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 [1شرح أخصر املختصرات ]
لب العلوم هو الفقه يف الدين، ومن أراد هللا به خرياً فقهه يف الدين، ومن هذا املنطلق كان لدراسة 

الفقه وتعلمه والتأليف فيه أمهية كبرية، ودراسة الفقه له عدة طرق، منها: دراسة الفقه املقارن، ومنها: 
راسة الفقه على منهج مذهب من املذاهب، وكل مذهب له مؤلفاته اخلاصة به، وهي أنواع، فمنها د

باين رمحه هللا يف املختصر، ومن هذه الكتب املختصرة كتاب )أخصر املختصرات( للبلاملطول، ومنها 
ب الطهارة، وبَّين بكتا -كغريه-الفقه احلنبلي، وقد ُعين به العلماء شرحاً وتعليقًا، وقد ابتدأه املؤلف 

 أقسام املياه، وأنواع النجاسات، وآداب دخول اخلالء، وسنن الفطرة.

(1/1) 

 

 تعريف الفقه والفهم
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملَّي، وصلى هللا وسلم على أشرف املرسلَّي نبينا حممد، 

 لى آله وصحبه أمجعَّي.وع
 تعاىل اليت خيص هبا من شاء من عباده، كما قال النيب صلى هللاوبعد: فالفقه يف الدين من نعم هللا 

 عليه وسلم: )من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين( .
والفقه هو: الفهم للنصوص من اآلايت واألحاديث، واستنباط األحكام منها، وهذا الفهم هو هبة 



والناس يتفاوتون يف هذا الفهم، فمن مقل   تعاىل ممن شاء هللا تعاىل وملن هداه وميزه هبذا الفهم،من هللا
الفهم فتح من هللا تعاىل وتوفيق، وقوة إدراك، وقوة حفظ واستنباط، وذلك مما  ومن مستكثر، وسبب

 يتفاوت فيه الناس.
إىل أربعة أقسام: القسم األول: وهبهم هللا وقد انقسم العلماء رمحهم هللا ابلنسبة إىل العلم واحلديث 

نيد، حفظ هللا هم حفاظ، حيفظون النصوص، وحيفظون األحاديث، وحيفظون األساتعاىل احلفظ، ف
تعاىل هبم هذه الشريعة من أن يُفقد منها شيء، وُيضرب حبفظ كثري منهم املثل، ومل يكونوا يكتبون،  

: )ما كتبت سوداء يف بيضاء( يعين: أن كل ما روي كما روي عن عامر بن شراحيل الشعيب أنه قال
 من حفظه.عنه فإنه 

يستنبطون األحكام من األدلة، فيأتيهم احلديث وهم القسم الثاين: وهبهم هللا الفهم واإلدراك، حبيث 
ال حيفظونه ولكن ُيكتب هلم الفهم فيه، فيستخرجون منه عشرات املسائل، وأنه يدل على كذا، 

 ويستنبط منه كذا.ويفهم منه كذا، 
 قهم هللا احلفظ، ورزقهم الفهم.القسم الثالث: الذين مجعوا بَّي ذلك، فرز 

 ظهم من االثنَّي: من احلفظ ومن الفهم.القسم الرابع: الذين نقص ح
قال الشاعر: فرب ذي حرص شديد احلب للعلم والفهم بليد القلب معّجز يف احلفظ والرواية ليست 

زقه الصغري يف عطى بال اجتهاد حفظاً ملا قد جاء يف اإلسناد والعلم قد ير له عمن روى حكاية وآخر يُ 
برجليه وال يديه لسانه وقلبه املركب يف صدره وذاك خلق سنه وحيرم الكبري فإمنا املرء أبصغريه ليس 

 عجب
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 ترمجة اإلمام أمحد وبقية أصحاب املذاهب األربعة
م، فهو  قه هللا احلفظ، ورزقه الفهذكر العلماء أن اإلمام أمحد رمحه هللا مجع بَّي احلفظ واالستنباط، فرز 

حيفظ ألف ألف حديث، وكذلك أيضاً كان جييب على املسائل  -امت الرازي كما ذكر أبو ح-كان 
املتعلقة ابحلديث، وقد مدحه الصرصري يف قصيدته الالمية بقوله: حوى ألف ألف من أحاديث 

ان ال عن صحائف نّقل أي: أسندت وأثبتها حفظاً بقلب حمّصل أجاب على ستَّي ألف قضية أبخرب 
لة، فأجاب عنها من حفظه أبخربان فالن وحدثنا فالن، ومل يرجع إىل نه عرضت عليه ستون ألف مسأأ

الكتب، وال إىل الصحائف، وملا كان كذلك كان هو إمام أهل السنة، فمذهبه أقرب املذاهب إىل 



 إهنم على خري.احلق وإىل السنة، والعلماء اآلخرون ال نبخسهم حقهم، بل نقول: 
ظ، مل يذكر ابحلفظ وال ابألحاديث، ولكنه كان قوي الفهم وقوي ة رمحه هللا كان قليل احلففـ أبو حنيف

التعليل، ومعرفته بكيفية االستدالل أمر يفوق غريه، وقد اهتم تالمذته بتسجيل مسائله اليت سئل 
هر مذهبه بسبب تلك الكتب عنها، فممن سجلها من تالمذته أبو يوسف وحممد بن احلسن، مث اشت

 ليت سجلت فيها مذهبه.ا
اإلمام مالك فهو بال شك حمدث وحافظ، ولكنه مل يتوسع يف احلديث، إمنا كان حديثه ما رواه  وأما

عن أهل املدينة وما حفظه عنهم، ومع ذلك فإنه أيضاً قد استنبط مسائل، وألف كتابه )املوطأ( ، 
وا مسائله، ذ عليه بعض التالمذة، فألفلها عن أهل املدينة، وتتلموذكر فيه كثرياً من اآلراء اليت نق

 وعمدهتم يف مذهبه النقل، وقد اشتهر مذهبه واشتهر الذين متذهبوا به يف املغرب.
وأما الشافعي رمحه هللا فهو أيضاً تتلمذ على مالك، وأخذ عنه )املوطأ( ، وكذلك أيضاً أخذ عن 

اإلمام ؛ ولذلك كان يقول لتلميذه ومعرفة الصحاح من األحاديثغريه، ولكنه مل يكن من أهل احلفظ 
أمحد: )إذا صح احلديث عندكم فأخربان حىت نعمل به( ، ولكن رزقه هللا تعاىل الفهم، فهو يستنبط  

 كثريًا، كما تدل على ذلك كتبه اليت كتبها واليت أمالها، فكتبه كتب فقه.
  أو يكتب يف العقيدة، وكره إمنا كان يكتب يف األحاديثوأما اإلمام أمحد فلم يكن يكتب يف الفقه، و 

كتابة الفقه واملسائل الفقهية، وأحال تالمذته إىل أن أيخذوا من حيث أخذ؛ ولعل السبب أنه رأى أن  
 كثرياً من الذين كتبوا اختلفوا.

ومسائل فمثاًل: كتب أيب حنيفة فيها خالف ملن بعده، وكتب مالك فيها خالف ملن قبله وملن بعده، 
 الثوري كذلك وهكذا.

ا مسائله اليت نقلوها عنه شفاهًا، واليت حضروها؛ يف أكثر من ثالثَّي ومع ذلك فإن تالمذته كتبو 
جملدًا، يوجد بعٌض منها، كمسائل أيب داود، ومسائل ابنه صاحل، ومسائل ابنه عبد هللا، ومسائل 

ن اإلمام إما فقدت أو أخذت؛ وذلك أل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ وغريها، ولكن أكثرها مل توجد،
تتبع مسائل اإلمام أمحد، ومجعها يف جامع كبري، ورتبها، وقال: نقل حنبل كذا ونقل أاب بكر اخلالل 

 ابن منصور كذا، ونقل الربزاطي كذا، ونقل ابن هانئ كذا، إىل أن بلغت حنواً من عشرين جملدًا.
 كاد مذهب أمحد أن واجتمعت له مسائل كثرية، مثمث جاء بعده ابن حامد فجمع ما فات اخلالل، 

وينمحي؛ وذلك ألن أهل القرن الرابع تركوا العقيدة السلفية، واعتنقوا مذهب األشعري، ينطمس 
ومذهب الكرامية ومذهب الكالبية، واشتهر أيضاً مذهب االعتزال، وأصبح كالم أمحد ومذهب أمحد 

حشوي، وأبنه وأبنه، فقل مشبه، وأبنه ممثل، وأبنه  غريبًا، وأصبح من متذهب مبذهبه يُتهم أبنه
 حاب أمحد، وقل الذين اعتنقوا مذهبه، وصاروا ال خيرجون وال يصرحون مبذهبهم إال خفية.أص
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 ترمجة مؤلف )أخصر املختصرات( وكتابه
مذهب ويف ذلك الزمان ألف اخلرقي خمتصره، وهو من أهل العراق، مث انتشر مذهب االعتزال و 

 م، وبقي يف الشام حىت مات.الرفض هناك، فهرب إىل الشا
مذهب أمحد يف الشام أكثر؛ بسبب توارث أهل الشام ملذهب اإلمام أمحد، وكان يوجد  وكان

املذهب أيضاً يف العراق ويف مصر ولكنه قليل، وما زال كذلك إىل هذه األزمنة؛ فإن احلنابلة أكثر ما 
  دمشق، ويف بعلبك، وحنوها.يوجدون يف الشام يف حلب، ويف

ليتعلمون، فمن ذهب إىل مصر تعلم مذهب الشافعي، ومن ن أهل جند جهلة، وبعضهم يذهبون وكا
ذهب إىل الشام تعلم مذهب احلنابلة، ومن ذهب إىل تركيا وحنوها تعلم مذهب األحناف، وكان أئمة 

عهد م، وكان يف الشام حنابلة إىل الالدعوة حنابلة؛ ألهنم كانوا يتعلمون هذا املذهب من علماء الشا
املشهور بـ ابن بدران الذي خدم املذهب احلنبلي، ومنهم أبو عبد هللا القريب، ومن آخرهم احلنبلي 

حممد بن بدر الدين البلباين من علماء احلنابلة يف القرن احلادي عشر، ألف كتاابً مساه )كايف املبتدي( 
قبله كزاد املستقنع وحنوه، مث  ايدة، وأن فيه ترتيباً أحسن مما، واشتهر هذا الكتاب، ورأى أن فيه ز 

اختصره ومساه )أخصر املختصرات( ، وكالمها للبلباين، و )كايف املبتدي( شرحه أيضاً معاصر املؤلف 
وهو أمحد بن عبد هللا بن أمحد البعلي احلليب ومسى شرحه )الروض الندي بشرح كايف املبتدي( ، وهو 

 كبري.مطبوع يف جملد  
لي شرح )أخصر املختصرات( ومساه )كشف عبد هللا بن أمحد البعلي احلنب مث إن أخاه عبد الرمحن بن

املخدرات( ، فهذان أخوان شرحا هذين الكتابَّي اللذين ألفهما للبلباين، وكالمها يف القرن احلادي 
 عشر، وكاان يف دمشق أو يف حلب.

زوا ابلفقه احلنبلي سائل الفقه، وسبب ذلك: أهنم متيوال شك أن هذا دليل على عناية احلنابلة مب
فلذلك احلنابلة املتقدمون واملتأخرون ما جتد مؤلفاهتم غالباً إال فيما يتعلق ابلفقه، وقليل  واختصوا به،

منهم من يؤلف يف غريه، إال العلماء الفطاحلة الكبار كاإلمام أمحد رمحه هللا، وكذلك بعض تالمذته  
 تبوا يف املسائل األخرى.واخلالل وابن بطة وحنوهم ممن ك كابنه عبد هللا،

شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، فهما من احلنابلة، ولكن هلم اختيارات قد وكذلك 
 خيالفون فيها املشهور عن احلنابلة يف الفقه.

جيد أخصر منه، فهو هذا الكتاب يقول فيه مؤلفه: إنه لن جيد ما هو أخصر منه، يعين: يف زمانه مل 



ئل كتب الفقه يف )زاد املستقنع( ، والغالب أنه ال اب الفقه، ومسائله قريبة من مسامؤلف على أبو 
خيرج عن مسائل الزاد، وإمنا يغري صيغتها، وقد حيذف منها بعض األشياء، وبعض اجلمل اليت ليست 

 مشهورة.
واإلشارة تمثيل هلا إذا احتاجت إىل ذلك، ولعلنا نقتصر يف شرح هذا الكتاب على حتليل املسألة وال

 ىل اخلالف إذا كان قوايً.إىل احلكم، واإلشارة إ
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 أقسام املياه
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]كتاب الطهارة.

روه كمتغري بغري ممازج، وحمرم ال يرفع املياة ثالثة: األول: طهور وهو: الباقي على خلقته، ومنه مك
 ناقة من مثود.احلدث، ويزيل اخلبث وهو: املغصوب، وغري بئر ال

، ومنه يسري مستعمل يف رفع الثاين: طاهر ال يرفع احلدث، وال يزيل اخلبث، وهو املتغري مبمازج طاهر
 حدث.

تطهري، أو القاها يف غريه وهو  الثالث: جنس حيرم استعماله مطلقًا، وهو ما تغري بنجاسة يف غري حمل
وسبعة أرطال وسبع رطل ابلدمشقي، واليسري  يسري، واجلاري كالراكد، والكثري قلتان، ومها مائة رطل

 ما دوهنما.
واستعماله إال أن يكون ذهباً أو فضة، أو مضبباً أبحدمها، لكن فصل: كل إانء طاهر يباح اختاذه 

تعلم جناسته من آنية كفار، وثياهبم طاهرة، وال يطهر جلد  تباح ضبة يسرية من فضة حلاجة، وما مل
 سة إال شعراً وحنوه، واملنفصل من حي كميتته.ميتة بدابغ، وكل أجزائها جن

يح والطاهر وغري امللوث، وسن عند دخول خالء فصل: االستنجاء واجب من كل خارج إال الر 
( وبعد خروجه منه: )غفرانك احلمد هلل قول: )ابسم هللا، اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث

ال وتقدمي رجله اليسرى دخواًل، واعتماده عليها الذي أذهب عين األذى وعافاين( وتغطية رأس وانتع
وحنومها، وبعد يف فضاء، وطلب مكان رخو لبول،  جالسًا، واليمىن خروجاً عكس مسجد ونعل

  رأسه ثالاًث، ونثره ثالاًث.ومسح الذكر ابليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إىل
حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من األرض، وبول  وكره دخول خالء مبا فيه ذكر هللا تعاىل، وكالم فيه بال

 بال النريين.يف شق وحنوه، ومس فرج بيمَّي بال حاجة، واستق



وه، وحرم استقبال قبلة واستدابرها يف غري بنيان، ولبث فوق احلاجة، وبول يف طريق مسلوك وحن
 وحتت شجرة مثمرة مثراً مقصوداً.

لى أحدمها، لكن املاء أفضل حينئٍذ، وال يصح وسن استجمار مث استنجاء مباء، وجيوز االقتصار ع
 بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل حبيوان.استجمار إال بطاهر مباح ايبس منٍق، وحرم 

 كثر.وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثالث مسحات منقية فأ
وها، وتغري فصل: يسن السواك ابلعود كل وقت إال لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صالة وحن

حاٍل يف كل عَّي ثالاًث، فم وحنوه، وسن بداءة ابليمَّي فيه، ويف طهر وشأنه كله، وادهان غبًا، واكت
 ونظر يف مرآة، وتطيب، واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط.

 ، ونتف شيب، وثقب أذن صيب.وكره قزع
ويكره سابع والدته، ومنها إليه[ جعل وجيب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، 

فقهاء، وذهب كثري من احملققَّي إىل أن املاء قسمان: املؤلف املياه ثالثة أقسام، وهذا اختيار أكثر ال
ابلنجاسة، والذين قسموها إىل ثالثة، عرفوا األول: طهور، وجنس، وأن احلد الفاصل بينهما هو التغري 

 ر واألهنار واألمطار والبحار، هذا هو الباقي على خلقته.أبنه الباقي على خلقته، كمياه اآلاب
تغري بغري ممازج، املمازج هو: الذي خيالط الشيء؛ ألنه خيتلط ابملاء، وال يقولون: ومنه مكروه، كالذي 

ن غري ممازج له فإنه مكروه مع كونه طهورًا، فإذا صب عليه لنب فإنه ميكن تصفيته منه، فإذا كا
ختليصه منه، وإذا صب عليه دهن فإنه ال ميازجه، بل يطفو فوقه وميكن تصفيته، ميازجه، وال ميكن 

 املمازج مثل الدهن، والزيت، والكافور وحنوها، فيقول: إذا تغري مبثل هذه األشياء فإنه فرييد بغري
 ه مكروه؛ ألهنا قد تظهر رائحتها.طهور، ولكن

 ع احلدث، وهو املغصوب.وقد يكون حمرماً يزيل اخلبث، أو يزيل اخلبث وال يرف
احلدث، ويزيل اخلبث؛ وذلك واملغصوب اختلف فيه، هل يرفع احلدث أم ال؟ والصحيح: أنه يرفع 

نقول: بطل وضوءه  ألنه يستعمل هلذه األعضاء فينظفها، لكن نقول: إن الغاصب آمث، ومذنب، وال
وبة فصالته صحيحة، وال إذا توضأ هبذا املاء املغصوب، بل وضوءه صحيح، وإذا صلى يف أرٍض مغص

ملغصوب يرفع احلدث مع كون يؤمر ابإلعادة، ولكنه آمث بسبب الغصب، فينبغي التنبه إىل أن ا
إن غسلت به إانًء، وإن صاحبه آمثاً ابستعماله، ونقول له: إن شربته، وإن أرقته، وإن توضأت به، و 

متعلق بوصف، إال إذا كان غسلت به جناسة؛ فأنت آمث، ولكن ال تبطل طهارتك، واإلمث هاهنا 
ذا كان مضطراً إىل شرب وخيشى مضطرًا، ومنعه صاحبه بغري حق، فإن له أن يغصبه لينقذ نفسه إ

 املوت عطشًا، فله أن يغصبه بقيمته.
ود( وداير مثود هي اليت تعرف اآلن مبدائن صاحل، ذهب كثري من قوله: )وغري بئر الناقة من داير مث



كلها ال يتوضأ منها إال بئر الناقة، واستدلوا أبنه صلى هللا عليه وسلم ملا وردوها العلماء إىل أن اآلابر  
اهم أن يشربوا منها، والذين عجنوا من تلك اآلابر علفوا نواضحهم وداوهبم بذلك العجَّي، والذين هن

 ا أراقوا ما ارتووا به.ارتوو 
حيل بكم ما حل هبم( والصحيح:  مث إن بعض العلماء قال: إن هذا من ابب الزجر، ولذلك قال: )أن

 غريها، وإمنا النهي هنا من ابب الزجر. أن احلدث يرتفع هبا، أصغر أو أكرب، سواء بئر الناقة أو
ل النجس، وهو املتغري مبمازج، املاء الطاهر الذي هو طاهر غري مطهر ال يرفع احلدث وال يزي
رق، أو صب عليه حرب، فإنه ممازج، واملمازج هو: املخالط، فإذا صب عليه لنب، أو صب عليه م

مان فهذا ال نسميه ماًء؛ ألنه تغري امسه، فمثل هذا ال يرفع احلدث، لكن إذا قيل: إن املياه قس
قول: هذا )شاي( أو قهوة، ونقول: هو فنقول: هذا مرق، أو نقول: هذا لنب إذا رأيناه أبيض، أو ن

كون ابملاء، قال تعاىل: }فـََلْم جَتُِدوا َماًء{ طاهر يف نفسه، ولكن ال يسمى ماًء، والوضوء إمنا ي
[ ، فعلى هذا ال يدخل يف 48ِمْن السنَماِء َماًء َطُهورًا{ ]الفرقان:[ ، وقال: }َوَأنَزْلَنا 43]النساء:

 ازجه.مسمى املاء؛ ألنه تغري مبا م
هذا  وقد اختلف يف املستعمل، فإذا توضأت، ومجعت املاء الذي مر على جسدك يف طست، فهل

أنه طهور، املاء الذي تصاب من أعضائك طهور أو طاهر؟ يقولون: إنه طاهر غري طهور، والصحيح: 
ر، وألنه ولكن ال يشرع أن يتوضأ به، وال أن يغتسل به؛ ألنه قد رفع به حداثً فال يرفع به حداثً آخ

، وملا كانوا يتوضئون لو كان يستعمل مرة اثنية ما فرط النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة إبتالفه
 مرة اثنية لكانوا تلقوه وتلقفوه.ويرتكون ماء األعضاء ينصب على األرض لتشربه، فلو كان ينتفع به 

 وبكل حال املاء املستعمل ال يُرفع به حدث آخر ولو كان طهورًا.
قاها يف ثالث: النجس الذي حيرم استعماله، وتعريفه هو: ما تغري بنجاسة يف غري حمل تطهري، أو الال

 غريه وهو يسري.
ن أو الريح أو الطعم، وورد يف حديث يقول: )إذا تغري بنجاسة( التغري يكون أبحد أوصافه: إما اللو 

تغري طعمه أو رحيه أو لونه  إال ما -ويف رواية ضعيفة-بئر بضاعة: )املاء طهور ال ينجسه شيء 
عفها كثري من العلماء، وهي من حديث بنجاسة حتدث فيه( ذكر هذه الرواية يف )بلوغ املرام( ، وض

ليها؛ وذلك ألن امليتة جنسة، فإذا ظهر أثر امليتة أيب أمامة وغريه، ولكن يقول اإلمام أمحد: العمل ع
فإذا ظهر أثر البول أو الدم يف هذا املاء لوانً أو يف املاء فإنه ينجس، وكذلك الدم جنس والبول جنس 

 وز استعماله.رحياً أو طعماً فإنه ينجس، وال جي
 وأما إذا القاها يف حمل التطهري فهو طاهر.

سبعًا، وحمل التطهري آخر غسلة، فإذا كان يف آخر غسلة فإن صورة ذلك: جناسة الكلب تغسل 



غسلة يُعترب طاهرًا، وكذلك الثوب إذا كان فيه جناسة،  املكان قد طهر، فاملاء الذي ينفصل يف آخر
 وب طاهراً بعدها يعترب املاء الذي ينفصل عنها طاهراً.فالغسلة األخرية اليت يكون الث
 كان جنساً عليه أثر النجاسة فال فرق بَّي كونه جيري أو كونه راكدًا.يقول: )واجلاري كالراكد( فإذا  
يسري وكثري، وحددوا اليسري أبنه قلتان فأقل، وأن ما فوق القلتَّي أو ما  مث إن الفقهاء قسموا املاء إىل

َّي هو الكثري، وقالوا: القلتان: هي احلد األعلى حلمل النجاسة، فإذا كان املاء دون القلتبلغ القلتَّي 
هو   فوقعت فيه جناسة يسرية ومل يتغري فإنه يعترب جنسًا، وإذا كان كثرياً فال ينجس إال ابلتغري، هذا

يه ميتة فإنه ووقعت ف -يعين: قربتَّي أو ثالث قرب-كالمهم، فيقولون: إذا كان املاء دون القلتَّي 
يعترب جنسًا، ويستدلون ينجس، أو وقع فيه قطرات بول أو دم ولكنها مل تظهر ومل يظهر أثرها فإنه 

ه أنه إذا كان دون حبديث القلتَّي: )إذا بلغ املاء قلتَّي مل حيمل اخلبث( ، أو )مل ينجس( ومفهوم
 قدروا القلتَّي خبمس قرب، القلتَّي فإنه حيمل اخلبث، ويظهر أثر النجاسة فيه، فال يتوضأ به، مث

 ل ميزان كان معروفاً عندهم.وقدرومها مبائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل ابلدمشقي، والرط
فيه، وأنه ال فرق بَّي والصحيح يف هذا هو: أن املاء قليله وكثريه طهور حىت يظهر أثر النجاسة 

والكثري، وأن احلد الفاصل هو التغري، القلتَّي وما فوق القلتَّي وما دون القلتَّي، وال فرق بَّي القليل 
 فإنه ينجس.فإذا ظهر أثر النجاسة طعماً أو لوانً أو رحياً 
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 أحكام اآلنية
بعد ذلك تكلم املؤلف على اآلنية؛ وذلك ألن املاء حيتاج إىل آنية متسكه، واآلنية األصل فيها: 

احلديد أو النحاس أو الصفر أايً كان،  واء كانت من الزجاج أو من اخلشب أو احلجارة أوالطهارة، س
واين اليت تتخذ من اجللود مثاًل، فاجللود تدبغ مث جتعل أواين، وكذلك يصنعوهنا من احلجارة، عكس األ

فكل  ومن اخلشب، ويف هذه األزمنة أيضاً تتخذ من الربل أو ما أشبه ذلك من املعادن اجلديدة،
يباح اختاذه  ال آنية الذهب أو الفضة، وهكذا املضبب هبما الاألواين طاهرة يباح اختاذها واستعماهلا إ

إانًء وال استعماله، وقد وردت يف هذا الباب أحاديث مشهورة كما يف )بلوغ املرام( ، واختُلف يف 
بعضهم أن فيها كسر قلوب  العلة، ففي بعض الرواايت: )إهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة( وعلل

 الفقراء.
الفقراء، وفيها نقص حلظ العبد من  ا جتمع األمرين: ففيها إسراف، وفيها كسر قلوبوالصحيح: أهن



اآلخرة؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )من شرب هبا يف الدنيا مل يشرب هبا يف اآلخرة( وقال: )هي هلم 
 يف الدنيا، ولكم يف اآلخرة( .

ذهب أو من فضة، والفنجان  ا يصاغ من الذهب والفضة، يعم الكأس املصنوع منويعم ذلك كل م
ضة، ويعم القدح واإلانء وما أشبهها، ويعم القدور والصحون وحنوها، فال املصنوع من ذهب أو ف

 جيوز اختاذها من ذهب وال من فضة؛ هلذه العلة.
دثه؟ الصحيح: أنه يرتفع؛ ألنه وُاختلف فيما إذا توضأ من إانء ذهب أو إانء فضة، هل يرتفع ح

 ا احلدث فإنه يرتفع بوجود رافعه.ى األعضاء، ولكنه يعترب آمثاً ابالستعمال، وأماستعمل املاء عل
طرفه مث حلم بفضة يسرية حلاجة فيجوز، وأما إذا حلم  -مثالً -واملضبب: هو امللحم، فإذا انصدع 

الذي فيه خروق حمشوة بذهب أو فضة،  بذهب فال جيوز، وكذلك إذا طعم أو طلي، واملطعم هو:
عمال املضبب إال ما كان فيه ضبة يسرية كالذي يطلى مباء الذهب أو حنوه، وال جيوز است  واملطلي به

 حلاجة إذا كانت من فضة.
 إذًا: جتوز الضبة هبذه الشروط: أن تكون من فضة، وأن تكون يسرية، وأن تكون حلاجة.

وز هلن التحلي مطلقًا( حىت على النساء، ومعلوم أن النساء جي يقول: )آنية الذهب والفضة حمرمة
ة وقالئد وخواتيم وأقراط؛ ومع ذلك فإن آنية الذهب والفضة بلباس الذهب ولباس الفضة، كأسور 

شرابً أو استعماالً أو اقتناًء ال تصح ال للرجال وال للنساء، وكذلك األواين ولو كانت صغرية كسكَّي 
 ا جتوز للنساء؛ ألهنا حلية.حنو ذلك، وساعة الذهب للرجال فقط ال جتوز، وإمنأو ملعقة أو قلم أو 
آنية الكفار وثياهبم، وذكر أن األصل فيها أهنا طاهرة؛ وذلك ألن األصل أهنم  وتكلم املصنف على

يتنزهون ويتطهرون، لكن إذا علم أن هذا الثوب صاحبه يتعاطى جناسة، كالذي يصنع اخلمر، والبد 
سل، وكذلك الطباخون الذين يطبخون يف ن يراق بعضها على ثيابه، فال تلبس إال بعد الغغالباً أ

م اخلنازير، أو يشربون يف آنيتهم اخلمر، فال تباح هذه األواين إال بعد غسلها، فأما إذا مل قدورهم حل
 تعلم جناستها فإهنا طاهرة.
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 حكم استعمال جلد امليتة
 ذلك حبديث عبد هللا بنتكلم املصنف على جلد امليتة، واختار أنه ال يطهر ابلدابغ، واسُتدل على 

عكيم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلم: )ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب( ولكن احلديث 



فيه مقال، وقد كثر اضطراب احملدثَّي فيه، فلما كان فيه ضعف واضطرب عدل اإلمام أمحد عن 
: يه أحاديث صحيحة كقولهالعمل به يف اآلخر، فالصحيح أنه فإذا دبغ اجللد طهر، وقد وردت ف

)أميا إهاب دبغ فقط طهر( ، وقوله: )يطهره املاء والقرظ( يعين: الدابغ، وقوله: )ذكاته دابغه( أي: 
يعمل الدابغ كما تعمل الذكاة، وغريها من األحاديث، ويف فعل الصحابة رضي هللا عنهم كـ ميمونة 

 دليل على أنه يطهر ابلدابغ.
يقطع منها يف احلياة، وخيتار املؤلف أن أجزاءها   لشعر وحنوه؛ ألن الشعروأجزاء امليتة جنسة إال ا

كالعظام واألظالف والقرون جنسة، واختار شيخ اإلسالم أن العظم إذا جف فهو طاهر، ولو كانت 
حتل فيه احلياة، وكذلك الظلف والقرن، فيجوز أن جيعل القرن فقبض سكَّي مثاًل، وكذا الظلف؛ 

 فيه الدم. احلياة؛ وألنه ال يسريوذلك ألنه ال حتله 
قوله: )واملنفصل من حي كميتته( ، ورد يف حديث: )ما أُبَّي من حي فهو ميتة( يعين: ما ُقطع منه، 

وهو حي فإهنا  -مثالً -فإذا ُقطع ذنب الشاة وهي حية فإنه جنس، أو كذلك قطعت رجل الظيب 
 ة.؛ ألن ميتة السمك طاهر جنسة ميتة، وما قطع من السمكة وهي حية فإنه طاهر وحالل
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 أحكام االستنجاء
ذكر املصنف االستنجاء الذي هو: إزالة النجاسة بعد التبول والتغوط، فذكر: أواًل: أن اخلارج من 

 سبيلَّي انقض للوضوء.أحد ال
ان اثنيًا: أنه جناسة خترج من أحد املخرجَّي من القبل أو الدبر، فال بد من تطهريها، وملا كان كذلك ك

هلا آداب، وتلك اآلداب مأخوذة من السنة، وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم علم أمته كل شيء 
 عية، ومما يستحيا من ذكرها.آداب التخلي، وإن كانت عادية وطبيحىت اخلراءة، يعين: حىت 

ألثر، االستنجاء هو: غسل أثر اخلارج، أي: غسل أثر البول أو الغائط، ويسمى استنجاًء ألنه يقطع ا
مشتق من النجو الذي هو القطع، فمن حكمة هللا تعاىل أنه خلق هذا البشر حمتاجاً إىل الطعام 

غري ويفسد، فيخرج متغرياً جنسًا، فإذا خرج لطعام والشراب بعدما يُتغذى به يتوالشراب، مث إن هذا ا
إال الريح؛ ألن  واجب من كل خارج -أي: غسله ابملاء-جنساً فالبد من إزالة أثره، فاالستنجاء 

كما لو -الريح خترج من الدبر وليس هلا جرم، فال يستنجى منها، وأما البول والغائط وكل خارج 
فإنه يعترب جنسًا، فالبد من إزالة أثره  -و ما أشبههره دم أو خرج من ذكره دم أو قيح أخرج من دب



 ابملاء.
فإن كان مبتالً فإنه ُيستنجى  -ككما لو خرج منه حجر أو شعر أو حنو ذل-وإذا خرج منه طاهر 

تغري، لوثه والتلويث هو: ال-منه، وإن كان ايبساً بدون بلل وغري ملوث وليس فيه أثر الغائط وحنوه 
 فإنه ال ُيستنجى منه. -يهيعين: غريه، وانطبع عل

خيرج مع ومثلوا أيضاً للطاهر ابلولد، فإذا ولدت املرأة ولداً فإنه طاهر وغري ملوث، ولكن معلوم أنه 
 النفاس الدم.
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 بيان ما يقال عند دخول اخلالء
د أن قوله: )سن عند دخول اخلالء قول: )ابسم هللا، اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث(( ور 

أماكن اخلالء تسكنها الشياطَّي، فأمر صلى هللا عليه وسلم بذكر اسم هللا عندها، فإن اسم هللا يغلب 
 ذلك أييت ابالستعاذة.الشياطَّي، مث بعد 

واالستعاذة هي: التحفظ والتحصن، أي: أحتصن وأستعَّي وأحترز وأستجري ابهلل من اخلبث واخلبائث، 
)اخلبائث( إبانث الشياطَّي، ورويت إبسكان الباء )اخلْبث( أي: )اخلبث( بذكران الشياطَّي و وفسر 

مد هلل الذي أذهب عين األذى الشر، و )اخلبائث( أهل الشر، وبعد اخلروج يقول: )غفرانك، احل
 وعافاين( .

مة هللا فيسن بعد اخلروج أن يقول: غفرانك، ومناسبة طلب املغفرة تقصري اإلنسان عن شكر نع
 تعاىل.

الصحابة كان إذا خرج من اخلالء مسح بطنه وقال: )اي هلا من نعمة! وقال: احلمد هلل روي أن بعض 
أذهب عين أذاه، احلمد هلل الذي أذهب عين األذى الذي لو الذي أذاقين لذته، وأبقى يّف منفعته، و 
 بقي ألهلكين، وعافاين بدون أذى( .

قى، وسوغه، وجعل له خمرجًا( ، وقيل ب: )احلمد هلل الذي أطعم وسوثبت أنه يقال بعد األكل والشر 
ل يف مناسبة طلب املغفرة: إنه دخل وهو مثقل هبذا األذى، وخرج وقد أحس ابخلفة، فتذكر ثق

 الذنوب فقال: أسألك غفرانك.
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 آداب دخول اخلالء
يسن تغطية الرأس إذا كان يف صحراء مثاًل؛ ألنه جالس على شيء مستقذر، وكذلك يلبس نعاالً 

 صب عليه البول أو يتطاير إليه.خمافة أن ين
ضلة كاملسجد، قوله: )وتقدمي رجله اليسرى دخواًل، واليمىن خروجًا( اليمىن تقدم يف األشياء الفا

والبيت، ويف لبس النعل واخلف، واليسرى بعكسها، ويقدم اإلنسان يف دخول اخلالء رجله اليسرى، 
 قيل: إن هذا تكرمي لليمىن.ند اخلروج رجله اليمىن، عكس املسجد والنعل، ويقدم ع

هل وكذلك يعتمد عند جلوسه أكثر ما يعتمد على رجله اليسرى تكرمياً لليمىن؛ وقيل: ألنه أس
 للخارج.

ويسن أن يبعد إذا كان يف صحراء؛ ألنه على حالة مستقذرة؛ ألنه قد يسمع منه صوت، وألنه قد 
 رج منه إذا كان قريبًا.يتأذى مبا خي

للبول، فإذا كان يف أرض صلبة حيرص على أن جيد أرضاً لينة ليأمن رشاش ويسن طلب مكان رخو 
ن تلَّي، حىت إذا انصب البول عليها مل يرتد عليه البول، أو أيخذ حجراً فينكت به األرض إىل أ

جس وهو ال يدري؛ ألن البول الرشاش الذي قد يقع على ثوبه أو يقع على قدمه أو على ساقه، فيتن
 ورشاشه جنس.

مسح الذكر ابليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إىل رأسه ثالاًث، وكذلك نثره ثالاًث، فهذا ليس أما 
إليه، وقد ذكرها الفقهاء وقالوا: إنه من ابب االحتياط؛ حىت خيرج ما بقي يف  بصحيح، وال حاجة

 املثانة  يف -كما ذكر شيخ اإلسالم -ه؛ وذلك ألن البول الذكر، ولكن الصحيح أنه ال حاجة إلي
كاللنب يف الضرع، إن ُحلب در، وإن ُترك قر، فال حاجة إىل هذا التمسح والنرت، مث ذكروا أنه حيدث 

، وهذا واقع، وقد ذكر يل كثري من الشباب أن معهم هذا السلس، حبيث خييل إىل أحدهم إذا السلس
كان من أثر ذلك أن قطرات، وسبب ذلك أنه يستعمل السلت والنرت، فقام وإذا خرج بقطرتَّي أو ب

حدث معه هذه الوسوسة، فصار دائماً يوسوس يف الطهارة، والصواب: أنه إذا توقف البول وانقضى 
طره فإنه يستنجي بعده، ويغسله ابملاء، والعادة أن املاء يوقفه؛ ولذلك يسن الغسل ابملاء استنجاًء تقا

األصل أنه إذا تبول فإنه يستنجي هو القطع، تقول: جنوت الشجرة، أي: قطعتها، فمن النجو الذي 
 بعد ذلك، وال يلتفت إىل ما يوسوس به الشيطان.

واحملرمة، واملسنونة، فمن املكروهات أن يدخل احلمام أو بيت مث ذكر املصنف األشياء املكروهة، 
( وسلم كان مكتوابً على خامته )حممد رسول هللااخلالء مبا فيه ذكر هللا، وذكروا أنه صلى هللا عليه 



فكان إذا ذهب إىل اخلالء نزع خامته، وإذا مل يستطع أو مل جيد قبض عليه بيده اليمىن، يعين: جيعل 
لكف ويقبض عليه، فإذا كان مع اإلنسان أوراق فيها ذكر اسم هللا فاألوىل أن خيرجها، فصه مما يلي ا

 يها يف جيبه.فإن مل يستطع أو نسي فإنه خيف
 ىت ما فيه البسملة وحنوها.ويعم ذلك كل ما فيه ذكر هللا ح

نقاذ ويكره تكلمه وهو جالس على حاجته؛ ألنه على حالة مستقذرة إال لضرورة كإجابة داع، أو إ
 هالك أو حنو ذلك.

س؛ ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من األرض، فإذا كان يف الصحراء فال يرفع ثوبه حىت يقرب من اجللو 
 .ألنه إذا رفع ثوبه انكشفت عورته للناظرين

ويكره أن يبول يف شق وحنوه، أي: جحر الدابة؛ ألنه قد خيرج عليه من الشق شيء من الدواب أو 
الشق مسكوانً فيه بعض اجلن أو حنوهم، ومما يذكر يف هذا الباب أن سعد بن  حنوها، وقد يكون ذلك

بسهم فلم خنطئ ئالً يقول: حنن قتلنا سعد بن عبادة ورميناه عبادة ابل يف شق فصرع ميتًا، فسمعوا قا
 فؤاده وهللا أعلم بذلك.

جه يف االستنجاء أو قوله: )ويكره مس فرج بيمَّي بال حاجة( يعين: اليمَّي تنزه عن أن ميس هبا فر 
جاز  االستجمار، أو أن ميسك ذكره بيمينه تكرمياً لليمَّي، لكن إذا كان أقطع أو مشلوالً أو حنو ذلك

 له ذلك للضرورة.
جعلوها من املكروهات، ولعل الصواب أنه ال مانع من ذلك، والنريان مها: أما استقبال النريين ف

ا فيهما من نور هللا، واستنبط بعض العلماء جواز الشمس والقمر، وال دليل على الكراهة إال مل
أو غربوا( وقالوا: إنه أمر أهل  االستقبال واالستدابر من قوله صلى هللا عليه وسلم: )ولكن شرقوا

جلسوا لقضاء احلاجة أن يشرقوا، ومل يقل: إال أن تكون الشمس طالعة، وأن يغربوا، ومل  املدينة إذا
 بة، وكذلك القمر، والغالب أهنما يكوانن يف املشرق واملغرب.يقل: إال أن تكون الشمس غار 
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 احملرمات عند قضاء احلاجة
 مث ذكر املصنف احملرمات فقال: )وحرم استقبال القبلة واستدابرها يف غري بنيان( .

ث كثرية يف النهي عن استقبال القبلة واستدابرها حال قضاء احلاجة، واختلف يف قضاء وردت أحادي
هللا بن عمر الذي  احلاجة إذا كان يف البنيان، فأكثر الفقهاء استثنوا البنيان، ومحلوا عليه حديث عبد



بالً الشام يف الصحيحَّي وهو مذكور يف العمدة: )أنه رأى النيب صلى هللا عليه وسلم على لبنتَّي مستق
 مستدبراً الكعبة( ، ومحلوا عليه بعض األحاديث الواردة يف ذلك.

وز ال يف خ اإلسالم ابن تيمية والشوكاين يف النيل واملباركفوري يف )حتفة األحوذي( أنه ال جيورجح شي
ن صحراء وال يف بنيان لعموم األحاديث، ومحلوا األحاديث اليت فيها االستقبال أو االستدابر أهنا م

املصلي، سواء يف األفعال، وهي حتتمل أهنا للخصوصية، واحلكمة يف ذلك تنزيه القبلة اليت يستقبلها 
أو يستدبرها بدبره، فيكون يف صحراء أو يف بنيان، فتنزه عن أن يستقبلها الذي يقضي حاجته بفرجه 

 ذلك استهانة هبذه القبلة.
اء، لكن إذا كان هناك ضرورة عفي عن ذلك، كما فالراجح: أنه ال يستقبلها ال يف بنيان وال يف صحر 

م فوجدان مراحيض قد بنيت حنو الكعبة فننحرف عنها، يف حديث أيب أيوب يقول: )فقدمنا الشا
 ونستغفر هللا عز وجل( .

وحيرم لبثه فوق حاجته( ، يعين: إطالة جلوسه وهو على جناسته بغري حاجة كما هو فعل قوله: )
 قضى حاجته واستنجى أن خيرج. املوسوسَّي، بل عليه إذا

ثمرة مثراً مقصودًا( ؛ لقوله صلى هللا عليه قوله: )وحيرم بوله يف طريق مسلوك وحنوه، وحتت شجرة م
العنان اي رسول هللا؟! قال: الذي يتخلى يف طريق الناس أو وسلم: )اتقوا الالعنَّي، قالوا: وما ال

ناس؛ ألهنم رمبا وقعوا يف النجاسة، وكذلك الثمرة ظلهم( الطريق املسلوك، والظل الذي يستظل فيه ال
 و ذلك؛ ألنه قد يتساقط فيتلوث ابلنجس.املقصودة، كثمر العنب والنخل وحن
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 مسنوانت قضاء احلاجة
 ذكر املصنف بعد ذلك املسنوانت فقال: )يسن أن يستجمر مث يستنجي ابملاء( .

دأ ابالستجمار الذي هو التمسح أبحجار أو حنوها، مث يستنجي ابملاء، وجيوز يعين: جيمع بينهما، فيب
صر على أحدمها فاالقتصار على املاء أفضل، وإن مجعهما بدأ أن يقتصر على أحدمها، فإن اقت

 ابالستجمار مث االستنجاء.
و حنوها، أن ميسح ثالث مسحات، إما ابملناديل املعروفة، وإما ابألحجار أ واالستجمار يسن فيه

 ميسح ثالث مسحات منقية للمخرجَّي: ملخرج البول وخمرج الغائط.
اح ايبس منٍق، فال يستجمر ابلنجس، يعين: ابألشياء النجسة، وال جيوز االستجمار إال بطاهر مب



مسح بعظام امليتة أو حلمها ولو ايبسًا، أو دم متجمد، سواء كانت مائعة أوسائلة، فال يستجمر وال يت
ار أو حنوه، وكذلك ال يغتصب شيئاً يستجمر به، وال يستجمر إال ابلشيء اليابس؛ ألنه أو روث مح

ن حيصل به النقاوة، والعادة أن االستجمار ال يكون إال ابألحجار اليابسة أو إذا استجمر ابلرطب ل
 وحنوه.وحنوها، والبد أن يكون منقيًا، والذي ال ينقي مثل الشيء اللزج ابملناديل واخلرق واألعواد 

وحيرم االستجمار ابلروث والعظم ملا جاء يف احلديث: )أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن االستجمار 
لروث والعظم وقال: إهنما ال يطهران( ، ويف حديث آخر علل أبهنما طعام اجلن، وأن الروث علف اب

اليابس وحنوه، وكذلك  ذا كان حيرتم طعام اجلن من العظام فإن طعام اإلنس أوىل كاخلبز لدواهبم، وإ
 كل حمرتم، فال يتمسح أبوراق كتب علم أو بغالف كتاب أو ما أشبه ذلك.

 حبيوان، فال يتمسح بذنب بقرة أو برجلها وحنو ذلك. وكذلك كل متصل
العادة، فإذا انتشر الغائط على صفحات  وجيزئ االستجمار وحده بشرط: أال يتجاوز اخلارج موضع

ملاء، وكذلك البول إذا ترطب به رأس الذكر واحلشفة وحنو ذلك فالبد من اإلليتَّي فال ينقى إال ا
 املاء.

ات منقية فأكثر، ويسن قطعه على وتر، كما ورد يف حديث: )ومن واالستجمار يكون بثالث مسح
 حرج( ، فإذا استنجى ابثنتَّي جعل اثلثة حىت استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال فال

 مل ينق إال أبربع زاد خامسة، فإذا مل ينق إال بست زاد سابعة، هذا معىن فليوتر.تكون وترًا، فإذا 
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 شروعيتهفضل السواك وم
 قوله: )يسن السواك ابلعود كل وقت إال لصائم بعد الزوال فيكره( .

والسواك هو: هذا العود الذي تدلك به األسنان، يؤخذ من أراك  يعين: السواك مسنون يف كل وقت،
أو من زيتون أو حنوه، ولكن أكثر ما يستعمل من األراك، وقد وردت فيه أحاديث كثرية، وتكلم عليه 

دمياً وحديثًا، وألف فيه بعض املعاصرين رسالة ماجستري بعنوان: )السواك خلف اجملهر( العلماء ق
 بعض الناس، ولكن اجملهر يكرب الشيء، وكأنه يقول: أكربه.يعين: أنه حقري عند 

والسواك له حكم كثرية، ويف احلديث: )السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب( ، فاحلكمة يف شرعيته 
ف األسنان، واحملافظة عليها من التآكل، واحملافظة على الفم من التغري؛ ألن الفم تنظيف الفم، وتنظي

خر من اجلوف مير من الفم، وألنه طريق األكل، فالغالب أنه يبقى بَّي طريق النفس، وكل ما يتب



 األسنان شيء من بقااي الطعام فيحتاج إىل إزالتها.
الزوال فيكره( هذا فيه خالف، والصحيح: أنه  يقول: )يسن السواك ابلعود كل وقت إال لصائم بعد

كـ ابن تيمية وابن القيم، والذين كرهوه ال يكره، ال قبل الزوال وال بعده، رجح ذلك كثري من العلماء  
قالوا: إنه يزيل اخللوف، واخللوف أطيب عند هللا من ريح املسك، وحقق ابن القيم أنه ال يزيله؛ ألن 

ة من أثر خلو املعدة من الطعام، والسواك ال يزيل اخللوف، إمنا يزيل ما اخللوف هو ما خيرج من املعد
 الفم؛ فال يكره.بَّي األسنان من الننت وكذلك ننت 

ويتأكد السواك عند الصالة والوضوء وحنوه، ويتأكد إذا قام إىل الصالة، حىت ورد حديث ذكره 
ت سبعَّي رواه أمحد مسنداً يقيناً الناظم الذي نظم منظومة يف السواك حيث يقول: به الصالة فضل

ال يستاك هلا سبعَّي ضعفًا(  يعين: أنه ورد يف حديث: )الصالة اليت ُيستاك هلا تفضل على الصالة اليت
 وإن كان يف سنده مقال.

 وكذلك عند الوضوء ورد فيه حديث: )لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل وضوء( .
 سيما بنوم، كان عليه السالم: )إذا قام من النوم يشوص فاه ابلسواك( .وعند تغري رائحة الفم، ال

 أو ابصفرار أسنان. أو بتغري بطول سكوت، أو ببقاء أكل،
ويسن أن يبدأ جبانب طرف فمه األمين، مث ينظف إىل األيسر، عمالً أبنه عليه السالم كان يعجبه 

ىن قبل اليسرى، وبرجله اليمىن قبل اليسرى،  التيمن، وكذلك يف الطهور، ويف الوضوء يبدأ بيده اليم
 له.كما كان عليه السالم حيب التيمن يف تنعله وترجله، ويف أمره ك
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 استحباب االدهان غباً 
وبعد ذلك ذكر املصنف أنه يسن أن يدهن غبًا، ويف بعض البالد تكون هناك حرارة ويبوسة، فيحتاج 

يكن هناك دافع فال ويدهن يديه ورجليه، ولكن إذا مل  أن يبل جسده ابلدهن، فيدهن وجهه، إىل
 حاجة لإلكثار منه.
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 استحباب الكحل والتطيب
يسن االكتحال ابإلمثد، وهو عالج للعَّي، وهو من أنفع األكحال، ويسن أن يكتحل يف كل عَّي 

 يوماً بعد يوم.ثالاثً 
ينظر فيها ويقول: )اللهم كما حسنت َخلقي ويسن أن ينظر يف املرآة لينظر وجهه، وكان عليه السالم 

 فحسن ُخلقي( .
كان عليه السالم حيب الطيب، وحيب الرائحة الطيبة، ويقول: )من عرض عليه طيباً ويسن التطيب، و 

 فال يرده، فإنه طيب الرائحة، خفيف احململ( .
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 سنن الفطرة
)الفطرة مخس: اخلتان، واالستحداد، بعد ذلك ذكر سنن الفطرة اليت قال صلى هللا عليه وسلم: 

 م األظفار ونتف اآلابط( .وقص الشعر، وتقلي
واالستحداد هو: حلق الشعر الذي حول الفرج يف الرجال والنساء، وجعله هللا تعاىل حول هذا الفرج 

 ليكون خمففاً للشهوة أو ليكون محاية وعالمة على العورة، فيسن حلقه.
الشراب، فيسن الشفة العليا مُسي شاراًب؛ ألنه إذا طال ينغمس يف  الشارب: الشعر الذي ينبت على

 حفه، واحلف هو: القص من غري حلق، ويسن أن يقص ابملطراق، وال حيلق ابملوسى.
وتقليم األظفار: من اليدين أو من الرجلَّي؛ وذلك ألهنا تشوه إذا طالت، وجيتمع فيها أوساخ، وقد 

 إىل البشرة. تكون حائلة بينها وبَّي وصول املاء
بط، فمن السنة إزالته ولكونه رقيقاً ال يشق نتفهه فينتفه، ونتف اإلبط هو: الشعر الذي يكون يف اإل

 وهذه من خصال الفطرة.
وقدر بعضهم املدة أبربعَّي يوماً وقيل: يف وقت احلاجة، فمن الناس من يطول شاربه يف كل أسبوع أو  

اره، وكبري السن قد يكون طوهلا عنده أقل، وقد ال كل عشرة أايم فيحتاج إىل حفه، وكذلك أظف
 ول إال يف مدة طويلة تصل إىل أربعَّي يومًا.تط
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 حكم القزع
يكره القزع، وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه، قال صلى هللا عليه وسلم: )احلقه كله، أو اتركه  

من املقدم أو من املؤخر فهذا هو احمللوق من جانب أو من جانبَّي أو من الوسط أو كله( وسواء كان 
 لكراهة كراهة التحرمي.القزع، وهذه ا
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 حكم نتف الشيب
يكره نتف الشيب؛ وذلك ألن الشيب نور وهباء يف اإلنسان، فال جيوز أن ينتفه هرابً من الشيب؛ 

 إىل أبيض. تعاىل هو الذي قدر أن يكون اإلنسان يف أول عمره شعره أسود، مث ينقلب وذلك ألن هللا

(1/18) 

 

 حكم ثقب أذن الصيب
وثقب أذن صيب ال جيوز؛ ألن ثقب أذن األنثى هو ألجل احللي، فاألنثى تثقب أذهنا ألجل ما يسمى 
ابلقرط، أو اخلرص، وهو: قطعة من ذهب تعلق يف أذن األنثى، فأما الصيب فال جيوز؛ ألن ذلك يعترب 

 مثلة.

(1/19) 

 

 حكم اخلتان
ى( ، أما الذكر فإنه واجب، وأما األنثى فإنه غري واجب؛ لكنه تان للذكر واألنثقوله: )وجيب اخل
يح: أنه واجب يف الرجل ألجل تكملة الطهارة؛ ألن الُقلفة اليت تكون يف رأس الذكر مكرمة، والصح

قد يصعب غسل داخلها؛ فألجل ذلك إذا قطعت وظهر رأس الذكر كان الغسل سهاًل، فقطعها هو 
الطهارة؛ وهلذا لو مات قبل أن خينت فال يشرع ختنه؛ وألن هذه اجللدة تعود يف اآلخرة ألجل أن تتم 

 يكون يف اجلنة بول وال غائط وال جناسة. حيث ال



أما ختان األنثى فهو: أخذ حلمة صغرية من الفرج كعرف الديك، وال تستأصل، بل يقطع منها 
 ي( أي: ال تبالغي.بعضها، ويف احلديث أنه قال للخافضة: )أمشي وال تنهك

ر، فإذا خاف على ومىت جيب اخلتان؟ جيب بعد البلوغ، ساعة مايبلغ، أو قبل ذلك مع أمن الضر 
 نفسه جاز أتخريه.

ويسن يف الصغر؛ وذلك ألنه يف ذلك الوقت ليس له عورة حمرتمة، واألفضل أن يكون يف سابع 
ذلك إىل العادة وما حيدث بعدها، والدته، وإذا خيف عليه الضرر فيؤجل، ولكن األصل أن يرجع ب

إال فاألصل أنه يكون يف اليوم السابع أو ما فإذا أمنت املضرة فال أبس أن خُينت ولو يف اليوم األول، و 
 بعده، وهللا أعلم.

 واحلمد هلل رب العاملَّي، وصلى هللا وسلم على حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.

(1/20) 

 

 [2شرح أخصر املختصرات ]
افة شعار املؤمن، وقد حث الشرع على الطهارة، وأوجبها عند القيام ببعض العبادات  ة والنظالطهار 

كالصالة وحنوها، فعلى املؤمن أن يالزم الطهارة؛ فإهنا سيما هذه األمة يوم القيامة، وعليه أن يستنزه 
 هرين.ويبتعد عن النجاسات حىت حيبه هللا عز وجل، فإن هللا أخرب يف كتابه أنه حيب املتط

(2/1) 

 

 الوضوء وأحكامه
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملَّي، وصلى هللا وسلم على أشرف املرسلَّي، نبينا حممد، 

 آله وصحبه أمجعَّي.وعلى 
ذكر املؤلف فيما سبق أن املياه ثالثة أقسام، واختار شيخ اإلسالم أن املاء قسمان: طاهر، وجنس، 

 هو التغري. وأن احلد الفاصل بينهما
وذكران أن ما مسوه طاهراً يف نفسه ال يرفع احلدث، هو يف الغالب ال يسمى ماًء، حيث إنه يكتسب 

 أو مرقاً أو قهوة أو شاهياً أو حنو ذلك.امساً آخر كأن يسمى لبناً 
 وذكران يف ابب اآلنية أن الراجح: أن جلد امليتة يطهر بعد الدبغ، لقوة األدلة يف ذلك، وهي واضحة



 الداللة، واحلديث الذي متسك به من قال: إهنا ال تطهر فيه اضطراب.
ال دليل عليه، واحلديث الذي فيه وذكران يف االستنجاء أن مسح الذكر ابليد اليسرى بعد البول ونرته 

 ضعيف، وأنه يسبب السلس، كما وقع ذلك كثرياً.
يخ اإلسالم عدم جوازه كما ال جيوز يف وذكران يف استقبال القبلة واستدابرها يف البنيان أنه رجح ش

 الصحراء، أخذاً بعموم األحاديث اليت فيها النهي.
وبعده، واحلديث الذي فيه: )إذا صمتم فاستاكوا كذلك ذكران أن السواك يصح للصائم قبل الزوال 

 أول النهار وال تستاكوا آخره( ال يصح، والتعليل أيضاً غري صحيح.
ا العلماء يف املخالفات، سواء كانت مأمورات أو منهيات، واآلن نبدأ فيما هذه األمور اليت نبه عليه

 يتعلق ابلوضوء.
ضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: فروض الو 

وغسل اليدين، والرجلَّي، ومسح مجيع الرأس مع األذنَّي، وترتيب، ومواالة، والنية شرط لكل طهارة 
 ية غري إزالة اخلبث، وغسل كتابية حلل وطء، ومسلمة ممتنعة.شرع

، وتسقط سهواً والتسمية واجبة يف وضوء وغسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل انقض لوضوء
 وجهالً.

ومن سننه: استقبال قبلة، وسواك، وبداءة بغسل يدي غري قائم من نوم ليل، وجيب له ثالاثً تعبدًا، 
ومبالغة فيهما لغري صائم، وختليل شعر كثيف، واألصابع، وغسلة اثنية واثلثة،  ومبضمضة فاستنشاق،

 ورد. وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إىل السماء، وقول ما
فصل: جيوز املسح على خف وحنوه، وعمامة ذكر حمنكة أو ذات ذؤابة، ومُخُر نساء مدارة حتت 

 حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غري طهارة لزم حلوقهن، وعلى جبرية مل جتاوز قدر احلاجة إىل
 نزعها، فإن خاف الضرر تيمم، مع مسح موضوعة على طهارة.

دث بعد لبس يوماً وليلة، ومسافر سفر قصر ثالثة بلياليها، فإن وميسح مقيم، وعاٍص بسفره من ح
 مسح يف سفر مث أقام أو عكس فكمقيم.

فرض، وثبوته بنفسه، وإمكان مشي به عرفًا، وطهارته، وشرط تقدم كمال طهارة، وسرت ممسوح حمل 
 وإابحته وجيب مسح أكثر دوائر عمامة، وأكثر ظاهر قدم خف، ومجيع جبرية.

 ض حمل فرض أو متت املدة استأنف الطهارة.وإن ظهر بع
فصل: نواقض الوضوء مثانية: خارج من سبيل مطلقًا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثري 

ريمها، وزوال عقل، إال يسري نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل حلم إبل، والردة، وكل جنس غ
أو حلقة دبره بيد، وملس ذكر أو أنثى اآلخر ما أوجب غسالً غري موت، ومس فرج آدمي متصل، 



 لشهوة بال حائل فيهما، ال لشعر وِسن، وال هبا، وال من دون سبع، وال ينقض وضوء ملموس مطلقاً.
 ومن شك يف طهارة أو حدث بىن على يقينه.

وحرم على حمدث مس مصحف وصالة وطواف، وعلى جنب وحنوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث 
  وضوء.يف مسجد بغري

فصل: موجبات الغسل سبعة: خروج املين من خمرجه بلذة، وانتقاله، وتغييب حشفة يف فرج أو دبر، 
 كافر، وموت، وحيض ونفاس.ولو لبهيمة أو ميت بال حائل، وإسالم  

وُسن: جلمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء، وجنون وإغماء ال احتالم فيهما، واستحاضة لكل صالة، 
 ، وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زايرة، ووداع، ومبيت مبزدلفة، ورمي مجار.وإحرام، ودخول مكة

 وتنقض املرأة شعرها حليض ونفاس ال جنابة إذا روت أصوله.
ضؤ مبد، واغتسال بصاع، وكره اإلسراف، وإن نوى ابلغسل رفع احلدثَّي أو احلدث وأطلق وُسن تو 
 ارتفع.

ومعاودة وطء، والغسل هلا أفضل، وكره نوم  وسن جلنب غسل فرجه، والوضوء ألكل وشرب ونوم
 جنب بال وضوء[ .

ذلك ألنه إذا أتى املؤلف كما رأينا خيتصر كثريًا، فإنه اقتصر على فروض الوضوء ومل يذكر صفته؛ و 
هبذه الفروض فقد أتى ابلوضوء املطلوب، وكذلك إذا حافظ على سننه وشروطه وواجباته، وهذه 

 اجبات والشروط وما أشبهها، مأخوذة من عمومات األدلة.األشياء اليت هي السنن والو 

(2/2) 

 

 تعريف الوضوء
وم، يعين: مشتق من الضوء الوضوء: مسمى شرعي، ال تعرف العرب هذا االسم إال من حيث العم

ل: ألنه ينري للمتوضئ الطريق إىل العبادة، وقيل: ألنه ينور هذه األعضاء، أي: الذي هو النور، قي
ينظفها، أو ألنه ينورها يف اآلخرة تنويراً حسيًا، حيث ورد أن هذه األمة يعرفون ابلغرة والتحجيل كما 

 هو مشهور.

(2/3) 

 



 شروط الوضوء وفروضه
من شرطه اإلسالم، فال يصح الوضوء من كافر، والعقل فال يصح من فاقده،  ضوء تسعة:شروط الو 
 فال يصح من الصغري الذي ال مييز إىل آخرها.والتمييز 

وفروضه ستة: يعين: ابلتتبع وجد أهنا ال خترج عن ستة، واملراد: الالزمات والواجبات فيه، وكأهنم هبذا 
 على أنه ال فرق بينهما. فرقوا بَّي الفرض والواجب، واجلمهور

ينهما: أن الواجبات تسقط فهاهنا جعلوا هذه هي الفروض وجعلوا الواجب هو التسمية، والفرق ب
 سهواً وجهاًل، وأما الفروض فال تسقط سهواً وال جهال.

والذين فرقوا بينهما كاحلنفية قالوا: الفرض آكد، وهو: ما ثبت بدليل قطعي، والواجب: ما ثبت 
، ولعل هذا اصطالح خاص ابألحناف، وإال فالفرض والواجب تعريف كل منهما واحد، بدليل ظين

ما يثاب فاعله احتساابً ويعاقب اتركه هتاواًن، فيدخل يف ذلك الفروض، فإنه يثاب من فالواجب هو: 
 فعلها تقرابً إىل هللا تعاىل، ويعاقب من تركها عصياانً وهتاوانً هبا، فيعم الفروض والواجبات.

له: )وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضمة واستنشاق( الوجه: ما حتصل به املواجهة، قو 
: املقابلة فال يدخل فيه الرأس الذي هو منبت الشعر؛ ألنه غالباً يسرت ابلعمامة والقلنسوة، وال يعين

ألهنا حتصل  تدخل فيه األذانن، فالغالب أهنا تسرت ابلعمامة وحنوها، وتدخل فيه اللحية والعارضان؛
 هبما املقابلة واملواجهة، فعلى هذا يلزم غسل الشعر كما سيأيت.

 ستنشاق أحلقا ابلوجه، واجلمهور على أنه واجب أن يتمضمض ويستنشق.واملضمضة واال
واملضمضة: حتريك املاء يف الفم، واالستنشاق: اجتذاب املاء إىل األنف بقوة النفس، واحلكمة 

ن فيه شيء من الوسخ بعد األكل وطول الصمت وحنو ذلك؛ ولذلك شرع تنظيف الفم؛ ألنه قد يكو 
ألهنما قد يتحلل منهما شيء من الرأس  -يعين: املنخرين-يف األنف تنظيفه ابلسواك، وكذلك تنظ

 من املخاط وحنوه، فشرع تنظيفه معه، حىت أييت اإلنسان إىل الصالة نظيفاً بقدر ما يستطيع.
 احلديث: )إذا توضأت فمضمض( ويف حديث آخر: )وابلغ يف واستدل على الوجوب بقوله يف

استدل أبن الوجه يدخل فيه ما يلحق به كالعينَّي، فاملنخران االستنشاق إال أن تكون صائمًا( ، و 
اتبعان له، ويلزم غسل داخلهما بقدر االستطاعة، والفم أيضاً داخل، فيجعلونه يف حكم الظاهر؛ ألنه 

صائم مث جمه مل يفطر، فدل على أن حكمه حكم الظاهر، ولو وضع يف  إذا وضع يف فمه ماًء وهو
ُحد لذلك، ولو أن الصيب الذي يف سن الرضاع صب يف فمه لنب املرأة مث فمه جرعة مخر مث جمها ما 

 جمه مل يعد ابناً هلا، فدل على أنه يف حكم الظاهر، فيلزم تنظيفه.
باطن؛ ألنه ال حتصل به املواجهة، فداخل الفم وخالف يف ذلك الشافعية وقالوا: إنه يف حكم ال
يسرته املنخران، والفم تسرته الشفتان، وبكل حال وداخل األنف ال حتصل هبما املواجهة، فاألنف 



ثبت الفعل الصريح من النيب صلى هللا عليه وسلم يف وضوئه أنه كان ال يرتك املضمضة واالستنشاق، 
 [ .6ْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم{ ]املائدة:وكان هذا مبيناً لآلية الكرمية: }فَا

ين إىل املرفقَّي، والصحيح: دخول وغسل اليدين وغسل الرجلَّي فرضان بال خالف، وحد اليد
[ أي: مع املرافق، وقد 6املرفقَّي يف اليدين، وتكون إىل يف قوله: }َوَأْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمَراِفِق{ ]املائدة:

ا توضأ يدير املاء إىل أعلى مرفقيه من جوانبه، مما يدل على أنه روي أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذ
ذا الكعبَّي يغسلهما مع القدمَّي، والكعب هو: العظم الناشز عند ملتقى يدخل املرفق يف الغسل، وك

الساق والقدم، ويف كل قدم كعبان من اجلانبَّي، وينتهي الكعب مبستدق الساق، فنهاية الكعب 
 مستدق الساق، فيكون الغسل إىل ذلك املكان. وعروقه وما يغسل منه هو

و: ما ينبت فيه الشعر غالبًا، يعين: منابت الشعر ومن الواجبات مسح الرأس مع األذنَّي، والرأس ه
املعتاد من هناية اجلبَّي إىل القفا، ورد مسحه مبتدائً ابلناصية حلديث عبد هللا بن زيد: )أنه صلى هللا 

هبما وأدبر( والواو هاهنا ليست للرتتيب، ولكنها ملطلق اجلمع، مث  عليه وسلم مسح برأسه، فأقبل
قدم رأسه، مث ذهب هبما إىل قفاه، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه( هذه فسر ذلك بقوله: )بدأ مب

 هي صفة املسح.
 أس.فيمررمها على الشعر إذا كان الشعر مسدواًل، أو معقوصًا، أو جعدًا؛ ألن املرور يعم مجيع الر 

رد يف واختلف يف مسح األذنَّي، هل جيوز مسحهما ببقية بلل الرأس أو أيخذ هلما ماًء جديدًا؟ و 
احلديث أنه: )أخذ ألذنيه ماًء جديدًا( ، والصحيح: أنه أخذ املاء اجلديد لرأسه، )فمسح رأسه مباء 

 غري فضل يديه( ، هكذا ذكر يف )بلوغ املرام( .
بتَّي يف صماخ األذن، يعين: يف خرقها، ومسح ظهور األذنَّي وصفة مسح األذنَّي: إدخال السبا

  عليها، وأما غضاريف األذن فال متسح، ملا يف ذلك من مشقة.ابإلهبامَّي، يعين: ميرر اإلهبامَّي
وقد ورد أيضاً أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )األذانن من الرأس( وهو صريح أبهنما ميسحان، ويف 

 ن عدة من الصحابة.ذلك أحاديث مشهورة مروية ع
ذلك الشافعية، فقالوا: والسنة دلت على تعميم مجيع رأسه ابملسح من أدانه إىل أقصاه، وخالف يف 

جيزئ أن ميسح ولو بعض شعره، وهذا خالف النصوص، فإن الوارد أنه عليه الصالة والسالم كان 
 يعمم رأسه ابملسح، ومل ينقل أنه كان يقتصر على بعضه.

إىل أنه يكفي ربع الرأس، واستدلوا حبديث املغرية: )أنه صلى هللا عليه وسلم مسح وذهبت احلنفية 
أجاب عن ذلك ابن كثري يف التفسري أبنه مسح انصيته؛ ألهنا ظاهرة، وكمل املسح على انصيته( و 

العمامة، فإن يف احلديث: )مسح انصيته وعلى العمامة واخلفَّي( ومل يقل: إنه اقتصر على مسح بعض 
 ، فمسح مجيع الرأس هو فرض، وال جيزئ بعضه، وهذا هو األصل.الرأس



رتتيب يكون على ما يف اآلية، فيبدأ ابلوجه، مث ابليدين، مث ابلرأس، مث ومن الفروض أيضاً الرتتيب، فال
خيتم ابلرجلَّي، والرجالن مغسولتان، كما أن اليدين مغسولتان، وعليه أن يتأكد من غسل رجليه؛ فقد 

ث: )ويل لألعقاب من النار( واألعقاب هي: مؤخر األقدام، وذلك ألن الذي يتوضأ ورد يف احلدي
ون من سرعته أنه ال يتعهد مؤخر القدم، فيبقى فيه بقعة أو بياض، فأمر أبن يتعهد ذلك سريعاً قد يك

 ويدلكه.
بل  ومذهب الرافضة مسح الرجلَّي، وهو خالف السنة، ومل ينقل أنه صلى هللا عليه وسلم مسحهما، 

 كان يغسلهما، والسنة مبينة للقرآن.
يه، فلو غسل يديه قبل وجهه لزمه إعادة غسلهما فالرتتيب يبدأه بوجهه، مث بيده، مث برأسه، مث برجل

بعد الوجه، ولو غسل رجليه قبل أن ميسح رأسه لزمه غسلهما آخر وضوئه، ولو مسح رأسه قبل 
كون وضوءه على ما ورد يف اآلية: }فَاْغِسُلوا غسل يديه، لزمه أن ميسح رأسه بعد اليدين، حىت ي

[ فيتوضأ على هذا الرتتيب، 6ِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم{ ]املائدة:ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمَرا
 ويبدأ مبا بدأ هللا به، كما يف احلديث.

ع فيها، أبن يغسل كل عضو عقب اآلخر وال واملواالة أيضاً فرض، واملواالة هي: أن يواليها ويسر 
ن، مث بعد اليدين يبدأ مبسح الرأس، وبعد يتوقف، فإذا انتهى من غسل الوجه بدأ يف غسل اليدي

الرأس يبدأ مباشرة يف غسل الرجلَّي، فلو غسل وجهه ويديه مث توقف ساعة أو نصف ساعة أو ربع 
دة، والبد أن تكون متوالية يف وقت واحد، ساعة مث كمل مل يصح وضوءه؛ ألن الوضوء طهارة وعبا

 وال يصح أن يفرقها.
بل غسل ما بعده، فلو يبس الوجه قبل غسل يديه أعاد غسل وحددوا ذلك: أبال ييبس عضو ق

ريح شديدة، أو حر ومسوم، فإنه قد ييبس الوجه بسرعة، ولكن  -مثالً -الوجه، إال إذا كان هناك 
 املراد الوضوء املعتاد.

املوسوسَّي يبقى أحدهم يف الوضوء ساعة أو ساعتَّي، وال شك أن هذا من الشيطان،  وهناك بعض
قى يدلك يديه نصف ساعة، وخييل إليه أهنما مل يبتال، ويرجع يغسل رجليه ويدلكهما حبيث إنه يب

ساعة أو نصف ساعة على هذه احلال، ويعترب أنه مل يتوضأ وضوءاً متواليًا، فعليه يف هذه احلال إذا  
 يشق عليه أن يتوضأ بسرعة يف حنو دقيقة أن يعيد الوضوء متواليًا. كان

، وهي شرط لكل طهارة شرعية، والنية هي: عزم القلب على الفعل، أبن ومن فروض الوضوء: النية
ينوي بقلبه أن يعمل فعالً من العبادات الشرعية، فالطهارة، والوضوء، والغسل، والتيمم، تسمى كل 

فالبد هلا من النية، فلو أن إنساانً غسل وجهه إلزالة نعاس أو حنو ذلك، مث هذه طهارات شرعية، 
تهما ومل ينو الوضوء يف ذلك مث قال: سأكمل الوضوء، فمسح برأسه وغسل رجليه غسل يديه لنظاف



فنقول: يلزمه أن يعيد غسل وجهه ويديه؛ ألنه غسلهما بدون نية رفع احلدث، وإمنا بنية رفع النعاس 
 لنظافة أو ما أشبه ذلك.أو بنية ا

 حدثه.وكذلك إذا اغتسل للتنظيف ومل يغتسل لرفع اجلنابة، فإنه ال يرتفع 
 واحلاصل: أن النية شرط للطهارة كالوضوء والغسل والتيمم.

أما إزالة النجاسة فال يشرتط هلا النية، فلو كان لك ثوب جنس مث أصابه املطر وغمره طهر، أو وقع 
 كان يف نعله جناسة فخاض هبا يف سيل أو يف هنر بدون نية طهر.  يف سيل فغمره طهر، أو

ة غسل الكتابية، وكذا املسلمة املمتنعة حلل وطء، فإذا طهرت احلائض وكذلك مما ال يشرتط له الني
ال حيل وطؤها إال بعد الغسل، فإذا امتنعت املسلمة أجربها زوجها على االغتسال، فغسلها جمربة 

 ، ولكنه ال يرفع حدثها، وال يباح هلا الصالة بذلك، وكذلك إجبار الكتابية.بدون نية يبيح الوطء
ة واجبة يف وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم بليل( فالتسمية هي: قول: قوله: )والتسمي

)ابسم هللا( ، وقد ورد فيها حديث: )ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه( وهذا احلديث روي من 
عدة من الصحابة، ولكن طرقه ضعيفة ال تبلغ درجة الصحة، وروي عن اإلمام أمحد عدة طرق عن 

صح يف هذا الباب شيء، ولكن يقولون: مبجموع تلك الطرق يتقوى، ويكون دليالً على أنه قال: ال ي
الوجوب، فيسمى قبل غسل اليدين، فإذا أراد أن يغسل يديه فإنه يقول: ابسم هللا، مث يغسل يديه، 

 مض، مث يكمل الوضوء.مث يتمض
 يكمل.وكذلك عند االغتسال إذا أراد أن يغتسل قبل الوضوء يبدأ ابلبسملة مث 

 وكذلك التيمم، فعندما يتيمم ابلرتاب يقول: ابسم هللا.
 وهكذا من قام من نوم ليل نوماً مستغرقاً انقضاً لوض
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 سنن الوضوء
 مستقبل القبلة حال الوضوء، ولكن مل يرد دليل يف من سنن الوضوء: استقبال القبلة، يعين: أن يكون

 ذلك.
ننه: السواك، وقد تقدم قوله صلى هللا عليه وسلم: )لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك ومن س

 مع كل وضوء( .
ومن سننه: أن يبدأ بغسل يديه من غري قيام من نوم ليل؛ ألن غسل يدي القائم من نوم الليل 



اء ابليد ويغسل هبما يغسل كفيه ثالاًث؛ ألهنما اآللة اليت يغرتف هبما، فيغرتف املواجب، ولكن غريه 
وجهه، ويغرتفه ابليد ويغسل يديه، وهكذا يغسل رجليه بيده، فالبد أن ينظف اليدين، وتنظيفهما 

 سنة.
املؤلف  أما من نوم الليل فإنه جيب أن يغسلهما قبل الوضوء ثالاًث، واختلف يف العلة يف ذلك، واختار

و جعل يديه يف كيس حىت أصبح لوجب عليه ل -مثالً -أنه أمر تعبدي، ال تعرف فيه احلكمة؛ ألنه 
 أن يغسلهما.

ومن السنن: أن يقدم املضمضة واالستنشاق على غسل الوجه، فيبدأ ابملضمضة واالستنشاق قبل 
 غسل الوجه، فإن أخرمها جاز.

 ومن السنن: املبالغة فيهما لغري صائم.
يف االستنشاق هو: أن جيتذب املاء بقوة بالغة ابملضمضة هو: أن حيرك املاء بقوة يف فمه، واملبالغة وامل

 النفس إىل أقصى خياشيمه حىت ينظفه، وأما الصائم فال يبالغ خمافة أن يدخل إىل حلقه.
فيها  ومن السنن: ختليل شعر الوجه الكثيف، فإذا كان شعر اللحية كثيفاً فإنه خيلله، أبن يدخل

إذا كان كثيفاً كفى، وضابط الكثيف: أصابعه حىت يصل إىل أصوله، وإذا اقتصر على غسل ظاهره 
أنه الشعر الذي يسرت البشرة، واخلفيف هو: الذي ُترى البشرة من ورائه، فاخلفيف جيب غسل داخله 

 وظاهره.
باً ملتصقة، فيدخل أصابع ومن السنن: ختليل األصابع، ويتأكد التخليل يف أصابع القدمَّي؛ ألهنا غال

وصول املاء، وختليل أصابع اليدين مستحب ألهنا متفرقة  يديه بَّي أصابع رجليه حىت يتأكد من
 يستطيع أن يدخل بعضها يف بعض، والعادة واملعروف أن أصابع اليدين متفرقة، وأن املاء يصل إليها.

غسالت، وكل يد يغسلها ثالاًث،  ومن السنن التثليث، أبن يغسل كل عضو ثالث مرات: الوجه ثالث
هي أكمل، والغسلتان دوهنما، ومن اقتصر على غسلة واحدة فقد وكل رجل ثالاًث؛ ألن الثالث 

ارتفع حدثه، ومن غسل كل عضو مرتَّي فهو أفضل، والثالث أفضل من االثنتَّي، وما زاد على 
فروي يف احلديث: )ال تسرف  الثالث ال جيوز، مكروه كراهة التحرمي، وقد ورد النهي عن اإلسراف،

 ولو كنت على هنر جاٍر( .
ن: أن يرفع بصره إىل السماء ويقول ما ورد، فرفع بصره إىل السماء هو لذكر هللا تعاىل، ومن الس

وكأنه ملا أراد أن يدعو هللا ويذكره رفع بصره، والذي ورد أنه يقول: )أشهد أن ال إله إال هللا، وأن 
املتطهرين( وإن رد أيضاً أنه يقول: )اللهم اجعلين من التوابَّي، واجعلين من حممداً عبده ورسوله( وو 

قال بعد ذلك شيئاً من األدعية، كأن يقول: )واجعلين من ورثة جنة النعيم( وهو من الدعاء الذي 
 قاله إبراهيم عليه السالم؛ جاز ذلك.
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 أحكام املسح على اخلفَّي
رخصة هلذه األمة، وهي من على اخلفَّي، واملسح على اخلفَّي  انتقل املؤلف بعد ذلك إىل املسح

ص اليت فيها تيسري للعبادة، واخلف هو: ما يصنع من جلود اإلبل أو البقر وحنوها، وجيعل على الرخ
قدر القدم، وجيعل له موطئ كالنعل، وجيعل له غطاء تربط فيه وخترج يف أصل النعل، مث بعد ذلك 

املسح قدم، مث يعقد على الساق، ويلبس للتدفئة، وللوقاية من الربد، فجيعل له مدخل تدخل معه ال
 عليه من الرخص، وهللا تعاىل حيب أن تؤتى رخصه.

وأنكر ذلك الرافضة وحنوهم من املبتدعة، وألجل ذلك يذكر العلماء مسائل اخلفَّي يف كتب العقيدة؛ 
 وذلك ألن املخالفَّي فيه هم خمالفون يف العقائد.

حتت الكعبَّي، ومنها ما وه( كما يوجد يف هذه األزمنة ألبسة على األقدام منها ما يكون قوله: )وحن
يكون فوق الكعبَّي، فالذي يكون فوق الكعبَّي كالذي يسمى )البسطار( أو حنوه، وينظم على 

 الساق يلحق بذلك، وميسح عليه، والذي دون الكعبَّي ال مُيسح عليه؛ وذلك ألنه ال يسرت القدم.
 القدم، وينظم على د املسح عليه اجلورب، وهي: عبارة عن منسوج من صوف أو حنوه يسرتومما ور 

الساق، فيمسح عليها إن كانت تكفي عن األحذية، يعين: تنسج من الصوف أو من الشعر، وتكون 
غليظة تلبس على القدم، وجيعل حتتها رقعة من اجللد متكن مواصلة املشي فيها، هذه هي اجلوارب 

 املاء.ز املسح عليها، والبد أن تكون قوية النسج حبيث إنه ال خيرقها اليت جيو 
وجاءت يف هذه األزمنة ما يسمى ابلشراب، ومسيت جوارب، وترخص الناس ابملسح عليها، وتوسعوا 

يف ذلك، وحنن نقول: إذا كانت قوية حبيث إنه ال خيرقها املاء أو ال خيرقها إال بعد صب كثري فإنه 
صل هبا التدفئة أما إذا كانت شفافة أو رقيقة فال ميسح عليها؛ وذلك ألهنا ال حتميسح عليها، ف

املطلوبة، وألن اجلوارب اليت كانت يف عهد الصحابة كانوا جيعلون حتتها رقعة من جلد مث ميشون هبا 
 وحدها، وكانت تسرت القدم كله، إىل مستدق الساق.
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 جواز املسح على العمامة واجلبرية
رفها حتت ميسح الرجل على العمامة إذا كانت حمنكة، وهي اليت تشد على الرأس، مث جيعل ط ز أنجيو 

 احلنك، مث تربط، ويشق نزعها.
أو ذات ذؤابة: وهي اليت تدار على الرأس كله، وتربط وجيعل هلا طرف بَّي الكتفَّي يتدىل خلف 

عها مشقة كالغرتة والقلنسوة اليت هي الظهر ُيسمى الذؤابة؛ ألن يف رفعها مشقة، فإذا مل يكن يف رف
 زم رفعها ومسح ما حتتها.الطاقية فإنه ال حرج وال مشقة يف رفعها، فيل

ومخار املرأة إذا كان قد أدارته حتت حلقها ميسح، يعين: أن هناك نوعاً من اخلمر تديره املرأة على 
 .رأسها، مث تديره حتت حلقها، ويشق عليها رفعه؛ فيجوز أن متسح عليه

برية على الكسر واجلبرية هي: ما جيرب به الكسر يف اليد أو يف الرجل أو حنو ذلك، فإذا جربت اجل
 فإنه ميسح عليها إذا مل تتجاوز قدر احلاجة، وال حتديد هلا، بل ميسح عليها إىل حلها.

جيعل أما إذا جاوزت قدر احلاجة كما يعمل اآلن يف اجلبس، فقد يكون الكسر قدر أربع أصابع، مث 
رر تيمم بعد اجلبس على اليد كلها إىل نصف العضد، ففي هذه احلال يلزم نزعها، فإن خاف الض

 املسح.
وهل يشرتط أن توضع على طهارة؟ الصحيح: أنه ال يشرتط؛ وذلك ألن الكسر يقع بغتة، فيفزع 

انكسر، أهله إىل جربه بسرعة، ويشق عليهم أن أيمروه أن يتوضأ، سيما يف ذلك العضو الذي قد 
لصحيح: أنه ال يلزم فيجوز املسح عليها ولو لبسها على غري طهارة، فإذا وضعها على غري طهارة فا

 نزعها، وإذا جاوزت حمل احلاجة مسح عليها وتيمم عن الزائد إذا خاف الضرر بنزعها.
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 املدة اليت ميسح فيها على اخلفَّي
ر الصحيح من أول حدث، هذا الذي عليه مجهو مدة املسح للمقيم يوم وليلة، تبدأ املدة على 

 الفقهاء، وقيل: من أول مسح، واجلمهور يرون أنه من أول حدث.
مثال ذلك: إذا توضأ لصالة الفجر وغسل قدميه، ولبس اخلفَّي، وانتقض وضوءه يف الضحى يف 

العصر الساعة العاشرة، ومل ميسح إال يف الساعة الثانية عشر عند صالة الظهر، فيمسح لصالة 
يف الساعة احلادية عشراً من اليوم الثاين فال ميسح؛ ألن املدة قد  واملغرب والعشاء والفجر، مث توضأ

 انتهت، فإن توضأ يف الساعة التاسعة مسح؛ ألن املدة مل تنته.



واختلف فيمن سافر سفر معصية، هل ميسح يوماً وليلة أو ثالثة أايم، الفقهاء قالوا: ميسح يوماً 
غريه كسائر املسافرين ميسح ثالثة أايم بلياليها،  ن العاصي ال يرخص له، واألقرب أنه مثلوليلة؛ أل

 وحنن نقول: أيمث بعصيانه، وأما األحكام الشرعية فال خيتلف فيها العاصي وغريه.
كما ورد يف -واملسافر سفر قصر ميسح ثالثة أايم بلياليها من ابب التسهيل عليه؛ ألن السفر 

 طعة من العذاب( .: )ق-احلديث
ره مث أقام أو عكس( مثالً مسح لصالة الظهر، مث سافر بعد صالة الظهر، قوله: )ومن مسح يف سف

فيمسح مسح مقيم يوماً وليلة، أو مسح وهو يف السفر لصالة الظهر مث وصل البلد بعد الظهر أو 
يف  -مثالً -أما إذا أحدث  قبل العصر فيمسح مسح مقيم، تغليباً جلانب اإلقامة، واحتياطاً للعبادة،

رة قبل أن ميسح، مث سافر يف الساعة احلادية عشرة ومسح وهو يف السفر، فإنه ميسح الساعة العاش
 مسح مسافر.
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 شروط املسح على اخلفَّي وصفته
مين إال املسح يشرتط له شروط: الشرط األول: أن يلبس اخلفَّي بعد متام الطهارة، فال يلبس اخلف األ

سرى، يعين: بعدما ينتهي من الطهارة، واستدلوا بقوله: )أدخلتهما ومها طاهراتن( غسل رجله اليبعد 
 يعين: ابتدأت إبدخاهلما حال كوهنما طاهرتَّي.

 هذا قول.
القول الثاين: أنه جيوز أن يلبس اخلف األمين قبل أن يغسل الرجل اليسرى إذا غسل الرجل اليمىن 

طاهرة، مث يغسل اليسرى ويدخلها وهي طاهرة، أدخلها وهي  ب؛ وذلك ألنهوطهرها، وهذا أقر 
 واستدل الشوكاين يف النيل حبديث: )أدخلتهما ومها طاهراتن( فكلمة )ومها( يعين: وكل منهما.

الشرط الثاين: أن يكون املمسوح ساتراً حملل الفرض، فإذا كان ساتراً لبعضه فال ميسح عليها ولو  
م كله، فالبد للخف أن يسرت حمل الفرض كله إىل منتهى ما سرتت القدلقدم؛ ألهنا كانت تنظم على ا

 الكعبَّي.
الشرط الثالث: أن يثبت بنفسه، فإذا كان ال يثبت إال إبمساكه ابليد فإنه ال يسمى خفًا، والبد أن 

 ينظم ويستمسك بنفسه، ولو شده خبيط أو حنوه.
إذا مشى فيه سقط، وإمنا يثبت ميشي فيه أو فإذا كان ال الشرط الرابع: أن ميكن املشي فيه عرفًا، 



 إذا جلس أو ركب فال ميسح عليه؛ ألنه عرضة للسقوط.
الشرط اخلامس: طهارته، فإذا كان جنساً جناسة طارئة، أو جناسة أصلية كاملنسوج من جلد شاة قبل 

 نئذ بنجاسة.الدبغ أو جلد محار أو كلب وحنو ذلك فال ميسح عليه؛ وذلك ألنه سيصلي حي
 : اإلابحة، فإذا كان مغصوابً فال ميسح عليه، هذا على القول املشهور عند الفقهاء.الشرط السادس

والقول الثاين ولعله األقرب: أنه ميسح عليه، ونقول له: أنت آمث بلبسه، سواء يف الصالة أو يف 
 غريها.

سح ى الرأس، فيماليت تدور علوأما صفة املسح: فالعمامة ميسح أكثر دوائرها، يعين: أطرافها 
دوائرها، وميسح وسطها؛ وذلك ألن العمامة بدالً عن الرأس، والرأس ميسح كله، وأما اخلف فيمسح 

 ظاهره، من أصابعه إىل ساقه، وأما اجلبرية فيمسحها كلها.
قوله: )مىت ظهر بعض حمل الفرض استأنف الطهارة( فلو احنسر اخلف، وظهر الكعب؛ بطلت 

 فها.لزم أن يستأنعد املسح، فيالطهارة ب
وكذلك مىت متت املدة بطلت الطهارة، فلو متت املدة يف الساعة الثانية ظهرًا، وجاء وتوضأ للظهر 

اليوم الثاين، وبقي على طهارته إىل العصر، فنقول: انتقض وضوءك يف الساعة الثانية اليت هي متام يوم 
 وليلة، فيلزمه أن خيلع وجيدد الوضوء.
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 وءنواقض الوض
نواقض الوضوء هي: مبطالته، وذكر املصنف أهنا مثانية، ويف بعضها خالف: الناقض األول: ما خرج 

، فهو انقض، سواء كان له جرم، أو ليس له جرم كالريح، فإنه يعترب انقضًا، وسواء كان من السبيلَّي
قضًا؛ وذلك ألنه طاهراً أو جنسًا، فلو خرج من دبره حجر أو خيط ايبس أو دود طاهر، فإنه يعترب ان

 خارج من خمرج جناسة، وال خالف يف هذا.
ج من البدن إما أن يكون طاهراً أو جنسًا، فإن  الناقض الثاين: النجس اخلارج من بقية البدن، اخلار 

كان طاهراً فال ينقض، مثل: العرق والدموع واللعاب واملخاط، فهذه طاهرة ال ينقض خروجها 
ح، والصديد، والدم، والبول، والغائط، وقد يقول قائل: كيف خيرج الوضوء، أما النجس فمثل القي

لو انسد دبره ففتح له خمرج مع جنبه أو مع ظهره فإن البول والغائط من غري املخرج؟ فنقول: نعم، ف
ما خرج منه يعترب انقضًا، إال إذا كان ال يتحكم فيه، فيعترب كصاحب السلس، وكذلك لو انسد خمرج 



 من املثانة فوق العانة أو حنو ذلك فإنه يعترب انقضًا، وسواء كان قليالً أو كثرياً.البول، ففتح له 
قطرة دم أو قطراتن، أو قيح  -مثالً -مها فال ينقض إال الكثري، فال تنقض أما اخلارج النجس من غري 

هل ينقض أو ال؟  -وهو ما يسمى ابلتطريش-أو صديد أو حنو ذلك، واختلف يف القيء 
ه ينقض إذا كان كثرياً متغرياً برائحة أو بلون، وال ينقض إذا كان ليس متغريًا، أو كان والصحيح: أن

 قلياًل.
لث: زوال العقل، فاجملنون قد ال يشعر حبالته فال يدري ما خيرج منه، فرمبا خيرج منه الريح الناقض الثا

وءه، وكذا اإلغماء والبول وحنو ذلك وال يشعر، فإذا كان متوضئاً مث جن ولو يسرياً انتقض وض
أو قائم  والغشية من نواقض الوضوء أيضًا؛ ألنه ال يشعر بنفسه، أما النوم فإذا كان يسرياً من قاعد

فال ينقض، وأما إذا كان مضطجعاً فإنه ينقض ولو كان يسريًا؛ ألنه قد يستغرق، وحد القليل أو 
 قاعد سقط على جنبه. اليسري هو ما يبقى معه شعور بنفسه؛ وذلك ألنه إذا استغرق وهو

لى أن الناقض الرابع: تغسيل امليت، وقد ورد فيه أحاديث، وفيها شيء من اخلالف، فورد ما يدل ع
من غسله أنه يغتسل: )من غسل ميتاً فليغتسل، ومن محله فليتوضأ( ولكن لعل األقرب أنه يكفيه 

 إال إذا مس عورته أو حنو ذلك.الوضوء، وذهب بعضهم إىل أنه ال حاجة إىل الوضوء إذا كان متوضئاً 
أنه انقض،  الناقض اخلامس: أكل حلم اإلبل، وفيه أيضاً خالف مع الشافعية، والقول الصحيح:

والشافعية يرون أنه غري انقض ألحاديث ترك الوضوء مما مست النار، مع أن األحاديث الصحيحة 
 تدل على أنه انقض للوضوء.

خيتص ابللحم؟ أكثر الفقهاء على أنه خيتص ابللحم األمحر،  واختلف هل كل مجيع أجزائها تنقض أو
ائها، فإذا أكل من الكبد أو من الكرش أو من : أنه ينقض مجيع أجز -ولعله األرجح-والقول الثاين 

 القلب أو من اللسان فكل ذلك يلحق ابللحم.
}َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط الناقض السادس: الردة؛ ألن الردة عن اإلسالم تبطل األعمال، كما قال تعاىل: 

ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن{ ]األنعام: بطلت أعماله، ومنها  [ والوضوء عمل شرعي، فإذا ارتد88َعنـْ
 الوضوء.

الناقض السابع: ما أوجب غساًل، فكل ما أوجب غسالً أوجب وضوءًا، ومن موجبات الغسل إذا 
 انتقل املين من الصلب ومل خيرج فإنه يغتسل.

ناقض الثامن: مس فرج آدمي متصل أو حلقه دبره بيده، وهذا أيضاً فيه خالف، وكذلك اخلالف ال
ل ينقض املنفصل كالذكر املقطوع أم ال؟ والصحيح أنه خاص ابملتصل، يف قوله: )منفصل( فه

واخلالف فيه طويل، وكذلك النقض مبس الدبر فيه خالف، ولعل األقرب أنه ال ينقض مس الذكر 
 ان يثري الشهوة.إال إذا ك
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 اخلالف يف نقض الوضوء من ملس املرأة والعكس
تص ابلذكر، فإذا مس اختلف يف مس الرجل املرأة، أو مس املرأة الرجل بشهوة، فاجلمهور على أنه خي

املرأة بشهوة بال حائل فاألقرب أنه ال ينقض إال إذا كانت الشهوة حادة، وذهبت الشافعية إىل أنه 
[ على إحدى القراءات، 43قًا، واستدلوا بقول هللا تعاىل: }َأْو ملَْسُتْم النَِّساَء{ ]النساء:ينقض مطل

ئل مل ينقض، وال ينقض مس شعرها، أو مس ة، فإن كان وراء حاوالصحيح: أنه ال ينقض إال لشهو 
 الظفر، أو السن.

 وكذلك لو مسها بظفره أو مسها بشعره.
 نَّي؛ ألهنا ليست حمالً للشهوة.وكذلك ال ينقض مس طفلة دون سبع س

ووضوء امللموس ال ينتقض، فإذا مس امرأة بشهوة ال ينتقض وضوءها، وكذلك لو مسته بشهوة منها 
 وضوءه. مل ميسها ال ينتقض وهو

قوله: )من شك يف طهارة أو حدث بىن على اليقَّي( صورة ذلك: إذا شك وقال: هل أان تطهرت أم 
الساعة العاشرة، فقال: ال أدري هل أان توضأت بعد ذلك الوقت أم  ال؟ أو انتقض وضوءه مثالً يف

ة، والعكس إذا فعليك جتديد الطهار ال؟ ففي هذه احلالة نقول: احلدث يقَّي، والطهارة مشكوك فيها، 
 قال: أان أحتقق أنين توضأت يف الساعة العاشرة وال أدري هل انتقض وضوئي أم ال؟ ف

 
 اجلواب

 زول إال بيقَّي.األصل الطهارة؛ فال ت يبقى على طهارته؛ ألن
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 حكم مس املصحف للمحدث
مس املصحف، وفيه كالم كثري،  احملدث الذي انتقض وضوءه بواحد من هذه النواقض ال جيوز له

ْلَعاَلِمََّي{ ولكن الراجح: أنه ال ميسه، واآلية صرحية يف هذا: }ال مَيَسُُّه ِإالن اْلُمَطهنُروَن * َتنزِيٌل ِمْن َربِّ ا
[ والتنزيل هو هذا القرآن، فال ميس هذا القرآن املنزل إال املطهرون، وكذلك أيضاً 80-79]الواقعة:



ورد من فعل الصحابة، ورخص فيه بعض العلماء بتأويالت، والصحيح أنه ال ميسه ورد يف السنة، و 
 إال طاهر.
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 حيرم على احملدث الصالة والطواف
ه وسلم قال: )ال يقبل هللا صالة بغري طهور( ، أنه صلى هللا عليإال بطهور، ورد ال تصح الصالة 

وقال: )ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ( ، وقال تعاىل: }ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصنالِة 
 [ أي: إذا قمتم وأنتم حمدثون فاغسلوا.6فَاْغِسُلوا{ ]املائدة:

م: )غري أال تطويف ابلبيت حىت تطهري( متطهر؛ لقوله صلى هللا عليه وسل وال جيوز أن يطوف إال وهو
ْر بـَْييِت لِلطنائِِفََّي{ ]احلج: [ ، فالبد أن يكون الطائفون متطهرين، وألنه 26، ولقول هللا تعاىل: }َوَطهِّ

 صلى هللا عليه وسلم ملا أراد أن يطوف توضأ.
احلائض اليت  والصالة، والطواف، وكذلك املرأة فيحرم على اجلنب الذي عليه جنابة مس املصحف،

 مل تغتسل.
وحيرم عليهم قراءة القرآن ولو من احلفظ، وابلنسبة إىل احلائض فيها خالف، وأابح كثري من املشايخ 

أنه جيوز هلا قراءة القرآن إذا خافت النسيان، وأنه جيوز للجنب قراءة آية على أهنا دعاء، كقوله: 
نـَْيا َحَسَنًة{ ]البقرة}رَبـنَنا آتَِنا يف  ُ ال ِإَلَه ِإالن ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم{ 201: الدُّ [ أو على أهنا ذكر كقوله: }اَّللن

 [ .255]البقرة:
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 حكم املكث يف املسجد للجنب واحلائض
كث يف املسجد بغري وضوء( ، يعين: حيرم عليه أن ميقوله: )حيرم على اجلنب وحنوه كاحلائض اللبث 
حابة رضي هللا عنهم كانوا إذا أرادوا أن جيلسوا يف يف املسجد وهو غري متوضئ، وقد ورد أن الص

حلقة التعليم وعليهم جنابة توضئوا وجلسوا، ويقرهم النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك، وال شك 
سجد حلاجة  وضوء خيفف اجلنابة، وأابحوا للجنب أن يدخل املأن ذلك دليل على أهنم فهموا أن ال

ج من ابب، واستدلوا بقوله تعاىل: }َوال ُجُنباً ِإالن َعاِبِري َسِبيٍل{ كعابر سبيل، كأن يدخل من ابب وخير 



 [ فقالوا: )عابري سبيل( يعين: قاطع طريق، أي: جعله طريقاً حلاجة.43]النساء:
األصل فيه، على  مع االختصار، وذكران ما فيه خالف قوي، وما هوفهذه نواقض الوضوء ذكرانها 

 ما ذكره الفقهاء.
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 موجبات الغسل
أي: ما ميكن وصول املاء ذكر املصنف أن موجبات الغسل سبعة، والغسل يراد به غسل البدن كله، 

 إليه.
وهذه املوجبات هي: األول: خروج املين من خمرجه بلذة، واشرتط بعض العلماء خلروج املين املوجب 

 الدفق.للغسل شرطان: األول: 
 والثاين: اللذة.

يعين: أن خيرج يف اليقظة ويشعر بلذة عند خروجه، فإذا كان يسيل سيالانً كالبول فال يوجب غساًل، 
ك إذا خرج دفقًا، يعين: اندفاعاً ومل يصحبه لذة، واستثنوا من ذلك النائم، فإنه إذا وجد املين وكذل

 ة خروجه.قد خرج منه فإنه يغتسل؛ ألن النائم ال يشعر به حال
املوجب الثاين: انتقاله، وهو أن ينتقل من الصلب متوجهاً إىل مكان خروجه ولكن مل خيرج، فيغتسل 

 ك فال يعيد االغتسال، ولكن يتوضأ؛ ألنه خارج من أحد السبيلَّي.له، فإذا خرج بعد ذل
أو ميت  املوجب الثالث: مسمى الوطء، وحّده: تغييب حشفة يف فرج أصلي قبل أو دبر ولو لبهيمة

 بال حائل، وفيه أيضاً كالٌم كثري، والصحيح: أنه يوجب الغسل.
اء من املاء( يعين: أن االغتسال ال يكون والذين قالوا: ال يوجب، استدلوا ابحلديث الذي فيه: )امل

 إال بعد اإلنزال.
الرجل  والذين قالوا: يوجب، استدلوا حبديث: )إذا التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل( ، فإذا غّيب

رأس ذكره إىل حمل اخلتان ولو يف هبيمة، أو دبر، أو ميت، أو امرأة حالالً أو حراماً وجب عليه 
م يوجب اإلمث، كالبهيمة، والدبر، واملرأة احلرام، ولكن مع ذلك يكون عليه الغسل، وال شك أن احلرا

 جنابة.
 واشرتط: أال يكون مع حائل، فإن كان من وراء ثوب فإنه ال يوجب.

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس{ ا ملوجب الرابع: الكافر إذا أسلم؛ وذلك ألنه يف حالة كفره جنس، قال تعاىل: }ِإمنن



 قد ورد أيضاً أنه عليه السالم أمر رجالً أسلم أن يغتسل.[ ، و 28]التوبة:
 هلا.وذهب بعضهم: إىل أنه يستحب إال أن يكون عليه جناسة قبل أن يسلم كاجلنابة اليت مل يغتسل 

 واألقرب: أنه واجب عليه.
 املوجب اخلامس: املوت، فإذا مات اإلنسان وجب تغسيله، كما هو معروف.

النفاس، ومها مما خيتص ابملرأة، لقول تعاىل: }فَِإَذا َتَطهنْرَن فَْأُتوُهنن{ السادس والسابع: احليض، و 
 [ .222]البقرة:

غسل اجلمعة، وقد ذهب بعضهم: إىل وجوبه، أما االغتساالت املسنونة فكثرية، منها: األول: 
 واستدل بقوله صلى هللا عليه وسلم: )غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم( .

  أنه ليس بواجب وأنه سنة.وذهب بعضهم: إىل
وذهب آخرون إىل أنه واجب على من هو بعيد العهد ابلنظافة؛ ألن هذا إذا كان به وسخ أو قذر أو 

 ، فيجب عليه، وأما إذا كان نظيف البدن فال.حنو ذلك فإنه يؤذي املصلَّي
 الثاين: الغسل للعيد، قياساً على اجلمعة؛ ألن فيه اجتماعاً عاماً.

 غتسال لصالة الكسوف، قياساً أيضاً على اجلمعة، ولكن ليس هناك دليل.الثالث: اال
ألنه صلى هللا عليه الرابع: االغتسال لالستسقاء، ولعل األقرب: أنه يكتفى ابلوضوء لعدم الدليل؛ و 

 وسلم ملا وقع الكسوف قام فزعاً إىل الصالة، ومل ينقل عنه أنه اغتسل.
 جنون فإنه يغتسل؛ وذلك ألنه ال يدري ما حدث فيه.اخلامس: اجلنون، فإذا أفاق أحد من 

السادس: اإلغماء، والغشية، فإذا غشي عليه مث أفاق فليغتسل، ثبت أنه عليه السالم يف مرض موته 
مي عليه، فلما أفاق قال )ضعوا يل ماء يف مركن فاغتسل، مث ذهب ليقوم فأغمي عليه( فإن وجد أغ

 يكون واجبًا، وال يكون مسنوانً.احتالم يف اجلنون أو اإلغماء فإنه 
السابع: االغتسال لالستحاضة عند كل صالة، كما ورد األمر هلا أبن تغتسل لكل صالة أو جتمع 

 د إذا شق عليها.الصالتَّي يف اغتسال واح
 الثامن: االغتسال عند اإلحرام، وقال بعضهم بوجوبه، والصحيح أنه سنة.

وقت بَّي اإلحرام وبَّي دخول مكة قد يكون عشرة أايم أو التاسع: عند دخول مكة، وكان يف ذلك ال
، فال أربعة أايم أو ثالثة، فأما يف هذه األزمنة فالزمن قصري، يدخلها بعد أن حيرم بساعة أو حنوها

 حاجة إىل جتديد الغسل.
 العاشر: إذا وصل إىل حدود احلرم، كما يقول املؤلف أيضًا: يغتسل حلرم مكة.

 لوقوف بعرفة.احلادي عشر: يغتسل ل
 الثاين عشر: االغتسال لطواف الزايرة )طواف اإلفاضة( .



 الثالث عشر: االغتسال لطواف الوداع.

 الرابع عشر: االغتسال للمبيت مبزدلفة.
 خلامس عشر: االغتسال لرمي اجلمار.ا

ة، هكذا عددوا هذه االغتساالت، وأكثرها استحسان، وقالوا: ألنه عمل صاحل فيسن أن أيتيه بنظاف
والصحيح: أنه ال دليل على ذلك، وأنه ال موجب لالستحباب إال إذا كان اإلنسان بعيد العهد 

 بنظافة أو حنوها.

(2/15) 

 

 بحكم نقض الشعر للغسل الواج
وذلك ألن الغسل من احليض ينبغي التنظيف  قالوا: تنقض املرأة شعرها لغسلها من احليض والنفاس؛

فيه؛ وألنه تطول مدهتا وهي مل تغتسل، وألهنا يف النفاس قد تبقى أربعَّي يوماً وهي ال تصلي، وكذلك 
ا عند االغتسال، ستة أايم أو عشرة أايم يف احليض، وهذه املدة تتسخ فيها، فيتأكد أن تنقض شعره

وال حاجة أن تنقضه، حلديث أم سلمة قالت: )اي رسول هللا!  أما يف اجلنابة فيكفي أن تروي أصوله،
أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ فقال: ال، إمنا  -جتعل رأسها ظفائر، يعين: قروانً -إين امرأة أشد ظفر رأسي 

 ه حىت يصل املاء إىل أصول الشعر.يكفيك أن حتثي عليه ثالث حثيات( فالبد أهنا تغرف عليه وتدلك

(2/16) 

 

 االقتصاد ابملاء يف الوضوء والغسل
ياً لإلسراف، ويكره اإلسراف ولو كان اإلنسان السنة أن يتوضأ الشخص مبد، ويغتسل بصاع؛ تالف

على البحر أو النهر، ويتوضأ ابملد، يعين: مبقدار املد الذي هو ربع صاع، ويغتسل ابلصاع، وإذا كان 
 سل حتت )الرشاش( املعروف فإنه حياول االقتصاد وعدم اإلسراف.يغت

(2/17) 

 



 النية يف الغسل لرفع حدثَّي
 -مثالً -لق، ارتفع احلداثن، فإذا كان إذا نوى الشخص ابلغسل رفع احلدثَّي، أو رفع احلدث وأط

اء، فأصبح على املرأة حداثن: طهرت من احليض، ومل جتد ماء فتيممت، ووطأها زوجها، مث وجد امل
عليها موجبان: اجلنابة واحليض، فإذا اغتسلت غسالً واحدًا، ونوت رفع احلدثَّي ارتفعا، وكذلك 

بح عليه موجبان: موجب االحتالم، وموجب الوطء، وطأ امرأته مث انم فاحتلم، وأص الرجل، مثاًل: لو
 فاغتسل بنية رفع احلدثَّي أو بنية رفع احلدث وأطلق ارتفع احلداثن.

تسل لسنة اجلمعة وعليه جنابة مل يتذكرها إال بعد االغتسال، فالصحيح: أنه يرتفع حدث ولو اغ
 ة لصالة اجلمعة فيطهر.اجلنابة؛ ألنه اغتسل انوايً الطهار 

(2/18) 

 

 األشياء اليت تكره للجنب قبل الغسل وبيان أن الوضوء خيفف الكراهة
 رب أو ينام أو يعاود الوطء، والغسل لهيتوضأ ويستنجي إذا أراد أن أيكل أو يشيسن للجنب أن 

أفضل، كما جاء عن عمر أنه قال: )اي رسول هللا! أينام أحدان وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ( ويف 
حديث عن عائشة وغريها: )أنه صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد أن أيكل وهو جنب توضأ وضوءه 

وقت  وذلك ألجل أن األكل ولو كان مباحاً كليعين: استنجى مث توضأ وضوءه للصالة؛  للصالة(
 فإنه نعمة من هللا تعاىل، فينبغي أن يُتطهر له، فإذا شقت عليه الطهارة خفف ذلك ابلوضوء.

وقد تقدم أنه يسن إذا أراد اجلنب أن جيلس يف املسجد أن يتوضأ، وكذلك أيضاً إذا أراد أن يعود إىل 
نهما( واالغتسال كم امرأته مث أراد أن يعود فليتوضأ بيلوطء، وقد ورد فيه حديث: )إذا وطأ أحد ا

 أفضل.
ويكره نوم جنب بال وضوء، فأشدها كراهة النوم؛ لكثرة األحاديث اليت جاءت يف النهي عن أن ينام 

 أحد وهو جنب إال بعد أن يتوضأ.

(2/19) 

 

 األسئلة



(2/20) 

 

 معىن قول املصنف )وغسل كتابية حلل وطء ومسلمة ممتنعة(
 
 

 السؤال
 ! فضيلة الشيخ! ما معىن قول املصنف: )وغسل كتابية حلل وطء ومسلمة ممتنعة( ؟أحسن هللا إليكم

 
 اجلواب

معلوم أن الرجل يباح له أن يتزوج امرأة كتابية من أهل الكتاب، لقوله تعاىل: }َواْلُمْحَصَناُت ِمْن 
ا حىت تغتسل، فإذا حليض فال حيل له أن يطأه[ فإذا طهرت من ا5النِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب{ ]املائدة:

 امتنعت أجربها، ومعلوم أن غسلها إبكراه بدون نية، فيجزئ هذا الغسل، وحيل له الوطء.
وكذلك املرأة املسلمة إذا طهرت من احليض يف الصباح، وأراد زوجها أن يطأها، وامتنعت من 

فغسلها حيل  ها حىت اغتسلت بدون نية،االغتسال، وقالت: ال أغتسل حىت أييت وقت الصالة، فأجرب 
 به الوطء.

(2/21) 

 

 الكفاءة يف النكاح
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم! ما حكم من أراد أن يتزوج غري قبيلية وهو قبيلي، وأبوه يصر على فضيلة الشيخ! 

 عدم زواجه منها ويقول: إن هذا يرتتب عليه أمر عظيم؟
 

 اجلواب



املوايل، املوايل: واملوىل هو: الذي يعرف ل أنه ال فرق بَّي العرب وبَّي هذه ترجع إىل العادات، واألص
قبائل، فاألصل أهنم كلهم بنو آدم، وكلهم مسلمون، ولكن يف ذلك ابخلضريي والعرب يعرفون ابل

خالف قدمي مذكور يف كتب الفقه، كما يف )املغين( و )املستوعب( وحنوها، ولكن الصحيح: أنه ال 
ذا كان يرتتب على ذلك شيء من اخلالفات ومن املشاكل وحنو ذلك، ويرتتب أبس بذلك، ولكن إ

 أن يلتمس رضا والديه، ويطيعهما. على ذلك عقوق الوالدين؛ فعليه

(2/22) 

 

 مسح الرقبة يف الوضوءحكم 
 
 

 السؤال
 فضيلة الشيخ! نرى بعض الناس ميسح الرقبة عند الوضوء، فهل هلذا أصل؟

 
 اجلواب

ية، فهم يرون أنه يسن مسح العنق، ورووا يف ذلك حديثًا: )مسح وذهب إليه الزيدورد فيه آاثر، 
ر يف ذلك مذكورة يف العنق أمان من الغل( ، والصحيح: أنه ال يصح يف ذلك شيء، وجتدون اآلاث

)نيل األوطار( ، وذلك ألن مؤلفه خالط أولئك الزيدية، ورأى عملهم هذا، وقرأ يف كتبهم، فجمع ما 
 به، وال يصح منها شيء.يستدلون 

(2/23) 

 

 صالة الرواتب للمسافر
 
 

 السؤال
فضيلة الشيخ! حنن عازمون على إكمال الدورة العلمية، وحنن من خارج الرايض، فهل نصلي السنن 



 الرواتب؟
 

 اجلواب
تصلون إال إذا كان عليكم مشقة؛ وذلك ألن املسافر شرع له اجلمع والقصر، وتسقط عنه السنن 

ألجل املشقة، فإن كان عليكم مشقة وصعوبة وكلفة فإهنا تسقط، وإذا مل يكن عليكم مشقة الرواتب 
عليه وسلم خلري؛ فإن يف هذه السنن فضالً كبريًا، بل ويف مجيع النوافل، يقول صلى هللا فتزودوا من ا

 سبباً يف عن هللا يف احلديث القدسي: )وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه( فالنوافل تصري
 حمبة هللا تعاىل للعبد.

(2/24) 

 

 غسل اجلنابة ملن جيعل على ذكره حائالً 
 
 

 السؤال
 فضيلة الشيخ! إذا جامع الرجل وهو يلبس على ذكره حائل كالربل فهل عليه غسل؟

 
 اجلواب

أيضاً حيصل غالباً معه نعم؛ وذلك ألنه حصل بذلك اإليالج، ولو كان هذا احلائل مقصودًا، و 
 ن الرجل واملرأة.نزال، فالبد من االغتسال ماإل

(2/25) 

 

 مقدار حلم اإلبل الذي ينقض الوضوء
 
 

 السؤال



 يقول بعض العوام: إن أكل حلم اإلبل مبقدار العصفور فأقل ال ينقض الوضوء، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب
شيء الذي يتفتت كالذي جرم، يعين: إذا أكل ما حيتاج إىل مضغ فإنه ينقض، أما الينقض إذا كان له 

ينقض، ففي رمضان قد جيعل بعض حلم اإلبل يف بعض األطعمة، جيعل يف السنبوسة أو حنو ذلك فال 
 ولكنه يفرم ويذوب؛ فيعفى عنه.

(2/26) 

 

 حكم عدم توحيد العدد يف الوضوء
 
 

 السؤال
 وضوء واحد؟ هل جيوز يل يف حالة الوضوء أن أغسل وجهي ثالاثً ويدي اثنتَّي ورجلي واحدة يف

 
 اجلواب

جيوز ذلك، جيوز أن يغسل كل عضو ثالاًث، وجيوز أن يتوضأ ويغسل بعض األعضاء ثالاًث، وبعضها 
 اثنتَّي، وبعضها واحدة.

(2/27) 

 

 جيب الغسل ابنتقال املين من الصلب
 
 

 السؤال
 من أحس خبروج املين من ذكره ومل خيرج، وصلى ومل يغتسل فهل يعيد الصالة؟

 



 اجلواب
إذا أحس ابنتقاله من الصلب فليغتسل، مثاًل: إذا اثرت شهوته أو حصل ما حيرك شهوته، أبن مس 

امرأة، أو حقق النظر إليها، أو نظر إىل صور أو حنو ذلك، ففي هذه احلال يغتسل إذا أحس ابنتقاله، 
 لو مل خيرج.و 

(2/28) 

 

 لنب اإلبل ال ينقض الوضوء
 
 

 السؤال
 اإلبل هل ينقض الوضوء؟فضيلة الشيخ! شرب حليب 

 
 اجلواب

 النقض خاص ابللحم، أما اللنب فال ينقض.

(2/29) 

 

 حكم النوم عن صالة الفجر
 
 

 السؤال
 ما حكم النوم عن صالة الفجر ويتعذر فاعل ذلك بقوله: رفع القلم عن النائم حىت يستيقظ؟

 
 اجلواب

أييت ابألسباب، فينام مبكراً مثاًل، ال جيوز تعمد ذلك، واإلنسان معروف أنه ينام، ولكن عليه أن 
 ، أو جيعل عنده ساعة منبهة أو حنو ذلك.ويوكل من يوقظه للصالة



(2/30) 

 

 حكم من صلى ابملسح على اجلبرية الزائدة عن احلاجة جهالً 
 
 

 السؤال
إذا مسح شخص على اجلبرية وهي زائدة عن احلاجة، وصلى بذلك مدة شهر مثاًل، وكان ميسح أعلى 

 ة فماذا عليه اآلن؟اجلبري 
 

 اجلواب
هذا شيء قد يشق عليك، وأنت معذور ابجلهل، ويف  ال نلزمه أن يقضي الشهر كله، وإمنا نقول:

 املستقبل عليك أن متسح مجيع اجلبرية، مث تتيمم عن الزائد.

(2/31) 

 

 حكم التيمم عند وجود ماء ال يكفي إال للشرب
 
 

 السؤال
مرتات، وكان معنا ماء قليل، فتيممنا ما يقارب مخسة إىل عشرة كيلو  كنا يف منطقة تبعد عن املدينة

 وصلينا، فهل جيوز ذلك؟
 

 اجلواب
ى سيارة فال جيوز؛ ألن السيارة تقطع هذه العشرة الكيلو مرتات يف عشر دقائق أو يف إذا كنتم عل

بة، وإذا كنتم مخس دقائق، فيجب عليكم أن ترسلوا سيارة أتتيكم مباء للوضوء، وليس يف ذلك صعو 
 على أرجلكم وليس معكم سيارة فأنتم معذورون يف هذه املدة.



(2/32) 

 

 حكم مسح الشعر الطويل
 
 

 السؤال
 هل مسح املرأة على رأسها إذا كان الشعر طويالً يكون عليه كله أم ماذا، أفيدوان جزاكم هللا خريًا؟

 
 اجلواب

م أن تتبع، وكذلك  تتدىل ذراعاً أو أكثر فال يلز يكون إىل القفا، أما القرون اليتالصحيح: أن مسحه 
 فال يلزمه أن يتتبع الشعر وميسحه. -مثالً -الرجل قد يكون عليه شعر يتدىل إىل ظهره 

(2/33) 

 

 غسل التربد ال يرفع حدث اجلنابة
 
 

 السؤال
ليه بعد يت كانت عإنسان عليه جنابة واغتسل للتربد فقط، مث ذكر بعد أايم، فهل يعيد الصلوات ال

 جلنابة؟ا
 

 اجلواب
الصحيح: أنه إذا اغتسل للتربد مل يرتفع احلدث، فالبد أن يعيد الصلوات اليت صالها بعد اجلنابة، 

 وقبل االغتسال هلا.

(2/34) 

 



 الوضوء الواحد يكفي لعدة صلوات
 
 

 السؤال
 ي به الظهر؟مر هذا الوضوء حىت صالة الظهر فهل أصلتعودت اخلروج من املنزل على وضوء، ويست

 
 اجلواب

 نعم، إذا كنت على وضوء فإنك تصلي به صالتَّي أو ثالاثً أو أربعاً حىت ينتقض الوضوء.

(2/35) 

 

 حكم اغتسال الرجل بفضل ماء زوجته والعكس
 
 

 السؤال
فضيلة الشيخ! قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: )إن املاء ال جينب( وأان وزوجيت بعد اجلماع نغتسل 

بح أو املغطس اإلفرجني مع بعضنا مجيعاً يف وقت واحد، فهل ما نقوم به يرفع اجلنابة، أرجو يف املس
 لى هذا احلال منذ مدة طويلة؟اإلفادة؛ فأان ع

 
 اجلواب

ال جينب( يف حالة خاصة، وهو أنه كان عندهم ماء يف قدح كبري، فاغتسلت منه ميمونة قوله: )املاء 
ليتوضأ فقالت: )إين كنت جنبًا، فقال: إن املاء ال جينب( فاغتسل  من جنابة، مث جاء ليغتسل منه أو

رتفان بت أنه كان يغتسل هو وعائشة من إانء واحد يغمنه، يعين: من بقية املاء، فال يضر مثل هذا، وث
منه مجيعًا، فال أبس بذلك، وهكذا أيضاً إذا اغتسل اإلنسان يف املغطس مثاًل، فإذا امتأل املغطس 

 فا منه مجيعاً جيوز ذلك، وكذلك إذا اغتسال من الرشاش ال أبس.ماًء واغرت 

(2/36) 



 

 انغماس اجلنب يف املاء الراكدحكم 
 
 

 السؤال
 ظاهر السؤال اي شيخ! أهنم جيلسون يف املغطس؟

 
 اجلواب

ال جيزئ االنغماس يف املاء حىت ولو كان كثريًا، فإنه عليه السالم: )هنى أن يغتسل الرجل يف املاء 
 فهذا ال جيزئ أن ينغمس راكد، قيل للراوي: كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناواًل( ، فإذا كان املاء راكداً ال

 فيه، وأما أن يغرتف منه فال أبس.

(2/37) 

 

 حكم نقض الشعر عند غسل اجلنابة
 
 

 السؤال
 أحسن هللا إليكم! إذا كان للرجل ضفائر يف شعره فهل ينقضها عند غسل اجلنابة؟

 
 اجلواب

 الصحيح أنه ال ينقضها إذا كان املاء يدخلها، وإمنا يدلكها حىت يصل املاء إىل أصوهلا.

(2/38) 

 

 الغسل بنية الوضوء جيزئ عن الوضوء
 



 
 السؤال

 شخص نوى الوضوء وهو يغتسل فهل جيزئ هذا عن الوضوء؟
 

 اجلواب
 أن يتوضأ. الصحيح أنه جيزئ، فإذا نوى االغتسال دخل فيه الوضوء، وإن كان األوىل

(2/39) 

 

 حكم االستياك ابألصبع أو اخلرقة
 
 

 السؤال
 هل أصاب السنة من استاك أبصبعه أو خبرقة؟

 
 اجلواب

بعه دلك هبا أسنانه، أو خرقة قال الفقهاء: إنه ال يصيب السنة، وإن كان خيفف، فإذا مل جيد إال أص
 ة.خشنة دلك هبا أسنانه؛ حىت خيفف ذلك وإن مل يكن مصيباً للسن

(2/40) 

 

 حكم تقدمي اليسار على اليمَّي يف الوضوء
 
 

 السؤال
إذا غسل الشخص اليسار قبل اليمَّي سواء يف اليدين أو يف القدمَّي مستدالً بعموم اآلية فهل هذا 

 صحيح؟



 
 اجلواب

 ارتفع احلدث عنه، وإن كان ترك السنة، فيجوز ابتداء الغسل ابليسرى قبل اليمىن ويرتفع احلدث.
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 وجوب الرتتيب يف الوضوء
 
 

 السؤال
ورد عن علي بن أيب طالب أنه توضأ ومل يرتب بَّي أعضاء الوضوء كما يف جاء يف أثر صحيح يف  

 كتاب متام املنة؟
 

 اجلواب
لعل ذلك كان لعذر، أو أن ذلك كان وضوء جتديد، ال أنه وضوء من حدث، فاملشهور أهنم كانوا 

 ه وسلم.بة كانوا يقتدون ابلنيب صلى هللا عليمجيعاً يرتبون الوضوء، والصحا
 وهللا أعلم، وصلى هللا على حممد.
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 [3شرح أخصر املختصرات ]
دين اإلسالم دين السهولة واليسر، وهلذا رفع املشقة واحلرج عن املكلف، ومن ذلك أن شرع التيمم 

فعنده مسجده وطهوره، بل جيوز ملن عند فقد املاء أو تعذر استعماله، وأينما أدركت اإلنسان الصالة 
 وجل هبذه األمة. فقد الرتاب أن يصلي على حاله، وكل هذا من رمحة هللا عز
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 أحكام التيمم
قرأان يف الدرس املاضي فروض الوضوء: ومنها مسح مجيع الرأس، وذكران األدلة على ذلك، وأدلة من 

ذكران كذلك التسمية، ودليل من جعلها واجبة، اكتفى مبسح بعضه، وبينا أهنا ال تصلح دلياًل، و 
 واألحاديث اليت فيها وإن مل تبلغ درجة الصحة مبفردها فإهنم حيتجون مبجموعها.

أيضاً املسح على اخلفَّي، وفيه اخلالف يف ابتداء املدة: هل مدة املسح تبدأ من أول حدث أو  وقرأان
وذلك ألنه حينئٍذ يكون أهالً للمسح،  من أول مسح؟ على قولَّي، واملختار: أنه من أول حدث؛

 ومن اختار أنه من أول مسح فلهم اختيارهم.
 ، وهذا اختيار كثري من الفقهاء.ومر بنا أيضًا: أن العاصي بسفره كاملقيم يف مدته

 والقول الثاين: أنه كاملسافر ميسح ثالثة أايم ولو كان عاصياً بسفره.
وهو على طهارة: هل ينتقض وضوءه أم يبقى؟ واملختار أنه وذكران اخلالف فيما إذا متت مدة املسح 

بقى على طهارته حىت ينتقض إذا متت املدة اليت هي يوم وليلة وهو على طهارة، ورّجح البعض أنه ي
ينتقض الوضوء، والذي اختاره أكثر الفقهاء أنه ينتقض وضوءه، ويصري كأنه مل يغسل قدميه؛ ألن 

 املسح عليهما قد بطل مفعوله.
ومّر بنا أيضًا: أن من النواقض اخلارج النجس من البدن إذا كان كثرياً غري بول أو غائط كالدم 

ى أهنا جنسة، فالصحيح أن خروجها انقض، مع خالف موجود والقيء والصديد، وانعقد االتفاق عل
 يف ذلك.

لشافعية وحنوهم، وكذلك مر بنا اخلالف يف حلم اإلبل، هل ينقض أو ال؟ واملختار أنه ينقض خالفاً ل
 وقد ورد فيه حديثان: حديث عن الرباء وحديث عن جابر بن مسرة، وال عذر يف ترك العمل هبما.

مس الفرج، يف مس الرجل ذكره أو األنثى قبلها، وفيه ثالثة أقوال: قول:  وكذلك ذكران اخلالف يف
 أنه انقٌض مطلقاً إذا كان بدون حائل.

 وقول: أنه ال ينقض مطلقاً.
 : أنه ينقض إذا أاثر الشهوة.وقول

واالحتياط: أنه يتوضأ، ويعفى عنه إذا كان من غري قصد كما يف االغتسال، أو كان اللمس برءوس 
 أو بظهرها أو حنو ذلك. األصابع

ومّر بنا يف موجبات الغسل اخلالف يف تغييب احلشفة يف الفرج هل ينقض أو ال؟ فاجلمهور على أنه 
 يوجب الغسل.

خالف بَّي الصحابة: فذهب بعضهم: إىل أنه ال ينقض إال ابإلنزال، حلديث: )إمنا املاء  وقد قع فيه
 كر ذلك احملققون كما يف شرح الزركشي وغريه.من املاء( ، واآلخرون رجحوا أن هذا منسوخ، ذ 



ومر معنا اخلالف يف إسالم الكافر: هل يوجب الغسل أو ال؟ والصحيح: أنه يلزمه الغسل؛ وذلك 
 ل إسالمه جنس معنواًي.ألنه قب

 ومر بنا ذكر األغسال املستحبة، وهي كثرية كما ذكران.
وفيه أيضاً خالف، واملختار: أهنا تنقض؛ وكذلك نقض املرأة شعرها للغسل من احليض أو النفاس، 

 وذلك ألنه حدث كبري، وألنه حيتاج إىل تنظيف زائد، وال حيصل هذا مبجرد االغتسال.
لغسل، وأنه يتوضأ مبد، ويغتسل بصاع، واملد من الرب: ملء كفَّي متوسطتَّي ومر بنا ذكر مقدار ا

ة، خبالف الرب فإنه يكون له عالوة فوق جمموعتَّي، وقدر ذلك من املاء؛ ألن املاء ال يكون له عالو 
 اليدين، وكره اإلسراف، يعين: اإلكثار من صب املاء؛ لعموم األدلة يف النهي عن اإلسراف مطلقًا.

 املسائل اخلالفية اليت مرت يف الدرس املاضي. هذه أهم
ملاء حلبس أو قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: يصح التيمم برتاب طهور مباح له غبار إذا عدم ا

غريه، أو خيف ابستعماله ضرٌر ببدٍن أو مال أو غريمها، ويفعل عن كل ما يفعل ابملاء سوى جناسة 
يح غريه، وإن وجد ماًء ال يكفي طهارته استعمله مث تيمم، على غري بدٍن إذا دخل وقت فرض وأب

اء شرط، فإن نسي ويتيمم للجرح عند غسله إن مل ميكن مسحه ابملاء، ويغسل الصحيح، وطلب امل
 قدرته عليه وتيمم أعاد.

 وفروضه: مسح وجهه، ويديه إىل كوعيه، ويف أصغر ترتيب ومواالة أيضاً.
 ه، وال يصلي به فرضاً إن نوى نفالً أو أطلق.ونية االستباحة شرط ملا يتيمم ل

 ويبطل خبروج الوقت، ومبطالت الوضوء، وبوجود ماء تيمم لفقده.
وقت خمتار، ومن عدم املاء والرتاب أو مل ميكنه استعماهلما صلى الفرض  وسن لراجيه أتخري آلخر

 ن كان جنباً.فقط على حسب حاله وال إعادة، ويقتصر على جمزئ، وال يقرأ يف غري صالة إ
فصل: تطهر أرض وحنوها إبزالة عَّي النجاسة وأثرها ابملاء، وبول غالم إن مل أيكل طعاماً بشهوة، 

مها بسبع غسالت، أحدها برتاب وحنوه يف جناسة كلب وخنزير فقط مع زواهلا، وقيئه بغمره به، وغري 
اًل، وكذا دهنا، ال دهن وال يضر بقاء لون أو ريح أو مها عجزًا، وتطهر مخرة انقلبت بنفسها خ

 ومتشرب جناسة.
وعفي يف غري مائع ومطعوم عن يسري دم جنس وحنوه، من حيوان طاهر ال دم سبيل إال من حيض، 

ا ال نفس له سائله، وقمل وبراغيث وبعوض وحنوها طاهرة مطلقًا، ومائع مسكر، وما ال يؤكل من وم
 دمي.طري وهبائم مما فوق اهلر خلقة، ولنب ومين من غري آ

 وبول وروث وحنوها من غري مأكول اللحم جنسة، ومنه طاهرة، كمما ال دم له سائل.
 ، وإال فطاهر.ويعفى عن يسري طَّي شارع عرفاً إن علمت جناسته



فصل يف احليض: ال حيض مع محل، وال بعد مخسَّي سنة، وال قبل متام تسع سنَّي، وأقله يوم وليلة، 
ع، وأقل طهر بَّي حيضتَّي ثالثة عشر، وال حد ألكثره، وحرم وأكثره مخسة عشر، وغالبه ست أو سب

فه كفارة، وتباح عليها فعل صالة وصوم، ويلزمها قضاؤه، وجيب بوطئها يف الفرج دينار أو نص
 املباشرة فيما دونه.

واملبتدأة جتلس أقله مث تغتسل وتصلي، فإن مل جياوز دمها أكثره اغتسلت أيضاً إذا انقطع، فإن تكرر 
 فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أومل يعد فال، وإن جاوزه فمستحاضة، جتلس ثالاثً 

أقل احليض حىت تتكرر استحاضتها، مث غالبه،  املتميزة إن كان وصلح يف الشهر الثاين، وإال
ومستحاضة معتادة تقدم عادهتا، ويلزمها وحنوها غسل احملل وعصبه، والوضوء لكل صالة إن خرج 

 ية االستباحة، وحرم وطؤها إال مع خوف زان.شيء، ون
مه، غري وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا، والنقاء زمنه طهر، يكره الوطء فيه، وهو كحيض يف أحكا

 عدة وبلوغ[ .
هذا شيء من تتمة أحكام الطهارة، والطهارة ابملاء هي األصل، ولكن قد يشق حتصيل املاء أو 

 الطهارة ابملاء.استعماله، فأبيح أن يتيمم بدل 
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 تعريف التيمم
التيمم يف اللغة: القصد، تقول: تيممت الشيء إذا قصدته، ومسي بذلك أخذاً من قوله تعاىل: 

[ أي: اقصدوا الصعيد الطيب فامسحوا، واألصل أن 43}فـَتَـَيمنُموا َصِعيداً طَيِّباً فَاْمَسُحوا{ ]النساء:
ُل َعَلْيُكْم ِمْن السنَماِء َماًء ويزيل األخباث؛ لقوله تعاىل: }َويـُنَـزِّ املاء هو الطهور الذي يرفع األحداث 

[ ، ولكن قد 48[ ، وقوله: }َوَأنَزْلَنا ِمْن السنَماِء َماًء َطُهورًا{ ]الفرقان:11ِلُيَطهِّرَُكْم ِبِه{ ]األنفال:
 حيتاج إىل املاء لقلته مثاًل، وقد يشق استعماله؛ فشرع التيمم.
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 ب مشروعية التيممبس
ذكر يف سبب شرعية التيمم أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان مع أصحابه مسافرين يف غزوة، وكانوا 



يسريون ليلة مظلمة، فسقط عقد لـ عائشة، فلما سقط قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أنيخوا ها 
أيب بكر: أال  ماء، فقال الناس لـهنا حىت الصباح( ومل يكن معهم ماء يتوضئون به، ومل يكونوا على 

ترى إىل عائشة حبست النيب صلى هللا عليه وسلم واملسلمَّي وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟! ويف 
آخر الليل نزل األمر بشرعية التيمم، نزلت فيه آيتان: آية يف سورة النساء وهي قول هللا تعاىل: }ال 

َما تـَُقولُوَن َوال ُجُنباً ِإالن َعاِبِري َسِبيٍل َحىتن تـَْغَتِسُلوا َوِإْن ُكنُتْم َحىتن تـَْعَلُموا تـَْقَربُوا الصنالَة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرى 
ُموا َصِعيًدا َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمْن اْلغَاِئِط َأْو الَمْسُتْم النَِّساَء فـََلْم جَتُِدوا َماًء فـَتَـَيمن 

 [ .43ِهُكْم َوَأْيِديُكْم{ ]النساء:اْمَسُحوا ِبُوُجو َطيًِّبا فَ 
والثانية يف سورة املائدة وهي قوله تعاىل: }فـَتَـَيمنُموا َصِعيًدا َطيِّبًا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه{ 

 [ ، وفيها زايدة )منه( .6]املائدة:
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 التيمم من خصائص هذه األمة
ذه األمة، وقد دلت السنة على أنه من اخلصائص اليت أعطيها على ه  رخصة وتوسعةوالتيمم يعترب

النيب صلى هللا عليه وسلم كما قال: )أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي: نصرت ابلرعب مسرية 
شهر، وجعلت يل األرض مسجداً وطهورًا، فأميا رجل أدركته الصالة فعنده مسجده وطهوره( أي: 

الصالة وليس معه ماء، فإن عنده مسجده، أي: وجه األرض  أو مسافراً فأدركته مىت كان سائراً 
 يصلي يف أي بقعة، وطهوره يعين: تراب األرض يتطهر منه ابلتيمم.

 فهذا دليل على أنه من خصائص هذه األمة.
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 شروط التيمم
جيوز بغري الرتاب؟ اجلمهور  ذكر العلماء شروطاً للتيمم: فأواًل: هل يشرتط أن يكون التيمم برتاب أو

معىن هذا أنه ال يتيمم على صخرة، وال على بالط، وال من الفقهاء على أنه البد أن يكون برتاب، و 
 على فراش، وال على بطحاء خشنة كاحلصباء وحنوها.

من اجلميع عند احلاجة، وذلك لقوله عليه السالم: )أميا رجل أدركته  والصحيح: أنه جيوز أن يتيمم



صباء أو صخرية، الة فعنده مسجده وطهوره( فقوله: )عنده( أي: ولو كانت األرض رملية أو حالص
 فإن تيسر الرتاب طلبه، فإن شق عليه مل يلزمه أن حيمله.

يه أن حيمل معه تراابً ليتيمم منه، ذكر ذلك وشدد بعض العلماء فقالوا: إذا كان أمامه أرضاً رملية فعل
لصحيح أن عنده مسجده وطهوره، فيتيمم يف أي مكان، فإن وجد الرتاب الشافعية يف كتبهم، ولكن ا

 فضل، وإال تيمم من الرمل أو من البطحاء أو غريمها.فهو أ
قوم مقام املاء، فإذا  الشرط الثاين: أن يكون طهورًا، يعين: طاهرًا، وهللا جعل هذا الرتاب طهوراً ي

أي شيء جنس فال جيوز التيمم هبا؛ ألن هللا كانت األرض فيها جناسة من أبوال أو رماد جنس أو 
 [ .43فـَتَـَيمنُموا َصِعيداً طَيِّبًا{ ]النساء:شرط الطيب يف قوله تعاىل: }

ًً طيبًا، فالرمادية أو املزبلة أو اليت يلقى فيها القمامات  واألرض الوسخة ال تسمى صعيدًا
ك ليست أرضاً طيبة، وال تدخل يف والفضالت أو اجملزرة اليت فيها الدماء والفرث والدم وحنو ذل

 قوله: )صعيداً طيبًا( .
أن يكون مباحًا، فعند بعض الفقهاء أنه لو تيمم يف أرٍض مغصوبة فال يُرفع حدثه؛  الشرط الثالث:

أهلها، يعين: قد أحاطوها ومنعوها فدخل وتسلق ألهنا ليست مباحة، وكذا لو دخل أرضاً بغري إذن 
 أن يتيمم هبا؛ وذلك ألهنا غري مباحة.حائطًا، يقولون: ال يباح 

بدخوله يف أرض غريه، ولكن إذا تيمم فيها وصلى فيها، يرتفع واألقرب: أنه يرتفع حدثه، وأيمث 
رض غريك قهرًا، ولكن حدثه، وجتزئة صالته، وال يؤمر ابإلعادة، وإمنا يقال: أنت آمث بدخول أ

 عبادتك ال أنمرك إبعادهتا.
وا َصِعيداً )له غبار( ، هذا شرط عند كثري من الفقهاء؛ ألن هللا يقول: }فـَتَـَيمنمُ الشرط الرابع: قوهلم: 

[ ، وقوله: )منه( للتبعيض، أي: من بعضه، 6َطيِّباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه{ ]املائدة:
ابلغبار كفيه، واليت ال  رض اليت فيها غبار إذا ضرهبا بكفيه علق الغبار، مث مسح به وجهه، ومسحفاأل

 شيء ميسح؟! هذا قول. غبار فيها إذا ضرهبا ال يعلق بيديه شيء، فبأي
والقول الثاين: أنه ال يشرتط الغبار، وأن قوله: )منه( أي: بعد أن تضربه ولو مل يعلق }فَاْمَسُحوا 

ة أن اليد إذا ضربت يف األرض قد [ يعين مبا ضربتم فيه، فالعاد6ِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه{ ]املائدة:ِبُوُجو 
بطحاء وحنو ذلك، وكذلك الغبار ولو كان يسريًا، فيصدق يلتصق هبا بعض حبات الرتاب كالرمل وال

 عليه أنه مسح منه.
 ما تطاير غبار.واألرض الرملية ليس هلا غبار كما هو مشاهد، ولو ضربتها 
ك فراش يف جملس، وبقي على عدم تنقيته وقد يكون هناك غبار على غري األرض، مثاًل: إذا كان هنا

فإنه يتطاير منه غبار، بل قد جيتمع الغبار على غريه ولو كان عشرة أايم أو شهراً فضربته بيدك 



 مرتفعًا، فعلى هذا فله أن يضرب وجه األرض سواء كان فيه غبار أم ال.
 -مثالً -دم املاء؟ إذا حبس الشرط اخلامس: عدم املاء، دليله قوله تعاىل: )فلم جتدوا ماء( وكيف يع

تيمم، أو إذا سافر ومر أبرض صحراء ليس فيها ماء، ومل يستطع الوصول إىل املاء، فإنه يصلي ابل
ضوء له بدل، فيجوز له أن يتيمم، ولو كان معه ماء حيبسه لشربه أو لطبخ طعامه يتيمم؛ ألن الو 

 والشراب ليس له بدل.
مسرية عشرين كيلو مرتاً أو  -مثالً -ساهلون، فإذا خرجوا وكثري من الناس بعد وجود السيارات يت

اً تيمموا ومعهم مياه كثرية، تكفيهم لو توضئوا، وكذلك توجد حوهلم مزارع أو قرى، أربعَّي كيلو مرت 
مثل هذا ال جيب التساهل إذا كان معهم ماء، وال وقد يكون البلد قريبًا، ومع هذا يتيممون، ففي 

املاء آابر أو مساكن أو حنوها، فإن املاء الذي معهم كثري، ومعلوم أنه لو قل يقولون: إننا لسنا على 
الذي معهم ألرسلوا وارداً أيتيهم ابملاء، بل لو فقدوا حاجة كملح الطعام ألرسلوا من أيتيهم به، مما 

اء رة على حتصيل املاء، فال جيوز التيمم واحلال هذه، والتيمم مع وجود امليدل على أن عندهم القد
ماء( ، وقد تشدد احلنابلة يف أو مع القدرة على إحضاره يعترب تساهاًل؛ ألن هللا قال: )فلم جتدوا 

طلب املاء، فقالوا: إذا دخل الوقت لزمه أن يطلب املاء، ويبحث عنه فيما حوله، فإذا حبث لعله جيد 
ذا حتقق وتيقن أنه ليس عنده تنقعاً أو جيد غديراً أو جيد بئراً أو حنو ذلك، فيبحث وال يتيمم إال إمس
 ماء.
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 جواز التيمم مع وجود املاء إذا تعذر استعماله
يباح التيمم إذا خيف ابستعمال املاء أو طلبه الضرر، فإذا خاف أنه إذا استعمله تضرر بعطش له أو 

ه خاف لرفقته أو لدواهبم فيتيمم، وكذا إذا استعمله وفيه جرح إذا غسله تضرر أو إذا ذهب يطلب
مها، والضرر ضررًا، كأن يكون هناك عدٌو خيافه ويرتصد له، فالضرر يكون ابلبدن أو ابملال أو بغري 

ابلبدن كاجلرح، فإذا كان إذا غسله تضرر فله أن يعدل إىل التيمم، والضرر ابملال مثالً إذا توضأ 
إذا توضأ ابملاء تضرروا عطشت دابته أو حنو ذلك، والضرر يف غريمها كالرفقة، فإذا كان معه رفقة و 

 فإنه يتيمم.
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 يباح ابلتيمم كل ما يباح ابلطهارة ابملاء
إذا تيمم فعل كل ما يفعل ابملاء، سوى جناسة على غري بدن، يعين: إذا تيمم جاز له أن يصلي، وجاز 

وكذلك  له أن يقرأ يف املصحف، وإذا كانت املرأة حائضاً مثالً وطهرت وتيممت جاز لزوجها وطؤها،
 ملاء.إذا تيمم جاز له أن يصلي على جنازة، أو حنو ذلك، فيفعل كل ما يفعله إذا توضأ اب

 يقولون: ال يرفعها التيمم.-إال جناسة على غري بدن، النجاسة اليت على غري البدن 
كان   واختلف يف النجاسة اليت على الثوب: إذا مل جيد إال هذا الثوب، ومل جيد سرتة يسرت هبا بدنه، أو

تيمم هلا إذا مل يصلي فأصابته جناسة كبول أو غائط أو دم أو غري ذلك، فهل يتيمم هلا؟ األقرب: أنه ي
 جيد ثوابً غري هذا.

أو على الفراش فال يرفعها التيمم؛ ألن تطهريها ليس ضرورايً  -مثالً -وأما النجاسة اليت على القدح 
 للصالة.

ومل جيد ماء يغسله فريفعها التيمم؛ ألنه إذا تيمم رفع وأما النجاسة اليت على البدن إذا تنجس 
 نه.احلدث، ورفع النجاسة اليت على بد
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 وقت التيمم
مىت جيوز التيمم؟ جيوز بعد دخول الوقت، فال يتيمم قبله، فال يتيمم لصالة الفجر قبل طلوع الفجر، 

ال للعشاء قبل غروب الشفق، بل وال يتيمم لصالة الظهر قبل الزوال، وال للمغرب قبل الغروب، و 
إال بعد ما يدخل البد أن يكون التيمم بعد دخول الوقت؛ وذلك ألهنا استباحة عبادة؛ هلذا فال يتيمم 

الوقت، وإذا كان يصلي غري الفرض فال يتيمم إال بعد ما يباح الفرض، مثاًل: إذا طلعت الشمس 
اإلشراق فيتيمم إذا أبيحت النافلة، وهي تباح انتقض تيممه لصالة الفجر، فإذا أراد أن يصلي صالة 

أو بنحو عشر دقائق بعد  إذا خرج وقت النهي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويقدر ذلك بربع ساعة
 طلوع الشمس، فإذا أبيحت النافلة تيمم هلا.
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 الذي ال جيد ماًء كافياً لغسل مجيع أعضائه يتيمم للباقي
ته كلها استعمله وتيمم للباقي، وجد ماء قليالً ملء الكأس، فغسل به من وجد ماء ال يكفي لطهار 

ذراعيه، وانتهى املاء، فيتيمم عن الباقي، أي: عن مسح الرأس وغسل الرجلَّي؛ وجهه، وغسل به 
 نتهى ذلك املاء قبل تكميل الطهارة فيتيمم للباقي.وذلك ألنه وجد ماء فاستعمله فا

الصحيح: أنه يتيمم بعد ما تنشف أعضاؤه؛ ألنه سيتلوث وهل يتيمم قبل أن تنشف أعضاؤه؟ 
 ابلرتاب إذا تيمم ويده رطبة.
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 حتديد وقت التيمم للجرح
إذا كان فيه جرح فمىت يتيمم للجرح؟ قيل: عند غسله إن مل ميكن مسحه ابملاء، وهذا قد يكون فيه 

يف الذراع، وعليه لصوق أو حنوه،  مشقة، وصورة كالمهم: أنه إذا كان اجلرح مثالً يف يده اليسرى
ى، فيبدأ فيغسل وجهه مع املضمضة واالستنشاق، مث يغسل يده اليمىن، مث يغسل الكف اليسر 

ويغسل ما يقدر عليه من ذراعه اليسرى كاملرفق وحنو ذلك، ويبقى هذا اجلرح الذي ال يقدر على 
الرأس، فإذا تيمم له كّمل مسحه، وإذا مسحه قد يتضرر، فيتيمم له يف هذه احلال قبل مسح 

 الوضوء، فمسح على رأسه وغسل رجليه، هذا معىن تيممه للجرح عند غسله؛ ألن هذا من الرتتيب.
لكن قد يشق عليه أن يتيمم وقت وضوئه، وقد يكون الرتاب الذي حوله غري صاحل، وقد يتوضأ يف 

ضوئه كله تيمم هلذا اجلرح، أما إذا داخل احلمام، واحلمام مبلط أو حنوه، فاألقرب أنه إذا انتهى من و 
شاشة أو جبرية  قدر على مسحه فإنه ميسحه، فيبل يده مث ميسح اجلرح إذا كان ابردًا، فإن كان عليه

مسح عليها وكفى، وتقدم أهنا إذا كانت زائدة عن قدر حاجته فيتيمم عن الزائد، وإذا كان فيه جرح 
يف وسط الذراع غسل الكف، وغسل أول  -مثالً -فيغسل أعضاءه الصحيحة، فإذا كان اجلرح 

ذا هو الذي يتيمم الساعد وغسل املرفق، ويبقى الوسط الذي فيه هذا اجلرح أو فيه هذه اجلبرية، فه
 له.
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 اشرتاط طلب املاء قبل التيمم
ال  قوله: )طلب املاء شرط( يعين: الزم أن يطلبه، والصحيح: أنه إذا علم أنه ليس حوله املاء، فإنه
أل، يلزمه الطلب، وهم يقولون: إذا دخل الوقت فإنه ميد نظره من هنا ومن هنا، وميشي قليالً ويس

ك ماء أو ما أشبه ذلك ذهب إليها، هذا خضرة تدل على إمكان أن يكون هنا -مثالً -فإذا رأى 
 طلب املاء.

مل يطلبه، فإن نسي قدرته  ولعل األوىل أنه إذا كان متحققاً أن األرض قاحلة ليس فيها ماء تيمم، وإن
 عليه وتيمم أعاد، مثالً إنسان تيمم يف صحراء وهو يعلم أن فيها ماء، وأن هناك عيناً أو بئراً أو

 م ألنه فقد علم مكاهنا، ونسي القدرة على املاء، فإنه يعيد؛ ألنه فرط.)ماكنة( قريبة منه، فتيم
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 فروض التيمم
ء اليت تغسل فأربعة، ومسح ، ومسح الكفَّي، أما فروض الوضو فروض التيمم اثنان: مسح الوجه

اليدين يكون إىل الكوع عند احلنابلة، والكوع هو: املفصل الذي بَّي الكف والذراع، فمفصل الكف 
فقَّي خمتلف فيه، من الذراع ُيسمى كوعًا، ومفصل الذراع من العضد ُيسمى مرفقًا، واملسح إىل املر 

نابلة حبديث عمار بن ايسر:  املرفق؛ ألن املسح بدل الغسل، واستدل احلوالشافعية قالوا: ميسح إىل
أنه يكفي مسح الكفَّي فقط، ولكن البد من مسح بطوهنا وظهورها وختليل األصابع؛ ألن هللا قال: 

َ َكاَن عَ  دًا، ومل يقل: إىل [ ومل يذكر ح43ُفّواً َغُفورًا{ ]النساء:}فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِإنن اَّللن
ط، فاليد عند اإلطالق تطلق على الكف؛ وذلك ألهنا هي اليت تعمل، كما يف املرافق، وال إىل اآلاب

[ ، والذراع ال يعمل غالبًا، فتكون اليد هي 182قوله تعاىل: }َذِلَك مبَا َقدنَمْت َأْيِديُكْم{ ]آل عمران:
ليل الذي [ ، والسارق تقطع يده من الكوع، والد33دة:، ولقوله: }تـَُقطنَع َأْيِديِهْم{ ]املائالكف

يستدل به الشافعية على أن املسح إىل املرفق ضعيف ال يصح، وهو مروي يف سنن الدارقطين: 
 )التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إىل املرفقَّي( ولكنه ضعيف.

  االة، ويقولون: جيب الرتتيب واملواالة إذاالً عن الوضوء فالبد فيه من الرتتيب واملو وإذا كان التيمم بد
ألجل خروج الريح، أو  -مثالً -كان التيمم عن حدث أصغر، فإذا كان التيمم لرفع حدث أصغر 

ألجل بول أو ألجل أكل حلم إبل، أو حنو ذلك؛ فيكون أركانه وفروضه أربعة: مسح الوجه، ومسح 
ال أكرب فال يشرتط ترتيب وال مواالة؛ ألهنما والرتتيب، واملواالة، أما إذا كان عن حدث الكفَّي، 



يشرتطان يف أصله، فالغسل ال يشرتط فيه الرتتيب، وال يشرتط فيه املواالة، فلو غسل أعلى جسده 
يه إىل بطنه يف أول الليل، وغسل بقيته من بطنه فما حتت يف آخر الليل أجزأ، يعين: ال تشرتط ف

ه وصدره مث برأسه يه مث بساقيه مث بفخذيه مث حبقويه مث ببطناملواالة، وكذلك لو بدأ ابالغتسال برجل
أجزأ؛ ألنه ال يشرتط فيه ترتيب، فيقولون: إذا كان التيمم بدل احلدث األصغر فالبد من ترتيب 

 ومواالة، وإذا كان بدل احلدث األكرب فال حاجة إىل مواالة وال ترتيب.
ام واحد، مرين؛ وذلك ألنه ليس فيه كلفة، فهما يف مقألقرب: أنه يلزم الرتتيب واملواالة يف األولعل ا

فيضرب األرض مث ميسح الوجه مث ميسح اليدين لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم: )ابدءوا مبا بدأ هللا 
[ ، فهو قدم الوجه فنقدمه  43نساء:به( ، فاهلل بدأ ابلوجه فقال: }فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم{ ]ال

 لوضوء.كما يف ا
ميسح وجهه، مث بعد ساعة أو نصف ساعة يضرب وميسح وكون اإلنسان يضرب بيديه األرض مث 

 يديه هذا خالف املعتاد، فالتيمم عبادة واحدة فال يفرقها، ال يف أكرب وال يف أصغر.
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 اشرتاط النية يف التيمم
معىن ذلك: أنه جيب أن ينوي النية شرط للغسل لكل حدث، ونية االستباحة شرط ملا يتيمم له، و 

كان يف الضحى نوى ابلتيمم صالة الضحى، فينوي الصالة اليت   بتيممه هذا صالة الظهر مثاًل، وإذا
 قبلها، يتيمم هلا، ويدخل يف هذا التيمم بقية العبادات، وإذا تيمم للظهر جاز له أن يصلي ركعتَّي

 ارتفع ابلتيمم. وركعتَّي بعدها مثاًل، وأن ميس املصحف، يعين: أن حدثه
رة ذلك: إذا أصبح إنسان وتيمم ألجل أن يصلي ويقولون: إذا تيمم لنفل مل يصل به فرضًا، وصو 

صالة الضحى، وتذكر بعد ذلك أنه مل يصل الفجر أو العشاء، فهل يصليها هبذا التيمم الذي تيممه 
يتيمم له تيمماً جديدًا؛ ألنه  حى، ولنية التطوع أو يتيمم له تيمماً جديدًا؟ عند الفقهاء أنهلنية الض

يضة، وهذا على القول أبن التيمم مبيح، ولعل األقرب: أنه رافع، تيمم لنافلة فال يصلي هبا الفر 
ولكنه يبيح  فالتيمم قيل: إنه يرفع احلدث رفعاً مؤقتًا، وقيل: إنه ال يرفع احلدث، واحلدث ابق،

 -ولعله األقرب-يصل فرضًا، وإذا قلنا: إنه رافع العبادة، وإذا قيل: إنه مبيح فمن تيمم لنافلة مل 
ضاً ونوافل، ولو كانت نيته أن يصلي صالة انفلة كالضحى؛ وذلك ألنه ارتفع حدثه، فإنه يصلي فرو 

 فإذا ارتفع فال يعود إال مبوجب.



: مل ينو نفالً وال فرضًا، بل تيمم ابإلطالق، وقد عرفنا أن قوله: )إذا نوى نفالً أو أطلق( أي
 صحيح: أنه إذا تيمم لنافلة صلى هبا فرضًا.ال
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 مبطالت التيمم
يبطل التيمم خبروج الوقت، هذا هو املشهور؛ وذلك ألنه حدد الوقت، فإذا تيممت لصالة العصر 
وغربت الشمس وأنت على تيممك، ومل أتت بناقض من نواقض الوضوء؛ فجدد التيمم للمغرب، 

مع، وجاء وقت العشاء؛ فجدد التيمم للعشاء، وهكذا، فيبطل وإذا تيممت للمغرب وأنت ال جت
 وج الوقت؛ وذلك ألنه طهارة ضرورية حتدد بقدرها.التيمم خبر 

وكذلك يبطل مببطالت الوضوء، يعين: خبروج ريح، أو ببول، أو بغائط، أو خبروج دم، أو أبكل حلم 
 اإلبل، أو حنو ذلك مما يبطل الوضوء.

إنه ف -وكان التيمم ألجل فقده-؛ ألنه حمدد بفقد املاء، فإذا وجد املاء ويبطل أيضاً بوجود املاء
 يبطل، فإذا حضر املاء بطل التيمم، كما ُيضرب ذلك مثالً.

واختلف فيما إذا وجد املاء وهو يف الصالة، هل يستمر يف صالته أو يقطعها؟ األكثرون على أنه 
بطهارة، ومل يوجد ما يبطل هذه الطهارة، وعلى يقطعها، وبعضهم قال: إنه يستمر فيها؛ ألنه دخلها 

 ولكن األوىل أن يقطعها ويتوضأ. هذا إن استمر فال أبس،
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 استحباب أتخري الصالة لراجي املاء
قوله: )وسن لراجي املاء أتخري آلخر وقت خمتار( يعين: راجي املاء، فله أتخري التيمم إىل آخر الوقت 

م إىل قسمَّي: وقت اختيار، ووقت ضرورة، فوقت االختيار يف صالة املختار، ووقت الصالة ينقس
يدخل يف لطريق، ووقت العصر تسري يف ا -مثالً -الظهر إىل أن يصري ظل كل شيء مثله، فإذا كنت 

الساعة الثانية والثلث، وأنت متشي وميكن أنك تصل إىل املاء بعد ساعة قبل أن خيرج الوقت، وقبل 
إىل الساعة الرابعة والثلث مثاًل،  -أي: العصر-، فاألوىل أن تؤخره أن يصل ظل الشيء مثليه

اء وتنتظره، فإن خفت أرسلت من أييت ابملواألوىل أن تؤخر التيمم؛ ألنك ترجو أن تصل إىل املاء، أو 



أن خيرج وقت االختيار فلك أن تتيمم، كذلك مثالً إذا أرسل مجاعة وارداً مث أملوا أنه أيتيهم مباء قبل 
 وج وقت االختيار فإهنم ينتظرونه، حىت يؤدوا الصالة مباء.خر 

(3/16) 

 

 صالة فاقد الطهورين
قوله: )من عدم املاء والرتاب أو مل ميكن استعماهلما صلى الفرض فقط على حسب حاله وال إعادة( 

، فهو معذور يعين: من عدم املاء والرتاب مثل احملبوس وحنوه، فقد ال جيد ماًء وال تراابً يف هذه احلال
فهو أفضل، ويف هذه إذا صلى بدون وضوء وال تيمم، ولكن إذا تيسر له أن يتيمم على البالط وحنوه 

احلالة يقولون: يقتصر على الفرض، فال يصلي نوافل؛ ألن طهارته انقصة، وكذلك أيضاً يقتصر على 
)سبحان ريب العظيم( مرة  اجملزئ فيقرأ الفاحتة فقط، وال يقرأ معها سورة، ويقتصر من التسبيح على

واب: أنه يصلي صالة كاملة، واحدة، و )سبحان ريب األعلى( مرة واحدة، هكذا قالوا، ولعل الص
 وأنه يصلي نوافل؛ وذلك ألنه معذور لفقد الرتاب، وال إعادة عليه.

إنه يقرأ يف قوله: )وال يقرأ يف غري صالة إن كان جنبًا( إذا كان جنباً ومل جيد ماء وال تراابً وصلى ف
 الصالة، وال يقرأ خارج الصالة.

(3/17) 

 

 إزالة النجاسة
النجاسة مثل الدم، والبول، والغائط، والقيء، واخلمر، والصديد، وامليتة حلمها وما يتعلق هبا، ولعاب 

الكلب، وحنو ذلك، هذه ُتسمى )جناسات( أي: جناسات عينية، ويشرتط للصالة إزالة النجاسة 
 لى وعليه جناسة مل تصح صالته إذا كان قادراً على إزالتها.وجتنبها، ومن ص

إما أن تكون على األرض أو على الثوب أو على اإلانء أو على البدن، فإذا كانت على والنجاسة 
األرض أو على ما اتصل ابألرض كالبالط مثاًل، أو الفراش امللتصق ابألرض الذي ال ميكن رفعه، أو 

 تطهر إال بزوال عَّي النجاسة وغسل أثرها ابملاء، وقد جاء أنه صلى هللاعلى اجلدران وحنوها، فال 
عليه وسلم اكتفى بتطهري جناسة بول اإلعرايب بصب املاء عليها، أمر بدلو من ماء فأمر بصبه عليها، 
ومن املعلوم أن الدلو يكاثرها كثرياً فرتطب، فإذا كان هلا جرم كالبول والغائط فالبد من زوال جرمها، 



ها وأثرها طهر املكان، وال زوال محرة الدم مثالً أو صفرته أو صفرة القيح والصديد، فإذا زال جرمو 
 حاجة إىل عدد.

(3/18) 

 

 حكم بول الغالم
قوله: )وبول غالم مل أيكل الطعام بشهوة( أي: يكتفى بصب املاء عليه دون فرك وتكرار، وأما إذا 

زول أثره، خبالف بول األنثى ولومل أتكل الطعام، وخبالف أكل الطعام بشهوة فإنه يغسل كغريه حىت ي
 عام.لطغائط الصغري فإنه يغسل، والرخصة والتخفيف إمنا هي يف بوله بشرط أنه مل يشته ا

وأحلقوا قيئه ببوله، يعين: إذا تقيأ الصغري لبناً فإنه أيضاً يغمر ابملاء، يعين: يكاثر ابملاء ويصب عليه 
بقية النجاسات فيشرتط هلا سبع غسالت، واستدلوا حبديث روي عن ابن صباً من دون دلك، أما 

مجيع النجاسات ال ن عمر: )أمران بغسل األجناس سبعًا( ولكن احلديث غري معروف، والصحيح: أ
يشرتط لغسلها عدد، بل احلكم واحد، فإذا زالت عَّي النجاسة ابملاء اكتفي بذلك، دون إعادة، 

بع لزيد حىت تزول، فلو مل يزل أثر الدم أو الغائط بسبع غسالت فيغسل وذلك ألهنا لو مل تزل ابلس
 أثرها، وبه تطهر.ة مثانياً أو تسعاً أو حنو ذلك حىت يزول أثره؛ وذلك ألن القصد إزال

(3/19) 

 

 جناسة الكلب
جناسة الكلب ورد يف غسلها العدد، كما يف احلديث الصحيح: )إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم 

ه سبعاً إحداهن ابلرتاب( ، ويف حديث آخر: )إذا شرب الكلب يف إانء أحدكم فاغسلوه فليغسل
ب: الثامنة ابلرتاب( ، والفقهاء أحلقوا به اخلنزير، وذلك لنجاسته وخبثه، ولعل الصوا سبعاً وغسلوه

خيتص  أنه ال يلحق به شيء، ال يلحق به اخلنزير وال غريه، وال احلمار وال اأُلسود وال السباع، بل
إال  احلكم ابلكلب، وهذا حلكمة فيه ظهرت أخريًا، وهي أن يف لعابه جراثيم خفية صغرية ال تزول

 بتكرار الغسل والرتاب، هكذا ذكر لنا بعض املشايخ، فاخلنزير ليس مثله.
لفوا يف بقية جناسات الكلب هل تغسل سبعًا، يعين: بول الكلب وروثه هل يغسل سبعاً أو مث اخت

له حىت يزول أثر النجاسة؟ األقرب: أنه ال حيتاج إىل سبع، وال إىل تراب، بل يُغسل إىل أن يكتفى بغس



يزول أثر النجاسة وعينها كسائر النجاسات، فاخلنزير وبول الكلب ودمه كلها تغسل إىل أن  يزول
 األثر، وال حاجة إىل التسبيع ابملاء إال يف لعابه يعين: إذا شرب من اإلانء.

(3/20) 

 

 أثر النجاسةم حك
إذا زالت النجاسة بعد الغسل مل يضر اللون أو الريح، وقد يبقى لوهنا، فيقولون: ال يضر اللون، وقد 

يعين: ألن به جرماً -ورد أنه صلى هللا عليه وسلم سئل عن دم احليض يصيب الثوب فقال: )حتته 
برءوس  ء وتدلكه جيداً وذلك أبن تصب عليه املا-مث تقرصه ابملاء  -حىت يتساقط ما جتمد منه

مث تنضحه ابملاء( ويف حديث آخر أنه قال: )يكفيك املاء، وال يضرك أثره( أي: لو بقي  -األصابع
دم من جرح أو حنوه مث إنه غسله ابملاء، ولكن بقي سواده  -مثالً -أثره، فلو أصاب الثوب األبيض 

لو بقي ريح عجز  ال مزيل، وكذلكفال يضر، وإذا بقي شيء ال يزيله املاء فال يشرتط فيه صابون و 
 عن إزالته فال يضر.

(3/21) 

 

 جناسة اخلمر
من النجاسات: اخلمر، وقد مساها هللا تعاىل رجسًا، والرجس هو: النجس، فكل شيء وصف أبنه 

رجس إذا كان من السوائل فإنه جنس العَّي، ومساها النيب صلى هللا عليه وسلم خبيثة بقوله: )اخلمر أم 
أو من ، فعلى هذا تكون جنسة، ولو كان أصلها طاهرًا، فقد تكون مصنوعة من التمر، اخلبائث( 

العنب، أو من العسل، أو من الزبيب، أو من الشعري، ومع ذلك فإهنا إذا كانت مسكرة فإهنا جنسة، 
فإذا انقلبت خالً بنفسها طهرت، فإن اخلل يكون مفيداً طاهرًا، يصلح إدامًا، كما يف احلديث )نعم 

ا خالً فإهنا تطهر، وأما اإلدام اخلل( كخل التمر أوخل الزبيب أو حنو ذلك، فإذا انقلبت اخلمر بنفسه
إذا عاجلها حىت ختللت فال تطهر؛ ألنه مأمور إبراقتها فورًا، فإذا نقلها من الظل إىل الشمس حىت 

 تتخلل أو طبخها أو جعل فيها دواًء حىت خيللها، فإهنا تبقى على جناستها.
ب، فإذا ختللت طهر وله: )كذا دهنا( يعين: ظرفها اليت هي فيه، سواء كان من اجللود أو من اخلشوق

 ذلك الدن.



(3/22) 

 

 حكم الدهن املمتزج مع النجاسة
 هل يطهر الدهن املتنجس املتشرب جناسة؟

 
 اجلواب

فع وما حوهلا، ال يطهر؛ وذلك ألنه ال ميكن غسله، لكن الصحيح: أنه إذا وقعت به جناسة فإهنا تر 
وماتت فقال: )ألقوها وما  ويطهر الباقي، سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن فأرة سقطت يف مسن

 وكلوا مسنكم( ألهنا إذا ماتت فهي جنسة، فتلقى وما حوهلا.حوهلا 
واختلف هل هناك فرق بَّي القليل والكثري، وبَّي املائع واجلامد؟ والصحيح: أنه ال فرق، فتلقى وما 

 ا ولو كان جامدًا، والرواية اليت فيها أنه كان جامداً غري صحيحة.حوهل
إنه ال يطهر، وكذلك بطريق األوىل إذا كان جنس واحلاصل: أنه إذا كان هناك دهٌن متنجٌس كله ف

العَّي كشحم امليتة، فإنه يعترب جنساً وال ميكن تطهريه، وكذا إذا تشرب الدهن ابلنجاسة وامتزجت به، 
 هريه.فال ميكن تط

(3/23) 

 

 الدم الطاهر والدم النجس
قوله: )يعفى يف غري مائع ومطعوم عن يسري دم جنس من حيوان طاهر( يعفى عن يسري دم جنس، 

يعين: نطفة أو نطفتَّي مثالً يف الثوب أو على البدن أو على البقعة، إذا كان دم إنسان أو دم حيوان 
نزير أو لدجاج وحنو ذلك، خبالف دم من كلب أو من خطاهر، مثل احليوان املأكول كاإلبل والبقر وا

 من محار فإنه ال يعفى عن يسريه؛ ألنه جنس يف احلياة، وكذا فضالته.
وال يعفى عن الكثري، ويعفى عن القيء اليسري وما أشبهه، فإذا كان الدم اليسري يف املائعات فال يعفى 

ول توضأ به، بل يزال أو ُيصب منه إىل أن يز عنه، وإذا سقطت نطفة دم يف املاء فال يشرب منه وال يُ 
على خبزة، فاليت  -مثالً -صبغها، وكذلك املطعومات ال تؤكل، فإذا وقعت النقطة أو النقطتان 

 وقعت عليها النقطة تزال ويزال أثرها.



يقول: )ال دم سبيل( دم السبيل مثل دم احليض، أو الذي خيرج من الدبر، فإن جناسته أشد، فال 
عنه، واحليواانت اليت ليس هلا دم إذا ماتت  ن يسريه إال من احليض؛ لكونه ضرورة فيعفىيُعفى ع

 تعترب طاهرة مطلقًا.

(3/24) 

 

 حكم ما ال نفس له سائلة
قوله: )وما ال نفس له سائلة( النفس هنا الدم، يعين: الدابة اليت ليس فيها دم يتقاطر إذا قتلت، فهي 

ام، أو ماتت يف املاء، ويستدل على ذلك حبديث الذابب؛ فإنه أمر تعترب طاهرة إذا ماتت يف الطع
ر، والنمل، والفراش أبنواعه، والزانبري بغمسه، والذابب ليس له نفس سائلة، وكذا البعوض، والذ

وأشباهها، والعقرب وحنوها، فهذه الدواب إذا ماتت فهي طاهرة؛ ألنه ليس هلا دم، وأحلقوا هبا القمل 
 ا طاهرة إذا ماتت.والرباغيث، فكله

(3/25) 

 

 جناسة املسكر املائع
قوله: )املسكر املائع جنس( يعين: املسكر إما أن يكون مائعاً أو غري مائع، فتختص النجاسة ابملسكر 

املائع، وهو الذي ُيشرب، فأما غري املائع كاحلبوب اليت ختدر أو تسكر فهذه ال حيكم بنجاستها؛ 
 ألهنا ليست مائعة.

راب، والعقاب، والصرد، واهلدهد، ما ال يؤكل من الطيور فهي جنسة، مثل الرخم، والغ كذلك ميتة
 فهذه ال تؤكل، وإذا ماتت يف املاء فلها حكم النجاسة.

(3/26) 

 

 حكم البهائم وألباهنا
البهائم اليت هي فوق اهلرة خلقة جنسة، يعين: البهائم اليت ال تؤكل كالكلب، والذئب، والسباع، 



، وما أشبهها، ويعفى عن اهلرة للضرورة؛ ألن سؤرها طاهر، كما ورد ذلك يف احلديث، والثعالب
 طاهرة. رياً كالفأرة إذا خرجت ووقعت يف املاء ومل متت أو يف الدهن فإهناوكذلك ما يبتلى به كث

 ولنب ما ال يؤكل حلمه كلنب احلُمر ولنب الكالب جنس.
دمي فهو طاهر، ومين اآلدمي فيه خالف هل هو طاهر أم ومين كل ما ال يؤكل حلمه جنس إال مين اآل

ساً أن يفرك، فإذا وقع على الثوب مين االحتالم ال؟ واملشهور أنه طاهر، واالحتياط أنه إذا كان ايب
 ه يغسل؛ ألنه ورد غسله، وورد فركه.وإن كان رطباً فإن

(3/27) 

 

 حكم بيض ما ال يؤكل حلمه
، وكذلك بوهلا وروثها، فكل ض الغراب واحلدأة وما أشبهها جنسبيض ما ال يؤكل كبيض النسور وبي

ما ليس مبأكول اللحم يعترب جنسًا، وما مل يكن له دم سائل فإنه طاهر، والذي ليس له دم مثل الفراش 
 والبعوض وما أشبهه.

(3/28) 

 

 عدم جناسة طَّي الشوارع
مستنقعات، فاألصل فيها أهنا طاهرة، طَّي الشوارع يعفى عنه، وكثرياً ما جتدون يف الشوارع ماًء و 

املستنقعات اليت فيها، فإن علمت جناسته فهو جنس، كما يقع يف بعض وهذا يشمل كل الشوارع و 
رب من البالد أن ماء البيارات خيرج على وجه األرض، فيحكم أبنه جنس، وإال فاألصل طهارة ما تس

 املاء من اخلزاانت وحنوها مث جرى يف األسواق والطرق.
 آله وصحبه أمجعَّي.واحلمد هلل رب العاملَّي، وصلى هللا على سيدان حممد، وعلى 

(3/29) 

 



 [4شرح أخصر املختصرات ]
احليض كتبه هللا عز وجل على بنات حواء، فال حميص هلن عنه، وتتعلق به أحكام كثرية، ولذا أدخله 

مة أن تعلم هذه األحكام حىت الفقهاء يف كتب الفقه، وتكلموا على مسائله وأحكامه، فعلى املسل
 تكون على بصرية من أمر دينها.

(4/1) 

 

 أحكام احليض
كتاب احليض هو آخر كتاب الطهارة، واحليض خيتص ابلنساء، ولكن معرفته مهمة؛ ألن طالب العلم 

البد أن يعرف أحكام ما جاء يف الشرع، واحليض يتعلق به كثري من األحكام، فيتعلق به حترمي وطء 
حتيض،  ض يف الفرج، وكذلك االعتداد، فإذا طلقها زوجها فتكون عدهتا ثالثة قروء إذا كانتاحلائ

وكذلك الرجعة يف زمن العدة ويتعلق به مما خيتص ابملرأة أهنا ال تصوم، وال تصلي، وال تطوف، وال 
لته متس املصحف، وال تقرأ القرآن إال لضرورة، وال تدخل املسجد، وال تلبث فيه، وأحكامه وأد

 معروفة.
، فيتغدى به احلمل ما قوله: )ال حيض مع محل( ال حتيض احلامل؛ ألن الدم ينصرف غذاًء للجنَّي

دام يف بطن أمه عن طريق سرته، فهذا الدم الذي هو دم احليض إذا علقت املرأة ابحلمل توقف 
َّي، ومُسي دم خروجه، وانصرف غذاًء للجنَّي، فإذا ولدت خرج الدم املتبقي الزائد عن غذاء اجلن

دم، وإذا كانت ترضع ينقلب نفاس، والدم الزائد حيتبس يف الرحم، فإذا انقطع دم النفاس توقف ال
لبنًا؛ وهلذا فإن املرضع ال حتيض إال قلياًل، فبعض النساء تكون بنيتها قوية، ويكون جسدها وبدهنا 

لغالب أهنا إذا كانت ترضع من قواًي، وخلقتها قوية كبرية، ودمها كثري، فتحيض ولو كانت ترضع، وا
هذا الدم لبناً يتغذى به الولد، فإذا مل تكن  صدرها طفلها أهنا ال حتيض، بل ينقلب احليض الذي هو

حامالً وال مرضعاً فإن هذا الدم جيتمع يف الرحم، وال يكون له مصرف فيخرج يف أوقات معينة، فإذا 
 م متتابعة، وله أحكام البد من معرفتها.اجتمع يف الرحم إىل حد حمدد خرج بعد ذلك يف أاي

(4/2) 

 



 بداية احليض وهنايته
قال املصنف رمحه هللا: )ال حيض بعد مخسَّي سنة( الغالب أن املرأة ال حتيض إذا مت هلا مخسون سنة، 

ولكن قد يوجد من حتيض وهي بنت مخسَّي، ورمبا إىل مخس ومخسَّي، ويرجع ذلك إىل قوة البنية 
سَّي، وغريها فالعادية والنحيفة يتوقف حيضها يف مثان وأربعَّي أو تسع وأربعَّي أو مخواجلسم والبدن، 

 قد يستمر إىل مخس ومخسَّي أو حنو ذلك.
وأول سن حتيض فيه املرأة وهي بنت تسع سنَّي، وإن كان اندرًا، وسبب تبكري احليض إىل الفتاة هو 

كرة، وعادة أنه يف األزمنة اليت تكثر فيها قوة البنية، فإذا كانت املرأة قوية كبرية البدن حتيض مب
، أن تشب الطفلة شباابً سريعًا، وتراها بنت تسع سنَّي وتعتقدها بنت اخلريات، وتكثر فيها النعم

 مخس عشرة أو ثالث عشرة سنة، فتحيض يف سن مبكر.
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 أقل احليض وأكثره
أكثر ما وجد مخسة عشر يومًا، يعين: مث تطهر، و  -يعين: أقل ما وجد-مدة احليض: أقلها يوم وليلة 

مخسة عشر يوماً مث تطهر، وأكثر النساء وأغلبهن ستة أايم أو سبعة أايم، هذا أكثر ما وجد أهنا تبقى 
 هو األغلب.
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 أقل الطهر وأكثره
أقل الطهر بَّي احليضتَّي ثالثة عشر يومًا، روي أن امرأة جاءت إىل علي رضي هللا عنه وقالت: إهنا 

د اعتدت يف شهر بعدما طلقها زوجها، فأنكر ذلك زوجها، وقال له قاضيه: إن جاءت مبن يشهد ق
يعين:  ل بيتها وإال فهي كاذبة، فدل على أهنا قد حتيض يف الشهر الواحد ثالث حيضات،هلا من أه

ا حتيض يف يوم واحد مث تطهر ثالثة عشر يومًا، واليوم اخلامس عشر حيض، والسادس عشر وما بعده
إىل مثانية وعشرين طهر، والتاسع والعشرون حيض، فتحيض يف تسعة وعشرين يوماً ثالث مرات، 

تبقى بعضهن  ذلك اندرًا، فأقل الطهر بَّي احليضتَّي ثالثة عشر يومًا، وال حد ألكثره، فقد وإن كان
 شهرين أو مخسة أشهر وال ترى الدم.
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 ما حيرم على احلائض والنفساء
، بل حيرم عليها ذلك، وتقضي الصوم وال تقضي الصالة، كما ذكرت صلي وال تصوماحلائض ال ت

ذلك عائشة؛ وذلك ألن الصالة تتكرر فيشق قضاؤها، فقد حتيض نصف الشهر فيشق عليها أن 
 تقضي صالة نصف شهر، أما الصيام فإنه ال يتكرر، إمنا هو يف السنة مرة.

[ واحمليض: 222ِض{ ]البقرة:}فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء يف اْلَمِحي وحيرم وطؤها يف الفرج؛ وذلك لقوله تعاىل:
 يراد به جمرى الدم )الفرج( .

ومن وطأ وأوجل يف الفرج وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصفه، ومل يثبت يف ذلك حديث صحيح، 
م كـ موقوف على ابن عباس، فألجل ذلك ذهب بعضه واحلديث املروي يف ذلك يصحح العلماء أنه

؛ وذلك ألنه مل يثبت فيها حديث مرفوع، ولكن كونه صحيحاً شيخ اإلسالم إىل أنه ال يلزمه كفارة
اثبتاً موقوفاً عن ابن عباس، فـ ابن عباس ال يقوله برأيه وال يتخرص، لذلك يُلزمون من وطأها يف 

، والدينار قطعة من أول احليض فدينار، وإن كان يف آخره فنصفهاحليض أن يكفر، وقالوا: إن كان يف 
قدر أبنه أربعة أسباع اجلنيه السعودي، فإذا وطأ يف أول احليض تصدق أبربعة الذهب يتعامل هبا، وي

أسباع اجلنيه، وإذا كان صرف اجلنيه سبعمائة تصدق أبربع مائة، وإن كان يف آخره تصدق بنصفه 
 أي: مائتَّي.

ائه لى هللا عليه وسلم إذا حاضت املرأة من نسيباشرها فيما دون الفرج، فقد كان النيب صوجيوز أن 
أيمرها أن تلبس إزاراً أو جتعل إزاراً فوق بطنها من السرة إىل الركبة، ويباشرها فوق ذلك، وجيوز أن 

ل تعاىل: }فَاْعَتزِلُوا يباشرها فيما دون الفرج، وإمنا املمنوع هو اإليالج يف الفرج؛ ألنه حمل النجاسة، قا
 [ .222اْلَمِحيِض{ ]البقرة:النَِّساَء يف 
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 حكم املبتدئة يف احليض
ماذا تفعل أول ما أيتيها احليض؟ قال بعضهم: جتلس  -اليت بدأها احليض-تكلم العلماء عن املبتدئة 

 أقله مث تغتسل وتصلي، ولو كان الدم جاراًي، وأقله يوم وليله؛ خمافة أن الدم الزائد دم عرق.



ل ذلك يف ثالثة أشهر، مثاًل: يف الشهر ة عشرة يوماً اغتسلت مرة اثنية، وتفعمث إذا انقطع قبل مخس
األول تغتسل بعد يوم، فإذا انقطع بعد مخسة أايم اغتسلت مرة اثنية، ويف الشهر الثاين كذلك 

اغتسلت اثنية، وهكذا يف  -يعين: ستة-تغتسل بعد يوم، مث إذا انقطع بعد مخسة أايم مع اليوم 
 ة أشهر، فدل على أن هذه كلها حيض.الرابع جتلس الستة؛ ألهنا تكررت ثالثالثالث، ففي 

القول الثاين: أنه ال يشرتط أن تتكرر، بل حكمها حكم غريها، فإذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون 
دم حيض فال تصلي حىت ينقطع، إال إذا تعدى مخسة عشر يومًا؛ وذلك ألن األصل أنه دم احليض، 

  املبتدئة وغريها.وأنه ال فرق بَّي
ئة إذا أيست قبله أو مل يعد فال قضاء عليها، مثاله: إذا اغتسلت بعد يوم، وقلنا هلا: وذكروا أن املبتد

اخلمسة األايم األخرى صلي فيها وصومي، فصامت نذراً أو قضاًء، مث تكرر منها أهنا تغتسل بعد يوم 
ذر أو ، وتبينا أهنا صامت الن-الستة األايم-وينقطع الدم بعد ستة أايم، فتبينا أن هذا كله حيض 

صامت القضاء وهي حائض، فماذا نفعل؟ أنمرها أن تقضي ما صامته؛ ألننا حتققنا أهنا صامته يف أايم 
حيض، إال إذا أيست، وبلغت سن اإلايس، أو انقطع الدم ومل يعد، وهذا لو كانت صغرية، فال قضاء 

 زمها أن تصومه مرة اثنية.عليها؛ ألهنا صامته وهي طاهرة، فال يل
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 أحكام املستحاضة
إذا جتاوز الدم مخسة عشر يوماً فهي مستحاضة، واملستحاضة هلا ثالث حاالت: احلالة األوىل: أن 

تكون هلا عادة، فإذا استمر احليض معها عشر سنَّي، أيتيها من أول الشهر وينقطع يف اليوم السابع، 
أول ر بعد عشر سنَّي، فنقول: هذه تقدم عادهتا، فتجلس من مث استحاضت واختلط عليها األم

 الشهر إىل اليوم السابع لكل شهر، حىت تشفى من هذا االختالط.
احلالة الثانية: إذا مل يكن هلا عادة، اترة يكون حيضها مخسة، واترة يكون عشرة، واترة مثانية، واترة 

يف وسطه، فماذا تفعل؟ تعمل ابلتمييز،  يكون يف أول الشهر، واترة يكون يف آخر الشهر، واترة
أن تفرق بَّي دم احليض ودم االستحاضة، والغالب أن دم احليض يكون غليظًا، ودم  والتمييز هو:

االستحاضة يكون رقيقًا، ودم احليض يكون أسود، ودم االستحاضة يكون أمحر، وقد متيز بغري ذلك، 
 والنساء يعرفن ذلك، فتعمل ابلتمييز الصاحل.

وليس هلا عادة، وهذه ُتسمى )املتحرية( ، فهذه الة الثالثة: إذا مل يكن هلا متييز أبن امتزج الدم احل



 جتلس عادة نسائها من كل شهر ستة أو سبعة أايم كعادة أمها وأختها وأخواهتا وحنوهن.
فمن كانت مستحاضة جلست أقل الشهر الذي هو يوم وليلة حىت تتكرر استحاضتها، فإذا تكررت 

فهذه إذا  -سنة أو سنتَّي أو ثالاثً أو أكثر وقد يطبق عليها-تحاضتها ومل متيز وأطبق عليها الدم اس
مل يكن هلا متييز ومل يكن هلا عادة جتلس غالبه، وغالب احليض ستة أايم أو سبعة أايم، واملستحاضة 

عادة فالتمييز، فإن مل يكن  املعتادة تقدم عادهتا، وعرفنا أهنا تقدم العادة على التمييز، فإن مل يكن هلا
 لب احليض من كل شهر.هلا عادة وال متييز فغا

واملستحاضة إذا أرادت أن تصلي تغسل احملل، فتغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لكل صالة، إال إذا مل 
 خيرج بَّي الصالتَّي شيء.

 وتنوي ابلوضوء استباحة الصالة.
ا مل يستطع أن ميلك نفسه وخشي على نفسه وحيرم على زوجها وطؤها؛ إال إذا خاف الزان، فإذ

 هذه احلال جيوز وطؤها، وأكثر العلماء قالوا: جيوز وطؤها للضرورة.العنت، ففي 
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 أحكام النفاس
النفاس هو: الدم الذي خيرج بعد الوالدة، واختلف يف أكثره، فقيل: أكثره أربعون يومًا، وقيل: ستون 

 عها دم بعد األربعَّي، ولكن ذلك اندر.يومًا، وقلن أن يوجد من يكون م
وإذا طهرت قبل األربعَّي فبعض النساء قد تطهر بعد نصف شهر من الوالدة، وبعضهن قد تبقى 

سَّي يوماً وهي ما طهرت، فمىت كان الدم مستمراً وهو مثل دم النفاس فإهنا جتلس ولو زاد على مخ
 َّي أو كدرة أو جناسة مياه أو حنو ذلك فإهنا تصلي.األربعَّي، وأما إذا مل يبق معها إال صفرة بعد األربع

ل الصواب: أنه وأما الوطء فالصحيح أنه يكره وطؤها قبل األربعَّي ولو طهرت، هكذا ذكروا، ولع
 جيوز إذا طهرت طهراً شامالً ورأت النقاء وصلت وصامت، فال مانع من وطئها.

اً فهذا الزمان الذي بعد العشرين طهر؛ قوله: )النقاء زمنه طهر( مثاًل: من طهرت بعد عشرين يوم
 ألنه يكره الوطء فيه، وإن فعل فال أبس.

لي، وال تصوم، وال تقرأ، وال متس املصحف، وال والنفاس مثل احليض يف أحكامه، يعين: أهنا ال تص
تدخل املسجد، وال تطوف ابلبيت، وال جيوز وطؤها إخل، إال العدة، فالعدة تكون ابحليض، وأما 

فال يُعد من القروء، وكذلك يعرف بلوغ املرأة ابحليض، وال يكون النفاس عالمة على البلوغ؛  النفاس



مجرد ما محلت ُحكم ببلوغها، فهذا ما يتعلق ابحليض على ولذلك تكون قد بلغت فبمجرد احلمل، ف
 وجه االختصار، وتطالع له املبسوطات، وقد تكلم العلماء وتوسعوا فيه، وهللا أعلم.
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 [5شرح أخصر املختصرات ]
لقد فرض هللا على عباده مخس صلوات يف اليوم والليلة، ورتب عليها األجر العظيم، ووعد اتركها 

ابلعذاب الشديد، فهي عمود اإلسالم واثين أركانه، فيجب على املسلم وجوابً عينياً أن يتعلم 
 أحكامها ومسائلها.
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 ملخص أحكام التيمم
أن يكون املتيمم به ترااًب، وأن الصحيح جواز التيمم ابلرمل وحنوه،  التيمم اشرتاط قرأان يف أحكام

 واشرتاط اإلابحة، وأن الصحيح ارتفاع احلدث ابلتيمم برتاب غري مباح كاألرض املغصوبة وحنوها.
م حتياط أن يتيموكذلك مر بنا أيضاً يف مبطالت التيمم اخلالف يف بطالن التيمم خبروج الوقت، واال

لك من عدم املاء والرتاب ذكروا أنه يصلي على حسب حاله، ويقتصر على اجملزئ، لكل صالة، كذ
يعين: ال يقرأ زايدة على الفاحتة، وال يسبح أكثر من واحدة، وال يقرأ يف غري الصالة إذا كان جنبًا، 

 وأن الصحيح أنه مثل غريه؛ ألنه يفعل ما يستطيعه.
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 جاساتملخص أحكام إزالة الن
كذلك ذكران يف إزالة النجاسة اشرتاط سبع غسالت يف إزالة النجاسات كلها، والصحيح: أن إزالة 

النجاسة يكون بزوال عَّي النجاسة دون أن يشرتط عدد ال سبع وال أقل وال أكثر، إال يف جناسة 
إحلاق  يح عدمالكلب، واملراد هبا: ولوغه فقط، وأما بقية جناساته فهي كسائر النجاسات، وأن الصح



 اخلنزير ابلكلب، بل هو كغريه يغسل حىت يزول أثر النجاسة وجرمها وعينها.
كذلك تكلموا على طَّي الشوارع، والصحيح أنه إذا حتقق أنه جنس كاملياه اليت تتسرب من البيارات 

 وحنوها فإنه جنس، وإال فاألصل الطهارة.
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 ملخص أحكام احليض واالستحاضة
يض ذكر أقله وأكثره، وأن الصحيح يف املبتدئة أهنا كغريها، إذا رأت الدم يف حبث احل كذلك مر بنا

فما دام الدم كثرياً فإهنا تتوقف عن الصالة، وال يلزمها أن تتطهر بعد يوم، بل هي كغريها، وحددوا 
دم  قق أبنه مثليضاً إذا حتأكثره خبمسة عشر يوماً نظراً إىل الواقع، وإال فلو قدر زايدته فإنه يعترب ح

 احليض، إال إذا استمر فإنه يكون استحاضة.
وأن املستحاضة هلا ثالث حاالت: األوىل: أن ترجع إىل عادهتا، الثانية: فإن مل يكن هلا عادة فالتمييز، 

ب وهو التفريق بَّي دم احليض ودم االستحاضة، الثالثة: فإن مل يكن هلا عادة وال متييز فإهنا جتلس غال
 ستاً أو سبعًا. كل شهر، أي:احليض من  

 هذه أهم املسائل اخلالفية يف هذه األبواب وهللا أعلم.
 واحلمد هلل ربه العاملَّي، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.
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 مقدمة كتاب الصالة
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]كتاب الصالة.
ري غري مميز، ضاً ونفساء، وال تصح من جمنون وال صغجتب اخلمس على كل مسلم مكلف، إال حائ

وعلى وليه أمره هبا لسبع، وضربه على تركها لعشر، وحيرم أتخريها إىل وقت الضرورة إال ممن له مجع 
 بنيته، ومشتغل بشرط هلا حيصل قريبًا، وجاحدها كافر.

املؤداة واجلمعة، وال يصح على الرجال األحرار املقيمَّي للخمس  فصل: األذان واإلقامة فرضا كفاية
متوالياً منوايً من ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا، وبعد الوقت لغري فجر، وسن كونه صيتاً أميناً  إال مرتباً 

عاملاً ابلوقت، ومن مجع أو قضى فوائت أذن لألوىل وأقام لكل صالة، وسن ملؤذن وسامعيه متابعة 



 لتثويب: صدقت وبررت.إال يف احليعلة فيقول احلوقلة، ويف اقوله سراً 
يب عليه السالم بعد فراغه، وقول ما ورد، والدعاء، وُحرم خروج من مسجد بعده بال والصالة على الن

 عذر أو نية رجوع.
فصل: شروط صحة الصالة ستة: طهارة احلدث وتقدمت، ودخول الوقت، ووقت الظهر من الزوال 

تار للعصر حىت يصري ظل كل شيء مثليه تصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه املخحىت يتساوى من
سوى ظل الزوال، والضرورة إىل الغروب، ويليه املغرب حىت يغيب الشفق األمحر، ويليه املختار 

للعشاء إىل ثلث الليل األول، والضرورة إىل طلوع فجر اثٍن، ويليه الفجر إىل الشروق، وتدرك مكتوبة 
لب على ظنه ال يسعها، وال يصلي حىت يتيقنه أو يغيف وقتها، لكن حيرم أتخريها إىل وقت إبحرام 

 دخوله إن عجز عن اليقَّي، ويعيد إن أخطأ.
ومن صار أهالً لوجوهبا قبل خروج وقتها بتكبرية لزمته وما جيمع إليها قبلها، وجيب فوراً قضاء فوائت 

 اضرة أو اختيارها.مرتباً ما مل يتضرر أو ينسى، أو خيشى فوت ح
 ا ال يصف البشرة.ة، وجيب حىت خارجها ويف خلوة وظلمة مبالثالث: سرت العور 

وعورة رجل وحرة مراهقة، وأمة مطلقاً ما بَّي سرة وركبة، وابن سبع إىل عشر الفرجان، وكل احلرة 
أو عورة إال وجهها يف الصالة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى يف جنس أو غصب ثواًب، 

 أو غصب ال ميكنه اخلروج منه[ .بقعة أعاد، ال من حبس يف حمل جنس 
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 طريقة العلماء يف البدء والتبويب يف كتبهم
األصل أن العلماء يبدءون بكتاب الصالة، ولكن بدءوا ابلطهارة ألهنا شرطها، والعادة أن الشرط 

يتقدم املشروط، واستطردوا يف كل ما يتصل ابلطهارة، ويف كل ما له صلة إبزالة النجاسات وما 
يرتبوا كتبهم على ترتيب أركان اإلسالم، فيبدءون  هها، وإن كانت عادة املؤلفَّي األولَّي أنأشب

 ابلشهادتَّي، مث ابلصالة، مث ابلزكاة، مت ابلصيام مث ابحلج.
فعل ذلك مسلم يف صحيحه، وكذا البخاري يف تقدميه لإلميان الذي هو مضمون الشهادتَّي، مث 

 الرتتيب املعتاد.مث ابحلج، وهذا هو  -أخر الصوم عن احلج إال أن البخاري-الصالة، مث الصوم 
وملا كان التوحيد هو العقيدة األساسية أفرد بعد ذلك بكتب، فجعلت ابسم التوحيد أو اإلميان، أو 
السنة، أو الشريعة، وجعلت كتب التوحيد مفردة ألمهيتها، وجعلت بقية األحكام جمموعة، وقسموا 



العبادات اليت هي حق هللا بدءوا  لعبادات؛ ألهنا حق هللا، فإذا انتهوا مناألحكام أربعة، فبدءوا اب
ابملعامالت اليت فيها كسب املال؛ ألن اإلنسان حباجة إىل كسب املال الذي هو قوته، والذي هو 

مادة حياته، مث بعد ذلك ابلنكاح؛ ألنه أيضاً من متام الضرورات، مث ختموا ابحلدود واجلناايت؛ ألهنا 
 ذلك ابلعدوان وابلظلم. عمن كملت عليه النعمة، واتصلت نفسه بعد تنتج
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 وجوب الصالة
 واآلن حنن يف القسم األول الذي هو العبادات، ويف أمهها وهو الصالة.
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 الصلوات الواجبة
الصلوات الواجبة مخس كما هو معروف، دليلها قوله صلى هللا عليه وسلم: )مخس صلوات كتبهن 

ن  على العباد( ، يف حديث طلحة بن عبيد هللا، وقوله صلى هللا عليه وسلم لـ معاذ: )فأخربهم أهللا
 املكتوبة مخس.هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة( ، فدل على أن الصلوات 

ويف حديث اإلسراء: )إن هللا تعاىل فرض عليه مخسَّي صالة، مث إنه طلب التخفيف إبشارة من موسى 
حىت جعلها هللا تعاىل مخسًا، وقال: ال يبدل القول، هي مخس وهي مخسون( يعين: أن من حافظ 

 ، واحلسنة بعشر أمثاهلا.عليها فله أجر مخسَّي
املسلم، والكافر مطالب بشرطها وهو اإلسالم، فإذا مل يسلم مل  هذه الصلوات اخلمس واجبة على

 يطالب هبا.
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 خطاب الكفار ابلصالة
ف أصويل: هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة؟ تكلم العلماء على ذلك يف أصول الفقه، ك خالوهنا



ورجحوا أهنم خماطبون هبا وإن كانت ال تقبل منهم، ويكون خطاهبم مبعىن زايدة العقوبة عليهم، فيقال 
وم وهذه عقوبتك على ترك الص مثاًل: هذه عقوبتك على الشرك، وهذه عقوبتك على ترك الصالة،

 صلوا وهم مشركون ما قبلت منهم وال أجروا عليها.وهكذا، وإال فلو أهنم 
مث هو معروف أن كلمة )جتب( مبعىن: تلزم، أي أهنا واجبة وجوابً مؤكدًا، ال جتب إال على املسلم 

 املكلف.
جتب رج بذلك الصغري، فإنه ال واملكلف: هو البالغ العاقل، هذا تعريف التكليف: البالغ العاقل، فيخ

تعليم وتدريب، وخيرج بذلك أيضاً فاقد العقل، وهو اجملنون، فإنه مرفوع عنه عليه، وأمره هبا أمر 
القلم حىت يفيق، فإن هللا تعاىل إمنا خاطب ابلواجبات من يعقل، ومعلوم أن فاقد العقل ال يفهم، وال 

ل فعال اليت ال يقرها العقوعالمة ذلك: أنه يفعل األ يدري ما يقال له، وال مييز بَّي الواجب وغريه،
 وليس معه ما مييز به بَّي النافع والضار.

ويستثىن من هذا الوصف احلائض والنفساء، فتسقط عن احلائض والنفساء يف زمن احليض وزمن 
رار النفاس، فال جتب عليها الصالة، وال يلزمها قضاؤها كما تقدم يف احليض، وتقدم أن السبب استم

حيث إنه قد جيب قضاء مخسة عشر يوماً وأربعَّي سة، ومشقة القضاء عليها، هذا العذر وهذه النجا
 يوماً يف احليض، فيكون يف ذلك صعوبة.

وبعد ذلك صرح مبا حيرتز به عن مسلم مكلف، وعرفنا أن )مكلف( احرتازاً من جمنون وصغري، فال 
 له، وكذلك من الصغري غري ال يفهم وال يدري ما يقالتصح من اجملنون وال يؤمر هبا؛ ألنه ال حيسن و 

املميز، وأما إذا كان مميزاً فإنه يؤمر هبا، ويكون أمره للتدريب، حىت أيلفها لصغره، وحىت ختف عليه 
عند التكليف، وحددوا الصغر الذي مييز معه بسبع سنَّي، وقد ورد يف احلديث قوله صلى هللا عليه 

 ملضاجع( .لعشر، وفرقوا بينهم يف ا الة لسبع، واضربوهم عليهاوسلم: )مروا أوالدكم ابلص
األمر هاهنا لألولياء؛ فهل هو للوجوب أم لالستحباب؟ النيب عليه الصالة والسالم يقول لنا: )مروا 

أوالدكم( هذا األمر قال بعضهم: إنه للوجوب، ويلزم الويل أن أيمر أوالده ذكوراً وإاناثً ابلصالة لتمام 
ل على أن األمر ليس لإللزام، وإمنا ابلضرب إال لتمام عشر تد ن القرينة وهي أنه ما أمرسبع، ولك

هو للتعليم والتدريب، فإذا بلغ سبع سنَّي ودخل يف الثامنة فإن والده وويل أمره أيمره، ويستدعيه، 
ه الصالة وأيخذ بيده إىل املسجد ويعلمه ما يلزم، فيعلمه الطهارة، ويعلمه اجتناب النجاسة، ويعلم

م، وما يقول يف الركوع والسجود، وما يقول يف القعود ويف فيعلمه ما يقول يف القيا بقدر ما يستطيع،
الرفع من الركوع، ويعلمه الطمأنينة واخلشوع، ويعلمه اإلقبال على الصالة وعدم احلركة وااللتفات، 

 ويدربه على ذلك.
سفه، ويبعده عما هو ن احملرمات، ويبعده عن الكما أنه يف هذه السن حيافظ عليه أيضًا، فيحفظه ع



كرؤية الصور القبيحة واألفالم اخلليعة، وكذلك مساع األغاين واملالهي وما   -مثالً -أو منكر حمرم 
أشبهها؛ ألنه يف هذه السن أيلف ما يسمع، وينطبع يف ذاكرته ما يقال له، ويتدرب على هذا السماع 

 لك ختليصه.رات يف قلبه، فيصعب بعد ذطه، أو يف توغل هذه املنكاحملرم، ويكون ذلك سبباً يف اخنرا
ويضرب على تركها لعشر؛ ولذلك ألن العشر مظنة البلوغ، واألصل أن أقل ما يبلغ فيه الصيب إذا مت 

 عشر سنَّي.
 فيوجد كثري ممن حيتلم وقد مت له عشر سنَّي.

البلوغ،  ذا بلغ عشر سنَّي فهو مظنةودخل يف احلادية عشرة، أو مثالً يبلغ ابإلنبات أو حنوه، فإ
 .فيضرب على تركها

 وهل الضرب ضرب تعليم أو ضرب أتديب؟ الصحيح أنه ضرب تعليم.
يعين: ال يشدد فيه، بل يضربه ضرب تعليم حىت يعلم ذلك؛ ألنه ال يزال يف سن الصغر غالبًا، 

 فيعلمه تعليماً وفيه شيء من الشدة.
 هذا ما يتعلق مبن تلزمه.
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 وقت الضرورةحترمي أتخري الصالة إىل 
 بعد ذلك يقول: )وحيرم أتخريها إىل وقت الضرورة( .

وذلك ألهنا ال تؤخر إال للضرورة، وقت الضرورة يكون يف صالة العصر والعشاء، إال ملن له اجلمع 
بنيته إذا كان جيوز له اجلمع، كإنسان سائر يف الطريق ودخل عليه وقت الظهر وهو مستمر يف السري، 

وقت العصر، وهو مشتغل أيضاً ابلسري وحيب مواصلة السري،  ، فدخل عليهوحيب مواصلة السري
فخرج وقت االختيار الذي هو أن يكون ظل كل شيء مثليه، واستمر يف سريه حىت دخل وقت 

 الضرورة.
 أي: قبل الغروب بنصف ساعة أو بثلث ساعة فوقف، فصلى الثنتَّي يف وقت الضرورة.

 لضرورة.أي: يف وقت العصر الذي هو وقت ا
لو كان سائراً يف الليل، وشق عليه النزول، وأراد مواصلة السري، فلم ينزل إال يف آخر الليل،  وكذا

فإنه جيوز له؛ ألن هذا له عذر يف التأخري، فأما اإلنسان املقيم فال جيوز أن يؤخر العصر إىل ما قبل 
قب الشمس حىت إذا  املنافق، ير  الغروب؛ ملا ورد يف ذلك من قوله صلى هللا عليه وسلم: )تلك صالة



كانت بَّي قرين شيطان قام فنقر أربعًا، ال يذكر هللا فيها إال قلياًل( يعين: أنه فرط يف الوقت وأخره 
صالة العصر إىل أن قرب الغروب، وقد ورد: )أن الشمس تغرب بَّي قرين شيطان، فحينئذ يسجد هلا 

صالة يف هذين الوقتَّي: عند لك هني عن الاملشركون( ، كذلك تطلع بَّي قرين شيطان، وألجل ذ
 الطلوع وعند الغروب؛ لئال يكون سجوده للشيطان.

إال ملن له اجلمع بنيته، قال:  -وقت الضرورة مثالً -فاحلاصل أنه ال جيوز أتخريها إىل آخر الوقت 
حيصل )ومشتغل بشرط هلا حيصل قريبًا( : إذا كان أخرها ألجل أن يشتغل بشرطها، فعرف أن شرطها 

مثاله: أتخر النتظار املاء، فينتظر أن أيتيه املاء، ألنه اآلن ليس عنده ماء، وقد أرسل واردًا،  قريبًا،
 فينتظر ولو خرج وقت االختيار ودخل وقت االضطرار.

 مثال اثٍن: السرتة.
خياطة يعين: الثياب، إذا كان ليس عليه ثياب تسرته، ولكن ينتظر أن أييت فالن بثوب ساتر أو ينتظر 

 ثوب الذي يسرت به عورته، فله أن يؤخرها النتظار هذا الشرط، وكذا بقية الشروط.هذا ال
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 كفر جاحد الصالة
 بعد ذلك يقول: )وجاحدها كافر( .

ما تكلم إال على جاحدها، وقد ذهب مجع من العلماء إىل أن اتركها كافر ولو مل جيحد، ولكن إذا 
نع من الصالة، ففي هذه احلال يقتل، وإذا قتل وهو مصر على تركها دعي إليها وأصر على أن ميت

ك ألنه ال يدفن يف مقابر املسلمَّي؛ وذلفال يعامل معاملة املسلمَّي، فال يغسل وال يصلى عليه، و 
 استمر على الرتك وأصر عليه ولو مل جيحد، واستمر على ذلك إىل أن صرب على القتل.

اتركها، جتدوهنا يف كتاب الصالة لـ ابن القيم، وذكر أدلة من نقول: وردت أحاديث تدل على كفر 
ر أن م، وحكم بَّي القولَّي، ولكنه ذكيقول أبنه كافر، ومن يقول أبنه غري كافر ال خيرج من اإلسال

العلماء فرضوا مسألة ممتنعة الوقوع، وهي: أهنم يقولون: إمنا يعامل معاملة الكافر إذا دعي إىل 
 لِّ وإال قتلناك.الصالة، وقيل له: ص

فقال: ال أصلي، وأان معرتف أبن الصالة فريضة، وأهنا ركن من أركان اإلسالم بل عمود اإلسالم، 
وأهنا أول ما حياسب عنه العبد وآخر ما خيرج من الدين،  يضة هللا اليت فرضها على عباده،وأهنا فر 

هنا شعار اإلسالم وشعار املسلمَّي أان وأن هللا فرضها منه إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم بال واسطة، وأ



 أعرتف بذلك كله، ومع ذلك فإين ال أصلي ولو قتلتموين، ولو قطعتموين إرابً إرابً.
مناً اإلميان الصحيح أبن اتركها كافر، وأبهنا فريضة هللا، وأبهنا ويقال: هل هذا صحيح؟ هل يكون مؤ 

ذلك يصرب على القتل وال يصليها؟! إذا رأينا عمود اإلسالم، وأبهنا أول ما حياسب عليه العبد، ومع 
كذلك ما صعبت مثل هذا قلنا: كذبت، لست معرتفاً بفضلها، ولست معرتفاً بفرضيتها، ولو كان  

فيها مشقة وال تعب وال صعوبة، بل الصالة تعترب لذة للمؤمن وراحة وقرة عَّي  عليك، فالصالة ليس
ل: )اقتلوين وال أصلي( ، وتقول مع ذلك: إنك له، فأنت على هذا القول وعلى هذا الصرب تقو 

 مصدق أبهنا فريضة.
 نقول: هذا قول خيالف الفعل، وفعلك هذا خيالف كالمك.

أصر عليه حنكم أبنه جاحد، وأن إقراره ابللسان خيالف ما يف هذه احلال إذا صرب على القتل و  ففي
ليل على أنه ليس مقتنعاً أبهنا فريضة، فإذا قلبه، فيخالفه عمله تركاً وإصراراً وصرباً على القتل، وهو د

 قتل واحلال هذه فإنه يعامل معاملة الكفار.
عليه، وال يدفنونه يف مقابر املسلمَّي، يغسلونه وال يكفنونه وال يصلون يعين: ال يتواله املسلمون، فال 

ًا، ويعترب ماله فيئًا، وكذلك ال يرثه أقاربه املسلمون، ويعترب مرتد -مثالً -وتطلق منه زوجته يف احلياة 
 فإذا مات أحد من أقاربه فإنه ال يرثه إذا كان يف هذه احلال.

 بَّي له فإنه يعترب كافرًا.ُعرِّف وأمر و  -مثالً -افر( ولو فاحلاصل أنه ذكر هنا أن )جاحدها ك
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 حكم اترك الصالة تكاسالً 
إذا دعي إليها وأصر، فلو قال: أان معرتف أما اتركها تكاسالً وهتاوانً ففي هذه احلال ال يكفر إال 

متكاسل أرى أهنا ثقيلة، وأرى مشقة فيها، فأان أستثقل أداءها يف كل يوم يف كل  بفرضيتها، ولكين
أصر حىت قتل، أو هذه األوقات، ففي هذه احلال يدعى إىل فعلها، ويشدد ويضيق عليه، فإذا امتنع و 

حيكم بكفره، وذكر العلماء أنه يستتاب ثالثة أايم،  حىت تضايق وقت الذي بعدها ففي هذه احلال
علها وأقر بوجوهبا وإال فإنه يقتل، وحينئذ يقتل قتل كافر، وحيث كفر فإنه يقتل بعد االستتابة فإن ف

 وال يعامل معاملة املسلمَّي.
ها مكانتها يف الدين، فلذلك يراها املسلمون لذة وراحة، ويرافاحلاصل أن الصالة هلا أمهيتها، و 

هللا عليه وسلم كان يقول لـ بالل: )أرحنا  املنافقون وحنوهم ثقالً وعائقًا، ومشهور أن النيب صلى



ابلصالة( يعين: عجل هبا حىت نريح أنفسنا إذا دخلنا فيها فنجد هلا راحة، وجند هلا لذة: )وكان إذا 
ة عند غريهم، قال تعاىل: ىل الصالة( ، فدل على أهنا لذيذة عند أهل اإلميان، وثقيلحزبه أمر فزع إ

َا َلَكِبريَةٌ ِإالن َعَلى اخْلَاِشِعََّي{ ]البقرة:}َواْسَتِعيُنوا اِبلصنرْبِ وَ  [ أي: فعلها ثقيل إال على 45الصنالِة َوِإهنن
وسروراً وسلوة، وغريهم تكون عندهم  أهل اخلشوع، فاخلاشعون تكون عندهم خفيفة ولذيذة وراحة 

 كبرية وثقيلة.
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 األذان واإلقامة
ومما يلحق ابلصالة: األذان واإلقامة، واتفق العلماء على أهنا من شعائر اإلسالم، وأن األذان من 

شعائر اإلسالم، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أغار على قوم انتظر، فإن مسع أذاانً كف عنهم 
ذكر هللا تعاىل، ونداء إىل شعرية من ب ملعرفته أبهنم مسلمون، وإال أغار عليهم، ذلك ألنه رفع صوت

 شعائر اإلسالم.
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 فضل األذان
وورد يف فضل املؤذنَّي أحاديث كقوله صلى هللا عليه وسلم: )املؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم 

القيامة( ، وقوله: )يغفر للمؤذن مدى صوته( ، ويف حديث آخر: )ال يسمعه حجر وال شجر وال 
{ يوم القيامة( ، وورد يف تفسري قوله تعاىل: }َوَمْن َأْحَسُن قـَْواًل ممن  شيء إال شهد له ْن َدَعا ِإىَل اَّللِن

 [ قالوا: نزلت يف املؤذنَّي.33]فصلت:
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 حكم األذان واإلقامة
األذان واإلقامة فرضا كفاية، وفروض الكفاية هي اليت إذا قام هبا من يكفي سقط اإلمث عن الباقَّي، 



تركوها أمثوا كلهم، فإمثهم كلهم دليل على أهنم مكلفون هبا، وإمثهم مجيعاً دليل على تكليفهم،  وإذا
 م هبما من يكفي سقط اإلمث عن الباقَّي.فإذا قا
ل أن املؤذن يتوىل األذان بنفسه، وال يعتمد على جهاز أو آلة أو حنو ذلك، ففي بعض واألفض

 ن األشرطة.الدوائر أو بعض الشركات جيعلون األذان م
 فمثاًل: أيخذون شريطاً عند املكرب مث يشغلونه.

ه ؤذن الذي يريد األجر يلقيصحيح أنه حيصل به املقصود واإلعالن املطلوب، ولكن األصل أن امل
 بنفسه كما هو، ويستمع إليه املدعوون.

 األذان: اإلعالم بدخول الوقت.
 واإلقامة: اإلعالم ابلقيام إليها.

أو خياماً أو بيوت  -مثالً -على الرجال، وال جيب على النساء، ولو كانت قرية الوجوب والفرضية 
ا منهية عن رفع الصوت أمام توىل األذان املرأة؛ ألهنشعر يف ابدية كلهم إانث فال أذان عليهم، وال ت

 الرجال.
م األذان، ويشرتط أيضاً أن يكون األذان على األحرار، أما إذا كانوا مماليك فيقولون: ال جيب عليه

ولكن يسن؛ وذلك ألهنم مكلفون أبن يصلوا ولو كانوا مملوكَّي، وجيب على سادهتم أن ميكنوهم، 
إذا كان املسجد بعيداً يستغرق ساعة مثالً ذهاابً وساعة ن فيه الصالة مجاعة، إال وخيلوا هلم وقتاً يؤدو 

ليهم فيها خدمة هذا اململوك، إايابً فلهم أن مينعوهم؛ ألهنم قد يعتذرون أبهنا عشر ساعات يفوت ع
 فأما إذا كان املسجد قريباً كنصف ساعة أو ربع فال يسقط عن اململوك.

ويسن للمسافرين من غري وجوب، فاملقيمون  ن: أن يكون على املقيمَّي،ويشرتط أيضاً يف األذا -
فرون يسن يلزم عليهم، سواء كانوا يف بيوت مدر أو يف بيوت شعر، فيلزمهم وجيب عليهم، واملسا

هلم، وكان بالل رضي هللا عنه يؤذن للصحابة وهم يف السفر، ودائماً هو الذي يتوىل األذان عند 
يب ذر أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )إين أراك حىت للمنفرد؛ حلديث عن أ دخول الوقت، بل يشرع

؛ فإنه ال يسمع حتب البادية والغنم، فإذا كنت يف ابديتك أو غنمك فأذنت فارفع الصوت ابألذان
 صوت املؤذن جن وإنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة( ، فهو فضيلة حىت ولو كان منفردًا.

(5/15) 

 



 حكم األذان لغري الصلوات اخلمس واجلمعة
السنية تكون للصلوات اخلمس املؤداة وللجمعة، وخيرج الكسوف، وينادى هلا ولكن ال يؤذن هلا 

اء، والعيد والرتاويح ال يؤذن هلا، ولو أهنم فاتتهم صالة الفجر واستيقظوا ابألذان املعتاد، واالستسق
للصالة اليت ة فال يؤذنون، والبد أن يكون األذان بعدما طلعت الشمس، وأرادوا أن يقضوا الصال

 تؤدى يف وقتها.
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 املواالة والرتتيب يف اآلذان
مث  ن يبدأ ابلتكبريات األربع، مث ابلشهادتَّي األربع،وال يصح األذان إال مرتباً متواليًا، وترتيبه: أ

ابحليعالت األربع، مث ابلتكبريتَّي، مث ابلتهليل كما هو معروف، هذا هو الرتتيب، فلو قدم الشهادات 
  يصح، ومل يسقط به الوجوب، والبد أن يكون مرتباً.مل يصح، ولو قدم احليعلة على الشهادات مل

مث رجع بعد  -مثالً -، فلو كرب التكبريات األربع مث سكت، أو خرج كذلك البد أن يكون متوالياً 
عشر دقائق أو أربع دقائق فاتته املواالة، فالبد أن يعيده من أوله، ويعيد ما فعله حىت  مخس دقائق أو

 قف بَّي كل تكبريتَّي.تكون متوالية، والسنة أن ي
سنة أن يرتسل يف األذان، وقد ورد فيه التوايل هو كونه إذا أتى ابلتكبرية أتى ابلذي بعدها، وال

( والرتسل: أن يقف بعد كل تكبرية، وكلما أتى بتكبرية حديث: )إذا أذنت فرتسل، وإذا أقمت فاحدر
لثالثة ويقف ويتنفس، مث ابلرابعة وهكذا وقف وتنفس، مث أتى ابلتكبرية الثانية، مث توقف وتنفس، مث اب

به مد الصوت؛ ألن املؤذن ميد صوته بقدر ما  الشهادات، وهكذا احليعالت، وذلك ليحصل
 يف نفس مل حيصل مده كما ينبغي، فإذا مجع تكبريتَّي يف نفس مل يستطيع، ومعلوم أنه إذا مجع مجلتَّي

ديث: )إذا أذنت فرتسل، وإذا أقمت فاحدر( حيصل املد املطلوب، مث هو خيالف الرتسل الذي يف احل
 تأين يف اإللقاء.واحلدر: هو اإلسراع، والرتسل: هو ال

 وهذا هو األذان املعتاد.
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 الفصل بَّي التكبريات يف اآلذان
ويف السنَّي املتأخرة كان املؤذنون يف احلرم جيمعون التكبريتَّي يف نفس واحد، الذي محلهم على ذلك: 

 اإلسراع من غري دليل، مث جاءت اإلذاعة فصارت تنقل صوت مؤذين احلرم على هيئته: تكبريتَّي
 بنفس.

تَّي يف نفس، وهو فاعتقد الناس أن هذا هو السنة، وقلدهم كثري من املؤذنَّي، وصاروا جيمعون تكبري 
خالف احلديث وخالف احلكمة اليت ألجلها شرع األذان، وهو مده ومد كل مجلة مداً بليغاً حىت 

حنو مخس دقائق  -ربقبل وجود املك-تطول مدته، وكنا نسمع بعض املؤذنَّي قدمياً أنه يقيم يف األذان 
غافاًل، فإذا طالت مدته مسع ولو ميد صوته؛ حىت يسمعه الغافل؛ ألن هناك إنساانً منشغالً وإنساانً 

مجلة، فالسنة أن ميد كل تكبرية مداً بليغاً أبقصى نفسه، مث يقف بعدها ويسرتجع النفس، مث ميد 
 كبريات األربع، وهكذا الشهادات.التكبرية الثانية بقدر أقصى نفسه، مث يقف بعدها، وهكذا الت

ك يف الشهادة )أن ال إله إال هللا( ميد هذه املد يكون يف حروف املد، يف )هللا( ميد الالم، وكذل
 احلروف بقدر ما يتسع له نفسه، هذا هو األذان املعتاد.

عن فنرى أن مجع التكبريتَّي يف نفس واحد من اخلطأ، ورأيت من تكلم يف ذلك من العلماء، نقل 
هنما من جنس ذلك عن النووي أنه أجاز مجع التكبريتَّي، وكأنه حكى ذلك قوالً يف اجلواز، وقال: أل

 واحد.
وكأنه يرى استحباب مجع التكبريتَّي  -شارح الرتمذي حتفة األخوذي-مث تكلم على ذلك املباركفوري 

 يف نفس واحد، ولكن سبب ذلك أنه رأى هذا هو أذان أهل احلرم.
حجوا ورأوا تكبري احلرم اعتقدوا أن أهل احلرم هم أهل السنة وهم أهل الدليل، وأهنم  واحلجاج إذا

 أقرب إىل الصواب، وما علموا أن هؤالء مقلدة حدث منهم هذا يف عهد أخري.
وقد كنا قبل مخسَّي سنة يف مكة، وكان يؤذن أربعة مؤذنَّي يف زوااي احلرم، هذا مؤذن حنفي، وهذا 

وهذا حنبلي، واملؤذن احلنبلي هو الذي يرتب األذان، واألخريون كأهنم مشوا مالكي، وهذا شافعي، 
م هذه اليت هي طريقة حمدثة: مجع التكبريتَّي، مث أمروا بعد ذلك أبن يقتصروا على املؤذن على طريقته

 كان يصلى أربع  -قبل الفتح-الواحد؛ ألنه حيصل به اإلعالم، مع أهنم أيضاً قبل مثانَّي سنة أو حنوها 
الدولة مجاعات يف احلرم، كل أهل مذهب يصلون وحدهم، حىت مجعهم هللا تعاىل بعد استيالء هذه 

 املباركة.
فاحلاصل أن املباركفوري كأنه استدل ابحلديث الذي يف صحيح مسلم، وهو قوله صلى هللا عليه 

 وسلم: )إذا قال املؤذن: هللا أكرب هللا أكرب.
 .فقال أحدكم: هللا أكرب هللا أكرب



 مث قال: أشهد أن ال إله إال هللا.
 فقال: أشهد أن ال إله إال هللا.

 ن حممداً رسول هللا.مث قال: أشهد أ
 فقال: أشهد أن حممداً رسول هللا.

 مث قال: حي على الصالة.
 فقال: ال حول وال قوة إال ابهلل.

 مث قال: حي على الفالح.
 فقال: ال حول وال قوة إال ابهلل.

يضاً كرب هللا أكرب فقال: هللا أكرب هللا أكرب( ، فاستدل به على مجع التكبريتَّي، ورأيت أمث قال: هللا أ
بعض الشباب الذين يؤذنون على هذه الكيفية يستدلون هبذا احلديث، واجلواب أن نقول: هل مسعتم 

كون النيب صلى هللا عليه وسلم عندما تكلم هبذا؟! هل أتكدمت أنه ما سكت بَّي التكبريتَّي؟ قد ي
 سكت، قد يكون قال: إذا قال املؤذن: هللا أكرب هللا أكرب.

هللا أكرب، وأيضاً فإنه من ابب تعليمهم ما يقولون، والدليل: أنه ما ذكر إال  فقال أحدكم: هللا أكرب
تكبريتَّي مع أهنا أربع، فكأنه يريد جنس التكبريات، فال يكون يف هذا احلديث دليل على أنه جيمع 

 هذا هو الذي أختاره.التكبريتَّي، 
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 من شروط األذان
 يشرتط أن يكون منواًي: أن يكون انوايً األذان أنه نداء للصالة.

 يشرتط أن يكون من ذكر، فال جيوز أن تؤذن األنثى وال يرفع صوهتا ولو يف أشرطة أو حنوها.
ه إذا ميز كابن سبع صح يشرتط أن يكون مميزًا، فال يكون صغرياً دون التمييز، وهذا دليل على أن

 قصود.أذانه؛ ألنه حيصل به امل
يشرتط أن يكون عداًل، وهذا خيرج الفاسق، فالفاسق ليس له أن يتوىل أعمال اخلري، لكن لو كان 

 ظاهره العدالة اكتفي بذلك، وال نبحث عن ابطنه أو عن أسراره.
يعيد ولو بدقيقة، ولو أذن  ويشرتط أن يكون األذان بعد دخول الوقت، فمن أذن قبل الوقت فإنه

أو للظهر قبل الزوال ولو بدقيقة يعيد، واختلفوا يف أذان الفجر، وأكثر  للمغرب قبل الغروب،



أجازوا األذان للفجر قبل طلوع الفجر، ومنهم املؤلف هنا، والصحيح أنه ال  -إال احلنابلة-الفقهاء 
ال تصح إال بعد دخول وقتها، ومنها: جيوز ولو اشتهر ذلك يف كتب احلنابلة، وذلك ألن الصالة 

، فال تصح إال بعدما يدخل الفجر، والفجر يدخل بطلوع الصبح، فالبد أن يكون بعد صالة الصبح
طلوع الفجر، وأما ما استدلوا به من أذان بالل؛ فإنه كان ألجل الصوام ينبهم على أن يستعدوا 

 للسحور وحنوه.
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 ما يسن للمؤذن
ألنه املقصود، نعم يصح األذان  -أي: رفيع الصوت-: كونه صيتاً ؟ الوصف األولما يسن للمؤذن

ولو كان صوته خافتاً وحيصل به املقصود، ولكن احلكمة من األذان بلوغ الصوت إىل آخر القرية أو 
 حنوها.

 املعذور أو -مثالً -الوصف الثاين: أن يكون أمينًا، وذلك ألنه يؤمتن على هذه العبادة، فيسمعه 
ن يف بيوهتم، ويسمعه الصائم فيفطر، ويسمعه الصائم فيمسك للصيام، فالبد أن يكون النساء فيصلو 

 أميناً وموثوقاً يعتمد أذانه.
الوصف الثالث: أن يكون عاملاً ابلوقت، أي أن عنده معرفة ابملواقيت، حبيث إنه يعرف مىت يدخل 

 الوقت وآخره.نه يتعلم أول الوقت ومىت خيرج، ففي هذه احلال البد أ
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 األذان واإلقامة يف اجلمع والقصر
 يقولون: إذا مجع صالتَّي يف وقت واحد كاملسافر، أو من مجع ملطر أو حنوه كفاه أذان واحد.

وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم ملا مجع يف عرفه الظهرين اكتفى أبذان واحد، ويف مزدلفة العشائَّي 
 .أذن لألوىل وأقام لكل صالة

وائت، فقد اشتهر أيضاً أنه عليه الصالة والسالم ملا كان يف غزوة األحزاب كذلك أيضاً إذا قضى ف
شغله األحزاب عن األربع الصلوات: عن الظهر والعصر واملغرب والعشاء، فصالها كلها يف وقت 



جتماعهم، مث العشاء أو بعد العشاء، وأذن مرة فاجتمعوا، ومل يكن هناك حاجة إىل أن يكرر األذان ال
 ة إبقامة.صلى كل صال
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 متابعة املؤذن وترديد قوله
يسن للمؤذن والسامع متابعته سرًا، قالوا: املؤذن أيضاً جييب نفسه، فإذا كرب وقال: )هللا أكرب( 

بصوت مرتفع كرب أيضاً سراً ليحصل على إجابة نفسه، وكذا السامع إذا مسعه يكرب كرب، وبعد كل 
 احليعلة فيقول احلوقلة، وذلك أبن يقول: ال حول وال قوة إال ابهلل. مجلة إال يف

يقول:  -الذي هو قوله: الصالة خري من النوم-د كل واحدة، وهي أربعة مجل، وبعد التثويب بع
 صدقت وبررت.

كأهنم قالوا: إن هذا استحسان، وذلك ألن كلمة )حي على الصالة( ليست ذكراً وليست آية، وإمنا 
 نداء.هي دعوة 

فائدة للسامع أن يقول: حي على أي: هلموا إىل الصالة! فال فائدة يف أن تقوهلا وأنت جتيبه، وال 
 الصالة.

 وكذلك يف الصالة إذا قال اإلمام: )مسع هللا ملن محده( .
فليست هذه ذكرًا، فال فائدة للمأموم يف أن يقول: مسع هللا ملن محده، فألجل ذلك يقول: ربنا ولك 

 احلمد.
ر، كأنه يقول: أان أجيبك فهكذا يف قول: )حي على الصالة، حي على الفالح( أييت ابحلوقلة ألهنا ذك

أيها املنادي معتمداً على حول هللا وقوته، فليس يل حول وليس يل طول وليس يل قدرة وليس يل قوة 
 توكل عليه.إال أبن ميدين هللا تعاىل حبول منه وبقوة منه، فيكون يف هذا اعتماد على هللا و 

يف قوهلا، فإذا قال: صدقت وبررت،  كذلك التثويب )الصالة خري من النوم( ليست ذكرًا، فال فائدة
 فإنه ال أبس بذلك، يكون ذكراً أن يصدقه فيما يقول.

وبعض العلماء يقول: أييت هبا لعموم احلديث الذي فيه: )إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثلما يقول( ولكن 
لها كلمة م قوله: )فقولوا مثلما يقول( مستثىن منه األشياء اليت ليست ذكرًا، ومثالصحيح: أن عمو 

)قد قامت الصالة( ليست ذكرًا، فال فائدة يف أن يقوهلا، واحلديث الذي فيه أن يقول: )أقامها هللا 
، وال وأدامها( ضعيف، ولكن ملا كانت كلمة )أقامها هللا وأدامها( كلمة دعاء فال يعرتض على من قاهلا



 يقال: إن هذا مل يثبت.
دعاء ال مينع منه، وكونك تعيدها مع املقيم فتقول: قد وحنن نقول: إنه مل يثبت مرفوعًا، ولكن ال

 قامت الصالة.
 ال فائدة يف ذلك.
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 الصالة على النيب بعد األذان
م وكذلك املؤذن وبعد ذلك ذكر الصالة على النيب، فيصلي السامع على النيب صلى هللا عليه وسل

ء تقدمي الصالة على النيب صلى هللا نفسه، وذلك ألنه موطن إجابة للدعاء، ومن أسباب إجابة الدعا
 عليه وسلم حلديث: )الدعاء موقوف بَّي السماء واألرض حىت يصلى على النيب( .

اً الوسيلة ل ما ورد( : ومنه: )اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممدقال: )وقو 
ختلف امليعاد( ما وردت يف احلديث،  والفضيلة، وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته( ، وزايدة )إنك ال

ا َما َوَعْدتـََنا َعَلى ُرُسِلَك ولكن ال أبس هبا، وذلك ألهنا واردة يف القرآن يف مثل قوله تعاىل: }رَبـنَنا َوآتِنَ 
حيث  [ ، فال ينكر على من أتى هبا،194َك ال خُتِْلُف اْلِميَعاَد{ ]آل عمران:َوال خُتِْزاَن يـَْوَم اْلِقيَاَمِة ِإنن 

 إهنا بعض آية من كالم هللا.
ب يسن بعد ذلك: الدعاء، وقد ورد حديث: )الدعاء بَّي األذان واإلقامة ال يرد( أي: من أسبا

 اإلجابة.
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 حكم اخلروج من املسجد بعد األذان
 جد بعد األذان بال عذر أو نية رجوع( .: )حيرم خروج من مسقال املصنف رمحه هللا

ورد حديث عن أيب هريرة أنه رأى رجالً بعد األذان خرج من املسجد، فقال: )أما هذا فقد عصى أاب 
القاسم( ، وحيمل على أن أاب هريرة عرف أنه ال يرجع، أما إذا خرج ليتوضأ مث يرجع سريعاً أبن كان 

 -مثالً -ورجع فال حرج عليه يف ذلك، وهكذا إذا كان يد فخرج وقضى حاجته حاقناً أو له عذر شد
إماماً يف مسجد آخر فال حرج أن يذهب إىل مسجده، أو عرف أبنه يدرك الصالة يف مسجد آخر، 



 إماماً يف -مثالً -وكان له شغل يف ذلك املسجد، كان له عذر، فالعذر يف قوله: )بال عذر( كونه 
جة قرب ذلك املسجد، أو يريد أن يقطع بعض الطريق، مسجد آخر، أو له حا مسجد، أو مؤذانً يف

 أو حنو ذلك من األعذار، فمثل هذا يباح له أن خيرج بعد األذان إذا أمن أال تفوته الصالة مجاعة.
ي من واحلكمة يف ذلك: أنه إذا خرج فاتته اجلماعة، فيكون تسبب يف فوت صالة اجلماعة اليت ه

 يأيت.الواجبات كما س
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 من شروط الصالة: دخول الوقت
والشرط: ما ال يتم املشروط إال به، وشروط الصالة تكون قبلها، وال يدخل فيها إال بعدما تتكامل 

الشروط، وشروطها معروفة حيفظها األطفال يف املرحلة االبتدائية، وذكر هنا ستة، وهي تسعة، وذلك 
كل عبادة، فكأهنم يرتكوهنا ألهنا معروفة متكررة، والتمييز شروط لألن الثالثة األول: اإلسالم والعقل 

 فيتكلمون على الشروط اخلاصة ابلصالة.
 الشرط األول: الطهارة، وقد تقدمت يف كتاب الطهارة، ويراد هبا الطهارة من احلدث.

ْوقُواًت{ ََّي ِكتَااًب مَ والشرط الثاين: دخول الوقت، لقوله تعاىل: }ِإنن الصنالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمنِ 
[ ، من حكمة هللا تعاىل أنه ما أوجب الصلوات مجيعاً سبع عشرة ركعة يف وقت 103]النساء:

واحد، فإنه قد يشق ويصعب اإلتيان هبا يف وقت واحد، فجعلت متفرقة، ومن احلكمة يف ذلك: 
الصالة،  به دخل عليه وقتجتدد الصلة ابهلل، وذلك ألن العبد إذا غفل وقتاً من األوقات، وقسا قل

وهو الوقت الذي يؤدي فيه عبادة فيها ذكر وشكر ودعاء، وفيها قراءة وخشوع وفيها إانبة وتذلل، 
فيكون هذا الذكر وهذه العبادة مما يصقل القلب، وينشطه على العبادة، ومما يزيل ما به من الغفلة، 

 وما وقع من آاثرها من القسوة.
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 الصلواتت األوقات بَّي احلكمة من تفاو 
إن أطول األوقات اليت ال صالة فيها: ما بعد العشاء وما بعد الفجر، وذلك ألن ما بعد العشاء حمل 

راحة غالباً وحمل نوم، ومع ذلك ُشرع فيه التهجد، وقد وردت األدلة يف أتكيد التهجد ويف أتكيد 



 صالة الليل وهي مشهورة.
لضحى، واحلكمة أن يكون هذا الوقت مع ذلك شرعت فيه صالة اوالثاين: بعد الفجر إىل الظهر، و 

 الطويل ال خيلو من صالة ولو تطوعًا.
أما بقية األوقات فإهنا متقاربة، من الظهر إىل العصر، ومن العصر إىل املغرب، ومن املغرب إىل 

 العشاء، هذه أوقات متقاربة، فألجل ذلك ال تطول فيها الغفلة.
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 يتمأخذ املواق
هذه املواقيت قد تؤخذ من عموم اآلايت أو من ظواهرها، واستنبطت من آية يف سورة هود: }َوَأِقِم 

 [ .114الصنالَة َطَريفِ النـنَهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللنْيِل{ ]هود:
)طريف النهار( : يدخل يف الطرف األول صالة الفجر ويف الطرف الثاين الظهر والعصر؛ ألهنما يف 

 ين من النهار.لثاالنصف ا
 )وزلفاً من الليل( أي: املغرب والعشاء؛ ألهنما يف أول الليل.

واآلية األخرى يف سورة اإلسراء، وهي قوله تعاىل: }َأِقِم الصنالَة ِلُدُلوِك الشنْمِس ِإىَل َغَسِق اللنْيِل 
 ظهر والعصر.ال [ ، )فدلوك الشمس( يعين: ميلها، ويدخل فيه78َوقـُْرآَن اْلَفْجِر{ ]اإلسراء:

 و )غسق الليل( يدخل فيه املغرب والعشاء.
 )قرآن الفجر( يعين: صالة الفجر.

واستنبطت أيضاً من قوله تعاىل يف سورة الروم: }َفُسْبَحاَن اَّللِن ِحََّي متُُْسوَن َوِحََّي ُتْصِبُحوَن * َوَلهُ 
 [ .18-17وَن{ ]الروم:ِهرُ احْلَْمُد يف السنَمَواِت َواأَلْرِض َوَعِشيًّا َوِحََّي ُتظْ 

 فـ )حَّي متسون( يذكر فيه صالة املغرب والعشاء.
 )وحَّي تصبحون( يذكر فيه صالة الفجر.

 و )عشيًا( صالة العصر.
 و )حَّي تظهرون( صالة الظهر هكذا فّسرها املفسرون.
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 وقت صالة الظهر
 بدأ ابلظهر؛ ألن الذي قبلها ليس وقتاً لشيٍء من الفرائض.

و ليس وقتاً لشيٍء من الصلوات ما بَّي طلوع الشمس إىل زوال الشمس مل يوقنت فيه فريضة، فه أي
املكتوبة، فلذلك بدءوا ابلظهر؛ ألن األوقات اليت بعدها متصل بعضها ببعض، فالظهر يتصل وقتها 

اء، والعشاء والعصر ميتد وقتها إىل املغرب، واملغرب ميتد وقتها إىل العشابلعصر وليس بينهما فاصل، 
 ميتد وقتها إىل الفجر.

 .ويبدأ وقت الظهر ابلزوال
والزوال يراد به زوال الشمس من وسط السماء، ومعلوم أن الشمس إذا طلعت ال تزال ترتفع 

ل ذلك الظل يتقلص وينقص وينتصب لألشياء ظل، وكل شيٍء شاخص فإنه يكون له ظل، مث ال يزا
، فإذا مالت إىل جهة الغرب ابتدأ يزيد وال يزال يزيد إىل حىت تكون يف وسط السماء فيتوقف نقصه

 تغرب، فإذا مالت وابتدأ الظل يف الزايدة ولو قدر أمنلة دخل وقت الظهر. أن
 إذًا: يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وذلك إذا مالت وابتدأ الظل ابلزايدة.

 رمحه هللا: ]حىت يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال[ . يقول
 : مىت ينتهي وقت الظهر؟ إذا تساوى منتصٌب وفيئه.يعين

 ظله. )فيئه( أي:
 ويراد ما كان زائداً على الظل املوجود وقت الزوال.

فمثاًل: إذا نظران إىل شيء منتصب عندما زالت الشمس، ومن وقت زوال كانت الشمس مائلة إىل 
وجود وقت الزوال ال نعتد به، ولو قدر أصبعَّي؛ فهذا الظل امل -مثالً -اجلنوب، فكان له ظل  جهة

الظل، وال حنسب الظل املوجود وقت الزوال، مث ال يزال وقت الظهر  وإمنا يبدأ وقت الظهر من زايدة
 ممتداً حىت يصري ظله مثله، ويتساوى وفيئه.

ة تيمرت مثاًل، فإذا زاد طول الظل بعد الظل املوجود على مثانيإذا قدران مثاًل: أن هذا الشيء مثانية سن
 سنتيمرت خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر.

طول هذا اجلدار عشرة أمتار، فمرت موجود قبل الزوال وعشرة بعده، إذا وصل نفرض مثاًل: أن  -
 ظله إىل أحد عشر مرتاً انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر.

د به، الزوال وإذا ظلك قدم، فهذا الظل املوجود وقت الزوال ال يعت افرض أنك وقفت وقت -
 وميتد وقت الظهر إىل أن يكون ظلك مثلك.

أن طولك مائة ومخسون سنتيمرت، فإذا كان الظل مثلك فإنه خيرج وقت الظهر  افرض مثاًل: -
 ويدخل وقت العصر، فهذا معىن قوله: )يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال( .
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 وقت صالة العصر
 إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر.

رار، واملختار يبدأ من خروج وقت الظهر حىت يصري ظل  العصر هلا وقتان، وقت اختيار ووقت اضطو 
 كل شيٍء مثليه.

أي: إذا كان ظلك مثلك مرتَّي وال تعد الظل املوجود وقت الزوال خرج وقت االختيار ودخل وقت 
ريها إىل وقت تغيب الشمس، وقد تقدم أنه ال جيوز أتخاالضطرار، ووقت الضرورة ميتد إىل أن 

 الضرورة إال لعذر.
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 وقت صالة املغرب
وبعد الغروب يدخل وقت املغرب، وميتد حىت يغيب الشفق األمحر، والشفق األمحر هو احلمرة اليت 
تكون يف اجلهة الغربية بعد غروب الشمس، فإذا انتهت وغابت تلك احلمرة وأظلم اجلو خرج وقت 

 املغرب ودخل وقت العشاء.
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 وقت صالة العشاء
والعشاء أيضاً هلا وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار، فاملختار يبدأ من غروب الشفق إىل ثلث الليل 

 األول، وقيل إىل نصفه، ووقت الضرورة إىل طلوع الفجر.
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 وقت صالة الفجر
السرحان، فهذا ال والفجر فجران، فجر أول وهو بياض يف آخر الليل مستطيل دقيق يشبهونه بذنب 

فجر الثاين ويسمى الفجر الصادق: فهو يدخل به وقت الفجر وال حيرم على الصائم األكل، وأما ال
جر، البياض املعرِتض يف األفق الشرقي فهذا هو الذي حيرم الطعام على الصائم، ويبيح صالة الف

 ووقت الفجر ميتد إىل طلوع الشمس.
 يكون وقتاً بعد طلوع الشمس. يعين: إىل خروجها، فيخرج وقتها وال
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 ما تدرك به املكتوبة
قال املصنف رمحه هللا: ]تدرك املكتوبة إبحرم يف وقتها[ إذا أحرم فقال: )هللا أكرب( قبل أن خيرج 

الوقت فقد أدرك الوقت وأصبحت صالته أداًء ال قضاًء، هذا قول، والقول الثاين أنه ال يُدرك إال 
صلى هللا عليه هو الصواب الصحيح أنه ال يدرك الوقت إال إبدراك ركعة، قال  إبدراك ركعة، وهذا

وسلم: )من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من 
 العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر( ، يعين: فيضيف إليها ابقي الصالة.

من الصبح قبل أن تطلع الشمس( ، ومحلت السجدة على أن لكن ورد يف رواية: )من أدرك سجدة 
هبا الركعة اليت هي قيام وقعود وركوع وسجود، فمن أدرك ركعة ُعّدت صالته أداًء وإال فهي املراد 

قضاء، وحيُرم أتخريها إىل وقت ال يسعها، وحيرم أن يؤخرها إىل أن يبقى وقٌت يضيق عن أدائها، فإذا  
تان حرم ر تستغرق أربع دقائق فأخرها إىل أن مل يبق إال ثالث أو دقيقصالة الفج -مثالً -كانت 

عليه، أو صالة العصر تستغرق أربع دقائق أو مخساً فأخرها حىت مل يبق بينه وبَّي غروب الشمس إال 
 دقيقتان، فال جيوز ذلك.

يؤديها قبل والصالة ال بد أن تكون يف الوقت، فال يصلي حىت يتيقن أن الوقت قد دخل؛ ألنه رمبا 
أن الشمس قد زالت، ويعرف الزوال بزايدة دخول الوقت فال جتزئ، فال يصلي الظهر حىت يتحقق 

الظل إذا كانت الشمس طالعة، وإذا كان غيماً فبالتحري أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن 
 اليقَّي.

غيم، يعين: قبل  -مثالً -إذا غلب على الظن أنه قد زالت الشمس أو قد طلع الفجر إن كان هناك 
 الوقت. انتشار الساعات املوجودة؛ ألن الساعات حتدد



أنه صلى الفجر قبل أن يطلع الفجر، مث تبَّي أنه أخطأ فيعيد،  -مثالً -ويعيد إن أخطأ: فلو قدر 
 وكذلك لو تبَّّي أنه صلى املغرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة فيعيد.

هبا قبل خروج وقتها بتكبرية لزمته وما جيمع إليها قبلها[ قال املصنف رمحه هللا: ]من صار أهالً لوجو 
 صار أهالً لوجوهبا. من

 يعين: من وجبت عليه قبل أن خيرج وقتها بتكبرية لزمته وما جيمع إليها قبلها.
إذا أدرك من آخر وقتها قدر حترمية وهو أهل لوجوهبا لزمته، يدخل يف ذلك مثاالن: املثال األول: 

ع إليها، ألنه أدرك ق قبل أن تغرب الشمس بدقيقة أو بتكبرية لزمته العصر وما جيماجملنون، إذا أفا
آخر العصر، والذي جيمع إليها قبلها هو الظهر؛ فيقضي الصالتَّي، ألنه قبل ذلك كان ساقطاً عن 
التكليف ولكن اآلن أصبح مكلفًا، فنقول له: اقض الصالتَّي اللتَّي أدركت وقتهما ولو مل تدرك إال 

 اً يسريًا، ألن وقتهما واحد.جزء
ا اجملنون قبل أن يطلع الفجر بدقيقة أو بنصف دقيقة أو بقدر حترمية وكذلك يف العشائَّي إذا أفاق هذ

 ألزمناه أن يقضي صالة املغرب والعشاء ألنه أدرك آخر وقتهما ومها جتمعان.
ب الشمس بدقيقة لزمها املثال الثاين: احلائض، وهذا يقع كثرياً إذا طهرت احلائض قبل أن تغر 

لزمها العشاءان، والعمدة يف ذلك أهنا صارت من أهل  الظهران، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر
 التكليف، وأن الصالتَّي وقتهما واحد.

مث العمدة أيضاً على ورود آاثر عن الصحابة، فهو مروٌي عن عبد الرمحن بن عوف وعن سعد بن أيب 
الطبعة سانيد صحيحة رواها ابن أيب شيبة يف مصنفه يف اجمللد الثاين وقاص وعن ابن عباس وغريهم أب

 ( أو حنوها.235القدمية يف صفحة )
وكثري من النساء جادلن يف ذلك، فنقول: العمدة يف ذلك كالم هؤالء الصحابة رضي هللا عنهم، وهم 

 ال يقولون إال عن توقيف.
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 ترتيب قضاء الفوائت فوراً 
 وراً قضاء فوائت مرتبًا[ .ه هللا: ]جيب فقال املصنف رمح

إذا كان عليه فوائت فإنه جيب قضاؤها فورًا، فال يؤخرها، مثال ذلك: شخص كان مغمى عليه ملدة 
يومَّي، أو ثالثة أايم، فإذا فاق صار عليه قضاء مخسة عشر فرضًا، ففي هذه احلال يقضي هذه 



 الفروض إذا صحا مرتِّباً هلا.
ر ظهر وهكذا حىت يكملها، وال الفجر صلى فجر ظهر عصر مغرب عشاء فج -مثالً -إذا كان أوهلا 

 يؤخرها بل أييت هبا فوراً.
إذا زال العذر قضاها فوراً  -مثالً -يعين: ساعة ما يصحو أو ساعة ما ينتهي عذره، كصاحب البنج 

 مرتّبة.
ويشق عليه ذلك،  -ثالً م-إذا سئم وتعب، أو إذا كان مريضاً  -مثالً -فإن تضرر فله أن يؤخرها 

ض إرهاق وتعب، ففي هذه احلال جيوز أن يؤخر بعضها حىت يريح نفسه قلياًل، وبقي فيه من أثر املر 
 وإذا نسي أوهلا صالها حسب اعتقاده.

يعتقد بعض الناس أن قضاءها يكون كل وقت مع وقته، يقول: إذا صليت الظهر صل معها ظهر من 
والفجر، وهذا  عها عصراً من الفوائت، وكذا املغرب والعشاءالفوائت، وإذا صليت العصر صل م

 خطأ ال دليل عليه، بل تقضيها كلها متوالية.
وكذلك إذا خشي فوت احلاضرة أو اختيارها: كما إذا استمر يصلي حىت خرج وقت الظهر، فنقول: 

تيار للعصر وهو يقدِّم الظهر؛ ألهنا تؤدى أداًء، أو إذا استمر يقضي هذه الصلوات فخرج وقت االخ
م العصر.صريورة ظل الشيء مثليه، فيق  دِّ

(5/34) 

 

 من شروط الصالة: سرت العورة
 قال املصنف رمحه هللا: ]سرت العورة[ :

(5/35) 

 

 تعريف العورة
 الشرط الثالث: سرت العورة: ومسائله يسرية.

 العورة: هي ما يلحق كاشفها عار.
ويسوءه ذلك، ألجل ذلك تسمى السوءة، يف قوله تعاىل:  والسوءة: هي ما يلحق اإلنسان عار وعيب

 [ .22}َبَدْت هَلَُما َسْوآهُتَُما{ ]األعراف:



وا زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد{ ة حىت يف خارج الصالة؛ لقوله تعاىل: }ُخذُ جيب سرت العور 
 [ .26ْوآِتُكْم َورِيًشا{ ]األعراف:[ ، ولقوله: }َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا يـَُواِري سَ 31]األعراف:

(5/36) 

 

 ما حيصل به سرت العورة
يسرت اإلنسان عورته بشيء طاهر ولو كان يف خلوة وليس عنده أحد، روي أنه عليه الصالة والسالم 
قيل له: )اي رسول هللا! يغتسل أحدان يف الصحراء عاراًي، فقال: هللا أحق أن يستحيا منه( ، وكذا إذا  

 ظلمة، وال يقول: ليس عندي أحد يرى عوريت، بل يسرت عورته. كان يف
 مبا ال يصف بشرته. والسرت يكون

يعين: ابلسرت الذي يسرت اجلسد حبيث ال يكون شفافاً توصف من ورائه البشرة حبيث يُرى شعر 
 البشرة أو لوهنا بياض أو سواد أو محرة، وال بد أن يكون الساتر يسرت ظاهر اجلسد فال يرى ما

 وراءه.

(5/37) 

 

 بيان حد العورة
عورة الرجل والصغرية احلرة والصغرية املراهقة اليت دون البلوغ واألمة كبرية أو صغرية من السرة إىل 

 الركبة، وابن سبع إىل عشر عورته الفرجان فقط.
ية بدهنا احلرة: املرأة احلرة كلها عورة إال وجهها يف الصالة، فإهنا تكشف وجهها يف الصالة، أما بق

مة قالت: )اي رسول هللا! أتصلي املرأة ابلدرع الواحد فقال: إذا كان الدرع فإهنا تسرته حلديث أم سل
سابغاً يغطي ظهور قدميها( ، فاشرتط أن يغطي ظهور القدمَّي، وهكذا يغطي الكفَّي ويغطي العنق 

 مع تغطيتها بقية اجلسد.

(5/38) 

 



 سرت املنكبَّي يف الصالة
ذا صلى فرضاً أن يسرت العورة اليت من السرة إىل الركبة ويسرت املنكبَّي شرتط للرجل إالصحيح أنه ي

أو أحدمها، أي: العاتقَّي، قال صلى هللا عليه وسلم: )ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على 
 ه( .عاتقه منه شيء( ، فال بد أن يسرت العاتق أو العاتقَّي، ويف بعض الرواايت: )عاتقي

أن يقتصر على سرت عورته، واستدل الشافعية بقوله صلى هللا عليه وسلم:  لماء من أجازومن الع
)فإن كان واسعاً فالتحف به وإن ضيقاً فاتزر به( ، فأابح أن جتعله إزاراً فتصلي يف اإلزار ولكن لعل 

 هذا لعذر.
فقال: أو ثوب الواحد؟ أحدان يف ال وعن أيب هريرة أن سائالً سأل النيب صلى هللا عليه وسلم: )أيصلي

لكلكم ثوابن( ، ويف لفظ: )أوكلكم جيد ثوبَّي( ، يعين: أن كثرياً منهم ال جيدون إال ثوابً واحداً إزاراً 
 أو رداًء، فأكثر لباسهم كلباس احملرم.

إزاره أو ثوبه ولكنه غطاه  -مثالً -ومن انكشفت بعض عورته وفُحش أعاد، أما إذا كشفت الريح 
 ذا ليس فاحشًا، فأما إذا انكشف بعض عورته.، وذلك ألن هرعة فال يعيدبس

فإنه يعيد، وكذا إذا صلى يف  -يعين: طالت املدة-يعين: ما فوق الركبة أو ما حتت السرة وفحش 
 جنس أو غصب ثوابً أو بقعة أعاد.

(5/39) 

 

 الصالة يف الثوب املغصوب
ال يعيد، وذلك ألنه أدى الصالة كما ذكران أنه إذا صلى يف ثوب أو بقعة مغصوبة فالصحيح أنه 

له: آمث، وصاحب املغصوب يطالبه أبجرته سواٌء أجرته للصالة فيه أو أجرته خارج ينبغي، ولكنا نقول 
فيه متعمداً  الصالة، وصاحب البقعة املغصوبة أيضاً يطالبه بردها، أما الثوب النجس فإنه إذا صلى

 ثوب طاهر. فإنه يعيد، كما سيأيت، وال بد أن يصلي يف
وج منه( أي: إذا حبس واملكان جنس كمزبلة مثالً أو قال: )ال من ُحبس يف حمل جنس ال ميكنه اخلر 

 مكان فيه أبوال أو أرواث أو فيه دماء وال يستطيع التخلص فهو معذور، فيصلي على حسب حاله.

(5/40) 

 



 [6شرح أخصر املختصرات ]
م وتتفرع من شروط الصالة، وهي شروط تتعلق هبا أحكااجتناب النجاسات واستقبال القبلة والنية 

 عليها مسائل ينبغي للمسلم معرفتها.

(6/1) 

 

 من شروط الصالة: اجتناب النجاسة
 بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه.

ومن تسقط عنه، ومىت يؤمر هبا  ابتدأان يف كتاب الصالة، وذكر املؤلف من جتب عليه الصالة،
خريها إىل آخر الوقت، وحكم من جحدها، وكذلك ذكر األذان الصغري، ومىت يضرب، وحكم أت

ن واإلقامة على من جيبا، وما يشرتط لألذان من الرتتيب واملواالة والنية، ومن يصح منه، وأنه يشرتط أ
ناًء منهم على حديث بالل أنه كان يؤذن ال يؤذن إال بعد دخول الوقت، وذكران أن استثناء الفجر ب

اهر من األحاديث أنه ما كان يفعل إال يف رمضان أو آخر الليل، ومل يقتصروا يف آخر الليل، والظ
خل وقتها، وال على أذانه بل يؤذن بعده ابن أم مكتوم، فيرتجح أنه ال يؤذن لصالة إال بعد أن يد

 فرق بَّي الفجر وغريه.
ك خالصاً من قلبه يف كلمات األذان وما له يف ذلك من األجر، وأنه إذا كان ذلوكذلك متابعة املؤذن 

دخل اجلنة، وأنه ال يتابع يف احليعلة، وال يف التثويب وال يف قد قامت الصالة؛ ألهنا ليست من 
وكذلك أيضاً شروط الصالة واحلكمة يف تفريق املواقيت، األذكار، وما يقول بعد الفراغ من األذان، 

اختياري واضطراري، وكذا ل وقت الظهر وهناية ذاك الوقت، وأن صالة العصر هلا وقتان ودخو 
العشاء، وأبي شيء تدرك الصالة يف وقتها لتكون أداًء ال قضاًء، وترجيح أهنا ال تدرك إال إبدراك 

 ووجوب التأكد من دخول الوقت ولو بغلبة الظن، وأنه إذا صلىركعة كاملة، وكذا إدراك اجلماعة، 
 قبل الوقت وأخطأ فإنه يعيد.

غري مكّلف مث كلِّف يف آخر وقتها كاجملنون يفيق واحلائض تطهر يف وحكم من أدرك أول وقتها وهو 
آخر الوقت، وماذا تقضيه، وحكم قضاء الفوائت وكيفيته، وحكم سرت العورة، ومىت جيب، وهل 

والصغري، وكذلك من انكشف بعض تص السرت بداخل الصالة؟ ومقدار عورة الرجل واحلرة واألمة خي
حون أنه  عورته يف الصالة وفُحش، وحكم من صلى يف مكان جنس أو مغصوب أو ثوب مغصوب يرجِّ

 يعيد، والراجح أنه ال يعيد إذا صلى يف ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة، ولكنه أيمث.



 بنا.هذه خالصة ما مر 
 واآلن أنيت إىل بقية الشروط.

 ة.: اجتناب جناسة غري معفو عنها يف بدن وثوب وبقعة مع القدر قال رمحه هللا: ]الرابع
ومن جرب عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه مل جيب، ويتيمم إن مل يغطه اللحم، وال تصح بال عذر 

 ريق، وال يف أسطحتها.يف مقربة وخالء ومحام وأعطان إبل، وجمزرة ومزبلة، وقارعة ط
ونه إال لعاجز ومتنفل يف سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة اخلامس: استقبال القبلة، وال تصح بد

عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوابً خبرب ثقة بيقَّي ومبحاريب املسلمَّي، وإن اشتبهت يف السفر اجتهد 
 قضى مطلقًا.عارف أبدلتها وقّلد غريه، وإن صلى بال أحدمها مع القدرة 

نتها لتكبرية إحرام، وال يضر تقدميها عليها بيسري، السادس: النية، فيجب تعيَّي معيننة وسنة مقار 
نية إمامة وائتمام وملؤمت انفراد لعذر، وتبطل صالته ببطالن صالة إمامه ال عكسه إن نوى إمام  وُشِرط

 االنفراد[ .
هبا النجاسة العينية كالبول والغائط والقيء من شروط الصالة: اجتناب النجاسة: النجاسة يراد 

أرواث الدواب النجسة  أجزاء امليتة واخلمر والدواب النجسة كاخلنزير واحلُُمر، و النجس والدم و 
كروث احلُُمر وحنوه، فهذه كلها تسمى جناسات عينية، وهي اليت لو غسلت مل تطهر، مثالً الكلب لو 

  تطهر ابلغسل، وكذلك اخلنزير واألعيان النجسة.غسل مث غسل ال يطهر، امليتة لو غسلت مل
أو يف البقعة اليت يصلي عليها كون متطهراً وجيتنب النجاسات، سواء يف ثيابه أو على بدنه فاملصلي ي

حىت ال يكون حامالً للنجاسة، لو محل النجاسة ولو مثالً قطرات بول يف قارورة، أو نقط دم ال يعفى 
 ح صالته.عنها يف منديل، فإنه ال تص

(6/2) 

 

 جناسة الدم
دهم مثالً يرعف، أو يظهر يف أسنانه شيٌء ل املناديل اليت فيها دم، أحويتساهل كثري من الناس يف مح

من الدم أو يف جرح معه فرتاه ميسحه ابملنديل مث يستمر يف صالته وجيعل املنديل يف خمبئه، ويكون 
 ذلك الدم مما ال يعفى عنه، فمثل هذا ال يصح أن حيمله.

فإن هذا خطأ، ال  يل مثالً مث محل املنديل معهم يف خارج الصالة ومسحه مبندوكذلك لو خرج منه الد
 يصلي وهو حامل لنجاسة.



مث نقول: قد تقدم يف بعض األسئلة اليت عرضت أن بعضهم يشك يف جناسة الدم، وكثري من اإلخوان 
رية متفرقة، يقولون: الدم ليس بنجس، وذكران أنه جنس، وإمنا يعفى عن قليله، كنطفة أو نقٍط يس

َتُة َوالدنُم{ ]املائدة: ل كونه حمرنمًا: }ُحرَِّمتْ وذكران أن الدلي [ ، وكل حمرم من السوائل 3َعَلْيُكُم اْلَميـْ
فإنه جنس العَّي، ومن األدلة أيضاً على جناسته: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر يف تطهريه بثالثة 

تنضحه مث تصلي فيه( ، : )حتته مث تقرصه ابملاء مث أشياء ُسِئل عن دم احليض يصيب الثوب فقال
 ليل على جناسته.وذلك د

وال يقال: إن هذا خاص بدم احليض فإن احلكم واحد، ألن دم احليض أصله خيرج من عروق يف 
 جوف املرأة خلقها هللا تعاىل لتغذية اجلنَّي، فهي من مجلة بدن املرأة.

( ، فدل على أن خمرجه حاضة دم عرق يقال له )العاذلوقد ذكر صلى هللا عليه وسلم أن دم املست
يُلحق به بقية الدماء من اجلروح ومن البدن ومن الذبيحة وحنوها، وذكران أن صالة عمر رضي واحد و 

هللا عنه وجرحه يثعب دمًا، ألنه معذور، ويُلحق مبن حدثه دائم، ألن الذي حدثه دائم كاجلروح 
ة ما توّقف الدم، وكذلك سب حاله، وألنه لو ترك الصالالسيالة، وصاحب السلس يصلي على ح

الصحايب الذي رمي وهو يصلي واستمر يف صالته ودمه ينزف، ألنه ال يستطيع إيقاف الدم  صالة
 فاستمر يف صالته، فهو كمن حدثه دائم، وهناك أدلة أخرى كثرية.

(6/3) 

 

 ما يعفى عنه من النجاسات يف الصالة
يعفى عن نقطة أو نقطتَّي أو ثالث متفرقة من هناك جناسة معفو عنها، وهي مثل نقط الدم اليسرية؛ 

 ذلك للمشقة.الدم، و 
ويعفى أيضًا: عن أثر االستجمار مبحله، إذا استجمر اإلنسان بعد التغوط ومسح أثر اخلارج ابحلجارة 

م يف إزالة النجاسة، وذكر أنه يعفى يف غري وبقي شيٌء ال يزيله إال املاء فمثل هذا يُعفى عنه كما تقدّ 
 طعوم عن يسري دم وحنوه من حيوان طاهر، ال دم سبيل.مائع وم

 وكذلك أيضاً دم ما ال نفس له سائلة كدم الرباغيث والقمل وحنو ذلك.

(6/4) 

 



 النجاسة يف الثوب والبدن
ويتجنب النجاسة يف ثوبه ويف بدنه ويف البقعة اليت يصلي عليها، ويكون ذلك مع القدرة، فإن عجز 

إال الثوب الذي فيه جناسة، أو سجن يف مكان جنس، أو ليس له قدرة   فهو معذور، فإذا مل جيد
سك بوله، وال يستطيع أن يتطهر بعد كاملريض الذي ال يستطيع أن يتطهر، وال يستطيع أن مي

 لتخلي، فمثل هذا عاجز عن التطهر، فيصلي على حسب حاله.ا

(6/5) 

 

 النجاسة يف جرب العظم أو خياطه
وتضرر بقلعه مل جيب قلعه وصلى على حسب  بنجس أو خاط جرحاً بنجسقال: )ومن ُجرِب عظمه 

 حاله( .
 يشدونه عليه، أو جبلد جنس ميسكون به اجلرح. -مثالً -اجلرب قد يكون بعظم ميتة 

 ولكن يتيمم. أو خياط به اجلرح أو جُيرب به العظم، ويشق عليه قلعه، فإنه ال جيب
 فإن غطاه اللحم.

به ونبت اللحم الشيء، كما لو جرح وأدخلوا يف اجلرح خيطاً جنساً خيط أي: نبت اللحم على هذا 
 عليه، فهل يلزمه أن يشق اللحم وأن خيرج ذلك اخليط النجس؟ هذا فيه مشقة، فيعفى عن ذلك.

(6/6) 

 

 املواضع اليت ال تصح الصالة فيها
قد وردت أحاديث كثرية وذكر بعد ذلك املواضع اليت ال تصح الصالة فيها، وهي: األول: املقربة، و 

 ة يف املقربة واحلمام.يف النهي عن اختاذ القبور مساجد، والنهي عن الصال
 واختُِلف يف العلة، فأكثر الفقهاء على أن العلة تلوثها بصديد املوتى.

يف قربه رائحة منتنة وأن تلك الرائحة متتصها األرض وتظهر على يعين: أن امليت يتحلل وخيرج منه 
 فال جيوز أن يصلى فيها هلذا السبب. وجه األرض

الغلو فيها، ولذلك هُني عن الصالة عند قبور األنبياء: )ال والصحيح من التعليل أن العلة مظنة 
دليل على أن العلة خوف  تتخذوا القبور مساجد( ، مع أن أجساد األنبياء ال أتكلها األرض، فهو



ي وقع من القبوريَّي، فإهنم ملا بنوا على القبور زّين الغلو يف األموات ودعائهم مع هللا، وهذا هو الذ
ك من تعظيمها ومن احرتام أهلها، فوقع من بعدهم يف دعاء األموات، فصاروا هلم الشيطان أن ذل

، أو شهداء أو صاحلَّي، فأدى األمر إىل يقصدون تلك القبور الذي يقال: إهنا قبور أولياء وسادة
 عبادهتا مع هللا.

 يم.به شيخ اإلسالم أهنا مظنة الغلو، وقد ذكر ذلك يف اقتضاء الصراط املستق فالصحيح ما علل
الثاين: اخلالء، يراد به: بيت اخلالء، ويسمى احلش والكنيف واملرحاض، وتسميته ابحلمام تسمية 

 جديدة، وهو حمل قضاء احلاجة.
ن الصالة يف املقربة وورد أيضًا: النهي عن الصالة يف احلمام، وأنه صلى هللا عليه وسلم هنى ع

هو بيت التخلي، بل املراد احلمام الذي يكون يف واحلمام، وليس املراد احلمام الذي يف البيوت الذي 
يف األرض دور أو البالد الباردة كالشام والعراق ومصر وتركيا وغريها، وهو عبارة عن بيت حيفر له 

عىن يتنظف، وكرهوا الصالة فيه ملا فيه دورين مث يكون فيه ماء ساخن يدخله اإلنسان حىت يستحم مب
يه كشف العورات، وكان يف الزمان القدمي مظِلمًا، ويف هذه من كشف العورات، أي: أنه يكثر ف

 اليت حيفر هلا يف األرض.األزمنة بعد وجود الكهرابء استطاعوا أن ينوروه، فأصبح كأنه األقبية 
 واحلاصل أنه هني عن الصالة فيه هلذه العلة.

ف األماكن القذرة، ما النهي عن الصالة يف اخلالء، فألجل أنه مأوى الشياطَّي، والشياطَّي أتلوأ
ولذلك ورد يف حديث: )إن هذه احلشوش حمتضرة( يعين: حتضرها الشياطَّي، وأمر ابالستعاذة من 

 ور الشياطَّي وإانثهم.اخلبث واخلبائث: ذك
 فهذه هي العلة.

الء، وأنه الدور اليت حيفر هلا يف األرض وُيستحم فيها، ويدخلها من الثالث: احلمام، ذكران أنه غري اخل
 حم فيها لوجود املاء الساخن.يست

الرابع: أعطان اإلبل، والعلة أهنا مأوى الشياطَّي، وقد ورد يف حديث: )إن على ذروة كل بعري 
طبع يف ، ويف حديث: )إهنا جن خلقت من جن( ، ويف حديث آخر: إن الفضاضة وغلظ ال شيطان(

 الفدادين أصحاب اإلبل، والسكينة يف الغنم.
لماء، وعللوا بذلك أيضاً الوضوء من أكل حلمها، ومنهم من علل أبن مبارك هكذا علل كثري من الع

تبول استرتوا ابإلبل فتكون تلك املبارك ال ختلو اإلبل مظنة النجاسة، وأن كثرياً إذا أراد التغوط أو ال
 من جناسة.

على أهنا جنسة زرة، وهي اليت تذبح فيها البهائم ألهنا تتسخ ابلدم وابلفرث، وذلك دليل اخلامس: اجمل
 ومستقذرة.



السادس: املزبلة، اليت هي ُملقى الزابالت والقمامات والنفاايت؛ ألن الغالب أهنا ال ختلو من جناسة، 
 ألهنا مستقذرة تقذرها النفوس وتنفر من هذه القمامات.و 

يلقون  ريق، واختُلف يف العلة، فقيل: إن الناس إذا سلكوا هذا الطريق غالباً ماالسابع: قارعة الط
النجاسة فيها، فإذا حِقن أحدهم تبّول يف الطريق أو قريباً منه، أو أهنا لكثرة مرور الناس عليها يلقى 

بكثرة ايت وحنوها، وقيل: العلة التشويش، وأنه إذا صلى يف قارعة الطريق تشّوش فيها قمامات ونفا
 املارين الذين يسريون مع هذه الطريق فال يقبل على صالته.

صالة أبسطحها فرياد به سطح احلمام مثاًل، واخلالء وأشباهها، وقد ذكروا أهنا ال تصح، ولكن وأما ال
ذي يصلي ال يشاهد جناسة وال يشاهد شيئاً مما هني عنه فال لعل القول ابلصحة أقرب، وذلك ألن ال

 أثر عليه. ضرر عليه، وال
ها به، وبسطت عليها بساطاً ولذلك إذا تنجست األرض ويبست النجاسة عليها ومل جتد ما تغسل

 صّحت الصالة.
اق املسجد وحيدث كثرياً يف املساجد أن البالوعة حُيتاج إىل سطحها، يف التوسع فيفرش عليها إذا ض

الذي فيها جناسات حمققة،  لصالة مجعة أو حنوها، فيضطرون إىل أن يصلوا يف سطحها مع أهنا
 فالصحيح أنه ال مانع من الصالة يف أسطحها.

(6/7) 

 

 من شروط الصالة: استقبال القبلة
َلًة تـَْرَضاَها فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر  الشرط اخلامس: استقبال القبلة: قال هللا تعاىل: }فـََلنـَُولِّيَـننَك ِقبـْ

[ ، املسجد احلرام يراد به 144ْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه{ ]البقرة:اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنتُ 
حول الكعبة، فاملصلي مأمور أبن يستقبل بيت هللا تعاىل  الكعبة، ويدخل يف ذلك: املسجد الذي

الذي هو الكعبة املشرفة، ويستقبل املسجد الذي حوهلا إذا كان خارجه، ولكن األصل أن القبلة هي 
شرفة، وألجل ذلك إذا صليت خارج حيطان املسجد فعليك أن تتحقق أنك مستقبل بناية الكعبة امل

انب من جوانب املسجد، ومن مث يعفى يف ذلك عن العاجز، مثال:ً  الكعبة، وال تكتفي ببناية أو ج
املريض الذي ال يستطيع التوجه؛ ألنه مضطجع على سريره والسرير موجه لغري القبلة، وال يستطيع 

كة، وليس هناك حيلة يف توجيه السرير إىل القبلة، فمثل هذا عاجز، يصلي على حسب حاله، احلر 
{ ]البقرة: ويدخل يف قول هللا تعاىل:  [ .115}َوَّلِلِن اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فََأيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمن َوْجُه اَّللِن



 يها.أي: فثم اجلهة اليت تتوجهون إليها، وهي جمزئ أن يصلى ف
قال: )واملتنفل إذا كان يف سفر مباح( ، قوله: )مباح( خيرج سفر املعصية، كالذي يسافر ليقطع 

 سرق، أو ليزين، أو ليقتل مسلمًا، فال تباح له الرخص، هكذا عللوا.الطريق، أو لي
سافر  السفر أيتينا أنه ما ال يقطع إال بكلفة ومشقة، وملا كان السفر مظنة املشقة، وكان املسلم إذا

حيب أن ال تفوته أوراده وصلواته رخص له أبن يصلي على ظهر بعريه، ولو كان وجهه لغري القبلة، 
قبلة خلفه أو عن أحد جانبيه، فيصلي إىل جهته اغتناماً للصالة، حىت ال تفوته هذه فقد تكون ال

 األوراد والسنن الرواتب.
لنوافل على راحلته حيثما توجهت به، غري كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا كان يف سفر يصلي ا

صلي على األرض، ويصلي أنه ال يصلي عليها املكتوبة، فالفريضة هلا مكانتها وأمهيتها، فينزل وي
 أبصحابه وكذلك أيمرهم.

(6/8) 

 

 ما بَّي اجلهتَّي قبلة
ها يلزمه قوله: )وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها( : أي: القريب الذي يف مكة ويف حدود

كهذه البالد وما حوهلا، أن حيدد جهة الكعبة فيتوجه إىل عينها، وأما البعيد الذي يف اجلهات البعيدة  
ات مثالً أربع: جهة املشرق، وجهة املغرب، وخارج اململكة فيكفيهم أن يتوجهوا إىل جهتها؛ ألن اجله

ىل اجلهات اليت هي فيها، ولو وجهة الشمال، وجهة اجلنوب، فهذه اجلهات األربع يكفي إذا توجه إ
ه صلى هللا عليه مال عنها مينة أو يسرة؛ وذلك ألن اجلهات التالية ورد فيها حديث يف السنن أن

لنسبة إىل أهل املدينة؛ ألن قبلتهم يف جهة اجلنوب، وسلم قال: )ما بَّي املشرق واملغرب قبلة( اب
، ومل يكن إىل جهة الغرب، أو مال عنها يسارًا، ويقول: هذه اجلهة اليت هي القبلة إذا مال عنها قليالً 

ما بَّي  -أي: يف الرايض-يف هذه البلدة ومل يكن إىل جهة الشرق، فما بَّي اجلهتَّي كله قبلة، يقال 
، أي: أنت على قبلة ما مل تستقبل الشمال وتستقبل اجلنوب، ولكن مع ذلك الشمال واجلنوب قبلة

 حيرص على حتري اإلصابة.
مل وجوابً خبرب ثقات بيقَّي( أي: إذا أخربك موثوق أن هذه القبلة فاعمل به ولو كان قوله: )ويع

 واحدًا.
راابً موجهاً إىل ب املسلمَّي( أي: إذا كنت مسافراً ودخل عليك الوقت، ورأيت حمقوله: )ومبحاري



 القبلة يف بالد اإلسالم فاعمل به.
إذا اشتبهت عليه يف السفر فإنه جيتهد قوله: )وإن اشتبهت يف السفر اجتهد عارف أبدلتها( : 

م يعرف أن جنماً يطلع من بعالمتها كمطالع الشمس والقمر، ومنازل النجوم؛ فإن الذي يعرف النجو 
أن جنم سهيل يطلع من جانب من املشرق،  -مثالً -ويعرف جهة الشرق، وآخر يطلع من جهة كذا 

 بقية النجوم يعرفها ابملنازل فيجتهد. وأن جنماً يقال له الثراي يطلع من وسط املشرق، وكذلك
ال اجتهاد وهو قادر على أن قوله: )وقلد غريه( : من كان ال يعرف فإنه يقلد العارف، وإذا صلى ب

 ، وذلك ألنه مل أيت بشرطها.جيتهد فأخطأ فعليه القضاء مطلقاً 

(6/9) 

 

 من شروط الصالة: النية
عية ء يف النية ويشددون فيها؛ وسبب ذلك أن الشافالشرط السادس: النية: ويتوسع كثري من العلما

رمحهم هللا هم الذي توسعوا يف أمر النية؛ ألنه نقل عن الشافعي أنه قال: تفتتح الصالة بفرضَّي 
ية أنه يريد وسنة، الفرضان مها: النية والتحرمي، والسنة رفع اليدين، فلما نقل هذا اعتقد الشافع

لب، وأن التلفظ هبا نية عند الصالة، والصحيح أن النية حملها القالتلفظ هبا، فصاروا يتلفظون ابل
 بدعة، ولذلك قيل لإلمام أمحد: تقول قبل التحرمي شيئًا؟ قال: )ال.

 إذ مل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أحد من أصحابه( .
ة العشاء مستقبالً يتلفظون بقول: نويت أن أصلي أربع ركعات صال أي: مل ينقل عنهم أهنم كانوا

 مأموماً أداًء أو قضاًء. القبلة متطهراً إماماً أو
 مل ينقل عنهم ذلك، فال حاجة إىل ذلك.

ولكن النية حملها القلب، فينوي بقلبه ولو مل حيرك قلبه، وذلك أنه يكفي فيه العزم التصميم على 
 الشيء.

 تكون نية صادقة، أو نية كاذبة. رمحه هللا: كل عمل ال خيلو من نية، فإما أن يقول ابن القيم
لتكليف الذي ال يطاق العمل بال نية، فال يعمل اإلنسان عمالً إال وله نية، اترة تكون ويقول: من ا

صاحلة، واترة تكون فاسدة، فمثاًل: إذا تطهرت يف بيتك، وتوجهت إىل املسجد، وقلبك يتحدث 
سان وقال لك: أين تذهب؟ تقول: إىل املسجد، األمور الدنيوية مثالً أو حنوها، واعرتضك إنأبمر من 

  يقول: ملاذا؟ تقول: ألداء الصالة، نطق لسانك مبا يف قلبك.مث



إذًا: النية ضرورية، فإذا كانت نيته أن يراه الناس وميدحوه فالنية فاسدة، وهو كاملنافق الذين قال 
 [ .142َراُءوَن النناَس{ ]النساء:قَاُموا ِإىَل الصنالِة قَاُموا ُكَساىَل يُـ تعاىل فيه: }َوِإَذا 

 أنه جيب تعيَّي النية. واحلاصل
يعين: بقلبه، ويسن مقارنتها بتكبرية اإلحرام، والصحيح أهنا مستمرة قبل التكبرية وبعدها، وتستمر 

 رمي، وال يضر تقدميها عليه بيسري.إىل أن ينتهي من الصالة، فال حاجة إىل أن حيرك نيته عند التح
 ٍو أن تصلي.النية متقدمة من حَّي دخل الوقت وأنت عازم واننقول: إن 

يقول: )شرط نية إمامة وائتمام( ، معلوم أن اإلمام عازم على أنه إمام؛ وألجل ذلك أييت أبعمال 
 .اإلمام، واملأموم كذلك عازم على أنه مأموم، فال حاجة إىل أن ينوي كل واحد

 يعين: جيدد النية أو حيرك قلبه بذلك.

(6/10) 

 

 جواز االنفراد للمأموم لعذر
وكذلك ذكروا أنه جيوز للمأموم أن ينفرد عند عذر، ودليله يف قصة معاذ أنه صلى مرة أبصحابه 
فافتتح الصالة بسورة البقرة، وكان معه رجل مرهق ومتعب، فلما رأى أنه سوف يطيل انفرد وأمت 

 راد لعذر.االنفصالته لنفسه، فهذا دليل على أنه جيوز للمأموم أن ينوي 

(6/11) 

 

 جواز قلب املنفرد نفسه إماماً 
وهل جيوز للمنفرد أن يقلب نفسه إمامًا؟ إذا كرب إنسان وحده منفرداً مث جاء آخر وصف معه فهل له 

أن يقلب نفسه إماماً مع أنه ما نوى إال الصالة وحده؟ الصحيح اجلواز، ودليله: أن النيب صلى هللا 
ديث الذي يف صالة التهجد، فجاء ابن عباس فكرب معه وصار إمامًا، واحلعليه وسلم كرب وحده ل

 صحيح مسلم ذكر جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ قبلهم مث كرب وحده.
يقول جابر: فجئت فصففت عن يساره فأدارين عن ميينه، وقلب نفسه إماماً بعدما كان مأمومًا، مث 

 فعهما خلفه.جاء جبار بن صخر فصف عن يساره، فد
لنيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي وحده، وخلفه ويف حديث عن عائشة رضي هللا عنها ذكرت أن ا



ستارة أو جدار فرآه انس فصفوا خلفه، وملا علم أبهنم يصلون بصالته رفع التكبري، فقلب نفسه 
 إماماً.

 فهذا دليل على اجلواز.

(6/12) 

 

 مامهمصالة املأمومَّي تبطل ببطالن صالة إ
قوله: )وتبطل صالته ببطالن صالة إمامه( : إذا بطلت صالة اإلمام بطلت صالة املأمومَّي؛ وذلك 

ألهنم مرتبطون إبمامهم، وذلك يف ما إذا كرب اإلمام مث تذكر أنه حمدث، ففي هذه احلال بطلت 
 صالته، فيأمرهم أن يستأنفوا صالهتم.

رعاف، وعلم أنه ال يستطيع إمتام الصالة فله  ريح أوأما إذا خاف أن يسبقه يف أثناء الصالة حدث ك
 أن يستخلف، وجيتذب واحداً يصلي هبم.

أما إذا سبقه احلدث، أو تذكر أنه حمدث، فاملشهور أنه ال يستخلف، وأجازه بعض املشايخ، فاملسألة 
، ملشهورفيها خالف مبين على أنه هل تبطل صالة املأمومَّي إذا بطلت صالة إمامهم كما هو القول ا

 أو ال تبطل إذا كان الزمان يسريًا؟ فاملشهور أهنا تبطل.
قوله: )ال عكسه إن نوى إمام االنفراد( : أما إذا بطلت صالة املأموم فإهنا ال تبطل صالة اإلمام، 
وصورة ذلك: إذا كرب اإلمام ومعه واحد، أو معه اثنان، مث بطلت صالة أحدمها، يف هذه احلالة إذا 

فاإلمام يتم صالته سواء وحده أو معه فرد؛ ألنه ال فرق بَّي صالة اإلمام  أموم،بطلت صالة امل
 واملنفرد.

مثاله: إذا كانوا اثنَّي، هذا إمام وهذا مأموم، وبطلت صالة اإلمام، فتبطل صالة املأموم ولو مل يبق 
، ال ي وحدهمنها إال التشهد، فإذا بطلت صالة اإلمام فإن املأموم ينصرف ويلتمس إماماً أو يصل

 عكسه، فإذا بطلت صالة املأموم فإن اإلمام يركع على حالة االنفراد، وينوي أنه منفرد ويتم صالته.

(6/13) 

 

 [7شرح أخصر املختصرات ]
لقد فرض هللا علينا الصالة، وأمران هبا وحثنا عليها، وحذر من تركها والتهاون هبا، وقد دلنا النيب 



أدائها فقال: )صلوا كما رأيتموين أصلي( ، فعلى املرء أن يتعرف صلى هللا عليه وسلم على صفة 
 على صفة الصالة حىت يؤديها كاملة بصفتها الصحيحة.

(7/1) 

 

 ابب صفة الصالة

(7/2) 

 

 آداب وسنن اخلروج إىل الصالة
 قال املصنف رمحه هللا: ]ابب صفة الصالة يسن خروجه إليها متطهراً بسكينة ووقار مع قول ما ورد،

فرض  وقيام إمام فغري مقيم إليها عند قول مقيم: "قد قامت الصالة" فيقول: )هللا أكرب( وهو قائم يف
وينظر مسجده يف كل  رافعاً يديه إىل حذو منكبيه، مث يقبض بيمناه كوع يسراه وجيعلهما حتت سّرِته،

ك( مث يستعيذ صالته مث يقول: )سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غري 
قال: )آمَّي( جيهر  ويبسمل سرًا، مث يقرأ الفاحتة مرتبة متوالية، وفيها إحدى عشرة تشديدة، وإذا فرغ

جهر إمام بقراءة صبح ومجعة وعيد  هبا إمام ومأموم معاً يف جهرية، وغريمها فيما جُيهر فيه، وُيسن
نفرد وحنوه، مث يقرأ بعدها سورة يف وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ويكره ملأموم وخُيرين م

 .الصبح من طوال املفصل واملغرب من قصاره والباقي من أوساطه
ه ويقول: )سبحان مث يركع مكرباً رافعاً يديه، مث يضعهما على ركبتيه مفرجيت األصابع، ويسوِّي ظهر 

هللا ملن محده( وبعد ريب العظيم( ثالاًث، وهو أدىن الكمال، مث يرفع رأسه ويديه معه قائاًل: )مسع 
د( ومأموم: )ربنا انتصابه: )ربنا ولك احلمد ملء السماء وملء األرض وملء ما شئت من شيٍء بع

مث يديه مث جبهته وأنفه،  ولك احلمد( فقط، مث يكرب ويسجد على األعضاء السبعة، فيضع ركبتيه
ه وتفرقة ركبتيه ويقول: وُسن كونه على أطراف أصابعه وجمافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذي

فرتشاً ويقول: )رب اغفر يل( )سبحان ريب األعلى( ثالاًث، وهو أدىن الكمال، مث يرفع مكرباً وجيلس م
اً معتمداً على ركبتيه بيديه، فإن شق ثالاًث، وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك، مث ينهض مكرب 

والتعوُّذ إن كان تعّوذ مث جيلس مفرتشًا، وُسن فباألرض، فيأيت مبثلها غري النية والتحرمية واالستفتاح 
ناه، وحتليق إهبامها مع الوسطى، وإشارته وضع يديه على فخذيه، وقبض اخلنصر والبنصر من مي



لقًا، وبسط اليسرى، مث يتشهد فيقول: )التحيات هلل، بسبابتها يف تشهد ودعاء عند ذكر هللا مط
 ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب

د أن حممداً عبده ورسوله( ، مث ينهض من مغرب ورابعية الصاحلَّي، أشهد أن ال إله إال هللا، وأشه
اً مقتصراً على الفاحتة، مث جيلس متوركاً فيأيت ابلتشهد األول مث يقول: مكرباً ويصلي الباقي كذلك سر 

على آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، )اللهم صل على حممد و 
 مد كما ابركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك محيد جميد( .وابرك على حممد وعلى آل حم

)أعوذ ابهلل من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن وُسن أن يتعوذ فيقول: 
، اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم( وتبطل بدعاء أبمر الدنيا، مث يقول عن فتنة املسيح الدجال

 اره: )السالم عليكم ورمحة هللا( مرتِّباً معّرِفاً وجواًب.ميينه مث عن يس
نفسها وجتلس مرتبعة أو مسدلة رجليها عن ميينها وهو أفضل، وُكره فيها وامرأة كرجل لكن جتمع 

وإقعاء وافرتاش ذراعيه ساجدًا، وعبث وختصُّر وفرقعة أصابع وتشبيكها، التفات وحنوه بال حاجة، 
اً لطعام وحنوه، وإذا انبه شيٌء سّبح رجل وصّفقت امرأة ببطن كفها على ظهر وكونه حاقناً وحنوه اتئق

 ويزيل بصاقاً وحنوه بثوبه، ويباح يف غري مسجد عن يساره، ويكره أمامه وميينه. األخرى،
ابب صفة الصالة، ويذكرون قبل ذلك آداب اخلروج إليها: فيسن أن خيرج إليها  [ نبدأ اآلن يف

 ه الطهور وإال فله أن يؤخر الطهور ويتطهر من األماكن املعدة عند املساجد.متطهراً إذا تيسر ل
ميشي من بيته إىل املسجد بسكينة ووقار، فقد ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )إذا أتيتم  ويسن أن

 الة فأتوها وأنتم متشون وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا( .الص
 ينة.السك

 يعين: التؤدة يف املشي.
 والوقار: اهليبة.

يت وردت وهي كثرية ومذكورة يف آداب املشي إىل الصالة، ويسن أن يقول ما ورد من األدعية ال
، توكلت على هللا، ال حول وال قوة إال ابهلل( ، ويقول: أن يقول: )بسم هللا، آمنت ابهلل -منها: 

لطانه القدمي من الشيطان الرجيم( ، ويقول: )اللهم إين أسألك )أعوذ ابهلل العظيم وبوجهه الكرمي وس
 حبق ممشاي هذا( إىل آخر األدعية.حبق السائلَّي عليك، و 

ت راتبة كالظهر والفجر صلى الراتبة إذا دخل إىل املسجد والصالة مل تقم فإنه يصلي، فإن كان وق -
ل املغرب وقبل العشاء وقبل العصر مع القبلية، وإن مل يكن وقت راتبة صلى حتية املسجد ركعتَّي قب

 أنه ورد أيضاً األمر حبقه.
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 وقت القيام إىل الصالة
إذا قال املؤذن: )قد  مىت يقوم إىل الصالة؟ أما املقيم فإنه يقوم إذا أمره اإلمام، وأما غريه فيقومون

م عند أول تكبرية، أو قام بعد التحليلة قامت الصالة( صحيح أنه ال حرج يف التقدم أو التأخر، لو قا
موا، لذلك خصها حصل املقصود، كلمة )قد قامت الصالة( كأهنا إشارة هلم أي: قد قامت فقو 

 الفقهاء أبهنم يقومون عند )قد( .
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 افتتاح الصالة ابلتكبري
افتتاح الصالة ابلتكبري )هللا أكرب( ركن من أركان الصالة، وال جيزئ غريها، وال يكفي أن يقول: هللا 

أعظم، أو هللا أجل أو ما أشبه ذلك، فالتكبرية اليت هي تكبرية اإلحرام ركن من أركان الصالة أييت هبا 
 اإلمام وهو قائم يف الفريضة.

فل والسنن واألركان والواجبات على هللا: الفرائض والنوا اليت ذكر املؤلف رمحه ويف صفة الصالة
ترتيب حركات الصالة، فبدأ ابلتكبرية، وهي ركن مث ابلقيام يف قوله: )وهو قائم( ، وهو ركن، وخصه 
يف الفرض ألن القيام إمنا جيب يف الفرض، وأما النفل فيجوز أن يصليها وهو قاعد، وله نصف أجر 

نه وصلى وهو جالس، واختلف فيما إذا كان ا عجز عن القيام سقط عقائم، وكذلك العاجز إذال
إمامًا: هل يصلون خلفه قعوداً أو قياما؟ واألرجح أنه إذا ابتدأ هبم وهو قائم مث اعتل أمتوا خلفه 

 ة.قيامًا، وأما إذا ابتدأ هبم وهو جالس، فاألرجح أهنم يتمون خلفه جلوساً مجعاً بَّي األدل
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 ريعند التكب رفع اليدين
قوله: )رافعاً يديه إىل حذو منكبيه( : رفع اليدين إىل حماذاة املنكبَّي سنة اثبتة أبدلة قوية، متفق عليها 

عند األئمة األربعة، وخالف يف ذلك: الرافضة واإلابضية وحنوهم، وعلتها كما ذكرها بعض العلماء: 



يل: حد الرفع أن تكون الكف ذي منكبيه، وقأنه إشارة إىل رفع احلجاب بينه وبَّي ربه؛ فريفعهما حيا
 حذاء املنكب واألصابع حذاء األذن.
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 وضع اليمىن على اليسرى حتت السرة
قوله: )مث يقبض بيمناه كوع يسراه وجيعلهما حتت سرته( : من السنن: أن يقبض اليد اليمىن 

كف والذراع، فيقبض كوع ابليسرى، ويكون القبض على الكوع، والكوع: هو املفصل الذي بَّي ال
 اليسرى بكفه اليمىن.

ىل املشهور عند الفقهاء احلنابلة، رووا يف ذلك حديثاً عن أما كونه جيعلهما حتت سرته فهذا نظراً إ
علي: )من السنة قبض الكف على الكف يف الصالة حتت السرة( ولكّن احلديث ضعيف، مل يثبت 

ذي رمحه هللا مع سعة اطالعه وكثرة ما يذكر من عند بعض العلماء موضع هلذا املكان، والرتم
لباب شيئًا، وكأن األمر عنده واسع، أن يضعهما على الصدر األحاديث أو يشري إليها، مل يذكر يف ا

أو على البطن أو على السرة أو حتتها، ولكن الشارح الذي هو املباركفوري توسع يف هذا املكان 
حديث يف مسند أمحد وحديث يف  -ذكر يف ذلك حديثَّي: ورجح أنه جيعلها على الصدر، وروى أو 

 وقال: إهنما أوىل وأصح من حديث علي.صحيح ابن خزمية، ولو كاان غريبَّي 
وقد صنف يف هذه أحد علماء اهلند رسالة طبعت قدمياً وميكن أهنا جددت بعنوان: )شرح الصدور 

[ أن 2َصلِّ ِلَربَِّك َواحْنَْر{ ]الكوثر:يف وضع األيدي على النحور( حىت أنه استدل بقوله تعاىل: }فَ 
 حنر( يعين: اجعل يديك على حنرك، ولكنه قول شاذ.بعض العلماء أو بعض املفسرين قال: )صل وا

وبكل حال فوضعهما حتت السرة جائز لنص كثري من الفقهاء عليه، واألفضل فوق السرة أو على 
 الصدر.
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 النظر إىل موضع السجود
  كل صالته( : من السنن أن ينظر إىل موضع سجوده يف كل صالته.ظر مسجده يفقوله: )وين

 يعين: أن يقصر نظره على موضع مسجده.



 أي: موضع جبهته.
ملاذا؟ ليجتمع عليه قلبه؛ ألنه إذا نظر مينة ويسرة تشوش عليه فكره، وقد ورد أيضاً النهي عن 

)لينتهَّي أقوام عن رفع أبصارهم إىل  السماء: ع البصر إىلااللتفات يف الصالة، وورد الوعيد على رف
 السماء أو لتخطفن، أو ال ترجع إليهم(
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 االستفتاح
وبعد ذلك يستفتح، واختار اإلمام أمحد هذا االستفتاح: )سبحانك اللهم وحبمدك( إىل آخره؛ وذلك 

الذي يف الصحيحَّي: ألنه ثناء، والثناء على هللا يقدم على الدعاء، وال شك أن حديث أيب هريرة 
مسلم  )اللهم ابعد بيين وبَّي خطاايي( إىل آخره أصح إسنادًا، أما هذا احلديث فمروي يف صحيح

 عن عائشة ومروي أيضاً عن عمر أنه كان جيهر به، فاختاره اإلمام أمحد؛ ألنه ثناء على هللا تعاىل.
 والتسبيح: هو التقديس والتنزيه.
 .و )حبمدك( يعين: متلبساً حبمدك

 الربكة: كثرة اخلري، )تعاىل جدك( يعين: لك مجيع أنواع العلو.
 واجلد: احلظ والنصيب.

 قديس، كلمة التوحيد: )ال إله غريك( كلمة اإلخالص.يعين: حظك من الت
جيوز أن يستفتح مثاًل: بـ )اللهم ابعد بيين وبَّي خطاايي( ، ويستفتح حبديث علي الذي يف السنن: 

السموات واألرض إىل آخره( ، وهو طويل مذكور يف سنن أيب داود ويف )وجهت وجهي للذي فطر 
ديث الذي فيه: )اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل، غريه، وكذلك أيضاً جيوز أن يستفتح ابحل

عامل الغيب والشهادة( إىل آخره، ولـ شيخ اإلسالم رسالة مطبوعة يف اجمللد الثاين والعشرين يف أنواع 
 ، يعين أن أنواع االستفتاحات كثرية، وبَّّي أسانيدها وتكلم عليها وبَّّي أصحها.االستفتاحات

 زاد املعاد عن االستفتاح وقال: إن الذين يستفتحون ابالستفتاحات الطويلة وتكلم ابن القيم أيضاً يف
 ال يكملوهنا وإن هذا أخصرها وأمجعها.
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 االستعاذة
يطان الرجيم، واألفضل أن ستعاذة أن يقول: أعوذ ابهلل من الشوبعد ذلك يستعيذ ويبسمل سرًا، واال

يقول: )أعوذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم( حىت جيمع بَّي األمرين: األمر الذي يف سورة 
َزَغننَك ِمَن الشنْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ اِبَّللنِ  [ ، ويف 36يُم{ ]فصلت: ِإننُه ُهَو السنِميُع اْلَعلِ فصلت: }َوِإمنا يـَنـْ

[ فيقول: أعوذ ابهلل 98}فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبَّللِن ِمَن الشنْيطَاِن الرنِجيِم{ ]النحل: سورة النحل:
 السميع العليم من الشيطان الرجيم.
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 البسملة
افعية يرون أهنا من الفاحتة والبسملة اختلف فيها: هل هي من الفاحتة أو ليست من الفاحتة؟ والش

وهنا ال سراً وال جهرًا، واحلنابلة يرون أهنا ليست من الفاحتة ولذلك جيهرون هبا، واملالكية ال يقرء
ة وإمنا تكتب أمام كل ولكنها آية من القرآن، وألجل ذلك يقرءوهنا سرًا، وال يقولون: إهنا من الفاحت

 سورة.
 يعين: تكتب للتربك يف أول كل سورة.
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 قراءة الفاحتة
وقراءة الفاحتة ركن؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب( ، واملشهور أهنا 

ركن يف حق اإلمام واملنفرد، وأما املأموم فإهنا مستحبة يف سكتات اإلمام وفيما ال جيهر به، وإذا مل 
أيضاً خالف طويل، وقد ألف فيها البخاري م، وفيها يقرأ هبا فإن صالته تصح وحيملها عنه اإلما

مطبوعة بعنوان: )جزء القراءة خلف اإلمام( ، ورجح أهنا الزمة للمأموم   -يعين: قراءة املأموم-رسالة 
 كما أهنا الزمة لإلمام واملنفرد، واستدل بعمومات، وانقش من قال: إهنا ال جتب على املأموم.

م آية على آية، فلو قال: احلمد هلل، الرمحن الرحيم، رب ، فال يقدوقراءهتا ال بد أن تكون مرتبة
العاملَّي، أو قال: احلمد هلل رب العاملَّي، مالك يوم الدين، الرمحن الرحيم، بطلت، وال بد أن تكون 

 مرتبة آايهتا، فالبد أن تكون متوالية، فال يفرق بينها تفريقاً طوياًل.



تعاىل، فإذا قال: }احْلَْمُد َّلِلِن َربِّ اْلَعاَلِمََّي{  واب هللاويسن أن يقف عند كل آية انتظاراً جل
[ 3[ سكت قليالً ينتظر قول هللا: محدين عبدي، وإذا قال: }الرنمْحَِن الرنِحيِم{ ]الفاحتة:2]الفاحتة:

يِن{ ]الفاحتة: قول  [ سكت ينتظر4سكت قليالً ينتظر قوله: جمدين عبدي، إذا قال: }َماِلِك يـَْوِم الدِّ
َك َنْسَتِعَُّي{ ]الفاحتة:هللا َك نـَْعُبُد َوِإاين [ سكت ينتظر قول هللا تعاىل: 5: أثىن علّي عبدي، إذا قال: }ِإاين

 هذا بيين وبَّي عبدي ولعبدي ما سأل، هكذا ورد يف احلديث، واحلديث مشهور عن أيب هريرة.
ثر العلماء أن يقف يف واستحب أكوورد أيضاً أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقف على رءوس اآلي، 

قراءته على رأس كل آية؛ وذلك ألهنا فصلت عما قبلها، واختلفوا فيما إذا كانت اآلية متصلة مبا 
بعدها، ويرجح بعضهم كالشيخ ابن قاسم يف حاشيته على الروض: أنه يقف ولو كانت متصلة مبا 

 بعدها.
ة، ولكن أحياانً جيب الوقوف عليها ة املستمر يعين: بعض اآلايت ال يصح الوقوف عليها عند القراء

[ 2-1للنفس أو حنو ذلك، مثل قوله: }ِإَذا الشنْمُس ُكوَِّرْت * َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت{ ]التكوير:
يقولون: ال يقف عليها إال لضيق النفس، ومثل قوله تعاىل يف سورة التَّي: }مثُن َرَدْداَنُه َأْسَفَل َساِفِلََّي * 

[ منع بعضهم الوقوف على )َأْسَفَل َساِفِلََّي( ، ويقول: ال بد من 6-5يَن آَمُنوا{ ]التَّي: النذِ ِإالن 
[ 3-1االستئناف، وأما قوله: }َواْلَعْصِر * ِإنن اإِلنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالن النِذيَن آَمُنوا{ ]العصر:

 ل.يرخص يف ذلك، وبكل حال: الوقوف على رءوس اآلية هو األفض
أن يف الفاحتة إحدى عشرة شدة غري البسملة، فال بد أن أييت ابلتشديد؛ ألن الشدة تعترب  وذكروا

حرفًا، فلو قال: مالك يوم اْلِدِيْن، أو قال: إايَََك، أو قال: اهدان اْلِصَراَط، فإهنا ال تنعقد، ويعترب أخل 
 ابلقراءة وترك منها حرفًا.
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 لفاحتةالتأمَّي بعد الفراغ من ا
بعد الفاحتة يؤمن: )آمَّي( ، فإذا كانت الصالة جهرية جهر هبا اإلمام واملأمومون، ومعناها: اللهم 

[ قولوا: آمَّي، فإنه من وافق 7استجب، وفيها فضل: )إذا قال اإلمام: }َوال الضنالََِّّي{ ]الفاحتة:
 نه يسر يف التأمَّي.سرية فإأتمينه أتمَّي املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه( ، وأما إذا كان يف 
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 اجلهر يف الصالة اجلهرية
يسن اجلهر يف الصالة اجلهرية، ولو مل جيهر صحة صالته، واجلهر يكون يف صالة الصبح واجلمعة 
والعيد والركعتَّي األوليَّي من املغرب والعشاء، فهذه صلوات جهرية يسن أن جيهر فيها، فلو ترك 

ي اجلهر مل يلزمه سجود سهو، وكذلك صالة اخلسوف واالستسقاء اجلهر صحة صالته، ولو نس
 ة العيد جيهر فيها أيضاً ابلقراءة ابلفاحتة وابلسورة اليت بعدها.وصال

واملأموم يسر وال جيهر؛ وذلك ألنه مأمور ابإلنصات، وإذا قرأ مثالً يف سكتات اإلمام فإنه يسر؛ ألهنم 
 على املصلَّي، فيسرون بقراءهتا. لو قرءوا وهم مثالً مائة أو مئات شوشوا

ر، فإن كان هناك من يستمع له إذا كان يقرأ، فيستفيدون من قراءته واملنفرد خيري بَّي السر واجله
جهراً يف ليل أو هنار، يف تطوع أو فرض، , وإن كان هناك من يتأذى جبهره فإنه يسر كنائمَّي أو 

 متحدثَّي وحنوهم.
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 السكتة بعد الفاحتة
يفرغ من قراءة الفاحتة فإنه يسكت، وقد اختلف يف السكتة اليت بعدها، فمن العلماء من ذكر  دماوبع

أنه يسكت بعد الفاحتة سكتة ينتظر فيها املأمومَّي ليقرءوا الفاحتة، ومنهم من مل يذكر هذه السكتة، 
 ومنهم من أنكرها، ورجح أنه ال يسكت كما ذكر ذلك ابن القيم يف زاد املعاد.

أنه يسكت، وورد يف ذلك احلديث الذي يف سنن الرتمذي، وفيه ذكر سكتتَّي مث قال: وإذا  شهراألو 
[ العادة أنه يسكت حىت يرجع إليه نفسه، وحىت يتفكر فيما يقرأ بعد 7قال: }َوال الضنالََِّّي{ ]الفاحتة:

 الفاحتة، وحىت ال يصل القراءة ابلقراءة.
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 القراءة قراءة سورة بعد الفاحتة وصفة
 وال خالف أنه يقرأ بعد الفاحتة سورة يف الصبح ويف األوليَّي من املغرب، ويف اجلمعة وحنوها.

وذكروا أنه يقرأ سورة، وهذا هو الذي اشتهر يف كثري من املؤلفات، وهو دليل على أن قراءة سورة  



 كاملة أفضل من قراءة بعض سورة، كأول السورة أو وسطها أو آخرها.
يب صلى هللا عليه وسلم، فإنه أحياانً يقرأ سورة يف كل ركعة، وأحياانً يقرأ يف دث من النوهو الذي ح

الركعة سورتَّي من املفصل، فيقرأ يف الركعتَّي أربع سور يف الفجر، واملشهور أنه صلى هللا عليه وسلم  
 كان يقرأ يف صالة الفجر من طوال املفصل، واملغرب من قصاره، والعشاء من أوساطه.

ورة )ق( إىل سورة )عّم( ، وأوساطه من )عّم( إىل سورة )الضحى( ، ومن الضحى إىل واله من سوط
 آخره قصاره.

ويستحب أن يقرأ يف املغرب أيضاً من طواله، فقد ثبت أنه عليه الصالة والسالم قرأ فيها بسورة 
 ناسبة.أحياانً ملاألعراف، قسمها يف الركعتَّي، وكذا أيضاً يف غريها من الصلوات جتوز اإلطالة 

[ ويف حديث عائشة كان 4والقراءة معلوم أيضاً أهنا ترتل كما أمر هللا: }َورَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِياًل{ ]املزمل:
صلى هللا عليه وسلم يرتل القراءة حىت تكون السورة أطول من أطول منها، ومع ذلك فإنه كان 

مائة آية، وإذا كان من السور القصار فإنه   آية إىليطيل، فالثابت أنه كان يقرأ يف الفجر ما بَّي ستَّي
 يقرأ بقدرها.

يعين: من سورة البقرة حنو ثلثها؛ ألن البقرة مائتان وست ومثانون آية، يعين: إذا قرأ ثلثها صدق عليه 
 أنه قرأ ما فوق الستَّي ودون املائة.

وسورة األحزاب آايهتا املائة،  وكذلك مثال:ً  إذا قرأ سورة األنبياء وسورة احلج، فهذه السور دون
ثالث وسبعون فهذه دون املائة، ومعناه أن إذا قرأها فال يستنكر عليه، وكذلك إذا قرأ سورة النمل 

أو سورة العنكبوت أو سورة الروم أو سبأ، هذه كلها فوق أو قريب من بعضها وهي أقل من 
مام الذي يقرأ من هذه ر على اإلاخلمسَّي، وبعضها فوق الستَّي، وكذلك ُسور آل محيم، فال ينك

 السور، ال سيما وقد أثر عن الصحابة رضي هللا عنهم.
 فقد كان عمر رضي هللا عنه غالباً يقرأ ابلسور الطويلة كسورة النحل وهي فوق املائة وسورة يوسف.
أن وثبت أن أاب بكر رضي هللا عنه صلى هبم بسورة البقرة كلها، وملا انصرف قالوا: )كادت الشمس 

 فقال: لو طلعت مل جتدان غافلَّي( .تطلع، 
 رواه مالك يف املوطأ، وكانوا مع ذلك يتحملون وأيلفون الصالة وحيبوهنا.
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 الركوع
فإذا انتهى من القراءة وسكت قليالً حىت يرجع إليه نفسه ركع، ويرفع يديه كرفعه األول إىل منكبيه، 

 ويكون تكبريه يف حالة احننائه.
 ة ما يتحرك منحنياً أييت بلفظة: )هللا أكرب( .أي: حال

 يسن مث يضع يديه على ركبتيه مفرجيت األصابع ويسوي ظهره، أي: يلقم كل ركبة يدًا، قالوا: ال
تفريج األصابع يف الصالة إال يف الركوع، أما البقية فإنه يسن ضمها، وجيعل ظهره مستوايً فال جيعله 

 مستواًي، حىت قالوا: إنه لو وضع عليه قدح لركد، وجيعل رأسه حبياله حمصوراً منحنيًا، بل جيعله وسطاً 
 فال خيفض رأسه وال يرفعه.
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 الدعاء والتسبيح يف الركوع
وبعدها الدعاء يف التسبيح أن يقول: )سبحان ريب العظيم ثالاًث، وهو أدىن الكمال( وإن زاد إىل عشر 

ديث أنس، أنه ملا صلى خلف عمر بن عبد العزيز وهو فله ذلك، فأعاله يف حق اإلمام عشر يف ح
 هذا الفىت( . على املدينة قال: )ما رأيت أحداً أشبه صالة بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من

 يقول ابن حجر: يعين: تسبيحه يف الركوع والسجود عشراً عشرًا.
)مسع هللا ملن محده( ، ويسرع فيها، بعد ذلك يرفع من الركوع، فريفع يديه إىل حذو منكبيه، ويقول: 

حىت ال يسبقه املأمومون، فاملأمومون يبقون راكعَّي حىت يفرغ من التسميع، وال يتحركون حىت يفرغ 
 قوله: )مسع هللا ملن محده( ، ويقوهلا يف حالة حركته مرتفعاً. من

ملء السموات وملء  -روايتان-وبعدما ينتصب يقول: )ربنا ولك احلمد( أو: )اللهم ربنا لك احلمد 
األرض وملئ ما شئت من شيء بعد، وإن زاد بقوله: أهل الثناء واجملد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك 

أعطيت، وال معطي ملا منعت، ال ينفع ذا اجلد منك اجلد، فإن ذلك وارد، وورد عبد، ال مانع ملا 
كثرياً طيباً مباركاً فيه( ، وروي أيضاً أنه أيضًا: أنه عليه السالم أقر الذي قال: )ربنا ولك احلمد محداً  

الله( يقول قال: )محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما حيب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز ج
 ذلك أو ما أمكنه، واملأموم ال يسمع، أي: ال يقول: )مسع هللا ملن محده( .

مام فكربوا، وإذا كرب وركع فكربوا واركعوا، وإذا واحلديث فيه قوله صلى هللا عليه وسلم: )إذا كرب اإل
أن املأموم يسّمع رفع وقال: مسع هللا ملن محده، فارفعوا وقولوا: ربنا ولك احلمد( ، روي عن الشافعية 



 أيضًا، وال دليل هلم إال عموم قوله: )صلوا كما رأيتموين أصلي( .
ث إمنا هو يف الرؤية ال يف السماع، وأن املأمومَّي ومعلوم أن هناك فرقاً بَّي اإلمام واملأموم، وأن احلدي

املأمومَّي وبَّي ال يقرءون واإلمام يقرأ، وأهنم ال جيهرون كما جيهر اإلمام، فعرف أن هناك فرق بَّي 
 إمامهم.
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 السجود
قوله: )مث يكرب ويسجد على األعضاء السبعة، فأول ما يضع على األرض ركبتيه مث يديه مث جبهته 

ه( ، هذا هو املختار وهو أن يقدم ركبتيه على يديه، وهذا هو الذي تدل عليه السنة النبوية من وأنف
نه كان إذا ه صلى هللا عليه وسلم، واألحاديث الصرحية كحديث وائل بن حجر وأنس وغريمها: )أفعل

ليدين سجد وضع ركبتيه قبل يديه( ، ودل على ذلك أيضًا: أن هذه هي جلسة النشاط، وأن تقدمي ا
عاجز، جلسة العاجز؛ ألنه معروف أنه إذا قّدم يديه اعتمد عليهما، فيكون ذلك من جلسة املتثاقل ال

على األرض، فإنه  ومعلوم أن اإلنسان إذا دخل يف جملس، وأراد أن جيلس على األرض وهم جلوسٌ 
إذا كان نشيطاً فإنه  عادة ال يقدم يديه إال إذا كان مريضاً أو كان كبري السن فيعتمد على يديه، أما

 جيلس جلسته العادية وحيين رجليه وجيلس على األرض، وهذا هو الصحيح.
ويف كتاب الصالة  ره ابن القيم رمحه هللا يف كتبه الثالثة: يف زاد املعاد واستوىف الكالم حوله،وقد نص

ريرة أنه صلى هللا وأطال فيه، ويف شرحه أو حاشيته على سنن أيب داود ملا أتى على احلديث عن أيب ه
بتيه( ، فبَّي أن هذا عليه وسلم قال: )إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري، وليضع يديه قبل رك

وبتتبع طرق احلديث وجد أن يف احلديث فيه انقالب، وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه، 
الضعف، وكذلك أيضاً يف كتاب  احلديث ضعفًا، واضطرااًب، وأشار إىل اضطرابه يف زاد املعاد، وبَّّي 

 الصالة أطال يف ذلك ورجح أنه ضعيف.
خره، فإن البعري يبدأ بيديه قبل رجليه، وأما قوهلم: إن ركبة البعري يف يده، مث بَّّي أيضاً أن أوله خيالف آ

هذا غري صحيح، واألصل أن الركبة إمنا هي يف الرجل يف كل شيء، ولو كانت صورة ركبة البعري يف ف
 ه صورًة فإهنا ال تسمى ركبة بل تسمى كما يف اليد مرفقًا.يدي

دم يديه قبل رجليه، فإذا قدم إنسان يديه أشبه البعري يف بروكه، يعين: يرتفق به، فالبعري مشاهد أنه يق
 ح، مث وردت أيضاً أحاديث تؤيد حديث وائل يف أنه يقدم يديه قبل ركبته.وهذا هو الصحي



ة يف شرح معاين اآلاثر للطحاوي، ويف مصنف ابن أيب شيبه، وفيها: وورد أيضاً حديث أيب هرير 
ك كما يربك الفحل( ولو كان يف اإلسناد راٍو ضعيف لكنه يتقوى )فليضع ركبتيه قبل يديه، وال يرب 

وهذا هو القول الصحيح، وال عربة مبن رد على ابن القيم وأنكر ما قاله، حىت احملقق  ببقية الرواايت،
 املعاد ضعف رأي ابن القيم ومل جيب عن كل االعرتاضات اليت ذكرها. الذي حقق زاد

لة يف أتييد تقدمي اليدين بعنوان: )هني الصحبة عن تقدمي الركبة( وألف بعض تالمذة األلباين رسا
  رده، وأتى أبدلة ال تنهض له.ولكنه تكلف يف

ن القيم وانتصر للحق، وبَّي أن وقد ألف فيها الفريح البهالل، الشيخ املعروف يف الزلفى، وأيد اب
الذي استدلوا به ضعيف، وأنه احلديث الذي عن أيب هريرة خطأ وال داللة فيه، وأن احلديث الثاين 

 سنه، وكان يقدم يديه قبل ركبتيه لعجزه عن إمنا صح من فعل ابن عمر، وابن عمر فعل ذلك ملا كرب
 ذلك.

ق رسالة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف وقد بَّي ذلك أيضاً الشيخ خليل إبراهيم الذي حق
القيم، وبَّي األدلة الواضحة على  األحاديث، وطبعت مع جمموعة رسائل الشيخ، ورجح ما رجحه ابن

كشي، وبينا األدلة، هذا هو الذي يرتجح لنا، ومن قرأ  ذلك، وذكران ذلك أيضاً يف حتقيقنا لشرح الزر 
 ل: أنه ذكر أنه يقدم ركبتيه مث يديه مث جبهته مث أنفه.كالم ابن القيم إبنصاف عرف موافقته، فاحلاص

 ويسن كونه على أطراف أصابعه.
، ه على أطراف أصابع رجليه، وجيعل رءوسها إىل القبلة، وبطوهنا إىل األرض منبسطةيعين: سجود

وجيايف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذه، فال يلصق عضده ابجلنب، بل يفرج إذا استطاع ما مل 
الذي إىل جانبه، ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه، وال يلصق بطنه بفخذيه؛  يضايق

جيعل نه غري ساجد، ويفرق بَّي ركبتيه، وكذلك يفرق بَّي رجليه فال يلصقهما، وذلك أبن فإن هذا كأ
بينهما مثالً حنو شرب، وقد استدل البعض على إلصاق القدمَّي حبديث عائشة: )فوقعت يدي على 

 ليه أو على قدميه ومها منصوبتان( .رج
 قدماً وأسفل الكف قدماً.نقول: هذا ال يدل على أهنما ملتصقتان فإهنا قد متس أصابعها 
الرجل مث على الرجل مع وجود الفرجة  وقد تكون مسحتهما مسحاً وبينهما فاصل فوقعت يدها على

 اليت بينهما.
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 الدعاء يف السجود
وهو أدىن  -ثالاثً -سبيح الركوع سبحان ريب األعلى مندوب، والتسبيح كتالدعاء يف السجود 

الكمال، وأعاله عشر، ويسن فيه اإلطالة: )أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد( ، فيسن أن 
 يكثر فيه من الدعاء لقوله: )فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم( .

يضع عليها إليتيه ، واالفرتاش أن يفرش رجله اليسرى و وبعد ذلك يرفع مكربًا، وجيلس مفرتشاً 
وينصب اليمىن، ويضع بطون أصابعها إىل األرض، ويقول: رب اغفر يل ثالاًث، ويزيد أيضًا، ويطيل 

 هذا الركن أيضًا.
 كان أنس إذا جلس بَّي السجدتَّي أطال حىت يقول القائل: قد نسي.

يه، وينهض مكرباً ينهض مكرباً معتمداً على ركبتيه بيدالسجدة الثانية كاألوىل، وبعد ذلك  مث يسجد
معتمداً على ركبتيه بيديه، وال جيلس بعد الركعة األوىل جلسة االسرتاحة؛ وذلك ألن جلسة االسرتاحة 

 ما رويت مرفوعة صرحية، إمنا رويت من فعل رجل من التابعَّي وكان شيخاً كبريًا.
ريد الصالة، أصلي  احلويرث، فقال: إين ألصلي بكم وما أديث أيب قالبة يقول: جاءان مالك بن يف ح

كما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي، فقيل لـ أيب قالبة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل 
 .صالة شيخنا هذا، قال: وكان ذلك الشيخ إذا رفع من الركعة األوىل مل يقم حىت يستوي جالساً 

كان أدرك عهد النيب   جلرمي وليس صحابياً على الصحيح، ولوذلك الشيخ يقال له عمرو بن سلمة ا
صلى هللا عليه وسلم وهو صغري، وهو الذي قدمه قومه يصلي هبم وهو صغري كما يف صحيح 

البخاري ومل تثبت صحبته، فجلسته هذه كانت لعجزه ولكرب سنه، وكان جيلس بعد األوىل وبعد 
 .الثالثة

من صالته مل يقم حىت  صلى هللا عليه وسلم إذا كان يف وتر أما مالك بن احلويرث فلم يذكر أنه
يستوي جالسًا، وهذه الرواية ليست يف الصحيح، فيدل على أهنا رويت ابملعىن، وأهنا كانت من فعل 

 عمرو بن سلمة، وهذا الذي يرتجح لنا أهنا ما رويت إال من فعل هذا الرجل.
ي، حيح، فلم تذكر أصالً يف صحيح البخار أيب محيد الساعدي الذي بعضه يف الص وأما حديث

وذكرت يف سنن الرتمذي، ولكن الصحيح أنه غلط من الراوي، وأهنا تكرر عليه ذكرها؛ وألجل ذلك 
 ذكر أن جلسته بَّي السجدتَّي وجلسته بعد السجدتَّي على حد سواء، وهذا ليس بصحيح.

 أيب محيد غري اثبت. فاحلاصل أن ذكرها يف حديث
، وأما ذكرها يف حديث املسيء صالته فلم تذكر ة مبا يف حديث أيب محيد عند البخارييعين: أن العرب 

إال يف رواية وقعت خطأ يف صحيح البخاري نبه البخاري على أهنا خطأ، ووقعت يف كتاب 
 االستئذان.



 نكرها احلنفية، وملا كانوا ينكروهناوذهبت الشافعية إىل استحباب هذه اجللسة وابلغوا يف ذلك، وأ
يف شرح معاين اآلاثر، وابن حجر ملا كان شافعياً تكلف يف ذكر بعض االعرتاضات عليها الطحاوي 

 إجابته على تلك اإليرادات اليت أوردها الطحاوي يف فتح الباري، ولكٍل اجتهاده.
 أسن، وملا كرب سنه وجتاوز السبعَّي، وما روي أن اإلمام أمحد رجع إليها فلعله رجع إليها ابلفعل ملا

عتمداً على ركبتيه أو معتمداً على صدور قدميه فكان جيلس مث وكان مما يشق عليه أن يقوم بسرعة م
 يعتمد ويقوم، وقد تكلمنا أيضاً عليها يف تعليقنا على شرح الزركشي.

يه القيام لكرب أو مرض فله فاحلاصل أنه ذكر أنه ينهض مكرباً معتمداً على ركبتيه بيديه، فإن شق عل
 بيديه على األرض. أن يعتمد

لها غري النية والتحرمية( أي: الركعة الثانية أييت هبا كاألوىل إال أنه ال أييت ابلتحرمية، وال قوله: )فيأيت مبث
 ابالستفتاح وال ابلتعوذ وال بتجديد النية إال إذا مل يتعوذ يف الركعة األوىل.

 .( : أي: بعد الركعتَّي جيلس مفرتشاً قوله: )مث جيلس مفرتشاً 
 جدتَّي وجيلس عليها.فيفرش رجله اليسرى كجلسته بَّي الس

قوله: )وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض اخلنصر والبنصر من ميناه، وحتليق إهبامها مع الوسطى( : 
وسطى، أي: يسن أن يضع يديه على فخذيه، ويقبض من اليمىن اخلنصر والبنصر، وحيلق إبهبامه وال

 أي: جيعلهما كاحللقة.

(7/20) 

 

 اإلشارة ابلسبابة وحتريكها
 ويشري ابلسبابة: أي يشري هبا عند التشهد إشارة إىل الوحدانية، وعند الدعاء، وعند ذكر هللا مطلقاً.

وقيل: إنه يشري هبا كلما أتى بذكر )هللا( ، أو عند الدعاء إذا قال: )السالم عليك( ، )السالم علينا( 
 ء مطلقاً إذا دعا يف آخر صالته.عا، أو عند الشهادة: )أشهد( ، أو عند الد

أما حتريكها دائماً فليس بسنة، إمنا يشري هبا أحيااًن، وبعد ذلك يبسط اليسرى على ركبته، وبعد ذلك 
يتشهد هبذا التشهد، واختار اإلمام أمحد هذا التشهد؛ ألنه مروي عن ابن مسعود أبسانيد صحيحة، 

 ومل ينقل عنه اختالف فيه.

(7/21) 



 

 األوسطالتشهد 
وبعدما يتشهد إذا كان يف ثالثية كاملغرب أو رابعية كالعشاء أو كظهرين هنض مكربًا، بعد قوله: )وأن 

 حممداً عبده ورسوله( ، وصلى ما بقي سراً ويقتصر على الفاحتة وال جيهر.

(7/22) 

 

 التورك
م فإذا شق عليه أبن مل جيد وبعدما أييت ابلباقي جيلس متوركاً إذا تيسر كاإلمام واملنفرد، وأما املأمو 

إخراج رجله إىل من جبانبه وكذا الثاين والثالث  متسعاً فله أن جيلس مفرتشًا؛ ألنه قد يكلفه إىل
 فيحصل مضايقة.

(7/23) 

 

 التشهد األخري
جيلس متوركاً وأييت ابلتشهد املذكور، مث بعد ذلك أييت ابلصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، ومل 

هذا إال الصالة على إبراهيم، ويف بعض الرواايت أنه جيمع بَّي إبراهيم وآله، وأنكر بعض يذكر يف 
ما صليت على آل رد اجلمع، بل إما أن يقول: كما صليت على إبراهيم، أو كالعلماء وقالوا: مل ي

 إبراهيم، واألكثر: )كما صليت على آل إبراهيم( ، واإلشارة إىل ذكر ذلك يف سورة هود يف قوله:
يٌد جمَِيٌد{ ]هود:  [ .73}َرمْحَُة اَّللِن َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيِت ِإننُه محَِ

(7/24) 

 

 التعوذ بعد التشهد
وبعد ذلك يسن أن يتعوذ، وقد ورد يف حديث أنه يتعوذ من عذاب جهنم: )إذا تشهد أحدكم 

ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة فليستعذ ابهلل من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، 



 املسيح الدجال( ، وروي أيضاً أنه: )كان يستعيذ من املأمث واملغرم، فقيل: ما أكثر ما تستعيذ من
 املغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف( .

(7/25) 

 

 عدم الدعاء أبمر من أمور الدنيا
جتارة مثالً أو عاؤه لآلخرة، فال يدعو بدعاء خاص كربح وال يدعو بدعاء خيص الدنيا، بل يكون د

مال كثري أو أواين أو أمتعة أو ما أشبه ذلك، بل يدعو بدعاء عام كأن يقول: )اللهم ارزقين، أو أغنين 
 .حباللك عن حرامك، أو هيئ يل من أمرك رشدًا( 

(7/26) 

 

 التسليم
ن مينيه وكذلك عن يساره، مرتباً معرفاً السالم، وبعد ذلك يسلم فيقول: )السالم عليكم ورمحة هللا( ع

 يقول: )سالم( ، وزايدة: وبركاته رويت يف سنن أيب داود، والظاهر أنه عليه السالم ما كان يقوهلا وال
 إال قلياًل.

 ( مخسة عشر صحابياً.وذكر ابن القيم يف كتاب الصالة أن الذين رووا )ورمحة هللا

(7/27) 

 

 صالة املرأة
 كالرجل وذكروا أهنا جتمع نفسها.  صالهتا واملرأة

يعين: أهنا تضم نفسها وال تنفرج وال جتاىف العضد عن اجلنب، وذكروا أهنا جتلس مرتبعة أو مسدلة 
 رجليها، واألوىل أهنا تسدل رجليها جبانب ميينها، وجيوز أن تفرتش، وهو أيضاً معتاد.

(7/28) 

 



 مكروهات الصالة
ا، وال تبطل الصالة فيه إال إذا احنرف عن ألول: االلتفات وهو أشدهوهنا: مكروهات الصالة: ا

 القبلة احنرافاً كليًا، فإذا كان حلاجة وكان يسرياً فال أبس.
 الثاين: اإلقعاء: هو أن ينصب قدميه وجيلس على أليتيه ويضع أليتيه على عقبيه.

 .جل ذراعيه كانبساط الكلبألرض، وهنى أن يفرتش الر الثالث: االفرتاش: أن يفرش ذراعه على ا
 الرابع: العبث: وهو كثرة احلركة.

 اخلامس: التخّصر: أن يضع يديه على خاصرته.
 السادس: فرقعة األصابع.

 أي: معاجلتها حىت تصّوت، كذلك تشبيكها؛ ألنه عبث.
 السابع: وال يصلي وهو حاقن؛ ألن ذلك يشّوش عليه صالته.

العمدة: )ال صالة حبضرة طعام، وال ورد يف احلديث الذي يف  حبضرة طعام يشتهيه، وقد الثامن: وال
 وهو يدافع األخبثَّي( .

(7/29) 

 

 التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة
قال: )وإذا انبه شيء يف صالته سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر األخرى( ، يعين: 

 يه إشهار هلا.تضرب ظهر الكف ببطن الكف، وال جيوز هلا أن تسبح؛ ألن ذلك ف
وإذا كان انبه بصاق فإنه يبصق يف ثوبه أو يف منديله ويزيله، وأما يف غري املسجد فإنه يبصق عن 

 صقه أمامه أو عن ميينه وهللا أعلم.يساره ويكره ب

(7/30) 

 

 [8شرح أخصر املختصرات ]
جيب على  الصالة عمود الدين، وتعظيمها من صفات املؤمنَّي، وللصالة أركان وواجبات وشروط

 املسلم معرفتها والعمل هبا.
يستكثر من نوافلها فليفعل؛ فهي نور له يف الدنيا ويف والصالة من خري األعمال، فمن استطاع أن 



ام صالة التطوع وأفضلها وأوقات النهي عنها وغري ذلك مما قربه ويف آخرته، وقد بَّي العلماء أحك
 يتعلق هبا.

(8/1) 

 

 أركان الصالة
جتناب النجاسة يف الثوب والبدن والبقعة مع القدرة، وكذلك حكم من جرب مضى وجوب ا قرأان فيما

عظمه بنجس، وحكم الصالة يف املقربة ومن علل أبهنا مظنة النجاسة وترجيح أن العلة خوف الغلو 
اإلبل، واجملزرة، يف القبور، وحكم الصالة يف أسطحت هذه املنهيات: احلمام واخلالء، ومعاطن 

 انع من الصالة يف أسطحها.لة، وأن الصحيح أنه ال مواملزب
كذلك ذكران حكم استقبال القبلة وأنه فرض إال لعاجز ومتنفل يف سفر، وكذلك العالمات اليت يعمل 
هبا يف معرفة حتديد القبلة، وحكم من اشتبهت عليه يف السفر، وحكم من صلى بال اجتهاد وال تقليد 

 ف.من يعر 
قهاء هبا وذكرهم أهنا تقارن التحرمية، والصحيح النية، وسبب اهتمام الف كذلك من شروط الصالة:

 أهنا مالزمة للمصلي يف مجيع صالته، وكذلك نية اإلمامة ونية االئتمام وما أشبه ذلك.
ىل وذكران أيضاً صفة الصالة وما ذكر من أنه خيرج إليها بسكينة ووقار ودليل ذلك، ومىت يقوم إ

نه ال يصح غريها بدهلا، وحكم رفع اليدين عند وحكم تكبرية اإلحرام، وأالصالة عند اإلقامة، 
استفتاح الصالة وعند الركوع وعند الرفع منه، وأين يضع يديه بعد قبضهما، والرتجيح أنه يضعهما 

حكم قراءة على صدره، وحكم االستفتاحات، وسبب اختيار اإلمام أمحد ملا اختاره من االستفتاح، و 
لفظ بشداهتا، وكذلك التأمَّي يف اجلهرية، وجهر اإلمام ابلقراءة ترتيبها وتواليها، والت الفاحتة ووجوب

يف الصلوات اجلهرية، وحكم اجلهر للمأموم واملنفرد، واستحباب أن يقرأ بعد الفاحتة سورة كاملة، وأنه 
 معىن متكامل. لسور الكاملة منفصلة هلاأفضل من قراءة أول سورة أو آخر سورة؛ ألنه الوارد، وألن ا

ان حكم الركوع، وأين يضع يديه ومقدار اجملزئ من التسبيح يف الركوع والكمال، والرفع وكذلك ذكر 
من الركوع، وأن التسميع خاص ابإلمام واملنفرد، فاملأموم ال يسّمع فال يقول: مسع هللا ملن محده، 

ركبتَّي وأن تقدمي اليدين على الن يضع ركبتيه مث يديه، والسجود على األعضاء السبعة، والرتجيح أل
إمنا يكون يف حق العاجز كالكبري واملريض وحنو ذلك، وأن األدلة صرحية على ذلك، وكذلك كونه 

يسجد على أطراف أصابعه، وصفة السجود الكامل وما يقول فيه، وصفة اجللسة بَّي السجدتَّي وما 



عن النيب صلى هللا  السرتاحة مل تثبت مرفوعةانية مكربًا، وأن جلسة ايقول فيها، وهنوضه إىل الركعة الث
 عليه وسلم من فعله وإمنا رويت عن مالك بن احلويرث خارج الصحيح، وأهنا جتوز للعاجز وحنوه.
وذكران بعد ذلك اجللوس بَّي السجدتَّي مفرتشًا، وصفة قبض أصابعه يف التشهد األول، وسبب 

عة، والفرق بينها وبَّي الركعة نية أو الثالثة أو الرابوالنهوض إىل الركعة الثااختيار تشهد ابن مسعود، 
الثانية، والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف آخرها، والتعوذ ابهلل من أربع واستحباب ختمها 

هللا(  ابلدعاء والسالم، وأن زايدة: )وبركاته( رواية يف السنن وفيها شذوذ، وأن االقتصار على )ورمحة
هتا وحكم االلتفات يف الصالة بال حاجة، وكذلك اإلقعاء ، واملرأة كالرجل يف صالهو املتبع الكثري

 وافرتاش الذراعَّي والعبث والتخصر إىل آخرها.
 فهذه األفعال اليت وردت يف صفة الصالة.

والفاحتة، والركوع،  قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: ومجلة أركاهنا أربعة عشر: القيام، والتحرمية،
العتدال عنه، واجللوس بَّي السجدتَّي، والطمأنينة، والتشهد األخري، عتدال عنه، والسجود، واواال

 وجلسته، والصالة على النيب عليه السالم، والتسليمتان، والرتتيب.
رب  وواجباهتا مثانية: التكبري غري التحرمية، والتسميع، والتحميد، وتسبيح ركوع، وسجود، وقول:

 اغفر يل.
 ما عدا ذلك والشروط سنٌة.التشهد األول، وجلسته، و مرة مرة، و 

 فالركن والشرط ال يسقطان سهواً وجهاًل، ويسقط الواجب هبما.
فصل: ويشرع سجود السهو لزايدة ونقص وشك، ال يف عمد، وهو واجب ملا تبطل بتعمده، وسنة 

 تعمده، ومباح لرتك سنة.إلتيان بقول مشروع يف غري حمله سهوًا، وال تبطل ب
إال إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده نداًب، وإن سلم قبل إمتامها عمداً وحمله قبل السالم ندابً 

 بطلت، وسهواً فإن ذكر قريباً أمتها وسجد.
وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما يف صلبها، وإن نفخ أو انتحب ال من خشية هللا، أو تنحنح بال 

شروعه يف قراءة ركعة أخرى بطلت غري التحرمية فذكره بعد ن؛ بطلت، ومن ترك ركناً حاجة فبان حرفا
املرتوك منها، وصارت اليت شرع يف قراءهتا مكاهنا، وقبله يعود فيأيت به ومبا بعده، وبعد سالم فكرتك 

 ركعة.
 القراءة وإن هنض عن تشهد أول انسياً لزم رجوعه، وكره إن استتم قائمًا، وحرم وبطلت إن شرع يف

 السجود لذلك مطلقًا.جهل، ويتبع مأموم، وجيب ال إن نسي أو 
 من شك يف ركن أو عدد. -وهو األقل-ويبين على اليقَّي 

فصل: آكد صالة تطوع: كسوف، فاستسقاء، فرتاويح، فوتر، ووقته من صالة العشاء إىل الفجر، 



، ويقنت دىن الكمال ثالث بسالمَّيوأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة: مثىن مثىن، ويوتر بواحدة، وأ
، فيقول: اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، بعد الركوع ندابً 

وابرك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، إنه ال يذل من واليت، 
عقوبتك،  رضاك من سخطك، وبعفوك منوال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إان نعوذ ب

صي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، مث يصلي على النيب صلى هللا عليه وبك منك، ال حن
 وسلم، ويؤمن مأموم، وجيمع إمام الضمري، وميسح الداعي وجهه بيديه مطلقاً.

