
 ِكَتاب َاْْلَْْيَاُن َوالنُُّذورُ 
 تعريف اْلْيان :

صبع ميٕت، وأصل اليمٕت ٖب اللغة اليد ، وأُطلقت على اغبلف ألهنم كانوا إذا ربالفوا أَخَذ كّل بيمٕت  -: بفتح اؽبمزة اْلْْيان
 صاحبه. وقيل: ألن اليد اليمْت من شأهنا حفظ الشيء، فُسّمي اغبلف بذلك غبفظ الوف َعلي

 ح ( .الفت) أبهنا توكيد الشيء بذكر اسم، أو صفة َّلله تعاىل. وهذا أخصر التعاريف، وأقرهبا. قاله ٖب  : ُعّرِفت شرًعاو 
 . ميان التتاب، والسّّة، واإلصباعاألصل ٖب مشروعّية األ : قال ابن قدامة

ُ ِِبللهْغِو )  أما التتاب، فقوله سبحانه وتعاىل    ( . ٖب أمَْيَاِنُتْم َوَلِتْن يُ َؤاِخذُُكْم دبَا َعقهْدُْبُ اأْلَمْيَانَ اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّلله
ُقُضوا اأْلَمْيَاَن بَ ْعَد تَ وِْكيِدَها) وقال تعاىل:    ( . َواَل تَ ّ ْ
ُقْل بَ َلى َوَرّبِّ ) ، وقال تعاىل: (  َوَيْستَ ِّْبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَرّبِّ ِإنهُه غبََقٌّ )  ِبغبلف ٖب ثبلثة مواضع، فقال وأمر نبّيه  

َعُثنه )  ، والثالث(  لََتْأتِيَ ّهُتمْ   ( . ُقْل بَ َلى َوَرّبِّ لَتُ ب ْ
، ال أحلف على ميٕت، فأرى غٔتها خٔتًا مّها،) وأما السّّة فقول الّيّب   ( اإال أتيت الذي هو خٔت، وربّللته إين واَّلله إن شاء اَّلله

 مّتفٌق عليه. 
 .ب مقّلب القلو  ، و وُمَصرِِّف القلوب أكثر قسم رسول اَّلله  وكان

 وأصبعت األمة على مشروعّية اليمٕت، وثبوت حتمها، ووضُعها ٖب األصل لتوكيد الوف عليه.  
 اغبتمة من تشريع اليمٕت : -

 أتكيد صحة اػبرب . -أ
 شيء خيشى إقدامها عليه . تقوية عزم اغبالف على فعل شيء خيشى إحجام نفسه عّه ، أو ترك -ب

 اطب ، وحثه على فعل شيء ، أو مّعه مّه .ختقوية الطلب من اؼب-ج
ُهَما,  - ٖٓٙٔ أَنهُو َأْدَرَك ُعَمَر ْبَن َاخْلَطهاِب ِف رَْكٍب, َوُعَمَر ََيِْلُف ِِبَبِيِو, )  َعْن َرُسوِل َاَّللِه  -َعْن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ

, َأْو لَِيْصُمتْ  اُىْم َرُسوُل َاَّللِه فَ َنادَ  َهاُكْم َأْن ََتِْلُفوا ِِبََبِئُكْم, َفَمْن َكاَن َحاِلفاً فَ ْلَيْحِلْف َبََِّللِه َفٌق َعَلْيِو  (  َأََل ِإنه َاَّللهَ يَ ن ْ  .ُمت ه
: َعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٖٔٙٔ ََل ََتِْلُفوا ِِبََبِئُكْم, َوََل ِِبُمهَهاِتُكْم, َوََل َِبْْلَْنَداِد, َوََل  ) –هنع هللا يضر  -َوِف ِرَوايٍَة ِْلَِب َداُوَد, َوالنهَساِئيِّ

, َوََل ََتِْلُفوا َبََِّللِه ِإَله َوأَنْ ُتْم َصاِدُقونَ   ( . ََتِْلُفوا ِإَله َبََِّللِه
------------- 

 (َمْن َكاَن َحالًِفا َفبَل ََيِْلْف ِإاله ِِبَّللِه  ) اْبَن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللِه ث وٖب حدي,  أي : مريدًا للحلف(  َفَمْن َكاَن َحاِلفاً ) 
 ( .الَ رَبِْلُفوا ِِبَِبِئُتْم  )وََكاَنْت قُ َرْيٌش رَبِْلُف ِِبَِبئَِها فَ َقاَل 

  .هللا اؼبراد به األصّام واألواثن ، وكل ما عبد من دون(  َوََل َِبْْلَْنَدادِ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد ربرمي اغبلف بغٔت هللا تعاىل .
َهاُكْم أَْن رَبِْلُفوا ِِبَِبِئُتْم ... ( .غبديث الباب ). -أ  .. َأاَل ِإنه َاَّللهَ يَ ّ ْ

 قال عمر ) فوهللا ما حلفت هبا مّذ ظبعت الّيب ذاكراً أو آثراً ( .
 ) الفتح ( . ، واؼبعْت : أي ما حلفت هبا ، وال حتيت ذلك عن غٔتي . اكياً عن الغٔتأي ح[  اً آثر  ] أي عامداً ] ذاكراً [ 

َهاِتُتْم، َواَل ِِبأْلَْنَدادِ وغبديث الباب الثاين )-ب  ( . اَل رَبِْلُفوا ِِبَِبِئُتْم، َواَل أِبُمه



 رواه أبوداود .شرك ( أ) من حلف بغٔت هللا فقد كفر أو  وعن ابن عمر . قال : قال رسول هللا  -ج
 م ( رواه مسلم .لطهَواِغى َواَل ِِبَِبِئتُ الَ رَبِْلُفوا ِبِ )  َعْن َعْبِد الرهضْبَِن ْبِن ظَبَُرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللِه و -ج

 ألن أحلف ِب كاذِبً أحب إيّل أن أحلف بغٔته صادقاً ( رواه عبدالرزاق . ود قال )وعن ابن مسع -د
  هللا شرك ، واغبلف ِب ؿبرم إذا كان اغبالف كاذِبً .ألن اغبلف بغٔت

 .جيوز اغبلف بغٔت هللا إصباعاً ال  : قال ابن عبد الرب
عّه غٔت مّعقد وأما اغبلف بغٔت هللا من اؼببلئتة واألنبياء واؼبشايخ واؼبلوك وغٔتهم فإنه مّهي  : وقال شيخ اإلسبلم ابن تيمية

 .ِبتفاق األئم ة 
 عن احللف بغري هللا َبآلَبء ؟ يث عمر النهيدلاذا خص حد 

 ألمرين : وإمنا خّص ٖب حديث عمر ِبآلِبء
 . مّر به، وهو َيلف أببيه، فقال له ذلك لوروده على سبب، وهو أنه  اْلول :

من ه : لى التعميم قولويدّل ع ( وكانت قريش ربلف ِبِبئهاه ) بقولكما بّيّه ٖب هذه الرواية ،   ليهمأو خّص لتونه غالًبا ع الثاين :
 . كان حالًفا، فبل َيلف إال ِبَّلله 

 ما احلكمة من النهي عن احللف بغري هللا ؟ 
 هي  وحده .إمنا ألن اغبلف ِبلشيء يقتضي تعظيمه ، والعظمة ٖب اغبقيقة 

، والعظم ة ٖب اغبقيقة  قال العلماء : السر ٖب الّهي عن اغبلف بغٔت هللا أن اغبلف ِبلشيء يقتضي تعظيمه  : قال ابن حجر
 .وح ده 

َر اَّللِه تَ ْعِظيًما ُيْشِبُه تَ ْعِظيَم الرهبِّ تَ َباَرَك َوتَ عَ :  وقال ابن قدامة َي ِشرًْكا   َوأِلَنه َمْن َحَلَف ِبَغْٔتِ اَّللِه ، فَ َقْد َعظهَم َغي ْ اىَل ، َوؽِبََذا ظبُِّ
َر اَّللِه َمَع اَّللهِ   . تَ ْعِظيِمِه ِِبْلَقَسِم بِِه ٖب  -تَ َعاىَل  - ِلَتْونِِه َأْشَرَك َغي ْ

 مىت يعترب احللف بغري هللا شركاً أكرب ؟ 
 اعتقد أن الوف به مساٍو  تعاىل ٖب العظمة .إذا 

  أو قال: ما شاء هللا وشاءوقد يتون الشرك األصغر شركًا أكرب إذا اعتقد صاحبه أن من حلف بغٔت هللا:  الشيخ ابن َبزقال 
، فإن له التصرف ٖب التون، أو أن له إرادة زبرج عن إرادة هللا وعن مشيئته سبحانه، أو أن له قدرة يضر ويّفع من دون فبلن 

 .هللا، أو اعتقد أنه يصلح أن يعبد من دون هللا وأن يستغاث به، فإنه يتون بذلك مشركاً شركاً أكرب هبذا االعتقاد
دون اعتقاد آخر، لتن يّطق لسانه ِبغبلف بغٔت هللا  تعظيمًا ؽبذا الشخص، يرى أنه نيب أو  أما إذا كان ؾبرد حلف بغٔت هللا من

 .صاحل أو ألنه أبوه أو أمه وتعظيمها لذلك، أو ما أشبه ذلك فإنه يتون من الشرك األصغر وليس من الشرك األكرب
  َجاَء رَُجٌل ِإََل َرُسوِل اَّللِه ) :َطْلَحَة ْبَن ُعبَ ْيِد اَّللِه يَ ُقولُ فإن قيل: ما اجلواب عن حديث  ِمْن َأْىِل ََنٍْد ََثئُِر الرهْأِس َنْسَمُع

ََخُْس :  فَِإَذا ُىَو َيْسَأُل َعِن اإِلْساَلِم فَ َقاَل َرُسوُل اَّللِه  َدِوىه َصْوتِِو َوََل نَ ْفَقُو َما يَ ُقوُل َحىته َدََن ِمْن َرُسوِل اَّللِه 
َلةِ َصَلَواٍت ِِف اْلي َ  ُرُىنه قَالَ  ْوِم َواللهي ْ ُرُه , . ِإَله َأْن َتطهوهعَ  َلَ : . فَ َقاَل َىْل َعَلىه َغي ْ َوِصَياُم َشْهِر رََمَضاَن . فَ َقاَل َىْل َعَلىه َغي ْ

ُرَىا قَالَ َىْل َعَلىه غَ  :الزهَكاَة فَ َقالَ  ََل . ِإَله َأْن َتطهوهَع . َوذََكَر َلُو َرُسوُل اَّللِه : فَ َقالَ  فََأْدبَ َر  :قَالَ  ,ََل . ِإَله َأْن َتطهوهعَ : ي ْ
رواه (  ِإْن َصَدقَ ] وأَبِيِو [ َأفْ َلَح :  َواَّللِه ََل َأزِيُد َعَلى َىَذا َوََل أَنْ ُقُص ِمْنُو . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللِه  :الرهُجُل َوُىَو يَ ُقولُ 

 مسلم .
 ؟  شرككيف حلف ِببيو مع أن احللف بغري هللا



 قد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة :
 : َيتمل أن هذا قبل الّهي . قيل

 ورجحه الطحاوي ، وقاله اؼباوردي ، وقال السبتي : أكثر الشراح عليه .
 ونصره الشيخ سليمان بن عبد هللا واحتمله اػبطاّب ، والبيهقي ، والقرطيب .

 سوخة .قال ابن عبد الرب : وهذه لفظة إن صحت فهي مّ
 فالظاهر أن الّهي بعده . –يعٓت حديث أفلح وأبيه  –وقال ابن قدامة : ٔب لو ثبت 

 ، ورجحه الّووي .إن هذا ليس حلفاً وإمنا كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها ٖب كبلمها غٔت قاصدة حقيقة اغبلف وقيل : 
َر قَاِصَدٍة هِبَا  لَْيَس ُهَو َحِلًفا( أَفْ َلَح َوأَبِيِه )  قَ ْوله قال النووي :  َا ُهَو َكِلَمة َجَرْت َعاَدة اْلَعَرب َأْن ُتْدِخَلَها ٖب َكبَلمَها َغي ْ ِإمنه

َا َوَرَد ِفيَمْن َقَصَد َحِقيَقة اغْبَِلف ِلَما ِفيِه ِمْن ِإْعظَام اْلَمْحُلوِف بِهِ  ْهي ِإمنه ْبَحانه َوتَ َعاىَل . َوُمَضاَهاتِِه بِِه اَّللهَ سُ  َحِقيَقَة اغْبَِلِف . َوالّ ه
 . َوَاَّلله أَْعَلمُ  ِلف ِبَغْٔتِ اَّلله تَ َعاىَل فَ َهَذا ُهَو اعْبََواب اْلَمْرِضيُّ . َوِقيَل : َُيَْتَمل أَْن َيُتون َهَذا قَ ْبل الّ هْهي َعْن اغبَْ 

 اه ابن حجر .وهذا اعبواب : جّح إليه البغوي ، واؼبازري ، وقال عّه الّووي : إنه اعبواب اؼبرضي ، وقو 
 أن ذلك كان جائزاً ٔب نسخ . وقيل :

كان َيلف  نه أوروى : بن العرّب اوقال السبتي أكثر الشراح عليه حىت قال ، وحتاه البيهقي  قاله اؼباوردي قال ٖب الفتح : 
 ك .أببيه حىت هنى عن ذل

 ٖب اعبواب حذفاً تقديره : أفلح ورب أبيه ، ذكره البيهقي . إن:  وقيل
 . ) الفتح ( . ن ذلك خاص ِبلشارع دون غٔته من أمته وتعقب أبن اػبصائص ال تثبت ِبالحتمالإ : وقيل
  عن القسم بغري هللا الوارد ِف القرآن ؟ما اجلواب 

، ففيه جواِبن: ( الفتح) قال ٖب   وأما ما ورد ٖب القرآن من القسم بغٔت اَّلله
 حنوه.والتقدير ورب الشمس، و  اً ،أن فيه حذف : أحدمها

 ك .ـبلوقاته أقسم به، وليس لغٔته ذلأراد تعظيم شيء من  إذاأن ذلك خيتّص ِبَّلله تعاىل، ف : والثاين
 ما حكم اإلكثار من احللف ؟ 

 متروه .
 ويستدل لذلك : ألن كثرة اغبلف يدل على االستخفاف وعدم التعظيم  ، وغٔت ذلك فبا يّاٖب التوحيد الواجب أو كماله .

 تعاىل ) وال تطع كل حبلف مهٕت ( .بقوله  -أ
 : وال تطع اي دمحم كل ذي إكثار للحلف ِبلباطل . قال الطربي

 : اغببلف : كثٔت اغبلف . وقال القرطيب
 قوله تعاىل ) واحفظوا أميانتم ( . -ب

 فقد ورد ٖب تفسٔت هذه اآلية صبلة أقوال أحدها : أن اؼبراد حبفظ اليمٕت هو عدم اإلكثار مّها .
 قوله تعاىل ) وال ذبعلوا هللا عرضة ألميانتم ( . –ج 

 فقد ورد ٖب تفسٔتها عدة أوجه ، من هذه األوجه ما يفيد أن اؼبقصود مّها عدم اإلكثار من اغبلف .
ن  . وٖب معْت اآلية ثبلثة أقوال ، الثالث : أن معّاها ال تتثروا اغبلف ِب وإن كّتم ِبرين مصلحٕت ، فإ: .. قال ابن اجلوزي

 .كثرة اغبلف ِب ضرب من اعبرأة عليه 



ُقَك ِبِو َصاِحُبكَ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٕٖٙٔ اَْلَيِمنُي َعَلى )  َوِف ِرَوايَةٍ  ( . َْيِيُنَك َعَلى َما ُيَصدِّ
 .َأْخَرَجُهَما ُمْسِلٌم  ( نِيهِة اَْلُمْسَتْحِلفِ 

------------ 
 ما معىن احلديث ؟ 

ا َفَحلهَفُه اْلَقاضِ ه : رضبه هللا قال النووي ي ، َذا اغبَِْديث ؿَبُْمول َعَلى اغْبَِلف ِِبْسِتْحبَلِف اْلَقاِضي ، فَِإَذا ادهَعى َرُجل َعَلى َرُجل َحقًّ
َفعُه الت هْورِيَة ، َوَهَذا ؾُبَْمع َعَلْيِه ، َوَدلِيله  َفَحَلَف ، َوَورهى فَ َّ َوى َغْٔت َما نَ َوى اْلَقاِضي ، اِنْ َعَقَدْت مَيِيّه َعَلى َما نَ َواُه اْلَقاِضي َواَل تَ ّ ْ

صْبَاع " انتهى   َهَذا اغْبَِديث َواإْلِ
 .ظهرت خبلف الواقع من ِبب التورية، فاليمٕت على حسب نية اؼبستحلف: أنك إذا حلفت لشخص وأيعٓت

ا عّدي لك مائة ، تريد أن ) ما ( دبعْت ) ت تعلم أنه صادق ، فقلت : وهللا موأنمثال : إذا ادعى عليك شخص مائة رايل ، 
الذي ( ، يعٓت : الذي عّدي لك مائة ، هو سيفهم الّفي وأنت اآلن تثبت أن له عّدك مائة ، لتن نيتك غٔت معتربة ، بل الّية 

ا التأويل ، أما عّد القاضي فإنه يربأ ظاهرًا ألن يّفعه هذ عّد هللا وال على حسب ما يصدقك به صاحبك ، وال يربأ اإلنسان
 القاضي يقضي بّحو ما يسمع .

َها, َفَكفِّْر  ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  َوَعْن َعْبِد اَلرهْْحَِن ْبِن ََسَُرٍة  - ٖٖٙٔ َرَىا َخرْيًا ِمن ْ َوِإَذا َحَلْفَت َعَلى ْيَِنٍي, فَ َرأَْيُت َغي ْ
رٌ َعْن َْيِيِنَك, وَ  َفٌق َعَلْيوِ  ( اْئِت اَلهِذي ُىَو َخي ْ  . ُمت ه

ٌر, وََكفِّْر َعْن َْيِيِنكَ  ) َوِف َلْفٍظ لِْلُبَخاِريِّ    ( . فَاِئت اَلهِذي ُىَو َخي ْ
رٌ )  َوِف ِرَوايٍَة ِْلَِب َداُودَ   .ٌح َوِإْسَناُدَىا َصِحي ( َفَكفِّْر َعْن َْيِيِنَك, ُثُه ِاْئِت اَلهِذي ُىَو َخي ْ

---------------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد استحباب اغبّث ٖب اليمٕت والتتفٔت عّه إذا كان اغبّث خٔتاً من التمادي ، وهذا متفق عليه بٕت العلماء .
رًا ِمْن التهَماِدي َعَلى اْلَيِمٕت ،  ٖب َهِذِه اأْلََحاِديث : َداَللَة َعَلى َمْن َحَلَف َعَلى ِفْعل َشْيء أَْو تَ رْكه ، وََكانَ :  قال النووي اغْبِّْث َخي ْ

َفق َعَلْيِه ُاْسُتِحبه َلُه اغْبِّْث ، َوتَ ْلَزمُه اْلَتفه   )شرح مسلم(.  ارَة َوَهَذا ُمت ه
ة تطوع واػبٔتية ٖب اغبّث اترة تتون واجبة ، واترة تتون مستحبة ، فإن كانت خٔتية واجبة كان اغبّث واجبًا ، وإن كانت خٔتي

 صار اغبّث تطوعاً .
 مثال :

 قال : وهللا ال أصلي اليوم ، فهذا حلف على ترك واجب ، فاغبّث واجب .
 قال : وهللا ما أوتر ، هّا األفضل أن َيّث ، فّقول أوتر وكفر عن مييّك .

 ما حكم التكفري قبل احلنث ؟ 
 التفارة ؽبا ثبلث حاالت :

 ِبإلصباع . ئ ذبز : أن تتون قبل اليمٕت ، فهذه الأوًَل 
 .َعَلى اْلَيِمٕت َعَلى أَنهُه اَل جَيُوز تَ ْقِدميَها : وأصبعوا َ  قال النووي

جَيُْز ، َكتَ ْقِدمِي  َل َسَبِبِه ، فَ َلمْ فََأمها التهْتِفُٔت قَ ْبَل اْلَيِمِٕت ، َفبَل جَيُوُز ِعَّْد َأَحٍد ِمْن اْلُعَلَماِء   أِلَنهُه تَ ْقِدمٌي لِْلُحْتِم قَ بْ :  وقال ابن قدامة
 الزهَكاِة قَ ْبَل ِمْلِك الَِّّصاِب ، وََكفهارَِة اْلَقْتِل قَ ْبَل اعْبَرِْح .



