال ظل إال ظلو 

ـي اٍلعىاًدؿي كىشىابّّ نىشىأى يًف ًعبى  عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، عىًن النَّيبًٌ  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 ًإٌّنً أىخىاؼي اَّللَّى  ميعىلَّقه يف اٍلمىسىاًجًد كىرىجيَلىًف ٖتىىاابَّ يف هللاً 

الًينا فػىفىاضىٍت عى  ًينيوي كىرىجيله ذىكىرى اَّللَّى خى  متفق عليو . نىاهي(يػٍ كىرىجيله تىصىدَّؽى أىٍخفىى حىىتَّ الى تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي ديى
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 ً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 

 ـ ال ظل إال ظلو(.)ا١تتحابوف يف هللا على منابر من نور يف ظل العرش يو  كقاؿ 
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ك   ًإالَّ )ًإفَّ اَّللَّى يػىقيوؿي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍينى اٍلميتىحىابُّوفى ًّتىَلىيل اٍليػىٍوـى أيًظلُّهيٍم يف ًظلًٌي يػىٍوـى الى ًظلَّ  عن أِب ىريرة. قىاؿى

 ركاه مسلم . ًظلًٌي(
يل يف ًظلًٌ عىٍرًشي) : قاؿ رسوؿ هللا عرابض بن سارية هنع هللا يضر قاؿكعن ال  (يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلًٌي قىاؿى اَّللَّي عىزَّ كىجىلَّ اٍلميتىحىابُّوفى ًّتىَلى

 ركاه أٛتد .
قىًتًو حىىتَّ يػيٍفصىلى بػىٍُتى النَّاًس (  عن عقبة بن عامر هنع هللا يضر قاؿ ٝتعت النيب ك   ركاه أٛتد .يقوؿ  ) كيلُّ اٍمرًئو يف ًظلًٌ صىدى

 فائدة :
، نظمهم ابن حجر جاء ذكرىم يف أحاديث أخرل -بقسبعة ا١تذكورين يف اٟتديث الساغَت ال-ناؾ آخركف يظٌلهم هللا يف ظٌلو ى

ًذم ، كىًإٍرفىادى يعىة عىٍنوي كىٗتىًٍفيف ًٛتًٍلوً ، كًإٍنظىار اٍلميٍعًسر كىاٍلوىضً ، كعىٍوف اٍلميجىاًىداٍلغىازًم ًإٍظَلؿ" : تعاَل يف فتح البارم  كىمرٛتو هللا
ٍشي إَل ا١تساجدا٠تٍيليق، كٖتىًٍسُت ، كىعىٍوف اٍلمىكىاًتبغيٍرـ

ى
 ل .، كالكىافً ، كالبىاًذؿكىآًخذ حىقٌ ، كالتَّاًجر الصَّديكؽ ، ، كا١ت

 . ( ?ماذا نستفيد من قولو ) من أعان .. 
 فضل إعانة ا١تسلم ألخيو ا١تسلم .

 ( ركاه مسلم . كهللا يف عىوًف العىٍبًد مىا كىافى العىٍبدي يف عىوًف أًخيوً )  عن أِب ىريرة . قاؿ : قاؿ 
 حاجتو ( متفق عليو .ًخيو، كىافى هللاي يف مىٍن كىافى يف حىاجىة أك  ... قىاؿ ) كعن ابن عمر رضي هللا عنهما: أفَّ رىسيوؿ هللا 

 قىاؿ )مىًن اٍستىطىاعى ًمٍنكيٍم أىٍف يػىنػٍفىعى أىخىاهي فػىٍليػىٍفعىل( ركاه مسلم. : أىفَّ النَّيبَّ كيف حىًديًث جىاًبرو 
على ا١تؤمن: كسوت عورتو، أك أشبعت قاؿ ابن رجب: كخرَّج الطرباّن من حديث عمر مرفوعان )أفضلي األعماؿ إدخاؿي السُّركر 

 جىٍوعىتيو، أك قضيت لو حاجة(.
كبعث اٟتسني البصرمُّ قومان من أصحابو يف قضاء حاجة لرجل كقاؿ ٢تم: مرُّكا بثابت البناّن، فخذكه معكم، فأتوا َثبتان، فقاؿ: أان 

مشيك يف حاجًة أخيك ا١تسلم خَت لك ًمٍن حجة معتكف، فرجعوا إَل اٟتسن فأخربكه، فقاؿ: قولوا لو: اي أعمش أما تعلم أفَّ 
، فًتؾ اعتكافو، كذىب معهم.  بعد حىجَّةو؟ فرجعوا إَل َثبتو