 ء ووتر.والرتاويح عشرون ركعة برمضان تسن، والوتر معها مجاعة، ووقتها بَّي سنة عشا
عدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل ان قبل الظهر، وركعتان بمث الراتبة ركعت

 الفجر، ومها آكدها، وتسن صالة الليل بتأكد، وهي أفضل من صالة النهار.
سرية وسجود تالوة لقارئ ومستمع، ويكرب إذا سجد وإذا رفع، وجيلس ويسلم، وكره إلمام قراءهتا يف 

 أموم متابعته يف غريها.وسجوده هلا، وعلى م
 وسجود شكر عند جتدد نعم، واندفاع نقم، وتبطل به صالة غري جاهل وانس، وهو كسجود تالوة.

وأوقات النهي مخسة: من طلوع فجر اثن إىل طلوع الشمس، ومن صالة العصر إىل الغروب، وعند 
 يتم.تزول، وعند غروهبا حىت  طلوعها إىل ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حىت

يها مطلقًا، ال قضاء فرض، وفعل ركعيت طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصالة فيحرم ابتداء نفل ف
 جنازة بعد فجر وعصر[ .

(8/2) 

 

 تعريف الركن لغة وشرعاً 
تقدم أن للصالة شروطاً تسعة، وأييت هبا املصلي قبل أن يشرع يف الصالة، وللصالة أركان وواجبات 

 دد أركاهنا أربعة عشر ركنًا.وسنن، ذكر املؤلف أن ع
: رأس وركن الشيء: هو جزء ماهيته، يعين: األجزاء اليت إذا تكاملت كملت املاهية، كما يقال مثالً 

ورجله ركن، وظهره ركن، وصدره ركن، واجملموع يتكون منه إنسان،  اإلنسان ركن منه، ويده ركن،
العمود ركن، وهذا السقف ركن، فأركان  وكما نقول مثاًل: هذا اجلدار ركن من هذا املسجد، وهذا

 الشيء أجزاؤه اليت يرتكب ويتكون منها.
يت، وهي جوانبه جوانبه اليت يعتمد عليها كأركان البوقيل: ركن الشيء جانبه األقوى، أي: أحد 



القوية اليت تكون هي عمدته، ويقال مثاًل: حيطان املسجد أركانه؛ ألهنا جوانبه القوية، وكذلك 
ركانه، وكذلك سقفه ركنه، فركن الشيء جانبه األقوى، ولكن يقال: إن أركان الصالة هي أعمدته أ

 مل.الة، وإذا مل تتكامل مل تقبل ومل تكاألجزاء اليت إذا تكاملت كملت الص

(8/3) 

 

 بعض األركان املتفق عليها
ركن إال على وعددها يف املشهور أربعة عشر ركنًا، ولكن يف بعضها خالف، وال خالف أن القيام 

ان أن التحرمية ركن، وكذلك الذي يعجز عنه فيصلي قاعدًا، والقيام خاص ابلفريضة، وال خالف عند
منه حىت يعتدل قراءة الفاحتة يف حق اإلمام واملنفرد، وكذلك الركوع ركن، واالعتدال منه، يعين: الرفع 

ا ركن، فإن السجدتَّي تسميان ويستتم قائمًا، والسجود ركن، ويراد به السجداتن، كل واحدة منهم
 ركناً واحداً.

جللوس بَّي السجدتَّي( قد يقال: إن هذا تكرار؛ ألنه ذكر وقوله: )والسجود واالعتدال عنه، وا
 االعتدال عنه وهو القيام، فبعد االعتدال عنه واجللوس بَّي السجدتَّي، وبعد الركوع ما ذكر إال

ذكر اجللوس بَّي السجدتَّي، وكأهنم نصوا على السجود كان يكفي أن يذكر االعتدال عنه، أو ي
لسجدتَّي، فإن اجللوس بَّي السجدتَّي شيء زائد عن االعتدال من السجود حىت يفصل بَّي ا

ذلك عدومها ركنَّي، الفصل، فال بد أن يرفع حىت يفصل، وال بد أن جيلس بَّي السجدتَّي، فل
 لسجدتَّي.والظاهر أهنما ركن واحد: االعتدال عن السجود واجللوس بَّي ا

(8/4) 

 

 بعض األركان املختلف فيها
الطمأنينة: يراد هبا الثبات يف كل ركن من األركان، أي: الركود، فإذا ركع فال يرفع حىت يطمئن ويثبت 

ًً بقدر ما يقول:  بقدر قول: سبحان ريب العظيم، كذلك الطمأنينة يف الرفع، فالبد أن يستتم قائمًا
 لسجود.ربنا ولك احلمد، قبل أن يهوي ل

األرض، فال بد من الطمأنينة عند الركود على األرض، وكذلك يطمئن إذا سجد ووضع جبهته على 
 بقدر قوله: سبحان ريب األعلى، ولو مرة، وأدىن الكمال ثالث كما تقدم.



 كذلك ال بد أن جيلس بَّي السجدتَّي جلسة مطمئناً فيها بقدر ما يقول: رب اغفر يل.
تطمئن راكعًا، مث ارفع حىت حديث املسيء صالته، فإن فيه: )مث اركع حىت  وهذه الطمأنينة دل عليها

تعتدل قائمًا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدًا، مث ارفع حىت تطمئن جالسًا( فذكنره هبذا الركن يف هذه 
األركان؛ وذلك ألنه رآه خيفف يف صالته، فأنكر عليه وقال: )ارجع فصل فإنك مل تصل( ، فذكره 

 من الطمأنينة يف كل ركن. أبنه ال بد
ناف، وتشاهدون الذين أيتون من الباكستان أو من اهلند وهم على مذهب أيب وخالف يف ذلك األح

حنيفة خيففون األركان، وابألخص الرفع، فرتى أحدهم عندما يرفع رأسه من الركوع ال يستتم قائمًا، 
يستتم جالسًا، بل يسجد السجدة بل ينحط للسجود، وساعة ما يرفع رأسه من السجدة األوىل ال 

طمئن، ويقولون: إن أاب حنيفة مل ير الطمأنينة واجبة، وإنه يرى أنه حيصل مسمى الركن الثانية وال ي
 مبجرد االحنناء، ومبجرد الرفع، ومبجرد سجوده ومس جبهته األرض.

)هنى عن نقر كنقر  ولكن قال يف احلديث: )حىت تطمئن راكعًا( ، وأيضاً ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم
ما ينحين يرفع، فالغراب إذا نقر ينقر بسرعة، فنهى عن نقر كنقر الغراب( ، وهو الذي ساعة 

الغراب، كما هنى عن أشياء يف الصالة تشبه فعل البهائم، ونظمها احلافظ بقوله: إذا حنن قمنا إىل 
غراب يف سجود الفريضة وإقعاء   الصالة فإننا هنينا عن إتياهنا بستة بروك بعري والتفات كثعلب ونقر

راعه وأذانب خيل عند فعل التحية ومن مجلتها النهي عن نقر كنقر الغراب، وهذا كلب أو كبسط ذ
مل ينتبه له احلنفية، وأبو حنيفة معذور ألنه ما بلغه النهي، وال بلغه الدليل، وأتباعه الذين بلغهم الدليل 

 جيب عليهم أن يقولوا به وال يرتكوه.
جلسته، أي: ال يتشهد وهو قائم، بل ال بد من األركان التشهد األخري الذي يعقب ابلسالم، و ومن 

اجللوس، وكذا الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، وفيها خالف، بعضهم يراها من الواجبات 
اليت جترب بسجود السهو، كما مشى على ذلك صاحب الكايف وغريه، واملشهور أهنا من األركان، 

 قدم أن لفظها: اللهم صل على حممد إىل آخره.وت
وهذا يدل على أن اإلمام أمحد رمحه هللا يؤكد أمر الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، ويشدد يف 

تركها، وكذلك أتباعه، ومنهم أئمة الدعوة، فإهنم يؤكدون أمر الصالة على النيب صلى هللا عليه 
النيب صلى هللا  عوة نبزهم وعيبهم أبهنم ينهون عن الصالة علىوسلم، وقد اشتهر عند أعداء هذه الد

عليه وسلم، ومينعوهنا، فرد عليهم أئمة الدعوة فقالوا: كيف مننعها وحنن نقول: إهنا ركن يف الصالة؟! 
إمنا ينهون عنها يف بدع ال زالت متجددة يف بعض البالد، مثل إذا كان اخلطيب خيطب فصلى على 

مد، بصوت واحد، فريتج يه وسلم فقال اجلالسون كلهم: اللهم صل على حمالنيب صلى هللا عل
املسجد، فنهى العلماء عن ذلك، وقالوا: هذا من البدع، وكذلك كان املؤذنون إذا أذنوا، فعندما 



يرفع صوته بشهادة أن حممداً رسول هللا يرفع صوته ابلصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا 
  عليه وسلم سراً.رد األمر ابلصالة والسالم على النيب صلى هللاما ورد، إمنا و 

ومن األركان التسليمتان، واملشهور أن الركن هو التسليمة األوىل، والتسليمة الثانية تعترب سنة؛ ألنه 
 حيصل ابألوىل اخلروج لقوله: )وحترميها التسليم( .

فال جيعل السجود قبل الركوع، وال أييت ومن األركان الرتتيب، ومعناه: أن يرتب الصالة كما هي، 
ع من السجود قبل السجدة األوىل، فلو جلس من القيام وقال: هذه اجللسة اليت بَّي السجدتَّي ابلرف

 أجعلها قبل السجدتَّي، فإنه يعترب قد خالف ترتيب الصالة.

(8/5) 

 

 واجبات الصالة
رام، فقد تقدم أهنا ركن، وهذا يف حق اإلمام الواجبات مثانية: األول: مجيع التكبريات غري تكبرية اإلح

ما املأموم فإهنا ركن يف حقه إال تكبرية الركوع، وذلك إذا أدرك اإلمام راكعاً فكرب انوايً واملنفرد، وأ
 التحرمية سقطت عنه تكبرية الركوع.

 : مسع هللا ملن محده يف حق اإلمام واملنفرد دون املأموم.الثاين: التسميع واجب وهو قول
 املصلَّي كلهم.واجب يف حق  -وهو قول: ربنا ولك احلمد-الثالث: التحميد 

 الرابع: قول: سبحان ريب العظيم يف الركوع.
 اخلامس: قول: سبحان ريب األعلى يف السجود.

 السادس: قول: رب اغفر يل بَّي السجدتَّي.
 األول. السابع: التشهد

 ب سقوطه سهوًا.الثامن: جلسة التشهد األول، والدليل على أنه واج

(8/6) 

 

 سنن الصالة
ما عدا األركان والواجبات والشروط فإنه سنة، فالسنن بقية األفعال، فمنها: رفع اليدين، وكذلك 
وضعهما على الصدر، ورفعهما أيضاً عند الركوع، ووضعهما على الركبتَّي، وكذلك أيضاً وضعهما 



ها عند الركوع، صابعه عند الرفع، وتفريقحيال املنكبَّي أو حيال الرأس إذا سجد، وكذلك مجع أ
 واستقبال القبلة هبا يف السجود، واجملافاة.

ومن السنن: االستفتاح، واالستعاذة، والبسملة على القول الصحيح خالفاً للشافعية، والتأمَّي، وهو 
 قول: آمَّي، وكذلك ما زاد عن واحدة يف تسبيح الركوع والسجود وسؤال املغفرة.

 ة، واإلسرار يف السرية.أيضًا: اجلهر يف اجلهري كذلك من السنن
 واألركان والشروط ال تسقط سهواً وال جهاًل، والواجب يسقط سهواً وجهاًل، ولكن جيرب ابلسجود.

(8/7) 

 

 سجود السهو
ذكر املؤلف سجود السهو، فمىت يشرع؟ يشرع يف ثالث حاالت: إذا زاد يف الصالة أو نقص أو 

فمثال الزايدة لو ركع ركوعَّي كصالة الكسوف، يعين: ركع مث رفع وظن شك، فإنه يسجد للسهو، 
سجد ثالث سجدات يف ركعة واحدة فيعترب أنه زاد،  أنه ما ركع، مث ركع، فيسجد السهو، كذلك لو

 ك لو صلى مخساً يف الظهر أو أربعاً يف املغرب أو ثالاثً يف الفجر فيعترب أنه زاد فيسجد للسهو.وكذل
حركة من جنس حركات الصالة إذا كانت من احلركات الواجبة، كأن كرر الرفع أو كرر  وكذا إذا زاد

 السجدتَّي، وظن ا زاد يف الركن سهواً فإنه ال يعد زايدة، فلو جلس بَّياجللسة بَّي السجدتَّي، أما إذ
اغفر  أنه يف التشهد، فأتى ابلتشهد إىل قبيل آخره، مث تذكر أنه يف اجللسة بَّي السجدتَّي، فقال: رب

يل، مث سجد، فهل يسجد للسهو يف هذه احلال؟ الصحيح أنه ال يسجد؛ ألنه ما أتى بشيء زائد، 
وقرأ الفاحتة وظن أنه يف القيام، مث  تشهد يف غري حمله مث تالفاه، وكذلك لو رفع من الركوعوإمنا أتى ابل

دة يف غري حملها، مث تذكر وقال: ربنا ولك احلمد فهل يسجد؟ الصحيح أنه ال يسجد؛ ألن هذه زاي
 تالفاها.

ركع فلما قال:  والنقص: إذا مل يسجد إال سجدة يف ركعة من الركعات أو مل يرفع بعد الركوع، أبن
 ناً هو الرفع.سبحان ريب العظيم خر ساجدًا، وترك رك

وكذلك إذا نقص من الصلوات أبن صلى الظهر ثالاًث، أو املغرب اثنتَّي، أو الفجر واحدة، فإنه 
 د.يسج

كذلك إذا شك يف ركن، كما إذا شك يف الفاحتة مث قرأها، فيحتمل أنه قرأها مرتَّي فيسجد، أو شك 
، أو شك يف واجب  جود هل سجد سجدة أو سجدتَّي، فعدها سجدة مث أتى بسجدةمثالً يف الس



كأن يشك هل جلس يف التشهد األول أم ال؟ فعليه سجود السهو، أو شك هل قال: سبحان ريب 
 أم ال؟ فيسجد للسهو.العظيم 

حالة قعود  أما العمد فإنه يبطل الصالة، فإذا تعمد مثالً زايدة ركعة أو نقص ركن أو تعمد القيام يف
تيان بشيء يف غري حمله، كأن يتعمد أن يقول: رب اغفر يل أو تعمد قعوداً يف حالة قيام، أو تعمد اإل

أو سبحان ريب األعلى يف الركوع، أو ربنا  وهو رافع، أو تعمد قول: سبحان ريب العظيم يف السجود
يبطل الصالة، أما إذا حصل ولك احلمد بَّي السجدتَّي، أو التحيات هلل بَّي السجدتَّي، فإن العمد 

 وجب عليه السجود. السهو بزايدة أو نقص أو شك
وسجود السهو واجب لكل شيء يبطل عمده الصالة، ومعلوم أنه إذا ترك التشهد األول عمداً 

الصالة، وإذا ترك قول سبحان ريب األعلى موضع السجود عمداً بطلت صالته، وإذا ترك  بطلت
 ت صالته، فإذا تركها سهواً وجب عليه السجود.قول التحيات هلل عمداً بطل

أتى بقول مشروع يف غري حمله سهواً فإهنا ال تبطل، ولكن عليه سجود السهو، فإذا قرأ وهو  أما إذا
ئم، أو قال: رب اغفر يل وهو قائم، أو قال: ربنا ولك احلمد وهو جالس أو جالس أو تشهد وهو قا

سبحان ريب العظيم وهو ساجد، أي أنه أتى بسنة يف غري قال: سبحان ريب األعلى وهو راكع، أو 
حملها مع أهنا مشروعة، فإنه يسن له السجود وال جيب؛ ألن هذا من مجلة أذكار الصالة، وهي ال 

 تبطل بتعمده.
 تثنوا من ذلك السالم، فإن تعمده يبطل الصالة، وتركه سهواً يوجب سجود السهو.واس

 مباح لرتك سنة. يقول: )ومباح( يعين: سجود السهو
اجباً إذا كان املرتوك يبطل الصالة عمدًا، ويكون سنة إذا قال عرفنا أنه واجب وسنة ومباح، فيكون و 

الة، ويكون مباحاً إذا كان ترك سنة من السنن سهواً  قوالً مشروعاً يف غري حمله، وال يبطل عمده الص
ءة السورة يف الظهر بعد الفاحتة واقتصر كأن ترك رفع اليدين سهوًا، فيباح له أن يسجد، أو ترك قرا

 أو ترك وضع اليدين على صدره فيباح له السجود وال جيب. على الفاحتة،
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 حمل سجود السهو
: األفضل أن يكون قبل السالم؛ ألنه : )حمله قبل السالم نداًب( أيمىت يسجد للسهو؟ يقول املؤلف

جزء من الصالة، ومتمم هلا، وألنه حيصل به اخلروج من الصالة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 



 .)حترميها التكبري، وحتليلها التسليم( فلذلك يسجد للسهو قبل أن يسلم
له بعد كون السجود كله قبل السالم أو يكون السجود كوذكر العلماء أنه جيوز فيه احلالتان: أن ي

السالم، وأكثره قبل السالم، واملشهور عند اإلمام أمحد أنه كله قبل السالم إال يف ثالث حاالت 
 ذكرها صاحب عمدة الفقه: األوىل: إذا سلم عن نقص.

 الب ظنه.الثانية: إذا بىن اإلمام على غ
 الثالثة: إذا ذكره بعد السالم.

دة، منها وهي: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر تمد يف ذلك على األدلة، وهنا ما ذكر إال واحواع
فبعد السالم ندابً ال وجواًب، يقول: فلو صلى الظهر ثالاثً مث سلم، مث ذكر، فإنه إذا أتى ابلركعة الرابعة 

م جاز، ل السجود بعد السالم جاز، وإن جعله قبل السالسلم مث سجد مث سلم نداًب، فإن جع
 واألفضل أن جيعله بعد السالم.

إذا بىن اإلمام على غالب ظنه، فمثاًل: كان يف آخر صالته وشك هل صلى أربعاً أو ثالاًث،  وكذلك
  وغلب على ظنه أهنا أربع فإنه يسلم، مث يسجد للسهو مث يسلم، وأما بقية احلاالت فإنه يسجد هلا

فبعد ، والذين قالوا: إنه إذا كان السجود لزايدة كلها قبل السالم؛ ألن السجود جزء من الصالة
السالم، ليس عندهم دليل، فهم يقولون: إذا زاد يف الصالة ركعة أو زاد فيها جلوساً أو زاد قياماً أو 

ح أن األدلة تدل زاد فيها قراءة يكون السجود بعد السالم، لكن مل يوجد دليل يعتمدونه، فالصحي
 عيد. حالتَّي كما يف حديث ذي اليدين وحديث أيب سعلى أن السجود بعد السالم يف

من سلم قبل إمتام الصالة عمداً بطلت صالته؛ ألنه متالعب، وإذا سلم قبل إمتامها سهواً مث ذكر 
يت بقيت، قريباً أمتها وسجد يعين: سلم بعد ثالث ركعات وانصرف، مث تذكر فعاد وأمت الركعة ال

 بعد السالم.فيتمها ويسجد للسهو، ويكون السجود 
 قهقه فإهنا تبطل، والقهقهة: هي املبالغة يف الضحك. وأما إذا طالت املدة أو أحدث أو

إذا مل يتذكر أنه صلى الظهر ثالث ركعات إال بعد نصف ساعة أو بعد ساعة فإنه يعيد الصالة كلها، 
 مبالغاً م بدقيقة أو نصف دقيقة وقد أحدث أو ضحك ضحكاً وكذلك إذا مل يتذكر إال بعد السال
، ففي هذه احلال تبطل الصالة، ألن القهقهة واحلدث يف صلب فيه، سواء اإلمام أو أحد املأمومَّي

 الصالة يبطلها.
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 حكم التنحنح والنفخ يف الصالة
قوله: إذا نفخ يف الصالة فبان حرفان بطلت الصالة، يعين: كرر النفخ، وكذلك إذا انتحب من غري 

ى بكاء مل حيمله عليه خشية هللا والرقة واخلوف، ولكن بسبب عارض ففي هذه خشية هللا يعين: بك
تنحنح  ذا تنحنح من غري حاجة وابن منه حرفان، أما إذااحلال إذا ابن منه حرفان بطلت، وكذلك إ

 حلاجة فال أبس وال حرج.
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 إذا ترك ركناً ومل يذكره إال بعد الشروع يف آخر
 ركناً غري التحرمية فذكره بعد شروعه يف قراءة ركعة أخرى بطلت املرتوك يقول املؤلف: )ومن ترك

منها، وصارت اليت شرع يف قراءهتا مكاهنا( ، مثاله: إذا قرأ يف الركعة األوىل، مث بعد فراغه من القراءة 
 ترك الركوع والرفع منه، مث سجد سجدتَّي، مث قام للركعة الثانية وشرع يفخر ساجداً وترك ركنَّي، 

شهور أنه يلغي األوىل وجيعل قراءهتا فتذكر أنه ما ركع يف الركعة األوىل، فماذا يفعل؟ الصحيح وامل
هذه الثانية مكاهنا، وقيل: إنه يركع، مث يرفع، مث يسجد سجدتَّي تكملة لألوىل، أي: أييت ابلركن 

 تركه ومبا بعده، وسواء فعل هذا أو هذا فإنه جيوز.الذي 
ذا حدة مث قام فتذكر أنه ما سجد إال سجدة واحدة بعدما شرع يف القراءة فماأما إذا ترك سجدة وا

يفعل؟ الصحيح أنه جيلس مث يقول: رب اغفر يل، مث يسجد السجدة الثانية ويكون بذلك قد كمل 
ل: إنه يلغي األوىل إذا شرع يف قراءة الثانية، واألرجح هنا أنه يكمل الركعة األوىل، مث يقوم للثانية، وقي

نه ال يعيد، ومثاله: إذا نسي ألوىل، أما إذا وصل إىل الركن املرتوك من الركعة األوىل يف الثانية فإا
الركوع من الركعة األوىل مث سجد سجدتَّي بينهما جلسة، وقام للركعة الثانية وقرأ، مث ركع، ويف 

عة األوىل، فيلغي الركوع ع تذكر أنه ما ركع يف األوىل، فإن هذا الركوع يكون بدل الركوع يف الركالركو 
 ركعة األوىل وتكون الركعة الثانية هي األوىل.الثاين، ويكون هذا تكميالً لألوىل أو يلغي ال

لركن املرتوك ومبا قوله: )وقبله يعود فيأيت به ومبا بعده( يعين: قبل الشروع يف القراءة يرجع فيأيت اب
كع، مث يرفع، مث يسجد سجدتَّي، فيكون هبذا مكمالً بعده، فمثاًل: إذا قام مث تذكر أنه ما ركع فإنه ير 

قول: أركع وتكون كاملة من غري أن أييت مبا بعده، بل أييت ابلركوع مع الرفع، مث للركعة األوىل، وال ي
 السجداتن واجللسة بينهما.

 ة كاملة.م أنه ترك ركوع ركعة فإنه ال يعيده، فقد بطلت الركعة وأييت بركعة اثنيأما إذا تذكر بعدما سل
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 سجود السهو لرتك التشهد األول
إذا ترك التشهد األول انسياً فله ثالث حاالت: احلالة األوىل: أن يذكره قبل أن يستتم قائماً فيلزمه 

 الرجوع، وأييت به وعليه سجود سهو.
لرجوع، بل يستمر احلالة الثانية: أن يذكره بعد ما استتم قائمًا، وقبل أن يشرع يف القراءة، فيكره له ا

سهو، فإن رجع جاز ذلك، ومع ذلك ال يسقط عنه سجود يف ركعته، ويكمل صالته، ويسجد لل
 السهو.

احلالة الثالثة: أال يذكره إال بعدما يشرع يف القراءة، ففي هذه احلالة حيرم عليه الرجوع، بل يستمر يف 
 جللوس األول.القراءة ويكملها ابلسجود؛ ألنه ترك واجبَّي: التشهد األول وا

 صالته إال إذا كان انسياً أو جاهالً. فإن رجع بعد ما شرع يف القراءة بطلت
قوله: )ويتبع مأموم( أي: املأموم يتبع إمامه، فيسبح له، ولكن إذا استتم قائماً فال حاجة إىل التسبيح 

بعونه يف القيام، إال من ابب التذكري، وكذلك إذا شرع يف القراءة فال يسبحون له، ويسجدون معه ويت
 الركعة الثالثة ومل جيلس للتشهد، فال جيوز أن جتلس أنت للتشهد، بل وال جيوز أن خيالفوه إذا قام إىل

 عليك أن تقوم وتتابع إمامك إذا مل يقبل التسبيح.
احلاصل: أن السجود للسهو جيب يف هذه احلاالت الثالث مطلقًا، ويبين املصلي على اليقَّي وهو 

عًا؟ فاليقَّي أهنا ثالث، والرابعة شك يف عدد الركعات، فم يدر هل صلى ثالاثً أم أرب األقل، فمن
مشكوك فيها، فيبين على أهنا ثالث، كذلك: من شك هل سجد سجدتَّي أم سجدة واحدة، 

فالواحدة يقَّي، والثانية مشكوك فيها، فيبين على اليقَّي وأييت هبا، فهذه أحكام سجود السهو على 
 .وجه االختصار
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 صالة التطوع
 مث بدأ يف صالة التطوع.



وآكد التطوع من حيث اإلطالق اجلهاد يف سبيل هللا؛ ألنه قد يكون جنسه فرضًا، ولكن األصل أنه 
 غالباً تطوع، مث بعده النفقة يف اجلهاد، مث ما يتبعه من التطوعات كاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
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 آكد النوافل
ل الصلوات صالة الكسوف؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )إذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل نوافآكد 

 الصالة( فأمرهم أن يبادروا للصالة وال يتأخروا، وذلك دليل على أمهيتها.
 مث بعدها صالة االستسقاء؛ ألن سببها القحط، والناس مأمورون أبن يدعوا رهبم، فهي سنة مؤكدة.

واحملافظة عليها سنة مؤكدة، وقد فعلها النيب صلى هللا عليه وسلم وحث  ويح،لرتامث بعدها صالة ا
 عليها، وفعلها بعده الصحابة.
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 صالة الوتر ودعاء القنوت
ورد يف صالة الوتر ما يدل على أتكدها، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أوتروا اي أهل القرآن( ، 

ال: )الوتر حق، من شاء أن يوتر بثالث فليفعل، ومن شاء أن وقال: )من مل يوتر فليس منا( ، وق
ت واجبة، كدة وليسيوتر بواحدة فليفعل، ومن شاء أن يوتر خبمس فليفعل( فهذا يدل على أهنا مؤ 

 خالفاً للحنفية فإهنم يرون أهنا فرض كالصلوات اخلمس.
 افرتض عليهم مخس صلوات( والصحيح أهنا انفلة مؤكدة؛ وذلك لقوله عليه الصالة السالم: )إن هللا

 ومل يذكر غريهن، فدل على أن ما زاد فهو نفل.
ىل وتر حيب الوتر( ، ختمت هللا تعاوالوتر من آكد السنن، وسببه قوله صلى هللا عليه وسلم: )إن 

 صالة النهار بوتر وهي املغرب، وكذلك صالة الليل.
لليل قد أوتر النيب صلى هللا عليه وسلم، ووقت الوتر ما بَّي العشاء والفجر، تقول عائشة )من كل ا

 وانتهى وتره إىل السحر( .
إذا أراد أن يتهجد فينوي جدًا، فوأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، أي: وما زاد عليها يعترب هت

إحدى عشرة ركعة وتراً كما سيأيت، والزائد الذي قبلها يعتربه هتجدًا، فيصليها مثىن مثىن، فإن الوتر 



فيه من كل ركعتَّي على الصحيح؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )صالة الليل مثىن مثىن، فإذا يسلم 
 لى( .خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد ص

دىن الكمال ثالث ركعات بسالمَّي، ركعتَّي بسالم، وركعة بسالم، هذا أدىن الكمال، والواحدة وأ
 جمزئة.

ستحب املداومة عليه؛ ألنه مل يكن عليه السالم يداوم عليه، والقنوت يف الوتر مستحب، ولكن ال ي
هديت( هذا من ان فيمن ولكنه علم احلسن، وعلم علياً رضي هللا عنهما، الدعاء بقوله: )اللهم اهد

رواية احلسن، والدعاء بقوله: )اللهم إان نعوذ برضاك من سخطك( إىل آخره هذا من رواية علي، فقد 
 لم أن يقول: )اللهم إان نعوذ برضاك من سخطك( .علمه صلى هللا عليه وس

نه الصحيح أمث بعده يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم، واختلف يف الزايدة على هذا املقدار، و 
جيوز يف املناسبات كالليايل اليت ترجى كليلة القدر، وكذلك أيضاً الليايل الشهرية كليلة اجلمعة وحنوها، 

اء؛ ألنه مندوب، وهللا تعاىل حيب من عباده أن يبالغوا يف دعائه، ويف فيستحب أن يكثر من الدع
[ ، 60َأْسَتِجْب َلُكْم{ ]غافر: ْدُعوين احلديث: )من مل يسأل هللا يغضب عليه( ، وهللا تعاىل يقول: }ا

فيجوز أن يزيد مثل قوله: )اللهم اقسم لنا من خشيتك( إىل آخره، وغري ذلك من األدعية ولو مل 
 أثورة إذا كانت مشتملة على فضل وخري.تكن م

 وبعد ذلك خيتم ابلصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه ورد يف احلديث: )الدعاء موقوف بَّي
 واألرض حىت يصلى على النيب صلى هللا عليه وسلم( . السماء

الضمري فيقول: واملأمومون يؤمنون بعد كل مجلة يقف عليها اإلمام، يقولون: آمَّي، واإلمام جيمع 
 اللهم اهدان فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وإذا كان منفرداً يقول: اللهم اهدين إىل آخره.

 طلقاً أي: كل من دعا بدعاء ورفع يديه فإن ميسح بيديه وجهه.بيديه م قوله: وميسح الداعي وجهه
ت سبعَّي حديثًا، وفيها ومن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، وفيه أحاديث كثرية، قيل: إهنا بلغ

أتليف للمنذري، ومجع منها السيوطي اثنَّي وأربعَّي حديثاً عن مجاعة من الصحابة، ورسالة السيوطي 
أحاديث رفع اليدين يف الدعاء، وهي حمققة ومطبوعة، وتدل جمموعها على أن  لوعاء يفامسها: فضل ا

ومنها حديث سلمان: )إن ربكم حيي  رفع اليدين متأكد يف الدعاء، وأنه سبب من أسباب اإلجابة، 
 كرمي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفرًا( .

لم يرفع يديه إال يف االستسقاء( فرييد املبالغة، عليه وس وأما حديث أنس: )مل يكن النيب صلى هللا
يف حال الدعاء  فإنه كان إذا استسقى على املنرب رفع يديه حىت تكون على رأسه مبالغة يف ذلك، فأما

مطلقاً فإنه يرفعهما إىل صدره، وقد ورد ذلك يف حديث: )أنه مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 . يرفعها أكثر من الصدر(



سح الوجه ابليدين فورد فيه أحاديث، وذكر احلافظ منها حديثاً له شواهد يف آخر بلوغ املرام، أما م
عة أحاديث عن سبعة من الصحابة، كان يرفع يديه وميسح وذكر أنه إبسناد حسن، وابلتتبع بلغت سب

 وجهه بيديه بعد الدعاء، والذين أنكروه كأهنم مل يتتبعوا طرق األحاديث.
الوجه عن كثري من الصحابة من فعلهم، فقد كانوا ميسحون وجوههم أبيديهم بعد ورد مسح أيضاً 

يديه فال بد أن يكون هبما خري ورمحة  الدعاء، وذكر احلكمة صاحب سبل السالم فقال: إنه إذا رفع
 وغفران، فأوىل أعضائه هبذه الرمحة وجهه، فيمسح وجهه حىت يبيض وجهه يوم تبيض وجوه.
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 صالة الرتاويح
ذكر املؤلف أن الرتاويح عشرون ركعة، وتسن الوتر معها مجاعة، ووقتها بَّي سنة العشاء والوتر، هذا 

صلى هللا عليه وسلم فيها عددًا، ولكنه كان أيمرهم بقيام رمضان، هو الصحيح، ومل حيدد النيب 
الليل، مث  أن يفرتض عليهم قيام وحيثهم على القيام ويرغبهم فيه، مث صلى هبم ثالث ليال، وخشي

أمرهم أن يصلوا ألنفسهم، ويف عهد عمر رضي هللا عنه رآهم يصلون أوزاعًا، ورأى أن بعضهم ال 
على إمام ورأى أن ذلك أفضل من صالهتم متفرقَّي، والصحابة قد صلوا مع حيسن القراءة؛ فجمعهم 

 عليه وسلم خشية أن نبوية تركها صلى هللا النيب صلى هللا عليه وسلم مجاعة صالة الرتاويح، فهي سنة
تفرتض، وأمر عمر بفعلها بعد موته عليه الصالة والسالم، وبعد األمن من أن تفرتض، فأصبحت سنة 

 مؤكدة.
ت تراويح؛ ألهنم كانوا يطيلون فيها القراءة، كانوا يقرءون مثالً سورة البقرة يف مثان ركعات، وإذا مسي

، فكانوا يقرءون مثالً يف الليلة األوىل سورة البقرة ة رأوا أن ذلك ختفيفاً قرءوها يف اثنيت عشرة ركع
إىل آخر التوبة، ويف الليلة وسورة آل عمران وسورة النساء، ويف الليلة الثانية يقرءون من املائدة 

من الثالثة من أول يونس إىل آخر النحل، ويف الرابعة من أول اإلسراء إىل آخر الفرقان، ويف اخلامسة 
س، ويف السادسة من الصافات إىل آخر احلجرات، وخيتمون يف السابعة، وهذا الشعراء إىل آخر ي

صلوهنا كل ركعتَّي بسالم، فإذا صلوا أربع يسمى حتزيب القرآن، فكانوا يطيلون صالة الرتاويح، وي
ن بعدها، ركعات استغرقت مثالً ساعة؛ فيسرتحيون بعدها، مث يصلون أربعاً تستغرق ساعة فيسرتحيو 

 ن يتموا العشرين؛ فسموها تراويح بسبب االسرتاحات اليت بعد كل أربع ركعات.وهكذا إىل أ
ن، ويف هذه األزمنة غلب الكسل على أكثر الناس يقول: )والوتر معها( فتكون مع الوتر ثالاثً وعشري



 يف فصاروا يقتصرون على ثالث عشرة، مث غلب الكسل فصاروا يقتصرون على إحدى عشرة إال
لون يصلون عشرين ركعة مع الوتر، ولكنهم خيففون ويقتصرون على قراءة جزء واحد احلرمَّي فال يزا

 نظراً لكثرة املصلَّي.
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 السنن الرواتب
ر املؤلف الرواتب، ويراد هبا السنن اليت قبل الفرائض أو بعدها، وهي يف حديث ابن عمر عشر كذ 

ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل 
اظب عليها و يالفجر، وورد يف بعض الرواايت أربع ركعات قبل الظهر؛ فتكون اثنيت عشرة ركعة، كان 

ألهنا متعلقة هبذه الفرائض، وألهنا شرعت لتكملة الفرائض، وقد ورد يف حديث: )أول ما ينظر من 
عمل العبد صالته، فإن مل يكملها قال هللا: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فتكمل به الفريضة( ، وورد 

دب أيضاً إىل أربع قبل نو أيضاً أنه صلى هللا عليه وسلم ندب إىل أربع قبل الظهر وأربع بعدها، 
 العصر، فقال: )رحم هللا امرأ صلى قبل العصر أربعًا( .

وذكر بعض املشايخ أن كثرياً من الصاحلَّي وطلبة العلم حيافظون على عشرين ركعة زائدة على 
الرواتب، فالرواتب عشر ويزيدون معها عشرين، فيصلون قبل الظهر ستًا، وبعدها ستًا، وقبل العصر 

 فهذه ستة عشر، وبعد املغرب ستًا، وبعد العشاء ستًا، وقبل الفجر اثنتَّي، فهذه ثالثون ركعة. أربعًا،
وورد أيضاً أنه صلى هللا عليه وسلم عمم الصالة بقوله: )بَّي كل أذانَّي صالة، مث قال يف الثالثة: ملن 

ذلك ثالاًث، مث قال:  شاء( لئال يعتقد أهنا واجبة، ويف حديث آخر أنه قال: )صلوا قبل املغرب، وكرر
ملن شاء( فإذا كان كذلك فإنه بَّي كل أذانَّي صالة يعين: بَّي أذان املغرب وإقامتها صالة، وبَّي أذان 

العشاء وإقامتها صالة، وبَّي أذان العصر وإقامتها صالة، فتكون هذه كلها من النوافل اليت يرغب 
 فيها.

وسلم حيافظ عليها سفراً وحضرًا، ويف حديث  هآكد الرواتب: ركعتا الفجر، وقد كان صلى هللا علي
أنه قال: )صلوها وإن طردتكم اخليل( ، وقال يف فضلها: )ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها( 

وهذا دليل على آكديتها، وقد رأيت كتاابً مطبوعاً امسه )كالم أهل العصر يف أحكام ركعيت الفجر( 
سنة الفجر من حيث آكديتها، ومن حيث قضاؤها،  ماوهو جملد لطيف، كله يف الكالم على أحك

 ووقتها، وما أشبه ذلك.
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 صالة قيام الليل
ذكر املؤلف حكم صالة الليل زايدة على الوتر، يقول: )تسن صالة الليل بتأكد، وهي أفضل من 

له تعاىل: صالة النهار( ، يعين: أهنا مؤكدة، وقد كانت مفروضة على النيب صلى هللا عليه وسلم لقو 
[ يعين: 79ْيِل فـَتَـَهجنْد ِبِه اَنِفَلًة َلَك{ ]اإلسراء:[ ، ولقوله: }َوِمَن اللن 2}ُقِم اللنْيَل ِإالن قَِلياًل{ ]املزمل:

زائدة يف حقك، أو أهنا تعترب انفلة ولكنها مؤكدة، وقد كثرت األدلة عليها، وصنفت فيها املؤلفات، 
 جملدين عنوانه )رهبان الليل( أطال الكالم يف فضل التهجد، منها كتاب لبعض املتأخرين طبع يف

 ، وما إىل ذلك.واألدلة فيه، وصفته
وليس لصالة الليل حد حمدود؛ ألن هللا تعاىل أطلق يف قوله تعاىل: }َوالنِذيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبِِّْم ُسجنًدا 

يتنقلوا من قيام إىل ركوع إىل سجود إىل  [ ، ومل حيدد هلم عددًا، فيجوز هلم أن64َوِقيَاًما{ ]الفرقان:
[ آانء الليل: 9منْن ُهَو قَاِنٌت آاَنَء اللنْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما{ ]الزمر:قراءة سجداً وقيامًا، وقال تعاىل: }أَ 

ُلَثِي اللنْيِل{ يعين ساعات الليل، ووصف هللا نبيه وأصحابه بقوله: }ِإنن رَبنَك يـَْعَلُم َأننَك تـَُقوُم َأْدىَن ِمْن ثُـ 
[ أي: وتقوم نصفه }َوثـُُلَثُه َوطَائَِفةٌ 20زمل:[ يعين: قريباً من ثلثي الليل }َوِنْصَفُه{ ]امل20]املزمل:

[ أخرب أن هذا هو حاهلم، ووصف الصحابة رضي هللا عنهم بذلك 20ِمَن النِذيَن َمَعَك{ ]املزمل:
هم من أشجع األبطال أي: أهنم يف الليل يصلون الشاعر يف قوله: ابلليل رهبان وعند جهادهم لعدو 

 يه، ويكثرون من العبادة.ويتهجدون ويدعون رهبم ويتضرعون إل
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 ليس لقيام الليل عدد حمدود
ليس لصالة الليل حد، فال تقتصر على عدد، وأما ما ذكرت عائشة من أنه صلى هللا عليه وسلم ما 

لب، فكان يف الغالب ال يزيد، ولكن قد ورد أنه زاد يف زاد على إحدى عشرة ركعة فهذا يف الغا
ثالث عشرة ركعة، يوتر من حديث آخر عن عائشة رضي هللا عنها قالت: )كان يصلي من الليل 

 ذلك خبمس( .
فأثبتت عائشة الزايدة، وكذلك أثبتها ابن عباس يف حديث مبيته عند خالته فقال: )فصلى ركعتَّي مث 



عتَّي مث ركعتَّي مث ركعتَّي مث أوتر( أي: صلى ثالث عشرة ركعة مع أن صالته ركعتَّي مث ركعتَّي مث رك
 استغرقت نصف الليل؛ ألنه يقول.

نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام، فذكر أنه استمر يصلي الليل كله ثالث فلما كان 
أو أربع ساعات  عشرة ركعة، أي: استغرقت تقريباً ست ساعات إذا كان الليل اثنيت عشرة ساعة،

 ونصف إذا كان الليل تسع ساعات، وال شك أن هذا دليل على أنه كان يطيل يف أركاهنا.
هللا عليه وسلم كان يصلي بعد النوم، فقد كان صلى هللا عليه وسلم ال يتحدث واألصل أنه صلى 

نن اَنِشَئَة اللنْيِل{ بعد العشاء، بل ينام بعدها مباشرة، مث يقوم آخر الليل، وبذلك فسر قوله تعاىل: }إِ 
 [ .6:[ وهي: القيام بعد النوم، }ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأقـَْوُم ِقياًل{ ]املزمل6]املزمل:

وعلى كٍل فصالة الليل أفضل من صالة النهار، صالة النهار مثل التطوع يف الضحى، وهي مندوبة، 
ركعة بىن هللا له بيتاً يف اجلنة( ، وفيه  ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )من صلى الضحى ثنيت عشرة

 أحاديث جتدوهنا يف زاد املعاد وغريه.
ل الناس حبرفهم وبتجاراهتم، فالذي يتطوع يف ذلك الوقت وسبب شرعيتها أن ساعة الضحى ينشغ

يكون متفرغاً لعبادة ال يشركه فيها إال قليل كالذي يتهجد يف آخر الليل وقت نوم الناس، فيصلي 
 والناس نيام.ابلليل 

(8/19) 

 

 سجود التالوة
سجود التالوة مشروع، ويسن للقارئ واملستمع دون السامع، ومن أتى به يكرب إذا سجد وإذا رفع، 

 مث جيلس ويسلم، ومل يذكر أنه يتشهد.
وكره لإلمام قراءة سجدة يف سرية كالظهر وسجوده هلا، ولو سجد يف اجلهرية فإن على املأمومَّي 

اجلهرية من املغرب والعشاء والفجر واجلمعة  إذا سجد يف سرية كالظهر، فإذا سجد يفمتابعته إال 
 والعيد والرتاويح وما أشبه يتابع.

سجود التالوة املشهور عندان أنه يف أربعة عشر موضعًا، وهي: األعراف، والرعد، والنحل، واإلسراء، 
فصلت، والنجم، واالنشقاق، والعلق، ومرمي، واحلج فيها سجداتن، والفرقان، والنمل، والسجدة، و 

ختلف يف سجدة ص، والراجح أهنا سجدة شكر، إن سجدها القارئ وإال فال أبس ال حرج، ورد وا
يف حديث: )سجدها داود توبة، وحنن نسجدها شكرًا( وحمل السجود مذكور يف املصاحف، يذكر 



فإنه يسجد إذا أمتها كآخر سورة  بعد اآلية عالمة على حمل السجود، وإذا كان احملل يف آخر السورة
 راف وآخر سورة النجم وآخر سورة العلق، فيسجد إذا كمل اآلية اليت فيها سجود التالوة.األع
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 سجود الشكر
قال: )يسن سجود الشكر عند جتدد نعم واندفاع نقم( : إذا جتددت على إنسان نعمة سجد هلل 

أاته أمر يسره خر ساجدًا، سواء كان ذلك األمر اندفاع شكرًا، فقد كان صلى هللا عليه وسلم إذا 
كر، وفيه كالم نقمة كموت عدو أو حنوه، أو إذا حصل فتح ونصر للمسلمَّي فإنه يسن سجود الش

 يل، وقد أفرده بعضهم ابلتأليف.طو 
وال جيوز أن يسجد يف الصالة سجود الشكر، وإن سجده عاملاً بطلت صالته، أما إذا كان جاهالً أو 

 سياً فال تبطل.ان
سجود الشكر سجدة واحدة مثل سجود التالوة، وهل تشرتط له شروط الصالة؟ اختلف فيه، 

ى طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يكون ساتر العورة ال بد أن يكون علواختار كثري من العلماء أنه 
جد وهو حمدث، إىل آخر شروط الصالة، ورجح شيخ اإلسالم أنه ال يشرتط ذلك، وأنه جيوز أن يس

وأن يسجد لغري القبلة، وأن يسجد وإن مل يسرت عورته، وإن كان سرت العورة واجباً يف كل احلاالت 
 ها.خارج الصالة وداخل

سالم: أقل ما روي أن امسه صالة فيها حترمي وتسليم ركعة، فأما سجدة واحدة فال يقول شيخ اإل
ال يسمى صالة، ومع ذلك يستحب أن تسمى صالة، فعلى هذا فسجود التالوة وسجود الشكر 

 يكرب ويسلم؛ ألن هناك من جيعله صالة.
، وروي يف ذلك حديث ا: ال بد أن يكرباشتهر عند كثري من الفقهاء أن سجود التالوة صالة، وقالو 

أنه عليه السالم ملا سجد كرب ملا خر ساجداً وكرب ملا رفع، ولعل ذلك كان يف الصالة؛ وذلك ألنه 
 الة أن يكرب عند كل خفض ورفع.يشرع يف الص

كان واختلف فيما إذا سجد للتالوة يف الصالة مث قام قبل إمتام القراءة، هل يكرب أو يكتفي ابلقراءة،  
لون إذا رفع من السجدة ويريد مواصلة القراءة يف الرتاويح أو يف صالة فجر يوم اجلمعة مشاخينا األو 

ا، واملأمومون يتبعونه، واستحب آخرون أن يكرب، وأخذوا يكتفي بقراءة اآلية اليت بعدها، وجيهر هب
 ذلك من عموم قوله: )كان يكرب يف كل خفض ورفع( ، ولكٍل اجتهاده.
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 أوقات النهي عن الصالة
أوقات النهي مخسة: اثنان موسعان، وثالثة مضيقة، املوسع من طلوع الفجر الثاين إىل طلوع 

تتهيأ الشمس للغروب، واملضيق من طلوع الشمس إىل أن ترتفع  الشمس، وبعد صالة العصر إىل أن
 ا حىت تزول، فاملضيقة وقتها قصري،قدر رمح، ومن هتيئها للغروب إىل أن يتم غروهبا، وعند قيامه

فبعد أن ترتفع الشمس ويطلع حاجبها يتوقف عن الصالة حىت ترتفع قيد رمح، وميكن أن يقدر 
كثر، وإذا هتيأت الشمس للغروب يكون ذلك قبل أن تغرب ذلك خبمس دقائق أو عشر على األ

لزوال إذا وقف الظل عن بعشر دقائق تقريبًا، وهو وقت املضيف حىت يتم غروهبا، وكذلك عند ا
 أن تزول الشمس، ويقدر هذا بنحو مخس أو عشر دقائق، هذه هي األوقات الثالثة اليت الزايدة إىل

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهاان عن الصالة فيها، يف حديث عقبة قال: )ثالث ساعات كان 
طلع الشمس حىت ترتفع قيد رمح، وأن ندفن فيها مواتان: حَّي يقوم قائم الظهرية حىت تزول، وحَّي ت

  تضيف للغروب( .وحَّي
واألحاديث اليت فيها كثرية، تروى عن أكثر من عشرين صحابيًا، وذكر يف بلوغ املرام عدة منها، ويف 

ة األحكام ذكر حديثاً أو حديثَّي مث قال: ورواه فالن وفالن وفالن حىت عد أكثر من عشرة، عمد
وفالن وفالن حىت عد عشرين يف الباب قال: ويف الباب عن فالن والرتمذي ملا روى احلديث الذي 

من الصحابة، كلهم رووا أحاديث النهي عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس، وبعد الفجر 
طلع الشمس، فتكون األحاديث فيها متواترة، يقول ابن عباس رضي هللا عنه: )حدثين رجال حىت ت

الصالة بعد العصر حىت هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن  مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن رسول
تغرب الشمس، وبعد الفجر حىت تطلع( فهذان الوقتان مها الوقتان املوسعان إال أنه إذا هتيأت 

 للغروب دخل الوقت املضيق. الشمس
 وإذا كانت األحاديث هبذه الكثرة عرف بذلك أتكد النهي عنها.
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 الصلوات اليت جتوز وقت النهي
حيرم ابتداء النفل يف أوقات النهي، أما إذا كان يصلي فدخل وقت النهي فال أبس، مثالً كان يصلي 

والنوافل كلها ال جتوز يف أوقات النهي إال الضحى وامتدت صالته حىت استوت الشمس فإنه يكمل، 
فإنه  الفرائض إذا فاتت، فلو طلعت الشمس وهو يصلي الفجر فإنه يتمها، أو طلعت قبل أن يصلي

يصلي ساعة ما يستيقظ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )وقت النائم إذا استيقظ، ووقت الناسي إذا 
 ذكر( .

 عنه طاف بعد الفجر، ومل يصل ركعيت الطواف، ركب واختلف يف ركعيت الطواف فـ عمر رضي هللا
النهي، وكان راحلته وصالها بذي طوى بعدما طلعت الشمس، فكأنه كان يرى أهنا ال تصح يف وقت 

ابن الزبري يطوف بعد العصر مث يدخل بيته وال يصليها عند املقام، وكثري من الصحابة كانوا ال 
 سباب اليت يباح فعلها يف هذه األوقات.يصلوهنا، وآخرون رأوا أهنا من ذوات األ

سلم وأما سنة الفجر إذا فاتت فهل يصليها بعد الفجر؟ يف حديث قيس أن النيب صلى هللا عليه و 
رآه يصلي ركعتَّي بعد الفجر فقال: )ما هذه الصالة اي قيس؟ فقال: الركعتان قبل الفجر مل أدركهما، 

 يكره مثل هذا. فسكت( وسكوته دليل على اإلقرار، ولكن كأنه
واختلف يف صالة اجلنازة يف هذين الوقتَّي، والصحيح أهنا جائزة؛ ألنه ال ركوع فيها وال سجود، 

أنه ال يصلى على اجلنازة يف أوقات النهي، فمثالً اخلرقي الذي شرحه الزركشي وبعض العلماء رأى 
عليها قبل صالة العصر، وشرحه ابن قدامة يف املغين يقول: إذا جيء ابجلنازة وقت العصر صلوا 

وكذلك إذا جيء هبا وقت الفجر قدموا الصالة عليها قبل صالهتم للصبح، حىت ال يؤخروهنا بعد 
يف وقت هني، فكأن اخلرقي فهم أهنا ال تصلى يف أوقات النهي، واألكثرون على أهنا الصالة فتكون 

 من ذوات األسباب.
لون: ال تدخلوا املسجد يف أوقات النهي؛ ألنكم إن واختلف يف حتية املسجد، فكثري من العلماء يقو 

م حديث أيب صليتم خالفتم حديث أربعة وعشرين صحابياً روايتهم مرفوعة، وإن تركتموها خالفت
قتادة: )إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتَّي( ، فكونكم ختالفون حديثاً أو 

 أحاديث هذا عمل خيالف الشرع واألدلة.
يدخلون املسجد وال يصلوهنا ويقولون: كوننا خنالف أربعة وعشرين حديثاً أشد من خمالفتنا وبعضهم 

د ورد فيها حديثان أو ثالثة، وبكل حال لكٍل اجتهاده، حديثاً أو حديثَّي، فإن صالة حتية املسج
 وهللا أعلم.

(8/23) 



 

 [9شرح أخصر املختصرات ]
لَّي، اد وختفيف عليهم، ومن ذلك أنه راعى حال املصلقد جاء الشرع املطهر بكل ما فيه رفق ابلعب

فأمر األئمة ابلتخفيف عليهم، وكذلك حال السفر وما فيه من الرخص، وحال املرض واملطر واخلوف 
ل العباد وضعفهم، فلم يكلفهم إال وغريها، وهذا تيسري من هللا سبحانه وتعاىل وفضل، فهو يعلم حا

 مبا يستطيعونه ويقدرون عليه.

(9/1) 

 

 ترتيب النوافل يف األفضلية
ذكران أن آكد صالة التطوع الكسوف مث االستسقاء مث الرتاويح مث الوتر، مث السنن الرواتب، مث 

 التهجد ابلليل، مث صالة الضحى، وذكران سجود التالوة، وأوقات النهي، وما يفعل فيها.
لوتر هلا أمهيتها حيث إن بعض نت اهكذا ذكروا ترتيب هذه النوافل بناء على آكدية األدلة، وإن كا

العلماء كاألحناف قالوا بوجوهبا، وال يلتفت إىل خالف من ينكر شيئاً منها كالرافضة الذين يطعنون 
 يف عمر أنه ابتدع صالة الرتاويح مع أهنا اثبتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قوالً وفعالً.

يقنت دائماً بل يقنت أحيااًن؛ ألن مل ينقل أنه أن  ومر أيضاً استحباب القنوت، وذكران أنه ال يستحب
 عليه السالم كان يقنت يف الوتر دائمًا، ولكن علمه احلسن وعلمه علياً رضي هللا عنهما.

كذلك أيضاً مر بنا مشروعية رفع اليدين يف الدعاء يف القنوت، ويسن مسح الداعي وجهه بيديه بعد  
كران أيضاً الرتاويح، وأهنا عشرون ركعة على ما كان عليه ، وذ كل دعاء، وذكران ما ورد فيه من األدلة

 يف عهد عمر بن اخلطاب، وكذلك يف عهد اخللفاء.
وقد روت عائشة رضي هللا عنها أنه عليه السالم كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة، وكذلك 

عليه الصالة  صارهروي عن ابن عباس، وهذا يدل على أن صالة الليل ال تنحصر يف عدد معَّي، واقت
والسالم على إحدى عشرة ركعة ألنه كان يطيلها، كان يصلي يف نصف الليل حنو ست ساعات أو 

 على األقل أربع ساعات ونصف، أي: نصف الليل أو ثلثه.
مث ذكران أيضاً آكدية سنة الفجر، وآكدية صالة التهجد، وما ورد فيها من األثر، وآكدية سجود 

واخلالف هل هو صالة أم ليس بصالة، وذكران أن األرجح كونه ليس  تمع،التالوة للقارئ واملس
بصالة، وكذلك أيضاً سجود الشكر وأسبابه، واألوقات اليت حيرم فيها النوافل، وجواز قضاء 



الفرائض وركعيت الطواف فيها، وهذا من ابب التذكري، وقد شرحت واحلمد هلل، وشروحها موسعة يف  
 كتب العلماء.

(9/2) 

 

 ة اجلماعةالص
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: جتب اجلماعة للخمس املؤداة على الرجال األحرار القادرين، 

 وحرم أن يؤم قبل راتب إال إبذنه، أو عذره، أو عدم كراهته.
ومن كرب قبل تسليمة اإلمام األوىل أدرك اجلماعة، ومن أدركه راكعاً أدرك ركعة، بشرط إدراكه راكعًا، 

 رميته قائمًا، وتسن اثنية للركوع، وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أوهلا.شكه فيه، وحت وعدم
ويتحمل عن مأموم قراءة، وسجود سهو، وتالوة، وسرتة، ودعاء قنوت، وتشهد أول إذا سبق بركعة، 

 لكن يسن أن يقرأ يف سكتاته وسرية، وإذا مل يسمعه لبعد ال طرش.
  على الثانية، وانتظار داخل ما مل يشق.وتطويل األوىلوسن له التخفيف مع اإلمتام، 

فصل: األقرأ العامل فقه صالته أوىل من األفقه، وال تصح خلف فاسق إال يف مجعة وعيد تعذرا خلف 
غريه، وال إمامة من حدثه دائم، وأمي وهو من ال حيسن الفاحتة، أو يدغم فيها حرفاً ال يدغم أو 

 إال مبثله. يلحن فيها حلناً حييل املعىن
وكذا من به سلس بول، وعاجز عن ركوع وسجود، أو قعود وحنوها، أو اجتناب جناسة أو استقبال، 
وال عاجز عن قيام بقادر إال راتباً رجي زوال علته، وال مميز لبالغ يف فرض، وال امرأة لرجال وخناث، 

 وحنوه.حلان وفأفاء وال خلف حمدث أو جنس، فإن جهال حىت انقضت صحت ملأموم، وتكره إمامة 
وسن وقوف املأمومَّي خلف اإلمام، والواحد عن ميينه وجواًب، واملرأة خلفه، ومن صلى عن يسار 

اإلمام مع خلو ميينه أو فذاً ركعة مل تصح صالته، فإذا مجعهما مسجد صحت القدوة مطلقًا، بشرط 
 ا.ولو يف بعضه العلم ابنتقاالت اإلمام، وإال شرط رؤية اإلمام أو من وراءه أيضًا،

وكره علو إمام على مأموم ذراعاً فأكثر، وصالته يف حمراب مينع مشاهدته، وتطوعه موضع املكتوبة، 
وإطالته االستقبال بعد السالم، ووقوف مأموم بَّي سوار تقطع الصفوف عرفاً إال حلاجة يف الكل، 

 وحضور مسجد ومجاعة ملن رائحته كريهة من بصل أو غريه.
ريض، ومدافع أحد األخبثَّي، ومن حبضرة طعام حيتاج إليه، وخائف ضياع عة ومجاعة مويعذر برتك مج

ماله أو موت قريبه أو ضرراً من سلطان أو مطر وحنوه، أو مالزمة غرمي وال وفاء له، أو فوت رفقته 



 وحنوهم.
ل، وكره فصل: يصلي املريض قائمًا، فإن مل يستطع فقاعدًا، فإن مل يستطع فعلى جنب، واألمين أفض

قياً مع قدرته على جنب وإال تعَّي، ويومئ بركوع وسجود وجيعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه، مستل
ونوى بقلبه كأسري خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، وال يسقط فعلها ما دام العقل 

 اثبتًا، فإن طرأ عجز أو قدرة يف أثنائها انتقل وبىن.
 مباح، ويقضي صالة سفر يف حضر وعكسه اتمة. يف سفر طويل فصل: ويسن قصر الرابعية

ومن نوى إقامة مطلقة مبوضع، أو أكثر من أربعة أايم، أو ائتم مبقيم أمت، وإن حبس ظلمًا، أو مل ينو 
إقامة قصر أبدًا، ويباح له اجلمع بَّي الظهرين والعشاءين بوقت إحدامها، وملريض وحنوه يلحقه برتكه 

وحنوه يبل الثوب، وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة ابردة ال  ءين فقط ملطرمشقة، وبَّي العشا
 ابردة فقط، إال بليلة مظلمة.

واألفضل فعل األرفق من تقدمي أو أتخري، وكره فعله يف بيته وحنوه بال ضرورة، ويبطل مجع تقدمي 
 براتبة بينهما، وتفريق أبكثر من وضوء خفيف وإقامة.

ن النيب صلى هللا عليه وسلم، وصحت من ستة أوجه، وسن ي صفة صحت عوجتوز صالة اخلوف أب
 فيها محل سالح غري مثقل[ .

(9/3) 

 

 وجوب صالة اجلماعة على الرجال
ذكر املؤلف يف الفصل األول صالة اجلماعة، وأهنا جتب، والواجب هو ما يعاقب اتركه هتاواًن، ويثاب 

 فاعله.
دائها، واألصل أن أداءها مجاعة يكون يف املساجد، وال يكفي واجلماعة يراد هبا االجتماع على أ

لبيت عشرة أو أكثر أو أقل فال يكفي أن يصلوها مجاعة يف أداؤها مجاعة يف البيوت، ولو اجتمع يف ا
بيوهتم ويعتذرون أبنه حصل اجتماع؛ ألن هذا فيه تعطيل للمساجد، فإن املساجد بنيت ألجل 

 تعطيل املساجد هلذا العذر.عمارهتا ابملصلَّي، فال جيوز 
[ أي: مع 43لرناِكِعََّي{ ]البقرة:واألصل يف وجوهبا األدلة، فمن ذلك قول هللا تعاىل: }َوارَْكُعوا َمَع ا

املصلَّي الذين جيتمعون للصالة، واألحاديث كثرية صرحية يف وجوهبا، بل يستدل عليها أيضاً ابلوعيد 
[ ، فإن هذا الدعاء دعاء 43ْوَن ِإىَل السُُّجوِد َوُهْم َساِلُموَن{ ]القلم:يف قوله تعاىل: }َوَقْد َكانُوا يُْدعَ 



 فامتنعوا فعوقبوا يف اآلخرة بعجزهم عن السجود.هلم إىل فعلها مجاعة 
وثبت أنه صلى هللا عليه وسلم هم أن حيرق على املتخلفَّي بيوهتم، وهو ال يهم إال حبق، وإمنا تركه ملا 

، وال شك أن ذلك دليل على أن ما قاموا به من السيئات، وترك العمل هبا من النساء والذرية
 الواجب.

ملذكور يف بلوغ املرام، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: )من مسع النداء فلم وكذلك أيضاً يف احلديث ا
، جيب فال صالة له إال من عذر( ، واألدلة على وجوهبا كثرية، واملفاسد اليت ترتتب على تركها كثرية

 واحملاسن واحلكم اليت ترتتب على أدائها مجاعة ال حتصى.

(9/4) 

 

 عدم وجوب صالة اجلماعة على النساء
 يقول: )ال تلزم إال الرجال( .

أما النساء فتجوز صالهتن يف املساجد من غري وجوب، ثبت أن النساء كّن يشهدن صالة اجلماعة 
لنساء آخرها، وشرها أوهلا( ، وقال صلى هللا مع النيب صلى هللا عليه وسلم، وقال: )خري صفوف ا

يوهتن خري هلن( ، وقال: )إذا استأذنت أحدكم عليه وسلم: )ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا( ، قال: )وب
 امرأته إىل املسجد فال مينعها( ، ومع ذلك فإن بيتها خري هلا؛ ألهنا قد يتعرض هلا الفساق وحنوهم.

(9/5) 

 

 خلمساجلماعة للصلوات ا
ال تلزم اجلماعة إال للصلوات اخلمس، أما غريها من النوافل فتصح يف البيت، وال تلزم أيضاً إال 

املؤداة أما املقضية اليت قد فات وقتها فيصليها مبفرده مىت تيسر له أداؤها، وتسقط عن اململوك إذا  
عة يف املساجد، وتسقط ة مجاكان املسجد بعيدًا، فإذا كان قريباً يلزم سيده أن ميكنه من أداء الصال

عن العاجزين ملرض أو كرب يشق معه احلضور إىل املسجد، وإمنا تلزم القادر وهو الصحيح سامل 
 األعضاء.

كل مسجد له إمام راتب، وهو أوىل مبسجده، فيحرم أن يؤم أحد يف مسجد قبل إمامه الراتب الذي 
قدم ليصلي ابلناس إال إبذنه، فله أن يقدم أن يتعَّي فيه والتزم به، فال جيوز ألحد ولو كان أفضل منه 



غريه حلاجة مثل أن يتأخر لعذر، وإذا أتخر ندب أن يرسل إىل من يصلي مكانه، فإذا عرف املأمومون 
 عذره وعدم حضوره قدموا غريه، وكذلك لو عرف املأمومون عدم كراهته أن يتقدم فالن.

(9/6) 

 

 ما تدرك به اجلماعة
لقول األول: أهنا تدرك إبدراك حترمية قبل السالم، فإذا أتيت اعة؟ فيه قوالن: اأبي شيء تدرك اجلم

وهم يف آخر التشهد وقلت: هللا أكرب قبل أن يسلموا أدركت فضل اجلماعة، وإن كنت قد فاتك 
أدركت هذه تكبرية اإلحرام مع اإلمام، وفاتك فضيلة متابعة اإلمام، ولكن تعد مدركاً للجماعة إذا 

 ة قبل السالم.التحرمي
 قول. هذا

والقول الثاين ولعله األرجح: أهنا ال تدرك إال إبدراك ركعة كاملة، فمن أتى وهم قد صلوا أربع ركعات 
 يف الرابعية، وما بقي عليهم إال آخر الركعة فقد فاتته اجلماعة.

ألخري من الركعة د رفع من الركوع انتيجة اخلالف: إذا أتيت مثالً وهم يف التشهد األخري أو أتيت وق
ألخرية، وما بقيت إال السجداتن والتشهد، فهل تدخل معهم أو تنتظر مجاعة أخرى؟ إذا قلنا: إهنا ا

تدرك ابلتحرمية تدخل معهم؛ ألنك تدرك اجلماعة وفضلها، وإذا قلنا: إهنا ال تدرك إال إبدراك ركعة 
رى، وإن مل يعتد ويقيموا مجاعة أخ يت بعض املتخلفَّيفإنك تنتظر مجاعة أخرى إن كان معتاداً أن أي

ذلك بل األصل أهنم يصلون يف بيوهتم، وال أييت أحد بعد السالم فادخل مع اجلماعة، ولو مل تدرك 
 إال آخر التشهد.

(9/7) 

 

 ما تدرك به الركعة
أبي شيء تدرك الركعة؟ يعين: مىت يكون اإلنسان مدركاً الركعة اليت يعتد هبا من صالته؟ يف ذلك 

ف: القول األول: أنه يدركها إبدراك الركوع، فإذا أدرك اإلمام راكعًا، وأدرك معه قول: سبحان خال
رك معظمها، العظيم قبل أن يتحرك للرفع من الركوع؛ أدرك الركعة واعتد هبا؛ وذلك ألنه أدريب 

أدرك والشيء يدرك إبدراك معظمه، فإذا أدرك الركوع مث أدرك القيام بعده مث أدرك السجدتَّي و 



كون مدركاً اجللسة بينهما؛ فقد أدرك أكثر األركان، ومل يفته إال ركن القيام األول، وقراءة الفاحتة، في
 للركعة إلدراكه أكثرها.

ذا أدرك اإلمام قائماً ومتكن من قراءة الفاحتة، وخيتار هذا القول القول الثاين: أنه ال يدرك الركعة إال إ
 مام، وينقله أيضاً عن بعض العلماء املتقدمَّي.البخاري يف جزء القراءة خلف اإل

ه راكعاً ومل يشك يف أنه ركع وكرب للتحرمية وهو ولكن املشهور أهنا تدرك إبدراك الركوع، فإذا أدرك
 ومتكن من قول )سبحان ريب العظيم( قبل حركة اإلمام للرفع، وأما إذا قائم، فقد أدركها، أبن احنىن

كع؟ وهل أان سبحت قبل أن يتحرك؟ ففي هذه احلال يقضيها احتياطاً شك هل رفع اإلمام قبل أن أر 
 للعبادة.

مسرعَّي إذا جاءوا واإلمام راكع، ويكرب أحدهم وهو منحي للتحرمية، وهذا ال يالحظ أن كثرياً أيتون 
ح، وال بد أن يقف مث يكرب تكبرية اإلحرام مث ينحين راكعًا، وأما قصة أيب بكرة أنه ركع قبل يص

فلم يذكر أنه كرب وهو منحِن، جاء وهم ركوع، وملا حاذى الصف كرب وركع ومشى على حالة الصف 
ال تعد تصل ابلصف، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )زادك هللا حرصاً وال تعد( أي: الركوع حىت ا

 أن تكرب قبل أن تصل إىل الصف، ومل أيمره ابإلعادة؛ ألن احلركة يسرية خطوة أو خطوتَّي.
جاء واإلمام راكع وكرب انوايً تكبرية اإلحرام أجزأته وسقطت عنه تكبرية الركوع، ولكن يسن أن  إذا
 ألفضل. بتكبريتَّي: تكبرية اإلحرام وهو قائم، وتكبرية للركوع وهو منحٍن، هذا هو اأييت

(9/8) 

 

 هل ما يدركه املسبوق أول صالته أو آخرها
يدركه ؟ يف ذلك خالف، وأكثر الفقهاء على أن ما هل ما يدركه املسبوق أول صالته أو آخرها

املسبوق هو آخر صالته، وما يقضيه هو أوهلا، واستدلوا بقوله صلى هللا عليه وسلم: )فما أدركتم 
األداء، وهو دليل على أن ما فاته هو أول صالته، فصلوا، وما فاتكم فاقضوا( قالوا: والقضاء حيكي 

 على أنه أول صالته. فيقضيها على صفتها، يقضي ما فاته
: )وما فاتكم فأمتوا( ، ويف رواية: وسبب اخلالف يف هذه املسألة اختالف رواية احلديث، ففي رواية

ا: إن ما يدركه هو أول )وما فاتكم فاقضوا( ، أخذ أكثر الفقهاء برواية: )فاقضوا( ، والذين قالو 
رواية: )فاقضوا( من حيث السند، وميكن صالته استدلوا برواية: )وما فاتكم فأمتوا( ، وهي أرجح من 

[ يعين: 10تعاىل: }فَِإَذا ُقِضَيِت الصنالُة{ ]اجلمعة: أن حتمل رواية: )فاقضوا( على اإلمتام لقوله



يف ركعة عد هذه الركعة أول صالته، وإذا قام أكملت وأمتت، فيرتجح أن املسبوق إذا أدرك اإلمام 
 ليقضي جاء ابلركعة اليت بقيت عليه.

ن الظهر أو من لذين قالوا: إن ما يدركه املسبوق هو آخر صالته تناقضوا، فقالوا: إذا أدرك ركعة ما
، وبعد العشاء مث قام ليأيت مبا فاته فإنه يصلي معها ركعة مث يتشهد، مما يدل على أنه قد كمل ركعتَّي

لو كان ما يقضيه هو أول  الركعتَّي يتشهد مث أييت بركعتَّي بدون قعود بينهما، فنقول هلم: هذا تناقض،
رداً وواحدة فردًا، فإذا قمت تقضي صالته، لقلنا له: فاتك ثالث ركعات، هذه الثالث اثنتان س

وسلم، فتكون مثل املغرب، الثالث فائت بثنتَّي سرداً ال جتلس بينهما، مث ائت ابلثالثة وتشهد بعدها 
وأن يسرد الركعتَّي الباقيتَّي بدون جلوس فأما إذا ألزمتموه إذا أدرك ركعة أن يتشهد بعد األخرى، 

 كها هي أول صالته.بينهما، فهذا يدل على أن الركعة اليت أدر 
 فالراجح أن ما يدركه هو أول صالته، وما يقضيه هو آخرها؛ وذلك ألن األول حساً ال ميكن أن

يقرأ فيها بعد  جنعله اآلخر، فأول شيء أدركه هو هذه الركعة اليت مع اإلمام، وإن مل يتمكن من أن
 إذا أدركه راكعاً.الفاحتة فإهنا سقطت القراءة بعد الفاحتة كما تسقط قراءة الفاحتة 

ألنه إذا  وتوسط بعضهم وقال: أنمره إذا قام ليقضي أن يقرأ مع الفاحتة سورة حىت يدرك ما فاته حقًا؛
ركهما ليس فيهما إال قراءة فاته الركعتان اللتان فيهما قراءة الفاحتة وسورة، والركعتان اللتان أد

قرأ يف املقضيتَّي الفاحتة وسورة حىت يتدارك ما الفاحتة، فإذا قام ليقضي قلنا له من ابب التدارك أن ي
 فاتك.

(9/9) 

 

 ما يتحمله اإلمام عن املأمومَّي
يات ذكر املؤلف ما يتحمله اإلمام عن املأمومَّي، ذكروا أنه يتحمل مثانية أشياء، ونظمها بعضهم يف أب

د يف مذكورة يف حاشية الروض املربع للشيخ العنقري أوهلا قوله: وحيمل اإلمام عن مأموم مثانيه تع
قراءة الفاحتة وقراءة املنظوم وذكر هاهنا منها ستة، والشارح ذكرها كاملة، وهي: األول: القراءة، 

ت كما سيأيت، وأما سورة، إذا كانت الصالة جهرية فإن املأموم ينصت ويستحب أن يقرأ يف السكتا
 اجلهرية وال يف إذا كانت سرية فيتأكد عليه أن يقرأ، وبعض العلماء مل يسقطها عن املصلي ال يف

 السرية.
 الثاين: سجود التالوة.



 الثالث: سجود السهو.
إلمام للتالوة أو السهو سجد املأموم، ويتأكد عليه أن يتابع إمامه، ولو سها املأموم ومل إذا سجد ا

 مامه فال يسجد املأموم.يسجد إ
جود أو التحميد أو ما أشبه وإذا سها اإلمام، واملأمومون ما سهوا، كأن ترك التسبيح يف الركوع والس

السجود، فإن مل يتابعوا اإلمام فصالهتم  ذلك مث سجد للسهو، فيلزمهم أن يتابعوا اإلمام يف هذا
رب فقد يشوش على املأمومَّي، فإذا صحيحة، كذلك لو قرأ اإلمام آية فيها سجدة وسجد ومل يك

 سجد ومل يتابعوه فإنه يتحملها اإلمام.
ليت تكون أمامه، يقولون: سرتة املأمومَّي إمامهم، وسرتة اإلمام سرتة ملن خلفه، الرابع: السرتة، وهي ا

الصفوف بعضهم سرتة لبعض، فالصف األول سرتة للثاين، والصف الثاين سرتة للثالث، وهكذا وال و 
املرور بَّي الصفوف كما يفعله بعض املتساهلَّي، ويقولون: سرتة اإلمام سرتة لكم، فإن هذا مرور جيوز 

  يدي املصلي، وصاحبه متعرض للوعيد.بَّي
ا دعا اإلمام للقنوت، فال يقنتون أبنفسهم، وال يدعون اخلامس: دعاء القنوت، فاملأمومون يؤمنون إذ

 مبثل دعائه، بل يكفيهم التأمَّي.
التشهد األول إذا سبق املأموم بركعة، إذا أتيت واإلمام قد صلى ركعة، وأدركت معه الركعة السادس: 

عة، ة، فإنك تتشهد بعدها، وإذا تشهدت بعدها فإنك تكون قد تشهدت وأنت ما صليت إال ركالثاني
كعة، قمت بعدها لتصلي الثالث، كأهنم يقولون: جيوز أن أتيت هبا كصالة املغرب، ركعتَّي فتشهد مث ر 

ولكن الصحيح أنك أتيت مع الركعة اليت أدركت وتشهدت معهم بركعة أخرى، مث تتشهد، ويكون 
 دك هذا هو التشهد األول.تشه

 قوله إال اإلمام.السابع: التسميع، وهو قول: )مسع هللا ملن محده( ، ال ي
ول: )ملء الثامن: قول: )ملء السموات وملء األرض( ، فاملأموم يقول: ربنا ولك احلمد، وق

 السموات( حيملها اإلمام عنهم.

(9/10) 

 

 قراءة املأموم يف سكتات اإلمام ويف السرية
ملا ذكر املؤلف القراءة قال: )يسن أن يقرأ يف سكتات اإلمام ويف السرية( يعين: إذا كانت الصالة 

ن العشاء، فهذه  سرية يتأكد أن يقرأ املأموم فيها كالظهر والعصر واألخرية من املغرب واألخريتَّي م



لست منصتاً لقراءة  كلها سرية، ويتأكد أن يقرأ املأموم فيها؛ ألنه ليس يف الصالة سكوت، فإذا كنت
اإلمام فكيف تسكت وال تقرأ؟! وقد ذكران أن البخاري وغريه يلزمون أن يقرأ املأموم الفاحتة يف 

 اجلهرية.
: )حفظت من النيب صلى هللا عليه وسلم هل لإلمام سكتات يف اجلهرية؟ قد ورد يف حديث مسرة قال
راءة كلها( ، ويف رواية: )وإذا قال: }َوال سكتتَّي: سكتة إذا استفتح الصالة، وسكتة إذا فرغ من الق

 [ ( هكذا يف سنن الرتمذي.7الضنالََِّّي{ ]الفاحتة:
، وسكتة بعد  وعلى هذا يكون عدها ثالث سكتات: سكتة قبل الفاحتة، وسكتة بعد }َوال الضنالََِّّي{
( ، وسئل عن القراءة كلها وقبل الركوع، لكنه قال: )حفظت من النيب صلى هللا عليه وسلم سكتتَّي

 ذلك عمران بن حصَّي فأقره، وشهد أنه صادق يف هذه السكتتَّي.
والسكتة اليت بعد الفاحتة قد استحبها بعضهم وقالوا: يتأكد على اإلمام أن يسكت سكتة بعدها 

 من قراءة الفاحتة؛ وذلك ألن هناك من يوجب قراءهتا، وقد يستدلون على ذلك بقول ميكن املأمومَّي
اقرأ هبا يف نفسك اي فارسي( ، فيدل على أنه يقرأ يف نفسه ولو جهر اإلمام، ولكن قد أيب هريرة: )

د قول ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )إذا كرب اإلمام فكربوا، وإذا قرأ فأنصتوا( وفسر اإلمام أمح
[ قال: أمجعوا على أهنا يف 204هللا تعاىل: }َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا{ ]األعراف:

الصالة، يعين: أن الوجوب إمنا يكون يف الصالة، أي: فإذا قرئ القرآن يف الصالة فأنصتوا، وال 
لفاحتة، فيقرأها بسرعة خروجاً من خالف جيتمع قراءة مع إنصات، وقد يقال: يستثىن من ذلك قراءة ا

م، مث ابتدأ اإلمام السورة كّملها بسرعة، وهذا وجوهبا، وقد يقال أيضًا: إذا قرأ نصفها يف سكتة اإلما
 هو األقرب.

من مل يسمع اإلمام إما أن يكون بعيدًا، وإما أن يكون أطرش وهو األصم، فإذا كان ال يسمع اإلمام 
وإذا كان ال يسمعه لطرش فال يقرأ؛ وذلك ألنه يشوش على من حوله إذا قرأ، لبعد جاز له أن يقرأ، 
 هنا ومن هنا فيشوش عليهم.فيسمعه من جبنبه من 

(9/11) 

 

 حقيقة التخفيف املأمور به يف الصالة
 يقول: )ويسن له التخفيف مع اإلمتام( .

نقسم الناس يف الصالة إىل ثالثة الضمري يعود على إمام الصالة، فيسن له أن خيفف مع اإلمتام، وقد ا



 أقسام: قسم يطيلون كثريًا، وقسم خيففون كثريًا، وقسم يتوسطون.
اً عن هذه العبادة، كما ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم قال لـ معاذ: لون قد يكون فعلهم منفر الذين يطي

الناس فليخفف( ، وذكر )أتريد أن تكون فتااًن؟!( ، وقال: )أيها الناس! إن منكم منفرين، أيكم أّم 
 العلة: )أن فيهم الصغري والكبري وذا احلاجة( .

ا يستدل به النقارون: )أيكم أّم الناس ولكن يقول ابن القيم رمحه هللا: إن حديث معاذ هذا كثرياً م
فليخفف( ، مث ينقرون الصالة نقر الغراب ويقولون: هذا هو التخفيف الذي أمران به، فنقول: هذه 

 ، فقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم: )هنى عن نقر كنقر الغراب( وهو التخفيف املخل.ليست صالة
صلى هللا عليه وسلم، فقد روى النسائي إبسناد والتخفيف املشروع هو اتباع ما كان عليه النيب 

صحيح عن أنس رضي هللا عنه أنه قال: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمران ابلتخفيف 
ابلصافات( أي: أنه فسر قوله بفعله، فمن قرأ ابلصافات يف صالة الصبح فإنه يعترب خمففًا، ويؤمنا 

إذا رأى من الناس نفرة أو إطالة فإنه يقرأ من طوال الصافات ست أو سبع صفحات، ومع ذلك فإنه 
 املفصل كما تقدم.

(9/12) 

 

 استحباب إطالة الركعة األوىل على الثانية
( : يسن أن تكون الركعة األوىل أطول من الثانية؛ ولعل ة األوىل على الثانيةقوله: )وتطويل الركع

السبب يف ذلك أن يدرك املأمومون هذه الركعة، فقد يكونون متأخرين يسمعون اإلقامة فيأتون من 
فقد روى مسلم عن جابر قال: )كانت تقام صالة الظهر أماكن بعيدة فيطيل األوىل حىت يدركوها، 

هم فيدركهم يف الركعة إىل البقيع فيقضي حاجته مث يرجع إىل بيته فيتوضأ مث أييت إلي فيذهب أحدان
األوىل؛ ملا يطيل هبم( فذهابه إىل البقيع يقضي حاجته كم يستغرق من الدقائق؟! كذلك رجوعه إىل 

 كذلك ذهابه إىل املسجد، ومع ذلك يدركهم وهم يف الركعة األوىل،بيته، كذلك اشتغاله ابلوضوء،  
أو ست دقائق على األقل، ومما يدل  وهذا دليل على أنه قد يبقى يف الركعة األوىل مثالً مخس دقائق

 أيضاً على أنه كان يطيل هبم.
 ولذلك يستحب أن يطيل الركعة األوىل على الثانية.

(9/13) 



 

 استحباب انتظار الداخل وخاصة يف الركوع
يه يسن لإلمام انتظار داخل ما مل يشق، ويروي ف قوله: )وانتظار داخل ما مل يشق( : ذكروا أنه

أحاديث وآاثر، ومنها: )أنه عليه الصالة والسالم كان ال يرفع من الركوع حىت ال يسمع وقع قدم( ، 
ا أو من هنا ويف رواية: )حىت ال يسمع وقع نعل( يعين: إذا ركع اإلمام، ودخل أحد من الباب من هن

عة، فإن شق على لصف ما دام يسمع وقع قدمه، ألجل إدراك الركواإلمام راكع انتظره حىت يتصل اب
 املأمومَّي فحق املأمومَّي أوىل من هذا الداخل.

مث على الداخل أن ال يسرع بل ميشي اهلوينا ملا تقدم: )إذا مسعتم اإلقامة فأتوها وأنتم متشون وعليكم 
 وال أتتوها وأنتم تسعون( .السكينة والوقار، 

(9/14) 

 

 ة يف الصالةابإلماماألوىل 
 قال املصنف: )فصل: األقرأ العامل فقه صالته أوىل من األفقه( .

األوىل ابإلمامة األقرأ العامل فقه صالته، فهو أوىل من األقرأ وأوىل من األفقه الذي ليس أبقرأ، فإن 
 ؟ر الفقهقلت: أليس النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )يؤمكم أقرؤكم لكتاب هللا( ومل يذك

 
 اجلواب

أهنم كانوا إذا قرءوا شيئاً تفقهوا فيه، فال يقرءون إال بعد ما يتفقهون، فاألقرأ يف ذلك الوقت جامع 
بَّي القراءة وبَّي الفقه والفهم سيما للصالة، فإذا قدم إنسان قارئ حافظ للقرآن ولكنه ال يفقه 

أن مييز أركاهنا من  ال يقدريفعل، و أحكام الصالة، فإنه إذا عرض له شيء يف الصالة مل يدر ما 
واجباهتا من سننها، وال يدري ما سجود السهو، وال يدري ما يسجد له، وال يفرق بَّي تسبيح الركوع 

 والسجود، وبَّي التكبري والتسميع فهذا ال يتقدم؛ ألنه قد يصلي صالة غري جمزئة.
الذي ليس أبقرأ، وأوىل من  األفقه أوىل منأما إذا مجع بَّي القراءة والفقه ومعرفة أحكام الصالة؛ فإنه 

 األقرأ غري الفقيه.

(9/15) 



 

 حكم إمامة الفاسق يف الصلوات واجلمع واألعياد
قال: )وال تصح خلف فاسق إال يف مجعة وعيد تعذرا خلف غريه( : الفاسق الذي عرف ابلفسق،  

سرقة، أو ابلظلم كأن عرف بشرب اخلمر، أو ابلزان، أو أبكل الراب، أو بشهادة الزور، أو ابل
أو بتتبع العورات، أو غري ذلك من موجبات الفسق، ال تصح إمامته سواء كان فسقه  والعدوان،

ابألفعال كالزاين والسارق، أو ابلعقائد كالرافضي واخلارجي، فهؤالء ال تصح الصالة خلفهم، ولو كان 
 مستوراً فال بد أن نبحث عنه.

سواء فال بد أن يتقدمهم  معلوم أهنم إذا كانوا كلهموهل تصح صالته مبثله؟ يف ذلك خالف، و 
أحدهم، فإذا كنت تعلم فسقه فال تصل خلفه، إذا كان فسقه شيئاً ظاهراً كحليق مثاًل، أو تعلم أنه 
يشرب الدخان، أو أنه مسبل ثوبه وأنت تراه فال تصل خلفه، أما إذا كان مستوراً فإنك ال تبحث 

 عنه.
ريه؛ وذلك ألنه غالباً ما يتوالها األمراء، وقد عة والعيد إذا تعذرا خلف غيستثىن من ذلك: صالة اجلم

يكون األمري مشهوراً بشيء من البطش ومن الظلم ومن االعتداء، والتسرع يف احلكم على املتهمَّي 
بظلم أو حنو ذلك، فمثل هذا قد يرخص يف صالة اجلمعة والعيد خلفه، وكان الصحابة والتابعون 

، وأولئك األمراء قد اشتهروا بشيء من الفسق ض األمراء يف عهد بين أميةيصلون خلف بع
واملعاصي، مثل: أتخري الصالة عن وقتها كصالة العصر، ومثل: التسرع يف قتل األبرايء، وكثرة 

 السجون وحنو ذلك، فيصلون خلفهم لتعذر الصالة خلف من هم عدول.

(9/16) 

 

 حكم إمامة من حدثه دائم وأمي ومريض
تصح إمامة من حدثه دائم كصاحب السلس والقروح السيالة، واختلف هل يصلي مبثله أم ال؟  ال

 واألرجح أنه يصلي مبثله؛ وذلك ألن حدثه دائم؛ وألن طهارته انقصة.
ال حيسن الفاحتة أو يدغم فيها حرفاً ال يدغم، أو  قال: )وال تصح الصالة خلف األمّي وهو الذي

 عىن( .يلحن فيها حلناً حييل امل
يََِّّي َرُسواًل{ األمي يف األصل الذي ال يقرأ وال يكتب، لقوله تعاىل: }ُهَو النذِ  ي بـََعَث يف األُمِّ

و الذي ال حيسن [ يعين: أن العرب كانوا أميَّي غالبًا، مث اصطلح الفقهاء على أن األمي ه2]اجلمعة:



دغم يف أي قراءة من القراءات، هناك الفاحتة، أو يقرؤها ولكن يغلط فيها، فيدغم فيها حرفاً ال ي
مليم يف قوله: )الرحيم ملك( جيعلها ميماً مشددًا، فمثل هذا قراءة لبعض القراء وهو أبو عمرو يدغم ا

 قراءة سبعية وإن كانت مكروهة.
مثله، فإن ذلك خيل بقراءته، يسأل بعض اإلخوان عن بعض اهلنود الذي فأما إذا أدغم حرفاً ال يدغم 

ثله، ألن هذا حلرف، حرف احلاء هاء، يقول: اهلمد هلل، نقول: مثل هذا ال تصح إمامته إال مبيقلبون ا
قد يكون عاجزاً عن النطق حبرف احلاء، فتصح صالته مبثله، وإال فاألصل أنه ال يتقدم الذين ال 

 ة.حيسنون الفاحت
 وذكر صاحب سلس البول، وقد تقدم أنه داخل يف احلدث الدائم.

ا كان ال عن الركوع أو السجود أو القعود وحنوها، هذا أيضاً ال تصح إمامته؛ ألنه إذ كذلك العاجز
 يستطيع الركوع ما متت صالته، فيصلي جالساً لنفسه مأموماً فال يصلي إمامًا، وكذلك بقية األركان.

ن تصل يداه الذي ال أييت ابلركن كاماًل، فإذا كان عاجزاً عن االحنناء حبيث ال يقدر أ وحد العاجز هو
 إىل ركبتيه صدق عليه أنه عاجز عن الركوع.

عاجزاً عن القعود حبيث إنه ال يستطيع أن جيلس مفرتشاً بَّي السجدتَّي أو كذلك مثاًل: إذا كان 
عليه أنه عاجز عن القعود، وكذلك إذا كان ال  التشهد؛ لعيٍب مثالً يف ركبته أو يف قدمه، فيصدق

رأسه أو يف عينه مينع من السجود، فيصدق عليه أنه عاجز، وكذا يستطيع السجود ملرض مثالً يف 
ب جناسة، فإذا كان مثالً ال يستطيع أن يزيل النجاسة اليت على ثوبه أو على بدنه عاجز عن اجتنا

زاً عن استقبال القبلة فإنه تصح صالته وحده وال يصح فهو معذور واحلال هذه، وكذلك لو كان عاج
 أن يكون إماماً.

عليه وسلم )وإذا لعاجز عن القيام ففيه خالف قد أشري إليه فيما تقدم، وذكران قوله صلى هللا أما ا
صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعَّي( فرخصوا يف إمام احلي الراتب إذا رجي زوال مرضه، وابتدأ 

 لساً فإهنم يصلون خلفه جلوسًا.الصالة هبم جا
م يستبدلون به غريه؛ ألنه واحلال هذه يستمرون يف أما إذا كان ال يرجى زوال مرضه، فاألصل أهن

 ذا ابتدأ هبم الصالة وهو قائم مث اعتّل لزمهم أن يتموا وهم قيام.صالهتم وهم جلوس، وكذلك إ

(9/17) 

 



 حكم إمامة املميز دون البلوغ واملرأة واحملدث واللحان
فال يصح أن يؤم البالغَّي يف  صالة املميز للبالغ يف فرض ال جتوز، واملميز هو الذي دون العشر،

 الفريضة، ولو كان أقرأ من غريه.
ك ألن املرأة مأمورة أبن تكون خلف الرجال فال تصح إمامة املرأة للرجال واخلناثى وحنوها؛ وذل وال

 تتقدمهم، وكذا لو صلت يف وسطهم ولو كانوا حمارم هلا.
ته وصالة املأمومَّي، وكذا إذا  وال تصح خلف حمدث يعلم حدثه، فإذا صلى وهو حمدث بطلت صال

كان عليه جناسة يعلمها بطلت صالته وصالة املأمومَّي، فإذا جهل حىت انقضت صحت صالة 
املأموم، فقد ثبت أن عمر رضي هللا عنه صلى مرة الفجر، فلما خرج إىل بستان له وجد على فخذه 

هم ابإلعادة، فإذا صلى اإلمام آاثر احتالم، فعلم أنه صلى هبم وهو حمتلم، فاغتسل وأعاد ومل أيمر 
الة لزمهم وهو انٍس احلدث ومل يتذكر إال بعدما انتهت الصالة أعاد وحده، فإن تذكر وهو يف الص

 اإلعادة كلهم.
وتكره إمامة اللحان والفأفاء وحنوهم، اللحان قيل: إنه الذي يلحن يف قراءته، وقيل: إنه الذي فيه 

ي يلحن يف قراءته حىت تكون كأهنا غناء، أو الذي يلحن يف حلن، والكل منهي عنه، سواء كان الذ
 قراءته ويغلط فيها غلطاً حييل املعىن.

ي يكرر الفاء، وكذا التمتام: الذي يكرر التاء عند النطق، إذا أراد أن ينطق مثالً والفأفاء: هو الذ
ء يف إمامتهم بكلمة أوهلا اتء كرر التاء )ت ت ت( وكذلك يكرر الفاء )ف ف ف فأقول( ، هؤال

 نظر بسبب هذا التكرار.

(9/18) 

 

 مكان وقوف املأمومَّي يف الصالة رجاالً ونساًء أفراداً ومجاعات
إذا كانوا اثنَّي فأكثر، والواحد  -هذا هو املعتاد-موقف املأمومَّي: يقف املأمومون خلف اإلمام 

رأة الواحدة تقف خلف حده، امليقف عن ميينه وجواًب، وال جيوز أن يقف عن يساره إذا كان املأموم و 
اإلمام أو خلف الصف؛ وذلك حلديث أنس: )أن جدته مليكة دعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لطعام فلما أكل قال: قوموا فألصلي لكم، يقول أنس: فقمت أان واليتيم وراءه والعجوز خلفنا( 
أة تقف وحدها ولو  أن املر  العجوز جدهتما ومع ذلك ما صفت معهما، بل صفت خلفهما، فدل على
 كانت فردًا، وأما الرجل فال يقف وحده خلف الصف، وال خلف اإلمام.



من صلى عن يسار إمام وليس خلف اإلمام وال عن ميينه أحد بطلت صالته، أما إذا كان عن ميينه 
عين: وعن يساره فإهنا تصح؛ وذلك ملا روي أن ابن مسعود رضي هللا عنه صلى بَّي علقمة واألسود ي

أحدمها عن ميينه واآلخر عن يساره، ونقل ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم إما قوالً وإما  جعل
فعاًل، لكن بعضهم محل ذلك على رؤية املكان وجعله عذرًا، فاألصل أن الواحد يقف عن ميَّي 

هتم، اإلمام، واالثنَّي يقفان خلفه، لكن إذا وقف أحدهم عن ميينه واآلخر عن مشاله صحت صال
يث جابر يقول: )إنه وقف عن يسار النيب صلى هللا عليه وسلم فأداره عن ميينه فجاء جبار بن حلد

صخر فوقف عن يساره فدفعهما خلفه( فصار هذا هو السنة أن االثنَّي يقفان خلف اإلمام، إال إذا  
 كانوا دون البلوغ فإهنم كلهم يقفون عن ميَّي اإلمام.

(9/19) 

 

 صف منفرداً حكم من صلى خلف ال
من صلى خلف الصف وحده ورد فيه حديث: )ال تصح صالة املنفرد خلف الصف( وورد أنه صلى 

 هللا عليه وسلم: )رأى رجالً يصلي خلف الصف فأمره أبن يعيد( ؛ وذلك لكونه منفرداً.
 الً فماذا يفعل؟ اجلمهور على أنه يصلي منفرداً أو ينتظريكثر السؤال عما إذا جاء والصف مكتم

أبن يصلي وحده فرداً مع اإلمام؛ حىت ال حىت أييت أحد ويصلي معه، وأجاز شيخ اإلسالم ابن تيمية 
تفوته صالة اجلماعة وهو ينظر إليهم، فقد أييت وهم يف الركعة األوىل وينتظر وال أيتيه أحد فهل نقول 

يف هذا شيء من ماعة وصل وحدك وهو ينظر للجماعة وقد جاء من مكان بعيد؟ له: اترك صالة اجل
 يف هذه املسألة وكثر الكالم حوهلا. اخلطأ أو شيء من التفويت، لذلك كثر البحث

 أواًل: نقول له: التمس فرجة، أبن يقرب بعضهم إىل بعض حىت تكون بينهم فرجة تتسع له.
أنه داً جاز له أن ينبه أحدهم ليتأخر معه، ورد يف ذلك حديث اثنيا: إذا وجدهم مرتاصَّي تراصاً شدي

ديث ضعيفاً لكن عمل به كثري من الفقهاء قال: )هال التمست فرجة أو اجرترت رجاًل( ولو كان احل
وكرهوا أن جيتذبه بقوة؛ ألن هذا تصرف مؤذ، ولكن ينبهه بكلمة خفيفة أو يسحبه سحباً خفيفاً أو 

ا طلبك أن تتأخر حلديث الذي فيه: )لينوا يف أيدي إخوانكم( أن املراد: إذحنو ذلك، ومحلوا عليه ا
 معه حىت تصح صالته، فتأخر.

)أنه إذا اجتذبه فإن هلذا اجملتذب أجر( ؛ ألنه وصل صفاً ومن وصل صفاً وصله هللا، فإذا ورد أيضًا: 
َّي اإلمام إذا كان هناك مل يستطع أن جيتذب أحداً لكوهنم امتنعوا، فله أن خيرق الصف ويقوم عن مي



ا وكثرت الصفوف وال يستطيع أن خيرقها وصلى وحده، عمالً مبمتسع عن ميينه، فإذا مل يستطع 
 اختاره شيخ اإلسالم فلعل ذلك جيزئه وهو أوىل من تفويت الصالة وهو ينظر.

(9/20) 

 

 ضابط صحة اقتداء املأموم ابإلمام
مىت يقتدي املأموم ابإلمام؟ إذا مجعهما مسجد صحت اإلمامة، ولو كان بينهما جدار، وإذا كان 

واحد وامتأل املسجد وصفوا يف الرحبة صحت صالهتم؛ ألن املسجد واحد، وكذلك إذا  السور
الطريق والصفوف مرتاصة صحت الصالة، وصح أن يقتدي هبم بشرط أن  وا يفامتألت الرحبة وصف

 يعلم ابنتقاالت اإلمام، أي: يعلم برفعه وخفضه وركوعه وسجوده.
فاشرتطوا رؤية اإلمام أو رؤية من وراءه ولو بعضهم،  أما إذا مل جيمعهما مسجد وصلى خارج املسجد

رتطوا أن يرى اإلمام ومل يكتفوا بسماعه، ولعل فإذا كان يصلي مثالً يف الطريق أو يف الشوارع فاش
األوىل يف هذه األزمنة إذا اتصلت الصفوف االكتفاء؛ وذلك لوجود املكرب؛ ألن املساجد متتلئ فهم 

حيث ال جيدون مكااًن، إال أنه ال جيوز أن يكونوا أمام اإلمام بل عن يصلون يف األرصفة والطرق؛ 
 جانبيه أو خلفه.

(9/21) 

 

 املكروهات اليت ينبغي اجتناهبا يف صالة اجلماعة
يقول: )يكره أن يكون اإلمام أعلى من املأمومَّي قدر ذراع فأكثر( روي أنه صلى هللا عليه وسلم ملا 

ن يسجد نزل مرتفعاً حنو أقل من ذراع وهي الدرجة األوىل، وملا أراد أبين له املنرب ركع عليه وكان 
 وسجد على األرض.

صالته يف احملراب إذا كان مينع من مشاهدته ويسرته عن املأمومَّي الذين يقتدون به مكروهة، فال 
 احملراب. يصلي يف املكان املرتفع إال للضرورة إذا امتأل املسجد ومل جيد مكااًن، وإال فإنه يتأخر عن

؛ ملا ورد يف سنن أيب داوود: )أن املغرية هنى أن صالة اإلمام يف التطوع مكان املكتوبة منهي عنه
 يتطوع اإلمام مكان املكتوبة( ولكن إذا أراد أن يتطوع فإنه ينتقل إىل مكان آخر.

اعة ما يسلم استقبال اإلمام القبلة بعد السالم ال جيوز طوياًل، كان النيب صلى هللا عليه وسلم س



هم أنت السالم( إىل آخره مث ينصرف، وال يبقى مستقبالً ميكث قدر ما يقول: )أستغفر هللا ثالاًث، الل
القبلة، كثري من األئمة يف خارج البالد ورمبا يف داخلها يبقى قدر دقيقة أو دقيقتَّي وهو مستقبل 

 القبلة ال ينصرف، وهذا خطأ.
قطعت الصفوف منهي عنها، وقد ورد يف ذلك حديثان مذكوران وصالة املأمومَّي بَّي السواري إذا 

 كتاب منتقى األخبار، ذكر أنس: )أهنم كانوا ينهون عن الصالة بَّي السواري إذا كانت تقطع يف
 الصفوف( لكن إذا اضطر إىل ذلك أبن امتأل املسجد ومل جيدوا مكاانً إال هذه األماكن فلهم عذر.

)من  ملن رائحته كريهة( قد ثبت أنه عليه الصالة والسالم قال: قوله: )وحضور املسجد واجلماعة
أكل بصالً أو ثوماً أو كرّااثً فال يقربّن مسجدان؛ فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم( مثل هذه 

 إذا كان حمتاجاً هلا فإنه مييتها طبخاً.

(9/22) 

 

 املعذورون برتك اجلمع واجلماعات
املريض يعذر برتك اجلماعة واجلمعة وتسقط عنه   بيته حال مرضه؛ ألناملريض معذور يصلي يف

اجلمعة واجلماعة؛ ألجل املرض وكذلك مدافع أحد األخبثَّي البول أو الغائط معذور أيضًا؛ وذلك 
ر برتكه اجلماعة، ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )ال صالة حبضرة طعام وال ألنه متضرر فهو معذو 

خبثان( لكن يراد ابلطعام هنا الذي حيتاج إليه ويتضرر بفواته، كالصائم الذي اشتدت وهو يدافعه األ
 ىل الطعام، أما إذا كان ال يضره ويستطيع أن يصرب ويقدم الصالة فهو الواجب.حاجته إ

ع أعماله فإنه يسقط عنه اجلماعة وحنو ذلك، فإذا كان مثالً عنده دواب وخيشى أهنا وإذا خاف ضيا 
د إذا ذهب، أو كان له قريب يف املوت فله أن حيضر عنده ولو فاتته صالة اجلماعة، أو تنفر وتشر 
سلطان وهو ممن يطلبه بظلم، أو كان هناك مطر مينع من الوصول إىل اجلمعة أو اجلماعة،  تضرر من

، كل هناك غرمي يطالبه بدين فال جيد له وفاء، أو خيشى فوات رفقته إذا كان مسافراً فيبقى منقطعاً أو 
 هذه أعذار يعذر هبا املسلم يف ترك اجلمعة واجلماعة.

لعذر شديد فأما جمرد سبب خفيف فال يكون عذرًا، فليس جمرد  واألصل أن اإلنسان ال يتأخر إال
إال إذا كان ال خيرج من بيته دائماً فهو عذر، فأما إذا كان خيرج إىل  خوف الغرمي عذراً أن ال خيرج،

 ر ويرتك اخلروج إىل الصالة فليس هذا عذرًا.األسواق وإىل الدوائ

(9/23) 



 

 صفة صالة املريض
عندان صالة املريض، ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم قال لـ عمران بن حصَّي: )صل قائمًا، فإن مل 

تستطع فقاعدًا، فإن مل تستطع فعلى جنب( فإذا استطاع أن يقوم وجب عليه قال تعاىل: }َوقُوُموا َّلِلِن 
[ فإذا كان القيام يشق عليه فإنه يصلي وهو قاعد، فإذا كان قعوده أيضاً يشق 238ِتََّي{ ]البقرة:قَانِ 

عليه صلى على أحد جنبيه األمين أو األيسر، واألمين أفضل، فإذا مل يقدر فعلى األيسر، فإذا مل يقدر 
 ه القبلة.على أحد جنبيه صلى مستلقياً على ظهره رجاله إىل القبلة ويرفع رأسه حىت يواج

صالة املريض مستلقياً مع القدرة على الصالة وهو على جنب، وإذا صلى وهو على جنب فإنه تكره 
 يومئ ابلركوع والسجود.

وإذا صلى وهو جالس فإنه جيعل السجود أخفض من الركوع، إذا مل يستطع صلى على جنب وحيرك 
ه يعين: عينيه مع يقول: حيرك طرف رأسه عند الركوع والسجود، فإذا مل يستطع حتريك رأسه فبعضهم

حتريك يديه، ولو رءوس األصابع، فتحريك الطرف أن حيرك عينيه وينوي بقلبه، وذلك مثل املأسور 
املوثق على خشبة أو حنوها ال يستطيع أن يتحرك ينوي بقلبه، وحيرك طرفه، فإذا عجز عن حتريك 

نوى االنتقال، يستحضر انتقل إىل ركن  طرفه نوى بقلبه وصلى على حسب حاله انوايً بقلبه فكلما
القول والفعل، وإذا عجز عن األقوال أتى مبا يستطيع ولو أبدىن حركة، فيحرك شفتيه ابلقراءة والذكر 
 وما أشبه ذلك، وما دام عقله معه فال تسقط الصالة عنه، بل يصلي على حسب حاله ما دام عاقاًل.

درته على الصالة، ولو بتحريك رأسه، رتك الصالة مع قكثري من املرضى لشدة األمل ولشدة الوجع ي
وهذا خطأ، أيضاً الذين حوله يقولون: إنه متأمل ومشغول ابألمل عن أن يصلي، فنحن نقول: جيب أن 

تذكره ابلصالة وأن وقتها قد دخل، فإذا ذكرته وأمرته واعتذر أبنه ال يطيق أو أنه منشغل ابآلالم 
 وابلوجع فقد برئت أنت.

ناء الصالة انتقل إليه، فلو أن إنساانً كرب وهو قائم، مث عجز انتقل إىل اجللوس، طرأ العجز يف أثوإذا 
فإن كرب وهو جالس مث تعب انتقل إىل االضطجاع، وهكذا مثاًل: لو كرب وهو جالس مث أحس بنشاط 

ألنه قد  قام وانتقل إىل القيام، أو كرب وهو على جنبه مث أحس بنشاط انتقل إىل اجللوس؛ وذلك
 ادراً ولو استفتح الصالة وهو عاجز.أصبح ق

(9/24) 

 



 حكم صالة املسافر وصفتها
 عندان صالة السفر فيها كالم كثري سيما يف هذه األزمنة.

هل القصر سنة أو رخصة؟ فإذا قيل: إنه رخصة، فإن األفضل اإلمتام، وإذا قيل: إنه سنة، فإن 
 األفضل القصر مع جواز اإلمتام.

 سنة؛ ألنه هو الذي داوم عليه النيب صلى هللا عليه وسلم.ون على أنه عزمية وأنه األكثر 
وذهب كثري من العلماء إىل أنه رخصة كسائر الرخص، والرخصة إمنا تفعل عند احلاجة، فإذا كان 

 هناك حاجة فإن فعلها أفضل، وإذا مل يكن هناك مشقة وال حاجة وال ضرورة فإن تركها أفضل.
يما يف األزمنة القدمية، ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )السفر : السفر مظنة املشقة سفنقول: أوالً 

قطعة من العذاب؛ مينع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى هنمته فليسرع الفيئة( ، كان املسافرون يبقون 
مهم عشر يف السفر شهراً وأشهراً وسنَّي، وكانوا أيضاً يالقون مشقة، حيث إهنم ميشون على أقدا

وإذا ركبوا ركبوا على ظهر البعري والشمس تصهرهم من األمام أو اخللف، واجللسة  ساعات أو أكثر،
غري مرحية، جيلس أحدهم على ظهر القتب، أو على ظهر الرحل جلسة غري مطمئنة، يعين: قد يكون 

ر أو أقل، مشيه أسهل عليه من الركوب، يبقى على ذلك مثالً مدة مخس ساعات وهو راكب أو أكث
 شقة.فكان السفر م

(9/25) 

 

 رخص السفر
ٍم ُأَخَر{  فجاءت الرخص فيه أربع: الرخصة األوىل: الفطر؛ لقوله تعاىل: }َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدنٌة ِمْن َأاين

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{ ]الب185]البقرة:  [ .185قرة:[ مث ذكر العلة بقوله: }يُرِيُد اَّللن
الرخصة الثانية: قصر الرابعية، يعين: أن الصالة على املقيمَّي أربع فتقصر للمسافر وتكون ركعتَّي 

 ختفيفاً عليه.
 الرخصة الثالثة: اجلمع أن جيمع بَّي الظهرين يف وقت إحدامها وكذا بَّي العشاءين؛ ملشقة النزول.

 ا كان ميسح على خفه.الرخصة الرابعة: الزايدة يف مدة املسح على اخلفَّي إذ
فهذه الرخص ختتص ابلسفر، إن قالوا: يف سفر طويل، الطويل حددوه بيومَّي، وميكن أن يقال: يوم 

وليلة، أكثرهم حدده أبنه مسرية يومَّي، فإذا كان مثالً أقل من يومَّي فليس بطويل، ومل حيددوه 
فرسخًا، أربعة برد هي مثانية  ابملساحة إال ألجل أهنا تستغرق يومَّي، فاملساحة اليت هي ستة عشر



وأربعون مياًل، فهم نظروا فيها وإذا هي مسرية أربٍع وعشرين ساعة، كان املسافر يسري اثنيت عشرة 
ساعة مث يريح نفسه ابلليل اثنيت عشرة ساعة، مسرية أربع وعشرين ساعة، فهذا هو السفر الذي 

إال يف اثنيت عشرة ساعة؛ ألن الفرسخ  تقصر فيه الصالة مسرية ستة عشر فرسخاً ولكنها ال تقطع
 ثالثة أميال، فتكون املساحة مثانية وأربعَّي مياًل، وامليل مسرية نصف ساعة.

(9/26) 

 

 شروط الرتخص برخص السفر
اشرتطوا: أن يكون السفر مباحًا، فإذا سافر لقطع طريق فليس له أن يقصر فيه وال أن يرتخص 

 عذر جاز ذلك.برخص السفر، وذكران أنه إذا كان ل
يوم نرى أن هذا ليس  مث يف هذه األزمنة يكثر التساهل يف الرخص كالذين يسافرون ساعتَّي أو نصف

بسفر، إذا كان مثالً يذهب يف أول النهار مث يرجع يف الليل فال يسمى سفرًا، واختار هذا القول شيخ 
يقول: لو أن إنساانً قطع مسافة  اإلسالم ابن تيمية وذكر: أن السفر حيدد ابلزمان ال ابملساحة، فهو

وال يرتخص، ولو قطع مسافة قليلة يف زمن طويلة ال تقطع إال يف يومَّي ورجع يف يومه فال يقصر، 
طويل فإنه يرتخص فجعل العلة هي طول الزمان، ومل يكن يف زمانه أسرع من اخليل، فضرب هبا مثاًل، 

قطع إال يف يومَّي مث رجع يف يومه فال يرتخص؛ فقال: لو ركب إنسان فرساً سباقاً وقطع مسافة ال ت
دون كالمه يف اجمللد الرابع والعشرين يف رسالة طويلة يف فهو جعل العربة ابلزمان ال ابملساحة، وجت

أحكام السفر، وقد خلص كالمه أيضاً الشيخ عبد الرمحن بن قاسم يف حاشيته على الروض املربع، 
 .فنقل اختياره أن السفر يقدر ابلزمان

 -ثالً م -فعلى هذا لو أن إنساانً خرج من الرايض مسافة ثالثَّي كيلو وطال مقامه وجلس هناك 
إىل القصيم مع طول املسافة ورجع يف يومه فال يرتخص؛  -مثالً  -يومَّي فله أن يرتخص، ولو وصل 

الذي  نظراً إىل الزمان، وكذلك لو سافر يف الطائرة إىل جدة ورجع يف يومه فال يرتخص، فهذا هو
اإلنسان إذا رجحه شيخ اإلسالم؛ ألنه نظر إىل العلة وهي الزمان الذي يغيب فيه عن أهله، ألن 

غاب عن أهله نصف يوم فقط ولو وصل إىل أطراف اململكة، فإن ال يقصده الناس، وال أيتون 
أو ثالثة ليسلموا عليه، وال ليهنئوه بسالمته من السفر، وال يظنون أنه سافر، أما إذا غاب يومَّي 

ليسلموا عليه ويهنئوه،  أايم، ولو كانت مسافة عشرين أو ثالثَّي كيلو فقط فإهنم يفتقدونه وأيتون إليه



 فهذا هو العذر.
 وهذا هو األقرب وهو أن السفر ال يقدر ابملساحة، بل يقدر ابلزمان.

(9/27) 

 

 قضاء صالة السفر يف احلضر
 ا اتمة( .يقول: )من قضى صالة سفر يف حضر فإنه يقضيه

وهو يف السفر، وجاء إىل بلده وقت العصر وأراد أن يصلي الظهر مثاًل: إذا مرت عليه صالة الظهر 
 فإنه يصليها اتمة؛ ألن السفر قد انقضى.

ذا سافروا إىل الرايض مثالً ودخل عليهم وقت الظهر يف الطريق وبينهم وبَّي يتساهل بعض الناس إ
ركعتَّي ركعتَّي، مث جييئون والعصر مل يدخل وقته فيقولون: قد البلد ساعة فيصلون الظهر والعصر 

م من أهل صالة العصر وتلزمكم أربعًا، أصبحتم صلينا، ويكتفون بتلك الصالة، نقول: إنكم أصبحت
فال تسقط عنكم، وكذلك يف العشاءين إذا أقبل بعضهم إىل الرايض وبينه وبينها مقدار  مطالبَّي هبا

صلى املغرب والعشاء وقصر العشاء، مث جييء والناس مل يصلوا العشاء وقد ثالثَّي كيلو أو حنوها و 
العشاء أربعًا، هذا هو الراجح، ورخص هناك من رخص، لكن أذن أومل يؤذن، نقول له: عليك صالة 

 نسان حيتاط للصالة.اإل
بعدما  لو أن إنساانً دخل عليه وقت الظهر وهو يف البلد مث خرج قبل أن يصلي، فأراد أن يصليها

ق فإنه خيرج من البلد، فإنه يصليها أربعًا؛ ألهنا لزمته أربعًا، وكذلك لو أخرها وفوهتا مث صالها يف الطري
 يصليها أربعاً.

(9/28) 

 

 حكم صالة من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أايم
ام، هذا هو املشهور من نوى إقامة مطلقة ملوضع أو نوى أكثر من أربعة أايم أو ائتم مبقيم لزمه اإلمت

نه يتم بعدها، وإذا ائتم إذا نوى أربعة أايم فإعند الفقهاء: أنه إذا نوى إقامة من غري حتديد فإنه يتم، و 
وصلى خلف مقيم فإنه يتم؛ وذلك ألنه ال فرق بينه وبَّي املقيمَّي، فإذا سافر إىل بلد كالرايض أو 

دن، واستقر إما يف فندق وإما يف شقة مثالً مكة أو جدة أو الدمام أو بريدة وحنوها من هذه امل



عنده الكهرابء وعنده الفرش وعنده السرر  استأجرها أو حنو ذلك ومتتع مبا يتمتع به املقيمون، يعين:
وعنده الطعام، وعنده السيارات اليت تنقله إىل حيث يريد، وليس بينه وبَّي املقيمَّي فرق، فكيف 

؟! هل يقال: إن هذا على سفر؟ ليس على سفر، هو مقيم تسقط عنه صالة اجلماعة؟! وكيف يقصر
ة حمددة ومل يستقر يف البلد، فإن له القصر ولو طالت مع املقيمَّي، وعليه اإلمتام، أما إذا مل ينو إقام

املدة؛ ألن الفقهاء يعتربون إقامة النيب صلى هللا عليه وسلم عام الفتح ستة عشر يوماً أنه مل يكن 
 ة، بل كان متهيئاً للسفر يف أي يوم، فكان ذلك سبباً يف استمراره على القصر.عازماً على اإلقام

أهبة السفر أو كونه كمسافر؛ ألنه ما استقر يف البلد، وال دخل البيوت، وقيل: إن عذره كونه على 
وال استقر الصحابة أيضاً يف املساكن وال يف بيوت املدر أو بيوت الطَّي، إمنا منازهلم حتت ظل 

، أو حتت القباب الصغرية أو اخليام أو البيت من الشعر يستظلون به، أو يستظلون يف الشجر
املسافر خبالف الذين يستقرون يف داخل البلد، سواء استقر وسكن عند أخ  الكهوف، فهم يف حكم

له أو قريب له أو استأجر مكاانً يف املدن املشهورة وحنوها، ميكن أن يقال: إن القرى ليس فيها 
ق وليس فيها شقق تؤجر، وأن الذي أييت إليها ال يستقر فيها، إمنا ينام يف سيارته مثاًل، أو ينزل فناد

 البلد حتت شجرة أو عريش أو حنو ذلك، فيمكن أن هذا يقصر ولو طالت املدة. خارج
 أما إذا عزم على اإلقامة الطويلة فإنه يقصر حىت ولو كان يسكن يف فنادق أو يف خيام أو حنو ذلك،

هناك مثالً بعض اجلنود الذين يستقرون يف أطراف اململكة ولو كانوا مرابطَّي، ولكن يعلمون أهنم 
هناك أشهر ورمبا نصف السنة أو أكثر، فمثل هؤالء ال يقصرون؛ ألهنم ليسوا على سفر، يبقون 

كنه يف فيلزمهم أن يتموا الصالة، ومثلهم أيضاً الطالب الذي أييت ويقيم مخسة أايم، سواء كان س
 اجلامعة أو يف خارجها، نقول: إنك لست مسافرًا، ويلزمك اإلمتام.

السرتاحات أو بساتَّي تبعد عن الرايض مثالً تسعَّي كيلو أو مائة  وكذلك الذي ميلكون ما يسمى اب
كيلو، يذهبون إليها مثالً يوم اخلميس واجلمعة، وهلم هناك بيوت، وهلم مساكن، فمثل هؤالء ال يقال 

فرون، ولو غابوا عن البلد يوماً وليلة، أو يومَّي؛ ألهنم يف ملكهم ويف بيوهتم ويف بالدهم، إهنم مسا
ال يقيمون فيها إال يومَّي، فليس هلم رخصة يف أن يقصروا، ميكن أن يقال: هلم رخصة يف ولو كانوا 

 القصر إذا جاءهم الوقت وهم يف الطريق، فأما إذا وصلوا فإهنم مقيمون.

(9/29) 

 



 ملسافر خلف املقيم والعكسالة احكم ص
سئل ابن عباس: )ما للمسافر إذا صلى وحده قصر، وإذا صلى مع املقيمَّي أمت؟ فقال: تلك السنة( 

وألنه إذا صلى مع املقيمَّي فإنه يلزمه متابعة اإلمام، فال خيالف اإلمام، وأما إذا صلى املسافر 
صلي مبكة قصرًا، فإذا صلى ركعتَّي وسلم أمر َّي فإن له القصر، كان صلى هللا عليه وسلم يابملقيم

 الذين يصلون معه من أهل مكة ابإلمتام، وقال: )أمتوا اي أهل مكة فإان قوم سفر(

(9/30) 

 

 حكم صالة املسافر احملبوس ظلماً 
أما إذا حبس ظلماً ومل ينو إقامة فإنه يقصر أبدًا؛ فهو معذور، ألنه منع من السفر ومل يتمكن، فهو 

 له أن يقصر، وكذلك الذي ما نوى إقامة إمنا هو مرتدد ولكنه مل يستقر.مغلوب و 

(9/31) 

 

 مجع الظهرين والعشاءين للمسافر واملريض
أما اجلمع بَّي الظهرين والعشاءين يف وقت أحدمها للمسافر، فالصحيح أنه خاص ابلسائر الذي على 

جاج يف مىن يقصرون وال جيمعون؛ وذلك ظهر الطريق، فأما النازل فإنه ولو قصر ال جيمع، فمثالً احل
م ال مشقة عليهم يف الصالة يف كل وقت، وهم جيمعون الظهرين يف عرفة والعشاءين يف مزدلفة؛ ألهن

وذلك ألن مجعهم يف عرفة ألجل أن يطول املوقف، ومجعهم يف مزدلفة ألهنم متأخرون فال يصلون 
 إليها إال بعد أن يدخل وقت العشاء.

هنا إىل مكة أو إىل جيزان، ودخل عليه وقت األرفق به إذا مجع، فإذا توجه مثالً من  املسافر يفعل
الظهر وهو قد ركب سيارته وأحب أن يؤخره حىت ينزل وقت العصر فيصليهما مجيعاً فهو جائز، أو 
دخل عليه وقت الظهر وهو انزل وحيب أن يواصل السري إىل املغرب قدم العصر وصالها مع الظهر 

 ا.ئز أيضًا، يعين: له أن جيمع يف وقت إحدامهفهو جا
 كذلك املريض إذا كان يلحقه مشقة ابلتوقيت فله أن جيمع يف وقت إحدامها، ويفعل األرفق به.

(9/32) 



 

 حكم اجلمع للمطر والوحل والريح
أما اجلمع للمطر فالصحيح أنه ال جيمع إال العشاءين؛ ألهنا تكون يف ظلمة؛ وألن األسواق متتلئ 

ابلطَّي، والذين أيتون إىل املساجد يتخبطون يف الطَّي، وخيوضونه مثالً إىل نصف الساق فيشق 
 لمة والشوارع مليئة ابلطَّي وابلزلق واملزلة فيجمعون بَّي العشاءين.، والطرق مظعليهم

 أما يف النهار فال جيمع؛ وذلك ألنه ال مشقة، وألهنم يبصرون الطريق وليس هناك مشقة برد وال مشقة
 زلق أو مزلة، نعم له أن يتخلف إذا كان املطر غزيراً حبيث يبل الثياب وتوجد معه مشقة.

لطَّي املتجمع يف األسواق حبيث خيوضونه مثالً إىل نصف الساق وال يستطيعون وكذلك الوحل، وهو ا
أن جيمع أن جيدوا طريقاً غريه، وكذلك الريح الشديدة الباردة، وال بد أن تكون شديدة ابردة، فيجوز 

هبا بَّي العشاءين، أما إذا كانت ابردة فقط فال جيمع إال إذا كانت الليلة مظلمة حالكة الظالم، 
ع التقدمي أو التأخري يفعل ما هو األرفق، أما إذا كان يصلي يف بيته فال حاجة إىل اجلمع إال فجم

 للضرورة كاملريض وحنوه.
و صلى بينهما سنة بطل اجلمع، وإذا فرق بينهما وعند اجلمع ال بد أن جيمع بينهما بال فاصل، فل

مع، فال بد أن يكون اجلمع بعمل كأن صلى الظهر مث اشتغل مث أراد أن يصلي العصر بطل اجل
 متواليًا، لكن لو انتقض وضوءه مثالً وتوضأ وضوءاً خفيفاً فال أبس، وكذلك لو فصل بينهما إبقامة.

تة أوجه، وكلها جائزة، وتسن عندما خياف هجوم ذكر بعد ذلك صالة اخلوف، وأهنا صحت من س
أنه يسن فيه محل السالح اخلفيف  العدو على املسلمَّي، ويف هذه األزمنة قد تكون متعذرة، وذكروا

 [ .102لقوله تعاىل: }َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتَـُهْم{ ]النساء:
 ننتهي إىل هذا وهللا أعلم، وصلى هللا على حممد.
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 [10شرح أخصر املختصرات ]
لقد فرض هللا صالة اجلمعة على هذه األمة واختارها وهداها إليها من بَّي سائر األمم، وهذا فضل 

 منه سبحانه وتعاىل.
واحلكمة من مشروعيتها هو اجتماع أهل البلد، وتذكريهم مبا جيب عليهم وما هنوا عنه، وكذلك 

ع صالة العيدين: عيد الفطر تعاون والرتاحم، كما أنه تعاىل شر جتماع من أجل التعارف والتآلف والاال



بعد االنتهاء من صيام رمضان، وعيد األضحى بعد االنتهاء من مناسك احلج، وكذلك شرع لنا صالة 
ها على الكسوف وصالة االستسقاء، فعلى املسلم أن يتعلم أحكام هذه الصلوات وصفاهتا حىت يؤدي

 الوجه الصحيح.
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 الطمأنينة يف الصالة والوتر عند احلنفيةم حك
الحظ علينا بعض اإلخوة أننا ذكران أن احلنفية ال يرون أن الطمأنينة ركن، ونقل من كالم الكاساين 

صالة، مث ومن كالم ابن عابدين ومها من علماء احلنفية ما أييت: فصل يف بيان الواجبات األصلية يف ال
 اجبات وليست من الفروض.ر يف الركوع والسجود، يعين: أهنا من الو يقول: ومنها الطمأنينة، والقرا

احلنفية يفرقون بَّي الفرض والواجب، وكذلك أيضاً غريهم، كاحلنابلة فإهنم يفرقون بَّي الركن 
هو، فهذا الكاساين والواجب، فالركن عندهم فرض وال تتم الصالة إال به، والواجب جيرب بسجود الس

اب عن حديث املسيء صالته ألنه ر يف الركوع والسجود من الواجبات، مث أجعّد الطمأنينة والقرا
وارد عليهم، يقول: أما حديث األعرايب فهو من اآلحاد فال يصلح انسخاً للكتاب، ولكن يصلح 

وسلم لألعرايب: )مث ارفع  مكماًل، فيحمل أمره ابالعتدال على الوجوب، يعين أن قوله صلى هللا عليه
ى الوجوب وحيمل نفيه الصالة على نفي مًا، مث ارفع حىت تعتدل جالسًا( حيمل علحىت تعتدل قائ

 الكمال، أي يف قوله: )فإنك مل تصل( ، يعين أن الصالة جمزئة ولكن فيها نقص.
اً للنقصان ومتكن النقص الفاحش الذي يوجب عدمها من وجه، وأمره ابإلعادة على الوجوب؛ جرب 

  مثله.أو على الزجر عن املعاودة إىل
ملوا حبديث املسيء صالته وجعلوه من اآلحاد، فال يصلح انسخاً بكل حال هذا دليل على أهنم ما ع

 للكتاب، وجعلوه مكمالً فيحمل األمر ابالعتدال على الوجوب.
م ال يروهنا ركنًا، أما غريهم فإهنم حنن ما قلنا: إن احلنفية يكرهون الطمأنينة، وال أهنم حيرموهنا، ولكنه

إهنا ال تصح صالته؛ ولذلك قال صلى هللا عليه وسلم: لون إهنا ركن، وإن من صلى بال طمأنينة فيقو 
)فارجع فصل فإنك مل تصل( كلمة: )مل تصل( دليل على اإلبطال، ال على نفي الكمال كما يقوله 

 الكاساين.
ممن يطمئن يف صالته نيفة رمحه هللا، وإال فـ أبو حنيفة كان وبكل حال لعل هذا احلديث ما بلغ أاب ح

 يقوم الليل أو أغلب الليل، وليس عليه نقصان وال عليه طعن.وخيشع فيها، بل كان 



فاحلاصل أنه يقول: الطمأنينة يف الركوع واجبة حىت لو تركها ساهياً يلزمه سجود السهو، اآلخرون 
 بسجود السهو.يقولون: إهنا ركن واألركان ال جترب 

واجب ما ثبت بدليل ظين، ، والواجب عندهم أقل رتبة من الفرض، فالوأما الوتر فريون أنه واجب
 والركن ما ثبت بدليل قطعي، وأدلتهم مذكورة يف كتبهم ولكٍل اجتهاده.

ذكران وجوب صالة اجلماعة، أي: االجتماع على الصالة يف املساجد على الرجال األحرار القادرين، 
ة، وما ك الركعة؟ ومىت جتزئ الركعة تكبرية واحدفنا أبي شيء تدرك اجلماعة، وأبي شيء تدر وعر 

يتحمله اإلمام عن املأموم وهي مثانية أشياء، وحكم قراءة من خلف اإلمام، وأنه يستحب أن يقرأ يف 
 سكتاته ويف السرية، وحكم التخفيف الذي استحبوه وأنه ليس هو النقر.

ة خلف الفاسق ومىت تصح، وإمامة دم يف اإلمامة األقرأ األفقه، وحكم الصالوكذلك ذكران أنه يق
و من يلحن حلناً حييل املعىن، أو صاحب السلس أو العاجز عن الركوع والسجود أو القعود، األمي أ

أو العاجز عن القيام، ومىت يصلي املأمومون خلف اإلمام جلوسًا، وحكم إمامة املميز، واملرأة، 
ومون من اإلمام، وحكم صالة املنفرد خلف نجس، واللحان، والفأفاء، وأين يقف املأمواحملدث ال

الصف رجالً كان أو امرأة، ومن صلى عن يسار اإلمام مع خلو ميينه، ومىت يصح اقتداء املأمومَّي 
ابإلمام، والفرق بَّي ما إذا كانوا خارج املسجد أو داخل املسجد، ومىت يشرتط رؤية اإلمام أو مساع 

بشيء  باشرة، والصف بَّي السواري، وحضور املسجدصوته، وكذلك انصراف اإلمام بعد السالم م
فيه رائحة كريهة، ومن يعذر برتك اجلمعة واجلماعة، وصالة املريض كيف يصلي قائماً مث قاعدًا، ومىت 

ذا وصل يصلي مستلقيًا، وكيف يومئ ابلركوع والسجود، وذكر بعض احملققَّي أنه تسقط عنه الصالة إ
ا ال تسقط ما دام العقل إال بطرفه؛ وذلك لعجزه، واجلمهور على أهنإىل حالة ال يستطيع فيها احلركة 

 معه.
وكذلك قصر املسافر للرابعية وأن الصحيح أن السفر يقدر ابلزمان ال ابملسافة، وتقدير الفقهاء 

ن تلك املساحة كانت ال ابلزمان حيث قدروه مبسرية يومَّي قاصدين، والذين قدروه ابملساحة؛ أل
طلقة، أو عزم على إقامة أكثر من أربعة َّي قاصدين، وحكم من نوى اإلقامة إقامة متقطع إال يف يوم

أايم، أو ائتم مبقيم أن اجلميع يتمون، وأما إذا حبس ظلماً ومل ينو إقامة فإنه يقصر، وحكم اجلمع بَّي 
ة حكم اجلمع يف املطر، وكذلك للريح الشديدالظهرين والعشاءين، وكذلك مجع املسافر واملريض، و 

م أو يؤخر، وحكم اجلمع يف البيوت بال ضرورة، ومىت يبطل يف الليلة الباردة، وهل األفضل أن يقد
 اجلمع بَّي الصالتَّي ابلفاصل بينهما.
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 صالة اخلوف
وصالة اخلوف صحت من ستة أوجه أو من سبعة، استوىف طرقها ابن جرير يف تفسري قوله تعاىل: 

[ ، وكذلك غريه من الذين ألفوا يف األحاديث  102َقْمَت هَلُُم الصنالَة{ ]النساء:}َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم فَأَ 
مام أمحد خيتار حديث صالة ذات الرقاع، وهو أنه صفهم عليه الصالة كـ البيهقي وغريه، واإل

والسالم، فطائفة صفت خلفه وطائفة جتاه العدو، فصلى ابليت معه ركعة مث ثبت قائماً وأمتوا ألنفسهم 
 انصرفوا، وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم ركعة، مث ثبت جالساً فأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم، مث

 أقرب ملوافقة اآلية الكرمية، ولكن الكل جائز إذا كان هناك مناسبة.وقال: إهنا 
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 مشروعية صالة اجلمعة وأحكامها وشروطها وأركاهنا
صلى الظهر كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن   قال رمحه هللا تعاىل: ]فصل: تلزم اجلمعة

، ممن عليه اجلمعة قبل اإلمام مل تصح، وإال صحت، واألفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال
وكره قبله ما مل أيت هبا يف طريقه أو خيف فوت رفقة، وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد 

 التحرمية صلوا ظهراً وإال مجعة.إىل آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل 
، وحضور أربعَّي ابإلمام من أهل وجوهبا، فإن نقصوا قبل إمتامها استأنفوا مجعة إن أمكن وإال ظهراً 

إلمام ركعة أمتها مجعة، وتقدمي خطبتَّي من شرطهما: الوقت، ومحد هللا، والصالة على فمن أدرك مع ا
املعترب، ورفع الصوت بقدر إمساعه، والنية، والوصية  رسوله عليه السالم، وقراءة آية، وحضور العدد

خلطبة  الصالة، وتسن ابتقوى هللا، وال يتعَّي لفظها، وأن تكوان ممن يصح أن يؤم فيها ال ممن يتوىل
على منرب أو موضع عال، وسالم خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إىل فراغ األذان 

تمداً على سيف أو عصا، قاصداً تلقاءه، وتقصريمها والثانية أكثر، وبينهما قلياًل، واخلطبة قائماً مع
 والدعاء للمسلمَّي، وأبيح ملعَّي كالسلطان.

حتة اجلمعة والثانية املنافقَّي، وحرم إقامتها وعيد يف أكثر من األوىل بعد الفا وهي ركعتان يقرأ يف
قبلها أربع غري راتبة، وقراءة  موضع ببلد إال حلاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسن

الكهف يف يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، وغسل وتنظف 
إليها ماشيًا، ودنو من اإلمام، وكره لغريه ختطي الرقاب إال لفرجة ال  لبس بياض، وتبكريوتطيب، و 



يقيم غري صيب من مكانه فيجلس فيه، يصل إليها إال به، وإيثار مبكان أفضل ال قبول، وحرم أن 
والكالم حال اخلطبة على غري خطيب، ومن كلمه حلاجة، ومن دخل واإلمام خيطب صلى التحية 

 يفة.فقط خف
العيدين فرض كفاية، ووقتها كصالة الضحى وآخره الزوال، فإن مل يعلم ابلعيد إال فصل: وصالة 

ة، ولصحتها استيطان وعدد مجعة، لكن يسن بعده صلوا من الغد قضاء، وشرط لوجوهبا شروط مجع
 ملن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، وتسن يف صحراء، وأتخري صالة فطر، وأكل

ضحى وترك أكل قبلها ملضٍح، ويصليها ركعتَّي قبل اخلطبة يكرب يف األوىل بعد قبلها، وتقدمي أ
قبل القراءة مخسًا، رافعاً يديه مع كل تكبرية، ويقول االستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستًا، ويف الثانية 

هللا على حممد ة وأصياًل، وصلى بَّي كل تكبريتَّي: هللا أكرب كبريًا، واحلمد هلل كثريًا، وسبحان هللا بكر 
وآله وسلم تسليماً كثريًا، أو غريه، مث يقرأ بعد الفاحتة ابألوىل سبح، والثانية الغاشية، مث خيطب  

ة، لكن يستفتح يف األوىل بتسع تكبريات، والثانية بسبع، ويبَّي هلم يف الفطر ما كخطبيت اجلمع
 خيرجون، ويف األضحى ما يضحون.

، والفطر آكد، ومن أول ذي احلجة إىل فراغ اخلطبة، واملقيد عقب  لق ليليت العيدينوسن التكبري املط
 إىل عصر آخر أايم التشريق.كل فريضة يف مجاعة من فجر عرفة حملل، وحملرم من ظهر يوم النحر 

فصل: وتسن صالة كسوف ركعتَّي، كل ركعة بقيامَّي وركوعَّي، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول  
األرض وقحط املطر، وصفتها وأحكامها كعيد، وهي واليت قبلها تسقاء إذا أجدبت كل أطول، واس

، واخلروج من املظامل، وترك مجاعة أفضل، وإذا أراد اإلمام اخلروج هلا وعظ الناس وأمرهم ابلتوبة
التشاحن، والصيام، والصدقة، ويعدهم يوماً خيرجون فيه، وخيرج متواضعاً متخشعاً متذلالً متضرعاً 

ومعه أهل الدين والصالح والشيوخ ومميزو الصبيان، فيصلي مث خيطب واحدة،  نظفاً ال مطيبًا،مت
راءة اآلايت اليت فيها األمر به، ويرفع يديه يفتتحها ابلتكبري كخطبة عيد، ويكثر فيها االستغفار وق

ىل غيثاً مغيثًا( إ وظهورمها حنو السماء، فيدعو بدعاء النيب صلى هللا عليه وسلم، ومنه: )اللهم اسقنا
 آخره.

وإن كثر املطر حىت خيف ُسنن قول: )اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على الظراب واآلكام وبطون 
ْلَنا َما ال طَاَقَة َلَنا ِبِه{ ]البقرة: األودية ومنابت الشجر،  [ اآلية( [ .286}رَبـنَنا َوال حُتَمِّ

االستسقاء، أما اجلمعة فمعروف ة الكسوف وصالة يف هذا حكم صالة اجلمعة وصالة العيدين وصال
د أهنا كل أسبوع، أي: يف اليوم السابع من األسبوع وهو يوم اجلمعة، وأما العيد فإنه يف كل سنة، عي

 الفطر مرة يف السنة، وعيد األضحى مرة يف السنة.
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 احلكمة من مشروعية صالة اجلمعة
احلكمة يف شرعية صالة اجلمعة مجع أهل البلد كل أسبوع وتذكريهم وأتليفهم، ومعلوم أن مساجد 

الثاين اجلماعة جيتمع فيها أهل كل حي، فأهل هذا احلي جيتمعون مثالً يف هذا املسجد، وأهل احلي 
احد، جيتمعون يف مسجدهم كل يوم مخس مرات، فإذا جاء يوم اجلمعة اجتمع أهل البلد يف مسجد و 

حيصل تقابلهم، وتعارفهم، وآتلفهم فيما بينهم، وتباحثهم يف األمور ذات األمهية، فألجل ذلك ال 
 جيوز تكرار اجلمعة يف البلد إال حلاجة، وال تقام يف البلد إال يف مسجد واحد.

ايل  العهد النبوي ما كان هناك إال مسجد واحد هو املسجد النبوي، أييت إليه أهل قباء وأهل العو يف
وأهل األماكن اليت هي بعيدة عن املدينة، أيتون كلهم ويصلون مع النيب صلى هللا عليه وسلم، حىت 

قصد مجع أهل إن بعضهم أييت من الصباح، ويرجع إىل أهله فال يصل إليهم إال مساًء؛ ذلك ألن ال
على من آواه  البلد يف مسجد واحد، ولذلك روي عن ابن عباس أو غريه من الصحابة قالوا: )اجلمعة

املبيت إىل أهله( ، ومعناه: أن اجلمعة واجبة على اإلنسان الذي إذا صلى اجلمعة مث رجع إىل أهله 
كانوا يسريون قبل الصالة أدركهم قبل الليل، ولو سار ثالث أو أربع ساعات، وهذا دليل على أهنم  
إىل أهليهم فيسريون حنو حنو ثالث ساعات أو أربع متوجهَّي إىل املسجد، وبعد الصالة يتوجهون 

 ثالث أو أربع ساعات؛ وذلك ألنه ليس هناك إال مسجد واحد.
مث ورد أنه صلى هللا عليه وسلم ملا اجتمع عيد ومجعة يف يوم رخص ملن صلى العيد أن ال يرجعوا إىل 

ر صالة اجلمعة؛ وذلك للمشقة عليهم؛ ألهنم أتوا إىل صالة العيد مبكرين، ميكن أهنم ساروا من آخ
الليل، فقطعوا مسرية ساعتَّي أو حنوها حىت وصلوا إىل مصلى العيد، مث البد أهنم يرجعوا إىل أهليهم 

أن أيتوا إىل صالة  بعد صالة العيد، فيسريون أيضاً مسرية ساعتَّي حىت يصلوا إىل أهليهم، فلو كلفوا
ة أيضاً مسرية ساعتَّي، اجلمعة ألتوا أيضاً مسرية ساعتَّي قبل الزوال، مث يرجعون بعد صالة اجلمع

فيتكلفون مثان ساعات مشيًا، وال شك أن يف ذلك مشقة، فأسقطت عنهم صالة اجلمعة إذا أدركوا 
، والقريبون يصلون مجعة، صالة العيد، حيث إهنم قد حصلوا على خري، فيصلون يف أماكنهم ظهراً 

لى اجلمعة مبن كان قريبًا، فأما ولذلك قال يف احلديث: )وإان جملمعون( فالنيب صلى هللا عليه وسلم ص
 البعيدون فأسقطها عنهم ألجل املشقة، فهذا هو السبب.

إذا اجتمع عيد ومجعة سقطت اجلمعة عمن بينه وبَّي املسجد مسرية ساعتَّي، فأما من كان دون ذلك 
 ال تسقط على الصحيح.ف



مبا يصلون يف بيوهتم، وليس يتساهل كثري من الناس فيصلون ظهراً ويرتكون صالة اجلمعة يوم العيد، ور 
بينهم وبَّي املسجد إال عشر دقائق أو ربع ساعة على السيارات اليت يسرها هللا وسخرها، فنقول: إن 

جل االجتماع، وألجل التذاكر، وألجل هذا تفريط وإمهال، ما شرعت اجلمعة إال ملصلحة، شرعت أل
اليت يستمعوهنا من اخلطباء، وألهنم قد  التعارف والتباحث يف األمور املهمة، وشرعت ألجل الفوائد

يكونون جهلة ابلقراءة وجهلة ابألحكام، فيتعلمون القراءة ويتعلمون األحكام اليت يلقيها اخلطباء 
 عليهم فريجعون بفائدة.
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 اجلمعةيهم صالة من جتب عل
وجتب صالة اجلمعة على كل مسلم، فال جتب على الكافر كما ال جتب عليه الصلوات اخلمس حىت 

 يسلم.
وجتب على مكلف، فال جتب على الصغري الذي دون سن التكليف، وال جتب على فاقد العقل كما 

 .ال جتب عليه الصالة أصالً 
 لنساء أجزأهتن.وجتب على ذكر، فال جتب على النساء، وإن حضر ا

وك؛ ألنه مشغول خبدمة سيده، وألن اجلمعة غري واجبة عليه وجتب على حر، فال جتب على اململ
بنص احلديث، فإذا كان بينه وبَّي املسجد ساعتَّي فّوت على سيده مثالً خدمة أربع ساعات 

ساعة فال تسقط عن باً ليس بينه وبَّي املسجد إال ربع ساعة أو نصف ذهاابً وإاياًب، أما إذا كان قري
 الرقيق.

جتب على أهل البوادي، وهم البدو الرّحل الذين يتنقلون من مكان إىل  وجتب على مستوطن، فال
 مكان وليسوا مستقرين.

ن ال يذهب ذكروا أن املستوطن البد أن يكون مستوطناً ببناء، والصحيح أنه إذا كان ساكناً يف مكا
ود فإهنا جتب مة كاملرابط من العساكر وحنوهم، والذين يف احلدعنه فإهنا ال تسقط عنه ولو كان يف خي

 عليهم، ولو كانوا يسكنون يف صنادق أو يف خيام أو بيوت شعر أو ما أشبه ذلك.
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 حكم صالة الظهر ممن تلزمه اجلمعة قبل اإلمام
وهو ممن تلزمه قال: )ومن صلى الظهر ممن عليه اجلمعة قبل اإلمام مل تصح( أي: كيف يصلي الظهر 

صالة  أعادها ظهرًا، أما إذا فاتته اجلمعة؟! فيلزمه أن يصلي مع اإلمام، فإن مل يفعل أعادها مجعة أو
اجلمعة مع اإلمام فإنه يصليها ظهرًا، بعد صالة اإلمام، وإذا كان عاجزاً عن اإلتيان إىل املسجد ملرض 

ام من صالة اجلمعة فيصلي بعده، وإن أو بعٍد أو حنو ذلك فمىت يصلي الظهر؟ يتحرى فراغ اإلم
صلي ظهراً وحده صلى وقت صالة اجلمعة فال أبس؛ ألن اخلطباء قد يطيلون مثالً فيفرغ الذي ي

 قبلهم.
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 حكم إنشاء السفر يوم اجلمعة
حكم السفر يوم اجلمعة: السفر بعد الزوال ال جيوز، وذلك ألنه دخل وقتها، فال جيوز أن يسافر بعد 

 ِذْكِر اَّللِن ىَل الوقت وهو النداء هلا، قال تعاىل: }ِإَذا نُوِدي لِلصنالِة ِمْن يـَْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا إِ  دخول
[ دليل على أهنم خماطبون ابلسعي إليها إىل أن تنقضي، }فَِإَذا ُقِضَيْت 9َوَذرُوا اْلبَـْيَع{ ]اجلمعة:

 [ .10الصنالُة فَانَتِشُروا{ ]اجلمعة:
لسفر قبل الزوال فإنه مكروه إذا علم أبنه ال يصليها يف الطريق، أما إذا حتقق أبنه سيدركها يف أما ا

ال أبس؛ ألن بعض الطرق قد يكون فيها عدة قرى يف كل قرية مسجد، فإذا سافر مثالً إىل الطريق ف
الصباح فقد احلجاز فإنه مير بعدة مساجد قبل صالة اجلمعة، لو سافر مثالً يف الضحى أو سافر يف 

 مير بعشرة جوامع أو أكثر، فعليه إذا مر وقت الصالة أن يصلي يف أحدها.
يوم اجلمعة قبل الزوال فسفره مكروه إذا مل يعلم أنه يؤديها يف الطريق، وكان  فاحلاصل أنه إذا سافر

ر يوم بعض املشايخ يقول: وجدان ابلتجربة أن املسافر يوم اجلمعة حري أن ال يوفق، ويقول: من ساف
 اجلمعة قبل الصالة فأصابه بلوى فال يلومن إال نفسه.

سافر معهم بقي منقطعاً فيخشى فوت رفقته، ولو مل يكن ويرخص له إذا كان تبعاً لرفقة حبيث إذا مل ي
 يف الطريق مساجد، فيسقط عنه إذا كان السفر قبل الزوال.
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 وقت صالة اجلمعة واشرتاط العدد هلا
قبل الوقت، واملشهور عند الفقهاء أنه يدخل بوقت صالة العيد، أي:  وقت، فال تصلىيشرتط هلا ال

خبروج وقت النهي، والقول الثاين: أنه ال يدخل إال ابلزوال، فيؤذن هلا األذان األول قبل الزوال، 
دائها بعد الزوال مباشرة، وهذا هو املستحب والذي عليه العمل، وأما آخر وقتها فهو آخر ووقت أ

 وقت الظهر ابالتفاق، يعين: صريورة ظل كل شيء مثله بعد يفء الزوال.
التحرمية صلوها ظهرًا( ، إذا خرج الوقت قبل أن يكرب التحرمية بقوله: هللا أكرب،   قوله: )إذا خرج قبل

طبة فخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فإهنم يصلوهنا ظهراً قضاًء، وأما إذا كما لو أطال اخل
 خيرج الوقت فإهنم يصلوهنا مجعة. أحرم قبل أن

اء احلنابلة اشرتاط أربعَّي من أهل وجوهبا، الشرط الثاين: العدد واختلف فيه، فاملشهور عند الفقه
أبن يف حديث كعب بن مالك أن أول مجعة  أي: من املكلفَّي األحرار املسلمَّي املقيمَّي، واستدلوا

أسعد بن زرارة صلى هبم بعض الصحابة، ولكن  أقيمت يف املدينة كان عددهم أربعَّي، وكان مجعهم
ك ذهب املالكية إىل أهنا جتزئ ابثين عشر، واستدلوا هذا ليس دليالً على اشرتاط هذا العدد، فلذل

َها{ ]اجلمعة:أبن يف حديث جابر يف قوله تعاىل: }َوِإَذا رَ  [ ذكر أن أهل 11َأْوا جِتَارًَة َأْو هَلْواً انَفضُّوا ِإَليـْ
 جوا ملا مسعوا بتلك التجارة ومل يبق إال اثنا عشر،املسجد خر 

 و
 اجلواب

أهنم خرجوا ونظروا مث رجعوا، ال شك أهنم رجعوا وأكملوا صالهتم، ولكن خروجهم دليل على 
وقد ذكر عن بعض العلماء أهنا تصح بثالثة، إمام ومؤذن االكتفاء هبذا العدد وهو اثنا عشر، 

وبكل حال االحتياط واالجتهاد يف إمتام العدد، فإن نقص عددهم ومستمع، وأن الثالثة أقل العدد، 
 هذا العدد فالصحيح أهنا جتزئهم.وهم مقيمون يف بالدهم عن 

هرًا( إذا نقصوا قبل إمتامها انتظروا هنا يقول: )فإن نقصوا قبل إمتامها استأنفوا مجعة إن أمكن وإال ظ
 لوها ظهرًا، يعين: على هذا القول.حىت جييء عدد يكملهم، فإذا علم أبهنم ال يتمون ص
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 ما تدرك به صالة اجلمعة
قال: )من أدرك مع اإلمام ركعة أمتها مجعة( ، أي: أما إذا جاء واإلمام قد رفع من الركوع يف الركعة 



وإن كان هناك من العلماء الثانية فإهنا قد فاتت، فعليه أن يصليها ظهرًا، هذا هو القول الصحيح، 
إال التشهد، يقولون: إنه أدرك ما يسمى جبمعة، ولكن  زون أن يصليها مجعة ولو مل يدركمن جيي

اجلمهور على أنه إذا فاتته الركعتان فإنه يدخل معهم بنية الظهر إذا كان قد دخل وقت الظهر، 
 فيصلي معهم ويقوم وأييت أبربع.

(10/10) 

 

 اشرتاط خطبيت اجلمعة وذكر شروطهما
بد يوم اجلمعة من خطبتَّي، ويف هذا دليل على أن النيب صلى دمي خطبتَّي، أي: الالشرط الثالث: تق

لسة، خيطب فإذا تعب جلس مث هللا عليه وسلم كان يطيل يف خطبته، فمن طوهلا فإنه يفصل بينهما جب
استأنف وخطب، فهو دليل على أنه كان يطيل اخلطبة، فيمكن أن اخلطبة تستغرق ساعة أو على 

 عة لكل واحدة من اخلطبتَّي.األقل نصف سا
ولو كان ال يطيل وكانت خطبته عشر دقائق أو عشرين دقيقة ملا احتاج إىل اجللسة بَّي اخلطبتَّي، وملا 

فاصل، وهو اجللوس، وكان يف إمكانه أن يواصل خطبته نصف ساعة أو ثلثي ساعة تاج إىل هذا الاح
فال ينكر على من أطال اخلطبة بقدر  مث ينزل ويصلي، فلما فصل بينهما دل على أنه كان يطيل،

 نصف ساعة أو حنوها.
 ن الطول والقصروأما احلديث الذي فيه: )إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه( فإ

نسيب، فيقال مثالً ملن خطبته أربعون دقيقة: هذه خطبة قصرية، ويقال ملن خطبته ساعتان مثالً أو 
ته يعين: أن طول صالة الرجل وقصر خطبته حبيث خيطب ساعة ونصف: هذه طويلة، فقصر خطب

 مثالً نصف ساعة وال تكون خطبته أكثر من ساعة هذه هي اخلطبة القصرية.
 مة من فقهه.مئنة( يعين: عالقوله: )

 للخطبتَّي شروط: قيل إهنا تشرتط يف جمموعهما، وقيل: يف كل واحدة من اخلطبتَّي.
خول الوقت، سواء قلنا: إن الوقت يدخل بدخول وقت الشرط األول: الوقت، فال خيطب قبل د

 صالة العيد، أو بدخول وقت صالة الظهر، البد أن تكون اخلطبتان بعد الوقت.
، البد أن يبدأ اخلطبة ابحلمد هلل؛ ألن هذا هو املعتاد من النيب صلى هللا عليه الثاين: محد هللا الشرط
 وسلم.

 عليه وسلم، وذلك ملا أُثر من أنه صلى هللا عليه وسلم الشرط الثالث: الصالة على النيب صلى هللا



 َوَسلُِّموا لُّوا َعَلْيهِ ذكر أن الدعاء موقوف حىت يصلى عليه، ولعموم اآلية وهي قوله تعاىل: }صَ 
[ ، وملا ورد من أهنم قالوا: )كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل 56َتْسِليمًا{ ]األحزاب:

 مد( إخل.على حممد وعلى آل حم
وردت أحاديث كثرية يف فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم اجلمعة، منها قوله صلى 

اجلمعة، فأكثروا من الصالة علّي فيه؛ فإن صالتكم ضل أايمكم يوم هللا عليه وسلم: )إن من أف
: إن هللا فقال -يقول: بليت-معروضة علي، قالوا: اي رسول هللا؟ كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ 

حرم على األرض أن أتكل أجساد األنبياء( ، فهذا يؤكد أن يوم اجلمعة أحق أن تكثر فيه الصالة 
 بة أوىل.وسلم، ففي اخلطعلى النيب صلى هللا عليه 

الشرط الرابع: قراءة آية من القرآن، فقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ آايت يف خطبته، 
نه كان يقرأ سورة )ق( كاملة يف خطبته، فأقل شيء آية، ولكن البد أن تكون ورمبا قرأ سورة، فثبت أ

أو من كلمتَّي، ويستحب أن تتكون من كلمة اآلية طويلة، يعين: هلا فائدة وهلا عمل، فال جيزئ آية 
تكون اآلية يف املوضوع الذي يتطرق إليه يف أثناء اخلطبة، فإذا خطب عن التقوى قرأ آية تتعلق 

 لتقوى، وإذا خطب عن الصالة قرأ آية تتعلق بذكر الصالة، وهكذا يف كل املواضيع.ابألمر اب
فقهاء، فالبد أن حيضر األربعون عون على قول الالشرط اخلامس: حضور العدد املعترب الذي هو األرب

 فيها من أول اخلطبة إىل آخرها.
اً حبيث يسمع املصلَّي، الشرط السادس: رفع الصوت بقدر إمساعه، فاخلطيب البد أن يكون صيت
 وبعد وجود املكرب ال يلزمه رفع الصوت؛ ألن املكرب يرفع الصوت ويدفعه.

 أهنا اخلطبة املشرتطة، اليت هي وظيفة هذه الصالة.ي هلذه اخلطبة الشرط السابع: النية، البد أن ينو 
ا هللا، ولكن يوصيهم الشرط الثامن: الوصية بتقوى هللا، وال يتعَّي لفظها، وال يتعَّي أن يقول: اتقو 

بشيء حيرك القلوب، فيوصيهم ابخلوف من هللا، أو تقوى هللا، أو عبادته، أو رجائه، أو التوكل عليه، 
يف ذلك حىت يكون للخطبة معىن، يتوسع يف ذكر األدلة اليت تتعلق ، ويبسط القول أو دعائه

 ابملوضوع الذي اختاره.
يها( ويف بعض النسخ: )أن يؤم فيما( ، والصواب: )أن الشرط التاسع: )أن تكون ممن يصح أن يؤم ف

الصالة، وهو  يؤم فيها( أي: أن تكون من اخلطيب الذي يصح أن يكون إماماً فيها، أي: يف هذه
 لذكر احلر العاقل البالغ، فال تصح من غريه.ا

 واإلقامة ليست شرطاً على الصحيح، فيجوز أن يصلي هبم املسافر إذا كان أفضل منهم.
له: )ممن يصح أن يؤم فيها، ال ممن يتوىل الصالة( ، معناه: أنه يصح أن يتوىل اخلطبة واحد ويتوىل قو 



أيضاً فال يلزم أن يتوالمها واحد، ولكن البد أن يتوىل   واخلطبة عبادة الصالة غريه، فإن الصالة عبادة
 كالً منهما من هو أهل ممن تنطبق عليه هذه الصالة.

(10/11) 

 

 جلمعةسنن خطبة ا
أما سنن اخلطبة: فالسنة األوىل: أن يكون على منرب، أو موضع عال حىت يشرف على املأمومَّي، كان 

رب وجعل النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب على جذع خنلة معروف يف قبلة املسجد، مث صنع له املن
 ة إلقاء اخلطبة.ثالث درجات، فكان خيطب عليه، فيتأكد أن يكون اإلمام أعلى من املأمومَّي يف حال

الم عليكم ورمحة هللا السنة الثانية: سالم اخلطيب، إذا خرج فإنه يبدؤهم ابلسالم فيقول: الس
 وبركاته، يسلم إذا دخل سالماً عاداًي، ويسلم سالماً عاماً إذا أقبل عليهم.

األذان  السنة الثالثة: اجللوس إىل فراغ األذان؛ جيلس حال األذان على كرسي أو حنوه، فإذا فرغ
 ابتدأ، وكذلك جيلس بَّي اخلطبتَّي، يفصل بينهما جبلوس ليسرتيح فيه.

بة القاعد هل تصح أم ال؟ كثري من العلماء يقولون: القيام سنة، لو خطب وهو جالس اختلف يف خط
ون أن عثمان رضي هللا عنه كان خيطب جالسًا، وكذا بعض خلفاء بين أمية، ولكن ألجزأ ذلك، فيذكر 

 العجز والكرب، ألنه كان قد جتاوز الثمانَّي من عمره، فكان يشق عليه إطالة القيام، وإالعذر عثمان 
 [ .11فالصحيح القيام يف اخلطبة لقوله تعاىل: }َوتـَرَُكوَك قَاِئمًا{ ]اجلمعة:

أن يعتمد بيده على سيف أو عصا، يعين: أي شيء يعتمد عليه جبنبه، كانت عادة  ومن السنن أيضًا:
يرجتلوا اخلطبة، فيمسكون أبيديهم عصاً أو قوساً أو سيفاً أو حنو ذلك، فاألفضل أن  اخلطباء أن

 ك عصاً معتادة، وكونه صلى هللا عليه وسلم أمسك مرة سيفاً لعله مل يتيسر له إال هو.ميس
ضًا: أن يقبل بوجهه على من أمامه، يقصد بتلقاء وجهه، لكن إذا احتاج إىل أن يلتفت ومن السنن أي

فقد  اً ويساراً ليسمع من هاهنا ومن هاهنا، حبيث ال يكون هناك مكرب فال أبس، وأما تقصريمهاميين
خلطبتَّي عرفنا أنه تقصري نسيب، والثانية أكثر تقصريًا، يعين: يطيل األوىل ويقصر الثانية، وتقصريه ا

 تقصرياً نسبيًا.
سنَّي يتحرون وقت اخلطبة فيبدءون ومن السنن أيضًا: أن يدعو للمسلمَّي، كان اجملاهدون يف تلك ال

للمجاهدين، فيدعو للمسلمَّي عمومًا، ومن  يف القتال، ويقولون: هذا الوقت الذي يدعو فيه اخلطباء
 مجلتهم اجملاهدون.



لسلطان؛ ألن صالحه صالح للرعية، ولو ذكر ابمسه أو بصفته وهل يباح الدعاء ملعَّي؟ أابحوا ذلك ل
أو بلفظه الذي خيتص به كأن يقول: اللهم وفق سلطاننا أو إمامنا أو أو بكنيته أو بلقب يتميز به، 

 الح األئمة أمر مقصود لألمة، وفيه مصلحة عظيمة.حنو ذلك، وذلك ألن ص

(10/12) 

 

 صفة صالة اجلمعة وآداهبا
صالة اجلمعة ركعتان ابالتفاق، قيل: إهنا ظهر مقصورة، وقيل: إهنا فرض يوم اجلمعة، والصحيح أهنا 

ءة فيها، واحلكمة يف مقصورة، وأن القصر جاءت بدله اخلطبتان، مث ابالتفاق أنه جيهر ابلقرا ظهر
ذلك أنه حيضرها عدد كثري، فيحضرها أانس من اجلهلة ومن البوادي ومن أطراف البالد، فيحتاجون 

 إىل من يسمعهم الفاحتة، ويسمعهم قراءة السورة أو حنو ذلك، حىت يستفيدوا من هذا السماع،
 ل.خبالف صالة الظهر فإنه يسر فيها؛ ألهنم يكتفون بقراءة اجلهر يف اللي

(10/13) 

 

 ما يقرأ يف صالة اجلمعة ويف فجرها
يقرأ فيها بسورة اجلمعة واملنافقون، ألنه ورد ذلك مرفوعًا: )أنه صلى هللا عليه وسلم قرأ ابجلمعة 

 ة.واملنافقون( ، واألكثر على أنه كان يقرأ بسبح والغاشي
أيضًا: أن يقرأ يف فجر يوم اجلمعة بسورة السجدة، وهل أتى على اإلنسان، واحلكمة يف ذلك  ويسن

 اشتماهلما على املبدأ واملعاد والوعد والوعيد.

(10/14) 

 

 حكم إقامة أكثر من مجعة يف البلد الواحد
بالد وكثرة السكان ذكر أنه حيرم إقامتها يف البلد الواحد يف أكثر من موضع إال حلاجة، كسعة ال

، وأما إذا كانت املساجد واسعة جةوضيق املسجد، حبيث يصلون يف الطرق، فال أبس ابلتعدد للحا



ومتقاربة فال جيوز التعدد، وحده بعضهم مبسرية فرسخ ونصف، وقيل: بفرسخ، والفرسخ مقدار ثالثة 
ذا املكان، أما إذا كانت أميال، فإذا كان بَّي املسجدين ثالثة أميال فال يصح إقامة مسجد يف ه

جة إذا كان هناك مسافة طويلة، أو كان اجلمع  املسافة أكثر من ثالثة أميال فإنه جيوز إقامتها للحا
 كثريًا.

(10/15) 

 

 السنن القبلية والبعدية للجمعة
ذكروا أن لصالة اجلمعة سنة قبلها وبعدها، فيسن أن يصلي بعدها، وأقل السنة ركعتان وأكثرها 

تبة، ولكنها لك ألن الوقت وقت تستحب فيه العبادة، أما السنة قبلها فهي غري راست؛ وذ
مستحبة، ال تدخل يف الرواتب، دليلها أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )من تطهر يوم اجلمعة مث أتى 

 املسجد وصلى ما كتب له، مث أنصت للخطبة كان كفارة ملا بينه وبَّي اجلمعة األخرى( .

(10/16) 

 

 يف يوم اجلمعة وليلتها يسنما 
يسن قراءة سورة الكهف يف يومها أو ليلتها، ورد فيها حديث وأن قراءهتا تعصم من فتنة الدجال، أو 

ن وروده من طرق كثرية يبَّي )أنه يضيء له نور بينه وبَّي السماء( ، وإن كان احلديث فيه مقال، لك
 أن له أصاًل، مع فضل السورة وعظمها.

معة كثرة الدعاء، فإن فيها ساعة اإلجابة، وقد اختلف فيها على أقوال: ذكر ابن ويسن يف يوم اجل
 حجر يف فتح الباري حنو أربعَّي قوالً يف حتديد ساعة اإلجابة يوم اجلمعة.

هللا عليه وسلم، وقد ذكران احلديث: )فأكثروا فيه من ويسن أيضاً كثرة الصالة على النيب صلى 
 روضة علي( .الصالة علي، فإن صالتكم مع

كدة، وقد ذهب بعض اختلف يف حكم الغسل يوم اجلمعة، وقد تقدم يف ابب الغسل أنه سنة مؤ 
الظاهرية إىل أنه واجب، وفصل بعضهم فقال: إمنا جيب على من كانت رائحة بدنه كريهة، كذلك 

فيأيت ف والتطيب ولبس أحسن الثياب من البياض، احلكمة يف ذلك لئال يتأذى به املصلون، التنظ
 بثياب نظيفة وينظف بدنه ويتطيب؛ حىت ال يؤذي املصلَّي وال يؤذي املالئكة.



ومن السنة التبكري إليها ماشيًا، حىت تكتب له خطواته؛ حلديث: )من راح يف الساعة األوىل فكأمنا 
والساعة األوىل هي أول ساعة من النهار بعد خروج وقت النهي، والساعة الثالثة  قرب بدنة( إخل،

 ي اليت يصلى فيها، أو تقام فيها الصالة، وذلك ابلنسبة إىل التوقيت الغرويب.ه
سن أن يدنو من اإلمام؛ ألنه إذا تقدم أو بكر وجد فرجة أو وجد مكاانً قريباً من اإلمام، وإذا وي

 أتخر فاته القرب.

(10/17) 

 

 حكم ختطي الرقاب لإلمام واملأموم
ؤذيهم، روي: )أن النيب كانت الصفوف مرتاصة فالذي يتخطاهم يوحيرم ختطي الرقاب إال لعذر، فإذا  

عين: آذيت املصلَّي صلى هللا عليه وسلم رأى رجالً يتخطى فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت( ي
وأتخرت، ويف بعض الرواايت: )أنه من يتخطى الرقاب فقد اختذ جسراً إىل النار( أو كما ورد عنه 

 عليه الصالة والسالم.
ام إذا مل يكن هناك مدخل أن يتخطى الرقاب حلاجة، كما جيوز للمصلي إذا رأى فرجة يف وجيوز لإلم

ذلك ألهنم فرطوا حيث تركوا هذه الفرجة، وألنه ال الصفوف املتقدمة أن يتخطى الرقاب إليها، و 
 يصل إليها إال ابلتخطي.

(10/18) 

 

 حكم إيثار الشخص لغريه ابملكان األفضل
الصف األول فهل تؤثر صديقك مثالً أو أخاك أو حنو األفضل، فإذا كنت يف  يكره اإليثار ابملكان

د، أما القبول فيجوز، أي: إذا آثرك ذلك؟ يكره اإليثار؛ ألنك أحق به، وألن القرابت ال يؤثر هبا أح
 أخوك أو ولدك جاز أن تقبل اجللوس يف مكانه.

(10/19) 

 



 ةحكم إقامة املصلي من مكانه والكالم حال اخلطب
حيرم إقامة املصلي من مكانه الذي قد سبق، إال أن يكون صبياً صغرياً كان يف الصف األول وكان 

و األحالم والنهى، فال يقام غريه من مكانه دون العشر فال أبس أن يقام؛ ليتحقق أن يلي اإلمام أول
 وجيلس فيه، ويف ذلك أحاديث.

يتكلم، فقد ثبت أنه ملا دخل رجل والنيب صلى وحيرم الكالم حال اخلطبة إال للخطيب فيجوز له أن 
لقصة ذلك الذي هللا عليه وسلم خيطب قال: )قم اي فالن فاركع ركعتَّي( وكذلك من يكلمه حلاجة؛ 

 صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب، فقال: )اي رسول هللا! هلكت األموال وانقطعت دخل على النيب
 السبل، فادع هللا أن يغيثنا( إخل.

إلمام خيطب صلى التحية فقط وخففها، لقوله صلى هللا عليه وسلم: )صل ركعتَّي وجتوز من دخل وا
 فيهما( .

(10/20) 

 

 حكم صالة العيدين وصفتهما وما يشرتط فيهما
صالة العيدين اختلف فيهما: فقيل إهنما سنة، وقيل: فرض كفاية، وقيل: فرض عَّي، وذهب بعض 

 عليه وسلم كان أيمرهم أن مكلف، واستدل أبنه صلى هللا احملققَّي إىل أهنا فرض عَّي جتب على كل
خيرجوا العواتق وذوات اخلدور، وأن خيرجوا احليض ليشهدن اخلري ودعوة املسلمَّي، ولكن هذا دليل 
على آكديتها ال على أهنا فرض عَّي، فعلى األقل أهنا فرض كفاية جيب على أهل البلد أن يقيموها، 

 فإذا تركوها أمثوا.

(10/21) 

 

 وقت صالة العيدين
وقتها كصالة الضحى، يعين: من خروج وقت النهي إىل الزوال، آخره الزوال وأوله ارتفاع الشمس 

زوال فإهنم قيد رمح، وإذا مل يعلموا ابلعيد إال بعد الزوال قضوها من الغد، أما إذا علموا قبل ال
 رب بعد الزوال صلوها من الغد قضاًء.يصلوهنا، إذا علموا قبل الزوال فإهنم يؤدوهنا، وإذا جاءهم اخل



(10/22) 

 

 شروط صالة العيدين
يشرتط فيها شروط اجلمعة اليت تقدمت، وهي: أن يكونوا يف بلد، وأن يكونوا أحرارًا، وأن يكونوا 

دمت، مقيمَّي، وكذلك أيضاً يشرتط هلا اخلطبة، وأن تشتمل اخلطبة على تلك الشروط اليت تق
أن يكونوا مستوطنَّي، فال تلزم البوادي،  ان وعدد اجلمعة، فاالستيطانويشرتط لصحتها االستيط

 وعدد اجلمعة أن يكونوا أربعَّي على القول الذي اختاره الفقهاء.
من فاتته أو فاته بعضها سن له أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، فإذا فاتته ركعة قضاها كما هي 

 روا فيها.فإذا فاتت مجاعة قضوها وجه بتكبرياهتا وحنو ذلك،

(10/23) 

 

 ما يسن يف العيدين
تسن يف الصحراء، أي: أن خيرجوا خارج البلد، كان صلى هللا عليه وسلم خيرج يف الصحراء، يعين: يف 

 البقيع.
حنوه ليبدءوا يف  يسن أتخري صالة الفطر، أي: يؤخرها إىل ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو

 الصالة.
يد األضحى ثالاثً أو مخساً حىت يكون قد حتقق اإلفطار، أما صالة عوأن أيكل قبلها مترات وتراً 

فيبكر هبا بعد طلوع الشمس مثالً خبمس أو عشر دقائق وأن ال أيكل قبلها حىت أيكل من أضحيته 
 إذا كان عنده أضحية.

(10/24) 

 

 صفة صالة العيدين وخطبتيهما
يد على اجلمعة ابلتكبريات الزوائد، ففي صالة العيد ركعتان كما أن صالة اجلمعة ركعتان، لكن تز 

 أكرب حىت تتم الست، ويف ست تكبريات زوائد بعد تكبرية اإلحرام، تقول: هللا أكرب هللاالركعة األوىل 



الثانية قبل القراءة مخس، يرفع يديه مع كل تكبرية، وهذا دليل على أن رفع اليدين يطرد يف كل 
 ائز.تكبري ليس فيه انتقال، كتكبريات اجلن

وبَّي كل تكبريتَّي يقول: هللا أكرب كبريًا، واحلمد هلل كثريًا، وسبحان هللا بكرة وأصياًل، وصلى هللا على 
مد وآله وسلم تسليماً كثريًا، أو غريه، لو قال: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب حم

 أجزأ ذلك.
بعدها سبح يف األوىل والغاشية يف الثانية، وكان صلى هللا  مث بعد هذه التكبريات يقرأ الفاحتة، ويقرأ

اليت جتمع خلقًا؛ وذلك ألن يف سبح التذكري يف عليه وسلم يكثر من قراءة هاتَّي السورتَّي يف األماكن 
[ 11-9]األعلى:قوله تعاىل: }َفذَكِّْر ِإْن نـََفَعْت الذِّْكَرى * َسَيذنكنُر َمْن خَيَْشى * َويـََتَجنـنبـَُها اأَلْشَقى{ 
َا َأْنَت ُمذَكٌِّر{ ]الغاشية [ فكأنه يقول: 21:ويف سورة الغاشية التذكري أيضاً يف قوله تعاىل: }َفذَكِّْر ِإمنن

 إمنا بعثت ألذكركم فتذكروا.
يقول: )كخطبيت اجلمعة( ، أي: خيطب خطبتَّي، واختلف هل تستفتح ابلتكبري؟ أكثر الفقهاء على 

تكبريات والثانية بسبع، والتكبريات تكون سردًا: هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب،  أنه يفتتح األوىل بتسع
قالوا: إن احلديث الذي ورد يف ذلك غري مقبول، وجعلوا عمل بعض وأنكر ذلك كثري من العلماء، و 

لى الصحابة أو عمل بعض اخللفاء يف كوهنم يبتدئوهنا ابلتكبري غري مسوغ، وقالوا: املعتاد أن النيب ص
هللا عليه وسلم كان يفتتح خطبه كلها ابحلمد، فعلى هذا يستحب أن يبدأها ابحلمد، ويكون التكبري 

َ َعَلى َما بعد احلمد وبع ُوا اَّللن د املقدمة، واستحباب التكبري ليتحقق األمر به، قال تعاىل: }َوِلُتَكربِّ
يستوي يف ذلك املأمومون [ ولذلك يسن التكبري يف تلك األماكن، و 185َهَداُكْم{ ]البقرة:

 يف الثانية.واملنفردون وغريهم، فيستفتحها ابحلمد مث يكرب بعد احلمد تسع تكبريات يف األوىل وسبعاً 
تشمل خطبة عيد الفطر على زكاة الفطر وبيان ما خيرجون، وعلى فضل ذلك اليوم، وعلى الوصااي 

ذكر األضحية وبيان حكمها وما أشبه  واألعمال الصاحلة اليت يوصيهم هبا، ويف خطبة األضحى على
 ذلك.

(10/25) 

 

 مشروعية التكبري يف العيدين وصفته
يسن يف ليلة عيد الفطر التكبري املطلق، ويتأكد يف ليلة العيد ويف يوم العيد ويف املصلى، ويستمر إىل 

لك يف ليلة عيد كرب يف أثناء خطبته، وكذأن يبدأ اإلمام يف الصالة، مث يستمر اإلمام يف التكبري وي



يستحب أيضاً يف العشر األول من ذي احلجة، من حَّي يدخل الشهر؛ لقوله تعاىل: النحر، و 
ٍم َمْعُلوَماٍت{ ]احلج: [ فيتأكد إذا رأى هبيمة األنعام؛ لقوله تعاىل: }َعَلى 28}َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللِن يف َأاين

اً مطلقاً جيهرون به يف أسواقهم ويف [ ، فيكون هذا تكبري 28ج:يَمِة األَنـَْعاِم{ ]احلَما َرزَقـَُهْم ِمْن هبَِ 
مساجدهم، ويف بيوهتم، وجيهر به املصلي الذي ينتظر الصالة مثالً وجيهر به املاشي والراكب وحنو 

ٍم َمعْ  ستمر [ وي28ُلوَماٍت{ ]احلج:ذلك؛ إظهاراً هلذا الشعار وهو قوله تعال: }َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللِن يف َأاين
 هذا يسمى: التكبري املطلق.إىل فراغ اخلطبة، و 

أما املقيد فيسن عقب كل فريضة تصلى يف مجاعة وأوله فجر يوم عرفة ألهل القرى، وللمحرم من 
ظهر يوم النحر، ويستمر إىل آخر أايم التشريق عقب كل صالة تصلى يف مجاعة، وصفته: هللا أكرب، 

 مد مرتَّي أو ثالاثً.أكرب هللا أكرب وهلل احلال إله إال هللا، وهللا هللا أكرب، 

(10/26) 

 

 حكم صالة الكسوف وصفتها
تقدم يف التطوع أن آكد صالة التطوع صالة اخلسوف، مث بعدها االستسقاء، واستدلوا أبهنا تشرع هلا 

قمر، الذي هو اجلماعة؛ وألن الكسوف ينادى هلا، والكسوف هو كسوف أحد النريين: الشمس وال
ر أو يف ليل، وثبت أنه وقع كسوف الشمس يف عهد النيب صلى هللا عليه المنحاء عليه يف هناظهور ا

وسلم حىت أظلمت كثريًا، وملا رأى ذلك فزع إىل الصالة، وأمر أبن ينادى: الصالة جامعة، فاجتمع 
كوع ت، حيث كرر فيها الر الناس فصلى هبم صالة طويلة وغاير فيها عن بقية الصالة وبقية التطوعا

ور أنه صلى يف كل ركعة ركوعَّي، يعين: قام قياماً طوياًل، مث ركع ركوعاً طوياًل، مث رفع والقيام، فاملشه
فقام قياماً طويالً قرأ فيه أيضاً الفاحتة وسورة، مث ركع ركوعاً طوياًل، مث رفع رفعاً معتادًا، مث سجد 

 وىل.فيها كما فعل يف األسجدتَّي، مث قام للركعة الثانية وفعل 
يف صحيح مسلم: )أنه ركع يف كل ركعة ثالثة ركوعات( ، ويف حديث آخر: )أنه ركع وقد روي أيضاً 

يف كل ركعة أربعة ركوعات( ، يعين: أنه قرأ مث ركع، مث رفع فقرأ مث ركع، مث رفع فقرأ مث ركع، مث رفع 
مخس  اود وغريه: )أنه ركعأيضاً يف سنن أيب د فقرأ مث ركع، أربعة ركوعات يف الركعة الواحدة، وروي

ركوعات( ، وقد أنكر كثري من احملققَّي هذه الزايدات، وقالوا: إنه مل يقع الكسوف إال مرة يوم مات 
 إبراهيم بن النيب صلى هللا عليه وسلم.

 يقول شيخ اإلسالم: معلوم أنه مل ميت مرتَّي، وأنه مل يكن هناك إبراهيمان.



الاثً أو أربعاً أو مخساً وجدانها أبسانيد فيها تكرار الركوع ثإىل األحاديث اليت  ولكن إذا نظران
صحيحة تقبل يف األحكام األخرى، فكيف نردها؟ ال نردها هبذا االحتمال، فيرتجح أن صالة 

الكسوف تكررت، إما كسوف مشس تكرر وإما كسوف قمر، ألن من العادة أنه يقع كسوف الشمس 
بوي، وكذلك كسوف القمر قد يتكرر يف يتكرر يف العهد الن كل سنتَّي، فال بد أنيف كل سنة أو يف  

السنة مرتَّي أو أكثر، فالبد أنه وقع يف القصة أنه صلى هللا عليه وسلم ملا صلى هبم انتهى وقد جتلت 
 الشمس، وذلك دليل على أنه أطال فيها.

ين امه، مث الركوع الثاأن ركوعه قريب من قييف بعض الرواايت قرأ يف الركوع األول قدر سورة البقرة، و 
ميكن أنه قدر سورة آل عمران، والركوع أقل من الركوع الثاين، فالبد أهنا استغرقت صالته حنو ثالث 

ساعات أو أكثر، مما يدل على أنه أطال فيها؛ ألنه انصرف وقد جتلت الشمس، مث اختلف هل 
الشمس تعليم، فأخربهم أبن هور أنه علمهم جمرد خطبهم كخطبة اجلمعة أم علمهم تعليمًا، فاملش

والقمر آيتان من آايت هللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته، وأهنا آية خيوف هللا هبا عباده ولو كانت 
 معلومة السبب.

وكذلك أيضاً حثهم على الفزع إىل الصالة: )إذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة( ، وكذلك ذكرهم مبا 
وبَّي احلائط فتقدم إليها، يقول: )تناولت منها قطفاً ثلت له اجلنة بينه ته تلك، فذكر أنه مترأى يف صال

لو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا، يقول: وعرضت علي النار وتقهقر ملا رآها، ورأى فيها عمرو 
جن الذي بن حلي جير قصبه( ؛ ألنه أول من غري دين إبراهيم )ورأى فيها سارق احلاج صاحب احمل

ذا فطنوا له قال: إمنا تعلق ابحملجن، وإذا مل يفطنوا له أخذه، ورأى فيها يف حمجنه وجيره، فإ يعلق املتاع
املرأة اليت تعذب يف هرة حبستها( ، يعين: ذكرهم بنحو هذا، وكأنه حيثهم على أداء األماانت وعلى 

 عدم الظلم والعدوان، وأن ذلك من أسباب تغري األحوال.
األول أطول من الثاين، فيكون كل ركوع أطول من طويل التسبيح، وكون ويل قراءة السورة وتيسن تط

 الذي بعده، وكل قيام أطول من الذي بعده.

(10/27) 

 

 مشروعية صالة االستسقاء وصفتها وحكمها
تشرع صالة االستسقاء إذا أجدبت األرض وقحط املطر؛ وذلك ألن هللا تعاىل يبتلي عباده هبذا 

 يه.ا أهنم حباجة إىل فضله وعطائه، فيضرعوا إلالقحط فيؤخره حىت يعرفو 



فتأخر املطر قد يكون بسبب املعاصي: }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت َأْيِديُكْم{ 
 [ ، وقد يكون ابتالء وامتحااًن، وقد يكون سببه حثهم على الدعاء والرغبة.30]الشورى:

يف الركعة األوىل صالة العيد، يعين: أنه يبدؤها ابلتكبريات أما صفة صالة االستسقاء وأحكامها فك
ست مرات بعد تكبرية اإلحرام، مخس مرات، وأنه جيهر فيها ابلقراءة وحنو ذلك، وصالة االستسقاء 

 األفضل أن تصلى مجاعة وجتوز فرادى عند املناسبة واحلاجة.

(10/28) 

 

 ما يفعله اإلمام يف االستسقاء
اس وأمرهم ابلتوبة وترك املظامل والتخلي منها، وترك التشاحن، ن خيرج هلا وعظ النإذا أراد اإلمام أ

اخلطب قبل خروجهم، ويعدهم والصيام والصدقة، يعين: يكون هذا التذكري هلم يف املساجد أو يف 
يوماً خيرجون فيه، ويسن أن يكون عاماً للمنطقة أو حنوها، أبن يستسقوا كلهم يف يوم واحد، فيبَّي 

م أن التوبة سبب إلجابة الدعوة، وأن املظامل سبب للعقوابت، وأن التشاحن والتقاطع فيما بينهم هل
أفضل العبادات اليت جييب هللا دعوة صاحبها، ن الصدقة والصيام من سبب حملق الربكات، ويبَّي هلم أ

 ويذكرهم وحيثهم على األعمال الصاحلة.
 متخشعاً متذلالً متضرعًا، يعين: أنه يتصف بصفة خيرج كل واحد منهم وابألخص اإلمام متواضعاً 

جلي( هذا االنكسار املسكنة، خيرج وهو منكسر القلب، يف احلديث: )أان عند املنكسرة قلوهبم من أ
ذا التواضع وهذا التذلل وهذا التعبد من أسباب إجابة الدعاء، وهكذا خيرج كل واحد من وه

أنه ال يتطيب؛ ألن استعمال الطيب حيمل صاحبه على  املصلَّي، ويكون متطهراً نظيف البدن، إال
 الفخر وعلى اخليالء وحنو ذلك، فال يناسب صفة املنكسرة قلوهبم.

والصالح والشيوخ؛ ألهنم أقرب إىل إجابة الدعوة، وال خيرج الفسقة أن خيرج أبهل الدين  على اإلمام
الذين خيرجون من أهل الدين وأهل والعصاة والعتاة وأهل الذنوب وأهل قلة العبادات، بل خيتار 

 التدين وأهل االلتزام، وأهل الصالح واإلصالح شيوخاً أو شبااًب، وخيرج مبميزي الصبيان؛ وذلك
ة الدعاء، يذكر يف احلديث: )لوال شيوخ ركع وأطفال رضع وهبائم رتع، لصب ألهنم من أسباب إجاب

هبؤالء الضعفاء كبار السن، وصغار السن  عليكم العذاب صبًا( يعين: أن هللا تعاىل يرفع العذاب
 الذين هم أطفال، وأهل الصالح الذين يدميون العبادة.

لعلماء أنه خيطب قبل الصالة، ولكن د مث خيطب، ذكر بعض اوأن يصلي هبم ركعتَّي كصالة العي



ن املشهور أنه خيطب بعدها لكن خطبة واحدة، اختلف هل يفتتحها ابلتكبري كخطبة العيد؟ األكثرو 
 على أنه يبدؤها ابلتكبري، وذهب بعض احملققَّي إىل أنه يبدؤها ابحلمد.

ثل قوله: }فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا األمر ابالستغفار، م وأن يكثر فيها من االستغفار وقراءة اآلايت اليت فيها
[ ومثل قوله: }َوَأْن اْستَـْغِفُروا 11-10رَبنُكْم ِإننُه َكاَن َغفناراً * يـُْرِسْل السنَماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا{ ]نوح:

 [ وحنو ذلك.3رَبنُكْم مثُن تُوبُوا ِإلَْيِه{ ]هود:
ن من شدة الرفع تكون ظهورمها إىل السماء، هورمها حنو السماء؛ أليرفع يديه عند الدعاء جيعل ظ

اء النيب صلى هللا يعين: يبالغ يف الرفع، وما كان يبالغ يف الرفع إال يف صالة االستسقاء، ويدعو بدع
عليه وسلم، والدعاء قوله: )اللهم اسقنا غيثاً مغيثًا( إىل آخره فيقول: )جملجالً سحاً طبقاً دائمًا، 

علنا من القانطَّي، اللهم سقيا رمحة ال سقيا عذاب، وال بالء وال هدم وال م اسقنا الغيث وال جتالله
اجلهد ما ال نشكوه إال إليك، اللهم أنبت لنا غرق، اللهم إن ابلعباد والبالد من الألواء والشدة و 

ادفع عنا اجلوع الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك، اللهم 
د والبالء، واكشف عنا من البالء ما ال يكشفه غريك، اللهم إان نستغفرك إنك كنت غفارًا، واجله

نك أمرتنا ابلدعاء ووعدتنا إجابتك، فقد دعوانك كما أمرتنا، فأرسل السماء علينا مدرارًا، اللهم إ
 ذكار.ريه ممن شرحوا هذه األفاستجب لنا كما وعدان( هذه األدعية ذكرها الشارح وذكرها أيضاً غ

إذا كثر املطر وخيف اهلدم والضرر يدعو بقوله: )اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على الظراب واآلكام 
نابت الشجر، ربنا ال حتملنا ما ال طاقة لنا به( الظراب: هي الروايب واملرتفعات وبطون األودية وم

ذا ارتفع عما حوله كالتالل بلغ أن يكون جباًل، إالصغرية، واآلكام: هي ما غلظ من األرض ومل ي
 وغريها، وبطون األودية: هي جماري السيول، ومنابت الشجر: أصوهلا.

يث مبطر أن يقول: )مطران بفضل هللا ورمحته( وحيرم أن يقول: يسن أن يكمل اآلية، ويسن ملن أغ
 )مطران بنوء كذا وكذا( كما كان أهل اجلاهلية يقولونه.

ة فإنه يقول: )اللهم إان نسألك خريها وخري ما فيها وخري ما اابً أو هبت ريح شديدمن رأى سح
مسع الرعد يقول: )سبحان أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به( إذا 

الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته( ، إذا رأى كوكباً انقض يقول: )ما شاء هللا ال قوة إال 
احلمار أو نباح الكلب يقول: )أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم( ، إذا مسع صياح  هلل( ، إذا مسع هنيقاب

 الديك يقول: )أسأل هللا من فضله( .
ما يسمى بقوس قزح، وهو إشارة ممتدة يف األفق لونه أخضر، وقالوا: إنه محاية ألهل  تكلموا على

ولون: إنه دليل الفتنة أو الدماء تعاىل، أما الذين يق األرض من الغرق، والصحيح أنه من آايت هللا
 فإن ذلك ليس له أصل.



واحلج واجلهاد لعلنا نكملها،  اآلن انتهينا من كتاب الصالة وبقي علينا كتاب اجلنائز والزكاة والصوم
 وهللا أعلم.

(10/29) 

 

 األسئلة

(10/30) 

 

 حكم األذكار واألدعية اجلماعية بعد الصلوات
 
 

 السؤال
يف بلدان يقوم بعض العامة ببعض األذكار اجلماعية اليت يفعلوهنا بعد كل أربع ركعات من صالة 

 الرتاويح، فما حكم هذا العمل؟
 

 اجلواب
ة يظهر أهنا بدعة إذا كان فيها رفع صوت، أما إذا كان هناك أانس ال حيسنون اعيجلماألدعية ا

الدعاء، وأمروا واحداً أن يدعو وهم يؤمنون فال أبس بذلك كالدعاء للقنوت، ولكن ال يتقيد بدعاء 
 معَّي، وال يتقيد بوقت معَّي كبَّي الرتاويح.

(10/31) 

 

 حكم الصالة خلف الفاسق واملبتدع
 
 



 السؤال
ت أن الصالة خلف الفاسق ال تصح، مع أن شيخ اإلسالم نقل االتفاق على صحة الصالة كر ذ 

 ، فما ردكم جزاكم هللا خريًا؟خلف املبتدع وهو أشد من الفاسق
 

 اجلواب
هكذا ذكر املؤلف صاحب املنت كما ترون، وكأن املراد إذا كان هناك من هو خري منه، وكأن كالم 

ابتلي أهل بلد وغلب عليهم أهل البدعة، ففي هذه احلالة ليس هلم إال أن  شيخ اإلسالم أن املراد إذا
اد وحنو ذلك، فليس هلم مفر؛ ألنه متغلب عليهم، يصلوا خلف هذا املبتدع سيما اجلمع واألعي

فاحلاصل أنه إذا وجد رجل صاحل مل يعَّي الفاسق الذي يعلن بفسقه، أما إذا مل يوجد إال الفاسق 
 ن قراءة الفاحتة وال يعرفون األحكام فهم معذورون هبذا.والبقية ال حيسنو 

(10/32) 

 

 حكم االستمناء ابليد
 
 

 السؤال
السرية وقد تكرر كثريًا، وأذكره لكثرة ما تكرر، يقول: ما حكم االستمناء املعروف اآلن ابلعادة 

 وجزاكم هللا خرياً؟
 

 اجلواب
د للضرورة، إذا خشي التشقق واملشقة، أو خاف األصل أنه ال جيوز، أجازه بعض األئمة كاإلمام أمح

يف الزان فبعض الشر أهون من بعض، والصحيح أيضاً أنه إذا حصل يف رمضان فإنه يبطل  الوقوع
، وأنه يوجب الغسل؛ ألنه إخراج مين بدفق صوم ذلك اليوم، فالبد من قضائه إذا استمىن وهو صائم

 ولذة.

(10/33) 



 

 زواج للذكرىحكم تصوير العروسَّي ليلة ال
 
 

 السؤال
 هذا الزمان بتصوير العروسَّي ليلة الزواج لتذكر ذلك يف املستقبل، هذه سائلة تقول: ابتلي الناس يف

حمتجَّي جبواز التصوير بكامريا الفيديو، أواًل: هل جيوز التصوير هبذه الكامريا، اثنيًا: وعلى فرض 
من املشاكل اليت توقع الطالق غالباً النتشار جوازها هل جيوز التصوير ابلفيديو مع كثرة ما سببته 

ريط وفشوه بَّي الناس، اثلثًا: وهل أعترب آمثة لعصيان زوجي الذي يرغب يف هذه املسألة ذلك الش
 مع نصيحته وتوجيه نصحي له، وجزاكم هللا خريًا، مع أهنا تقول: إهنا على ابب الزواج؟

 
 اجلواب

نساء إىل : كون الرجل يدخل وجيلس على منصة بَّي النقول: إن هذا ال جيوز واحلال هذه، يعين
ب زوجته مث خيرجون هذه الكامريا ويصورونه ويقولون: إن هذا للذكرى وحنو ذلك، هذا ال جيوز جان

هلذه احلال، حىت ولو رخص يف جنس التصوير ابلفيديو وحنوها، فإنه على هذه احلال منكر فننهى 
تذكر ة إىل ذلك، كون اإلنسان يقول مثاًل: إن هذا للذكرى، عنه، وال حاجة إىل مثل هذا، وال ضرور 

حالته، ماذا تفيده هذه الذكرى وحنو ذلك؟ فيتوب إىل هللا تعاىل، وال جيوز له إلزام زوجته هبذا، وال 
جيوز أيضاً لويل األمر إقرار مثل هذا، ويقتصرون على ما كانوا عليه من إدخال الزوجة إليه، وانضمام  

 اآلخر خبلوة ال أبس بذلك. كل منهما إىل

(10/34) 

 

 حكم خلو اخلطيب ابملخطوبة قبل الزواج
 
 
 سؤالال

 ما حكم دخول اخلطيب قبل الزواج؟



 
 اجلواب

قبل العقد ال جيوز له اخللوة ابملرأة، وأما بعد العقد فيجوز له أن خيلو هبا؛ ألنه قد حلت له مبجرد 
 العقد.

(10/35) 

 

 الغَّي يف الصالةإمامة غري املميز للبحكم 
 
 

 السؤال
ذكرمت أحسن هللا إليكم ابألمس: أن غري املميز ال تصح إمامته للبالغَّي، فما قولكم وفقكم هللا لكل 

 خري يف حديث عمرو بن سلمة، وأنه كان يؤم قومه وهو صغري؟
 

 اجلواب
ؤمهم أقرؤهم؛ ومل وفد ومسعوا منه أنه يهذا احلديث مروي يف الصحيح، وهم كانوا يف برية وملا جاءهم 

وا أحداً أقرأ من عمرو بن سلمة اجلرمي، فقدموه، يقول: قدموه وهو ابن ست أو سبع سنَّي، جيد
يعين: كان صغريًا، ويظهر أن هذا اجتهاد منهم، مل يكن ذلك عن أمر من النيب صلى هللا عليه وسلم، 

ح أن يف هذه القصة، فالصحيم، ومل ينقل ذلك إال ومل يذكر أنه بلغه ذلك وأقره، فهو اجتهاد منه
 الذي مل يبلغ ال تصح إمامته.

(10/36) 

 

 حكم شرب الزعفران مع القهوة وغريها للمحدة
 
 

 السؤال



 اليت يف احلداد على زوجها امليت هل تشرب ما به زعفران كالقهوة والنعناع وغريمها؟
 

 اجلواب
اً من الطيب، ولو كان يشرب، وقد تنصح أبن ال تقرب شيئاً فيه طيب، الزعفران ال شك أن فيه شيئ

رخص فيه بعض العلماء، ولكن على األقل أنه مكروه، إذا كان يكره هلا أن متسح به وجهها وخديها 
وأن تدهن به ذراعيها، فكذلك شربه يف القهوة وحنوها، أما املشروابت األخرى لعلها جائزة كالشاهي 

 والنعناع وما أشبهه.

(10/37) 

 

 العصرة اجلمعة وصالة حكم اجلمع بَّي صال
 
 

 السؤال
 ما رأي فضيلتكم يف مسألة اجلمع بَّي صالة اجلمعة والعصر؟

 
 اجلواب

لذين صرح مشاخينا أبن ذلك ال جيوز، وأنكر الشيخ ابن ابز يف سنة ست عشرة ومخس عشرة على ا
هو األصل، مجعوا بَّي اجلمعة والعصر يف الرايض، وأمرهم ابإلعادة، كذلك غريه من املشايخ، فهذا 

فينويها ظهراً  لكن املسافر إذا سافر يوم اجلمعة، مث يف الطريق مر على بلدة وصلى معهم اجلمعة
ريق، وخنتار أن مقصورة، وجيمع معها العصر ويواصل سريه، نرى أن هذا ال أبس به للذي هو يف الط

 اجلمع خيتص ابملسافر، وأن املقيم ال جيمع.

(10/38) 

 

 َّي بدل الظهرجمعة يف بيتها ركعتحكم صالة املرأة لل
 



 
 السؤال

بعض النساء يصلَّي ركعتَّي يف البيت على أهنا صالة مجعة بدل صالة الظهر، فهل هذا الفعل 
 صحيح؟

 
 باجلوا

غري صحيح، املرأة تصلي صالة الظهر أربعًا، إن صلت مع اجلماعة يف املسجد صلت معهم ركعتَّي، 
 كعات.وأما إذا صلت يف بيتها فتصلي أربع ر 

(10/39) 

 

 اعتذار الشيخ عن الذهاب إىل شرورة
 
 

 السؤال
هذا أحد اإلخوة من شرورة يقول: ندعو الشيخ لزايرتنا، وإقامة لقاء مفتوح هناك، ويسأل من هللا أن 

 جيعل ذلك يف موازين حسناتكم؟
 

 اجلواب
ة نقيم هناك حنو نصف نعتذر يف هذه السنة، وميكن عندان زايرة يف أول شهر أربعة للمنطقة اجلنوبي

 أيتوا ويستفيدوا من هناك. شهر يف أهبا ويف اخلميس، هناك ميكنهم أن

(10/40) 

 

 حكم إمامة من يقصر حليته كثرياً 
 
 



 السؤال
 هناك إمام مسجد يقصر حليته كثريًا، فهل جتوز إمامته؟

 
 اجلواب

رروا النصيحة له، أو يرفعوا ذنب كبري مع اإلصرار عليه، فإذا كان كذلك فإن عليهم أن ينصحوه ويك
لعله أن يبدل بغريه، أما الصالة خلفه فال نقول إبعادهتا، أبمره ملن له والية، لعله أن يتوب، أو 

 قام الصالة كاملة صحيحة.الصالة خلف من أ

(10/41) 

 

 حكم الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم دون ذكر اآلل
 
 

 السؤال
ا علي الصالة البرتاء، قالوا: اي رسول عليه وسلم أنه قال: )ال تصلو هل ورد عن الرسول صلى هللا 

هللا! وما البرتاء؟ قال: أن تقولوا: اللهم صل على حممد، ولكن قولوا: اللهم صل على حممد وآل 
 حممد( ؟

 
 اجلواب

يذكر آله  قد مسعت هبذا ولكنه ضعيف، مل يثبت ثبواتً جيزم به، هللا تعاىل أمر ابلصالة والسالم عليه ومل
اء يقولون: صلى هللا عليه [ ، دائماً العلم56حيث قال: }َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليمًا{ ]األحزاب:

حممد وآل حممد( ، مع أن اآلل فيهم وسلم وال يذكرون آله، ذكر اآلل يف التشهد: )اللهم صل على 
 ه.خالف هل هم األتباع، أو أهنم أهل البيت، ولكل قول ما يرجح

(10/42) 

 



 حكم الصالة يف املسجد األبعد خلف إمام سنة
 
 

 السؤال
إذا كان املسجد قريباً من مسجد آخر بفرسخ أو أقل منه، ولكن املسجد القريب فيه إمام غري 

معروف ابلسنة وابملنهج الصحيح، واملسجد األبعد معروف ابلعلم والسنة، فأين نصلي جزاكم هللا 
 خريًا؟

 
 اجلواب

 قرب.املعروف ابلسنة، وحتتسب أجر اخلطوات، واألبعد أفضل من األاإلمام  تصلي مع

(10/43) 

 

 حكم صيام اليوم الذي مل يعلموا أبنه عيد إال يف الظهر
 
 

 السؤال
إذا مل يعلموا عن العيد إال بعد الظهر فإهنم يؤدون العيد من الغد قضاء، فهل جيوز صيام ذلك اليوم 

 الذي صلوا فيه العيد؟
 
 ابو اجل

 جيوز صيام اليومَّي: اليوم الذي جاءهم اخلرب فيه إذا كانوا ال جيوز، وذلك ألهنم جعلوه يوم عيد، فال
 صياماً فإهنم يفطرون، واليوم الذي أدوا فيه الصالة.

(10/44) 

 



 حكم إمامة الفاسق األقرأ واألحفظ لكتاب هللا
 
 

 السؤال
 اب هللا، أفتوان مأجورين؟هل يقدم اإلمام الفاسق إذا كان أقرأ وأحفظ لكت

 
 اجلواب

قائم ابلصالة وسامل من الفسوق فإنه يقدم إذا مل يوجد غريه، أما إذا وجد من هو حمسن للقراءة و 
 األحق.

(10/45) 

 

 حكم من يتعمد عدم حضور خطبيت اجلمعة وحيضر للصالة
 
 

 السؤال
 فما حكم عمله هذا؟ من تعمد عدم حضور صالة اجلمعة إىل بعد اخلطبتَّي وبداية الصالة،

 
 اجلواب

ك أنه خمطئ وأنه فوت على نفسه أجراً كبرياً وعمالً كثرياً، ولكن مع ذلك ما نقول: إهنا بطلت ال ش
 صالته، بل إنه أدرك الصالة ولو ما أدرك إال ركعة واحدة، فإنه يعتد هبا كجمعة ولكنها انقصة.

(10/46) 

 

 نية القضاءحكم أتدية صالة الظهر مجاعة بعد اجلمعة ب
 
 



 السؤال
ماعة ابإلقامة وصلوا أربع ركعات بعد ما صليت يف إحدى الدول، فلما انتهت الصالة قام اإلمام واجل

 صلوا اجلمعة، يقولون: إن هذا قضاء، فما حكم ذلك؟ وما حكم الصالة معهم وجزاكم هللا خرياً؟
 

 اجلواب
الذين إذا صلوا اجلمعة مع اجلماعة قاموا  هذه بدعة، وال جيوز، ويظهر أن هذا من فعل بعض الرافضة

مع السنة ابطلة، وأهنا ال تصح الصالة إال خلف معصوم، العتقادهم أن صالهتم  وصلوا ظهرًا؛
 فلذلك يعيدون الصالة.

(10/47) 

 

 وقت ابتداء ليلة اجلمعة وانتهاء يومها
 
 

 السؤال
 عة؟مىت يبدأ يوم اجلمعة وليلة اجلم

 
 اجلواب

شمس يوم اخلميس، هذه ليلة اجلمعة، وينتهي يوم اجلمعة بغروب بدأ من غروب الليلة اجلمعة ت
 الشمس ليلة السبت.

(10/48) 

 

 وقت ابتداء الساعة األوىل من يوم اجلمعة
 
 

 السؤال



 مىت تبدأ الساعة األوىل يف يوم اجلمعة؟
 

 اجلواب
 وجود تقرءونه كله.الصحيح أهنا تبدأ يف الساعة الواحدة ابلتوقيت الغرويب، والتوقيت م

(10/49) 

 

 صالة من تكلم أثناء خطبة اجلمعةحكم 
 
 

 السؤال
إذا تكلم رجل أثناء خطبة اإلمام فهل عليه إعادة الصالة ظهرًا، أم أهنا حتتسب له ظهراً دون أن 

 يعيدها؟
 

 اجلواب
ن ابب الزجر الصحيح أنه ال يلزمه اإلعادة وال نقول ببطالهنا، ولكن األحاديث فيها هذا الوعيد م

 عنه.

(10/50) 

 

 حكم قراءة سورة السجدة يف ركعيت صالة الفجر يوم اجلمعة
 
 

 السؤال
 بعض األئمة يقرأ يف يوم اجلمعة سورة السجدة ويقسمها على الركعتَّي، فهل عمله هذا صحيح؟

 
 اجلواب



يسجد،  صد أنس القخطأ، البد إذا أراد السنة أن يقرأ السورتَّي، وليس القصد قراءة السجدة، ولي
 بل القصد سورتَّي كان حيافظ عليهما؛ ملا فيهما من الوعد والوعيد، والثواب والعقاب واملبدأ واملعاد.

(10/51) 

 

 حكم قراءة سورة الكهف فجر يوم اجلمعة وفضلها
 
 

 السؤال
 ما حكم قراءة سورة الكهف يف فجر يوم اجلمعة؛ وذلك لفضل قراءهتا؟

 
 اجلواب

اءة سورة الكهف عف، ولكن جمموعها يدل على فضل قر ديث ولو كان فيها ضذكران أن فيها أحا
سواء يف ليلة اجلمعة أو يف صبحها أو يف يومها، فيقرؤها األفراد ملا ذكر من ثواهبا، وأما كون اإلمام 

 يقرأ هبا يف الصالة فذلك غري مشروع، فإذا قرأ هبا ملناسبة فال أبس.

(10/52) 

 

 حكم صالة التسابيح
 
 
 سؤاللا

 ما حكم صالة التسابيح؟
 

 اجلواب
ورد فيها أحاديث ولكنها ضعيفة، مل يروها اإلمام أمحد ومل ترو يف الصحيحَّي، وإمنا رويت يف سنن أيب 

 اود والرتمذي، ولكن لفظها غريب وأسانيدها غريبة، فال نستحبها.د



(10/53) 

 

 حكم اضطرار اخلطباء للمأمومَّي على إجابة السؤال
 
 

 السؤال
عندان خطباء يضطرون املستمعَّي للكالم، كأن يقولوا: وحدوا هللا، أو: من الواحد؟! من الواجد؟ 

 لكي يقولوا: هللا، حبجة أن بعض العلماء يفعل ذلك، فهل هذا جائز؟
 

 اجلواب
غري جائز، وإذا كانوا مثالً خاطبوا املصلَّي مبثل هذا الذي يذكرونه على أنه سؤال، فعلى املأمومَّي أن 

 خياطبوهم وأن ينصتوا، وال جييبوهم جبواب، وهلم أن جييبوا أنفسهم، وللخطيب أن جييب نفسه. ال

(10/54) 

 

 حكم صالة اخلطيب ركعتَّي قبل صعوده على املنرب
 
 

 السؤال
صليت اجلمعة يف إحدى املناطق، وعندما دخل اخلطيب صلى ركعتَّي مث صعد املنرب فما رأيكم يف 

 ذلك؟
 

 اجلواب
ل مبكرًا، أما إذا دخل متأخراً قرب وقت الصالة فاألوىل أن يدخل وجيلس لك إذا دخال أبس بذ

 على املنرب مباشرة.

(10/55) 



 

 حكم أداء اخلطبة بغري اللغة العربية
 
 

 السؤال
 هل جتوز اخلطبة بغري اللغة العربية؟

 
 اجلواب

فيها أركان اخلطبة وشروطها األصل أهنا ال جتوز، لكن إذا كانوا ال يفهموهنا فترتجم، خيطب خطبة 
 أو ثالاًث، مث يكلمهم ويرتجم هلم ابللغة اليت يفهموهنا. ابللغة العربية ولو مل تستغرق إال دقيقة

(10/56) 

 

 حكم استخدام مصطلحات وكلمات بلغة غري العربية
 
 

 السؤال
 هل جيوز استخدام كلمات أو مصطلحات ابللغات األجنبية يف أثناء اخلطبة؟

 
 اجلواب

 جيوز عند احلاجة إذا كانوا ال يفهمون إال تلك املصطلحات.

(10/57) 

 

 حكم من تعمد أكل الثوم والبصل للهروب من صالة اجلماعة
 
 



 السؤال
من يتعود أكل الثوم والبصل دائماً قبل الصالة لكي يكون عذراً له لعدم حضور صالة اجلماعة، فهل 

 فعله جائز؟
 

 اجلواب
رك الصالة، وال تسقط عنه اجلماعة واحلال نه تعمد تر، ويستحق التعزير؛ ألغري جائز، وليس مبعذو 

 هذه.

(10/58) 

 

 حكم سجود السهو ملن تكرر سهوه
 
 

 السؤال
 سها رجل يف الصالة مث قبل أن يتمها سها مرة اثنية، ماذا عليه؟ وكيف يكون سجوده؟

 
 اجلواب

 ليس عليه إال سجود واحد، ولو تكرر السهو.
 مد وعلى آله وصحبه أمجعَّي.على نبينا حم وصلى هللا

(10/59) 

 

 [11شرح أخصر املختصرات ]
من عظمة هذا الدين مشوليته يف أحكامه، فإن اإلسالم قد استوعب مجيع نواحي احلياة، وقد مشلت 

مير هبا اإلنسان إال وهي عامرة أبحكام الشريعة، ومن أحكامه كل صغرية وكبرية، فما من مرحلة 
الشاملة لكل  ت، فإن كل نفس ذائقة املوت، ولذلك فإن اإلسالم قد وضع األحكامذلك: املو 

جزئيات هذه املرحلة، من بداية مرض املوت، مروراً ابلوصية واالحتضار، إىل قسمة الرتكة وتنفيذ 



ذا يدل على عظمة هذا الدين، وأنه من عند هللا، وأن هللا كرم الوصية والتعزية واحلداد وحنو ذلك، وه
 ذا اإلنسان إذ سن له الشرائع واألحكام يف مجيع مراحل حياته.ه

(11/1) 

 

 كتاب اجلنائز
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملَّي، وصلى هللا وسلم على أشرف املرسلَّي، نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه أمجعَّي.
روطه، وحكم من صلى ظهراً ممن ية ما يتعلق ابجلمعة، ومن تلزمه اجلمعة، وشقرأان يف الليلة املاض

وسفر من تلزمه قبل الزوال أو بعده، وشروط صحة اجلمعة، واخلالف يف العدد  تلزمه اجلمعة،
املشرتط حلضورها، والراجح أن اشرتاط األربعَّي ليس بالزم، وأهنا تصح ابثين عشر، وتدرك اجلمعة 

ا يسن، وعدد ركعات اجلمعة، وما يقرأ لة، واشرتاط اخلطبتَّي، وما يشرتط فيهما، ومإبدراك ركعة كام
وتعدد اجلمعة يف البلد، والسنة بعدها وقبلها، وما يستحب يف اجلمعة من القراءة، وما يكره فيها، 

 فيها، وأنه حيرم ختطي الرقاب، وأن يقيم غريه، وأن يتكلم حال اخلطبة.
د إال بعد خروج الوقت، حكمها ووقتها، وحكم ما إذا مل يعلموا ابلعيكذلك صالة العيد: ذكران 

شرتط لصحتها من العدد واالستيطان، وحكم من فاتته الصالة أو بعضها، وشروط وجوهبا، وما ي
وأين تؤدى؟ وما هي اليت تؤخر من صالة العيدين واليت تقدم؟ وما هي اليت يؤكل قبلها واليت ال يؤكل 

تَّي، وما يقرأ يف صالة العيد، وخطبة الزوائد يف الصالة، وما يكون بَّي كل تكبري  قبلها؟ والتكبريات
 ومقدارها، والتكبري املطلق والتكبري املقيد.العيد 

 وذكران صالة الكسوف وسببها وتطويلها، وكون كل ركعة أطول من اليت قبلها، وكل ركن كذلك.
؟ وماذا يتقدمها من املواعظ واألعمال وذكران صالة االستسقاء، وسببها، وصفتها، وأين تؤدى

ومن ال يستحب، وما يستحب يف اخلطبة، ة؟ وصفة من خيرج إليها، ومن يستحب خروجهم الصاحل
 وأنه يدعو فيها مبا ورد، وذكر بعض األدعية.

وهبذا نعلم أن الشريعة اإلسالمية جاءت بكل املصاحل، فشرعية صالة االستسقاء ألجل إزالة الضرر 
و ذلك، فإذا كان القحط يف جهة من م، فقد يعم املسلمَّي ضرر كقحط أو جدب أو حنعن املسل
ن اجلميع يؤدون صالة االستسقاء، ولو كان بعضهم ليس عنده قحط؛ وذلك ألن مصيبتهم البالد فإ

واحدة؛ ولذلك يشاهد أهنا تكثر األمطار يف جهة وختف يف جهة، فيستغيثون ويستسقون رهبم كلهم، 



توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد، إذا وله صلى هللا عليه وسلم: )مثل املؤمنَّي يف وهذا حيقق ق
 اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى( .

قال رمحه هللا تعاىل: ]كتاب اجلنائز: ترك الدواء أفضل، وُسن استعداد للموت، وإكثار من ذكره، 
قه مباء أو شراب، وبة والوصية، فإذا نزل به سن تعاهد بلِّ حلوعيادة مسلم غري مبتدع، وتذكريه الت

 إله إال هللا( مرة، وال يزاد على ثالث، إال أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة وتندية شفتيه، وتلقينه )ال
الفاحتة ويس عنده، وتوجيهه إىل القبلة، وإذا مات تغميض عينيه، وشد حلييه، وتليَّي مفاصله، وخلع 

له على سرير، وغسله متوجهاً منحدراً ه بثوب، ووضع حديدة أو حنوها على بطنه، وجعثيابه، وسرت 
 ليه، وإسراع يف جتهيزه، وجيب يف حنو تفريق وصيته وقضاء دينه.حنو رج

فصل: وإذا أخذ يف غسله سرت عورته، وسن سرت كله عن العيون، وكره حضور غري معَّي، مث نوى 
ق، ويكثر رأس غري حامل إىل قرب جلوس، ويعصر بطنه برفومسى، ومها كفي غسل حّي، مث يرفع 

 ة فينجيه هبا، وحرم مس عورة من له سبع.املاء حينئٍذ، مث يلف على يده خرق
مث يدخل أصبعيه وعليها خرقة مبلولة يف فمه، فيمسح أسنانه ويف منخريه فينظفهما بال إدخال ماء، 

 بُثفله، مث يفيض عليه املاء. مث يوضئه، ويغسل رأسه وحليته برغوة السدر، وبدنه
 ينق زاد حىت ينقى. تيامن، وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن ملوسن تثليث، و 

 وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخالل وأشنان بال حاجة، وتسريح شعره.
 وسن كافور وسدر يف األخرية، وخضاب شعر، وقص شارب، وتقليم أظفار إن طاال، وتنشيف.

 مات ما جينب يف حياته.وجينب حمرم 
 ولود حيًا، وإذا تعذر غسل ميت ميم.وسقط ألربعة أشهر كم

َّي رجل يف ثالث لفائف بيض بعد تبخريها، وجيعل احلنوط فيما بينها، ومنه بقطن بَّي إلييه، وسن تكف
والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، مث يرد طرف العليا من اجلانب األيسر على شقه األمين، 

 ذلك، وجيعل أكثر الفاضل عند رأسه.األمين على األيسر، مث الثانية والثالثة ك مث
أة مخسة أثواب: إزار ومخار وقميص ولفافتان، ولصغرية: قميص ولفافتان، والواجب ثوب وسن المر 

 يسرت مجيع امليت.
رأة، فصل: وتسقط الصالة عليه مبكلف، وتسن مجاعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط ام

صلى هللا عليه وسلم عوذ الفاحتة بال استفتاح، ويصلي على النيب مث يكرب أربعًا، يقرأ بعد األوىل والت
بعد الثانية كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة، واألفضل بشيء مما ورد، ومنه: )اللهم اغفر حلينا وميتنا، 

نقلبنا ومثواان، وأنت على كل شيء وشاهدان وغائبنا، وصغريان وكبريان، وذكران وأنثاان، إنك تعلم م
، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له هم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم والسنةقدير، الل



وارمحه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله ابملاء والثلج والربد، ونقه من الذنوب 
رياً من زوجه، دنس، وأبدله داراً خرياً من داره، وزوجاً خواخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من ال

 القرب، وعذاب النار، وافسح له يف قربه، ونور له فيه( . وأدخله اجلنة، وأعذه من عذاب
وإن كان صغريًا أو جمنواًن قال: اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً وأجراً وشفيعاً جمااًب، اللهم ثقل به 

له يف كفالة إبراهيم، وقه برمحتك أجورمها، وأحلقه بصاحل سلف املؤمنَّي، واجع موازينهما، وأعظم به
 يم، ويقف بعد الرابعة قلياًل، ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبرية.عذاب اجلح

وسن تربيٌع يف محلها، وإسراٌع، وكون ماٍش أمامها، وراكٍب حلاجٍة خلفها، وقرب منها، وكون قرٍب حلدًا، 
األمين، وجيب استقباله القبلة،  هللا، وعلى ملة رسول هللا( ، وحلده على شقهوقول مدخل: )ابسم 

اجة جلوس اتبعها قبل وضعها، وجتصيص قرب، وبناٌء وكتابٌة، ومشٌي وجلوٌس عليه، وكره بال ح
 وإدخاله شيئاً مسته النار، وتبسٌم وحديٌث أبمر الدنيا عنده.

 يٍت نفعه.وأي قربٍة فعلت وجعل ثواهبا ملسلٍم حي أو موحرم دفن اثنَّي فأكثر يف قرٍب إال لضرورٍة، 
اءة عنده، وما خيفف عنه، ولو جبعل جريدة رطبة يف القرب، وقول وسن لرجال زايرة قرب مسلم، والقر 

زائر ومار به: )السالم عليكم دار قوم مؤمنَّي، وإان إن شاء هللا بكم الحقون، يرحم هللا املستقدمَّي 
أجرهم، وال تفتنا بعدهم، واغفر لنا ل هللا لنا ولكم العافية، اللهم ال حترمنا منكم واملستأخرين، نسأ

 وهلم( .
 وتعزية املصاب ابمليت سنة، وجيوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة، وشق ثوب ولطم خد وحنوه[ .

يكن فيها أحلقوا كتاب اجلنائز ابلصالة؛ ألن أهم ما يعمل مع امليت الصالة عليه، وامسها صالة ولو مل 
الصالة، وألنه يشرتط  اءة، وتكبريات، وحترميًا، وتسليمًا، فأشبهتركوع وسجود؛ ألن فيها قيامًا، وقر 

 هلا الطهارة، واستقبال القبلة، وسرت العورة، وحنو ذلك، فأصبحت من جنس الصالة.
ن مل يكن من وملا كان كذلك ذكروا كتاب اجلنائز بعد كتاب الصالة، وذكروا ما يتعلق ابجلنائز، وإ

 جنس الصالة.

(11/2) 

 

 اوي أم تركه؟ضل: التدأيهما أف
هل ترك التداوي أفضل أم فعله؟ يقولون: من كان قوي القلب، وقوي الصرب، وأيمن أال يضجر وال 

يف نفسه أبنه يرضى بقضاء هللا وبقدره؛ فإن ترك الدواء توكالً  يشتكي وال يتضجر وال يتأوه، بل يثق



ال يسرتقون، وال يكتوون، وال يتطريون، على هللا تعاىل أفضل يف حقه، كما يف حديث السبعَّي ألفًا: )
ووا عباد هللا! وعلى رهبم يتوكلون( ومع ذلك فإن الدواء جائز، ودليله قوله صلى هللا عليه وسلم )تدا

وا حبرام( ، وقوله: )ما أنزل هللا من داء إال أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله( وال تتداو 
وسلم قال: )الشفاء يف ثالث: يف شرطة حمجم، وكية انر، وشربة ، ويف حديث أنه صلى هللا عليه 

 غريها، فهذا دليل على عسل( يعين: أن هذه أقرب حلصول الشفاء، وال ينفي حصول الشفاء يف
ابحة التداوي، وإذا أراد اإلنسان التداوي فإنه مع ذلك يتوكل على هللا، ويعتقد أن ربه سبحانه هو إ

ي أنزل الدواء، وهو الذي أمر ابلعالج وأابحه، كما أمر ابلغذاء واألكل الذي أنزل الداء، وهو الذ
ال ينايف التوكل إذا ذا يكون الدواء مباحًا، و والشرب لدفع أمل اجلوع والعطش وما أشبه ذلك، فعلى ه

 علم أن هللا تعاىل مسبب األسباب.

(11/3) 

 

 من السنة االستعداد للموت ابألعمال الصاحلة
االستعداد للموت( االستعداد له هو بعمل الصاحلات، وكان كثري من  محه هللا: )يسنيقول املؤلف ر 

ألعمال الصاحلة ما ال مزيد عليه؛ حىت لو قيل ألحدهم: إنك متوت الليلة أو السلف يعملون من ا
 غداً مل يكن هناك ما يزيد يف عمله؛ ألنه عامل بكل ما يستطيعه وما يقدر عليه، فاالستعداد له هو أن

يعمل األعمال الصاحلة، ويرتك السيئات، ويتوب دائمًا، وجيدد التوبة يف كل صباح ويف كل مساء 
ذا جاءه املوت يكون مستعدًا، وال يقول: }َربِّ َلْوال َأخنْرَتيِن ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب فََأصندنَق َوَأُكْن ِمْن حىت إ

ُ نـَْفساً إِ  َر اَّللن  [ .11-10َذا َجاَء َأَجُلَها{ ]املنافقون:الصناحلََِِّي * َوَلْن يـَُؤخِّ
ه، قال صلى هللا عليه وسلم: )أكثروا ويسن اإلكثار من ذكره، ففي حديث صحيح عند الرتمذي وغري 

ذكر هاذم اللذات( هكذا ضبطوه ابلذال، يعين: مكدرها، أي: أنه ما ذكر يف قليل إال كثره، وال يف  
ذكره يزهده يف الدنيا وما عليها، ويرغبه ابلقناعة، ويقنعه مبا كثري إال قلله، فإذا أكثر من ذكره فإن 

إذا كان ذا ثروة وذا أموال وحنوها، مث تذكر املوت علم أنه ذاهب أعطاه هللا ولو كان قلياًل، وكذلك 
 واترك هذه الدنيا كلها، وأنه ليس له إال ما قدم، فيحرص على أن يقدم اخلري.

(11/4) 

 



 غري املبتدعاستحباب عيادة املسلم 
تسن عيادة املسلم غري املبتدع، والعيادة: هي زايرة املريض يف حال مرضه؛ ألنه حمبوس قد حبسه 

صدقائه أن يعودوه، فإذا عادوه دعوا له، وذكروه، وحثوه على الصرب، املرض، فهو حيب من إخوانه وأ
ه، فيقولون له: أبشر ابلعافية وحثوه على التوبة، وحثوه على كتابة وصيته وما عنده، ونفسوا له يف أجل

وابلشفاء، فإن فرج هللا قريب، فإن هللا تعاىل يثيبك على صربك، وإن املؤمن مبتلى، وإن أشد الناس 
ألنبياء مث األمثل فاألمثل، وإن هللا إذا أحب قوماً ابتالهم، فزايرته يف حال مرضه وحال احتباسه بالء ا

 ثرية مذكورة يف كتب اآلداب.فيها أجر كبري، وقد وردت فيها أحاديث ك
وال يسن زايرة املبتدع وصاحب البدعة، سواء كانت بدعته بدعة اعتقادية كاملعتزيل والرافضي 

وف الغايل يف التصوف وحنوهم، أو بدعة عملية كالذين يبتدعون أعماالً زائدة على والقبوري واملتص
ها ما يكون من الشرك كبدعة املشركَّي الشرع مثل بدعة املولد، وبدعة الرغائب، وما أشبهها، وأشد

 الذين يغلون يف األموات ويدعوهنم من دون هللا، فال جيوز عيادهتم.
إن ذلك ال يرد قدرًا، وال يغري شيئًا، فيقول له: سوف تشفى إن شاء وإذا زاره ونفس له يف األجل، ف

أن تشفى حىت ينفع هللا بك قوماً هللا، ومثل ما قال النيب صلى هللا عليه وسلم لـ سعد ملا زاره: )لعلك 
 ويضر بك آخرين( .

ده ابلليل ويستحب تذكريه ابلتوبة، فعلى اإلنسان أن جيددها يف كل صباح ومساء؛ ألن هللا يبسط ي
 ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل.

(11/5) 

 

 ما يستحب فعله عند احملتضر
وليست كتابة الوصية مقربة أن يبادر بكتابة الوصية،  -شيء إذا كان عنده-جيب على اإلنسان 

 ولو كان صحيحاً قواًي، وفيها أحاديث. لألجل أو مبعدة له، فيبادر بكتابة وصيته
قال رمحه هللا: )فإذا نزل به ُسن تعهد بلِّ حلقه مباء أو شراب، وتندية شفتيه( وذلك ليسهل عليه 

 ، ويسهل عليه أن يتكلم مبا يريد أن يوصي به.الكالم، ويسهل عليه أن ينطق ابلشهادة
زاد على ثالث، إال أن يتكلم فيعاد تلقينه برفق( ثبت قال رمحه هللا: )وتلقينه ال إله إال هللا مرة، وال ي

يف احلديث قوله صلى هللا عليه وسلم: )لقنوا مواتكم ال إله إال هللا( واملراد: احملتضر الذي حضره 
ال يضجر، ويكررها؛ ألنه عند النزع يف حالة شدة، ويف حالة أمل شديد؛ فال  األجل، يلقن برفق حىت



رفق، فيقال: قل: ال إله إال هللا، أو يذكر عنده كلمة ال إله إال هللا، وال يكرر يشدد عليه، وإمنا يلقن ب
 عليه أكثر من ثالث، فإن تكلم بعدها يعاد تلقينه برفق، وال يكلف الشيء الذي ال يستطيعه.

له: )وقراءة الفاحتة ويس عنده( أما سورة يس فقد ورد فيها حديث مذكور يف السنن: )اقرءوا على قو 
م يس( ، واستحب بعضهم قراءة الفاحتة، ذكر ذلك يف سبل السالم، واستحب بعضهم قراءة مواتك

كن لعل هذه وقائع [ ، واستحب بعضهم قراءة البقرة، ول1سورة }تـََباَرَك النِذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك{ ]امللك:
ه سورة دون أن يكون فيها نص، وكأنه وقع أن بعض الصحابة أو بعض العلماء قال: اقرءوا علي

البقرة، وآخر قال: اقرءوا الفاحتة، وآخر قال: اقرءوا امللك، ولكن النص ما ورد إال يف سورة يس، 
اْدُخْل اجْلَننَة قَاَل اَي َلْيَت قـَْوِمي ولعل السر يف اختيار يس ما فيها من البشارة مثل قوله تعاىل: }ِقيَل 

[ ، 55ْصَحاَب اجْلَننِة اْليَـْوَم يف ُشُغٍل فَاِكُهوَن{ ]يس:[ ، ومثل قوله تعاىل: }ِإنن أَ 26يـَْعَلُموَن{ ]يس:
 فإن يف هذا ما يقوي قلبه.

(11/6) 

 

 ما يستحب فعله ابمليت بعد خروج روحه
ىل القبلة، فإن شق عليه ذلك أبن جيعل على جنبه األمين، ووجهه إيستحب توجيه احملتضر إىل القبلة، 

ويرفع رأسه حىت يكون وجهه إىل القبلة، وتكون رجله إىل جهة القبلة،  فإنه يستلقي على ظهره،
لتكون القبلة مقابل وجهه، واختلف يف حكم ذلك، فأنكره بعضهم كـ سعيد بن املسيب، واستحبه 

 هوين، واستدلوا حبديث: )قبلتكم أحياء وأموااًت( ، فهو مستحب.بعضهم كـ حذيفة حيث قال: وج
ميض عينيه، وشد حلييه، وتليَّي مفاصله، وخلع ثيابه، وسرته بثوب، ووضع قوله: )وإذا مات يسن تغ

حديدة أو حنوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجهاً منحدراً حنو رجليه( تغميض عينيه ورد 
)إن الروح إذا قبض تبعه البصر( فيسن إذا رأوا أنه قد نزل به أن يغمضوا  فيه قوله عليه السالم:

ألنه إذا مات وهي مفتوحة بقيت مفتوحة دائمًا، وفيه شيء من التشويه ملظهره عينيه؛ وذلك 
 وصورته، فيغمضه الذين حيضرونه.

 ينطبق فمه مع وأما شد حلييه فلمخافة أن يبقى فمه مفتوحاً حالة غسله، وحالة جتهيزه، فيشد حىت
 أسنانه.

ن ميد يده مث يثنيها، وميد منكبه مث وأما تليَّي مفاصله فاحلكمة يف ذلك أن تلَّي عند الغسل، وذلك أب
يثنيه، وهكذا يفعل بيده األخرى، وكذلك يفعل برجليه، فيقبض رجله ليثنيها مث ميدها مرتَّي أو ثالاثً 



 حىت تلَّي عند الغسل.
الثياب اليت مات فيها يسن أن ختلع ساعة موته، ويسرت برداء أو حنوه، قوله: )وخلع ثيابه( يعين: 

  عليه وسلم ملا مات سرتوه بثوب حربة.ذكروا أنه صلى هللا
وأما وضع احلديدة أو شيء ثقيل على بطنه؛ ألنه عادة يربو وينتفخ، فتوضع هذه حىت ال ينتفخ بعد 

ك، وبعضهم جيعل عليه مصحفًا، وال أصل موته، فتضغط عليه هذه احلديدة أو اخلشبة أو حنو ذل
األوىل أن يتبع الدليل، وال دليل على استحباب لذلك، حىت ولو قالوا: إن فيه الربكة وحنو ذلك ف

 جعل املصحف على بطنه.
قوله: )ووضعه على سرير غسله( يعين: يبادر إىل وضعه على سرير غسله إذا تيسر ذلك بعد موته 

اً وجهه إىل القبلة، منحدراً حنو رجليه، يعين: ترفع جهة رأسه، وختفض مباشرة متوجهاً يعين: موجه
 ذا خرج منه شيء ينحدر، وال يلوث بقية بدنه.جهة رجليه حىت إ

(11/7) 

 

 استحباب اإلسراع يف جتهيز امليت وتنفيذ وصيته وقضاء دينه
ال ينبغي جليفة مسلم أن يسن اإلسراع يف جتهيز امليت، وقد ورد يف ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: )

بس بَّي ظهراين أهله( يعين: أن إبقاءه عندهم بدون جتهيز وهو ميت ال فائدة فيه، فليس له إال أن حت
جيهز ويدفن قبل أن يتغري ويننت، فإنه عادة يسرع إليه التغري، فيبادرون بتجهيزه، ويستثىن من ذلك 

أنه مات  يصحو ويفيق، أما إذا حتققإذا مات فجأة؛ خمافة أهنا غشية غلبت عليه وأنه سوف 
 وخرجت روحه فاإلسراع يف جتهيزه أوىل.

وكذلك اإلسراع يف تفريق وصيته وقضاء دينه، وهذا يتعلق أبوليائه، فإذا أوصى فيجب أن تنفذ 
وصيته، سواء كانت وصية مالية يف ماله، أو وصية إببالغ شيء أو حنوه، وكذلك اإلسراع يف إبراء 

فس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه( فيسارعون يف وقد ورد يف ذلك حديث: )ن ذمته من الدين،
قضاء دينه حىت يراتح من ذلك، وقد ورد يف حديث: )أنه صلى هللا عليه وسلم ُأيت برجل فقال: هل 

عليه دين؟ فقالوا: ديناران، فقال: صلوا عليه، فقال أبو قتادة: مها علي، فسأله بعد ذلك: هل 
عليه جلدته( فيسارعون بقضاء دينه بقدر االستطاعة، فإذا   قال: نعم، قال: اآلن بردتقضيتهما؟ 

 كان عليه دين وهم عاجزون فإهنم معذورون.

(11/8) 



 

 جتهيز امليت من فروض الكفاية
وجتهيز امليت من فروض الكفاية، وتغسيله يلزم من علم حباله، وهو من فروض الكفاية، وكذلك 

هذه من فروض الكفاية، فلو تركوه وهم عاملون بذلك أمثوا؛ ة عليه ودفنه، كل تكفينه ومحله والصال
 بسبب أهنم فرطوا يف شيء واجب عليهم مجيعًا، فيأمث كل من علم أنه دفن بال غسل، أو حنو ذلك.

واجلاهلون عليهم أن يتعلموا، ويف كثري من البوادي جيهلون احلكم، فإذا ما مات امليت حفروا له 
ه فيها، بدون تغسيل، وبدون تكفَّي، وبدون صالة عليه، وال شك أن ه جيفة حيوان ودفنو حفرة كأن

 هذا حرام على من يعلم احلكم، وأن عليهم أن يتعلموا.

(11/9) 

 

 كيفية غسل امليت
صفة تغسيل امليت أن تنزع ثيابه املعتادة، وأن يسرت بثوب، فإذا بدءوا بتغسيله وضعوا على عورته 

 على سرير، وبدءوا ابلتغسيل.بَّي السرة إىل الركبة، ووضعوه سرتة تسرت ما 
وكذلك يسرت عن العيون، أبن يسرت يف داخل غرفة مغلقة األبواب والنوافذ، وال يراه أحد إال الذين 

يتولون تغسيله، وال جيوز أن يغسل أمام الناس، ويتأكد أن يكون حتت سقف، وإذا مل جيدوا مكاانً 
 يكون يف حمل مستور. ن مكشوف السقف، ولكن األوىل أنمسقوفاً غسلوه يف مكا

ويكره أن حيضره إال أهل التجهيز: الذي يدلك، والذي يصب عليه املاء، والذي يعلمهم أبن يقول: 
افعلوا كذا وكذا، يعين: الذين يقومون بتجهيزه هم الذين حيضرونه، وال جيوز أن حيضره غريهم لعدم 

 احلاجة إىل ذلك.
 ية، فينوي تغسله الذي يتواله.والبد من الن

مث يسمي فيقول: ابسم هللا؛ وذلك ألنه ينوي رفع حدث عنه، والنية والتسمية مثل النية والتسمية يف 
غسل احليض، وقد عرفنا أن التسمية فيها خالف، واملشهور أهنا واجبة، وأن النية شرط، يعين: يف 

 غسل احليض.
ل يرفع رأسه إىل  يخرج ما كان متهيئاً قرب جلوسه، فيعصر بطنه برفق؛ لوبعد أن ينوي املغسِّ

للخروج، فقد يكون يف بطنه شيء، فإذا عصر بطنه برفق خرج، ولكن ال يعصره عصراً شديداً خمافة 
أن خترج أمعاؤه، بل يعصر برفق، ويكثر من صب املاء حينئٍذ خمافة أن خيرج منه شيء له رائحة، فإذا 



 خلارج بسرعة.أكثر من صب املاء فإنه حيمل ا
حلامل، فال يرفع رأسها، وال يعصر بطنها؛ ألن ذلك قد يسبب خروج احلمل أو ويستثىن من ذلك ا

 انشقاق البطن أو حنو ذلك.
وبعد أن يبدأ يف تغسيله يلف على يده خرقة أو ليفة ينجيه هبا، ويغسل بذلك فرجيه، فيدخل يده من 

السرتة وال  حتت السرتة، ويصب املاء على حتت الستارة فيغسل قبله ودبره وما حول ذلك إىل
يكشفها، وال حيل له أن ينظر إىل عورة مكلف، وهو من بلغ عشر سنَّي أو فوقها، فال تكشف 

 عورته، وإمنا يدخل يده حتت السرتة، ويصب املاء ويدلكه وعلى يده هذه اللفافة من خرقة أو حنوها.
ته ومها ن متت له سبع سنَّي حيرم مس عور قوله: )وحيرم مس عورة من له سبع سنَّي( يعين: م

 الفرجان.
وأيضاً ينظف فمه ومنخريه، وال يدخلهما املاء، فال يدخل املاء يف فمه ليمضمضه خمافة أن يدخل 

املاء إىل جوفه فيحرك النجاسة، وكذلك يف أنفه، وإمنا يلف على إصبعيه خرقة، فيبل اخلرقة فينظف 
 لها املاء.هبا فمه وأسنانه ومنخريه، وال يدخ

ضوء، وينوي وضوءه، فيغسل وجهه كما يغسل وجه املتوضئ، مث يغسل ذراعيه، مث مث يبدأ أبعضاء الو 
 ميسح برأسه، مث يغسل رجليه، كأنه وضوء حي، هذا أول ما يبدأ به أن يوضئه.

 مث بعد أن يوضئه يبدأ بغسل رأسه فيدلك رأسه، والرأس عادة فيه الشعر، والشعر حيتاج إىل دلك،
جل ذلك قالوا: يغسله بورق السدر، فيجعلون السدر يف طست أو يف وغالباً ما يكون فيه وسخ، فأل

إانء كبري، مث خيضخضونه إىل أن يكون له رغوة، فيأخذون هذه الرغوة فيغسلون هبا الشعر، ويدلكون 
كذلك الشعر، وال أيخذون بثفل السدر؛ ألنه قد يدخل بَّي الشعر، فيكتفون بغسله ابلرغوة، و 

 ر حىت ال تدخل فيها حبات من حثالة ورق السدر.اللحية يغسلها برغوة السد
والسدر معروف، فإذا يبس يسحق جيداً حىت يكون انعماً كالدقيق، فيقوم مقام الصابون، يعين: 
تغسل به األواين، وينظف به اجللد، وينظف به الثياب، فهو يقوم مقام الصابون، وهو من مجلة 

انوا يستعملونه لغسل احلي؛ حلديث أم سلمة ملا  تعمل يف غسل امليت، كما أهنم كاملنظفات، فيس
كانت حاّدة على زوجها فكانت تغسل رأسها بشيء من املزيل، فأمرها أن تغسل رأسها ابلسدر بدالً 
من األشنان، وذكر أن األشنان يشب الوجه، فقال: )اغسليه ابلسدر( يعين: رأسها عندما حتتاج إىل 

 من حيض أو حنوه. اغتسال
حليته برغوة السدر، ويغسل بدنه بثفل السدر، يعين: حبثالته وبقية املاء الذي اختلط فيغسل رأسه و 

به، والعادة أن املاء يكتسب قوة من هذا السدر، فتكون فيه قوة تنظيف، يعين: قد يؤخذ ملئ 
املقدار، فيغسل به الكأس من السدر، فيصب يف طست يسع عشرين لرتاً أو حنوه، ويكفيه هذا 



 ن.الرأس والبد
قوله: )ويسن التثليث( أبن يغسله ثالاثً )والتيامن( أبن يبدأ بشقه األمين، فيبدأ من رأسه، فيغسل 
شقه األمين الذي هو عنقه ويده اليمىن وجنبه األمين الذي أمام والذي خلف وفخذه إىل قدمه، مث 

ة أو ليفة يدلك ملاء ويدلكه، ويلف على يده خرقبعد ذلك يقلبه ويغسل جنبه األيسر، يعين: يصب ا
هبا جسده أو حنوها حىت ال ميس بشرته بيده، بل بواسطة هذه اللفافة وحنوها، فإذا غسله ثالاثً اكتفي 

 بذلك، وجتزئ واحدة منظفة.
قوله: )ومير يده يف كل مرة على بطنه( يعين: يعصر بطنه عصراً خفيفاً حىت خيرج منه ما هو مستعد 

كان عليه وسخ شديد واحتيج إىل تكرار الغسل فيزاد على روج من النجاسات وحنوها، فإذا  للخ
الثالث، ولكن يسن أن تكون وترًا؛ حلديث أم عطية أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )اغسلنها ثالاثً أو 

ورًا( مخساً  أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك مباء وسدٍر، واجعلن يف الغسلة اآلخرة كاف
ذا احتاجوا إىل الغسلة الرابعة أضافوا إليها خامسة، فإن احتاجوا إىل ست فالقطع على وتر أفضل، فإ

 أضافوا إليها سابعة، ويف كل غسلة يبدءون من أعاله، يصبون عليه املاء ويدلكونه إىل رجليه.
فضل أال يقصر ويكره أن يقتصر على غسلة واحدة مع إجزائها، فالغسلة الواحدة جمزئة، ولكن األ

 عن ثالث.
ل املاء احلار واألشنان عند احلاجة إليه، واملاء احلار قد يكون أقوى يف التنظيف، فإذا احتيج ويستعم

إليه استعمل، وإن مل حيتج إليه فال يستعمل، ملاذا؟ ألنه يرخي األعضاء، فال حيتاج إليه سيما إذا كان 
 شديداً إال عند احلاجة إىل التنظيف به.

حنوه إذا احتيج إىل ذلك وإال فال، واألشنان هو: ورق من شجر  الل هو: ختليل األسنان بعود أوواخل
الوادي شبيه ابحلمض، يؤخذ زهره مث جيفف وييبس، مث يسحق ويقوم مقام الصابون، وله قوة يف 

 التنظيف فيستعمل، فإذا مل تكن هناك حاجة فال يستعمل، ويكتفى ابلسدر.
وه، كما ذكرت أم عطية أهنم جعلوا قرون شعر طويل فإنه يسرح مبشط أو حن وإذا كان على املرأة

رأسها ثالثة قرون، والقرن هو الظفرية، فجعلوه ثالث ظفائر، وألقوها خلفها، وإذا كان على الرجل 
 شعر طويل فإنه يسرح ابملشط وحنوه حىت ينظف.

فور الغسلة األخرية كافورًا( والكاوذكران أنه صلى هللا عليه وسلم قال لـ أم عطية: )واجعلن يف 
معروف، يوجد عن العطارين وحنوهم، وهو شيء أبيض يسحق مث خيلط ابملاء يف الغسلة األخرية، 

وفائدته: أنه يصلب األعضاء، ويصلب البشرة، ومعلوم أنه بعد السدر حيتاج إىل غسلة أخرى حىت 
 ينظف أثره ولزوجته.

الدنيا، فاملرأة ختضب شعرها ه ال حاجة إليه؛ ألنه يفعل يف وذكر املؤلف خضاب الشعر، والصحيح أن



 ابحلناء أو حنوه للجمال، فأما بعد املوت فال حاجة إىل ختضيبه.
 وإذا كان شارب الرجل طويالً أو أظفاره فإنه يقص الشارب وتقلم األظفار؛ ألنه من متام اجلمال.

حياته، مبعىن رماً فيجنب احملرم ما جينب يف وأيضاً بعدما يغسل ينشف بثوب أو حنوه، إال إذا كان حم
أنه ال يطيب، وال يغطى رأسه يف حال موته؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )غسلوه مباء وسدر، وكفنوه 

يف ثوبيه، وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا( فيجنب احملرم ما جيتنب يف 
 حياته.

(11/10) 

 

 حكم السقط
الذي عمره دون أربعة أشهر: الصحيح أنه ال يكفن، وإمنا يلف ويدفن يف مكان طاهر، وليس  سقطال

احلي، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدعى له حكم اإلنسان، فإذا متت له أربعة أشهر فإنه يعامل ك
 لوالديه كما لو ولد حيًا، فأما ما دون األربعة األشهر فإنه ال حكم له.

ديث أنه عليه السالم قال: )مسوا أسقاطكم فإهنم شفعاؤكم( يعين: السقط الذي مت وقد ورد يف احل
 حيًا. أربعة أشهر يسمى، ويعمل معه كما يعمل مع املولود

(11/11) 

 

 إذا تعذر غسل امليت ميم
قوله: )وإذا تعذر غسل ميت ميم( وذلك ألجل املشقة، فيضرب أحدهم يديه ابلرتاب، وميسح 

ذلك ابحملرتق الذي إذا غسل متزق حلمه، فال ، ويقوم مقام الغسل، وميثلون لوجهه، وميسح كفيه
يستطيعون أن يغسلوه، وكذلك من كان يف بدنه جروح كثرية، وجلدته بشعة، حبيث إنه إذا صب عليه 
املاء متزق جلده، ومتزق حلمه؛ فال يغسل واحلالة هذه، وهكذا أيضاً ما حيصل يف حوادث السيارات، 

ق أشالء، وتقطعت أعضاؤه؛ فال يستطيعون أن يغسلوه،  منهم بعد احلادث يكون قد متز فإن كثرياً 
 فيغسلون ما يقدرون عليه من ذلك، ويلفون بعضه إىل بعض.

(11/12) 



 

 كيفية حتنيط امليت وتكفينه
قوله: )يسن تكفَّي الرجل يف ثالث لفائف بيض( ، ثبت يف حديث عائشة رضي هللا عنها قالت: 

واب بيض سحولية، ليس فيها قميص وال عمامة( ثالث صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة أث )كفن رسول
لفائف أي: خرق، كل خرقة يًف طول امليت وزايدة فوق رأسه، وخلف رجليه، هذه الثالث اللفائف 

يوضع بعضها فوق بعض، توضع كل لفافة فوق األخرى، وتبخر، يعين: ابلطيب، وجيعل بينها حنوط، 
سك ومن الرحيان ومن أنواع الطيب، ختلط مجيعًا، مث و عبارة عن أخالط من الطيب من املواحلنوط ه

 تذر فوق اللفافة األوىل، وفوق الثانية، وفوق الثالثة، مث جيعل امليت فوقه.
قلنا: إن احلنوط جمموعة من األطياب من مسك ومن ورد ومن رحيان وأنواع من الطيب، جتمع 

مليت بعد ما يتم تغسيله، جيعل احلنوط ة أو حنوها، وعندما يراد تكفَّي اوتسحق، مث توضع يف قارور 
 على اللفائف، فيذر على اللفافة األوىل، مث توضع عليها اللفافة الثانية ويذر فوقها، مث اللفافة الثالثة.

 ويؤخذ من هذا احلنوط يف قطن، وجيعل بَّي إليتيه، مث ميسك على إليتيه وعلى عورته أبن تشد خبرقة
طوهلا مرت، وعرضها نصف مرت، جتمع إليتيه ومثانته، فتجعل حتت على هيئة التبان مشقوقة الطرف، 

إليتيه، مث خترج بَّي فخذيه ومتسك عورته، مث بعد ذلك تشق نصفَّي، مث تدخل حتت جنبيه حىت تعقد 
 خلفه ومتسك احلنوط، وتكون كهيئة التبان هكذا ذكروا.

منخريه، وعلى أذنيه، وعلى  افذ وجهه، فيجعل على عينيه، وعلىويوضع الباقي من احلنوط على من
حلقه، وإبطيه، وبطون ركبتيه، وبطون ذراعيه، وعلى مواضع سجوده كركبتيه وذراعيه وحنو ذلك من 

 مواضع السجود.
وعندما يوضع على السرير فوق الكفن يؤخذ طرف اللفافة فريد من جهة مث الطرف الثاين يرد فوقه، 

خبرق من حتتها، فتجعل مخس خرق متسكه أو سبع خرق،  ثانية والثالثة، مث بعد ذلك يعقدمث هكذا ال
واحدة فوق الرأس، وواحدة خلف الرجلَّي، وواحدة فوق الرقبة، وواحدة فوق الصدر، وواحدة فوق 

املثانة، وواحدة على الفخذين، وواحدة على الساقَّي وإن احتيج إىل أكثر فال أبس، وجيعل أكثر 
 طويالً.ل على رأسه، وذلك إذا كان الكفن الفاض

واملرأة تكفن يف مخسة أثواب: إزار ومخار وقميص ولفافتَّي، واإلزار: هو ما يسرت به العورة، يعين: من 
السرة إىل الركبة خرقة تسرتها، وتعقد على العورة، واخلمار يلف على الرأس وعلى الوجه، والقميص: 

ا مدخل للرأس، فيدخل يت مرتَّي أو حنوها، فيشق يف نصفهعبارة عن ثوب أو خرقة يف طول امل
الرأس مع هذا الشق، فيجعل نصفها فراشاً ونصفها حلافًا، واللفافتان: مثل لفافة الرجل ترد إحدامها 



 من الطرف األمين والثانية من الطرف األيسر، مث الثانية كذلك.
 وامليت يوضع على السرير بعد ما توضع عليه هذه اللفائف.

 ن.والصغرية يكفي فيها قميص ولفافاات
واجملزئ الواجب ثوب واحد يسرت مجيع امليت من أعاله إىل أسلفه، وإمنا اختاروا مخسة أثواب للمرأة، 

 وثالث لفائف للرجل؛ ألنه هو األفضل، وإال فاألصل أن الواحدة تكفي.
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 الصالة على امليت حكمها وكيفيتها
يه رجل واحد ابلغ عاقل مكلف فإهنا تسقط بواحد مكلف، فإذا صلى علالصالة على امليت تسقط 

إهنم أيمثون، وتسن مجاعة، ويسن كثرة اجلماعة؛ وذلك ألن كل عنهم، وإذا ترك ومل يصل عليه أحد ف
واحد منهم يدعو له، وقد ورد حديث: )ما من مسلم يصلي عليه مائة رجل ال يشركون ابهلل شيئاً إال 

حديث آخر: )ما من مسلم يقوم عليه أربعون رجالً يسألون هللا له املغفرة إال غفر  شفعوا فيه( ، ويف
كثرهتم أوىل، وقد ورد يف فضل الصالة عليه أجر كبري، قال صلى هللا عليه وسلم: له( أو حنو ذلك، ف

ل )من صلى على جنازة فله قرياط، ومن تبعها حىت تدفن فله قرياطان، قيل: وما القرياطان؟ قال: مث
اجلبلَّي العظيمَّي( يعين: من األجر، كأنه حصل له هذا األجر الكبري بصالته على أخيه املسلم، وال 

ك أن يف هذا أتكيد الصالة على امليت، وقد ورد أيضاً أن من حق املسلم على املسلم تشييعه ش
 واتباع جنازته إذا مات.

ا أرادوا أن يصلوا عليه محلوه إىل البقيع، وكانت الصالة على األموات يف العهد النبوي يف البقيع، فإذ
اجلنائز يف املساجد إال قلياًل، ذكرت عائشة مث صلوا عليه، مث محلوه إىل قربه، وما كانوا يصلون على 

أنه صلى هللا عليه وسلم صلى على ابين بيضاء يف املسجد، وكذلك أيضاً ذكرت أنه صلي على أيب 
 على عبد الرمحن بن عوف يف املسجد؛ فدل على أنه جيوز.بكر يف املسجد، وكذلك أمرت ابلصالة 

ألن املساجد جتمع مجاعات كثرية، ولو مل يصل عليه  والصالة يف املسجد يف هذه األزمنة أوىل؛ وذلك
إال الذين يشيعونه لكانوا قلياًل، فألجل ذلك يتأكد أن ينظر املسجد الذي أهله ومجاعته كثري، 

 ك أقرب إىل شفاعتهم له لكثرهتم.فيصلى عليه فيه حىت يكون ذل
ا عليه، فيجوز اإلعالن عليه يف وال أبس أيضاً إبعالن الصالة عليه إذا كان له أحباب حيبون أن يصلو 

صحيفة أو يف إذاعة أو حنو ذلك، وحيدد وقت الصالة عليه، وكذلك جيوز إخبار بعضهم بعضًا: إن 



ألهنم غالباً يودون أن يشرتكوا يف الصالة عليه  فالانً تويف، وسوف يصلى عليه يف املسجد الفالين؛
 يه.والدعاء له، فال أبس ابإلخبار حىت يكثر املصلون عل
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 [12شرح أخصر املختصرات ]
من حماسن هذه الشريعة ورمحتها ابملكلفَّي: أن شرعت الصالة على املوتى املسلمَّي، والدعاء هلم، 

للرجال خاصة، ويشرع إهداء األعمال الصاحلة للموتى على  وإكرامهم ابلدفن، وتشرع زايرة القبور
 خالف بَّي العلماء يف ذلك.
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 كيفية صالة اجلنازة
قال املصنف رمحه هللا: ]فصل: وتسقط الصالة عليه مبكلف، وتسن مجاعة، وقيام إمام ومنفرد عند 

 صدر رجل ووسط امرأة[ .
ن قال: ال إله إال هللا( يعين: مر بقوله: )صلوا على مكفاية، وورد فيها األ  الصالة على امليت فرض

على كل مسلم، ولكن ال يصلى على املبتدع املعلن بدعته، وال على من وقع يف الشرك كالقبوريَّي 
وحنوهم، الذين جيادلون عن شركهم وعبادهتم لألموات وحنوهم، واملبتدعة ترتك الصالة عليهم فإن 

دين، فكذلك من يعلن بدعته ويدعو إليها،  ك الصالة على من عليههللا عليه وسلم هم برت  النيب صلى
وإذا علمت امليت اتركاً للصالة وحتققت من ذلك، فال تصلي عليه، وإذا علمت أنه مبتدع قبوري أو 

ري رافضي أو معتزيل يعين: من غالة اجلهمية وحنوهم فال تصل عليه، وانصح إخوتك الذين حيبون اخل
 الضالل. تدع ملن هو من دعاة أال يصلوا عليه، وال

وأما من ظاهره اخلري، ولو كان عنده شيء من املعاصي، فإنه أوىل أن يصلى عليه، وذهب بعض 
العلماء إىل الصالة على اترك الصالة تكاساًل، وهو غري جاحد، أو كان يصلي أحياانً أو يصلي 

نقول: ال نه مات وهو مسلم، لكن ويرتحم عليه؛ وذلك أل اجلمعة، قالوا: هذا أوىل أن يصلى عليه؛
 يصلى عليه من ابب الزجر.

أن يقف عند صدر الرجل،  -إذا كان الذي يصلي عليه فرداً واحداً -وموقف اإلمام من امليت 



وقيل: عند رأسه، والرأس والصدر متقارابن، فيكون وقوفه عند الصدر، وقد يسرت الرقبة والرأس 
نه يقف عند وسطها، أي: عند عورهتا، ند ذلك، أما املرأة فإفإنه أوىل أبن يوقف ع وذلك ليدعو له

 هكذا ورد يف احلديث.
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 عدد تكبريات صالة اجلنازة
التكبريات يف صالة اجلنائز أربع تكبريات، لكن جيوز عند املناسبة الزايدة عليها، فقد روي أن التكبري 

نه كرب خاري أن علياً رضي هللا عسبع، فقد ثبت يف صحيح البمخس، وروي ست، وأكثر ما روي 
على سهل بن حنيف ستًا، وقال: )إنه بدري( أي: أن له ميزة، وله فضيلة، لكونه من أهل بدر يعين: 
ممن حضر غزوة بدر، ولذلك رأى العلماء أن صاحب الفضل جيوز أن يكرب عليه مخس تكبريات أو 

 كثر أربع تكبريات.كن املتقرر واملعتاد واألست تكبريات أو سبع تكبريات، ول
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 القراءة والدعاء يف صالة اجلنازة
بعد التكبرية األوىل يقرأ الفاحتة بال استفتاح، وإمنا يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاحتة، واختلفوا هل يزيد 

األحاديث أنه قرأ الفاحتة وسورة، وأنكر بعضهم ذكر السورة، فقد رواه البيهقي عليها؟ روي يف بعض 
ر السورة ليس مبحفوظ، وانقشه بعض املتأخرين، وذكروا أنه حمفوظ، وأنه مروي من طرق وقال: ذك

 تة، وبكل حال مل تذكر السورة يف الرواايت الصحيحة، فإن زادها فال أبس.اثب
ة على النيب صلى هللا عليه وسلم مثل الصالة يف التشهد: اللهم صل على وبعد التكبرية الثانية الصال

كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد جميد، وابرك على حممد وآل حممد كما حممد وآل حممد  
 براهيم، وإن شاء قال: على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد.ابركت على آل إ

، ويسن أن يدعو مبا ورد، وذكر املؤلف هذا الدعاء؛ ألنه مأثور وبعد التكبرية الثالثة الدعاء للميت
لعام والدعاء اخلاص، أما الدعاء العام فقوله: )اللهم اغفر حلينا وميتنا( إخل، ووارد، فيدعو ابلدعاء ا

ء اخلاص مثل قوله: )اللهم اغفر له وارمحه، وعافه واعف عنه( إخل كما يف حديث مالك بن والدعا
املأثورة الصحيحة مشتهرة، وجيوز الدعاء بغري ما ورد، فقد روى أبو داود قول النيب  عوف، واألدعية



ري ى هللا عليه وسلم: )إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء( يعين: ادعوا له بدعاء كثصل
خالص؛ ليكون ذلك أقرب إىل اإلجابة فإنه قد انقطع عمله فيحب أن يزوده إخوته هبذه األدعية 

 ة وما يلحق هبا.الوارد
روحه، وأنت أعلم بسره  وروي أيضاً احلديث الذي فيه: )اللهم أنت ربه، وأنت خلقته، وأنت قبضت

يف إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز  وعالنيته، جئنا شفعاء إليك فاغفر له، اللهم إن كان حمسناً فزد
وال نعلم إال خريًا، اللهم إنك  عنه، اللهم إنه عبدك وابن عبدك، نزل جبوارك وأنت خري منزول به،

شبه ذلك، وليس هناك حتديد لعموم هذا غين عن عبادته، وهو فقري إىل رمحتك ومغفرتك( أو ما أ
 ا تيسر.احلديث: )أخلصوا له الدعاء( ، فيكثر من الدعاء مب

، وأجراً والدعاء للصغري وغري املكلف قد وردت فيه أحاديث منها: )اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً 
لف املؤمنَّي، واجعله يف  وشفيعاً جمااًب، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورمها، وأحلقه بصاحل س

طًا( هو الذي يتقدم الوراد، فالقوم كفالة إبراهيم، وقه برمحتك عذاب اجلحيم( الفرط يف قوله: )وفر 
فرطًا، ويف احلديث أنه صلى هللا عليه إذا وردوا على املاء أرسلوا واحداً يهيء هلم املورد، ويسمونه: 

طًا؛ ألنه يتقدم أبويه ليهيئ هلما املدخل، يعين: وسلم قال: )أان فرطكم على احلوض( ومسي الطفل فر 
ر: هو الشيء الذي يدخر لآلخرة وحنوها، والشفيع: الذي دخول اجلنة؛ ولذلك مسي فرطًا، والذخ

 يشفع يف أبويه.
 رد يف حديث أن رجالً خف ميزانه، فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه.وقوله: )ثقفل به موازينهما( و 

إبراهيم حلديث مسرة الذي يف صحيح البخاري يف الرؤاي أنه قال: )ورأيت  والدعاء بكونه يف كفالة
 لسالم وإذا عنده خلق كثري من أوالد املسلمَّي بكفالته( يعين: أطفال املسلمَّي.إبراهيم عليه ا

يدعو بعدها أم ال؟ ذكر بعضهم أنه يدعو بعدها، وورد يف بعض األحاديث أنه  مث يكرب الرابعة، وهل
ىت ظنوا أنه يكرب خامسة، وال شك أن وقوفه البد أن يكون فيه دعاء، وقد ذكر وقف وأطال ح

رايض الصاحلَّي أنه يستحب أن يقول بعد الرابعة: )اللهم ال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده، النووي يف 
 وله( .واغفر لنا 

املعتاد أن مث بعد ذلك يسلم، والصحيح أهنا تكفي تسليمة واحدة، وإن سلم اثنتَّي فال حرج، و 
 التسليمة الواحدة حيصل هبا اخلروج.

ات صالة العيد، فريفع يديه مع كل تكبرية، وقد روي عن عبد والتكبريات يف صالة اجلنازة مثل تكبري 
رية لصالة اجلنائز، وال شك أن ذلك دليل على أنه من هللا بن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكب

 السنة.
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 سراع هبامحل اجلنازة واإل
بعد ما يصلى على اجلنازة يشرع محلها إىل القرب، وكانوا حيملوهنا على األكتاف، وجيوز محلها على 

حتمل على السيارة، وقد كانوا يستحبون أن حيملها أربعة، وكل واحد الدابة، ويف هذه األزمنة جيوز أن 
ن املتقدم وجيعله على كتفه حيمل من اجلهات األربع حىت يكون قد محلها، فيحمل مع اجلانب األمي

األيسر، مث يتأخر وحيمل اجلانب األمين املؤخر فيجعله على كتفه األيسر، مث ينتقل فيحمل اجلانب 
مله على كتفه األمين، مث املؤخر األيسر حيمله على كتفه األمين، ويكون كأنه محلها  أليسر وحياملقدم ا

 كلها، هذا معىن قوله: يسن الرتبيع يف محلها.
ما اإلسراع فاستدلوا عليه بقوله صلى هللا عليه وسلم: )أسرعوا ابجلنازة، فإن تك صاحلة فخري وأ

قابكم( وقد أخذ بعضهم بظاهر احلديث وقال: ونه عن ر تقدموهنا إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضع
ا: إنه مر اإلسراع هو شدة السري يف محلها، فيسرعون يف محلها جدًا، ويسريون سرياً سريعًا، حىت قالو 

جبنازة وكأهنا تنفض نفضًا، ولكن إذا كان فيه مشقة أو كان املكان بعيداً فإهنم ال يكلفون على 
، ومعلوم أهنم ابلسيارات ال يتمكنون من اإلسراع إال ابلسري املعتاد؛  هادائً أنفسهم، وإمنا يسريون سرياً 

 ب اتساع الطريق أو ضيقه.لشدة الزحام ولكثرة السيارات، فيسريون السري الذي ميكنهم حبس
القول الثاين: أن املراد به اإلسراع يف التجهيز، يعين: ال حتبسوها، كما ذكران يف قوله صلى هللا عليه 

نبغي جليفة مسلم أن حتبس بَّي ظهراين أهله( فيكون املراد أسرعوا بتجهيزها، ويكون م: )ال يوسل
ملزمون به، وليس الكل حيملوهنا على رقاهبم،  قوله: )تضعونه عن رقابكم( أي: تتخلصون منه؛ ألنكم

 بل حيملها عادة أربعة أو حنوهم.
ما لو كان املكان بعيدًا، وكانوا حلاجة ك ويسن كون املاشي أمامها والراكب خلفها، وجيوز الركوب

حيملوهنا على الرقاب، واألصل إابحة املشي خلفها وأمامها، واألكثر واملعتاد أهنم ميشون خلفها، 
ذلك يفسر التبع يف قوله: )ومن تبعها حىت تدفن( ، وهذا يدل على أهنم يتبعوهنا، وأهنم يكونون وب

ال يتمكن من حتقيق التأخر، ولكن على حسب ما يارات؛ فخلفها، أما يف هذه األزمنة ولوجود الس
 تيسر.

عناق، وأما إذا  وكذلك القرب منها، يعين: كونه قريباً منها، وهذا يتيسر إذا كانت حممولة على األ
 كانت على السيارات ففي ذلك شيء من الصعوبة.
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 اللحد والدفن وكيفيته
اللحد أفضل من الشق، وذلك أهنم إذا حفروا القرب، ووصلوا إىل منتهاه؛ حلدوا يف اجلانب الذي يلي 

وصلوا إىل  يكفي إلدخال امليت فيه، أما الشق فإهنم إذا القبلة، وحفروا يف أحد جوانب القرب ما
يت، مث صفوا عليه اللنب صفًا، وأما اللحد فإهنم ينصبون عليه اللنب قعره، شقوا يف وسطه شقاً لقرب امل

نصبًا، حبيث تكون كل لبنة معتمدة على قعر القرب وطرف اللحد، فيصف صفًا، وينصب نصباً 
ل هللا صلى هللا عليه دًا، وانصبوا علي اللنب نصباً كما فعل برسو حلديث سعد قال: إحلدوا يل حل

 د لنا، والشق لغريان( وفيه ضعف.وسلم، ويف حديث: )اللح
ويقول الذي ينزله: ابسم هللا، وعلى ملة رسول هللا، يقول ذلك عندما يدليه، وكذلك عند الدفن 

 أهنم متبعون يف ذلك للسنة.يقولون: ابسم هللا، وعلى ملة رسول هللا، وذلك إشارة إىل 
تكم أحياء وأموااًت( يعين: الكعبة، مين يف حلده، ووجهه إىل القبلة حلديث: )قبلفيوضع على شقه األ

 فيجب أن يوجه إىل القبلة على شقه األمين.
قوله: )ويكره جلوس اتبعها بال حاجة( أي: قبل وضعها، وقد كانوا يؤمرون أن يقوموا إذا رأوا اجلنازة، 

، جنازة وهم مع النيب صلى هللا عليه وسلم فوقفا مرت هبم جنازة قاموا وقوفًا، وقد مرت هبم فإذ
فقالوا: إهنا جنازة يهودي، فقال: )أليست نفسًا؟!( ويف حديث آخر قال: )إن للموت فزعًا( فكانوا 

 يستحبون أن يقوموا، وهذا من ابب االستحباب، ال أنه من ابب الوجوب.
ل رأسه ثالث حثيات، حيثي على ا قبل وضعها، وبعد الدفن يشرع أن حيثوا ِقبَ ويكره جلوس اتبعه

 سم هللا، وعلى ملة رسول هللا )ثالاًث( ، إذا تيسر له ذلك.القرب ويقول: اب
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 حرمة جتصيص القبور والبناء عليها
جتصيص القبور، والبناء عليها، واملشي واجللوس عليها، والصحيح أن هذا كله  -وقيل: حيرم-يكره 

ليه وسلم: )هنى أن جتصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبىن عليها( حمرم، فقد ورد أنه صلى هللا ع
سبباً للغلو جصص أو بين ورفع كان ذلك ، والنهي يف األصل للتحرمي، ولعل السبب يف ذلك أنه إذا 



فيه، فقد يعتقد العامة أنه ذو جاه، وأنه ذو مكانه؛ فيتربكون به ويدعونه فيقع الشرك، هذا هو 
علي: )ال تدع صورة إال طمستها، وال قرباً مشرفاً إال سويته( يعين: سويته بسائر السبب، ويف حديث 

شرب أو حنو ذلك؛ ليكون ذلك القبور، والقرب يرفع قدر القبور، وأزلت ارتفاعه حىت يكون مثل سائر 
 عالمة على أنه قرب، فأما البناء عليه ورفعه فإن ذلك داخل يف النهي.

 ر أو حنو ذلك ال جيوز، وإذا وجد فإنه ميحى.وكتابة امسه عليه على احلج
قال صلى هللا  واملشي على القبور، والوطء عليها تعمدًا، واجللوس عليها؛ كل ذلك ال جيوز، فقد

)ألن جيلس أحدكم على مجرة فتخرق ثيابه فتخلص إىل جلده خري من أن جيلس على  عليه وسلم:
 قرب( .

، وقد يتساهل بعضهم فيدخل فيه شيئاً من البلك، وهو مما وال جيوز إدخال القرب شيئاً مسته النار
 حنوها. مسته النار، بل يقتصر على اللنب، أو على احلجارة، أو على أعواد أو

وضوا يف حديث الدنيا وهم عند القرب، وكذلك الضحك والتبسم؛ ألهنم يف حالة ويكره بتأكد أن خي
، فكوهنم خيوضون يف الدنيا ويتبسمون ويضحكون يذكرون فيها املوت، وجيهزون فيها أخاً هلم ميتاً 

 يدل على أهنم مل يستعدوا للموت، وأنه ليس للموت فزع عندهم.
لضرورة، كما حصل يف قتلى أحد؛ ملا كان ابملسلمَّي من  أو أكثر يف قرب واحد إال وحيرم دفن اثنَّي

ناك ضرورة فإن كل واحد يفرد اجلراح، فكانوا يدفنون االثنَّي يف قرب، وذلك للضرورة، فإذا مل تكن ه
 يف قرب وحده.
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 إهداء األعمال الصاحلة للموتى وانتفاعهم هبا
قوله: )أي قربة فعلت وجعل ثواهبا ملسلم حي أو ميت نفعته( هذا هو القول الصحيح، أنه جيوز أن 

عمال فتنفعه، فإذا حججت ونويت حجك عنه أو عمرتك أو صدقتك أو يهدى للميت من األ
ويف الصالة، واألكثرون على أنه  عاءك أو جهادك أو حنو ذلك فإن ذلك ينفعه، واختلفوا يف القراءةد

جيوز أن هتدي إليه صالة أو قراءة، وتقول: إذا قرأت سورة أو ختمة: اللهم اجعل ثواهبا لفالن سواء  
إِلنَساِن ِإالن َما َسَعى{ ًا، ومنع ذلك كثريون، واستدلوا بقوله تعاىل: }َوَأْن لَْيَس لِ كان حياً أو ميت

ية يف امللكية، أي: ليس له امللكية إال ملا سعاه، فال يستطيع [ ، ولكن الصحيح أن اآل39]النجم:
 أن ميلك أعمال غريه، لكن إذا أهديت إليه متلكها.
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 زايرة القبور خاصة ابلرجال
زايرة قبور املسلمَّي، وجتوز زايرة قبور زايرة القبور خاصة ابلرجال، وال جتوز للنساء، ويسن للرجل 

صلى هللا عليه وسلم هناهم عن ذلك يف أول األمر خمافة الغلو، وخمافة كان النيب   الكفار للعربة، وقد
الندب والنياحة، مث بعد ذلك أذن هلم وقال: )إهنا تذكركم اآلخرة( أي: تزهدكم يف الدنيا، وترغبكم 

ه، فالزايرة للقبور فيها مصلحتان: الدعاء لألموات والرتحم يف اآلخرة، وتذكركم املوت وما بعد
ر اآلخرة واالعتبار، وقد حفظ عن أيب العتاهية أنه مر على قبور فقال: أال اي عسكر عليهم، وتذك

األحياء هذا عسكر املوتى أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظرو الكربى حيثون على الزاد وما زاد 
وا فهذا آخر الدنيا فأهل الدنيا يكون مآهلم إىل ما آل إليه أولئك سوى التقوى يقولون لكم جد

 بورون الذين قد دفنوا.املق
وأما زايرة النساء للقبور فال جتوز؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )لعن هللا زوارات القبور، واملتخذين 

تدلَّي فيمن يديل؟  عليها املساجد والسرج( ، وثبت أيضاً أنه رأى نسوة ينتظرن جنازة، فقال: )هل
مأزورات غري مأجورات( ويف رواية: )فأنكن  قلن: ال، هل حتملن فيمن حيمل؟ قلن: ال، قال: فارجعن

 تفنت األحياء، وتؤذين األموات( .
وروي أيضاً أنه رأى فاطمة قد جاءت من قبل البقيع، فسأهلا فقالت: )أتيت إىل أهل ذلك امليت 

قالت: معاذ هللا، وقد مسعتك  -يعين: طرف املقابر-الكدى فعزيتهم، فقال: لعلكم بلغت معهم 
فقال: لو بلغتيها معهم ما رأيت اجلنة حىت يراها جد أبيك( فهذا تشديد عظيم، وهو تقول ما تقول، 

دليل على أنه ال جيوز للنساء زايرة القبور؛ وذلك لقلة صربهن وغري ذلك، وال عربة بقول بعض 
ن ويقولون: إنه جيوز، ويطرحون هذه األدلة، ويتمسكون ابحلديث: املتأخرين الذين أخذوا يشددو 

 تكم عن زايرة القبور فزروها( فإن اخلطاب للرجال.)كنت هني
أما القراءة عند القبور فال جتوز؛ وذلك ألنه قد يتخذ وسيلة إىل اعتقاد أن القراءة عند القرب أفضل 

، وأهنا أفضل من الصالة يف املساجد، مث جير منها يف املسجد، مث جير ذلك إىل الصالة عند القبور
واختاذ قبورهم مساجد، فالصحيح أنه ال جيوز أن يتحرى القراءة عند ذلك إىل الغلو يف األموات 

 القرب.
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 وضع اجلريد على القبور من خصائصه صلى هللا عليه وسلم
 قوله: )وما خيفف عنه ولو جبعل جريدة رطبة يف القرب( .

سلم عندما مر على قربين يعذابن، وغرز فيهما ن هذا ال جيوز، والنيب صلى هللا عليه و الصحيح أ
جريدتَّي، هذا من خصائصه؛ ألن هللا تعاىل أطلعه على هذين، وأما غريه فليس له هذه اخلصيصة، 

وليس له أن يفعل ذلك، ولو كان ذلك جائزاً الشتهر عند السلف، ولرأيناهم يغرزون يف كل قرب 
له، ويرتحم عليه، ويسلم عليه هبذا السالم:  خضراء، فالصحيح أنه ال جيوز، إمنا يدعىجريدة 

)السالم عليكم دار قوم مؤمنَّي، وإان إن شاء هللا بكم الحقون( ، ويف رواية: )السالم عليكم أهل 
ستأخرين، الداير من املؤمنَّي واملسلمَّي، وإان إن شاء هللا بكم الحقون، يرحم هللا املستقدمَّي منا وامل

اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم، واغفر لنا وهلم( أو مبا تيسر من  نسأل هللا لنا ولكم العافية،
 السالم.

قوله: )وتعزية املصاب ابمليت سنة( ورد فيه حديث: )من عزى مصاابً فله مثل أجره( وإن كان فيه 
ته، ، فيأيت إليه املعزون، ويرتمحون على ميضعف، فاملصاب حباجة إىل تسليته وتعزيته وختفيف مصيبته

 ويدعون له، وحيثونه على الصرب والتسلي.
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 جواز البكاء على امليت وحترمي النياحة
جيوز البكاء على امليت وال جيوز النحيب، وال جيوز الزفري الشديد، وقد ورد أنه صلى هللا عليه وسلم 

ا، وإان لفراقك اي إبراهيم حملزونون( ، قول إال ما يرضي ربنوالقلب حيزن، وال ن قال: )العَّي تدمع،
وورد أيضاً أنه بكى مرة عند بعض أصحابه، فقال: )أال تسمعون؟! إن هللا ال يعذب حبزن القلب، وال 
بدمع العَّي، ولكن يعذب هبذا أو يرحم( يعين: اللسان، فلذلك حيرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، 

ية، فقد كان أهل اجلاهلية إذا مات فيهم امليت يلطم ذلك من أمور اجلاهل ولطم اخلد، وما أشبه
أحدهم خده، أو يضرب صدره، واملرأة تشق ثوهبا أو تشق جيبها، وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم 

القة: هي )برئ من الصالقة واحلالقة والشاقة( ، والصالقة: هي اليت ترفع صوهتا عند املصيبة، واحل
لشاقة: هي اليت تشق ثوهبا، ويف احلديث: )ليس منا من لطم اخلدود، شعرها أو تنتفه، وا اليت حتلق

وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية( ودعوى اجلاهلية: أهنم إذا مات فيهم امليت أخذوا يندبونه 



بقرابته كأن اه، وا عمراه، وإما بنداء كنداء الغائب، إما ابمسه كأن يقولوا: وا سعداه، وا راشداه، وا زيد
وا ولداه، وا أخواه، وا أبواه، وا عماه، وإما بصفة تصل إليهم منه، كأن يقولوا: وا مطعماه، وا   يقولوا:

كاسياه، وا كافاله، وا حافظاه، وما أشبه ذلك، فكل هذا من الندب الذي هنى عنه النيب صلى هللا 
 يرد فائتًا.قضائه، وألن ذلك ال عليه وسلم؛ ألنه تسخط لقدر هللا تعاىل و 

 علم، وصلى هللا على حممد.وهللا أ
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 [13شرح أخصر املختصرات ]
الزكاة ركن من أركان اإلسالم، وقد فرضها هللا عز وجل طهرة لألموال وزكاة للنفس، وهي من حماسن 

، لفة بَّي طبقات اجملتمع، وهبا ترتفع الشحناء، وتسد الفاقةهذا الدين وفرائضه؛ إذ هبا تسود األ
 وتدفع احلاجة.

، وما يتعلق هبا وقد حدد الشرع األموال اليت جتب فيها ال زكاة، وحدد األنصبة واملقادير وشروط كلٍّ
من أحكام، وفصل الفقهاء كيفية اإلخراج، وما يشرتط له احلول وما ال يشرتط، وكيفية حساب 

 خراجها على بصرية.ملختلفة، وضم بعضها إىل بعض، وذلك حىت يعبد املسلم ربه إباملقادير ا
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 كتاب الزكاة
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]كتاب الزكاة.

جتب يف مخسة أشياء: هبيمة أنعام، ونقد، وعرض جتارة، وخارج من األرض، ومثار، بشرط: إسالم، 
ملك نصاب، واستقراره، وسالمة من دين ينقص النصاب، ومضي حول إال يف معشر، ونتاج وحرية، و 

ه فال، ة، وربح جتارة، وإن نقص يف بعض احلول ببيع أو غريه ال فراراً انقطع، وإن أبدله جبنسسائم
 وإذا قبض الدين زّكاُه ملا مضى.

 وشرط هلا يف هبيمة أنعام: سوم أيضا.
ها شاة، ويف عشر شااتن، ويف مخس عشرة ثالث شياه، ويف عشرين وأقل نصاب إبل: مخس، وفي
ين بنت خماض، وهي اليت هلا سنة، ويف ست وثالثَّي بنت لبون، وهي أربع شياه، ويف مخس وعشر 



ست وأربعَّي حقة، وهي اليت هلا ثالث، ويف إحدى وستَّي جذعة وهي اليت هلا اليت هلا سنتان، ويف 
ن، ويف إحدى وتسعَّي حقتان، ويف مائة وإحدى وعشرين ثالث بنات أربع، ويف ست وسبعَّي بنتا لبو 

 بنت لبون، ويف كل مخسَّي حقة.لبون، مث يف كل أربعَّي 
أو تبيعة، ويف أربعَّي مسنة، وهي اليت هلا  وأقل نصاب البقر ثالثون، وفيها تبيع، وهو الذي له سنة،
 بعَّي مسنة.سنتان، ويف ستَّي تبيعان، مث يف كل ثالثَّي تبيع، ويف كل أر 

ائتَّي وواحدة ثالث، وأقل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، ويف مائة وإحدى وعشرين شااتن، ويف م
 ز، ونصفها من الضأن.إىل أربعمائة، مث يستقر يف كل مائة شاة، والشاة بنت سنة من املع

 واخللطة يف هبيمة األنعام بشرطها تصري املالَّي كالواحد.
دخر خرج من األرض، ونصابه مخسة أوسق، وهي ثالمثائة واثنان فصل: وجتب يف كل مكيل م

رطل ابلدمشقي، وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب، وبدو  وأربعون رطالً وستة أسباع
 علها يف بيدر وحنوه.صالح مثر، وال يستقر إال جب

ما، فإن تفاوات والواجب عشر ما سقي بال مئونة، ونصفه فيما سقي هبا، وثالثة أرابعه فيما سقي هب
 اعترب األكثر، ومع اجلهل العشر.

 أو ملكه أو ملك غريه إذا بلغ مائة وستَّي رطالً عراقية.ويف العسل العشر سواء أخذه من موات 
فيه ربع العشر يف احلال، ويف الركاز اخلمس مطلقًا، وهو ما وجد من ومن استخرج من معدن نصاابً ف

 دفن اجلاهلية.
عشرون مثقاال، وفضة مائتا درهم، ويضمان يف تكميل النصاب، والعروض فصل: وأقل نصاب ذهب 

 اجب فيهما ربع العشر.إىل كل منها، والو 
الذهب قبيعة سيف وما دعت  وأبيح لرجل من الفضة خامت وقبيعة سيف، وحلية منطقة وحنوه، ومن

أعد الستعمال أو  إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادهتن بلبسه، وال زكاة يف حلي مباح
 عارية.

مته، وإن اشرتى عرضاً بنصاب غري وجيب تقومي عرض التجارة ابألحظ للفقراء منهما، وخترج من قي
 سائمة بىن على حوله[ .

(13/2) 

 



 اقرتان الزكاة ابلصالة يف كتاب هللا
ذكر كتاب الزكاة بعد كتاب الصالة؛ ألهنا قرينتها، فالصالة تذكر بلفظ اإلقامة، والزكاة تذكر بلفظ 

اَة{ [ ، }َوَأِقيُموا الصنالَة َوآتُوا الزنكَ 5ينة:ِقيُموا الصنالَة َويـُْؤُتوا الزنَكاَة{ ]الباإليتاء، كقوله: }َويُ 
[ فقد أمر ابلزكاة أمراً مطلقاً قبل اهلجرة يف السور املكية، وأما أنصبتها ومقدارها 43]البقرة:

انوا يتصدقون بكل وشروطها فإمنا وجدت يف املدينة، وذلك بعد وجود أسباهبا؛ ألن أهل مكة ك
 َماَلُه يـَتَـزَكنى{  يف شأن أيب بكر رضي هللا عنه: }النِذي يـُْؤيت أمواهلم أو جلها، كما قال تعاىل

[ نزل يف أيب بكر 14[ ، وكذلك يروى أن قوله تعاىل: }َقْد َأفْـَلَح َمْن تـَزَكنى{ ]األعلى:18]الليل:
 ويف غريه.
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 الزكاة مناء وطهرة
ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهمْ الزكاة يف اللغة هي: النماء والتطهري، فقول تعاىل: }ُخْذ  هِبَا{  ِمْن َأْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

[ أي: تنمي أمواهلم وتطهرها؛ وذلك ألن األموال غالباً قد يكون فيها شيء من اخللل 103]التوبة:
من الغش، أو من اخلداع، أو من الشبهة، فتكون هذه الزكاة مطهرة ومصفية هلا، ومع ذلك فإهنا 

، لذلك جاء يف احلديث: )ما نقصت صدقة من مال، وما زاد هللا عبداً بعفٍو إال عزاً تنميها وتزيدها، و 
وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا( ، فأخرب أبن املال وإن كثرت الصدقة منه فإن هللا تعاىل خيلفه، ويف 

أعط  احلديث: )ينزل ملكان كل يوم يقول أحدمها: اللهم أعط منفقاً خلفًا، ويقول اآلخر: اللهم
 [ .39فـَُهَو خُيِْلُفُه{ ]سبأ:ممسكاً تلفًا( ، وكذلك يقول هللا تعاىل: }َوَما َأنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء 

(13/4) 

 

 شروط وجوب الزكاة
قوله: )جتب يف مخسة أشياء( ذكروا لوجوهبا شروطاً وهي: حرية، وإسالم، وملك نصاب، واستقراره، 

ون، وما أبيديهم ملك ألسيادهم، وال جتب على مملوك ومضي احلول، فال جتب على العبيد؛ ألهنم
الكافر؛ ألنه مطالب بشرطها، وال جتب على الفقري؛ ألنه يستحق املواساة، وألن ماله قليل، فأقل 



شيء ملك النصاب، والبد أن يستقر امللك عليه، فإذا مل يكن مستقراً كدين الكتابة واملهر قبل 
 ب يف السنة أكثر من مرة، بل البد أن ميضي احلول.وال جتالدخول فإهنا ال جتب الزكاة فيه، 
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 األموال اليت جتب فيها الزكاة
وأصول األموال الزكوية أربعة: هبيمة األنعام، واخلارج من األرض، والنقود، وعروض التجارة، واملؤلف 

 .ج من األرض وبَّي الثمار، والثمار خارجة من األرضجعلها مخسة ففرق بَّي اخلار 
ألنعام، وهي أكثر ما كان موجوداً يف العرب يف وقت نزول إذًا: فاألموال الزكوية أربعة: أوهلا: هبيمة ا

القرآن، مث يليها التجارة، وكان الكثري من التجار ينمون أمواهلم ابلتجارة فيحصل هلم ربح كثري، مث 
شبهها، مث بعد ذلك النقود، األرض الذي هو مثر النخل والزبيب واحلبوب وما أ بعد ذلك اخلارج من
تتوالد، ولكنها تنمى ابلتجارة؛ ألنه تشرتى هبا عروض مث تباع بربح، هذه هي ومعلوم أن النقود ال 

 األموال الزكوية.
واستقراره، وقد  مث ذكر الشروط: اإلسالم، وعرفنا أنه البد أن يكون مسلمًا، واحلرية، وملك النصاب

لكه ويستقر ملكها ول؛ ألهنا عرضة للطالق، فال تزكيه املرأة حىت متذكران مثاله وهو املهر قبل الدخ
عليه؛ ألنه إذا طلقها فسيسقط نصفه، أو يعفى عنه كله، ومن غري املستقر أيضًا: الدين على اململوك 

 بد أن يكون امللك مستقراً.ويسمى دين كتابة، فإنه ميكن أن يعجز نفسه فيسقط الدين، فال
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 لو من الدين للزكاةاشرتاط اخل الكالم على
وشرط الفقهاء شرطاً خامساً وهو: السالمة من الدين الذي ينقص النصاب، واختلفوا هل الدين مينع 

 مينعها أصاًل، أو فيه تفصيل؟ فأكثر الفقهاء على أنه مينع؛ وذلك ألنه إذا كانت من الزكاة كالً أو ال
يصبح كأنه فقري، وعلى هذا فال فرق بَّي مجيع األموال عليه ديون تستغرق ماله أصبح املال لغريه، ف

لصالة غنيًا، والنيب عليه اإذا كان الدين يستغرق األموال، أو ال يبقي إال أقل من النصاب فال يصري 
والسالم يقول: )تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم( وهناك قول آخر: أن الدين ال مينع، وأن 

، سواء على أصحاهبا دين أم ال؛ ألهنم مفرطون حيث مل يوفوا أهل الدين الزكاة تؤخذ من كل األموال



 من هذه األموال.
خلفية، واألموال الظاهرة مثل هبيمة األنعام، ل الظاهرة ومينع من اوالقول الثالث: أنه ال مينع من األموا

على أهله، ومل واخلارج من األرض؛ وذلك ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يبعث من خيرص النخل 
يقل: هل عليكم دين؟ بل خيرصون النخل والزرع وحنو ذلك، وكذلك كان يرسل من أيخذ الصدقات 

عليكم دين أم ال؟ وقالوا: ألن األموال الظاهرة تتعلق هبا  يكونوا يسألوهنم: هل من هبيمة األنعام، ومل
ا حقًا، فإذا مل أيهتم منها شيء نفوس الفقراء، حيث يرون هذه األموال الظاهرة ويعتقدون أن هلم فيه

 أساءوا الظن أبصحاهبا، وقالوا: ال يزكون، فيكون يف ذلك إساءة ظن أبصحاب األموال.
الزكاة يف األموال اخلفية كالتجارة والنقود؛ ألن صاحبها هو الذي يرتجح أن الدين مينع فعلى هذا 

والزروع وهبيمة األنعام، واإلبل والبقر  حياسب نفسه، دون األموال الظاهرة كالثمار والنخيل واألعناب
 والغنم، فهذه ال مينع الدين الزكاة فيها.

: أن الزكاة شرعت للمواساة، فإذا  نظروا إىل العلة، وهيوبكل حال فإن الفقهاء عندما اشرتطوا ذلك 
كان املال مستحقاً ألصحاب الديون فكيف يواسي من مال مستحق عليه؟! وله وجه، وميكن أن 

لصاحب احلروث: إذا كان زرعك أو خنلك ليس لك بل عليك فيه ديون فإنك تعطي أصحاب يقال 
ملحق مبن يستحق الزكاة  وال زكاة عليك؛ ألنك الديون حقوقهم، فإن بقي شيء وإال فال حق عليك

 وهم الفقراء.
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 ما يشرتط للزكاة فيه مضي احلول وما ال يشرتط
يًا، فلم جتب الزكاة يف كل السنة، أي: اثنا عشر شهراً هالل وشرط سادس: وهو احلول، احلول هو

ين، وإمنا جتب يف كل سنة؛ ألن يف السنة تتنامى األموال فتتوالد البهيمة، وتنمو شهر، وال يف كل شهر 
 التجارة، وميكن تنمية النقود وما أشبهها.

ارج من األرض، كالتمر والزبيب يستثىن من مضي احلول: املعّشر، وما املراد ابملعّشر؟ املعّشر: هو اخل
ذرة، ومجيع ما يدخر، ومسى معشرًا؛ ألنه خيرج منه والتَّي إذا كان يدخر، أو الشعري أو الرب، أو ال

العشر، أو خيرج منه نصف العشر؛ وذلك ألنه ال حيتاج أن حيول عليه احلول، والغالب أنه يبقى يف 
 األرض مخسة أشهر مث حيصد.

لصيف دخناً أو ذرة، وبعد ثالثة أشهر أو أربعة أشهر حصد فإنه خيرج الزكاة، مث فمثاًل: إذا زرع يف ا



عد شهر أو شهرين زرعها براً أو شعرياً وبعد مخسة أشهر حصد فإنه خيرج زكاهتا، فأخرج الزكاة مرتَّي ب
 من هذه األرض: زكاة دخن وزكاة بر، فلذلك قالوا: املعشرات ال يشرتط هلا احلول.

سائمة ال يشرتط هلا احلول، وصورة ذلك: إذا كان عنده مائة وعشر من الغنم، وملا وكذلك نتاج ال
متت أحد عشر شهراً ونصف ولدت مائة من السخال، فأصبحت مائتَّي وعشرًا، فبدل ما كان 

الواجب عليه شاة صار الواجب عليه ثالث شياه، مع أن هذه املائة السخال ما هلا إال شهر، فال 
 احلول. يشرتط أن يتم هلا

ورأس ماله ألف، وأخذ يتجر،  الثالث: ربح التجارة ال يشرتط له احلول، مثاله: إذا بدأ التاجر جتارته
ففي الشهر األول ربح ألفًا، ويف الشهر الثاين ربح ألفَّي، ويف الشهر الثالث ربح أربعة، وما زال يربح  

ما مل يكن له إال شهر، ومنها ما له  كل شهر الضعف، وملا متت السنة وإذا ماله أربعون ألفًا، فمنها
مل يكن معه إال ألف، فكم يزكي؟ يزكي أربعَّي ألفًا؛ فربح  شهران، ومنها ما له ثالثة، مع أنه ملا بدأ

 التجارة يتبعها، وال يشرتط له أن ميضي عليه احلول.
: إذا ابتدأ وإذا نقص عن النصاب يف بعض احلول لبيع أو غريه انقطع إال أن يكون فرارًا، فمثالً 

وهكذا ويف الشهر السادس  التجارة ورأس ماله ألف، مث ربح يف شهر ألفاً وربح يف شهرين ألفَّي،
خسر، أو دفع املال الذي معه ومل يبق معه إال أربعون راياًل، مث بعد ذلك هذه األربعون رحبت، يف 

ثامن متت ثالثة آالف، ويف الشهر السادس فبدأت تزيد، فبلغت ألفاً يف الشهر السابع، ويف الشهر ال
ا متت حوالً بعد ابتدائه هلا من متام النصاب، الشهر التاسع عشر بلغت عشرين ألفًا، فمىت يزكيها؟ إذ

نقول: النصاب انقطع يف الشهر اخلامس؛ ألنه نقص النصاب ومل يبق معه إال أربعون، بعد أن كانت 
يتم نصاابً إال يف الشهر السابع، فيبدأ معه عشرة آالف فانقطع النصاب يف الشهر اخلامس، ومل 

الشهر السابع، إال إذا كان الذي دفعه هلذا الفرار من  احلول من الشهر السابع، ويستأنف سنة من
الزكاة، فمثاًل: إذا كان عنده مخسمائة ألف، وملا قارب احلول وإذا اخلمسمائة األلف فيها اثنا عشر 

ا عقارًا، فقال: هذا العقار للسكىن، مث بعد ذلك ابع العقار ألفاً ونصف، فخاف من الزكاة واشرتى هب
حلال ال ينقطع احلول؛ ألان نتهمه أبنه فعل ذلك هرابً وفراراً من الزكاة فال تسقط بستمائة، ففي هذه ا

 الزكاة، بل يبين على حوله األول.
يف نصف السنة أبدهلا وإذا أبدله جبنسه مل ينقطع احلول، فمثاًل: إذا كان عنده من الضأن مخسون، و 

ملعز نصاهبا واحد، وكذلك لو كان عنده بستَّي من املعز، فهل ينقطع احلول؟ ما ينقطع؛ ألن الضأن وا
عشر من اإلبل، وبعد نصف سنة أبدهلا جبمال أو ببخايت أو بعراب فإنه ال ينقطع احلول؛ ألن اجلنس 

 واحد، فكلها إبل.
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 زكاة الدين عند قبضه
 ين زكاه ملا مضى( .ذا قبض الدقوله: )وإ

هكذا ذكروا، أن الدين إذا قبضه زكاه ملا مضى ولو أتلفته الزكاة، وقد اختلف يف زكاة الدين، هل 
يزكى الدين أو ال زكاة فيه، أو فيه تفصيل؟ والناس يف هذه األزمنة يكثرون من الدين، فقال العلماء: 

اء موسراً غنياً فإنك تزكيه عن كل سنة، واعترب دينك  إن كان الغرمي الذي عنده دين قادراً على الوف
 ولكنه مماطل، أو كالوديعة، ما دمت تقدر على أخذه مىت ما أدرت، وأما إذا كان املدين موسراً 

معسراً فقريًا، فقيل: إنك تزكيه إذا قبضته عن السنَّي املاضية كما قاله صاحب املختصر، فلو كان 
نة مث اسرتجعته فإنك على هذا القول تزكيه للسنة األوىل مث الدين عشرة آالف ومكث ثالثَّي س

لسنة األوىل تزكي عشرة آالف، وعن الثانية مث الثالثة مث الرابعة وهكذا حىت تتم الثالثَّي سنة، فعن ا
السنة الثانية تزكي تسعة آالف وسبعمائة ومخسَّي؛ ألنه قد نقص، وعن السنة الثالثة تزكي ما بقي، 

 بق إال أقل من النصاب فإنه ال يزكى.وهكذا، فإن مل ي
، والقول الثالث: أنه يزكى إذا قبض عن سنة واحدة عند أن يقبضه؛ وذلك ألنه يعترب كأنه كسبه

وحصل عليه بعد أن أيس منه، فإذا قبضت هذه السنة العشرة اآلالف فأخرج زكاة سنة واحدة: 
وق؛ ألان لو قلنا له: زك عن ثالثَّي مائتَّي ومخسَّي، وهذا هو األقرب حىت ال جيحف أبصحاب احلق

ؤخذ من أو أربعَّي سنة ملا بقي له إال أقل من النصاب، والنيب عليه السالم أخرب أبن الزكاة إمنا ت
األغنياء، وألن هذا جيحف ابألموال، فالقول الوسط: أن الدين إذا بقي على صاحبه زمناً طويالً 

 اقتصر على إخراج زكاة سنة واحدة.
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 اة هبيمة األنعامكز 
ابتدأ بزكاة هبيمة األنعام، وهي اليت كانت منتشرة عند العرب، وأفضلها عندهم اإلبل، مث الغنم فهي 

قليلة، ويشرتط هلا السوم، وهو الرعي، والسائمة هي اليت  أكثر ما يقتنون، والبقر موجودة ولكنها
[ ، أي: ترعون هبائمكم، ومنه أيضاً 10]النحل:ترعى كما قال تعاىل: }َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن{ 



 عى.[ أي: اليت تر 14قوله تعاىل: }َواخْلَْيِل اْلُمَسونَمِة{ ]آل عمران:
خترج بل كانت حمجوزة يف شباك أو بستان أو داخل السور  أما إذا كانت معلوفة أكثر احلول وال

عين: سبعة أشهر أو ستة أشهر وأتكل مما ينبت هلا صاحبها من األعالف وحنوها أكثر احلول، ي
فتات  ونصف فال زكاة فيها، فإن كانت خترج كل يوم وترعى ولو أهنا ال جتد إال شيئاً يسرياً من

  مراحها فإهنا تعترب سائمة.احلشيش ومن ايبس الشجر مث أتوي إىل
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 نصاب زكاة اإلبل ومقدارها
عشر واخلمسة عشر والعشرون: زكاهتا من مث ذكر النصاب، وأقل نصاب اإلبل مخس، واخلمس وال

ا، فلو قيل: يف اخلمس واحدة لكان يف ذلك اخلُمس، لو أخرجت زكاهتا منها ألجحف هب غريها؛ ألنه
واخلُمس كثري، واألصل أنه ليس فيها إال ربع العشر، ففي األربعَّي من الغنم شاة وهو ربع العشر، 

أهل الغنم ميلكون اإلبل، وأهل اإلبل ميلكون الغنم،  فلذلك تكون زكاة اإلبل من الغنم، والعادة أن
 الغنم. فكانوا خيرجون زكاة اإلبل من

 قوله: )ففي اخلمس شاة( .
الشاة: اسم لواحدة من الغنم ذكوراً وإاناثً ضأانً ومعزًا، وإذا أرادوا التفصيل قالوا ألنثى الضأن: 

عز: تيس، والواحد من اجلميع: شاة، فالعنز نعجة، ولذكر الضأن: كبش، وألنثى املعز: عنز، ولذكر امل
اة، فإذا أخرج شاة يف اخلمس تكون قيمتها متوسطة، كما شاة والنعجة شاة، والكبش شاة، والتيس ش

إذا كانت اإلبل متوسطة القيمة، ومعروف أن قيمة اإلبل ختتلف، فأحياانً تكون اإلبل هزيلة وضعافاً 
مينة الغالية، وأحياانً تكون متوسطة، وأحياانً تكون مثينة فيخرج شاة ليست ضعيفة ولكنها ليست الس

 من خيار الغنم. مسينة غالية فيخرج شاة
ويف العشر شااتن، وما بينهما يسمى وقص، أي: نقول لصاحب اخلمس: عليك شاة، ولصاحب 

التسع: ليس عليك إال شاة، ولصاحب العشر: عليك شااتن، ولصاحب األربع عشرة: عليك 
احب اخلمس عشرة: عليك ثالث، ولصاحب التسع عشرة: عليك ثالث، ولصاحب شااتن، ولص

أربع، ولصاحب األربع والعشرين: عليك أربع، فيسمى ما بَّي اخلمس إىل العشر  العشرين: عليك
 وقص، والوقص ليس فيه شيء.

يت فإذا بلغت مخساً وعشرين ففيها بنت خماض، وبنت املخاض: هي البكرة اليت قد مت هلا سنة، مس



أن تكون أمها  بنت خماض؛ ألن أمها ماخض، والغالب أن أمها قد محلت وانتهى لبنها، وليس شرطاً 
 حاماًل، ولكن ذكروها هبذا عالمة هلا، فهي ما مت هلا سنة، سواء كانت أمها ماخضاً أم ال.

للبون وفوق مخس وعشرين إىل مخس وثالثَّي وقص فإذا وصلت ستاً وثالثَّي ففيها بنت لبون، وبنت ا
ذلك شرطًا، بل إذا  ما مت هلا سنتان، ومسيت بذلك؛ ألن أمها غالباً قد ولدت، فهي ذات لنب، وليس

مت هلا سنتان فهي جتزئ يف هذا املقدار، وما بَّي ست وثالثَّي إىل مخس وأربعَّي وقص، فإذا بلغت ستاً 
ا استحقت أن تركب، وأربعَّي ففيها حقة، واحلقة ما مت هلا ثالث سنَّي، وملاذا مسيت حقة؟ ألهن

سنَّي، فتجب يف ست وأربعَّي إىل  واستحقت أن يطرقها الفحل، فامسها ووصفها أهنا ما مت هلا ثالث
ستَّي، فإذا زادت عن الستَّي واحدة ففيها جذعة، وهي ما مت هلا أربع سنَّي، ومسيت بذلك؛ ألهنا قد 

وبذلك نعرف أن بنت املخاض ال جذعت ثناايها، يعين: قد كمل نبات الثنااي ومت هلا أربع سنَّي، 
وأما بنت اللبون واحلقة فإن وجوهبا يستمر كما جتب إال مرة واحدة، واجلذعة ال جتب إال مرة واحدة، 

 سيأيت.
وإذا مل جيد بنت لبون ودفع بنت خماض دفع معها جربااًن، ويف ذلك الوقت كان اجلربان شااتن أو 

خاض أبن قيمتها أربعمائة، وبنت اللبون قيمتها عشرون درمهًا، ويف هذا الوقت تقدر بنت امل
ذعة قيمتها سبعمائة، فيأخذون اآلن القيمة وذلك لتعذر محل مخسمائة، واحلقة قيمتها ستمائة واجل

هذه األنعام معهم حيث إهنم يذهبون على سيارات فلذلك أيخذون القيمة، مع أن القيمة خمتلف 
 ن درمهاً كان هذا مسوغاً ألخذ القيمة.فيها، ولكن ملا ورد أنه ُيدفع الفرق عشرو 

يرد عليه شاتَّي أو عشرين درمهًا، يعين: الفرق بَّي بنت  فإذا مل جيد بنت لبون ودفع حقة فإن املصدق
اللبون واحلقة، وإذا مل جيد بنت املخاض ووجد جذعة وبينها وبَّي بنت املخاض ِسننان: ففي هذه 

 تها.احلال يرد عليه املصدق أربع شياه أو قيم
ك أن الذكور أقل وجيزئ أن يدفع ابن اللبون مكان بنت املخاض؛ وذلك ألنه مقارب لقيمتها، وال ش

 قيمة من اإلانث عادة.
فإذا جتاوز ذلك ومتت ستاً وسبعَّي ففيها بنتا لبون، فإذا متت إحدى وتسعَّي يعين: مائة إال تسعاً 

متت مائة وإحدى وعشرين فثالث بنات ففيها حقتان، وما بَّي ست وسبعَّي إىل تسعَّي وقص، فإذا 
ص ليس فيه شيء، فمن عنده إحدى وتسعون لبون، وما بَّي إحدى وتسعَّي إىل مائة وعشرين وق

عليه حقتان، ومن عنده مائة وعشرون عليه حقتان، فإذا متت إحدى وعشرين ومائة فثالث بنات 
 لبون.

ون الوقص عشرًا، فإذا متت مائة مث بعد ذلك يف كل أربعَّي بنت لبون ويف كل مخسَّي حقة، فيك
ي أربعَّي بنت لبون، ويف أربعَّي بنت لبون، ويف وثالثَّي فهي عبارة عن: أربعَّي وأربعَّي ومخسَّي، فف



مخسَّي حقة، فإذا متت مائة وأربعَّي فهي عبارة عن مخسَّي ومخسَّي وأربعَّي، ففي اخلمسَّي حقة ويف 
ة ومخسَّي ففيها ثالث حقاق؛ ألهنا عبارة عن اخلمسَّي حقة ويف األربعَّي بنت لبون، وإذا متت مائ

ستَّي ففيها أربع بنات لبون؛ ألهنا عبارة عن أربعَّي وأربعَّي مخسَّي ومخسَّي ومخسَّي، وإذا متت مائة و 
وأربعَّي وأربعَّي، وإذا متت مائة وسبعَّي فاملائة والعشرون فيها ثالث بنات لبون، واخلمسون فيها 

املائة حقتان، ويف الثمانَّي بنتا لبون، فإذا متت مائة وتسعَّي ففي حقة، فإذا متت مائة ومثانَّي: ففي 
ثالث حقاق، ويف األربعَّي بنت لبون، فإذا متت مائتَّي اتفق الفرضان؛ ألن املائتَّي أربع املائة ومخسَّي 

 مخسينات أو مخس أربعينات، فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج مخس بنات لبون.

(13/11) 

 

 هالبقر ومقدار نصاب زكاة ا
ونصاب زكاة البقر ثالثون، وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، أو تبيعة، فيخري املالك، وقيل: خيري 

عضهم: إن )أو( للتخيري، وقال بعضهم: إهنا للشك، وأكثرهم العامل، وهكذا ورد يف احلديث، قال ب
ألربعَّي وقص، واملسنة ما مت هلا على أهنا للتخيري، فإذا متت أربعَّي ففيها مسنة، وما بَّي الثالثَّي وا

ثالثَّي سنتان، فإذا متت ستَّي ففيها تبيعان أو تبيعتان، وما بَّي األربعَّي إىل الستَّي وقص، مث يف كل 
أربعَّي مسنة، فإذا عرفنا أن يف الثالثَّي تبيعاً ويف األربعَّي مسنة إذًا: ففي السبعَّي مسنة  تبيع ويف كل

 بيعتان، ويف التسعَّي ثالثة أتبعة، ويف املائة تبيعان ومسنة، وهكذا.وتبيع، ويف الثمانَّي تبيعان أو ت

(13/12) 

 

 نصاب زكاة الغنم ومقدارها
أما نصاب الغنم، فأقل النصاب أربعون وفيها شاة، مث ما فوق األربعَّي وقص إىل مائة وعشرين، فمن 

عنده مائة وإحدى  ائة وعشرون فليس عليه إال شاة، ومنعنده أربعون فعليه شاة، ومن عنده م
ن، مث ما بعد املائة واإلحدى والعشرين وقص إىل مائتَّي، أي: ففي مائة وإحدى وعشرون فعليه شاات

وعشرين شااتن، ويف مائتَّي شااتن، ويف مائتَّي وواحدة ثالث شياه، وما بعد مائتَّي وواحدة وقص إىل 
أربعمائة إال واحدة فعليه ثالث وواحدة فعليه ثالث شياه، ومن عنده أربعمائة، فمن عنده مائتان 

 ه.شيا



 فإذا متت أربعمائة ففيها أربع شياه، ويف اخلمس مخس شياه، ويف الست ست شياه، وهكذا.
 مث ذكر أن الشاة من املعز ما مت هلا سنة، ومن الضأن ما مت هلا نصف السنة.

(13/13) 

 

 أتثري اخللطة يف زكاة األنعام
ها، وليس هناك شيء من األموال املالَّي كالواحد، ولكن يكون بشرطواخللطة يف هبيمة األنعام تصري 
هبيمة األنعام، أما يف غريها فإهنا ال تؤثر، فمثاًل: إذا زرع اثنان على بئر تكون فيه اخللطة مؤثرة إال يف 

وملا حصدا كان نصيب كل واحد منهما أقل من النصاب، ففي هذه احلالة ال زكاة عليهما، ولو كان 
ا نصااًب؛ ألن كل واحد منهما يستقل بنصيبه، وكذلك أيضاً لو اشرتك ثالثون فجاءوا أبلف جمموعهم
ة، ومع ذلك ما رحبت جتارهتم وال زادت وال منت، فتم احلول وإذا نصيب كل واحد منهم ومخسمائ

أقل من النصاب، فال زكاة على أحد منهم، فأما إذا رحبوا وصار نصيب كل واحد منهم نصاابً أو 
 ر فإن فيه الزكاة.أكث

كل واحد له أربعون شاة،   وأما هبيمة األنعام فإن اخللطة تصري املالَّي كالواحد، فلو كان هناك ثالثة،
مث اشرتكوا واختلطوا طوال السنة، ومتت السنة وليس هلم إال أربعون، أربعون، أربعون فاجملموع مائة 

كذلك إذا وجد رجالن لكل واحد منهما وعشرون، فليس عليهم إال شاة واحدة يتقامسون مثنها، و 
رتقا مل يكن عليهما زكاة، فاألربع ليس فيها أربع من اإلبل واختلطوا يف احلول كله فعليهم زكاة، ولو اف

 زكاة.
وكذلك إذا كان لواحد مائة ومخس من الغنم، ولواحد مائة ومخس واختلطوا، فأصبحت مائتان وعشر 

 فليس عليهم إال شااتن، فاخللطة تؤثر.فعليهم ثالث شياه، ولو مل يشرتكوا 
، وأن يكون املشرب واحدًا، فيسقوهنا يف وذكر الفقهاء للخلطة شروطاً وهي: أن يكون الراعي واحداً 

حوض واحد وبدلو واحد، ويكون املبيت يف مكان واحد، حبيث تبيت يف حضرية واحدة، أو يف سور 
حيلبون فيه وهؤالء أيتون وحيلبون فيه، وليس واحد، ويكون مكان احللب واحدًا، فهؤالء أيتون و 
عرف أغنامه فيحلبها وخيتص هبا، فإذا اختلطوا يف شرطاً أن خيلطوا احلليب يف إانء، فكل واحد منهم ي

 املرعى واحمللب واملبيت واحلوض متام احلول فإهنما يصريان كواحد.
ثالثَّي وخلطوا طول احلول، وملا أقبل  مث ال جيوز أن يتفرقوا ألجل الزكاة، فلو كانوا ثالثة لكل واحد
ال ثالثَّي وليس علّي زكاة، فهذا ال جيوز، العامل تفرقوا، وكل واحد منهم عزل غنمه وقال: ما عندي إ



 فإذا اختلطوا طوال احلول فال يتفرقون ألجل الفرار من الزكاة.
يهم الزكاة، فإذا كان عند وكذلك أيضاً ال جيتمعون لتقل الزكاة عليهم، كما ال جيوز مجعهم لتزيد عل

فال جيوز للعامل أن جيمعهم  هذا سبعون، وعند هذا مثانون، السبعون فيها شاة والثمانون فيها شاة،
فيقول: اجتمعوا حىت آخذ منكم ثالث شياه؛ ألنكم إخوة، فال جيمعهم العامل ألجل أن تزيد الزكاة، 

 جمتمع خشية الزكاة، بل يزكي كل على ما  وقد ورد يف احلديث: )وال جيمع بَّي متفرق وال يفرق بَّي
 كان عليه( .

كاة، يعين: إذا كان أحد اخللطاء كافراً ذميًا، أو ليس له مال  مث إذا كان أحد اخلليطَّي ليس من أهل الز 
 كاملكاتب فالصحيح أنه ال أثر خللطته؛ ألن ماله ليس زكوايً.

(13/14) 

 

 زكاة اخلارج من األرض ونصاهبا
وهو الثمار واحلبوب، فقد اختلف يف اخلارج من األرض: هل يزكى كل ما ارج من األرض أما زكاة اخل

شرطه؟ فاملختار عند اإلمام أمحد أنه ال يزكى إال ما يكال ويدخر من خيرج من األرض أم ال يزكى إال ب
ولو الثمار واحلبوب، فالكيل هو املعيار ابلصاع وحنوه، واالدخار هو احلفظ، أي: حيفظ وال يفسد 

طالت املدة، فمثالً التمر يدخر فيبقى سنة وال يتغري، وكذلك الزبيب يدخر ويكال أيضًا، وكذلك 
الذرة واألرز وما أشبه ذلك، فهذه تكال وتدخر، فعلى هذا القول ال زكاة فيما ال الشعري والدخن و 

وكذلك البطيخ  يدخر ولو جين منه أمثان كثرية، فال زكاة يف الفواكه كالتفاح واملوز والكمثرى،
أبنواعه، وال زكاة يف اخلضار كالقرع والكوسة والطماطم والبصل؛ وذلك ألنه ال يتم االنتفاع هبا يف 

 املآل، ألهنا ال تدخر.
ولو أهنا يف هذه األزمنة تدخر بواسطة الثالجات وتبقى مدة، فمثاًل: البطاط والطماطم واخليار 

الجات ولكن يكلف كثريًا، مبا يصرف عليه من الكهرابء والكوسة وما أشبهه قد يبقى أشهراً يف الث
ا الزكاة يف مثنه إذا حال عليه احلول، وحنوه، فألجل ذلك تسبب تكلفته هذه أنه ال زكاة يف عينه وإمن

 ويعترب ككسب يستقبل بثمنه حواًل.
هللا عليه وخالف يف ذلك احلنفية، واختاروا أن مجيع اخلارج من األرض يزكى، واستدلوا بقوله صلى 

 وسلم: )فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي ابلنضح نصف العشر( .
 و



 اجلواب
ان يف العلة فإن هذه الفواكه ال يتم االنتفاع هبا انتفاعاً كاماًل، والغالب أن هذا وإن كان عاماً لكن نظر 

ن التفاح والربتقال أن أهلها أيكلوهنا، فيأكلون البطيخ أو يبيعون منه شيئاً يسرياً يف حينه، وأيكلو 
واألترج أو الليمون وال يدخرونه وال يكون عندهم منه شيء كثري، وإن كان بعضها قد جيفف مثل 

تَّي فإنه جيفف وينتفع به، وكذلك الطماطم جيفف وينتفع به يف املآل، فإنه واحلال هذه إذا بلغ ال
 الذي جفف نصاابً فإنه يزكى.

ًا، فاخلمسة األوسق ثالمثائة صاع، وقدرت ابلرطل والنصاب مخسة أوسق، والوسق ستون صاع
الدمشقي، أو مبا يعادله، واألصل الدمشقي: ثالمثائة واثنان وأربعون رطالً وستة أسباع رطل ابلرطل 

أهنا مخسة أوسق، وأن الوسق ثالمثائة صاع، مث الصاع على الصحيح مخسة أرطال وثلث ابلعراقي، 
 طال.وذهب أبو حنيفة إىل أنه مثانية أر 

ويشرتط يف وجوبه: ملكه وقت الوجوب وهو وقت اشتداد احلب وبدو صالح الثمر، فإذا ابعه 
زكاة على املشرتي أو على البائع؟ على البائع؛ وذلك ألهنا وجبت عليه قبل بعدما اشتد حبه، فهل ال

 ول.أن خيرجه من ملكه، وال زكاة على املشرتي إال إذا ابعه وحصل من مثنه على نصاب ومت احل
وكذلك النخل إذا بدا صالحه، يعين: امحر أو اصفر فباعه صاحبه فالزكاة على البائع؛ ألهنا وجبت 

 كه.فيه وهو يف مل
مث ال يلزمه إخراجها إال بعد أن يصفيه وجيعله يف البيدر، يقول: )ال يستقر الوجوب إال جبعلها يف 

يدر( ويسمى عند العامة )البوع( ، وهو البيدر( كان أهل الزرع يلوطون مكاانً خاصاً يسمونه )الب
للهالك، ورمبا أيتيه  الذي يدوسون فيه الزرع ويصفونه فيه، فيقول: ما دام أنه يف سنبله فإنه عرضة

سيل ورمبا أيتيه جراد، ورمبا أتتيه ريح تسفي عليه أو تقلعه فال يطالب إبخراج الزكاة إال إذا حصده 
 ى فيه، فإذا جعل يف )البيدر( استقر الوجوب.ومجعه يف هذا املكان املهيأ ألن يصف

وثالثة أرابعه فيما سقي مث قالوا: الواجب نصف العشر فيما سقي آبلة، والعشر فيما سقي ابملطر 
هبما )أي: ابآللة وابألمطار( وإن تفاوات اعترب األكثر، ومع اجلهل العشر، وقد ورد قوله صلى هللا عليه 

وفيما سقي ابلنضح نصف العشر( وذلك ألن الذي يسقى ابملطر وسلم: )فيما سقت السماء العشر 
إذا كان يسقى ابلدالء أو يسقى ابملكائن أو يسقى ابألهنار النابعة من األرض ختف املئونة عليه، ف

واملضخات اليت تستخرج املاء من أجواف اآلابر فإنه يكلف وقوداً ويكلف قطع غيار، ويكلف 
كاة، فيكفي إخراج نصف العشر، فإن سقي نصف السنة مباء عامالً وألجل ذلك ختفف فيه الز 

ات نظر إىل األكثر، فإذا كان ثالثة أرابع السماء والنصف الثاين مباء الدالء فثالثة أرابع، وإذا تفاو 



السنة يسقيها ابلدالء، والربع الباقي جاءت السيول وصارت تشرب بعروقها فإنه يقدر ثالثة أرابع 
 يدرى أيهما أكثر فاألوىل أن ال ينقص عن العشر.العشر، وإذا جهل فال 

(13/15) 

 

 زكاة العسل ومقدارها
أما زكاة العسل فقد اختلف فيها العلماء: فاإلمام أمحد اختار أنه يزكى، وقد ورد يف ذلك حديث، 

ن احلديث فيه مقال، فألجل ذلك مل يعمل به مجهور العلماء، واإلمام أمحد كأنه ثبت عنده ولك
العسل الزكاة، سواء أخذه من املوات يعين: من أشجار العظة اليت يف الرباري، أو من  فجعل يف

ه لو كان يف ملكه سدر وشجر فتأيت النحل وتعمل بيوهتا فيها، أو من ملك غريه، إذا وجدملكه، كما 
، فإنه يف أشجار مملوكة ولكن أصحاهبا ال يعرفونه وال يهتمون به، فإذا بلغ مائة وستَّي رطالً عراقياً 

 يزكى، وإذا نقص عن مائة وستَّي فإنه ال يزكى.
 وتقدر بقربتَّي، والقربة جلد شاة متوسطة.

(13/16) 

 

 زكاة املعادن ونصاهبا
املعدن: هو ما يستخرج من جوف األرض، فإذا عثر على معدن من املعادن فإن كانت ختتلف قيمتها  

ن فيه ربع العشر يف احلال؛ وذلك ألنه حناس أو رصاص أو حديد، فاستخرج منه نصاابً فإ كمعدن
 باً جديدًا، فيخرج منه.يعترب كس

أما إذا كان قليل القيمة كامللح أو اجلص أو األشياء الرخيصة، فمثل هذه خترج الزكاة من القيمة إذا 
 ابعه مبا يبلغ النصاب.

(13/17) 

 



 زكاة الركاز
اهلية، فإنه يوجد مدفوانً يف قعر األرض، وهو  ويف الركاز اخلمس مطلقًا، والركاز: ما وجد من دفن اجل

دمية قد ترجع مدهتا إىل آالف السنَّي، فإذا وجدت اعتربت مثل الغنيمة، فيخرج من قيمتها كنوز ق
اخلمس، فإذا كانت عليها عالمات اإلسالم فإهنا لقطة فتعرف، فإذا مل تعرف أخرج منه قدر العشر مث 

 بعد ذلك ميلكها، وهللا أعلم.

(13/18) 

 

 نصاب الذهب والفضة ومقدار زكاهتما
صلى هللا  عندان زكاة التجارة، وزكاة النقود، ففي حديث أنس الطويل الذي يف الصحيح، قال النيب

عليه وسلم: )ويف الرقة ربع العشر( ، وحدد نصاهبا مبائيت درهم، وقال: فإذا مل يكن عند الرجل إال 
، وحدد العلماء نصاب الذهب بعشرين مثقااًل، ونصاب مائة وتسعون فليس عليه زكاة إال أن يشاء

، وابلرايل السعودي الفضة مبائيت درهم، مث ذكروا أهنا ابجلنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف
الفضي ستة ومخسون رايالً عربياً سعوداًي، وابلرايل الفرنسي اثنان ومخسون رايالً فرنسيًا، وكانوا 

  سنة قبل أن يضرب الرايل السعودي.يتعاملون به قبل ستَّي أو سبعَّي
وقدروا نصاب الذهب اآلن فقال بعضهم: إنه واحد وتسعون جرامًا، وقال بعضهم: بل مخسة 

انون، وهو يف هذه احلدود، فإذا بلغ النصاب فإنه يزكى، والذهب إما أن يكون ترباً أو مسبوكاً أو ومث
وفيه ترابه، فال زكاة فيه حىت يعلم مقدار ما فيه  مضرواًب، فالترب هو الذي مل يصف، فال يزال فيه خبثه

 من الذهب بعد التصفية، فإذا بلغ مخسة ومثانَّي جراماً فإنه نصاب.
ملسبوك فهو الذي سبك حليًا، مبعىن أنه صيغ إىل خواتيم أو أسورة أو قالئد أو أقراط، ويسمى وأما ا

فإنه نصاب، وما نقص فليس فيه نصاب  مصوغاً ومسبوكًا، فهذا إذا بلغ وزنه مخسة ومثانَّي جراماً 
 وليس فيه زكاة.

واإلفرجني، فهذا أما املضروب فهو الذي ضرب داننري أو جنيهات من الذهب كاجلنيه السعودي 
يعترب أيضاً بوزنه، وعرفنا أنه ابجلنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصفًا، وأنه إذا كان بغريه فإذا بلغ 

 اب.مخسة ومثانَّي جراماً فإنه نص
أما الفضة فالفضة تكون اترة تربًا، يعين: مستخرجة من األرض غري مصفاة، فإذا بلغ الصايف منها 

ومخسَّي رايالً سعودايً فإنه نصاب وخترج منه الزكاة إذا حال عليه احلول،  مقدار مائيت درهم أو ستة



، فإذا كان مقدراه وكذلك لو كان مصوغًا، فقد يصاغ من الفضة احللي واخلوامت، واحللق واألسورة
 مائيت درهم، أو ستة ومخسَّي رايالً فضياً فإنه نصاب.

(13/19) 

 

 نصاب النقود الورقية ومقدارها
ن واآلن جاءت هذه األوراق، ووقع فيها خالف طويل وكثري بَّي العلماء، فبعض مشاخينا يقول: إ

لفضي سواء بسواء، نصاهبا ستة ومخسون كنصاب الفضة؛ ألن الرايل الورقي بدل عن الرايل ا
كقيمة، وكذلك يقال يف رايل الورق إنه يؤخذ  ويقول: إن رايل الفضة ال يؤكل وال يشرب ولكنه يدفع  

 كقيمة، فال فرق بينهما.
مة، فأنت اآلن إذا ذهبت واألكثرون من املشايخ على أهنا ليست كالفضة، وذلك الختالف القي

ورقية ال جتدها عندهم إال بثمن أكثر، فقد يساوي  للصرافَّي وطلبت منهم الرايالت الفضية برايالت
الت ورقية، ورمبا عشرين، فدل على أهنا ليست مثلها يف القيمة، ولعل السبب رايل الفضة عشرة راي

ف األوراق فإنه ال ميكن ادخارها، وهي النفاسة، فإن الفضة ميكن ادخارها وتنفع يف كل الدول، خبال
 أيضاً عرضة للتلف.

: الفأر خيرقها، اخينا األولَّي الذين ماتوا قدمياً ملا خرجت ال يدخرها، ويقول بعبارتهوكان بعض مش
واملاء يغرقها، واللص يسرقها، والنار حترقها، والريح تفرقها، ومعىن هذا أهنا ليست كالرايالت 

ا عدة عض التجار ادخر رايالت ورقية كثرية يف زاوية من زوااي بيته، وغفل عنهالفضية، وذكروا أن ب
ثري من الذين يغفلون عن أشهر، فوجد األرضة قد أكلتها، فذهبت عليه مئات األلوف، وكذلك ك

 النقود يف خمابئهم، مث يلقون الثوب يف الغسالة، وخيرج وقد اضمحلت تلك النقود اليت فيه.
، كانت هلا قيمة  -قبل مخسَّي سنة أو أربعَّي سنة-تة ومخسَّي يف ذلك الوقت وأيضاً معلوم أن س

أو نصف سنة، ويف هذه  والذي ميلك ستة ومخسَّي ممكن أن يشرتي له أرضًا، وميكن أن تقوته سنة
األزمنة ال يقال ملن عنده ستة ومخسون إنه غين، ولو اشرتى هبا ثوابً أو عمامة قد ال تكفي، ولذلك 

متها فنسأل ا ليست مثل الرايالت الفضية؛ لوجود الفرق يف الثمن، فعلى هذا تقدر قيفالصحيح أهن
لرايل الورقي؟ فإذا قالوا: عشرة ضربنا ونقول: كم قيمة الرايل الفضي عندكم أيها الصيارفة اآلن اب

ستة ومخسَّي يف عشرة فتكون مخسمائة وستَّي، فيكون هذا هو النصاب، فإذا حال عليها احلول فإنه 
 يزكى، فهذا هو القول األقرب.



(13/20) 

 

 كيتها عند بلوغها النصابضم األموال بعضها إىل بعض وتز 
قوله: )مث يضمان يف تكميل النصاب، وتضم العروض إىل بعضها( : يعين: إذا كان عنده نقود فضة 

ونقود ذهب، ونقود الذهب أقل من النصاب وكذا الفضة، فإذا قدران أن الذهب نصف نصاب 
ن عنده ربع نصاب والفضة نصف نصاب، فإنه يزكي؛ ألن جمموع الذي عنده أصبح نصااًب، وإذا كا

 نصاب ذهب ونصف نصاب عروض فإهنا تضم. فضة وربع
 والعروض هي السلع اليت تعرض للبيع.

(13/21) 

 

 زكاة عروض التجارة ومقدارها وكيفية تقوميها
اشرتيت به، فإذا اشرتى  والعروض خترج زكاهتا فتقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة، وال يعترب مثنها الذي

 زكي قيمته املائتَّي، يعين: ببيع اجلملة.مت احلول كان الكيس يساوي مائتَّي، فإنه ي الكيس مبائة، وملا
وكذلك إذا اشرتى قطع القماش الطول مبائة، مث صار الطول يساوي مائتَّي يف رأس احلول، فإنه يزكي 

 مائتَّي.
كماليات   جتارته يف أطعمة ويف أكسية ويف أحذية ويف وجيمع الذي عنده بعضه إىل بعض، فإذا كانت

جلميع، فيقدر قيمة الثياب وقيمة األغذية وقيمة األحذية وغريها، ببيع ويف أواٍن، فالبد أن خيرج زكاة ا
 اجلملة بسعر يوم إخراج الزكاة، مث خيرج زكاهتا.

وأمره أن خيرج زكاهتا؛ ألهنا  حىت إن عمر رضي هللا عنه مر عليه رجل حيمل جلودًا، فاستدعاه وقدرها
لزكاة على التجار ومنهم عمر رضي هللا ؛ وألنه صلى هللا عليه وسلم بعث من خيرص ابلغت نصاابً 

عنه، فذكروا أنه منع ابن مجيل وخالد بن الوليد والعباس وكانوا جتارًا، فعذر النيب صلى هللا عليه وسلم 
كلها ن عنده دروع وسيوف ورماح ولكنه قد أوقفها  خالدًا؛ ألن الذي عنده أسلحة قد أوقفها، فكا

فيها، وحتمل زكاة العباس؛ ألنه عمه، ومل يعذر ابن مجيل، فدل وجعلها يف سبيل هللا تعاىل فال زكاة 
على أنه خترج الزكاة من التجار؛ وألن أغلب أموال الناس اآلن يف التجارة، فإذا مل جيب على التجار 

 َواهِلِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم * لِلسناِئلِ ، وهللا تعاىل يقول: }َوالنِذيَن يف َأمْ زكاة سقطت عن أكثر األموال



 [ .25-24َواْلَمْحُروِم{ ]املعارج:
وزكاة النقود وزكاة التجارة والعروض ربع العشر فإذا بلغت مائيت درهم ففيها ربع العشر، وربع العشر 

 .يف املائة رايالن ونصف، ويف املائتَّي مخسة، وهكذا

(13/22) 

 

 هب والفضةما يباح للرجل واملرأة من الذ
ه الصغرية: اخلنصر أو ويباح للرجل من الفضة اخلامت، فيلبس خامتاً يف يده اليمىن أو اليسرى، يف إصبع

البنصر، وكذلك تباح قبيعة السيف، يعين: طرف غالفه الذي ميسك به؛ وذلك ألنه مما يتخذ للزينة، 
 وتسميها العامة احلياصة.

 ، وحلية املنطقة: وهي اليت جتمع فيها الذخرية.كذلك اجلوشن جيوز أن حيلى بشيء من الفضة
أي: طرفه، وكذلك ما دعت إليه الضرورة كأنف وحنوه، أما الذهب فيباح للرجل منه قبيعة السيف، 

ويف قصة عرفجة أنه قطعت أنفه يوم الكالب فاختذ أنفاً من فضة فأننت عليه، فرخص له النيب صلى 
 وذلك للضرورة. هللا عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب،

يسر، ويف هذه األزمنة: ما أما النساء فيباح هلن ما جرت العادة بلبسه، وعادهتن يف كل زمان لبس ما ت
يلبس يف الرقبة وتسمى قالئد أو رشارش، وما تلبس يف األصابع وتسمى خواتيم، وما تلبس يف الذراع 

ى أقراطًا، وما تلبس يف الرأس وتسمى أسورة، ويسميه العامة: غوائش، وما تلبس يف األذن ويسم
يضاً يف اليد، وما جرت عادهتن وتسمى حلقًا، وما يلبس يف الوسط ويسمى حزامًا، وما يلبس أ

 بلبسه.

(13/23) 

 

 زكاة احللي وخالف العلماء فيها
: ال زكاة يف واختلف يف زكاة احللي املباح الذي يعد لالستعمال أو العارية، فكثري من الفقهاء يقولون

عد لالستعمال أو العارية، وقاسوه على األكسية، وأن املرأة لو كانت عندها ثياب مثينة  حللي املباح املا
كثرية فال زكاة فيها، وكذلك قاسوها على األواين، فإذا اختذ إنسان عدة أوان زائدة عن قدر احلاجة 

زكاة فيه  ذ لالستعمال المل، فكل ما يتخولو كانت أمثاهنا كثرية فال زكاة فيها، وكذلك كل ما يستع



قياساً على النواضح وهي اإلبل اليت يستقى عليها أو حيمل عليها، ومثله يف هذه األزمنة السيارة اليت 
يركب عليها أو املاكنة اليت يسقي هبا، أو ماكنة خياط خييط هبا، قالوا: ال زكاة فيها؛ ألهنا ليست 

 للنماء وإمنا هي لالستعمال.
ألولون كالشيخ حممد بن إبراهيم، والشيخ عبد هللا بن محيد، عليه مشاخينا اا هو الذي كان وهذ

والشيخ عبد العزيز بن رشيد وحنوهم، فقد كانوا ال يرون زكاة يف احللي املستعمل، وأما شيخنا الشيخ 
 ابن ابز فيختار أنه يزكى.

هلا، واخلالف وما بَّي منكر  َّي مؤيد للزكاةوقد كثر اخلالف يف هذه املسألة وألفت فيها املؤلفات ما ب
طويل، واألدلة من هؤالء وهؤالء خمتلفة، وكل منهم جييب عن أدلة اآلخر، واإلطالة يف هذا غري 

 مناسبة.
ولكن نقول: االحتياط أن ما يلبس دائماً كاخلواتيم واألسورة ال زكاة فيه، وأما الذي ال يلبس إال يف 

سرفن يف ذلك، فرمبا يكون عليها من احللي ما اً من النساء أوذلك ألن كثري  املناسبات فإن فيه الزكاة،
قيمته مئات األلوف وال تلبسه إال مرة أو مرتَّي يف السنة يف أفراح أو يف أعياد أو حنو ذلك، وال شك 
أن هذا اإلسراف يستدعي عدم التساهل، ويستدل أيضاً ابألحاديث اليت استدل هبا الشيخ يف إجياب 

 ية.يف الكتب الفقهاة وهي مذكورة الزك

(13/24) 

 

 كيفية تقومي عروض التجارة وإخراج زكاهتا
ذهب أو من الفضة، قال رمحه هللا: )وجيب تقومي عروض التجارة ابألحظ للفقراء منهما( ، أي: من ال

فإذا كان األحظ أن تقوم ابلذهب فتبلغ مثالً أحد عشر جنيهاً قومت ابلذهب، وإذا كان األحظ 
م ابلفضة قومت ابلفضة، فإذا كانت عنده ثياب فإن قومناها ابلفضة بلغت ثالمثائة وإن للفقراء أن تقو 

 ومها ابلفضة ألهنا األحظ للفقراء.يه أو مخسة جنيه فإننا نققومناها ابجلنيه ما بلغت إال مثانية جن
 قوله: )وخترج من قيمتها( .

يخرج الزكاة ثيااًب، ومن كان عنده أجاز بعض العلماء أن خترج زكاهتا منها، فمن كان عنده ثياب ف
 أحذية فيخرج الزكاة أحذية، ومن كانت عنده كتب فيخرج الزكاة كتبًا، ومن كان عنده مواعَّي

 أخرجها منها.
 اآلخر وهو الصحيح أهنا خترج من القيمة، فيقومها وخيرج قيمتها. ولكن القول



(13/25) 

 

 كيفية حساب احلول إذا استبدل البضاعة بغريها
 ( .)فإذا اشرتى عرضاً بنصاب بىن على حوله، وإذا اشرتاه بسائمة مل ينب له:قو 

مثاًل: إذا كانت بضاعته ثيااًب، مث إنه اشرتى ابلثياب أطعمة فإنه يبين على حوله، فإذا كانت قد مرت 
ستة أشهر وبضاعته أكسية، والستة األخرى جعلها أكياس أطعمة من األرز أو من الرب أو ما أشبه 

هر، فيشرتي أحدهم ، فإنه يبين على حوله؛ وذلك ألن التجار يغريون بضاعتهم كل يوم أو كل شذلك
 بضاعة جديدة ويصفي ما كان عنده وهكذا.

أما إذا أبدهلا بسائمة فإنه ينقطع احلول، فلو كانت عنده جتارة تقوم مبائة ألف، وملا مت هلا أحد عشر 
 حينئذ ينقطع احلول ويستقبل ابإلبل حوالً جديداً.شهراً اشرتى هبا مخسَّي من اإلبل سائمة، ف

(13/26) 

 

 [14شرح أخصر املختصرات ]
، من فضل هللا وكرمه أن شرع عبادات يف هناية كل عبادة هامة؛ لتجرب النقص والتقصري احلاصل فيها

فطر، ومن ذلك الصيام، فإن النقص يف هذه العبادة حاصل وكثري، فشرع هللا جلربه وسد خلله زكاة ال
طر فإهنا جترب ما حدث يف الصيام من خلل، فهي طهرة للصائم وطعمة للمساكَّي، ومصرف زكاة الف

فسه كما يف آية الفقراء واملساكَّي، مع أن مصارف زكاة األموال مثانية توىل هللا بياهنا وحتديدها بن
 التوبة.