، كتقدمي  ال خبلف بٕت الفقهاء ٖب عدم جواز التتفٔت قبل اليمٕت  ألنه تقدمي اغبتم قبل سببه(  ادلوسوعة الفقهية) جاء ٖب 
 ا .قبل دخول وقتهالزكاة قبل ملك الّصاب، وكتقدمي الصبلة 

 اتفاقاً . ئأن تتون بعد اغبلف واغبّث ، فهذه ذبز  َثنياً :
 : أن تتون بعد اغبلف وقبل اغبّث . َثلثاً 

 فهذه موضع خبلف ، وصباهٔت العلماء على جواز ذلك .
 :ْعد اْلَيِمٕت َوقَ ْبل اغْبِّْث َواْختَ َلُفوا ٖب َجَوازَها ب َ :  قال النووي

اِفِعّي َوأَْربَ َعة َعَشر َصَحابِيًّا َوصَبَاَعات ِمْن التهاِبِعَٕت ، َوُهَو قَ ْولَفَجوهَزَها َمالِ   صَبَاِهٔت اْلُعَلَماء ، َلِتْن قَالُوا :  ك َواأْلَْوزَاِعيُّ َوالث هْورِيُّ َوالشه
 .َتَحّب َكْوهنَا بَ ْعد اغْبِّْث ُيسْ 

ارَ َوقَاَل أَبُو َحِّيَفة َوَأْصَحابه َوَأْشَهب اْلَمالِ   .ة َعَلى اغْبِّْث ِبُتلِّ َحال ِتّي : اَل جَيُوز تَ ْقِدمي اْلَتفه
 ) نووي ( .   َوَدلِيل اعْبُْمُهور َظَواِهر َهِذِه اأْلََحاِديث ، َواْلِقَياس َعَلى تَ ْعِجيل الزهَكاة . 

رَُه ، ٖب قَ ْوِل َأْكَثِر أَْهِل اْلِعْلِم .فََأمها َكفهارَُة َسائِِر اأْلَمْيَاِن ، فَِإن هَها ذَبُوُز ق َ :  وقال ابن قدامة  ْبَل اغْبِِّْث َوبَ ْعَدُه ، َصْوًما َكاَنْت أَْو َغي ْ
، َوَمْسَلَمُة ْبُن ـَبَْلٍد  اٍس َوَسْلَماُن اْلَفارِِسيُّ َوِبِه قَاَل َماِلٌك َوفبهْن ُرِوَي َعُّْه َجَواُز تَ ْقِدمِي التهْتِفِٔت ُعَمُر ْبُن اػبَْطهاِب ، َوابْ ُُّه ، َواْبُن َعبه 

ُهْم ، َوِبِه قَاَل اغبََْسُن ، َواْبُن ِسٔتِيَن ، َورَبِيَعُة ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوالث هْورِيُّ ، َوابْ  ُن اْلُمَباَرِك ، َوِإْسَحاُق ، َوأَبُو ُعبَ ْيٍد ، َوأَبُو َرِضَي اَّللهُ َعّ ْ
َثَمَة ، َوُسَلْيَماُن ْبُن َداُود .   َخي ْ

ارَُة قَ ْبَل اغْبِِّْث   أِلَنهُه َتْتِفٌٔت قَ ْبَل ُوُجوِد َسَبِبهِ   . َوقَاَل َأْصَحاُب الرهْأِي : اَل ذُبْزُِئ اْلَتفه
َها ، َفَتفِّْر َعْن إَذا َحَلْفت َعَلى ميٍَِٕت ، فَ َرأَْيت غَ )  َولََّا ، َما َرَوى َعْبُد الرهضْبَِن ْبُن ظَبَُرَة ، قَاَل : قَاَل يل َرُسوُل اَّللِه  رًا ِمّ ْ َرَها َخي ْ ي ْ

ٌر  ٌر  )َرَواُه أَبُو َداُود َوٖب َلْفٍظ  (مَيِيَِّك ، ُٔبه اْئِت الهِذي ُهَو َخي ْ  ( .َوْأِت الهِذي ُهَو َخي ْ
َر بَ ْعَد اعْبَرِْح ، َوق َ  َبِب ، فََأْجَزَأ ، َكَما َلْو َكفه َر بَ ْعَد ُوُجوِد السه َبُب ُهَو اْلَيِمُٕت ِبَدلِيِل قَ ْوله تَ َعاىَل َوأِلَنهُه َكفه َذِلَك   )ْبَل الزهُهوِق ، َوالسه

لهَة أمَْيَاِنُتْم  )َوقَ ْولِِه ُسْبَحانَُه ( َكفهارَُة أمَْيَاِنُتْم   ( .  ) اؼبغٓت ( .َقْد فَ َرَض اَّللهُ َلُتْم ربَِ
 فائدة :

يٌع َعِليَواَل ذبَْ  ) هذا اغبديث مطابٌق لقول هللا تعاىل ، قال م (َعُلوا اَّللهَ ُعْرَضًة أِلَمْيَاِنُتْم َأْن تَ بَ رُّوا َوتَ ت هُقوا َوُتْصِلُحوا بَ ْٕتَ الّهاِس َواَّللهُ ظبَِ
: ولالبغوي رضبه هللا: معْت اآلية: ال ذبعلوا اغبلف ِب سبًبا مانًعا لتم من الربِّ والتقوى، يُدَعى أحدكم إىل صلة رحٍم أو برٍّ فيق

 . حلفت ِب أال أفعَله، فيعتّل بيميّه ٖب ترك الربِّ 
ُهَما; َأنه َرُسوَل َاَّللِه  - ٖٗٙٔ ُ, َفاَل ِحْنَث َمْن َحِلِف َعَلى ْيَِنٍي فَ َقاَل: ِإْن َشاَء اَ ل ) قَا َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ َّلله

َحُو اِ  ةُ َرَواُه َاخْلَْمسَ  ( َعَلْيوِ   .ْبُن ِحبهاَن َوَصحه
-------------- 

 اغبّث : أن يفعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله .(  َفاَل ِحْنَث َعَلْيوِ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد : أن اليمٕت إذا علقها اغبالف ِبؼبشيئة مل حبّث ومل تلزمه كفارة .
ْن َشاَء اَّللهُ تَ َعاىَل فَِإْن َشاَء فَ َعَل ، َوِإْن َشاَء تَ َرَك ، َواَل َكفهارََة َعَلْيِه ، إَذا ملَْ َيُتْن بَ ْٕتَ َوِإَذا َحَلَف ، فَ َقاَل : إ:  ابن قدامة قال

 .ى اْسِتثْ َّاًء فَ َهَذا ُيَسمه  َمَع مَيِيِِّه ،إَذا قَاَل : إْن َشاَء اَّللهُ ااِلْسِتثْ َّاِء َواْلَيِمِٕت َكبَلٌم َوصُبَْلُة َذِلَك َأنه اغْبَاِلَف 
 َرَواُه أَبُو َداُود .( َمْن َحَلَف ، فَ َقاَل : إْن َشاَء اَّللهُ فَ َقْد اْستَ ثْ َْت  ل )أَنهُه قَا فَِإنه اْبَن ُعَمَر َرَوى َعْن الّهيبِّ  



َمْن َحَلَف فَ َقاَل : ) يِِّه ملَ ََيَّْْث ِفيَها ، َواأْلَْصُل ٖب َذِلَك قَ ْوُل الّهيبِّ َوَأصْبََع اْلُعَلَماُء َعَلى َتْسِمَيِتِه اْسِتثْ َّاًء ، َوأَنهُه َمىَت اْستَ ثْ َْت ِٖب ميَِ 
ِْمِذيُّ  (إْن َشاَء اَّللهُ ملَْ ََيَّْْث   .َرَواُه الّتِّ

 ُه َمىَت قَاَل : أَلَفْ َعَلنه إْن َشاَء اَّللهُ .َوأِلَنه ( َمْن َحَلَف ، فَاْستَ ثْ َْت فَِإْن َشاَء َرَجَع ، َوِإْن َشاَء تَ َرَك  )َوَرَوى أَبُو َداُود 
ُ َذِلَك ، فَِإنه َما َشاَء اَّللهُ  ُ فَ َعَل ، َوَمىَت ملَْ يَ ْفَعْل ملَْ َيَشْأ اَّلله  . ) اؼبغٓت ( . َكاَن ، َوَما ملَْ َيَشْأ ملَْ َيُتْن فَ َقْد َعِلْمَّا أَنهُه َمىَت َشاَء اَّلله

قوله : ) مل َيّث ( فيه دليل على أن التقييد دبشيئة هللا مانع من انعقاد    تعاىل ٖب شرح هذا اغبديثه هللارضب وقال الشوكاين
 ر .اليمٕت أو َيل انعقادها ، وقد ذهب إىل ذلك اعبمهو 

 واألفضل لتل حالف أن يعلق مييّه ِبؼبشيئة ألن ٖب ذلك فائدتٕت ::  وقال الشيخ ابن عثيمني
 .َوال تَ ُقوَلنه ِلَشْيٍء ِإيّنِ فَاِعٌل َذِلَك َغداً( ألم ر كما قال تعاىل )تيسٔت ا اْلمر اْلول :

 أن اإلنسان إذا حّث مل تلزم ه التفارة . اْلمر الثاين :
 . قال ٖب "زاد اؼبستقّع" : " ومن قال ٖب ميٕت متفرة: إن شاء هللا ، مل َيّث

أي: تدخلها التفارة، مثل اليمٕت ِب، والّذر، والظهار، « ٕت متفرةمي»قال الشيخ ابن عثيمٕت رضبه هللا ٖب شرحه : " وقوله: 
 .فهذه ثبلثة أشياء كلها فيها كفارة، وخرج بذلك الطبلق والعتق فبل كفارة فيهما

 .فإن قال ٖب اليمٕت اؼبتفرة: ) إن شاء هللا ( مل َيّث، أي: ليس عليه كفارة، وإن خالف ما حلف عليه
 قال: وهللا ال ألبس هذا الثوب إن شاء هللا، ٔب لبسه فليس عليه شيء  ألنه قال: إن شاء هللا، ولو قال:  مثال ٖب اليمٕت ِب:

 .هللا أللبسن هذا الثوب اليوم إن شاء هللا، فغابت الشمس ومل يلبسه، فليس عليه شيء
 ه .من حلف على ميٕت فقال: إن شاء هللا فبل حّث علي:  والدليل قوله 
لو قال: إن شفى هللا مريضي فلله علي نذر إن شاء هللا، فبل شيء عليه لو ترك، وكذلك لو قال:  علي نذر أن ال مثال الّذر: 

 ه .أكلم فبلانً إن شاء هللا، ٔب كلمه فبل شيء علي
 .وقال رضبه هللا : " لو علق الّذر ِبؼبشيئة فقال:  علي نذر أن أفعل كذا إن شاء هللا

  .حتم اليمٕت : ليس عليه حّث ففي الّذر الذي حتمه
وإذا كان فعل طاعة ، نظران إذا كان قصده التعليق فبل شيء عليه ، وإذا كان قصده التحقيق أو التربك وجب عليه أن يفعل ، 

 (ح اؼبمتع)الشر .  حسب نيته 
 ماذا يشرتط ِف اَلستثناء ؟ 

 . يّفعه ِبإلصباع استثْت بقلبه مل يشّتط ٖب االستثّاء أن يتون بلسانه فلو أوًَل :
َفُعُه ااِلْسِتثْ َّاُء ِِبْلَقْلِب .:  قال ابن قدامة  َوُيْشتَ َرُط أَْن َيْستَ ْثِٓتَ بِِلَسانِِه ، َواَل يَ ّ ْ

ِة أَْهلِ  ُهْم اغبََْسنُ  ٖب قَ ْوِل َعامه ،اْلِعْلِم  ِمّ ْ ، َواللهْيث، َواَوَماِلكٌ  ، َوالّهَخِعيُّ ، َواأْلَْوزَاِعيُّ اِفِعيُّ لث هْورِيُّ ، َوأَبُو ، َوِإْسَحاُق، َوأَبُو ثَ ْورٍ ، َوالشه
 ( .َمْن َحَلَف ، فَ َقاَل : إْن َشاَء اَّللهُ  )قَاَل :  َحِّيَفَة ، َواْبُن اْلُمِّْذِر ، َواَل نَ ْعَلُم ؽَبُْم ـُبَالًِفا   أِلَنه الّهيِبه 

َعِقُد ِِبلِّّيهِة ، َفَتَذِلَك ااِلْسِتثْ َّاُء .َواْلَقْوُل ُهَو الُّْطُق ، َوأِلَنه اْلَيِمَٕت اَل   ) اؼبغٓت ( .   تَ ّ ْ
 وأن يتون متصل بيميّه حقيقة وحتماً : :  َثنياً 

 ن شاء هللا ] هذا اتصال حقيقي [ .إة : وهللا ال أكلم فبلانً اليوم حقيق
: إن شاء هللا ] هذا فلما هدأ قال -عاطس هو يفأخذه عطاس وجلس ربع ساعة و  -حتمًا : لو قال وهللا ال ألبس هذا الثوب 

 اتصال حتماً ألنه مّعه مانع من اتصال التبلم [ .



َّ ُهَما َكبَلٌم َأْجَّيبٌّ ، َواَل  :قال ابن قدامة  َّ ُهَما ُسُتو ُيْشتَ َرُط َأْن َيُتوَن ااِلْسِتثْ َّاُء ُمتهِصبًل ِِبْلَيِمِٕت ، حِبَْيُث اَل يَ ْفِصُل بَ ي ْ اًت  َيْسُتُت بَ ي ْ
ُتوُت اِلْنِقطَاِع نَ َفِسِه أَْو َصْوتِِه ، أَْو َعيٍّ ، أَْو َعاِرٍض ، ِمْن َعطْ  ا السُّ َة مُيِْتُُّه اْلَتبَلُم ِفيِه ، فََأمه َسٍة ، أَْو َشْيٍء َغْٔتَِها ، َفبَل مَيَُّْع ِصحه

 .ااِلْسِتثْ َّاِء ، َوثُ ُبوَت ُحْتِمِه 
 .اِفِعيُّ ، َوالث هْورِيُّ ، َوأَبُو ُعبَ ْيٍد ، َوِإْسَحاُق الرهْأِي َوهِبََذا قَاَل َماِلٌك ، َوالشه  

 .َوَهَذا يَ ْقَتِضي َكْونَُه َعِقيَبُه ( َمْن َحَلَف ، فَاْستَ ثْ َْت ) قَاَل  أِلَنه الّهيبه 
َتَدِأ ، َوااِلْسِتثْ َّاِء ِبِِاله ، َوأِلَنه اغْبَاِلَف إَذا َسَتَت َوأِلَنه ااِلْسِتثْ َّاَء ِمْن سَبَاِم اْلَتبَلِم ، فَاْعُتربَ اتَِّصالُُه بِِه ، َكال  ْرِط َوَجَواِبِه ، َوَخرَبِ اْلُمب ْ شه

 َوانْ َعَقَدْت ُموِجَبًة غِبُْتِمَها ، َوبَ ْعَد ثُ ُبوتِِه اَل مُيِْتُن َدفْ ُعُه َواَل تَ ْغِئتُُه . ثَ َبَت ُحْتُم مَيِيِِّه ،
هُ َوَعْن ِاْبِن عُ  - ٖ٘ٙٔ  .َرَواُه اَْلُبَخاِريُّ  ( َوُمَقلِِّب اَْلُقُلوبِ ,  ََل : َكاَنْت ْيَِنُي اَلنهيبِّ ) َما قَاَل:َمَر َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ

---------- 
والبن ماجه ) كان أكثر أميان رسول  ( ، ََيِْلُف اَل َوُمَقلِِّب اْلُقُلوبِ  َأْكثَ ُر َما َكاَن الّهيبُّ )  وٖب رواية(  َكاَنْت ْيَِنُي اَلنهيبِّ ) 

 ال ، ومصرف القلوب ( . هللا 
، أو لّفي ما تقّدم من التبلم، مثل أن يقال له: هل األمر كذا، (  اَل أُْقِسمُ )  ما زائدة لتأكيد القسم، كما ٖب قوله تعاىلإ(  ََل ) 

 قاله السّدّي..  ال، ومقّلب القلوب: فيقول
 هذا هو اؼبقَسم به. ( َوُمَقلِِّب اَْلُقُلوبِ  )

واؼبراَد بتقليَب القلوب تقليب أعراضها، وأحواؽبا، ال تقليب ذات القلب. فاؼبعْت أنه تعاىل متصّرف ٖب قلوب عباده دبا شاء، ال 
 ميتّع عليه شيء مّها، وال تفوته إرادة.

  اذكر بعض أْيان النيب ؟ 
 أوًَل : ومقلب القلوب .

 غبديث الباب .
 . َثنياً : وهللا

ُجوَد فَ َواَّللِه ِإيّنِ  )قَاَل  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، َعِن الّهيبِّ   ( متفق عليه .أَلرَاُكْم ِمْن بَ ْعِدي  أَِقيُموا الرُُّكوَع َوالسُّ
 َثلثاً : رب الكعبة .

أَلْخَسُروَن َوَربِّ اْلَتْعَبِة ُهُم اأَلْخَسُروَن َوَربِّ اْلَتْعَبِة قُ ْلُت َما َشْأين انْ تَ َهْيُت ِإلَْيِه َوُهَو يَ ُقوُل ٖب ِظلِّ اْلَتْعَبِة ُهُم ا) ْن َأّب َذرٍّ قَاَل ع
اين َما َشاَء ا ي اَي  َّللهُ فَ ُقْلُت َمْن ُهْم أبَِّب أَْنتَ أَيُ َرى ٖبه َشْيٌء َما َشْأين َفَجَلْسُت ِإلَْيِه َوْهَو يَ ُقوُل َفَما اْسَتَطْعُت أَْن َأْسُتَت َوتَ َغشه َوأُمِّ

 ( متفق عليه . َرُسوَل هللِا قَاَل اأَلْكثَ ُروَن أَْمَوااًل ِإاله َمْن قَاَل َهَتَذا َوَهَتَذا َوَهَتَذا
 رابعاً : واْْي هللا .

َها َعْن َعائِ  ٍد ......َسَرَقْت فَ َقاَل ، أَنه قُ َرْيًشا َأََههُهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميهِة الهِِت  )َشَة ، َرِضَي اَّللهُ َعّ ْ َوامْيُ هللِا َلْو أَنه فَاِطَمَة ابْ ََّة ؿُبَمه
 ( متفق عليه . َسَرَقْت َلَقَطْعُت يََدَها

ٍد بَِيِدهِ  خامساً :  . َواْْيُ الهِذي نَ ْفُس ُُمَمه
َلَة َعَلى ِتْسِعَٕت اْمَرأَةً قَاَل : ُسَلْيَماُن أَلُطوَفنه الله )  َعْن َأّب ُهَريْ َرَة قَاَل َرُسوُل هللِا  ُكلُُّهنه أَتْٓب ِبَفاِرٍس جُيَاِهُد ٖب َسِبيِل هللِا فَ َقاَل لَُه  ي ْ

ُهنه ِإاله ا يًعا فَ َلْم رَبِْمْل ِمّ ْ َواْْيُ الهِذي ِشقِّ َرُجٍل ْمَرأٌَة َواِحَدٌة َجاَءْت بِ َصاِحُبُه ِإْن َشاَء اَّللهُ فَ َلْم يَ ُقْل ِإْن َشاَء اَّللهُ َفطَاَف َعَلْيِهنه صبَِ
ٍد بَِيِدهِ   ( متفق عليه . َلْو قَاَل ِإْن َشاَء اَّللهُ عَبَاَهُدوا ٖب َسِبيِل هللِا فُ ْرَسااًن َأصْبَُعونَ  نَ ْفُس ُُمَمه



ٍد بَِيِدهِ سادساً :   . َوالهِذي نَ ْفُس ُُمَمه
ْهِل قُ بهٍة فَ َقاَل أَتَ ْرَضْوَن َأْن َتُتونُوا رُبَُع أَْهِل اعْبَّهِة قُ ْلَّا نَ َعْم قَاَل تَ ْرَضْوَن َأْن َتُتونُوا ثُ ُلَث أَ  ٖب  ُكّها َمَع الّهيبِّ   )َعْن َعْبِد هللِا ، قَاَل 

ٍد بَِيِدهِ َوالهِذي نَ ْفُس ُمَُ اعْبَّهِة قُ ْلَّا نَ َعْم قَاَل أَتَ ْرَضْوَن أَْن َتُتونُوا َشْطَر أَْهِل اعْبَّهِة قُ ْلَّا نَ َعْم قَاَل  ونُوا ِنْصَف أَْهِل ِإيّنِ أَلْرُجو َأْن َتتُ  مه
 ( متفق عليه .اعْبَّهِة 

ُرهُ  يفَ َوالهذِ  سابعاً :  . ََل ِإلََو َغي ْ
ثَ َّا َرُسوُل اَّللِه ع ِه أَْربَِعَٕت يَ ْوًما ُٔبه َيُتوُن ِٖب  ِإنه َأَحدَُكْم جُيَْمُع َخْلُقُه ِٖب  )َوُهَو الصهاِدُق اْلَمْصُدوُق  ْن َعْبِد اَّللِه قَاَل َحده  َبْطِن أُمِّ