يتعاىديان حىت حيليب عٍنزةن لنا ملسو هيلع هللا ىلص  كخرَّج اإلماـ أٛتد من حديث ابنةو ٠تبَّاب بن األرت، قالت: خرج خبَّاب يف سريَّةو، فكاف النَّيبُّ 
ٍفنى  ، فلمَّا قدـ خبَّابه حلبىها، فعادى ًحَلهبا إَل ما كاف.يف جى  ةو لنا، فتمتلئ حىٌت تفيضى

حيلبي للحيًٌ أغنامهم، فلمَّا استخلف، قالت جاريةه منهم: الف ال حيليبيها، فقاؿ أبو بكر: بلى كإّن  ككاف أبو بكر الصدًٌيق 
ّن ما دخلتي فيو عن شيءو   كنتي أفعليو، أك كما قاؿ.  ألرجو أف ال يغَتًٌ

عجوزه ككاف عمر يتعاىد األرامل فيستقي ٢تنَّ ا١تاءى ابللَّيل، كرآه طلحةي ابلليل يدخلي بيتى امرأةو، فدخلى إليها طلحةي هناران، فإذا ىي 
صًلحيٍت، كخيرج عٍتًٌ األذل، عمياءي مقعدةه، فسأ٢تا: ما يصنعي ىذا الرَّجلي عندؾ؟ قالت: ىذا لو منذ كذا ككذا يتعاىدّن أيتيٍت ٔتا يي 

 فقاؿ طلحة: ثكلتك أمُّكى طلحةي، عثراًت عمر تتبع؟
، فيشًتم ٢تنَّ حوائجهٌن كما ييصًلحيهينَّ.  ككاف أبو كائل يطوؼي على نساء اٟتيًٌ كعجائزىم كلَّ يـو

 (جامع العلـو)     كقاؿ ٣تاىد: صحبتي ابنى عمر يف السفر ألخدمو، فكاف خيديميٍت.
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 يف كصف شيخ اإلسَلـ ابن تيميو: كاف شيخ اإلسَلـ يسعى سعيان شديدان لقضاء حوائج الناس. -رٛتو هللا-قال ابن القيم 
عن شيخ اإلسَلـ رٛتو هللا ابن تيمية: كلو ٤تبوف من العلماء، كالصلحاء، كمن اٞتند، كاألمراء، كمن التجار كالكرباء  قال الذىب

 و منتصب لنفعهم ليَلن كهنارنا، بلسانو كقلمو.كسائر العامة ٖتبو، ألن
حيمل ا٠تبز إَل بيوت ا١تساكُت يف الظَلـ فلما مات فقدكا ذلك، كاف انس من أىل ا١تدينة  -رٛتو هللا-كاف علي بن اٟتسُت 

 يعيشوف كال يدركف من أين معاشهم فلما مات علي بن اٟتسُت فقدكا ذلك الذم كاف أيتيهم ابلليل.
  تعاَل على العبد أف جيعلو مفاٖتان للخَت كاإلحساف.كمن نعم هللا

، فىطيوِبى لًمىٍن جىعىلىوي ًمٍفتىاحنا لًٍلخىٍَتً  عىٍن سىٍهًل بن سىٍعدو، عن النَّيبًٌ  ، كىًمٍغَلقنا قىاؿ )ًعٍندى اَّللًَّ خىزىاًئني ا٠تٍىٍَتً كىالشَّرًٌ، مىفىاتًيحيهىا الٌرًجىاؿي
 جىعىلىوي ًمٍفتىاحنا لًلشَّرًٌ، كىًمٍغَلقنا لًٍلخىٍَت( ركاه ابن ماجو. لًلشَّرًٌ، كىكىٍيله ًلمىنٍ 

 كأف يسخره لقضاء حوائج الناس.
: قىاؿى رىسيوؿي هللًا  ، قىاؿى ليوىىا، فىًإذىا مىنػىعيوىىا نػىزىعىهىا )ًإفَّ َّللًًَّ أىقٍػوىامنا اٍختىصَّهيٍم اًبلنًٌعىًم ًلمىنىاًفًع اٍلًعبىاًد، كىييًقرُّىىا ًفيًهٍم مىا  عىًن اٍبًن عيمىرى بىذى

 عىنػٍهيٍم كىحىو٢َّتىىا ًإَلى غىٍَتًًىم( أخرجو الطرباّن.
 