(14/1) 

 

 وجوب زكاة الفطر
ة واجبة الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفققال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: وجتب 

 وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم ميونه، وتسن عن جنَّي. يوم العيد
وجتب بغروب الشمس ليلة الفطر، وجتوز قبله بيومَّي فقط، ويومه قبل الصالة أفضل، وتكره يف 



ر أو شعري أو سويقهما أو دقيقهما، أو متر، ابقيه، وحيرم أتخريها عنه، وتقضى وجواًب، وهي صاع من ب
واألفضل متر فزبيب فرب فأنفع، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، وجيوز إعطاء  أو زبيب، أو أقط،

 مجاعة ما يلزم الواحد وعكسه.
فصل: وجيب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، وخيرج ويل صغري وجمنون عنهما، وُشِرَط له نية، 

زكاة املال يف بلد  مسافة قصر، إن وجد أهلها، فإن كان يف بلد وماله يف آخر أخرجوحرم نقلها إىل 
املال، وفطرته وفطرة لزمته يف بلد نفسه، وجيوز تعجيلها حلولَّي فقط، وال تدفع إال إىل األصناف 

بيل هللا الثمانية وهم: الفقراء واملساكَّي والعاملون عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمون ويف س
فضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إىل وابن السبيل، وجيوز االقتصار على واحد من صنف، واأل

من ال تلزمه مئونته من أقاربه، وال تدفع لبين هاشم ومواليهم، وال ألصل وفرع وعبد وكافر، فإن 
 دفعها ملن ظنه أهالً فلم يكن أو ابلعكس مل جتزئه إال لغين ظنه فقريًا.

رمضان وزمن ومكان فاضل،  ة التطوع ابلفاضل عن كفايته وكفاية من ميونه سنة مؤكدة، ويفوصدق
 ووقت حاجة أفضل[ .

يسن للمسلم احلرص على اتباع السنة بقدر ما يستطيع، فإذا جاءته األوامر وفيها ما هو مسنون 
سنة وهذا واجب،  وواجب حرص على أن أييت ابملسنون زايدة على الواجب، وكثرياً ما نسمع أن هذا

اجب ولكنه متأكد، فعندان مثاًل: زكاة الفطر، فيها ويريدون ابلسنة: الفضيلة العمل الذي ليس بو 
واجب وفيها مسنون، فتجب على اإلنسان املوجود وعن أوالده ومن ميونه، وتسن عن اجلنَّي يف بطن 

 أمه، وال جتب على اجلنَّي ومن ال تلزمه مئونته وحنوه.
، وإما يف صباح يوم الفطر، وهذه الصدقة خترج يف آخر رمضان، إما عند رؤية اهلاللالفطرة: صدقة 

 العيد، وإما قبله بيوم أو يومَّي.

(14/2) 

 

 سبب مشروعية زكاة الفطر
ملاذا شرعت زكاة الفطر؟ شرعت لسببَّي: السبب األول: طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ وذلك 

ا ال يعنيه، وسفهه ولغوه، يت تقدح يف صومه، فكالمه فيمصائم قد يعمل بعض األخطاء الألن ال
والغيبة والسباب وحنو ذلك، كل هذه ال شك أهنا تنقص الصوم، كما قال النيب صلى هللا عليه 

وسلم: )من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه( يعين: أنه إذا 



ذكر الصوم قال: )إذا كان صوم ينقص أجره، ويف احلديث ملا  بقول الزور فإن صومه يبطل أوعمل 
يوم أحدكم فال يفسق وال يرفث وال جيهل، فإن سابه أحد فليقل: إين امرؤ صائم( ، وورد حديث: 
ب )أهون الصيام ترك الطعام والشراب( يعين: أن ترك الغيبة وترك النميمة وترك األعمال السيئة صع

: )من مل يدع قول الزور والعمل به ة مثرة الصيام، ويف حديث آخرعلى النفوس، وهو يف احلقيق
 واجلهل فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه( .

فلما كان الصائم ال يسلم إال اندراً شرع أن خيتم صيامه هبذه الصدقة؛ لتكون مكملة ملا نقص، 
 ومرقعة ملا خترق.

روق وصالة اين ومن صاليت صوم يرى كله خاستغفر هللا من صيامي طول زمولذلك يقول بعضهم: 
أميا صالة السبب الثاين لشرعيتها: أهنا طعمة للمساكَّي، ففي احلديث: )أغنوهم عن السؤال يف هذا 

اليوم( فإن يوم العيد يوم فرح وسرور، والناس يظهرون فيه ابلفرح ويهنئ بعضهم بعضًا، ولذلك يكون 
عنده ما يقوت به نفسه  اس يف ذلك اليوم، إذا مل يكنيذل اإلنسان نفسه بتكفف الن من الذلة أن

 ويقوت به عياله، فلذلك شرعت هذه الفطرة: طهرة للصائم وطعمة للمساكَّي.

(14/3) 

 

 من جتب عليه زكاة الفطر
جتب زكاة الفطر على كل مسلم، وال جتب على كافر، مث ال جتب عليه إال إذا فضل عن قوته وقوت 

بد أن يبدأ بنفسه، فقد ورد يف احلديث: )ابدأ بنفسك مث ، صاع أو أكثر، فال له يوم العيد وليلتهعيا
مبن تعول( ابدأ بنفسك وتصدق عليها، فيبدأ بنفسه، يرتك لنفسه طعامه وطعام عياله يوم العيد وليلة 

جته، )كفى العيد، وكذلك أيضاً ما يسد حوائجهم األصلية من كسوة وأواٍن وحاجيات، فيقدم حا
( ، ويف لفظ: )أن حيبس عن من ميلك قوته( ، فإذا عجز عنهم بدأ اً أن يضيع من يقوتابملرء إمث

بنفسه، فإن فضل شيء فلزوجته، فإن فضل بعدها فألمه، مث أبيه، مث أوالده األكرب فاألكرب، مث من 
يقول: أطعمين وإال  ينفق عليهم كخادم أو حنوه، وقيل: إن اخلادم يقدم على األوالد؛ وذلك ألنه

 فأعتقين.
الذي يف بطن أمه فال جتب عنه ولكن تسن عنه، يعين: سنة مؤكدة، ولو ولدته قبل غروب  أما اجلنَّي

الشمس بدقيقة وجبت عنه، فإن ولد يف ليلة العيد فال جتب، يعين: بعد غروب الشمس وإمنا تسن، 
طهرة، والكافر ليس ال جتب عليه؛ ألهنا وال جتب عن الكافر، فلو كان عند مسلم خادم كافر مملوك ف



هالً للتطهري، فإن أسلم قبل غروب الشمس بدقيقة وجب أن خيرج عنه، وإن أسلم بعد غروب أ
الشمس مل جيب، وكذلك لو اشرتى عبداً قبل غروب الشمس بدقيقة فعليه فطرته، وبعد غروب 

 الشمس ال تلزمه وإمنا تلزم الذي ابعه.

(14/4) 

 

 وقت إخراج زكاة الفطر
روب مشس ليلة الفطر، يعين: بعد غروب مشس آخر يوم من رمضان، هذا كاة الفطر غوقت وجوب ز 

ب، وجيوز تقدميها قبل العيد بيوم أو يومَّي، وذلك ألنه قد يشق على الناس تفريقها يف وقت الوجو 
ليلة واحدة، فلذلك رخص يف أن يقدمها قبل العيد بيوم أو يومَّي، وألن العادة أهنا إذا جاءت إىل 

لعيد،  قبل العيد بيوم أو يومَّي يبقى بعضها إىل يوم العيد، فيبقى عنده ما يسد حاجته يوم االفقري
 ويكفيه عن التطوف.

وأفضل إخراجها: يوم العيد قبل الصالة، أي: صباح العيد قبل الصالة، ولو مل تصل إىل أهلها إال 
ت عند اجلمعية ولو بلغت بعد الصالة، فمثاًل: إذا أخرجت إىل اجلمعيات يف صباح العيد، فجمع

بيوم أو بعده أبايم، فيكون صاحبها  عشرين كيساً أو أكثر، فاجلمعية تفرقها يف ذلك اليوم، أو بعده
قد أخرجها قبل الصالة، فإن مل يتيسر له إخراجها قبل صالة العيد، أخرجها ولو يف ذلك اليوم، فإن 

بقضائها مىت انتبه إىل ذلك أو عرفه، فلو وكل فات يوم العيد كله فإهنا ال تسقط، بل يقضيها ويبادر 
علم أنه مل خيرج إال بعد العيد بيوم أو يومَّي فإهنا ال تسقط، من خيرجها ليلة العيد فنسي الوكيل ومل ي

وعليه أن يقضيها ألان عرفنا أهنا فريضة، جتزئ يف ابقي العيد مع الكراهة، وحيرم أتخريها بال عذر عن 
 واًب.يوم العيد، فيقضيها وج

(14/5) 

 

 مقدار زكاة الفطر
مقدار زكاة الفطر صاع من بر أو صاع من شعري أو سويقهما أو دقيقهما، أو متر، أو زبيب، أو أقط، 

ي األصول اخلمسة اليت وردت يف األحاديث، وكانت من القوت املعتاد يف ذلك الزمان، وهي هذه ه
قط، فجاءت األحاديث إبخراجها من هذه غالب قوهتم وكان أهل البوادي كثرياً ما يقتاتون األ



اخلمسة، ففي حديث أيب سعيد: )فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من طعام 
 عاً من شعري، أو صاعاً من متر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط( فسر الطعام أبنه الرب.أو صا

ذكر واألنثى واحلر والعبد من املسلمَّي( هكذا يف وجاء يف حديث ابن عمر: )عن الصغري والكبري وال
ألهنا طهرة موطأ مالك، فدل على أهنا ال خترج عن العبد الكافر، ولو كان صاحبه ومالكه ينفق عليه؛ 

 وهو ليس أهالً للطهرة.
والدقيق هو الطحَّي، يعين: إذا طحن الرب أو الشعري جاز إخراج صاع منه، ولكن يكون ابلوزن ال 

ألنه إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فرمبا يكون الصاع بصاع ونصف بعد ما يطحن، فيخرج  ابملكيال؛
فيخرج مخسة أرطال وثلث من الدقيق أو من ابلوزن، فننظر كم وزنه، ووزن الصاع مخسة أرطال وثلثاً 

د السويق، والسويق: هو الرب أو الشعري يطبخ يف سنبله طبخاً طويالً حنو ثالث ساعات أو أربع، مث بع
ذلك جيفف، مث يصفى من السنبل، مث يسحق، مث يؤكل بدون طبخ، وإذا أرادوا أكله بلوه مباء 

ل، ويتخذه املسافر زاداً إذا كان مستعجاًل، ويكون وأكلوه؛ فإنه قد نضج عندما طبخ وهو يف السنب
 الصاع من هذا ابلوزن ال ابلكيل، يعين: مخسة أرطال وثلث ابلعراقي.

(14/6) 

 

 خترج منها الفطرةواع اليت أفضل األن
ه إىل طبخ أكثر الصحابة على أن أفضل األصناف يف زكاة الفطر: التمر لسهولة نقله وعدم احتياج

أو إصالح، فكانوا خيرجوهنا من التمر كـ ابن عمر، ولكن يفضل األنفع للفقراء، ومعاوية ملا قدم من 
خيص، فأشار عليهم أن خيرجوها من الرب ولو الشام وجد أهل املدينة خيرجوهنا من الشعري، والشعري ر 

ك ألنه رأى أن الشعري ال أقل، فقال: أرى نصف صاع من مسراء الشام يعدل صاعاً من الشعري؛ وذل
يؤكل، وإمنا يدفع علفاً للغنم وحنوها، والناس خيرجون منه، فأشار عليهم أن خيرجوا شيئاً يؤكل ولو 

قيمة نصف صاع من الرب، فجعلوا صاع الشعري بنصف صاع قلياًل، وكانت قيمة الصاع من الشعري ب
 الشعري.من بر، ولكن أاب سعيد استمر على إخراج صاع كامل، ولو من 

فنصف صاع من الرب الذي يؤكل أفضل  -والشعري ال يؤكل-فنقول: إن كان والبد من إخراج شعري 
 بر بطيب نفس فإن ذلك أكمل.من صاع أو صاعَّي مما ال يؤكل، أما إذا كانوا خيرجوهنا صاعاً من 

 طبخ، مث بعده فاألفضل هو التمر كما فعله ابن عمر، مث بعده الزبيب؛ ألنه شبيه به، وال حيتاج إىل
الرب؛ ألنه أنفع، مث ينظر إىل األنفع، فإذا عدمت هذه اخلمس أجزأ كل حب يقتات، وذهب بعض 



املعتاد، وأفىت مشاخينا إبخراجها من العلماء كـ شيخ اإلسالم إىل أن األفضل إخراجها من القوت 
 يتيسر فالرب أفضل، ألنه األرز؛ ألنه أكثر استعماالً يف هذه األزمنة، فإخراجها منه أفضل، وإذا مل

قوت، أما التمر فقد ال يقتات به إال القليلون، ولو كان ينفع الفقراء وحنوهم، لكن الغالب أهنم ال 
ف وكان قوت أهل البلد مثاًل: الدخن أو الذرة أو السلق أو جيعلونه قواًت، فإذا عدمت هذه األصنا

 الفول فإهنم خيرجون منه؛ ألنه يصبح قواتً معتاداً.
واختلف هل خترج من اللحم؟ إذا كان قوهتم حلم مسك أو حلم طري فنقول: إذا كانوا ال يطعمون إال 

 اللحم أخرجوا الزكاة مما أيكلون.

(14/7) 

 

 قداً حكم إخراج زكاة الفطر ن
ن: إذا اختلف هل جيزئ إخراج القيمة يف زكاة الفطر؟ احلنفية جييزون إخراج القيمة، واجلمهور يقولو 

وجدت األصناف اخلمسة أو القوت فال؛ وذلك خلدمة الفقراء، واحلنفية قالوا: نظران وإذا احلاجة 
يشرتي صاحبها الصاع تندفع ابلقيمة، ونظران وإذا كثري من الذين أيخذوهنا يبيعوهنا برخص، فرمبا 

ن، فلو أعطي قيمتها خبمسة، فيجتمع عند الفقري عشرون صاعاً فيبيع الصاع بثالثة؛ ألنه يريد الثم
لكان أربح له، ولكن األوىل إخراجها من األصناف، وإعطاؤها ملن هو حباجة إليها ليأكلها، أما هؤالء 

اسم الفقر، ولكن ينظر من هم الفقراء  الذين جيمعوهنا ويبيعوهنا فال يستحقوهنا، ولو كان يشملهم
عليهم، فبدل ما يذهبون ويشرتوهنا من الذين حيتاجون إىل القوت، فشراؤها هلم خدمة هلم، وتسهيل 

 األسواق أتتيهم عند أبواهبم.
قوله: )وجيوز إعطاء اجلماعة ما يلزم الواحد وعكسه( يعين: إذا كان الفقراء كثريين فأخرجت صاعًا 

حفنة حفنة، وكذلك إذا كان الفقري واحداً والبيوت كثرية: عشرة بيوت، وكلهم مجعوا  وفرقته عليهم
 ها هذا الفقري فهذا جائز إذا كان مستحقاً.فطرهتم وأعطو 

(14/8) 

 

 وجوب إخراج الزكاة على الفور
لها ذكر املصنف إخراج الزكاة، يعين: زكاة املال وزكاة الفطر، وإخراجها يعين: إيصاهلا إىل أه



اؤها ملستحقيها فوراً بدون أتٍن وبدون أتخري، فقد حيتاج إىل عمل، وحيتاج إىل أن حيصي قيمة وإعط
بضائعه ويدققها، وحيسب الديون اليت عليه، وحيسب الديون اليت له، ويسقط هذه من هذه، مث ينظر 

فإذا تيسرت ها؟ نصرفيف الباقي، مث ينظر هل عنده سيولة نقود، مث بعد ذلك يسأل: أين الفقراء؟ ملن 
 ومجع ما يكفي أخرجه وأوصله إىل أهله.

(14/9) 

 

 وجوب الزكاة يف مال الصيب واجملنون
لويل إخراج الفطرة الصيب واجملنون يف أمواهلما زكاة، وعليهما زكاة فطر ولو مل يكوان مكلفَّي، فيلزم ا

أموال فالويل هو املكلف عن الصيب وعن اجملنون ولو مل يكوان من الذين يصومون، فإذا كانت هلما 
نفية إىل أنه ال يزكى مال اجملنون؛ إبخراج الزكاة منها، هذا هو قول اجلمهور، وذهب بعض العلماء كاحل

، ويسقط عن احلج، فكيف يكلف ألنه غري مكلف، يقولون: تسقط عنه الصالة ويسقط عنه الصوم
 ابلزكاة؟!

 و
 اجلواب

وألن املال دن، أما الصالة والصوم فإهنا على البدن؛ أن الزكاة جتب يف املال وال جتب على الب
املوجود تتعلق به نفوس الفقراء، فينظرون إىل هذا املال الذي يديره وكيله، فيتحرون أن أيتيهم حقهم 

 لذلك جتب الزكاة يف مال الصيب ويف مال اجملنون.منه، وال ينظرون إىل مالكه، ف
خرج من جيبه ماالً وأعطاه مسكيناً كتطوع، مث أراد أن ينويها والبد من النية عند إخراج الزكاة، فلو أ

 د أن تكون مقارنة إلعطائها الفقري، فال يصح أن خيرجها بال نية وال جتزئ.زكاة ال يصح؛ ألن النية الب
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 حكم نقل الزكاة إىل بالد غري بالد املزكي
مسافة قصر، يعين: إىل مسرية هنا ال تنقل إىل ثر الفقهاء على أهل جيوز نقل الزكاة إىل بالد أخرى؟ أك

يومَّي بسري اإلبل، بل تفرق يف البلد الذي فيه املال؛ وذلك ألن الفقراء فيه يتشوفون إىل حقهم يف 
هذا املال، فإذا نقلت إىل بالد أخرى كان يف ذلك تفويتاً حلقهم، وإساءة الظن أبهل هذا املال، 



 اء ومل أيتنا شيء منها؟! فهذا هو السبب.يف زكوا وحنن فقر زكون، ويقولون: كفيظنون أهنم ال ي
واستدلوا أيضاً بقوله صلى هللا عليه وسلم: )تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم( فإن ظاهره أهنا 

تؤخذ من هذا وتعطى هلذا يف احلَّي ويف احلال، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يرسل السعاة فيأمرهم 
 فإذا مل جيدوا أحداً من الفقراء جاءوا إليه مبا بقي. لفقراء يف حينها،أن يفرقوها على ا

ولعل الصواب: أنه يصح نقلها للمصلحة، ومعروف أنه عليه السالم كان يرسل اجلباة ليأتوا إليه 
ى أهل املدينة ابلزكاة، وأن أولئك اجلباة كانوا أيتون فيقولون: هذه هي الزكاة اليت مجعناها، فيفرقها عل

 وغريهم. على أهل البوادي أو
ويف حديث ابن اللتبية أنه قال: )هذا لكم وهذا أهدي إيل( ، فأنكر عليه النيب صلى هللا عليه وسلم 
قبول اهلدية، خمافة أنه تغاضى ألجلها عن بعض احلقوق، وقال: )أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت 

 أتتيه هديته إن كان صادقًا( .
إليه، وال شك أهنم كانوا يفرقون بعضها، ولكن الغالب أهنم  كانوا أيتون هبا  ى أن الواقع أهنمفدل عل

أيتون أبكثرها، ولعل السبب يف ذلك: أن أهل تلك البوادي أغنياء وعندهم أموال، فإذا جبيت من 
 يعها أو يدخلها يفهؤالء البوادي وليس فيهم فقراء فإهنا جتمع ويؤتى هبا إىل اإلمام مث اإلمام يتوىل توز 

واقع يف هذه األزمنة أن اجلباة والعمال يوجهون ويقال هلم: أعطوا فالاًن، وأعطوا فالاًن، بيت املال، وال
وأعطوا فالاًن؛ فيعطون حبسب تلك األمساء، وما بقي فإهنم أيتون به ويدخلونه يف بيت املال، وال شك 

ل جهة وتصرف ل اليت جتىب من كملال جممع األمواأن من دفعها إىل ويل األمر برئت ذمته؛ ألن بيت ا
 يف مصاحل املسلمَّي.
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 خترج زكاة املال يف بلد املال، وزكاة الفطرة يف مكان وجوده
لد وماله يف آخر، أخرج زكاة املال يف بلد املال، وأخرج فطرته وفطرة من ميونه إذا كان املزكي يف ب

لزكاة تتبع املال، والفطرة تتبع البدن، مثاله: إذا  وفطرة من لزمته يف البلد الذي هو فيه، قالوا: ألن ا
الرايض، لد املال: كانت أمواله يف الرايض وهو مستقر يف مكة أو يف جدة، فإنه يفرق زكاة أمواله بب

وخيرج فطرته وفطرة عياله يف البلد اليت أقاموا فيها، وقيل: إنه خيرج فطرته يف البلد الذي تغيب مشس 
و فيه، فلو قدر مثالً أنه وعياله صاموا يف الرايض، وقبل العيد ببومَّي أو بيوم الثالثَّي من رمضان وه



يعين: كأن الفطرة تتبع البدن،  ون يف مكة،ذهبوا إىل مكة، وجاءهتم ليلة العيد وهم مبكة فيفطر 
 فيخرجوهنا يف البلد الذي هم فيه ليلة العيد.
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 جواز تعجيل الزكاة
ه السنة وعندك زكاة السنة القادمة مستحقاً يف هذَّي فقط، يعين: إذا رأيت حيوز تعجيل الزكاة حلول

وزكاة السنة اليت بعدها فقلت: سوف أعجل زكاة سنتَّي وأعطيها هذا الفقري الذي يكاد أن يسجن 
يف دينه، أو الذي أحدق به الغرماء وشددوا عليه، فأعطيته زكاة سنتَّي دفعة واحدة جاز ذلك، وال 

سبب، وإال فاألصل إخراج زكاة كل مال بعد سنتَّي، وإمنا جيوز هذا إذا كان هناك  جيوز أكثر من
 حوله.

واستدلوا أبنه صلى هللا عليه وسلم قال: )إان كنا احتجنا فأقرضنا العباس صدقة سنتَّي( ملا جاء عمر 
سنتَّي،  فقال: إن العباس منع الزكاة، قال: )هي علي ومثلها معها( يعين: كان العباس قد دفع زكاة

 ة عن سنتَّي وال يستحب.فدل على أنه جيوز إخراج الزكا
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 مصارف الزكاة
أن رجالً جاء إىل النيب صلى هللا أهل الزكاة هم املذكورون يف اآلية الكرمية من سورة التوبة، ذكروا 

 حكم فيها عليه وسلم يسأله من الزكاة، فقال: )إن هللا مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات حىت
هو، فجزأها مثانية أجزاء، فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك حقك( فبَّي أن هللا تعاىل هو الذي 

َا الصنَدقَاُت( ، توىل قسمها يف  [ وحد 60)إمنا( أداة حصر، }لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكَِّي{ ]التوبة:قوله: )ِإمنن
قية الشهر يقرتض، فإذا كان دخله مخسمائة الفقري: هو الذي دخله يكفيه أقل من نصف الشهر، وب

إذا كان مثالً دخله وينفقها يف ثالثة عشر يومًا، وبقية الشهر ليس عنده شيء فهذا نسميه فقريًا، ف
سبعة عشر يوماً فنسميه مسكينًا، فاملسكَّي أقل حاجة من الفقري، والدليل أن هللا  ستمائة وتكفيه

ليهم، قال تعاىل: }ِإْن تـُْبُدوا الصنَدقَاِت َفِنِعمنا ِهَي َوِإْن خُتُْفوَها تعاىل ذكر الفقراء وحث على اإلنفاق ع
ال تعاىل: }لِلُفَقَراِء النِذيَن ُأْحِصُروا يف َسِبيِل اَّللِن [ ، وق271َخرْيٌ َلُكْم{ ]البقرة:َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقَراَء فـَُهَو 



ُهْم اجْلَاِهُل َأْغِنَياَء ِمْن التـنَعفُِّف تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم ال َيْسأَلُوَن النناَس ال َيْسَتِطيُعوَن َضْرابً يف اأَلْرِض حَيَْسبُـ 
[ وصفهم 8له: }لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن{ ]احلشر:[ هكذا وصفهم، وكذلك يف قو 273قرة:ِإحْلَافًا{ ]الب

وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم  أبهنم فقراء؛ ألهنم تركوا أمواهلم وهاجروا، فالفقراء أشد حاجة،
 استعاذ من الفقر: )أعوذ بك من الفقر إال إليك( .

الدليل قول هللا تعاىل: هو الذي يكفيه دخله أكثر الشهر، و وأما املسكنة فاملسكَّي أخف حاجة، و 
أبهنم مساكَّي، وأن هلم [ فوصفهم 79}َأمنا السنِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكََّي يـَْعَمُلوَن يف اْلَبْحِر{ ]الكهف:

سفينة يعملون عليها يف البحر، فدل على أهنم قد ميلكون بعض األشياء، ومع ذلك يوصفون أبهنم 
لم قال: )اللهم أحيين مسكينًا، وأمتين مسكينًا، واحشرين َّي، وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسمساك

مسكيناً دل على أن املسكنة أقل  يف زمرة املساكَّي( فكونه استعاذ من الفقر، وسأل ربه أن جيعله
 شدة من الفقر.

ليجمعوها، فيكون هلم حق فيها الثالث: العاملون عليها، يعين: اجلباة الذين جيمعوهنا، يرسلهم األئمة 
تعبهم، ويستثىن من ذلك إذا كان هلم رواتب، فاحلكومة يف هذه األزمنة تفرض هلم رواتب، فإذا   بقدر

خذوا منها شيئًا، بل يكتفون مبا يفرض هلم من الرواتب، فإن فرضت هلم كان كذلك فال حيق هلم أن أي
 زيدون، هذا هو الصواب.احلكومة شيئاً ونسبة معينة اقتصروا عليها، وال ي

ؤلفة قلوهبم، وهم رؤساء القبائل ومن كانت هلم شهرة ومكانة يف أقوامهم، فيعطون أتليفاً الرابع: امل
ي من الزكاة ولو كان كافراً حىت يسلم، أو ليقوى إميانه، فهو مسلم، هلم، إذا كان يرجى إسالمه أعط

اآلخرون  م نظريه، فإذا أعطيناه أسلم أولئكولكن إميانه ضعيف، فيعطى حىت يقوى إميانه، أو إسال
من القواد والرؤساء، أو يرجى منه جباية زكاة، إذا كان رئيساً وقومه يطيعونه وال جيبون الزكاة إال إذا 

، فإذا أعطيناه شيئاً منها سلم قومه وعشريته ودفعوا الزكاة، فمثل هؤالء مؤلفة قلوهبم فيعطون أمرهم
 منها.

أعطى منها املؤلفة قلوهبم، ومنهم: عيينة بن عليه وسلم ملا غنموا غنائم حنَّي  وثبت أنه صلى هللا
فغضب لذلك حصن، واألقرع بن حابس، ومنهم عباس بن مرداس أعطاه أقل من عيينة واألقرع؛ 

فكمل له النيب صلى هللا عليه وسلم مثلهم، ال شك أن مثل هؤالء كانوا يُتألفون، ويف عهد عمر 
، وعاد أولئك الرؤساء كسائر الناس ال حيتاج إىل ي اإلسالم وانتشر ومتكن يف البالدرضي هللا عنه قو 

نتألفهم، وليسوا فقراء وال  أتليفهم، فأسقط عمر حقهم، وقال: إن هللا قد أعز دينه فال حاجة إىل أن
لزكاة، مساكَّي وال ضعفاء وال غارمَّي، وال نعطيهم ألهنم أكابر ورؤساء وقواد، وهم ال يستحقون من ا

اإلسالم، فأما بعد ما قوي اإلسالم فال حق هلم، وهذا هو السبب يف إمنا كان ذلك يف حالة ضعف 
 إسقاطه حقهم.



اشرتوا أنفسهم مبال مؤجل، ويسمون املكاتبَّي، فاملكاتب اخلامس: الرقاب، يعين: املماليك الذين 
 الذي اشرتى نفسه يعطى من الزكاة حىت يويف عن نفسه.

ليه دين كثري ال يستطيع وفاءه، إما غارم إلصالح ارمون، والغارم: هو املدين الذي عالسادس: الغ
غارم لنفسه يعين: استدان وال ذات البَّي، كأن يقرتض أمواالً يصلح هبا بَّي فئتَّي من املسلمَّي، وإما 

 يستطيع أن يفي، ولو مل يوصف أبنه فقري، ولو كان عنده دخل، ولكن الدين استغرق أمواله.
اجلهاد، يعين: اجملاهدون الذين ليس هلم رواتب، فيعطون من الزكاة سابع: يف سبيل هللا، فسر أبنه يف ال

وإايابً ولو كانوا أغنياء يف بالدهم؛ تقوية  ما يشرتون به أسلحة وما ينفقون به على أنفسهم ذهاابً 
حلسنة أو الدرهم للمجاهدين وللجهاد، وتكون النفقة عليهم مضاعفة، فالنفقة يف سبيل هللا: ا

عض العلماء إىل أن كلمة يف سبيل هللا تعم وجوه اخلري كلها، فيدخل يف ذلك بناء بسبعمائة، وذهب ب
ر، وإصالح الطرق، وهتيئتها للسالكَّي، ويدخل يف ذلك املساجد، وبناء املدارس، وإصالح القناط

إن سبيل هللا كل وسيلة  نشر العلم، وطبع الكتب، وتيسري وسائل العلم وما أشبه ذلك، وقالوا:
 رضا هللا تعاىل.توصل إىل 

ونقول: إذا تعطلت هذه املصاحل ومل يوجد هلا إال مصرف الزكاة صرف فيها من الزكاة، وإال فاألصل 
 كاة هلا مصرف خاص، وهو كوهنا يف سبيل هللا يعين: يف القتال.أن الز 

ده، ويف به السفر، وإن كان له أموال يف بالالثامن: ابن السبيل، ويعرفونه: أبنه املسافر الذي انقطع 
هذه األزمنة ميكنه أن يتصل ببالده، ويطلب إرسال مال بواسطة البنوك، وأييت بسرعة، لكن إذا مل 

طعاً ال يستطيع حيلة، وليس له وسيلة يصل هبا إىل أهله؛ حلت له الزكاة إىل أن يصل يتيسر وبقي منق
 انية.إىل أهله، هؤالء هم أهل الزكاة الثم

(14/14) 

 

 االقتصار يف صرف الزكاة على صنف واحد من األصناف الثمانية
له تعاىل: }َوِإْن صرف الزكاة على صنف واحد؟ الصحيح أنه جيوز، والدليل قو هل جيوز االقتصار يف 
[ فاقتصر على الفقراء، فدل على أنه جيوز 271َء فـَُهَو َخرْيٌ َلُكْم{ ]البقرة:خُتُْفوَها َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقَرا

قول: هذا إعطاؤهم الزكاة كلها، واألفضل تعميمهم، يعين: األفضل إذا كان عندك مال كثري أن ت
لغارمَّي، هذا نصيب اجملاهدين، هذا نصيب نصيب الفقراء، هذا نصيب املساكَّي، هذا نصيب ا

نصيب املنقطعَّي، وتسوي بينهم، يعين: إذا كانت مثانية آالف فكل قسم أو صنف له العاملَّي، هذا 



 دمون.ألف، ولكن الصواب أنه يقدم أكثرهم حاجة، فاألشد حاجة كالفقراء والغارمَّي مثالً يق
ذا كان له أقارب وفقراء ال تلزمه مئونتهم ففيهم قوله: )وتسن إىل من ال تلزم مئونته من أقاربه( إ

يقول صلى هللا عليه وسلم: )صدقتك على املسكَّي صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة أفضل، 
محاية ووقاية ملاله، وصلة( بشرط أال تلزمه مئونتهم، فإن كانت تلزمه مئونتهم فال جيوز؛ ألنه يدفعها 

د لو ماتوا رثهم أو يرثونه، فإذا كان له إخوة فقراء وليس هلم أوالوالذين تلزمه مئونتهم: هم الذين ي
لورثهم، ألزم إبعطائهم النفقة، وألزم ابإلنفاق عليهم إذا كان قادرًا، فإن كان هلم أوالد فإنه ال يرثهم، 

مامه إذا مل يكن هلم أوالد ومل يكن هلم إخوة، وكان هو ففي هذه احلالة يعطيهم من الزكاة، وكذلك أع
 م فال يعطيهم من الزكاة.الذي يرثهم لو ماتوا، أو يرثون منه يلزمه اإلنفاق عليه
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 حكم دفع الزكاة لبين هاشم يف حالة الضرورة
: هم أقارب النيب صلى هللا عليه وسلم، يقول صلى هللا عليه ال تدفع الزكاة لبين هاشم، وبنو هاشم

ي أوساخ الناس( وقال هلم: )إن لكم خبمس اخلمس ما وسلم: )ال حتل الصدقة لبين هاشم، إمنا ه
 يغنيكم عن الزكاة( هذا هو املشهور.

ة احلسن نة يوجد كثريون يسمون أنفسهم سادة، ويدعون أهنم من ذرية علي إما من ذريويف هذه األزم
ء أو احلسَّي، أو من ذرية جعفر أو حنو ذلك، فيقولون: حنن من بين هاشم ويوجد فيهم فقراء وضعفا

ومساكَّي وغارمون، وال أيتيهم من بيت املال ما يكفيهم، فنقول: إذا اضطروا واحتاجوا جاز أن يدفع 
لى هللا عليه وسلم إذا م؛ وذلك ألنه مل يتيسر هلم ما كانوا يعطونه من مخس اخلمس، كان النيب صهل

اخلمس يوزعه مخسة  غنم غنيمة قسمها مخسة أمخاس: أربعة أمخاس للغامنَّي، ومخس جيتبيه، مث إن هذا
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنن َّلِلنِ   مُخَُسُه َولِلرنُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى أمخاس على قوله تعاىل: }َواْعَلُموا َأمنن

وال، [ فيوزعه على هؤالء، ويف هذه األزمنة ال يوجد جباية أم41َمَساِكَِّي َواْبِن السنِبيِل{ ]األنفال:َوالْ 
وال يوجد ما يقوم مقام الزكاة، فال مخس وال غنائم، فيحتاجون إىل أن يعطوا من الزكاة ما يسد 

 اجتهم.ح
حتل هلم يف هذه احلالة كما حتل ذكر املصنف أن موايل بين هاشم ال حتل هلم الزكاة، والصحيح أهنا 

ه وسلم، ذكر أن بعض العمال لبين هاشم، واستدل الفقهاء حبديث أيب رافع موىل النيب صلى هللا علي
 عليه وسلم فقال: )إهنا استدعاه أن خيرج معه يف عمالة للزكاة ليصيب منها، فاستشار النيب صلى هللا



بو رافع، فإذا قلنا: إهنا حتل لبين هاشم للحاجة فمواليهم ال حتل لنا، وإن موىل القوم منهم( فلم خيرج أ
 سيادة اليت لبين هاشم.ابلطريق األوىل، فمواليهم ليس هلم شرف ال

(14/16) 

 

 حكم دفع الزكاة إىل من تلزم مئونته
مه مئونتهم، فاألصل: هم اآلابء واألجداد ذكوراً وإاناًث، قوله: )وال حتل ألصل وال فرع( وذلك ألنه تلز 

فال يعطي منها أابه وال أمه وال جده أاب أبيه، وال جده أاب أمه، وال جداته من كل جهة، وال يعطي 
حداً من أصوله، وكذلك الفروع وهم من تفرع عنه: أوالده ذكوراً وإاناًث، وأوالد بنيه ذكوراً وإاناًث، أ

 وأوالد بنات بناته وحنوهم؛ ألنه ينفق عليهم عند احلاجة، وينفقون عليه إذا احتاج. وأوالد بناته
 وال حتل الزكاة لكافر؛ وذلك ألهنا صدقات، والكفار ليسوا أهالً للصدقات.

(14/17) 

 

 حكم دفع الزكاة ملن ُظن من أهلها مث تبَّي خالف ذلك
الً فلم يكن مل جتزئ( يعين: دفعها هلامشي يظنه غري هامشي فإهنا ال جتزئ قوله: )فإن دفعها ملن ظنه أه

إذا علم بعد ذلك أنه من بين هاشم، أما إذا دفعها ملن يظنه غنياً فبان فقرياً فإهنا جتزئ، وفيه قصة 
رجل الذي قال: ألتصدقن الليلة، فخرج فوضع صدقته يف يد غين، فأصبحوا يتحدثون: ذلك ال

على غين، فقيل له: إنه قد قبلت صدقتك، وكذلك لو تعمد إخراجها ملن يعتقده غنيًا، تصدق الليلة 
نه قال: هذا الرجل أعطيه وأان أجزم أنه غين، فأعطاها إايه، مث تبَّي أنه فقري، فهل جتزئ؟ ال جتزئ؛ أل

 عندما دفعها كان جازماً أهنا يف غري أهلها.

(14/18) 

 

 احلث على صدقة التطوع وتضاعفها يف األزمنة واألماكن الفاضلة
صدقة التطوع، والصدقة ابلفاضل مستحبة، وقد رغب هللا تعاىل يف  بعد ذلك ذكر املصنف



ْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكََّي َواْبَن السنِبيِل الصدقات كما يف قوله تعاىل: }َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي ا
وكذلك قوله تعاىل يف قصة عباد حبه،  [ يعين: آتى املال على177َوالسنائِِلََّي َويف الّرِقَاِب{ ]البقرة:

{ هللا األبرار: }َوُيْطِعُموَن الطنَعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسرياً * ِإمننَ  ا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللِن
 [ كل هذا يف صدقة التطوع، وورد فيها فضل كبري ومضاعفة كبرية.9-8]اإلنسان:

فايته وكفاية من ميونه، فهي سنة مؤكدة، وال جيوز أن ينقص كفاية ل عن كفالبد أن يتصدق مبا فض
 تعول( . عياله؛ حلديث: )ابدأ بنفسك فتصدق عليها( وحديث: )ابدأ بنفسك مث مبن

وتضاعف أجر الصدقة يف رمضان ورد فيه حديث: )إذا دخل رمضان فانبسطوا يف النفقة فإن النفقة 
لك يف األزمنة الفاضلة كعشر ذي احلجة ويوم اجلمعة، ، وكذفيه مضاعف( ، وكذلك يف سبيل هللا

وشدة وفقر وكذلك األماكن الفاضلة كمكة واملدينة، وكذلك أوقات احلاجة، إذا كانت هناك حاجة 
 وجوع شديد يف بلد، فإن الصدقة عليهم تكون مضاعفة، هذا هو األصل يف إجياب الصدقات.

(14/19) 

 

 [15شرح أخصر املختصرات ]
من كرم هللا عز وجل أن شرع لعباده كثرياً من العبادات اليت يكسبون هبا األجور واحلسنات، ومن 

 شارع بزمان وعالمات.أعظم تلك العبادات فريضة الصيام، وقد حددها ال
فعلى املسلم أن يعرف أحكام الصيام وما يتعلق به؛ ليحقق هذه العبادة العظيمة كما أمره هللا تعاىل، 

 ك الفضل واألجر.فينال بذل

(15/1) 

 

 كتاب الصيام
أشرف املرسلَّي، نبينا حممد  بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملَّي، وصلى هللا وسلم على

 آله وصحبه أمجعَّي.وعلى 
 ه هللا: ]كتاب الصيام.قال املصنف رمح

يلزم كل مسلم مكلف قادر، برؤية اهلالل ولو من عدل، أو إبكمال شعبان، أو وجود مانع من رؤيته 
 ليلة الثالثَّي منه كغيم وجبل وغريمها، وإن رؤي هناراً فهو للمقبلة.



 ًا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا.وبه يف أثنائه، أو قدم مسافر مفطر وإن صار أهالً لوج
 من أفطر لكرب أو مرض ال يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً.و 

وسن الفطر ملريض يشق عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتا 
 فقط، أو على ولديهما فمع اإلطعام ممن ميون الولد.

 صح صومه، ويقضي املغمى عليه.غمي عليه، أو جن مجيع النهار مل يومن أ
 يصح صوم فرض إال بنية معينة جبزء من الليل، ويصح نفل ممن مل يفعل مفسداً بنية هناراً مطلقًا[ .وال 

صيام رمضان هو الركن الرابع، وقبله ركن الشهادة وركن الصالة والزكاة، وقد أمجع املسلمون على 
 يلزم إال املكلف، فال يلزم الكافر وال يصح منه، وال لى كل مسلم، وال يلزم إال املسلم،أنه فريضة ع

فال يلزم اجملنون وال الصغري، لكن الصغري يدرب عليه حىت أيلفه إذا كلف، وال يلزم العاجز كاملريض 
 وحنوه ممن يشق عليه.

(15/2) 

 

 كيفية ثبوت دخول رمضان وانتهاؤه
عليه، وكم يكفي للرؤية؟ ا متفق ان، وهذجيب صوم رمضان برؤية اهلالل، أو إبكمال عدة شعب

األكثرون على أنه يكفي واحد لرؤية هالل رمضان، وأما هالل شوال فال يكفي إال اثنان عدالن، 
فقد ورد أنه جاء أعرايب فقال: )إين رأيت اهلالل، فقال: أتشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا؟ 

 قال: نعم، فأمر بالالً أن يؤذن للصوم( .
لث ذكره بقوله: أو وجود مانع يف الرؤية ليلة الثالثَّي منه كغيم وجبل وغريمها، هذه سبب اث مث هناك

املسألة خمتلف فيها، فإذا كانت ليلة الثالثَّي وحال دونه غيم أو قرت أو مانع كجبل فهل يصومون أم 
مام ستدل اإلصام؛ واال؟ املشهور عند اإلمام أمحد أهنم يصومون، والراجح من حيث الدليل أنه ال ي

أمحد حبديث عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن 
غم عليكم فاقدروا له( قالوا: اقدروا له يعين: ضيقوا عليه، واستدلوا على أن القدر مبعىن التضييق 

أيضاً أبن ابن عمر كان إذا كان ليلة ستدلوا [ ، وا7بقوله تعاىل: }َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزقُُه{ ]الطالق:
الثالثَّي أرسل من ينظر إليه، أرسل أربعة أو عشرة وقال: انظروا إىل اهلالل، فإن كانت صحواً ومل 

يروه أصبح مفطراً يوم الثالثَّي، فإن رأوا اهلالل صام، فإن كان هناك غيم أو قرت حال دون أن يروه 
 لقوله: )فاقدروا له( ولكن إذا نظران إىل بقية األحاديث تفسرياً  ابن عمرأصبح صائمًا، فجعلوا فعل 



رأينا أن أكثر الرواايت تبَّي أن القدر مبعىن اإلمتام، فقد ورد يف رواية: )فاقدروا له ثالثَّي( ويف رواية: 
 )فأكملوا عدة شعبان ثالثَّي( ، ويف رواية: )فأكملوا العدة( وهذا هو الصحيح.

يلة املقبلة( لكن ال يعتد به إال إذا رؤي متأخراً عن الشمس، فأما إذا فهو لل هناراً  قوله: )وإن رؤي
رؤي أمام الشمس فإنه ال يعترب هالاًل، وإمنا يكون هالالً إذا رؤي بعد غروب الشمس، أو رؤي يف 

 النهار وقد سبقته الشمس، وعرف أبهنا تغيب قبله.

(15/3) 

 

 من صار أهالً للصيام أثناء هنار رمضان
مسك وقضى( صورة ذلك: إذا قدر أن إنساانً صغريًا، ابن وله: )ومن صار أهالً لوجوبه يف أثنائه أق

إحدى عشرة أو اثنيت عشرة سنة، ويف أثناء هنار رمضان كان مفطرًا، فنام يف النهار فاحتلم، فنقول 
حاضت يف له: أمسك بقية يومك، واقضه إذا انتهى رمضان، وصم بقية الشهر، وكذلك الفتاة إذا 

الذي حاضت فيه قد بلغت فيه، فيلزمها قضاؤه، وكذلك مثاًل: إذا  أثناء النهار، نقول: هذا النهار
طهرت احلائض يف أثناء النهار، وكانت قد أصبحت مفطرة بسبب احليض، وملا كان يف نصف النهار 

، وكذلك طهرت واغتسلت، فإهنا متسك بقية النهار، وتقضي ذلك اليوم الذي طهرت يف أثنائه
وهو مفطر فإنه ميسك بقية هناره ويلزمه القضاء، وكذا املريض إذا املسافر إذا قدم يف وسط النهار 

 عويف يف وسط النهار وهو مفطر، لزمه اإلمساك بقية يومه، ولزمه القضاء.

(15/4) 

 

 الكبري واملريض امليئوس يطعمان عن كل يوم مسكيناً 
أفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا، ألنه معذور يف  ه إذاى برؤ الكبري أو املريض الذي ال يرج

 إفطاره، وال يستطيع الصيام لكرب أو مرض ال يرجى برؤه، فيلزم أولياؤه أن يطعموا عنه.
واختلف العلماء فيما إذا كان قد ذهب عنه التمييز، يعين: خرف فأصبح ال يعقل وال يفهم وال مييز، 

 بعد ذلك يشرب أو أيكل، فصار أقل حالة من الطفل، كت، مث: أمسيقولون له: أمسك وصم فيقول
ففي هذه احلال من العلماء من يقول: يسقط عنه التكليف كاجملنون؛ ألنه فاقد العقل، واألكثرون 

 على أنه يطعم عنه؛ ألنه مل يزل حتت واليتهم؛ وألنه قد جتاوز سن التكليف.



(15/5) 

 

 واإلفطار بيان األفضل للمريض واملسافر من الصوم
األفضل له أن يفطر أم يصوم مع املشقة؟ األفضل أن يفطر مع  املريض الذي يشق عليه الصيام هل

املشقة، وهذه رخصة، وهللا تعاىل حيب أن تؤتى رخصه، فإذا كان الصوم يتعبه فالفطر أفضل له، 
يصوم؟ يف  وكذلك املسافر الذي يقصر الصالة، هل األفضل له أن يفطر ويقضي أو األفضل له أن

يف الصيام يف السفر حبيث إنه يسقط، وحيتاج إىل من خيدمه، ومن ذلك تفصيل: إذا كانت عليه مشقة 
يفرش له الفراش، ومن يرشه، ومن حيمله؛ ففي هذه احلال األفضل له الفطر، ولو صام وصرب على 

لفطر مع املشقة الكلفة أجزأه الصيام عن أايم رمضان، هذا قول اجلمهور، يعين: أن األفضل له ا
شم وصام فإن ذلك جيزئه، ويسقط عنه الفرض، واستدلوا حبديث أيب اإلفطار، وأنه لو تكلف وجت

الدرداء قال: سافران يف حر شديد حىت إن أحدان ليجعل يده فوق رأسه من حر الشمس، وما فينا 
 صرب على الصوم.صائم إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعبد هللا بن رواحة، ففي هذا مشقة و 

، والصيام ال يكلفه وال يعوقه عن حاجته، فيخدم نفسه ويصلح شئونه: وأما إذا مل تكن عليه مشقة
يصلح طعامه ويفرش فراشه، ويصلح مركبه، وال حيوجه إىل أحٍد خيدمه؛ ففي هذه احلال الصوم 

فمنا الصائم ومنا  أفضل، وإن أفطر جاز، فعن أنس قال: كنا نسافر مع النيب صلى هللا عليه وسلم
على املفطر، وال املفطر على الصائم، فكانوا يرون أن من به قوة وقدرة  املفطر، فلم يعب الصائم

فإنه يصوم، ويف حديث جابر املشهور: أهنم كانوا يف سفر، قال: )فمنا الصائم ومن املفطر، فنزلنا 
كاب، فقال النيب صلى هللا عليه منزاًل، فسقط الصوام وقام املفطرون فضربوا األبنية، وسقوا الر 

املفطرون اليوم ابألجر( وذلك ألن الصوام سقطوا حتت الظل، ومل تكن عندهم قدرة وسلم: ذهب 
على أن خيدموا أنفسهم، وال أن خيدموا رفقتهم من شدة اجلهد، ومن شدة الضمأ، ومن شدة التعب، 

، وال يستطيعون أن خيدموا أنفسهم، فالفطر فإذا كانوا هبذه احلال حبيث إهنم يسقطون إذا نزلوا منزالً 
واحلال هذه أفضل، وعليه حيمل حديث أيب موسى وغريه: )أنه صلى هللا عليه وسلم كان يف سفر، 

فرأى زحامًا، ورجالً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال: ليس من الرب الصيام يف 
وإىل من  حمتاجاً إىل من يظلل عليه، وإىل من خيدمه،السفر( فهذا حممول على ما إذا كان هذا الصائم 

يرشه، وإىل من يبل مكانه الذي ينزل فيه، ففي هذه احلالة: صيامه ليس من الرب، فكونه يغين نفسه، 
وخيدم نفسه، أوىل من كونه يصوم وحيتاج إىل من خيدمه، ويف حديث آخر: أن قوماً جاءوا من سفر، 

كان يف ليل إال وهو قائم، قالوا: ما كنا يف هنار إال وهو صائم، وما  فأخذوا ميدحون صاحبهم فالن، و 



فقال صلى هللا عليه وسلم: )ومن يصلح حاله؟ من حيمل رحله؟ ومن ينزل رحله؟ ومن يصلح طعامه؟ 
ومن يصلح فراشه؟ فقالوا: حنن الذين خندمه، فقال: أنتم خري منه( وذلك ألنه حيتاج إىل من خيدمه؛ 

فإذا كان كذلك فالصوم واحلالة هذه ليس ده وأتعبه، وحال بينه وبَّي أن يغين نفسه، ألن الصيام أقع
 بفاضل بل مفضول.

واخلالصة: إذا كنت يف سفر، وليس عليك مشقة، والصوم ال يعوقك عن خدمة نفسك، فالصوم 
ن  أفضل، حىت توقع الصيام يف زمانه الذي فرض فيه وهو أايم رمضان، وحىت ال يكلفك القضاء، فإ

اء، فال يقضون ما عليهم إال قرب رمضان الثاين، ففي كثرياً من الذين يفطرون يصعب عليهم القض
هذه احلالة: الصوم مع عدم املشقة أفضل، والفطر مع وجود املشقة أفضل، والصوم مع وجود املشقة 

 جائز، والفطر مع عدم املشقة جائز ولكنه مفضول.

(15/6) 

 

 حكم إفطار املرضع واحلامل
 فعليهما القضاء فقط( . قوله: )إذا أفطرت احلامل أو املرضع خوفاً على أنفسهما

إذا أفطرت حامل خوفاً على نفسها، فليس عليها إال القضاء؛ ألهنا كاملريض، خافت على نفسها من 
األمل، فإن كان خوفها على اجلنَّي أو على الرضيع، فهي خائفة على غريها فعليها مع القضاء 

اىل: }َوَعَلى النِذيَن ُيِطيُقوَنهُ كذا روي عن ابن عباس وغريه، ومحل على ذلك قول هللا تعاإلطعام، ه
 [ .184ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍَّي{ ]البقرة:

واإلطعام على من يلزمه مؤنة الولد؛ ألهنا أفطرت ألجل هذا الولد، فلذلك يكون عليه اإلطعام، وإن 
 أطعمت هي من ماهلا أجزأ.

عليه قبل الفجر بساعة وما  أغمي عليه أو جن مجيع النهار مل يصح صومه( فإذا أغمي قوله: )ومن
أفاق إال بعد غروب الشمس وما أكل وال شرب فهل جيزئه هذا الصوم؟ ال جيزئه؛ ألنه ما نوى، 

وكذلك من أصابه جنون قبل طلوع الفجر وأفاق بعد غروب الشمس ولو مل أيكل فال يكون صيامًا، 
 حيتاج إىل نية. ألن الصيام

يام يف رمضان مث غلبه النوم قبل الفجر، واستغرق يف النوم ومل أما النوم، فلو قدر أنه عازم على الص
يستيقظ إال يف الليل، ففي هذه احلال نقول: جيزئه الصيام؛ وذلك ألن النوم ليس كاجلنون، وإذا نبه 

 انتبه، وألنه انو.



ليف القضاء، وأما اجملنون فال قضاء عليه؛ ألن من شرط التكوإذا أغمي عليه مجيع النهار فإن عليه 
 العقل.

(15/7) 

 

 وجوب النية يف الصيام
ء من الليل، ولكن قال بعض العلماء: إنه الصيام البد له من نية، والبد أن يعيّنه، وتكون النية جبز 

فال حاجة إىل  تكفيه نية واحدة يف رمضان، فإذا دخل رمضان وقد عزم على أن يصوم الشهر كله،
أن جيدد النية يف كل ليلة، ومعروف أنه إذا استيقظ وأكل آخر الليل فإن أكله يكون بنية السحور، 

صوم، فينطق مبا يف قلبه، فيدل على أن النية موجودة، قيل له: ملاذا أتكل؟ يقول: ألين أريد الفإذا 
 فال حاجة إىل أن حيرك قلبه ابلنية كل ليلة.
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  ينوي اإلفطار إال بعد أن جيد به السريالسفر فالمن أراد 
اد أن يسافر فال جيوز له اإلفطار، بل عليه أن يصبح صائمًا، وال يفطر إال إذا مسألة: املسافر إذا أر 

فارق عامر البلد، إذا كان عازماً على اإلفطار، فبعض الناس إذا قال: سوف أسافر غداً أفطر ابلنية، 
د أركب الساعة الثامنة أو التاسعة، فيصبح ومل يعزم على الصوم، فرمبا وقال: إين قد حجزت، وق

رض له عارض فال يتيسر له السفر، فيقول: أان ما أكلت شيئاً منذ أصبحت، وأريد أن أمت صومي؛ يع
ألن السفر مل يتيسر يل، فهل جيزئه؟ ال جيزئه؛ ألنه أصبح بنية اإلفطار، فقد عزم على اإلفطار ونواه، 

ر إال إذا جّد ه: إنك أخطأت هبذه النية، كان عليك أن تنوي الصوم، وال تعزم على اإلفطاونقول ل
بك السري، فأما قولك: نويت اإلفطار وأنت ما جّد بك السري فإنك خمطئ؛ وذلك ألنه قد ال يتيسر 

 لك السفر، فلذلك ينتبه ملثل هذا.
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 حكم النية يف صيام النافلة
ة قالت: )دخل علّي النيب صلى هللا عليه ي حديث عائشنوى له من النهار، ففصوم النفل جيوز أن ي

وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: ال، قال: فإين إذاً صائم( دخل عليها يف الصباح، وملا مل جيد 
طعاماً عزم على أن يتم صوم ذلك اليوم، مع أنه ما نوى من الليل، ولكن هذا خاص ابلنفل، ويشرتط 

 و شرب يف أول النهار، فإن ذلك ينايف الصوم.الشرط األول: أال يكون قد أكل أ له شرطان:
الشرط الثاين: أن ينوي قبل الزوال، ليكون صومه أكثر النهار، وليس له أجر إال على ما نواه، أما 

 هناره الذي ما نوى فيه فإنه ال أجر له فيه؛ ألنه أصبح بنية اإلفطار.
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 [16ات ]شرح أخصر املختصر 
اجلماع واحليض والنفاس، واختلفوا يف اتفق العلماء على أن من مفطرات الصيام: األكل والشرب و 

غريها هل تفطر أم ال؟ مثل احلجامة والقيء وما دخل اجلوف من غري األكل والشرب، فينبغي حتقيق 
رفتها، كما ينبغي الراجح يف هذه املسائل ألمهيتها البالغة، وللصيام مستحبات ومكروهات ينبغي مع

 و حيرم صيامها.معرفة األايم اليت يستحب صيامها واليت يكره أ
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 مفطرات الصيام
وحلق شيئاً من أي موضع   قال رمحه هللا تعاىل: ]ومن أدخل إىل جوفه، أو جموف يف جسده كدماغ

مىن، أو ابشر دون كان غري إحليله، أو ابتلع خنامة بعد وصوهلا إىل فمه، أو استقاء فقاء، أو است
اً خمتاراً الفرج فأمىن، أو أمذى، أو كرر النظر فأمىن، أو نوى اإلفطار، أو حجم، أو احتجم عامد

أو استنشاق حلقه، ولو ابلغ أو زاد  ذاكراً لصومه؛ أفطر، ال إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة
 على ثالث.

ء والكفارة مطلقًا، وال كفارة عليها مع ومن جامع برمضان هناراً بال عذر شبق وحنوه فعليه القضا
رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين  العذر: كنوم، وإكراه، ونسيان، وجهل، وعليها القضاء، وهي: عتق

 مسكينًا، فإن مل جيد سقطت. متتابعَّي، فإن مل يستطع فإطعام ستَّي



ما يف حلقه أفطر، وكره أن جيمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام، ومضغ علك ال يتحلل، وإن وجد طعمه
 والقبلة وحنوها ممن حترك شهوته.

 ومنيمة وشتم وحنوه بتأكد.وحيرم إن ظن إنزااًل، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة 
 عند فطر، وتتابع القضاء فوراً. وسن تعجيل فطر، وأتخري سحور، وقول ما ورد

كل يوم، وإن مات   وحرم أتخريه إىل آخر بال عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكَّي عن
ن حج، املفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله، وال يصام، وإن كان على امليت نذر م

 اشرة ويل.أو صوم، أو صالة وحنوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة جيب، ال مب
 فصل: يسن صوم أايم البيض، واخلميس واإلثنَّي، وست من شوال، وشهر هللا احملرم، وآكده العاشر

 مث التاسع، وتسع ذي احلجة، وآكده يوم عرفة لغري حاج هبا.
 وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم.

بيومَّي ما مل د رجب واجلمعة والسبت والشك، وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو وكره إفرا
 يوافق عادة يف الكل.

 وحرم صوم العيدين مطلقًا، وأايم التشريق إال عن دم متعة وقران.
 ن دخل يف فرض موسع حرم قطعه بال عذر، أو نفل غري حج وعمرة كره بال عذر[ .وم

عن وم على من يلزمه الصيام، مث مباذا يلزم؟ مث يتكلمون عن املفطرات، و يتكلم الفقهاء يف كتاب الص
غري املفطرات مما يظن أنه مفطر أو حنوه، ويتكلمون أيضاً عن املكروهات يف حال الصيام، مث 

عن صيام التطوع، وما يلزم فيه وآكده وحنو ذلك، مث بعدما ينتهون من ابب الصيام يتبعونه يتكلمون 
 ا له من الصلة ابلصيام.ابالعتكاف؛ مل

صل يكون: عن األكل والشرب وعن اجلماع، ولذلك ذكر هاهنا ما يفطر به الصائم، الصيام يف األ
ُ َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتن يـَتَـَبَّينَ َلُكْم اخْلَْيُط قال هللا تعاىل: }فَاآلَن اَبِشُروُهنن َوابـْتَـُغوا مَ  ا َكَتَب اَّللن

املباشرة واألكل والشرب إىل أن  [ فأابح ابلليل187 اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمْن اْلَفْجِر{ ]البقرة:اأَلبـَْيُض ِمنْ 
إىل الليل: }مثُن َأمتُّوا  -األكل والشرب والوطء-يتبَّي الفجر، مث أمر ابإلمساك عن هذه األشياء 

َياَم ِإىَل اللنْيِل{ ]البقرة: ال الطعام إىل اجلوف تكلم الفقهاء [ ، لكن ملا كان األكل هو إدخ187الصِّ
وف، فقالوا: إن من أدخل إىل جوفه شيئاً من أي موضع كان فإنه على ما يلحق به مما يدخل إىل اجل

ذاء هو إدخال الطعام إىل اجلوف عن طريق الفم عادة أو يفطر؛ وذلك ألنه شبيه ابلتغذي، وألن الغ
 عن طريق األنف أو غري ذلك.
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 أمور خمتلف يف وقوع اإلفطار هبا
اغ وحلق( يعين: إذا جرح أو شج يف رأسه قوله: )ومن أدخل إىل جوفه، أو جموف يف جسده كدم

لدواء إىل جموف فهل يفطر بذلك فداوى اجلرح، ودخل الدواء إىل دماغه يف رأسه؛ فقد دخل هذا ا
ملختلف فيه، فقيل: يفطر؛ أم ال؟ هناك أسباب متفق على الفطر هبا وأسباب خمتلف فيها، وهذا من ا

لرأس، وقيل: ال يفطر، ولعل األقرب أن هذا ألنه أدخل شيء إىل جموف وهو الدماغ فإنه جوف ا
 أدخل إىل دماغه دواء.معاجلة جرح، وليس بغذاء، وال يسمى آكالً وال شارابً إذا 

يق احللق إىل قوله: )كدماغ أو حلق( ال شك أن احللق يوصل إىل اجلوف؛ ألن الطعام يدخل عن طر 
إنه يعترب داخالً يف جوفه، فيفطر ولو املريء الذي هو مدخل الطعام والشراب، فإذا وصل إىل حلقه ف

 بقطرة أو قطرات من ماء أو حنوه.
حليله( اإلحليل: هو خمرج البول، يعين: الثقب الذي يف رأس الذكر، قوله: )من أي موضع كان غري إ

به، ملاذا؟ ألنه ال يصل إىل اجلوف، والبول الذي خيرج من اإلحليل  فإذا أدخل منه شيئاً فإنه ال يفطر
ذا الثقب( ليس من اجلوف، وإمنا هو من املثانة، واملثانة ليس هلا منفذ، وإمنا أييت إليها البول )من ه

طريق الرشح، مبعىن أنه جيتمع البول يف أسفل البطن، مث متتصه هذه املثانة، فيدخل إليها عن عن 
يرشح املاء من شح، مثل رشح القربة اليت يف جوفها ماء وليس فيها خروق، ولكن البتالهلا طريق الر 
 ظاهرها.

وف، خبالف ما إذا فعلى هذا ال يكون اإلحليل منفذًا، فإذا أدخل منه شيئاً فليس داخالً إىل اجل
 أدخل من دبره.

كر األطباء أن يف العَّي عرقًا أما اإلدخال من األذن ففيه أيضاً خالف، وكذلك اإلدخال من العَّي، ذ 
فإنه حيس أبثر الكحل يف خياشيمه، وكذلك إذا قطر يف  يتصل ابخلياشيم، ولذلك إذا اكتحل يف عينه

أو أحس حبرارهتا يف خياشيمه؛ فتصل إىل الفم، عينه قطرة حارة أو حامضة أو ماحلة أحس بطعمها 
شرابً إذا جاء عن طريق العَّي أو عن طريق ولكن هل يسمى هذا أكالً أو شراًب؟ ال يسمى أكالً وال 

يف  -اليت يف عينه أو يف أذنه-اء قالوا: إذا أحس بطعم القطرات األذن، ومع ذلك فإن أكثر الفقه
ورجح شيخ اإلسالم أنه ال يفطر؛ ألن العَّي واألذن ليستا منفذاً  خياشيمه فإنه يفطر إذا كان متعمدًا،

األنف، فإنه منفذ حمسوس، ومعلوم أن املاء إذا دخل يف حمسوساً لألكل والشرب خبالف الفم و 
ن( دخل إىل اجلوف، وقد ثبت يف حديث لقيط أنه صلى هللا عليه وسلم قال: اخلياشيم )املنخري

 تكون صائمًا( .)وابلغ يف االستنشاق إال أن 



فتصل إىل حلقه،  قوله: )أو ابتلع خنامة بعد وصوهلا إىل فمه( النخامة اترة خترج من الرئة )من اجلوف(
ع شيئاً له جرم فيفطر، وكذلك لو نزلت من فإذا أخرجها فوصلت إىل لسانه مث عاد وابتلعها فقد ابتل

 عها؛ ألنه ابتلع شيئاً له جرم.رأسه مث أخرجها عن طريق الفم فوصلت إىل فمه مث أعاد ابتال
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 حكم القيء واالستمناء للصائم
ضهم، وهو أنه عليه الصالة والسالم قال: القيء ورد فيه حديث صححه مجع من العلماء، وضعفه بع

)من استقاء فقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فال قضاء عليه( فإذا استقاء متعمداً أبن أدخل يده 
 أخرج الطعام أو الشراب من جوفه فعليه القضاء، فأما إذا غلبه القيء وخرج قهراً فإنه يف حلقه حىت

 معذور، فال قضاء عليه.
فإنه جيب عليه القضاء؛ وذلك ألنه عاجل  -وهو ما يسمى ابلعادة السرية-ستمىن بيده وكذلك إذا ا

ذلك، قال هللا يف احلديث شهوته بيده، فيكون بذلك متسبباً لقضاء شهوة، والصائم جيب أن يتجنب 
 القدسي: )ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي( .

شرة الزوجة ولو من وراء ثوب أو من وراء إزار، وكذلك إذا ابشر فأمىن أو أمذى، واملباشرة هي: مبا
فإنه يعترب قد فعل  -يعين: خرج منه مذي أو مين-فإذا ابشرها فحضرت شهوته فأمذى أو أنزل 

 عليه القضاء.الشهوة، فيكون 
وكذلك إذا كرر النظر إىل امرأة أو إىل صورة يف أفالم أو حنو ذلك فحصل منه اإلمناء )املين( فإنه 

 ء.عليه القضا
وقد اختلف يف خروج املذي، ولعل األقرب أنه ال يقضي إذا وقع منه املذي؛ وذلك ألن الكثري من 

د نظرة، أو مبجرد فكرة، أو مبجرد رؤية الشباب الذين معهم قوة شهوة حيصل من أحدهم املذي مبجر 
لذي خيرج دفقاً ملا يثري الشهوة؛ فيشق عليهم التحفظ من ذلك، فأما إذا خرج املين فإنه يفطر، وهو ا

 بلذة، ويكون لونه أصفر خبالف املذي، فاملذي رقيق أبيض معروف.
قطع الصيام ابلنهار، وعزم على  ومما يفطر أيضًا: النية، ولو مل يتناول شيئًا، فإذا نوى اإلفطار، ونوى

 أن يفطر ولو مل يتناول، مث عزم على أن يتم؛ بطل صومه؛ ألن الصيام نية، فإذا نوى تركه بطل
 الصوم.
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 حديث: )أفطر احلاجم واحملجوم( وخالف العلماء يف ذلك
ابحلجامة،  جامة فيها خالف طويل، فأكثر األئمة ال يرون الفطرقوله: )أو حجم أو احتجم( احل

لك لكثرة األحاديث اليت وردت فيها، فقد ذكر بعض وذهب اإلمام أمحد إىل أنه يفطر هبا؛ وذ
العلماء أن حديث: )أفطر احلاجم واحملجوم( رواه أحد عشر صحابيًا، وبعضهم مجع رواة حديث: 

ذكر اإلمام ة عشر صحابيًا، وتلك األحاديث ال ختلو من الضعف، و )أفطر احلاجم واحملجوم( إىل سبع
وحديث ثوابن، وأهنا معتربة وصحيحة، فاإلمام أمحد  أمحد منها عدة أحاديث صحيحة كحديث شداد

ذهب إىل أنه يفطر ابحلجامة: احلاجم واحملجوم عمالً هبذا احلديث، وذهب األئمة الباقون إىل عدم 
هو صائم، واحتجم وهو وا: ألنه ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم و اإلفطار ابحلجامة، وقال

وأكثر الرواايت على أن اللفظ: )احتجم وهو حمرم صائم( ، ولكن حمرم، هكذا يف صحيح البخاري، 
اإلمام أمحد رمحه هللا يقول: إن ذكر الصيام خطأ من بعض الرواة، فإن أصحاب ابن عباس املالزمَّي 

 فيه الصيام، وإمنا ذكروا فيه اإلحرام. له مل يذكروا
الصحابة يؤخرون احلجامة إىل ذا احتجم فاالحتياط أنه يفطر ويقضي، وكان كثري من وبكل حال إ

الليل، فإذا أراد أحدهم أن حيتجم أخر حجامته إىل الليل، ويف هذا دليل على اعتبارهم أن احلجامة 
 من املفطرات.

ا هو شيء خيرج من لوا: إمنا الفطر مبا أدخله ال مبا أخرجه، والدم إمنوالذين قالوا: إهنا ال تفطر قا
 اإلنسان،

 و
 اجلواب

أن الفطر قد يكون أيضاً مبا خيرج، كفطر احلائض بدم احليض، مع أنه شيء خارج، ومع ذلك ال 
 يصح صومها، وليس هلا عذر إال هذا اخلارج، فكذلك أيضاً إخراج الدم ابحلجامة، ويلحق هبا أيضاً 

 مجيع أنواع إخراج الدم: كالفصد والشرط وما أشبهه.
خرج دماً كثرياً للتربع ملريض أو حنوه أحلق ابحلجامة، ويف هذه األزمنة يقام إبخراج الدم للتربع، فإذا أ

وكذلك إذا أخرج دماً كثرياً للتحليل، أما إذا كان يسرياً فال يلحق ابحلجامة، والذي خيرج ابلتحليل 
إذا كان أقل من ذلك فإنه ال  يسرياً ميكن أن يقدر أبنه أقل من فنجان الشاي، فعادة يكون شيئاً 

 .يعترب ملحقاً ابحلجامة
وفطر احلاجم؛ ألنه كان ميص الدم، كانت احملجمة مثل القعب، وهلا طرف دقيق، فيلصقها ابلبشرة 



ع امتصاصه خيرج منه بعدما جيرحها جروحًا، فيخرج منها الدم المتصاصه اهلواء الذي يف داخلها، وم
ه، وأما فطر اً يف إفطاره، حيث إنه البد أن خيتلط بريقه ولو جمدم خيتلط بريقه، فيكون ذلك سبب

 احملجوم فإلخراجه هلذا الدم.
ويف هذه األزمنة توجد حجامة بدون امتصاص، يعين: كاإلبر اليت يستخرج هبا الدم، أو آالت متسك 

ميتص  حتاج إنسان إىل حجامة ملرض أو حنوه فاحلاجم إذا ملبدون أن ميصها، فلذلك نقول: إذا ا
 مبحجمه فال قضاء عليه.

يعين: يف إدخال شيء إىل جوفه أو يف ابتالع النخامة، أو القيء أو -ياء كلها واشرتطوا يف هذه األش
ر، هذا أن يكون عامدًا، فإذا كان خمطئاً فال يفط -االستمناء أو املباشرة أو تكرير النظر أو احلجامة

 الشرط األول.
اً عليه كاملريض  خبالف ما إذا كان مكرهًا، أبن يدخل إىل جوفه قهر الشرط الثاين: أن يكون خمتاراً 

 املغمى عليه.
 الشرط الثالث: البد أن يكون ذاكراً لصومه، فإذا كان انسياً فال يفطر.

(16/5) 

 

 طرًا؟الداخل إىل اجلسم عن طريق اإلبر هل يعد مف
ن مشاخينا األولون مينعون منها، فكان اإلبر املوجودة يف زماننا هذا هل يفطر هبا الصائم أم ال؟ كا

ل، ويضربون اإلبر يف الليل، وقد عهدان من سنة أربع وسبعَّي إىل مخس املرضى إمنا يعاجلون يف اللي
كالشيخ حممد بن إبراهيم رمحه   وتسعَّي أهنم ال يضربون اإلبر ألحد إال ابلليل، ومينعون منها ابلنهار،

لك الشيخ ابن ابز كان مينع منها، وملا كثرت الشكاايت، وذكر هللا، والشيخ عبد هللا بن محيد، وكذ
ء أن كثرياً من اإلبر ال حيصل منها وصول إىل اجلوف، وإمنا هي إبر موضعية؛ فلذلك رخصوا يف األطبا

اليت يف الوريد )يف العروق( فإهنا تنتشر بسرعة، اإلبر إال أن تكون مما يصل إىل اجلوف، كاإلبر 
ها فرخصوا والتقوية، فأما اليت يف طرف البدن أو يف طرف اجللد لتهدئة أو حنو  وكذلك إبر التغذية

 فيها بعد ذلك.
مما ذكروا أنه ال يفطر: لو تصور املرأة، وفكر فيها، فثارت شهوته؛ فأنزل، فهذا شيء قهري ال يفطر 

ض أو طار إىل حلقه ذابب أو غبار غري متعمد له فال يفطر، وكذلك إذا متضمبه، وكذلك إذا 
ه وهو غري متعمد فال يفطر، استنشق ومع ذلك دخل شيء من ماء املضمضة أو االستنشاق إىل حلق



مع أنه منهي عن املبالغة، ولكن لو قدر أنه ابلغ أو قدر أنه زاد على ثالث يف املضمضة أو يف 
ا  جوفه أو حس بطعمه فابتلعه فال يفطر بذلك؛ ألن املمضمضة مأمور هباالستنشاق فدخل إىل

 شرعًا.

(16/6) 

 

 حترمي اجلماع يف هنار رمضان وكفارته
فطرات الوطء )اجلماع( ، فإذا جامع يف هنار رمضان بال عذر فعليه القضاء والكفارة، والبد أن من امل

يكون هنارًا، وأن يكون ذاكرًا، وأن يكون بال عذر، فإذا كان بعذر كأن يغلبه الشبق الذي هو شدة 
كان يقدر أن يتمالك نفسه، ففي هذه احلال ليس عليه إال القضاء، فأما إذا   الشهوة، ومل يستطع أن

 ميلك نفسه، ولو مع وجود الشهوة فإن عليه القضاء والكفارة.
والذي جتب فيه الكفارة هو الوطء احلقيقي الذي يوجب احلد يف الزان، ويوجب الغسل يف اجلماع، 

 ولو مل حيصل به إنزال.
ون مؤمنة؛ ألن ظهار على الرتتيب: أواًل: عتق رقبة، والصحيح أهنا البد أن تكوالكفارة مثل كفارة ال

 هللا اشرتط اإلميان يف كفارة القتل، وأطلق يف كفارة الظهار، فيحمل املطلق على املقيد.
 [ فالبد من التتابع.4اثنيًا: }َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَـَتاِبَعَّْيِ{ ]اجملادلة:

[ لكل مسكَّي مد بر أو نصف صاع من 4ا{ ]اجملادلة:ًا: }َفَمْن مَلْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستََِّّي ِمْسِكينً اثلث
 شعري أو غريه، وقيل: بل نصف صاع من اجلميع: من األرز أو الرب أو حنوه، وهو األحوط.

أهلي يف  قوله: )فإن مل جيد سقطت( استدلوا بقصة ذلك الرجل الذي قال: )هلكت! وقعت على
صيام شهرين متتابعَّي؟ قال: ال، قال: هل  رمضان، فقال: هل جتد رقبة؟ قال: ال، قال: هل تستطيع

فيه متر  -والعرق الزنبيل-جتد ما تطعم ستَّي مسكينًا؟ قال: ال، فأيت النيب صلى هللا عليه وسلم بعرق 
البتيها أهل بيت أفقر منا، فقال: أين اهلالك؟ خذ هذا وتصدق به، فقال: أعلى أفقر مين؟! ما بَّي 

 ضاء إذا أيسر، فدل على أهنا سقطت عنه.فقال: أطعمه أهلك( ومل أيمره ابلق
أما املرأة فاختلف يف الكفارة عليها، فإن كانت معذورة كأن يطأها وهي انئمة، أو أكرهها وقهرها، أو  

ة ومتعمدة وعارفة ابحلكم كانت انسية أو جاهلة؛ فال كفارة عليها، وإن كانت خمتارة ومطاوعة وعامل
 لك اليوم الذي أفسداه.فعليها كفارة مثله، ويلزمهما قضاء ذ

(16/7) 



 

 مكروهات الصيام
ومنها: أن جيمع ريقه فيبتلعه، مع أنه جيوز ابتالع الريق، ولكن كونه  ذكر املصنف مكروهات الصيام

 حنوه، فيكره ولكن ال يفطر.جيمع ريقه مث يبتلعه فهذا يشبه امتصاص الشيء الذي فيه رطوبة أو 
وكذلك ذوق الطعام بال حاجة مكروه، كأن جيعل الطعام على لسانه؛ ألنه إذا وضعه على لسانه ابتل 

وته وحرارته ومحوضته أو مرارته أو ملوحته، وال يكره عند احلاجة، فقد حتتاج املرأة حاللسانه، وعرف 
لته على لساهنا مث دلكت طرف اللسان حىت ال إىل معرفة طعم الطعام من ملوحة أو حنوها، فإذا جع

 يبقى له طعم، فلعله يعفى عن ذلك.
الذي يتحلل، والعلك هو ما ك ومن املكروهات: مضغ العلك الذي ال يتحلل، وحيرم مضغ العل

ميضغ يف الفم لتسلية أو حنوها، وأكثره من اللبان الشجري املعروف، وليس له طعم عادة، وإمنا 
نكهة أو رائحة أو حنو ذلك، فإذا كان ال يتحلل فهو مكروه، وإن كان يتحلل منه  ميضغ؛ ألنه يسبب

وك متضغ وتتحلل، وقد يكون فيها شيء علأجزاء فتختلط ابلريق وتبتلع فهو حرام، فهناك كثري من ال
 من احلالوة وحنوها، فإذا وجد طعم العلك يف حلقه أفطر، أما إذا مل جيد فال يفطر، ولكنه مكروه.

(16/8) 

 

 حكم القبلة للصائم
، فقيل: إن كانت عن شهوة فهي مكروهة وهي داخلة يف قوله: )ترك اختلف يف القبلة للصائم

شهوته( ، فإذا قبل فإنه مل يرتك شهوته، لكن جاءان احلديث عن عائشة قالت: )كان رسول هللا صلى 
، فمنعها بعضهم؛ ألهنا من هللا عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم( فلذلك اختلف يف حكم القبلة

آخرون؛ لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم، والصحيح التفصيل، وهو أنه إذا  مجلة الشهوة، وأابحها 
كانت القبلة تثري شهوته منعت، وإذا كانت القبلة قبلة شفقة ورمحة ورقة فال أبس هبا، وعلى ذلك 

فاحلاصل أهنا تكره إذا كانت حترك  حيمل حديث عائشة أنه كان يقبل تقبيل شفقة ال تقبيل شهوة،
رم إذا غلب على ظنه ثوران الشهوة مث اإلنزال أو حنو ذلك، يعين: إذا غلب على ظنه شهوته، وقد حت

 أنه سوف ينزل منه املين حرم التقبيل، وإال فهو مكروه، وإابحته ملن ال حترك شهوته.

(16/9) 



 

 ائمق الصاشتداد حترمي الغيبة والنميمة والشتم يف ح
أما حكم الغيبة والنميمة والشتم وحنوه فهذا حيرم على كل حال؛ وذلك ألن هذه األشياء حمرمة على 

الصائم واملفطر، فإذا صام أتكد التحرمي، ووجب عليه التحفظ أكثر، وقد ذكران بعض األدلة مثل 
أن يدع ة يف  حاجقوله صلى هللا عليه وسلم: )من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هلل

طعامه وشرابه( ، وقوله: )إذا كان صوم أحدكم فال يفسق وال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد أو 
شامته فليقل: إين صائم( ، ويف حديث آخر: )ليس الصيام من الطعام والشراب، إمنا الصيام من اللغو 

يف ذلك اديث واألحوالرفث( ، ويف حديث آخر: )رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش( ، 
 مذكورة يف كتب فضائل رمضان.

(16/10) 

 

 مستحبات الصيام
السحور، وقد ورد حديث: )أحب عباد هللا إليه أعجلهم فطرًا( ، وذكر  يسن تعجيل اإلفطار، وأتخري

أن اليهود كانوا ال يفطرون حىت تشتبك النجوم، فقال صلى هللا عليه وسلم: )خالفوهم( ، وحدد 
يعين: أقبل الليل من -: )إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وقت اإلفطار بقوله
وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم( فإذا رأيت سواد الليل مقبالً  -ار من املغرباملشرق، وأدبر النه

 من جهة املشرق، وحتققت من غروب الشمس؛ فقد دخل وقت اإلفطار.
صلة الليل ابلنهار، وما روي أنه صلى هللا عليه وسلم  وهبذا يعرف أنه ال يستحب الوصال، وهو: 
ويسقيه، والصحيح أن معىن ذلك: أن هللا تعاىل يقويه،  كان يواصل فقد اعتذر أبنه يبيت يطعمه ربه

فيفتح عليه أنواع اإلهلامات وأنواع الواردات اليت تغنيه عن األكل، ومل يرخص للصحابة ابلوصال، 
ا يف الوصال؛ فواصل هبم يوماً مث يومًا، مث رأوا اهلالل فقال: )لو أتخر ولكن ملا رأوه يواصل استمرو 

فالوصال يفوت هذا اخلري املذكور يف قوله: )أحب عباد هللا إليه أعجلهم فطرا(  لزدتكم، كاملنكل هلم(
. 

كذلك يسن أتخري السحور، والسحور: هو أكلة السحر يف آخر الليل، وفيها أيضاً فضل، مثل قوله 
 عليه وسلم: )فصل ما بَّي صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر( وورد حديث: )إن هللا صلى هللا
 ته يصلون على املتسحرين( وأحاديث أخرى مذكورة يف كتب الفضائل.ومالئك



ويسن عند اإلفطار أن يدعو مبا ورد من األدعية، مثل أن يقول: اللهم إين لك صمت، وعلى رزقك 
أنت السميع العليم، اللهم اي واسع املغفرة اغفر يل، واي واسع الرمحة أفطرت، فتقبل مين إنك 
لت العروق، وثبت األجر إن شاء هللا، أو يدعو مبا تيسر من األدعية، ارمحين، ذهب الظمأ، وابت

 ويرجى إجابة ذلك، وقد ورد يف حديث: )للصائم عند فطره دعوة ال ترد( .

(16/11) 

 

 أحكامقضاء الصوم وما يتعلق به من 
صيام دين على اإلنسان، فإذا أفطر يف رمضان لسفر أو مرض، أو أفطرت املرأة حليض أو قضاء ال

نفاس فيعترب دينًا، وعلى املسلم أن يبادر بقضائه؛ ألنه ال أيمن العوارض، وال أيمن األعذار اليت تعوقه 
، خمافة رمضان مباشرة وحتول بينه وبَّي القضاء، فلذلك اختاروا أنه يقضي األايم اليت عليه بعد

العوارض والعوائق، ومع ذلك فإن له التأخري إذا كان الوقت واسعًا، وأما إذا خاف من العوائق فال 
 جيوز له التأخري.

وقد يقال: إن عائشة كان يكون عليها الصوم من رمضان فال تقضيه إال يف شعبان، واعتذرت أبن 
وحاجته، وكثرة سفرها معه، وحنو ذلك، ملكان خدمته، ذلك ملكان النيب صلى هللا عليه وسلم، يعين: 

 وال يلزم أن يكون ذلك كل عام، وميكن أنه وقع مرة أو مرتَّي، وإال فالغالب أهنن يبادرن ابلقضاء.
وإذا أخره لعذر إىل رمضان أبن مرض واستمر مرضه أو استمر سفره حىت أدركه رمضان آخر؛ فليس 

قضاء والكفارة، وهي إطعام مسكَّي لكل يوم، ر فإن عليه العليه إال القضاء، فإن كان لغري عذ
[ 184واستدل بعضهم على ذلك بقوله تعاىل: }َوَعَلى النِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍَّي{ ]البقرة:

واألكثرون استدلوا أبن هذا مروي عن كثري من الصحابة، فإهنم أمروا ابلكفارة: إطعام مسكَّي عن  
اإلطعام تفريقه، وجيوز سرده، أي: جيوز إعطاؤه مسكينًا، وجيوز إعطاؤه وجيوز يف هذا كل يوم، 

 مساكَّي دفعة واحدة.

(16/12) 

 

 من مات وعليه صوم صام عنه وليه
فرط فإن على ورثته أن يكفروا عنه، فيطعمون عنه من رأس ماله، وال يصام عنه، ومثال إذا مات امل



مث شفاه هللا بعد رمضان شهراً أو شهرين أو نصف سنة، ولكن كان  ذلك: إذا أفطر عشرة أايم ملرض،
ر، : تساهل، مث عاد إليه املرض بعد ثالثة أشهيدعي شيئاً من املرض مع أنه قادر على أن يصوم ولكن

وملا عاد إليه حبسه، وبقي مريضاً حىت أدركه رمضان الثاين أو مل يدركه ولكنه مات يف هذا املرض 
ب على ورثته؟ اإلطعام من رأس ماله، فيطعمون عليه عن كل يوم مسكينًا، ولو تربع الثاين، فماذا جي

وم عنه ولده الذكر ال؟ أكثر األئمة جيوزون أن يصام عنه، فيص أحدهم أن يصوم عنه هل يصام عنه أم
لك أو األنثى أو زوجته أو أخته، وذهب اإلمام أمحد إىل أنه ال يصام عنه ما أفطر من أايم رمضان؛ وذ

ألنه ثبت عنده أن احلديث الذي يف قضاء الصيام عن امليت إمنا هو صيام النذر، فتلك املرأة قالت: 
رواية: رجل، ولكن جاءان حديث  عليها صوم نذر أفأقضي عنها؟ قال: نعم( ويف)إن أمي ماتت و 

عنه صحيح واضح يف أنه يقضى عنه، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: )من مات وعليه صيام صام 
وليه( وال شك أنه يعم صيام الفرض وغريه، فصيام النذر ورد تشبيهه ابلدين مع أنه مل جيب أبصل 

ه هللا أوىل أبن يقضيه عنه أحد أوالده به املرء على نفسه، فصيام الفرض الذي أوجبالشرع، وإمنا أوج
 أو أهله.

ه، وأما النذر فاملشهور أنه فالصحيح أنه يقضى عنه، فإن شاءوا صاموا عنه، وإن شاءوا أطعموا عن
 يلزم القضاء عنه، فيصوم عنه أحد أقاربه.

جيوز أن  ن الصائم واحداً أم جيوز أن يكونوا عددًا؟وإذا قلنا: جيوز الصيام عنه فهل يلزم أن يكو 
يكونوا عددًا، فإذا كانت عليه عشرة أايم، وأوالده عشرة: مخسة ذكور ومخسة أانث، فقالوا: نصوم 

واحداً كلنا، فأصبحوا صياماً يوماً واحدًا، ونووا أن صيامهم عن أبيهم، فالصحيح أن ذلك عنه يوماً 
 جيزئ.

لوليه قضاؤه( إذا كان عليه  امليت نذر من حج أو صوم أو صالة وحنوها سنقوله: )وإن كان على 
هذه التجارة،  نذر كأن يقول: إن شفاين هللا تعاىل أو رد غائيب، أو عافاين من هذا املرض، أو رحبت يف

أو جاء ولدي من غيبته؛ فعلين أن أصوم عشرة أايم، أو أن أحج حجة واحدة، أو أن أصلي عشرين 
لة، أو أن أذكر هللا يف هذا اليوم ألف مرة، أو حنو أن أتصدق مبائة، أو أن أقرأ القرآن يف لي ركعة، أو

ومل يقضه قيل: يسن لوليه  ذلك من القرابت، فهذا يعترب نذر طاعة جيب الوفاء به، فإذا مات
القضاء، وقيل: جيب، وإذا كانت له تركة وجب أن خيرج من تركته ما يقضي نذره، فيقال ألحد 

ل لولده: صم عنه، أو صل عنه، واجعل صالتك عوضاً الناس: حج عن فالن فإن عليه نذرًا، أو يقا
، وكذلك الصالة واحلج عن صالته اليت نواها ومل يقدر، ففي هذه احلال جيب الصوم على الويل

 والقراءة والذكر وما أشبه ذلك.



كة فيجب أن يقضى عنه ولو أبجرة،  قوله: )ومع تركة جيب ال مباشرة ويل( أي: إذا كانت للميت تر 
 من حيج عنه وحنو ذلك.كأن يعطى 

(16/13) 

 

 صيام التطوع
لعبادة الصيام، فإن جنسه فرض، ن يكثروا من أنواع العبادة، ومن مجلة اإن هللا تعاىل حيب من عباده أ

رمضان، فإذا كان جنسه واجباً أبصل الشرع فإنه يستحب اإلكثار من التقرب إىل هللا وهو صوم 
 ابلتطوع منه.

(16/14) 

 

 استحباب صيام األايم البيض
م البيض، وقد وردت أحاديث كثرية عن بعض الصحابة: أنه صلى هللا عليه وسلم يستحب صيام أاي

يصوموا ثالثة أايم من كل شهر منهم: أبو هريرة وأبو ذر، وورد يف حديث أيب بن كعب:  أوصاهم أن
)إذا صمت من الشهر ثالاثً فصم الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر( ومسيت هذه أايم 

 بيض ابلقمر، وهنارها أبيض ابلنهار، وهي مما يسن صيامه. البيض؛ ألن لياليها

(16/15) 

 

 ثنَّي واخلميساستحباب صيام اإل
يسن صيام اإلثنَّي واخلميس من كل أسبوع ملن قدر على ذلك، وإذا قلنا: أيهما أفضل: صيام اإلثنَّي 

واخلميس أو صيام ثالثة أايم من كل شهر اليت هي أايم البيض؟ ال شك أن صيام ثالثة أايم من كل 
أايم  ه إذا صام ثالثةصيام الدهر؛ ألنشهر مستحب، ووردت فيه عدة أحاديث، وجعل ذلك عدالً ل

فكأنه صام الدهر، فيكون كمن صام كل شهر، فاحلسنة بعشر أمثاهلا، وال شك أن اإلثنَّي واخلميس 
أكثر من األايم الثالثة؛ ألنه إذا صام اإلثنَّي واخلميس يصوم من كل شهر مثانية أايم أو أكثر، وسبب 



ويقول: )إهنا ترفع فيها ن حيافظ عليها، عليه والسالم كاتفضيل هذين اليومَّي ما روي أنه صلى هللا 
 األعمال، وأحب أن يرفع عملي وأان صائم( فدل هذا على فضل هذه األايم.

(16/16) 

 

 فضل صيام ست من شوال
شوال بعد رمضان، وجاءت فيها أحاديث كثرية، أشهرها حديث يف صحيح  يسن صيام ستة أايم من

تاً من شوال فكأمنا صام الدهر( ويف حديث آخر: مسلم عن أيب أيوب: )من صام رمضان وأتبعه س
م الدهر( وهذه الست )صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ست من شوال بشهرين، وذلك كصيا

أن يبدأ هبا ويتبعها رمضان، لقوله: )أتبعه( فيصوم األايم اليت  فيها كالم طويل، واألرجح أنه يستحب
جاء يف احلديث: )ستاً من شوال( فإنه يصدق عليه أن  بعد العيد ليصدق عليه أنه أتبعها، وحيث إنه

ئ متتابعة، وجتزئ متفرقة؛ ألن اجلميع يصوم من شوال كله: من وسطه أو من أوله أو من آخره، وجتز 
 من شوال.يصدق عليها أهنا 

وتكلم العلماء أيضاً على ما إذا كان عليه قضاء فهل يبدأ ابلقضاء أو يبدأ أبايم الست؟ ومن كان 
ه قضاء فليبدأ ابلقضاء، ولو استغرق القضاء صيام الشهر، فلو أن امرأة نفست يف رمضان علي

وال قضاء عن ومل تطهر إال يف عشر من شوال، فصامت عشرين يوماً من ش فأفطرت الثالثَّي يومًا،
رمضان وانتهى شوال، وبقي عليها من رمضان عشرة أايم، وصامتها يف ذي القعدة، فهل تفوت عليها 

الست؟ الصحيح أهنا تقضيها وتصومها من ذي القعدة؛ ألن رمضان يف حقها صار يف شوال،  هذه
يف شهر  اًل: رجل استمر به املرض، وأفطر رمضان كله للمرض، وشفيوهكذا: من أفطر لعذر، مث

حمرم أو يف شهر صفر فإنه يقضي يف شهر صفر ثالثَّي يومًا، مث يتبعه بصيام الست؛ حىت حيصل له 
 دهر، فيصومها بعد االنتهاء من قضائه.صيام ال

(16/17) 

 

 استحباب صيام حمرم ال سيما يوم عاشورا
حب صيام شهر حمرم؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا الذي يست

 تدعونه: احملرم( وهو الشهر األول من السنة اهلجرية، ويسمى شهر عاشوراء؛ ألن اليوم العاشر منه



وله تعاىل: يسن صيامه، والشهر كله يتقرب إىل هللا فيه ابلصيام؛ ألنه أحد األشهر احلرم املذكورة يف ق
َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم{ ]التوبة:  [ وأفضله اليوم العاشر مث التاسع.36}ِمنـْ

تنظر  اليوم العاشر يسمى يوم عاشوراء، وقد وردت فيه أحاديث كثرية خمتلفة اختالفاً كثريًا، ميكن أن
 يف منتقى األخبار وشرحه نيل األوطار، ولعل السبب أنه دخل فيها الكذب، وسبب الكذب أن

الرافضة ملا قتل احلسَّي يف يوم عاشوراء ولدوا فيه األكاذيب الكثرية، وأنه يوم شؤم؛ لدرجة أهنم إىل 
 .هذا اليوم حيزنون فيه، ويذكرون أنه يوم مشئوم، ويعملون فيه مآمت وأشياء حمرمة

صل مث إنه قابلهم من يعرفون ابلنواصب، فوضعوا فيه أحاديث أخرى كثرية، وأنه يوم شريف، وأن حي
فيه كذا، وأن من اكتحل فيه ومن ادهن فيه، ومن وسع فيه على أهله، ومن تطيب فيه إخل، يريدون 

ولئك  بذلك مراغمة الرافضة، فصار هذا اليوم لعبة بَّي هؤالء الضدين: الروافض والنواصب، فأ
 كذبوا، وهؤالء كذبوا؛ فألجل ذلك توجد فيه األحاديث املختلفة.

صلى هللا عليه وسلم هو الصيام، وأنه كان يصومه وأيمر بصيامه، وخيرب أن والذي صح فيه عن النيب 
 صيامه يكفر سنة، فأما تلك األشياء املختلفة فهي من وضع هاتَّي الطائفتَّي، وال يلتفت إىل أقواهلم.

سلم أنه قيل: اي رسول هللا! إن اليهود يصومونه، يعين: إنك تصومه اآلن موافقاً هلم، يف صحيح م
)لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع( ؛ ولذلك قال بعض العلماء: إن التاسع انسخ للعاشر، فقال: 

 وفهموا ذلك من هذا احلديث، لكن لعله غري انسخ، وأن احلكم ابق يف أنه يصوم التاسع والعاشر، مث
بله أو يوماً ورد أيضًا: )صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده وخالفوا اليهود( ويف رواية: )صوموا يوماً ق

 بعده( ، هذا هو الذي صح فيه.

(16/18) 

 

 استحباب صيام تسع ذي احلجة
التسعة األايم األوىل من شهر ذي احلجة؛ ملا ورد فيها من الفضل الكثري، كما هو  يسن أيضاً صيام

أحب إىل ور يف كتب الفضائل، ومنها احلديث الذي يف البخاري: )ما من أايم العمل الصاحل فيها مذك
 هللا من هذه األايم إخل( .

 قوله: )وآكده يوم عرفة( .
لتاسع، ويسن صيامه إال للحجاج الذين وقفوا بعرفة، فإن يوم عرفة هو آكد أايم التسع، وهو اليوم ا

وم فيه إال لسبب كما إذا مل جيد اهلدي وصام السابع والثامن األفضل للحاج أن يفطر وال يص



األفضل هلم أن يفطروا؛ ليتقووا على الدعاء، وألهنم ضيوف هللا تعاىل،  والتاسع، أما غريهم فإن
احلاج فإن صومه فيه فضل، حىت ورد أنه يكفر السنة املاضية  والكرمي ال جيوع ضيوفه، فأما غري

 والسنة الباقية.

(16/19) 

 

 أفضل الصيام صيام داود
داود الذي أرشد إليه النيب صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن عمرو، وهو أن وأفضل الصيام صيام 

يصوم يوماً ويفطر يومًا، فداود عليه السالم اشتهر هذا عنه، ونقله عنه النيب عليه الصالة والسالم 
ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يومًا، فقال: )أفضل الصيام صيام داود، كان ينام نصف الليل، 

 فطر يومًا، وال يفر إذا القى( فهذا هو أفضل الصيام.وي

(16/20) 

 

 ما يكره صيامه
ن بعض السلف أهنم كانوا يصومونه فإن ذلك اجتهاد منهم، ففي يكره صيام الدهر، وما روي ع

 ر( .حديث: )ال صام من صام الدهر( ويف حديث آخر: )ال صام وال أفط
ويكره إفراد شهر رجب ابلصوم؛ وذلك ألن فيه عادات جاهلية، ومنها إفراده كله ابلصيام، فهذا من 

 العادات اجلاهلية.
أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )ال تصوموا يوم اجلمعة إال أن  يكره إفراد يوم اجلمعة، وقد وردو 

سبت، وقد ورد فيه أيضًا: )ال تصوموا يوم تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده( إال لسبب، وكذلك يوم ال
)فيما افرتض السبت إال فيما افرتض عليكم، ولو مل جيد أحدكم إال حلاء شجر فليمضغه( وقوله: 

 شرع لكم واستحب لكم صيامه، وال يفهم منه أن املراد الفريضة يف رمضان.عليكم( يعين: فيما 
أايم ذي احلجة األول، أو كان يوم عرفة يوم  وجيوز صوم اجلمعة والسبت ألسباب كما إذا كان أحد

مًا، فصام يوم اجلمعة مجعة أو يوم سبت، أو وافق اليوم الذي يصومه، فإذا كان يصوم يوماً ويفطر يو 
ت، أو صام يوم اخلميس وأفطر اجلمعة وصام يوم السبت، فمثل هذا مل يتعمد صيامه، أفطر السب

 ء يوم سبت أو يوم مجعة جاز صيامه.وإمنا وافق صيامه، وكذلك إذا كان عاشورا



ن شعبان ويوم الشك هو: الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ال؟ ومثاله: إذا كان ليلة الثالثَّي م
جيوز أن يصومه ابلتحري؟ نعم، وقد كان يصومه بعض السلف ويقولون: ألن  مل ير اهلالل فيها، فهل

ضان، ولكن ورد فيه حديث عمار املشهور: أصوم يوماً من شعبان أفضل من أن أفطر يوماً من رم
 م.)من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أاب القاسم( يعين: النيب صلى هللا عليه وسل

مل ير اهلالل فيها فإنه ال يصام، وليلة الثالثَّي من رمضان إذا مل ير اهلالل  فليلة الثالثَّي من شعبان إذا
 يلزم الصوم.

 ألن يف صيامه شيئاً من التشبه هبم، فكأنه عّظمه موافقة هلم. وكذلك يكره صيام عيد الكفار؛
يوم عليه وسلم: )ال تقدموا رمضان ب وكذلك يكره صوم اليومَّي األخريين من شعبان، قال صلى هللا

أو يومَّي، إال أن يكون صوماً يصومه أحدكم فليصمه( فإذا كان يصوم يوماً ويفطر يومًا، ووافق اليوم 
وم من شعبان فال أبس بذلك؛ ألنه ما صامه على أنه حتري، وال صامه على أنه الذي يصومه آخر ي

بيوم بعده، بل فال يوصل رمضان بيوم قبله وال  من رمضان، فإنه كان ينهى عن وصل رمضان بغريه،
 يلزم إفطار يوم العيد، وكذلك يتأكد إفطار يوم الثالثَّي من شعبان.

عيد املسلمَّي؛ وألنه يفصل هبا بَّي األايم اليت تصام واليت ال  وحيرم صيام يومي العيدين؛ وذلك ألهنما
 كفارة وغريها.تصام، وال جيوز صيامها ولو لنذر، وال جيوز صيامها ولو ل

وهي الثالثة األايم اليت بعد عيد النحر: احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث - أما أايم التشريق
ديث: )يوم الفطر ويوم النحر وأايم التشريق عيدان أهل فال جيوز صيامها؛ ألهنا عيد، ويف احل -عشر

د اهلدي، فإذا كان عليه دم اإلسالم، وهي أايم أكل وشرب( <وجيوز صيام أايم التشريق ملن مل جي
ع أو دم قران يف حج املتمتع أو القارن ومل جيد اهلدي يصوم ثالثة أايم يف احلج فإذا مل يتمكن من متت

 د صام الثالثة بعد العيد.صيام الثالثة قبل العي
قوله: )ومن دخل يف فرض موسع حرم قطعه بال عذر( يعين: إذا دخل يف قضاء يوم من رمضان، 

عذر كمرض أو سفر أو حنو ذلك، فإنه ال أبس أبن يفطره، طعه بال عذر، أما إذا كان هناك فيحرم ق
إذا كان يف نفل فإنه يكره بال  فأما إذا مل يكن هناك عذر فإنه يتم صيامه؛ ألنه دخل يف فرض، وأما

ركه، فإذا عذر، فإذا دخل يف صيام نفل كره قطعه بال عذر، أما نفل احلج ونفل العمرة فإنه ال جيوز ت
 جيز أتخريه وال إبطاله، بل يلزمه اإلمتام كما سيأتينا يف احلج إن شاء هللا. أحرم حبج أو بعمرة مل

 وصحبه أمجعَّي. وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله

(16/21) 

 



 [17شرح أخصر املختصرات ]
ادات العظيمة، وهو سنة مؤكدة، وقد حافظ عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم االعتكاف من العب

إىل أن توفاه هللا، والقصد من االعتكاف التفرغ للعبادة واالنقطاع هلا، ولالعتكاف: شروط وسنن 
فمن أراد االعتكاف فعليه أن يراجع ذلك ليستقيم له اعتكافه  ونواقض وحمظورات بينها العلماء،

 تكافه، مقبوالً عند هللا تعاىل.ويكون اع

(17/1) 

 

 ابب االعتكاف
د هلل رب العاملَّي، والصالة والسالم على رسوله األمَّي، وآله وصحبه بسم هللا الرمحن الرحيم احلم

 أمجعَّي.
العتكاف سنة، وال يصح ممن تلزمه اجلماعة إال يف مسجد أما بعد: قال املصنف رمحه هللا: ]فصل: وا

 تقام فيه إن أتى عليه صالة، وشرط له طهارة مما يوجب غسالً.
ة؛ فله فعله يف غريه، ويف أحدها فله فعله فيه ويف األفضل، نذره أو الصالة يف مسجد غري الثالث وإن

 .فاألقصى -عليه السالم-وأفضله املسجد احلرام،مث مسجد النيب
 وال خيرج من اعتكف منذوراً متتابعاً إال ملا ال بد منه، وال يعود مريضًا، وال يشهد جنازة إال بشرط.

 ساده كفارة ميَّي.سده، وكذا إنزال مبباشرة، ويلزم إلفووطء الفرج يف
 وسن اشتغاله ابلقرب، واجتناب ما ال يعنيه.

إن هللا تعاىل ملا ذكر الصيام أتبعه [ يذكرون االعتكاف بعد الصيام اقتداء ابلكتاب العزيز، ف
 [ .187َمَساِجِد{ ]البقرة:ابالعتكاف يف قوله تعاىل: }َوال تـَُباِشُروُهنن َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن يف الْ 

ف: لزوم مسجد لطاعة هللا، هذا هو االعتكاف يف الشرع، فالبد أن يكون يف مسجد؛ حىت واالعتكا
 ألن التفرد والوحدة اليت تفوت صالة اجلماعة ال خري فيها.ال تفوت املعتكف اجلمعة واجلماعة؛ 

فاملعتكف يكون منفرداً مشتغالً يف والقصد من االعتكاف: التفرغ للتزود من العبادة، فألجل ذلك 
اوية من املسجد أبنواع الطاعة: فيقرأ القرآن، ويكثر من تدبره، ويكثر من ذكر هللا تعاىل أبنواع ز 

عية رجاء إجابتها، ويشتغل ابلصلوات النوافل، ويكثر من التقرب إىل هللا تعاىل، الذكر، ويكثر من األد
عن الكالم السيئ الذي يا ويف أمورها اخلاصة، ويصون لسانه ويعتزل جمالسة العامة، واخلوض يف الدن



ن ينايف العبادة، وال يهتم أبمور الدنيا، وال ينشغل بشيء من ملذاهتا، وال يهتم ابلسؤال عن شيء م
 أمور الدنيا من أمواله أو حنوه إال لضرورة.

(17/2) 

 

 حكم االعتكاف
أنه صلى هللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان  االعتكاف سنة مؤكدة، فقد ثبت

 حىت توفاه هللا، وما ترك االعتكاف إال سنة من السنَّي مث قضاه يف شوال.
يف جانب املسجد، فبين له خباء يسترت به، واستأذنته ودخل مرة معتكفه، وأمر أن يبىن له خباء 

صة بنت خباء، مث رأهتن زينب فبنت خباء، فلما عائشة أن تعتكف وتبين هلا خباء، فلما رأهتا حف
انصرف من صالة الصبح وإذا ابملسجد قد امتأل بتلك األخبية اليت ضيقت على املصلَّي، فعرف أن 

ت؛ وترك االعتكاف يف تلك السنة، واعتكف يف شوال عشرة هذا من ابب املنافسة، فأمر هبا فنقض
 أايم؛ ألنه أحب أن يداوم على هذه العبادة.

 االعتكاف سنة، ولكنه جيب ابلنذر، فإذا نذر أن يعتكف لزمه الوفاء بنذره.و 

(17/3) 

 

 شروط االعتكاف ومن يصح منه االعتكاف
لم احلر البالغ العاقل، فال يصح صح االعتكاف؟ يصح ممن تلزمه اجلماعة، وهو: املسممن ي

 كافر، وال من الصغري، وال من اجملنون، وال يصح من العبد إال إبذن سيده.االعتكاف من ال
ط [ ، ويشرت 187ويشرتط أن يكون يف مسجد، قال تعاىل: ))َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد(( ]البقرة:

 ذا كان يتخلل اعتكافه اجلمعة اختار أن يعتكف يفيف هذا املسجد أن تقام فيه صالة اجلماعة، وإ
مسجد فيه مجعة حىت ال خيرج؛ ألنه إذا اعتكف يف مسجد ال تصلى فيه اجلماعة احتاج أن خيرج كل 

إنه يصلي يوم مخس مرات، وكثرة اخلروج تنايف االعتكاف، فإذا كان يف مسجد تقام فيه اجلماعة ف
 معتكفه.فيه، وال تفوته اجلماعة، وال خيرج من 

فال يعتكف يف املسجد وهو جنب، وإذا قّدر أنه احتلم  ويشرتط أيضًا: الطهارة مما يوجب غساًل،
 خرج فوراً واغتسل.



(17/4) 

 

 حكم نذر االعتكاف
ذا نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء، وخالف يف ذلك احلنفية وقالوا: ال جيب االعتكاف ابلنذر، فإ

ء جنسها واجب أبصل الشرع، واالعتكاف ليس جنسه واجباً أبصل جيب الوفاء ابلنذر إال يف أشيا
ألن منها ما هو واجب، والوفاء بنذر الصوم؛ ألن هناك الشرع، فيجب عندهم الوفاء بنذر الصالة؛ 

ابلصدقة؛ ألن هناك زكاة الفرض، والوفاء ابحلج إذا نذره، وأما االعتكاف فال  صوم الفرض، والوفاء
ه جيب لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم: )من نذر أن يطيع هللا فليطعه، جيب عندهم، والصحيح أن

ه( ، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء، واالعتكاف طاعة فيجب ومن نذر أن يعصي هللا فال يعص
سواء كان النذر مطلقاً أو معلقًا، فإذا قال: إن رزقت ولداً فلله علّي أن أعتكف عشراً  عليه الوفاء،
ر، مث رزق ولدًا؛ وجب عليه الوفاء؛ وذلك ألنه ألزم به نفسه وحتقق الشرط، وكذلك إذا يف هذا الشه

 ل ابتداء: هلل علي أن أعتكف يف هذا الشهر يوماً أو عشراً أو حنو ذلك.مل يعلق أبن قا

(17/5) 

 

 أقل مدة لالعتكاف
له يوم أو ليلة، فقيل: يكفي أن يعتكف ساعة: ستَّي دقيقة، وقيل: أقاختلف يف أقل االعتكاف، 

 حديث عمر رضي هللا عنه أنه قال: )اي رسول هللا! إين نذرت ولعل هذا هو األقرب؛ وذلك ألن يف
فقال: أوف بنذرك( ، فعلى هذا أقل مدة  -ويف رواية: ليلة-أن أعتكف يوماً يف املسجد احلرام 

اف ساعة فال يسمى اعة: يوم بدون ليلة أو ليلة بدون يوم، فأما اعتكلالعتكاف اثنتا عشرة س
صل هو طول املالزمة، وطول اإلقامة يف املكان الذي جيلس فيه، وقد  اعتكافًا؛ ألن االعتكاف يف األ

كان املشركون يعكفون عند معبوداهتم كما يف قوهلم: }نـَْعُبُد َأْصَناماً فـََنَظلُّ هَلَا َعاِكِفََّي{ 
 إبراهيم عليه السالم: }َما َهِذِه التنَماثِيلُ  [ يقيمون عندها يوما أو أايمًا، وكذلك قول71راء:]الشع

 [ ، فاحلاصل أنه إذا أراد أن يعتكف فال أقل من يوم أو ليلة.52النيِت َأنـُْتْم هَلَا َعاِكُفوَن{ ]األنبياء:

(17/6) 

 



 ثة غري ملزمتعيَّي االعتكاف يف مسجد غري املساجد الثال
: إذا ثة مل يلزمه فيه، بل جيوز يف غريه، ومثال ذلكإذا نذر االعتكاف يف مسجد غري املساجد الثال

نذرت وقلت: هلل علي أن أعتكف يف هذا املسجد يوماً وال أخرج منه، جاز لك أن تعتكف يف 
ًا؛ ألن القصد املسجد الثاين الذي يقع جنوب أو يقع مشال، وجاز لك أن تعتكف يف كل مسجد يوم

 غريه، فكلها مساجد تصح فيها العبادة.هو العبادة، وهذا املسجد ليس له مزية على 
ساجد الثالثة فإنه يلزمه فيه، واملساجد الثالثة هي اليت تشد إليها الرحال، أما إذا خص أحد امل

جد النبوي، والصالة وأفضل املساجد الثالثة: املسجد احلرام؛ ألن الصالة فيه مبائة ألف، مث يليه املس
 فيه خبمسمائة.فيه أبلف، مث املسجد األقصى والصالة 

ت إن فتح هللا عليك مكة أن أصلي يف املسجد األقصى، روي أن رجالً قال: )اي رسول هللا! إين نذر 
فقال: صل ها هنا( يعين: يف مسجد مكة؛ ألنه أفضل، فقال: )إين نذرت يف ذلك املسجد، فكرر 

صلي أو يعتكف يف فقال: شأنك إذًا( فإذا اخرتت ذلك فلك ذلك، فمن نذر أن ي عليه ذلك مرارًا،
الته يف املسجد النبوي؛ ألنه أفضل، ومن نذر أن املسجد األقصى جاز له أن يقضي نذره أو ص

يعتكف أو يصلي يف املسجد النبوي جاز له أن يعتكف أو يصلي يف املسجد احلرام؛ ألنه أفضل، 
ما هو أفضل منه،  يصلي يف املسجد احلرام مل جيزئه يف غريه؛ ألنه ليس هناك ومن نذر أن يعتكف أو

بعض، فإذا نذر أن يعتكف أو يصلي يف مسجد قباء  فأما املساجد األخرى فإن بعضها ينوب عن
جاز أن يصلي أو يعتكف يف غريه من مساجد املدينة، أو يف املسجد األموي يف دمشق الشام أو يف 

 اص يف مصر، وكذلك يف غريه.مسجد عمرو بن الع
أما يف الثالثة املساجد الثالثة صالة أو اعتكافاً فإنه جيزئه يف غريه، و واحلاصل: أنه إذا نذر يف غري 

فالبد أن جيزئ يف أحدها، وإن عَّي األفضل مل جيزئه يف غريه، واألفضل هو مسجد مكة )املسجد 
 بيت املقدس( .احلرام( مث املسجد النبوي مث املسجد األقصى )مسجد 

(17/7) 

 

 حكم نذر االعتكاف متتابعاً 
ج من اعتكف منذوراً متتابعاً إال ملا البد منه( ألنه صار واجباً بنذره، فإذا نذر صياماً ر )وال خي قوله:

متتابعاً فإنه يلزمه التتابع إال لعذر، وإذا نذر اعتكافاً متتابعاً وجب الوفاء به، والتتابع: كأن يقول: 
ذا األسبوع وال يقل: ن يتابع هنذرت أن أعتكف هذا األسبوع، واألسبوع سبعة أايم، فإنه جيب عليه أ



 أعتكف يوماً مث أخرج مث أعتكف يوماً اثنياً حىت أمت سبعة؛ ألهنا ال تسمى أسبوعًا.
مث إن املعتكف ال خيرج إال ملا البد منه، خيرج مثالً لقضاء حاجته من البول وحنوه، وخيرج للطهارة إذا 

أيكله أو مل أيت ما أيكله، أو خيرج  مل جيد مامل يكن هناك يف املسجد ما يتطهر به، وخيرج لألكل إذا 
 إلحضار الطعام، ولكن يقتصر على قدر احلاجة.

(17/8) 

 

 الصيام يف االعتكاف مستحب وليس بواجب
ف هل يشرتط مع االعتكاف صوم؟ والصحيح أنه ال يلزم، واحلديث الذي فيه )ال اعتكاف إال اختل

صيام: احلديث الذي ذكران عن عمر أنه نذر أن بصوم( مل يثبت، والدليل على أنه يصح بدون 
عبادة يعتكف ليلة، والليل ليس حمالً للصوم، فدل على أنه يصح بال صوم، والسبب يف ذلك أنه 

واالعتكاف هو التفرغ للعبادة، فإن تيسر الصيام معه فهو أفضل، أما إذا كان يف رمضان مستقلة، 
ن اعتكف يف غري رمضان فسنة أن يعتكف فيلزم؛ ألن رمضان واجب صومه أبصل الشرع، وإ

 صائمًا.

(17/9) 

 

 حكم خروج املعتكف لزايرة وحنوها
ف أن يعود مريضاً ويشهد جنازة؟ الصحيح أنه ال يفعل ذلك إال إن اشرتط فقال مثاًل: هل للمعتك

هلل علي نذر أن أعتكف يف هذا املسجد أسبوعًا، فال خيرج ال لعيادة مريض وال لشهادة ميت أو 
تشييعه إال إذا اشرتط، فقال: بشرط أن أعود فالانً املريض، أو أن أعود املرضى من أقاريب، أو أن 

 شهد من مات منهم وأشيعه، فله شرطه؛ ألن املسلمَّي على شروطهم.أ

(17/10) 

 



 األمور اليت يفسد هبا االعتكاف
 َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد{ العتكاف؟ يفسده الوطء؛ لقوله تعاىل: }َوال تـَُباِشُروُهنن مىت يفسد ا

عرب ابملباشرة عن الوطء، وكذلك لو أنزل ابملباشرة، والوطء: اجلماع الصريح وإن مل [ 187]البقرة:
يفسد االعتكاف، فإذا   حيصل إنزال، واإلنزال الذي سببه التقبيل أو الضم أو املباشرة دون الفرج

ينًا، لزمه مع القضاء كفارة ميَّي؛ ألنه ما وىف بنذره إذا كان معكان االعتكاف منذوراً لزمه قضاؤه، و 
واملعَّي كأن يقول: هلل علي أن أعتكف العشر األول من شهر ربيع الثاين، فحدد العشر األول مث 

تكافك، واقض ذلك اليوم، وكفر كفارة ميَّي؛ أفسد منها يوماً ابإلنزال أو ابجلماع، فنقول له: كمل اع
 يت ابلشرط كما ينبغي.وذلك ألنك ما وف

(17/11) 

 

 وظائف االعتكاف
ناس، وأنه ينفرد، فال أيذن ألحد أن يزوره، وال يفتح الباب للزوار ولكثرة ذكران أن املعتكف يعتزل ال

املخالطَّي بل ينفرد عنهم، وإذا قدر أن زاره أحد فال أبس أن ينبسط معه، ولكن ال يتمادى معه يف 
 شيء من كالم الدنيا.

وتكبرياً واستغفارًا،  املعتكف أن يشتغل ابلقرابت، ويشتغل بكثرة الذكر تسبيحاً وحتميداً وهتليالً وعلى 
ويشتغل ابلدعاء، فيكثر من دعاء هللا تعاىل، ويشتغل ابلصلوات يف غري أوقات النهي، ويشتغل 

ن أمور الدنيا، وال ابلقراءة، ويتجنب ما ال يعنيه، يعين: الكالم الذي ال أمهية له فال يتكلم يف شيء م
يف أسعارهم، وال يف مبايعاهتم، وال يف  يتكلم يف فالن أو فالن، وال يتكلم يف حاالت الناس، وال

احلوادث اليت حتدث، يتجنب ذلك كله حىت يكتب له اعتكافه عمالً صاحلًا، نكتفي هبذا، وهللا أعلم، 
 وصلى هللا وسلم على حممد.

(17/12) 

 

 األسئلة

(17/13) 



 

 لإلفطار ار رمضان يف بعض البلدان ليس مسوغاً هن طول
 
 

 السؤال
طالب كان يدرس يف بلد يطول فيه النهار ويقصر فيه الليل، حيث ميسكون يف شهر رمضان عند 

الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويفطرون عند الساعة التاسعة لياًل؛ ولطوله مل يصم هذا الطالب 
 هللا خريًا؟الشهر كله، فماذا عليه جزاكم 

 
 اجلواب

علومة، فالبد من قضاء تلك األايم اليت يعرفها، وهذا العذر ال يسوغ له أن يفطر إذا أفطر أايماً م
 شيئاً من أايم رمضان وهو مكلف.

(17/14) 

 

 حيض املرأة قبل الصالةحكم 
 
 

 السؤال
تها العادة فماذا عليها يف امرأة دخل عليها وقت صالة العشاء فأخرهتا إىل الساعة العاشرة لياًل، فأت

 هذه احلالة، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب
 تبقى هذه الصالة يف ذمتها، وإذا طهرت فإهنا تقضيها.

(17/15) 

 



 إذا طهرت احلائض قبل طلوع الشمس ولو بدقيقة فعليها أداء صالة الفجر
 
 

 السؤال
 ا أداؤها؟إذا طهرت احلائض قبل طلوع الشمس، فما هي الصلوات اليت جيب عليه

 
 اجلواب

 إذا طهرت قبل أن تطلع الشمس ولو بدقيقة عليها أن تقضي صالة الفجر.

(17/16) 

 

 االحتالم يوجب الغسل وال يبطل الصيام
 
 

 السؤال
 إذا احتلم وهو صائم فماذا عليه؟ وإذا أفطر وهو جيهل ذلك، فما حكم ذلك؟

 
 اجلواب

 صيام.ة، واالحتالم ال يبطل الال جيوز له اإلفطار، عليه أن يغتسل ألجل الصال

(17/17) 

 

 حكم اجلماع يف هنار رمضان وما يرتتب عليه
 
 

 السؤال
 ما حكم اجلماع يف هنار رمضان وما هي كفارته، علماً أبن بعض الناس يستهينون هبذا األمر؟



 
 اجلواب

مضان يف قوله تعاىل: فسد الصيام، وأنه يوجب كفارة؛ ألن هللا تعاىل أابح اجلماع يف ليل ر ال شك أنه ي
يدل على أن إابحة الوطء خاص ابلليل؛ لقوله: }َحىتن [ ، فهذا 187}فَاآلَن اَبِشُروُهنن{ ]البقرة:

[ فمن جامع يف هنار رمضان مل 187ِر{ ]البقرة:يـَتَـَبَّينَ َلُكْم اخْلَْيُط األَبـَْيُض ِمْن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمْن اْلَفجْ 
ليل أن مع القضاء كفارة مثل كفارة الظهار على الرتتيب، ويعترب ذنبًا، والديكفه القضاء، بل عليه 

النيب صلى هللا عليه وسلم جاءه ذلك الرجل فقال: )هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على 
 فدل على أنه ذنب.أهلي يف رمضان( فأقره على أن هذا هالك، 

م اليت هي قرب زواجه، فتقع منه املباشرة وقد يقع هذا من كثري من الشباب، وابألخص يف األاي
ا خطأ، وعليه أن حيفظ صيامه، فإذا أراد أن ينام يف هنار رمضان ينام والوطء يف هنار رمضان، وهذ

م يف مكان بعيد إذا عرفت أنه ال ميلك بعيداً عن امرأته حىت ال تغلبه شهوته، واملرأة أيضاً عليها أن تنا
 واحد منهما صيامه عما يفسده.نفسه إذا قربت منه، وحيفظ كل 

(17/18) 

 

 مفاسد الذهاب إىل املالهي
 
 

 السؤال
هذه فتاة تقول: إهنا فتاة ملتزمة، ولكن أهلها يذهبون إىل مدن األلعاب واملالهي، وال حتب الذهاب 

معهم لألسباب اآلتية: التبذير، وكثرة النساء املتربجات، وقيام بعض النساء ابلتصوير ابلكامريات، 
 ومضيعة الوقت، فما هو توجيهكم وجزاكم هللا خريًا؟

 
 اجلواب

صحيح، وأن هذه املالهي ليس فيها إال هلو وسهو، فهذه األلعاب اليت ينصبها  ال شك أن ما ذكرت
بعض الناس الكتساب األموال، ويسموهنا مالهي، هي يف احلقيقة هلو، وفيها إضاعة املال، والنيب 

 ن كثرة السؤال، وإضاعة املال( يعين: صرفه فيما ال أمهية له.صلى هللا عليه وسلم )هنى ع



مر إذا كان فيها تصوير، فإن هناك من يصور احلاضرات من النساء، وكذلك إذا كان وكذلك يشتد األ
فيهن من تكشف وجهها، وقد يكون هناك رجال كالبوابَّي واحلراس وحنوهم، فيحصل أهنا تكشف 

وا من املتقاعدين وحنوهم، وال جيوز للمرأة أن تكشف أمام هؤالء وال أمامهم، وال تبايل هبم ولو كان
 غريهم.

الوقت مثَّي، وعلى املرأة الناصحة لنفسها أن حتفظ وقتها ابلشيء الذي ينفعها، وأن تبتعد عن و 
 الشيء الذي يضر أو الشيء الذي ال نفع فيه وال فائدة.

(17/19) 

 

 دخان الطبخ وحنوه ال يفطر
 
 

 السؤال
 النار ملن يطبخ أو يعمل القهوة على النار يفطر؟ دخانهل 
 

 اجلواب
الصحيح أنه ال يفطر، هذا البخار الذي يتبخر من القهوة أو من الطعام أو دخان النار وحنوه لو 

 حصل أنه يشم رائحته ال يفطر.

(17/20) 

 

 دعوة الصائم عند اإلفطار ال ترد
 
 

 السؤال
 ه ال ترد( مىت تكون هذه الدعوة؟يف احلديث: )للصائم دعوة عند فطر 

 



 اجلواب
 عند اإلفطار، يعين: عندما يبدأ يف اإلفطار، وقبل أن يتناول شيئًا، يدعو مبا تيسر.

(17/21) 

 

 جواز املضمضة ابملاء البارد يف هنار رمضان
 
 

 السؤال
 يف أايم رمضان احلارة هل جيوز أن أمتضمض ابملاء البارد؟

 
 اجلواب

 يئًا، وعلى أال تبالغ فيه.فظ حىت ال تبتلع شجيوز، على أن تتح

(17/22) 

 

 جيب التأكد من غروب الشمس عند اإلفطار
 
 

 السؤال
كنت على سفر يف رمضان، وأفطرت عند غروب الشمس، وعندما ذهبت قليالً على طريق مرتفع 

 رأيت أن الشمس مل تغرب كاماًل، فما حكم صومي جزاكم هللا خريا؟
 

 اجلواب
رعت، حيث مل تتأن حىت يدخل وقت اإلفطار وهو غروب نك تسك القضاء؛ ألنرى أن علي

 الشمس.



(17/23) 

 

 من سقى أرضاً جمهولة فله مثرها ولصاحبها أجرهتا
 
 

 السؤال
عندي رشاش يف مزرعيت أسقي به الزرع، وخيرج الرشاش يف دورانه ويسقي أرضاً جمهولة الصاحب، 

ا حكم احلب املنتج من غري أرضي، وجزاكم هللا األرض، فمولعلها للبلدية، واآلن قد أمثرت تلك 
 خريًا؟

 
 اجلواب

ال أبس يف ذلك إذا كنت أنت اليت تسقيها وال تعرف هلا أهالً، فإذا جاء أهله وطلبوا منك أجرهتا 
فعليك أن تعطيهم أجرة على ما نبت فيها من الزرع إذا كان نبت فيها الزرع، وإذا مل يطلبوا شيئاً 

 ثر سقيتك.ع؛ ألنه أفلك الزر 
 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.

(17/24) 

 

 [18شرح أخصر املختصرات ]
احلج ركن من أركان اإلسالم، وهو من أعظم أبواب اخلري اليت فتحها هللا عز وجل لعباده، فإن من 

 يف سبيل هللا.هو من اجلهاد  ذنب عليه، و حج حجاً صحيحاً عاد كيوم ولدته أمه ال
واحلج كغريه من العبادات، له أركان، وواجبات، ومستحبات، وشروط، وله مبطالت وحمرمات 

ومكروهات، وقد فصل العلماء رمحهم هللا كل ذلك وبينوه، فعلى من أراد احلج والعمرة أن يطالع ما  
 كتبه العلماء كي حيج حجاً صحيحاً مربوراً.

(18/1) 

 



 والعمرة كتاب احلج
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]كتاب احلج والعمرة.

فة وعمرة جيبان على املسلم احلر املكلف املستطيع يف العمر مرة على الفور، فإذا زال مانع حج بعر 
قبل طوافها وفعال إذن وقعا فرضا، وإن عجز لكرب أو مرض ال يرجى برؤه لزمه أن يقيم من حيج عنه 

وجيزائنه ما مل يربأ قبل إحرام انئب، وُشِرَط المرأة حمرم أيضًا، فإن أيست منه  ويعتمر من حيث وجبا،
 ه.استنابت، وإن مات من لزماه ُأخرجا من تركت

أو تيمم لعذر، وتنظف، وتتطيب يف بدن، وكره يف ثوب، وإحراٌم إبزار ورداء  وسن ملريد إحرام غسل
 ه شرط، واالشرتاط فيه سنة.أبيضَّي عقب فريضة أو ركعتَّي يف غري وقت هني، ونيت

وأفضل األنساك التمتع، وهو أن حيرم بعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها مث به يف عامه، مث اإلفراد، 
رة بعد فراعه منه، والقران: أن حيرم هبما معاً أو هبا مث يدخله عليها قبل وهو أن حيرم حبج مث بعم

ان أفقياً دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة الشروع يف طوافها، وعلى كل من متمتع وقارن إذا ك
هبط واداًي، فخشيت فوات احلج أحرمت به وصارت قارنة، وتسن التلبية، وتتأكد إذا عال نشزًا، أو 

وبة، أو أقبل ليل أو هنار، أو التقت الرفاق، أو ركب، أو نزل، أو مسع ملبيًا، أو رأى أو صلى مكت
 رام قبل ميقات وحبج قبل أشهره.البيت، أو فعل حمظورا انسيًا، وكره إح

فصل: ميقات أهل املدينة احلليفة، والشام ومصر واملغرب اجلحفة، واليمن يلملم، وجند قرن، 
مبكة حلج منها، ولعمرة من احلل، وأشهر احلج شوال، وذو القعدة،  شرق ذات عرق، وحيرم منوامل

 وعشر من ذي احلجة.
يم أظفار، وتغطية رأس ذكر، ولبس املخيط إال سراويل وحمظورات اإلحرام تسعة: إزالة شعر، وتقل

، ومباشرة فيما دون لعدم إزار وخفَّي لعدم نعلَّي، والطيب، وقتل صيد الرب، وعقد نكاح، ومجاعٌ 
 .فرج

ففي أقل من ثالث شعرات وثالثة أظفار يف كل واحد فأقل طعام مسكَّي، ويف الثالث فأكثر دم، 
 ط وتطيب يف بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية.ويف تغطية الرأس مبالصق ولبس خمي

حج وقبل فراغ سعي يف  وإن قتل صيداً مأكوالً برايً أصالً فعليه جزاؤه، واجلماع قبل التحلل األول يف
مرة مفسد لنسكهما مطلقًا، وفيه حلج بدنة ولعمرة شاة، وميضيان يف فاسده ويقضيانه مطلقاً إن  ع

 كليف وبعد حجة اإلسالم فوراً.كاان مكلفَّي فوراً وإال بعد الت
وال يفسد النسك مبباشرة وجيب هبا بدنة إن أنزل وإال شاة، وال بوطء يف حج بعد التحلل األول 

إلحرام فيحرم من احلل ليطوف للزايرة يف إحرام صحيح ويسعى إن مل يكن قبل الثاين، لكن يفسد او 
 سعى وعليه شاة.



تنب الربقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بال عذر وإحرام امرأة كرجل إال يف لبس خميط، وجت
 فدت[ .

(18/2) 

 

 حكم احلج والعمرة
الركن اخلامس من أركان اإلسالم: احلج والعمرة، وال خالف يف وجوب احلج بشروطه واختلف يف 

 كاحلج، واستدلوا بذكرها مع احلج، قال هللا  فرضية العمرة، فأكثر الفقهاء على أن العمرة فريضة
[ فقرهنا مع احلج، 158اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطنونَف هِبَِما{ ]البقرة:تعاىل: }َفَمْن َحجن اْلبَـْيَت َأْو 

{ ]البقرة: صلى هللا عليه  [ وورد ذكر فضلها يف قوله196وقال تعاىل: }َوَأمتُّوا احلَْجن َواْلُعْمَرَة َّلِلِن
جزاء إال اجلنة( وكذلك قوله صلى  كفارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له  وسلم: )العمرة إىل العمرة

هللا عليه وسلم ملا قيل له: هل على النساء جهاد؟ قال: )عليهن جهاد ال قتال فيه، احلج والعمرة( 
 لذين أوجبوها أدلة أخرى موسعة.وهو دليل على أن العمرة واجبة عليهن فعلى الرجال أوىل، ول

ا ابحلديث الذي فيه أن رجالً سأل: )هل جتب بوا إىل أهنا غري واجبة وأهنا سنة استدلو والذين ذه
العمرة علين؟ قال: ال، وأن تعتمر خري لك( ، ولكن احلديث فيه مقال وفيه احتمال، مث وردت العمرة 

: -ولهإىل ق-الم: )أن تشهد أن ال إله إال هللا يف حديث جربيل يف السنن للدارقطين ملا فسر اإلس
ححه الدارقطين وغريه، وإن كانت الرواية شاذة حيث مل تذكر وأن حتج وتعتمر( ، واإلسناد صحيح ص

 يف أكثر األحاديث، فالراجح أن العمرة فريضة على القادر، كما أن احلج فريضة على القادر.

(18/3) 

 

 شروط وجوب احلج والعمرة
سالم، فال جيب احلج على الكافر وال جيوز، يشرتط لوجوب احلج والعمرة شروط: الشرط األول: اإل

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفال يـَْقَربُوا اْلَمْسِجَد احْلََراَم  ميكن الكافر من دخول مكة، كما قالبل ال  تعاىل: }ِإمنن
[ وأرسل النيب صلى هللا عليه وسلم علياً يف حجة أيب بكر أن ينادي: 28بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذا{ ]التوبة:
 ال حيج بعد العام مشرك.

نه ال يستطيع أن يتصرف لنفسه، فالسيد الشرط الثاين: احلرية؛ ألن اململوك مملوكة عليه منافعه؛ أل



 ميلك عليه منافعه، ففي ذهابه إىل احلج تفويت ما للسيد عليه، فلذلك ال جيب عليه.
 وقد ورد يف حديث: )أميا عبد حج مث عتق فعليه حجة اإلسالم( .

 الرابع: البلوغ.الشرط 
ح حجه ولو كان صغريًا، خيرج بذلك الصغري، فال جيب عليه احلج لعدم تكليفه، ولكن مع ذلك يص

ففي احلديث الصحيح: )أن امرأة رفعت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم صبياً هلا، فقالت: أهلذا حج؟ 
  أو أربع سنَّي.قال: نعم، ولك أجر( واملعىن أنه يصح حج الصغري ولو كان ابن مخس سنَّي

 أي: يعقل.
ك يلبسه إذا كان ذكراً لباس اإلحرام، ووليه هو الذي حيرم به فينوي عنه إداخله يف النسك، وكذل

ويكمل به مناسك احلج، فيطوف به ويسعى به ويقف به يف املواقف اليت جيب الوقوف هبا ويليب عنه 
 لك أجر( .ويرمي عنه وهكذا، وينوي حجه، أي: أحد أقاربه؛ لقوله: )و 

، فهو ال يفهم ما يقال الشرط الرابع: العقل، فال جيب احلج على اجملنون، وذلك لعدم فهمه وإدراكه
 وال يقدر على التصرف، وال يعرف األحكام، وال يقدر أن ميتنع عن احملظورات، والقلم عنه مرفوع.

[ فسر فيه 97ِبياًل{ ]آل عمران:الشرط اخلامس: القدرة، فإن قوله تعاىل: }َمْن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه سَ 
حلة صاحلَّي ملثله بعد قضاء حوائج أهله، وبعد السبيل أبنه الزاد والراحلة، أي: من ميلك زاداً ورا

 قضاء ما حيتاجون إليه يف غيبته، وكذلك أن يقدر على احلوائج األصلية اليت حيتاج إليها يف السفر.
ئل عن قوله تعاىل: }َمْن اْسَتطَاَع ِإَلْيِه َسِبياًل{ ]آل وقد ورد يف احلديث أنه صلى هللا عليه وسلم س

 قال: )الزاد والراحلة( .[ ما السبيل؟ 97عمران:
لكن إذا كان ميلك أجرة ركوبه  -أي: سيارة-ويف هذه األزمنة معلوم أنه ال حيتاج إىل أن ميلك راحلة 

متالك النفقة يف ذهابه وإايبه، يف السيارة فقد صار مستطيعاً إذا توافرت فيه بقية الشروط، من ا
حمرتفاً وغاب توقفت حرفته وتوقفت صنعته  وامتالك النفقة اليت تكفي ألهله حىت يرجع، فإذا كان

 وعمله، فالبد من أن يؤمن ألسرته ما يكفيهم مدة غيابه.
بناء أو حنو شهرين ذهاابً وإاياًب، فيكون الرجل  -أي: قبل مخسَّي أو ستَّي سنة-وكانت الغيبة قدمياً 

وية كأن يكون خرازاً أو حفاراً حيفر ابألجرة، أو عامالً يف حرث يعمل ابألجرة، وقد تكون له حرفة يد
دابغاً أو خياطاً أو غساالً أو حداداً أو جنارًا، فإذا غاب توقف كسبه، فمن أين يطعم أهله؟ نقول: ال 

بته، ويف هذه األزمنة قلت أو جيب عليه إال إذا توافر عنده من كسبه ما يكفي أهله يف مدة غي
يبون ملدة أسبوع أو مثانية أايم، ففي هذه قصرت املسافة، فبدل أن كانوا يغيبون لشهرين أصبحوا يغ

املدة اليت هي مثانية أايم أو حنوها إذا كان عند أهله ما يكفيهم مدة ذهابه وإايبه، وحصل على النفقة 
لركوب ذهاابً وإايابً فإنه قادر، فإذا عجز عن ذلك فإنه اليت تكفيه لذهابه وإايبه، وحصل على أجرة ا



 لذي ميلك ما يوصله إىل مكة ويرده وما يكفي أهله مدة غيبته.غري مستطيع، فاملستطيع هو ا
[ أن 97وأما ما يذكره الفقهاء يف هذا الباب عند تفسري قوله: }َمْن اْسَتطَاَع ِإَلْيِه َسِبياًل{ ]آل عمران:

 ك زاداً وراحلة صاحلَّي ملثله، وأن ميلك العدة اليت حيتاج إليها كخطام البعري ورحلهالسبيل هو من ميل
وفرشه، ومتاعه الذي حيتاج إليه، وأوانيه اليت يطبخ فيها وقربته اليت حيمل املاء فيها، وما أشبه ذلك 

 فهذه قد خفت يف هذه األزمنة.
 واحلاصل أنه البد من أن يكون مستطيعاً.

 العقل شرطان للوجوب والصحة، فلو حج الكافر مل يصح منه.إذاً اإلسالم و 
ح احلج منه ولكن ال جيب عليه، وال يكلف به، فحجه صحيح ولكن ال وأما الصغري والعبد فإنه يص

 يكفيه عن حجة اإلسالم.
وأما العاجز فإن االستطاعة شرط للوجوب، فلو أنه تكلف وحج فهل جيب عليه حجة أخرى؟ نقول: 

 أك.صح حجك وأجز 
 لو تكلف وقال: أان أحج راكباً.

 حجة اإلسالم.أو تربع له أحد وحج به صح حجه، وكذلك أجزأه عن 

(18/4) 

 

 جيب احلج يف العمر مرة
مث الوجوب إمنا هو مرة واحدة يف العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع، وملا فرض هللا احلج يف قوله 

[ قال النيب صلى هللا 97َمْن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{ ]آل عمران:بَـْيِت جُّ الْ تعاىل: }َوَّلِلِن َعَلى النناِس حِ 
عليه وسلم: )إن هللا كتب عليكم احلج فحجوا، فقال األقرع بن حابس: أيف كل عام اي رسول هللا! 

 فقال: لو قلت: نعم لوجبت وملا استطعتم، احلج مرة، فما زاد فهو تطوع( .

(18/5) 

 

 فوروجوب احلج على ال
مث هل احلج على الفور أو على الرتاخي؟ خنتار أنه على الفور، فساعة أن تتم الشروط وساعة أن 

ب عليه حبيث يعد مفرطاً إذا أخره، وحبيث يعد يتمكن فالزمن الذي تتم فيه الشروط ويتمكن جي



قه واستطاع أن ملوماً إذا تغريت حالته بعد ذلك، فمثاًل: لو أنه يف عام مثانية عشر متت الشروط يف ح
حيج ولكنه أمهل احلج وتركه بغري عذر، مث يف عام تسعة عشر عجز، تلف ماله أو خسر يف جتارته 

لوم حيث متكن وفرط، إن عليه إمثاً بتأخريه وبتفريطه، ونقول: لو ل: إنه موأصبح عاجزاً ماليًا، نقو 
يت، وذلك ألنه قدر وفرط حىت مات بعد أن قدر ومل حيج لزم إخراج نفقة احلج من رأس املال كما سيأ

 مات.
وذهبت الشافعية إىل أنه على الرتاخي، واستدلوا أبن النيب صلى هللا عليه وسلم أخر احلج إىل سنة 

 شر،ع
 و

 واباجل
أنه مل يتمكن إال تلك السنة؛ فإنه يف سنة مثان ملا فتحت مكة كان مشتغالً ابلوفود، ومل تكن مكة قد 

ملا كان يف سنة تسع أرسل أاب بكر ومن معه من احلجاج ليطهروا مكة طهرت من عادات املشركَّي، و 
 النِذيَن َعاَهدمتُّْ ِمْن اْلُمْشرِِكََّي * َفِسيُحوا ُسوِلِه ِإىَل فصاروا ينادون أبول سورة براءة: }بـََراَءٌة ِمْن اَّللِن َورَ 

ِمْن اَّللِن َوَرُسوِلِه ِإىَل النناِس يـَْوَم احلَْجِّ اأَلْكرَبِ  [ إىل قوله: }َوَأَذانٌ 2-1يف اأَلْرِض َأْربـََعَة َأْشُهٍر{ ]التوبة:
َ بَِريٌء ِمْن اْلُمْشرِِكََّي َوَرُسولُُه{ ] [ فكانوا ينادون: ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف 3التوبة:َأنن اَّللن

 ابلبيت عراين.
ر البيت يف سنة تسع حج سنة وذلك ألهنم كانوا يف عاداهتم اجلاهلية يطوفون وهم عراة، وملا طه

 عشر، وكمل هللا تعاىل له الدين، وهو دليل على أن احلج على الفور؛ ألنه ما متكن إال يف سنة عشر.

(18/6) 

 

 إذا زال مانع احلج بعرفة صح احلج
 ن وقعا فرضًا( .قال املصنف رمحه هللا: )فإن زال مانع احلج بعرفة أو مانع عمرة قبل طوافها وفعالً إذ

احلج الرق والصغر، فإذا أحرم العبد ابحلج وأحرم الصغري ابحلج، وملا أحرما قدما رفنا أن من موانع ع
مكة وطافا طواف القدوم وذهبا إىل مىن مع أهليهم ووقفا بعرفة، ويف يوم عرفة عتق الرقيق وبلغ 

 نع.ذا معىن زوال املاوأكمال حجهما أجزأمها عن حجة اإلسالم، ه -ومها بعرفة-الصغري 
الكافر بعرفة مث أحرم وكمل املناسك صح حجه، أو عقل اجملنون بعرفة وأحرم وكمل  وكذلك لو أسلم

 املناسك صح حجه عن الفريضة.



وقد عرفنا أن العمرة فريضة، فلو قدر أن العبد أحرم ابلعمرة وعتق قبل بدئه ابلطواف، مث طاف 
حاضت قبل أن تطوف تلم، واملرأة إذا كذلك الصيب إذا احوسعى بعد العتق صحت عمرته فريضة، و 

 مث طافت للعمرة بعدما طهرت وكملت النسك صحت عمرهتا وأجزأهتا عن الفريضة.

(18/7) 

 

 حكم من عجز عن أداء احلج أو العمرة ملرض ال يرجى برؤه
أن يقيم من حيج عنه ويعتمر من  قال املصنف رمحه هللا: )وإن عجز لكرب أو مرض ال يرجى برؤه لزمه

 يث وجبا( .ح
يستطيع الركوب أو احلركة وحنو ذلك يقيم من حيج عنه، فقد ثبت يف  العاجز لكرب كالذي ال

الصحيح يف قصة املرأة اليت من خثعم أهنا قالت: )اي رسول هللا! إن فريضة احلج أدركت أيب شيخاً  
 : نعم( وقاس ذلك ابلدين.كبرياً ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال

وذلك ألنه عاقل وفاهم ومكلف، ولكن لكربه ال عرفت أن الفريضة قد وجبت عليه،  أي أهنا
يستطيع أن يثبت على البعري، وال يستطيع أن يتماسك، وحيتاج إىل من ميسكه، فأمرها أبن حتج عنه 

 بعد حجتها.
سيارة إن البعري ليس مثل السيارة؛ فال ويف هذه األزمنة قد يوجد من هذه حالته، وميكن أن يقال:

، ولكن يوجد بعض كبار السن إذا ركب السيارة أغمي عليه فال يستطيع مركبها مريح وكذلك الطائرة
أن يركبها، وكذلك الطائرة وحنوها، يغمى عليه فال يستطيع أن يفيق وال يتمكن من الثبات، فهذا 

 معذور وعليه أن يقيم من حيج عنه.
عه إىل املوت وليس رر األطباء أن هذا املرض يستمر ماملرض أنه ال يرجى برؤه، فإذا ق واشرتطوا يف

 أن يقيم من حيج عنه، وكذلك العمرة. -واحلال هذه-هناك أمل يف الشفاء فعليه 
مث قوله: ]من حيث وجبا[ ، أي: يقيم من حيج عنه ويكون ذلك من ماله ]من حيث وجبا[ يعين: من 

تالف منها؛ ألن تكلفة احلج ختتلف ابخ ه أن حيج منها، وال جيوز من أقرببالده اليت وجب علي
ثالثة آالف رايل سعودي ذهاابً وإايابً مبا يف ذلك الفدية  -مثالً -البالد، فتكلفة احلج من الرايض 

وحنوها، وتكلفة احلج من جدة أو من الطائف ألف أو حنوه، فإذا كان الذي عجز عن احلج ملرض أو 
عنه من الطائف وال  الرايض، وال جيوز أن يكون من حيجهل الرايض أقاموا من حيج عنه من لكرب من أ

من املدينة وال من جدة، وذلك ألن التكلفة أقل، وهو مكلف أبن حيج من هذه البالد، ونقول  



كذلك أيضاً فيمن هو من خارج اململكة، فإذا وجب عليه احلج وهو من أهل قطر أو من أهل 
وز أن يقيم من مثالً مخسة آالف أو ستة، فال جي كلفة هناك قد تكون أكثر، قد تبلغالكويت، والت

حيج عنه من الرايض وال من املدينة؛ ألهنا أقل، إال إذا مل خيلف إال تركة قليلة فإنه حيج عنه من حيث 
 بلغت تلك الرتكة.

ريباً منها تويف قبل إىل الطائف أو ق -مثالً -وكذلك لو قدر أن إنساانً سافر للحج، فلما وصل 
أهل الطائف؛ ألنه قد قطع هذه املسافة، هذا إذا كان ي هذه احلال يقام من حيج عنه من اإلحرام، فف

 احلج فرضًا، أما إذا كان تطوعاً فيجوز أن حيج عنه ولو من أهل مكة؛ ألن التطوع تربع.
أن حيج بنفسه؛ ألنه  -حلال هذهوا-فإن برئ هذا املريض قبل إحرام النائب مل جيزئه احلج عنه، ولزمه 

 ل عذره.زا
 أن أحرم انئبه فإن حجة النائب عنه جمزئه. إما إذا مل يربأ إال بعد

فاحلاصل أنه إذا وكل من حيج عنه ويعتمر عنه مث برأ قبل أن حيرم النائب ابحلج أو ابلعمرة بطلت 
 أ بعد ذلك فإن حج النائب يكفي.النيابة ولزمه أن حيج بنفسه، وأما إذا أحرم النائب قبل برئه مث بر 

(18/8) 

 

 حكم أخذ املال يف حج اإلانبة وتساهل الناس يف ذلك
لناس اختذوها حرفة وأرادوها هنا نتكلم على اإلانبة؛ ألنه وقع فيها تساهل، وذلك ألن كثرياً من ا

 للتجارة، ويسموهنا حج البدل، فيأيت كثري من الناس إىل الرايض يقولون: أعطوان حج بدل.
ج من البلد اليت منها احملجوج عنه، فأنتم اآلن حججتم إىل الرايض فنقول هلم: إن النائب إمنا حي

ادوا بذلك إال املال، والدليل على واحلج إىل مكة، فكيف أتتون ألجل هذا؟ وهبذا نعرف أهنم ما أر 
ذلك: أهنم مياكسون، فإذا قيل هلم: نعطيكم ألفَّي؛ ألن حجكم إىل مكة وال ترجعون إىل الرايض 

 يعطي ثالثة، وفالانً يعطي أربعة.قالوا: إن فالانً 
د وهكذا، فهذا يدل على أهنم ما قصدوا إال املال، فنقول لك: ال تنب إال من يريد احلج ال من يري

 املال.
وصورة ذلك: إنسان فقري حيب أن حيج بنفسه ويشارك احلجاج يف تلك املواسم ويكون ممن تنزل 

ئكة، ولكنه فقري ليس عنده ما يبلغه وما يرده، ويتمىن أن عليهم الرمحة، وممن يباهي هللا تعاىل هبم املال
ل احلج، فمثل هذا يعطى حيج ولكن ليس بقادر مع أنه قد حج فريضة اإلسالم، فهذا أخذ املال ألج



نيابة، وعليه أن ينفق منها يف حجه نفقة ذهابه وإايبه وفديته وتنقالته وما بقي منها يرده على أهل 
 هذا هو األصل، وقليل الذين يعملون بذلك.احلاج إال إذا مسحوا، 

نفقة ذهاابً وقبل مخس وعشرين سنة كان احلاج تكفيه مائة رايل أجرة ركوب ذهاابً وإاياًب، ويكفيه لل
وإايابً مخسون رايالً أو سبعون راياًل، مث ما زالوا يزيدون ويزيدون إىل أن صاروا يطلبون ألوفًا، فعرفنا 

احلج حرفة وجتارة يريدون هبا املال، فال جيوز إعطاؤهم؛ ألن من عمل  بذلك أن مثل هؤالء يتخذون
نـَْيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِّ ِإَلْيِهْم َأْعَماهَلُْم عمالً ألجل مال بطل أجره؛ لقول هللا تعاىل: }َمْن َكاَن يُ  رِيُد احْلََياَة الدُّ

}َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد َلُه يف َحْرِثِه  [ ، ولقوله تعاىل:15ِفيَها َوُهْم ِفيَها ال يـُْبَخُسوَن{ ]هود:
َها وَ  [ ، ويف احلديث: 20َما َلُه يف اآلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب{ ]الشورى:َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّنـَْيا نُؤِتِه ِمنـْ

 )تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم( .

(18/9) 

 

 عها حمرميشرتط يف حج املرأة أن يكون م
ورد عنه صلى ويشرتط يف وجوب احلج على املرأة أن يكون معها حمرم، وهذا هو قول اجلمهور، وقد 

هللا عليه وسلم أنه قال: )ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية ثالث إال ومعها ذو 
تسري مسرية يومَّي إال ومعها ذو حمرم( ، ويف حديث آخر: )ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن 

 حمرم( وأقل ما ورد يف ذلك مسرية يوم، هذه أدلة اجلمهور.
وذهب املالكية إىل أنه جيوز أن حتج مع نسوة ثقات، ذكر مالك ذلك يف املوطأ، وقال: إن احلج 

 فريضة، وهذه مستطيعة من حيث املال، واحملرم إمنا هو شرط، والفرض يقدم على الشرط، فإذا علم
نسوة  أن سبب احملرم إمنا هو اخلوف عليها من الوقوع يف الفاحشة وحنوها فإذا أمنت أبن كانت مع

 ثقات فال حرج وال خوف عليها.
هكذا يعلل املالكية، ويف زماهنم كان املالكية أيتون من أقصى املغرب، من بالد املغرب ومن بالد 

هب مالك، فكانوا يرسلون نساءهم بدون أفريقيا ومن األندلس وحنو ذلك، وهؤالء كلهم على مذ
 اء، ومع ذلك فإن اخلطر موجود.حمرم يف السفن، ويشرتطون أن يكون معها ثقات من النس

وميكن أن يتساهل يف هذه األزمنة إذا أيست ومل جتد حمرمًا، وسافرت يف السيارات الكبار )احلافالت( 
الختالط، وإذا نزلوا تكون النساء مجيعاً يف اليت يفصل فيها بَّي النساء والرجال حباجز وال حيصل ا

ستة أايم أو سبعة أايم، وهذا لليت ال جتد حمرمًا، مثل خيام والرجال يف خيام واملدة قصرية، مثاًل: 



اخلادمات، وكثرياً ما يشرتط أهلها على من استقدمها متكينها من أداء احلج؛ ألن أهلها يف بالدهم ال 
شرط على املستقدم فالوسيلة أن يرسلها مع احلمالت اليت فيها نساء  يقدرون لفقرهم وعجزهم، فإذا

 ء عن الرجال، فأما إذا وجدت حمرماً فليس هلا أن حتج إال مع حمرم.موثوقات ويفصلون النسا
 قوله: ]فإن أيست منه استنابت[ يعين: إذا أيست من وجود حمرم فإهنا تنيب من حيج عنها.

تكون فيها مدة احلج شهرين كما ذكران، أما يف هذه األزمنة فلعل األمر  وهذا يف األزمنة القدمية اليت
 أخف.

(18/10) 

 

 حكم من مات ومل حيج مفرطاً وله تركة
 قال املصنف رمحه هللا: ]وإن مات من لزماه أخرجا من تركته[ .

مر لزم ج والعمرة، فإذا مات من كان قادراً وفرط حىت مات قبل أن حيج ويعتالضمري يرجع إىل احل
إاناًث، فإذا مل يوجد من حيج عنه أخرج من  إخراج نفقتهما من تركته، أو حيج عنه أحد أوالده ذكوراً أو

 الرتكة، وخترج من رأس املال، وتكون كأهنا دين؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم شبه ذلك ابلدين يف
ج من رأس املال ال من قوله: )أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟( فدل على أهنا ختر 

ميَّي، وإذا كان قد أوصى ابلثلث أخرج ذلك الثلث، مث الثلث، فتخرج من رأس املال كأهنا ديون لآلد
 يقسم الباقي على الورثة.

فر، كما ذكر ذلك النووي رمحه هللا والفقهاء أيضاً يذكرون ما يلزم من سافر إىل احلج من أحكام الس
ولكن تغريت األحوال؛ ألن السفر قدمياً كان يستغرق أشهراً ويف  يف رسالته اليت يف مناسك احلج،

 ه األزمنة ال يستغرق إال أايماً.هذ

(18/11) 

 

 استحباب االغتسال عند اإلحرام ألجل النظافة
 قال املصنف رمحه هللا: ]ويسن ملريد إحرام غسل أو تيمم لعذر[ .

 إىل املواقيت إال بعد مدة، بعد عشرين يوماً ل إىل امليقات، وذلك أهنم كانوا ال يصلون أي: إذا وص
أو بعد مخسة وعشرين يومًا، فال يصلون إىل امليقات إال وقد اتسخت أبداهنم واتسخت ثياهبم، فهم 



ينها إال ثالث حباجة إىل أن يتنظفوا ويغتسلوا، إال أهل املدينة؛ فإن ميقاهتم جبانب املدينة ما بينهم وب
مَّي عشرة أايم، فما بَّي لكن ميقاهتم بعيد عن مكة؛ ألهنم يبقون حمر ساعات ابلرواحل أو حنوها، و 

مكة وميقات أهل املدينة عشرة أايم، فهم حباجة إىل االغتسال وإىل النظافة، حىت إن النيب صلى هللا 
 ذلك على مشروعيته.عليه وسلم أمر النفساء أن تغتسل لإلحرام مع أهنا ال تصلي، فدل 

من األوساخ مث ركب سيارته، ان يف بيته تنظف واغتسل وأزال ما يف بدنه نقول: إذا قدر أن اإلنس
وبعد مخس ساعات أو ست ساعات أو حنوها وصل إىل امليقات، فهذه الساعات ال يتسخ فيها بدنه 

 حيرم.عادة، فيكتفي ابغتساله يف منزله، ويعمل ما يعمله من مقدمات اإلحرام و 
أن يصلي ركعتَّي ومل ء، والصحيح أنه ليس مبشروع، إال إذا أراد أما شرعية التيمم فالتيمم لعدم املا

جيد ماء فإنه يكتفي ابلتيمم، فأما إذا كان املاء موجوداً فإنه يتوضأ ويصلي ركعتَّي، وأما غسل اإلحرام 
ألجل النظافة، ومعلوم أن التيمم  فال حاجة إىل أن يتيمم بدله، وذلك ألننا عرفنا أن االغتسال شرع

 الوضوء.وال حتصل به نظافة البدن وال نظافة أعضاء ال ينظف 

(18/12) 

 

 استحباب تعاهد خصال الفطرة قبيل اإلحرام
من شعره، ويستحب أن يتنظف عند اإلحرام، واملراد ابلتنظف هنا تعاهد خصال الفطرة، فيقص 
به وهو ممنوع  ويقلم أظفاره، وينتف شعر اإلبط، وحيلق عانته خمافة أن يطول الشعر بعد ذلك فيتأذى

ًا، ففي هذه اخلمسة من أخذه بعد عقد اإلحرام؛ ألهنم كانوا إذا أحرموا مفردين بقوا مخسة عشر يوم
مر أن يتعاهده قبيل عقد عشر ميكن أن تطول األظافر، ويطول الشارب، ويطول الشعر فيتأذى به، فأ

 اإلحرام حىت ال تؤذيه بعد ذلك، وهذا هو السبب يف تعاهد الشعر.
ث هذه األزمنة ال تبقى مدة اإلحرام إال قلياًل، فاإلحرام ابلعمرة ال ميكث إال ساعتَّي أو ثال ويف

شعره ليس ساعات، واإلحرام ابحلج ال ميكث إال يومَّي أو ثالثة أايم، فنقول: إذا كانت أظافره أو 
رمَّي عشرة أايم طويالً فال حاجة إىل التعهد، حىت الذين حيرمون من املدينة بدل أن كانوا يبقون حم

 أصبحوا يبقون ثالث أو أربع أو مخس ساعات مث يصلون إىل مكة.
شعر العانة، ونتف اإلبط، وقص الشارب، وإزالة الرائحة الكريهة وحنو ذلك، وال شك فالتنظف إزالة 

 كانت فيه رائحة كريهة فإن عليه أن يزيلها وحيرص على إزالتها.أنه إذا  

(18/13) 



 

 حرم قبيل إحرامهاستحباب الطيب للم
لطيب ويتطيب يف بدنه قبل اإلحرام؛ ألنه ممنوع من الطيب بعد ذلك، وقد تطول مدة منعه من ا

فيتأذى ابلرائحة؛ ألنه يبقى عشرة أايم أو نصف شهر وهو ممنوع من الطيب، فلذلك سن له أن 
يتطيب، وإن تطيب يتطيب قبيل عقد اإلحرام، أما إذا كانت مدة اإلحرام ال تطول فال حاجة إىل أن 

وال جيوز أن فال أبس ولكن يكون الطيب يف البدن، أي: يف شعر الرأس أو يف اخلدين، أو يف اليدين، 
 يطيب ثيابه.

ففي قصة ذلك الرجل الذي أحرم يف جبة وقد تضمخ ابلطيب يف ثيابه قال صلى هللا عليه وسلم: 
أثر الطيب عن ثيابه، فهذا دليل على )انزع عنك اجلبة، واغسل عنك أثر الطيب( فأمره أبن يغسل 

ري اختيار سن أن يغسل أثر أنه إذا طيب بدنه فال أبس، فإن طيب ثيابه أو وقع عليها طيب من غ
 الطيب عن ثيابه.

(18/14) 

 

 صفة إحرام الرجل
قال املصنف رمحه هللا: ]وإحرام إبزار ورداء أبيضَّي[ هذا يف حق الرجل، واإلزار: ما يشد به عورته 

لسرة إىل ما حتت الركبة، والرداء جيعله على ظهره يتظلل به من حر الشمس ومن الربد وحنوه، ا من
 أي: يضع على ظهره رداًء يلتف به.

 هذا هو إحرام الرجل.

(18/15) 

 

 ليس لإلحرام صالة سنة وإمنا هي للوضوء
يكن يف  إن ملويسن أن حيرم عقب صالة، فإن كان وقت فريضة صالها مث عقد اإلحرام بعدها، و 

وقت صالة كالضحى مثالً صلى ركعتَّي ينويها سنة الوضوء وليست سنة إحرام؛ ألنه مل ترد يف 
اإلحرام سنة خاصة، ولكن ينوي أهنا سنة وضوء بشرط أن ال يكون يف وقت هني كبعد العصر وبعد 

بعد  وكذلكالفجر، فإذا كان وقت إحرامه بعد العصر فال يصلي بل يتوضأ وحيرم ويركب سيارته، 



 الفجر إن مل ميكث حىت تطلع الشمس.
وليس جمرد لباس اإلحرام هو النية، فلو رأيت رجالً يف الرايض البساً إزاراً ورداء كلباس احملرم فال 

 تنكر عليه وال تقل: هذا خاص ابإلحرام.
 ألن هذا لباس جائز لكل زمان ولكل مكان.
الدخول يف النسك، إذا نوى بقلبه، فلو أنه لبس  م علىإذًا: فمىت يكون اإلنسان حمرمًا؟ إذا نوى وعز 

عند امليقات، ومكث وعليه لباس اإلحرام ساعة أو نصف يوم قبل أن  -اإلزار والرداء-اإلحرام 
ينوي وقبل أن يعزم على اإلحرام، ففي هذه الساعات جيوز أن يقص من شعره، وجيوز أن يتطيب، بل 

 ، فال حترم احملظورات إال إذا نوى بقلبه الدخول يف النسك.حرامجيوز أن يطأ امرأته؛ ألنه ما نوى اإل
 إذاً فاإلحرام نية، وليس اإلحرام جمرد اللباس.

(18/16) 

 

 حكم االشرتاط يف احلج والعمرة
فيسرها  ما حكم االشرتاط يف احلج والعمرة؟ ذكر أنه سنة، وصفته أن يقول: اللهم! إين أريد العمرة

 .حبسين حابس فمحلي حيث حبستين يل، وتقبلها مين، وإن
 إذ كانوا يستحبونه لكل حمرم حبج أو بعمرة، سواء يف أشهر احلج أو يف غري أشهر احلج.

وقالوا: ال يستحب إال إذا خاف على  -ومنهم شيخ اإلسالم -وذهب بعضهم إىل أنه ال يستحب 
ه أن مينعه مرض، أن يصده عدو، أو خاف على نفس نفسه عدم التمكن، أبن خاف على نفسه من

 -أي: موضع إحاليل-خطر، ففي هذه احلال له أن يشرتط: إن حبسين حابس فمحلي أو كان هناك 
 حيث حبستين.

يقول شيخ اإلسالم: إن النيب صلى هللا عليه وسلم ما أمر به الصحابة، وإمنا أمر به امرأة واحدة وهي 
 مريضة. أي:-أريد احلج وأجدين شاكية  املطلب ملا جاءته فقالت: )إينضباعة بنت الزبري بن عبد 

فقال: حجي واشرتطي أن حملي حيث حبستين؛  -فخشيت أن مرضها حيول بينها وبَّي إمتام املناسك
فإن لك على هللا ما استثنيت( هذا سبب شرعية االشرتاط، وملا مل يعلمه بقية الصحابة دل على أنه 

 ن فقط.ملن خاف أن ال يتمك
كثرة، حوادث االصطدام، وحوادث االنقالب وادث موجودة يف هذه األزمنة بوقد يقول قائل: إن احل

وما أشبه ذلك، نقول: هي موجودة ولكن املسافة قليلة، والعادة أهنا اندرة يف هذه املسافات اليت هي 



 أبس، وإن خاف مسافة ساعة أو ثالث ساعات، وابجلملة فإن اشرتط فال أبس، وإن مل يشرتط فال
 له أن يشرتط. و حنو ذلك أو عدم متكن فيستحبملرض أو عجز أ

وحيدث كثرياً أن املرأة أتيت إىل امليقات وعليها احليض، وختاف أن أهلها ال يقيمون حىت تطهر، فهل 
حترم معهم وتشرتط، أو ال حترم، أو حترم وال تشرتط؟ نقول: إن جزمت أبن أهلها سيمكثون إىل أن 

هنا بل قد ينصرفون قبل أن تطهر رتط، فإن خافت أهنم ال ينتظرو فإهنا ال تشرتط، فتحرم وال تشتطهر 
فلها أن تشرتط، فإن علمت وجزمت أبهنم ال ينتظروهنا فليس هلا أن حترم، بل تبقى وتدخل معهم 

تطهر مكة بدون إحرام؛ ألهنا حتققت أهنم ال يبقون إال ساعتَّي أو ثالث ساعات مث يرحلون وهي ال 
فإن حبسين  -مثالً -ل: اللهم! إين نويت بعمرة ثالثة أايم، فإذا اشرتطت تقو  إال بعد يوم أو يومَّي أو

 حابس أو منعين مانع فمحلي حيث حبستين.
 هذه مقدمات يعملها عند امليقات.

(18/17) 

 

 األنساك الثالثة
 ذكروا األنساك ثالثة: التمتع، والقران، واإلفراد.
لتمتع، وأما األئمة اآلخرون فإهنم خمتلفون، لها اواختلف يف أفضلها، فاإلمام أمحد خيتار أن أفض

 فالشافعية خيتارون اإلفراد، واملالكية يف رواية خيتارون القران، ولكل اختياره.

(18/18) 

 

 صفة التمتع
صفة التمتع أن حيرم بعمرة يف أشهر احلج ويفرغ منها، مث حيرم ابحلج يف عامه، وأشهر احلج هي: 

فإذا أحرم ابلعمرة يف شهر شوال وفرغ منها وحتلل وبقي  ن ذي احلجة،عدة، وعشر مشوال، وذو الق
 يف مكة إىل أن حيج وحج يف ذلك العام، فإنه متمتع وعليه فدية التمتع.

وأما إذا فرغ من العمرة مث رجع إىل بالده مث أحرم ابحلج بعد ذلك وحده فإنه يعترب مفرداً وليس عليه 
 ىل بلده.تع برجوعه إدم، ويسقط عنه دم التم



(18/19) 

 

 أفضلية التمتع
وهل اإلفراد أفضل أم التمتع؟ خيتار بعض املشايخ أن اإلفراد أفضل إذا سافر للحج سفراً مستقالً 

 سفراً مستقاًل، وذلك ألنه أكثر مئونة وأكثر تعبًا، فإذا قال: أعتمر يف رمضان.وللعمرة 
ج مفرداً فإن هذا أفضل، حيث إنه سافر فسافر يف رمضان واعتمر، مث يف شهر ذي احلجة سافر للح

سفرتَّي، وأما لو سافر من كانوا من أهل جدة أو أهل الطائف أو منطقة قريبة من مكة للعمرة يوم 
 فرغوا من العمرة، مث رجعوا إىل أهليهم، مث أحرموا ابحلج من بيوهتم يوم مثانية، مث رجعوا بعة، مثس

ما بَّي إحرامهم ابحلج والعمرة إال نصف يوم أو يوم، ودخلوا مكة، فهل هم متمتعون أم مفردون؟ 
والعمرة  سفر والصحيح أنه يسقط عنهم دم التمتع، وأهنم واحلال هذه يعتربون مفردين؛ ألن احلج يف

 يف سفر.

(18/20) 

 

 صفة اإلفراد
رايض قال املصنف رمحه هللا: ]مث اإلفراد، وهو أن حيرم حبج، مث بعمرة بعد فراغه منه[ يسافر من ال

، فهذا هو ومير ابمليقات، وحيرم ابحلج ويفرغ منه، مث يرجع إىل بالده، وينشئ للعمرة سفراً مستقالً 
بعيد، كالذين أيتون من  اإلفراد، أما ما يفعله العجزة وحنوهم أو من املعذورين الذين أيتون من مكان

هم وأمواهلم يقولون: ال نقدر على اليمن أو من الشام أو من إفريقيا أو من البالد الفقرية، فلقلة نفقت
 الفدية، وال نقدر على العمرة مرة اثنية.

فرغون من احلج، مث بعد ذلك يعتمرون من التنعيم يف اليوم الثالث عشر واليوم فيحرمون ابحلج وي
 ، ويقولون: هذه عمرة اإلسالم انتهينا منها.الرابع عشر

ة الكاملة هي اليت حيرم هبا من بلده، ويفسر بعض نقول: إهنا وإن كانت جمزئة لكنها انقصة، والعمر 
{ ]البقرة:العلماء قول هللا تعاىل: }َوَأمتُّوا احلَْ  [ قال: إمتامه أن حترم به من دويرة 196جن َواْلُعْمَرَة َّلِلِن

 : أن تنشئ له سفراً مستقالً لكل واحد منهما، هذا هو اإلمتام.أهلك، يعين
ن عن الفدية فإنكم تستطيعون الصيام، فأحرموا متمتعَّي ابلعمرة، وانتهوا نقول هلؤالء: إذا كنتم عاجزي



صوموا ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجعتم، صوموا بَّي احلج والعمرة ثالثة  من العمرة، وبعد ذلك
أايم التشريق فتحصل لكم عمرة اتمة وحجة اتمة، فأما عمرة التنعيم فإهنا انقصة؛ ألن  أايم أو يف
مرة هي الزايرة، وكلمة )َعَمر املكان( تعين )زاره( ، فسميت عمرة ألهنم يزورون البيت من أصل الع

 كن بعيدة.أما 
فأما الذين يعتمرون والذين يقولون: إن اإلفراد أفضل اختاروا ذلك؛ ألهنم يعتمرون يف سفر مستقل، 

 من التنعيم ويقولون: سقطت عنا العمرة فنرى أن عمرهتم انقصة.

(18/21) 

 

 صفة القران
وأما القران فهو أن حيرم ابحلج والعمرة مجيعًا، أو حيرم ابلعمرة مث يدخل عليها احلج قبل أن يشرع يف 

 ا، أبن يقول: أحرمت حبج وعمرة.طوافه
 أو يقول: أحرمت بعمرة.

 مث بعد أن يدخل مكة وقبل أن يطوف يقول: اللهم! إين نويت إحراماً حبج مع عمريت.
-لعمرة، وجيوز ذلك، ويسمى إدخال األكرب على األصغر، إذ أحرم ابلعمرة فيدخل احلج على ا
ذا جائز ولكن قبل أن يشرع يف طوافها، فيصري مث نوى إدخال احلج عليها، وه -والعمرة هي األصغر

قاراًن، فأما إدخال األصغر فال جيزي، فإذا أحرم ابحلج مث قال: أريد أن أدخل على حجي عمرة حىت 
مرة ويكفيين إحرام واحد وسعي واحد نقول: ال جيوز إدخال العمرة على احلج، لكن أنتهي من الع
 العكس جيوز.

(18/22) 

 

 شروط وجوب اهلدي على املتمتع والقارن
 والقارن واملتمتع عليهما هدي.

أي: ليس من ساكين املسجد احلرام؛ لقوله  ويشرتط لوجوب اهلدي شروط: أوهلا: أن يكون آفاقيا،
[ أي: يكون آفاقيا، وأقل 196ْسِجِد احْلََراِم{ ]البقرة:ِلَك ِلَمْن مَلْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلمَ تعاىل: }ذَ 

ذلك مسافة قصر، والصحيح أنه يكون آفاقيا حىت ولو كان من خارج حدود احلرم، فلو كان من 



إهنا تعترب من حاضرة ذلك من أهل حبرة وحنوها، أما القرى املتصلة مبكة فأهل جدة اعترب آفاقيا، وك
 املسجد احلرام.
ؤلف رمحه هللا مل يذكر هنا إال شرطاً واحدًا، وذكر الشارح سبعة شروط لوجوب اهلدي هذا شرط، وامل

 على املتمتع وعلى القارن هذا أحدها، أن ال يكون من حاضري املسجد احلرام.
 رمضان فال يكون متمتعاً. : أن تكون عمرته يف أشهر احلج، فإذا كانت عمرته يفالشرط الثاين

 ذلك العام، فلو اعتمر يف سنة وحج يف سنة فال جيب عليه الدم. الشرط الثالث: أن حيج من
 الشرط الرابع: أن ال يسافر بَّي احلج والعمرة مسافة قصر.
القصر، ومنهم من قال: ال يسقط عنه  هكذا قال بعض العلماء، ولكن قد اختلف يف حد مسافة

 .رجع إىل أهله ولو كان مكان أهله قريباً كجدة مثالً اهلدي إال إذا 
 ومن قالوا: مسافة القصر اختلفوا: فمنهم من قال: هي مخسة ومثانون كيلو مرت.

 ومنهم من قال: مسافة القصر أربعة برد.
 ومنهم من قال: مسافة القصر مسافة يوم وليلة.

 ال يقطع إال مبشقة سقط عنه دم التمتع. ار أنه إذا غاب عن مكة مدة يوم وليلة وقطع فيها ماواملخت
 مس: أن يتحلل من العمرة، فإن أحرم قبل حله منها صار قاراًن، ولكن مع ذلك عليه دم.الشرط اخلا

يف  الشرط السادس: أن حيرم ابلعمرة من امليقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، وهذا داخل 
 رام.كونه إذا مل حيرم هبا؛ فإنه من حاضري املسجد احل

 مرة أو أثنائها.الشرط السابع: أن ينوي التمتع يف ابتداء الع
 وأكثر الفقهاء ما ذكروا إال أربعة شروط: األول: أن ال يكون من أهل مكة.

 وانلثاين: أن تكون عمرته يف أشهر احلج.
 م.والثالث: أن يتيسر له احلج يف ذلك العا

 والرابع: أن ال يسافر بينهما مسافة قصر.
 وط وجوب اهلدي أو شروط وجوب دم التمتع.هذه شر 

 حاضت متمتعة فخشيت فوات احلج أحرمت به وصارت قارنة[ . يقول: ]وإن
فـ عائشة رضي هللا عنها أحرمت متمتعة ابلعمرة، وملا جاءت إىل سرف حاضت، وبقيت يف عمرهتا، 

 عليه وسلم أن تدخل هاب الناس إىل عرفة وهي مل تطهر أمرها النيب صلى هللاوملا كانت مبكة وقرب ذ
كرب على األصغر وصارت قارنة، ومل تطهر إال بعرفة فطهرت على عمرهتا حجًا، فأدخلت األ

واغتسلت، وقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن طوافك ابلصفا واملروة يكفيانك عن حجك 



ت أن تكون صوحيباهتا قد حصلن على حج مستقل وعمرة مستقلة أحب وعمرتك( ولكنها ملا رأت
 مثلهن.

(18/23) 

 

 األماكن اليت تستحب فيها التلبية
ا ركن من بعد ذلك ذكر التلبية، والتلبية شعار احملرم، وهي مسنونة ومؤكدة، وذهب بعضهم إىل أهن

أركان احلج والعمرة، فطاملا أحرم ومل يلِب مل يصح إحرامه، وبعضهم جعلها واجبة فإذا مل يلِب فعليه 
 اجبًا، ولكن أكثر الفقهاء على أهنا سنة ولكنها تتأكد، فهي سنة مؤكدة.دم؛ ألنه ترك و 

 إذا عال نشزاً.وذكر املصنف هلا أحد عشر موضعاً تتأكد فيها: األول: 
 رقى مكاانً مرتفعاً لىب. أي: إذا

 الثاين: إذا هبط واداًي.
 أي: منخفضاً.

 الثالث: إذا صلى مكتوبة.
 أي: فريضة من الفرائض.

 ذا أقبل الليل.الرابع: إ
 اخلامس: إذا أقبل النهار.

 إلبل.السادس: إذا التقت الرفاق، وكانوا يتالقون يف الطريق وهم ميشون أو ركباانً على ا
 دابته أو مركوبه.السابع: إذا ركب 

 الثامن: إذا نزل.
 التاسع: إذا مسع من يليب، فيجدد التلبية.

 العاشر: إذا رأى البيت.
 حمظوراً وهو انٍس، كتغطية رأس، ولبس خميط، وحنو ذلك.احلادي عشر: إذا فعل 

(18/24) 

 



 حكم اإلحرام قبل امليقات
 هل جيوز أن حيرم من الطائف قبل أن يصل إىل امليقات الذي هو السيل )قرن املنازل( ؟ جيوز ولكن

دقائق أو مع الكراهة، فإن قدر أنه ركب الطائرة فاحتاط وأحرم ولىب قبل أن يصل إىل امليقات بعشر 
ذين يركبون الطائرة بربع ساعة فإن ذلك جائز خمافة أن يتجاوزه وهو غافل، مع أن املالحَّي ينبهون ال

يقات بعشرة كيلو، على قرب الوصول إىل امليقات، ولكنهم يغفلون فال يشعرون إال وقد جتاوزوا امل
بربع ساعة أو بثلث ساعة أو فيكون عليهم دم إذا أحرموا بعد ذلك، فنقول هلم: أحرموا قبل امليقات 

 بعشر دقائق احتياطاً حىت ال يلزمكم دم.

(18/25) 

 

 حكم اإلحرام ابحلج قبل أشهر احلج
 كذلك هل جيوز اإلحرام ابحلج قبل أشهره ولو كان فيه مشقة؟ صفة ذلك أن يقول: سوف أحرم

مع الكراهة، أي  فيجوز ذلك -عيد النحر-ابحلج من نصف رمضان وأبقى ابإلحرام إىل يوم العيد 
ه ولكنه جائز، وينعقد حجه ولو  أنه أحرم قبل دخول وقت احلج أو قبل أشهر احلج، وهذا مكرو 

 كانت عليه مشقة؛ ألنه سوف يبقى قريباً من ثالثة أشهر على إحرامه.

(18/26) 

 

 مواقيت احلج
ُهٌر بقوله تعاىل: }احلَْجُّ َأشْ  احلج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، فالزمانية ذكرها هللا تعاىل إمجاالً 

[ ، وكأهنا كانت معروفة ومعلومة عند العرب قبل اإلسالم، واتفقوا على أهنا 197َمْعُلوَماٌت{ ]البقرة:
 شوال، وذو القعدة، واختلفوا يف ذي احلجة، فقيل: وذو احلجة كله.
ع أعمال احلج يف آخره، وألن وقيل: العشر األول منه، والذين قالوا: ذو احلجة قالوا: إنه جيوز إيقا 

  ذكرها ابجلمع )أشهر( ومل يقل: شهران.هللا
وأكثر الفقهاء على أهنا شهران وعشرة أايم، ومعىن كوهنا )أشهره( أي: ال يصح اإلحرام به إال فيها، 

 وإن كان قد أجاز بعضهم اإلحرام قبلها ولكن مع الكراهة كما ذكران.
توقيت األماكن، فُوقِّت ألهل املدينة  ن عمر أو ابن عباس حديثاً فيهأما املواقيت املكانية فقد روى اب



ذو احلليفة، وألهل الشام ومصر واملغرب اجلحفة، وألهل اليمن يلملم، وألهل جند قرن، هذه هي 
 املواقيت اليت ذكرت يف األحاديث.

قد دخل يف املدينة،  فذو احلليفة قريب من املدينة، وبينه وبَّي املسجد النبوي ستة أميال، وهو اآلن
إليه البنيان والعمران، ولكنه متميز يعرف مبسجد اإلحرام، ويعرف بذي احلليفة، مث ملا كثر فقد وصل 

الرافضة يف املدينة مسوه أبيار علي، وادعوا أن علياً قاتل اجلن يف هذا املكان، وقد أنكر ذلك شيخ 
ر علي، وبَّي أحداً من اجلن، فيسمونه أبيا اإلسالم وقال: تسميته أببيار علي كذب، ومل يقاتل علي

احلليفة وبَّي املدينة عشر مراحل، ويف ذلك الوقت كانت عشرة أايم على اإلبل، واآلن قد قربت 
فهي أقل من أربعمائة كيلو مرٍت، فكانت مع الطريق القدمي الذي مير ببدر وجدة ورابغ كانت قريباً من 

 اجلديد. أربعمائة كيلو مرٍت مث قصرت مع الطريق
الشام وأهل مصر واملغرب، واملغرب يعين إفريقيا كلها، أيتون عن طريق البحر واجلحفة وقتها ألهل 

أو أيتون عن طريق الرب وميرون ابملدينة فيحرمون من اجلحفة، وكانت تسمى قدمياً )مهيعة( ، وكانت 
لها من رابغ، ورابغ أيضاً قرية قدمية مث صار فيها وابء ومحى، فهجرت وخربت وصار الناس حيرمون قب

ة قدمية ذكرها احلافظ ابن حجر يف )فتح الباري( وذكر أن الناس حيرمون من رابغ، ويف هذه بلد
مسجداً يف اجلحفة، وسهلت له طريقاً معبدًا، فمن أراد أن حيرم  -أيدها هللا-األزمنة عمرت احلكومة 

مهيأ فيه كل ويصل إىل اجلحفة وهناك مسجد  من امليقات احلقيقي فإنه جيد طريقاً بعدما يتجاوز رابغ
 ما حيتاجه احملرم، كما أن يف ذي احلليفة مسجداً كبرياً مهيأ ابملغاسل وحنوها.

وأهل اليمن ميقاهتم يلملم، وتسمى اآلن )السعدية( ، وفيها أيضاً مسجد كبري، وفيها مراحيض 
قليل سكنوا ألجل املصاحل  إال -أي: حول ذلك املكان-ومحامات ومغتسالت، وليس حوله قرى 

 اصة.اخل
وألهل جند قرن، ويسمى )قرن املنازل( أو )قرن الثعالب( ، وأصله جبال صغرية مستطيلة ممتدة مشاالً 

وجنواًب، مرتفعة عن األرض قلياًل، وهي دون اجلبال الكبرية الشاهقة، وبينها واٍد وميرُّ من دوهنا أو 
 ازل( .( ، وقد تسمى أيضاً )قرن املنعلى حدها، وتسمى اآلن: )السيل الكبري

مث يف حدود عام اثنَّي ومثانَّي فتح طريق من الطائف إىل مكة مع اجلبل الذي يعرف بكراء، وصار 
أهل الطائف ومن مر معهم ميرون مع ذلك املكان، فأين حيرمون؟ ال ميكن أن ميروا إىل امليقات الذي 

ل، فصدرت الفتوى دي حمرم( وهو أعلى قرن املناز هو السيل، فسألوا ووجدوا ما يسمى اآلن بـ )وا
أبنه ميقاهتم، وعمر هناك مسجد كبري، وكان ابن الدن قد عمر مسجداً صغرياً مث عمرت احلكومة 
مسجداً كبرياً يف وادي حمرم، وكذلك أيضاً يف وادي السيل وهو أشهرها، فاحلاصل أن هذه مخسة 

وادي حمرم،  فة، ومسجد يف يلملم، ومسجد يفمساجد: مسجد يف ذي احلليفة، ومسجد يف اجلح



 ومسجد يف السيل، وهذه هي املواقيت اليت مير هبا الناس واليت طرقها معبدة.
أي: املشرق كله اهلند والسند -أما ذات عرق فال مير هبا الطريق، وكان أهل العراق وأهل املشرق 

من طريق والعراق وما إىل ذلك، وأيتون كانوا ميرون يف طريقهم على إيران وخراسان   -وما وراء النهر
العراق، ويصعب عليهم أن ميروا مبيقات أهل جند الذي هو قرن املنازل، فلما صعب عليهم سألوا 

عمر وقالوا: إن النيب صلى هللا عليه وسلم حد ألهل جند قرانً وإنه جور عن طريقنا، فقال هلم عمر: 
القرون، وتسمى فكانوا حيرمون هبا طوال هذه  )انظروا حذوها من طريقكم( فوقت هلم ذات عرق،

)الضريبة( ، وملا مل تكن يف تلك اجلهات طريق معبدة مير هبا صاروا أيتون مع طريق احلجاز مع طريق 
جند أو مع طريق املدينة، وحيرمون من قرن أو حيرمون من ذي احلليفة، وميكن أن مير ابلضريبة هذه 

ق املعبدة لبعدها عنهم فيحرمون  يتمكنون من الذهاب إىل الطر بعض األهايل الذين حوهلا والذين ال
منها، ولكن ليست حمرماً مشهوراً مع أهنا ميقات، فطوال هذه القرون مير هبا وحيرم منها أهل املشرق  
كلهم، وأهل مكة حيرمون منها، وكذلك أهل جدة، وكذلك أهل الشرائع، وأهل حبرة، وأهل اهلدا، 

 وأهل الشميسي.
بيوهتم، فإنه صلى هللا عليه وسلم قال: )ومن كان دون ذلك لقرى اليت حول مكة حيرمون من وأهل ا

 فمحله من حيث أحرم، حىت أهل مكة من مكة( .
أما أهل مكة فإهنم إن أرادوا العمرة فإهنم خيرجون وحيرمون من احلل؛ ألنه البد يف العمرة من أن 

رجون من حدود يكون فيه حل وحرم، فأهل مكة خييكون فيها حل وحرم، كما أن احلج البد من أن 
احلرم إىل عرفة وهي من احلل، وكذلك البد أن خيرجوا إىل التنعيم مثالً أو إىل عرفة وحيرمون ابلعمرة، 

 والدليل على ذلك: )أنه صلى هللا عليه وسلم أرسل عائشة لتحرم من التنعيم للعمرة( .

(18/27) 

 

 حمظورات اإلحرام
: إزالة الشعر من البدن، من الشارب، أو من اللحية، أو من العانة، ام تسعة: األولحمظورات اإلحر 

ُلَغ اهْلَْدُي أو من  شيء من البدن، واألصل حترمي حلق الرأس، قال تعاىل: }َوال حَتِْلُقوا رُُءوَسُكْم َحىتن يـَبـْ
ع أحلقت مجيع أشعار البدن [ ، ولكن ملا كانت إزالة الشعر فيها شيء من الرتف196حمَِلنُه{ ]البقرة:

 ابلرأس؛ ألن إزالته تنعم وترفع، هذا هو السبب.
 األظفار من اليدين أو الرجلَّي، أحلقت أيضاً حبلق الرأس؛ ألنه أيضاً ترفع وتنعم. الثاين: تقليم



 الثالث: تغطية رأس الرجال.
ر وكفنوه يف ثوبيه وال ودليله قوله صلى هللا عليه وسلم يف الذي مات وهو حمرم: )اغسلوه مباء وسد

 ( .؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً -أي: ال تغطوا رأسه-ختمروا رأسه 
 الرابع: لبس املخيط.

 واملراد به ما فصل على جزء من البدن، أي: على مقدار من البدن.
وليس شرطاً أن يكون خميطاً إببرة أو ماكينة وحنوها، فلو نسج على هيئة اللباس، حيث إن بعض 

جبزء من اكنات تنسج الفنائل وال تكون فيها خياطة، أو السراويالت أو ما أشبهها فإذا كان حميطاً امل
البدن فإنه ال جيوز لبسه، فيدخل يف ذلك القميص الذي له جيب وأكمام، وتدخل فيه اجلبة اليت هلا 

ما يسمى ابلبالطو أكمام، والفانيلة، وكذلك العباءة اليت هلا أكمام، والفروة، واأللبسة اجلديدة و 
 والكوت وما أشبهها.

مل جيد إزاراً فإنه يلبس السراويل، والسراويل واحد  ويستثىن من ذلك السراويل ملن مل جيد إزارًا، فإذا
 مجعه سراويالت، وقيل: إن مفرده سروال.

ذا مل واألكثر على أن املفرد سراويل، واجلمع سراويالت، فيجوز أن يلبس السراويل ليسرت به عورته إ
 جيد إزارًا.

سفل من الكعبَّي كما يف وكذلك يلبس اخلفَّي إذا مل جيد نعلَّي، واختلف هل يقطعهما حىت يكوان أ
حديث ابن عمر أو ال يقطعهما كما يف حديث ابن عباس؟ اختار اإلمام أمحد أنه ال يقطعهما وأنه ال 

ل من الكعبَّي، وإذا كان كذلك يفك السراويل، وأكثر الفقهاء على أنه يقطع اخلفَّي حىت يكوان أسف
بَّي، واألقرب أنه ال يلبسها مع وجود فال يلبس شبه املقطوع وهو ما يسمى ابلكنادر اليت حتت الكع

 النعلَّي؛ ألهنما كاخلف املقطوع واخلف املقطوع ال يلبس إال عند عدم النعل.
 اخلامس: الطيب.

، من املسك أو من الكافور أو من الورد أو فال يتطيب يف بدنه وال يف ثوبه أبي نوع من أنواع الطيب
اليت فيها رائحة زكية أو لون زكي أو حسن كزعفران أو  من العود أو من الرحيانة أو مجيع أنواع الطيب

 ورس أو ما أشبه ذلك.
 السادس: قتل الصيد.

 ويراد به الصيد الربي املتوحش طبعًا.
 قد وال فدية عليه.السابع: عقد النكاح، وإذا عقد النكاح فإنه ال ينع

 الثامن: اجلماع.



 التاسع: املباشرة.
 فيما دون الفرج، فهذه حمظورات اإلحرام، وهللا أعلم.مباشرة املرأة ولو ابلتقبيل ولو 

(18/28) 

 

 األسئلة

(18/29) 

 

 إذا حاضت املرأة قبل غسل اإلحرام
 
 

 السؤال
 مكة؟ دم؟ وكيف تفعل يف إذا حاضت املرأة قبل غسل اإلحرام فماذا عليها؟ وهل عليها

 
 اجلواب

ذكران أهنا إذا جاءت إىل امليقات وهي حائض فإما أن جتزم وتعتقد أن رفقتها ال ينتظروهنا، بل 
 ينصرفون قبل أن تطهر، فهذه ال حترم، بل تدخل معهم مكة وال تدخل احلرم.

ما هم، وتغتسل وتفعل الثاين: أن تعرف وتتيقن أهنم ينتظروهنا حىت تطهر، ففي هذه احلال حترم مع
 يفعله احملرم إال أهنا ال تصلي، مث تدخل مكة وتبقى يف املنزل إىل أن تطهر مث تغتسل وتكمل عمرهتا.
الثالث: أن ال تدري، أي: تشك هل سوف ينتظروهنا أم ال؟ وميكن أن تطول مدهتا، فاألقرب هلذه 

 أهنا تشرتط فتقول: إذا مل أمتكن فمحلي حيث حبستين.

(18/30) 

 



 امرأة اغتسلت للحيض ومل تغسل رأسها
 
 

 السؤال
ت بعد احليض مل تغسل رأسها جلهلها، مث ذهبت إىل احلج امرأة حاضت ألول مرة، وعندما اغتسل

واغتسلت لإلحرام ومل تنو الطهارة من احليض، فماذا عليها اآلن وقد حجت العام املاضي ومل تتزوج 
 بعد، هل يلزمها الطواف؟

 
 اجلواب

غتسلت رأسها خطأ، وإذا صلت شيئاً من الصلوات هبذه الطهارة فتعيد ما صلته، مث ملا الغسل  تركها
ولو ما نوت الطهارة من احليض، لوجود  -حدث احليض-غسالً كامالً عند امليقات ارتفع احلدث 

 االغتسال الكامل الذي هو مسنون، فيصح حجها وتصح بقية أعماهلا.

(18/31) 

 

 ة جرب ابلفديةإذا ترك السعي لعل
 
 

 السؤال
امرأة اعتمرت وطافت ويف السعي أغمي عليها وذلك لصرع ينتاهبا أحياانً وأدخلت املستشفى 

 وأعيدت إىل بالدها وخلعت إحرامها ومل تكمل السعي، فما عليها؟
 

 اجلواب
ي من األسهل عليها الفدية، فدية ترك واجب، فتذحبها يف مكة ملساكَّي احلرم، على القول أبن السع

 بدم، وهو قول مشهور عند العلماء. الواجبات اليت جترب

(18/32) 



 

 من زاد على السبعة األشواط يف السعيحكم 
 
 

 السؤال
حنن مجاعة ذهبنا لنعتمر، وبعد أن انتهينا من الطواف ابلبيت ذهبنا إىل السعي فسعينا أربعة عشر 

 شوطاً جهالً منا، فماذا علينا؟
 

 اجلواب
 ضة.لسبعة األخرى رايتكفيكم سبعة وا

(18/33) 

 

 احلج عمن خارج اململكة من داخل اململكة
 
 

 السؤال
 والدي كان يسكن خارج اململكة وتويف، فهل جيوز أن أحج عنه وأان يف اململكة؟

 
 اجلواب

إذا كان مات وهو عاجز فإنه جائز أن حتج عنه من اململكة، أما إذا كان قادراً على أن حيج مباله من 
 بد أن تكون احلجة من بالده.الف هناك

(18/34) 

 

 حكم املتاجرة يف محالت احلج
 



 
 السؤال

 ما حكم املتاجرة يف محالت احلج، وأن أتخذ عن الشخص ستة آالف أو أربعة آالف أو غريها؟
 

 اجلواب
 .، فال مانع من ذلك إن شاء هللاال أبس إذا كان خيدم احلجاج خدمة مناسبة، ويقوم مبا جيب عليه هلم

(18/35) 

 

 ال جيوز احلج عن أكثر من شخص يف حجة واحدة
 
 

 السؤال
 هل جيوز أن حيج الشخص عن أكثر من شخص يف حجة واحدة؟

 
 اجلواب

 واحد. ال جيوز ذلك، إمنا يف كل سنة حجة واحدة عن شخص

(18/36) 

 

 حج النافلة عن الغري
 
 

 السؤال
مع العلم أنه قد سبق هلا أن حجت حجة اإلسالم يل جدة كبرية يف السن وال تستطيع احلج والعمرة، 

 عمرة أيضًا، فهل يل أن أحج عنها؟وال
 



 اجلواب
 جيوز ذلك، وتنويها تطوعاً عنها إذا كانت عاجزة، فيجوز أن حيج عنها أحد أوالدها أو أوالد أوالدها.

(18/37) 

 

 التحرز من املخالفات واملنكرات يف محالت احلج
 
 

 السؤال
وتربجهن وحصول كثري من املنكرات، حيث إن القيم عليهن تظهر  سفور اخلادماتحيصل يف احلج 

عليه عالمات الفسق، وحيصل التقاء اخلدم الرجال ابخلادمات معهن يف أثناء احلج، وأان على علم 
 هبذا ألين صاحب محلة لتنظيم احلج، فما توجيهكم يف ذلك؟

 
 اجلواب

نساء أبن يتسرتن غاية التسرت، وال يربزن حيج معك من الأن تتعهد من  إذا كنت صاحب محلة فال بد
 أمام الرجال، سواء أكان معهن حمارمهن أم ليس معهن كاخلادمات وحنوهن.

نقول: والبد من أن تتأكد أن كل امرأة ال تلتزم بشعائر اإلسالم متنعها وتردها، وتقول هلا: ليس لك 
 معنا مكان، اطليب غريان.

 ونساًء. خياراً رجاالً احلجاج صفوة  حىت يكون

(18/38) 

 

 سبب اجلهر ابلنية يف اإلحرام
 
 

 السؤال
 معلوم أن النية حملها القلب، فلماذا يعلن احملرم نيته هبا؟



 
 اجلواب

ألجل أن هذا النسك خيتلف ابختالف األعمال، فألجل ذلك شرع أن يتلفظ بذلك، فيقول: اللهم! 
 إين أحرمت بعمرة، لبيك حجا.

 لبيك عمرة.أو: اللهم! 
ه احلديث أن جربيل قال للنيب صلى هللا عليه وسلم: )مر أصحابك أن يرفعوا أو حنو ذلك، مث ورد في

 أصواهتم ابإلهالل( .

(18/39) 

 

 كيفية اإلهالل ابحلج والعمرة عن الغري
 
 

 السؤال
 كيف يقول من نوى احلج أو العمرة عن غريه؟

 
 اجلواب

 يل وتقبله مين. مرة أو هبذا احلج عن فالن، فيسرهيقول: اللهم! إين أحرمت هبذه الع

(18/40) 

 

 حكم تكرار العمرة يف اليوم الواحد
 
 

 السؤال
 هل جيوز يل أن أعتمر عدة مرات يف اليوم الواحد عن نفسي وأهلي؟

 



 اجلواب
هذا غري مشروع، وما كان الصحابة وال السلف خيرجون مرتَّي أو ثالاثً إىل التنعيم، ونفضل لك أن 

العتكاف أو تشتغل ابلقرابت، فهو أفضل من تكرار العمرة يف اليوم أو يف تبقى يف احلرم وتنوي ا
 األايم.

(18/41) 

 

 من كان مقيماً يف مكان فميقاته ميقات أهل ذلك املكان
 
 

 السؤال
 يقول: أان رجل من أهل السودان وأقيم يف مدينة الرايض، فأين يكون ميقايت؟

 
 اجلواب

 نازل( وفيه مسجد معروف هناك.سيل( الذي هو )قرن املرايض وجند )الميقات أهل ال

(18/42) 

 

 حكم جتاوز امليقات بغري إحرام
 
 

 السؤال
رجل رحل إىل جدة ابلطائرة وله نية العمرة، لكن نيته أن يصل إىل جدة ويبقى فيها يومَّي أو ثالثة مث 

ال أبس بذلك فأين يكون امليقات، هل  يت ابلعمرة، ما حكم عمله ذلك؟ وإن كانيذهب إىل مكة وأي
 و من مكانه جبدة أم ينزل إىل السيل مث حيرم؟ه

 
 اجلواب



إن أحرم من جدة فعليه دم؛ ألنه جتاوز امليقات، والطريقة اليت يسلم هبا من الدم أن يرجع إىل امليقات 
 حىت يسلم من وجوب الدم عليه.فيحرم منه، فريجع إىل السيل وحيرم منه 

(18/43) 

 

 زوج البنت حمرم
 
 

 السؤال
 هل يل أن أصافح أم زوجيت وأن تكشف يل وجهها وجتلس معي يف اخللوة؟

 
 اجلواب

[ فله أن يصافحها، 23هي حمرمة عليه؛ لقوله تعاىل: }َوُأمنَهاُت ِنَساِئُكْم{ ]النساء:أم الزوجة حمرم، و 
 وهلا أن تكشف عنده كسائر حمارمها.

(18/44) 

 

 من غري حمرم حكم سفر املدرسات
 
 

 السؤال
ة مائة ومخسَّي ومائتَّي ومخسَّي كيلو مرت بدون حمرم، ما حكم فعل املدرسات الاليت يسافرن مساف

ويعللن ذلك أبهنن كثريات وال توجد خلوة، حيث خيرجن من بعد صالة الفجر وال يعدن إال بعد 
 العصر أو قريباً منه؟

 
 اجلواب

شراً أو عشرين، يذهب مع كل واحدة حمرمها، فإذا كن ع جيوز ذلك للحاجة؛ ألنه يشق عليهن أن



وكان السائق ثقة ومعه امرأته أو إحدى حمارمه، واملسافة ساعة أو ساعتَّي ذهاابً ومثلها وكن ثقات، 
 إايابً فلعل ذلك يرتكب بقدر احلاجة.

(18/45) 

 

 حكم ذهاب املرأة الكبرية للعمرة من غري حمرم
 
 

 السؤال
من احليض، وأتثرت ابإلسالم وأسلمت، وفيها حرص شديد  يف السن، وقد أيست طبيبة كندية كبرية

على تعلم الصالة والفاحتة والسنن واملستحبات، واآلن تريد العمرة، وليس هلا أحد هنا، وقد تنكر هلا 
على إسالمها، وأان امرأة متكفلة ابلذهاب هبا إىل مكة مع زوجي وأوالدي زميالهتا الكافرات وملنها 

 ل علي إمث؟فه
 

 اجلواب
ال حرج عليكم إن شاء هللا، وإن ذهبت مع احلمالت فهو أوىل، حيث إهنا كبرية شبه آيسة، فإذا 

 ذهبت معكم فال أبس.

(18/46) 

 

 [19أخصر املختصرات ]شرح 
لقد جعل هللا لعبادة احلج زماانً ومكاانً ال تصح إال فيه، وبَّي النيب عليه الصالة والسالم صفة هذه 

بادة غاية البيان، وشرع هلا ثالثة مناسك، وبَّي أفضلها، وبَّي هلا املواقيت املكانية اليت جيب الع
ع من أمور تسمى حمظورات اإلحرام، فعلى احلاج ها، ومىت تلبس اإلنسان ابإلحرام فإنه ميناإلحرام من

 أن يعرف تلك األحكام ليصلح حجه ويتم.

(19/1) 



 

 م الفديةأحكا
 ح والبيان، قد نتوقف فيها قليالً ابلتوسع.ل حتتاج إىل التوضييف كتاب احلج مسائ

قرأان شروط وجوب احلج على اإلنسان، وعلمنا املراد ابالستطاعة، واخلالف يف كون احلج على الفور 
نا مىت أو على الرتاخي، وحكم من عتق أو بلغ وهو يف عرفة أو يف العمرة قبل الطواف، وكذلك علم

ى شروط الرجل، واحلكم إذا مات احملرم قبل أن حيج وما يشرتط للمرأة زايدة عل جيوز احلج عن الغري،
أو يعتمر، وما يسن عند اإلحرام، واحلكمة يف ذلك، وما حيرم فيه الرجل واملرأة، وحكم الصالة قبل 

سبب اختيار اإلمام أمحد  اإلحرام، وحكم النية واالشرتاط يف اإلحرام، وأفضل األنساك، وذكران أن
ن النيب صلى هللا عليه وسلم، واختار غريه اإلفراد أو القران، وفيه تمتع هو: أنه آخر األمرين مال

وخالف طويل بَّي الصحابة رضي هللا عنهم ومن بعدهم، وذكران صفة اإلحرام ابلتمتع وابإلفراد 
أن تكمل  ا يلزم املرأة إذا حاضت قبلوابلقران، وما يلزم املتمتع والقارن، وشروط وجوب احلج، وم

تمتعة، ومواضع التلبية، أي: األماكن اليت تستحب فيها، وحكم من أحرم قبل العمرة إذا كانت م
امليقات أو أحرم ابحلج قبل أشهر احلج، واملواقيت األربعة اليت وقتها النيب صلى هللا عليه وسلم، 

ه وسلم أو وقته عمر؟ هل وقته النيب صلى هللا عليواخلالف يف امليقات اخلامس الذي هو ذات عرق: 
ار أنه وقته عمر، وإن كان قد وردت فيه أحاديث مرفوعة، وذكران ميقات أهل مكة للحج واملخت

 والعمرة، وأشهر احلج، وحمظورات اإلحرام التسعة، وبقي أن نذكر أحكام الفدية.
طعام  الثة أظفار يف كل واحد فأقلقال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]ففي أقل من ثالث شعرات وث

أكثر دم، ويف تغطية الرأس مبالصق ولبس خميط وتطيب يف بدن أو ثوب أو شم مسكَّي، ويف الثالثة ف
 أو دهن الفدية، وإن قتل صيداً مأكوالً برايً أصالً فعليه جزاؤه.

وفيه حلج بدنة، واجلماع قبل التحلل األول يف حج وقبل فراغ سعي يف عمرة مفسد لنسكهما مطلقًا، 
ه مطلقاً إن كاان مكلفَّي فورًا، وإال بعد التكليف، وحجة وميضيان يف فاسده، ويقضيان ولعمرة شاة،

 اإلسالم فورًا.
وال يفسد النسك مبباشرة، وجيب هبا بدنة إن أنزل وإال شاة، وال بوطء يف حج بعد التحلل األول 

ويسعى إن مل يكن وف للزايرة يف إحرام صحيح، وقبل الثاين، لكن يفسد اإلحرام فيحرم من احلل ليط
شاة، وإحرام امرأة كرجل إال يف لبس خميط، وجتتنب الربقع والقفازين، وتغطية الوجه، فإن سعى وعليه 

 غطته بال عذر فدت.
فصل يف الفدية: خيري بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بَّي صيام ثالثة أايم أو إطعام ستة 



 ب أو شعري أو ذبح شاة.د بر أو نصف صاع متر أو زبيمساكَّي كل مسكَّي م
جزاء صيد بَّي مبثل مثلي، أو تقوميه بدراهم ليشرتي هبا طعاماً جيزئ يف فطرة، ويطعم كل مسكَّي ويف 

مد بر أو نصف صاع من غريه، أو يصوم عن طعام كل مسكَّي يومًا، وبَّي إطعام أو صيام يف غري 
 واألفضل جعل آخرها يوم عرفةي صام ثالثة أايم يف احلج، مثلي، وإن عدم متمتع أو قارن اهلد

 وسبعة إذا رجع ألهله، واحملصر إذا مل جيده صام عشرة أايم مث حل.
وتسقط بنسيان يف لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو طعام فلمساكَّي احلرم إال فدية أذى 

 شاة أو سبع بدنة أو بقرة.ولبس وحنوها، فحيث وجد سببها، وجيزئ الصوم يف كل مكان، والدم: 
ت فيه الصحابة، وفيما مل تقض فيه إىل قول عدلَّي خبريين، وما ال يرجع يف جزاء صيد إىل ما قضو 

مثل له جتب قيمته مكانه، وحرم مطلقاً صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إال اإلذخر وفيه 
 وحنومها وال جزاء[ .اجلزاء، وصيد حرم املدينة، وقطع شجره وحشيشه لغري حاجة علف وقتب 

(19/2) 

 

 من ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرام انسياً حكم 
قد عرفنا حمظورات اإلحرام، وهذه احملظورات إما أن يفعلها احملرم انسياً أو متعمدًا، فالناسي واجلاهل 

يعذران يف بعضها، وقد ال يعذران يف البعض، فمثاًل: من احملظورات: قص الشعر، وتقليم األظفار، 
، هذه أكثر الفقهاء على أنه ال يعذر فيها احملرم ولو كان انسياً أو والوطء والطيب، وجزاء الصيد،

 جاهاًل، ويعللون أبهنا إتالف، واإلتالف يستوي عمده وسهوه.
ومعىن كوهنا إتالف: أنه أتلف هذه األظفار بدل ما كانت موجودة، أو أتلف هذا الشعر بدل ما كان 

الذي صاده، فيقولون: اإلتالف يستوي عمده الصيد  موجودًا، أو أتلف هذا الطيب، أو أتلف هذا
 وسهوه.

 ومثال ما ليس إبتالف: تغطية الرأس، ولبس املخيط، وعقد النكاح.
والقول الثاين: أن مجيع احملظورات ليس فيها فدية على اجلاهل والناسي، وال فرق بَّي اإلتالف وغريه؛ 

عنه اإلمث، قال هللا تعاىل: }رَبـنَنا ال ويسقط  وذلك ألن الناسي معذور يف مجيع األحكام اليت يفعلها
[ ، وقال تعاىل: }َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح ِفيَما َأْخطَْأمُتْ ِبِه 286تـَُؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأاَن{ ]البقرة:

زلت هذه ه ملا ن[ ، ويف احلديث الذي يف صحيح مسلم أن5َوَلِكْن َما تـََعمنَدْت قـُُلوبُُكْم{ ]األحزاب:
[ قال هللا: )قد فعلت( ، وكذلك احلديث 286اآلية: }رَبـنَنا ال تـَُؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأاَن{ ]البقرة:



املشهور: )إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( فيدخل يف ذلك حمظورات 
صحيح أنه ال جزاء عليه، وال فدية عليه يف فال -فولو كان فيها إتال-اإلحرام، فإذا أخطأ فيها 

ال يتصور فيه النسيان  -غالباً -حمظورات اإلحرام كلها إذا فعلها انسياً إال اجلماع، فإن اجلماع 
 للمحرم، فهو بَّي طرفَّي، وقد تطول مدته؛ ولذلك أفتوا أبن فيه الفدية سواء كان عمداً أو سهواً.

 فيه، ومل يستفصلوا: هل أنت عامد أم ال؟ة قضوا أما الصيد فيقولون: إن الصحاب
 و

 اجلواب
أن اآلية صرحية يف اشرتاط العمد، قال هللا تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا ال تـَْقتـُُلوا الصنْيَد َوَأنـُْتْم ُحُرٌم 

[ فشرط هللا العمد، والوصف 95ئدة:{ ]املاَوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّداً َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـََتَل ِمْن النـنَعمِ 
ابلعمد يدل على رفع اإلمث أو رفع اجلزاء عن الناسي وعن املخطئ، وأن اجلزاء إمنا يلزم من كان 

 متعمداً.
وهكذا الراجح أنه إذا قص من شعره انسياً أو خاطئاً أو من أظفاره، أو تطيب انسياً أو خمطئًا، فإنه 

 إمث.معذور، وال فدية عليه وال 
ذه احملظورات مينع منها احملرم؛ ألهنا ترفه، واحملرم يتصف ابلشعث والغربة، ويبتعد عن أسباب الرتفه وه

والتنعم، ورد أن هللا يباهي ابحلجاج مالئكته فيقول: )انظروا إىل عبادي أتوين شعثاً غرباً ضاحَّي( أي: 
 .رءوسهم قد اغربت أبداهنم من طول البعد عن الرتفه والتنعم، وقد شعثت

 وهم ضاحون، يعين: وهم ابرزون يف الشمس.
فهذا هو السبب يف كون احملرم يبتعد عن أسباب الرتفه، من الطيب ولبس املخيط وهو اللباس 

املعتاد، وكذلك عن تغطية الرأس، وكذلك عن أخذ الشعر أو أخذ األظفار أو ما أشبه ذلك؛ ألجل 
إذا فعل من ذلك شيئاً من غري عمد ضوعه، فأن يتصف هبذا الوصف الذي يدل على خشوعه وخ

 فإنه معذور وال إمث وال فدية عليه على الصحيح.

(19/3) 

 

 حكم من ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرام عامداً 
 من ارتكب حمظوراً من حمظورات اإلحرام متعمداً فعليه الفدية.

فليس عليه إال اإلطعام، يف كل  وقد ذكر الفقهاء أنه إذا أخذ شعرتَّي أو شعرتَّي ونصف أو ظفرين



اً أو قصاً أو حلقًا، وسواء كانت من شعر رأسه أو من شعر أي شعرة طعام مسكَّي، سواء أخذها نتف
رِيَن{  شيء من أعضاء بدنه، والنص ما ورد إال يف الرأس، قال تعاىل: }حُمَلِِّقََّي رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ

ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلنُه{ ]البقرة:[ ، وقال تعاىل: }َوال حَتِْلقُ 27]الفتح: [ ، ولكن 196وا رُُءوَسُكْم َحىتن يـَبـْ
 العلماء أحلقوا ابلرأس ما سواه من الشعر؛ ألنه يصدق عليه أنه شعر، وإزالته فيها شيء من الرتفه.
ويعفى عما سقط من غري قصد، فإذا احتلم احملرم وغسل رأسه يف اإلحرام وتساقط منه شعر فال 

ليه؛ ألنه غري لك لو غسل وجهه يف الوضوء أو خلل حليته وسقط منه شعر فال فدية عحرج، وكذ
 متعمد.

 واحلاصل أنه إذا كان متعمداً يف أخذ ثالث شعرات أو ثالثة أظفار ففي كل ثالث فدية دم.
 يعين: شاة.

 وإذا أخذ أكثر من ثالث أو حلق شعر الرأس كله فليس عليه إال شاة، فإذا حلق ثالث شعرات
مث ثالاثً بعد ذلك فليس عليه إال  فعليه شاة، وإذا نتف ثالث شعرات يف الصباح مث ثالاثً يف املساء

 شاة.
أما إذا كانت أقل من ثالث شعرات ففي كل شعرة طعام مسكَّي، وكذلك الظفر، ففي أقل من ثالثة 

 أظفار يف كل ظفر طعام مسكَّي.

(19/4) 

 

 مقدار الفدية يف احلج
 ولبس خميط، وتطيب يف بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية( . ية الرأس بالصق،قوله: )ويف تغط

الفدية ذكرت قريباً يف قوله: )ويف الثالثة فأكثر دم( وهذا يريد به متام الفدية، فإن هللا تعاىل ذكر 
ية فيها إمجال، [ واآل196َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{ ]البقرة:الفدية وفيها التخيري: }

ة أنه ملا آذاه هوام رأسه قال له النيب وجاءت السنة ابلتفصيل وابلتبيَّي، ففي حديث كعب بن عجر 
ملراد صلى هللا عليه وسلم: )احلق واذبح شاة، أو صم ثالثة أايم، أو أطعم ستة مساكَّي( فبَّي أن ا

أنه إطعام ستة مساكَّي، وقوله تعاىل:  بقوله تعاىل: )من صيام( أنه ثالثة أايم، وقوله تعاىل: )أو صدقة(
 واحدة من الغنم. )أو نسك( أن النسك أقله شاة، أي:

فهذه اخلمسة خيري فيها، والنص ورد يف احللق، وأحلق به الفقهاء هذه اخلمس، فإذا حلق رأسه أو 
كذلك ري بَّي أن تصوم ثالثة أايم، أو أن تطعم ستة مساكَّي، أو أن تذبح شاة، و بعضه قلنا: أنت خم



أسه، وكذلك لو لبس خميطًا، لو قلم من أظافره ثالثة فأكثر قلنا له: أنت خمري، وكذلك لو غطى ر 
 وكذلك لو تطيب يف بدنه أو تطيب يف ثوبه أو شم الطيب أو ادهن به؛ فإنه خمري بَّي هذه الثالثة.

ملساكَّي  -الذبح-يصلح يف كل مكان، وأما اإلطعام فلمساكَّي احلرم، وكذلك النسك  والصيام
 [ هذه فدية هذه اخلمسة.95ائدة:احلرم؛ وذلك لقوله تعاىل: }َهْدايً اَبِلَغ اْلَكْعَبِة{ ]امل

تَـَعمِّداً وكذلك من حمظورات اإلحرام: الصيد، فالصيد فيه اجلزاء؛ لقوله تعاىل: }َوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم مُ 
[ والصيد: هو اقتناص حيوان بري متوحش طبعاً غري 95َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـََتَل ِمْن النـنَعِم{ ]املائدة:

فيه جزاء، والبد أن يكون مأكواًل، فلو قتل ذئباً أو ثعلباً أو قطاً فليس عليه مقدور عليه، واصطياده 
ولو كان ذلك -لو قتل أو ذبح فرساً أو بعرياً فدية؛ ألنه غري مأكول، وكذلك إذا مل يكن براًي، ف

 ستة.ال جزاء فيه، فأما إذا كان صيداً برايً مأكوالً فإن فيه اجلزاء، فهذه ف -البعري قد نفر من أهله

(19/5) 

 

 عقد النكاح للمحرم ابطل وليس فيه فدية
عقد النكاح للمحرم ليس فيه فدية ولكنه ال ينعقد عند مجهور العلماء، ويقع ابطاًل، أما احلنفية 

قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال ينكح احملرم، فيجيزونه ويصححونه، ولكن األدلة تدل على بطالنه؛ ل
ِكح، وال خيطب( ، وقال تعاىل: }احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنن احلَْجن َفال رََفَث َوال وال يُن

{ ]البقرة: [ والرفث يعم كل ما كان حول النساء من الكالم وحنوه، 197ُفُسوَق َوال ِجَداَل يف احلَْجِّ
 ترب الغياً.ومنه: عقد النكاح، وال جزاء فيه وال فدية، ولكنه يع

(19/6) 

 

 مجاع احملرم وما يتعلق به من أحكام
مجاع احملرم قبل التحلل األول يف احلج أو قبل الفراغ من السعي يف العمرة يفسد النسك إذا كان 

 مجاعاً اتماً يوجب الغسل، ولو مل حيدث إنزال.
حلق ورمى وبقي عليه الطواف،  ن يكون قد طاف ورمى وبقي عليه احللق، أووالتحلل األول هو: أ

أو حلق وطاف وبقي عليه الرمي، فهذا يسمى التحلل األول، فإذا جامع بعد التحلل األول مل يفسد 
نسكه كما سيأيت، وأما قبل التحلل فيفسد نسكه، وإذا فسد فإنه ميضي فيه، فإن كانت املرأة حمرمة 



 يفسد نسكها، وميضيان يف هذا النسك.فكذلك أيضاً 
ابن عباس وغريه عن هذا فقالوا: عليهما أن ميضيا فيه، وعليهما أن يقضياه اثين عام، وعليهما سئل 

 مع ذلك فدية، والفدية إن كان يف احلج فهي بدنة، وإن كان يف العمرة فهي شاة.
ر املسلم البالغ العاقل، فإذا كان وإذا كاان مكلفَّي قضياه يف السنة اليت بعدها، واملكلف هو: احل

اع قبل البلوغ فإنه يفسد لكن مىت يقضي؟ يقضي بعد التكليف، بعد البلوغ وبعد حجة اإلسالم اجلم
يقضيه فورًا، هذا يف اجلماع قبل التحلل األول، فإنه يفسد نسكهما وميضيان فيه ولو كان فاسدًا، 

{ ج؛ وذلك لقوله تعاىل: }َوَأمتُّوا احلَْ وقالوا: ليس من األعمال ما يفعل فاسده إال احل جن َواْلُعْمَرَة َّلِلِن
 [ فأمر إبمتامه مطلقاً.196]البقرة:

(19/7) 

 

 فدية مجاع احملرم
فدية اجلماع يف حج بدنة وهي: الواحدة من اإلبل، وجتزئ عنها البقرة، وإن كان يف عمرة فشاة، 

ملعز ذكوراً أو إاناًث، فكلها تسمى شاة كما تقدم، والشاة هي الواحدة من الغنم من الضأن أو من ا
األنثى من الضأن تسمى نعجة، والذكر من الضأن يسمى كبشاً أو وعند التفصيل لكل واحدة اسم، ف

خروفًا، واألنثى من املعز تسمى عنزة، والذكر من املعز يسمى تيسًا، واجلميع شاة، التيس يسمى 
شاة، فالشاة اسم للواحدة من الغنم، فإذا وطئ يف عمرة شاة، والكبش يسمى شاة، والعنز تسمى 

 نم.فليس عليه إال واحدة من الغ
ومعىن قوله: )يقضيانه فورًا( أي: يف السنة اليت بعدها، فإذا كاان مكلفَّي نقول هلما: اقضياه يف العام 

نهما، أبن تكون الثاين، مث من ابب التشديد عليهما قالوا: إذا قضياه يف العام الثاين فإنه يفرق بي
دة: يف محلة مثالً أو يف قافلة، بل  يف فرقة والزوج يف فرقة، وال جيتمعان يف فرقة واح -مثالً -الزوجة 

 كل واحد يكون يف قافلة حىت ال جيتمعان، وهذا من ابب الزجر.
 وإذا كاان غري مكلفَّي كالصغري إذا جامع قبل البلوغ وكذلك العبد نقول هلما بعد البلوغ أو بعد

 هتا.العتق: عليك حجة اإلسالم الفرض، مث عليك قضاء تلك احلجة اليت تلبست هبا مث أفسد
انتهى ما يتعلق ابخلمسة احملظورات اليت خيري فيها، والسادس جزاء الصيد، والسابع عقد النكاح، 

يف  والثامن اجلماع، وبقي عندان التاسع واألخري وهو املباشرة، وهي من حمظورات اإلحرام، ويدخل
نها حائل أو حنو املباشرة إذا ضم زوجته أو قبلها أو الصقها ببشرته على فراش ولو كان بينه وبي



ذلك، فماذا جيب عليه يف هذه املباشرة ألهنا حمظورة من حمظورات اإلحرام؟ جيب عليه إن أنزل: 
لبقر من ذكور أو الواحدة من اإلبل، أو الواحدة من ا -كما تقدم-بدنة، وإن مل ينزل: شاة، والبدنة 

ابشر ومل ينزل، ولو من وراء حائل، إانث، فإذا قبل امرأته ومل يكن منه إنزال فعليه شاة، وكذلك إذا 
فأما إذا أنزل فعليه بدنة، هكذا روي عن الصحابة يف وقائع وقعت فأفتوا فيها، والنسك صحيح ال 

 يفسد، إال أنه البد من هذه الفدية.

(19/8) 

 

 النسك ل األول ال يفسدالوطء بعد التحل
ال يفسد النسك بوطء يف حج بعد التحلل األول وقبل الثاين، إذا كان قد حتلل أبن طاف ورمى وبقي 
احللق مث وطئ، أو رمى وحلق وبقي الطواف مث وطئ، أو طاف وحلق وبقي الرمي مث وطئ، يعين: فعل 

لق أو التقصري؛ فإذا فعل اثنَّي منها ه الثالثة اليت هي: الطواف ومعه السعي والرمي واحلاثنَّي من هذ
لتحلل األول، فإذا وطئ يف هذه احلال فال يفسد نسكه يعين: بعد التحلل األول وقبل فقد: حتلل ا

ح، الثاين، لكن يفسد اإلحرام، فنقول: إحرامك فسد، فيحرم من احلل لطواف الزايرة يف إحرام صحي
حيرم من احلل مث يدخل مكة حىت يطوف طواف  فإذا كان قد رمى وحلق وبقي عليه الطواف، فيذهب

 إبحرام صحيح، وكذلك يسعى إن مل يكن سعى. الزايرة
والفدية يف هذا الوطء الذي هو بعد التحلل األول شاة، أما إذا كان قد طاف وحلق وبقي عليه 

رتط له م من امليقات أو من خارج احلدود؛ ألن الرمي ال يشالرمي، فالصحيح أنه ال حاجة إىل أن حير 
 ل كما يف الرمي يف أايم التشريق.أن يرمي وهو حمرم، بل جيوز أن يرمي وهو حال

 انتهى ما يتعلق بفدية احملظورات.

(19/9) 

 

 إحرام املرأة وصفته
قوله: )وإحرام امرأة كرجل( : إحرام املرأة، وإحرام املرأة كإحرام الرجل إال يف اللباس، فعليها أن 

قص الشعر، وتقليم األظفار، وقتل الصيد، والوطء، واملباشرة، وعقد  تتجنب الطيب، وأن تتجنب
احملظورات، ويسن هلا التلبية إال أهنا ال ترفع صوهتا ابلتلبية كالرجل، النكاح، وهي كالرجل يف هذه 



وقد ورد يف حديث ابن عمر املشهور: )اي رسول هللا! ما يلبس احملرم؟ قال: ال يلبس القميص، وال 
ال الربانس، وال السراويالت، وال اخلفاف، وال ثوابً مسه ورس أو زعفران، وال تنتقب املرأة، العمامة، و 

  تلبس القفازين( .وال
وقوله: )وجتتنب الربقع( : أي النقاب وهو: لباس يفصل على قدر الوجه، ويكون فيه ثقبان كالمها 

 أيضاً الربقع.على قدر حدقة العَّي، ومسي نقاابً ألن فيه هذين النقبَّي، ويسمى 
در الكف، والقفاز هو ما يفصل على قدر الكف، وهو شراب اليدين الذي له أصابع وتدخل فيها ق

فهذا الذي تتجنبه املرأة احملرمة، أما تغطية الوجه فأكثر الفقهاء يقولون: ال تغطي وجهها بال عذر، 
 فإن غطته بال عذر فدت.

جانب فإهنا تغطي؛ وذلك ألن هذا عذر، وقد دل على ويفسرون العذر أبنه إذا كانت أمام الرجال األ
نا الرجال سدلت إحداان جلباهبا من رأسها على ذلك قول عائشة رضي هللا عنها: )كنا إذا حاذي

وجهها، فإذا جاوزوان كشفناه( ، فهذا دليل على تغطية احملرمة لوجهها أمام الرجال، وجيب عليها أن 
 تسرت وجهها ولو مس بشرة الوجه.

ختلف يف الفدية إذا غطت وجهها بال عذر فأكثر الفقهاء على أهنا تفدي كما يفدي الرجل إذا وا
أنه ال فدية عليها إذا غطت وجهها ولومل يكن هناك  -ولعله الصحيح-أسه، والقول الثاين غطى ر 

ز، هكذا رجال؛ ألنه ليس هناك دليل مينع املرأة من تغطية الوجه، وإمنا أمرت أال تلبس الربقع والقفا
ومل يقل: ال ورد: )ال تنتقب احملرمة وال تلبس القفازين( ومل يقل: ال تتخمر، أي: ال تلبس اخلمار، 

تغطي وجهها، فالصحيح أهنا تغطي وجهها أو تغطي يديها أبكمام الثوب أو ابلعباءة وال فدية عليها 
 يف ذلك، وإمنا هنيت عن النقاب والقفاز.

(19/10) 

 

 التخيري يف الفدية
قوله: )خيري بفدية حلق( : الفدية هي فدية ارتكاب بعض احملظورات اليت هي حمظورات اإلحرام، 

وعندان مخسة من حمظورات اإلحرام: حلق الشعر، وتقليم األظفار، وتغطية الرجل رأسه، وأحلقوا به 
 .وجه املرأة، والطيب، ولبس املخيط

خيط وتغطية الرأس، وثالثة من الرتفه وهي: فهذه مخسة أشياء: اثنان من اللباس، ومها: لبس امل
واحللق، والطيب، فهذه اخلمسة خيرّي مرتكبها بَّي صيام ثالثة أايم، أو إطعام ستة مساكَّي، التقليم، 



 َمرِيضاً َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه أو ذبح شاة، فله اخليار لآلية الكرمية وهي قوله تعاىل: }َفَمْن َكاَن ِمْنُكمْ 
[ ، والنيب صلى هللا عليه وسلم بينها يف حديث  196ة:ٌة ِمْن ِصيَاٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{ ]البقر َفِفْديَ 

كعب بن عجرة فقال: )أجتد شاة؟ قال: ال، قال: فصم ثالثة أايم، أو أطعم فرقاً بَّي ستة مساكَّي، 
والفقهاء فرقوا بَّي مكيال يساوي ثالثة آصع، وأراد أن يطعمهم من التمر، أو انسك شاة( والفرق 

ن الرب فإنه يكفيه لكل مسكَّي مد، وأما من التمر والزبيب والشعري الرب وغريه، فقالوا: إذا أطعم م
فإنه البد لكل مسكَّي من نصف صاع، ومثله أيضاً أطعمة أخرى كاألرز والدخن والذرة نصف صاع 

صف صاع من الرب أو من غريه، واالحتياط أن جيعله مجيعاً ن -أي: ربع الصاع-رب مد منها، ومن ال
ال: القيمة أنفع للفقراء! فيقال له: النص ورد ابإلطعام، فيخرجها من الطعام، وال خيرج القيمة، ولو ق

هم وال يطعم خارج احلرم، بل اإلطعام ملساكَّي احلرم، فتفرق على مساكَّي احلرم، ومساكَّي احلرم 
 السكان الذين يف مكة.

(19/11) 

 

 جزاء الصيد
 جزاء صيد بَّي مثل مثلي( : أما جزاء الصيد، فيخرّي بَّي إخراج املثل إذا كان مثليًا، أو : )ويفقوله

تقوميه بدراهم يشرتي هبا طعاماً جيزئ يف زكاة فطرة، فيطعم عن كل مسكَّي مد بر، أو نصف صاع 
لي، فاهلل يومًا، وهذا اإلطعام أو الصيام يلزم يف غري املث من غريه، أو يصوم عن كل طعام مسكَّي

[ فهذا اخليار األول: }َجَزاءٌ 95ِمْثُل َما قـََتَل ِمْن النـنَعِم{ ]املائدة:تعاىل جعل اخليار يف قوله: }َفَجَزاٌء 
ةٌ [ ، مث قال: }َأْو َكفنارَ 95َكْعَبِة{ ]املائدة:ِمْثُل َما قـََتَل ِمْن النـنَعِم حَيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدايً اَبِلَغ الْ 

[ فهذه اآلية يف سورة 95}َأْو َعْدُل َذِلَك ِصَيامًا{ ]املائدة:[ ، مث قال: 95َطَعاُم َمَساِكََّي{ ]املائدة:
املائدة ذكر هللا تعاىل فيها جزاء الصيد، وذكر أنه حمرم، مث ذكر أنه بعد اإلحالل يباح صيده، قال 

 َما ُدْمُتْم ُحُرمًا{ وقال تعاىل: }َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلرَبِّ  [ ،2}َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا{ ]املائدة:تعاىل: 
[ ، والصيد إما أن يكون مثلياً أو غري مثلي، فإذا كان له مثل فإنه يقومه بدراهم فيشرتي 96]املائدة:

مسكَّي مد بر أو نصف صاع من غريه، أو يصوم عن كل هبا طعاماً جيزئ يف زكاة الفطرة؛ فيطعم كل 
 .سكَّي يومًا، أو خيرج املثل ويذحبه ويطعمه املساكَّيم

مثال ذلك: إذا اصطاد أو ذبح أرنبًا، فاألرنب فيها عناق، وهي السخلة اليت عمرها ثالثة أشهر أو 
مثاًل: لو قدران مثنها أربعة، فنقول له: إما أن تذبح العناق وتطعمها للمساكَّي أو تقدر مثنها، ف



مسكَّي مداً من الرب أو  مسَّي الرايل طعاماً من الرب أو من األرز وتعطي كلخبمسَّي رايالً فتشرتي ابخل
نصف صاع من غريه، فإذا شق ذلك عليك واخرتت الصيام فإننا نقدر فنقول: قيمة العناق مخسون 

خلمسة اآلصع طعام عشرة مساكَّي، مخسة آصع، وا -مثالً -راياًل، وتساوي من الرب أو من األرز 
 فتصوم عشرة أايم.

نعامة، فيذبح بدنة أو نقدر قيمتها مثالً بثالمثائة  وقد يكثر الصيام، فلو قدران أن عليه بدنة إذا قتل
رايل، والثالمثائة رايل يشرتي هبا من األرز مث يطعمه كل مسكَّي نصف صاع من األرز، ونقدر أن 

 ولو  َّي نصف صاع، وإذا عجز فإنه يصوم عن كل مسكَّي يوماً قيمة الصاع مخسة، فلكل مسك
 كثرت األايم.

(19/12) 

 

 جزاء الصيد غري املثلي
إذا مل يكن الصديق مثليًا، يعين: مل يكن له مثل، فإنه خيري بَّي اإلطعام والصيام، يعين: خيري بَّي أن 

 تقدر قيمته فيصوم أو يشرتي هبا طعاماً للمساكَّي، هذا ابلنسبة إىل جزاء الصيد.

(19/13) 

 

 فدية املتمتع والقارن
إن عدم متمتع وقارن اهلدي( : املتمتع والقارن عليهما أيضاً فدية، واملتمتع هو الذي أحرم ه: )قول

ابلعمرة مث فرغ منها مث أحرم ابحلج، والقارن هو الذي أحرم ابلعمرة واحلج معًا، فعليهما اهلدي لقوله 
[ ، واهلدي واحدة من 196ِمْن اهْلَْدِي{ ]البقرة: مَتَتنَع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل احلَْجِّ َفَما اْستَـْيَسرَ تعاىل: }َفَمْن 

ٍم يف الغنم، أ و سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإذا مل جيد اهلدي قال هللا تعاىل: }َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َثالَثِة َأاين
َعٍة ِإَذا رََجْعتُ  و حمرم أو بقي [ الثالثة اليت يف احلج يندب أن يصومها وه196ْم{ ]البقرة:احلَْجِّ َوَسبـْ

السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع حىت يفرغ منها قبل عليه بقااي اإلحرام، فمثاًل: حيرم يف اليوم 
يوم النحر، هذا األفضل أن جيعل آخرها يوم عرفة، فإن مل يتيسر صام الثالثة بعد العيد: احلادي 

ا بَّي احلج والعمرة، فلو قدر أنه شر، والثاين عشر، والثالث عشر، وأجاز بعض العلماء أن يصومهع
الثالث من ذي احلجة، وهو لن حيرم ابحلج إال يف يوم الرتوية، فصامها يف  انتهى من العمرة يف اليوم



 احلج. اليوم الرابع واخلامس والسادس أجزأته؛ ألنه صامها يف زمن احلج، وصامها يف مكان
يتأخر، فيصومها مباشرة دون أن يؤخرها، وهذا والسبعة يندب إذا رجع إىل أهله أن يبادر إليها وال 

 الصواب.

(19/14) 

 

 ابب اإلحصار
وقوله: )واحملصر إذا مل جيده صام عشرة أايم مث حل( ، قال هللا تعاىل: }فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمْن 

صلى هللا عليه وسلم،  [ ، أحصر الصحابة رضي هللا عنهم يف احلديبية مع النيب196اهْلَْدِي{ ]البقرة:
نعهم أهل مكة من إمتام عمرهتم، فنحروا هديهم يف احلديبية وحتللوا، وكذلك احلكم إذا أحصر حَّي م

إنسان، واإلحصار يكون بعدو يصده عن إكمال نسكه، أو مبرض كما لو سقط أو حصل عليه 
يتحلل، فإن مل  حادث فتكسر ومل يستطع إكمال حجه أو إكمال عمرته؛ فيذبح عنه هدي كشاة مث

ماً حىت يصوم عشرة أايم؛ ألن هللا تعاىل جعل صيام العشرة األايم قائماً مقام احلج، جيد بقي حمر 
فيصوم يف إحرامه عشرة أايم مث بعد ذلك يتحلل إال إذا كان قد اشرتط: )إن حبسين حابس فمحلي 

الصيام، وقد ال جيد اهلدي حيث حبستين( ، وكثرياً ما يدخل املريض املستشفى ومينعه األطباء من 
 في هذه احلال جيوز له أن يتحلل وينوي الصيام عندما يستطيع.ف

وذكر املصنف أن فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس تسقط ابلنسيان، والصحيح أهنا تسقط أيضاً 
أنه ال ابلنسيان فدية احللق وفدية التقليم، والفقهاء الذين مل يسقطوها عللوا أبهنا إتالف، والصحيح 

 ه.فرق بَّي اإلتالف وغري 

(19/15) 

 

 أنواع اهلدي
 قوله: )كل هدي أو إطعام فلمساكَّي احلرم إال فدية األذى واللبس وحنومها فحيث وجد سببها( .

اهلدي أربعة أنواع: األول: هدي تطوع، كأن يهدي معه شيئاً من ماله، كما أهدى النيب صلى هللا عليه 
َها  أن أيكل وسلم مائة بدنة، فهذا جيوز منه، ولكن األصل أنه يطعمه املساكَّي، قال تعاىل: }َفُكُلوا ِمنـْ

 [ .36َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعرَتن{ ]احلج:



الثاين: هدي التمتع والقران، فهذا أيضاً ملحق هبدي التطوع، فله أن أيكل منه ويطعم رفقته، ويطعم 
 املساكَّي.

بل يطعمه كله للمساكَّي، وكذلك فدية احملظور، إذا فعل  أيكل منهالثالث: جزاء الصيد، وهذا ال 
 حمظوراً واختار أن يطعم أو اختار أن يذبح فإهنا ملساكَّي احلرم وال أيكل منها.

الرابع: دم اجلربان، فإذا ترك واجباً من الواجبات جيربه بدم، وهذا الدم ال أيكل منه بل يطعمه 
لكل مسكَّي مد بر، وال يطعم رفقته، وإمنا يكون اإلطعام إلطعام فملساكَّي احلرم، وكذلك لو اختار ا

 ملساكَّي احلرم.
أما فدية األذى فحيث وجد؛ وذلك ألن كعب بن عجرة حلق رأسه ابحلديبية وأطعم يف احلديبية، 

وكذلك فدية اللبس، مثاًل: إذا أحس ابلربد فلبس عمامة وهو حمرم، أو لبس قميصاً واختار أن يطعم 
ذبح حيث وجد سببه، فلو كان يف الطريق كأن يكون يف جدة مثالً أو يف حبرة أو يف ، فإنه يأو يذبح

 الشرائع فإنه خيرج الفدية يف ذلك املكان.
إذًا: فدية األذى وفدية اللبس حيث وجد سببها، أما الصوم فإنه يقع يف كل مكان؛ ألن نفعه قاصر، 

 فيجوز أن يؤخره إىل أن يرجع إىل بلده.
اة( ، الشاة هي الواحدة من الغنم، )أو سبع بدنة( جيتمع السبعة يف بدنة، )أو سبع )والدم شقوله: 

 بقرة( جيتمع السبعة يف البقرة.

(19/16) 

 

 يرجع يف تقدير فدية الصيد إىل ما قضت فيه الصحابة أو حكم عدلَّي
لصيد مبا قضوا به، قوله: )ويرجع يف جزاء الصيد إىل ما قضت فيه الصحابة( ، الصحابة قضوا يف ا

الوحش بقرة، وكذلك ر الوحش بقرة، ويف بقر بدنة، ويف محا -إذا قتلها احملرم-فقضوا أبن يف النعامة 
بقرة، أما الظيب والغزال ففيها عنز، وهي واحدة  -وهي أنواع من الوعول-يف الوعل والتيتل واألروى 

وقالوا: ألهنا تشبهها يف الشرب، وإن كان  من املعز، واحلمامة جعلوا فيها شاة مع أهنا بعيدة منها،
 -وهو دويبة تشبه الفأر-ويف الريبوع شبهاً بعيدًا، ويف األرنب عناق، والضب جعلوا فيه جفرة، 

 جفرة، يعين: جعلوها كلها من النعم اليت هي اإلبل والبقر والغنم.
الضأن، فريجع إىل ما  والضبع عند فقهائنا حالل، فجعلوا فيه كبشًا، والكبش هو الواحد من ذكر

قوله تعاىل: }حَيُْكُم ِبِه قضى به الصحابة، أما ما مل يقضوا به فإنه يرجع فيه إىل قول عدلَّي خبريين؛ ل



[ وما ال مثل له جتب قيمته يف مكانه، وتقدر قيمته يف مكانه الذي 95َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم{ ]املائدة:
 ساكَّي احلرم.ذحبه فيه، مث يدفع قيمته ويتصدق هبا على م

(19/17) 

 

 صيد مكة حيرم مطلقاً 
قوله: )وحرم مطلقاً صيد حرم مكة( فمكة متيزت عن غريها، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال 
يعضد شجرها، وال ينفر صيدها، وال خيتلى خالها، إال اإلذخر( وهذا من آاثر حترميها، وأهنا حرم، 

ما ميلكه اآلدميون، فمثاًل: احلمام الربي والدجاج ينفر إال ، بل وال فكوهنا حرمًا: ال يقتل صيدها
واألوز جيوز ذحبه يف مكة، وأما محام الصيد وغريه مما هو صيد حىت اجلراد فإنه ال جيوز صيده وال 

ذحبه، ومن ذحبه فعليه فدية، وحكم بعض الصحابة يف اجلرادة مترة، وقالوا: )مترة خري من جرادة( فإذا 
 ق بتمرة، وبعضهم يقول: قبضة طعام من متر أو أرز.ه أن يتصدرادة فعليقتل ج

وقطع الشجر فيه أيضاً جزاء، إذا كانت الشجرة كبرية ففيها بدنة، وإذا كانت صغرية ففيها شاة، وأما 
احلشيش ففيه قيمته، احلشيش الذي هو أعواد دقيقة منبسطة على األرض، ففيه قيمته، ورخص يف 

  عليه وسلم؛ ألهنم حيتاجون إليه لقينهم ولبيوهتم ولقبورهم.يب صلى هللاتثناه الناإلذخر، فقد اس
 واحلاصل أن الشجر فيه اجلزاء مثل جزاء الصيد.

وأما صيد حرم املدينة فحرام، ولكن ليس فيه جزاء، فلم يرد فيه اجلزاء، وال جيوز قطع شجره 
لناعورة والبكرة وما ليها يف احيتاجون إوحشيشه إال أنه رخص هلم بقطع الشجر يف األشياء اليت 

حيتاجون إليه، وكذلك احلشيش علفاً لدواهبم، والقتب وهو الذي جيعل على ظهر السانية اليت يسنون 
 عليها.

 فاحلاصل أنه حيرم ذلك وال جزاء فيه.

(19/18) 

 

 [20شرح أخصر املختصرات ]
املسجد احلرام من ابب  يستحب دخول مكة من أعالها، واخلروج منها من أسفلها، ويستحب دخول



عتمر ابلطواف، مث الصالة خلف املقام، مث السعي، كما بين شيبة، مث بعد الدخول يبدأ احلاج أو امل
 ة والسالم.ورد ذلك عن النيب عليه الصال

(20/1) 

 

 دخول مكة
ا قال املصنف رمحه هللا: ]ابب دخول مكة: يسن هناراً من أعالها، واملسجد من ابب بين شيبة، فإذ

جر رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، مث طاف مضطبعاً للعمرة املعتمر، وللقدوم غريه، ويستلم احل
ل ما ورد، ويرمل األفقي يف هذا الطواف، فإذا فرغ صلى األسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقو 

يرى البيت،  ركعتَّي خلف املقام، مث يستلم احلجر األسود، وخيرج إىل الصفا من اببه، فريقاه حىت
فيكرب ثالاثً ويقول ما ورد، مث ينزل ماشياً إىل العلم األول فيسعى شديداً إىل اآلخر، مث ميشي ويرقى 

على الصفا، مث ينزل ماشياً إىل العلم األول، فيسعى شديداً إىل اآلخر، مث ميشي  املروة ويقول ما قاله
يف موضع مشيه ويسعى يف موضع سعيه إىل  ويرقى املروة، ويقول ما قاله على الصفا، مث ينزل فيمشي

 الصفا، يفعله سبعًا، وحيسب ذهابه ورجوعه.
ا حج، واملتمتع يقطع التلبية إذا أخذ يف ويتحلل متمتع ال هدي معه بتقصري شعره، ومن معه هدي إذ

 الطواف[ .
 قوله: )ابب دخول مكة( .

 أنه يتميز ابإلكثار من التلبية، ويتميز احملرم يف طريقه من امليقات إىل مكة عبادته كعبادة غريه إال
 ابلتحفظ عن احملظورات.

(20/2) 

 

 دخول مكة هناراً 
قوله: )يسن دخوهلا هناراً من أعالها( : يستحب أن يدخلها هنارًا؛ لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم، 

صادف أن فإنه دخلها ضحى، ولكن يقول بعض العلماء: إن هذا جمرد اتفاق، يعين: أنه مصادفة، 
ولكن كان بعض العلماء وبعض الصحابة إذا أقبلوا عليها يف أول الوقت الذي دخل فيه كان هنارًا، 

الليل ابتوا حىت إذا أصبحوا وأضحوا دخلوها ضحى، ويف هذه األزمنة قد يشق على الناس االنتظار 



ناك، وحصل الزحام حىت لكثرهتم، فإذا قيل مثاًل: إذا أقبلتم على احلدود فبيتوا؛ لكثرت السيارات ه
املغرب إىل الضحى أو إىل اإلشراق، فعلى كل حال جيوز دخوهلا هناراً ولياًل،  من -مثالً -يتوقفون 

 وجيوز آخر النهار، ويف وسط الليل، ويف آخر الليل.

(20/3) 

 

 دخول مكة من أعالها واخلروج من أسفلها
شرقها، وقالوا: إن النيب صلى هللا عليه يسن للمحرم أن يكون دخوله مكة من أعالها، أعالها هو 

أعالها طريق يقال له: َكداء وهو  -أي: من جهة الغرب-عالها وخرج من أسفلها وسلم دخل من أ
حلجون( ، وأسفلها طريق يقال له: ُكدى، ويعرف اآلن ابلريع، وكان َكداء طريقاً ما يسمى اآلن )اب

 ه احلكومة فأصبح سهالً صعوده، وكذلك ُكدى.صعباً مث إنه سهل يف أزمنة متفرقة إىل أن سهلت
من  وعلى كل حال يدخل احلاج واملعتمر من أي طريق تيسر له، فال نلزمه أن يذهب حىت خيرج

 ، ويدخل من أعالها من َكداء، وذلك ألن هذا ليس عبادة.أسفلها من ُكدى

(20/4) 

 

 دخول املسجد احلرام من ابب بين شيبة
صغرياً يف شرق املسجد حماذايً لبئر زمزم من  ين شيبة( : كان هذا البابقوله: )واملسجد من ابب ب

جهة الشمال، واملسجد يف ذلك الوقت كانت مساحته ما بَّي حماذاة بئر زمزم وما أحاط به من 
املسجد هدم ابب بين شيبة، وهدم ما حوله وجعلت عليه التوسعة القدمية اليت هي  حوله، مث ملا وسع

ت البناايت يف عهد الرتك اليت ال تزال موجودة، وجعل الرتك يف اجلانب الشرقي اآلن صحن، مث بني
 ين شيبة، مث جاءت هذه التوسعة الكبرية يف عهد حكومتنا أيدها هللا، وجعلوا ابابً مدخالً مسوه ابب ب

حماذايً وراء املسعى مسوه ابب بين شيبة، وال شك أن تكليف الناس كلهم أن يدخلوا من ذلك الباب 
 فيه شيء من الصعوبة، ولو كان حماذايً لباب بين شيبة القدمي، فدخوله صلى هللا عليه وسلم من ابب

 بين شيبة كان من ابب املصادفة، فإن تيسر لك أن تدخل منه وإال فال حرج.

(20/5) 



 

 رفع اليدين والدعاء عند رؤية البيت احلرام
ع اليدين يسن يف كل دعاء، قيل: إن رفع اليدين قوله: )فإذا رأى البيت رفع يديه وقا ما ورد( : رف

كرفعهما يف تكبرية اإلحرام، وقيل: إنه يرفعهما يدعو، وأثر من الدعاء أنه يقول: )اللهم أنت   هناك
السالم، ومنك السالم، فحينا ربنا ابلسالم، اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً وتكرميا ومهابة وبرًا، 

 حجه أو اعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكرمياً ومهابة وبرًا( . وزد من عظمه وشرفه ممن
 ه وعز جالله( .ويقول: )احلمد هلل محداً كثرياً كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجه

يقول: )احلمد هلل الذي بلغين بيته ورآين لذلك أهاًل، احلمد هلل على كل حال، اللهم إنك دعوت إىل و 
، اللهم تقبل مين، واعف عين، وأصلح يل شأين كله، ال إله إال حج بيتك احلرام وقد جئتك لذلك

ك صوته إن  سااًن، ويرفع بذلأنت( ، أو ما تيسر من هذا الدعاء، هذا روي بعضه وبعضه قالوه استح
 كان رجاًل، واملرأة ختفض صوهتا.

(20/6) 

 

 االضطباع يف الطواف
ة املعتمر، وللقدوم غري املعتمر يعين:  قوله: )مث طاف مضطبعًا( : بعد ذلك يطوف مضطبعاً للعمر 

وطرفيه  -أي: حتت إبطه-م، واالضطباع: أن جيعل وسط الرداء حتت منكبه األمين كالقارن واحملر 
 على عاتقه األيسر، فيبدي ضبعه وكتفه األمين، ويسرت األيسر.

(20/7) 

 

 استالم احلجر األسود عند بدء الطواف
ضع شفتيه عليه من غري وإن تيسر له قبّله، والتقبيل: أن يالطواف أن يبدأ من احلجر األسود، 

تصويت، فإن مل يتيسر له استلمه بيده وقبلها، وإن مل يتيسر ذلك استلمه بعصا إن كان معه عصا أو 
 وإن شق ذلك عليه اكتفى ابإلشارة وال يقبل شيئًا، حياذيه ويكرب ويسري.حمجن وقبلها، 

ا ورد، ومما ورد أن يقول: ابسم هللا وهللا أكرب، اللهم إمياانً بك وعندما يستلمه أو يقف عنده يدعو مب



 اعاً لسنة نبيك صلى هللا عليه وسلم.وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتب
 تلم احلجر أو حاذاه.يسن أن يقول ذلك كلما اس

(20/8) 

 

 استحباب الرمل يف طواف القدوم
ة اخلطا، شي أربعًا، والرمل هو: إسراع املشي مع مقاربيرمل األفقي يف هذا الطواف ثالثة أشواط ومي

وأول ما شرع يف عمرة القضية، ملا اتفق املشركون مع الصحابة على أن يرجعوا يف احلديبية سنة ست 
عمرهتم، على أن يعتمروا يف ذي القعدة سنة سبع، فجاءوا سنة سبع، فلما قدموا كان  قبل أن يكملوا

 -املدينة-ن عليهم، فقالوا: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم محى يثرب املشركون من أهل مكة حيقدو 
فهائهم حىت ال يكون هلم قدر، وحىت ال يهابوهنم، فبلغت يريدون بذلك أن يقللوا من شأهنم أمام س

 هذه املقالة النيب صلى هللا عليه وسلم، فأمر أصحابه ابلرمل ليظهروا بذلك قوهتم وجلدهم.
جبل قعيقعان يف اجلانب الشمايل، فصاروا ينظرون إليهم وهم يرملون، فقالوا:  فوقف املشركون عند 

 ما هم إال كالغزالن يعين: يف رملهم ثالثة أشواط.كيف تقولون: إهنم وهنتهم احلمى؟ 
سنة عشر حج النيب صلى هللا عليه وسلم، وملا طاف أول طواف رمل ثالثة أشواط ومشى  مث يف

حياء تلك السنة، وتذكر قولة املشركَّي القدامى، واحلرص على غيظ أربعًا، ولعله أراد بذلك إ
 املشركَّي.

مل إذا فإذا مل يتيسر ذلك للزحام فإنه يسري، وإذا تيسر أن ير  فإذا تيسر للحاج أن يرمل فعل ذلك،
 طاف بعيداً يف طرف الطائف فهو أفضل، فإن شق عليه طاف بدون رمل.

يس لكل شوط دعاء خمصوص، واألدعية املذكورة يف بعض يطوف سبعة أشواط ويدعو مبا تيسر، ول
ية، وهي أدعية ال أبس هبا، وبعضها املناسك: دعاء الشوط األول دعاء الشوط الثاين ليست إلزام

 لدعاء هبا وجيوز الدعاء بغريها.مأثورة، ولكن جيوز ا

(20/9) 

 

 صالة ركعتَّي خلف مقام إبراهيم عليه السالم
ن يصلي خلف مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم يف جهة السبعة األشواط، يسن أ بعدما ينتهي الطائف من



الشرق، وكانت عليه بناية ومظلة يصلون حتتها يف شدة احلر، ولكن لشدة الزحام واملضايقة أزيلت 
بناية، وبقي املقام عليه هذا الزجاج الذي حيميه، وصار الناس يصلون خلفه وإن مل تكن هناك تلك ال

لت احلكومة يف الرحبة كلها )الصحن( بالطاً أبيض ال يكتسب احلرارة، وال حيس من مظلة، وجع
حلرارة، فيستحب أن يصلي الطائف خلف املقام، فإن مل يتيسر ذلك صلى يطوف عليه بشيء من ا

 عيدًا، ولو قرب مدخل زمزم أو حنو ذلك يف جهة الشرق.ولو ب
مرة ولكنها من السنن املؤكدة، وقد دل عليها قول والصالة خلف املقام ليست واجبة يف احلج أو الع

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراهِ  [ ، ويف حديث جابر الطويل ملا طاف 125يَم ُمَصلًّى{ ]البقرة:هللا تعاىل: }َواختِن
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلًّ النيب صلى  ى{ هللا عليه وسلم أتخر قبل املقام وقرأ هبذه اآلية: }َواختِن

 [ فصلى هناك ركعتَّي.125]البقرة:

(20/10) 

 

 السعي بَّي الصفا واملروة وما يستحب فيه
بعد الطوف يبدأ ابلسعي، وذكروا أنه بعد أن يصلي ركعتَّي يرجع إىل احلجر األسود فيستلمه، وهذه 

ىل السنة قد هجرت، ولكن يفعلها اإلنسان إذا استطاع، أو حياذي احلجر مث يشري إليه مث خيرج إ
ن هناك ابب حماذ للحجر يف جهة اجلنوب الشرقي يسمى ابب الصفا، يدخلون منه مث الصفا، وكا

ويف هذه  -يعين: هلما محى خاص-يتوجهون إىل الصفا، وكان الصفا واملروة خارجاً عن حد املسجد 
من أي: -التوسعة الكبرية أدخال فيه، وجعل سور املسجد وراء املسعى، فإذا خرج من هذا الباب 

توجه حنو الصفا مث بدأ ابلسعي، ويبدأ ابلصفا فريقاه حىت يرى البيت، وقد ال يراه  -صفاجهة ابب ال
بسبب البناايت وبسبب العمد والسواري، فإذا رآه استقبله وكرب ثالث تكبريات متوالية، مث يقول ما 

ومييت، وهو احلمد، حييي  ورد، وقد ورد أنه يقول: )ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك، وله
على كل شيء قدير، ال إله إال هللا وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب 

وحده( وإن زاد قوله: )وال شيء قبله وال بعده( فال أبس، ويدعو مبا أحب، ويستحب عند التوجه إىل 
[ اآلية، مث يقول: )نبدأ مبا بدأ 158{ ]البقرة:َعاِئِر اَّللنِ الصفا أن يقرأ اآلية: }ِإنن الصنَفا َواْلَمْرَوَة ِمْن شَ 

هللا به( ، فإذا دعا على الصفا وتوجه إىل املروة ماشياً حىت حياذي العلم األخضر، كان هناك علمان 
مثل العمود األخضر، واآلن جعال يف أصل احلائط، وجعل فيها جنفات خضر، وهذان العلمان كاان 

ة، وكانوا إذا نزلوا فيه يسرعون فيه لكونه جمرى واد، واحلكومة قبل مخسَّي سن مهبط واٍد، أدركناه



صرفت األودية، وجعلت هلا جماراًي، وجعلت الطريق مستواًي، ولكن من ابب إحياء السنة يستحب أن 
يسعى بَّي العلمَّي ولو مل يكن منهبطًا، ويسعى بَّي العلمَّي سعياً شديداً إذا استطاع وإذا وجد سعة، 

 ام أو ال يستطيع مشى بقدر ما يستطيع، فما بَّي العلمَّي حمل جري.ن كان هناك زحفإ
وبعد ذلك ميشي من العلم الثاين إىل املروة، فريقى على املروة ويقول ما قاله على الصفا من التهليل 

موضع والتكبري وحنو ذلك، مث ينزل متوجهاً إىل الصفا، فإذا جاء إىل ما بَّي العلمَّي سعى، وميشي يف 
 عى يف موضع سعيه.مشيه ويس

والسعي سبعة أشواط، ذهابه شوط ورجوعه شوط، يبدأ ابلصفا وخيتم ابملروة، ولو بدأ ابملروة مل 
 حيتسب بذلك الشوط.

 وبعدما ينتهي يكون قد أهنى عمرته إذا كان متمتعاً أو كان معتمرًا.
حيلقه للحج، وإن  رتك احللق حىتواألفضل أن املتمتع الذي ليس معه هدي قد قلده يقصر شعره، وي

 حلق فال أبس.

(20/11) 

 

 حتلل من ساق اهلدي
إذا كان مع املتمتع هدي فإنه يدخل احلج على العمرة، ويبقى على إحرامه حىت يتحلل منهما معًا؛ 

ألن اهلدي مينعه من التحلل؛ وذلك ألنه صلى هللا عليه وسلم قدم مكة هو وأصحابه، وكان بعضهم 
يب بكر وعمر وعثمان وطلحة وأيب طلحة وغريهم من أثرايء ثل أكابر الصحابة كـ أمعه هدي م

الصحابة، بعضهم كان معه مخسون بدنة، وبعضهم مخس، وبعضهم عشر، وبعضهم كان معهم غنم 
قد قلدوها، وأكثرهم ليس معهم هدي، فلما قدم الذين معهم هدي منعهم هديهم من التحلل، 

وسلم ابلتحلل مع أهنم أحرموا مفردين، فقال  م النيب صلى هللا عليهوالذين ليس معهم هدي أمره
هلم: )اجعلوا إحرامكم عمرة( ومسي هذا الفسخ فسخ احلج إىل العمرة، فأمرهم أن يطوفوا ويسعوا 

ويتحللوا يف اليوم الرابع من شهر ذي احلجة، فبقوا متحللَّي: اليوم الرابع واخلامس والسادس 
 مث توجهوا إىل مىن كما سيأيت.الثامن أحرموا ابحلج، والسابع، وأول اليوم 

والذين معهم هدي مل يتحللوا إما ألهنم أحرموا قارنَّي ابحلج والعمرة، أو ألهنم أحرموا ابلعمرة مث 
منعهم اهلدي من التحلل فأدخلوا عليها احلج، أو أهنم أحرموا مفردين وبقوا على إفرادهم، ويكون 

 املفرد ليس عليه فدية.هذا اهلدي هدي تطوع؛ ألن 



واحلاصل أن الذي معه هدي ال يتحلل، بل يبقى على إحرامه، لكن ميكن إذا قدم مبكراً أن ينحر 
يف رمضان وساق معه هدايً بدنة أو  -مثالً -هديه؛ ألنه جيوز سوق اهلدي يف غري احلج، فلو اعتمر 

كل منه وأطعم، ذحبها وتصدق بلحمها وأبدنتَّي أو عشراً أو غنماً أو بقرًا، فإنه إذا انتهى من عمرته 
َها َصَوافن فَِإَذا  لقوله تعاىل: }َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اَّللِن َلُكْم ِفيَها َخرْيٌ فَاذُْكُروا اْسَم اَّللِن َعَليـْ

َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعرَتن{ ]  [ .36احلج:َوَجَبْت ُجُنوهُبَا َفُكُلوا ِمنـْ
الذي ال هدي معه يتحلل بعد سعي العمرة، والذي معه هدي يبقى على إحرامه إال إذا  فاحلاصل أن

قدم مبكرًا، فلو قدر أن إنساانً جاء إىل مكة يف شهر شوال ومعه هدي: مخس من اإلبل أو من 
هللا تعاىل، فإذا  البقر، أو عشر من الغنم أو عشرون وقد جعل يف رقاهبا قالئد على أنه أهداها إىل

وسعى للعمرة هل نلزمه أبن يبقى حمرماً من شهر شوال إىل شهر ذي احلجة؟ قد يكون يف هذا  طاف
مشقة، فنقول له: احنر هديك، وحتلل حتلل عمرة، فإن هديك قد بلغ حمله، فيكون قوله تعاىل: }َوال 

ُلَغ اهْلَْدُي حمَِلنُه{ ]ا الذي حيل فيه ذحبه، وهو إن كان [ أي: الوقت 196لبقرة:حَتِْلُقوا رُُءوَسُكْم َحىتن يـَبـْ
يف شهر شوال  -مثالً -يف أايم احلج يوم النحر، وإن كان يف العمرة فبعد الفراغ منها، والذي يعتمر 

 قد ينحر هديه مثاًل، مث يرجع إىل أهله مث أييت للحج يف أايم احلج.
الرمي؛ وذلك ألنه شرع يف ع التلبية إذا أخذ يف واملتمتع يقطع التلبية إذا بدأ ابلطواف، واحلاج يقط

أسباب التحلل، والتلبية عالمة على اإلحرام، فشروعه يف أسباب التحلل يكون سبباً يف التوقف 
 عنها، وهللا أعلم.

(20/12) 

 

 األسئلة

(20/13) 

 

 ال يشرتط يف التوكيل للرمي أن يكون الوكيل حاجاً 
 
 

 السؤال



 ه، هل يشرتط أن يكون املوكل حاجاً؟على الرمي بنفسه، فوكل غري إذا كان احلاج غري قادر 
 

 اجلواب
 ل غريه.ال يشرتط، والبد أن يكون الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرمون عن أنفسهم، فال يوك

(20/14) 

 

 من مس طيباً ومل يقصد فعليه أن ميسحه
 
 

 السؤال
 يب بيدي هل علي شيء؟هناك من يضع الطيب على احلجر األسود، فإذا علق الط

 
 اجلواب

كثرياً من احملرمَّي تطييب احلجر األسود من اخلطأ، والصحيح أنه ال جيوز ذلك؛ ألنه يسبب أن  
يتلطخون هبذا الطيب، وإذا قدر أنه دهن على احلجر األسود أو على الركن اليماين طيب ومسه أحد 

 ولو أن ميسحه بطرف الكعبة.وهو ال يدري فال فدية عليه، ولكن ميسح يده إذا علم ذلك، 
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 صوم احلج جيوز فيه التفرقة والتتابع
 
 

 السؤال
ابلنسبة لصيام الثالثة األايم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله، هل هذا الصيام يكون متتابعاً أو 

 متفرقًا؟
 



 اجلواب
 جيوز متفرقاً وجيوز متتابعًا، واألوىل أن يتابعه حىت يربأ منه بسرعة.
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 من جتاوز امليقات وكان قاصداً غري مكة فميقاته ميقات البلد الذي قصده
 
 

 السؤال
قبل وصولنا إىل امليقات بثالث ساعات قلنا: نذهب خرجنا من اليمن قاصدين العمرة يف رمضان، و 

لنا هذا أوالً إىل املدينة، وجتاوزان امليقات بدون إحرام مث أحرمنا للعمرة من ذي احلليفة، هل فع
 صحيح؟

 
 اجلواب

 صحيح إن شاء هللا، إذا قصدمت املدينة فميقاتكم ميقات أهل املدينة.

(20/17) 

 

 من جتاوز امليقات من غري إحرام عاد إىل أقرب ميقات وأحرم منه
 
 

 السؤال
إذا نويت العمرة ونويت أيضاً زايرة أقاريب يف جدة، فهل جيوز يل جتاوز ميقات أهل جند بال إحرام 

 أبقى يف جدة حالالً مث أحرم من مكاين؟و 
 

 اجلواب
بد أن ترجع إىل أحد املواقيت، فإن كنت إذا جتاوزت امليقات ووصلت إىل جدة وأردت اإلحرام، فال



من اليمن، وشق عليك الرجوع إىل ميقات اليمن لبعده، فرتجع إىل ميقات أهل الشام وهو  -مثالً -
 اجلحفة أو ميقات أهل جند.

(20/18) 

 

 حرام يف العمرة عن الغريإلا
 
 

 السؤال
من كان من أهل اليمن، وبعد أن انتهى من عمرته أراد أن يعتمر عن أمه اليت مل تعتمر لعدم القدرة، 

 هل حيرم من مكة أم من التنعيم أم من مكانه؟
 

 اجلواب
ذكران أن تكرار يفضل له أن حيرم من أحد املواقيت، فإذا شق عليه أو منع فإنه حيرم من التنعيم، وقد 

ن مثل هؤالء قد يكونون معذورين؛ ألهنم جاءوا من أماكن بعيدة، وهلم أقارب العمرة غري مشروع، لك
مل يتيسر هلم حج وال عمرة؛ فرييدون أن يعتمروا عنهم، فله أن يهدي ألمه أو ألبيه أو حنومها ثواب 

 هذه العمرة وإن كانت قاصرة.

(20/19) 

 

 حكم اجلماع يف احلج
 
 
 سؤاللا

 رجل جامع امرأته قبل التحلل األول، فهل يعيد احلج من العام املقبل حىت ولو كان ذلك احلج نفاًل؟
 

 اجلواب



 } نعم، حىت ولو كان نفاًل؛ ألن النفل جيب عليه إمتامه؛ لقوله تعاىل: }َوَأمتُّوا احلَْجن َواْلُعْمَرَة َّلِلِن
امه ولو كان نفالً إال احلج والعمرة، فيجب ب إمت[ ، وليس هناك شيء من األعمال جي196]البقرة:

 عليه احلج من قابل كما ذكران.

(20/20) 

 

 حكم من مل يتم العمرة جهالً 
 
 

 السؤال
أان شاب اعتمرت قبل سنتَّي وقد كنت ابلغًا، وقد طفت ستة أشواط فقط جهالً مين، فماذا علي؟ 

 وهل تصح عمريت؟
 

 اجلواب
د أن تعيد هذه إنك مل تتم عمرتك، فالب  تتم العمرة إال به، فنقول:بقي عليك شوط، وهذا الشوط ال

العمرة، ولو كنت قد فعلت شيئاً من احملظورات فتفدي عن احملظورات بصيام مخسة عشر يوماً مثالً 
 أو إطعام ثالثَّي مسكيناً أو حنوها.

(20/21) 

 

 صفة السعي
 
 

 السؤال
دون أن ال وة أو يكفي جمرد وصوله إىل الصفا واملروة بهل يشرتط يف السعي الصعود إىل الصفا واملر 

 يصعد عليهما؟
 



 اجلواب
 دىن املروة.إن صعد فهو أفضل، والواجب أن يصل إىل أدىن الصفا وإىل أ

(20/22) 

 

 حكم لبس حزام اإلحرام وفيه خياطة
 
 

 السؤال
هذا احلزام فيه  ما حكم احلزام الذي يستخدمه احملرم ملسك إحرامه من السقوط، مع العلم أن

 املخيط، ابرك هللا فيكم؟
 

 اجلواب
ال أبس به للحاجة، وقد رخص العلماء قدمياً يف لبس ما يسمى ابلكمر واملنطقة اليت جتعل فيها 
النفقة، وقالوا: هذه اخلياطة ليست خياطة مقصودة، إمنا هي شبه اخلرازة، فال أبس ابحلزام عند 

 احلاجة.

(20/23) 

 

 وجامع فيه فعليه كفارةيف هنار رمضان  إذا وصل املسافر
 
 

 السؤال
هنار رمضان بعد غيبة طويلة، فوقع أبهله، هل أحسن هللا إليك، يقول: إذا قدم املسافر إىل بلدته يف 

 عليه كفارة أم ال مع العلم أنه كان مفطرًا، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب



مساك يف بقية ذلك النهار، فإذا وطئ فيه عليه كفارة؛ ألنه إذا قدم ووصل إىل بلده وجب عليه اإل
 عليه كفارة للوقت وهللا أعلم.هنار يلزمه اإلمساك فيه، ولو أنه سوف يقضيه، ف فإنه قد وطئ يف

(20/24) 

 

 تقدمي صالة اجلنازة على الفريضة
 
 

 السؤال
 يصلون على جنازة، ووجد مجاعة متأخرون يصلون يف إذا دخل شخص متأخر املسجد ووجد أانساً 

 آخر املسجد، فمع من يصلي؟
 

 اجلواب
ننصحه أن يصلي على اجلنازة؛ ألهنا سوف تفوت، مث بعد ذلك يصلي الفرض، وقد يلقى مجاعة 

 آخرين يصلي معهم.

(20/25) 

 

 حكم استخدام حبوب منع احلمل
 
 

 السؤال
وأخشى ت مرتَّي وطلقت، وأجنبت لكل زوج طفاًل، وأان اآلن على وشك الزواج من الثالث، تزوج

رق أبنائي عند كل زوج طفل، أيضاً هذه املرة من عدم التوفيق؛ لذا ال أريد اإلجناب منه، حىت ال يتف
ان فهل جيوز يل أن آخذ حبوب منع احلمل ملدة سنة أو أقل حىت تتضح األمور دون علم زوجي، أفتو 

 مأجورين؟
 



 اجلواب
ضررها؛ وذلك ألن الولد حق لألبوين،  ال جيوز ذلك إال إبذن من الزوج وبتقرير من األطباء بعدم

وعليها أن تفعل األسباب اليت تكون سبباً يف التأليف بينها وبَّي الزوج حىت  وليس من حقها وحدها،
 اً يقع الطالق بسبب يصدر من النساء.ال يتكرر طالقها مرة اثلثة، وقد يكون هذا بسببها؛ ألنه غالب

(20/26) 

 

 نقطع الدمالصالة على النفساء إذا اجتب 
 
 

 السؤال
هل جتب الصالة على املرأة النفساء بعد انقطاع الدم أم البد من انقضاء مدة النفاس، جزاكم هللا 

 خريًا؟
 

 اجلواب
إذا انقطع الدم فإهنا تصلي ولو بعد الوالدة بيوم أو يومَّي؛ ألن املانع إمنا هو الدم، فإذا توقف لزمتها 

ء من صفرة أو كدرة أو حنو ذلك ئل، وهذه السوائل فيها شيإذا انقطع الدم وبقيت سواالصالة، ف
فإهنا ال تصلي حىت تنقطع من مرة، أو ال يبقى إال شيء طاهر ليس شبيهاً ابلدم وال ابحلمرة وال 

 ابلصفرة، فعند ذلك تصلي.

(20/27) 

 

 حكم من اعتمر ونسي التقصري
 
 

 السؤال
وزوجيت وأوالدي، ولكن بعد االنتهاء من العمرة  أان سوداين أقيم يف الرايض منذ سنة، اعتمرت أان



رجنا من مكة ومل نقصر، ورجعنا إىل الرايض، واآلن أنوي أن أعتمر عمرة أخرى، فهل علي شيء أم خ
 ان، وجزاكم هللا خرياً؟أعذر ابلنسي

 
 اجلواب

زوجتك إذا تذكرمت وقصرمت يف الطريق أو قصرمت يف أي مكان فإنه يكفي، فإذا مل تقصر حىت وطئت 
وال مينعك فإن عليك وعلى زوجتك اليت مل تقصر عن كل واحد فدية، وهي: ذبيحة تذبح يف احلرم، 

 ذلك من إعادة العمرة.
انوا ما قصروا، وميكن التقصري هلم اآلن، فاألوالد جيوز التقصري هلم واألوالد عليهم فدية أيضاً إذا ك

 ال يطرأ عليهم ما يفسد اإلحرام وهو الوطء.ولو بعد شهر وبعد أشهر؛ ألهنم ما زالوا حمرمَّي، و 

(20/28) 

 

 حكم من صاد اجلراد يف احلرم أو هو حمرم
 
 

 السؤال
يف إحدى السنَّي حججت مع أيب، وقمنا بصيد كميات من اجلراد، فهل هذا من قتل الصيد؟ وماذا 

 جيب علينا، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب
، أو صاده قوم حمرمون فالبد أن ذا صيد داخل احلرمراد من الصيد، فإذكر أكثر العلماء أن اجل

 يتصدقوا عن كل جرادة مترة.

(20/29) 

 

 من عجز عن احلج أانب من حيج عنه
 



 
 السؤال

عجوز ال تستطيع الذهاب للحج؛ ألهنا إذا ركبت يف السيارة أغمي عليها، فهل جيوز أن تكلف من 
 ة؟حيج عنها وهي على قيد احليا

 
 اجلواب

 فلها أن توكل من حيج عنها من بلدها. هذا عذر، نعم، ويعترب

(20/30) 

 

 كيفية استقبال احلجر األسود
 
 

 السؤال
إذا حاذى احلاج أو املعتمر احلجر األسود، فهل يستقبله بوجهه أو يكتفي جبعله عن يساره، وجزاكم 

 هللا خريًا؟
 

 اجلواب
 .يلتفت إليه بوجهه، ويكرب، ويشري بيده، وال يستقبله بصدره

(20/31) 

 

 حكم املسعى
 
 

 السؤال
 هل املسعى اليوم له حكم املسجد من حيث جواز جلوس احلائض فيه أم ال؟



 
 اجلواب

نعم، له حكم املسجد؛ ألن الزايدة هلا حكم املزيد، فقد أصبح اآلن داخل سور املسجد، فال جيوز 
 ها.للحائض أن تسكن يف داخله، أما التوسعة اليت وراءه فال أبس أن تدخل

(20/32) 

 

 ال جتب صالة اجلماعة يف املسجد إذا كان بعيداً 
 
 

 السؤال
حنن شباب خنرج يوماً من أايم األسبوع إىل االسرتاحة، ونقضي فيها ذلك اليوم، وعندما حيَّي موعد 
الصالة نسمع املؤذن، وبيننا وبَّي املسجد حواىل كيلو، ويقول املسئول عنا: نصلي يف االسرتاحة 

لك ك شيء، فما حكم فعلنا هذا؟ وإذا ذهبت إىل املسجد وتركت أصحايب فهل يف ذوليس يف ذل
 شيء؟

 
 اجلواب

األوىل أنكم تصلون يف املسجد، ولكن حيث إنه يبعد مسافة كيلو، فهذه املسافة قد يكون فيها 
 مشقة عليكم يف ذهابكم مجيعًا، فال أبس أن تصلوا يف مكانكم ألجل الوقت.

(20/33) 

 

 ه الكفارةالً فعليمن حرم حال
 
 

 السؤال
 زوجة قالت لزوجها: حيرم علي أخذ شيء منك، فماذا يرتتب على ذلك إذا أخذت منه شيئاً؟



 
 اجلواب

ُ َلَك{ ]التحرمي: [ مث 1من حرم شيئاً من احلالل فعليه كفارة اليمَّي، قال تعاىل: )ملَ حُتَّرُِم َما َأَحلن اَّللن
ُ َلكُ   [ يعين: الكفارة.2]التحرمي: ْم حتَِلنَة َأمْيَاِنُكْم{قال: }َقْد فـََرَض اَّللن

(20/34) 

 

 [21شرح أخصر املختصرات ]
لقد أمران هللا جل وعال حبج بيته احلرام، وجعله من أركان اإلسالم، وخرج النيب صلى هللا عليه وسلم 

ناسككم( ، فعلى يف حجة الوداع حاجاً ليبَّي للناس مناسك احلج وصفاته، ولذا قال: )خذوا عين م
العمرة أن يعرف األحكام اليت ختصه يف حجه وعمرته، حىت يؤديها كما أمر هللا  من أراد احلج أو

 تعاىل.

(21/1) 

 

 صفة احلج والعمرة
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل يف صفة احلج والعمرة.

لشمس سار إىل عرفة، وكلها يسن حملل مبكة اإلحرام ابحلج يوم الرتوية، واملبيت مبىن، فإذا طلعت ا
وأكثر الدعاء مما ورد، ووقت الوقوف من  موقف إال بطن ُعَرَنَة، ومجع فيها بَّي الظهر والعصر تقدميًا،

فجر عرفة إىل فجر النحر، مث يدفع بعد الغروب إىل مزدلفة بسكينة، وجيمع فيها بَّي العشاءين 
رام فرقاه ووقف عنده، ومحد هللا وكرب وقرأ: أتخريًا، ويبيت هبا، فإذا صلى الصبح أتى املشعر احل

[ اآليتَّي، ويدعو حىت يسفر، مث يدفع إىل مىن، فإذا بلغ 198رة:}فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت{ ]البق
حمسراً أسرع رمية حجر، وأخذ حصى اجلمار سبعَّي أكرب من احلمص ودون البندق، فريمي مجرة 

 يرى بياض إبطه، ويكرب مع كل حصاة، مث ينحر وحيلق أو يقصر العقبة وحدها بسبع، يرفع ميناه حىت
أمنلة، مث قد حّل له كل شيء إال النساء، مث يفيض إىل مكة فيطوف من مجيع شعره، واملرأة قدر 

 طواف الزايرة الذي هو ركن، مث يسعى إن مل يكن سعى وقد حل له كل شيء.
مبا ورد، مث يرجع فيبيت مبىن ثالث ليال، وسن أن يشرب من زمزم ملا أحب، ويتضلع منه ويدعو 



لزوال وقبل الصالة، ومن تعجل يف يومَّي إن مل خيرج ويرمي اجلمار يف كل يوم من أايم التشريق بعد ا
 قبل الغروب لزمه املبيت والرمي من الغد.

ب وطواف الوداع واجب يفعله، مث يقف يف امللتزم داعياً مبا ورد، وتدعو احلائض والنفساء على اب
 املسجد، وسن زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم وقربي صاحبيه.

هبا من ابحلرم من أدىن احلل، وغريه من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإال  وصفة العمرة أن حيرم
 فمنه، مث يطوف ويسعى ويقصر[ .

(21/2) 

 

 اإلحرام من األبطح أو مىن يوم الرتوية
 ينزلون ابألبطح، واألبطح وما حوله وذلك ألن احلجاج عادة أيتون مثتذكر صفة احلج مع االختصار، 

 يف تلك األزمنة كان فيه متسع، ومل متتد إليه املباين، فكان احلجاج ينزلون هناك.
يف اليوم الرابع أو يف اليوم اخلامس أهنوا عمرهتم إذا كانوا متمتعَّي، وبنوا هلم  -مثالً -فإذا جاؤوا 

ت شجر وأقاموا هناك إىل اليوم الثامن، ويسمى يوم الرتوية، فإذا كان يوم الرتوية خياماً أو استظلوا حت
 أحرموا ابحلج.

معهم من القرب واملزادات اليت  ما -أي: ميلئون-يوم الرتوية؟ ألهنم يرتوون فيه من املياه  ملاذا مسي
املاء يف مىن، وال يف  جاؤوا هبا من بالدهم، ميلئوهنا من املاء، حيث مل يكن يوجد يف تلك األزمنة

 مزدلفة وال يف عرفة غالبًا، فسموه يوم الرتوية.
تعاب عشر وجدت املياه بعمليات كان هلا أتثري، واحتيج فيها إىل أولعله يف القرن الثاين أو الثالث 

ومشقة، إىل أن أوصل املاء إىل تلك األماكن ضمن جداول يسري فيها، ويكون فيها فتحات إىل أن 
 اعر كلها، مير مبىن ومبزدلفة وبعرفة، هذا يف القدمي.مير ابملش

أمنتها يف أايم املناسك بواسطة األانبيب اليت مث يف عهد احلكومة اعتنت ابملياه يف تلك األماكن، و 
 يف كل األماكن، واحلمد هلل.امتدت وصارت 

كاملفرد -هم فما حتللوا ويف يوم الرتوية الذين كانوا قد حتللوا حيرمون ابحلج، والذين بقوا على إحرام
كانت مىن خالية إذا كانوا انزلَّي ابألبطح يتوجهون مع احلجاج إىل مىن، ويف تلك األزمنة   -والقارن

ا يف هذه األزمنة فاملشاهد أن األبطح وما حوله مل يبق فيه ليس فيها أحد إال يوم الرتوية وما بعده، أم
إىل أن وصلت إىل مىن أو جتاوزت مىن من اجلهات مساكن للحجاج، بل قد امتدت املباين والعمارات 



صبحت مملوكة، وأصبح احلجاج الذين األخرى، إال أنه منع من البناء يف املشاعر، فهذه األماكن أ
يستقرون يف مىن يف خميمات هلم يبنوهنا من حَّي أيتون من أول  -شهرحىت ولو يف أول ال-أيتون 

اخلامس، حىت الذين أيتون يف اليوم السابع أو الثامن أيتون إىل الشهر أو من اليوم الثاين أو الرابع أو 
 مىن ويستقرون فيها هذه األايم كلها.

ن مفرداً أو قاراًن، وأما من كان متمتعاً هذا ال يكون ليوم الرتوية ميزة عن األايم اليت قبله ملن كافعلى 
 تقرون.فإنه حيرم من مىن بدل أن يكان حيرم من األبطح؛ ألهنم يف مىن مس

 .-يعين ميزاب الكعبة-وبعض العلماء قال: يستحب أن حيرم حتت امليزاب 
يتسع  ذلك، وأن هذا مل يرد، وأن فيه مشقة على الناس، وامليزاب الولكن الصواب أنه ال حاجة إىل 

إال لواحد أو الثنَّي، فكيف يكلف مئات اآلالف أن يذهبوا إىل حتت امليزاب فيحرمون منه، 
 موا من رحاهلم وأماكنهم اليت كانوا فيها.والصحابة أحر 

ي: إذا تيسر له اغتسل وتنظف مث ذكروا أنه عند هذا اإلحرام يفعل مثل ما فعله عند امليقات، أ
اره إذا خاف أهنا تطول وتؤذيه، وقد ذكران أن هذا التنظف يفعل وتطيب، وأخذ من شعر شاربه وأظف

شعر شاربه أو عانته فإنه يتعاهدها عند اإلحرام، وذكران عند احلاجة، فإذا كانت أظافره طويلة، وكذا 
أن تطول هذه األشعار واألظفار فتؤذيه، وأما  أن اإلحرام يف تلك األزمنة كانت تطول مدته، فيخشى

ة فإن مدة اإلحرام ال تطول ابلعمرة، إمنا هو نصف يوم أو حنوه، فإذا مل تكن طويلة فال يف هذه األزمن
 ويقال كذلك عند اإلحرام ابحلج.حاجة إىل تعاهدها، 

ستحبة يف كتاب وال شك أنه يستحب االغتسال؛ ألنه من ابب النظافة، وقد تقدم يف األغسال امل
ة، فقالوا: يسن االغتسال عند امليقات، واالغتسال الغسل أنه يسن االغتسال عند األعمال الصاحل

غتسال عند اإلحرام ابحلج، واالغتسال عند دخول مكة، واالغتسال عند إرادة الطواف ابلبيت، واال
واالغتسال لدخول ، واالغتسال للوقوف مبزدلفة، -أي: عند دخول الوقت-عند الوقوف بعرفة 

 واف اإلفاضة، وحنو ذلك كما تقدم يف ابب الغسل.مىن، واالغتسال لرمي اجلمار، واالغتسال لط
بدن نظيفاً واإلنسان حديث عهد بنظافة وقد عرفنا أن احلكمة يف االغتسال هي النظافة، فإذا كان ال

ذلك الوقت يف شدة حر ال  فال حاجة إىل هذه االغتساالت، وميكن أهنم كانوا يستحبوهنا ألهنم يف
ئية، فيشق عليهم الوقوف يف شدة الشمس، فيحتاجون إىل أن توجد معهم مكيفات وال مراوح كهراب

هو أن تلك األماكن كانت شديدة احلر، فمىن يغتسلوا ليخففوا احلرارة عليهم، فهذا هو السبب، و 
ىت يف وقت الشتاء، فلذلك ومزدلفة وعرفة احلر فيها شديد، والشمس فيها حارة وقت الصيف، وح

 أكثر األغسال املستحبة للمشاعر.
احلاصل أهنم حيرمون يف يوم الرتوية كإحرامهم عند امليقات، فقبل اإلحرام يصلي ركعتَّي إذا مل يكن و 



ي، وينوي هبا سنة وضوء أو حنو ذلك، ويسن أن حيرموا يف الضحى حىت أتيت عليهم يف وقت هن
 مون.الصلوات اخلمس مبىن وهم حمر 

(21/3) 

 

 املبيت مبىن
وأما مبيتهم مبىن ليلة عرفة فقد اختلف يف حكمه، والصحيح أنه مستحب ومؤكد، وذهب بعض 

ه وسلم وصحابته ابتوا مبىن ليلة عرفة، توجهوا إىل العلماء إىل أنه ركن، وقالوا: إن النيب صلى هللا علي
كل احلجاج الذين معه، وأقاموا مبىن حىت طلعت الشمس يف اليوم مىن كلهم من األبطح، ونزل مبىن  

التاسع، مث توجهوا إىل عرفة، وهو صلى هللا عليه وسلم كان يقول هلم: )خذوا عين مناسككم( 
 يعلمهم ذلك دائمًا.
ل على أن أفعاله اليت فعلها من مشاعر احلج، فلذلك قال بعض العلماء: إن وال شك أن هذا دلي

  من األركان، وال يتم احلج إال به.املبيت مبىن
القول الثاين أنه من الواجبات اليت جترب بدم، فمن ترك املبيت مبىن يوم الرتوية وليلة عرفه فعليه دم؛ 

 ألنه ترك واجباً.
كما هو املشهور عند أمحد، حيث -ؤكدة، والذين جعلوه من السنن والقول الثالث أنه من السنن امل

كأهنم استدلوا بقوله صلى هللا عليه وسلم: )احلج عرفة( ، فمن   -وال يف الواجباتمل يذكر يف األركان 
حبديث عروة بن مضرس الذي قال فيه النيب صلى  -أيضاً -فاته الوقوف بعرفة فاته احلج، واستدلوا 

ووقف معنا حىت ندفع، وكان قد وقف قبل  -يعين: مبزدلفة-)من شهد صالتنا هذه  هللا عليه وسلم:
رفة ساعة من ليل أو هنار فقد مت حجه وقضى تفثه( ، وهو حديث مشهور صحيح، لكن ذلك بع

لعله عندما مل يذكر املبيت مبىن أراد أن هذا شيء معهود ومعروف مشهور، ومع آكديته واخلالف فيه 
ن وابألخص املطوفون، نشاهد أهنم أيخذو  -يوم الثامن-هلون هبذه الليلة أو هبذا اليوم نرى كثرياً يتسا

حجاجهم من مساكنهم ملكة يف اليوم الثامن، ويتوجهون هبم إىل عرفة، ويستقرون بعرفة اليوم الثامن 
وهذا وليلة التاسع واليوم التاسع إىل أن تغرب الشمس يف اليوم التاسع، مث يذهبون هبم إىل مىن، 

مة مبىن يف ذلك تساهل، أي: ترك هذا الركن أو هذا الواجب أو هذه السنة املؤكدة اليت هي اإلقا
 أو أنه من الواجبات. -إذا قلنا: إنه سنة-اليوم، فننتبه إىل أنه من آكد السنن 

؛ فمىن يقيمون فيها وهم حمرمون، واألعمال يف ذلك اليوم هي أعمال احملرمَّي، فيكثرون من التلبية



لسفر، وال جيمعون، ألهنم حمرمون ابحلج، وكذلك يصلون فيها الرابعية قصراً ركعتَّي؛ ألهنم على أهبة ا
بل يصلون كل صالة يف وقتها، وأيتون مبا أمروا به من شعائر احلج، فمن ذلك التلبية بعد كل صالة، 

رة الذكر والدعاء؛ ألهنم كث  -أيضاً -فعندما ينتهون من أية صالة يرفعون أصواهتم ابلتلبية، ومن ذلك 
وا به، فلذلك يكثرون من التلبية قد تلبسوا هبذا اإلحرام الذي هو عمل من أعماهلم الذي جاؤ 

 والدعاء والذكر.

(21/4) 

 

 الذهاب إىل عرفة بعد طلوع مشس يوم عرفة للوقوف هبا
كرون هللا تعاىل توجهوا إىل عرفة، ويف طريقهم يذ  -اليوم التاسع-إذا طلعت الشمس صبح يوم عرفة 

 ويلبون.
يف جهة الشمال حنو  رفة واسعة جدًا، فهي متتدمث يقفون بعرفة، وكل عرفة موقف إال بطن ُعَرَنَة، وع

أربعة كيلو مرت مشال اجلبل الذي هو جبل الرمحة، ومن اجلهة اجلنوبية حنو اثنَّي أو ثالثة كيلو مرت، 
 قد يصل إىل اجلبال الطويلة. -أيضاً -بل ومن اجلهة الغربية حنو ثالثة كيلو مرت، وشرق اجل

هنا ليست من عرفة، وذلك ألهنا واختلف يف منرة هل هي من عرفة أم ال؟ فأكثر العلماء يقولون: إ
 اختصت هبم أن امسها منرة.

أهنا جزء من أجزاء عرفة، وقد ورد ما يدل على ذلك، فمن ذلك قوله  -ولعله األرجح-القول الثاين 
طويل: )فلما طلعت الشمس سار حىت أتى عرفة، فوجد القبة قد بنيت بنمرة( يف حديث جابر ال

 د عرفة.فقوله: )أتى عرفة( يعين: دخل حدو 
 وال شك أن هذا دليل على أنه وصل إليها، وتكون القبة فيها ويف جزء من أجزائها يقال له: منرة.

قف الذي يقف فيه أو ينزل فيه مشهور، يقولون فيه: إنه نزل بنمرة، وهو املو  -أيضاً -وهناك حديث 
 اإلمام يف عرفة.

 وهذا يف حديث صحيح مروي يف السنن ويف املسند وغريها.
ل على أهنا من عرفة استثناء بطن ُعَرَنَة يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )عرفة كلها موقف إال بطن ويد

فإنه ليس من عرفة فال  -وادييعين جمرى ال-من عرفة، إال ما كان من البطن  -أيضاً -ُعَرَنَة( فعرنة 
 ارتفعوا عنه. يوقف فيه، ويف حديث آخر قال: )عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة( يعين:

فعرنة ممتدة غراًب، فهي وراء منرة اليت فيها املسجد املشهور مسجد منرة، فنمرة بَّي عرفة وعرنة، 



 فقال: )ارفعوا عن بطن عرنة( ومل يقل: وارفعوا عن منرة.
الذي  -أي: الوادي-وإمنا استثىن بطن عرنة، فهو دليل على أن عرفة واسعة، ويستثىن فقط البطن 

ن، فهذا هو الذي ال يوقف فيه، وأما ما وراءه ولو مسرية كيلو مرت أو حنوه يف جهة هو منخفض اآل
 مكة وكذلك يف اجلهات األخرى فإنه موقف.
حددت يف هذه األزمنة، ففيها شيء من التضييق، وقد  والناس يتضايقون كثرياً بسبب احلدود اليت قد

والشرق، فصار فيها شيء من حددت من جهة اجلنوب، ومن جهة الغرب، ومن جهة الشمال 
قبل يوم عرفة خبمسة أايم أو بعشرة -الضيق، وجعلوها من ابب االحتياط، فيأيت الناس مبكرين 

، ويبقى بقية الناس ليس هلم أماكن، فنقول: إن مث يتقامسون تلك البقعة اليت هي داخل احلدود -أايم
احلدود، كما يفعلون ذلك يف مىن،  عرفة واسعة، وإذا مل جيد مكاانً داخل احلدود وقف ولو بعد

فيقفون وراء احلدود وال حرج عليهم؛ ألن عرفة واسعة، وألن هذه احلدود جعلت من ابب االحتياط، 
ذلك يرخص هلم وال يشددوا على أنفسهم، وال يكلفوا وألهنم معذورون حيث مل جيدوا مكااًن، فل

 كن متسعة هلم.أنفسهم ابلدخول يف داخل احلدود مع عدم احلصول على أما 
 وال يسكنون يف الوادي املنخفض فقط، فأما ما حوله فال حرج يف ذلك.

(21/5) 

 

 اإلكثار من الدعاء والتكبري والتلبية يف عرفة
الذكر والتكبري والتلبية وحنو ذلك، فإذا فيها فإهنم يكثرون من الدعاء و إذا وصلوا إىل عرفة واستقروا 

مي، دخل وقت الظهر بعد زوال الشمس صلوا الظهر والعصر مجعاً وقصراً يف وقت الظهر مجع تقد
وهكذا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم، مجع يف وقت الظهر ليطول وقت الوقوف، وذلك ألنه قبل 

يلة، علم الناس فيها األحكام والشرائع، وبَّي هلم كثرياً من األحكام، أن يصلي خطب خطبة طو 
 حكام اليت تتعلق ابملناسك، وكذلك األحكامفألجل ذلك يسن أن خيطب إمامهم وأن يعلمهم األ

اليت تتعلق ابألوامر والنواهي مما قد خيفى عليهم، فإنه عليه الصالة والسالم وضع راب اجلاهلية، قال: 
 اهلية موضوع( يعين: ساقط.)كل راب اجل

م، ووضع دماء اجلاهلية يف خطبته، وكذلك حثهم على الكثري من األحكام، وعلمهم احلالل واحلرا
 فهكذا تكون اخلطبة يف ذلك.

وقف على انقته القصواء، واستمر واقفاً عليها حىت غربت الشمس، وهو رافع يديه مث بعد ذلك 



بل الذي يقال له: )جبل الرمحة( عند الصخرات الكبار، وقال: يدعو هللا تعاىل، وكان وقوفه شرق اجل
الذين كانوا يف مكان بعيد، وقال هلم:  )وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف( ، وأرسل إىل بعض الصحابة

زموا أماكنكم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم( ، فأقرهم على أماكنهم رغم أهنم بعيدون )ال
 ن ابب التسهيل عليهم حىت ال يزدمحوا يف أماكن يضايق بعضهم بعضاً.من جبل الرمحة، وذلك م

كسية ، وكلهم يف حالة واحدة، قد ارتدوا هذه األويوم عرفة أفضل األايم، جيتمع فيه احلجاج بعرفة
اليت هي أكسية اإلحرام، وقد كشف الرجال رءوسهم، ولبسوا هذا اللباس املوحد الذي هو أشبه 

هو إزار ورداء، وكذلك قد احتدوا على هذا اللباس، وليس هناك فرق بَّي الغين بلباس املوتى، الذي 
ض وحنوهم، بل  شريف والوضيع، وبَّي األمحر واألسود واألبيوالفقري، وبَّي الصغري والكبري، وبَّي ال

كلهم على حالة واحدة، ويف موقف واحد، واحلكمة يف ذلك: أن يشعروا أبهنم سواسية، جيمعهم دين 
عبدون رابً واحدًا، ويقصدون مقصداً واحداً وهو ثواب هللا تعاىل ورضاه وجنته والسالمة واحد، وي

م، وليس شرطاً أن تكون أمروا أبن يكثروا من األدعية اليت تتيسر هلوالنجاة من عذابه، فال جرم 
عاً يديه، مأثورة ومنقولة، بل يدعون مبا أحبوا، ومعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم استمر يدعو راف

إىل الساعة السادسة والنصف أو السابعة  -أو قريباً منها-واستمر يف الدعاء من الساعة الواحدة 
 فست ساعات أو حنوها وهو يدعو. وهو يدعو،
ا دعاؤه كله يف الست الساعات؟ ما نقل لنا، مما دل على أنه أابح لكل منهم أن يدعو وهل نقل لن

هذه احلالة، فيدعو هللا تعاىل ويسأله خريي الدنيا واآلخرة، وكذلك  لنفسه، وأن يدعو مبا تيسر له يف
هللا أكرب، حَّي، وكذلك يكثر من التكبري، واملأثور: ) حيناً بعد -أي: يكرر التلبية-يكثر من التلبية 

يه، يتلو اآلايت اليت فيها متجيد هللا تعاىل، والثناء عل -أيضاً -هللا أكرب، ال إله إال هللا( إخل، وهكذا 
وذكر صفاته، مثل آخر سورة احلشر، وأول سورة احلديد، وكذلك آية الكرسي، واآليتان من آخر 

مما حيفظه من  -أيضاً -دها، ويكثر ك، ويكثر من األدعية اليت يف القرآن، ويردسورة البقرة، وحنو ذل
سبب من أسباب يرفع يديه، وذلك ألن رفع اليدين  -أيضاً -األدعية املأثورة اليت يف السنة، كذلك 

إجابة الدعاء كما يف حديث سلمان أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )إن ربكم حيي كرمي يستحي 
 : خاليتَّي.إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفرًا( يعين من عبده

وثبت يف حديث أنه صلى هللا عليه وسلم )كان رافعاً يديه يدعو وخطام الناقة بيده اليمىن، فسقط 
ام( ، يقول الراوي: )فرأيته رافعاً يده اليسرى وقد مد يده اليمىن ليتناول اخلطام( ، مما يدل منه اخلط

ديه، وقد عرفنا أنه من أسباب ع يديه، أي: طوال ذلك الوقوف كان رافعاً يعلى أنه استمر يف رف
 إجابة الدعاء.

ا أشبه ذلك، ويف هذه يكثر من التلبية؛ ألهنا شعار احلج، ويكثر من التكبري وم -أيضاً -كذلك 



ين  األزمنة قد ال يتيسر هلم ركوب الدواب، وقد فاتنا أن حنج على الرواحل، ولكن حدثنا آابؤان الذ
ا يف ذاك املكان، وأهنم من طول مقامهم يدعون ويبكون يف كانوا حيجون على اإلبل أن اإلبل يصفوهن

ويشاهدون ذلك، فإما  -ك املوقفأي: تدمع يف ذل-دعائهم، وأن اإلبل يسيل من أعينها الدموع 
 أن هللا تعاىل ألقى عليها اهليبة واخلشوع، وإما أن هذا بسبب من األسباب.

(21/6) 

 

 استحباب إظهار احلاجة والفقر إىل هللا يوم عرفة
ويف هذا املوقف الذي هو يوم عرفة ينبغي للحجاج أن يظهروا حاجتهم وفاقتهم وفقرهم إىل هللا 

خلشوع واالستكانة واالستضعاف بَّي يدي رهبم رجاء أن يقبل منهم، وقد ورد يف تعاىل، ويظهروا ا
حلديث: )أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أان والنبيون من قبلي عشية عرفة: ال إله ا

إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير( ، وملا روى بعض الصحابة 
صلى هللا  يث سأله أحد تالمذته فقال: هذا ليس بدعاء، هذا ثناء على هللا، فكيف وقد قالهذا احلد

عليه وسلم: )أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة( ؟ فأجابه أبن الثناء يقوم مقام الدعاء، واستدل بقول 
رء الشاعر ميدح ابن جدعان: أأذكر حاجيت أم قد كفاين حباؤك إن شيمتك احلباء إذا أثىن عليك امل

ا الشعر ألن فيه استضعافاً بَّي يوماً كفاه من تعرضه الثناء كأهنم يستحبون أن أيتوا هبذا الدعاء أو هبذ
يدي هللا تعاىل، ولو كان الشاعر وجهه إىل آدمي، فأنت إذا قلت: اي رب! ال حاجة إىل أن أذكر 

جيت من غري سؤال، فأان حاجيت، فأنت أعلم حباجيت، وأنت أعلم مبا أحتاجه ومبا أطلبه، فأعطين حا
مدحك وأثين عليك، ويكفي ذلك إلعطائي أثين عليك وأذكرك وأمدحك مبا أنت أهله، فيكفيين أن أ

 حاجايت ويف قضاء حوائجي اليت أان حباجة إليها يف دنياي ويف أخراي.
اي  فيها شيء من التذلل واالستضعاف، مثل قول بعضهم: -أيضاً -وُيسمع كثري منهم ينشدون أبيااتً 

يف حنرها واملخ من تلك  من يرى مد البعوض جناحها يف ظلمة الليل البهيم األليل ويرى مناط عروقها
العظام النحل امنن علي بتوبة متحو هبا ما كان مين يف الزمان األول فال شك أن هذا موطن دعاء، 

اىل يقول: )اي مالئكيت! وأنه الذي يباهي هللا تعاىل فيه هبم مالئكته، كما ورد يف احلديث أن هللا تع
فج عميق، يدعونين، يرجون رمحيت وخيافون انظروا إىل عبادي، أتوين شعثاً غربًا، ضاحَّي من كل 

عذايب، أشهدكم أين قد غفرت هلم ووهبت مسيئهم حملسنهم، انصرفوا مغفوراً لكم( أو كما ورد، 
صارت رءوسهم منتفشة، فوصفوا أهنم شعث غرب، أي: أهنم من طول بعدهم عن التنعم والرتفه 



انكسار قلوهبم وإىل رغبتهم يف فضل وصارت وجوههم مغربة، فصاروا شعثَّي، فكان ذلك أقرب إىل 
 رهبم سبحانه وتعاىل.

واستطردان هنا ألنه مما يغلط فيه كثري من الناس، ونشاهد أن الكثري يف يوم عرفة كأهنم يف بالدهم، 
ليس هلم إال أهنم عاكفون، وكأن هذا املوقف كسائر خيوضون ويتكلمون فيما بينهم، ويضحكون، و 

أ، وأن الواجب عليهم أن جيعلوه يوم عبادة، ال يوم عادة، وال يوم املواقف، وال شك أن هذا خط
ضحك، وال يوم خوض يف الشيء الذي ال أمهية له وال فائدة فيه، بل من حَّي يصلون صالة الظهر 

فيدعو مبا تيسر من األدعية، ويدعو مبا حيفظه، وكتب  إىل أن تغرب الشمس يشتغل كل فرد بنفسه،
هلل، أعين الكتب اليت فيها أدعية وأذكار، مثل الكلم الطيب لـ ابن تيمية،  األدعية متوافرة واحلمد

لـ ابن القيم، واألذكار للنووي، وغريها من الكتب اليت تذكر فيها األدعية  -أيضاً -والوابل الصيب 
كتب متأخرة، وأفضلها الذكر الذي مجعه واختاره امللك عبد العزيز،   -أيضاً -ا العامة واخلاصة، ومثله

 ويسمى "الورد املصفى املختار" يبدأ منه مبا تيسر.
ووقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إىل فجر يوم النحر، فمن جاء فوقف يف أول النهار بعد 

بن مضرس قوله: )وقد وقف قبل  الفجر صدق عليه أنه وقف بعرفة، ودليل هذا يف حديث عروة
عة من ليل أو هنار( كلمة )أو هنار( تعم النهار  ذلك بعرفة ساعة من ليل أو هنار( هكذا ذكر: )سا

 كله، أي: من طلوع الشمس إىل غروهبا.
 وكذلك قوله: )من ليل( تعم ليلة النحر كلها، أي: من غروب الشمس إىل طلوع الفجر.

 فإنه يعترب قد وقف بعرفة.فمن وقف يف هذا كله ولو ساعة 
رفة وهو حمرم ولكنه غافل مل يشعر أبهنا عرفة، وقد ابلغ العلماء يف ذلك حىت قال بعضهم: لو مر بع

سار منها حىت قطعها يف ليلة النحر، أو يف يوم عرفة صح وقوفه هبا، حىت ولو كان انئماً أو غافالً إذا  
 كان قد عقد اإلحرام.

 وقوف من الزوال، أي: بعد زوال الشمس يكون الوقوف.وهناك قول آخر: أن وقت ال
أبنه صلى هللا عليه وسلم ما وقف إال بعد الزوال وبعدما صلى الصالتَّي، وهذا القول يستدلون عليه 

وهذا القول هو الذي نصره كثري من املتأخرين، وقالوا: من وقف بعرفة يف أول النهار فال يعتد بوقوفه 
 ل الشمس، وال يكون كأنه وقف فيها، وال يكون قد مت حجه.إذا خرج منها قبل أن تزو 

ل هو األوىل، أن يوم عرفة كله من طلوع الشمس إىل طلوع الفجر يوم النحر، ولكن لعل القول األو 
 وأن اجلميع كله وقت للوقوف؛ ملا ذكران من حديث عروة بن مضرس وغريه.
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 الدفع إىل مزدلفة بعد غروب الشمس
عد الغروب إىل مزدلفة، وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم واحلجاج معه ملا ك يدفعون بمث بعد ذل

غربت الشمس توجهوا إىل مزدلفة، وكان يقول هلم: )أيها الناس! السكينة السكينة!( ، وكانوا 
هم مضايقة يف بعض األماكن الضيقة، وكان صلى هللا عليه وسلم يسري على يسرعون فيحصل من

كما -أخذ بزمامها جيد السري، فكان إذا أتى حبالً من احلبال املرتفعة أرخى هلا، وكان انقته، وقد 
، أي: أسرع. -أي: قدر العنق-يسري العنق  -يقال  فإذا وجد متسعاً نصن

تغرق بسري األقدام أو بسري اإلبل ساعتَّي، ومع السري املتوسط وكانت املسافة بَّي عرفة ومزدلفة تس
يسريون سرياً سريعاً أو سرياً متوسطًا، فلما وصلوا كان قد دخل وقت  ساعتَّي ونصف، فكانوا

صلوا بعد ساعتَّي من غروب الشمس أو بعد ساعتَّي ونصف، فجمعوا بَّي العشاءين العشاء؛ إذ و 
ل وقوفهم، وأحبوا املبيت لطول املسافة ومشقة السري؛ ألهنم مجع أتخري، ولعل السبب أهنم قد طا

الواحدة بعد الظهر حىت الساعة التاسعة من الليل تقريبًا، وال شك أن هذا  على رواحلهم من الساعة
ل، فهو مثان ساعات شقوا على أنفسهم فيها، فلما وصلوا إىل مزدلفة أانخوا رواحلهم زمن طوي

 شاءين وأراحوا أنفسهم.وحطوا رحاهلم، مث صلوا الع
قدمي، والواقع أن بعض الناس يسريون ويف هذه األزمنة حيصل اختالف عما كانوا عليه يف الزمان ال

قائق يصلون إىل مزدلفة، فكيف يصلون؟ نقول: سرياً سريعاً من عرفة، ففي مدة أربع أو مخس د
 د أهنم ُيصلُّون ساعة أن َيِصُلوا.يصلون مجع تقدمي، وال يلزمهم أن يؤخروا إىل وقت العشاء؛ ألنه ور 

إال نصف الليل أو بعد مضي ثلث الليل أو يف وآخرون بضد ذلك، فمن شدة الزحام قد ال يصلون 
وميكن أن بعضهم قد خيشون طلوع الفجر وما وصلوا،  إذا وصلوا، -أيضاً -آخر الليل، فيصلون 

لطريق إذا خشوا أن يفوت وقت فهؤالء يصلون يف الطريق، ومن املشايخ من يقول: يصلون يف ا
 االختيار.

 لون يف الطريق.يعين: إذا مضى نصف الليل وهم ما وصلوا فيص
د أهنم قد يقفون يف املوقف وكيف يصلون والسيارات مزدمحة أمامهم وخلفهم وعن اجلانبَّي؟ املشاه

يقطعون أهنم يف نصف الساعة  -أيضاً -الواحد نصف ساعة أو ثلث ساعة مث يتحركون، واملشاهد 
، واألرض واسعة، فيصلون مسافة عشرة أمتار أو حنوها، فإذا وقفوا يف هذه الوقفة نزلوا ذكوراً وإاناثً 

 وقتها. فيها الصالة مجعاً أو قصراً الصالة، حىت ال يؤخروها عن
والسائق إذا رجعوا نزل وقاد السيارة واحد غريه إىل أن يصلي مع من بقي، هذا هو الذي أفىت به 



وقيل: إىل -ا، فاحلاصل أهنم إذا َأمنلُوا أن يصلوا قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل بقليل مشاخين
 قتها.أخروها إىل أن يصلوا، وإال صلوها يف الطريق حىت ال يفوت و  -ثلثي الليل
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 املبيت مبزدلفة
املبيت مبزدلفة واجب من الواجبات كما سيأيت، وذهب بعضهم إىل أنه ركن، واستدلوا بقول هللا 

َ عِ  م هو [ واملشعر احلرا198ْنَد اْلَمْشَعِر احْلََراِم{ ]البقرة:تعاىل: }فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اَّللن
َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلََراِم{  مزدلفة، فهذا األمر يدل على الوجوب: }فَِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اَّللن

 [ )عنده( يعين: فيه.198]البقرة:
 جربت بدم. واألكثرون على أنه من الواجبات اليت إذا تركت

جل الزحام، فيتوجهون من عرفة، ولشدة الزحام قد ال واآلن حيصل أن كثرياً يفوهتم املبيت مبزدلفة أل
يصلون إىل مزدلفة إال بعد الصباح، فهل عليهم دم واحلال هذه؟ نرى أنه ال دم عليهم، وذلك ألهنم 

حصل، وإذا كان بعضهم أقوايء بذلوا وسعهم وتوجهوا كما توجه غريهم، ومل يستطيعوا فعل أكثر مما 
ا أن السري يتأخر هبم فاستطاعوا أن يواصلوا السري أبقدامهم مسرية يستطيعون مواصلة السري إذا رأو 

ساعة أو ساعة ونصف حىت يصلوا إىل مزدلفة فهو أفضل، والعجزة والنساء وحنوهم يسقط عنهم 
 بقدر ما بذلوه من اجلهد.

ة لذين يتعجلون، وهو أن كثرياً منهم جيلسون فيها ساعة أو ساعويف مزدلفة يقع خطأ من كثري من ا
ونصفًا، مث يسريون إىل مىن، وهذا خطأ، وكثري من الناس إذا كان نصفهم أو ثلثهم نساء ادعوا أن هلم 
عذرًا، فيجلسون ساعة أو ساعة ونصفاً مث يتوجهون إىل مىن، وال شك أنه قد وردت الرخصة للنساء 

تدفعا يف آخر )أن النيب صلى هللا عليه وسلم رخص لـ أم سلمة ولـ سودة أن والعجزة كما جاء: 
 الليل( وهذه الرخصة خاصة مبن هذه حالته، أما بقية الصحابة وأمهات املؤمنَّي فإهنم بقوا.

كذلك رخص لبعض الشباب أن يذهبوا مع بعض النساء، ومنهم ابن عباس رضي هللا عنه، يقول: إنه 
ي بين! ال ترموا هلم أن ينفروا آخر الليل، ولكنه جعل يضرب أفخاذه ويقول: )أمن مجلة الذين أذن 

اجلمرة حىت تطلع الشمس( فدل على أنه رخص هلؤالء، وال تكون الرخصة عامة للناس كلهم، فيتنبه 
 إىل أن األصل املبيت مبزدلفة إىل الصباح، كما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم واملسلمون معه.
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 صالة الصبح وإتيان املشعر احلرام
وإذا صلى الصبح أتى املشعر احلرام، واملشعر هو اجلبل الصغري الذي عنده املسجد، ولكن تسمى 
 مزدلفة كلها ابملشعر احلرام، فيقف عنده وحيمد هللا ويكرب، ويذكر ويقرأ قول هللا تعاىل: }فَِإَذا َأَفْضُتمْ 

 ة.[ اآلي198ِمْن َعَرفَاٍت{ ]البقرة:
 يتيسر لبعد املكان فإن مزدلفة كلها موقف؛ لقوله صلى هللا ويكثر من الدعاء حىت يسفر، وإذا مل

عليه وسلم: )وقفت هاهنا ومجع كلها موقف( و )مجع( هي مزدلفة، يعين أن كالً منهم وقف يف 
فة إىل أن  يسفروا، وكان املشركون يقفون مبزدلمكانه، فيصلون يف أماكنهم، ويدعون هللا تعاىل حىت

فيقولون: أشرق ثبري كيما  -ل املرتفع الذي يقع شرق مشال مزدلفةاجلب-تشرق الشمس على ثبري 
 نغري.

فخالفهم النيب صلى هللا عليه وسلم، وأفاض من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس، أي: بعدما أسفر 
 جداً.
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 السري إىل مىن
عتادًا، وإن  كما يسري من عرفة إىل مزدلفة سرياً م  -أيضاً -مث بعدها يتوجه من مزدلفة إىل مىن، ويسري 

كان يف هذه األزمنة الناس يسريون على السيارات، والسري على السيارات خيتلف عن السري على 
 الرواحل.

دي حمسر أسرعوا رمية حجر، ووادي حمسر حاجز وفاصل بَّي مىن ومزدلفة، وليس فإذا وصلوا إىل وا
عشرة أمتار، واآلن قد حددوه، ولكن زعموا  -مثالً -ية احلجر ميكن أنه هو من املشاعر، وقدر رم

حتياط، وإال فهو قدر رمية حجر، أي: قدر ما أيخذ اإلنسان حجراً أنه أربعون مرتاً من ابب اال
 ويرمي به.

عادة أنه إذا رمى به ميتد حنو عشرة أمتار أو مخسة عشر مرتًا، فهم من ابب االحتياط جعلوا له وال
 داً من جهتيه.حدو 

حتسر فيه فيل إذاً النيب عليه الصالة والسالم أسرع فيه السري براحلته، وذلك ألنه الوادي الذي 
، فهذا واد قد نزل فيه هذا أبرهة، والذي أنزل عليهم فيه الطري األاببيل حتمل حجارة من سجيل



ويكون مستقراً لكثري العذاب، ولكن مع ذلك الناس يف هذه األزمنة لشدة زحامهم يسكنون فيه، 
الزحام، ال إسراع  منهم لعدم املساكن، فيعذرون بذلك، وأيضاً ال يتيسر اإلسراع فيه، وذلك لشدة

 السيارة وال إسراع الراجلَّي.
 ، أكرب من احلمص ودون البندق[ .قوله: ]وأخذ حصى اجلمار سبعَّي

أنه يؤخذ من مزدلفة، فكانوا  حصى اجلمار تؤخذ من أي مكان، ولكن كثرياً من الفقهاء ينصون على
اليت بعدها لكل يوم إحدى أيخذون من مزدلفة سبعَّي حصاة، سبعاً ليوم العيد، والثالثة األايم 

 عليه وسلم ما أخذ من مزدلفة إال وعشرون، والصحيح أنه يؤخذ من كل مكان، والنيب صلى هللا
 سبعًا، قال للفضل بن عباس: )انولين سبع حصيات.

فقال: مبثل هذا فارموا عباد  -أو هن حصى اخلذف-ه حصيات مثل حصى اخلذف يقول: فناولت
لدين؛ فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين( ، وحصى اخلذف هي هللا، وإايكم والغلو يف ا

جيعلها بَّي إصبعَّي مث خيذف هبا، أي: يرمي هبا صيداً أو حنو ذلك كالعصفور أو حنوه، احلصاة اليت 
فيه أنه صلى هللا عليه وسلم )هنى عن اخلذف، وقال: إهنا ال تصيد صيداً وال تنكأ  وهو الذي ورد
 تفقأ العَّي وتكسر السن( .عدوًا، ولكنها 

 ر، أو قدر حبة الفول أو قريباً منها.فحصى اخلذف: احلصيات اليت هي قدر نواة التمر أو أصغ
أكرب منه، وهو نبت شيء من واحلمص هو املعروف الذي يؤكل، ويسمى القريض، والبندق نبت 

 الشجر عليه قشرة.
 فيكون هذا مقدار احلصى اليت يرمى هبا.
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 الوصول إىل مىن ورمي اجلمار
وإذا وصل إىل مىن فإن حتيتها الرمي، هكذا يقول العلماء: حتية مىن رمي مجرة العقبة، يرميها بسبع 

 ال يرمي غريها.حصيات كما هو معروف، ويقتصر على رمي مجرة العقبة ف
 عيل.والرمي قيل: إنه من سنة إبراهيم أو إمسا

: أن الشيطان اعرتض إلبراهيم عند اجلمرة الكربى ملا أراد أن -كما ذكر يف مسند أمحد -وسببه 
يذبح ولده، فرمجه، مث اعرتض إلمساعيل عند اجلمرة الوسطى فرمجه، مث اعرتض هاجر أم إمساعيل عند 

 هكذا ورد يف ذلك احلديث. اجلمرة الصغرى فرمجته،



ليس هو رجم للشيطان كما يعتقده بعض العامة، وإمنا هو لتذكر عداوة  ورمجنا هلذه احلجارة املنصوبة
الشيطان، إذا عرفنا عداوته ألبينا آدم مث ألبينا إبراهيم فإننا أنخذ حذران من إغوائه لنا ومن طواعيته، 

، هكذا ورد يف حديث عن عائشة قالت: )إمنا جعل ومع ذلك فإن شرعية هذا الرمي إلقامة ذكر هللا
ابلبيت وابلصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر هللا( وألجل ذلك يكرب مع كل حصاة حال  الطواف

 الرمي يف يوم العيد ويف األايم اليت بعده، فكلما رمى حصاة كرب معها بقوله: )هللا أكرب( .
 وقيل: إنه يسمي.
  أكرب.أي: ابسم هللا، هللا

 وبعضهم يقول: غضباً للشيطان.
 الشيطان. أو: نعوذ ابهلل من

 وما أشبه ذلك، ولكن التكبري هو الذي ورد.
وذكروا أنه يرفع ميناه حىت يرى بياض إبطه؛ ألنه مل يزل حمرمًا، فريفع يده من حتت الرداء، فإذا 

 ارتفعت ارتفع الرداء، فريى بياض إبطه من شدة رفعه.

(21/12) 

 

 دياهل حنر
 بعدما يرمي مجرة العقبة إن كان معه هدي حنر هديه، أو إذا كان عليه فدية حنر فديته أو ذحبها.

(21/13) 

 

 احللق أو التقصري
بعد ذلك حيلق أو يقصر، واحللق أو التقصري يعترب نسكاً وعبادة من العبادات وطاعة وقربة، وليس 

صر منه، وإذا اقتصر على التقصري فالبد أن أو يق -وهو أفضل-هو عادة، فالبد أن حيلق رأسه 
 إن مل يكن من كل شعرة.يدور على رأسه وأيخذ منه كله، و 

، فقد -أي: قروانً -واملرأة تقصر من كل ضفرية قدر أمنلة، وقد كان النساء جيعلن رءوسهن ضفائر 
ة، أي: قدر ثالثة قرون أو مخسة أو ستة، فتمسك كل قرن وتقص منه قدر أمنل -مثالً -يكون رأسها 

 خصلة من خصال اإلصبع، ويكون هذا هو التقصري يف حقها.



النساء حلق، وإمنا عليهن التقصري، وأما الرجل فإن احللق أفضل، وقد ثبت أنه صلى هللا  وليس على
 عليه وسلم دعا للمحلقَّي ثالث مرات، واملقصرين واحدة.
ساء، ويسمى هذا التحلل األول، فإذا رمى مجرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إال الن

يف يوم العيد يفعل أربعة أشياء: الرمي، والنحر، واحللق، والتحلل األول يدخل بفعل اثنَّي من ثالثة، و 
والطواف، ومل يعدوا النحر من أسباب التحلل؛ ألنه ليس عامًا، وكثري من الناس ليس عليهم هدي 

لطواف؛ وألجل ذلك جعلت هذه الثالثة هي أسباب إذا كانوا مفردين، فيكون عليهم الرمي واحللق وا
فقد حتلل التحلل األول، وإذا رمى وحلق بقي عليه الطواف، فإذا فعل  التحلل، فإذا فعل اثنَّي منها

الثالثة حل التحلل كله، ولو بدأ ابلطواف مث ابحللق وبقي عليه الرمي فقد حل التحلل األول، كذلك 
 شيء إال النساء، فإذا فعل الثالثة حل له كل شيء حىت النساء.لو رمى وطاف ومل حيلق أحل له كل 

(21/14) 

 

 طواف اإلفاضة والسعي
وطواف اإلفاضة هو طواف احلج، ويسمى: )طواف اإلفاضة( ، و )طواف الزايرة( ، و )طواف 

، احلج( ، ويسن أن يكون يف يوم العيد كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقد أفاض يف ذلك اليوم
وصعوبة، فال أبس بتأخريه، فلو أخره إىل اليوم احلادي عشر ليالً ولكن يف هذه األزمنة حيصل مشقة 

أو هناراً أجزأ ذلك، وكذلك لو أخره إىل ما بعد أايم التشريق أجزأه ذلك، فوقته واسع، ومن العلماء 
 أنه جيوز أتخريه. من حدد وقته إىل آخر الشهر، ومنهم من حدده إىل آخر أايم التشريق، والصحيح

معروف أنه ركن من أركان احلج كما أييت، وإذا كان عليه سعي فإنه يسعى، واملتمتع ال وطواف الزايرة 
 شك أن عليه سعيَّي: سعي مع طواف العمرة، وسعي مع طواف احلج.

وأما القارن واملفرد فليس عليهما إال سعي واحد، فإن قدمه بعد طواف القدوم سقط عنه بعد طواف 
أي: طواف -قدوم بقي عليه السعي، فيأيت به بعد طواف الزايرة الزايرة، وإن مل يسَع بعد طواف ال

، وال يصح السعي إال بعد طواف مشروع، وجيوز الفصل بينهما فصالً يسرياً كنصف يوم، -اإلفاضة
ية عشرة أو فلو طاف يف أول النهار يف الساعة السابعة صباحاً مثاًل، ومل يسع إال يف الساعة الثان

 لك، وأما إذا أخره إىل الليل فاملشهور أنه يعيد الطواف حىت يكوان متواليَّي.الثالثة عصراً أجزأه ذ
وهل جيوز تقدمي السعي على الطواف؟ أجاز ذلك بعض املشايخ، واجلمهور على أنه ال جيوز، وكان 



تداًء بفعل النيب صلى هللا مشاخينا األولون يشددون فيقولون: ال جيوز تقدمي السعي على الطواف اق
 سلم أنه طاف مث سعى.عليه و 

(21/15) 

 

 الشرب من ماء زمزم
 وبعد ذلك يسن أن يشرب من زمزم ملا أحب، ويتضلع منه، ويدعو مبا ورد.

وبئر زمزم هي البئر القدمية اليت نبعت على عهد أم إمساعيل، وورد أن )ماء زمزم ملا شرب له( يعين: 
قاً أو حنو ذلك فإن هللا يعطيه ما نواه، ومما ورد من وى به شفاًء أو علماً أو رز إذا شربه املسلم ون

األدعية أن يقول: اللهم! اجعله لنا علماً انفعًا، ورزقاً واسعًا، ورايً وشبعًا، وشفاًء من كل داء، واغسل 
 به قليب، وامأله من خشيتك وحكمتك أو ما أشبه ذلك، يدعو هبذا أو يدعو بغريه.

(21/16) 

 

 املبيت مبىن ثالث ليال
وبعد ذلك يرجع إىل مىن، فيبيت هبا ثالث ليال، أي: ليلة اليوم احلادي عشر، والثاين عشر، والثالث 
عشر، فيبيت مساء يوم العيد، مث ليلتَّي بعده، وهذا ملن مل يتعجل، ومن تعجل فإنه يبيت فيها ليلتَّي 

 مَّي بعد يوم العيد.ويقيم فيها يو 
وشرب وذكر هلل عز وجل( ومنع من صيامها إال ملن مل  ذكر احلديث: )أايم مىن أايم أكل ويف أايم مىن

يكثر احلجاج من الذكر والتكبري، فيكربون بعد كل  -أيضاً -جيد اهلدي كما تقدم، ويف أايم مىن 
نه يكربون فيها تكبرياً مطلقًا، صالة التكبري املقيد، وكان بعض الصحابة ومنهم عمر رضي هللا ع

 ابلتكبري حىت ترتج مىن تكبريًا.فكان إذا كان يف خيمته رفع صوته 

(21/17) 

 



 رمي اجلمار الثالث أايم مىن
ومن األعمال اليت يقوم هبا احلجاج يف أايم مىن الرمي، والرمي هو رمي اجلمرات الثالث بعد الزوال، 

 ويسن قبل صالة الظهر وبعد الزوال، وإن شق أخره إىل قرب الغروب.
، ويف هذه األايم يرمي كل مجرة بسبع حصيات، يبدأ من الواجبات -كما سيأيت-ا الرمي واجب وهذ

 ابلصغرى اليت تلي مسجد اخليف، مث الوسطى، مث مجرة العقبة.
 يقول: الرمي وقته من الزوال إىل غروب الشمس.

ين، فأجازوا أن يرمي هذا هو اجملمع عليه، واختلفوا يف الرمي لياًل، وأجاز ذلك بعض العلماء املتأخر 
إذا مل يتمكن من الرمي يف النهار ولو إىل آخر الليل، ويف اليوم احلادي عشر أن يرمي يوم العيد ليالً 

ولو يف آخر الليل، وأما يف اليوم الثاين عشر فإن كان سوف يتعجل فإنه يرمي قبل غروب الشمس، 
يتعجل فله أن يؤخر الرمي إىل الليل، وخيرج قبل غروب الشمس حىت ال يلزمه املبيت، وإن كان ال 

له أن يرميه طوال الليل، وأما اليوم الثالث عشر فال جيوز أتخريه إىل ما بعد الغروب، بل يرميه قبل و 
أن تغرب الشمس؛ ألن أايم التشريق تنتهي بغروب الشمس يف اليوم الثالث عشر، وهبا ينتهي أعمال 

 احلج.
ليه الشمس بعدما لشمس يف اليوم الثاين عشر، فإن غربت عومن تعجل يف يومَّي خرج قبل غروب ا

 ركب الطريق فله أن يواصل خروجه.
مثاله: لو محل رحله وخيمته على سيارته مث سار، ولشدة الزحام غربت الشمس وهو مل خيرج من مىن، 

 نقول له: اخرج.
الليلة، وارِم اجلمرة يف  فأما إذا غربت عليه الشمس ورحله ما يزال يف األرض فإننا نقول له: بت هذه

 ث عشر؛ فإنك ما تعجلت، وقد أدركتك ليلة الثالث عشر.اليوم الثال

(21/18) 

 

 طواف الوداع
وآخر ما يعمله احلاج طواف الوداع، وهو من الواجبات، يفعله بعدما ينتهي من رمي اجلمرات يف 

الناس أن يكون آخر عهدهم  اليوم الثاين عشر أو الثالث عشر، أو مىت عزم على اخلروج، فقد أمر
 ابلبيت.



عند اخلروج ابلنية كفاه عن طواف الوداع، حيث صدق عليه أنه جعل ولو أخر طواف الزايرة وطافه 
 آخر عهده ابلبيت.

(21/19) 

 

 الوقوف ابمللتزم بعد طواف الوداع
تزم: هو ما بَّي احلجر مث بعدما ينتهي من طواف الوداع إذا تيسر له وقف ابمللتزم داعياً مبا تيسر، واملل

 األسود والباب.
أو خده  يضع يديه عليه، وإذا قدر وضع صدره روي أنه تستجاب فيه الدعوة، وصفة التزامه أن

عليه، مث يدعو مبا ورد، ومما ورد أنه يقول: )اللهم! هذا بيتك، وأان عبدك وابن عبدك وابن أمتك، 
ك حىت بلغتين بنعمتك إىل بيتك، وأعنتين على محلتين على ما سخرت يل من خلقك، وسريتين يف بالد

أن تنأى عن بيتك  أداء نسكي، فإن كنت رضيت عين فازدد عين رضًا، وإال فُمنن علّي اآلن قبل
داري، وهذا وقت انصرايف إن أذنت يل، غري مستبدل بك سواك، اللهم! فأصحبين العافية يف بدين، 

قليب، وارزقين طاعتك ما أبقيتين، وامجع يل بَّي والصحة يف جسمي، والعصمة يف ديين، وأحسن من
 خريي الدنيا واآلخرة؛ إنك على كل شيء قدير( .

 عليه وسلم، وأييت احلطيم الذي هو حتت امليزاب، فيدعو مث يشرب من ويصلي على النيب صلى هللا
 ماء زمزم، مث خيرج.

 على حالته.وعندما خيرج ال يلزمه أن ميشي القهقرى كما يفعل بعضهم، بل ميشي 
واحلائض ال تدخل البيت ولكن تقف ابلباب وتدعو مبا تيسر، فاحلائض والنفساء ممنوعتان من دخول 

 املسجد.

(21/20) 

 

 زايرة مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم
 أما زايرة املدينة فأكثر الفقهاء يقولون: الزايرة لقرب النيب صلى هللا عليه وسلم وقربي صاحبيه.

أن الزايرة للمسجد، فينوي بزايرة املدينة مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم، وذلك  ولكن الصحيح
الذي تضاعف فيه الصلوات، فالصالة فيه أبلف صالة فيما سواه، فإذا سار إىل املدينة فال  ألنه



 ينوي زايرة القرب، بل ينوي زايرة املسجد.
وما ثبت شيء منها، وقد ثبت أنه صلى واألحاديث اليت وردت يف زايرة القرب ضعيفة أو موضوعة، 

ة مساجد: املسجد احلرام، ومسجدي هذا، هللا عليه وسلم قال: )ال تشد الرحال إال إىل ثالث
واملسجد األقصى( يعين: ال تشد إىل بقعة رجاء فضيلتها فإذا جاء إىل املسجد بدأ فصلى فيه حتيته، 

عليه وسلم وعلى صاحبيه، وكذلك يزور قبور مث بعد ذلك يزور القرب، ويسلم على النيب صلى هللا 
سجد قباء؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم كان يصلي أن يصلي يف م -أيضاً -البقيع والشهداء، ويسن 

 فيه، وأما بقية املزارات فال أصل هلا.

(21/21) 

 

 صفة العمرة
احلل إذا كان من أهل  العمرة صفتها أن حيرم هبا إما من امليقات كالذي أييت من اآلفاق، وإما من أدىن

قصر، وتنتهي عمرته، وأما ما روي أن مكة، فيخرج املكي إىل أدىن احلل ليحرم، مث يطوف ويسعى وي
رة أهله إن كان دون امليقات فهذا خاص مبن هم دون املواقيت، أما الذين إمتامها أن حيرم هبا من دوي

 .يف املواقيت أو ما وراء املواقيت فيحرمون هبا من امليقات
 هذه صفة العمرة.

(21/22) 

 

 األسئلة

(21/23) 

 

 حكم من مل يستطع احلج حىت مات
 
 



 السؤال
أيب مل يستطع احلج يف شبابه لقلة املال لديه، فلما كرب سنه ما استطاع، مث مات ومل حيج، ومل حيج عنه 

 أبناؤه، فهل عليه أو على أبنائه إمث، علماً أبن أمي كذلك؟
 

 اجلواب
أو قدرت أنت فحج عن أبيك، وهو معذور أوالً للفقر، مث للكرب، وكان  أحد أوالدهإذا كان قدر 

عليه بعدما قدر أن يوكل من حيج عنه، ولكن حيث إنه مل يتيسر له فلعل أوالده أن حيجوا عنه أو 
 يوكلوا من حيج عنه.

(21/24) 

 

 حكم من مات ومل تقسم تركته ملدة عشر سنوات
 
 

 السؤال
ن يضع أمواله يف أحد البنوك، فوكل أهل امليت أحد أصدقائه بعيدة، فمات، وكارجل يعمل ببالد 

غري تقسيم للرتكة، فريسل لألم واألبناء ابإلشراف على أمواله، فأخذ يرسل هلم ما يطلبون من 
الصغار، أما الكبار فهم يعملون وال يرسل هلم، علماً أبهنم مل يقسموا الرتكة الباقية، فهم يسكنون 

ن مع بعضهم يف منزل واحد وطعامهم واحد، فهل عليهم إمث يف عدم تقسيم الرتكة؟ وقد بقي ويعيشو 
 ك شيء؟هذا املال عشر سنوات ومل يزك، فهل يف ذل

 
 اجلواب

البد أن يؤخذ رضا اإلخوة الكبار الذين يعملون، حيث إن هلم حقاً يف هذه الرتكة بعد موت مورثهم، 
غار وأمهم سقط حقهم، ونشري عليهم أبن يقتسموها من اآلن إذا فإذا مسحوا مبا أنفقه إخوهتم الص

لباقَّي الذين مع أمهم، وحىت وحق ا -مثالً -أرادوا أن تعرف مجيع احلقوق، حىت يعرف حق القاصرين 
 ينفق عليهم مما خيصهم.

كل أما الزكاة فال تسقط إذا كان املال موفرًا، ولكن ينظر يف نصيب كل واحد منهم، فإذا بلغ نصيب  



واحد النصاب فعليه الزكاة، فإن كان نصيب كل واحد أقل من النصاب فال زكاة عليهم ولو كان 
 جمموعه يبلغ النصاب.