ُفُخ ِفيِه الرُّوَح َويُ ْؤَمُر أِبَْربَِع َكِلَماٍت ِبَتْتِب رِزْ  َذِلَك َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك ُٔبه َيُتوُن ٖب  ِقِه َوَأَجِلِه َذِلَك ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك ُٔبه يُ ْرَسُل اْلَمَلُك فَ يَ ّ ْ
ُرهُ  يفَ َوالهذِ َشِقىٌّ أَْو َسِعيٌد َوَعَمِلِه وَ  َّ َها ِإاله ِذرَاٌع فَ َيْسِبُق َعلَ  ََل ِإَلَو َغي ْ َُّه َوبَ ي ْ ْيِه ِإنه َأَحدَُكْم لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل اعْبَّهِة َحىته َما َيُتوَن بَ ي ْ

َّ َها ِإاله ِذرَاٌع فَ َيْسِبُق َعَلْيِه اْلِتَتاُب فَ يَ ْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل الّهاِر فَ َيْدُخُلَها َوِإنه َأحَ  َُّه َوبَ ي ْ دَُكْم لَيَ ْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل الّهاِر َحىته َما َيُتوَن بَ ي ْ
 ( متفق عليه .اْلِتَتاُب فَ يَ ْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل اعْبَّهِة فَ َيْدُخُلَها 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
جب التّفارة على من حلف بصفة من صفات اَّلله تعاىل، فحّث، وال نزاع ٖب أصل أن ٖب اغبديث حجًة ؼبن أو قال اغبافظ : 

 ب .ُيشاركه فيها غٔته، كمقّلب القلو ذلك، وإمنا اػببلف ٖب أيُّ صفة تّعقد هبا اليمُٕت؟، والتحقيق أهنا ـبتّصة ِبلِت ال 
 ما حكم احللف بصفات هللا ؟ 

 جائز ، وهذا قول صباهٔت العلماء .
) من كان حالًفا فليحلف ِب ( ال يُفهم مّه َقْصُر اليمٕت اعبائزة على اغبلف هبذا  عباس القرطيب رضبه هللا : " وقوله أبو ال قال

االسم فقط ، بل حتم صبيع أظباء هللا تعاىل حتم هذا االسم . فلو قال : والعزيز ، والعليم ، والقادر ، والسميع ، والبصٔت   
ذا متفق عليه . وكذلك اغبتم ٖب اغبلف بصفات هللا تعاىل   كقوله : وعزة هللا ، وعلمه ، وقدرته ، وما لتانت مييًّا جائزة . وه

ُض فيه الصفة  ، وال يّبغي أن خيتلف ٖب هذا الّوع أهنا أميان كالقسم األول   .أشبه ذلك فبا يَ َتَمحه
 .والقسم بصفات هللا تعاىل كالقسم أبظبائه  : وقال ابن قدامة

وعظمته، وكربايئه،  هللا، أو بصفة من صفاته تعاىل كوجه ٖب بيان ما جيوز اغبلف به: البن قاسم ٖب الروض مع حاشيته جاء
وجبلله وعزته وعلوه، وقال الوزير وغٔته: اتفقوا على أن اليمٕت مّعقدة جبميع صفات هللا تعاىل كعزة هللا وجبلله، إال أِب حّيفة 

 اه  يّا.استثْت علم هللا، فلم يره مي
وقال ابن هبٔتة ٖب كتاب اإلصباع: أصبعوا على أن اليمٕت مّعقدة ِب وجبميع أظبائه اغبسْت   ابن حجر: وٖب الفتح للحافظ

وجبميع صفات ذاته كعزته وجبلله وعلمه وقوته وقدرته واستثْت أبو حّيفة علم هللا فلم يره مييّا وكذا حق هللا.. وقال عياض: ال 
األمصار أن اغبلف أبظباء هللا وصفاته الزم إال ما جاء عن الشافعي من اشّتاط نية اليمٕت ٖب اغبلف ِبلصفات  خبلف بٕت فقهاء

وإال فبل كفارة وتعقب إطبلقه ذلك عن الشافعي وإمنا َيتاج إىل الّية عّده ما يصح إطبلقه عليه سبحانه وتعاىل وعلى غٔته وأما 
عليه تّعقد اليمٕت به وذبب التفارة إذا حّث كمقلب القلوب وخالق اػبلق ورازق كل ما ال يطلق ٖب معرض التعظيم شرعا إال 

 انتهى حي...
سواء أكانت هذه الصفة خربية، أم ذاتيًة معّوية، أم فعلية، مثل أقسم بوجه هللا (  أو صفة من صفاتهوقال الشيخ ابن عثيمٕت : ) 

 ولو قال: أقسم بعظمة هللا ألفعلن يصح. ألفعلن، فيصح  ألن الوجه صفة من صفات هللا عّز وجل.
 انتهى ولو قال: أقسم دبجيء هللا للفصل بٕت عباده ألعدلن ٖب القضاء بيّتما، فيصح  ألنه قسم بصفة فعلية    عّز وجل.



، بحانه وتعاىلالقسم يتون ِب س   ألناة هللا" ال أبس هباوحي: "ويقول الشيخ ابن عثيمٕت رضبه هللا : " القسم بقول اإلنسان 
وأبي اسم من أظبائه ، ويتون كذلك بصفاته : كاغبياة ، والعلم ، والعزة ، والقدرة ، وما أشبه ذلك ، فيجوز أن يقول اغبالف : 

 .وحياة هللا ، وعلم هللا ، وعزة هللا ، وقدرة هللا ، وما أشبه هذا فبا يتون من صفات هللا سبحانه وتعاىل 
 غويّهم أصبعٕت ( .قال تعاىل ) فبعزتك أل -أ

 وحديث أنس مرفوعاً ) وفيه قول الّار : قط قط وعزت ك ( رواه البخاري .-ب
قال )ؼبا خلق هللا اعبّة والّار، أرسل جربيل إىل اعبّة فقال: انظر إليها وإىل ما  وٖب حديث أّب هريرة . أن رسول هللا  -ج

 .متفق عليه مع هبا أحد إال دخلها( أعددت ألهلها فيها، فّظر إليها فرجع فقال: وعزتك ال يس
 .متفق عليه .  )وعزتك ال أسألك غٔتها( ، وفيه قول الذي خيرج من الّار  وٖب حديث أّب هريرة مرفوعاً  -د
 ىل جيوز احللف ِبايت هللا ؟ 

 اغبلف ِبايت هللا يّقسم إىل قسمٕت :
 .شجار : كالليل والّهار ، والشمس والقمر ، واعببال واأل اآلايت الكونية

 فهذا ال جيوز اغبلف هبا ألهنا َقَسم ِبؼبخلوق . 
 اآلايت الشرعية : كالقرآن فهذا جيوز .

 اذكر بعض الفوائد العامة ؟ 
o أن فيه داللة على مشروعّية اغبَِلِف على الشيء  أتكيًدا له . 
o " :ب .ال، ومقّلب القلو استحباب اغبلف بقوله 
o . أن القلوب بيد هللا 

ُهَما قَالَ ِد َاَّللِه ْبِن َعْمِرٍو رَ َوَعْن َعبْ  -ٖٙٙٔ ! َما اَْلَكَبائُِر؟.  َجاَء َأْعَراِبٌّ ِإََل اَلنهيبِّ  ) ِضَي َاَّللهُ َعن ْ … فَ َقاَل: اَي َرُسوَل َاَّللِه
. (  "ُمْسِلٍم, ُىَو ِفيَها َكاِذبٌ ْمِرٍئ اَلهِذي يَ ْقَتِطُع َماَل ا"ْلَيِمنُي اَْلَغُموُس؟ قَاَل: َفذََكَر َاحْلَِديَث, َوِفيِو قُ ْلُت: َوَما اَ   َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ

---------- 
 اذكر لفظ احلديث كاماًل ؟ 

ُهَما ، قَاَل  اَل اإِلْشرَاُك ِِبَّللِه قَاَل قَ ؟ فَ َقاَل اَي َرُسوَل هللِا َما اْلَتَبائُِر  َجاَء أَْعرَاّبٌّ ِإىَل الّهيبِّ )َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو ، َرِضَي اَّللهُ َعّ ْ
 اْلَغُموُس قَاَل الهِذي يَ ْقَتِطُع َماَل اْمرٍِئ ُٔبه َماَذا ؟ قَاَل : ُٔبه ُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن قَاَل ُٔبه َماَذا ؟ قَاَل : اْلَيِمُٕت اْلَغُموُس قُ ْلُت َوَما اْلَيِمٕتُ 

 ( رواه البخاري . ُمْسِلٍم ُهَو ِفيَها َكاِذبٌ 
ْفِس َواْلَيِمُٕت اْلَغُموسُ  )قَاَل  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو ، َعِن الّهيبِّ ٖب لفظ : و   ( . اْلَتَبائُِر اإِلْشرَاُك ِِبَّللِه َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َوقَ ْتُل الّ ه
 ما ىي اليمني الغموس ؟ 

يت َغُموسا ألهنا تَ ْغِمس صاِحَبها ٖب اإلٔبِْ هي الَيمٕت التاِذبة الفاجرة ، كالِت يَ ْقَتطِ : اليمٕت الغموس  ع هبا اغبالُف ماَل غٔته ، ظبُِّ
 .ٔب ٖب الّار . كذا قال ابن األثٔت ٖب "الّهاية" 

واالقتطاع نوعان: إما أن يدعي ما ليس له، أو يّتر ما ثبت عليه، أما األول فظاهر، مثل: أن يقول: قال الشيخ ابن عثيمٕت : 
، فيقول من هي بيده: إهنا يل ليست ملتا لك، فيقيم هذا اؼبدعي شاهدا وَيلف معه، وإذا أقام شاهدا هذه السيارة ملتي

 وحلف معه حتم له هبا  ألن الّيب ملسو هيلع هللا ىلص قضى ِبلشاهد واليمٕت، هذا الرجل اآلن اقتطع مال امراء مسلم بيمٕت هو فيها كاذب
 والذي شهد معه شاهد زور.



د ما جيب عليه، مثل: أن يقول له شخص ٖب ذمتك يل مائة رايل، فيقول: ال، ٔب َيلف أبنه ليس ٖب ذمته له مائة الثاين: أن جيح
رايل، فحيّئذ يتون اقتطع من ماله  ألن األصل: أن ما ٖب ذمة هذا اؼبطلوب للطالب، فإذا أنتره وجحده وحلف عليه فقد 

 اقتطعه.
 تنبيو :

ب وهي الِت يقتطع هبا مال امراء مسلم، فإن مل يقتطع هبا مال امراء مسلم ولتّه كاذب فيها أن اليمٕت الغموس من كبائر الذنو 
تن فهل تتون غموسا؟ اعبواب: ال  ألن الّيب ملسو هيلع هللا ىلص خص اليمٕت الغموس ِبلِت َيلفها ويقتطع هبا مال امراء مسلم وهو كاذب، ول

 )ابن عثيمٕت( ارة؟ ال، ألن التفارة إمنا تتون ٖب اليمٕت على اؼبستقبل.إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب فهل عليه كف
 دلاذا َسيت بذلك ؟ 
 . ألهنا تغمس صاحبها ٖب الّار 
 . اموقيل: تغمسه ٖب اإلٔب، وال مّافاة بيّه 
 ما حكمها ؟ 

 حرام وكبٔتة من التبائر .
 غبديث الباب . -أ

. فَ َقاَل  (َمِن اقْ َتَطَع َحقه اْمرٍِئ ُمْسِلٍم بَِيِميِِّه فَ َقْد أَْوَجَب اَّللهُ لَُه الّهاَر َوَحرهَم َعَلْيِه اعْبَّهَة  )قَاَل   ْن َأِِب أَُماَمَة َأنه َرُسوَل اَّللهِ عو -ب
 ( .َوِإْن َقِضيباً ِمْن أَرَاٍك » َلُه َرُجٌل َوِإْن َكاَن َشْيئاً َيِسٔتاً اَي َرُسوَل اَّللِه قَاَل 

ْعُت َرُسوَل اَّللِه  قالْسُعوٍد اْبن مَ  عن-ج هِ » يَ ُقوُل  ظبَِ  ] وٖب رواية هو فيها فاجر [  َمْن َحَلَف َعَلى َماِل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ِبَغْٔتِ َحقِّ
َّا َرُسوُل اَّللِه « َلِقَى اَّللهَ َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن  ِكَتاِب اَّللِه ) ِإنه الهِذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اَّللِه َوأمَْيَاهِنِْم   ِمْصَداَقُه ِمنْ  قَاَل َعْبُد اَّللِه ُٔبه قَ َرأَ َعَلي ْ

 . شَبَّاً قَِليبًل ( ِإىَل آِخِر اآليَةِ 
 ىل فيها كفارة ؟ 

 ال كفارة فيها .
 وهذا قول صبهور العلماء .

  :على قولٕت اختلف الفقهاء ٖب وجوب التّفارة ٖب اليمٕت الغموس ، "( ادلوسوعة الفقهية) اء ٖب ج
 : عدم وجوب التّفارة ٖب اليمٕت الغموس :  القول اْلّول

  . وإليه ذهب صبهور الفقهاء : اغبّفّية واؼبالتّية واغبّابلة
 القول الثّاين : وجوب التّفارة ٖب اليمٕت الغموس : وإليه ذهب الّشافعّية . 

 ه .   انتهى .وقد استدّل كل فريٍق أبدلّة تؤيّد ما ذهب إلي
كّا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمٕت الغموس قيل : وما اليمٕت الغموس ؟ قال : الرجل ل :  عن ابن مسعود هنع هللا يضر قا 

  .(  أخرجه اغباكم وصححه ووافقه الذهيبيقتطع بيميّه مال الرجل 
 . عن سعيد بن اؼبسيب قال : هي من التبائر وهي أعظم من أن ُتتّفرو 

 
 
 



َها ْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللهُ عَ َوعَ  - ٖٚٙٔ  (للهْغِو ِف َأْْيَاِنُكْم ََل يُ َؤاِخذُُكُم َاَّللهُ َبِ  ) ِف قَ ْوِلِو تَ َعاََل  -ن ْ
. بَ َلى َوَاَّللهِ   . أَبُو َداُوَد َمْرُفوعاً  . َوَأْوَرَدهُ  َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ  - قَاَلْت: ُىَو قَ ْوُل اَلرهُجِل: ََل َوَاَّللِه

---------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد أن من أنواع اليمٕت : لغو اليمٕت .
ذهب وحنو أذهب ، بلى وهللا سأجل ٖب معرض كبلمه : ال وهللا لن ما جيري على لسان اؼبتتلم ببل قصد كقول الر  واؼبراد هبا :

 ذلك . فهذه ال كفارة فيها .
 ( .ُبُتْم للهْغِو ٖب أمَْيَاِنُتْم َوَلِتْن يُ َؤاِخذُُكْم دبَا َكَسَبْت قُ ُلو اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللهُ ِبِ )  لآلية

 قالت عائشة . ) هي قول الرجل : ال وهللا ، وبلى وهللا ( رواه البخاري .
 فلغو اليمٕت أن يتلفظ ِبلقسم وهو ال يّوي وال يريد القسم .

 ىل فيها كفارة ؟ 
 ال كفارة فيها .

 . قِبالتفافاللغو ال كفارة فيه  ية(القوانٕت الفقه )قال ابن جزي ٖب 
 وصبلته أن اليمٕت اللغو ال كفارة فيها ٖب قول أغلب أهل العلم .: اؼبقدسي  قال ابن قدامة

َرِة        اُم َعشَ      عَ     دبَا َعقهْدُْبْ اأْلَمْيَاَن َفَتفهارَتُُه إطْ ذُُكْم         ذُُكْم اَّللهُ ِِبللهْغِو ِٖب أمَْيَاِنُتْم َوَلِتْن يُ َؤاخِ      اَل يُ َؤاخِ ) تَ َعاىَل وجه ذلك قول هللا 
 ( .َمَساِكَٕت 

َُيَْتَمُل َأْن َيُتوَن َمْعَّاَها فهارَِة ، َوأِلَنه اْلُمَؤاَخَذَة َفَجَعَل اْلَتفهارََة لِْلَيِمِٕت الهِِت يُ َؤاَخُذ هِبَا ، َونَ َفى اْلُمَؤاَخَذَة ِِبللهْغِو ، فَ يَ ْلَزُم انِْتَفاُء اْلتَ 
ارَِة ، فَ َقْد نَ َفاَها ِٖب اللهْغِو ، َفبَل إجَياَب اْلَتفهارَِة ، ِبَدلِيِل أَن هَها ذبَُِب ِٖب اأْلَمْيَاِن الهِِت اَل َمْأَٔبَ ِفيَها ، َوِإَذا َكاَنْت اْلُمَؤاَخذَ  ُة إجَياَب اْلَتفه

ُب ، َوأِلَنهُه قَ ْوُل َمنْ  َّا ِمْن الصهَحابَِة ، َوملَْ نَ ْعِرْف ؽَبُْم ـُبَالًِفا ٖب َعْصرِِهْم ، َفَتاَن إصْبَاًعا ، َوأِلَنه قَ ْوَل َعاِئشَ  ذبَِ َة ِٖب تَ ْفِسِٔت اللهْغِو ، ظَبهي ْ
َها تَ ْفِسٔتًا ِلَتبَلِم اَّللِه ت َ   َعاىَل ، َوتَ ْفِسُٔت الصهَحاّبِّ َمْقُبوٌل .َوبَ َياِن اأْلَمْيَاِن الهِِت ِفيَها اْلَتفهارَُة ، َخرََج ِمّ ْ

 اذكر نوع آخر من أنواع لغو اليمني ؟ 
من حلف على شيء وهو يغلب على ظّه أنه صادق ، فبان خببلف ما حلف عليه : فبل شيء عليه ، وهذا داخل ٖب لغو 

 . دأّب حّيفة ومالك وأضب: اليمٕت الذي عفا هللا تعاىل عّه ، عّد صبهور األئمة 
 . ٕتِ َوَمْن َحَلَف َعَلى َشْيٍء َيظُُّه َكَما َحَلَف ، فَ َلْم َيُتْن : َفبَل َكفهارََة َعَلْيِه   أِلَنهُه ِمْن لَْغِو اْلَيمِ  :  قال اخلرقي

 ر .ُن اْلُمّْذِ يَها ، قَاَلُه ابْ :  َأْكثَ ُر أَْهِل اْلِعْلِم َعَلى َأنه َهِذِه اْلَيِمَٕت اَل َكفهارََة فِ  قال ابن قدامة
 : وٖب اؼبراد ِبللغو ٖب اآلية أقوال أشهرها عّد العلماء اثّان : األمٕت الشّقيطي وقال الشيخ دمحم

  ( .بلى وهللا: أن اللغو ما جيري على لسان اإلنسان من غٔت قصد ، كقوله )ال وهللا ( و ) اْلول
  ....ها ، وروي عن ابن عمر ، وابن عّباس ٖب أحد قوليهوذهب إىل هذا القول الشافعي ، وعائشة ٖب إحدى الروايتٕت عّ

 .: أن اللغو هو أن َيلف على ما يعتقده ، فيظهر نفيه  القول الثاين
 هريرة ، وابن وهذا هو مذهب مالك بن أنس ، وقال : إنه أحسن ما ظبع ٖب معْت اللغو ، وهو مروي أيضًا عن عائشة ، وأّب 

 ه .عباس ٖب أحد قولي
 متقارِبن ، واللغو يشملهما . والقوالن 



، ألنه ٖب األول مل يقصد عقد اليمٕت أصبًل ، وٖب الثاين مل يقصد إال اغبّق والصواب ، واللغو ٖب اللُّغة : هو التبلم دبا ال خٔت فيه 
 ت ( .وال حاجة إليه ، ومّه حديث : )إذا قلت لصاحبك ، واإلمام خيطب يوم اعبمعة انصت ، فقد لغوت أو لغي

، ومل يقصدها بل جرت على لسانه من غٔت قصد، هغو اليمٕت هي اليمٕت الِت مل يعقد عليها قلب : لرضبه هللا ال الشيخ ابن َبزقو 
ٖب عرض كبلمه ، ال وهللا ، وهللا ، ٖب عرض التبلم ، من غٔت قصد اليمٕت، واؼبراد من غٔت قصد عقدها، فهذه اليمٕت تتون 

ن يقول: وهللا لقد رأيت فبلاًن ٔب تبٕت أنه شبيه له ، ليس هو  أمر يظّه ، فبان غٔت مصيب، كأ الغية ، ومثلها لو أنه حلف على
 .فبلاًن، هو يعتقد أنه مصيب فهذا من لغو اليمٕت 