(21/25) 

 

 حكم بقاء املرأة مع زوج ال يصلي
 
 

 السؤال
أان امرأة متزوجة منذ ثالثة عشر عامًا، وعندي أربعة أوالد، وملتزمة وهلل احلمد، وزوجي شارب للخمر 

ه سبع سنَّي مل يشهد صالة الفجر، ونصحته مراراً وتكراراً إال أنه أصر على ما يفعله، للصالة، لاترك 
 واآلن أان طالبة منه الطالق ألين سأحس ابلراحة إذا طلقين، فما رأي فضيلتكم يف هذا؟

 
 اجلواب

ة بل للنصيحال جيوز البقاء معه إذا كان ال يصلي؛ ألن ترك الصالة واإلصرار على تركها وعدم التق
يعترب كفراً كما أفىت بذلك املشايخ، فالبد أن تطلب منه أن خيلي سبيلها، وحترص على أن يكون 

 األوالد معها حىت ال يرتبون عنده فيأخذون ما أخذه.

(21/26) 

 

 حكم السفر إىل بلد فيه اختالط وتربج للدراسة
 
 

 السؤال
ات السعودية، فهل جيوز يل السفر قبل يف اجلامعأان شاب فلسطيين، انتهيت من دراسة الثانوية ومل أ

إىل أحد البلدان العربية املسلمة مع ما يوجد هناك من االختالط داخل اجلامعة وغريها علماً أبن 
 الوالدين مصران على سفري، وأن البقاء بال جامعة سيضر يب اقتصادايً واجتماعيًا؟



 
 اجلواب

كان يف البالد األخرى سفور واختالط   نك تسافر، ولوال أبس أبن تطيع األبوين إذا أصرا على أ
 وفنت، وإبمكانك أن تغض بصرك وحتفظ نفسك.

(21/27) 

 

 حكم ما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجه
 
 

 السؤال
ى هللا عليه وسلم يف حجه واجب لقوله: )خذوا عين مناسككم( ، وكذا هل كل ما فعله الرسول صل

 ما رأيتموين أصلي( ؟الصالة لقوله: )صلوا ك
 

 اجلواب
ال شك أن أفعاله يف احلج ويف الصالة منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، وال 

 يلزم التقيد بكل فعل فعله ويقال: إنه من الواجبات.
 ه أقر على إسقاط كثري منها، كما يف حديث عروة بن مضرس وغريه.وذلك ألن

(21/28) 

 

 ج هبا ابنهاإذا طلبت أن حي وجوب طاعة األم
 
 

 السؤال
رجل تطلب منه والدته دائماً أن حيج هبا، مع أهنا قد حجت حجة اإلسالم، ولكنها تريد احلج رغبة 

يف األجر، وهو يرفض ملا يف احلج يف هذه األزمنة من الزحام الشديد واملشقة، خصوصاً على النساء، 



 فهل له ذلك أم جيب عليه أن يطيعها؟
 

 باجلوا
لزحام ميكنه أن يتحمله، فيتحَّي األوقات اليت جيد فيها فراغاً للطواف أبمه، ال يعتذر بعذر الزحام، فا

 وبقية املشاعر ليس فيها زحام، فيطيع أمه وله أجر إن شاء هللا.

(21/29) 

 

 [22أخصر املختصرات ]شرح 
ه ومسائله، وقد بَّي ذلك للحج والعمرة أركان وواجبات جيب على من أراد أحدمها أن يتعلم أحكام

ذابئح اليت تتعلق ابحلج والعمرة، من اهلدي ودم التمتع ودم أهل العلم رمحهم هللا، ومما بينوه: أنواع ال
تشرع ملن مل حيجوا؛ ليشاركوا احلجاج يف  اجلربان وجزاء الصيد، وكذلك بينوا أحكام األضاحي اليت

 التقرب إىل هللا ابلذابئح واألكل والتصدق منها.

(22/1) 

 

 ة يف بيان كيفية الرتجيح بَّي املسائل اخلالفية يف احلجمقدم
قرأان يف صفة احلج مىت حيرم احمللون ابحلج، وحكم املبيت مبىن ليلة عرفة، ومىت يذهبون إىل عرفة، 

وبيان املوقف يف عرفة، وكيف يصلون الظهرين، وبيان وقت الوقوف بعرفة، ومىت يدفعون إىل مزدلفة، 
تصلى املغرب والعشاء هناك، وما املراد ابملشعر احلرام، وماذا يفعل عنده،  ون الدفع، وكيفوكيف يك

ومىت يدفع إىل مىن، وماذا يفعل احلاج إذا بلغ حمسرًا، ومن أين أيخذ حصى اجلمار، ومقدار احلصى، 
ذه املرأة من وكيف يرمي، وماذا يدعو به عند الرمي، وأعمال يوم النحر، وكيف يرتبها، ومقدار ما أتخ

لشعر تقصريًا، وبيان التحلل األول، ومىت يفيض احلاج إىل مكة، واستحباب الشرب من ماء زمزم ا
والدعاء، وحكم املبيت مبىن ليايل مىن، وكيف يرمي اجلمرات، ومىت ينفر من تعجل يف يومَّي، وحكم 

وعية ف الوداع، ومشر من غربت عليه الشمس يف اليوم الثاين عشر قبل أن ينفر من مىن، وحكم طوا
الوقوف ابمللتزم، وما تفعل احلائض والنفساء اليت سقط عنها طواف الوداع، وحكم زايرة قرب النيب 

صلى هللا عليه وسلم وقرب صاحبيه، وبينا أن الزايرة تكون للمسجد ال للقرب، وأن السالم يكون بعد 



أهل مكة، ومىت يتحلل ا إذا كان من أداء صالة حتية املسجد، وذكران صفة العمرة، ومن أين حيرم هب
 من العمرة.

وقد أكثر العلماء قدمياً وحديثاً من الكتابة حول مناسك احلج، وبينوا ماذا يفعل احلاج يف هذه 
املشاعر، وال شك أن فيها شيئاً من االختالف بَّي العلماء، ولكن لكل اجتهاده، وأصح األقوال ما 

وفعاًل، واالختالفات اليت وقعت بَّي الصحابة  ة حمفوظة قوالً وافق الدليل، واألدلة واضحة، والسن
 ومن بعدهم فيها جمال لالجتهاد.

فمن االختالفات: االختالف يف أي األنساك أفضل؟ فاإلمام أمحد خيتار أن أفضل األنساك التمتع؛ 
 ألنه آخر األمرين من النيب صلى هللا عليه وسلم.

 واإلمام مالك خيتار القران.
 ، ويف رواية عنه القران.خيتار اإلفراد والشافعي

وسبب ذلك: أن الصحابة رضي هللا عنهم اختلفوا، فـ ابن عباس يرى التمتع ويلزم احلاج به، حىت إنه 
يقول: من طاف ابلبيت، وسعى بَّي الصفا واملروة، فقد حل شاء أم أَب، فهو يوجب التمتع، حىت 

فوا يف حكمه: هل جيوز إذا أحرم العمرة، واختل على من أحرم مفردًا، ويسمى هذا فسخ احلج إىل
حبج أن يفسخه وجيعله عمرة؟ يف ذلك خالف كبري، وسبب ذلك أنه ثبت عن النيب صلى هللا عليه 

وسلم أنه أمر سبعة عشر صحابياً ابلتحلل وقد كانوا مفردين، حيث مل يكن معهم هدي، وامتنع 
بل بعضهم يلزم به، ومنهم ابن لعلماء الفسخ، الذين معهم اهلدي أن يتحللوا، فلذلك رجح بعض ا

القيم يف زاد املعاد، فإنه ملا ساق األحاديث اليت يف األمر ابلفسخ قال: ليس ألحد عذر يف تركها؛ 
فإهنا صرحية يف األمر ابلفسخ، ومع ذلك فاملسألة حمتملة لألقوال، وذلك ألن أكابر الصحابة كـ أيب 

وكان عمر ينهى عن التمتع، وأيمرهم أبن يعتمروا يف  لناس ابإلفراد،بكر وعمر وعثمان كانوا يلزمون ا
سفر مستقل؛ خوفاً من تعطل احلرم من الطائفَّي، هكذا اعتذروا عنه؛ فإنه ال خيفى عليه أن النيب 
صلى هللا عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا، ولكن مع ذلك يقول: إذا أمرانهم ابلعمرة يف هذا 

وا فيه حجاً وعمرة، واكتفوا هبذا السفر عن سفر آخر للعمرة، اً واحدًا، وقضالسفر سافروا سفر 
وتعطل البيت بقية السنة، فإذا منعوا فإهنم يقتصرون على احلج يف سفرهتم، وأييت بعضهم يف شهر 

صفر للعمرة، وبعضهم يف شهر ربيع، وبعضهم يف مجادى، وبعضهم يف رجب، وبعضهم يف رمضان، 
 زوار، هذا عذره.ام معموراً ابلفيبقى البيت احلر 

ولكن إذا ثبت الفعل من النيب صلى هللا عليه وسلم فإنه مقدم على قول كل أحد، فـ ابن عباس رضي 
هللا عنهما يرى أن من أتى البيت فطاف به وسعى فقد حل، ولو مل ينِو التحلل، فاحتجوا عليه أبن أاب 

عنه أنه قال: )يوشك أن تنزل  ع احلج، فاشتهربكر وعمر ينهون عن التمتع، وينهون عن العمرة م



عليكم حجارة من السماء! أقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر 
 وعمر!( مبعىن: أن سنة النيب صلى هللا عليه وسلم مقدمة على قول كل أحد.

يل مع من  سلم يتبع الدلوهناك خالفات أخرى يف كثري من املناسك، ولكن إذا اتضح الدليل فامل
 كان، وال يتعصب ملذهب من املذاهب.

(22/2) 

 

 ن احلجأركا
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل أركان احلج أربعة: إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي.

وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إىل الليل إن وقف هنارًا، ومبيت مبزدلفة إىل بعد 
 افاها قبله، ومبىن لياليها، والرمي مرتبًا، وحلق أو تقصري، وطواف وداع.نصفه إن و 

 وأركان العمرة ثالثة: إحرام، وطواف، وسعي.
 وواجبها اثنان: اإلحرام من احلل، واحللق أو التقصري.

ومن فاته الوقوف فاته احلج وحتلل بعمرة، وهي إن مل يكن اشرتط، ومن منع البيت أهدى مث حل، 
 صام عشرة أايم، ومن صد عن عرفة حتلل بعمرة وال دم.فإن فقده 

ره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صالة عيد أو قدرها إىل آخر اثين فصل: واألضحية سنة يك
 التشريق، وال يعطى جازر أجرته منها، وال يباع جلدها وال شيء منها، بل ينتفع به.

ال جذع ضأن أو ثين غريه، فثين إبل ما له وأفضل هدي وأضحية إبل، مث بقر، مث غنم، وال جيزئ إ
شاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة، وال جتزئ هزيلة، وبينة مخس سنَّي، وبقر سنتان، وجتزئ ال

 عور أو عرج، وال ذاهبة الثنااي أو أكثر أذهنا أو قرهنا.
 للهم هذا منك ولك( .والسنة حنر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غريها، ويقول: )ابسم هللا، ا

عدها، وإن أكلها إال أوقية جاز، وحرم على وسن أن أيكل ويهدي ويتصدق أثالاثً مطلقًا، واحللق ب
 مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته يف العشر.

وتسن العقيقة، وهي عن الغالم شااتن، وعن اجلارية شاة، تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربعة 
 في إحدى وعشرين، مث ال تعترب األسابيع، وحكمها كأضحية[ .عشر، فإن فات ف
 اء ابب احلج، وقسموه إىل ثالثة أقسام: أركان، وواجبات، وسنن.هكذا خلص الفقه

أي: -األركان مجع ركن، وركن الشيء: جانبه األقوى الذي ال يتم إال به، أو ركن الشيء جزء ماهيته 



ية، وأركان احلج أربعة: اإلحرام، والوقوف، والطواف، وابجتماع األركان تتم املاه -البعض منه
 والسعي.

(22/3) 

 

 راماإلح
اإلحرام ركن بال خالف؛ وذلك ألنه نية النسك، وليس اإلحرام هو اللباس، بل اإلحرام هو النية، 

يعين: أن ينوي بقلبه الدخول يف النسك، مث بعد دخوله فيه يشعر أبهنا حرمت عليه احملظورات، وأنه 
رم عليه االلتفات، بس هبذه العبادة، فهو مثل اإلحرام ابلصالة، ومعلوم أنه إذا أحرم ابلصالة حتل

وحرمت عليه احلركة واملشي، وحرم عليه األكل والشرب، وحرم عليه الضحك، وحرم عليه 
 -أي: يف احلج أو العمرة-االنصراف عن القبلة وأشباه ذلك، فكذلك نقول: إذا دخل يف النسك 

وقص الشعر، حترم عليه هذه احملظورات، فيحرم عليه تغطية الرأس، ولبس املخيط، والتطيب، فإهنا 
 وتقليم األظافر إخل، فاإلحرام هو النسك، وهو أن يعزم بقلبه أنه دخل يف اإلحرام.

كما -وقد تقدم جواز اإلحرام قبل أن أييت امليقات، وذكران أنه إذا أحرم ابحلج قبل أن تدخل أشهره 
 هة.فإن ذلك جائز مع الكرا -رم يف آخر رمضان ابحلج، وبقي حمرماً إىل يوم النحرلو أح

والصحيح أنه ينعقد اإلحرام قبل امليقات، وقد روي أن عبد هللا بن معمر ملا انتصر املسلمون يف 
 وقعة هناوند نذر أن حيرم منها إىل مكة، فعقد اإلحرام من خراسان، وجاء حمرماً مسرية أكثر من شهر،

المه ألنه شق على  إىل أن حل إحرامه ابلعمرة بعدما حتلل، وكان ذلك يف عهد عثمان، ولكن عثمان
نفسه، وغريه كثري من الذين أحرموا قبل امليقات مبدة، وقد تقدم قول بعضهم: حيرم من دويرة أهله 

{ إن كان دون امليقات، لكن قد روي عن ابن عباس يف تفسري قوله تعاىل: }َوَأمتُّوا  احلَْجن َواْلُعْمَرَة َّلِلِن
ا من دويرة أهلك( وظاهره أنه حيرم من حَّي خيرج من بيته [ قال: )إمتامهما أن حترم هبم196]البقرة:

مسافرًا، ولكن ابن عباس ومن قال هبذا أرادوا أن تنشئ هلما سفرًا، وأن يكون سفرك من بيتك إىل 
ي يكون أجره كاماًل، وأما الذي يسافر لغرض مث احلرم ألجل احلج أو ألجل العمرة، فهذا هو الذ

ت عمرته جمزئة لكنها أنقص أجراً ممن مل يسافر إال للعمرة، فالذين يعتمر يف طريقه، فهو وإن كان
يسافرون لغرض كتجارة أو زايرة أو احتفال، أو حلضور مناسبة يف مكة أو يف جدة أو يف الطائف، مث 

ذ عمرة، نقول: عمرهتم جمزئة؛ ولكن ليست مثل عمرة الذي ما يقولون: إذا وصلنا ذلك املكان أنخ
 ال أداء العمرة، فهذا عمرته أكثر أجراً.محله على السفر إ



(22/4) 

 

 وف بعرفةالوق
الوقوف بعرفة ركن، ودليله قوله صلى هللا عليه وسلم: )احلج عرفة( وذلك ألن احلجاج جيتمعون يف 

بعرفة يفوهتم احلج، وآخره إذا طلع الفجر يوم النحر، فإذا  عرفة يوم عرفة، فالذين يفوهتم الوقوف
 طلع الفجر فقد فات وقت الوقوف، فمن جاء بعد ذلك فقد فاته احلج.

(22/5) 

 

 افالطو 
ِت الطواف ركن بال خالف، ودليله قول هللا تعاىل: }مثُن ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوفُوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطنونُفوا اِبْلبَـيْ 

 [ واملراد: طواف اإلفاضة، ويسمى طواف الزايرة، فهذا ركن.29اْلَعِتيِق{ ]احلج:
هلما إذا قدما، وذلك الطواف يعترب حتية  ، فيسنوأما طواف القدوم فإنه سنة يف حق املفرد والقارن

 املسجد أو حتية مكة.

(22/6) 

 

 ي بَّي الصفا واملروةالسع
مام أمحد يف املشهور هل هو ركن أو واجب، أو سنة؟ اختار اإلالسعي بَّي الصفا واملروة فيه خالف: 

عنه أنه ركن، واستدل بقول النيب صلى هللا عليه وسلِم: )اسعوا فإن هللا كتب عليكم السعي( )كتبه( 
 يعين: فرضه، وكذلك فعل النيب صلى هللا عليه وسلم.

يفعله، ونفي اجلناح ال يدل على لذين قالوا: إنه واجب: إن هللا تعاىل نفى اجلناح عمن مل وقال ا
اىل: }ِإنن الصنَفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اَّللِن َفَمْن َحجن اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجنَاَح الركنية، وذلك يف قوله تع

ائشة: ما [ وقد استشكل هذه اآلية عروة رمحه هللا، فقال لـ ع158رة:َعَلْيِه َأْن َيطنونَف هِبَِما{ ]البق
َعَلْيِه( أي: فال حرج عليه إذا تطوف بينهما، فكأن  أرى السعي واجبًا؛ ألن هللا قال: )َفال ُجنَاحَ 

التقدير: ال حرج عليك إذا تطوفت، فلم يكن فيها أمر ابلتطوف، وأجابت عائشة بقوهلا: لو كان 



 ل: فال جناح عليه أال يطوف هبما.ذلك كذلك لقا
شعائر هي املعامل اليت ية أبن هللا تعاىل جعل الصفا واملروة من شعائر هللا، والوأيضاً استدل على الركن

هلا أعمال، أي: اليت هلا أعمال ختتص هبا، فكل مشعر من املشاعر له عبادة ختصه، فإن املشاعر 
: عرفة مشعر من مشاعر احلج، ولكنه ليس حبرم، ومىن -مثالً -والشعائر تنقسم إىل أقسام، فنقول 

َة ليس حرماً وال مشعرًا، فهذه ة مشعران وحرمان، ووادي حمسر حرم وليس مبشعر، وادي ُعَرنَ ومزدلف
املشاعر لكل مشعر منها عبادة، فمشعر عرفة له عبادة، ومشعر مزدلفة له عبادة، ومشعر مىن له 

 هلا عبادة، وعبادهتا السعي بينهما. عبادة، فكذلك مشعر الصفا واملروة
على الصفا ونظرت، مث  ياء ما فعلته أم إمساعيل، فإهنا ملا نفد عليها املاء رقتواحلكمة يف السعي إح

سعت ووصلت إىل املروة، مث نظرت وهكذا حىت متت سبعة أشواط، يقول النيب صلى هللا عليه 
 .وسلم: )فألجل ذلك شرع السعي بينهما سبعة أشواط( 

جعلوا صنمَّي على الصفا واملروة، صنم على وأما نفي احلرج يف اآلية فسببه: أن املشركَّي كانوا قد 
إساف، وعلى املروة صنم يقال هلا: انئلة، فكانوا يطوفون ويتمسحون هبذين الصفا يقال له: 

أهنما  الصنمَّي، فلما أسلم املسلمون ظنوا أن الطواف هبما كان ألجل هذين الصنمَّي، فبَّي هللا
هذا السعي، وهو عبادة ملا فيه من االمتثال، وملا مشعران، واملشعر البد له من عبادة، فعبادهتما هو 

 هذا التعب وحنوه.فيه من 
 هذه أدلة من يرى أن السعي ركن.

َما( ومن يقول: السعي واجب يستدل أبن هللا تعاىل رفع احلرج بقوله: )َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطنونَف هبِِ 
جوب، وهذا رواية عن اإلمام أمحد، وهو أنه ويقول: هذا ال يدل على الركنية، وإمنا يدل على الو 

 ات اليت جترب بدم.واجب من الواجب
وحنن نفيت من أحرم فنقول: جيب عليك ويلزمك أن تسعى، مث إذا قدر أنه ترك السعي عجزاً أو ترك 

احملظورات؛ تساهلنا معه، وأفتيناه أبن السعي  بعضه، مث حتلل وخرج، وصعب عليه الرجوع، وفعل
 بدم؛ ملشقة الرجوع. واجب، جيرب

 سعى بعضهم أربعة أشواط مث عجز وحتلل، أو سعى ثالثة أشواط أو كثرياً ما ترد أسئلة، فيها أن أانساً 
مخسة أشواط مث عجز وحتلل ورجع إىل أهله، فمثل هذا نقول: إنه قد ألغى إحرامه، وقد فعل 

فكيف نلزمه مع ذلك ونقول: رات، ولبس املخيط وتطيب، ووطئ أهله، وفعل كل احملظورات، احملظو 
ك فدية عن اللبس وتغطية الرأس وعن الطيب والتقليم وما أشبه ارجع ألجل أن تكمل عمرتك، وعلي

ذلك؟! يف ذلك شيء من املشقة، وكثرياً ما حيصل أنه يتزوج بعدما يرجع، أو تتزوج املرأة بعد أن 
والد ليسوا على والدة صحيحة، ففي جع، ورمبا ولد هلما أوالد، فلو قلنا: هذا عقد ابطل، واألتر 



لك نتساهل ونقول ملن تساهل وترك السعي: اجعله كأنه من الواجبات ذلك شيء من املشقة، فلذ
 اليت جترب بدم، وأما قبل أن يقع فإننا نلزمه إبمتامه.

(22/7) 

 

 ات احلجواجب

(22/8) 

 

 رام من امليقاتاإلح
 من امليقات.واجبات احلج سبعة: الواجب األول: اإلحرام 

ن حيرم منه، فإذا جاوز امليقات وأحرم بعدما جاوزه فعليه دم؛ ألنه إذا مر على امليقات وجب عليه أ
 ترك اإلحرام من امليقات.

هم دم؛ حيث إهنم وكثرياً ما يقع السؤال عن الذين يذهبون إىل جدة، مث حيرمون منها، فهؤالء علي
يف  -مثالً -جوًا، فيلزمهم أن حيرموا من امليقات، فيحرم  جتاوزوا امليقات، سواء كان سفرهم براً أو

لطائرة من امليقات، ولو تقدمه خبمس أو عشر دقائق جاز، وحيرم من كان يف سيارة إذا مر ابمليقات، ا
م؛ لزمه أن يرجع حىت حيرم من امليقات، وإذا قدر أنه جتاوز امليقات ووصل إىل جدة، مث أراد أن حير 

 -مثالً -م، فلو وصل بعدما جاوز امليقات فعليه دم، وال يفيده رجوعه بعد اإلحرافمن مل يرجع وأحرم 
إىل الزمية، مث أحرم منها، ورجع بعد ما أحرم إىل السيل ما سقط عنه الدم، أما إذا رجع قبل أن حيرم 

، م عليه، وهكذا إذا وصلوا إىل جدة عن طريق اجلو ومل حيرموافإن عليه أن حيرم من امليقات وال د
 م الدم جملاوزة امليقات.نقول هلم: ارجعوا إىل امليقات، وإن أحرمتم من جدة فعليك

(22/9) 

 

 وف بعرفة إىل غروب الشمساً الوق
 الواجب الثاين: الوقوف بعرفة إىل الليل إن وقف هناراً.



جمع قال الفقهاء: إن النيب صلى هللا عليه وسلم وقف بعرفة هنارًا، ومل يدفع حىت غربت الشمس، ف
فيها بَّي هنار وليل، فالذي ينصرف قبل أن تغرب الشمس يكون قد خالف السنة، وترك واجبًا، 

وقت الضحى، مث ملا وصل إليها قام فيها، وملا  -مثالً -دم عن تعجله، فإذا وصل إىل عرفة  فعليه
ا إىل عرفة، وهكذ -يعين: بعدما غربت الشمس-صلى العصر خرج منها، نقول: إن رجع يف الليل 

إذا جاء عرفة يف النهار من مكة قبل أن تغرب الشمس فال شيء عليه، وأما إذا استمر يف ذهابه ومل 
يرجع فإن عليه دم جربان، أما من مل أيت عرفة إال يف الليل فال شيء عليه؛ حلديث عروة بن 

 مضرس.
 وسلم. وهذه مسألة من املسائل االجتهادية، وينبغي االقتداء بفعل النيب صلى هللا عليه

(22/10) 

 

 يت مبزدلفةاملب
 الواجب الثالث: املبيت مبزدلفة إىل بعد نصفه إن وافاها قبله.

إذا جاء احلاج إىل مزدلفة قبل نصف الليل فليس له أن ينفر منها إال بعد انتصاف الليل، فمن نفر 
شيء عليه، وقد منها قبل نصف الليل فعليه دم جربان، وأما إذا مل أيهتا إال بعد نصف الليل فال 

نه يرخص للظعن والضعفة، ولكن الرخصة إمنا كانت يف آخر الليل، فكان الظعن والضعفة ذكران أ
ال يغيب إال قرب آخر الليل،  -اليت هي ليلة العاشر-ينفرون إذا غاب القمر، والقمر يف تلك الليلة 

 حَّي يبقى ربع الليل أو أقل فيغيب، فهذا هو الذي رخص له.
إمنا هي للضعفة، والناس قد تساهلوا يف املبيت مبزدلفة يف هذه ن الرخصة ليست عامة، و وقد ذكران أ

 األزمنة.

(22/11) 

 

 يت مبىن ليايل مىناملب
الواجب الرابع: املبيت مبىن ليايل مىن، وهي: ليلة إحدى عشرة، وليلة اثنتا عشرة ملن تعجل، وليلة 

قاء هبا طوال الليل، وهذا هو األصل، وبعض العلماء ثالثة عشر ملن مل يتعجل، واملبيت مبىن هو الب
يف أول الليل يفرشون هلم سجاداً على  يرخص يف االكتفاء مببيت نصف الليل، فنرى كثرياً من احلجاج



الرصيف، وجيلسون يتحدثون، مث إذا مكثوا مخس ساعات أو أربع ساعات ركبوا سياراهتم ودخلوا 
ء ما ابتوا، وأصل املبيت هو النوم لياًل، وقد يتعللون أهنم ال مكة، وهم مستقرون هناك، فنقول: هؤال

اب أن نقول هلم: اضربوا خيامكم يف أقرب مكان جيدون مكاانً يف مىن، وأن مىن امتألت، واجلو 
جتدوه، سواء من جهة مكة أو من جهة مزدلفة، ولكم رخصة يف ذلك، حيث إنكم فعلتم ما 

و فلاًل، وتقيمون فيها هناركم كله، وأتتون يف الليل أربع ساعات استطعتم، فأما أن تستأجروا شققاً أ
ليلكم؛ فما أنصفتم، هذه األايم امسها: أايم مىن، جيلس  أو حنوها، مث ترجعون فيها بقية هناركم وبقية

احلجاج فيها يف مىن ليلهم وهنارهم؛ ألهنم يف هذا املشعر، فهو مشعر من املشاعر يعمر ابلذكر 
التحلل وبعده، كما يعمر برمي اجلمار واألذكار وحنوها، فكوهنم يرجعون إىل مساكنهم والتلبية قبل 

إىل أماكن استأجروها وكانوا من اآلفاقيَّي؛ فهذا فيه تساهل، وحنن نفيت إذا كانوا من أهل مكة، أو 
 هؤالء أبهنم أخطئوا، ولكن نتسامح معهم، فال نوجب عليهم فدية.

(22/12) 

 

 يالرم
ار مرتباً وقد ذكران أنه من السنن املأثورة عن إبراهيم وإمساعيل وأم مس: رمي اجلمالواجب اخلا

 إمساعيل، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم فعله وقال: )خذوا عين مناسككم( .
وترتيبه: أن يبدأ ابلصغرى اليت تلي مسجد اخليف، مث ابلوسطى، مث جبمرة العقبة، وجيب أن يرمي كل 

ن السبع متعاقبات، فال يرميها دفعة واحدة، فلو رماها دفعة صيات، وأن تكو ة منها بسبع حواحد
 واحدة كانت عن رمية واحدة فقط، والبد أن تكون متعاقبة.

وقت الرمي يف يوم العيد النهار كله، وآخر ليلة العيد للظعن، والرمي يف الليل ترخص فيه بعض 
من الزوال إىل الغروب، ورخص بعض  وم احلادي عشرالتشريق فالي املشايخ نظراً للزحام، وأما يف أايم

يف الرمي لياًل، ويف اليوم الثاين عشر من تعجل يرمي قبل أن تغرب الشمس حىت  -أيضاً -مشاخينا 
خيرج إذا كان متعجاًل، وأما إذا مل يكن متعجالً فرخصوا له أن يرمي يف الليل، وأما يف اليوم الثالث 

 ينتهي بغروب الشمس يف اليوم الثالث عشر. أربعة عشر، بلرمي إىل ليلة عشر فال ميتد ال

(22/13) 

 



 ق أو التقصرياحلل
 الواجب السادس: احللق أو التقصري.

وقد ذكران أن احللق أفضل، وأن التقصري جمزئ، ولكن البد أن يعم الرأس، فيدور عليه كله، وإن مل 
 أيخذ من كل شعرة.

(22/14) 

 

 الوداع طواف
 لوداع، وهو واجب إال أنه يسقط عن احلائض والنفساء.واألخري: طواف االواجب السابع 

 هذه الواجبات اليت من ترك واجباً منها فعليه دم.

(22/15) 

 

 ن وواجبات العمرةأركا
 أركان العمرة ثالثة: اإلحرام، والطواف، والسعي، وفيه خالف كما يف احلج.

 و التقصري.وواجباهتا اثنان: اإلحرام من امليقات، واحللق أ
اإلحرام من امليقات لآلفاقي كاإلحرام من احلج، أو اإلحرام من حمل إقامته إذا كان خارج حدود 

رامهم ابلعمرة من خارج حدود احلرم، والدليل أنه صلى هللا عليه وسلم مكة فإن إحاحلرم، وأما أهل 
فدل على أنه ال جيوز اإلحرام أمر عبد الرمحن أن خيرج بـ عائشة إىل التنعيم، وهي خارج حدود احلرم؛ 

 ابلعمرة من داخل احلدود، ولو كان جيوز لقال: أحرمي من مكانك يف األبطح.
هم عمرة؛ وذلك ألن العمرة تسمى عمرة ملا فيها من الزايرة، وكأهنم مع العلم أبن أهل مكة ليس علي

 مسوها عمرة ألهنم يعمرون هبا البيت واملشاعر، وقيل: االعتمار هو السفر.
فالعمرة زايرة إىل مكة ألداء أعمال خمصوصة، ولذلك تصح يف كل السنة، وأما احلج فال يصح إال يف 

 تاجون إىل سفر حىت يقال: سافروا للحج؛ ألهنم يف مكة.أشهر احلج كما تقدم، وأهل مكة ال حي
 ويقول ابن عباس: )عمرتكم الطواف( أي: أنكم قريبون من البيت فاعمروه ابلطواف.

(22/16) 



 

 ات واإلحصار يف احلج والعمرةالفو 
يعقد الفقهاء ابابً يف آخر احلج يسمونه )ابب الفوات واإلحصار( ، وقد اختصره املؤلف هنا، فذكر 

أن من فاته الوقوف فاته احلج وحتلل بعمرة، وقد روي أن بعض الصحابة يف عهد عمر رضي هللا عنه 
فقالوا: اي أمري املؤمنَّي! أخطأان يف احلساب، ر هديه، جاءوا إليه حمرمَّي يف يوم العيد، فوجدوه ينح

حنسب أن هذا اليوم هو اليوم التاسع، فأمرهم أن يطوفوا ابلبيت، ويسعوا بَّي الصفا، وجيعلوها عمرة 
 ويتحللوا، وأمر من مل يكن أدى الفرض أن حيج يف العام القادم، فهذا ما يفعله من فاته الوقوف.

يوم العيد فاته الوقوف، وحتلل بعمرة، وأهدى إن مل يكن اشرتط،  لع الفجرومن جاء إىل مكة بعدما ط
 وأقل اهلدي شاة يذحبها ملساكَّي احلرم، أما إذا كان قد اشرتط بقوله: )فمحلي حيث حبستين( .

 فإنه يتحلل بعمرة بدون هدي.
ل هللا ذلك يقو  ومن منع البيت أهدى مث حل، كما فعل الصحابة ملا منعهم املشركون ابحلديبية، ويف

[ واحملصر: هو املمنوع الذي منع من 196تعاىل: }فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي{ ]البقرة:
دخول مكة، فإذا أحرم مث منع من دخول مكة فماذا يفعل؟ يذبح هداًي، مث يتحلل، فإن فقده صام 

 عشرة أايم مث حتلل.

(22/17) 

 

 تصريح واحلج لعدم وجودنعوا من العمرة من م
بعض املسلمَّي الذين يف اململكة متعاقدون، وال ميكنون من دخول مكة وأداء العمرة لسبب من 

  -مثالً -األسباب، أو مينعون من العمرة وإن مل مينعوا من دخول مكة، فيحرمون، وبعدما يسريون 
كم؟ هل تصريح من كفالئ صاريح، هل عندكمكيلو مرت واحد ميرون على املرور، فيطلبون منهم الت

 عندكم رخصة أبداء هذا النسك؟ فإذا مل يكن عندهم تصريح منعوا وأرجعوا.
فمثل هؤالء عليهم أن يشرتطوا عند اإلحرام أبن يقولوا: إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين؛ 

لوا، إذا اشرتطوا حتلألن هذا حابس، وهو منعهم من العمرة بدون تصريح وبدون إذن من كفالئهم، ف
 يشرتطوا فال جيوز هلم التحلل إال بعد الذبح، فيذبح أحدهم فدية ويتحلل، فإذا مل جيد بقي فأما إذا مل

حمرماً إىل أن يصوم عشرة أايم مث يتحلل؛ ألن هللا جعل صيام عشرة أايم قائماً مقام اهلدي، وهللا جعل 
[ فاإلحصار هو منعهم من 196البقرة:َن اهْلَْدِي{ ]اْستَـْيَسَر مِ  على احملصر هداًي: }فَِإْن ُأْحِصْرمُتْ َفَما



 دخول مكة.
وبعضهم أييت حبيلة فيحرم بثيابه، فيجوز اإلحرام ابلثياب، ولكن عليه فديتان: فدية عن تغطية الرأس، 
م وفدية عن لبس املخيط، فالفدية هي صيام ثالثة أايم أو إطعام ستة مساكَّي عن تغطية الرأس، وإطعا

 ذا كشف رأسه ومل يغطه فليس عليه إال فدية واحدة.لبس املخيط، وإ ستة مساكَّي عن
فهذا قد يفعله بعض احملرمَّي الذين أيتون على سياراهتم حمرمَّي، وحيبون أن يدخلوا هبا مكة، فإذا 
 حمرم أحرم أحدهم ورآه املرور حمرماً أوقفه يف مواقف احلج، وقالوا له: استأجر وادخل، فإذا رأوه غري

له ابلدخول، فإذا أحرم بثيابه العادية مسحوا له ابلدخول، واإلحرام أهل مكة ومسحوا ظنوه من 
 ابلثياب ينعقد؛ ألن اإلحرام هو النية.

(22/18) 

 

 إحرام العساكر بثياهبم
جيوز للجنود وللعساكر أن حيرموا بثياهبم إذا كانوا سوف يقفون يف املشاعر، وال مينعهم مدراؤهم 

ة، فيستطيعون أن ينظموا السري وأن يقوموا أبعماهلم وهم يلبون، لكن عليهم ورؤساؤهم من التلبي
الثة أايم وثالثة أخرى، أو إطعام ستة بس املخيط، صيام ثفديتان: فدية عن تغطية الرأس، وفدية عن ل

 مساكَّي وستة.
أو مخس  وكثرياً ما نسمع أن كثرياً من العساكر يقول: إنين دائماً أحضر املشاعر، ويل عشر سنَّي

عشرة سنة وأان أحضر، ومل أقدر على احلج، مينعين رئيسي أن أحج، فنقول له: هل تقف يف املشاعر؟ 
م الرتوية، ونذهب معهم إىل عرفة، ونقف يف عرفة إىل أن تغرب يقول: نعم، نقف معهم يف مىن يو 

زدلفة، مث ننتقل مب -أيضاً -الشمس، ونسري مع من يسري من عرفة إىل مزدلفة، وننظم السري، ونبيت 
 إىل مىن، ونقيم فيها أايم مىن ننظم الناس.

ى عليكم الطواف والرمي فنقول هلم: أنتم قد وقفتم يف املشاعر، فما عليكم إال أن تؤدوا احلج، يبق
ووقته واسع، فيمكنكم أن ترموا يف الليل إذا هجعت الطلبات، أتخذ حصى وتذهب ترمي اجلمرات، 

  أو عشرة أايم فال أبس، فتستطيع أن تطوف بعد ذلك وتسعى.والطواف لو أخرته أسبوعاً 
 إذًا: فال حرج عليك أن حتج وأنت بثيابك.

(22/19) 



 

 د عن عرفةمن ص
 يقول: )ومن صد عن عرفة حتلل بعمرة وال دم عليه( .

إذا أحرم ابحلج ولكن صد عن عرفة إما مبرض حصل له، أو حبادث حصل له، حتلل بعمرة وال دم 
 عين: يطوف ويسعى، مث يتحلل.عليه، ي

(22/20) 

 

 ع الذابئح اليت هتدى إىل البيتأنوا 
ذكر املصنف هنا األضاحي، وأكثر املؤلفَّي يؤخرون األضاحي مع كتاب األطعمة؛ وذلك ألهنا من 
مجلة الذابئح اليت تذبح وتؤكل كما يف خمتصر اخلرقي واملغين والكايف وغريها، وكذلك يف مؤلفات 

حلج؛ وذلك ألهنم تكلموا على اهلدي، واهلدي خرين، ولكن الكثري من احلنابلة أحلقوها اباملؤلفَّي اآل
 يتبع احلج، فلما تكلموا على اهلدي أحلقوا به كل ما له صلة به من الذابئح.

(22/21) 

 

 ياهلد
ْعُكوفًا َأْن ما يذبح مبكة أربعة أنواع: النوع األول: اهلدي الذي ذكر يف قول هللا تعاىل: }َواهْلَْدَي مَ 

ُلَغ حمَِلنُه{ ]الفتح: اَّللِن َوال الشنْهَر احْلََراَم َوال اهْلَْدَي َوال [ ، ويف قوله تعاىل: }ال حتُِلُّوا َشَعاِئَر 25يـَبـْ
ُ اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت احْلََراَم ِقَياًما لِلنناِس َوالشنهْ [ 2اْلَقالِئَد{ ]املائدة: َر احْلََراَم َواهْلَْدَي ، ويف قوله: }َجَعَل اَّللن

وكان أهل اجلاهلية يهدون إىل البيت، [ واهلدي كان معموالً به قبل اإلسالم، 97َواْلَقالِئَد{ ]املائدة:
قطيعاً من الغنم أو من اإلبل أو حنوها، وجعل يف  فكان أحدهم إذا توجه إىل البيت قطع من ماشيته

 يركبها احرتاماً هلا، فإذا أتى إىل البيت وكمل نسكه حنرها.رقاهبا قالئد حىت ال يتعرض هلا، وساقها ومل 
دايً يف عمرة احلديبية، وأهدى هدايً يف عمرة القضاء، وأرسل مع والنيب صلى هللا عليه وسلم أهدى ه

دى ملا حج حجة الوداع سبعَّي بدنة من املدينة، وثالثَّي جاء هبا علي من اليمن، أيب بكر هداًي، وأه
 وأهدى معه بعض الصحابة، وذكر هللا تعاىل اهلدي بقوله: }َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمنْ  فتمت مائة بدنة،

َها صَ  َها َوَأْطِعُموا َشَعاِئِر اَّللِن َلُكْم ِفيَها َخرْيٌ فَاذُْكُروا اْسَم اَّللِن َعَليـْ َوافن فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوهُبَا َفُكُلوا ِمنـْ



َ حُلُوُمهَ اْلَقاِنَع َواْلُمْعرَتن  ا َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََناُلهُ  َكَذِلَك َسخنْراَنَها َلُكْم َلَعلنُكْم َتْشُكُروَن * َلْن يـَنَاَل اَّللن
 [ .37-36التـنْقَوى ِمْنُكْم{ ]احلج:

(22/22) 

 

 لتمتع والقراندم ا
ها، ومع ذلك جيوز األكل منه  النوع الثاين: هو دم التمتع والقران، يذبح مبكة، وال جيوز ذحبه يف غري 

َها( . كما يؤكل من اهلدي، ويدخل يف قوله تعاىل:  )َفُكُلوا ِمنـْ

(22/23) 

 

 الصيد جزاء
النوع الثالث: جزاء الصيد، إذا أتلف احملرم صيدًا، فعليه أن يذبح بدله، فإنه وال أيكل منه، بل يكون 

 ملساكَّي احلرم.

(22/24) 

 

 جلرباندم ا
ترك احملرم واجباً من الواجبات، ألزم أبن يذبح دماً كما إذا ترك الرمي،  دم اجلربان، إذاالنوع الرابع: 

 أو ترك الطواف، أو أحرم بعد امليقات، فإن عليه أن يذبح دمًا، وجيعله ملساكَّي احلرم، وال أيكل منه.

(22/25) 

 

 م األضحيةأحكا

(22/26) 



 

 ب األضحية على احلاجال جت
 ة يف كل مكان.يف مكة، بل هي عام األضحية ليست خاصة

وهل على احلاج أضحية؟ ذكر بعض العلماء أنه ليس عليه أضحية، والنيب صلى هللا عليه وسلم كان 
يضحي كل سنة ملا كان يف املدينة، ويف احلديث أنه: )ضحى بكبشَّي( ، ولكن ملا حج اكتفى بنحر 

حية، فقالت: )ضحى رسول هللا صلى حية، وأطلقت عائشة على دم التمتع أنه أضاهلدي عن األض
يه وسلم عن نسائه ابلبقر، وقالت: دخل علينا بلحم بقر( فقالوا: ضحى عن نسائه ابلبقر، هللا عل

ولكن اسم األضحية خاص ابلنسيكة اليت تذبح مبناسبة عيد النحر، وتذبح يف القرى ويف املدن ويف 
 ومن تيسرت له.سائر األماكن، يذحبها كل من عنده قدرة  البوادي ويف

(22/27) 

 

 األضحيةحكم 
األضحية سنة مؤكدة، وذهب بعضهم إىل أهنا واجبة على أهل اليسار، واستدلوا بقوله صلى هللا عليه 

وسلم: )من وجد سعة فلم يضِح فال يقربن مسجدان( ولعل هذا من ابب الزجر، والدليل على أهنا 
آل حممد( وقال يف ، قال يف إحدامها: )عن حممد و غري واجبة: أنه صلى هللا عليه وسلم ذبح أضحيتَّي

الثانية: )عمن مل يضِح من أمة حممد( وهذا يدل على أن هناك من مل يضح، والبد أن يكون عندهم 
 قدرة، ولكن كان هلم مانع أو عذر أو حنو ذلك، وعلى كل فيكره تركها لقادر.

(22/28) 

 

 ذبح األضحيةوقت 
ي الذين ال يصلون فيذحبوهنا ساعة قدرها، ويتساهل بعض أهل البوادوقت الذبح بعد صالة العيد أو 

ما تطلع الشمس أو ساعة ما تنتشر قلياًل، وهذا خطأ، ال تذبح إال بعدما يذهب قدر صالة العيد 
يد تستغرق عشر واخلطبتَّي، فيقدر بعد طلوع الشمس مخس دقائق ليخرج وقت النهي، وصالة الع

بعد إشراق الشمس مخسة عشر دقيقة، فهذه نصف ساعة، ف -األقل على-دقائق، واخلطبة تستغرق 
 بنصف ساعة يدخل وقت الذبح.



أما منتهاه ففيه خالف، واملشهور عند أكثر فقهاء احلنابلة أنه يومَّي من أايم التشريق، وأثر عن اإلمام 
 واحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم. أمحد أنه قال: أايم الذبح ثالثة عن غري

عيد وثالثة أايم بعده، فإذا غابت الشمس يف اليوم الرابع وقيل: أايم التشريق كلها ذبح، أي: يوم ال
 عشر خرج وقت حنر وذبح األضاحي.

(22/29) 

 

 عطى اجلزار من األضحية شيئاً ال ي
قال املصنف رمحه هللا: )وال يعطي اجلزار أجرته منها( ورد ذلك يف حديث علي يف اهلدي، يقول: 

رين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أقوم على إبله وأن أقسم حلومها وجلودها وجالهلا على )أم
يه من عندان( اجلزار يذبح ويسلخ ويقطع َّي، وأال أعطي اجلزار شيئاً منها، وقال: حنن نعطاملساك

ا أعطي اللحوم وحنو ذلك، وحيتاج إىل أجرة إن مل يوجد متربع، فلذلك يعطى أجرته من غريها، وإذ
منها فإن ذلك يعترب صدقة، وال جيوز بيع شيء من أجزائها، بل يتصدق هبا أو تؤكل، وجلدها جيوز 

 ا تصدق به على املساكَّي وابعوه جاز ذلك.ه وال جيوز بيعه، وإذاالنتفاع به أو التصدق ب

(22/30) 

 

 زئ من األضاحيما جي
اهلدي واألضاحي اإلبل، وقد تفضل الغنم  اهلدي واألضحية ال يكون إال من هبيمة األنعام، وأفضل

قرب إىل أن يؤكل حلمها، ولكن قالوا: أفضلها اإلبل مث البقر مث الغنم، ولعل السبب يف ألهنا أهنأ وأ
ن أهدى هدايً كاماًل، فإذا أهدى بعرياً  ذلك: أن اإلبل أكثر حلمًا، مث تليها البقر مث الغنم، وهذا فيم

 شاة. كامالً فهو أفضل مما لو أهدى
ضأن ستة أشهر أجزأ عن الذي جيزئ من الضأن هو اجلذع الذي مت له ستة أشهر، فإذا مت لل

األضحية، وكذلك عن الفدية وحنوها، وأما غريه فالبد أن يكون ثنيًا، والثين من املعز: هو الذي مت له 
فتحت فمها وجدهتا تنبت ثنيته من األسفل، والثين من البقر: هو الذي مت له سنتان، إذا  سنة؛ ألهنا

والثين من اإلبل ما مت له مخس سنَّي، ما تنبت قد نبتت هلا ثنيتان طويلتان بدل األسنان الصغرية، 
 الثنااي يف اإلبل إال إذا متت له مخس سنوات.



، كانوا من قبل يذحبون شاة عن الرجل وعن أهل بيته، الشاة الواحدة جتزئ عن الرجل وعن أهل بيته
لما كان ، ولكن األصل أنه هو الذي ينفق عليهم، ولو كان بعضهم قد بلغ أشده، فولو كانوا كثرياً 

 عاقلهم كان هو الذي يدفعها.
وبناته  -مثالً -وإذا كان صاحب البيت سوف يذبح أضحية، وجيعلها عنه وعن أهل بيته، عن زوجتيه 

توقف عن أخذ أبنائه ولو كان بعضهم ابن أربعَّي سنة أو مخسَّي أو عشرين؛ فمن الذي يوعن 
 الشعر؟ الذي يتوقف هو الرجل املالك الذي يدفع الدراهم.

 والبدنة والبقرة جتزئ كل واحدة منهما عن سبعة.
وعن  واإلنسان إذا ضحى بشاة جاز أن يشرك فيها أبويه أو بعض أقاربه، فيقول: اللهم تقبل عين

 أبوي.
ه؟ جيوز على الصحيح؛ ألن البدنة جتوز فهل جيوز أن جيعل سبع البقرة أو سبع البدنة عنه وعن أبوي

 ن اإلبل أو البقر أكثر من حلم الشاة.عن سبع شياه، وقد يكون السبع م

(22/31) 

 

  جيزئ من األضاحيما ال
ذكر املصنف ما ال جيزئ من األضاحي: فال جتزئ اهلزيلة اليت ال مخ فيها، واهلزال: هو الضعف، 

ها؛ ويكون ذلك عن قلة التغذية وحنوها، ويعرف ذلك بقلة حبيث إهنا لضعفها ليس فيها مخ يف عظام
هبت إحدى عينيها إما الشحم واللحم يف ظهرها وجسمها، وكذلك العوراء البَّي عورها، اليت ذ

 ببياض مينع النظر، وإما انفقأت العَّي ومل يبق هلا جرم.
 يف رجلها.وال العرجاء اليت ال تطيق املشي مع الصحاح، سواء كان يف يدها العيب أو 

وال اليت ذهبت ثناايها من أصلها، وعادة أن البهيمة إذا كربت وأسنت تتآكل ثناايها فمن آاثر 
حي قليالً قليالً حىت ال يبقى إال أصوهلا، وهذا يدل على أهنا قد كربت، فإذا األكل، فتنثلم وتنم

 ذهبت ثناايها من أصلها فال جتزئ.
د ورد يف ذلك أحاديث، فقد ورد النهي عن املقابلة كذلك إذا ذهب أكثر األذن أو القرن، وق

أعين: قطع األذن -قيمتها واملدابرة واخلرقاء والشرقاء وحنوهن، ولكن قد يقال: إن هذا ال يقلل من 
ورمبا أنه قد يرفع من مثنها، ولكن إذا عرف أنه ورد فيها هذا النص فتتجنب ألجل  -أو قطع القرن



ذا قطع قليل من األذن أو شق أعالها شقاً ومل يذهب منها شيئًا، أن تكون األضحية كاملة، أما إ
 ن قيمتها.وكذلك القرن إذا أخذ غالفه وبقي أصله؛ فلعل ذلك ال ينقص م

(22/32) 

 

 سن يف األضاحيما ي
قال املصنف رمحه هللا: )السنة حنر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى( النحر: هو طعنها يف أصل 

بَّي -اجلثة، وهو خيتص ابإلبل ألن عنقها طويل، فتطعن يف الوهدة اليت يف أصل العنق الرقبة مما يلي 
 [ .2 ِلَربَِّك َواحْنَْر{ ]الكوثر:ل، واستدل عليه بقوله تعاىل: }َفَصلِّ هذا هو األص -الرقبة والنحر

ه تعاىل: والسنة أن تكون اإلبل عندما تنحر معقولة يدها اليسرى وهي قائمة، واستدل على ذلك بقول
{ ]احلج: َها َصَوافن [ كانوا يصفوهنا صفوفًا، مث يعقلون من كل واحدة يدها 36}فَاذُْكُروا اْسَم اَّللِن َعَليـْ

ثالث، مث ميسكون رأسها حببل حىت ال تنفر، ويلوون رأسها إىل جانبها، يسرى، فتكون قائمة على ال
وهو معىن قوله: }فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوهُبَا{  قوائمها حببال، فإذا طعنت سقطت وماتت، -أيضاً -ويربطون 

ا، وقد مر ابن [ ، وبعضهم قد ينحرها وهي ابركة، السيما إذا مل يكن عنده من ميسكه36]احلج:
رجل ينحر بدنته وهي ابركة، فقال: )ابعثها قياماً مقيدة سنة حممد صلى هللا عليه وسلم( ، عمر على 

 ك جاز أن ينحرها وهي ابركة.وهذا من السنن، ولكن إذا عجز عن ذل
 وهل جيوز ذحبها يف أصل الرأس؟

 
 اجلواب

إماتتها، أما  الصحيح أنه لو ذبح اإلبل يف أصل الرقبة مما يلي الرأس أجزأ ذلك؛ ألنه حصل بذلك
البقر والغنم فإهنا تذبح، توضع على جنبها األيسر ويستقبل هبا القبلة، وتذبح البقرة والغنم ضأانً أو 

  أصل الرأس، ولو حنرت الشاة يف أصل الرقبة أو البقرة أجزأ، ولكنه خالف األوىل.معزاً يف
 ويقول عند الذبح: )اللهم هذا منك ولك( .

ًَ لك، وإن كان الذي أيكله هو اإلنسان، ولذلك قال تعاىل: عين: أنت املتفضل به وحني ن نذحبه رضًا
َ حُلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها وَ  [ أي: هللا تعاىل غين عنها، 37َلِكْن يـَنَاُلُه التـنْقَوى ِمْنُكْم{ ]احلج:}َلْن يـََناَل اَّللن

 ومن يطيع.ذلك حىت يعلم من ميتثل وعن حلومها ودمائها، ولكن امتحنكم واختربكم ب
ثلث األضحية وكذا  -وسن أن جيزئ األضحية أثالاًث، هكذا ورد عن كثري من الصحابة، ثلث ألهله



يهديه ألقاربه وجريانه، ولو كان عندهم من األضاحي، والثلث اآلخر: يتصدق والثلث الثاين  -اهلدي
 لو كانوا بعيداً.به على املساكَّي والضعفاء وذوي احلاجات، يلتمسهم و 

ذه األزمنة تكثر األضاحي واهلدااي، ففي مكة يضيع كثري منها، وابألخص يف يوم العيد، حيث ويف ه
شركات تتقبل األضاحي وتذحبها، مث تسلخها، وترسل هبا إىل  حيرق أو يدفن كثري منها، ولكن هناك

عيات ت وينتفع هبا، مثل اجلمبالد بعيدة أو قريبة هبا حاجة، وهناك من أيخذها ويثلجها يف ثالجا
اخلريية، وقد زران بعض اجلمعيات قبل أسبوعَّي أو ثالثة، ووجدان عندهم أضاٍح موجودة إىل اآلن يف 

كل يوم عددًا؛ وذلك ألن كثرياً من أهل القرى ذوو حاجة وفقراء ومساكَّي،   الثالجات، يوزعون منها
تغري، واالنتفاع هبا عند يف حفظها عن التعفن والفكانت هذه الثالجات اليت تربع هبا احملسنون سبباً 

 احلاجة.
 ويسن أن حيلق بعدما يذبح أضحيته تشبهاً مبن يذبح اهلدي يف مكة، فإنه إذا رمى ذبح مث حلق،

فقالوا: أنت يف بلدك إذا ذحبت أضحيتك فإنه يسن أن حتلق رأسك؛ وذلك ألنه منهي عن حلق 
جاج يف احللق، وإذا كان حديث ر وذبح أضحيته تشبه ابحلرأسه يف أايم العشر، فإذا انتهت العش

 عهد ابحللق فليس بالزم.
لك األوقية جاز، فإن فتصدق بت -يعين: قدر قبضة اليد -ولو أكل األضحية كلها إال قدر أوقية

أكلها كلها ومل يطعم منها شيئاً ضمن بعضاً منها يتصدق به، ولو أن يشرتي من جزارين قدر األوقية 
 به. ويتصدق

األضحية فإنه ال أيخذ شيئاً من شعره، وال من ظفره، وال من بشرته يف العشر،  وذكران أن من أراد
راد أحدكم أن يضحي فال أيخذ من شعره وال ففي حديث أم سلمة مرفوعًا: )إذا دخلت العشر وأ

جنب أخذ من بشرته شيئاً حىت يضحي( ، واحلكمة يف ذلك: التشبه مبن ساق اهلدي، فإنه حيرم ويت
كأن املضحي عزم على أن يدفع شيئاً من ماله كاهلدي، ولكن إن فعل فال شيء شيء من شعره، ف

 عليه، وال مينعه ذلك عن األضحية.
تلوا حبلق اللحى يومياً أو كل يومَّي يقولون: ال نستطيع أن نصرب عن ذلك، فلذلك كثري من الذين اب

ترك طاعة، وبعضهم ال  ، فيجمع بَّي معصية وبَّيبعضهم يرتك األضحية اليت حترمه من حلق حليته
يصرب، فيقدم على حلق حليته مع كونه يريد أضحية، فنقول له: عود نفسك الصرب، واصرب هذه 

 ولعل ذلك يكون سبباً يف أن يفتح هللا عليك، ويهديك فال ترجع إىل هذه املعصية. العشرة األايم؛

(22/33) 

 



 العقيقة وأحكامها

(22/34) 

 

 حكم العقيقة
العقيقة: هي النسيكة اليت تذبح عن املولود، إذا رزق هللا اإلنسان مولوداً فإهنا نعمة من هللا، فعليه أن 

 ينسك عنه نسيكة.
، فأكثرهم على أهنا سنة ال تصل إىل الوجوب، وذهب بعضهم إىل وجوهبا عند واختلف يف حكمها

لوا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )كل غالم مرهتن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه القدرة، واستد
ويسمى( واختلف يف معىن )مرهتن( فقيل: إنه مرهتن عن الشفاعة لوالديه إذا مل يعق عنه، وقيل: إنه 

 عن برمها أو عن خدمتهما وطواعيتهما، وهذا دليل على آكديتها.مرهتن 

(22/35) 

 

 ما جيزئ يف العقيقة وما ال جيزئ
 يذبح عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة، فالصيب الذكر يذبح عنه شااتن.

 والبد يف العقيقة من السالمة من العيوب اليت ال جتزئ معها يف األضحية وال يف اهلدي.
 يذبح عنها شاة. -يعين األنثى-واجلارية 
ه ال جيزئ يف العقيقة شرك يف دم، مبعىن: أنه لو كان هناك سبعة ولد لكل واحد منهم مولود، وورد أن

فال يقولوا: نشرتك يف هذه البدنة، هذا أيخذ سبعان، وهذا أيخذ سبعًا، فالذي له ذكر أيخذ سبعَّي، 
وإذا أراد أن  ال جيزئ، والبد أن تكون العقيقة اتمة،والذي له أنثى أيخذ سبعًا، فأكثر العلماء أنه 

يذبح بدنة فليجعلها اتمة عن ولده، وكذلك إذا أراد أن يذبح بقرة فالبد أن تكون اتمة، والبد أن 
 تكون ثنية جتزئ يف األضحية.

(22/36) 

 



 ما يسن يف العقيقة
  يكسر هلا عظم.استحبوا يف العقيقة أال تكسر العظام تفاؤالً ابلسالمة، قالوا: ال

 من ذلك.وهذا من ابب التفاؤل، وإال فعند احلاجة ال مانع 
الثاين، ولكن ووقت ذحبها يف اليوم السابع، وإن عجلها أجزأ ذلك، كأن يذبح يف اليوم األول أو 

فإذا فات ففي  -يعين: بعد أسبوعَّي-األفضل يف اليوم السابع، فإذا فات ففي اليوم الرابع عشر 
فإذا فات فإهنا ال تعترب بعد ذلك األسابيع، بل يذحبها مىت  -أي: بعد ثالثة أسابيع- إحدى وعشرين

، ومنهم من اعترب األسابيع ين أو ثالثة وعشرين أو أربعة وعشرينتيسرت، يذحبها يف يوم اثنَّي وعشر 
ن بعد ذلك فقال: إذا فاته احلادي والعشرون تذبح يف اليوم الثامن والعشرين، وإذا فاته الثام

والعشرون تذبح يف اليوم اخلامس والثالثَّي، وهكذا، ولكن األصل أهنا ال تعترب، وأنه يذحبها يف أي 
 يوم تيسر.

، وذهب بعضهم إىل أنه جيعلها وليمة، ويدعو إليها وحكمها كاألضحية، يتصدق منها ويهدي يقولون:
ولودة، مث يدعون له ولولده ابلصالح أصدقاءه وجريانه وأقاربه، وخيربهم أبهنا عقيقة املولود فالن أو امل

 والنبات احلسن وحنو ذلك.
 ى يف اليوم السابع، ولكن الصحيح أنهواملؤلف ما تكلم على تسمية املولود، وأكثرهم قالوا: يسم

جيوز التسمية قبل ذلك، ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )ولد يل الليلة غالم مسيته ابسم أيب 
 جيوز التسمية قبل اليوم السابع.إبراهيم( فدل على أنه 

هنم قد واحلديث الذي فيه: )تذبح يوم سابعه ويسمى( املراد: أنه يسمى مىت تيسر االسم، وذلك أل
ختالف يف ذلك، مث بعد ذلك خيتارونه ولو مل يكن يف اليوم السابع بل يتأخرون يف اختيار االسم لال

 بعد اليوم العاشر أو حنوه.

(22/37) 

 

 األسئلة

(22/38) 

 



 حكم من حتلل بعدما ذبح ورمى جهالً 
 
 

 السؤال
ذكرمت أن التحلل األول يكون بفعل اثنَّي من ثالثة: وهي الرمي واحللق والطواف دون النحر، وحنن 
يف إحدى السنوات حتللنا التحلل األول بعد أن رمينا وحنران، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وماذا علينا 

 كم هللا خرياً؟وجزا 
 

 اجلواب
م معذورون ابجلهل، وكان عليكم أن تتثبتوا يف النحر، فهو ليس من أسباب التحلل؛ وذلك ألنه نتأ

 ليس عاماً لكل احلجاج خبالف احللق والرمي.

(22/39) 

 

 حكم أتخري الطواف والسعي إىل الوداع
 
 

 السؤال
ف الوداع بعض الناس يؤخرون طواف وسعي احلج إىل الوداع، ويطوفون طواف احلج وينوي به طوا

 ويسعى بعد ذلك، ويكون آخر عهده ابلبيت السعي، فهل فعلهم صحيح؟
 

 اجلواب
صحيح إن شاء هللا، واألوىل أهنم يعيدون الطواف مرة اثنية بعد السعي، ولكن الفصل ابلسعي ال 

 يعترب عمالً.

(22/40) 

 



 حكم اللعب يف الكمبيوتر للصغار والكبار
 
 

 السؤال
 يوتر للصغار والكبار؟هل جيوز اللعب يف الكمب

 
 اجلواب

لناس يتخذوهنا ملهاة، ويعرضون فيها هذه األجهزة واألدوات فيها منفعة ومصلحة، ولكن كثري من ا
أشياًء فيها شيء من الباطل، فننصح بعدم اختاذها هلذه األغراض، وإذا كان والبد أن األطفال يتلهون 

اسبهم، دون أن ينشغلوا مبا هو حمرم، ولو كان بشيء يشغلهم فيختار هلم يف هذه األجهزة أشياء تن
 فيها شيء من اللهو.

(22/41) 

 

 حكم احللق يف العشر للمضحي
 
 

 السؤال
إذا دخلت العشر وأريد أن أضحي، وقد مضت علين مدة األربعَّي يوماً ومل آخذ من شعر إبطي 

 وغريه، فما احلكم يف ذلك؟
 

 اجلواب
أنك تستوحش منها  لكن إذا طال شاربك أو أظفارك لدرجة ال حرج أن تصرب هذه العشرة األايم،

 فلك أن تقصر منها للعذر.

(22/42) 

 



 حكم التوكيل يف احلج ممن هو مقيم مبكة
 
 

 السؤال
أان مقيم يف هذه البالد، ووكلين أحد اإلخوة يف بلدي ابحلج عن أمه املتوفاة؛ وذلك لعدم استطاعته 

 لبالد، فهل جيزئ هذا العمل؟أن جيهز من حيج عنها من خارج هذه ا
 

 اجلواب
 جيزئ إذا مل يستطع أن جيهز إنساانً حيج عن أمه من بلدها.

(22/43) 

 

 حكم قطع احلمل لعذر املرض
 
 

 السؤال
امرأة متزوجة وعندها مخسة أطفال، وهي مريضة مبرض السكر، واحلمل يؤثر على صحتها، فهل جيوز 

 هلا إجراء عملية ملنع احلمل؟
 

 اجلواب
جيوز هلا إذا قرر األطباء أن احلمل خطر على صحتها، كأن يقولوا: إذا محلت فإهنا تتعرض ألمراض 

 ليها خطر فليس هلا ذلك.قد توهنها وقد تودي حبياهتا، فأما إذا مل يكن ع

(22/44) 

 

 ميقات من سافر إىل املدينة
 



 
 السؤال

 ه اإلقامة، وأراد أن يعتمر، فمن أين حيرم؟رجل من أهل الرايض سافر إىل املدينة املنورة ومل تكن نيت
 

 اجلواب
إذا نوى العمرة وهو يف املدينة أحرم من ميقات املدينة، وإذا مل ينو إال بعدما خرج من املدينة أحرم 

 .من ميقات اجلحفة أو حنوه

(22/45) 

 

 حكم من منع زوجته من احلج
 
 

 السؤال
 ج وأقسم مييناً على هذا؟ وهل للزوجة معصيته؟ما حكم الزوج إذا منع زوجته من السفر إىل احل

 
 اجلواب

 ال جيوز له منعها إذا مل تكن قد أدت فرض احلج، فال مينعها إذا توافرت األسباب لديها وقدرت، وهلا
أن تعصيه واحلال هذه؛ وذلك ألن هذا فرض هللا، وال جيوز أتخريه، وال إمث عليها، وال يلزمه أن ينفق 

 ينفق عليها، ووجدت حمرمًا، فالفرض ال يسقط عنها مبنعه هلا.عليها إذا وجدت من 

(22/46) 

 

 حكم لعن الزوجة
 
 

 السؤال



إذا قال يل زوجي: لعنك هللا، فهل معىن هذا أن أحداً منا قد طرد من رمحة هللا لقوله ذلك؟ وكيف 
بعض ما يبين أن يصأتعامل معه؟ وهل أطلب منه أن يفارقين إذا كرر اللعن أو الدعاء علّي خشية 

 يقول؟
 

 اجلواب
هذا حرام، وهذه الكلمات ورد فيها وعيد شديد، ولكن ال حترم زوجته عليه إذا أطلق عليها اللعن، 

وهذا ال يوجب املقاطعة والقطيعة، ولكن ينصح هذا الزوج الذي أطلق هذا اللعن، ويرشد إىل أن 
 عليه أن يتوب ويستغفر وميلك لسانه.

(22/47) 

 

 ترتيبمار من غري حكم رمي اجل
 
 

 السؤال
 إذا رمى احلاج اجلمار بغري ترتيب، فهل يصح حجه أم ماذا عليه؟

 
 اجلواب

لوسطى، مث ابلصغرى فال يعترب رميه صحيحًا، وال الصحيح عليه دم، لو بدأ من مجرة العقبة، مث اب
 اجباً جيرب بدم.يصح له إال الصغرى، وعليه أن يعيد الوسطى مث الكربى، فإذا مل يفعل فإنه ترك و 

(22/48) 

 

 جواز اإلحرام من جدة ملن مل ينو العمرة
 
 

 السؤال



رر أن يعتمر من جدة، فهل لو ذهب أحد إىل جدة، ومل يكن عنده نية العمرة أو احلج، مث ملا وصل ق
 حيرم من جدة أم ماذا يفعل؟

 
 اجلواب

 حيرم من جدة. نعم، إذا مل ينو العمرة ومل ختطر بباله حىت وصل إىل جدة جاز أن

(22/49) 

 

 حكم التوكيل للحج عن العاجز من غري البلد
 
 

 السؤال
من أهل الرايض فهل له أن يوكل من حيج عنه من القرى اجملاورة إذا كان شخص عاجزاً عن احلج 

 للرايض؟
 

 اجلواب
، وإن كان فإنه يوكل من حيج عنه من بلده إذا كان فرضاً  -يعين: مرض أو ِكرَب -إذا كان عجزه بدنياً 

املال أن حيج من  نفالً جاز من كل مكان، أما إذا كان عجزه ماليًا، حبيث إنه ال يستطيع من حيث
من  -مثالً -عشرة آالف، ولو حجج  -مثالً -بلده، عنده مال قليل، والتكلفة من بلده تكلفه 

أهل الطائف  الطائف لكلفت عليه ألفَّي، وهو ال جيد إال األلفَّي، فله أن يوكل من حيج عنه من
 ابأللفَّي.

(22/50) 

 

 اإلشهاد على الطالق
 
 



 السؤال
الق السنة طلقة واحدة، مث راجعتها بعد العدة، وبعد مرور سنة تقريباً أردت طالقها طلقت زوجيت ط

مرة اثنية فكانت الصيغة التالية: أشهدك اي فالن بن فالن، واي فالن بن فالن أين طلقت زوجيت فالنة 
 قة الثانية، فهل يقع الطالق هبذه الصيغة؛ مع العلم أين نويت الطالق؟بنت فالن الطل

 
 باجلوا

الطلقة األوىل وقعت، لكن إذا كان راجعها وهي يف العدة عادت إليه وألهنا رجعية وبقيت معه، مث 
ه طلقها الطلقة الثانية، وأشهد عليها، وأوقع هبا طلقة اثنية، فلم يبق له بعد ذلك إال واحدة، ويصح ل

 عد العدة فال تصح الرجعة.أن يراجعها، ومىت طلقها الثالثة مل حتل له إال بعد زوج، أما إذا راجعها ب

(22/51) 

 

 ار إذن الوالدين يف طلب العلماعتب
 
 

 السؤال
أان يف بلد ليس فيه علماء، ويوجد طلبة علم قليلون وليسوا ابملستوى املطلوب، فهل جيوز يل أن 

 ون إذن والدي؟أخرج يف طلب العلم د
 

 اجلواب
 نرى أنك ال خترج إال إبذن والديك، وإبمكانك أن تقرأ على طلبة العلم املوجودين، وليس شرطاً أن
يكونوا رابنيَّي، وإبمكانك أن أتخذ من املعلومات اليت عند هذا واليت عند هذا وعند هذا، وكذلك 

 وحنوها.تستفيد من املؤلفات املنتشرة بكثرة، وتستفيد من اإلذاعات 

(22/52) 

 



 حكم هجر من أراد االعتداء على العرض
 
 

 السؤال
حصل بيين وبَّي شخص خصومة بسبب حماولته التعدي على عرضي، فهل جيوز يل أن أقطعه؟ وإذا 

 مت وأان على هذه احلال فكيف يكون األمر؟
 

 اجلواب
ب ويندم جره إىل أن يتو عراض فلك أن هتال شك أنه إذا هم هبذه املعصية وهبذا االعتداء على األ

 ويعتذر.

(22/53) 

 

 حكم جتميع جلود األضاحي وبيعها
 
 

 السؤال
 هل جيوز جتميع جلود األضاحي وبيعها وإعطاء نقودها للفقراء؟

 
 اجلواب

ق نعم، لكن ال يبيعها أهلها، أما إذا تصدقوا هبا على اجلمعيات، ومجعت مث دبغت وبيعت، وتصد
 غ فال أبس.بثمنها، أو بيعت قبل أن تدب

(22/54) 

 

 حكم اعتزال الناس ملعاصيهم
 



 
 السؤال

بعض الناس إذا رزقوا مبولود فإهنم أيخذون العقيقة إىل الرب، ويعزمون بعض األصحاب، فهل يف ذلك 
 شيء أو ال؟

 
 اجلواب

ذلك، القصد هو ذحبها، والفرح هبذا املولود يقتضي أهنم جيتمعون على طعام وأيكلون منه، ال أبس ب
 كن عليهم أن يتصدقوا ولو ببعض منها.ل

(22/55) 

 

 حكم االنعزال عن الناس ألجل ما ميارسونه من املعاصي
 
 

 السؤال
أان أواجه بعض املشاكل، فإنين انقطعت عن الناس الذين من حويل؛ وذلك ألنين أراهم يتساهلون يف 

 العيش مع الذين من حويل مساع الغناء والنظر إىل الدش، فكيف أوفق بَّي تقواي هلل عز وجل وبَّي
 من أهلي وأقاريب؟

 
 اجلواب

ستهم تقسي قلبك، أو جترك إىل أن حترص على أن تبذل هلم النصح والتوجيه، وإذا رأيت أن جمال
 تصري معهم فابتعد عنهم، وإذا كان يف اجملالسة شيء من ختفيف الشرور واملنكرات فال تقاطعهم.

(22/56) 

 

 [23شرح أخصر املختصرات ]
لقد خصص العلماء للجهاد ابابً مستقالً ذكروا فيه أحكام اجلهاد ومسائله؛ كحكمه، وصفته، 



وأحواله، وفيئه وغنائمه، وعلى من يصرفان، ومن يقتل ومن ال يقتل، ومن جتب طاعته، وحنو ذلك، 
 وهذا يدل على أمهية اجلهاد يف ديننا اإلسالمي، وأنه ال يستقيم أمر الدين وعزه إال به.

(23/1) 

 

 أحكام اجلهاد يف سبيل هللا
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]كتاب اجلهاد وهو فرض كفاية إال إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، 

أو كان النفري عاماً ففرض عَّي، وال يتطوع به َمْن أحد أبويه حر مسلم إال إبذنه، وسن رابط، وأقله 
لصرب معه، ومتلك خمذل ومرجف، وعلى اجليش طاعته وا ساعة، ومتامه أربعون يومًا، وعلى اإلمام منع

الغنيمة ابالستيالء عليها يف دار حرب، فيجعل مخسها مخسة أسهم: سهم هلل ولرسوله، وسهم لذوي 
 القرَب، وهم: بنو هاشم واملطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكَّي، وسهم ألبناء السبيل.

ل سهم، وللفارس على الباقي بَّي من شهد الوقعة: للراج وُشرط فيمن يسهم له إسالم، مث يقسم
 فرس عريب ثالثة، وعلى غريه اثنان، ويقسم حلر مسلم مكلف، ويرضخ لغريهم.

وإذا فتحوا أرضاً ابلسيف ُخريِّ اإلمام بَّي قسمها، ووقفها على املسلمَّي، ضارابً عليها خراجاً مستمراً 
 ملصاحل يفءٌ  -كجزية وخراج وعشر-بال قتال  يؤخذ ممن هي يف يده، وما أخذ من مال مشرك

 املسلمَّي، وكذا مخس مخس الغنيمة.
فصل: وجيوز عقد الذمة ملن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤالء حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية، وغريهم 
حىت يسلموا أو يقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنَّي مصغرين، وال تؤخذ من صيب وعبد وامرأة وفقري عاجز 

م فيما يعتقدون حترميه من نفس وعرض ومال وغريها، وحنوهم، ويلزم أخذهم حبكم اإلسال عنها
ويلزمهم التميز عن املسلمَّي، وهلم ركوب غري خيل بغري سرج، وحرم تعظيمهم وبداءهتم ابلسالم، 
وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر هللا أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخري اإلمام فيه  

 سري حريب[ .كأ

(23/2) 

 

 تعريف اجلهاد وحكمه
اجلهاد: هو قتال الكفار، ومن العلماء من جيعله مع احلدود كما فعل صاحب املغين وغريه كثري، 



ومنهم من جيعله مع العبادات كما يف املقنع وشروحه؛ وذلك ألنه عبادة، وبعض العلماء جعلوه ركناً 
يفيته، ويف اليت وردت يف فضل اجلهاد، واليت وردت يف كمن أركان اإلسالم؛ وذلك لكثرة األحاديث 

جهاد النيب صلى هللا عليه وسلم، فإنه مل يستقر يف  -أيضاً -العمل فيه، وهي كثرية، ويدل على ذلك 
املدينة بعدما هاجر إال وقتاً يسرياً مث بدأ يغزو ويهادن، ووقعت يف كل سنة عدة غزوات إىل أن 

 ابإلسالم.فتحت البالد، ودان العباد 
، ومأموراً ابالقتصار على البالغ: }ِإْن َعَلْيَك ِإالن اْلَبالُغ{ وقد كان أوالً منهياً عن القتال

[ ، وكذلك كان منهياً عن بداءة أحد 99[ ، }َما َعَلى الرنُسوِل ِإالن اْلَبالُغ{ ]املائدة:48]الشورى:
[ ، }َلْسَت 45ق:: }َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم جبَبناٍر{ ]أو قتال أحد إال بعد أن يبدأ، فنزل عليه يف أول األمر

[ ، }َما َعَلى الرنُسوِل ِإالن 48[ ، }ِإْن َعَلْيَك ِإالن اْلَبالُغ{ ]الشورى:22َعَلْيِهْم مبَُصْيِطٍر{ ]الغاشية:
 [ وأشباه ذلك.6[ ، }َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِديِن{ ]الكافرون:99اْلَبالُغ{ ]املائدة:

ُْم ظُِلُموا{ ملا قويت معنوية املسلمَّي أذن هلم يف اجلهو  اد، قال تعاىل: }ُأِذَن لِلنِذيَن يـَُقاتـَُلوَن أبَِهنن
[ فأول األمر كانوا ممنوعَّي، مث بعد ذلك أذن هلم أن يقاتلوا من بدأهم، ويكون القتال 39]احلج:

 [ .190ُلوَنُكْم{ ]البقرة:للدفاع: }َوقَاتُِلوا يف َسِبيِل اَّللِن النِذيَن يـَُقاتِ 
[ واستقر 5لثة: قتال كل الكفار يف قوله: }فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكََّي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم{ ]التوبة:مث احلالة الثا

 األمر على قتال مجيع املشركَّي حىت يسلموا.
ن يقاتلوا يف واجلهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقَّي، ومعناه: أهنم مأمورون أب

 قة تكفي فإنه يسقط اإلمث عن الباقَّي.سبيل هللا، فإذا قامت به فر 

(23/3) 

 

 احلاالت اليت يكون اجلهاد فيها فرض عَّي
 مىت يكون اجلهاد فرض عَّي؟ يف ثالث حاالت: احلالة األوىل: إذا حضر املسلم الصف.

 احلالة الثانية: إذا استنفره اإلمام.
 مههم العدو.احلالة الثالثة: إذا د

[ ، 45ِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبـُُتوا{ ]األنفال:الدليل على األول: قول هللا تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا ِإَذا لَ 
[ 15:الوقوله تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم النِذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفال تـَُولُّوُهُم اأَلْداَبَر{ ]األنف

 فهذا دليل على أن من حضر الصف وجب عليه الصرب، ووجب عليه القتال، وصار فرض عَّي.



قـَْلُتْم ِإىَل اأَلْرِض{  أما النفري فدليله قوله تعاىل: }َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروا يف َسِبيِل اَّللِن ااثن
 ري.[ فإذا دعاهم اإلمام أن ينفروا وجب عليهم النف38]التوبة:

اء وعلى وإذا دهم البالد عدو، وليس هلم به قدرة فإنه يتعَّي اجلهاد عليهم مجيعاً حىت على النس
 الكبار والصغار، كل بقدر ما يستطيعه.

(23/4) 

 

 وجوب استئذان الوالدين يف جهاد التطوع
 عليه وسلم ملا ذكر املصنف رمحه هللا أنه: ال جياهد احلر املسلم تطوعاً إال إبذن أبويه؛ لقوله صلى هللا

 جاءه رجل يستأذنه يف اجلهاد: )أحي والداك؟ قال: نعم.
 فجاهد( فإذا أذان له جاز، وأما إذا كان فرض عَّي فإنه ال يستأذن أحدًا، بل ينفر.قال: ففيهما 

حق الوالدين؛ ألن رضا الرب يف رضا الوالدين، وسخط الرب يف سخط وهذا يدل على عظم 
 الوالدين.

(23/5) 

 

 الرابط يف سبيل هللا يةسن
[ الرابط: 200يسن الرابط، قال تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا اْصرِبُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا{ ]آل عمران:

هو مالزمة الثغور اليت أييت منها العدو، إذا كان العدو أييت من هذا الطريق، سواء على أرجلهم أو 
لذين يرابطون فيها هلم أجر كبري؛ ألهنم حيرسون املسلمَّي لئال فا، على خيل أو سيارات أو حنوها

أيتيهم أحد من هذا الفج وهم على حَّي غفلة، فإذا أحس املرابط ابلعدو جاء وأنذر املسلمَّي وقال: 
جاءكم العدو فاستعدوا، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: )رابط يوم يف سبيل هللا خري من الدنيا وما 

 عليها( .
 اعة، وأكثره أربعون يومًا، فإذا رابط أربعَّي يوماً يف هذا الثغر فإن على اإلمام أن يبدله بغريه.س لهوأق

(23/6) 

 



 منع اإلمام للمخذلَّي واملرجفَّي
إذا غزا املسلمون أو أرادوا الغزو فال جيوز أن يكون فيهم املخذل واملرجف، فيمنع اإلمام املخذل 

َتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالنِذيَن يف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن يف اْلَمِديَنِة لَنـُْغرِيـَننَك واملرجف، قال تعاىل: }َلِئْن ملَْ   يـَنـْ
املخذل: هو الذي خيذل اجملاهدين، فيقول: ال خترجوا، ال حاجة ألحد منكم، [ ف60ألحزاب:هِبِْم{ ]ا

إىل اجلهاد يف هذا الوقت؛ خيذهلم وليست هناك ضرورة إليكم، واجلهاد ليس بضروري، وال حاجة 
 ومينع كثرياً منهم عن مقابلة العدو.

ضعفاء ال تقدرون  عليكم، أنتم واملرجف: هو الذي يهول األمر، فيقول: إن عدوكم سوف يستويل
على أن تقاوموا، العدو أكثر منكم عدداً وقوة، ليس عندكم ما تقاومون به عدوكم، سوف يستولون 

ن؟! فيسبب أن ترجتف القلوب، فمثل هؤالء ال جيوز أن يكونوا يف الغزو، عليكم، فماذا تفعلو 
 ومينعهم اإلمام من اخلروج معه.

(23/7) 

 

 وجوب طاعة األمري
 قوله: )وعلى اجليش طاعته والصرب معه( .

جيب على كل اجليش الذي ينفر أن يطيعوا أمريهم ويصربوا معه، ولكن إمنا الطاعة يف املعروف، ثبت 
ى هللا عليه وسلم أمر على سرية عبد هللا بن جحش، وأمرهم أن يطيعوه، مث إنه غضب عليهم، أنه صل

 أن تطيعوين.يوقدوا انراً وقال: ادخلوها، فقد أمركم النيب صلى هللا عليه وسلم  فأمرهم مرة أن
فز بعضاً فأراد بعضهم أن يدخلها، مث قالوا: ما فرران إال من النار، كيف ندخلها؟! ومل يزل بعضهم حي

ته حىت مخدت النار وسكن غضبه، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إمنا الطاعة يف املعروف( فطاع
 تكون فيما فيه مصلحة.

فقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم أراد أن يعطي وهلم أن يشريوا عليه مبا يرون فيه مصلحة، 
حزاب، فاستشار سعداً فقال: إن كان أمراً أتمران غطفان ثلث مثار املدينة على أن يرجعوا يف غزوة األ

واحدة، فعند ذلك قبل كالم سعد، وكذلك يف كثري  به فسمعاً وطاعة، وإن كان رأايً فال وهللا وال مترة
{ ]من األمور كان يستشري  آل هم عمالً بقوله تعاىل: }َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكنْل َعَلى اَّللِن

[ فعليهم أن يشريوا عليه مبا يرونه صاحلًا، وأن يصربوا معه، وأال ينصرفوا وال يرجعوا 159عمران:
  يرجع اجليش.حىت



(23/8) 

 

 صفة الغزو وترتيب اجليش
صفة الغزو والقتال موسعة يف كتب الفقه، ووقت اختيار البداءة يف القتال أن النيب صلى هللا عليه 

زالت الشمس، وهبت الرايح، ونزل النصر ابتدأ يف القتال، وكان يدعو وسلم كان ينتظر حىت إذا 
زمهم، ري السحاب، وهازم األحزاب، اهعندما يبدأ يف القتال فيقول: )اللهم منزل الكتاب، وجم

وزلزهلم، وانصران عليهم( ، فكان يعبئ اجليش فيجعله مقدمة وجناحَّي، وجيعل لكل جناح وجانب من 
مؤخرته من حيث الذين يكادون أن ينهزموا، فيحثهم على الصرب والثبات، مث حيثهم، وكان جيعل يف 

 يشجعهم على اإلقدام واملبارزة.

(23/9) 

 

 كيفية تقسيم الغنائم
والقتال هو مقابلة الصفَّي، وقتل كل منهم لآلخر إىل أن حيصل النصر للمسلمَّي واهلزمية للكافرين، 

وال جيوز األسر إال بعد اإلثخان؛ لقوله تعاىل: }َحىتن ِإَذا  مث إذا اهنزموا فإهنم يدفعوهنم ويقتلون،
[ أي: األسر، أي: 4اَثَق{ ]حممد:[ يعين: أكثرمت فيهم القتل }َفُشدُّوا اْلوَ 4َأْثَخنُتُموُهْم{ ]حممد:
 أوثقوهم واربطوهم.

ستيالء مث بعد ذلك إذا اهنزموا ملك املسلمون ما كان عندهم، ويسمى غنيمة، ومتلك الغنيمة ابال
عليها بدار احلرب، فمىت استوىل عليها املسلمون ميلكوهنا، ومسيت غنيمة؛ ألهنم غنموا ورحبوا، فإذا 

أسهم: مخس يقسم، وأربعة أمخاس للغامنَّي، واخلمس الذي حيرز  غنمها املسلمون قسموها مخسة
َا َغِنْمُتْم ِمْن شَ  ْيٍء فََأنن َّلِلِن مُخَُسُه َولِلرنُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب جيعل مخسة أسهم، قال هللا تعاىل: }َواْعَلُموا َأمنن

لسهم الذي هلل ولرسوله مصرفه كمصرف الفيء، [ ا41َواْليَـتَاَمى َواْلَمَساِكَِّي َواْبِن السنِبيِل{ ]األنفال:
ح جيعل يف مصاحل املسلمَّي، ويكون لبيت املال يف املصاحل اليت حيتاج إليها من بناء مساجد، وإصال

الطرق، وبناء القناطر واجلسور اليت فوق البحار مثالً وكذلك أيضاً رزق وإعاشة القضاة وحنوهم، كل 
 هذا يدخل يف بيت املال.

وي القرَب فاختلف يف أهله، فأكثر العلماء على أهنم بنو هاشم وبنو املطلب؛ ألنه صلى أما سهم ذ



هذه األزمنة قد يقال: إهنم تفرقوا وكثروا، فال هللا عليه وسلم كان يعطيهم من سهم ذوي القرَب، ويف 
 ميكن حصرهم، فلذلك يعطى من هو حمقق النسب، وكذلك أيضاً يعطى أقارب الرؤساء والسالطَّي،

 ويكون هلم حق يف مخس اخلمس.
 وسهم لليتامى الذين هم من الفقراء؛ وذلك ألهنم غري قادرين على الكسب.

 لفقراء أيضًا.وسهم للمساكَّي عمومًا، ويدخل فيهم ا
وسهم ألبناء السبيل، وقد تقدم تعريف الفقراء واملساكَّي وأبناء السبيل يف الزكاة، وأهنم ممن حتل هلم 

 ون من مخس الغنيمة.الزكاة، وكذلك يعط
مث بعد ذلك يقسم على الغامنَّي، ويشرتط فيمن يسهم له اإلسالم، فإذا قاتل مع املسلمَّي كافر فال 

 عطى الكافر من غنائم املسلمَّي، بل تقسم الغنائم على املسلمَّي الذين قاتلوا.جيوز أن يعطوه، فال ي
والراجل: هو الذي يقاتل على - تقسم أربعة أمخاس الغنيمة على من شهد الوقعة، للراجل سهم

وللفارس على فرس عريب ثالثة، وللفارس على فرس غري عريب سهمان؛ وذلك ألن اخليل  -رجليه
صرب، وأقوى يف اجللد، وأقوى يف السباق؛ لذلك يفضل الفرس العريب على غريه، العربية أقوى يف ال

ثاين: املقرئ، وهو ما كانت أمه عربية، ويقال يف غري العريب: اهلجَّي، وهو من كان أبوه عربيًا، وال
والربذون وهو ما ليس أحد من أبويه عربيًا، وملا فتحت بالد فارس اختلطت خيول املسلمَّي خبيول 

س، والفرس غري العريب أقل نكاية من العريب، فلذلك كان يعطى هذا الفرس سهمًا، ويعطى الفر 
رس له ثالثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، هذا الرجل سهمًا، فأما إذا كان أبواه عربيَّي فإن الفا

ال هو القول املشهور، وذهب احلنفية إىل أنه ال يزاد الفارس على سهمَّي، فيعطى الفرس سهمًا، و 
 يفرقون بَّي العريب وغريه.

والذي يقسم له من الغنيمة هو احلر املسلم املكلف، فال يقسم للنساء، وال يقسم للعبيد، وال يقسم 
ف كالصغري واجملنون، وال يقسم للكافر، وإمنا يرضخ هلم، والرضخ: هو إعطاؤهم من الغنيمة لغري مكل

 هلم.دون تسويتهم بغريهم، ويعطون شيئاً يكون مناسباً 

(23/10) 

 

 ختيري اإلمام يف األرض املفتوحة ابلسيف
إذا فتح اجملاهدون أرضاً ابلسيف ُخري اإلمام بَّي قسمها أو وقفها على املسلمَّي، ويضرب عليها 

خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، فمكة ملا فتحت عنوة ابلسيف وقفها النيب صلى هللا عليه وسلم؛ 



ا، أما أرض لما فتحها قسمها، وأعطى كالً من الغامنَّي جزءاً من أرضهفأصبحت وقفًا، أما خيرب ف
الشام ومصر والعراق فإهنم قسموا املساكن والدور، وأما املزارع فلم تقسم على الغامنَّي، بل جعلها 
عمر وقفاً يدر على بيت املال، وقال: إان ال أنمن أن تنقطع هذه الغنائم وتتوقف، فإذا جعلنا هذه 

يها خراجًا، فإذا زرعها املسلم لها وقفاً كانت غلتها لبيت املال، فوقفها كلها، وضرب علاألراضي ك
دفع أجرة عليها ودفع الزكاة، وإذا زرعها غري املسلم دفع األجرة، وأجرهتا العشر، والزكاة نصف 

نه يدفع العشر إذا كانت تسقى مبئونة، أو العشر بغري مئونة، فإذا زرعها مسلم وسقاها بال مئونة فإ
مبئونة فإنه يدفع ثالثة أرابع اخلمس، يعين: عشر اخلمس، عشر أجرهتا، وعشر زكاة، وأما إذا سقاها 

ونصف عشر، وأما إذا زرعها غري مسلم فليس عليه إال اخلراج مستمراً كل سنة، حىت ولو مل يزرعها، 
 فإذا كانت يف يده وحتت تصرفه ضربت عليها أجرة سنوية.

(23/11) 

 

 تؤخذ من املشركَّي دون قتال ل اليتاألموا
ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن  األموال اليت تؤخذ من املشركَّي بال قتال تسمى فيئًا، قال هللا تعاىل: }َما َأفَاَء اَّللن

ُهْم َفمَ 7َأْهِل اْلُقَرى فَِللنِه َولِلرنُسوِل{ ]احلشر: ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمنـْ ا َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه [ إخل، وقال: }َوَما َأفَاَء اَّللن
[ ، واجلزية تلحق ابلفيء، وكذلك عشر خراج األرض اخلراجية، 6ٍل َوال رَِكاٍب{ ]احلشر:ِمْن َخيْ 

والعشر الذي يؤخذ من أموال الكفار إذا اجتروا إلينا، فإذا كان الكفار جيلبون أمواالً إىل بالد 
 سنة. املسلمَّي للتجارة فإنه يؤخذ منهم العشر من التجارة كل

راج األرض اخلراجية، واجلزية اليت تؤخذ من أهل الكتاب؛ كلها نسميها فعشر جتارة احلريب مثاًل، وخ
ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فَِللنِه َولِلرنُسولِ   فيئًا، والفيء قد ذكر هللا تعاىل مصرفه فقال: }َما َأفَاَء اَّللن

[ أي: تصرف يف هذه األشياء كما 7ِل{ ]احلشر:َواْلَمَساِكَِّي َواْبِن السنِبي َوِلِذي اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى
 يصرف يف ذلك مخس الغنيمة.

(23/12) 

 

 عقد الذمة
جيوز عقد الذمة ملن له كتاب أو شبهته، ومعىن )عقد الذمة( : أن الكفار من اليهود أو النصارى 



، فاليهود هلم كتاب التوراة، والنصارى هلم كتاب وحنوهم تعقد هلم الذمة، والذين يشبهوهنم هم اجملوس
نعقد الذمة إال ألهل الكتاب، قال  اإلجنيل، أما اجملوس فقيل: هلم شبهة كتاب، وهللا تعاىل ما أمران أن

 َوَرُسوُلُه َوال َيِديُنوَن ِديَن تعاىل: }قَاتُِلوا النِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبَّللِن َوال اِبْليَـْوِم اآلِخِر َوال حُيَرُِّموَن َما َحرنَم اَّللنُ 
[ ، فقيدهم 29ْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن{ ]التوبة:احلَْقِّ ِمَن النِذيَن ُأوتُوا اْلِكتَاَب َحىتن يـُْعُطوا اجلِْْزَيَة عَ 

 ابلذين أوتوا الكتاب، أما الوثنيون فال يعقد هلم ذمة، وهذا هو القول املشهور.
ا تؤخذ اجلزية من مجيع الكفار: من الوثنيَّي واملشركَّي والدهريَّي وذهب بعض العلماء إىل أهن

ذها هو إقرارهم حىت يعرفوا اإلسالم، مث واهلندوس والبوذيَّي وحنوهم؛ وذلك ألن القصد من أخ
يدخلون فيه، وهذا هو الواقع؛ فإن كثرياً من اجملوس الذين يف املدائن وخراسان ملا رأوا معاملة 

لك مما محلهم على اإلسالم، فأسلموا وصاروا من جنود اإلسالم، وصار أولياؤهم املسلمَّي هلم كان ذ
فة كان أصله جموسياً، وكذلك البخاري من أصل جموسي وأوالدهم من علماء املسلمَّي، فـ أبو حني

وكثري غريمها، فدخل أجدادهم يف اإلسالم بسبب حسن التعامل الذي كانوا يشاهدونه من املسلمَّي، 
 ذه املعاملة حرية أن أهلها أهل دين صحيح، فلذلك دخلوا يف اإلسالم.فرأوا أن ه

ة، ولكن اآلية صرحية يف تقييد أخذ اجلزية أبهل فعلى هذا ال فرق بَّي الكتايب وغريه يف أخذ اجلزي
ُ َوَرُسوُلُه َوال َيِديُنوَن الكتاب: }قَاتُِلوا النِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبَّللِن َوال اِبْليـَْوِم اآلِخِر َوال حُيَّرُِموَن َما  َحرنَم اَّللن

[ فهذا قيد، 29جلِْْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن{ ]التوبة:ِديَن احلَْقِّ ِمَن النِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب َحىتن يـُْعطُوا ا
 فلذلك اقتصر بعض العلماء يف أخذ اجلزية من أهل الكتاب فقط.

وجدان فيها ما جييز أخذها من غريهم، ففي حديث بريدة الذي يف  وإذا نظران يف األدلة األخرى
ومل يقل: عدوك -يت عدوك من املشركَّي صحيح مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )وإذا لق

فادعهم إىل ثالث خصال، فأيتهن أجابوك هلا فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إىل  -من أهل الكتاب
زية، مث إن أبوا فاستعن ابهلل وقاتلهم( فجعل ثالث خصال: اخلصلة األوىل: اإلسالم، مث ادعهم إىل اجل

الثالثة: املقاتلة، فاستدل هبذا احلديث على أهنا تؤخذ من  اإلسالم، واخلصلة الثانية: اجلزية، واخلصلة
 مجيع الكفار.

ته، ويظنون وعلل الذين قالوا: ال تؤخذ إال من أهل الكتاب أبن أهل الكتاب هلم دين يعتقدون صح
 أهنم على حق، وأنه دين مساوي، ولكن دينهم منسوخ، وال يعترب صحيحاً.

اجلزية إال من أهل الكتابَّي، ومن اجملوس وأتباعهم، وهم الذين فاحلاصل أن الفقهاء قالوا: ال تؤخذ 
ن يف عهد دانوا بدينهم، مثل كفار بين تغلب، مع كوهنم كانوا عراًب، ومل يدخلوا يف اإلسالم، مث ملا كا

عمر ضرب عليهم اجلزية فامتنعوا، وقالوا: حنن عرب، كيف تضرب علينا اجلزية؟! فعند ذلك ضّعف 
قال: الزكاة اليت أنخذها من العرب املسلمَّي جنعلها عليكم مضاعفة، فرضوا بذلك، عليهم الزكاة، و 



العرب، ولكنهم تبعوا ونفروا من كلمة )جزية( ولكنهم بذلوها ابسم الزكاة مضاعفة، فهؤالء من كفار 
 النصارى، ولكن يقول علي وغريه: ما تبعوهم إال يف شرب اخلمر؛ ألهنم يقولون: إان نصارى ابالسم.

يقاتل أهل الكتاب ومن تبعهم حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية، أما غريهم من الكفار العرب أو من 
 فليس هلم إال اإلسالم أو السيف. العجم الذين ال كتاب هلم فإهنم يقاتلون حىت يسلموا أو يقتلوا،

(23/13) 

 

 تعريف اجلزية وكيفية أخذها
اجلزية: هي ضريبة تؤخذ من أهل الذمة سنواًي، وكانت تؤخذ منهم على قدر اليسار، فكانت تؤخذ 

من النصارى الذين يف اليمن يف جنران ويف احلبشة اثنا عشر ديناراً سنواًي، وأما من أهل الشام ومصر 
درة على الدفع، وقد فإهنا كانت أربعة وعشرين دينارًا؛ ألهنم أيسر، ومن أجل كثرة املال والقوالعراق 

أرسل النيب صلى هللا عليه وسلم يف حياته من يقبضها من البحرين، فأرسل أاب عبيدة وأاب هريرة، 
ستحقَّي، ومل وجبيت منهم أموال كثرية، وقسمها النيب عليه الصالة والسالم يف حياته، وأعطى منها امل

 ية من اجملوس وحنوهم.يدخر لنفسه منها شيئًا، وكذلك ُجبيت بعده ممن التزم ابجلز 
وتؤخذ منهم ممتهنَّي صاغرين، يقول هللا تعاىل: }َحىتن يـُْعُطوا اجلِْْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن{ 

ل أييت هبا وهو صاغر، مث [ فالبد أن يعطيها عن يد، فال يرسل هبا خادمه وال ولده، ب29]التوبة:
وان، وقوله: )عن يد( أي: ال عن يد غريه، فال يقف، ويطال وقوفه حىت يشعر ابلصغار والذل واهل

يوكل من يدفعها، )وهم صاغرون( الصغار: هو الذل واهلوان، فالبد أن يشعروا أهنم أذالء، وأهنم 
يب ال تضرب عليه؛ وذلك ألنه ال مهانون، وال تؤخذ اجلزية إال ممن عنده قدرة على دفعها، فالص

ىت يدفع منه، وكذلك املرأة فهي اتبعة لزوجها أو ألبيها، ميلك، وكذلك العبد اململوك ليس له ملك ح
وهكذا الفقري العاجز، وهكذا الراهب الذي ينفرد يف صومعته للتعبد، فإنه غالباً ال ميلك شيئًا، فمثل 

 عمى والزمن والشيخ الكبري.هؤالء تسقط عنهم، وكذلك من يشبههم مثل األ
مساجد ومزارع فحكمهم كسائر النصارى، تؤخذ منهم  وأما الرهبان الذين خيالطون الناس، ويتخذون

اجلزية، فتؤخذ من الرهبان، وتؤخذ من األحبار الذين هم علماؤهم، وتؤخذ من التجار وما أشبههم، 
 هذا حكمهم يف اجلزية.

(23/14) 



 

 أبحكام اإلسالموجوب معاملة أهل الذمة 
يُلزم اإلمام أخذ أهل الذمة حبكم اإلسالم فيما يعتقدون حترميه من نفس ومال وعرض وغريها، 

فيعاملهم أبحكام اإلسالم، ويلزمهم هبا؛ ألهنم دخلوا حتت حكم اإلسالم، فإذا حصل بينهم قتال 
من ولو كانت سرقة -فإننا حنكم عليهم ابلقصاص كما حنكم به على املسلمَّي، وإذا سرق أحد منهم 

حكمنا بقطع يده، والزان هم يعتقدون حترميه؛ فريجم من زىن منهم إذا ثبت الزان منه،  -نصراين مثله
إما ابإلقرار وإما ابلشهود، وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم أمر برجم اليهوديَّي اللذين زنيا، وكان 

وتعويضه ابجللد والتحميم، الذي هو الرجم، اصطلحوا على إسقاط احلد  -ملا كثر فيهم الزان-اليهود 
وقالوا: إنه كثر يف أشرافنا، فاصطلحنا على أن جنعل حداً يقام على الشريف والوضيع، وهو: أن 

يركب الزاين والزانية على برذون منكسَّي، وحيممون وجوههم، ويطوفون هبم يف العشائر، فلما حصل 
يهم، وقالوا: إن حكم فيهم حبد الزان م قالوا: احكم فالزان منهم يف عهد النيب صلى هللا عليه وسل

الذي هو الرجم مل نقبله، وإن حكم ابلتحميم قبلناه وجعلناه حجة لنا عند هللا؛ فأنزل هللا تعاىل فيهم 
ُهْم{ ]املائدة: نَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ لُوَن [ ، وقوله قبل ذلك: }يـَُقو 42قوله تعاىل: }فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بـَيـْ

[ فأمرهم صلى هللا عليه وسلم أن أيتوا 41يُتْم َهَذا َفُخُذوهُ َوِإْن مَلْ تـُْؤتـَْوُه فَاْحَذرُوا{ ]املائدة:ِإْن ُأوتِ 
 ابلتوراة، فوجدوا فيها آية الرجم، فأمر أن يرمجا.

ُهْم{ ]املائدة: نَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ ك: }َوَأِن [ مث قال بعد ذل42وقوله تعاىل: }فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بـَيـْ
ُ َوال تـَتنِبْع َأْهَواَءُهْم{ ]املائدة: نَـُهْم مبَا َأنَزَل اَّللن [ قيل: إن اآلية األخرية منسوخة ابألوىل، 49اْحُكْم بـَيـْ

وأن احلاكم فيهم خمري بَّي احلكم وتركه، وهذا قول أكثر العلماء، أننا خمريون أن حنكم بينهم أو أن 
نَـُهْم مبَا َأنَزَل  لعكس: أن األوىلنرتكهم، وقيل: ا هي املنسوخة، واألخرية هي احملكمة: )َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ

 اَّللنُ( .
واحلاصل أننا إذا حكمنا بينهم حكمنا بينهم بشرعنا، ومل حنكم بينهم بقوانينهم الوضعية، بل خنتار 

أي: إذا قتلوا  واملال كالسرقة،احلكم الذي هو حكم هللا تعاىل يف النفس كالقصاص، والعرض كالزان، 
اقتص منهم أو دفعت الدية كما يف احلكم اإلسالمي، وإذا زىن أحد منهم جلد إن كان بكرًا، ورجم 
إن كان ثيبًا، وكذلك حنكم بينهم يف القذف كحكمنا فيما بيننا، وكذلك حيكم فيهم يف املال حبكم 

 السرقة والنهب واالختالس وقطع الطريق وما أشبه ذلك.

(23/15) 

 



 إلزام أهل الذمة ابلتميز عن املسلمَّي يف العادة واهليئة واملعاملة
أهل الذمة يقيمون فيما بَّي املسلمَّي، ولكن يؤخذ عليهم العهد أن يكونوا متميزين عن املسلمَّي، 

ند وقد كتب عليهم عمر رضي هللا عنه كتاابً طويالً ملا تعهدوا له ببذل اجلزية، وقد أورده ابن كثري ع
بة، ورواه البيهقي يف سننه الكربى، [ يف سورة التو 29تفسري قوله تعاىل: }َحىتن يـُْعُطوا اجلِْْزَيَة{ ]التوبة:

وفيه التزامهم على أنفسهم مبا يلي: أننا نلتزم على أنفسنا أبال نركب خيول املسلمَّي، وأال نلبس 
ا، وأبن نكون على حال ال يكون عليها لباسهم، وال نتشبه هبم، وأبن نتميز عنهم معامالتنا وأعمالن

 ر، وجز مقدم رءوسنا، أي: قص الناصية عالمة عليهم.املسلمون، وكذلك نتميز بشد أوساطنا ابلزان
فكانوا جيعلون هلم عالمة يتميزون هبا على املسلمَّي، حىت إذا رآهم املسلمون عرفوا أهنم ليسوا 

فمن ذلك أال يبدءون ابلسالم، قال صلى هللا عليه مسلمَّي، فيعاملوهنم املعاملة اليت أمروا هبا، 
ارى ابلسالم، وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه( وأمران وسلم: )ال تبدءوا اليهود والنص

إذا سلموا علينا أن نقول: وعليكم، وال نقول: وعليكم السالم؛ وذلك ألهنم كانوا يقولون: السام 
 عليكم.

 .فأمران أبن نقول: وعليكم
ه فنقول: وعليكم فإننا نرد علي -وال يقول: السام-ولو حتققنا أن النصراين يقول: السالم عليكم 

 السالم، أو نقول: وعليكم.
ومعىن اضطرارهم إىل أضيق الطريق أهنم إذا دخلوا يف الطريق وكان ضيقاً كان هلم حافة الطريق، 

 لة إذالهلم وإهانتهم.وللمسلمَّي وسط الطريق؛ ليشعروا أبهنم أذلة، وهذا من مج
ين، والربذون هو اخليل الذي ليس من أبوين ومما يتميزون به أهنم ال يركبون اخليل، بل يركبون الرباذ

عربيَّي، ويركبون البغال، والبغل: هو الذي أحد أبويه من احلمر، فريكبون احلمر، وهذا يف الوقت 
كانت تركب ألجل الزينة، فقد جعلها هللا   الذي كانت اخليول تركب، وركوهبا يعترب زينة؛ ألن اخليل

[ ، 8َواْلِبَغاَل َواحْلَِمرَي ِلرَتَْكُبوَها َوزِيَنًة َوخَيُْلُق َما ال تـَْعَلُموَن{ ]النحل:تعاىل زينة قال سبحانه: }َواخْلَْيَل 
ولكن إذا تعطلت كما يف هذه األزمنة، واستبدلت مبراكب جديدة فإهنم يتميزون يف مراكبهم، كما 

 أهنم يتميزون يف عملهم.
 يعرف املسلم أن هذا ذمي، وكانوا يتميزون وقد ذكران أهنم كانوا يلزمون أن يقصوا مقدم الناصية حىت

أبن يشدوا على أوساطهم الزانر الذي يعرفون به أهنم ليسوا من املسلمَّي، فكذلك يف ركوب اخليل 
ن السيارات الفارهة، بل يركبون سيارات وحنوها، وهكذا يقال: إذا كانوا من أهل الذمة فال يركبو 

ذلك، وقد كانوا مينعون من استعمال السرج، وهو الذي دنيئة أو رخيصة أو حنو ذلك حىت يعرفوا ب
يكون على اخليل ويركب عليه، فكانوا يركبون على اإلكاف، وهي: الربذعة اليت تبسط على ظهر 



 سرج. الربذون أو حنوه لتقي الراكب، فريكبون بربذعة بدون
لك يقال هلم: ال فيتميزون هبذه السمات حىت يكونوا مهانَّي أذلة، وهذا سبب متيزهم، فألجل ذ

 تشبهوا ابملسلمَّي، بل متيزوا متيزاً ظاهرًا.
ولكن الواقع يف هذه األزمنة أن املسلمَّي هم الذين يتشبهون هبم، فصاروا يتميزون غالباً حبلق 

ألخص للمجوس والفرجنة وحنوهم، أما دعاهتم وعبادهم فإهنم اللحى، وحلق اللحى كان ميزة هلم، واب
ر املسلمَّي وال حيلقوهنا، فجاء هؤالء املتأخرون فحلقوها، وصار حلقها شعاراً يرون أن اللحى من شعا

هلم، وقلدهم الكثري من املسلمَّي، واعتقدوا أن هذا التشبه والتقليد رفعة ورقي وشرف! فهذا من 
يقال هلم: ال تشبهوا ابملسلمَّي، مث نرى أن املسلمَّي هم الذين يتشبهون هبم  املصائب، يعين: كوهنم

هذا اللباس أو يف هذه األخالق! وذكر العلماء أنه ال جيوز أن حيرتم هؤالء الذميون، بل يهانون، يف 
فال جيوز أن جيلسوا يف صدور اجمللس، بل إذا دخلوا جملساً فإن هلم أطرافه، وال يكونون يف وسط 

ولو كان عاملاً  -هم الس أو يف صدورها؛ ليشعروا ابإلهانة، وال جيوز القيام هلم، وإذا قدم واحد مناجمل
ال جيوز القيام له، وال جيوز أن يبدءوا ابلسالم ملا ذكر  -كما يسمونه أو مفكراً أو خمرتعاً أو له مكانة

ن الكنائس وال البيع وال الصوامع من األحاديث، ومينعون من بناية معابدهم يف بالد اإلسالم، فال يبنو 
لكنائس والبيع وحنوها، وإذا اهندمت فال جيددوهنا، اليت يتعبد فيها رهباهنم، ومينعون من إحداث ا

وإذا كانت موجودة يف وقت عقد الذمة فال هندمها، ولكن مىت اهندمت فيما بعد ذلك فال جيوز أن 
 ا املسلمون.جتدد؛ وذلك ألهنم أصبحوا يف بالد قد استوىل عليه

إما مساوية ملباين وال يرفعون مساكنهم فوق مساكن املسلمَّي، بل تكون مساكنهم منخفضة، 
 املسلمَّي أو دوهنا.

(23/16) 

 

 انتقاض عهد الذمي
إذا تعدى الذمي على مسلم بضرب أو بقتل أو زىن مبسلمة أو حنو ذلك انتقض عهده، وقد وقع يف 

ن يسوق امرأة راكبة على محار، مث إنه حتَّي غفلة الناس فحاول أن عهد عمر رضي هللا عنه أن ذمياً كا
 عنه: نقذها، فقال عمر رضي هللايسقطها، فسقطت من احلمار، وحاول أن يفجر هبا، حىت جاء من أ

 ما على هذا عاهدانكم، فأمر بقتله؛ ألن هذا يعترب نقضاً للعهد.
ليهودي الذي رض رأس جارية بَّي حجرين، وكذلك إذا قتل الذمي مسلماً أو مسلمة كما يف حديث ا



 فرض رأسه بَّي حجرين.
عليه  ، أو سب النيب صلى هللاكذلك إذا ذكر هللا تعاىل بسوء، كأن سب القرآن، أو سب هللا تعاىل

وسلم، أو سب اإلسالم، أو تنقص اإلسالم تنقصاً ظاهرًا، فال شك أن هذا كله يعترب اعتداًء ونقضاً 
فيخري اإلمام فيه كما خيري يف األسري احلريب، فإما أن جيعله رقيقاً يسرتقه، وإما للعهد، فينتقض عهده، 

م، قال تعاىل: }فَِإمنا َمنًّا بـَْعُد َوِإمنا األسرى خيري فيهم اإلماأن أيسره ويكون أسريًا، وإما أن يقتله، و 
مبثل هذه األعمال  [ فإذا ُأسر من احلربيَّي أسارى، أو من الذين انتقض عهدهم4ِفَداًء{ ]حممد:

فماذا يفعل هبم؟ خيري اإلمام فيهم: فإما أن يقتلهم؛ وذلك ألهنم يعتربون قد استحقوا القتل لنقضهم 
ا غنم املسلمون أمواهلم وأسروهم، سيما إذا كان هلم مكانة يف قومهم، أو ابالستيالء عليهم ملالعهد 

الكفار فيقول: أطلقوا أسراان ونطلق فله أن يقتلهم أو يفادي هبم أسرى املسلمَّي، فريسل إىل 
كون أسراكم، أو نعطيكم من األسرى على أن ختلوا أسراان، حىت ولو كان األسرى من غريهم، فقد ي

سلمَّي من اليهود، وأسرى املسلمَّي عند النصارى، فيكون الفداء مبعىن: أن األسرى الذي عند امل
هم، أو تؤخذ الفدية اليت هي فدية مال نعطيهم أسارى على أن خيلوا سبيل األسارى الذين عند

ه خيري يبذلونه لفك أساراهم كما حصل من الفداء الذي دفعه كفار مكة يف فداء أسراهم، يعين: أن
 أشياء: إما أن يفادي هبم أسارى املسلمَّي.فيهم بَّي أربعة 

 وإما أن يسرتقهم.
 وإما أن مين عليهم.

 وإما أن أيخذ بدهلم ماالً.
 [ .4ض ذلك يف قوله: }فَِإمنا َمنًّا بـَْعُد َوِإمنا ِفَداًء{ ]حممد:وقد ذكر هللا بع

ا العهد، وكذلك لو تركوا هوا ابملسلمَّي فقد نقضو والذميون يبقون يف بالد املسلمَّي مراقبَّي، فإذا تشب
التميز عن املسلمَّي انتقض عهدهم، فإذا انتقض عهدهم حلت دماؤهم، وهل حتل دماء أوالدهم 

صحيح أهنا ال حتل، روي أن رجالً أسلم مث ارتد، وبقيت زوجته مل ترتد، فلم يتعرض هلا ونسائهم؟ ال
 .م بقتل املرتد دون غريهالنيب صلى هللا عليه وسلم، وأقرها، وحك

هذا آخر ما يتعلق ابجلهاد، والبحث فيه طويل، ولكننا اقتصران على الذي ذكر يف هذا املنت، وبه 
 يتضح املقام إن شاء هللا.

(23/17) 

 



 األسئلة

(23/18) 

 

 حديث )رابط يوم يف سبيل هللا( ال ينطبق على طلب العلم
 
 

 السؤال
هل هذا احلديث: )رابط يوم يف سبيل هللا خري من الدنيا وما عليها( ينطبق على طالب العلم الذي 

 ترك أهله وماله وحضر عند العلماء لطلب العلم؟
 

 اجلواب
قتل املشركَّي إذا جاءوا على حَّي غرة ان خموف، يتعرض فيه املرابط لالرابط إمنا فضل لكونه يف مك

ابطته قد ابتعد عن أهله، وكان يف غاية من الشدة والضيق، وطلب العلم ال وغفلة، أو ألنه يف حالة مر 
شك أنه عمل بر، وعمل صاحل، ولكن ليس مثل الرابط، وطالب العلم له أجره حيث إنه رابط على 

أدلة على ذلك، مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: )من سلك طريقاً يلتمس فيه  هذا العمل، وهناك
 ريقاً إىل اجلنة( وغري ذلك من األدلة.علماً سهل هللا له ط

(23/19) 

 

 احلالة اليت جيوز فيها اهلروب من العدو
 
 

 السؤال
 ما حكم هروب كثري من املسلمَّي إذا دمههم العدو يف بالدهم؟

 
 اجلواب



وز اهلروب من العدو إال إذا كانوا أكثر من مثليهم، كان املسلمون مأمورين أن ء أنه ال جيذكر العلما
{ يقاتلوا عشرة أمثاهلم كما يف قوله تعاىل: }ِإْن َيُكنْ   ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـََتَّْيِ

[ ، مث 65 يـَْغِلُبوا َأْلًفا{ ]األنفال:[ يعين: مثلهم عشر مرات، }َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئةٌ 65]األنفال:
ُ َعنُكْم َوَعِلَم َأنن ِفيُكْم َضْعًفا  ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرةٌ فَِإْن َيُكْن خفف هللا ذلك فقال: }اآلَن َخفنَف اَّللن

 [ .66يـَْغِلُبوا ِمائـََتَّْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا َأْلَفَّْيِ{ ]األنفال:
ول: جيوز اهلروب إذا كانوا أكثر من مثليهم، فإذا جاءهم العدو الذين عددهم عشرون ألفًا، فنق

درون على مقاومتهم، أو كان عند العدو من الف، وهم ال يقواملسلمون مثالً مثانية آالف أو سبعة آ
ا مثليهم، كأن  األسلحة الفتاكة ما ليس عند املسلمَّي؛ فإهنم يهربون طلباً للنجاة منهم، فأما إذا كانو 

عشرين ألفاً واملسلمون عشرة آالف، أو املسلمون أكثر من العشرة، فليس هلم حق  -مثالً -كانوا 
{ ]آل عمران:م ويستعينون ابيف اهلرب، بل يقاتلوهن  [ .126هلل تعاىل: }َوَما الننْصُر ِإالن ِمْن ِعْنِد اَّللِن

(23/20) 

 

 لسالحفرضية اجلهاد على من خيتص مبعرفة نوع ا
 
 

 السؤال
بعض العلماء يلحق حالة رابعة يف فرض العَّي يف اجلهاد، وهو أنه إذا كان يوجد سالح أو آلة ال 

 يعرف استعماله إال هو فيجب عليه اجلهاد، هل هذا صحيح؟
 

 اجلواب
إذا كان هذا السالح الفتاك ال يعرفه إال فالن، واملسلمون حمتاجون إىل استعماله حلرب العدو، فإما 

 ما أن يلزمه اخلروج حىت يستعمله ألجل النكاية به يف العدو.أن يعلم غريه وإ

(23/21) 

 



 نصيحة لطالب العلم املبتدئ ببعض كتب احلديث
 
 

 السؤال
 ما هي الكتب اليت توصي هبا طالب العلم املبتدئ يف أبواب احلديث؟

 
 اجلواب

ؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه كتب احلديث كثرية، فنوصيه مبختصر الصحيحَّي الذي هو: الل
وسنن أيب داود والرتمذي،  الذي مجع ستة كتب: الصحيحَّي، الشيخان، وكذلك جامع األصول

والنسائي، وموطأ مالك، ففيه األحاديث اليت يف هذه الكتب، وإن كان ترتيبه فيه شيء من الغموض، 
وكذا بلوغ املرام، وكذلك األدب لكن فيه فهارس تبينه، وكذلك منتقى األخبار إذا كان يريد احلفظ 

 املفرد للبخاري وما أشبهها من الكتب املفيدة.

(23/22) 

 

 حكم حتديد الرابط أبربعَّي يوماً 
 
 

 السؤال
 قال املصنف: )اخلروج أربعَّي يوماً وهو أكثره( هل هذا سنة أم جيوز الزايدة عن أربعَّي يومًا؟

 
 اجلواب

فله ذلك، ولو أقام  ط، وإن زادذا الثغر أربعَّي يومًا، هذه هناية الراباملراد املرابطة، مبعىن أنه يقيم يف ه
سنة أو سنوات؛ ألنه يف جهاد؛ وألنه حيمي املسلمَّي وحيرسهم وأجره عظيم، إذا كان: )رابط يوم يف 

 سبيل هللا خري من الدنيا وما عليها( فكيف برابط أربعَّي يوماً أو مائة يوم أو أكثر أو أقل؟!

(23/23) 



 

 [24ح أخصر املختصرات ]ر ش

(24/1) 

 

 حكم زايدة )ولك الشكر( عند الرفع من الركوع
 
 

 السؤال
 نريد بعض املصلَّي عند قوله: )ربنا ولك احلمد( كلمة: )ولك الشكر( فهل ورد ذلك؟

 
 اجلواب

السماوات، وملء األرض، وملء ما شئت  مل يرد ذلك، الذي ورد أن يقول: )ربنا ولك احلمد، ملء
بد، وكلنا لك عبد، ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ء بعد، أهل الثناء واجملد، أحق ما قال العمن شي

ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد( ، وورد أيضًا: )أن رجالً ملا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا 
 ذا، فمثل هذا جيوز.فسمعه النيب صلى هللا عليه وسلم ومدحه هب ولك احلمد محداً طيباً مباركاً فيه( ،

(24/2) 

 

 حكم الوضوء مباء البحر
 
 

 السؤال
إذا كان هناك شخص قرب البحر، وحان وقت الصالة، ومل يكن لديه ماء، فهل يتيمم أم يتوضأ من 

 املضمضة به مللوحته وكذلك استنشاقه؟ ماء البحر؛ مع العلم أنه من الصعب
 

 اجلواب



احلديث أهنم قالوا:  سلم: )هو الطهور ماؤه، احلل ميتته( ويفيتوضأ به؛ لقول النيب صلى هللا عليه و 
)اي رسول هللا! إان نركب البحر وليس معنا إال قليل من املاء، فإن توضأان به عطشنا، أفنتوضأ مباء 

، احلل ميتته( ، يتوضأ ولو كانت فيه ملوحة، ويصرب على امللوحة، البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه
 ه ال يضره.وكذلك االستنشاق فإن

(24/3) 

 

 حكم العطورات اليت فيها مادة الكحول
 
 

 السؤال
الة وهو متعطر ما حكم العطورات اليت حتتوي على مادة الكحول، وهل نقول: إن كل من صلى ص

 هبذه املادة يعيد صالته؟
 

 اجلواب
اهبا إذا كان الصحيح أنه ال يعيد؛ وذلك ألن الكحول املوجود فيها شيء يسري، وإن كان األوىل اجتن

 عفى عنه.فيها كحول كثري، أما إذا كان الكحول يسرياً حلفظ املادة من التعفن في

(24/4) 

 

 حكم الزواج برافضية
 
 

 السؤال
 ؟هل جيوز أن أزور أيب يف منزل زوجته وهي من الروافض

 
 اجلواب



ن الروافض انصح أابك أن يطلقها إذا كانت رافضية، وال ميسكها وهي على هذه احلال؛ وذلك أل
دل عليه كتبهم، ويردون على الصحيح ليسوا مسلمَّي حقًا، وذلك ألهنم يطعنون يف القرآن كما ت

ون هللا، فهذه السنة، وال يعرتفون ابألحاديث اليت يف الصحيحَّي، ويغلون يف أئمتهم ويدعوهنم من د
 العقائد الثالث كافية.

ي على هذه العقيدة ال جيوز لك أن جتعلها على كل حال ألبيك حق أن تزوره، ولكن زوجته اليت ه
 خرى.حمرماً لك، أو جتعلها قريبة أو جتعل هلا صلة أ

(24/5) 

 

 حكم زايرة األب الذي ال يصلي وال يصوم
 
 
 لسؤالا

ما حكم زايرة األب الذي ال يصلي وال يصوم، ويشرب املسكر، وإذا قلت له: ال تشرب املسكر 
 وأان أريده يف الدنيا؟قال: إن هللا وعد به يف اجلنة، 

 
 اجلواب

هذا ال يستحق أن تزوره، إذا نصحته فلم يتقبل، فلم يصل، ومل يصم، ويتعاطى املسكرات، مث 
 تعاىل به يف اجلنة ليس فيها شيء من ذلك؛ لقوله تعاىل: }ال ِفيَها يستحلها مع أن الذي وعد هللا

َها يُنَزُفوَن{ ]الصافات:  [ .47َغْوٌل َوال ُهْم َعنـْ

(24/6) 

 

 وز منع العمال من أداء الصالة وقت الدوامال جي
 
 

 السؤال



سائل يقول: إن مسئوله يف العمل يرفض أن يصلي العامل يف وقت العمل، ويقول له: العمل عبادة، 
 صل يف املنزل؟

 
 اجلواب

أداء هذا ال جيوز، وإذا كان يف بالد حتكم ابلشرع فإن عليك أن ترفع أبمره حىت ميكن العمال من 
  وقتها.الصالة يف

(24/7) 

 

 حكم أخذ األجرة على األذان
 
 

 السؤال
 هل جيوز أخذ األجرة على األذان؟

 
 اجلواب

ال جيوز، ولكن إذا أخذ شيئاً من بيت املال على أنه رزق ومكافأة فال أبس، أما الذي يقول: ال أؤذن 
 له، فهذا ال جيوز. الكم إال إذا أعطيتموين كذا وكذا، فيكلف أهل املسجد أن جيمعو 

(24/8) 

 

 حكم الصالة يف مكان فيه مسكر
 
 

 السؤال
 هل جيوز أن أصلي يف مكان فيه مسكر؟

 



 اجلواب
إذا كان املكان طاهراً فال يضرك، وإن استطعت أن تتلفه وتريقه فافعل ذلك، وإال فافعل ما 

 تستطيعه.

(24/9) 

 

 حكم اخلروج من املسجد بعد األذان
 
 

 السؤال
 ج بعد األذان إىل ملحقات املسجد من غرف وحنوها؟م اخلرو هل حير 

 
 اجلواب

 ا كان سريجع ويلحق مسجداً اثنياً فال حرج.إذا كان ال يرجع وتفوته الصالة فيحرم، وأما إذ

(24/10) 

 

 احلكمة من النهي عن سفر اإلنسان وحده
 
 

 السؤال
لواحد شيطان، واالثنان شيطاانن، ما احلكمة من قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف املسافر: ا

 والثالثة ركب؟
 

 اجلواب
كان املسافر يف تلك األزمنة يتعرض لقطاع الطريق، وللضياع، والسباع واهلوام وحنو ذلك، فلذلك 

ا سار أحد وحده( ، أما يف هذه هنى أن يسافر الرجل وحده فقال: )لو تعلمون ما أعلم يف الوحدة م



، فال حرج لقرب املسافات، وألن الطرق آهلة ابملسافرين ذهاابً وإايابً  األزمنة فاألمر قد خف؛ وذلك
 يف ذلك.

(24/11) 

 

 سنية رفع األيدي يف كل دعاء
 
 

 السؤال
 هل يسن رفع األيدي للدعاء بعد األذان وبعد الصالة؟

 
 اجلواب

ذكور يف نعم، يسن رفع األيدي يف كل دعاء؛ لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث سلمان امل
دمها صفرًا( يعين: خاليتَّي، بلوغ املرام: )إن ربكم حيي كرمي يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن ير 

ل صالة أو ما أشبه فهو يعم كل دعاء، إذا قلنا: إنه يسن الدعاء بَّي األذان واإلقامة، ويسن دبر ك
 ذلك فمن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين.

(24/12) 

 

 ت إمامتهحت صالته صحليس كل من ص
 
 

 السؤال
 ما صحة قول: )من صحت صالته صحت إمامته( ؟

 
 اجلواب

قد ال حيسن الفاحتة، ويف هذه احلالة ال يصح أن يكون  -مثالً -ليس صحيحاً على اإلطالق؛ ألنه 



ماماً ملن إماماً ملن حيسنها، فاإلنسان الذي عجز عن تعلم الفاحتة تصح صالته، وال يصح أن يكون إ
 ا غريه من املعذورين.سنها، وهكذحي

(24/13) 

 

 حكم إمامة من يقرأ )إايك نعبده(
 
 

 السؤال
 يوجد إمام يف بالدان يقول يف الفاحتة: )إايك نعبده( فهل تصح الصالة خلفه؟

 
 اجلواب

ال جيوز تعيَّي مثل هؤالء الذين يزيدون يف احلروف أو ينقصون منها، وينبه على ذلك، وهذه الزايدة 
عىن، ولكن فيها زايدة حرف يف القرآن، وهو ال جيوز قال: إهنا ال تفسد الصالة؛ ألهنا ال تغري املقد ي

 تعمدًا، ويرشد، فإذا مل يستطع أخروه وولوا غريه.

(24/14) 

 

 حكم شفع اإلقامة كاألذان
 
 

 السؤال
فهل هلذا أصل؟  يف بعض الدول اجملاورة ينادى ابإلقامة مثل األذان متامًا، أي: نفس مجل األذان،

 وهل ينكر على من فعل ذلك؟
 

 اجلواب
هذا يف مذهب أيب حنيفة أن األذان تسع عشرة مجلة، فيكرر الشهادتَّي حىت يكون األذان تسعة 



عشرة مجلة، يعين: مثل أذاننا ويزيدون  عشر، ولكنهم خيفون بعض مجل الشهادتَّي، واإلقامة سبع
عشرة مجلة، ومثل هؤالء ينبهون إىل أن هذا خالف  فيها: قد قامت الصالة )مرتَّي( فتكون سبع

هم، ومذهبهم مشهور معمول به يف تركيا وابكستان، ويف األفغان احلديث، ولو كان موافقاً ملذهب
 واهلند.

(24/15) 

 

 ضابط اإلقامة والسفر
 
 

 السؤال
ملدة شهرين، فهل سائل يقول: إنه مدرس يف حفر الباطن، ويف أثناء العطلة يبقى عند أهله يف الرايض 

 أصبح يف هذين الشهرين مقيماً أم مسافرًا؟
 

 اجلواب
إذا كان عند أبويه أو حنوهم فإنه يعترب مقيمًا، مث إذا كان  -أيضاً -يقيم أربعة أايم، مث مقيماً إذا كان 

 يف منزل يتمتع فيه مبا يتمتع املقيمون، فليس فيه صفة من صفات املسافر.

(24/16) 

 

 ى الصالةناء املدارس علكيفية تربية أب
 
 

 السؤال
أعمل مدرسًا، ونصلي الظهر مجاعة ابملدرسة، وكثري من الطالب يصلي بغري وضوء، وكثري منهم 

يف احلقيقة أنه ال يصلي، بل يتحدث مع زمالئه أثناء سجوده وركوعه، وحاولنا يتظاهر أبنه يصلي و 
هل حنكم عليه ابلكفر حينئذ، أم هل من مراراً إصالحهم والتنبيه عليهم دون جدوى، فما العمل، 



 سبيل لعالج ذلك؛ علماً أبهنم يف املرحلتَّي املتوسطة والثانوية؟
 

 اجلواب
الء الطالب الشباب الذين اعتادوا ترك الصالة منذ الصغر، ومل ال شك أن هذا يقع كثرياً من هؤ 

: عصراً ومغرابً وعشاًء يرهبم آابؤهم على الصالة يف صغرهم، فثقلت عليهم، فهم ال يصلون، يعين
وفجرًا، وال أيتون إىل املساجد، بل يشاهد أهنم يف املالعب واألسواق يتسكعون، وعليكم أن 

التدريس، وقبل اإلقامة إذا اجتمعوا يف املصلى يتكلم أحد املدرسَّي هم يف أثناء تعلموهم وختوفو 
ويبَّي هلم فرضها وحكمها، لعلهم أن وينبههم، ويبَّي هلم شروط الصالة ومنها الطهارة، ومنها النية، 

 يتدربوا.
نه صلى بال وعليكم أن تؤدبوا من عرفتم أنه يتكلم يف الصالة، فأدبوه واردعوه، وكذلك من حتققتم أ

 هارة.ط

(24/17) 

 

 حكم الوضوء مع وجود الصبغة على األظفار
 
 

 السؤال
 حكم اجلورب؟ ل أتخذوه -املناكري-هل يصح الوضوء مع وجود الصبغة اليت على األظفار 

 
 اجلواب

الصحيح أنه ال جيوز املسح عليها، وال الوضوء عليها إذا كان ابإلمكان قلعها؛ وألهنا ليست ضرورية، 
 وليست مثل اجلوارب اليت ينتفع بلبسها ويكون فيها التحصن من الربد وحنوه.

(24/18) 

 



 جواز التيمم للمريض إذا صعب عليه استعمال املاء
 
 

 السؤال
من مخسَّي يومًا، وبسبب املرض يصعب علين استعمال املاء، فكنت أضرب يف املستشفى أكثر  نتك

 السرير وأتيمم، فهل فعلي هذا صحيح؟
 

 اجلواب
عفا هللا عما سلف، الواجب على من قدر أن يتوضأ أن يستعمل الوضوء، وال يكتفي ابلتيمم، وإذا  

 ن حرج.كان عاجزاً يشق عليه فما جعل هللا يف الدين م

(24/19) 

 

 استحباب الغسل يوم عرفة
 
 

 السؤال
الثة من الصحابة منهم ابن عمر أهنم اغتسلوا يوم عرفة، فهل يف ذلك دليل على استحباب ورد عن ث

 الغسل يوم عرفة؟
 

 اجلواب
فيه دليل، ولعلهم قصدوا بذلك ختفيف شدة احلر؛ ألهنم يقفون على رواحلهم راكبَّي، بعدما يصلون 

س، وهم يف هذه احلال يف وقت الظهر، فيبقى أحدهم راكباً على بعريه إىل غروب الشم الظهرين
 تصهرهم الشمس، فلعل الوضوء واالغتسال خيفف عنهم حرارهتا.

(24/20) 

 



 التلطف للكافر لدعوته إىل اإلسالمحكم 
 
 

 السؤال
 ه أتليفاً لقلبه؟الكافر إذا أردت دعوته إىل اإلسالم، فهل جيوز يل أن أسلم عليه أو أصافح

 
 اجلواب

ابلتحية اليت يتعامل هبا، وال أبس ابملصافحة، والكالم اللطيف،  -مثالً -حيه بتحية تناسبه، فحيه 
 تظهر له البغض واملقت والتحقري.فإذا أصر فعليك أن تقاطعه، وأن 

(24/21) 

 

 حكم من مسع األذان وهو خارج املدينة
 
 

 السؤال
وحنن مجاعة، ما حكم صالتنا مجاعة إذا كنا احي املدينة يف أماكن برية يف بعض األحيان خنرج يف ضو 

 نسمع األذان ابملكرب فقط، فهل يلزمنا الصالة يف املسجد؟
 

 اجلواب
و كيلو مرت أو أبعد فال يلزمكم، ولو مسعتم األذان بواسطة املكرب؛ ألن إذا كنتم بعيدين عن املسجد حن

ميكنكم الذهاب إىل املسجد ولو على سيارة بال مشقة ويقدر بنحو  فيه شيئاً من املشقة، وأما إذا كان
 الكيلو مرت فالبد أن تصلوا يف املسجد.

(24/22) 

 



 االكتفاء أبذان املساجد اليت تسمع
 
 

 السؤال
عندما نكون املدرسة ونسمع أتذين املساجد، هل جيب علينا األذان وحنن نصلي مجاعة يف املدرسة، 

 املسجد؟ أم نكتفي أبذان مؤذن
 

 اجلواب
 املسجد، إذا كان املسجد قريباً تسمعونه، وإن أذنتم فحسن.ال أبس أن يكتفى أبذان 

(24/23) 

 

 االكتفاء أبذان املساجد ملن أتخر عن األذان يف مسجده
 
 

 السؤال
إذا دخلت املسجد متأخراً عن األذان بعشر دقائق أو بربع ساعة، وقد أذنت املساجد اجملاورة، فهل 

 رع يل األذان؟يش
 

 اجلواب
إذا كان أذان املساجد مرتفعاً صوته، حبيث يسمعه أهل احلي كلهم فالتأخري فيه شيء من التشويش، 
فإذا أذنت بعد عشر دقائق من أذان الناس أو ربع ساعة؛ الستنكر الناس ذلك، ورمبا يكون سبباً يف 

 أتخر مجاعة هذا املسجد، فيكتفى أبذان املساجد األخرى.

(24/24) 

 



 حكم صالة املغرب خلف إمام يصلي العشاء
 
 

 السؤال
دخلت مع اإلمام يف صالة العشاء وأان مل أصِل املغرب، فدخلت بنية املغرب، ولكن قد فاتتين ركعة 

 واحدة من العشاء، فكيف يكون ترتيب التشهد األول ابلنسبة يل وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
م تدخل معهم، إذا عرفت أهن وأهل املذاهب غالباً يقولون: اليف ذلك خالف، املشايخ األولون 

يصلون العشاء فصل املغرب وحدك، وبعض املشايخ املعاصرين أابحوا أن تدخل معهم وهم يف 
العشاء وتنويها مغرابً لك ولو اختلف تتابع الركعات، ويف هذه احلالة إذا فاتتك ركعة صل معهم 

 ألول.الثالث الركعات، وتكتفي ابلتشهد ا

(24/25) 

 

 احللف ابحلرام وحكمه
 
 

 السؤال
خطبت أخيت من قبل ابن عمي، فجاء ابن خايل وخطبها على خطبته، فأصر أخي وأمي على تزويج 
أخيت من ابن خاهلا، وكان أن حلفت ابحلرام من أهلي عدة مرات ما تتزوج أخيت، ولكن زوجوها بغري 

 رضاي، فماذا علي وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اباجلو 
قوله: )وال خيطب على خطبة أخيه( لكن ميكن أنه ما ال جيوز للثاين أن خيطبها على خطبة األول؛ ل

علم أبهنا خمطوبة، مث ميكن أهنم ملا جاءهم اخلطيب الثاين رأوا أنه أحسن من األول وأفضل وأصلح، 
هذه األميان وعلى كل حال: كان األوىل أال ختالف أبويك، وأال تقحم هذه األقسام وأال حتلف 



 فتكلف على نفسك.
ا التحرمي إذا قلت: حرام من أهلي وتقصد من ذلك حترمي زوجتك، فالتحرمي واجلواب يف مثل هذ

ظهار على الصحيح، فعليك كفارة الظهار املذكورة يف أول سورة اجملادلة على الرتتيب: حترير رقبة، 
َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستََِّّي ِمْسِكينًا{  ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسنا َفَمْن مَلْ }َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَـَتاِبَعَّْيِ 

 [ ، فال متس زوجتك حىت تكفر.4]اجملادلة:

(24/26) 

 

 حكم تقدمي النافلة على الفريضة ملن فاتته صالة الصبح
 
 

 السؤال
الشمس، فهل أقدم الفريضة أم أقدم إذا فاتتين صالة الصبح ومل أصلها يف وقتها وصليتها بعد طلوع 

 النافلة؟
 

 اجلواب
تقدم النافلة؛ ألن الوقت قد فات، أما إذا استيقظت وقد بقي لطلوع الشمس قدر ركعتَّي فإنك 

 تقدم الفريضة حىت تقع يف الوقت.

(24/27) 

 

 حكم أكل الضفادع والتماسيح
 
 

 السؤال
ور ماؤه، احلل ميتته( هل يدخل يف احلديث قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف البحر: )هو الطه

 والضفادع إذا ماتت يف الرب؟ التماسيح



 
 اجلواب

من العلماء من يقول: كل ما ميوت يف البحر من دواب البحر اليت ال تعيش إال فيه حالل، ومنهم من 
 رم جنسه يف البحر.يقول: ما كان جنسه حمرماً يف الرب فيح

يست حالاًل، وأما ج يف الرب مث تنغمس يف البحر، فهي برية حبرية، فلوالضفادع تشاهد أهنا برية، ختر 
 التماسيح ففيها هذا اخلالف، واألكثر على أهنا ال تدخل يف اإلابحة.

(24/28) 

 

 حكم االلتفات ووضع األصبع يف األذن حال األذان
 
 

 السؤال
ية وضع السبابة يف األذان، فما هناك مسألتان يف األذان؛ األوىل: االلتفات مع وجود املكربات، الثان

 قولكم يف هذا حفظكم هللا؟
 

 اجلواب
يف غري مكرب؛ حىت يذهب صوته مييناً ويسارًا، وأما إذا كان االلتفات كان سنة عندما كان املؤذن يؤذن 

يؤذن يف املكرب فأرى أنه ال يلتفت؛ ألن االلتفات يضعف صوته، حيث إنه يلتفت عن الالقط الذي 
 ، فشرعية االلتفات إمنا هو إذا أذن يف غري مكرب.يلتقط الصوت

ه أنه أندى للصوت؛ وألنه خياف إذا أما وضع اإلصبع يف األذن فإنه من السنة، وفعله بالل، وسبب
 رفع الصوت كثرياً أن خيرج من أذنيه، ففيه هذه الفائدة.

(24/29) 

 

 حكم األذان يف السيارة إذا دخل الوقت
 



 
 السؤال

 الوقت وحنن فيها، سواء كنا يف سفر أو حضر؟ وشكر هللا لكم.سيارة إذا دخل هل يؤذن يف ال
 
 

 اجلواب
أن املصلَّي هم أهل هذه  -مثالً -رف ال أبس بذلك، فلو رفع صوته يف السيارة وهي متشي ع

 السيارة.

(24/30) 

 

 كيفية الصالة اجلهرية منفرداً 
 
 

 السؤال
 هل جيهر فيها ابلقراءة؟ كيف تقضى صالة الفجر بعد طلوع الشمس، أعين

 
 اجلواب

 ماً فإنك جتهر.إذا كنت منفرداً فإنك تسر، وإذا كنت إما

(24/31) 

 

 حكم أتخري العشاء إىل نصف الليل
 
 

 السؤال
حبجة أن ذلك من  امرأة تؤخر العشاء غالب األايم إىل قرب الساعة الثانية عشرة إال عشر دقائق،



 السنة، فهل فعلها هذا صحيح؟
 

 باجلوا
 الليل كله وقت لصالة العشاء، ولكن األوىل أال تؤخر عن نصف الليل، وإن أخرت لعذر فال أبس.

(24/32) 

 

 كيفية وضوء وصالة املشلول
 
 

 السؤال
ع معه احلركة، وأهله ال يستطيعون أن يوضئوه شاب أصيب يف حادث سيارة بشلل كامل، ال يستطي

أيضاً ال يدري إذا خرج منه شيء أو ال، فكيف يصلي لكل صالة، وال يستطيع أن يستقبل القبلة، و 
 مع هذه احلال؟

 
 اجلواب

َ َما اْسَتَطْعُتْم{ ]التغابن: [ ، إذا دخل الوقت فإهنم يوضئون أعضاءه الظاهرة، وإذا  16}فَاتـنُقوا اَّللن
 يف ذلك مشقة اقتصر على التيمم. كان

(24/33) 

 

 حكم احتجاب النساء عمن بلغ سن العاشرة
 
 
 ؤالسلا

ذكرمت يف أحد دروسكم أن سن العاشرة مظنة البلوغ، ولذا أمر بضرب الطفل للصالة، فهل تؤمر 
 النساء ابالحتجاب عنهم يف هذه السن؟



 
 اجلواب

الغالب أنه يبلغ يف العاشرة، ولكن إذا حتقق أنه مل يبلغ فال يلزمه؛ لقوله تعاىل: }َأِو الطِّْفِل النِذيَن مَلْ 
 [ .31َعْورَاِت النَِّساِء{ ]النور: ىَيْظَهُروا َعلَ 

(24/34) 

 

 صرف الزكاة يف الصناديق اخلرييةحكم 
 
 

 السؤال
هل تدخل الزكاة يف الصناديق اخلريية التعاونية لبعض العوائل، وأهدافه هي أواًل: مساعدة الضعفاء 

ابعًا: االجتماعات السنوية واملتزوجَّي، اثنيًا: تسديد الديون والتسليف، اثلثًا: استثمار هذه األموال، ر 
 والشهرية.

 ؟أفيدوان مأجورين
 

 اجلواب
ال أبس إذا كانت تصرف ملساعدة الفقراء واملتزوجَّي واملدينَّي وحنوهم، واستثمارها فيه خالف، 

 ولكن إذا توفر من الزكاة مال كثري فال أبس ابستثماره حىت تصرف غلته يف هذه الوجوه.

(24/35) 

 

 ن اجلن(حديث )خلقت اإلبل م
 
 

 السؤال
ُ َخَلَق ُكلن َدابنٍة ِمْن َماٍء{ ]النور: [ وقلتم حفظكم هللا: إن اإلبل خلقت من اجلن، 45قال تعاىل: }َواَّللن



 ومن املعروف أن اجلن خلقت من النار، فكيف نوفق؟
 

 اجلواب
 لية، وهللا أعلم.ت من اجلن، فلعل املراد التشبيه ال أهنا مادهتا األصهكذا ورد يف احلديث أهنا خلق

(24/36) 

 

 حكم الوقوف يف املسجد إذا مل يكف الوقت لتحية املسجد
 
 

 السؤال
 إذا دخلت املسجد وليس هناك وقت كاف لتحية املسجد، فهل أجلس أو أنتظر اإلقامة واقفًا؟

 
 اجلواب

الركعة الثانية  ة قريبة، وإذا أمكنك أن تصلي ولو ركعة وتتمانتظر واقفًا، وال جتلس إذا كانت اإلقام
 بعد اإلقامة فال أبس.

(24/37) 

 

 الصالة على الدابة خاص ابلسفر
 
 

 السؤال
 صالة النافلة على الدابة هل هو خاص ابلسفر أم جيوز يف احلضر؟

 
 اجلواب

 ن يصل إىل مقصده ويصلي الراتبة.ما ذكروه إال يف السفر؛ ألن الذي يف احلضر ميكن أ



(24/38) 

 

 الوقتالطائرة ومعرفة  كيفية الصالة على
 
 

 السؤال
إذا كان املسافر يف الطائرة، وخاصة يف أقصى الشرق أو أقصى الغرب، وال يعرف وقت دخول 

وخاصة صالة الفجر، فقد يكون يف ليل، ويدخل يف النهار بسرعة، وإن كان يعرف االجتاه،  -الصالة
 .، فماذا يفعل؟ وجزاكم هللا خرياً ولكن الكراسي يف االجتاه املعاكس، ومل يستطع أن يصلي واقفاً 

 
 

 اجلواب
إذا كان ميكن وصوله قبل طلوع الشمس انتظر، وأما إذا خشي أن تطلع الشمس فإنه يصلي على 
حسب حاله، وجيتهد ويتحرى، ويسأل الطيار أو املالحَّي وحنوهم عن الوقت، وهم عندهم معرفة 

 بذلك.

(24/39) 

 

 ه بدون طهارةحكم من يطوف وحيمل ولده الصغري مع
 
 

 السؤال
بعض الناس يطوفون وهم حيملون أوالدهم الصغار على أكتافهم، وهؤالء األطفال يلبسون احلفائظ، 

 وقد تكون فيها جناسة، فما حكم طوافهم؟
 

 اجلواب



عليهم أن يتحققوا من نظافتها قبل دخول املسجد، وإذا أرادوا أن يطوفوا ابلطفل فعليهم أن ينظفوه 
يبدءوا يف الطواف، والعادة أنه ال خيرج منه شيء يف الوقت  يلبسوه حفيظة طاهرة، مثويطهروه مث 

 القريب، وإذا خرج شيء ومل يشعروا به فال حرج.

(24/40) 

 

 حكم من أحس خبروج املين من الصلب ومل خيرج
 
 

 السؤال
الة، مع العلم من أحس خبروج املين من الصلب ومل خيرج، مث صلى ومل يغتسل جلهله، فهل يعيد الص

 أهنا حصلت كثريًا؟
 

 اجلواب
ساعة أو نصف يوم فالبد أن خيرج  -مثالً -يف الغالب أنه إذا انفصل من الصلب أنه خيرج، وإذا بقي 

بشهوة الغالب أنه ال ينتقل؛ ألن الذي  -مثالً -بعد ذلك، ولو سيالانً مع البول، فهذا الذي حيس 
بد أن خيرج إما يف احلال وإما بعد ساعة أو بعد ساعات ينتقل البد أن خيرج، وإذا جاوز حمله فال

 يسرية.
الوهم، وإال فكلما حصلت لك شهوة اعتقدت أنه انتقل، فهذا ليس بصحيح،  ننصحك أبال تكثر
 وال تكلف نفسك.

(24/41) 

 

 حكم من ظهر منه دم يف الصالة مث مسحه ابملنديل
 
 

 السؤال



ته صحيحة؟ ه مبنديل، ووضع املنديل يف جيبه، هل صالماذا يفعل من ظهر منه دم يف صالته ومسح
 وما حد الدم الكثري واليسري؟

 
 اجلواب

إذا كان يسرياً فإنه يعفى عنه، كأن يكون نقطتَّي أو ثالث نقط، أما إذا كان كثرياً فإنه يقطع الصالة، 
 وجيدد الوضوء، وينظف بدنه أو منديله.

(24/42) 

 

 ت للعمال النصارىحكم من يقوم بتجديد بعض اإلقاما
 
 

 السؤال
معقب لدى إحدى املؤسسات، ويقوم بتجديد بعض اإلقامات للعمال النصارى، فهل عمله هذا 

 يدخل يف التعاون على اإلمث والعدوان؟
 

 اجلواب
، فال أبس أن أيخذ منهم األجرة، فهو أوىل من أن أيخذها إذا كانوا يدفعون له أجرة ويعاوهنم ابألجرة

هذه الرخص ة أو الكفرة، ومعلوم أنه البد هلم من هذه اإلقامات، وهذه اجلوازات، و غريه من الفسق
 وما أشبهها، فكوهنم يبذلوهنا ملسلم أوىل من كونه أيخذها كافر.

(24/43) 

 

 حكم املداومة على اإلطالة يف الصلوات اجلهرية
 
 

 السؤال



 لتوضيح؟ما حكم املداومة على اإلطالة يف كل الصلوات اجلهرية، نرجو ا
 

 اجلواب
 أمومَّي مشقة كثرية ال جيوز.اإلطالة ال أبس هبا، ولكن املداومة على ذلك حبيث يشق على امل

(24/44) 

 

 حكم قراءة اإلمام بسورة األعراف يف املغرب
 
 

 السؤال
هل يصح لإلمام يف وقتنا هذا أن يقرأ بسورة األعراف يف صالة املغرب اتباعاً للسنة، وهل له أن خيرب 

 اعة أبنه سيقرأ هبم سورة األعراف؟جلما
 

 اجلواب
اقتداًء ابلسنة، واتباعاً لألحاديث،  -أيضاً -فعل ذلك بعض مشاخينا، وبعض زمالئنا، وبعض تالمذتنا 

 ولكن ال يداوم على ذلك، وإذا فعله مرة كفى، وينبه املأمومَّي.

(24/45) 

 

 حكم تعمد اإلمام اإلسرار يف الصلوات اجلهرية
 
 

 السؤال
 ما حكم تعمد اإلمام القراءة سراً يف الصلوات اجلهرية؟

 
 اجلواب



ال جيوز، وإن كان ذلك ال يبطل الصالة، هم ذكروا أن اجلهر يف الظهر ال يبطلها، واإلسرار يف 
 املغرب ال يبطلها، ولكنه خالف السنة، وال جيوز تعمد ذلك.

(24/46) 

 

 حكم ترك قراءة السورة بعد الفاحتة
 
 

 السؤال
 ة سواء كان انسياً أو متعمدًا؟حكم ترك قراءة السورة بعد الفاحتا م

 
 اجلواب

األصل أنه ال جيوز تعمده، وإذا كان انسياً فالصالة صحيحة، وإن تعمد ذلك لبيان اجلواز فال أبس، 
 فاألصل أن السورة بعد الفاحتة ليست واجبة.

(24/47) 

 

 حكم إمامة من خيرج منه قيح ودم من الدبر
 
 
 السؤ ال

أان إمام مسجد، وقد قدر هللا علي خبروج ورم قرب فتحة الشرج، ينفتح هذا الورم وخيرج منه دم من 
خارجه، وإذا قمت بضغطه فإنه خيرج منه قيح يسيل مع فتحة الشرج، وأرى بعض أثر الدماء والقيح 

الة هذه، أم واحلجد يف السراويل، فالسؤال: هل ترون أن أستمر يف إمامة املس -وهي قليلة غالباً -
 أترك اإلمامة؟ وهللا يرعاكم.

 
 



 اجلواب
لك أن تستمر إذا كان يسريًا، ولك أن تتعاهد نفسك قبل الدخول يف الصالة، وتنظف هذا اجلرح، 

 وال حرج عليك إن شاء هللا.

(24/48) 

 

 ر ابلتأمَّي يف اجلهرية واإلسرار هبا يف السريةاجله
 
 

 السؤال
 إمام ومأموم معاً يف جهرية وغريمها مما جيهر فيه( ؟ -أي: بـ )آمَّي( -هر هبا ما معىن قول املؤلف: )جي

 
 اجلواب

يف كل صالة جيهر هبا إمام ومأموم، واملنفرد خيري، والذي جيهر هو الصلوات اجلهرية، كاألولتَّي من 
 ب والعشاء، وصالة الصبح، واجلمعة، والعيد، والكسوف، واالستسقاء وحنوه.املغر 

(24/49) 

 

 حكم ضرب النساء ابلدف وإعطائهن األجرة على ذلك
 
 

 السؤال
 هل جيوز إعطاء األجرة للنساء الالئي يضربن الدف اإلسالمي يف احلفالت؟

 
 اجلواب

الدف ال أبس ابلضرب به، فهو من السنة؛ حلديث )أعلنوا النكاح واضربوا عليه ابلدف( ، فإذا مل 
 أجرة فلها ذلك. حيسن الضرب عليه إال امرأة وطلبتجيد من 



(24/50) 

 

 [25شرح أخصر املختصرات ]
اهتم العلماء ابلعلوم الشرعية، وبينوا أن اإلسالم شامل لكل ما حيتاج إليه العباد يف أمور دينهم 

ت، ومن أهم ودنياهم، وليس خاصاً ابلعبادات؛ بل يدخل فيه املعامالت واملعاقدات واجلنااي
خطاء الواقعة فيها، وللبيع اهنا البيوع؛ حلاجة الناس إليها، ولكثرة األاملعامالت اليت اهتم العلماء ببي

 شروط ال يصح إال إذا توافرت مجيعها فيه.

(25/1) 

 

 اهتمام العلماء ابلتصانيف وترتيبهم هلا
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]كتاب البيع وسائر املعامالت: ينعقد مبعاطاة وإبجياب وقبول بسبعة 

هو ما فيه منفعة مباحة، وكونه منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع ماالً و  شروط: الرضا
مملوكاً لبائعه أو مأذوانً له فيه، وكونه مقدوراً على تسليمه، وكونه معلوماً هلما برؤية أو صفة تكفي يف 

ريه أو عبده السلم، وكون مثن معلومًا، فال يصح مبا ينقطع به السعر، وإن ابع مشاعاً بينه وبَّي غ
أو خالً ومخراً صفقة واحدة صح يف نصيبه وعبده واخلل بقسطه، وعبد غريه بغري إذن، أو عبداً وحرًا، 

 وملشرت اخليار.
وال يصح بال حاجة بيع وال شراء ممن تلزمه اجلمعة بعد ندائها الثاين، وتصح سائر العقود، وال بيع 

عبد مسلم لكافر ال يعتق عليه، وحرم ومل يصح  عصري عنب ملتخذه مخرًا، وال سالح يف فتنة، وال
 على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه[ .بيعه 

علماء هذه األمة اعتنوا ابلعلوم الشرعية وأولوها اهتمامهم، وبينوا أن الشرع الشريف شامل لكل ما 
، بل يدخل يف ذلك حيتاج إليه من أمور الدين ومن أمور الدنيا، وأنه ليس خاصاً ابلعبادات

ويدخل يف ذلك اجلناايت وما أشبهها، فليس هناك شيء حيتاج  املعامالت، ويدخل يف ذلك العقود،
 إليه إال والشرع الشريف قد بينه ووضحه.

مث إن األولَّي كانوا جيمعون علم العقائد مع علم األحكام؛ وذلك ألن العقائد تعترب هي أساس علم 
توحيد العلمي، كما ت إال إذا صحت العقائد اليت هي التوحيد القويل والالعبادات، وال تصح العبادا



فعل البخاري حيث قدم كتاب العلم وكتاب اإلميان قبل كتاب األحكام من الطهارة وما بعدها، 
كتاب االعتقاد   -أيضاً -وكذلك فعل مسلم حيث قدم كتاب اإلميان، وكذلك ابن ماجة حيث قدم 

 أو اإلميان.
يف كتب خاصة؛ وذلك ألمهيته؛ وألن  من العلماء أفردوا كتاب العقائد والتوحيد، وجعلوه مث إن كثرياً 

اخلالف فيه قد خيرج من امللة، فألفوا فيه مؤلفات خاصة مثل كتاب السنة لإلمام أمحد، والسنة البنه 
سنة للخالل، عبد هللا، والتوحيد لـ ابن خزمية، والتوحيد لـ ابن مندة، والسنة لـ ابن أيب عاصم، وال

ـ أيب عبيد القاسم بن سالم، واإلميان لـ ابن مندة، والشريعة لآلجري واإلميان لـ ابن أيب شيبة، واإلميان ل
 وأشباهها.

وملا أفردوا كتب العقائد بقي من الشريعة نوعان: نوع مسوه األحكام، ونوع مسوه اآلداب، فأما 
انه، وفيما يتعامل به مع جريانه، وما أشبه ذلك، اآلداب فإهنا آداب املسلم فيما يتعامل به مع إخو 

ذا النوع مستحسن عقاًل، ووارد شرعًا، ومع ذلك فإن أهل اجلاهلية كانوا حيبذون العمل به، وه
وميتدحون أهله؛ فلذلك أفرد هذا النوع يف مؤلفات خاصة، مثل األدب املفرد لإلمام البخاري، 

اوردي، واآلداب الشرعية لـ ابن مفلح وما أشبهها، واآلداب للبيهقي، وأدب الدنيا والدين للم
تكلمون فيها عن الفضائل: كالصدق وحسن اخللق وما يتصل به، وأضداد ذلك كذم الكذب، وذم ي

 سوء اخللق، وكذلك مدح الكرم، وذم البخل، ومدح األمانة وذم اخليانة، وما أشبه ذلك.
رايض الصاحلَّي، وكذلك املنذري يف الرتغيب فمنهم من يكون معتمده األحاديث كما فعل النووي يف 

، ومنهم من يتعدى لآلاثر واألشعار وما أشبهها كما فعل ابن حبان يف روضة العقالء، وكل والرتهيب
هذا ال شك أنه علم مفيد، وأن التأدب به يفيد من تعلمه وختلق به، ولكنه ال يضلل برتكه، وال خيرج 

به ذلك، ية، ويقدح ضده يف العدالة، وترد به الشهادة وما أشمن امللة، وإن كان ميدح به يف التزك
فجعلوا هذا العلم خاصاً يف مؤلفات خاصة، وأدرجه بعضهم يف املؤلفات العامة، فـ البخاري جعل يف 
صحيحه كتاب األدب، وكذلك مسلم، وكذلك أبو داود والرتمذي وحنوهم، وأفرد هذا النوع بكتب 

لق هبا احلكم من الختالف اآلراء فيه، وما بقي إال األحكام اليت يتعخاصة، وما ذاك إال ألمهيته و 
صحة أو فساد، ومسوا هذا القسم بعلم األحكام، أو بعلم الفقه، وهو ما ألف فيه يف املذاهب األربعة 
وغريها، وأكثر العلماء من التأليف فيه يف كل مذهب، ويف املذهب احلنبلي أول من ألف يف األبواب 

ء خاصة، كالذين كتبوا مسائل ب املختصر، واملؤلفون قبله كانوا يعتمدون على أشيااخلرقي صاح
 اإلمام أمحد، حيث قسموها أو بوبوها، ولكنهم أضافوا إىل األحكام غريها.

(25/2) 



 

 ترتيب كتب الفقه
ت، قسموه إىل أربعة أقسام: قسم العبادا -الذي هو علم األحكام الفقهية-وملا كتبوا يف هذا النوع 

 على وقسم املعامالت، وقسم املعاقدات، وقسم اجلناايت، وبدءوا بقسم العبادات؛ ألهنا حق هللا
 العبيد؛ وألن منها ما هو فرض عَّي؛ وألهنا حق هللا تعاىل، فالبد من معرفته.

مث مث إهنم قسموها إىل أربعة أقسام على ترتيب أركان اإلسالم، فبدءوا ابلصالة، مث الزكاة، مث الصيام، 
بن قدامة احلج، هذا هو ترتيب أكثرهم، وأضاف كثري منهم اجلهاد، وجعلوه ركناً سادسًا، كما فعل ا

يف املقنع ومن تبعه من بعده، فرتبوها على ترتيب أركان اإلسالم، وبدءوا ابلصالة، إال أهنم قدموا 
وما يتعلق هبا،  شرطها عليها وهو الطهارة؛ ألن الشرط يتقدم على املشروط، وانتهوا من الصالة

مليت، فأحلقوها ابلصالة، وبعد اجلنائز؛ ألن أهم ما يعمل يف اجلنائز الصالة على ا -أيضاً -وأحلقوا هبا 
ذلك ذكروا الزكاة ألهنا قرينة الصالة يف كتاب هللا، وبعد ذلك ذكروا الصيام؛ فإنه جاء يف حديث 

، وبعد االنتهاء منه ذكروا كتاب احلج؛ األركان بعد الصالة والزكاة؛ وألنه فرض عَّي على كل مكلف
يف العمر إال مرة، وال جيب إال على املستطيع، وذلك ألنه من أركان اإلسالم، وأخروه ألنه ال جيب 

وبعد ذلك ذكروا اجلهاد؛ ألن الصحيح أنه من فروض الكفاية، وإن كان قد يصل إىل فرض العَّي يف 
 بعض األحوال.

بدءوا ابملعامالت؛ وذلك ألن أهم شيء حيتاجه اإلنسان يف حياته هو وملا انتهوا من قسم العبادات 
ذي به قوام حياته، ومعلوم أن اإلنسان البد له من غذاء يتقوت به، وهو حتصيل القوت والغذاء ال

األكل والشراب والكسوة وحنوها، وذلك يتوقف على حتصيل املال والكسب، وقد عرف أن أنواع 
املال كثرية، فمنها احلرف اليدوية كالصناعات من حدادة وجنارة ونساجة املكاسب اليت يكتسب منها 

الصناعات اجلديدة، والصناعات احلديثة، كصناعة األدوات واملكائن وما  -ضاً أي-وحياكة، ومثلها 
أشبهها، وما حتتاج إليه من هندسة وحنو ذلك، فهذه من أنواع املكاسب اليت ينشغل هبا خلق كثري، 

احلرف اليدوية، مثل البناء واحلفر والغرس والتكسب مبثل ذلك كخياطة وغسيل وما  -أيضاً -ومنها 
تربية املواشي، والتكسب  -أيضاً -من املكاسب اليت يتكسب هبا، وكذلك  -أيضاً -هذه  أشبه ذلك،

من ورائها، وكذلك غرس األشجار واستثمارها، والتكسب من مثارها أكالً وجتارة وما أشبه ذلك، وكل 
ف هبا عرف ابلتجربة، وحيتاج يف معرفتها إىل تعلم مبادئها، وليس هلا أحكام من األحكام اليت يعر هذه ت

حلها أو حرمتها، إال األشياء العامة من حترمي الغش فيها واخليانة واملخادعة وخلف الوعد وما أشبه 
 ذلك.
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 أمهية البيوع والتجارة واهتمام العلماء هبا
ارة، فلذلك اعتنوا هبذا النوع الذي هو قسم التجارة، فـ ابن الت هو البيع والتجأهم شيء يف املعام

 بيوع.ماجة يف سننه قال: كتاب التجارات، والبخاري قال: كتاب ال
 وكذلك مالك وأبو داود ومسلم وغريهم قالوا: كتاب البيوع.

ت، وفيه شروط، وفيه وبعضهم قال: كتاب البيع، وسبب ختصيصهم واعتنائهم ابلبيع أن فيه خمالفا
أخطاء كثرية، ويدخل الشرع يف أموره، فأحل أشياء وحرم أشياًء، وفيه أنواع الراب، وفيه النهي عن 

 ، وال شك أن هذا من أهم األمور املهمة يف هذه احلياة اليت حيتاج إليها.لكالغرر، وما أشبه ذ
حلياة وطيبها، وأن الكسب احلرام له وال شك أن الكسب احلالل له أتثري يف الغذاء، وأتثري يف حسن ا

أتثري يف العبادات واملعامالت؛ ولذلك ورد يف احلديث: )ال يدخل اجلنة حلم نبت على  -أيضاً -
رواية: )كل جسد نبت على سحت فالنار أوىل به( ، والسحت: هو احلرام الذي ذم هللا  سحت( ويف

[ أي: للحرام، وقال تعاىل: 42الُوَن لِلسُّْحِت{ ]املائدة:اليهود به، قال تعاىل: }مَسناُعوَن لِْلَكِذِب َأكن 
وفسر أكلهم هذا بقوله يف آية أخرى: ، [ 62}َوَأْكِلِهُم السُّْحَت َلِبْئَس َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن{ ]املائدة:

 [ فإن هذا من السحت.161نساء:}َوَأْخِذِهُم الرِّاَب َوَقْد هُنُوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النناِس اِبْلَباِطِل{ ]ال
وقد أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أبن أكل احلرام سبب لرد الدعاء يف قوله: )إن هللا طيب ال يقبل 

ًا، مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء: اي رب! اي رب! ومطعمه يبإال ط
أىن يستجاب له؟!( يعين: أنه ملا تغذى ابحلرام حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي ابحلرام، ف

سلم أن ملرد دعاؤه مع وجود األسباب الكثرية اليت تكون سبباً يف إجابة الدعاء؛ فلذلك يتأكد على ا
 يبتعد عن أكل احلرام، وأن حيرص على أكل احلالل، وال شك أن له أتثرياً عجيباً يف إجابة الدعاء.

انَّي سنة كان رجل يف بعض القرى القريبة مستجاب الدعوة، أييت إليه ذكروا أنه قبل حنو سبعَّي أو مث
استحضر إىل هذه البالد،  نهاملريض فينفث عليه، فيشفى إبذن هللا، ويدعو له ويستجاب دعاؤه، مث إ

وخيف أنه يتعاطى سحراً أو حنو ذلك، فلما أحضر أخرب أبنه ال أيكل إال حالاًل، وأن والده خلف له 
سب يده، وأوصاه أبن ال أيكل إال منه، وأنه توقف عليه، فهو ينفق عليه جبزء منه، بستاانً من ك

 يبيعه منه حاجاته األخرى الضرورية.ا ويتغذى جبزء منه، ويبيع بيعاً صحيحاً بعضه، ويشرتي مب
ويف صحيح البخاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم: )أن رجالً رأى سحابة ومسع صواتً فيها يقول: 

ديقة فالن، مث إن تلك السحابة تقدمت قليالً وأمطرت يف شعب، فتابع سريه حىت وصل إىل اسق ح



جل الذي مسع امسه من السحابة، فأخربه أبنه لر حديقة وفيها رجل يصلح املاء، فسأله فإذا هو ذلك ا
محه يقسم إنتاجها ثالثة أقسام: قسم يتصدق به، وقسم أيكله، وقسم يرده فيها ينفق به عليها( ، فر 

 ربه هبذا العمل احلسن، وأرسل هذه السحابة لسقي حديقته.
األشجار والثمار ض وذكر لنا بعض مشاخينا أنه يف بعض القرى أتخر املطر عن زمانه، وخيف على بع

من الكساد واملوت واليبس، ومل يقدروا على االستسقاء إال أبمر عام من احلكومة، مث إن أحدهم 
وأخوه، صلى ركعتَّي يف صحراء قريبة من بستانه، وملا صلى ركعتَّي رفع استسقى وحده ومعه أوالده 

وماً واحداً حىت جاءت ي يديه ودعا، وقلب رداءه أو كساءه، وقلب أهله أرديتهم، ومل ميكث إال
سحابة وسقت بستانه حىت روي، ووصل املاء إىل جاره ومل يسق منها إال مخس خنالت مث وقف! 

 كسب احلالل.فإجابة الدعوة من آاثر ال
وال شك أنه كلما فشا احلرام وكثر تداوله كان ذلك من أسباب رد الدعاء وعدم االستجابة، وهكذا 

 املخالفات. رتإذا فشت املعاصي وكث -أيضاً -
واحلاصل أن العلماء اهتموا يف هذه الكتب ابلكسب احلالل، فذكروا شروط البيع، واخليار، والراب 

ك بقية املعامالت، إىل أن ذكروا أنواع املكاسب اليت حيصل منها كسب والتحذير منه وأنواعه، وكذل
قسم املعامالت اليت فيها كسب  هىاملال، ومنها الفرائض والوصااي والعتق، وبنهاية العتق يكون قد انت

املال أبي طريق من الطرق، وبعدما انتهوا من هذا القسم عرفوا أن املسلم إذا حصل على قوته، 
ب املال، وعرف وجوه املكاسب املباحة، فالبد له بعد ذلك من أمر آخر، أال وهو وعرف كيف يكس

تكن الضرورة إليه مثل الضرورة إىل  من الضرورايت يف هذه احلياة، وإن مل -أيضاً -النكاح، فإنه 
الغذاء الذي هو القوت، فهو ضروري يف كل يوم مرة أو مرات، فلما انتهوا من املعامالت بدءوا 

لثالث، وهو قسم النكاح، ويسمى: العقود واملعاقدات، وأدخلوا فيه اخللع والطالق واإليالء ابلقسم ا
مه، وإن كان هلا تعلق ابلقسم الثاين الذي هو اوالظهار واللعان والعدد والنفقات؛ ألهنا من مت

 املعامالت.
ملشرب واملسكن وبعدما انتهوا من هذا القسم فالعادة أن اإلنسان إذا متت عليه نعمة املأكل وا

وامللبس واملنكح؛ فالبد أن يكون عنده شيء من التعدي، فطبع اإلنسان األشر والبطر واالعتداء 
ماً رابعاً هو خامتة أقسام الفقه وهو قسم اجلناايت، الذي هو قسعلى الغري، فجعلوا بعد ذلك 

وبة على احملرمات  الشجاج والقصاص والدايت وما يتصل هبا، وكذلك احلدود اليت حددها الشرع عق
القضاء؛ ألنه ال حيتاج إليه إال عند كثرة  -أيضاً -كحد الزان، وحد السرقة إخل، وأحلقوا بذلك 

 وختموا ابإلقرار الذي يكون سبباً للحكم مبا أقر به. ت،اجلناايت وكثرة اخلصوما



تقدمَّي هذه هي أقسام الفقه، وهكذا قسم كتب الفقه فقهاء احلنابلة، لكن هناك كثري من امل
 واملتأخرين قدموا وأخروا يف هذه األقسام، ولكل اجتهاده.
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 تعريف البيع وصيغته
البيع أكثر ما يستعمل يف املكاسب، وقد ذكروا أن اشتقاقه من الباع، والباع: هو ما بَّي اليدين إذا 

لبائع ميد يده فالألخذ واإلعطاء،  -أي: يده-مدات، مسي بذلك ألن املتبايعَّي ميد كل منهما ابعه 
 ابلسلعة، واملشرتي ميد يده ابلثمن.

وتعريفه: عقد أو معاملة ألخذ شيء من السلع بثمن معلوم، والعقد: هو املعاقدة بَّي املشرتي 
والبائع، والبد فيه من الصيغة اليت يصح هبا، وله صيغتان: صيغة قولية، وصيغة فعلية، فالقولية: هي 

املعاطاة من البائع أو املشرتي، والصيغة القولية أن يقول البائع: ي اإلجياب والقبول، والفعلية: ه
 بعتك، ويقول املشرتي: قبلت.

 مثاًل: يقول: بعتك الثوب بعشرة، فيقول املشرتي: قبلته أو رضيت به.
وهذه هي العادة، فالبد من إجياب وقبول، مث البد أن يكون اإلجياب هو املتقدم، وقيل: يصح تقدم 

: اشرتيت الكتاب منك بعشرة، فقال: قد بعتك؛ صح ذلك ولو كان -مثالً -قال ا القبول، فإذ
 القبول متقدمًا، وكذلك إذا قال: بعين هذا الكتاب بعشرة.

 فقال: خذه هبا؛ صح ذلك.
 واختلفوا يف أتخري اإلجياب أو أتخري القبول، كأن يقول: بعتك الكتاب بعشرة.

 لت.قبفسكت املشرتي ساعة أو ساعتَّي، مث قال: 
والصحيح أنه جيوز ذلك وينعقد، وكذلك لو اشتغل بكالم أجنيب، كأن يقول: بعين هذا الكتاب 

 بعشرة.
 بعشرين. -مثالً -فسكت البائع، مث انتقل إىل كتاب آخر فقال: بعين هذا املصحف 

 مث بعد ذلك قال: قد بعتك األول بعشرة.
 ن قبل.م فال حاجة إىل أن يقول: قبلت؛ وذلك ألنه قد بدأ بسومه

وصيغة املعاطاة فعلية، وهي: أن ميد إليه ابلسلعة، وميد الثمن إذا كان قد عرف مثنها كما، لو كان 
مكتوابً على الكتاب مثنه أو على الكيس مثنه فمد الدراهم ومل يتكلم، وأخذها البائع ومد إليه 



شياء اليت عرف األابلسلعة ومل يتكلم واحد منهما؛ صح، وتسمى هذه صيغة فعلية، وتستعمل يف 
مثنها، فإذا أتيت إىل اخلباز فإنك تدفع إليه رايالً وميد إليك أبربعة أرغفة عادة دون أن يتكلم واحد 

بقية املعامالت اليت ال حيتاج فيها إىل مماكسة، وأمثاهنا معروفة، ومثلها األجرة  -أيضاً -منكما، وهكذا 
 مى هذه معاطاة.تسإذا كانت حمددة، أجرة السيارة إىل مكان معَّي، ف
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 شروط البيع
 يشرتط للبيع سبعة شروط البد منها، وقد أشار إليها املؤلف:
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 الرتاضي
الشرط األول: الرتاضي منهما؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إمنا البيع عن تراض( أي: ال يكون 

ون اختيار منه فإن البيع ابطل؛ إال عن تراضي، وخيرج هبذا املغصوب، فلو أخذت منه سلعة بد
ألنه مل يسمح هبا، ومل يرَض بذلك الثمن، إما ألنه حباجة إىل سلعته كسيارته مثالً أو بيته أو  وذلك

ثوبه، وإما أن الثمن الذي بذل له قليل، فلذلك اشرتط الرتاضي، قال هللا تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا 
َنُكْم اِبْلَباِطِل ِإالن ال أَتُْكُلوا َأْمَواَلكُ  [ أي: عن رضًا 29َأْن َتُكوَن جِتَاَرًة َعْن تـََراٍض ِمْنُكْم{ ]النساء:ْم بـَيـْ

 من الطرفَّي.
 لو أكره املشرتي على الشراء، فإن البيع ابطل. -أيضاً -وكذلك 
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 أهلية العاقد
أو املشرتي، فإذا كان سفيهاً أو  الشرط الثاين: أن يكون العاقد جائز التصرف، سواء كان هو البائع

حملقرات، الصغري وكاً فال ينفذ تصرفه، وأجازوا للصغري البيع والشراء يف اصغرياً أو حمجوراً عليه أو ممل



برايل أو خبمسة رايالت وطلب حاجة معروفة،  -مثالً -الذي دون العاشرة أو حنوها، فإذا جاءك 
لب يتسامح فيه، وأما إذا جاء مبال كثري كخمسَّي أو مائة وأعطيته، فإن هذا عادة ينفذ؛ ألنه يف الغا

فال جيوز أن ينفذ بيعه وشراؤه، فاألصل أن أهله ال يولونه مثل هذا، فالبد أنه أخذها من غري رضا، 
لو أخذ كيساً أو ثوابً له قيمة أو كتاابً له قيمة وجاء به ليبيعه، فالعادة أن أهله ال  -مثالً -وهكذا 

يف ابب  -إن شاء هللا-كيله يف هذا، فالبد أن يكون العاقد جائز التصرف، وسيأيت يوافقون على تو 
 احلجر مىت جيوز تصرفه.

(25/8) 

 

 كون املبيع ماالً 
، وهو ما فيه منفعة مباحة، فال جيوز بيع ما ليس فيه منفعة، أو فيه كون املبيع ماالً الشرط الثالث:  

ِإمْثُُهَما َأْكرَبُ ِمْن نـَْفِعِهَما{  يف قوله: }َوَمَناِفُع لِلنناِس وَ منفعة ولكنها حمرمة مثل اخلمر، كما ذكر هللا
[ ، وكذلك إذا كانت املنفعة ليست مباحة مطلقاً كالكلب، فإنه وإن كان فيه منفعة 219]البقرة:

 احلراسة والصيد، لكنها منفعة خاصة ملن حيتاج إىل ذلك.
ع النحل؛ ألنه يها منفعة خاصة فإنه جيوز بيعها، مثل بيوكذلك احلشرات ليس فيها منفعة، فإذا كان ف

يستخرج منه العسل، فيجوز بيعه ولو كان من احلشرات اليت هي شبيهة ابلذابب، ومثل بيع دود 
القز، فإن نسيجه ينتج منه احلرير، ونسجه مثل نسج العنكبوت إال أنه أرق وألَّي، فيؤخذ هذا 

سه، وأما بقية من، فيجوز بيع غزله، وجيوز بيع الدود نفالنسج وينسج منه ثياب لينة رفيعة الث
 احلشرات فال جيوز بيعها، وكذلك كل ما ال منفعة فيه.

وجيوز بيع ما فيه منفعة مباحة ولو كان حرام األكل، مثل احلمار األهلي، فمنفعته مباحة، والناس 
 عارف عليه.حيتاجون إليه للحمل عليه وركوبه عادة، وإن كان غري مأكول، فبيعه مت

(25/9) 

 

 كون املبيع مملوكاً للبائع أو مأذوانً له فيه
الشرط الرابع: كون املبيع مملوكاً للبائع أو مأذوانً له فيه، وخيرج بذلك أن يبيع ما ليس يف ملكه، فال 

فإنه ريه، وال بيت غريه، ولو كان خاصاً أببيه وأمه، إال إذا كان موكالً مأذوانً له يف البيع يبيع شاة غ



الف أمانة، يقوم مقام صاحب املال، وكذلك ال يشرتي مبال غريه، فلو أعطاك إنسان ألفاً أو عشرة آ
لمها، وال فال تقل: سوف أشرتي له هبا أرضاً أو دارًا، ولو كانت رخيصة، بل احفظها له حىت تس

 تقل: إن هذا أنفع.
ف يدفع فيها مثناً كبرياً فتقول: أبيعها وال جيوز لك أن تبيع شاة غريك، حىت لو جاء إنسان حمتاج وسو 

ظري، فال جيوز ذلك، وما ذاك إال ألنه يف هذه ألجل املصلحة، ألجل هذه املصلحة اليت ليس هلا ن
ة أو ذلك الثوب أو ذلك الكيس أو ما أشبهه احلال قد ال يرضى، وقد تكون حاجته إىل تلك الشا

 أشد، فاحلفظ هلم أوىل.
لزيد بدراهم عندك له، مث قبلها زيد، أو كان عندك له دراهم، وعرفت أبنه  ولو اشرتيت شاة ونويتها

ورأيت شاة مناسبة واشرتيت تلك الشاة بدرامهه، فإن رضي فهي له، وإن سخط حباجة إىل شاة، 
لصاحبها البائع، إال إذا أخربته وقلت: إين أشرتيها لزيد، وقد ال يكون موافقًا؛ لزمتك أنت، وال ترجع 

 ب وعندي له دراهم، فإذا مل يرضها يف هذه احلالة فإن صاحبها يقبلها؛ ألنك أخربته أبنك الألنه غائ
 تشرتيها لنفسك، وإمنا هي إلنسان عندك له مال، وهو مل يرَض.

مباله، وأقرك، وانتهى العقد، وهو ساكت ويرى تصرفك، فالصحيح  أما إذا كان حاضرًا، واشرتيت له
 يع فليس له الرجوع، وليس لصاحبها أن يلزم.أنه يلزمه ذلك، وإذا مت الب

 ئع مالكاً للعَّي أو وكيالً يف تلك العَّي مأذوانً له فيها.وهذا يعترب من الشروط املشهورة، وهو كون البا

(25/10) 

 

 القدرة على التسليم
، الشرط اخلامس: القدرة على التسليم، وخيرج به إذا كان ال يقدر على تسليمه فإنه ال يصح العقد

ذا شرد ال يستطيعون اللحوق به، توجد عندهم ومثلوا لذلك ببيع اجلمل وهو شارد، فإنه عادة إ
اخليل، ولكن قد ال تدركه، وقد تدركه ولكن يغلب الفرس بقوته، فرمبا صدمها وسقطت؛ فلذلك 

 قالوا: ال يباع اجلمل وهو شارد.
طريقاً صعباً ال تسلكها السيارات،  وميكن يف هذه األزمنة أن يدرك ابلسيارات، وإن كان قد يسلك

ريق فيها شعاب وأشجار وحجارة ومرتفعات ومنخفضات، فاجلمل قد يصعد اجلبال، إذا كانت الط
 وقد يسرع السري يف تلك املرتفعات وال يهمه، فلذلك ال يصح بيعه حىت يقدر على تسليمه.

 تسليمه. ال جيوز بيعه؛ ألنه غري مقدور على -اهلارب-وكذلك العبد اآلبق 



رجوع كالصقر والبازي والباشق اليت تعلم ألجل الصيد هبا، إن  وهكذا بيع الطري يف اهلواء ولو أِلف ال
كان طائراً يف اهلواء فالعادة أنه ال يفهم، وإذا قيل له: ارجع، فال يدري وال يرجع، وإن كان أهله 

ال جيوز بيع الطري يف اهلواء، يشريون إليه إشارات فينزل هبا هلم، ولكن ليس ذلك مطردًا؛ لذلك 
كولة، لو مر بك قطيع من احلمام يف السماء فال جيوز أن تقول: أبيعك اي فالن وهكذا الطيور املأ

مخساً من هذه احلمام، سأرميها وأسقطها؛ ألن هذا ليس يف إمكانك، وليست يف ملكيتك، ولو كنت 
 ء.معتاداً أن تصيب إذا رميت، فال جيوز بيعه وهو يف اهلوا

ًا، وقد يهرب إذا نزل إليه أحد ليصيده، فال جيوز وكذلك السمك يف البحر، فالعادة أنه يكون بعيد
 بيعه وهو يف هذه احلال، وهذه أمثلة.

(25/11) 

 

 العلم ابملبيع رؤية أو صفة
 الشرط السادس: أن يكون معلوماً هلم برؤية أو صفة تكفي للسلم.

تشاهده وتنظر إليه، ومثل وفاً صفة توضحه، فاملرئي مثل اجلمل املبيع البد أن يكون مرئياً أو موص
الثوب تقلبه، ومثل القدر ترفعه وتنظر فيه، ومثل الكتاب تقلب ورقاته وتعرفه؛ فهذا بيعه صحيح بعد 

 رؤيته وتقليبه، والغائب البد من وصفه وصفاً دقيقاً ال يكون معه اختالط.
، كاليت تدخلها لم يف األشياء اليت ال تنضبط ابلوصفوسيأتينا يف ابب السلم أنه ال جيوز الس

الصناعات اليدوية، فعلى هذا البد أن يكون منضبط الصفة، مثل ثوب من صفته كذا وكذا، نوع 
القماش كذا وكذا، طوله كذا، عرضه كذا، شاة صفتها كذا، ولوهنا كذا، مسينة أو متوسطة أو هزيلة، 

والرماح والسيوف ينضبط ابلصفة من األحذية أو الكتب  فيما -مثالً -وسنها كذا وكذا، وكذلك 
واألقواس أبنواعها، واحلبوب والثمار اليت توصف وتنضبط ابلصفات، كعشرين صاعاً من بر من نوع  

 كذا وكذا، أو من متر، وال شك أن هذه تنضبط ابلصفات.

(25/12) 

 

 العلم ابلثمن
ألنه أحد العوضَّي، والعوض البد أن يكون الشرط السابع واألخري: كون الثمن معلومًا؛ وذلك 



يكون معلوماً ابلعدد أو ابلنوع، فإذا كان لمتعاقدين، فالثمن عوض يبذله املشرتي، فالبد أن معلوماً ل
جنيه سعودي، وجنيه مصري، وجنيه سوداين، فالبد أن تقول:  -مثالً -يف البلد عمالت خمتلفة، فيها 

 مبائة جنيه.
لبلد رايل سعودي وميين وقطري، فالبد أن حتدد الرايل الذي تبيع به من أي وتعينها، وإذا كان يف ا

دينار كوييت ودينار حبريين ودينار أردين فالبد أن حتدد أبي  -مثالً -ا العمالت هو، وإذا كان فيه
الداننري هو، وهكذا إذا كان فيها عملتان خمتلفتان، فإذا كان فيها دينار ودوالر فالبد أن حيدد البيع 

 : مبائة.-مثالً -أبيهما، فال يقول 
وهكذا، فيجب أن يكون الثمن  ويسكت، البد أن يبَّي النوع، مائة دينار، مائة دوالر، مائة رايل

 معلومًا.
العدد، أبن يقول: بعشرين، بثالثَّي، مبائة وما أشبه ذلك، فال يصح مبا ينقطع به  -أيضاً -وكذلك 

ل: أان جلبت هذه األكياس، خذ منها عشرة ابلسعر الذي السعر، أي: مبا تقف عليه السلع، كأن يقو 
فيه خالف، ولعل األقرب أنه جائز إذا كان السعر أبيع به يف السوق، وما ينقطع به السعر، وهذا 

عادة معينًا، ومن منع من ذلك فهو خمافة أن يكون البيع جمهواًل، وأن يكون السعر يف السوق 
قد يبيع كيساً بتسعَّي، وقد يبيع آخر مبائة وعشرة، فلذلك البد أن متفاواًت، فقد يبيع كيساً مبائة، و 

 حيدد السعر.

(25/13) 

 

 تفريق الصفقة
يقول املصنف: ]وإذا ابع مشاعاً بينه وبَّي غريه بغري إذن شريكه، أو ابع عبده وعبد غريه صفقة 

نصيبه من املشاع،  صفقة واحدة؛ صح يف واحدة، أو ابع عبداً وحراً صفقة واحدة، أو خالً ومخراً 
 عبده ويف اخلل لقسطه، وملشرت اخليار إذا مل يبع صاحبه أو صاحب القسم الثاين[ . ويف

تسمى هذه: مسائل تفريق الصفقة، وهي اليت تصح الصفقة يف بعض البيع دون بعض، فلو كان لك 
ذه األرض مبائة ك إنسان وقال: بعين هأرض مساحتها مثامنائة مرتًا، مشرتكة بينك وبَّي زيد، مث جاء

 ألف.
فبعتها مبائة ألف، وشريكك ما وكلك، بل هو غائب مل حيضر ومل يدر، ففي هذه احلال إذا جاء 

 شريكك وقال: ال أوافق.



فإن املشرتي أيخذ نصيبك فقط، وهو نصف األرض أربعمائة، أو يردها ويقول: ال أريد إال اجلميع، 
أن يشفع فيأخذ ذه األرض فإن لشريكك ث إنك بعت نصيبك من هفله اخليار يف ذلك، وحي

 نصيبك، ويعطيك الثمن الذي بعت به.
وكذلك إذا بعت عبدك وعبد زيد، وهو عبد واحد مشرتك بينكما فبعته، وشريكك مل يقبل، أو كاان 

 عبدين، إنسان يريد أن يشرتي عبدين فبعت عبدك وعبد زيد صفقة واحدة بعشرة آالف مثاًل، مث
شرتي له اخليار أن أيخذ عبدك أو أن يرد اجلميع ويقول: خر من بيعه؛ فإن املامتنع صاحب العبد اآل

 ال أريد إال االثنَّي.
 وكذا لو أخذ شاتَّي، شاة لك وشاة لزيد، وقال: ال أريد إال اثنتَّي.

ضاه، فبعت شاتك وشاة زيد ومل يرض زيد، فإن البيع يصح يف شاتك، وال يصح يف شاة زيد إال بر 
 مشرتي اخليار.وإذا مل يرض فلل

لو ابع ما ال حيل مع ما حيل، فلو ابع عبداً وحرًا، أو خالً ومخرًا، فاحلر ال جيوز بيعه، واخلمر وكذلك 
ال جيوز بيعه، فإذا ابع أبلف خالً ومخراً صح يف اخلل؛ ألنه ينتفع به، وهو مباح، ومل يصح يف اخلمر، 

 مخر.، ومل يظن أن أحدمها ي يعتقد أن كليهما خلوللمشرتي اخليار لو كان املشرت 

(25/14) 

 

 حرمة البيع بعد النداء الثاين للجمعة إال حلاجة
يقول: ]وال يصح بال حاجة بيع وال شراء ممن تلزمه اجلمعة قبل ندائها الثاين؛ لقوله تعاىل: }ِإَذا نُوِدَي 

لوس اإلمام، فإذا نودي للصالة [ النداء الثاين هو الذي عند ج9لِلصنالِة ِمْن يـَْوِم اجْلُُمَعِة{ ]اجلمعة:
البيع ابطل، قال تعاىل: }َوَذرُوا اْلبَـْيَع{ ابلنداء الثاين حرم البيع والشراء، ومن ابع أو اشرتى ف

[ أي: اتركوا البيع، والنهي يقتضي الفساد، واستثين صاحب احلاجة، إذا كان هناك حاجة 9]اجلمعة:
ليسترت به يف الصالة، ووجد امرأة أو حنوها تبيع،  حباجة إىل ثوب -مثالً -ملحة شديدة، كأن يكون 

طعاماً وكان يف شدة اجلوع، جاز شراؤه  -مثالً -لو اشرتى  فإنه يشرتي ذلك، ويصح البيع، وكذلك
ألنه مضطر، أما من ال تلزمه اجلمعة كاملرأة والصغري فإنه ال حرج يف بيعه وشرائه إال من الرجال، أما 

اجلمعة، كعقد النكاح وعقد الوقف وعقد اخللع؛ ألهنا ليست من جنس  سائر العقود فتصح بعد نداء
 مسماه.البيع، وال تدخل يف 

(25/15) 



 

 بيوع ال تصح
أن إنساانً يشرتي منك العنب ليعمله  -مثالً -ال يصح بيع ما يستعان به على معصية، فإذا عرفت 

ليك أن تبيعه؛ وذلك ألن فيه حرم ع مخراً  مخراً حرم عليك بيعه، أو يشرتي منك عنباً ليعصره ويعمله
[ ، وكذلك 2مساعدة له على املنكر، وهللا تعاىل يقول: }َوال تـََعاَونُوا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن{ ]املائدة:

السالح يف فتنة بَّي املسلمَّي، فإذا عرفت أنه يشرتي منك هذا السيف ليقتل به مسلمًا، أو هذا 
مَّي، حرم عليك أن تبيعه؛ وما ذاك إال ألنه يقتل به بريئًا، فإذا املسل اتل بهالرصاص أو البارود ليق
 بعته أعنته على منكر.

وكذلك ال جيوز بيع عبد مسلم على كافر إذا مل يعتق عليه، أما إذا عتق عليه كأبيه أو أخيه أو ابنه 
ن الكافر ممن إذا كا، إال فيصح، فإذا أسلم عبد، وكان سيده مسلمًا، فإنه ال جيوز أن يباع على كافر

يعتقه إذا اشرتاه؛ ألن العبد إذا اشرتاه أبوه عتق، أو اشرتاه ابنه عتق، أو اشرتاه أخوه أو عمه أو خاله 
يعتق عليهم، فأما إذا كان ال يعتق عليه كابن عمه أو ابن خاله وحنوهم فال جيوز بيعه عليه؛ وذلك 

ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنََّي َسِبياًل{ َعلَ َلْن جيَْ ألن فيه إهانة للمسلم، قال هللا تعاىل: }وَ   اَّللن
 [ ، وإذا توىل عليه وهو مسلم فالبد أنه يؤذيه، والبد أنه يهينه وميتحنه ويشق عليه.141]النساء:

(25/16) 

 

 حرمة بيع الرجل على بيع أخيه
 ى سومه[ .يقول: ]وحرم ومل يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه عل

كم على بيع بعض( ، وقال: )ال يبيع املسلم ورد النهي يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال يبع بعض
على بيع أخيه، وال خيطب على خطبة أخيه( ، وصورة ذلك: إذا رأيت جارك ابع ثوابً بعشرة، 

 وأشرت إىل املشرتي وقلت: رده وأان أبيعك مثله بتسعة.
، -مثالً -ذلك لو رأيت جارك اشرتى شاة أو ذهباً وابعه له البائع مبائة فريده ألجل رخص الثمن، وك

مث إنك رغبت فيه، فأشرت إىل البائع وقلت له: اسرتجع شاتك أو ذهبك وأان أشرتيها منك أبكثر، 
أان أدفع لك يف الشاة مائتَّي أو مائة ومخسَّي، فحمله على ذلك استعادة تلك السلعة طمعاً يف هذا 

 الذي زدته عليه، وال شك أن هذا فيه ضرر ابملسلم. الثمن الزائد
رمي ذلك أنه يسبب العداوة والبغضاء بَّي املسلمَّي؛ ألنك إذا أفسدت عليه صفقة حقد والعلة يف حت



عليك، فإنه قد ابع هذا الثوب بعشرة بيعاً جازمًا، وملا ابعه أشرت إىل املشرتي وقلت: أان أعطيك 
 مثله بتسعة.

 د علي درامهي.فقال: خذ ثوبك ور 
جاره، ومع ذلك أفسدت عليه هذا املشرتي  وال يدري ما السبب، فإذا عرف أن السبب كونك أنت

 أو هؤالء املشرتين حقد عليك.
الشراء على شرائه، كما لو جلب عليه مسن فاشرتاه مبائة، وقبل أن يتفرقا قلت  -أيضاً -وكذلك 

 لصاحب السمن: اسرتجعه وأان أعطيك مائة وعشرة.
وقد اشرتى هذا السمن مبائة،  استعاده، فال شك أن هذا يعترب ضررًا؛ ألنه قد جزم على الشراء،ف

 فأنت أفسدت عليه العقد، وطلبته مبائة وزايدة، فتكون بذلك قد أبطلت عليه جتارته أو أغررت به.
ضرر على  فاحلاصل: أن هذا وحنوه من مجلة ما جاء الشرع ابملنع منه، وهذا من األشياء اليت فيها

البغضاء واحلقد بَّي املسلمَّي، وإاثرة الشحناء، الطرفَّي، والعلة يف حترمي ذلك ما يسببه من العداوة و 
فيقول: فالن كلما اشرتيت شيئاً ملز صاحبه، وزاد علي، أو اشرتاه من صاحبه بعد أن اشرتيته، وكلما 

 رص على أن يفعل يب ما يضرين.بعت على أحد الزابئن أشار إليه واجتذبه إليه، فهو مضار يب، وحي
 ابلنهي عنه؛ حىت يكون املسلمون إخوة متحابَّي يف هللا.وال شك أن هذا مما جاءت الشريعة 

(25/17) 

 

 [26شرح أخصر املختصرات ]
الشروط يف البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، فالشروط الصحيحة هي اليت تكون من 

 تنايف مقتضى العقد وختالفه، فهذه تفسد عقد وط الباطلة هي اليتمقتضى العقد وال ختالفه، والشر 
 البيع وتبطله.

(26/1) 

 

 الشروط يف البيع
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: والشروط يف البيع ضرابن: صحيح: كشرط رهن وضامن وأتجيل 

كحمل حطب أو تكسريه، هرًا، ومشرت نفع ابئع  مثن، وشرط ابئع نفعاً معلوماً يف مبيع كسكىن الدار ش



 إن مجع بَّي شرطَّي بطل البيع.و 
وفاسد يبطله: كشرط عقد آخر من قرض وغريه، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتين بكذا، أو رضي 

 زيد.
 وفاسد ال يبطله: كشرط أن ال خسارة، أو مىت نفق وإال رده، وحنو ذلك.

 مل يربأ[ . وإن شرط الرباءة من كل عيب جمهول
ط، وهو يف اللغة: العالمة، ومنه قوله تعاىل: }فـََقْد َجاَء َأْشَراُطَها{ ف ابلشروط، وهي مجع شر بدأ املؤل
 [ أي: عالمات الساعة.18]حممد:

 ويف اصطالح الفقهاء: الشرط إلزام أحد املتعاقدين اآلخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
يح، ونوع ابطل،  البيع نوعان: نوع صح، وذكر أن الشروط يفويتضح ابألمثلة اليت أتيت إن شاء هللا

 والباطل ينقسم إىل نوعَّي: نوع يبطل العقد، ونوع يبطل الشرط وحده.

(26/2) 

 

 الشروط الصحيحة يف البيع
 ذكروا أن الصحيح ثالثة أنواع: األول: شرط مقتضى العقد.

 الثاين: شرط البائع.
 الثالث: شرط املشرتي.

ك احلديث املشهور، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: ل ذلوالشروط األصل أهنا صحيحة، ودلي
)املسلمون على شروطهم، إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالاًل( فدل على أن الشروط كلها معتربة 

 إال إذا خالفت الشرع.
: لو اشرتط شرطاً ال أمهية له، كأن يقول: اشرتيت -وهو مل يذكر هنا-فمثال شرط مقتضى العقد 

أن ألبسه، أو أهديه، أو لولدي، واشرتيت منك الدابة بشرط أن أمتكن من  بشرطمنك الثوب 
حلبها، أو من ركوهبا إذا كانت مركوبة، أو من ذحبها إذا كانت مما يؤكل، واشرتيت منك الدار بشرط 

أن أسكنه أو أؤجره، أو أسكن فيه أوالدي كل هذا ال حاجة إليه؛ ألنك إذا ملكته فلك التصرف 
الكتاب فلك أن تنسخه، ولك أن تقرأ فيه، ولك أن تعريه من يقرأ فيه، ولك أن  ملكتفيه، إذا 

تبيعه، ولك أن تورثه من بعدك، فقد ملكته، وإذا اشرتيت الثوب فقد ملكته، فلك أن تلبسه، ولك 
أن تكسوه أحد أوالدك أو من تريد، ولك أن تبيعه، فقد دخل يف تصرفك، فهذا النوع األول 



ى العقد؛ ألن العقد يقتضي ملكية املشرتي للسلعة، ويقتضي ملكية البائع مقتضيسمونه: شرط 
للعوض، وهو الثمن الذي بذلته للبائع قد دخل يف ملكه، فهذه الدراهم مثن هذا الثوب أو الكيس 

 قد ملكها، فله أن يتصرف فيها كيف يشاء.
ت بشرط أن أسكنه شهرًا، يعين: البيأما شروط البائع فالبائع قد يكون حمتاجاً للسلعة، فيقول: بعتك 

؛ فله ذلك، أو يقول: بعتك السيارة بشرط أن تبقى -مثالً -أنه حباجة إىل سكناه هذه املدة، أو سنة 
معي مخسة أايم أنقل عليها رحلي أو حنو ذلك، فهذا شرط له فيه مصلحة، أو قال: بعتك الكتاب 

ذلك، فيشرتط البائع منفعة يف املبيع، وتكون حنو بشرط أن أستعريه منك ملدة مخسة أايم أقرأ فيه أو 
تلك املنفعة مباحة، أما إذا كانت ال تباح فال جيوز، فلو قال: بعتك األمة بشرط أن متكنين من وطئها 

شهراً أو يومًا، فال جيوز؛ وذلك ألهنا ملا انتقلت من ملكه حرم عليه وطؤها، وكذلك الشروط اليت 
 إذا قال: بعتك الشاة بشرط أن تقرضين مائة.منه فيها شيء يدخل يف احلرام، و 

فإن هذا قرض جر نفعاً فيكون راب؛ ملا ورد يف بعض األحاديث: )كل قرض جر منفعة فهو راب( فمثل 
 هذه شروط ابطلة.

والشروط اليت من قبل املشرتي: إما صفة يف املبيع، وإما خدمة من البائع، فالصفة مثاهلا أن يقول: 
 رط أن يكون كاتباً.د بشاشرتيت منك العب

فإن هذه الصفة تزيد يف قيمته، أو األمة بشرط أن تكون بكراً، أو الدابة بشرط أن تكون مهالجة أو 
ذات لنب، فهذا وحنوه يصح ألن فيه منفعة للمشرتي؛ ألهنا إذا فقدت ثبت له اخليار، فإذا اشرتى 

يعين: -داً وقد اشرتط أن تكون مهالجة شرو  الدابة ومل جيد فيها اللنب جاز له ردها، أو وجدها شروقاً 
 معسوفة، فإن هذا يفوت عليه منفعة، وكذلك إذا شرط صفة يف املبيع له فيها منفعة. -مذللة

ومن الشروط اليت للمشرتي إذا اشرتط على البائع: خياطة الثوب أو تفصيله، كأن يقول: اشرتيت 
يطها، فإن هذا فيه مصلحة للمشرتي، ن ختمنك هذه القطعة القماش بشرط أن تفصلها، أو بشرط أ

أو يقول: اشرتيت منك هذه احلزمة احلطب بشرط أن توصلها إىل املنزل، أو بشرط أن تكسر أعواد 
فيه مصلحة للمشرتي، وهكذا إذا اشرتط عليه محل الكيس فقال:  -أيضاً -هذا احلطب، فإن هذا 

ييت، وال شك أنه يزيد يف الثمن مقابل ىل باشرتيت منك هذا الكيس بشرط أن حتمله إىل سياريت أو إ
أجرة إيصاله؛ وذلك ألن العادة أن هناك قيمتان: قيمة للكيس، وأجرة إليصاله إىل املنزل، فمعلوم 

أنك إذا اشرتيت كيسَّي: كيس ستحمله أنت، والكيس الثاين سيحمله البائع معك إىل منزلك الذي 
فال شك أنه سيزيد عليك يف قيمة الكيس الذي لو؛ عن املستودع هذا حواىل نصف كي -مثالً -يبعد 

 حيمله، ولكن يعترب هذا شرطاً إذا اشرتطت أن يوصله.
 فاحلاصل: أن هذه شروط صحيحة.



(26/3) 

 

 حكم اجلمع بَّي شرطَّي يف البيع
قال: ]إن مجع بَّي شرطَّي بطل البيع[ ؛ ألنه ورد يف احلديث )أنه صلى هللا عليه وسلم هنى عن ربح 

قال: )ال شرطان يف بيع( وهذا احلديث أشكل على كثري من يضمن، وعن شرطَّي يف بيع( ، و ما مل 
حديث بلفظ: )هنى عن بيع  -أيضاً -العلماء، وتوقف كثري منهم وتورعوا عن هذه الشروط، وورد 

وشرط( ، ومع ذلك فالصحيح أهنا جتوز الشروط اليت من مصلحة العقد، وقد ثبت يف الصحيح أن 
يه وسلم، واشرتط محالنه إىل املدينة، وهذا شرط من مصلحة مجله على النيب صلى هللا عل جابراً ابع

البائع، أي: ملصلحة جابر، فهو دليل على جواز جنس الشروط إذا كان فيها مصلحة، والشرع ال 
 ينهى عن شيء فيه مصلحة وليس فيه مضرة.

حمل على شرطَّي ابطلَّي؛ وذلك وحديث: )وال شرطان يف بيع( نلتمس له صورة تنطبق عليه، في
لقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث عائشة: )كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل وإن كان مائة 

شرط( ، ويراد بـ )كتاب هللا( شرع هللا، أي: كل شرط خمالف لشرع هللا فهو ابطل، فعلى هذا إذا 
 قال: اشرتيت منك الدابة بشرط أن تكون مهالجة ولبواًن.

ئز، واهلمالجة: املذللة، واللبون: ذات اللنب، واملعىن: أنه اشرتط ل هذان شرطان؟ الصحيح أنه جافه
فيها صفة فيها منفعة، فهي صفة ينتفع هبا هذا املشرتي، فال حمذور يف ذلك، وكذلك جيوز على 

 الصحيح أن يقال: اشرتيت منك هذا القماش بشرطَّي: أن تفصله وأن ختيطه.
الفاً ملا فهمه كثري من الفقهاء، وكذلك لو قال: ملشرتي، وال حمذور يف ذلك، خفهذا من مصلحة ا

 اشرتيت منك احلطب بشرط أن حتمله مث تكسره.
من مصلحة املشرتي؛ وذلك ألنه قد يشق عليه محله وتكسريه، فله يف ذلك  -أيضاً -فهذان 

 مصلحة، وال حمذور يف ذلك.
شرطان الفاسدان اللذان يع( ؟ حيمل على أن املراد الوعلى هذا كيف حيمل حديث: )ال شرطان يف ب

أن ال خسارة عليه، أو يشرتط أن الوالء له، أو ما أشبه  -مثالً -ينافيان مقتضى العقد، كأن يشرتط 
الشروط الربوية اليت توقع  -أيضاً -ذلك من شروط تنايف مقتضى العقد، وميكن أن يدخل يف ذلك 

 يف احملظور من الراب وحنوه.
يحة، سواء كانت شروطاً من مقتضى العقد، أو شروطاً من اصل: أن هذه األنواع شروط صحواحل

البائع كسكىن الدار شهرًا، أو محالن البعري إىل موضع معَّي، أو من املشرتي كحمل احلطب 



وتكسريه، وخياطة الثوب وتفصيله، وكذلك صفات املبيع ككون العبد كاتباً أو خصياً أو مسلمًا، 
 ، وهكذا الصفات يف املبيع.رًا، والدابة مهالجة أو لبوانً واألمة بك

(26/4) 

 

 الشروط الباطلة يف البيع
: -مثالً -الشروط الفاسدة يف البيع منها: شروط تنايف مقتضى العقد، وهذه تفسد العقد، فإذا قال 

 ، وال تعره، وال متكن أحداً يقرأ فيه.بعتك الكتاب بشرط أال تقرأ فيه، وال تبعه
البيت بشرط أال تسكنه، وأال تؤجره، وال تستبدله، ذا أنتفع به وما حاجيت به؟ أو يقول: بعتك فما

-ما اشرتيت الثوب  -مثالً -وال تبعه فهذه شروط تفسد العقد، وهكذا بقية أنواع االنتفاع؛ ألنك 
ال لتأكله، ف مينعك من ذلك؟! وما اشرتيت هذا الطعام إإال لتلبسه أو لتهبه أو لتبيعه، فكي -مثالً 

أو أهلك، فكيف يشرتط عليك منعك من ذلك؟! فهذا ينايف أو لتتصدق به، أو لتطعمه ضيفك 
 مقتضى العقد.

ومن الشروط ما يبطل الشرط ويصح العقد، ومثلوا لذلك مبا ورد يف احلديث أنه عليه الصالة 
هللا أحق، وشرط اب هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط، قضاء والسالم قال: )كل شرط ليس يف كت

تق( ورد هذا يف قصة بريرة ملا شرط أهلها أن الوالء هلم ملا أعتقوها، وإمنا هللا أوثق، والوالء ملن أع
 الوالء ملن أعتق.

 فإذا قال: بعتك العبد بشرط أال تعتقه، وال تستخدمه، وال تبيعه، أو بشرط أنك إذا أعتقته فلي
 الوالء.

 فمثل هذا شرط ابطل، والعقد صحيح.
هذه األكياس، ورهنتك هذا السالح، بشرط أنك  -مثالً -وهكذا يف الرهن، لو قال: اشرتيت منك 

 ال تبعه إذا حل الدين.
 : إذا حل الدين ومل أوفك فالسالح لك.-مثالً -أو قال 

دين، ويستويف دينه من مثنه، وبقية فهذا كله شرط ابطل، والبيع صحيح، وماذا يفعل؟ يبيعه إذا حل ال
الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه رده لصاحبه، وقد ورد يف احلديث: )ال يغلق الثمن ي
 غرمه( .

 هذه أمثلة هلذه الشروط ما يصح منها وما ال يصح.



(26/5) 

 

 [27شرح أخصر املختصرات ]
قد حيصل البيع والشراء على عجلة وعدم ترٍو ومتهل يف األمر، ويف هذه احلالة قد يندم أحد 

عة أو يرد الثمن، ولكن يف مدة معلومة، فإذا مضت اقدين، وإذا ندم كان إبمكانه أن يرد السلاملتع
تلك املدة مل يكن له أن يرد، وهذا هو ما يسمى يف الشريعة )اخليار( ، وهو دليل على يسر الشريعة 

 ومساحتها وكماهلا ومشوهلا جلميع جوانب احلياة.

(27/1) 

 

 اخليار يف البيع وأقسامه
ملؤلف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: واخليار سبعة أقسام: خيار جملس: فاملتبايعان ابخليار ما مل يتفرقا ل اقا

 أببداهنما عرفًا.
 و أن يشرتطاه أو أحدمها مدة معلومة.وخيار شرط: وه

وحرم حيلة ومل يصح البيع، وينتقل امللك فيهما ملشرت، لكن حيرم، وال يصح تصرف يف مبيع وعوضه 
 إال عتق مشرت مطلقًا، وإال تصرفه يف مبيع، واخليار له.مدهتما 

 وخيار غنب خيرج عن العادة لنجش أو غريه، ال الستعجال.
 به الثمن، كتصرية وتسويد شعر جارية.وخيار تدليس مبا يزيد 

 وخيار غنب وعيب وتدليس على الرتاخي ما مل يوجد دليل الرضا إال يف تصرية فثالثة أايم.
ص قيمة املبيع، كمرض وفقد عضو وزايدته، فإذا علم العيب خرّي بَّي إمساك مع وخيار عيب ينق

 أرش أو رد وأخذ مثن.
ش، وإن تعيب عنده أيضاً خري فيه بَّي أخذ أرش ورد مع دفع وإن تلف مبيع، أو أعتق وحنوه تعَّي أر 

 أرش وأيخذ مثنه، وإن اختلفا عند من حدث فقول مشرت بيمينه[ .
 و التخيري بَّي شيئَّي، كقولك مثاًل: اخرت هذا أو هذا.اخليار يف اللغة: ه

يقع يف حال  وعند الفقهاء: اخليار: طلب خري األمرين من اإلمضاء أو الرد؛ وذلك ألن البيع قد



عجلة، ويف هذه احلال قد يندم أحد املتعاقدين، فإذا ندم كان يف إمكانه الرد، وإذا مضت املدة مل 
 يار، وذكر أنه سبعة أقسام، ولكنه ذكر مثانية.يتمكن من الرد، فلذلك شرع اخل
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 خيار اجمللس
القسم األول: خيار اجمللس، أي: مكان موضع العقد، سواء كاان جالسَّي أو واقفَّي أو راكبَّي أو 

ليله: قوله صلى هللا عليه وسلم: )البيعان ماشيَّي، ما داما جمتمعَّي فإن اخليار اثبت لكل منهما، ود
خري أحدمها صاحبه فقد وجب البيع،  مل يتفرقا وكاان مجيعًا، أو خيري أحدمها صاحبه، فإن ابخليار ما

قد تشرتي السلعة، مث يتبَّي  -مثالً -وإن تفرقا بعد أن تبايعا فقد وجب البيع( فسبب ذلك: أنك 
 ذ سلعتك ورد درامهي.لك أهنا عندك، فتقول: مل حيصل تفرق، خ

؛ فإين ال َّي أنك حباجة إليها، فتقول: رد علي سلعيت وخذ درامهكتبيع السلعة، مث يتب -مثالً -أو 
أستغين عنها؛ فهذا سبب شرعية خيار اجمللس، وهذا مما جاء به الشرع، ومل يكن معروفاً قبل 

ا ويطلب اإلقالة، فاحلاصل أن يف هذا اإلسالم، إال أهنم كانوا إذا تبايعوا وتعاقدوا فإنه قد يندم أحدمه
 ية هذا النوع.دليالً على شرع

البيع، مثاله: إذا جئت جبنيه، وطلبت من الصرييف حتويله إىل  وكذلك يف كل عقد من العقود اليت مبعىن
دراهم، فقال: أشرتيه منك خبمسمائة ومخسَّي، مث سلم لك القيمة واستلم اجلنيه، مث تذكرت أنه البد 

 حنن ال نزال يف اجمللس. يه بستمائة، فندمت وقلت: رد علي جنيهايت وخذ درامهك،أن يشرت 
 فيلزم أبن يرده عليك.

اإلجارة: لو استأجرت من املكتب داراً بعشرة آالف ملدة سنة أو نصفها، وبعدما سلم لك  وكذلك
يوجد عند فالن املفاتيح، وقبل أن تتفرقا، وقد أعطيته األجرة أو نصفها تذكرت أنك مغلوب، وأنه 

جة ، فندمت وقلت: رد علي درامهي وخذ مفاتيح دارك، ال حاأرخص منها، وأهنا ال تساوي إال مثانية
 يل فيها، فهذا يصح.

العكس: لو أن صاحب اجلنيه ندم، وقال: أان اشرتيت منك اجلنيه خبمسمائة  -أيضاً -وهكذا 
أو أان حباجة إىل درامهي وال حاجة يل يف ومخسَّي، وأان أعرف أنه غاٍل، ال أريده، رد علي درامهي، 

نه يساوي اثين عشر، فقال: وكذا صاحب البيت إذا أجرك بعشرة، مث بعد ذلك تذكر أ هذا اجلنيه،
ندمت، ال أؤجره هبذا، رد علي مفاتيحي وخذ درامهك، فمن ندم بعدما مت العقد، ورد يف اجمللس؛ 



 فإنه جيوز ذلك.
 ا. الشركات، ويف الصلح الذي هو مبعىن البيع وما أشبههوهكذا يف الرهن، ويف السلم، ويف

-يع؟ ابلتفرق ابألبدان، أبن يتفرقا، فإذا اشرتى هذا النوع يسمى: خيار اجمللس، ومىت حيصل لزوم الب
عشرة أمتار، مث ندم ورجع وقال:  -مثالً -الكيس، ومحله على سيارته، مث ركب سيارته ومشى  -مثالً 

 خذ كيسك.
لو ندم البائع بعدما ركب  ال يتمكن من إرجاعه؛ وذلك ألنه قد حصل التفرق، وكذلكلزم البيع، و 

 أمتار أو حنوها فأدركه أو اتصل به هاتفياً وقال: ندمت، رد يل أكياسي.املشرتي سيارته ومشى عشرة 
ال يصح، وقد وجب البيع، فالتفرق هو التفرق ابألبدان، هذا هو الصحيح، وخالف يف ذلك املالكية 

ه ألنه خمالف لعمل أهل املدينة، وقال: ال األحناف، وتكلفوا يف رد هذا احلديث، فاإلمام مالك ردو 
 يعمل به يف املدينة من مشاخينا. أعرف أحداً 

وقد خالفه كثري من العلماء يف زمانه وبعده، وذكر ابن عزيز أنه حديث مشهور، وأنه معروف معمول 
لعمل  ش من أهل املدينة، فعرف بذلك أن القول بكونه خمالفاً به يف البلد، وابن عزيز من علماء قري

ه متسكوا أبنه ليس هناك خيار جملس، وتكلفوا يف أهل املدينة غري صحيح، وأتباع مالك الذين قلدو 
 صرف احلديث عن ظاهره، فقالوا: املراد ابلتفرق التفرق ابألقوال.

ال يسميان متبايعَّي، والرسول صلى هللا  وال شك أن هذا خالف الواقع، وذلك ألهنما قبل األقوال
ك، هل يسميان بيعان؟! ال، ل: )البيعان( فقبل أن يقول: بعين، وقبل أن يقول: بعتعليه وسلم قا

فهذا صرف للفظ عن ظاهره، وكذلك األحناف أعذارهم لرد هذا احلديث غري سديدة، وال عذر عن 
 العمل هبذا احلديث.

(27/3) 

 

 خيار الشرط
 القسم الثاين من أقسام اخليار: خيار الشرط.

: -مثالً -دة، فيقول و ألحدمها مدة معلومة ولو طويلة فإنه الزم، والبد من حتديد املإذا اشرتطا هلما أ
 يت السيارة بعشرين ألفًا، ويل اخليار أستشري مدة يوم أو يومَّي أو أسبوع.اشرت 

، وأحبث عن صفاته اخلفية، عن -مثالً -اشرتيت منك البيت، ويل اخليار مدة شهر أحبث عن جريانه 
 ن العيوب، فلي اخليار يف هذه املدة شهراً مثالً أو حنوه.أسسه، وعما فيه م



 فيقول: شهراً هالليًا، أو أسبوعًا. فإنه يصح ذلك، والبد أن حيدد
قد يكون البائع هو الذي يشرتط، فيقول: بعتك الدار ويل اخليار شهراً أحبث هل  -أيضاً -وكذلك 

 أجد سكناً بثمنها أم ال.
سبوع على حسب ما يتفقان عليه، ويسمى هذا خيار الشرط، ويصح فيكون له اخليار مدة شهر أو أ

 : بعتك السيارة بعشرين ألفًا، ويل اخليار مدة أسبوع.-مثالً -لكل واحد منهما، فيقول 
 أو يقول: اشرتيتها، ويل اخليار مدة عشرة أايم.

ائع يريد التنفيذ فإهنا ويف هذه احلال لو ندم البائع واملشرتي يريدها فإهنا ترد، ولو ندم املشرتي والب
 ترد، فمن ندم منهما وطلب فسخ البيع فإنه يستحق ذلك.

، ويف السلم، ويف اإلجارة، إذا -الذي هو مبعىن البيع-صح يف البيع، ويصح يف الصلح واخليار ي
 : استأجرت منك هذه الدار ويل اخليار يوماً أو أسبوعًا.-مثالً -قلت 

 وإال لزم عقد اإلجارة.جاز ذلك، فإن ندمت يف هذه املدة، 
ال يتصرفان يف هذا املبيع، ال امللك للمشرتي، ومع ذلك  -مدة األسبوع أو حنوها-ويف هذه املدة 

يتصرف املشرتي وال يتصرف البائع، جيوز للبائع إذا شرط اخليار يف الدار مثالً أن يسكنها، فله 
للتأكد من سالمتها،  -مثالً -ارة ذلك، مع أن له اخليار، وميكن للمشرتي أن يتصرف، فريكب السي

ة إذا كانت مركوبة، جيرهبا ماذا حتمل، وجيرب أو ملعرفة سرعتها، أو ملعرفة ما حتمله، أو جيرب الداب
لبنها هل فيها لنب كثري أم ال، يصح ذلك، وله أن يلبس الثوب ليقيسه أو ما أشبه ذلك، ويف هذه 

؛ ألنه هو الذي اشرتاها يف هذه املدة، وإذا كانت املدة لو اهندمت الدار فإهنا من ضمان املشرتي
ع قبض الثمن، فلو جعله يف سلع وربح يف هذين اليومَّي أو يف تؤجر يومياً فأجرهتا للمشرتي، والبائ

هذا األسبوع فالربح للبائع يف هذا الثمن؛ ألنه قبضه على أنه ملك له، فامللك يف العَّي للمشرتي وله 
الشاة اليت فيها خيار، فإن الولد يكون للمشرتي، فيتبعها يف البيع، وله  ولدت -مثالً -أجرهتا، ولو 

 يف هذه املدة؛ ألن عليه علفها، واخلراج ابلضمان. -الً مث-أن حيلبها 
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 خيار الغنب
النوع الثالث من أنواع اخليار هو: خيار الغنب، والغنب له ثالثة أسباب: األول: تلقي الركبان، فيشرتي 

 اق فرءوا أنه غبنهم.يغلبهم، فلهم اخليار إذا نزلوا إىل األسو منهم و 



الثاين: اجلهل ابلسلع، كأن أييت إىل صاحب الدكان فيقول: بكم هذا الثوب؟ بكم تبيعه؟ فيقول: كم 
 تبذل؟ فيقول: عشرة.

 فيقول: ال أبيعك.
 فيقول: أحد عشر.

 فيقول: ال.
 فيقول: اثين عشر.

 فيقول: ال.
 ال حيسن أن مياكس. عتقد أنه صادق، وهذا يسمى املسرتسل، الذيوال يزال يزيد وي

: لو زاد عليه البائع، فإن بعض الباعة يعتقد أن كل أحد مياكس، فإذا جاءه اجلاهل -أيضاً -ومثله 
 : الثوب بعشرين.-مثالً -قال له 

ابثين عشر أو  ويشرتي منه مباشرة، وال مياكس وال يراجع، مث يتبَّي أنه ابع الذي قبله أبحد عشر أو
 الربع أو الثلث، فلي اخليار. خبمسة عشر، فيقول: زاد علي

السيارة للبيع ابملزاد العلين، وهناك إنسان يرغب فيها،  -مثالً -الثالث: زايدة الناجش، فإذا عرضت 
: بعشرة -مثالً -فجاء إنسان ال يريد شراءها، ولكنه يريد نفع البائع، فجعل يزيد عليك، فإذا قلت 

 آالف.
 قال: أبحد عشر ألفاً.

 شر.فإذا قلت: ابثين ع
 قال: بثالثة عشر.

 فإذا قلت: أبربعة عشر.
 قال: أان أشرتيها خبمسة عشر.

وهو ال يريدها، وإمنا يريد زايدة الثمن لنفع البائع، فإذا تبَّي للمشرتي أنه غنب، وأن سبب الغنب زايدة 
د  تساوي هذه، وإمنا ظننت أن هذا الذي يزيهذا الناجش، فإن له اخليار، فهو يقول: عرفت أهنا ال

 صادق، وأنه عازم على شرائها، وتبَّي يل أنه ما أراد إال إغراري أو نفع البائع.
 هذه ثالث صور للغنب: تلقي الركبان، وزايدة املسرتسل، وزايدة الناجش.

ة يف املائة وما أشبه مخسة يف املائة أو أربع -مثالً -وميكن أن يكون هناك غنب يسري، فإذا كان الغنب 
 مثل هذا، أما إذا كان الغنب الثلث أو الربع أو شيئاً كثرياً فال يتسامح فيه، ذلك، فإنه يتسامح يف

مثاًل: سيارة ال تساوي إال أربعة آالف، فزاد فيها ألفًا، أو ما أشبه ذلك، فال شك أن هذا كله مما 
ال بائع ينصح للمشرتين، ويبَّي هلم احلقائق و ينايف املصلحة، ومما ينايف النصيحة، والواجب أن ال



يغلبهم، وكثري من الباعة أيخذون أمواالً ال حتل هلم هبذا، والواجب عليه أن يبيع على هذا وهذا بقيمة 
 واحدة، أييت العارف ابلسلع فيقول: بكم هذه العمامة؟ فيعرف أنه عارف، فيقول: بعشرين.

 بكم هذه العمامة؟ فيقول: أبربعَّي. وال يزيد عليه، مث أيتيه اجلاهل فيقول:
 : أسقط عين.فيقول

 قال: أسقط عنك مخسة.
 وإذا رمحه قال: أسقط عنك عشرة.

فيشرتيها بثالثَّي، فيبيع هلذا العارف بعشرين، وهلذا اآلخر بثالثَّي، فيكون قد أضر هبذا اجلاهل، 
 ع.والواجب أن يسوي بينهما، وأن ينصح هلذا اجلاهل، وهكذا يف مجيع السل

(27/5) 

 

 خيار التدليس
 النوع الرابع: خيار التدليس.

والتدليس: هو إظهار السلعة مبظهر غري ما هي عليه، كتسويد شعر اجلارية وجتعيده، ومجع ماء الرحى 
املصراة اليت مجع لبنها يف ضرعها، كل هذا يسمى تدليسًا، وهذا يعترب غشًا، وإرساله عند عرضها، و 

حسن وابطنها غري حسن، وهذا حيدث كثريًا، وهو داخل يف الغش، وقد  حيث أظهر السلعة مبظهر
م مر على ابئع بر، فأدخل يده فيه فأصابت بلاًل، فقال: )ما هذا اي ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسل

 .-يعين: املطر-ام؟! قال: أصابته السماء صاحب الطع
اعترب هذا غشًا، وكان عليه أن جيعل قال: هال جعلته أعاله كي يراه الناس، من غش فليس مين( ف

ل أدخل الصاع حىت أيخذ من ذلك العيب ظاهرًا، لكنه جعل املتندي والرطب ابطنًا، فإذا جاء يكي
 وهذا يعترب غشاً وتدليساً. الرطب وجيعله يف املكيال، وال يتفطن املشرتي،

يل، وأسفله رديئًا، فيعترب هذا إذا جعل أعلى الزنبيل شيئاً جيداً من القهوة أو من اهل -مثالً -وكذلك 
ه، وكذلك ابئع اللحم الذي يبيع غشًا؛ ألنه إذا جاءه اجلاهل أخذ له من األسفل ليخلطه ويلتبس علي

، وأخفى عنه العظم أو العصب، وإذا جاء ليزن أخذه ابلوزن، إذا أظهر اللحم األمحر أمام املشرتي
 تدليسًا، وكل هذا واقع كثريًا. -أيضاً -وجعله يف األسفل، وال شك أن هذا يعترب 

سة أايم، وقد يبس أعالها، مررت مرة ببعض الذين يبيعون األعالف، وإذا عنده أعالف قد بقيت مخ
عنها، مث أيخذ اليابس والذابل وجيعله يف الوسط، مث  أما وسطها فإنه ال يزال نداًي، فإذا هو حيل اخليط



 يف األعلى، فنصحته وقلت: هذا غش.جيعل الشيء الندي الذي ال يزال رطباً ندايً 
 فقال: ما هذا غش، هذا أمام البائع وأمام املشرتي.

 شرتي ال ينظر إال إىل هذا الظاهر، ويعتقد أنه مجيعاً سواء.فقلت: إن امل
مامه، مث قال: إن هذا املشلح الذي عليك إذا حتسست أسفله، فإنك تفك خياطته فقال: هذا كله أ

ألسفل يف الوسط، أليس هذا غشًا؟ فقلت: ليس كذلك، ذلك ألنه ظاهر، اليت يف الوسط وجتعل ا
 ف أنه قد رد أسفله إىل أعاله، خبالف هذا.والذي يشرتي البد أن يقلبه ويعر 
الذين يبيعون الفواكه واخلضروات كالطماطم، فيجعلون األعلى فينبغي التنبه ملثل هؤالء، ومنهم 

حنوه، جيعلون أعاله صاحلًا، وأسفله رديئاً إذا كان يف صناديق  صاحلًا، وكذلك الذين يبيعون التفاح أو
ما أشبهها، وال شك أن هذا داخل يف الغش، فإذا تبَّي أنه قد أو يف كراتَّي، وهكذا ابعة الرطب و 

 اخليار.دلس عليه فإن له 
عرها من قد ابيض ش -يعين: أمة-والفقهاء مثلوا للتدليس بتسويد شعر اجلارية، فإذا كان يبيع جارية 

عاجل  الكرب، فيسوده حىت يتوهم الذي يشرتيها أهنا شابة، وهذا غش، أو جيعده، والتجعيد: هو أن ت
 أهنا شابة أو حنو ذلك.كل شعرة إىل أن تنعقد على أصلها، والشعر اجلعد هو املتعقد، وهذا يوهم 

لقمح يف كذلك مجع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، والرحى حجر يركب على حجر، وجيعل ا
شبة وسطه حىت تدور وتطحنه، والذي يدور هبا هو املاء، وجيعلون يف هذه الرحى خروقًا، خرق يف خ

وسط املاء الذي مير،  مثل اللوح، وخرق أمامها يف خشبة كاللوح وهكذا، وهذه األلواح أطرافها يف
ء اللوح الذي بعده فاملاء مير ويدفع هذا اللوح، فإذا دفع شيئاً استدارت الرحى قدر شرب، مث جا

استدارهتا تكون  فدفعه املاء، فاستدارت قدر شرب، إىل أن تستدير، فإذا كان جري املاء جيداً فإن
مث إذا عرضوها للبيع أطلقوا املاء  يف خزان، -مثالً -بسرعة، فتدور الرحى بسرعة، فيجمعون املاء 

ن هذه عادهتا، هكذا مثلوا هبذه بقوة، فإذا رآها املشرتي تدور بسرعة يزيد يف الثمن، ويعتقد أ
 األمثلة.

 متكاثرة. وعلى كل حال: ال شك أن هذا كله غش، والغش كثري، وأنواعه
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 خيار العيب
النوع اخلامس: خيار العيب، وتعريفه: هو ما ينقص قيمة املبيع كمرضه وفقد سن أو عضو وزايدهتما، 



لون، واألمر أعم من ذلك، فالعيب: هو ما كذا ميثوزان الرقيق وسرقته وإابقه وبوله يف الفراش، ه
ينقص قيمة املبيع، فإذا اشرتى الثوب، وبعدما اشرتاه وجد فيه خرقاً أو خروقًا، استحق الرد؛ ألن 

هذا عيب، وكذلك إذا اشرتى كيساً من القمح مث وجد فيه دابة قد أفسدته، أو وجد فيه أخالطاً من 
ه، أو اشرتى بعرياً ووجده أعور أو وجده مريضًا، وكذلك إذا فله رد شعري أو حنوه، فهذا يعترب عيبًا،

اشرتى شاة ووجدها مصراة، أي: قد حبس لبنها يف ضرعها يومَّي أو ثالثة أايم، إال أن املصراة ورد 
أن اخليار فيها ثالثة أايم، وأنه إذا ردها يرد معها صاعاً من طعام من متر أو حنوه عوضاً عن اللنب 

 ت شرائه هلا.فيها وقالذي كان 
أما إذا كانت مريضة فإن له اخليار، أو عوراء أو عرجاء فإن له اخليار، وهاهنا اخليار للمشرتي، وإذا 

وجد البيت قد تصدعت منه احليطان اعترب هذا عيبًا، وإذا وجد األرض رديئة، وهو يعتقد أهنا طينة، 
يردها، وهكذا مجيع العيوب، إذا وجد فله أن فإذا هي ال تصلح للغرس وال للزرع، اعترب هذا عيبًا، 

 يف اإلانء طروقًا، أو وجده متكسراً فإن هذا عيب، فله أن يرده. -مثالً -
 فاحلاصل: أن العيب كل ما ينقص قيمة املبيع.

وذهب بعضهم إىل أن اخليار على الرتاخي، ولعل األقرب أنه على الفور، فإذا علم املشرتي ابلعيب 
 ن يطلب األرش أو يرد املبيع.مرين: أفله اخليار بَّي أ

: أان اشرتيت الشاة مبائة، وذحبتها وتبَّي -مثالً -واألرش: هو قيمة ما بَّي الصحيح واملعيب، فيقول 
واآلن فاتته، فيقال: كم تساوي وفيها ذلك املرض؟ قالوا: تساوي  -مريضة أو حنو ذلك-فيها عيب 

فريد عليه اخلمس، وهكذا لو ماتت عند املشرتي،  اخلمس، مثانَّي راياًل، وأان اشرتيتها مبائة، فالفرق
وتبَّي أن موهتا بسبب املرض، فيقال: كم قيمتها مريضة؟ وكم قيمتها سليمة؟ فينظر الفرق، فيدفعه 

: إين لبست الثوب، وقد استعملته، ووجدت فيه خروقاً أو -مثالً -البائع للمشرتي، وهكذا لو قال 
مته عشرون، كم قيمته هبذه العيوب؟ مخسة عشر، فالفرق الربع، حًا؟ قيمتزقًا، فيقال: كم قيمته صحي

ويسمى هذا: األرش، وهو فرق ما بَّي قيمة الصحة والعيب، وال جيوز واحلال هذه أن يستعمله وقد 
عزم على رده، فإذا عزم على رده فإنه يوقف استعماله، فيخلعه إن كان ملبوسًا، ويوقفه إن كان 

ما أشبه ذلك، وإذا كان قد أكل من الكيس فإنه يتوقف، ويقدر ما أكله، روابً و مركواًب، أو كان مش
ألنك  -أيها البائع-وال أريد الباقي، خذه  -أو ما أشبه ذلك-فيقول: أكلت منه ربعه أو ثلثه 

 خدعتين.
 فله أن يرده وأيخذ الثمن، أو ميسكه وأيخذ األرش.

حصل عندك، أنت الذي أحرقت الثوب، أو العيب  وهنا قد حيصل االختالف: فإذا قال البائع: هذا
أو قد تصدع عندك، أو هذه الدابة ما عرجت إال عندك، أو ما  -مثالً -أنت الذي كسرت الزجاج 



فقئت عينها إال عندك، واملشرتي يقول: بل هذا عيب قدمي قبل أن أشرتيها، ففي هذه احلال يكون 
، وأنه عيب قدمي، فيحلف املشرتي أين ا العيباحلكم أبن حيلف املشرتي أنه اشرتاها وفيها هذ

اشرتيتها وفيها هذا املرض، أو وفيها هذا التكسر، أو ويف اجلدار هذا التصدع، وبعد حلفه له أن 
 يرده، وله أن أيخذ األرش.

وإذا تلفت العَّي املعيبة فإهنا من ضمان املشرتي، ويرد البائع عليه القسط الذي بَّي الصحة والعيب، 
 ب.رش العييعين: أ

وإذا وجدت قرينة تدل على أن العيب حصل عند أحدمها عمل هبا، فإذا كان اجلرح يسيل عرف أبنه 
بياض يف العَّي عرف أنه عند البائع، فإذا وجدت بينة  -مثالً -حدث عند املشرتي، وإذا كان 

مَّي إال عمل اليألحدمها عمل هبا، سواء بينة تشهد أبنه قدمي أو أنه حادث، فيعمل ابلبينة، وال تست
عند عدم البينة، وامللك يف هذه احلال للمشرتي، إال أنه إذا عزم على الرد فإنه يتوقف عن استعماهلا  

 كما ذكران.
بقي عندان: خيار التخبري، وخيار االختالف، وكذلك ما حيتاج إىل حق توفية، نؤجلها ونستمع إىل 

 بعض األسئلة.

(27/7) 

 

 األسئلة

(27/8) 

 

 د التاجر فما ابعه فله الربح وما مل يبعه يردهلبضاعة عنحكم جعل ا
 
 

 السؤال
نات، ما حكم ما يتعامل به بعض شركات األلبان وغريها، حيث جيعلون البضاعة عند صاحب التموي

 فما ابعه فله الربح، وما انتهى مدة صالحيته تسرتجع الشركة ما فسد من البضاعة؟
 



 اجلواب
عندك، الذي تبيعه هو لك وأنخذ مثنه،  ده كأهنم يقولون: إنه وديعةال أبس بذلك، إذا جعلوه عن

 والذي ال تبيعه يبقى عندك ومتضي مدته يعترب كأنه وديعة.

(27/9) 

 

 حكم التأجري الذي ينتهي ابلتمليك
 
 

 السؤال
 ما حكم أتجري السيارة الذي ينتهي ابلتمليك؟ وكيف ينطبق ذلك على حديث: )ال شرطان يف بيع( ؟

 
 ابو اجل

ذكران أن حديث )ال شرطان يف بيع( له عدة حمامل، ومع ذلك فإنه قد عمل بظاهره كثري من 
ظاهر  العلماء، حىت إن بعضهم توقف فيما إذا شرط البائع شرطاً وشرط املشرتي شرطًا، فقالوا:

وع، احلديث يدخل فيه هذا، وهذه املسألة قد كثر السؤال عنها، والشركات اآلن وقعوا يف هذا الن
ا أديت بسبعَّي ألفًا، تؤدي إلينا كل شهر ثالثة آالف، وإذ -مثالً -وهو أهنم يقولون: نبيعك السيارة 

ذا عجزت عن التسليم أو السبعَّي ألفاً سلمنا لك واثئق السيارة، وقبل ذلك تكون كأهنا ملك لنا، وإ
لت إلينا كأجرة عن تركت شيئاً من األقساط فإننا ننتزع منك السيارة، وتكون األقساط الذي وص

ربوا أن كثرياً من استعمالك هلا، ويعربون عن ذلك أبنه أتجري ينتهي ابلتمليك، وسبب ذلك: أهنم ج
ألقساط وتتأخر، فاضطروا إىل أن الذين يشرتون ال يسددون األقساط يف حينها، بل ترتاكم عليهم ا

 أيخذوا السيارة ويقولون: ما وصل إلينا فإنه أجرة عما مضى.
فت إىل اآلن جلنة اإلفتاء، ما أصدروا يف هذا فتوى صارمة، ولكنهم يفتون فتاوى شفوية أن هذا وتوق
 جيوز، ويعللون ذلك أبنه ال يصدق عليه أنه أجرة وال أنه بيع.ال 

حمتاجاً إىل شراء هذه السيارة فإنك تشرتيها شراًء صحيحًا، وتقول هلم: هي  وحنن نقول: إذا كنت
 رهنكم.

ن املبيع على مثنه وغريه، وإذا كانت رهناً هلم، وحلت أقساطهم ومل توف الدين، فإهنم فإنه جيوز ره



 أيخذون بقية أقساطهم، ويردون عليك الباقي، فإن الرهن ابق على ملك الراهن؛ لقولهيبيعوهنا و
صلى هللا عليه وسلم يف احلديث: )ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه( هذا 

 هو الذي يتمشى عليه األمر: أنه يشرتيها وجيعلها رهناً هلم.

(27/10) 

 

 معىن قول املؤلف: )وإذا تعيب أيضاً خري فيه(
 
 

 السؤال
 ما معىن قول املؤلف: )وإذ تعيب أيضاً خري فيه بَّي أخذ أرش ورد مع دفع أرش، وأيخذ مثنه( ؟

 
 اجلواب

يه ن ضمان املشرتي، وإن زاد فيه عيب، يعين: كان فهو يقول يف خيار العيب: إذا تلف العبد فإنه م
عيب جديد  عيب واحد، مث أضيف إليه عيب آخر، فتحققنا أنه كان فيه عيب عند البائع، وحصل

عند املشرتي، ففي هذه احلال ليس له إال أرش العيب القدمي، وأما العيب الذي حدث عنده فإنه من 
دفع أرش العيب الذي حدث عنده، وقبل ذلك البائع فله فعله، لكن لو اختار املشرتي أن يرده، وي

 ذلك.

(27/11) 

 

 من اشرتى خروفاً فذحبه ووجده مريضاً ال يؤكل فله أن يرجع ابلثمن
 
 

 السؤال
اشرتيت خروفاً من ابئع أغنام، وملا ذهبت به إىل املسلخ وذحبته وجدت به مرضًا، وصادرته إدارة 

ىل البائع، فلما ذهبت إىل البائع وأخربته وأعطيته الورقة قال: املسلخ، وأعطيت ورقة تفيد مبرضه إ



 تكون قيمتها بيين وبينك، نصفها علي، ونصفها عليك، فما حكم ذلك؟
 

 اجلواب
نت ال تصلح لألكل فله الثمن كله، لكن ميكن أهنا تصلح لغري األكل، واحلاصل أنه يف هذه إذا كا

وأهنا مريضة، وأن من أكل منها تسمم أو مرض، وصادرهتا  احلال ملا ذحبها وجد أهنا ال تصلح لألكل،
 البلدايت، فالصحيح أنه يرجع ابلثمن.

(27/12) 

 

 من اشرتى كتاابً ووجد فيه أوراقاً بيضاء فله اخليار
 
 

 السؤال
يف بعض األحيان نشرتي الكتب، وبعد ذلك جند فيها بعض الورقات بيضاء، وميتنع البائع من 

 ا حكم ذلك؟استبدال الكتاب، فم
 

 اجلواب
ال شك أن هذا عيب، وأن عليه أن يقبلها ويبدهلا بغريها من النوع السليم، أو عليه أن يدفع األرش 

 عن تلك األوراق البيضاء.

(27/13) 

 

 هل يقوم الشيك مقام النقد
 
 

 السؤال
 هل يقوم الشيك مقام النقد يف القبض والصرف؟



 
 اجلواب

فقه عليه أكثر املشايخ؛ وذلك كبار العلماء أن ذلك جائز، وواهذا فيه خالف، ورجح بعض هيئة  
ًا، وإن كان الشيك ال يصلح إال عند البنك، يعترب ورق -أيضاً -ألن الدراهم تعترب أوراقًا، والشيك 

 واألوراق تصلح عند مجيع البقاالت والناس، ولكن ملا كان يعترب وثيقة مأمونة حصل هبا القبض.

(27/14) 

 

 للمتعاقدين ابهلاتف يار اجمللسحكم ثبوت خ
 
 

 السؤال
إذا متت املبايعة عن طريق اهلاتف، مث وضع كل من البائع واملشرتي السماعة، وندم أحدمها، فهل 

 جيوز له الرد؟
 

 اجلواب
والقواعد تقتضي أنه  -أعين: البيع ابهلاتف-يتكلم عليه العلماء قدمياً ال شك أن هذا شيء جديد مل 

ابنتهاء املكاملات، أبن يضع كل منهما السماعة من يده حبيث حيصل التفرق، حبيث  حيصل لزوم البيع
 تكلم بعد ذلك بدون هاتف ما مسعه، فينقضي اخليار.أنه لو 

(27/15) 

 

 حكم بيع السيارة املعيبة مع إخفاء العيب
 
 

 السؤال
لبيع، فما احلكم؛ مع إذا أردت بيع سيارة هبا عيب، ومل أرد إخبار املشرتي بذلك من ابب إمتام ا



 لبت منه فحص السيارة؟العلم أين ط
 

 اجلواب
هذا يعترب غشًا، وقد مرت بنا مجلة يف املنت نسينا أن نتكلم عليها يف آخر الشروط، وهي قوله يف 

 الضمان اجملهول أنه ال يصح: )إن شرط الرباءة من كل عيب جمهول مل يربأ( .
قين بشيء، أان بريء ذا كان فيها عيب أو عيوب فال تلحوصورة ذلك: أن يقول: اشرت السيارة، وإ

من هذه السيارة ابلعيوب اليت فيها، هي أمامك، افحصها، وال تطالبين بشيء مما فيها، هذا معىن )إن 
شرط الرباءة من كل عيب جمهول مل يربأ( ، فالبد أن يوقفه على العيوب اليت يعرفها فيها، فيقول: 

وهذا العيب يف كذا، هذا هو الذي  لعجالت، وهذا العيب يف املاكينة،أعرف فيها هذا العيب يف ا
أن  -مثالً -أعرفه، وإذا كان فيها شيء ال أعرفه فال علي، وال تسألين إال عما أعرفه، فأما إذا علم 

يف املاكينة عيبًا، فقال: تشرتيها على أهنا معيبة يف املاكينة، ومعيبة يف كراسيها، ومعيبة يف بوديها، 
وكذا وأخذ يعدد، واملشرتي يعرف أنه ليس كذلك؛ ألن الظاهر عيبة يف عجالهتا، ومعيبة يف كذا وم

خيانة، كالذي يعرض شاة ويقول:  -أيضاً -أهنا سليمة، فيعتقد أهنا سليمة، فيزيد يف الثمن، فهذا 
ذا اشرت هذه الشاة على أهنا عوراء وعرجاء ومريضة مبرض كذا، ومريضة جبرب، ومريضة بكذا وك

يعلم أن هذه الصفات ليست كلها فيها، والبائع يعرف أن فيها واحداً ويعدد عشرين عيبًا، واملشرتي 
 من هذه العيوب، فأخفاه عن املشرتي، فهذا يعترب غشًا، فيستحق أن يردها بذلك العيب.

نها ويقول: والواجب على البائع أن خيرب ابلعيوب اليت يعرفها، وأما العيوب اليت ال يعرفها فيتنصل م
 أعرفه.إن كان فيها شيء فال 

فإذا أقدم على ذلك العيب فليس له الرد به، وإذا وجدت عيوب أخرى فله الرد هبا، وإذا كنت 
 تعرف فيها عيوابً فالبد أن توقفه عليها ولو مل يسألك.

(27/16) 

 

 حكم انتفاع املشرتي ابلسلعة يف زمن اخليار
 
 

 السؤال



قدم للبائع مقابل ما استفاد به من بعاً للشرط، فهل يا رجع املشرتي يف بيعه تابلنسبة خليار الشرط إذ
 السلعة، كما لو استخدم السيارة شهراً؟

 
 اجلواب

ذكروا أنه ال جيوز يف حالة الشرط أن ينتفع هبا أحد منهما، مثاًل: ال جيوز لك أن تلبس الثوب وقد 
اخليار، بل ال تستعملها إال بعد أن جتزم اشرتطت اخليار، وال أن تركب السيارة وقد اشرتطت 

لشراء، فإذا تصرف املشرتي ابلسلعة فإن ذلك دليل على الرضا، فتصرف املشرتي فسخ خلياره، اب
، -مثالً -فإذا تصرف فيها مث ردها فللبائع أن يطالبه بذلك، فيقول: أنت دنست الثوب بلبسك له 

 فأعطين أجرته أو أعطين عوض ما حصل فيه.مث رددته،  -مثالً -أو متزق الكتاب بقراءتك فيه 

(27/17) 

 

 حكم قول البائع: البضاعة بعد البيع ال ترد
 
 

 السؤال
 توجد بعض العبارات عند بعض الباعة مثل قوهلم: البضاعة اليت تباع ال ترد؟

 
 اجلواب

وجدها سليمة على املشرتي أن يقلبها وأن يتفقدها تفقداً اتماً قبل أن جيزم ابلشراء، وإذا فحصها و 
ها وقد اشرتط عليه؛ ألنه أقدم على الشراء مع علمه أبهنا أقدم على ذلك، وليس له بعد ذلك أن يرد

معيبة، لكن قد يقال: إن له خيار الغنب، فإذا غنب غبناً خيرج عن العادة فإن له أن يرد السلعة إذا  
 كان ذلك مما ال يتسامح فيه.

(27/18) 

 



 نتحكم البيع والشراء ابإلنرت 
 
 

 السؤال
بواسطة اإلنرتنت، وأن أبيعها يف أسواق الياابن  -مثالً -جيوز أن أشرتي سلعاً من أسواق أمريكا هل 

بواسطة هذه الشبكة وأان يف بييت مل أسافر ومل أذهب؟ وإذا كانت اإلجابة بعدم اجلواز فما  -مثالً -
 ا الفعل؟هي احملاذير يف مثل هذا البيع؟ وما نصيحتكم ملن قد فعل مثل هذ

 
 اجلواب

ال شك أن هذا حيدث كثريًا، وقد ورد فيه هني، وهو )أنه صلى هللا عليه وسلم هنى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم( ، وسيأتينا يف الفصل الذي بعد اخليار ما حيصل به 

 القبض، فيحصل قبض ما بيع ابلكيل كياًل، وما بيع ابلوزن وزانً إخل.
بواسطة اهلاتف أو حنوه من دولة، فالبد أن توكل من يستلم هذه  -مثالً -ت السيارة ونقول: إذا اشري

السيارة وحيوزها لك، وال جيوز لك أن تبيعها ال على قريب أو بعيد حىت حتجز لك وحتاز على جانب، 
حىت ترسل من لو اشرتيتها ابهلاتف من معرض من املعارض يف الرايض، فال تبعها  -أيضاً -وكذلك 

مها ويستلم مفاتيحها، مث ينقلها من مكان إىل مكان، فهذا هو الذي جاء به الشرع، وسبب يستل
ذلك: أن تدخل يف امللكية؛ ألهنا قبل ذلك ليست يف ملكيتك، حبيث أهنا لو تلفت تلفت على البائع 

ة إذا هتا، فقبل احلياز خبالف ما إذا قبضت، فجعل الفاصل بَّي انتقاهلا من البائع إىل املشرتي حياز 
تلفت فعلى البائع، أو رخصت فعلى البائع، أو غليت فعلى البائع، وبعد احليازة تدخل يف ملك 

 املشرتي، فله غنمها وعليه غرمها.

(27/19) 

 

 ة ملن يفرت عن طلب العلمنصيح
 
 

 السؤال



شيئاً فشيئاً حىت  أحس برغبة شديدة يف طلب العلم، واحلضور لدروس هذه الدورة، مث أحس ابلفتور
 م هللا خريًا؟أنقطع يف هناية الدورة عن احلضور، فما نصيحتكم يل وجزاك

 
 اجلواب

ن تستمر فيها، فإنك حتصل ال شك أن الرغبات تتفاوت، وننصحك أبن تواصل يف هذه احللقات، وأ
ر حتصل على أجر، وتذك -أيضاً -على خري كثري، وحتصل على فوائد، وحتصل على علوم، وكذلك 

احلديث: )من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له طريقاً إىل اجلنة( ، وتذكر احلديث: )إن 
لة، وإذا أحسست من نفسك أجنحتها لطالب العلم رضاً مبا يصنع( فننصحك ابملواص املالئكة تضع

ن ذلك، بشيء من الكسل أو التثاقل فعليك أن تعزم وأن جتزم على املواصلة، وتبتعد عما يعوقك ع
 وتستعَّي ابهلل تعاىل، وهللا املعَّي.

 وهللا أعلم، وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

(27/20) 

 

 [28شرح أخصر املختصرات ]
قد يتبايع املتبايعان فيبيع البائع ويشرتي املشرتي، ويتم البيع، ولكن قد يندم أحدمها على البيع أو 

إرجاع قيمتها، ولذلك شرع اخليار لكال املتبايعَّي، وهذا من  على الشراء، فرييد إرجاع السلعة أو
مساحتها، وهو أنواع متعددة حبسب ما يتفق عليه، أو حبسب نوع املبايعة اليت وقعت تيسري الشريعة و 

 بَّي البائع واملشرتي.

(28/1) 

 

 من أحكام اخليار
و أنه اشرتاه مؤجاًل، أو ممن ال تقبل قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]وخيار ختبري مثن، فمىت ابن أكثر، أ

 حيلة، أو ابع بعضه بقسطه ومل يبَّي ذلك؛ فلمشرت اخليار. شهادته له، أو أبكثر من مثنه
ا اختلفا يف قدر مثن أو أجرة وال بينة هلما حلف ابئع: ما بعته بكذا وخيار الختالف املتبايعَّي، فإذ

ا اشرتيته بكذا، ولكل الفسخ إن مل يرض بقول اآلخر، وإمنا بعته بكذا، مث مشرت: ما اشرتيته بكذا وإمن



 وبعد تلف يتحالفان، ويغرم مشرت قيمته.
ه فقول ابئع، ويثبت للخلف يف ط وحنوه فقول انف، أو عَّي مبيع أو قدر وإن اختلفا يف أجل أو شر 

 الصفة وتغرّي ما تقدمت رؤيته.
 فيه قبل قبضه. فصل: ومن اشرتى مكيالً وحنوه لزم ابلعقد، ومل يصح تصرفه

وحيصل قبض ما بيع بكيل وحنوه بذلك مع حضور مشرت أو انئبه، ووعاؤه كيده وصربة ومنقول بنقل، 
 ول بتناوله، وغريه بتخلية.وما يتنا

 سخ تسن للنادم[ .واإلقالة ف
عرفنا يف ابب اخليار أن اخليار طلب خري األمرين من اإلمضاء أو الرد؛ وذلك ألن البيع قد يقع 

أو بغتة بدون ترٍو، فيندم أحدمها، فيكون له اخليار يف رد السلعة أو اسرتجاع السلعة، اترة صدفة 
الشراء؛ فلذلك جعل هذا اخليار لبيع، واترة يندم املشرتي ويتأسف على يندم البائع فيتأسف على ا

 لرد البيع أو لتمكنه.
قا، فإن ندم البائع اسرتد السلعة، وإن وذكران أن من أنواع اخليار: خيار اجمللس، وأنه يثبت ما مل يتفر 

بعتك وال خيار يل؛ ندم املشرتي اسرتد الثمن، وإذا تفرقا أو أسقطاه فإنه يسقط، فلو قال البائع: 
ل التفرق، وينعقد البيع، ولو قال املشرتي: اشرتيت السيارة بعشرين ألفاً وال خيار فالبيع يلزم ولو قب

 ؛ لزم البيع.يل من اآلن، ولو ندمت فال ترد علي
وذكران خيار الشرط، وهو أن يشرتطا يف صلب العقد مدة معلومة ولو طويلة، اترة يشرتطها كل 

يار شهرًا، فيقول املشرتي: اشرتيته مبائة ألف ويل لبائع: بعتك البيت مبائة ألف، ويل اخلمنهما فيقول ا
 اخليار شهرين.

من، وإن ندم املشرتي والبائع ما ندم رد البيت، فإذا ندم البائع يف هذا الشهر اسرتد البيت ورد الث
 وقال: أعطين القيمة.

 بعتك مبائة ألف وال خيار يل.: -مثالً -وقد يكون اخليار لواحد، فيقول البائع 
 املشرتي: ويل اخليار شهراً.أو يقول 

 واترة يقول املشرتي: ال خيار يل.
 فيقول البائع: يل اخليار شهرًا.

(28/2) 

 



 ب احليلةاخليار من اب
 وقوله: )وحرم حيلة ومل يصح البيع( .

 مبائة ألف، وقصده أن يسكنه شهرًا، فيقول: يل اخليار شهرًا. -مثالً -صورة ذلك: أن يشرتي البيت 
ة من فيسكنه يف هذا الشهر، فإذا مضى الشهر وهو قد سكنه، رد البيت وقال: ندمت، فهذه حيل

 املشرتي.
 خليار شهراً.فلو قال البائع: بعتك البيت مبائة ألف، ويل اوكذلك حترم احليلة من البائع، 

، وملا -مثالً -فاستلم املائة األلف، وقصده أن ينتفع هبا يف هذا الشهر، أن يتجر هبا ويربح فيها 
لة، فهذا البيع إذا كان مضى الشهر قال: رد علي بييت وخذ درامهك، وما قصد هبذا العقد إال احلي

 هبذه احليلة ال يصح.

(28/3) 

 

 امللك مدة اخليار للمشرتي
حيلة فامللك فيهما  -مثالً -ملن امللك مدة اخليار؟ ينتقل امللك مدة اخليارين للمشرتي، ولو كان 

للمشرتي، وهلذا تكون له أجرة الدار إذا كان املبيع داراً مؤجرة، وله مثر النخل إذا كان املبيع له مثر، 
فقة اجلمل، وذلك ألن امللك له، وله مناؤه ، وعليه نفقة الشاة أو نشاة إذا كانت هي املبيعةوله لنب ال

املنفصل، فلو ولدت الشاة يف مدة خيار الشرط فولدها للمشرتي، وإذا ماتت ذهبت على املشرتي، 
لبائع، وإذا اهندم اجلدار فإصالحه على املشرتي، فامللك مدة اخليارين للمشرتي، والدراهم يف يد ا

وال يقول: الدراهم سرقت؛ ألنه أخذها ملصلحته، فرحبها  ندم املشرتي فإنه يردها،ولو سرقت منه مث 
له، وخسارهتا عليه، فالثمن دخل يف ملك البائع، والسلعة دخلت يف ملك املشرتي، فهذا دليل على 

جع كل منهما إىل ماله، انتقال كل منهما إىل اآلخر، فإذا حصل الندم وُفسخ البيع ففي هذه احلال ير 
شرتي، فإن كان يف البيت عيب ومل خيربه فإنه يستحق الرد، وإن مل يكن فيه لو اهندم البيت فندم املف

مطر أو سيل، ففي هذه احلال املطالب به املشرتي، يصلحه إذا أراد رده؛  -مثالً -عيب، بل جاءه 
 وذلك ألنه استلمه سليمًا، فالبد أن يرده سليمًا.

(28/4) 

 



 مدة اخليارحكم التصرف يف املبيع 
قوله: )وال يصح تصرف يف مبيع وعوضه مدهتما( ، أي: مدة اخليارين، خيار الشرط وخيار اجمللس، 
ال يصح التصرف يف مبيع وعوضه، مثال تصرف البائع: إذا قال: اخليار يل يف هذه الدار، فلي أن 

 يل أن أغري هذه الزاوية.أهدم هذا اجلدار، و 
أصلح  ، لو قال: يل اخليار، وأريد أن أزيد فيها كذا، وأريد أنفليس له التصرف، وكذلك املشرتي

فيها كذا، ليس له ذلك، إال إذا كان اخليار للمشرتي وحده، فتصرفه دليل على قبوله، وإسقاط 
ت موقوفًا، فليس له الرد بعد ذلك؛ الشرط، فلو أنه سبل البيت، واخليار له؛ لزم العقد، وأصبح البي

تعاىل؛ لزم  ه من ملكه حيث جعله وقفًا، ولو كتب على الكتاب: وقف هللألنه تصرف فيه، وأخرج
 البيع، ومل يتمكن من الرد.

وإذا كان اخليار للبائع فال جيوز للمشرتي التصرف، وال يصح، فلو كتب على الكتاب: وقف، وندم 
بيع شاة فباعها فية، وكذلك لو كان املبيع بيتاً أوقفه، وكذلك لو كان املالبائع، اسرتده وأبطل الوق

ئع مل تنقطع، فالبد أن يسرتدها إذا ندم، فال يصح أن يتصرف املشرتي، مل يصح البيع؛ ألن عالقة البا
 فيها املشرتي حىت تنقضي مدة اخليار.

 : بعتك الشاة هبذا الكيس.-الً مث-وكذلك ال يتصرف البائع يف العوض إذا كان معينًا، كأن يقول 
يها املشرتي ال هو الكيس، فأنت أيها البائع ال تتصرف يف الكيس، وأنت أ فاملبيع هو الشاة، والثمن

 تتصرف يف الشاة حىت تنقضي مدة خيار شرط، فال يتصرف كل منهما فيما صار إليه.
-يتصرف فيها، فإذا قال أما إذا كان العوض دراهم، فالدراهم يقوم بعضها مقام بعض، فله أن 

 ة ورقة واحدة.: اشرتيت الشاة هبذه املائ-مثالً 
 مهي، أعطيتك ورقة فئة مائة.مث ندم بعد ذلك املشرتي وقال: رد علي درا

 فقال: الورقة صرفتها، أو تصرفت فيها، ولكن خذ عشر ورقات فئة عشرة.
 فإنه يقبلها، أو خذ ورقتَّي فئة مخسَّي.

 ال فرق بَّي هذه وهذه. فإنه يقبلها؛ وذلك ألنه
ع إذا أعتقه املشرتي فإنه يعتق على الصحيح؛ وذلك ألن الشر واستثنوا تصرف املشرتي يف العبد 

يتشوف إىل العتق، والقول الثاين: أنه ال ينفذ وال يعتق؛ ألنه تصرف يف شيء ليس خمتصاً به، فرمبا 
: تعتقه وأان قد اشرتطت أن يل اخليار؟ يندم البائع ويقول: رد علي عبدي، فإذا قال: أعتقته، فسيقول

 ال أستغين عن عبدي.وأان اآلن ندمت و 
 فيكون العتق يف هذه احلال الغيًا.

ما إذا كان اخليار للمشرتي، كأن قال: اشرتيت العبد أبلف، ويل اخليار شهرًا، مث أعتقه، والبائع ليس أ



 له خيار، فإنه يعتق.
ه وحده، فإنه يصح، فلو ذبح الشاة سقط خياره، وال يصح وكذلك تصرف املشرتي إذا كان اخليار ل

ع ليس له خيار واخليار للمشرتي، كما لو أن يذحبها والبائع قد اشرتط اخليار، أما إذا كان البائ له
 اشرتى الشاة مبائة، مث إنه شرط اخليار مخسة أايم، وذبح الشاة يف اليوم الثاين، بطل خياره ولزم البيع.

(28/5) 

 

 من أنواع اخليار
ك املسرتسل، وكذلك تلقي الركبان، واستثنوا ذكران خيار الغنب، وأنه لزايدة الناجش، وكذل

ستعجل، فال خيار له، فلو أن إنساانً دخل السوق مستعجاًل، وملا دخل السوق اشرتى شاة على امل
على عجل، والناس يبيعون الكيس مبائة وهو اشرتاه عجل، وزاد عليه صاحبها، أو اشرتى كيساً 

ا ال تسأل واحداً واثنَّي وتسأل الناس؟ هذا رآك مبائتَّي أو مبائة ومخسَّي، فلماذا تستعجل؟ ملاذ
 خيار لك. مستعجالً وزاد عليك، فأنت ابستعجالك أخطأت، فال

الشاة يومَّي أو ثالثة، فإذا  وذكران خيار التدليس، وهو الذي يزيد به الثمن كالتصرية، وهي أال حيلب
هنا مصراة، وأن هذا اللنب لنب يومَّي، رآها املشرتي ظن أهنا ذات لنب كثري فزاد يف مثنها، مث يتبَّي له أ

 فريدها وصاعاً من متر بعد اليوم الثالث.
فإذا  عيب والتدليس على الرتاخي، ما مل يوجد دليل الرضا، إال يف التصرية فثالثة أايم،وخيار الغنب وال

، فإذا قال: وجد التمر مفرقًا، مث إنه طواه، وقال: هذا ال يصلح، ورده بعد يومَّي، فيلزم البائع قبوله
 ملاذا مل ترده يف اليوم األول؟ فيقول: ما متكنت، وأشهد أنه فيه عيب.

اها لغنب، إذا اشرتى السيارة مث وجد أنه مغبون بزايدة الناجش أو املسرتسل، ملا اشرت وكذلك خيار ا
 ورجع علم أنه غنب نصف الثمن أو ثلث الثمن، أوقفها، وقال: ال حاجة يل فيها.

 إال بعد يومَّي أو ثالثة أايم، يلزم البائع قبوهلا، فاخليار على الرتاخي ال على الفور.فإذا مل يردها 
شرتي خيار التدليس، والتدليس: هو إظهار السلعة مبظهر الئق، ففي هذه احلال إذا عرف املوذكران 

لثوب، أهنا مدلسة ال يلزمه أن يردها يف احلال، لكن إن وجد دليل الرضا أبن استعملها، كأن لبس ا
أو  ،-مثالً -، أو استمر يف حلب الشاة أكثر من ثالثة أايم وهي مصراة -مثالً -أو طبخ يف القدر 

إن هذا دليل على ركب السيارة فاستعملها، أو سكن يف الدار مع كونه مغبوانً أو ما أشبه ذلك، ف
أكثر فهو دليل الرضا، فيسقط خياره، أما املصراة فال ميسكها أكثر من ثالثة أايم، وإن أمسكها 



 الرضا.
وكل عيب ينقص  وذكران خيار العيب، وهو ما تنقص به قيمة املبيع؛ كمرض وفقد عضو وزايدته،

التصدع يف احليطان أو يف  الثمن، مثل اخلروق يف الثوب أو يف القدر، واخلراب يف السيارة، أو
فإذا اشرتى شاة السقف، ونقص أوراق من املصحف أو من الكتاب، وهكذا كل خلل يف السلع، 

يار بَّي أمرين: ووجدها عوراء أو مريضة أو عرجاء فهذا عيب، فله اخليار، فإذا علم ابلعيب فله اخل
؟ هو ما بَّي قيمة الصحة والعيب، إما أن يردها وأيخذ الثمن، وإما أن يطالب ابألرش، وما هو األرش

واآلن فيه نقص أو فيه بياض   عشرة، -مثالً -فإذا قال: كم يساوي هذا الكتاب وهو سليم؟ يساوي 
سليمة؟ تساوي مائة، وكم  كم يساوي؟ يساوي مثانية، فريد عليه اخلمس، كم تساوي هذه الشاة وهي

 ، وهذه الزايدة تسمى: األرش.تساوي وهي عوراء؟ تساوي مثانَّي، فريد عليه اخلمس وهكذا
ثوب تعَّي األرش؛ وذلك ألنه ال وإذا تلف املبيع تعَّي األرش، فإذا ذبح الشاة أو ماتت أو احرتق ال

 ميكن رده.
الثانية فأصبحت عمياء، عيب من عند  ولو كانت الشاة فيها عور، مث عند املشرتي أصيبت عينها

خيري بَّي أخذ أرش وبَّي رد مع دفع أرش، له اخليار:  البائع، وعيب من عند املشرتي، ففي هذه احلال
ع، وإما أن يرد الشاة ويرد معها أرش العَّي اليت صارت إما أن أيخذ أرش العَّي اليت كانت عند البائ

تلفا عند من حدث العيب، فقال البائع: هذا عنده أو أرش الكسر الذي حصل عنده، وإن اخ
 انكسر عندك.

 بل أن أشرتيها.وقال املشرتي: بل انكسر ق
 هناك بينة.فإن القول قول املشرتي، فيحلف أين اشرتيتها وفيها هذا العيب، وهذا إذا مل يكن 

(28/6) 

 

 خيار التخبري ابلثمن
النوع السادس: خيار التخبري ابلثمن، أي: اإلخبار، كثري من املشرتين يبنون يف الشراء على مثن 

 البائع، فيقول: بكم اشرتيت هذه الكتب؟ فيقول: اشريت الكتاب بثمانية.
تة، وأنه كذب، وقال: ى الكتاب بسن البائع اشرت فيقول: أان أفيدك رايالً وأشرتيها بتسعة، مث تبَّي أ

اشرتيته بثمانية، فيثبت لك اخليار؛ ألنك اشرتيت الكتاب بتسعة على أنك فوت يف كل كتاب راياًل، 
وال شك أن هذا هو الفائدة من السؤال لك عن الثمن، فإذا كذب عليك وقال: اشرتيتها بثمانية، 



وحيدث هذا كثريًا، فإذا اشرتى  نه زاد عليك،ار إذا ابن أواحلقيقة أنه اشرتى بستة، فإن لك اخلي
 إنسان غنمًا، فجاء إليه آخر وقال: أان أفيدك يف كل شاة عشرة.

: أشركين، أان أدخل معك ابلشراكة يف هذه الغنم أو هذه األكياس، فكذب عليه -مثالً -أو قال 
 وقال: الشاة مبائة أو الكيس مبائة.

و اشرتك معه وأخذ نصف الغنم أو نصف يف كل كيس، أل فائدة أو فأعطاه يف كل شاة عشرة راي
األكياس، مث تبَّي أن البائع كذب عليه، وأنه اشرتى كل شاة بثمانَّي، أو كل كيس بثمانَّي، ففي هذه 

احلال للمشرتي اخليار؛ ألنه تبَّي أن الثمن أكثر مما اشرتاه، وأنه أخربه أبكثر مما اشرتى به، وكيف 
؟! أخطأت، وأان عاملتك على أنك اشرتيت ابملائة، وأعطيتك شرتيته مبائةوتقول أنك ا تشرتي بثمانَّي

يف كل شاة أو يف كل كيس عشرة، فأان اشرتيت منك الكيس مبائة وعشرة، وتبَّي عندما حبثنا أنك 
 اشرتيت الكيس بثمانَّي، فاخليار يل، رد علي درامهي.
مانَّي فيصري الثمن  اشرتيته بث زدهتا، فأانوميكن أن يصطلحا فيقول: أسقط عنك العشرين اليت

 بتسعَّي، بدالً مما كان مبائة وعشرة، فإذا تراضيا على ذلك جاز.
: بكم اشرتيت الغنم؟ قال: اشرتيت كل شاة -مثالً -وكذلك إذا مل خيربه أبن الثمن مؤجل، فإذا قال 

ت أنه ، فأنت اعتقدوهو صادق، ولكنه اشرتاها بثمن مؤجل حيل بعد سنة -أو األكياس-مبائة 
ا بثمن النقد، فأعطيته فائدة يف كل كيس عشرة، وملا علمت أبن الثمن مؤجل، واملؤجل عادة اشرتاه

يزاد فيه، ولو كان نقداً لكان الكيس بثمانَّي، ولكنه اشرتاه مبائة ألجل األجل، فاشرتاها مبائة ملدة 
بعض العلماء خذ درامهه، و ، فريدها وأيسنة، ففي هذه احلال ماذا نفعل؟ الصحيح أن للمشرتي اخليار

 يقول: إذا كان الثمن مؤجالً فيؤجل على املشرتي.
لكن قد يقول: أان ال أعرفك اي مشرتي، فكيف أؤجله عليك؟ أو يقول املشرتي: أان ال حاجة يل يف 

 التأجيل، درامهي موجودة، وال أحب الدين.
اشرتيتها مبائة ألجل  مثانون، وأنتمثنها حالة  ففي هذه احلال له اخليار: إما أن يسقط عنه ويقول:

 األجل، فأشرتيها ابلثمانَّي وأعطيك فائدة، هذا هو خيار التخبري.
وكذلك إذا تبَّي أنه اشرتاها ممن ال تقبل شهادته له، فله اخليار؛ وذلك ألن العادة أنه يزيد يف الثمن؛ 

عطيته يف كل  يس مبائة، فأ؟ فقال: كل كألجل مصلحة ولده، إذا قال: بكم اشرتيت الغنم أو األكياس
كيس أو يف كل شاة فائدة عشرة، مث اتضح أنه اشرتاها من ولده أو اشرتاها من أبيه، وزاد يف الثمن 
ملصلحة والده أو ملصلحة ولده، وهي ال تساوي إال مثانَّي، ولكن قال: الزايدة عند والدي أو عند 

 ولدي ال هتم.
 مبائة.فأخربك وقال: نعم، اشرتيتها 



ا اشرتاها من ولده، وزاد فيها ملصلحة الولد أو ملصلحة الوالد أو األخ أو ادق، ولكنه موهو ص
حنوهم ممن ال تقبل شهادهتم له، أو اشرتاها من زوجته وزاد يف الثمن، ومل خيرب املشرتي، فلك اخليار، 

 فإذا قال: أان اشرتيتها مبائة.
مصلحة ولده أو والده أو حنومها، الثمن ألجل  ألنه زاد يف وهو صادق، ولكنها ال تساوي إال مثانَّي؛

 فيثبت اخليار للمشرتي واحلال هذه.
وكذلك إذا اشرتاها أبكثر من مثنها حيلة، ويقع هذا حيلة، فمثاًل: إذا قال: إن فالانً التاجر حباجة إىل 

هذا  حىت آيت إىل بيتك هذا، فأان سوف أشرتيه منك خبمسمائة ألف، وهو ال يساوي إال أربعمائة،
وأقول: أبيعك البيت برأس مايل، أو أبيعك البيت بفائدة مخسَّي ألفاً أو مائة ألف، وأحلف له التاجر 

أين اشرتيتها خبمسمائة وأان صادق، والبيت ال يساوي إال أربعمائة، ولكن حنتال حىت نربح على هذا 
فإنه يسرتد ي أهنا حيلة اتضح للمشرت  التاجر الذي ال يهمه الثمن لكثرة أمواله، فهذه حيلة، فإذا

الثمن ويرد املبيع، أو يشرتيه مبا يساويه، وبذلك يعلم أن كل حيلة ال تنفذ، واحليل مهنة يلجأ إليها  
كثري من احملتالَّي، يقول بعضهم: واحتل على حل العقود وفسخها من أصلها وذاك ذو اإلشكال إال 

أو فسخه  -مثالً -بَّي اثنَّي العقد الذي  ابحملتال فحلعلى احملتال فهو طبيبها اي حمنة األداين 
 يصعب، لكن أيتون حبيل من هنا وهناك.

وكذلك لو ابع بعضه بقسطه من الثمن، ومل يبَّي ذلك، فللمشرتي اخليار، أحياانً يشرتي غنمًا، كل 
ة ومخسَّي مبائة، وهي ختتلف، بعضها يساوي مخسَّي، وبعضها مائتَّي، فيبيع مبائتَّي ومائ -مثالً -شاة 

وإذا بقي رديئها، وجئت إليه، حلف لك أنه اشرتاها كل شاة مبائة، وهو صادق، ولكن  ائة ومثانَّي،ومب
ابع خيارها ومل يبق إال رديئها، ففي هذه احلال البد أن خيرب، ويقول: أان اشرتيتها كل شاة مبائة، ولكن 

 بعت بعضها بقسطه، وبعتها مبا تيسر.
البطيخ كل حبة  -مثالً -ار وحنوها، يشرتي واكه أو اخلضن يبيعون الفوهكذا يفعل كثري من الذي

بثالثة، مث يبيع بعضها بعشرة، وبعضها بثمانية، وبعضها بسبعة، وبعضها خبمسة، فيبيع خيارها، فيأيت 
إليه آخر وقد بقي عنده رديئها، فيحلف أنه اشرتى كل واحدة بثالثة، وهو صادق، ولكنه ما أخرب 

شرتيت منك برأس مالك، أو أعطيك رايالً فائدة يف كل ذا، ويقول: الده ويصدقه هابحلقيقة، فيق
 حبة.

ففي هذه احلال له اخليار إذا تبَّي له أنه مل يبَّي له، ومل يقل: هذا رديء، بعت بعشرة، وبعت بعشرين، 
األشياء  وهذا الباقي قد ال تساوي الواحدة إال رايالً أو رايلَّي أو نصف رايل، فاحلاصل أن يف هذه

 يار.اخل
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 خيار االختالف للمتبايعَّي
النوع السابع: خيار االختالف للمتبايعَّي، فإذا اختلفا يف قدر الثمن، أو أجرة الدار، أو عَّي املبيع 
وال بينة، أو لكل واحد منهما بينة، فلهما بينتان، عند هذا بينة، وعند هذا بينة، وتعارضت البينتان 

 ستمائة.قول البائع: بعتك بفالبد من احللف، فيوتساقطتا، 
 ويقول املشرتي: بل خبمسمائة.

: استأجرت الدار بعشرة -مثالً -وليس هناك بينة، وليس هناك وثيقة، وكذلك األجرة، إذا قال 
آالف، فقال: بل خبمسة عشر ألفًا، وليس هناك واثئق، وليس هناك بينة، ففي هذه احلال البد من 

ه العارف ابألصل، فصاحب السلعة هو العارف ع ابحللف؛ وذلك ألنالفان، ويبدأ البائالتحالف، فيتح
ابلقيمة، وهو عادة ما يبيع الشاة إال مبائتَّي، وهذا يقول: اشرتيتها منك مبائة، أو عادته أنه ما يبيع 

تمل مثالً الكيس إال مبائة، وهذا يقول: اشرتيت منك خبمسَّي، ففي هذه احلال حيلف البائع، ويش
  ما بعتك الكيس مبائة، وإمنا بعتك مبائتَّي.إثبات، فيقول: وهللاحلفه على نفي و 

؛ أو ما بعتك -مثالً -يشتمل على نفي وإثبات، ويبدأ ابلنفي: ما بعتك مبائة، وإمنا بعتك مبائتَّي 
 البيت أبربعمائة، وإمنا بعتك خبمسمائة.

 ك لو كان اخلالف يفتك خبمسة عشر، وكذلوكذلك يف اإلجارة، يقول: ما أجرتك بعشرة، وإمنا أجر 
 عَّي املبيع، إذا اختلفا فقال املشرتي: بعتين نعجة.

 فقال البائع: بل بعتك الكبش.
 .-الكبش-فيحلف ويقول: ما بعتك النعجة األنثى وإمنا بعتك الذكر 

 فيشتمل حلفه على نفي وإثبات، فإذا مل يرض املشرتي بيمينه حلف املشرتي، فيحلف بعد ذلك
منا اشرتيته مبائة، وهللا ما استأجرته خبمسة عشر، وإمنا استأجرته شرتيته مبائتَّي، وإويقول: وهللا ما ا

 بعشرة.
على نفي وإثبات، ويبدأ ابلنفي، أو يقول: وهللا ما اشرتيت الكبش، وإمنا  -أيضاً -فتشتمل ميينه 

ذا، مث كذا، وإمنا بعتك بكاشرتيت النعجة، فيشتمل على نفي وإثبات، وحيلف البائع: ما بعتك ب
 ي: ما اشرتيته بكذا، وإمنا اشرتيته بكذا.حيلف املشرت 

ولكل الفسخ إن مل يرض بقول اآلخر، فإذا مل يوافق البائع على البيع مبائة فله أن يقول: رد علي 
 الكيس، رد علي نعجيت، رد علي بييت.



جيار خبمسة ل النعجة، قبلت اإلفإن رضي املشرتي، وقال: قبلته مبائة ومخسَّي، قبلت الكبش بد
 اً.عشر ألف

 فله ذلك.
 فإهنما يفسخان العقد. -أي: حلف البائع مث حلف املشرتي-فاحلاصل أهنما إذا حتالفا 

وإذا كانت السلعة اتلفة، فيتحالفان ويغرم املشرتي القيمة، فقد تتلف السلعة عند املشرتي، فإذا ذبح 
 .لبائع يقول: مبائتَّيواختلفا يف قيمتها، فا -مثالً -الشاة 

 مبائة.واملشرتي يقول: 
وهذا قد ذحبها وأكلها، ففي هذه احلال تقدر كم قيمة شاة صفتها كذا وكذا؟ يسأل أهل النظر: بكم 

تقدروهنا؟ فيغرمها املشرتي مبا تساوي، وإذا اختلفا يف صفتها فقال البائع: إهنا شاة مسينة أو لبون، 
 اًن.حاماًل، وليست لبو  وقال املشرتي: بل هزيلة، وليست

غارم وهو املشرتي، وكذلك يف سائر ما خيتلفان فيه، فإذا قال املشرتي: الثوب احرتق، فالقول قول ال
وفيه عيوب، وفيه خروق، ومثنه بعشرة، فقال البائع: بل مثنه خبمسة عشر، وهو سليم، وليس فيه 

 خروق، وليس فيه عيوب.
احرتق أو قد متزق، سة عشر، والثوب قد والبائع يقول: خبم ففي هذه احلال املشرتي يقول: بعشرة،

واختلفا يف العيوب اليت فيه، واختلفا يف صفته، فمن يقدم قوله؟ القول قول املشرتي؛ ألنه غارم؛ 
 فيقدر بقيمته اليت يقدره هبا ويصفه هبا املشرتي.

البيت  ذا قال: إين اشرتيتوإن اختلفا يف أجل أو شرط وحنوه فالقول قول من ينفيه، مثال األجل: إ
 دة سنة.مؤجالً أو مل

 فقال البائع يف احلال: ليس هناك أجل، تنقدين الثمن حااًل.
 فالقول قول البائع؛ ألنه انٍف، وكذلك لو قال البائع: بعتك البيت بشرط أن أسكنه شهرًا.

ول قول من ينفي وأنكر ذلك املشرتي، وقال: بل البيع انجز، وليس هناك شرط، ففي هذه احلال الق
 رط.الش

ا يف حتديد األجل، فالبائع يقول: أجل الدين ستة أشهر، واملشرتي يقول: اثنا عشر وكذلك لو اختلف
 شهرًا.

 فالقول قول البائع أنه ستة أشهر؛ ألنه انٍف للزايدة، وألن األصل حل املبيعات، وعدم أتجيلها.
 من ينفيه.فاحلاصل أنه إذا اختلفا يف أجل أو شرط فالقول قول 

بيع أو قدره فالقول قول البائع، مثال اختالفهما يف عَّي املبيع: أن يقول ا اختلفا يف عَّي املوكذلك إذ
 البائع: بعتك الذكر.



 ويقول املشرتي: اشرتيت األنثى.
 أو يقول: بعتك هذا البيت الذي هو دور.

 فيقول: ال، بل بعتين هذا البيت الذي هو من دورين.
لف أين ما بعته هذا البيت، وإمنا بعته هذا نه هو املالك، فيحلقول قول البائع؛ ألففي هذه احلال ا

 البيت، ما بعته األنثى، وإمنا بعته الذكر.
 هذا مثال اختالفهما يف عَّي املبيع.

 : بعتين كيسَّي مبائة.-مثالً -وكذلك إذا اختلفا يف قدره، فإذا قال 
 فقال: بل كيساً.

 كيسًا.كيسَّي، وإمنا بعته  لبائع: أو ما بعته  ففي هذه احلال القول قول ا
 وتقدم مثال اختالفهما يف قدر الثمن.

(28/8) 

 

 خيار اخللف يف الصفة
النوع الثامن: اخليار للخلف يف الصفة، ولتغري ما تقدمت رؤيته، مثاًل: ابعك شاة ابلوصف، فقال: 

 أبيعك شايت اليت صفتها مسينة، وكبرية، ولبون.
: أبيعك ذلك -الً مث-يست كبرية، أو ليست لبواًن، أو قال مث وجدها خمتلفة، ليست مسينة، أو ل

الكيس الذي فيه بر جيد، ليس فيه رداءة، وملا رآه وجده خمتلفًا، وجده رديئًا، فيه شعري أو فيه تراب 
 أو ما أشبه ذلك، فيثبت اخليار للخلف يف الصفة.

لك، مثل املنازل، فقد تشرتي وهناك أشياء كان ال جيوز بيعها ابلوصف، لكن يف هذه األزمنة جيوز ذ
رأيته، ولكن يضعون له خمططًا، فيقولون: هذا الدور األرضي فيه كذا وكذا غرفة، وأساسه البيت وما 

من كذا، ونوع البالط كذا، وارتفاع السقف كذا، وسعة كل غرفة كذا وكذا مرتاً أو كذا وكذا سنتيمرتًا، 
لكن إذا دخلته من كذا، فريمسونه، فتتصوره كأنك تراه، ومرافقه كذا وكذا، وأبوابه من كذا، ومكيفاته 

 وتغريت صفاته عما وصف لك، ففي هذه احلال يثبت لك اخليار.
وكذلك لو رأيته رؤية سابقة مث تغري، كما لو رأيته قبل شهر، رأيت اجلمل وهو مسَّي، ولكن ظننت أنه 

 ابق على مسنه، وإذا هو قد هزل، فإن ذلك يثبت لك اخليار.
وهو مهيأ وحمسن، وملا اشرتيته ابلوصف رأيته بعد  ثاًل: دخلت البيت قبل شهر أو قبل شهرينأو م



، أو انقلعت أصباغه أو ما أشبه ذلك، -مثالً -شهر وإذا هو قد تكسر بالطه، أو تكسرت غساالته 
 ففي هذه احلال يثبت اخليار.

(28/9) 

 

 قبض املبيع والتصرف فيه
املبيع وتصرفه فيه( أبي شيء حيصل لفصل الذي بعده عنوانه: )قبض انتهينا من أقسام اخليار، وا

القبض؟ ومىت يصلح التصرف؟ قال رمحه هللا: ]فصل: ومن اشرتى مكيالً وحنوه لزم ابلعقد، ومل يصح 
 تصرفه فيه قبل قبضه[ .

تباع  ة )حنوه( يدخل فيها ما يباع ابلوزن وابلعد وابلذرع، فاملكيالت مثل احلبوب، وعادة أهناكلم
كل صاع   ابلكيل، فإذا اشرتيت كومة طعام متر أو بر أو أرز، وقلت: اشرتيت مجيع هذه الصربة

 خبمسة.
تتصرف فيه؟ وتفرقتما، والرب ال يزال يف مكانه، وأعطيته الثمن أو بعض الثمن، فمىت يصح لك أن 
أن تستوفيه،  إذا قبضته، وأبي شيء حيصل القبض؟ ابلكيل، وهكذا ال يصح لك أن تبيع منه قبل

صل االستيفاء؟ ابلكيل، وقد ورد يف احلديث: )من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه( وأبي شيء حي
لبائع، وصاع املشرتي( أبن تكتاله، ويف احلديث: )هنى عن بيع الطعام حىت جيري فيه الصاعان: صاع ا

 ها مائة صاع.فمثاًل: إن قلت: اشرتيت منك هذه الصربة، كم هي؟ قال: أان قد كلت
 فتقول: أان ال أقبلها إال بكيل.

، فإذا جاءك إنسان آخر يشرتي، فال يشرتيها بكيلك، فتكيلها بنفسك، فإذا كلتها دخلت يف ملكك
 ابلكيل.بل البد من كيل آخر، فيحصل قبض ما بيع ابلكيل 

أن يعطيك فائدة، وال أبس إذا كان املشرتي الثاين يشاهدك وأنت تكتاهلا من البائع األول، فأراد 
مر أنه قال: اشرتيت زيتاً ويشرتيها منك، ولكن البد من حيازهتا إىل رحلك، وقد ورد يف حديث ابن ع
ده، وإذا رجل خلفي يف السوق، فأاتين رجل وأعطاين فيه فائدة أعجبتين، فأردت أن أضرب على ي

 يقول: ال جيوز.
ى هللا عليه وسلم )هنى أن تباع السلع حيث فالتفت فإذا هو زيد بن اثبت، فقال: إن رسول هللا صل

ك البد أن تقبض مرتَّي، أن يقبضها البائع مث يقبضها تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم( ؛ فلذل
 املشرتي.



يت زبرة حديد أو حناس أو رصاص أو حنو ذلك مما يباع ما يوزن، كما لو اشرت  -أيضاً -وهكذا 
[ )زبر( مجع زبرة، 96ال تعاىل: }آُتوين زُبـََر احْلَِديِد{ ]الكهف:ابلوزن، وكومة احلديد تسمى زبرة، ق

عري أو الذرة أو الدخن أو األرز تسمى صربة، فاحلديد يباع ابلوزن، ومثله الصوف وكومة الرب أو الش
كومة حلم وقلت: أان أشرتي منك الكيلو منها   -مثالً -اع ابلوزن، فإذا رأيت والقطن واللحوم تب

يدخل يف ملكك؟ ال يدخل إال ابلوزن، أتيت ابمليزان وتزنه، فإذا وزنته دخل يف ملكك، خبمسة، فمىت 
 لك التصرف فيه. وصح

ت منك هذا فقلت: اشرتي -مثالً -وكذلك ما يباع ابلعدد، إذا أتيت إنساانً وعنده كومة من قرع 
 القرع، كل واحدة برايل.

 لمت الثمن إال بعد العد.ففي هذه احلال البد من عده، وال يدخل يف ملكك ولو س
وه من القماش، كل مرت بعشرة، مىت ما يذرع، إذا اشرتيت بزاً مطوايً على عود أو حن -مثالً -وهكذا 

 يصح لك أن تتصرف فيها؟ إذا ذرعتها، فالبد أن تقبضها ابلذرع.
يع ابلذرع قول: ]حيصل قبض ما بيع بكيل كياًل، وما بيع ابلوزن وزاًن، وما بيع ابلعد عددًا، وما بي

ل لك األكياس ووعاؤه كيده، ولو أرس -يعين: وكيله-ذرعًا، والبد من حضور املشرتي أو انئبه 
 وقال: خذها، واجعلها يف هذه األكياس، كل هذه الصربة.

 ، وأشهدت عليها.-مثالً -ذلك، حيث إنه أرسل الكيس فكلتها فوعاؤه كيده، يعين: كأنه قبض 
صربة: كومة الطعام إذا بيعت جزافًا، فال تباع حىت تنقل من مكاهنا، يقول: )وصربة ومنقول بنقل( ال

ء جزافاً كومة، مثاًل: من خضار أو من طماطم أو من بصل، ففي هذه احلال قد يعين: قد يباع الشي
 ًا.يقول: اشرتها مجلة جزاف

ياس كيف يتم النقل؟ وكيف يتم القبض؟ بتحويلها من مكاهنا، وكذلك كل ما ينقل، فقبض األك
ملشرتي ويتناوله، بنقلها من زاوية إىل زاوية، وكذلك ما يتناول بتناوله، فقبض الكتاب أبن ميده إىل ا

 فيدخل يف ملكه.
 قبضه بتخليته. -كالبستان أو البيت-وما ال ينقل 

(28/10) 

 

 اإلقالة
 يقول رمحه هللا: ]واإلقالة فسخ تسن للنادم[ .



يث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )من أقال اندماً )تسن( يعين: تستحب، وقد ورد فيها حد
أيت إىل ؛ وذلك ألن اإلنسان قد يشرتي الشيء أو يبيع الشيء مث يندم، فيبيعته أقال هللا عثرته( 

 الطرف الثاين ويقول: أقلين، فإين قد ندمت.
ال تستغين عنها، وقد  دارك، مث تبَّي أنك -مثالً -فيسن أن يقبل ذلك، وأن يقيله البيع، فإذا بعت 

استلمت الثمن، وندمت على ذلك، فجئت إىل املشرتي وقلت: إين قد ندمت، وتبَّي أين خاطئ يف 
 ين أقال هللا عثرتك.هذا البيع، أقل

 فيستحب أن يقيلك، فريد عليك بيتك.
 خبمسمائة ألف، مث ندم وتبَّي أنه ال -مثالً -وهكذا العكس: لو أن املشرتي ندم، اشرتى البيت 

حاجة له إليه، أو أنه مستغن عنه، أو أنه كثري الثمن، فجاء إىل البائع وقال: قد ندمت، فأقلين، خذ 
 بيتك، ورد علي درامهي.

زمه، ولكن يستحب له؛ وذلك ألن البيت قد دخل يف ملك املشرتي، والثمن ل يلزم البائع؟ ال يلفه
إليه، فقبوله اإلقالة يعترب تسامح منه، قد دخل يف ملك البائع، وكل منهما صح له تصرفه فيما صار 

 وليس بالزم.
نفًا، ول، وليست بيعاً مستأواختلف: هل اإلقالة بيع أو فسخ؟ والراجح: أهنا فسخ؛ ألهنا رد للبيع األ

ابعك البيت خبمسمائة، مث  -مثالً -وهناك من يقول: إهنا تعترب بيعًا، وكأنه اشرتى منك البيت، فهو 
عطاك اخلمسمائة، فكأنه اشرتاه منك خبمسمائة، ويرتتب على ذلك مسائل ما ملا ندمت قبله منك وأ
 ذكرت هنا، وهللا أعلم.

(28/11) 

 

 األسئلة

(28/12) 

 

 حكم بيع السلعة قبل قبضها
 
 



 السؤال
إذا اشريت سيارة خبمسَّي ألف رايل، وجاءين رجل وقال: لك ألف رايل واخرج منها، والسيارة يف 

ا ومل آخذها إىل رحايل، مع العلم أنه سوف يعطي اخلمسَّي ألف إىل البائع نفس املعرض مل أحركه
 عمل صحيح؟األول، فهل هذا ال

 
 اجلواب

البد أن تبيعه بعد أن تقبضها، وحيث أهنا مما ينقل فقبض املنقول بنقله، فتحركها من موضعها، 
 وتنقلها من مظلة إىل مظلة، مث بعد ذلك تبيعه بربح أو خبسران.

(28/13) 

 

 حكم بيع العقار ابلتقسيط
 
 

 السؤال
 انتشر أخرياً مشروع تقسيط العقار عن طريق شركة الراجحي، فهل عملهم هذا صحيح؟

 
 اجلواب

والتقسيط يف  ال أبس بذلك، التقسيط يف العقار مثل التقسيط يف غريه، كالتقسيط يف السيارات،
الثمن دفعة واحدة، فيأيت إىل الشركة أو أييت  الثالجات، ويف األمتعة وما أشبهها، فاإلنسان قد ال جيد

د أن تبيعين قطعة أرض أو عمارة، ومثنها أقساط، أعطيك كل شهر قسطاً كألف إىل التاجر ويقول: أري
البيع ابألجل، واألجل يصح أن أو مخسة آالف، أو كل سنة عشرة آالف أو مائة ألف، ويسمى هذا 

إىل غسالة، واشرتيتها أبلف، وقلت: أسلم لك كل  -مثالً -يكون آجااًل، فال مانع، كما لو احتجت 
 شهر مائة.

 أقساط وهو جيوز. فهذا

(28/14) 



 

 هل يلزم وزن املبيع املعروف وزنه وعدد ما فيه
 
 

 السؤال
-إذا كانت العَّي معلومة الوزن أو املكيل، مثل أن يكون هذا الكيس فيه مخسة وأربعون كيلو جرام 

العدد، وهلا عدد حمدد متعارف عليه عند التجار، فهل جيب  بضاعة معروفةتكون هذه ال ، أو-مثالً 
 علي أن أعده أو أوزنه، أم يكتفى ابلتعارف عليه؟

 
 اجلواب

األكياس تباع ابلعدد، وإذا كانت موزونة ومكتوابً عليها وزهنا فال حاجة إىل أن يفتح كل كيس مث 
إىل كوهنا معدودة، وهكذا أطوال  كوهنا مكيلة  عها ينتقل منيكال أو يوزن، فأوزاهنا معروفة، فبي

 األقمشة، إذا كان مكتوابً على كل واحد عدد األمتار، فتباع واحلال هذه ابلعدد.
-ولكن حيث إهنا من مجلة ما ينقل فقبضها بنقلها، أي: بتحويلها من زاوية إىل زاوية، فإذا اشرتيت 

تزئ كل كيس مبائة وعشرين، فال بيعها على جمنت تريد أن تعشرة أكياس، كل كيس مبائة، وأ -مثالً 
تبعها عليه حىت حتوزها، حىت تنقلها من زاوية إىل زاوية، أو من الدكان إىل الطريق، مث بعد ذلك 

 تبيعها، ويكون هذا هو القبض.

(28/15) 

 

 حكم طاعة الزوج يف املعصية
 
 

 السؤال
شاهدة التلفزيون، وحنن معاشر النساء هذان سؤاالن من النساء؛ األول يقول: زوجي جيربين على م

ملمثلَّي كما أنكم تفتنون ابلنساء، فهل أعترب عاصية وآمثة إذا مل أطع زوجي؟ وجزاكم نفنت ابملذيعَّي وا
 هللا خريًا.



 
 

 اجلواب
ة تسبب فتنة، واملرأة إذا نظرت إىل هؤالء )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق( فإذا كانت هذه الرؤي

مال، فال شك أن هذا يثري عَّي الذين قد يكونون من الشباب، وقد يكونون يف غاية اجلالرجال املذي
الشهوة، وأنه يدفع إىل الفتنة وإىل الفاحشة وحنو ذلك، والشباب إذا نظروا إىل املرأة ولو بواسطة 

إىل نت بذلك كثري من الشباب، وكذلك تفتنت املرأة إذا نظرت الشاشات فإنه يكون يف ذلك فتنة، ويفت
اء إذا رأت رجالً يف الشاشة تقوم وتقبل صورة هذا اإلنسان، حىت ذكر لنا كثرياً أن بعض النس

 الشاشة! وال شك أن هذا من أسباب الفنت، فعليها أال تطيع زوجها يف ذلك.

(28/16) 

 

 األفضل يف الصفوف يف صالة اجلماعة
 
 

 السؤال
من خلف اإلمام، واألفضلية لليمَّي؟ وهل وهذه سائلة أخرى تقول: هل يبدأ الصف من املنتصف 

 ضل من الشمال ابلنسبة للصفوف؟ وجزاكم هللا خرياً.اليمَّي أف
 
 

 اجلواب
األفضل من الصفوف تبدأ من الصف، ومينة الصف أفضل من يسرته، ولكن القرب من اإلمام 

ه للقرب من اإلمام عشرون، وعن يساره عشرة، فاألفضل عن يسار  عن ميَّي -مثالً -أفضل، إذا كان 
 اإلمام.

(28/17) 

 



 حكم رد العربون إذا مل ميِض البيع
 
 

 السؤال
ما حكم العربون املدفوع مقدماً إذا فشلت الصفقة؟ فهل هو من حق البائع إذا رجع املشرتي عن 

 الشراء أم يسرتده املشرتي؟ وجزاكم هللا خريًا.
 
 

 اجلواب
دمة مثن، وأما إذا كان ا قبضه مما يسمى عربوانً أو مقإذا كان هلما اخليار أو لواحد منهما فإنه يرد م

البيع الزماً ليس فيه خيار، فإهنما يصطلحان على أن يقول: أقيلك البيع، ولكن الثمن الذي أاتين 
 يل، أو أجرة العقار.

فيتفقان، وذلك ألن البيع قد لزم، أما إذا مل يكن الزماً بل فيه خيار فإنه يرد الثمن كله مبا فيه 
 عربون.ال

(28/18) 

 

 حكم حتديد قيمة السلعة والقول للبائع: ما زاد فهو لك
 
 

 السؤال
لدي منزل للبيع، وقلت لصاحب العقار: أريد يف هذا املنزل مائة ألف رايل صايف والباقي لك، 

وصاحب العقار ابع املنزل مبائة وعشرين ألف رايل، ومل خيرب صاحب البيت، فهل هذا العمل جائز؟ 
 هللا خرياً. وجزاكم

 
 
 واباجل



ميكن أن جيوز حيث إنه رضي ابملائة األلف، ولكن األوىل أن خيربه ويقول: املنزل يساوي أكثر من 
مائة، أان بعته مبائة وعشرين، وأجريت إمنا هي مخسة آالف أو ستة آالف اليت هي املعتاد، أو ألفان 

ألوىل أن خيرب إذا ابعه أبكثر فاونصف، فعند بعضهم ربع العشر أو نصف العشر، واحلاصل أنه 
املالك ويقول: بعته مبائة وعشرين، فإن مسحت يل ابلعشرين وإال أخذت أجريت اليت هي ربع العشر 

 أو نصف العشر، والبقية لك؛ ألنك أنت صاحب املال.

(28/19) 

 

 تلف السلعة يف زمن اخليار
 
 

 السؤال
ط يف يد البائع أو املشرتي بغري تفريط وال تعد، لو تلف املال أو السلعة مدة خيار اجمللس أو الشر 

 ما احلكم؟ هل يضمن؟ف
 

 اجلواب
جمللس فإن العادة أنه مل الصحيح أنه يذهب على املشرتي إذا كان يف مدة خيار الشرط، وأما خيار ا

يتم قبضه، ومل يتفرقا فيذهب على البائع، فإذا كان أحدمها تسبب يف إتالفه فإنه يغرمه، وكذلك لو 
 تلفه أجنيب فإنه يغرمه ذلك املتلف.أ

(28/20) 

 

 حكم سرقة آالت اللهو وكسرها
 
 

 السؤال
ألحد املدن اجملاورة، ويوجد لدي أقارب ميلكون بعض املنكرات مثل  -قريباً إن شاء هللا-أريد السفر 



 مث كسرها؟ أشرطة الغناء والدش وغريه، فهل جيوز يل سرقة هذه املنكرات
 

 اجلواب
حتذرهم، وأن تبَّي هلم شرها، وأما كونك تسرقها فأان أرى أن يف ذلك  نصحهم، وأنعليك أن ت

مفاسد؛ ألنه البد أن حيصل منهم شيء من الفتنة ومن القتال والشكاايت واملرافعات وما أشبه ذلك، 
 ملنكرات.وإذا مل يقبلوا النصيحة فنرى أن تعتزل تلك املساكن اليت فيها هذه ا

(28/21) 

 

 : اسأل عن مثن السلعة وأبيعك أبرخص من ذلكع للمشرتيقول البائ
 
 

 السؤال
أي حمل ما رأيكم فيما يفعله بعض الباعة عند الشراء، فيقول للمشرتي: اذهب فانظر يف السوق، و 

 جتد السلعة فيه فسأنزل لك مخسة رايالت عن آخر سلعة أو عن آخر سوم؟
 

 اجلواب
غريي لست  بل يقول: هذا الذي أان أبيع، والذي يبيع يصح ذلك، ولكن ينبغي أال حيمله على ذلك،

 مبسئول عنه.
ولكن اذهب : أنت تريد أن تشرتي عشرين كيسًا، وأان أبيع مبائة، -مثالً -هذا يفعله كثري، يقول 

وانظر يف األسواق مثن هذا وهذا وهذا، فإذا وجدت أن أحداً يبيع خبمسة وتسعَّي، بعتك أان 
 جائز.ابلتسعَّي وهكذا، لعل ذلك 

(28/22) 

 

 اخليار للمشرتي يف السلعة املعيبة
 



 
 السؤال

 من وجد يف السلعة عيباً فردها إىل البائع، فقال البائع: أرد عليك األرش.
فرفض املشرتي إال أن يرد القيمة كاملًة، ورد السلعة إىل البائع، فهل هو خمري بَّي رد السلعة أو 

 األرش؟
 

 اجلواب
األرش ما يطلبه املشرتي، فإن طلب املشرتي  ، يقول: إن البائع يلزمهنص على ذلك صاحب الكتاب

: وجدت الكتاب -مثالً -أعطاه األرش، وإن طلب الرد والفسخ فله ذلك، فاخليار للمشرتي، يقول 
 انقصاً فال أريده انقصًا، أعطين الثمن.

 واترة يقول: سأقبله ولكن أعطين قيمة اخللل.
أو بياضها ينقصه الربع، أعطين الربع أو اخلمس الذي ينقصه،  -مثالً -هذا اخللل نقص صفحات 

 اخليار للمشرتي.ف

(28/23) 

 

 حكم كتابة سعر غري حقيقي على السلعة
 
 

 السؤال
، ولكنين كتبت عليه مائتَّي وثالثَّي راياًل، مث قمت ابحلراج عليه حىت اشرتيت خبوراً مبائة وثالثَّي رايالً 
 ذه القيمة، فهل علي شيء؟وصل إىل مائتَّي رايل، فبعته هب

 
 اجلواب

ال شك أن عليك إمثًا؛ ألن الناس إذا رأوا هذه الكتابة اعتربوا أنك صادق، وزادوا فيها، فهذا يعترب 
يقي، وإذا كان هناك تكلفة، كما لو اشرتيت الكيس بثمانَّي، مث تدليسًا، فعليك أن تكتب الثمن احلق

له خمزانً خبمسة، فأصبح عليك بتسعَّي، فمن العلماء  إنك استأجرت من حيمله خبمسة، مث استأجرت



رته كذا، خترب بذلك على احلقيقة، ومنهم من من يقول: عليك أن ختربه، وتقول: مثنه مثانون، وأج
 ل: قيمتها تسعون.يقول: جيوز أن جتمل وتقو 

 يعين: مع الذي تكلف به، وهذا هو الذي عليه أكثر الناس.
 لمكم، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.أحسن هللا إليكم، ونفعنا بع

(28/24) 

 

 [29شرح أخصر املختصرات ]
رمات، ومن كبائر املوبقات، وقد وردت أدلة كثرية يف حترميه والزجر عنه، وهو أنواع الراب من أعظم احمل

 وأبواب، فعلى املسلم أن يعلم أحكام هذا الباب ليسلم منه.

(29/1) 

 

 الراب
الراب نوعان: راب فضل، وراب نسيئة، فراب الفضل: حيرم يف كل املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل:  الق

مكيل وموزون بيع جبنسه متفاضالً ولو يسرياً ال يتأتى، ويصح به متساواًي، وبغريه مطلقًا، بشرط قبض 
 الشرعي. قبل تفرق، ال مكيل جبنسه وزاًن، وال عكسه، إال إذا علم تساويهما يف املعيار

تفقا يف علة راب فضل؛ كمكيل مبكيل، وموزون مبوزون نساء، إال أن يكون وراب النسيئة حيرم فيما ا
الثمن أحد النقدين فيصح، وجيوز بيع مكيل مبوزون وعكسه مطلقًا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، 

 وإذا افرتق متصارفان فصل العقد فيما مل يقبض[ .

(29/2) 

 

 تعريفه
َها اْلَماَء : راب: الزايدة، يقالالراب يف اللغة  هذا الشيء؛ يعين: زاد، قال هللا تعاىل: }فَِإَذا َأنَزْلَنا َعَليـْ

[ يعين: ربت وزادت ابلنبات، وارتفعت عن مستواها، وكذلك قال تعاىل: 5اْهتَـزنْت َورََبْت{ ]احلج:



كان املرتفع الزائد عن مستوى [ والربوة هي: امل50:}َوآَويـَْنامُهَا ِإىَل رَبـَْوٍة َذاِت قـََراٍر َوَمِعٍَّي{ ]املؤمنون
 األرض، هذا تعريفه يف اللغة.

 ويف الشرع: هو زايدة يف أشياء خمصوصة.

(29/3) 

 

 أدلة حترميه
الوعيد الشديد يف حترميه، فمن ذلك قول هللا تعاىل: }النِذيَن أيَُْكُلوَن الرِّاَب الراب حرمه هللا تعاىل، وورد 

{ ]البقرة: ال يـَُقوُمونَ   املرابَّي أبهنم [ فتوعد هللا275ِإالن َكَما يـَُقوُم النِذي يـََتَخبنُطُه الشنْيطَاُن ِمْن اْلَمسِّ
قليالً مث يصرع، شبههم ابلذي قد المسه يف اآلخرة يقوم أحدهم مث يسقط مثل اجملنون الذي ميشي 

ط، فهكذا املرابون يقومون إذا مس من اجلن، والعادة أنه ميشي مث يصرع مث يقوم فيمشي مث يسق
رة الذي يف البخاري يف ذكر بعثوا، ويف بعض اآلاثر أهنم يعرفون ابنتفاخ بطوهنم، وورد يف حديث مس

واآلخر على طرف الشط عنده حجارة، كلما أتى إليه الرؤاي: )أنه مر برجلَّي أحدمها يسبح يف دم، 
 فتح فمه وألقى فيه حجرًا( وفسره أبنه آكل الراب.

قد اتفق العلماء على أن الراب من كبائر الذنوب، واستدلوا على ذلك ابلوعيد الشديد يف القرآن؛ و 
َما َسَلَف َوَأْمُرهُ ِإىَل اَّللِن َوَمْن َعاَد فَأُْوَلِئَك  تعاىل: }َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانتَـَهى فـََلُه قال هللا

[ أي: من عاد إىل تعاطيه، ومل يتب منه، واستعمله 275اِلُدوَن{ ]البقرة:َأْصَحاُب النناِر ُهْم ِفيَها خَ 
 وعيد الشديد.وأكله، فإنه متوعد هبذا ال

َ َوَذُروا َما َبِقَي ِمْن الرِّاَب{ ]البقرة:مث قال تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا اتـنُقوا  [ أي: اتركوا ما 278اَّللن
[ 279-278ْم ُمْؤِمِنََّي * فَِإْن مَلْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا حبَْرٍب ِمْن اَّللِن َوَرُسوِلِه{ ]البقرة:بقي من الراب }ِإْن ُكنتُ 

. 
 ورسوله! أي: كأنه قد استعد أن ذكر بعض السلف أنه يقال آلكل الراب يوم القيامة: قم حارب هللا
اربة؟! ويقول هللا تعاىل: }اَي َأيُـَّها حيارب هللا ورسوله! وماذا يفعل؟ وماذا تنتهي به قوته يف هذه احمل

[ والشك أن النهي يدل على 130اَعَفًة{ ]آل عمران:النِذيَن آَمُنوا ال أَتُْكُلوا الرِّاَب َأْضَعافاً ُمضَ 
عيد عليه يف احلديث الذي يف الصحيح عن جابر وغريه: )أن النيب صلى هللا التحرمي، وقد ورد الو 

وكله، وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء( فاللعن دليل على التحرمي، عليه وسلم لعن آكل الراب وم
ا شهدا على هذا احلرام وأكداه بشهادهتما دخال يف الوعيد، وحيرم التعاون عليه، فالشاهدان مل



لم أنه راب وكتبه دخل يف الوعيد، واآلكل: هو الذي يرحبه، واملوكل: هو الذي يدخله والكاتب ملا ع
 عليهم الوعيد. على اآلكل، فكلهم

حيح عن كذلك ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم عده من السبع املوبقات كما يف احلديث الذي يف الص
 أيب هريرة: )اجتنبوا السبع املوبقات.

هن؟ قال: الشرك ابهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق، وأكل قالوا: اي رسول هللا! وما 
والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات( فجعله من مجلة هذه احملرمات، ومساها  الراب، وأكل مال اليتيم،

 موبقات، يعين: مهلكات.
أسانيدها مقاربة؛ ردت أحاديث أخرى فيها وعيد شديد، ولكن يظهر أهنا من الُقصاص، ولو كانت وو 

ده مقارب، لكن مثل احلديث الذي فيه: )درهم راب أشد إمثاً من ست وثالثَّي زنية( فهذا احلديث إسنا
 يظهر أنه من أحاديث القصاص الذين يتساهلون يف الرواية، وكذلك حديث آخر بلفظ: )الراب

صاص، ويظهر أهنا ليست سبعون اباًب، أهوهنا مثل أن ينكح الرجل أمه( فهذا أيضاً من أحاديث الق
مة فريوونه صحيحة، فقد كان هناك قصاص أيخذون ما وجدوا، فرمبا يسمعون احلديث من أحد العا

 وجيعلونه حديثًا، فيسمعهم من يرويه ويصدق به.
ض هذه األحاديث كما يف منظومة ابن عبد وبكل حال: الوعيد شديد، وقد صحح بعضهم بع

أشد عقاابً من زانك بنّهد ولكن يكفي أنه من السبع املوبقات، إىل القوي: وإايك إايك الراب فلدرهم 
 آخر ما ورد فيه.

(29/4) 

 

 لرابأنواع ا
سيئة، وراب الفضل أخف؛ وذلك ألن فيه خالفاً عن بعض السلف، فقد الراب نوعان: راب فضل، وراب ن

روي عن ابن عباس وغريه أهنم أابحوا راب الفضل، ولكن ذكروا أن ابن عباس رجع عنه، وإن كان قد 
ستدل له حبديث تبعه على ذلك بعض تالمذته وقالوا بقوله، وذكر بعضهم أنه مل يرجع عن إابحته، وا

 راب إال يف النسيئة( أو: )إمنا الراب يف النسيئة( فأخذوا من هذا أنه ال حيرم راب أسامة يف الصحيح: )ال
 الفضل، ولكن فسره بعضهم بقوله: ال راب أشد وال راب أعظم من راب النسيئة.

، فيحرم راب الفضل بدأ املؤلف براب الفضل، واختار هنا أنه يف كل مكيل وموزون بيع جبنسه متفاضالً 
زون بيع جبنسه متفاضالً ولو يسرياً ال يتأتى، ويف احلاشية قال: كتمرة بتمرتَّي، وهذا يف كل مكيل ومو 



هو املشهور عن اإلمام أمحد أن علة الراب: الكيل والوزن، فكل ما يكال أو يوزن فإنه يعترب ربواًي، 
أهل ح متفاضاًل، واملكيالت هي: ما كان فكل مكيل بيع جبنسه، فالبد أن يكون متساوايً وال يص

املدينة يبيعونه ابلكيل؛ كالتمر، والزبيب، والرب، والشعري، والذرة، والدخن، واألرز، وكذلك ما كان 
مكيالً ولو مل يكن قواًت، مثل: القهوة، واهليل، والقرنفل، والزجنبيل، وكذلك ما ليس مبأكول وال 

ابلكيل ال جيوز صاع ، يقولون: كل ما يباع -التايت اآلنمثل: -مطعوم؛ كزهر الورد، والصابون 
بصاعَّي من نفس اجلنس، مثل صاع بر بصاعَّي، هذا راب، وال صاع شعري بصاعَّي، وال صاع بر 

بصاع وحفنة، وال صاع متر بصاعَّي، ال جيوز هذا، ودليله أن بالالً جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
هللا إان لنشرتي الصاع من هذا رب هكذا؟ فقال: ال اي رسول هللا، وبتمر جيد، فسأله: )أكل متر خي

ابلصاعَّي، والصاعَّي ابلثالثة، فقال: أوه أوه! عَّي الراب، ال تفعل، بع اجلمع ابلدراهم مث اشرت 
ابلدراهم جنيبًا( أي: إذا أردت أن تشرتي متراً جيداً وعندك متر رديء، فالتمر الرديء بعه بدراهم، مث 

أما أن تقول: اي صاحب اجليد! أعطين صاعاً بصاعَّي، أو دراهم متراً جيداً من الذي تريد، فاشرت ابل
 صاعَّي بثالثة، أو صاعَّي أبربعة، فهذا ال جيوز، وهو عَّي الراب كما ورد يف هذا احلديث.

(29/5) 

 

 األصناف الربوية املنصوص عليها
ال: )الذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، والرب ضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قعن عبادة ر 

لرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح؛ مثالً مبثل، سواء بسواء، يداً بيد، فمن زاد أو اب
فنص هذا  استزاد فقد أرَب، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد( ،

برب إال مثالً مبثل ولو  يباع متر بتمر إال مثالً مبثل، وال يباع براحلديث على ستة أصناف ربوية، فال 
اختلفت القيمة، ومعلوم أن القيمة ختتلف؛ وذلك ألن هناك نوعاً من التمر جيد غال رفيع الثمن،  

يسمى ابخلضري، أو  كالذي يسمى ابلسكري أو الربين، فثمنه رفيع، وهناك متر رخيص كالذي
و برايلَّي، ولو تفاوتت من السكري بعشرين، والكيلو من هذا برايل أ ابلصفري، قد يكون الكيلو

 قيمته فإنه ال جيوز بيع بعضه ببعض إال مثالً مبثل.
وإذا أراد إنسان عنده متر دقلي أو روحاين أو عجوة أو حنو ذلك أن يشرتي متراً آخر، فإنه يبيع التمر 

 يريد جيداً أو رديئًا، فأما أن يقول: أعطين ه بدراهم، مث يشرتي ابلدراهم من التمر الذيالذي عند
 صاعاً بصاعَّي فهذا راب، أو صاع بصاع ونصف فهذا راب، كما يف حديث بالل الذي ذكران.



وهكذا الرب خيتلف أيضًا؛ فهناك بر امسه صمع، وبر امسه الشارعي، وبر امسه احلباب، وبر امسه 
وبعضه صاعه بستة، وبعضها صاعه بثالثة،  ي، وهذه ختتلف قيمتها، فبعضها صاعه أبربعة،اللقيم

ا كان اإلنسان عنده بر رديء، ويريد أن يشرتي جيدًا، ابع الرديء ابلدراهم، واشرتى ابلدراهم فإذ
 جيدًا، وكذلك ابلعكس، وال يكون الصاع بصاعَّي، أو الصاعَّي بثالثة، بل هذا من الراب.

ا نوع، سم واحدًا، هذا متر وهذا متر، هذا نوع وهذ)مثالً مبثل( ولو اختلفت القيمة إذا كان االوقوله: 
فاالسم يعم؛ ولكن الكلمة حتتها أنواع، فالتمر حتته أنواع: الثلج نوع، والروحاين نوع، والنيفي نوع، 

 والصفري نوع، واجلميع متر، فاجلنس متر، وحتته أنواع.
السم واحد، ولكن حتته ويسمى قمحًا، ويسمى: حنطة، كل هذه مسميات  والرب جنس، يسمى برًا،
الشارعي نوع، وأشباه ذلك، فإذا أراد أن يشرتي نوعاً بنوع فال جيوز إال مثالً أنواع فالصمعي نوع، و 

 مبثل.

(29/6) 

 

 هباخالف العلماء يف إحلاق غري األصناف الستة 
احلديث فيه ستة أصناف، وهي: الذهب، والفضة، والرب، والشعري، والتمر، وامللح، فاختلف 

ا غريها، لعلماء: هل يلحق هبا غريها أو ال يلحق هبا غريها؟ ذهب ابن حزم والظاهرية أنه ال يلحق هبا
غريها، ويقاس بل يقتصر على هذه الستة، وال جيوز أن يلحق هبا غريها، واجلمهور قالوا: يلحق هبا 

 عليها، فإنه ما ذكر هذه الستة إال ليلحق هبا غريها.
 نلحق هبا ما كان مثلها؟واختلفوا ما العلة اليت 

(29/7) 

 

 مذهب أمحد يف الربوايت
يب حنيفة أن كل ما يكال أو يوزن فإنه يلحق ابلستة، وجعلوا علة الراب: الكيل عند اإلمام أمحد وأ

 والوزن، هكذا اختار اإلمام أمحد.
ون ال يباع يقول املؤلف: )يف كل مكيل وموزون( فكل مكيل ال يباع إال جبنسه مثالً مبثل، وكل موز 

لثمار، والسوائل، هذه كلها مكيلة، جبنسه إال مثالً مبثل، فاملكيالت يف العهد النبوي هي احلبوب، وا



فمثاًل: التمر مكيل، والدهن مكيل يباع ابلكيل، واللنب مكيل، واألرز مكيل، والقهوة مكيل، وكذا 
لرشاد، وما يسمى: ابحلب احلار القرنفل والزجنبيل، وكذا ما ليس مبطعوم أو ما ليس بقوت مثل حب ا

ن ربوية، فال جيوز أن يباع حب الرشاد مثالً بصاع وأشباهها، هذه كلها تباع كياًل، فعلى هذا تكو 
ونصف؛ يعين: رشاد برشاد، أو احلب صاع بصاع وربع، ما جيوز إال مثالً مبثل، وكذلك القهوة، فلو  

ها إال مثالً مبثل، صاعاً بصاع، وإذا أردت كانت عندك قهوة رديئة وأردت أن تشرتي جيدة فال تبع
، مث تشرتي ابلدراهم جيداً مما تريد، وهكذا اهليل مثالً يتفاوت، منه اجليد فإنك تبيع الرديء ابلدراهم

ما هو جيد ومنه ما هو رديء، فإذا أراد شخص أن يشرتي جيداً وعنده رديء، ابع الرديء ابلدراهم 
يقول: أعطين صاعاً بصاعَّي من هذا الرديء فال جيوز، وهذا يدخل واشرتى ابلدراهم جيدًا، أما أن 

 يف الراب.
ل يف الراب كل املكيالت قدميًا، فالدهن مثالً كان يباع ابلكيل، ولكن يرجع فيه إىل أصله، فدهن يدخ

الغنم يسمى جنس، فال يباع منه صاع بصاعَّي، أو صاع بصاع ونصف من دهن الغنم، والغنم سواء  
يباع صاع من أو معزاً يعترب جنساً واحدًا، وأما دهن غنم ودهن إبل فإنه خيتلف، فيجوز أن كان ضأانً 

دهن الغنم بصاعَّي من دهن اإلبل؛ وذلك ألنه ليس مثله، هذا له أصل، وهذا له أصل، ولكن البد 
 أن يكون يداً بيد، البد من التقابض.

ن يباع صاع من لنب الغنم بصاعَّي من لنب وكذلك األلبان، لنب اإلبل أرخص من لنب الغنم، فيجوز أ
بلنب غنم فالبد فيه من شرطَّي: البد من التماثل، والبد من  اإلبل، ولكن يداً بيد، وأما لنب غنم

التقابض، صاعاً بصاع، وكذا األقط، يباع أيضاً كياًل، فال جيوز أن يباع أقط الغنم جبنسه إال صاعاً 
جيوز صاع من أقط الغنم بصاعَّي من أقط اإلبل؛ وذلك بصاع أو صاعَّي بصاعَّي مثالً مبثل، و 

 الختالف األصل.
كل املكيالت، ولو كان كيلها غري معتاد، فالبصل يباع ابلكيل يف األصل، فعلى هذا ال وكذلك يف  

يباع إال صاعاً بصاع ولو اختلف املسمى، ولو كان هذا طويالً وهذا عريضًا، فيباع صاع بصاع، ومن  
 عه بدراهم، واشرتى جيداً بدراهم.كان عنده رديء اب
 هذه أمثلة للمكيل.

ال يتأتى كيله؛ مثل: اللحوم، فإهنا تباع ابلوزن، ولكنها أجناس، فلحم الغنم أما املوزون فهو الذي 
جنس، وحلم البقر جنس، وحلم اإلبل جنس، وحلم السمك جنس، وحلم الطيور جنس، ومن العلماء 

الدجاج جنس، وحلم احلمام جنس، وحلم العصافري جنس، وحلم  من قال: الطيور عدة أجناس، فلحم
 من قال: إهنا كلها جنس. احلبارة جنس، ومنهم

فاللحوم تباع ابلوزن، فال جيوز أن يباع مثالً كيلو حلم بقر ابثنَّي كيلو حلم بقر، ولو كان هذا مسيناً 



ق على الصحيح بَّي الضأن وهذا هزياًل؛ ألن االسم واحد )حلم بقر( ، وكذلك حلم الغنم، وال فر 
كيلو حلم ابثنَّي كيلو حلم من الغنم، ولو كان واملعز، بل كالمها جنس، فعلى هذا: ال جيوز أن يباع  

هذا مسيناً دمساً وهذا هزياًل، ومن كان عنده حلم هزيل وأراد مسيناً ابع اهلزيل ابلدراهم، واشرتى 
 كيلو، فهذا عَّي الراب.  ابلدراهم مسينًا، فأما أن يقول: أعطين كيلو ابثنَّي

إبل ألنه أرخص؛ وذلك ألهنما جنسان، هذا  وجيوز أن يشرتي مثالً كيلو حلم غنم ابثنَّي كيلو حلم
جنس وهذا جنس، واللحم األمحر كله جنس؛ وإن كان منه حلم الظهر وحلم الفخذ وحلم العضد، 

والكلية جنس، والقلب وأما البواطن فإهنا أجناس، فالكبد جنس، والطحال جنس، والرئة جنس، 
لى هذا جيوز أن يباع مثالً اللسان جنس، واألمعاء جنس، والكرش جنس، هذه أجناس ال تتفق، فع

 ابلقلب ولو اختلف الوزن؛ وذلك ألهنا متفاوتة.
فاللحوم من املوزوانت، وبعض العلماء جعلها أربعة، فقال: السمك جنس، وهبيمة األنعام جنس، 

س، وبعضهم اعتربها أجناسًا، وهذا هو األقرب، فاإلبل جنس، والبقر والصيد جنس، والطيور جن
م جنس، والظباء جنس، وكذلك الطيور تتفاوت، فلحم الدجاج جنس، وحلم احلبار جنس، والغن

جنس إىل آخره، إال أن اللحوم إذا تقاربت فإهنا تكون جنسًا، فالضأن واملعز جنس، والبقر 
 جنس.واجلواميس جنس، واإلبل والبخايت 

حاس، والرصاص، هذا نوع من املوزوانت وهي كثرية، ومن املوزوانت: القطن، واحلديد، والن
والصوف، والشعر وأشباه هذه، فهذه ال تباع ابلكيل إمنا تباع ابلوزن، فالبد فيها من التماثل، فإذا 

ف فالبد أن ابع قطناً بقطن فالبد أن يكون كيلو بكيلو ولو اختلفت القيمة، وإذا ابع صوفاً بصو 
ابع رصاصاً برصاص فيكون مثالً  يكون مثالً مبثل، وإذا ابع حديداً حبديد فيكون مثالً مبثل، وإذا

 مبثل، فهذه هي األصناف الربوية عند اإلمام أمحد.
قوله: )يف كل مكيل وموزون( خيرج الذي ال يكال وال يوزن، مثل املعدود أو املذروع، فمثل هذا ليس 

 له تبيع شاة بشاتَّي، وبعرياً ببعريين، فقد روي أن علياً رضي هللا عنه ابع مجالً بربوي، فيجوز أن 
يسمى عصيفرياً بعشرين بعرياً إىل أجل؛ وذلك الرتفاع قيمته، فيجوز فيه النساء، وجيوز فيه التفاضل، 

 ت حية.فيجوز أن يبيع عبداً بعبدين، وفرساً بفرسَّي، وشاة بشاتَّي؛ ألهنا ال تكال وال توزن ما دام
 بثوبَّي أو خبمسة ثياب، وكذلك ما يذرع، جيوز أن تبيع جلداً جبلدين أو بعشرة جلود، وجيوز ثوابً 

وجيوز فيه أيضاً النساء، فيجوز أن تقول مثاًل: أبيعك هذا الثوب بثوبَّي جديدين تعطينيهما بعد شهر 
 أو بعد عام، ال أبس ابملفاضلة، وال أبس ابلنساء.

ابلعدد، ع ابلعدد، إن كانوا يبيعون اخلضار ابلعدد ال ابلوزن، فالتفاح والبيض يباعا ومثله أيضًا: ما يبا 
ال يوزان وال يكاال، فعلى هذا جيوز أن تبيع بيضتَّي أبربع، وأن تبيع تفاحتَّي أبربع، أو بطيختَّي 



 بثالث، وكذلك القرع، والباذجنان، والكوسة، واخليار، والقثاء.
كاخلس والفجل وأشباهها، فهذه ليست مكيلة وال موزونة، فيجوز   وكذلك أيضاً ما يباع ابلصرة

وهو واقع من الناس، جيوز أن تبيع حبة حببتَّي من القرع، أو من الباذجنان، أو ما أشبه التفاضل فيها، 
ذلك؛ ألن هذا يباع ابلعدد، وإذا قلت: إن التفاح اآلن يباع بوزن، وكذلك الربتقال، وغريمها من 

 إن العربة ابألصل. الفواكه! نقول:
اً مثل املشمش، واخلوخ، والتَّي، فهذه وبعض الفواكه كان قدمياً يباع ابلكيل، وهو ما يكون صغري 

تلحق ابملكيالت فتكون ربويًة، فالناس كانوا يكيلون املشمش ابلصاع، وكذلك اخلوخ والتَّي، كما 
 أهنم يكيلون الزبيب.

 بثوبَّي، أو ذراعاً بذراعَّي، ولو من قماش واحد، وجيوز فيه فاحلاصل: أن الثياب مثالً جيوز بيعها ثوابً 
 تبيع ثوبَّي خبمسة ثياب مؤجلة، ال أبس ابلنساء فيه، وال أبس ابلتفاضل.النساء، أي: أن 

 إذًا: اختيار اإلمام أمحد أن الراب خيتص مبا يكال ويوزن.

(29/8) 

 

 مذهب مالك يف الربوايت
فكل شيء يصلح قواتً فإنه ربوي، وإال فليس بربوي، اب هي القوت، العلة يف الر  اإلمام مالك يرى أن

ويلحق بذلك ما ليس قواتً لكنه يصلح القوت، فيقول: ورد الشرع أبربعة من القوت: الرب، والشعري، 
والتمر، والرابع امللح الذي يصلح به القوت، فعنده الرز ربوي؛ ألنه قوت، وكذلك الدخن والذرة؛ 

به القوت أو ما يتبع القوت، مثل اخلضار اليت يصلح هبا  بذلك ما يصلح ما قوت، ويلحقألهن
القوت، فعنده أن الطماطم ربوي، وكذلك القرع؛ ألنه يصلح به القوت أو خيلط به، وكذلك مجيع ما 

؛ حيتاج إىل طبخ مثل اجلزر والبيض فيكوانن قواًت، وكذلك بعض الفواكه مثل العنب الذي يكون زبيباً 
هب مالك ال جيوز بيع الدابء إال مثالً مبثل، وهكذا األترج والتفاح؛ ألنه قوت، فعلى مذ ألن الزبيب

ميكن أن يكون قواًت، واملوز عنده قوت؛ ألنه يصلح أن يقتات، فيكون ما يقتات أو يصلح القوت 
 ربوايً.

ه عند أشبه ذلك، فهذوأما ما ليس بقوت كالقهوة واهليل والقرنفل، واحللب، وحب الرشاد، وما 
ست ربوية، فيجوز أن تبيع صاعاً من القهوة بصاعَّي، أو صاعاً من اهليل بصاعَّي، إذا كان مالك لي



يداً بيد؛ ألهنا ليست قواًت، وألهنا ليست مما يصلح به القوت، ويقول: اللحوم قوت، فجميع اللحوم 
 عنده ربوية، وأما احلديد فليس بربوي.

(29/9) 

 

 هب والفضةاختالف العلماء يف علة الذ
وا يف علة الذهب والفضة، فاإلمام أمحد وأبو حنيفة يقوالن: العلة فيهما كوهنما يوزانن، اختلف

فالذهب يباع ابلوزن، والفضة تباع ابلوزن، فأحلقنا هبما الرصاص؛ ألنه يباع ابلوزن، وكذا احلديد يباع 
ابلوزن، ذلك، فهذه تباع ابلوزن، والصفر يباع ابلوزن، وكذلك أيضاً الصوف والقطن وما أشبه 

 فأحلقناها ابلذهب والفضة.
وأما اإلمام مالك فيقول: العلة يف الذهب والفضة أهنما أمثان؛ فلذلك نلحق هبما ما كان مثنًا، فنلحق 
هبما ما يسمى اآلن: ابهللل، وكذا األوراق النقدية؛ ألهنا أمثان جبميع أنواعها، فال يباع جنسها جبنسها 

رايالت سعودية إال مثالً مبثل، فال يباع رايل برايل، أو مخسة خبمسة، إال ال يباع رايل ب إال مثالً مبثل،
إذا اتفق االسم واختلفت القيمة مثاًل، فيجعل العلة يف الذهب والفضة كوهنما أمثاانً للسلع؛ فأنت 

مثان، أي: قيم مثالً إذا قلت: بكم هذا الكتاب؟ سيقولون مثاًل: بعشرة رايالت، وهذا يدل على أهنا أ
لسلع، فيجعل العلة هي األمثان، فعند اإلمام مالك جيوز يف احلديد أن يباع كيلو ابثنَّي كيلو، وكذا ل

 القطن؛ ألهنما ليسا قواتً وليسا أمثااًن، فالعلة عنده القوت.

(29/10) 

 

 مذهب الشافعي يف الربوايت
ذهب والفضة: الثمنية كما قال مالك، فعند يقول: العلة هي الطعم، وقال: العلة يف الاإلمام الشافعي 

اإلمام الشافعي أن كل شيء يطعم ولو مل يكن قواتً فإنه ربوي، وما ليس مبطعوم فإنه ليس بربوي، أنيت 
افعي؛ ألنه أبمثلة: عندان مثالً احلناء، هذا ربوي عند اإلمام أمحد؛ ألنه مكيل، وليس ربوايً عند الش

رد ليس ربوايً إال عند الك؛ ألنه ليس بقوت، وكذلك مثالً زهر الو ليس مبطعوم، وال عند اإلمام م
اإلمام أمحد؛ ألنه يكال، وكذلك الصابون الذي يغسل به ليس ربوايً عند اإلمام الشافعي؛ ألنه ليس 

بوي عند اإلمام أمحد،  مبطعوم، وليس بربوي عند مالك؛ ألنه ليس بقوت، ولكنه مما يكال، فهو ر 



اإلمام مالك والشافعي، وكذلك  كانوا يغسلون به، هو ربوي عندان دون مذهبكذلك األشنان الذي  
النورة اليت يطلى هبا وما أشبهها، فهذه ربوية عندان، وليست ربوية عند الشافعي؛ ألهنا ليست 

 مطعومة، وال عند اإلمام مالك؛ ألهنا ليست بقوت.
افعي؛ ألهنا مطعومة، وليست ربوية عند ندان ربوية؛ ألهنا مكيلة، وربوية عند الشأما القهوة فهي ع

ك؛ ألهنا ليست قواًت، وكذلك الزجنبيل، وحب الرشاد، والقرنفل، واحلب احلار وما أشبهها، فهذه مال
ست ربوية عند الشافعي؛ ألهنا مطعومة، وربوية عندان؛ ألهنا مكيلة، وليست ربوية عند مالك؛ ألهنا لي

 بوي من راب الفضل.قواًت، فهذه تعليالت األئمة فيما هو ر 
التماثل؛ صاع بصاع، أو   -1كيل مبكيل، أو موزون مبوزون فالبد من شرطَّي: نعود فنقول: إذا بيع م

 كيلو بكيلو.
 التقابض؛ يداً بيد، وال جتوز الزايدة فيه ولو يسريًا، كتمرة بتمرتَّي، أو حفنة حبفنتَّي، ال َنساء وال -2

 ، أو كيلو بكيلو، أو حفنة حبفنة.حااًل، فال يصح إال متساواًي، صاع بصاع
بيع بغريه فإنه يصح بشرط: قبض قبل تفرق، وصورة ذلك: بر بشعري، ماذا يشرتط فيه؟  أما إذا

يشرتط فيه التقابض دون التساوي، فيجوز صاع بر بصاعَّي شعري، ولكن البد من التقابض، يداً بيد؛ 
كيف شئتم إذا كان يداً بيد( مثالً صاع   احلديث: )فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعواألنه قال يف 

بيب بصاعَّي متر ماذا يشرتط فيه؟ يشرتط فيه التقابض دون التساوي، صاع بصاعَّي جيوز؛ ألنه قد ز 
 يكون الزبيب أغلى، فيقال: صاع زبيب بصاعَّي متر.

نس بغري غريه أن يباع مكيل مبوزون، أو أن يباع ج هذا معىن قوله: )وبغريه مطلقًا( يعين: وجيوز يف
( ، وتفطن لكلمة )جنسه( ، متر بتمر جنس جبنس، وأما متر جنسه؛ ألنه قال هناك: )بيع جلنسه

بزبيب فجنس جبنس آخر ليس جبنسه، فيشرتط فيما بيع بغري جنسه التقابض قبل التفرق، وجيوز 
 التفاوت كصاع بصاعَّي.

(29/11) 

 

 ( وال عكسهقوله: )ال جيوز أن يباع املكيل جبنسه وزانً 
ه ال جيوز أن يباع الشيء جبنسه وزانً وال عكسه، فيقولون مثاًل: التمور مكيلة، فال يباع متر ذكروا أن

وزانً بتمر كياًل، وذلك لعدم حتقق التساوي، فال يباع مكيل جبنسه إال كياًل، وال موزون جبنسه إال 
الثة كيلو زبيب، ما اع زبيب بثماثل، أو صوزاًن، فال يباع صاع متر ابثنَّي كيلو متر؛ لعدم معرفة الت



جيوز، فال يباع إال كياًل، والصحيح: أنه جيوز وزاًن؛ ألن الوزن أضبط ابملثلية، كما هو اليوم واقع 
الناس، فالتمر أصبح موزواًن، والزبيب أصبح موزواًن، والدهن أصبح موزواًن، فيجوز أن يباع مثالً متر 

 عكسه إال إذا علم تساويهما يف املعيار ك قال: )واللنوع؛ ولذلبتمر كيلو بكيلو، ولو اختلف ا
الشرعي( واملعيار الشرعي يف املكيالت هو: الصاع، ويف املوزوانت: هو ما يعرف ابلرطل قدميًا، وما 
يعرف اآلن ابلكيلو، وهو املعيار الذي تقدر به املقدرات، وقد توسعوا يف ذكر األمثلة؛ لذلك قالوا: 

نه صلى هللا عليه وسلم سئل: هل يباع الرطب ابلتمر؟ فقال: )هل اثل، ثبت أقق يف التمالبد من التح
ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم( وهو يعرف أنه ينقص؛ ألنه إذا كان رطباً يزيد هبذه الرطوبة، فإذا 

بس لعدم يبس وجف خف وزنه، وخف كيله، فقال: )ال يباع إال مثالً مبثل( يعين: ال يباع الرطب ابليا
، أما الدقيق مثالً فيباع وزانً وال يباع كياًل؛ ألن العادة أنه إذا طحن انتشرت أجزاؤه، قق التساويحت

فأنت مثالً أتيت ابلصاع من الرب تطحنه، وإذا كلته وجدته قد زاد، وأصبح الصاع صاعاً وربع أو صاعاً 
 وثلث.

يتحقق التساوي، كن ابلوزن التساوي، لففي هذه احلال: ال يباع صاع دقيق بصاع بر؛ لعدم حتقق 
 فإذا بيع كيلو دقيق بكيلو بر فال أبس بذلك.

وكذلك العصريات تلحق أبصوهلا، فعصري العنب يعترب مثل العنب، فال يباع إال جبنسه مثالً مبثل، 
ودبس التمر يلحق ابلتمر، فال يباع دبس بدبس إال متساوايً متماثاًل، أما إذا خرج عن جنسه 

فيه، مثاله: اخلبز، فاخلبز أصبح غري مكيل وال موزون، أصبح يباع ز التفاضل يح أنه جيو فالصح
ابلعدد، مع أن هناك من يزنه، ففي هذه احلال جيوز أن تشرتي رغيفاً برغيفَّي ولو كان أصلهما برًا، 

واحدة من وجيوز فيه النساء أيضًا، جيوز أن تقول: بعين رغيفاً وأعطيك رغيفَّي غدًا، والرغيف هو ال
ك أيضاً إذا كانت هناك خبزة كبرية، فتقول: بعين هذه اخلبزة أبربع صغريات، أو بثالث، خلبز، وكذلا

فيجوز ذلك؛ ألنه خرج عن أصله، وأصبح غري مكيل وال موزون، أصبح يباع ابلعدد كما هو 
 ليه.لى ما هو عمشاهد، وأما إذا كان ابقياً على أصله أو ملحقاً أبصله كالدبس وحنوه، فإنه ابق ع

(29/12) 

 

 راب النسيئة
الذي ورد فيه الوعيد الشديد، كان أهل اجلاهلية إذا كان عند أحد  راب النسيئة: هو راب اجلاهلية

إلنسان دين، مثالً عشرة آالف، جاء إليك وقال: أعطين ديين وإال زدت عليك فيه، وأخرتك، 



يين الذي يف ذمتك، وإما أن تريب، ما ويعربون بقوهلم: إما أن تعطي وإما أن تريب، إما أن تعطيين د
يف الدين، ونزيد يف األجل، الدين عشرة آالف، جنعلها مخسة عشر ألفاً ونؤخرك معىن تريب؟ أي: نزيد 

سنة، فإذا متت السنة جاء إليك وقال: عندك يل مخسة عشر ألفًا، إما أن تعطيين إايها وإما أن أزيد 
ين ألفًا، فإذا حلت العشرون جاء وقال: أعطين العشرين وأؤخرها، فيؤخرك سنة وجيعلها مثالً عشر 

زدت فيها وأجلتك سنة، فيجعلها مثالً ثالثَّي، ويقول: أؤخرها سنة، فإذا حلت الثالثون جاء  وإال
وقال: أعطين الثالثَّي وإال زد فيها وأؤخرك، فيجعلها أربعَّي، وهكذا تتضاعف، وهذا معىن قوله 

[ وملا جاء اإلسالم  130{ ]آل عمران: آَمُنوا ال أَتُْكُلوا الرِّاَب َأْضَعافاً ُمَضاَعَفةً تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذينَ 
كان أانس عندهم عشرات األلوف وهي راب، فجاء اإلسالم إببطاهلا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 

لراب الذي  عليه وسلم: )كل راب اجلاهلية موضوع حتت قدمي، وأول راب أضعه راب العباس( ، فوضع ا
ُتْم فـََلُكْم رُُءوُس َأْمَواِلُكْم ال كان العباس يتعاطاه عند كثري من املرابَّي، وأنز  ل هللا تعاىل قوله: }َوِإْن تـُبـْ

[ ، إذا كان رأس مالك عشرة آالف مثن السلع اليت بعتها، 279َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُموَن{ ]البقرة:
 إىل أن وصلت إىل أربعَّي ألفاً أو مائة ألف كل هذه أسقطها،فتقتصر عليها، والزايدات اليت ضاعفتها 

 وليس لك إال رأس مالك.
َا الننِسيُء ِزاَيَدٌة يف اْلُكْفِر{ ]التوبة: [ 37والنساء: هو التأخري، نسأه يعين: أخره، قال تعاىل: }ِإمنن

اىل: )ما ننسخ من آية ونسيء اجلاهلية هو أتخري بعض الشهور احملرمة، وقرأ بعض القراء قول هللا تع
 أو ننسئها( أي: نؤخرها.

التأخري، ومعىن ذلك أهنم كانوا يقولون: نؤخرك ابملطالبة ونزيد يف الدين، الدين الذي هو فالنساء هو 
عشرة، ننسئه أي: نؤخره مث جنعله زائداً عما كان عليه؛ لذلك حيرم راب النسيئة فيما اتفق عليه يف علة 

 ل، وموزون مبوزون نساًء.راب الفضل، كمكيل مبكي
النساء فيما كان جنساً جبنس، إذا اتفقا يف علة واحدة، فمثاًل: شعري  وذكران يف راب الفضل أنه ال جيوز

برب صاع بصاعَّي ماذا يشرتط فيه؟ يشرتط فيه التقابض، وال جيوز فيه النساء، ومثاًل: كيلو حلم غنم 
التقابض، وال جيوز فيه النساء؛ وذلك ألن العلة فيه ابثنَّي كيلو حلم إبل جيوز، ولكن البد فيه من 

وهو أن هذا موزون وهذا موزون، وكذلك مثالً إذا بيع حديد أو رصاص ابللحم، ماذا  واحدة،
يشرتط فيه؟ يشرتط فيه التقابض، وال جيوز فيه النساء، وال جيوز التفرق قبل التقابض، فيحرم راب 

ري، كمكيل مبكيل، مثل: بر بشعري، وال جيوز النساء يعين: التأخالنسيئة إذا ما اتفق يف علة راب فضل  
وجيوز صاع بصاعَّي يف موزون مبوزون، كحديد بقطن، أو حديد بلحم، أو حلم بقطن أو بصوف، لكن 

 ال جيوز إال يداً بيد، وال جيوز النساء.
الت قدمياً كانت من واستثنوا إذا كان الثمن أحد النقدين، فعندان أن العلة يف النقد الوزن، فالراي



ا يتعاملون ابلدراهم الفضة املضروبة، أو ابلذهب الذي هو فضة، واجلنيهات كانت من الذهب، وكانو 
الداننري املضروبة، ففي هذه احلال: جيوز النساء إذا كان الثمن أحد النقدين، يعين: من النقود، 

دراهم غائبة، أو تشرتي قطناً غائباً أو فيجوز مثالً أن تشرتي حلماً بدراهم غائبة، أو تشرتي قطناً ب
هم حاضرة، وهو ما يسمى ابلسلم، فلو منع ذلك النسد السلم يف املوزوانت، فيجوز حلماً غائباً بدرا

 بيع مكيل مبوزون وعكسه موزون مبكيل مطلقًا.

(29/13) 

 

 األسئلة

(29/14) 

 

 حكم الصرف مع التأخري
 
 

 السؤال
إىل من يصرف له مخسمائة رايل فلم جيد عنده إال قول: إذا ذهب أحد إليكم! هذا سائل يأحسن هللا 

 ثالمثائة رايل، فقال: خذ الثالمثائة وارجع بعد مدة وخذ املائتَّي، فهل يعترب هذا صحيحاً؟
 

 اجلواب
جيوز ذلك؛ وذلك ألهنا اسم واحد وال فرق بينها، مخسة واحدة أو مخس ورقات أو عشر ورقات، 

حرج يف كونه مثالً يعطيك اآلن ثالمثائة، وترجع إليه بعد يوم أو تفاوت بينها، فال لقيمة واحدة، وال ا
 يومَّي فيعطيك الباقي.

(29/15) 

 



 نقل البضائع الكبرية قبل بيعها ولو كانت يف ثالجات وجوب
 
 

 السؤال
جود أحسن هللا إليكم! يقول: البضائع الكبرية اليت تكون يف الثالجات يصعب نقلها من مكاهنا لو 

 مشقة، فهل يكفي قبض الدراهم وأخذ املستند على بيعها؟
 

 اجلواب
ة فإهنا تبقى يف ملك البائع، ولو تلفت لذهبت الشك أهنا ثقيلة، فإذا ابع ما يف هذه الثالجة الكبري 

على البائع، وفسدت كلها على البائع، ولكن يكون قد انعقد سبب البيع، فال جيوز له أن يرجع 
نعقد، مث ال جيوز للمشرتي أن يبيع وهي يف الثالجة، اشرتى مثالً مائة كرتون تفاح أو لكون البيع قد ا

ا ال تزال يف الثالجة، فال جيوز أن يتصرف فيها لكون البيع بطاط، أو مائة كيس من البصل، ولكنه
قد انعقد، وقد وجب لوجود التفرق، ولكن ليس لك أيها املشرتي أن تتصرف فيها قبل أن تقبضها، 

 إذا تلفت فإن ذهاهبا على البائع؛ ألهنا ال تزال يف مستودعه، أو ال تزال يف ثالجته.و 

(29/16) 

 

 حكم بيع األسهم ابلتأجيل مع رفع السعر
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم! يقول: لدي أسهم يف شركة، وأريد أن أبيعها على شخص مؤجالً بسعر أكثر من 

 سعرها احلايل، فهل هذا جائز؟
 

 اجلواب
: شركة صناعية تنتج مصنوعات، ولك ال جيوز إذا كانت دراهم، أما إذا كانت سلعاً فال أبس، مثالً 

فيها سهم واحد يف األلف، فلك أن تبيع حاالً بثمن النقد، ولك أن تبيعه مبؤجل؛ وذلك ألنك متلك 



اعية، عندها هذا اجلنس الذي هو واحد يف األلف من هذه الشركة، وكذلك أيضاً إذا كانت الشركة زر 
صادات وما أشبه ذلك، ولك فيها شراكة، مثالً أراضي زراعية، وعندها رشاشات، ومكينات، وح

فتقول: يل يف هذه الشراكة سهم واحد يف األلف، أو عشرة يف األلف، أو واحد يف املائة، فتبيع 
 نصيبك منها حبال أو مبؤجل؛ ألن هذا ليس بربوي.

(29/17) 

 

 مسألة مد عجوة ودرهم
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم! يقول: عندي متر رديء، وأريد أن أشرتي بوزنه متراً جيداً على أن أدفع الفرق بَّي 

 النوعَّي، فهل هذا جائز؟
 

 اجلواب
ودرهم، أو مد عجوة بدرهم ومدي عجوة، ويف احلديث: غري جائز، وتسمى هذه: مسألة مد عجوة 

ز ابثين عشر دينارًا، فقال النيب صلى هللا عليه أن فضالة بن عبيد اشرتى قالدة فيها ذهب وخر 
 ذهب بوزنه، ويباع اخلرز بقيمته.وسلم: )ال تباع حىت تفصل( يعين: حىت يباع ال

(29/18) 

 

 بيع الذهب ابلذهب مع التفاضل راب
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم! هذه تقول: ما حكم ما تفعله بعض النساء من بيع ذهب بذهب لنفس احملل مع 

 بيه؛ ألن هذه مسألة منتشرة؟تفاضل يف البيع، نرجو التنال



 
 اجلواب

صحيح منتشرة، ولعلنا أنيت إليها إن شاء هللا يف ابب الصرف، ونبَّي حكمها، وكيفية الواجب؛ ألن 
 فيها تفصيل.

(29/19) 

 

 حكم بيع رايالت معدنية بورقية مع التفاضل
 
 

 السؤال
 عدنية بعشر رايالت ورقية؟أحسن إليكم! ما حكم بيع تسعة رايالت م

 
 اجلواب

وقع فيها خالف بَّي املشايخ، ولعل اجلواز أقرب؛ وذلك لوجود االختالف، فإذا كان يداً بيد فال 
أبس؛ ألن هناك فروقاً بَّي الرايالت الورقية والرايالت املعدنية والرايالت الفضية، ولو كان اجلنس 

 .واحداً 

(29/20) 

 

 ن سعرها احملدد عليهابيع بطاقة اهلاتف أبكثر م
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم! يقول: انتشر يف هذه اآلونة األخرية بطاقة اهلاتف بدالً من العملة النقدية، وبعضهم 

 يبيع فئة مخسَّي خبمس ومخسَّي، أو فئة عشرين خبمسة وعشرين، فهل هذا جائز؟
 



 اجلواب
رقة اليت ىل البقال وقلت: أعطين هبذه الو هذا جائز؛ ألن هذه الورقة ليست مثل الرايالت، لو أتيت إ

هي بطاقة اهلاتف ما يعطيك وال يعتربها دراهم، وإمنا تصلح للهاتف فقط، فال جرم أنه جيوز أن 
يذهب إىل أصحاب اهلاتف، وأيخذ منهم بطاقتَّي مثالً مبائتَّي أو بطاقتَّي مبائة مث يبيعهما بفائدة، ال 

 أبس.

(29/21) 

 

 علة راب الفضل
 
 

 الالسؤ 
 يف علة راب الفضل؟ -حفظكم هللا-أحسن هللا إليكم! يقول: ما الراجح

 
 اجلواب

ال أستطيع أن أجزم بشيء، ولكن اإلمام أمحد استدل بقوله يف حديث عبادة ملا ذكر األربعة: 
 )وكذلك امليزان( أو: )وقال يف امليزان مثل ذلك( فأخذ منه أن العلة هي: الكيل والوزن.

ربيعة الذي فيه: )هنى عن بيع الطعام ابلطعام إال مثالً مبثل( ، فقال: كل شيء يث والشافعي أخذ حبد
 مطعوم فإنه ربوي، ولكل اجتهاده، والفتوى على أن العلة عندان هي الكيل والوزن.

(29/22) 

 

 هل يرجع يف الكيل والوزن إىل العرف؟
 
 

 السؤال
ينضبط، فما يكون مكيالً يف بلد قد يكون أحسن هللا إليكم! يقول: إن الكيل والوزن أحياانً ال 



 لد آخر، فهل يرجع يف ذلك إىل العرف؟معدوداً يف ب
 

 اجلواب
املرجع يف الكيل إىل املدينة زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، ويف الوزن إىل مكة، وقد ورد يف ذلك 

شياء اليت ما كانت )املكيال مكيال املدينة، وامليزان ميزان مكة( ، واأل حديث يف سنن أيب داود:
أو مكة تلحق مبا يقارهبا يف البالد األخرى، وقد أحصوها، وجتدون  موجودة يف ذلك الزمان يف املدينة

ذلك يف حاشية الشيخ ابن قاسم على الروض، وكذلك يف حاشية العنقري، فيذكرون ما هو مكيل، 
 ن.وما هو موزو 

(29/23) 

 

 يف استالم الراتب منهحكم الصالة يف البنك من أجل االستعجال 
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم! يقول: ابتلينا ابستالم رواتبنا من البنوك، ويف حال الزحام يدخل علينا وقت صالة 

 املغرب، فتغلق األبواب للحفاظ على األموال، فهل جتوز الصالة يف البنك؟
 

 اجلواب
فال جيوز لك أن تقول: إذا ذهبت ليس هناك زحام، وابإلمكان أن تؤخر حىت تصلي، فالصالة أوىل، 

 أصلي فاتين الرتتيب، بل اذهب وصلي ولو مسكت ترتيباً آخر، فالصالة أوىل.

(29/24) 

 

 الفرق بَّي املكيل واملوزون واملعدود
 
 



 السؤال
 أحسن هللا إليك! كثر التساؤل حول الفرق بَّي املكيل واملوزون واملعدود أحسن هللا إليك؟

 
 اجلواب

عات، وأما املوزوانت فهي اليت ال يتأتى فيها بوب والثمار، وكذلك املائكيالت مثل احلقلنا: إن امل
الكيل؛ مثل اللحوم واحلديد والقطن وما أشبه ذلك، واملعدودات هي اليت تباع ابلعدد غالباً مثل: 

الليمون البطيخ أبنواعه، والقرع، والباذجنان، وما أشبه ذلك، وكانوا أيضاً يبيعون التفاح واألترج و 
ابلعدد، وهذه يرجع فيها إىل كتب الفقهاء، فهم يذكرون أن هذا  والربتقال واملوز وما أشبه ذلك

 مكيل، وهذا معدود، وهذا موزون.

(29/25) 

 

 التفاضل يف أنواع اللنب مع اختالف األصل
 
 

 السؤال
ألنه يدخل حتت مسمى أحسن هللا إليكم! يقول: التمر أنواع كثرية، ومع ذلك ال جيوز التفاضل فيها؛ 

 متر، فلماذا جاز يف اللنب والدهن؟واحد وهو 
 

 اجلواب
ذلك ألهنا ترجع إىل أصوهلا، فالتمر امسه متر، وكله من خنل، وأما األلبان فهذا أصله انقة، وهذا أصله 

بقرة، وهذا أصله شاة، والشاة تطلق على الغنم، يعين: على الضأن واملعز، فلذلك صارت اللحوم 
 ان أجناسًا.ًا، واأللبان أجناسًا، واألدهأجناس

 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.

(29/26) 

 



 [30شرح أخصر املختصرات ]
أهل كثري من الناس يقع يف الراب عند بيع وشراء الذهب، فعلى املسلم واملسلمة التنبه هلذا، وسؤال 

 م يقع يف احملظور وهو ال يعلم.العلم قبل اإلقدام على ذلك؛ ألن كثرياً منه

(30/1) 

 

 من أحكام راب النسيئة
ن قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]وراب النسيئة حيرم فيما اتفقا يف علة راب فضل كمكيل مبكيل، وموزو 
مبوزون نساًء إال أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، وجيوز بيع مكيل مبوزون، وعكسه مطلقًا، 

 سه، وإذا افرتق متصارفان بطل العقد فيما مل يقبض.وصرف ذهب بفضة وعك
منصوابً وسلماً ورفاً مسمورين، وخابية  فصل: وإذا ابع داراً مشل البيع أرضها وبناءها وسقفها وابابً 

 ال قفل ومفتاح ودلو وبكرة وحنوها.مدفونة؛ 
ا جيز أو يلقط مراراً أو أرضاً مشل غرسها وبناءها، ال زرعاً وبذره إال بشرط، ويصح مع جهل ذلك، وم

تقدم راب فأصوله ملشرت، وجزة ولقطة ظاهراتن لبائع ما مل يشرط مشرت[ ذكر املؤلف أن الراب نوعان، و 
وأنه كان راب اجلاهلية، يقول: )حيرم راب النسيئة فيما اتفقا يف علة الفضل، وأشران أيضاً إىل راب النسيئة، 

راب الفضل، ولو مل يكوان من جنس واحد، فيحرم فيهما راب الفضل( أي: يف كل جنسَّي اتفقا يف علة 
يداً بيد، أو صاع زبيب بصاعَّي متر، النسأ، صورة ذلك: ال تبع صاع متر بصاعَّي زبيب نساء، وجيوز 

يد، وذلك الختالف اجلنس، ولكن ال جيوز نساء؛ ألن يف حديث عبادة: )فإذا اختلفت وجيوز يداً ب
ذا كان يداً بيد( فيعم بيع كل جنسَّي اتفقا يف علة راب الفضل، هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم، إ

ر تفقا يف العلة وهي الكيل، فال يباع أحدمها ابآلخأي: إذا كاان مكيلَّي، الرب مكيل والشعري مكيل، ا
إال يداً بيد، وإذا بيع بر بشعري يشرتط شرط واحد، وهو: التقابض، وال يشرتط التماثل، فيجوز أن 

بر بعشرة آصع شعري، ولكن يداً بيد، وال جيوز النسأ، ال جيوز أن تقول: أعطيك  تبيع مخسة آصع
واحدة،  شرة أايم عشرة آصع شعري، ال جيوز ذلك؛ ألن العلةاآلن مخسة آصع بر، وتعطيين بعد ع

وهو أن هذا مكيل وهذا مكيل، وكذلك بقية املكيالت، مثل صاع من اهليل خبمسة آصع من 
يداً بيد، وال جيوز أن تقول: أعطيك اآلن صاعَّي وتعطيين بعد عشرة أايم أو القهوة، جيوز، ولكن 

ىت ولو مل البد أن يكون يداً بيد، وهكذا بقية املكيالت، ح عشرين يوماً مخسة آصع من القهوة، ال،
مكيل عندان، ومطعوم عند  -الذي هو احلبة السوداء-تكن من القوت، فمثاًل: الفل أو الشونيز 



: أعطيك اآلن صاعاً من احلبة السوداء، وتعطيين بعد مخسة -مثالً -هو ربوي، فإذا قلت الشافعي، ف
ذلك، فال جيوز؛ أو مما يسمى ابحلب احلار أو ما أشبه  -هو الرشادالذي -أايم صاعَّي من احللف 

 ألن العلة واحدة، وهي: أنه مكيل مبكيل.
وهذا موزواًن، وكان هذا جنساً وهذا جنسًا، وكذلك أيضاً إذا اتفقا يف الوزن، إذا كان هذا موزوانً 

غداً أو بعد غد كيلوين حلم  فمثالً اللحوم موزونة، فإذا قال: أعطيك اآلن كيلو حلم غنم، وتعطيين
ا كان يداً بيد كيلو بكيلوين فيجوز، إذا كان يداً بيد ولو تفاوت؛ ألن هذا جنس إبل ال جيوز، أما إذ

ل: أعطيك كيلو حلم مسك بكيلوين حلم دجاج غداً أو بعد غد ال إذا قا -مثالً -وهذا جنس، وهكذا 
ئة ه النسأ، وكذلك إذا قال: عشرين جراماً ذهباً مباجيوز إال يداً بيد، جيوز فيه التفاضل، وال جيوز في

جرام فضة جيوز يداً بيد، وال جيوز فيه النسأ، وكذلك حديد بنحاس جيوز فيه التفاضل وال جيوز فيه 
كيلو حديد بكيلوين حناس جيوز يداً بيد، وال جيوز أن يكون نساًء؛ ألن العلة   -مثالً -بعت النسأ، إذا 

جيوز يداً بيد، وال  لصوف، فإذا بيع كيلو قطن بكيلوين صوف أو ابلعكس،واحدة، وكذلك القطن اب
 جيوز نساًء ولو بعد اجمللس بنصف ساعة.

 لة راب الفضل.فهذا معىن قوله: راب النسيئة حيرم فيما اتفقا يف ع
ط اللحم والقطن، ما العلة فيهما؟ الوزن، فال يباع قطن حبديد إال يداً بيد، وال يشرت  -مثالً -عندان 

فيهما ما هي؟ الوزن، فال يباع رصاص بنحاس إال  الرصاص ابلنحاس العلة -مثالً -التماثل، وكذلك 
 يداً بيد، جيوز التفاضل وال جيوز النسأ يعين: التأخري.

فنا أن الفلفل والزجنبيل العلة فيهما واحدة وهي الكيل، فيباع أحدمها ابآلخر متفاضاًل، وال وإذا عر 
مع قهوة ال جيوز إال يداً بيد؛ أ، ال بد أن يكون يداً بيد، مكيالً مبكيل، فهيل جيوز التأخري والنس

دين فإنه جيوز، ألهنما موزون مبوزون، وحديد برصاص ال جيوز َنساًء، إال إذا كان الثمن أحد النق
 وذلك للضرورة.

(30/2) 

 

 الراب يف النقود
النقود: هي الدراهم اليت تصنع من الفضة أو الداننري اليت تصنع من الذهب، فالدرهم قطعة صغرية 

ة كانوا يتعاملون هبا، والنصاب منها مائتا درهم كما هو معروف، وتساوي ابلرايل الفضي من الفض
، وتساوي ابلرايل الفرنسي اثنَّي وعشرين رايالً فرنسيًا، والرايالت السعودي ستة ومخسَّي رايالً 



من  ا مقدار الدرهم العريب، وأما الدينار فهو قطعةالفرنسي والسعودية موجودة عند الصيارفة، فهذ
الذهب صغرية أيضًا، وتساوي أربعة أسباع اجلنيه السعودي املصنوع من الذهب، فاجلنيه السعودي 

د الصيارفة أربعة أسباعه دينار؛ ولذلك قالوا: نصاب الذهب ابجلنيه السعودي أحد املوجود اآلن عن
الفرق بَّي اجلنيه مع أهنا ابلدينار عشرين دينارًا، فيعرف بذلك  عشر جنيهاً وثالثة أمخاس اجلنيه،

 السعودي وبَّي الدينار العريب.
أيضاً نقود يشرتى هبا  ومن النقود الفلوس، وهي: قطع صغرية من النحاس تسمى فلوسًا، وهي

نوك األشياء الرخيصة، وتشبه ما يسمى عندان ابهللل، واهللل: قطع صغرية من النحاس توجد يف الب
وا يتعاملون أيضاً بقطع صغرية من النحاس امسها دوانيق، وعند الصيارفة، وهي أيضاً من النقود، وكان

 ة.واحدها دانق، والدرهم ستة دوانق، هذه هي النقود املضروب
واعلم أن الذهب أول ما يستخرج من األرض يكون فيه أخالط من حناس ومن حديد ومن تراب، 

ه بذهب، وذلك لعدم حتقق ، ويف هذه احلال جيوز بيعه بفضة، وال جيوز بيعويسمى قبل أن يصفى ترباً 
ن املساواة؛ ألنه إذا كان ربع كيلو جرام من الترب ال ندري كم خلطه من النحاس، وكم خلطه م

الرتاب، فالبد أن يصفى، وتسمى تصفيته سبكًا، والسباك هو الصائغ، الذي يصوغ أو يصفي، يقول 
هو التصفية، وتصفية الترب أبن سبه جليناً فألقى الكري عن خبث احلديد السبك: الشاعر: سبكناه وحن

ويبقى يدخل يف الكري، مث حيمى عليه فيذوب احلديد يف جانب ويتجمد، ويذوب الذهب ويتجمد، 
الرتاب واحلجارة ال تذوب، فيعرف بذلك مقدار ما فيه من النحاس، ومقدار ما فيه من الرتاب، وما 

كما يف قول الشاعر: عيون من جلَّي   ب، واللجَّي: اسم للذهب، والعرب تسميه )جلينًا(فيه من الذه
قوله: شاخصات أبحداق هي الذهب السبيك فإذا صفي الذهب من هذا اخللط يسمى مسبوكًا، و 

)سبكناه وحنسبه جلينًا( يعين: أدخلناه الكري حىت نسبكه، فإذا صار قطعاً من ذهب مسي سبائك، 
ي هذه احلال إذا كان مسبوكاً الذهب، يعين: قطع الذهب اخلالصة من اخللط، فف يقولون: سبائك

أن يكون يداً  صافياً من األخالط، فإذا بيع بذهب فالبد أن يكون مثالً مبثل، وإذا بيع بفضة فالبد
بيد، وكذلك إذا بيع وهو سبائك حبديد أو بقطن أو بنحاس فالبد أن يكون يداً بيد، وذلك ألن 

ائغ أيخذ هذه السبائك مث يصوغها، جيعلها احدة، وهي كون هذا موزوانً وهذا موزواًن، فالصالعلة و 
ة يف األيدي، أو صوغًا، والصوغ: هو ما يلبس، يصوغها خواتيم يف األصابع، أو يصوغها أسور 

- يصوغها قالئد يف الرقاب، أو يصوغها أقراطاً يف األذن، ففي هذه احلال إذا كان مصوغاً فإنه أيضاً 
: وزن ذهب بوزن ذهب، يعين هذا مصوغ وهذا مسبوك، ال يباع إال مثالً مبثل، يعين -على املشهور

صوغ بدراهم فالبد من التقابض قبل ال يباع إال مثالً مبثل، وزانً بوزن، يداً بيد، وإذا بيع وهو م
 زون.التفرق، وال جيوز فيه النسأ؛ وذلك ألن العلة واحدة، وهي أن هذا موزون وهذا مو 



ويف هذه احلال يسمى مضرواًب، وجتدون مكتوابً  وقد يضرب بعد ذلك داننري أو يضرب جنيهات،
لى هذه احلالة اليت هي كونه على الرايل: ضرب يف مكة املكرمة أو ضرب يف كذا وكذا، يعين: جعل ع

يسمى نقدًا، فالنقد هو نقدًا، فإذا كان مضروابً مسي نقدًا، وأما إذا كان مصوغاً أو مسبوكاً أو ترباً فال 
من فضة أو داننري إذا كان من ذهب مثل اجلنيهات الذهبية والرايالت  الذي ضرب دراهم إذا كان

 الفضية، فبهذا يعرف الفرق بينهما.
ن العلة يف الذهب والفضة كوهنما موزوين جنس، فإذا بيع ذهب بفضة فالبد أن يكون يداً فاحلاصل أ

قال: )فإذا اختلفت هذه  األدلة عليه كثرية، منها ما يف حديث عبادة أنهبيد، وال جيوز فيه النسأ، و 
 األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد( ، ويف حديث: أن طلحة جاءه رجل ومعه داننري،

فعرضها عليه ليشرتيها بدراهم، فتفاوضا واتفقا على أن يعطيه البعض وقال: الباقي آخر النهار إذا 
ه فقال: وهللا! ال تفارقه حىت أو خادمي، ومسع ذلك عمر بن اخلطاب رضي هللا عنجاءتين جارييت 

 تستلم، إن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الذهب ابلفضة إال يداً بيد.
األدلة عليه أيضاً حديث عبد هللا بن عمر قال: كنا نبيع اإلبل ابلبقيع، فنبيع ابلدراهم وأنخذ ومن 

 عليه وسلم فقال: )ال أبس، ما مل لداننري وأنخذ الدراهم، فسألنا النيب صلى هللاالداننري، ونبيع اب
لناس حباجة إىل ذلك، تفرتقا وبينكما شيء( فإذا كان رأس املال من النقدين املضروبَّي جاز النسأ، وا

تشرتي عشرة كيلو جرام من اللحم، وليس معك مثن، ومعلوم أن اللحم موزون، وأن  -مثالً -فأنت 
كون يداً بيد ألن العلة واحدة، ولكن ملا كان أحد لدراهم موزونة، فذلك موزون مبوزون، والبد أن يا

جاز مبائة درهم تشرتي هبا عشرة  النقدين هو الثمن تسومح يف ذلك، فجاز أن يكون الثمن غائبًا، ف
 كيلو جرام حلم، أو عشرة كيلو حديد أو قطن أو ما أشبه ذلك، مع التأخري.

الَسَلم: هو كون الثمن حاضراً واملثمن غائبًا، أيضاً يف الَسَلم أنه جيوز ذلك يف املوزانت، و وأيتينا 
رتي منك يف ذمتك مائة رطل : أش-مثالً -فيجوز يف املوزانت مع أن العلة واحدة، فتقول إلنسان 

ذا حديد، كل رطل خبمسة، وأعطيك الثمن اآلن، وتعطيين األرطال بعد سنة أو نصف سنة، يسمى ه
يد علته الوزن، وكذا القطن واللحم وما أشبه ذلك، سلمًا، ومع ذلك الدراهم علتها الوزن، واحلد

 فيجوز إذا كان أحد العوضَّي من النقدين.

(30/3) 

 



 أجيلمىت جيوز الت
: -مثالً -يقول: إذا بيع مكيل مبوزون جاز مطلقًا، وذلك لعدم االتفاق يف العلة، فيجوز أن تقول 

منك عشرة آصع براً خبمسة كيلو جرام حلمًا، ولكن البد أن يكون أحد العوضَّي حاضرًا؛ لئال أشرتي 
طين عشرة آصع بر مثنها : أع-مثالً -يكون بيع دين بدين، فإنه ال جيوز بيع الَدين ابلِدين، فإذا قلت 

أو بعد  مخسة كيلو جرام من حلم، فقال: مخسة كيلو جرام حلماً ليست لدي اآلن، آتيك هبا غداً 
مخسة أايم أو بعد شهر، جيوز ذلك؛ ألن هذا مكيل وهذا موزون، اللحم موزون والرب مكيل، فلما 

نه ورد أنه صلى هللا عليه وسلم اختلفت العلة جاز النسأ، لكن ال جيوز أن يكون العوضان غائبَّي؛ أل
ضَّي حاضرًا، فإذا كان )هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ( أي: الغائب ابلغائب، فالبد أن يكون أحد العو 

 الرب حاضراً واللحم غائبًا، أو ابلعكس جاز. -مثالً -
وكذلك صرف ذهب بفضة، فالذهب جنس، والفضة جنس، ولكن العلة فيهما ما هي؟ العلة عندان  

ا موزوين جنس، فصرف الدراهم ابلداننري أو بيع الذهب ابلفضة اتفقا يف علة واحدة وهي كوهنم
باع أحدمها ابآلخر إال يداً بيد، ومعلوم أن الذهب أغلى من الفضة، فإذا الوزن، فال جيوز أن ي

جنيه مبائة رايل فضة، فالبد من التقابض قبل التفرق؛ ألن العلة فيهما واحدة؛  -مثالً -صرفت 
ي: أن هذا موزون وهذا موزون، وعند األئمة اآلخرين أن هذا مثن وهذا مثن، أي: نقد، فهما من وه

 تعمل قيماً للسلع، وتقدر هبما السلع.النقود اليت تس

(30/4) 

 

 حيلة شرعية للسالمة من راب النساء عند الصرف
: أشرتي -مثالً -ك إذا قال لقد حيتاج اإلنسان إىل صرف، وال جيد الصرييف الثمن كاماًل، واحليلة يف ذ

منك هذا اجلنيه خبمسمائة، ولكن ما وجد اآلن إال مائتَّي ومخسَّي، ففي هذه احلال ال جيوز التفرق 
إال بعد التقابض، لكن إذا كنت حمتاجاً إىل هذه املائتَّي واخلمسَّي حاجة ضرورية، فترتك اجلنيه عنده 

 اعتربها قرضاً منك، واعترب اجلنيه رهناً عندك، َّيوتقول: اجلنيه عندك أمانة، وهذه املائتَّي واخلمس
وإذا أتيتك بعد غد وقد وجدت الدراهم أحاسبك على ما يف ذميت من املائتَّي واخلمسَّي، وتعطيين 

بقية قيمة اجلنيه، فصار تصارفاً جديدًا، فإذا جئت غداً وإذا اجلنيه قد رخص، ال يساوي إال أربعمائة 
ربعمائة ومخسَّي، وعندك يل مائتان ومخسون، فالباقي لك مائتان، أومخسَّي، فيقول: اآلن يساوي 

فخذ هذه املائتَّي بقيتها، فنتصارف من اآلن، وتصارفنا ابألمس ال يعترب؛ وذلك ألنه مل حيصل 



التقابض من الطرفَّي، حصل من طرف واحد، ميكن أن يعترب هذا، وميكن أن يعترب شيء آخر وهو 
ف اجلنيه، والنصف الثاين أمانة عندك، وال تتصرف فيه، فإذا جئت صأن تقول: اآلن صارفتين على ن

بعد غد وإذا السعر قد اخنفض فإنه يعطيك قيمة نصف اجلنيه الذي قد أعطاك نصفه ابلغة ما بلغت، 
إذا كان النصف أصبح ال يساوي إال مائتَّي ومخسة وعشرين، واجلنيه كان ابألمس ما يساوي إال 

لك نصف جنيه، والنصف األول قد قبضت قيمته، فأعطيك قيمة  أربعمائة ومخسَّي، وعندي
النصف الباقي الذي هو مائتان ومخسة وعشرون، وهكذا لو ارتفع السعر وأصبح يساوي ستمائة، 

فإنك تقول: عندك يل ستمائة، وقد وصلين منك مائتان ومخسون، قيمة النصف، والنصف الباقي كم 
ئة، وال حياسبك على النصف األول، فأنت قبضت نصف اجلنيه اقيمته؟ ثالمثائة، فيحاسبك على ثالمث

مائتَّي ومخسَّي، والنصف الباقي زاد قيمته فأصبح يساوي ثالمثائة، يعين صرف اجلنيه بستمائة، 
 فيعطيك قيمة النصف الذي عنده؛ فيصح ذلك.
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 راب النساء يف بيع الذهب واستبداله
تفقا يف الوزن، فاالذهب علته الوزن، وأن الفضة علتها  يدخل الراب يف بيع الذهب، ومعروف أن

إىل شراء ذهب،  -مثالً -العلة، فلذلك ال يباع ذهب بفضة إال يداً بيد، فعلى هذا إذا احتجت 
قالئد أو ما -مائتا جرام من الذهب مصوغة  -مثالً -وطلبت من أصحاب الذهب ما قيمته 

 ا جرام بعشرين ألفًا، وما وجدت إال عشرة آالف،مبائة، واملائت -مثالً -فحسب اجلرام  -أشبهها
والعشرة اآلالف قيمة مخسَّي جرامًا، واخلمسون الباقية يكتبها يف ذمتك ذهبًا، فيقول: يف ذمة فالن 
مخسون جراماً ذهباً مصوغة من عيار كذا وكذا، وال يقول: عشرة آالف، بل يقول: مخسون جرامًا، 

ماً على سعرها م وإذا السعر قد اخنفض فإنك حتاسبه مخسَّي جرافإذا أتيته بعد غد أو بعد مخسة أاي
وقت القضاء، ولو ارتفع حتاسبه على سعرها وقت تسليم الثمن، ال على سعرها ابألمس أو قبل 

األمس، ويسمى هذا صرفاً بعَّي وذمة، مبعىن أن يف ذمتك أو عندك له مخسَّي جراماً معروفة، وتريد 
ماً اآلن بقيمتها بعَّي تشرتيها منه اآلن، تقول: أشرتي منك مخسَّي جرا اآلن أن تقضيه مثنها، وكأنك

وذمة، وال حتسبها على مثنها ابألمس؛ وذلك ألنه يصري بيع ذهب بفضة وأحدمها غائب؛ وهلذا يقول: 
وإذا افرتق املتصارفان بطل العقد فيما مل يقبض، فإذا افرتق املتصارفان، بطل العقد فيما مل يقبض،  

نصف الذي هو مائتان ومخسون، ال ا أنك قبضت مائتَّي ومخسَّي نصف اجلنيه، وبقي الكما مثلن



 تكتب يف ذمتك مائتان ومخسون، بل اكتب: يف ذمتك نصف جنيه، أو عندي لفالن نصف جنيه.
فإذا كنت حباجة إىل أن تشرتي عشرين جراماً أو مائة جرام، وكل جرام مبائة، ومل جتد إال نصف 

امات من الذهب، فالذي مل تكتبه عندك جرامات، فتقول: عندي لفالن عشرة جر القيمة، فالباقي 
يقبض مثنه تعده أمانة عندك، فإذا أتيته غداً حتاسبه على سعر الغد، أي: على سعر وقت إحضار 

 الثمن ال على سعرها ابألمس، هذا معىن قوله: بطل العقد فيما مل يقبض.
دمي جديد فالبد يف هذه احلال أن يبيعوا الذهب الق أما الذين يستبدلون الذهب القدمي بذهب

 -مثالً -بدراهم، مث يشرتون ابلدراهم ذهباً جديدًا، والعادة أن أهل الذهب يفرقون بينهما، فيشرتون 
اجلرام من الذهب القدمي خبمسة وأربعَّي، ويبيعون اجلرام من الذهب اجلديد خبمسَّي أو خبمسة 

القدمي هب يشرتي منك الذهب القدمي، فيقول: هذا الذهب ومخسَّي، ويف هذه احلال صاحب الذ
اشرتيته اجلرام خبمسة وأربعَّي، قيمته أربعة آالف، وأنت تريد ذهباً جديدًا، عندي لك اآلن أربعة 
آالف، تشرتي مين اجلديد؟ فإذا قلت: نعم، أشرتي منك هذا الذهب اجلديد، فوزنه، وإذا قيمته 

ه األلف الذي هو اآلالف اليت يف ذمته مثن الذهب القدمي، وتزيد مخسة آالف، فحاسبك على األربعة
 مثن الذهب اجلديد، فتكون قد حاسبته على ما يف ذمته من مثن قدمي وعلى مثن جديد.

: أان أشرتي منك هذا الذهب -مثالً -وأما أن يكون ذهب بذهب ومعه زايدة فال جيوز، فإذا قال 
نه مائة جرام وزنه مائة جرام ولكنه مستعمل، وهذا وز  -مثالً -هبذا الذهب، مع ألف رايل زايدة، هذا 

 ولكنه جديد، فيأخذ القدمي ويعطيك اجلديد، ويقول: أعطين زايدة مع الذهب ألفاً أو مخسة آالف.
هل جيوز هذا؟ ال جيوز، ذهب بذهب وزايدة ال جيوز، بل يشرتي الذهب القدمي بدراهم، إما أن 

ك من مثن الذهب غريه، وإما أن يبيعك وحتاسبه على ما يف ذمته ليدفعها لك وتشرتي منه أو من 
القدمي، ويقع الناس يف أخطاء يف مثل هذا، والفضة ال يتعامل هبا الناس اآلن، وإمنا يتعاملون ابألوراق 

 النقدية.
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 هل األوراق النقدية تنزل منزلة الذهب؟
الواثئق واألسناد؟ ا منزلة الذهب أو ننزهلا منزلة اختلف العلماء كثرياً يف هذه األوراق، هل ننزهل

أكثرهم على أهنا أسناد وليست ذهبًا، وإمنا هي مثل الواثئق، ولذلك ال خترجها احلكومات والدول إال 
إذا كان عندهم هلا رصيد، فإذا مل يكن هلا رصيد فال قيمة هلا، فعرف بذلك أهنا مثل الواثئق واألسناد 



جيعلها نقوداً حىت يف الزكاة، فيقول: إهنا  لت بدالً عنه، وكان بعض املشايخاليت تقوم مقام ما جع
قائمة مقام الفضة، فإذا كان نصاب الفضة ستة ومخسَّي فنصاب الزكاة من األوراق ستة ومخسون 

أيضًا، ومن كان عنده ستة ومخسون فإنه غين، ال حتل له الزكاة، ويعترب النصاب ستة ومخسون رايالً 
الشيخ عبد الرزاق العفيفي رمحه هللا، ولكن األكثرون  ن ملكها عليه زكاة، كان يرى ذلكورقًا، وم

 على الفرق بَّي األوراق النقدية، وبَّي الدراهم الفضية، وبَّي الدراهم املعدنية.
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 حكم صرف الرايالت الورقية ابلرايالت املعدنية مع الزايدة
دة، هل جيوز ذلك أم ال؟ فبعض لرايالت املعدنية بزايجرت أسئلة عن صرف الرايالت الورقية اب

املشايخ تشددوا وقالوا: ال جيوز، ومنهم الشيخ عبد الرزاق رمحه هللا، فيقول: هذه الرايالت الورقية 
امسها رايل ولو كانت أوراقًا، وهذه الرايالت املعدنية امسها رايالت ولو كانت معادن، وهذه امسها 

منها أنه رايل، هذه فضة، وهذه معدن، وهذه  ة، فمكتوب على كل واحدرايالت ولو كانت من فض
 ورق، فال جيوز أن يباع بعضها ببعض إال متماثالً مثالً مبثل، عشرة بعشرة.

والذين قالوا: إن الرايالت الورقية تعترب أسناداً أجازوا املفاضلة بينها وبَّي الرايالت املعدنية والرايالت 
ة يفضلون الرايالت الفضية على املعدنية، ويفضلون لى عند العامة، فالعامالفضية؛ وذلك ألهنا أغ

املعدنية على الورقية، وهذا معروف عند العامة، وسبب ذلك أن الرايالت املعدنية تبقى أكثر من بقاء 
الرايالت الورقية، فالورقية عرضة للتلف، كما يقول بعضهم يف احلث على حفظ املتون وعدم 

النار حترقها والفأر خيرقها واللص يتلفها يعين: أن هذه األوراق الكتب: املاء يغرقها و االعتماد على 
عرضة للتلف، وكثرياً ما يذكر عن بعض الذين خزنوا أوراقاً نقدية يف زوااي ونسوها، فأكلتها األرضة 

دن ما أتى وتلفت، فتلف عليهم مئات األلوف ملا تركوها يف الزوااي، ولو كانت من الفضة أو من املع
، وما أكلتها األرضة، ويشاهد أنه إذا بطل التعامل ابلرايالت الفضية صيغت حلياً عليها التلف

خواتيم من فضة وأسورة من فضة، وكذلك أيضاً الرايالت املعدنية إذا بطل التعامل هبا أمكن أن 
ع هبا ل التعامل هبا ال ينتفتصاغ إما أواين وإما عملة أخرى، فينتفع هبا، وأما الرايالت الورقية فإذا بط

بل حترق، فمن هذه الوجوه فالراجح أنه جيوز املفاضلة يف الصرف بينهما، يعين: إذا كان اإلنسان 
يريد رايالت معدنية كعمالت اهلواتف وحنوها فيجوز أن يدفع زايدة للذي يصرفها، فيشرتي تسعة 

ذهب إىل املؤسسة أو ، وإمنا الذي يريدها يبعشرة، وأيضاً فإن الرايالت املعدنية ال توجد عند كل أحد



 -مثالً -إىل بعض البنوك، ورمبا أنه يستأجر سيارة بعشرين ذهاابً وإاياًب، أو أبربعَّي، مث إذا كان معه 
قبضها بيده، فإذا حوهلا إىل معادن أصبحت يف   -مثالً -أربعة آالف من األوراق من فئة مخسمائة 

ها مئونة، فتكون هذه املئونة وهذا التعب أو اثنان، فيكون حلمل كيس، ورمبا ال حيمله إال واحد قوي
 مربراً يف أن يبيع التسعة بعشرة، وأيضاً هناك حاجة، ليس كل واحد يستطيع أن يذهب لصرفها مثالً.
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 صرف عملة بعملة أخرى
ويف اليمن  صرف عملة بعملة حيصل فيه تساهل، فمثالً عندان الرايل السعودي، وهناك رايل قطري،

ميين، وكلها امسها رايل، ولكن ختتلف القيمة، فيجوز املفاضلة بينها، وال جيوز النساء، فإذا رايل 
صرفت رايالت سعودية برايالت قطرية جاز التفاضل، ومل جيز النساء، بل البد أن يكون يداً بيد، 

ول غالبًا، تعمل يف مجيع الدتسلم وتستلم، وهكذا أيضاً غري الرايالت، مثاًل: الدوالر األمريكي مس
فإذا أردت أن حتول رايالت سعودية إىل دوالرات أمريكية فالبد من التقابض، ومعروف أن الدوالر 

أغلى من الرايل، ففي هذه احلال جيوز التفاضل بينهما، ولكن ال جيوز النساء، بل البد أن يكون يداً 
ت السعودية بدوالرات أمريكية مل يتفق، فالرايالبيد، سواًء اتفق االسم كرايل سعودي ورايل قطري أو 

أو جبنيهات مصرية أو بداننري كويتية كلها البد فيها من التقابض إذا صرف هذا هبذا، فإذا أردت أن 
حتول هذا الدينار الكوييت إىل رايالت سعودية، فإنك تستلم وتسلم يف جملس العقد، ولو اختلفت 

و أنك قلت: عندي هذا الدينار الكوييت، أريد أن ختالف القيمة، ولالقيمة بعد يومَّي فإنه يرجع إىل ا
: بعشرة، ولكن مل جيد إال مخسة، أعطاك مخسة، ماذا -مثالً -تعطيين به رايالت سعودية، فقال 

يكتب يف ذمته؟ يكتب: يف ذميت نصف دينار كوييت لفالن، فإذا جئته من الغد وإذا الرايل قد 
ين عشر راياًل، أو ارتفعت قيمته فأصبح الدينار الدينار يساوي اث -مثالً -نقصت قيمته، فأصبح 

يساوي مثانية، ففي هذه احلال يعطيك صرف النصف بسعر اليوم، إن اخنفضت قيمته أصبحت 
بنفس الثمانية، فالبد إذا صرف إحدامها ابآلخر أن يكون  -مثالً -تطالبه بستة، وإن ارتفع تطالبه 

 يداً بيد.
أن ترسل عشرة آالف رايل إىل ابكستان أو إىل  -مثالً -أردت  ه إىل بالد أخرى،وأما إذا أردت نقل

مصر، فباكستان عندهم الروبية، ومصر عندهم اجلنيه، ففي هذه احلالة جتعلها عندهم وديعة، 
ويعطونك سندًا، وأتيت إىل فرعهم الذي يف مصر، وتقول: إن عندكم يل عشرة آالف رايل سعودي، 



ا يف الرايض، فتتفق معهم على سعرها يف ذلك املكان، وهلم أن ر اليوم ال بسعرهأعطوين صرفها بسع
، وجيوز أن -مثالً -يزيدوا عليك، وذلك ألهنم نقلوها لك من الرايض إىل مصر، أو إىل ابكستان 

فتقول: هذه الرايالت أريد حتويلها إىل جنيهات مصرية، أو إىل روبيات ابكستانية،  -مثالً -تصرفها 
، يعطونك اجلنيهات املصرية فتستلمها، أو الروبيات أو الداننري فتستلمها، ك الصرف يداً بيدفيعطون

وإذا استلمتها حتوهلا عندهم أو عند غريهم إىل مصر أو إىل الباكستان أو إىل الشام أو إىل اليمن، 
 وحتويلها جائز ولو أخذوا عليك أجرة عن نقلها.
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 بيع األصول والثمار
صرف، ونبدأ يف بيع األصول والثمار، وهو سهل، وتصوره يكفي لفهمه، ويسمى بيع ا من الانتهين

والعقار هو الذي ال ينقل، مثل الدار والبستان واألرض، فإذا بعته هذه الدار ماذا يدخل يف العقار، 
، وتدخل األبواب -الذي هو ظلها-البيع؟ تدخل األرض، ويدخل البناء، من احليطان والسقف 

نصوبة، ويدخل السلم، وعادة أن السلم يكون مسمرًا، قد يكون من خشب وقد يكون من حديد، امل
سمرونه يف األرض، حيفرون ألصله، وحيفرون ألعاله يف اجلدار، وجيعلونه قائماً مقام الدرج، ولكن ي

بيع، فيكون داخالً يف البيع، أما إذا مل يكن مسمراً بل ينقل من مكان إىل مكان فال يدخل يف ال
لرفع بعض وكذلك الرف املسمر، عادة أهنم يسمرون يف الزاوية خشبتَّي أو ثالث، مث جيعلوهنا مكاانً 

األقمشة أو بعض األواين، فهذا الرف واألخشاب اليت هي مسمرة مربوط عليها يف الباب أو يف 
 اجلدار تدخل يف البيع.

فر له يف األرض، مث جيعل فيه شيء خيزن، وكذا اخلابية املدفونة، وهي عبارة عن شبه خزان أو شيء حي
ك، قد تكون من طَّي أو من جلود وجتعل يف أو حنو ذل -مثالً -يغلق اببه مث جيعل فيه ماء حلفظه 

جوف األرض وتدفن، والضابط: أن كل شيء مسمر فإنه يدخل يف البيع، ولو كان ميكن قلعه كما يف 
اب ويركب، وميكن أن تقلع زجاج النوافذ وتركب، هذه األزمنة، ففي هذه األزمنة ميكن أن يقلع الب

الثابت والشيء املسمر، فمثالً األنوار الكهرابئية لكن األصل أهنا مسمرة، فيدخل يف البيع الشيء 
تدخل يف البيع؛ وذلك ألهنا مسمرة ومثبتة، وكذلك املكيفات املسمرة أيضًا، أما إذا كانت تنقل من 

ع، وال يدخل كل شيء ميكن نقله، فمثالً الفرش والكنب تدخل يف مكان إىل مكان فال تدخل يف البي
الثالجة والغسالة وأدوات املطبخ واألواين وما أشبهها، هذه ال  البيع؛ ألنه ميكن نقلها، وكذلك



 تدخل.
قالوا: القفل ال يدخل؛ وذلك ألنه ميكن نقله، وكان يستخدم قبل أن توجد املغالق هذه اليت تعترب 

ب، وأما قدمياً فالقفل يعلق كقفل احلقائب وحنوها، فيقولون: هذا ال يدخل؛ وذلك ألنه مسمرة يف البا
له، وأما املفتاح فإنه اتبع للقفل، فإن كان القفل ينقل فاملفتاح اتبع له، وإن كان القفل ال ميكن نق

 ينقل مثل هذه املغالق فإنه اتبع للدار، ويدخل يف البيع.
يها ما يسمى ابجملرى، واجملرى له مفتاح، والصحيح أن املفتاح اتبع وكذلك قدمياً كانت األبواب ف

 للمجرى.
ر وعليها دلو فالدلو ما يدخل؛ وكذلك البكرة، وهي شبيهة ابلدراجة، توضع على وإذا كان هناك بئ

أعلى البئر، وتسمى عند العامة )احملالة( ، وعند أهل البوادي )اجلارنة( ، ويف اللغة تسمى )البكرة( ، 
 ل.يكون هلا أسنان، ويوضع عليها احلبل، وجتر عليها الدالء، فهذه أيضاً تنقل ألهنا معقودة حببا

وإذا كان املبيع أرضاً فإنه يدخل يف البيع قرار األرض، وكذلك ما فيها من الغرس إذا كان فيها غرس، 
ح واملوز، ويدخل يف والغرس مثل الشجر الذي له ساق كالنخل والتوت والرمان والتَّي واألترج والتفا 

ع فال يدخل يف البيع إال إذا ذلك أيضاً املباين إذا كان فيها حجرة مبنية مثاًل، أما إذا كان فيها زر 
 اشرتطه، وكذلك إذا كان فيها بذر، فهذا البذر للذي بذره وهو البائع، إال إذا اشرتط ذلك املشرتي.

ه، فإذا اشرتطه املشرتي دخل يف البيع، أما إذا  ولو كان البذر مدفوانً يف األرض فإنه يعفى عن جهالت
 للمشرتي، واجلزة الظاهرة للبائع. كان فيها شيء جيز مراراً مثل الربسيم فأصوله

وكذلك إذا كان يلقط مراراً كالباذجنان والطماطم، فهذه اللقطة املوجودة اليت قد نضجت للبائع 
واللقطة مثل لقطة الطماطم أو لقطة الباذجنان  أيخذها، والباقي للمشرتي، فاجلزة مثل جزة الربسيم،

 تلقط إذا ظهرت، فإذا كانت ظاهرة فهي للبائع، إال أو الكوسة أو البامية، وغريها من األشياء اليت
 إذا اشرتط ذلك املشرتي؛ حلديث )املسلمون على شروطهم( فتدخل يف البيع.
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 األسئلة
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 اء أاثث هلماحكم قرض الزوجة لزوجها لشر 
 
 

 السؤال
ها، تقول: ولذا فإن زوجي ال أكثر من راتب زوج -وهلل احلمد-هذه سائلة تقول: إهنا معلمة، وراتبها 

عندما أريد السفر إىل مكة املكرمة فإن زوجي ال يقدر براتبه  -مثالً -يقدر على توفري ما حنتاجه، فأان 
على أن تسافر أو تشرتي أاثاثً للبيت، وإذا أن يسافر معي، فأان أساعده وأقول له: سوف أقرضك 

 خل يف حديث )كل قرض جر نفعاً فهو راب( ؟قدرت عليه يف الشهر املقبل ترده علي، فهل هذا يد
 

 اجلواب
ال يدخل يف ذلك، واألصل أن الزوجَّي كبيت واحد يتسامح فيما بينهما، وال شك أهنا تساعد زوجها 

ا قالت: أقرضك على أن تصحبين كمحرم يل، أو أدفع وتعطيه وتقرضه وحنو ذلك، وال حرج إذ
دخل أكثر من دخل زوجها وقد تراضيا على ذلك، فلها األجرة عنك، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان هلا 

 أن تعطيه وهلا أن تقرضه.

(30/12) 

 

 وجود حبوث عن العمالت احلديثة
 
 

 السؤال
ثري التعامل معها يف هذا ال يعرف الك جلنيهات، وقديف هذا العصر قد انقرضت تلك الداننري وا

العصر، وقياسها على الرايالت السعودية، وغريها من العمالت احلديثة، ملاذا ال يكون هناك مؤلفات 
 يف بيان العمالت احلديثة والقدمية، والفرق بينهما؟

 
 اجلواب

 حوث وكذلك يفيف جملة الب كتب العلماء كثرياً فيما يتعلق هبذه العمالت، ويوجد نشرات نشرت



غريها، فقد أكثروا يف ذلك، وذكروا ما فيها من االختالف، وهل هي أسناد أو هي نقود قائمًة مقام 
 النقود، ومن تتبعها وجدها.

(30/13) 

 

 التزوير يف أي شهادة ال جيوز
 
 

 السؤال
أجل حكم استخراج شهادات الصوامع ال من أجل الزراعة وإدخال احلبوب بواسطتها، ولكن من ما 

 صوامع؟بيعها على املزارعَّي، أو شراء القمح من املزارعَّي بقيمة أقل وإدخاهلا إىل ال
 

 اجلواب
كل شيء فيه كذب أو تزوير ننهى عنه، فكونه يستخرج هذه الشهادة وهو ال يريد أن يزرع، أو 

اًب، فال ع فيقول: أعطوين فإن عندي أرضاً أريد أن أزرعها، وهو ال يريد ذلك، فهذا يعترب كذيراج
اْلبـُُيوَت ِمْن َأبـَْواهِبَا{  جيوز ذلك إال ملن عزم على الزراعة، أو عنده ما يقدر به عليها }َوْأتُوا

 [ .189]البقرة:

(30/14) 

 

 ة زكاة مال التجارة مع األموال األخرىكيفي
 
 

 السؤال
يقول: لدي بعض  هذا سائل كتب أربعة أسئلة، ويقول: الرجاء عرضها ألمهيتها ابلنسبة له ولغريه،

زكاة هذه احملالت: أواًل: هل احملالت التجارية أبيع فيها املالبس، ولدي بعض التساؤالت حول 
 لبضاعة فقط إلخراج الزكاة؟أحصي البضاعة وما حتصل من أموال أم ا



 
 اجلواب

التجارة  فإن ربح -مثالً -ال شك إن كان له أموال أنه يزكيها إذا حال عليها احلول، وإذا كان اتجراً 
ه عشرة آالف، داخل يف رأس املال ولو مل يتم حول لألرابح، فمثالً إذا كان متجره عند ابتدائه في

بيته مقدارها عشرة آالف، والعشرة اليت اجتر هبا ملا متت وعنده أموال أخرى ودائع يف البنك أو يف 
ثالثَّي ألفًا، العشرة  ، فيزكي عن-مثالً -سنة وإذا هو قد ربح يف أشهر السنة عشرة آالف أخرى 

اليت هي عنده من قبل كرأس مال، والعشرة اليت قد أودعها، والعشرة اليت هي ربح، جيمع هذا إىل 
 هذا.

(30/15) 

 

 كيفية زكاة عروض التجارة
 وسؤاله اآلخر يقول: هل أحصي املال وقيمة البضاعة من أول السنة أم عند متام احلول؟

 
 اجلواب

ية، فإذا مت احلول يقدر قيمة ما عنده من األكياس، وقيمة السلع بقيمتها اإلمجالعند متام احلول يقدر 
 بسعرها احلايل، مث خيرج زكاهتا. -مثالً -أو قيمة ما عنده من األحذية  ما عنده من الثياب،

(30/16) 

 

 املعترب يف حساب زكاة عروض التجارة سعر البيع وقت اإلخراج
 سب ما أبيعه؟مة البضاعة حبسب ما اشرتيته أم حبوسؤاله الثالث يقول: هل أحصي قي

 
 اجلواب

 ية أو أكثر، ما تساويه اآلن، البيع اجململ.حبسب ما تساويه اآلن، سواء كان أقل من قيمته الشرائ

(30/17) 



 

 هل يزكي الدين يف عروض التجارة؟
خل الدين يف الزكاة وسؤاله األخري يقول: يكون على دين نظراً لشراء بعض البضائع ابلدين، فهل يد

 أم استثنيه من الزكاة؟
 

 اجلواب
هل الدين يزكون دينهم، وأنت تزكي ما عندك من املال، وتسقط قدر الدين من املال الذي عندك، أ

 وإذا كان أهله يعرفون أن عندك رأس مال فإهنم يزكون دينهم.

(30/18) 

 

 عدم جواز بيع السيارة املشرتاة إال بعد قبضها بنقلها
 
 
 سؤاللا

اشرتيت سيارة بطاقة مجركية وذلك ابملؤجل، وكتبت العقد وذهب البائع، وذهبت أان وبعت السيارة 
من معرض آخر بعد أن أخذت املفتاح من البائع وشغلت السيارة يف مكاهنا، ولكن مل أحرك السيارة 

 عقد؟هذا المن مكاهنا، فهل هذا العقد صحيح، علماً أنه ال ميكن رد السيارة يف حالة بطالن 
 

 اجلواب
ال شك أنك أخطأت حيث إنك مل حتول السيارة من مكاهنا، فقبضها يكون بنقلها، فقد هني أن تباع 
السلع حيث تبتاع، فالبد أن تنقلها وحتوزها من مكان إىل مكان، ومن معرب إىل معرب، وحيث إنه ال 

 ميكن ردها ال تعد ملثل ذلك.

(30/19) 

 



 النقدهل يقوم قبض الشيك مقام 
 
 

 السؤال
-يعمل بعض الناس يف هذه األايم بتجارة العمالت، أي: أنه يذهب هذا اليوم للبنك، ويشرتي 

الدوالر األمريكي مببلغ معَّي، وال يستلم املبلغ بل يستلم سنداً بذلك أو قسيمة إيداع يف  -مثالً 
 يستلم نفس السند وهو الحسابه، ويف اليوم اآلخر يبيعه مببلغ أعلى قليالً عن طريق نفس البنك وب

 شيئًا، فهل هذا العمل جائز؟
 

 اجلواب
ال جيوز، وقصد البنوك من هذا تشجيع هؤالء الذين يودعون عندهم أمواالً طائلة، فيقولون: أودع 
عندان مائة ألف، أو ألف ألف، وحنن نتصرف لك يف هذا الشيء الذي هو بيع العمالت، مع أنه 

ئع عندهم حىت يستفيدوا منها، وخيشون منه أن إبقاء هذه الوداليس هناك قبض، فرييدون بذلك 
على إبقائها حىت تستمر عندهم،  -يف نظرهم-أيخذها ويعطيها بنكاً آخر أو حنو ذلك، فيشجعونه 

وأيخذون أرابحها، ونقول يف هذه احلال: البد من القبض إذا صرفتها، لو قلت: عندي مائة ألف 
اً بيد، فيسلمون لك دوالرات، وتسلم هلم الرايالت، البد أن يكون يدرايل، اصرفوها يل بدوالرات، ف

 مث إذا أردت أن تبيعها غداً بربح أو خبسران فلك ذلك، ويكون البيع يداً بيد.
وهناك بعض املشايخ رخصوا يف قبض ما يسمى ابلشيكات، وجعلوا قبض الشيك قائماً مقام النقد، 

كان حباجة إىل شيء كثري، ويكتفي أو يعجز   الناس فيما إذا وكأهنم يقولون: إن هذا فيه تسهيل على
عن محل هذا املال معه، فيكفي أن يكتب شيك، مثال ذلك: إذا اشرتى إنسان ذهباً مبائة ألف، 
فيقول: ليس من العادة أن أمحل مائة ألف معي وأسلمها لصاحب الذهب، فأعطيه شيكاً على 

 م النقد.أو ما يقوم مقا رصيدي الذي يف البنك، فيكون ذهباً بنقد
وكذلك أيضاً يف هذه املصارفة إذا أعطاهم الرايالت اليت هي مائة ألف، وأعطوه شيكاً فيه ثالثون 

 ألفاً من الدوالرات أو حنو ذلك بقيمتها، فلعل هذا يكون قائماً مقام التقابض.

(30/20) 

 



 قوة اخلالف يف بيان علة الراب
 
 

 السؤال
الراب لشدة احلاجة إىل ذلك يف كل وقت؟ وما مدى صحة أحد املذاهب يف علة  أال ترون أمهية ترجيح

 من رأى أن العلة هي مطلق الثمنية؟
 

 اجلواب
ذكران أن قول اجلمهور: إن الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، وعلى هذا فإن املوزوانت اليت ليست 

النحاس والقطن  ببعض متفاضاًل، وكذلكجوز بيع احلديد بعضه مطعومة وال قواتً ال تكون ربوية، في
والغزل والصوف وما أشبه ذلك؛ ألهنا ليست قواتً وليست مطعومة، وإمنا هي موزونة، وهذا على 

القول أبن العلة هي الثمنية، ولكل اجتهاده، وحنن نتورع أن نقول: إن هذه هي العلة؛ وذلك لكثرة 
 علماء.اخلالف، وقوة اخلالف بَّي ال

 علمكم، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.كم وأاثبكم، ونفعنا بأحسن هللا إلي

(30/21) 

 

 [31شرح أخصر املختصرات ]
جاءت الشريعة بتنظيم معامالت الناس مبا يكفل جلب املصاحل هلم ودفع املفاسد عنهم، ومن ذلك 

ع الزرع قبل اشتداد حبه، إال يف أحكام بيع الثمار، فال جيوز بيع الثمرة قبل بدو صالحها، وال بي
ذلك، حاالت استثنائية رخصت فيها الشريعة لسالمتها من املفسدة، وقد بَّي أهل العلم أحكام 

 واحلكمة من هذا سد كل طريق يفضي إىل العداوة والشحناء.

(31/1) 

 

 أحكام بيع األصول
مبطناً إىل جذاذ ما مل يشرطه  قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]ومن ابع خنالً تشقق طلعه فالثمر له



ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطن،  مشرت، وكذا حكم شجر فيه مثر ابد، أو
 زرع قبل اشتداد حبه وما قبل ذلك والورق مطلقاً ملشرت، وال يصح بيع مثر قبل بدو صالحه، وال

س مشاعًا، وكذا بقل ورطبة، وال قثاء لغري مالك أصٍل أو أرٍض إال بشرط قطع إن كان منتفعاً به، ولي
رط قطعه بطل البيع بزايدة غري يسرية إال اخلشب وحنوه إال لقطة لقطة أو مع أصله، وإن ترك ما ش

ابئع سقي، ولو تضرر أصل، وما تلف فال، ويشرتكان فيها، وحصاد ولقاط وجذاذ على مشرت، وعلى 
أو يؤخر أخذ عن عادته، وصالح بعض مثرة  سوى يسري آبفة مساوية فعلى ابئع ما مل يبع مع أصل

الح مثر خنل أن حيمر أو يصفر، وعنب أن يتموه شجرة صالح جلميع نوعها الذي يف البستان، فص
ة عذراها ومقودها ونعلها، وقٍن لباسه ابملاء احللو، وبقية مثر بدو نضج وطيب أكل، ويشمل بيع داب

 لغري مجال[ .
ع الثمار، واألصول يدخل فيها بيع األرض وما يلحق هبا، وبيع هذا الفصل يف بيع األصول ويف بي

يع البستان وما يلحق به، فإذا ابع البستان وفيه خنل أو شجر، وذلك الشجر الدار وما يلحق هبا، وب
، وحده يف النخل أن يتشقق الطلع، فمعروف أن النخل أول ما خيرج قد أخرج مثرته، فالثمرة للبائع

وتسمى مجارًا، فهذه األكمام بعد خروجها أبسبوع أو بعشرة أايم تتشقق، وإذا  يكون مثره يف أكمام،
دلت الشماريخ، فإذا رآها أهل النخل قد تشققت ابدروا إليها ولقحوها، والتلقيح هو تشققت ت

يث أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )من ابع خنالً قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن التأبري، وورد يف احلد
الكافور، ط املبتاع( والتأبري: هو التلقيح، وعادهتم إذا تشققت الكوافري هذه، ابدروا وقطعوا يشرت 

 ولقحوه التلقيح املعروف.
، فإذا رأى مثرته فإن نفسه ملاذا مل يدخل يف البيع؟ ألن العادة أن صاحبه قد سقاه وتعب عليه سنة

ى للبائع إىل أن جيذه، هذا إذا مل يشرتطه تتعلق به، فإذا ابع األرض والنخل مل يدخل الثمر، بل يبق
والثمر يتبع الشجر؛ صح ذلك، وكذا حكم كل شجر فيه  املشرتي، فإذا قال املشرتي: ال أشرتي إال

وفيها ذلك الشجر فالثمر للبائع، فالعنب إذا مثر ابٍد، يعين: كل شجر قد بدا مثره إذا بيعت األرض 
كوافري وليس يف أغلفة، بل تتدىل هذه العناقيد، وتكون تدلت العناقيد؛ ألن العنب مثره ليس يف  

ذلك تكرب شيئاً فشيئاً إىل أن تبلغ النضج، فتكون للبائع إذا  صغرية جداً كحب الدخن، مث بعد
فيه مثر قد بدا ولو صغريًا، أو الربتقال أو األترج أو  تدلت العناقيد، وكذلك شجر التفاح إذا كان

والبطيخ  -وهو نوع من القرع-الطماطم والباذجنان والقرع والدابء  اخلوخ أو املشمش، وكذلك شجر
ذا كانت الثمرة قد بدت ولو صغرية فبيع األصل؛ فإهنا ال تتبعه، بل تكون للبائع أبنواعه، كل هذه إ

 إال بشرط.
من نوره كمشمش( النور: هو الزهر، فبعض األشجار تزهر أزهاراً مث يتساقط الزهر،  قال: )وما ظهر



لزهر، مث تبدو الثمرة، فاألترج تبدو أزهاره مث تتساقط، واملشمش يبدو زهره مث تتساقط أوراق امث 
 تبدو احلبة يف مكاهنا، وغريه كثري من الذي يبدو نوره، فنوره يعين: زهره.

فبعضه يكون يف أكمام كالورد، فإذا كان يف أكمامه فإنه للمشرتي، وإذا )أو خرج من أكمامه( 
 فإنه للبائع. تشققت األكمام

تشققت فإهنا حينئذ للبائع،  والقطن خيرج يف أكمام صغرية مثل الرمان، مث تتشقق تلك األكمام، وإذا
ه لون، فيبدو محل وقبل أن تتشقق تكون للمشرتي إال بشرط، أما ما ال يتشقق كالرمان، فالرمان ل

مجرد ما تتدىل حبات الرمان تكون الرمان صغريًا، مث بعد ذلك يكرب، ولكن يبقى يف غالفه حمفوظًا، فب
 للبائع، وإذا مل تظهر إال بعد البيع فهي للمشرتي.

ما تشقق من أكمامه كالورد والقطن والتفاح وما أشبهه فاألصل أنه يكون للبائع إذا ظهرت الثمرة 
 ا دامت مل تظهر فاألصل أهنا للمشرتي.وعرفت، وم

لك أوراقه، مثل ورق العنب وورق الربتقال وورق وما قبل خروج الثمر يتبع الشجر يف البيع، وكذ
 عة للبيع، وتكون للمشرتي.التَّي وورق األترج، فهذه األوراق اتب

(31/2) 

 

 أحكام بيع الثمار
الثمار قد تباع وحدها، مثرة هذه النخلة، مثرة هذه العنبة، مثرة هذه التفاحة، مثرة هذه األترجة، فمىت 

؟ يشرتط يف بيعها بدو الصالح، وقبل بدو الصالح ال يصح البيع،  جيوز بيعها ومىت ال جيوز بيعها
ت مثرة هذه النخلة وهي ال شرتيكانوا يبيعون النخل وهو ال يزال بسراً صغريًا، فيأيت املشرتي ويقول: ا

تزال حبات صغرية، رمبا أهنا قد أبرت وخرجت بعد التأبري، فإذا اشرتاها وجاء احلصاد أو اجلذاذ أو 
د هبا عاهات، أصابه رذاذ، أو قتام، أو غبار، فيحصل الرتافع، وحتصل الشكاايت، الصرام وج

واملشرتي يقول: كيف أقبله وقد  يته،وحيصل االختالف، فالبائع يلزم املشرتي ويقول: أنت اشرت 
أصابه هذا القتام أو هذا الغبار؟ وهي عاهات تصيب مثار النخل، فلما كثر ترافعهم هني عن البيع إال 

بدو الصالح، حىت ال يقع هذا االختالف، فال يباع مثر النخل إال بعد بدو صالحه، وكذلك بقية  بعد
مثر اخلوخ أو املوز، كل هذه الثمار ال تباع إال إذا بدا ون، الثمار: مثر العنب، مثر التوت، مثر الزيت

ندم املشرتي، أو صالحها وأمنت من العاهة، وأما قبل ذلك فال جيوز؛ خمافة أن تصيبها عاهة مث ي
خمافة أن يبيعها البائع رخيصة، فيندم البائع، فيحصل اختالف بينهما، يقول: بعتها وأان أعتقد أهنا 



ا صغرية، واآلن قد أصبحت مرتفعة الثمن، وقد أصبحت غالية، فال أريد حباهترخيصة؛ ألين رأيت 
 أصابتها هذه العاهات فال أريدها.البيع، أو يقول: اشرتيتها أعتقد أهنا سليمة، وأهنا تنفع، واآلن 

 فإذا بدا صالحها فاألصل غالباً أهنا تكون مأمونة أن تصيبها عاهة.

(31/3) 

 

 ال يباع الزرع قبل اشتداد حبه
قال: )وال زرع قبل اشتداد حبه( ملاذا؟ ألنه قبل ذلك عرضة لآلفات، فقد يصيبه برد فيجف إذا  

السنبل، فال جيوز أن يقول: بعتك هذا الزرع وهو ال يزال  كان ال يزال يف سنبله أخضر، أو مل خيرج
أن تقطعه  نبله بشرط أخضر إال بشرط القطع يف احلال، فإذا قال: بعتك هذا الزرع الذي مل خيرج س

كعلف؛ جيوز ذلك إذا كان ينتفع به كعلف للدواب، فيقطعه يف احلال، أما بيع الرب الذي فيه ال يصح 
إذا اشتد حبه أمن من العاهات، وقبل االشتداد ميكن أن يصيبه بـََرد أو  حىت يشتد حبه؛ وذلك ألنه

ه فال يثمر، أو ال يثمر إال سبباً ليبسيصيبه بـَْرد أو يصيبه سيل أو ينقطع املاء عنه، فيكون ظمؤه 
 قلياًل، أما بعد اشتداد احلب فيصح البيع فقد أمنت العاهات.

الك األرض، فإذا كان أصل الزرع أو األرض اليت فيها وجيوز بيع الزرع األخضر ملالك األصل أو مل
مثاًل:  الك األرض،الزرع إلنسان، والثمر آلخر؛ جاز بيع الزرع قبل اشتداد حبه ملالك األصل أو مل

إنسان استأجرك لتسقي هذا النخل وهذا التَّي وهذا العنب، مث ظهر الثمر، وأنت لك نصف الثمر؛ 
فتقول: بعتك نصييب من هذا النخل ولو كان بسرًا، ولو كان حبات جاز أن تبيعه على مالك األصل، 

 صغرية كحبات العنب أو الرمان أو حنوه، فيجوز بيعه ملالك األصل.
جرت أرضًا، وبعدما زرعت فيها وظهر الزرع بعتها على مالك األرض، وال يزال الزرع لك لو استأوكذ

 مالك األرض.أخضر، أو فيه سنبل لكنه مل يشتد، فيجوز بيعه على 
وكذلك جيوز بيع الزرع ألجنيب بشرط القطع إذا كان منتفعاً به كعلف للدواب، فيجوز بيعه إذا كان 

، واملشاع هو املشرتك بَّي اثنَّي، وليس ورث أحد منهما متميزًا، بل  يكون مشاعاً منتفعاً به، بشرط أال 
به قبل أن يشتد حبه، ولو بشرط كل واحد منهما له نصف هذا الزرع، فال جيوز أن يبيع أحدمها نصي

 القطع؛ وذلك ألنه قد مينع صاحب النصف الثاين، فيقعون يف خالف.
 يقول: )وكذا بقل ورطبة( .

ليت تؤكل، مثل ورق ما يسمى ابخلس وأوراق الفجل وأوراق اجلرجري، هذه تسمى األوراق ا البقل: هو



 بقيها فال جيوز.بقواًل، جيوز بيعها إذا كانت تقطع يف احلال، وأما ملن ي
والرطبة: اسم من أمساء )القت( الذي هو الربسيم، وله عدة أمساء، يسمى اخلصة أو القصة ويسمى 

[ وهو علف للدواب، 29-28َقْضًبا * َوزَيـُْتواًن َوخَنْاًل{ ]عبس:القرآن }وَ القضب، وهو مذكور يف 
وح، يشبه اخليار يؤكل وال حيتاج إىل وهو البطر -فالرطبة جيوز بيعها ملن جيزها يف احلال، وأما القثاء 

ء أو فإنه يؤخذ من شجره، فيجوز بيعه لقطة لقطة، فمثاًل: كلما ظهر هذا القثاء أو هذه الباميا -طبخ
مى ابلكوسة تقول: بعتك هذه اللقطة املوجودة مبائة، فيأخذها يف احلال، وال يرتكها تكرب، خمافة ما يس

فتكون لقطة لقطة، كلما بدت هذه اللقطة ابعها ملن يقطعها يف أن ختتلط بغريها مما يكون للبائع، 
والباذجنان أو أو القرع أاحلال، أو يبيعها مع أصل هذا الشجر للذي يلقط مثره لقطة لقطة، فاجلف 

 الطماطم وغريها مما يؤخذ لقطة لقطة، كلما امحر ونضج ابعه على من يقطعه يف احلال.

(31/4) 

 

 حكم ترك ما شرط قطعه
)وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزايدة غري يسرية( لو ابع هذا القرع وهو متوسط، فرتكه  ل:قا

حىت كرب، أو ابعه طماطم وهو صغري بشرط القطع، ولكن تركه حىت كرب؛ بطل البيع، وهكذا لو ابع 
ه هذن اجلف وهو صغري وتركه املشرتي حىت كرب بطل البيع؛ وذلك ألنه اشتبه بشيء ال يستحقه؛ أل

الزايدة اليت ليست يسرية من ملك البائع، فاملشرتي تعمد تركه حىت اختلط مبا ليس له، أما إذا كانت 
 الزايدة يسرية كأن تركه يوماً أو يومَّي فالعادة أن الزايدة تكون يسرية.

 ودوجيقول: )يشرتكان فيها( أي: يشرتك البائع واملشرتي يف هذه الزايدة، الزايدة تكون للبائع، وامل
وقت البيع يكون؟ للمشرتي، فيشرتكان فيها، واستثنوا من ذلك اخلشب، كخشب األثل أو السدر 

وما أشبهه، واألصل أن الزايدة تكون يسرية؛ ألهنا قد تبقى سنة وال تزيد إال شرباً أو نصف شرب، 
 سيما بعدما تكرب.

حصاده يعين قطعه ابجملن، و  ه،وإذا اشرتى الزرع بعدما يشتد حبه فاحلصاد على املشرتي؛ ألنه ملك
فاحلصاد يكون على املشرتي؛ ألنه عَّي ملكه،  -املاكينة اليت حتصده-ويف هذه األزمنة ابحلصادة 

وكذلك لقط الثمر، فأجرة اللقاطَّي تكون على املشرتي، فإذا كانت الثمرة حتتاج إىل لقط كالطماطم 
 الصرام على املشرتي أيضًا.و ه أو الباذجنان فاللقط على املشرتي، وكذلك اجلذاذ الذي

قال: )على البائع سقي ولو تضرر األصل( أي: ولو تضرر الثمر، فإذا ابع هذه النخلة وقد بدا 



صالح مثرها، فالبائع يقول: ما بعتك إال الثمرة، فالشجر يل، فأان أسقي شجري، فإذا قال املشرتي: 
، فال مينعه من سقي أصل شجره أايً كان مرلثال تسقه، فإنه قد يفسد الثمر، فاملشرتي ليس له إال ا

الشجر، وذكر بعضهم أن سقي شجر النخل قد يضر ابلثمر، فليس للمشرتي أن مينع البائع من 
 سقي شجره؛ ألنه ملكه.

(31/5) 

 

 وضع اجلوائح
يقول: )وما تلف آبفة مساوية فعلى البائع، إال الشيء اليسري( أي: إذا كان التلف شيئاً يسرياً فعلى 

الثمر املشرتي، وأما إذا كان تلفاً كبرياً آبفة مساوية فعلى البائع، ما مل يبع مع أصل، أما إذا ابع شجر 
أخر اجلذاذ عن عادته فتلف مث تلف آبفة مساوية فإنه يذهب على املشرتي، وهكذا لو أن املشرتي 

 فإنه على املشرتي.
ئحة هي: املصيبة اليت تصيب الثمر، وقد ماذا تسمى هذه املسألة؟ تسمى مسألة وضع اجلوائح، اجلا

يعمل بذلك أكثر األئمة، فإذا ابع  اختلف فيها العلماء، فاإلمام أمحد ذهب إىل وضع اجلوائح، ومل
ما بدا صالحها، مث قدر أن جاءها جراد وأكل الثمرة، أو الثمرة يف هذه النخلة أو النخالت بعد

ه قوالن: ذهب أمحد إىل أنه يتحملها البائع، وذهب جاءها بـََرد وأسقط الثمرة، فعلى من تذهب؟ في
يقول: بعتك الثمرة، وخليت بينك وبينها،  األئمة اآلخرون إىل أهنا على املشرتي؛ ألن البائع

عك، وأصبحت الثمرة ملكاً لك، وهذا األمر ليس بيدي، هي آفة واستلمت الثمن كاماًل، ومل أمن
تعاىل، فكيف أحتملها وقد بعتها، وقد أقدم عليها ذلك  مساوية، وليس ابستطاعيت أن أرد أمر هللا

ائع، واستدل حبديث أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )لو املشرتي؟! وذهب اإلمام أمحد إىل أهنا على الب
أصابتها جائحة، فال حيل لك أن أتخذ من مال أخيك شيئًا، مب أتخذ مال بعت من أخيك مثرة ف

 أخيك بغري حق؟( وهو حديث صحيح.
وذهب بعضهم إىل أن هذا احلديث ورد قبل النهي عن بيع الثمر قبل بدو صالحها، ولعل هذا هو 

، ويبيعه وهو هو خاص مبا كانوا يتعاملون به قبل أن ينهوا، فكان أحدهم يبيعه وهو أخضراألقرب، ف
املشرتي  بلح صغري، مث أتيت عاهة، فيقول: إذا أصابته عاهة فأنت أيها البائع تتحمل، ال أتخذ من

شيئًا؛ ألنك أنت صاحب الشجر، وهذه الشجرة من مجلة شجرك، وأنت عادة متعرض هلذه اآلفات؛ 
أخرب هللا تعاىل مبا أصاب مثار أصحاب [ ، وقد 65وله تعاىل: }َلْو َنَشاُء جَلََعْلَناُه ُحطَاًما{ ]الواقعة:لق



هَ  ا طَاِئٌف ِمْن رَبَِّك َوُهْم اَنئُِموَن * فََأْصَبَحْت اجلنة الذين ذكروا يف سورة القلم يف قوله: }َفطَاَف َعَليـْ
 الثمار أصبحت كأهنا مصرومة.[ يعين: تلك 20-19َكالصنِرمِي{ ]القلم:

(31/6) 

 

 ضابط صالح الثمر
 قال رمحه هللا: )وصالح بعض مثرة شجرة صالح جلميع نوعها الذي يف البستان( .

ه أنواع، فنوع يسمى الُصفري، ونوع يسمى اخلضري، ونوع قد ذكران يف ابب الراب أن التمر جنس حتت
ذا بدا صالح شجرة من الصفري يسمى السكري، ونوع يسمى اإلبراهيمي أو املنيفي وما أشبهها، فإ

وبيع بقية الصفري الذي يف هذا البستان؛ ألن العادة أنه يتقارب نضجه، هذا معىن قوله:  جاز بيعها
ال جلميع النخل، فإن بعضها قد يتأخر مثل ما يسمى ابخلصار، وما  جلميع نوعها الذي يف البستان،

 إال لذلك النوع ال جلميع اجلنس. يسمى ابحلأل، فقد يتأخر نضجه؛ فلذلك ال يكون صالحاً 
نب أنواع، منه ما يكون أسود، ومنه ما يكون أخضر، فصالح بعض األخضر صالح جلميع والع

 نوعه.
مر أو يصفر؛ وذلك ألنه أول ما خيرج يكون أخضر كلون األوراق، ما عالمة صالح مثر النخل؟ أن حي

يقرب من النضج مث ينقلب، فبعضه يكون  فأوراق الشجر غالباً يكون أخضر، وال يزال أخضر إىل أن
أصفر، وبعضه يكون أمحر كما هو مشاهد، فإذا امحر أو اصفر جاز بيعه، وصار ذلك عالمة على 

 بدو صالحه.
يبقى على لونه، وبعضه يكون أخضر مث ينقلب أسود عند نضجه، فإذا انقلب  وأما العنب فبعضه

لو، فماؤه خضرته بدو صالحه أن يتموه ابملاء احل أسود فإنه قد نضج، وجاز بيعه، والذي يبقى على
 يكون أوالً شديد امللوحة، مث إذا بدا نضجه صار ماؤه حاليًا.

نضج وطيب األكل، فإذا بدا يف الثمرة النضج وطاب وأما بقية الثمار فعالمة بدو الصالح فيها ال
الربتقال ينقلب أصفر،  أكلها، فقد بدت فيها عالمة النضج، فاألترج ينقلب أصفر، وكذلك أيضاً 

أنه قد بدا صالحه، وكذلك الزيتون وما أشبهه إذا طاب أكله وبدا فيه النضج جاز  فهذا عالمة على
 بيعه.

مثاراً وليست عقارًا، مثل بيع الدابة، فإذا ابع انقة، فيدخل يف البيع وأحلق هبذا بعض األشياء وليست 
 -الً أو انقةمج-إليه، فكانوا جيعلون يف فم البعري  عذارها ومقودها ونعلها؛ وذلك ألنه عادة حيتاج



جلامًا، مث يقودوهنا به، ويسمونه العذار، فيدخل يف البيع، وكذلك جيعلون حبالً يقودوهنا به ويسمونه 
خلطام، فهذا اخلطام واللجام يتبعها يف البيع، وكذلك أيضاً النعل، فاخليل جيعلون هلا حذاًء، وبعض ا

 فا واحلصى، فنعلها يتبعها.مر حتتاج إىل حذاء يقي حوافرها من احلالدواب كالبقر واحل
ناسبات، فهذه أما إذا ابع عبدًا، والعبد عادة يكون له ثياب، فإذا كانت ثياابً للجمال، يلبسها يف امل

 .ال تتبعه يف البيع، وأما الثياب العادية اليت يلبسها عادة يف االشتغال وما أشبهه فإهنا تدخل يف البيع

(31/7) 

 

 [32شرح أخصر املختصرات ]
السلم أو السلف من العقود اليت كانت يف اجلاهلية، وأقرها اإلسالم بعد أن هذهبا ونظمها حبسب 

 ة بَّي الطرفَّي، وقد بَّي العلماء شروطه وضوابطه وأحكامه.املصلحة العادلة املشرتك

(32/1) 

 

 تعريف السلم
قال املصنف رمحه هللا: ]فصل: ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما ميكن ضبط صفاته  

كمكيل وحنوه، وذكر جنس ونوع وكل وصف خيتلف به الثمن غالبًا، وحداثة وقدم، وذكر قدره، وال 
 وعكسه، وذكر أجل معلوم كشهر، وأن يوجد غالباً يف حمله، فإن تعذر أو بعضه يصح يف مكيل وزانً 

أو أخذ رأس ماله، وقبض الثمن قبل التفرق، وأن يسلم يف الذمة فال يصح يف عَّي وال مثرة  صرب
شجرة معينة[ السلم هو عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض مبجلس العقد هكذا عّرفه 

م قنع( ، ويُعّرِفه بعضهم أبنه ما ُعجل مثنه وُأخر مثمنه، ويف حديث ابن عباس: قدِ صاحب )زاد املست
النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وهم ُيسلمون يف الثمار السنة والسنتَّي، فقال النيب صلى هللا عليه 

كانوا وسلم: )من أسلف يف شيء فلُيسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم( ، وأكثر ما  
العنب إىل نقود، ُيسلفون أو يسلمون يف الثمار والزروع وحنوها، حيتاج صاحب النخل أو صاحب 

ويقول: أبيعك يف ذميت مائة صاع من التمر أعطيكها بعد مخسة أشهر أو  -مثالً -فيأيت إىل التاجر 
كل صاع برايلَّي، بعد سنة، وكل صاع برايل لتسلم يل الثمن اآلن، ولو كان التمر موجوداً اآلن لكان  

 ولكن أان أبيعه رخيصاً ألين حمتاج إىل الثمن.



علفاً لدوابه، أو يُعطي منها  -مثالً -خل حيث أيخذ الدراهم مقدمة ليشرتي هبا فينتفع صاحب الن
أجرة العمال، ويُنفق منها على عياله، فإذا صرم النخل أعطى ذلك التاجر مائة صاع، وصاحب 

  فيحصل له ربح.التجارة يبيع الصاع برايلَّي
عنده البئر وعنده األرض، وعنده وكذلك مثالً صاحب الزرع، كإنسان يريد أن يزرع وليس عنده مال ف

املاكنة أو اآللة اليت يسقي هبا، لكن عنده بعض األدوات دون بعض، وهو  -كما يف هذه األزمنة-
على عياله، فيأيت إىل التاجر إىل بذور، وحباجة إىل أجرة عمال، وحباجة إىل نفقة  -مثالً -يف حاجة 

احلصاد بعد مخسة أشهر أو بعد سنة كل صاع ويقول: أبيعك مائة صاع بر يف ذميت مؤجلة إىل وقت 
برايلَّي، ولو كان الرب موجوداً لكان سعر الصاع أبربعة، ولكن للحاجة أبيعه برخص فريبح املشرتي 

شرتاه برايلَّي، وينتفع البائع بتعجيل الثمن، حيث إنه بعد احلصاد إذا قبضها يبيع الصاع أبربعة وقد ا
 السلم. فكل منهما له فائدة، هذا هو حقيقة

(32/2) 

 

 شروط صحته

(32/3) 

 

 أن ميكن ضبط صفاته
يصح السلم بسبعة شروط: الشرط األول: أن يكون مما ميكن ضبط صفاته، كمكيل وموزون ومعدود 

لصفات، وعرفوه أبنه الذي تدخله الصناعات ومزروع ميكن ضبط صفاته، وأخرجوا ما ال ينضبط اب
 اليدوية، وذلك ألنه خيتلف، فقد كانت الصناعات اليدوية قدمياً ختتلف، فالذي يصنع السكاكَّي ال

جيعلها متساوية، بل هذه أكرب من هذه، وهذه أقطع وأمضى من هذه، وهذه فيها حديد قوي وهذه 
كون بعضها أكرب من بعض وبعضها أقوى، حديد ضعيف، وكذلك الذي يصنع القدور ختتلف، في

وهكذا الذي خييط الثياب، فعادة أهنا ال تتساوى، ويكون هذا أطول أو هذا أوسع وما أشبه ذلك، 
 : ال يصح السلف فيما تدخله الصناعة اليدوية.ونفيقول

الف، أما يف هذه األزمنة فقد أصبحت الصناعة ابملاكنة، وأصبح االختالف يسرياً أو ليس هناك اخت
فاملصنوعات اآلن تصنع ابملاكنات، والتجار اآلن يسلمون فيها، فيتفقون مع الشركات املنتجة، 



هلم مدة يسلمون البضاعة فيها، وأصبحت هذه األدوات  د ويقدمون هلا الثمن أو نصف الثمن، وحيد
مثاًل، فرقم   يف القدور، ويعرفون أرقامها -مثالً -كلها يصح السلم فيها؛ ألهنا ال ختتلف، فيسلمون 

 -مثالً -القدر رقم كذا  -أيها الصناع يف املصانع-كذا سعره كذا، ويقول التجار: نشرتي منكم 
 ا بعد نصف سنة.ينبعشرين ونقدم لكم الثمن، وأيت

وتكون القدور معروفة، فالذي بثالثَّي يعرف برقم كذا، ورقم كذا بعشرين، ورقم كذا بعشرة، ورقم  
ألابريق أصبحت معروفة منوعة تنضبط ابلصفة، ويصح السلم فيها، كذا خبمسة، وكذلك أيضاً ا

عة ناوكذلك الصحون أصبحت أيضاً معروفة، وكذلك كل شيء تدخله الصناعة أصبحت الص
يف املالعق مائة ألف كلها برايلَّي، وكذلك  -مثالً -تضبطه، وهم يسلمون فيها اآلن، فيسلمون 
حىت يف األمواس واإلبر وما أشبهها، يسلمون يف الصغري يسلمون يف السكاكَّي الصغرية أو الكبرية، 

ون لموالكبري، فجاز ذلك ألهنا أصبحت تنضبط ابلصفات، وكذلك أيضاً سائر املصنوعات، فيس
اآلن يف األحذية، ومن قبل كان اخلراز يشقق أحذيته مث خيرزها بيده مبخراز فيقع فيها اختالف، 

، وال جيوز السلم فيها ألهنا ختتلف، وأما اآلن فأصبحت فتكون هذه أثقل، وهذه أكرب، وهذه أصغر
ات مبقاسات كنأرقاماً حمددة، وليس بينها اختالف أصاًل، وكذلك أيضاً الثياب أصبحت تصنع ابملا 

معينة، أما اليت يفصلها املفصلون وخييطوهنا فإهنا من الصناعات اليدوية، فأما اليت ختاط ابملاكنة 
السلم فيها لعدم االختالف فيما بينها، فأصبحوا اآلن يسلمون حىت يف  تفصيلها وعملها فهذه يصح

بط ابلصفة، فمثل هذا جائز نضاملاكنات الكبرية مثل مضخات املاء والسيارات مع كربها إذا كانت ت
لعدم احملذور، وقدمياً منعوا من ذلك لكونه خيتلف، واآلن أصبح االختالف فيه يسريًا، وهذا الشرط 

 األول.

(32/4) 

 

 ذكر اجلنس والنوع
الشرط الثاين: ذكر اجلنس والنوع وكل وصف خيتلف به الثمن غالباً وحداثة وقدم، وما الفرق بَّي 
اجلنس والنوع؟ اجلنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أشخاصًا، 

 ويتضح هذا ابملثال.
 متر فال يقل: يف متر وع من جنس، فإذا أسلم يففكلمة )التمر( جنس، والربين واخلضلي والسكري ن

بل يذكر اجلنس أبنه متر، ويذكر النوع أبنه خضلي أو نيفي أو عجوة، فيذكر النوع حىت ال خيتلف 



النوع، وكذلك احلنطة جنس حتته أنواع، فنوع يسمى الصمع، ونوع يسمى الشارعي، ونوع يسمى 
ه بر، ويذكر النوع أبنه شارعي البد أن يذكر اجلنس أبناحلباب، وأنواع أخرى، فإذا أسلم يف احلنطة ف

 أو أنه صمع أو ما شاهبه. -مثالً -
إذاً جيب ذكر اجلنس والنوع وكل وصف خيتلف به الثمن، فإذا كان هناك أوصاف فالبد أن يذكرها، 
 فمثالً األرز جنس، وحتته أنواع، فنوع مصري، وآخر هندي، وآخر ابكستاين، وقد يسمى ابسم بلده

وال شك أنه البد من ضبط كل وصف خيتلف به الثمن، وكذلك احلداثة  مثل )بشاور( أو حنوها،
والقدم البد أن يذكرمها، فالتمر مثالً خيتلف سعره ابحلداثة وابلقدم، فيفضل اجلديد من التمر، واألرز 

قدم حىت ال مثالً قد يفضل القدمي منه، فالبد أن يذكر هل هو جديد أم قدمي، فتذكر احلداثة وال
 ختالف.يكون هناك ا

(32/5) 

 

 ذكر القدر
 الشرط الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو عد أو ذرع.

 فيقول مثاًل: مائة صاع أو مائة كيلو.
وإذا كان مكيالً فال يقدر موزواًن، فال يصح بيع مكيل موزواًن، وال بيع موزون كياًل، ولكن لعل 

أصبح  -مثالً -الناس اآلن يسلمون يف املكيل موزواًن، فالزرع الصواب أنه جيوز وزن ما هو مكيل، و 
برايل،  -مثالً -موزوانً ابلكيلو، فيجوز أن تقول: اشرتيت منك يف ذمتك ألف كيلو من الرب كل كيلو 

 تعطيين إايها يف وقت كذا وكذا.

(32/6) 

 

 أن يكون األجل معلوماً 
من، فال يصح حااًل؛ ألن األصل أنه مؤجل، ولو  الشرط الرابع: أن يكون مؤجالً أبجل له وقع يف الث

حاالً حاضراً ملا احتيج إىل أن يسمى سلمًا، فإذا كان الرب عنده فإنه يبيعه ويدفعه للمشرتي يف كان 
ن مؤجالً أبجل له وقع حينه، وكذلك التمر وحنوه، فالبد أن يكون مؤجاًل، وال يسمى سلماً إال إذا كا

ي الصاع برايل؛ جل األجل، فمثاًل: بدل أن يكون الصاع برايلَّي يشرت يف الثمن، حبيث يرخص فيه أل



ألنه غائب ينتظره إىل أن أيتيه أجله، وقدره بعضهم بشهر، وقدره بعضهم أبكثر، والصحيح أنه ال 
ه صح، وال يصح حااًل، وإذا كان حد له، بل إذا كان األجل له وقع يف الثمن يرخص يف الثمن ألجل

ربع من اخلبز برايل، فتقول: أان يوم يصح، مثاله: أن تتفق مع اخلباز الذي يبيع األ أيخذ منه شيئاً كل
أشرتي منك اخلمس برايل ملدة ستَّي يوماً أو تسعَّي يوماً وأعطيك الثمن اآلن، أعطيك تسعَّي رايالً 

اجة إليهن كل يوم ففي هذه احلال يصح، وذلك ألنه نقداً على أن تعطيين كل يوم مخس، وأان حب
عطيك مخسة أرغفة إىل أن تتم تسعون يومًا، وقد ؤجل، وإن كان األجل متعددًا، ففي كل يوم أتتيه ويم

 أعطيته الثمن مقدمًا.
وهكذا لو اتفقت مع القصاب الذي يبيع اللحم، يبيع الكيلو من حلم الغنم بعشرة رايل، فتقول: أان 

رايل أسلم لك املال حااًل، وآخذ منك   نك مائة كيلو، وأنقدك الثمن اآلن كل كيلو بثمانيةأشرتي م
 إىل أن أمت مائة يوم فمثل هذا جيوز، ويسمى سلماً مؤجاًل، ولكن األجل متعدد. كل يوم كيلو

(32/7) 

 

 أن يوجد غالباً يف حمله وقت حلوله
 الشرط اخلامس: أن يوجد غالباً يف حمله وقت حلوله.

لشتاء وكذلك العنب وحنوه، فإذا أسلم يف الرطب وذلك يعرف ابلعادة، فمثاًل: الرطب ال يوجد يف ا
 الشتاء مل يصح؛ ألنه غري موجود، وكذلك العنب وحنوه، وهكذا أيضاً إذا أسلم يف شيء يتعذر يف

مساوية  وجوده يف وقت احللول، ولو قدر أنه أسلم يف شيء ولكن تعذر وقت حلوله، إما أصابته آفة
 -مثالً -دمة ه احلال للمشرتي اخليار أن يصرب إىل السنة القاأو مل جيد شيئاً أو تعذر لضعفه؛ ففي هذ

-أو يطالب برأس ماله، وليس له إال ذلك، وال يقول: أعطين بدله، أو يقول: الذي عندك اآلن 
شرتيته نقداً فربايل، فهذا مائة صاع، أبيعكها على أن تعطيين مثنها كل صاع برايلَّي، ولو كنت ا -مثالً 

  أن يعطيه السنة القادمة أو أيخذ رأس ماله.ال جيوز، بل يصرب إىل

(32/8) 

 

 قبض الثمن يف جملس العقد
 الشرط السادس: قبض الثمن يف جملس العقد.



أي: أن يقبض الثمن يف اجمللس قبل أن يتفرقا؛ حىت ال يكون بيع دين بدين، وقد ورد يف احلديث: 
جيوز أن يؤخر الثمن، بل يستلم الثمن يف )هنى عن بيع الكالئ ابلكالئ( ، والكالئ هو الغائب، فال 

 اجمللس ويكتب يف ذمته املثمن.

(32/9) 

 

 أن يكون السلم يف الذمة
الشرط السابع: أن يكون السلم يف الذمة، فال يصح يف عَّي وال مثرة شجرة معينة، بل يكون يف 

ط الشام، فنسلفهم يف ذمته، دليل ذلك ما ذكره جابر أو غريه من الصحابة: كان أيتينا أنباط من أنبا
 احلنطة لشهرين أو ألربعة أشهر.

 نسأهلم.يقول الراوي: فقلت: هل كان هلم زروع؟ فقال: ما كنا 
أيتون جيلبون الرب، فيقال ألحد التجار: أشرتي منك يف ذمتك مائة صاع أتتيين هبا بعد شهرين أو 

يشرتي منه الصاع  -الزارعَّيوهو من -ثالثة أشهر ويستلم التاجر الثمن مث يذهب، فهذا النبطي 
صاع برايلَّي، فأنت برايل، وهو هناك يشرتي الصاع بنصف رايل، مث أييت إليك هبا يف بلدك، وتبيع ال

: -مثالً -اشرتيت برايل، وهو اشرتاه بنصف رايل، وأنت بعت برايلَّي، فكل منهما منتفع، ولو قال 
قد يفسد مثرها، وقد ال تنبت، وكذلك لو  ال أشرتي منك إال من مثرة هذه النخلة فال جيوز؛ ألهنا

وز، بل يقول: يف ذمتك يل مائة قال: ال أقبل إال من مثر هذا البستان أو من زرع هذه األرض، ال جي
صاع من الرب سواء زرعت أو مل تزرع، وإذا حل األجل فإنك حتضر يل مائة صاع تشرتيها أو حتصدها 

يصح يف عَّي وال يف مثرة شجرة معينة، خمافة أهنا ال يصلح أو ما أشبه ذلك، هذا معىن قوهلم: إنه ال 
 منها مثر.

(32/10) 

 

 األسئلة

(32/11) 

 



 صرف الشيك أبقل مما فيه مقابل تعجيل الدفع
 
 

 السؤال
نستلم رواتبنا من البنك، ويتم استالم الشيكات يف يوم ثالثة وعشرين من الشهر، ولكن ال يتم 

، فيقوم بعضهم بصرف الشيك يف مؤسسات صرف قبل مدة الصرف إال يف يوم مخسة وعشرين
شيك، فهل هذا العمل استحقاقه مقابل مبلغ قدره مخسون رايالً خُيصم من املبلغ املوجود يف ال

 صحيح؟
 
 واباجل

-مثالً -غري صحيح، وذلك ألنه بيع مال مبال متفاواًت، دراهم حاضرة بدراهم غائبة أقل منها، فيقول 
ف ومخسمائة وأعطيكم بعد يومَّي ثالثة آالف ومخسمائة ومخسَّي فريحبون مخسَّي : أعطوين ثالثة آال

يكون هذا راب، فيصرب زايدة دراهم بدراهم أكثر منها، ف رايالً يف يومَّي، وال شك أن هذا راب، وهذه
 اإلنسان ويتحمل يومَّي أو يقرتض بقدر حاجته حىت يسلم من الراب، وأيتيه راتبه كاماًل.

(32/12) 

 

 ول املؤلف: )إال اخلشب فال، ويشرتكان فيها( قمعىن
 
 

 السؤال
 يقول: ما معىن قول املؤلف: إال اخلشب فال، ويشرتكان فيها؟

 
 اجلواب

كلمة )إال اخلشب فال( مجلة معرتضة، وأما قوله: )يشرتكان فيها( ، فرييد به: يشرتكان يف الزايدة، 
الزايدة، ي وملا تركه زاد فإهنما يشرتكان يف هذه البطيخ وهو صغري مث تركه املشرت  -مثالً -ع فإذا اب

 وأما اخلشب فإن زايدته يسرية.



(32/13) 

 

 معىن قول املؤلف: )وعلى ابئع سقي ولو تضرر أصل(
 
 

 السؤال
قول املؤلف رمحه هللا: وعلى ابئع سقي ولو تضرر أصل، أال خيالف هذا قول النيب صلى هللا عليه 

 وسلم )ال ضرر وال ضرار( ؟
 

 اجلواب
ه، وما ذلك إال ألنه ملزم بسقي شجره، فيقول: الشجر يل وسوف أسقيه، وأنت اشرتيت مين ال خيالف

الثمرة، فإن شئت فاستلمها يف احلال، وإن شئت فاتركها حىت يتم نضجها، فكوين أتضرر ملصلحتك 
 فهذا علّي فيه ضرر فالشجر إذا مل يسق تضرر وضمر.

(32/14) 

 

 حةمر الذي أصابته جائاخلالف يف ضمان الث
 
 

 السؤال
 اختلفوا إذا تلف الزرع آبفة مساوية، فاإلمام أمحد يقول: الضمان على البائع.

 فما هو دليل القول اآلخر؟
 
 جلوابا

أدلتهم عموم املبايعات، فإن النيب عليه السالم رخص يف بيعه، وهنى أن يباع الثمر حىت يبدو 
ك املشرتي، ويف احلديث: )هنى أن تباع الثمار حىت يبدو صالحه، فهذا دليل على أنه دخل يف مل



ذهبت على اجلائحة  صالحها، هنى البائع واملبتاع( ، فدخلت يف ملك املشرتي، فإذا أصابتها هذه
املشرتي، واملشرتي قد قبضها ابلتخلية، والبائع قد استلم الثمن وانقطعت عالقته هبا، هذا دليل كل 

 منهم.

(32/15) 

 

 ابلسلعة أثناء خيار الشرطاملشرتي  حكم تفريط
 
 

 السؤال
تعطلت السيارة بتفريط من  يقول: اشرتيت سيارة، واشرتطت أن أجرهبا ملدة أسبوع، فبعد يومَّي

 املشرتي، فمن الذي يتحمل تلف السيارة البائع أو املشرتي؟
 

 اجلواب
داخلية فيها، فإنك تردها على إذا كان لك اخليار يف تلك األايم بتجربتها، مث كان تعطلها بسبب آفة 

لبت بك، أو خاطرت هبا أو أسرعت، أو انق -مثالً -نك البائع، وأما إذا كان التعطل بسبب منك أ
حدث منك هتور أو تفحيط أو ما شابه ذلك حىت حصل هذا اخللل فأنت الذي تضمنه ولو رددت 

 السيارة.

(32/16) 

 

 ن الفتنةحرمة السفر إىل بالد الغرب للسياحة مع عدم أم
 
 

 السؤال
سنوايً للسياحة يف إحدى البالد اليت تباع فيها اخلمور ويكثر فيها التربج والسفور، زوجي يسافر بنا 

والحظت على أبنائي وبنايت احنرافاً أخالقياً ونبذاً للحجاب وقتالً للغرية ودفناً للحياء، لذلك فقد 



وهل أان بنايت من السفر، آمل توجيه نصيحة، عصيته يف هذا العام يف مسألة السفر، ومنعت أبنائي و 
 آمثة؟

 
 اجلواب

أحسنت هذه املرأة مبا فعلت من االمتناع، والشك أن السفر إىل تلك البالد اليت يكثر فيها التربج 
وتباع فيها اخلمور وتكثر فيها املنكرات وسيلة من وسائل االحنراف، فأوالده إذا رأوا هذه املنكرات 

ذه احلالة نرى أهنا على خري إذا عصته؛ ألنه ال أمرها عندهم ذكوراً وإاناًث، ففي هختلقوا هبا، وهان 
طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، وعليها نصحه، وعلى من يعرفه أن ينصحه وأن حيذره من هذه 

األسباب، ويف بالده من املنتزهات ما يغنيه عن السفر الذي يكلفه أمواالً ويسبب الضرر له 
 وألوالده.

(32/17) 

 

 استالف مال من شخص للتجارة به
 
 

 السؤال
ول: استلفت من شخص مبلغاً من املال ملدة سنة، مث أعطيته بعضه، وبعضه اآلخر أنفقته يف يق

التجارة، مع أن الشخص الذي استلفت منه قال: مىت ما توفر املبلغ لديك فائتين به فهل جيوز 
 ؟االنتفاع هبذا املبلغ أو جيب رده على صاحبه

 
 اجلواب

ف فيه إىل أن يتوفر لديك فلك أن تتجر به، ورحبه إذا مل يطالبك به وقال: مباح لك أن تتصر 
وخسرانه عليك، واعتربه كدين يف ذمتك، فأما إذا اتفقت معه على أن يكون مضاربة ويكون له جزء 

 من الربح فاعتربه كمضاربة، واعترب أن خسرانه عليكما ورحبه بينكما.

(32/18) 



 

 ء الشركات للزابئن جبوائز يف بعض بضائعها مع الزايدة يف السعرراغإ
 
 

 السؤال
يقول: يوجد يف السوق أنواع من املناديل، يوضع يف داخل املنديل نقوٌد، فيباع هذا يف السوق خبمسة 

 لذيوستَّي راياًل، وهناك مناديل من نفس النوع ليس فيها نقود تباع بستَّي راياًل، علماً أبن الكرتون ا
 بداخله نقود ال نعرف هل يف داخله نقود أو ال، فيشرتيه اإلنسان وهو ال يعلم، فهل هذا جائز؟

 
 اجلواب

مخسة رايالت، وأرادوا بذلك أن  -مثالً -ما أرادوا بذلك إال اجتالب أموال الناس، فجعلوا يف واحد 
احد أو اثنَّي، فنقول: إن  و يشرتي هذه الكراتَّي حىت حيظى بواحد منها، ورمبا ال تكون النقود إال يف

هذا خطأ من هذه الشركة اليت جعلت نقوداً يف داخل هذه املناديل، وعليها أال تتسبب يف اجتالب 
 أموال الناس مبثل هذه احليل، واإلنسان الذي حباجة إىل شراء هذه املناديل يشرتيها على حالتها.

(32/19) 

 

 إظهار احملل بشكل جاذب للزابئن
 
 

 السؤال
أبن اهلدااي اليت تقدمها احملالت التجارية ال جتوز؛ ألهنا تغري الناس ابلتعامل مع هذه احملالت،  تمقل

فكيف هذا وشكل احملل ونظافته والدعاية املوجودة فيه كلها تغري الناس ابلتعامل مع هذا احملل، 
 فكيف نقيس هذا على ذاك؟

 
 اجلواب

يقصدوا نفع الشعوب، وال نفع األفراد، ولو أرادوا  ملو  معلوم أهنم ما قصدوا إال مصاحلهم اخلاصة،



ذلك لتصدقوا هبذه اهلدااي وحنوها وألنفقوها يف أوجه اخلري، ولكن أرادوا بذلك أوالً أن يشتهر 
متجرهم، وأن يتحدث الناس به، ويكون ذلك كالدعاايت اليت يُعلن عنها، وأرادوا اثنياً أن الناس إذا 

ا هتافتوا من كل مكان وتكلفوا وجتشموا املشقة، وبذلوا أمواالً حىت حيصلوا وهحنتسامعوا هبذه اهلدااي و 
عليها، فيحصلون من الناس أمواالً كثرية يرحبون هبا عشرات أمثال تلك اهلدااي، فنحن نقول: ال 

تشجعهم على هذه الدعاايت، وعليك أن تشرتي ممن تيسر لك، وال تتكلف الشراء بتشجيعهم، 
دااي ال حتصل لك، وتكون قد تكلفت تكلفاً زائداً مبجيئك من بعيد، فاقنع مبا اهله فرمبا كانت هذ

 ترزق، واقتصر على ما تيسر.
 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.

(32/20) 

 

 [33شرح أخصر املختصرات ]
ومن ذلك القرض، فقد  اإلسالم يدعو إىل التعاون على الرب والتقوى، وهذا من أسباب املودة واحملبة،

يف القرض أحكام  بال زايدة مشرتطة، و رغب اإلسالم فيه، وأوجب على املقرتض أن يرد مثل ما أخذ 
 كثرية بينها أهل العلم رمحهم هللا.

(33/1) 

 

 وجوب الوفاء ابلسلم يف موضع العقد
ال يصح بيع مسلم فيه قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]وجيب الوفاء موضع العقد إن مل يشرط يف غريه، و 

 خذ غريه عنه.ه، وال أقبل قبضه، وال احلوالة به وال عليه، وال أخذ رهن وكفيل ب
فصل: وكل ما صح بيعه صح قرضه إال بين آدم، وجيب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فُقد 

أهدى إليه فقيمته يوم فقده، وقيمة غريها يوم قبضه، وحيرم كل شرط جير نفعًا، وإن وفاه أجود أو 
 هدية بعد وفاء بال شرط فال أبس[ .

فالشروط السبعة اليت يف أول ابب البيع البد منها هنا،  شروط السلم السبعة زائدة على شروط البيع،
فالبد من الرتاضي بينهما، والبد أن يكون العاقدان جائزي التصرف، وأن يكون املبيع مااًل، وأن 

 ن الثمن معلومًا، وأن يكون املبيع معلوماً إىل آخر ما تقدم.يكون مقدوراً على تسليمه، وأن يكو 



موضع العقد إن مل يشرتط يف غريه، وذلك ألهنما عندما تعاقدا كان األصل وذكر هنا أنه جيب الوفاء 
يف الرايض، واملزارع يف  -مثالً -أنه يسلم املبيع يف املوضع الذي تعاقدا عليه، صورة ذلك: إذا تعاقدا 

 األفالج أو يف األحساء، وجاء صاحب الزرع أو صاحب الثمر واشرتيت منه يف ذمته القصيم أو يف
ع أو مائة كيلو حتل بعد نصف سنة، ودفعت إليه الثمن، فإذا حل الوفاء فعليه أن أييت به مائة صا 

على بعريه أو على سيارته ليحضره لك يف موضع العقد، أي يف البلد الذي تعاقدا فيه؛ ألن العادة أن 
ه، فلو قال املبيع يسلم يف مكان التبايع، هكذا ذكروا أنه يسلم يف مكان التعاقد، وجيوز شرطه يف غري 

البائع: بشرط أن ترسل إيّل يف األحساء من يستلم التمر جاز ذلك، أو قال صاحب األفالج أو 
املشرتي يرسل  اخلرج: أان ال أنقله، فأرسل من يستلمه يف البلد الذي أان فيه؛ فنقله صعب علّي فإن

بد أن حيددا موضع التسليم؛ من يستلمه، أما لو تعاقدا مثالً يف صحراء برية أو تعاقدا يف جلة حبر فال
ألن مكان العقد ليس حمالً للوفاء مثل جلة البحر، فيحددان أين يكون التسليم يف البالد الفالنية، 

 سواٌء أكانت بلد املشرتي أم بلد البائع.

(33/2) 

 

 املسلم فيه قبل قبضهصرف يف حكم الت
 مسألة: ما حكم التصرف يف املسلم فيه قبل قبضه؟

 
 اجلواب

ال جيوز، وذلك ألنه ال يدخل يف ملك املُْسِلم املشرتي إال ابلقبض، وقد ذكران أن القبض يف مجيع 
 رط لصحة التصرف، فمن اشرتى شيئاً ابلكيل فال يتصرف به إال بعد كيله، ومن اشرتىاملبيعات ش

ذمة هذا املزارع مائة  شيئاً ابلوزن فال يتصرف فيه إال بعد وزنه، وهكذا ما يف الذمة، فإذا اشرتيت يف
يف رجب وسلمته مثنها يف احملرم كل صاع برايلَّي، مث بعد شهر أو نصف شهر  -مثالً -صاع حتل 

جب فهل جاءك إنسان وقال: بعين دينك الذي يف ذمة فالن الذي هو مائة صاع والذي حيل يف ر 
ذي هو املزارع إىل أن جيوز أن تبيعه؟ ال تبعه قبل قبضه، وذلك ألنه ما يزال من ضمان البائع ال

 تقبضه، فال يزال يف ذمة البائع إىل أن يستوفيه املشرتي، فيدخل حينئذ يف ملكيته.
صاحب رف أيضاً احلوالة به أو احلوالة عليه، فإذا فرضنا أن صاحب الدراهم امسه سعد، و ومن التص

جاءه إنسان يطالبه  الزرع أو النخل امسه سعيد، والتمر أو الزرع حيل يف رجب، فصاحب الدراهم إن



 بدينه فقال: عندك يل مائة صاع أوفها يل اآلن.
صاع حتل يف رجب؟ ال يصح؛ ألهنا مل تدخل يف فهل يقول: أحيلك على سعيد؛ فإن عنده يل مائة 

 .ملك سعد إال ابلقبض، فال حييل عليها
 وإذا جاء رجب وحّلت يف ذمة سعيد، وجاءه سعد وقال: أوفين مائة صاع فقد حلت.

قال سعيد: ُأحيلك على خالد فإن عنده يل مائة صاع هل يصح؟ ال يصح، وذلك ألن الذي يف ذمة ف
يد، فال تدخل يف ذمته إال ابلقبض، فال حييل عليها قبل قبضها، وقبضها خالد مل يدخل يف ذمة سع

ال يل، وأجاز بعض العلماء احلوالة إذا ُحددت، وقال: إّن قبض كل شيء حبسبه، وإن احمليكون ابلك
 يكون كالوكيل.

أي: إذا جاءك يستوفيك فقال: أعطين مائة صاع اليت يف ذمتك فقد حّلت فكأنك توكله عندما 
 يف ذمة خالد يل مائة صاع أو مائة كيلو، وكلُتك أن تستلمها. تقول:

 منه، وذلك لقيام الوكيل مكان املوكل.فلعل هذا ال مانع 

(33/3) 

 

 حكم أخذ الرهن والكفيل يف السلم
 يقول: ]وال يصح أخذ رهن وكفيل به[ قالوا: ألن دين الرهن عرضة للفسخ.

 وذلك أنه قد ال يتيسر.
ن تعذر أو بعضه صرب أو أخذ رأس ماله، فأخذ رأس ماله دليل وذكر املؤلف يف الشرط السادس أنه إ

اثبتًا، فليس مثل قيمة أن دين السلم عرضة للفسخ، وإذا كان عرضة للفسخ فليس هو ديناً على 
الوديع ما دام أنه ليس له إذا تعذر إال رأس ماله، فهو دليل على أنه عرضة للفسخ، فإذا كان كذلك 

ء الذي أن يطلب كفياًل؛ ألن الرهن والكفيل إمنا يصح التزامه يف الشي فليس له أن يطلب رهناً وال
-ل على رأس املال، فأنت دفعت إليه ال يتأتى عليه الفسخ، وميكن أن نقول: يصح الرهن والكفي

مائتَّي من الدراهم على أن يعطيك مائة صاع يف رجب، مث ختشى أن مياطل إما أن ال يعطيك  -مثالً 
طين كفياًل، فإذا ال يقدر على ذلك، فتقول: أعطين رهناً وأان أسلمك مائتَّي أو أعمائة صاع وإما أن 

فعلى األقل  -مثالً -ذا جاء رجب ومل تزرع ومل تغرس مل تعطين مائة صاع فعلى األقل رأس املال، فإ
 أعطين رأس املال الذي هو مائتان.

الدين الذي هو مائة الصاع وإما فالصحيح أنه جيوز أخذ رهن أو كفيل حىت يوفيه إذا حل إما نفس 



 فالوثيقة منه أن ترهن هذا البعري أو هذا السيف، ويقول: إذا حلرأس املال الذي هو مائة رايل، 
الدين يف رجب أبيع البعري إذا مل توفين، وآخذ درامهي، أو الكفيل حيضر يل الدين الذي هو مائة 

 صاع.

(33/4) 

 

 عدم صحة أخذ غري املسلم فيه عنه
أان مل أزرع، والرب غال، وليس قوله: ]وال أخذ غريه عنه[ صورة ذلك إذا قال: حلت املائة الصاع، و 

 شرتيها لك، ولكن أعطيك متراً أو شعرياً أو ثياابً بدل املائة الصاع.عندي مائة صاع، وال أستطيع أن أ
 فهل هذا يصح؟ ال يصح ذلك؛ ألنه تصرف فيه قبل قبضه، إذاً ليس لك إال رأس املال أو تصرب.

(33/5) 

 

 أحكام القرض

(33/6) 

 

 تعريفه وفضله
 دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله. ض: هوالقر 

ويكون القصد منه اإلرفاق والتوسعة على املستقرض، والعادة أنه ال يقرتض إال من حاجة، واملقرتض 
 أييت فيقول: أقرضين. هو الذي

 والعامة يعربون عنه ابلسلف، فيقول: سلفين ألف رايل.
 أو: سلفين عشرة آصع من الرب.

 القماش الفالين. أو: سلفين عشرة أذرع من
هذا هو القرض، ورد فيه حديث ذكره صاحب بلوغ املرام وغريه: )ما من مسلم يقرض مسلماً مرتَّي 

 جر الصدقة.مرة( أي: له أ إال كان كصدقة عليه



فإذا أقرضته مائتَّي فكأنك تصدقت عليه مبائة، مع أنه سوف يرد عليك املائتَّي؛ ألهنا قرض سريدها 
نك وسعت عليه، حىت قال بعض العلماء: إن أجر القرض أعظم من أجر عليك، ولكن لك أجر؛ أل

 الصدقة.
 .وذلك ألن املستقرض حمتاج، فال أييت إليك ويقول: أقرضين

ت حاجته، فهو يف حاجة شديدة حيث ال يستطيع أن يشرتي حاجته هذه، وال جيد هلا إال وقد اشتد
النيب صلى هللا عليه وسلم: )من يسر على مثنًا، فكان إقراضه توسعة عليه، وهذا يدخل يف قول 

د من معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة( ، فاملقرض حمسن على املستقرض، واالستقراض ال يع
ملنهي عنها، اليت ورد فيها احلديث: )ال تزال املسألة ابلرجل حىت يقوم يوم القيامة وليس على املسألة ا

 يلحقه عيب؛ ألنه قد تشتد به احلاجة، وميكن أن يكون له وجهه بضعة حلم( ، فله أن يستقرض وال
امه، فالبد أن دين وأتخر وفاؤه فيستقرض حىت حيل الدين، أو نزل به ضيف واحتاج إىل إكر 

 يستقرض إىل أن أيتيه ماله أو حنو ذلك، فعرف بذلك أن االستقراض ليس من السؤال املنهي عنه.

(33/7) 

 

 الرقيقكل ما صح بيعه صح قرضه إال 
ما الذي يصح قرضه وما هو الذي ال يصح؟ كل ما صح بيعه صح قرضه إال بين آدم، فيصح 

أو كبشاً ويرد عليك مثله، وتقرضه بعرياً ويرد  القرض يف كل شيء يصح بيعه، مثاًل: تقرضه شاة
 عليك مثله، وتقرضه ثواًب، وتقرضه صاعاً من بر فريد مثله، أو من شعري أو من متر، وهكذا لو

أقرضته نقوداً فريد مثلها رايالت أو دوالرات أو داننري أو جنيهات أو ما أشبهها، فعليه أن يرد 
 هبا ومتلك، أما األشياء اليت ال متلك فال يصح قرضها.مثلها، وهكذا كل األشياء اليت ينتفع 

حلشرات وال يصح بيعها، وقد تقدم يف أول البيع أنه ال يصح بيع الكلب فال يصح قرضه، وكذلك ا
ال يصح قرضها، واستثنوا من احلشرات دودة القز والنحل، وذلك ألنه ينتفع بنسيج دودة القز، 

 ا يصح قرضه.وينتفع مبا خيرج من بطون النحل، فهذ
وأما النجاسات فال يصح بيعها وال يصح قرضها، ولو كان فيها منفعة، واألمسدة اليت حيكم أبهنا 

إىل عشرة أكياس من األمسدة  -مثالً -املزرعة قد حيتاج من جاره  طاهرة جيوز قرضها وبيعها، فصاحب
ه، وأما إذا كانت جنسة كروث اليت تسمد هبا األرض، وإذا اقرتضها رد مثلها، وذلك ألهنا مما يصح بيع
 احلمر وما أشبه ذلك من النجاسات فال يصح بيعها، وال يصح قرضها.



يقرض عبدًا، وال أن يقرض أمة، وذلك ألنه قد  واستثنوا بين آدم، أي: املماليك، فال يصح أن
أنه استقرض يقرتض أمة ليطأها مث يردها، ومعلوم أنه ال حيل الوطء إال بعقد نكاح أو مبلك ميَّي، فلو 

األمة لريدها فيمكن أن تدخل يف ملكه فريد بدهلا، وقد ال يتأتى مماثالً هلا من كل وجه، فلذلك ال 
 يصح قرض العبيد.

(33/8) 

 

 ل القرضجيأت
هل القرض يتأجل؟ معلوم أن الذي أقرضك أحسن إليك، فما ربح يف بيعك وال ربح يف القبض، وال 

حاالً غري مؤجل، فلو أنه أقرضك ألف استفاد من ذلك، وإمنا وسع على املقرتض، فهذا القرض يعترب 
ل القرض فينبغي له رايل مث قال: أعطين األلف بعد يوم فحق عليك الوفاء؛ ألنه ما ربح، لكن لو أج

أن يفي بوعده، فلو قال: أقرضك األلف وأُمهلك مدة شهر فطلبه قبل الشهر فنقول له: لك حق؛ 
مهلته شهرًا، فليس لك أن تضايقه، بل ما رحبت، ولكن ننصحك أن تفي بوعدك، فأنت قد أ ألنك

 تصرب إىل أن ميضي هذا الشهر الذي أمهلته وأخرته فيه.
 أنه ينبغي له أن يفي ابلوعد، فإذا وعده ال يضايقه قبل ذلك.فهذا هو الصحيح، وهو 

ه ويرد بدله، وهذا دليل على أن املال الذي وذكران يف تعريف القرض أنه: دفع مال إىل من ينتفع ب
ضه خيرج من ملك املقرض ويدخل يف ملك املقرتض، فيصبح له حق التصرف فيه، فإذا اقرتض اقرت 

ول ودخلت يف ملك املقرتض، فله أن حيجزها، وله أن جيزها، وله أن شاة خرجت من ملك املالك األ
 لليت دخلت يف ملكه.يذحبها، ويثبت بدهلا شاة مثلها يف ذمته مماثلة 

(33/9) 

 

 رد القرض مبثله
إذا قبض املقرتض العَّي املقرضة فتلفت يف يده فإهنا تذهب عليه، وليست كاألمانة، بل يرد بدهلا إذا 

سرقت منك فالدين ثبت يف ذمتك، وأنت الذي  ك إنساانً ألفًا، وملا خرجت هباتلفت، فلو أقرض
تغرم هذا األلف الذي ذهب عليك؛ ألن صاحبه أثبته يف ذمتك، وعند الرد يرد املثل ابملثليات، وترد 

القيمة بغري املثليات، فالفلوس اليت تسمى )اهللل( يرد مثلها، وإن بقيت عند الذي اقرتضها ردها 



ع بر أو صاع ملح فإنه يرد مثله، وكذلك املعدود، وحيدث  ا، واملكيل كذلك، فإذا اقرتض صا بعينه
كثرياً بَّي اجلريان أهنم يقرتضون أشياًء مث يتسامح فيها ولو كانت متقاربة، وقد ال تكون متماثلة، 

لك قد فيقرتضون لطعامهم شيئاً من الطماطم أو الباذجنان أو القرع ما ُيصلحون به طعامهم، وكذ
لصابون أو املناديل اليت هم حباجة إليها، يقرتضوهنا ويردون بدهلا، يقرتضون بعض األشياء من ا

 والتفاوت بينها يسري، فريد املثلي مبثله.
قدر كيلو من حلم اإلبل رد مثله، أو من حلم السمك رد  -مثالً -واملوزون كذلك، فإذا اقرتض منه 

ها؟ يوم الرد، فمثاًل: أقرضك ملثل رجع إىل القيمة، ومىت يقوممثله، أو دجاجة رد مثلها، فإن عدم ا
مائة كيلو من التمر السكري، وملا طلبها مل يوجد هذا النوع من التمر، ويف هذه احلال له قيمته، فمىت 

الكيلو بعشرة، وطلبه  -مثالً -يقّوم هذا القرض؟ نفرض أنه أقرضك يف حمرم، وقيمة السكري يومها 
لكيلو بعشرين، فرتد عليه الكيلو بعشرين، ن وُعدم، ولو وجد لكانت قيمته امنك يف شهر رمضا

 وذلك ألنه وقت الطلب ووقت وجوب الدفع ووقت وجوب الوفاء.
ألف رايل، وهو سوداين مثاًل،  -مثالً -وحيدث كثرياً أن بعض الناس من خارج البالد يقرتض منك 

عطين ألف سودانيَّي، وبعد مخس سنَّي قال: أويف ذلك الوقت كان الرايل السعودي يساوي جنيهَّي 
 رايل.

فقال: يف هذا الوقت ليس عندي إال جنيهات سودانية، واجلنيه اآلن قيمته ُعشر ما كان عليه يف 
ذلك الزمان، وصار الرايل يساوي عشرين جنيهًا، وأنت اآلن تطلب قيمته، فهل قيمته يوم فقده أو 

و قيمة األلف عند ك ألف رايل فرد عليه ألف رايل أيوم طلبه؟ يف هذه احلال نقول: هو أقرض
ألفي جنيه واآلن قيمته عشرة آالف أو أكثر أو  -مثالً -الطلب، ولو كانت قيمته يف ذلك الوقت 

 أقل، فرد عليه قيمة ما أقرضك؛ ألنه موجود.
دي، وهكذا لو اتفقا يف االسم، فلو أن بعض اإلخوان اليمنيَّي أقرض أحد أصدقائه ألف رايل سعو 

ثة آالف رايل ميين، مث بعد مخس سنَّي طالبه من اليمن فقال: أعطين وذلك املقرتض حوهلا إىل ثال
ألف رايل سعودي، فقال: يف ذلك الوقت كانت تساوي ثالثة آالف، فأعطيك اآلن ثالثة آالف 

 رايل ميين.
، بل أعطه ألف رايل مائة ألف رايل ميين أو قريباً منها، فنقول: ال -مثالً -ويف هذا الوقت تساوي 

متها ابلرايل اليمين؛ وذلك ألن على املقرتض أن يرد مثلما أقرض، أو قيمته وقت سعودي أو قي
 الطلب.

أما ما ليس له مثل فريد بقيمته يوم قبضه، فبعض األشياء ال يوجد هلا مثل، مثل بعض الفواكه، فلو 
ه يرد به ذلك مما ال يوجد هلا مثل فإنبعض البطيخ أو بعض الفواكه واخلضار وما أش -مثالً -اقرتض 



 قيمتها يوم القبض، فعندما قبضته كم كانت قيمته؟ قيمته ألف أو نصف األلف.
أما إذا طالبك هبا يف بلد آخر، كأن أقرضك يف الرايض ألفاً وطلبه يف مكة فعليك أن تقضيه؛ ألنه 

يف الرايض، وطلبه منك يف عشرة كيلو متر  -مثالً -ليس يف محله مئونة عليك، أما إذا أقرضك 
 ء فهل ترده؟األحسا

 
 اجلواب

ترده؛ ألنه خفف عليك قيمته ومحله إليه، وقد تكون قيمته أنقص، ولو كان األمر ابلعكس، فلو 
 أقرضك يف األحساء عشرة كيلو وطلبها منك يف الرايض.

ت عنه أجرهتا، وقد فإنك تعطيه قيمتها يف األحساء؛ ألنه إذا أعطيته هناك فكأنك نقلتها له وأسقط
 هناك أكثر، فلذلك قالوا: إذا كانت يف بلد القرض أرخص فإنه يعطيه قيمتها.تكون قيمتها 

(33/10) 

 

 كل قرض جر نفعاً فهو راب
 يقول: ]وحيرم كل قرض جير نفعًا[ .

: أقرضك مثالً عشرة آصع يف كل قرض جر نفعاً فهو راب، كأن يشرتط املقرتض على املقرض فيقول
قصيم أو يف احلجاز، وأراد بذلك أن تسقط عنه أجرة نقلها، ض، بشرط أن تقضيين إايها يف الالراي

فهذا شرط جر نفعًا، فال جيوز، وكل قرض جر منفعة فهو راب، ويدخل يف ذلك مجيع املنافع، فلو قال 
أايم استعملها، فهذا القرض جر : أقرضك مخسة آالف بشرط أن تعطيين سيارتك مخسة -مثالً -
مائة ألف، مث يقول له: أعطين مزرعتك  -مثالً -نساانً يقرض إنساانً فعًا، وحيدث يف بعض البالد أن إن

أستغلها حىت ترد علّي قرضي، فيأخذ مزرعته أو بئره وماكنته مث يستغلها ويزرعها ويغرس فيها وأيخذ 
ال إذا رددت علّي يستغلها ويقول: ال أسلمها لك إ غلتها، وقد تبقى معه مخس سنَّي أو عشراً وهو

يت هي قرض، ومن أين يردها؟ فلريد عليه أرضه حىت يستغلها ويعطيه من غلتها، فهذا املائة ألف ال
قرض جر نفعًا، وقد ال يسمونه قرضاً وإمنا يسمونه دينًا، كما لو قال: أقرضك مائة بشرط أن تبيعين 

ائة اً إىل املائتَّي، وشاته تساوي موي مائة وعشرين، فقد يكون حمتاجهذه الشاة مبائة، وهي شاة تسا
وعشرين، فيقول: نعم، أبيعك الشاة مبائة ألجل إقراضك يل مائة أخرى؛ ألين حمتاج، فنقول: هذا 

 قرض جر منفعة فهو راب.



(33/11) 

 

 حكم اجلمعية التعاونية بَّي املوظفَّي
حدة كمدرسة أو إدارة خاصة، يسأل كثرياً عن اجلمعية اليت يفعلها املوظفون الذين يكونون يف دائرة وا

ألفاً أو ألفَّي، فيجمعونه  -مثالً -على أن كل واحد منهم يقتطع من راتبه  فإذا دخلت السنة اجتمعوا
يف كل شهر فيكون عشرين أو ثالثَّي ألفًا، ويعطوهنا يف الشهر األول واحداً منهم، مث جيمعوهنا يف 

لشهر الثالث، إىل أن يدور الدور عليهم كلهم يف الشهر الثاين ويعطوهنا آخر، مث يعطون اثلثاً يف ا
ة أو يف السنتَّي، ويسموهنا )مجعية املوظفَّي( ، فهل هذه اجلمعية جائزة أم ال؟ منعها بعض السن

املشايخ مثل صاحل بن فوزان وغريه، وعرضت على هيئة كبار العلماء فأصدروا فيها فتوى ابجلواز، 
لف أو أان ذلك، وبعض الذين خالفوا مل يوقعوا، وكتبوا: أان خماواألكثر من أعضاء اهليئة وافقوا على 

متوقف ومل يعتربوا خالفهم، وعللوا قوهلم ابملنع أبن فيها منفعة، ولكن ليس فيها منفعة للمقرض، 
حباجة إىل أن نعطيك يف هذا  -اي هذا-وإمنا املنفعة للمقرتض، ففيها مصلحة، وكأهنم يقولون: أنت 

 نعطك القرتضت أو أو تويف ديناً حل عليك، ولو مل -مثالً - تؤثث منزلك الشهر ثالثَّي ألفاً 
الستدنت فتضررت ابلدين، ويف الشهر الثاين يكون اآلخر أشد حاجة فنعطيها له، وهكذا، فكل 

واحد يقرضك شهرًا، مث إذا جاءت النوبة رد عليه ما اقرتضه، فكأنه أقرضه مث رد عليه، فال يكون 
هم، فال تدخل يف قرض جر كون فيها منفعة للمقرض، وإمنا املنفعة للمقرتضَّي كلفيها زايدة، وال ي

 منفعة.

(33/12) 

 

 جواز الزايدة يف قضاء الدين بال شرط
يقول: ]وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بال شرط فال أبس[ ورد أنه صلى هللا عليه 

ابعياً فأعطاه وقال: )إن خريكم د إال خياراً ر ه يستوفيه فلم جيوسلم استسلف من رجل بكرًا، فجاء
أحسنكم وفاًء( ، والبكر هو ولد الناقة الذي قد مت له سنة، واألنثى بكرة، فاحتاج النيب صلى هللا 

عليه وسلم مرة إىل هذا البكر، فأقرضه هذا الرجل بكرًا، فرده رابعيًا، والرابعي أكرب من البكر، 
، فهذا دليل على أنه جيوز الوفاء أبحسن، فإذا ه ابن ثالث سنَّية، والرابعي لعلفالبكر ابن سن



أقرضك أحد شاة متوسطة وأعطيته شاة أحسن منها فال أبس، وهكذا لو أقرضك ثوابً متوسطاً 
 وأعطيته ثوابً جديداً أجود من غري شرط فال حرج يف ذلك.

 ألفاً أو رط، أقرضته مثالً ا مل يكن هناك شوكذلك إذا أهدى لك بعد الوفاء فإنك تقبل اهلدية إذ
عشرة آالف، وبعدما أوفاك أهدى إليك ثوابً أو فاكهة أو عسالً أو مسناً أو شيئاً مما يهدى عادة، 

وأنت مل تشرتط عليه، واعترب ذلك مكافأة لك على كونك أحسنت إليه، فال أبس بقبول ذلك إذا مل 
 يكن هناك شرط.

(33/13) 

 

 [34شرح أخصر املختصرات ]
يعة جبلب املصاحل ودفع املضار عن العباد، سواء يف العبادات أو املعامالت أو غريها، الشر  جاءت

: الرهن، وهو توثقة عَّي بدين ميكن استيفاؤه منها أو من ومن املعامالت اليت يتبَّي فيها ذلك األمر
 مثنها، وله أحكام كثرية بينها أهل العلم.

(34/1) 

 

 الرهن

(34/2) 

 

 تعريفه
 تعاىل: ]فصل: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا مثر وزرع مل يبد صالحهما، نف رمحه هللاقال املص

ما فيه بغري إذن اآلخر ابطل إال وقن دون ولده وحنوه، ويلزم يف حق راهن بقبض، وتصرف كل منه
رهناه  عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنًا، وهو أمانة يف يد مرهتن، وإن رهن عند اثنَّي فوىف أحدمها أو

 فاستوىف من أحدمها انفك يف نصيبه[ .
 الرهن يف اللغة: الثبوت.



 يقال: ماء راهن: أي: راكد.
[ ، }ُكلُّ 38 نـَْفٍس مبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة{ ]املدثر:، قال تعاىل: }ُكلُّ ولزوم الشيء مكانه يسمى رهناً 
م مرهتن بعقيقته( ، وعرفوا الرهن [ ، ويف احلديث: )كل غال21اْمِرٍئ مبَا َكَسَب َرِهٌَّي{ ]الطور:

 اصطالحاً أبنه: توثقة عَّي بدين ميكن استيفاؤه منها أو من مثنها.
يف الذمة، مثالً يف ذمتك مائة رايل أو ألف رايل الدين هو ما يكون  فهو من الواثئق، ومعروف أن

أعطيته من فئة العشرة  لفالن نسميها دينًا؛ ألهنا ليست عيناً معينة، فإذا أعطيته من فئة مخسمائة أو
 فإنه يقبل ذلك، وال يقول: إنه يلزم أن يعطيين كذا وكذا، فكل ذلك جائز.

هذا الكيس فهو عَّي، أو رهنته هذا  -مثالً -هنته  هي الرهن، فإذا ر فقوهلم: )توثقة عَّي بدين( العَّي
 معينة.البعري، أو هذه األرض، أو هذا البستان، أو هذه الدار، أو هذه الشاة فهذه عَّي 

 وقوهلم: )بدين ميكن استيفاء الدين منها( .
، وهذا الكيس ما لو قدر أن رجالً قال: أقرضين مخسة آصع من األرز وأرهنك هذا الكيس من األرز

 ب أنين آخذ منه شيئًا؛ ألين أريد أن أبيعه عند احللول أو حنو ذلك، وال أحب أن آخذ منه.أح
، فإذا حّل الدين فإما أن تبيع هذا الكيس فتستويف درامهك، فأقرضته أو بعته مخسة آصع مبائة رايل

 وإما أن أتخذ دينك منه فتأخذ من الكيس اخلمسة اآلصع.

(34/3) 

 

 كل ما جاز بيعه جاز رهنه
 يقول: ]كل ما جاز بيعه جاز رهنه[ .

جيوز  كل ما جاز بيعه جاز رهنه، حىت املماليك، فيجوز رهن العبد، وجيوز رهن األمة، وذلك ألنه
وهناك ما جيوز رهنه دون بيعه، فقد تقدم أنه ال جيوز بيع الثمر يف رؤوس النخل إال إذا بدا  بيعها،

 صالحه، ولكن رهنه جيوز، فيجوز أن تقول: رهنتك مثرة هذه النخلة.
وهي ال تزال بسرًا، وذلك ألنه قد يكون الدين ال حيل إال بعد مخسة أشهر، فإذا حل الدين كان 

 متراً فيجوز بيعه، وكذلك لو قال: رهنتك هذا الزرع. صار رطباً أوالبسر قد 
وهو ما يزال انبتاً صغريًا، ومعلوم أنه ال جيوز بيع الزرع انبتاً صغرياً إال بشرط القطع يف احلال، وال 

جيوز بيع احلب يف سنبله إال بعد أن يشتد، ومع ذلك جيوز رهنه، وذلك ألنه عادة ميكن أتخريه إىل أن 
 د ذلك جيوز البيع.تد احلب، فعنيش



قوله: ]وكذلك مثر[ يعين: كالنخل والعنب ]وزرع مل يبد صالحهما[ أي: جيوز رهنهما وال جيوز 
بيعهما، وال جيوز بيع القن دون ولده، فإذا كان عند اإلنسان أمة مملوكة وهلا ولد مملوك صغري فهل 

النيب صلى هللا عليه وسلم: )من   جيوز، يقولجيوز بيع األمة دون ولدها، أو بيع الولد دون أمه؟ ال
فرق بَّي والدة وولدها فرق هللا بينه وبَّي أحبته( ، ومع ذلك جيوز رهن األمة دون ولدها، وجيوز رهن 

الولد دون أمه، وإذا حل الدين فإننا نقول له: بعهما مجيعاً وأوف الدين وال تبع أحدمها، وإذا بيعا 
 خذه السيد الذي هو الراهن.مثن الولد أيفثمن األمة أيخذه الغرمي، و 

(34/4) 

 

 هل الرهن عقد الزم أم جائز؟
هل الرهن عقد الزم، أو عقد جائز، أو فيه تفصيل؟ يقولون: الزم يف حق الراهن وجائز يف حق 

رهنته الكيس فال تقدر أن ترجع، وال تقول: ارجع يل  املرهتن، فاملرهتن لو قال: ارهين الكيس مث 
ة يل إىل وثيقة فأان توفيه الدين، أما هو فلو رده عليك وقال: وثقت بذمتك وال حاجكيسي حىت 

راض بذمتك فخذ كيسك ومىت حّل ديين أوفين ففي هذه احلال جيوز، فيصري الزماً يف حق الراهن، 
 وغري الزم يف حق املرهتن.

(34/5) 

 

 قبض الرهن
: -مثالً -ض، فال يلزم إال ابلقبض، فإذا قلت هل يشرتط القبض؟ كثري من العلماء قالوا: يشرتط القب

ملرهتن فإنك تقدر على بيعها، أما إذا عشرة األكياس اليت عندي يف بييت فلم يقبضها اأرهنك ال
استلمها وأودعها يف بيته أو يف خمزنه فإنك ال تقدر على بيعها حىت تويف الدين، أو تباع ويوىف الدين 

[ ، 283 ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َومَلْ جِتُدوا َكاتِباً َفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌة{ ]البقرة:منها، والدليل قوله تعاىل: }َوِإنْ 
 أنه ال بد من قبضها.فدل على 

أو أخرجه املرهتن إىل الراهن بطل اللزوم، فلو قال الراهن: أان رهنتك الكتاب الفالين وأان حمتاج إليه، 
: أعطين -مثالً -الرهن، وجاز له أن يبيعه، أو قال فأعطنيه ألطالع فيه وأقرأ فيه فدفعته إليه بطل 

 عه، وآخرون قالوا: ال يشرتط القبض.السيف ألقاتل به فأعطاه بطل رهنه وجاز له أن يبي



ويف هذه األزمنة يكتفون بقبض الواثئق وحنوها، فإذا رهنه السيارة قال: أعطين رقمها الذي يسمى 
نصف  -مثالً -ن من بيعها؛ ألنه يقول: الرهن يبقى االستمارة، فيقبض وثيقتها هذه حىت ال يتمك

نة أو سنة؟ ليس هذا من املصلحة، بل سنة، فهل من املصلحة أن نعطل السيارة واقفة نصف س
نستغلها، فإن إيقافها ينقص قيمتها، وهكذا لو رهنك دارًا، فهل من املصلحة أن تغلق الدار سنة أو 

إضاعة منفعتها، بل عليه أن يؤجرها أو حنو ذلك، سنتَّي حىت يوفيك الدين؟ ليس من املصلحة 
، قبض ما يسمى حبجة االستحكام أو ما فعرف بذلك أنه ال يشرتط القبض بل يكفي قبض الوثيقة

 يسمى ابالستمارة.

(34/6) 

 

 عدم االنتفاع ابلرهن إال ما استثين
وز للراهن أن يبيع العَّي يقول: ]وتصرف كل منهما فيه بغري إذن اآلخر ابطل إال عتق راهن[ ، فال جي

رهتن، وال يصح للمرهتن أيضاً أن ينتفع هبا، فال يلبس الثوب املرهون وال املرهونة؛ ألنه يبطل حق امل
 يستعمل األشياء املرهونة استعماالً يضر هبا.

ويقولون: إذا كان الرهن مما خيشى فساده فإنه يباع، فلو رهنه شيئاً يفسد كالفواكه وحنوها فله أن 
 يعها وحيتفظ بثمنها أو يقتضيه من دينه.يب

ات مثل البيع واهلبة والوقف، فلو قال الراهن: قد وقفت هذه الدار بطل الوقف، وكذلك التصرف
وكذلك لو قال: قد وقفت هذا الكتاب املرهون أو هذه األسلحة املرهونة بطل الوقف؛ ألنه قد تعلق 

كيس الذي هو عند فالن رهن مل تصح اهلبة، وأشباه هبا حق للغري، وكذلك اهلبة، فلو قال: وهبتك ال
واستثنوا من ذلك العتق فإنه يصح، فإذا كان الرهن عبداً وأعتقه الراهن هل يصح العتق أم ال؟  ذلك،

املؤلف يرى أن عتق الراهن يصح، وتؤخذ قيمته منه رهنًا، والقول الثاين أنه ال يصح، وذلك ألنه 
أعتقه فمن  حق غريه؟! فلو كان عنده قيمة ألوىف هبا الدين، فإذا تعلق به حق للمرهتن، فكيف يبطل

أين تؤخذ القيمة؟! فقد يقول: ما عندي شيء أرهنه أو أدفعه قيمة ولكنهم قالوا: تؤخذ قيمته ولو 
سيارة أو دواب من األنعام أخذها  -مثالً -أمتعة، أو كان عنده عبد آخر جعل بدله، ولو كان عنده 

 رهناً مكانه.
هتن قد قبضه فإنه أمانة عند املرهتن، فلو ه: ]وهو أمانة يف يد مرهتن[ أي: الرهن فإذا كان املر وقول

تلف عنده ذهب على الراهن، فيكون من ضمان الراهن كما أن منفعته للراهن، فلو أجر البيت 



على فأجرته للراهن، ولو احتاج الرهن إىل أجرة فهي على الراهن، فإذا كان الرهن بعرياً فعلفه 
الرهن أكياساً حتتاج إىل خمزن فاستأجر له خمزانً  الراهن، وكذلك أجرة الراعي على الراهن، وإذا كان

فاألجرة على الراهن، وإذا زاد فزايدته للراهن، فإذا ولدت الشاة فولدها رهن معها، ومثرة الشجرة 
 رهن معها، وأجرة الدار رهن معها، وإذا نقص فنقصه على الراهن، وهكذا.

شاة عند اثنَّي، اشرتى من هذا ثياابً واشرتى إن رهن عند اثنَّي فوىف أحدمها انفك نصيبه، فإذا رهن و 
 من هذا طعاماً وقال: الشاة رهن عندكما.

مث إنه أوىف واحداً منهما جاز أن يبيع اآلخر نصف الشاة، وذلك ألنه قد أوىف نصفها فانفك يف 
 الثنَّي، وجاءا إليك وقاال: هذه شاتنا وحنن حباجة. نصيبه، وكذلك العكس، فإذا كانت مثالً شاة

 اشرتى أحدمها طعاماً مبائة واشرتى اآلخر ثياابً مبائة وقاال: نرهنك هذه الشاة اليت هي بيننا نصفان.ف
 فأوىف أحدمها نصيبه جاز أن يتصرف بنصف الشاة.

ورهناك هذا الكيس وهو  وكذلك لو كان مما ينقسم، فلو اشرتى أحدمها فواكه والثاين اشرتى حلماً 
نه وقال: أعطين نصفي فإنك تقسمه وتعطيه نصفه، والنصف الثاين بينهما نصفان فأوىف أحدمها دي

 يبقى لآلخر.

(34/7) 

 

 األسئلة

(34/8) 

 

 إعارة اخلادم للخدمة
 
 

 السؤال
 بعض الناس يقرض خادمة أو يقرتض خادمة من صديق له ملدة ثالثة أشهر أو أربعة أشهر نظراً 

 ذا جائز؟حلاجته إليها واستغناء كفيلها عنها، فهل ه
 



 اجلواب
اخلادمة هذه ليست مملوكة، وإمنا هي كاألجري، فأنت تستأجر إنساانً ويسمى األجري اخلاص مدة شهر 

خيدمك أبلف رايل، مث قد تستغين عنه لسفرك أسبوعاً فتأجره وتقول: اي فالن! أجرتك خادمي هذا 
 ن مبثل خدمته عندي.ليخدم عندك وإن مل يك

 ول لصديقك: خيدم عندك هذا األجري وقت حاجتك مث ترده إيل.فيجوز ذلك، أو تعريه وتق
ويكون عمله عنده يف العمل الذي حيسنه ويعمله عندك بشرط األمانة، وبشرط أن ال يكون هناك 

 خطر.

(34/9) 

 

 رهن الرهن
 
 

 السؤال
 هل جيوز رهن العَّي املرهونة؟

 
 اجلواب
 يف تعليل منع ذلك: املشغول ال يشغل. لعلماءيقول ا

فإذا كانت مرهونة فال ترهن مرة اثنية حىت للمرهتن، فلو أن خالداً ارهتن هذا الكيس من مدينه مبائة، 
والكيس قد يساوي مخسمائة، مث إن صاحبه استدان من آخر مائة أخرى وقال: رهنتك الكيس 

ائة األوىل اليت خلالد، فيقولون: املشغول ال غل ابملقد انشالذي عند خالد ففي هذه احلال الكيس 
 يشغل.

 فال يرهنه آخر وقد تعلقت به الديون األوىل، ولو كان يقاوم ذلك.

(34/10) 

 



 إعارة كلب الصيد
 
 

 السؤال
 هل جيوز إعارة كلب صيد؟

 
 اجلواب

حقاقه له، جتوز إعارته، وذكروا يف ابب الغصب أنه إذا غصب كلب صيد فإنه يرده، ويكون است
 اإلجارة والبيع فال. فكلب الصيد الذي بيده هو أملك به؛ ألنه صاحبه، وله أن يعريه، وأما

(34/11) 

 

 مسألة ضع وتعجل
 
 

 السؤال
علي دين عشرة اآللف رايل مؤجلة، وقلت لصاحب الدين: أعطيك تسعة آالف نقداً وتساحمين يف 

 ألف، فهل هذا جائز؟
 

 اجلواب
ن قبل أن حيل أجله فهل جيوز لك أن تقضيه قبل ل( ، فإذا وجدت الديهذه مسألة )ضع وتعج

بيع أجل كما يقول حلول أجله ويسقط عنك بعضه؟ يف ذلك خالف، واألقرب أنه جائز، وال يسمى 
ذلك من منعه، وإمنا يكون هذا من ابب اإلسقاط، كأنه أسقط شيئاً من الدين، وكأنه أحسن إليك 

 هبذا اإلسقاط.

(34/12) 

 



 م قرض من يريد املال حلرامكح
 
 

 السؤال
 هل يصح أن أمتنع عن إقراض من جاءين ليقرتض مين ليستخدمه يف حرام؟

 
 اجلواب

 نعم.
لك أن متتنع من إقراضه ومن الصدقة عليه إذا عرفت أنه يدفع املال يف حرام، كأن يشرتي به آالت 

 مخراً أو دخااًن، فال تقرضه. هلٍو كأفالم مثاًل، أو أجهزة يغلب عليها احلرام، أو يشرتي

(34/13) 

 

 رد القرض بنفس العملة ولو رخصت
 
 

 السؤال
اقرتضت من شخص ألف جنيه سوداين قبل مخس سنوات، وكانت مبلغاً كبرياً آنذاك، واآلن ال 
 تساوي شيئًا، فهل أردها له ألف جنيه سوداين أم أقارهنا ابلعمالت األجنبية اليت مل تتغري قيمتها؟

 
 واباجل

تردها كما اقرتضت، فإذا اقرتضت ألف جنيه سوداين فرتد ألف جنيه سوداين؛ ألنه ما يزال 
 االستعمال هبا جاراًي، ولو نقصت قيمتها ابلنسبة إىل الرايل السعودي.

(34/14) 

 



 إجيار البيت للوالد
 
 

 السؤال
ن وبيع سيارة وغريها، مث أان شاب متزوج، ولدي أوالد، وقد اشرتيت منزالً يف خارج الرايض بعد ديو 

وملا أردت أن أؤجر املنزل   أبحد عشر ألف رايل،انتقلت إىل الرايض لطبيعة عملي، واستأجرت منزالً 
 الذي اشرتيته يف بلدي قال والدي: سوف أستأجر منك البيت.

 قلت: ال أبس.
ع أن املال متوفر وخصمت نصف قيمته، ومضى إىل اآلن ما يقارب السنتَّي ومل يعطين رايالً واحدًا، م

أمور حمرمة كشراء عنده، ولكنه يصرفه يف أمور كمالية كفرش وغريه يف أقل من سنة، وقد يصرفه يف 
دش وغريه، وكل هذا ليس يف املنزل الذي فيه والديت؛ ألنه متزوج أبخرى، مع النظر إىل قلة مرتيب 

يشة، فكيف وعلي ديون أخرى، وحاجيت إىل املال، وراتيب ضعيف، فهو ألفا رايل فال يكفيين للمع
 واإلجيار حال علي، فبم تنصحونين؟

 
 اجلواب

أبن تطلب منه برفق وتقول: اي والدي! إنين حباجة، وأريد أن أبيع هذا  أنت ومالك ألبيك، وننصحك
البيت ألويف منه ديين وأدفع منه حاجايت، أو أؤجره وأطلب من املؤجر أن يدفع يل األجرة ألستأجر 

ض أو غري ذلك، تطلب منه برفق؛ ألن الوالد له أن يتملك من مال ولده األشياء اليت ال هبا يف الراي
 ا حاجة الولد ما مل يضره أو كان حيتاجه.تتعلق هب

(34/15) 

 

 العلة يف عدم جواز إقراض العبد
 
 

 السؤال
 ما هي العلة يف عدم إقراض العبد؟



 
 اجلواب

خيتلفون يف األخالق،  خيتلفون، فيختلفون يف السن، و يقال: ألنه قد ال يوجد مثله؛ ألن اآلدميَّي
 وخيتلفون يف الداينة، وخيتلفون يف األمانة، وما أشبه ذلك.

 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.

(34/16) 

 

 [35شرح أخصر املختصرات ]
 ، وهلذا االستيثاق صوراالستيثاق يف احلقوق أمر تدعو إليه حاجة الناس، خصوصاً عند خراب الذمم

 شرعية معينة؛ كالرهن، والضمان، والكفالة، وكل واحد منها له خصوصيته وأحكامه يف الشرع.

(35/1) 

 

 بيع الرهن إذا حل الدين ومل حيصل الوفاء
رهتن يف بيعه ابعه، وإال قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان إذن مل

 حبس أو عزر، فإن أصر ابعه حاكم ووىف دينه، وغائب  لى الوفاء أو بيع الرهن، فإن أَبأجرب ع
كممتنع، وإن شرط أن ال يباع إذا حل الدين، أو إن جاءه حبقه يف وقت كذا وإال فالرهن له ابلدين مل 

ال نفقته بال إذن، وإن أنفق عليه بيصح الشرط، وملرهتن أن يركب ما يركب وحيلب ما حيلب بقدر 
وإال رجع ابألقل مما أنفقه، ونفقة كفله إن نواه، ومعار ومؤجر ومودع   إذن راهن مع إمكانه مل يرجع،

 كرهن، ولو خرب فعمره رجع آبلته فقط.
فصل: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غريه ال األماانت بل التعدي فيها، وال 

دن من عليه حق من شاء منهما، وتصح الكفالة بب ضاء ضامن فقط، ولرد حق املطالبةجزية، وشرط ر 
مايل، وبكل عَّي يصح ضماهنا، وشرط رضاء كفيل فقط، فإن مات أو تلفت العَّي بفعل هللا تعاىل 
قبل طلب برئ، وجتوز احلوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنساً ووقتاً ووصفاً وقدرًا، وتصح 

 .رضا حميل وحمتال على غري مليء[ لى مخسة من عشرة وعكسه، ويعترب خبمسة ع
احلكمة من شرعية الرهن التوثق لصاحب الدين، حىت إذا حل دينه ومل يوفه الراهن متكن من بيع 



الرهن وأخذ دينه من مثنه، وورد يف احلديث: )ال يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه 
مه، وغنمه ابق يف ملكه فله غنمه وعليه غر  ن ال خيرج من ملك الراهن، بل هوغرمه( يعين أن الره

فائدته، فإذا أجر الرهن وكان سيارة أو بيتاً فإن األجرة للراهن، وكذلك لو كان له مثرة كحمل شجر 
 مرهون أو ولد هبيمة مرهونة فإنه للراهن؛ ألنه مل خيرج من ملكه، وكذلك عليه غرمه، فعليه أجرة خمزنه

 مه وعليه غرمه( .قته وأجرة الرعاة وحنوهم )له غنإذا احتاج إىل خزانة، وعليه نف
فإذا حل الدين فإن املرهتن يطالبه ويقول: أوف الدين فإذا امتنع من الوفاء وأصر ومل يوف، أو عجز 

لرهن عن الوفاء، فال خيلو إما أن يكون الراهن قال للمرهتن: إذا حل الدين ومل أوفك فلك أن تبيع ا
 ن.دينه ويرد ابقي مثنه على الراه وتستويف دينك فيبيعه وأيخذ

وكذلك إذا كان قد وكل وكيالً أن يبيعه عند حلول الدين ويعطي املرهتن دينه ويعطي بقيته للراهن؛ 
 ألنه عَّي ماله، وكل يستحق ما يستحقه، فيبيعه ذلك الوكيل.

على الوفاء أو  هذه احلال يتدخل احلاكم فيجربه فإن امتنع من بيعه ومل أيذن للمرهتن ومل يوكل ففي
ل: إما أن تويف دينك وأتخذ عَّي مالك الذي هو الرهن، وإما أن تبيع عَّي املرهون بيع الرهن، فيقو 

 وتويف الدين من قيمة الرهن.
فإذا امتنع من البيع وامتنع من الوفاء وامتنع من التوكيل تدخل احلاكم حينئذ فحبسه أو عزره 

حلبس تدخل احلاكم وابعه ووىف يع الرهن، فإن أصر ومل يتأثر ابأو حنوه إىل أن يويف دينه أو يببتعذيب 
الدين، واحلاكم يف هذا املوضع هو القاضي، ومعلوم أن القاضي يف هذه األزمنة ليس هو الذي يتوىل 

بيع عَّي الرهن، ذلك بنفسه غالبًا، ولكنه حيكم فيقول: بصفة أن فالانً امتنع عن الوفاء، وامتنع من 
 تيفاء الدين للمرهتن.يل على بيعه فقد حكمت ببيعه واسوامتنع من التوك

والذي إليه التنفيذ هو أمري البلد، فيقوم بتنفيذه، فيبيعه ويويف الدين، وحيفظ بقية مثنه لصاحبه 
 الراهن.

(35/2) 

 

 الغائب كاملمتنع
 قال: ]وغائب كممتنع[ .

و بعيد ال تصله تغيب أو مستخف، أإذا كان الراهن غائباً بعيداً حبيث ال يدرى أين هو، فهل هو م
املكاملات واخلطاابت، وحل الدين ويوجد رهن فالشرع هنى عن الضرر، وال شك أن املرهتن سيتضرر 



بتأخري وفائه حقه، فللحاكم أن يتدخل وحيكم ببيع العَّي املرهونة حللول الدين ولغيبة املالك، فإذا 
 ذاً لألحكام.حكم بذلك فالذي ينفذه أمري البلد الذي يكون منف

(35/3) 

 

 الشروط الباطلة يف الرهن
 هناك شروط ابطلة يف الرهن، فإذا شرط أن ال يباع إذا حل الدين فالشرط ابطل؛ ألنه ما الرهن إال

وثيقة، وإذا كان وثيقة فإنه عند حلول الدين يباع، وكونه بشرط أن ال يباع فيقول: رهنتك هذه 
تبيعها، أو هذا الثمر مثاًل، أو هذا الكتاب، أو هذا الثوب األكياس يف مائة رايل بشرط أنك ما 

باع إذا امتنع الدين فإنه يبشرط أنك ما تبيعه إذا حل الدين فما الفائدة؟ هذا شرط ابطل، وإذا حل 
 من الوفاء.

 وكذلك لو شرط: إن جئتك حبقك يف وقت كذا وإال فالرهن لك مقابل الدين.
هن داخل يف ملكية الراهن، فكونه يقول: الرهن لك بدينك فالشرط أيضاً ابطل، وذلك ألن الر 

نمه ي رهنه، له غخيالف النص الذي ذكران، وهو قوله يف احلديث: )ال يغلق الرهن من صاحبه الذ
وعليه غرمه( فال ميلكه املرهتن، ولو كان الرهن ثوابً والدين عشرين، وملا حل الدين ومل يوفه عرض 

 اه املرهتن وقال: أشرتيه.للبيع ابملزاد العلين، فاشرت 
وما زاد أحد عليه، فاشرتاه بدينه الذي هو عشرون أو أكثر أو أقل جاز ذلك؛ ألنه ما عرض للبيع 

 رأى أنه أحق به أو أنه يساوي هذه القيمة. يد، فاملرهتنإال للمز 
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 للمرهتن ركوب ما يركب، وحلب ما حيلب بقدر نفقته
 [ .نفقته بال إذنيركب وأن حيلب ما حيلب بقدر قال: ]وللمرهتن أن يركب ما 

هذه مسألة خالفية، ذهب اإلمام أمحد إىل أنه يركب البعري املركوب، وحتلب الشاة املرهونة اليت فيها 
لنب مقابل نفقته على البعري وعلى الشاة، واستدل حبديث صحيح مروي عند البخاري واإلمام أمحد، 

نب الدر يشرب إذا كان سلم قال: )الظهر يركب إذا كان مرهواًن، ولولفظه أن النيب صلى هللا عليه و 
مرهواًن، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة( ، فاإلمام أمحد قال: ال عذر لنا يف ترك هذا احلديث، 



فكيف ال نعمل به؟! وأما األئمة الثالثة  -واحلديث صحيح يف صحيح البخاري-فإنه حديث اثبت 
 املرهونة أو البقرة إال أبجرة مثلها.ال يركبه إال أبجرة مثله، وال حيلب الشاة فخالفوا يف ذلك وقالوا: 

فيقولون: يف هذه احلال إذا أنفق على البعري حسب النفقة عليه وزادها يف الدين وقال: إين دفعت 
كل شهر ثالثَّي، وإين اشرتيت له علفاً كل شهر بثالثَّي فهي ستون يضيفها إىل   -مثالً -أجرة الراعي 

 -مثالً -يطلبها من الراهن، فإذا احتاج وركب البعري  دينه، وإذا ابعه فإنه أيخذها من الراهن أو
حسب أجرته، فإن ركب من كذا إىل كذا وأجرة مثله مخسون أو مائة يسقطها من دينه أو يسقطها 

 من النفقة، هكذا ذكروا.
كبون غريه قبل وجود املراكب اجلديدة، فإذا كان الرهن بعريًا، فقدمياً كانوا يركبونه ال جيدون ما ير 

ك احلصان واحلمر األهلية، فاإلبل واخليل واحلمر والبغال تركب، وكذلك السفن والزوارق وكذل
تركب، فإذا ركبها فإنه حيسب هلا أجرة، ويسقطها من دينه، هذا عند األئمة الثالثة، وأما عند اإلمام 

ن مقابل ر أو البغل أو البعري فركبه فإن ركوبه يكو أمحد فإذا كان ينفق على الفرس أو على احلما
النفقة، وإذا كان ينفق على الشاة أو البقرة أو الناقة وفيها لنب فيقول اإلمام أمحد: يشرب لبنها، 

ويكون مقابل النفقة واألئمة الثالثة يعملون ابحلديث الذي ذكران: )ال يغلق الرهن من صاحبه، له 
مام أمحد جعل هذا مستثىن، نفقة عليه، وغنمه لبنه أو أجرة ركوبه، واإلغنمه وعليه غرمه( فغرمه ال

وقد برر بعضهم مذهب أمحد فقال: إذا كان الرهن يشرتط قبضه والبد أن يكون يف يد املرهتن كما 
إذا كان من اإلبل فهذه اإلبل فيها منفعة، فالناقة فيها لنب مثاًل، والبعري يركب، فال تضيع هذه 

ذن املالك كلما أراد أن يشرتي هلا علفًا، حيرص على استغالهلا، وقد يشق عليه أن يستأاملنفعة، بل 
وال جيوز تركها بال علف، وذلك ألهنا حمرتمة، وإذا مل تعلف فإهنا متوت، وكذلك أيضاً إذا كان فيها 

كب البعري منفعة الركوب فال تضيع منفعتها، فيكون إنفاقه بقدر ركوبه، وركوبه وإنفاقه متقارابن، فري 
بقرة أو الناقة ويشرب لبنها، واألمران متقارابن، وكذلك الشاة ينفق وينفق عليه، وكذلك ينفق على ال

عليها ويشرب لبنها ويكون اللنب مقارابً لعلفها وحنو ذلك، ولكل اختياره، وكل منهما عمل حبديث، 
و حديث: )الظهر يركب فاإلمام أمحد عمل حبديث خاص، وقال: هذا خيصص األحاديث العامة، وه

 الدر يشرب إذا كان مرهواًن، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة( فال عذر عن إذا كان مركواًب، ولنب
 العمل هبذا احلديث.
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 اإلنفاق على الرهن بغري إذن الراهن
 قال: ]وإن أنفق على الرهن بال إذن الراهن مع إمكانه مل يرجع[ .

ليس فيه منفعة، مثل الثور فإنه ال يركب وال حيلب  -مثالً -كان نفقة، و اج إىل إذا كان الرهن حيت
ولكن حيتاج إىل نفقة العلف، فأنفق عليه بال إذن مع إمكان أن يستأذنه فإنه ال يرجع، فإذا أذن له 

الراهن وقال: أنفق عليه واحسب علي نفقته وصار ينفق عليه كل يوم برايل علفاً فإنه يرجع به على 
ا مل يستأذن مع قدرته على االستئذان فال يرجع، بل يذهب عليه ما أنفقه، وذلك ألنه وأما إذلراهن، ا

أنفق عليه محاية ملاله، يقول: لو مل أنفق عليه فإنه سيموت، وإذا مات ضاع مايل، فأان ما حفظته إال  
 كوثيقة لعله إذا حل ديين أبيعه وأستويف من مثنه ديين.

حيوااًن، مثل شجر حيتاج إىل سقي، فأنفق عليه مع إمكان  وهو ليسالرهن  وهكذا إذا أنفق على
استئذان الراهن فال يرجع، وكذلك لو كان الرهن شيئاً يسرع فساده كاخلضار مثاًل، ففي هذه احلال 

يبيعه إذا خشي أن يفسد وحيتفظ بثمنه، فيبيع الفواكه ويبيع اخلضار إذا خشي أهنا تتلف، وكذلك لو  
 وكانت يف مستودع أبجرة، فإن األجرة على الراهن، فلو خشي أن هذا أكياساً  ن مثالً كان الره

املستودع يسقط فأتى بعمال ونقلوه من هذا املكان إىل مكان آخر مأمون ففي هذه احلال عليه قبل 
ذلك أن يستأذن الراهن ويقول: ائذن يل أن آيت بعمال وآيت حبمالَّي ينقلونه حىت ال يذهب؛ فإين 

 ، أو من غرق، أو من هدم.-مثالً -من سيل ى عليه أخش
فإذا نقله ومل يستأذن املالك فال أجرة له، وال يرجع هبذه النفقة، أما إذا مل يقدر على االستئذان، كما 

وكان ال بد أن ينقل هذا  -مثالً -لو كان الراهن بعيداً وال ميكن استئذانه، أو جاء أمر ابغت كسيل 
ليه السيل، أو وقع حريق مثالً وخشي أن يناله فنقله إىل يدخل ع قبل أن املستودع إىل مكان آخر

مكان آخر واستأجر عمااًل، ففي هذه احلال يرجع، وأبي شيء يرجع؟ يرجع ابألقل مما أنفق، أو من 
أجرة املثل أو نفقة املثل، فإذا قال: إين استأجرت عماالً خوف احلرق والغرق مبائتَّي حىت ال يتلف 

النقل العادية ال تزيد عن مائة فنقول: إنك تسرعت، ولو طلبت من ينقله مبائة ا أجرة ران وإذاملال فنظ
لوجدت، فأنت تسرعت فلك مائة وإن وجدان أنه ال ينقل مثله إال بثالمثائة وقد نقله مبائتَّي فليس له 

يرجع ضاً ال حلال أيإال املائتان، وال يقول: إين أستحق ثالمثائة؛ ألنك ما دفعت إال مائتَّي ويف هذه ا
 إال إذا أنفقه ويف نيته أن يرجع إىل الراهن، وأما إذا مل ينو فال حق له يف الرجوع.
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 املعار واملؤجر واملودع كالرهن
 قال: ]ومعار ومؤجر ومودع كرهن[ .

 يعين: مع النية.
متفرقة، ولكنك  كتاابً وهو أوراق  -مثالً -ن إليك، فإذا أعارك فالعارية ليس هلا أجرة، وصاحبها حمس

ن أصلح ما فيه من األخطاء ومن خاطه ومن غلفه بغالف جيد حىت أنفقت عليه وأتيت مبن رتبه وم
ال يبلى فهذه النفقة على هذا الكتاب ال ترجع فيها إال إذا مل ميكنك أن تستأذن، كأن يكون صاحبها 

تمزق الكتاب أو يتلف، فأردت على األوراق أن أتكلها األرضة مثاًل، أو أن يالراهن غائبًا، وخشيت 
يبقى، ومل تقدر على استئذان املالك، وهو عارية عندك، فأعطيته الكتاب فجلده  أن تنفق عليه حىت

لك فلك أن ترجع إذا كنت انوايً الرجوع، وأبي شيء ترجع؟ ابألقل مما أنفقته أو من أجرة املثل، 
ثَّي فليس لك إال العشرون، وإذا كانوا الناس جيلدون الكتاب بعشرين وأنت جلدته بثال فإذا كان
 العشرين وأنت وجدت من جيلده بعشرة فليس لك إال العشرة؛ ألهنا اليت أنفقتها.جيلدون 

وهكذا العارية إذا احتاجت إىل نفقة، أعارك إنسان مثالً شاة لتحلبها، مث انتهى اللنب الذي فيها ومل 
اعي وقيمة العلف، فإن نويت أن ترجع فلك د صاحبها لرتدها إليه، وأنفقت عليها أجرة الر جت

ع، وإن مل تنو وتربعت ابلنفقة فليس لك الرجوع، وإذا نويت الرجوع فال ترجع إال ابألقل من الرجو 
إال نفقة املثل أو ما أنفقته، فإذا كانت نفقة املثل يف الشهر عشرة وأنت أنفقت عشرين فليس لك 

فلو  نفقت مخسة فليس لك إال اخلمسة، وكذلك املؤجر،عشرة، وإذا كانت نفقة املثل عشرة، وأنت أ
استأجرت سيارة ملدة يومَّي، وبعد ما استأجرهتا احتاجت إىل تغيري زيت مثالً أو احتاجت إىل تشحيم 

ن مل تستأذنه وأنفقت مثاًل، أو احتاجت إىل أدوات ففي هذه احلال ال تنفق عليها إال إبذن الراهن، فإ
ه فإنك تستحق ما أنفقته ستئذان فال أجرة لك، وإن مل تقدر على استئذانعليها وأنت تقدر على اال

 أو أجرة املثل على األقل منهما.
وهكذا الوديعة اليت يودعها عندك إنسان لتحفظها، فإذا أنفقت على الشاة الوديعة، أو أنفقت على 

ت له أكياساً أو اشرتي -مثالً -أن خشيت عليه اآلكلة فطحنته الكتاب، أو أنفقت على الرب ك
عشرة، فإن كنت  -مثالً -متوت الدابة اليت فيه وخسرت عليه  لتحفظه، أو نقلته إىل الشمس حىت

نويت الرجوع عليه فإنك ترجع، وإن كنت مل تنو فال ترجع، ويكون الرجوع كما ذكران ابألقل مما 
 أنفقته من أجرة املثل.
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 حكم الرهن إذا خرب فعمره املرهتن
 هن فعمره رجع آبلته فقط[ .و خرب الر قال: ]ول

وعمره ببالط أو بلنب بلك أو لنب الطَّي  -مثالً -بواابً ونوافذ إذا كان الرهن داراً فعمره وركب عليه أ
املعروف قدمياً ففي هذه احلال يرجع آبلته فقط، يرجع ابللنب البلك أو الطَّي، ويرجع ابلبالط إذا 

وابألنوار واملكيفات وما أشبهها،  -مثالً -بواب وابلنوافذ أمكن قلعه مع عدم أتثره، ويرجع ابأل
ا، يرجع بعَّي ماله، فإذا قال: أان أعطيت العمال أجرة على هذا قلنا: ليس لك وابلفرش وما أشبهه

 ذلك، ال تعمره إال إبذن املالك.
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 الضمان
ابب احلوالة، ومجعها الفصل الذي بعد الرهن فيه ثالثة أبواب: ابب الضمان، وابب الشهادة، و 

 تقارهبا.املؤلف يف فصل واحد ل
 والضمان: مشتق من الضمن، وكون شيء يف ضمن شيء أي: يف مجلته.

 ويعرفونه اصطالحاً أبنه: التزام جائز التصرف ما وجب على غريه وما قد جيب.
موال وحنوها، فقوهلم: )التزام جائز التصرف( يعين احلر املكلف الرشيد، )ما وجب على غريه( من األ

البقالة: دين فالن الذي لك أان أضمنه، أان ضامن له، فإذا مل  )وما قد جيب( كأن يقول لصاحب
 يوفك فاطلبين.

 ما أخذ منك فالن أو استدان فأان ضمَّي به. -مثالً -أو قال لصاحب البقالة 
 ففي هذه احلال يصح الضمان، ويكون ضامناً.
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 خطورة الضمان
ئز التصرف، وهو احلر املكلف الرشيد، فال يضمن الصغري، وال يضمن الضمان من جا البد أن يكون
ضمن اململوك، وال شك أن الضامن يكلف نفسه، وأنه قد يتضرر؛ ألن الضامن إذا مل السفيه، وال ي

يوف املضمون عنه فإنه يطالبه صاحب املال فيقول له: إما أن يوفيين املضمون عنه وإما أن توفيين، 



  أنت الذي ضمنته.فديين
 وقد يعجز املضمون عنه، فيكلف الضامن ويقال: إما أن تضمن وإال حبست.

يدل على أن الضمان فيه خماطرة، وقد يؤدي إىل حبس الضامن، ولذلك ذكر العنقري يف  وهذا
حاشيته على الروض بيتاً يقول فيه: ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء احلبس يف 

من ضامن تعرض للحبس مع أنه حمسن، يقول: أحسنت إىل رفيقي وصديقي ملا قال:  الوسط فكم
فاستحييت منه فضمنته، وكان الدين كثرياً وكنت أعهده صاحب وفاء وأعهده  اضمين يف دين علي

 من أهل األمانة، ولكن أخلف ظين فهرب ابلدين الذي يف ذمته، أو عجز وأصبح مفلساً ال يستطيع.
 يرجعون إىل الضامن ويقال: أنت الذي التزمت بوفاء الدين.ويف هذه احلال 
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 اشرتاط األهلية يف الضامن
 قال رمحه هللا تعاىل: ]يصح ضمان جائز التصرف[ .

 أي: احلر املكلف الرشيد.
نه ليس له مال، وال يضمن اجملنون؛ ألنه ال يتصرف، وال الصغري؛ ألنه غري فال يضمن العبد؛ أل

 احملجور عليه الذي ماله حمجور عليه، وال السفيه الذي ماله حمجور عليه لسفهه.مكلف، وال 
 )ما وجب( أي: ما قد ثبت من الدين.قوله: 

 ]وما سيجب[ أي: ما سوف أيخذه.
ك الذي لك على فالن أان أضمنه، والذي سوف أيخذه لصاحب الدكان: دين -مثالً -كأن تقول 

 فالن أان أضمنه.
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 تاألماان حكم ضمان
 قال رمحه هللا: ]وال يصح وال يشرتط ضمان األماانت بل التعدي فيها[ .

 واألمانة: هي الوديعة اليت يودعها صاحبها عند من حيفظها.ضمان األماانت ال حاجة إليه، 
سواٌء أكانت من النقود أم من غريها، فإذا أودعت عند إنسان ألفاً فال حتتاج إىل ضمان، وال تقول: 



 بشرط أن أتتيين بضمَّي. أودعك
 فإنه سيقول: أان متربع حبفظها.

رطت فيها فإين ال أضمنها، فال فكيف أضمنها؟ وكيف آيت بضمَّي؟ لو تلفت عندي وأان ما ف
 مصلحة يل يف حفظها، أان أحفظها لك تربعًا، فإن أردت ذلك وإال فأودعها عند غريي.

ثياابً أو قدوراً أو أواين فهو متربع حبفظها ليحفظها وكذلك لو أودعت عند إنسان أكياساً أو طعاماً أو 
ها يل إذا تلفت عندك؟ فإنه يقول: خذها لك جماانً وديعة أو أمانة، فكيف تقول: ائتين بضمَّي يضمن

 وال تودع عندي شيئاً إذا كنت تطلب مين ضمينًا.
و اإلمهال، والتعدي هو فاألماانت إذا تلفت ال تضمن إال يف حالتَّي: إذا فرط، أو تعدى، والتفريط ه

لكن االستعمال، فهذا املودع حفظ الوديعة يف حرز مثلها مث سرقت أو احرتقت، فال ضمان عليه، 
إن فرط: فرتك األبواب مفتوحة، وجاء لص واختطفها فهذا التفريط يضمن به، مثاًل: أودعته شاة 

يف هذه احلال لك أن تطلب فأمهلها حىت افرتسها السبع، فإنه يضمن؛ ألنه يف هذه احلال فرط، و 
 ضمينًا، فتقول: ائتين بضمَّي عن التفريط.

سيارة ألحد األوالد وهي مودعة، مث حصل حادث والتعدي هو االستعمال، فإذا أعطى مفاتيح ال
وتكسرت فإنه يضمنها املودع، ويف هذه احلال لصاحبها أن يطلب ضميناً فيقول: ائتين بضمَّي، فإذا 

أوالدك فإنك تغرم قيمتها أو تغرم إصالحها وهكذا لو لبس الثوب، أو حل استعملتها أنت أو أحد 
دخلت البقر أو حنوها فأكلت من الرب أو من التمر واثق الدهن فانسكب، أو فتح ابب املخزن ف

مثاًل، أو طبخ يف القدر فاحرتق ففي هذه احلال يضمن، ويف هذه احلال لصاحبها أن يطلب ضميناً 
 عن التعدي فيها.فيقول: أريد ضميناً 

وال تضمن اجلزية اليت هي ضريبة تؤخذ على الذمي من اليهود أو النصارى أو اجملوس، فتؤخذ منهم 
اجلزية، ولكن هل يقال لصاحبها: ائتنا بضمَّي؟! ال يلزم؛ ألن اجلزية تسقط عن الفقري كما ذكر يف  

 كتاب اجلهاد.

(35/12) 

 

 اشرتاط رضا الضامن
رضاه، فال جيوز إجباره على الضمان، بل ال فالضامن متربع فيشرتط  يشرتط رضا الضامن فقط،

: ال أرضى أن فالانً -مثالً -ضاه ومبوافقته، أما املضمون عنه فال يشرتط رضاه، فلو قال يضمن إال بر 



 يضمين.
وقال الضامن: أان أضمنه ولو مل يرض فقد يقول: ما أحب أن يكون له منة علي، فال أحب أن 

 احب املال قال: ال أطلقك إال بضمَّي.يضمين ولكن ص
 يرض. فجاء هذا الضامن وقال: أان أضمنه ولو مل

 ورضي الضامن ورضي املضمون له فيصح الضمان وإن مل يرض املضمون عنه.
 قال: ]ولرب احلق مطالبة من شاء منهما[ .

هلكه صاحب الدين له أن يطالب املضمون عنه، وله أن يطالب الضامن، وذلك ألن احلق است
ل الدين الذي يف املضمون عنه وحتمله الضامن، فإذا حل الدين جاء إىل املضمون عنه وقال: ح

 ذمتك، فأعطين ديين.
فإذا ماطل وأخر الوفاء أو كان معسراً رجع إىل الضامن وقال: أنت ضمنت ديين، وفالن ما أوفاين، 

 عنه. فأان أطالبك ألنك التزمت ابلوفاء وقلت: إذا مل يوفك فإين أويف
البتهم وله مطالبة الضامن، فله مطالبة من شاء منهما، وإذا مات املضمون عنه فإن أوىف ورثته فله مط

 ولو مات الضامن فله أن يطالب ورثته ويقول: إن مورثكم ضمن ديين عند فالن.
 وإذا قال للضامن: أعفيتك من الضمان فهل يسقط الدين؟

 
 اجلواب

عنه: أعفيتك من الدين فإنه ال ضمون عنه، أما إذا قال للمضمون ال يسقط؛ ألن الدين يف ذمة امل
فإذا سقط الدين الذي يف ذمة املضمون عنه فال حاجة إىل الضمان، وإذا برئت ذمة يطالب الضامن، 

 املضمون عنه برئت ذمة الضامن، وأما إذا أبرأ الضامن فإن املضمون عنه يبقى مطالبًا.

(35/13) 

 

 الكفالة
 ر من عليه حق مايل من جائز التصرف.التزام إحضا الكفالة: هي
علق ابألبدان، وأما الضمان فإنه يتعلق ابلذمة، واحلقوق اليت تلزم اإلنسان إما أن تكون فالكفالة تت

حقوقاً مالية وإما أن تكون حقوقاً بدنية، فاحلق املايل مثل الديون واألماانت والعواري وحنو ذلك، 
ركبه، أو الشاة الثوب، أو القدر أطبخ فيه، أو السيارة أركبها، أو البعري أ : أعرين-مثالً -فإذا قال 



أحلبها فقال: ال بد من كفيل فيصح، وذلك ألن هذا حق مايل، فلو أن الكفيل عجز عن إحضار 
املكفول فإنه يطالب، فيقال: إما أن حتضر لنا السيارة اليت ضمنت صاحبها، وإما أن تغرم قيمتها، 

وإما إبحضار املستعري أو  أو ما أشبه ذلك، فيطالبونه إما إبحضار املال وإما ابلغرامة،وكذلك الثوب 
املستدين، يقولون: أحضر غرمينا حىت تربأ وإال طالبناك مبا عليه، أما إذا كان عليه حق بدين فال تصح 

د سرقة الكفالة، واحلق البدين كأن يكون عليه مثالً حد قذف اآلدمي، أو حد جلد يف زان، أو ح
 بقطع اليد، أو حد قصاص بقتل النفس ابلنفس.

يكفلين؟ أمهلوين أذهب يوماً أو يومَّي حىت أوصي أو أعهد، فمن يكفلين؟ فهل يصح أن فقال: من 
يكفله أحد؟ ال يصح؛ ألنه لو مل حيضره الكفيل فهل نقتل الكفيل ونقول: النفس ابلنفس؟! الكفيل 

 ليس هو اجلاين، وهل نقطع يده.
كفالة يف احلقوق البدنية مثل : أحضره وإال قطعنا يدك؟ الكفيل ليس هو السارق، فال جتوز الونقول

حد الزان وحد القصاص وحد السرقة وحد القذف وحد اخلمر، فهذه حدود تتعلق ابلبدن، فليس 
 ألحد أن يكفل صاحبها؛ ألهنا ال تؤخذ إال من ذلك اجلاين.

أموال فتصح الكفالة فيها، فيقول: أان أكفلك يف دينك، أان  وأما الديون واألماانت والعارية فإهنا
كفلك يف عاريتك، أان أكفلك يف العَّي اليت استأجرها فالن، إما أن أحضر ذلك املكفول أو أحضر أ

 دينك أو أحضر أداتك اليت استعارها أو استأجرها، أو أن أغرمها.
 فتصح الكفالة ملن عليه حق مايل، وكلمة )حق مايل( .

 ج احلق البدين كما ذكران.ختر 
 هنا[ .قال رمحه هللا: ]وبكل عَّي يصح ضما

مثاله: العارية فإهنا مضمونة، فلو استعار منك قدراً يطبخ فيه وأتلفه ضمن، فإذا قلت: ال أعريك إال 
 إذا أتيتين بكفيل فإن الكفيل إما أن أييت ابلعَّي املرهونة كالقدر مثالً وإما أن يغرمها.

كفيل أبن أحضر   ، فلو اغتصب اإلنسان منك شاة أو مجالً فجاء إنسان وقال: أانوكذلك املغصوب
ذلك الغاصب، أو أحضر اجلمل أو الشاة جازت كفالته، فإذا مل حيضر ذلك فإنه يضمن قيمة البعري، 

 أو قيمة الشاة، أو الثوب، أو القدر.

(35/14) 

 



 اشرتاط رضا الكفيل
 قال: ]وشرط رضا كفيل[ .

فول الذي يف ذمته احلق فال يشرتط رضاه، وهكذا املكفول له ع فيشرتط رضاه، وأما املكالكفيل مترب 
صاحب احلق ال يشرتط رضاه إذا كان الكفيل مليئاً قادرًا، فإن مات برئ الكفيل؛ ألنه يقول: أان 

وإذا أحضر لك زيداً لتأخذ دينك من ذمته، فإذا مات برئ الكفيل؛ ألنه ما التزم إال إبحضاره حيًا، 
تعاىل قبل الطلب برئ، والعَّي مثل الشاة، فإذا ماتت وهو ما فرط فيها، أو  تلفت العَّي إبذن هللا

 غرقت، أو احرتقت، وكذلك الثوب إذا احرتق يف حريق عام برئ الكفيل يف هذه احلالة.

(35/15) 

 

 احلوالة
 قال رمحه هللا تعاىل: ]جتوز احلوالة على دين مستقر[ .

 من التحول.ة احلوالة: مأخوذ
وهو أن يتحول فالن من كذا إىل كذا، وتعريفها: نقل الدين من ذمة إىل ذمة وقد دل عليها قول النيب 

صلى هللا عليه وسلم: )يل الواجد حيل عرضه وعقوبته، ومن أتبع على مليء فليتبع( ، ويف حديث 
 آخر: )مطل الغين ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل( .

لك دين عند عمرو وعليك دين لزيد، فجاء زيد يطالبك بدينه فقلت: يل دين ن صورة ذلك: إذا كا
 عند عمرو، أحلتك عليه لتقبضه يف الدين الذي علي لك.

فال مانع، ويسمى هذا حوالة، فعمرو سيقضي دينك إما لك وإما لوكيلك، فكأنك وكلت زيداً على 
 ة.أن يقبضه وقلت: اقبضه وخذ دينك الذي علي هذه هي احلوال

(35/16) 

 

 شروط احلوالة
إذا مل يكن مستقراً فال تصح  للحوالة شروط: الشرط األول: أن يكون دين احملال عليه مستقرًا، أما

احلوالة عليه، مثاله: صداق املرأة قبل الدخول، فهو عرضة للفسخ، وميكن أن يسقط نصفه ابلطالق 
ل عليه، فلو جاءها غرمي فقالت: أحلتك أو كله ابلفسخ أو ابلعيب أو حنو ذلك، فليس هلا أن حتي



 غري مستقر، وهو الصداق.على زوجي قبل أن يدخل يب فاطلب منه صداقي فالدين هاهنا 
مثال اثن: دين الكتابة، فالعبد الذي يشرتي نفسه من سيده بثمن مؤجل يثبت هذا الدين يف ذمته، 

فقال: أحلتك على دين الكتابة ولكننه غري مستقر، فلو كان عند سيده دين لك، فجئت تطالبه 
، ومثلوا أيضاً بدينك له، فإنه الذي عند عبدي سعيد فال يصح؛ ألن سعيداً ميكن أن يعجز ويعود قناً 

 عرضة للفسخ، فال تصح احلوالة إال على دين مستقر.
خر داننري الشرط الثاين: أن يتفق الدينان جنساً ووصفاً ووقتاً وقدرًا، فإذا كان أحد الدينَّي دراهم واآل

 ففي هذه احلال ميكن أن يقال: إنه يصح أن يكون صرفًا.
ألن الدينَّي خمتلفان، وكذلك لو كان الدين الذي عليك متراً وعند ولكن أكثرهم يقولون: ال يصح؛ 

 زيد لك بر، فال حتيل ابلرب على التمر لعدم اتفاق الدينَّي.
ن الذي لك ما حل، فال تقل: أحلتك وكذلك الوقت، مثاًل: دينك الذي يف ذمتك قد حل، والدي

 بدينك عندي بديين على زيد.
سنة أو نصف سنة، ففي هذه احلال ال تصح احلوالة، فال بد أبن  فإن دينك على زيد لن حيل إال بعد

 يكوان حالَّي.
وكذلك يتفقان وصفًا، فإذا كان أحد الدينَّي من جنس واآلخر من جنس، كأن يكون أحدمها متر 

متر عجوة مل يتفقا يف الوصف، أو الدين الذي يف ذمتك ذهب والذي لك فضة، فال بد برين، واآلخر 
 .أن يتفقا وصفاً 

وكذلك قدرًا، فال حتيله مثالً بعشرة على مخسة؛ ألنك ما أعطيته حقه، ففي هذا يقول: ]تصح 
خبمسة على مخسة من عشرة[ أي: إذا كان يف ذمتك له مخسة ودينك عشرة فتقول: أحلتك 

ك على مخسة من الذي يل وتبقى اخلمسة ابقية عند اآلخر، فيأيت إليه ويقول: أحالين فالن خبمست
ليك وأنت عندك له عشرة فيدفع له مخسة، وكذلك عكسه، فإذا جاءك وقال: عندك يل خبمسة ع

 عشرة فقلت: نعم.
 أحلتك خبمسة منها على زيد جيوز ذلك، واخلمسة الباقية تبقى يف ذمتك.

رضا احمليل، وذلك ألنه هو صاحب احلق، فال بد أن يرضى، فال أتت إىل غرميه  الشرط الثالث:
الذي عندك وفاًء عن فالن، فهو يقول: هل أحالك علي؟ فإذا ما أحالك فال  وتقول: أعطين املال

 أعطيك؛ ألنه ال يرضى.
أحيل على مليء  الشرط الرابع: رضا احملتال على غري مليء، فال بد أن يكون احملال عليه مليئًا، فمن

 فليحتل، واملليء: هو القادر على الوفاء.
 قالوا: مليء مباله ومليء ببدنه.



كان ممن ال ميكن أخذ احلق منه كأن يكون رئيساً أو وزيرًا، أو أمرياً كبرياً ال متكن شكايته وال   فإذا
 ليه جائزة.متكن خماصمته وال ميكن ألحد أن يطلب منه ففي هذه احلال ال يقال: إن احلوالة ع

(35/17) 

 

 األسئلة

(35/18) 

 

 حكم زراعة الشعر يف الرأس طبياً 
 
 

 السؤال
اعة الشعر، ومن هذه الطرق طريقة تعتمد على وضع شعر انتشرت يف اآلونة األخرية طرق عدة لزر 

طبيعي مكان الشعر املتساقط، حيث يكون هذا الشعر مماثالً للشعر املتساقط من حيث اللون 
عر، ويتم احلصول على هذا الشعر مما يسمى ببنك الشعر، وهو شبيه مبا يعرف اليوم وطبيعة الش

ثبيته ابستخدام شبكة، وهي عبارة عن طبقة شفافة مماثلة ببنك الدم، علماً أبن الشعر املزروع يتم ت
 للون بشرة الرأس، وينفذ من خالهلا املاء واهلواء، فما احلكم يف هذا؟

 
 اجلواب

حاديث اليت فيها لعن الواصلة واملستوصلة، والواصلة هي اليت تصل ، وذلك لكثرة األنرى أنه ال جيوز
 شعر الناس.

 اي فالنة! أوصلي شعري بشعر. واملستوصلة اليت تطلب وتقول:
ويدخل اجلميع يف اللعن، والعياذ ابهلل، واللعن ال يكون إال على كبرية، ولو كان مماثالً للشعر 

 بيته وزرعه وترسيخه يف جلدة الرأس، فإن هذا يعترب كله غشاً وتدليساً.األصلي، ولو كان ميكن تث

(35/19) 



 

 لفارقحكم شراء العجالت اجلديدة بقدمية مع دفع ا
 
 

 السؤال
ما حكم شراء عجالت السيارات اجلديدة من صاحب حمل يبيع عجالت جديدة ويستبدل قدمية 

 الفرق، فما حكم هذا العمل؟جبديدة، مث خيصم قيمة العجالت القدمية ويدفع له 
 

 اجلواب
بعشرين  ال أبس بذلك، ألهنا ليست ربوية، فيجوز أن تباع ابلعدد، فال حرج أن يشرتي القدمية مثالً 

 ويبيع اجلديدة مبائة أو مبائتَّي، وخيصم منها مثن القدمية.

(35/20) 

 

 حكم الرهن إذا رخص سعره وصار أقل من الدين
 
 

 السؤال
دين خبمسة عشرة ألفًا، وملا حّل الدين امتنع الراهن من الوفاء، ة بعشرين ألفاً للو رهن رجل سيار 

 وأراد بيع الرهن، فصار سعره قد نقص فصار بثالثة عشر ألفاً، فما العمل يف هذه احلالة؟
 

 اجلواب
 باع السيارة بثالثة عشر ألفاً فيأخذها املرهتن ويطالبه ببقية الدين.ليس له إال ما تباع به، ت

(35/21) 

 



 حكم أتخري القسمة ومستغالت الرتكة
 
 

 السؤال
تويف رجل وله ولدان وبنت، وخلف بيتًا، ومل يرث االبن األكرب والبنت شيئاً ملدة عشر سنَّي، وذلك 
ألن االبن األصغر يسكن يف هذا البيت، وهم غري راضَّي بذلك، فهل عندما يباع البيت يعطى االبن 

 لبيت ملدة عشر سنَّي؟األصغر؛ ألنه عاش يف اكرب والبنت دون االبن األ
 

 اجلواب
ال شك أهنم هلم حق يف أجرة هذه املدة، فالذين مل يسكنوا يطالبون الذي سكنه أبجرته؛ ألن هلم حقاً 

 فيه حيث إهنم من الورثة.

(35/22) 

 

 أرابح األسهم املرهونة
 
 

 السؤال
تكون الزايدة يف رأس مال الشركة، أي: ملن تكون أرابح األسهم املرهونة يف دين؟ وكذلك ملن 

 ة هل هي للراهن أو للمرهتن؟األسهم اإلضافي
 

 اجلواب
الرهن من صاحبه( فأرابح األسهم تكون للراهن، فإن قبضها استوىف منها  قد ذكران حديث: )ال يغلق

 دينه، وزايدهتا ونقصها كل ذلك على الراهن، فنقصها أو غالؤها كل ذلك من نصيب الراهن.

(35/23) 

 



 حكم رهن األرض بشرط متلكها عند العجز
 
 

 السؤال
 رجل رهن أرضه، وقال للمرهتن: إذا مل أستطع الوفاء ابلدين فاألرض لك.

ابإلضافة إىل أن األرض قيمتها أقل من الدين، فأخذ وهذا الرجل تويف ومل يستطع الوفاء ابلدين، 
ة أيضًا، وقسمت األرض على ورثة املرهتن، وبعد املرهتن األرض ومل يتصرف فيها، ولكنه تويف بعد فرت 

ألرض، واألرض قد قسمت بَّي الورثة، سنوات تقارب العشرين سنة أتى أبناء الراهن يطالبون اب
 ام قبلي ال يطبقون فيه الشريعة، فما نصيحتكم هلؤالء؟والنظام املوجود يف هذه البلدة نظ

 
 اجلواب

ن كم قدرها، مث خيصم ها املرهتن قبل وفاته، يقدروهنا وينظرو نرى أهنا تقدر يف ذلك الزمان الذي أخذ
الدين الذي يف ذمة الراهن، فإذا كانت أقل من الدين فإنه أيخذها كلها ويطالب الورثة ببقية الدين، 

متها أكثر من الدين فإن البقية يردونه على الورثة، فهي كما ذكران مل خترج من ملك فإن كانت قي
 الراهن.

(35/24) 

 

 حكم ركوب الثور
 
 

 السؤال
يذكر أن الثور ال يركب وال حيلب، فهل عدم الركوب لنهي شرعي، أم لعدم وجوده يف هذه الداير؛ 

 ألننا يف بالدان نركب الثور وحنمل عليه، وهو أفضل من احلمار يف وقت األمطار الكثرية؟
 

 اجلواب
كوب، إمنا ا وقالت: إان ما خلقنا الر جاء يف حديث: )أن رجالً كان قد ركب بقرة، وأن هللا أنطقه



خلقنا للحرث( ، والعادة أن البقرة والثور ال يركبان، وإذا كان يف بعض البالد يركبوهنما فلعله ألهنم مل 
 جيدوا غريمها.

(35/25) 

 

 حكم أخذ مبلغ مقابل فاتورة املاء مث رد الباقي حبسب الفاتورة
 
 

 السؤال
، فإن كان يف احلساب يف الفاتورة  مائيت رايل ويقول: هذه للماءصاحب املكتب العقاري أيخذ أحياانً 

 أقل أخذانها، وإن كانت أكثر دفعناها عنك، فما احلكم يف ذلك؟
 

 اجلواب
يعتربها كحرز مثاًل، فيقول: إن املاء قد يسرف فيه ويصرف منه شيء كثري، فنأخذ عليك املائتَّي 

يناك الباقي، وإن كان أو أقل حسبناها مما عندان وأعط إذا خرجت الفاتورة وفيها مائتانومنسكها، ف
 فيها أكثر طالبناك ابلزايدة.

 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.

(35/26) 

 

 [36شرح أخصر املختصرات ]
من مقاصد الشريعة: تقوية أواصر احملبة واإلخاء بَّي املسلمَّي، ولذا رغبت يف اإلصالح بينهم، وأخرب 

 يف كتابه أن الصلح خري، وقال عليه الصالة والسالم: )الصلح جائز بَّي املسلمَّي إال صلحاً حرم هللا
 الً أو أحل حرامًا( ، وقد بَّي أهل العلم أنواع الصلح وأحكامه.حال

(36/1) 

 



 الصلح

(36/2) 

 

 تعريفه وفضله
ا على اإلقرار، وهو نوعان: قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: والصلح يف األموال قسمان: أحدمه

أو عَّي، فيضع أو يهب له البعض وأيخذ الباقي، الصلح على جنس احلق مثل أن يقر له بدين 
 فيصح ممن يصح تربعه بغري لفظ صلح بال شرط.

 ن فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع.الثاين: على غري جنسه، فإن كان أبمثان عن أمثا
 القسم الثاين: على اإلنكار.

اً يف حق مدع، ومن يدعي عليه فينكر أو يسكت مث يصاحله، فيصح ويكون إبراًء يف حقه وبيعأبن 
 علم كذب نفسه فالصلح ابطل يف حقه.

ن ما تلف فصل: وإذا حصل يف أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غريه أو غرفته لزم إزالته وضم
ه فله قطعه بال حكم، وجيوز فتح ابب به بعد طلب، فإن أَب مل جيرب يف الغصن ولواه، فإن مل ميكن

جناح وساابط وميزاب إال إبذن إمام مع أمن الضرر، وفعل ذلك  الستطراق يف درب انفذ، ال إخراج
يف إال به، يف ملك جار ودرب مشرتك حرام بال إذن مستحق، وكذا وضع خشب إال أال ميكن تسق

ف اهندم شريكه للبناء معه أجرب  وال ضرر فيجرب، ومسجد كدار، وإن طلب شريك يف حائط أو سق
 ع رجع، وكذا هنر وحنوه[ .كنقض خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجو 

ذكر املؤلف يف الفصل األول: الصلح، ويف الفصل الثاين ما يلحق ابلصلح من اصطالح على الطرق 
 وما أشبهها.

 ح: معاقدة يتوصل هبا إىل إصالح بَّي املتخاصمَّي.والصل
هللا  على الصلح يف آايت عامة يف أماكن عامة وأماكن خاصة، فمن العموم قولوقد حث هللا تعاىل 

 [ أي: احرصوا على أن تصلحوا ما حيدث بينكم.1تعاىل: )َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم{ ]األنفال:
 أي: بَّي إخوانكم.

َصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح َبَّْيَ النناِس{ : }ال َخرْيَ يف َكِثرٍي ِمْن جَنَْواُهْم ِإالن َمْن َأَمَر بِ وقال هللا تعاىل
[ ، فجعل من اخلري اإلصالح بَّي الناس، وقد أمر هللا تعاىل ابإلصالح بَّي املتقاتلَّي، 114]النساء:

نَـُهَما{ ]احلجرات:قال هللا تعاىل: }َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمْن الْ  َا [ إىل9ُمْؤِمِنََّي اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ  قوله: }ِإمنن



[ ، فإذا أدى اخلصام بَّي املتخاصمَّي إىل 10َخَوْيُكْم{ ]احلجرات:اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبَّْيَ أَ 
َا القتال أو إىل النزاع فعلى املسلمَّي أن يسعوا إىل اإلصالح بينهما، وذ  كرهم هللا ابألخوة فقال: ))ِإمنن

 مجيعهم. اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة(( أي:
احرصوا على اإلصالح بينهما، وذكروا كالً ولو تقاتلوا فإهنم ال خيرجون بذلك عن األخوة اإلميانية، ف

ا ابإلخوة اإلسالمية، وابألخوة الدينية، فإهنم مىت تذكروا هذه األخوة رجعوا عما هم عليه، وحرصو 
 ر دنيوية ال أمهية هلا.على أن يصطلحوا فيما بينهم، سيما إذا كان الشقاق والنزاع على أمو 

قوله تعاىل: }َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعُثوا َحَكماً ِمْن  وكذلك أيضاً ذكر هللا الصلح بَّي الزوجَّي يف
نَـُهَما{ ]النساء:َأْهِلِه َوَحَكماً ِمْن َأْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصال ُ بـَيـْ اق [ يعين: إذا حصل شق35حاً يـَُوفِّْق اَّللن

احلكمان على أن يصلحا  ونزاع فأراد املسلمون اإلصالح بَّي الزوجَّي بعثوا حكمَّي، فإن حرص
 بينهما يوفق هللا بينهما.

ْن اْمَرَأةٌ فهذا من حرص الشريعة على اإلصالح العام واإلصالح اخلاص، وكذلك قول هللا تعاىل: }َوإِ 
نَـُهَما ُصْلحًا{ ]النساَخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزاً َأْو ِإْعَراضاً َفال [ ويف 128ء: ُجنَاَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ

نَـُهَما ُصْلحاً َوالصُّْلُح َخرْيٌ{ ، فيصطلحان على إسقاط بعض احلقوق حىت  قراءة: }َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ
اً ط الزوجة بعض حقها إذا خشيت أنه مييل عنها أو يطلقها، وكذلك هو أيضأتتلف القلوب، فتسق

 ا أولياؤمها حىت يصطلحا.يسقط بعض حقه إذا رأى منها نفرة وخشي أن تنشز عنه، ويتدخل بينهم

(36/3) 

 

 أمهيته
من أمهية الصلح أن هللا تعاىل أابح فيه الكذب للمصلحة، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال 

وجته وحديث املرأة يصلح الكذب إال يف ثالث: احلرب، واإلصالح بَّي الناس، وحديث الرجل ز 
ك زوجها( فأابح الكذب إذا أراد اإلنسان أن يصلح بَّي اثنَّي، فيأيت إىل هذا ويقول له: إن صاحب

يريد اخلري ويريد الصلح، وإنه قد ندم على ما فعل، وإنه حمب ألن أتتلف القلوب وأن تتبدل البغضاء 
 ابملودة واحملبة، وإنه قد تنازل عن بعض حقه.

اين ويرغبه أيضاً يف الصلح، ويقول له مثل ذلك حىت يتقاراب ويصطلحا وتزول بينهما مث أييت إىل الث
 موم.العداوة، وكل هذا من حيث الع

والباب هذا معقود للصلح يف األموال، والغالب أنه حيصل بسببها نزاع وشقاق، وحيصل بسببها 



وان أو األقارب ويبقون بغضاء وشنآن وهتاجر، وقد يدوم اهلجران مدة طويلة، فقد يتهاجر اإلخ
اجب أن متهاجرين أشهراً أو سنَّي، مع أن األصل يف ذلك أمور دنيوية ال تساوي هذا التهاجر، فالو 

يصلحا بينهما، وأن يسعى ذوو الوجاهة للصلح بينهما، ولو حتملوا أمواالً هلؤالء أو هلؤالء، كما يف 
 عليه وسلم يستعينه فقال: )اي قبيصة! إن حديث قبيصة بن خمارق ملا حتمل محالة فأتى النيب صلى هللا

يلتَّي بينهما عداوة وبينهما قتال املسألة ال حتل إال لثالثة: رجل حتمل محالة( يعين أن قبيصة وجد قب
أو ما يقرب من القتال، فجاء إىل هؤالء فقال: ماذا تنقمون؟ فقالوا: إهنم أخذوا مالنا، وإهنم قتلوا منا  

 كذا وكذا.
 مل ما أخذوه من املال، وأان أحتمل الدايت اليت تدعوهنا عليهم.فقال: أان أحت

 قالوا: إهنم هنبوا منا، وإهنم جرحوا، وإهنم قتلوا.مث جاء إىل اآلخرين فقال هلم: ماذا تنقمون؟ ف
 فيقول: أان أحتمل ما تدعون به.

وما ذاك إال أنه  فهذا الذي حتمل هلؤالء وهلؤالء حيل له أن أيخذ من الزكاة ويدخل يف الغارمَّي،
له ألجحف [ ، ولو كلف أن يدفع من ما91مصلح وحمسن: }َما َعَلى اْلُمْحِسِنََّي ِمْن َسِبيٍل{ ]التوبة:

ذلك به، فلذلك جعل له حق يف الزكاة، وهو أحق الغارمَّي؛ ألن الغارمَّي قسمان: غارم إلصالح 
 ذات البَّي، وغارم لنفسه، أي: مدين حلاجات نفسه الضرورية.

 م الغارم إلصالح ذات البَّي، وجعل له حقاً يف الزكاة املفروضة.فقد
أما الصلح يف الدماء فذكروه يف كتاب القصاص، والباب الذي عندان هنا يف الصلح يف األموال، و 

 فالصلح يف األموال قسمان: صلح على إقرار، وصلح إىل إنكار.

(36/4) 

 

 الصلح على اإلقرار وقسماه
قول: نعم أان معرتف أن له عندي مااًل: إما دين وإما و: أن يعرتف حبقك، يالصلح على اإلقرار ه

قرض، وإما قيمة متلف، أان الذي هدمت جداره، أو قطعت شجره، أو أان استقرضته وعندي له 
 مال.

(36/5) 

 



 الصلح على جنس احلق
دين، وإما قرض،  الصلح على اإلقرار هو أن يعرتف حبقك، فيقول: أان معرتف أن له عندي ماالً إما

  استقرضته وعندي له مال.وإما قيمة متلف، فأان الذي هدمت جداره، أو قطعت شجره، أو أان
 والصلح على اإلقرار نوعان: صلح على جنس احلق، وصلح على غري جنسه.

-عندي له غنمًا، أو أن عندي له إبالً، ولكن يل فيها حق، فأان أنقذهتا  فقد يقول: أان أعرتف أن
و اإلبل من الضياع، أو أان علفتها، أو حفظتها مدة طويلة فلي فيها حق وصاحب الغنم أ -مثالً 

 يقول: ما وكلتك لتحفظها، وال وكلتك لتنقذها، فأعطين دوايب وأوالدها.
 -أيها احملسن-ري للصلح بينهما، فإذا قالوا: لك نصفها فيتنازعان، ففي هذه احلال يسعى أهل اخل

 ألنك حفظتها.
 ربعها.أو: لك 

لح على جنس أو: لك واحدة منها مقابل تعبك ومقابل علفك وحفظك فلك جزء منها فهذا ص
 احلق.

ومثل أن يقر له بدراهم دين أو يقر له بعَّي مثل األغنام، فهذا عَّي مال، أو يقر له أبكياس، ويقول: 
اريت وأتيت هبا من هذه األكياس له، ولكين وجدهتا يف الربية، وخفت عليها أن تسرق فنقلتها على سي

وأان أعرف مكاهنا، وأعرف أهنا كانت مكان بعيد، فلي حق فيها وصاحبها يقول: ما وكلتك لتنقلها، 
 نقلتها.يف مكان مأمون، فلماذا تنقلها؟ فيتنازعان هذا يقول: ال حق لك فيها ألنك جترأت و 

أنقذهتا من اللصوص، أو أنقذهتا ، أو -مثالً -وهذا يقول: يل حق فيها ألين نقلتها وأنقذهتا من الطيور 
 من الدواب.

 فيدعي فيها حقًا.
 -مثالً -يضع له من الدين، أو يهب له بعضه وأيخذ الباقي، يقول: عندي له فالصلح صفته أن 

أو: إن فيها شبهة يف املبايعة ابلراب أو بيع الغرر أو ما  عشرون ألفًا، ولكنه غلبين وزاد علي يف الثمن
 أشبه ذلك.
 بهة فيها، فيصطلحان ويقول: أضع عنك ألفَّي وأعطين الباقي مثانية عشر ألفًا.فيدعي ش

 يسمى هذا صلحاً عن دين مع اإلقرار، فهو مقر ابلدين ولكن يدعي أن له حقاً.و 
 تين غالياً.أو أن له شبهة، فيقول: إنك ظلمتين حيث بع

 يست جيدة.أو: خدعتين حيث أوقعتين يف شيء ال فائدة فيه ومدحت السلعة وهي ل
ول وإما بيع قبل القبض أو ما أو: بعتين بيعاً فيه شيء من الشبهة، وهو أن هذا البيع إما بيع جمه

 أشبه ذلك فاحلاصل أنه يدعي شبهة، ففي هذه احلال يصطلحان على إسقاط شيء من ذلك الدين.



أو ثيااًب، فقال:  -مثالً -وكذلك العَّي، كأن يدعي غنماً أو إباًل، ويعرتف اآلخر أبهنا له، أو أكياساً 
 ساقطة وأخذهتا. أقر أن له عندي هذه العشرة من الثياب، ولكين وجدهتا

 فيقول: أان تركتها يف ذلك املكان وسأعود إليها.
 فيدعي شبهة.

أبموال نقود، واإلقرار ابلعَّي هو أن يقر له هبذه األغنام، أو  فاحلاصل أن اإلقرار ابلدين هو اإلقرار
هذه  و هبذه األكياس، أو هبذه الثياب، أو هبذه القدور، أو ما أشبه ذلك، فالصلح يفهبذه اإلبل، أ

 احلال أن يضع عنه شيئاً من الدين، فيقول: أعطين ألفَّي وأسقط عنك ألفاً.
 أعطين مثانية وأسقط عنك ألفَّي.

 له فيقول: وهبتك هذه الشاة وأعطين الباقي. أو يهب
 ي.وهبت لك هذا البعري وأعطين الباق

 وهبت لك نصف كيل، وهبت لك ثواًب، وأيخذ الباقي، فهذا يصح.

(36/6) 

 

 شروط الصلح على جنس احلق
 يشرتط هلذا الصلح شروط: الشرط األول: أن يكون املصاحل ممن يصح تربعه.

فإذا كان املالك سفيهاً أو جمنوانً فال يصح صلحه، وذلك ألنه حمجور عليه ال يصح أن يتصرف وال 
أبلف أو أبلفَّي أو بشاة أو انقة، فال بد أن يكون ممن يصح تربعه،  -مثالً -، وهذا قد تربع أن يتربع

ح تربعه، كلف الرشيد، فاململوك ال يصح تصرفه فال يصح تربعه، والصغري ال يصوهو احلر امل
 واجملنون ال يصح تربعه، والسفيه ال يصح تربعه.

أبرأتك  -مثالً -اإلسقاط أو بلفظ اإلبراء، فيقول  الشرط الثاين: أن ال يكون بلفظ الصلح بل بلفظ
 من نصف الدين أو ثلثه أو: أسقط عنك كذا وكذا.

، فيقولون: يشرتط أال ون بلفظ الصلح؛ ألنه إذا كان بلفظ الصلح يكون فيه شيء من اإلجبارفال يك
 يكون بلفظ الصلح، بل بلفظ اإلبراء أو اهلبة أو الوضع، أي: أن يضع عنه كذا.

ط الثالث: أن ال يكون هناك شرط، كأن يقول: ال أقر لك بدينك إال إذا أسقطت عين نصفه أو الشر 
 ربعه.

قة، وأان سوف ان أعرتف أن لك عندي عشرة آالف، ولكن ليس لك بينة، وليس عندك وثيفيقول: أ



كتب أجحدك وأنكر هذا الدين إذا أتينا عند القاضي وال أقر بذلك، وال أعرتف عند الشهود، وال أ
 لك وثيقة إال إذا أسقطت عين نصفه أو ثلثه أو ربعه أو عشره.

شهود ابلدين الذي هو عشرة آالف وأان أسقط عنك منه فيقول: سوف آيت بشهود، واعرتف أمام ال
أو ألفًا، ولكن أنت اآلن تلتزم ابالعرتاف، فأان ما عندي بينة وال كتبت عليك، بل  -مثالً -ألفَّي 

 انتك وأعطيتك مايل، ومل أشعر أبنك ستجحدين.وثقت بذمتك ووثقت أبم
ين النصف أو الثلث أو ما أشبه ذلك فيقول: أان أجحدك، وال أعرتف أمام الشهود إال إذا أسقطت ع

أمامهم أن عندك يل عشرة، أو أن عندك يل هذه األمانة مثاًل، أو  فيقول: سوف آيت ابلشهود واعرتف
م الشهود، وفيما بيين وبينك أعطيك منها ألفاً أو شاة أو ما هذه األغنام أو ما أشبهها، فاعرتف أما

 أشبه ذلك.
 دهتم: إن فالانً مدين هلذا بعشرة أالف.فجاء ابلشهود واعرتف وكتبوا شها

هذه األكياس أو هذه األعيان، مث قال: ولكنه التزم أبن يعطيين منها كذا  أو: إن هذه األغنام له أو
يقول: أنت ال تستحق، وذلك ألنك خائن مل تعرتف إال بعد أن  وكذا مقابل االعرتاف! فاملالك

وثقت ديين أمام هذين الشاهدين ابعرتاف منك،  التزمت لك بذلك، فأنت ال تستحق شيئاً اآلن،
 ك، ما وعدتك إال ألجل أن تعرتف.فال حق لك فيما وعدت

أمام الشاهدين خمافة أن فيقول: كيف تعدين وختلف ما وعدتين؟ فيقول: ما وعدتك إال ألجل أن تقر 
 جتحد.

 هذه شروط هذا الصلح: الشرط األول: أن يكون ممن يصح تربعه.
 : أن ال يكون بلفظ الصلح.الشرط الثاين

 الشرط الثالث: أن ال مينعه حقه بدونه.
 فال يقول: ال أعرتف لك إال بشرط أن تعطيين منه كذا.

دراهم أو شيء من األغنام أو ما أشبه فهذا صلح على جنس احلق يعين: على إسقاط شيء من ال
 ذلك.

(36/7) 

 

 صلح على غري جنس احلق
النوع الثاين: صلح على غري جنس احلق، بل على جنس آخر، فإذا كان الدين دراهم قال: أان ال 



 أجد الدراهم، ولكن أصطلح معك على داننري.
 ال أجد الرايالت ولكن نصطلح على جنيهات.

 مثاهنا فصرف، وذلك ألن الرايالت أمثان واجلنيهات أمثان، فيكون صرفًا.يقول املؤلف: إن كان أب
 ا قلت: أليس الصرف يكون يداً بيد؟ قلنا: بلى.وإذ

ولكن يصح الصرف عن نقد بذمة، أي أن الصرف يصري عيناً بذمة، ودليله حديث ابن عمر، يقول: 
يع ابلداننري وأنخذ الدراهم( فأقرهم النيب )كنا نبيع اإلبل ابلبقيع، نبيع ابلدراهم وأنخذ الداننري، ونب

صرفاً بعَّي وذمة، فهو يقول: نعم عندي لك مائة ألف، ولكن  صلى هللا عليه وسلم، ومسوا هذا
 نصطلح على أن أعطيكها جنيهات ذهباً.

ففي هذه احلال يصري صرفًا، فال بد أن يكون بسعر يومه، وال بد أن يتقابضا قبل التفرق، فإذا قالوا: 
يكون هذا صرفاً بعَّي  در املائة األلف بعشرين جنيهًا، فسلم اجلنيهات اآلن يف اجمللس قبل التفرقنق

 وذمة.
عشرة  -مثالً -وكذلك أيضاً لو اصطلحا على نقد آخر غري النقد السعودي، فإذا قال: عندي لك 

 ستة آالف دوالر. -مثالً -آالف رايل، ولكن نصطلح على أن أعطيك 
 فال يتفرقا إال بعد التقابض كما هو شرط الصرف. فيصري هذا صرفًا،

ن نقد فإننا نسميه بيعًا، أو بنقد عن عرض فإننا نسميه بيعًا، وهذا أيضاً أما إذا كان الصلح بعرض ع
ألف رايل، ولكن ال أجده، فنصطلح  -مثالً -صلح، وصورة ذلك إذا اعرتف وقال: نعم عندي لك 

أو من الرب، فتأخذ مين عشرة أكياس أو مثانية أكياس عن على أن أعطيك هذه األكياس من األرز 
 األلف.

يعًا، وكذلك مثالً عكسه، فإذا قال: صحيح أن عندي لك مائة صاع من الرب، وال فنسمي هذا ب
رايالن، فأعطيك  -مثالً -أجدها اآلن، فنصطلح على أن أعطيك مثنها من الرايالت، قيمة كل صاع 

 مائيت رايل.
 بيعًا، كأنه قال: املائة الصاع اليت يف ذميت بعنيها مبائيت رايل.فنسمي هذا أيضاً 

ابلعكس: أبيعك مائة صاع عن املائتَّي اليت يف ذميت، يف ذميت لك مائيت رايل وال أجدها،  أو يقول
 ولكن أبيعك مائة صاع من الرب.

 فيسمى هذا صلحًا، ولكنه يف احلقيقة بيع.
 وال أجدها، ولكن أبيعك أو أعطيك بدهلا نصف هذه : عندي لك مخسون ألفاً -مثالً -ولو قال 

زيد نصفان، فخذ نصفي ابخلمسَّي ألفاً اليت لك، فأخذها، وعلم زيد فله  األرض اليت هي بيين وبَّي
أن يشفع فيقول: شريكي أعطاكها عن مخسَّي ألفًا، وأان أشفع عليه ألين شريكه، فخذ اخلمسَّي اليت 



 .اشرتيتها هبا وتكون األرض كلها يل
 فيجوز ذلك.

(36/8) 

 

 الصلح على اإلنكار
القسم الثاين: الصلح على اإلنكار، وصلح اإلنكار أن أيتيك إنسان ويدعي عليك ديناً فيقول: 

 عندك يل مخسة آالف وأنت ال تتذكر، إما أنك تنكر وتقول: أبداً ما عندي لك شيء.
 وإما أنك تقول: ال أتذكر، نسيت أن عندي لك شيئًا.

عته فيقول: أنت اآلن تدعي علي خبمسة يف هذه احلال من املدعى عليه، كأنه يشرتي مسفالصلح 
 آالف وأان ال أتذكرها، فأشرتي مسعيت حىت ال يقال: إن فالانً جحد ديناً عليه.

أو حىت ال أتعرض للمرافعات وال للشكاوي وال للمحاكم، فأشرتي مسعيت، فأنت اآلن تدعي علي 
 عة وامسح يل يف الباقي.خبمسة، فأان أعطيك أرب
ى إنكار، مبعىن أنه كان منكراً ولكن يشرتي مسعته، ففي هذه احلال يصح أن فيسمى هذا الصلح عل

يدعى عليه فينكر أو يسكت مث يصاحله، واملدعى عليه إما أنه نسي وإما أنه أنكر وهو يعلم أنه 
 الشيء عليه، فعند ذلك اصطلحا ألجل قطع املنازعات.

(36/9) 

 

 ق بَّي املدعى عليه واملدعي يف الصلح على اإلنكارفر ال
 يقول: ]يكون يف حق املدعى عليه ابراًء، ويف حق املدعي بيعًا[ .

قوله: ]يف حق املدعي بيعًا[ فلو ادعى عليك أبلف وقلت: ال أذكر شيئًا، ولكن خذ هذا البعري عن 
دعي عليك ألف، وملا ذهب ابلبعري دعواك فأخذ البعري وكأنه اشرتاه منك ابأللف؛ ألَن أقصى ما ي

 فله أن يرده، فيقول: أان أخذته عن األلف وحسبته سليمًا، مث تبَّي أنه مريض، وجده أعور أو مريضاً 
 فال أقبله.

فينفسخ الصلح واحلال هذه، وكذلك لو ادعى عليك رجل بعشرة آالف وأنت منكر، ولكن تشرتي 
َّي زيد بعشرة آالف، فلما قبض األرض شفع عليه مسعتك فتقول: أعطيك نصف األرض اليت بيين وب



الذي هو زيد وقال: أنت تدعي أنك اشرتيتها بدينك الذي هو عشرة آالف، وأان شريكه، شريكك 
فأان سوف أنتزعها وأعطيك العشرة اآلالف اليت أنت تدعيها، وال تدعي أكثر من عشرة آالف، 

الف، فخذها وأعطين األرض حىت فكأنك اشرتيت نصف هذه األرض بدينك الذي هو عشرة آ
 ين ال أرغب يف الشريك، وأحب أن تكون هذا األرض كلها ساملة يل.تكون األرض كلها يل؛ أل

فله أن يشفع، وذلك ألن املدعي يدعي أنه اشرتاها عن دينه الذي هو عشرة آالف، وإذا كان يدعي 
لذمته، فال رد وال شفعة، فلو ادعى  أنه اشرتاها ثبتت الشفعة، وأما املدعى عليه فإهنا تكون إبراءً 

، أو نصف األرض، وملا ادعاه قلت: سوف أعطيك مخسمائة عن دعواك هبذا عليك نصف البعري
 البعري.

فأعطيته مخسمائة وذهب، فوجدت البعري بعد ذلك أعور وهو ملكك، فهل لك أن تسرتد 
ك، وإمنا ختلصت من دعواه، اخلمسمائة ليس لك ذلك؛ ألنك ما اشرتيت البعري، أنت تدعي أنه ملك

اع، ففي هذه احلال ليس لك أن تسرتد اخلمسمائة، بل إمنا دفعتها ابراًء وأردت بذلك أن ينقطع النز 
لذمتك، وختلصاً من املرافعة، وكذلك لو ادعى عليك نصف األرض، فقال: نصف أرضك هذه أو 

 ثلثها يل.
قلت: أشرتي مسعيت، فخذ عشرة آالف عشرة آالف و  -مثالً -فلما ادعى عليك أعطيته عن دعواه 

 وامسح يل.
يكك، فهل له أن يشفع فيقول: قد اشرتيت هذه األرض؟ ما له شفعة، وذلك ألنك تقول: فعلم شر 

ما اشرتيت هذه األرض، األرض أرضي، لكن هذا ادعى علي وضايقين فأعطيته هذه العشرة لتنقطع 
 يء فال تثبت الشفعة واحلال هذه.الدعوى ولتنقطع اخلصومة، واألرض يل ليس له فيها ش

(36/10) 

 

 من علم كذب نفسه فالصلح ابطل يف حقه
 يقول: ]ومن علم كذب نفسه فالصلح ابطل يف حقه[ .

سواًء املدعي أو املدعى عليه، إذا كذب أحدمها فما أخذه حرام، فهذا املدعي إذا كان كاذاًب، فجاء 
 اد أن تعفيه، وقال: عندك يل دين عشرة آالف.إليك وهو يعلم كذب نفسه وأنه مبطل، وإمنا أر 

 و نصف هذه الدار.أو: أان أدعي عليك نصف هذا البعري أ
فاشرتيت مسعتك وأعطيته مخسة آالف، أو أعطيته شاة أو حنو ذلك لقطع نزاعه ال شك أنه أكل 



 حرامًا؛ ألنه يعرف كذب نفسه، فما أخذه حرام.
وكان عاملاً بصدق املدعي، ولكنه قال: هذا إنسان ليس وكذلك العكس، فلو أن املدعى عليه أنكر 

ا جحدته أعطيته نصف ماله الذي يدعيه أو ربعه حىت يرتك يل عنده بينة، وسوف أجحده، وإذ
الباقي، فأان أعرف أن عندي له عشرة آالف، ولكن سوف أجحدها حىت يقنع خبمسة آالف أو 

 بثالثة آالف.
مر، فأعطيته نصفها والباقي حرام عليك؛ ألنك جحدته وأنت فهذا حرام، فأنت تعرتف يف ابطن األ

 تعرف أنه حمق يف دعواه.
فهذا ما يتعلق ابلصلح، والفصل الذي بعده اتبع للصلح، ويسمى أحكام اجلوار، وأحكام املتجاورين 

 واملشرتكَّي يف بعض األعيان.

(36/11) 

 

 أحكام املتجاورين
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 الضرر يزال
أرضه أو داره أو هوائه غصن شجرة غريه أو على غرفته لزم  اىل: ]إذا حصل يفقال رمحه هللا تع

 إزالته[ .
على األرض  -مثالً -اجلاران قد يكون بينهما شجر، وهذه الشجرة قد ميتد غصنها إذا كانت متتد 

ألنه شغل  مثل نبات القرع والبطيخ، فإن امتد الغصن حىت صار يف أرض جارك فعليك أن تزيله؛
الذي يكون على ساق، فإذا تدىل غصن النخلة أو غصن السدر أو رك، وكذلك الشجر أرض جا

الرمان أو األترج على جارك، وشغل هواء جارك وهو ميلك أرضه وميلك هواءها، فيلزمك أن تزيله، 
ل على وكذلك لو امتد على سقف الغرفة، أو دخل من انفذة من النوافذ إىل الغرفة، ففي هذه احلا

 غصن.ة أن يزيل ذلك الصاحب الشجر 
وإذا أتلف شيئاً فإنه يضمنه، فلو أن عروق الشجرة امتدت حتت اجلدار وسقط من أجلها فعلى اجلار 
صاحب الشجرة بناء ذلك اجلدار، وكذلك لو أن غصن الشجرة خرق اجلدار، أو أتلف شيئاً منه أو 



 هدم بعضاً منه فإنه يغرم ما أتلفه.
ا سكت عنه فإنه يعترب قد أذن له، فيطالبه قبل ض يطالبه، أما إذذلك أن صاحب األر وال بد قبل 

 ذلك ويقول: أزل هذا الغصن.
أو: اقطع هذا العرق الذي امتد يف أرضّي فإذا امتنع فإنه يزيله فيلويه، فإذا مل يلتو ومل يزل ابقياً فله 

 أن يقطعه.
 بال حكم[ .  ميكنه فله قطعهغصن ولواه، فإن ملقال رمحه هللا تعاىل: ]فإن أَب مل جيربه يف ال

 وال حيتاج إىل حكم حاكم؛ ألن هذا ضرر، والضرر يزال، وهذا كله يتعلق ابلغصن، ويلحق به العرق.
 قال رمحه هللا تعاىل: ]وجيوز فتح ابب الستطراق يف درب انفذ[ .

 قوله: ]الستطراق[ يعين: للدخول معه واخلروج معه.
له مدخل من كل جهة، يدخل الناس من  ب النافذ هو الذيرب النافذ، والدر ويكون هذا يف الد

الشرق ومن الغرب، يعين أنه انفذ، وأما غري النافذ فهو الذي له هناية وليس بنافذ، بل هنايته 
مسدودة، وهذا الدرب إذا كان جدارك عليه وهو طريق مسلوك جيوز لك أن تفتح ابابً آخر، فأنت 

اثنيًا، وذلك ألنك متلك املرور معه، والناس ك أن تفتح ابابً ب األول، فيجوز لقد فتحت عليه البا
ميرون معه، وفتحك هلذا الباب ال يضايق الناس؛ ألنك فتحته على جدار من جدرانك وعلى طريق 

 مسلوك ليس خاصاً أبحد، وليس ألحد أن مينعك منه، فهذا فتح الباب لالستطراق.
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 البيتحكم إخراج جناح وساابط وميزاب من 
 قال رمحه هللا تعاىل: ]ال إخراج جناح وساابط وميزاب إال إبذن إمام مع أمن الضرر[ .

اجلناح: هو أن ميد على جداره شبه مظلة ويسقفها، وينتفع هبواء الطريق، فيقول: هذا الطريق ال 
اً أو مرت أو أمد الصبة وآخذ من اهلواء مرتاً  -مثالً -أضيقه، ولكن أان حباجة إىل أن أمد أخشايب 

 ونصف أسقفه وأنتفع به، وأتوسع به يف داري.
ويسمى هذا جناحاً ويسمى روشنًا، فال جيوز ذلك إال إبذن اإلمام أو إبذن املسئول، ويف هذه األزمنة 

املسئولون هم البلدية، والعادة أهنم أيخذون مقابالً من أصحاب العمارات على ذلك، فأصحاب 
املأذون هلم، مث يف الدور الثاين ميدون الصبات فتأخذ من  على حدالعمارات جيعلون الدور األرضي 

الطريق مرتاً أو حنوه، فهذا املرت يسمى جناحاً ويسمى روشنًا، فيؤخذ عليهم مال مقابل ذلك، بشرط 



أال يضيقوا الطريق، أما إذا كان ذلك يضيق الطريق أبن كان انزالً حبيث لو مرت سيارة الصطدمت به 
 م.فإنه ال حيق هل

مخسة أمتار وهو طريق انفذ، فيتفق  -مثالً -ما الساابط فهو تسقيف الطريق كله، إذا كان الطريق وأ
صاحب هذا اجلدار مع جاره املقابل له على أن يسقفا الطريق، فيقول: أان أبين على الطريق غرفة، 

 وأنت تبين عليه غرفة.
 وأجعل صبيت على جدارك وأنت كذلك.

ذا موجوداً يف القرى، وإىل اآلن موجود يف املباين القدمية داخل البلد، كان ه  فهل هلما ذلك؟ قدمياً 
جتد الطريق مسقوفاً كله، والناس ميرون على الطريق وهو مسقوف، وفوقه غرفة أو غرفتَّي، ويسمى 
هذا ساابطًا، فال جيوز هذا؛ ألنه متلك لشيء مشرتك وهو هواء هذا الطريق الذي هو للمارة، لكن 

 مام.ذن اإلجيوز إب
 فأما امليزاب الذي يصب معه السيل ويسمى ثعباانً أو مثعبًا.

فهذا ضروري للناس، إذا جاء السيل وصب من الدار يصب على الطريق، وهل جيوز جعل هذه 
امليازيب تصب يف الطريق؟ جيوز إبذن اإلمام إذا مل يكن فيها ضرر، وأما إذا كان فيها ضرر أو مل أيذن 

يف هذه احلال، والناس يف هذه األزمان جيعلون على بيوهتم األانبيب اليت متتد من جيوز  فيها اإلمام فال
السطح إىل األرض، وال يكون فيها ضرر، وأما امليازيب اليت تصب يف وسط الطريق فإنه قد يكون 

فيها  فيها ضرر، فقد تصب مياهاً أو سيالً أو حنو ذلك فيتضرر املشاة، فإذا أذن فيها اإلمام ومل يكن
ضرر من سعة الطريق جاز، وأما إذا تضرروا ففي إمكاهنم أن حيفروا طرف السطح إىل إن يصل إىل 
األرض لينصب املاء من السطح مع ذلك املكان احملفور يف وسط اجلدار إىل األرض، فال يكون يف 

 ذلك ضرر.
 وهذا كله إذا كان الدرب انفذًا، وذلك ألنه مشرتك بَّي املسلمَّي.

منع أخذ شيء من الطريق، وذلك ألن الطريق مشرتك، وجند أن بعض الناس  ق بذلكومما يلح
مرتاً عتبة أو ثالث عتبات من الطريق، وهذا خطأ، فالطريق مشرتك بَّي  -مثالً -أيخذون من الطريق 

الناس ولو كان واسعًا، وقد تضايق الناس هذه العتبات اليت أتخذ مرتًا، ورمبا يصطدم فيها إنسان، 
فيها سيارة، فلذلك تزال، لكن إن كان الطريق واسعاً كبرياً فال أبس بذلك، سيما إذا   تصطدم ورمبا

 كان هناك أرصفة يف أطراف الطريق، فال حتصل مضايقة على أهل السيارات وحنوها.
وكانوا قدمياً أيخذون من الطريق حنو ذراع اليد، وجيعلونه كالكرسي ويسمونه حبسًا، وجيلسون عليه  

لى الكراسي، وهذا جيوز إذا كان الطريق واسعاً، وإال فاألصل أنه إذا كان ضيقاً فال لسون عكما جي
 جيوز.



 يقول: ]وفعل ذلك يف ملك جار ودرب مشرتك حرام بال إذن مستحق[ .
ال جيوز للجار أن خيرج جناحاً أو ميزاابً أو ساابطًا، وذلك ألنه متلك مللك الغري إذا كانت هذه 

يف ملك جاره، وكذلك الدرب املشرتك الذي تقدم يف الدرب النافذ، وأما  ت عليهاألرض اليت فتح
 الدرب املشرتك املسدود آخره.

فال جيوز أن يفتح به ابابً أو ساابطاً أو جناحاً إال إبذن املستحق، فيشرتط أن أيذن له األهل كلهم، أو 
كان الدرب املشرتك فيه مخسة فإذا   الذين يطرقونه، أما الذين ال أييت إليهم فإهنم ال ضرر عليهم،

أبواب من هنا ومخسة أبواب من هنا، وهو مسدود يف هنايته، فصاحب الباب الثالث أراد أن جيعل 
دكة أو جيعل ساابطاً أو جيعل جناحاً أو ميزاابً فمن الذي مينعه؟ مينعه الذين وراءه، وأما الذين قبله 

 لذين يف أقصى الطريق فإنه جيوز له.تَّي الفليس هلم أن مينعوه، فإذا أذن له أهل البي

(36/14) 

 

 ال مينع جار جاره أن يغرز خشبه يف جداره
 قال رمحه هللا تعاىل: ]وكذا وضع خشب إال أن ال ميكن التسقيف إال به.

 وال ضرر فيجرب[ .
مث يقول ورد يف هذا احلديث املشهور عن أيب هريرة: )ال مينعن جار جاره أن يغرز خشبه يف جداره( ، 

 ألرمَّي هبا بَّي أكتافكم. أبو هريرة: )ما يل أراكم عنها معرضَّي؟ وهللا
 يعين: هبذه السنة.

فإذا مل يقدر أن يضع السقف إال على جدار جاره فليس للجار أن مينعه مبوجب هذا احلديث إذا مل 
 يتضرر اجلدار وحنوه.

 قال: ]ومسجد كدار[ .
 ك.ىل أن يضع خشباً على جدار املسجد فإنه ال مينع من ذللو كان بيته مالصقاً للمسجد، واضطر إ

 قال: ]وإن طلب شريك يف حائط أو سقف اهندم طلب شريكه للبناء معه أجرب[ .
إذا كان اجلدار بَّي اثنَّي واهندم، فطلب أحدمها من اآلخر أن يشاركه يف عمارته أجرب عليه؛ ألنه 

عده، وكذلك إذا كان السقف بَّي اثنَّي واهندم يتضرر فيصري ال فاصل بينهما، فيجرب على أن يسا
 طلب أحدمها من اآلخر أن يساعده فإنه جيرب على عمارة هذا السقف.السقف، ف

 قال رمحه هللا تعاىل: ]وكنقض خوف السقوط[ .



لو كان هذا اجلدار أو السقف بينهما فتصدع وخيف أنه ينهدم، وإذا اهندم تضرر أو أتلف أحدًا، 
إنه جيرب عليه، وذلك ألهنم ا قال أحدمها: هلم ننقض هذا اجلدار ونبنيه من جديد فففي هذه احلال إذ

لو تركوه انتقض وأتلف نفساً أو ما دون النفس، ولو حصل ذلك فإهنما يضمنان، وذلك ألهنما 
يعلمان أبنه خطر ومل يتالفيا ذلك اخلطر، وإذا بناه أحدمها بنية الرجوع على شريكه رجع؛ ألن نفعه 

 هلما مجيعاً. وملكه
 قال: ]وهكذا هنر وحنوه[ .

هما ساقي ماء ميشي فتعطل، وكالمها يسقي منه، فعمره أحدمها وأصلحه رجع على اآلخر إذا كان بين
 بقسطه، وهللا أعلم.

(36/15) 

 

 األسئلة

(36/16) 

 

 إحياء األرض من غري إذن احلاكم
اءين من يطلب ماالً حىت يسكت عين، السؤل: إذا كنت قد أحييت أرضاً وأان يف طور اإلحياء فج

 يل، فهل أعطيه من املال؟ وإال خيرب عين ويكيد
 

 اجلواب
ال جيوز يف هذه احلال متلك شيء إال من جهة رمسية، فإذا كان مالكاً هلذه األرض أو سابقاً إليها 

 فال جيوز ا، فكونه يقول: ال تفضحوين، ولكن اتركوين وأعطيكم ماالً وعنده إذن فيها فله أن يتملكه
 دفع، وال جيوز له أن حييي هذه األرض إال إبذن رمسي.هلم أن أيخذوا هذا املال، وال جيوز له أن ي

(36/17) 

 



 حضور احلائض للدروس يف املسجد
 
 

 السؤال
بعض النساء حيضرن املسجد حلضور دروس العلم، وقد تصاب املرأة ابحليض، وتقول: إن يف مؤخرة 

مكاانً من ضمن سور املسجد، ولكن ال يصلى فيه؛ ألنه مكان ملرور الناس  املسجد يف مصلى النساء
 هذا املكان وهي حائض لتستفيد من الدروس؟ولوضع األحذية، فهل جيوز هلا أن جتلس يف 

 
 اباجلو 

ورد هني احلائض أن تدخل املسجد، وعلل ذلك للخوف من تلويثها، ولذلك فإذا أمنت من التلويث 
-ول، فقد أذن النيب صلى هللا عليه وسلم لـ عائشة أن تناوله مخرة من املسجد فإنه جائز هلا الدخ

  إين حائض قال: )إن حيضتك ليست يف يدك( وإذا كان فقالت: -أي: سجادة كان يصلي عليها
كذلك فال أبس أن جتلس يف هذا املكان الذي ليس هو حمل صالة، إمنا هو حمل وضع أحذية أو ما 

 أشبهه.

(36/18) 

 

 للموظف مكافأة له ديةاهل
 
 

 السؤال
أعمل يف إحدى الوظائف، وجاءين أحدهم فقضيت له حاجة يف مؤسسيت اليت أعمل فيها، مث بعد ما 

 التقيت به أهدى إيل هدية، فهل تلك اهلدية من الرشوة؟
 

 اجلواب
ضاً ما ومل تقض حاجته ألجل أن يهدي إليك، وهو أيال أبس بذلك إذا مل تكن قاصداً هلذه اهلدية، 

 أراد مكافأتك على فعل فعلته، فال أبس بذلك. أهدى إليك لتقدمه على غريه، وإمنا



(36/19) 

 

 وضع مظلة للسيارة على أرض بدون إذن صاحبها
 
 

 السؤال
جبوار منزيل أرض خالية، ووضعت فيها مظلة للسيارة بدون استئذان صاحب األرض، فهل علي إمث 

 يف ذلك؟
 

 اجلواب
 وأيمرك إبزالة هذه املظلة؛ ألنك ال متلك هبا. أيتيك صاحبها ال أبس بذلك حىت

(36/20) 

 

 إذن اإلمام بشيء فيه ضرر
 
 

 السؤال
لو وضع شيء إبذن اإلمام ولكنه يضر ابملارة، فهل للمتضررين املطالبة إبزالة الضرر مع العلم أبن 

 هذا حيصل كثريًا؟
 

 اجلواب
 نعم.

ذا كان فيها ضرر فال د يستأذن ألشياء ظاهرها أنه صاحل، ولكن إولو كان إبذن اإلمام؛ ألن اإلمام ق
 جيوز، فيطالبون إبزالة ذلك الشيء الذي فيه ضرر من الطريق مثالً أو من األرض أو حنوها.

(36/21) 



 

 ال تنزع العَّي االصطناعية عند االغتسال
 
 

 السؤال
 ال؟ساله أم هل يلزم من يغتسل للجنابة أن ينزع العَّي االصطناعية عند اغت

 
 اجلواب

 ال يلزم إذا مر املاء عليها؛ فإهنا قد تكون ضرورية.

(36/22) 

 

 حكم ركوب السيارة املرهونة بنفقتها
 
 

 السؤال
 ما يركب بنفقته الذي ورد يف احلديث؟هل تدخل السيارات املرهونة يف حكم 

 
 اجلواب

 فإهنا إذا تركت النفقة عليها هلكت. ال تدخل؛ ألن النفقة ليست ضرورية هلا، خبالف هبيمة األنعام،

(36/23) 

 

 حكم الكفالة احلضورية
 
 

 السؤال



 فالة احلضورية املعمول هبا حاليًا؟ما حكم الك
 

 اجلواب
هي التزام إحضار هذا اإلنسان عند حلول الدين أو أي حق مايل،  -كما تقدم-جائزة؛ ألن الكفالة 

 فإذا أحضره برئ الكفيل.

(36/24) 

 

 ملوروثة إذا عرضت للبيعرض ااأل زكاة
 
 

 السؤال
 هل األرض املوهوبة أو املوروثة ال جتب فيها الزكاة حىت ولو نويت للبيع؟

 
 اجلواب

هكذا ذكر الفقهاء أنه إذا وهبت له أرض مث نواها للزكاة مل يزك عنها حىت يبيعها، مث جيعلها يف جتارة 
 يقول: إذا ابعها أخرج زكاة سنة واحدة.من  لماءأو حنوه، وال يبدأ حوهلا حىت يبيعها، ومن الع

(36/25) 

 

 بيع احلبحب بشرط القطع
 
 

 السؤال
 يف هذه األايم يكثر بيع احلبحب بشرط أن يكون صاحلًا، فما حكم ذلك؟

 
 اجلواب



ال أبس بذلك؛ ألنه شيء خفي ال يعرف نضجه إال بعد شقه، فإذا شقه ووجده غري انضج فله أن 
 يرده.

(36/26) 

 

  املرأة شيئاً من مهرها مقابل قضاء دينهويل جعل
 
 

 السؤال
شخص مدين طالبه صاحب الدين، وال يوجد لديه مال، فقال له: أزوج إحدى بنايت بقيمة هذا الدين 

 فهل هذا جائز؟
 

 اجلواب
وجة، ولكن والدها له حق أن يتملك من مهرها ما ال يضرها، فعلى هذا ال شك أن املهر من حق الز 

 سوف يعطيها شيئاً من حقها والبقية يسقطه من دينه فال أبس بذلك.إذا كان 

(36/27) 

 

 نصيحة ملن زوج أخته برجل قليل الدين
 
 

 السؤال
يل أخت زوجتها قبل أربعة أعوام من رجل ضعيف الدين، فكنت دائماً أنصحه وأوجهه إىل اخلري، 

ثة أطفال منه، وأخيت عندما كانت الدش يف بيته، وأخيت لديها اآلن ثالوقد فوجئت أبنه قد أدخل 
 ندان مل تر التلفاز؛ ألنه مل يكن موجوداً لدينا أصاًل، فما النصح والتوجيه يف ذلك؟ع
 

 اجلواب



عليكم نصيحته وحتذيره، وهتددونه أبنكم سوف أتخذون أوالده أو حتاولون فسخ النكاح هتديداً له 
 ن يهديه.درون على ذلك عادة، لكن لعل هللا أوإن كنتم ال تق

(36/28) 

 

 حكم من أخرج جناحاً من داره بدون إذن احلاكم
 
 

 السؤال
ألمر، فماذا عليه أن يفعل رجل بىن عمارة، وجعل يف الدور األول جناحاً بدون استئذان من والة ا

 اآلن؟
 

 اجلواب
خذ عليه إذا كان يف داخل سوره فال حرج عليه، وأما إذا كان هذا اجلناح على الطريق فال بد أن أي

د إخراج خمطط لذلك إذاًن، وإذا كان يف مدينة من املدن املشهورة فإنه ال يسمح له إال بعد إذن وبع
 املبىن وموافقة من البلدية عليه، وبعد ما يسمى ابلفسخ وما أشبه ذلك.

(36/29) 

 

 صالة النساء مجاعة يف البيت
 
 

 السؤال
 هل جتوز صالة النساء يف البيت مجاعة؟

 
 اجلواب

 ال أبس بذلك، فإذا اجتمعن وصلت هبن إحداهن فال مانع.



(36/30) 

 

 صالة النافلة مجاعة
 
 

 السؤال
 هل جتوز صالة النافلة يف البيت مجاعة؟

 
 اجلواب

 ال حرج يف ذلك، كما صلى النيب صلى هللا عليه وسلم بـ ابن عباس يف ليلة من الليايل انفلة.

(36/31) 

 

  الدورات الشرعيةنصائح لطالب العلم الشرعي يف
 
 

 السؤال
اي شيخ نبغي بعض نصائح لشبابنا حىت يسريوا للعال فلقد أتوا للدرس ملء قلوهبم حباً لعلم الشرع 

 فالقلب تال لكن خناف عليهمو أن يفرتوا فالدرب صعب كاملسري على الفال
 

 اجلواب
اظب عليها، وأن حنرص على نتناصح فيما بيننا مجيعاً على أن جند وجنتهد يف تلك الدورات، وأن نو 

 زود منها، وذلك ألمور: أواًل: فيها علوم شرعية دينية انفعة.الت
 اثنيًا: مدة الدورة قصرية، فهي عشرون يوماً أو حنوها.

 اثلثًا: عندان فراغ ووقت متسع، فال نضيعه يف هلو ونفرط يف مثل هذه األايم.
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله صحبه أمجعَّي.



(36/32) 

 

 [37شرح أخصر املختصرات ]
جاءت الشريعة جبلب املصاحل للخلق، ودفع املفاسد عنهم، ومن أحكامها اليت فيها مصاحل للعباد: 

احلجر على املفلس، واحلجر على الصغري واجملنون والسفيه، صيانة للحقوق واألموال من الضياع 
 علم تفاصيل ذلك.والتلف، وقد بَّي أهل ال

(37/1) 

 

 جرحلا
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: ومن ماله ال يفي مبا عليه حاالً وجب احلجر عليه بطلب بعض 
غرمائه، وُسنن إظهاره، وال ينفذ تصرفه يف ماله بعد احلجر وال إقراره عليه، بل يف ذمته، فيطالب بعد 

 فك حجر.
 له ابق ومل يتعلق هبا حق للغري.احلجر أخذها إن كانت حباهلا، وعوضها ك ومن سلمه عَّي مال جاهل

حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، ومن مل يقدر على وفاء شيء من دينه، أو هو مؤجل حترم ويبيع 
 مطالبته وحبسه، وكذا مالزمته.

ظهر غرمي بعد القسمة  وال حيل مؤجل بَفَلس، وال مبوٍت إن وثنق الورثة برهن حمرز أو كفيل مليء، وإن
 بقسطه.رجع على الغرماء 

والسفيه حلظهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أو ال رجع مبا بقي ال  فصل: وحيجر على الصغري واجملنون
ما تلف، ويضمنون جناية وإتالف ما مل يدفع إليهم، ومن بلغ رشيداً أو جمنوانً مث عقل ورشد انفك 

 ال قبل ذلك حبال.احلجر عنه بال حكم، وأعطي ماله، 
حول قبله، وأنثى بذلك وحبيض،  بتمام مخس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن وبلوغ ذكر إبمناء، أو

 ومحلها دليل إمناء.
وال يدفع إليه ماله حىت خيترب مبا يليق به ويؤنس رشده، وحمله قبل بلوغ، والرشد هنا إصالح املال، 

 ماله يف حرام وغري فائدة. أبن يبيع ويشرتي فال يغنب غالبًا، وال يبذل
تصرف هلم إال ابألحظ، ويقبل قوله بعد فك احلجر األب، مث وصيه، مث احلاكم، وال يووليهم حال 



حجٍر يف منفعة، وضرورة، وتلٍف، ال يف دفع ماٍل بعد رشٍد إال من متربع، ويتعلق دين مأذون له بذمة 
 . سيد، ودين غريه وأرش جناية قٍن وقيم متلفاته برقبته[

 جل الدين.الفصل األول: يتعلق مبن حيجر عليه أل
جر عليه ألجل قصر النظر، فاحلجر على األول ملصلحة الغرماء، والفصل الثاين: يتعلق مبن حي

واحلجر على الثاين ملصلحته هو، لئال يفسد ماله، واحلجر على األول إذا كان مدينًا، والدين يعم قيم 
  الدين ابلصداق احلال أو ما أشبهه.السلع وعوض املتلفات، ويعم أيضاً 

(37/2) 

 

 التحذير من التهاون يف قضاء الديون
ورد التحذير من التهاون بديون الناس اليت تتعلق ابلذمة، فثبت أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )من 
اً أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى هللا عنه، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا( يعين: من أخذها دين

 ، وإن كان انصحاً وفقه هللا ألدائها.يها، وهو يريد إتالفها أتلفه هللاأو قرضاً أو أخذها ليتاجر ف
وال شك أن الدين غرم يتعلق بذمة اإلنسان، ولذلك قال هللا تعاىل: }َفظَْلُتْم تـََفكنُهوَن * ِإانن َلُمْغَرُموَن 

 : }َلْو َنَشاُء جَلََعْلنَاهُ غرمون هم املدينون، يقول هللا[ ، وامل67-65* َبْل حَنُْن حَمُْروُموَن{ ]الواقعة:
[ يعين: تتكلمون وتقولون: 65[ يعين: زرعكم، }َفظَْلُتْم تـََفكنُهوَن{ ]الواقعة:65ُحطَامًا{ ]الواقعة:

 ألجله.[ فدل على أن الغرم من مجلة ما يتأمل 67-66}ِإانن َلُمْغَرُموَن * َبْل حَنْن حَمُْروُموَن{ ]الواقعة:
فيقول: )اللهم إين أعوذ بك من املأمث  وسلم كان يستعيذ يف آخر صالته وورد أنه صلى هللا عليه

واملغرم، فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من املغرم! فقال: إن الرجل إذا غرم حّدث فكذب ووعد 
قول: فأخلف( ، وهذا حق، فاإلنسان إذا كان عليه دين، وجاءه صاحبه اضطر إىل أن يكذب وي

أو نصف شهر مث ال يستطيع،  يك، فيكذب بذلك، أو يعده شهراً سأعطيك بعد قليل، أو سأعط
 فيخلف الوعد.

وقد عّد النيب صلى هللا عليه وسلم خلف الوعد والكذب من خصال املنافقَّي، فعلى هذا يستعاذ 
يه وسلم ملا رأى ابهلل من املغرم، أي: من حتمل ديون الناس وحقوقهم، ولذلك ورد أنه صلى هللا عل

يت علّي ثالثة أايم وعندي منه دينار، إال ديناراً أرصده ا أحب أن يل مثل أحد ذهبًا، أيأحداً قال: )م
لدين( يعين: لوفاء دين، وثبت أن رجالً قال: )اي رسول هللا! إن قتلت يف سبيل هللا هل يغفر يل؟ 

 الدين فإن مدبر، غفر هللا لك، مث قال: إالفقال: إن قتلت يف سبيل هللا صابراً حمتسبًا، مقبالً غري 



أي: ال تغفره الشهادة يف سبيل هللا؛ وذلك ألنه حق آلدمي، وحقوق اآلدميَّي مبنية جربيل أخربين به( 
على املشاحة واملضايقة، فال بد من قضائها، فتؤخذ من حسناته إذا مات وهو مل يوفها مفرطًا، 

منه شيئًا، ففي احلديث الذي من الديوان الذي ال يرتك هللا فحقوق اآلدميَّي ال بد من وفائها، وهي 
املسند أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )الدواوين ثالثة: ديوان ال يغفره هللا، وهو الشرك ابهلل،  يف

وديوان ال يعبأ هللا به، وهو ظلم اإلنسان نفسه، وديوان ال يرتك هللا منه شيئًا، وهو مظامل العباد فيما 
 ال حمالة.هم( فهذه البد فيها من القصاص بين

ن على اإلنسان دين وعنده مال فإنه يؤمر بوفائه، ويكلف أن يعطي الناس إذا عرف هذا فإذا كا
حقوقهم، وال جيوز له أن يؤخر الوفاء، ويعترب ذلك ظلمًا، وورد فيه قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

حاب األموال، ويف حديث ين: أتخريه للوفاء ظلم منه ألص)مطل الغين ظلم( ، واملطل هو التأخري، يع
صلى هللا عليه وسلم: )يلُّ الواجد حيل عرضه وعقوبته( والواجد: هو القادر على الوفاء،  آخر قال

وليُّه: يعين تلويته ألصحاب احلقوق، وعدم إيفائها، وعدم إعطاء الناس حقوقهم، )حيل عرضه 
ق عن أصحابه، فلهم أن يرفعوا وبته: حبسه؛ وذلك ألنه أخر احلوعقوبته( ، عرضه، أي: شكواه، وعق

مره، وهلم أن يشتكوه إىل من أيخذ حقهم منه، فإذا كان ماله بقدر دينه أو أكثر، حرم عليه التأخري، أب
ومل جيز حبسه بل يكلف ويؤمر أن يعطي الناس ما يف ذمته هلم حىت تربأ ذمته، وحىت يعطي كل ذي 

 ذلك فلهم شكواه، وهلم عقوبته.حٍق حقه، فإن أخر 
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 احلجر على املدين
إذا كان عنده مال، ولكن ماله أقل من دينه، عنده مثالً ما يساوي عشرة آالف: أمتعة وعروض 

ونقود وسلع، والديون اليت يف ذمته تساوي عشرين ألفًا، ففي هذه احلال حيجر عليه، أي: مينع من 
 يف يده يشرتي منه، فتوقف أمواله اليته، ومينع أن يبيعه أحداً أو التصرف يف هذا املال الذي يف يد

فال يبيع شيئاً منها، ال شاًة وال بعريًا، ال كيساً وال ثوابً وال قدرًا، وال شيئاً مما يف يده، فيقال: ال أحد 
 عشرين -مثالً -يشرتي منه، وال أحد يبيعه بدين، وحتصر ديونه اليت يف ذمته، وإذا حصرت وكانت 

جر عليه إذا طلبوا وقالوا: احجر عليه اي البون هبا، ففي هذه احلال حيألفاً كلها حالة، وأهلها يط
 حاكم، وامنعه من أن يتصرف يف ماله.

ويسن إعالن احلجر، أي: إظهاره وإشهاره وإعالنه؛ حىت يتوقف الناس عن البيع له، أو عن الشراء 



 البيع، بل يرد البيع، ويقال:و ابع كيساً أو شاًة ما نفذ منه، وال ميكن تصرفه يف ماله بعد احلجر، ول
ال جيوز لك أن تبيع، وال جيوز لكم أن تشرتوا منه، وكذلك ال يقبل إقراره عليه، فلو قال مثاًل: هذه 

الشاة لزوجيت، وهذا البعري أليب، وهذه األكياس ألخي، وليس يل منها شيء، فال يقبل منه ذلك، إذ 
مائة، ويف ذميت خلالد  يف ذمته، فقال: يف ذميت لزيده فإنه ملكه، أما إذا اعرتف األصل أن ما يف يد

مائتان، فاعرتافه بعد احلجر يثبت، ولكن هؤالء الذين اعرتف هلم ال يعطون من هذه األموال 
املوجودة، خمافة أنه ما أراد ابالعرتاف إال إضرار الغرماء حيث اشتكوه، وحيث كلفوا احلاكم أن حيجر 

 مث تصفى أمواله.ضرر على غرمائه، فيحجر عليه يه، فهذا بال شك ضرر عليه، و عل
ثبت أن معاذ بن جبل رضي هللا عنه كان جواداً سخياً كرميًا، فكان ينفق ما عنده من األموال، فكثر 

دينه، وقلت أمواله، فعند ذلك طلب النيب صلى هللا عليه وسلم من غرمائه أن يضعوا عنه أو 
نيب صلى هللا عليه وسلم، ولكنهم اً لرتكوا لـ معاذ لشفاعة الفلو كانوا اتركَّي ألحٍد شيئ يسمحوا عنه،

امتنعوا؛ ألهنم ذوو حاجة؛ وألن أمواهلم عواري أو بضائع لغريهم، أو شركات، أو ألموات، أو أليتام، 
أمواله اليت يف فلم يضعوا شيئًا، ومل يتساحموا عنه بشيء، فعند ذلك حجر النيب صلى هللا عليه وسلم 

نسبة، مث بعد ذلك أراد أن جيربه فبعثه على الزكاة واجلزية إىل عها، ووزعها على الغرماء ابليده كلها واب
 اليمن؛ ليصيب من سهم العاملَّي عليها، فبعثه جلربانه ملا حصل عليه.

وأن للحاكم  فهذا دليل على أن من كثر دينه فإن ألهل الدين أن مينعوه من التصرف بواسطة احلاكم،
 ، مث جيمعها ويعرضها للبيع، ويبيعها.يتصرف يف أمواله اليت يف يدهأن مينعه من أن 
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 حكم من ابع ماله قبل احلجر بدين مع بقاء املبيع يف ملكه
من وجد ماله عند من أفلس بعينه ومل يتصرف فيه؛ فإنه أوىل به، فيأخذه برأس ماله، ومن سلمه عَّي 

 للغري. ال وعوضها كله ابق، ومل يتعلق هبا حقٌ مال جاهالً ابحلجر أخذ عَّي ماله إذا األمو 
من ابع ماله قبل احلجر بدين، مث حجر عليه وتلك العَّي اليت ابعها موجودٌة يف ملكه فإنه أحق هبا 

 بشروط: الشرط األول: أال تتغري صفتها.
 الشرط الثاين: أال يقبض من مثنها شيئاً.
 الشرط الثالث: أال يتعلق هبا حٌق للغري.

 الرابع: أن يكون البائع موجوداً.الشرط 



 ط اخلامس: أن يكون املشرتي موجوداً.الشر 
( رايل، 1000وتتضح هذه الشروط ابلتمثيل فنقول: إذا اشرتى منك كيس قهوة، ونفرض أنه بـ )

وبعد نصف شهر حجر عليه، وملا حجر عليه إذا ابلكيس موجوٌد يف ملكه، فإنك تقول: أان أحق به؛ 
خرون: بل حنن نشاركك يف قيمته، وتشاركنا يف آخذه برأس ماله، فإذا قال الغرماء اآلألنه عَّي مايل، 

بقية املال، فإن لك احلق يف أن تطالب بعَّي مالك، فتقول: هذا الكيس مايل، أان الذي بعته، وما 
 تغري، ولو مل حيجر عليه إال بعد موتك مل يكن لورثتك املطالبة.

حالته، فال تستحق له احملامص فحمص، فإنه يكون قد تغريت وهذا الكيس لو تغري كما لو أدخ
 الرجوع فيه.

وكذلك مثالً لو رهنه عند زيد، فإنك ال تستحق الرجوع فيه؛ وذلك ألن حق زيد تعلق به، حيث قد 
 رهنه بدين آخر، فال تستحق الرجوع فيه، فيكون دينك كسائر الغرماء.

د مات، رثته، فأنت أسوة الغرماء؛ ألن غرميك قوكذلك لو مات املشرتي ووجدت عَّي مالك عند و 
فليس لك إال ما للغرماء، وكذلك لو غري عَّي املبيع، فلو كان املبيع مثالً كيس حنطة، مث إنه طحنه 
وتغريت هيئته وصورته، فيكون البائع أسوة الغرماء، ليس له إال مثل ما هلم، فيباع الكيس مع بقية 

باً مثاًل، وجنرها أبواابً فإنه اء، وكذلك أيضاً لو غريه فلو اشرتى خشماله، ويكون املشرتي أسوة الغرم
قد تغري، أو اشرتى أقمشة وخاطها ثياابً فإهنا قد تغريت، فتغريت صفته، فيكون صاحبه أسوة 

الغرماء، فال بد من هذه الشروط اخلمسة: كون البائع موجودًا، وكون املشرتي موجودًا، وكون املبيع مل 
 ه مل يتعلق به حق للغري.ن الثمن ابقياً مل يقبض منه شيء، وكونيتغري، وكو 

سواٌء كان هذا املبيع غالياً أو رخيصًا، فلو كان مثالً سيارة اشرتاها منك ديناً بستَّي ألفًا، ومل يعطك 
من مثنها شيئًا، بل مثنها دين، مث أفلس وحجر عليه، فطالب بسيارتك، وقل: أان أحق هبا برأس ماهلا، 

الغرماء فال يبقى لك إال مقدار ما حل من الدين،  أكون أسوة الغرماء؛ ألنك إذا كنت أسوةوال 
 والدين املؤجل ال تعطى من عوضه شيئاً.

وكذلك السيارة إذا رهنها عند آخر، فإنه تعلق هبا حق الراهن، فال تستحق الرجوع فيها، فال بد أن 
، ما صدم هبا دًا، وال بد أن تكون السيارة مل تتغريتكون أنت موجودًا، وال بد أن يكون املشرتي موجو 

مثاًل، وال غري شيئاً من عجالهتا، أو شيئاً من أدواهتا، وال بد أال تقبض شيئاً من الثمن، وال بد أال 
 يرهنها.

ورد يف احلديث أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )من وجد عَّي ماله عند أحٍد قد أفلس فهو أحق به( 
 إنسان قد أفلس.أي: بثمنه عند 

ليًة، ومل تدر أنه حمجور عليه، مث علمت بعد ذلك، فلك أن تستعيد تلك العَّي كذلك لو بعته عيناً ما



وتقول: أان جاهل، ما علمت أبنه حمجور عليه، وعَّي مايل موجودة، سياريت موجودة مثاًل، أو كيسي 
ابقية حباهلا، إذا كان عوضها   موجود، يعين: أنك أحق به؛ ألنك جاهٌل ابحلجر، فتأخذها إذا كانت

 ياً يف ذمته، ومل يتعلق هبا حق للغري، ما رهنت مثالً أو حنو ذلك.كله ابق
ومما يذكرون يف تعلق حق الغري: اجلناية، لكنها خاصة ابلعبد دون البعري والشاة والسيارة وحنوها، 

ساانً أو قطع منه إصبعًا، أو فيقولون: إذا اشرتى منك عبداً مثالً بعشرة آالف، مث إن العبد جرح إن
أسه، أو أتلف شاًة إلنسان، فهذا قد تعلق به حق الغري، وهو اجملين عليه، فال تكون أنت شجه يف ر 

أحق بثمنه، وال ترجع فيه؛ ألن صاحب اجملين عليه يقول: هذا العبد هو الذي جىن علي، فديين يف 
 ذمته، أو أرش جناييت يف ذمته، فال ترجع فيه.

البعري رفس إنساانً فقتله، فهل يكون صاحبه اجملين عليه  كان املبيع شاًة أو بعرياً مث إن هذا  أما إذا
 أحق بثمن البعري أو أحق ابلبعري أبن يقول: هذا البعري هو الذي قتل أخي، أو ابين؟

 
 اجلواب

( أي: ليس كذلك؛ وذلك ألن البعري غري مكلف، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )العجماء جبار
 هدر.

فأكلت الزرع مثاًل، فهل تقولون: حنن أحق هبا من الغرماء؛ ألهنا  وكذلك الشاة لو دخلت حرثكم
 أكلت زرعنا، نقول: ليس كذلك، ولكن صاحبها يغرم لكم ما أفسدته، وتكونون أسوة الغرماء.

شجرة أو جدارًا، فهل وإذا بعته سيارًة بستَّي ألفاً دينًا، مث إنه صدم هبا إنساانً فمات، أو صدم هبا 
يت: حنن أحق ابلسيارة اليت صدمت ولدان؟ اجلواب: ليس كذلك؛ ألن السيارة يقول ورثة ذلك امل

مجاد، إمنا الذي حيركها هو الذي يغرم، فهو الذي يغرم الدية، وهو الذي يغرم قيمة اجلدار مثاًل، أو 
 لف عاقل.قيمة الشجرة، فلذلك ال يلحق مبثل جناية العبد؛ ألن العبد مك
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 للحاكم بيع مال املفلس وقسمه بَّي غرمائه إال ما كان ضرورايً 
 يقول املؤلف: ]ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه[ .

َّي ألفاً  أي: بقدر حصصهم، فإذا أحصى املال الذي صفاه ووجده عشرة آالف، ووجد الديون ثالث
و الثلث، فكل واحٍد منهم يعطى ثلث دينه، فالذي كلها حالة، ننظر نسبة املال إىل نسبة الدين، وه



ئة يعطى مائة، والذي له ثالثة آالف يعطى ألفًا، والذي له ألٌف ومخسمائة يعطى مخسمائة، له ثالمثا
 وهكذا، وبذلك حتصل املساواة بينهم، وحيصل النقص عليهم كلهم.

د، ما أخذوه إال من سنة، أو رجل منهم: أان ديين قدمي من عشر سنَّي، وهؤالء دينهم جدي ولو قال
 من نصف سنة؟

 
 اجلواب

 اجلميع سواء، فكلهم حقهم قد حل، فيستوون يف هذا املال.
واعلم أنه ال جيرد املفلس من كل ماله، بل يرتك له بيت يسكنه، فإذا كان عنده بيٌت يساوي مثالً 

يسكنه، ويقول: هذا بيت الفقراء، أما ، فيبيعه احلاكم ويشرتي له بيتاً مبائتَّي أو بثالمثائة لمثامنائة ألف
ت الذي بثمامنائة ألف أو مبليون، فهذا بيت أثرايء وأغنياء، وأنت فقري، أن تسكن يف هذا البي

 فيشرتي بيتاً مبائتَّي أو بثالمثائة ويسكنه فيه، ويقسم البقية الزائدة على الغرماء.
 قال: أان ال أستغين عن السيارة.وإذا كانت عنده سيارة قيمتها مثانون ألفاً يبيعها، وإذا 

ألفاً أو بعشرين ألفاً ولو مستعملة، ويقال: هذه سيارة الفقراء، ال تشرِت  فتشرتي له سيارة بثالثَّي
 سيارة األثرايء األغنياء.

فإذا كان عنده مثالً عدٌد من الصحون وعدٌد  وكذلك أيضاً متاع بيته، إذا كان عنده شيٌء زائد يبيعه،
شيء الضروري، ويبيع عدٌد من الكئوس، وعدٌد من الفرش وما أشبهها، فيرتك له المن القدور، و 

البقية ويقسم مثنها، ويرتك له الشيء الذي هو حباجة إليه، مثل غسالة أو ماكنة خياطة إذا كان 
ا أشبه ذلك؛ حىت يربئ ذمته، وإذا كان صاحب حرفة تركت خياطًا، أو ثالجًة صغريٌة مثالً بقدره أو م

تكسب وأنفق على نفسك، وأوِف بقية آلة حرفته، فإذا كان خياطاً تركت له آلة اخلياطة، وقيل: له 
دينك، وإذا كان مثالً غساالً فكذلك، وإذا كان حجاماً تركت له آلة حجامته، وإذا كان مثالً بناًء 

حب ماشية، فيبيع شتغل ويبين هبا، وهكذا بقية احلرف، أما إذا كان مثالً صاتركت له آلة بنائه اليت ي
 ًة يشرب لبنها، ويبيع من نسلها، إىل أن يويف دينه، وهكذا.من ماشيته ما يستغين عنه، ويرتك له غنيم

فاحلاصل أن هذا دليل على عظم شأن الدين؛ ألنه حق آدمي؛ ولذلك كان النيب صلى هللا عليه 
اهلم واهلرم، واجلنب والبخل،  يذ منه، فيقول يف الدعاء املأثور: )اللهم إين أعوذ بك منوسلم يستع

ق، ومشاتة األعداء، وضلع الدين، وقهر الرجال( ضلع الدين يعين: والكسل واحلزن، وسوء األخال
 ضرره، ومهه، وأثره.

(37/6) 



 

 حرمة مطالبة املعسر أو حبسه
يقول: ]ومن مل يقدر على وفاء شيٍء من دينه أو هو مؤجل حترم مطالبته، وحيرم حبسه، وكذا 

 زمته[ .مال
 للدين إىل ثالثة أقسام: القسم األول: من ماله أكثر من دينه.ميكن أن يقسم الناس ابلنسبة 

 والقسم الثاين: من ماله أقل من دينه.
 والقسم الثالث: من ليس له مال، فليس عنده قدرٌة على الوفاء.

يكلف أن يويف دينه،  فإذا كان ماله أكثر من دينه أو بقدر دينه، فال حيبس وال حيجر عليه، ولكن
قل من دينه حجر عليه بطلب غرمائه، وإذا مل يكن له مال مل حيجر عليه؛ وذلك ألنه وإذا كان ماله أ

معسر، بل يؤمر أن يتكسب، وأن حيرتف إىل أن جيمع ما يويف دينه، ويسد حاجته، والدليل قوله 
أنظروه يعين: [ النظرة هي التأخري، 280{ ]البقرة:تعاىل: }َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإىَل َمْيَسَرةٍ 

 أخروه إىل ميسرة، وال حيل لكم أن تطالبوه وهو معسر.

(37/7) 

 

 التنبه حليل بعض الناس يف ادعاء اإلعسار
يف هذه األزمنة يكثر الذين يتحملون الديون، مث يدعون اإلعسار، وإذا ادعوا اإلعسار أخذوا 

األثرايء، وال شك أن كثرياً من املتسولَّي ليسوا صادقَّي، بل أهل حيل،  نيتسولون، وأخذوا يطلبون م
فلذلك فإن القضاة إذا ادعى أحد اإلعسار ال يقبلون منه إال بعد سجنه، فإذا صرب يف السجن مثالً 

 نصف سنٍة أو سنًة أو حنوها، عرف بذلك صدقه.
غين عنه؟ هل له رصيد أو تسوقبل ذلك البد أن يبحث عن ملكه، ماذا ميلك؟ هل عنده عقار ي

حساب يف أحد املصارف؟ هل له غرماء يطلب منهم مااًل؟ أي: عندهم له أمواٌل وديون، ال بد 
 للقاضي أن يستفصل ويبحث.

وإذا أعطى اإلنسان زكاته ملن يعتقده فقريًا، وكان يف نفس األمر غنيًا، فإنه يعترب قد برئت ذمته؛ ألن 
فقد جعلهم هللا من مجلة أهل الزكاة، فالبد للقضاة أن يتثبتوا وأن  الغارمَّي هلم حٌق يف الزكاة،

 يتحققوا.
وكثرٌي من الناس يستدينون أمواالً كثرية مث يسرفون، فتجدهم يبنون مباٍن فاخرة، ويصرفون عليها 



مئات األلوف، فاألوىل ابلقاضي مع من كان من هؤالء أن يقول: نبيع عمارتك هذه اليت تساوي 
أكثر، ونشرتي لك عمارة بثالمثائة ألف وحنوها، ونويف الدين، فأنت قد أسرفت، وأخذت  ومليوانً أ

أموال الناس وصرفتها يف هذه الزينات، ويف هذه األنواع اليت زخرفت هبا هذا البناء، فهذا يعترب من 
 اإلسراف، فال يقبل منه وال يقول: اسجنوين حىت تؤدي عين احلكومة أو ما أشبه ذلك، بل على

القاضي أن يتثبت، وأال يصدق كل من يدعي، فقد يكون هناك كثرٌي من احملتالَّي، وقد ظهر لبعض 
القضاة حيل كثرٍي منهم، أييت مثالً إىل إنسان ويقول: اشتكين وادع أن يف ذميت لك مخسمائة ألف، 

أو ما أشبه  وأان سوف أعرتف عند القاضي أبهنا اثبتة، وأبهنا قيمة السيارات، أو قيمة مواد بناء،
ذلك، فإذا ثبتت يف ذميت أدعيت بعد ذلك اإلعسار، فإذا ادعيت ال يضرين إذا سجنت نصف سنة 

مث دفعت احلكومة عين، أو دفع األثرايء، أو دفع من صندوق الرب ثلثاها: أربعمائة أو حنوها، مث 
 أقتسمها أان وأنت.

ثبت أن هذا مدين، وأنه ليس عنده  اذوقد ظهرت حيل كثرية مثل هذه، فعلى القضاة أن يتثبتوا، فإ
شيء يويف به دينه، قل أم كثر فإنه معذور، وال جيوز حبسه، ولكن يؤمر أبن يويف دينه مهما استطاع، 

وإذا كان الدين مؤجالً فال جيوز مطالبته؛ ألن الدين مل حيل، وال جيوز حبسه، وال جتوز مالزمته، وإن  
ؤجل أن يطالبوا حبقوقهم، ويقولون: أعطوان من ماله الذي ملكان عليه دين مؤجل فال جيوز ألصحاب ا

تقتسمونه، فإن ديننا اثبت، نقول: دينكم مؤجل، فإن حل قبل أن تقسم األموال أخذمت قسمكم، 
 وإن قسم قبل احللول فليس لكم مع هؤالء شيء.

جل من ؤ ومن مات وعليه دين مؤجل مل حيل، ويبقى إىل أن حيل، ولكن لو خاف أصحاب الدين امل
الورثة أن يقتسموا املرياث، ويقولون: ما عندان لك شيء، فالبد للدائن أن يطالبهم فيقول: إما أن 

أو أتتوين  -على قول من أجاز ذلك-تعطوين ديين ولو كان مؤجاًل، أو تعطوين بعضه وأسقط بعضه 
برهن حمرز بقدر  هنبكفيل يكفل حقي، ويضمنه عند حلوله، أو ائتوين برهن أتوثق منه، فإذا وثق دي

 الدين، فإنه يكفي أو يضمنه كفيل.

(37/8) 

 

 ظهور الغرمي بعد قسمة مال املفلس
 يقول: ]وإن ظهر غرمي بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه[ .

ل: عنده يل دين، وهذه واثئقي، فإنه لو اقتسموا، وبعدما اقتسموا تبَّّي غرميٌ يطالبه بدين سابق، وقا



 نهم ُعشر ما دفع إليه.بقسطه، فإذا كان قسطه له العشر، فيأخذ من كل واحد م يرجع إىل الغرماء
 هذا الفصل الذي يتعلق ابلدين واحلجر عليه، أما الفصل الذي بعده فهو احلجر على السفهاء.

(37/9) 

 

 احلجر على الصغري واجملنون والسفيه
هم؛ وذلك ألهنم ال حيسنون قوله: ]حيجر على الصغري واجملنون والسفيه حلظهم[ أي: ملصلحت

موال، والدليل قوله تعاىل: }َوال تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكْم النيِت التصرف، فيمنعون من التصرف يف األ
ُ َلُكْم ِقَيامًا{ ]النساء: [ ، أي: ال تعطوها هلؤالء السفهاء، فإهنم يفسدوهنا؛ ألهنم ال 5َجَعَل اَّللن

عمره مخس حل، وإذا سلطوا على األموال أتلفوها، فأنت إذا أعطيت طفالً يفكرون وال يعرفون املصا
سنَّي مخسمائة رايل مثاًل، فإنه ال يدري قيمتها، ورمبا يشرتي هبا حلوى أو لعبًة أو حنو ذلك، يعجب 

هبذه السلعة، وال يفكر يف قيمتها؛ فلذلك ال يسلطون على األموال، وكذلك اجملنون فاقد العقل؛ 
من يبلغ عشرين أو ثالثَّي سنة  دري ما قيمة هذا املال، وكذلك السفيه ولو كان كبريًا، فهناكألنه ال ي

وهو سفيه انقص العقل ال حيسن أن يتصرف، فيقال: هذا سفيه، وإذا سلط على األموال أتلفها، 
رخيصًا،  فيذبح ما يقدر عليه من الشياه مثاًل، وميزق ما يقدر عليه من الثياب أو يشرتي غالياً ويبيع

 كانت األموال أمواهلم، فاملصلحة تعود إليهم.  وال يبايل بذلك، فمثل هؤالء مينعون من التصرف، ولو
قوله: ]ومن دفع إليهم ماله بعقٍد أو ال رجع مبا بقي ال ما تلف[ ، فإذا اشرتيت منهم مثالً ثوابً رجع 

ًا، ولو ابعهم قدراً أو كيساً أو حنو به، وذلك ألهنم مل يؤذن هلم أن يشرتوا، فشراؤهم هذا يعترب سفه
رف، فإذا تلف شيٌء منه فال يرجع؛ ألنه سلطهم على ماله، وإن بقي منه ذلك فليس هلم حسن التص

شيء فإنه يرجع فيه، فلو ابعهم ثوبَّي فأحرقوا واحداً وبقي واحد، فإنه يرجع ابلباقي، أو ابعهم 
ها فإنه يرجع مبا بقي، أما ما تلف فإنه يذهب عليه؛ مأكوالً مث أكلوا بعضه وبقي بعضه كفاكهة أو حنو 

 هم على ماله.ألنه سلط
أما اجلناية فيضمنوهنا ولكن تتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث وحنوه، ولو كانت صغرية، فلو قاد 

سيارًة وصدم هبا إنساانً فإن العاقلة تتحمل ذلك، أي: أقاربه، وكذلك لو صدم جداراً أو شجرة فإن 
وطعن هبا إنساانً فإهنم يغرمون؛  وأهله يغرمون؛ ألهنم سلطوه على هذه السيارة، أو أخذ سكيناً  عاقلته

ألهنم مأمورون أبن حيفظوه وال يعطوه سالحًا، فيضمنون اجلناية ويضمنون إتالف مال من ال يدفعه 



يئاً من األطعمة هلم، فلو دخل السفيه أو اجملنون بيت أانس مث أتلف شيئًا: أحرقه أو مزقه أو أراق ش
 أيخذ على يديه وحيفظه حىت ال يدخل بيوت الناس.أو األدهان فإنه يضمن؛ ألن وليه مكلٌف أبن 

(37/10) 

 

 احلد الذي ينتهي به احلجر على الصغري واجملنون
يقول: ]ومن بلغ رشيداً أو جمنوانً مث عقل ورشد انفك احلجر عنه بال حكم، وأعطي ماله، ال قبل 

 ذلك حبال[ .
ع للصغري ماله هبذين الشرطَّي: البلوغ والرشد، أو العقل والرشد، فإذا كان جمنوانً مث عقل ورشد يدف

دفع إليه ماله، وإذا كان صغرياً فبلغ ورشد دفع إليه ماله، والدليل قوله تعاىل: }َوابـْتَـُلوا اْليَـَتاَمى َحىتن 
ُهْم رُ  [ ، فذكر أن لذلك 6 فَاْدفـَُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواهَلُْم{ ]النساء:ْشداً ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ

 شرطَّي: األول: بلوغ سن يقارب سن النكاح.
الثاين: اختبارهم مبا يناسبهم، فإذا عقل ورشد أو بلغ ورشد دفع إليه ماله، قال هللا: }فَاْدفـَُعوا ِإَلْيِهْم 

[ ، وال حيتاج إىل حكم حاكم، بل مبجرد 6َداراً َأْن َيْكرَبُوا{ ]النساء:َوبِ  َأْمَواهَلُْم َوال أَتُْكُلوَها ِإْسَرافاً 
بلوغه ورشده يدفع إليه ماله؛ ألنه أحق به، وأما قبل ذلك فال، ولو بلغ عشرين أو ثالثَّي سنة؛ ألنه 

 ال يزال سفيهًا.
ابإلنزال، فإذا  أي: أبي شيء حيصل البلوغ؟ البلوغ يف الرجل حيصل بثالثة أشياء: األول: ابإلمناء،

[ 6احتلم فأنزل، أو أنزل ابستمناء أو حنوه فقد بلغ، لقوله تعاىل: }َحىتن ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح{ ]النساء:
. 

الثاين: متام مخس عشرة سنة، حلديث ابن عمر يقول: )عرضت على النيب صلى هللا عليه وسلم وأان 
 خلندق وأان ابن مخس عشرة فأجازين( .وم اابن أربع عشرة سنة فلم جيزين، وعرضت عليه ي

 الثالث: نبات الشعر اخلشن حول الفرج.
فهذه عالمات البلوغ يف الرجل واملرأة، وقد يوجد يف األطفال شعر رقيق، وليس هو عالمة على 

البلوغ، قال عطية القرظي: )عرضنا على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم بين قريظة، فكان من أنبت 
ينبت خلي سبيله، فكنت ممن مل ينبت فخلي سبيلي( ، يعين: كانوا يكشفون عن عوراهتم  ن ملقتل، وم

 فينظرون، فمن أنبت يقتل، ويشبهونه ابلرجال.
واألنثى أيضاً بلوغها ابإلنزال، إذا احتلمت فأنزلت، أو بتمام مخس عشرة سنة، وابلشعر اخلشن، 



وغ؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال يقبل البلوتزيد أيضاً ابحليض، فإذا حاضت فهو عالمة على 
هللا صالة حائٍض إال خبمار( يعين: صالة من قد حاضت، وكذلك احلمل دليل على اإلنزال، فإذا 

 محلت حكم ببلوغها من حَّي علوقها ابحلمل، وهذا دليل على أهنا قد بلغت.

(37/11) 

 

 اختبار من بلغ احللم قبل إعطائه ماله
 ماله حىت خيترب مبا يليق به، ويؤنس رشده، وحمله قبل البلوغ[ .يدفع إليه  يقول: ]وال

[ ابتلوهم، يعين: اختربوهم فيما يليق به، فيخترب 6ا اْليَـتَاَمى{ ]النساء:والدليل قوله تعاىل: }َوابـْتَـُلو 
ليه ماله، ولد التاجر مثالً فيما يناسبه، فيعطى شيئاً يتجر به فينظر، فإذا عرف رشده، فإنه يدفع إ

وولد البدوي مثالً خيترب برعيه الغنم أو اإلبل وحنوها، وحفظه هلا، وهكذا صاحب احلرث ينظر يف 
 ه للحرث وما أشبهه، وهكذا كل إنسان خيترب مبا يناسبه ويليق به.سقي

 وقوله: )وحمله قبل البلوغ( .
ُهمْ  [ هو الصالح يف 6 ُرْشدًا{ ]النساء:أي: االختبار قرب بلوغه، والرشد يف قوله: }فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ

يعرف أنه صاحلٌ يف ماله، مصلح املال ولو كان فاسداً يف دينه؛ ألن احلجر عليه إمنا هو يف ماله، ومىت 
ملاله؟ إذا ابع واشرتى فلم يغنب غبناً فاحشًا، ال يبيع رخيصًا، ويشرتي غاليًا، وال يبذل ماله يف حرام، 

آالت املالهي مثاًل، وال يشرتي شيئاً يلعب به أو حنو ذلك مما يتلف بال  أو يف غري فائدة، فال يشرتي
أشياء حمرمة، وال يف خمدرات، وال مسكرات، وال ملهيات، ومن  فائدة، بل حيفظ ماله، وال يبذله يف

 فعل ذلك فإنه سفيه، ولو كان ماله كثرياً.

(37/12) 

 

 ويل احملجور عليه للصغر أو اجلنون
 . حال احلجر األب[يقول: ]ووليهم 

وذلك ألنه أوىل، فإذا كان الطفل له ماٌل من أمه مثاًل، فإن أابه هو الويل، وهو وكيله ووصيه، مث بعد 
 ذلك وصي األب، فإذا أوصى الوالد أن فالانً وصيي على أطفايل.

فيكون الوصي وكيل األب، مث احلاكم إذا مل يكن هناك وصي، وللحاكم أن ينظر من هو األقرب 



أو قريٍب أو حنو ذلك، والويل يتصرف هلم يف أمواهلم، ولكن ال يتصرف إال مبا  األشفق عليه من أخٍ و 
فيه احلظ هلم، فال يبيع إال إذا رأى مصلحة يف البيع، وال يشرتي هلم إال شيئاً تتحقق فائدته 

ه: إنه تلف من ومصلحته، وهو يعترب أميناً على هذه األموال، فيقبل قوله بعد فك احلجر، فيقبل قول
ل كذا، أو أنفقت منه كذا، أو بعت منه كذا، أو اضطررت إىل كذا وكذا؛ ألنه مأمور يف املنفعة املا

اليت بذهلا، ويف الضرورة اليت أجلأته مثالً إىل البيع، أو ما أشبه ذلك، فإذا قال: بعت شاته أو بعت 
شبه ذلك، قبل قوله، أما ات املوسم، أو ما أبعريه ألنفق عليه، أو رأيت مناسبة لبيعها، ولو مل أبعها لف

ْعُتْم ِإَلْيِهْم َأْمَواهَلُْم فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم{  يف دفع املال إليه فال يقبل إال ببينة؛ لقوله تعاىل: }فَِإَذا َدفـَ
ا  [ فإذا دفع بغري شهود وجحد اليتيم، فإنه يغرم الويل إال إذا كان متربعاً ابحلفظ، فأما إذ6]النساء:

 يغرم ما تلف أو مل يدفعه.كان حيفظ أبجرة ف
بعد ذلك تكلم على دين العبد، فإذا كان العبد مأذوانً له يف ذمة سيده فاستدان فإن دينه يتحمله 

سيده، وأما إذا مل أيذن له فإنه يتعلق برقبته، فيصري صاحب الدين يطالب ويقول: هذا العبد يف رقبته 
 يل كذا وكذا مائة أو ألف.

عبد شيئاً فأتلفه، فإنه يطالب السيد فيقول: إما أن تفديه وإما أن يشاركه ك لو استودع عند الوكذل
 فيه.

وكذلك أرش جناية العبد، فإذا جىن على إنسان: شجة أو جرحاً فإن اجملين عليه يقول لسيده: إما أن 
 ة هذا العبد، وكذلكتفديه وتعطيين األرض، وإال أكون شريكاً لك، ويكون ديين وأرش اجلناية يف رقب

 قيمة متلفه، إذا أتلف العبد شيئاً تعلق برقبته، وهللا أعلم.

(37/13) 

 

 األسئلة

(37/14) 

 

 حجر األبناء على أبيهم
 
 



 السؤال
 ما هو ضابط حجر األبناء على أبيهم؟

 
 اجلواب

يها، فإن هلم ه فيفقاألصل أن األبناء حيرتمون آابءهم، لكن لو بلغ األب سن التخريف، وبلغ حالًة ال 
أن مينعوا الناس ويقولوا: ال تشرتوا منه، وال تبيعوا عليه، فإنه ال يفهم، وإنه ال يفقه املصلحة، فلهم 

أن مينعوه، ولكن يعلن ذلك القاضي، فيكون ذلك بواسطة القاضي حىت ال يتعامل معه أحد إال على 
 بصرية.

(37/15) 

 

 ة عمل هباإذا أقر احملجور عليه مبال لقريبه بقرين
 
 

 السؤال
 وجدت قرينة على ذلك، فما احلكم؟لو أقر احملجور عليه أبن هذا املال املعَّي ألخيه مثاًل، و 

 
 اجلواب

إذا وجدت قرينة عمل هبا، فيكون هذا املال ملن أقر به، لكن إن كانت حيلة فال تقبل منه، وكثرٌي من 
هذه الشاة المرأيت، وهذه اإلبل أليب، ليس يل  احملجور عليهم أو املدينَّي إذا طلب منه القضاء يقول:

 منها شيء.
 هؤالء الغرماء، فال يقبل منه إال ببينة أو بقرائن. ويريد بذلك التخلص من

(37/16) 

 

 بيع دار امليت املدين لسداد دينه
 



 
 السؤال

يه سوى داره لو بيعت تساوي قرابة مليون ومائتَّي، وليس فرجل تويف وعليه دين قرابة مليونَّي، و 
 لبوا ببيع البيت؟الزوجة وأربعة أبناء، فهل للغرماء أن يطا

 
 اجلواب

يرفع األمر إىل القاضي، وال يباع إال أبمر القاضي؛ وذلك ألن هذا شيء تعلق بذمة هذا امليت، فالبد 
 ون أن يستأجروا؟! فينظر القاضي يف أمرهم.أهنم يسعوا يف إبراء ذمته ببيع داره، وهل يستطيع

(37/17) 

 

 حد العاقلة
 
 

 السؤال
 ة إىل اجلد اخلامس؟هل صحيح أن حد العاقل

 
 اجلواب

 يعربون عنهم أبهنم األفخاذ، ميكن إىل اجلد اخلامس أو إىل العاشر إذا كانوا متقاربَّي.

(37/18) 

 

 أخذ املدين من الزكاة مع قدرته على سداد بعض دينه كل شهرحكم 
 
 

 السؤال
 سدده كل شهر؟وهو مديون بدين يستطيع أن يما حكم من أيخذ من الزكاة 



 
 اجلواب

ال حيل له إذا كان يستطيع، إال إذا شدد عليه أهل الدين، وقالوا: ال خنلي سبيلك إال أن تعطينا 
 اآلن.

 شهراًي.ومل يوافقوا على التسديد 

(37/19) 

 

 طلب احملجور اإلمهال ليتجر
 
 

 السؤال
 دهم؟يه أن ميهلوه أن يّتجر أبمواله حىت يسدهل للمحجور عليه أن يطلب ممن حجروا عل

 
 اجلواب

له ذلك إذا كانوا يثقون أبنه إذا اجّتر هبا ربح، مث حصل من أرابحه ما يعطيهم أمواهلم كلها، ولو أهنم 
األموال املوجودة ما حصل هلم إال نصف ديوهنم، وهو ذو حرفة ومعرفة، إذا اجّتر ربح يف هذه أخذوا 

 حاً حيصل منها وفاء ديوهنم.السنة أو حنوها أراب

(37/20) 

 

 من ادعى على ميت ماالً ومعه أوراق غري موثقة
 
 

 السؤال
يل جٌد تويف وترك ماالً ودينًا، فوفينا عنه دينه، مث جعلنا الباقي يف بناء مسجد، وبعد أربع سنوات جاء 

يست موثقة، فما املدة مبوت جدي، وجاء أبوراق ل رجٌل يدعي على جدي بدين، مع علمه يف تلك



 ال؟العمل يف هذه احل
 

 اجلواب
ال بد من إثباهتا عند القاضي، فريفع األمر إىل القاضي، فتّدعون أنه مل يتقدم هذه املدة، وهو يشاهدان 

ر يف نويف ديونه، ويعلم أننا صرفنا بقية تركته ملسجد، وهذه األوراق ليست موثقة، وللقاضي أن ينظ
 القرائن.

(37/21) 

 

 الناس وتقسيط ما ثبت يف الذمة أحوال مراعاة
 
 

 السؤال
يل دين عند أحد األثرايء، وذلك أن سائقه صدم سياريت فقال يل: أخصص لك نصف راتب السائق 

 عطيك نصف املبلغ، فهل جيوز عمله هذا؟خالل مخس سنوات، وأ
 

 اجلواب
ق ليس عنده شيء، جيوز ذلك إذا رضيت أنت، فلك أن تطالب السائق، ولكن إذا عرفت أن السائ

 ه لك تربعاً منه.فلك أن ترضى بنصف مرتبه، ولك أن ترضى بنصف األرش يقدم

(37/22) 

 

 حكم أفالم الكرتون لألطفال
 
 

 السؤال
انتشرت يف هذه األزمنة املتأخرة أجهزة إلكرتونية وهي مشتملة على ألعاب مسلية لألطفال، غري أهنا 



ومنها أفالم كرتون، وقد تسامح فيها كثرٌي من األخيار  تشتمل على بعض الصور ولذوات األرواح،
 من أجل حفظ أوالدهم، وألجل مصاحل أخرى، فهل هذا جائز؟

 
 اجلواب

يف اسم الصور، ولكن حيث إهنا ليست اثبتة، وميكن مسحها مثالً والتسجيل ال شك أهنا داخلة 
دون سن التمييز أو حنوهم،  عليها، فيخف أمر الصور فيها، السيما وأهنا ختتص ابألطفال الذين

وحتفظهم من العبث الذي ال بد هلم منه، فلعله يتسامح فيها، ولكن ال يتوسع فيها توسعاً حبيث تبذل 
 طائلة، أو تشغل عما هو أهم منها. لٌ فيها أموا

(37/23) 

 

 رجوع العوام إىل العلماء املعتربين يف املسائل املختلف فيها
 
 

 السؤال
الفقهاء والعلماء يف بعض املسائل الفقهية، فما هو دور جدل بسبب اختالفات حيدث بيننا خالف و 

 العامي مثلنا حيال ذلك؟
 

 اجلواب
أبقوال العلماء ال شك أنه يوجد خالف كثري بَّي العلماء، ولكن الواجب على العامة أن أيخذوا 

ماء السلف الذين هم حمل املعتربين فريجعون إىل العلماء املعتربين يف زماهنم، وإذا نقل هلم عن عل
 قدوة فيقتدون هبم.

(37/24) 

 

 استئذان الوكيل ملوكله يف شراء سيارة ملصلحته
 



 
 السؤال

شخٌص وكله آخر ابستثمار ماله، ومسح له بسد حاجته منه إن أراد، ويرغب الوكيل بشراء سيارة 
 ًا، فهل جيوز ذلك؟بقيمة سبعَّي ألفاً للوكيل، حبيث يسجلها لصاحل املوكل بقيمة مثانَّي ألف

 
 اجلواب

لالجتار يف ماله، ال بد من أخذ إذن املوكل؛ ألن هذه قيمة رفيعة، فإذا كانت السيارة ملصلحة املوكل؛ 
وملتابعة الغرماء، ومتابعة التجارة، ومتابعة اإليراد والتصدير، وما أشبه ذلك، ومسح بذلك املوكل؛ جاز 

 ذلك.

(37/25) 

 

 هاحكم صرف احلوالة قبل قبض
 
 

 السؤال
جاءتين حوالة من أحد اإلخوة، واستلمتها ابلعملة اليت توجد يف البلد، فهل أدفع املبلغ ابلعملة اليت 

 حوهلا هو أم ابلعملة اليت استلمتها يف بلدي؟
 

 اجلواب
جيوز ذلك ويكون صرفاً لعَّي وذمة، كأنه يقول: عندكم لنا مثالً مائة دوالر، أريد صرفها بقيمة اليوم 

 جيوز ذلك؛ حلديث ابن عمر: )كنا نبيع اإلبل ابلبقيع، فنبيع ابلدراهم فنأخذ ل سعودي مثالً براي
الداننري وابلعكس، فقال صلى هللا عليه وسلم: ال أبس ما مل تفرتقا وبينكما شيء( ، فتستلم منهم 

 العوض يف احلال.

(37/26) 

 



 أتثري الرضاع إمنا يكون ملن رضع دون إخوته
 
 

 السؤال
بن أخيت الكبري، ومعروف شرعاً أنه أخو خاله من الرضاع، لكن إخوته الذين هم أصغر رضعت اأمي أ

 ورين؟منه، ومل يرضعوا من أمي اليت هي جدهتم، هل جيوز أن أزوجهم من بنايت أم ال، أفتوان مأج
 

 اجلواب
 هم.جيوز ذلك، والذي ال تزوجه هو الذي رضع من أمك، وأما إخوته فال يتأثرون برضاع أخي

(37/27) 

 

 حكم الطار
 
 

 السؤال
ابن خايل سوف يتزوج بعد أايم، وعلمنا أبنه سوف أييت بفرقة من النساء تزعم أهنا تستخدم الطار 

أن أتخذ فقط، وهذه الفرقة سوف حتيي ساعات طويلة من الفرح وغري ذلك، وهذه الفرقة اشرتطت 
 ؟سبعة آالف رايل، وأان رفضت طلب والديت، فهل هذا جائز

 
 اجلواب

ال جيوز لك متكَّي هؤالء الذين يلعبون هذا اللعب املشتبه واحملرم مبا يسمى ابلطار أو ما أشبهه، وال 
أبس ابستعمال الدف على ما ورد يف حديث: )أعلنوا النكاح، واضربوا عليه ابلدف( ، وشيء من 

 ة، مع السهر الطويل؛ فال جتوز.باح، وأما هذه األجهزة الكثرية وما أشبهها من األمور امللهيالنشيد امل
 فعنا بعلمكم، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.أحسن هللا إليكم، وأاثبكم، ون

(37/28) 



 

 [38شرح أخصر املختصرات ]
قد ال يستطيع اإلنسان قضاء حوائجه كلها بنفسه، فأجازت له الشريعة أن يوكل غريه يف البيع أو 

و ذلك، فيقوم الوكيل مقام موكله فيما وكله فيه، وللوكالة ام، أو يف قبض ديونه وحنالشراء أو اخلص
 أحكام بينها الفقهاء.

(38/1) 

 

 الوكالة
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبوهلا بكل قول أو 

يف شيء فله توكل وتوكيل فيه، فعل داٍل عليه، وشرط كوهنما جائزي التصرف، ومن له تصرف 
وتصح يف كل حق آدمي، ال ظهار ولعان وأميان، ويف كل حق هلل تدخله النيابة، وهي وشركة ومضاربة 
ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة، عقود جائزة لكل فسخها، وال يصح بال إذن بيع وكيل لنفسه، وال 

ابع بدون مثن مثٍل أو اشرتى أبكثر منه صح،  شراؤه منها ملوكله، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، وإن
وضمن زايدة أو نقصًا، ووكيل مبيع يسلمه وال يقبض مثنه إال بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، 

ووكيل خصومة ال يقبض، وقبض خياصم، والوكيل أمٌَّي ال يضمن إال بتعٍد أو تفريط، ويقبل قوله يف 
 لعَّي أو مثنها ملوكل، ال لورثته إال ببينة.نفيهما وهالك بيمينه كدعوى متربع رد ا

فصل: والشركة مخسة أضرب: شركة عنان: وهي أن حيضر كل واحد من عدد جائز التصرف من 
 ماله نقداً معلومًا؛ ليعمل فيه كٌل على أن له من الربح جزءاً مشاعاً معلومًا.

وم مشاٍع من رحبه، وإن ضارب الثاين: املضاربة: وهي دفع مال معَّي معلوم ملن يتجر فيه جبزء معل
آلخر فأضر األول حرم، ورد حصته يف الشركة، وإن تلف رأس املال أو بعضه بعد تصرف أو خسر 

 جرب من ربح قبل قسمة[ .
 الفصل األول: يتعلق ابلوكالة.

 والفصل الثاين: يتعلق ابلشركة.

(38/2) 

 



 تعريف الوكالة وحكمة مشروعيتها
إليه، ويعرفوهنا اصطالحًا: استنابة جائز شيء إىل فالٍن يعين: فوضته الوكالة: مشتقة من وكلت ال

 بة.التصرف مثله فيما تدخله النيا
فقوهلم: )استنابة( يعين: إقامة آخر مقامه، وصرحيها أن يقول: وكلتك، أو أنبتك، أو فوضت إليك، 

 أو قم مقامي يف كذا.
كلها بنفسه، فجاز له أن يوكل غريه،   وسبب شرعيتها أن اإلنسان قد ال يقدر على قضاء حوائجه

يف دين له أو حق، ويوكل لقبض ديونه فيوكله ليبيع سلعته، ويوكله ليشرتي له سلعًة، ويوكله ليخاصم 
 أو مجعها، فيقوم الوكيل مقامه فيما وكله فيه.

نه وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يوكل بعض أصحابه لقبض الزكوات وهم العمال، وكذلك ورد أ
قال: )ائت وكيلي خبيرب ليعطيك وسقاً من التمر، فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته( ، فلم 

هناك واثئق وال أختام، فكأنه قال: من جاءك يطلب من التمر زاعماً أين أرسلته، فال تعطه حىت  يكن
يوكل أصحابه يضع يده على ترقوتك، وهو العظم الذي بَّي النحر والكتف، فهذا دليل على أنه كان 

 جلمع الزكوات، ويفرقوهنا إبذنه.
دينار، فاشرتى له شاتَّي بدينار، وابع وكذلك روي )أنه وكل عروة البارقي أن يشرتي له شاًة ب

إحدامها بدينار، وجاءه بشاة ودينار، فدعا له ابلربكة، فكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه( ، ويف 
إىل امرأة هذا، فإن  -اي أنيس -سيف أنه قال: )اغد حديث زيد بن خالد وأيب هريرة يف قصة الع

 كله يف إقامته، وهذا يدل على أن هذا كله جائز.اعرتفت فارمجها( ، فوكله يف إثبات هذا احلد، وو 
ومن املعلوم أن هذه اململكة حتت والية امللك، وهو ال يستطيع أن يباشر كل األعمال بيده، فوكالؤه 

الء، وقد وكلوا يف كل دائرة من يقوم هبا، فهذا موكل يف هذا النوع من يعتربون نوابه، فالوزراء وك
لكذا وكذا، وهذا موكل ابلقبض من كذا وكذا، وهؤالء القضاة  املعامالت، وهذا موكل ابلصرف

موكلون يف إثبات اخلصومات، وكذلك املنفذون موَكلون بتنفيذ احلدود، وبتنفيذ األحكام القضائية 
 حيث العموم. وأشباه ذلك، هذا من

 شراء وأنت أما من حيث اخلصوص، فإن كالً منا قد يكون حمتاجاً إىل الوكالة، فأنت مثالً حتتاج إىل
منشغل، فتوكل من يشرتي لك ثوابً أو كيساً أو حنو ذلك، أو توكل من يبيع شاتك أو يبيع دارك، أو 

ه دليل مشروعية الوكالة، وأن ما أشبه ذلك، ويقوم هذا الوكيل مقام املوكل، وال شك أن هذا وحنو 
 ه.الناس حباجة إليها، ال يستغنون عن أن يوكل أحدهم صاحبه يف قضاء حاجت

 وقد عرفنا أن الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.



(38/3) 

 

 ما تنعقد به الوكالة من األلفاظ
وكالة بكل قول يدل على اإلذن( فإذا شروط الوكالة: أواًل: هل يشرتط هلا صيغة؟ يقول: )تصح ال

أنت انئب عين، أنت تقوم مقامي، اذهب فبع هذه السلعة، ك، أنبتك، قال: وكلتك، فوضت إلي
 اذهب فاشرت لنا كيسًا؛ هذه كلها صيغ تدل على اإلذن.

وهل يشرتط للقبول عبارة؟ ال يشرتط، فلو قال: إن شاء هللا، أو سأفعل، أو حباً وكرامة، أو أهالً 
دد كلمة خاصة يقول فيها: وسهاًل، أو قبلت منك هذا التوكيل، جاز ذلك كله، فال حاجة إىل أن حي

قبلت، أو ما أشبه ذلك، فيصح قبوهلا بكل قول أو فعل يدل على القبول، لو قلت له: بع هذا 
 الكيس، فسكت، ولكنه محله على سيارته ودخل به السوق وابعه؛ صح.

يين من زيد، فسكت، وذهب وقال لزيد: أان وكيل يف قبض الدين وإذا قلت له: اذهب فاقبض د
 ك، صح ذلك، ويكون هذا داالً على القبول.الذي عند

 قوله: )شرط كوهنما جائزي التصرف( .
الذي ال جيوز تصرفه مثل اململوك، فليس له التصرف يف نفسه وال يف غريه، لكن جيوز لسيده أن 

ه يف ماله كما تقدم، فال يصح توكيله، وال يصلح توكله، يوكله، وكذلك السفيه ال يستحق تصرف
، وكذلك اجملنون، فكوهنما جائزي التصرف خيرج هؤالء األربعة: اململوك، والصغري، وكذلك الصغري

واجملنون، والسفيه، فإن هؤالء ال يصح ألحدهم أن يوكل، وال يصلح أن يكون وكياًل، فال يتوكل وال 
  أمواهلم، فكذا يف غري أمواهلم.يوكل؛ ألهنم ال تصرف هلم يف

ى موكاًل، وأما النائب فيسمى وكياًل، وال يقال )موكنل( ؛ ألهنا واصطلح الفقهاء على أن املالك يسم
قد تشتبه يف الكتابة )موكنل وموكِّل( ، فإذا رأيت كلمة )م وك ل( فاقرأها موكِّل وال تقرأها موكنل؛ ألن 

، فالوكيل: [ 81هو الذي ورد يف القرآن: }وََكَفى اِبَّللِن وَِكياًل{ ]النساء:املوكنل عربوا عنه ابلوكيل، و 
 هو النائب عن غريه.

(38/4) 

 



 ما يصح التوكيل فيه
يصح التوكيل يف كل شيء يصح التصرف فيه، يقول املؤلف: )من له التصرف يف شيء فله توكُّل 

الً أو يكون موكِّاًل، فمعلوم أن ن وكين يكو وتوكيٌل فيه( ، كل شيء يصح تصرفه فيه فإنه يصح أ
اإلنسان يتصرف يف ماله: فيبيع منه، ويهب، ويشرتي، ويتصدق، ويسدد، وإذا كان كذلك فله أن 

يوكِّل، فيقول: وكلتك اي زيد! أن تكتب وثيقة بييت الفالين عند القاضي، وكلتك أن تبيع هذه األرض 
ايل أبلف رايل، وكلتك أن تعطي فالانً أو من م تتصدقاليت هي ملكي، أو هذه السلعة، وكلتك أن 

 هتدي إىل فالن شاة، فأنت تتصرف يف مالك فلك أن توكل فيه.
ويدخل يف ذلك العقود، فيصح للزوج أن يوكل، وكذلك الويل، فإذا كان الزوج بعيداً أرسل لك وكالة 

لك فالانً ابنيت، موكِّ زوجت وقال: أنت وكيلي يف تزوج بنت فالن، فتحضر أنت، فيقول ويل البنت: 
فتقول: قبلتها ملوكلي فالن، يصح ذلك، وهكذا أيضاً الويل يوكلك مثالً فتقول للزوج: زوجتك بنت 

 موكلي فالنة بنت فالن، فيقول: قبلتها.
وقد يوكالن معًا، يوكل الزوج ويوكل الويل، فيقول وكيل الزوج لوكيل الويل: زوجت موكلك فالانً فالنة 

 قول وكيل الزوج: قبلت زواج فالنة ملوكلي فالن.ن، فيي فالبنت موكل
ويصح أيضاً يف الطالق، فيوكلك يف طالق امرأته فتقول: اشهد اي فالن واي فالن أين طلقت فالنة 
بوكالة زوجها يل، حيث وكلين على طالقها، وهكذا املخاصمات، والناس اآلن يوكلون من يسمى 

ذ ما عند موكله من احلجج مث حيتج عند القاضي ويقول: فيأخ فالن،احملامي، فهذا احملامي وكيل عن 
حجيت اليت أحتج هبا ملوكلي كذا وكذا، وموكلي عنده من البينات كذا وكذا، فهذا وكيٌل أيضاً يف 

 اخلصومة.
فاحلاصل أن الوكالة تصح يف كل شيء ميلك التصرف فيه، وتصح يف كل حقوق اآلدميَّي من األموال 

يف البيع، ويوكل يف الشراء، ويوكل يف القبض، ويوكل يف اخلصومات، وما  فيوكلسوخ، والعقود والف
 أشبه ذلك.

(38/5) 

 

 ما ال يصح التوكيل فيه
استثنوا ما ال يصح التوكيل فيه فقال املؤلف: )ال ظهار ولعان وأميان( ، فهذه ال يصح التوكيل فيها، 

فالن كظهر أمه، وذلك   فالنة! أنِت علىن امرأيت، تقول: ايفال يصح أن يقول: وكلت من يظاهر م



ِإالن  ألن الظهار حرام قال هللا تعاىل }النِذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنن ُأمنَهاهِتِْم ِإْن ُأمنَهاهُتُمْ 
ُْم َليَـُقولُوَن ُمْنَكراً ِمْن اْلقَ  ن منكراً وزوراً فال تتوكل [ وما كا2جملادلة:ْوِل َوزُورًا{ ]االالنِئي َوَلْدهَنُْم َوِإهنن

فيه، وإذا وكلك وقال: اذهب إىل امرأيت وقل: إن فالانً يقول: أنِت علي كظهر أمي، تقول: ال أقول 
 هذا، وال أفعله؛ ألن هللا مساه منكراً وزورًا، فال أتوكل يف منكر، وال أتوكل يف زور.

ميان ودعاء، واللعان ذكره هللا تعاىل يف قرتن به شهادات وأتوكيل فيه، ألنه يوكذلك اللعان، ال يصح ال
القرآن، ونسبه إىل الزوجَّي فقال: }َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت اِبَّللِن ِإننُه َلِمْن الصناِدِقََّي * 

توكيل فيه، ال يقول: اي [ فال يصح ال7-6ر:َكاِذِبََّي{ ]النو َواخْلَاِمَسُة َأنن َلْعَنَة اَّللِن َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمْن الْ 
فالن! اذهب فاشهد عين، والعن نفسك عين؛ ألن الزوج يقول: أشهد ابهلل أن امرأيت هذه زانية، وإين 

ملن الصادقَّي، أربع مرات، وكذلك املرأة تقول: أشهد ابهلل إنه ملن الكاذبَّي، مث تقول: غضب هللا 
 اللعن وال يف الغضب؛ ألن هذا دعاء على أن يكون موكالً يف لصادقَّي، فال جيوزعليها إن كان من ا

النفس، وال يقول مثاًل: لعنة هللا على فالن إن كان من الكاذبَّي، فهذا شيء يتعلق مبا يف الضمري، 
 فال جيوز التوكل فيه.

ك أن مة: اي فالن! وكلتوكذلك األميان ال جيوز التوكل فيها، فال يقول إذا توجهت إليه ميَّي يف خصو 
ن احللف فيه استحضار عظمة احمللوف به، فالذي حيلف ابهلل أو بصفة من صفات هللا حتلف عين؛ أل

يستحضر عظمة هللا، فيحمله هذا االستحضار على أن يعرتف ابحلق، وأال يتجرأ على احللف كاذاًب، 
)من اقتطع  ى هللا عليه وسلم:ويستحضر أنه إذا حلف كاذابً فإن عليه عقوبة شديدة، كما قال صل

 رئ مسلم بيمَّي صرب هو فيها كاذٌب لقي هللا وهو عليه غضبان( .مال ام

(38/6) 

 

 حكم التوكيل يف العبادات
 فاحلاصل أن اليمَّي ال تدخلها النيابة، وال حيلف أحد عن أحد.

فتوكله بة، فيجوز التوكيل فيه، يقول: )ويف كل حق هلل تدخله النيابة( أي: من العبادات ما تدخله النيا
نذر أو كفارة اليمَّي، وتقول: اي فالن! علّي كفارة ميَّي إطعام عشرة مساكَّي، فخذ أن يفرق كفارة ال

هذه الدراهم لتشرتي طعاماً وتطعمهم، فيجوز هذا، وكذلك مثالً تعطيه زكاة مالك ليفرقها، فتقول: 
، فهذه من العبادات تعرفهم، وتعرف استحقاقهموكلتك أن تفرق هذه الزكاة على املساكَّي الذين 

 لية اليت يصح التوكيل فيها.املا



ومن العبادات اليت يصح التوكيل فيها احلج والعمرة خاصة، فقد وردت اإلانبة فيهما، فيجوز أن 
يوكل العاجز ويقول: اي فالن خذ هذه النفقة وحج عين أو حج عن أيب امليت، أو وكلتك أن حتج 

 طيه نفقته.ك عن أيب أو عن أخي، وتعيب، أو تعتمر وجتعل عمرتعين أو عن أ
 فهذه العبادات يصح التوكيل فيها، وأما بقية العبادات فال يصح أن يوكل فيها.

ذكر يل بعض اإلخوان الغيورين أنه مر على بعض الشباب املتهاونَّي فقال هلم: اذهبوا إىل املسجد 
االستهزاء، قولون: صل عنا، وهذا من ابلنيابة، يعين: كأهنم يوأدوا الصالة مع اجلماعة، فقالوا: أنت 

وال شك أن الصالة عبادة بدنية ال يصح التوكيل فيها، وال يصح أن يصلي أحد عن أحد؛ ألهنا 
 عبادة تتعلق ابلبدن، وال تسقط عن اإلنسان إال إذا أداها بنفسه.

لناس ينظرون، مسافر، شرب من املاء وا وكذلك الصيام عبادة بدنية، وقد رأيت إنساانً كبرياً لعله
بعضهم وقال: هذا ما صام! فقال: أنت تصوم عين، ويظهر أنه أراد بذلك االعتذار، ولو  فأنكر عليه

قال: إنين مسافر كان أقرب إىل عذره، مع أن املسافر إذا كان يف البلد ال حيل له أن ُيظهر األكل 
به ناس يستنكرون أكله أو شر شرب إال يف خفية؛ ألن الأمام الناس، فعليه أن ميسك وال أيكل وال ي

 يف رمضان علنًا، وعلى كل حال فالعبادات البدنية ال جيوز التوكل فيها.

(38/7) 

 

 الوكالة عقد جائز ومثلها الشركة واملساقاة واملزارعة
وحكم الوكالة أهنا عقد جائز، فيجوز للوكيل أن خيلع وكالته، ويقول: وكلين فالن على بيع سلعته، 

هذه الوكالة، وكلين على قبض دينه مثالً أو على قبض مكافأة، واشهدوا أين ال   أريدأين ال واشهدوا
 أقبضها، فليوكل غريي، فيجوز للوكيل أن يعزل نفسه مىت أراد، وكذلك املوكل جيوز أن يعزل وكيله.

ي هذه وقد تكون الوكالة حمددة، ففي بعض األعمال قد يقول املوكل: اي فالن! أنت وكيٌل على سق
م أو سقي هذه األشجار حىت أييت زيد من سفره، فإذا جاء بطل توكيلك، أو أنت وكيٌل على األغنا

أوالدي تنفق عليهم من أمواهلم إىل أن يبلغ الكبري منهم احللم ويكون رشيداً فتنفسخ وكالتك، فهذه 
كيل هو الو ورشد فتكون وكالٌة مؤقتة، فإذا قدم زيد انفسخت وصار هو الوكيل، أو إذا بلغ فالن 

 وتنفسخ وكالته، وقد يوكل املوصي أخاه ويقول: حىت يبلغ ابين ويرشد.
فالوكالة عقد جائز، فيصح للوكيل أن خيلع نفسه، ويصح أن خيلعه املوكل، مث لو تصرف قبل أن يبلغه 

لة ذه وكااخللع فإن تصرفه انفذ، فلو وكله ليطلق امرأته، وملا وكله ذهب الوكيل إىل احملكمة وقال: ه



 من فالن بطالق امرأته.يل 
ولكن ندم املوكل فقال: اشهدوا أين خلعته عن هذه الوكالة، ومل يعلم الوكيل ابخللع حىت ذهب إىل 

القاضي، وأصدر القاضي صكاً ابلطالق قبل أن يبلغه اخلرب أبنه خملوع، ففي هذه احلال ال شك أنه 
 ق.الطال ما كتبينفذ الطالق؛ ألنه ما بلغه خرب العزل إال بعد

 وهكذا يقال يف البيع، لو قال مثاًل: وكلتك يف بيع بييت مثالً خبمسمائة.
مث ندم وقال: من لقي فالانً فليخربه أين قد عزلته، ومل يلقه أحد أال بعد البيع وقبض الثمن وكتابة 

 الوثيقة، فإنه ينفذ البيع؛ ألنه تصرف وهو مفوض وموكل.
جائز، يعين: يتمكن أحد الشريكَّي أن حيل الشركة وأن  ا عقدة كالمهوشركة العنان وشركة املضارب

يطلب القسمة، وكذلك املساقاة واملزارعة، واملساقاة هي أن يقول: اسق هذا النخل سنة بنصف 
 الثمر أو بربعه.

 فيصح أن يبطل العقد قبل أن يثمر النخل، ويعطيه أجرة مثله.
يصح أن خيلعه مث يعطيه أجرة ما أنفقه، زرع، فنصف الواملزارعة أن يقول: ازرع هذه األرض ولك 

 وكذلك الوديعة؛ إذا أودع عندك إنسان مثالً ألف رايل فإنه يصح أن أيخذها بعد ساعة أو بعد يوم.
وكذلك اجلعالة، فإذا قال: من بىن هذا اجلدار فله مائٌة، فله أن يقول: رجعت عن ذلك؛ وذلك ألنه 

 ولكل واحد فسخها.ائزة، عقود جمل يتفق مع واحد، وهذه كلها 

(38/8) 

 

 ال يصح للوكيل أن يبيع على نفسه أو أقاربه أو يشرتي هلم
قال املصنف رمحه هللا: )وال يصح بال إذن بيع وكيل لنفسه، وال شراؤه منها ملوكله، وولده ووالده 

الكيس أو اتبه كنفسه( صورة ذلك إذا قال: وكلتك أن تبيع هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا ومك
 هذه الشاة.

أو هذا البعري أو هذا الكيس، ومعىن ذلك: أنك تدخل هبا السوق، وتنظر من يشرتي هذه الشاة 
اشرتاه لنفسه  فهل تقول: أان أوىل به وسأشرتيه لنفسي؟ ال جيوز؛ ألنك متهم ابلتساهل، فقد يقال:

 برخص، ولو أنه دخل به السوق أو صرب عليه لباعه أبكثر.
بعته على ولدك أو على والدك أو على مكاتبك؛ ألن املكاتب الذي اشرتى نفسه من وهكذا إذا 

ه بثمن مؤجل، ال يزال عبداً ما بقي عليه درهم، فال يصح للوكيل أن يشرتي الشاة لنفسه، بل سيد



 وكلك أن تبيع هذه السيارة فال تبعها على نفسك أو ما أشبه ذلك خمافة التهمة.يبيعها لغريه، وإذا 
عندي أكياس ذا الشراء ال جيوز أيضًا، فإذا قال: وكلتك أن تشرتي يل كيس بر أو أرز فال تقل: وهك

وسأشرتي له من نفسي إال إذا كان هناك داللة تدل على اإلذن أو قرينة أبن قال مثاًل: بعين من 
 أو بصفتك اتجراً فبعين كيساً أو ثوابً أو شاة من غنمك.نفسك 

أما إذا سكت وقال: اشرت يل كيس متر أو سيارة صفتها كذا وكذا، أو اشرت فمثل هذا يعترب قرينة، ف
أو شاًة، فال تشرت ذلك من نفسك وال من أبيك وال من أبنك وال من مكاتبك؛ ألنك قد يل ثوابً 

يس مثالً مبائة، فتحسبه عليه مبائة ومخسة، أو حنو ذلك، فيدخله تزيد يف الثمن، فقد يكون الك
 الشك.

 مثله. الوكيل ال يشرتي من نفسه، وال يبيع على نفسه، وولده مثله، وأبوه مثله، ومكاتبه فاحلاصل أن
يقول هنا: )وإن ابع بدون مثن مثٍل أو اشرتى أبكثر منه صح وضمن زايدًة أو نقصًا( صورة ذلك: إذا 

 ومخسَّي لو اًل: بع هذه الشاة يف السوق، فتساهلت وبعتها مثالً مبائتَّي، ومثلها يساوي مائتَّيقال مث
حيح، ولكن تضمن صربت، لكنك بعتها يف أدىن السوق، أو بعتها ألول من سامها، فالبيع ص

 النقص؛ ألهنا تساوي مائتَّي ومخسَّي وأنت بعتها مبائتَّي.
نم اليت متاثلها تساوي مائتَّي، ولكنك اشرتيت من أدانهم وكذلك إذا وكلك أن تشرتي له شاة، والغ

سَّي، فهذا دليل على أنك تريد احلظ لذلك البائع، أو أنك متساهل، وبدون مراجعة مبائتَّي ومخ
هذه الزايدة، فيقول لك: الناس يشرتون مبائتَّي، فأان ال أدفع إال مائتَّي، واخلمسون فعليك أن تدفع 

 ساهلت.الزائدة تكون عليك؛ ألنك ت
بدون أجرة، ومعلوم أنه إذا وهذا يفيد أن الوكيل عليه أن جيتهد يف النصح ملوكله سواًء كان أبجرة أو 

ك سوف حترص على أن تزيد يف الثمن حىت قال لك: بع الشاة ولك اثنَّي يف املائة من مثنها، فإن
 ئة مثالً فال حيصل لك إال ستة.تبيعها أبربعمائة مثاًل، فتكون أجرتك مثانية مثاًل، وإذا بعتها بثالمثا

 عشرة رايل أو حنو ذلك، فإنك مأمور أن وهكذا إذا قال: وكلتك أن تشرتي يل شاة، ولك أجرةٌ 
  تشرتي بثمن مرتفع حىت ال تضره؛ ألنك وكيل وأمَّي.تنصح له، وأن جتتهد يف شراء الرخيص، وأال

ن الزايدة، وإن تساهل وابع رخيصاً فاحلاصل أن الوكيل إذا تساهل واشرتى غالياً صح الشراء وضم
 صح البيع وضمن النقص.

(38/9) 

 



 من من الوكيلحكم القبض للث
قال املصنف رمحه هللا: )وكيل بيع يسلمه، وال يقبض مثن إال بقرينة( إذا قال مثاًل: وكلتك أن تبيع 
هذه الدار، أو هذه األرض فأنت وكيل على البيع، تسلم واثئق األرض، ومفاتيح الدار، وأما الثمن 

بع هذه الغنم يف هذا ا قال مثاًل: فقد ال أيمنك عليه، فال تقبض الثمن إال إذا كانت هناك قرينة، إذ
 السوق.

فإنه أيتيك أعرايب وأيتيك حضرٌي وأيتيك جاهٌل وأيتيك عارف، وتبيع على هذا شاًة وعلى هذا 
شاتَّي، فليس لك أن ترتك الثمن يف هذا احلال، بل تقبض الثمن؛ ألنك لو مل تقبضه لذهب عليه؛ 

 كيل يقبض الثمن.دل على أن الو ألنه ال يعرف هؤالء الذين يشرتون، فهذه قرينة ت
فاحلاصل أن الوكيل يكون على تسليم املبيع ال على قبض الثمن، وابألخص إذا كان املشرتي معروفًا، 
إذا قال: وكلتك أن تبيع هذه الشاة على زيد أو تبيع هذا البعري على عمرو أو تبيع هذا البيت على 

 يف السوق فإنك تقبض الثمن.إذا قال: بعه خالد فال تقبض الثمن، وإمنا تسلم املبيع، وأما 
أما الوكيل يف الشراء فإنه يسلم الثمن؛ وذلك ألنه ال يوكلك أحد لتشرتي له إال بثمن، إال إذا كان 

الشراء من إنسان يعرفه، فتذهب إىل التاجر وتقول: إن فالانً وكلين أن أشرتي له منك مخسة أكياس 
 أو مخسة أثواب، ومل يعطين الثمن.

هاًل، فالن معروف عندي، فال حاجة إىل تسليم الثمن مقدمًا، فيعطيك السلع  قول: أهالً وسفي
 كالثياب وحنوها، ولك أن تقول: الثمن يدفعه إليك موكلي.

أما إذا أعطاك الثمن وقال: خذ هذه املائة لتشرتي يل هبا كيساً أو ثيااًب، فإنك تسلم الثمن، وتقبض 
 السلع اليت اشرتيت.

(38/10) 

 

 وكيل اخلصومة ال يقبض
قال املصنف رمحه هللا: )ووكيل اخلصومة ال يقبض، وقبض خياِصم( : الوكيل يف اخلصومة مثل أن 

عشرة آالف، فهذا توكيل على اخلصومة، فيخاصم تقول للمحامي: وكلتك أن ختلص ديين الذي هو 
كما إذا قال له: بعد أن إىل أن يثبت احلق، فأما قبض الدين فال يقبضه إال إذا وكل على ذلك،  

 ختاصم ويثبت احلق فأنت وكيل على القبض.
يكن له  القاضي، فإذا ثبت احلق واعرتف به اخلصم ومل واحملامي أييت ابلبينات وابلواثئق وابلقرائن إىل



عذر، فال يقبض احملامي منه شيئًا، بل صاحبه هو الذي يقبضه؛ ألنه قد ال أيمن عليه أحدًا، فوكيل 
 خياصم وال يقبض.اخلصومة 

وأما وكيل القبض فله أن خياصم، إذا قال مثاًل: وكلتك أن تقبض ديين من زيد، فجئت إىل زيد 
 أان وكيل من فالن. وقلت:

اصمه، وترفع أمره إىل القاضي، وتطلب منه أن حيكم عليه، وتقول: إن فامتنع أن يسلم لك، فإنك خت
لرجل، وهذا الرجل امتنع أن يعطيين، فاحكم عليه، ففي فالانً أعطاين وكالًة أن أقبض دينه من هذا ا

 هذا احلال خياصم ويقبض.