َفٌق َعَلْيوِ  ( ةَ اَىا َدَخَل َاجْلَنه  ِإنه َّلِلِه ِتْسًعا َوِتْسِعنَي ِاَْساً, َمْن َأْحصَ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ٖٛٙٔ   .ُمت ه
ِْمِذيُّ َواْبُن ِحبهاَن َاْْلََْسَاِء, َوالتهْحِقيُق َأنه َسْرَدَىا ِإْدرَا   .ٌج ِمْن بَ ْعِض اَلرَُّواِة َوَساَق اَلرتِّ

-------------- 
  حسىن ؟ هاَساء هللا كلأىل 

 نعم .
 ها نقص بوجه من الوجوه وال حبال من األحوال .كلها حسْت ِبلغة اغبسن غايته ، فليس في

 وقد ذكر سبحانه أن له األظباء اغبسْت ٖب أربعة مواضع من القرآن الترمي :
 وَن( .َكانُوْا يَ ْعَملُ   قال تعاىل : )َوَّلِلِّ اأَلظْبَاء اغبُْْسَْت فَاْدُعوُه هِبَا َوَذُروْا الهِذيَن يُ ْلِحُدوَن ٖب َأظْبَائِِه َسُيْجَزْوَن َما

 وقال تعاىل : )ُقِل اْدُعوْا اَّلّلَ أَِو اْدُعوْا الرهضْبَ َن َأاّيً مها َتْدُعوْا فَ َلُه اأَلظْبَاء اغبُْْسَْت( .
ُ اَل إِلََه ِإاله ُهَو لَُه اأْلَظْبَاء اغبُْْسَْت( .  وقال تعاىل : )اَّلله

 ّوُِر لَُه اأْلَظْبَاء اغبُْْسَْت( .وقال تعاىل : )ُهَو اَّللهُ اػْبَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمصَ 
 من أظباء هللا متضمن للحياة التاملة الِت مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال .مثال : ) احلي ( 

 اسم من أظباء هللا تعاىل متضمن للعلم التامل الذي مل يسبق جبهل وال يلحقه نسيان .مثال : ) العليم ( 
عتبار كل اسم على انفراده، ويتون ِبعتبار صبعه إىل غٔته فيحصل جبمع االسم إىل اآلخر  يتون ِب:  واحلسن ِف أَساء هللا تعاَل

 كمال فوق كمال.
على التمال اػباص الذي يقتضيه،  ا داالً فيتون كل مّهم ،اً عاىل جيمع بيّهما ٖب القرآن كثٔت فإن هللا ت (العزيز اغبتيم) مثال ذلك

ونة ِبغبتمة، فعزته اغبتيم، واعبمع بيّهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعاىل مقر  وهو العزة ٖب العزيز، واغبتم واغبتمة ٖب
وسوء فعل، كما قد يتون من أعزاء اؼبخلوقٕت، فإن العزيز مّهم قد أتخذه العزة ِبإلٔب، فيظلم وجيور  اً وجور  اً ال تقتضي ظلم

 بلف حتم اؼبخلوق وحتمته فإهنما يعّتيهما الذل.ويسيء التصرف. وكذلك حتمه تعاىل وحتمته مقروانن ِبلعز التامل خب
 ىل أَساء هللا ُمصورة ؟ 

 ال ، غٔت ؿبصورة .
ما قال عبد قط إذا أصابه َهمُّ وَحَزٌن: اللهِم إين عبُدك وابُن عبدك وابُن أََمتك، انصيِت )  عن عبد هللا قال: قال رسول هللا 

أو أنزلَته ِٖب كتابك، أو َعّلمته أحِداً من   بتل اسم هو لك ظبهْيِت به نفَسك أسألك بيدِك، ماٍض ٖبه ُحْتُمك، عْدٌل ٖب قضاؤك،
َخْلقك، أو استأثرت به ٖب علم الغيِب عّدك، أن ذبعل القرآَن ربيع قليب، ونور صدري، وجبلَء حزين، وَذَهاب َهَِّي، إاله أذهب 

ؼبن  يأَجْل، يّبغل : هؤالء التلمات؟، قا رسول هللا، يّبغي لّا أن نتعلمهللا عز وجل ََههه، وأبدله متان ُحْزنه فَ َرحاً"، قالوا: اي 
 ( رواه أضبد . ظبعهنه أن يتعلمهنّ 



 وما استأثر هللا تعاىل به ٖب علم الغيب ال ميتن ألحد حصره وال اإلحاطة به .
أظباء هللا تعاىل اغبسْت ما استأثر به ٖب علم الغيب عّده ،  ) أَْو اْسَتْأثَ ْرَت ِبِه ٖب ِعْلِم اْلَغْيِب ِعَّْدَك ( دليل على أن من فقوله 

 . فلم يطلع عليه أحداً من خلقه ، وهذا يدل على أهنا أكثر من تسعة وتسعٕت
 .فَ ْوَق ِتْسَعٍة َوِتْسِعَٕت  فَ َهَذا يَُدلُّ َعَلى َأنه َّللِِه َأظْبَاءً : عن هذا اغبديث قال شيخ اإلسالم

رُُه : فَ َهَذا يَُدلُّ َعَلى َأنه لَُه َأظْبَاًء اْسَتْأثَ َر هِبَا َوَذِلَك يَُدلُّ َعَلى َأنه قَ ْوَلُه : ) إنه اَل اػباً : قَ وقال أيض  َّللِِه ِتْسَعًة َوِتْسِعَٕت اظْبًا طاّب َوَغي ْ
ا َدَخَل اعْبَّهَة ، َكَما يَ ُقوُل اْلَقاِئُل : إنه يل أَْلَف ِدْرَهٍم أَْعَدْدهتَا َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اعْبَّهَة ( َأنه ٖب َأظْبَائِِه ِتْسَعًة َوِتْسِعَٕت َمْن َأْحَصاهَ 

ظْبَائِِه اغبُْْسَْت فَاْدُعوُه هِبَا ( فََأَمَر َأْن يُْدَعى أبَِ  لِلصهَدَقِة َوِإْن َكاَن َمالُُه َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك . َوَاَّللهُ ٖب اْلُقْرآِن قَاَل : ) َوَّللِِه اأَلظْبَاُء اغبُْْسَْت 
 .ِتْسَعًة َوِتْسِعَٕت اظْبًا  ُمْطَلًقا ، َوملَْ يَ ُقْل : لَْيَسْت َأظْبَاُؤُه اغبُْْسَْت إال

إين  : أظباء هللا ليست ؿبصورة بعدد معٕت ، والدليل على ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص ٖب اغبديث الصحيح  ) اللهم وقال الشيخ ابن عثيمني
. إىل أن قال : أسألك بتل اسم هو لك ظبيت به نفسك ، أو أنزلته ٖب كتابك ، أو علمته .عبدك وابن أمتك .عبدك وابن 

 . دك (علم الغيب عّأحداً من خلقك ، أو استأثرت به ٖب 
 . وما استأثر هللا به ٖب علم الغيب ال ميتن أن يُعلم به، وما ليس معلوماً ليس ؿبصوراً 

  ؟..إن هلل تسعة وتسعني اَساً  :ديث الباب حفإن قيل : ما اجلواب عن ) . 
هذا ال يدل على اغبصر هبذا العدد ، ولو كان اؼبراد اغبصر لتانت العبارة : إن أظباء هللا تسعة وتسعٕت اظبًا من  قال العلماء :

 أحصاها دخل اعبّة .
يِه َحْصر أِلَظْبَائِِه ُسْبَحانه َوتَ َعاىَل ، فَ َلْيَس َمْعَّاُه : أَنهُه لَْيَس لَُه َأظْبَاء َغْٔت : َوات هَفَق اْلُعَلَماء َعَلى َأنه َهَذا اغْبَِديث لَْيَس فِ  قال النووي

َا َمْقُصود اغْبَِديث أَنه َهِذِه التِّْسَعة َوالتِّْسِعَٕت َمْن َأْحَصاَها َدَخلَ  ْخَبار َعْن ُدُخول  اعْبَّهة ، فَاْلُمرَاد اَهِذِه التِّْسَعة َوالتِّْسِعَٕت ، َوِإمنه إْلِ
ْخَبار حِبَْصِر اأْلَظْبَاء ، َوؽِبََذا َجاَء ٖب اغْبَِديث اآْلَخر : " َأْسأَلك ِبُتلِّ اِ  ْسم ظَبهْيت بِِه نَ ْفسك أَْو ِاْسَتْأثَ ْرت بِِه اعْبَّهة ِبِِْحَصائَِها اَل اإْلِ

 ٖب ِعْلم اْلَغْيب ِعّْدك " ،
 .ة (ْن َأْحَصاَها َدَخَل اعْبَّه ) ِإنه َّللِِه ِتْسَعًة َوِتْسِعَٕت اظْبًا ِمائًَة ِإال َواِحًدا مَ  قوله : وأما  قال الشيخ ابن عثيمنيو 

فليس معّاه أنه ليس له إال هذه األظباء ، لتن معّاه أن من أحصى من أظبائه هذه التسعة والتسعٕت فإنه يدخل اعبّة ، فقوله 
ألوىل وليست استئّافية مّفصلة ، ونظٔت هذا قول العرب : عّدي مائة فرس أعددهتا للجهاد ٖب )َمْن َأْحَصاَها( تتميل للجملة ا

 . سبيل هللا . فليس معّاه أنه ليس عّده إال هذه اؼبائة   بل هذه اؼبائة معدة ؽبذا الشيء" اه 
 ما معىن اإلحصاء ِف قولو ) َمْن َأْحَصاَىا َدَخَل اجْلَنهة ( ؟ 

 على أقوال :ٖب اْلُمرَاد ِبِِْحَصائَِها  العلماء  ْختَ َلفُ ا
 : معّاه حفظها . القول اْلول

رً ر، َوَهَذا ُهَو اأْلَْظهَ ِقَٕت: َمْعَّاُه: َحِفَظَهافَ َقاَل اْلُبَخارِّي َوَغْٔته ِمْن اْلُمَحقِّ :  قال النووي  ا ٖب الّرَِوايَة اأْلُْخَرى )َمْن   أِلَنهُه َجاَء ُمَفسه
 )شرح مسلم(   .( َحِفَظَها

 وقال ٖب ) األذكار ( وهو قول األكثرين .
َق دبََعانِيَها َأطَاقَ َها َأْي : َأْحَسن اْلُمرَاَعاة ؽَبَا ، َواْلُمَحاَفَظة َعَلى َما تَ ْقَتضِ  : أي : القول الثاين  .يه ، َوَصده

 .ان هِبَا اَل يَ ْقَتِضي َعَمبًل ميَ َمْعَّاُه : اْلَعَمل هِبَا َوالطهاَعة ِبُتلِّ ِاظْبَها ، َواإْلِ  َوِقيَل :
عْت إحصاء هذه التسعة والتسعٕت الذي يّتتب عليه دخول اعبّة ، ليس معْت ذلك أن تتتب ٖب رقاع قال الشيخ ابن عثيمٕت : م



 ٔب تترر حىت ربفظ فقط ، ولتن معْت ذلك :
 اإلحاطة هبا لفظا . : أوَلً 

 فهمها معْت . : اً َثني
  دبقتضاها ، ولذلك وجهان :التعبد  : اً َثلث

أبن ذبعلها وسيلة إىل مطلوبك ، فتختار االسم  (َوَّللِِه اأْلَظْبَاُء اغبُْْسَْت فَاْدُعوُه هِبَا )الوجه األول : أن تدعو هللا هبا   لقوله تعاىل 
العقاب اغفر يل ، بل هذا يشبه  اؼبّاسب ؼبطلوبك ، فعّد سؤال اؼبغفرة تقول : اي غفور ، وليس من اؼبّاسب أن تقول : اي شديد

 من عقابك . االستهزاء ، بل تقول : أجرين
الوجه الثاين : أن تتعرض ٖب عبادتك ؼبا تقتضيه هذه األظباء   فمقتضى الرحيم الرضبة ، فاعمل العمل الصاحل الذي يتون جالبا 

 ا .معْت إحصائهوبك ، هذا هو لرضبة هللا ، ومقتضى الغفور اؼبغفرة ، إذا افعل ما يتون سببا ٖب مغفرة ذن
  ىل صح عن النيب تعيني ىذه اْلَساء ؟ 

 تعيٕت هذه األظباء واغبديث اؼبروي ٖب تعييّها ضعيف ، وقد رواه الّتمذي وغٔته . مل يصح عن الّيب  َل , 
 .ِبتفاق أهل اؼبعرفة حبديثه  تعييّها ليس من كبلم الّيب  قال ابن تيمية : 

لذي عول عليه صباعة من اغبفاظ أن سرد األظباء ٖب هذا اغبديث مدرج فيه، وإمنا ذلك كما رواه الوليد بن وا:  وقال ابن كثري
مسلم وعبد اؼبلك بن دمحم الصّعاين، عن زهٔت بن دمحم: أنه بلغه عن غٔت واحد من أهل العلم أهنم قالوا ذلك، أي: أهنم صبعوها من 

 . ن عييّة وأّب زيد اللغويوسفيان بالقرآن كما رود عن جعفر بن دمحم 
 وقال الصّعاين : اتفق اغبفاظ من أئمة اغبديث أن سردها إدراج من بعض الرواة .

  فائدة :
 أَساء هللا توقيفية , فليس لنا أن نسمي هللا مبا مل يسمي بو نفسو .

 مل يسم به نفسه هذا من القول عليه ببل علم .لقوله تعاىل : )َوَأن تَ ُقوُلوْا َعَلى اَّللِّ َما اَل تَ ْعَلُموَن( .وإثبات اسم  
 : )َوالَ تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم( وإثبات اسم  مل يسم به نفسه من قفو ما ليس لّا به علم . ولقوله 

فليس عّدك أنه بلغ كمال  : )َوَّلِلِّ اأَلظْبَاء اغبُْْسَْت( واغبسْت البالغة ٖب اغبسن كماله ، وأنت إذا ظبيت هللا ِبسم ، ولقوله 
 اغبسن ، بل قد تسميه ِبسم تظن أنه حسن ، وهو سيء ليس حبسن .

 فائدة :
 ولوال ذلك مل تتن حسْت .,  أظباء هللا مشتقة ، أي أن كل اسم يتضمن الصفة الِت اشتق مّها 

 يضمن صفة اػبلق .اخلالق : 
 يتضمن صفة العلم .العليم : 

 يتضمن صفة السمع .السميع : 
 فائدة :

 اختلف العلماء ما هو االسم األعظم الذي ورد فيه اغبديث ) لقد سأل هللا ِبظبه األعظم الذي إذا سئل به أعطى ( .
 هو هللا . القول اْلول :

 ألن صبيع األظباء ترجع إليه .
 وألنه االسم الذي تترر ٖب األحاديث الواردة ومّها :



د أنك أنت هللا ال إله إال أنت األح د الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يتن له كفواً اللهم إين أسألك أين أشه أن رجبًل قال ) 
 : لقد س ألت هللا ِبالسم الذي إذا سئل به أعطى ( رواه أبو داود . أحد فقال 

 أنت إال ٖب اؼبسجد ورجل يصلي فقال : اللهم إين أسألك أبن لك اغبمد ال إله وكحديث أنس قال ) كّت جالساً مع الّيب 
 : دعا هللا ِبظبه األعظم الذي إذا دعي به أجاب ( رواه أبو داود . . فقال رسول هللا اؼبّان بديع السموات ..

 أطلق على غٔت هللا . ملوألن هذا االسم 
 إن اسم هللا األعظم : اغبي القيوم . القول الثاين :

)اسم هللا األعظم ٖب هاتٕت اآليتٕت )وإؽبتم إله واحد ال إله إال  واستدل ؽبذا القول ببعض األحاديث الِت فيها مقال مثل حديث
 هو الرضبن الرحيم  وفاربة آل عمران ) أمل هللا ال إله إال هو اغبي القيوم ( وَها عّد أّب داود .

 وهذان القوالن أقوى األقوال ، واألول أقوى من الثاين .
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللِه َوَعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد َرِضَي َاَّللهُ  - ٜٖٙٔ َمْن ُصِنَع ِإلَْيِو َمْعُروٌف, فَ َقاَل ِلَفاِعِلِو: َجَزاِك َاَّللهُ )   َعن ْ
, وَ  ( َقْد أَبْ َلَغ ِف اَلث هَناءِ َخرْيًا. ف َ  ِْمِذيُّ َحُو ِاْبُن ِحبهاَن َأْخَرَجُو اَلرتِّ  .َصحه

------------ 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ث صحيح .حدي
 . ًما ادلشروع دلن صنع إليو معروفا 

 مشروعية متافأة من َصّع لك معروفاً ، وأن شتر من أحسن إليك مبدأ إسبلمي ومن متارم األخبلق .
ُدوا، فَاْدُعوا لَهُ غبديث )   .(  َوَمْن أََتى ِإلَْيُتْم َمْعُروفًا َفَتاِفُئوُه، فَِإْن ملَْ ذبَِ

 وقد جاءت األحاديث ٖب ذلك :
 . ( ... ، َفَتاِفُئوهُ  معروفاً  إليتم صّعَ  من ) السابق اغبديث -أ

 . الّتمذي رواه ( ءالثّا ٖب ِبلغ فقد خٔتاً، هللا جزاك لفاعله: فقال معروفٌ  إليه ُصّع من ) الباب وغبديث-ب
 رواه( شتره فقد ذكره فمن فليذكره، يستطع مل فإن به، فليتافئ معروفٌ  إليه ُأٓب من ) قال  الّيب أن اهنع هللا يضر عائشة وعن -ج

 . والطرباين أضبد
 ( هكفر   فقد كتمه  ومن شتره، فقد ذكره فمن فليذكره، معروفاً، أُويل من ) هللا رسول قال قال: هنع هللا يضر هللا عبيد بن طلحة وعن-د

 . الطرباين رواه
 كتم  ومن ، شتر فقد أثْت من فإن فليثِن، جيد مل فإن به، ليجزف فوجد عطاءً  أُعطي من ) قال  الّيب عن هنع هللا يضر جابر وعن -ه 

 . الّتمذي رواه ( ورز  ثوّب كبلبس  كان  يُعط مل دبا ربلى ،ومن كفر  فقد
 الثّاء ٖب أبلغ فقد خٔتاً، هللا جزاك ألخيه: الرجلُ  قال إذا ) قال  هللا رسول أن عّهما هللا رضي عمرو بن هللا عبد وعن -و
 . اؼبصّف ٖب زاقالر  عبد رواه( 

 ٖب ِبلغ أي ( الثّاء ٖب أبلغ فقد ) واآلخرة. الدنيا خٔتي من خٔتاً  أعطاك أو اعبزاء خٔت أي ( خٔتاً  هللا جزاك ) ياؼبباركفور  قال
 مبعضه قال األوٕب. اعبزاء ليجزيه هللا إىل جزاءه ففوض وثّائه، جزائه عن عجز فبن وأنه ِبلتقصٔت، اعّتف أنه وذلك ، شتره أداء

 . ءوالدعا ِبلشتر لسانك فليطل ِبؼبتافأة، يداك قصرت إذا
 أّب وعن شيبة أّب ابن رواه . عضلب بعُضتم مّها ألكثرَ  ، خٔتاً  هللاُ  جزاك ألخيه: قوله ٖب له ما أحدكم يعلم لو : هنع هللا يضر عمر وقال



 : قال ؟ هللا رسول اي ذلك وِبَ  : فقلن الّار، أهل أكثر نرأيتت فإين تصدقن، الّساء معشر اي )  الّيب عن هنع هللا يضر اػبدري سعيد
 . عليه متفق ( العشٔت وتتفرن اللعن تتثرن

 . رةاؼبعاش من اػبليط وهو الزوج وهو العشٔت كفران  ِبب : لهبقو  اغبديث ؽبذا البخاري اإلمام ترجم وقد
 التبائر. من كبٔتةٌ   العشٔت كفران  أن على يدل الوعيد وهذا – الزوج – العشٔت كفران  على وعيدٌ  اغبديث هذا وٖب
 دلا حث اإلسالم على مكافأة من صنع معروفاً ؟ 

 تشجيع ذوي اؼبعروف على فعل اؼبعروف . أوًَل :
 أن يتسر هبا الذل الذي حصل له بصّع اؼبعروف إليه . َثنياً :

َلْت على ُحبِّ َمْن أحسَن إليها، فهَو إذا أحسَن إليِه ومْل ُيَتاِفْئُه إىل َمْشُروِعيهِة اؼبتافأِة  ألنه القلوَب ُجبِ  شيُخ اإلسبلمِ  وقْد أشارَ 
َقى ٖب قلِبِه نوُع أَتَلٍُّه ِلَمْن أحسَن إليِه، فشرَع قطَع ذلَك ِبؼبتافأِة  فهذا معْت كبلِمهِ   . يَ ب ْ

ا أمَر ِبؼبتافأِة لَِيْخُلَص القلُب مْن إحساِن اػبَْلِق ويتَ َعله   ق .َق ِبغبوقاَل غٔتُُه: )إمنه
 بو صاحب ادلعروف ؟ ئما ادلشروع إذا مل َند ما نكاف 

 نتافئه ِبلدعاء والثّاء .
 .) فإن مل ذبدوا ما تتافئونه فادعوا له (  لقوله 

 .يعٓت من أحسن إليتم أي إحسان فتافئوه دبثله ، فإن مل تقدروا فبالغوا ٖب الثّاء والدعاء له جهدكم حىت ربصل اؼبسألة 
 من صّع إليتم معروفاً ، فقال لفاعله : جزاك هللا خٔتاً ، فقد أبلغ ٖب الثّاء ( . ث الباب )وٖب حدي 

  ىل ورد ىذا الدعاء ) جزاك هللا خريًا ( من قول النيب ؟ 
 نعم ورد .