(38/11) 

 

 الوكيل أمَّي ال يضمن إال بتعد أو تفريط
قال املصنف رمحه هللا: يقول: )والوكيل أمَّي ال يضمن إال بتعد أو تفريط( : الوكيل مأمون على املال 

فال يضمن؛ ألنه أمَّي، هبا، مث سرقت منه أو تلفت لو أعطيته مائًة يشرتي لك الذي دفع إليه، ف
وكذلك لو وكلته أن يبيع شاة، فقبض الثمن مث سرق منه، فإنه ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط، 

والتعدي مثل أن يلبس الثوب فيتخرق فإنه يضمن، والتفريط مثل أن يهمل الشاة اليت وكل أن يبيعها 
 دي والتفريط.فسرقت فإنه يضمن، هذا التعأو حيفظها 

قوله يف نفيهما وهالك مع ميينه( فيحلف أنه ما فرط أو ما تعدى، ويقبل قوله مع ميينه  قوله: )ويقبل
 يف اهلالك، إذا قال مثاًل: احرتق الثوب ماتت الشاة هلك البعري، خربت السيارة.

ينة( : املتربع هو الذي ها ملوكل ال لورثته إال ببقال املصنف رمحه هللا: )كدعوى متربع رد العَّي أو مثن
ع حبفظ هذه الشاة، فادعى أنه ردها إىل صاحبها فإنه أو رد مثنها إىل صاحبها، يقبل قوله بيمينه، ترب 

 أما إذا ادعى أنه ردها إىل الورثة فال يقبل إال ببينة، فإذا قال: أعطيتك مثن الشاة الذي وكلتين فيه.
اي ورثة! مثن الشاة اليت م، وأما إذا قال: أعطيتكم حلف الوكيل أنه أعطاه وسل فأنكر صاحب الشاة،

 وكلين هبا أبوكم.
 فال يقبل إال ببينة.

(38/12) 

 



 الشركة
الشركة مشتقة من االشرتاك الذي هو االجتماع، ويعرفوهنا أبهنا: اجتماع يف استحقاق أو تصرف، 

 هذا تعريف الشركة من حيث العموم، وذكر أهنا مخسة أضرب.

(38/13) 

 

 لعنانة اشرك
مسيت شركة العنان لتساويهما من حيث التصرف ومن حيث رأس املال، مثل املتسابقَّي على فرسَّي، 

عنان فرسه، فإذا تساواي تساوت أعنتهما، فعادة املتسابقَّي على اخليل أن ميسك كل واحد منهما ب
وماً يعمل فيه  فسميت شركة العنان لذلك، وهي أن حيضر كل واحد جائز التصرف من ماله نقداً معل

 كل واحد منهم على أن له من الربح جزءاً مشاعاً معلومًا، فهذه شركة العنان.
و أكثر أو أقل، وإذا كانوا كلهم ثة وبَّي أربعة إىل عشرة إىل مائة أوهي تصح بَّي اثنَّي وبَّي ثال

ل واحداً أو يشتغلون يف الشركة فيكون الربح بينهم على قدر النسبة اليت يعملوهنا، وإذا كان العام
العامل غريمها فالربح على ما يشرتط، فلو دفع هذا مائة ألف، وهذا مخسَّي ألفًا، ولكن صاحب 

ائة يعمل مخس ساعات، واتفقوا على أن  هذه التجارة عشر ساعات، وصاحب املاخلمسَّي يعمل يف
صفَّي، وهذه الربح بينهما نصفان، مع أن رأس مال أحدمها أكثر؛ جاز ذلك، ويكون الربح بينهما ن

الشركة كما هو مشاهد: شركة يف جتارة، فيجمعون رأس املال مث يشرتون السلع الصغرية أو الكبرية مث 
ثل الكئوس واخلردوات واإلبر والسكاكَّي واملالعق يرحبون، وهذه السلع قد تكون صغرية ميبيعون و 

أشبه ذلك، يبيعون مثل هذا، وما أشبهها، أو كبرية مثل السيارات أو املاكينات أو الثالجات أو ما 
 ويشرتكون يف الربح على ما شرطاه، فهذه الشركة صحيحة.

ا أرضاً أو اشرتوها واشرتوا ئة ألف وهذا مائة، وهذا مائة، وأحيو كذلك شركة املزارعة: إذا دفع هذا ما
ماكنات، واشرتوا مضخات ورشاشات وحصادات وأدوات، ففي هذه احلال إذا زرعوا فإن الزرع 

 بينهم على قدر ما يشرتطونه. يكون
على ما  كذلك أيضاً الشركة املعمارية، إذا اشرتكوا على أن يشرتوا أدوات العمارة، مث يكون الربح

 يتفقون عليه.
كة العنان فيما إذا أحضر كل واحد منهم رأس ماله، هذا مائة ألف، وهذا مخسَّي، فاحلاصل أن شر 

، هذا يعمل أكثر، وهذا يعمل أقل، فال بد أن يكون كل وهذا عشرين، واتفقوا على أن يتجروا فيها



سفيهاً أو جمنوانً أو صغرياً واحد منهم جائز التصرف، فهذه شركة صحيحة، وال يدخل فيها من كان 
وراً عليه، ويكون رأس املال من النقود املعلومة، هذا حيضر مثالً مائة ألف رايل سعودي، وهذا أو حمج

داً غري سعودية، هذا حيضر مخسَّي ألف دوالر وهذا عشرين ألف دوالر، مثله، وجيوز أن تكون نقو 
مشاع ح بينهما، ولكن لكل واحد منهما جزء وما أشبه ذلك، فيعمل به كل منهما على أن يكون الرب

معلوم، فيقول: يل نصف الربح، ولك نصفه، أو يل ثلثه ولك ثلثاه؛ بصفتك أكثر مااًل، أو ما أشبه 
يشرتط ألحدمها شيء معَّي فال يقول لك يف كل شهر مائة؛ ألهنما قد ال يرحبان ذلك، وال جيوز أن 

 ويل ربح الذي بعده، ال جيوز ذلك. إال هذه املائة، أو يقول لك ربح هذا الشهر

(38/14) 

 

 شركة املضاربة
الضرب الثاين من الشركة: شركة املضاربة: وهي مشتقة من الضرب يف األرض، وهو السفر قال 

[ يعين: 101ْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمْن الصنالِة{ ]النساء:}َوِإَذا َضَربـُْتْم يف اأَلْرِض فـََلْيَس َعلَ  تعاىل:
{ ]املزمل: تَـُغوَن ِمْن َفْضِل اَّللِن [ ومسيت 20سافرمت، وقال تعاىل: }َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأَلْرِض يـَبـْ

ملها أحدهم ألجل التجارة، فيستجلب سلعاً رخيصًة مث حي بذلك؛ ألن الغالب يف التجار أن يسافر
فيبيعها يف البلد الثاين بثمن أرفع، فريبح يف ذلك، فيكون له جزء من الربح، ولصاحب املال جزء من 

 الربح.
وتعريفها: دفع مال معَّي معلوم ملن يتجر فيه جبزء معلوم مشاع من رحبه، ويف هذه الشركة يكون رأس 

ارة قادراً على أن تشرتي والتصرف من واحد؛ وذلك ألنك قد تكون حمسناً للتجاملال من واحد 
وعلى أن تبيع، وتعرف كيف يكون الربح، ولكن ليس عندك رأس مال، فتأيت إىل أحد التجار الذين 

عندهم أموال كثرية زائدة عن تصرفهم، فتتفق معه على أن يعطيك مائة ألف مثاًل، على أن تتجر 
بح بينكما، يكون نصفَّي أو أثالاثً أو ك االجتار والبيع والشراء، ومنه رأس املال، والر فيها، فيكون من

 أرابعًا، على حسب ما تتفقان عليه.
وهذا مما حيصل به التنمية لألموال، فإن كثرياً من الناس عندهم أموال مرصودة وال حيتاجون إليها 

ن هذا االجتار، ومن هذا رأس املال، للتصرف، وآخرون ال جيدون ماالً يتصرفون فيه، فيكون م
بح وهلذا ربح، وال شك أن هذا جائز، ويسمى قراضًا، فكأهنم أقرضوه يعين: أعطوه فيحصل هلذا ر 

من املال، وقد عمل هبذا كثري من السلف، وكان حكيم بن حزام إذا أعطى ماله قراضاً إلنسان 



وال تنزل به  - تشرت به هبائم فإهنا قد متوتيعين: ال-يشرتط عليه فيقول: ال جتعل مايل يف كبٍد رطبة 
، فكأنه يشرتط عليه -خمافة أن يغرق-وال تركب به حبراً  -ألنه قد أييت السيل فيذهب به-ايً واد

 شروطاً.
ويذكر أن عبد هللا بن عمر وعبيد هللا جاءا مرًة من العراق، وكان أمري العراق قد مجع ماالً كثرياً لبيت 

ا مال لبيت املال، ادفعاه ألبيكما، من اخلراج، فأعطاه عبد هللا وعبيد هللا وقال: هذاملال من اجلزية و 
 واشرتاي به حنطة.

فاشرتاي ومحالها على رواحلهما ورحبا رحباً كثريًا، فقال أبومها عمر رضي هللا عنه: أعطياين رأس املال 
لو خسران لدفعناه كله، ولو تلف والربح، فإنه ما أعطي كل واحد من اجليش مثلكما، فقال عبيد هللا: 

 سكت، مث اتفق بعض الصحابة على أن جيعلوه قراضًا، فأخذ منهم نصف الربح لدفعناه، وعبد هللا
 وجعله قراضاً.

والبد أن يكون رأس املال معلومًا، حىت إذا انتهت الشركة رد رأس املال إىل صاحبه ويقتسمان الربح، 
ىل الشام، ولك ربح معلوماً مشاعًا، فال يقول مثاًل: يل ربح السفر إوالبد أن يكون الربح بينهما جزءاً 

 السفر إىل اليمن، بل يقول: يف كل سفرٍة يل نصف الربح ولك نصفه أو يل ثلثه ولك ثلثاه.
قوله: )وإن ضارب آلخر فأضر ابألول حرم، ورد حصته يف الشركة( فمثاًل: لو أعطيته مائة ألف، 

شك أن هذه املائة ، ولكن أخذ مائة ألف من اتجر آخر، واجتر هبا، فالوهذه املائة تكفيه ليتصرف
الثانية تقلل من إنتاجه، وتشغله، فيضر ابألول، ففي هذه احلال يرد حصته من املضاربة الثانية يف ربح 
املضارب األول، ويقسمها مع املضارب األول؛ ألنك ما أعطيته أوالً إال وأنت تريد أن يعمل جبهده، 

ا مل يضر فال حرج؛ ألنه مثالً قد ا يستطيعه، واآلن قد صرف بعض جهده لآلخر، أما إذوبكل م
يقول: أنت أعطيتين عشرة آالف واشرتيت هبا ثيااًب، والدكان واسع فأخذت من الثاين عشرة آالف 

 واشرتيت هبا أحذية، وال يشغلين بيع األحذية عن بيع الثياب، فال حرج عليه واحلال هذه.
الربح قبل القسمة( ، فلو أنه  ن تلف رأس املال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جرب منقوله: )وإ

عزل رأس املال، وعزل الربح قبل القسمة وقال: سأجعل الربح يف ثياب وأجعل رأس املال يف 
 أكياس، مث خسر رأس املال الذي يف األكياس، فإنه جيرب رأس املال من الربح الذي يف الثياب.

(38/15) 

 

 ةسئلاأل



(38/16) 

 

 آايت الصفات حمكمة من وجه ومتشاهبة من وجه آخر
 
 

 السؤال
نقرأ يف بعض الكتب أن صفات هللا جل وعال من احملكم يف القرآن، فهل هذا صحيح أو فيه 

 تفصيل؟
 

 اجلواب
يف هذا تفصيل، والتفصيل أن نقول: إن آايت الصفات من احملكم؛ ألن هللا تعاىل ذكرها ابأللفاظ 

يحة املعلومة اليت يفهمها العرب، ويفسروهنا ويعرفون مدلوهلا وما تدل عليه، فتفسر وترتجم الفص
وكيفيتها وأي  معانيها الظاهرة املتبادرة ليست من املتشابه، أما كنه الصفة وماهية الصفةوتفهم، ف

 شيء هي، فهذا من املتشابه.
ماهية العرش: هل هو من حديد؟ هل هو فمثاًل: هللا تعاىل ذكر العرش وهو خملوق، ولكن ال ندري 

ان هللا تعاىل بشيء من من خشب؟ هل هو من خبار؟ هل هو من تراب؟ هل هو من طَّي؟ ما أخرب 
 ذلك، فال جيوز لنا أن خنوض يف ذلك.

نه سرير عظيم خلقه هللا تعاىل واستوى عليه، وهذا خملوق ال نقدر أن نعرف ماهيته، والعرش ال شك أ
من ابب أوىل ما يتعلق ابلصفات، وقد اشتهر أن املشركَّي سألوا النيب صلى هللا ومن أي شيء هو، ف

أهو من ذهب أم من فضة أم من جوهر؟ وهذا  -اي حممد! -ربان عن ربك عليه وسلم وقالوا: أخ
قول: نثبت هلل تعاىل ذااًت، ولكن كيفية الذات وماهيتها نتوقف يف ذلك، ويكون هذا من تكلف، فن

 هو القول يف صفات هللا تعاىل. املتشابه، هذا

(38/17) 

 



 ال جماز يف اللغة وال يف القرآن
 
 

 السؤال
جح؟ وهل يف ذلك ونقرأ يف بعض الكتب أن يف القرآن جمازًا، فهل يف املسألة خالف؟ وما هو الرا

 خطر على العقيدة؟
 

 اجلواب
از، وال ختلو كتب األصول من اشتهر عند األصوليَّي واملتكلمَّي أن كالم العرب ينقسم إىل حقيقة وجم

ا يف اجملاز فحملوا آايت الصفات على اجملاز، فقالوا: يد هللا تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز، مث توسعو 
عن ملكه، وعرشه جماز عن امللك، وما أشبه ذلك، فتوصلوا إبثبات  جماز عن قدرته، واستواؤه جماز

ري من احملققَّي، وتكلم عن ذلك ابن القيم رمحه هللا اجملاز إىل نفي حقائق الصفات، وخالف يف ذلك كث
إن كالم العرب كله حقيقة، وإن  يف الصواعق املرسلة، وكذلك قبله شيخه شيخ اإلسالم، وقاال:

وليس فيه جماز؛ ألن اجملاز هو الذي يصح نفيه؛ فلذلك خنتار ما اختاره ابن القيم، القرآن كله حقيقة، 
ه ليس يف اللغة جماز، هذا هو الذي خيتار حىت ال يتوصل إبثبات اجملاز إىل أنه ليس يف القرآن جماز، وأن

 ل معانيها.نفي الصفات، وإبطال دالالهتا، وإبطا

(38/18) 

 

 حرمة احملاماة عن اجملرمَّي
 
 

 السؤال
دفاع عن بعض الناس، ولو كان هؤالء الناس جمرمَّي، يقول: هل جيوز ما يفعله بعض احملامَّي من ال

 ن يعرفون ذلك، ولكن يدافعون عنهم من أجل املال؟واحملامو 
 

 اجلواب



هذا حرام عليهم، فإذا علمت أن هذا خمطئ فحرام عليك أن تتوكل له وحتامي عنه ألجل مصلحة 
، فعليك أن تنصحه يعطيكها، فإذا علمت أن الدعوى عليه، وأنه ظامل يف قضية، وليس له حق

 أو أنك ظامل. وتقول: ال أتوكل لك، فإين أعرف أنك خمطئ

(38/19) 

 

 جواز شرط عدم فسخ الشركة إال بعد زمن
 
 
 سؤالال

 إذا اشرتط أحد الشركاء عدم فسخ الشركة إال بعد زمن، فهل يصح هذا؟
 

 اجلواب
ال شك أن ذلك جائز، فإذا خاف أن يفصلها شريكة فيتضرر، فله ذلك، وقد ذكروا أن الشركة عقد 

 ون على شروطهم.جائز ولكل واحد فسخه، لكن املسلم

(38/20) 

 

 صاحب احلراج السلعة لنفسه عند املزايدة شراء
 
 

 السؤال
 هل جيوز للذين يقومون ابلتحريج على السيارات أن يشرتوا ألنفسهم؟

 
 اجلواب

الصحيح أنه جيوز هلم ذلك إذا سامح احلاضرون كلهم، ومل يزد السعر، وإمنا وصل السعر إىل هذا 
س، فيقول: أان آخذها بعشرين ألفًا، هل أحد ليهم، ومل يزد أحد عليه، فال أباملقدار، وزاد احملرج ع



يزيد، فلم يزد أحد فال أبس، ويكون هو من مجلة الزائدين، خبالف ما إذا وكله ليبيعها فباعها على 
 نفسه.

(38/21) 

 

 تزويج الويل موليته يف نفس الوقت الذي زوجها فيه وكيله
 
 

 السؤال
 قام املوكل بتزويج ابنته لرجل، وقام الوكيل بتزويج نفس  بتزويج ابنته، مثإذا وكل شخص شخصاً 

 البنت لرجل آخر، فأيهما ميضي؟
 

 اجلواب
بد إذا وكلت على التزويج أن تعَّي الزوج فتقول: وكلتك أن ذكروا هذا يف النكاح، وأوالً نقول: ال 

يت أو على ابنة أخي، فإذا جاءك كفء تزوج فالنة فالاًن، وإذا كنت بعيداً قلت: أنت وكيل على ابن
إما إذا وقعا  فإنك تزوجه، لكن إذا زوج وليان كأخوين فيقولون: احلق لألسبق، فينظر أيهما أسبق،

 ختتار أحدمها. معاً فإهنما يبطالن، مث

(38/22) 

 

 توكيل الوكيل لغريه
 
 

 السؤال
 هل يصح للوكيل أن يوكل غريه؟

 
 اجلواب



إال بك، فليس لك أن توكل غريك، لكن إذا وكلك ه؛ ألن املوكل ما رضي ليس للوكيل أن يوكل غري 
 ك فال حرج يف ذلك.وقال: لك أن تفعل هذا بنفسك أو تنيب غري 

(38/23) 

 

 اجتماع التوكل يف طرف واحد لطرفَّي
 
 

 السؤال
 هل ألحد أن يكون وكيالً عن املدعي واملدعى عليه يف نفس القضية؟

 
 اجلواب

فال بد أنه سيحكم بنفسه، ويف هذه احلال ال تتصور  ذا ووكله هذاألنه إذا وكله هال يتصور هذا؛ 
الدعوى، وأما يف غري ذلك فإنه يصح، فيصح مثالً أن يوكلك إنسان على تزويج ابنته، ويوكلك آخر 

على تزوجيها له، فتقول: اشهدوا أين زوجت فالنة لفالن، وأين قبلتها عنه، ويسمى هذا تويل طريف 
آخر لتشرتي له شاة، ويوكلك آخر لتبيعها، فتقول: اشهدوا أبين د كالوكيل يف الشراء، يوكلك العق

اشرتيت هذه الشاة اليت وكلين صاحبها، وبعتها على فالن الذي وكلين للشراء، فتكون وكيالً للبائع 
 ووكيالً للمشرتي.

(38/24) 

 

 [39شرح أخصر املختصرات ]
فيه صالح الدين والدنيا، ومن ذلك  عبادته فيها، وشرع التعاون فيماأمر هللا بعمارة األرض لتحقيق 

مشروعية الشركات مبختلف أنواعها، ومشروعية املساقاة واملزارعة، وقد بَّي أهل العلم أحكامها 
 الشرعية حىت تتحقق منها املصاحل املرضية.

(39/1) 



 

 من أحكام الشركات
ن يف ذمتهما ة الوجوه، وهي: أن يشرتكا يف ربح ما يشرتايقال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]الثالث: شرك

 ما، وكل وكيل اآلخر وكفيله ابلثمن.جباهيه
الرابع: شركة األبدان، وهي: أن يشرتكا فيما يتملكان أببداهنما من مباح كاصطياد وحنوه، أو يتقبالن 

ترك أحدمها العمل لعذر يف ذممهما من عمل كخياطة، فما تقبله أحدمها لزمهما عمله وطولبا به، وإن 
 مل يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك.أو ال فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو 

اخلامس: شركة املفاوضة، وهي: أن يفوض كل إىل صاحبه كل تصرف مايل، ويشرتكا يف كل ما يثبت 
 يها إال بتعد أو تفريط.هلما وعليهما، فتصح إن مل يدخال فيها كسباً اندرًا، وكلها جائزة، وال ضمان ف

ؤكل، ومثرة موجودة جبزء منها، وشجر يغرسه ويعمل عليه فصل: وتصح املساقاُة على شجر له مثر ي
حىت يثمر جبزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور مثرة فلعامل أجرته، أو 

ذا فسخت بعده، وعلى عامل كل عامل فال شيء له، ومتلك الثمرة بظهورها، فعلى عامل متام عمل إ
 وعلى رب أصل حفظه وحنوه، وعليهما بقدر حصتيهما جذاد.ما فيه منو أو صالح وحصاد وحنوه، 

 وتصح املزارعة جبزء معلوم مما خيرج من األرض بشرط علم بذر، وقدره، وكونه من رب األرض[ .
اليت حتدث كثريًا، وذلك ألن ذََكَر املؤلف أن الشركة مخسة أضرب، وأشهرها شركة الِعنان، وهي 

قليل، وال يستطيع أن يعمل فيه عمالً كثريًا، فإذا اشرتَك اثنان أو اإلنسان مبفرده قد يكون عنده مال 
ثالثة أو عشرة أو مائة، وكل واحد منهم دفع مااًل، مث اشرتكوا يف التصرف كان ذلك سبباً لكثرة 

ذلك يف جتارة مثاًل، كأن جيمعوا مائة ألف أو ألف األرابح وكثرة النَاتج من هذه الشركة، يفعلون 
ون فيها، ويرحبون غالباً أرابحاً مناسبة، سواءٌ أكانت جتارهتم يف أشياء صغرية أم كبرية، ألف، مث يتجر 

ففي هذه احلال يكون الربح على ما شرطوا، وكذلك إذا اشرتك اثنان يف صناعة، مجعا رأس املال، مث 
جعال املال يف  شياء كبرية أو صغرية، والعادة أهنا يكون هلا إنتاج، وكذلك إذااشرتكا يف مصانع تصنع أ

زراعة، اشرتكا، مث اشرتاي أدوات الزراعة اليت ينتج هبا املزروعات، من احلبوب والثمار وما أشبه ذلك، 
 ويكوانن شركاء يف النتاج.

(39/2) 

 



 حكم بيع األسهم التجارية
زراعية، وشركات صناعية أو ما ارية، وشركات معمارية، وشركات الشركات اآلن كثرية: شركات جت

فاملسامهة فيها جائزة، واختلفوا يف بيع السهام، فاإلنسان إذا اشرتك يف شركة كشركة  أشبهها،
)سابك( ، اليت هي صناعية منتجة مث احتاج، فهل له أن يبيع سهامه اليت يف هذه الشركة؟ ومثلها 

ريًا، ان، فهذه الشركات ال شك أهنا تنتج، وأهنا تسوق إنتاجها، ويرحبون كثشركة النقل أو شركة األلب
فالصحيح أنه إذا كانت النسبة معلومة جاز البيع، وهم عادًة خيربون برأس املال عندما يفتحوهنا 

 ويبتدئوهنا، فيقولون: رأس املال مائة مليون، أو ألف مليون، أو نصف مليون.
سامهَّي، فلو كان لإلنسان سهم من ألف سهم أو من مائة ألف لكان ففي هذه احلال تعرف نسبة امل

فًا، فيقول: بعتك سهمي الذي هو واحد يف األلف، أو واحد يف األلفَّي فيجوز ذلك وال حرج معرو 
 يف ذلك؛ ألنه يصبح شيئاً معلوماً.

وك غالباً أعماهلا واملعامالت املشتبهة اليت ال جيوز بيعها مثل املسامهات يف البنوك، وذلك ألن البن
راء األسهم، وإن كان جيوز اإليداع فيها إيداعاً فيها راب، فلذلك املسامهة فيها ال جتوز، وكذلك ش

مثل الشركات التجارية، أو الشركات الصناعية، أو -عاداًي، وإذا قيل: إن الشركات الكبرية 
تودع أمواهلا يف البنوك وأتخذ  -جاملعمارية، أو الزراعية، أو شركات الكهرابء، أو النقل، أو االنتا 

مائة  -مثالً -ابح جزء يسري ابلنسبة إىل إنتاجها، فقد يكون إنتاجها عليها أرابحاً فيقال: إن هذه األر 
مليون، ويكون الذي أتخذه من البنوك يساوي ربع مليون أو حنوه، واملعتاد أهنم يف كل سنة يقسمون 

هم فيها أيخذ سهمه من هذه األرابح، وحيث إن فيها هذه األرابح، ففي هذه احلال ال أبس أن املسا
 ملشايخ يقول: يتصدق بربعه أو عشره.الشبهة فبعض ا

وحنن نقول: يكفيه لو تصدق بربع العشر؛ ألنه أكثر من اجلزء الذي يؤخذ من الراب، فعلى هذا يصح 
يُعرف أن لك يف هذه بيع هذه األسهم وشراؤها، وذلك ألهنا شيء معلوم معَّي حمدد معروف النسبة، 

احد يف األلفَّي، فأنت ما تبيع إال نصيبك، الشركة كذا وكذا من النسبة، واحد يف األلف أو و 
واملشرتي ينزل منزلتك يف استحقاق ما تستحقه من األرابح، وأما جعلها جتارة فأرى أن ذلك مكروه، 

، فإذا ارتفع السعر ابعها، مث فكثري من الناس يشرتي السهام يف هذه الشركة مثل: )شركة الراجحي( 
ي سهامًا، وال يزال كذلك، وال شك أهنم يتعرضون للخسران  بعد أايم أو بعد شهر ينزل السعر فيشرت 

كثريًا، فقد يشرتيها على أهنا رخيصة، مث تزداد رخصًا، وعلى كل حال أجاز العلماء بيع األسهم إذا  
أخذ أرابح السهام من الشركات الكبرية ولو  كانت معلومة، وليس فيها شيء من الشبهة، وأجازوا 

تقرتض من البنوك، ويتصدق مبا يظنه داًي، والغالب أهنم خيربون ابلواقع إذا كانت تودع يف البنوك، أو 
سأهلم املساهم: ما قدر الفوائد اليت دخلت عليكم من البنوك؟ فإذا قالوا: واحد يف األلف أو واحد 



 احتياطاً وأخرجه صدقة، والبقية ال أبس هبا.يف املائة تصدق به أو زاد عليه 
غلون أببداهنم، فيكون من هذا املال والبدن، ومن هذا ماله وبدنه، ومن هذا والعادة أن الشركاء يشت

ماله وبدنه، ويشرتكون مجيعاً يف العمل، ويشرتكون يف املال، لكن الشركات الكبرية أتخذ السهام 
يف قيادة السيارات، ويف تشغيل املاكنات، ويف تسويق اإلنتاج  فقط، وأتيت بعمال أجانب يعملون هلا

به ذلك، فيحتاجون إىل عمال، وذكر بعضهم أن شركة )سابك( تربح يف كل سنة حنو ثالمثائة وما أش
مليون أو أربعمائة مليون، وأهنا تصرف اجلميع يف إعاشات العمال، ويف األدوات، وفيما حتتاج إليه 

 عشر أو نصف العشر من اإلنتاج يوزع على املسامهَّي، مما يدل على أهنمالشركة، ويبقى حنو ال
يستغرقون أكثر اإلنتاج، فال يبقى إال جزء يسري منه هو الذي يوزع على املسامهَّي، وكذلك أيضاً 

رأس مال كثري، مث يشرتون األدوات، مث حيفرون اآلابر، ويشرتون  -مثالً -الشركات الزراعية، جيمعون 
م يرحبون، يستجلبون األدوات، مث يبدءون يف اإلنتاج، مث بعد التصفية ال شك أهناملضخات، و 

فيوزعون األرابح على املسامهَّي، وال شك أهنم خيسرون أجرة عمال، وكذلك إصالح املاكنات، 
ومصاريف الكهرابء، وما أشبه ذلك، فيسددون ذلك من اإلنتاج، والبقية توزع على املسامهَّي، 

 ع الشركات، والشركات يف العمارة تدخل يف شركة األبدان.وهكذا بقية أنوا 

(39/3) 

 

 شركة املضاربة
شركة املضاربة عرفنا أهنا خاصة أبن يكون املال من واحد والعمل من آخر، وذلك ألنه قد يكون 

 اغ وال جيد مااًل، وهو يستطيع أن يـَتنِجْر، فيعطيه اآلخر ماالً ويقول: مين املالعند إنسان وقت فر 
 ومنك العمل.

مة، أو يف مشروابت، أو يف أكسية، ففي هذه احلال يـَتنِجْر هبذا املال يف األعمال اليت تناسبه، يف أطع
ى ما شرطاه، سواء أكان أو أحذية، أو أدوات، أو سيارات، أو أواٍن أو حنو ذلك، والربح بينهما عل

 للعامل الربع أم النصف أم الثلث، أم ما أشبه ذلك.
 : الربح بيننا ففي هذه احلال يكون بينهما نصفَّي، وإذا قال: لك الربع.وإذا قال

 ث.أو: لك الثل
أو: لك الثلثان فيكون الباقي لآلخر، وإذا اختلفا ملن اجلزء املشروط فاألصل أنه للعامل؛ ألن املالك 

املال وقال ربح ماله، فإذا اتفقا على أن اجلزء املشروط ثلث، فقال العامل: الثلث لك اي صاحب  له



مث قد تكون يف غري جتارة، املالك: الثلث لك اي عامل ويل الباقي فاملشروط للعامل، هذا هو األصل، 
وأنتج، والربح يكون إنسان متفرغاً حيسن الصناعة، فيقول: أعطين ماالً وأان أشرتي مواد صناعية 

 بيننا.
بع وهذا منه رأس املال، أو اشرتى فلو أعطاه واشرتى مطابع، وقال: الربح بيننا صح ذلك، فهذا يط

الربح بينهما، وهكذا بقية الصناعات اليدوية وما أدوات خياطة، هذا منه اخلياطة وهذا منه املال، و 
مسامهة، وإما أن يكون رأس املال كله  أشبهها، واملصانع اآلن تقوم على أهنا شركات، إما أن تكون

ا، وهكذا أيضاً الزراعة، فلو قال: منك املال ومين من واحد والعمل من اآلخر والناتج يكون بينهم
ن، ونشرتي به رشاشات، ونشرتي به بلورات، وحنفر به، ونستأجر األرض، املال منك نشرتي به مكائ

ا حصل النتاج فهو بيننا نصفان جيوز ذلك أيضًا، به عمااًل، وأان علي االحرتاف واالشتغال، وإذ
كون بينهما على ما شرطاه، فلو قدر أن رأس املال كان عشرين ويكون من املباح املعتاد، والربح ي

بح عشرين ألفًا، مث إنه عزل رأس املال وقال: أجعل رأس املال يف فواكه، ألفًا، ويف نصف السنة ر 
ر أن رأس املال الذي جعله يف  -يف متر ويف شاي أو قهوةيف أرز و -وأجعل األرابح يف أطعمة  مث قدِّ

كسد وخسر ففي هذه احلال جيرب من الربح، فالربح اآلن عشرون ألفًا، وقد فواكه أو يف خضروات  
 األطعمة، فيجرب رأس املال من الربح ما مل يقسم.خسر يف هذه 

ت األرابح وإذا هي عشرون ألفًا، وجيوز يف كل سنة أن يقتسما، فلو أنه يف السنة األوىل حسب
ون ألفًا، واستقبال هبا عاماً جديدًا، مث خسرا فاقتسماها، وكل واحد أخذ حقه، وبقى رأس املال عشر 

كون اشرتى هبا أغناماً مث قدر أهنا ماتت فإهنا تذهب على رأس املال، ذهب عليهما معًا، كأن ي
 ي تعيب وذهب عليك مالك، فال أغرم شيئاً.املالك، وذلك ألن العامل أمَّي، فهو يقول: ذهب عل

 ينقص وال يضيع منه شيء، ولو خسرت فإنك تغرمه ويُذكر أن بعضهم يشرتط ويقول: رأس مايل ال
قد، وذلك ألن املضاِرب مؤمتن؛ ألنه يف األصل أخذ ذلك من مالك، وهذا شرط ينايف مقتضى الع

هبا، أو عمل خبالفها فإنه يضمن، وقد ذكران  ملصلحة اجلميع، لكن إذا اشرتطت عليه شروطاً ومل يفِ 
أي: ال -، ويشرتط فيقول: ال جتعل مايل يف كبد رطبة أن حكيم بن حزام كان يعطي ماله مضاربة

جمرى -وال تنزل مبايل يف واد  -قد أييت عليها املوت فيذهب املال جتعله يف حيوان؛ ألن احليواانت
ايل، وال تركب به يف حبر خمافة أن هتيج األمواج فيلقى خمافَة أن أييت سيل فيحمله فيضيع م -سيل

 مايل يف البحر.
عليه مثل هذه الشروط، ولكنه ما وىف هبا فإنه يضمن إذا تلف املال، أو تلف بعضه،  فإذا اشرتطت

 و خسر، وكذلك لو تلف املال قبل أن يبدأ يف التصرف فإنه يذهب عليهما معًا.أ
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 شركة الوجوه
يل جاه  شركة الوجوه مسيت بذلك ألهنما يشرتكان يف اجلاه، واجلاه يسمى الوجه، فإذا قال أحدمها: أان

التجار، وأنت لك جاه عند اآلخرين، فهلم أستدين من هؤالء، وأنت تستدين من هؤالء، عند هؤالء 
وجنمع ما أخذانه ونصرفه ونسوقه، وما رحبنا فهو بيننا نقضي منه الديون، مث نشرتك بعد ذلك يف 

اه هو الوجه، فإذا  األرابح وننميها، فيسمى هذا شركة الوجوه، يشرتاين يف ذمتيهما جباهيهما، واجل
كان اإلنسان له جاه عند الناس فوثقوا به وأعطوه بدون أن يدفع هلم الثمن، أعطوه من ماهلم دينًا، 
أو قرضًا، أو حنو ذلك، والبد أن تتميز هذه الشركة، وال يدخالن فيها شيئاً ليس منها، فإن أدخال 

حدمها استدان مبلغ اواة، فلو قدر أن أفيها كسباً اندراً فإهنا تبطل، وذلك ألهنا مبنية على املس
مخسَّي ألفًا، والثاين حصل على عشرة آالف فصارت ستَّي ألفًا، فجمعاها وتصرفا فيها ابلبيع 

والشراء والتنمية، سواٌء يف جتارة، أو يف حرث، أو يف بناء أو ما أشبه ذلك والربح بينهما، وذلك ألن  
وعند األثرايء، وحصل على ما ل وجهه عند التجار كالً منهما جاء مبا يقدر عليه، واستدان وبذ

حصل عليه، ولو تفاوات، لكن لو اتفقا على أن من أتى ابألكثر فله ربح أكثر جاز ذلك كما يف رأس 
ثلثا الربح ولك الثلث  -مثالً -املال، فلو قال: أان أتيت خبمسَّي ألفاً وأنت أتيت بعشرة فيكون يل 

أيضاً لو تفاوات يف العمل، لو أن أحدمها على شروطهم، وكذلك ففي هذه احلال جيوز، فاملسلمون 
يشتغل النهار كله، واآلخر يشتغل مخس ساعات من الليل جاز أن يتفاوات يف الربح، فيقول: بصفيت 

 أكثر منك عمالً فلي ثلثا الربح ولك الثلث.
سلع وأعرف ابلتجار فهذا جيوز إذا اتفقا عليه، ولو كان أحدمها أذكى من اآلخر وأعرف بتسويق ال

 وبتصريف املال واشرتط لنفسه أكثر فاملسلمون على شروطهم.
 يقول املؤلف: ]وكل وكيل اآلخر وكفيله ابلثمن[ .

فأصحاب الديون يطالبون هذا ويطالبون هذا، وذلك ألهنما اجتمعا يف هذا املال، مجعاه يف دكان 
ب العشرة فيقول: ا معًا، فيطالب صاحواحد أو يف مستودع واحد، فصاحب اخلمسَّي األلف يطالبهم

 يف شركتكما هذه يل دين، استدنتما مين مخسَّي ألفًا، أعطين ألنك أحد الشريكَّي.
وكذلك صاحب العشرة يطالب اآلخر، ولو أنه ليس هو الذي اقرتض منه، فكل منهما وكيل عن 

-ابع  هذا امللك، فإذا اآلخر، كما أهنما يتصرفان ابلوكالة، فإذا غاب أحدمها ينفذ تصرف اآلخر يف
هذا الكيس فبيعه صحيح، نصفه له ملكاً ونصفه لشريكه، وشريكه قد وكله، فينفذ تصرفه  -مثالً 



فيه كله حبكم امللك يف نصيبه وحبكم الوكالة يف نصيب شريكه، وإذا أوىف أحدمها ديناً عن اآلخر فإنه 
 استدنت مين. أنت الذي اقرتضت أوتربأ ذمة املويف ويسلم، وليس له أن يطالب اآلخر، ويقول: 
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 شركة األبدان
قال املصنف رمحه هللا: ]الرابع: شركة األبدان، وهي: أن يشرتكا فيما يتملكان أببداهنما من مباح  

 ه، أو يتقبالن يف ذممهما من عمل كخياطة[ .كاصطياد وحنو 
ن يف أبداهنما، كما قال ابن مسعود: مسيت شركة األبدان هبذا ألنه ليس معهما رأس مال، وإمنا يشرتكا

ريين، ومل أجئ أان اشرتكت أان وعمار وسعد بن أيب وقاص فيما نكتسب يوم بدر، فجاء سعد أبس
 وعمار بشيء.

سب املباح يف األبدان، ويف األعمال البدنية، فإذا اشرتكا يف قطع وهذه شركة أبدان تصح يف الك
على  -مثالً -ه منجل حيش به وهذا كذلك، وحيمالنه النبات وهو أخضر أو ايبس وبيعه، فهذا مع

ا يف احلطب، حيتطبان مث حيمالنه ويبيعانه، ظهورمها أو على دابتيهما أو سيارتيهما ويبيعان، أو اشرتك
جيمع ما يقدر عليه من احلطب، أو اشرتكا يف الصيد املباح كصيد الظباء، أو صيد وكل واحد منهما 

ألرانب حنو ذلك من املباح، أو اشرتكا يف صيد اجلراد وحنوه، وكل محر الوحش، أو الوعول، أو ا
يها صحت هذه الشركة، وهكذا أيضاً إذا تقبال يف ذمتيهما منهما جيمع يف هذه األواين اليت جيمعان ف

االً كخياطة، كأن يشرتكا يف فتح دكان خييطان فيه ابألجرة، فيستأجران الدكان، ويشرتاين ماكنات أعم
ا أشبهها، وكذلك لو اشرتكا يف تغسيل الثياب يف مغسلة هذا يغسل من جانب، وهذا اخلياطة وم

أو التغسيل وهذا عليه الكي، أو اشرتكا يف صنعة مباحة كحجامة، يغسل من جانب، أو هذا عليه 
حياكة، أو حالقة، ويشاهد أن احلالقَّي يستأجرون دكااًن، وحيلق كل واحد منهم، ويشرتكون يف 

 الكسب بينهم.
أو يشرتكون يف البناء للناس ابألجرة، يبنون عمارات أو منازل عادية أو أسواقاً أو مساجد أو 

يستحقونه، والبقية مجاعة وأيخذوهنا مقاولًة أو حنو ذلك، مث يعطون عماهلم ما  مدارس، يشرتك
 يقتسموهنا بينهم، فيصح ذلك.

ل مث يصرمونه ويبيعونه ويعطون وكذلك لو اشرتكا يف حرث، كالعمال الذين يشرتكون يف سقي خن
 صاحبه نصيبه، ويشرتكون يف الباقي.



سيارات األجرة، -هل الورش يكونون شركاء، وأهل النقل وكذلك لو اشرتكا يف أين معمل، ونشاهد أ
 قد يكونون شركاء. -ت النقل، أو ما أشبههاوسيارا

ها يف الناس، والناس على ما فاحلاصل أن شركة األبدان شركة يكثر االحتياج إليها، ويكثر وقوع
جاز له أن يطالب يتعارفون فيها، ولو أن إنساانً أعطى كيسه لُيطحن عند رجل من هؤالء الطحانَّي 

و أعطاه دقيقاً ليخبزه يف هذا الفرن جاز أن يطلبه من الثاين؛ ألهنما مشرتكان يف هذا الطاحون، أ
 مطالب به؛ ألنك وإايه شريكان. الثاين، فيقول: أعطيت شريكك كيس دقيق ليخبز يل فأنت

لب إصالحها من أو أعطاه سيارته ليصلحها يف هذه الورشة، وغاب صاحبها الذي أعطاه، فإنه يط
 املكان. اآلخرين، فيقول: أجنزوها؛ فإنكم سواء يف هذا

ان وإذا أعطى ثوبه واحداً مث جاء ومل خيطه، فيطالب اآلخرين خبياطته، ويقول: أنتم سواء يف هذا املك
 فعليكم أن تنجزوه.

جناز هذا العمل، أو أعطاه خشباً لينجره اباًب، أو حديداً ليصلحه اباًب، فإنه يطالب كل واحد منهم إب
 وال يقولون: مل أنخذ منك هذا العمل.

يهم أن ينجزوا العمل الذي يتقبله واحد منهم؛ ألهنم كلهم معتمدون يف هذا املكان، هذا معىن بل عل
 له أحدمها لزمهما عمله وطولبا به[ .قوله: ]فما تقب

لثاين، ويطالبون الثالث، مثاًل: تقبل واحد منهم أن يبين هذا اجلدار، فأصحاب اجلدار يطالبون ا
 فيقولون: أجنزوا الذي التزمتم به.

وهكذا لو تقبل أحدهم حفر هذه البئر، فيطالب اجلميع أن حيفروها، وأن ينجزوا هذا احلفر، وهكذا 
ثوب واحداً فله أن يطالب الثاين إبجناز خياطته، أو إبجناز غسله أو حنو ذلك، فُيطالُب  لو أعطى ال

 اآلخر. كل منهما مبا تقبله
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 حكم ترك أحد الشركاء العمل
قال املصنف رمحه هللا: ]وإن ترك أحدمها العمل لعذر أو ال فالكسب بينهما[ وذلك ألهنما متفقان 

يومًا، أو سافر يوماً أو أايماً ألمر عارض،  قدر على أن أحدمها ختلف لى أن الكسب بينهما، فلوع
والبقية يشتغلون يف هذه الورشة أو يف هذه العمارة فإن الكسب بينهم مجيعًا، وذلك ألهنم مستوون 

اب يوماً أو يومَّي يف أهنم استأجروا هذا املكان وتقبلوا هذه األعمال، والعادة أهنم يتساحمون فيمن غ



ر، وقد يتغيب لكسل وحنوه، وال شك أيضاً أنه معذور والكسب ونه، سيما إذا كان له عذويعذر 
بينهم، ولكن لو اتفقا على أن من غاب فإنه يُنوُِّب من يقوم مقامه لزمه، سيما إذا سافر سفراً بعيدًا، 

لشركة أخذ شيء وإذا احتاج أحدمها من ا أو مرض مرضاً مزمناً أو طوياًل، فإن عليه أن يُنوَِّب مكانه،
 قرضاً حىت يقتسما فيحسب من نصيبه. فإنه يكون

 يقول: ]ويلزم من ُعذر أو مل يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك[ .
إذا كان أحدمها مريضاً أو انشغل بعذر، فقال شريكه: املكان حيتاج إىل عمال، فعليك أن تقيم 

نا فيلزمه أن أييت أن نعمل ويكون الكسب بينمشروط بيننا حنن مجيعاً مقامك من يعمل؛ فإن العمل 
بعامل على حسابه، ويعطيه أجرته من نصيبه ليقوم مقامه، وهكذا لو مل يكن حيسن الصنعة، فقد ال 
حيسن بعضهم احلالقة أو اخلياطة، ففي هذه احلال ال مانع من أن يقيم مقامه غريه إذا طالبوه، فإذا 

إذا كان مسجاًل، وال حتسن  -مثالً - حتسن التسجيل ت ال حتسن هذه الصنعة، القالوا له: أن
احلياكة، وال حتسن النجارة، فأنت اآلن اشرتكت معنا يف عمل بدين وال تشتغل، وحنن الذين نشتغل 

 فيلزمه أن يقيم مقامه يف العمل الذي يعجز عنه أو الذي ال حيسنه إذا طالبه بذلك شركاؤه.
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 شركة املفاوضة
امس: شركة املفاوضة، وهي أن يفوِّض كل إىل صاحبه كل تصرف مايل، محه هللا: ]اخلقال املصنف ر 

 ا يثبت هلما وعليهما، فتصح إن مل يدخال فيها كسباً اندرًا[ .ويشرتكا يف كل م
وكأن شركة املفاوضة تعم مجيع الشركات املتقدمة، وصورهتا: أن ينضم كل واحد إىل اآلخر، فيقول: 

الذي أبيدينا، وحنن شركاء يف الكسب الذي نكسبه أببداننا، وحنن شركاء فيما  حنن شركاء يف املال
حنن شركاء فيما حنصل عليه من الكسب املباح مثل صيد أو ما أشبه ذلك، كل نتدينه يف ذممنا، و 

 واحد منهما يفوض اآلخر، فيقول: فوضتك مبا حيصل ومبا جتده، ويقول اآلخر أيضًا: فوضتك.
ىل صاحبه كل تصرف، ويعم ذلك أيضاً التصرف الذي تدخله النيابة، ولكن ال فيفوض كل منهما إ

ء حتت تصرفه، فإنه لو قال ذلك لتسلط عليه، فقد يطلق زوجته، ويقول: جيوز أن يفوضه يف كل شي
إنك فوضتين! ويعتق عبده ويقول: إنك فوضتين! ويهب أمواله ويتصدق هبا ويقول: إنك فوضتين! أان 

 مفوض من فالن.
إمنا التفويض فيما هو معتاد أن يفوضه أحدمها إىل اآلخر، فكأن هذه الشركة تعم مجيع أنواع 



 ات اليت ميكن أن تدخل يف اسم شركة.الشرك
فيفوض كل منهما إىل صاحبه كل تصرف مايل، ففي هذه احلال ينفذ تصرفه كوكيل، فيبيع من مال 

ارع به، ويـَتنِجُر فيه حبسب العادة، فيكون من فوضه، ويشرتي له، ويضارب مباله، ويتاجر به، ويز 
 .شريكاً يف كل ما ميلك، ويكون مفوضاً يف كل ما ميلك

 قال: ]يشرتكا يف كل ما يثبت هلما وعليهما[ .
لو أهديت إىل أحدمها هدية صارا شريكَّي فيها، أو صاد أحدمها صيداً صارا شريكَّي فيه، أو ربح 

إذا لزم أحدمها شيء فإهنما يدفعانه،  -أيضاً -كَّي فيها، وكذلك أحدمها يف جتارة أو يف بيع صارا شري
و أفسده ضمناه مجيعًا، وكذلك كل ما يتلفه أحدمها، ولو استدان فلو أتلف أو أحرق أحدمها ثوابً أ

أحدمها ديناً فإهنما مجيعاً يقومان بقضائه، ولصاحب الدين أن يطالب من شاء منهما، لكن ال 
ًا، فإذا أدخال فيها كسباً اندراً فإهنا ال تعترب، والكسب النادر مثل لقطة، أو  يدخالن فيها كسباً اندر 

فتفسد ويكون لكل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله، وذلك ألنه إذا وجد أحدمها  كنز، أو مرياث،
لقطة وعرفها وصار هلا قيمة وملكها فهذا مال زائد، وكذلك لو مات قريب أحدمها فورث منه مائة 

 و حنوها، فهذا مال وكسب اندر، فال يكوانن شريكَّي فيه.ألف أ
 ابلتعدي أو التفريط[ .يقول: ]وكلها جائزة، وال ضمان فيها إال 

قد عرفنا الفرق بَّي العقود اجلائزة والالزمة، فالالزمة هي اليت يلزم األخذ فيها وال يتمكن أحد من 
 الفسخ، أما اجلائزة، فهي اليت جيوز فسخها.
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 املساقاة
قال املصنف رمحه هللا: ]وتصح املساقاة على شجر له مثر يؤكل، ومثرة موجودة جبزء منها، وشجر 

 يثمر جبزء من الثمرة أو الشجر أو منهما[ . يغرسه ويعمل عليه حىت
املساقاة: مشتقة من السقي وذلك ألن أهم ما يعمله املساقي هو إخراج املاء من اآلابر، وإصالح 

جلداول حىت تشرب األشجار، فمثاله: إذا كان له خنل وعجز عن سقيه، فقال آلخر: اسقه األهنار وا
 واْصِرْمُه. والثمرة بيننا، اسقه وأبنره وَلقِّْحهُ 

ولك نصف الثمرة، أان الذي غرسته وعملت فيه حىت نبت وأمثر، ولكنين اآلن منشغل وعاجز عن 
ذلك أنه ملا فتحت خيرب وملك املسلمون  سقيه فيكون من هذا السقي ومن هذا الشجر، ودليل



مع اليهود شجرها وأرضها، واملسلمون منشغلون ابلقتال وابجلهاد اتفق النيب صلى هللا عليه وسلم 
الذين هم أهلها على أن يعملوا فيها بنصف الثمرة، يعملون يف سقيها، وحرثها وكل تركيب وتلقيح 

ملساقاة، وليس خاصاً ابلنخل، بل جتوز يف غري وصرام، وهلم نصف الثمرة، فدل ذلك على جواز ا
والتفاح أبنواعه،  النخل، كشجر العنب والتوت والرمان واخلوخ واملشمش والطماطم والبطيخ أبنواعه،

 وما أشبه ذلك، فهذه أيضاً يصح أن يساقي عليها.
أن تسقيها كذلك لو بدت مثرة الشجر وعجز صاحبها عن إمتام بقيتها، فقال لعامل: لك ربعها على 

حىت تنمو أو حىت تنضج، وعلى أن جتزها أو تلتقط هذه الثمرة املوجودة يف شجرة األترج أو 
: هذه األرض، وأان أشرتي لك -مثالً -له جزء منها مشاع، كذلك لو قال الباذجنان، فيجوز ذلك، و 

وإذا أمثر فإن الشجر، وأنت اغرس الشجر، وهذه البئر أخرج منها املاء واسِق الشجر إىل أن يثمر، 
-الثمرة بيننا، يل نصفها ولك نصفها، أان مين األرض ومين الشجر ومين اآلابر، وأنت منك العمل 

-ذلك، ويكون جبزء مشاع، وال جيوز أن يشرط له مثرة شجرة معينة، فال يقول يصح  -عمل يديك
 ولك متر الصهري. -مثالً -: يل التمر السكري -مثالً 

 األربع ولك هذه األربع.أو: يل مثر هذه الشجرات 
ملاذا ال جيوز؟ ألهنا قد تثمر هذه وال تثمر األخرى، وقد تكون إحدامها أكثر مثرة من األخرى، 

يف ذلك الضرر والغنب على أحدمها، أما إذا قال: لك الربع أو الثلث أو النصف من مجيع  فيحصل
الثمرة كنصفها، أو جبزء من  الثمرة رفيعها ووضيعها، غاليها ورخيصها صح ذلك، فيكون جبزء من

 : إذا أمثر فلك نصف الشجر.-مثالً -الشجر أبن يقول 
ر، أو شجري الذي يل لك نصف مثرته وشجرك أو منهما فيقول: لك نصف الثمر ولك نصف الشج

 لك.
 أو ما أشبه ذلك.

فإذا  واملساقاة واملزارعة عقدان جائزان، لكل منهما فسخه، فالعامل قد يفسخ واملالك قد يفسخ،
فسخ العامل فقد أسقط حقه، فلو قدر أنه اشتغل وسقى شهراً أو نصف شهر مث تركه فإنه يكون قد 

له؛ ألنه يقول: أان اتفقت معك حىت يثمر، وأنت اآلن قد تركته ومل  أضر بصاحب الشجر، فال شيء
أن  تسقه، فال شيء لك، ذهب تعبك وعملك، أما إذا فسخ املالك عندما ظهرت الثمرة أو قبل

تظهر الثمرة، كأن سقاه العامل نصف سنة، وقبل أن يظهر مثر النخل طرده املالك لغري سبب فإنه 
ر كذا وكذا، فأما بعد ظهور الثمرة فإنه يستحق منها؛ ألهنا قد ظهرت يعطيه أجرة مثله، عن كل شه

 وأبّرت، فله نصيبه منها حىت ولو منعه املالك.
النخل بعد أن يـَُؤبـنَر فإن الثمرة للبائع، وهاهنا يقول: ]متلك الثمرة وقد ذكران فيما تقدم أنه إذا ابع 



الثمرة، فعلى العامل أن يتمم العمل، وإذا بظهورها[ يعين: ميلكها العامل؛ ألنه عمل حىت ظهرت 
 طرده املالك مل يسقط حقه من الثمرة.

عليه تركيب، وعليه اللقاح، والعامل يعمل بيده، فكل ما فيه منو الثمرة أو إصالحها فإنه يلزمه، ف
وعليه اجلزاز، وعليه احلصاد، وعليه السقي، وعليه الزبر، وعليه حرث األرض، وعليه إصالح جماري 

ملاء، وعليه إصالُح األدوات اليت ميشي معها املاء، ويكون العقد على حسب االتفاق، فلو اتفقا ا
رب األرض حفظه، فإذا اهندم اجلدار أو  على أن املالك يدفع قيمة املشرتوات كلها فله ذلك، وعلى

صالحها، وإذا  انقطع الشباك فعليه إصالحه، أو اهندمت البئر فعليه حفرها، أو خربت املاكنة فعليه إ
كاان شريكَّي فعليهما بقدر حصتيهما يف اجلزاز، فإذا ما بقي إال حصاد الزرع يقول: علي نصف 

 على العامل واجلزاز عليه لزمه ذلك.احلصاد وعليك نصفه وإن اتفقا على أن احلصاد 

(39/9) 

 

 املزارعة
-املزارعة: هي زرع األرض، فإذا كان إلنسان أرض صاحلة للزراعة، وفيها بئر، وعليها ماكنة، فإنه 

تاج إىل من حيرثها ومن يزرعها، فيتفق مع العامل قائاًل: عليك زرعها، ولك جزء قد حي -واحلال هذه
 أو ربعها أو ما أشبه ذلك. من مثرها، لك نصف الثمرة

فيها، فكانوا  فيجوز ذلك أيضًا، فإن خيرب كانت فيها مزارع، وكان كثري من الصحابة هلم أرض
ك، وال جيوز أن يقول: لك زرع هذه البقعة ويل يكروهنا جبزء مما خيرج منها كثلث أو ربع أو حنو ذل

 زرع هذه البقعة.
ى أيضاً )احملاقلة( ، وقد ورد النهي عن املخابرة، وال شك هذا ال جيوز، وهذا يسمى )املخابرة( ويسم

ى أحدمها، لكن البد أن يكون لك الثلث، أو الربع، أن النهي خمافة أن يكون فيه شيء من الغنب عل
ثلثان مما خيرج من األرض، وحيدد األرض أبهنا اليت مسافتها كذا وكذا، وحيدد ما يبذر أو العشر، أو ال

مسافَة عشرين ابعًا، أو مائة  -مثالً -رًا، أو أرزًا، أو شعريًا، أو ذرًة، ويبذر فيها فيها: يبذر فيها ب
تَّي، هل يشرتط أن يكون البذر من رب األرض أو يكون من العامل؟ على روايابع، واختلفوا: 

والصحيح: أنه جيوز أن يكون البذر من رب األرض أو من العامل، ولكن ال جيوز أن يقول: آخذ 
 احلصاد مث نقتسم الباقي. بذري بعد

 بل يقتسمان اجلميع، سواٌء أكان البذر من املالك أم من العامل، وهللا أعلم.



(39/10) 

 

 األسئلة

(39/11) 

 

 قول صاحب احملل للعامل: أعطين كذا كل شهر والباقي لك
 
 

 السؤال
 كل شهر مخسة ما يفعله الناس اليوم من استخدام عامل ووضعه يف حمل جتاري، ويقول له: أعطين

 وما زاد فهو لك هل هذا جائز؟ -مثالً -ل آالف راي
 

 اجلواب
قد يضطرون إىل هذا ويقولون: إننا نضطر إىل أن أنخذ منه شيئاً معلوماً وذلك ألن العامل عادة ال 

يؤمتن كثريًا، فقد يبيع يف اليوم خبمسمائة وجيحد منها مائًة أو أكثر أو أقل، فيقولون: من املصلحة أن 
لكن قواعد الشرع ال تبيح ذلك، وذلك ألنه يؤجره الدكان، مث يؤجره  جنعل املكان كأنه مؤجر

 البضائع، فقد يكون رأس مال البضائع عشرين ألفاً أو مخسَّي ألفًا، فيقول: أجرتكها.
فيتضرر العامل، فإذا كان  -مثالً -وقد يكتب عليه أن بيدك كذا وكذا، وقد يرتفع السعر عند عزله 

ملا أردت أن تعزله قلت: أعطين الدكان مبا فيه، وفيه عشرون كيسًا، وفيه للكيس مثالً مبائة، و  شراؤك
عشرون ثواًب، وفيه كذا وكذا، فيحتاج إىل أن يشرتيها، وقد يرتفع السعر وقد ينخفض، هلذا نرى أنه 

فعليه أن يباشر  ال جيوز، وأن اإلنسان جيب عليه أن جيلب أانساً مأمونَّي موثوقَّي، وإذا مل أيمنهم
 ال بنفسه.األعم

(39/12) 

 



 قول صاحب السيارة لآلخر: أعطين كل يوم كذا والباقي لك
 
 

 السؤال
ما حكم ما يفعله أصحاب سيارات األجرة، حيث إهنم يطالبون السائق إبعطائهم مائيت رايل يوميًا، 

 سواء توافر له ذلك املبلغ أم مل يتوافر؟
 

 اجلواب
ؤجرون السيارات اآلن، فاإلنسان إذا مل جيد سيارة فإنه عترب أجرة، فالناس يهذا أخف؛ ألن هذا ي

 ل ساعة بكذا وكذا، فلعل هذا يكون من ابب األجرة.يستأجر سيارة كل يوم مبائة، أو ك

(39/13) 

 

 حكم بيع السهم مؤجالً أبكثر من سعره احلايل
 
 

 السؤال
هم لشخص بثمن مؤجل أكثر من سعره لدي سهم يف إحدى الشركات، وأريد أن أبيع هذا الس

 جائز؟احلايل، فهل هذا 
 

 اجلواب
 أرى أنه ال جيوز، وذلك ألنه بيع دين بدين، فالسهام ما قبضت، والثمن ما قبض.

(39/14) 

 

 االشرتاك يف عملَّي خمتلفَّي
 



 
 السؤال

هذه الشركة لو اشرتك اثنان يف عملَّي خمتلفَّي: شخص يعمل يف اخلياطة، واآلخر يف احلدادة، فهل 
 من شركة األبدان؟

 
 اجلواب

 جيوز ذلك، فإذا كان هذا خياطًا، وهذا غسناالً فال أبس بذلك.

(39/15) 

 

 ال جيوز حتديد مثر شجرة معينة يف املزرعة
 
 

 السؤال
ذكر أنه ال جيوز حتديد مثر شجرة معينة يف املزارعة، ويف املساقاة يذكر أنه جيوز أن يقول لك: التقط 

 ة معينة.مثر شجر 
 فما الفرق بينهما؟

 
 اجلواب

األصل أن املساقاة تكون على جزء معلوم النسبة كنصف الثمر أو ربع الثمر، فال جيوز أن يقول 
 ا.املالك: يل النوع كذا ولك النوع كذ

ألن هذه قد تثمر وهذه قد ال تثمر، وأما إذا اتفقا على النسبة: لك الربع من الشجر كله، أو الثلث 
 ئز.فذلك جا

(39/16) 

 



 يتحمل تبعات احلادث يف سيارة يعمل فيها شركاء من كان يقودها
 
 

 السؤال
حنن ثالثة شركاء نعمل على سيارة، ونقتسم الربح ابلتساوي، علماً أبن السيارة ملك لواحد منا، 

 وليس له سوى نصيب واحد منا، فحصل حادث للسيارة فمن يتحمله؟
 

 اجلواب
 ملالك أم غريه؛ ألنه املتسبب فيها.ن يقودها، سواٌء أكان اأرى أنه يتحمله الذي كا

(39/17) 

 

 زكاة املسامهات العقارية
 
 

 السؤال
 كيف نزكي املسامهات العقارية واليت مكثت أكثر من مخس سنوات، وال نعلم مصريها؟

 
 اجلواب

َّي أو عشر سنتبقى  هذا يعترب من املال غري املقدور عليه، فكثري من هذه املسامهات كاألراضي
عشرين سنة، وال يقدر أصحاهبا على أن يتصرفوا فيها، فليست هو حتت أيديهم، فلو أمروا أن يزكوا 

عن كل سنة الستغرقت زكاهتا أكثر من قيمتها أو أكثر من أرابحها، فأرى أهنا تعترب كاملال املفقود، 
 ويزكى إذا قدروا عليها عن سنة واحدة.

(39/18) 

 



 معمل للتصويرحكم االشرتاك يف 
 
 

 السؤال
 ما حكم االشرتاك يف معمل للتصوير؟

 
 اجلواب

شركة، فإذا اشرتكا يف  ال شك أن كل عمل يكون حالالً أو حراماً حبسب ذلك العمل، سواٌء فردايً أو
فتح دكان حللق اللحى كان الكسب حرامًا؛ ألن العمل حرام، وهكذا إذا اشرتكا يف فتح دكان 

نه الثمن وهذا منه التسويق كان الكسب حرامًا، وهكذا أيضاً التصوير الذي ألشرطة الغناء هذا م
 ليس بضروري يعترب أيضاً كسباً حرامًا، وأشباه ذلك.

(39/19) 

 

 حكم شركات التأمَّي
 
 

 السؤال
 ما حكم شركات التأمَّي املوجودة اآلن؟

 
 اجلواب

الفتاوى من  جتارية، وقد صدرتيست كذلك، بل هي ال جيوز االشرتاك فيها، يسموهنا تعاونية ول
اللجنة الدائمة أبنه ال جتوز املسامهة فيها، وال جيوز أن يُؤمن الرجل على نفسه، وال على جتارته، وال 

على أوالده، وال على سكنه، وال على سيارته، وال عربة مبن أابح ذلك، وما ذاك إال أهنم غالباً 
 الغرر، وذلك ألنه يدفع هلم كل ، وسبب املنع أوالً ن وراء املسامهَّييقصدون نفع أنفسهم والكسب م

سنة ألفاً أو ألفَّي، ومتضي عليه عشر سنوات وهو مل حيتج إليهم، وال يردون إليه شيئاً من هذا املال، 
 ولو أهنم قد يقولون: إذا مل حتتج إلينا يف السنة األوىل فال تدفع شيئاً يف السنة الثانية.



 ن يستمروا معهم.لك ترغيب الناس أويريدون بذ
واألمر الثاين أنه قد يكلفهم، فقد يدفع ألفاً أو ألفَّي، مث يعمل حاداثً فيكلفهم عشرات األلوف، 

 فيأخذ ما ال يستحقه.
األمر الثالث: أن كثرياً من الذين يؤمنون خياطرون، فتجد أحدهم يركب األخطار ابلسيارات وحنوها، 

 لشركة ستدفع عين.أان قد أمنت، وا وإذا قيل له: ترفق قال:
 فيتسبب يف إزهاق أرواح ويف إتالف أموال.

(39/20) 

 

 إعطاء الولد الذكر مثل حظ األنثيَّي يف العطية
 
 

 السؤال
 ل البنون والبنات يف العطية للذكر مثل حظ األنثيَّي حال احلياة؟لدى والدي مال، فهل يعام

 
 اجلواب

ديث النعمان بن بشري: )اتقوا هللا واعدلوا بَّي إذا أعطى والد أوالده عطية فإنه يعدل بينهم؛ حل
{ ]النساأ [ 11ء:والدكم( ، والصحيح أنه يقسم بينهم على قسمة القرآن: }لِلذنَكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـََيَّْيِ

؛ ألن الصحابة كانوا يقسمون على قسمة القرآن، لكن األشياء اليت حيتاجها أحدهم ال يلزم أن 
لكسوة مبائتَّي فال يقول: نعطي األوالد أربعمائة،  -مثالً -احتاجت املرأة  يعطي اآلخر مثلها، فإذا

آالف أو اً إذا احتاجت إىل حلي خبمسة ستون أو سبعون، وكذلك أيض -مثالً -فكسوة الولد 
 بعشرة، فال يلزم أن يعطي األوالد ضعفها؛ ألن هذه حاجات خاصة.

(39/21) 

 

 معىن اجلداد
 



 
 السؤال

 ما معىن اجلداد؟
 
 واباجل

 هو الصرام، أي: جرد النخل وجده، تصرم القنوان اليت فيها الثمر، وذلك بقطعها ابملنجل وحنوه.

(39/22) 

 

 [40أخصر املختصرات ]شرح 
اإلجارة أنواع، وهلا شروط، وفيها أحكام كثرية ومسائل عديدة، وهي من العقود الالزمة، وحاجة 

باب اإلجارة اهتماماً كثريًا، فينبغي العلم أبحكامها والعمل الناس إليها ماّسة، وقد اهتم أهل العلم ب
 هبا يف عقود اإلجارة أبنواعها.

(40/1) 

 

 ارةاإلج
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: وتصح اإلجارة بثالثة شروط: معرفة منفعة، وإابحتها، ومعرفة 

 أجرة إال أجريًا وظئًرا بطعامهما وكسوهتما.
 سفينًة، أو أعطى ثوبه خياطًا وحنوه صح وله أجرة مثل.وإن دخل محاًما، أو 

مها، وعقد يف غري ظئر على نفعها دون وهي ضرابن: إجارة عَّي: وشرط معرفتها، وقدرة على تسلي
 أجزائها، واشتماهلا على النفع، وكوهنا ملؤجر، أو مأذوانً له فيها.
 يه.وإجارة العَّي قسمان: إىل أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها ف

 الثاين: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو محل إىل موضع معَّي.
يف شيء معَّي أو موصوف، فيشرتط تقديرها بعمل أو مدة  الضرب الثاين: عقد على منفعة يف الذمة 

كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجري فيها آدمياً جائز التصرف، وكون عمل ال 
 من أهل القربة[ .خيتص فاعله أن يكون 
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 ف اإلجارةتعري
يعرفون اإلجارة: أبهنا عقد على منفعة مباحة من عَّي معينة أو موصوفة يف الذمة أو عمل مباح بعوض 

مباح، والعقد: ال يكون إال بَّي اثنَّي، عاقد: وهو املالك، وكذلك: العاقد الثاين: وهو املستأجر، 
 واملعقود عليه: وهو املنفعة.

واحلاجة داعية إليها؛ وذلك ألنه ليس كل أحد يستطيع أن حيصل ن اإلجارة: أبهنا بيع املنافع، ويعرفو 
ما حيتاجه من األعيان لالستعمال، فيحتاج إىل أن يستأجر، ويقال أيضًا: إن حاجته ال تدوم، بل 

دفع أجرهتا، تنقضي يف يوم أو يف سنة أو حنو ذلك؛ فلذلك حيتاج إىل أن يستأجر العَّي لينتفع هبا، وي
ا، واملالك يكون عنده أعيان هو مستغٍن عن استعماهلا خباصة نفسه، فيؤجرها ملن مث يردها إىل مالكه

 ينتفع هبا ويدفع أجرًة، وترد إىل املالك بعد استيفاء املنافع اليت فيها.
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 اإلجارة شروط
 ذكر املؤلف أنه يشرتط هلا ثالثة شروط: األول: معرفة املنفعة.

 لثاين: إابحة املنفعة.ا
 الثالث: معرفة األجرة.

ها يف صحة اإلجارة، فأواًل: معرفة املنفعة: فمعروف أن هناك أشياء منفعتها وهذه شروط البد من
يستأجرها ليجعلها خمزانً لتجارته أو حنو  ظاهرة، فالدار مثاًل: يستأجرها ليسكن فيها مدة حمددة، وقد

، فإنه يستويف هذه املنفعة، فإن استأجرها للسكىن فال جيوز له أن ذلك، فإذا استأجرها هلذا الغرض
؛ وذلك ألهنا تفسدها حبوافرها مثاًل، -للبقر، وللغنم، وللُحُمر وللخيل-مستودعاً للدواب جيعلها 

 يستأجرها للسكىن وجيعلها مثاًل: مصنعاً من املصانع اليت يكثر ، وال-الروث وحنوه-وتلوثها ابلروائح 
 أشبه ذلك. قُّ ابلسندان أو ابحلجارة الثقيلة اليت تزلزل احليطان وتتصدع منها ومافيها الدن 

وإذا استأجرها للسكىن فيسكن فيها من تتحمله، فإذا كانت تتحمل مثاًل: عشرة، فال يسكن فيها 
م بدخوهلم وخروجهم وصعودهم ونزوهلم قد يؤثرون على بنائها، وقد يؤثرون عشرين أو ثالثَّي؛ ألهن



 ى أرضيتها وفرشها وحيطاهنا وما أشبه ذلك، فال يسكنها إال ما تتحمل.عل
 ك أيضًا: إذا استأجر الدار وحنوها، فال يسكنها من يتضرر اجلريان منهم.وكذل

منفعةٌ مباحة، خيزن فيه جتارته، وكذلك: فاحلاصل: أن سكىن الدار منفعٌة مباحة، وسكىن املخزن 
 ها، وفتحها لالجتار فيها وما أشبه ذلك.سكىن الدكاكَّي إليداع البضائع في

هبا، والسجاد والفرش تستأجر من أجل أن تفرش فرشاً عاداًي، وكذلك استئجار اخليمة لالستظالل 
يت تفسدها، وال أن تتعرض وجيلس عليها جلوساً عاداًي، وال جيوز مثاًل: أن تفرش يف الشمس ال

 لإلحراق وما أشبه ذلك.
 هو للجلوس عليها والنوم عليها وما أشبه ذلك. واستئجار السرر والكراسي
للطبخ فيه، وإذا استأجره ليجعله زينًة فإنه ليس من املرافق، فيتجمل هبا  واستئجار القدر أو اإلبريق

 مثالً.
 نعل وحنوه.واستئجار الثوب ليلبسه، وكذلك: ما يلبس كال

فإذا استأجر السيارة فالبد أن  والبد أن تكون األجرة معروفة، كسكىن دار ومحل إىل موضع معَّي،
وأن حيدد املسافة، فيقول: السري عليها من   -كيلو أو طن-حيدد ما حيمله، أن حيمل عليها كذا وكذا 

 كذا إىل كذا، مثاًل: من الرايض إىل مكة أو ما أشبه ذلك.
مل األشياء اخلدمة: فإذا استأجر خادماً فالبد أن حيدد نوع اخلدمة، فال يكلفه أن حي وكذلك أيضًا:

إصالح القهوة، أو قيادة سيارة أو  الثقيلة، وهو استأجره مثاًل: إلصالح طعام، أو إلصالح فرش، أو
تنظيفها وتغسيلها، أو سقي حديقة، أو إخراج قمامة من املنزل، يعين: خدمٌة يقدر عليها ذلك 

دكان أو الذي يعمل  املستخدم، فال يكلفه ما ال يطيق، فإذا كانت خدمته متواصلة كالذي يعمل يف
ق، فيكلفه ما يستطيع، كأن خيدم عشر يف بستان أو الذي يرعى دواب؛ فال يكلفه أكثر مما يطي

 ساعات أو اثنيت عشرة ساعة إذا مل يكن العمل شاقًا، ويرحيه بقية الوقت.
عات كل يوم عشر سا  -مثالً -ر معلمًا، فالتعليم يكون بقدره، كأن يعلم األوالد وكذلك: إذا استأج

اً فلك أجرة كذا وكذا، أو حنوها، وقد تكون املنفعة على شيء معَّي، كأن يقول: كلما حفظوا جزء
 وكلما حفظوا ابابً من العلم، أو تعلموا كتاابً فأجرتك كذا وكذا.

اليت تستغل من تلك العَّي، ويف كل عَّي منفعة، فاستئجار واحلاصل أنه البد من معرفة املنفعة 
يقطع هبا ، وإمنا للقراءة فيه، وكذا املصاحف، واستئجار السكَّي ليس للزينة وإمنا لالكتاب ليس للزينة

مثاًل، واستئجار الساعة ليستخدمها ملعرفة الوقت عند حاجته إليها، واستئجار السيارة للحمل 
ئجار استئجار السراج ليوقده يف الليل مثالً إذا كان حمتاجاً إليه، وكذلك: استعليها، ال ليتجمل هبا، و 

 مكيف ليتربد به، فكل شيء منفعته حمددة ومعروفة.
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 ياء اليت ال تصح اإلجارة فيهااألش
مث ذكر املصنف الشرط الثاين: وهو إابحتها، وذكر يف التعليق األشياء اليت ال تباح إجارهتا يقول: فال 

ابألدوات اليت فيها مالهي يعين: الضرب -تصح اإلجارة على الزان والزمر والغناء، وال على التياتو 
وال على إجيار الدار أو احلانوت لبيع اخلمر أو القمار،  وال على النياحة، -من األواتر وما أشبهها

سواء شرط ذلك يف العقد أم ال؛ ألن هذه حمرمٌة شرعًا، وال جيوز أن يستأجر األمَة ليزين هبا، وهي 
أستمتع هبا أو يقول للمرأة: أجريين نفسِك لفعل مملوكة لغريه، فيقول: أجرين هذه األمة مدَة شهر 

جرهتا حرام، وقد حرمها النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله: )مهر البغي خبيث أو الزان، هذا حرام، وأ
 سحت( ومهُر البغي: هو ما يبذل للبغي الزانية مقابل متكينها من الزان هبا، فهذه املنفعة حمرمة.

، وكذلك استئجار الطبول ليتلذذ -اليت ينفخ فيها ويكون هلا صوتيعين: املزامري -وكذلك الزمر 
 فإهنا أيضًا: ملحقٌة ابملزامري اليت هي حمرمة، واستئجار املغين أو املغنية يعترب أيضًا: منفعًة حمرمة.هبا؛ 

د فيها وكانوا قدمياً يعلِّمون األمَة الغناء، فإذا تعلمت الغناء وصارت مطربًة ومغنيًة ارتفع مثنها، وزي
زايدة، ويقولون لبائعها: ال تبعها على أهنا عند البيع إذا قيل: إهنا مغنية، فكان العلماء حيرمون هذه ال

مغنية، بعها على أهنا ساذجة جاهلة ال تعرف شيئًا، فإذا بعتها أبلف، وزيد مثنها ألجل غناها؛ فإن 
جارهتا، فالذين يؤجرون أنفسهم تلك الزايدة حمرمٌة عليك، فإذا كان هذا يف بيعها، فكذلك يف إ

به ذلك؛ هذه األجرُة حرام، واستئجار املغنَّي واملطربَّي وحنوهم للطرب والغناء والتلحَّي والفن وما أش
حراٌم، وما يدفُع هلم حرام، ومساع أصواهتم حرام، فالغناء حرام جبميع أنواعه، سواًء بواسطة أشرطة 

 من الغناء والطرب، وحيرم أتجريها، كما أنه حراٌم بيعها. الكاسيت، أو أشرطة الفيديو اليت فيها شيء
وات اللهو واللعب اليت تستعمل للطرب، مثل: الطبول اليت تضرب يف األفراح وحنوها، وكذلك: أد

ويستثىن ما رخص فيه، وهو الدف لقوله عليه السالم: )أعلنوا النكاح، واضربوا عليه ابلدف( ، 
ختتم الثانية، أما الطبل فإنه خمتوٌم من اجلهتَّي، وإذا ضرب مسع له وهو: الذي ختمت جهٌة منه، ومل 

 طنٌَّي مطرب، فلذلك: ال جيوز بيع الطبول وما أشبهها، وال جتوز إجارهتا.
وكذلك: استئجار النائحة، فهناك نساٌء يعرفن النياحة، فيتعلمن الندب والنياحة والصياح وتعداد 

إبراهيماه! وا مطعماه! وا كاسياه! وا أخواه! وا ولداه! ففعلهن حماسن امليت، كقوهلم: وا حممداه! وا 
 يسبب احلزن والبكاء والصراخ، فأجرهتن واستئجارهن حمرم.هذا 

وكذلك استئجار الدار أو احلانوت لبيع اخلمور؛ وذلك ألنه حرم مثنه، فتحرم أجرته، والذين يؤجروهنم 



تعاىل: }َوال تـََعاَونُوا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن{  ال شك أهنم شركاء هلم يف اإلمث، ويدخلون يف قوله
[ ، وهكذا أتجريه على من حيلق اللحى، فإن ذلك حمرٌم، أما إذا كان حيلق الرأس مثالً فال 2ة:]املائد

 أبس؛ ألن حلق الرأس من املباحات.
وعيد، فإذا استأجر وكذلك اخلياطون، إذا كان اخلياط خييط للنساء املالبس الضيقة فإنه يدخل يف ال

ياب الضيقة وال الشفافة وال القصرية اليت يتبَّي منها دكانه اخلياط، فعليه أن يشرتط عليه أال خييط الث
شيٌء من أعضاء املرأة، وكذلك أيضًا: الثياب الزائدة ابلنسبة للرجال اليت فيها إسبال إىل حتت 

 رتط عليه أال يعمل مثل هذه األعمال.الكعبَّي فهذه أجرهتا حمرمة، فإذا استأجر منه اخلياط اش
ع، فيشرتط عليه أال يبيع أجهزة األغاين كاألشرطة احملرمة، وكذلك وهكذا أيضًا: إذا استأجره للبي

 أدواهتا احملرمة كالطبول وما أشبهها.
وهكذا الذين يستأجروهنا للعب احملرم، فهناك من يعمل ما يسمى ابالسرتاحات، مث يؤجروهنا على 

مبا يسمى ابلزجنفة أو يها اخلمور أو الدخان والشيش وما أشبهها، ويلعبون فيها طوال ليلهم أانس وف
البلوت يعين: األوراق اليت هي هلو، فيلعبون فيها إىل آخر الليل، ويرتكون الصلوات: مغرابً وعشاًء 

أن تكون العَّي  وفجرًا، فنرى أن هؤالء قد أعانوهم على اإلمث والعدوان، فليتنبهوا ملثل ذلك، فالبد
يت فيها املنفعة نفسها مباحة، إمنا اشرتطوا إابحة مباحة، واملنفعة مباحة، وال يشرتط أن تكون العَّي ال

 املنفعة، فمثاًل: احلمار ال يؤكل، ولكن يؤجر للحمل عليه، أو لريكب وما أشبه ذلك.
ه يصح التأجري هلا، والعَّي اليت وأما إذا كانت العَّي مباحة املنفعة كركوب اخليل واحلمر واألواين، فإن

 الكلب ال يصح أتجريه.ال تباح منفعتها، وال يباح مثنها ك
إذا كان -العصري ملن يعمله مخرًا، وهكذا أيضًا: ال يؤجر عليه  -مثالً -وتقدم أنه ال يصح أن يباع 

ز أتجريه على قدوراً أو أدوات وقود كآالت الطبخ، والوقود الذي هو )البوجتاز( ال جيو  -يعمل مخراً 
 من يستعَّي به على عمل حمرم.
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 ة األجرةمعرف
الشرط الثالث: معرفة األجرة، أي: تسمية األجرة؛ وذلك ألهنا أحد العوضَّي، املستأجر يستويف 

املنفعة، واملؤجر يستحق األجرة، فالبد من تسمية األجرة؛ خمافة أن يكون هناك اختالف ونزاع يؤدي 
 البد من تسمية األجرة.إىل الضرر؛ لذلك: 



ثالثَّي،  -مثالً - يقع اختالف إذا مل ُتسِم األجرة، فيطلب منك كثرياً ما تركب سيارات األجرة، مث
 وتقول: ال تستحق إال عشرين أو عشرًة، املسافة قليلة، والزمن قليل.

مث عند احملاسبة وهكذا أيضًا: قد حيّسن اإلنسان الظن إذا استأجر فرشاً كقطع الزِل، وال حيدد أجرة، 
بكذا وكذا، كنا نؤجر األابريق بكذا، ونؤجر القدور بكذا، يطلبون منه أكثر، ويقولون: كنا نؤجرها 

فيطلبون منه أكثر؛ لذلك يقال: إن تسمية األجرة يف العقد أوىل حىت ينقطع النزاع، وحىت ال حيصل 
 االختالف.

اخلادم، فقد يكون هناك بعض الفقراء يعجز  ويصح يف األجري والظئر بطعامهما وكسوهتما، واألجري:
ل لقمة العيش، يعجز أن جيد ما يقوت به نفسه أو يسرت به عورته، فيقول: أان أقنع أحدهم عن حتصي

أن أخدمك مبجرد إطعامي وكسويت، فيصح استئجار اخلادم بطعامه وكسوته، وقد يقال: إن هذا 
شبع إال بثالثة أرغفة، وبعضهم يكفيه رغيٌف خيتلف! فيقال: االختالف قليل، فبعض اخلدام ال ي

جبة، فمثل هذا يتسامح فيه، والعادة أن التفاوت بسبب كثرة العمل، فإذا كان يشتغل واحد يف كل و 
شغالً متواصالً كثريًا؛ فال يستنكر منه إذا أكل رغيفَّي أو ثالثة أرغفة، أو أكل كثريًا، وإذا كان عمله 

 فالغالب أنه ال أيكل كثرياً. -لس أكثر الوقتيعمل وهو جالس، أو جي-يسرياً 
 ن هذا يتسامح فيه ولو وقع فيه اختالف.واحلاصل: أ

وكذلك أيضًا: الكسوة، قد يكون لكثرة مزاولته األعمال حيتاج إىل كسوة كل شهرين، وبعضهم قد 
 ته.تكفيه كسوة نصف سنة أو سنًة كاملة؛ لذلك يتسامح يف ذلك، فيستأجر اخلادم بطعامه وكسو 

ذا استؤجرت على طعامها وكسوهتا؛ صح اإلجيار، وكذلك الظئر: وعرفها يف احلاشية أبهنا: املرضعة، فإ
، فهذه املرضعة قد -أي: مرضعةً -فكثرياً ما تكون املرأة عاجزًة عن إرضاع ولدها، فتستأجر له ظئراً 

ضع لكم ولدكم، ولو كان تكون فقرية يعجزها حتصيل القوت، فتقنع ابلطعام والكسوة، فتقول: أان أر 
كثريًا، والصغري أقل، ولو كان أيضًا: الطعام خيتلف، قد تكون   الرضاع خيتلف، فالكبري يرضع منها

 إحدى املرضعات أتكل كثريًا، وبعضهن تشبع بقليل، وهذا أيضاً مما يتسامح فيه.
جرة املثل( ألن هؤالء يقول: )وإن دخل محامًا، أو سفينًة، أو أعطى ثوبه خياطاً أو حنوه؛ صح وله أ

ات: هي أماكن تؤجر لالستحمام، وهي توجد يف البالد الباردة، عادًة تعرف األجرة عندهم، واحلمام
، وفيها ماءٌ -يعين: مستحمات-مثل الشام ومصر والعراق، وهي بيوت حتت األرض فيها محامات 

فة عندهم، فال حاجة إىل أن ساخن، يدخلها اإلنسان ويغسل بدنه بذلك املاء احلميم، واألجرة معرو 
وإذا كانت أجرته مثالً مخسة قد يكتبوهنا على البوابة، فيكتبون: تفرض األجرة على كل من دخل، 

 أجرة االستحمام مخسة أو عشرة أو عشرين، فال حاجة إىل إيقاف كل واحد.
ركاب؛ فهذه وكذلك: إذا ركب سفينًة معتادة الرتدد من قطر إىل قطر، ومن بلد إىل بلد، حتمل ال



دائمًا، فال حاجَة إىل أن كل من ركب تفرض عليه أيضًا: قد تكون معروفة األجرة؛ ألهنا ترتدد 
 األجرة.

ويلحق هبا السيارات والطائرات والباخرات والقطارات، فإهنا وسائل نقل حديثة، واملسافة حمددة، 
راكب حمددة قيمة إركابه، أبهنا  فمسافة القطار من الرايض إىل األحساء أو إىل الدمام معروفة، وكل

ت النقل من الرايض إىل مكة أو إىل جدة أو الطائف معروفة األجرة بكذا وكذا، وكذلك سيارا
عندهم، فال حاجة إىل أن كل راكب يشارطهم أبجرة كذا وكذا، خبالف البالد اليت ليست مأهولًة 

قد يكون الطريق إليها غري مسفلت، من الرايض إىل برية معروفة، و  -مثالً -دائمًا، فإذا استأجر 
 سواًء أجر ركاابً يركبون كل راكب بكذا، أو أجر سيارته ملن حيمل عليها. فالبد أن يسمي األجرة،

وهكذا الثياب، فاألصل أن اخلياطَّي معروفة أجرة اخلياطة عندهم، فيقولون: الثوب التام أجرته 
يعين: أجرة -ذا، والقلنسوة أجرهتا بكذا بكذا، وثوب الطفل أجرته بكذا، والسراويل أجرته بك

البنطلون أو اجلبة أو ما أشبه ذلك، كل شيء خياطته حمددة عندهم، فمثل هؤالء وكذلك  -اخلياطة
 ال حاجة إىل أن يتعاقد عند كل واحد.

وأحلق ابخلياط الدالل الذي يدل على السلع، يدلك على من تستأجر منه، أو يدلك على من تبتاع 
لذين حيملون على ظهورهم، طب منه خطبة نكاح، هؤالء يسمون داللَّي، وكذا احلمالَّي امنه، أو خت

وأجرهتم على الكيس كذا وكذا من الدكان إىل السيارة، وما أشبهها، وكذلك احلالقَّي: واحلالق غالباً 
يكتب أجرة احلالقة بكذا وكذا، حلق الرأس بكذا، وقصه ابملاكنة بكذا، وكذلك الصباغ الذين 

ح القلنسوة فيدقها، ويصلح النقوشات، بغون األواين أو يصبغون الثياب، وكذا املطرِّز الذي يصليص
 فهؤالء يلحقون ابخلياط.

(40/6) 

 

 ع اإلجارةأنوا 
ذكر املؤلف أن اإلجارة ضرابن: أواًل: إجارة العَّي، والثاين: عقٌد على منفعة يف الذمة، فإجارة العَّي: 

املنفعة من هذه العَّي اليت هي معينة أو موصوفٌة يف الذمة، فإذا كان فيها هي أن يتعاقد على استيفاء 
شرط األول: معرفة العَّي، وإن كانت غري لمنفعة فإهنا تصلح إجارهتا، ويشرتط هلذا اإلجارة شروط: ا

معينة فالبد أن توصف وصفاً دقيقًا، فإذا استأجر منه داراً فالبد أن يراها، ويكفي أن توصف له 
كاماًل، يقال مثاًل: سعتها كذا وكذا مرتاً مربعًا، وارتفاع سقفها كذا، وفيها من الغرف كذا، وفيها وصفاً  



لصهاريج وحنوها، وفيها من اجملالس كذا، ومن السطوح كذا، من املستحمات كذا وكذا، وتوصف ا
ا وصفت وصفاً ويذكر نوع بنائها، ونوع بالطها، وما فيها من املرافق واملكيفات وما أشبه ذلك، فإذ

 دقيقاً صح عقد اإلجارة عليها وإن مل يرها.
، وأنه مسَّي، وأنه كذلك: إذا استأجر دابًة للركوب فالبد أن توصف له، فيوصف له الفرس أنه قويٌ 

اثبٌت، وأنه مذلل، أو توصف له الناقة أو اجلمل، وكذلك املراكب اجلديدة، فتوصف له السيارة اليت 
  أو إىل مكان معَّي أهنا تتحمل كذا، وأهنا من نوع كذا وكذا.يريد أن يستأجرها يومياً 

ن قطن طوله كذا، وهكذا: إذا استأجر ثوابً ومل يره صح أن يوصف له أبنه ثوب من صوف أو م
جديد أو مستعمل، وإذا استأجر كتاابً ليقرأ فيه، أو قدراً ليطبخ فيه، أو كأساً ليشرب فيه أو ما أشبه 

 معاينة أو يوصف له وصفاً دقيقًا.ذلك؛ فالبد أن يعرفه 
ر على الشرط الثاين: القدرة على التسليم، فال يصح أن يؤجره مجالً شارداً وال عبداً آبقًا؛ ألنه ال يقد

تسليمه، إال إذا كان ابإلمكان القدرة عليه، فإذا قدر على أن يدركه ابلسيارة ويقبض عليه أبن كان 
 يف حميط؛ فال أبس بذلك.

ث: العقد على نفعها دون أجزائها إال يف الظئر، فقد عرفنا أن العقد فيها هو على شيء الشرط الثال
اللنب، فيصح أن تستأجر شاًة لتحلبها، مع أن املنفعة من أجزائها وهو لبنها، ويلحق هبا أيضًا: ذوات 

ليك؛ جزٌء من أجزائها، وكذا البقرة أو الناقة تستأجرها ألجل أن تشرب لبنها، وتكون األجرة ع
وذلك ألن التفاوت فيه يسري، فأما بقية األدوات فإن األجرة تكون على النفع ال على األجزاء؛ 

آلكل  -كيس بر مثالً -، فمثاًل: ال يقول: أجرين هذا الكيس وذلك ألن األجزاء هتلك ابالستعمال
ابالستعمال ال منه مث أرده، فإن هذا ال يسمى انتفاعاً ابلعَّي، بل استهالكاً هلا، وكل شيء يهلك 

التفاح ألجل أن يؤكل أو حنوه، وال الطيب والعود ألجل أن يتطيب  -مثالً -يستأجر، فال يستأجر 
ل، وأجاز بعضهم استئجاره للشم إذا كانت له رائحٌة عطرة يقول مثاًل: به؛ ألنه يتلف ابالستعما

فمثل هذا منفعة، ولكن رائحته عطرة، أجرنيه يوماً أتلذذ بشمه، مث أرده عليك أبجرة كذا وكذا، 
ليست مقصودًة عادة؛ وذلك ألن األصل أنه يتلف، وهكذا الشمعة معلوٌم أنه إذا أوقد فيها فإهنا 

استئجارها ألجل أن يوقدها؟ ال جيوز؛ وذلك ألهنا تتلف ابالستعمال، وجيوز تتلف، فهل جيوز 
القاز( أو ما أشبه ذلك، استئجار السراج، ويكون الوقود على املستأجر جيعل فيه وقوداً مثل )

مث يردها،  -مثالً -ويستأجر املكيف ليتربد به، مث يرده، أو يستأجر األنوار الكهرابئية ليستنري هبا يوماً 
املكرب أو يستأجر املسجل ليسجل فيه، مث يرده، كل هذه  -مثالً -هذه منفعتها مباحة، أو يستأجر ف

جزاء، وإذا كان خيلولق، جاز ذلك، فمعلوم أن الثوب منافعها مباحة، واألجرة على املنفعة ال على األ
ابالنتعال،  -مثالً -خيلولق إذا لبس، ولكن صاحبه أيخذ أجرة منفعة الثوب يف اللباس، ومنفعة احلذاء 



 ومنفعة الفرش ابجللوس عليها، فاإلجارة تكون على نفعها ال على أجزائها.
فإذا كانت ال تشتمل على منفعة وال فائدة فيها  الشرط الرابع: أن تكون العَّي فيها منفعة مقصودة،

منفعة فيها،  فال تؤجر، فمثاًل: سيارٌة خربة ال تصلح أن يركب فيها، وال أن يقودها قائد، فهذه ال
وكذلك: مجل هزيل، ال ميكن أن ينتفع به يف محل، وال يف ركوب؛ على أي شيء يستعمل؟! ليس هو 

ريه، وكذلك مثاًل: إذا استأجر أرضاً سبخة ليزرعها! ما ميكن، حملوٌب وال مركوب! فال فائدة يف أتج
احلديث: )إمنا هي قيعان ال ليس فيها منفعة وال تزرع؛ ألن األرض السبخة ال تنبت نبااتً كقوله يف 

 متسك ماًء وال تنبت كأًل( .
كب فيها منفعة، فاحلاصل أنه البد أن تكون فيها منفعة، فالدار فيها منفعة للسكىن، والدابةُ اليت تر 

والثوب فيه منفعة، والقدور فيها منفعة، واخليمة فيها منفعة، فأما الذي ال منفعة فيه فال تصح 
 إجارته.

: كوهنا ملكاً للمؤجر أو مأذوانً له فيها، أي: البد أن يكون مالكاً لتلك العَّي أو الشرط اخلامس
ه، وال بيت غريه، وال سيارة غريه، حىت ولو مرخصاً له يف أتجريها، فال يؤجر كتاب غريه، وال قدر غري 

أن جاره  رأى يف ذلك مصلحة، لو رأى إنساانً حمتاجاً للسيارة، وسوف يدفع أجرًة رفيعة كثرية، ورأى
ولو  -عنده سيارة واقفة، وأنه ليس حباجة هلا هذا اليوم أو هذه األايم، فهل يقول: أجترأ على جاري 

وأؤجرها أبجرة رفيعة، ملصلحة جاري؟ ليس له ذلك؛ وذلك ألنه  وآخذ مفاتيح سيارته، -كان غائباً 
صلحًة مناسبًة فال مانع من غري مأذون له، إال إذا كان هناك إذن عام، أبن قال له جاره: مىت رأيت م

أن تتجرأ على ما خيتص بنا، ولك احلرية يف ذلك، فالبد أن يكون مالكاً للعَّي أو موكالً مأذوانً له 
 فيها.

(40/7) 

 

 م إجارة العَّيأقسا
ذكر املؤلف أن إجارة العَّي قسمان: األول: إجارٌة إىل أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الثاين: 
لعمل معلوم، والغالب أن الذي إىل أمد تكون يف بعض األعيان اليت تستغل غلتها ومنفعتها، وجيوز أن 

عر، فقد رأينا أانساً أجروا دكاكَّي ملدة به الستكون املدة طويلة، ولكن يفضل أال تطول طوالً خيتلف 
بعشرة آالف، مث يف هذه املدة  -مثالً -عشرين سنة، أجر هذا الدكان مدة عشرين سنة، وكل سنة 

خبمسَّي ألفًا، وهو بعشرة آالف مدة عشرين  -مثالً -ارتفع السعر أو اخنفض، فصار جريانه يؤجرون 



عشرين سنة فارتفع السعر، وكذلك أيضًا: العكس، أجرته سنة! فيتأسف ويقول: هذا من الغنب، كوين 
فكثري من الناس استأجروا أماكن ملدة عشرين سنة أو ثالثَّي سنة، ورمبا مائة سنة، مث نزل السعر أو 

ارتفع، فصار الناس يؤجروهنا بعشرة، وهو حمسوٌب عليه بعشرين أو بثالثَّي، فيندم، فاألوىل أال تكون 
افاً يف بعض البالد أجرت ملائة سنة، وكل سنة بعشرين صاع من الرب أو أن أوقاملدُة طويلة، وذكروا 

من التمر، وبعدما طالت املدة صارت مثلها تؤجر بعشرين ألفًا، وبثالثَّي ألفًا، وهو ال يزال يستغلها 
لًة هبذا الشيء الزهيد، وكانوا ما يؤملون ارتفاع األسعار يف كثري من املدن؛ فيكره أن تؤجر مدًة طوي

 تمل فيها تغري السعر بزايدة فيغنب املؤجر أو بنقص فيغنب املستأجر.حي
لعمل معلوم، كأن يستأجره لبناء حائط أو حلفر بئر أو لسقي  -مثالً -القسم الثاين: أتجري اإلنسان 

معلومة، نوعها كذا وكذا، أو  -مثالً -خنل أو شجر، فالبد أن يكون العمل معلومًا، فتكون اخلياطة 
كون البناء من كذا وكذا، من اللنب أو من البلوك أو ما أشبه ذلك، ومثل أيضًا: إجارة دابة ًا، ويمعتاد

لركوب إىل موضع معَّي أو حلمل إىل موضع معَّي، ومثلها أيضًا: السيارة، ويف هذه احلال ال حتدد 
يستأجر ياانً املدة، والغالب أهنا ختضع لعمل صاحبها الذي هو قائد السيارة أو سائق البعري، فأح

السيارة من الرايض إىل القصيم ليحمل عليها متاعه أو أهله أو حنو ذلك، فيبقى يف الطريق يومَّي، 
 يسري بتؤدة، وأحياانً يقطعها يف ثالث ساعات.

فاحلاصل أن هذا عمل معلوم، استأجرتك حتمل هذه البضاعة من الرايض إىل القصيم مبائة أو ألف 
سة أايم أو يف عشرة، هذا عمل معلوم، مثل: محل ملتاع أو ت يف مخسواًء وصلت يف يوم أو وصل

 ركوب على دابة أو على سيارة أو ما أشبهها إىل موضع معَّي.

(40/8) 

 

 ارة على منفعة يف الذمةاإلج
انتهينا من الضرب األول: وهو إجارة العَّي، والضرب الثاين: العقد على منفعة يف الذمة يف شيء 

فعة يف الذمة: مثل خياطة الثوب، وبناء اجلدار، وحفر البئر، وحرث األرض معَّي أو موصوف، من
هذا الزرع، ولقط هذا الثمر،   جدادها، وصرامها، وحصادوزرعها، وتلقيح األشجار، وتلقيح النخل و 

كل هذا منفعة يف الذمة، يعين: تستأجره على أن يعمل لك هذا العمل أبجرة معينة، تقول: 
 -سواء حصدها يف يوم أو يف عشرة أايم أو يف ساعة-ه البقعة من الزرع استأجرتك أن حتصد هذ

الذي طوله كذا ومسكه كذا وعرضه   مبائة أو أبلف، هذه منفعة يف الذمة يبذهلا لك، أو تبين هذا اجلدار



كذا، أبجرة معينة، وإذا خشيت أنه يتالعب يف ذلك فلك أن حتدد له مدة، فتقول: يف ظرف مخسة 
أو سنة، وإذا مل تفعل ذلك فإنك متساهل، ونضرب عليك غرامة عن أتخريك وحنو ذلك  أايم أو شهر 

أو املدارس أو املشاريع الكبرية، أو تتقبل كما تفعل ذلك الشركات اليت تتقبل بناء الدور أو املساجد 
لك إصالح الطرق وصيانتها وتنويرها أو ما أشبه ذلك، وكل هذه منفعٌة معلومة يف الذمة أييت هبا ذ

املستأجر، والبد أن تكون يف شيء معَّي، أو موصوف، مثال الشيء املعَّي أن تقول: الطبخ يف هذا 
معينٌة من هذه العَّي، وكذلك أيضًا: العمل، إذا استأجرت القدر أو يف قدر كذا وكذا، فهذه منفعٌة 

ذا، الطحان لطحن هذا الكيس، هذه منفعة يف الذمة، يطحنه بكذا، والغسال يغسل ثوبك بك
والقصار يقصره بكذا وكذا، والدابغ يدبغ لك هذا اجللد بكذا وكذا، واحلالق حيلق رأسك بكذا 

ة يف شيء معَّي أو موصوف، الشيء املعَّي: منفعة يف وكذا، هذه تسمى عقوداً على منفعة يف الذم
: اخليمة هذه السيارة وهو احلمل عليها، واملوصوف: منفعٌة يف خيمة كذا وكذا غري معينة، ال يقول
 الفالنية، أو يقول: تبين هذه الدار يف املكان الفالين كذا وكذا ألسكنها، إذا كان موصوفاً.

رها بعمل: كاخلياط يقدر عمله ابخلياطة، وكذلك يقدر للمدة، ويشرتط تقديرها بعمل أو مدة، تقدي
فة اخلياطة ونوعها، فيقال مثاًل: ملدة شهر تبين داراً أو حنو ذلك، ويشرتط معرفة ذلك وضبطه، معر 

 معرفة البناء ومقداره وارتفاعه وما أشبه ذلك.
تها، وارتفاع اجلدار ونوع وذكر أنه يشرتط معرفة املنفعة وضبطها، يعين: نوع اخلياطة وجنسها وصف

 املادة اليت يبين هبا.
قد  كذلك يشرتط كون األجري آدمياً جائز التصرف، واألجري يف العادة يكون من اآلدميَّي، لكن

ما يكون إال ابآلدمي الذي ينزل يف البئر وحيفرها، لكن  -مثالً -يستعَّي ابلبهائم وحنوها، فاحلفر 
حيتاج إىل دابة يعلق فيها الدلو فيخرج الرتاب، ولكن األصل أن  إخراج الرتاب قد حيتاج إىل آلة، أو

 الذي تعاقد معه آدمي.
ولكن قد يستعملون الرافعة اليت ترفع اللنب إىل  وكذلك أيضًا: البناء، األصل أنه يتواله اآلدميون،

ح، السطح أو إىل املكان الرفيع أو احليطان، وقد يستعملون اآللة اليت تصب الصبة فوق السطو 
 فهذه وإن مل تكن آدمياً ولكن الذي يستعملها آدمي.

(40/9) 

 



 ارة على القرباإلج
بة، فإذا كان العمل من القربة مل جيز وشرط أيضًا: كون عمل خيتص صاحبه أن يكون من أهل القر 

ذلك ألن القرب يتقرب هبا إىل هللا تعاىل، وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم قال التأجري عليه؛ و 
أحداً على عمل من األعمال لرجل: )واختذ مؤذانً ال أيخذ على أذانه أجرًا( ، فال جيوز أن يستأجر 

: أستأجرك على أن تصلي هذه الصالة، ولك أجرةٌ الصاحلة، فال يستأجره على أن يصلي، فيقول
رة على الصيام مثاًل، أو لك أجرٌة على األذان، أو على اإلمامة، أو على على الصالة، أو لك أج

ا وجه هللا، ومن عملها للدنيا اخلطابة، أو على تعلم القرآن وحنو ذلك، فمثل هذه أعمال يبتغى هب
 لذي يبتغى به وجه هللا وتعاىل يراد به الدنيا.فسد أجره، وال جيوز أن يكون العمل ا

ستأجر من حيج عنه أو يعتمر عنه، ولكن ذلك األجري ال يعمل العمل ألجل وذكران أنه يصح أن ي
نقود اليت تبذل له، حىت ال يبطل األجرة، وإمنا أيخذ املال ألجل العمل، فيحج ألجل احلج ال ألجل ال

 ألجل مصلحة دنيوية، وهكذا بقية القرابت.عمله، ويكون ممن عمل عمالً دينياً 

(40/10) 

 

 ئلةاألس

(40/11) 

 

 جار الشعراء يف الزواجاستئ
 
 

 السؤال
 أحسن هللا إليكم وهذا سائل يقول: ما حكم استئجار الشعراء يف ليلة الزواج؟

 
 اجلواب

 عليه وسلم إذا كان الشعر مباحاً جاز ذلك، ولكن يكره هلم أن أيخذوا األجرة، روي أنه صلى هللا
يناكم فحيوان حنييكم( يعين: أن مثل هذا أابح الغناء املباح، وقال: )هال أرسلتم من يقول: أتيناكم أت



من مجلة ما يباح يف ليايل الزواج وحنوه، فأما ما يفعل يف كثري من الزواجات مما يسمونه )املراد( الذي 
ويل، وفيه تغنٌج ومتايٌل، ومديح فيه مبالغة، وذٌم فيه هجاٌء، وفيه سٌب، وفيه عيٌب، وفيه أيضًا: سهٌر ط

 ك.فيه مبالغة، فال جيوز ذل

(40/12) 

 

 وضع الدشوش يف االسرتاحات
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم، يقول: هناك من يؤجر االسرتاحات، ويضعون فيها الدشوش، ويقولون: إن عدد 

خنرج جزًءا من الدخل كصدقة للتكفري عن املستأجرين سوف يقل كثرياً إذا مل نضع هذا اجلهاز، وحنن 
 هذا جائز؟ذلك، فهل عملهم 

 
 اجلواب

غري جائز؛ وذلك ألن هذه الدشوش آالٌت تفسد األخالق، وتدعو إىل الفساد، وهي حمرمة ولو أهنا 
 عمت وطمت، ونقول: أخرجوها، واقنعوا مبا يرزقكم هللا تعاىل من الرزق احلالل.

(40/13) 

 

 واملؤذنونيستلمها األئمة  حكم الرواتب اليت
 
 

 السؤال
 أحسن هللا إليكم، يقول: ما حكم الرواتب اليت يستلمها األئمة واملؤذنون؟

 
 اجلواب



جيوز أن جيعل من بيت املال رزقاً للمؤذنَّي واألئمة واخلطباء واملعلمَّي واملقرئَّي وحنوهم، إذا كان 
يفرضوا على أهل املسجد فال جيوز، سئل يصرف هلم رزق من بيت املال ال مانع من ذلك، وأما أن 

 ي خلف هذا؟!اإلمام أمحد عن رجل قال: أصلي بكم بكذا وكذا؟ فقال: أسأل هللا العافية، ومن يصل

(40/14) 

 

 استئجار اسرتاحة فيها دشوش بدون استخدامها
 
 

 السؤال
دمها، وهل يف أحسن هللا إليكم، يقول: هل جيوز استئجار اسرتاحة فيها دشوش، ولكنين ال أستخ

 ى اإلمث والعدوان؟ذلك إعانٌة هلم عل
 

 اجلواب
أرى أن هذا فيه إعانٌة هلم، اطلب غريها مما هي ساملٌة من هذا، وعادة أهنم يزيدون يف أجرهتا ألجل 

 هذه األجهزة، فستجد أرخص منها وأحسن منها.

(40/15) 

 

 أتجري املستأجر ملا استأجره
 
 

 السؤال
دة سنة، فهل جيوز يل أن أؤجرها ابليوم من ابب : استأجرت اسرتاحة ملأحسن هللا إليكم يقول

 االستثمار؟
 

 اجلواب



جيوز، فقد ذكروا أنه جيوز أتجري املؤجر ملن يقوم مقامه ال أبكثر منه ضررًا، فإذا استأجرت البيت أو 
 ك أن تؤجر بقية مدتك.العمارة أو الشقة مدة سنة، مث استغنيت عنها يف نصف السنة، فل

(40/16) 

 

 حكم بيع البيت املؤجر
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم، يقول: هل جيوز بيع البيت املؤجر أثناء فرتة أتجريه؟ وهل للمالك اجلديد إخراج 

 املستأجر؟
 

 اجلواب
جيوز، ولكن ال ميلك املالك اجلديد إخراج املستأجر، فيشرتطون على املشرتي أال خيرج هذا 

معه، فليس هلم إلزامه ابخلروج،  أجر قد ملك املنفعة مدته اليت اتفقوا عليهااملستأجر؛ ألن هذا املست
 وإن خرج من نفسه فال أبس.

(40/17) 

 

 حكم إجيار احملالت ألصحاب اإلنرتنت
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم، يقول: انتشرت يف اآلونة األخرية حمالت تسمى مقهى اإلنرتنت، أي: أن الشخص 

راسل ابإلنرتنت، ورمبا يراسل أانساً ال يعرفهم من الرجال والنساء، وأيخذون حيضر إىل املقهى، وي
 ت هلؤالء؟ وما حكم استئجارها؟أوقااتً طويلة، فما حكم أتجري احملال

 



 اجلواب
ال شك أن املقاهي حيصل فيها الفساد الكبري، ففيها شرب الدخان وشرب الشيش، وقد انتشرت 

: وجود أجهزة الدشوش فيها، زايدًة على ما ذكر السائل من هذه هذه األمور بسببها؛ وكذلك أيضاً 
يكلم فيها من يريد، وأن يتصل فيها مبن اليت يتمكن هبا الشخص أن  -أجهزة اإلنرتنت-األجهزة 

يريد من خارج البلد وداخلها، فيتفق مع امرأة بعيدة أو قريبة أو ما أشبه ذلك، وال شك أن هذا 
 واإلتيان إىل هذه األماكن وتشجيع أهلها ال جيوز. متكَّي ألهله مما ال جيوز؛

(40/18) 

 

 أتجري حمالت لبيع وتشغيل األلعاب اإللكرتونية
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم، يقول: ما رأيكم يف أتجري حمالت لبيع وتشغيل األلعاب اإللكرتونية، وجزاكم هللا 

 خريًا؟
 

 اجلواب
أشبهه، منفعة، مثل أجهزة املسجالت واملذايع وما هذه األدوات ال شك أن فيها مصلحة وفيها 

عة، ولو كانت قد تستعمل فهذه فيها خري وشر، فإذا كانت خاصًة ابألشياء املباحة اليت فيها منف
 للشر، فلعله يتسامح فيها، وأما إذا كانت خالصًة للشر فال جتوز.

(40/19) 

 

 حكم العرضة الشعبية
 
 

 السؤال



طقة اجلنوبية ما يسمى ابلعرضة الشعبية، حيدث بكثرة عندان يف املنأحسن هللا إليكم، يقول: 
ويستخدم فيها ما يسمى ابلزير، كما أن فيها قصائد معظمها يعتمد على الكذب وعلى الكالم 

 البذيء فما حكم ذلك؟
 

 اباجلو 
ر أو نرى عدم حضورها، واألوىل أهنم مينعون من إعالهنا، ومينعون من إظهار هذا الذي يسمى ابلزي
أهله ضرب الطبول أو ما أشبهها من احملرمات، فننصح بعدم حضورها، ومن له قدرة على أن مينع 

يقللوا من هذا وأقاربه فليمنعهم، واألوىل أن يرفع أمرهم إىل مراكز اهليئات ليأخذوا على أيديهم، و 
 املنكر.

(40/20) 

 

 أتجري العمارات للشركات األجنبية
 
 

 السؤال
العمارات على الشركات األجنبية واليت أغلب من يعمل هبا من  م، ما حكم أتجريأحسن هللا إليك

 النصارى؟
 

 اجلواب
والبد هلم من مساكن، وهلم عهد، وهلم أمان، فيدخلون نرى أنه ال أبس؛ وذلك ألهنم دخلوا كعمال، 

[ يعين: إذا دخل، فهم يدخلون 6توبة:يف قوله تعاىل: }َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكََّي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه{ ]ال
يف أهل العهد، وأهل الذمة، فمثل هؤالء البد من نزوهلم، وقد ورد يف بعض األحاديث ذكر اجلار 

وهو قوله يف احلديث: )إن اجلريان ثالثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثالثة حقوق( ، الكافر
ق اجلوار، فدل على أنه جيوز إسكاهنم، وإقرارهم، ، فذكر أن اجلار الذي له حق هو الكافر، فله ح

اليم البالد تعولكن الدولة أو احلكومة تتعهد عليهم أال يظهروا شعائر دينهم، وأال يعملوا مبا خيالف 
 اإلسالمية.



(40/21) 

 

 حكم استئجار الذهب
 
 

 السؤال
املرأة فإن زوجها  أحسن هللا إليكم، يقول: ما حكم أتجري الذهب كما حيصل اآلن عندما تتزوج

 يستأجر ذهباً يف ليلة الزواج فقط؟
 
 واباجل

جائٌز ذلك، وذكر بعض العلماء ملا حبثوا يف زكاة الذهب أنه إذا كان معداً للكراء أو للتأجري فإن فيه 
زكاة، فدل على أنه جيوز أتجريه، وهذا فيه منفعة، ولو كانت املنفعة فيه اجلمال والزينة فال مانع من 

 ره.استئجا

(40/22) 

 

 إجيار االسرتاحات مع اشرتاط عدم الدشوش
 
 

 السؤال
رتط على املستأجرين عدم أحسن هللا إليكم، يقول: بعض الناس يقولون: حنن نؤجر االسرتاحات، ونش

 وضع الدشوش، أو ممارسة احملرمات، فهل يكفي هذا إلبراء الذمة؟
 

 اجلواب
وقطع  م ورأوهم قد خالفوا ذلك، فإن عليهم إخراجهميكفي، ولكن البد من متابعتهم، وإذا اتبعوه

 مدة اإلجارة.



(40/23) 

 

 حكم شراء كتيبات فيها مسابقات عليها جوائز
 
 

 السؤال
شرت يف هذه اإلجازة املسابقات الثقافية، واليت تباع يف كتيب برايلَّي أو أحسن هللا إليكم، يقول: انت

ننا ال نشرتيها إال من أجل اجلائزة؟ وهل يدخل ذلك خبمسة وحنو ذلك، فما حكم شرائها مع العلم أ
 يف الغرر؛ ألين ال أعرف هل أربح أو أخسر؟

 
 اجلواب

 -مثالً -ات علمية، يعين: يف هذا الكتيب ينظر يف املقاصد من وراء ذلك؛ فإذا كانت هذه املسابق
عاً به بقية حياته، فال أسئلة يطلب اجلواب عليها، وذكر فوائد، والذي يشرتيه يستفيد منه، ويبقى منتف

 رط.مانع سيما إذا كانت تكلفته قليلة، فيباع بسعر التكلفة، فال مانع من الدخول يف ذلك هبذا الش

(40/24) 

 

 صاحب البيت أحق من املستأجر
 
 

 السؤال
فإن صاحب الشقة ال  -مثالً -هللا إليكم، يقول: يف بعض الدول إذا استأجر رجٌل شقًة  أحسن

املستأجر حسب أنظمة الدولة، وال يستطيع رفع اإلجيار عليه أبدًا؛ فما حكم ذلك يستطيع إخراج 
 لو اشرتط املستأجر للخروج من الشقة مبلغاً معينًا؟ اإلجيار؟ وما احلكم

 
 اجلواب



الٌف للشرع؛ وذلك ألن العَّي ملٌك لصاحبها، فال جيوز أن ميلكها املستأجر أو ال شك أن هذا خم
األنظمة والقوانَّي اليت يفرضوهنا ويعملون هبا يف كثري من البالد ال شك أهنا يصري أحق هبا، وهذه 
سان عليه أن يعرف حرمة مال غريه، لقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث: ظلم، فنقول: إن اإلن

حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه( ، فإذا كانت نفسه غري طيبة، فال يسكن فيها إال  )ال
 جرة املثل.برضاه وأب

(40/25) 

 

 اشرتاط سقوط األجرة بتأخر العملحكم 
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم، يقول: أدخلت سياريت يف ورشة إلصالحها، واتفقنا على ألفَّي رايل، واملدة بعد 

شهر، ومضى الشهر األول والثاين وقلت له: خالل أسبوع إن خرجت وإال لن أدفع لك رايالً واحداً 
 شيئًا؛ فهل علي شيء؟ حها وأخذت السيارة ومل أعطهفتأخر، مث أصل

 
 اجلواب

ال شيء عليك؛ وذلك ألنك تعطلت يف هذين الشهرين والسبعة األايم الزايدة، وميكن أنك صرفت 
 يف تنقالتك ويف استئجارك أكثر من األلف، فال شك أنه أخطأ عليك يف أتخره هذه املدة.

(40/26) 

 

 الظفر ابحلق
 
 

 السؤال
كم، يقول: لدينا خادمة، ووالدي ال يدفع هلذه اخلادمة راتبها؛ فهل آخذ شيئاً من ماله  إليأحسن هللا



 بدون علمه وأدفعه للخادمة علماً أبنه قادر؟
 

 اجلواب
فظه هلا ليدفعه هلا دفعة واحدة قد يكون فعله هذا خوفاً من أن هترب أو ما أشبه ذلك، أو يريد ح

إليه يف هذه املدة، وأنت عليك أن تستفصل منه عن السبب الذي عند سفرها، حيث إهنا ال حتتاج 
جله منعها، ومعلوم أنه حيرم أتخري أجرة األجري، ورد يف احلديث: )أعطوا األجري أجره قبل أن جيف أل

يعذهبم هللا، ومنهم: )رجل استأجر أجريًا، فاستوىف  عرقه( , وورد أيضاً وعيٌد شديٌد يف الثالثة الذين
ريد املصلحة هلا، فعليك أن ومل يعطه أجره( ، وإذا رأيت أنه ال يعطيها، وأنه مينعها وال يمنه العمل 

 تعطيها أجرهتا من ماله، ولومل يعلم بذلك.

(40/27) 

 

 [41شرح أخصر املختصرات ]
لقد أابح لنا الشارع احلكيم عقد اإلجارة، وبَّي لنا أنواع اإلجارة وضوابطها، وما يلزم املؤجر 

 ر؛ حىت تسري احلياة وتنتظم، ويرفع الظلم والضرر.واملستأج

(41/1) 

 

 ما يلزم املؤجر واملستأجر
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]وعلى املؤجر كل ما جرت به عادٌة وعرٌف، كزمام مركوب وشد، ورفع 

كٍر تسليمها  وحط، وعلى مكرٍت حنو حممل ومظلة، وتعزيل حنو ابلوعة إن تسلمها فارغًة، وعلى م
 كذلك.
وهي عقٌد الزٌم، فإن حتول مستأجٌر يف أثناء املدة بال عذر فعليه كل األجرة، وإن حوله مالٌك فصٌل: 

 فال شيء له، وتنقضي بتلف معقود عليه، وموت مرتضع، وانقالع ضرس أو برئه وحنوه.
فيه ذقهم إن أذن وال يضمن أجرٌي خاص ما جنت يده خطًأ، وال حنو حجام، وطبيب، وبيطار عرف ح

 ويل غريه ومل جتن أيديهم، وال راٍع ما مل يتعدن أو يفرط. مكلٌف أو
 ويضمن مشرتٌك ما تلف بفعله ال من حرزه وال أجرة له.



 واخلاص: من قدر نفعه ابلزمن، واملشرتك ابلعمل.
ه يف وجتب األجرة ابلعقد ما مل تؤجل، وال ضمان على مستأجر إال بتعد أو تفريط، والقول قول

 نفيهما.
املسابقُة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق، وسائر حيوان ال بعوض، إال على إبل،  فصٌل: وجتوز

 وخيل، وسهام.
وشرط تعيَّي مركوبَّي، واحتادمها، وتعيَّي رماة، وحتديد مسافة، وعلم عوض، وإابحته، وخروٌج عن شبه 

 قمار، وهللا أعلم[ .
 ن املنفعة مباحة، ومعرفة األجرة.كىن دار، وكو ة املنفعة كسقد عرفنا شروط اإلجارة، ومنها معرف

وذكران أن اإلجارة ضرابن: إجارة عَّي، وعقٌد على منفعة، وأن املنفعة: هي ما يتقبله األجري يف ذمته،  
كأن يلتزم خياطة ثوب، أو بناء حائط، أو طحن خبز، أو دبغ جلد، أو خرازة قربة، فهو عمل معَّي 

ء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وشرط كون ه مبدة، كبنايره أو حتديديف الذمة يشرتط تقد
األجري آدمياً جائز التصرف، وشرط كون العمل ال خيتص صاحبه أن يكون من أهل القربة؛ ألن 

 القرابت يتقرب هبا إىل هللا، وال يؤخذ عليها أجر.
مثاًل: -قها التزم أن يسو أجر دابًة، و وهنا نذكر ما يلزم املؤجر وما يلزم املستأجر، فاملؤجر إذا 

فعليه ما جرت به العادة والعرف كزمام مركوب، وهو احلبل الذي يقاد به البعري،  -استأجره إنسان
وشد: يعين رفع املتاع حىت يشده على ظهر البعري، وحط: إذا أنيخ البعري، فأجري املؤجر هو الذي 

 حيط الرحل.
عرياً لركوب امرأٌة فيه، عملوا هلا حممالً ومظلة، ا استأجروا بلة، كانوا إذوأما املكرتي فعليه احململ واملظ

 وتسمى عمارية إذا كانت فوق البعري.
وتسمى هودجًا، تسترت فيه املرأة إذا ركبت على البعري، وقد جيعل على البعري هودجَّي عن ميينه وعن 

مثل  -املؤجر-كري ه األزمنة امليساره، يف كل واحد امرأة تدخل يف وسطه وال يراها أحد، ويف هذ
قائد السيارة، عليه وقودها، وعليه إصالحها إذا خربت، وعليه قيادهتا، وأما حط الرحل وشده 

وتنزيله فالعادة والعرف اآلن أنه على صاحبه، وإذا كان العادة أنه يظلل السيارة، واحتيج إىل تظليل 
 فإنه على حسب الشروط والعادات.

ن اللنب، والطَّي، واإلمسنت، واحلديد، واألدوات ئط فالعادة ألبناء حا -مثالً -وإذا استأجره 
فعليه يف العادة  -الذي هو العامل-، وأما األجري -املؤجر-الكهرابئية تكون على صاحب املال 

األدوات اليت يعمل هبا، مثل: األخشاب اليت يصب عليها، ومثل األدوات اليت يرفع هبا البلك إىل 
وق السطح، فهذه على األجري العامل، وهذا على حسب ختلط وتصب ف اخلالطة اليتالسطح، ومثل 



 العرف والعادة.
، فهو الذي أييت ابحلفار، وأييت ابحلبال -العامل-وإذا استأجره حلفر؛ فإن األدوات على األجري 

 وابلزانبيل اليت خيرج هبا الرتاب، وابألدوات اليت حيفر هبا األرض على حسب العادة.
فاملاكنة على اخلياط، وإذا استأجره لطحن فاملاكنة اليت تطحن على أجره خلياطة كذا: إذا استوه

-العامل، وهكذا قوله: )وتعزيل حنو ابلوعة إن تسلمها فارغة( : عادًة أهنم إذا كان يف الدار ابلوعة 
مث يسلمها،  فإن صاحب الدار يفرغها من املاء واألوساخ اليت فيها -وهي ما يسمى اآلن ابلبيارة

إذا انتهى من األجرة وأراد الرحيل فإنه يفرغها أبن ينزف ما فيها من املاء الذي  -اً أيض-واألجري 
 حصل بسببه.

وكذلك أيضًا: الكنيف الذي عادًة أهنم جيعلونه حمالً لقضاء احلاجة، إذا تسلمه فارغاً فإنه يفرغه عند 
 ج ما فيها من القمامة.البد أنه خير وهي نظيفة، فخروجه من الدار، وكذلك قمامة الدار إذا تسلمها 

(41/2) 

 

 حكم اإلجارة
ما حكم اإلجارة؟ اإلجارة عقٌد الزم ال جيوز فسخه، الزم مثل عقد البيع، ولكن فيه خيار اجمللس كما 

جرة، تقدم يف البيع، فإذا تعاقد على أن يستأجر الدار بعشرة آالف، واتفقا على ذلك، وسلمت األ
أن يقول: رد علي درامهي، ميكن أن أحصل على لس فإنه ميلك الفسخ، وله مث ندم أحدمها يف اجمل

أقل من هذا، أو يقول: خذ درامهك ورد علي املفاتيح، ميكن أن أحصل على أجرة أحسن، أو أان 
 حمتاج.

ستأجر، مث بدا وهكذا خيار الشرط إذا اشرتطاه يومَّي أو ثالثة أايم، سواء اشرتطه املؤجر أو امل
ه مدة طويلة فال جيوز إال إذا كانت تنقضي قبل انقضاء مدة ه أن يفسخ، ولكن إذا اشرتطألحدمها فل

فيه مستأجر، وتنقضي مدته بعد شهر، مث استأجرته أنت، وقلت:  -مثالً -اإلجارة، فلو كان البيت 
لكل منهما أن يفسخ يف هذه يل اخليار هذا الشهر، وقال املالك: يل اخليار هذا الشهر، صح ذلك؛ ف

ر، وأما أن يكون البيت فارغًا، ويسلم مفاحته، ويقول: يل اخليار شهراً فهذا املدة قبل أن خيرج املستأج
 -مثالً -ال جيوز، ملاذا؟ ألنه يضيع على املالك مدة شهر كامل يذهب عليه بدون أجرة، ولو استأجره 

يل، فله ذلك، وسبب ذلك: باقية أو عشرة أشهر إال قلثالثة أشهر وقال: يل اخليار التسعة األشهر ال
ا ال تنقص من املدة اليت استأجرها؛ ألهنا تنقضي مدة الشرط قبل أن تبدأ مدة اإلجارة، فعرف أهن



بذلك أن اإلجارة عقٌد الزم، مىت حصل االفرتاق، ومل يكن هناك شرط؛ مل يتمكن أحدمها أن يفسخ، 
 إال إذا أذن له اآلخر وأقاله.

ت اإلجارة سنة، لزمته أجرة الباقي أحد عشر هرًا، مث انتقل وتركه وكانسكنه املستأجر ش -مثالً -و فل
شهرًا، وإن مل يسكن فيها، ويطالبه املالك ويقول: العقد قد انتهى بيين وبينك، وهو سنٌة بعشرة 

ّجره أو أسكن آالف، فأعطين العشرة اآلالف، واصنع ابلبيت ما تصنع، اسكنه أو اتركه مغلقاً أو أ
 .فالبيت ملكك يف هذه السنة فيه من تريد؛

 وإن تغاضى صاحب الدار وأقاله، ورد عليه أجرة الباقي، فهو أفضل.
بعشرة آالف، مث سكنه أحد عشر شهرًا، مث إن املالك استكرهه وأخرجه   -مثالً -أما لو استأجره 

 يستحق عليه فيطالبه ابألجرة كاملة، والكرهًا، فإنه يطالبه ابألجرة كاملة، ولو ما بقي له إال شهر، 
 شيئًا.
خّرجه املالك قبل متام املدة فال شيء للمالك ولو مل يبَق إال أقل املدة، وما ذاك إال أنه ملك وإذا 

البيت هذه السنة؛ فليس له أن خيرجه قبل متامها، ويقال كذلك يف سائر األعيان اليت تؤجر، كخيمة 
البة ابألجرة كلها، ها وقلعها، فللمستأجر املطا بقي مخسة أايم جاء صاحباستأجرها شهرًا، ومل -مثالً -

وال يقول: أعطين أجرة مخسة األايم، بل له األجرة كاملة؛ ألنه يضطر إىل أن يستأجر أخرى بقية هذه 
 املدة.

قدراً ليطبخ فيه مدة يوم، ويف نفس اليوم جاء صاحبه وانتزعه؛ فال  -مثالً -وكذلك: لو استأجر 
ات ورده؛ فلصاحب القدر أن يطالب وماً واكتفى منه بثالث ساعستحق أجرة، وإذا استأجره يي

 ابألجرة كاملة.

(41/3) 

 

 ما يفسخ عقد اإلجارة
قال املصنف رمحه هللا: )وتنفسخ بتلف معقود عليه( : إذا استأجر البعري ليحمل عليه، أو ليسين 

ا: لو الباقي، وكذ عليه، وكانت املدة شهرًا، فمات البعري يف نصف الشهر، انفسخت اإلجارة يف
استأجر أرضاً فيها بئٌر، مث إن البئر نشف ماؤها، ومل يبَق فيها ماء؛ انفسخت اإلجارة يف الباقي؛ ألن 

املستأجر يتضرر، وميوت شجره، ففي هذه احلال يعطيه نصف األجرة إذا كانت نصف املدة قد 
 مضت.



و بعد أشهر مات ، وبعد سنة أترضع طفالً ملدة سنتَّي -مرضعةً -وكذلك: إذا استأجروا ظئراً 
 الرضيع، انفسخت اإلجارة يف الباقي؛ ألهنا استأجرت لإلرضاع، ومل يبَق هناك رضيع.

مائة، على أن يقلع هذا الضرس،  -مثالً -وكذلك أيضًا: اقتالع ضرس، فإذا اتفق مع الطبيب أبجرة 
 يعمله الطبيب. ما بقي عملٌ  قلعه بيده، فال أجرة له واحلال هذه؛ وذلك ألنه -مثالً -مث إن صاحبه 

وقال: ال حاجة يل إىل قلعه فقد برئ، وأشباه ذلك إذا مل  -برئ الضرس-وكذلك: لو أحس بربئه 
 يبَق حاجٌة إىل تلك العَّي املؤجرة.

ويف كل حال: لو مات أحد األجريين فإهنا ال تنفسخ، فلو استأجر الدار ومتت األجرة، وقبل أن 
قامه، فيؤجروهنا أو يسكنوهنا، ولو مات املؤجر الذي هو ثته يقومون ميسكنها مات املستأجر، فور 

املالك، وقال الورثة: حنن حباجة إىل بيتنا، مل ميلكوا ذلك، وميلك املستأجر أخذها ولو مات املالك, 
 ولو امتنع الورثة، فال تنفسخ مبوت أحدمها.

(41/4) 

 

 الفرق بَّي األجري العام واخلاص
  قسمَّي: أجرٌي خاص، وأجري مشرتك.أن األجري ينقسم إىل بعد ذلك ذكر املصنف

ها، والفرق بينهما: أن األجري اخلاص: هو الذي متلك منفعته اليوم كله، أو الشهر كله، أو السنة كل
وال يعمل عند غريك، وقد استأجرته لعمل، ويعم ذلك كل األعمال اليت يستأجر هلا العمال، فإذا 

يتك فإنه يعمل عندك هذا الشهر، وال يعمل عند غريك، إال إذا عمل يف استأجرته شهراً لبناء يف ب
ع عشرة ساعة؛ وم عشر ساعات، وترحيه أربوقت الراحة، فمثالً إذا اتفقتما على أن يعمل عندك كل ي

 فله أن يعمل فيها لنفسه أو لغريه.
طة على أن يعمل فيها وهكذا: إذا استأجرته خياطًا، وأنت الذي أثثت املكان، واشرتيت مكائن اخليا

يف النهار سبع ساعات، ويف الليل مخس ساعات، فإنه يعترب أجرياً خاصاً يعمل عندك  -مثالً -
ب الثياب لك، وأنت تعطيه مرتباً حىت ولو مل أيِته أحد، ولو جرة اليت أيخذها من أصحاابألجرة، واأل

 بقي يوماً أو أايماً ليس لديه عمل فراتبه ماٍض.
تأجرته راعياً لغنمك أو إبلك، فهو أجرٌي خاص، أو استأجرته عامالً يف حرثك، يسقي وهكذا: إذا اس

ال يعمل إال عندك؛ فإنه جيز وحيصد، وجيري املاء و وحيرث األرض ويلقح ويصرم و  -مثالً -احلرث 
 أجرٌي خاص.



 -حالقة الرءوس مثالً -وهكذا: بقية األعمال اليدوية وحنوها، فإذا استأجرت دكاانً للحالقة 
واستأجرته ليحلق، فاألجرة لك وله راتبه، أو كذلك مغسلة سيارات، أو مغسلة ثياب، فإنه يعمل 

سيارات، فأنت الذي استأجرت الورشة، صًا، أو يف ورشة إصالح العنك ابلشهر، ويكون أجرياً خا
وأنت الذي عندك األدوات، وهو يعمل بيده ويصلح السيارات، وما يدفع أصحاب السيارات فهو 

 لك، وله مرتبه، ويعترب أجرياً خاصًا، وهكذا: بقية األعمال اليدوية اليت ميكن أن يستأجرها إنسان.

(41/5) 

 

 األجري اخلاص ال يضمن ما جنت يده
قال املصنف رمحه هللا: )وال يضمن أجري خاص ما جنت يده خطًأ( : مثاًل: لو أخطأ يف تفصيل 

قي األشجار ك ثياابً ختتص بك أنت، أو أخطأ يف سخييط ل -مثالً -الثوب فال يضمن، إذا كان 
 فمات بعضها؛ فال يضمن ما تلف بيده.

: إذا كان يصلح الساعات اليت هي لك أنت، وأخطأ وخربت واحدة؛ فإنك ال -مثالً -وهكذا 
 تضمِّنه، وهكذا بقية األعمال، فلو أحرق الثوب الذي يكويه وهو لك، مل يضمن ما جنت يده خطأً.

ملا حجم إنساانً  -مثالً -ال يضمن، فلو أنه ام الذي ُعرف حذقه وإحسانه للحجامة وكذلك احلج
 مسم اجلرح ومات ذلك احملجوم، فال يضمن احلجام؛ ألنه معروف ومشهود له ابلذكاء وابحلذق.

وكذلك الطبيب املشهود له ابلطب واحلذق، فإذا طبب إنساانً ومات، أو عاب أحد أعضائه، أو 
عاجل يداً فشلت، أو عاجل لساانً فشل، أو فعميت، أو عاجل األذن فصمت، أو  -مثالً -عاجل العَّي 

ضرساً فانقلعت األضراس، أو ما أشبه ذلك؛ فال ضمان عليه إذا عرف حذقه، وأما إذا كان غري 
حاذق، فإنه يضمن، وقد ورد يف ذلك حديث: )من تطبب ومل يعرف بطٍب فهو ضامن( أي: إذا كان 

مؤهالت العالج، وعاجل عيناً أو صدراً أو ، وليس معه -أي: ليس أهالً للعالج- ليس أهالً للتطبب
ظهراً أو يداً أو قدمًا؛ فحصل شلل أو حصل فقد حاسٍة كبصر أو كالم أو شم، أو فقد عضواً كعَّي 

 أو أصبع، فإنه يضمن.
تخصصون يف قوله: )وبيطار( أي: وكذلك: البيطار: وهو الطبيب الذي يعاجل الدواب، فهناك من ي

خليل، ومنهم من يكون حاذقاً جمرابً عارفًا، وقد حيصل أن الشاة اليت عاجلها عالج البقر أو اإلبل أو ا
أو أن الفرس تتعيب بسبب عالجه، فال يضمن إذا كان حاذقاً معروفًا، بشرط أن أيذن  -مثالً -متوت 

ومل أيذن  -ولو كان حاذقاً -له يف العالج الويل أو إنسان مكلف، فلو أن البيطار تطبب يف طفل 



 نه يضمن؛ وذلك ألنه ال حيق له أن يعاجل بغري إذن الويل.وليه، فإ
أما إذا كان املريض مكلفاً حرًا، ابلغاً رشيدًا، وطلب من الطبيب أن يعاجله، فإنه يعترب عالجه مأذوانً 

 فيه، فال يضمن الطبيب.
خطأ؛ تّان لو عرف حبذقه، وقطع بعض الذكر اخل -فمثالً -وهكذا كل من يعمل عمالً مأذوانً فيه، 

 فال يضمن إذا كان حاذقًا.
واحلالق إذا جرح الرأس، وحصل تسمٌم يف تلك اجلروح أو حصل املوت؛ فإنه ال يضمن إذا كان 

 معروفاً إبحسان الصنعة.
مث تطبب  -وهي القروح والبثور اليت تكون يف البدن-خراج  -مثالً -وكذلك: لو خرج يف اإلنسان 

 سمم اجلرح؛ فإنه ال يضمن إذا كان من أهل احلذق.طبيب وشق اجللد ليشق تلك اخلروق، فت
فإنه  -يعين: تعدت-مث اشرتط املصنف أيضاً شرطاً فقال: )ومل جتن أيديهم( أي: أما إذا جنت اليد 

شق يضمن، فمثاًل: احلجام معروف أنه حبجامته جيرح جروحاً يسرية، ولكن لو أنه ابلغ يف اجلرح، ف
-عظم، فهذه جناية مضمونة، وكذلك الطبيب والبيطار لو قدر إىل ال -مثالً -اجللد إىل أن وصل 

 أنه عمل جناية فيها شيء من التعدي فإنه يضمن. -مثالً 
يقول: )وال راٍع ما مل يتعَد أو يفرط( الراعي: راعي الغنم أو البقر أو اإلبل أجري خاص يعمل ابألجرة، 

 وافرتس شاًة فال يضمن. -مثالً -ذئب فال يضمن، فلو عدى ال
وكذلك: لو جاء إليه لصوص وغصبوه فأخذوا من الدواب شيئًا، ومل يقدر على مقاومتهم؛ فإنه ال 

 يضمن، أما إذا تعدى أو فّرط فإنه يضمن.
وقد عرفنا أن التعدي هو: االستعمال، وأن التفريط هو: اإلمهال، فإذا تعدى أبن ربط شاًة ليحلبها 

 نه قيدها.سبع ومل تستطع اهلرب، فإنه يضمن؛ ألفجاء ال
وكذلك: لو محل على البعري أكثر مما يطيق فعقر فإنه يضمن، وهكذا: لو فرط أبن انم وضاعت 

 الدواب، أو غفل وتركها تذهب فضاعت أو افرتست فإنه يضمن؛ ألن هذا تفريط.

(41/6) 

 

 األجري العام يضمن ما جنت يده
هذا يشرتك الناس يف منفعته، مثل: اخلياطَّي، ي يعمل ألكثر من واحد، فاألجري املشرتك: هو الذ

بكوت، فيعمل لعدد، فاخلياط: أيتيه هذا بثوبه، وهذا بسراويل، وهذا بقلنسوة، وهذا بفنيلة، وهذا 



 وأجرة الثوب بكذا، وأجرة السراويل بكذا، وأجرة القلنسوة بكذا.
سلها، وهذا بعمائمه، وهذا بسراويله، وهذا وهذا فيشرتك ومثله أيضًا: الغسال: أيتيه هذا بثيابه ليغ

 يف نفعه أكثر من واحد.
ه ليخرزه دبًة، وهذا ليخرزه سقاًء، ين، فيأيت هذا جبلدومثله: كل من يعملون ابألجرة كالدابغَّي واخلراز 

اء الذي يعمل األحذية، أيتيه هذا جبلد فيقول: اعمل يل ح ذاء، وهذا ليخرزه جرااًب، وكذلك احلذن
بعجينه ليخبزه، وهذا بعجينه ليخبزه، وهكذا  -مثالً -وهذا وهذا وكذلك: اخلبازون: أيتيه هذا 

ويسمى هؤالء مشرتكَّي، فاألجري املشرتك هو نطته، وهذا بكيسه، وكذلك الطحانون: أيتيه هذا حب
زق الثوب الذي يشرتك يف منفعته أكثر من واحد، واألجري املشرتك يضمن ما تلف بفعله، فلو أنه م

 ملا فصله، أخذ يشقه ابملقراض من هنا ومن هنا، فأصبح غري صاحل؛ فإنه يضمن.
لألكل؛ فإنه يضمن، وهكذا رقه، ومل يعد يصلح وأح -مثالً -وكذلك: لو أحرق اخلبز، أمهله 
 وأضاعه، فإنه يضمن. -مثالً -اجلزارون، والطباخون، إذا طبخ 

فيقول: اذحبه واطبخه، مث أيتيه آخر، فيعطيه خروفك خطًأ،  وكثرياً ما نسمع: أن إنساانً أيتيه خبروف
 ؛ فإنه يضمن واحلالويضيع عليك طعامك، أو خيطئ فيعطي هلذا ذبيحة هذا، وذبيحة هذا لآلخر

هذه، وهكذا لو طبخه، ولكنه أخطأ يف طبخه إما أبن تركه نيئًا، وإما أبن أحرقه، وبقي غري مستساغ؛ 
 ا: أجرياً مشرتكاً.فيضمن واحلال هذه، ويسمى هذ

وكذلك أصحاب الورش: إذا استأجره ليصلح سيارته، ولكنه خرهبا؛ أبن ركب فيها ما ليس بصاحٍل أو 
من األدوات بفعله، فإنه يضمن، وهكذا: بقية العمال الذين ظر؛ فتلف منها شيء استعملها للن

 يعملون ابألجرة يف أماكنهم.
اجللد الذي  -مثالً -ما تلف بفعله فإنه يضمنه، وإذا أفسد فاحلاصل: أن هذا يسمى أجرياً مشرتكًا، ف

ياط فإننا فلو احرتق دكان اخل يدبغه أو الذي خيرزه فإنه يضمنه، أما ما تلف من حرزه فإنه ال يضمنه،
نه مجيع ما احرتق؛ ألنه ما فرط، أو جاءه لصوص وسرقوا ما فيه، فإنه ال يضمن.  ال نضمِّ

سيارات، فأصحاهبا ال يضمنون، ولكن هل يعطون األجرة؟ ال أجرة هلم؛ مثاًل: احرتقت الورشة وفيها 
بل  -مثالً -سلم الثوب ألجلها، وهاهنا ما ألهنم ال يستحقون األجرة إال إذا سلنم العَّي اليت استؤجر 

احرتق أو سرق قبل أن يغسله أو قبل أن خييطه، أو احرتق املخبز كله، واحرتقت ماكنة الطحان؛ فال 
 كن ال يستحق أجرة.يضمن، ول

وقد عرفوا األجري اخلاص أبنه: من قدر نفعه ابلزمن، واملشرتك: من قدر نفعه ابلعمل، فمن قدر نفعه 
 قول املستأجر: لك يف الشهر ألف، فهذا يسمى أجرياً خاصًا.نه أجري خاص، كأن يابلزمن فإ

كلما غسلته فلك كذا، وكل وأما املشرتك فيقدر نفعه ابلعمل: يعين: كل ما خطت الثوب فلك كذا، و 



 سيارة تصلحها فلك كذا، أو هذه السيارة إصالحها أو غسيلها بعشرة أو مائة، فيقدر نفعه ابلعمل.
 بدون حتديد مدة، فإذا قلت مثاًل: لك على هذا احلائط مائة، سواء أيضًا: من يعمل عمالً ومثله 

 َعَمَرُه يف يوم أو يف شهر، فإن هذا مقدر نفعه ابلعمل.

(41/7) 

 

 أجرة األجري جتب ابلعقد ما مل تؤجل
قال املصنف رمحه هللا: )وجتب األجرة ابلعقد ما مل تؤجل( أي: أجرة العامل يستحقها ابلعقد، هذا هو 

دار، أو على خياطة هذا الثوب، األصل، فإذا تعاقد اثنان على حفر هذه البئر، أو على بناء هذا اجل
ىن هذه الدار، فإن هذا العقد يستحق به األجرة من حَّي يتم أو إصالح هذه السيارة، أو على سك

 وجتب األجرة ابلعقد ما مل تؤجل أو تقدر، فاملسلمون على شروطهم. العقد،
مقدمًا، والنصف الثاين  ويف هذه األزمنة يف هذه البالد العادة أنه إذا استأجر داراً دفع نصف األجرة

 يسلم نصف األجرة املتبقية، وأصبح هذا عرفًا، ويف بعد نصف سنة، يعين: يف مبدأ النصف الثاين
دفع أجرة السنة كلها مقدماً قبل أن يستلم الدار، وهذا هو األقرب: أنه ميلك املالك بعض البالد ي

ر قسطاً جاز ذلك، وإن منعه وقال: ال األجرة بنفس العقد، وإن اتفقا على أن يؤجره، ويعطيه كل شه
 افة التهاون والتأخري فله ذلك، فيقول لألجري املشرتك: ختيط هذاأعطيك حىت تنتهي من العمل خم

الثوب يف يومَّي، فقال: أعطين األجرة، فقال: أخشى إذا أعطيتك أن تتساهل ويبقى عندك الثوب 
بسرعة، أو جنارة هذا الباب، أو إصالح هذا  أسبوعاً أو عشرة أايم، فأمسكها عندي حىت تنتهي منه

العمل،  يف أربعة أايم، فإذا منعه من األجرة حىت ينهي -مثالً -ه النافذة الباب من حديد، أو هذ
 وقال له: ال أسلمك األجرة خمافة التساهل فله ذلك.

ا تكون عند هناية واحلاصل: أن األجرة متلك يف األصل ابلعقد ما مل تؤجل، وإن كان مقدراً ابلعمل فإهن
جري أجره قبل أن جيف عرقه( ؛ وذلك ألنه عرق العمل، وقد قال صلى هللا عليه وسلم: )أعطوا األ

ديه، فال جيوز أتخري أجرته عنه، ونسمع أن كثرياً من أهل املؤسسات وحنوهم جبينه؛ وألنه عمل ي
عملون له، مث ميضي عليهم يؤخرون أجرة العمال، فيستأجر بعضهم كل عامل بستمائة أو مثامنائة لي

-أكثر وهو ال يعطيهم أجرهتم، ورمبا يعطيهم كل شهر شهران وثالثة أشهر أو مخسة أشهر ورمبا 
راياًل، ويقول: حلاجاتكم الضرورية، وإذا قيل له: ملاذا ال تعطيهم؟ يقول: أخشى أن مخسَّي  -مثالً 

ن يغريهم، ويقول: أان أعطيكم يف يهربوا، إهنم جاءوا على كفاليت وحتت مسئولييت، وقد جيدون م



م علي، ويعملون عنده بدون رخصة، فأان أحبس األجرة، فهل الشهر ألف رايل أو أكثر، فيأخذه
 ؟!هذا جيوز

 
 اجلواب

هذا حراٌم عليك، فأنت تعرف أهنم فقراء، وما جاءوا إال لفقرهم وحاجتهم، وقد يكون وراءهم أرامل 
عليهم، وقد يكونون أيضًا: مدينَّي، فبعضهم يستدين حىت أييت وعوائل وذرايت حباجٍة إىل من ينفق 

ملكتب، فحراٌم عليكم أن ذه البالد، ورمبا يستدين ألفاً أو مخسة آالف حىت يعطيها لصاحب اإىل ه
تؤخروا أجرهتم وأنتم تعلمون حاجتهم، وإذا هربوا فإهنم ال يقدرون على العمل، فجوازاهتم عندكم قد 

حد عند ن على اهلرب وال على السفر إال هبا، وقد منعت احلكومة أن يعمل أأمسكتموها، ال يقدرو 
تحق اجلزاء، فلذلك أنت آمن من أن غري كفيله، ومن عثر عليه وهو يعمل عند غري كفيله فإنه يس

 يهربوا، وأنت ظامل لتأخري أجرهتم عنهم، بل أعطهم أجرهتم شهرايً كما هو االتفاق بينك وبينهم.

(41/8) 

 

 ال ضمان على مستئجر إال بتعٍد أو تفريط
، والقول قوله يف نفيهما( : العَّي ن على مستئجر إال بتعد أو تفريطضماال قال املصنف رمحه هللا: )و 

ملستئجر، فإذا تلفت فإنه ال يضمنها، فإذا استأجر ثوابً ليلبسه فتلف فال املستأجرة أمانة عند ا
يضمنه، أو حذاًء ليلبسه، أو قدراً ليطبخ فيه، أو مسحاًة ليحفر هبا، أو سكيناً ليقطع هبا، أو فأساً 

أو  هبا شجرًا، أو موساً ليحلق به، فكل هذا أمانٌة يف يديه، فإذا تلف فال ضمان عليه إال بتعدٍ  ليقطع
 تفريط.

السكَّي يف غري ما استعملت  -مثالً -والتعدي هو: االستعمال، والتفريط هو: اإلمهال، فإذا استعمل 
استأجره ليقطع به  له، فأخذ يقطع هبا خشباً أو يقطع هبا حجارة فإنه يضمن، وكذلك الفأس إذا

اإلمهال: إذا أمهل الشجر، ولكنه أخذ يقطع به حجارة، فتكسر فإنه يضمن؛ ألن هذا تعٍد، وكذلك 
 يف الطريق؛ فسرقت، فإنه يضمن. -مثالً -الفأس أو املسحاة 

 )والقول قوله يف نفيهما( فيحلف أنين ما فرطت وأنين مل أتعَد.
 ده، يقال له: ابب السبق أو السباق.وهنا هناية ابب اإلجارة، والفصل الذي بع

(41/9) 



 

 ابب املسابقة
ملاذا جعلت املسابقة مع املعامالت؟ بعض العلماء جيعلها مع اجلهاد؛ ألهنا تدرب على اجلهاد، ولكن 

 ها فيه عوض؛ جعلت هاهنا ليعلم مىت حيل العوض ومىت ال حيل.ملا كان بعض
وض أي: اجلائزة اليت تدفع للسابق، وتسمى: َسبَـْقًا، والَسْبُق: هو املسابقة، والَسَبُق: هو الع

 قدميهما ليعلم من هو السابق منهما.واملسابقة: جتوز على األقدام، فيتسابق اثنان على 

(41/10) 

 

 مشروعية املسابقة
ورد يف حديٍث عن عائشة رضي هللا عنها قالت: )سابقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسبقته، 

لحم سابقته فسبقين، فقال: هذه بتلك( ، وكان ذلك يف غزوة من الغزوات، ويف ليلة لفلما ركبين ا
من الليايل، وكانوا منفردين يف مكان بعيد عن اجليش، فأخذ يتدرب، وهذا يدل على حسن العشرة 

 مع الزوجة، وأنه جاراها هذه اجملاراة ابملسابقة على األقدام يف العدو.
أحدمها جياهد نفسه أن يصرع اآلخر فيه أيضًا: تدرب على النشاط  نوكذلك أيضًا: املصارعة؛ فكو 

والقوة، ويف بعض األحاديث: أنه عليه الصالة والسالم صارع رجالً يقال له: ركانة، فاملصارعة فيها 
 اختبار القوة والنشاط، كما أن املسابقة فيها التدرب على سرعة اجلري على األقدام.

السفن البحرية، فقد تكون إحدامها أقوى جرايً من األخرى، فيتجارى  وكذلك أيضًا: املسابقة على
اثنتان، وينظر أيهما أسبق، وكانت السفن قدمياً جتري ابلرايح، وإذا سكنت الرايح سكنت يف البحر  

يف هذه  [ ، وأما33كما قال تعاىل: }ِإْن َيَشْأ ُيْسِكْن الّرِيَح فـََيْظَلْلَن َرَواِكَد َعَلى َظْهِرِه{ ]الشورى:
األزمنة فاملراكب البحرية فيها مكائن تدفعها فتندفع هبا يف جلة البحر، وقد يكون بعضها أقوى من 

بعض، وأسرع سريًا، فيجوز السباق على السفن واملراكب البحرية واملزاريق، واملزراق زورق يكون يف 
قة تدفعها الريح، فالزورق ر البحر، وهو مركب صغري، يركب فيه أربعة أو مخسة، مث جيعلون له مثل اخل

 من املراكب البحرية.
وكذلك أيضًا: السباق على احليواانت: فيصح السباق على اإلبل واخليل والبغال واحلمر، وهي 

 مجيعها تركب ويتسابق عليها، واحلكمة من ذلك تدريبها على سرعة السري.
حديث ابن عمر: )أن النيب صلى  وال جيوز السباق بعوض إال يف ثالثة: اإلبل واخليل والسهام، ويف



هللا عليه وسلم سابق بَّي اخليل املضمرة واخليل اليت مل تضمر، وكان ابن عمر فيمن سابق( ، فقد  
 كانوا يضمرون اخليل.

يعين: يطعموهنا طعاماً كامالً حنو ثالثة أشهر أو أربعة أشهر حىت تسمن وتقوى، مث يقطعون العلف 
بطنها، مث يطعموهنا شيئاً يدفع عنها اجلوع، فتصري خفيفًة وقويًة، وإذا  عنها ثالثة أايم حىت خيف ما يف

انطلقت فقد جتري حنو اثين عشر مياًل، وامليل: قريب كيلوين إال ربع، واخليل اليت مل تضمر ال جتري 
 إال حنو ثالثة كيلو أو أقل مث تقف.

ذلك: تدريبها على السري؛  واحلاصل: أنه سابق بَّي اخليل، فدل على صحة السباق، واحلكمة من
وذلك ألنه يقاتل عليها، فإذا كانت قد تدربت فإن صاحبها الذي ركبها جيريها حىت تصل إىل ما يريد 

 أن جتري فيه حىت تلحق األعداء، وحىت تدرك األعداء اهلاربَّي، ففي ذلك تدريب هلا.
فله هذا العوض الذي هو  وكذلك اإلبل يسابق عليها، وجيوز العوض ملن سبق، فمن سبق على بعريه

 مائة أو ألف أو جوهرة أو كذا وكذا.
وكذلك السهام، فالسهام هي الرمي، ومعلوم أن تعلم الرمي سنة، وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم 
قال: )ارموا بين إمساعيل فإن أابكم كان راميًا( ، فيسن تعلم الرمي، وفسر النيب صلى هللا عليه وسلم 

ٍة{ ]األنفال:أَ قوله تعاىل: }وَ  [ فقال: )أال إن القوة الرمي، أال إن 60ِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُون
 القوة الرمي( .

يعين: من مجلة القوة تعلم الرمي، وكان الرمي قدمياً ابلسهام، والسهم ينحت من عود َسَلم، أو مَسُر، 
فيذهب حنو مائيت ذراع أو ثالمثائة على األكثر،  هوجيعلون له رأساً حمددًا، مث جيعل يف القوس، ويرمى ب

 ويرمي الرمية فينفذ فيها، فيتدرب على الرمي، ومثله أيضًا: األسلحة اجلديدة.

(41/11) 

 

 شروط املسابقة
ذكروا يف املسابقة شروطًا: الشرط األول: تعيَّي املركوبَّي، أبن يقول: يكون السباق على هذه الفرس 

 النية وفرسي الفالنية.وهذه الفرس، فرسك الف
من الشرط الثاين: احتادمها؛ وذلك ألن اخليل تنقسم إىل أقسام: اخليل العربية: وهو الذي أبوه وأمه 

اذين( وهو الذي أحد أبويه ليس بعريب، فالبد أن يكوان عربيَّي أو من اخليل العربية، وما يسمى )ابلرب 
 غريمها، فالبد من احتادمها.



 املسافة: أن يكون بدء السباق من هذا املكان، وهنايته إىل ذلك املكان.الشرط الثالث: حتديد 
ئة أو ألف ما -مثالً -و أن يقول: من سبق فله الشرط الرابع: العلم ابلعوض: أن يعَّي العوض: وه

أو شيء  -مثالً -الشرط اخلامس: البد أن يكون العوض مباحًا، فال يقول: من سبق فله زق مخر 
لشرط السادس: أال يكون شبيهاً ابلقمار، والقمار هو امليسر، وهو أن يكون مغصوب أو حنو ذلك ا

وراق أو ما أشبه  بغري حق، فاللعب ابلبلوت وابألهناك شبه لعب، ويكون من قمر أخاه أخذ منه ماالً 
 ذلك العوض الذي يؤخذ عليه حرام ملحق ابمليسر.

، والبد من تعيَّي األقواس اليت يرمى هبا، الشرط السابع: تعيَّي الرماة: الرمي يكون من فالن وفالن
 ، فكل ذلك مما يشرتط يف املسابقة.-السالح اجلديد-أو السالح الذي يرمى به 
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 األسئلة

(41/13) 

 

 حكم أخذ العوض يف املسابقات واللعب
 
 

 السؤال
و يف هذه املسابقة هذا سائل يقول: ما حكم: لو اتفق فريقان أو قسمان: أبن من فاز يف هذه اللعبة أ

 زوم مبلغاً من املال حيدده اجلميع؟فإنه أيخذ من امله
 

 اجلواب
األصل أنه ال يصح العوض إال يف املسابقة على اخليل أو اإلبل أو الرمي، لكن رخص بعض املشايخ 

و يف املسابقات اهلادفة مثل يف العلوم الشرعية، فيقال مثاًل: من أجاب على هذه األسئلة فله كذا، أ
تَّي أو ثالث ورقات فله كذا، ويكون يف ذلك حث للكتناب ورق -مثالً -من كتب يف هذه املسألة 

على البحث يف الكتب، وعلى القراءة، ومعرفة املراجع، وما أشبه ذلك، ففي ذلك فائدة، وإذا كان 



كثر العلماء العوض إما من متربع وإما من بيت املال فال مانع، وأما إذا كان العوض من أحدمها فإن أ
 أحلقوه ابلقمار.

(41/14) 

 

 ما يعرف به حذق الطبيب
 
 

 السؤال
ما هو ضابط معرفة حذق الطبيب، وقد كثر األطباء يف املستشفيات، وبعض األطباء يفتك ببعض 

 أعضاء املرضى، فهل يف ذلك ضابط، حفظكم هللا؟
 

 اجلواب
دمة، وأن معه شهادات على أنه قد درس يعرف من الشهرة، ويف هذه األزمنة يعرف من املؤهل، وابخل

شر سنَّي أو سبع أو حنو ذلك، وكذلك أيضًا: أنه قد عمل يف ذا وكذا، ملدة عهذا الطب يف مدرسة ك
 املستشفيات مدة كذا وكذا، وأنه معروف ابحلذق، ويعرف ذلك ابلتجربة.

(41/15) 

 

 االشرتاط على املدرس أال يدرس دروساً خاصة
 
 

 السؤال
هلية، بعضهم يشرتط يف العقد: أال يعطي املدرس دروساً خصوصية للطالب من لمدارس األابلنسبة ل

املدارس أو غريها، فهل هذا الشرط صحيح، ولو خالف املدرس يف ذلك، فهل يعترب املال الذي 
 حيصل عليه من الدروس اخلصوصية حرام أم ال؟

 



 اجلواب
وابألخص -ن كثرياً من املدرسَّي ارة إىل أنظر الوز  نعم يعترب شرطاً صحيحًا، والسبب يف ذلك

ال خيلصون يف التدريس يف الفصول، وال ينصحون للطالب، فيبقى الطالب ملتبسة عليه  -املتعاقدين
بعض املسائل، وال يعرف كيف يعرفها، فيحتاج إىل أن يستأجر هذا املدرس ليعلمه يف بيته دروساً 

زايدة على مرتبه من املدرسة،  اخلصوصية يف الدروسخصوصية، فيكتسب املدرس من الطالب 
الوزارة أن يتوىل أحد املدرسَّي  -واحلال هذه-فيحصل من ذلك خلل وتقصري من املدرسَّي، فمنعت 

 الدروس اخلصوصية.
ومثل ذلك أيضًا: األطباء، فقد منع الطبيب الذي يعمل يف املستشفيات احلكومية أن يفتح له عيادة 

عَّي؛ ليحملهم على مراجعته يف عيادته، فيكتسب من هنا ومن صح للمراجفة أال ينخاصة، ملاذا؟ خما
 فإنه يتعرب خمطئًا، وما أخذه حرام. -واحلال هذه-هنا، فمن خالف 

(41/16) 

 

 املتسبب املباشر ضامن
 
 

 السؤال
السائق أجري خاص؛ فهل يضمن لو صدم ابلسيارة؟ وهل يغرم السيارة الثانية، أم على كفيله ذلك؛ 

 ثرياً من الناس خيصم قيمة ما فسد من السيارتَّي من راتب السائق؟ألن ك
 

 اجلواب
ال شك أنه إذا كان متسبباً فإنه يضمن، فإذا كان غري حاذق يف القيادة، أو هتور أو خاطر أو عمل ما 

يضمن، وإذا   -واحلال هذه-مى )جماكرة( أو )تفحيط( مما يسبب االصطدام أو االنقالب، فإنه يس
 مشرتكاً فإنه يقسم بَّي السائقَّي. كان اخلطأ

(41/17) 

 



 حكم اشرتاط عدم الضمان يف حال التلف
 
 

 السؤال
بعض مغاسل الثياب تشرتط أال تضمن الثوب يف حال تلفه أو فقده إال نصف قيمته أو حنوها، فهل 

 يصح هذا الشرط؟
 

 اجلواب
فإنه يضمنه، وأما إذا سرق  هذا شرط خيالف الشرع، نقول: إذا أفسد الثوب غسال أو خياط بعمله

 ة له.من دكانه فإنه ال يضمنه، ولكن ال أجر 

(41/18) 

 

 حكم احتباس شيء من األجرة مقابل اإلخالل يف العمل
 
 

 السؤال
، على أن يتقن النظافة، -مثالً -أحسن هللا إليكم، يقول: لو أين استأجرت عامالً لكي ينظف منزيل 

نه أو ال أعطيه األجرة يل أن أمسك شيئاً من األجرة مقابل عدم إتقاولكنه مل يتقن النظافة، فهل جيوز 
 أصاًل؛ ألنه مل يلتزم ابلشرط؟

 
 اجلواب

ال شك أن العمل يوصف قبل البدء فيه، فيبَّي له أن عملك كذا وكذا، ومن النظافة تغسيل كذا أو 
 له حىت يويف ذلك العمل. محل كذا أو تنزيل كذا وكذا، فإذا كان بينهما شروط ومل يوِف هبا فال أجرة

(41/19) 

 



 اإلجيار متلك للمدة املعينة
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم، يقول: استأجرت منزالً ملدة سنة، مث أردت اخلروج من املنزل بعد ستة أشهر، 

ملنزل أن مينعين مع العلم أنه مل فأردت أن أؤجر املنزل يف الستة األشهر الباقية، فهل حيق لصاحب ا
 اك اتفاق مسبق على هذا األمر؟يكن هن

 
 اجلواب

ليس له أن مينعك، وعليك أن تعطيه أجرة بقية السنة، ومتلك املنزل بقية سنتك، سواء أجرته أو 
 أغلقته أو سكنته أو أسكنت فيه أحد أهلك.

(41/20) 

 

 قياس السيارات على اإلبل واخليل
 
 

 السؤال
 األسلحة اجلديدة على السهام؟هل يقاس على اإلبل واخليل السيارات كما قيست 

 
 اجلواب

أهنا ليس عادة مما يتدرب عليها يف القتال، وقد يكون يف اإلسراع  الظاهر أهنا ال تقاس، وسبب ذلك
 هبا شيء من املخاطرة يؤدي إىل حوادث، فنرى أهنا ليست مثل اإلبل واخليل.

(41/21) 

 



 حكم مسابقات احليواانت
 
 

 السؤال
 : كصراع الديكة وسباق احلمام؟ جترى بَّي احليواانتما حكم السباقات اليت

 
 اجلواب
 جتوز، وال جيوز أن يؤخذ فيها عوض، وقد ورد أيضاً النهي عن اللعب ابحلمام يف بعض هذه ال

األحاديث، وهو )أن الرسول عليه الصالة والسالم رأى رجالً يتبع محامة، فقال: شيطان يتبع 
 ال أخذ العوض على لعبها، وكذا ما أشبه ذلك.شيطانة( ، فال جيوز اللعب هبا، و 

(41/22) 

 

 حكم لعب البلوت بغري عوض
 
 

 السؤال
يكون فيه تضييع للواجبات أو وقوع يف حمرمات، إذا كان لعب الورق والبلوت ليس على عوض، وال 

 فما حكمه، مع العلم أن هذا يقع كثريًا، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
قوله تعاىل: }َوِمْن النناِس َمْن َيْشرَتِي هَلَْو احْلَِديِث{  من اللهو، وهو داخل يفننصح برتك ذلك؛ ألنه 

غل عن اخلري، وال شك أن هذا اللعب ابلبلوت [ ، وال شك أن هلو احلديث: كل شيء يش6]لقمان:
عن  وما أشبهه يشغل عن قراءة القرآن وعن حتفظه، وعن تعلم العلم النافع، وعن ذكر هللا تعاىل، أو

االشتغال ابلتجارة النافعة أو األعمال املفيدة، أو عن التدرب على األعمال املفيدة من تعلم صنعة 
 مفيدة أو ما أشبه ذلك.



نشغال مبثل هذا من هلو احلديث؛ فال جيوز ولو كان الالعبون حيافظون على الصالة وال فنرى أن اال
 م ابلعلم النافع والعمل الصاحل.تفوهتم، وإذا كان عندهم فراغ، فنقول: اشغلوا فراغك

(41/23) 

 

 خمالفة الشرط تفسخ عقد اإلجارة
 
 

 السؤال
جرت منزاًل، واشرتطت عليه أال يضع دشاً يف البيت، فوافق على الشرط، وبعد مدة أخل ابلشرط، أ

 فهل يل فسخ العقد، وهل له أن يطالبين مبا دفع من النقود؟
 

 اجلواب
ضى من املدة فإنك تستحقه، وترد سلمَّي على شروطهم، وأما ما منعم، لك فسخ العقد؛ ألن امل

  مل يسكن فيها.عليه بقية أجرة املدة اليت

(41/24) 

 

 حبس شيء من راتب العامل لتذكرة سفرهحكم 
 
 

 السؤال
ما حكم قبض شيء من راتب العامل بقدر التذكرة؛ ألن بعض العمال بعد أن أييت من بلده للعمل، 

مث يرفض العمل، ويقول: أريد أن أسافر، وال يوجد عنده قيمة التذكرة؛  -مثالً -ر قد يعمل ستة أشه
خلارج، فما احلكم لو أمسكت عليه قيمة التذكرة حىت إذا رفض أهله يف األنه أرسل مجيع مرتباته إىل 

 العمل اشرتيت له تذكرة من مرتبه ليسافر؟
 



 اجلواب
عندي م، فيحسب عليه قيمة التذكرة، وحيفظها ويقول: ال أبس بذلك إذا كان هذا شيئاً معروفاً عنده

رجوع قبل أن تنتهي مدتك تكفي لتذكرتك، فإذا طلبت ال -ألف، ألفان، ثالثة آالف-لك كذا وكذا 
 اشرتيت تذكرة هبا، وإن أمتمت املدة أعطيتك أجرتك وتذكرتك علينا.

(41/25) 

 

 األجري العام واألجري اخلاص
 
 

 السؤال
 -مثالً -جري املشرتك يف حمل واحد، أبن يكون يف حمل خياطة ألجري اخلاص واألهل جيتمع وقت ا

 فيعترب اخلياط أجرياً خاصاً لصاحب احملل، وعاماً لسائر الناس؟
 

 اجلواب
أجرياً خاصًا، وتعترب أنت أجرياً عامًا؛ فإن الناس أيتون إليك يعترب األجري الذي يعمل لك يف احملل 

اخلياط، فأنت أجري مشرتك، وعاملك الذي يعمل  -مثالً -احب الدكان وأنت صاحب املتجر، أو ص
 أجري خاص لك.-مثالً -لك كل شهر أبلف 

(41/26) 

 

 [42شرح أخصر املختصرات ]
حث الدين اإلسالمي على العارية، وتوعد مانعها من غري حاجة؛ ألن فيها توسعة على املسلمَّي، 

ارية وحث عليها علماء يف كتب الفقه، وكما أابح هللا العواإلعارة هلا أحكام وشروط ومسائل ذكرها ال
فقد حرم الغصب وعّده من الكبائر، وتوعد صاحبه ابلعذاب الشديد، وهلذا الباب مسائل وأحكام 

 بينها العلماء يف كتب الفقه.



(42/1) 

 

 أحكام العارية
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: والعارية سنٌة.

، وصيًدا وحنوه بقاء عينه نفًعا مباًحا تصح إعارته إال الُبْضَع وعبًدا مسلًما لكافرٍ  وكل ما ينتفع به مع
  مأموٍن.حملرٍم، وأمًة، وأمرد لغري

وتضمن مطلًقا مبثل مثلي، وقيمة غريه يوم تلٍف، ال إن تلفت ابستعماٍل مبعروٍف كُخمل منشفٍة، وال 
 ة ردها، وإن أركب منقطًعا هلل مل يضمن.إن كانت وقًفا ككتب علٍم، إال بتفريٍط، وعليه مؤن

 جلد ميتٍة، وإتالف فصٌل: والغصب كبريٌة، فمن غصب كلًبا يقتىن، أو مخر ذمي حمرتمًة ردمها، ال
الثالثة هدٌر، وإن استوىل على حر مسلٍم مل يضمنه، بل ثياب صغرٍي وحليه، وإن استعمله كرًها أو 

 حبسه فعليه أجرته كقن.
بزايدته، وإن نقص لغري تغري سعٍر فعليه أرشه، وإن بىن أو غرس لزمه قلٌع وأرش ويلزمه رد مغصوٍب 

ب ما اجتر، أو صاد، أو حصد به فمهما حصل بذلك نقٍص وتسوية أرٍض، واألجرة، ولو غص
فلمالكه، وإن خلطه مبا ال يتميز، أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة 

 ضمن.
ى أرضاً فغرس، أو بىن، مث استحقت، وقلع ذلك، رجع على ابئع مبا غرمه، وإن فصل: ومن اشرت 

 أطعمه لعامل بغصبه؛ ضمن آكل.
ٌي مبثله، وغريه بقيمته، وحرم تصرف غاصب مبغصوب، وال يصح عقد، وال عبادة، ويضمن مثل

 والقول يف اتلف وقدره وصفته قوله، ويف رده وعيب فيه قول ربه.
ه وجهل ربه؛ فله الصدقة به عنه بنية ضمان، ويسقط إمث غصب، ومن أتلف ومن بيده غصب أو غري 

- ًً  حمرتمًا؛ ضمنه. -ولو سهوًا
بطريق ضيق؛ ضمن ما أتلفته مطلقًا، وإن كانت بيد راكب، أو قائد، أو سائق؛ ضمن وإن ربط دابًة 

 جناية مقدمها، ووطئها برجله[ .

(42/2) 

 



 العارية سنة
 واألجرة والثمن.ري؛ ألهنا عارية عن العوض العارية: اشتقاقها من الع

 وتعريفها: أهنا إابحة عَّي ملن ينتفع هبا ويردها.
سلمَّي، حيث إن اإلنسان تبدو قوله: )العارية سنة( أي: إعارهتا سنة؛ وذلك ألن فيها توسعة على امل

ذلك، مث يستغين عن حاجته يف أمر، مث ال حاجة به إليه دائمًا، وإمنا حيتاجها يوماً أو شهراً أو حنو 
 تلك العَّي، فشرع أن يعريه من هو واجد لتلك العَّي حىت يقضي شغله وحاجته هبا، مث يردها.

(42/3) 

 

 ما يصح إعارته
يقول: )وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعاً مباحاً تصح إعارته، إال البضع، وعبداً مسلماً لكافر، 

ًا، فيحتاج ون( ، والبقية تصح إعارته إذا كان نفعه مباحوصيداً وحنوه حملرم، وأمة وأمرد لغري مأم
إىل مطالعة يف كتاب، وليس حمتاجاً له دائماً فيستعريه من مكتبة أو من صديق له  -مثالً -اإلنسان 

يف ليلة  -مثالً -لثوب أو ملشلح يتجمل به  -مثالً -يقرأ فيه، مث يرده، وملن أعاره أجر، وكذلك حيتاج 
 الليلة، مث يرده. حباجة إليه دائماً فتعريه ليتجمل به يف تلك زفاف أو حنوه، وليس

مسافراً أو يف قرية ليس له فيها  -مثالً -حيتاج إىل قدر يطبخ فيه يوماً أو شهراً أو أسبوعاً إذا كان 
ًً يطبخ فيه أو إانء يشرب به، أو سراجاً يستضيء به أو صحناً أيكل فيه  أهل، فيستعري منك قدرَا

مث إذا كان مستغنياً عنها، وقد فسر قول هللا عارة يف هذه احلال سنة وله أجر، ويف منعها إفتعريه؛ فاإل
 [ ، أن املراد: منع العارية مع االستغناء عنها.7تعاىل: }َومَيْنَـُعوَن اْلَماُعوَن{ ]املاعون:

يته، أو إىل قدر إذا احتاج إنسان إىل دلوك ليجتذب به ماء من البئر، أو إىل قربتك ليجتلب هبا ماًء لب
ره منعه خمافة اإلمث؛ وألنه ال حيتاج دائماً إىل هذه السلع، وإال فمن ليطبخ فيه، فتسن إعارته ويك

حاجته غري عارضة فالعادة أنه يشرتيها ويتملكها؛ وكذلك إذا احتاج إىل مسحاة ليحفر هبا، أو زنبيل 
وه، أو فأس ليقطع هبا حطبًا، وما أشبه أو منجل ليقطع به حشيشاً أو حن -مثالً -ليستعمله يف احلفر 

 فإعارته فيها فضل وفيها أجر، وكذلك كل ما فيه منفعة، مع حاجة احملتاج إليه.ذلك، 

(42/4) 

 



 شروط العارية
ويشرتط أن تكون املنفعة مباحة، فإذا كانت املنفعة حمرمة فال جيوز إعارته؛ ألنه إذا أعاره صار شريكاً 

أشرطة الغناء طبالً ليغين به وال عوداً وال شطرنج، وكذلك آالت الغناء، و له، فال جيوز أن تعريه 
املاجن، وأفالم الفيديو اليت فيها صور حمرمة، فإذا طلب أن تعريه فأعرته فإنك تكون آمثاً حيث إنك 

 تساعده على هذا املنكر.
به مسلماً أو ليظلم  وهكذا إذا عرفت أنه يستعري منك ألجل معصية كما إذا استعار منك سيفاً ليقتل

م، أو لريمي هبا مسلماً بريئًا، أو استعار قدراً ليصنع فيه مخراً به، أو رصاص بندقية ليصيد هبا وهو حمر 
وأنت تعرف ذلك منه؛ أو استعار شطرنج للعب، وكذلك لو استعار موسًى ليحلق به حليته، أو 

نكر، وهللا تعاىل يقول: }َوال تـََعاَونُوا َعَلى ليحلق به اللحى، فإن هذا ال جيوز؛ ألنه مساعدة له على امل
 [ .2َواْلُعْدَواِن{ ]املائدة:اإِلمثِْ 

وهكذا فاحملرم اقتناؤه حترم إعارته، فكتب الضالل حمرم اقتناؤها وحمرم إعارهتا؛ ألنه يضل هبا غريه، 
 واجملالت اخلليعة حمرم اقتناؤها، وحمرم إعارهتا؛ ألهنا تضل خلقاً كثريًا.

تطبخ يف القدر، والقدر ال يتغري أو  لقوله هاهنا: )ينتفع به مع بقاء عينه نفعاً مباحًا( يعين: تفطن
تشرب ابلكأس، أو جتلس على الكنب أو تفرش الزلية أو تلبس الثوب يوماً أو حنوه، أو أتكل يف 

 القدر أو تستضيء ابلسراج، فعينه ابقية وفيه منفعة، وهذه املنفعة مباحة.
فإهنا تفىن ابالستعمال،  بقاء عينه( خيرج ما ال ينتفع به إال إبتالف عينه كالشمعة، وقوله: )مع

وكالكيس من الطعام فإنه ال يعار؛ ألنه يفىن ابالستعمال، وإمنا يسمى قرضًا، فإذا أقرضته طعاماً 
 ليأكله فإنه يرد بدله كما تقدم يف ابب القرض.

اململوكة ملن يطؤها؛ ألن الوطء ال يباح إال مبلك ميَّي أو  مث استثنوا البضع، فال جيوز أن تعري جاريتك
 بنكاح صحيح، وهذا ليس مبوجود؛ ألهنا ملك غريه، أما إعارة على اخلدمة.

يعين: إذا كان عندك خادمة أعرهتا لتخدمهم، مث يردوهنا فال أبس بذلك، وكذلك العبد إذا أعرته ملن 
يادة سيارة أو تغسيل سيارة أو سقاية حديقة أو يستخدمه فال مانع من ذلك كأن يكون عندهم لق

 أو تنظيف أواٍن، أو تغسيل ثياب وحنوه.إصالح قهوة، 
ويستثىن إذا كان كافرًا، فال جيوز أن تعريه عبداً مسلمًا، ألنه يهينه وألنه يستغله وهو كافر، وألن 

 لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنََّي َسِبياًل{ الكافر ال والية له على املسلم، قال هللا تعاىل: }َوَلْن جَيَْعَل اَّللنُ 
[ ، أي: سيطرة وقوة وتسلطًا، فليس للكافر سلطة على املسلم، وهلذا إذا أسلم العبد 141ء:]النسا

 وهو عند كافر، كلف الكافر إبعتاقه أو ببيعه أو هببته.
 أي: إبخراجه من ملكه حىت ال يبقى ذليالً عند كافر.



رم، قال تعاىل }ال وه للمحرم( ال جيوز أن تعريه؛ وذلك ألن الصيد حمرم على احملقوله: )وصيداً وحن
[ ، وقال: }َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلرَبِّ َما ُدْمُتْم ُحُرمًا{ 95تـَْقتـُُلوا الصنْيَد َوَأنـُْتْم ُحُرٌم{ ]املائدة:

يبطل إحرامه، فال تعريه قميصاً ليلبسه [ ، فلذلك ال جيوز، وهكذا ال جيوز أن تعريه شيئاً 96]املائدة:
وكذلك إذا طلب منك موسًى ليحلق به وأنت تعرف أنه حمرم، فال تعره هذا  وأنت تعرف أنه حمرم،

 املوسى؛ ألنه حمرم عليه احللق، وكذلك مقراضاً يقلم به أظفاره وهو حمرم.
مأمون عليها، ال يؤمن أن  يقول: )وأمة وأمرد لغري مأمون( أي: ال جيوز إعارة األمة إلنسان غري

إذا كان شاابً مملوكاً وهو مجيل، خيشى أن يفعل به فاحشة  -بيعين: الشا-يطأها، وكذلك األمرد 
 اللواط فال جيوز أن يعار، وأما إذا كان مأموانً.

 يعين: يقصد بذلك استخدامه فال مانع.
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 ضمان العارية
ة ملا عزم ة إذا تلفت، ودليل ذلك: حديث صفوان بن أميوقوله: )وتضمن مطلقًا( أي: العارية مضمون

قبل -النيب صلى هللا عليه وسلم على غزو هوازن يف حنَّي وطلب منه عارية دروع ثالثَّي درعًا، فقال 
: أغصباً اي حممد؟! فقال: )بل عارية مضمونة( ، أي: نستعريها ليلبسها املقاتلون، وتضمن -أن يسلم

 ت، فاستعار منه ثالثَّي درعاً.إذا تلفت، ونردها إذا بقي
 وهذا دليل على جواز اإلستعارة من غري املسلم إذا كان حلاجة.

اهد إذا استعار منك سيفاً يقاتل به الكفار كون له أجر، فاجملوال شك أن الذي يعريها للمجاهدين ي
ريكاً له يف األجر، أو رحماً أو قوساً أو درعاً أو جمناً يلبسه على رأسه أو حذاًء؛ فإن املعري يكون ش

وكذلك أيضاً األسلحة اجلديدة يصح إعارهتا للمجاهدين، ويكون شريكاً له يف األجر، كالدابابت 
الرشاشات وما أشبهها، ويكون للمستعري أجر القتال هبا، وللمعري اذفات والبنادق و والسيارات والق
 أجر يف ذلك.

، وقيمة  غريه يوم تلف( : فاملثلي هو الذي يوجد له مثل، قوله: )وإذا تلفت فإنه يضمنها مبثل مثليٍّ
أو ود فيضمن مبثله، فيقال: هذا الكأس له أمثاله، فإذا استعاره فانكسر، أعطاه كأساً مثله؛ ألنه موج

استعار كتاابً فاحرتق، وتوجد كتب مثله، فإنه يشرتي له كتاابً ويعطيه إايه، وهذا القدر وهذا الصحن، 
 مبثله. هلا أمثال فيضمن املثلي



وأما غري املثلي: فهو الذي ختتلف أجناسه، فمثاًل: اجللود كالقربة والسقاء واملزادة، فهذه ختتلف 
ربة مساوية هلذه أو مزادة أو ظرفاً مساوايً هلذا الظرف، لها، أو أن جيد قعادة، وقل أن يوجد مث

فهذه يقل أن يوجد مثلها  وكذلك األشياء اليت كانت تصنع ابليد كقدور النحاس واألابريق القدمية،
مساوايً فإهنا تضمن بقيمتها، أي: تقونم يوم التلف، فيقال: كم تساوي تلك القربة؟ كم يساوي ذلك 

فالن؟ كم يساوي ذلك القميص الذي ال يوجد له نظري يف هذه األزمنة؟ فإذا   الذي سلم إىل يد القدر
 كان يساوي عشرة يوم التلف، فأعطه العشرة.

ن تلف ابستعمال مبعروف كخمول منشفة( ، إذا تلف ابستعمال فإنه ال يضمن، فإذا أذن قوله: )ال إ
 غري تعد فال يضمن.اللبس العادي من لك أن تلبس الثوب، مث إن الثوب خترق من آاثر 

وكذلك املنشفة، فاملنشفة اليت تنشف هبا األيدي بعد الغسل أو بعد الوضوء، فإذا ذهب مخلها من 
 تضمن. آاثر املسح فال

واخلمل: أهداهبا اليت فيها، فإذا ذهبت اخلمل، فإهنا ال تضمن؛ ألنه استعمال مأذون فيه، وقد أذن 
لو اسود القدر من الطبخ فيه، فال يضمن، وهكذا لو  ر أو حنوه، وكذلكلك أن تتمسح هبا مدة شه

 تثلم وجه املسحاة من آاثر احلفر، أو تشقق الزنبيل من آاثر احلمل فيه.
صل: أنه إذا تلف ابستعمال مبعروف فال ضمان، وأما إذا استعملها استعماالً غري معروف فإنه فاحلا

 يضمن.
تعماالً زائداً عما هي عليه، لو أنه أخذ يضرب إذا استعملها اس كيف يكون االستعمال غري معروف؟

أرضاً حجرية ويكسرها به فتثلمت الفأس وتكسرت، أو أخذاملسحاة حيفر هبا  -مثالً -ابلفأس حجارة 
وكان من آاثر ذلك أن تكسر وجهها، فإنه يضمن واحلال هذه؛ ألن هذا ليس هو املعروف، 

 ة وحنوها األرض السهلة.ب، وحيفر ابملسحاواملعروف: أنه يقطع ابلفأس اخلش
وكذلك املنجل الذي يسمى احملش، يقطع به احلشيش فإذا قطع به احلجارة فتثلم فإنه يعترب قد تعدى 

 فيضمن.
يقول: )وال إن كانت وقفاً ككتب علم( أي: فهذه ال تضمن؛ ألنه مأذون يف استعماهلا، يوجد كتب 

يقرأ فيها، فلو قدر أهنا تلفت عنده فإهنا ال تعريها اإلنسان ليف املكتبات مكتوب عليها: )وقف( يس
لكن ال جيوز أن  تضمن؛ وذلك ألنه مأذون يف استعماهلا فتلفها عنده كتلفها يف املكتبة إذا استعملت،

يستعملها استعماالً غري مأذون به، كأن يستعملها غري رافق هبا، فيلقيها على األرض أو يرمي هبا رمياً 
 لألطفال، ففي هذه احلال يضمن. يعرضها للشمس أو سيئاً أو

ل، كما قوله: )وعليه مئونة ردها( : إذا كانت حتتاج إىل مئونة فإهنا على املستعري، فلو احتاج إىل محّا
لو استعار مكيفاً ثقيالً فرده على املستعري فأجرة الذي حيمله من بيت املعري إىل بيت املستعري، مث من 



املستعري، وهي مئونة ردها، وكذا كل شيء له مئونة إذا كان ثقياًل،   بيت املعري، على بيت املستعري إىل
عار خياماً ليستظل هبا يف مناسبة وحنوها، كما لو استعار فرشاً ثقيالً ليفرشه يف حفل أو حنوه، أو است
 مث انتهى منها فأجرة الرد على املستعري؛ ألنه أخذها ملنفعته.

: صورة ذلك: إذا رأيت إنساانً منقطعاً يف برية وتصدقت عليه اً هلل مل يضمن( قوله: )وإن أركب منقطع
 سيارة، وسلمت مفاتيحها له، مث إهنا وأركبته بعرياً أو فرساً أو محاراً أو بغالً أو وثقت به وأركبته يف

خربت أو تلفت الدابة، وهو مل يفرط فإنه ال يضمن؛ وذلك ألنك حمسن وتطلب األجر، فليس لك 
 له بتغرميه، فإنك حمسن إليه.ن تكدر أجرك وتبطأ
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 ابب الغصب
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 تعريف الغصب
 الغصب: هو االستيالء على حق غريه قهراً بغري حق.

الغري ظلمًا، فنقول: قد يكون  االستيالء أوسع من األخذ، إذ عرفه بعضهم أبنه: أخذ مال وكلمة
لماً واستوىل على بيته أو على مزرعته أو على هناك غصب من غري أخذ كما لو أخرجه من بيته ظ

إبله أو خيله أو -أرضه، من غري أن يقبضها، فإن هذا يسمى غصبًا، وهكذا إذا طرده من ماشيته 
 فإنه يكون قد استوىل عليها فيعترب مغتصبًا، ويصح الغصب لكل شيء ميكن ملكه. -هبقر 

[ ، أي: يغتصبها من أهلها 79ُذ ُكلن َسِفيَنٍة َغْصبًا{ ]الكهف:قال هللا تعاىل: }وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك أيَْخُ 
مال الغري أو حق  فيتسلمها ويطرد أهلها، وهذا يدل على أن الغصب هو األخذ أو االستيالء على

 الغري.
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 حكم الغصب
الغصب والنهب كبرية من الكبائر، وقد ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )وال ينتهب هنبًة يرفع 

 الناس إليها أبصارهم حَّي ينتهبها وهو مؤمن( .
 يعين: ينتهبها من صاحبها والناس ينظرون.

بع صب شرباً من األرض بغري حق طوقه من سشبه غصب، ويف احلديث الصحيح: )من اغتيعين: 
 أرضَّي( .
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 حكم غصب الكلب املقتىن ومخر الذمي وجلد امليتة
مث إنه يقول: )من غصب كلباً يقتىن، أو مخر ذمي حمرتمة ردمها ال جلد ميتة( ؛ وذلك ألن الكلب 

لنْمُتْم ِمْن اجْلََوارِِح ىل: }َوَما عَ ه، لقوله تعااملقتىن صاحبه أحق مبنفعته؛ ألن هللا تعاىل أضافه إىل أهل
[ ، فهذا الكلب الذي دربته وعلمته فتعلم وأصبح 4ُمَكلِِّبََّي تـَُعلُِّموهَنُنن ممنا َعلنَمُكْم اَّللنُ{ ]املائدة:

يصيد الصيد، فأنت أملك به، فإذا جاء إنسان واغتصبه قهراً بغري حق فنقول له: رده إىل صاحبه 
 صبًا.أنت تعترب غاو أوىل به، و فه

واخلمر حمرمة، وهي يف أيدي اليهود حمرتمة، فال جيوز أن تدخل بيوهتم وتشقق الظروف اليت فيها 
 اخلمر.

واحرتامها معناه: إقرارهم عليها، فإن من دينهم شرب اخلمر، فيقرون إال أهنم ال يظهرون بيعها يف 
هنم يصنعوهنا يف بيوهتم ولكن نعرف أ ن وهم سكارى،بالد اإلسالم، وال يظهرون شرهبا وال خيرجو 

وجيتمعون فيشربوهنا، فلو دخل إنسان واغتصب زق مخر، مث ذهب به، أمر أبن يرده؛ ألن هذا من 
االعتداء على املعاهدين، واملعاهدون هلم احرتام، وقد ورد يف ذلك الوعيد: )من قتل معاهداً مل يرح 

فريد الكلب، ويرد اخلمر احملرتمة، أما غري ، وهلم عهد، لذمة هلم ذمةرائحة اجلنة( ، املعاهدون وأهل ا
 احملرتمة فال يردها.

 وغري احملرتمة: هي اليت أظهرها صاحبها يف األسواق، فإهنم إذا أظهروها فال حرمة هلا، بل تتلف.
دان أنه قوله: )ال جلد ميتة( قد عرف اخلالف يف جلد امليتة هل يطهر ابلدابغ أم ال، والراجح عن

إنه يستعمل يف اليابسات ويف الرطب ويف املائعات، وإذا كان كذلك؛ فالصحيح ، وإذا طهر فيطهر
أنه مملوك، وأن االنتفاع به مباح، وأنه عَّي مالية تباع وتستبدل، فعلى هذا إذا كان مدبوغاً فإنه يرده، 



 وكذلك إذا كان يصلح أن يدبغ.
 ضمان يف إتالفها. لد، يعين: الواخلمر واجل قوله: )وإتالف الثالثة هدر( أي: الكلب

وقد عرفنا أن الراجح يف اجللد أنه مضمون، أما إذا مات الكلب أو اهراق اخلمر، فال ضمان؛ ألنه 
 ال قيمة هلا.
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 حكم غصب اآلدمي
يقول: )وإن استوىل على حر مسلم مل يضمنه، بل ثياب صغري وحليه( ، وذلك ألن احلر ال قيمة له 

فلو استوىل غصباً على إنسان حر، فحبسه عنده أو أوقفه عنده، وقدر أنه مرض ومات وال مثن له، 
مثنه، وإذا الف العبد، فإنه إذا استوىل على العبد فمات عنده، فإنه يضمن فال دية عليه وال ضمان خب

مة استعمل هذا احلر كرهًا، فأكرهه على أن يبين عنده أو حيفر عنده أو استعمله يف نسيج أو يف حجا
أو يف هندسة أو يف سقي حرث أو يف رعي إبل، واستعمله يف عمل وأكرهه حىت اشتغل ذلك العمل، 

غريه إال أبجرة، فإذا  ؛ وذلك ألن أجرته ومنافعه متقومة، واإلنسان عادة ال يعمل عندفعليه أجرته
ول: أنت حبستين استعمله كرهاً فعليه أجرته، وهكذا إذا حبسه، وأضاع عليه منفعته، فعليه أجرته، يق

شهراً أو أسبوعاً لو مل تكن حبستين لكنت أتكسب وأحرتف وأحصل على مصلحة، واآلن ضيعت 
 هذا الزمان، فيطالبه أبجرته.علي 

يابه وحليه، إذا اغتصب طفالً مث بليت ثيابه، فعليه ضمان ثيابه، وإن أما إذا كان صغرياً فإنه يضمن ث
وضاع حليها الذي عليها؛ فإنه يضمن ذلك  -وهي حرة- اغتصب جارية عليها حلي وأمسكها عنده

 احللي.
القن عنده ضمنه بقيمته، وإن حبسه فعليه أجرته، وإن  أما إذا كان قناً مملوكاً فإنه يضمنه، فإن مات

كرهاً فعليه أجرته؛ وذلك ألن القن متقوم، كما لو غصب شاة فماتت فإنه يضمنها ألهنا استعمله  
ض، وكذلك بقية الدواب، صغرية أو كبرية، فلو غصب دجاجة وماتت يف يده متقومة، ولو ماتت مبر 

أو انقة، مث ماتت عنده إما بتفريط كأن أمهلها أو أجاعها أو ضمنها بقيمتها، أو غصب بعرياً كجمل 
 ل عليها، أو ماتت عنده مرضًا، فإنه يضمن اجلميع؛ وذلك ألهنا متقومة.مح

(42/11) 



 

 هوجوب رد املغصوب بزايدت
قوله: )ويلزمه رد املغصوب بزايدته، وإن نقص بغري تغري سعر فعليه أرشه( : ورد فيه حديث: )ال حيل 

 ق فإنه يردها.ألحدكم أن أيخذ مال أخيه، ومن أخذ عصا أخيه فلريدها( ، إن أخذ العصا بغري ح
هزيلة ومسنت فإن زاد فإنه يرده بزايدته متصلة أو منفصلة، والزايدة املتصلة كما إذا غصب شاة 

 عنده، فإنه يردها ولو كانت تساوي مثل الثمن األول مرتَّي.
 يس فيه محل، مث محل الشجر فإنه يرده حبمله املوجود.وكذلك إذا غصب بستاانً ل

فحملت عنده فإنه يردها حبملها؛ ألنه عَّي مال املغصوب منه، فريده وكذلك لو غصب شاًة أو بقرة 
 ولو غرم عليه أضعافه.

مثاًل: أان أنفقت على هذه البقرة، أان استجلبت هلا فحالً حىت طرقها، أان حفظتها مدة  ولو قال
ا وال وأعطيت الراعي أجرته، فيقال: أنت ظامل: )ليس لعرق ظامل حق( ، فعليك ردها بزايدهتورعيتها 

 تستحق شيئًا.
منسوجًا، وقد يقال:  وكذلك لو غرّيها عما كانت عليه، كما لو غصب قطناً فنسجه ثواًب؛ فإنه يرده

 إنه يستحق أجرة النسيج.
وذلك ألنه عَّي مال املغصوب منه، أو غصب وكذلك لو غصب خشباً وجنره أبواابً فإن عليه رده؛ 

: أان ما غصبت إال بيضاً فأرد بدله، فيقال: هذا عَّي مال بيضاً فأصبح فراخاً فإنه يردها، ولو قال
 ليه ما أنفقت.املغصوب؛ ويلزمك أن ترده، ولو أنفقت ع

ه، وال أجرة له، مث صّفاه فأصبح صافياً مسبوكاً فإنه يرد -يعين: ذهباً يف ترابه-وإذا غصب ترباً 
 يف ملك غريه.وكذلك لو صاغه حلياً فإنه يرده، وال حق له يف أجرة؛ ألنه تصرف 

اك إال أنه وإذا غصب قطعة قماش، خاطها ثياابً فإنه يردها، ولو غرم عليها أضعاف مثنها، وما ذ
 تصرف يف شيء ال ميلكه، وليس له حق يف هذا التصرف، بل هو تصرف فضويل فال يستحق عليه

 شيئًا.
ملغصوبة فالبيع ابطل؛ ألنه وهكذا لو ابعها يلزمه اسرتجاعها، وإذا ابع الشاة املغصوبة أو السيارة ا

 تصرف يف ملك الغري.
ها، ويعطي املرأة صداقاً بدل هذه األشياء اليت وهكذا لو جعلها صداقاً المرأة تزوجها، فإنه يرد

 أصدقها.
فلو مات الغاصب فعلى الورثة أن يردوا األعيان اليت وهكذا لو وهبها إلنسان لزم اسرتجاعها؛ 



إذا كان معروفًا؛ وذلك ألهنا ملك ذلك الرجل املعروف عندهم، فال يعرفون أهنا غصب إىل مالكها 
 عرفون أهنا ظلم.حيل هلم أن يستمتعوا هبا وهم ي
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 وجوب رد املغصوب مع ضمان النقص
قوله: )وإذا نقص املغصوب فعليه ضمانه وعليه أرشه( : فلو هزلت الشاة أو العبد فإن عليه ضمان 

بسبب اهلزال، فإنه  ذلك النقص، فلو كانت قيمتها ملا اغتصبها ثالمثائة واآلن صارت قيمتها مائة
مثنها، فإنه يضمن  اة حيث كانت مسنًة فبقيت عنده حىت كربت ونقصيضمن النقص، أو كربت الش

 نقصها، وتقدر قيمتها يوم أخذها ويوم ردها ويضمن الفرق بينهما.
أما إذا كان النقص بسبب تغري السعر فال ضمان، فلو اغتصب سيارة يف وقت ارتفاع السعر، وكانت 

تساوي نده ومل يستعملها وردها، وملا ردها كانت ال عندما اغتصبها مثانَّي ألفًا، مث إهنا بقيت عقيمتها 
إال ستَّي ألفًا، فعليه ضمان نقصها إذا كان النقص بسبب قدم ما يسمى ابملوديل، أما إذا كان بسبب 

ة أو نصف رخص األسعار فال يضمن، مثاله: اغتصب أرضاً وقيمتها ذلك الوقت مائة ألف وبعد سن
 ال مخسَّي ألفاً.سنة رخصت األراضي فصارت ال تساوي إ

إذا كان بسبب تغري السعر، وإذا زاد السعر ردها بزايدة السعر، فلو  فاحلاصل: أنه ال يضمن النقص
غصبها وقيمتها عشرون ألفاً وملا ردها ارتفع السعر وكانت تساوي أربعَّي ألفاً فإنه يردها وال يطالب 

 بشيء.
عتها تلك املدة، فإذا قال: عطلت علي ت فيها منفعة أضاعها، فإن صاحبها يطالب مبنفوإذا كان

ة شهر أو مدة سنة وتركتها مقفلة وكنت سأستغلها وأسكنها أو أؤجرها، فعليه أجرهتا تلك داري مد
 املدة اليت أضاعها على صاحبها.

ة( : أي: لزمه أربعة أشياء، يقول: )وإن بىن أو غرس لزمه قلٌع وأرش نقٍص، وتسوية أرٍض واألجر 
هذا عرق ظامل غصب األرض، وملا صلى هللا عليه وسلم: )ليس لعرق ظامل حق( ، و ودليل ذلك قوله 

غصبها بىن فيها بناايت، وغرس فيها أشجاراً بغري حق، وملا اسرتجعها صاحبها طالبه، فيقال له: 
بناؤها مائة ألف، واهلدم قد يكلفه مائة ألف عليك أن تقلع هذه املباين اليت بنيتها بغري إذن، ولو كان 

 رسها يف هذه األرض.أخرى فيلزمه هدم البناء وقلع األشجار اليت غ
ويلزمه أيضاً أرش نقصها، يقال: ملا اغتصبها كانت أرضاً مستوية وكان فيها طعمها، وكان فيها طينها، 



ذي فيها، وامتص طعم األمسدة اليت ولكنه نقصها ملا أنه غرس فيها، فهذا الغراس امتص طعم الطَّي ال
ة ألف واآلن قيمتها مخسون ألفًا، ت قيمتها، فإذا كانت قيمتها قبل أن تغصب مائفيها، ونقص

 فعليك نصف القيمة.
 وأيضًا: تسويتها، فعندما يقلع األشجار وتكون فيها حفر، فيمسحها حىت يسويها كما كانت.

 عشر سنَّي فإنه يطالبه أبجرهتا تلك املدة. وعليه أيضاً أجرهتا، إذا بقيت عنده سنة أو
 وتسوية األرض، واألجرة. ذًا: يلزمه أربعة أشياء: القلع، وأرش النقص،إ

فلو قال صاحبها: أان أقنع هبذا الشجر الذي غرسته فيها، وأرى أن قلعه إفساد، وأنه كلفة وأن بقاءه 
ائه، وملا أبقاه طالب الغاصب وقال: فيه مصلحة؛ ألنه قد أمثر أو قارب أن يثمر، واتفقا على إبق

يت املضخة وحفرت هلا يف هذا املكان ابل تعيب فأان قد اشرتيت هذه اجلذوع، مث اشرت أعطين مق
وجلبت الغراسَّي فغرست، وهكذا أيضاً عملت عليها إىل أن قربت من الثمر؛ فلهما أن يتفقا على 

يت له قيمته، ولكن يطالبه أبجرهتا عن السنة ال إبقاء هذه الشجر، وهذه املباين اليت بناها فيها ويقدر
 مضت.

(42/13) 

 

 ربح وزايدة املغصوب ملالكه
قوله: )ولو غصب ما اجتر أو صاد أو حصد؛ فمهما حصل بذلك فلمالكه( : يعين: لو أنه اغتصب 

ن الربح  ألف رايل، مث اجتر هبا سنتَّي أو ثالث سنَّي فزادت هذه األلف وأصبحت عشرين ألفًا، فإ
ه، والغاصب تصرف فيه تصرف فضويل فال يستحق كله مع رأس املال للمغصوب منه؛ ألنه ربح مال

 شيئًا.
ذلك إذا اغتصب رصاصاً وبندقية، مث صاد هبا صيداً فإن الصيد أيضاً لصاحب البندق؛ وذلك وك

 ألنه حصل بعَّي ماله، والغاصب معتٍد.
غصب منجالً وحصد به حشيشاً أو زرعًا، فالصحيح يف أما لو غصب فأسًا، مث قطع هبا حطبًا، أو 

رة الفأس، وعليه أجرة املنجل، كما احلال أن احلشيش للغاصب، وكذلك احلطب، ولكن عليه أج هذه
إذا غصب سكيناً وذبح هبا شاة فالشاة للغاصب؛ ألهنا من غنمه، وعليه أجرة تلك السكَّي اليت ذبح 

 هبا.
ا هو شيء حصل عَّي املغصوب فإنه له، وأما إذا مل يكن عَّي ماله، وإمنفاحلاصل: أنه إذا كان من مناء 



خرج إىل الرب وقطع هذا  -مثالً -املباح، والغاصب به، فإنه للغاصب؛ وذلك ألن احلشيش من 
ومجعه ومحله على بعريه أو على سيارته، فهو ملكه، وإن كان ذلك  -الذي هو من املباح-احلشيش 

 ول: عليه أجرته.املنجل ملك غريه، إمنا نق
واملنجل الذي معه ليس له بل مغصوب، فاألجرة على  وإذا استأجره إنسان ليحصد معه زرعاً 

ب الزرع، فيقول: لك يف كل يوم مخسون راياًل، وأجرة املنجل يف اليوم مخسة أو أربعة؛ ألن صاح
 .احملش قيمته رخيصة، فالصحيح أنه يكون ملكاً للغاصب عليه أجرة املنجل وحنوها
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 حكم املغصوب إذا خلط مبا ال مييزه
خلطه مبا ال يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما( : ومثال الذي ال يتميز: )وإن  قوله:

غصب احلنطة أو األرز،  لو غصب حنطة، مث طحنها وخلطها بدقيق غريها فهذا ال يتميز، وكذلك لو
ق وصبه يف أحواض مملوءة من احلنطة أو من األرز، وغصب دقيقاً فخلطه بدقيق غريه، أو غصب دقي

حنطة وخلطه بدقيق شعري فأصبح ال يتميز؛ فهما شريكان، يقول: دقيقك أو حنطتك يف هذا 
هذا: يل مخسة، وهذا لذي لك اي هذا؟ وكم الذي لك اي هذا؟ فإذا قال الكيس الذي فيه غريه: كم ا

مخسة عشر، فهو بينهما أثالاثً بقدر ملكيهما، ولو صبغ الثوب أو اغتصب قطناً وصبغه، فهما 
كان، هذا منه الصبغ وهذا منه القطن، ومعلوم أيضاً أنه ال ميكن إزالة الصبغ؛ ألنه ينصبغ به، شري

 ا بقدر مثن الثوب وهذا بقدر مثن الصبغ.فيكوانن شريكَّي، هذ
لو نسجه، فهذا عليه أجرة النسيج، لكن يف هذه احلال يقولون: إنه تصرف يف ملك غريه، وكذلك 

ه إذا جنر اخلشبة أو صار احلب زرعًا، أنه يرده وأرش نقصه، أو غصب فريده كما كان، وقد ذكروا أن
 إذا مل ميكن رده.نوًى وأصبح شجراً أو ما أشبه ذلك, فريد بدله 

مثاله: إذا كان قطناً نظيفاً قيمته غالية، وملا صبغه نقصت القيمة،  قوله: )وإن نقصت القيمة ضمن(
هناً وخلطه بزيت ونقصت قيمته وأصبح ال يتميز، فعليه رده وعليه ضمان النقص، وكذا لو غصب د

 كيهما.ففي هذه احلال أيضاً يرده، ويرد النقص، أو يكوانن شريكَّي بقدر مل
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 ضمان الغصب

(42/16) 

 

 يرجع املشرتي على الغاصب يف غرامة غرسه وبنائه يف األرض املغصوبة
 ع ذلك، رجع على ابئع مبا غرمه( .قوله: )ومن اشرتى أرضاً فغرس أو بىن، مث استحقت وقل

رست فيها غرسًا، أو بنيت فيها بناًء، مث جاء يت أرضاً ودفعت الثمن، مث غصورة ذلك: إذا اشرت 
صاحبها، وقال: األرض مغصوبة مين، والذي غصبها هو الذي ابعك، فال حق لك وال حق له، 

اءك؛ وذلك ألنه ثبت ملكه لألرض فانتزعها، وملا انتزعها كلفك أن تقلع غرسك، وكلفك أن هتدم بن
ناء على من ابعه مبا غرمه، أي: مبا تكلف به، واستحقها؛ ففي هذه احلال يرجع صاحب الغرس أو الب

فيقول للبائع: أنت كلفتين، وأنت خدعتين، وما علمت أنك مغتصب أو منتهب، فاألرض قد أخذت 
يغرم تكلفته، ولو كانت مئات  مين، وقد هدم بنائي، وقلع غرسي فعلى الغاصب الذي ابعه أن

 األلوف؛ ألنه غره.

(42/17) 

 

 ضمان اآلكل عاملاً ابلغصب
قوله: )وإن أطعمه لعامل بغصبه ضمن آكل( : صورة ذلك: إذا غصب كيساً من بر أو حنوه، وملا 
على غصبه أعطاك ذلك الكيس وأنت تعلم أنه مغصوب، وأنه ملك فالن أخذ بغري رضاه، فالضمان 

اإلمث، لكن املغصوب منه يطالب الغاصب؛ ألنه هو الذي اعتدى وأخذ غاصب، وعليه اآلكل ال
 الكيس، مث إن الغاصب يرجع على اآلكل، وميكن أن املغصوب منه يطالب اآلكل.

 وإذا وجدت العَّي عند اآلكل انتزعها املالك منه سواء كان أخذها هببة أو بيع أو ما أشبه ذلك.
ابعها على زيد، وزيد يعلم أهنا مغصوبة، فجاء صاحبها  داها لزيد أوغصب شاة وأه مثاًل: الغاصب

ينتزعها من زيد، فإن ذحبها زيد فعليه قيمتها، وإن ولدت عند زيد، فولدها ملك لصاحبها، ويردها 
هي وولدها، فإن كان قد بذل فيها مثناً رجع ابلثمن على الغاصب؛ وال شك أنه إذا علم أبهنا مغصوبة 

يف يقبلها وهي ملك فالن، فال جيوز له أن يقبلها ال بيعاً وال هبًة وال يقبلها، إذ كحرم عليه أن 
 صداقاً وال خلعاً وال عطيًة وال إراًث، بل هي ملك فالن الذي مل تطب نفسه، وأخذت منه غصباً.
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 كيفية ضمان املغصوب املثلي والقيمي
كيف يضمن؟ يضمن إذا كان مثلياً مبثله، وإذا  إذا تلف املغصوب وطالب به صاحبه، فإنه يضمن، و 

 غري مثلي بقيمته. كان
درات، فإذا غصب مسناً مث طالب به صاحبه، فريد املثلي: هو املكيل واملوزون وما أشبه ذلك من املق

 عليه مسناً ولو كان قد أتلفه واستهلكه، وإذا غصب براً أو أرزاً فإنه يشرتي له بدله، إذا كان قد أكله.
ك إذا غصب قماشاً يرد عليه مثله؛ ألنه موجود، ولو غصب زيتاً أو عسالً رد عليه مثله؛ ألنه وكذل

 موجود.
 د الضامن قيمته يوم أتلفه أو يوم طالب به صاحبه.أما غري املثلي فري 

وغري املثلي هو املصنوعات اليت تدخلها اليد الصناعية كالسكاكَّي واخلناجر والقدور والقرب 
-حذية، فقد كانت قدمياً تصنع ابليد، وتتفاوت، فتكون هذه القربة أكرب من هذه واألسقية واأل

حلذاء أفضل من هذا، وال تتساوى عادة، فلذلك تضمن وهذا اجللد أحسن من هذا، وهذا ا -مثالً 
 بقيمتها.

 وكذلك أيضاً هبيمة األنعام، فإذا غصب شاة فالغنم أيضاً تتفاوت ويصعب أن يوجد هلا مماثل سواء يف
 مسنها ويف كربها ويف لوهنا وسنها، فلذلك كان عليه قيمتها.
فاألحذية تتقارب، وكذلك الثياب اليت  وعرفنا أن الغالب يف هذه األزمنة أن املصنوعات تتقارب،

ختاط ابملاكنة تتقارب، والكتب اليت تطبع طبعة واحدة متقاربة، والقدور والصحون واألابريق واألقالم 
عق الغالب أنه ال تفاوت بينها، حيث إهنا تصنع مباكنة فال يقع تفاوت بينها، والسكاكَّي واملال

كَّي مبثلها، ويضمن البساط مبثله والثوب مبثله، واخليمة فيضمن القدر مبثله من أي نوع، ويضمن الس
 مبثلها، لتقارهبا وعدم التفاوت بينها.
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 حكم تصرف الغاصب ابملغصوب

(42/20) 



 

 ه على املغصوبالغاصب وعقدبطالن تصرف 
قوله: )وحرم تصرف غاصب مبغصوب( : وذلك ألنه حرام إمساكه، فإذا حرم عليه إمساكه، حرم 

 عليه التصرف فيه.
، ولو غصب أرضاً وسبلها بطل الوقف، قال: )وال يصح العقد( : فلو غصب ثوابً وابعه فالبيع ابطل

ة أو أطعمة وأكياساً وحنوها وتصدق هبا؛ ولو غصب جارية وزوجها بطل الزواج، ولو غصب أمتع
 موجودة.بطلت الصدقة ولصاحبها أن يسرتدها إذا كانت 

لو غصب شيئاً -وابلصداق  -لو غصب وأعتق-فتصرف الغاصب ابلبيع، وابهلبة وابلوقف، وابلعتق 
 وحنوها؛ ابطل فال يصح العقد. -صداقاً المرأة تزوجهاوجعله 

(42/21) 

 

 يف عبادة حكم استخدام املغصوب
قوله: )وال عبادة( ذكر يف احلاشية بعض األمثلة على العبادة وأهنا ال تصح، فإذا بىن يف األرض 

ن يعطوه مثن األرض املغصوبة مسجداً فإنه ال يصح، ولصاحبها أن يهدم املسجد، وإن تراضوا على أ
ا أو جاهد عليها ويبقى املسجد فهو أفضل، وكذلك لو غصب مجالً وحج عليه، أو سيارة وحج عليه
قية العبادات، ولو مل يصح جهاده، أو غصب ماًء وتوضأ به مل يصح وضوءه وال اغتساله به، وكذلك ب

 ا هو القول املشهور.أخرج املغصوب كفارة عن نذر أو عن ميَّي فال جيزئه وال يقبل منه، وهذ
، وأن عليه أن حيج حجة واإلمام أمحد رمحه هللا يرى أنه ال يصح احلج مبال مغصوب، أو مبال حرام

 ولكن حجت أخرى، ويف ذلك يقول بعض الشعراء: إذا حججت مبال أصله ُسحٌت فما حججتَ 
ة الثالثة إىل أنه أيمث، العري ال يقبل هللا إال كل صاحلة ما كل من حج بيَت هللا مربوُر وذهب األئم
دنه، وإمنا املال وسيلة، ولكن احلج صحيح، حبيث ال يؤمر أن يعيده؛ ألنه أدى احلج ومناسكه بب

 ولعل هذا هو األقرب، وأنه يصح احلج ويسقط الفرض، ولكنه أيمث.
نه ال ه: إذا غصب ماًء فتوضأ به، أو اغتسل به من جنابة: فهل يرتفع احلدث؟ اإلمام أمحد يرى أومثل

ذهب، يرتفع؛ وذلك ألنه معصية، فكيف جيمع بَّي طاعة ومعصية؟! والصحيح هو القول الثاين يف امل
لغصب وهو أنه يصح، وهو قول أكثر العلماء وأن احلدث يرتفع، ولكن أيمث ابلغصب؛ ألنه أيمث اب



دة ال تعلق هلا حىت لو أراقه، فلو أراق املاء الذي غصبه أمث، وكذلك لو شربه أو ابعه أمث، فالعبا
 بذلك.

(42/22) 

 

 الصالة يف الدار املغصوبة
لإلمام أمحد أهنا ال تصح فهل تصح صالته؟ الرواية املشهورة وكذلك: لو غصب داراً وصلى فيها، 

الصالة كما أمر، صالته، والقول اآلخر: أهنا تصح، حبيث إذا اتب ال يؤمر ابإلعادة؛ وذلك ألنه أدى 
فال حاجة إىل أن يعيدها، ونقول له: جلوسك يف هذه الدار إمث، واستمتاعك هبا واستعمالك هلا إمث، 

وعليك ذنب االستعمال هلا، وسواء أغلقتها أو سكنتها أو أجرهتا أو أسكنت وعليك ذنب الغصب، 
صرفت يف مال إنسان يث إنك تصدقة منك فال يقبل هللا تعاىل صدقتك، ح -مثالً -فيها فقراء 

 معصوم بغري حق.
 فعلى هذا ال يؤمر إبعادة الصلوات اليت صلها يف هذه الدار املغصوبة، ولكنه أيمث.

(42/23) 

 

  الثوب املغصوبة يفالصال
وكذلك لو صلى يف ثوب مغصوب، فالرواية املشهورة عند أمحد أهنا ال تصح صالته، والقول الثاين: 

ه يف نوم أو أهنا تصح مع اإلمث، ويقال: أنت آمث بلبس هذا الثوب، سواء لبسته يف صالة أو لبست
 لعبادة.لبسته يف يقظة أو يف سوق فأنت آمث ابستعمالك له، ولكن ال دخل ل

(42/24) 

 

 قبول قول الغاصب يف التالف
قوله: )والقول يف اتلف وقدره وصفته قوله( ؛ وذلك ألنه غارم، فإذا غصب شاة وماتت، فقال 

قال: إنك  صاحبها: إهنا مسينة، وقال هو: بل هي هزيلة، فالقول قول الغاصب ألنه غارم، وكذلك لو



كرًا، أو قال: غصبت بقرة، فقال: بل ثورًا، أو غصبت مين نعجة، فقال: بل غصبت منك كبشاً ذ 
صبت مين انقة، قال: بل مجاًل، أو قال: غصبت مين ثوبَّي، فقال: بل واحدًا، وهي اتلفة؛ قال: غ

 فالقول قول الغاصب؛ ألنه ضامن.
نثى، ويف قدره، أي: ثوب أو ثوابن، ويف صفته، فالقول قول الغصاب يف عينه: أي: هل هو ذكر أو أ

 د أو مستعمل.أي: جدي
حبه، فإذا قال: رددت عليك الكيس الذي غصبتك وأما يف رده والعيب فيه، فالقول قول صا

والثوب الذي أخذته منك بغري حق، فقال: مل ترده، فيحلفه صاحبه أنه ما رده وله مثنه أو وله بدله؛ 
لرد إال ببينة، فإذا د، وقد اعرتف ابلغصب وادعى الرد، فال يقبل قوله يف اوذلك ألن األصل عدم الر 

ذا ادعى الغاصب أنه معيب: فقال: إن الثوب خمرق، والقدح مل تكن بينة حلف صاحبه، وكذلك إ
متصدع، والشاة عوراء، وأنكر صاحبها، وقال: بل هي سليمة ليس فيها شيء من هذه العيوب، 

 على سالمتها ويقبل قوله. فالقول قول رهبا، فيحلف

(42/25) 

 

 مانوحنوه بنية الض الصدقة ابملغصوب
قوله: )ومن بيده غصب أو غريه وجهل ربه فله الصدقة به عن صاحبه بنية لضمان ويسقط إمث 

دنت من الغصب( : حيدث كثرياً أن اإلنسان يكون عنده دين وينسى صاحبه، فيقول: أان است
واجعل صاحب دكان بعشرة، ولكن نسيته، وال أدري أين هو وال أدري من هو، فنقول: تصدق به 
هبا، فإن  أجره لصاحبه؛ فإن وجدته بعد ذلك فخريه بَّي األجر وبَّي الضمان، وأخربه أبنك تصدقت
صدق به اختار أجرها فله أجرها، وإن قال: اضمنها؛ فتضمنها واألجر يكون لك، وهذا معىن أنه يت

 بنية الضمان، أي: يضمنه إذا جاء صاحبه.
 أو كيساً أو متراً أو كتاابً أو خيمة أو بساطًا، ومل أيِت وال وهكذا الودائع: إذا أودع عندك إنسان ثوابً 

ف امسه ولكن ال تدري أين هو، وطالت املدة حىت أيست من أن يرجع إليك؛ تدري ما امسه، أو تعر 
فإنك  -ولو بعد عشر سنَّي أو عشرين سنة-به، وإذا قدر أنه أاتك فتصدق به واجعل أجره لصاح

 ويكون األجر لك. -غرامة العَّي-ة، وبَّي غرامتها ختريه، بَّي أجر تلك الصدق

(42/26) 



 

 ضمان املتلفات وضمان الدواب

(42/27) 

 

 ضمان من أتلف حمرتماً 
 حمرتماً ضمنه( . -ولو سهواً -قوله: )ومن أتلف 

من أتلف حمرتماً فعليه الضمان، ولو كان اإلتالف سهواً أو خطًأ، فإذا صدم شاة فإنه يضمنها؛ ألهنا 
 ؛ فعليه الضمان، أو صدم شجرة فقلعها فعليه ضماهنا.ة، أو اصطدم يف جدار فهدمهحمرتم

وهكذا لو شق ظرفاً خطأً أبن رمى بسكَّي فأصابت قربة أو ظرفاً فيه مسن فإنه يضمن ما تلف فيه، 
وكذلك بقية األموال إذا أتلفها إبحراق أو إبغراق أو ما أشبه ذلك، فلو أنه طرد شاًة فسقطت يف 

 ماتت ضمنها.بئر ف
أن جيد الراعي شاة ضالة فيأيت هبا مع غنم صاحبه، فإذا وجدها صاحب الغنم فإن عليه وحيدث كثرياً 

إمساكها إىل أن أييت رهبا، وال جيوز له طردها، فلو طردها فافرتست ضمنها، بل حيفظها إىل أن جييء 
خيك أو للذئب( ، وكذلك صاحبها، وتكون كاللقطة؛ ألن يف احلديث: )خذها؛ فإمنا هي لك أو أل

 ية ما كان ضاالً.بق

(42/28) 

 

 ال تضمن آالت اللهو وحنو
 وقوله: )حمرتمًا( يعين: ما له قيمة وما يضمن.

فيخرج ما ليس مبحرتم فإذا أتلف صوراً خليعة فال يضمن ألهنا غري حمرتمة، أو أتلف آالت هلو  
فال قيمة هلا وال ضمان  ليعة، إذا أتلفهاغناء أو أفالم خ كطبول أو عود هلو أو شطرنج أو أشرطة

 عليه؛ ألهنا غري حمرتمة، ولو أن صاحبها يبذل هبا مااًل.
يعين: نقول: إن املال الذي أيخذه أهلها حرام، كالذين يسجلون أشرطة فيها صور خليعة كصور 

ليعة، ال ض فيها الصور اخلنساء متربجات، فإنه جيب إتالفها، وكذلك الصور يف اجملالت اليت تعر 
 تالفها يعترب امتثاالً فال قيمة هلا وال حرمة هلا وال تضمن.شك أن إ



وكذلك أيضًا: األعواد والرابب والطنبور والطبول وغريها من آالت الغناء؛ فهذه غري حمرتمة فال قيمة 
 هلا، ومن أتلفها فال ضمان عليه.

(42/29) 

 

 ضمان ما أتلفته الدواب
 ( .ق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقاً وقوله: )وإن ربط دابة بطري

 وذلك ألن الطريق ليس ملكه، فإذا ربطها بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقًا.
ا إنسان فتكسر أو شج وجهه، فإن صاحبها وكذلك السيارات: لو أوقفها بطريق ضيق فعثر هب

فمات أو يضمن، وهكذا لو أوقفها يف زاوية خفية فجاء سائق سيارة أخرى على غفلة فاصطدم هبا 
 حتطمت سيارته، فإن صاحب السيارة الذي أوقفها يضمن أيضًا.

ة فمات، ن السطح على سطح تلك السيار وذكر أن إنساانً أوقف سيارته يف ظل، مث إن طفالً سقط م
 فُضمنه صاحب السيارة، ولعل هناك قرائن أيضاً سببت ضمانُه.

ان فمات أو تكسر ضمن صاحب احلفرة؛ وكذلك لو حفر بئراً أو حفرة يف طريق ضيق وعثر هبا إنس
يق أو أكثره، ألنه أخطأ ابحلفر يف هذا الطريق، أو أبقى فيه حجارة كاحلجارة اليت يبىن هبا فسدت الطر 

 ن فإنه يضمن.فعثر هبا إنسا
 فقال: )إذا ربط دابة يف طريق ضيق( وإال فإنه يدخل ما يلحق هبا.-وذكر الدابة كمثال 

فسده الدابة من احلرث، وقد ورد يف تفسري قول هللا تعاىل: }ِإْذ حَيُْكَماِن يف وتكلموا أيضاً على ما ت
 [ .78ْلَقْوِم{ ]األنبياء:احْلَْرِث ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم ا

أن النفش هو األكل منه لياًل، فقالوا: إذا دخلت الدواب ليالً كغنم أو بقر أو إبل أو محر أو خيل يف 
أو أفسدت البطيخ، فإن أهلها يضمنون؛ وذلك ألن  -مثالً -فسدت الزرع حرث، وأكلت منه، أو أ

تعيث، فإذا مل  حيفظوها لياًل، وال يرتكوهاعليهم حفظها ابلليل؛ ألن عادة أهل الدواب أن ميسكوها و 
ميسكوها ضمنوا ما أتلفته لياًل، وأما يف النهار فالعادة أن أصحاب الدواب يطلقون سراحها لرتعى يف 

إبالً وخيالً وغنمًا، وأن أهل احلرث حيفظونه يف النهار فيكونون حوله، فإذا غفلوا هناراً عنه فال  النهار،
 راسة حرثهم.ضمان؛ ألهنم تساهلوا حب

كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها( وذلك ألن   مث يقول: )وإن
 أو وطئته خبفها مبقدمها أو مؤخرها ضمن؛ ألنه العادة أنه يتصرف يف مقدمها، فإذا عضت إنساانً 



فيها خطام يقودها ميلك قيادهتا، فإنه إذا كان يسوقها فإنه يصرفها هنا أو هنا، كذلك إن كان 
 وكذلك إذا كان راكباً عليها، فالعادة أنه حيمل عصا وأنه يوجهها ابلعصا من هنا ومن هنا.ابخلطام، 

ها خبطامها أو سائق خلفها يسوقها ضمن جناية مقدمها إذا فإذا كانت بيد راكب أو قائد يقود
ه بذنبها إنساانً فأصابت عينيعضت أحداً أو وطئته أو رفسته بيدها، وال يضمن مؤخرها، فإذا نفحت 

أو وجهه، فال غرم على صاحبها؛ ألنه ال يتصرف يف مؤخرها، وكذا لو رحمته برجلها فال  -مثالً -
 ضمان على صاحبها.

(42/30) 

 

 األسئلة

(42/31) 

 

 حكم التحدي جبْعلٍ 
 
 

 السؤال
ما رأي فضيلتكم فيما حيصل كثرياً من التحدي بَّي اثنَّي أو أكثر يف مسألة أو حنوها، فيقول أحدمها: 

 إذا كان األمر كما قلت فعليك ذبيحة، ويلزمه هبا، فهل هذا جائز؟
 

 اجلواب
فيه إذا كان يسرياً كطعام أو حنوه، ولكن تركه  هذا قد يدخل يف القمار إذا كان كثريًا، وقد يتساهل

إذا مل يرتتب على ذلك مصلحة، أما إذا كان فيه مصلحة كمسابقات علمية عليها جوائز تشجع  أوىل
 املتسابقَّي على البحث وحنوه فهذا جائز.

(42/32) 

 



 البيع بعد األذان
 
 

 السؤال
 وحنوها، وهل هذا حمل لإلنكار؟ ما رأيكم فيمن ينكر على من يبيع املساويك بعد األذان

 
 اجلواب

 نعم.
أن يغلقوا متاجرهم، حىت ابئع السواك وحنوه؛ فيبيعه بعد الصالة  ينبغي على الباعة إذا مسعوا األذان

أو قبل األذان، أما إذا مسع املؤذن، فإنه يطوي متاعه ويذهب إىل املسجد، ومع ذلك إذا مل تقم 
 صحيح إذا حصل. الصالة ومل يتضايق الوقت، فالبيع

(42/33) 

 

 دخول األم يف حديث: )أنت ومالك ألبيك(
 
 

 السؤال
 يقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )أنت ومالك ألبيك( ، هل تقاس األم على األب يف هذا احلكم؟

 
 اجلواب

كر،  نعم، هذا هو الصحيح؛ ألن األم أحد األبوين؛ وألن هللا تعاىل عندما يذكر األبوين خيص األم ابلذ 
َنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه مَحََلْتُه ُأمُُّه وَ  َنا اإِلنَساَن 14ْهناً َعَلى َوْهٍن{ ]لقمان:كقوله: }َوَوصنيـْ [ ، }َوَوصنيـْ

، فهو  [15ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساانً مَحََلْتُه ُأمُُّه ُكْرهاً َوَوَضَعْتهُ ُكْرهاً َومَحُْلهُ َوِفَصاُلهُ َثالثُوَن َشْهرًا{ ]األحقاف:
 يدل على عظم حقها.

(42/34) 



 

 وإن أركب منقطعاً هلل مل يضمن
 
 

 السؤال
 ما معىن قول املصنف: )وإن أركب منقطعاً هلل مل يضمن( ؟

 
 اجلواب

ومل يستطع أن يصل إىل بلده، فأركبه محاراً  -ابن سبيل-ذكران أنه إذا وجد إنساانً منقطعاً يف الطريق 
أو مات فال ضمان على  -انكسر مثالً -، مث إن ذلك املركوب تلف حتته أو فرساً أو بعرياً  -مثالً -

 ؛ ألنه أركبه هلل.ذلك الراكب

(42/35) 

 

 ضمان صاحب السيارة ملن أركبهم معه
 
 

 السؤال
ما رأيكم فيما حيصل اآلن: حيث إن اإلنسان إذا أركب شخصاً يف سيارته، مث حصل حادث ومات 

 مل ديته؟هذا املنقطع، فإن الذي أركبه حي
 

 اجلواب
 إذا كان متسببًا، وكانت عليه نسبة من اخلطأ.

تعمل السيارة وليست سليمة، بل فيها عيوب، مما أو اس -مثالً -يعين: أنه ارتكب خطأً لسرعته 
 سبب احلادث، فعليه نسبة من اخلطأ؛ فإنه يضمن من تلف معه، ولو كان أركبهم هلل.

(42/36) 



 

 الفرق بَّي الغصب والسرقة
 
 

 السؤال
 ما الفرق بَّي الغصب والسرقة؟

 
 اجلواب

معلوم أن الغصب أخذ بقوة وعالنية، وجرأة وقدرة، يقهر هبا املغصوب فيغلبه، أما السارق فإنه أيخذ 
على حَّي غفلة، فيكسر األبواب يف وقت الغفلة أو النوم، ويتسلق احليطان، مث يدخل وأيخذ األمتعة 

 على حَّي غفلة من أهلها وعلى غرة.
 فهذا هو السارق.

(42/37) 

 

 السارق والغاصب يضمن املنفعة واألجرة
 
 

 السؤال
إذا سرقت البهائم يف البادية فإن صاحبها يطلبها، وقد يستمر أايماً أو شهوراً فإذا حتصل على 

 السارق: فهل يضمن السارق مصاريفه يف مدة حبثه؟
 

 اجلواب
اليت أنفق لطلبها، وكذلك منفعتها إذا حلبها  مبصارفيه نه يطالبهإذا كان أخذها من زريبته وساقها، فإ

 يف هذه املدة، وذلك أن السارق أو الغاصب يُطَالب بقيمة ما أخذ منها.

(42/38) 



 

 حكم منع العارية ملن ال يرجعها يف وقتها
 
 

 السؤال
وَن اْلَماُعوَن{ قلتم: إن من منع العارية وهو مستغٍن عنها؛ فإنه أيمث؛ لقول هللا تعاىل: }َومَيْنَـعُ 

لبون من بعضهم إعارهتم بعض الكتب واألشرطة الدينية، [ ، وبعض اإلخوة وفقهم هللا يط7]املاعون:
ولكنهم يتهاونون يف ردها، ورمبا ال يردوهنا، مما جيعل البعض إذا جاءه مستعري للكتب أو األشرطة 

 يرفض إعارته؛ فهل يدخل يف هذه اآلية؟
 

 اجلواب
ملستعري معروفاً جاً إىل هذه الكتب أو هذه األشرطة، وكان اذلك املعري حمتا ال يدخل إذا كان

ابلتساهل وأتخري الرد، فيفوت على املعري مصلحة، حبيث إنه إذا احتاج إىل كتابه أو إىل ذلك 
الشريط مل جيده، فله أن مينعه، فيقول: أنت ال تصلح أن تعار؛ ألننا حباجة إىل كتبنا، وأنت تطيل 

ا الفوائد، وهو حمق واحلال هذه؛ عندك، وبقي عندك ذلك الكتاب شهراً أو أشهراً وفونتن علينبقاءها 
وذلك ألن املستعري عليه أن يردها يف الوقت الذي طُلب منه، إذا حدد له يوماً فال يزيد عليه، فأما 

 أن يهملها ويقول: ليسوا حباجة فإن هذا خطأ.

(42/39) 

 

 املؤمنون عند شروطهم
 
 
 السؤ ال

توجد أرض عند أحد األقارب، مساحتها اثنان كيلو يف واحد كيلو، فقال يل: أريد أن أعطيك نصف 
ها رشاشَّي على مساحة األرض، وأن تشبكها له وتستخرج األرض بشرط أن حتيي األرض، وتضع في

 عليها صكًا، ما حكم هذا أفتوان مأجورين؟



 
 اجلواب

فله أن  -كومةيعين: ُأقطعها من احل-لكها أو إقطاعاً إذا كانت ملكاً لذلك املالك الذي قد م
 - السؤالكما ذكر يف-يتصرف هو واألجري على ما يريدون، إذا قال: لك نصفها بشرط كذا وكذا 

 فاملؤمنون عند شروطهم.

(42/40) 

 

 حكم استخدام آلة التصوير يف اإلدارات احلكومية ألغراض شخصية
 
 

 السؤال
األوراق املتعارف عليها، مثل بطاقات األحوال  يف عملنا لتصوير بعض نستخدم آالت التصوير اليت

 وغريها، مع موافقة الرئيس املباشر؛ فهل يف ذلك أبس؟
 

 اجلواب
ينبغي أال يتوسع يف هذا؛ ألن هذه األجهزة حكومية اشرتيت ملصلحة اإلدارة اليت هو فيها؛ فال 

ي أن يتوسع يف جات اخلصوصية؛ فال ينبغتستعمل إال فيما هو من خصائص األعمال، وأما احلا
ذلك، لكن إذا كان ذلك اندراً يف حياته كما إذا احتاج إىل تصوير حفيظته أو شهادة له، فلعل ذلك 

 يتسامح فيه.

(42/41) 

 

 [43شرح أخصر املختصرات ]
تقر إليه بعوض مايل، وبثمنها الذي اس الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت

عة من شروط تضمن املصلحة ودفع الضرر عن الشفيع واملشرتي، عليه العقد، والبد لثبوت الشف
 وهي مفصلة أبحكامها يف كتب الفقه.



(43/1) 

 

 ابب الشفعة
 حصة شريكه املنتقلة لغريه قال املصنف رمحه هللا: ]فصٌل: وتثبت الشفعة فوراً ملسلم اتم امللك يف

 العقد. بعوض مايل مبا استقر عليه
ب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبعًا، ال وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعاً من أرض جت

مثرة وزرع، وأخذ مجيع مبيع، فإن أراد أخذ البعض، أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثالاًث، أو 
ابقيهم  أو أخربه عدٌل فكذبه وحنوه: سقطت، فإن عفا بعضهم أخذ قال ملشرٍت: بعين أو صاحلين،

 الكل أو تركه.
 إن كان الثمن مؤجالً أخذ مليٌء به، وغريه بكفيل مليء.وإن مات شفيٌع قبل طلب بطلت، و 

 ولو أقر ابئع ابلبيع وأنكر مشرٍت ثبتت[ .

(43/2) 

 

 تعريف الشفعة
واالثنان واألربعة والستة  الشفعة: مشتقة من الشفع الذي هو العدد الزوج، فالواحد يسمى وترًا،

واألعداد إما وتر وإما شفع؛ لقوله تعاىل: }َوالشنْفِع َواْلَوْتِر{ لثمانية والعشرة تسمى شفعًا، وا
 [ ، فالشفع هو العدد الزوج، هذا اشتقاقها.3]الفجر:

 تعريف الشفعة: هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مايل بثمنها الذي استقر
 عليه العقد.

 ثلة كما سيأيت إن شاء هللا. زاد املستقنع، وسيتضح ابألموهكذا تعريفها يف

(43/3) 

 

 صورة الشفعة
س هلذا اجلنوب وهلذا وصورة ذلك: إذا كان لإلنسان أرض ومعه شريك فيها شركة مشاعة، أي: لي



الشمال، بل كل بقعة منها فهي بينهما فهذه األرض بينهما نصفَّي، فباع أحدمها نصفه على زيد، وملا 
لم شريكه فجاء إىل زيد وقال: أنت اشرتيت نصيب شريكي وأان أحق به؛ ألين ال أحب ابع ع

 امهك.الشركاء، وأنت اشرتيتها بستَّي ألفاً فخذ در 
ن الشركاء قد يتضايق بعضهم ببعض، قال هللا تعاىل: }َوِإنن َكِثرياً ِمْن اخْلَُلطَاِء فالشركة مشروعة؛ أل

 [ ، فيكون الشريك أحق ابنتزاعها ابلثمن الذي اشرتاها به زيد.24{ ]ص:َليَـْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعضٍ 

(43/4) 

 

 اشرتاط الفور واإلسالم ومتام امللك يف الشفعة
: أن يبادر أبخذها فوراً وال يؤخر الطلب؛ وذلك ألنه قد يتضرر مث البد هلا من شروط: الشرط األول

ا يعلم أن شريكه ابع، فيذهب إىل املشرتي املشرتي فقد يتصرف فيها، فالبد أن يبادر ساعة م
 اليت ابعها على زيد. ويقول: إين شافع، أو يشهد من حوله: اشهدوا أين قد شفعت يف حصة شريكي

ع مسلمًا؛ فإذا كان كافراً فال شفعة له على مسلم، فلو كان أحد الشرط الثاين: أن يكون الشفي
الكافر أن ينتزعها من املسلم، مل جيز له ذلك، وذلك الشريكَّي كافرًا، فباع املسلم على مسلم وأراد 

شفعة لكافر على مسلم، ولو كانت الشركة لئال يعلو على املسلم، فاإلسالم يعلو وال يعلى عليه، فال 
 فباع أحدهم على مسلم وأراد الكافر الثاين أن يشفع فال شفعة له.بَّي كافرين 

 اتماً فال شفعة. الشرط الثالث: متام امللك: فإذا مل يكن امللك
أو كيف يكون متام امللك؟ إذا كان قد ملكها إراثً أو هبة أو ملكتها املرأة صداقاً بعد الدخول، 

ها مجيعاً ابإلحياء، ففي هذه احلال له الشفعة، أما ملكها الزوج مقابل خلع، أو ملكها شراًء، أو ملك
 إذا مل يكن امللك اتماً فال شفعة.

املرأة صداقاً ولكن قبل أن يدخل هبا الزوج ابع شريكها، فال شفعة هلا؛ وصورة ذلك: إذا ملكتها 
 طلقها ترجع نصف األرض، فال يكون هلا شفعة.ألنه ميكن أن يطلقها قبل الدخول، فإذا 

مائة  -مثالً -ذا كانت األرض جمرد إقطاع، وأن اخلليفة أو امللك أقطع هذه األرض اليت هي وهكذا إ
ال ميلكاهنا إال بعد الغرس فيها أو بعد سقيها أو بعد البناء فيها، فإن ابع يف مائة لزيد وعمرو، ف

 لك اتمًا.أحدمها قبل الغرس وحنوه مل يكن امل

(43/5) 



 

 ال شفعة إال فيما انتقل بعوض مايل
 يل مبا استقر عليه العقد( .وقوله: )يف حصة شريكه املنتقلة لغريه بعوض ما

العشر، كانت األرض بَّي اثنَّي أحدمها له تسعة أعشارها والثاين له   أي: ولو كانت احلصة قليلة، فلو
 وابع صاحب التسعة األعشار، فصاحب العشر له الشفعة على املشرتي.

احب العشر عشرة، كل واحد اشرتى منها قطعة، فلص -مثالً -ولو تعدد املشرتي: فلو كان املشرتي 
 أن يشفع على اجلميع، ويقول: أان أحق؛ ألين شريك.

احب التسعة األعشار أن أيخذ وكذلك لو كان العكس، فلو كان الذي ابع هو صاحب العشر، فلص
 هذا العشر فيضمه إىل ملكه ويعطي املشرتي مثنه، هذا إذا كان االنتقال بعوض مايل.

(43/6) 

 

 إذا كان العقد بغري عوض مايل فال شفعة
نت األرض بَّي اثنَّي شراكة، مث ذلك: لو كا شفعة، وصورةأما إذا كان االنتقال بعوض غري مايل فال 

إن أحدمها تزوج امرأة، وقال: صداقك نصف هذه األرض اليت بيين وبَّي خالد، وملا أصدقها أراد 
خالد أن يشفع؛ فهل له شفعة؟ ليس له شفعة؛ ألن شريكه دفعها مقابل النكاح، فال يقول: أيتها 

س له ذلك؛ ألهنا أخذته مقابل هذا الصداق؛ فلياً بدل هذا املرأة! إين أشفع عليك وأعطيك صداق
 الزواج، بل هو مقابل االستمتاع هبا.

 هذا مثال.
مثال اثٍن: إنسان قتل رجالً عمدًا، فقال: أولياء القتيل: سوف نقتلك أو تعطينا نصيبك من هذه 

، فهل هم أو ثالمثائةاألرض ابلغاً ما بلغ، فقال: خذوا األرض، وقيمتها مائة ألف أو مائتا ألف 
ذوها هنا بعوض مايل؟ ما أخذوها إال عوضاً عن دم صاحبهم، فهذا عوض ليس مبايل، فليس فيه أخ

 شفعة.

(43/7) 

 



 اشرتاط تقدم ملك الشفيع لصحة الشفعة
ط تقدم ملك شفيع( أي: على البيع، فيخرج ما إذا يشرتط هلا شروط: الشرط األول يف قوله: )وشر 

فعة على اآلخر، فإذا اشرتى زيد وعمرو أرضاً على أهنا شراكة بينهما، ملكاها سواء فليس ألحدمها ش
 هما دفع نصف الثمن، فهل ألحدمها شفعة على اآلخر؟وكل من

 
 اجلواب

 .ليس ألحدمها شفعة؛ ألهنما ملكاها دفعة واحدة، واشرتايها سواءً 

(43/8) 

 

 ال تكون الشفعة إال يف املشاع
إذا كان الشقص متميزًا، فلو قسماها مشاعًا( ، فيخرج ما   يف قوله: )وكون شقصالشرط الثاين

نصفَّي، وقال: لك النصف األمين ويل النصف األيسر، وتراضيا على ذلك، فإذا ابع أحدمها بعد 
ذلك فال شفعة، ألنه متيز ملك أحدمها، ويف بلوغ املرام وغريه أن النيب صلى هللا عليه وسلم: )قضى 

فت الطرق فال شفعة( ، فإذا كانت األرض مائة فإذا وقعت احلدود وصر ة يف كل ما مل يقسم، ابلشفع
 مرت، مث اقتسماها، وجعال بينهما حدوداً ومعامل فال شفعة.

(43/9) 

 

 ال شفعة إال يف أرض جتب قسمتها
 لث: كوهنا أرضاً جتب قسمتها.الشرط الثا

 تراٍض.وهذا فيه خالف، فقسمة األرض تنقسم إىل قسمَّي: قسمة إجبار، وقسمة 
رت، فقسمة اإلجبار: إذا كانت األرض واسعة، وإذا قسمت مل يتضرر أحدمها، كأرض مساحتها مائة م

س، فال ضرر عليه فإذا قسمت أمكن صاحب اخلمسَّي مرتاً أن يزرع فيها وأن حيفر وأن يبين وأن يغر 
 ابلقسمة، وهذا إذا طلب القسمة ألزم الثاين أبن يقسم معه.

دكان عرضه مرتان، وطوله  -مثالً -بضرر، فيسمى قسمة تراٍض، فإذا كان بينهما أما ما ال يقسم إال 
حدمها أن يقسم نصفَّي، فإن شريكه يقول: علي ضرر، ألنه ال يبقى إال حنو مرت ثالثة أمتار، وطلب أ



ا ينقصه اجلدار فماذا يفيد؟! أان ال أمتكن من االنتفاع به؛ فهذا ال يقسم إال برتاٍض، فإن تراضي ورمبا
 فلهما ذلك، فأما إذا مل يرتاضيا فال.

يح أن فيه شفعة ولو مل جتب القسمة؛ فهل تقع شفعة يف هذا الدكان إذا ابع أحدمها نصفه؟ الصح
 وذلك ألن الضرر فيه أشد.

ن عرضه ستة أمتار وطوله سبعة أمتار أو مثانية، وهو مشرتك بَّي اثنَّي، وطلب وكذلك البيت إذا كا
فال يقسم إال ابلرتاضي؛ ألنه إذا قسم فسد ومل ينتفع به، والصحيح أنه إذا أحدمها نصيبه قسمة، 
 ت الشفعة.ابع أحدمها نصيبه ثبت

فَّي، فباع أحدمها نصفه، وفيه قوله: )ويدخل غراس وبناء تبعًا( ، فإذا بيع البستان وهو بَّي اثنَّي نص
وام، واإلنسان إذا بىن داراً فالعادة غراس وبناء فإنه يدخل تبعًا، وذلك ألنه معلوم أنه لالستقرار وللد

فإنه يقول: أسكن فيها طول احلياة  أهنا ليست مؤقتة؛ يقول: هذه داري طول حيايت، ومن اشرتاها
 فليست مؤقتة.

أو ليمون أو رمان، فالعادة أيضاً أنه يبقى، وليس مثل الذي وكذلك إذا غرس فيها شجراً كنخل 
 ميوت بسرعة كبطيخ وحنوه.

لشافع انتزعهما من املشرتي وأعطاه مثنه، وذلك إذا ابع شريكه نصف األرض مبا فيها من فإذا شفع ا
 ا فيها من األشجار.البيوت ومب

أنه للبائع، وكذلك الزرع لبائع  -ما تقدمك-قوله: )ال مثرة وزرع( يعين: إذا ابعها وفيها مثر فالعادة 
 هذا يف األصول والثمار. إىل احلصاد واجلذاذ إال إذا اشرتطه املشرتي، وقد تقدم

(43/10) 

 

 اشرتاط أخذ مجيع املبيع يف الشفعة
 لرابع: أخذ مجيع املبيع: أن الشفيع أيخذ املبيع كله وال أيخذ جزءاً منه.الشرط ا

صورة ذلك: إذا كانت األرض أثالاًث: أحدمها له ثلثاها واآلخر له ثلث، مث إن صاحب الثلثَّي ابع 
ب الثلث: أان أشفع، ولكن ال أريد إال ثلثًا، فاملشرتي يقول: علي ضرر، ثلثيه على زيد، فقال صاح

ال يكفيين، وله أن يقول: إما أن أتخذ الثلثَّي أو تتنازل عن الشفعة، ويلزم بذلك، فإن عجز فالثلث 
 وأراد أخذ البعض، أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثالاثً بطل حقه يف الشفعة.

لثلثَّي، وقيمتهما كانت أربعَّي ألفًا، فقال: أان أريد أن أشفع، ولكن ال أجد وإذا قال: أان شافع يف ا



  ثالثَّي ألفًا، فيمهل ثالثة أايم، فإن عجز، فإنه يرد الثمن وتبطل شفعته.إال
وكذلك لو قال للمشرتي: أنت اشرتيت من شريكي أبربعَّي ألفًا، فبعين هذا الشق الذي اشرتيته 

ل: صاحلين بنصفه أو بثلثه؛ بطلت شفعته؛ وذلك ألنه مل يبادر ابلشفعة، خبمسَّي ألفاً مؤجاًل، أو قا
 يف احلديث: )الشفعة كحل العقال( .وقد ورد 

 يعين: عليه أن يبادر هبا، ويف حديث آخر: )إمنا الشفعة ملن واثبها( ، يعين: ابدر بطلبها دون أتخري.
بعَّي ألفًا، فكذبه، وليس من عادة وهكذا لو جاءه إنسان عدل وقال: إن شريكك قد ابع شقصه أبر 

أبن صاحبه قد ابع، فلم يطلب الشفعة، سقطت هذا اإلنسان الكذب، أو تواترت إليه األخبار 
 شفعته.

(43/11) 

 

 حكم الشفعة إذا كثر الشركاء
ا بعضهم أخذ ابقيهم الكل أو تركه( : وصورة ذلك: إذا كانت األرض بَّي ثالثة: قوله: )وإن عف

ا واآلخر له ثلثها، والثالث له سدسها، مث ابع صاحب الثلث، فإذا ابع صاحب أحدهم له نصفه
نصف يقول: أان أريد الشفعة، ولكن ال أشفع إال يف سدس، وصاحب السدس الثلث، فصاحب ال

 عة، واملشرتي يقول: ال أقدر أن أجزئها فإما أن أتخذه كله أو ترتكه كله.يقول: أان ال أريد الشف
ب النصف، فإذا قال صاحب الثلث: يكفيين سهمان أضمهما إىل الثلث، فقال وهكذا لو ابع صاح
إما أن أتخذ النصف كله وإما أن تتنازل عن الشفعة، فإن قول املشرتي صحيح، املشرتي: ال أقبل، ف

 فيع نصيب شريكه كامالً أو يدعه كامالً.فإما أن أيخذ الش
ر ملكيهما: فإذا فرضنا أن األرض ستة أسهم، أما إذا طلب الشريكان الشفعة؛ فإنه بينهما على قد

ع صاحب الثالثة، فأراد الشريكان الشفعة، فكيف ثالثة لواحد واثنان لواحد، والسادس لواحد، فبا 
 نقسمها بينهما؟

 
 اجلواب

صاحب السهمَّي سهمان، ولصاحب السهم سهم، فيصبح صاحب السهمَّي على قدر سهامهما، فل
 هم ميلك الثلث.ميلك الثلثَّي، ويصبح صاحب الس



و يرتك اجلميع؛ لئال فإن ترك أحدمها الطلب وقال: ال أريد الشفعة ألزم اآلخر أبن أيخذ اجلميع أ
 يتضرر املشرتي.

(43/12) 

 

 لشفعة ال يورثحق ا
 هذا معىن قوله: )وإن عفا بعضهم أخذ ابقيهم الكل أو تركه( .
طالبة ابلشفعة فإن حقه من الشفعة قوله: )وإن مات شفيع قبل طلب بطلت( : يعين مات قبل امل

أن يكون امللك يبطل، وال تثبت الشفعة لورثته؛ وذلك ألن ملك الورثة متجدد، وقد ذكران أنه البد 
 ع، والورثة ملكهم حادث بعد البيع للمشرتي.سابقاً للبي

(43/13) 

 

 الشفعة إذا كان مثن املبيع مؤجالً حكم 
فيل مليء، فإذا ابع أحدمها إذا كان مليئًا، وغري املليء أييت بك وإن كان الثمن مؤجالً أخذ الشفيع به

أبربعَّي ألفاً مؤجلة ملدة سنة، وقال الشفيع: أان شافع ابألربعَّي، ولكن كيف آخذها  -مثالً -نصيبه 
ئاً فإنه يؤجل عليه الثمن، وال يدفعه إىل سنة، وإذا مل يكن وهي مؤجلة؟ فنقول: إن كان الشفيع ملي

 ن فقرياً فال شفعة له إال إذا وثق بكفيل مليء.مليئاً فكا

(43/14) 

 

 الشفعة إبقرار البائع وإنكار املشرتي ثبوت
يقول: )ولو أقر البائع ابلبيع وأنكر مشرٍت ثبتت( : وذلك ألهنا إمنا ثبتت إبقرار البائع، فإذا قال 

يت، فقال الشريك: أان شافع، البائع: أان بعت نصييب أبربعَّي ألفاً على زيد، فقال: زيد: أان ما اشرت 
 رار البائع ابلبيع.ويكون امللك يل؛ ثبتت الشفعة إبق

(43/15) 



 

 ئلةاألس

(43/16) 

 

 من دخل الصالة وتيقن أنه على غري طهارةحكم 
 
 

 السؤال
صليت املغرب وأان يف الركعة الثانية تذكرت أبين لست على طهارة، وتيقنت من ذلك، وحينما أردت 

ت أبن ورائي صفوفاً من املصلَّي، والتخطي فيه مشقة، فأمتمت صاليت وأان متيقن أبين اخلروج تذكر 
 فعل اآلن؟لست على طهارة؛ فماذا أ

 
 اجلواب

 تعيد الصالة، وإذا سلم املصلون خترج سريعًا، وجتدد الوضوء وتعيد الصالة اليت صليتها بغري وضوء.

(43/17) 

 

 هحكم إلغاء عقد اإلجيار قبل انتهاء وقت
 
 

 السؤال
شخص استأجر مستودعاً أبجرة مقدارها عشرة آالف رايل، واشرتط عقد إجيار ملدة عشر سنوات، 

 وبعد سنتَّي أراد املؤجر أن يلغي العقد: هل أطالبه إبجيار عشر سنوات؟
 

 اجلواب
حمكماً عشر سنوات، كل سنة بكذا وكذا، وقد اتفقا على ذلك، فليس للمالك  إذا كان العقد بينهما



القيمة واألجرة على  أن يلزمه بفسخ العقد؛ ألنه قد مت العقد بينهما سواء دفع القيمة أو كانت
 أقساط، فإن تنازل لذلك املستأجر فإنه من نفسه.

 تنازل.يعين: جيوز له أن يتنازل، وإن أصر فليس للمالك إلزامه ابل

(43/18) 

 

 إبراء ذمة امليت من الدين
 
 

 السؤال
أن له مبلغاً من املال، وال يوجد معه بينة ووجدت يف أوراق هرين أتى رجل يدعي تويف والدي وبعد ش

د رددت على هذا الرجل وقلت والدي أنه مل يكمل عمله وأنه أخذ مبلغاً مقدماً ومل يكمل عمله، وق
له: هات بينة، واآلن أجد يف نفسي أنين أعطيه املال؛ ليذهب الشك عين، علماً أبن حبثت عن 

 أجده فماذا أفعل؟ الرجل فلم
 

 اجلواب
كما مسعت تصدق عنه، وتكون الصدقة عنه مضمونة، إن وجدته بعد ذلك، وأيضًا: إذا كان أبوك 

حق له؛ ألنه ال يستحق األجرة إال إبمتام العمل، ولكن األوىل أن تربئ  منعه؛ ألنه مل يكمل عمله، فال
 ذمة أبيك.

(43/19) 

 

 اةحكم اعتبار املال املفصول يف الزك
 
 

 السؤال
 إذا ُغصب مين مال، فهل حيق يل أن أعتربه من الزكاة؟



 
 اجلواب

ال حيق لك؛ وذلك ألن الغاصب عادة ليس من أهل الزكاة لظلمه، وقد يكون غنياً ال حتل له الزكاة، 
 وإن عرفت الغاصب فلك مطالبته، وأخذ املال منه، وإن مل تعرفه فسوف جتده يف اآلخرة.

(43/20) 

 

 حالة احرتاق دكاكَّي متجاورةمان يف حكم الض
 
 

 السؤال
احرتق مستودع للدخان، وكان ذلك بسبب سوء التوصيالت يف املستودع اجملاور له، فهل علي 

 ضمان ذلك، علماً أن احلريق بدأ يف مستودعنا أوالً؟
 

 اجلواب
ة دكاكَّي، بسبب ليس عليك ضمان إذا كان هذا احلريق حريقاً عامًا، فإنه قد حترتق عدة خمازن، وعد

 .حريق واحد، وهذا ليس ابإلمكان

(43/21) 

 

 حدود السرتة يف الصالة
 
 

 السؤال
أحد اإلخوة أتى إيل وأان أصلي السنة الراتبة بعد صالة املغرب فطرح سواكه أمامي على األرض، مث 

 مر من أمامي من وراء السواك، فهل علمه هذا صحيح؟
 



 اجلواب
بَّي قدميك حنن ثالثة أذرع، ومير من وراء ة، فاألوىل أن جيعل بينه و ال يكفي أن يكون السواك سرت 

 ذلك.

(43/22) 

 

 حكم من وضع مساً يف مزرعته فماتت البهائم بسبب
 
 

 السؤال
دخلت غنم يف مزرعة شخص فأتلفت مزرعته، مث حذر أصحاب الغنم من ذلك، وتكرر إتالف 

رعة، فوضع السم وأتت الغنم وماتت؛ فهل مزرعته، فأخرب أصحاهبا أنه سوف يضع السم يف املز 
 يغرم؟

 
 اجلواب

وهناراً ال ال شك أنه يغرم، وذكران أن ما أتلفته الغنم ليالً فإنه يضمن صاحبها؛ ألنه فرط حبفظها، 
ضمان عليه؛ ألن أصحاب احلرث فرطوا ابحلفظ، فوضعه هلذا السم يعترب ظلماً منه، وعليه غرم ما 

 عمدًا؛ ألن البهائم ال متيز.تلف بسبب السم الذي وضعه 

(43/23) 

 

 حكم الصالة يف األرض املسورة
 
 

 السؤال
ًَ يف السفر؟  ما حكم الصالة يف األرض اليت عليها سور، وما حكم دخوهلا؛ وهذا حيصل كثريًا

 



 اجلواب
وصاحبها ال ينتفع هبا، وجاء املسافرون فوجدوها مسورة،  -مثالً -ال يعد غصبًا؛ ألن كوهنا مسورة 

فال يعد هذا غصبًا، وهلا ابب، ففتحوها وصلوا فيها، أو استظلوا هبا أو استرتوا هبا عن أعَّي الناس؛ 
 وال تعد صالهتم ابطلة.

(43/24) 

 

 حكم من اشرتى أرضاً مغصوبة ابخلطأ وبىن فيها
 
 

 السؤال
خطأً ابألرض لوالدي أرض، ومل يعلم إال وقد ُبين فيها ابخلطأ، حيث بيعت من قبل املكتب العقاري 

 اءه؟اجملاورة هلا، فما حكم ذلك، وهل جيوز الطلب من صاحب البناء أن يهدم بن
 

 باجلوا
إذا كان قد بىن فيها فتتفقون على الثمن، وتشرتون منه البناء، فهو أفضل من اهلدم لبناء رمبا كلفه 

 رض األخرى.عشرات األلوف أو مئات األلوف، والبائع الذي أخذ الثمن فإنه يرده ويبيع األ

(43/25) 

 

 [44شرح أخصر املختصرات ]
الوديعة: هي األمانة اليت تودع عند إنسان ليحفظها، ويسن قبوهلا ملن علم من نفسه األمانة، وهلا 

 مسائل وأحكام خاصة ينبغي معرفتها، وهي مذكورة يف كتب الفقه.

(44/1) 

 



 ابب الوديعة
فظها يف ول وديعة ملن يعلم من نفسه األمانة، ويلزم حقال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: ويسن قب

ضمن،  حرز مثلها، وإن عينه رهبا فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغري قول
ويقبل قول مودع يف ردها إىل رهبا أو غريه إبذنه ال وارثه، ويف تلفها وعدم تفريط وتعد ويف اإلذن، 

وزوانً يقسم، فطلب أحدمها نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، وإن أودع اثنان مكيالً أو م
 وملودع ومضارب ومرهتن ومستأجر إن غصبت العَّي املطالبة هبا.

يا أرضاً منفكة عن االختصاصات، وملك معصوم ملكها، وحيصل حبوزها حبائط منيع، ومن أحفصل: 
أو حفر بئر أو غرس شجر فيها، ومن سبق إىل أو إجراء ماء ال تزرع إال به إن قطع ماء ال تزرع معه، 

 طريق واسع فهو أحق ابجللوس فيه ما بقي متاعه ما مل يضر.
 ولو جمهواًل، كرد عبد، ولقطة، وبناء حائط، فمن فعله مل عمالً فصل: وجيوز جعل شيء معلوم ملن يع

ه، وإن عمل بعد علمه استحقه، ولكل فسخها، فمن عامل ال شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمل
غري معٍد ألخذ أجرة لغريه عمالً بال َجْعٍل أو معٍد بال إذن فال شيء له إال يف حتصيل متاع يف حبر أو 

 رقيق دينار أو اثنا عشر درمهًا. ه، ويففالة، فله أجر مثل
 فصل: واللقطة ثالثة أقسام: ما ال تتبعه مهة أوساط الناس كرغيف وشسع، فيملك بال تعريف.

 ضوال اليت متتنع من صغار السباع، كخيل، وإبل، وبقر، فيحرم التقاطها، وال متلك بتعريفها.الثاين: ال
ن، وعجاجيل، فلمن َأِمَن من نفسه عليها وفصال الثالث: ابقي األموال، كثمن، ومتاع، وغنم،

حيرم أخذها، وجيب حفظها وتعريفها يف جمامع الناس غري املساجد حوالً كاماًل، ومتلك بعده حكمًا، و 
تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها، وقدرها وجنسها وصفتها، ومىت جاء رهبا فوصفها 

 د غريه مكانه فلقطة.وه ووجلزم دفعها إليه، ومن أخذ نعله وحن
واللقيط: طفل ال يعرف نسبه وال رقه، نبذ أو ضل إىل التمييز، والتقاطه فرض كفاية، فإن مل يكن معه 

ت املال أنفق عليه عامل به بال رجوع، وهو مسلم إن وجد يف بلد يكثر فيه املسلمون، شيء وتعذر بي
 ونه منه أحلق به[ .ميكن كوإن ادعى أجنيب رقه وهو بيده صدق، وإن أقر به من 

الوديعة هي: األمانة اليت تودع عند إنسان ليحفظها، وهي مشتقة من ودع الشيء إذا تركه؛ ألهنا 
)ودعه( أي: تركه، وقرأ بعض القراء قوله تعاىل: }َما َودنَعَك رَبَُّك َوَما قـََلى{  مرتوكة عند املودع،

 [ أي: ما تركك.3]الضحى:
إنسان يودع عندك وديعة دراهم أو أكياساً أو أقمشة يريد أن حتفظها ا جاء مث يسن أن يقبلها، إذ

حتفظها، سواًء أبجرة أو تربعًا، حىت حيتاجها، أو أطعمة أو مواشي وأنت تعلم من نفسك األمانة فإنك 
فمن وثق من [ ، 2:واملتربع له أجر؛ ألنه داخل يف قوله تعاىل: }َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتـنْقَوى{ ]املائدة



 نفسه ابألمانة، فإنه حيفظها يف حرز مثلها.
واهر أو حلياً أو نقوداً قوله: )يلزم حفظها يف حرز مثلها( ، أي: ما حترز فيه، ومعلوم أهنا إذا كانت ج
 أهنا حتفظ يف الصناديق اليت يقفل عليها، ما يسمى اآلن ابلتجوري أو ما أشبه.

 ا تتبعها اهلمم، ورمبا تناوهلا اجلهلة والسفهاء وحنوهم وعبثوا هبا.؛ ألهنيعين: أنه يقفل عليها وحيفظها
ها يف جيبك، فحفظها يف كمه أو وقوله: )وإن عينه رهبا فأحرز بدونه( فإنه يضمن، فإذا قال: احفظ

يف يده، فإن اليد أقل حفظاً وحرزاً من اجليب، فيضمن واحلال هذه؛ ألنه تساهل، وإذا قال: احفظها 
 فحفظها مثالً يف رف أو روزنة، فإنه يضمن؛ وذلك ألن هذا أقل حفظاً هلا. صندوق،يف ال

ق فافتلتت ضمنها؛ لتساهله يف حفظها، وإذا كانت غنماً وقال: احفظها يف الزريبة، فرتكها يف الطري
وكذلك إذا قال: احفظ هذه األكياس يف املستودع، فرتكها خارج املستودع يف داخل السور أو حنوه 

 ن، ويلزمه أن حيرزها يف حفظ مثلها.نه يضمفإ
وكذلك يضمن إذا تعدى أو فرط، فالتعدي: االستعمال، فإذا لبس الثوب أو فتق اخلتم أو احلزام، أو 

 ل حزام السمن فاهراق، أو حزام الكيس فعبثت به دابة أو طفل، فيعترب متعداًي.ح
فعبثوا هبا أو أخرجوها، أو أمهل  ألطفالوكذلك: إذا فرط، فأمهلها كأن ترك الباب مفتوحاً فدخل ا

الدابة يف الطريق فظلت، وكذا لو قطع العلف إذا كانت دابة فإهنا ال تعيش إال ابلعلف، فإذا قطع 
لف عن الشاة مثاًل، أو عن البقرة، أو البعري ضمن؛ ألهنا ال بد هلا من طعام، وينفق عليها مما الع

وقد يقول له: خذ هذه النفقة، هذه مائة رايل أنفق نفقة، أعطاه صاحبها، وصاحبها عادة قد يعطيه 
 عليها منها، وقد يقول له: انفق عليها واحبسها وأان أعطيك ما خسرته.

صاحبها فقال: ال تنفق عليها بل اتركها أتكل بنفسها، أتكل من احلشيش وحنوه،  أما لو رخص له
 فرتكها فهزلت أو ماتت فإنه ال يضمن.

ال تطعم الدابة وال تسقها، ولكن ال شك أنه أيمث إذا رآها متوت جوعاً أو  احبها:وكذا إذا قال له ص
عنها الظمأ وحنوه، ولو مل تكن مملوكة له،  ظمًأ، فإن من رآها، ولو كان أجنبياً عليه أن يعلفها ويزيل

 يقتله بل لو مل تكن مملوكة أصاًل، والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )بينما كلب يطيف بركية كاد
فنزلت يف البئر وسقته، فغفر  -يعين: خفها-العطش، رأته بغي من بغااي بين إسرائيل فنزعت موقها 

 أجرًا؟ قال: يف كل كبد رطبة أجر( . هللا هلا، قالوا: وإن لنا يف البهائم
 قوله: )ويقبل قول مودع يف ردها إىل رهبا أو غريه إبذنه ال وارثه( .

 املودع: املوكل على حفظها.
قال: رددهتا إليك، أو وكلتين أن أردها إىل فالن، فرددهتا أبمرك، وأنكر صاحبها، فالقول قول فإذا 

 املودع؛ ألنه أمَّي فال يضمن.



وارثه( : أي: وارث املودع؛ وذلك ألنه إذا مات املودع، وجاء وارثه، وقال: إن أيب قد ردها قوله: )ال 
 ائتمنت أابه أو مورثه. ه إمناعليك، فال يقبل إال ببينة؛ ألنك ما ائتمنت

قوله: )ويف تلفها وعدم تفريط وتعد ويف اإلذن( : أي: يقبل قوله يف تلفها وعدم تفريط وتعٍد ويف 
قال: ماتت الشاة حتف أنفها، أو احرتق الثوب، أو سرق املتاع، أو آتكل اجللد أو األذن، فإذا 

 الثوب.
 أمون موثوق.ألنه مأي: أكله العث، أو حنو ذلك؛ فإنه يقبل قوله؛ 

ويقبل قوله يف عدم التفريط، فإذا قال صاحبها: إنك فرطت وأمهلت الشاة حىت افرتست، فادعى أنه 
 ما أمهل، فالقول قوله.

لك: لو ادعى أنك تعديت، فلبست الثوب أو فككت حزام الدراهم، أو حزام الطعام، أو الدهن وكذ
طري، أو الدواب؛ فأنكر املودع فإن القول أو ال حىت اهراق، أو أخرجته حىت تسلط عليه األطفال،

 قوله، أنه ما تعدى وال فرط.
ض من الدراهم، أذنت يل أن وكذلك يف اإلذن، إذا قال: أذنت يل أن أستعمله، أذنت يل أن أقرت 

 أتصدق منها، أو أذنت يل أن أعطيها لفالن فإنه يقبل قوله فيه.
طلب أحدمها نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم يقسم فقوله: )وإن أودع اثنان مكيالً أو موزوانً 

نصفَّي أي:   إليه( : صورة ذلك: إذا أودعك اثنان كيس بر، أو أرز، أو مسن، أو متر، وقاال: هذا بيننا
كل منهما له نصف، فجاء أحدمها وقال: أان حمتاج، وشريكي يف هذا الظرف غائب، فأعطين نصييب، 

 فلك أن تعطيه؛ ألنه طلب حقه.
لو كان شريكه حاضراً ولكن امتنع، وقال: ال حاجة يل اآلن يف هذا الكيس، لست حباجة إىل وكذلك 

ه وشريكه نصيبه، ويقسم نصفَّي ابملكيال أو هذا األرز وال إىل هذا السمن، فإنه يعطى صاحب
 ابمليزان، مث يعطى نصيبه.

مكيلة، واملوزون: إذا كان  م أهنااملكيل: مثل األدهان واأللبان، وكذلك احلبوب والثمار، فهذه تقد
فيقسم بينهما ويعطى هذا نصيبه، ويبقى نصيب  -يعين شيء يوزن-بينهما مثاًل: قطن أو صوف 

 اآلخر حىت أييت.
وله: )وملودع ومضارب ومرهتن ومستأجر إن غصبت العَّي املطالبة هبا( أي: إذا غصبت العَّي ق

، فإن لك حقاً أن تطالب به، فإذا قال: ه واحداملودعة، كما لو أودع عندك إنسان كتاابً وغصب
الكتاب ليس لك، أو الكيس ليس لك، أو البعري ليس لك، فقل: إنه أمانة عندي، صاحبه أودعه 

 فأان وكيل على أن أحفظه، فلك أن تطالب الغاصب حىت تسرتجعه.عندي 
فتسمى هذه مضاربة يننا، وكذلك: املضارب: إذا أعطاك إنسان عشرين ألفاً وقال: اجتر فيها والربح ب



وتسمى قراضًا، فأنت منك العمل وهو منه املال، فلو غصبت هذه العشرون األلف فإنك تطالب 
فتطالب الغاصب حىت يعيد إليك ما أخذه من هذا املال الذي هو وديعة الغاصب؛ ألهنا أمانة عندك، 

 عندك، ولك فيه حق وهو بعض الربح، ولصاحبه حق، فأنت املوكل.
ن: إذا رهن عندك إنسان شاة أو كيساً أو سيفًا، مث غصبه غاصب، فإنك تطالبه أنت املرهتكذلك 

قريباً للمالك، ولو قال: هذا البعري بعري  أيها املرهتن، ولو كان غري ملكك، ولو كان ذلك الغاصب
 أخي فإان أحق به، أو بعري ابن عمي، أو كيس جاري وقرييب فغصبه منك بغري حق، فإنك تطالبه؛

 وديعة عندك.ألنه 
 واثنيًا: أنه وثيقة قبضته وأمسكته حىت حيل دينك وتبيعه إذا مل يوفك الراهن.

أايً كانت العَّي املؤجرة، فلو أنك استأجرت بيتًا، فجاء  وكذلك املستأجر: له أيضًا: مطالبة الغاصب،
 إنسان فغصبك وأخرجك، فإنك تطالبه.

 و مل يكن الكتاب لك.بة، ولأو استأجرت كتاابً فغصب منك، فلك املطال
أو مثاًل: استأجرت سيارة تركبها فغصبت منك، أو بعرياً تركبه، أو بقرة حتلبها، فالغاصب يطالبه 

كانت مستأجرة عنده؛ ألهنا أمانة عنده، واملال املضارب، والعَّي املرهونة، والعَّي   املغصوب منه إذا
ذا غصبها غاصب فله مطالبة ذلك ده، فإاملستأجرة كلها وديعة وكلها أمانة عند من هي يف ي

 الغاصب.

(44/2) 

 

 ابب إحياء املوات
وملك املعصوم، وتسمى  هذا الباب يتعلق إبحياء املوات، وهي األرض املنفكة عن االختصاصات

 ها ملكها.موااًت؛ ألهنا أرض ميتة ليست ألحد، فمن أحيا
أو ال يشرتط؟ فاملشهور عن اإلمام أيب حنيفة اشرتاط إذن واختلف هل يشرتط فيها إذن اإلمام 

اإلمام، وكذلك رواية عن أمحد، ويف هذه األزمنة يرتجح عدم اإلحياء إال إبذن اإلمام، نظراً إىل كثرة 
يغلب عليهم اهللع، وكذلك االستكثار، فيأخذون ما ليسوا حباجة إليه وأيضًا: قد حيصل فيها من 

إبذن اإلمام؛ فلذلك العمل يف هذه البالد: على أن اإلحياء يشرتط فيه إذن  شقاق ونزاع إذا مل تكن
 اإلمام.

فإن البالد  قوله: )ومن أحيا أرضاً منفكة عن االختصاصات( : هناك ما يسمى ابألرض املختصة،



حباجة إىل مراعي وحباجة إىل مرتفقات، فتسمى هذه خصائص البلد، فليس ألحد أن حيييها؛ ألنه 
البلد، وكذلك أيضًا: اإلنسان إذا بىن داراً كان حباجة إىل األرض اليت أمام بيته، موقف  يضر أبهل

 اختصاصات.مناخة، وملقى كناسته، أو موقف سيارة، فليس ألحد أن يضايقه، فتسمى هذه 
قوله: )ملك معصوم ملكها( : وكذلك: إذا مل يكن فيها ملك ملعصوم، واملعصوم: هو املسلم 

ان فيها ملك لذمي ولو كان كافراً مل متلك ابإلحياء؛ ألنه قد ملكها ذلك املعصوم والذمي، فإذا ك
 وابلطريق األوىل إذا كان مسلمًا، فال حيل ألحد أن حيييها.

-اإلحياء يف دار احلرب، فإذا كانت األرض يف دار حرب وليست يف دار إسالم مث اختلف أيضًا: يف 
فسبق إنسان وأحياها، إن قيل: إنه ال ميلكها؛ وذلك ألهنا  -يعين: أهل تلك البلد حماربون للمسلمَّي

 ال متلك إال ابالغتنام، أي: ال متلك إال أبخذها غنيمة، فإذا مل تكن غنيمة فال حيصل اإلحياء.
الثاين: أنه ميلكها ولو كانت يف أرض حرب، والعمل على أنه ميلكها إذا أحياها إحياء شرعيًا،  والقول

 ما حيوزه املسلم كغنيمة أيخذها من بالد احملاربَّي. ويكون ذلك من مجلة
أن مينح اإلنسان -وإذا قيل: أبي شيء حيصل اإلحياء؟ يقال: يف هذه البالد حيصل ما يسمى ابملنح 

اً كان يسمى )إقطاعًا( أن يقطع اإلمام أرضاً ملن حيييها، كما يف حديث )أن النيب صلى وقدمي -أرضاً 
 بن حجر أرضًا( . هللا عليه وسلم أقطع وائل

يعين: قال له: هذه األرض لك اغرس فيها واستغلها، فيكون هذا املقطع أحق هبا، فإما أن حيييها، 
 هذه األزمنة إذا منحت، تشرتط أنك حتييها يف وإما أن يتحجرها، وإما أن يعجز عنها، والدولة يف

نه يستحق أن تنزع منه وتعطى ملن ثالث سنَّي مثاًل، أو مخس، أو ست وحتدد له مدة، فإذا مل حييها فإ
حيييها، حىت تستغل، فإن فيها منفعة فتستغل منفعتها، فمن أمسكها وتركها موااتً عشرات السنَّي 

 فقد أضاع منفعتها.
حبوزها حبائط منيع( أي: أبن يعين يبين عليها جداراً من مجيع اجلهات، وهذا اجلدار وقوله: )وحيصل 

ال تدخلها الغنم، وال البقر، وال الكالب، بل يردها هذا اجلدار، فمن ال بد أن يكون منيعًا، حبيث 
 أحاط عليها حائطاً فقد أحياها، واستحق أهنا تبقى يف ملكه، واعترب قد عمرها.

)أو إجراء ماء ال تزرع إال به( أي: إذا أجري عليها ماء فإهنا متلك هبذا، والعادة أن  الثاين: قوله:
 املاء، وعادة أنه جيري بسواقي.الزراع يبذرون مث جيرون 

ويف هذه األزمنة يقوم مقامها ما يسمى ابلرشاش، ويعترب سبباً يف التملك، فإذا بذر فيها مث رشها هبذا 
 ملكها، وصار أحق هبا هو وأهله من بعده. الرشاش الذي يسقى به الزرع

ها وزرعها ملكها، وأما أن من مسافة ثالثة كيلو مع سواقي إىل أن وصل إلي -مثالً -ولو أجرى املاء 
أييت مباء يف قراب أو يف سيارة مث يصبه عليها فال ميلكها واحلال هذه؛ وذلك ألنه يؤدي إىل أن كل 



ل: ملكت هذه البقعة! فال بد أن جيري املاء، إما مع سواقي أو أحد أييت بقربة ويصبها يف مكان ويقو 
 ما أشبه ذلك من أانبيب الري.

أو على املطر، ال ميلكها؛ وذلك ألنه ما أجرى إليها ماء، بل املاء الذي سقاه  وما زرعه على الّطل،
 هبا ماء السماء، فال ميلكها واحلال هذه، ولكن يكون أحق هبا ما دام زرعه ابقياً.

قوله: )أو قطع ماء ال تزرع معه( ، كما لو جاء إىل أرض قريبة من األهنار، أو من البحر، مث حبس 
ومنعه، وكانت مستنقعًا، فإنه ميلكها واحلال هذه؛ ألهنا قبله ال تصلح أن تزرع، فقد   املاء الذي فيها
ذي ميد إليها من فدفن ذلك املستنقع، أو حجز املاء ال -قطعة حبر أو قطعة هنر-كانت مستنقعاً 

 البحر أو من النهر، فيملكها بذلك.
ًَ فإنه ميلك حرميها، وورد يف حرمي الب ئر خالف: فمنهم من يقول: حرمي البئر وكذلك: إذا حفر بئرًا

مد رشائها، ومنهم من يقول: حرميها مخسة وعشرون ذراعاً من كل جانب إذا كانت بئراً جديدة، وإذا  
راعاً من كل جانب، وورد يف ذلك حديث: )للبئر البدي مخسة كانت قدمية فحرميها مخسون ذ

ئر القدمية، وإذا وجدت بئراً قدميًة قد اندفنت، وعشرون ذراعًا، والعادي مخسون ذراعًا( ، العادية: الب
وليست ألحد وال يعرفها أحد، مث إنك أحييتها، وحفرهتا من أعالها حىت أخرجت ماءها، وحىت 

من كل جانب: مخسون ذراعًا، وأما البئر الزراعية  -يعين: محى-ا حرمياً وصلت إىل قعرها، فإن هل
ها ثالمثائة ذراع من كل جانب إذا كانت للزرع، خبالف ما اليت تزرع عادًة، فذهب بعضهم إىل أن حرمي

فإنه يكفيه مخسة وعشرون أو مخسون،  -يعين: االرتواء منها-إذا كانت لسقي الدواب، أو االمتياح 
ستَّي ذراعًا، أو عمقها مخسَّي ذراعًا،  -وهي بدية-ت ال تكفي لعمقها، أبن كان عمقها وإذا كان

ًً وقد رأينا آابراً يف مشال ا ًً وذكروا لنا أن هناك بئراً  -ليس ذراعاً -ململكة عمقها أكثر من ستَّي ابعًا
وعادهتم أهنم عمقها قريب من تسعَّي ابعًا، ففي هذه احلالة هم حباجة إىل أن يكون محاها مد رشاها، 

، مث يربطون طرف احلبل ويضعونه على البكرة، مث -حبل-جيتذبون املاء ابلدالء، والدلو معلق يف رشا 
ويف هذه األزمنة على سيارة جيتذبوا الدلو من البئر إىل أن خيرج، فرمبا  -بعري مثالً -يربطونه على دابة 

 ك هي حباجة إىل مد رشاها.يكون طول الرشا حنو ثالمثائة ذراع أو قريباً منها؛ فلذل
 فاحلاصل: أن من حفر بئراً إىل أن وصل إىل املاء فإنه ميلكها وميلك حرميها.

ا غرس شجراً فيها مما ال يعيش إال ابلغرس، يعين: أخرج املاء من البئر مث غرسه حوهلا ملك وكذلك إذ
ع ملك، وكذلك إذا غرس ما غرسه كما ميلك ما زرعه، وإذا أخرج املاء وزرع به زرعاً ولو مائة اب

أترجًا، أو  غرساً وسقاه من هذه البئر أو جذب ماء من بئر بعيدة وسقى ذلك الغرس: خنالً أو تينًا، أو
 من الشجر الذي ال يقوم على ساق كبطيخ وقرع وحنوه، ملك األرض اليت غرس فيها.

اعه ما مل يضر( ، أي: يقول بعد ذلك: )ومن سبق إىل طريق واسع فهو أحق ابجللوس فيه ما بقي مت



ا من الناس من يكون معه بضاعة قليلة وحيتاج إىل أن يبسط بساطاً وينشر عليه بضاعته، ويعرضه
للمشرتين فإذا كان الشارع واسعاً وجاء إنسان وبسط بساطه يف جانب من هذا الطريق، وترك فيه 

بذلك املكان؛ ألنه سبق متاعه يف صندوق ثقيل، أو حنو ذلك، وكلما أصبح نشر بضاعته فهو أحق 
، وقالت: إليه، ولو طالت مدة بقائه فيه، وكذلك إذا منح من قبل البلدية، وإذا أعطته البلدية قطعة

أنت تستحق هذه القطعة، ابسط فيها بساطك وانشر فيها بضاعتك، حىت تستغين عنها، أو جتد ما 
 تستأجر به دكااًن، فإنه أحق هبذا املكان ولو طالت املدة.

(44/3) 

 

 ابب اجلعالة
اجلعالة: عرفها الشارح بقوله: أن جيعل شيئاً معلوماً ملن يعمل له عمالً معلوماً أو جمهوالً بعوض 

 معلوم.
ار هلا يف: )جمهواًل( قوله: )كرد عبد( ويف املنت احملقق: )ال كرد عبد( فـ"ال" هنا زائدة، وهو تكر 

 والصواب )جمهوالً كرد عبد( يعين: بدون "ال".

(44/4) 

 

 صورة عقد اجلعالة
من أمثلة العمل الذي جتعل عليه اجلعالة: رد عبد آبق، ورد لقطة، وبناء حائط؛ فهذه أمثلة للجعالة، 

 هذا اجلدار فله معناه: أنه ال يتفق مع إنسان، ولو اتفق معه لكانت إجارة، ولكن يقول: من بىن يل
دراهم -عشرة، أو من رد اللقطة اليت فقدهتا مائة، أو من رد شايت اليت هربت، أو اليت ضاعت فله 

 من أتى هبذه اللقطة فله مائة أو فله عشرة فنسمي هذا جعالة. -أو سيفاً مثالً أو ثوابً أو كيساً 
بعد علمه استحقه، وأما من فعله أي: جعاًل، ال أنه أجرة، فمن عمل هذا العمل استحقه، ومن فعله 

 قبل علمه فإنه يعترب متربعاً.
أتيته ذكر لك أنه وعرفتها، وأتيت هبا، وأنت ما علمت، فلما  -ضالة-اًل: وجدت شاة فالن فلو مث

قد جعل ملن جاء هبا عشرة، فال تطالب هبذه العشرة؛ وذلك ألنك متربع وحمسن يف إتيانك هبا، 
رفت أنه كيس فالن، مث أتيته به، اعتربت متربعًا، فليس لك املطالبة، وكذلك لو سقط منه كيس، وع



ربعاً قبل أن أيتيك أو وال تطالب بقولك: إنه أعطى ملن جاء ابلكيس عشرة أو مخسة العتبارك مت
قبل أن تعلم، وهكذا لو قال: من حفر هذه البئر إىل املاء فله ألف، ومن بىن هذا اجلدار وأقامه على 

ا، فله مائة أو مخسمائة، فعلم بذلك إنسان أو مجاعة وعمروا وبنوا، فإهنم يستحقونه، صفة كذا وكذ
م، وإذا كان بعضهم أشد أو أكثر عمالً  وإذا كانوا مجاعة اقتسموا اجلعل بينهم على حسب أعماهل

 استحق زايدة.
 هذه هي اجلعالة.

(44/5) 

 

 حكم اجلعالة
ه أن يفسخه، وله أن يقول: قد رجعت عن قويل، ولن اجلعالة عقد جائز وليست عقداً الزمًا، فل

وأان أعطي من رد ضاليت أو لقطيت شيئًا، وأان الذي سوف أطلبها، وال أعطي شيئاً على بناء اجلدار، 
الذي سأبنيه، ففي هذه احلال إذا فسخ فإنه ال شيء ملن فعلها بعد الفسخ، لكن لو عمل العمل قبل 

مت أنه جعل ملن رد بعريه عشرة، ووجدت البعري وأقبلت به، وملا أن يصل إليه خرب الفسخ، أي: عل
نفسه، ولكنك قد أقبلت جاءك أانس وقالوا: إنه قد رجع وقال: ال يرده أحد، اتركوا البعري يرعى ب

 أتيت به؛ فتستحق أجرة بقدر عملك، كما لو أتيت به إىل البلد قبل أن تعلم أنه أبطل اجلعالة.
ال: من بىن يل جداراً طوله كذا فله مائة، مث إن إنساانً بىن ربع اجلدار أو ثلثه، وكذلك لو أن إنساانً ق

عالة عليه، أما لو بىن نصفه أو ثلثه، مث مث ترك البقية، فال يستحق شيئًا؛ ألنه مل أيت مبا جعلت اجل
رة جاء صاحب اجلدار، وقال: رجعت ال أبذل له شيئًا، ففي هذه احلال يلزمه أن يعطي العامل أج

عمله، فإن بىن نصف اجلدار فله نصف اجلعالة، وإن بىن ثلثه فله ثلثها، وهكذا إذا فسخ اجلاعل 
 فللعامل أجرة ما عمله.

(44/6) 

 

 من أحكام اجلعالة
قوله: )إن عمل غري معٍد ألخذ أجرة لغريه عمالً بال ُجْعل، أو معٍد بال إذن فال شيء له( ، ملاذا؟ ألنه 

ليه شيئًا، أو رأيت بعرياً يت جداراً متصدعاً فهدمته وأقمته، ومل جيعل صاحبه ععمله متربعًا، فلو رأ



هارابً شارداً فوجدته، ومل جيعل صاحبه عليه شيئًا، فهل تستحق شيئًا؟ ليس لك جعالة، وال تستحق؛ 
ال ألنك متربع هبذا العمل، أو رأيت ثوابً متسخاً فغسلته أو كويته، وهو مل جيعل أجرًة أو جعالة، ف

 تستحق شيئًا؛ ألنك متربع.
رأيت إبله وردت على ماء وهي ظمأى وسقيتها، وهو مل جيعل أجرة وال جعالة وكذا: لو سقيت إبله، ف

 ملن سقاها، فال شيء ملن سقاها؛ ألنه متربع.
هذا معىن قوله: )وإن عمل غري معٍد ألخذ أجرة لغريه عمالً بال جعل، فال شيء له( ؛ وذلك العتباره 

، أو -يعين: ما أمر به-طحن دقيقاً بال ُجْعل  ًا، فمن خاط ثوابً بال ُجْعل أو غسله بال ُجْعل، أومتربع
 رد بعرياً بال ُجْعل، أو نسخ كتاابً بال ُجْعل، فكل من فعل ذلك اعترب متربعاً وال شيء له.

 شيء لك.وكذلك قوله: )معٍد بال إذن( إذا كان معداً للجعالة، ولكن فعلته بدون إذنه، فال 
شى أن ميوت حرثه أو شجره، فحفرهتا حىت يكون فيها يعين: ما أذن لك أن حتفر بئره، ولو قلت: أخ

ماء، أو أحصد زرعه بدون أن أيذن يل ولو مل جيعل جعالة، أحصده حىت ال أتكله الطري أو الوحوش 
 والدواب فليس لك جعل؛ وذلك ألنه ما أذن لك.

 ر أو فالة فله أجر مثله( .قوله: )إال يف حتصيل متاع من حب
ا سقط متاعه يف حبر، سقط منه كيس يف حبر فأنقذته، أو متاع أوان فأنقذهتا، وهذا مستثىن، فمثاًل: إذ

ففي هذه احلال لك أجرة املثل، وكذلك لو وجدت له كيساً يف صحراء وعرفت أنك إذا مل أتخذه 
وعرفت أنك إذا مل تنقذها ماتت، أو وجدت شاة ضالة  -سيأخذه اللصوص وحنوهم-فإنه سيلتقط 

 يعاً لك على هذا أجرة املثل.أو تلفت، فتستحق تشج
 يقول: )ويف رقيق دينار أو اثنا عشر درمهًا( .

يعين: العبد إذا هرب، وقد ورد عن بعض الصحابة أهنم قدروا أجرة رده ديناراً أو اثنا عشر درمهًا، 
ه يستحق ذلك، والدينار: يقدر أبربعة أسباع اجلنيه فإذا أبق العبد وجاء به إنسان إىل صاحبه، فإن

 لسعودي، والدراهم: اثنا عشر درمهاً يف ذلك الوقت، وهي مقابل الدينار.ا

(44/7) 

 

 ابب اللقطة
اللقطة هي: مال أو خمتص ضل عن ربه، وتتبعه مهة أوساط الناس، يعين: مال وجدته ساقطاً يف أرض 

سهم الفقهاء قسموا الناس إىل ثالثة أقسام: القسم األول: نفو تتبعه مهة أوساط الناس؛ وذلك ألن 



ضعيفة: لو سقط منه رايل الهتم به، ورجع يطلبه، ولو سقط منه رغيف خبز لذهب يطلبه، وحلزن 
 له، وجعل ينادي من وجده.

القسم الثاين: رفيعة أنفسهم، لو ضاع من أحدهم مائة أو مئات ما مهه ذلك، وال اهتم بطلبها؛ 
 لكثرة ماله، وعزة نفسه.وذلك 

: عوامهم، وهؤالء إذا سقط من أحدهم خبزة، مل يهتم هبا ومل القسم الثالث: أوساط الناس، يعين
 يسأل عنها، أو قضيب عصا مل يهتم بذلك، أو مترة أو حنوها مل يهتم هبا.

أو ضاع  وإذا سقط من أحدهم عشرة رايالت أو عشرون رايالً رجع يتتبع أثرها، ويسأل: من وجدها؟
يهتم ملا هو دون ذلك، فال يهتم للرايل أو الرايلَّي  منه ثوب قيمته عشرة أو حنو ذلك، وغالباً أنه ال

 أو ما أشبهها، وال يهتم ابخلبزة أو ابحلبل أو حنو ذلك.
فاحلاصل: أن األشياء اليت ال تتبعها مهة أوساط الناس ال حيتاج ملتقطها إىل أن يعرفها، بل من وجدها 

 بل والثوب بدون تعريف( .، قد ورد أن بعض الصحابة قالوا: )رخص لنا يف التقاط احلملكها
وثبت يف احلديث الصحيح: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم وجد مترة يف الطريق فرفعها، وقال: لوال 
  أين أخشى أن تكون من الصدقة ألكلتها( ، فهو دليل على أهنا ال حتتاج إىل تعريف، فمثل مترة، أو

 كسرة خبز، أو ما أشبه ذلك، مثل هذه ال تعرف.

(44/8) 

 

 أنواع اللقطة
ولذلك قسموا اللقطة إىل ثالثة أقسام: القسم األول: ما ال تتبعه مهة أوساط الناس: كرغيف، أو 

 أو ما أشبه ذلك، فهذه ال تعرف. -يعين: سري النعل-سوط، أو عصا، أو شسع 
صغار السباع: كخيل، وإبل، وبقر، ومحر وحنوها، فهذه ال تلتقط  لضوال اليت متتنع منالقسم الثاين: ا

وال متلك بتعريفها، وقد ورد يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن اللقطة؟ فقال: 
)اعرف عفاصها ووكاءها، مث عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإال فهي لك أو استنفقها، ومىت جاء 

فها فأعطها له، فقيل: فضالة اإلبل؟ فغضب وقال: مالك وهلا، معها يوماً من الدهر فوص صاحبها
سقاؤها وحذاؤها، ترد املاء وأتكل الشجر، حىت أيتيها رهبا، فقال: فضالة الغنم؟ فقال: خذها، فهي 

الذئب -لك، أو ألخيك، أو للذئب( ، فيقاس على اإلبل اخليل؛ ألهنا هترب فال يدركها السبع 
فإهنا متتنع من الذائب العادية، وال تقدر على افرتاسها غالبًا، ولكن قد تفرتس وكذلك البقر،  -حنوهو 



 إذا اجتمع عليها اثنان أو ثالثة، وكذلك اإلبل قد جيتمع عليها ثالثة من الذائب أو أربعة.
 القسم الثالث: بقية األموال.

 ا ال يلتقط، وال يعرف.ة أوساط الناس، فهذفاحلاصل: أن الضوال ثالثة أقسام: األول: ال تتبعه مه
الثاين: ما ميتنع بنفسه من صغار السباع، كاخليل واإلبل والبقر، فيحرم التقاطها، وال متلك ابلتعريف، 

 ولو عرفها عشر سنَّي.
واملصاغ: حلي الذهب أو الفضة، واألمتعة،   -الدراهم والداننري-الثالث: بقية األموال، كاألمثان 

لقدور واألواين، والدواب والغنم ضأانً أو معزًا، والفصالن، وهي: والفرش، واألدفئة واكاألقمشة 
أوالد اإلبل الصغار، والعجاجيل: أوالد البقر، وهي مجع عجل، فهذه ملن أمن نفسه عليها أخذها، 

 وأما إذا مل أيمن نفسه عليها فال أيخذها.
كأن خياف على الشاة أن أكد إذا خاف عليها،  وعليه حيمل حديث: )ال يؤوي الضالة إال ضال( ، ويت

تفرتس، أو خاف على الدراهم أن تلتقط، فيلتقطها من خيفيها، وكذلك إذا خاف على بقية املتاع  
كحقيبة مثاًل: ويعرف أن صاحبها سوف أييت قريبًا، وأنه إذا مل أيخذها اختطفت ففي هذه احلال 

 حيفظها.
ا إذا مل أيمن نفسه وخشي أن نفسه تطمع يعين: التقاطها، وأميقول: )فلمن أمن نفسه عليها أخذها( 

يعترب ظاملاً أبخذها، بل عليه أن  -واحلال هذه-فيها وخيفيها وهو يعرف أهلها أو ال يعرفهم، فإنه 
يرتكها؛ ليأخذها من حيفظها، مث إذا أخذها فعليه حفظها، وال جيوز له إمهاهلا؛ وذلك ألهنا دخلت يف 

أنه أتى ابلشاة وأدخلها مع غنمه مث بعد ذلك أخرجها، لها فإنه يضمن، فلو عهدته، وإذا أمه
 فافرتست، فإنه يضمنها؛ وذلك ألهنا دخلت يف ضمانه، فعليه أن حيفظها.

وكذلك لو أخذ احلقيبة مثاًل، أو اجلراب أو الكيس، مث جاء به إىل بيته، مث رده إىل مكانه، فإنه 
وأزاهلا من موضعها، ورمبا أن صاحبها جاء بعد ا اليت كانت فيها، يضمن، وما ذاك إال أنه أزال مكاهن

 شهر فلم جيدها، وأيس منها، فإذا ردها فإنه يضمن، وجيب بعد ذلك تعريفها.

(44/9) 

 

 تعريف اللقطة
التعريف: هو النداء عليها يف جمامع الناس غري املساجد حوالً كاماًل، كما يف حديث زيد بن خالد 

 كامالً.  يقول: )مث عرفها سنة( ، أي: حوالً 



أبواب املساجد وال يذكر صفتها كلها، فإذا كانت أي: سنة هاللية، ينادي عليها يف األسواق و 
دراهم، قال: من فقد نقودًا؟ وال يقول: من فئة مائة، أو من فئة مخسمائة، فإذا جاء صاحبها، فإنه ال 

مثاًل، أو يف بوك، أو ما أو أهنا يف خرقة  -مثالً -بد أن يصفها أهنا من فئة رايل أو من فئة مخسة 
 أشبه ذلك ويصف عفاصها.

خرقتها اليت هي فيها، وكذلك: إذا كانت حليًا، يقول: من فقد احللي؟ واحللي إذا جاء صاحبه  أي:
قال: صفه لنا؟ فإن قال مثاًل: قالئد أو أسورًة أو خواتيم، أو أقراطًا، فإذا وصفها ووصف عددها كم 

من األرز،  أطعمة، أي نوع من الطعام؟ -مثالً -ر جنسها إذا كانت هي؟ وزنتها، وهكذا أيضًا: يذك
من أي نوع من التمر؟ من أي نوع من الثياب؟ طوهلا وعددها، فال بد أن يذكر ذلك، الذي أييت 

 ويصفها.
مث بعدما ميضي احلول، ميلكها حكمًا، أي: حيكم أبهنا للملتقط؛ ألنه جاء يف احلديث: )إن جاء 

وكذلك إن كانت من لك( ، ويدخلها يف ماله، ولكن بعد أن يكتب أوصافها، صاحبها وإال فهي 
الدواب، من الغنم أو من أوالد البقر أو أوالد اإلبل، فإنه يذكر أوصافها ولوهنا وسنها عندما وجدها، 

 وإن كانت من الدراهم كتب أوصافها يف دفرت مثاًل، وكذلك: بقية أوصافها وحنوه.
ها، ووكاءها، مث معرفة ذلك، لقوله عليه الصالة والسالم: )اعرف عفاص وحيرم تصرفه فيها، قبل

 عرفها( ، وعاءها: اخلرقة اليت هي هبا إن كانت دراهم، وكذلك إن كانت حليًا، وكذلك نوع الكيس.
 )وكاءها( يعين: اخليط الذي تربط به.

 وقدرها( .)وعفاصها( يعين: اإلانء اليت هي فيه، والعفاص: هو الوعاء أو اخلرقة، )
 يعين: عددها، مائة أو ألف أو حنو ذلك.

 جنسها( : أهنا من فئة مائة أو من فئة مخسَّي أو من فئة مائتَّي، وال يلزم أن يعرف أرقامها.)و 
يعين: نفس العمالت اآلن فكل ورقة هلا رقم، واإلنسان ال يستحضر أرقامها، ومىت جاء صاحبها 

 َّي أو عشرات السنَّي.فوصفها لزم دفعها إليه ولو بعد عشر سن
ريه مكانه فلقطة( ، وكذلك: من أخذ ثوبه يف محام أو حنوه فوجد مث يقول: )ومن أخذ نعله ووجد غ

ثوابً غريه فإنه لقطة، ولكن يف هذه احلال، إذا حتقق أن صاحب هذه النعل هو الذي أخذ نعله، فإنه 
 فإنه يلبسها إىل أن جييء صاحبها. أيخذ قدر نعله من هذه النعال، وإذا كانت متقاربة أو متساوية

لتقط اللقطة، مث يكتمها ملدة شهر أو شهرين أو أشهر، مث بعد ذلك يسأل، ويقول: وكثري من الناس ي
وجدت لقطة، كيف أعرفها؟ فنقول له: قد أخطأت؛ وذلك ألنك كتمتها يف هذه املدة، وصاحبها 

األخبار، فإذا مل يسمع من ينشدها وال من يهتم هبا يف األسبوع األول، ويف الشهر األول، ويتسمع 
 منها، وظن أهنا سرقت، وأن الذي أخذها خيفيها وال يبديها. يعرفها أيس



فالواجب أن يبدأ يف التعريف من اليوم األول الذي وجدها فيه، ففي األسبوع األول يعرفها يف كل 
، وعند أبواب املساجد وإذا مل يوم مرتَّي أو ثالث مرات، ويكون التعريف يف األسواق ويف اجملتمعات

 رفها، وأجرهتا تكون منها.يقدر فإنه يؤجر من يع
يقول مثاًل: اي فالن! عرف لقطة من ذهب أو من نقود أو ما أشبه ذلك، ففي األسبوع األول يعرفها  

كل يوم مرتَّي، مث يف األسبوع الثاين يعرفها كل يوم مرة، ويف الثالث كل يومَّي مرة، ويف الرابع كل 
أسبوع مرة، كيوم اجلمعة مثاًل، ويف هذه األزمنة  أسبوع مرتَّي، مث بعد ذلك، يعرفها بقية السنة، يف كل

ميكن أن يكتفى ابإلعالانت ويعلن عنها يف الصحف، ويعلن عنها يف اإلذاعة وغريها، ويكون ذلك 
 مما يلفت انتباه صاحبها يف تتبع اإلعالانت.

يف ماكن القريبة من مكاهنا الذي سقطت فيه، فإذا وجدها وكذلك أيضًا: يكون التعريف يف األ
السوق، فإنه يعرفها يف هذا املكان وما قرب منه، وإذا وجدها يف طريق عرفها قريباً منها، وكثرياً ما 

يسقط منها بعض األمتعة فتحتاج إىل تعريف، ففي هذه  -السيارات الناقلة-يسقط من السيارات 
فهذا الذي كتمها ليت يظن أن صاحبها يهتم هبا وأييت إىل ذلك املكان، احلال يعرفها يف األماكن ا

شهراً أو أشهرًا، مث بدأ يعرفها هل ميلكها بعد السنة؟ نقول: ال ميلكها، بل تكون عنده كأمانة أو 
يدفعها إىل بيت املال أو إىل القضاة أو ما أشبه ذلك، ويستثىن من ذلك أيضًا: لقطة احلرم، فقد ورد 

قطت فإهنا ال متلك، بل تبقى، حىت جيد ا يدل على آكدية تركها، فال تلتقط لقطتها، وإذا التفيها م
 صاحبها، فإن مل جيده فإهنا توضع يف راتج الكعبة، يعين: يف مصلحة البيت احلرام، لئال يتهاون هبا.
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 ابب اللقيط
لتمييز( ، والغالب أنه إذا نبذ ال يعرف قوله: )اللقيط: طفل ال يعرف نسبه وال رقه، نبذ أو ضل، إىل ا

أو يف مسجد، مث  نسبه، والغالب أنه ابن زان، فكثرياً ما تزين املرأة وإذا وضعت نبذت طفلها يف طريق
هناك من أيخذه ويربيه، ويتوىل حضانته، فاللقيط قد يكون ابن عهر، وقد يكون طفالً ضجر منه 

لقاه، وكذلك قد يضل من أهله وال يعرف أهله، فإما أنه أهله، وال يريدونه، ويريدون أن يضمه من ي
فإهنم يهتمون ويسألون عنه  وإما أنه اته وضل، والعادة أنه إذا ضل  -يعين: طرحه أهله عمداً -نبذ 

كثريًا، أما إذا كان مميزاً فإنه يعرب عن نفسه، فإذا بلغ السابعة فاألصل أنه يتكلم ويعرب عن نفسه، 



ه ويعرف أهله، فال يكون واحلال هذه لقيطًا، بل حيفظ إىل أن جيده أهله، ويسمي نفسه، ويعرف أاب
 أو يصف مكان أهله.

(44/11) 

 

 حكم االلتقاط
قوله: )والتقاطه فرض كفاية( ؛ ألن أخذه من مصلحته خمافة أن يهلك؛ ألنه إذا مل يؤخذ تعرض 

 للهالك؛ لعدم معرفته ملصلحة نفسه، فمن وجده فإنه أيخذه.
 يف برية إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، فقال عمر )عسى رجالً جاء بطفل وجده ضاالً  وورد أن

الغوير أبوسا( وهذا مَثل يضرب ملن جاء خبرب عجيب، فأخربه أبنه وجده اتئهاً أو ضااًل، فقال عمر: 
ه، وتربيته )لك والءه وعلينا نفقته( ، معىن ذلك: أننا ننفق عليه من بيت املال، والؤه: يعين: حضانت

ت حمتسب، وإذا مل حيتسب أو كان عاجزاً فإنه يوكل به أبجرة من حيضنه وينفق وحفظه عليك فأن
 عليه ويربيه، كما يف هذه البالد؛ فإن هناك حضانة ملثل هؤالء.

وكذلك أيضًا: هناك من يتوىل تربيتهم وتنشئتهم وتدريسهم، وتعليم من ليس له والد أو ال يعرف 
ن فالن، وال يعرف هل هو رقيق أم حر، فالتقاطه فرض  لقيط ال يعرف نسبه وأنه ابوالده، فهذا ال

 كفاية.
قوله: )فإن مل يكن معه شيء وتعذر بيت املال، أنفق عليه عامل بال رجوع( فتارًة أهله جيعلون معه 

أكسيًة أو مااًل، يربطون معه مثاًل: شاًة لريتضع منها أو جيعلوا معه صرًة فيها دراهم، وجيعلون معه 
عليه من تلك النفقة، فما وجد قريباً منه أو معه فإنه له، وينفق عليه منه، فإن مل  حنوها، حىت ينفق

يوجد معه شيء، أنفق عليه من بيت املال؛ ألن بيت املال ملصاحل املسلمَّي، فإن مل يتيسر فعلى من 
رون أن ينفق عليه بقدر ما علم حاله أن ينفق عليه، ويلزم من علم حاله من املسلمَّي الذين يقد

حيتاجه، وليس له أن يرجع على أحد، بل جيعل ذلك من ابب االحتساب، ويعترب أخذه فرض كفاية، 
 وتعترب النفقة عليه فرض كفاية.

(44/12) 

 



 أحكام اللقيط
يقول: )وهو مسلم إن وجد يف بلد يكثر فيها املسلمون( فيحكم إبسالمه، وذلك ألن األصل يف 

ثرون م ولدوا على الفطرة، فإن كانت البالد كلها أهل ذمة، فإنه يلحق هبم، وإن كان األكاألوالد أهن
هم املسلمون أو فيها مسلمون كثري حكمنا أبنه مسلم، مث حيكم أبنه حر وال جيوز أن حيكم برقه؛ ألن 

 األصل يف املسلم احلرية.
وقال: هذا ولدي، فإن كان ذلك ممكناً  قوله: )وإن أقر به من ميكن كونه منه أحلق به( إذا جاء إنسان

على أال يكون جمهول النسب، وإن ادعى أنه مملوكه، فإنه حيلق به حرصاً على اتصال نسبه، وحرصاً 
 وأنه ولد من أمته، وكانت هناك دالئل، فإنه يعترب مملوكاً له، ولو كان ابن زان.

يدها؛ ألن الولد يلحق أمه ابحلرية والرق، وإذا كانت أمة مملوكة إلنسان وزنت، فولدها يكون رقيقاً لس
يقول: هذا ابين، قدم ملن معه بينة، فالذي معه شهود وإذا تداعى فيه أكثر من واحد، وكل واحد 

يشهدون أنه ابنه فإنه يقدم، وإذا مل يكن مع أحدمها بينة، عرض على القافة، فمن أحلقته القافة به 
 حلق به.

ه، وهناك أانس عندهم قوة نظر وقوة فكر، إذا رأوا األثر علموا أن والقافة: هم الذين يعرفون الشب
 أنه قريب منه أو أنه قريب من فالن. هذا أثر فالن، أو

وكذلك أيضًا: إذا رأوا إنساانً قالوا: قريب أو أخ لفالن بن فالن، فهؤالء القافة، ال شك أنه يعترب 
املدجلي؛ فإنه مر على أسامة بن زيد وزيد قوهلم إذا جربت إصابتهم، وقد دل على ذلك، قصة جمزز 

ما، فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض، ومسع بن حارثة وقد غطيا رءوسهما وقد بدت أرجله
ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فسر بذلك! وكان بنو مدجل فيهم قبيلة يعرفون الشبه واألثر، وكان 

أبيض مشرب حبمرة، فطعن بعض الناس يف نسبه، أسامة بن زيد أسود البشرة وأبوه زيد بن حارثة 
مها جمزز وقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض، سر بذلك وقالوا: ليس ابناً له، فعند ذلك ملا رآ

 النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألن أسامة حبه وابن حبه؛ لريد بذلك طعن الذين يطعنون يف نسبه.
الن اللذان يدعيان أنه ولدمها، فمن أحلقته القافة به إذا عرض هذا اللقيط على القافة، وعرض الرج

ض على واحد، فأحلق أبحدمها، مث عرض على الثاين فأحلقه ابآلخر، حلق به، فإن اختلف القافة عر 
 ففي هذه احلال، قيل: إنه خيري بينهما، وقيل: يقرع بينهما.

اللقيط الذي التقط وأحسن  وعلى كل حال، فهذا دليل على عناية الشرع مبصاحل املسلمَّي، مث هذا
يف بالده مسلمون، ولو كان املسلمون قلياًل، إليه حيكم أبنه مسلم وال جيوز أن يلحق ابلكفار إذا كان 

وكذلك أيضًا: يعتىن به فريَب تربية صاحلة حسنة، مبعىن: أنه يرَب على اإلسالم، وعلى معرفة دين 
أهل شرك أو حنو ذلك، حىت ينشأ على الفطرة  اإلسالم، ولو كانت البالد فيها نصارى أو يهود أو



عاىل فطر الناس على اإلسالم؛ وألن: )كل مولود يولد على اليت فطر هللا الناس عليها؛ ألن هللا ت
 الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه( .

إين  فاألصل أنه مولود على الفطرة، وقد ورد يف احلديث قوله صلى هللا عليه وسلم: )قال هللا تعاىل:
 نفاء.خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطَّي، وحرمت عليهم ما أحللت هلم( ، ومعىن: ح

 يعين: على الفطرة احلنيفية.
وكذلك أيضًا: يف هذه  -أي: على اإلسالم-فهكذا يرَب األوالد على الفطرة اليت فطروا عليها 

الطفل الذي هو لقيط، فالبد أن األزمنة يتساءل كثري من الذين يربوهنم؛ وذلك ألنه إذا نشأ هذا 
أسرته وقبيلته، فقد يستضيق نفسه، وقد يتعقد  يلحق نسبه إبنسان؛ ألنه إذا مل يعرف من أبوه وال من

يف حياته، وال يدري ما هو؛ فلذلك خيرتعون امسًا، يعين: امساً مناسباً ينطبق عليه ابن فالن بن فالن، 
قال: ابن إبراهيم ولو كان إبراهيم بعيدًا، وابن نوح ولو  إذا كان مثاًل: يصلح أن ينسب إليه، كأن ي

 ك.كان بعيداً أو ما أشبه ذل
وميكن أن ينسب إىل أٍب قريب، فإذا كان أهل البلد حمصورون، وميكن أن يكون من قبيلة كذا: من 

سرة قبيلة يربوع أو من قبيلة حنظلة، أو من الرابب من تيم، وهكذا حىت ال يتعقد، بل جيعل له أب وأ
به، وما يعرف به كيف  وحنو ذلك، وعلى املريب تربيته ابلتعليم، ويعلم تعاليم اإلسالم، ويعلم ما يفقه

 يعبد ربه، ويرَب على أركان اإلسالم، وعلى تعاليم تلك األركان، ويعلم الثالثة األصول وما يتصل هبا.
إذ ال يعتنون هبؤالء اللقطاء بل فهذا وحنوه، دليل على عناية الشرع وما يتميز به عن سائر األداين 

ى أال يكون هناك من يضيع نسبه، أو من يهمل يلقوهنم، وال يهتمون هبم، ومتيز اإلسالم حبرصه عل
فيتضرر به، إذا كان اإلسالم أيمر ابإلحسان إىل البهائم، وذكران قبل قليل: أنه ال جيوز إمهال البهائم 

  اإلنسان؟!حىت متوت مع القدرة على إنقاذها، فكيف ببين

(44/13) 

 

 األسئلة

(44/14) 

 



 اختالف السعر يف البيع
 
 

 السؤال
أان أشتغل يف حمل جتاري وأيتيين الزبون فيسأل عن سعر السلعة فأقول له مثاًل: خبمسَّي راياًل، وبعض 

مثاًل: أبربعَّي راياًل، فما حكم الناس يشرتيها بدون نقاش، وبعضهم يناقش يف السعر فيأخذها مين 
 ذا؟ وهل يلزمين أن أبيع للناس كلهم بسعر واحد؟ه

 
 اجلواب

املختار أنك تبيعهم بسعر واحد، وهو السعر املتوسط؛ ألنك إذا قلت: إن الثوب خبمسة عشر، وقد 
جاء إىل من قبلك، ووجده بعشرين فإنه سوف يشرتيه منك، وإذا جاءك إنسان وماكسك وراجعك 

آخر ومل يراجع واشرتاه ابلعشرين، فقد زدت على ذلك  أن اشرتاه خبمسة عشر، وجاء إنسان إىل
 اجلاهل، وكان األوىل أن جتعل سعرك واحداً.

وكثري من الباعة يزيد ويقول: الثوب خبمسة وعشرين، ويقول: إين إذا قلت: خبمسة عشر، مل يقبل 
لشراء، فإنه يح، فالعادة أن الواحد إذا أراد االزبون ألول مرة، بل ال بد أن مياكس، وهذا غري صح

 يسأل عدة دكاكَّي فيشرتي من أرخصهم سعراً.

(44/15) 

 

 حكم لقطة احلرم إذا كانت ال تتبعها أوساط الناس
 
 

 السؤال
ما حكم لقطة احلرم اليت ال تتبعها مهة أوساط الناس؟ وهل احلرم هو املسجد أو منطقة احلرم كلها، 

 زاكم هللا خرياً؟وج
 

 اجلواب



ة أوساط الناس كرغيف، أو حبل صغري مثاًل، أو عصا فال مانع من التقاطها، إذا كانت ال تتبعها مه
 واحلديث الذي قال فيه: )وال تلتقط لقطتها( يريد بذلك: اللقطة اليت تتبعها مهة أوساط الناس.

قطع الشجر فيها، وال جيوز تنفري الصيد  واحلرم: عبارة عن حدوده احملددة اآلن، وهي اليت ال جيوز
 ي حمددة أبعالم مبينة، فما كان وراءها فإنه ليس من حدود احلرم.فيها، وه

(44/16) 

 

 حكم لقطة الشاة
 
 

 السؤال
فوجد يف أحد األمكنة شاة يف الطريق  -وهو من سكان الرايض-رجل ذهب ليصطاد يف اجلنوب 

ل جيوز له ليس عندها أحد، فأخذها معه إىل الرايض ورابها، وهلا عنده اآلن مدة طويلة، فهالعام، و 
 بيعها وأكلها؟

 
 اجلواب

عرفنا أن الشاة عرضة للضياع وللسباع واهلالك؛ فلذلك ال ترتك، إال إذا ظن أن صاحبها أييت قريبًا، 
 فإذا ظن أنه قريب، وأمن عليها اخلطر؛ فليرتكها.

 ل يفضل أنه يتصدق بقيمتها، أو يتصدق هبا، حيث إنه فرط يف التعريف.ففي هذه احلا

(44/17) 

 

 [45شرح أخصر املختصرات ]
ية، حيث يتكفل جبانب كبري من النفقات على يعترب الوقف من أهم املوارد املالية يف الدولة اإلسالم

الفقراء واملساكَّي، وإصالح الطرق واجلسور أو بنائها، وعمارة املساجد ودور حتفيظ القرآن، وغري 
 ذلك.



هبا صاحبها وجه هللا، ودوام األجر له من بعد موته،  والوقف يعترب من املندوابت الشرعية اليت يبتغي
 ط جيب االلتزام هبا شرعاً.وله شروط وأركان وحدود وضواب

(45/1) 

 

 تعريف الوقف ودليله وصيغته
بقول وفعل دال عليه عرفًا، كمن بىن  قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: والوقف سنة، ويصح

 أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها.أرضه مسجداً أو مقربة، وأذن للناس 
 وصرحيه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت.

وشروطه مخسة: كونه يف عَّي معلومة يصح بيعها غري مصحف، وينتفع هبا مع بقائها، وكونه على بر، 
ي وعكسه، وكونه يف غري مسجد وحنوه على معَّي ميلك، وكون واقف انفذ ويصح من مسلم على ذم

 ف، ووقفه انجزاً.التصر 
 وجيب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطالق يستوي غين وفقري، وذكر وأنثى.

والنظر عند عدم الشرط ملوقوف عليه إن كان حمصورًا، وإال فلحاكم، كما لو كان على مسجد 
 وحنوه.

ه أو بين فالن على ولده أو ولد غريه فهو لذكر وأنثى ابلسوية، مث لولد بنيه، وعلى بني وإن وقف
فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أوالدهن من غريهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو 

 قومه دخل ذكر وأنثى من أوالده وأوالد أبيه وجده وجد أبيه، ال خمالف دينه.
ر اعة ميكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإال جاز التفضيل واالقتصاوإن وقف على مج

 على واحد[ .

(45/2) 

 

 تعريف الوقف ودليله
يعرف الوقف كما يف زاد املستقنع أبنه: حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة، ولذلك قالوا: إنه عقد الزم، 

 وقالوا: إنه ال يصح الرجوع فيه، وال يصح بيعه إال إذا تعطلت منافعه، فيباع ويصرف مثنه يف مثله.
 موت الواقف.غلب على الواقف؛ وذلك ألن األجر يستمر بعد والواقف يقصد األجر، هذا هو األ



مل يصب ماالً هو  -أي: ملكها-ودليله من السنة حديث عمر رضي هللا عنه: أنه أصاب أرضاً خبيرب 
أعجب عنده منها، فاستشار النيب صلى هللا عليه وسلم ماذا أفعل هبا؟ فقال: )إن شئت حبست 

 وابن السبيل هللا عنه، فجعلها مسبلة على الفقري واملسكَّي أصلها وسبلتها، ففعل ذلك عمر رضي
والضيف ويف وجوه اخلري، وجعل ملن يشتغل فيها أن أيكل منها غري متأثل مااًل( أي: بقدر عمله 

 فيها.
يقول: هذا البستان وقف سبلته، ال يُباع وال يوهب وال يورث وال يُقسم على الورثة، بل يكون وقفًا، 

ري، أي: إذا كان خيرج منه متر أو عنب أو مثر ، ومثرته وما خيرج منه تُنفق يف وجوه اخليبتغي به وجه هللا
 مأكول أو ينتفع به، فإنه يتصدق هبا على الفقراء وذوي احلاجات، فيأتيه أجر هذه الصدقة بعد موته.

دم انقطع ومن األدلة على الوقف احلديث الصحيح، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: )إذا مات ابن آ
علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له( ، فالصدقة اجلارية هي عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو 

الوقف الذي هو حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة، فإذا وقف داراً وقال: يسكنها ذوو احلاجة بدون 
على الفقراء أجرة، فإنه على خري، وله أجر، أو قال: تؤجر ويُتصدق بثمنها على املساكَّي و 

صدقة جارية، أو وقف دكاانً وقال: ُأجرته على فقراء آل فالن،  واملستضعفَّي؛ فإنه على خري، فهي
أو فقراء البلد الفالنية، أو فقراء قبيلة كذا، فله أجر، وال شك أنه أيتيه األجر ما دامت الدار عامرة 

 أو املزرعة يُنتفع هبا، وكذلك بقية ما يُنتفع به.

(45/3) 

 

 نقسام صيغة الوقف إىل صريح وكنايةا
، فيصح بقول، ويصح بفعل دال عليه، وقد مثل البد يف الوقف من صيغة، والصيغة: قول أو فعل

للفعل بقوله: )كمن بىن أرضه مسجداً أو مقربة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها( أي: بىن 
يقول: أشهدكم أين أخرجته من ملكي، وأنه  أرضه مسجداً وأذن فيه، وفتح أبوابه، فال حيتاج إىل أن

به إىل القبلة، وجعل له عالمات املسجد كمنارة وحنوها، وأّذن وقف هلل، فإذا بناه مسجدًا، وجعل حمرا
فيه أو رّكب فيه مؤذاًن، فقد أصبح هذا وقفاً أيتيه أجره ما دام املسجد عامراً ابملصلَّي، وكذلك لو  

اهبا، وأِذن للناس أن يدفنوا فيها أمواهتم، فقد أصبحت مقربة كان عنده أرض، فسورها وفتح أبو 
 لكه، وأصبحت وقفاً على أموات املسلمَّي.مسبلة، وخرجت من م

أما الصيغة القولية، فذكر املصنف أن منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية، يقول: )وصرحيه: وقفت 



وقفت هذا الكتاب أو حبسته أو  وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدّت( ، فإذا قال:
ه، وجاز أن ينتفع به من احتاج إليه أو من وقف سبلته أصبح وقفاً ولزمه، ومل جيز له بعد ذلك بيع

عليه، وكذلك لو قال: حبست هذا املُكرب وجعلته هلل، ال يباع وال يوهب وال يورث، أصبح هبذه 
جع فيه، وكذا لو قال: سبلت هذا املكيف، الكلمة وقفاً الزمًا، وخرج عن ملكه، ومل حيق له أن ير 

ه أراد بذلك إخراجه من ملكه وجعله وقفًا، وكذلك خرج عن ملكه، فكلمة )سبلت( صرحية يف أن
 )وقفت، وحبست( فهذه عبارات صرحية.

وأما الكناايت فهي: )تصدقت، وحرمت، وأبدت( ، والغالب أن كلمة )تصدقت( تكون إلخراجه من 
دق عليه، فإنه إذا قال: تصدقت هبذا الثوب على فالن، فإن املتصدق عليه ملكه ولتمليكه للمتص

لكن إذا قال: تصدقت هبذا الثوب أو هبذه العباءة ملن حيتاج إليه من املسلمَّي، جاز ذلك، ميلكه، و 
 وخرج عن ملكه وأصبح وقفًا، والبد يف هذه الكناايت من النية، وذلك أبن ينوي أنه وقف.

فاألصل أن التحرمي هو املنع، ولكن قد يريد بقوله: حرمت، أي: حرمت بيعه،  وأما قوله: )حرمت(
أن ميلكه شخص، وجعلته حمرماً على ورثيت أو على شخص معَّي، فإذا نوى أنه وقف صار  وحرمت

 وقفاً.
وكذلك قوله: )أبدت( ، كما إذا قال: أبدت هذه الفرش، أي: أخرجتها من ملكي، وجعلتها حمرمة 

 فيها تصرف، فتصري وقفاً هبذه الكلمة. مؤبدة ليس يل
: )تصدقت وحرمت وأبدت( ، وذلك أن يكون القائل والعلماء يشرتطون النية مع هذه الكناايت

انوايً بذلك كونه وقفًا، أو يكمل ذلك بعبارة أخرى كأن يقول: تصدقت به صدقة حمرمة، أو مؤبدة، 
صدقة ال تباع وال توهب وال تورث، فيفهم  أو مسبلة، أو حمبسة، أو موقوفة، أو يقول: تصدقت به

 ملكه حىت ينتفع به. من ذلك أنه جعله وقفًا، وأنه أخرجه من
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 شروط الوقف
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 كون الوقف يف عَّي معلومة
يف عَّي معلومة يصح بيعها غري ذكر املصنف رمحه هللا أن شروط الوقف مخسة فقال: )كونه 

أي: أن الوقف البد أن يكون يف عَّي معينة معلومة، أايً كانت تلك مصحف، وينتفع هبا مع بقائها( 
العَّي إذا كان فيها منفعة، حىت احليواانت، فإذا وقف هذه الفرس على اجملاهدين فإهنا تكون معلومة، 

نها ابلفرس الفالنية، أو قال مثاًل: هذا اجلمل أما إذا قال: فرساً من خيلي فإنه ال يصح حىت يعي
ن جياهد عليه أو من حيج عليه، أصبح معينًا، أما إذا قال: مجالً من مجايل أو بعرياً من وقفته على م

إبلي، فال يصح حىت يعينه، ومثله يف هذه األزمنة املراكب اجلديدة، فإنه جيوز وقفها، فيجوز أن 
هَّي عن ن حيج ويعتمر عليها، أو وقفتها على اآلمرين ابملعروف والنايقول: وقفت هذه السيارة على م

املنكر يتجولون عليها، أو وقفتها على الدعاة الذين يدعون إىل هللا يسافرون عليها، فأخرجها من 
 ملكه وجعلها وقفاً.

حىت  أما إذا قال: أوقفت سيارًة من سيارايت، وعنده سيارات، فال يصح؛ ألنه البد أن تكون معينة
قف حىت ولو تعطل االنتفاع به، فلو خترج من ملكه؛ ألن األصل أن املوقوف خيرج عن ملك الوا

وقف فرشاً على املسجد مث ُهدم املسجد، فال جيوز له أن يقول: ردوا علّي فرشي، ألان نقول: قد 
يفايت أو أخرجته من ملكك فينقل إىل مسجد آخر، وال حيل لك أن تستعيدها، أو قال: ردوا علّي مك

 يرجع فيها.مراوحي اليت سبلتها يف هذا املسجد، مل حيل له أن 
فاحلاصل أنه البد أن يكون الوقف بعَّي معينة معلومة حىت ابإلشارة مثاًل، كأن يقول: وقفت هذا 

املشلح على كل من يتزوج ليلة زواجه حىت ُأرحيه من شرائه، أو يقف ثوب املرأة اجلميل الذي تدخل 
د يف بعض األماكن ملساعدة ا ليلة الزفاف حىت ال يكلف وليها أن يشرتي هلا ثواًب، فيوجبه على زوجه

املتزوجَّي مشاحل موقوفة على من يريد أن يتزوج، فيأخذه يوم زواجه مث يرده بعد يوم أو يومَّي؛ ألنه 
وفة ليس من أهل لباسه، وكذلك يوجد ثياب للعروس لتتجمل هبا ليلة زفافها مث تردها، فهذه موق

ف ما يسمى ابلبنادق واألسورة، وكذا يقصد الذين وقفوها األجر، كذلك احللي جيوز وقفها، فيوق
اخلواتيم تلبسها العروس يوم زفافها أو القالدة، مث بعد ذلك يردها املستعري هلا؛ ألنه قد يقول: إين ال 

تفع هبا يف ليلة زفافه أو يوم أقدر على شراء هذا احللي الثقيل، فهناك من يسبلها وجيعلها وقفاً حىت ين
 فاً على العاجزين عن اقتناء أمثاهلا.االحتفال مث يردها، وتكون وق

وقوله: )يصح بيعها غري مصحف( ، فالشيء الذي ال يصح بيعه ال يصح وقفه إال املصحف، فإنه 
صح يصح وقفه مع أنه ال يصح بيعه عندهم، وإن كان الصحيح جواز بيعه، فأما الشيء الذي ال ي

فت كلب صيد، أو كلب حراسة بيعه فال يصح وقفه، فال يصح أن يوقف كلب صيد، فيقول: وق
 للحرث، أو احلراسة للغنم؛ ألنه ليس له مثن، فال يصح بيعه.



وميثلون أيضاً جبلد امليتة ولو بعد الدبغ، إذ ترجح عندهم أنه ال يباع وال ينتفع به إال يف اليابسات، 
فإذا دبغ جلد  بيعه ويصح االنتفاع به يف اليابس ويف الرطب وما أشبه ذلك، والقول الثاين: أنه يصح

امليتة وجعله سقاًء أو قربًة ُيربد فيها املاء صح وقفه؛ ألنه يطهر ابلدابغ، فيصح وقف القرب اليت 
 ُيربد فيها املاء أو يُنقل فيها املاء، فينتفع هبا من حيتاج إليها ولو كانت من جلود امليتة.

عه، وال يطهر ابلدابغ على جلود ما ال يؤكل حلمه كجلد محار أو جلد كلب فهذا ال يصح بيأما 
الصحيح، فال يصح وقف مثله فراشًا، ألنه قد ورد النهي عن افرتاش جلود النمار؛ ألهنا سباع، 

 والسباع حمرمة األكل، فال يصح بيع جلودها، وال يصح وقفها.
 يصح وقفها إال إذا كان هلا قيمة مثل النحل، فإنه يصح بيعه وتقدم أنه ال يصح بيع احلشرات، فال

 ولو كان من احلشرات؛ وذلك ألنه يُنتفع به.
والشيء الذي ال ينتفع به أو كان نفعه حمرماً ال يصح وقفه، وذلك مثل آالت املالهي، فإن نفعها 

م األعياد أو يف أايم حمرم، فلو قال: أسبل هذه الطبول، وأجعلها وقفاً على الذين يلعبون يف أاي
نتفاع هبا حمرم، وكذلك مجيع آالت املالهي كالعود والطنبور األفراح، فإنه ال جيوز؛ وذلك ألن اال

والرابب، وكذلك كتب اإلحلاد وكتب الضالل واجملالت اخلليعة، فلو احتسب إنسان وقال: أان 
ل وابلصور اهلابطة وحنو ذلك فال أشرتي هذه اجملالت وأسبلها يف هذه املكتبة، مع أهنا مليئة ابلضال

هذه األفالم اليت فيها هذه الصور، وأجعلها يف هذا املكان وقفاً يتفرج يصح وقفه، أو قال: ُأسبل 
عليها من يريدون أن يتفرجوا، أو هذه األشرطة الغنائية أسبلها، هل له أجر أم عليه وزر؟ الشك أن 

إنه ال جيوز وقفه؛ ألن ذلك يعترب إعانة على احملرم، عليه وزرًا، فكل شيء ال يصح بيعه لصفة فيه ف
 مجيع ما ُيستعان به على احملرم.وهكذا 
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 كون الوقف على برٍّ 
ذا وقف على املساكَّي، واملساجد، الشرط الثاين: أن يكون الوقف على بر، ومثل له يف احلاشية: إ

 والقناطر، واألقارب.
فالقناطر: مجع قنطرة، وهي اجلسر الذي جيعل على النهر حىت يعرب الناس من جانب إىل جانب، 

ح هذه اجلسور إذا خربت فيه نفع للمسلمَّي، فإذا قال: ُأجرة هذا الدكان تُعمر هبا املساجد، فإصال
الح فرش هذا املسجد، أو إصالح مكيفاته، أو إصالح أنواره، فهذا وقف بر، أو قال: أجرته إلص



أو إصالح مكرباته؛ فهذا عمل بر يثاب على ذلك، وكذلك إذا وقف هذه الدكاكَّي، وجعل أجرهتا 
 فرق على مساكَّي هذا البلد، أو مساكَّي القرية الفالنية، أو أقاربه وحنوهم؛ فهذه من أعمال الرب.تُ 

، فما مثال الوقف الذي ليس على بر؟ نقول األمثلة كثرية؛ فإذا قال: عرفنا ما هو الوقف على بر
ىت يكون هناك من غلته مثالً ُيسرج هبا هذا القرب الذي يُعبد، أو يبىن هبا على هذا القرب مشهد؛ ح

 يعبده ومن يصلون عنده أو يدعونه، فهذا عمل إمث، وال عربة مبن يفعله.
أكثر أوقافهم على كربالء، وعلى النجف، يّدعون أن كربالء  فيذكرون أن الرافضة يف العراق وغريه

ا، فيها قرب احلسَّي، والنجف فيه قرب علي رضي هللا عنهما، فيوقفون السرج واألنوار على قربيهم
وكذلك يوقفون على عمارة الطرق وسفلتتها حىت يصلوا إىل هذا املشهد وهذه املعابد، ويوقفون على 

مارة ما اهندم وترميمه إذا طالت مدته، بل يوقفون على من خيدم من تنوير الطرق، وكذلك على ع
فون به، يزور هذه املشاهد، ويقولون: أنت اي هذا خادم هلؤالء الذين يزورون هذا املكان ويطو 

وأجرتك وراتبك من هذه األوقاف، حىت خيدمهم حبلق رءوسهم، يتحللون كأهنم حمرمون، أو حيلقون 
 فهل هذه األوقاف يؤجرون عليها؟ ال. حلاهم، أو ما أشبه ذلك،

وهكذا كثري من الذين يوقفون أوقافاً كثرية على إسراج القبور، أو على صب األدهان عليها، أو على 
عندها، أو من يطوف هبا، أو ما أشبه ذلك، فهذا وقف على إمث ليس وقفاً على  ضيافة من يعتكف

وأما إذا كان هذا يقصد به اإلمث فإنه يعترب بر، فإن الوقف هو الذي يقصد به األجر األخروي، 
 مساعدة على اإلمث، فيصري الذين وقفوا متعاونَّي على اإلمث والعدوان.