ٌة ُصبُ ٌر ( رواه ابن حبا َوأَنُتم َمعَشَر األَنَصاِر ! َفَجزَاُكُم اَّللهُ َخٔتًا ، فَِإنهُتم. له ) ..جاء ٖب حديث طويل وفيه قو   ن .أَِعفه
  :كما كانت هذه اعبملة من الدعاء معتادة على ألسّة الصحابة رضوان هللا عليهم

، أَلكثَ َر  اً قال عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر : ) لو يعلم أحدكم ما له ٖب قوله ألخيه : جزاك هللا خٔت  ،جاء ٖب مصّف ابن أّب شيبة 
 ض ( .مّها بعضتم لبع

، فوهللا ما نزل بك أمر قط إال جعل هللا لك مّه ـبرجا ، وجعل اً هذا أسيد بن اغبضٔت هنع هللا يضر يقول لعائشة اهنع هللا يضر : ) جزاك هللا خٔت و 
 متفق عليه .للمسلمٕت فيه بركة ( 

. فقال :  اً : جزاك هللا خٔت وٖب صحيح مسلم عن ابن عمر رضي هللا عّهما قال : ) حضرت أّب حٕت أصيب فأثّوا عليه ، وقالوا 
  . راغب وراهب ( . أي راغب فيما عّد هللا من الثواب والرضبة ، وراهب فبا عّده من العقوبة

  . أطلب من هللا أن يثيبك خٔتا كثٔتاً  اً ( أي :جزاك هللا خٔت  ) ومعْت
ُهَما,َوَعْن ِاْبِن ُعمَ  - ٖٓٚٔ َا ُيْستَ  ) نَ َهى َعْن اَلنهْذِر َوقَالَ نهُو أَ  َعْن اَلنهيبِّ  َر َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ ْخَرُج ِبِو ِمْن ِإنهُو ََل َيَِْت ِبَرْيٍ َوِإَّنه

َفٌق َعَلْيِو . ( اَْلَبِخيلِ   ُمت ه
---------- 

 ( بن آدم شيًئا، مل أقّدره عليهال أيٓب الّذر على ا خرى )ال يرّد شيًئا من القدر، كما بيّته الرواية األ: أي ( ِإنهُو ََل َيَِْت ِبَرْيٍ ) 
وقال ٖب "الفتح": أي أن عقباه ال رُبَمد، وقد يتعذر الوفاء به. وقد يتون معّاه: ال يتون سبًبا ػبٔت مل يُقّدر، كما ٖب اغبديث، 

بسبب خٔت ٖب نفس وهبذا االحتمال األخٔت صّدر ابن دقيق العيد كبلمه، فقال: َيتمل أن تتون الباء للسببّية، كأنه قال: ال أيٓب 



الّاذر، وطبعه ٖب طلب القربة، والطاعة من غٔت ِعَوض َيصل له، وإن كان يّتّتب عليه خٔت، وهو فعل الطاعة الِت نذرها لتن 
 سبب ذلك اػبٔت حصول غرضه. 

َا ُيْستَ )  "، ومدار اعبميع على ئيمه: "من اللوٖب رواية ابن ماج ( من الشحيحخرى ) وٖب الرواية األ ( ْخَرُج بِِو ِمْن اَْلَبِخيلِ َوِإَّنه
مّصور بن اؼبعتمر، عن عبد اَّلله ابن مرّة، فاالختبلف ٖب اللفظ اؼبذكور من الرواة عن مّصور، واؼبعاين متقاربة  ألن الشح أخّص، 

رص، واللزم فعل ما يبلم واللؤم أعّم، قال الراغب األصفهايّن: البخل إمساك اْلُمْقتَ َّيات عّما ال َيَِقُّ حبسها، والشخ خبٌل مع ح
وقال البيضاوّي: عادة الّاس تعليق الّذر على ربصيل مّفعة، أو دفع مضرّة، فُّهي عّه  ألنه فعل البخبلء، إذ ، عليه. انتهى 

تزمه السخي إذا أراد أن يتقّرب ِبدر إليه، والبخيل ال ُتطاوعه نفسه ِبخراج شيء من يده إال ٖب مقابلة عوض، يستوفيه أْواًل، فليل
ر ٖب مقابلة ما َيُصل له، وذلك ال يُغٓت من القدر شيًئا، فبل يسوق إليه خٔتًا مل يُقّدر له، وال يرّد عّه شرًّا ُقضي عليه، لتن الّذ

 . قد يوافق القدر، فُيخرج من البخيل ما لواله مل يتن لُيخرِجه. ذكره ٖب "الفتح"
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 .نستفيد الّهي عن الّذر 
 وقد اختلف العلماء ٖب حتم الّذر على أقوال : 

 : أنه حرام . القول اْلول
 وهذا اختيار شيخ اإلسبلم ابن تيمية رضبه هللا .

 أنه هنى عن الّذر ( . غبديث الباب ) عن الّيب 
 ه متفق علي .(لرج به من البخي، وإمنا يستخإن الّذر ال يغٓت من القدر شيئاً ، ف)ال تّذروا وعن أّب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 أنه متروه . القول الثاين :
 وهذا قول أكثر العلماء .

 .(أن هللا أثْت على اؼبوفٕت فقال )يوفون ِبلّذرقالوا : والصارف عن التحرمي ، حاديث السابقة ٖب الّهي عّهلؤل
 أنه مستحب ، والذي ورد الّهي عّه هو نذر اجملازاة . القول الثالث :

ازاة هو : أن يعلق فعل الطاعة على وجود الّعمة أو دفع الّقمة كما لو قال : إن شفى هللا مريضي فلله علّي أن ونذر اجمل
 أصوم شهراً  ، قالوا : هذا هو اؼبّهي عّه ، أما ماعدا ذلك كما لو قال :  علّي أن أصوم شهراً ، فهذا مستحب .

 واختار هذا القول الّووي .
 ( ال أيٓب الّذر على ابن آدم شيًئا مل أقدره عليه)  وقال أيًضا(  إنه ال يرد شيًئا)  حيث قال،  ديثآخر اغبويؤيد هذا :

فتل هذه الّصوص تُدّل داللة واضحة على أن الّذر اؼبّهي عّه هو الذي   ( الّذر ال يقدم شيًئا وال يؤخره)  وقال أيًضا
 . كان ٖب مقابلة حصول شيَء، أو دفع شيء

الذي يظهر يل ضبله على التحرمي ٖب حّق من خُياف عليه ذلك االعتقاد قرطيب ٖب اؼبفهم حيث قال : وقد اختار ال
 الفاسد، فيتون إقدامه على ذلك ؿبّرًما، والتراهة ٖب حّق من مل يعتقد ذلك. انتهى.

ة ابن عمر راوي اغبديث ٖب الّهي عن الّٖب الفتح :  قال احلافظ  ذر، فإهنا ٖب نذر وهو تفصيٌل حسن، ويؤيّده قصه
اجملازاة. وقد أخرج الطربّي بسّد صحيح عن قتادة ٖب قوله تعاىل: }يُوُفوَن ِِبلّهْذِر{، قال: كانوا يّذرون طاعة اَّلله من 

غٔت الصبلة والصيام، والزكاة، واغبج، والعمرة، وما افّتض اَّلله عليهم، فسّماهم اَّلله أبرارًا. وهذا صريٌح ٖب أن الثّاء وقَع ٖب 



نذر اجملازاة. وقد ُيشعر التعبٔت ِبلبخيل أن اؼبّهّي عّه من الّذر ما فيه مال، فيتون أخّص من اجملازاة، لتن قد يوصف 
ِبلبخل من تتاسل عن الطاعة، كما ٖب اغبديث اؼبشهور: "البخيل من ذُكرُت عّده، فلم ُيصّل علّي". أخرجه الّسائّي، 

 .    ) الفتح ( .وصححه ابن حّبان
 األرجح أنه متروه مطلقاً .و 
 ما احلكمة من النهي ؟ 

خشية أن يعتقد بعض الّاس أنه يرد القدر ، أو يظن أن الّذر يوجب حصول غرضه اػباص ، أو إمنا َيسب أن هللا  :اغبتمة 
 . ( َيقق له غرضه من أجل ذلك الّذر ، وؽبذا قال ٖب اغبديث : ) إن الّذر ال يرد شيئاً ( أو ) ال أيٓب خبٔت

وهّاك خطر آخر يتمثل ٖب نذر اجملازاة كقوله : إن رزقٓت هللا ذكرًا ، أو إن شفى هللا ولدي ، أو إن رحبت ذبارٓب ألتصدق على 
الفقراء ، أو ألنشئن مسجدًا أو حنو ذلك ، ومعْت ذلك أنه رتب فعل القربة اؼبذكورة من الصدقة أو بّاء اؼبسجد على حصول 

  . ل غرضه مل يتصدق ومل ينب مسجداً غرضه الشخصي ، فإذا مل َيص
وهذا يدل على أن نيته ٖب التقرب إىل هللا مل تتن خالصة وال متمحضة ، فحالته ٖب اغبقيقة هي حالة البخيل الذي ال خيرج من 

 .ماله شيئاً إال بعوض يزيد على ما غرمه 
 .وؽبذا قال ٖب اغبديث  ) وإمنا يستخرج من البخيل ( 

االلتزام ِبلّذر ، وهو ما فيه من تضييق على الّفس وإلزامها دبا كان ؽبا عّه مّدوحة ، وقد يغلبه التسل أو وسر اثلث ٖب كراهة 
  . الشح أو اؽبوى فبل يفي به ، وقد يؤديه كارهاً مستثقبلً له بعد إن مل يعد له خيار ٖب شأنه

 . ق رقبة، أو صدقة كذا، أو صوم كذاِدم غائيب فعلّي عت: هذا الّذر ؿبّله أن يقول: إن شفى اَّلله مريضي، أو قَ  ال القرطيبّ ق
 :ووجه هذا الّهي  

، بل  أنه مل يتمّحض له نية التقّرب إىل اَّلله تعاىل دبا صدر مّه ظهر، ذه القربة على حصول غرض عاجل هو أنه َلّما وقف فعل ه
ال البخيل، فإنه ال خُيرج من ماله شيًئا إال بعوض سلك فيها مسلك اؼبعاوضة، أال ترى أنه لو مل َيصل غرضه مل يفعل؟ وهذه ح

 . إمنا ُيستخرج به من البخيل ما مل يتن البخيل خُيرجه ار إليه بقوله      عاجل يرّّب على ما أخرج، وهذا اؼبعْت هو الذي أش
ل معه ذلك الغرض ألجل ، أو أن اَّلله تعاىل يفع اعتقاد جاهل يظّن أن الّذر يوجب حصول ذلك الغرض، ٔب ُيضاف إىل هذا 

وهااتن جهالتان، فاألوىل تقارب التفر، والثانية  ًا (لّذر ال يرّد من قدر اَّلله شيئفإن ا)  ذلك الّذر، وإليهما اإلشارة بقوده 
 )اؼبفهم(.     خطأٌ ُصراح

ْهي َعْن َكْون الّه :  وقال النووي ْذر َيِصٔت ُمْلتَ َزًما لَُه ، فَ َيْأٓب ِبِه َتَتلًُّفا بَِغْٔتِ َنَشاط ، قَاَل : قَاَل اْلَمازِرِّي : ََيَْتِمل َأْن َيُتون َسَبب الّ ه
ُقص َأْجره ، َوَشأْ َوََيَْتِمل َأْن َيُتون َسَببه َكْونه أَيْٓب ِِبْلُقْربَِة الهِِت اِْلتَ َزَمَها ِٖب نَْذره َعَلى ُصورَة اْلُمَعاَوَضة ِلؤْلَ  ن اْلِعَباَدة ْمِر الهِذي طََلَبُه فَ يَ ّ ْ

ْهي ِلَتْونِِه َقْد َيُظّن بَ ْعض  َضة َّللِِه تَ َعاىَل ، قَاَل اْلَقاِضي ِعَياض : َوََيَْتِمل أَنه الّ ه اعْبََهَلة َأنه الّهْذر يَ ُرّد اْلَقَدر ، َومَيَّْع َأْن َتُتون ُمَتَمحِّ
ر فَ َّ َهى َعُّْه َخْوفًا ِمْن َجاِهل يَ عْ   َتِقد َذِلَك ، َوِسَياق اغْبَِديث يُ َؤيِّد َهَذا . َواَّللهُ أَْعَلم .ِمْن ُحُصول اْلُمَقده

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o  .اغبّث على اإلخبلص ٖب عمل اػبٔت 
o  .أن فيه ذّم البخل 
o  أن من اتّبع اؼبأمورات، واجتّب اؼبّهّيات ال يُعد خبيبًل . 

 



ِْمِذيُّ ِفيوِ . َرَواُه ُمْسِلمٌ  ( نيٍ َكفهارَُة اَلنهْذِر َكفهارَُة ْيَِ )   اَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهِ قَ   َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ  - ٖٔٚٔ ِإَذا  ) َوزَاَد اَلرتِّ
َحو (مَلْ ُيَسمِّ   . َوَصحه

ِو, َفَكفهارَتُُو َكفهارَُة ْيَِنٍي, َوَمْن َنَذَر نَْذرًا ِف ِمْن َنَذَر نَْذرًا ملَْ ُيسَ )  َوِْلَِب َداُوَد: ِمْن َحِديِث ِاْبِن َعبهاٍس َمْرُفوعاً  - ٕٖٚٔ مِّ
ُحوا َوقْ َفوُ َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح; ِإَله َأنه َاحلُْ  ( َمْعِصَيٍة, َفَكفهارَتُُو َكفهارَُة ْيَِنٍي, َوَمْن َنَذَر َنْذراً ََل يُِطيُقُو, َفَكفهارَتُُو َكفهارَُة ْيَِنيٍ   . فهاَظ رَجه

: ِمْن َحِديِث َعاِئَشةَ َوِلْلُبَخارِ  - ٖٖٚٔ  .(  َاَّللهَ َفاَل يَ ْعِصوِ َوَمْن َنَذَر َأْن يَ ْعِصَي  ) يِّ
 ( . ََل َوفَاَء لَِنْذٍر ِف َمْعِصَيةٍ  ) َوِلُمْسِلٍم: ِمْن َحِديِث ِعْمَرانَ  - ٖٗٚٔ

--------- 
   ( نيٍ َكفهارَُة اَلنهْذِر َكفهارَُة ْيَِ ما معىن حديث ) ؟ 

 ، فعليه كفارة ميٕت .أبن قال اإلنسان:  علّي نذر وستت كفارة ميٕت ،   –إذا مل يسم  –أن كفارة الّذر 
ااِلْمِتَّاع ِمْن  ان يُرِيد ِاْختَ َلَف اْلُعَلَماء ٖب اْلُمرَاد ِبِه ، َفَحَمَلُه صُبُْهور َأْصَحابَّا َعَلى نَْذر اللَِّجاج ، َوُهَو َأْن يَ ُقول إِْنسَ قال الّووي : 

ة أَْو َغْٔتَها ، فَ ُيَتلِّمُه فَ ُهَو ِِبػْبَِيارِ   بَ ْٕت َكفهارَة ميَِٕت َوبَ ْٕت َما اِْلتَ َزَمُه ، َهَذا ُهَو َكبَلم زَْيد َمَثبًل : ِإْن َكلهْمت زَْيًدا َمَثبًل فَِللهِه َعَليه َحجه
 .الصهِحيح ٖب َمْذَهبَّا 

 .ِثٔتُوَن أَْو اأْلَْكثَ ُروَن َعَلى الّهْذر اْلُمْطَلق ، َكَقْولِِه : َعَليه نَْذر َوضَبََلُه َماِلك وَكَ  
 .َوضَبََلُه َأضْبَد َوبَ ْعض َأْصَحابَّا َعَلى نَْذر اْلَمْعِصَية ، َكِمْن نََذَر أَْن َيْشَرب اػْبَْمر  
ي  يع الُُّذورَات بَ ْٕت اْلَوفَاء دبَا اِْلتَ َزَم ، َوبَ ْٕت  َوضَبََلُه صَبَاَعة ِمْن فُ َقَهاء َأْصَحاب اغْبَِديث َعَلى صبَِ ع أَنْ َواع الّهْذر ، َوقَاُلوا : ُهَو ـُبَٔته ٖب صبَِ

 )شرح مسلم(   َكفهارَة ميَِٕت . َواَّللهُ أَْعَلم .
 ب .م ألن ضبل اؼبطلق على اؼبقيد واجوالظاهر اختصاص اغبديث ِبلّذر الذي مل يس :  قال الشوكاين

 اذكر أنواع النذر ؟ 
 : الّذر اؼبطلق .النول اْلول 

 م .هو نذر ما مل ُيسو 
ُيسّم فلو نذر اؼبسلم نذرا ومل يسم اؼبّذور بل تركه مطلقا من غٔت تسمية أو تعيٕت كأن يقول : عليه نذر إن شفى هللا مرضي ومل  

 .كان عليه كفارة ميٕت اً  شيئ
 ( .ٕت كفارة الّذر كفارة اليم  غبديث الباب ) 
 .على الّذر اؼبطلق كقوله عليه نذر  -بل األكثرون  -: ضبله مالك والتثٔتون قال النووي 

 ر الطاعة .نذ : ثاينالنوع ال
 وحتمه جيب الوفاء به ، سواء كان مطلقاً أو معلقاً .

 .من نذر أن يطيع هللا فليطعه (  غبديث عائشة )
 صلي ركعتٕت .أمثال اؼبطلق :  علّي أن 

 ال اؼبعلق : إن شفى هللا مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهر .مث
 : الّذر اؼبباح . لثالنوع الثا

 كأن يقول الرجل :  علي نذر أن ألبس هذا الثوب .
 فهّا خئت بٕت فعله وبٕت كفارة اليمٕت .



 فّقول هو ِبػبيار : إن شئت البس الثوب وإن شئت كفر .
 غضب .] اللجاج : اػبصومة [ .نذر اللجاج وال :  النوع الرابع

 أي الّذر الذي سببه اػبصومة أو اؼبّازع ة ، وهو تعليق نذره بشرط يقصد اؼبّع مّه أو اغبمل عليه أو التصديق أو التتذيب .
 فهذا خئت بٕت فعله أو كفارة ميٕت .

 [ كأن يقول :  علي نذر أن أصوم سّة إن فعلت كذا .]أن يقصد اؼبّع مّه
 صل ٖب اعبماع ة ٖب اؼبسجد فلله علي صوم سّة .أأن يقول : إن مل [ كاغبمل عليه]أن يقصد 

 .أنت كاذب ، فقال : إن كّت كاذِبً فلله علي صوم سّة  -ؼبا أخرب خبرب  -[ كرجل قيل له ]أو تصديق خربه
 [ كأن يقول السامع : إن كّت صادقاً فلله علي أن أصوم سّة .]أو تتذيبه

 خٔت بٕت فعله وبٕت كفارة اليمٕت يه اؼبّع أو اغبمل على الفعل أو التصديق أو التتذيب فقد جرى ؾبرى اليمٕت ففإذا كان اؼبراد مّ
 فإذا قال مثبلً : إن زرت فبلانً فعلّي صيام سّة ، فّقول : إن شئت أن تزوره وعليك كفارة ميٕت وإن شئت أال تزوره .

ة فعلّي صيام شهر ، ومل يسافر ، فحتمه هّا حتم اليمٕت ، فهو ـبٔت ، إن سافر مثال آخر : لو قال : إن مل أسافر اليوم إىل مت
 فبل شيء عليه ، وإن مل يسافر فعليه كفارة ميٕت . 

 أنه قال ) من نذر ٖب غضب فعليه كفارة ميٕت ( رواه أبوداود . ودليل ذلك : ما روي عن الّيب 
 . ائشة كما ٖب موطأ مالكلتن اغبديث إسّاده ضعيف لتّه اثبت عن عمر ، وعن ع

 نذر اؼبعصية .:  امسالنوع اخل
 وهذا ال جيوز الوف اء به .

 ومن نذر أن يعصي هللا فبل يعصه ( . غبديث عائشة )
 ) ال وفاء لّذر ٖب معصيٍة ( رواه مسلم . وغبديث عمران بن حصٕت . قال : قال 

 ، فهذا ال جيوز أن يشرب اػبمر .اػبمر كذا فلله علي نذر أن أشرب مثال : رجل قال : لئن حدث كذا و 
 عليه كفارة ميٕت ؟ قوالن للعلماء :هل لتن 

 أنه عليه التفارة . القول اْلول :
 وهذا قول اؼبذهب .

رواه أبوداود ، واحتج به أضبد وكذا إسحاق ت ه كفارة ميٕت ( ) ال نذر ٖب معصية هللا وكفار  غبديث عائشة . قالت : قال 
 وصححه الطحاوي .

 أنه ال كفارة عليه . القول الثاين :
 وهذا قول صباهٔت العلماء .

، فدل  ) .. ومن نذر أن يعصي هللا فبل يعصه ( ، قالوا : لو كانت التفارة واجبة لذكرها الّيب  -ابقالس-غبديث عائشة 
 ذلك على عدم وجوهبا .

 القول األول . واألحوط والراجح

 : نذر اؼبستحيل . النوع السادس
 والذي ال ميتن الوفاء به .وه

 . ، وِبلتايل فبل يلزم مّه شيء بلً قال بعض أهل العلم: إنه ال يّعقد أص 



  ( .كفارة الّذر كفارة اليمٕت  لباب )ا حبديثوقال بعضهم: إنه مّعقد، وفيه كفارة ميٕت، واستدلوا 
  .وهذا القول األخٔت هو الراجح

 ما حكم من نذر أن يتصدق جبميع مالو ؟ 
 لف العلماء ٖب هذه اؼبسألة على أقوال :اخت

 : يتفي أن خيرج ثلث ماله . القول اْلول
َق دبَالِِه ُكلِِّه ، َأْجَزأَُه ثُ ُلثُُه .قال ابن قدامة :   َوصُبَْلُة َذِلَك أَنه َمْن نََذَر َأْن يَ َتَصده

 َوهِبََذا قَاَل الزُّْهرِيُّ ، َوَماِلٌك .
 أِلَّب لَُبابََة ، ِحَٕت قَاَل : إنه ِمْن تَ ْوَبِِت َأْن أَْْنَِلَع ِمْن َمايل َصَدَقًة إىَل اَّللِه َوِإىَل َرُسولِِه .  قَ ْوُل الّهيبِّ  )َولََّا 

 ( .فَ َقاَل : جُيْزُِئَك الث ُُّلُث 
فَ َقاَل َرُسوُل اَّللِه ، ْْنَِلَع ِمْن َمايل َصَدقًَة إىَل اَّللِه َوِإىَل َرُسولِِه قُ ْلت : اَي َرُسوَل اَّللِه ، إنه ِمْن تَ ْوَبِِت َأْن أَ  )َماِلٍك ، قَاَل  َوَعْن َكْعِب ْبنِ 

  : َفٌق َعَلْيِه  (أَْمِسْك َعَلْيك بَ ْعَض َماِلَك  ( .جُيْزُِئ َعّْك الث ُُّلُث  )َوأِلَّب َداُود ، ُمت ه
 : أنه يتصدق جبميع ماله . القول الثاين

اِفِعيُّ هذا قول َ وَ   . الشه
 ( .َمْن نََذَر أَْن يُِطيَع اَّللهَ فَ ْلُيِطْعُه )  لَِقْوِل الّهيبِّ  

َياِم .  َوأِلَنهُه نَْذُر طَاَعٍة ، فَ َلزَِمُه اْلَوفَاُء بِِه ، َكَّْذِر الصهبَلِة َوالصِّ
يَع َمالِِه َّللِِه لُِيْصرَ :  قال الشنقيطي َف ٖب َسِبيِل اَّللِه ، أَنهُه َيْتِفيِه الث ُُّلُث َواَل يَ ْلَزُمُه َصْرُف اعْبَِميِع ، اأْلَْظَهُر ِعِّْدي َأنه َمْن نََذَر صبَِ

ُهَو َما ذََكْراَن ، َوٖب َهِذِه اْلَمْسأََلِة لِْلُعَلَماِء َعَشَرُة َمَذاِهَب َأْظَهُرَها ِعَّْداَن :  ،َوَهَذا قَ ْوُل َماِلٍك َوَأْصَحاِبِه َوَأضْبََد َوَأْصَحاِبِه ، َوالزُّْهرِيِّ 
اِفِعيِّ َوال  . ّهَخِعيِّ َويَِليِه ٖب الظُُّهوِر ِعَّْداَن قَ ْوُل َمْن قَاَل : يَ ْلَزُمُه َصْرفُُه ُكلُُّه ، َوُهَو َمْرِويٌّ َعِن الشه

أَْمِسْك َعَلْيَك : »  َوَرُسولِِه ، فَ َقاَل الّهيبُّ ِإنه ِمْن تَ ْوَبِِت َأْن َأْْنَِلَع ِمْن َمايل َصَدَقًة ِإىَل اَّللهِ حديث كعب )  -رضبه هللا-ٔب ذكر 
ٌر َلكَ  يِع َمالِِه َعَلى( ٔب قال :  بَ ْعَض َماِلَك فَ ُهَو َخي ْ ُر ُمْسَتِشٍٔت بَْل ُمرِيُد التهَجرُِّد ِمْن صبَِ  َفظَاِهُر َهَذا اغْبَِديِث الصهِحيِح : َأنه َكْعًبا َغي ْ

ٌر َلُه ، َوَقْد َجاَء ٖب  ْوبَِة ، َكَما ٖب تَ ْرصَبَِة اغْبَِديِث ، َوَقْد أََمَرُه َوْجِه الّهْذِر َوالت ه  أِبَْن مُيِْسَك بَ ْعَض َمالِِه ، َوَصرهَح لَُه أِبَنه َذِلَك َخي ْ
َر َذِلَك اْلبَ ْعَض الهِذي مُيِْسُتُه ِِبلث ُُّلثَ ْٕتِ ، َوأَنهُه  ُق ِِبلث ُُّلثِ بَ ْعِض الّرَِوااَيِت أَنهُه َفسه  . يَ َتَصده

ا قَ ْوُل َمْن قَاَل  ُق جِبَِميِعِه ، فَ َيْسَتِدلُّ َلُه ِِبغْبَِديِث الصهِحيِح  :َوأَمه َوُهَو يَُدلُّ َعَلى (  َمْن نََذَر أَْن يُِطيَع اَّللهَ فَ ْلُيِطْعهُ ) يَ ْلَزُمُه التهَصدُّ
ٌم َعَلى اأْلََعمِّ .ِإيَفائِِه بَِّْذرِِه ، َوَلْو أََتى َعَلى ُكلِّ  َلُه َأَخصُّ ِمُّْه ٖب ؿَبَلِّ الِّّزَاِع َواأْلََخصُّ ُمَقده  اْلَماِل ، ِإاله َأنه َدلِيَل َما قَ ب ْ

 فائدة :
وإذا نذر الصدقة دبعّٕت من ماله أو دبقّدر ، كألف ، فروي عن أضبد أنه جيوز ثلثه   ألنه ماٌل نََذَر : قال ابن قدامة رضبه هللا 

لصدقة به ، فأجزأه ثلثه ، كجميع اؼبال . والصحيح ٖب اؼبذهب لزوم الصدقة جبميعه   ألنه مّذور ، وهو قربة ، فيلزمه الوفاء به ،  ا
 .كسائر اؼبّذورات ، ولعموم قوله تعاىل : ) يُوُفوَن ِِبلّهْذِر ( 

الضرر البلحق به ، اللهم إال أن يتون اؼبّذور هاهّا  وإمنا خولف هذا ٖب صبيع اؼبال لؤلثر فيه ، وؼبا ٖب الصدقة جبميع اؼبال من
 ك .غرق صبيع اؼبال ، فيتون كّذر ذليست

 فائدة :
 إن نذر صيام أايم مل يلزمه التتابع إال بشرط أو نية .



 صوم ثبلثة أايم ، مل يلزمه التتابع ، فيجوز أن يصومها متتابع ة أو متفرقة .أفإذا قال :  علي نذر أن 
 شّتط أو يّوي .إال أن ي

 : كأن يقول  علي أن أصوم ثبلثة أايم متتابعة فهّا يلزمه التتابع . يشرتط
 : كأن يقول  علي أن أصوم ثبلثة أايم ، ويّوي أهنا متتابعة فيلزمه التتابع . ينوي

 فائدة :
ن هذا هو مقتضى زمه التتابع ، وذلك ألمن نذر صوم شهر معيًّا لزمه التتابع . كأن يقول :  علي نذر أن أصوم شهرًا ، فيل

 .إطبلق اللف ظ 
 وذهب بعض العلماء إىل أنه ال يلزمه التتابع إال بّية أو شرط .

( فلو كان إطبلق الشهر يقتضي التتابع ؼبا احتيج أن اُم َشْهَرْيِن ُمتَ َتاِبَعْٕتِ ِصيَ وهذا القول هو الصحيح لقوله تعاىل ٖب التفارة ) ف
 ىل ِبلتتابع .يقيده هللا تعا

 فائدة :
 إذا نذر شخص الصبلة ٖب أحد اؼبساجد الثبلثة لزمه الوفاء بّذره .

ومسجدي  رام، واؼبسجد األقصى،: اؼبسجد اغبتشد الرحال إال إىل ثبلثة مساجد ال) غبديث أّب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 ( متفق عليه .هذا

 يها ٖب اؼبسجد اغبرام أو اؼبسجد الّبوي .لو نذر الصبلة ٖب اؼبسجد األقصى جاز أن يصل
 . جيز أن يصليها ٖب اؼبسجد األقصى لو نذر الصبلة ٖب اؼبسجد الّبوي جاز أن يصليها ٖب اؼبسجد اغبرام ومل

 .لو نذر أن يصلي ٖب اؼبسجد اغبرام فإنه ال جيوز له أداؤها إال فيه لعدم جواز االنتقال من األفضل إىل اؼبفض ول 
 :ويدل لذلك 

صلي ٖب بيت أين نذرت  إن فتح عليك متة أن ما جاء ٖب حديث جابر ) أن رجبًل قام يوم الفتح فقال اي رسول هللا ! إ
 اؼبقدس ركعتٕت ، قال : صل ههّا ، ٔب أعاد عليه ، فقال : صل ههّا ، ٔب أعاد عليه ، فقال : شأنك إذاً ( رواه أبوداود .

 ا ثالث حاَلت :مسألة نقل النذر , ىذه ادلسألة ذل 
 : أن يّقله من اؼبفضول إىل الفاضل : فهذا ال أبس به . احلالة اْلوَل

مثال : لو نذر أن يصوم يوم الثبلاثء ، ٔب صام يوم اإلثّٕت ، فهّا ال َيّث ، ألنه نقل نذره من مفضول إىل فاضل ، فهو أتى 
 ِبؼبفضول وزايدة .

 و : فهذا تلزمه كفارة ميٕت .: أن يّقله من مساٍو إىل مسا احلالة الثانية
 مثال : لو نذر أن يصوم يوم األربعاء فصام يوم الثبلاثء .

 : أن يّقل من فاضل إىل مفضول . احلالة الثالثة
 مثال : لو نذر صيام يوم اإلثّٕت ، ٔب صام يوم الثبلاثء ، فليس له ذلك ، وعليه أن يصوم يوم اإلثّٕت ، ألن الّذر مل يقع موقعه .

 
 
 
 



(  لَِتْمِش َوْلتَ رَْكبْ )  فَ َقاَل اَلنهيبُّ َنَذَرْت ُأْخِِت َأْن ََتِْشَي ِإََل بَ ْيِت َاَّللِه َحاِفَيًة, )  قَالَ  َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  - ٖ٘ٚٔ
َفٌق َعَلْيِو, َواللهْفُظ ِلُمْسِلمٍ   . ُمت ه

مٍ ِإنه َاَّللهَ ََل َيصْ  ) فَ َقالَ   َوِلْلَخْمَسةِ  – ٖٙٚٔ  ( . َنُع ِبَشَقاِء ُأْخِتَك َشْيئاً, ُمْرَىا: ] فَ ْلَتْخَتِمْر [, َوْلتَ رَْكْب, َوْلَتُصْم َثاَلثََة َأايه
---------- 

 ، جاء ٖب رواية ) أن ربج ماشية ( .أي : بدون نعل (  نََذَرْت ُأْخِِت َأْن ََتِْشَي ِإََل بَ ْيِت َاَّللِه َحاِفَيةً )  
فقال : إن  وعّد أّب داود ) أن عقبة سأل الّيب ،  رت أن سبشي حافية غٔت ـبتمرة (سّن ) أن أخته نذوعّد أضبد وأصحاب ال

 أخته نذرت أن سبشي إىل البيت وشتا إليه ضعفها ( .
ْشي ، َوتَ رَْكب ِإَذا َعَجَزْت َعْن اْلَمْشي َمْعَّاُه سَبِْشي ٖب َوْقت قُْدَرهتَا َعَلى اْلمَ قال الّووي : َ (  لَِتْمِش َوْلتَ رَْكبْ  :  فَ َقاَل اَلنهيبُّ )  

َها َمَشقهة ظَاِهرَ  َب أَْو غَبَِقت ْ  .ة فَ تَ رَكه
رََأَى َشْيًخا يُ َهاَدى بَ ْٕتَ ابْ َّ ْيِه  أَنه الّهِبه  ) أََنسٍ  أي : بتعبها أو مشقتها ، وٖب حديث(  ِإنه َاَّللهَ ََل َيْصَنُع ِبَشَقاِء ُأْخِتَك َشْيئاً ) 

 ( . َوأََمَرُه أَْن يَ رَْكبَ «. ِإنه اَّللهَ َعْن تَ ْعِذيِب َهَذا نَ ْفَسُه َلَغِْتٌّ » قَاُلوا نََذَر َأْن مَيِْشَى. قَاَل «. َما َِبُل َهَذا » فَ َقاَل 
مٍ )   ذكر الصيام مل أيت من طريق صحيح .(  َوْلَتُصْم َثاَلثََة َأايه
 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 

 أن من نذر اؼبضي إىل بيت هللا اغبرام فإنه يلزمه . نستفيد :
 َوصُبَْلُتُه أَنه َمْن نََذَر اْلَمْشَي إىَل بَ ْيِت اَّللِه اغْبَرَاِم ، َلزَِمُه اْلَوفَاُء بَِّْذرِِه .:  قال ابن قدامة

اِفِعيُّ ، َوأَبُو ُعبَ ْيٍد ،  اَل ُتَشدُّ  )قَاَل  َواْبُن اْلُمِّْذِر َواَل نَ ْعَلُم ِفيِه ِخبَلفًا   َوَذِلَك أِلَنه الّهيبه َوهِبََذا قَاَل َماِلٌك ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوالشه
 ى ( .َذا ، َواْلَمْسِجِد اأْلَْقصَ الّرَِحاُل إاله إىَل َثبَلثَِة َمَساِجَد   اْلَمْسِجِد اغْبَرَاِم ، َوَمْسِجِدي هَ 

 , ىل يلزمو ادلشيء أم َل ؟ ما حكم من نذر ادلشي إَل بيت احلرام 
 اختلف العلماء ٖب هذه اؼبسألة على أقوال :

 . أنه ال يلزمه اؼبشيء ، وله أن يركب ، وال شيء عليهالقول اْلول : 
 . أنه يلزمه اؼبشيء ، فإن عجز ركب وعليه كفارة ميٕتالقول الثاين : 

 وهذا مذهب اغبّابلة .
فَ َقاَل : اَي َرُسوَل هللِا ، ِإنه ُأْخِِت نََذَرْت يَ ْعِٓت َأْن رَبُجه َماِشَيًة ، فَ َقاَل الّهيِبُّ  َرُجٌل ِإىَل الّهيبِّ  َجاءَ  )اْبِن َعبهاٍس ، قَاَل  غبديث  -أ

ْر َعْن ميَِ  ًئا ، فَ ْلَتُحجه رَاِكَبًة ، َوْلُتَتفِّ  ( رواه أبو داود . يَِّهاملسو هيلع هللا ىلص : ِإنه اَّللهَ اَل َيْصَُّع ِبَشَقاِء ُأْخِتَك َشي ْ
 وغبديث ) من نذر نذراً ال يطيقه فتفارته كفارة ميٕت ( . -ب

 : فاشتمل ىذا النذر على أمرينٖب هذا اغبديث نذرت هذه اؼبرأة أن سبشي إىل بيت هللا اغبرم حافية ،  فاخلالصة :
 : أن تقصد  اؼبسجد اغبرام . اْلمر اْلول

 اغبرام حافية .  : أن تذهب للمسجد اْلمر الثاين
 وحيث إن الّذر إذا اشتمل على عبادة وعلى أمر غٔت عبادة ، فلتل واحد حتمه :

 ) وهو قصد البيت اغبرم ( جيب الوفاء به . فنذر العبادة
 ) أن سبشي حافية ( فإهنا تتفر عن مييّها ، ألن نذر الذهاب للمسجد حافية ليس من مقصود العبادة . ونذر ادلباح

 ديث حتم من نذر طاعة وغٔت طاعة :ففي هذا اغب



 فما كان طاعة فإنه جيب الوفاء به . -
 ) من نذر أن يطيع هللا فليطعه ( رواه البخاري . لقوله 

 وما كان غٔت طاعة ] مباح [ فهو ـبٔت وإن تركه فعليه كفارة ميٕت -
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . جواز االستّابة ٖب الفتيا 
o لف على اػبٔت .حرص الس 
o . وجوب الوفاء بّذر الطاعة 
o . أن هللا مستغن عن تعذيب اإلنسان نفسه 
o . رضبة اإلسبلم وعدم مشقته 
o . ٖب اغبديث بعض العلل من الّهي عن الّذر : وهو العجز عن القيام ِبؼبّذور 

ُهَما قَالَ  - ٖٚٚٔ ِو, تُ ُوفَِّيْت  َرُسوَل َاَّللِه  ُد ْبُن ُعَباَدَة ِاْستَ ْفىَت َسعْ  ) َوَعْن ِاْبِن َعبهاٍس َرِضَي َاَّللهُ َعن ْ ِف َنْذٍر َكاَن َعَلى ُأمِّ
َهاِل َأْن تَ ْقِضَيُو ؟ فَ َقاَل: قَ بْ  َفٌق َعَلْيِو (  ِاْقِضِو َعن ْ  .ُمت ه

---------- 
 أي : طلب الفتيا .(  ِاْستَ ْفىَت َسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ ) 
وِ )   قيل : إن هذا الّذر كان عتقاً ، وقيل : صوماً ، وقيل : صدقة .(  ِف نَْذٍر َكاَن َعَلى ُأمِّ

 أي : قبل أن تؤدي ذلك الّذر الذي نذرته .(  ِل َأْن تَ ْقِضَيوُ تُ ُوفَِّيْت قَ بْ  )
َهافَ َقاَل: )   هذا أمر لبلستحباب ال للوجوب كما هو مذهب اعبماهٔت .(  ِاْقِضِو َعن ْ
 ما ىو نذر أم سعد ؟ 

 ٖب تعيٕت نذر أم سعد :اختلف العلماء 
 فقيل : كان صوماً .

 .شهر أفأقضيه عّها. قال: نع م( جاء رجل فقال اي رسول هللا إن أمي ماتت وعليها صومغبديث ابن عباس عّد مسلم قال : )
 وتعقب أبنه مل يتعٕت أن الرجل اؼبذكور هو سعد بن عبادة .

 وقيل : كان عتقاً . قاله ابن عبد الرب .
 نذرها صدقة .وقيل : كان 

 وهللا أعلم .
 :واختلف ٖب تعيٕت نذر أم سعد قال ابن حجر : 

 اً .كان صوم:  فقيل 
اي رسول هللا ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه ) :ؼبا رواه مسلم البطٕت عن سعيد بن جبٔت عن بن عباس جاء رجل فقال

 .اغبديث  ( .نعمعّها قال 
 .ذكور هو سعد بن عبادة ن الرجل اؼبأوتعقب أبنه مل يتعٕت 

 .قاله بن عبد الرب اً ، كان عتق:  وقيل
قال ، عتق عّها أن أول هللا ان أمي هلتت فهل يّفعها واستدل دبا أخرجه من طريق القاسم بن دمحم ان سعد بن عبادة قال اي رس



 .نعم 
 .وتعقب أبنه مع إرساله ليس فيه التصريح أبهنا كانت نذرت ذلك 

فقيل  خرج مع الّيب ًا ن سعدأوجه آخر عن سعد بن عبادة  ا صدقة وقد ذكرت دليله من اؼبوطأ وغٔته منكان نذره: وقيل
 .ن اتصدق عّها قال نعم أدم فقال اي رسول هللا هل يّفعها ن يقأاؼبال مال سعد فتوفيت قبل : قالت ، وص أألمه 

  .اغبديث وليس ٖب شيء من ذلك التصريح أبهنا نذرت ذلك( اءفأي الصدقة أفضل قال اؼب)خر حنوه وزاد آوعّد أّب داود من وجه 
أعلم . عّد سعد وهللا  اً نه كان معيّأقلت بل ظاهر حديث الباب  اً ،انه كان نذرها ٖب اؼبال او مبهم والذي يظهر: قال عياض 

 )الفتح(
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 مات وعليه نذر فإنه يقضي عّه وليه .نستفيد : أن من 
 فإنه جيب قضاؤه . -وخّلف ترك  ة  –اً كان الّذر مالي  فإن

 صوماً فإنه يستحب قضاؤه عن اؼبيت استحباِبً ال وجوِبً . أو كان  –ومل خيلف تركة  –مالياً أما إذا كان الّذر و 
 وهذا مذهب صباهٔت العلماء .