ات أيضاً كثرية، كان كثري من املسلمَّي حيرصون على أن يكون هناك فأنواع الرب كثرية، وأنواع املوقوف
اء حوائجهم، وقد أدركنا قبل مخسَّي ما ينتفع به إخواهنم العاجزون، فيوقفون ما يساعدهم على قض

سنة أو حنوها أهنم يوقفون أشياء متس إليها احلاجة، حىت كان يوقف بعضهم السكَّي على من يذبح 
ال جيد ما يذبح به، ويوقف املنجل )احملش( على من يقطع به النخيل أو هبا أضحية أو حنوها و 

هبا إذا احتاجوا أن يطبخوا فيها؛ ألنه السعف أو حيش به لدوابه، ويوقفون القدور على من يطبخ 
ليس كل أحد كان جيد ِقدراً كبرياً يطبخ به إذا نزل به ضيف، فيذهبون إىل من عنده قدر موقوف 

 ن ضيف، وأيتون به ليطبخ فيه.فيقولون: عند فال
كذلك مما كانوا يوقفونه الطاحونة اليت هي الرحى، وهي عبارة عن حجرين مدورين أحدمها فوق 

ر ُيطحن هبا القمح، والرب، والذرة، وحنوه، يديروهنا إىل أن خيرج الدقيق من حافاهتا، فكانوا قدمياً اآلخ
ذهب نطحن فيها، وهكذا، فهذه بال شك من يف القرى يقولون: يوجد يف بيت فالن رحى مسبلة ن

 األسبال اليت يؤجر من يوقفها.
ابً أو ثياابً تُلبس يف أايم العيد أو يف أايم احلفالت واألمثلة كثرية، فكل من سّبل شيئاً فيه منفعة ولو ثو 



ن يكون له أجره على لباسه، وكانوا يسبلون األسلحة اليت يقاتل هبا، فيسبل عدة سيوف أو رماح مل
يقاتل يف سبيل هللا، كذلك األقواس اليت يُرمى هبا قدميًا، وبعدما وجدت البنادق كان ُيسبل كثري منهم 

جيعلها وقفاً ملن يقاتل هبا يف سبيل هللا، وكذلك الدروع اليت يلبسوهنا ويتحصنون األسلحة اجلديدة، و 
سبلون أمثال هذه، ويبتغون هبا من مواقع السالح، وكذلك املغفر الذي جيعل على الرأس، فكانوا ي

بذلك األجر؛ ألن من جهز غازايً فقد غزا، فيبقى له أجره ما دام يُقاتل هبذا السيف، فيكون قد 
د على قتال املشركَّي؛ وألنه نفع املسلمَّي هبا يف اجلهاد أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها ُتعترب من ساع

 الوقف على بر.
على مسلم، فيجوز ذلك ولو مل يكن فيه بر إال أن فيه  واستثنوا أن يقف مسلم على ذمي، أو ذمي

هودي فدعته لُيسلم، وقالت: بر القرابة، ذكروا أن صفية أم املؤمنَّي رضي هللا عنها كان هلا قريب ي
أسلم حىت ترثين، ففكر مث قال: ال أترك ديين حىت ال يُقال: ترك دينه ألجل هذه املصلحة، فأصر 

بت أن تصله ألجل القرابة، فوقفت وقفاً كدار، وجعلت غلتها عليه من على بقائه على يهوديته، وأح
ري املسلم إذا كان لقرابة بينهما، ابب صلة الرحم، فاستدلوا بذلك على أنه جيوز الوقف على غ

وكذلك لو كان الواقف هو الذمي كيهودي له ذمة أو نصراين له ذمة وقف على املسلمَّي، فبىن هلم 
طريقًا، أو سبل هلم مقربة، أو سبل نعشاً حُيمل عليه املوتى، فيصح ولو كان مسجدًا، أو أصلح هلم 

قُبل االنتفاع به، ونفذ ذلك، وصار وقفاً على  الذي سبله يهودايً ذميًا، لكن ملا كان ينتفع به
 املسلمَّي.

ال يصح  مث قوهلم: يشرتط أن ينتفع هبا مع بقاء عينها، خيرج بذلك ما ال ينتفع به إال إبتالفه، فإنه
وقفه فلو قال: وقفت كيس األرز، مل يصح هذا وقفًا؛ ألنه يتلف أبكله، وإذا قال مثاًل: وقفت هذا 

جد، مل يصح؛ ألن الشمع أيضاً حيرتق شيئاً فشيئًا؛ ألنه يوقد ابلشحم أو الزيت الشمع على هذا املس
 ىن ابستعماله.اجملمد فال يُنتفع به إال إبتالفه، ومثل هذا ال ُيسمى وقفًا؛ ألنه يف

خبالف ما إذا قال: وقفت هذا السراج أو هذه النجفات وحنوها، فهذه تسمى وقفًا؛ ألنه يُنتفع هبا 
 مع بقائها.

لو كان املوقوف يتلف ابالستعمال الطويل، كالثوب يتلف ابالستعمال، فإنه يصح وقفه؛ ألنه ينتفع و 
ملصلَّي أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا به مدة، وكذلك إذا وقف األحذية على املساكَّي أو على ا

ح منها مث وقف بئراً فيها ماء فإنه ينتفع مبائها؛ ألن املاء ولو كان يستهلك لكنه يستخلف، حيث ينز 
أييت ماء بدل املاء، فيصح وقف البئر ليشرب منها، ويصح وقف األحواض اليت ُيصب فيها املاء، 

ن وقفه مساعدًة على استخراج املاء من البئر، ويف ويصح وقف الدلو الذي يُنتزع به من البئر، ويكو 
ويصح الوقف على وقودها هذه األزمنة يصح وقف املاكينة )املضخة( اليت ينتزع هبا املاء من البئر، 



ُتصلح منها هذه املاكينة اليت  -أجرة هذه الدار-وحنوه، فإذا وقف داراً وقال: غلة هذه الدار 
روقات مثاًل، وهي تسقي النخل الذي مثرته وقف على الصائمَّي أو ما جيتذب هبا املاء، فُيشرتى هلا حم

 أشبه ذلك، فكل ذلك مما يُنتفع به مع بقاء عينه.

(45/7) 

 

 كون الوقف على معَّي
ه ال ميلك، ولكن يصح الوقف الشرط الثالث: أن يكون الوقف على معَّي ميلك، إال املسجد فإن

و قال: وقفت هذا الدكان على هذا املسجد، فالبد من عليه، ولكن البد أن يوكل من يصلحه، فل
وكيل يؤجر الدكان، ويطلب األجر، ويرمم املسجد، وُيصلح ما وهى منه، فيصلح أنواره، أو يدفع 

 أجرة من خيدمه، أو ما أشبه ذلك.
بد من إنسان يتوىل إصالحه واإلشراف عليه، هذا يف املسجد، فاملسجد مجاد ال ميلك، ولكن ال

 املقربة البد أن يكون هناك وكيل حيفر فيها أو ُيصلحها ويفتح األبواب أو ما أشبه ذلك، وكذلك يف
اليت هي -فيكون هذا وقفاً على شيء ال ميلك، ولكنه يستأجر له من يتوىل أمره، وكذلك القناطر 

 يصح الوقف عليها. -مكان إىل مكان اجلسور اليت يعرب هبا من
ن على معَّي ميلك، وذلك إما معَّي ابلذات أو معَّي ابلوصف، والبد أما غري املساجد فال بد أن يكو 

أن يكون ذلك املعَّي ممن ميلك، فاملعَّي ابلذات كأن يقول: هذا وقف على أوالدي، فإن كثرياً من 
الدي اإلانث، تسكنه من هي حمتاجة وال يباع، الناس يقول: هذا البيت وقف على أوالدي أو على أو 

يقول: يسكنه من ال ميلك سكناً من أوالدي بدالً من أن يستأجر، أو يقول:  فهذا معَّي ببناته، أو
 غلته وأجرته تُقسم على أوالدي أو على ذوي احلاجة منهم، فمثل هذا أيضاً معَّي ميلك.

: وقف على املساكَّي، أو على الفقراء، أو على وأما غري املعَّي فيصح إذا ُعَّي ابلوصف، كأن يقول
غلة هذا العقار أو مثرة هذا النخل على الصوام أو حنوهم، فهذا غري معَّي  اجملاهدين، أو يقول:

ابلذات ولكنه معَّي ابلوصف، وكذلك إذا قال: على ذوي احلاجة من أسريت أو من القبيلة الفالنية، 
أن ينتفع هبذه العَّي، ويشاهد انتفاعه هبا، وأما الذي ال فكل هذا معَّي ابلوصف، والبد أن ميكنه 

 جيوز، إال إذا وقفه مثالً على جتهيز األموات أبن يقول: أجرة هذه الدار أو الدكان يف يشاهد فال
جتهيز األموات، ُيشرتى به أكفان وحنوط وأجرة حفارين، فمثل هذا أيضاً ميلك، وإن مل يكن ملكاً 

 صحيحاً.



لقرب، فصاحب ك فال جيوز الوقف عليه، مثاله: هؤالء القبوريون يوقفون على ذلك افأما ما ال ميل
القرب ميت ال ميلك، فيقولون: وقف على السيد فالن، على سيدي فالن، على الرفاعي، أو على 

سيدي عبد القادر، أو على سيدي البدوي، وهي أوقاف طائلة توقف على هؤالء األموات، 
 وهنا.ويتالعب هبا الذين يتول

ن؛ ألهنم ال ميلكون كالبشر؛ ولو أنه مث ميثلون ملن ال ميلك مبا لو قال: وقف على املؤمنَّي من اجل
خصص املؤمنَّي، أو قال: وقف على املالئكة، فاملالئكة ليسوا من جنس البشر، وال ميلكون ملك 

 وانتفاعه. املشاهدة، فالبد أن يكون الوقف على معَّي، وأن يكون ذلك املعَّي ممن يصح متلكه

(45/8) 

 

 كون الواقف جائز التصرف
ر عليه، فلو كان الواقف سفيهاً أو لواقف جائز التصرف، فال يصح من حمجو الشرط الرابع: كون ا

حمجوراً عليه، كاملفلس الفقري الذي كثرت الديون عليه، أو إذا كان صغرياً مل يبُلغ ومل يعرف األمور، 
 فمثل هذا ال يصح وقفه حىت يبُلغ ويعقل ويفك حجره وما أشبه ذلك.

(45/9) 

 

 كون الوقف انجزاً 
 لقاً وال حمددًا.اخلامس: أن يكون الوقف انجزاً فال يصح أن يكون وقفاً معالشرط 

والناجز هو الذي خيرجه من ملكيته يف احلال، يقول: وقفت هذا الكتاب، فيخرجه من ملكيته حااًل، 
 وكذلك إذا قال: وقفت هذه الدار، خرجت من ملكيته وقفاً انجزًا.

إذا أغناين هللا عن داري فهي وقف، فهذا وقف غري انجز،  وغري الناجز هو املعلق، فلو قال مثاًل:
 فال ينجز إال إذا جنزه وقال: قد أخرجته من ملكي وأصبح وقفًا.

وكذلك إذا قال مثاًل: إذا قضيت ديين أوقفت دكاين أو أوقفت هذه األرض مسجدًا، فهذا أيضاً 
 وقف معلق، فال يصح إال إذا كان منجزًا.

ة الصيف، فال مناً حمدداً مل يصح، فلو قال مثاًل: وقفت هذا املكيف مدوكذلك أيضاً لو وقفه ز 
يسمى وقفاً بل يسمى عارية؛ ألنه إذا انقضى الصيف أخذه، فال يسمى وقفًا، فالوقف البد أن يكون 



 منجزاً تنقطع عنه عالقات الواقف، ويقصد بذلك األجر عليه.
 ة.فهذه مخسة شروط: األول: كونه يف عَّي معينة معلوم

 والثاين: كونه على بر.
 والثالث: كونه على معَّي ميلك.

 والرابع: كون الواقف انفذ التصرف.
 .كون الوقف انجزاً واخلامس:  

(45/10) 

 

 العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع
نف رمحه هللا: )وجيب العمل بشرط الواقف إن وافق الشرع( : أي: جيب العمل بشرط قال املص

يه شروطاً موافقًة للشرع وجب العمل هبا؛ ألنه هو املالك، أما إذا مل توافق الواقف، فإذا شرط ف
الشرع فإنه ال جيوز العمل هبا، فمثالً لو قال: هذا املسجد وقٌف على الصوفية ال يصلي فيه إال 

تصوفة، فغالة الصوفية مشركون، فإذا استولينا عليه قلنا: هذا شرط ابطل ال يُعمل به، وكذلك لو امل
: غلة هذا العقار وقف على عمارة هذا القرب أو هذا املشهد، أو على خدمة الذين يعبدونه، قال

 -مثالً -ويعكفون عنده، فهذا شرط ابطل ال يُعمل به، وكذلك لو قال: غلة هذا البيت ُيشرتى هبا 
ط، آالت هلو، وطرب، وتسبل ويلعب هبا يف احلفالت ويف املهرجاانت وحنوها، فال يُعمل هبذا الشر 

 ويعترب شرطاً ابطاًل.
وإذا وافق الشرط الشرع ُعمل به، فإذا عَّي فيه إماماً فقال: وقفت هذا املسجد وبنيته بشرط أال 

سة وسبلها، وقال: بشرط أن يدّرس فيها يصلي به إال فالن مدة حياته ُعمل بشرطه، وإذا بىن مدر 
بل داراً وقال: ُتصرف أجرهتا يف شراء  املذهب احلنبلي أو املذهب الشافعي، فإنه يُعمل بشرطه، أو س

كتب التوحيد، أو كتب العقائد، أو يشرتى هبا كتب الفقه احلنفي أو الشافعي عمل بشرطه؛ ألن له 
 رع.مقصداً يف ذلك؛ وألن هذا شرط ال خيالف الش

 وكذلك لو شرط أن يتواله فالن، مث فالن، فإهنم يتولونه على ترتيبه الذي رتبه هلم.
شرط أن ينفق على جهة معينة وقال: ينفقه فالن على القبيلة الفالنية، وغّلة هذا الوقف وكذلك إذا 

والد فالن ومل أو مثرة هذا النخل تُنفق على قبيلة كذا أو لألسرة الفالنية، أو قال: أجرة هذه الدار أل
 لى رءوسهم.حيدد ومل يرتب، فإنه يستوي فيهم الذكر واألنثى، والغين والفقري، أي: يقسم بينهم ع



أما إذا حدد وقال: يعطى الذكر سهمَّي، أو يُفضل الغين، أو القوي، أو العامل، أو اجملاهد، أو الكرمي، 
ب، أو ملساعدة املتزوجَّي؛ ففي أو السخي، أو ختتص ابلفقراء، فخصص جهة، أو قال: ختتص ابلعزا

 بذلك األجر.هذه احلال يعمل بشرطه؛ ألنه شرط له فيه مقصد؛ وألنه قد يكون قصده 
وإذا رئي مثالً أنه خالف ما هو األفضل واألوىل، فاألوىل أن يُقرتح عليه ما هو أصلح وما هو أوىل، 

ر، فإن الغين عنده ما يكفيه فيقال: أنت ذكرت أنه يسوى بَّي الغين والفقري، وهذا ليس فيه أج
لغين، وأن جتعله للفقراء أو ويسد حاجته ولو كان من أوالدك، فاألوىل إذا كان وقفاً أن تصرفه عن ا

 ما أشبه ذلك.
واشتهر عند بعض الفقهاء قاعدة وهي قوهلم: شروط الواقف كشروط الشارع، ولكن هذا ليس 

النيب صلى هللا عليه وسلم، فهي مقدمة  بصحيح، ألن شروط الشارع جاءت عن املشرع الذي هو
الف مقتضى الشرع فال جيوز العمل به، ويلزم العمل هبا، وأما الواقف فهو بشر، فقد يشرط شرطاً خي

وقد ذكران لذلك أمثلة منها: إذا شرط أن يتوىل وقفه فاسق فإنه ال يعمل به، ومن ذلك أن يعَّي يف 
ذا شرط أن يدفن يف مسجده، كما إذا قال: إذا مت فادفنوين املسجد إماماً صوفياً أو قبوراًي، وكذا إ

 رع فال يعمل هبا.يف مسجدي، فإن هذه شروط ختالف مقتضى الش
وهكذا الشروط اليت تكون على ابطل أو على حمرم؛ فلو شرط أن غلة هذا الوقف تعمر هبا 

وراة، أو كتب اإلحلاد، فمثل هذا الكنائس، أو ُترفع هبا القباب على القبور، أو ُيطبع هبا اإلجنيل أو الت
 ال يصح العمل بشرطه؛ وذلك ألنه خيالف مقتضى الشرع.

ن شروط الواقف موافقة للشرع، فإذا شرط أن يتوىل إمامة املسجد فالن وكان كفئًا، أو فالبد أن تكو 
صالحه أحد يؤذن فيه فالن وكان أهالً ألن يتوىل املأذنة، أو شرط أن وقفه ينظر فيه، ويتوىل أتجريه وإ

 أوالده، وكانوا مأمونَّي وموثوقَّي، فإن هذا شرط يوافق مقتضى الشرع فيعمل به.
ف الوقف: فإذا شرط أن ُيصرف يف املساكَّي، أو يصرف على املساجد، أو على وكذلك مصر 

القناطر، أو على املدارس اخلريية، كمدارس حتفيظ القرآن، أو على اجملاهدين، أو على طبع الرسائل 
 يبات اإلسالمية واألشرطة الدينية، فإن هذه شروط فيها مصلحة.والكت

(45/11) 

 

 انظر الوقف
فإذا قال الواقف: الوكيل على هذه األوقاف فالن، والنظر له ينظر  لناظر على الوقف،أما ابلنسبة ل



ما هو األصلح، فعلى هذا الوكيل أن ينظر ما هو األصلح، فيمكن يف هذه السنة أن يتصدق به على 
ويف  الفقراء واملساكَّي، ويف السنة الثانية يصرفه على اجملاهدين، ويف السنة الثالثة يُعمر به مساجد،

عة يطبع به كتباً أو أشرطة، فيكون النظر موقوفاً على اختيار ذلك الوكيل، ومن هنا فالبد السنة الراب
 أن يكون الناظر رشيداً عاملًا.

وذكر املصنف أنه إذا مل يُعَّي فالنظر للموقوف عليهم، فإذا قال: غلة هذا البيت وقف على أوالد 
ي هذه احلال يكون الناظر واحداً منهم هو يعَّي انظرًا، فف زيد، أو أوالد عمرو، أو أوالد أخي، ومل

 الذي يؤجره ويصلحه إذا وهي ويرممه، ويقبض األجرة، ويفرقها فيما يريد، ويعطي من هو األحق.
فالوكيل هنا هو أحد املوقوف عليهم، حيث يتفقون على رجل رشيد فيقولون: اي أخاان؛ أنت أفلحنا 

واء كان الوقف عقارًا، كشقق أو دكاكَّي، أو كان الً على وقفنا؛ سوأعدلنا، فنريد أن جنعلك وكي
بستاانً فيه خنيل وأعناب وتَّي ورمان وأشجار مثمرة، فهذا الوكيل حيفر اآلابر، وجيري األهنار، 

وحياسب العمال، ويتفقد عملهم، ويوكل على التلقيح وعلى السقي، وعلى احلرث والزبر واحلصاد 
 وما أشبه ذلك.

%( من غلة هذا 5%( أو )10جيعلوا له ُجعالً مقابل تعبه، كأن يقولوا: )يتعب، فيجوز أن  والوكيل
 الوقف مقابل تعبك، ومقابل عملك وشغلك.

ولو عجز املوقوف عليهم عن اإلشراف على هذا الوقف وعمارته، أو عن حرثه وزبره وما أشبه ذلك، 
ك من كل عشرة واحداً أو اثنان عاًل، فقالوا: لفاستأجروا أجرياً أجنبياً لألشراف عليه، وجعلوا له جُ 

، -مثالً -%( مقابل إشرافك وتعبك، فأنت تشرتي احملروقات 20%( أو )10أو قالوا: لك )
وحتاسب العمال، وتتفقد عملهم، وتوظفهم، أو تقوم ابلسقي، وتصلح جماري املاء، وتلقح، وتقطع 

علوا له ُجعاًل، وجيوز له أن احلال جيوز أن جياألغصان الرديئة، وأنت تصرم، وأنت وأنت، ففي هذه 
 أيخذه ولو مل يكن من أهل الوقف.

وإذا كان املوقوف عليهم حمصورين كأن يقول: هذا وقف على أوالد أخي، وهم مخسة، فيختارون 
 واحداً منهم، أو يقومون كلهم ابإلشراف والنظر.

ما يكتبون على الكتاب:  يه انظر، فكثرياً وكذلك إذا كان املوقوف منقواًل، فالبد أيضاً أن يكون عل
هذا الكتاب وقف هلل تعاىل على طلبة العلم، والناظر عليه فالن ومن بعده فالن، فوظيفة هذا الناظر 

)الوكيل( أنه حيفظه من التلف، وإذا أعاره إنساانً توثق أنه سوف يرده إىل مكانه، وكذلك حيدد له 
 ك، وعليه أن حيتاط.ة أايم أو حنو ذلمدة، فيقول مثاًل: أعرتك الكتاب عشر 

وكذلك لو كان املوقوف سيفاً أو سالحاً يقاتل به، فالبد أن يكون عليه انظر، وهذا الناظر يعطيه من 
 هو من أهل النجدة والقتال به.



وكذلك األواين؛ إذا كان املوقوف قدراً أو صحناً أو فأساً فإنه يكون عليه وكيل، وهكذا سائر 
 املوقوفات.

(45/12) 

 

 عينَّيالنظر للحاكم إذا كان املوقوف عليهم غري م
إذا مل يعَّي الواقف وكياًل، وكان املوقوف عليهم غري معينَّي كاملساجد، كما إذا وقف على املسجد أو 

على مساجد البالد، أو وقف على مطبعة تطبع كتب أهل اإلسالم أو ما أشبه ذلك، أو أجهزة 
النظر للحاكم سالمية، ومل يوكل النظر ألحد؛ ففي هذه احلال يكون التسجيل اليت تسجل العلوم اإل

 قاضي البلد.
قد يقولون: إن قاضي البلد ال يستطيع أن ُيشرف على األوقاف كلها لكثرهتا، ولكن له أن يوكل، 

فيقول: أنت اي فالن وكيل على الوقف الفالين الذي على املساجد، وأنت اي فالن وكيل على العقار 
ذا إذا كان الوقف على مسجد، أو  املكان الفالين الذي هو موقوف على طبع الكتب، وهكالذي يف

 على قنطرة، أو مدرسة خريية، أو جهة خريية كاجلهاد وجتهيز الغزاة وما أشبه ذلك.

(45/13) 

 

 عاديةحكما زايدة غلة الوقف عن مصرفه زايدة غري 
السنة مبائة أو بثمانَّي، فيقول الواقف: وقفته يف قدمياً كان الوقف منزالً صغريًا، وكان يؤجر يف 

أضحية، ويسكت عما زاد؛ ألنه يف ذلك الزمان مل تكن غلته إال بقدر األضحية، لكن يف هذه األزمنة 
أربعَّي راياًل، وذلك قد يكون إجياره عشرة آالف، وقد تصل يف بعضها إىل مائة ألف بعد أن كانت 

مث نُزعت ملكيتها، وملا نُزعت قدر هلا مثن كثري، فاشرتي هبا يف بسبب أن األوقاف كانت حمل رغبة، 
مكان آخر، مث جاءها أيضاً تثمَّي فقدرت مباليَّي، فُعمر هبا أيضًا، فكانت تُغل كل سنة ثالمثائة ألف 

 أو مخسمائة ألف، وليس فيها إال أضحية.
ري، وما ذاك إال ألن الواقف إذا مل يذكر هلا مصرفاً فإن الباقي يصرف يف أعمال اخل ففي هذه احلال

إمنا قصد أن يبقى األجر مستمراً عمالً حبديث: )صدقة جارية( ، فلما كانت كذلك رأى العلماء أن 
 يصرف الباقي يف مصارف اخلري.



يف أعمال الرب، ففي هذه احلال كثري من الواقفَّي ال يعينون املصرف، بل يقولون: هذا البيت وقف 
 ويف كل دولة وزارة أوقاف، فهذه الوزارة تصرفه يف وجوه اخلري.تتواله وزارة األوقاف، 

أما إذا كان الواقف قد عَّي جهة، كما إذا حدد أن هذا البستان أو هذا املنزل وقف على أوالده، 
 فإنه يقتصر عليهم.

 وهنا
 

 السؤال
 والدك؟والك كلها ألوالدك أيخذوهنا بعد موتك، فلماذا جعلته ألملاذا وقفته على أوالدك، فأم

 
 اجلواب

يقول: إذا جعلته ملكاً مطلقاً ميكن أهنم يبيعوه، وإذا اقتسموه رمبا أهنم يفسدونه وينفقونه بسرعة، أما 
م إذا بقي فإهنم إن احتاجوا سكنوا، وإن مل حيتاجوا أّجروا، ويبقى مؤجراً ينتفعون به هم، ومن بعده

لدكاكَّي على أوالدهم، فيقولون: خنشى أن أوالدهم، فهذا مقصد كثري من الذين يوقفون البيوت وا
 يبيعوه ويصرفوه وال يبقى هلم شيء يغل.

وهكذا إذا وقف البستان، فقد يوقف البستان وجيعل فيه أضحية أو حجة، أو جيعل فيه خنلة 
إلفطار الصائمَّي يف هذا املسجد، فتبقى  للصائمَّي، وقد كانوا قدمياً يقولون: هذه النخلة وقف

، والبقية ملك، فال يقدرون على أن يبيعوه؛ ألن فيه خنلة، وقد يكون فيه خنالت، النخلة موقوفة
ويوجد اآلن بعض البساتَّي أوقف اجلد األبعد خنلة، مث اجلد الذي يليه خنلة، مث اجلد الذي دونه خنلة، 

ال يقدرون على بيعه، فألجل ذلك يقتصرون على وهكذا إىل أن وصلت إىل مخس أو عشر، و 
 استغالله.

(45/14) 

 

 الوقف لسوء تصرف الناظر تعطل
ما حكم تعّطل الوقف؟ يوجد اآلن كثري من املزارع اليت كانت موقوفة، أو كانت فيها خنلة موقوفة أو 

 فيها أضحية، مث تعطلت بسبب غور املياه أو غالء العمال أو غالء احملروقات.
نها شيئاً للمستقبل، ا وال يدخرون موالغالب أن الوكيل قدمياً مل حيسن التصرف، فكانوا أيكلوهن



فيستغلون البيت ما دام عامرًا، فإذا خرب واهندم قالوا: ليس عندان ما نعمره، أو يشتغلون ابملاكينة 
ما دامت تشتغل، وأيكلون ما حصلوا عليه، فإذا خربت تركوها وقالوا: ليس عندان ما يصلحها، وقد  

ا خربت كانوا قد مجعوا ما يصلحوهنا به أو ن الغلة، حىت إذكان األوىل هبم أن يدخروا كل سنة شيئاً م
ما يشرتون به ماكينة أخرى، فلذلك يقولون: إن على الناظر مسئولية، فإن الواقف يريد أن يستمر 

أجره، وأنت أيها الناظر وكيل، فعليك أال تستغل املصلحة ما دامت موجودة مث تعطلها، بل 
 رصد شيئاً منها للمستقبل. هذه الغلة، وتمسئوليتك كبرية، وهو أنك تنظر إىل

حىت الدكاكَّي والشقق اليت تؤجر، فاآلن يقبضون أجرهتا مث يقتسموهنا بسرعة، مث يف السنة اآلتية أو 
اليت بعدها تتعطل فال تؤجر، مث يقولون: ليس عندان ما نضحي له به، أو ليس عندان ما حنجج له به، 

قتسمناها! فيقال هلم: أخطأمت، وكان األوىل أنكم ضية؟ فيقولون: افيقال: أين غلتها يف األزمنة املا
حتتفظون ببعضها، فرمبا تتعطل يف سنة من السنوات فال تؤجر أو ما أشبه ذلك، فاحلاصل أن على 

 الوكيل الناظر مسئولية.

(45/15) 

 

 ف اخلاصالوق

(45/16) 

 

 اء الذكور واإلانث يف حالة الوقف على األوالداستو 
صنف رمحه هللا: )وإن وقف على ولده أو ولد غريه فهو لذكر وأنثى ابلسوية، مث لولد بنيه( :  قال امل

ُ يف َأْوالدُِكْم لِلذنَكِر ِمْثُل َحظِّ  كلمة الولد يدخل فيها الذكر واألنثى، كما يف قوله تعاىل: }يُوِصيُكْم اَّللن
{ ]النساء:األُ  ولودة، وكما يف قوله تعاىل: }ِإْن َكاَن َلهُ َوَلٌد فَِإْن [ فاألنثى تسمى ولدًا؛ ألهنا م11نثـََيَّْيِ

[ ، وقوله: }فَِإْن َكاَن 12[ ، وقوله تعاىل: }فَِإْن َكاَن هَلُنن َوَلٌد{ ]النساء:11مَلْ َيُكْن َلهُ َوَلٌد{ ]النساء:
بستاانً كان - دخل الذكر واألنثى يف كلمة ولد، فإذا قال: هذا الوقف[ ، في12َلُكْم َوَلٌد{ ]النساء:

وقف على ولدي، أو قال: وقف على ولد أخي، أو قال: على ولد ابن عمي فالن؛ فإنه  -أو دكاانً 
 يدخل فيه الذكور واإلانث؛ ألهنم مجيعاً من الولد.

 الذكور؟ املشهور أهنم يستوون.مث اختلفوا هل يكون وقفاً يتوزعونه ابلسوية، أو يُفضل بعضهم ك



(45/17) 

 

 لد االبن وحكم دخول أوالد البنات فيهف على و الوق
قوله: )مث بعدهم لولد بنيه( ، يعين: ذكوراً وإاناثً دون ولد البنات، فال يدخل أوالد البنات؛ ألهنم 

 يعتربون أجانب، فال يدخلون يف قوله: على ولدي.
على أوالده،  ل الوقفمث هاهنا أيضاً مسألة ُتشكل كثريًا: أيتوننا أانس ويقولون: إن جدان مات، وجع

وأبوان قد مات، وأعمامنا مل يعطوان نصيب آابئنا، فهل ألوالد بنيه نصيب يف هذه احلال؟ بعض 
الواقفَّي ينص على ذلك، فيقول: من مات من أوالدي فنصيبه ألوالده، ويف هذا حل للنزاع، 

إن نزلوا، الدهم و وبعضهم يسكت ويقول: على أوالدي، أو يقول: على أوالدي مث أوالد بين مث أو 
فإذا مات واحد منهم قد يكون له أوالد فقراء وأيتام، فأعمامهم يستغلون هذا الوقف ويقولون: ال 

 حق لكم؛ ألنكم من البطن الثاين وحنن من البطن األول! ف
 

 اجلواب
ت الواقف ما أراد إال األجر، وهؤالء من ولده، وهم أيتام وفقراء، ففي هذه احلال الراجح أن من ما

 الده فسهمه لذريته.من أو 
وإذا كان أوالده مثالً عشرة، فالبنت إذا ماتت يرجع سهمها إىل الذكور، وليس ألوالدها شيء؛ ألهنم 

أجانب، وأما االبن إذا مات فإن أوالده هلم حق، فال يسقط حقه، فنرى يف هذه احلال أهنم يعطون 
 من غلة وقف جدهم.

م ال يعطون البنَّي إال إذا انقطع األوالد، ومعىن هذا أنه إذا  تضي أهنوعبارة الفقهاء: )مث لولد بنيه( يق
كان الوقف غلته مائة ألف، وأوالده عشرة ذكور وإانث، فماتت بنت فإن املائة األلف تقسم على 
التسعة الباقَّي، فإذا ماتت بنت أخرى، قسمت املائة ألف على الثمانية، وكذلك إذا مات ابن، بل 

اً فتكون الغلة هلذا الواحد، ولو بقي عشرين سنة وهو أيكل هذه الغلة، ال واحدإذا ماتوا كلهم إ
وأوالد إخوته فقراء ويتامى ال يعطيهم شيئًا، هذا مقتضى كالم بعض الفقهاء، ولعل الصحيح أهنم 

 أوىل ابلرمحة، السيما إذا مات آابؤهم وهم أطفال، فهم أوىل أبن يعطوا أنصباء آابئهم.
 فالن، فللذكور فقط( أي: إذا قال: هذا وقف على بين، أو على بين أخي، ه أو بينقال: )وعلى بني

أو على بين أخيت؛ فإن كلمة )بنَّي( ختتص ابلذكور؛ ألنه إذا قيل: فالن له أوالد؟ قالوا: نعم، له أربعة 
ما  بنَّي ومخس بنات، فقسم األوالد إىل بنَّي وبنات، كما يقال اآلن: مدارس بنَّي ومدارس بنات، أ



أوالد فإهنا تعم الذكور واإلانث، فكلمة بنَّي ختتص ابلذكور، فإذا قال: هو وقف على بين، أو  كلمة
 على بين أخي، أو على بين عمي؛ اختص ابلذكور.

وكانوا خيصون الذكور؛ ألن اإلانث غالباً يستغنَّي مبهورهن وبنفقة أزواجهن، فاملرأة ال حتتاج غالباً إىل 
ا، وأما األبناء الذكور فإهنم حباجة إىل دفعه يف مهور، وإىل دفعه يف نفقة ها زوجهاملال؛ ألنه ينفق علي

على األوالد، أو نفقة على الزوجات، أو على اخلدم، أو ما أشبه ذلك، فقد جيوز أن خيص به 
الذكور، سيما إذا زّوج البنات يف حياته، وعرف أهنن استغنَّي، فيقول: غلة هذا الدكان على بين أو ما 

 ، فيختص ابلذكور فقط.شبه ذلكأ

(45/18) 

 

 توزيع الوقف على األوالد واألبناء والقبائل وحنو ذلك
قال املصنف رمحه هللا: )وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أوالدهن من غريهم( أي: إذا وقف على 

بنو حنظلة، بنو  قبيلة، والقبيلة كما إذا قيل مثاًل: بنو متيم، بنو أسد، بنو خزمية، بنو يربوع، بنو دارم،
جهينة، وما أشبهه؛ فهذه قبائل، فإذا وقف على قبيلة دخل فيهم الذكور واإلانث إال أوالد اإلانث 

من غريهم؛ وذلك ألهنم ال ينتسبون إليهم، بل ينتسبون إىل قبائلهم، فمثاًل: امرأة من بين سليم زوجها 
ى بين سليم دخل اإلانث دون لمن غطفان فيقال: أوالدها من غطفان ال من سليم، فإذا وقف ع

 أوالدهن من غريهم.

(45/19) 

 

 حكم الواقف على قرابته أو أهل بيته أو قومه
مث ذكر املصنف بعد ذلك أنه إذا وقف على قرابته فقال: على قرابيت، أو: على أهل بييت، أو: على 

واألنثى من  ففي هذه احلال يدخل الذكر -النسب والنسيب هو القريب-قومي، أو: على أنسايب 
والد أبيه، وأوالد جده، وأوالد جد أبيه، يعين: أربعة بطون، ودليل ذلك األخذ أبويل القرَب أوالده، وأ

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنن َّلِلِن مُخَُسهُ َولِلرنُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب{  يف قول هللا تعاىل: }َواْعَلُموا َأمنن
ى هللا عليه وسلم ألقاربه، فأدخل فيه ذريته كـ ي القرَب صرفه النيب صل[ ، وما كان لذ41]األنفال:

فاطمة وبنيها، ومل يكن ألبيه ذرية غريه، وذرية جده عبد املطلب وهم أعمامه، وذرية جد أبيه وهو 



هاشم، فأدخل هؤالء األربعة، فهكذا كلمة القرابة والقوم والنسباء وأهل البيت يدخل فيهم أربعة 
 بطون.
ألقارب يف األصل، كما يف قول هللا تعاىل يف قصة إبراهيم: }َرمْحَةُ اَّللِن ة أهل البيت يراد هبا اوكلم

[ أي: أقارب إبراهيم وذريته وحنوهم، إال من خالف يف الدين 73َوبـَرََكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبَـْيِت{ ]هود:
 فال يدخلون يف أهل البيت وال يف القرابة.

َا يُ وكذلك يف قول هللا ُ لُِيْذِهَب َعْنُكْم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت{ ]األحزاب: تعاىل: }ِإمنن [ ، فأهل 33رِيُد اَّللن
بيت النيب صلى هللا عليه وسلم فسروا أبهنم أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة يف حديث زيد بن 

بييت، : )أذكركم هللا يف أهل أرقم، عندما ذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم مجعهم يف غدير خم فقال
فقيل له: من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته هم 
أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة بعده، مث عد آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي( يعين: 

أن سهم ذوي  نيب صلى هللا عليه وسلممن أوالده وأوالد أبيه وجده الذين هم بنو هاشم، فأخرب ال
القرَب هلم، وأهنم استغنوا به عن الزكاة بقوله: )ال حتل الزكاة لبين هاشم، إن لكم يف مخس اخلمس ما 

 يغنيكم عن الزكاة( فدلنا هذا على أن أقارب الرجل وأنسابه هم أهل بيته وأقاربه إىل اجلد الرابع.

(45/20) 

 

 و أصهارهحكم الواقف على ذوي رمحه أ
قد يقف الرجل على ذوي أرحامه، وكلمة الرحم يدخل فيها أقارب األم وأقارب البنات؛ ألن هلم 
رمحًا، فبنات أوالده وبنات بناته، وكذلك أخواله وخاالته وعماته، وبنات األعمام وبنات األخوال 

الم: )إن هلم رمحاً ن ذوي األرحام؛ ألهنم يدخلون يف الرحم كما يف قوله عليه السوحنوهم، هؤالء م
 سأبلها ببالهلا( ، فدخل يف ذلك أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه إذا وقف على ذوي أرحامه.

وإن وقف على أصهاره فاألصهار هم أقارب زوجته، وهم أبو الزوجة وأخوهتا وأعمامها وحنوهم، 
جهة أبيه، وأما  ن األصهار، وال يدخلون يف األنساب؛ ألن نسب الرجل أقاربه منفهؤالء يسمو 

أقارب زوجته فهم األصهار، وقد قسم هللا تعاىل القرابة إىل قسمَّي يف قوله تعاىل: }َوُهَو النِذي َخَلَق 
وأوالد عمك وأبناء [ فأنسابك هم أعمامك 54ِمْن اْلَماِء َبَشراً َفَجَعَلُه َنَسباً َوِصْهرًا{ ]الفرقان:

 رك هم أبو زوجتك وإخوهتا وأعمامها وأوالد أعمامها.إخوتك وأبناء أعمام أبيك وأبناؤهم، وأصها



فإذا وقف على أصهاره اختص أبقارب الزوجة، وإذا وقف على أنسابه أو على أقاربه اختص أبقاربه 
 من األب، وإذا وقف على أرحامه عّم مجيع أقاربه من األب واألم.

(45/21) 

 

 حكم الوقف على مجاعة
على مجاعة ميكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم( أي:  قال املصنف رمحه هللا: )وإن وقف

إذا وقف على مجاعة؛ فإذا كان ميكن حصرهم فالبد من حصرهم، كما لو وقف على من يف هذه 
أو من بين علي، أي: من أقارب النيب صلى هللا عليه القرية من بين هاشم أو من بين عبد املطلب 

د فالن وأوالدهم، فيجب حصرهم والتسوية بينهم، فيفرق وسلم، وهم حمصورون أبوالد فالن وأوال
 الوقف على الذكر واألنثى منهم، ويسوى بينهم.

على  أما إذا كثروا ومل ميكن حصرهم ففي هذه احلال جيوز التخصيص والتفضيل، وجيوز االقتصار
ينتسبون  واحد أو على مجاعة؛ وذلك ألنه ال ميكن حصرهم، ففي هذه األزمنة ال ميكن حصر الذين

إىل احلسن واحلسَّي، فأهل البيت ال ميكن حصرهم؛ ألهنم يوجدون يف كل دولة، فملوك األردن 
ى وملوك املغرب يّدعون ذلك، وكذلك يوجد منهم يف اململكة قبائل كثريون، فمن وقف مثالً عل

وىل األشراف مل ميكن حصرهم، فيجوز أن يُقتصر على بعضهم، وجيوز أن يفضل هذا على هذا، واأل
 يف هذه احلال أن يُقتصر على ذوي االستحقاق من الغارمَّي والعاجزين ومن يلحق هبم.

مسائل الوقف متعددة قد أطال العلماء فيها، ولكن املؤلف هنا اقتصر على أمهها، ومن أراد التوسع 
 ها فقد أُّلف فيها مؤلفات، وذلك لكثرة اخلالف الذي يقع فيها.في

هلا ألف عام أو أكثر وهي تصرف يف مصارفها، وهناك أوقاف يف اهلند  يوجد اآلن أوقاف ميكن أن
ويف املغرب ويف كثري من البالد موقوفة على الكعبة، أو على املسجد احلرام، وقد استغىن عنها 

لدولة خدمته وأقامت ما حوله ووسعته، كذلك أيضاً تشاهد األوقاف اليت املسجد احلرام، بسبب أن ا
األشراف، فهذه أوقاف على توسعة احلرم أو على خدمته أو على عمارته أو إانرته يف مكة مثل عمائر 

أو ما أشبه ذلك، ُيصرف منه يف وجوه ما حيتاجه شيء يسري والبقية أيخذها أولئك الذين يدعون أهنم 
 ، وأهنم وكالء على ذلك، يصرفوهنا مبا يرونه.من األشراف

ر يف احلديث: )صدقة جارية( ، وذكروا أن الصحابة ما وبكل حال فالوقف من أفضل األعمال ملا ذُك
منهم من أحد إال وحبس عقارًا، وأن تلك األحباس بقيت مدة طويلة ملكة، وأن الذين كانوا يتولوهنا 



لكية كثري منها، وعمر هبا هذه العمارات اليت يف مكة، اليت استولوا عليها فيما بعد، وقد نزعت م
، والغالب أهنا من تلك األوقاف اليت كانت قرب مكة، وملا نزعت على عشرة أدوار أو مخسة عشر

 ملكيتها عمر هبا يف أماكن، وأهلها الذين وقفت عليهم يستغلوهنا.
هللا عنه، وهي أرض الشام ومصر ومن األوقاف أيضاً األرض اليت فتحت عنوة يف عهد عمر رضي 

وعدم بيعها وعدم قسمتها، وجعلها وقفاً  والعراق، فإهنا عندما فتحت رأى عمر رضي هللا عنه وقفها،
لبيت املال، ُيضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي يف يده، فإذا كان الذي يزرعها أو حيرثها ذمياً 

كذلك إذا كان الذي يزرعها مسلماً فإنه خُيرج الزكاة دفع ما يسمى ابلُعشر خراجًا، ويسمى الديوان، و 
اج، فيؤخذ منه اخلمس، إذا كانت تسقى بغري مئونة أخرج العشر وخُيرج أيضاً األجرة اليت هي اخلر 

ألنه زكاة، والعشر الثاين كأجرة هلا، ومع ذلك فإهنا يف هذه األزمنة اقتطعت وقسمت وبيعت، ومل تبق 
 على ما كانت عليه.

(45/22) 

 

 [46شرح أخصر املختصرات ]
ا الناس فيما بينهم، وكثري منهم ال يفرق بَّي مما يهم املسلم معرفته أحكام اهلدية؛ إذ هي مما يتعامل هب

اهلدية والصدقة والعطية، وال مييز أحكام هبة الثواب عن هبة التربع، وال يعرف ما جيب مراعاته من 
أخذ الوالد من مال ولده، وال مىت جيب على األب التسوية بَّي أبنائه ومىت ال جيب،  شروط جلواز

 املسلم أن يعلمها ليسلم من خمالفة الشرع. وهذه أمور قد بينها الفقهاء، فعلى

(46/1) 

 

 تعريف اهلبة وأحكامها
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: واهلبة مستحبة، وتصح هبة مصحف, وكل ما يصح بيعه, 
وتنعقد مبا يدل عليها عرفًا، وتلزم بقبض إبذن واهب، ومن أبرأ غرميه من دينه برئ ولو مل يقبل، 

ي كالًّ بقدر إرثه, فإن فضل سوى برجوع, وإن مات قبله ثبت عطية وارث أبن يُعطوجيب تعديل يف 
 تفضيله، وحيرم على واهب أن يرجع يف هبته بعد قبض، وكره قبله.

وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غري سرية ما شاء ما مل يضره, أو ليعطيه لولد 



 [ .افراً واالبن مسلماً آخر، أو يكن مبرض موت أحدمها، أو يكن ك
اهلبة مستحبة، وهي مشتقة من هبوب الريح، يقال: هبت الريح؛ وذلك ألن الريح خفيفة وهبوهبا 

 خفيف، مث مسيت اهلبة بذلك خلفتها على مال الواهب.
ويعّرِفون اهلبة أبهنا: متليك عَّي بال عوض، وتسمى هبة التربع أو التربر، فإن صرف هلا عوضاً مسيت 

 أجرًا. واب؛ ألنه يطلب هلاهبة الث
فإذا قال: وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضين منه ثوابً أو كيسًا، فإن هذه هبة ثواب، فهي من 

أنواع البيع، هلا أحكام البيع، وشروط البيع: أبن يكون الواهب ميلك ما وهب، وأن يكون مكلفًا، 
 خر شروط البيع.تكون معلومة إىل آ وأن تكون اهلبة مالية، وأن يكون مقدوراً على تسليمها، وأن

فهذه هبة الثواب، وأما هبة التربر وهو الذي ال يريد عليها عوضًا، وإمنا يقصد بذلك التودد إىل 
الذي يهب له، ويقصد أن حتصل بينهما املودة واحملبة وصفاء القلوب، كما ورد يف احلديث: )هتادوا 

القلوب، واألحقاد والبغضاء،  هي الضغائن اليت يفحتابوا، فإن اهلدية تسل السخيمة( ، والسخيمة 
والغالب أنك إذا أهديته شيئاً يفرح به، فإنه يعرف بذلك صداقتك، وإذا كان يكن لك شيئاً من 

 احلقد فإنه يرجع إىل املودة فيحبك ويُقدرك، فهذا السبب يف احلث على اهلبة.
صلى هللا عليه وسلم:  بة، ودليل ذلك قولهفاهلبة هي التربع ابملال بدون عوض يف احلياة، وهي مستح

)هتادوا حتابوا، فإن اهلدية تسل السخيمة( ، أي: تذهب وحر الصدر كما يف رواية: )تسل السخيمة 
وتذهب وحر الصدر( ، أي: تزيل ما يف الصدر من البغضاء بَّي االثنَّي، وما بينهما ومن األحقاد 

 ند ذلك تثبت املودة.ه يود له اخلري، فعوالضغائن، فإذا أهدى إليه عرف أنه حُيبه وأن
وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقبل اهلدية ويُثيب عليها، وكان أيكل من اهلدية وال أيكل من 

الصدقات والزكوات وحنوها، ويقول: )إهنا ال حتل آلل حممد( ، أما اهلدية فإنه كان يقبلها ويثيب 
 عليها.

(46/2) 

 

 ما جتوز هبته
ولو بشيء يسري، إذا أهديت لصاحبك شيئاً يسرياً ككتاب مثالً أو فاكهة أو كسوة أو تصح اهلدية 

أي شيء مما يطعم أو يفرح به أو ُيستعمل، ولو شيئاً يسرياً كقلم أو قرطاس أو دفرت، فإن ذلك مما 
 ذكروا ابب اهلدية.حيسن استعماله بَّي اإلخوة، فلذلك 



 يباع ولكن يهدى، والصحيح أنه جيوز بيعه، وإذا  وهل تصح هبة املصاحف؟ عندهم أن املصحف ال
كان له مثن فإنه يصح بيعه وتصح هديته، ويصح إهداء كل ما يُنتفع به وإن مل يكن مما يباع، ككلب 

ابعها، فإذا أهداها فإن ذلك مما  صيد أو جلد ميتة بعد الدبغ، وغريها من األشياء اليت فيها منفعة إذا
 َّي اإلخوة.حيصل به احملبة واملودة ب

(46/3) 

 

 صيغة اهلبة
هل للهبة صيغة؟ تصح بكل قول أو فعل يدل عليها، فإذا أهدى إليك مثالً ثوابً أو ساعة وقال: خذ 

 هذا، أو هذا تربع مين، أو أهديتك، أو وهبتك أو ما أشبه ذلك، كان ذلك جائزًا.
هدية بدون عوض، فإنك تقبله إشارته أنه  وكذلك لو أشار إشارة عندما مد إليك كتااًب، وفهمت من

 ويصري هدية، فتصح بكل قول وبكل فعل يدل عليها.
 فالقول مثل: وهبتك، أهديتك، أعطيُتك، خذ مين هذا، تربعت لك هبذا، وما أشبه ذلك.

والفعل هو: أن ميده بيده، أو ُيشري إليك لتأخذه، فإذا وضعه على طاولة أو على األرض وأشار 
 أنه تربع؛ صدق عليه أنه هدية وهبة.ت من إشارته إليك، وفهم

(46/4) 

 

 مىت تلزم اهلبة
مىت تلزم اهلبة؟ تلزم بقبضها، فإذا قبضها املوهوب له إبذن الواهب أصبحت الزمة، وقبل ذلك يصح 
أن يرجع فيها، فلو أنه مّد يده إليك ابلكتاب ولكن ما قبضته، فوضعه على السرير ومل تقبضه أنت، 

 ا، وال تكون الزمة.أن يرجع فيهففي هذه احلال جيوز 
فأما إذا قال: خذ هذا الكتاب، وضعه على سريرك أو على طاولة، فأخذته بعد أن قال لك: خذ، 

 ففي هذه احلالة يصري الزمًا، وال يصح الرجوع فيه بعد قبضه.
أما إذا وضعه على السرير أو على األرض ومل يقل: خذه، فأخذه صاحب السرير أو صاحب املنزل؛ 

يصري هبة وال يلزم، ولصاحبه أن يقول: أان ما وهبتك، أان ما أهديتك، بل نسخيت بيدي  فمثل هذا ال
وال أستغين عنها، فله أن يرجع فيها، ألنه ال تلزم اهلبة إال هبذين الشرطَّي: حصول القبض الذي هو 



 أخذ املتهب.
 وإذن الواهب، وذلك إذا قال: خذه، فتصري الزمة.

(46/5) 

 

 لدين إسقاط ال يفتقر إىل قبولإبراء ا
قال املصنف رمحه هللا: )ومن أبرأ غرميه من دينه برئ ولو مل يقبل( ؛ ألن اإلبراء إسقاط، وإذا أسقطه 
صار الزمًا، فإذا قال للغرمي: عندك يل مائة أو ألف، وأان قد أبرأتك وأسقطته عنك، برئ الغرمي، ولو 

 اجة إىل أن تساحمين. أريدها وأان يف غىن، ولست حبمل يقل: أان قابل، أو قال: ال أرضى أو ال
فيكون قد برئ مبجرد ما يقول: أبرأتك أو أسقطت الدين الذي عليك، أو وهبتك الدين الذي يف 

ذمتك ولو مل يقل املدين: قد قبلت، وكذلك لو قال: ال أريد أن ُتسقطه عين، أو قال: ال ُأحب 
ب قد أبرأه وأعطاه أو ِمّنة، ففي هذه احلال الواهمنتك، وال أريد أن يكون ألحد علّي فضل 

وأسقطه، واملتهب أو املدين له أن يرده ويقول: أان مل أقبضه، أان ال أريده، أان ال أمسح وال أريد أن 
 أقبل منك وال من غريك شيئًا.

(46/6) 

 

 الفرق بَّي العطية واهلبة والصدقة
كروا الوصية، والوصية أتتينا يف الفصل الذي بعده إن يف هذا الباب مجعوا اهلبة والعطية، ويف آخره ذ 

 شاء هللا.
من  العطية معناها قريٌب من اهلبة ومن اهلدية، ولكنها أعم، فيدخل يف ذلك عطية الوالد ألوالده أو

دونه أو من فوقه، وكأن اهلبة واهلدية أخص، فإذا كان عندان مثالً أمري من األمراء أو ثري أو رئيس 
ان إنسان فقري مسكَّي، فاألمري أو الرئيس إذا سّلم هذا الفقري كسوة أو كيسًا، فهل قبيلة، وعند

يريد األجر من هللا، أما تسمى هذه هدية؟ هذه تسمى صدقة منه عليه؛ ألنه ال يُريد األجر منه، وإمنا 
النازل  الفقري إذا جاء مثالً بطيب طيب الرائحة وأعطاه لألمري، فهذه تسمى هدية وهبة، فالعطية من

للعايل تسمى هدية، ومن العايل ملن حتته تسمى صدقة، وأما من إنسان ملن هو مثله فتسمى عطية، 
 وقد تسمى أيضاً هدية.



 فإنه واحلال هذه يريد أكثر منها، فهو يقول: أان أهديت لألمري والغالب أن الفقري إذا أهدى لألمري
ألنين أريد أن يثيبين ويعطيين أكثر مما أعطيته،  هذه الفاكهة العجيبة، أو هذه األطياب وما أشبهها؛

والعادة أن األمري الذي أهدي له يثيب هذا الفقري، فيعطيه مثنها مرتَّي أو أكثر أايً كانت تلك اهلدية 
انت متوافرة، ولو أهدى إليه مثالً فاكهة كعنب أو رطب مع أهنا قد تكون موجودة عند األمري ولو ك

 لثواب.أكثر، ولكنه أراد بذلك ا
فإذا ُشرط فيها الثواب فإهنا تسمى هبة ثواب، ويف هذه احلال يكون هلا حكم البيع، فيصح أن يرجع 

ومل هتبين فأان أحق به، وقد ورد يف ذلك  فيها فيقول: أان أعطيتك أو وهبتك هذا الكيس ومل هتدين
أبنه قصد أجر حديث: )الرجل أحق بعطيته ما مل يثب عليها( أي: ما دامت موجودة وقد ُعرف 

الثواب والعوض، فله يف هذه احلال أن يرجع فيها؛ ألهنا شبه بيع، والبيع البد له من عوض، ولذلك 
ن لك قطعة أرض إىل جنب أحد جريانك، فأهديتها قالوا: تصح الشفعة فيها إذا حدد الثمن، فإذا كا

جار الذي إىل جانبك أن يقول: أان إىل أمري مثالً وقلت: أريد ثواهبا مثالً مائة ألف، ففي هذه احلال لل
يل شفعة فيها، وأدفع مائة ألف فتكون األرض كلها يل، فهبة الثواب مبنزلة البيع، وكذلك له أن يرجع 

 جل أحق هبديته ما مل يثب عليها، أي: إذا كان قد شرط ثواابً ومل حيصل له.فيها كما عرفنا؛ ألن الر 

(46/7) 

 

 التسوية بَّي األوالد يف العطية
مث العطية كأهنا بَّي املتقاربَّي يف احلال، أي: إذا سلمت ألخيك شيئاً أو جلارك فإهنا تسمى عطية، 
وكذلك هبتك ملن حتتك إذا مل تقصد األجر تسمى عطية، ومن ذلك عطية الوالد ألوالده ُتسمى 

نزل عطية، ولزميلك وصديقك عطية، ولولدك عطية، وأما للفقري الذي هو أعطية، فعطيتك ألخيك 
منك فإهنا تسمى صدقة، وأما لألمري الذي فوقك فهذه تسمى هدية وهبة، والغالب أنك أتمل أكثر 

 من مثنها.
ذكر املصنف رمحه هللا بعد ذلك عطية الوالد ألوالده، وأنه إذا أعطى أوالده عطية بدون سبب فإنه 

والده بشري بن سعد التسوية والعدل، وقد جاء يف ذلك حديث النعمان بن بشري، وهو أن  يلزمه
أعطاه وحنله غالمًا، فقالت أمه: )أحب أن ُتشهد على ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فجاء 

ن ليشهده، فقال: أُكلن ولدك حنلته مثله، قال: ال، فقال: فأرجعه( ، ويف رواية أنه قال: )أحتب أ
هللا واعدلوا بَّي أوالدكم( ، ويف رواية  يكونوا لك يف الرب سواء؟ قال: نعم، قال: فال إذن، وقال: اتقوا



أنه حينما قال: )أشهدك على هذا، قال: ال أشهد على جور( ، وكل هذه األلفاظ يف الصحيحَّي أو 
 أحدمها.

هذه الكلمة، فبعضهم قال:  وقوله: )اعدلوا بَّي أوالدكم( العدل هو: التسوية، واختلف يف مفهوم
عدلوا بَّي أوالدكم( معناها: سووا بينهم، فيعطي الذكر  يسوي بَّي الذكر واألنثى؛ ألن قوله: )ا

كاألنثى، وقيل: إن العدل هو أن يقسم هلم على ما يف املرياث، للذكر سهمان ولألنثى سهم؛ وذلك 
ل ما يقال: إنه عدل، وهذا هو ألن كتاب هللا تعاىل هكذا فرض هلم، والشك أن القرآن هو أعد

{ ]النساء:الصحيح، وهو أنه يسوي بينهم بقدر م  [ .11رياثهم }لِلذنَكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـََيَّْيِ
ر أنه فضل بعضهم وزاده، ففي هذه احلال يلزمه التسوية، فيسرتد ما أعطى ذلك الذي  وإذا قدِّ

أهنا ال تلزم ولو قبضها ذلك االبن، وأنه يلزمه أعطى، لقصة النعمان فإنه رد تلك اهلبة، فُعلم بذلك 
على أن يعطي اآلخرين مثل هذا الذي أعطاه فإنه يلزمه أحد أمرين: إما أن يُعطي  التسوية، فإن قدر

 اآلخرين حىت يستووا أو يسرتد ما أخذه من ذلك الذي فضله.

(46/8) 

 

 حكم موت األب قبل أن يسوي بَّي أوالده يف العطية
ر أن األب مات قبل أن يسوي بَّي أوالده، ففي هذه احلال هل تثبت؟ ذكرو  ا أهنا تثبت، وأن لو قدِّ

 الورثة ليس هلم مطالبة أخيهم، وهذا هو الذي عليه الفتوى.
يهم فيقولون: أبوان فضلك وأعطاك شيئاً زائداً علينا بغري وذهب آخرون إىل أن للورثة مطالبة أخ

سبب، فنحن ال نرضى، ويلزمك أن أتيت مبا أعطاك وتضعه يف الرتكة، ونقتسمه ابلسوية، وهذا قول 
لماء، وله وجاهته حىت ال يلحق األب إمث؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مساه جوراً فقال: لبعض الع

إذا أرادوا إبراء ذمة أبيهم فإنه يلزمهم التسوية، فريد الذي فضل على إخوته )ال أشهد على جور( ، ف
 ما كان أخذه.

(46/9) 

 

 حالة جواز التفضيل بَّي األوالد
صيل، فنقول: إنه قد جيوز التفضيل لبعض األسباب أو بعض يف هذه املسألة شيء من التف



املناسبات، فمن ذلك تزويج من بلغ منهم؛ ألن التزويج كالنفقة، فإذا بلغ واحد وزوجه، مث بلغ الثاين 
طي األصاغر مثل ذلك الكبري الذي زوجه، ولو كانت أمهم مثالً مطلقة وهم وزوجه، فال يلزمه أن يع
أنت أعطيت ولدك هذا مخسَّي ألفاً يف زواجه، فأعط أوالدي كل واحد منهم  حتت كفالتها فال تقول:

 مخسَّي ألفًا، وعليه أن يقول: من بلغ منهم فإين أزوجه، وأما قبل البلوغ فال يلزمين.
بعضهم فليس هلم أن أيخذوا من الرتكة مقابل زواجهم، بل يقتسمون الرتكة فلو مات قبل أن يزّوج 
 أنصبائهم.ويتزوجون إن شاءوا من 

ومن ذلك يف هذه األزمنة إذا بلغ أحدهم من الذكور مثالً مثاين عشرة سنة احتاج إىل سيارة يتنقل 
فهل يلزمه أن يُعطي عليها، وقد يكون له إخوة صغار، فيشرتي له أبوه سيارة للدراسة وللتنقل، 

سَّي ألفاً مثاًل، فأوالدي الصغار مثل قيمة هذه السيارة، وتقول أُمهم: أعطيت ولدك الكبري سيارة خبم
هؤالء عليك أن تعطيهم قيمتها إذا بلغوا ليشرتوا مثلها؛ ألنك إذا مل تفعل فقد فضلت بعضهم؟ ال 

الصغري اشرتى له مثلها، وقبل البلوغ  يلزمه ذلك، وما ذاك إال أن هذه السيارة للحاجة، فمىت بلغ
 ليس حباجة إليها فهي كالزواج.

بنات، واشرتى لكل واحدة منهن حلياً بعشرة آالف، فهل يعطي الذكور وهكذا مثالً إذا كان له 
 مثلها؟ ال يلزمه؛ ألن هذا من متام الزينة، فال يلزمه أن يعطي الذكور مثل ذلك.

يشرتي كسوة أوالده الذكور، فالذكر قد يكفيه كل شهرين أو كل  وعندان مثالً الكسوة تتفاوت، فهو
وأما األنثى فإن كسوهتا قد تكون مبائتَّي، فال يلزمه إذا اشرتى كسوة أربعة أشهر مخسون رايالً كسوة، 

أنثى مبائتَّي أن يُعطي الذكر متام املائتَّي؛ ألن هذه كسوهتا، وهذه كسوته، وقد أعطى كالً منهم كسوته 
 ته، فهذا التفاوت ال يلزم التسوية فيه.وسد حاج

لفاً زايدة على املهر، وبعضهن ال جيهزها كذلك، وبعضهم إذا زوج بناته قد جيهز بعضهن مثالً أبربعَّي أ
ويكتفي مبهرها، فهل يلزمه هلذه اليت ما أعطاها شيئاً أن يُعطيها مثل ما جهز به أختها؟ ال يلزمه 

، فيشرتي هلا كسوة ويشرتي هلا حلياً أو أواين، أو ما أشبه ذلك؛ ألن هذا التجهيز تستحقه تلك
ا قليالً زاده من عنده، فال يلزمه أن يُعطي أخواهتا مثل هذه ذلك، فإذا كان الصداق الذي دفع هل

 الزايدة، سواء قبل الزواج أو وقت الزواج.
له أن يزيده وأن يتربع كذلك ذكروا أنه جيوز التفضيل أيضاً ألسباب؛ منها: إذا كان أحدهم معوقاً ف

 له، كاملريض أو الضرير أو ما أشبه ذلك؛ ألنه حباجة إىل الزايدة.
ك لو أن أحدهم تفرغ لطلب العلم، واآلخر اشتغل بطلب الدنيا، فهذا الذي اشتغل بطلب وكذل

الدنيا حصل على مال واشرتى له سكناً وأثث سكنه، وطالب العلم منشغل ابلطلب وابلتعلم 
يساعده يف السكن، ويستحق أيضاً أن يساعده يف الزواج أو يف أتثيث السكن، ويقول فيستحق أن 



استغنيتم، وأان مطالب مبن مل يستغن، فكما أنكم استغنيتم، وانفرد كل واحد منكم يف إلخوته: أنتم 
مسكن، وصار ينفق على نفسه، وأان أنفق على إخوتكم األطفال، وال يلزمين أن ُأعطيكم مثلهم؛ 

أيضاً ال يلزمين أن أعطيكم مثل هذا الذي تفرغ للتعلم وانقطع للفقه يف الدين، فليس يلزمه  فكذلك
 يُعطي إخوته مثل ما أعطاه. أن

وقد يقول: اشتغل بطلب العلم وأان أشرتي لك سيارة، وأان أزوجك، وأان ُأسكنك، وأان أُنفق عليك، 
إذا اشتغلت لنفسك واستغنيت فال يلزمين  فيقول: أان ال أريد التعلم ولكين أشتغل لنفسي، فيقول:

 بل نعطي أخاك الذي تفرغ. لك أكثر من حاجتك، فإذا أغنيت نفسك فال نعطيك شيئًا،
كذلك أيضاً يقع أن بعض األوالد ينقطع على والده واآلخر ينفصل، فهذا الذي انقطع عند والده 

ارته، أشتغل معه يف سقي حرثه، يستحق أن يكافئه، كثري منهم يقول: أان أشتغل مع والدي يف جت
خرازاً أو غساالً أو حنو ذلك، فأحد أساعده يف حرفته أايً كانت، كما إذا كان خياطاً أو قصاراً أو 

أوالده انفرد بصنعة، واآلخر اشتغل مع والده؛ فهذا الذي اشتغل مع والده يستحق أن يعطيه مقابل 
 اشتغاله سكناً ويزوجه ويعطيه سيارة.

د يشتغل بعضهم مع أبيه أربعَّي سنة يف جتارته، واألخ الثاين موظف مستقل بوظيفته، فيجوز مث أيضاً ق
أن ُيشرك الولد ويقول: هذا الولد الذي اشتغل معي عشرين أو ثالثَّي أو أربعَّي عامًا، أجعله لألب 

 شريكًا، فأجعل جتاريت بيين وبينه نصفَّي.
الح املضخات، ويف حفر اآلابر، ويف احلرث أو يقول: إنه اشتغل معي يف سقي احلرث، ويف إص

ه ذلك، فنقول: الشك أنه تعب معك عشر والسقي والزرع والغرس وإصالح اجملاري للماء وما أشب
 سنَّي أو عشرين سنة، فإما أن جتعل له مرتباً كما لو كان أجنبيًا، وإما أن ُتشركه يف هذا احلرث.

ائف، وبعضهم يبقى عند ماشية أبيه يرعى ويسقي، وهكذا يف البوادي بعض أوالدهم يتعلقون ابلوظ
ه، فهل يساوى إبخوته اآلخرين عند املرياث؟ إخوته وحيفظ إبالً وغنمًا، فينقطع على حفظ ماشية أبي

توظفوا، وكل منهم جيمع مرتبه، ويشرتي لنفسه مسكناً وأاثاًث، وأصبح عنده رأس مال، وعنده ذخرية، 
وإبله، ويف سقيها وحفظها وإصالحها ومراعاهتا، وخدمة أبويه؛  وهذا انشغل مع أبيه يف رعي غنمه
صيباً من هذه األغنام أو اإلبل، ويقول إلخوته: أنتم استغنيتم عن فيستحق واحلال هذه أن جيعل له ن

 أبيكم، وهذا خدم أابه وقام خبدمته وحفظ حالله وحفظ أمواله، ففي هذه احلالة جيوز التفضيل.

(46/10) 

 



 حكم الرجوع يف اهلبة
 ب( .قال املصنف رمحه هللا: )وحيرم على واهب أن يرجع يف هبته بعد قبض، وكره قبله إال أل

ذكر أن اهلبة ال تلزم إال ابلقبض إبذن الواهب، فإذا قبضها املوهوب له بعد أن أيذن له الواهب 
هلبة خذها فهي لك، فقبضها، فهل لصاحبها أن يرجع فيها إذا  ويقول: اقبض هذه اهلدية أو هذه ا

هللا عليه  كانت هبة تربر وليست هبة ثواب؟ ال جيوز، وقد اشتهر يف احلديث املشهور قوله صلى
وسلم: )العائد يف هبته كالعائد يف قيئه( ، وقال: )ليس لنا مثل السوء، العائد يف هبته كالكلب يقيء 

: هذا مثل سيء مطابق: فالكلب إذا وجد مثالً جيفة وأكل منها أكثر من مث يعود يف قيئه( ، أي
أو ثالث ساعات  حاجته، وخاف أن يضره، فإنه يتقيأ، فيقيء نصف ما أكل، وبعد مخس ساعات

 أييت إىل قيئه ولو كان منتناً كريه الرائحة فيأكل قيئه، يقول قتادة: )وال أعلم القيء إال حرامًا( .
ل حلماً أو خبزاً أو حنو ذلك، وبعد أن استقر يف بطنه تقيأه، فهل نفسه تطمئن إىل أن فاإلنسان إذا أك

ل قتادة: )وال أعلم القيء إال حرامًا( ، أي: يعود فيأكل ذلك القيء؟ ال شك أنه مستقذر طبعًا، فيقو 
جمللس ولو فإذا كان كذلك ُعرف أنه ال جيوز الرجوع يف اهلبة بعد أن يستلمها املتهب ولو كانوا يف ا

 قبل التفرق؛ فإنه مثل الكلب.
حىت ولو كانت كثرية، ولو وهبك بيتاً وأعطاك مفاتيحه، أو وهبك أرضاً وأعطاك واثئقها، وبعدما 

ك ومتت اهلبة ومت التقبل والقبض قال: رُد علّي بييت، أو أرضي، أو انقيت، أو سياريت، فتقول له: أعطا
 يل؟ فإذا قال: أان أحق هبا؛ فألست قد وهبتها يل؟ ألست قد أهديتها 

 
 اجلواب

أن ذلك ال حيل لك، إال إذا كان قد اشرتط أجراً وهي هبة الثواب كما تقدم، ففي هذه احلال جيوز 
 رجع يف هبته إذا كان قد اشرتط هلا عوضًا، ويسمى املردود، أي: ما يرده املتهب على الواهب.أن ي

وهبك كتاابً فوضعه على الطاولة، وقبل أن تقبضه وأما قبل القبض فإنه مكروه، فلو أعطاك أو 
 وتستلمه أراد الرجوع، فهذا مكروه رجوعه ولو كان جائزًا، أي: أنه جيوز ولكن مع الكراهة.

يستثىن األب فيما يهب ألوالده؛ وذلك ألن الوالد ميلك ما بيد األبناء، فله إذا وهبهم أن يرجع، و 
دما وهبه أبوه ذلك العبد، مث رجع فيه ملا قال له صلى هللا واستدل لذلك حبديث النعمان بن بشري عن

أوالده رجع ورد تلك عليه وسلم: )اتقوا هللا واعدلوا بَّي أوالدكم( فلما مل يكن عنده ما ُيسوي بَّي 
 اهلبة والِنحلة، واألب ميلك ما بيد أوالده.

(46/11) 



 

 شروط أخذ األب من مال ابنه
قال املصنف رمحه هللا: )وله( يعين: لألب )أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غري سرية 

فراً واالبن مسلمًا( كا  ما شاء ما مل يضره، أو ليعطيه ولداً آخر، أو يكن مبرض موت أحدمها، أو يكن
. 

دليل ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: )أنت ومالك ألبيك( ، وهو حديث مشهور، ولو كان يف طرقه 
بعض الضعفاء، لكن مبجموعها يرتقي احلديث إىل أن يكون صحيحاً لغريه، فيجوز لألب أن يتملك 

 من مال ولده ما شاء، سواء بقول أو بنية.
قد متلكت أرض ولدي هذه، فتدخل يف ملك األب، أو يقول: إين قد ين فالقول كما إذا قال: إ

 متلكت سيارة ابين هذه، فتدخل يف ملك األب.
والنية كما لو أخذ األب مفاتيح دار ابنه ونوى أنه أدخلها يف ملك األب، ففي هذه احلال تدخل يف 

، وعزم على أنه قد ملكها ارةملك األب مبجرد النية، وكذا إذا أخذ واثئق األرض، وأخذ مفاتيح السي
 وأخرجها من ملك ابنه إىل ملك األب، فتدخل يف ملك الوالد.

ويستثىن من ذلك السرية، فاألرجح أن اململوكة اليت يطؤها ولده مبلك اليمَّي، حيرم عليه أن 
 يتملكها؛ ألن ابنه قد وطأها، وال حيل له أن يطأ ما وطأ ابنه.

(46/12) 

 

 عدم اإلضرار ابلولد
 شرتطوا لذلك التملك شروطًا: الشرط األول: أال يضر الولد.ا

 الشرط الثاين: أال أيخذه من ولده ليعطيه ولداً آخر، فإن هذا جور.
 األب أو موت االبن.الشرط الثالث: أال يكون يف مرض موت أحدمها، أي: موت 

 الشرط الرابع: أال يكون االبن مسلماً واألب كافراً.
ال يصح لألب أن أيخذ، فإذا كان االبن حمتاجاً إىل هذه الدار ليسكنها،  ففي مثل هذه احلاالت

ويسكن أوالده فيها، وال يستغين عنها، واألب مستغٍن؛ فهل له أن خيرج ولده ويقول: اي بين اخرج 
مة أو حنوها واترك يل هذه الدار ألؤجرها؟ الدار ملك االبن، وهو الذي ملكها وعمرها وانزل يف خي
، وأسكن فيها أوالده، فال حيل للوالد أخذها؛ ألن هذا ضرر عليه، ويف احلديث: )ال ضرر وتعب فيها



[ ، فدل 12ساء:[ ، وقال: }َغرْيَ ُمَضارٍّ{ ]الن6وال ضرار( ، وقال تعاىل: }َوال ُتَضارُّوُهنن{ ]الطالق:
 أيب ال أستغين عنها، على أنه إذا تضرر االبن فال جيوز لألب أن أيخذ، فإذا قال مثاًل: هذه سياريت اي

وال أستطيع أن أستأجر كلما أردت أن أذهب إىل مكان، وال أقدر على أن أشرتي بدهلا؛ فكيف 
جاً إىل استعماهلا؛ ألن عندك أتخذها وتدعين وأنت مستغن عنها، ولست حمتاجاً إىل مثنها، وال حمتا
ًا، فال جيوز له أن أيخذ ثوبه غريها؟ فال جيوز واحلال هذه أن أيخذها، حىت ولو كان الشيء صغري 

 ويدعه عاراًي، أو أيخذ طعامه ويدعه جائعًا، واألب مستغن عنه.

(46/13) 

 

 أن ال يعطي ما أخذه لولد آخر
الشرط الثاين: أال يعطيه لولد آخر، فيأخذ من هذا ألف رايل ويعطيها للثاين، فهذا ال جيوز؛ وذلك 

اً وعنده فضل، ور )، لكن إذا كان االبن مستغنيألن هذا جور، ويف احلديث: )ال أشهد على ج
وأخوه فقري وذو حاجة شديدة، وليس عنده ما يكفيه، واألب ال يقدر على أن يعوله؛ فإّن على األخ 

أن يُنفق على أخيه ولو كان ال يرث منه، وجيوز لألب أن أيخذ من مال هذا املستغين الذي عنده 
أيخذ من هذا ويعطي هذا، إذا كاان متكافئَّي فليس له أن  فضل ويُنفق منه على أخيه الفقري، فأما

 فهذان شرطان.

(46/14) 

 

 أن ال يكون األخذ يف مرض موت أحدمها
الشرط الثالث: أال يكون يف مرض موت أحدمها؛ وذلك ألنه عند املرض تتعلق ابملال حقوق الورثة، 

إذا كان -يف مرض موت االبن يس لألب فإذا مرض االبن، وله زوجته وأمه وأوالده ذكوراً وإاناًث؛ فل
أن أيخذ من مال االبن؛ ألنه بذلك يظلم الزوجة ويظلم األم ويضر األوالد إذا أخذ  -مرضاً خموفاً 
 تركة أبيهم.

وهكذا أيضاً لو كان املريض هو األب، فإنه يف هذه احلال ليس له أن يتملك؛ ألنه إذا كان مرض 
ي هذه احلال نقول: ليس له أن يتملك من مال فف -ملوتأي: خياف منه ا-األب مرضاً خموفاً 



أوالده؛ ألنه واحلال هذه كأنه أيخذ من مال هذا وجيعله يف تركته لُيعطي أوالداً له ما كسبوا، ولُيعطي 
 زوجات له ما اكتسنب؛ فيضر بعض أوالده وينفع آخرين، هذه ثالثة شروط.

(46/15) 

 

 أن ال يكون األب كافراً واالبن مسلماً 
الشرط الرابع: أال يكون ذلك من مسلم لولد كافر، فال جيوز للكافر أن أيخذ من مال ولده املسلم؛ 

مال ابنه املسلم كما سيأيت يف  ألن أموال املسلم ملك لورثته، والكافر ليس له مرياث، فال يرث من
 الفرائض إن شاء هللا.

ُ فليس له أن أيخذ من مال الولد املسلم أو قريبه املسلم  أو أبيه املسلم، لقوله تعاىل: }َوَلْن جَيَْعَل اَّللن
 [ .141لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنََّي َسِبياًل{ ]النساء:

(46/16) 

 

 [47شرح أخصر املختصرات ]
املريض مرضاً خموفاً له أحكام خاصة تتعلق بتصرفاته املالية؛ من وصية وعطية وغريها، وقد بَّي 

 ، وبينوا فروقاً دقيقة بَّي كثري منها.الفقهاء تلك األحكام

(47/1) 

 

 مىت حيرم قبول اهلدية؟

(47/2) 

 

 حكم قبول اهلدية يف مقابل العمل املراد به وجه هللا
عرفنا أن اهلدية: هي التربع جبزء من املال أو مبنفعة لقصد التودد واحملبة، وأن العطية هي إعطاء 



دية قسمان: هدية تربر، وهدية ثواب، فهدية الثواب ل، وأن اهلاإلنسان غريه شيئاً من املال بغري مقاب
 تكون كالبيع، إذا مل يعط مقابلها فله الرجوع، وهدية التربع ال جيوز الرجوع فيها.

وقد ورد يف فضل اهلدية حديث مشهور هو: )هتادوا حتابوا( ، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقبل 
ون ثوااًب، ولكنه حيب مكافأهتم، فقد ورد يف حديث: )من ال يشرتط اهلدية ويثيب عليها، مع أن أهلها

 صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له، حىت تروا أنكم قد كافأمتوه( .
وهبذا يعرف أن اهلدية تكون مااًل، وتكون منفعة، فاإلنسان الذي يعلمك، ويفهمك مسألة من 

وفًا، وأنت حتب أن تكافئه، لكن يستحب له إذا كان قصده الثواب ل معك معر املسائل، يعترب قد فع
واألجر أال أيخذ هديتك؛ ألهنا قد تنقص أجره، وقد جاء يف حديث أيب الدرداء: )أنه علم رجالً من 
أهل الصفة آايت من القرآن، فأهدى إليه قوسًا، فسأل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: إن أحببت 

نار فخذه( ؛ وذلك ألنه أراد األجر بتعليمه، فال حيق له أن يفسد أجره، وأن ثله من الأن تطوق م
 أيخذ عليه عوضاً.

ويقال كذلك يف كل من عمل عمالً حيتسبه عند هللا، فال يفسد أجره بقبول تلك اهلدية، سيما إذا  
عل ذلك ين، فمن فكان ذلك الذي علمته أو دللته فقرياً كأهل الصفة الذين هم من فقراء املهاجر 

حيتسب األجر، فليس له أن أيخذ ما يقابله، وقد ورد يف حديث أنه صلى هللا عليه وسلم قال ما 
معناه: )من عمل عمالً يبتغي به وجه هللا فأهدي إليه شيء فال أيخذه( ، بل عد يف بعض الرواايت 

 أتخذ عليه أجرًا،  حتتسبه فالأنه من الراب، وإن مل يكن من الراب الصريح، فإذا عملت إلنسان عمالً 
كما إذا محلت له متاعه أو رفعته له، أو أوصلته له إىل منزله وأنت حمتسب أنه فقري ذو حاجة، أو 
شفعت له عند من قضى حاجته، أو أما أشبه ذلك، وأنت حتتسب األجر، فليس لك إفساد أجرك 

 أبخذ هدية، وقد قصدت األجر األخروي، فال أتخذ أجراً دنيواًي.

(47/3) 

 

 حكم قبول اهلدية إذا قصد هبا الرشوة
ومن اهلدااي اليت ال جتوز، إذا كان ذلك املهدي يقصد مقصداً دنيواًي، فليس له أن يهدي، وليس 

، فهذه هدية شبيهة للمهدى إليه أن يقبل، فإذا أهديت للطبيب ألجل أن يقدمك على املراجعَّي
هديت ملدرس ليزيد يف درجاتك، فهذه من جنسها، وال ابلغلول، وهدااي هؤالء العمال غلول، أو أ

حيق له أن يقبلها، أو أهديت للموظف ليقبل وظيفتك، وليقدمك يف الوظيفة على من هو أحق منك، 



 فإن هذه من الغلول أو من احملرم.
ا تسمى رشوة، فإذا أهدى أحد اخلصمَّي للقاضي أو نفعه، وأراد ومثله: ما ورد يف هدية القاضي فإهن

ضيافة، أبن استضافه وأكرمه ويريد أن مييل معه، فإهنا  -مثالً -ذلك أن مييل معه، ومساها هدية، ولو ب
تسمى رشوة، وكذلك إذا كان يراجع كاتباً ويريد أن يقدمه على غريه، فإنه بذلك يكون قد أعطاه ما 

 ها.يس لآلخذ أن أيخذ، وال للمعطي أن يعطي يف هذه احلاالت وأشباهيشبه الرشوة، فل
 ويقع كثرياً التساهل يف هذا، ويسأل كثريون من أصحاب املنح هذا

 
 السؤال

إين طلبت منحة أرض سكنية، وإذا أعطيت هذا املسئول أعطاين يف مكان مرغوب، وإذا ما أعطيته 
ولو مسيتها هدية، فإنك بذلك تضر غريك، والواجب دفعين وأبعدين؟ فاجلواب أن نقول: هذه رشوة 

بَّي مجيع املمنوحَّي وحنوهم، فال يقدم هذا ألنه يعرفه، أو هذا ألنه صديقه، أو هذا عليه أن يسوي 
 ألنه من أسرته، أو هذا ألنه كبري القوم، أو هذا ألنه أهدى إليه أو ما أشبه ذلك.

إن كان هذا اللفظ يف إسناده مقال، واألصل فيه وأما حديث: )هدااي العمال غلول( فهو مشهور، و 
ة الذي واله النيب صلى هللا عليه وسلم على مجع الزكاة من البهائم، فجاء وقال: هذا قصة ابن اللتبي

لكم وهذا أهدي يل، فأنكر عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: )هالن جلس يف بيت أبيه وأمه حىت 
مخس  -مثالً -املعىن: أهنم أهدوا له حىت يتسامح معهم، إذا كان عليهم أتتيه هديته إن كان صادقًا( 

شياه مثينة، أهدوا له شاة وأعطوه مخساً هزيلة، وقبلها، فمثل هذا يعترب رشوة، ولو مسوها هدية؛ ألهنم 
يقصدون بذلك أن خيفف عنهم، وكذلك أصحاب الثمار، ال جيوز له أن يستضاف عندهم؛ ألنه قد 

إكرامه ينقص عليه  ن مل يضيفه أو مل يكرمه ويتغاضى عن الذي أكرمه، والذي زاد يفيزيد يف خرص م
 من الزكاة، فلذلك ال جيوز له واحلال هذه.

فأمر اهلدااي واهلبات فيه تساهل كثري، ويقع به ضرر على الفقراء الذين ال جيدون ما يهدون، حيث إن 
ن من أهدى إليهم يف القضااي ويف الكتاابت أولئك الذين هم أهل طمع وأهل مقاصد دنيوية؛ يقدمو 

لك يف املنح وما أشبهها، وهذا ال جيوز، وإذا عرفنا هذا احلكم فال يصح وإخراج الصكوك، وكذ
 ألحد أن يقبل شيئاً من هذه اهلدااي وحنوها.

(47/4) 

 



 ال يطالب األب ابلدين بل ابلنفقة الواجبة
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]وليس لولد وال لورثته مطالبة أبيه بدين وحنوه، بل بنفقه واجبة، ومن 

فه كصحيح، أو خموف كربساٍم أو إسهال متدارٍك، وما قال طبيبان مسلمان غري خموٍف تصر  مرضه
عدالن عند إشكاله إنه خموٌف، ال يلزم تربعه لوارٍث بشيٍء، وال مبا فوق الثلث لغريه إال إبجازة 

 الورثة.
  أو ال، ويبدأومن امتد مرضه جبذام وحنوه ومل يقطعه بفراش فكصحيح، ويعترب عند املوت كونه واراثً 

ابألول فاألول ابلعطية، وال يصح الرجوع فيها، ويعترب قبوهلا عند وجودها، ويثبت امللك فيها من 
 حينها، والوصية خبالف ذلك كله[ .

تقدم فيما يتعلق ابلعطية ما حيل لألب أن أيخذ من مال ولده، وعرفنا شروطه، مث يقول املصنف: 
ل بنفقة واجبة( أي: إذا كان لك دين على والدك بدين وحنوه، ب )وليس لولد وال لورثة مطالبة أبيه

فليس لك أن تطالب أابك هبذا الدين، وتقول: إن عندك يل ديناً اي أيب، بل إن دفعه األب ورده فلك 
أخذه، وإال فله أن أيخذ ويتملك من مال ولده ما ال يضره وال حيتاجه، فإذا استدان منه ديناً فليس 

أيب الدين الذي عندك، وكذلك إذا مات االبن فليس لورثته مطالبة قول: أعطين اي له أن يطالبه وي
 أجدادهم، ويقولون: إن أابان كان له دين عندك أيها األب األبعد، أيها اجلد، ليس هلم ذلك.

وظاهر هذا أنه جيوز له أن أيخذ من مال أوالد ابنه، وأن اجلد مبنزلة األب أيخذ من مال ابنه، ومن 
ل؛ ألن اجلد أب، فله أن أيخذ من ماله ابنه وابن ابنه ما ال يضر االبن، وال تتعلق بن ابنه وإن نز مال ا

 به حاجته.
وجيوز لالبن مطالبة أبيه ابلنفقة الواجبة، فإنه جيب عليه أن ينفق على أوالده، واألصل أن األب ال 

ينفق عليهم بقدر  ة وجب عليه أن جيمع األموال إال ألوالده، فإذا احتاجوا للنفقة الواجبة الضروري
 كفايتهم طعاماً وشراابً وكسوة وسكنًا، وكذلك احلاجات الضرورية كتزويج وما أشبهه.

ولألب أن يسوي بينهم يف النفقة، فال يزيد هلذا عن هذا، أو هلؤالء عن هؤالء ألنه حيبهم، بل يعطيهم 
اللحوم والفواكه،  يطعم هؤالء من ابلسوية، فال يشرتي هلذا كسوة غالية وهذا كسوة رخيصة، أو

وهؤالء من ايبس اخلبز وما أشبهه، بل عليه أن يسوي بينهم، وإذا قصر عليهم وكادوا أن جيوعوا، 
 فلهم مطالبة أبيهم حىت يسد خلتهم وحاجتهم.

(47/5) 

 



 تصرفات املريض

(47/6) 

 

 حكم تصرفات املريض إذا كان مرضه غري خموف
ات املريض، مىت تكون انفذة أو غري انفذة؟ إذا كان املرض غري خموف ذكر املصنف بعد ذلك تصرف

كان مرضه وجع ضرس، أو وجع عَّي، أو أملاً يف إصبع، أو صداعاً فتصرفه كتصرف الصحيح، فإذا  
يف رأسه أو حرارة، أو سعلة يسرية، أو أملاً يف يد أو رجل؛ فإنه يتصرف تصرفاً صحيحًا، فله أن 

وله أن يوقف؛ وذلك ألنه شبيه ابلصحيح، واإلنسان يف صحته يتصرف كما يهدي، وله أن يتصدق، 
 يشاء.

حة أفضل، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أفضل الصدقة أن تصدق وأنت والصدقة يف حالة الص
صحيح شحيح، ختشى الفقر وأتمل الغىن، وال متسك حىت إذا بلغت الروح احللقوم قلت: لفالن كذا 

 كان لفالن( ، فال جيوز له أن يتصدق يف حالة املرض املخوف إال ابلثلث فأقل.ولفالن كذا، وقد  
صحيحاً وتصدق بنصف ماله أو ابلثلثَّي أو سبله، أو أعطاه ملستحق أو ما أشبه فإذا كان اإلنسان 

ذلك، فليس لورثته منعه، وكذلك لو أوقف أمواالً كثرية أو تربع هبا وأعطاها لبعض أقاربه، أو بىن هبا 
 ساجد أو ما أشبه ذلك؛ فكل ذلك جائز يف حالة الصحة.م

(47/7) 

 

 حكم تصرفات صاحب املرض املخوف
 إذا كان املرض خموفاً فليس له تصرف إال يف الثلث.

الدماغ، تسميه  واملرض املخوف مثلوا له ابلربسام أو ابإلسهال، والربسام: مرض يف الرأس خيتل به
لدماغ؛ فالعادة يف مثل هذا أنه ميوت، وأما اإلسهال املتدارك فامسه العامة أبو دمغة؛ ألنه خيتل به ا

 عند األطباء )الكولريا( ، وهو مرض حيصل به اإلسهال املتدارك، ويتمادى به إىل أن ميوت.
وف، أي: خياف منه املوت؛ فإذا كان مرضه خموفاً أو قرر طبيبان مسلمان عدالن أن هذا املرض خم

فذ إال يف الثلث؛ وذلك ألن حقوق الورثة إذا تعلقت ابملال فيخاف أن فمثل هذا تصرفاته ال تن
يقصد إضرار الورثة، مثل ما يسمى عند العامة بتوليج املال، أي: إخراجه من ملكه حىت يتضرروا، 



ما أطاعوه وال خدموه، أو أهنم أقارب وال يبقى هلم شيء ميلكونه؛ إما ألهنم أساءوا صحبته، أو أهنم 
به إذا مل يكن له أوالد، وكان له إخوة أهل قطعية وعقوق، أو بنو عم مقاطعون له، فأراد غري رافقَّي 

 أن خيرج املال من ملكه يف حياته حىت ال ينتفعوا به إضراراً هبم.
قوته يذهب وجييء، فإن كان صحيحاً ولو كان عمره مائة سنة، ولكن معه عقله وإدراكه، ومعه 

اجد، أو عمر مدارس خريية، أو أصلح طرقًا، أو تصدق فتصرفه تصرف انفذ، فإذا بىن مس
بصدقات، أو أوقف أوقافاً وسبلها، فإنه ينفذ؛ وذلك ألنه يف حالة صحته ويف حالة قوته، والعادة أن 

 الصحيح القوي ميسك املال، وأنه حيتاج إليه.

(47/8) 

 

 حكم العطية للوارث يف املرض املخوف
ه صحيح، وأما إذا كان مرضه خموفاً فإن تصرفه ال ينفذ إال يف احلاصل أنه إذا كان صحيحاً فتصرف

رث، وقال: لك اي ولدي كذا، أو لك اي أمي أو اي زوجيت كذا، ففي الثلث، وال ينفذ إذا أوصى للوا
هذه احلال ال ينفذ ذلك؛ ألهنم وارثون، وقد ورد يف احلديث: )ال وصية لوارث( ، وهذا شبيه 

رض، وقد تعلقت حقوق الورثة ابملال، فهذه العطية تعترب من الثلث إال إذا  ابلوصية؛ ألنه عطية يف امل
 ديث: )ال وصية لوارث( .كانت لوارث، ففي احل

 ويف قصة سعد ملا قال: )أتصدق بثلثي مايل؟ قال: ال.
 قال: النصف؟ قال: ال.

، فصرفه إىل قال: الثلث؟ قال: الثلث؛ والثلث كثري( يعين أراد أن يتصدق ابلثلثَّي، مث ابلنصف
ماله أو بثلثيه الثلث، مث قال: )والثلث كثري( ، فإذا أجاز الورثة ذلك جاز، أي: إذا تصدق بنصف 

ووافق الورثة على ذلك جاز؛ ألن احلق هلم، وكذلك لو تربع ألحدهم، فمثاًل: إذا كان له ثالثة أوالد 
ئاً وال سكنًا، وأوصى له أو تربع أغنياء، وعندهم جتارات، وعندهم أمالك، وله واحد فقري ال ميلك شي

 يف مرض املوت، فقال: أعطوه مسكناً.
 إذا أجازه الورثة؛ ألن احلق هلم. ووافق الورثة، نفذ ذلك

(47/9) 

 



 املرض املمتد وحكم التصرف فيه إذا مل يقعده
صرفه هناك أمراض متتد وال يكون املرض خموفًا، فمن امتد مرضه جبذام وحنوه، ومل يقطعه بفراش؛ فت

خترج يف األنف أو يف الوجه، وهو الذي ورد االستعاذة منه: )أعوذ بك من صحيح، واجلذام: قروح 
الربص واجلذام وسيء األسقام( ويف احلديث: )فر من اجملذوم فرارك من األسد( ، وذلك ألن ينتقل 

 إبذن هللا.
ثله مرض السل يف فاجلذام قد يطول بصاحبه عشر سنَّي أو عشرين سنة، فال يكون خموفًا، وم

ومرض الصدر أو التدرن الصدري، فهذا يف أول األمر يبقى سليماً معاىف، ولكن يف آخره ابتدائه، 
 خترج قروح يف الرئة، مث تشتد إىل أن تقضي عليه، ولكن تطول مدته، فقد يبقى عشر سنَّي أو حنوها.

ى ، أما يف آخره فإنه قد يبقومثل ذلك الفاجل يف آخره، والفاجل هو الشلل النصفي، ففي أوله خطر
عشر سنَّي أو عشرين سنة وهو مشلول يد أو رجل، فتصرفه صحيح، ولو طالت مدته، إال إذا كان 

على الفراش، فمن كان مرضه قد ألزمه الفراش حبيث ال يستطيع أن يتحول وال أن يذهب وجييء، بل 
 الورثة. هو دائم على الفراش فإن هذا خموف، فتصرفه غري صحيح إال إبجازة

(47/10) 

 

 الفرق بَّي عطية املريض ووصيته

(47/11) 

 

 الفرق بَّي الوصية والعطية
هناك فروق بَّي العطية والوصية: فالعطية هي التربع يف احلياة، والوصية هي: التربع بعد املوت وبعد 

موته: أعطوا أخي  أو ال، فمثاًل: إذا تربع لقريبه فقال يف مرض الوفاة، فيعترب عند املوت كونه واراثً 
هذه السيارة أو عشرة آالف، وكان أخوه ال يرث؛ ألنه حمجوب اببن للميت، مث قدر أن ابن امليت 
مات قبل أبيه، مث مات األب، فأصبح األخ واراًث، فهل أيخذ هذه العطية أو الوصية؟ ال أيخذها إال 

فيعطى حقه من املرياث، وال أيخذ  نه أصبح واراًث، ويف احلديث: )ال وصية لوارث( ،إبجازة الورثة؛ أل
 هذه العطية.

وعكسه: لو قدر أنه أوصى ألخيه، أو أعطاه يف آخر حياته، وكان أخوه يرث يف ذلك احلال، مث قدر 



رث، فهل أن املوصي أو املعطي ولد له ابن قبل موته، وملا ولد له حجب األخ، فأصبح األخ ال ي
الثلث أو إن مسح هبا الورثة، هذا معىن قوله: )يعترب  تصح تلك العطية له؟ نعم تصح، إن خرجت من

عند املوت كونه واراثً أو ال( ، مبعىن أنه أوصى له وهو يرث، وقبل موت املوصي حجب وأصبح ال 
وصي أو املعطي يرث، فتصح الوصية، والعكس: إذا أصبح املوصى له واراًث، وذلك إذا مات ابن امل

 ورثة، فال تصح تلك الوصية أو العطية.يف حياته، وأصبح املوصى له من ال

(47/12) 

 

 كيفية البدء يف العطية والوصية
 قال املصنف رمحه هللا: )ويبدأ ابألول فاألول يف العطية( .

يف اليوم الثاين قال: أعطوا  صورة ذلك: إذا قال وهو مريض مرضاً خموفًا: أعطوا زيداً مخسة آالف، مث
 لثالث قال: أعطوا إبراهيم ثالثة آالف.سعداً عشرة آالف، مث يف اليوم ا

فنظران فإذا اجلميع مثانية عشر ألفًا، مث قدر أنه ملا مات حصران الثلث، ووجدان الثلث عشرة آالف، 
 إبراهيم شيئاً.ففي هذه احلال أيخذ زيد منها مخسة آالف، وسعد مخسة آالف فقط، وال أيخذ 

ة آالف، فإان نعطيه الثالثة اآلالف، فنبدأ ابألول، وقال وكذلك لو قالوا يوم اجلمعة: أعطوا زيداً ثالث
يوم السبت: أعطوا سعداً مخسة آالف، فإان نعطيه ذلك من هذا الثلث الذي هو عشرة آالف، يبقى 

يوم األحد، فنقول له: خذ هذين عندان من الثلث ألفان، وعندان إبراهيم قد أمر له بعشرة آالف 
 ملاذا أعطيتموهم حقهم متامًا، وما أعطيتموين إال القليل؟ ف األلفَّي بقية الثلث، فإذا قال:

 
 اجلواب

ألهنم قبلك، أي: ألنه تربع هلم قبل أن يتربع لك، فليس لك إال بقية الثلث؛ وذلك ألن العطية تنفذ 
ريض، فإن شفي من مرضه أعطاهم ما يريدون أو منعهم؛ ألن يف احلياة، وإمنا منعنا من إخراجها ألنه م

واهلبة ال تلزم إال ابلقبض، وأما إن مات فإهنا ترجع إىل الثلث، فإن خرجت أعطياته كلها من  العطية
الثلث أخذوها، وإن كان الثلث قليالً مل خيرج منه إال الثلث، ويبدأ ابألول الذي هو زيد فيعطى 

له إال  يعطى اخلمسة اآلالف، مث يبقى إلبراهيم من الثلث ألفان، وليس الثالثة اآلالف، مث سعد
 ذلك، هذا معىن قوله: )يبدأ ابألول فاألول يف العطية( .

خبالف الوصية، فإهنم يستوون، فلو قال: إذا مت فأعطوا زيداً ثالثة آالف، مث قال بعد يوم: وأعطوا 



 يم عشرة آالف.سعداً مخسة آالف، مث قال بعد يوم: وأعطوا إبراه
الثلث تسعة آالف، ففي هذه احلال يسوى بينهم يف  فنظران وإذا اجملموع مثانية عشر ألفًا، ووجدان

 الوصية، وكيفية التسوية أن يعطى كل واحد منهم بقدر حصته.
ننظر يف الثلث فإذا هو تسعة آالف، والوصية مثانية عشر ألفًا، فنسبتها النصف، فنقول: لك اي زيد 

و الثلث، فيبدأ صف، ولك اي سعد ألفان ونصف، ولك اي إبراهيم مخسة آالف، هذا هألف ون
 ابألول فاألول يف العطية، ويستوي املتقدم واملتأخر يف الوصية.

(47/13) 

 

 حكم الرجوع يف العطية ويف الوصية
خرج من العطية ال يصح الرجوع فيها؛ وذلك ألنه تربع هبا، وإمنا منعنا إخراجها انتظار أن ميوت فت

سعد هذه السيارة، ولك اي عمرو هذه الثلث أو يشفى فيخرجها، فإذا قال وهو مريض: لك اي 
األرض، ولك اي إبراهيم هذه النقود املصرورة، فال تنفذ يف هذه احلال، ولكن إذا قدر أنه شفي، فهل 

( ، وإن كانت ال له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع يف العطية، حلديث: )العائد يف هبته كالعائد يف قيئه
ربع هبا، وأصبحت كأهنا ملك للمعطى، فليس له الرجوع، تلزم كما تقدم إال ابلقبض، ولكن هذا قد ت

خبالف الوصية فإن له الرجوع، فإذا قال: إذا مت فأعطوا زيداً هذه السيارة، وأعطوا سعداً هذه 
اؤهم؟ ال يلزم، وله أن يرجع؛ العمارة، وأعطوا بكراً هذه القطعة من األرض، مث شفي، فهل يلزم إعط

 بعد املوت، فله أن يرجع يف الوصية، وال يرجع يف العطية. وذلك ألن الوصية ال تنفذ إال

(47/14) 

 

 وقت اعتبار قبول العطية وقبول الوصية
إذا قدر أنه قال وهو مريض: أعطوا زيداً هذه الشاة، وأعطوا سعداً هذه الناقة، فكل منهم قال: 

 قبلت.
نتجت الناقة، مث مات، وخرجتا ولكن منعنامها من أخذها خمافة أال خترج من الثلث، فولدت الشاة و 

 طى؟من الثلث، ففي هذه احلال هل يكون ولد الناقة وولد الشاة تركة أو يكوانن للمع
 



 اجلواب
يكوانن للمعطى؛ وذلك ألهنا دخلت يف ملكه من وقت القبول، فهذا معىن قوله: )يعترب قبوهلا عند 

 هلا.وجودها( ، ملا اعترب قبوهلا عند وجودها صار مناؤها تبعاً 
 وهكذا لو قال: أعطوا زيداً هذه النخلة.

م ذلك؟ ليس هلم، فلو مث مل ميت حىت محلت، وزيد قد قبلها، وملا مات طالبه الورثة ابحلمل، فهل هل
 قالوا: إهنا محلت قبل املوت، فاجلواب: أهنا تلزم ابلقبول، والقبول قد حصل.

أعطوا عمراً هذا الدكان، وقبل كل منهما، وهكذا لو كانت داراً فقال: أعطوا زيداً هذه الدار، و 
قد أجرت بعشرة  ولكن ما سلمناها خمافة أن ميوت وال خترج من الثلث، وملا مات نظران فإذا الدار

آالف، والدكان خبمسة آالف مثاًل، ففي هذه احلال نقول: إنه واحلال هذه تكون األجرة للمعَطى؛ 
 ل، هذا معىن: )يعترب قبوهلا عند وجودها( .ألهنا خرجت من الثلث، وملكها من وقت القبو 

 قيل: من حَّي القبول.وقوله: )يثبت امللك فيها من حينها( : )من حينها( قيل: إنه من حَّي العطية، و 
والفرق بَّي القولَّي: أنه لو قال: أعطوا زيداً الدكان، ومل يقل زيد: قبلت إال بعد املوت، فال يثبت 

األجرة قبل القبول، بل أجرة الدكان للورثة، وله عَّي الدكان، وله امللك إال بعد املوت، وليس له 
 قسطه من األجرة بعد القبول.

قبل القبول يثبت من حَّي العطية، ففي هذه احلال له أجرة هذا الدكان، مبعىن وأما إذا قلنا: إن امللك 
 أنه لو قال يف شهر احملرم: أعطوه هذا الدكان.

 وزيد ما قال: قبلت.
ر رجب، أي: بعد نصف سنة، واملعطي ما مات إال يف ذي احلجة بعد سنة، فالصحيح أن إال يف شه

 صف الثاين للمعطى، وامللك يثبت من حَّي القبول.أجرة نصف السنة قبل القبول للورثة، والن
 وأما الوصية فإهنا ال تثبت إال بعد املوت، فلو قال املوصى له: قبلت.

 مث قال املوصي: رجعت.
 فله الرجوع.

(47/15) 

 

 [48شرح أخصر املختصرات ]
جعل هللا للمسلم ثلث ماله يتصدق به عند وفاته، فيجعله وقفاً أو وصية أو حنو ذلك مما يبتغى به 



وجه هللا، والوصية هلا أحكام كثرية تتعلق هبا، من جهة ما جتوز الوصية به أو له وما ال جتوز، ومن جهة 
يب وارث، وغري ذلك وماذا يكون العمل عندما يوصي بقدر نصاملقدار الذي حيق للمرء الوصية به، 

 من املسائل اليت تكلم عنها الفقهاء رمحهم هللا.

(48/1) 

 

 مة يف الوصيةأحكام عا
 قال املصنف رمحه هللا: ]كتاب الوصااي: يسن ملن ترك ماالً كثرياً عرفاً الوصية خبمسه.

 ألجنيب، أو لوارث بشيء. وحترم ممن يرثه غري أحد الزوجَّي أبكثر من الثلث
 وتصح موقوفة على اإلجازة.

وتكره من فقري وارثه حمتاج، فإن مل يف الثلث ابلوصااي حتاصوا فيه كمسائل العول، وخترج الواجبات 
 من دين وحج وزكاة من رأس املال مطلقًا.

وده، ال وتصح لعبده مبشاع كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وحبمل وحلمل حتقق وج
 وها، وتصح مبجهول ومعدوم، ومبا ال يقدر على تسليمه.لكنيسة وبيت انر وكتب التوراة واإلجنيل وحن

 وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتبطل بتلف معَّي وصى به.
وإن وصى مبثل نصيب وارث معَّي، فله مثله مضموماً إىل املسألة، ومبثل نصيب أحد ورثته له مثل ما 

 .له سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء[  ألقلهم، وبسهم
اختصر املؤلف الوصااي مع كوهنا كثرية املسائل، وتوسع الفقهاء فيها، والغالب أن كالمهم فيها إمنا 

 هو فرض مسائل.
ْن تـََرَك َخرْيًا ذكر هللا تعاىل الوصية يف القرآن، قال تعاىل: }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت إِ 

[ ، وكان هذا قبل أن تنزل 180األَقْـَرِبََّي اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتنِقََّي{ ]البقرة:اْلَوِصينُة لِْلَواِلَدْيِن وَ 
الفرائض، فكان أحدهم إذا حضره املوت قال: اقسموا مايل، فأعطوا الوالد كذا، وأعطوا الوالدة  

ن هو الذي عطوا األخ كذا، وأعطوا االبن أو البنت كذا وكذا فكاكذا، وأعطوا الزوجة كذا، وأ
يقسمه، وكان هللا أمر بذلك )ِإْن تـََرَك َخرْيًا اْلَوِصينُة لِْلَواِلَدْيِن َواأَلقْـَرِبََّي( ، وملا نزلت آايت املواريث 

وسلم: نسخت إطالق هذه اآلية، وأصبحت الوصية ال تصح للورثة، وقد ثبت قوله صلى هللا عليه 
 رث( فالوارث يكفيه نصيبه.)إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لوا

األوالد ذكوراً وإاناًث، واألبوان )األب واألم( ،  -كما سيأتينا يف الفرائض-والذين يرثون بكل حال 



 والزوجة أو الزوج، فهؤالء ال يصح أن يوصي هلم، وأما غريهم فيصح أن يوصي له إال إذا كان يرث،
كما لو أوصى ألخيه من األب فقال: إذا   أو أوصى له وهو ال يرث، ولكن أصبح بعد ذلك واراًث،

مت فأعطوا أخي من األب ألفاً أو عشرين ألفًا، وكان حمجوابً أبخيه الشقيق، فمات الشقيق قبل 
 واراثً. املوصي، فأصبح األخ من األب واراًث، فال يعطى شيئاً من الوصية، وال يوصى له؛ ألنه أصبح

خيه، وكان له ابن، فمات االبن قبل املوصي، أصبح األخ وكذلك ما ذكرانه قريبًا: فيما إذا أوصى أل
 واراًث، فال يصح أن يوصى له.

يقول املؤلف: )يسن ملن ترك ماالً كثرياً عرفاً الوصية خبمسه( : قول هللا تعاىل: }ِإْن تـََرَك َخرْيًا{ 
ع املال لورثته  كثرياً فيه فضل على ورثته، وإال فإن األصل أن جيم[ املراد: ترك ماالً 180]البقرة:

 ليتوسعوا يف ماله، هذا هو األصل.
ومعلوم أن الورثة أحق مبال مورثهم، سيما إذا كانوا فقراء، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم لـ 

عالة: يعين فقراء، فإذا   سعد: )إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس( ،
وي حاجة وفقراء، فالصدقة تكون فيهم، فال يستحب له أن يوصي ال بثلث كان ماله قلياًل، وورثته ذ

 وال أبقل من الثلث؛ ألن إمساكه للمال ألجل توسعته على ورثته أفضل.
كله، فلو قدر أنه   فإذا كان الورثة أغنياء وأثرايء، ومسحوا بزايدة على الثلث، فله أن يتصدق ولو مباله

عصبات، ففي هذه احلال له أن يوصي مباله كله، ألن املال يف ليس له ورثة، ال أصحاب فروض وال 
 هذه احلال سيدخل يف بيت املال، فله أن يوصي أو يتصدق مباله كله، سواء يف احلياة أو بعد املمات.

الصديق رضي هللا عنه أنه أما حكم الوصية فيستحبون أن يوصي ابخلمس، فقد ذكر عن أيب بكر 
 لنفسه، فأوصى ابخلمس؛ وذلك اقتداًء بقول هللا تعاىل: }فََأنن َّلِلِن قال: رضيت لنفسي ما رضي هللا

[ يعين: أن ظاهر اآلية 41مُخَُسُه َولِلرنُسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكَِّي َواْبِن السنِبيِل{ ]األنفال:
 دليل استحباب الوصية ابخلمس.ىل أمر أبخذ اخلمس من الغنائم، فأوصى ابخلمس، فهذا أن هللا تعا

وروي عن ابن عباس أنه قال: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إىل الربع؛ ألن النيب صلى هللا 
عليه وسلم قال: )الثلث؛ والثلث كثري( ، فصاروا يستحبون أن يوصي ابلربع ولو كان عنده أموال 

 .طائلة
يب، وال بشيء لوارث؛ وذلك ألن احلق للورثة مث ذكروا أنه ال يصح أن يوصي أبكثر من الثلث ألجن

 إذا كان له ورثة.
فال يوصي أبكثر من الثلث؛ لقوله: )الثلث؛ والثلث كثري( إال إبجازة الورثة، وال يوصي لوارث بشيء 

ا مل يكن له وارث إال الزوجة، فإذا مل ولو كان قلياًل، ولو كان الوارث حمتاجًا، ويستثىن من ذلك إذ
 ته، فله أن يوصي أبكثر من الثلث؛ ألن الزوجة ستأخذ نصيبها كامالً.يرثه إال زوج



(48/2) 

 

 وصية وسنية كتابتهاتعريف ال
الوصااي: مجع وصية، واشتقاقها من وصيت الشيء إذا وصلته، مسيت بذلك ألن املوصي وصل ما 

 قبل املوت مبا بعد املوت.
وتعريفها: أهنا األمر ابلتصرف بعد املوت، يعين أن يوصي غريه أبن يتصرف له بعد املوت بكذا وكذا، 
فيدخل فيها أن يوصيه أبوالده، فيقول: أنت وكيلي على ذرييت األطفال تنفق عليهم وحتفظ أمواهلم، 

ن يوصي إليه بوفاء ويدخل فيه أن يوصيه بتفريق ثلثه أو بتنشئته أو حنو ذلك، ويدخل يف ذلك أيضاً أ
 دينه، أو ما أشبه ذلك.

ويستحب أو يتأكد أن يكتب وصيته، فقد ثبت يف الصحيحَّي عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتَّي إال 

كتابة اإلنسان وصيته يف حياته، ولو كان شااًب، ولو    ووصيته مكتوبة عنده( ، فمن هذا استحبوا بتأكد
كان سليم القوى، وذلك ألنه ال يدري مىت يفجؤه األجل، فإذا كتب وصيته ومات فجأة كان قد 

 أوصى، واحتاط لنفسه.
فيكتب الديون اليت له: عند فالن يل كذا، وعند فالن كذا وكذا، ويكتب الديون اليت يف ذمته: 

عندي لفالن كذا، ويكتب األماانت اليت عنده، فيقول: عندي لفالن أمانة يف عندي لفالن كذا، و 
موضع كذا وكذا، وقدرها كذا أو نوعها كذا وكذا، أو عندي وصية أيب أو وقف جدي أو أيب الذي 

فيه كذا وكذا، فيفصل ذلك، حىت ال يبقى يف ذمته شيء؛ وذلك ألنه إذا مات ومل يكتب وصاايه 
 رماء إىل ورثته وقالوا: إننا نطالبه بدين مقداره كذا.وديونه، مث جاء الغ

فالورثة قد ال يصدقون، وقد أيتيهم من هو كاذب، فرمبا يكون أحدهم صادقاً ويتورع عن احللف، أو 
 ال جيد بينة، فال أيتيه حقه، فيبقى امليت معلقاً بدينه، ويؤخذ يف اآلخرة من أعماله.

ى الناس مع حاجة ورثته إليها، فلذلك يتأكد أن حيتاط وكذلك قد تضيع حقوقه وديونه اليت عل
 ويكتب ما كان عنده من أماانت ومن وصااي وأوقاف وديون وغريها.

وقد كتب كثري من املشايخ مناذج للوصااي صغرية أو كبرية، حىت طبعت رسالة يف حنو عشرين صفحة 
تياط هلا، وما يكتبه، وما مكتوب عليها كعنوان "هذه وصييت"، ففي مقدمتها فضل الوصية واالح

عنوان الديون اليت له، واألمالك اليت يل، والديون اليت علي، واألمالك اليت أان شريك فيها، وكذلك 
 أيضاً أوصي بكذا وكذا، وعلى وصيي أن يعمل بكذا وكذا.



وبعضهم اختصر منوذجاً وجعله يف صفحة أو يف صفحتَّي، وجعل فيه بياضاً يكتب فيه املوصي امسه 
اسم الوكيل الذي يوصيه، وبياضاً أيضاً ملا يريد أن يثبته يف ذمته من الديون أو احلقوق، أو ما يوصي و 

من املال كثلث أو ربع أو مخس، وما يريد أن جيعله يف تلك الوصية من مال أو من أعمال بر، فإذا 
سطه واحتفظت حصلت على هذا النموذج وكتبته يف مقدمة وصيتك أو أشغلت فيه الفراغ الذي يف و 

 به، فإن ذلك أوىل وأحرى وأجدر.
ومعلوم أيضاً أن املوصي يف حياته يغري ما يريد، فيزيد يف وصيته ويغري فيها، فإذا قال: إذا مت فبييت 

يصري وقفًا، مث بدا له يف حياته فباعه جاز له ذلك، أو نقله من بيت إىل بيت، جاز ذلك؛ ألنه يف 
زايدة أو بنقص أو بتغيري أو حنوه؛ وذلك ألهنا ال تثبت إال بعد حياته ميلك التصرف يف وصيته ب

 املوت.
مث هناك أيضاً مقدمة للوصية رواها كثري من العلماء، وكانوا يكتبوهنا يف مقدمة وصاايهم، وهي 

موجودة يف مصنف عبد الرزاق وغريه من املصنفات القدمية، وذلك أهنم كانوا يكتبون يف مقدمة 
وصى به فالن، وهو يشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممداً عبده ورسوله، وأن عيسى الوصية: هذا ما أ

عبد هللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وأن اجلنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية ال 
 ريب فيها، وأن هللا يبعث من يف القبور.

كانوا مؤمنَّي، وأن حيافظوا على الصلوات،   ويوصي من خلفه أن يتقوا هللا، ويصلحوا ذات بينهم إن
وأن يبتعدوا عن احملرمات إخل ذلك من نصائح يكتبها لورثته أو ملن بعده، فكانوا يستحبون هذا يف 

 مقدمة الوصية.

(48/3) 

 

 استحباب الوصية ابخلمس
ِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا الوصية اليت ذكرت يف القرآن هي الوصية ابملال يف قول هللا تعاىل يف سورة البقرة: }كُ 
تنِقََّي * َفَمْن َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخرْيًا اْلَوِصينُة لِْلَواِلَدْيِن َواأَلقْـَرِبََّي اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلمُ 

َا ِإمْثُُه َعَلى النِذيَن يـَُبدِّلُوَنهُ ِإنن اَّللنَ  َبدنَلهُ  َعُه فَِإمنن يٌع َعِليٌم * َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنَـًفا َأْو ِإمْثًا بـَْعَد َما مسَِ  مسَِ
َ َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]البقرة: نَـُهْم َفال ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنن اَّللن ن تنزل [ ، فكان هذا قبل أ182-180فََأْصَلَح بـَيـْ

 املواريث.
: أعطوا أبوي من ومعىن )كتب عليكم( : فرض عليكم إذا حضر أحدكم املوت أن يوصي، فيقول



مايل كذا، أعطوا الوالد كذا، والوالدة كذا، واألخ الفالين كذا، واألخ الفالين كذا، واالبن كذا، 
ُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخرْيًا( يعين: ماالً والبنت كذا، هذا معىن قوله: )ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَكُ 

 قْـَرِبََّي( فاألقربون يدخل فيهم اإلخوة وحنوهم.)اْلَوِصينُة لِْلَواِلَدْيِن َواألَ 
وملا نزلت آايت املواريث نسخ اإلطالق، فقيدت الوصية أبن تكون لغري الوارث، فجاء يف احلديث 

قد أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لوارث( أي: قد  املشهور قوله صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا
 أن يوصي للوارث، بل الوارث يكفيه نصيبه من اإلرث. بَّي هللا تعاىل احلقوق، فال يصح ألحد

وقد تقدم يف اهلبة والعطية أنه إذا أعطى يف مرض موته فال تنفذ تلك العطية إال بعد املوت، وال تنفذ 
، وكذلك الوصااي، ال يصح أن يوصي أبكثر من الثلث، وال بعد املوت إال إذا خرجت من الثلث
 ل الورثة يكفيهم إرثهم.يصح أن يوصي للورثة أبي شيء، ب

مث ذكر هللا تعاىل أن الوصية تكون ملن ترك خريًا، وفسروا ذلك مبا إذا ترك ماالً كثرياً فإنه يوصي، 
رضيت لنفسي ما رضي هللا  وتكون وصيته على املستحب ابخلمس، قال أبو بكر رضي هللا عنه:

 لنفسه.
 [ فأوصى ابخلمس.41فال:يعين: قوله تعاىل: }فََأنن َّلِلِن مُخَُسُه{ ]األن

وقال ابن عباس رضي هللا عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إىل الربع؛ لقول النيب صلى 
قص منه إىل الربع، وهذا هللا عليه وسلم: )والثلث كثري( أي: فال يزاد على الثلث، ويستحب أن ين

 عليه وسلم مبكة وأان مريض، احلديث هو حديث سعد بن أيب وقاص، يقول: )عادين النيب صلى هللا
 فقلت: اي رسول هللا! إين امرؤ ذو مال، وال يرثين إال ابنة، أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال: ال.

 قلت: فالشطر؟ قال: ال.
نك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة قلت: فالثلث؟ قال: الثلث؛ والثلث كثري، إ

، وأن سعداً ال يرثه إال بنت واحدة، أي: وزوجته، وبقية يتكففون الناس( فذكر هنا أن الثلث كثري
املال أيخذه عصبته كإخوته وبنيهم، ومع ذلك منعه من أن يزيد على الثلث، وقال: الثلث كثري، 

 تغين ورثتك. وعلل إبغنائه لورثته، أي: احرص على أن
وعامر بن سعد، مث إن سعداً شفي من ذلك املرض وتزوج، وولد له أوالد منهم مصعب بن سعد، 

وعمر بن سعد وغريهم، ومع ذلك يظهر أنه التزم مبا عاهد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم أبن خيرج 
 الثلث، يوصي به كصدقة، وذكروا أنه تويف يف حدود سنة ست ومخسَّي.

ن ن يف هذا أن منع الزايدة على الثلث حلق الورثة، فلذلك ال يضار الورثة، وال جيوز له أفاحلاصل أ
يوزع أمواله يف حياته حىت ال يرتك هلم شيئًا، حىت ولو كانوا قد أساءوا صحبته، ولو أهنم قد عصوه أو 

 عاملوه معاملة سيئة، فال جيوز له إخراج أمواله وتفريقها إضراراً هبم.



اد أن يتصدق يف حياته ولو مبال كثري أو يوقف، فإن له ذلك ولو أبكثر من النصف، أي: وأما إذا أر 
اإلنسان يف حياته يتصرف مبا يريد، فيخرج من ماله ما يريد، وأما بعد املوت فال يزيد على الثلث،  أن

 وورد حديث: )إن هللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زايدة يف أعمالكم( أي: عفا عن
ال فإنه يكون ذلك، وأابح لكم عند الوفاة أن تتصدقوا ابلثلث ليكون زايدة يف أعمالكم، وأما بقية امل

 للورثة، أي: إذا أخرج الثلث فالثلثان للورثة.

(48/4) 

 

 حكم الوصية أبكثر من الثلث ملن يرثه غري أحد الزوجَّي
ذكروا أنه إذا مل يكن للمرأة وارث إال الزوج، فيجوز هلا أن خترج أكثر من الثلث؛ ألن الزوج أجنيب، 

ز أن يزيد على الثلث، فيجوز له أن يوصي ابلنصف وكذلك الزوج إذا مل يكن له وارث إال الزوجة جا
فألجل ذلك يعرف أبن أو ابلثلثَّي أو ما أشبه ذلك، وما ذاك إال أن الزوجة أو الزوج يعترب كأجنيب؛ 

 الورثة هم العصبة واألقارب وحنوهم.
الناس، وقول املصنف رمحه هللا: )يسن( أي: يستحب، )ملن ترك ماالً كثرياً عرفًا( أي: ابعتبار عرف 

وقد تكون العشرة اآلالف يف بعض األزمنة كثرية، ويف بعضها املائة األلف قليلة، أي: ابلنسبة إىل 
 فالكثرة والقلة حبسب عرف الناس وعادهتم. حاجة الفقراء وحنوهم،

(48/5) 

 

 حرمة الوصية لوارث
لث ألجنيب، ذكر أن بعد أن ذكر املصنف أنه حترم الوصية ممن يرثه أحد غري الزوجَّي أبكثر من الث

الوصية لوارث بشيء حرام، وذكران احلديث: )ال وصية لوارث( ، فالوصية ال تصح لوارث، بل 
ال الوارث يكفيه مرياثه، وأما األجنيب فال يصح الوصية إال ابلثلث فأقل، وكذلك إذا أوصى أبعم

 الرب، فال يزيد على الثلث.

(48/6) 

 



 أجاز ذلك الورثةن الثلث إن حكم الوصية لوارث أو لغريه أبكثر م
إن أجاز الورثة الزايدة، أو أجازوا الوصية للوارث فلهم ذلك؛ ألن احلق هلم وقد أسقطوه، فإذا قال: 

اي أوالدي! أخوكم هذا قد خدمين ونفعين، وأنتم مستقلون أبنفسكم، فإين أوصي له ابلربع؛ ألنه 
 بعد املوت، وقالوا: ال نسمح.انقطع يف خدميت، فسمحوا له يف احلياة، مثن انتقضوا 

فهل جيوز؟ جيوز ذلك؛ ألن ملكه للوصية إمنا يكون بعد املوت، وقبل املوت طاعتهم ومساحهم له 
مساح قبل امللك، فإهنم ال ميلكون املرياث وال الرتكة إال بعد املوت، فإذا مسحوا بعد املوت نفذ، وأما 

 د املوت.قبل املوت فال يعترب مساحهم، فلهم أن يرجعوا بع
صف، ومسحوا قبل املوت، مث انتقضوا بعد املوت فلهم ذلك، أما إذا مسحوا وكذلك لو أوصى ابلن

 ابلنصف الذي أخرجه بعد املوت فإنه ينفذ.
وتصح الوصية موقوفة على اإلجازة، أي: موقوفة على إجازة الورثة، فإذا قالوا بعد املوت: أبوان 

قبل املوت، واآلن أيضاً نسمح ى لك ابلربع، وحنن قد مسحنا أوصى لك اي أخاان مبائة ألف، أو أوص
 بعد املوت، فأجازوا ما أوصى به أبوهم ألخيهم، فإنه جيوز ذلك.

أو عمي  -وهو غري وارث-كذلك أيضاً إذا أوصى أبكثر من الثلث ألجنيب، قال: أعطوا أخي 
ه، مث بعد املوت مسحوا نصف املال، أو أعطوا أعمامي وأخوايل مخسي الرتكة، فسمحوا يف حيات

 وا ذلك، صحت الوصية، فاإلجازة ال تكون إال بعد املوت.وأجاز 

(48/7) 

 

 حمتاج حكم الوصية ملن وارثه
 قال املصنف رمحه هللا: )وتكره وصية فقري وارثه حمتاج( .

ليل لورثته أي: إذا كان ماله قلياًل، وورثته فقراء، فإن الرب فيهم، واألجر فيهم، فله أن يرتك ماله الق
ليتعففوا، وليكفوا وجوههم عن احلاجة للناس، لقوله يف احلديث: )خري من أن تذرهم عالة يتكففون 

الن! تصدق علي، الناس( أي: يسألوهنم، والسائل عادة ميد كفه، يقول: اي فالن! أعطين، اي ف
 فيسمى هذا التسول تكففًا، مبعىن أنه ميد كفه، هذا معىن )يتكففون الناس( .

لذلك إذا كان املال قليالً والورثة حمتاجَّي، فالصدقة فيهم، بل هي صدقة وصلة وبر وإغناء ألوالده ف
 رثته حمتاجَّي.عن أن حيتاجوا، فهذا معىن قوله: )وارثه حمتاج( أي: تكره وصيته إذا كان فقرياً وو 

ذه ليس هناك وارث أما إذا مل يكن له وارث إال بيت املال فله أن يوصي مباله كله؛ ألنه واحلال ه



حيتاجه، فبعض الناس منقطع ليس له أقارب ميسك احلق واملال ألجلهم، فله أن يتصدق مباله كله يف 
 احلياة، وله أن يوصي به كله ألعمال الرب.

(48/8) 

 

 احملاصة يف الوصية
 قال املصنف رمحه هللا: )فإن مل يِف الثلث للوصااي حتاصوا فيه كمسائل العول( .

باً الفرق بَّي العطية والوصية، حيث ذكر أن العطية يبدأ فيها ابألول فاألول، وأما الوصية تقدم قري
 فيتحاصون فيها، أي: تقسم بينهم على قدر أنصبائهم إذا مل يِف الثلث.

 إذا كان مريضاً فقال يف مرضه: أعطوا زيداً ألفًا. مثال ذلك كما سبق: قلنا:
 َّي.مث قال بعد يومَّي: أعطوا خالداً ألف

 مث قال بعد يوم: أعطوا سعيداً ألفَّي.
فكان جمموع العطااي مخسة آالف، مث مل نعطهم شيئاً ألنه مريض، وبعدما مات وجدان أن ثلث الرتكة 

ألف ألنك أوهلم، فخذ وصيتك كاملة، ولك اي خالد أربعة آالف، ففي هذه احلالة نقول: لك اي زيد 
 سعيد ألف، ألنه ما بقي من الثلث إال ألف، فهو أمر ألفَّي، وصيتك كاملة ألنك بعد زيد، ولك اي

 لك أبلفَّي لكن مل يبق إال ألف، فتأخذ األلف الذي بقي.
 هذا معىن أنه يبدأ ابألول فاألول يف العطية.

في هذه احلال إذا كان لزيد ألف، وخلالد ألفان، ولسعد ألفان، وأما الوصية فإهنم يتحاصون، ف
ة آالف، أي: نقص اخلمس عن الوصااي؛ ألن جمموع الوصااي مخسة ووجدان أن ثلث الرتكة أربع

آالف، والثلث إمنا هو أربعة آالف، فنقص اخلمس، ففي هذه احلالة يتحاصون، فيسقط اخلمس على  
مُخُسه، فيبقى له مثامنائة، والذي له ألفان يسقط اخلمس،  كل واحد منهم، فالذي له ألف يسقط

سم عليهم األربعة اآلالف اليت هي الثلث، هذا معىن قوله: فيبقى ألف وستمائة، وبذلك تنق
 يتحاصون فيه كمسائل العول.

وسيأيت العول يف الفرائض، وأنه ينقص على الورثة بقدر سهامهم، وذلك عندما تزيد السهام وتنقص 
ظ، مثاله: إذا ماتت امرأة وهلا أم وأخت وزوج، فإن الزوج له النصف، واألخت هلا النصف، احلظو 

األم هلا الثلث، فمن أين نعطي األم؟ يدخل النقص عليهم، فكل واحد منهم ينقص نصيبه، فنقسم و 



دخل املال إىل مثانية أسهم، فلك اي زوج ثالثة أمثان، ولك اي أم ربع، ولِك اي أخت ثالثة أمثان، ف
 النقص عليهم مجيعًا، هكذا مسائل العول.

(48/9) 

 

 لرتكةا الواجبات املقدمة على الوصية يف
 قال املصنف رمحه هللا: )وخترج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس املال مطلقًا( .

وذلك ألن هذه حقوق متعلقة بذمة املالك، فتعترب مقدمة يف الرتكة، فإذا كان عليه ديون فإهنا تقدم 
رسول هللا  على الوصااي، ذكر عن علي رضي هللا عنه أنه قال: )إنكم تقرءون الوصية قبل الدين، وإن

ث: }ِمْن بـَْعِد َوِصينٍة صلى هللا عليه وسلم بدأ ابلدين قبل الوصية( ، يريد قول هللا يف آايت املواري
[ ، }ِمْن بـَْعِد 12[ ، }ِمْن بـَْعِد َوِصينٍة يُوِصََّي هِبَا َأْو َدْيٍن{ ]النساء:11يُوِصي هِبَا َأْو َدْيٍن{ ]النساء:

،  [12[ ، }ِمْن بـَْعِد َوِصينٍة يُوَصى هِبَا َأْو َدْيٍن{ ]النساء:12 َدْيٍن{ ]النساء:َوِصينٍة ُتوُصوَن هِبَا َأوْ 
فقدم الوصية، فإذا مات شخص، فهل نقدم الوصية أو نقدم الدين؟ يقدم الدين، وما ذاك إال ألن 

به،  الدين حق آدمي قد استغله املالك، وقد استهلكه يف حياته، فهو متعلق بذمته، وذمته مشغولة
 ويف احلديث )نفس امليت معلقة بدينه حىت يقضى عنه( ، فلذلك البد أن يقدم الدين.

وا أن حقوق اآلدميَّي مبنية على املشاحة واملضايقة، فلذلك نعرف أهنا تؤدى قبل حقوق هللا ذكر 
وال جيب  تعاىل كالزكاة واحلج؛ ألهنا مبنية على املساحمة واملساهلة، ولذلك ال جتب الزكاة على الفقري،

نفقة حج وعمرة  احلج على العاجز، ولكن إذا كان يف املال فضل ومات ومل حيج لزم أن خيرج من ماله
 من بلده، فالبد من ذلك، ويكون مقدماً على الوصااي، ويكون من رأس املال.

هنا وكذلك أيضاً الزكوات، إذا مات وقد حلت الزكاة يف ماله من نقود أو ماشية أو مثار أو حبوب، فإ
لدين الذي خترج من رأس املال؛ ألهنا تعترب دينًا، فالزكاة دين يف ذمة امليت، فيخرج كما خيرج ا

آلدمي، مبعىن أن هذه كلها تقدم على الوصية، وخترج من رأس املال، مث بعد ذلك خترج الوصااي، أي: 
 يقسم على الورثة. يبدأ بدين اآلدمي، مث بدين هللا تعاىل الزكاة واحلج، مث ابلوصااي، والباقي
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 الوصية للعبد
 ذكر املصنف رمحه هللا أن الوصية تصح لعبده مبشاع كثلثه.

العبد ال ميلك ألنه مملوك، ولكن إذا أوصى له مبشاع كثلث الرتكة عتق منه بقدر الثلث، أو عتق كله، 
 ك.أو عتق وأخذ الباقي؛ فلذلك صحت مبشاع، وال تصح مبعَّي؛ ألن العبد ال ميل
 فلو قال: إن مت فأعطوا عبدي هذه األرض أو هذا البستان أو هذا املنزل.

 لك؟ وكذلك لو قال: أعطوه من تركيت ألفاً أو عشرين ألفًا.فنقول: العبد مملوك فكيف مي
 فال ميلك؛ ألنه هو وما بيده لسيده، فلذلك ال تصح الوصية للعبد إال مبشاع.

مخس، إذا قال: أعطوا عبدي ربع الرتكة، صح ذلك، مث يكون  واملشاع هو أن يقول: بثلث أو ربع أو
نه بقدر الثلث، والباقي يكون رقيقًا؛ فإن عتق كله حينئذ كأنه أوصى بعتق ذلك العبد، فيعتقون م

 وبقي شيء من الثلث أخذه.
 مثال ذلك: إذا كانت قيمة العبد مخسة آالف، وقال: أوصيت لعبدي بثلث الرتكة.

الذي تركه عشرة آالف، وقيمة العبد مخسة آالف، جمموعها مخسة عشر ألفًا،  فنظران وإذا املال
و الثلث، فيعتق كله، فكأنه قال: أوصيت بثلثي يف عتق عبدي، فيعتق وثلثها قيمة العبد، فيكون ه

 العبد.
فلو كانت الرتكة ثالثَّي ألفًا، قيمة العبد منها مخسة آالف، أي: عنده مخسة وعشرون ألفًا، وعنده 

 بد يساوي مخسة آالف، وقال: أعطوا عبدي الثلث.ع
يستحق بقية الثلث؛ ألن ثلث املال  فيعتق العبد وقيمته مخسة آالف، وهل يستحق شيئًا؟ نعم،

عشرة آالف، من مجلتها قيمة العبد، فنقول يف هذه احلال: قيمتك مخسة آالف، وبقي من الثلث 
 مخسة آالف خذها.

 ن ماله، والبقية يتقامسها الورثة.فيكون قد أوصى بعتقه، وجبزء م
بد مخسة آالف، وقد أوصى له وكذلك إذا مل يعتق كله، لو قدران أن الرتكة عشرة آالف، وقيمة الع

ابلثلث، فنظران وإذا ثلث الرتكة ثالثة آالف وثالمثائة وثالثة وثالثون، وقيمة العبد مخسة آالف، ففي 
رقيقًا، أي: إذا نسبناه وجدان أن ثالثة آالف وثالمثائة  هذه احلال يعتقون منه بقدره، والباقي يبقى

 قون من العبد ثلثيه، ويبقى ثلثه رقيقًا.تعترب ثلث الرتكة، وتعترب ثلثي العبد، فيعت
فاحلاصل أنه إذا أوصى لعبده مبشاع كثلثه عتق منه بقدره كالثلثَّي يف مثالنا، فإن فضل شيء أخذه،  

إن الرتكة فيه ثالثون ألفاً والعبد منها، فعتق كله، وأخذ بقية الثلث كما يف املثال األول الذي قلنا: 
 مخسة آالف.
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 الوصية ابحلمل
تصح الوصية ابحلمل إذا حتقق وجوده، فإذا قال: إذا مت فحمل هذه الشاة أو هذه الناقة أو البقرة 

 أو الفرس لزيد.
 وزيد ليس من الورثة، فتصح الوصية إذا حتقق وجوده.

-امرأة حامل كأخته أو عمته -: أوصيت حلمل فالنة -مثالً -ذلك تصح أيضاً للحمل، فإذا قال وك
ا احلمل الذي يف بطنها شاة من غنمي أو انقة، فالوصية هاهنا للحمل، فإذا  فقال: إذا مت فأعطو 

 كان موجوداً حال الوصية وانفصل حيًا، فإهنا تصح الوصية له.

(48/12) 

 

 ما ال تصح الوصية به
ما الذي ال تصح الوصية به؟ ال تصح الوصية ابملعصية، فال يقول: ثلثي تعمر به الكنائس؛ ألهنا 
معابد النصارى، وكذلك إذا قال: يعمر من ثلثي بيت النار؛ ألنه معبد اجملوس، فقد كانوا يعبدون 

 النار.
ه الوصية؛ ألهنا إعانة ذوكذلك لو قال: ثلثي يطبع به اإلجنيل، أو تطبع به التوراة وتفرق؛ فال تصح ه

على معصية، وألن هذه الكتب حمرفة؛ وألن ما فيها منسوخ ابلقرآن، فال جيوز أن يوصي بطبعها 
 وتوزيعها.
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 الوصية ابملعدوم واجملهول وما ال يقدر على تسليمه
 تربع. قال املصنف رمحه هللا: )وتصح مبجهول ومبعدوم ومبا ال يقدر على تسليمه( ، وذلك ألهنا

 قوله: )تصح مبجهول( مثل احلمل فإنه جمهول، فإذا قال: محل هذه الشاة أوصيت به لزيد.
فإنه ال يدرى أذكر هو أم أنثى، واحد أم عدد، حي أم ميت، فإذا ولد فهو له سواء كان ذكراً أو 



 نثى، عدداً أو واحداً.أ
 بعد مويت.وكذلك املعدوم، فإذا قال: ما حتمله هذه النخلة فأعطوه زيداً 

والنخلة ما محلت يف ذلك الوقت، فحملها معدوم، فيصح الوصية ابملعدوم؛ وذلك ألنه إن حصل 
 شيء أخذه املوصى له، وإذا مل حيصل شيء فإنه ال يضره شيء.

ليمه؛ ألنه إن قدر فهو له، وإن مل يقدر فال يضره وال خيسر شيئًا، وكذلك تصح مبا ال يقدر على تس
البيع: كالعبد اآلبق، واجلمل الشارد، والطري يف اهلواء، والسمك يف املاء،  وتقدم مثال ذلك يف

واملغصوب يف يد غاصبه، فإذا قال: عبدي الذي هرب قد أوصيت به لزيد، أو مجلي الذي شرد هو 
 ل: أرضي اليت غصبها فالن هي لزيد بعد مويت.بعد مويت لزيد، أو قا

 فال يضره.فإن قدر وخلصها فهي له، وإن ُغلب عليها 
كذلك أيضاً الطري يف اهلواء، تقدم أنه ال جيوز بيعه ولو كان أيلف الرجوع كالصقر وغريه، فبيعه ال 

 فال خيسر شيئاً.جيوز، ولكن الوصية به جتوز؛ ألنه إن قدر عليه وجاءه ونزل عليه فهو له، وإال 
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 حكم ما حدث بعد الوصية
عد الوصية يدخل فيها( أي: ما حدث بعدها يدخل فيها، فإذا قال املصنف رمحه هللا: )وما حدث ب

قال: هذه الشاة بعد مويت أعطوها زيداً وصية، مث ولدت الشاة يف حياته ومات، فهي له، أو كانت 
 حائالً ومحلت ومات وهي حامل، فحملها له.

فما حدث  -االنخلة أو حنوه-، ومات وفيها مثر أو أوصى ابلشجرة وليس فيها مثر، ومحلت الثمرة
 بعد الوصية يدخل فيها، وولد الدابة يلحقها.
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 بطالن الوصية بتلف معَّي أوصى به
قال املصنف رمحه هللا: )وتبطل بتلف معَّي وصى به( ؛ وذلك ألنه إذا وصى بشيء وتلف فال حيلة 

 يف أن يرد، فإذا قال: هذه الشاة أو هذه الفرس إذا مت فأعطوها زيداً.



ة أو الفرس قبل أن ميوت بطلت الوصية، وليس له شيء، فلو أوصى لك بشاة وماتت، فماتت الشا
 ا بطلت الوصية.أو ابعها، أو تصرف فيه

(48/16) 

 

 الوصية ابألنصباء واألجزاء
 هناك تعبري للفقهاء، وهو: الوصية ابألنصباء واألجزاء.

وذكر املصنف ذلك هاهنا إمجااًل، قال يقولون: ابب الوصية ابألنصباء واألجزاء كما يف زاد املستقنع، 
رمحه هللا: )إذا وصى مبثل نصيب وارث معَّي، فله مثل نصيبه مضموماً إىل املسألة( أي: إذا قال: إذا 

نصيب بنيت، وكان له ولدان وبنت، فالولدان هلما أربعة أسهم، والبنت هلا  مت فأعطوا أخي مثل
نصيب البنت، فنقسم املال ستة أسهم، فيكون سهم، فماذا نعطي أخاه؟ نعطيه سهماً آخر مثل 

هذا معىن أنه  -أي: من ستة-لالبن سهمان، ولالبن اآلخر سهمان، وللبنت سهم، ولألخ سهم 
 أي أنه قال: مبثل نصيب بنيت. وصى له مبثل نصيب أحدمها،

 فإن قال: أعطوه مثل نصيب زوجيت، وكان له ابن وزوجة، فإن نصيب الزوجة الثمن، فمخرجه من
مثانية، يف هذه احلال جنعل املال تسعة، فللزوجة سهم، ولألخ سهم، ولالبن سبعة أسهم، فأعطيناه 

 : )مضموماً إىل املسألة( .مثل نصيب الزوجة، فأصبحت املسألة من تسعة، فهذا معىن قوله
وإذا كان له ابنان وله أخ، فقال: أعطوا أخي مثل نصيب أحد أوالدي، فللولدان سهمان ولألخ 

 هم، فيأخذ األخ ثلثًا، وأيخذ كل واحد من الولدين الثلث.س
نصيب ولدي، وليس له إال ولد وبنت، فمعىن ذلك أنه أيخذ أكثر  -مثالً -أما إذا قال: أعطوا أخي 

الثلث، فيأخذ اخلُُمسَّي، وذلك ألن الولد أيخذ سهمَّي، والبنت أتخذ سهمًا، واألخ أيخذ من 
ة، وهي أكثر من الثلث، فال تصح إال إبجازة الورثة هذا معىن سهمَّي، فأصبح لألخ سهمان من مخس

قوله: )إذا وصى مبثل نصيب وارث معَّي( أي: كابنه أو بنته أو زوجته أو أمه، )فله مثل نصيبه 
موماً إىل املسألة( أي: ننظر خمرج املسألة، وجنعل السهم الذي أوصى به زائداً عليها مضموماً مض

 أو أكثر.إليها، سواء كان واحداً 
لو كان له جدة، وله أم، وله أخ، فاألم أتخذ الثلث، واألخ أيخذ الباقي وهو قدر الثلثان، وقد 

أمي، ففي هذه احلال نقسم املال أرابعًا، أوصى مبثل نصيب األم جلدته، فقال: أعطوا جديت مثل 
لة كانت من ثالثة: فنقول: اجلدة هلا سهم، واألم سهم، واألخ سهمان، فصار لألم الربع؛ ألن املسأ



األخ له اثنان، واألم هلا واحد؛ ألن األخ الواحد ال حيجبها، فلما كانت ثالثة أضفنا إليها رابعاً حيث 
 أربعة. جعلنا للجدة مثل األم، فتكون من

أما إذا مل يعَّي، بل قال: أعطوا أخي مثل نصيب أحد الورثة، ومل يقل: أمي وال زوجيت وال بنيت، ففي 
 يعطى مثل ما ألقلهم، أي: ينظر أقلهم فيعطى مثله.هذه احلال 

فإذا كان له زوجتان وابن، وأوصى ألخيه مبثل نصيب أحد ورثته، فإننا ننظر إىل أن الزوجتَّي كل 
نصف الثمن، وأن االبن له سبعة أمثان، فأخوه الذي أوصى له نعطيه نصف الثمن، وذلك واحدة هلا 

ستة عشر، كل زوجة هلا سهم من ستة عشر، واالبن له أربعة  مثل ما ألقلهم، فنفرض أن املسألة من
عشر، نزيد فيها سهماً فنجعلها من سبعة عشر، فألخيه سهم من سبعة عشر، وزوجتاه لكل واحدة 

 بنه أربعة عشر سهمًا؛ ألنه قال: مثل أحد ورثيت.سهم، وال
 والزوجة من ورثته، فنحتاط للورثة، ونعطي املوصى له مثل ما ألقلهم.

مخسة أبناء ومخس بنات، وقال: أعطوا أخي مثل ما ألحد ورثيت،  -مثالً -وكذلك لو كان له 
سة عشر سهمًا، يصري فاخلمسة األبناء هلم عشرة أسهم، واخلمس البنات هلن مخسة، اجلميع مخ

نصيب كل بنت واحداً من مخسة عشر، فنعطي أخاه سهماً واحداً مثل سهم بنت، فنجعل املسألة 
ر، ونقول: لألخ واحد من ستة عشر، ولكل واحد من األوالد الذكور من الستة عشر من ستة عش

 سهمان، ولكل بنت سهم، هذا معىن قوله: )مثل ما ألقلهم( .
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 الوصية بسهم من املال
ى السدس؛ ألن أقل ما تطلق عليه كلمة )السهم( عند اإلطالق إذا أوصى بسهم من ماله فيعط

أعطوا أخي سهماً من الرتكة، وكان له عشرة أوالد، فيكون ألخيه السدس، السدس، فإذا قال: 
والعشرة األوالد مخسة أسداس، كل واحد له نصف السدس؛ وذلك ألنه نص على سهم، إال إذا كان 

 من سهام املسألة، ففي هذه احلال سهام املسألة عشرة، فيضم هناك قرينة، وأنه يريد ابلسهم واحداً 
 طى سهماً من أحد عشر سهمًا.إليها واحد، فيع
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 الوصية بشيء من املال أو حظ أو جزء
 إذا أوصى وقال: أعطوه من مايل شيئاً.

 ومل حيدد، فللوارث أن يعطيه ما شاء، ولو أن يعطيه عشرة أو مائة أو شاة أو حنو ذلك.
 وكذلك لو قال: أخي له حظ من مايل بعد مويت.

 عَّي، فيعطيه الوارث ما شاء.فكلمة )حظ( ال تدل على شيء م
 وكذلك إذا قال: أعطوه جزءاً من مايل.

 فكلمة )جزء( تصدق على ربع العشر، وعلى جزء من مائة جزء، فيعطيه الوارث ما شاء.
والبد أن يكون عاقالً ميلك، وقد تقدم أنه فنعرف بذلك أن املوصى له هو الذي يعطى من الوصية، 

فكذلك الوصية، فال جيوز أن يوصى مللك من املالئكة، وال أن  ال جيوز الوقف على من ال ميلك،
يوصى جلين، وال أن يوصى لقرب؛ وذلك ألنه ال ميلك، وإذا وجدت هذه الوصية فهي ابطلة، واملال  

 كله للورثة.
ىل طاعة، كالوصية على شيء فيه شرك، كأن يوصي بعمارة وإذا كانت وصية على معصية صرفت إ

 ن دون هللا، ففي هذه احلال يصرف للمساجد وما أشبهها.املشاهد اليت تعبد م

(48/19) 

 

 [49شرح أخصر املختصرات ]
من أراد الوصية فعليه أن يوصي إىل من يرتضيه الشرع وصيًا، حبيث يكون مؤهالً للقيام ابملسئولية 

 املناطة به، وقد ذكر الفقهاء صفاته وشروطه، واألعمال اليت يقوم هبا، وضوابط ذلك.

(49/1) 

 

 شروط املوصى إليه
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: ويصح اإليصاء إىل كل مسلم مكلف رشيد عدل، ولو ظاهًرا، 

 ومن كافر إىل مسلم، وعدل يف دينه.
 وال يصح إال يف معلوم ميلك املوصي فعله.

ع وغريه، ومن مات مبحل ال حاكم فيه وال وصي، فلمسلم حوز تركته، وفعل األصلح فيها من بي



 مع عدمها منه، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه، أو استأذن حاكًما[ .وجتهيزه منها، و 
هذا الفصل يتعلق ابملوصى إليه، والفقهاء يذكرون ابب املوصي، وابب املوصى به، وابب املوصى له، 

 وابب املوصى إليه.
يه: أن يكون مسلماً وصية، فمن شروط املوصى إلواملراد ابملوصى إليه الوكيل الذي يتوىل تنفيذ ال

مكلفاً رشيداً عدالً ولو ظاهرًا، فال يصح أن يوكل كافراً إال عند الضرورة، دليل ذلك قول هللا تعاىل 
ِة اثـَْناِن َذَوا يف آية الوصية: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا َشَهاَدةُ بـَْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكْم اْلَمْوُت ِحََّي اْلَوِصين 

َما ِمْن  ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغرْيُِكْم ِإْن َأنـُْتْم َضَربـُْتْم يف اأَلْرِض فََأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبةُ اْلَمْوِت حَتِْبُسوهنَُ َعْدلٍ 
{ ]املائدة:  [ إخل اآلية.106بـَْعِد الصنالِة فـَيـُْقِسَماِن اِبَّللِن

وفيه جام مثَّي، فحضره املوت وليس عنده ش كان مسافراً ومعه مال، وسبب نزوهلا: أن رجالً من قري
إال اثنان من النصارى، فأوصى مباله، فتوليا وصيته، مث إهنما جحدا من تركته جاماً له قيمة، فجاءوا 
برتكته إىل قبيلته من بين سهم، فقالوا: أين اجلام؟ فقالوا: ال نعرفه، مث عثر على اجلام بعد ذلك وقد 

ومها الوصيان، فأنزل هللا هذه اآلية، وهي تدل على أنه إذا مل يكن  وأخرب املشرتي مبن ابعاه،بيع، 
عنده من يوصي إليه، فله أن يوصي إىل كافر، وإذا خيف أن هذا الكافر ال يؤدي األمانة فإنه 

وهَنَُما ِمْن يستحلف، كما قال ))فيقسمان ابهلل(( أي: حيلفان بعد الصالة، كما يف هذه اآلية: }حَتِْبسُ 
ُتْم ال َنْشرَتِي ِبِه مَثَناً َوَلْو َكاَن َذا قـُْرََب َوال َنْكُتُم َشَهاَدَة ابـَْعِد ال َّللِن ِإانن ِإذاً صنالِة فـَيـُْقِسَماِن اِبَّللِن ِإْن اْرتـَبـْ

 [ .106َلِمْن اآلمثََِّي{ ]املائدة:
َهاَدتـَُنا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدهِتَِما ْقِسَماِن اِبَّللِن َلشَ فإذا خيف أهنما كتما، حلف اثنان من أولياء امليت: }فـَيُـ 

-107َوَما اْعَتَديـَْنا ِإانن ِإذاً َلِمْن الظناِلِمََّي * َذِلَك َأْدىَن َأْن أيَْتُوا اِبلشنَهاَدِة َعَلى َوْجِهَها{ ]املائدة:
 [ ، فهذا يف حالة الضرورة.108

لى وصيته صغرياً غري مميز، وال يوكل فال يوكل على تركته أو ع واشرتطوا يف الوكيل أن يكون مكلفًا،
 جمنوانً فاقد العقل.

واشرتطوا أيضاً أن يكون رشيدًا، والرشد هو الصالح يف املال، فالرشيد هو الذي يكون مصلحاً 
فال يصح للمال، وحافظاً له، ومواظباً عليه، ومأموانً عليه، أما إذا كان مفسداً لألموال سفيهاً مسرفًا، 

 أن يوكل.
طه أن يكون عداًل، والعدالة تكون يف الدين وتكون يف الدنيا، فال يصح أن يوصي إىل ومن شرو 

فاسق، والفاسق هو من يفعل املنكرات والفواحش، ويفعل اآلاثم، وما أشبهها، ففي هذه احلال ال 
 تصح الوصية إليه.

 كيل.روط املوصى إليه، وهو الو فاإلسالم، والعقل، والبلوغ، والرشد، والعدالة، هذه ش



ويشرتط أن يكون عدالً ولو ظاهرًا، أي: يكون عدالً يف الظاهر، فيقولون: ال نعلم عنه إال خريًا، 
 وابطنه أمره إىل هللا.

(49/2) 

 

 إيصاء الكافر إىل مسلم أو عدل يف دينه
 ويوصي إىل مسلم. قال املصنف رمحه هللا: )وتصح من كافر إىل مسلم( أي: يصح أن الكافر يوكل

قال: )وعدل يف دينه( ، أي: يصح أن الكافر يوصي أو يوكل عدالً يف دينه، أما املسلم فال يوصي 
 إىل كافر إال عند الضرورة كما ذكران.

(49/3) 

 

 شروط املوصى به
شروط املوصى به أن يكون معلومًا، واملوصى به هو املال، أو األفعال اليت يوصى هبا، وذلك كأن 

ل: أوصيت بوقف هذا البيت، أو أوصيت ابألضحية هبذه الشاة، أوصيت ابلصدقة هبذا األلف، يقو 
 أوصيت ابلصدقة هبذه األكياس، وما أشبهها، فهذا هو املوصى به.

ال يقول: إذا مت فأعتقوا عين عبد فالن، أو أوقفوا يل بيتًا؛ ألن هذا ال ويشرتط أن ميلكه املوصي، ف
عين بشاة فالن؛ ألنه ال ميلكها، فال يوصي إال بشيء من ملكه، وكذلك ميلكه، وال يقول: ضحوا 

 أيضاً األفعال.
أوىل  ومعلوم أن اإلنسان إمنا ميلك ما ويل، فال يصح أن يقول: أوصيت زيداً على أوالد أخي، فأبوهم

 هبم، أو يقول: على أن يقّسم تركة أخي، فيقال: أخوك هو الذي يوصي.
 ل الذي أوصى به ميلك ذلك املوصي فعله.فالبد أن يكون ذلك الفع

(49/4) 

 



 من مات مبحل ليس فيه حاكم وال وصي
ذكر املصنف رمحه هللا أن من مات مبحل ليس فيه حاكم، وال وصي، فعلى من حضره من املسلمَّي 
 أن يتولوا تركته وحيوزها املسلم العدل، ويفعل ما فيه الصالح من بيع أو غريه، كإنسان غريب يف بلد،

ال ترتك تركته وقدر أنه ليس يف تلك البلد قاض، فأاته املوت وهو يف تلك البلدة بعيداً عن أهله، ف
تضيع وينتهبها الناهبون، بل يتربع أحد املسلمَّي األكفاء فيتوىل تركته، فيجمع أمواله وتركته، وديونه 

ىل أن يباع ابعه إذا  وحقوقه، وإذا مجعها حفظها، فإن كان وصى بصدقة نفذها، وإذا احتاج شيء إ
ن يشرتي هلا، وخياف أن متوت كان ذلك أصلح، فإذا كان فيها هبائم حتتاج إىل علف، وال ميكن أ

جوعاً فإنه يبيعها، وإذا كان فيها شيء يفسد كأطعمة أو متور أو فواكه فإهنا يبيعها وال يرتكها تفسد، 
ى عليها احلرق وحنوه، وحيفظ مثنها، مث وإذا كان فيها شيء خياف عليه التلف فإنه يبيعه كثياب خيش

 يرسل هبا إىل بلده اليت فيها أهله.
اج امليت إىل التجهيز جيهزه من تركته، أي: أجرة تغسيله، وقيمة احلنوط، ومثن الكفن، وأجرة وإذا احت

 احلفار وحنوها، فيجهزه ذلك املسلم الذي تواله من تركته حمتسباً لألجر.
له مال، ومل يكن عنده شيء، ففي هذه احلال جيهزه من نفسه، إما تربعاً  فإن عدمت الرتكة فلم يكن

رضًا، فيحتسب ما جهزه به، مث يرجع به على ورثته أو على أهله، فيخربهم أبنه مات، وصدقة وإما ق
 وخسرت على جتهيزه مائة أو مائتَّي، فله أن يطالبهم مبا جهزه به.

 كته أو على من تلزمه نفقته إن نواه.هذا إذا مل يوجد متربع، فريجع هبا على تر 
كانت نيته أن يرجع على ورثته أو تركته أو أذن له وقوله رمحه هللا: )أو استأذن حاكمًا( أي: إذا  

احلاكم وقال: أنت اي فالن موكل على أن جتهزه، فرخص له احلاكم فجهزه، ففي هذه احلال يرجع 
 على من تلزمه مؤنته.
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 [50ات ]شرح أخصر املختصر 
من أهم العلوم اليت ينبغي العلم هبا: علم الفرائض، وهو علم قسمة الرتكة بَّي الورثة، وال يتم ذلك إال 

 ملن أتقن هذا العلم، فعرف أسباب املرياث وموانعه وشروطه، واحلقوق املتعلقة ابلرتكة وغري ذلك.

(50/1) 



 

 مقدمة متهيدية عن علم الفرائض
 اىل: ]كتاب الفرائض: أسباب اإلرث: رحم، ونكاح، ووالء.قال املصنف رمحه هللا تع

 وموانعه: قتل، ورق، واختالف دين.
 وأركانه: وارث، ومورث، ومال موروث.

 وشروطه: حتقق موت مورث، وحتقق وجود وارث، والعلم ابجلهة املقتضية لإلرث.
 والورثة: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم[ .

ل كان األولون يهتمون به، ويولونه عناية، وقد أكثروا فيه من اب الفرائض وهو علم مستقنبدأ يف كت
التأليف قدمياً وحديثًا، ومن أشهر ما ألف فيه منظومة الرحيب املشهورة ابلرحبية، ذكر يف مقدمتها 

لم يفقد يف أمهية هذا العلم بقوله: وأن هذا العلم خمصوص مبا قد شاع فيه عند كل العلماء أبنه أول ع
يكاد يوجد ولكن الناظم نظمها على مذهب زيد قال: عن مذهب اإلمام زيد الفرضي  األرض حىت ال

إذ كان ذاك من أهم الغرض فاقتصر على مذهب زيد، ومدح ذلك بقوله: وأن زيداً خص ال حماله مبا 
أيضاً مذهب الشافعي حباه خامت الرساله من قوله يف فضله منبها أفرضكم زيد وانهيك هبا مث ذكر أنه 

 ه: فكان أوىل ابتباع التابعي ال سيما وقد حناه الشافعي فاحلاصل أنه اقتصر على مذهب زيد.بقول
مث إن العلماء رمحهم هللا تعرضوا للفرائض يف كتب الفقه كما يف هذا الكتاب، واختصروا أو توسعوا 

يخنا ردة، ومن أسهلها رسالة شحبسب تلك الكتب اليت ألفت، وأفردت هذه الفرائض يف مؤلفات مف
الشيخ ابن ابز رمحه هللا وتسمى: الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية، ألفها من حنو ستَّي عامًا، عندما  

كان قاضياً مدرسًا، فألفها وطبعت، وهي سهلة التناول، مث جاء بعده من ألف وزادوا يف آتليفهم 
ارث، وكذلك يذكرون فيها سألة وعوهلا، وسهام كل و ابجلداول اليت يرمسوهنا ويذكرون فيها أصل امل

 مصح املسألة أو تصحيحها، وهذه اجلداول تسهلها.
توجد نسخة الشيخ ابن ابز لعلنا حنصل على نسخ منها، أنيت هبا إن شاء هللا يوم السبت، الذي 

نسخ ليست عنده أيخذها، يفرقها الشيخ فهد، والذي هي عنده يرجع إليها، والذي عنده أيضاً 
الباحث ألحكام املوارث للشيخ عبد العزيز بن رشيد، وكذلك رسالة الشيخ  أخرى تغين عنها كعدة

صاحل بن فوزان يف الفرائض، وأيضاً كتاب: الفوائد امللية يف املباحث الفرضية كتاب كبري للشيخ ابن 
 سلمان.

 ـ سبط املارديين، ويف كلوأيضاً شروح هذه القصيدة اليت هي الرحبية فمنها شرح للشنشوري، وشرح ل
حال فإهنا حتتاج إىل عناية، وحتتاج إىل تفهم، وإىل توسعة، وقد ال تتضح من شرحنا، وذلك ألن 



 الكتاب خمتصر، فريجع إىل املؤلفات األخرى من خفي عليه شيء.
 معلوم أن فيها اصطالحات، وتلك االصطالحات ال تعرف إال بعد التكرر وبعد التأكد وبعد التنفيذ،

الب العلم لالصطالحات الفرضية، ويطبقها، ويعلم معناها حىت يفهم فلذلك ينبغي أن يتفطن ط
 املراد.

تعرف الفرائض: أبهنا العلم بقسمة املواريث، أو العلم بقسمة الرتكات، والفرائض مجع فريضة، 
أو فرض  واشتقاقها من الفرض، وهو يدور على معان أصلها احلز والقطع، يقال: فرضت يف اخلشبة،

 فرضًا، أي: حز فيها، وفرضه ابلسكَّي، فأصل الفرض احلز والقطع. احلبل يف اخلشبة
ومسيت فرائض؛ ألهنا حمددة، وهي يف اللغة مجع فريضة، مبعىن مفروضة، ولعلهم أخذوا تسميتها من 

ال َتْدرُوَن َأيُـُّهْم ؤُُكْم َوَأبـَْناؤُُكْم القرآن الكرمي يف قول هللا تعاىل: }ِمْن بـَْعِد َوِصينٍة يُوِصي هِبَا َأْو َدْيٍن آابَ 
َ َكاَن َعِليماً َحِكيمًا{ ]النساء: [ ، فسماها فريضة، 11َأقْـَرُب َلُكْم نـَْفعاً َفرِيَضًة ِمْن اَّللِن ِإنن اَّللن

 فجمعوها فرائض، ومسوها هبذا االسم.
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 أسباب املرياث

(50/3) 

 

 تعريف السبب لغة واصطالحاً 
يف رسالة الشيخ ابن ابز، يقولون: السبب ث، ويوسعون الكالم فيها كما وقد ذكروا أواًل: أسباب اإلر 

يف اللغة ما يتوصل به إىل الشيء، ومنه مسي احلبل سببًا، قال تعاىل: }فـَْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإىَل السنَماِء{ 
}َلَعلِّي َأبـُْلُغ  [ وقول فرعون:10[ ومنها أيضاً قوله تعاىل: }فـَْلرَيْتـَُقوا يف اأَلْسَباِب{ ]ص:15]احلج:

 [ يعين: الوسائل اليت يصعد هبا.37-36اَب * َأْسَباَب السنَمَواِت{ ]غافر:اأَلْسبَ 
وأما السبب يف االصطالح فهو: ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته، 

كاح ووالء، فإذا عدمت هذا تعريفهم، مثاله: إذا قلنا: أسباب اإلرث نكاح ووالء ونسب، أو رحم ون
سباب عدم اإلرث، فهذا معىن أنه يلزم من عدمه العدم، أي: إذا عدمت األسباب عدم هذه األ

املسبب، ولكن لو اجتمعت األسباب فهل يلزم أن يكون هناك إرث؟ ال يلزم من وجودها وجود 



لرتكة، فعرفنا بذلك اإلرث، فقد توجد األسباب أو بعضها ويتخلف اإلرث ملانع من املوانع أو لعدم ا
من عدم السبب عدم اإلرث، ولكن ال يلزم من وجوده وجود اإلرث، فإذا وجد السبب مل  أنه يلزم

 يلزم أن يوجد املسبب، فقد توجد األسباب وال يوجد إرث.
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 الرحم
كل   الورى ثالثةوقد ذكر أن األسباب ثالثة: رحم ونكاح ووالء، والناظم عرب بقوله: أسباب مرياث 

يفيد ربه الوراثة وهي نكاح ووالء ونسب فجعل بدل الرحم النسب، والرحم القرابة، ودليله قول هللا 
[ ، ولكن اصطلح الفقهاء على تقسيم 75تعاىل: }َوُأْولُوا اأَلْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىَل ِببَـْعٍض{ ]األنفال:

تعصيب، وذوو الرحم الذين ال يرثون ن يرثون ابلالقرابة إىل قسمَّي: عصبة وذوو رحم، فالعصبة الذي
 إال مع ذوي األرحام.

فالعصبة: هم األقارب الذكور من جهة األب، كاالبن وابن االبن واألب وأيب األب وحنوهم، وكذلك 
 اإلخوة وبنوهم واألعمام وبنوهم.

 وأما الرحم: فهم األخوال واخلاالت والعمات وبنات العم وحنوهم.
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 النكاح
[ ، 12َواُجُكْم{ ]النساء:ح سبب من أسباب اإلرث، قال تعاىل: }َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك َأزْ مث النكا 

ومىت حيصل ابلنكاح إرث؟ حيصل مبجرد العقد، فإذا حصل عقد النكاح حصل التوارث، واملقصود 
 عقد الزوجية الصحيح اخلايل من املوانع الشرعية.

خول، وقبل اخللوة ورثه اآلخر، وذلك ألنه يصدق عليه أنه فإذا مات أحدمها بعد العقد ولو قبل الد
 د، فإذا مات ورثت منه، وإذا ماتت ورث منها.زوج بعد العق

مث ذكروا أيضاً يف الكتب اليت يتوسعون فيها مرياث املطلقة، وأنه إذا طلقها يف مرض موته ورثت؛ ألنه 
أيضاً ترث إذا كان الطالق رجعيًا، وأما  يتهم بقصد حرماهنا، وإذا طلقها ومات وهي يف العدة، فإهنا

 توارث.إذا كان الطالق ابئناً فال 
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 الوالء
بة سببها نعمة املعتق على أما الوالء: فاملراد به والء العتاقة، واملوىل هو العتيق، ويعرفونه أبنه عصو 

، ولعل هذا التعريف رقيقه ابلتعق، فريثه هو وعصبته املتعصبون أبنفسهم ال بغريهم وال مع غريهم
 يتضح فيما بعد.

فاملوىل هو العبد اململوك أعتقه سيده وأصبح موىل له، كأنه يتواله وينصره، وينتسب إىل سيده الذي 
ُ َعَلْيِه َوَأنـَْعْمَت َعَلْيِه{ أعتقه ومّن عليه ابلعتق، قال هللا تع اىل: }َوِإْذ تـَُقوُل لِلنِذي َأنـَْعَم اَّللن

 : زيد بن حارثة أنعم عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ابلعتق.[ يعين37]األحزاب:
يِن َوَمَوالِيُكْم{ ]األحزاب: [ ، مساهم هللا تعاىل 5وقال تعاىل: }فَِإْن مَلْ تـَْعَلُموا آاَبَءُهْم فَِإْخَواُنُكْم يف الدِّ

 موايل ألهنم يتولون.
أنعم عليه ابلعتق، فإذا كان السيد قد  فإذا مات العتيق وله مال وليس له أوالد، ورثه سيده؛ ألنه

مات قام أوالده مقامه، وإذا مات العبد وله أوالد، مث مات أوالده بعده ومل يكن هلم أوالد، ورثهم 
 تق أابهم، فيحصل التوارث بَّي هذا العتيق وبَّي معتقه.أوالد سيدهم، أو إخوة سيد الذي أع

ن السيد مات وليس له أوالد وال عصبة؟ صحح واختلف العلماء: هل العبد يرث سيده، إذا قدر أ
بعض العلماء أنه إذا مل يكن له وارث أن عبده الذي أعتقه يرثه؛ ألن بينهما قرابة وهي هذا الوالء، 

لحمة النسب، ال يباع وال يوهب وال يورث، أي: كأنه قرابة، فال جيوز ولذا يعرفه بعضهم أبنه حلمة ك
فال يقول إلنسان أجنيب: بعتك قرابيت من أخي أو من أبناء عمي؛  لإلنسان أن يبيع قرابته من أخيه،

ألن هذا نسب اثبت، فإذا كان ال جيوز أن يبيع قرابته من أخيه أو عمه أو ابن عمه، فكذلك عتيقه، 
 يقول: بعتك قرابيت من هذا العبد الذي أعتقته وأصبح موىًل يل. فال جيوز أن

عن ابن عمر: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع  وال جيوز أن هتبه، ويف احلديث الصحيح
الوالء وهبته( ، فال تقول: وهبتك قرابيت من هذا العبد الذي أعتقته، أو بعتك قرابيت منه، فال يباع 

 حكم الوالء، فالوالء يرث به املعتق هو وعصبته.وال يوهب، هذا 
 هذه أسباب األرث.

إىل عصبة وذوي أرحام، والعصبة ينقسمون إىل أصول وفروع أما الرحم فقد ذكران أهنم ينقسمون 
 وحواش، وأيتينا أمثلة هلم.
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 موانع اإلرث
من املرياث واحدة موانع اإلرث: قتل ورق واختالف دين، ذكر ذلك الناظم بقوله: ومينع الشخص 

 من علل ثالث رق وقتل واختالف دين فافهم فليس الشك كاليقَّي

(50/8) 

 

 الرق
األصل هو أنه  ول: الرق، ويعرفونه أبنه: عجز حكمي يقوم ابإلنسان سببه الكفر، يعين: السبب األ

كافر، وملا استوىل عليه املسلمون اسرتقوه، وأصبح مملوكًا، فأصبح عاجزاً عجزاً حكمياً ال عجزاً 
يشرتي إال حسيًا، ومعىن العجز احلكمي أنه ال يقدر على أن يسافر إال إبذن سيده، وال يبيع وال 

ذن سيده، فهو موىًل عليه مملوك، إبذن سيده، وال يتزوج إال إبذن سيده، وكذلك ال يتملك شيئاً إال إب
 هذا معىن أنه عجز حكمي يقوم ابإلنسان سببه الكفر.

واململوك ال ميلك، فهو وما بيده لسيده، حىت ثيابه وحذاؤه وما كان حتت يده فإنه ملك للسيد، 
كان له أخ حر، ومات أخوه احلر، وهلذا احلر أخ آخر حر وهذا األخ الرقيق،   فلذلك ال يرث فإذا

ال كله ألخيه احلر وال يرث أخيه الرقيق، ألنه لو أخذ شيئاً من املال ألخذه سيده، والسيد فامل
 أجنيب، فال يرث الرقيق وال يورث؛ ألنه ليس له تركة.
ويورث وحيجب بقدر ما فيه من احلرية، فإذا  أما إذا أعتق بعضه فإنه يسمى مبعضًا، واملبعض يرث

حدمها نصفه وعجز عن إعتاق نصف الشريك، أصبح نصفه حراً قدران أن عبداً بَّي اثنَّي، أعتق أ
ونصفه رقيقًا، فإذا مات أبوه وهلذا األب الذي مات زوجة، وله أب، وله هذا االبن الرقيق؛ فهذا 

اثها؟ حيجبها عن نصف الُثمن، ولو كان حراً حلجبها االبن الرقيق هل حيجب الزوجة ومينعها من مري 
، ولكنه نصفه حر فيحجبها عن نصف ما حيجب احلر، فرتث الزوجة مثناً عن مثن، ومل ترث إال مثناً 

 ونصف مثن، ألنه حجبها عن نصف الثمن بنصفه احلر.
 وكذلك يرث بنصفه احلر، واألب يرث السدس، ألن االبن ال مينعه من إرث السدس.

قى؟ يبقى له سبعة در مثالً أن األب له السدس، وأن الزوجة هلا الثمن، وأن الباقي لالبن، فكم يبنق



 عشر سهماً من أربعة وعشرين.
لكنه يف مسألتنا نصفه حر، فريث نصف السبعة عشر، ويرث األب الباقي، هذا معىن كونه يرث 

 بنصفه احلر، وهذا يسمى مبعضاً.
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 القتل
ة أو كفارة، فإذا إنه مينع اإلرث، والقتل الذي مينع اإلرث هو ما أوجب قصاصاً أو ديوأما القتل ف

قتل األخ أخاه عمداً وكان له إخوة آخرون فقالوا: نريد القصاص، فقال: أان أخوه أعطوين مرياثي، 
مدًا، فإنه يقال له: ال حظ لك يف مرياثه، بل مرياثه لنا وحنن نريد أن نقتلك قصاصًا؛ ألنك قتلته ع

 ففي هذه احلال ال يرث؛ ألنه قتل عمداً.
نه فال قصاص؛ ألن األب ال يقتل اببنه، ولكن عليه الدية، فيدفع الدية ألوالده أما لو قتل األب اب

وألمه، وذلك ألهنم ورثته، فال قصاص هنا، ولكن جتب الدية، وال يرث األب، فإذا كان لالبن 
 قاتل. املقتول أموال فال يرث منه أبوه؛ ألنه

ب مثالً أببيه أو أبخيه ومات، فليس له كذلك قتل اخلطأ، كما إذا كان يقود السيارة فاصطدم أو انقل
شيء من إرثه ولو كان خطأ ألن عليه الكفارة! ملاذا ال يرث القاتل؟ لئال يتسرع أحد الفسقة بقتل 

ن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب قريبه ويقول: أقتله حىت آخذ تركته، فأان قريبه ووارثه، ومن القواعد: م
 رث، فمن قتل مورثه منع من اإلرث.حبرمانه، فجعل القتل سبباً لعدم اإل

ومثله املوصى له: فإذا أوصى زيد لقريبه أو أحد أصدقائه فقال: إذا مت فأعطوه عشرة آالف أو 
الوصية، فال مائة ألف من تركيت، مث طالت حياته، فقال املوصى له: أريد أن أقتله حىت آخذ هذه 

 جيوز أن يعطى شيئاً.
ضي هللا عنها دبرت مملوكة هلا، وقالت: إذا مت فهي حرة، فتلك وكذلك املدبر؛ ذكروا أن عائشة ر 

اململوكة استبطأت موت عائشة، وعملت هلا سحراً تريد أن متوت، فعرف هذا السحر، فقيل: ملاذا 
وأمرت أن تباع على أشد الناس ملكة، فهذا  عملتيه؟ فقالت: أريد العتق، فقالت عائشة: ال تعتقَّي،

 ل أوانه عوقب حبرمانه.معىن: من تعجل شيئاً قب
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 اختالف الدين
 عليه وسلم: )ال يرث أما اختالف الدين فهو أيضاً مانع من املوانع، ودليله قول النيب صلى هللا

ب وكان له عقار مبكة، وكان له املسلم الكافر، وال يرث الكافر املسلم( ، وذلك ملا مات أبو طال
أربعة أوالد، ولدان مسلمان جعفر وعلي، وولدان كافران طالب وعقيل، فورثه ولداه الكافران اللذان 

عد ذلك، فكان عقيل هو الذي حاز مها طالب وعقيل، مث مات طالب وورثه عقيل، مث أسلم عقيل ب
قيل له: أين تنزل؟ فقال: )وهل ترك لنا  تلك العقارات، فلما دخل النيب صلى هللا عليه وسلم مكة،

عقيل من رابع( ، يعين: أنه استوىل على الرابع اليت كان ميلكها أبوه، فقال: )ال يرث املسلم الكافر 
 وال الكافر املسلم( .

  األخوين أو حنومها.فاختالف الدين يفرق بَّي
ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى ا [ ، ولنهيه عن التويل: 141ْلُمْؤِمِنََّي َسِبياًل{ ]النساء:ولقوله تعاىل: }َوَلْن جَيَْعَل اَّللن

 يتواراثن.[ فال 23}ال تـَتنِخُذوا آاَبءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولِيَاَء ِإْن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اإِلميَاِن{ ]التوبة:
كان هناك أخوان أحدمها واختلف هل يرث اليهودي نصرانيًا، أو يرث النصراين جموسياً أو وثنيًا، فإذا  

يهودي واآلخر نصراين فهل يتواراثن؟ فعند اإلمام أمحد ال يتواراثن؛ ألن الكفر ملل شىت، فال يتوارث 
واحدة، دليل اإلمام أمحد حديث  أهل ملتَّي، وعند كثري من األئمة حيصل التوارث؛ ألن الكفر ملة

 .روي: )ال يتوارث أهل ملتَّي( ، وهذا هو الذي عليه العمل

(50/11) 

 

 أركان اإلرث
 أركان اإلرث: وارث، ومورث، ومال موروث.

 رث، فالبد أن يكون هناك وارث، وأن يكون هناك مورث.األركان هي اليت يتكون منها اإل
فالوارث هو الذي حيوز املال، واملورث هو الذي ميوت وله تركة، واحلق أو املال هو الرتكة، فإذا مات 

حيصل إرث، وإذا مات املورث وله وارث ولكن ليس له مال فال حيصل أحد وليس له وارث فال 
 املورث أو فقدت الرتكة فال حيصل إرث، هذه أركانه. اإلرث، أي: إذا فقد الوارث أو فقد
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 شروط اإلرث
م ابجلهة املقتضية وأما شروطه فهي ثالثة أيضًا: حتقق موت املورث، وحتقق وجود الوارث، والعل

 لإلرث.

(50/13) 

 

 حتقق موت املورث
إذا حضره اثنان وقد خرجت مىت نتحقق موت املورث؟ إما ابملشاهدة، وإما ابالستفاضة، فاملشاهدة 

روحه، فقالوا: نشهد أننا رأينا فالانً مات وخرجت روحه، ففي هذه احلال حيكم أبنه مات، وتقسم 
 الرتكة.

نقل نقالً مستفيضاً اشتهر بَّي الناس وكثر الذين إذا مل أيتنا أحد يقول: إين أشهد أنه مات، ولكن 
يف بلدة بعيدة ودفن هبا، وجاء اخلرب وانتشر، فهل جيوز يتناقلونه، وجاء الناس يعزون أقاربه، أبن مات 

قسمة الرتكة مع أان ما شهدانه، وال أاتان من يقول: أشهد أين شاهدته عندما خرجت روحه؟ جيوز إذا 
 قلون له، فتجوز يف هذه احلال قسمة تركته؛ ألان حتققنا أنه مات ابالستفاضة.انتشر اخلرب وكثر املتنا

ن: ال تقسم تركته إذا كان الغالب عليه السالمة إال بعد أن يتم له من عمره تسعون أما إذا فقد فيقولو 
 سنة، والصحيح أنه جيتهد يف ذلك احلاكم.
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 حتقق حياة الوارث
نطفة، فإذا مات ميت  املورث، أي: حتقق حياة املورث ووجوده ولوالشرط الثاين: حتقق وجود 

وادعت زوجته أهنا حامل منه، فإنه يرث احلمل ولو كان نطفة، أو علقة، أو مضغة، وعالمة ذلك إذا  
كانت غري فراش أن تلده ألقل من أربع سنَّي؛ ألن أكثر مدة احلمل أربع سنَّي، فإذا مل تكن ذات 

لكن يف هذه األزمنة ميكن  فإنه ينتظر حىت تلد ولو طالت مدة احلمل، زوج، وادعت أهنا حامل،
الكشف عليه ابألشعة وحنوها، فإذا ادعت أهنا حامل وأنكر ذلك الورثة، وكشف عليها وحتقق أهنا 

 حامل ابألشعة صدقت، فإذا أتخرت والدهتا ولو سنة أو سنتَّي فإن ولدها يرث إذا ولد حيًا.



رث، وكذلك عالمة حياته احلركة إذا ولد ياة مستقرة، أما إذا ولد ميتاً فإنه ال يمث البد أن يولد حياً ح
 وحترك حركة، فحينئذٍ يرث ولو مات بعد دقيقة من بعد والدته.

أما إذا شك يف حياته كما لو مات اثنان مجيعًا، ومل يعلم ومل يتحقق أن أحدمها مات قبل اآلخر ففي 
 ذلك تفصيل مذكور يف ابب الغرقى.
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 العلم جبهة اإلرث
أن نعرف ونتحقق أنه من مجلة  أما الشرط الثالث: وهو العلم ابجلهة املقتضية لإلرث، فمعناه: البد

 الورثة، فإذا جاء وقال: أان أخوه، قلنا: ما الدليل على أنك أخوه؟ ائتنا مبن يشهد لك.
د من اإلثبات ومن التثبت، خمافة أن مات مثالً أجنيب يف بلد، وجاء إنسان وقال: أان وارثه، فالب

أو مبكاملة هاتفية كما يف هذه األزمنة، أو  يدعي إرثه من ليس واراثً له، فالبد من التثبت بشهود مثاًل،
 بصكوك تدل على ذلك مبا يسمى حصر اإلرث، فإذا حتقق ذلك صدق وورث.
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 أقسام الورثة
ثر الفقهاء أن الورثة صبة، وذو رحم، املشهور عند أكذكر بعد ذلك أن الورثة ثالثة: ذو فرض، وع

قسمان: كما يقول الناظم: واعلم أبن اإلرث نوعان مها فرض وتعصيب على ما قسما ولكن فقهاء 
 احلنابلة جعلوها ثالثة: أصحاب فروض، وأصحاب تعصيب، وأصحاب رحم.

 فأصحاب الفروض: هم الذي أيخذون فروضهم املذكورة يف القرآن.
 لتقدير.ب التعصيب: هم الذين أيخذون ابوأصحا

أما أهل الرحم: فهم الذين يرثون عند عدم العصبة، وعند عدم أهل الفروض، كاألخوال ومن أدىل 
هبم، والعمات ومن أدىل هبن، وبنات العم، وبنات ابن العم، وبنات اإلخوة األشقاء أو ألب، وأوالد 

 : من ذوي األرحام.اإلخوة من األم، فهؤالء يسمون أصحاب رحم، أي
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 احلقوق املتعلقة ابلرتكة
يز، فإذا مات أخذ من تركته مئونة جتهيزه ذكروا أن الرتكة يتعلق هبا مخسة أشياء: األول: مئونة التجه
 حىت جيهز، أي: مثن الكفن، وأجرة احلفر، وما أشبه ذلك.
مرهونة فيأخذها الراهن أو يبيعها، وغري ذلك الثاين: الديون اليت فيها رهن، املتعلقة بعَّي الرتكة، كشاة 

 مما له أمثلة كثرية.
 سمة الرتكة.الثالث: الديون املطلقة، فالبد من إيفائها قبل ق

 الرابع: الوصية.
 اخلامس: تقسيم الرتكة على الورثة.

ْعِد َوِصينٍة وذكروا هنا أن الوصية تؤخر عن الدين، مع أن هللا تعاىل ذكر الوصية قبله، يف قوله: }ِمْن بَـ 
فقدمها [ ملاذا قدم هللا الوصية؟ ألهنا قد تكون ثقيلة على الورثة، 12يُوَصى هِبَا َأْو َدْيٍن{ ]النساء:

لالهتمام هبا، أما الدين فإنه حق إلنسان، وصاحبه يطالب به، وهو يطالب حبق، فلذلك قدم من 
كله أو ثوابً ولبسه، فهو قد استهلك حيث الرتتيب، وألن امليت قد استهلكه، أي: استدان طعاماً وأ

 مثن ذلك الدين، فال جرم أن يقدم صاحب الدين على صاحب الوصية.
ة بدئ هبذه األشياء، فيقدم جتهيز امليت إن مل يوجد من يتربع به، فإن فضل شيء فإذا ضاقت الرتك

ذها املرهتن وبقي من املال قدم الدين الذي فيه رهن، كالشاة املرهونة أو السيف املرهون، فإذا أخ
شيء من املال قدمت بقية الديون، فإن بقي شيء أخذه املوصى له، وإن مل يبق شيء من املال سقط 

 صى له.املو 
 وبعد أخذ الوصية تقسم الرتكة.
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 [51شرح أخصر املختصرات ]
ل حددها مع ك مقرب وال نيب مرسل، بلقد قسم هللا الفرائض وبينها يف كتابه، ومل يكل ذلك إىل مل

أصحاهبا وشروطهم يف كتابه، مث بَّي العلماء حاالت الورثة استنباطاً من كالم هللا تعاىل، فذكروا أن 
أصحاب النصف مخسة، وأن كل وارث يرثه بشروط، وهي مذكورة يف كالم العلماء، وكذلك ذكر 

 يف كتاب هللا تعاىل. العلماء أصحاب الربع والثمن بشروطهم، وكما هي مبنية
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 حتديد أصحاب الفروض
ان، واجلد، واجلدة، والبنت، يقول املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فذو الفرض عشرة: الزوجان، واألبو 

 وبنت االبن، واألخت، وولد األم.
 والفروض املقدرة يف كتاب هللا ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

 يكن للزوجة ولد وال ولد ابن، والبنت، وبنت االبن مع عدم الولد فالنصف فرض مخسة: الزوج إن مل
 دم الولد وولد االبن، واألخت لألب عند عدم األشقاء.الصلب، واألخت ألبوين عند ع

 والربع فرض اثنَّي: الزوج مع الولد أو ولد االبن، والزوجة فأكثر مع عدمهما.
 ولد االبن[ .والثمن فرض واحد: وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو 

ة يف كتاب ذكر أن أصحاب الفروض عشرة، وهبا مسي هذا العلم علم الفرائض، وهي الفروض املقدر 
 هللا تعاىل، فأصحاب الفروض عشرة، والفروض اليت ذكرت يف القرآن ستة.

يتوسع الفرضيون يف ذكر الشروط واحملرتزات، ولكن ال نستطيع أن نتوسع؛ وذلك الختصار الكتاب، 
أن هذا العلم قد توسع فيه العلماء ووضحوا ما حيتاج إىل توضيح، ولقصر الوقت، ومن أراد  وأيضاً 
ع والفهم فلريجع إىل الكتب املصنفة يف ذلك، ومن أسهلها: رسالة الشيخ ابن ابز رمحه هللا؛ التوس

 الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية.
د، واجلدة، والبنت، وبنت االبن، يقول: )أصحاب الفروض عشرة: الزوجان، واألبوان، واجل

 واألخت، وولد األم( .
لثاين: الزوجة، والثالث: األم، والرابع: األب، واخلامس: اجلد، هؤالء عشرة أمجلهم: األول: الزوج، وا

 والسادس: اجلدة، والسابع: البنت، والثامن: بنت االبن، والتاسع: األخت، والعاشر: ولد األم.
 فهؤالء أصحاب الفروض.

وطريقة القسم: أن يُبدأ أبصحاب الفروض إذا كانوا موجودين، فيعطون فروضهم، وما بقي بعدهم 
ذه األقارب الذين هم العصبة حبسب قرهبم، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أحلقوا الفرائض أيخ

 أبهلها، فما بقي فألوىل رجل ذكر( ، أي: أعطوا أصحاب الفروض فروضهم من الرتكة، فإذا بقي
 شيء فأعطوه أقرب الذكور.
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 الفروض املقدرة يف كتاب هللا تعاىل
 وقد ذكر هللا تعاىل هذه الفروض، وذكر أهلها.

ل: )الفروض املقدرة يف كتاب هللا تعاىل ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، يقو 
 والسدس( .

 ثان ونصفهما ونصف نصفهما( .ويعرب بعضهم فيقول: )النصف ونصفه ونصف نصفه، والثل
النصف، ونصفه وهو الربع، ونصف الربع وهو الثمن، والثلثان، ونصف الثلثَّي وهو الثلث، ونصف 

 ثلث وهو السدس.ال
وإذا شئت قلت: الثلثان والنصف، ونصف الثلثَّي ونصف النصف، ونصف نصف الثلثَّي، ونصف 

 نصف النصف.
ع: يف قول هللا تعاىل: }َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِّْصُف{ وقد ذكر هللا تعاىل النصف يف ثالثة مواض

 [ يعين: من الذرية.11]النساء:
 [ .12قوله تعاىل: }َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك َأْزَواُجُكْم{ ]النساء:املوضع الثاين: يف 

ُه ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تـََرَك{ املوضع الثالث: يف قوله تعاىل: }ِإْن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلهُ َوَلٌد َولَ 
 [ .176]النساء:

 هذه ثالثة مواضع ذكر هللا فيها النصف.
: يف حق الزوجَّي، يف قوله تعاىل: }فَِإْن َكاَن هَلُنن َوَلٌد فـََلُكْم الرُّبُُع ممنا تـَرَْكَن وذكر هللا الربع يف موضعَّي

 [ .12ٍن َوهَلُنن الرُُّبُع ممنا تـَرَْكُتْم ِإْن مَلْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد{ ]النساء:ِمْن بـَْعِد َوِصينٍة يُوِصََّي هِبَا َأْو َديْ 
 [ .12ال تعاىل: }فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فـََلُهنن الثُُّمُن ممنا تـَرَْكُتْم{ ]النساء:وذكر الثمن يف موضع واحد: ق

ُ يف َأْوالدُِكْم لِلذنَكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـََيَّْيِ وذكر هللا الثلثَّي يف موضعَّي: يف قول هللا تعاىل: }يُ  وِصيُكْم اَّللن
 [ ، هذا املوضع األول.11َلُهنن ثـُُلثَا َما تـََرَك{ ]النساء:فَِإْن ُكنن ِنَساًء فـَْوَق اثـْنَـَتَّْيِ فَـ 

ثـَُها ِإْن مَلْ َيُكْن هَلَا َوَلٌد فَِإْن َكانـََتا واملوضع الثاين: يف قوله تعاىل: }َوَلُه ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تـََرَك َوُهَو َيرِ 
 [ .176اثـْنَـَتَّْيِ فـََلُهَما الثُـُّلثَاِن ممنا تـََرَك{ ]النساء:

ِه الثُـُّلُث{  وذكر هللا تعاىل الثلث يف موضعَّي: يف قوله تعاىل: }فَِإْن مَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه َأبـََواُه َفألُمِّ
 [ .11]النساء:

 [ .12املوضع الثاين: يف قوله تعاىل: }فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء يف الثُـُّلِث{ ]النساء:و 
ُهَما السُُّدُس ممنا تـََرَك و  ذكر هللا تعاىل السدس يف ثالثة مواضع: يف قوله تعاىل: }َوألَبـََوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ



 [ .11النساء:ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد{ ]
ِه السُُّدُس{ ]النساء:  [ .11مث قال: }فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفألُمِّ

ُهَما السُُّدُس{ مث قال: }َوِإْن َكاَن رَُجٌل  يُوَرُث َكالَلًة َأْو اْمَرَأةٌ َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
 [ ، فذكر السدس يف ثالثة مواضع.12]النساء:
ذلك نعرف أن الفرائض بينها هللا تعاىل، فاهلل تعاىل هو الذي وضحها وبينها، أنزل فيها ثالث وألجل 

ُ يف َأْوالدُِكْم لِلذنَكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـََيَّْيِ{ آايت من سورة النساء: قوله ت عاىل: }يُوِصيُكْم اَّللن
 [ إىل آخر اآليتَّي.11]النساء:

ُ يـُْفِتيُكْم يف اْلَكالَلِة{ ]النساء:واآلية اليت يف آخر السورة، وهي  [ إىل 176قوله: }َيْستَـْفُتوَنَك ُقْل اَّللن
 هذه الفرائض، وذكر فيها أيضاً التعصيب.آخر اآلية، فذكر هللا تعاىل فيها 

، [ 75وذكر ذوي األرحام يف آخر سورة األنفال: }َوُأْولُوا اأَلْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىَل ِببَـْعٍض{ ]األنفال:
 [ .6وكذا يف سورة األحزاب: )َوأُْوُلو اأَلْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىَل ِببَـْعٍض{ ]األحزاب:

ا أنزل قول هللا تعاىل: }لِلّرَِجاِل َنِصيٌب ممنا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأَلقْـَربُوَن َولِلنَِّساِء وأمجل هللا الفرائض أول م
 [ ، هؤالء هم الذين ذكر هللا تعاىل مرياثهم.7قْـَربُوَن{ ]النساء:َنِصيٌب ممنا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواألَ 

ه فيقول: أعطوا والدي كذا، ووالديت كذا، وكانوا قبل أن تنزل الفرائض يوصي امليت عند قرب موت
ْن تـََرَك وابين كذا، وابنيت كذا، وأخي، عمالً بقوله تعاىل: }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكْم اْلَمْوُت إِ 

بَّي [ ، فلما نزلت الفرائض نسخت الوصية لألقر 180َخرْياً اْلَوِصينُة لِْلَواِلَدْيِن َواأَلقْـَرِبََّي{ ]البقرة:
 الوارثَّي، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا قد أعطى لكل ذي حق حقه، فال وصية لوارث( .
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 ذكر أصحاب النصف وشروطهم
والبنت، وبنت االبن، واألخت ف، ونقول: ذكروا أن النصف فرض مخسة: الزوج، نبدأ أبهل النص

 الشقيقة، واألخت من األب.
وال يشرتك يف النصف أكثر من واحد، بل النصف ال يكون إال لواحد أو واحدة، إال إذا كان 

ب الذي هو تعصيبًا، والتعصيب هو اإلرث بال تقدير، أعين: أخذ املال بغري فرض، وإمنا هو ابلتعصي
 ارث.رد ما بقي بعد أهل الفروض إىل الو 

فمثاًل: ماتت امرأة عن زوج وأخ، فالزوج له النصف، واألخ له النصف، ولكن ال نقول: لألخ 



نصف، بل نقول: له الباقي، عمالً بقوله صلى هللا عليه وسلم: )وما بقي فألوىل رجل ذكر( فنسميه 
 تعصيبًا، ونسميه ابقيًا.

ول: للزوج النصف، ولألخت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، ففي هذه احلال، نقأما إذا ماتت 
النصف، وال نقول: لألخت الباقي، بل نقول: لألخت النصف؛ ألن الزوج أيخذ النصف فرضًا، 

 واألخت أتخذ النصف فرضًا، فلكل واحد منهم النصف.
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 شرط أخذ الزوج النصف
 الفرع الوارث. احد، وهو شرط عدمي، وهو: عدمفذكروا أن الزوج أيخذ النصف بشرط و 

 كلمة )عدمي( إشارة إىل أنه شيء يعدم، وال يوجد.
ومن هو الفرع الوارث؟ اعلم أن الفرع الوارث: هو األوالد ذكوراً وإاناًث، وأوالد البنَّي، أي: الذين 

 يرثون.
 يف هللا تعاىل: }يُوِصيُكْم اَّللنُ كلمة األوالد يدخل فيها الذكور واإلانث، فاإلانث يسمَّي أوالدًا، قال 

{ ]النساء:  [ ، فسمى اجلميع أوالدًا.11َأْوالدُِكْم لِلذنَكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـََيَّْيِ
فإذا كان هناك ولد ذكر أو أنثى حجب الزوج إىل الربع، ومنعه من النصف، ويكونون سواء يف 

د الفرع ، ملاذا مل أيخذ النصف؟ لوجو احلجب، فإذا ماتت امرأة عن زوج وبنت فإن للزوج الربع
 الوارث، فالبنت من الفرع الوارث.

ماتت امرأة عن زوج وعشرة أبناء، للزوج الربع، من الذي منعه من النصف؟ الفرع الوارث، الذين هم 
 عشرة أبناء.

حتجب الزوج، ومتنعه من النصف، فليس  -ابنها قد مات وله بنت -ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن
الفرع الوارث، واالبن من الفرع الوارث، وبنت االبن من الفرع إال الربع وهكذا، فالبنت من له 

 الوارث، وابن االبن من الفرع الوارث وإن بعدوا.
فشرط أخذ الزوج للنصف أن ال يكون للزوجة ولد وال ولد ابن، ملاذا قال: وال ولد ابن؟ إشارة إىل 

خبالف ولد االبن: ابن ابن، أو  ت ال يرث ذكراً كان أو أنثى،أن ولد البنت ال مينعه؛ ألن ولد البن
 بنت ابن وإن نزل.



أما ابن البنت فال مينعه، أو بنت البنت فال متنعه، إمنا الذي مينعه: الذكور واإلانث من أوالد امليتة، 
 والذكور واإلانث من أوالد بنيها، ال أوالد بناهتا.
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 شرط أخذ البنت النصف
ُ يف َأْوالدُِكْم لِلذنَكِر ِمْثُل َحظِّ من أهل النصف: البنت، دليله قول هللا تعاىل: }يُوِصيُكمْ  الثاين  اَّللن

[ يعين: فإن كان أوالدكم نساء، أي: بنات، }فـَْوَق اثـْنَـَتَّْيِ{ 11األُنثـََيَّْيِ فَِإْن ُكنن ِنَساًء{ ]النساء:
النِّْصُف{  ثـُُلثَا َما تـََرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها [ يعين: اثنتَّي فما فوق،: }فـََلُهنن 11]النساء:
[ ، البنت الواحدة هلا النصف، وأتخذ النصف بشرطَّي عدميَّي: الشرط األول: عدم 11]النساء:

 الشريك، وهو أختها.
ال الشرط الثاين: عدم املعصب، وهو أخوها، فإذا كانتا ابنتَّي أو ثالث بنات أو أربعاً أو عشرًا، ف

البنات ومل توجد إال بنت واحدة فلها أتخذ إحداهن النصف، بل يشرتكن يف الثلثَّي، فإذا عدمت 
النصف، هذا معىن عدم الشريك؛ ألن أختها وأخواهتا يشاركنها يف اإلرث، أي: يشرتكن معها يف 

 فرض وهو الثلثان.
رض إىل اإلرث ابلتعصيب، أما املعصب فهو أخوها، ملاذا مسي معصبًا؟ ألنه ينقلها من اإلرث ابلف

 تكون معه عصبة ابلغري.
امرأة وهلا زوج وبنت وابن، ففي هذه احلال ال أتخذ البنت النصف، وال أتخذ الثلث، وال  فإذا ماتت

أتخذ الثلثَّي، ولكنها تشرتك مع أخيها يف الباقي، فنعطي الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ويبقى 
ها، أي: ًا، فاألخت مع أخيها ورثت الباقي تعصيبًا، حيث عصبها أخو ثالثة أرابع لالبن وأخته تعصيب

 قواها، وصارت معه عصبة ابلغري ترث ما بقي ولو كان الباقي قلياًل.
لو كان عندان زوج وأم وأب، ومخسة أبناء، ومخس بنات، ففي هذه احلال نقسم املال إىل اثين عشر 

، ولألب السدس؛ اثنان من اثين عشر، وللزوج سهمًا، فنقول: لألم السدس؛ اثنان من اثين عشر
من اثين عشر، وبقي من االثين عشر مخسة، هذه اخلمسة هي نصيب األوالد ذكوراً الربع؛ ثالثة 

وإاناًث: مخس بنات ومخسة أبناء، ونسميه تعصيباً وال نسميه فرضًا، فإذا وجد األخ مع أخته ورثت 
 معه ما بقي تعصيباً.

 نصف هبذا الشرط: عدم الفرع الوارث.فنقول: الزوج أيخذ ال



ربع حاالت: اترة أيخذ النصف كاماًل، واترة أيخذ النصف عائاًل، واترة أيخذ وذكروا أن الزوج له أ
 الربع كاماًل، واترة أيخذ الربع عائالً.

ثَّي  وأما البنت فإن هلا ست حاالت: اترة أتخذ النصف كاماًل، واترة أتخذه عائاًل، واترة تشارك يف الثل
قية املال تعصيباً مع االبن، واترة تشارك يف املال  كاماًل، واترة تشارك يف الثلثَّي عائاًل، واترة ترث ب

 كامالً تعصيباً.

(51/6) 

 

 شروط أخذ بنت االبن النصف
بنت، فتأخذ النصف مع عدم ولد  بعدها بنت االبن: وبنت االبن تقوم مقام البنت إذا مل يوجد

 الصلب.
لب يدخل فيها الذكور واإلانث، فإذا وجد أحد من ولد الصلب؛ أي: أوالد امليت، كلمة ولد الص

 ذكراً أم أنثى حجبوها، أو أسقطوها؛ هذه بنت االبن.
وذكروا أهنا أتخذ النصف بثالثة شروط: عدم الشريك، وعدم املعصب، وعدم الفرع الوارث الذي 

 أعلى منها. هو
مها اليت يف درجتها، وكذلك املعصب الذي هو أخوها أو وقد عرفنا الشريك؛ وهو أختها أو بنت ع

ابن عمها الذي يف درجتها، والفرع الوارث هو االبن أو البنت الذين هم أقرب إىل امليت منها، فال 
 نصف.أتخذ النصف إال بثالثة شروط، فإذا اختل واحد من هذه الشروط مل أتخذ ال

َّي، وإذا كان عندان بنت ابن وابن ابن، فإهنما أيخذان فإذا كان عندان بنتا ابن فإهنما أيخذان الثلث
 املال ابلتعصيب، حىت ولو مل يكوان أخوين.

نفرض أن إنساانً له ابنان، مات أحدمها يف حياته وخلف بنتًا، ومات الثاين يف حياته وخلف بنتاً 
جدي أبو أيب،  تقول: امليت جدي أبو أيب، وهذه تقول أيضًا: امليت أخرى، فاجتمعت البنتان، فهذه

 فماذا نعطي البنتَّي ومها بنتا ابن متفرقتَّي؟
 

 اجلواب
 يشرتكان يف الثلثَّي؛ ألن كل واحدة منهما يصدق عليها أهنا بنت ابن.

فإذا كان مع إحدى البنتَّي أخ هلا )ابن ابن( فهل يراثن الثلثَّي؟ اجلواب: ال يراثنه، بل يعصبهما، 



لذكر مثل حظ األنثيَّي، فيقول: أان ابن ابن يل سهمان، وأنتما فيأخذ املال هو والبنتان ابلتعصيب، ل
يعصبها ابن عمها؛  بنتا ابن لكما سهمان، للذكر مثل حظ األنثيَّي، فال ترث بنت االبن وحدها، بل

ألنه يف درجتها، واحلاصل: أن بنت االبن هلا إحدى عشرة حالة: اترة أتخذ النصف كاماًل، واترة 
شارك يف الثلثَّي كاماًل، واترة تشارك يف الثلثَّي عائاًل، واترة أتخذ السدس كاماًل، أتخذه عائاًل، واترة ت

واترة تشارك فيه عائاًل، واترة تشارك يف املال كله واترة أتخذه عائاًل، واترة تشارك يف السدس كاماًل، 
 ابلتعصيب، واترة تشارك فيما بقي بعد الفروض ابلتعصيب، واترة تسقط.

(51/7) 

 

 أخذ األخت الشقيقة النصفشروط 
واألخت الشقيقة ترث النصف أبربعة شروط: عدم الشريك، وعدم املعصب، وعدم األصل الوارث 

 من الذكور، وعدم الفرع الوارث.
عرفنا الشريك؛ وهو أختها، فإذا كانتا شقيقتَّي أو أخوات شقائق، فال أتخذ النصف بل تشارك يف 

 ثلها.الثلثَّي، فالشريك هو أختها اليت متا
فإذا كان معها أخ شقيق فإهنا ترث املال هي وأخوها ابلتعصيب، قليالً أو  واملعصب هو أخوها، 

 كثريًا.
فإذا ماتت امرأة وهلا زوج وأبوان، وهلا مخسة إخوة أشقاء، ومخسة أخوات شقائق، أعطينا الزوج 

يكن هناك أب ورث  النصف، وأعطينا األم السدس، والباقي أيخذه األب، وال شيء لإلخوة، فإن مل
 واألخوات الباقي، ومسينا إرثهم تعصيباً.اإلخوة 

فاألخت الشقيقة مثل البنت: اترة أتخذ النصف كاماًل، واترة أتخذه عائاًل، واترة تشارك يف الثلثَّي  
و كاماًل، واترة تشارك يف الثلثَّي عائاًل، واترة أتخذ ما بقي مع أخيها تعصيباً ابلغري، واترة أتخذ املال أ

 تعصيباً ابلغري، واترة تسقط، فيكون هلا سبع حاالت. ترث املال كله مع أخيها

(51/8) 

 

 شروط أخذ األخت ألب النصف
بعدها األخت من األب عند عدم األشقاء، أي: أخت امليت من أبيه، ال من أبويه، فرتث النصف 



 خبمسة شروط: وهي األربعة املاضية، وزايدة عدم األشقاء والشقائق.
دم الشريك وهو أختها من األب، وعدم املعصب وهو أخوها من األب، وعدم الفرع الوارث، فع

األوالد وأوالد البنَّي، وعدم األصل الوارث من الذكور، وهو األب واجلد، وعدم األشقاء وهو 
 والشقائق.

شقيق،  وإذا أردان أن نذكر أمثلة على هذه الشروط: فنقول مثاًل: إذا كان عندان أخت شقيقة، وأخ
 وأخت من األب، فإهنا تسقط األخت من األب، يسقطها الشقيق.

ختان شقيقتان، وأختان من األب، وعم، تسقط األختان من األب، واألختان وكذلك إذا كان عندان أ
الشقيقتان أتخذان الثلثَّي، والباقي للعم، وال شيء لألخوات من األب؛ ألن األخوات الشقيقات 

ل الناظم: إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أوالد األب البواكيا كذلك نعرف استوفَّي فرضهن، كما قا
ن األب هلا حنو إحدى عشرة حالة: اترة أتخذ النصف كاماًل، واترة أتخذه عائاًل، أيضاً أن األخت م

 واترة تشارك يف الثلثَّي كاماًل، واترة تشارك يف الثلثَّي عائاًل، واترة أتخذ السدس كاماًل، واترة أتخذه
أهل الفروض  عائاًل، واترة تشارك يف السدس كاماًل، واترة تشارك فيه عائاًل، واترة أتخذ ما بقي بعد

 مشاركة، واترة تشارك يف املال كامالً تعصيباً مع الغري، واترة تسقط.
 وستأيت مسائل العول إن شاء هللا! هذه شروط أخذ أهل النصف للنصف.

أن يكون يف املسألة نصفان: فإذا مات ميت عن زوج  مث قد أيخذ النصف بعض األخوات بدون
رضًا، والشقيقة هلا النصف كامالً فرضًا، وكذلك إذا كان وأخت شقيقة، فالزوج له النصف كامالً ف

عندان أخت ألب بدل الشقيقة؛ فللزوج النصف، ولألخت النصف أيضاً كاماًل، فهذان اثنان أيخذان 
 النصف كامالً فرضًا.

أحدمها معصبًا، فصورة ذلك: إذا مات ميت وله بنت وأخت؛ البنت هلا النصف، وأما إذا كان 
صف، ولكن نصف األخت نسميه تعصيباً مع الغري؛ أي: أن البنت عصبت األخت، واألخت هلا الن

وجعلت املال الباقي هلا تعصيباً مع الغري، ويعربون فيقولون: األخوات مع البنات عصبات، فهاهنا 
لبنت، وصاحب التعصيب هو األخت، ومع ذلك هذه هلا نصف وهذه هلا صاحب الفرض هو ا

من اثنَّي؛ للبنت النصف فرضًا، والباقي لألخت، وال نقول: والنصف نصف، ولكن نقول: املسألة 
لألخت، وذلك كما لو كان عندان بنت وأخ؛ فللبنت النصف، والباقي النصف أيخذه أخو امليت، 

 ابلنفس.ونسميه: تعصيبًا، ولكنه تعصيب 
 هؤالء هم أهل النصف.

(51/9) 



 

 أصحاب الربع وأصحاب الثمن
أما أهل الربع، فذكر أن الربع فرض اثنَّي: الزوج مع الولد أو ولد االبن، والزوجة فأكثر مع عدمهما، 

نن َوَلٌد فَِإْن َكاَن وهذا مذكور يف القرآن يف قول هللا تعاىل: }َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن مَلْ َيُكْن هلَُ 
 ا تـَرَْكَن ِمْن بـَْعِد َوِصينٍة يُوِصََّي هِبَا َأْو َدْيٍن َوهَلُنن الرُُّبُع ممنا تـَرَْكُتْم ِإْن مَلْ َيُكْن َلُكمْ هَلُنن َوَلٌد فـََلُكْم الرُُّبُع ممن 

 [ .12ْم{ ]النساء:َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فـََلُهنن الثُُّمُن ممنا تـَرَْكتُ 

(51/10) 

 

 ما أيخذه الزوج عند وجود الفرع الوارث
الربع أيخذه الزوج مع الولد، أو ولد االبن، واملراد ابلولد: ولد امليتة ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو 

 عددًا، فيحجبه الواحد وحيجبه العدد إىل الربع.
وللزوج الربع، والباقي ألوىل رجل ذكر، وكذلك  فلو ماتت امرأة وهلا زوج وهلا بنت، فللبنت النصف،

وهلا عشرة أبناء أو بنات أو بنَّي وبنات، فللزوج الربع، والباقي لألوالد ذكوراً  لو ماتت امرأة وهلا زوج
 وإاناًث، قليالً أو كثرياً )للذكر مثل حظ األنثيَّي( .

كان هلا بنت ابن، أو ابن ابن وإن   وهكذا إذا مل يكن هلا أوالد من الصلب ولكن هلا أوالد بنَّي، فإذا
ات ابن، فاجلميع حيجبون الزوج من النصف، فال يرث إال الربع، نزل، أو مخسة أبناء ابن، أو عشر بن

يقول الناظم: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه ولد الزوجة، يعين: الفرع 
والبنت واحدة كانت أو عددًا، وابن االبن واحداً كان الوارث الذي هو االبن واحداً كان أو عددًا، 

 بن واحدة كانت أو عددًا، فواحد منهم أو مجاعة حيجبون الزوج إىل الربع.أو عدد، وبنت اال

(51/11) 

 

 شرط أخذ الزوجة أو الزوجات الربع
وأوالد البنَّي، وأما الزوجة فأكثر فإهنا ترث الربع مع عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث هم األوالد 

أي: االبن، وابن االبن، والبنت، وبنت االبن، واحداً كان أو عددًا، هؤالء إذا وجدوا منعوا الزوجة 
 الزوجة الربع كاماًل، ويسمون الفرع الوارث.من الربع إىل الثمن، وإذا عدموا أخذت 



هن؛ ألن هللا قال: وقوله: )الزوجة فأكثر( أي: زوجة أو زوجتان أو ثالث أو أربع يشرتكن يف فرض
 [ فمقتضاه: أهنن يشرتكن يف الربع.12)َوهَلُنن الرُّبُُع ممنا تـَرَْكُتْم{ ]النساء:

(51/12) 

 

 ما أتخذه الزوجة عند وجود الفرع الوارث
وأما الثمن: فهو فرض واحد: وهي الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد االبن، فيكون للزوجة مثان 

كاماًل، واترة أتخذه عائاًل، واترة تشارك يف الربع كاماًل، واترة تشارك فيه حاالت: اترة أتخذ الربع  
ئاًل، واترة تشارك فيه عائاًل، واترة أتخذ الثمن كاماًل، واترة تشارك فيه كاماًل، واترة أتخذ الثمن عا

 عائاًل.
 مثال أخذها الربع كاماًل: إذا مات رجل وله زوجة وأم وأب.

 هلا الربع كامالً واحد من أربعة، واألم هلا ثلث الباقي واحد، والزوج له الباقي. يف هذه املسألة: الزوجة
 وهذه إحدى العمريتَّي، فهنا أخذت الربع كامالً.

جات، وأب، وأم، فاألربع الزوجات يشرتكن يف الربع، وأيخذن الربع  فلو فرضنا أن عندان أربع زو 
 كاماًل؛ لعدم الفرع الوارث.

 وأختان شقيقتان، وأختان من األم. لو كان عندان: زوجة،
يف هذه احلال: املسألة تكون من اثين عشر؛ ألن فيها ربعًا، وفيها ثلثاً وثلثَّي، فالزوجة هلا الربع ثالثة، 

ق هلن الثلثان؛ فيأخذن ثلثي االثين عشر مثانية، واألخوات من األم هلن الثلث وهو واألخوات الشقائ
ربعة، فهل تسقط الزوجة؟ ال تسقط، بل نزيد يف السهام، فنقسم أربعة، هذه اثنا عشر، مثانية وأ

املسألة من مخسة عشر، وهذا هو العول، فنقول: عالت املسألة إىل مخسة عشر، فلألخوات الشقائق 
ة، ولألخوات من األم أربعة، هذه اثنا عشر، وللزوجات أو الزوجة الربع ثالثة، فهذه مخسة مثاني

 عشر، هذا هو العول.
 كانت الزوجة واحدة أو ثنتَّي أو ثالاثً أو أربعًا، فيشرتكن يف الربع كاماًل، ويشرتكن فيه عائاًل.  فسواء

روا أن علياً رضي هللا عنه سئل وهو على وكذلك إذا كن يرثن الثمن، مثاله: مسألة تسمى املنربية، ذك
)جعل هللا الثمن تسعًا(  املنرب عن رجل مات وله زوجة، وأبوان، وبنتان، فنطق وهو يف اخلطبة بقوله:

 أو )صار الثمن تسعًا( .
صحيح أن الزوجات ال أيخذن إال التسع يف هذه احلالة، وتكون املسألة من سبعة وعشرين، بعد أن  



عشرين، فالبنات هلن ثلثا األربعة والعشرين: ستة عشر، واألبوان لكل واحد منهما كانت من أربعة و 
ه أربعة وعشرون، فأين مرياث الزوجة أو الزوجات؟ تعول هلن السدس أربعة، فيأخذان مثانية، فهذ

املسألة فتكون من سبعة وعشرين؛ ألن هلن الثمن ثالثة، فسواء كن زوجة أو زوجتَّي أو ثالاثً أو 
 ، فإهنن يشرتكن يف الثمن الذي عالت به املسألة.أربعاً 

نت هلا النصف أربعة من مثانية، وهكذا لو مل تعل، فلو كان عندان بنت واحدة، وزوجة، وعم، فإن الب
 وللزوجة الثمن واحد من مثانية، والباقي ثالثة أيخذها العاصب الذي هو العم.

واحدة، أو ثنتَّي، أو ثالاًث، أو أربعًا، فإهنن  فهاهنا أخذت الزوجة الثمن كاماًل، سواء كانت زوجة
، أو أتخذه عائاًل، أو تشارك فيه  يشرتكن يف الثمن ال يزدن عليه، فهذا معىن كوهنا أتخذ الثمن كامالً 

 كاماًل، أو تشارك فيه عائاًل، وكذلك الربع.
 واحلاصل عندان: أن أهل الفروض هم هؤالء العشرة.

: أن الزوج له الربع مع الفرع الوارث، والنصف مع عدمه، وأنه اترة وقد عرفنا اآلن مرياث الزوجَّي
 يعول، واترة ال يعول.

(51/13) 

 

 عولأمثلة على ال
مثال العول: إذا ماتت امرأة وهلا أختان، وزوج؛ فاألختان يطالنب ابلثلثَّي، ألن هللا تعاىل يقول: }فَِإْن 

[ ، والزوج يطالب ابلنصف، ألن هللا يقول: }َوَلُكْم 176َكانـََتا اثـْنَـَتَّْيِ فـََلُهَما الثُـُّلثَاِن{ ]النساء:
 [ فليس هاهنا ولد.12نن َوَلٌد{ ]النساء:ْن هلَُ ِنْصُف َما تـََرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن مَلْ َيكُ 

فيكون يف املسألة ثلثان ونصف، ففي هذه احلالة جنعل املسألة من ستة؛ ألن الستة فيها ثلثان وفيها 
نصف، ونقسم، فنقول: سهام الزوج ثالثة، وسهام األخوات أربعة، فعالت املسألة إىل سبعة، هذا 

 معىن كوهنا عالت.
 ل على النصف، وإمنا حصل على ثالثة أسباع.ا حصفالزوج هاهنا م

وكذلك لو كان عندان: أم، مع األخوات والزوج، فاألم أتخذ السدس، والزوج أيخذ النصف، ففي 
هذه احلالة تعول املسألة إىل مثانية: األخوات هلن أربعة، واألم هلا واحد، هذه مخسة، والزوج له ثالثة، 

ى النصف، وإمنا حصل على الربع ونصف الربع؛ أي: على ل علهذه مثانية، فالزوج هاهنا ما حص
 ثالثة أمثان، ملاذا؟ لوجود العول، العول الذي هو: زايدة يف السهام ونقص يف األنصبة.



وكذلك البنت، وبنت االبن، واألخت وحنوهن، أيضاً يدخل العول يف املسألة اليت فيها البنت، أو 
بنت، وزوج، وأبوان؛ فالبنت هلا النصف؛ ستة من اثين  اًل:البنات أو حنوهن، فإذا كان عندان مث

عشر، واألبوان هلما السدسان، هذه عشرة، والزوج له الربع ثالثة، فعالت املسألة إىل ثالثة عشر؛ 
ألن البنت أخذت النصف ستة، واألب السدس اثنَّي، واألم السدس اثنَّي، وبقي اثنان من اثين 

ثالثة من اثين عشر، فنقسم املسألة إىل ثالثة عشر سهمًا، ربع عشر، والزوج يطالب ابلربع، وال
فيدخل النقص على اجلميع، أي أن األم ما أاتها إال اثنان من ثالثة عشر، وكذا األب، والبنت 

 أعطيناها النصف امساً ال حقيقة، وكذلك بقية أصحاب الفروض، يدخل عليهم النقص.
إذا كان هناك بنت واحدة،  -كما سيأيت-دس الس وكذلك بنت االبن أيضاً أتخذ النصف وأتخذ

 فهذا السدس اترة يكون عائاًل، واترة يكون كاماًل، واترة أتخذه وحدها، واترة تشارك فيه أخواهتا.
ففي مسألتنا هذه: إذا كان عندان بنت ابن، وأبوان، وزوج، فإن بنت االبن تقوم مقام البنت، فلها 

حيث أعطيناها ستة من ثالثة عشر، ودخل العول على من  عول،النصف كاماًل، ولكن دخل عليها ال
 معها، فهذه أمثلة حلاالهتن.

(51/14) 

 

 [52شرح أخصر املختصرات ]
من الفرائض اليت بينها هللا يف كتابه: الثلثان والثلث، فالثلثان فرض أربعة من الورثة، والثلث فرض 

قد وضحها العلماء يف متون الفقه وشرحها اثنَّي، ولكل وارث شروط يتصف هبا عند أخذه فرضه، و 
 من بعدهم.

حد الزوجَّي، وإمنا مسي ومن مسائل الفرائض: العمريتان، فيفرض فيهما لألم ثلث الباقي بعد فرض أ
 )ثلثًا( أتدابً مع القرآن، وإال فهو انقص عن الثلث.

(52/1) 

 

 أصحاب الثلثَّي
عة: البنتَّي فأكثر, وبنيت االبن فأكثر, واألختَّي يقول املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]والثلثان فرض أرب

 ألبوين فأكثر, واألختَّي ألب فأكثر.



والثلث فرض اثنَّي: ولدي األم فأكثر, يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم, واألم حيث ال ولد وال ولد ابن، 
 ت.وال عدد من اإلخوة واألخوا

 .لكن هلا ثلث الباقي يف العمريتَّي؛ ومها أبوان وزوٌج أو زوجة
والسدس فرض سبعة: األم مع الولد أو ولد االبن، أو عدد من اإلخوة واألخوات, واجلدة فأكثر مع 

حتاذ، وبنت االبن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر مع أخت ألبوين, والواحد من ولد األم , 
 االبن, واجلد كذلك[ . واألب مع الولد أو ولد

(52/2) 

 

 ثلثَّيشرطا استحقاق البنتَّي فأكثر ال
الثلثان سهمان من ثالثة أسهم، جعلهما هللا تعاىل فرضاً للبنتَّي فأكثر، ولألختَّي فأكثر، يف قوله 

[ قال العلماء: معىن فوق اثنتَّي: 11تعاىل: }فَِإْن ُكنن ِنَساًء فـَْوَق اثـْنَـَتَّْيِ فـََلُهنن ثـُُلثَا َما تـََرَك{ ]النساء:
ألختَّي هلما الثلثان، كما يف آخر السورة: }فَِإْن ألن ا أي اثنتَّي فما فوق، هذا هو الصحيح؛ وذلك

 [ يعين: األختَّي، فالبنتان أوىل.176َكانـََتا اثـْنَـَتَّْيِ فـََلُهَما الثُـُّلثَاِن{ ]النساء:
وألن األخت أتخذ النصف، وأتخذ الثلث مع أخيها، فالبنت كذلك بطريق األوىل، أي أهنا إذا كانت 

َّي تغري إرثهما وورثتا الثلثَّي، فتكون كلمة )فوق اثنتَّي( معناها: ا اثنتأتخذ النصف وحدها؛ فإن كانت
 اثنتَّي فما فوق.

 وذهب بعض الظاهرية إىل أن فرض الثنتَّي من البنات النصف، وما فوق الثنتَّي الثلثان.
ولكن هذا خالف إمجاع األئمة، فقد ذكر أن سعد بن الربيع رضي هللا عنه قتل يف غزوة أحد، وكان 

ابنتان، وله زوجة، فأخذ أخوه مجيع املال وقال: اإلانث ليس هلن مال، فجاءت امرأته  خ، ولهله أ
تشتكي وتقول: إنه خلف ابنتَّي، وإهنما ال ينكحان إال إذا كان هلما مال، فأنزل هللا آية الفرائض، 

 على أنفدعاه فقال: )أعط بنيت سعد الثلثَّي، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك( فهذا دليل 
 البنتَّي أتخذان الثلثَّي.

 ذكروا أهنن أيخذن الثلثَّي بشرطَّي: شرط وجودي، وشرط عدمي.
الشرط الوجودي: أن يكن اثنتَّي فأكثر، ولو وصلن إىل عشر أو عشرين، فال يزيد سهمهن على 

 الثلثَّي.
 الشرط الثاين: عدم املعصب الذي هو أخوهن، فإنه ينقلهن من الفرض إىل التعصيب.



وله عشر بنات، وله عم، فالعشر البنات أيخذن الثلثَّي، والباقي للعم، فإن كان مع  ات ميتفلو م
البنات أخوهن أخذوا املال كله واقتسموه تعصيبًا، للذكر مثل حظ األنثيَّي، فتكون القسمة من اثين 

عشر؛ البنات هلن عشرة أسهم، وهو له سهمان، أي أنه يف هذه احلال نقلهن من الفرض إىل 
وأخذوا مجيع املال، وسقط العم، وحصل هلن مخسة أسداس املال، وألخيهن السدس،  تعصيب؛ال

 وقبل وجوده ما كان هلن إال الثلثان، وهلذا فإنه يسمى: أخاً مباركًا.

(52/3) 

 

 شروط استحقاق بنيت االبن الثلثَّي
ُ يف َأْوالدُِكْم{ ]النساء: والد يدخل فيهم الذكور واإلانث، [ واأل11ورد يف األوالد: }يُوِصيُكْم اَّللن

 فاإلانث أوالد، والذكور أوالد؛ ألهنم مولودون.
وقال العلماء: إن أوالد البنَّي كأوالد الصلب، فلذلك فإن ابن االبن إذا مل يوجد غريه ورث املال كله  

ابن، فابن فاالبن إذا مل يكن إال واحداً أخذ املال كله، فإن مات قبل أبيه وكان له  كما يرثه االبن،
االبن يرث املال كله إذا مل يكن غريه؛ فكذلك بنت االبن تقوم مقام البنت إذا مل يكن هناك بنت، 

 فتأخذ النصف.
 لب.فإذا كن بنيت ابن أو أكثر من اثنتَّي ورثن الثلثَّي؛ ألهنن يقمن مقام بنات الص

عصب، وعدم الفرع الوارث فبنات االبن يرثن الثلثَّي بثالثة شروط: أن يكن اثنتَّي فأكثر، وعدم امل
الذي أعلى منهن، فإذا كانت واحدة فليس هلا إال النصف، كما أن البنت ليس هلا إال النصف، وإذا  

ن االبن كان معهن أخوهن عصبهن، فيأخذن املال معه، كما أن االبن يعصب أخواته، كذلك اب
 يعصب أخواته، وابن االبن أيضاً يعصب بنات عمه الاليت يف درجته.

ذا كان لزيد مثالً ابنان، مات أحدمها وله ثالث بنات، ومات الثاين وله بنت وابن، مث مات اجلد، إ
فبنات األول يرثن من جدهن، ويقلن: هذا أبو والدان، وبنت الثاين وابنه يرثون أيضًا، فابن االبن هذا 

: يقتسمونه للذكر عصب أخته ويعصب بنات عمه الاليت يف درجته، فيأخذون املال كله تعصيبًا، أيي
مثل حظ األنثيَّي، فبنات عمه هلن ثالثة أسهم، وهو وأخته هلما ثالثة، له سهمان وألخته سهم، هذا 

 لفروض.إىل التعصيب، وهو أخذ ما بقي بعد أهل ا -الثلثَّي-معىن كون املعصب ينقلهن من الفرض 
رث، والباقي أيخذه ابن االبن فلو فرضنا أن هناك زوجًا، فإن الزوج أيخذ الربع؛ لوجود الفرع الوا

 وأخته وبنات عمه تعصيباً.



وإذا كان مع بنات االبن بنت صلب، فإن بنت الصلب أتخذ نصفها كاماًل، ويبقى السدس من 
كملة الثلثَّي، فال يرثن الثلثَّي إال مع الثلثَّي فتأخذه بنات االبن ولو كن عشرًا، ويسمى السدس ت

 عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن.
عرفت أن الفرع الوارث هم األوالد وأوالد البنَّي، فبنت االبن وبنات االبن من الفرع الوارث؛ ألهنم 
متفرعون عن امليت، وحيث إهنم متفرعون عنه فإهنم فرع, وقيدوه ابلوارث احرتازاً من الفرع الذي ال 

 يرث؛ كبنت البنت، وبنت بنت االبن، فهي فرع غري وارث؛ ألهنا تديل أبنثى.
  عرفنا أن بنات االبن أيخذن الثلثَّي بثالثة شروط: الشرط األول: أن يكن اثنتَّي فأكثر.مث

 الشرط الثاين: عدم املعصب؛ وهو أخوهن.
صلب سقطن، وإن كان الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن، فإن كان معهن ابن ال

االبن، وإن كان معهن بنتان أخذ  معهن بنت أخذت البنت النصف والباقي لبنت االبن أو بنات
 البنتان الثلثَّي وسقطت بنت أو بنات االبن.

(52/4) 

 

 شروط استحقاق األخوات الشقيقات الثلثَّي
الثالث: األخوات الشقائق، أيخذن الثلثَّي أبربعة شروط: أن يكن اثنتَّي فأكثر، وعدم املعصب، 

 وعدم األصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث.
 واحدة من األخوات ترث النصف، وال يرثن الثلثَّي إال إذا كن اثنتَّي فأكثر.فال

ملال كله تعصيبًا، لقوله تعاىل: }َوِإْن َكانُوا وإذا كان معهن أخوهن نقلهن إىل التعصيب لريثن معه ا
{ ]النساء:  [ .176ِإْخَوًة رَِجاالً َوِنَساًء فَِللذنَكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـََيَّْيِ

ان هناك فرع وارث؛ وهو األبناء أو البنات، أو بنات االبن، أو أبناء االبن، فال يرث األخوات وإذا ك
مع الغري، وإما أن يسقطن، فاالبن يسقطهن، والبنات أيخذن معهن  الثلثَّي، بل إما أن يرثن تعصيباً 

 الثلث تعصيبًا، والبنت إذا أخذت نصفها أخذت األخوات الباقي تعصيبًا.
رث هو األب واجلد، وقيدوه ابلذكور، فإن كان أب أسقط األخوات؛ ألهنن يدلَّي به، واألصل الوا

 يعين: هو واسطتهن، فمن أدىل بواسطة سقط هبا.
إن كان جداً ففيه خالف سيأيت إن شاء هللا، فال يرثن الثلثَّي مع األب، وال مع اجلد، وال مع االبن، و 

 بن، فال يرث الشقائق الثلثَّي إال عند عدم هؤالء.وال مع البنت، وال مع ابن االبن، وال بنت اال



(52/5) 

 

 شروط استحقاق األخوات ألب الثلثَّي
أما األخوات من األب، فإهنن يقمن مقام األخوات الشقائق عند عدمهن، فيأخذن الثلثَّي خبمسة 

شروط: الشروط املذكورة يف األخوات الشقائق، وزايدة الشرط اخلامس، وهو: عدم األشقاء 
لشقائق، فإذا كان معهن شقيقة أخذت النصف، وبقي السدس تكملة الثلثَّي لألخوات من األب، وا

شقيقتَّي أخذن الثلثَّي وسقط األخوات ألب، وإن كان أخ شقيق، أسقط مجيع أوالد األب، وإن كن 
 ذكوراً وإاناًث، هؤالء أصحاب الثلثَّي.

(52/6) 

 

 أصحاب الثلث

(52/7) 

 

 م الثلثشروط استحقاق أوالد األ
 أما الثلث: فإنه فرض اثنَّي؛ األم وولد األم.

م هم اإلخوة من األم، واحدهم له السدس، واالثنان هلما الثلث، وكذلك إن زادوا فال يزيد فولد األ
 فرضهم على الثلث، وقد ذكر يف القرآن يف قوله تعاىل: }َوِإْن َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكالَلًة َأْو اْمَرَأٌة َوَلُه َأخٌ 

ُهَما السُُّدُس فَِإْن   [ 12َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء يف الثُـُّلِث{ ]النساء:َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
ويستوي ذكرهم وأنثاهم، فيأخذون الثلث هبذه الشروط: الشرط األول: عدم الفرع الوارث؛ وهو أال 

وال بنت ابن، هؤالء كلهم يسقطون األخ من األم واإلخوة يكون للميت ابن وال بنت، وال ابن ابن، 
 م، واحداً كان أو عددًا، فإن مل يكن له إال بنت أو بنت ابن فإهنا تسقط اإلخوة من األم.من األ

 وكذلك إذا كثروا؛ فلو كان له عشرة أبناء سقط اإلخوة من األم.
د، هذا هو األصل الوارث، فاألب الشرط الثاين: عدم األصل الوارث من الذكور؛ وهم األب واجل

بعيدًا، فمعناه: أن اإلخوة من األم ال يرثون الثلث إال هبذه  يسقطهم، واجلد يسقطهم ولو كان



 الشروط: عدم الفرع الوارث، وعدم األصل الوارث من الذكور.
 والشرط الثالث: أن يكونوا اثنَّي فأكثر.

 ن.وهلم أربع خصائص: أواًل: أهنم يدلون أبنثى ويرثو 
 اثنيًا: أهنم حيجبون من أدلوا به حجب نقصان.

 كرهم كأنثاهم.اثلثًا: أن ذ 
 رابعًا: أهنم ذكرهم ال يعصب أنثاهم.

 هذه خصائصهم.
كل من أدىل أبنثى ال يرث، إال اإلخوة من األم يدلون أبنثى ويرثون، فمثاًل: أوالد األخت ال يرثون 

وكذلك أوالد البنت ال يرثون من جدهم أو من  من خاهلم، وال من خالتهم؛ ألهنم يدلون أبنثى،
ون أبنثى، وكذلك أوالد بنت االبن، وحىت اجلد أبو األم؛ ألنه يديل ابألم، فكل من جدهتم؛ ألهنم يدل

 أدىل أبنثى ال يرث، إال اإلخوة من األم، يدلون أبنثى ويرثون.
م ليس هلا إال السدس، كذلك يضرون أمهم: فإذا مات امرؤ وله أم، وأخوان من أم، وعم؛ فاأل

وا األم؛ ألهنا مع عدمهم كانت أتخذ الثلث، فمع وجودهم واألخوان هلما ثلث، والبقية للعم، فحجب
 ما حصلت إال على السدس، فهم حيجبون من أدلوا به حجب نقصان.

َأْكثـََر ِمْن كذلك ملا كانوا يرثون ابلرحم اجملردة استوى ذكرهم وأنثاهم، فإن قوله تعاىل: }فَِإْن َكانُوا 
[ ، دليل على أهنم ال يزيدون عن الثلث، والشركة تقتضي 12اء:َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء يف الثُـُّلِث{ ]النس

 املساواة، أي: هم شركاء، ذكرهم كأنثاهم، فهؤالء من أهل الثلث.
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 شروط استحقاق األم الثلث
لفرع الوارث، وعدم اجلمع من ة: عدم اومن أهل الثلث: األم؛ فرتث الثلث بثالثة شروط عدمي

 اإلخوة، وأن ال تكون املسألة إحدى العمريتَّي؛ هذه شروط أخذ األم للثلث.
ِه الثُـُّلُث{ ]النساء: [ يعين: إذا مل يرثه إال أبواه 11قال هللا تعاىل: }فَِإْن مَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه َأبـََواُه َفألُمِّ

إذا ذكر نصيب وارث، وسكت عن الباقي، فهو للوارث الثاين، ففي  ألب ألنهفألمه الثلث والباقي ل
هذه احلال ألمه الثلث إذا مل يكن له ولد، ومل يرثه إال أبواه، هذا شرط: الولد يعم الذكر واألنثى من 
 األوالد وأوالد البنَّي، ويعم الواحد والعدد، فلو كان له بنت أو بنت ابن، فال ترث األم إال السدس؛



 ولداً.ألن له 
ِه السُُّدُس{  الشرط الثاين: عدم اجلمع من اإلخوة، لقول هللا تعاىل: }فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفألُمِّ

[ فجعل هللا اإلخوة حيجبون األم إىل السدس، كما أن األوالد حيجبوهنا إىل السدس، 11]النساء:
ِه السُّ   [ .11لنساء:ُدُس{ ]اهذا نص: }فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفألُمِّ

إذا مل يكن له إال أم وله إخوة، أعطيت األم السدس، والبقية لإلخوة، وكلمة إخوة تعم اإلخوة من 
األم، فلذلك قالوا: حيجبها اإلخوة من األم إذا كانوا اثنَّي أو أكثر، وحيجبها من اإلخوة األشقاء 

ئق كن أو ألب أو ألم، أو  خوات شقااثنان فأكثر، ومن اإلخوة من األب اثنان فأكثر، وكذلك األ
 كانوا متفرقَّي، فيحجبوهنا إىل السدس.

ففي أخوين شقيقَّي وأم؛ لألم السدس، ويف أختَّي شقيقتَّي وأم هلا السدس، وكذلك مع أخوان ألب 
هلا السدس، أو أختان ألب، أو أختان ألم، أو أخوان ألم، أو أخ شقيق وأخت ألم، أو أخ شقيق 

ألم، فاثنان من اإلخوة ذكوراً وإاناًث، ألب أو ألبوين أو ألم،  ألب وأختوأخت ألب، أو أخت 
 حيجبوهنا إىل السدس.

مث هاهنا مسألة فيها خالف: وهي إذا كان اإلخوة حمجوبَّي، فهل حيجبوهنا أم ال؟ إذا كانوا حمجوبَّي 
ي هذه خوان، ففابجلد على القول أبنه حيجبهم، أو حمجوبَّي ابألب: مثاله: مات شخص وله أبوان، وأ

احلال: اجلمهور على أهنم ساقطون وحيجبون، فيضرون األم وال ينتفعون، فيكون لألم السدس، 
ومخسة األسداس لألب، هذا مثال من حيجب وال يرث، ولكنه حجب نقصان؛ فمنعوا األم من أوفر 

 حظيها، ومل ينتفعوا، بل صار النفع لألب.
ال، وخيتار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه  هذه احلوذهب بعض العلماء إىل أهنم ال حيجبون يف

هللا، فيقول: إذا كانوا ال ينتفعون فكيف يضرون؟! إذ العادة أن احلاجب إمنا حيجب غريه إذا كان 
ينتفع بذلك احلجب، وهذا هو األصل؛ أن األوالد حيجبون األبوين ألجل أن يزيد هلم املال، 

هلم املال، وحيجبون اإلخوة حجب حرمان؛ ألجل أن يزيد وحيجبون الزوجَّي حجب نقصان؛ ألجل 
أن يزيد هلم املال، فما فائدة اإلخوة من هذا احلجب، وكيف حيجبون وهم ال يرثون؟ فريى شيخ 

اإلسالم أهنم ال يرثون يف هذه احلال، وال حيجبون األم، بل األم هلا الثلث كاماًل، ولكن ما جترأ 
ِه السُُّدُس{ ]النساء:هناك إخو العلماء على أن يعطوها الثلث و  [ فـ 11ة؛ للنص الصريح: }َفألُمِّ

شيخ اإلسالم يقدر: فإن كان له إخوة يرثون فألمه السدس، كما إذا كان له ولد وارثون فألمه 
 السدس.
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 املسألتان العمريتان
ياً وأتدابً زوجة، فلألم ثمث ذكر أن لألم ثلث الباقي يف العمريتَّي، ومها: أبوان وزوج أو  لث الباقي متشِّ

مع القرآن، ألن القرآن فرض هلا الثلث إذا مل يكن هناك ولد وال مجٌع من اإلخوة، ففي هذه احلال 
إذا كان يف املسألة أحد الزوجَّي وأب وأم فكيف نعطيها أكثر من األب، األب عادة ما أيخذ أكثر 

ن ستة، وأعطينا األم الثلث اثنَّي من ستة، ما النصف ثالثة ممنها، فإذا كان معها زوج وأعطينا الزوج 
 بقي لألب إال واحد وهو سدس.

فرأى عمر بن اخلطاب أهنا تعطى ثلث الباقي بعد الزوج، ففي هذه احلال يكون هلا سدس، ولألب 
ثة مثلها مرتَّي، وللزوج النصف، وهذا يسمى ثلث الباقي أتدابً مع القرآن، إذا أخذ الزوج النصف ثال

 ي عندان ثالثة أسهم، لألم ثلث الثالثة واحد ولألب مثالها.من ستة بق
 فهذه إحدى العمريتَّي.

 الثانية: زوجة وأبوان، فالزوجة هلا الربع ويبقى ثالثة، فلألم ثلث الباقي ولألب الباقي.
ابً لث الباقي أتدالباقي بعد الزوجة ثالثة أرابع، فتأخذ األم ثلث الباقي وهو يف احلقيقة ربع، ومسيناه ث

 مع القرآن، وأيخذ األب الباقي.
هذا هو قول عمر رضي هللا عنه، فقد اشتهر أنه أفىت يف هاتَّي املسألتَّي، وتبعه الصحابة وأمجعوا 

على ذلك، ومسيتا ابلعمريتَّي نسبة إىل عمر ألنه الذي أفىت بذلك، كأنه رأى أن األم عادة ما أتخذ 
ما أن الزوجة أتخذ نصف ما أيخذه الزوج، نصف االبن، وكنصف األب، كما أن البنت أتخذ 

 فلذلك قالوا نعطيها يف هذا نصف األب.
[ ، أي مل يرثه إال أبواه 11وكأهنم جعلوا معىن قوله تعاىل: }فَِإْن مَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه َأبـََواُه{ ]النساء:

ِه الثُـُّلُث{ ]النساء: كان هناك ورثة غري األبوين كزوج أو ال، فأما إذا  [ أي: يف هذه احل11}َفأِلُمِّ
 زوجة فإهنا ال أتخذ الثلث وإمنا أتخذ مثل نصف األب.

 هذا رأيهم.
وذهب الظاهرية إىل أهنا أتخذ الثلث كامالً يف العمريتَّي، وقالوا: إن العادة أهنا أتخذ فرضها كاماًل، 

كر( ، فعندان الزوج أيخذ فألوىل رجل ذ  وذلك للعمل ابحلديث: )أحلقوا الفرائض أبهلها، فما بقي
 النصف فرضًا، واألم فرضها الثلث، وما بقي هو سدس، فيأخذه أوىل رجل وهو األب.

 هكذا ذكروا، ولكن اجلمهور على ما أفىت به عمر.
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 أصحاب السدس
 م واألب واجلد.ذكر أن السدس فرض سبعة، األم واجلدة وبنت االبن واألخت ألب واألخ من األ

(52/11) 

 

 األم
الثلث وورثت فاألم تستحقه مع الولد، أي: إذا كان هناك ولد للميت ذكر أو أنثى، منع األم من 

 السدس.
وكذلك ولد االبن مينعوهنا أيضاً ألهنم فرع وارث، فلو كان عندان بنت ابن ابن ابن فإهنا حتجب األم 

 إىل السدس وإن نزلت.
اإلخوة مينعون األم من الثلث وترث معهم السدس، كذلك العدد من اإلخوة واألخوات: فاجلمع من 

ِه السُُّدُس{ ]النساء: قال تعاىل: }فَِإْن َكاَن َلهُ ِإْخَوةٌ  [ ، وكلمة )إخوة( تصدق على اثنَّي، 11َفأِلُمِّ
فإذا مات وله أخوان وأم فلألم السدس والباقي لألخوين، وإذا كان له أختان وأم، فلألم السدس 

 ألب الثلثان والباقي للعاصب. ولألختَّي شقيقتَّي أو
ألب، أو أخوان ألم، أو أخوان ألبوين، فاملقصود أنه حيجبها اجلمع من اإلخوة، وهم اثنان، أخوان 

 أو أختان من أي جهة، أو أخ وأخت، فيحجبوهنا فال ترث معهم إال السدس.
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 اجلدة أو اجلدات
ألم، فال مينعها إال األم، بشرط واحد وهو عدم االثاين: اجلدة فأكثر مع حتاذ: اجلدة ترث السدس 

ألهنا تسقطها، وإذا كان عندان جداتن اشرتكن يف السدس، وإذا كن ثالث جدات متحاذايت اشرتكن 
 يف السدس.

يقول الناظم: والسدس فرض جدة يف النسب واحدة كانت ألم أو أب وإن تساوى نسب اجلدات 
الشرعية فإذا كان عندك أم أم وأم أب يف القسمة العادلة  وكن كلهن واراثت فالسدس بينهن ابلسويه

فهما مستويتان، أم األب يف الدرجة الثانية وأم األم يف الدرجة الثانية، فيشرتكان يف السدس، فإن كن 



 ثالث فال يتحاذين إال إذا كن يف الدرجة الثالثة أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب.
أم أب أب، فيتحاذين ثالاًث، فيشرتكن يف أم أب أنثيان وأب، و أعين أم أم أم كلهن إانث، وأم 

 السدس.
ذكروا أن اجلدة أم األم جاءت إىل أيب بكر تطلب مرياثها فشهد بعض الصحابة أن النيب صلى هللا 
عليه وسلم ورّثها السدس، مث جاءت اجلدة الثانية أم األب إىل عمر فقال: هو ذاك السدس، أيكن 

 .إن اجتمعتما فبينكماانفردت فهو هلا، و 
 ويتحاذى ثالث جدات، أعين: أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب، فريثن السدس بشرط عدم األم.
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 بنت االبن
ورة ذلك: إذا  الثالث: بنت االبن فأكثر مع بنت الصلب ترث السدس، ويسمى تكملة الثلثَّي، ص

ذ النصف، وتعطى بنت االبن السدس كان عندك بنت للصلب وعندك بنت ابن، فبنت الصلب أتخ
تكملة الثلثَّي؛ ألن هللا جعل للبنات الثلثَّي، ومعلوم أن بنات االبن أيخذن الثلثَّي إذا مل يكن غريهن، 

ث إن القرَب أخذت فإذا كان كذلك فال بد للفرع الوارث من اإلانث من استكمال الثلثَّي، وحي
تكملة الثلثَّي، سواء كانت واحدة أو ثنتَّي أو  النصف، فالبعيدة اليت هي بنت االبن أتخذ السدس

 ثالاثً أو أربعاً أو أكثر.
 فبنت االبن أو بنتا االبن يشرتكن يف السدس الذي هو تكملة الثلثَّي.
عاىل: }َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها إذا مات امليت وله بنت ومخس بنات ابن، فالبنت هلا النصف لقوله ت

 [ ، واخلمس بنات االبن هلن السدس تكملة الثلثَّي يشرتكن فيه.11النِّْصُف{ ]النساء:
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 األخت ألب
 الرابعة: األخت ألب فأكثر مع أخت ألبوين.

مثل بنت االبن مع بنت الصلب سواء، فإذا كان عندك أخت  األخت من األب مع األخت الشقيقة
ثة من ستة، واألخت أو األخوات شقيقة، ومخس أخوات من أب أو واحدة، فالشقيقة هلا النصف ثال



من األب هلن السدس تكملة الثلثَّي؛ ألن هللا جعل لألخت النصف وجعل لألختَّي الثلثَّي، فالقريبة 
نصف، والبقية أيخذن السدس تكملة الثلثَّي؛ مثل بنت االبن مع القوية اليت هي الشقيقة أتخذ ال

 بنت الصلب.
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 الواحد من اإلخوة ألم
 لواحد من ولد األم.اخلامس: ا

لواحد أيخذ السدس لقوله تعاىل: }َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ولد األم يعم الذكور واإلانث، فا
ُهَما السُُّدُس{ ]النساء: [ ، فاألخ من األم أو األخت من األم سيأخذ السدس، يقول الناظم: 12ِمنـْ

 ينسى أي: أن يكون واحدًا، سواء كان ذكراً أم أنثى. وولد األم ينال السدسا والشرط يف إفراده ال
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 األب
 السادس: األب، فريث السدس مع الولد أو ولد االبن.

اإلانث من أوالد الصلب، وولد االبن يعم الذكور واإلانث من أوالد االبن، والولد يعم الذكور و 
ذ الباقي تعصيبًا، مع السدس فيجمع فكلهم حيجبون األب إىل السدس، لكن إذا كن إاناثً فإنه أيخ

 بَّي الفرض والتعصيب.
خذه إذا مات ميت وله أب وبنت فلألب السدس فرضاً وللبنت النصف فرضًا، ويبقى عندان ثلث أي

 األب تعصيبًا؛ ألنه أوىل رجل ذَكر، فهو صاحب فرض وصاحب تعصيب.
جة هلا الثمن ثالثة من أربعة كذلك إذا بقي أقل: فلو كان عندك مثالً زوجة وبنتان وأب، فالزو 

وعشرين، والبنتان هلما الثلثان ستة عشر، واألب له السدس أربعة، ويبقى عندك واحد من أربعة 
 تعصيبًا، فيجمع بَّي الفرض والتعصيب.وعشرين أيخذه األب 

عن فإذا كان الولد ذكورًا، فالتعصيب للولد، وكذلك ولد االبن واحداً كان أو عددًا، فإذا مات ميت 
 أبيه وابنه فالسدس لألب ومخسة األسداس لالبن.

 زل.وكذلك ابن ابن أو ابن ابن ابن وإن نزل، فليس لألب إال السدس مع االبن أو ابن االبن وإن ن
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 اجلد أبو األب
ت حتجبه، إال أنه معها واجلد كذلك ينزل منزلة األب يف أن االبن حيجبه إىل السدس، وكذلك البن

اقي تعصيبًا، أي أن منزلته منزلة األب إال مع اإلخوة، يقول الناظم: واجلد مثل األب عند أيخذ الب
فقده يف حوز ما يصيبه ومده إال إذا كان هناك إخوة لكوهنم يف القرب وهو أسوه أو أبوان معهما 

خوة إذ تدئ اآلن مبا أردان يف اجلد واإلزوج ورث فاألم للثلث مع اجلد ترث مث قال يف ابب آخر: ونب
 وعدان

(52/18) 

 

 [53شرح أخصر املختصرات ]
تعترب مسائل اجلد واإلخوة يف علم الفرائض من املسائل املختلف فيها، وعلى القول بتوريث اإلخوة 

مع اجلد فلذلك حاالت: فإما أن يكون معهم صاحب فرض أو ال، وإما أن يكون اإلخوة أشقاء 
كنه بد أن خيتار للجد فيها ما هو أحظ له من املرياث، لفقط أو مع اإلخوة ألب، وهذه احلاالت ال

 على كل حال ال ينقص عن السدس كامالً أو عائاًل، ولو سقط اإلخوة.
ومما ينبغي معرفته من علم الفرائض: ابب احلجب؛ إذ به ينضبط للطالب مراتب الورثة، وكيفية تقدمي 

مها، ومىت ينتقل الوارث من احلال بعضهم على بعض يف اإلرث، ومىت أيخذ صاحب الفرضَّي أوفا
وعكسه، ومىت يرث ومىت يسقطه غريه، ومامل ينضبط هذا الباب عند الطالب فال  األوفر إىل األقل

 يعد فرضيًّا، وال حيق له الكالم يف الفرائض.
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 مرياث اجلد واإلخوة
اإلخوة من املسائل احلرجة جلد و ذكر املصنف تقسيم املال بَّي اجلد واإلخوة، وننبه إىل أن مسألة ا

اليت وقع فيها خالف كبري بَّي العلماء املتقدمَّي من عهد عمر رضي هللا عنه، فأفىت فيها أبو بكر أبن 



 اجلد حيجب اإلخوة وأنه كاألب، وهذا هو الراجح الذي عليه الفتوى.
ساوون، م متوذهب آخرون إىل أن اجلد ال يسقط اإلخوة لكوهنم يف القرب وهو أسوة يعين أهن

فاإلخوة يقولون: حنن نديل ابألب، واجلد يقول: أان أديل ابألب، أي: أان واسطيت أبوه، فهم يقولون: 
حنن أبناء أبيه، وهو يقول: أان أبو أبيه، فجعلوهم أسوة مع اجلد، فورنثوهم معه، سواء كانوا إخوة 

قامسة تنقِّصه، فإذا مل يكن ت املأشقاء أو إخوة من األب، فيجعلون اجلد كواحد منهم إال إذا كان
معهم صاحب فرض فإنه يقال: أنت ابخليار: إما أن أتخذ ثلث املال أو تقاسم اإلخوة، فيختار 

األحظ له، فإن كان اإلخوة أقل من مثليه فاملقامسة أحظ له، وإن كان اإلخوة مثليه استوى له املقامسة 
 تنقِّصه فيأخذ ثلث املال. قامسةوثلث املال، وإن كان اإلخوة أكثر من مثليه فامل

يقول املؤلف رمحه هللا: ]فصٌل واجلد مع اإلخوة واألخوات ألبوين أو ألب كأحدهم: فإن مل يكن معه 
 صاحب فرض فله خري أمرين: املقامسة أو ثلث مجيع املال.

ال، وإن كان فله خري ثالثة أمور: املقامسة، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس مجيع امل
 فإن مل يبق غريه أخذه وسقطوا إال يف األكدرية.

وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت ألبوين أو ألب، فللزوج نصف، ولألم ثلث، وللجد سدس، ولألخت 
نصف، فتعول إىل تسعة، مث يقسم نصيب اجلد واألخت بينهما، وهو أربعة على ثالثة فتصح من 

 ت معه ابتداًء إال فيها.ض ألخسبعة وعشرين، وال يعول يف مسائل اجلد وال يفر 
 وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على اجلد مث أخذ ما حصل له.

 وأتخذ أنثى ألبوين متام فرضها والبقية لولد األب.
فصٌل حجب احلرمان ال يدخل على الزوجَّي واألبوين والولد، ويسقط اجلد ابألب، وكل جد وابن 

 البعدى مطلقًا، ال أٌب أّمه أو أّم أبيه.حتجب أبعد أبقرب، وكل جدة أبم، والقرَب منهن 
 وال يرث إال ثالث، أم أم، وأم أب، وأم أيب أب وإن علون أمومة.

 ولذات قرابتَّي مع ذات قرابة ثلثا السدس.
ويسقط ولد األبوين اببن وإن نزل، وأب، وولد األب هبؤالء وأخ ألبوين، وابن أخ هبؤالء وجدٍّ، وولُد 

 إن نزل، وأٍب وأبيه وإن عال.بٍن و األم بولٍد وولِد ا
 ومن ال يرث ملانع فيه ال حيجب.

. ] 
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 ما أيخذ اجلد مع اإلخوة إذا مل يكن معهم صاحب فرض
من أكثر املسائل غموضًا، حيث مل يرد فيها حديث مرفوع،  كما ذكران فإن مسائل اجلد واإلخوة

ضي هللا عنه أبن اجلد كاألب ُيسقط اإلخوة، واختلف فيها الصحابة اختالفاً كثريًا، فأفىت أبو بكر ر 
وأما عمر فاختلف رأيه: فتارًة يسقط اإلخوة ابجلد، واترًة يورِّثهم، واترة يتوّقف ويكره الفتيا يف هذه 

 املسألة.
نها وقعت له، فوقع أنه مات أحد أبنائه وله ذرّية، مث مات أحد أولئك الذرية وله إخوة وجد، ولك

كن بد من أن يفيت فيها، فاختار أن اجلد ال يسقط اإلخوة بل يقامسهم ولكن وهو عمر نفسه، فلم ي
 له طريقة وهي اليت ذكرت هنا.

صر ذلك ابن القيم يف كتابه إعالم فالفتوى اآلن على أن اجلد يسقط اإلخوة وأنه كاألب، وقد ن
 رادها طالعها.املوقعَّي بنحو عشرين وجهًا، فدل على أن اجلد ُيسقط اإلخوة وأنه كاألب، فمن أ

وإذا قيل: إن اجلد ال ُيسقطهم فإهنم ينظرون ما هو األحظ له، وذلك ألنه أقوى من اإلخوة، فلما  
 كان كذلك جعلوه أفضل منهم.

اجلد هم األشقاء أو ألب، وذلك ألهنم مجيعاً يدلون ابألب وهو يديل ابألب، واإلخوة الذين يقامسهم 
فإذا كان يف املسألة جد وأخ فإن املال يقسم نصفَّي، وإذا   فإذا كان معه إخوة فإنه يكون كأحدهم،

كان فيها جد وأخت فإن اجلد كأخ، فلألخت سهم وله سهمان كما لو كان أخاها، وجد وأختان له 
 سهمان لكل واحدة سهم.سهمان وهلما 

 فإذا مل يكن معهم أصحاب فروض فإن له خري األمرين: املقامسة أو ثلث املال.
 يقتسم املال مع اإلخوة على عدد الرءوس.فاملقامسة أن 

وتكون املقامسة خرياً له من ثلث املال إذا كان اإلخوة أقل من مثليه، وذلك إذا كانوا مثله مرة 
 و نصف مثله، وتنحصر يف مخس صور: جد وأخت؛ األخت نصفه.ونصف مرة أو مثله مرة، أ
 جد وأختان؛ األختان مثله.

 جد وأخ؛ األخ مثله.
 خت؛ األخ واألخت مثله مرة ونصف مرة.جد وأخ وأ

 جد وثالث أخوات؛ الثالث األخوات مثله مرة ونصف مرة.
واحدة أيخذ الثلثَّي، وإذا  ففي هذه احلاالت تكون املقامسة خرياً له، فإنه إذا كانت مع اجلد أخت 

 كان معه أختان أو أخ أيخذ النصف، وإذا كان معه أخ وأخت أو ثالث أخوات أيخذ اخلمسَّي،
 وهو أكثر من الثلث.

احلالة الثانية: أن يستوي له املقامسة وثلث املال، وتنحصر يف ثالث صور، وضابطها أن يكون اإلخوة 



وَأَخَوان لكل واحد سهم، جد وأخ وأختان؛ األختان مثليه، أي: مثله مرتَّي، وصورها ثالث: جد 
سهم وأختان سهم، ففي هذه سهم واألخ سهم واجلد سهم، جد وأربع أَخوات؛ اجلد سهم وأختان 

 احلاالت تستوي له املقامسة وثلث املال.
أما إذا كان اإلخوة مخسة، أو أخوين وأختًا، أو ثالثة أخوة، أو مخس أخوات، ففي هذه احلاالت 

ون اإلخوة أكثر من مثليه، فإذا كانوا َأَخوين وأختًا، فهم مثله مرتَّي ونصفًا، وكذلك أخ وثالث يك
 ونصف مرة، أو مخس أخوات فهن مثله مرتَّي ونصف مرة، ففي هذه احلاالت لو أخوات مثله مرتَّي

ذ قامسهم ما حصل له إال سبعان، أي: سهمان من سبعة وهذا أقل من الثلث، ففي هذه احلال أيخ
 ثلث املال؛ ألهنم أكثر من مثليه.

 أو ثلث مجيع املال( .هذا معىن قوله: )إذا مل يكن معه صاحب فرض فإنه خيرين بَّي أمرين املقامسة 
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 ما أيخذه اجلد مع اإلخوة إذا كان معهم صاحب فرض
ل نعطي صاحب الفرض فرضه مث ننظر يف الباقي، فنقول: فإن كان معه صاحب فرض، ففي هذه احلا

 له ثالث حاالت: إما املقامسة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس مجيع املال.
 و أم أو زوج أو زوجة أو بنت ففي هذه احلال ننظر يف الباقي.فمثاًل: إذا كان يوجد معه جدة أ

 جد وأخت وجدة بقي عندان مخسة فإذا كان معه جدة، فإن اجلدة أتخذ السدس، فإذا كان عندان
أسداس بعد اجلدة، فاألَحظُّ للجد املقامسة، ألنه أيخذ من اخلمسة الباقية ثلثيها، وأتخذ األخت 

نية عشر، نعطي اجلدة منها ثالثة، بقي عندان مخسة عشر، فاألخت أتخذ ثلثها، وتصح املسألة من مثا
 عشر فهي أكثر من النصف، فاملقامسة أحظ له.مخسة من مثانية عشر، واجلد أيخذ عشرة من مثانية 

أما لو كان معنا زوج وأخت وجد، ففي هذه احلال أيخذ الزوج النصف، ويبقى معنا ثالثة من ستة 
ذ النصف والباقي نصف وهو ثالثة من ستة، ومعنا جد وأخت، فنظران وإذا هم فننظر فإذا الزوج أخ

األحظ للجد يف هذه احلال املقامسة أيضًا، ألهنا خري  ثالثة: اجلد عن اثنَّي واألخت عن واحد، فيكون
 من السدس وخري من ثلث الباقي، ولألخت ثلث الباقي.

 زوج وأم وجد وإخوة، ففي هذه احلال للزوج أما إذا كثر أصحاب الفروض، كما إذا كان عندان مثالً 
السدس، فنقول  النصف، واألم هلا السدس، ويبقى سدسان للجد واإلخوة، فلو قامسهم لنقص عن

 أيخذ السدس كامالً والسدس الباقي لإلخوة يقتسمونه ولو كانوا عشرة.



بنتان وجد وإخوة، فإذا مل يبق بعد الفروض إال السدس أخذه، مثال ذلك: إذا كان عندان زوج و 
 الزوج له الربع ثالثة، والبنتان هلما الثلثان مثانية، هذه أحد عشر، وبقي عندان واحد من اثين عشر،

فنعطي اجلد السدس وتعول املسألة، ويسقط اإلخوة ولو كانوا عشرة؛ ألن اجلد ال يسقط وال ينقص 
 عن السدس كامالً أو عائاًل.

ض، فله خري ثالثة أمور: املقامسة، أو ثلث الباقي بعد صاحب فيقول: )إن كان( أي معه )صاحب فر 
 الفرض، أو سدس مجيع املال( .

ظ له فيما إذا كان الباقي من املال أكثر من النصف، ومثنلنا مبا إذا كان عرفنا مثالً أن املقامسة أح
جد سدسان عندان جدة هلا السدس والباقي مخسة أسداس، فإذا كان عندان مثالً جد وأخ فيكون لل

ونصف، ولألخ سدسان ونصف، أي: فله ثلث ونصف السدس، فيكون أكثر من ثلث املال، وهو 
 أكثر وأحظ من ثلث الباقي.

وأما إذا كان عندان مثالً زوجة وَأَخَوان وجد، فالزوجة هلا الربع، وبقي عندان َأَخوان وجد، وبقي معنا 
سهمَّي، فتكون املقامسة أحظ له من سدس املال، ثالثة أرابع، إذا قامسهم أخذ سهماً وأخذ األخوان 

ة يستوي له املقامسة وثلث وإذا قلنا له ثلث الباقي فالباقي بعد فرض الزوجة ثالثة، ففي هذه احلال
 الباقي.

فأما إذا كان عندان بنتان وأم وجد وإخوة، فالبنتان هلما الثلثان أربعة من ستة، واألم هلا السدس واحد 
ان سدس أيخذه اجلد ويسقط اإلخوة، وهذا هو معىن قوله: )فإن مل يبق غريه أخذه من ستة، وبقي عند

 وسقطوا( أي: يسقط اإلخوة.
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 املسألة األكدرية
هلا، ويقول الناظم: واألخت ال  إال يف مسألة امسها األكدرية فإنه يف هذه املسألة ترث األخت ويفرض

وج وأم ومها متامها فافهم فخري أمة عالمها تعرف اي صاح فرض مع اجلد هلا فيما عدا مسألة كّملها ز 
ابالكدريه وهي أبن تعرفها حريه فيفرض النصف هلا والسدس له حىت تعول ابلفروض اجململة مث 

زوج وأم وجد وأخت ألبوين أو ألب،  يعودان إىل املقامسه كما مضى فاحفظه واشكر انظمه فهي
ن األم هلا الثلث لعدم اجلمع من اإلخوة، وأن اجلد له السدس املتنبع أن الزوج له النصف ثالثة، وأ

 الباقي، وأن األخت تسقط.



ولكن يف هذه احلال جعلوا هلا فرضًا، وذلك حىت يزيد نصيب اجلد، فأعطوها النصف كالعادة أن 
 األختَّي تراثن الثلثَّي، إذا مل يكن هناك أب، وأن اجلد مثل أحدهم.األخت ترث النصف، وأن 

 هذه املسألة فرضوا لألخت فأعطوا األخت النصف ثالثة، والزوج النصف ثالثة، واجلد ولكن يف
السدس، واألم الثلث، فعالت املسألة إىل تسعة، مث جنمع نصيب األخت مع نصيب اجلد ونقسمه 

ن التسعة واجلد له واحد، وهو يقول: أان وأنِت على حد سواء فلماذا ال بينهما، فاألخت هلا ثالثة م
اسم فنجمع سهامنا األربعة ونقسمها بيننا: يل سهمان ولك سهم، واألربعة ال تنقسم على الثالثة، نتق

فنأخذ رءوسهم، وهم ثالثة؛ ألن اجلد عن اثنَّي وهي عن واحد، فنضرب ثالثة يف أصل املسألة مع 
ثالثة  تسعة، فتصح إذا ضربت ثالثة يف تسعة بسبعة وعشرين، فتنقسم فتعطي الزوج عوهلا، أي: يف

مضروبة يف ثالثة بتسعة، وتعطي األم اثنَّي مضروابً يف ثالثة بستة، ويبقى عندك سهامهم أربعة 
 مضروبة يف ثالثة ابثين عشر يقتسموهنا، فلألخت أربعة وله مثانية.

أربعة، أخذ أحدهم ثلث املال، وأخذ الثاين ثلث ما بقي، وأخذ  ورمبا: يلِغز بعضهم فيقول: ها هنا
 الباقي، وأخذ الرابع الباقي.الثالث ثلث 

وذلك أن الزوج أخذ تسعة، وهي ثلث اجلميع، أي: ثلث سبعة وعشرين، بقي مثانية عشر سهماً 
ثلث االثين  أخذت األم منها ستة، وهي ثلث الثمانية عشر، بقي اثنا عشر، لألخت منها أربعة، وهي

 عشر، فهذه مسألة األكدرية.
 املسألة، وال يفرض لألخت معه ابتداًء، إال يف هذه املسألة.وال يعول يف مسائل اجلد إال هذه 

(53/5) 

 

 مسائل املعادة
ه حيجبه، وذلك ألن األخ بعد ذلك ذكر أن الشقيق يـَُعد ولد األب على اجلد مث أيخذ ما بيده، ألن

 من أبوين أقوى من األخ من أب فألجل ذلك حيجبه.
وأخ من أب فاجلد ليس له دخل يف أمهم يقول: أنتم  وصورة املعادة: أن إذا كان معنا جد وأخ شقيق

سواء ابلنسبة يل ألنكم تدلون ابألب، فاإلخوة األشقاء يزامحون اجلد، واإلخوة من األب يزامحون 
ون معه، فلو مل يكن معنا إال إخوة من األب لزامحوه وقامسوه، فإذا كان معنا أخ شقيق اجلد وأيخذ

م إىل الشقيق فيقوالن: حنن اآلن مثلك مرتَّي فلك الثلث ولنا وأخ من أب فإن األخ من األب ينض
 الثلثان.



ال ترث، فإذا أخذا الثلثَّي فإن األخ الشقيق يقول لألخ ألب: لو مل يكن إال أان وأنت هل ترث؟ 
 ألين أقوى منك.

 فيأخذ نصيب األخ من األب، فهو يعده على اجلد، مث أيخذ نصيبه ألنه ليس واراثً معه، أي: يعده
 على اجلد مث أيخذ ما حصل له.

مىت يستعمل املعاّدة؟ إذا كان األشقاء أقل من مثلي اجلد؛ فإهنم لو كانوا أقل من مثلي اجلد فإهنم 
د، مث بعد ذلك أيخذون ما بيد اإلخوة من األب، ويقولون: ليس لكم يعدون اإلخوة ألب على اجل

 شيء حنن أقوى منكم.
اً واحدة شقيقة ومعها إخوة من األب، فإن الشقيقة تقول هلم: هلموا إذا كان اإلخوة من األبوين: أخت

معي حىت نزاحم اجلد وحىت نعطيه الثلث، فتأخذ معها أخت وأخ من األب، فبذلك يكونون مثل 
جلد مرتَّي: أختَّي واحدة شقيقة وواحدة من األب، وأخاً من األب، فيكونون مثلي اجلد، فيأخذون ا

 ث.الثلثَّي وأيخذ اجلد الثل
يف هذه احلال تقول هلم األخت الشقيقة: أان أقوى منكم، فإنه لو مل يكن إال أان وأنتم ألخذت 

فلكم، ففي هذه احلال أتخذ نصف النصف كاماًل، فاآلن آخذ مرياثي كامالً وهو النصف وما بقي 
ثة بستة، قلنا: املال، فننظر وإذا خمرج النصف من اثنَّي، واملسألة من ثالثة، فإذا ضربنا اثنَّي يف ثال

للجد اثنان، ولألخت ثالثة، ولألخ واألخت من األب واحد من ستة؛ ألن األخت أخذت نصفها  
كملوا األخت الشقيقة حىت صاروا مثل كامالً وما بقي فلألخ من األب واألخت من األب الذين  

 اجلد مرتَّي، فتأخذ األنثى ألبوين متام فرضها وهو النصف، والباقي لولد األب.
ادة أنه ال يبقى لولد األب إال سدس، إذا كانت األخت واحدة وأوالد األب عشرة فإهنا تعدهم الع

 لث املال ولنا الثلثان.على اجلد وتقول: اي جد لك ثلث املال ألننا أكثر من مثليك، فلك ث
املال وإذا أخذوا الثلثَّي قالت لإلخوة من األب: لو مل يكن إال أان وأنتم لكان نصييب النصف وابقي 

 لكم، واآلن أان آخذ نصييب كامالً وهو نصف الرتكة، ويبقى الباقي لكم فاقتسموه بينكم.
 يت فيها األمثلة بكثرة.هذا على وجه االختصار، ومن أراد التوسع فليقرأ يف املؤلفات ال

(53/6) 

 

 مسائل احلجب
ل على الزوج دخننتقل إىل الفصل الذي بعده، ويتعلق ابحلجب، فذكر أن حجب احلرمان ال ي



 واألبوين والولد، وذكر أن احلجب ينقسم إىل قسمَّي: حجب حرمان وحجب نقصان.
 فاحلجب مطلقاً تعريفه أنه: منع من قام به سبب اإلرث من إرثه ابلكلية أو من أوفر حظيه.

 فإذا ُمِنع من إرثه ابلكلية مسيناه حجب حرمان، وإذا ُمِنع من أوفر حظيه مسيناه حجب نقصان.
 جب احلرمان ينقسم إىل قسمَّي: حجب أوصاف، وحجب أشخاص.ح مث

حجب األوصاف: هو موانع اإلرث اليت تقدمت: )رٌق وقتل واختالف دين( ، فمن قام به مانع منها 
 فهو حمجوب بصفة.

وأما حجب األشخاص: فهو الذي يكون حمجوابً مبن هو أقرب منه، أي: فهناك شخص أقرب منه أو 
 ِقطه.سأقوى منه فيحجبه ويُ 

 مث حجب النقصان: هو حجبه من أوفر حظيه.
إذا كان له حظان أحدمها واف واآلخر انقص، فإذا ُحِجب من الوايف فهذا حجب نقصان، ويدخل 

 حجب النقصان على مجيع الورثة.
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 أقسام الورثة ابلنسبة حلجب احلرمان
قسم حيجبون وحُيَجبون، وقسم حيجبون ة أقسام: وينقسم الورثة ابلنسبة إىل حجب احلرمان إىل أربع

 وال حُيَجبون، وقسم ال حيجبون وال حُيَجبون، وقسم حُيَجبون وال حَيجبون.
 فالذين ال حيجبون وال حيجبون الزوجان، فال حيجبان أحداً حجب حرمان وال حيجبهم أحد.

وال حيجبون أحداً ب واجلد، والذين حُيَجبون وال حيجبون هم اإلخوة من األم، حيجبهم الولد واأل
 حجب حرمان.

والذين حيجبون غريهم وال حيجبهم أحد هم األوالد: األبناء والبنات، هؤالء ال حيجبهم أحد وال 
 يسقطهم أحد.

 بقية الورثة كاإلخوة وبنيهم وبين البنَّي واألخوات واألعمام حيجبون وحُيَجبون.
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 أقسام الورثة ابلنسبة حلجب النقصان
تقاالت، وثالث ازدحامات: األول: انتقال من نقصان فذكروا أنه سبعة أنواع: أربع انأما حجب ال

 فرض إىل فرض أقل منه.
 الثاين: انتقال من فرض إىل تعصيب أقل منه.

 الثالث: انتقال من تعصيب إىل فرض أقل منه.
 الرابع: انتقال من تعصيب إىل تعصيب أقل منه.

انتقلت من الثلث إىل فاألم هلا فرضان الثلث والسدس، فإذا  نذكر لكل واحد مثاالً حىت ال يطول:
منعها من الثلث  -مثالً -السدس فهذا انتقال من فرض إىل فرض أقل منه، أعين إذا كان هناك ولد 

 إىل السدس.
والزوج له فرضان النصف والربع، فإذا انتقل من النصف إىل الربع، فقد انتقل من فرض إىل فرض 

 ذا حجب نقصان.أقل منه، فيسمى ه
ىل تعصيب أقل منه، فمثاله البنت، إذا كانت وحدها ففرضها النصف، فإذا  وأما االنتقال من فرض إ

كان معها أخوها انتقلت إىل التعصيب ومل حيصل هلا إال الثلث، فانتقلت من فرض النصف إىل 
نتقال من فرض إىل تعصيب الثلث، وقد يكون أقل من الثلث إذا كان إخوهتا اثنَّي أو أكثر، وهذا ا

 تعصيب أقل منه.
االنتقال من تعصيب إىل فرض أقل منه، فمثاله األب، إذا كان وحده أخذ املال كله تعصيبًا،  وأما

فإذا كان معه ابن نقله من التعصيب إىل فرض وهو السدس، فال يصري له إال السدس، فانتقل من 
 دس.تعصيب أيخذ به املال كله إىل فرض ليس له فيه إال الس

أقل منه، فمثاله: األخت مع أخيها أتخذ الثلث تعصيباً ابلغري،  وأما االنتقال من تعصيب إىل تعصيب
فإذا كان هناك بنتان وأم وليس معها أخ فإهنا بدل ما أتخذ الثلث مع أخيها ال حيصل هلا إال السدس 

ب مع الغري، فانتقلت من تعصيبًا، لكن تعصيبها مع أخيها تعصيب ابلغري، وتعصيبها مع البنتَّي تعصي
 يب أقل منه.تعصيب إىل تعص
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 من أدىل بواسطة حجبته تلك الواسطة
 حيجبون حجب حرمان، فالزوج البد أن يرث، وقد ذكر املصنف هنا أن الزوجَّي واألبوين والولد ال



البنت  وكذلك الزوجة، واألم ترث وال أحد يسقطها، وال بد أن األب يرث وال أحد يسقطه، وكذلك
 ترث وال أحد يسقطها، وكذلك االبن، فهؤالء ال يسقطهم أحد.

دهم: من أدىل وأما اجلد فإنه يسقط ابألب، وال يسقطه إال األب، ملاذا؟ ألنه واسطته، ومن قواع
 بواسطة حجبته تلك الواسطة.

لوا به، وأما واستثنوا من ذلك ما تقدم، وهو أوالد األم يدلون ابألم ويرثون معها، فريثون مع من أد
اجلد فإنه يديل ابألب فيسقطه األب، وكل من أدىل بواسطة حجبته تلك الواسطة، وكل جد يسقط 

وجد أبيه فإن اإلرث جلده ويسُقط جد أبيه ألنه أبعد،  مبن هو أقرب منه، فإذا كان عندان جد امليت
 وكل أبعد يسقط ابألقرب.

به، فإذا مات ميت وله ابن موجود وابن قد مات  كذلك االبن ُيسِقط ابن االبن ولو مل يكن مدلياً 
وترك ابنًا، فإن االبن املوجود ُيسِقط ابن أخيه ويقول له: أان يف الدرجة األوىل وأنت يف الدرجة 

 لثانية، أان ابن وأنت ابن ابن، فالذي يف الدرجة األوىل أقرب، فكل قريب ُيسِقط من هو أبعد منه.ا
ب لألب أن يوصي ألوالد ابنه إذا مات ابنه قبله، فيوصي هلم جدهم ويف هذه احلال ذكروا أنه يستح

 فال حُيرمون، ولكن ال يكون ذلك واجبًا.
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 مرياث اجلدات وحجبهن
ي اليت ابشرت الوالدة، يقول: )وكل جدة أبم( اجلدات يرثن ولكن تسقطهن األم؛ ألن األم ه

ِقط اجلدَة أم األم وأمها وإن بعدت، وتسقط القرَب واجلدات يرثن ابألمومة واألم هي املباشرة، فُتس
مبن هو أبعد منها، فالقرَب حتجب البعدى مطلقًا، يقول الناظم: وتسقط البعدى بذات القرب يف 

ن اجلدة القريبة تسقط أمها، وكذلك املذهب األوىل فقل يل حسيب فإذا كان عندان جدة وأم جدة فإ
 أم األم تسقط أم أم األم البعيدة.إذا كان عندان أم أم وأم أم أم فإن 

يستثىن من ذلك أن اجلدة أم األب ترث مع ابنها، فال ُيسقط األُب أمنه وال أمن أبيه، بل ترث معه، 
اسطة، فأم األب ترث مع فهذه تستثىن من القاعدة اليت تقول: من أدىل بواسطة حجبته تلك الو 

مومة أي: ترث ابلوالدة فهي أم، ووسيلتها الوالدة، األب ولو كان هو واسطتها، ملاذا؟ ألهنا ترث ابأل
وإذا كان كذلك فإنه ال يسقطها إال األم، وأما ولدها فال يسقطها، فاألب ال ُيسقط أمنه، وال ُيسقط 

 أمن أبيه اليت هي جدة وارثة.



م أم أم إال ثالث: أم األم وأم األب وأم اجلد أب األب وإن علون أمومة، معنا أ وال يرث من اجلدات
 أم ولو كانت يف الدرجة الرابعة أو اخلامسة وليس هناك أقرب منها، فهذه واحدة من قبل األم.

 الثانية: من قبل األب: أم أم أب أو أم أم أم أب يف الدرجة الرابعة.
 ، أو أم أم أب أب وإن علت، إذا كانت من جهة اجلد أب األب.الثالثة: من قبل اجلد، أم أب أب

ات الثالث، القريبة منهن يف سلسلة واحدة تسقط البعيدة، وإذا اجتمعن: وإن تساوى فهؤالء اجلد
نسب اجلدات وكن كلهن واراثت فالسدس بينهن ابلسوية يف القسمة العادلة الشرعية فلو كان هناك 

، وأم أم أب، وأم أب أب، فإذا استوين يف هذا اقتسمن السدس، فيكون أم أم أم يف الدرجة الثالثة
 س بينهن ابلسوية.السد

مث ذكروا أن من أدلت بقرابتَّي مع ذات قرابة واحدة أخذت ثلثي السدس، فلو أن إنساانً تزوج بنت 
أب عّمته، وولد له ولد، فجدة الزوج تقول لولدمها: أان جدتك أم أم أمك وأان جدتك أيضاً أم 

ته هي بنت جدته وأبوه ابن أبيك؛ ألنه يتزوج بنت عمته فعمته أخت أبيه من األم أو من األب، فعم
جدته نفسها، فاجلدة أم ألبيه ولعمته، والولد تكون اجلدة جدته من جهتَّي، فإذا كان له جدة أخرى 

 قرابتَّي.وهي أم أم أبيه فإهنا ترث ثلث السدس، وهذه اجلدة ترث ثلثي السدس ألهنا أدلت ب
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 كيفية التقدمي بَّي العصبات
ألب( يقول الناظم: وتسقط اإلخوة ين، يعين األخ، ابالبن وإن نزل وايقول: )ويسقط ولد األبو 

ابلبنينا وابألب األدىن كما روينا ولد األبوين ذكوراً وإاناًث: اإلخوة واألخوات، ُيسِقطهم االبن 
 وُيسِقطهم األب، فولد األبوين وهم األشقاء، يسُقطون ابألبناء وابألب األدىن.

 ، ويسقط ابألخ الشقيق.أي يسقط ابالبن وابن االبن واألب ويسقط األخ من األب هبؤالء:
 ويسقط ابن األخ هبؤالء: ابن األخ يسقط ابالبن وابن االبن واألب وابألخ من األب، ويسقط ابجلد.
ويسقط ولد األم بستة: اإلخوة من األم يسقطون ابلولد، أي االبن والبنت، ويسقط اببن االبن وبنت 

 جلد.االبن، ويسقط ابألب واب
لقواعد يف اإلسقاط فقالوا: إن من أدىل بواسطة حجبته تلك الواسطة، الطريقة يف هذا، ذكروا بعض ا

وأن القريب يسقط ابلبعيد ولو مل يكن مدلياً به، وأن اإلخوة يسقطون ابألب ألنه واسطتهم، 
ُ  ويسقطون ابالبن وذلك ألن هللا ما وّرث اإلخوة إال إذا كانت املسألة كاللة، لقوله تعاىل: }ُقِل اَّللن



[ ، فجعل مرياثهم فيما إذا كانت 176 يف اْلَكالَلِة ِإْن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلهُ َوَلٌد{ ]النساء:يـُْفِتيُكمْ 
املسألة كاللة، والكاللة: من ليس له ولد وال والد، أي: من ليس له أب وال ابن، وال ابن ابن وال أب 

 ى منهم ومن هو أقرب منهم.أب، فاإلخوة َيسقطون مبن هو أقو 
يت ذكره الشيخ ابن ابز رمحه هللا يف الفوائد، نقله عن اجلعربي يف منظومته يقول فيه: فباجلهة وهناك ب

التقدمي مث بقربه وبعدمها التقدمي ابلقوة اجعال ومعىن ذلك أنه يُقدم ابجلهة، مث بعد ذلك ابلقرب، مث 
 البنوة. ة أقوى من جهة األبوة فُيقدم جبهةبعد ذلك ابلقوة: فاجلهة مثاًل: جهة البنو 

 مث جهة البنوة فيها أيضاً قرب، فإن البنوة يدخل فيها االبن وابن االبن وابن ابن االبن ولو بُعد.
فيقول: )مث بقربه( أي: مث تقدم ابلقرب، فإذا كان الواراثن يف جهة، ولكن أحدمها أقرب من اآلخر 

 األخ وإن بُعد بسبب القرب. بن األخ، وابن األخ ُيسقط ابن ابنقّدمته بقربه، فعندك األخ ُيسقط ا
 وكذلك العم يسقط ابن العم، وذلك لقربه.

وأما القوة فتكون يف اإلخوة واألعمام، فإذا كان أخوان أحدمها ألب واآلخر ألبوين، فكالمها ابلقرب 
ال يُقدم الشقيق، هذا واجلهة سواء، لكن أحدمها أقوى، فالشقيق أقوى من األخ ألب، ففي هذه احل

 ابلقوة. هو التقدمي
 وكذلك العم، يكون عماً شقيقاً وعماً ألب، فالعم الشقيق أقوى فيحجب العم ألب ويسقطه.
فعرفنا أن القرب يكون يف اجلهات، فاالبن يسقط ابن االبن، وابن االبن يسقط ابن ابن االبن 

واألخ يسقط ابن األخ، وابن األخ  وهكذا، واألب يسقط اجلد، واجلد يسقط جد األب وهكذا،
 يسقط ابن ابن األخ، والعم يسقط ابن العم، وابن العم يسقط ابن ابن العم وما أشبهه.

 وكذلك أيضاً القوة.
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 حكم حجب من ال يرث ملانٍع غريه
مثاله  ان حمجوابً مبانع فإنه ال حَيجب غريه،مث يقول: )من ال يرث ملانع فيه ال حيجب( ، أي: إذا ك

املوانع الثالثة: رق وقتل واختالف دين، فمثل هؤالء ال حيجبون، فإذا كان رقيقاً وألبيه زوجة ومات، 
 فإن زوجته أتخذ الربع وال حيجبها ابنه إىل الثمن؛ ألنه ال يرث وال يورث.
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 [54شرح أخصر املختصرات ]
إما ذوو فرض أو عصبة، فالعاصب يرث املال  مما يتعلق بعلم الفرائض: معرفة أحوال الورثة، فالورثة

إن مل يبق شيء سقط، وهم إما عصبة ابلنفس أو ابلغري أو إذا انفرد، وأيخذ الباقي بعد الفروض، ف
مع الغري، وهلم أحوال خمتلفة، وبعضهم قد ينتقل من الفرض إىل التعصيب، وقد فصل العلماء مرياث 

 م إذا اجتمعوا.العصبات، وحاالهتم، وكيفية التقدمي بينه
ب، وحيتاج إليه يف معرفة أصول ومما يتعلق ابملواريث: معرفة أصول املسائل، فهو علم متعلق ابحلسا

املسائل، وما يعول منها وما ال يعول، وكيفية العمل يف الرد والعول، ومعرفة قسمة الرتكات ابلطرق 
 املختلفة، حىت يعطى كل وارث حقه الذي أعطاه هللا تعاىل.
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 ذكر العصبة ابلنفس وإرثهم
يقول املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: والعصبة أيخذ ما أبقت الفروض، وإن مل يبق شيء سقط 

األب ثالث حاالت: فرياثن ابلتعصيب فقط مع عدم مطلقًا، وإن انفرد أخذ مجيع املال، لكن للجد و 
 صيب مع أنوثيته.الولد وولد االبن، وابلفرض فقط مع ذكوريته، وابلفرض والتع

 وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل.
واالبن وابنه واألخ ألبوين أو ألب يعصبون أخواهتم، فلذكر مثال ما ألنثى، ومىت كان العاصب عماً 

ابنه أو ابن أخ انفرد ابإلرث دون أخواته، وإن عدمت عصبة النسب ورث املوىل املعِتق مطلقًا، مث  أو
 ذكور، واألقرب فاألقرب كالنسب.عصبته ال

فصل: أصول املسائل سبعة: أربعة ال تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو 
ن ثالثة، وربع والبقية أو مع النصف من أربعة، ومثن نصف والبقية من اثنَّي، وثلثان أو ثلث والبقية م

 والبقية أو مع النصف من مثانية[ .

(54/2) 

 



 عصبات ابلنفستعداد ال
 عصبة ابلنفس. -1العصبة: هي اإلرث بال تقدير، وقد ذكروا أهنم ثالثة أقسام: 

 عصبة ابلغري. -2
 عصبة مع الغري. -3

وهم: األب واجلد وإن عال، واالبن وابن االبن وإن نزل، واألخ  فالعصبة ابلنفس كلهم ذكور،
العم الشقيق، والعم ألب، وابن العم الشقيق، واألخ ألب، وابن األخ الشقيق، وابن األخ ألب، و 

الشقيق، وابن العم ألب، واملعتق واملعتقة، هؤالء هم العصبة ابلنفس، فكلهم ذكور إال املعتقة، يقول 
 النساء طراً عصبة إال اليت منت بعتق الرقبة فالعصبة: هم الذين يرثون بال تقدير.الناظم: وليس يف 

 ألوىل: أن أيخذ ما أبقت الفروض قليالً أو كثرياً.وذكر أن للعاصب ثالث حاالت: احلالة ا
 واحلالة الثانية: أن يسقط إذا استغرقت الفروض الرتكة.

 د.واحلالة الثالثة: أن أيخذ مجيع املال إذا انفر 
هذه حاالت املعصب: إذا انفرد حاز املال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت 

 الفروض الرتكة سقط.

(54/3) 

 

 أمثلة على أخذ العصبة للمال كله
فمثاله األب: إذا مل يكن معه غريه أخذ املال كله، وكذلك االبن إذا انفرد أخذ املال كله، وكذلك ابن 

 ، والعم، وابنه؛ فمن انفرد منهم ومل يزامحه أحد أخذ املال كله.االبن، واجلد، واألخ، وابنه

(54/4) 

 

 فروضأمثلة على أخذ العصبة ما أبقت ال
وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، فإذا ماتت امرأة عن زوج وبنت وابن ابن، فعندان الزوج له 

، والبنت هلا فرض النصف، فتأخذ البنت اثنَّي من أربعة، والزوج فرض الربع لوجود الفرع الوارث
 لفروض.واحد من أربعة، ويبقى الربع أيخذه ابن االبن تعصيبًا، فهو أخذ ما بقي بعد أهل ا

ولو بقي قليل فإنه أيخذه، فلو كان عندان بنتان وأم وزوجة وأخت شقيقة، أو ابن ابن، أو أخ شقيق، 



ان ستة عشر من أربعة وعشرين؟ أليس األم هلا السدس أربعة من أربعة أليس البنتان هلما الثلث
ثالثة وعشرون، بقي وعشرين؟ هذه عشرون، أليس الزوجة هلا الثمن ثالثة من األربعة والعشرين؟ هذه 

سهم واحد: ثلث الثمن، أيخذه ابن االبن مثاًل؛ ألنه املعصب، فيأخذه املعصب، سواء كان ابن 
قيق، أو األخ ألب، أو العم الشقيق، أو العم ألب، أو ابن أحدمها، فيأخذه، مع االبن، أو األخ الش

 أخذه املعصب قليالً كان أو كثريًا.أنه ما بقي إال ثلث الثمن، فهذا بيان أنه إذا أبقت الفروض شيئاً 
فإذا كان عندان ابن وزوجة، هل االبن يرث ابلفرض أو ابلتعصيب؟ االبن يرث ابلتعصيب، وال يرث 
ابلفرض، ولكن حيجب الزوجة إىل الثمن، فللزوجة الثمن، والباقي لالبن سبعة أمثان، واالبن أخذ ما 

الربع، واألبوان لكل واحد منهما السدس، واالبن له  بقي، فإن كان معنا زوج وأبوان وابن، فالزوج له
سبعة، يبقى مخسة الباقي، فنعطي األبوين أربعة من اثين عشر، والزوج ثالثة من اثين عشر، فهذه 

 أيخذها االبن، أي أنه ما بقي له إال أقل من النصف، فهو أيخذ ما بقي.
البنت هلا النصف ستة، والزوج له  وكذلك إذا كان عندك بنت، وزوج، وأم، وعم، يف هذه احلال:

الربع ثالثة من اثين عشر، واألم هلا السدس اثنان من اثين عشر، بقي نصف السدس أيخذه العم 
 بًا، فهو املعصب، فيأخذ ما أبقت الفروض قليالً كان أو كثريًا.تعصي

(54/5) 

 

 أمثلة سقوط العصبة الستغراق الفروض
هذه حالة من حاالته، إال االبن واألب فال يسقطان، وذلك وإن استغرقت الفروض الرتكة سقط، ف
: فيحجب األخوات، وكذلك ينقص األم فال أتخذ إال ألن االبن حيجب أهل الفروض الكثرية

السدس، وينقص األبوين فال أيخذ كل واحد منهما إال السدس، وينقص الزوج فال أيخذ إال الربع، 
الباقي، فال ميكن أن يسقط؛ ألنه ملا حجبهم ومنعهم من أن  أو الزوجة فال أتخذ إال مثن، فيتوفر له

 تستغرق الفروض الرتكة.أيخذوا احلظ األوفر، مل ميكن أن 
ومثال استغراق الفروض الرتكة: لو ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم، أليس الزوج له النصف؟ 

سقط العم، وكذلك لو كان أليس الشقيقة هلا النصف؟ نصفان هل بقي شيء للعم؟ ما بقي شيء، في
 الفروض. ابن أخ ما بقي له شيء فيسقط؛ الستغراق الفروض الرتكة، هذا استغراق

فإذا كان عندان أختان شقيقتان، وأختان ألم، وأخ من األب، أليس الشقيقتان تراثن الثلثَّي، 
 واألخوان من األم يراثن الثلث؟ هل بقي شيء لألخ من األب؟ ال.



 ض الرتكة وإذا استغرقت الفروض الرتكة سقط.فقد استغرقت الفرو 
قي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت فهذه حاالت املعصب: إذا انفرد حاز املال، وإن ب

 الفروض الرتكة سقط.

(54/6) 

 

 حاالت إرث األب واجلد
اترة مث ذكر أن اجلد واألب لكل منهما ثالث حاالت: اترة يرث ابلفرض، واترة يرث ابلتعصيب، و 

 جيمع بينهما.
 وولد االبن ذكوراً وإاناًث؛ فإذا مل يكن عندك إال أب أخذ املال. فرياثن ابلتعصيب فقط مع عدم الولد

وكذلك لو كان هناك زوج أو زوجة أو أم، فاجلد يف هذه احلال، هل يرث ابلفرض؟ ال يرث ابلفرض، 
الد، فإن كان معه ابن، أو بنون، أو بل يرث ابلتعصيب، وال يرث ابلفرض إال إذا كان معه أحد األو 

له إال فرض، وهو السدس: هلك هالك عن أب وابن، فلألب السدس والباقي  بنون وبنات، فليس
لالبن تعصيبًا، وكذلك لو كان معه أم، أعطيت األب السدس واألم السدس، والباقي لالبن، وكذلك 

والباقي لالبن، فاألب إذا كان هناك لو كان معهم زوج، أعطيت األبوين السدسَّي، والزوج الربع، 
كثريون فليس له إال السدس، فهو يرث ابلفرض مع ذكور األوالد، وكذلك ولد أبناء قليلون أو  

االبن، فإذا كان مع األب ابن ابن، فليس لألب إال السدس، أو ابن ابن ابن وأب، فلألب السدس، 
ابن ابن، أو ابن ابن ابن، فريث ابلفرض مع  ال يزيد مرياثه عن السدس إذا كان معه ابن أو بنون، أو

 الد.ذكور األو 
ويرث ابلتعصيب إذا مل يوجد ابن، وال بنت، وال ابن ابن، وال بنت ابن، وال أوالد ذكور أو إانث، وال 

أوالد بنَّي ذكور أو إانث، فإن كان وحده أخذ املال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما بقي، 
د فقده يف حوز ما اجلد فهو مثل األب، يقول الناظم: واجلد مثل األب عن واألب ال يسقط حبال، أما

 يصيبه ومده إال إذا كان هناك أخوة لكوهنم يف القرب وهو أسوة.
ويقول يف احلجب: واجلد حمجوب عن املرياث ابألب يف أحواله الثالث يعين: أن األب له ثالثة 

 ال جيمع بينهما.أحوال: حال يرث فيها ابلفرض، وحال ابلتعصيب، وح
لتعصيب؟ إذا كان هناك إانث من الولد، يعين: من الذرية، مىت جيمع اجلد أو األب بَّي الفرض وا

 وبقي شيء بعد أهل الفروض، فإن األب أو اجلد أوىل به، فيأخذه تعصيباً.



فإذا مات ميت عن أب وبنت، أليس األب له السدس فرضًا، والبنت هلا النصف فرضًا؟ وبقي عندان 
 ثلث أيخذه األب تعصيبًا.

طي اجلد السدس، ونعطي البنت النصف، ونعطي الباقي للجد وكذا لو مات عن بنت وجد، نع
تعصيبًا، وكذا لو كان عندان بنتان وأب، أليس البنتان هلما الثلثان، واجلد أو األب له السدس فرضًا؟ 

 والتعصيب مع اإلانث. ويبقى عندان سدس أيخذه األب أو اجلد تعصيبًا، فيجمع بَّي الفرض
و كان عندان بنتان وأم وأب، أليس البنتان هلما الثلثان أربعة من ستة، فإن مل يبق إال السدس أخذه، فل

واألم هلا السدس واحد من ستة؟ ما بقي إال واحد أيخذه األب فرضًا، وليس هناك تعصيب، 
ال، وكذلك لو عالت املسألة، فاستغرقت الفروض الرتكة، فما بقي شيء أيخذه تعصيباً يف هذه احل

 إمنا أيخذ سهمه السدس من عوهلا.فإنه ال يبقى له شيء، و 
فاحلاصل أن لألب واجلد ثالث حاالت: احلالة األوىل: التعصيب فقط، وذلك إذا مل يكن هناك ابن، 

 وال ابن ابن، وال بنت، وال بنت ابن، ففي هذه احلال يرث املوجود منهما ابلتعصيب.
مع ذكور الولد؛ االبن وابن االبن  انية: ابلفرض فقط، وذلك مع االبن، أو ابن االبن، أي:احلالة الث
 وإن نزل.

احلالة الثالثة: اجلمع بَّي الفرض والتعصيب مع اإلانث من الفرع الوارث، فيأخذ ما بقي بعد أهل 
 الفروض، قليالً كان أو كثريًا، وإن مل يبق شيء اقتصر على السدس، الذي هو فرضه.

(54/7) 

 

 العصبة مع الغري والعصبة ابلغري

(54/8) 

 

 مرياث العصبة مع الغري
 يقول: )وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل( .

مسعود: ويسمى هذا: التعصيب مع الغري، فاألخوات مع البنات عصبات، دليل ذلك حديث ابن 
قيقة، فسألوا أاب موسى فجعل املال نصفَّي )فإنه رفع إليه رجل مات، وله بنت وبنت ابن وأخت ش

بَّي البنت واألخت، وأسقط بنت االبن، وقال للسائل: ائت ابن مسعود فسيوافقين( ، ظن أبو 



[ ، 11ْصُف{ ]النساء:موسى أن هللا ذكر البنت يف أول السورة بقوله: }َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِّ 
[ فأعطى البنت 176}َوَلُه ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تـََرَك{ ]النساء:وذكر األخت يف آخر السورة بقوله: 

 النصف واألخت النصف، وأسقط بنت االبن.
)فجاءوا إىل ابن مسعود فأخربوه جبواب أيب موسى، فقال: قد ضللت إذاً وما أان من املهتدين، 

االبن السدس، تكملة  بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنتألقضَّي فيها 
 الثلثَّي، وما بقي فلألخت( .

فهذا احلديث فيه أن األخت أخذت الباقي، ومعلوم أنه ليس فرضًا، فإن األخت ال ترث فرضاً إال 
وبنت االبن، فإهنما من  يف الكاللة، وهاهنا ليست املسألة كاللة؛ لوجود الفرع الوارث، وهو البنت

ت إال مع عدم الولد؛ لقوله تعاىل: }ِإْن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلهُ َوَلٌد َوَلهُ الولد، وهللا تعاىل ما وّرث األخ
[ ، فلذلك أعطوا البنت النصف، وبنت االبن السدس 176ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تـََرَك{ ]النساء:

 األخت، ومسوا هذا تعصيباً مع الغري. تكملة الثلثَّي، وبقي ثلث، فأعطوا
ألة: أن نعطي البنت النصف، وبنت االبن السدس تكملة الثلثَّي، ونقول الباقي القياس يف هذه املس

ألوىل رجل ذكر؛ وذلك ألن األخت ال ترث إال يف الكاللة، وهاهنا ليست املسألة كاللة، وألن هللا 
ن [ ، وهاهنا الولد موجود، فإ176َس َلُه َوَلٌد{ ]النساء:تعاىل إمنا وّرث األخت عند عدم الولد: }لَيْ 

البنت ولد، وبنت االبن ولد، فهذا هو القياس، ولكن اتبعنا النص، وهو احلديث، وقلنا: ال قياس مع 
النص، وجعلنا األخت هلا الباقي، ومسيناه تعصيباً مع الغري، فتأخذ ما بقي يف املسألة قليالً كان أو  

 َقدنم يف هذه احلال على الذكور.كثريًا، وقد تُـ 
ت شقيقة، وأخ من األب، فإن البنت هلا النصف فرضًا، والنصف فلو مات ميت عن بنت وأخ

الباقي نعطيه الشقيقة تعصيباً مع الغري، وال شيء لألخ من األب؛ ألن األخت الشقيقة أصبحت 
مع البنت أو بنت االبن  عصبة مع الغري، فتكون أقدم منه، فهذا معىن: أن األخت أو األخوات

 و كثريًا.فأكثر يرثن ما فضل، قليالً كان أ
 فبنت ومخس أخوات شقائق: للبنت النصف فرضًا، والباقي لألخوات الشقائق.

بنتان وأخوات شقائق أو من األب: للبنتَّي الثلثان، والباقي لألخوات من األب، أو األخوات 
 الشقائق تعصيباً مع الغري.

هلا السدس واحد من ستة، أخوات شقائق: البنتان هلما الثلثان أربعة من ستة، واألم بنتان وأم ومخس 
 ويبقى عندان السدس أتخذه األخوات تعصيباً مع الغري.

إذا كان عندان بنتان، وأم، وزوجة، وعشر أخوات شقائق: يف هذه احلال البنتان هلما الثلثان ستة عشر 
ة عة من أربعة وعشرين، فهذه عشرون، والزوجة هلا الثمن ثالثمن أربعة وعشرين، واألم هلا السدس أرب



من أربعة وعشرين، بقي واحد من أربعة وعشرين أتخذه األخوات الشقائق أو األخوات ألب، 
 ونسميه تعصيباً مع الغري، فيأخذن ما فضل.

بن وكذا لو كان بدل البنات بنات ابن: فإذا مات ميت عن بنيت ابن وأخت شقيقة؛ فلبنيت اال
 نت أختاً ألب.الثلثان، ولألخت الشقيقة ما بقي تعصيباً وكذلك إذا كا

(54/9) 

 

 مرياث العصبة ابلغري
 يقول: )االبن وابنه، واألخ ألبوين أو ألب، يعصبون أخواهتم، فللذكر مثال ما لألنثى( .

ثة: عصبة ابلنفس، وعصبة ابلغري، وعصبة يسمى هذا تعصيباً ابلغري، وبذلك تعرف أن التعصيب ثال
 مع الغري.

وبنت االبن مع أخيها أو ابن عمها الذي يف درجتها، والشقيقة  فالعصبة ابلغري هم: البنت مع أخيها،
 مع أخيها، واألخت من األب مع أخيها.

ال أو ما فهؤالء يعصبون أخواهتم، فينقلوهنن من اإلرث ابلفرض إىل اإلرث ابلتعصيب، فيكون هلم امل
 بقي.

فرضاً أو تعصيبًا؟  فإذا كان عندك أم وأب وزوج، وثالثة أبناء وثالث بنات، فهل تعطي البنات
تعطيهن تعصيبًا؛ لوجود إخوهتن، وهم األبناء، فيأخذ أهل الفروض فروضهم، مث الباقي لألوالد ذكوراً 

  فرضًا، ولعالت هلن املسألة.وإاناًث، ويكون تعصيبًا، ولو مل يكن عندك إال البنات لورثن الثلثَّي
اثين عشر، وزوج له ربع هذه سبعة،  إذا كان عندك أم هلا السدس، وأب له سدس، فهذه أربعة من

والبنتان هلما الثلثان مثانية، فتعول إىل مخسة عشر، فيكون هلن مثانية من مخسة عشر، وملا جاء معهن 
ميع إال مخسة من اثين عشر، فقّل نصيبهن، أخوهن أو إخوهتن نقلوهن إىل التعصيب، ومل حيصل للج

 فاألخ ملا نقلهن إىل التعصيب نقص حظهن.
ك بنات االبن، فاالبن يعصب أخته، فإذا انفرد ابن وأخته أو أخواته فلهم املال، للذكر مثل وكذل

 حظ األنثيَّي.
ل منها ابن االبن وبنت االبن ولو مل تكن أخته، كما لو كانت بنت عمه يف درجته، أو هو أنز 

 واحتاجت إليه، فإنه يعصبها، وينقلها إىل اإلرث ابلتعصيب.
ًا، وقد يكون أخاً مشئومًا: فاألخ املبارك، كما لو كان عندك بنتان وعم ومخس وقد يكون أخاً مبارك



بنات ابن، فهل تعطي بنات االبن شيئًا؟ ليس هلن شيء؛ ألن الثلثَّي أخذه بنات الصلب، والثلث 
م، ويسقط بنات االبن، فإذا وجد معهن أخوهن، أو ابن عمهن يف درجتهن، أخذوا الباقي أيخذه الع

قي، واقتسمه هو وأخواته أو بنات عمه، ويسمى هذا تعصيباً ابلغري، وسقط العم، فيسمى الثلث البا
 أخاً مباركًا، حيث ورثن معه وقد كن ساقطات؛ ألن البنات إذا استغرقن الثلثَّي سقط بنات االبن.

ا أخذ بنات االبن السدس مع بنت الصلب، وكان عندك ابن ابن ابن فإنه أيخذ الباقي وأما إذ
ًا: مثاله: مات ميت عن بنت الصلب هلا النصف، وبنت ابن هلا السدس تكملة الثلثَّي، وابن تعصيب

ابن ابن له الباقي تعصيبًا، ويف هذه احلال ال تشاركه بنت االبن؛ ألهنا أخذت فرضها، فلو كانت 
 ة، كما لو مات عن بنتَّي وبنت ابن وابن ابن ابن؛ فإن ابن ابن االبن يعصب عمته اليت هيساقط

أخت أبيه، فيأخذ الثلث الباقي هو وإايها، فهي تقول له: لو كان أبوك حياً لورثت معه فإين يف 
منزلته، وإذا كان مفقوداً فأنت تقوم مقامه، فأرث معك كما أرث مع أبيك، فيعصب عمته، ويعصب 

 أخته اليت هي بنت ابن ابن.
، أي: أنه إذا كان عندان بنتان كذلك األخوات: فاألخت الشقيقة مع األخ الشقيق عصبة ابلغري

وزوج وأخ شقيق وأخت شقيقة، فإن األخ الشقيق واألخت الشقيقة أيخذان ما بقي وهو نصف 
وأخ شقيق وأخته، ففي  السدس، ويسمى تعصيباً ابلغري، وكذا لو كان عندك زوج، وأم، وأخ من أم،

اإلخوة، واألخ من أم  هذه احلال إذا أعطيت الزوج النصف، واألم السدس؛ لوجود اجلمع من
السدس، بقي عندك سدس أيخذه الشقيق وأخته، لو مل يكن معه أخت النفرد ابملال، ولو مل يكن 

 ىل اإلرث ابلتعصيب.معها أخ لورثت فرضًا، فلما كان معه أخت أخذا الباقي تعصيبًا، فهو نقلها إ
، فرياثن املال تعصيبًا، أو وكذلك األخ من األب مع األخت من أب، أي: كالمها أخ للميت من أبيه

 يراثن ما بقي بعد أهل الفروض تعصيبًا، قليالً كان أو كثريًا.
خواته فالعصبة ابلغري هؤالء األربعة: االبن مع أخته أو أخواته، وابن االبن مع أخته أو بنت عمه أو أ

ه، فيسمون أو بنات عمه، واألخ الشقيق مع أخته أو أخواته، واألخ من األب مع أخته أو أخوات
 عصبة ابلغري، فللذكر مثل حظ األنثيَّي.

 العم هل يعصب أخته؟ ال يعصبها، بل أيخذ املال وحده، والعمة ال ترث.
 وابن العم هل ترث معه بنت العم؟ ال ترث؛ ألهنا ليست من الورثة.

ابن  ن األخ هل يعصب بنت األخ؟ ال يعصبها، بل أيخذ املال كله دون أخته، يقول الناظم: وليساب
 األخ ابملعصب من مثله أو فوقه يف النسب أي: حىت لو كانت عمة.
 إذا مات ميت عن بنت أخيه وابن ابن أخيه، فإنه ال يعصب عمته.

ابن عم، فإن الشقيقة هي اليت ترث  فإذا كان عندان أخت شقيقة، وعندان بنت وبنت ابن، وعم أو



 الباقي لوجود البنات، ويسقط العم.
 هم العصبة، فالعصبة ابلنفس كلهم ذكور إال املعتقة.وبكل حال هؤالء 

 والعصبة ابلغري هم: البنت، وبنت االبن، واألخت الشقيقة، واألخت ألب.
خت من األب مع البنات أو والعصبة مع الغري: األخت الشقيقة مع البنات أو بنات االبن، واأل

 بنات االبن.

(54/10) 

 

 مرياث عصبة املعتق
ذا عدمت عصبة النسب ورث املوىل املعِتق مطلقًا، مث عصبته الذكور، واألقرب يقول بعد ذلك: )إ

 فاألقرب كالنسب( .
نعم على رقيقه ابلعتق، فإذا أنعم عليه أصبح موىًل له، فإذا مات ذلك املوىل هو املعتق؛ وذلك ألنه أ

ق قد مات ورثه أوالده، العتيق وليس له أوالد وال إخوة أحرار ورثه سيده املعتق، فإن كان السيد املعت
 أي: أوالد املعتق، فإن مل يكن له أوالد فإخوة املعتق أو أعمامه أو بنو عمه.

الذكور األقرب فاألقرب، فابن املعتق يقدم على ابن ابن املعتق، وأخو احلاصل: أنه يرثه عصبته 
 تقدمي ابلنسب.املعتق يقدم على عم املعتق، وابن أخ املعتق الشقيق يقدم على العم، وهكذا كال

(54/11) 

 

 التقدمي بَّي جهات العصوبة
وقد ذكران أن العصبة مخس جهات: بنوة، مث أبوة، مث جدودة وأخوة، مث بنو أخوة، مث عمومة وبنوهم، 

خوة يرثون مع اجلد، أما إذا أسقطنا اإلخوة ابجلد، فتكون مث والء، وهي ست جهات إذا قلنا إن اإل
وة واجلدودة جهة، فنقول: البنوة وبنوهم، واألبوة وآابؤهم، واإلخوة اجلهات مخسًا: حيث نعد األب

 وبنوهم، واألعمام وبنوهم، والوالء.
 مث ترتيبهم يف اإلرث على هذا، أي: على ترتيبهم يف التعصيب.

ا كان عند امليت أبناء وآابء وإخوة وأعمام وموال؛ فالعصبة لألقرب فاألقرب: فمن من املعلوم أنه إذ
ن، فإن عدم فابن االبن، فإن مل يكن عندان أبناء وال أبناء أبناء، فالتعصيب لألب، مث ألب فهي لالب



 األب، وهكذا.
الشقيق، مث  فإن عدم األبناء واآلابء فالتعصيب لإلخوة: األخ الشقيق، مث األخ ألب، مث ابن األخ

 ابن األخ ألب.
 العم ألب، مث ابن العم الشقيق، مث فإن عدم اإلخوة وبنوهم فالتعصيب لألعمام: العم الشقيق، مث

 ابن العم ألب.
 مث أعمام األب، مث أعمام اجلد، مث بنوهم وبنو بنيهم وإن نزلوا، فيصري التعصيب ألوىل رجل ذكر.

بن ال يرث مع االبن؛ ألن االبن أقرب، وابن ابن االبن ال فإن احتدت اجلهة قدمنا القريب: فابن اال
األخ ال يرث مع األخ، وابن ابن األخ ال يرث مع ابن األخ، ألن  يرث مع ابن ابن، وكذلك ابن

 التقدمي لألقرب.
وإذا احتدت اجلهة واستووا يف القرب: مثل: إذا كان عندان إخوة أشقاء وإخوة من األب، فاإلرث 

ن التعصيب لألشقاء؛ ألهنم يدلون بقرابتَّي، وكذلك العم الشقيق يقدم على العم لألشقاء، أي أ
ول الناظم: واألخ والعم ألم وأِب أوىل من املديل بشطر النسب شطر النسب: أي الذي ما ألب، يق

 أدىل إال أبب، كأخ من أب، أو عم من أب، فيقدم عليه عم من أب وأم.

(54/12) 

 

 أصول املسائل
ذكر بعد ذلك أصول املسائل، واملراد حساب املسائل، وعرب بعضهم بباب احلساب، فقالوا: 

 ل ومصح: فأصل املسألة: حتصيل أقل عدد خيرج منه فرضها أو فروضها بال كسر.للمسألة أص
 ومصح املسألة: حتصيل أقل عدد تنقسم منه املسألة بال كسر.

أصيل: معرفة أصل املسألة، والتصحيح: معرفة مصح فأصول املسائل، أي: التصحيح والتأصيل، فالت
 املسألة.

(54/13) 

 

 األصول اليت ال تعول
)أن أصول املسائل سبعة: أربعة ال تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو فذكر: 



ت، أليس الزوج له النصف فرضًا، واألخت هلا نصف والبقية من اثنَّي( ، مثال النصفَّي: زوج وأخ
 النصف فرضًا؟ املسألة من اثنَّي، هلا نصف وله نصف.

وعم، فهي من اثنَّي، فتقول: للزوج النصف، وللعم  أو نصف والبقية من اثنَّي: إذا كان عندك زوج
 الباقي وال تقل: للعم النصف، بل يكون له البقية؛ ألنه ليس فرضًا، فهي من اثنَّي.

لثان أو ثلث والبقية من ثالثة( : ثلثان والبقية من ثالثة، إذا كان عندك بنتان وعم، أليس البنتان )وث
 لث، لكن قل: وللعم الباقي، هذا معىن قوله: )وثلثان والبقية( .هلما الثلثان فرضًا؟ ال تقل: وللعم الث

س األختان الشقيقتان هلما )أو ثلثان وثلث( : إذا كان عندك مثالً أختان شقيقتان وأختان ألم، ألي
الثلثان، واألختان ألم هلما الثلث؟ فتقول: أصل املسألة من ثالثة، لألختَّي الشقيقتَّي الثلثان، 

ثلث، وال تقل: الباقي؛ ألنه فرض، فإذا كان يف املسألة ثلثان وثلث، فهي من ثالثة، ولألختَّي ألم ال
 وإذا كان فيها ثلثان وابق فهي من ثالثة.

فيها ثلث وابق من ثالثة( : كأم وأخ، أليس األم هلا الثلث، ألنه ال حيجبها األخ الواحد؟  )وإذا كان
ألخ الباقي، هذا معىن: )ثلثان أو ثلث والبقية من فلألم الثلث، وال تقل: لألخ الثلثان، بل قل: ول

وال فيهما ثالثة( ، يعين: خمرج الثلث من ثالثة، إذا قلت: من اثنَّي، فاالثنان ليس فيهما ثلث، 
 ثلثان، وإذا قلت: من أربعة، فاألربعة ما فيها ثلث، وال ثلثان، فتكون من ثالثة.

وأخ، أليست الزوجة هلا الربع، والباقي لألخ؟ وال )وربع والبقية من أربعة( : إذا كان عندك زوجة 
ربع، فتقول: هي  تقل: له ثالثة أرابع، بل قل: له الباقي، خمرج الربع من أربعة، أما ثالثة فليس فيها

 من أربعة.
وكذلك إذا كان مع الربع نصف: فإذا كان عندك بنت وزوج وأخ، أليس الزوج له الربع والبنت هلا 

أربعة، للزوج الربع واحد من أربعة، والبنت النصف اثنان من أربعة، والباقي النصف؟ فتقول: من 
رضًا، متشياً مع قوله يف احلديث: )وما لألخ، ال تقل: لألخ الربع، لكن قل: له الباقي؛ ألنه ليس ف

 بقي فألوىل رجل ذكر( ، فربع والباقي أو ربع مع النصف، من أربعة.
اثنَّي، وثلثان والبقية من ثالثة، وثلث والبقية من ثالثة، وثلثان  نصفان من اثنَّي، ونصف والبقية من

 وثلث من ثالثة.
مثانية، فإذا كان عندك ابن وزوجة، أليس الزوجة  مثن والبقية من مثانية، وكذلك مثن ونصف والبقية من

 هلا الثمن؟ فتقول: للزوجة الثمن، وال تقل: لالبن سبعة أمثان، لكن قل: له الباقي.
ان عندك زوجة وبنت وعم، فللزوجة الثمن واحد من مثانية، والبنت هلا النصف أربعة من مثانية، فإذا ك

 باقي.العم ال تقل: له ثالثة أمثان، وقل: له ال
فهذه أربعة أصول: أصل اثنَّي، وأصل ثالثة، وأصل أربعة، وأصل مثانية؛ فأصل اثنَّي يكون عادالً 



 امه بقدر فروضه، كزوج وأخت، هذا أصل اثنَّي.ويكون انقصاً وال يعول، عاداًل: أي سه
وأما: زوج وعم فهذا يسمى انقصًا؛ ألن فيه ابقيًا؛ حيث بقي بعد النصف فرض تعصيب، فهذا 

 ناقص.ال
 أما الثالثة: فإنه يكون عاداًل، ويكون انقصًا، فعاداًل: إذا كان عندك أختان شقيقتان وأختان ألم.

لألم الثلث والباقي للعم، وكذلك بنتان وأخ انقص، للبنتَّي وأما إذا كان أم وعم، فهو انقص؛ 
 الثلثان، واألخ له الثلث تعصيبًا.

ال انقصاً وال يكون عاداًل، وال يكون عائاًل، الناقص: هو وأما أصل مثانية وأصل أربعة، فال يكون إ
كان أصل   الذي يبقى فيه شيء بعد صاحب الفرض، وال ميكن فيه أن تستغرق الفروض الرتكة، إذا
 أربعة فيه فرضان ربع ونصف وابق، وأصل مثانية فيه مثن ونصف وابق، فال يكون عاداًل.

وثلثَّي، ونصف ونصف، والناقص: هو الذي سهامه  العادل: هو الذي سهامه بقدر فروضه، كثلث
 أقل من فروضه، كنصف وربع وابق، أو مثن ونصف وابق.

ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثَّي أو ثلث أو سدس قال رمحه هللا تعاىل: ]وثالثة تعول، وهي 
 من ستة، وتعول إىل عشرة شفعاً ووتراً.

 ، وتعول إىل سبعة عشر وتراً.وربع مع ثلثَّي أو ثلث أو سدس من اثين عشر
 ومثن مع سدس أو ثلثَّي أو مها من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إىل سبعة وعشرين.

 عصبة، رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجَّي. وإن فضل عن الفرض شيء وال
، وإن وإذا كانت الرتكة معلومة، وأمكن نسبة سهم كل وارث من املسألة، فله من الرتكة مثل نسبته

شئت ضربت سهامه يف الرتكة، وقسمت احلاصل على املسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته 
 على غري ذلك من الطرق[ .

يقسم املواريث حباجة إىل احلساب، واحلساب فن واسع توسع فيه احلاسبون الذي يقسم الرتكات و 
الدراسية، ولكن هاهنا ذكروا  وأطالوا فيه، وذكروا فيه مسائل كثرية يقرؤها الطالب يف املراحل

حساب املواريث وهو تصحيحها وأتصيلها، واملؤلف هنا اقتصر على التأصيل ومل يذكر التصحيح؛ 
سع فيه الذين ألفوا يف الفرائض مفردًا، ففي رسالة الشيخ ابن ابز رمحه هللا وذلك لطوله، وقد تو 

 عن أصل املسألة، مث يبحثون بعد ذلك )الفوائد اجللية( التوسع يف احلساب، حيث يبحثون فيه أوالً 
 عن تصحيحها.

(54/14) 

 



 األصول اليت تعول
ر، فإذا جاءتك مسألة فانظر ماذا فيها ذكران أن التأصيل: حتصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بال كس

ن عندك أب وابن فليس فيها إال فرض من الفروض واجعلها من خمرج ذلك الفرض، فإذا كا
 السدس، ففي هذه احلال تقول: هي من ستة؛ لألب السدس والباقي لالبن.

انية، وإذا كان عندك ابن وزوجة؛ فليس فيها فرض إال الثمن، فتقول: للزوجة الثمن واحد من مث
 والباقي لالبن، فتجعلها من خمرج الثمن.
من ستة، والثلث من ثالثة، والربع من أربعة، والنصف من وخمرج الثمن من مثانية، وخمرج السدس 

 اثنَّي.
مث يوجد بعض املسائل فيها فرضان من نوعَّي، فهذه الفروض هي اليت تعول، وقد ذكر أهنا ثالثة، 

 ن نوعَّي.عالمتها: ما فيها فرضان فأكثر م
رج الثلثان من األول: أصل ستة: إذا كان يف املسألة نصف وثلثان، فمخرج النصف من اثنَّي، وخم

ثالثة، فتضرب اثنَّي يف ثالثة فتكون من ستة، فإذا كان عندك زوج وأختان، فالزوج له النصف، 
تان هلما أربعة، واألختان هلما الثلثان، فهي من ستة، وإذا حسبتها وجدت أن الزوج له ثالثة، واألخ

 وعالت إىل سبعة.
نصف، وخمرج النصف من اثنَّي، واألم هلا وكذلك إذا كان عندك زوج وأم وعم، أليس الزوج له ال

الثلث، وخمرج الثلث من ثالثة، فتضرب اثنَّي يف ثالثة بستة، فتقول: للزوج النصف، ولألم الثلث، 
 والباقي للعم واحد من ستة.

ق، كما إذا كان عندك جدة وعم فهي من ستة، للجدة السدس كذلك إذا كان فيها سدس واب
 والباقي للعم، فهذه الستة.

ذا األصل )يعول إىل عشرة شفعاً ووترًا( ، فعندان مثاًل: زوج وأختان من ستة، الزوج له ثالثة، ه
 واألختان هلما أربعة، فعالت إىل سبعة.

، حيث رفعت إليه مسألة فيها زوج وأخت وذكروا أن أول ما وجد العول يف عهد عمر رضي هللا عنه
صيب األم؟ فقالوا: ال بد أن تعول املسألة، وأم، الزوج له النصف، واألخت هلا النصف، أين ن

فجعلوها من ستة؛ ألن خمرج الثلث من ثالثة، وخمرج النصف من اثنَّي، فهي من ستة، مث حسبوا 
ألم الثلث اثنان، فعالت إىل مثانية، سهامهم: للزوج ثالثة من ستة، ولألخت ثالثة من ستة، ول

 فقسموا املال من مثانية.
وأختان شقيقتان وأختان من األم، أليس الزوج له النصف ثالثة من ستة،  كذلك إذا كان عندك زوج

واألختان الشقيقتان هلما الثلثان أربعة، واألختان من األم هلما الثلث اثنان، فإذا حسبتها فهي تسعة: 



 اثنان، عالت إىل تسعة.أربعة وثالثة و 
من األم هلما اثنان، والزوج له ثالثة، فإن كان معهم أم عالت إىل عشرة؛ ألن األم هلا واحد، واإلخوة 

واألخوات الشقائق هلن أربعة، واحد واثنان وثالثة وأربعة، اجلميع عشرة، هذا منتهى عوهلا شفعاً 
 ووتراً.

ثلثَّي أو مع ثلث أو مع سدس، فمخرج الربع من  الثاين: أصل اثين عشر: إذا كان عندك ربع مع
 ت ثالثة يف أربعة ابثين عشر.أربعة، وخمرج الثلث من ثالثة، فإذا ضرب

وإذا كان فيها سدس فمخرج السدس من ستة، وخمرج الربع من أربعة، وبينها موافقة؛ ألن األربعة 
 أربعة ابثين عشر، أو فيها نصف والستة فيها نصف، فإذا أخذت نصف الستة ثالثة، وضربته يف

 اثين عشر. أخذت نصف األربعة اثنَّي، وضربتها يف ستة ابثين عشر، فهذا أصل
فأصل اثين عشر ال بد أن يكون فيه ربع، ومع الربع ثلث أو ثلثان أو سدس، وهذا األصل يعول 

قصاً أو ثالث مرات، فأصل ستة يكون عادالً وانقصاً وعائاًل، وأما أصل اثين عشر فال يكون إال ان
العائل هو الذي يكون عائاًل، وال يكون عاداًل، وتقدم أن العادل هو الذي فروضه بقدر سهامه، وأن 

 فيه الزايدة، وأن الناقص ما ينقص عن سهامه.
فينقص أصل اثين عشر فيكون أحد عشر، فيما إذا كان عندك زوج وبنتان وعم، فالبنتان هلما الثلثان 

الثة، فهذا انقص، ويبقى واحد للعم، فإن كان مع البنتَّي والزوج أم عالت إىل مثانية والزوج له الربع ث
ر؛ ألن لألم السدس اثنان فتكون ثالثة عشر، فإن كان معهم أب عالت إىل مخسة عشر: ثالثة عش

 لألب اثنان، ولألم اثنان، وللزوج ثالثة، وللبنات مثانية، فهذه مخسة عشر.
ألة تسمى أم الفروج، وتسمى الدينارية، وهي: إذا كان عندك مثان وأما عوهلا إىل سبعة عشر ففي مس

لثان مثانية، وأربع أخوات ألم، هلن الثلث أربعة، فهذه اثنا عشر، وثالث أخوات شقائق، هلن الث
زوجات، هلن الربع ثالثة، وجداتن هلما السدس اثنان، فثمانية وأربعة اثنا عشر، وثالثة مخسة عشر، 

 واثنان سبعة عشر.
م من سبعة وتسمى الدينارية؛ ألن كل واحدة أخذت سهمًا، فاألخوات الشقائق مثان، وهلن مثانية أسه

عشر، واألخوات ألم أربع وهلن أربعة أسهم من سبعة عشر، والزوجات هلن الربع وهن ثالث، ثالثة 
ا أسهم من سبعة عشر، واجلداتن هلما السدس اثنان من سبعة عشر، فبلغت إىل سبعة عشر، هذ

 عوهلا.
 يذكروا الثمن مع الثالث: أصل أربعة وعشرين: إذا كان فيهما مثن مع سدس، أو مثن مع ثلثَّي، ومل

الثلث؛ وذلك ألن الثمن ال يكون إال للزوجة عند وجود الولد، والثلث ال يكون إال لألم أو لإلخوة 
الولد، فإذا كان فيها  من األم، وإذا أخذت األم الثلث أو اإلخوة ألم فال يكون ذلك إال مع عدم



الولد يسقطهم، فال جيتمع الثمن مع ولد مل يكن هلا الثلث، بل يكون هلا السدس، وأما اإلخوة ألم ف
الثلث، فاحلاصل: أن الثمن مع السدس، أو الثمن مع الثلثَّي، من أربعة وعشرين، وهي أيضاً ال 

 تكون إال انقصة أو عائلة.
نتان هلما الثلثان ستة عشر، والزوجة هلا الثمن ثالثة، فهذه تسعة مثاًل: عندك بنتان وزوجة وعم؛ الب

 اصب، فهذه انقصة.عشر، يبقى مخسة للع
فإن كان معهم أم، فاألم هلا السدس، فتعطي البنتَّي الثلثَّي ستة عشر، واألم السدس أربعة، هذه 

 كر.عشرون، والزوجة الثمن ثالثة هذه ثالثة وعشرون، ويبقى سهم أيخذه أوىل رجل ذ 
أن علياً سئل وهو  أما مسألة العول، فتعول مرة واحدة بثمنها، وذلك يف املسألة املنربية، وقد ذكران

 على املنرب، عن رجل خلف أبوين وبنتَّي وزوجة؟ فقال: صار الثمن تسعاً.
 يعين: أفتاهم يف أثناء خطبته.

سبعة وعشرين، فال يكون  صار الثمن تسعًا، أي: عالت إىل سبعة وعشرين، فالثمن ثالثة، وهي من
طي األبوين مثانية، كل واحد أربعة، مثناً وإمنا يكون تسعًا، ذلك أبنك تعطي البنات ستة عشر، وتع

 والزوجة هلا الثمن ثالثة، فتعول إىل سبعة عشر، وتسمى البخيلة؛ ألهنا ما عالت إال مرة.

(54/15) 

 

 الكالم على العول
لسهام ونقص يف األنصباء، يعين: بدل ما كانت املسألة من أربعة نشري إىل أن العول هو: زايدة يف ا

كانت الزوجة أتخذ الثمن ما أخذت إال   وعشرين زادت إىل أن صارت سبعة وعشرين، فبدل ما
 التسع.

وكذلك يف أصل ستة، إذا كان فيها نصف ونصف وثلث، فالنصف ثالثة للزوج، فما حصل له إال 
خت ما حصل هلا إال ثالثة أمثان، والثلث لألم ما حصل هلا إال مثنان ثالثة أمثان، والنصف اآلخر لأل

 أي ربع، فزادت السهام ونقصت األنصباء.
ول من أفىت به عمر رضي هللا عنه ملا وقعت هذه املسائل، فاضطر إىل أن يقول ابلعول، مث إن ابن وأ

ان هناك ازدحام فيقول: عباس أنكر العول بعد ذلك، وجعل النقص على من يرثون ابلتعصيب، إذا ك
أم، النقص على من يرثون ابلتعصيب كما لو كانوا عصبة، ففي هذه املسألة اليت هي زوج وأخت و 

جيعل النقص على األخت، يقول: لو كان بدهلا أخ ما عالت املسألة، أي: إذا كان عندان زوج وأخ 



أخته أكثر منه؟ فتأخذ النصف  وأم: فالزوج له النصف، واألم هلا الثلث، والباقي لألخ، فكيف تكون
صيب، فإذا كان  وهو ال أيخذ إال السدس، ولو كان معها فإنه يعصبها، أي: ينقلها إىل اإلرث ابلتع

كذلك فكيف أيخذ الذكر أقل من األنثى؟ فجعل النقص على األخت! وكذلك على البنت، أو على 
لسدس كاماًل، والزوجة الثمن كاماًل، البنات يف مسألة املنربية، يقول: نعطي كل واحد من األبوين ا

 أخوهن ما عالت املسألة.والباقي جنعله للبنات، ولو كان أقل من الثلثَّي؛ وذلك ألنه لو كان معهن 
لو كان عندان أم وأب وزوجة وبنتان وابن ما عالت املسألة، بل يكون الباقي للبنتَّي وأخيهن، ولو كان 

ل يكون الباقي لالبنَّي، فكيف تكون البنتان مرياثهن أكثر من بدل البنتَّي ابنَّي ما عالت املسألة، ب
ظاهر كـ ابن حزم فأنكروا العول، روي عن أخويهن؟ هذا مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه أهل ال

ابن عباس أنه قال: )إن الذي أحصى رمال عاجل عدداً مل جيعل يف املال نصفاً ونصفاً وثلثًا، فهذان 
ن الثلث؟ فقيل له: ملاذا مل تقله يف زمن عمر؟ فقال: إن عمر كان مهيباً النصفان أخذا املال، فأي

 فهبته( .
 ولعله جتدد له فكر.

 كروا هنا التصحيح فريجع يف التصحيح إىل رسالة الشيخ الفوائد اجللية، وكذلك إىل غريها.مث ما ذ 
تصحيح إمنا حيتاج وتصحيح املسائل هو حتصيل أقل عدد تنقسم منه الرتكة بال كسر، وذكروا أن ال

إليه إذا انكسر سهام فريق عليهم، فيحتاج إىل تصحيحها، والكالم عليه يطول، وقد أطالوا فيه 
 وتوسعوا.

(54/16) 

 

 الكالم على الرد
ذكر املؤلف بعد ذلك الرد، قال: )وإن فضل عن الفرض شيء وال عصبة، رد على كل بقدر فرضه 

 ما عدا الزوجَّي( .
ايدة يف األنصباء، وقد نظمه أحد العلماء، وأحلقه أببيات و نقص يف السهام وز الرد عكس العول: وه

الرحبية، يف األبيات اليت يقول فيها: إن أبقت الفروض بعض الرتكه وليس مث عاصب قد ملكه فرده 
ملن سوى الزوجَّي من كل ذي فرض بغري مَّي فريد ملن سوى الزوجَّي، فإذا مل يكن عندك إال بنتان، 

 أتخذان املال فرضاً وردًا، وتكون املسألة من اثنَّي، وإن كان عندك ك عصبة، فإن البنتَّيوليس هنا
بنتان وأم، فاألصل من ستة، أليس البنتان هلما الثلثان أربعة، واألم هلا السدس واحد، اجلميع مخسة؟ 



 فتقول: املسألة من مخسة، يعين: أخذهتا من أصل ستة.
بة، أليس األختان من أم هلما الثلث اثنان وأم، وليس هناك عص وكذلك لو كان عندك أختان من أم،

من ستة، واألم هلا السدس واحد من ستة، جمموع سهامهم ثالثة، فرتد املسألة إىل ثالثة، فبدل ما  
كانت األم أتخذ السدس؛ لوجود اجلمع من اإلخوة أخذت الثلث، وبدل ما كان األختان من أم 

 فهذا هو الرد. أتخذان الثلث أخذات الثلثَّي،
كان املوجود صنفاً واحدًا، كما لو كان عندك بنت واحدة، فاملال كله هلا فرضاً وردًا، أو بنتان   فإن

فاملال هلما كله فرضاً وردًا، أو أخ من األم، فاملال كله له فرضاً وردًا، أو أخوان من أم أيخذان املال 
قتان أيخذان املال كله فرضاً ردًا، أو أختان شقيفرضاً وردًا، أو أخت شقيقة فاملال كله هلا فرضاً و 

 وردًا.
فإذا كان عندك أخت شقيقة هلا ثالثة من ستة، وأخت من األب هلا واحد من ستة، تكملة الثلثَّي، 
 فاجلميع أربعة، تقسم املال على أربعة، وتقول: هلما املال فرضاً وردًا، ترده عليهما بقدر سهامهما.

ا النصف ثالثة من ستة، وبنت االبن هلا واحد تكملة ابن وأم، البنت هل وكذلك البنات: بنت وبنت
الثلثَّي سدس، واألم هلا السدس، اجلميع مخسة، تقسم املال على مخسة فرضاً وردًا، فتقول: كأن 
البنت أخذت ثالثة أمخاس، وبنت االبن أخذت مخسًا، واألم أخذت مخسًا، فمعىن فرضاً ورداً أنه 

هل يرد عليهما؟ أما الزوجان فبعض العلماء قال: يرد  روضهم، إال الزوجانيرد عليهم بقدر ف
عليهما، فيدخل الرد عليهما كما يدخل العول، فإن العول نقص والرد زايدة، فلماذا يضرمها العول 

وال ينتفعان ابلرد؟ فرجح شيخ اإلسالم أنه يرد على الزوجَّي، وتبعه ابن سعدي يف فتاواه، يعين: رجح 
 د على الزوجَّي.أنه ير 
 ن اجلمهور: على أنه ال يرد عليهما.ولك

فإذا كان عندك زوج وعندك بنت، أليس الزوج له الربع، والبنت هلا النصف؟ فتقول: الزوج له الربع 
 واحد من أربعة، والبنت هلا النصف اثنان من أربعة، وهلا الباقي ردًا، فتأخذ البنت ثالثة أرابع.

إذا كان عندك بنتان هلما الثلثان، وزوج له الربع، ساب فإنك حتسبها، فوإذا كان املسألة فيها ح
فالزوج أيخذ ربعه من أصل أربعة، والبنتان أيخذان الثلثَّي من أصل ثالثة، فتكون املسألة من خمرج 

 الربع الذي هو أربعة، وأما البنتان فلهما الباقي فرضاً وردًا، يعين: بدل ما كان هلن الثلثان أخذن ثالثة
 هلا سدس والبنت هلا نصف وهكذا. -مثالً -ن خيتلفن: فبنت االبن أرابع، ومعلوم أهن

(54/17) 

 



 قسمة الرتكات
بقية الفصل فيه قسمة الرتكة، ذكر الشيخ ابن ابز يف الفوائد قسمة الرتكة وتوسع فيها، وذكروا أن 

، وأمكن نسبة سهم كل وارث انت الرتكة معلومةقسمة الرتكة أسهل ما تقسم به بطريقة النسبة، إذا ك
من املسألة، فله من الرتكة مثل نسبته، هذه طريقة النسبة، صورة ذلك: إذا قلنا: عندان زوج وأخت: 
 فالزوج له النصف من املسألة، فله النصف من الرتكة، واألخت هلا نصف املسألة، فلها نصف الرتكة.