 استحباِبً غبديث ) من مات وعليه صوم صام عّه وليه ( .
 اىل ) وال تزر وازرة وزرى أخرى ( .لتن ال جيب لقوله تع

 وذهب أهل الظاهر إىل الوجوب غبديث سعد هذا .
 : حديث سعد َيمل أنه قضاه من تركتها ، أو تربع به ، وليس ٖب اغبديث تصريح ِبلزامه بذلك  . قال النووي

 ] وقد سبقت اؼبسألة ٖب كتاب الصيام [ .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o وفاء ِبلّذر .وجوب ال 
o . فضل بر الوالدين 
o . استفتاء األعلم 
o . فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إىل براءة ما ٖب ذمتهم 

اِك َوَعْن ََثِبِت ْبِن اَلضه  - ٖٛٚٔ  َّللِه َأْن يَ ْنَحَر ِإِباًل بِبُ َوانََة, فَأََتى َرُسوَل اَ  َنَذَر رَُجٌل َعَلى َعْهِد َرُسوِل َاَّللِه  ) قَالَ  حه
فَ َقاَل: َأْوِف  ,  يَها ِعيٌد ِمْن َأْعَياِدِىْم ؟ فَ َقاَل: ََل . قَاَل: ََل. قَاَل: "فَ َهْل َكاَن فِ َبُد ؟َفَسأََلُو: فَ َقاَل: "َىْل َكاَن ِفيَها َوَثٌن يُ عْ 

َرَواُه أَبُو َداُوَد, َوالطهبَ َراينُّ َواللهْفُظ  ( َما ََل َْيِْلُك ِاْبُن آَدمَ رَِحٍم, َوََل ِفي , َوََل ِف َقِطيَعةِ  بَِنْذِرَك; فَِإنهُو ََل َوفَاَء لَِنْذٍر ِف َمْعِصَيِة َاَّللهِ 
ْسَناِد. َلُو, وَ   ُىَو َصِحيُح َاإْلِ

 .َكْرَدٍم. ِعْنَد َأْْحََد   َوَلُو َشاِىٌد: ِمْن َحِديثِ  - ٜٖٚٔ
---------- 

 ة .( قال البغوي : موضع ٖب أسفل مت بُبوانة)  
 ( الوثن : كل ما عبد من دون هللا من شجر أو حجر . وثن من أوَثهنم) 

 ( قال شيخ اإلسبلم : العيد اسم ؼبا يعود   من االجتماع العام   على وجه معتاد . عيد )
 ( الّذر هو : إلزام اؼبتلف نفسه شيئاً غٔت واجب عليه أصبًل . نذر )



 ما صحة حديث الباب ؟ 
 صحيح .

 رواه أبو داود ِبسّاد صحيح على شرط الشيخٕت . ) اجملموع ( . قال الّووي :
 ما ادلعىن اإلمجايل للحديث ؟ 

عن التّفيذ  يذكر الراوي أن رجبًل التزم لربه أن يّحر إببًل ٖب موضع معٕت على وجه الطاعة والقربة ، وجاء يسأل الّيب 
عبودات اؼبشركٕت أو سبق أن اؼبشركٕت يعظمونه وجيتمعون عن ذلك اؼبتان هل سبق أن وجد فيه شيء من م فاستفصل الّيب 

 خبلو هذا اؼبتان أفىت بتّفيذ الّذر . فيه فلما علم 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

ٍ ، َفبَل أَبَْس ِبِِيَفائِِه بَِّْذرِِه ، أِبَنْ  َأنه َمْن نََذَر َأْن يَ َّْحَر تَ َقرًُِّب َّللِِه ٖب ؿَبَلٍّ  نستفيد : ْم  ُمَعٕته ِ ، ِإَذا ملَْ يَ تَ َقده يَ َّْحَر ٖب َذِلَك اْلَمَحلِّ اْلُمَعٕته
َياِد ْد َسَبَق أَنه ِفيِه َوثَ ًّا يُ ْعَبُد ، أَْو ِعيًدا ِمْن أَعْ َعَلْيِه أَنهُه َكاَن بِِه َوَثٌن يُ ْعَبُد ، أَْو ِعيٌد ِمْن أَْعَياِد اعْبَاِهِليهِة . َوَمْفُهوُمُه أَنهُه ِإْن َكاَن قَ 

 )الشّقيطي(   اعْبَاِهِليهِة : أَنهُه اَل جَيُوُز الّهْحُر ِفيِه .
 أن فيه اؼبّع من الذبح ٖب اؼبتان الذي فيه وثن من أواثن اعباهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله .

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o لوفاء ِبلّذر ٖب ذلك اؼبتان .أنه لو وجد ٖب متان الّذر مانع شرعي مل جيز ا 
o . جواز زبصيص الّذر دبتان إذا كان خالياً من معصية 
o . استفصال اؼبفِت إذا احتاج إىل ذلك 
o . أنه ال يذبح ٖب متان يذبح فيه لغٔت هللا ، واغبتمة من ذلك أنه يؤدي إىل التشبه ِبلتفار 
o . اؼبّع من الوفاء ِبلّذر دبتان عيد اعباهلية ولو بعد زواله 
o . يّبغي للمسلم أن يبتعد عن أماكن اعباهلية ، وال خيصصها بعبادة حىت ال يتشبه هبم ويّسب إليهم 
o . أن زبصيص البقعة ِبلّذر ال أبس به إذا خبل من اؼبوانع 
o . سد الذريعة وترك مشاهبة التفار 
o . وجوب الوفاء ِبلّذر إذا مل يقصد مشاهبة التفار 
o يقول : نذرت  أن أشرب اػبمر ، فبل يوٖب بّذره هذا ِبإلصباع . ربرمي الوفاء بّذر اؼبعصية ، كأن 

 ، وتقدمت اؼبسألة .لى قولٕت واختلف العلماء هل فيها التفارة ع
  علي نذر أن أعتق عبد فبلن ، فّذره هذا ِبطل .أنه ال وفاء لّذر فيما ال ميلته ابن آدم ، كأن يقول : 

م أن يتشبه ِبلتفار ، سواء ٖب عبادهتم أو أعيادهم أو أزايئهم اػباصة هبم وهذه قاعدة عظيمة تقرر ٖب الشريعة أنه ال جيوز للمسل
 ؽبا أدلتها من التتاب والسّة الصحيحة :

من التتاب : قال تعاىل : ﴿ أمل أين للذين آمّوا أن زبشع قلوهبم لذكر هللا وما نزل من اغبق ، وال يتونوا كالذين أوتوا التتاب 
 عليهم األمد ... ﴾ . من قبل فطال

 قال ابن كثٔت : ) هنى هللا اؼبؤمّٕت أن يتشبهوا هبم ٖب شيء من األمور األصلية والفرعية ( .
 رواه أبو داود عن ابن عمر .  : ) من تشبه بقوم فهو مّهم ( من السّة : قال رسول هللا 

  ههبم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر اؼبتشبه هبم ( . أ. قال شيخ اإلسبلم : ) وهذا اغبديث أقل أحواله أن يقتضي ربرمي التشبه



فتبٕت من ذلك أن ترك هدي التفار والتشبه هبم ٖب أعماؽبم وأقواؽبم وأهوائهم من اؼبقاصد والغاايت الِت أسسها وجاء هبا القرآن 
 ألمته . الترمي ، وفصلها الّيب 

 مل يقتصر على العادات بل تعداها إىل غٔتها من العبادات واآلداب :وأذكر نتفاً قليلة لتقف على أَهية هذا األمر ، حيث أنه 
 أواًل : الصبلة .

يقول قبل أن ميوت خبمس : " أال وإن من كان قبلتم كانوا يتخذون  عن جّدب بن عبد هللا قال : ) ظبعت رسول هللا 
 رواه مسلم لك ( . أنبيائهم وصاغبيهم مساجد ، أال فبل تتخذوا القبور مساجد ، إين أهناكم عن ذ

 رواه أبو داود: ) خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون ٖب نعاؽبم وال ٖب خفافهم ( .  وعن شداد بن أوس قال : قال رسول هللا 

رواه . عتمدًا على يده اليسرى ٖب الصبلة، فقال: "إهنا صبلة اليهود"(هنى رجبًل وهو جالس م أن الّيب ): وعن ابن عمر 
 البخاري

 رواه البخاريسروق عن عائشة : ) أهنا كانت تتره أن جيعل اؼبصلي يده ٖب خاصرته ، وتقول إن اليهود تفعله (  وعن م

 اثنياً : الصوم .
 رواه مسلمقال : ) فصل ما بٕت صيامّا وصيام أهل التتاب أكلة السحر ( .   أن رسول هللا  عن عمرو بن العاص 

: ) ما يزال الدين ظاهراً ما عّجل الّاس الفطر ، ألن اليهود والّصارى يؤخرون ( .   قال : قال رسول هللا وعن أّب هريرة 
 رواه أبو داود 

هناين عن  وعن ليلى امرأة بشٔت بن اػبصاصية قالت : ) أردت أن أصوم يومٕت مواصلة فّهاين عّه بشٔت وقال : إن رسول هللا 
 أضبد رواهذلك وقال : " إمنا يفعل ذلك الّصارى " ( . 

 اثلثاً : اعبّائ ز .
 رواه أبو داود وأضبد : ) اللحد لّا والشق لغٔتان ( .  ما رواه جرير بن عبد هللا قال : قال رسول هللا 

 وٖب رواية ألضبد : ) والشق ألهل التتاب ( .
 رابعاً : اللباس والزيّة .

رواه قال : ) إن هذه من ثياب التفار فبل تلبسها ( . علّي ثوبٕت معصفرين ف قال : رأى رسول هللا  عن عبد هللا بن عمر 
 مسلم 

 متفق عليه: ) إن اليهود والّصارى ال يصبغون فخالفوهم ( .  قال : قال رسول هللا  وعن أّب هريرة 

 رواه أضبد والّتمذي : ) غٔتوا الشيب وال تشبهوا ِبليهود وال الّصارى ( .  قال : قال رسول هللا  وعّه 
 : اآلداب والعادات . خامساً 

 رواه الّتمذي عن جابر بن عبد هللا مرفوعاً : ) ال تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم ِبلرؤوس واألكف واإلشارة ( . 

! ِإيّنِ َنَذْرُت ِإْن فَ َتَح َاَّللهُ عَ  ) َعْن َجاِبٍر وَ  - ٖٓٛٔ َة َأْن ُأَصلَِّي ِف بَ ْيِت َأنه رَُجاًل قَاَل يَ ْوَم اَْلَفْتِح: اَي َرُسوَل َاَّللِه َلْيَك َمكه
َحُو  ( ُو, فَ َقاَل: "َشْأُنَك ِإًذاَفَسأََلُو, فَ َقاَل: "َصلِّ َىا ُىَنا". َفَسأَلَ ,  , فَ َقاَل: َصلِّ َىا ُىَنااَْلَمْقِدسِ  َرَواُه َأْْحَُد, أَبُو َداُوَد, َوَصحه

 .َاحْلَاِكُم 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 .صحيح 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 



 نستفيد : أنه جيوز االنتقال عن الّذر إىل ما هو أفضل مّه .
 لو نذر الصبلة ٖب اؼبسجد األقصى جاز أن يصليها ٖب اؼبسجد اغبرام أو اؼبسجد الّبوي .

 . ألقصىجيز أن يصليها ٖب اؼبسجد ا لو نذر الصبلة ٖب اؼبسجد الّبوي جاز أن يصليها ٖب اؼبسجد اغبرام وملو 
 .لو نذر أن يصلي ٖب اؼبسجد اغبرام فإنه ال جيوز له أداؤها إال فيه لعدم جواز االنتقال من األفضل إىل اؼبفض ول و 

َبٍل َوَغْٔتَِِهَا َوَأّب يُوُسَف َصاِحِب َأّب حَ  : قال ابن تيمية اِفِعيِّ َوَأضْبَد ْبِن َحّ ْ ِة اْلُعَلَماِء َكالشه ِّيَفَة َواْبِن اْلُمِّْذِر َوَهَذا َمْذَهُب َعامه
 َوِإْن نََذَر الصهبَلَة ِٖب َمْسِجِد الّهيبِّ  َوَغْٔتِِهْم : قَاُلوا : إَذا نََذَر َأْن ُيَصلَِّي ٖب بَ ْيِت اْلَمْقِدِس َأْجَزأَُه الصهبَلُة ِٖب َمْسِجِد الّهيبِّ 

ْبِن ْن نََذَر الصهبَلَة ٖب اْلَمْسِجِد اغْبَرَاِم ملَْ ذُبْزِِه الصهبَلُة ٖب َغْٔتِِه ِعَّْد اأْلَْكَثرِيَن َوُهَو َمْذَهُب اَأْجَزأَُه الصهبَلُة ٖب اْلَمْسِجِد اغْبََراِم َوإِ 
اِفِعيِّ ٖب َأَصحِّ قَ ْولَْيِه َوَمْذَهُب َأّب يُوُسَف َصاِحِب َأّب َحِّيَفَة .  اْلُمَسيِِّب َوَماِلٌك َوالشه

 ذلا ثالث حاَلت : رنذمسألة نقل الف
 : أن يّقله من اؼبفضول إىل الفاضل : فهذا ال أبس به . احلالة اْلوَل

مثال : لو نذر أن يصوم يوم الثبلاثء ، ٔب صام يوم اإلثّٕت ، فهّا ال َيّث ، ألنه نقل نذره من مفضول إىل فاضل ، فهو أتى 
 ِبؼبفضول وزايدة .

 ىل مساو : فهذا تلزمه كفارة ميٕت .: أن يّقله من مساٍو إ احلالة الثانية
 مثال : لو نذر أن يصوم يوم األربعاء فصام يوم الثبلاثء .

 : أن يّقل من فاضل إىل مفضول . احلالة الثالثة
 مثال : لو نذر صيام يوم اإلثّٕت ، ٔب صام يوم الثبلاثء ، فليس له ذلك ، وعليه أن يصوم يوم اإلثّٕت ، ألن الّذر مل يقع موقعه .

وسئل علماء اللجّة الدائمة لئلفتاء : عمن نذر أن يعمر والدته كل سّة يوم العيد ، فهل جيوز له أن يعمرها ٖب رمضان أو  -
 غٔته بدل يوم العيد بدون كفارة ، وإذا مل ترغب ذلك فماذا يلزمه ؟

ّذور، كما لو نذر أن يصلي ٖب إن أعمرت والدتك ٖب رمضان فبل شيء عليك  ألنك أديت ما هو أفضل من وقت اؼب: فأجابوا 
اؼبسجد األقصى فصلى ٖب اؼبسجد اغبرام أو اؼبسجد الّبوي   لتونه أداها ٖب متان أفضل، وقد جاء ٖب اغبديث الصحيح أنه ال 

 [شيء عليه ٖب هذه اؼبسألة األخٔتة ، وهو عن جابر هنع هللا يضر ، ... ]وذكروا اغبديث اؼبتقدم
 ن احلديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة م 

o  صحة الّذر اؼبعلق. 
قال ابن قدامة رضبه هللا عن نذر الطاعة : وهو ثبلثة أنواع ، أحدها : التزام طاعة ٖب مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها ،  

ة والصدقة كقوله : إن شفاين هللا فلله علي صوم شهر ، فتتون الطاعة اؼبلتزمة فبا له أصل ٖب الوجوب ِبلشرع ، كالصوم والصبل
 .واغبج، فهذا يلزم الوفاء به ِبصباع أهل العلم 

o . وجوب الوفاء ِبلّذر اؼبعلق إذا ربقق الشرط 
o . وجوب الوفاء ِبلّذر 

 
 
 
 



ِجِد ِجد َاحْلََراِم, َوَمسْ ََل ُتَشدُّ اَلّرَِحاُل ِإَله ِإََل َثاَلثَِة َمَساِجَد: َمسْ )  قَالَ  َعْن اَلنهيبِّ  َوَعْن َأِب َسِعيٍد َاخْلُْدِريِّ  - ٖٔٛٔ
َفٌق َعَلْيِو,  ( َاْْلَْقَصى, َوَمْسِجِدي  . َواللهْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ ُمت ه

---------- 
 اغبديث تقدم شرحه ٖب كتاب الصوم .

كأنه قال: ال   بضم أوله، بلفظ الّفي، واؼبراد الّهي عن السفر إىل غٔتها. قال الطييب: هو أبلغ من صريح الّهي،(  ََل ُتَشدُّ ) 
 .يستقيم أن يقصد ِبلزايرة إال هذه البقاع، الختصاصها دبا اختصت به

 ( صبع رحل وهو للبعٔت كالسرج للفرس ، وشده كّاية عن السفر ، ألنه الزمه غالباً . اَلّرَِحالُ ) 
 أي : ارم .  ( اَْلَمْسِجِد َاحْلََرامِ ) 
 ( أي : اؼبسجد الّبوي . َوَمْسِجِدي َىَذا) 
( ظبي بذلك لبعده عن اؼبسجد اغبرام ٖب اؼبسافة ، وقال الزـبشري : ظبي أقصى ألنه مل يتن حيّئذ وراءه  َواْلَمْسِجِد َاْْلَْقَصى) 

 مسجد .
 ماذا نستفيد من ىذا احلديث ؟ 

 .ؼبسجد األقصىوا -واؼبسجد الّبوي  -نستفيد : استحباب شد الرحال والسفر لقصد هذه اؼبساجد الثبلثة : اؼبسجد اغبرام 
 ما حكم من نذر الصالة ِف أحد ىذه ادلساجد الثالثة ؟ 

من نذر الصبلة ٖب أحد اؼبساجد الثبلثة لزمه الوفاء بّذره ، ولو لزم من ذلك شد الرحال ، ألن هذه اؼبساجد تشد إليها الرحال 
 ة :من نذر إتيان هذه اؼبساجد الثبلثاختلف أهل العلم في: قال ابن حجر

 ) الفتح ( . – رضبه هللا-ب الوفاء: مالك، وأضبد، والشافعي، والبويطي رضبهم هللا، واختاره أبو إسحاق اؼبروزي فقال بوجو 
، ومن نذر أن يطيع هللا ٖب اؼبشروع لزمه الوفاء به، ؼبا أخرجه البخاري ٖب صحيحه عن ألن هذه اؼبساجد تشد إليها الرحال 

 ه ( .يه فبل يعصمن نذر أن يطيع هللا فليطعه، ومن نذر أن يعص)  لقا عن الّيب  -اهنع هللا يضر  -عائشة 
 ما حكم من نذر إتيان غري ىذه ادلساجد لصالة أو غريىا ؟ 

 . ال يلزمه الوفاء به
 .ألنه ال فضل لبعضها على بعض، فتتفي صبلته ٖب أي مسجد كان 

قال: جيب الوفاء به. وعن اغبّابلة رواية يلزمه كفارة ميٕت، ال اختبلف ٖب ذلك إال ما روي عن الليث أنه  -رضبه هللا-قال الّووي 
ن مسلمة اؼبالتي أنه يلزم وال يّعقد نذره، وعن اؼبالتية رواية إن تعلقت به عبادة زبتص به، كرِبط لزم، وإال فبل، وذكر عن دمحم ب

 د .ٖب مسج
 ويدل لذلك :

 .فبل تتعٕت  الشارع اغبتيم مل يعٕت موضعاً خاصاً للعبادات : أبنأوًَل 
أنه لو ألزمّاه دبا نذر للزم من ذلك أن تشد الرحال إىل غٔت اؼبساجد الثبلثة فلو نذر أن يعتتف ٖب مسجد خارج بلدته َثنيًا :

 د ( . تشد الرحال إال إىل ثبلثة مساجالل ) يقو  للزمه أن يشد الرحال إىل هذا اؼبسجد. والّيب 
 ة :ٖب هذه اؼبسأل القول الثاين

 .نذر أن يعتتف ٖب مسجد معٕت فإنه يلزمه أن يعتتف ٖب هذا اؼبسجد إال إذا لزم من ذلك شد الرحال فبل يلزمهأن من 
: أن من نذر االعتتاف ٖب مسجد معٕت فبل يلزمه إال إذا كان نذر ذلك ؼبزية شرعية ٖب اؼبسجد كتثرة اعبماعة  والقول الثالث



 ة .    ) شرح الزاد للحمد( .وهذا اختيار شيخ االسبلم بن تيمير ، العتباأي مزية شهد ؽبا الشارع ِبأو قدم اؼبسجد أو 
 اذكر بعض مميزات ىذه ادلساجد ؟ 

 : استحباب شد الرحال والسفر إليها للعبادة فيها ، وِبلّسبة للمسجد اغبرام فالسفر له واجب وغٔته مستحب . أوَلً 
 .قادر السعي إليها ، والطواف ِبلبيت الذي فيه غٔتها  :  وليس على وجه األرض بقعة جيب على كل قال ابن القيم

 : أن هذه اؼبساجد أفضل البقاع . َثنياً 
 : مضاعفة الصبلة فيها . َثلثاً 

دبائتٕت وطبسٕت وقيل: ، خبمسمائة صبلة ، واؼبسجد األقصى فاؼبسجد اغبرام دبائة ألف صبلة ، واؼبسجد الّبوي أبلف صبلة 
 صبلة .

 ساجد بّاها أنبياء هللا صلوات هللا وسبلمه عليهم أصبعٕت .: أن هذه اؼب رابعاً 
 فالتعبة اؼبشرفة بّاها إبراهيم وإظباعيل .

 واؼبسجد األقصى بّاه يعقوب .
 . ومسجد اؼبديّة بّاه الّيب دمحم 

 ولتل مسجد فضائل خاصة نذكرها إن شاء هللا ٖب موضعها .
 ما حكم السفر لزايرة القبور ؟ 

  هذه اؼبسألة على قولٕت :اختلف العلماء ٖب
 : أنه جيوز . القول اْلول

 ذهب طائفة من اؼبتأخرين من اغبّفية واؼبالتية والشافعية واغبّابلة إىل جواز ذلك .
استدل هؤالء أبدلة فضل زايرة القبور، ومل يفرقوا بٕت زايرة القبور مع السفر إليها وبٕت الزايرة بدون سفر، بل أطلقوا داللة 

 على االستحباب . األحاديث
 أيٓب قباء راكباً وماشياً ( . واستدلوا حبديث ابن عمر قال ) كان الّيب  -ب

أورد هذا اغبديث ابن قدامة ، ولعل وجه الداللة مّه : جواز زايرة اؼبواضع الفاضلة من اؼبساجد وغٔتها كالقبور واؼبشاهد ، وعدم 
 حصر ذلك ٖب اؼبساجد الثبلثة .

 ، وأكثر ما ذكروه من األحاديث هي ٖب زايرة قرب لقبور ث تدل على استحباب السفر ألجل زايرة ااستدلوا أبحادي -ج
 :  الّيب 

 ( .بعد فبآب فتأمنا زارين ٖب حيآبكحديث )من زارين 
 من زارين بعد فبآب كّت له شفيعاً يوم القيامة( .وحديث )

 ( .وحديث )من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين
 األحاديث ، وكلها ضعيفة واهية ال تصح . وغٔتها من

 : أن السفر لزايرة القبور غٔت مشروع ، بل هو حرام وال جيوز . القول الثاين
 وهذا قول مالك وأكثر أصحابه ، واختار هذا القول ابن تيمية ، وابن القيم .

 .واستدلوا حبديث الباب ، ففيه الّهي عن السفر لغٔت اؼبساجد الثبلثة  -أ
 عام يشمل كل شيء من اؼبساجد واؼبشاهد ؼبن زارها تعبداً وتقرِبً ما عدا اؼبساجد الثبلثة اؼبذكورة ِبغبديث .وهذا 



 -صحابة والتابعٕت وأتباعهمقرن ال-ٖب اإلسبلم وقت القرون الثبلثة وألن السفر إىل قبور األنبياء والصاغبٕت مل يتن موجودًا  -ب
كان هذا السفر جائزًا فبل بد أن يقع من أحدهم ، ومل َيدث هذا السفر إال بعد القرون ، ولو   الِت أثْت عليه رسول هللا 

 الثبلثة اؼبفضلة .
أن شد الرحال إىل مقابر األنبياء والصاغبٕت يؤدي إىل ازباذها أعياداً واجتماعات عظيمة ، كما هو مشاهد ، ) وال فرق بٕت -ج

 أو إىل غٔته ( . شد الرحال إىل قرب الرسول 
 الصحيح .وهذا القول هو 

  اذكر أحوال زايرة قرب الرسول  : 
 ؼبن ِبؼبديّة . : تستحب زايرة قربه  أوَلً 
 : تستحب زايرة قربه  ؼبن زار مسجده . َثنياً 
 : السفر وشد الرحل لقصد زايرة القرب فقط دون اؼبسجد ، وهذه وقع فيها خبلف بٕت العلماء والصحيح أنه ال جيوز وغٔت َثلثاً 

 مشروع ورجحه ابن تيمية .
َلًة ِف اَْلَمْسِجِد َاحْلََرامِ  ) قَالَ  ُعَمَر َوَعْن  - ٕٖٛٔ ! ِإيّنِ نََذْرُت ِف َاجْلَاِىِليهِة; َأْن َأْعَتِكَف لَي ْ . قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل َاَّللِه

َفٌق َعَلْيِو  ( "فََأْوِف بَِنْذِركَ   .ُمت ه
 ( .َلًة فَاْعَتَكَف لَي ْ  ) ِرَوايٍَة ْلُبَخاِريُّ ِف َوزَاَد اَ  

---------- 
ألن  ، وهو ما قبل إسبلمه، ال أنه أراد ما قبل بعثة الّيّب -رضي اَّلله عّه  -اؼبراد ِبعباهلّية هّا جاهلّية عمر (  ِف َاجْلَاِىِليهةِ ) 

، فان هذا يتوّقف ، واؼبراد هبا هّا ما قبل بعثة نبّيّا جاهلّية كّل أحد حبسبه، ووهم من قال: اعباهلّية ٖب كبلمه زمن فّتة الّبّوة
 ." على الّقل، وقد ثبت أنه نذر قبل أن يسلم، وبٕت البعثة، وإسبلمه مّدة. قاله ٖب "الفتح

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 الّذر من التافر .نستفيد صحة 

 د إسبلمه .فإن وٕب به حال كفره برئت ذمته ، وإن مل يف به لزمه أن يوٖب به بع
 وقد اختلف العلماء ٖب هذه اؼبسألة على قولٕت :

 : صحة نذره . القول اْلول
 : ال يصح نذره حال كفره . القول الثاين

 والراجح األول غبديث الباب .
ة نَْذر اْلَتاِفر ْختَ َلَف اْلُعَلمَ : ا قال النووي  :اء ٖب ِصحه

 .اَل َيِصّح ُتوِفيَِّٕت َوصُبُْهور َأْصَحابَّا : فَ َقاَل َماِلك َوأَبُو َحِّيَفة َوَسائِر الْ  
 .َيِصّح َوقَاَل اْلُمِغٔتَة اْلَمْخُزوِمّي َوأَبُو ثَ ْور َواْلُبَخارِّي َواْبن َجرِير َوبَ ْعض َأْصَحابَّا :  
تهْم ظَاِهر َحِديث ُعَمر َوحُ    .جه
 ِتْحَباب ، َأْي : ُيْسَتَحّب َلك َأْن تَ ْفَعل اآْلن ِمْثل َذِلَك الهِذي نََذْرته ٖب اعْبَاِهِليهة .َوَأَجاَب اأْلَوهُلوَن َعُّْه أَنهُه ؿَبُْمول َعَلى ااِلسْ  

دليٌل على أنه جيب الوفاء ِبلّذر من التافر مىت أسلم، وقد ذهب إىل   : وٖب حديث عمر-رضبه اَّلله تعاىل-وقال الشوكايّن 
 هذا بعض أصحاب الشافعّي.



 . ال يّعقد الّذر من التافر وعّد اعبمهور: 
 . حجة عليهم وحديث عمر  

 :وقد أجابوا عّه 
ألن االعتتاف طاعة، وال خيفى ما ٖب هذا اعبواب من  ، قد تربع بفعل ذلك أذن له به َلّما عرف أن عمر  أبن الّيّب 

 ـبالفة الصواب.
 أمره ِبلوفاء استحباًِب، ال وجوًِب. وأجاب بعضهم أبنه 

 . -رضبه اَّلله تعاىل-أبن هذا اعبواب ال يصلح ؼبن اّدعى عدم االنعقاد. انتهى كبلم الشوكايّن ُويرّد  
  ( َلًة ِف اَْلَمْسِجِد َاحْلََرامِ ماذا نستفيد من قولو  ( ؟ َأْن َأْعَتِكَف لَي ْ

ليل ليس ظرفًا للصوم، فلو كان ألن ال ، به على جواز االعتتاف بغٔت صوم اسُتدلّ (  أن أعتتف ليلةً ه ) قولال ٖب "الفتح": ق
فجمع ابن حّبان وغٔته بٕت  ( ليلة) بدل (  يوًما)  وتُ ُعّقب أبن ٖب رواية شعبة عن عبيد اَّلله عّد مسلم،  به شرطًا ألمره الّيّب 

مر ِبلصوم ٖب رواية الروايتٕت أبنه نذر اعتتاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوًما أراد بليلته، وقد ورد األ
 الفتح().    صرًَيا، لتن إسّادها ضعيف -رضي اَّلله عّهما  -عمرو بن ديّار عن ابن عمر 

أنه نذر أن )  َيتج به من جُييز االعتتاف ِبلليل، وبغٔت صوم، وال حجة له فيه  ألنه قد قال ٖب الرواية األخرىوقال القرطيب : 
، غٔت أنه أفرد أحدَها ِبلذكر لداللته على اآلخر  ؾبموع الراويتٕت على أنه نذر يوًما وليلةً  ، فدلّ  والقّصة واحدة(  يعتتف يوًما

من حيث إهنما تبلزما ٖب الفعل، وؽبذا قال مالٌك: إن أقّل االعتتاف يوٌم وليلة، فلو نذر أحدَها لزمه تتميله ِبآلخر، ولو سّلمّا 
ة ِبلذكر حجة  إلمتان ضبل ذلك االعتتاف على اجملاورة  فإهنا ُتسّمى اعتتافًا أنه مل جيىء لليوم ذكٌر ؼبا كان ٖب زبصيص الليل

 .لغًة، وهي تصّح ِبلليل والّهار، وبصوم، وبغٔت صوم. انتهى 
 وقد اختلف العلماء ىل يشرتط لصحة اَلعتكاف الصوم أم َل على قولني :

 يشّتط لبلعتتاف صوم .:  القول اْلول
 ، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم .وهذا قول أّب حّيفة ومالك 

القول الراجح ٖب الدليل الذي عليه صبهور السلف أن الصوم شرط ٖب االعتتاف ، وهو الذي كان يرجحه شيخ :  قال ابن القيم
  اإلسبلم ابن تيمية  .

َياَم ِإىَل اللهْيِل َوال تُ َباِشُروُهنه وَ  لقوله تعاىل )... -أ  ( .أَنْ ُتْم َعاِكُفوَن ٖب اْلَمَساِجِد ُٔبه أسبُّوا الصِّ
 م .فوجب أن ال يتون االعتتاف إال بصو  هللا تعاىل ذكر االعتتاف إثر الصوم وجه االستدالل: أنّ 

 وال اعتتاف إال بصوم ( . ..عائشة: ) من السّة . لقول -ب
 ما روته عائشة مرفوعاً ) ال اعتتاف إال بصوم ( رواه الدارقطٓت .-ج

 .ال يشّتط الصوم لبلعتتاف ثاين : القول ال
 وهذا مذهب الشافعية واغبّابلة .

 اعتتف العشر األول من شوال . أن الّيب -أ
َبائِِه  ِإَذا أَرَاَد أَْن يَ ْعَتِتَف َصلهى اْلَفْجَر ُٔبه َدَخَل ُمْعَتَتَفُه َوِإنههُ  َكاَن َرُسوُل اَّللِه )  قَاَلْت  -رضى هللا عّها  -َعْن َعاِئَشَة ف أََمَر خِبِ

ُرَها ِمْن أَْزَواِج الّهيِبِّ  َفُضِرَب أَرَاَد ااِلْعِتَتاَف ٖب  َبائَِها َفُضِرَب َوأََمَر َغي ْ َبائِِه َفُضِرَب   اْلَعْشِر اأَلَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن فََأَمَرْت زَيْ َُّب خِبِ خِبِ
ا َصلهى َرُسوُل اَّللِه  َبائِِه فَ ُقوَِّض َوتَ َرَك ااِلْعِتَتاَف ٖب « . آْلربه تُرِْدَن » َذا اأَلْخِبَيُة فَ َقاَل اْلَفْجَر َنَظَر فَإِ  فَ َلمه َشْهِر َرَمَضاَن  فََأَمَر خِبِ



 ( رواه مسلم . اْلَعْشِر اأَلوهِل ِمْن َشوهالٍ  َحىته اْعَتَتَف ٖب
 م .غٔت قابل للصو  يوم العيد ألنّ   شرط لصحة االعتتافالصوم ليس ب على أنّ  ل شوال دليلٌ : وٖب اعتتافه ٖب أوه يقال البغو 

 ؟ قال : فأوف بّذرك ( .أن أعتتف ليلة ٖب اؼبسجد اغبرام ... )  وغبديث الباب -ب
 والليل ليس ؿببلً للصوم، ولو كان الصوم شرطاً ؼبا صح اعتتاف الليل  ألنه ال صيام فيه . 

 م .ليلة، والليل ليس دبحل للصو  اعتتافَ  ألنه كان نذرَ   بغٔت صوم االعتتاف جائز قال اػبطاّب: وفيه دليل على أنّ 
قد أمر  إذ الّيب  ،وهذا اغبديث أيًضا قد بّوب له ابن خزمية بقوله: ِبب اػبرب الدال على إجازة االعتتاف ببل مقارنة للصوم

 ل .ِبعتتاف ليلة، وال صوم ٖب اللي
 .وتقدم أنه ضعيف (َأْن جَيَْعَلُه َعَلى نَ ْفِسهِ  لَْيَس َعَلى اَْلُمْعَتِتِف ِصَياٌم ِإاله ) قَالَ  َأنه اَلّهيبه  -َعبهاٍس  ابن حديث -ج

 وألنه عبادة تصح ٖب الليل، فلم يشّتط له الصيام كالصبلة، وألنه عبادة تصح ٖب الليل، فأشبه سائر العبادات .-د
 يه نص، وال إصباع، فدل على أنه ليس بشرط لصحة االعتتاف.وألن إجياب الصوم حتم ال يثبت إال ِبلشرع، ومل يصح ف-ه 

 استدل به على جواز االعتتاف بغٔت صوم ، ألن الليل ليس بوقت صوم . قال الشوكاين :
 . الراجحوهذا القول هو 

 ما اجلواب عن أدلة القول اْلول ؟ 
َياَم ِإىَل اللهْيِل َوال ت ُ  .أما قوله تعاىل )..  ( .َباِشُروُهنه َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن ٖب اْلَمَساِجِد ُٔبه أسبُّوا الصِّ

 ه .وال قائل ب ،على تبلزمهما وإال لتان ال صوم إال ِبعتتاف ما يدلُّ   فليس فيها
 وال اعتتاف إال بصوم ( .) من السّة ...: وأما قول عائشة 

 ه .من أدرجه ٖب اغبديث وهم في ون عائشة، وأنّ هذا التبلم من قول من د من اغبفاظ إىل أنّ  قال البيهقي: قد ذهب كثٔتٌ 
رجا ، ومل خيُ «والسّة ٖب اؼبعتتف أن ال خيرج»صدر هذا اغبديث ٖب الصحيح إىل قوله:  ومسلم قد أخرج البخاري:  وقال أيًضا

يتون من قول مّهم من زعم أنه من قول عائشة، ومّهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن  :الختبلف اغبفاظ فيه  الباقي
 ة .ن دون عائشمَ 

ق، وال يصح التبلم عّدهم إال من قول اسحإالرضبن بن  ال عبدإ« السّة»ٖب حديث عائشة هذا  قل أحدٌ الرب: مل يَ  وقال ابن عبد
 ة .وبعضه من كبلم عرو  ،الزهري

 وأما ما روته عائشة مرفوعاً ) ال اعتتاف إال بصوم ( رواه الدارقطٓت .
 .فهذا ضعيف ال يصح 

 . فيه سوْيد بن عبد العزيز ، قال ابن حجر : ضعيف جداً 
 وأيضاً قد رواه غٔت واحد عن الزهري موقوفاً على عائشة .

 ف .والصحيح موقو  ،ه وهمرفعُ  قال البيهقي:
إال أما حديث وأما قول عائشة ) ال اعتتاف إال بصوم ( ، فبل يصح مرفوعاً ، وعلى فرض صحته فاؼبعْت أنه ال اعتتاف كامل 

 بصوم .
 ث .صبًعا بٕت األحادي ،: لو ثبت لوجب ضبله على االعتتاف األكملقال النووي

 . الصوم فيه أفضل فإنّ  ،فاؼبراد به االستحباب ولو صحه ة : وقال ابن قدام
 



 اذكر بعض الفوائد من احلديث ؟ 
o . أن االعتتاف جيب ِبلّذر 

o . وجوب الوفاء ِبلّذر ولو عقد ٖب حال التفر 

 ٔ ائدة :ف
 .ه الّذر ال يصح الرجوع في

 (.4/28( رواه ابن أّب شيبة ٖب مصّفه )ل حال ]أي ماضية انفذة[: العتق والطبلق والّتاح والّذرأربع جائزة ٖب كلقول عمر: )
 ى .الوعن علي هنع هللا يضر : ) أربع ال رجوع فيهن إال ِبلوفاء : الّتاح ، والطبلق ، والعتاق ، والّذر ( ذكره ابن حزم ٖب  

 ٕ فائدة :
 الوفاء َبلنذر ؟ عقوبة عدم 

 خيشى عليو من النفاق .
َقنه َولََُّتوَننه ِمَن الصهاغِبِٕتَ قال تعاىل )  ُهم مهْن َعاَهَد اَّللهَ لَِئْن آاَتاَن ِمن َفْضِلِه لََّصهده ُلوْا بِِه َوتَ َولهوْا وهُهم . َوِمّ ْ ن َفْضِلِه خبَِ ا آاَتُهم مِّ  فَ َلمه

ْعرُِضوَن   ( . ْتِذبُونَ فََأْعَقبَ ُهْم نَِفاقًا ِٖب قُ ُلوهِبِْم ِإىَل يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه دبَا َأْخَلُفوْا اَّللهَ َما َوَعُدوُه َودبَا َكانُوْا يَ . مُّ
ْقت : إنْ إَذا قَالَ : قال ابن القيم ، فَ ُهَو َوْعٌد َوعَ َسلهَمِٓت اَّللهُ َتَصده َقنه َخَل ٖب قَ ْولِِه: ، َوِإال دَ  فَ َعَلْيِه َأْن يَِفَي ِبهِ َدُه اَّللهَ ، أَْو ألََتَصده

بُ وُه َودبَا َكانُوا َيْتِذبُونَ فََأْعَقبَ ُهْم نَِفاقًا ِٖب قُ ُلوهِبِْم إىَل يَ ْوِم يَ ْلَقْونَُه دبَا َأْخَلُفوا اَّللهَ َما َوَعدُ ) ْن يَِفَي لَُه َعَلْيِه أَ  ( فَ َوْعُد اْلَعْبِد رَبهُه نَْذٌر جيَِ
 .َوِإْخبَلفُُه يُ ْعِقُب الَِّّفاَق ٖب اْلَقْلِب "   والّذر اؼبعلق أَْوىَل ِِبللُُّزوِم ِمْن َأْن يَ ُقوَل ابِْتَداًء : " َّللِِه َعَليه َكَذاِبهِ 

 .الذين ينذرون وَل يوفون  َذمه الرسوُل 
رَُكْم قَ ْرين ، ُٔبه الهِذيَن يَ ُلونَ ُهْم ، ُٔبه الهِذيَن يَ ُلونَ ُهْم ، ُٔبه الهِذيَن يَ ُلونَ ُهْم قَ  عن ِعْمرَاَن ْبن ُحَصْٕتٍ َأنه َرُسوَل اَّللِه   قَاَل -اَل : ) ِإنه َخي ْ

، َوخَيُونُوَن َوال َوال ُيْسَتْشَهُدونَ  َيْشَهُدونَ  ُٔبه َيُتوُن بَ ْعَدُهْم قَ ْومٌ  -بَ ْعَد قَ ْرنِِه َمرهتَ ْٕتِ أَْو َثبلثًَة  ِعْمرَاُن : َفبل أَْدرِي أَقَاَل َرُسوُل اَّللِه 
مَ   ن ( متفق عليه .يُ ْؤسَبَُّوَن ، َويَ ِّْذُروَن َوال يُوُفوَن ، َوَيْظَهُر ِفيِهْم السِّ

 ف .ِفيِه ُوُجوب اْلَوفَاء ِِبلّهْذِر ، َوُهَو َواِجب ِببل ِخبَل : قال النووي