نسبة سهام الزوج ثالثة أمثان من املسألة، فله  مثانية، فنقول: وإذا كان معهما أم عالت املسألة إىل
ثالثة أمثان الرتكة، فالرتكة إذا كانت تنقسم ابألجزاء قسمت، كالنقود تنقسم ابألجزاء، فتجعلها أثالاثً 

 أو أمثاانً أو حنو ذلك، وتعطي كل واحد من الورثة بقدر نسبته.
و حنو ذلك، ففي هذه احلال تنقسم ابلنسبة، متار أو ابألذرع أوإن كانت عقاراً فإهنا أيضاً تنقسم ابأل

 فيقال: هلذا ربع الرتكة؛ ألنه يستحق ربع املسألة.
هناك طريقة أخرى وهي: أن تضرب سهامه يف الرتكة وتقسم احلاصل على املسألة، فما خرج فهو 

، ضربت الثالثة الرتكة مثالً مائةنصيبه: فإذا كان للزوج مثالً ثالثة أسهم، تضرهبا يف الرتكة، فإذا كانت 
يف الرتكة أصبحت ثالمثائة، فتقسم احلاصل الذي هو ثالمثائة، على املسألة الذي هو مثانية، فما خرج 

 فهو نصيب الزوج وهكذا.
وإن شئت قسمته على غري ذلك من الطرق؛ فهناك طريقة أخرى تسمى طريقة القرياط الذي هو 

سمون الرتكة على أربعة وعشرين سهمًا، مث مى ثلث الثمن، فيقسهم من أربعة وعشرين سهمًا، يس
 يعطون كل واحد نسبته من هذه القراريط.

وهناك بعض املؤلفات اليت تذكر فيها اجلداول، مثل عمدة الباحث لـ ابن رشيد، يذكر فيها يف اجلزء 
 األول قسمة الرتكات، واجلدول يبَّي نسبة كل واحد، فننتهي من هذا.

(54/18) 

 

 [55ت ]شرح أخصر املختصرا
مما اختلف فيه العلماء يف الفرائض: توريث ذوي األرحام، وقد استدل بعض العلماء على توريثهم 

 ة من أدلوا به، وقد فصل العلماء فيهم ويف مرياثهم.أبدلة، وجعلوا مرياثهم بطريقة تنزيلهم منزل
حظ، ويعطى الورثة ومن مسائل املواريث: املرياث ابلتقدير، وهو مرياث احلمل وحنوه، فيوقف له األ

 اليقَّي.



(55/1) 

 

 مرياث ذوي األرحام
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: يف ذوي األرحام.

م، وهم أحد عشر صنفًا: ولد البنات لصلب أو البن، وولد األخوات، وبنات اإلخوة، وبنات األعما
دلت أبب بَّي أمَّي، أو أب وولد ولد األم، والعم ألم، واألخوال، واخلاالت، وأبو األم، وكل جدة أ

 أعلى من اجلد، ومن أدىل هبم.
 وإمنا يرثون إذا مل يكن صاحب فرض وال عصبة، بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وذكرهم كأنثاهم.

 هلم.ولزوج أو زوجة معهم فرضه بال حجب وال عول، والباقي 
ة أو تنفس يسريين أو فصل: واحلمل يرث ويورث إن استهل صارخًا، أو وجد دليل حياته سوى حرك

اختالج، وإن طلب الورثة القسمة وقف له األكثر من إرث ذكرين أو أنثيَّي، ويدفع ملن ال حيجبه 
 ع.إرثه كاماًل، وملن ينقصه اليقَّي، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئاً رج

 ارة.ومن قتل مورثه ولو مبشاركة أو سبب مل يرثه؛ إن لزمه قود أو دية أو كف
 وال يرث رقيق وال يورث، ويرث مبعض ويورث، وحيجب بقدر حريته[ .

عندان فصل يف ذوي األرحام: ذوو األرحام: هم الذين ليسوا عصبة وليسوا من أصحاب الفروض، 
فذهب اإلمام أمحد إىل أهنم أوىل من بيت املال، فإذا مل  وإمنا هم من األقارب، واختلف يف توريثهم:

  أهل تعصيب ولو بعيدين ورثنا ذوي األرحام.يكن أهل فروض وال
[ ، 75وقد استدل على توريثهم بقول هللا تعاىل: }َوأُْوُلوا اأَلْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىَل ِببَـْعٍض{ ]األنفال:

، فهم أوىل من بيت املال، أو أوىل من املوايل البعيدين  فإهنا صرحية يف أهنم يستحقون مال قريبهم
 و حنوهم.كموىل املواالة أ

وقد يستدل أيضاً على توريثهم حبديث ورد بلفظ: )اخلال وارث من ال وارث له( ، مع أنه ليس من 
 العصبة، وليس من ذوي الفروض.
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 أصناف ذوي األرحام
وقد ذكر املصنف أن ذوي األرحام أحد عشر صنفًا: الصنف األول: ولد البنات للصلب، ذكوراً 

 بن.وإاناًث، أو ولد بنت اال
 يرث، وبنتها ال ترث، وهي بنت البنت، وكذلك بنت االبن ترث، ولكن فالبنت ترث، ولكن ابنها ال

 ابنها وهو ابن بنت االبن ال يرث، وبنت بنت االبن ال ترث، فيكونون من ذوي األرحام.
تها الثاين: ولد األخوات: فاألخت ترث، ولكن ولدها ال يرث: فاألخت الشقيقة ترث، أما ابنها وبن

، وبنتها ال ترث، وابنها ال يرث، أي أن األخت الشقيقة واألخت ألب فال يراثن، واألخت ألب ترث
 ال يرث أوالدمها، فيكونون من ذوي األرحام ذكوراً وإاناثً.

 الثالث: بنات اإلخوة: فاألخ يرث، وابن األخ، ولكن بنت األخ ال ترث، فتكون من ذوي األرحام.
 ولكن بنت العم ال ترث.والعم يرث وابنه يرث، 

ن األم يرث، وكذلك األخت من األم ترث، لكن أوالد األخ من األم أو األخت من األم ال واألخ م
 يرثون، فيكونون من ذوي األرحام.

والعم ألم، أي: أخ األب من األم، وهو عم امليت ولكن أخو أبيه من األم؛ أوالده يكونون أيضاً من 
 ذوي األرحام.
 .يرثون، ويكونون من ذوي األرحامواألخوال ال 

 واخلاالت من ذوي األرحام.
 واجلد أبو األم من ذوي األرحام.

 وكل جدة أدلت أبٍب بَّي أمَّي، أو أبٍب أعلى من اجلد، ومن أدىل هبم من ذوي األرحام.
 فهؤالء أحد عشر: األول: ولد البنات.

 والثاين: ولد األخوات.
 والثالث: بنات اإلخوة.

 ات العم.والرابع: بن
 م.واخلامس: ولد ولد األ
 والسادس: العم ألم.

 والسابع: اخلال.
 والثامن: اخلالة.

 والتاسع: اجلد أبو األم.



 والعاشر: كل جدة أدلت أبٍب بَّي أمَّي، أو أب أعلى منهم.
 واحلادي عشر: من أدىل هبؤالء.
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 توريث ذوي األرحام ابلتنزيل
 يكن هناك أصحاب فروض، وال أصحاب عصبة.مىت يرثون؟ يقول: يرثون إذا مل 

بنت بنت حجبت بنت بنت ابن، أو وكيف يرثون؟ ويرثون ابلتنزيل: أي: ننزهلم مكان من أدلوا به ك
عمة قد حجبت بنتاً لعم فريثون ابلتنزيل، فإذا كان عندك بنت بنت وبنت بنت ابن، فبنت البنت 

ل منزلة بنت ابن فتأخذ السدس، فتعطيهما تنزل منزلة البنت فتأخذ النصف، وبنت بنت ابن تنز 
 هو التنزيل. املال فرضاً وردًا، هذه مبنزلة أمها، وهذه مبنزلة أمها، هذا

كذلك إذا كان عندك بنت أخت شقيقة وبنت أخت من األب ففي هذه احلال: بنت الشقيقة هلا 
 ما من أربعة.النصف، وبنت األخت من األب هلا السدس، فيكون املال من أربعة، يقسم عليه

 ولو كان هناك مجاعة أدلَّي بواحدة فلهن فرضها.
ة، وأربعة أبناء أخت من األب، فبنات أو أبناء الشقيقة فإذا كان عندك مثالً ثالث بنات أخت شقيق

هلن النصف، وبنات أو أبناء األخت من األب هلن السدس، فريثون ابلتنزيل، فتعطي هؤالء سهمًا، 
 من األب، وهؤالء ثالثة، فهذا معىن التنزيل. وهم الذين أدلوا ابألخت

ا أتخذ املال كله، تقول: أان مبنزلة أيب، فإن وبنات اإلخوة مبنزلة اإلخوة: فإذا كان عندك بنت أخ فإهن
أيب لو كان موجوداً ألخذ املال كله، فتنزل منزلة أبيها، وبنت العم تنزل منزلة العم؛ لكن إذا كان 

نت األخ حتجب بنت العم، تقول: إن والدي حيجب والدِك، أي: األخ عندك بنت أخ وبنت عم: فب
 ن بنت العم.يسقط العم، فيكون املال لبنت األخ دو 

وكذلك مثالً إذا كان عندك بنت بنت، وعندك بنت أخ ألم، أليس البنت تسقط األخ ألم؟ فكذلك 
 بنت البنت تسقط بنت أخ ألم، تقول: أمي تسقط أابِك، فأنت ساقطة، نعم.

هذه تقول: أان بنت أخ امليت من أمه، أي: أيب أخوه من أمه، لكن هذه تقول: أان بنت بنته، فبنت 
 أقرب، فتسقط ابن أخ ألم. البنت

العمة: العمات أيضاً يدلَّي ابألب، واخلاالت يدلَّي ابألم، فإذا كان عندك عمة وخالة، فافرض أن 
 هلا مرياث األم، فتعطي هذه الثلث وهذه الثلثَّي. عندك أابً وأمًا، فالعمة هلا مرياث األب، واخلالة



أخته من أبويه، أي: شقيقة، وكذلك أخت  وإذا كان عندك عمتان، عمة أخت للميت من أبيه، وعمة
األم شقيقة وأختها من األب؛ ففي هذه احلال الثلث الذي للخاالت يقسم أرابعاً بينهما، والثلثان 

من األب واحد، ولليت من الشقيقة ثالثة، كما لو كان مرياثهم،  اللذان للعمات يقسمان أرابعًا: لليت
 هذا معىن: تنزيلهم منزلة من أدلوا به.
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 مرياث ذكور ذوي األرحام وإانثهم
قوله: )ذكرهم كأنثاهم( يعين: إذا كان عندك أوالد بنت، البنت أتخذ النصف وأتخذ املال كله إذا مل 

وداً هلا مخسة أبناء ومخس بنات، فيقسم املال بينهم على عدد جيكن وارث إال هي، فإذا كان مو 
 رءوسهم للذكر مثل حظ األنثى، ملاذا؟ ألهنم يرثون ابلرحم اجملردة.
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 مرياث أحد الزوجَّي مع ذوي األرحام
إذا كان معهم زوج أو زوجة، فإن كالً من الزوجَّي أيخذ فرضه كامالً بال حجب وال عول، والباقي 

 هلم.يكون 
ندك عمة وخالة، فتقول: الزوج له النصف، والعمة واخلالة هلما الباقي فإذا كان عندك زوج، وع

نقسمه أثالاًث، للخالة ثلثه وللعمة ثلثاه؛ ألن األب أيخذ سهمَّي واألم أتخذ سهمًا، فأنت أيتها العمة 
 لك نصيب األب، وأنت أيتها اخلالة لك نصيب األم.

 النصف بَّي العمة واخلالة أثالاًث. اًل، وقسمنا الباقي الذي هوفأعطينا الزوج النصف كام
وكذلك لو كان عندان زوجة أعطينا الزوجة الربع كاماًل، وأعطينا الثالثة األرابع للعمة واخلالة، للعمة 
مرياث األب، وللخالة مرياث األم، فإن كان عمات وخاالت، فمرياث األب للعمات، ومرياث األم 

 للخاالت بينهن، وهكذا.الذي هو الثلث 
ظم الرحيب مل يذكر ابب الرد، وال ذكر ابب ذوي األرحام؛ ألن الشافعية ال يورثون ذوي األرحام النا

 وال يردون، وإمنا جيعلون املرياث لبيت املال إذا زاد.
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 مرياث احلمل
 يف رسالته، منها: مرياث وقد ذكر العلماء أبواابً مل يذكرها املؤلف هنا، وقد ذكرها الشيخ رمحه هللا

 واحلرقى وحنوهم، وقد توسع العلماء يف ذكرهم.املفقود، ومرياث اخلنثى املشكل، ومرياث الغرقى 
هنا ذكر مرياث احلمل، قال: )احلمل يرث ويورث إن استهل صارخًا( : إذا مات رجل وله امرأة 

د حياً واستهل صارخاً أعطي حامل، فإن هذا احلمل يرث، ولكن يوقف املال حىت يولد، فإذا ول
 نصيبه من املرياث كإخوته.

دليل حياته، سوى حركة يسرية أو تنفس يسري، أو اختالج( ، وحركة وكذلك إذا ولد )ووجد 
االختالج: هي اضطراب اللحم، يعين: أنه قد خيرج ميتاً فيتحرك حلم فخذه؛ ذلك ألنه ملا خرج من 

على حياة، فال بد أن يولد حيًا؛ أبن يستهل صارخًا، أو  مكان ضيق فقد خيتلج اللحم، وال يدل ذلك
لى حياته، أو يتحرك حركة ظاهرة تدل على حياته، مث إذا ولد حياً مث مات ولو يتنفس تنفساً يدل ع

بعد دقيقة أو دقائق، فإن مرياثه لورثته، فيجعل له نصيب من هذا املال ويقسم على ورثته الذين 
 يرثونه لو كان من األحياء.

أنثيَّي، يقول الناظم: إذا طلب الورثة القسمة قبل أن يولد احلمل وقف له األكثر من إرث ذكرين أو 
وإن يك يف مستحق املال خنثى صحيح بَّّي اإلشكال فاقسم على األقل واليقَّي حتظ حبظ القسم 

 والتبيَّي مث يقول: وهكذا حكم ذوات احلمل يعين: أنه يبين على اليقَّي.
ود حكم اخلنثى إن ذكراً يكون أو هو أنثى وهكذا حكم ذوات احلمل فابن على واحكم على املفق

يقَّي واألقل فصورة ذلك: إذا مات رجل وله ابن وله زوجة حامل، ففي هذه احلال إذا طلب الورثة ال
القسم نوقف للحمل مرياث ذكرين؛ ألنه أكثر من مرياث أنثيَّي، فمرياث الذكرين يف هذه احلال 

ث، وإن ولد ابلنسبة للزوجة ال ندري هل يولد حياً أو يولد ميتًا، فإن ولد حياً فإنه ير أكثر، فنقول: 
ميتاً فإنه ال يرث، الزوجة هلا الثمن ال يزيد وال ينقص، وأما االبن فإنه إن كان أنثى فله ثلثا الباقي، 

للحمل أن نقدره  وإن كاان أنثيَّي فله نصف الباقي بعد الزوجة، وإن كاان ذكرين فله الثلث، فاألحظ
ميت عن امرأة حامل وأبوين، إذا قدرانه ذكرين ال أنثيَّي، مىت يكون مرياث األنثيَّي أكثر؟ إذا مات 

ذكرين ورث ثالثة عشر من أربعة وعشرين، وإذا قدرانه أنثيَّي ورث ستة عشر من أربعة وعشرين 
ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، أي: إذا عائلة إىل سبعة وعشرين، فنقدره أنثيَّي؛ ألهنما أكثر إراًث، مث إذا 

ألنثى ال ترث إال النصف اثين عشر، وحنن وقفنا هلا ستة عشر، قدرانه أنثيَّي مث ولد وإذا هو أنثى، فا



فرتث نصيبها وترد الباقي على األب، وإذا قدرانه أنثيَّي وقفنا ستة عشر، مث ولد ذكر أو ذكران يف 
األبوين ما نقصهما؛ ألننا نقصنا األبوين ونقصنا الزوجة، هذه احلال أيضاً أيخذ نصيبه، ويرد على 

 ها عول.وجعلنا املسألة في
يقول: )ويدفع ملن ال حيجبه إرثه كاماًل، وملن ينقصه اليقَّي( : الذي ال حيجبه كاألم فإنه ال حيجبها، 

قف للحمل، لوجود الذكر، والزوجة ال حيجبها، لوجود الفرع الوارث، فيدفع هلما نصيبهما والباقي يو 
 وهو األكثر كما ذكران.
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 مرياث القاتل والرقيق
بقي مسألة القتل: ذكران فيما تقدم أن من قتل مورثه فإنه ال يرثه، ولو مبشاركة أو بسبب، وعالمة 

 دم.ذلك: إذا لزمه قود أو دية أو كفارة كما تق
الذي نصفه حر ونصفه رقيق يرث كذلك ذكران فيما تقدم أن الرقيق ال يرث وال يورث، وأن املبعض 

 ويورث وحيجب بقدر ما فيه من احلرية.
 انتهى كتاب الفرائض، وننتقل إىل كتاب العتق إن شاء هللا.
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 [56شرح أخصر املختصرات ]
من مميزات الشريعة اإلسالمية: معاملة الضعفاء ابحلسىن، ومن ذلك رفقها ابلعبيد، وحثها على 

 تغاء وجه هللا تعاىل.ه املسلمون وعملوا به ابعتقهم، وهذا أمر طبق
ومن العجب أن نسمع من الكفار اليوم الطعن على اإلسالم بقضية الرق، وهم يسرتقون األحرار، 

 ويقتلون النساء واألطفال، ويستخدمون من ليس منهم يف أشق األعمال وأنكرها ظلماً وعدوااًن.
، وأمهات األوالد، والوصية أحكام الكتابة، والتدبريوالعتق له أحكام كثرية اهتم هبا اإلسالم، ك

 ابلعتق، وغري ذلك مما بينه العلماء والفقهاء.
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 مقدمات ألحكام العتق
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]كتاب العتق.

يسن عتق من له كسب ويكره ملن ال قوة له وال كسب، وال تصح الوصية به، بل تعليقه ابملوت وهو 
 ، ويعترب من الثلث.بريالتد

 وتسن كتابة من علم فيه خرياً وهو الكسب واألمانة، وتكره ملن ال كسب له.
 وجيوز بيع املكاتب، ومشرتيه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق، ووالؤه ملنتقل إليه.

وأم الولد تعتق مبوت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية، من مالك ولو 
، أو حمرمة عليه، أو من أبيه إن مل يكن وطئها االبن، وأحكامها كأمة إال فيما ينقل امللك يف هابعض

 رقبتها أو يراد له.
ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الوالء، وهو أنه يصري عصبة هلا مطلقاً عند عدم عصبة 

 النسب[ .
 ق عنها.لر العتق: هو إزالة الرق، أو هو: حترير الرقاب وإزالة ا

 يقول: )يسن عتق من له كسب( .
السنن ما فيها أجر وثواب، وقد ورد ما يدل على عظم األجر، وهو مشهور قول النيب صلى هللا عليه 

وسلم: )من أعتق رقبة مسلمة أعتق هللا بكل عضو منها عضواً منه من النار، حىت فرجه بفرجه( ، 
 وهذا دليل على فضل العتق.

جيوز ألجل الكفر، يقولون يف تعريف الرقيق: هو عجز حكمي يقوم ابإلنسان ا األصل أن الرق إمن
 سببه الكفر.

هكذا عرفوه، وذلك ألن الكفار تعبدوا لغري هللا وعبدوا غريه، فصاروا عبيداً للشيطان، ومن عبد غري 
املسلمون فإنه م هللا فإمنا يعبد الشيطان، وإذا كانوا كذلك فإن هللا أابح اسرتقاقهم، فإذا استوىل عليه

جيوز اسرتقاقهم واستعبادهم، ويكونون ملكاً ملن استوىل عليهم؛ وذلك ألهنم ملا خرجوا عن عبودية 
هللا، وبلوا برق النفس والشيطان، فكان من أثر ذلك أن أابح هللا اسرتقاقهم، وأهنم يكونون من ملك 

 اليمَّي.
وك يصري رقيقاً ملن كان حتت يده، ملفنساؤهم ميلكهن من استوىل عليهن، ورجاهلم كذلك، فامل

فيستخدمه ويلزمه مبا يلتزم به، وكذلك األمة يستخدمها، ويطؤها كسرية، فتكون حالالً له؛ لقول هللا 



[ ، فجعل االستمتاع مبلك اليمَّي 6تعاىل: }ِإالن َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأمْيَاهُنُْم{ ]املؤمنون:
 حالاًل.

(56/2) 

 

 إلسالم ابإلحسان إىل الرقيقأمر ا
وملا أابح هللا تعاىل الرق أمر مبعاملة األرقاء معاملة حسنة، ورد يف حديث: )أن أاب ذر سب رجالً كأنه 

النيب صلى هللا عليه وسلم: أعريته أبمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، هم  مملوك، فعريه أبمه، فقال
أخوه حتت يده؛ فليلبسه مما يلبس، وليطعمه مما إخوانكم خولكم جعلهم هللا حتت أيديكم، فمن كان 

 يطعم، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم( .
 من احلقوق العشرة يف آايت احلقوق العشرة، وقد أمر هللا تعاىل حبسن امللكة، وجعل للمماليك حقاً 
ًئا وَ  َ َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ اِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى وهي قوله تعاىل: }َواْعُبُدوا اَّللن

ِب َواْبِن السنِبيِل َوَما َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم{ َواْلَمَساِكَِّي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصناِحِب اِبجْلَنْ 
واألقربَّي وحنوهم، فإذا كان كذلك  [ ، أي: أحسنوا إليهم، فجعل هلم حقاً مع الوالدين36]النساء:

 دل على أن اإلسالم جاء ابإلحسان إليهم.

(56/3) 

 

 اجلواب على شبهات الكافرين حول الرق يف اإلسالم
اشتهر يف هذه األزمنة أن الكفار والنصارى وحنوهم يعيبون املسلمَّي، ويقولون: تستخدمون أخاكم 

كسلعة، وتبيعونه وتشرتونه كأنه هبيمة! هذا ال   ثلكم! تستخدمونه وجتعلونهالذي هو رجل مسلم م
يبيحه العقل، هذا ال جييزه إنسان ذو عقل، فعابوا على املسلمَّي أهنم يبيحون الرق، وأهنم جييزون أن 

 ميلك اإلنسان إنساانً وأن يستخدمه!
 و

 اجلواب
كان كافراً أابح هللا للمسلمَّي افراً ابهلل تعاىل، فلما  أواًل: أنه ما استبيح إال ألنه كان عبداً للشيطان، ك

 إذا تغلبوا عليه أن يسرتقوه وأن جيعلوه مملوكاً هلم، بدل ما كان عبداً للهوى والنفس والشيطان.



اثنيًا: معلوم أهنم إن استولوا على النساء وعلى األوالد، فإهنم يستولون عليهم ويكونون مماليك، وأما 
 عليهم بَّي أربعة أشياء: بَّي أن يكونوا أرقاء ولو كانوا كباراً. فقد خيرّيون إذا استولوا الرجال واألكابر

 وبَّي القتل ألهنم كفار.
 وبَّي املّن عليهم.
 وبَّي أخذ الفدية.

نًّا [ يعين: أوثقوهم وأسروهم }فَِإمنا مَ 4قال هللا تعاىل: }َحىتن ِإَذا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَواَثَق{ ]حممد:
[ فخريهم بَّي املن وبَّي الفداء، وملا أسر الذين أسروا يف غزوة بدر منن 4اًء{ ]حممد:بـَْعُد َوِإمنا ِفدَ 

النيب صلى هللا عليه وسلم على بعضهم، وفادى ببعضهم، وقتل بعضهم، وكذلك اسرتق بعضهم، 
 فكان هذا هو الذي جاء به اإلسالم.
قد يبيعه، فتشرتيه أنت وتبذل  إن صاحبه الذي هو يف ملكهمعلوم أنه إذا كان رقيقاً وهو كافر، ف

مثنه، فإذا أسلم بقي مملوكاً حىت ال يضيع مالك الذي بذلته فيه، فيبقى على رقه بعد أن يسلم؛ وذلك 
 ألنه أصبح مملوكًا، وأصبح ماالً متمواًل، ولو كان من أسلم حترر لضاعت أموال كثرية.

فإذا اشرتاهم وهم أرقاء مث أسلموا بقوا  اء فيبيع هذا ويشرتي هذا،فاملسلمون يتبادلون هؤالء األرق
 على رقهم، وحق له أن يستخدمهم، وله أن يبيعهم، وله أن يعتقهم.

(56/4) 

 

 كثرة سبل العتق يف اإلسالم

(56/5) 

 

 كفارات الذنوب بعتق الرقاب
 وقد جاءت األدلة حتث على كثرة العتق، وجعل ذلك يف كفارات الذنوب: جعل هللا يف كفارة الظهار

[ 3اِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم مثُن يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة{ ]اجملادلة:حترير الرقبة يف قوله: }َوالنِذيَن ُيظَ 
 أي: عتقها، وذلك من احلرص على أن الرقاب اليت أسلمت يزول الرق عنها.

[ جاء يف هذه اآلية 92ْحرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء:وكذلك يف كفارة القتل: }َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطَأً فـَتَ 
َكاَن ِمْن قـَْوٍم )مؤمنة( يف ثالثة مواضع: }فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيةٌ ُمَسلنَمٌة ِإىَل َأْهِلِه ِإالن َأْن َيصندنقُوا فَِإْن  



نَ َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة ُمؤْ  نَـُهْم ِميثَاٌق َفِدَيٌة ُمَسلنَمٌة ِإىَل ِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم بـَيـْ ُكْم َوبـَيـْ
[ ، فذكر هللا حترير رقبة مؤمنة يف ثالثة مواضع يف هذه اآلية، 92َأْهِلِه َوحَتْرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء:

[ على أهنا مؤمنة؛ ألن 3:ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسنا{ ]اجملادلةفيحمل قوله يف سورة اجملادلة: }فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة 
 األجر فيها.

وكذلك يف كفارة اليمَّي يف قوله تعاىل: }َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم مبَا َعقنْدمُتُ اأَلمْيَاَن َفَكفنارَُتهُ ِإْطَعاُم َعَشَرِة 
ٍة{ [ مث قال: }َأْو حَتْرِيُر رَقـَبَ 89ائدة:[ مث قال: }َأْو ِكْسَوهُتُْم{ ]امل89َمَساِكََّي{ ]املائدة:

[ ، فالرقبة هنا أيضاً أطلقت، ولكن حيمل املطلق على املقيد، ألن األجر يكون يف حترير 89]املائدة:
الرقبة املؤمنة، فيقولون: ال بد أن تكون مؤمنة، وكذلك يف كفارة الوطء يف هنار رمضان، جاء يف السنة 

 األمر بعتق رقبة مؤمنة.

(56/6) 

 

 حكم من أساء إىل عبد
مث أيضاً ورد احلرص على حترير الرقاب، فمن ذلك: أن من قطع عضواً من عبده فكفارته أن يعتقه، 

عشرة إخوة أو تسعة، ليس لنا إال خادم واحدة  أو لطمه، ويف حديث النعمان بن مقرن يقول: )كنا
م فقال: أعتقوها( يعين: كفارة تلك اللطمة ختدمنا، فلطمها أصغران، فسألنا النيب صلى هللا عليه وسل

أهنا تعتق، فأمر إبعتاقها! كذلك أيضاً ورد عن أيب مسعود أنه مسعه النيب صلى هللا عليه وسلم وهو 
اب مسعود! أن هللا أقدر عليك منك على هذا الغالم، فلما رأى النيب يضرب عبداً له، فقال: )اعلم أ

 م، فقال: لو مل تفعل للفحتك النار( يعين: على ضربك له.صلى هللا عليه وسلم أعتق ذلك الغال
وورد أيضاً النهي عن التمثيل ابململوك، يف حديث: )من لطم عبده لطمناه، ومن مّثل بعبده فإنه 

 دعناه( يعين: عقوبة له على هذا الفعل.يعتق، من جدع عبده ج
رد يف حديث: )إذا جاء أحدكم كما جاء األمر إبحسان امللكة، أي: اإلحسان إىل اململوك، حىت و 

خادمه بطعامه فليجلسه معه ليأكل، فإنه ويل حره وعالجه، فإن مل يفعل فليناوله لقمة أو لقمتَّي( 
ن الشهي، والذي يتوىل إصالحه هو عبده، فإذا جاءه مبعىن: أن عادة السيد أن يكون له الطعام احلس

 به فعليه أن يطعمه معه، وأن جيلسه معه.
ك أبو ذر ملا أنه عرّي رجالً أبمه، فقال صلى هللا عليه وسلم: )أعريته أبمه؟ هم إخوانكم وقد عمل بذل

مما يلبس،  خولكم، جعلهم هللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه



ثلها، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم( ، فكان أبو ذر إذا لبس حلة ألبس مملوكه م
ويساويه بنفسه، وإذا اشرتى حذاء اشرتى لعبده مثله، وإذا اشرتى عمامة اشرتى لعبده مثلها، 

ب، ويف اللباس، وما أشبه وكذلك أيضاً يواسيه: فال أيكل إال معه؛ يواسيه يف األكل، يواسيه يف الشر 
ا يطعم، وليلبسه ذلك، كل ذلك حرصاً منه على حفظ وصية النيب صلى هللا عليه وسلم: )فليطعمه مم

 مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم( .

(56/7) 

 

 سراين العتق على من أعتق شركه يف عبد
ومن الوسائل لعتق الرقاب عتق من أعتق بعضه، ورد يف حديث: )من أعتق شركاً له يف عبد قّوم عليه 

صورة ذلك: إذا  فأعطى شركاءه حصصهم، وإال عتق منه ما عتق( ،  قيمة عدٍل، ال وكس وال شطط،
كان عبد مشرتك بَّي مخسه، فأعتق أحدهم نصيبه، ألزمناه أبن يشرتي بقية أربعة األمخاس، فنقّوم 
العبد بثمن متوسط، فيشرتيه ويعطي كل واحد منهم حصته ومثنه، حىت يكون العبد حرًا، ويكون 

أعتقه ذلك املعتق وهو ل فإن العبد يكون مبعضًا، يعتق منه جزؤه الذي والؤه له، فإن مل يكن له ما
 أحد الشركاء، أما إذا كان له مال حبيث يقدر على أن يشرتي أنصباء شركائه، فإن عليه أن يشرتيه.

مث استحباب العتق خاص مبن له كسب، أي: من إذا أعتقته قدر على أن يكتسب أمواالً ويغين 
 نفسه، هكذا استحبوا.

(56/8) 

 

 والكفارمقارنة بَّي االسرتقاق عند املسلمَّي 
واحلاصل: أن مسألة الرق من حماسن اإلسالم، فالدول األخرى إذا استولوا على النساء وعلى 

 األطفال وعلى الرجال.
حصدًا، فقتلوا األطفال وقتلوا النساء وحنوهم، وال شك أن إبقاءهم مماليك أفضل من  حصدوهم

نوا مماليك ينفعون غريهم وخيدمون قتلهم، وكذا من إيداعهم يف السجون، وإطالة سجنهم، فإهنم إذا كا
أهلهم، فينتفعون ابحلياة، ويرحيهم السيد من كد التعب والكسب، ويقوم بكفايتهم ويعطيهم ما 

تاجون إليه، فأيهما أفضل: ذلك أم قتلهم كما تفعله الدول الكافرة؟! يعيبوننا ويقولون: كيف حي



 حالتهم هم، حيث إهنم يقتلون األطفال، تستحلون ملكية اإلنسان، وجتعلونه كسلعة؟ وال يفكرون يف
شك أن   ويقتلون الرجال، ويودعوهنم السجون مدة طويلة، فأميا أفضل هلؤالء املستوىل عليهم؟ ال

كوهنم يبقون أحياء ينفعون أنفسهم وينتفعون، وقد يتعرضون ألن يكونوا عتقاء يعتقهم من استوىل 
 عليهم، ذلك بال شك خري.

 أول القرن الرابع عشر ويف آخر القرن الثالث عشر، كان هناك أانس يسرقون مث يف القرن املاضي يف
 بعض البالد اليت فيها شيء من اجلوع وحنوه، بعض األطفال ويبيعوهنم على أهنم مماليك، فيأتون إىل

مثل السودان أو احلبشة وتلك البالد، مث يستدعون بعض األوالد الذين يف سن العاشرة واحلادية 
 تطفونه فيطعمونه ويكسونه ويقولون: اذهب معنا وحنن نطعمك ونعطيك وحنو ذلك.عشرة، وخي

إىل هذه البالد ويبيعونه على أنه مملوك، وكثر فيذهب معهم يعتقد أهنم سوف حيسنون إليه، وأيتون 
بيع هؤالء الذين ليسوا مماليك، وإمنا هم أحرار، فلما كثر بيعهم وقّل أو انقطع اجلهاد من عشرات 

نَّي، رأت احلكومة يف هذه البالد أن أكثر هؤالء املماليك ليست ملكيتهم صحيحة، وأهنم الس
ت احلكومة حتريرهم، ففي سنة ست ومثانَّي صدر األمر مظلومون، وأهنم قد بيعوا وهم أحرار، فرأ

بتحرير كل الرقاب املوجودين يف اململكة، وتعويض أهاليهم عنهم، ولو كان عند أحدهم عشرة أو 
 ن دفعت احلكومة قيمهم وحترروا، ومل يبق يف هذه البالد أرقاء.عشرو 

الرق يعود، وهذا هو األصل؛  ولكن إذا حصل قتال مع الكفار مث حصل االستيالء على سبيهم، فإن
ألن أصله االستيالء على سيب املشركَّي أطفاهلم ونسائهم وحنو ذلك، فإذا قوتل مثالً اليهود واستويل 

هنم يكونون أرقاء، وكذلك إذا استويل على سيب بعض املشركَّي والكفار، فلو على سبيهم فال شك أ
سيب من سيب الكفار الذين هم شيوعيون   أن اجملاهدين يف األفغان أو يف الشيشان يستولون على

كفرة، فإهنم يسرتقون، ولكنهم مل يتجرءوا على السيب، ألجل ذلك من استولوا عليه قتلوه، مع أنه قد 
عن قتل النساء والصبيان يف احلرب؛ وذلك ألهنن ال يقاتلن، وكما ذكر أن يف غزوة وجدوا ورد النهي 

 ه وسلم: )ما كانت هذه لتقاتل( .امرأة مقتولة، فقال النيب صلى هللا علي
هلذا إذا استوىل املسلمون يف حرب من احلروب اإلسالمية اليت هي ضد الكفار على سبيهم من نساء 

ز قتل النساء واألطفال، بل إما أن مينوا عليهم، وإما أن يسرتقوهم، وإما أن وأطفال، فإنه ال جيو 
 [ .4َداًء{ ]حممد:يفادوا هبم: }فَِإمنا َمنًّا بـَْعُد َوِإمنا فِ 

ذكر أيضاً أنه يكره عتق من ال قوة له وال كسب؛ ألن األرفق به أن يبقى عند سيده، ينفق عليه، فإذا  
إذا أعتقه فمن الذين ينفق عليه، لكرب سنه وعجزه، إذ ال قوة له، وليس كان هناك مملوك كبري السن، 

بكفايته أوىل به من العتق وأفضل، مع  له قدرة على الكسب؟ فبقاؤه يف رق سيده ينفق عليه ويقوم
 أن العتق فيه هذا األجر الكبري.



(56/9) 

 

 الوصية ابلعتق والتدبري
 يصح أن يقول: أوصيت بعتق فالن رقيقي، قد تقدم أهنا قوله: )وال تصح الوصية ابلعتق( ، يعين: ال

كثلثه، فيقول: إذا مت فأعطوا   -ا تقدم يف الوصاايكم-تصح الوصية للعبد جبزء مشاع من املال 
ثلث مايل عبدي سعيدًا، فإذا قدروا نصف ماله أنه مائة مبا فيه العبد، وقيمة العبد مائة عتق كله، 

 ، وثلث املال مبا فيه العبد مائتان عتق العبد وأخذ مائة.وإذا قدر أن قيمة العبد مائة
تقوا من مايل كذا، فهذا ال يصح؛ وذلك ألنه تتعلق به بعد فأما الوصية به، أن يقول: إذا مت فأع

 ذلك حقوق الورثة.
أما تعليقه ابملوت وهو التدبري فيصح، والتدبري أن يقول لعبده: أنت حر بعد مويت، أو أشهدكم أين 

 هذا اململوك أو هذه األمة. دبرت
وته، فيقول: إذا مت فعبدي حر، دبرهتا: يعين جعلتها حرة بعد مويت، التدبري معناه: أن يعلق عتقه مب

ملاذا مسي تدبريًا؟ ألنه دبر حياته ابستخدام العبد، ودبر ما بعد املوت حبصول أجر العتق، فما دام 
إن كانت أمة فله وطؤها؛ ألهنا مل خترج عن ملكه، مدبراً فإنه يستمتع به فيستخدمه، وكسبه له، و 

 هذا تعليقه ابملوت وهو التدبري. فيكون بذلك كأنه دبر حياته ودبر ما بعد املوت،
وإذا دبره وعتق بعد موته عتق من الثلث، إن خرج من الثلث خرج كله، وإن مل خيرج عتق منه بقدر 

هذا املدبر يف حديث جابر ذكر أن رجالً أعتق مملوكاً ثلث ماله إال أن جييز الورثة ما زاد على الثلث، 
صلى هللا عليه وسلم وأعطاه مثنه، وقال: )ابدأ بنفسك له عن دبر، ليس له مال غريه، فباعه النيب 

 فتصدق عليها( إىل آخره.
فدل على جواز بيع املدبر، إذا قال لعبده: أنت حر بعد مويت، أو: إذا مت ففالن حر، فإنه جيوز له 

ق إال احلياة أن يبيعه وينتفع بثمنه، فإذا ابعه بطل التدبري، وإذا دبره وعتق بعد املوت فإنه ال يعت يف
 إذا خرج من الثلث، فإن كان أقل من الثلث عتق منه بقدر الثلث مبا يف ذلك قيمته.

(56/10) 

 

 مكاتبة اململوك



(56/11) 

 

 حكم كتابة من علم فيه خري
فيه خريًا( : هذا يسمى املكاتب، وقد ذكر يف القرآن، قال تعاىل:  يقول: )وتسن كتابة من علم

تَـُغوَن اْلِكَتاَب ممنا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا{ ]النور: [ وصورة 33}َوالنِذيَن يـَبـْ
فسي، وأؤدي دين الكتابة، يع أن أحرر نفسي، أعمل لنذلك أن يقول العبد: أان أشرتي نفسي وأستط

فيتفق مع سيده على أن يشرتي نفسه بثمن مقسط، يؤدي كل شهر أو كل سنة قسطًا، إىل أن يؤدي 
 الثمن كله فيعتق، هذا هو املكاتب.

ا{ وذلك فيما إذا كان يعلم منه أنه قادر على الكسب، وهذا معىن قوله: }ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخريًْ 
 يف اآلية: الكسب واألمانة، فإذا علم أبنه مأمون، حبيث إنه ال يهرب، وال يبقى  [ ، فاخلري33]النور:

كالً على الناس يتكفف الناس وحنوه؛ ففي هذه احلال يكاتبه إذا طلب العبد، فيقول: قيمتك مثالً 
، هذه هي الكتابة، عشرة آالف، وأان أبيعك نفسك خبمسة عشر، تعطيين كل سنة ألفَّي حىت تتحرر

كاتبته، فيحرص العبد على أن يؤدي األقساط، يشتغل ابألجرة أو ابلتجارة، أو يكون له حرفة يعين م
 يدوية أو ما أشبه ذلك، فيؤدي الكتابة اليت تلزمه.

فإذا أتخر سنة فلسيده أن يلغي الكتابة، ويقول: أنت لست أهاًل؛ وذلك ألنك ما عملت مبا 
نه، فإذا ألغاه ُلغي، وعاد قنًا، وهكذا إذا عجز ديت الكتابة والدين يف حيوعدت، حيث إنك ما أ

وجاء إىل سيده وقال: عجزت، فإنه يعود مملوكاً له، ويعود إىل كونه رقيقًا، ورد يف حديث: )املكاتب 
 عبد ما بقي عليه من كتابته درهم( .

 واحلاصل: أنه إذا علم فيه خرياً فإنه يكاتبه.

(56/12) 

 

 حكم كتابة من ال كسب له
)وتكره ملن ال كسب له( : ألنه إذا مل يكن له كسب يكون كالً على الناس، يتسول وميد كفه قوله: 

َا الصنَدقَاُت إىل الناس: أعطوين أان أان، ال شك أن له ح قًا، بل له حق يف الزكاة؛ لقول هللا تعاىل: }ِإمنن
َها َواْلُمَؤلن  [ ، فسرت الرقاب هنا 60َفِة قـُُلوهُبُْم َويف الّرِقَاِب{ ]التوبة:لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكَِّي َواْلَعاِمِلََّي َعَليـْ



 ىت يساعدوا على حترير أنفسهم.أبهنم املماليك املكاتبون، وأن هلم حقاً يف الزكاة، فيعطون ح
فإذا علم فيه خرياً فإنه يكاتبه، وإذا عرف أبنه ليس من أهل الكسب، وال من أهل القدرة على أداء 

أو خاف أنه يهرب، فإن الكتابة ال تصح؛ ألنه يساعده على اإلفساد، وكثري من ما التزم به، 
ملسكرات، ويقع يف الفواحش وما أشبهها، املماليك إذا عتق فسد، من حيث يقع يف الزان، ويقع يف ا

 فبقاؤه مملوكاً أوىل به.

(56/13) 

 

 بيع املكاتب
( : دليل ذلك قصة بريرة: أهنا كاتبت أهلها يقول: )وجيوز بيع املكاتب، ومشرتيه يقوم مقام مكاتبه

مثائة وستَّي درمهًا، وقيمتها ميكن أهنا مائتا درهم، على تسع أواق األوقية أربعون درمهًا، يعين: حنو ثال
ولكن ملا كانت مؤجلة زادوا يف مثنها، ولكن جاءت إىل عائشة تطلب منها أن تساعدها يف دين  

ك أن أدفع هلم الثمن ويكون والؤك يل فعلت، فسألت عائشة كتابتها، فقالت عائشة: إن أحب أهل
تشرتيها ويكون هلا الوالء، لكن أهلها الذين كاتبوها قالوا: النيب صلى هللا عليه وسلم، فأمرها أبن 

نريد أن يكون الوالء لنا، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ما ابل أقوام يشرتطون شروطاً ليست يف  
رتط شرطاً ليس يف كتاب هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط، قضاء هللا أحق، كتاب هللا، من اش

الوالء ملن أعتق( ، فجعل الوالء ملن أعتق، ويف هذه الصورة عائشة هي اليت  وشرط هللا أوثق، وإمنا
 أعتقتها، فهذا معىن قوله: )جيوز بيع املكاتب( .

شرتي مكنه من االحرتاف، فإن أدى ما عليه وقوله: )ومشرتيه يقوم مقام مكاتبه( : إذا اشرتاه امل
لوكاً للمشرتي، أي: إذا أدى عتق ووالؤه عتق، وكان والؤه للمشرتي، وإن عجز عاد رقيقاً وصار مم

 ملن انتقل إليه، فالذي ابعه ابع العبد ومثنه ووالءه.

(56/14) 

 

 عتق أمهات األوالد
ن كل ماله( : أم الولد هي األمة اليت يطؤها ذكر بعد ذلك أم الولد فقال: )تعتق بعد موت سيدها م

أو أنثى، فإهنا تصري أم ولد، وسواء كان ذلك الولد حياً سيدها فتلد منه ولداً واحداً أو عددًا، ذكراً 



أم ميتاً إذا وضعته بعدما يتبَّي فيه خلق اإلنسان، يعين: إذا وضعت ما تبَّي فيه خلق اإلنسان كرأسه، 
ه، أو يداه ورجاله، وأصابع يديه ورجليه، أي أهنا وضعت محالً ولو ميتًا، وعالمة رأسه عيناه وشفتا

 أربعة أشهر، فإذا وضعته أصبحت أم ولد.وقد مضى عليه حنو 
وما دامت أم ولد فإن حكمها حكم األمة عند سيدها، له أن يطأها، وله أن يستمتع هبا، وله أن 

وال أن يهبها ملن ميلكها، ملاذا؟ ألنه قد انعقد يستخدمها، إال يف نقل امللك؛ فليس له أن يبيعها، 
ا من متّن عليه وهو ولدها، يف هذه احلال إذا مات سبب عتقها؛ وذلك ألهنا ملا ولدت منه صار هل

 سيدها عتقت من رأس املال.

(56/15) 

 

 عتق أم الولد ممنم حيسب
 تعتق أم الولد مبوت السيد من كل املال، ال من الثلث.

أو عددًا، وسواء  لماء: إىل أهنا تعتق من نصيب ابنها؛ ألهنا ولدته، فسواء كان واحداً وذهب بعض الع
 كان ذكراً أم أنثى، فكأهنم يقولون: إن ولدها ميلكها، وإذا ملكها فإنه ال يستخدمها، بل تعتق عليه.

تق، أو وقد ذكروا من أسباب العتق: أن من ملك ذا رحم حمرم عتق عليه، فإذا ملك اإلنسان أابه ع
: الذي بينه وبينه حمرمية، فبمجرد ما ملك ابنه عتق، أو ملك أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو خاله، يعين

 ميلكه يعتقه.
فمن ملك ذا رحم حمرم عتق عليه، فكأن ابنها ملكها، أو ملك جزءاً منها، أما يف حالة حياة السيد 

أوالده، ومن مجلتهم ولدها الذي منه فليس هلم ملك، بل امللك للسيد، أما بعد وفاته فيملكها 
 لدها قد ملكها فإهنا تعتق من نصيبه.واحداً كان أو عددًا، وإذا كان و 

 ولكن القول املشهور: أهنا تعتق من رأس املال، أي: تعتق من مجيع الرتكة، فمىت مات سيدها عتقت.
ي ملكها مولوداً فيه تعريفها: من ولدت ما فيه صورة، ولو خفية، من مالك، يعين: ولدت من الذ

ابلتأمل يُعرف أن هذا رأسه، وأن هذا وجهه، صورة اإلنسان، ولو كانت تلك الصورة خفية، ولكن 
وأن هذه عيناه، وهذه خلقته، ورجاله، ويداه، يكون ذلك من أسباب عتقها، أهنا انعقد سبب عتقها 

لك الولد من سيدها الذي وطئها بوالدهتا ولداً ولو ميتاً ولكن فيه صورة اإلنسان ولو خفية، وأن ذ
 فأحبلها.

(56/16) 



 

 أحكام عتق أمهات األوالد
 يقول: )ولو كان ميلك بعضها، أو كانت حمرمة عليه( .

 ثالثة، يعين: لو أن إنساانً وطئ أمة بشبهة فولدت منه عتقت، وكذلك لو كانت مشرتكة بينه وبَّي
لكن بشبهة، فحملت منه فولدت؛ أصبحت أم وهو رابعهم، فوطئها أحدهم، فحرام عليه أن يطأها، 

 ولد له، وعليه أن يعطي شركاءه حصصهم، وتبقى مملوكة له، فإذا مات عتقت من رأس ماله.
 يقول: )أو حمرمة عليه( : يعين: لكوهنا مشرتكة.

 ا صارت أم ولد له.)أو من أبيه( : لو وطئ أمة ألبيه فأولده
رم على األب أن يطأ أمة ابنه، وحيرم على االبن أن يطأ أمة يقول: )إن مل يكن وطئها االبن( : ألنه حي

 أبيه، فإذا قدر أنه وطئها، ومحلت منه، أصبحت أم ولد ملن وطئها.
سيدها كأهنا  يقول: )وأحكامها كأمة إال فيما ينقل ملك رقبتها أو يراد له( : يعين: تبقى يف حال حياة

ة عنده، وله أيضاً أن يزوجها، وإذا زوجها وولدت أمة يستخدمها، ويطؤها، ويستمتع هبا، وهي خادم
أوالداً من ذلك الزوج، أصبحوا مماليك له، فإذا مات عتقت، وعتق أوالدها؛ ألنه قد انعقد سبب 

لك لرقبتها( ، يعين البيع أو عتقها، فيعتقون معها، هذا معىن قوله: )أحكامها كأمة إال فيما ينقل امل
ن يراد للبيع، فليس له أن يرهنها؛ ألنه قد يُعِسر وحيل الدين فيبيعها اهلبة، وكذلك الرهن؛ ألن الره

 ذلك املرهتن.
فال بد أنه حيافظ عليها، فال يبيعها، وال يهبها، وال يرهنها، هذا معىن: )أو يراد له( يعين: يراد للبيع، 

 ويراد لنقل امللكية.

(56/17) 

 

 والء املعتق
يه فله عليها الوالء، وهو أنه يصري عصبة هلا مطلقاً عند عدم مث يقول: )ومن أعتق رقبة أو عتقت عل

فمن األسباب اليت حيصل هبا التوارث  عصبة النسب( : قد ذكران أن الوالء من أسباب اإلرث،
الوالء، وذكران أهنم عرفوه أبن الوالء: عصوبة سببها نعمة املعتق على رقيقه ابلعتق، فريثه هو وورثته 

ال بغريهم وال مع غريهم؛ وذلك ألنه إذا أعتق هذا العبد أو تسبب يف عتقه، املتعصبون أبنفسهم، 
ىًل لذلك املعتق، قال هللا تعاىل: }َوَما َجَعَل َأْدِعَياءَُكْم حىت ولو كان كفارة، أصبح ذلك العبد مو 



 فَِإْن مَلْ تـَْعَلُموا آاَبَءُهْم [ إىل قوله: }اْدُعوُهْم آِلاَبِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اَّللنِ 4َأبـَْناءَُكْم{ ]األحزاب:
يِن َوَمَواِليُكْم{ ]األحزاب:   إخواانً وموايل وهم عتقاء.[ ، فسماهم هللا5فَِإْخَواُنُكْم يف الدِّ

املوىل: هو الذي يتوىل إنسااًن، فيسمى موىًل له، مث يطلق الوالء على والء العتاقة، ويطلق على والء 
تدعوه فيسلم على يديك، فيكون موىًل لك، وينتسب إىل قبيلتك، من اإلسالم، يعين: أن هناك من 

كان جموسياً دعاه رجل من قبيلة جعف، فأسلم   ذلك ما ذكروا أن جد البخاري الذي هو أبو املغرية
على يديه، فصار يقال له: اجلعفي، حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، فهو جعفي ابلوالء، وليس هو 

 ء اإلسالم، ألنه أسلم على يدي بعض قبيلة بين جعف.والء الرق ولكنه وال
ملواالة، وهو أن أييت إنسان ضعيف، وهذا الوالء ال حيصل به توارث: ال والء اإلسالم، وال والء ا

 فينضم إىل قبيلة فيقول: أان لكم وأان منكم، هذا أيضاً ال حيصل به التوارث.
ه: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )الوالء ملن خبالف والء العتق، فإنه حيصل به التوارث، ودليل

هلم، فقال النيب صلى هللا عليه  أعتق( ، ملا أن عائشة أعتقت بريرة، وقد كان أهلها أرادوا الوالء
وسلم: )الوالء ملن أعتق( ، فالرقيق بعد عتقه يصري موىًل ملن أعتقه، فله عليه الوالء، ويصري عصبة له 

بة النسب، أي: إذا مل يوجد له أقارب من النسب ورثه معتقه الذي مّن مطلقًا، يرثه عند عدم عص
ده الذكور دون اإلانث، فيكون عصبة له هو وأوالده عليه ابلعتق، وإذا مات السيد قام مقامه أوال

 الذكور دون اإلانث.
 هذا آخر العتق.

(56/18) 

 

 [57شرح أخصر املختصرات ]
ية؛ وقد شرعه هللا لبقاء النسل البشري، فقد خلق هللا عز النكاح سنة من سنن هللا عز وجل الكون

نكاح، وقد جاءت الشريعة بتهذيب هذه الغريزة وحفظها وجل الرجل واملرأة، وجعل بينهما غريزة ال
 من االحنراف، وللنكاح أحكام جتب معرفتها على كل من يقدم عليه.

(57/1) 

 



 أحكام النكاح
 ب النكاح: يسن مع شهوة ملن مل خيف الزان, وجيب على من خيافه.قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]كتا

يد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إىل ما يظهر ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود, وملر 
 منها غالباً بال خلوة إن أمن الشهوة, وله نظر ذلك، ورأس وساق من ذوات حمارمه ومن أمة.

لى غري زوج حتل له، وتعريض خبطبة رجعية, وخطبة على خطبة مسلم وحرم تصريح خبطبة معتدة ع
 أجيب.

 د[ .وسن عقده يوم اجلمعة مساء بعد خطبة ابن مسعو 
ذكر بعضهم أن النكاح تتعلق به األحكام اخلمسة، فيكون على بعض الناس واجبًا، وعلى بعضهم 

 .حرامًا، وعلى بعضهم مكروهًا، ولبعضهم مستحبًا، ولبعضهم مندوابً 
فيكون واجباً إذا خاف على نفسه الزان، وقدر على مئونة النكاح، وقدر على العدل وإعطاء الزوجة 

ال يكون واجبًا؛ ألنه إذا مل يتزوج خيف على نفسه إما الضرر، وإما الوقوع يف حقها، ففي هذه احل
من خياف على الزان وحنوه، والشيء الذي يقي عن احلرام يكون واجبًا؛ فلذلك جعلوه واجباً على 

 نفسه الزان.

(57/2) 

 

 احلكمة من النكاح
ذكر العلماء احلكمة يف أن هللا تعاىل رّكب الشهوة يف جنس اآلدميَّي كما ركبها أيضاً يف بقية 

اء هذا اجلنس من خلق هللا تعاىل، فإن ابلنكاح احليواانت، فقالوا: احلكمة هي: وجود التوالد، وبق
راد إبقاءه، وملا أراد هللا أن يغرق أهل األرض يف زمن نوح، أمره أن حيمل يدوم ما دام أن هللا تعاىل أ

من احليواانت من كل زوجَّي اثنَّي: ذكراً وأنثى من كل صنف، فحمل من اإلبل ذكراً وأنثى، ومن 
ومن احلمر، ومن البقر، ومن املعز، ومن الضأن، وكذلك من الطيور،  الفيل ذكراً وأنثى، ومن اخليل،

ش، ومن الظباء والوعول وما أشبهها، حشرها هللا له فحمل من كل زوجَّي اثنَّي؛ ألن ومن الوحو 
الغرق عم مجيع األرض، فغرق كل من على وجه األرض، وجنا أهل السفينة، فلما جنا أهل السفينة مبا 

ق الذي بقي، وقد محل حىت احلشرات وحنوها مما أذن هللا تعاىل بقتله كاحلية فيها تناسل ذلك اخلل
والعقرب واحلشرات أبنواعها، وقد جعل هللا تعاىل سبب بقائها هذا التزاوج، فالذكر منها ينكح 

األنثى، مث حيصل التزاوج، وحيصل بعد ذلك التواجد، فهكذا اإلنسان، رّكب هللا فيه هذه الشهوة اليت 



صل التقارب؛ إىل االتصال اجلنسي، وكذلك ركب أيضاً يف املرأة الشهوة ليحصل التزاوج، وحي تدفعه
فيحصل بذلك التوالد، ووجود النوع اإلنساين، وعدم انقطاعه، فلو كان اخللق كلهم ذكوراً ما حصل 

وكذلك بقره أو إبله كلها ذكوراً ال تتوالد،  -مثالً -التوالد، وكذا لو كانوا كلهم إاناًث، فالذي تكون 
ة هللا أن جعل يف اإلنسان هذه غنمه ال حيصل التوالد إال إذا كان هناك ذكور وإانث، فمن حكم

الشهوة اليت تدفعه إىل أن حيصل منه هذا الوصال وهذا اجلماع؛ فيحصل بذلك احلمل، وحيصل 
 التوالد، وحيصل البقاء.

قلوب أبويه رقة وشفقة عليه؛ لريبياه إىل أن  كذلك أيضاً بعد خروج اإلنسان إىل الدنيا يلقي هللا يف
 قوايً. يرتعرع، وإىل أن يكون إنساانً 

(57/3) 

 

 الرتغيب يف النكاح
جاء الرتغيب يف النكاح، وورد احلث عليه، قال هللا تعاىل: }فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثىَن 

طاب للرجال، [ واخل3ِخْفُتْم َأالن تـَْعِدلُوا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأمْيَانُُكْم{ ]النساء:َوُثالَث َوراَُبَع فَِإْن 
ما طاب لكم من النساء، ويف آية أخرى قال سبحانه: }َوَأنِكُحوا  -أيها الرجال! -واملعىن: انكحوا 

[ األايمى: مجع أمي، وهي: املرأة غري 32{ ]النور:اأَلاَيَمى ِمْنُكْم َوالصناحلََِِّي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ 
 أميًا، وهذا حث على النكاح. املزوجة، أي: أنكحوها، وال تبقوها دائماً 

مث ورد يف السنة قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )اي معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة 
ألهنم غالباً عندهم قوة الغلمة  فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج( فخاطب الشباب؛ وذلك

احملرم، فإذا تزوجوا حصلت هلم هذه والشباب، وألهنم غالباً ال حيجزهم قوة إميان عن الوقوع يف 
 املصلحة املذكورة: )أغض للبصر، وأحصن للفرج( .

وقد وردت األدلة يف النهي عن التبتل، كما يف حديث سعد يف الصحيح أنه قال: )رد النيب صلى هللا 
 ليه وسلم على ابن مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا( ، فـ عثمان بن مظعون اشتهر أبنه أرادع

الزهد يف الدنيا، واالنقطاع للعبادة، وترك زوجته، وكان يقال هلا: احلوالء، وبقي هاجراً هلا مدة، 
ربت أبن فجاءت مرة عند النساء وإذا هي متبذلة يف ثياب دنسة، وشعر شعث، فأنكرن ذلك، فأخ

وم، فلما علم بذلك زوجها ال رغبة له فيها، وال رغبة له يف الدنيا، وأنه دائماً إما يف صالة وإما يف ص
النيب صلى هللا عليه وسلم أنكر عليه، وأخربه أبن هذا االنقطاع ال جيوز، وأخربه مبا جيب عليه حنو 



شهوهتا، ورد عليه هذا التبتل، زوجته، وحنو نفسه، فعند ذلك تراجع، وابشر زوجته، وأعطى نفسه 
أن نصرب عن النساء إال إذا اختصينا، يقول سعد: لو أذن له ابلتبتل واالنقطاع لتبتلنا، وال نستطيع 

يعين: قطعنا أسباب الشهوة، فكان هذا دليالً على أنه صلى هللا عليه وسلم أراد من أمته أن أيتوا ما 
 أحل هللا تعاىل هلم من الشهوة املباحة، بل رغبهم يف ذلك.أابح هللا، وأال يتبتلوا، وأال يرتكوا ما 

تنهى عن ضده: )أن ثالثة سألوا عن عبادة النيب صلى هللا ومن األحاديث اليت حتث على ذلك، و 
عليه وسلم يف السر فتقالوها، فقال بعضهم: أان أصوم دائمًا، وقال بعضهم: أان أقوم دائمًا، وقال 

ء؛ فرد عليهم النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: لكين أصوم وأفطر، وأقوم اآلخر: أان ال أتزوج النسا
؛ فمن رغب عن سنيت فليس مين( ، وهذا وعيد، فالذي يرتك الزواج تقشفاً وأانم، وأتزوج النساء

يُعترب راغباً عن سنة النيب صلى هللا عليه وسلم، وكأنه يفضل فعله على فعل النيب صلى هللا عليه 
 وسلم.

املتزوج يريد  -وذكر منهم-أيضاً ثبت قوله صلى هللا عليه وسلم: )ثالثة حق على هللا عوهنم وكذلك 
يعين: مما -عفاف( ، فإذا تزوج اإلنسان يريد أن يعف نفسه عن احلرام، فإن حقاً على هللا تعاىل ال

كثرياً   أن يعينه، وأن يسدده، وأن خيفف عنه ما قد يتحمله، وهذا مشاهد، ونعرف -جعله على نفسه
ِكُحوا اأَلاَيَمى ِمْنُكْم من الذين كانوا فقراء ملا تزوجوا أغناهم هللا تعاىل؛ ولذلك قال هللا تعاىل: }َوَأن

ُ ِمْن َفْضِلِه{ ]النور: [ أي: إذا كانوا 32َوالصناحلََِِّي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقَراَء يـُْغِنِهُم اَّللن
وا للتعفف فتح هللا عليهم، ورزقهم ووسع عليهم، وكذلك جاء يف احلديث املشهور: )إذا فقراء فتزوج
ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري( ، فما ذكر إال:  جاءكم من

قوله )ترضون دينه وأمانته( ؛ وذلك ألنه إذا أخذ الزوجة فهو مأمون عليها؛ ولذلك جاء يف احلديث 
فروجهن صلى هللا عليه وسلم: )استوصوا ابلنساء خريًا؛ فإنكم أخذمتوهن أبمانة هللا، واستحللتم 

بكلمة هللا( إىل آخره، فهن أمانة، فإذا كان املتقدم أميناً موثوقاً ديناً فإنه ال يرد، إال إذا كان هناك 
 أسباب أخرى.

(57/4) 

 

 حكم النكاح
قال املصنف رمحه هللا: )يسن مع شهوة ملن مل خيف الزان( أي: أنه إذا كان عنده شهوة، ولكنه أيمن 

نون يف حقه ومستحب، فيكون النكاح فظ نفسه من الزان، فإنه مسعلى نفسه، ويقدر على أن حي



 مسنوانً إذا كان له شهوة، لكنه أيمن على نفسه من الوقوع يف الزان.
 فإذا قلت: مىت يكون مباحاً؟

 
 اجلواب

يكون مباحاً إذا كان ال شهوة له، يعين: ليس له شهوة تدفعه، ولكن إذا تزوج قدر على أن يعف 
ليس هناك شهوة تدفعه أو يندفع هبا؛ ألن أمر الشهوة  ه قدرة على املباشرة، ولكنزوجته؛ ألن عند

يتفاوت الناس فيه: فمنهم من ال يكون له شهوة، ولكن إذا تزوج قدر على أن يعف امرأته ابلوطء 
 ولو كل شهر أو حنوه.

يستطيع أن ومنهم من يكون معه شهوة، ولكنه يقدر على أن ميلك نفسه، فالشهوة تدفعه، ولكنه 
 ميلك نفسه.

يكون النكاح واجبًا؟ اجلواب: جيب على من عنده شهوة قوية خيشى إذا ترك النكاح أن تدفعه  ومىت
شهوته إىل فعل فاحشة الزان أو حنوه، ويشرتط: أن يكون قادراً على املئونة، وعلى إعطاء الزوجة 

 حقها من العشرة ابملعروف وحنو ذلك.
أة، ولو كان يعطيها ولكنه يظلمها أو يعطيها لم أبنه يقصر يف حقوق املر ومىت يكون مكروهًا؟ إذا ع

 دون حقها.
ومىت يكون حرامًا؟ إذا كان يتحقق أبنه ال يعطيها شيئاً من حقها، فيظلمها فال يعفها، وال ينفق 

 عليها، ويضر هبا أبنواع من الضرر، مبعىن: أنه يؤذيها ويفتنها.
حاً ملن ال شهوة له، وواجباً ملن خاف  ملن أمن على نفسه، ومبافاحلاصل: أن النكاح يكون مسنوانً 

على نفسه فاحشة الزان، ومكروهاً ملن خاف التقصري يف حق الزوجة، وحراماً ملن علم أنه يظلم املرأة 
 وال يعطيها حقها.

(57/5) 

 

 تعدد الزوجات
لعدم العدل، إال من كان ذكروا أنه يسن نكاح واحدة؛ وذلك ألن الزايدة عليها يعرضه للضرر، و 

تعاىل: }َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدلُوا َبَّْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفال متَِيُلوا ُكلن اْلَمْيِل{ قادرًا، قال هللا 
 [ .129]النساء:



ي أمر واختلف: هل األصل يف النكاح التعدد أو اإلفراد؟ فالذين قالوا: األصل التعدد، قالوا: إنه الذ
[ ، فإن هذا أمر 3اَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثىَن َوُثالَث َوراَُبَع{ ]النساء:هللا به يف قوله: }فَانِكُحوا َما طَ 

[ ، فهذا 3أبن ينكح أكثر من واحدة، ولكن بشرط وهو قوله: }فَِإْن ِخْفُتْم َأالن تـَْعِدُلوا{ ]النساء:
 دليل من يقول: األصل التعدد.

ْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدلُوا َبَّْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفال قول: األصل اإلفراد قوله تعاىل: }َوَلْن تَ دليل من ي
[ ، فهذا دليل على أن اإلنسان غالباً ال يستطيع 129متَِيُلوا ُكلن اْلَمْيِل فـََتَذرُوَها َكاْلُمَعلنَقِة{ ]النساء:

 إن شاء هللا.وف أيتينا يف ابب الِعْشَرة أنواع العدل، العدل بَّي الزوجات إال بصعوبة، وس

(57/6) 

 

 مقاصد الناس يف النكاح
وصف املصنف من يستحب نكاحها أبهنا حسيبة، يقول املعلق: أصل احلسب: الشرف ابآلابء أو مبا 

 سان من مفاخرهم.يعده اإلن
قة الشرف: فمن الناس وقوله: )يسن أن تكون حسيبة( يعين: من قوم ذوي شرف، واختلف يف حقي

من يقول: إن الشرف هو: الكرم والسخاء واجلود، والشجاعة والشهرة واإلقدام، وإنه بذلك يكون 
آابئهم وأسالفهم،  شريفًا، ولكن هذا أيضاً ليس مبطرد، وال ينتفع به اخللف، فال ينتفع خلف بشرف

: )لينتهَّي أقوام عن فخرهم ولذلك ورد النهي عن االفتخار به، قال النيب صلى هللا عليه وسلم
آبابئهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون على هللا من اجلعالن( يعين: أهنم يفتخرون آبابئهم وأسالفهم، ويف 

و آدم، وآدم من تراب( ، ويف حديث آخر: )إمنا هو مؤمن تقي، أو فاجر شقي، الناس كلهم بن
: )أكرمهم عند هللا أتقاهم( إىل آخر حديث أخر أنه قيل: اي رسول هللا! من أكرم الناس؟ فقال

 احلديث، فيكون احلسب هو: التقوى والداينة.
وال شك أيضاً أن من احلسب شرف النسب، وقال صلى هللا عليه وسلم: )تنكح املرأة ألربع: ملاهلا، 

اهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك( يعين: أن أكثر الناس إمنا يسألون عن وحلسبها، وجلم
هذه األربع، فمنهم من يسأل عن شرف اآلابء، فهذه أهلها أوفياء وشجعان وكرماء وأمراء وقادة 

وسادة؛ فلها شرف وهلا نسب رفيع، مث يذكرون أن هذا الشرف قد حيملها على صيانة نفسها، 
ا، وصيانة زوجها، وحفظ نفسها، فال تتعرض ملا يقدح يف شرفها، وملا جيلب السمعة وصيانة عرضه

لها، فيكون ذلك مما جيلب هلا مسعة سيئة، فيذكرون أهنا إذا كانت ذات نسب وذات شرف أله



حفظت نفسها عن الدانءات، وعن األقذار، وترفعت عما ال يستحسن، فتتخلق ابألخالق الرفيعة، 
ق الدنيئة اليت تقدح يف شرفها، واليت جتلب ألهلها مسعة سيئة، فهذا ال شك أنه وتتخلى عن األخال

ولكن ليس مبطرد دائمًا؛ وذلك ألن كثرياً من الناس ذكوراً وإاناثً آابؤهم أهل صيانة وأهل  يقع،
حسب وأهل شرف، ومع ذلك ال يكونون مثلهم وال قريباً منهم، فال ينفعهم شرف آابئهم، كما يقول 

ى ر: إذا افتخرت أبقوام هلم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا أي: أنك ما وافقتهم علالشاع
شرفهم، بل صرت خمالفاً هلم خالفاً ظاهرًا، فحسب اإلنسان هو فعله، وكما قال بعضهم أيضًا: كن 
ابن من شئت واكتسب أدابً يغنيك حمموده عن النسب فاحلاصل: أن هذا مقصد من املقاصد، وهو  

 حسيبة. كوهنا
حلديث: )فاظفر وقوله: )دينة( أي: ذات دين، وال شك أن هذا من املقاصد احلسنة؛ لقوله يف ا

 بذات الدين تربت يداك( ، وهذا أيضاً مقصد من املقاصد.
وأما مقصد اجلمال فهو أيضاً بال شك من املقاصد املعروفة، فإن الكثري يقصدون مجال املرأة 

لقة فإن النفس تنفر منها، وألجل ذلك أبيح النظر إليها قبل العقد، وحسنها، فإذا كانت دميمة اخل
ع ومن دواعي النفس، ولكن مع ذلك قد ال يكون مقصداً مقصودًا؛ ألهنا قد فاجلمال من دواف

تفتخر عليه إذا كانت مجيلة، وقد ترتفع عليه، وتقول: لست كفئاً يل، أان أمجل النساء، وأان وأان، فال 
  أساسياً.يكون هذا مقصوداً 

ألجل أهنا ذات ثروة وغىًن أما قصد املال فهو أيضاً مقصد لكثري من الناس، فهناك من يتزوج املرأة 
وكثرة مال، ويف هذه األزمنة قد يتزوجها لكوهنا موظفة تتقاضى مرتباً قد يكون مثل مرتب زوجها، أو 

أساسيًا؛ وذلك ألهنا قد تفتخر قد تكون أكثر منه دخاًل، فيتزوجها لذلك، وهذا أيضاً ليس مقصداً 
أعطيتك، وأنفقت عليك، وقضيت دينك،  عليه، ومتّن عليه وتقول: أان الذي كفلتك، وأان الذي

وأنفقت على ولدك، وأعطيتك، وكذا وكذا، فذلك مما يوقعه يف امتناهنا عليه، وهذا مما يضجره وميله، 
 األساسي أن تكون دينة.فلذلك ال يكون هذا أيضاً مقصداً أساسيًا، إمنا املقصد 

(57/7) 

 

 استحباب كون الزوجة من غري األقارب
السبب  ه هللا: )أجنبية( يعين: بعيدة من نسبه، ليست من أقارب الزوج، واختلف يفقول املصنف رمح

 يف ذلك: فقيل: إن ولدها يكون جنيبًا، هكذا قالوا، ولكن ليس ذلك مطردًا.



واألكثرون عللوا مبخافة قطع الرحم؛ ألنه إذا ساءت العشرة بينهما فحصل الطالق أو الشقاق 
رحم، فيقطع أعمامه أو أخواله أو عشريته، فيحصل التهاجر حصل بذلك التهاجر، وقطيعة ال

نهم، وهذا فيما إذا كان أحد الزوجَّي معروفاً بشراسته وحقده، وحنقه وغضبه، والتباغض فيما بي
وعدم أمانته، أما إذا عرف كل منهما ابلصيانة والداينة، فإن القريبة تكون أحىن عليه وأشفق عليه 

ابته قبل أن يكون زوجًا، وتزداد يف حمبته ومؤانسته بعد أن يكون زوجها وعلى ولده؛ ألهنا حتبه لقر 
 شريها يف حياهتا، فليس مطرداً كوهنا أجنبية دائمًا، بل حبسب احلاالت واملناسبات.وع

(57/8) 

 

 استحباب كون املرأة بكراً 
؟!( تالعبها وتالعبك قوله رمحه هللا: )بكرًا( ؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لـ جابر: )هال بكراً 

وألن املطلقة غالباً يكون قلبها مع زوجها األول، وكلما حدث بينهما شيء فإهنا متّن عليه وتعيبه 
وتقول: زوجي األول خري منك، كان كذا وكذا، وكان أظفر، وكان أظرف، وكان وكان، فتتمنن عليه، 

اليت مل تعرف  وال شك أن البكر أو يكون قلبها متعلقاً به، وإن كان قد طلقها، فهذا هو السبب،
 زوجاً قبله تكون أقرب إىل أهنا توده وحتبه.

 وإذا قيل: النيب صلى هللا عليه وسلم زوجاته كلهن ثيبات إال عائشة، فلماذا اختار هؤالء الثيبات؟
 

 اجلواب
د إىل ذكر العلماء: أنه صلى هللا عليه وسلم ما تزوجهن ألجل الشهوة، وإمنا تزوجهن ألجل أن يتود

آابئهن، وإىل أقارهبن، أو حنو ذلك، فتزوج حفصة بنت عمر مع كوهنا ثيبًا؛ ليحصل الوداد بينه وبَّي 
وثبوت اآلاثر  أبيها، وكذلك تزوجه لـ ميمونة ولـ زينب، وغريهن، كان ذلك ألسباب ثبوت املودة،

من اإلماء، وقالوا:  احلسنة، فإنه ملا تزوج جويرية بنت احلارث حصل أن الصحابة أعتقوا من عندهم
أصهار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكان يف ذلك مصلحة، وألن أابها كان من أشراف قومه، 

 متحببة إىل زوجها.فأراد أن يتودد إليه، وغري ذلك، وإال فالبكر أوىل؛ ألهنا تكون متوددة 

(57/9) 

 



 استحباب كون املراة ولوداً 
 نساء يعرفن بكثرة الوالدة، وكيف يعرف ذلك؟ قوله رمحه هللا: )ولودًا( أي: من

 
 اجلواب

إذا عرف أمهاهتا وجداهتا بكثرة الوالدة، ولكن هذا أيضاً من الغيب، فإذا كانت بكراً فكوهنا ولوداً 
لقه هللا من أمر غيب، ولكن هذه هي العادة املطردة، وقد تكون عقيماً عاقراً ال تلد، وذلك مما خي

 الرجال، ولكن ُيستحب أن تكون ولوداً.تعاىل يف بعض النساء ك
روي أن رجالً جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )إين أعجبت ابمرأة، وأريد خطبتها، 

ولكنها ال تلد، فأعرض عنه، مث سأله مرة اثنية وأخذ ميدحها، ولكنها ال تلد، فقال له: دعها، تزوجوا 
وم القيامة( ، الودود يعين: املتحببة إىل زوجها، والولود يعين الولود، فإين مكاثر بكم األمم ي الودود

املعروفة ابلوالدة، أي: أهنا ليست عاقراً بل تلد، وعلل بقوله: )إين مكاثر بكم األمم( يعين: أحب أن 
 تكثروا ويكثر أوالدكم؛ حىت يكون أتباعي أكثر من أتباع غريي.

(57/10) 

 

 النظر إىل املخطوبة
 ه هللا: )ملريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إىل ما يظهر منها غالبًا( .قال املصنف رمح

اخِلطبة ابلكسر خطبة النساء، واخلُطبة ابلضم ُخطبة اجلمعة وحنوها، فإذا أراد أن خيطب امرأة وغلب 
ما يظهر منها على ظنه أهنا جتيبه وأهلها جييبون، ملا عرف من أهليته وكفاءته، فإن له أن ينظر إىل 

البًا، وقد وردت يف ذلك أحاديث، كحديث املغرية: أنه خطب امرأة، فقال النيب صلى هللا عليه غ
وسلم: )اذهب فانظر إليها، فإن يف أعَّي األنصار شيئًا( ، ويف حديث آخر أنه قال: )إذا خطب 

وإىل أن يؤلف بينهما،  أحدكم امرأة فلينظر إليها؛ فإن ذلك أدعى إىل أن يؤدم بينهما( يعين: إىل أن
 حتصل املودة بينهما.

واختلف: هل هذا النظر سر أو عالنية؟ األكثرون على أنه يكون سراً وخفية، كما يف حديث جابر 
أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إليها فليفعل( ، 

ها ما دعاين إىل نكاحها( ، فقوله: )إن ا، حىت رأيت منقال جابر: )فخطبت امرأة فكنت أختبأ هل
استطاع( دليل على أنه يكون بغري علمها، وقوله: )أختبأ هلا( يعين: أختفي هلا، وراء حائط أو خنلة أو 



 حنو ذلك، قال: إىل أن رأيت منها ما دعاين إىل نكاحها.
ماها، هذا الذي يظهر رها وكفاها وقدوينظر إىل ما يظهر منها غالبًا، والذي يظهر غالباً وجهها وشع

منها غالبًا، وليس املراد أن ينظر إىل بدهنا كاماًل، وأن يتحَّي كوهنا مثالً قد جتردت لالغتسال وحنوه 
 فينظر إليها، أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك ال جيوز.

حمارمها   وإذا قيل: إنه ينظر إليها عالنية، فيكون ذلك يف غري خلوة، وذلك أبن حتضر ومعها أحد
ا أو أخيها، فينظر إليها قائمة، وينظر إليها مقبلة أو مدبرة، وال يكون هناك خلوة، وتظهر له كأبيه

وجهها وكفيها وشعرها، وينظر إىل هيكلها طوالً وقصرًا، وضخامة أو حنافة أو ما أشبه ذلك، فإذا نظر 
 إليها يف غري خلوة كان ذلك من األسباب اليت تدفعه إليها.

أنه ال جُياب، فليس له أن يتعمد النظر، وال يطلب ذلك، وكذلك أيضاً أهلها ا غلب على ظنه أما إذ
 إذا غلب على ظنهم أنه لن يعزم على النكاح فال جيوز هلم أن ميكنوه من النظر إليها.

وذكروا أنه ينظر إليها بشرطَّي: نفي اخللوة، ونفي إاثرة الشهوة، أي: أن أيمن الشهوة، وقد يقع أن 
إذا خطب امرأة يكثر االتصال هبا هاتفيًا، مث يعقد معها مواعيد، مث خيلو هبا، ورمبا  عضاً من الشبابب

خيرج هبا يف سيارته خارج البلد، وهذا ال جيوز ملا فيه من اخللوة، وكثرياً ما حيصل أنه يقع هبا، ويطؤها 
له وقبلوه فحرام عليه أهنم استجابوا ؛ ألهنا ال حتل له إال بعد العقد، ولو -والعياذ ابهلل-يف احلرام 

اخللوة هبا، سيما إذا مل أيمن الشهوة، ومعلوم أنه إذا خال هبا، وكان شديد الغلمة، وكذلك هي قد 
تكون شديدة الشهوة، فيندفع كل منهما إىل اآلخر، فيقعا يف فعل الفاحشة، فلذلك اشرتطوا: أال 

 يكون هناك خلوة، وأال يكون هناك إاثرة شهوة.

(57/11) 

 

 املقدار الذي جيوز النظر إليه من ذوات احملارم بيان
ملا ذكر العلماء النظر إىل املخطوبة استطردوا فيما لإلنسان أن ينظر إليه من النساء، وما املقدار 

الذي ينظر إليه، فذكروا أنه ينظر إىل ما يظهر غالبًا: كالوجه، والكفَّي، والرأس، والساق، أي: إذا كنن 
أخت، وأم من الرضاع،  : كأمه وبنته وأخته وعمته وخالته، وبنت أخ وبنتمن ذوات حمارمه، يعين

فيجوز أن ينظر إىل ما يظهر غالبًا، فينظر إىل الرأس وإىل الوجه وإىل الساعد والذراع والساق؛ ألن 
م، فيشق هذا مما حتتاج إليه املرأة مع حمارمها، كابنها وأبيها، فالبد أهنا تتبذل، وأهنا ختدم، وأهنا تبدو هل

أن املسلمَّي قلوهبم نزيهة، ال ميكن أن تثور شهوته على  عليها أن تتحفظ وأن تتسرت، ومعلوم أيضاً 



، فينظر إىل ما يظهر -والعياذ ابهلل-أمه أو على بنته أو حنومها، إمنا يفعل ذلك من ليس يف قلبه إميان 
البًا، يعين: ينظر إىل ساقيه وإىل غالباً من ذوات حمارمه، ونظر الرجل إىل الرجل جيوز فيما يظهر غ

وعنقه وحنو ذلك، وال جيوز للعاقل أن يتعرى أمام الرجال، وال أن يظهر بدنه ولو  ذراعيه وعضديه
سرت العورة املغلظة، فإن ذلك مما يقدح يف املروءة، كالذين ميشون عراة، ويلبس أحدهم تبااًن، يعين: 

رة، ي أنه بسبب احلر أو ما أشبه ذلك، أو أنه ليس بعو سراويل قصرياً يسرت به جمرد الفرجَّي، ويدع
ولو كان ذلك ليس بعورة أمام الرجال، لكنه ينقص املروءة، فالرجل حيرص على أن يتسرت وأن حيفظ 

نفسه، وهللا تعاىل أمر ابلتسرت فقال تعاىل: }َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلبَاًسا يـَُواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا{ 
 [ ، فالريش هو: اللباس الذي يسرت البدن.26:]األعراف

رأة ال جيوز هلا أن تتبذل أمام النساء، وال أن تظهر شيئاً مما خيفيه اللباس ويسرته، وإمنا جيوز هلا أن وامل
تبدي وجهها وعنقها، وكذلك أيضاً صدرها إلخراج الثديَّي إلرضاع الطفل؛ ألهنا حتتاج إىل إرضاع 

يها أو ساقيها، فأما ما تسرته احملارم، وكذلك تنظر املرأة من املرأة إىل ساعد طفلها عند النساء أو عند
غالباً كالبطن والظهر واملنكبَّي واإلبطَّي واجلنبَّي فال، فهذا مما يُعتاد سرته، وال جيوز التفسخ والتعري 

 ولو مل يكن عندها إال نساء.

(57/12) 

 

 حكم خطبة املعتدة
دة على غري زوج حتل له( وهي املطلقة، فاملعتدة إما أن تكون ابئناً أو قوله: )وحرم تصريح خبطبة معت

فإهنا تبقى يف بيت زوجها، وال حيل ألحد أن  -طلقت واحدة أو اثنتَّي-رجعية، فإذا كانت رجعية 
 ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم{ خيطبها، بل هي يف ذمة زوجها، ينفق عليها، ويسكنها، لقوله تعاىل: }َأْسِكُنوُهنن 

[ ، وهلا أن تتكشف أمامه، وترغبه أبن يراجعها، فهذه الرجعية حيرم أن أحداً خيطبها أو 6الطالق:]
 يصرح أو يلوح خبطبتها.

وأما املعتدة البائن مثل املطلقة ثالاًث، فال حتل لزوجها إال بعد زوج، وكذلك املتوىف عنها، فهي معتدة، 
يض، أو بوضع احلمل، فهذه ال حيل له أيضاً أن أو ثالثة أشهر إن كانت ال حت وعدهتا ثالثة قروء،

خيطبها تصرحيًا، وحيل له أن يعرض هلا، والتعريض أن يقول: إين يف مثلك لراغب، أو إين أريد أن 
أتزوج، أو أمتىن أن حتصل يل زوجة مناسبة، أو ما أشبه ذلك، فال جيوز التعريض خبطبة الرجعية، وإمنا 

 وز التعريض خبطبة البائن.جي



(57/13) 

 

 حكم اخلطبة على خطبة الغري
حيرم أن خيطب على خطبة أخيه املسلم إذا كان قد أجيب؛ ألن ذلك يسبب الوحشة بينهما 

والعداوة، فإذا علمت أبنه قد أفسد عليك اخلطبة، أبن تقدم عليهم، وقد كانوا أجابوك أو ركنوا 
م، وقد حيصل بينك وبينه بسبب إليك، مث قدموه لكونه أشب أو أغىن أو حنو ذلك، فإن هذا حرا

 شة وعداوة.هذا وح

(57/14) 

 

 ما يستحب يف العقد
ذكر املصنف سنية العقد، يعين: عقد الزوجية بَّي الزوجَّي، الذي يسمى اآلن امِللكة، فذكر أن 

التزويج يسن أن يكون يوم اجلمعة، وأن يكون يف املساء، يعين: يف آخر النهار، رجاء أن يصادفوا 
احلاجة جابة؛ ألنه يدعى هلما ابلربكة، ويسن أن خيطب خبطبة ابن مسعود، اليت هي خطبة ساعة اإل

املشهورة، وهي أن يقول: إن احلمد هلل حنمده ونستعينه إىل آخر ذلك، مث يقرأ ثالث آايت: من سورة 
َ َحقن تـَُقاتِِه{ ]آل عمران [ وأول سورة النساء، 102:آل عمران: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا اتـنُقوا اَّللن

َ َوقُوُلوا قـَْواًل َسِديًدا{ ]األحزاب:وآيتَّي من آخر سورة األحزاب: }اَي َأيُـَّها النِذي [ 70َن آَمُنوا اتـنُقوا اَّللن
. 

(57/15) 

 

 [58شرح أخصر املختصرات ]
ته، وقد بَّي النكاح عقد له أمهية كبرية يف اإلسالم، فله أركان وشروط البد من حصوهلا ليحكم بصح

 الفقهاء هذه األركان والشروط أبدلتها من الكتاب والسنة.

(58/1) 



 

 أركان النكاح
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: أركانه: الزوجان اخلاليان عن املوانع، وإجياب بلفظ: )أنكحت( 

 ا( .أو )زوجت( ، وقبول بلفظ: )قبلت( أو )رضيت( فقط أو )مع هذا النكاح( ، أو )تزوجته
 ومن جهلهما مل يلزمه تعلم, وكفاه معنامها اخلاص بكل لسان.

، ورضامها, لكن ألب ووصيه يف نكاح تزويج صغري وابلغ معتوه وجمنونة وشروطه أربعة: تعيَّي الزوجَّي
وثيب هلا دون تسع, وبكر مطلقاً كسيد مع إمائه وعبده الصغري، فال يزوج ابقي األولياء صغرية حبال، 

 إال إبذهنا, وهو: صمات بكر، ونطق ثيب. وال بنت تسع
دين، وعدالة ولو ظاهرًا، إال يف سلطان  والويل, وشروطه: تكليف, وذكورة, وحرية, ورشد, واتفاق

 وسيد.
ويقدم وجوابً أب، مث وصيه فيه, مث جد ألب وإن عال, مث ابن وإن نزل, وهكذا على ترتيب املرياث، 

بًا, مث والء, مث السلطان، فإن عضل األقرب أو مل يكن أهالً أو  مث املوىل املنعم، مث أقرب عصبته نس
 ج حرة أبعد وأمة احلاكم.كان مسافراً فوق مسافة قصر زو 

 وشهادة رجلَّي مكلفَّي عدلَّي ولو ظاهراً مسيعَّي انطقَّي.
 والكفاءة شرط للزومه, فيحرم تزوجيها بغريه إال برضاها[ .

: جمموع ما يتكون منه، وأركان الشيء أجزاؤه الذي يتكون للنكاح أركان، وله شروط، ويراد أبركانه
ة الشيء، كأركان البيت أو املسجد، يعين: حيطانه اليت يتكون منها، ويُعرفون الركن: أبنه جزء ماهي

منها، ونقول مثاًل: أركان اإلنسان أجزاؤه، فيقال: يداه ركن منه، ورجاله ركن، ورأسه ركن، وظهره 
كب من هذه األجزاء، كأركان الصالة اليت تتكون منها، فالقيام جزء من ركن، يعين: يتكون ويرت 

ع جزء، كذلك أركان النكاح اليت يتكون منها ويصري من جمموعها نكاحاً  الصالة وهو ركن، والركو 
 كامالً.

، ذكروا أن أركانه أربعة: الزوج، والبد أن يكون كامل الرجولة، وخالياً عن املوانع، والزوجة، واإلجياب
 والقبول.

نكاح؛ ألن هناك مانعًا، قوله: )الزوجان اخلاليان من املوانع( ، فإذا كان الزوج حمرماً للمرأة، ال يصح ال
أو كان رضيعاً هلا مل يصح النكاح، أو كان الزوج كافراً واملرأة مسلمة مل يصح النكاح؛ وذلك لكونه 

ها النكاح، وكذلك املرأة قد يكون فيها غري كفٍء هلا، وهكذا املوانع اليت ال يصح وال ينعقد مع
د طلقها أو يف عدة وفاة، وكذلك كون موانع، كأن تكون ذات زوج، أو تكون معتدة يف عدة زوج ق



 الزوج عنده أربع قبلها، فكل هذه موانع البد من انتفائها من الزوج ومن الزوجة.
ب يكون من الويل، والقبول من فالزوج ركن، والزوجة ركن، واإلجياب ركن، والقبول ركن، واإلجيا

 الزوج.

(58/2) 

 

 األلفاظ اليت يكون هبا اإلجياب والقبول
يشرتط بعضهم أن يكون اإلجياب أبحد لفظتَّي: زوجتك، أو أنكحتك، ويقولون: إهنا هي األلفاظ 

 [ ، وكذلك ذكر37اليت ذكرت يف القرآن، فذكر يف القرآن قوله تعاىل: }َزونْجَناَكَها{ ]األحزاب:
اح: }فَانِكُحوا َما طَاَب [ ، وذكر يف القرآن النك50األزواج: }ِإانن َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك{ ]األحزاب:

[ ، وقوله: 32[ ، وكذلك قوله: }َوَأنِكُحوا األاََيَمى ِمْنُكْم{ ]النور:3َلُكْم ِمَن النَِّساِء{ ]النساء:
[ ، 235[ ، وقوله: }َوال تـَْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح{ ]البقرة:230}َحىتن َتنِكَح َزْوًجا َغرْيَُه{ ]البقرة:

 الويل أبحد هاتَّي الكلمتَّي: )زوجتك مولييت( أو )أنكحتك مولييت( .فلذلك قالوا: ينطق 
ولفظ التزويج اشتقاقه من العدد الشفع، فإن العدد قسمان: شفع ووتر، والشفع يقال له: زوج، 

د الزوجَّي قبله كان فرداً ووترًا، فإذا انضم إليه الزوج الثاين أصبح زوجًا، ومسي النكاح زواجًا؛ ألن أح
ح بدل الوتر اثنَّي، وألجل ذلك كلمة )الزوج( تطلق على الذكر واألنثى، كما تقول: عن يعين: أصب

عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم، يعين: اليت صارت معه زوجًا، ويقال: النيب صلى هللا عليه 
 زوج عائشة، فكلمة زوج تصلح للرجل وللمرأة، فكل منهما ُيسمى زوجًا، إال أن أهل الفرائضوسلم 

احتاجوا إىل التمييز، فأدخلوا على املرأة اتء التأنيث، كما يف قول الناظم: والثمن للزوجة والزوجات 
الزوج  وهو لكل زوجة أو أكثرا وإال فاألصل أنه موضوع لكل واحد من الزوجَّي، هذا سبب تسمية

 هبذا االسم؛ ألنه ابنضمامه إىل اآلخر يكون زوجاً بدل ما كان وتراً وفرداً.
النكاح فاألصل فيه أنه االنضمام، تقول العرب: تناكحت األشجار، يعين: انضم بعضها إىل بعض  أما

وتالصقت، وذلك إذا امتدت أغصاهنا، ويقال: تناكح العودان على النار، يعين: انضم أحدمها إىل 
 آلخر حىت صح الوقود هبما، وأما تسمية هذا الزواج نكاحًا؛ فألن الزوج ينضم إىل الزوجة،ا

 واالنضمام هو: التناكح، هذا هو األصل من االنضمام.
 وهل املراد ابلنكاح العقد أو الوطء؟

 



 اجلواب
كر بعض يطلق عليهما، وأغلب ما يطلق على العقد، فيقال: نكح فالن املرأة، يعين: عقد عليها، وذ 

، فاملراد عقد عليها، أهل اللغة: أن العرب فرقت بينهما فرقاً لطيفًا، فإذا قالوا: نكح فالن بنت فالن
وإذا قالوا: نكح امرأته أو أمته، فاملراد وطؤها، وكل ما يف القرآن من نكح فإنه للعقد، إال قوله تعاىل: 

[ ، فإن النكاح هنا هو الوطء، 230 تَنِكَح َزْوًجا َغرْيَُه{ ]البقرة:}فَِإْن طَلنَقَها َفال حتَِلُّ َلهُ ِمْن بـَْعُد َحىتن 
 سنة.وورد ذلك يف ال

ذكر بعض العلماء يف كتب الفقه: أنه ال يصح إال بلفظ: )أنكحتك مولييت( أو )زوجتك مولييت( 
جح أبحد هاتَّي الكلمتَّي، وذهب آخرون إىل أنه جيوز بغريمها مما هو معروف عند املتخاطبَّي، ور 

معناه: أنك : )ملكت ابنيت( ف-مثالً -ذلك بعض احملققَّي كشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه، فإذا قال 
متلك االستمتاع هبا ما ال ميلكه أبوها، فيكون هذا قائماً مقام زوجتك؛ ألنه حصل هبا املقصود، وإذا 

ك املقصود، وهذا قال: وهبتك ابنيت، حصل أيضاً املقصود، وهكذا إذا قال: أعطيتكها، حصل بذل
مثل: أنكحتك،  القول هو األقرب، وهو أنه يصح بكل لفظ يدل على املعىن، ويؤدي املراد،

وزوجتك، وملّكتك، ووهبتك، وأعطيتك ابنيت، وأملكت لك عليها، أو خليت بينك وبينها، أو خذ 
 ابنيت حالالً لك، أو أحللتها لك، أو ما أشبه ذلك.

شرتطوا أن يقول: قبلت، أو رضيت، عبارتَّي فقط، أو قبلت هذا وأما القبول فهو من الزوج، وا
ذا النكاح( بعد )قبلت( ، أو جيمع بينهما فيقول: قبلت هذا النكاح النكاح، يعين: يضيف كلمة )ه

 ورضيته، أو تزوجتها، أو قبلتها.
أخذهتا، أو  وإذا قلنا: إنه يصح مبا دل على املعىن، فيصح إذا قال الزوج: وافقت، أو أان موافق، أو

 استوهبتها، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الرضا.
من جهلهما مل يلزمه تعلم( يعين: من جهل كلمة: )أنكحت( أو )زوجت( يقول املصنف رمحه هللا: )و 

أو كلمة: )قبلت( أو )رضيت( ، وذلك إذا كان ال يعرف اللغة، أو ال يعرف معناها، فهل يلزمه أن 
يقول: )قبلت( أو )رضيت( ؟ اجلواب: ال يلزم، إمنا يكفيه معنامها اخلاص  يتعلمهما، وال يصح إال أن

ألن كل قوم وأهل كل لسان عندهم اصطالحات يتعارفون عليها بلساهنم، ذكر  بكل لسان؛ وذلك
لنا بعض اإلخوان أنه جاء إىل بعض األعراب اجلهلة يف بعض جهات اململكة، وأخذ يسأله، فذكر له 

لذي يعقد هلم، فقال له: كيف طريقتك يف عقد النكاح هلم؟ ألهنم بواٍد بعيدون عن أنه مفتيهم، وأنه ا
وبعيدون عن الناس، فذكر له أنه يقول للويل قل: هاك خصلة بنيت على سنة هللا وسنة رسوله، القرى، 

منامها حالل، ومقامها حالل، وادخل على هللا من امللل واالستمالل، وأنت وإايها حتت هللا! وال 
ذا ك أن هذه من العبارات اليت اصطلحوا عليها، وليس عندهم أحد يعقد هلم، فرضوا أبن يكون هش



 أن يتكلم هبذه الكلمات. -وكأنه أعرفهم وأفهمهم-الذي عندهم 
 فيبقى أن الزوج البد أن يقول: قد وافقت، أو قبلت، أو أخذهتا، أو ما أشبه ذلك.

 يصح، وإمنا تصح املعاطاة يف البيع، مثاًل: إذا كانت وهل يصح النكاح ابملعاطاة؟ الصحيح: أنه ال
روف مثنه، فأتيت مثالً بعشرة ودفعتها للبائع، ودفع لك الثوب، ومل السلعة معروفاً مثنها، الثوب مع

يتكلم واحد منكما بكلمة، صح البيع ابملعاطاة، ولكن ال يصح النكاح ابملعاطاة، فال يصح أن تدفع 
لك الزوجة بدون كالم، بل ال يصح إال هبذا الكالم، وال يصح أيضاً إال  له مثالً املهر، ويدفع

 بشروطه.

(58/3) 

 

 شروط عقد النكاح
الشروط: مجع شرط، وهو: ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته، يعين: 

وط، فهاهنا إذا عدمت الشروط عدم املشروط، ولكن إذا اجتمعت الشروط فقد يتخلف املشر 
الشروط يف النكاح هي لوازم النكاح اليت ال يتم إال هبا، وهي أيضاً شروط للعقد، وشروط العقد 

 ربعة: األول: تعيَّي الزوجَّي.أ
 الثاين: رضامها.
 الثالث: الويل.

 الرابع: الشهود.
 هذه شروط النكاح، إذا ختلف واحد منها ال يصح النكاح.

(58/4) 

 

 تعيَّي الزوجَّي
ألول: التعيَّي، ومعناه: أن يسمي الزوج أو يعّينه، وكذلك الزوجة، فال يقول مثاًل: زوجتك الشرط ا

أحد بنايت، وله مخس أو عشر؛ ألنه قد خيتار من ال ترضى، أو من ال تصلح له، أو خيتار الويل له من 
ت، أو كان له ذا تعينال تناسبه، فالبد أن يعينها، فإن قال مثاًل: زوجتك ابنيت فالنة، ومساها صح إ

بنات وقال: زوجتك ابنيت الكربى، أو الصغرى، أو الوسطى صح ذلك؛ وذلك ألن هذا الوصف 



حيصل به التعيَّي، ولو مل يكن له إال ابنة واحدة، وقال: زوجتك ابنيت؛ صح ذلك، وأما إذا كان ليس 
نة أخي، فالبد أن وجتك ابأابً فالبد أن يسميها، فإذا قال: زوجتك أخيت، فالبد من تسميتها، أو ز 

 يسميها، حىت تتعَّي؛ ألن اجلهالة حيصل معها الغرر، وحيصل معها عدم املقصود.
كذلك أيضاً يشرتط تعيَّي الزوج وهو الرجل، فإذا قال: زوجت أحد ولديك ابنيت، أو أحد أبنائك، 

نه ال يعرف يصح؛ أل وله عدة أبناء، ال يصح، أو جاء إليه اثنان فقال: زوجت أحدكما ابنيت فالنة ال
أيهما هو الزوج، فالبد أن خياطبه، ويقول: اي فالن! زوجتك ابنيت فالنة، أو يكون اخلطاب له، وهو 

 معروف ماثل بَّي يديه، ويقول: زوجتك ابنيت فالنة، هذا معىن تعيَّي الزوجَّي.

(58/5) 

 

 الرضا
يع أيضًا، ودليله: قوله الشرط الثاين: الرضا، وال شك أن الرضا معترب، وقد تقدم أنه شرط يف الب

نَـُهْم 29سبحانه وتعاىل: }إال أن تكون جتارة عن تراض منكم{ ]النساء: [ ، وقوله: }ِإَذا تـََراَضْوا بـَيـْ
مال، فالبد أيضاً أن يكون  [ ، فإذا كان شرطاً يف البيع، مع أنه متليك232اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:

النكاح وهو ال يريده، وال يصح أن يُكره الرجل على  شرطاً يف النكاح، فال يصح إكراه أحدمها على
امرأة ال يرغبها، وتنفر نفسه منها، إما لسوء خلق، أو لقبح مظهر، أو دمامة، أو عيب، أو كرب، أو 

ومل يكن موافقًا، مل يعش عيشة طيبة، ويؤدي صغر، أو جهل، أو حنو ذلك، فإذا أكره وهو غري مقتنع 
ك البد أن يكون موافقاً راضيًا، وهكذا الزوجة أيضاً البد من رضاها، ذلك إىل الفراق بسرعة، فلذل

بل ورضاها أهم، وما ذاك إال أن الغالب أن الزوج هو املتقدم للخطبة، وهو الطالب، والغالب أنه ال 
، أما الزوجة فإهنا قد تكون جاهلة بذلك الزوج، وقد تكون أيضاً  يقدم إال بعدما يتأكد من الصالحية

ه، ورمبا كارهة للنكاح كليًا، فلذلك البد من رضاها، وقد جاءت السنة ابشرتاط الرضا، فثبت كارهة ل
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ال تنكح البكر حىت ُتستأذن، وال الثيب حىت ُتستأمر( ، وثبت 

حديث آخر:  رية زوجها أبوها بغري رضاها، فخرّيها النيب صلى هللا عليه وسلم( ، ويفأيضًا: )أن جا
)جاءت جارية بكراً إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي رسول هللا! إن أيب زوجين من ابن 

وجيه يعين: لريفع قدره، كأن ابن أخيه كان خامالً فأراد أن يرفع قدره بتز -أخيه لريفع يب خسيسته 
لنساء أن ليس لألولياء عليهن فخرّيها، فأجازت نكاح أبيها، وقالت: إمنا أردت أن يعلم ا -اببنته

سلطة( أو كما يف احلديث، فدل ذلك على أنه يشرتط رضاها، ويف حديث عبد هللا بن عمر أنه 



مث إنه  خطب ابنة خاله قدامة وكان قد مات، وكان له بنت فخطبها إىل أمها فوافقت، وعقدوا له،
وقال: )اي رسول هللا! إهنا جاهلة، جاءهم املغرية بن شعبة ورغب هلم يف املال، فجاء عمها، واشتكى 

وإهنا تزوجت وأان غري راٍض، وأان أوىل هبا، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: إهنا يتيمة، وإن اليتيمة ال 
ابنة خاله، وزوجها بـ املغرية؛ فدل ذلك  تزوج إال إبذهنا وإبذن وليها( ففسخ نكاحها من عبد هللا وهي

 وبعد مشاورهتا. على أهنا ال تزوج إال برضاها،
مث البد أن ُيسمى هلا الرجل حىت تعرفه يقينًا، وإذا كانت جاهلة فلها أن تسأل، وكذلك أيضاً البد أن 

كله، حصل خترب عن نسبه، وعن حرفته، وعن كفاءته، ومقدرته املالية وحنوها، فإذا اقتنعت بذلك  
 التزويج، أما إذا مل تقتنع فال جيوز.

وقالوا: إن األب جيوز له أن يزوج الصغرية بدون إذهنا، وله أيضاً أن يزوج ابنه  والفقهاء استثنوا األب،
 الصغري إذا رأى يف ذلك مصلحة، وملاذا يزوج ابنته دون رضاها إذا كانت صغرية؟

 
 اجلواب

كون معه حنو على ولده ذكراً كان أو أنثى، فال يقدم على الغالب أن األب يكون معه شفقة، وي
لحة ظاهرة يراها، فأابحوا له أن يزوج ولده ذكراً أو أنثى إذا كان صغريًا، والغالب أن تزوجيه إال ملص

الصغري رجالً أو امرأة ال يكون عنده تفكري، وال يكون عنده معرفة، فإذا كان األب راضياً هبذا الزوج 
فقد يكون   لولد يكون كفئاً وأهالً أن يزوج، ومع ذلك فالصحيح أنه ليس على إطالقه،فالغالب أن ا

كثري من اآلابء عندهم جشع، ويزوج غري الكفء ألجل املال، فإذا جاءه إنسان عنده مال ورغبه يف  
ذلك كثرة العطاء، فقد يزوجه بغري رضا املرأة، واملرأة هي اليت تتأمل، وهي اليت تتعذب؛ ألهنا تالزم 

اليت يناهلا األذى، فالبد من  الزوج طوال حياهتا، فإذا مل يكن أهالً يف دينه ويف خلقه، فإهنا هي
 رضاها.

وكثرياً ما تشتكي اإلانث فتذكر الواحدة منهن أن أابها أكرهها؛ ألجل أن ذلك الزوج عنده مال، 
ذكر أنه يرتكها يف املنزل، ودفع له دفعاً كثريًا، فتأملت الزوجة وتعذبت، وبقيت حسرية سجينة، وت

ثالثة لياًل، ورمبا ال أييت إال بعد الفجر، وإذا جاء طرح ويذهب مع رفقته، وال أييت إال يف الساعة ال
نفسه على الفراش، وهي طوال ليلها ساهرة تنتظره، أو كذلك أييت إىل بيته أبصدقائه الفاسدين، 

وزمر ومفاسد، وتكون هي املعذبة، لذلك ويشرب معهم املسكر، ويسهرون طوال ليلهم على غناء 
 نت صغرية إذا كانت مميزة عاقلة.البد أهنا تكون راضية حىت ولو كا

واألوىل أيضاً عدم تزويج الصغرية اليت دون العاشرة؛ وذلك ألهنا يف الغالب ليس عندها تفكري، ولكن 
ويكون ذلك موقوفاً على إذا كان األب انصحًا، وخاف أن هذا الزوج يفوت عليه، فله أن يزوجها، 



 رضاها بعدما متيز.
ولو كان ابلغًا، أي: ضعيف العقل، ما عنده متييز وال عنده معرفة، سواء  كذلك أيضاً استثنوا املعتوه 

كان ذكراً أو أنثى، فإذا رأى وليه املصلحة يف تزوجيه فإن له أن يزوجه ولو بغري رضاه، فكثري من 
أو معها مس أو حنوه، وال متييز هلا، فالبد أنه ينظر هلا املصلحة، النساء تكون خمبلة ضعيفة العقل، 

جاءه من خيطبها ولو كبرياً ولو فقرياً ورأى يف ذلك املصلحة فله تزوجيها؛ ألنه ليس هلا اختيار،  فإذا
سواء كان فيها نقص العقل أو فقده كاجلنون، فاملعتوهة أو اجملنونة له أن يزوجها وليها بغري اختيارها؛ 

 ألنه ليس هلا اختيار.
ذلك أيضاً اندرًا، فلو قدر أن رجالً زوج ابنته  كذلك أيضاً استثنوا الثيب اليت دون تسع، وإن كان

وهي بنت مثان، ودخل هبا زوجها ووطأها، مث طلقها وأصبحت ثيباً وعمرها دون التسع، فألبيها أن 
 يزوجها؛ وذلك لعدم متييزها، ولعدم معرفتها مبا هو األصلح.

 وقد ذكران أن األوىل عدم تزوجيها حىت ترشد وحىت ختتار.
لبكر، ُجعل له تزوجيها مطلقًا؛ وذلك ألن األب كما ذكروا أحىن على أوالده، وأشفق وكذلك أيضاً ا

عليهم، فال يزوج إال ابختيار وحبرص، فجعلوا األب أحق ابلبكر ولو كان عمرها عشرين، فله أن 
وز أخذ رأيها، هكذا قالوا، وقد ذكران األدلة على أهنا ختتار، وأنه ال جي يزوجها بدون اختيارها وبدون

تزوجيها إال برضاها؛ لعموم األدلة: )ال تنكح البكر حىت ُتستأذن( وهذا عام، سواء كان األب أو 
غريه، فالفقهاء اختاروا أن األب له خصوصية، وأحلقوا به أيضاً وصيه، فإذا أوصى إىل إنسان عدل 

بدون رضاه، ويزوج  إنه يقوم مقام األب يف كونه يزوج الصغري ويزوج املعتوه ولو كان ابلغاً وموثوق ف
اجملنونة، ويزوج الثيب اليت دون تسع، ويزوج البكر مطلقاً ولو كانت ابنة عشرين، فاألب ووصيه 

 يزوجون هؤالء بدون الرضا.
 ن الرضا هلؤالء مطلقاً.: أنه البد م-وهو الصحيح سيما يف هذه األزمنة-والقول الثاين 

اليك: إماء وعبيد، فيزوج إماءه بدون رضاهن؛ وذلك واستثنوا أيضاً السيد، فإذا كان إنسان عنده مم
ألن املصلحة له، وهو الذي أيخذ املهر، وأوالدها يكونون مماليكاً له وعبيدًا، فله أن يكرهها، وأن 

از ذلك؛ ملا فيه من التعذيب حسياً أو معنواًي، جيربها على أن تتزوج مبن يريد، ولعل األرجح: عدم جو 
، ليس له إكراهه على أن يتزوج إال برضاه؛ ألن ذلك خيضع لشهوته وكذلك أيضاً عبده الصغري

 ونفسه وميلها.
وملا ذكروا األب ووصيه والسيد قالوا: ال يزوج بقية األولياء صغرية حبال، كاألخ وابن األخ، والعم 

شد، وال بن وابنه، ال يزوجون الصغرية حبال، فالبد أهنم يرتكوهنا حىت تبلغ وتر وابن العم، واجلد، واال
 يزوجون بنت تسع إال إبذهنا، سواء كانت بكراً أو ثيبًا.



مث ذكروا كيف يعرف إذهنا، ورد يف احلديث: )رضا البكر صماهتا، وسئل: إن البكر قد تستأذن 
ذلك دليل على الرضا، أما إذا نطقت وقالت: ال  فتستحيي، فقال: إذهنا سكوهتا( ، فإذا سكتت فإن

إجبارها، وإذا جترأت ونطقت وقالت: زوجوه، ولو كانت بكرًا، جاز ذلك  أريده، فعند ذلك ال جيوز
بطريق األوىل، فإذا كان رضاها السكوت، فالنطق دليل الرضا أيضًا، وأما الثيب فال ُيكتفى يف 

كلم صرحياً أبهنا قد رضيت فتقول: زوجوه، أو قبلته، أو ما نكاحها ابلسكوت، بل البد أهنا تنطق وتت
 أشبه ذلك.

(58/6) 

 

 الويل
 الشرط الثالث: الويل.

الويل هو: ويل املرأة الذي يتوىل العقد هلا، واشرتاطه هو قول اجلمهور، ووردت يف اشرتاطه األحاديث 
الكثرية، منها قوله صلى هللا عليه وسلم: )ال نكاح إال بويل( وهو حديث مشهور، رواه حنو مخسة من 

ملرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها( ، ويف رواية: تزوج ا الصحابة أو أكثر، وورد أيضاً حديث: )ال
 )فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها( وهذا هو قول اجلمهور.

[ فدل على أن الويل 232واستدلوا أيضاً بقوله تعاىل: }َفال تـَْعُضُلوُهنن َأْن يَنِكْحَن َأْزَواَجُهنن{ ]البقرة:
 ال متنعوهن من نكاح أزواجهن، أي: من الزواج.ع، أي: هو الذي مينع املرأة؛ ألن العضل املن

وذهب األحناف إىل أنه يصح للمرأة أن تزوج نفسها، وعللوا ذلك أبهنا أملك لنفسها، وإذا كانت 
 متلك نفسها فإهنا تزوج نفسها، وهي أيضاً متلك أمتها، فلها أن تزوج أمتها.

[ 230ىتن تَنِكَح َزْوًجا َغرْيَُه{ ]البقرة:اىل: }حَ وأدلة احلنفية تعليالت، وقد استدلوا بظاهر قوله تع
 ولكن ال داللة يف اآلية، إمنا املراد: حىت يطأها الزوج.

فاحلاصل: أن مجهور األمة على أنه البد من الويل يف العقد، وأن من تزوجت بدون ويل فنكاحها 
ل ابطل، فإن طل ابطابطل، ورد ذلك يف حديث: )أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها اب

تشاجروا فالسلطان ويل من ال ويل له( ، وقد أخذ احلنفية من بعض هذه الكلمات: )الثيب أحق 
بنفسها من وليها( ، فجعلوا هذا دليالً على أهنا تزوج نفسها، ولكن ليس هذا بصحيح، وإمنا املراد 

 ا.أهنا أحق بنفسها، أي: ال يكرهها، وال يزوجها إال بعدما أيخذ رضاه
عرفنا أن الويل شرط من شروط النكاح، فماذا يشرتط يف الويل؟ ذكر املصنف أنه يشرتط فيه  وإذا



 ستة شروط: الشرط األول: التكليف.
 الشرط الثاين: الذكورية.
 الشرط الثالث: احلرية.
 الشرط الرابع: الرشد.

 الشرط اخلامس: اتفاق الدين.
 الشرط السادس: العدالة.

 تكون سبعة، فإن التكليف يتضمن شرطَّي: الشرط األول: البلوغ.كن أن فهذه ستة شروط، ومي
فال يُزوج صغري دون البلوغ؛ وذلك لنقص معرفته؛ ألنه انقص املعرفة بنفسه، فال يكون عارفاً بغريه، 

 أو مبن هو ويل عليه.
 الشرط الثاين: العقل.

 ته، ولعدم تفكريه.دم أهليفناقص العقل أو املخبل أواجملنون ليس أهالً أن يزوج؛ وذلك لع
 الشرط الثالث: الذكورة.

فال تزوج املرأة املرأة، كما جاء يف احلديث: )ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها( ، ويف 
 احلديث اآلخر: )أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها ابطل( .

 الرابع: احلرية.
 عليه وسلم قال: )أميا عبد نكح بغري إذن مواليه فهو صلى هللا فاململوك ال يزوج نفسه، وقد ورد أنه

 عاهر( أي: زاين، فإذا كان ال يقدر أن يزّوج نفسه، فكذا ال يزوّج بنته، ولو كانت حرة.
 اخلامس: الرشد.

الرشد هو: الصالح، وضده السفه، فإذا كان سفيهاً مغفالً مل يكن أهالً أن يزوج، ورد يف احلديث: 
مرشد، وشاهدي عدل( ، فاشرتط فيه: أن يكون مرشدًا، يعين: رشيداً غري سفيه،  ال بويل)ال نكاح إ

 وال ضعيف التفكري.
 الشرط السادس: اتفاق الدين.

ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى  فال يزوج الكافر مسلمة؛ ألن اإلسالم فرق بينهما، قال تعاىل: }َوَلْن جَيَْعَل اَّللن
 [ فالبد أن يكوان متفقي الدين.141نساء:اْلُمْؤِمِنََّي َسِبياًل{ ]ال

 الشرط السابع: العدالة.
أي: ولو ظاهرًا، فيشرتط أن يكون عداًل، فيخرج ما إذا كان فاسقاً معلناً الفسوق، أما إذا كان ظاهره 

ويل من ال ويل له، واستثنوا السيد ولو   -أي: السلطان-العدالة فإنه يُزوج، واستثنوا السلطان؛ ألنه 
 نه ويل مواليه.سقًا؛ ألكان فا



مث ترتيب األولياء: يقدم األب وجواًب؛ وذلك ألنه أوىل اببنته، مث وصيه، إذا مات وكان قد وصى أو 
وكنل، فوصيه يقدم على غريه، مث اجلد ألب، مث أبوه وإن عال، فهو أقدم من اإلخوة، مث االبن، يعين: 

، مث بعد ذلك بقية العصبة على ترتيب ته مثالً ابن املرأة يزوجها، مث ابن االبن وإن نزل يزوج جد
املرياث: فيقدم األخ الشقيق، مث األخ ألب، مث ابن األخ الشقيق، مث ابن األخ ألب، مث أبناءمها وإن 
نزال، مث العم الشقيق، مث العم ألب، مث ابن العم الشقيق، مث ابن العم ألب، على ترتيب املرياث كما 

فهل يزوج ذوو األرحام كاخلال، واألخ من األم، وابن األخت؟ العصبة تقدم، مث إذا انقطع أصحاب 
والصحيح: أهنم ال يزوجون، واملوىل أقرب منهم، فاملوىل املعتق يزوج، فإذا ُعدم فأقرب عصبته نسبًا، 
ابنه، مث أبوه، مث إخوته على ترتيب املرياث، مث مواله، يعين: الذي أعتقه، مث إذا انقرضوا فالسلطان، 

سلطان ويل من ال ويل له( ، فإذا عضل األقرب أو مل يكن أهاًل، أو كان مسافراً فوق يث: )الحلد
مسافة قصر زوج حرة أبعد، وأمة حاكم، والعضل مذكور يف قوله تعاىل: }َفال تـَْعُضُلوُهنن{ 

ت [ ، فإذا عضلها ومنعها حىت ولو كان أابها، فإنه يزوج من هو أبعد منه، إذا اشتك232]البقرة:
ى أقارهبا أنه منعها وعضلها، كذلك إذا مل يكن أهاًل، فإذا كان سفيهاً أو فاسقاً أو خمبالً زوج واشتك

األبعد، كذلك إذا كان غائباً مسافة ال تقطع إال مبشقة زوج األبعد، ويف هذه األزمنة املسافات 
 .هاتفياً  تقاربت، فليس هناك مكان بعيد، لكن إذا شق عليه احلضور أمكنه أن يوكل ولو

(58/7) 

 

 اإلشهاد يف النكاح
 الشرط الرابع: شهادة رجلَّي مكلفَّي عدلَّي.

ورد يف احلديث: )ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل( ، وهللا تعاىل أمر ابإلشهاد عند البيع فقال: 
[ 282َجاِلُكْم{ ]البقرة:[ ، وقال: }َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رِ 282}َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم{ ]البقرة:

ق األوىل النكاح، والشاهدان يشهدان على قول الويل: زوجتك، وعلى قول الزوج: ، فكذلك بطري
 قبلت.

والبد أيضاً أن يكوان رجلَّي، فال تصح شهادة النساء، ولو كن أربعاً أو مخساً أو عشرًا، وكذلك ال 
، فال يف املال، والبد أيضاً أن يكوان مكلفَّييصح بشهادة رجل وامرأتَّي، وشهادة النساء إمنا تكون 

يصح شهادة ضعيف العقل، أو خمّبل، أو جمنون، أو صغري، فالبد أن يكون الشاهد مكلفًا، والبد أن 
 يكوان عدلَّي، فال تصح شهادة الفاسق انقص العدالة؛ ألن العدالة: ضدها الفسوق.



 مث العدالة يُكتفى هبا ولو كانت عدالة يف الظاهر.
 عان الكالم وينطقان.بد أن يكوان مسيعَّي انطقَّي، يعين: يسموال

واشرتاط الشهادة هو قول اجلمهور، وخالف يف ذلك املالكية فاكتفوا ابإلعالن، فقالوا: إذا أعلن 
النكاح اكتفي بذلك ولو مل يكن هناك شهود، واجلمهور على أنه البد من شهود للحديث الذي 

 ذكران.

(58/8) 

 

 ءة يف النكاحاشرتاط الكفا
الكفاءة يف النكاح جعلها بعضهم شرطاً للزومه، فقالوا: حيرم تزوجيها بغري الكفء إال برضاها، 
وفسرت الكفاءة أبهنا املساواة، واملساواة معتربة يف مخسة أشياء: الداينة، والصناعة، وامليسرة، 

حيث إن بعض األدلة،  واحلرية، والنسب، وفيها كالم طويل، وابألخص يف النسب، وقد ورد فيها
 هناك من جيعل املوايل ليسوا أكفاء للعرب، وبعضهم يتسامح يف ذلك.

وأما يف الصناعة فإذا كانت صناعته رديئة ومل خيربهم أبنه حداد أو دابغ أو حائك أو حجام أو ما 
 أشبه ذلك، فيمكن أن يكون هلم اخليار.

 وأما الداينة فهي شرط كما ذكران.
 لى النفقة على زوجته.رتط أن يقدر عوكذلك امليسرة يش

 وكذلك احلرية، فإذا تبَّي أنه مملوك فإن ذلك عيب.
 فهذه متام الشروط يف النكاح، وهللا أعلم.

(58/9) 

 

 [59شرح أخصر املختصرات ]
بينت الشريعة اإلسالمية احملرمات من النساء يف النكاح، وجيب على املسلم معرفتهن؛ ألن الوقوع يف 

ري، واحملرمات يف النكاح قسمان: قسم حيرم على التأبيد، وقسم حيرم مؤقتًا، وقد بَّي ذلك أمر خط
 العلماء يف كتب التفاسري والفقه تفاصيل ذلك.



(59/1) 

 

 احملرمات يف النكاح ابلنسب
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: وحيرم أبداً أٌم وجدة وإن علت, وبنت وبنت ولد وإن سفلت, 

, وبنتها, وبنت ولدها وإن سفلت, وبنت كل أخ, وبنتها, وبنت ولدها وإن سفلت، وأخت مطلقاً 
 وعمة وخالة مطلقًا.

ه وإن علون، وبدخوٍل وحيرم برضاع ما حيرم بنسب, وحيرم بعقد حالئل عمودي نسبه, وأمهات زوجت
تتوب وتنقضي ربيبٌة، وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت، وإىل أمٍد أخت معتدته أو زوجته, وزانية حىت 

عدهتا, ومطلقته ثالاثً حىت يطأها زوج غريه بشرطه، ومسلمة على كافر, وكافرة على مسلم إال حرًة  
اجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول كتابيًة، وعلى حر مسلم أمة مسلمة, ما مل خيف عنت عزوبة حل

  ولدها.حرة أو مثن أمة، وعلى عبد سيدته وعلى سيد أمته وأمة ولده, وعلى حرة ِقنُّ 
 ومن حرم وطؤها بعقد حرم مبلك ميَّي إال أمًة كتابيًة[ .

يبوب الفقهاء على الفصل األول: ابب احملرمات يف النكاح، ويذكرون أيضاً بعده ابب نكاح الكفار؛ 
 أنه البد أن نبحث ونعرف مىت حترم املرأة، ومىت ال حترم. وذلك

، فذكر هللا تعاىل يف القرآن سبعاً من احملرمات ابلنسب، واحملرمات يف النكاح قد ورد إمجاهلن يف القرآن
وذكر أيضاً اثنتَّي من احملرمات ابلرضاع، وأربعاً من احملرمات ابملصاهرة، وواحدة حمرمة بكوهنا زوجة 

 إن العلماء فصلوا: فأول احملرمات: األم قال تعاىل: }ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمنَهاُتُكْم{ للغري، مث
[ وكلمة األم تصدق على الوالدة، وتصدق على اجلدة، فاجلدة أم األم تعترب أمًا، 23]النساء:

أم وكذلك اجلدة أم األب، فهي من األمهات؛ ألنه إذا قيل: أمك وأم أمك، وأم أم أمك، وكذلك 
أبيك، وأم أيب أبيك؛ ففيها كلمة أم، وال شك أن حترميها ألجل الوالدة، وألهنا اليت ربت املولود، 

قت عليه يف صغره، فتعترب ذات تربية، وذات نعمة عليه، فال جرم أن كانت أول احملرمات، وأول وأشف
أم األم وإن علت، وأم  ما بدأ هبا، فالذي ينكح أمه يعترب قد أتى أكرب املنكر وأفحشه، وكذلك أيضاً 

 األب وإن علت.
م، والبنت أيضاً خلقت من ماء [ ، فجعل البنت بعد األ23الثانية: قوله: }َوبـََناُتُكْم{ ]النساء:

الرجل، وهو الذي غالباً حينو عليها ويرفق هبا، فهي خلقت من مائه، وخلقت منه؛ فلذلك يتأكد 
[ الفروع، فبنته، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، 23نساء:حترميها، ويدخل يف كلمة: }َوبـََناُتُكْم{ ]ال

ء كان أاب األم، أو أاب األب وإن بعدت يصدق وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، يعين: اليت هو جدها، سوا



 عليها أهنا بنته.
وكلمة )ولد( يدخل فيها الذكور واإلانث، فالبنت ولد، يعين: مولدة، فبنتها حترم، وكذلك االبن ولد، 

 حترم، وبنت ابن ابن، وبنت بنت ابن، وإن بعدت. فبنته
خلقت معه، إما من ماء واحد إذا كانت أختاً [ ، فاألخت 23الثالثة: قوله: }َوَأَخَواُتُكْم{ ]النساء:

ألبيه، أو اجتمعت وإايه يف رحم واحد، إذا كانت أخته من األم، فكلمة )مطلقًا( يدخل فيها اجلميع: 
األب، وأخت من األم، وكلهن يدخلن يف كلمة: }َوَأَخَواُتُكْم{ أخت من األبوين، وأخت من 

 [ .23]النساء:
[ ، 23تعاىل بعدهن العمة واخلالة فقال: }َوَعمناُتُكْم َوَخاالُتُكْم{ ]النساء: الرابعة واخلامسة: ذكر هللا

ي ويدخل يف كلمة )عمتك( : أخت أبيك، وأخت جدك عمُة أبيك، وكذلك أخت جدك أيب األم، فه
[ يعين: أخوات آابئكم، وأخوات أجدادكم، آابء اآلابء أو آابء 23عمة أمك، }َعمناُتُكْم{ ]النساء:

اد من جهة األم أو من جهة األب، فأخت جدك أيب أمك تعترب عمة أمك؛ فتكون عمتك، األجد
 وهكذا.

م، وخالة واخلالة هي: أخت األم، فأخت األم ُتسمى خالة، وكذلك خالة األم أخت جدتك أم األ
 األب أخت جدتك أم أبيك، وهكذا.

يه عمتك، وأخته من أبويه قوله: )مطلقًا( أي: تدخل فيه األخت من أي جهة، فأخت أبيك من أب
عمتك، وأخته من األم عمتك، كذلك أخت جدك لألب عمة أبيك، سواًء كانت أخته من األب أو 

اء كانت أخته من األب أو من األم أو من األم أو من األبوين، وأخت جدك أيب األم عمة أمك، سو 
م، سواء كانت أختها من من األبوين، فاجلميع يصدق عليها أهنا عمة، وكذلك اخلالة هي أخت األ

أمها، أو من أبيها، أو شقيقة، يصدق عليها أهنا خالتك أخت أمك؛ ألهنا وأمك من أب واحد، أو 
ليت هي أخت جدتك من أب أو من أم أو من أم واحدة، أو من أب وأم، كذلك أيضاً خالة أمك، ا

 من أبوين، اجلميع تدخل يف اسم العمة واخلالة.
[ ، وهااتن من احملرمات 23تعاىل: }َوبـََناُت اأَلِخ َوبـََناُت اأُلْخِت{ ]النساء: السادسة والسابعة: قال

قيق، من النسب: بنت أخيك، وأخوك: يعم األخ من األب، أو من األم، أو من األبوين وهو الش
 فتحرم بنته عليك؛ ألنك عمها، كذلك بنتها وإن نزلت، وكذلك بنت ولدها.

؛ ألهنا بنت أخيك، وبنتها تقول: أنت عم أمي فأنت حمرم هلا، أو فهذه اليت أنت عمها حرام عليك
عم جديت فأنت حمرم هلا، كذلك بنت ابنها، تدعوك وتقول: اي عم أيب، فأنت عم أبيها، وإن بعدت، 

وبنت بنت األخ، وبنت بنت بنت األخ، وبنت ابن األخ، وبنت ابن ابن األخ، وبنت  فبنت األخ
 ك عماً هلا، أو عماً ألحد أجدادها أو آابئها، تدخل يف بنت األخ.بنت ابن األخ، وكل من تدعو 



كذلك بنت األخت، أنت خاهلا، فهي تدعوك خال، سواء كنت أخاً ألمها من األم، أو من األب، أو 
ن؛ فهي تدعوك خاالً هلا، كذلك بنتها، تقول لك: اي خال أمي، وكذلك بنت ابنها، تقول من األبوي

 خال أيب أيب، أو خال جدي.لك: أنت خال أيب، أو 
واألخونة سواء كانت من األبوين أو من أحدمها؛ فاألخت وبنتها، وبنت بنتها، وإن نزلت، وبنت 

كل من تفرع ممن تدعوك عماً هلا أو خااًل، أو عماً   ابنها، وبنت ابن ابنها، وبنت بنت ابنها، وهكذا،
  جلدها، أو حنو ذلك.ألمها أو ألبيها، أو عماً جلدها أو خاالً هلا أو خاالً 

 فهؤالء سبع حمرمات ابلنسب.

(59/2) 

 

 احملرمات يف النكاح ابلرضاع
 قوله: )حيرم برضاع ما حيرم بنسب( .

جاء يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب( أي: 
ضعتك تعترب حمرماً لك، وبنتها تعترب أختك احملرمات من النسب حيرم مثلهن من الرضاع، فاألم اليت أر 

جة أيب من الرضاع، فهي تقول: أرضعتك أمي، وبنت زوجها، تعترب أيضاً أختك، تقول: أرضعتك زو 
 بلنب أيب، فأنت أخي، ارتضعت من اللنب الذي سببه والدي، فهي كذلك تعترب أختك.

عتَّي، وأرضعتك الثانية رضعة، مثاًل: لو قدر أن رجالً له أربع زوجات، مث أرضعتك إحداهن رض
 والثالثة رضعة، والرابعة رضعة؛ فاجتمع مخس رضعات، فكل واحدة لست ابناً هلا؛ ألن الرضاع احملرم

مخس، وهذه ما أرضعتك إال واحدة أو ثنتَّي، ولكن زوجهن يعترب أبوك؛ ألنك رضعت من لبنه مخس 
لن: ارتضعت من لنب أبينا مخس رضعات، من اللنب الذي هو بسببه، فبناته أخواتك، فهن يق

رضعات، فبناته من هذه ومن هذه ومن هذه ومن كل زوجاته حمرمات عليك؛ ألنك أنت ابنه؛ ألنك 
ن زوجاته، وزوجاته حيتجنب عنك، إال أنك ابن زوجهن، وبناته ال حيتجنب؛ وذلك ألنك رضعت م

 ارتضعت من لنب أبيهن.
 ت الطفل مخس رضعات يف احلولَّي.فاحلاصل أن األم من الرضاعة هي: اليت أرضع

واألخت من الرضاع هي: بنت املرضعة أو بنت زوجها الذي هو صاحب اللنب، فتدخل يف قوله 
[ ، فبنتك من الرضاعة هي: اليت رضعت من زوجتك 23َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرنَضاَعِة{ ]النساء:تعاىل: }

 نت سببه، فتكون حمرماً هلا.مخس رضعات، فتحرم عليك؛ ألهنا رضعت من اللنب الذي أ



وكذلك بنت ابنك من الرضاعة، يعين: هذا الذي رضع من زوجتك إذا كان له بنت، فأنت جدها من 
 فهي تقول: أنت أبو أيب من الرضاع، وأنت تقول هلا: أنت بنت ابين من الرضاع. الرضاع،

ليت أرضعتك له كذلك عمتك من الرضاع، وهي أخت أبيك من الرضاع، إذا كان زوج املرأة ا
أخوات، فاعتربهن عماتك؛ ألهنن أخوات أبيك من الرضاع، وأمك اليت أرضعتك إذا كان هلا أخوات 

الرضاع، وكل واحدة تقول: أرضعتك أخيت فأنت ابن أخيت من الرضاع،  فاعتربهن خاالتك من
 والعمات كل واحدة تقول: رضعت من لنب أخي، فأان عمتك أخت أبيك من الرضاع.

بنت أخيك من الرضاع، يعين: الذي رضعت من لنب أمه أو من لنب أبيه فبنته تدعوك عمًا، وكذلك 
جديت أخت أم أيب، فأنت أخو أيب، فتكون عمي، أو وتقول: أنت عمي من الرضاع، رضعت من لنب 

 أنت أخو أمي فتكون خايل، فهي بنت أخيك من الرضاع، وبنت أختك من الرضاع.
ألخت من الرضاع، والبنت من الرضاع، وبنت األخ من الرضاع، وبنت فتحرم األم من الرضاع، وا

سبع من الرضاع، كما حيرم سبع  األخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، واخلالة من الرضاع، حيرم
 من النسب.

(59/3) 

 

 احملرمات يف النكاح ابملصاهرة
بة نسب، وإما قرابة مناسبة، كما يف مث ذكر املصنف احملرمات ابملصاهرة، والقرابة بَّي الناس: إما قرا

[ ، فاملصاهرة القرابة 54قوله تعاىل: }َوُهَو النِذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشراً َفَجَعَلُه َنَسباً َوِصْهرًا{ ]الفرقان:
وبنت الزوجة، حترميها ابملصاهرة، وكذلك زوجة االبن، من النكاح، فأم الزوجة حترميها ابملصاهرة، 

حترميهن ابملصاهرة، وهؤالء حيرمن مبجرد ما حيصل عقد النكاح، ولو مل يدخل هبا، فإذا  وزوجة األب،
عقدت على امرأة جمرد عقد ومل تدخل هبا فقد حرمت عليك أمها وجدهتا، وإن علت، وكذلك إذا 

هبا؛ حرمت عليك تلك املرأة اليت عقد عليها ابنك ولو مل يدخل عقد ابنك على امرأة ولو مل يدخل 
، فتصبح حمرماً لك، وإذا عقد أبوك على امرأة؛ حرمت عليك تلك املرأة اليت عقد عليها أبوك ولو هبا

مل يدخل هبا، حىت ولو طلقها قبل الدخول هبا، فزوجة االبن حمرم مبجرد العقد، وزوجة األب حمرم 
م لك، وابن ه ابن االبن، فزوجة ابن ابنك أيضاً حمرم لك، وزوجة ابن بنتك حمر مبجرد العقد، ومثل

من الرضاع، فابنك من الرضاع زوجته حمرم لك، وأبوك من الرضاع  -على الصحيح-بنتك حىت 
 زوجته حمرم لك.



ألب، قوله: )حالئل عمودي نسبه( ، فزوجة اجلد حمرم، ولو كان بعيدًا، فاجلد أبو األم، أو اجلد أبو ا
 ا معىن: حالئل عمودي نسبه.وكذلك زوجة ابن االبن، وابن البنت وإن نزل كلهن حمرمات، هذ

 وملاذا مسيا عمودين؟
 

 اجلواب
ألن الفروع أغصان يعتمد بعضها على بعض، واألصول كأهنا أعمدة يعتمد بعضها على بعض، فعمود 

 ألم.النسب العليا: أبوك، وجدك، وجد أبيك، وجد جدك من األب أو ا
ك، وبنت ابنك، وبنت ابن ابنك، وعمود النسب الفروع: ابنك، وابن ابنك، وابن ابن ابنك، وبنت

 وبنت بنت ابنك، وهكذا؛ فحالئلهم حترم مبجرد العقد، كما مثلنا.
قوله: )أمهات زوجته وإن علون( يعين: مبجرد العقد، فإذا عقد رجل على امرأة حرمت عليه أمها، 

ء حيرمن هتا أم أبيها، وإن علت، فهؤالء هن أمهات الزوجات وإن علون، وهؤالوجدهتا أم أمها، وجد
 مبجرد العقد، حىت ولو طلق قبل الدخول.

يت يف ُحُجورُِكْم ِمْن  واليت حترم ابلدخول وال حترم ابلعقد هي الربيبة، لقوله تعاىل: }َوَراَبئُِبُكُم الالن
يت َدَخْلُتْم هِبِنن{ ، أما [ وهي بنت الزوجة، وال تكون حمرمة إال إذا دخل أبمها23]النساء: ِنَساِئُكُم الالن

إذا عقد على امرأة مث طلقها وهلا بنت، حلت له البنت؛ ألنه مل يدخل أبمها، فمجرد العقد عليها ال 
حيرم بنتها؛ وإمنا حيرم األم وال حيرم البنت، يقول السلف: أطلقوا ما أطلقه هللا، فاهلل تعاىل قال: 

يت يف ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم [ ، وأطلق، مث قال: }َورابَ 23ُأمنَهاُت ِنَساِئُكْم{ ]النساء:}وَ  ئُِبُكُم الالن
يت َدَخْلُتْم هِبِنن فَِإْن مَلْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم هِبِنن َفال ُجَناَح َعَلْيُكْم{ ]النساء: [ ، فاشرتط يف الربيبة 23الالن

 الدخول أبمها.
[ استدل هبا بعض العلماء على 23الِبُكْم{ ]النساء:قول هللا تعاىل: }َوَحالِئُل َأبـَْناِئُكُم النِذيَن ِمْن َأصْ و 

أن زوجة االبن من الرضاع، إذا طلقها حلت ألبيه من الرضاع؛ ألن هللا قال: )النِذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم( ، 
واجلمهور على أنه يدخل؛ وذلك ألن اللنب الذي  فيجعلون االبن من الرضاع ال يدخل يف هذه اآلية،

ب ولو كان لنب املرأة، لكن أصله بسبب الزوج، فاحلمل الذي حصل ودرت ارتضع منه من الصل
بسببه لبناً هو من الزوج، فهذا الولد ارتضع من اللنب الذي صار بسببه، والذي خلق من صلبه، هذا 

الِبُكْم( املتبىن؛ ألهنم كانوا يف اجلاهلية أيخذ أحدهم هو الصحيح، فعلى هذا خيرج بقوله: )ِمْن َأصْ 
أجنبياً ويضمه ويقول: هذا ابين ابلتبين، ويسمى دعيًّا، ويسمون أدعياء، فلذلك قال هللا تعاىل يف ولداً 

ُ ِلَرُجل ِمْن قـَْلَبَّْيِ يف َجْوِفِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالن  ِئي ُتظَاِهُروَن ِمنـُْهنن سورة األحزاب: }َما َجَعَل اَّللن
[ ، )أدعياءكم( يعين: الذين تدعوهنم أبناء وهم 4َياءَُكْم َأبـَْناءَُكْم{ ]األحزاب:ُأمنَهاِتُكْم َوَما َجَعَل َأْدعِ 



أجانب، وإمنا ضممتموهم إليكم، فيكون قوله: }َوَحالِئُل َأبـَْناِئُكُم النِذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم{ 
للنيب  الدعي، فإن زوجته أجنبية، وألجل ذلك أحل هللا زوجة زيد بن حارثة[ ليخرج 23]النساء:

صلى هللا عليه وسلم، وكان دعياً يدعونه ابن حممد، فقال هللا تعاىل: }َما َكاَن حُمَمند َأاَب َأَحد ِمْن 
}فـََلمنا  [ ، فأابح هللا زوجته زينب للنيب صلى هللا عليه وسلم، قال تعاىل:40رَِجاِلُكْم{ ]األحزاب:

َها َوَطراً َزونْجَناَكَها{ ]األح [ ملاذا؟ }ِلَكْي ال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنََّي َحَرج يف َأْزَواِج 37زاب:َقَضى زَْيد ِمنـْ
 [ أي: حىت ال يتحرج أحد أن يتزوج زوجة دعيه من بعده.37َأْدِعَياِئِهْم{ ]األحزاب:

يت يف ُحُجورُِكْم{ ]النساء:والربيبة اشرتط هللا فيها قوله: }َوراََبئِ  لماء [ ، ولكن أكثر الع23ُبُكُم الالن
على أن هذا الشرط أغليب، وأن كوهنا ربيبة تعريف هلا، وليس ذلك مطردًا، فالضابط أن نقول: بنت 

الزوجة حرام على زوجها، أي: بنتها من غريه حرام عليه، سواء كانت تلك البنت يف حجره أو ليست 
رم له، هذا هو ًء كانت ولدت قبل أن يتزوجها أو بعدما تزوجها وطلقها، فبنتها حميف حجره، وسوا

قول اجلمهور، والغالب أنه إذا تزوج الرجل امرأة ومعها بنات أهنن يرتبَّي عنده، وينفق عليهن، فبناء 
ها أمها قبل [ ، وليس ضرورايً أن يربيها، بل لو ربت23على األغلب قال تعاىل: }َوراََبئُِبُكُم{ ]النساء:

 ة؛ ألهنا بنت زوجته.أن يتزوجها، وملا تزوجها أخذها أبوها، فُتعترب ربيب
كذلك أيضاً ال يشرتط أن تكون يف حجره، بل لو تزوجها وهلا بنت، فأخذ البنت أهلها، ومل تدخل 

 يف بيته إال لزايرة فنعتربها ربيبة له، وحترم عليه، ويكون حمرماً هلا.
زيد د الزوج، إذا تزوجت امرأة، وجاءت منك أبوالد، وطلقتها، وتزوجها وكذلك بنات الزوجة بع

وجاءت منه ببنات، فبناهتا قبلك وبناهتا بعدك حرام عليك، فالضابط أن بنت املرأة املدخول هبا، 
 سواء قبل الزوج أو بعده حمارم له.

ها، فهي تقول: أنت وبنت الربيبة حرام أيضًا، فهي تقول: أنت زوج جديت أم أمي، وكذلك بنت ابن
ات زوجتك من غريك، وبنات بنات زوجتك، وبنات أبناء زوج جديت أم أيب، فتكون حمرماً هلا، يعين: بن

 زوجتك من غريك، كلهن حمرمات عليك وإن سفلن، هؤالء احملرمات أبدًا.
 وقوله يف أول الباب: )حيرم أبدًا( يعين: حمرمات مطلقاً.

(59/4) 

 

 احملرمات يف النكاح حترمياً مؤقتاً 

(59/5) 



 

 حترمي أخت الزوجة
احملرمات إىل أمد، يعين: احملرمات حترمياً مؤقتًا، فيقول: )أخت معتدته، أو أخت ذكر املصنف رمحه هللا 

 زوجته( .
أخت زوجته اليت يف ذمته حرام عليه إىل أن يطلق زوجته، وتنتهي عدهتا، أو تتوىف زوجته، فتحل له 

بثالثة قروء، فإذا طلق امرأة فال يتزوج أختها حىت تنتهي عدة املطلقة، سواء بوضع احلمل، أو أختها، 
أو حنو ذلك؛ لئال جيتمع ماؤه يف رحم أختَّي، حىت لو كانت املطلقة ابئنًا، وهي املطلقة ثالاًث، فال 

 عترب كأهنا يف عصمته.يتزوج أختها حىت تنتهي عدهتا، وحتل لألزواج، أّما ما دامت حمبوسة عليه فإهنا ت

(59/6) 

 

 حترمي الزواج ابلزانية حىت تتوب
حىت تتوب وتنقضي عدهتا، قال هللا تعاىل: }الزناين ال يَنِكُح إالن زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزنانَِيُة ال حترم الزانية 

نكاح الزانية، سيما إذا كانت مصرة على [ ، ففي اآلية حترمي 3يَنِكُحَها ِإالن زَان َأْو ُمْشِرك{ ]النور:
الذي هو العقوبة املشروعة، فال يتزوجها لئال تدخل الزان؛ وذلك ألهنا فاجرة، وألهنا تستحق احلد 

عليه أوالداً من غريه؛ ألهنا إذا زنت ومحلت من غريه نسبت األوالد الذين هم من الزان إليه، فيرتتب 
إال بعد توبتها، ولكن بعدما تقام عليها احلدود، فإذا زنت  على ذلك مفاسد، فال جيوز أن يتزوجها

ئة جلدة، وغربت، وظهرت منها التوبة والندم، وعرف بذلك أهنا واعرتفت وهي بكر وجلدت ما
صادقة يف توبتها، وانقضت عدهتا من ذلك احلمل، أو من ذلك الزان، ففي هذه احلال حيل أن 

ذلك فال جيوز، قال هللا تعاىل: }الطنيَِّباُت لِلطنيِِّبََّي َوالطنيُِّبوَن يتزوجها؛ ألهنا أصبحت عفيفة، وأما قبل 
[ ، فإذا اتبت أصبحت من الطيبات، وقبل ذلك كانت من اخلبيثات، وهللا 26يَِّباِت{ ]النور:لِلطن 

 [ .26يقول: }اخْلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثََّي{ ]النور:

(59/7) 

 

 حترمي املطلقة ثالاثً 
قال حترم على الرجل مطلقته ثالاًث، فإذا طلقها ثالث طلقات حرمت عليه، وُتسمى ابئناً بينونة كربى، 



[ يعين: الطالق الرجعي، كما قال قبل هذه اآلية: 229هللا تعاىل: }الطنالُق َمرناَتِن{ ]البقرة:
ِهنن يف َذِلَك{ ]البقرة:}َوبـُُعوَلتـُهُ  [ يعين: يف الطلقتَّي، فإذا طلقها مث راجعها مث طلقها 228نن َأَحقُّ ِبَردِّ

[ ، مث قال بعد ذلك: }فَِإْن طَلنَقَها{ 228ِهنن{ ]البقرة:فله مراجعتها: }َوبـُُعوَلتـُُهنن َأَحقُّ ِبَردِّ 
[ ، فال حتل 230بـَْعُد َحىتن َتنِكَح َزْوجاً َغرْيَُه{ ]البقرة: [ يعين: الثالثة، }َفال حتَِلُّ َلُه ِمنْ 230]البقرة:

ذلك الزوج  حىت تنكح زوجاً غريه، وحىت يطأها -وهي البائنة-مطلقته إذا كان قد طلقها طالقاً ثالاثً 
بشرطه، يعين: البد أن يطأها الوطء الصحيح، كما يف حديث املرأة اليت ذكرت للنيب صلى هللا عليه 

طلقها زوجها، وأهنا تزوجت بعده، وأهنا تريد أن ترجع إىل زوجها األول، فقال صلى هللا  وسلم أنه
لوطء الذي يوجب عليه وسلم: )ال، حىت يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته( يعين: حىت يطأها ا

الغسل، يطأها بنكاح صحيح مع االنتشار يف قبلها، فلو وطأها يف الدبر أو ابشرها دون الفرج؛ فإهنا 
 حتل لزوجها األول، حىت يطأها الثاين وطئاً صحيحاً. ال
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 حترمي زواج املسلمة ابلكافر واملسلم ابلكافرة إال الكتابية
 تعاىل: }َوال تُنِكُحوا اْلُمْشرِِكََّي َحىتن يـُْؤِمُنوا َوَلَعْبد ُمْؤِمن َخرْي ِمْن حترم املسلمة على الكافر، قال هللا

خري من احلر املشرك، وإذا أسلمت حتته فرق بينهما، [ فالعبد املؤمن اململوك 221ُمْشِرك{ ]البقرة:
 فإن أسلم يف العدة رجعت إليه، وإال حرمت عليه.

 حرة كتابية( . قوله: )حترم كافرة على مسلم، إال
[ عصمتها يعين ذمتها، أي: إذا كان 10لقول هللا تعاىل: }َوال متُِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَواِفِر{ ]املمتحنة:

ت فال متسكوهن بعصمتهن، وملا نزلت اآلية طلق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه لكم زوجات كافرا
 زوجتَّي له كانتا مبكة كافرتَّي.

ُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتن يـُْؤِمنن َوأَلََمة ُمْؤِمَنة َخرْيٌ ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجبَـْتُكْم{ ويقول تعاىل: }َوال َتنكِ 
من حرة مشركة، واستثنوا احلرة الكتابية؛ ألن هللا تعاىل أابح نكاح  [ يعين: مملوكة خري221]البقرة:

ُتُموُهنن ُأُجوَرُهنن الكتابية؛ لقوله تعاىل: }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِذيَن ُأو  ُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم ِإَذا آتـَيـْ
[ ، فمثل هذه حتل هبذه الشروط: الشرط 5ة:حُمِْصِنََّي َغرْيَ ُمَساِفِحََّي َوال ُمتنِخِذي َأْخَدان{ ]املائد

ل، وإذا  األول: أن تكون كتابية، يعين: من أهل الكتاب )اليهود والنصارى( ، فإذا كانت وثنية فال حت
 كانت جموسية، أو هندوسية، أو بوذية، أو قاداينية؛ فإهنا ال حتل.



هنم يهود، ولكنهم مل يتمكسوا مبا الشرط الثاين: البد أن تكون متمسكة بكتاهبا، فإذا كانوا يتسمون أب
من  يف كتاهبم، أو نصارى ومل يعملوا ابإلجنيل العمل الواجب، بل خيالفونه؛ فليسوا كتابيَّي، وذلك ألن
شريعة الكتابيَّي يف التوراة واإلجنيل حترمي الزان، وأما املوجودون اآلن بكثرة فإهنم ال حيرمون الزان، 

ذكر لنا الذين يسافرون إىل فرنسا وبريطانيا وأمريكا أن املرأة هناك ويتسمون أبهنم نصارى أو يهود، ي
لى ابنته، وال على موليته، ففي هذه ال تتورع عن الزان، وأن الزان عندهم أسهل شيء، وال يغار أحد ع

 احلال، هل تكون كتابية أصاًل؟! ال تكون كتابية حقيقة.
ففة، أما إذا كانت غري عفيفة فال حتل، وكثري من الشرط الثالث: أن تكون حمصنة، واحملصنة هي املتع

أن تكون عفيفة،  الذين يسافرون إىل البالد اخلارجية يقول أحدهم: أتزوجها؛ ألهنا كتابية، وال يشرتط
وال يشرتط أن تكون متمسكة بكتاهبا، وقد تكون مرتدة، أو ال تكون كتابيًة حقيقية، فنقول: نكاحها 

إال نكاح الاليت هن من أهل الكتاب حقًا، بشرط كوهنن حمصنات؛ لقوله:  حرام، وهللا تعاىل ما أابح
[ احملصنات يعين: العفيفات، فإذا مل تكن حمصنة 5ئدة:}َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب{ ]املا

حيل أن  فال حيل لك أن تتزوجها، وإذا مل تكن من أهل الكتاب املتمسكَّي بكتاهبم فال حتل لك، وال
 تتزوجها.

 الشرط الرابع: أن تكون حرًة، فإذا كانت أمة كتابية فال حتل ملسلم.
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 ال للضرورةحترمي زواج املسلم ابألمة املسلمة إ
حيرم على احلر املسلم نكاح األمة املسلمة، إال إذا خاف عنت العزوبة، واحتاج إىل نكاحها حلاجة 

ُكْم َطْوالً َأْن متعة أو خدمة، وعجز عن طول حرة أو مثن أمة، قال هللا تعاىل: }َوَمْن مَلْ َيْسَتِطْع ِمنْ 
[ يعين: من اململوكات، فاشرتط 25َلَكْت َأمْيَاُنُكْم{ ]النساء:يَنِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما مَ 

أال يستطيع طواًل، والطول هو: املهر، فإذا كان ال يقدر على مهر احلرة، وال على مثن أمة يستمتع هبا 
ة، مث قال يف آخر اآلية: }َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم{ إذا وجد اإلماء فله أن يتزوج أم

[ يعين: خشي الزان، يعين: خاف من مشقة عنت العزوبة أن حتمله الشهوة على فعل 25ساء:]الن
الفاحشة، فلذلك قال: )َذِلَك ِلَمْن َخِشَي( أي: خاف )اْلَعَنَت( أي: عنت العزوبة، وكانت حاجته 

[ ؛ 25]النساء:حدة شهوته أو اخلدمة أيضًا، قال هللا: }َوَأْن َتْصرِبُوا َخرْي َلُكْم{ االستمتاع لكسر 



وذلك ألنه إذا تزوجها صار أوالده عبيداً لسيدها؛ ألن األوالد يتبعون أمهم، فيتحسر إذا رأى أوالده 
 مملوكَّي يباعون ويشرتون؛ فلذلك الصرب خري.
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 حترمي زواج العبد بسيدته والسيد أبمته
ن يتزوج سيدته، فهو يف ملكها؛ ألهنا حيرم على العبد سيدته، وعلى السيد أمته؛ ألن العبد ليس كفئاً أ

ه أن أرفع منه، والسيد يطأ أمته مبلك اليمَّي، فليس حباجة إىل أن يتزوجها وكذلك أمة ولده ال حيل ل
 يتزوجها، إال إذا مل يكن االبن قد وطأها، وخرجت من ملكية ولدها.

وذكر -ن أجرهم مرتَّي وقد ورد يف فضل من أعتق األمة مث تزوجها احلديث املشهور: )ثالثة يؤتو 
 السيد الذي علم أمته مث أعتقها وتزوجها( . -منهم

ة ال حيل هلا أن تتزوج عبدها، وال عبد قوله: )حيرم على احلرة قن ولدها( يعين: مملوك ولدها، فاحلر 
 ولدها؛ ألهنا أرفع منه.
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 من حرم وطؤها بعقد حرم مبلك ميَّي إال األمة الكتابية
 رمحه هللا: )ومن حرم وطؤها بعقد حرم مبلك ميَّي؛ إال أمًة كتابية( .يقول املصنف 

)من حرم وطؤها ابلعقد( مثاًل: حرم وطء أخت الزوجة ابلعقد؛ فكذلك حيرم مبلك اليمَّي، فلو كان 
تك أخت مملوكة اشرتتيها فال تطأها، وإن كانت مملوكة لك؛ لئال تدخل يف قوله: }َوَأْن جَتَْمُعوا لزوج
{ ]النساء:َبَّْيَ   [ ، وكذلك عمة زوجتك، وخالة زوجتك، وما أشبه ذلك.23اأُلْخَتَّْيِ

 واملؤلف هنا مل يذكر من احملرمات للجمع إال قوله: )أخت معتدته، وأخت زوجته( .
ضًا: أن عمة زوجته، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها حمرمات عليه، حىت يفارق والصحيح أي

 زوجته.
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 [60املختصرات ] شرح أخصر
إذا كانت -جيب الوفاء ابلشروط إذا مل حتل حراماً أو حترم حالاًل، وأحق الشروط اليت جيب الوفاء هبا 

الشروط يف النكاح، وقد بَّي الفقهاء أحكام الشروط يف النكاح، وما جيوز منها وما ال  -شروطاً جائزة
 جيوز.

(60/1) 

 

 الشروط يف النكاح
تعاىل: ]فصل: والشروط يف النكاح نوعان: صحيح كشرط زايدة يف مهرها،  قال املصنف رمحه هللا

 فإن مل يف بذلك فلها الفسخ.
 وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، واحمللل، واملتعة، واملعلق على شرط غري مشيئة

 هللا تعاىل.
 أكثر من ضرهتا أو أقل.وفاسد ال يبطله كشرط أن ال مهر، أو ال نفقة، أو أن يقيم عندها 

 وإن شرط نفي عيب ال يفسخ به النكاح فوجد هبا فله الفسخ.
فصل: وعيب نكاح ثالثة أنواع: نوع خمتص ابلرجل كجب وعنة، ونوع خمتص ابملرأة كسد فرج ورتق، 

ون وجذام، فيفسخ بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول، ال بنحو عمًى ونوع مشرتك بينهما كجن
و رجل إال بشرط، ومن ثبتت عنته أجل سنة من حَّي ترفعه إىل احلاكم، فإن مل يطأ وطرش وقطع يد أ
 فيها فلها الفسخ.

 وخيار عيب على الرتاخي لكن يسقط مبا يدل على الرضا، ال يف عنة إال بقول.
 فسخ قبل دخول فال مهر، وبعده هلا املسمى يرجع به على ُمغرِّ. وال فسخ إال حباكم، فإن

 أقرا[ . -واملرأة تباح إذن-لى نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان ويقر الكفار ع
هذا الفصل يبوبون عليه: ابب الشروط يف النكاح، وقد سبق أهنم قالوا: ابب الشروط يف البيع، وهنا 

شروط  -يف النكاح، وهي: ما يشرتطه أحد الزوجَّي على اآلخر، وهي قسمان: قالوا: ابب الشروط 
 صحيحة.

 وشروط ابطلة. -
وقد ورد الوفاء ابلشروط يف النكاح يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن أحق الشروط أن توفوا 

هبا، عليك أن  هبا ما استحللتم به الفروج( يعين: أن الشروط اليت تشرتطها املرأة، وحتل نفسها لك



 تويف هبا.
ه الزوجة لزوجها، ويكون حمل الشروط صلب والشرط هو ما يلتزم به الزوج للزوجة، أو ما تلتزم ب

العقد، أي: الشروط اليت يلزم الوفاء هبا هي اليت يشرتطوهنا عند العقد، ويكتب ذلك يف العقد، 
يف بيت مستقل، أو اشرتط أال  فيكتب يف العقد أنه اشرتط الويل على الزوج لزوجته أن يسكنها

الشروط اليت حيتاج إىل كتابتها، وخيتار اإلشهاد  يسافر هبا، أو اشرتط أال يتزوج عليها، وقد تكثر
عليها، فيكتبوهنا ويشهدون عليها عند العقد، وإذا خالف فيها فلها طلب الفسخ؛ ألنه حق هلا، 

تتضرر، فلها أن تطلب الفسخ، وتقول: إما أال  ومعلوم أنه إذا أدخل عليها زوجة أخرى يف بيتها فإهنا
 تدخل علي الزوجة أو فارقين.

ك أيضاً إذا شرط هلا أال يسافر هبا، فإن هلا شرطها، وكذلك إذا شرط هلا أال خيرجها من دارها أو كذل
من بلدها، فإن هذا من الشروط اليت هلا فيه مصلحة، وهكذا أيضاً إذا اشرتط عليه أن يزّورها أهلها  

ت زايدة يف املهر، كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، فلها شرطها، وهلا املطالبة به، وكذلك إذا شرط
عشرة آالف فاشرتطت عشرين ألفاً فلها شرطها، وهكذا إذا شرطوا  -مثالً -فإذا كان مهر أخواهتا 

ركبها مع أيضاً شرطاً قد وجد له أصل يف الشرع، ويكون ذلك من ابب التأكيد، فإذا شرطوا أال يُ 
كذلك إذا شرطوا على الزوج أال أجنيب يف السيارة، أو أال خيلو هبا أجنيب، فهذا شرط أقره الشرع، و 

يدخل عليها جهاز الدش وحنوه، ولو طلبت ذلك، وهكذا إذا شرطت أن تبقى يف وظيفتها، أو 
أو أن أن هلا راتبها،  -إذا كانت موظفة-شرطت أن تواصل دراستها حىت تكملها، أو شرطت 

 فاء هبا.يوصلها إىل املدرسة، أو إىل حمل عملها، كل ذلك من الشروط اليت جيب الو 
أما الشروط اليت حتلل حراماً فال جيوز اشرتاطها وال الوفاء هبا، فلو شرطت أن ميكنها من دخول 

السوق مىت أرادت، أو أن خترج من بيته مىت شاءت، فهذا شرط خيالف الشرع، أو شرطت مثالً أن 
فيها منكرات،  ميكنها من نزع احلجاب، كما يكون ذلك يف بعض البالد، أو من حضور احلفالت اليت

أو النوادي، أو من األلعاب اليت فيها منكر وحنوه، فهذا شرط خيالف مقتضى الشرع، فال جيوز الوفاء 
ل حراماً أو به، ولو رضي بذلك عند العقد، فإن يف احلديث: )املسلمون على شروطهم، إال شرطاً أح

 حرم حالاًل( .
يصح؛ ألن هذا شرط حيرم حالاًل، ولكن  وإذا شرطت أال يتزوج عليها فبعض العلماء يقول: ال

اجلمهور على أنه صحيح؛ وما ذاك إال ألن عليها ضرراً من الضرة، وعلى هذا إذا أراد الزواج أبخرى 
إما أن تطليب الفراق، أي: إذا رغب يف ذلك فإنه خيريها، ويقول: أان أريد أن أتزوج، فإما أن توافقي، و 

قول: إن الطالق ضرر علين، فقد يكون ضرراً عليها، السيما النكاح، وكان هناك دوافع، لكن قد ت
إذا أتت بولد واحد أو عدد، فإن ذلك يكون إساءة لسمعتها، وإذا طلقت فقد ال يرغبها الرجال، 



فيها غريه، فلذلك يرى بعض العلماء أن عليه  ويقولون: هذه قد نشزت وفارقها زوج، فال يرغب
 ليها، ولو تضرر.الوفاء هبذا الشرط، وأال يتزوج ع

والصحيح: أنه إذا احتاج إىل ذلك فإنه خيريها بَّي أن تبقى معه مع الزوجة اجلديدة أو تفارقه، فيكون 
 هلا اخليار.

إىل احلاكم وتطلب منه أن  فإذا مل يف هبذه الشروط أو ببعضها فلها طلب الفسخ، وهلا أن تذهب
ليه كذا، وهذه صورة العقد، أو هؤالء يفسخ النكاح إذا جاءت ابلشرط، وقد تقول: قد ُشرط ع

الشهود الذين يشهدون، فأطالب إما أن يفي مبا ُشرط عليه، وإما أن خيلي يل السبيل، ويكون هذا 
أهنا شرطت عليه أال يسافر هبا، أوثق هلا، روي أن عمر رضي هللا عنه رفع إليه رجل تزوج امرأة، و 

قوق تقطعها الشروط، فالشروط أوثق، وأوىل ما فقال: مقاطع احلقوق عند الشروط، يعين: أن احل
يوىف به شروط النكاح، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم 

 هبا. به الفروج( ، فإذا كان هناك شروط يف العقد لزم الوفاء

(60/2) 

 

 الشروط اليت تبطل النكاح
 قد، ومنها شروط فاسدة والعقد صحيح.الشروط الفاسدة: منها شروط تبطل الع

 والشروط اليت تبطل العقد أربعة:

(60/3) 

 

 نكاح الشغار
األول: نكاح الشغار، صورته: أن يقول لك: أزوج ابنك ابنيت، بشرط: أن تزوج ابين ابنتك، أو 

 غار.زوجين بنتك، بشرط: أن أزوجك ابنيت، أو ال أزوج ابنك إال إذا زوجت ابين، فهذا هو نكاح الش
)الشغار( مشتقة من الشغر الذي هو الفراغ، يقال: شغر  واختُلف يف سبب تسميته، فقيل: كلمة

البيت، يعين: خلي ومل يكن فيه ساكن، وحمل شاغر، ومركز شاغر، أي: خاٍل، فقيل: إنه مسي من 
نيت، وال الفراغ؛ ألهنم كانوا يف اجلاهلية خيلونه من املهر، فيقول أحدهم: زوجين بنتك وأزوجك اب

: بضع هذه هو مهر الثانية، وبضع هذه هو مهر األوىل، فال صداق، وتكون هذه عوض هذه، يعين



 يكون بينهما شيء من املهر، هذا تفسري للشغار.
وروي يف حديث ابن عمر أنه فسر الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته، وال 

 صداق بينهما.
كالم انفع، فعلى هذا هل يكون تفسريه من كالم ابن عمر، وقيل: إنه من   ورجح بعض احملققَّي أن

حجة؟ وهل يستدل به على أن الشغار هو الذي ال يكون فيه مهر؟ ذهب إىل ذلك بعض العلماء  
كاألحناف، فقالوا: الشغار صحيح، ولكن يفرض لكل منهما، فإذا مت العقد فإننا نقول: اي هذا! 

ويبقى النكاح على حاله  يضاً أعط زوجتك مهرًا، أي: مهر أمثاهلا،أعط زوجتك مهرًا، وأنت أ
 صحيحاً.

والقول الثاين: أنه ابطل ولو مُسي هلا صداقًا، ولو أعطيت صداقاً بعد العقد أو قبله، وقالوا: إنه ورد 
يف احلديث تفسريه أن يقول: زوجين ابنتك على أن أزوجك ابنيت، زوجين أختك بشرط أن أزوجك 

: ال أزوجك إال إذا زوجتين، أو ال أزوج ابنك إال و حنو ذلك، ويكون العلة فيه هو االشرتاطأخيت، أ
بشرط أن تزوج ابين، فيكون هذا مفسداً له؛ ألنه البد غالباً أن حيصل إكراه إلحدى الزوجتَّي، فإنه 

: اي ابنيت! قد يكره ابنته ملصلحته، ويلجؤها على أن توافق؛ ألن له مصلحة أبنه سوف يتزوج، فيقول
يزوجوا ابين، فيكرهها، فيكون فيه غالباً إكراه إحدى الزوجتَّي، أو اقبلي حىت يزوجوين، أو حىت 

إكراه كلتيهما، واإلكراه ال جيوز، وقد تقدم أنه ال جيوز تزويج البكر إال إبذهنا، وال الثيب إال أبمرها،  
عدم رضا فلن تصلح احلال، ولن تستقيم كما يف احلديث: )والبكر يستأذهنا أبوها( ، فإذا كان هناك 

مور، فلذلك حرم هذا النكاح، كما يقع يف كثري من القرى ومن البوادي، يقع عندهم هذا، مث األ
حتصل مفسدة، وهو أن أحدمها إذا نشزت امرأته وذهبت إىل أهلها، وابنته صاحلة مع زوجها، جاء 

نت نشزت ابنتهم، أو آخذ ابنيت قهراً ولو كاإىل ابنته وأخذها قهرًا، وقال: انشزي اي بنيت! كما 
موافقًة لزوجها، ولو كان بينهما أوالد، ولو كانت حتبه وحيبها، فيصر على أن أيخذها قهرًا، ويكون يف 

 ذلك مفسدة.
 هذه هي العلة يف حترمي الشغار.

حقه، ففي أما إذا مل يكن هناك شرط، وكان هناك رضاً من الطرفَّي، ودفع لكل واحدة منهما ما تست
فإذا قال: أهالً وسهاًل، أان سوف أزوجك أو أزوج ابنك، وابنيت  هذه احلال يظهر أنه ال أبس به،

موافقة، فأعطها مهرها الذي تستحق، فقال: مهرها كذا وكذا، وعندي أيضاً ابنة إذا تريدها فإهنا 
أن تدفع هلا مهرها، وكل توافق عليك أو على ابنك، ومل يكرهها، وال ألزمها، فهي راضية، ولكن البد 

أان سوف أزوجك سواء زوجتين أم ال، وإذا زوجتين فإين سوف أعطي ابنتك حقها،  واحد منهم يقول:
 فمثل هذا ال أبس إذا حصل الرتاضي.
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 نكاح التحليل
، وقد الثاين: احمللل، وهو: الذي يتزوج املرأة ألجل أن حيلها لزوجها الذي طلقها ثالاًث، كأنه مستأَجر

اشرتطوا عليه وقالوا له: تزوجها بشرط أنك مىت وطأهتا فإهنا تطلق منك، أو يلزمك أن تطلقها، 
وجها، وقد يكون الزوج الذي طلق هو الذي يتفق مع هذا اجلديد فيقول ويقصدون بذلك إحالهلا لز 

 تفارقها، حىت له: تزوج امرأيت فالنة فإين قد طلقتها، وُحرمت علّي، بشرط: أنك تبيت معها ليلة مث
أراجعها بعدما تطلقها وتعتد، وقد تقدم يف ذكر أنواع احملرمات أهنا حترم عليه مطلقته حىت تنكح زوجاً 

يطؤها، فإذا كان ذلك الذي تزوجها ما قصد إال إحالهلا، أو استأجره أهلها أو زوجها حىت آخر و 
د تفسري قوله تعاىل: }َحىتن َتنِكَح َزْوجاً حيلها، فإن هذا ابطل، واألحاديث فيه كثرية، أورد ابن كثري عن

ضها تسمية هذا احمللِّل )التيَس [ أحاديث كثرية يف لعن احمللِّل واحمللنل له، ويف بع230َغرْيَُه{ ]البقرة:
املستعار( ، والتيس هو ذكر املعز، يعين: كأن زوجها استعاره حىت يطأ زوجته، أو كأنه تيس ُيستعار 

زى حىت حتبل، فهذه تسمية للتنفري، أما إذا تزوجها برضا وابختيار، وما قصد حىت ينزو على املع
 لك ابختياره حلت لألول.بذلك إال النكاح، ففي هذه احلال لو طلقها بعد ذ

مث قد يكون هذا من املرأة، كثرياً ما تندم املرأة إذا طلقت ثالاًث، وتتمىن الرجوع إىل زوجها، والزوج ال 
تتزوج، وإذا دخل هبا الزوج ووطأها نفرت منه، وافتدت أو خالعت، أو قالت: ال يشعر بذلك منها، ف

 ون هذا حتلياًل؟أريده، ويكون قصدها بذلك أن حتل لألول، فهل يك
 

 اجلواب
ال يكون إذا كان الزوج األول مل يتدخل يف هذا، والزوج الثاين ما له دخل، وال قصد إحالهلا، وإمنا 

قه حىت حتل لألول، فمثل هذا الوعيد عليها هي، وأما الزوج فال وعيد هي اليت نفرت، وطلبت فرا
 عليه، وال يلحقه هذا اللعن.

(60/5) 

 



 نكاح املتعة
الثالث: نكاح املتعة، وهو الذي حتدد فيه املدة، أبن يقول للمرأة: تزوجتك مدة شهر، أو يقول 

دة اليت دراهم معدودة، مث إذا مضت املوليها: زوجتكها مدة أسبوع، ويعطيها صداقاً يسرياً كدرهم أو 
حددوها حصل الفراق بينهما، هذا النكاح ورد أنه أبيح يف غزوة الفتح، والصحيح: أنه ما أبيح إال 

فيها، مث حرم فيها؛ وذلك ألهنم ملا دخلوا مكة كانوا عشرة آالف، وأكثرهم عّزاب، وأعراب، 
اخر، نصف رمضان، أو يف العشر األو  ومسلمون جدد، ويشق عليهم طول العزبة، ودخلوها يف

ومكثوا ستة عشر أو سبعة عشر يومًا، ففي تلك املدة مع عشرة أايم يف الطريق خاف النيب صلى هللا 
عليه وسلم عليهم العنت؛ لكوهنم حديث عهد ابإلسالم، فأابح هلم نكاح املتعة، أبن يتزوج الرجل 

هبا، مث يفارقها إن  عشرة أايم أو أسبوعاً يستمتع املرأة على ثوب، أو على مخسة دراهم، وميكث معها
انتهت املدة، مث هي تعتد، أو تستربئ، وإن محلت فإن محلها يكون منه، وإن مل حتمل ال تتزوج غريه 

إال بعدما حتيض حيضة، حىت تعرف براءة رمحها، وملا مضت عشرة أايم أو حنوها أعلن أنه زواج حمرم، 
عيًا، وهذه املرأة ال ُتسمى زوجة، وال يتواراثن، إال ألنه ال ُيسمى نكاحاً شر  وبقي حترميه أبدًا، وما ذاك

وال حيصل هبذا عشرة زوجية، فلذلك هني عنه هنياً مؤبدًا، وبقي كذلك، إال عند الرافضة فإهنم يبالغون 
 يف أنه حالل، ويّدعون أنه كان حالالً يف العهد النبوي، وأن الذي حرمه عمر بن اخلطاب رضي هللا

طعنون فيه أبنه هو الذي حرم هذا النكاح، وكذبوا، بل التحرمي من عهد عنه، فيعيبون على عمر، وي
النيب صلى هللا عليه وسلم، وعمر إمنا هنى عن متعة احلج، فتومهوا أنه هنى عن متعة النكاح، ومعىن 

بَّي حج وعمرة، بل  متعة احلج، أي: التمتع ابحلج إىل العمرة، حىت ال جيمع اإلنسان يف سفر واحد
رة سفراً مستقاًل، وقصده بذلك أال يبقى البيت مهجورًا؛ ألهنم إذا اعتمروا مع حجتهم يسافر للعم

بقي البيت طوال السنة ال أييت إليه أحد، مع أنه ليس هنياً صرحيًا، إمنا هو هني كراهة، أو هني من ابب 
النكاح، وقد هنى عن املتعة، جعلوها متعة  ما هو األحسن، فلما رأوا يف صحيح مسلم أو يف غريه أنه

وقع يف بعض الرواايت يف صحيح مسلم، وكذلك يف مصنف عبد الرزاق: أنه هنى عن متعة النساء، 
 والصحيح: أنه خطأ من الراوي.

وكذلك أيضاً روي عن بعض الصحابة أنه كان يبيحه كـ ابن عباس، ولكن الصحيح أن ابن عباس ما 
 علي رضي هللا عنه، وكان ابن عباس يبيح وقد أنكر عليه بعض الصحابة حىتأابحه إال للضرورة، 

أيضاً أكل حلوم احلمر، فيقول: إهنا حالل، فرد عليه علي يف هاتَّي املسألتَّي، يف املتعة ويف احلمر،  
كما يف احلديث الذي يف الصحيح عن علي رضي هللا عنه قال: )إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ألهلية يوم خيرب( فجمع بينهما يف حديث، وأتى بكلمة: )يوم كاح املتعة، وعن حلوم احلمر اهنى عن ن
خيرب( ظرفاً لتحرمي احلمر ال ظرفاً للمسألتَّي، وتوهم بعض العلماء أن النهي عن نكاح املتعة كان يف 



 خيرب، والصحيح: أنه ما أبيح إال يف غزوة الفتح، وحرم يف تلك الغزوة.
وهلم مؤلفات يف ذلك، والرافضة هلم مبالغة يف إابحتها، الرافضة كثري من أهل السنة،  وقد انقش أدلة

 وال يزالون هكذا، وال يعترب خبالفهم؛ ألهنم ليسوا من أهل السنة.

(60/6) 

 

 تعليق الشرط على غري مشيئة هللا
 الرابع: املعلق على شرط غري مشيئة هللا تعاىل.

، وأخوها غائب، فهذا معلق على شرط، أو زوجتك بشرط بقائها إذا قال: زوجتك بشرط رضا أخيها
وجتك بشرط جناحها يف هذا االختبار، فهذا غيب وال يُدرى، ألجل إىل سنة أو نصف سنة، أو ز 

 ذلك يكون هذا ابطاًل، فإذا أرادوا العقد عند حتقق الشرط فليعقدوا هلا عقداً جديداً ال بتعليق.

(60/7) 

 

  ال تبطل العقدالشروط الباطلة اليت
هناك شروط فاسدة ال تبطل العقد، بل يبطل الشرط ويصح العقد، فإذا شرط أال مهر هلا، فالعقد 

[ ، 4صحيح والشرط ابطل، وتعطى مهر أمثاهلا؛ لقوله تعاىل: }َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنن{ ]النساء:
لعقد وبطل الشرط؛ ألنه أو رغيفًا، صح ا وإذا شرط أال نفقة هلا، أو شرط أال تطالبه بنفقة ولو خبزة

خيالف مقتضى العقد، فاألصل أن الزوج عليه نفقة امرأته، لقول هللا تعاىل: }َوَعَلى اْلَمْولُوِد َلُه ِرْزقـُُهنن 
[ ، وكذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )اتقوا هللا يف 233وَِكْسَوهُتُنن اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:

نة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن كم أخذمتوهن أبماالنساء، فإن
ابملعروف( ، فالنفقة واجبة على الزوج، لكن إذا كان هلا دخل وساعدته يف نفقتها أو يف نفقة األوالد 

 جاز ذلك.
بشرط أن تقيم  ومن الشروط الباطلة: إذا شرط أن يقيم عندها أكثر من ضرهتا أو أقل، فإذا قالت:

دي أربعة أايم، وعند ضريت يومًا، أو تقيم عندي ثالثة، أو يومَّي، فهذا شرط ينايف العدل؛ ألن هللا عن
 [ فالبد أن يعدل بينهما.3تعاىل قال: }فَِإْن ِخْفُتْم َأالن تـَْعِدلُوا فـََواِحَدًة{ ]النساء:

حنو ذلك، فهذا  البقية لضرتك، أووكذلك إذا كان قد شرط عليها: ما لك إال يوم يف األسبوع، و 



 شرط ابطل، والعقد صحيح.
وإذا شرط نفي عيب ال يفسخ به النكاح، فُوجد هبا؛ فله الفسخ، مثاًل: إذا شرط أهنا ليست أمية، 

فوجدت أمية ال تقرأ وال تكتب، فهذا الشرط ال يبطل العقد، ولكن إذا كان قد شرط ذلك فله 
و شرط أهنا بيضاء وابنت سوداء، أو شرط ه صداقه، وكذلك لشرطه، وله طلب الفسخ، ويُرد علي

أهنا مجيلة وابنت دميمة، فالعقد صحيح، ولكن ملا ختّلف املطلوب فله الفسخ، وكذلك لو شرط أهنا 
سليمة وصحيحة من العيوب، فوجد هبا مثالً نقص إصبع أو زايدته، أو مثالً جروحاً يسرية يف البدن، 

قال: أان شرطت فيها السالمة، ووجدت فيها عيوابً أو  ه العقد، لكن إذافإن هذا أيضاً ال يبطل ب
 عيبًا؛ فله الفسخ.

(60/8) 

 

 عيوب النكاح
الفصل الثاين يف عيوب النكاح، والعيب هو: ما يكون نقصاً يف أحد الزوجَّي، حبيث تنفر النفس من 

وجد أو ما أشبه ذلك، فإذا ذلك العيب، أو ال حيصل كمال االستمتاع، أو ال حيصل كمال األلفة، 
 هذا العيب فإنه يكون سبباً يف الفراق.

وذكر املصنف أن العيوب ثالثة أنواع: قسم خيتص ابلرجال، وقسم خيتص ابلنساء، وقسم يوجد يف 
 الرجال ويف النساء.

فالذي خيتص ابلرجال: كجّب وعنة، واجلب هو: قطع الذكر، وهذا بال شك عيب؛ ألنه ال حيصل به 
 ن زوجاً حيصل منه اإلجناب، وال حيصل منه االستمتاع.متاع، واجملبوب ال يكو االست

وإذا كان مقطوعاً نصف ذكره فإنه قد حيصل منه االستمتاع أو الوطء، ولكن ال يكون استمتاعاً  
 كاماًل، فلها طلب الفسخ.

الذي يتمكن معه وأما العنة: فهي عدم القدرة على الوطء، العنَّي هو: الذي ال حيصل منه االنتشار 
طء، فإن بعض الناس ليس عنده شهوة، أو عنده شهوة ضعيفة حبيث إنه ال حيصل منه من الو 

االنتشار واالنتصاب، فال حيصل منه قدرة على الوطء، فيكون هذا عيبًا، فللمرأة طلب الفسخ إذا 
 ظهر أنه عنَّي.

عفل، جها سد يسمى الرتق والوالنوع الثاين خيتص ابلنساء: ذكروا أن من النساء من يكون يف فر 
والرتق هو: انضمام الفرج والتحامه، فال يتمكن زوجها من االستمتاع، يقال: امرأة رتقاء، أي: 



ملتصق فرجها بعضه ببعض، ومن الرتق قول هللا تعاىل: }َأَومَلْ يـََر النِذيَن َكَفُروا َأنن السنَمَواِت َواأَلْرَض 
 [ .30تصقة ابألرض }فـََفتَـْقَنامُهَا{ ]األنبياء:[ أي: كانت السموات مل30َكانـََتا رَْتقًا{ ]األنبياء:

وكذلك العفل مرض يكون أيضاً يف الفرج، مينع من كمال االستمتاع، ويشبهونه ابألدرة اليت قد تكون 
يف الرجل، واآلدر هو: الذي فيه فتق يف أسفل بطنه، فتنحدر منه أمعاؤه، حىت جتتمع يف األنثيَّي، 

نساء هذا الفتق، فيكون أيضاً عيبًا، ولكنه أغلب ما يكون يف الرجل، ى األدرة، فيكون يف الهذه تسم
واآلدر: هو الذي فيه هذا الفتق، فيكون أيضاً عيبًا، والفتق قد يفسر بنوع آخر وهو: انفتاق ما بَّي 

هذه احلالة ال  خمرج احليض وخمرج البول، فإذا كان منفتقاً ما بينهما فإن ذلك أيضاً عيب؛ ألهنا يف
 لى استمساك البول، ففي هذه احلال يكون هذا عيباً.تقدر ع

النوع الثالث: العيب املشرتك بَّي الرجل واملرأة: كاجلنون، واجلذام، والربص، فإذا وجد يف واحد 
منهما فلآلخر طلب الفسخ؛ ألنه مما تنفر منه النفس، فاجلنون: فقد للعقل، يقال: جن إذا ُغطي 

نونة فله أن يطالب ابلفسخ، أو الرجل تبَّي أنه جمنون فلها املطالبة فإذا تبَّي أن املرأة جمعلى عقله، 
 ابلفسخ.

كذلك اجلذام، وهو: قروح خترج يف األنف ويف الوجه وتنتشر، ويكون هلا رائحة منتنة، وخيشى أيضاً 
الشديدة، وقد ورد انتقاهلا، ويف احلديث: )فر من اجملذوم فرارك من األسد( فاجلذام من األمراض 

تعاذة منه، فمن دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم: )أعوذ ابهلل من الربص، واجلنون، واجلذام، االس
 وسيئ األسقام( .

والربص معروف وهو: هذا البهق والبياض الذي يكون يف بعض الناس يف يديه أو يف وجهه أو يف 
تنفر من الشيء الذي يبًا، وإال فإن النفس أعضائه، فإن كان خفياً يف بطن أو ظهر فقد ال يكون ع

خيالف خلقة اإلنسان، فيكون عيباً يفسخ به، أما بقية العيوب فال توجب الفسخ، لكن إذا اشرتط 
نفيها فله شرطه، فإذا شرط أال عيب فيها، ووجد هبا عور، أو ُوجد أهنا عمياء، أو مشلولة إحدى 

لذي يكون يف رأسه هذه القروح ر الرأس، األقرع هو: االيدين، أو عرجاء، أو هبا قرع، وهو متزق شع
 اليت متزق الشعر أو حنوه، أو قروح خفية وجروح، أو مرض خفي.

فاحلاصل: أنه إذا وجد عيب خفي، وكانوا قد كتبوه؛ فله املطالبة ابلفسخ إذا كان مما ينفر النفس، 
 وله أن يرضى به.

لفسخ، مع أن هذا ليس دخول جاز له أن يطلب اوإذا حدث اجلنون أو الربص بعد الزواج وبعد ال
بسبب منها، وال من أهلها، وإمنا حدث أهنا جنت، أو أصيبت ابجلذام بعد ما دخل هبا، ولكن النفس 

 تنفر من ذلك.
وهناك عيوب ال تكون ملزمة للفسخ، ولكن إذا كان هناك شرط فـ )املسلمون على شروطهم( ، فإذا 



وجدت زوجها مثالً ضعيف البصر حيتاج إىل عمياء، أو عوراء، أو  مل يشرتط نفي العيوب، ووجدها
من يقوده، أو أطرش، والطَرش هو: ثقل السمع، فإذا وجد أبحد منهما طَرش، فإن كان هناك شرط 

فله شرطه، وإال فإنه ال يُعد عيبًا، وكذلك قطع اليد أو الرجل، سواًء كان حاداثً أو قدميًا، وكذلك إذا 
سخ إال بشرط، فإذا شرط: أال عيب فيها أصالً من اخللقة،  يكون هذا موجباً للفقطعت إصبعه، فال

مث وجدت مقطوعة إحدى اليدين، أو مقطوعة أحد األصابع حبيث خيتل العمل؛ فله طلب الفسخ؛ 
 ألنه شرط نفي العيب.

ن أحدهم ومن ثبتت عنته أجل سنة من حَّي ترفعه إىل احلاكم، وحيدث هذا يف كبار السن، فقد جتد أ
هوة، واملرأة تريد زوجاً حيصل منه االستمتاع هبا، ففي هذه احلال إذا طلبت منه يصاب بضعف الش

االستمتاع ورفعته إىل احلاكم، فإن احلاكم يؤجله سنة، وكذلك إذا ثبتت عنته، أي: أنه ال ينتصب 
جله سنة، حىت متر به ذكره، وال حيصل منه الوطء الذي حيصل به االستمتاع، فإذا ترافعا فاحلاكم يؤ 

لفصول األربعة، مير به فصل الربيع، فقد يكون مثالً بسبب برودة، ومير به فصل الشتاء، فقد يكون ا
الضعف بسبب حرارة، ومير به فصل اخلريف وفصل الصيف، فإذا مرت به الفصول األربعة ومل يتبَّي 

َّي الرتافع، وأجله احلاكم سنة من حأنه تغرّي بل بقي على عنته، ففي هذه احلال بعد أن ثبتت عنته، 
 فإن مل يطأ فيها فلها طلب الفسخ.

وإذا وجد عيب كعمى وطرش أو صمم أو خرس أو عور أو شلل على الرتاخي، يعين: سكتت، ومل 
تطالب الفراق، ومضى عليها سنة أو سنوات مث طلبت الفراق، فهل حيتج عليها ويقول: أنت قد 

 الفراق بعد ذلك؟ابحلال، فلماذا طلبت  مكثت عندي سنة أو سنتَّي راضية
 

 اجلواب
هلا أن تطلب الفراق ولو بعد عشر سنَّي؛ ألنه ميكن أهنا تقول: كنت أحتمل، أو أتصرب، أو لعله يتغري، 

فخيار العيب على الرتاخي، لكن يسقط مبا يدل على الرضا إذا دل كالمها أو كالمه على الرضا، 
قال: رضيت هبا ولو عرجاء فكذلك،  هذا دليل على رضاه، أوفإذا قال: رضيت هبا ولو خرساء، ف

أو قالت: رضيت به ولو أعور، أو أعمى، أو حدث به العمى، أو املرض، فإذا أظهرت الرضا بطل 
اخليار، فلو طالبت بعد ذلك ابلفسخ فليس هلا؛ ألهنا رضيت به، ومن رضي به يف وقت استقر الرضا 

 بعد ذلك.
فالعنَّي خياره ال يسقط إال بقول، وصورة ذلك: إذا وال خيار إال ابلقول، وأما يف عنة فال يسقط، 

 قالت: رضيت به عنينًا، أي: رضيت أن يبقى معها ولو كان عنينًا، فيسقط خيارها.
وأما الفسخ فهو: فسخ النكاح، مبعىن: أهنا تطالب ابلفسخ، وال يفسخه إال احلاكم، فإذا ترافعا إىل 



هو الذي يتوىل فسخه، وإذا ُفِسخ النكاح قبل الدخول خ النكاح بيننا، فإنه احلاكم، وقالت: أريد فس
فال مهر؛ ألن الصداق إمنا كان بسبب العقد، وهاهنا تبَّي أن العقد ال يصح، وأنه ال يُقر على تلك 

احلال، فال تستحق عليه ال مهراً وال نصف املهر، وأما إذا دخل هبا فإهنا تستحق املهر كامالً مبا 
ع به على الذي غّره أو أومهه أهنا سليمة، سواء األب أو األخ أو حل من فرجها، ولكن يرجاست

الواسطة بينهما، يقول: أنت خدعتين، دخلت هبا ووجدت هبا عيب كذا وكذا، وقد أخذت مين املهر  
 كاماًل، فأنت الذي خدعتين، فريجع به عليه.

(60/9) 

 

 لزوجَّي أو كالمهاأحكام نكاح الكفار، وحكم إذا أسلم أحد ا
ذكر املصنف نكاح الكفار، وأهنم يقرون على النكاح الفاسد الذي اعتقدوا صحته، كنكاح بال ويل، 

ن تزوج املرأة نفسها، كذلك أيضاً إذا كان هناك نكاح بال إجياب وال قبول، مثاله: اجتمع رجل أي: أ
ن هناك إجياب أو قبول، فإذا وامرأة يف اجلاهلية وقال: زوجيين نفسك، فأخذ بيدها دون أن يكو 

 اعتقدوا صحته صح ذلك.
تباح يف تلك احلال، وإال فرق  وإذا أسلم الزوجان واملرأة تباح ُأقرا على نكاحهما، أي: إذا كانت

 بينهما.
رووا: أن فريوزاً الديلمي أسلم وعنده أختان، فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن يفارق إحدامها، 

 ة حىت تستربأ اليت فارقها.ولكن يعتزل الثاني
ارق وأسلم غيالن الثقفي وعنده عشر نسوة، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: )اخرت أربعاً وف

 سائرهن( ، فإذا أسلموا يقرون على الذي حيله الشرع، والذي ال حيله ال يقرون عليه.
ألنه حمرم، واجملوس يستبيح وإذا أسلم اجملوسي وعنده يف ذمته أحد من حمارمه أمر بفراقها؛ وذلك 

 م.أحدهم أن يتزوج بنته أو أخته أو أمه أو غريهن، فإذا أسلموا أمروا بفراق من هي من احملار 
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 [61شرح أخصر املختصرات ]
مما فرضه هللا عز وجل للمرأة على الزوج: الصداق، وهي تستحقه كله ابلدخول عليها، وتستحق 



يستحب يف الصداق أن يكون معجاًل، وجيوز أتجيله، وقبل الدخول، و  نصفه إذا فارقها بعد العقد
 وتكره املغاالة يف املهور.

(61/1) 

 

 أحكام الصداق
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]ابب الصداق.

يسن تسميته يف العقد وختفيفه، وكل ما صح مثناً أو أجرة صح مهرًا، فإن مل يسم أو بطلت التسمية 
 .مهر مثل بعقدوجب 

وإن تزوجها على ألف هلا وألف ألبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع أبلفها، وال شيء على األب 
هلما، وإن شرط لغري األب شيء فالكل هلا، ويصح أتجيله، وإن أطلق األجل فمحله الفرقة، ومتلكه 

 بعقد.
ما شاءت أو شاء  ال مهر، كعلىويصح تفويض بضع أبن يزوج أب ابنته اجملربة، أو ويل غريها إبذهنا ب

 فالن.
وجيب هلا بعقد مهر مثل، ويستقر بدخول، وإن مات أحدمها قبل دخول وفرض ورثه اآلخر، وهلا مهر 

 نسائها كأمها وعمتها وخالتها.
 وإن طلقت قبلهما مل يكن هلا عليه إال املتعة، وهي بقدر يسره وعسره.

رة معه، وهلا منع نفسها حىت تقبض مهراً ، ال أرش بكاوجيب مهر مثل ملن وطئت بشبهة أو زانً كرهاً 
 حااًل، ال إذا حّل قبل تسليم أو تربعت بتسليم نفسها، وإن أعسر حلال فلها الفسخ حباكم.

ويقرر املسمى كله موت، وقتل، ووطء يف فرج ولو دبرًا، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن مل 
إىل فرجها بشهوة فيهما، وتقبيلها، وينصفه كل  وملس أو نظر متنعه، وطالق يف مرض موت أحدمها،

 فرقة من ِقبله قبل دخول، ومن ِقبلها قبله تسقطه.
 فصل: وتسن الوليمة لعرس ولو بشاة فأقل.

 وجتب اإلجابة إليها بشرطه.
 وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره ملن يف ماله حرام كأكل منه، ومعاملته وقبول هديته، وهبته.

 ه تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقاً.ألكل، وإابحتويسن ا



 والصائم فرضاً يدعو، ونفالً يسن أكله مع جرب خاطر.
 وسن إعالن نكاح، وضرب بدف مباح فيه، ويف ختان وحنوه[ .
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 تعريف الصداق
الصداق: هو ما تستحقه املرأة مقابل الزواج هبا، مسي صداقًا؛ ألنه يدل على الصدق يف دفعه، وأنه 

أو على الصداقة بينهما، قال هللا تعاىل }َوآُتوا دفعه إال ألجل صدقه يف طلبها، ويف نكاحها، ما 
 [ مجع الصَداق: صُدقات، وأما الصدقة فجمعها: صَدقات.4النَِّساَء َصُدقَاهِتِنن{ ]النساء:

ل هو: العطاء، تقول: حنلين [ يعين: حنالً، والنح4وقوله: }َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنن حِنَْلًة{ ]النساء:
ين عطية، وُيسمى أيضاً أجراً كقوله تعاىل: }َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم ِبِه ِمنـُْهنن َفآُتوُهنن ُأُجوَرُهنن{ فالن يعين: أعطا

[ 24[ ، ويسمى أيضاً فريضة كقوله يف هذه اآلية: }فَآُتوُهنن ُأُجوَرُهنن َفرِيَضًة{ ]النساء:24]النساء:
ه: صداق ومهر حنلةٌ وفريضٌة حباٌء وأجر مث عقر ض العلماء أن له مثانية أمساء، ونظمها بقول، وذكر بع

 عالئق.
فله هذه األمساء، ومنها ما هو مستعمل كثريًا، ومنها ما استعماله قليل، فاجلميع اسم ملسمًى واحد، 

 وهو ما تستحقه املرأة مقابل العقد عليها.
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 عند العقداستحباب تسمية الصداق 
قال املصنف رمحه هللا: )يسن تسميته ابلعقد وختفيفه( ، قوله: )يسن( أي: ليس بالزم، فإذا عقد 

ا ُتسمى مفوضة، أي: قد فوضت أمرها إىل وليها، أو إىل زوجها الذي مل عليها، ومل يسم هلا مهرًا، فإهن
ىل: }ال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلنْقُتُم يسم هلا صداقاً بينًا، وقد دل أيضاً على عدم التسمية قول هللا تعا

عين: جيوز لكم طالقهن بعد العقد، ولو [ ي236النَِّساَء َما مَلْ متََسُّوُهنن َأْو تـَْفِرُضوا هَلُنن َفرِيَضًة{ ]البقرة:
قبل الدخول، وقبل الفرض، فدل على أن هناك عقداً ال يكون فيه فرض، أي: تسمية مهر، ولكن 

ألجل قطع اخلالف، أي: حىت ال يكون هناك خالف بينهما يف مقداره، وإذا طلق قبله،  يسن تسميته
 وكان الصداق بينًا، فتستحق ما مسي هلا.



يف العقد، فإذا عقد الويل يقول: زوجتك مولييت فالنة بصداق ألف، أو بصداق ويسن تسميته 
 عشرين ألفًا، فيسميه، حىت ال يكون هناك نزاع.
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 ب ختفيف الصداقاستحبا
يسن ختفيفه، ورد يف حديث: )خري النساء أيسرهن مهرًا( أو )أيسرهن مئونة( أو )أفضل النساء أو 

أة تزوجت على نعلَّي، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: خري النساء أيسرهن مئونة( ، وورد )أن امر 
ث أنه قال لرجل: أرضيت من نفسك بنعلَّي؟ فقالت: نعم( فأجاز ذلك، وكذلك جاء يف احلدي

)التمس ولو خامتاً من حديد( ، فلو جاء خبامت من حديد لعقد له به، وكذلك أيضاً جاء رجل فقال: 
فأنكر عليه وقال: )كأمنا تنحتون الفضة من عرض هذا  )إين تزوجت امرأة على اثين عشرة أوقية(

هر قلياًل، واألوقية: أربعون اجلبل( ، فأنكر عليه مع أن هذا قليل، فدل على أنه يستحب أن يكون امل
درمهًا، وذكرت عائشة أن مهر نساء النيب صلى هللا عليه وسلم اثنا عشر أوقية ونشنًا، أي: ونصفًا، 

م؛ ألن األوقية أربعون درمهًا، وأما بناته فمهورهن أربعمائة، يعين: عشر فيكون ذلك مخسمائة دره
عنه النجاشي أبربعة آالف دينار، ومل يدفع النيب صلى  أواق، أربعمائة درهم، إال أم حبيبة فإنه أمهرها

 هللا عليه وسلم يف مهرها شيئاً.
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 مقدار الصداق
قال املصنف رمحه هللا: )وكل ما صح مثناً أو أجرة صح مهرًا( ، كل ما صح أجره، يعين: عوضاً عن 

ن تسمى نقودًا، والنقود ختتلف ناً للسلع، وهي اآلعمل، واألمثان هي قيم السلع، أو هي اليت جتعل مث
ابختالف البالد، فإذا قال مثاًل: زوجتك على عشرين ألف رايل، وأطلق، فإنه يرجع إىل نقد البلد، 

فإن كان يف السعودية، فعشرون ألف رايل سعودي، وإن كان يف قطر فعشرون ألف رايل قطري، ويف 
ذا كان مثالً يف مصر وعقد على عشرين ألف أن امسه رايل، وإ اليمن ميين؛ ألن لكل بلد عملتهم، مع

فإنه يكون بنقد البلد، وهو: اجلنيه املصري، وإن كان يف السودان فاجلنيه السوداين، وكذلك إذا عقد 
على عشرين ألف لرية، فإن كانوا يف سوراي فمن نقدها، وإن كانوا يف لبنان فمن نقدها، وإن كانوا يف 



 معىن أن كل بلد هلم نقدهم، فيسمى ابالسم الذي يتعارف عليه.كية، وهكذا، فهذا تركيا فلرية تر 
وكل ما صح مثناً صح مهرًا، وعندان اآلن األمثان ابلرايالت، وقد تكون أيضاً ابلدوالرات األمريكية، 
وذلك لشيوعها وكثرة التعامل هبا يف كثري من الدول، فإذا قال: زوجتك خبمسة آالف دوالر، صح 

 ك مهرًا، وهكذا.ذل
كذلك من األمثان اجلنيه، فإذا قال: زوجتك خبمسَّي جنيهاً وهم يف السعودية فاجلنيه السعودي و 

 وهكذا.
ويصح أيضاً أن جيعل املهر عرضًا، ففي حديث علي ملا تزوج فاطمة، قال له النيب صلى هللا عليه 

ندي، حلطمية؟ قال: هي عوسلم: )ادفع هلا مهرًا، قال: ليس عندي شيء، فقال: أين درعك ا
فجعلها مهرًا( ، والدرع هي: اليت تلبس يف اجلهاد يتقي هبا الالبس وقع السالح، وال يلبسها غالباً إال 

الرجال، فجعلها مهرًا، وكذلك أيضاً لو أصدقها ثوابً أو ثيااًب، أو أصدقها عروضاً كأكياس من 
ا مهرًا، فكل ما صح مثناً عليه أنه قد أصدقهاألطعمة، أو أدوات من هذه األواين وما أشبهها، صدق 

 صح مهرًا.
وكل ما صح أجرة كذلك، واألجرة هي: اليت تؤخذ مقابل عمل، مثاًل: يعمل اإلنسان عندك أجريًا، 

فتعطيه أجرته، فإما أن تعطيه عيناً ونقدًا، وإما أن تعطيه عرضًا، فكل ما صح أجرة صح مهرًا، فتقول 
يك كبشًا، أي: كل شهر بكبش من الغنم، أو كل دمًا، وكل شهر أعطله مثاًل: اشتغل عندي خا

أسبوع أجرته ثوب، أو كل شهر أجرته كيس من األرز أو الرب، فكل ما يصلح أن يكون أجرة فيصلح 
أن يكون مهرًا، فيصح أن متهرها أكياساً من األرز، أو قطيعاً من الغنم، أو قطعاً من األقمشة، أو 

و للطبخ أو لألكل؛ ألهنا يصلح أن يكون هلا مثن معَّي، يت تستعمل للشرب أعدداً من األواين ال
فيصلح أن تكون مهرًا، وقد يصح أيضاً ابحلرفة نفسها، فإذا قالت: مهري أن تبين يل هذا البيت، أو 
مهري أن حتفر يل هذه البئر، أو تركز يل هذا الشجر، أو تسقيه، أو حنو ذلك؛ صح ذلك مهرًا، وهو 

هذا الرب، أو أن ختيط يل هذه الثياب، فيعترب هذا مهرًا؛ ألنه يؤخذ ل، أو أن تطحن يل حرفة وعم
عليه األجر، واإلنسان ال يبين الدار إال أبجرة، فإذا قيل له: ابنه واجعله صداقًا، أو نزوجك ابنتنا 

 مقابل بنائك هلذا اجلدار، أو هلذه الدار، فيصلح أن يكون هذا مهرًا.
العقد، وجيب هلا مهر املثل إذا مل يسم هلا صداقًا، فإذا قال:  سمى األصل أنه عندإذًا: املهر امل

زوجتك ابنيت، ومل يقل: بصداق كذا وكذا، أو قال مثاًل: نتفق فيما بعد، مث حصلت الفرقة وهو ما 
هن مسى، أو حصلت الوفاة، ففي هذه احلال جيب هلا مهر املثل بعقد، يعين: مهر أمثاهلا اليت ُعقد علي

 ختها أو شبيهتها من زميالهتا.بذلك املهر، كأ
وكذلك إذا بطلت التسمية، فلو أصدقها حمّرماً فال يصح، مثاًل: لو أصدقها زقاق مخر، أو أصدقها 



 طبول، أو آالت هلو، أو أصدقها أفالماً هابطة، أو أشرطة غناء، فهل يصح هذا الصداق؟
 

 اجلواب
ا، أي: من يساويها، فيقال: فالنة اليت رب هلا مهر أمثاهلهذا حرام فال يصح، ويف هذه احلال يض

تساويها يف السن، وتساويها يف اجلمال، ويف النسب، ويف العلم والدراسة، فرض هلا كذا، فيفرض هلا 
 مثلها.
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 حكم أخذ األب من مهر ابنته
 قال املصنف رمحه هللا: )إن تزوجها على ألف هلا وألف ألبيها صح ذلك( ؛ وذلك ألن األب له أن
أيخذ من مال أوالده ما ال يضرهم وال حيتاجون إليه، فإذا أخذ األب صداق ابنته، فإن له احلق يف 

ذلك، إال الشيء الذي تتضرر أبخذه كثياهبا وأحذيتها وما أشبه ذلك، فإذا قال: أصدقتك ألفاً لك 
قبل الدخول  انعقد النكاح وصح، ولزمه األلفان، لكن إذا طّلق -اليت هي الزوجة-وألفاً البنتك 

سقط نصف الصداق؛ لقوله تعاىل: }َوِإْن طَلنْقُتُموُهنن ِمْن قـَْبِل َأْن متََسُّوُهنن َوَقْد فـََرْضُتْم هَلُنن َفرِيَضًة 
[ أي: أعطوهن نصف الفريضة اليت فرضتم هلن، }ِإالن َأْن يـَْعُفوَن َأْو 237َفِنْصُف َما فـََرْضُتْم{ ]البقرة:

[ فإن قوله )ِمْن قـَْبِل َأْن متََسُّوُهنن( يعين: لو فرض هلا 237ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح{ ]البقرة:يـَْعُفَو النِذي 
ألفَّي صداقًا، مث طلقها قبل الدخول استحق أن يطالبها أبلف، فيلزمها دفعه، هذا إذا كانت قد 

وطلق قبل أن يدخل هبا، رجع  قبلت الصداق وقبضته، فإن كان فرض هلا ألفَّي: ألفاً هلا وألفاً ألبيها،
ابأللف الذي هلا، وأما األلف الذي ألبيها فال تستطيع أن جترب أابها، وتقول: أعطين األلف الذي 

 قبضته؛ ألن له أن أيخذ من ماهلا ما ال حتتاجه.
قال املصنف: )إذا طلق قبل الدخول رجع أبلفها وال شيء على األب هلما( ، ال للزوج وال للزوجة؛ 

لزوج أخذ نصفه، وال يستحق أكثر من النصف، وقد أخذه، وأما الزوجة فإهنا ال تطالب أابها، ألن ا
وال تقول: اي أيب! أخذت مهري؛ ألنه يقول: أخذته؛ ألن الولد وما ميلك ألبيه، كما يف احلديث: 

 )أنت ومالك ألبيك( .
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 إذا اشرتط يف الصداق شيء لغري األب فالكل للمرأة
ان لغري األب حىت األم، نف رمحه هللا: )وإن شرط لغري األب شيء فالكل هلا( أي: إذا كقال املص

فلو قال: أصدقتكم عشرة ثياب! هلا ثوابن، وآخران ألمها، وآخران ألختها، وآخران لعمتها، 
وآخران خلالتها، فهذه عشرة ثياب كلها هلا، ويف هذه احلال إذا طلق رجع بنصف هذه الثياب، سواء  

ال يُقاس عليه، فريجع على من عندها، أو عند خاالهتا وأخواهتا، وما ذاك إال أن غري األب  كانت
هي عنده، وهذه الثياب العشرة هي صداقها، واآلن حصل الطالق قبل الدخول، واستحق مخسة من 
هذه الثياب إذا كانت متساوية، فريجع عليها، ويطالبها أبن جتمع له نصف الصداق الذي هو مخسة 

 عند عمتها أو حنو ذلك. ن هذه الثياب وتردها عليه، سواء اليت عندها أو عند أختها أوم
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 صحة أتجيل الصداق
قال املصنف رمحه هللا: )ويصح أتجيله( يصح أتجيل الصداق، ويقع هذا يف كثري من الدول، يف 

فاملعجل يدفعه هلا عند مصر، ويف األردن وغريها، فيقسمون الصداق إىل معجل ومؤخر، سوراي، ويف 
العقد أو بعده لتنتفع به، وأما املؤخر فإنه يبقى عنده إىل أن يطلق أو إىل أن يفارق أو بعد املوت، 

قد ال ويبقى يف ذمته ديناً عليه، ملاذا جتعلون هذا املؤخر؟ يقولون: ألهنا قد تطلق، وإذا طلقت ف
يكفلها، فإذا طُلقت فهذا الصداق الذي كان ترغب يف األزواج، وتبقى أمياً أرملًة ليس عندها من 

تتمتع به بقية حياهتا، حىت ال تضطر إىل أهلها، وال  -وقد يكون عشرين ألفاً أو أربعَّي ألفاً -مؤجالً 
جيله كما ذكر، سواًء كان إىل إىل أخوهتا أو أبويها أو حنو ذلك، فتستغين هبذا املهر املؤخر، ويصح أت

ألجل املسمى إذا قالوا: أصدقنا ثالثَّي ألفًا: عشرة ادفعها، وعشرين أجل مسمًى أو غري مسمًى، فا
بعد سنة، أو عشرة ادفعها، وعشرة بعد سنة، وعشرة بعد السنة الثانية، ففي هذه احلال يلزمهم أن 

جة؛ ميكن هذه السنة تكفيها العشرة ألواين أو يؤخروه إىل أن حيل األجل، وقد يكون قصدهم أهنا حبا
و جمالس أو أكسية أو ما أشبه ذلك، وهذه األشياء قد تفىن يف عشر سنَّي، أو فرش أو سرر أ

 تتحطم أو تنكسر؛ ففي العشر السنَّي األخرى أيتيها مثالً عشرة آالف أخرى، وهكذا.
أطلق األجل ومل حيدد وإمنا قال: أصدقنا فاحلاصل: أنه يصح أتجيله إىل أجل حمدد أو غري حمدد، فإذا 

ة، وعشرين ألفاً نقدًا، فنقد له العشرين ألفًا، وسكت عن حتديد املؤجلة، ما قال: أربعَّي ألفاً مؤجل



مدة سنة، أو سنتَّي، أو عشر سنَّي، أو إىل املوت، فاملؤجل حِملُّه الفرقة، فإذا حصلت الفرقة بطالق 
م هلا به، ولزمه دفعه، فالفرقة تكون بطالق أو بفسخ كأن أو بفسخ أو مبوت مىت ما حصلت ُحكِ 

فسخ احلاكم النكاح، أو ابملوت، فمىت حصلت الفرقة حل املؤجل، حىت ولو حصلت بعد الدخول ي
 بيوم أو أبايم؛ وذلك ألنه حتقق أنه فارقها.
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 املرأة متلك الصداق مبجرد العقد
 مىت متلك املرأة صداقها؟

 
 اجلواب

 من العروض أو هبيمة أو حنوها د يكون عرضاً متلكه مبجرد العقد، فقد يكون الصداق عينًا، يعين: ق
فتملكه ابلعقد، فإن كان معينًا، كأن يقول: أصدقتك هذه الدار، أو هذه األشجار، أو هذه األغنام، 

فبمجرد العقد متلكها، فلو أن هذه الغنم ولدت بعد شهر، مث طلق، وأراد أن أيخذ نصف الغنم، فهل 
ملدة اليت ُأعلفت فيها، كانت يف ملك الزوجة، نه يف تلك اأيخذ نصف البهم؟ اجلواب: ال أيخذ؛ أل

وفائدهتا هلا؛ فإذا حلبتها يف تلك األايم فإن هلا لبنها ودهنها وِجزهتا، كل ذلك يكون هلا، وإذا أمثر 
الشجر بعد العقد فالثمرة هلا، وإذا أجنرت الدار بعد العقد فاألجرة هلا، وليس له إذا طلق أن يطالب 

لثمرة؛ ألهنا دخلت يف ملكها مبجرد العقد، هذا معىن قوله: )ومتلكه بعقد( ة أو بنصف ابنصف األجر 
. 
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 مئونة الصداق إذا طلق قبل الدخول يكون على املرأة
ثالً إذا قال: أصدقتك هذه األكياس، وكانت األكياس يف مستودع يلزم املرأة مئونة الصداق، فم

فأجرهتا يف هذه اخلمسة على الزوجة؛ ألهنا ملكها،  إنسان، مث مكثت يف ذلك املستودع مخسة أشهر،
فلو أنه طلق قبل الدخول أخذ نصفها، وليس هلا أن تطالبه بنصف األجرة، بل يقول: أجرهتا عليك 

د الغنم وأجرة الدار ومثر الشجر هلا، ولو كان كثريًا، وال يطالبها بنصفه، وغلتها لك، أي: أن أوال



الغنم إىل علف فإنه عليها، ولو طلق قبل الدخول ال تطالبه بنصف ومئونتها عليها، فإذا احتاجت 
العلف وال بنصف أجرة الراعي، كما ال يطالبها بنصف اللنب، وال بنصف اجلزة، وال بنصف النتاج من 

 .األوالد

(61/11) 

 

 مهر املفوضة
 قال املصنف رمحه هللا: )يصح تفويض بضع( .

د، ومن مل ُيسم هلا مهر ُتسمى مفونضة، فيصح تفويض البضع، هر يف العقالتفويض هو: عدم تسمية امل
يعين: بضع امرأة أبن يزوج األب ابنته اجملربة بال مهر، أو يزوج الرجل غري اجملربة إبذهنا بال مهر، 

مثاله: أن يقول: أصدقتها ما شاءت، أو ما شاء أخوها، أو ما شاءت أمها، وما أشبه ذلك، ففي هذه 
ة، يفرض هلا ما شاءت، قل أو كثر، فإذا قالت: أنتم قلتم: صداقها ما شاءت أو ُتسمى مفوض احلال

ما رضيت به أو ما ترضى فلو طلبت مائة ألف أو مائتَّي فلها ذلك؛ ألنه فوض األمر إليها وقال: ما 
 شاءت، أو قال: ما شاء فالن، ما شاء أخوها، أو ابنها أو أبوها، فالكل ُيسمى تفويضاً.

أو غري املسمى هلا، مىت جيب هلا مهر املثل؟ جيب ابلعقد، وقد تقدم أهنا متلكه ابلعقد إذا  املفونضة  مث
كان مسمى، وإذا مل يكن مسمى فلها مهر املثل، وجيب مبجرد ما حيصل العقد بينهما، ففي هذه 

 احلال جيب هلا مهر املثل.

(61/12) 

 

 استقرار املهر ابلدخول
 لدخول( .قال املصنف رمحه هللا: )ويستقر 

 ا استقر املهر، فهنا فرنق بَّي )جيب( و )يستقر( ، فما هو الفرق بينهما؟يعين: إذا دخل هب
 

 اجلواب
الوجوب معناه: اللزوم، يعين: يكون الزماً هلا، هلا مهر املثل، وإن مل حيدد، وأما االستقرار فإمنا يكون 



هر قدره  لدخول يقال: استقر عليك مابلدخول، فبمجرد العقد يقال: يف ذمتك مهر املثل، ومبجرد ا
 كذا وكذا، فاملهر يستقر ابلدخول.

(61/13) 

 

 رمقدار املهر إذا مات أحد الزوجَّي قبل اآلخ
 قال املصنف رمحه هللا: )وإن مات أحدمها قبل دخول وفرض ورثه اآلخر( .

لو قبل الدخول، قد ذكران يف الفرائض أن املرأة إذا ماتت بعد العقد ورث منها، ويرث من مهرها و 
وإذا مات ورثت منه ولو قبل أن يفرض هلا، فإذا عقد عليها عقداً صحيحاً فمات ورثت منه، أو 

وإن مل حيصل دخول وال خلوة، فإذا مات الزوج ورثت منه، وإذا ماتت الزوجة  ماتت ورث منها،
وحينئذ ماذا جيب هلا  ورث منها، ولو قبل الدخول هبا، ولو قبل أن يفرض هلا، وُيسمى هلا مهر مثلها،

ما من املهر؟ هلا مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، أي: يفرض هلا مثل مهر نسائها الاليت مياثلنها، ك
جاء يف احلديث أن قوماً سألوا ابن مسعود عن رجل عقد على امرأة ومات قبل أن يفرض هلا، 

فمن هللا، وإن يكن خطأً فمين ومن وترددوا إليه شهرًا، فقال: )أان أفتيكم برأي إن يكن صواابً 
ا املرياث( الشيطان، وال تتخذوا قويل دلياًل: هلا مهر نسائها، ال وكس وال شطط، وعليها العدة، وهل

وكان عنده رجل يقال له: معقل بن سنان األشجعي، فقال: )إن النيب صلى هللا عليه وسلم قضى يف 
قضيت( ، ففرح بذلك ابن مسعود؛ حيث وافق قوله امرأة عندان يقال هلا: بروع بنت واشق مبثل ما 

تها وخالتها وأختها قول النيب صلى هللا عليه وسلم، ففي هذا أنه جعل هلا مهر نسائها، يعين: كعم
وقريباهتا، فيُنظر كم كان يقدر هلن، فلها مهر كامل ولو قبل الدخول، فإذا مات قبل أن يدخل هبا 

ليها فإهنا ترثه من تركته، ومع ذلك حتد عليه، فجعل عليها عدة وقبل أن يسمي هلا إذا كان قد عقد ع
 هو الذي جيب هلا. وإحدادًا، وجعل هلا مريااًث، وأمر هلا بصداق أمثاهلا، هذا

وروي أن بعض الصحابة خالفوا ذلك، ومل يقبلوا قول معقل بن سنان األشجعي، وكأهنم مل يصدقوه، 
بول على عقبه؟!( يعين: أنه من الذين ال يعرفون العلم حىت قال بعضهم: )كيف نقبل قول أعرايب ي

اه األئمة يف كتبهم، فعلى وهذا غري قادح، فإنه صحايب، والصحابة عدول، واحلديث قد اشتهر، ورو 
هذا تُعطى مهراً كامالً كمهر نسائها، عمالً هبذا احلديث، وهكذا إذا كان قد فرض هلا، فإنه يدفع هلا 

 الً.املهر الذي فرض هلا كام
وذهب بعضهم إىل أهنا كاملطلقة قبل الدخول، هلا نصف الصداق، عمالً بقوله: }فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم{ 



وبعضهم قال: ال يقدر هلا شيئًا، أي: إذا مل يكن قد فرض هلا، وجعلها كاملفوضة غري [ 237]البقرة:
 املدخول هبا.

ويستقر ابلدخول، وإن مات  -مفوضةيعين: -قال املصنف رمحه هللا: )جيب هلا بعقد مهر مثل 
 ال -أي: مثل مهر نساءها-أحدمها قبل الدخول وقبل الفرض ورثه اآلخر، وُأعطيت مهر نسائها 

 وكس، وال شطط( أي: مثل نسائها كأمها وعمتها وخالتها وأخواهتا وحنوهن.

(61/14) 

 

 متعة املطلقة
 هلا إال املتعة، وهي بقدر يسره وعسره( .طلقت قبلهما مل يكن عليه قال املصنف رمحه هللا: )وإن 

يعين: امرأة عقد عليها رجل، ومل يدخل هبا، ومل ُيسم هلا مهرًا، مث طلقها قبل الدخول وقبل تسمية 
 الصداق، فهل تطالبه بصداق أو تطالبه بنصفه مع أنه مل يسم هلا شيئًا؟

 
 اجلواب

ئاً جيرب نفسها عوضاً عن فراقه هلا، ُيسمى متاعاً واملتعة هي: أن يعطيها شيهذه ليس هلا إال أن ميتعها، 
ومتعة، واسُتدل عليها آبايت من القرآن منها قول هللا تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتْم 

ٍة تـَْعَتدُّوهَنَا َفَمتُِّعوُهنن َوَسّرُِحوُهنن ُكْم َعَلْيِهنن ِمْن عِ اْلُمْؤِمَناِت مثُن طَلنْقُتُموُهنن ِمْن قـَْبِل َأْن متََسُّوُهنن َفَما لَ  دن
ياًل{ ]األحزاب: [ أي: أنه ليس عليها عدة، وعليك أن مُتتعها أبن تعطيها متاعاً 49َسَراحاً مجَِ

 وتسرحها.
َأْو تـَْفِرُضوا هَلُنن َفرِيَضًة َما مَلْ متََسُّوُهنن  ومنها أيضاً قول هللا تعاىل: }ال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلنْقُتْم النَِّساءَ 

[ فجعل املتاع بقدر العسر واليسر، 236َوَمتُِّعوُهنن َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُهُ َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُُه{ ]البقرة:
َقَدرُُه( يعين: مقدار  هذا إذا مل يكن هلا صداق فلها املتعة، وهلا أن ميتعها، يقول تعاىل: )َعَلى اْلُموِسعِ 

 لذي يتحمله، وعلى املعسر الفقري )قدره( وقرأها بعضها: )قْدرُُه( .ا
مث قال بعضهم: أعلى املتاع أن يعطيها خادمًا: ذكراً أو أنثى، أي: يشرتي هلا عبداً أو أمة، وأدانه  

يُفرض هلا، فلم كسوة جتزئها يف صالهتا، فإذا طلقها ميتعها؛ ألهنا نكحت وطلقت قبل الدخول ومل 
املفروض ومل تُعط صداقاً كامالً ومل يدخل هبا، وانكسر قلبها هبذا الطالق الذي حصل ُتعط نصف 



قبل الدخول، فُيجرب ذلك هبذه املتعة، يعطيها متاعاً كما قال تعاىل: }َوَمتُِّعوُهنن َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُهُ 
 [ .236َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُُه{ ]البقرة:

(61/15) 

 

 ملن وطئت بشبهة أو زانً كرهاً  مهر املثل وجوب
 قال املصنف رمحه هللا: )جيب مهر مثل ملن وطئت بشبهة أو زانً كرهًا( .

مهر املثل يعين: مهر مثل نسائها، مثاله: إذا دخل إنسان بيته، وفيه امرأة انئمة، وظنها زوجته، 
ها وما ذاك إال أنه وطأ من ال ل مهر نسائووطأها ومل ينتبه إال بعدما وطأها، فعليه مهر املثل، يعين: مث

 حتل له، فتطالبه مبهر مثلها، ولو أنه وطأها ساعة أو نصف ساعة.
وكذلك لو اشتبهت عليه امرأته أبجنبية، ووطأ األجنبية وهو يعتقدها زوجته، فإن عليه مهر مثلها، 

ه وُأدخل الثاين ى زوجة أخيوقد يكون هناك اشتباه بَّي الزوجَّي وبَّي الزوجتَّي كما إذا ُأدخل هذا عل
على زوجة أخيه األول، ووطأ كل واحد منهما زوجة أخيه، وهو يعتقد أهنا زوجته احلالل، مث تبَّي عدم 

 ذلك، ففي هذه احلال عليه هلا مهر مثلها؛ ألهنا وطئت بشبهة.
اتب احلال إذا وكذا إذا زان هبا إكراهًا، يعين: هددها حىت مكنته من نفسها قهراً فزىن هبا، ففي هذه 

فعليه هلا مهر مثل نسائها، سواء كانت بكراً وأزال بكارهتا فإن عليه مهر مثل نسائها أو وطأها وهي 
 ثيب.

وإذا كانت بكراً هل هلا أن تطالبه أبرش البكارة وتقول: أنت قهرتين قهرًا، وأكرهتين على الزان، واآلن 
نك أزلت بكاريت؟ ليس هلا إال واحد، البكارة؛ ألأطالبك ابثنَّي: أطالبك مبهر املثل، وأطالبك أبرش 

وهو مهر املثل، فال تطالبه أبرش البكارة، وإمنا يكفيها صداقها الذي وهبه هلا مثل مهر نسائها، يعين: 
 صداق مثل أمثاهلا، فال تطالبه أبرش البكارة.

(61/16) 

 

 منع املرأة نفسها قبل قبضها املهر احلال جواز
 منع نفسها حىت تقبض مهراً حاالً( .قال املصنف رمحه هللا: )وهلا 

إذا أصدقها عشرين ألفاً أو ثالثَّي ألفاً حالنة مث طلبها للزفاف فلها أن متتنع وتقول: ال ُأسلم نفسي 



وصلكم وال أسلِّمها إال يداً بيد حىت ُتسلم ما عندك، على حد قول بعضهم: ما بعتكم مهجيت إال ب
م يكون الرهن حتت يدي فهي إذا بذلت نفسها، ووطأها وأزال فإن وفيتم مبا قلتم وفيت أان وإن أبيت

بكارهتا، مث مع ذلك منعها من صداقها، فات عليها األوان، فلها قبل ذلك أن متتنع وتقول: ال أسلِّم 
ذا لو كان الصداق مؤجالً مث حل، فلها االمتناع نفسي حىت تسلم ما عندك من الصداق احلال، وك

 ها ما حل من صداقها.من تسليم نفسها حىت يسلم
 قوله: )ال إذا حل قبل تسليم( .

أي: إذا سلمت نفسها مث حل الصداق، ففي هذه احلال ال متتنع بعد ذلك؛ ألهنا رضيت وسلمت 
منع نفسي منك اآلن حىت تسلم ما نفسها، ووطأها واستمتع هبا، مث حل الصداق، فهل تقول: أان أ

 بقي؟
 

 اجلواب
ا املطالبة، وكذلك إذا تربعت بتسليم نفسها، فليس هلا االمتناع بعد ذلك، ليس هلا أن متتنع، ولكن هل

 فإذا تربعت بتسليم نفسها مث أرادت أن متتنع وقالت: سلم يل املهر وإال امتنعت، ليس هلا االمتناع.

(61/17) 

 

 إذا أعسر الزوج عن دفع الصداق فللمرأة املطالبة ابلفسخ
 حبال فلها الفسخ حباكم( .قال املصنف رمحه هللا: )إن أعسر 

إذا أعسر الزوج ابلصداق احلال، ولو بعد تسليم نفسها، ففي هذه احلال هلا أن تطالبه وتقول له: إما 
 رقين، فإذا قال: أان معسر ال أجد، فأن تعطيين صداقي أو تفا

 
 اجلواب

كم: إما أن تسلمه، ولو كنت كذلك، فرتفعه للحاكم، وتذكر له أنه مل يسلمها صداقها، فيقول له احلا 
 وإما أن أفسخ النكاح منك، فإن امتنع فله أن يفسخ النكاح، وال يفسخه إال احلاكم.

(61/18) 

 



 بيان الوقت الذي يستقر فيه الصداق
 قال املصنف رمحه هللا: )ويقرر املسمى كله موت، وقتل، ووطء يف فرج ولو دبرًا، وخلوة عن مميز( .

بَّي الوجوب، عند قوله: )وجيب قد ذكران قريباً الفرق بَّي االستقرار و يعين: كل هذه تقرر املسمى، و 
عليها بعقد مهر مثل، ويستقر بدخول( يستقر: يعين يثبت كله؛ ألنه قبل الدخول عرضة ألن ينفسخ 

 نصفه، فأما بعد الدخول فإنه يستقر املسمى كله.
قُتل، أو إذا وطء يف الفرج، فهذا  يستقر ابملوت، فإذا مات استقر الصداق كله يف تركته، وكذلك إذا

 ر به املهر، حىت ولو وطء يف الدبر مع حترميه.يستق
وكذلك إذا كان هناك خلوة، فإذا خلى هبا، ومل يكن عندمها مميز، وهو يقدر على الوطء، وهو عامل 

 أبهنا معه يف ذلك املكان، ومل متنعه أن يطأها.
 وهتا كل ذلك يقرر املسمى.وكذلك الطالق إذا طلق يف مرض موته أو مرض م

فإذا ملسها بشهوة استقر هلا الصداق وكذلك إذا نظر إىل فرجها بشهوة، وكذلك إذا  وكذلك اللمس،
 قبل، كل هذه يستقر هبا املهر كله هلا.

وأما النصف فينصفه كل فرقة من قبله قبل الدخول، وأما من قبلها فتسقطه، فإذا كان الطالق منه 
فسخت إما لعيب فيها وإما هي اليت ملهر، وأما إذا كان منها، أي: هي اليت قبل الدخول يُنصف ا

 طلبت فإنه يسقط.

(61/19) 

 

 حكم الوليمة
 قال املصنف رمحه هللا: )تسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل( .

ذهب بعض العلماء إىل أهنا جتب، ولكن الصحيح: أهنا مسنونة، ودليلهم قصة عبد الرمحن بن عوف 
عليه وسلم: )مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من األنصار، فقال: كم زوج وقال له النيب صلى هللا ملا ت

أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب( والنواة نواة التمر، يعين: هذا صداقها، فقال: )ابرك هللا لك، 
، وقد أومل ولو بشاة( يعين: اجعل وليمة ولو بشاة، فكأن هذا يدل على أقل الوليمة يف حق القادر

وسلم أومل على زوجته زينب بنت جحش رضي هللا عنها بشاة، وأكثر نسائه   ثبت أنه صلى هللا عليه
كان يومل عليهن حبيس، فإن صفية ملا تزوجها يف طريقه بَّي خيرب وبَّي املدينة أمر ابألنطاع فبسطت، 



على أنه جيوز جعل  وُجعل عليها متر وأقط ومسن، ودعا الناس فأكلوا، فكانت تلك وليمته، فدل هذا
 ن غري شاة وغري حلم.الوليمة م

(61/20) 

 

 وجوب إجابة دعوة الوليمة إذا مل يكن فيها منكر
 قال املصنف رمحه هللا: )جتب اإلجابة إليها بشرطه( .

 إذا ُدعي اإلنسان إىل الوليمة فما حكم إجابته إليها؟ ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )شر الطعام
مة؛ يُدعى إليها من أيابها، ويرتك من أييتها أو من يريدها، ومن مل جيب الدعوة فقد عصى طعام الولي

هللا( وورد يف احلديث أنه عليه السالم جعل إجابة الدعوة من حقوق املسلم على أخيه، لقوله: 
ل على )وجتيبه إذا دعاك( فأخذوا من قوله: )ومن مل جيب الدعوة فقد عصى هللا( أن هذا يد

ب، ولكن خصوا ذلك مبا إذا كانت دعوة خاصة، وجعلوا الوالئم قسمَّي: النقر، واجلفل، الوجو 
فدعوة اجلفل هي: أن يرسل واحداً ويقول: ادع كل من لقيت يف األسواق ويف الطرق ويف األماكن 

 العامة، فدعوة اجلفل ال جتب اإلجابة إليها.
انً وفالاًن، فدعوة النقر هي اليت جتب اإلجابة فالانً وفالوأما دعوة النقر فهي أن خيصص فيقول: ادع 

 إليها، ولو مل جيب الدعوة فقد عصى هللا.
مث اشرتطوا أال يكون له عذر، فإن كان له عذر كشغل أو مرض أو علم بوجود منكر فإن له هبذا 

من يعلنون عذرًا، مثل أن يعلم أن هناك اختالط رجال بنساء، أو هناك نساء متكشفات، أو هناك 
شرب الدخان، أو من يدقون الطبول، أو من يغنون غناًء ماجنًا، أو من يشربون اخلمور، أو جيلسون ب

على فرش احلرير، أو يشربون يف أواين ذهب، ولو كانت كئوس لقهوة وحنوها، أو كان الذي دعاه 
 مكسبه حرام كرشوة أو رابً أو حنو ذلك فله أن ميتنع.

(61/21) 

 

 مباحةاستحباب إجابة كل دعوة 
 قال املصنف رمحه هللا: )تسن لكل دعوة مباحة( .

كل من دعاك ملناسبة مباحة فإن األصل أنك جتيبه، وذلك جرباً لقلب أخيك الذي دعاك إىل أي 



مناسبات، كمناسبة ُسكىن الدار، فإذا دعاك لذلك فإن هذا ممن دعوة مباحة؛ ألن هناك والئم هلا 
مرض، أو مناسبة قدوم غائب، أو مناسبة جناح من دراسة، أو  ُتسن إجابته، وكذلك مناسبة شفاء من

 مناسبة مكسب يف جتارة، أو حتصيل وظيفة أو ما أشبه ذلك، فهذه مباحة إذا مل يكن فيها منكر.

(61/22) 

 

 تكره إجابة دعوة من يف ماله حرام
 قال املصنف رمحه هللا: )وتكره ملن يف ماله حرام( .

أيخذ الرشا، أو خيدع يف البيوع، أو أيكل أموال الناس ابلباطل، أو يتعامل  إذا كانت معامالته حمرمة؛
مبعامالت ربوية أو ما أشبه ذلك، فتكره إجابته، ويكره األكل من ماله، وتكره معاملته من بيع 

راره هبذا احلرام، وقد وشراء، ويكره قبول هديته وهبته إذا كان يف ماله حرام؛ ألن يف ذلك شيئاً من إق
ون ذلك أيضاً سبباً يف تقريره، وبعض العلماء يقول: جيوز قبول هديته؛ فإن النيب صلى هللا عليه يك

وسلم كان يقبل هدااي ملوك الكفار، فملك مصر، وملك الشام، وملك عمان، كانوا يهدون إليه، 
ي أيكله  أصل املال فيه حرام، فالذويقبل منهم وهم كفار، ويكون إمث املكسب عليهم، ولكن ملا كان 

كأنه يقره، ويتغذى بشيء من مجلة ما حرم هللا، فاألوىل أنك ال جتيب دعوته، وال تقبل هبته وهديته 
 أو كرامته، وال تتعامل معه ببيع أو شراء وأنت تعرف أنه يتعاطى احملرمات.

ولكنه ألجل األكل، فالذي ُيدعى وأما األكل فإذا ُدعي اإلنسان إىل وليمة أو إىل طعام فإن الدعوة 
ال أيكل يكون كأنه ما أتى، فلذلك ُيستحب أن أيكل، ومىت يباح الطعام إذا ُقدِّم؟ تتوقف إابحته 
على اإلذن أو على القرينة، اإلذن أن يقول: كلوا، أو كلوا ابسم هللا، أو أيمرهم، وأما القرينة فإذا 

يف أكله، فال حيتاج إىل إذن وجلسوا؛ فإن تقدميه إذن  وضع الطعام على اخلوان ودعاهم وقال: هُلموا
م له األكل  خاص: ما جيء ابلطعام إال لاللتقام ال حتتشم من أكل كفعل أهل اجلهل فيأكل منه إذا ُقدِّ

الذي هتواه نفسه، فإذا كان صائماً صيام فريضة كقضاء أو حنوه فيقتصر على الدعاء، فيدعو 
أحدكم إىل طعام فليجب، فإن كان  عليه وسلم قال: )إذا دعي وينصرف، كما جاء أنه صلى هللا

مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فلُيصِل( يعين: يدعو له ابلربكة وينصرف، أما إذا كان صيامه نفالً 
فيستحب أن يفطر؛ ليجرب خاطر صاحبه الذي دعاه، كما ورد أنه صلى هللا عليه وسلم دعاه أحد 

صائم، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:  ل اعتزل أحدهم وقال: )إينالصحابة، فلما جلسوا لألك
دعاكم أخوكم ومجعكم وقّدم لكم هذا الطعام، َأفطْر وصْم يوماً مكانه( فهذا إذا كان نفاًل، وكان أكله 



فيه جرب خلاطر صاحبه، ويف عدم أكله إساءة الظن به، وإذا مل يكن هناك إساءة ظن فال داعي إىل 
 ذلك.

(61/23) 

 

 لبطاقاتحكم إجابة الدعوة اب
يف األزمنة املتقدمة كان الداعي أو صاحب الوليمة يُرسل رسله، فرُيسل واحداً فيقول: ادع فالانً 

 وفالاًن، فيأيت املدعو مع ذلك وفالانً وفالاًن، ويرسل اآلخر إىل اجلهة األخرى ويقول: ادع فالانً وفالانً 
 الرسول.

ن كثرياً إبرسال بطاقات فيها الدعوة، وفيها ويف هذه األزمنة كما هو معروف يف هذه البالد يكتفو 
حتديد اليوم، وحتديد املكان، وهذه البطاقة ليس هلا حكم الدعوة، وليس هلا حكم ما لو كان يُرسل 

ي كونه يقول: فالن يدعوك، فأما كونه يكتب لك كلمات رسواًل؛ وما ذاك إال أن الدعوة حقيقة ه
فال تكون مثل الدعوة اخلاصة، ولكن من ابب اجلرب يدعوك هبا، وهذه كلمات كتبت لك ولغريك، 

 تتأكد اإلجابة.

(61/24) 

 

 استحباب إعالن النكاح والضرب عليه ابلدف
ذكر املصنف رمحه هللا أنه يسن إعالن النكاح والضرب عليه ابلدف، ورد أنه صلى هللا عليه وسلم 

حىت ال يكون سرًا، كما يف قول  هارقال: )أعلنوا النكاح، واضربوا عليه ابلدف( واإلعالن هو: اإلش
[ يعين: كوهنم خيفونه وال يبدونه وال يظهرونه، 235هللا تعاىل: }َوَلِكْن ال تـَُواِعُدوُهنن ِسّرًا{ ]البقرة:

فإعالن النكاح إشهاره حىت يشتهر أن فالانً تزوج بفالنه، ورمبا يكون هناك أخبار عن معرفة مبحظور 
نكاح عرف ما بينهما، فهذا هو السبب يف إعالنه، واإلعالن يكون ال أو رضاع بينهما، فإذا اشتهر

بنشر األخبار، ويكون أيضاً اآلن بوضع األنوار الكهرابئية على املكان الذي جيتمعون فيه، ويكون فيه 
 االحتفال، وغري ذلك من األشياء اليت حيصل فيها اإلعالن.

طار خُيتم أحد جانبيه جبلد مل يُدبغ، مث ُيضرب ال وأما الضرب ابلدف فالدف هو: اآللة اليت هي كهيئة
فيصري له صوت ليس شديدًا، أما إذا ختم جانباه فإنه ال جيوز، ويسمى طباًل، والطبل هو: الذي ُختم 



جانباه، فُيسمى الدف )الطار( ، ويسمى يف بعض البالد )الزير( ، ويسمى عند بعضهم )الدمام( ، 
جاء حديث أن امرأة قالت: اي رسول هللا! إين نذرت إن قد واألصل أن تسمية الدف شرعية، و 

قدمت أن أضرب على رأسك ابلدف، فقال: )أوف بنذرك( فالدف ُيضرب به للفرح، وهو مثل 
املنخل إال أنه ختم أحد جانبيه، واملنخل فيه خروق، فذلك املكان املختوم فيه جلد ليس فيه خروق، 

 ن هبا أحياانً غري مباح، مثل إذا كان فيه زرود أو حنوها.يكو هو الدف، وهو مباح، وله أوصاف أيضاً 
وال أبس أيضاً مع ذلك بصوت مباح؛ ألنه روي أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )هال أرسلتم معها من 
ينادي يقول: أتيناكم أتيناكم فحيوان حنييكم( إىل آخره، يعين: أبيات فيها شيء من التحية والرتحيب 

يكون فيه دليل على التواد واحملبة، فأما الغناء الذي يُفعل لكثري من املناسبات  لذيواملديح املباح ا
حبيث إنه جيتمع رجال من جهتَّي، فهؤالء يف جهة وهؤالء يف جهة، مث يتمايلون ويُغنون غناًء فيه شيء 

 من التشبيب، وفيه شيء من التلحَّي والطرب، أو يضربون الطبول، فمثل هذا نرى أنه ال ُيشرع
وره، وكذلك أيضاً رفع أصوات النساء بضرب الدفوف أو الطبول، ورفع أصواهتن بغناء فيه حض

شيء من املبالغة يف التمايل أو التطريب أو التلحَّي أو التشبيب أو وصف اخلدود والقدود أو ما 
 أشبه ذلك، فهذا أيضاً ال جيوز.

كن فيه شيء من االختالط، وليس  يوعادة أن النساء يضربن ابلدف ويتمايلن ويرقصن، فهذا إذا مل
 فيه شيء من احملظورات، فال أبس به.

(61/25) 

 

 ضرب الدف عند اخلتان
يستحبون أيضاً ضرب الدف يف حفل اخلتان، والصحيح: أن اخلتان أمر عادي، وكانوا خيتنون الطفل 

مون فيه ع د وحنوهم لى األوالوعمره سنتان أو ثالث سنَّي، مث جيعلون للختان شيئاً من احلفل، يقسِّ
شيئاً يفرحهم، كجوز أو حلوى أو ما أشبه ذلك، ويضربون ابلدف، ولكن ليس دائمًا، وإمنا مرتَّي أو 

 ثالث مرات، وهللا أعلم.

(61/26) 

 



 [62شرح أخصر املختصرات ]
اً أساس بناء اجملتمع يبدأ من األسرة املكونة من الزوج والزوجة، وألجل أن يكون البناء صحيحاً متين

 حقوق الزوجة على فقد بَّي الشرع أحكام العشرة بَّي الزوجَّي، فبَّي حقوق الزوج على زوجته، وبَّي
 زوجها، فإذا أدى كل منهما ما عليه من احلقوق فستكون أسرة سعيدة، وسيكون بناؤها قوايً متيناً.

(62/1) 

 

 أحكام الِعْشرة بَّي الزوجَّي
كالً من الزوجَّي معاشرة اآلخر ابملعروف، وأال ميطله مبا   قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: ويلزم

 يلزمه، وال يتكره لبذله.
 ن طلبها ومل تكن شرطت دارها.وجيب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها يف بيت زوج إ

 ومن اسُتمهل أمهل اليومَّي والثالثة ال لعمل جهاز، وتسليم أمة ليالً فقط.
ها، أو يشغلها عن فرض, والسفر حبرة ما مل تكن شرطت ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما مل يضر 

 بلدها.
 وغريه.وله إجبارها على غسل حيض وجنابة وجناسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر 

ويلزمه الوطء يف كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع، وأمة من كل 
 سبع[ .

ذكر فيه الفقهاء ابب عشرة النساء، والعشرة واملعاشرة هي: هذا الفصل يتعلق بعشرة النساء، ي
، قال تعاىل: }َوَلْو َكانُوا الصحبة اليت تكون بَّي اثنَّي، ومُسيت القبيلة عشرية لوجود الصحبة بينهم

؛ ألنه يصحبهم، [ فعشرية الرجل هم أقاربه22آاَبَءُهْم َأْو َأبـَْناَءُهْم َأْو ِإْخَواهَنُْم َأْو َعِشريهََتُْم{ ]اجملادلة:
فبَّي الزوجَّي صحبة هي غالباً أمت من غريها، وأطول مدة يف الغالب، فلذلك البد من ُحسن العشرة، 

ذلك فقال تعاىل: }ال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرهاً َوال تـَْعُضُلوُهنن لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما وأمر هللا تعاىل ب
ُتُموُهنن ِإالن  [ أي: اصحبوهن صحبة 19 َأْن أيَِْتََّي ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنن اِبْلَمْعُروِف{ ]النساء:آتـَيـْ

مبا هو معروف ُحسُنه، ومعروف مالءمُته، فيلزم زوجَّي معاشرة كل منهما حسنة ابملعروف، أي: 
يصفح عن األخطاء اآلخر ابملعروف، وأن يتخلق ابألخالق الفاضلة، وهي كذلك، فيلَّي جانبه، و 

والزالت، وكذلك يتخلق ابألخالق الشريفة، ويبتعد عن األخالق السيئة، فيبتعد عما يثري األحقاد 
الغضب أو النفرة أو ما أشبه ذلك، وهكذا أيضاً يبتعد عن األخالق السيئة: والغضب، وما يسبب 



األذى اليت تتأذى منها، عن الكذب، وُخلف الوعد، واملماطلة، والتقصري، وكذلك أيضاً عن أسباب 
 فإذا كان كذلك فاألصل أهنا تدوم الصحبة.

حبة ال تدوم، وإذا كان أحد أما إذا اشتمل اجملتمع الزوجي على شيء من األذى فغالباً أن الص
الزوجَّي سيء اخللق، أو شرسًا، أو كثري الظنون، أو حقودًا، أو غضواًب، أو شديد التأثر أبدىن شيء، 

لثاين أن يكون لَّي اجلانب، ويكون سهل الكالم، حبيث إنه يتحمل ما يسمعه، فإذا فإن على الطرف ا
تعرتف ابخلطأ وتعتذر، وتطلب منه  غضب الزوج لشيء وسب فإن كانت الزوجة ذات خلق فإهنا

العفو والصفح عما حصل منها، وإن كان شيئاً طفيفًا، وكذلك أيضاً إذا أساء إليها بغيبة أو بتأخري يف 
ته أو ما أشبه ذلك، فعليها أن تعفو وتصفح، وهو إذا رأى منها حقداً أو شدة أتثر اعتذر شيء طلب

، فيكون ذلك سبباً يف الصفح ويف الرضا ويف دوام عذراً لطيفًا، وتودد إليها، ووعدها وعد خري
 الصحبة.

تذار، بل جمرد وكثرياً ما حتصل الفرقة بسبب سوء خلق أحدمها إذا كان اآلخر ال يعتذر وال يقبل االع
أدىن زلة أو خطأً أو ما أشبه ذلك يسب ويشتم، مث يقابله اآلخر ابلسباب وابلعتاب الشديد الذي 

 يثري الغضب.
لك تسيء الظن به وتتهمه بتهم كثرية فتقول: أنت تذهب إىل كذا وترتكين، وأنت جتلس إىل أو هي كذ

هنا تعاكس أو تغازل فيكون ذلك من فالن أو أنت وأنت، وهو يقول: أنت تكلمَّي كذا، ويتهمها أب
األسباب اليت تُثري األحقاد، والواجب هو حسن الظن، فيجب أن حيسن كل منهما الظن ابآلخر، 

عفو ويتجاوز عما يقع من اخلطأ، فهذا من العمل بقوله تعاىل: }َوَعاِشُروُهنن اِبْلَمْعُروِف{ وأن ي
 [ .19]النساء:

(62/2) 

 

 م املماطلةمن العشرة ابملعروف عد
من العشرة ابملعروف ترك املماطلة اليت هي التأخري مبا يلزمه، فإذا طلبت منه شيئاً من حاجتها كنفقة 

لك ُيسبب حقدها؛ فال جيوز أو كسوة ضرورية فأخذ مياطلها ويتأخر مبا طلبت من شيء واجب فإن ذ
عذر، فإن كان يقدر سّلم ما  له املماطلة، كذلك إذا طلبت صداقها احلال فال جيوز له التأخري بغري

 طلبت منه، وإن كان ال يقدر فإنه يعتذر عذراً يُقبل منه.
رة وكثرياً ما حيصل الضجر من هذا الفعل الذي هو املماطلة ابحلقوق وابملواعيد، فإذا وعدها زاي



اج وماطلها فإن ذلك مما يسبب نفرهتا أو إساءة الظن به، وإذا وعدها أن يشرتي هلا حاجة مما حتت
إليها مث أتخر كان ذلك من أسباب إساءة الظن به، وكذلك إذا وعدته شيئاً كأن تصلح له حاجًة وأن 

ت أو ماطلت كان ختيط له ثوابً أو تغسله أو تصلح له طعاماً يطلبه أو طعاماً لضيفه ولكنها أتخر 
 ذلك من أسباب النفرة.

(62/3) 

 

 من العشرة ابملعروف عدم التكره
 ه هللا: )وال يتكره لبذله( .قال املصنف رمح

يعين: يتكره ملا يبذله فيمنُّ به عليها ويقول: أتعبتين وأقلقت راحيت بكثرة الطلبات، وبكثرة األشغال 
 كلفين.واألعمال، وهذا مما ي

لفراشه ال جتيبه إال بعد  -مثالً -وكذلك املرأة إذا طلبها شيئاً أخذت تتكره إليه وتتثاقل، فإذا طلبها 
 د طول انتظار، وإذا طلب منها حاجة ال تبذهلا إال بتكره، فهذا مما يسبب النفرة.تعب، وبع
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 وجوب تسليم الزوجة للزوج بعد العقد إذا طلبها زوجها
قال املصنف رمحه هللا: )وجيب ابلعقد تسليم احلرة اليت يوطأ مثلها يف بيت زوجها إن طلبها، ومل تكن 

 شرطت دارًا( .
ها تسليمها إىل منزله، وكانت يوطأ مثلها، يعين: قد كربت، لعقد، وطلب من أهلأي: مىت حصل ا

وهي اليت زادت على العشر وأمكن أن توطأ ويستمتع مبثلها، فإذا طلبها إىل بيته وجب على أهلها 
تسليمها إال إذا اشرتطت دارها، فإذا اشرتطت أال خيرجها من بيتها أو من بيت أهلها فلها شرطها، 

 لى أهلها أن يسلموها لزوجها.ذا مل تشرتط فإن عوأما إ
كذلك أيضاً إذا اشرتطوا أال يستلمها إال بعدما يدفع املهر كامالً فامتنعت وقالت: ال أسلم نفسي إال 
إذا سلمت الدفع الذي اشرتط عليك فلها ذلك، فإذا طلب زوجته فعليهم أن يدفعوها له إذا مل يكن 

ىت جنهزها، فله أن ميهلهم يومَّي أو ثالثة، حىت وقالوا: أمهلنا ح هناك عذر، فإذا طلبوا اإلمهال
 يهيئوها ويشرتوا هلا حاجاهتا وما أشبه ذلك، مث يسلموها لزوجها.



 قوله: )من استمهل أمهل اليومَّي والثالثة، ال لعمل جهاز( .
ها، فإنه هو الذي جيهز يعين: إذا كانوا يشرتون هلا حاجاهتا، ويكملون هلا طلباهتا؛ أمهلهم، أما التجهيز 

فإذا أعطوه امرأته فإنه جيهزها مبا طلبت، يعين: بكسوهتا وأبوانيها وأبدواهتا اليت حتتاج إليها إذا كانت 
هذه األشياء معتادة: وإذا تزوج الرجل أمة مملوكة فالعادة أهنا ختدم سيدها يف النهار، ففي الليل تبيت 

 مع زوجها، فُيسلمها سيدها لزوجها لياًل.

(62/5) 

 

 وجوب إجابة املرأة زوجها إىل الفراش إذا دعاها
االستمتاع الذي هو الوطء ميلكه الزوج، فهو حق للزوج، وأيضاً هو حق للزوجة، ولكن األصل أن 

تع هبا، فاألصل أنه للزوج، فلذلك الزوج هو الذي يطلب امرأته إىل فراشه، وقد تطلبه هي أن يستم
ليالً أو هناراً ما مل يضرها، أما إذا أضرها بكثرة الوطء فإن الضرر يزال، ميلك أن يستمتع هبا كل وقت 

أو يشغلها عن فرض من الفروض كصالة من الصلوات فال جيوز ذلك، فاألصل أن االستمتاع يكون 
ىت طلبها، كما يف احلديث أنه صلى هللا عليه وسلم قال: مىت طلبها ليالً أو هنارًا، وعليها أن جتيبه م

عا الرجل امرأته فلتجبه ولو كانت على التنور( وذكر العلماء أنه يستمتع هبا وجتيبه ولو كانت )إذا د
على التنور، أو كانت راكبة قتب، وهو: الذي جيعل على ظهر الدابة اليت حُيمل عليها، أي: ولو  

ها عن حاجته؛ ألنه هو الذي ميلك االستمتاع هبا ما مل يضرها أو يشغلكانت راكبة جتيبه لقضاء 
فرض، وإذا دعاها فعليها اإلجابة، وحيرم عليها التكره والتربم والتثاقل، وقد ورد أنه صلى هللا عليه 

وسلم قال: )إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح( ، 
وجها( ويكون هذا حسب واية: )إال كان الذي يف السماء ساخطاً عليها حىت يرضى عنها ز ويف ر 

 شهوته ورغبته.
وإذا كان األمر من قبلها فكذلك أيضًا، فبعض النساء هي اليت تطلب زوجها، كلما دخل أو كلما 

 لرجل.رأته اجتذبته إىل الفراش، فإن كان قادراً فإن عليه أن جييبها؛ ألن هلا شهوة كما ل

(62/6) 

 



 املرأة اتبعة لزوجها حضراً وسفراً 
 السفر حبرة ما مل تشرتط بلدها( . قوله: )وله

يف الرايض  -مثالً -تقدم يف الشروط أهنا إذا مل تشرتط فإن له أن يسافر هبا حيث يرغب، فإذا كان 
إىل احلجاز أو إىل القصيم فاملرأة اتبعة له إال إذا اشرتط عليه أهلها أهنا ال  -مثالً -وتزوج وأراد السفر 

 تسافر، أو شرطت هي عند العقد.

(62/7) 

 

 إجبار الرجل زوجته على التطهر والتنظف
قوله: )وله إجبارها على غسل حيض وجنابة( ؛ وذلك ألنه جناسة معنوية، فيلزمها أن تغتسل حىت 

ُ{ ]البقرة: حتل له لقوله تعاىل: }فَِإَذا َتَطهنْرَن فَْأُتوُهنن ِمْن َحْيثُ  [ ، فالتطهر يكون 222َأَمرَُكْم اَّللن
ي ورد يف السنة، وكذلك إذا حصلت جنابة يلزمها أن تغتسل وال تصلي إال بعد ابالغتسال الذ

ُتْم ُجنُباً فَاطنهنُروا{ ]املائدة: [ ، ولقوله: }َوال ُجُنباً ِإالن َعاِبِري َسِبيٍل 6االغتسال لقوله تعاىل: }َوِإْن ُكنـْ
 [ .43ىتن تـَْغَتِسُلوا{ ]النساء:حَ 

على بدهنا أو ثوهبا أو مكاهنا، فإذا كان هناك جناسة عينية كبول أو  ويلزمها أيضاً على غسل النجاسة
غائط أو دم أو قيء أو شيء مستقذر فعليها أن تغسل ذلك؛ ألنه مما حيصل به التقذر، وعليها أخذ 

ن هناك شيء تعافه النفس كشعر اإلبط أو شعر العانة ما تعافه النفس من شعر وغريه، يعين: إذا كا
لك، وحنوه كاألظفار إذا طالت، وكالوسخ يف األسنان الذي حيتاج إىل استعمال السواك فعليها إزالة ذ

 والنظافة، وكالوسخ يف البدن، فيلزمها أخذ وإزالة كل ما تعافه النفس.

(62/8) 

 

 لزوم الوطء كل أربعة أشهر
 ذكر املصنف حكم الوطء فقال: )يلزمه الوطء يف كل أربعة أشهر مرة، إذا قدر( .

 كل ثلث سنة؛ وذلك ألن هذا هو القدر الذي تقدر املرأة على التحمل والصرب فيه، وألجل أي: يف
جعلت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أايم لقوله تعاىل: }َيرَتَبنْصَن أِبَنُفِسِهنن َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا{  ذلك

مثال ذلك: عليه أن يطأها يف كل [ ، وزايدة العشر لالحتياط يف وجود محل أو حنوه، 234]البقرة:



 يستطيع. أربعة أشهر إن قدر، فإن كان عاجزاً لكرب أو حنوه فبقدر ما
ويلزمه املبيت بطلب عند احلرة ليلة من كل أربع، واألمة ليلة من كل سبع، واشتهرت يف هذا قصة  

الليل، فظن  كعب بن سور، وهي أن امرأة جاءت إىل عمر فقالت له: )إن زوجي يصوم النهار ويقوم
هنا تشتكيه وتدعي أنه أهنا متدحه( فقال: )جزاه هللا خريًا( ، فاستحيت املرأة وانصرفت، فقال كعب: إ

ال يتفرغ لالستمتاع هبا، فرّدها وأرسل إىل زوجها وقال لـ كعب بن سور: )اقض بينهما كما فهمت 
صيب كل واحدة منهن ليلة، قصتها( ، فقال له كعب: أيها الرجل! إن هللا أابح لك أربع نساء، ن

جتك ليلة من كل أربع، وحيث إنه ليس معك إال واحدة فلك أن تتعبد ثالث ليال وتبيت مع زو 
فعجب عمر من فطانته، وأرسله قاضياً على الكوفة، فمن هذا أخذوا أن يلزمه أن يبيت معها، وال 

ث ليال حيث شاء، والليلة يلزم من املبيت الوطء، وإمنا يبيت معها للمؤانسة، فله أن يبيت ثال
 ها كل الليايل.الرابعة يبيت عندها، وإذا مل يكن هناك مانع فاألصل أنه يبيت عند

أما األمة فإنه قد جيمع معها ثالث حرائر، واحلرة هلا مثل األمة مرتَّي، فكأنه إذا كان عنده ثالث 
تَّي والسابعة عند األمة؛ حرائر وأمة ابت عند هذه ليلتَّي وعند األخرى ليلتَّي وعند األخرى ليل

إنه يبيت عندها ليلة من كل فنصيب األمة ليلة من كل سبع، فإذا مل يكن معه إال زوجة مملوكة ف
 أسبوع.

(62/9) 

 

 عدم جواز غيبة الرجل عن زوجته أكثر من نصف سنة إال برضاها
عمر رضي هللا إن سافر الزوج أكثر من نصف سنة، وطلبت زوجته قدومه؛ راسله احلاكم، ذكروا أن 

فقالت: نصف سنة( فعند ذلك كان يرسل إىل عنه سأل ابنته حفصة: )كم تصرب املرأة عن زوجها؟ 
أمراء األجناد أن كل من مت نصف سنة فإن عليه أن يرجع، ويرسل بديله من اجملاهدين، ففي كل 

 تطلبه ومل تتكلم نصف سنة يرجع ليقيم عند زوجته شهراً أو حنوه مث يرجع، أما إذا تركته ومسحت ومل
 فله أن يبقى إىل الوقت الذي حيتاج إليه.

آلن كثري من العمال قد يبقى سنتَّي ورمبا ثالث سنَّي أو أربعاً وال يذهب إىل زوجته، وعذره عدم وا
التفرغ، أو أن كفيله ال يسمح له، أو أنه مل جيمع شيئاً يستغين به إذا رجع إىل بلده، وزوجته قد 

م فامتنع وليس ف حاجته، فإذا طلبت قدومه أرسل إليه احلاكم، فإذا راسله احلاكمسحت له ألهنا تعر 
 له عذر فرق احلاكم بينهما بطلبها، فيفسخ النكاح.



أما إذا مل يُعلم خربه فال فسخ لذلك حبال، فإذا مل يعلم هل هو يف الشمال أو يف اجلنوب أو هو 
تضررت، ومل جتد من ينفق عليها، فإن للحاكم  مفقود، ففي هذه احلال تبقى، لكن الصحيح: أهنا إذا

جع الزوج قبل أن تتزوج فهو أحق هبا، وإن تزوجت قبل أن يرجع فإنه يعطى فسخ النكاح، فإن ر 
 مهره.

(62/10) 

 

 حترمي مجع الزوجات يف مسكن واحد إال برضاهن
 ا( .قال املصنف رمحه هللا: )من العشرة أال جيمع الزوجتَّي مبسكن واحد إال برضامه
وحتسدها، وتلتمس  وذلك ألن العادة وجود غرية بينهما، وكل منهما تبغض األخرى، وحتقد عليها،

عثراهتا، فمن الصعب أن ترضى إحدامها ابألخرى وهي معها يف منزل واحد، تقابلها كل يوم؛ فلذلك 
ثانية أن جيعل كل واحدة يف مسكن إال إذا شرط على األوىل أن الثانية تسكن معك، وشرط على ال

بذلك، وكذا الثالث أو أسكنك معها، ورضيتا بذلك، ففي هذه احلال جيوز أن جيمعهما إذا رضيتا 
 األربع.

(62/11) 

 

 جواز منع الرجل زوجته من اخلروج من داره إال للضرورة
 قوله: )وله منعها من اخلروج من داره( .

ليس هلا أن خترج إال إبذنه، وله منعها إال ألنه إذا عقد عليها وذهبت معه إىل منزله فهو أملك هبا؛ ف
ياء الضرورية، كما إذا مرضت وذهبت إىل الطبيب، أو إذا احتاجت حاجة ضرورية وذهبت إىل لألش

البقال وما أشبه ذلك، ففي هذه احلال ليس له منعها لشدة الضرورة، وكذلك أيضاً إذا مرض أحد 
 .أبويها فليس له منعها من زايرهتم وما أشبه ذلك

 القسم بَّي الزوجات.هذا ما يتعلق ابلعشرة، وبعد ذلك يتكلمون على 

(62/12) 

 



 القسمة بَّي الزوجات ووجوب العدل
 قال املصنف رمحه هللا: )وعلى غري طفل التسوية بَّي زوجات يف القسم( .

ا هما هلإذا كان له زوجتان فأكثر وهو ابلغ عاقل رشيد، وجب عليه التسوية بينهما؛ وذلك ألن كالً من
حق عليه، فيلزمه أن يسوي بينهما، وال يفضل إحدامها على األخرى، كما ورد أنه صلى هللا عليه 
وسلم قال: )من كان له زوجتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقه ساقط( يعين: كاملفلوج، 

 جييء وهو مشلول أحد اجلانبَّي عالمة على ميله.
 م، ويف النفقة، ويف املبيت، ويف قضاء احلاجات، وحنوها. القسوالتسوية بينهما هي: التسوية يف

لكن إذا رضيت أحدامها فلها إسقاط حقها، واألصل أنه يسوي بينهما بقدر ما يستطيعه، فيسوي 
بينهما يف شراء احلاجات وما أشبهها، وكذلك أيضاً ُيسوي بينهما يف األكل، يعين: أيكل عند هذه 

ربم إحدامها، وقد يقول بعضهم: إذا استضاف الزوج أضيافاً فقد ال ال تت يوماً وعند هذه يوماً حىت
تتحمل إحدامها أن تقوم خبدمة األضياف! فنقول: له أن جيعلهم عند اليت تتحمل، كما إذا كان بيت 

 هذه واسعاً واألخرى ضيقًا، وكل ذلك حسب احلاجة.

(62/13) 

 

 عدم وجوب التسوية يف الوطء والكسوة واملودة
يلزم الزوج التسوية يف الوطء، وذلك ألن الوطء خيضع للشهوة، فقد توجد شهوته عند إحدامها  ال

 الشهر مرة أو يف الشهرين أو يف دون األخرى، ولكن عليه أال مينعها من حقها من االستمتاع ولو يف
دون األخرى الثالثة أو ما أشبه ذلك بقدر االستطاعة، فإذا كانت حتتد شهوته إذا جاء عند إحدامها 

 فال يلزمه التسوية بينهما.
وكذلك يف الكسوة، فالكسوة تكون على قدر احلاجة، فقد حتتاج إحدامها إىل كسوة كل شهرين 

 رات هذه دون هذه، فال يلزمه التسوية ابلكسوة.واألخرى خبالفها؛ بكثرة زاي
حباجة إىل فاكهة  كذلك التسوية يف األطعمة يشرتي لكٍل حاجتها، فقد يكون هذه عندها أوالد

 وحباجة إىل حلم وتلك إذا اشرتى هلا حاجة وليس عندها أوالد بقيت عندها مدة.
ث عائشة: )كان النيب صلى هللا عليه كذلك أيضاً ال جتب التسوية يف مودة القلب، ملا جاء يف حدي

لك وال وسلم يقسم بَّي نسائه، فيعدل مث يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما مت
أملك( يعين: القلب، فإن القلوب بيد عالم الغيوب، فإذا كان قلبه حيب إحدامها أكثر فهو ال يقدر 



على التسوية فيها، فإذا قام ابلواجب هلما، على التسوية يف ذلك، ولكن آاثر ذلك البد أن حيرص 
 ولكن األخرى أحب إليه؛ فال حرج عليه.

نهار يتقلبون يف حاجاهتم ويف أعماهلم، فيقسم هلذه ليلة، وهلذه والقسم عماده الليل؛ ألن الناس يف ال
هل ليلة، لكن إذا كان حارساً فإنه يقسم يف النهار، وكذلك الذي عمله ليالً كأهل املرابطة وأ

اخلفارات وأهل احلراسة لألشياء املخوفة وكل من ال حيرس إال لياًل، ففي هذه احلال يقسم يف النهار؛ 
 نشغل ابحلراسة.ألنه يف الليل م
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 القسم للملوكة على النصف من احلرة
ذكر املصنف أن الزوجة اململوكة على النصف من احلرة يف القسم، فإذا كان عنده زوجتان حرة وأمة 

احلال يقال: هلذه اليت  فللحرة ليلتان ولألمة ليلة، واملبعضة يف احلساب اليت نصفها حر يف هذه
ونصف ليلة، وتلك األخرى احلرة هلا ليلتان، ويكون ذلك ابجلرب، كأن يقول: نصفها حر مثالً ليلة 

 هلذه أربع ليال وهلذه ثالث، ابحلساب.
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 مىت يسقط حق الزوجة؟
إذا أبت الزوجة املبيت معه أو السفر سقطت نفقتها، إال إذا كانت قد اشرتطت دارها أو بلدها 

ن مبيت على فراشه فامتنعت سقطت نفقتها، وسقط حظها موامتنعت من السفر، وأما إذا طلبها لل
 القسم، وله أن يُعطي نصيبها للضرة الثانية.

وإذا سافرت حلاجتها حىت للحج أو للعمرة سقطت نفقتها مدة السفر سواء كان طويالً أو قصريًا؛ 
 وذلك ألن النفقة مقابل االستمتاع، وهي اآلن قد فوتته على نفسها.
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 ند البكر سبعاً وعند الثيب ثالاثً يقيم ع
إذا تزوج الرجل بكراً وعنده قبلها امرأة أو امرأاتن أقام عند البكر اجلديدة سبعة أايم مث قسم، أما إذا 

الثة أايم مث دار على نسائه، كما ذكرت أم سلمة تزوج ثيباً وعنده قبلها نساء أقام عند هذه اجلديدة ث
ا تزوجها وهي ثيب أقام عندها ثالثة أايم متتابعة مث قال: )إنه ليس أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل

بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي( يعين: أمتمت لك سبعة 
اجلديدة البكر يبيت عندها سبعة أايم متوالية لتأنيسها أايم، فرضيت أن يبيت عندها ثالث ليال، ف

 بيت عندها ثالثة أايم متوالية، إىل هنا انتهى ما يتعلق ابلقسم.لكوهنا جديدة، والثيب ي
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 [63شرح أخصر املختصرات ]
لقد بَّي العلماء أحكام النشوز والناشز، وما ينبغي للزوج جتاه زوجته إذا خشي نشوزها، وإذا كرهت 

 الزوجة زوجها فلها أن ختالعه ببذل شيء من ماهلا يرتاضيان عليه.
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 أحكام النشوز
قال املصنف رمحه هللا: ]والنشوز حرام، وهو معصيتها إايه فيما جيب عليها، فمىت ظهرت أماراته 

 وعظها، فإن أصرت هجرها يف املضجع ما شاء، ويف الكالم ثالاًث، فإن أصرت ضرهبا غري شديد، وله
 ضرهبا على ترك فرائض هللا تعاىل.

رب، وقلة دين، ويكره مع استقامة، وهو بلفظ خلع أو ابب اخللع: يباح لسوء عشرة، وبغض، وك
 فسخ أو مفاداة فسخ، وبلفظ طالق أو نيته أو كنايته طلقة ابئنة.

 وال يصح إال بعوض.
 ويكره أبكثر مما أعطاها.

، ويصح مبجهول ومعدوم ال بال عوض وال مبحرم، وال ويصح بذله ممن يصح تربعه من زوجة وأجنيب
ا قال: مىت أو إذا أو إن أعطيتيين ألفاً فأنت طالق طلقت بعطيته ولو حيلة إلسقاط طالق، وإذ

 تراخت، وإن قالت: اخلعين أبلف أو على ألف ففعل ابنت واستحقها.



من ماهلا، وإن عّلق طالقها على وليس له خلع زوجة ابنه الصغري وال طالقها وال ابنته الصغرية بشيء 
 دت طلقت, وكذا عتق.صفة مث أابهنا فوجدت أو ال مث نكحها فوج

وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم, فإن أَب بال عذر ُفرق بينهما بطلبها, وإن مل 
 يُعلم خربه فال فسخ لذلك حبال.

من اخلروج، وعلى غري طفل التسوية بَّي وحُرم مجع زوجتيه مبسكن واحد ما مل يرضيا، وله منعها 
وحنومها إذا قام ابلواجب، وعماده الليل، إال يف حارس وحنوه زوجات يف القسم، ال يف وطء وكسوة 

فالنهار، وزوجة أمة على النصف من حرة، ومبعضة ابحلساب، وإن أبت املبيت معه أو السفر أو 
 سافرت يف حاجتها سقط قسمها ونفقتها.

 اً أقام عندها سبعًا، أو ثيباً أقام ثالاثً مث دار[ .وإن تزوج بكر 
املرأة لزوجها وهو حرام، أي: معصيتها إايه فيما جيب عليها؛ وذلك ألن  النشوز هو: عصيان

الواجب عليها أن تطيعه مبا يتعلق حباجته، فإذا رأى منها أهنا تكرهه، وعالمة ذلك أهنا ال جتيبه إىل 
 ُنُشوَزُهنن اقلة، فهذا من عالمات النشوز، يقول هللا تعاىل: }َوالالنيت خَتَافُونَ فراشه، أو جتيبه متربمة متث

ُغوا َعَلْيِهنن َسِبياًل{ ]النساء [ 34:َفِعُظوُهنن َواْهُجُروُهنن يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنن فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفال تـَبـْ
كر هلا حق الزوج عليها، كقول النيب صلى هللا عليه فيبدأ ابلوعظ والتذكري، فيذكرها وخيوفها، ويذ 

داً أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها؛ ملا هلا عليه من احلق( ، وسلم: )لو كنت آمر أح
ووردت يف عظم حق الزوج على امرأته أحاديث، وإن كان يف أسانيدها مقال، ولكن أصحها هذا، 

ز والتربم والتثاقل، والعصيان لزوجها، وخيوفها ابهلل، وخيوفها فيعظها ويذكرها وحيذرها من هذا النشو 
 األخروي، وبسخط هللا، وأن هللا يسخط عليها، وأن املالئكة تلعنها وما أشبه ذلك.ابلعذاب 

فإن أصرت وامتنعت أن تقبل وعظه فإنه يهجرها، قال هللا تعاىل: }َواْهُجُروُهنن يف اْلَمَضاِجِع{ 
فإنه فراشها، ويذهب إىل زوجته األخرى إن كان له زوجة، وإذا مل يكن له زوجة  [ فيعتزل34]النساء:

يبيت ويرتك فراشها أو يوليها ظهره، فيهجرها يف املضجع ما شاء، ولو طالت املدة، ويهجرها يف 
الكالم ثالثة أايم ال أكثر، فإن اهلجر ال جيوز أكثر من ثالث، قال صلى هللا عليه وسلم: )ال حيل 

 أن يهجر أخاه فوق ثالث( . ملسلم
[ فإذا أصرت ومل تتأثر ابملوعظة وال ابهلجران ينتقل معها إىل 34مث قال تعاىل: }َواْضرِبُوُهنن{ ]النساء:

الضرب، ولكنه ضرب غري مربح، أي: غري شديد، يعين: ضرب أتديب، ال يزيد فيه على عشر 
 جلدات.

 كالصالة والصيام وما أشبه ذلك من الواجبات مث ذكروا أن له ضرهبا على ترك فرائض هللا تعاىل
على فعل املنكرات، كما إذا علم أبهنا تعاكس، أو هلا خلوات مع غري الدينية، كما أن له ضرهبا 



احملارم، أو تدخل يف بيته من ال يرضاه، كما ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )وهلن عليكم رزقهن 
يوطئن فرشكم من تكرهونه، وال أيذن يف بيوتكم ملن ال تريدونه( وكسوهتن ابملعروف، ولكم عليهن أال 

 أن تدخل يف بيت زوجها من ال يرضاه، ولو كان من حمارمها، إال إذا مسح الزوج.فليس هلا 
وكذلك ال جتلس على فراشه أجنبياً سواء جتلسه لفعل الفاحشة هبا أو لغري ذلك لعموم: )ال يوطئن 

 لم ذلك منها فله أتديبها.فرشكم من تكرهونه( ، فإذا ع
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 أحكام اخللع
ب اخللع، وهو: أن تطلب املرأة فسخ النكاح، والتخلي من هذا الزوج؛ عقد املصنف رمحه هللا اب

َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما  وذلك إذا كرهته، واألصل يف ذلك قوله تعاىل: }فَِإْن ِخْفُتْم َأالن يُِقيَما ُحُدوَد اَّللنِ 
فسها، واألصل فيه [ أي: ال جناح عليها إذا فدت نفسها واشرتت ن229ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه{ ]البقرة:

أيضاً قصة امرأة اثبت بن قيس بن مشاس، فإهنا جاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقالت: )إين ال 
اإلسالم( وذكرت أهنا كرهت خلقته، خيل إليها  أعيب عليه يف خلق وال دين، ولكين أكره الكفر يف

 معه، فأابح هلا النيب صلى هللا عليه أنه دميم، وأنه قبيح املنظر، وأنه وأنه، فلم تطق التحمل والصرب
وسلم أن تفتدي فيه، وقال: )اقبل احلديقة، وطلقها تطليقة( وكان قد أعطاها حديقة، فإذا كانت 

 شرهه، ولعيب فيه؛ فإهنا تفتدي منه.تكرهه لسوء عشرته، ولصالبته، ول
مل معها ما ال حيل  وكذلك لنقص دينه أو هتمته ابلزان أو مبسكر أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا ع

 كإتياهنا يف الدبر، فإن هلا أن تفتدي.
وكذلك إذا كرهته لكرب سن، أي: أنه طعن يف السن وهي ال تزال شابة، أو رأت أنه قليل الداينة ال 

 احلرام، أو يرتك الصلوات، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه احلال هلا أن ختالعه.يتورع عن 
انت حاله مستقيمة كره هلا أن تطلب الطالق أو أن تطلب الفراق قوله: )ويكره مع االستقامة( إذا ك

أو أن تفتدي، ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )أميا امرأة سألت الطالق من غري ما أبس فحرام 
ائحة اجلنة( يعين: إذا طلبت الطالق واحلال مستقيمة بينها وبَّي زوجها، وليس هناك عيب فيه عليها ر 

 دينه، وال نقص يف عقله، وال نقص يف أخالقه؛ فطلبها للطالق أو للمخالعة وال خلل، ال نقص يف
 يعترب حراماً عليها واحلال هذه؛ لورود هذا احلديث.
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 اخلالف يف اخللع هل يُعد فسخاً أو طالقاً 
وهل يعترب اخللع فسخاً للنكاح أو يعترب طالقًا؟ إذا كان بلفظ اخللع أو بلفظ الفسخ، أو بلفظ 

اعترب طالقًا، طلقة ابئنة، وإذا قلت:  املفاداة اعترب فسخًا، وإذا كان بلفظ الطالق أو نيته أو كنايته
ما النتيجة يف ذلك؟ نقول: إذا قال: خالعتها أبلف، أو فسخت نكاحها بعشرة آالف، أو يقول هلا: 

ًا: أنه ال ينقص افتدي نفسك بعشرة آالف فدفعتها، ففي هذه احلال يكون فسخًا، ومعىن كونه فسخ
ى وعشرين بلفظ املفاداة، مث تزوجها بعد ذلك به عدد الطلقات، فمثاًل: لو خالعها يف سنة إحد

ابلرتاضي؛ مث خالعها يف سنة اثنتَّي وعشرين، فبذلت له ماالً وخالعها، مث تزوجها بعد ذلك بشهر أو 
الً وخالعها ورضيت بذلك، مث شهرين ودفع هلا مهرًا، مث خالعها يف سنة ثالث وعشرين فبذلت له ما

 رات، فهل تكون هذه الثالث ثالث طلقات؟تراضوا بعد ذلك، فقد خالعها ثالث م
 

 اجلواب
ال تكون، بل حيل له أن ينكحها بعقد جديد، فاخللع بلفظ اخللع، أو بلفظ الفداء يعترب فسخًا، هذه 

وإمنا عليها أن ترتبص حيضة  من النتائج، كذلك من النتائج أيضاً أن يف الفسخ ليس عليها عدة،
شاءت، أو ترتبص شهر إذا كانت ال حتيض، هذا معىن كونه  واحدة إذا كانت حتيض، مث تتزوج إذا

 بلفظ اخللع أو الفسخ أو املفاداة، أي: أنه فسخ ال ينقص به عدد الطالق.
ين ألفاً وأطلقك، فأما إذا قال: طلقتك أبلف فقالت: خذه، فإنه يعترب طالقاً بلفظ الطالق، أو: أعطي

طالق كما إذا كان انوايً طالقها وطلب منها فدية فقالت: أعطيتك، أو قال: طلقت، أو كان بنية ال
: أنت خلية، أو برية، أو أنت -مثالً -وقع الطالق، وتكون طلقة واحدة، أو كناية الطالق فإذا قال 

اذهيب كيف شئت، فهذه حرة، أو أنت احلرج، أو اخرجي وذوقي وجترعي، وحبلك على الغارب، 
 لقة.تعترب كناايت الطالق، فإذا قال ذلك وقعت ط

وهل تكون رجعية أو ابئنة؟ ذكروا أهنا طلقة ابئنة، ومعىن كوهنا ابئنة عدم متكنه من الرجعة؛ ألهنا 
اشرتت نفسها، فال ترضى أنه يعيدها، وهي ما دفعت له هذا املال إال للتخلص، فليس له رجعة 

لقة واحدة طلقة واحدة ابئنة، فإذا قال: اخرجي واذهيب وذوقي وجترعي طلقت طعليها، فتعترب 
 ولكنها ابئنة.
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 حكم اخللع بغري عوض
وقوله: )اخللع ال يصح إال بعوض( أي: فال يصح بدون عوض، وإذا كان بدون عوض ُيسمى طالقاً 

سوء عشرة هذا الزوج، فالبد وال يسمى خلعًا؛ ألن اخللع كأنه تفدي وتشرتي نفسها، وتتخلص من 
 أن تبذل له ماالً حىت يفارقها وتتخلص منه.
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 حكم اخللع أبكثر من املهر
قوله: )ويكره أبكثر مما أعطاها( يف حديث امرأة اثبت أنه كان أعطاها حديقة، فقال عليه الصالة 

اخللع، فإذا أصدقها ألفاً  فردت عليه حديقته، كان هذا هووالسالم: )اقبل احلديقة وطلقها تطليقة( 
فال أيخذ منها أكثر منه، ويكره ذلك، وإذا أصدقها بعرياً ومات البعري فإهنا ترد عليه بدله مثله، 

وهكذا لو أصدقها شاة أو ضأانً فإهنا ترد عليه مثلهن، وأما أوالدهن فال تردها؛ ألهنن ملكها، وأشباه 
 ذلك.

استدلوا بعموم اآلية وهي قوله تعاىل: }فَِإْن ِخْفُتْم َأالن يُِقيَما العلماء أن أيخذ منها أكثر، و وأجاز بعض 
[ ، يعين: ولو افتدت بكثري فال جناح 229ُحُدوَد اَّللِن َفال ُجنَاَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه{ ]البقرة:
اها، فأجاز ذلك فتدي نفسها ولو أبكثر مما أعطعليهما يف شيء تفتدي به، وظاهر اآلية أنه جيوز أن ت

 بعضهم، ولكن ورد يف احلديث، أنه منع من الزايدة، فقال: )أما الزايدة فال( .
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 حكم بذل العوض من غري خمالعة
ويصح بذل العوض ممن يصح تربعه من زوجة وأجنيب، يعين: أن األجنيب يصح تربعه أو زوجة يصح 

صحت الفدية، وكذلك لو دفعها أجنيب كجار  لغ رشيدتربعها، فلو دفع الفدية أخوها وهو عاقل اب
 هلم أو صديق هلم أو حنو ذلك جاز ذلك، لكن ال يتخذ حيلة، فإذا عرف أبهنا حيلة مل جيز.

مثاًل: بعض الرجال قد يعشق امرأة زيد من الناس، مث يراسلها ويهاتفها ويقول: انشزي عنه وافتدي 
ألفاً أو  -مثالً -ي شيء؟ يقول: أان أدفع لك وما عندمنه وأان أتزوجك، فإذا قالت: كيف أفتدي 

عشرين ألفاً تفتدين هبا نفسك، فمثل هذا ال جيوز، وقد ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )من 



خبب امرأة على زوجها فله النار( أو كما قال، )خببها( يعين: أفسدها حىت نشزت وعصت عليه، 
بوهنا، ولو وعدها ولو قال: أان أكثر منه مااًل، وأان ذين خيبوال جيوز هلا أيضاً طاعة مثل هؤالء ال

أعطيك أكثر منه أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً لو كان يعطيها مطالب قد جتوز أو قد ال جتوز، 
مكموتة قال: زوجك قد أضرك، مل يعطك  -مثالً -وحيدث مثل هذا من بعض الفسقة، فإذا رأها 

رتي لك جهاز تلفاز، أو جهاز الدش مثاًل، أو أشرطة فإين أشأجهزة تتسلَّي هبا، ولو كنت عندي 
غناء تتسلَّي هبا، أو أمسح لك ابخلروج إىل املالهي وإىل املالعب وإىل األسواق وإىل املنتزهات، وما 

أشبه ذلك، فهذا أيضاً حرام عليه أن خيبب امرأة على زوجها، فإذا رآها سالكة مع زوجها حيرم عليه 
 و مهاتفتها، ومن ابب أوىل أفسادها.ملتها أاالتصال هبا ومكا

أما إذا كان رافقاً هبا ورآها متضررة، ورآها متأمثة فتصدق عليها وأعطاها ماالً تفتدي به فال أبس 
بذلك، وال يكون قصده أن يتزوج هبا، فإن ثبت أهنا متضررة جاز هلا أن أتخذ هذا املال حىت تتخلص 

خلقه، أو سوء معاملته، أو قبح مظهره، أو إضراره  أو سوء من ذلك الضرر، من سوء عشرة الزوج،
 هبا، أو تقصريه ابلنفقة، أو كثرة غيبته، أو كثرة أسفاره وتركها وحيدة أو ما أشبه ذلك.

(63/7) 

 

 حكم اخللع مبجهول أو معدوم
: خالعين بنفقة ولدي، فهذه النفقة معدومة، -مثالً -ويصح عوض اخللع مبجهول ومعدوم، فلو قالت 

أبريك من نفقة الولد أو األوالد سنة أو مخس سنَّي وخالعين، ها توجد شيئاً فشيئًا، أو قالت: أان ولكن
وأان أحتمل نفقتهم فيكون اخللع معدومًا، ولكنه يوجد شيئاً فشيئًا، وكذلك اجملهول، لو قالت: خالعين 

ال يعلم أهو ذكر أم  مبا حتمل به هذه الشجرة، أو مبا تلده هذه الشاة أو هذه الفرس، فهذا جمهول
دد، ولكن يصح ذلك، فإن محلت وإال فله مطالبتها مبثله، ال بال عوض، واخللع ال أنثى، واحد أم ع
 يصح إال بعوض.

(63/8) 

 

 حكم اخللع مبحرم أو حبيلة
 وال يصح مبحرم، فلو قالت: خالعين بزقاق مخر، أو بطبول وآالت هلو مل يصح؛ ألن هذا حمرم.



ج املرأة وإذا رأى منها سوء خلقها وخاف أنه إن سقاط الطالق، فبعض الناس يتزو وال يصح حيلة إل
طلقها حتسب عليه طلقة قال: أعطيين عشرة رايالت أو مخسة رايالت فداًء افتدي هبا نفسك، حىت 

ال حتسب عليه طلقة، وليس له حاجة هبذه الدراهم وإمنا يريد أهنا ال حتسب عليه، مث يتزوجها بعد 
 يقع الطالق أبن يطلب منها وما أشبه ذلك، فال جيوز أن د جديد، مث حيتال أيضاً حىت الذلك بعق

يتخذ حيلة إلسقاط الطالق، أما إذا كان قصده املال فال أبس أن أيخذ املال وال حيسب من 
 الطالق.

(63/9) 

 

 حكم اخللع والطالق ابلتعليق
طيتين ألفاً فأنت طالق، طلقت لعطيته ولو فإذا قال: مىت أعطيتيين ألفاً فأنت طالق، أو إذا أع

ًا، فلو ما أعطته إال بعد سنة أو بعد عشر سنَّي، أعطته أتخرت؛ ألنه علق الطالق على إعطائه ألف
قالت: خذ األلف الذي أنت طلبته على الطالق، فأنت قد علقت الطالق على عطية األلف واآلن 

لقة واحدة، ولكن تكون طلقة ابئنة حبيث إنه ال هذا هو األلف وقع الطالق يف احلال، ولكنه يقع ط
ينونة صغرى، والبينونة الكربى هي اليت ال حتل له إال بعد زوج، وأما يقدر على رجعتها، والبينونة هنا ب

 هذه فهي ابئنة بينونة صغرى حتل له برضاها بعقد جديد، ومهر جديد.
تحق األلف، فإذا قال: قد فعلت، قد فإذا قالت له: اخلعين أبلف، أو على ألف، ففعل، ابنت واس

غرى أيضًا؛ وذلك ألهنا هي اليت طلبت وهو وافق وافقت، يستحق األلف منها، وتبَّي منه بينونة ص
 على طلبها.

(63/10) 

 

 حكم خمالعة األب لزوجة ابنه الصغري
تقيمة، قوله: )وليس له خلع زوجة ابنه الصغري وال طالقها( أي: إذا كانت راضية وكانت احلال مس

ل ليس له خرية، فإذا كان صغرياً دون العشر وعقد له على امرأة وقد يقال: إن االبن يف هذه احلا
 دون العشر، مث طلبت تلك املرأة ولو كانت صغرية أو طلب وليها املخالعة فهل ألبيه أن خيالعها؟

 



 اجلواب
العة فله ذلك، وأما إذا امتنع ال جيوز ذلك، بل ترتك إىل أن يبلغ الصيب ويعقل، فإن وافق على املخ

  أريدها كزوجة فإنه تبقى الزوجية.وقال: أان
وكذلك أيضاً ليس له طالق امرأة ابنه إال برضى االبن، فإذا تشددت وقالت: أريد الطالق، واالبن 

صغري ليس له اختيار فال يطلقها أبوه، وإذا تضررت رفع األمر إىل احلاكم، وللحاكم أن يطلق أو 
 يعلق.

(63/11) 

 

 حكم خلع األب ابنته الصغرية من زوجها
 أريد أن أخلع وليس له خلع ابنته الصغرية بشيء من ماهلا، فمثاًل: أنه جاء إىل زوج ابنته، وقال: أان

ابنيت منك؛ ألنك ال تصلح زوجًا، وابنيت ال تريدك، فأريد أن أخلعها بشيء من ماهلا، آخذ من ماهلا 
ي ما طلبت وال مسحت مباهلا فليس له أن خيلعها، أما إذا طلبت هي ألفاً أو ألفَّي أو عشرة وه

مالك مبا تريد ففي هذه وقالت: اي أبت! وكلتك أن ختلصين من هذا الزوج بشيء من مايل أو من 
احلال إذا طلبت ووافق أبوها وبذل من ماهلا ما طلبه الزوج جاز له ذلك، فإذا قال الزوج: أان أطلب 

 فله أعطاؤه ذلك. ألفاً أو عشرة آالف

(63/12) 

 

 من أحكام تعليق الطالق على صفة
وإذا علق طالقها على صفة، مث أابهنا فوجدت تلك الصفة، مث نكحها فوجدت طلقت وكذا العتق، 

رة ذلك: إذا قال هلا: إذا كلميت فالانً ابهلاتف فأنت طالق، مث طلقها قبل أن تكلمه، وابنت منه صو 
منه بينونة صغرى كلمته ابهلاتف، مث تراضوا بعد ذلك ونكحها نكاحاً بينونة صغرى، وملا ابنت 

الطالق،  جديدًا، مث بعد أن نكحها النكاح اجلديد كلمته ابهلاتف، وجد ذلك الشيء الذي علق عليه
ففي هذه احلال يقع الطالق املعلق، فإن قلت: أليس علقه على أول مكاملة؟ قلنا: نعم، ولكن 

يف غري عصمته، وال ميلك إيقاع الطالق فيها، وهو قد حذرها من املكاملة  املكاملة األوىل كانت
 هاتفيًا، وقد كاملته يف حال كوهنا يف ذمته فيقع الطالق.



فأنت عتيق،  -مثالً -فإذا كان له عبد فقال له: إن سافرت إىل األحساء  وقاسوا على ذلك العتق،
إىل األحساء، مث قدر أن صاحبه األول استعاده فقدر أنه ابعه، اشرتاه رجل، ويف حالة شرائه سافر 

واشرتاه، وملا اشرتاه مرة اثنية سافر إىل األحساء فيحصل العتق الذي هو متعلق على السفر أو على 
كأن يقول مثاًل: إن خدمت فالانً ملدة شهر أو: إن خدمت والدي فأنت حر، وابعه قبل أية صفة،  

ته ويف حالة عدم كونه حتت ملكه، مث استعاده فإذا خدم حصل اخلدمة، مث قدر أنه خدم يف حالة بينون
 العتق املعلق على ذلك الشرط.

 هذا آخر كتاب النكاح.

(63/13) 

 

 األسئلة

(63/14) 

 

 جواز خمالعة املرأة زوجها إذا كان عقيماً 
 
 

 السؤال
 فضيلة الشيخ: إذا كان الزوج عقيمًا، فهل للزوجة املطالبة ابلطالق؟

 
 اجلواب

كانت ترغب يف اإلجناب، فلها طلب الفسخ، وال يفسخ إال احلاكم، تبَّي أن الزوج ال يولد له، و  إذا
وإن كان هناك شرط فإنه حيدد، فإذا عرف أنه ال يولد له، وزوجوه وقالوا: بشرط فسخ النكاح بعد 

 سنتَّي أو مخس سنَّي إن أرادت املرأة، فلهم ذلك.

(63/15) 

 



 معىن الدخول املوجب للمهر
 
 

 السؤال
 ما معىن الدخول الذي يوجب املهر، هل هو اخللوة أم الوطء؟

 
 اجلواب

الصحيح أنه اخللوة، فإذا أغلق الباب، وليس معه أحد غريها، ففي هذه احلال ُيسمى قد دخل هبا، 
 ولو مل يطأها.

(63/16) 

 

 تعريف النكاح املعلق على شرط
 
 

 السؤال
يشرتط أن يكون الزواج بعد سنة أو بعد إهناء الدراسة فهل  إذا زوج الشخص ابنته وكتبوا يف العقد:

 هذا من الشرط املعلق؟
 

 اجلواب
ليس مبعلق، وإمنا أخروا الزفاف، فيجوز أن يشرتطوا أنه ال يكون هناك زفاف إال بعد انتهائها من 

ل: هو الذي يعلق على شيء جمهول، كأن يقو  الدراسة أو ما أشبه ذلك، والنكاح املعلق على شرط
بشرط أن يرضى أخوها، وال يدرى هل يرضى أم ال، أو بشرط جناحها أو جناحه وهذا أيضاً ال يدرى 

 هل حيصل أم ال.

(63/17) 

 



 املساواة يف املبيت ال تسقط إال برضا املرأة
 
 

 السؤال
رجل متزوج أبربع نسوة، وال يعدل يف املبيت، وعندما ينصح يقول: إنين اشرتطت عليها أن املبيت 

 لى مزاجي إن أردت املبيت وإال فال؟ع
 

 اجلواب
ذكروا أن هذا شرط ابطل، وأن عليه العدل بينهن إال إذا أسقطت إحداهن حقها أو ليلتها برضاها 

 قناعة وال موافقة فلها طلب ليلتها يف حينها. فلها ذلك، فأما إذا مل ترض ومل يكن هناك

(63/18) 

 

 فعلى املدرس واملفيت تبيَّي مسائل اخلال
 
 

 السؤال
امرأة مدرسة ملادة الفقه، ويوجد أقوال للعلماء خمتلفة، فكيف حيصل الرتجيح، وهل دائماً يؤخذ 

 ابألحوط؟
 

 اجلواب
املدرس أو املفيت إذا سئل عن مسألة خالفية فاألوىل له أن يذكر اخلالف إذا كان ال يقدر على 

قول، هذا إذا كان اخلالف ظاهرًا، أما إذا   يف املسألة قوالن، فيذكر من قال بكل الرتجيح، كأن يكون
كان اخلالف ضعيفاً أو الذين ذهبوا إىل أحد القولَّي هم اجلمهور فإنه يقول: قول اجلمهور كذا، أو 

 الصحيح عند العلماء كذا.

(63/19) 



 

 معاودة النظر إىل املرأة املخطوبة
 
 

 السؤال
 ل أتمث يف لبس بعض احللي عندما يراها؟هل للخاطب أن يعاود النظر إىل املرأة املخطوبة؟ وه

 
 اجلواب

قد له ذلك، لكن إذا كان صادق الرغبة، فله أن يطلب النظر إليها مرة اثنية، ويقول: إين نظرت و 
تكون يف تلك املرة متغرية، أو متحلية بشيء يغريها وجيملها، أو ما أشبه ذلك، فعليها أن تظهر 

جسدها، وال تظهر حبلي أو بزينة تلفت األنظار ال يف املرة األوىل بلباسها املعتاد، وال تغري شيئاً من 
 وال يف الثانية، واألوىل أنه ال يتشدد يف طلب النظر.

(63/20) 

 

 جواز تزويج الويل نفسه من موليته إذا كان أقرب الناس إليها وكانت راضية
 
 

 السؤال
ج نفسي هبا أم البد من ويل من فضيلة الشيخ: أان ويل البنة عمي، وهي اآلن مطلقة، فهل أزو 

 ؟العصبة، أفتوان مأجورين
 

 اجلواب
إذا كنت أقرب عصبتها فلك أن تزوج نفسك بشاهدين إذا كانت راضية، فتقول للشاهدين: اشهدا 
أنين زوجت نفسي من ابنة عمي، أو أين تزوجتها، أو قبلتها كزوجة، أو ما أشبه ذلك، أو يقول لك 

هو أقرب  ت نفسي اببنة عمي وقبلت الزواج، وأما إذا كان هناك منذلك املأذون: قل: إين زوج
 منك فإنه هو الذي يتوىل العقد.



(63/21) 

 

 حكم زواج التحليل
 
 

 السؤال
فضيلة الشيخ: ابلنسبة للتيس املستعار هل هو حمرم فقط ويكون الزواج صحيحاً وأيمث فاعله أم أن 

 بعده؟ هذا الزواج ابطل وال حتل لزوجها من
 

 اجلواب
اجلمهور على أنه ابطل، وهناك بعض الذين يتساهلون فيحللوهنا لألول إذا تزوجها هذا الثاين، مع أنه 

ما قصد إال حتليلها، أو حصل االتفاق بينهما، فاجلمهور على أنه ابطل، وعلى أهنا ال حتل لألول، 
قرون املتوسطة يتساهلون فيه وا يف الوتعرفون أنه تساهل فيه كثري من الناس يف القرون األوىل، وصار 

أكثر، ويف زمن شيخ اإلسالم ابن تيمية كثر هذا التحليل، وصار عادة وديداًن، وألف فيه ابن تيمية  
كتاابً كبرياً مطبوعاً امسه: )إبطال التحليل( وأورد األدلة فيه، وبَّي أنه حرام، وكذلك تكلم عليه ابن 

وبَّي األدلة على حترميه، وكأنه اختصر ما ذكره شيخه،  الشيطان(القيم يف )إغاثة اللهفان من مكائد 
فعلى هذا نقول: إن من تزوجها لقصد اإلحالل ال حتل، وحرام عليه، وكذلك إذا استأجره الزوج 

 وقال: تزوجها واشرتط كذا.

(63/22) 

 

 الفرق بَّي الزواج العريف وزواج املسيار
 
 

 السؤال
 ر؟ ونكاح املتعة وزواج املسيافضيلة الشيخ: ما الفرق بَّي الزواج العريف



 
 اجلواب

أما العريف فالعرف عند الناس هو الذي يتعارفون عليه، فإذا كان هناك عرف عند أهل بلد يتعارفون 
على تسميته زواجاً فلهم عرفهم، ولكن ال يُعتمد إذا كان خمالفاً للشرع، أو كان فيه ما خيالف 

تسمية نكاح املتعة زواجاً  واجًا، يعين: لو تعارفوا علىالشروط الشرعية، ولو تعارفوا على تسميته ز 
وقالوا: هذا الزواج العريف، أو تعارفوا على زواج بال رضا، أو بال شهود، أو بال مهر، وتعارفوا وقالوا: 

 نسميه زواجًا، أو زواجاً مؤقتًا، فال عربة هبذا الزواج العريف.
، فإذا متت ليت ذكرت يف أول كتاب النكاحوأما الزواج الشرعي فهو الذي متت فيه الشروط ا

 الشروط فيه وانتفت املوانع، فهذا هو الزواج الشرعي.
وأما ما مسوه اآلن بزواج املسيار فهذا شيء جديد، ما كان معروفاً هبذا االسم، مث اصطلحوا على 

ساعة من هنار، تسميته، فإذا متت فيه الشروط فال أبس، يعين: كأنه ال جيعل هلا ليلة، وإمنا أيتيها 
خيرج، وال جيعل هلا ليلة حمددة، وهي ترضى بذلك، أو تبقى يف بيتها، وتقول: ال  ويقضي وطره مث

أحتول عن بييت ومع أوالدي، وأنت الذي أتيت لقضاء حاجتك، فإذا متت الشروط فهو صحيح، 
يف دفرت  -مثالً -والشروط أن يكون هناك رضا، وشاهدان، وصداق، وإعالن للنكاح، وإضافتها 

ًَ ال جييزه الشرع.عائلته، فأما إذا كا  ن سرًا، فقد ورد النهي عن نكاح السر، وكذلك إذا شرط شيئًا

(63/23) 

 

 تعريف الدرزية
 
 

 السؤال
 ، فمن هي الدرزية؟أشكل علي قوله يف احلاشية: كاجملوسية والوثنية والدرزية

 
 اجلواب

يكونون أخبث منهم، ويوجدون بكثرة يف سوراي يف الدروز طائفة من غالة الرافضة والنصريية، وقد 
دمشق، ويف كثري من قرى سوراي، وهم معروفون هبذا االسم، ويعرتفون أبهنم دروز، واحدهم درزي، 



ا، وال خيرجون شيئاً من مؤلفاهتم اليت وعقيدهتم عقيدة كفرية، وقد يتكتمون على عقيدهتم وال يبدوهن
م أو احتال عليهم أظهر شيئاً من مؤلفاهتم اليت عرف هبا فيها عقائدهم، لكن بعض من دخل فيه

معتقدهم، فهم يعتقدون يف احلاكم العبيدي أنه إله أو أنه معبودهم، ومعتقداهتم سيئة، فهم ال يصلون 
 خيلصون العبادة هلل، وال يعرتفون ابلعبودية، وقد ألفت وال يزكون وال يعملون األعمال الصاحلة، وال

 لفات قدمية وحديثة.يف الرد عليهم مؤ 

(63/24) 

 

 يب صلى هللا عليه وسلم وليست زوجةمارية القبطية رضي هللا عنها كانت أمة للن
 
 

 السؤال
هل مارية القبطية أمة للرسول صلى هللا عليه وسلم أم زوجة له؟ وهل ثبت أن النيب صلى هللا عليه 

 وسلم وطء أمة؟
 

 اجلواب
ألن القبط كانوا يف مصر، فهي أمة، وأم ولد، يعين: استمتع هي جارية أهديت له، وأصلها مصرية؛ 

 ت له ابنه إبراهيم، وبقيت عنده، وأعتقت بعد موته، ولعله أعتقها يف حياته.هبا فحملت وولد

(63/25) 

 

 اشرتاط املرأة على زوجها عند العقد أال يتزوج عليهاحكم 
 
 

 السؤال
 س شرطاً حمرمًا؟شرط املرأة على العاقد: أال يتزوج عليها، ألي

 



 اجلواب
ال شك أنه شرط حرم حالاًل، ولكن للمرأة مصلحة يف هذا الشرط، وعليها مضرة مبخالفته، فألجل 

ولون: إذا كان عليها ضرر فتطلب الفسخ، فإذا ذلك يعتربه كثري من العلماء شرطاً صحيحًا، ويق
 أن أبقى مع ضرة. شرطت أنه ال يتزوج مث تزوج، فلها أن تقول: فارقين؛ أان ال أطيق

(63/26) 

 

 حكم لعن الكافر املعَّي
 
 

 السؤال
 هل جيوز لعن الكافر املعَّي بعد موته سيما إذا حتقق أنه مات على كفره؟

 
 اجلواب

الصحيح أنه جيوز، وأن النهي عن لعن املعَّي إمنا هو يف حال احلياة؛ ألان ال ندري ما خيتم له، أما إذا 
مصراً عليه، وعمله الكفري ال خالف فيه، فإنه جيوز لعنه تنفرياً من كفره حتقق أنه مات وهو على  

 معتقده ومذهبه.

(63/27) 

 

 معىن قول املؤلف )حىت يطأها زوج غريه بشرطه(
 
 

 السؤال
 ما معىن قول املؤلف: )حىت يطأها زوج غريه بشرطه( مع حترمي زواج التحليل أفيدوان مأجورين؟

 
 اجلواب



ليخرج نكاح التحليل، وهو: أن يطأها زوج، ولذلك  تحليل، وقوله: )بشرطه(سيأتينا حترمي نكاح ال
 مساه زوجًا، وأما احمللل فال ُيسمى زوجًا، فيشرتط أنه البد أن يكون زوجاً ال حملالً.

(63/28) 

 

 املتمسكات بدينهن احملرف من الكتابيات موجودات
 
 

 السؤال
ن الكتابية متمسكة بدينها فإنه ال جيوز التزوج هبا، فضيلة الشيخ: ذكرمت حفظكم هللا أنه إذا مل تك

 وجد هناك كتابيات متمسكات يف هذا الزمن؟فهل ي
 

 اجلواب
البد أنه يوجد، فهناك من يدعون إىل التمسك بشريعتهم، فيوجد من اليهود من يدعو إىل التمسك 

م، وعالمتهم أهنم بشريعة اليهود، وهكذا يوجد يف النصارى من ُيسمون الرهبان والنساك وحنوه
 يسمون قسيسَّي، فالبد أنه يوجد ولو كانوا قلة.يدعون إىل ذلك، وُيسمون أيضاً مبشرين، و 

(63/29) 

 

 بنات املرأة ال حيرمن مبجرد العقد
 
 

 السؤال
أان شاب عقدت النكاح على امرأة وخلوت هبا، ومل أجامعها بسبب عدم قبوهلا، مث حصل بيننا 

  لبناهتا فيما بعد، ويكون أبنائي حمارم لبناهتا، وجزاكم هللا خريًا؟الطالق، فهل أكون حمرماً 
 

 اجلواب



ل لك العقد مع إذا مل تطأها فالصحيح أنك ال تكون حمرماً لبناهتا، وتكون حمرماً ألمها؛ ألنك حص
ابنتها، وكذلك أوالدك يكونون حمارم هلا؛ ألن زوجة األب حترم مبجرد العقد، وأما بناهتا فحالل 

 والدك.أل

(63/30) 

 

 حكم الزواج بنية الطالق
 
 

 السؤال
فضيلة الشيخ: بعض الشباب يذهبون إىل بعض البالد ويتزوجون هناك بنية الطالق، فيجلس معها 

 شهراً أو أكثر، مث إذا أراد أن يرجع طلقها، وقد اختذ هذا العمل عادة يف كل إجازة، فهل هذا جائز؟
 

 اجلواب
ذا مل يشرتط ومل حتدد املدة، النكاح بنية الطالق إذا مل يكن مشروطاً يف العقد، إأفىت املشايخ أنه جيوز 

ألنه إذا شرط وحددت املدة فهو نكاح متعة وهو حرام، فأما إذا حصل العقد، ودفع املهر املطلوب 
 منه كامالً مهر أمثاهلا، والتزم أهنا زوجة له، ورضيت بذلك، وكان يف نفسه أنه ال يرضاها كزوجة مث

 احبة ألهنا سوف تتزوج بعده غريه.طلقها؛ اعترب هو الذي خسر زوجته وخسر ماله، وهي ر 
بكل حال، هكذا أفىت املشايخ، وذكروا ذلك أيضاً عن بعض املؤلفَّي، وخالف يف ذلك بعض 

اإلخوان، وألف الشيخ صاحل بن منصور رسالة قوية يف املنع، وقدم هلا الشيخ صاحل بن اللحيدان، 
د، وملا فيه من اإلسراف واحملذورات، ولكل نه ال جيوز، واختاروا عدم إابحته ملا فيه من املفاسوذكروا أ
 اجتهاده.

فنحن نقول: إذا كان خيشى على نفسه الزان وتزوج زواجاً صحيحاً فهو خري من أن يقع يف فاحشة 
 الزان.

افات ويسافر ألجل هذا مث نقول أيضًا: ال جيوز السفر ألجل ذلك، فكون اإلنسان يقطع هذه املس
قول: أسافر ألجل أمتتع هبا هذه املدة، مع أن تكاليف السفر ومهر فهذا حرام عليه، يعين: كأنه ي

 تلك املرأة وتكاليف الرجوع ميكنه أن يتزوج به زوجة وطنية تبقى معه بقية حياته.



(63/31) 

 

 كفر عباد القبور
 
 

 السؤال
يكفر القبوريَّي، ويقول: هللا مل يكلفكم بتكفري هؤالء،  فضيلة الشيخ: ينكر بعض اإلخوة على من

 فهل قوهلم صحيح؟
 

 اجلواب
نقول: املراد ابلقبوريَّي: عباد القبور الذين يعبدون األموات، والذين أيتون إىل املقبور كالسيد احلسَّي 

زينب! اي  و ما أشبه ذلك، مث يدعوهنم: اي سيديتأو علي أو البدوي أو ابن علوان أو السيدة زينب أ
سيدي احلسَّي! اي سيدي علي! اي ابن علوان! اي يوسف! اي فالن! مث يعكفون عندهم، ويذحبون هلم 
ذابئح يتقربون هبا إليهم، ويتربكون برتبتهم، فيأخذ أحدهم الرتاب وميسح به وجهه، زاعماً التربك هبذه 

إن الصالة عنده أفضل من الصالة بركة هذا السيد، ويصلي عنده، ويقول: الرتبة املباركة اليت انلتها 
يف املساجد؛ ألنه يرفع صاليت! أليس هذا من الشرك؟! اجلواب: ال شك أنه دعاه من دون هللا، وإذا  
كانوا هبذه احلالة أصبحوا كفارًا، ولكن ال يقاتلون إال بعدما تقوم عليهم احلجة، ونرى أن احلجة يف 

 اإلسالمية، والدعوة إىل هللا. زمنة قائمة ابنتشار اإلذاعات، والكتبهذه األ

(63/32) 

 

 حكم اشرتاط الرجل على زوجته الكفالة
 
 

 السؤال
 رجل اشرتط على زوجته كفالته، وإذا مل تكفله سوف ينكد عليها فما حكم ذلك؟



 
 اجلواب

ميكن أن يكون أجنبياً وهي وطنية، فمعىن كفالته: أن تكون إقامته على كفالتها، فإذا كان كذلك 
إلقامة؛ ألن إقامته حمدودة أو مشروط فيها أن يكون إذا أرادته زوجاً أن تكفله حىت تؤشر له ا فعليها

له كفيل، فاألجنيب املصري أو اليمين أو السوري إذا مل يكن له كفيل فالبد أنه ُيسّفر، أما إذا كان له  
 كفيل ولو كفلته زوجته فإنه يبقى.

سائلة تريد ا فإهنا تتقدم حىت تكفله، هذا إذا كانت الوبكل حال إذا كانت ترغب أن يبقى زوجاً هل
 الكفالة يعين: كفالة اإلقامة.

أما إذا كانت تقصد كفالة النفقة، أي: أنه فقري يريد أن تكفله، وتنفق عليه من راتبها أو ماهلا فإذا  
لف كان كذلك فاألصل أن الزوج هو الذي ينفق على زوجته، فإذا شرط عليها هذا، فهذا شرط خيا

 مقتضى العقد.

(63/33) 

 

 حكم الصفرة والكدرة اليت تكون قبل احليض
 
 

 السؤال
 ما حكم الصفرة والكدرة اليت تسبق احليض؟

 
 اجلواب

األصل أهنا ليست حيضاً إذا كانت يف غري احليض، وإمنا تكون حيضاً إذا كانت يف وقته، أما إذا  
 عنها: )كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر ية رضي هللاكانت قبله أو بعده فال تعد، تقول أم عط

 شيئًا( أي: ال نعتربها حيضًا، فال نرتك هلا الصالة.

(63/34) 

 



 البياض الذي تراه املرأة بعد الطهر ال يضر
 
 

 السؤال
ماذا لو رأت املرأة البياض بعد ستة أايم من دم احليض، وحواىل عشرة أايم أخرى ما بَّي كدرة 

 ر ألكثر من ذلك؟وصفرة، وقد يستم
 

 اجلواب
ذي هو القصة البيضاء عالمة على انقطاع احليض، فإذا رأت القصة البيضاء املعروفة البياض ال

 عرفت أهنا انقضى حيضها، فما رأته بعد ذلك فإنه دم عرق أو صفرة أو كدرة، سواء قليله أو كثريه.

(63/35) 

 

 وصف القصة البيضاء
 
 

 السؤال
 معروف حىت ال يلتبس مع اإلفرازات األخرى؟ هل للقصة البيضاء وصف

 
 اجلواب

لقصة يف األصل هي اجلص األبيض خيرج هذا شيء تعرفه النساء، يقولون: إهنا شيء تشبه اجلص، وا
من الرحم بعد انتهاء العادة، وهو دليل على أن احليض قد انقطع، وليس شبيهاً ابإلفرازات اليت خترج 

 ، فهو شيء له لون خاص، وله إحساس خاص.من الرحم يف االحتالم أو حنوه

(63/36) 

 



 حكم إمامة صاحب الَسَلس
 
 

 السؤال
، وقد حفظت كتاب هللا جل وعال، -سلس الريح-أان شخص مصاب مبرض خروج الريح املستمر 

تصح إماميت يف الصالة، حيث إنين أحياانً أصلي مع كبار السن، وأانس ال يستطيعون قراءة  هل
 ءة الفاحتة، أفتوان مأجورين؟القرآن، أو قرا

 
 اجلواب

ال تصح إمامة صاحب السلس إال مبثله، هكذا نص العلماء، مث إذا كان كذلك فإن عليه أن يعاجل 
وها، وإذا قدموه فعليه أن يتحفظ حىت تنتهي الصالة، نفسه حىت تزول هذه األمراض والعاهات وحن

وضوء، وإذا خرج منه فإن عليه أن يستخلف، فال يصلي وهو خيرج منه هذا الريح الذي هو انقض لل
 ويقدم غريه ليكمل الصالة.

(63/37) 

 

 زوج اجلدة من احملارم
 
 

 السؤال
 ألمها؟هل حترم البنت على زوج جدهتا، الذي مل يكن أابً 

 
 اجلواب

، زوج اجلدة يعترب حمرماً لألم، يعين: تقول: أنت زوج جديت أم األم أو أم األب، فأنت تعترب حمرماً 
 فزوج األم وزوج أم األم وزوج أم األب كلهم حمارم للمرأة.

(63/38) 



 

 الفرق بَّي املخالعة والفسخ
 
 

 السؤال
 شكل علي الفرق بَّي املخالعة والفسخ، فما الفرق بينهما وجزاكم هللا خرياً؟لقد أ

 
 اجلواب

أو بيتاً على أن ختلي  إذا كرهت املرأة زوجها، وقالت: أعطيك ألفاً أو عشرة آالف، أو أعطيك أرضاً 
لين سبيلي، ُيسمى هذا خلعًا، وإذا غاب الزوج وتقدمت املرأة إىل القاضي وقالت: زوجي غاب، وأمه

فله أن يفسخ النكاح؛ ألهنا تتضرر ابنتظاره، وُيسمى هذا فسخًا، وكذلك إذا ظهر به عيب كمرض 
 مستمر فللقاضي أن يفسخ النكاح.

(63/39) 

 

 قبل تسليمها الرجوع يف اهلبةحكم 
 
 

 السؤال
فضيلة الشيخ: اتفقت أان وأحد أصدقائي على هبة شخص مبلغاً من املال، وقمنا جبمع املبلغ، وقبل 

 إيصال املبلغ إليه احتجنا لذلك املبلغ، فهل لنا الرجوع يف هذه اهلبة؟
 

 اجلواب
له أو لوكيله حرم الرجوع،  فأما إذا دفعوهاجيوز الرجوع للواهب إذا مل يدفعها للموهوب له أو لوكيله، 

فهذا الذي ال تزال هبته يف يده ومل يعطها للموهوب له جيوز أن يرجع فيها، وأما الذي قد أعطاك أو 
 أعطى شخصاً آخر فليس له أن يرجع فيها.



(63/40) 

 

 ضابط الرضعات احملرمة
 
 

 السؤال
 ما هو ضابط الرضعات احملرمة وجزاكم هللا خريًا؟

 
 اجلواب

رة يف الكتاب يف ابب الرضاع بعد ابب الطالق، ذكروا أنه حترم عند اإلمام الشافعي واإلمام هي مذكو 
، وذهب األحناف إىل أنه ال حترم إال عشر أمحد مخس رضعات، وأما عند اإلمام مالك فرضعة واحدة

 رضعات.
رم املصة وال والرضعة اختلفوا فيها، فمنهم من يقول: إهنا جمرد مصة؛ ألن يف احلديث قال: )ال حت

املصتان( فإذا مص وابتلع فتعد واحدة، ومنهم من يقول: إهنا اإلمساك مث اإلطالق، فإذا أمسك 
فهي رضعة، ومنهم من يقول: هي الشبع، فإذا رضع حىت يشبع  الثدي وامتص منه مث تركه أو نزع منه

الرضعة هي: اإلمساك  تعد هذه رضعة، ولو أنه مسه وأطلقه مرارًا، واملختار الذي عليه الفتوى أن
 واإلطالق ولو يف جملس واحد.

(63/41) 

 

 حكم اجلمعية اليت جيمع فيها أفراد قبيلة للحوادث اليت تنزل هبم
 
 

 السؤال
قبيلة معينة أنشأت فيما بينها مجعية؛ حيث يقوم كل فرد من أفراد هذه القبيلة بدفع مبلغ معَّي، 

أفراد هذه القبيلة، وتبقى عنده، وذلك من أجل الدم  عها عند أحدوذلك كل سنة، ويتم جتميعها ووض



أو الدية، مث حدث خالف بينهم بسبب هذه اجلمعية، مما أدى إىل حصول الشحناء والبغضاء 
واملقاطعة بينهم، وسؤايل: ما حكم إنشاء مثل هذه اجلمعيات؟ وما العمل حلل هذا اخلالف بَّي القبيلة 

 وجزاكم هللا خرياً؟
 
 واباجل

ذلك إىل هذا اخلالف فعليهم حل هذه اجلمعية، ورد كل مال إىل صاحبه، وإذا نزل هبم  إذا أدى
حادث عليهم أن جيمعوا له ما حيتاج إليه فورًا؛ ألن احلوادث هذه تقوم هبا العاقلة، وأقارب صاحب 

 احلادث أيخذون من هذا ألفاً أو مخسة آالف ومن هذا ومن هذا حىت جيمعوها.
هنا حىت ال يكون هناك تكلف يف مجعها بعد أن حيدث احلادث، فإذا صار حيصل معية يفعلو وهذه اجل

بسببها خالف كأن يقول أحدهم: كلفتوين أو أخذمت مين أكثر من غريي، وقد يقول: ال أعطيكم 
ألنكم ال تستحقون، أو ألنكم أتخذون مين ومل حيصل شيء، فيحصل نزاعات وخصومات وتقاطع، 

 ا.فاألوىل تركه

(63/42) 

 

 حكم اجلمع بَّي املرأة وزوجة أبيها
 
 

 السؤال
 هل يصح اجلمع بَّي الزوجة وزوجة أبيها املتوىف؟

 
 اجلواب

نت علي بن أيب طالب، وملا مات يصح ذلك، فقد ذكروا أن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب تزوج ب
ليت عنده، وذلك علي تزوج امرأة من نسائه، فجمع بَّي بنت علي وزوجته، ولكنها ليست أم الزوجة ا

 ألنه ال قرابة بينهما، إمنا هي قرابة مصاهرة.

(63/43) 



 

 حكم إكراه البكر على الزواج إذا مل ترغب فيه
 
 

 السؤال
إذا رفضت البكر الزواج من عدد من الرجال، وكلهم كفء هلا، من دون عذر شرعي، فهل لوليها 

 إجبارها على الزواج؟
 

 اجلواب
 خري يف إجبارها؛ ألهنا هي اليت تتأمل، ولكن عليه وعلى أمها إقناعها، وبيان ال جيربها إذا امتنعت، وال

 الً فال إكراه عليها.املصلحة اليت ترتتب على تزوجيها، فإذا مل ترغب أص

(63/44) 

 

 حكم عقد الزواج بلفظ البيع
 
 

 السؤال
غنم، فيقول الزوج: قبلت، يف بعض املناطق يقول الرجل إذا أراد تزويج ابنته: بعتك بنيت مبائة من ال

 وكذلك يقولون: ابع بنته، ويقصدون زوجها فهل يصح ذلك؟
 

 اجلواب
إذا كان هذا اصطالح فال مانع، وهذا مثل قوله: ملكتك ابنيت، أو أعطيتك ابنيت بصداق كذا، أو 

ة، كن أن يكون اصطالحاً كما يكون يف اللغات األخرى، هناك لغات أجنبية متنوعمبهر كذا، فهذا مي
 فكل يعقد ابللغة اليت يفهمها.

(63/45) 



 

 على العاقد أن يعرف توفر الشروط وانتفاء املوانع يف املرأة قبل أن يعقد
 
 

 السؤال
 هل جيب على املأذون أو أحد الشهود أن يتأكدوا من رضا الزوجة؟ وكيف يكون ذلك؟

 
 اجلواب

قد، فيسأهلم: هل الزوجة راضية؟ والبد املأذون يعترب كواسطة بينهما، فعليه أن يستفصل قبل أن يع
أن يسأل الشاهدين إذا كاان يعرفاهنا، وكذلك يسأل الويل، ويتحقق من متام الشروط، ومن انتفاء 

قدام على العقد إال املوانع، فإذا خاف أن هناك إجبارًا، أو أن هناك أشياء من املوانع فال جيوز له اإل
 املوانع.بعد التحقق من توافر الشروط وانتفاء 

(63/46) 

 

 الفرق بَّي االستئذان واالستئمار
 
 

 السؤال
 ما الفرق بَّي االستئذان للبكر واالستئمار للثيب؟

 
 اجلواب

كأن االستئذان مأخوذ من اإلذن الذي يدل على الرضا، فيكون السكوت دليالً على اإلذن، وأما 
له، فالبد أن الثيب أتمرهم، فلذلك  االستئمار فالبد فيه من األمر، فكلمة: زوجوه أمر، أو اعقدوا

 طلب منها األمر، وقال يف الصغرية: )حىت تستأذن( فهذا هو الفرق.قال: )حىت تستأمر( يعين: ي

(63/47) 



 

 حكم قول: )اي وجه هللا(
 
 

 السؤال
 كثر عند العامة الدعاء بقوهلم: اي وجه هللا! فما حكم ذلك؟

 
 اجلواب

ى الذات، كما قال تعاىل: }ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالن َوْجَهُه{ ال أبس بذلك؛ ألن الوجه يطلق عل
 بيا وجه هللا! جاز ذلك؛ إلطالقه على الذات، وإن كان [ ، فإذا دعا هللا تعاىل88]القصص:

 االقتصار على بعض الصفات غري مألوف.

(63/48) 

 

 يصح الزواج أبي شرط جائز
 
 

 السؤال
وشرط عليها أن تسكن مع أهلها، وأيتيها إذا سافر لعمله، فهل رجل متزوج وأراد أن يتزوج أبخرى، 

 يصح ذلك؟
 

 اجلواب
ى شروطهم، كذلك أيضاً إذا اشرتطت عليه إذا قبلت هبذا الشرط فال أبس بذلك، املسلمون عل

 شروطًا، فاملسلمون على شروطهم.

(63/49) 

 



 العقد بدون تعيَّي غري صحيح
 
 

 السؤال
 ابنيت، وله ابنتان، فقلت له: قبلت، فهل يلزمه أن يزوجين إحدامها؟قال يل أحد الناس: سأزوجك 

 
 اجلواب

ا، فيقول: زوجتك ابنيت فالنة، وأما قوله: سوف أزوجك أو أريد أن أزوجك بلفظ ال يلزم حىت يسميه
املضارع فال يصري عقداً حىت يكون بلفظ: زوجتك، بلفظ املاضي، وبكل حال ال يتم إال بعد الرضا، 

 إال بعد التعيَّي. وال يتم

(63/50) 

 

 إذا اشرتطت املرأة عند العقد مواصلة الدراسة أو التدريس فلها ذلك
 
 

 السؤال
يف الدراسة والتدريس، فهل إذا توظفت يف وظيفة اشرتطت على زوجي عند عقد النكاح املواصلة 

 تدريس أعترب انشزاً وال حتل يل نفقته؟
 

 اجلواب
كمواصلة الدراسة أو مواصلة التدريس أو اشرتطت أن تواصل الدراسة إذا كان هناك شرط وافق عليه  

نعها فإن هلا أن مث بعد إهناء الدراسة أن ميكنها من التدريس والتزم بذلك فإن عليه ذلك، وإذا أراد م
تطالبه بتمكينها من هذا الذي شرطت عليه، وإذا منعها من هذا العمل مث عصت أو نفرت فال 

ل هذه؛ ألهنا قد اشرتطت عليه، لكن إذا رأاي املصلحة يف ترك العمل وحنو ذلك ُتسمى انشزاً واحلا
 فيشري عليها بذلك رجاء أن حيصل بينهما التوافق.

(63/51) 



 

 حكم أخذ الراتب مع عدم العمل إذا أذن يف ذلك املسئول عن العمل
 
 

 السؤال
احلاكم بعدم اجمليء إىل العمل؛  ف يف إحدى وزارات الدولة، وقد مسح يل الوزير املفوض منأان موظ

وذلك ألين أدرس يف إحدى اجلامعات يف خارج بلدي، فهل الراتب الذي أستلمه حالل أم حرام؛ مع 
 العلم أن القانون عندان ال ينطبق علّي، أفتوان مأجورين؟

 
 اجلواب

ول عنه على قوم بذلك العمل، لكن إذا وافق الرئيس املباشر أو املسئالبد ملن تعَّي يف عمل أن ي
ختفيف العمل عنه، ويسلم له الراتب كاماًل؛ بسبب كونه يواصل الدراسة انتظاماً أو انتساابً يف 

الداخل أو اخلارج ولن خيتل العمل الذي وكل إليه، فلعله يتسامح يف ذلك، ويكون الراتب حالاًل، 
 لك النظام أو القانون أو ال.سواء وافق على ذ

 من عدم اختالل العمل، وموافقة املسئول.واحلاصل: البد من التأكد 

(63/52) 

 

 حكم العقد ابهلاتف أو الكتابة
 
 

 السؤال
 حكم عقد النكاح وحنوه ابهلاتف أو ابلكتابة وحنوه من الوسائل احلديثة؟ ما
 

 اجلواب
يظهر أنه إذا كان ابهلاتف الذي يسمعه الشهود فال أبس، يعين: هناك هاتف معه مساعة خارجية، وال 

قون تصر على مساعه املتكلم، بل يرفع صوته، فالويل ولو كان بعيداً البد أهنم يعرفون كالمه، ويتحقيق



أن هذا هو الويل، ويتكلم فيقول: أشهدكم اي فالن وفالن أين قد زوجت ابنيت فالنة لفالن على أن 
 يصدقها كذا، وبشرط كذا وكذا.

ذلك، أما إذا كان اهلاتف ال يسمعه إال واحد مث جييب الزوج ويقول: أشهدكم أين قبلت، وهو يسمع 
إلجياب والقبول، وأما الكتابة فال تكفي، وذلك فال يكفي؛ ألن الشهود البد أن يشهدوا على مساع ا

 املواالة بَّي اإلجياب والقبول، وعدم الفاصل بينها. -على الصحيح-ألنه يشرتط 

(63/53) 

 

 املزاح يف ألفاظ عقد النكاححكم 
 
 

 السؤال
 ثري من الناس يقول مازحاً عن ابنته: زوجتها ابنك أو العكس، فهل يف هذا مزح، وجزاكم هللا خرياً؟ك
 

 اجلواب
ال جيوز املزح هبذا، لقوله صلى هللا عليه وسلم: )ثالث جدهن جد، وهزهلن جد: النكاح، والطالق، 

ا الكالم ال يكون عقداً لعبث مبثل هذه الكلمات، ومع ذلك مثل هذوالعتاق( فال جيوز املزاح وال ا
 صحيحًا، وذلك لفقد الرضا ولفقد التعيَّي، ولفقد كثري من الشروط كاألهلية وما أشبهها.

(63/54) 

 

 ذكر االختالف يف أيهما األصل: اإلفراد أو التعدد
 
 

 السؤال
هللا ذكرمت أن العلماء اختلفوا هل األصل التعدد أم اإلفراد، فما هو الراجح من أقواهلم، وجزاكم 

 خريًا؟



 
 اجلواب

لكٍل دليله، واألصل واألغلب االقتصار على الواحدة كما ذكر ذلك املؤلف بقوله )يسن نكاح 
ثانية: ضرة، ألهنا تضار واحدة( ، وقالوا: إن الزايدة عليها تعريض للضرر، ولذلك تسمى الزوجة ال

 األوىل، وتضار الزوج، ولكن ختتلف ابختالف املقدرات وما أشبهه.

(63/55) 

 

 حكم كتابة آايت من القرآن مث ُتغمس يف ماء وتشرب
 
 

 السؤال
يقوم بعض الناس بكتابة بعض آايت من كتاب هللا ابلزعفران يف أوراق، مث تغمس هذه األوراق ابملاء 

 وتشرب، فهل يستشفى بذلك، وجزاكم هللا خريا؟
 

 اجلواب
القرآن يف أوراق أو يف أواين نظيفة، مث أدركنا بعض املشايخ يعملون ذلك، يعين: يكتبون آايت من 

تغسل ويشرهبا املريض الذي ُكتبت له، ويذكرون أهنم يتأثرون بذلك، وجيدون فيها فائدة؛ ألن كالم 
لك الكاتب موثوقاً معروفاً أنه هللا تعاىل فيه فائدة، كما يستشفى ابلقراءة عليه وحنو ذلك، فإذا كان ذ

 جيوز. ال يكتب إال شيئاً معروفاً فلعله

(63/56) 

 

 حكم معصية األقارب يف الزواج من أجنبية
 
 

 السؤال



أان شاب أريد الزواج من امرأة أجنبية، وذلك ألن أقاريب يطلبون مهراً كثريًا، ولكن والديت ترفض 
 ة، فهل حيل يل عصياهنا؟زواجي من أجنبي

 
 اجلواب

اج إىل إذن من الدولة، وحيتاج إىل عليك أن تطلب النكاح من غري أجنبية؛ ألن نكاح األجنبية حيت
إجراءات، مث هذه األجنبية قد ال يوافق عليها، وقد ال تناسبك، وإذا طلقت مثالً أو رجع أهلها إىل 

 أوالدها، مث يف ذلك أيضاً معصية أهلك وأبويك دولتهم شق عليك أن خترجها، وأن تفرق بينها وبَّي
الذين ال يريدون منك الزواج ابألجنبية، وستجد إن وأقاربك، فنشري عليك أبن تطيع أهلك وأقاربك 

 شاء هللا من يناسبك غري هذه األجنبية.
أخرى، وإذا كان يقصد أهنا أجنبية مبعىن ما ذكره املؤلف يعين: أهنا ليست من قبيلته بل من قبيلة 
هذه احلال  فمثل هذا أيضاً ليس فيه عيب، بل استحبه العلماء كما مسعنا؛ وملا ذكران من العلل، ففي

 لعلك أن تشري على أهلك، وحتاول معهم حىت يوافقوا.

(63/57) 

 

 حكم استخدام حبوب منع احلمل
 
 

 السؤال
كثري من النساء يستخدمن حبوب منع احلمل حبجة أهنا جتلس فرتة بعد الوالدة تراتح فيها؛ ألن كثرة 

 الوالدة يتعبها ويذهب شباهبا فهل جيوز ذلك؟
 

 اجلواب
لك، فهذه احلبوب مضرة ابلصحة، وقد قرر ذلك األطباء املعتربون، وهلا نتائج سيئة؛ ال يستحب ذ

 تعاىل وبقدره، وقد كان النساء قبل أربعَّي سنة أو حنوها ال يعرفن فعلى املرأة أن ترضى بقضاء هللا
ذا هذه احلبوب، وال يستعملها إال النادر منهن، وكانت املرأة إذا ولدت اشتغلت برضاع ولدها، وإ

اشتغلت إبرضاعه توقف عنها دم احليض، وإذا توقف يقول العلماء: إنه ينقلب لبنًا، وحيث إهنا ال 



حتمل، وهذا مشاهد أهنا تبقى سنتَّي بعد الوالدة وقت الرضاع ال أيتيها قطرة دم، ومع  حتيض فإهنا ال
 بعد وطء زوجها هلا ذلك ال حتمل، فإذا أهنت رضاع ولدها وفطمته ففي ذلك الشهر أتتيها العادة، مث

صل بعد الطهر حتمل، هذا كان فعل النساء، ويف كل ثالث سنَّي أتيت بولد، أو سنتَّي ونصف، وال حي
عليها أتثر، وال أذى، وال ضرر بكثرة إهناك بدهنا، أما يف هذه األزمنة فعدل كثري من النساء عن 

تهي من مدة النفاس أتتيها العادة، إرضاع أطفاهلن، فصارت ترضعه من هذا اللنب الصناعي، وبعدما تن
مبا يف كل عشرة مث إذا طهرت من العادة ووطأها زوجها محلت منه بعد ذلك، فتحمل يف كل سنة، ور 

أشهر أو حنوها، فتقول: إنين أتضرر بذلك، فلذلك تعمل هذه احليل، فتعمل ما يسمى ابللولب، أو 
، وإن كان العزل فيه خالف يف جوازه كما تتعاطى هذه احلبوب، أو حتمل زوجها على أن يعزل عنها

 سيأيت.
وهو إرضاع الطفل، فتقصره على واحلاصل: ننصح املرأة أبن تقتصر على ما كانت عليه أمها وجدهتا 

 رضاع لبنه منها إىل أن تفطمه.
ووجد من النساء من حتيض ولو كانت ترضع، ومنهن من حتيض بعد اإلرضاع بسنة، يعين: تبقى سنة 

 والنساء خيتلفن يف قوة البنية أو ضعفها.ال حتيض، 

(63/58) 

 

 الزواج ال يعيق عن طلب العلم
 
 

 السؤال
أريد الزواج ولكن بعض اإلخوة ينصحونين بعدم الزواج؛ ألنه يشغل عن طلب العلم، مع أنين أدرس 

 يف اجلامعة فما رأيكم؟
 

 اجلواب
العلم ال يف اجلامعة وال يف احللقات  إذا كنت قادراً مقدرة مالية فإن الزواج ال يشغلك عن طلب

، وكذلك تشغل به فراغك، وتؤنس نفسك، وحنوها، وستجد وقتاً تتعلم فيه، والزواج تعف به نفسك



وتؤنس زوجتك، فأنصحك أبال تتأخر ألجل عذر الطلب، فكثري من الطالب متزوجون وال يعوقهم 
 ذلك.

(63/59) 

 

 أن يفارقها الذي ال يستطيع القيام بواجب زوجته عليه
 
 

 السؤال
ماذا يلزم الرجل إذا كان ال يستطيع أن يقوم ابلواجب حنو زوجته بسبب ضعف شهوته وجزاكم هللا 

 خريًا؟
 

 اجلواب
عليه أن حيرص على أن يعفها مبا يستطيع، وقد ذكروا يف ابب العشرة أنه إذا كان قادراً على وطئها 

مل يقدر أصاًل، وطلبت منه  كفاه ذلك، أما إذا  -رةأي: يف كل أربعة أشهر م-يف السنة ثالث مرات 
 الفراق، وهي مثالً ذات شباب أو حنوه؛ فيجب عليه أن يفارقها حىت جتد من يعفها.

(63/60) 

 

 حكم أتخري زواج األصغر إىل أن يتزوج األكرب
 
 

 السؤال
فإذا كان االبن  يوجد بعض العادات وهي أن بعض اآلابء ال يزوج إال االبن األكرب مث الذي يليه،

 األكرب ال يريد الزواج أخر من قبله من اإلخوة، فهل من كلمة هلؤالء؟
 

 اجلواب



نعترب هذا خطأ، بل من طلب النكاح وكان أهالً فإن على الوالد أن يزوجه، وتزوجيهم على آابئهم؛ 
 ليعفهم وليحرص على أن يصوهنم عن الوقوع يف احملرمات وحنوها.وذلك 

انث كثري من األولياء قد تبلغ إحدى بناته مثاًل: مخساً وعشرين سنة، أو ثالثَّي سنة، وكذلك أيضاً اإل
فيتقدم إليه بعض الشباب عمره يف عشرين سنة، وخيطب ابنة له عمرها عشرون، أو عمرها مثانية 

يقول: ال أزوجها حىت أزوج اليت أكرب منها، فيعضلها ويعضل األخرى، ويكون عشر عاماً فريده، و 
ذلك كونه ال يزوج الصغرى حىت تتزوج الكربى، فعليه أن يزوج من جاءه خاطباً إذا كان كفئًا، سبب 

فهذا اخلاطب الذي عمره عشرون سنة أو ثنتان وعشرون قد ال يرغب يف اليت عمرها ثالثون أو 
 ذلك ال حيق له أن مينع من تقدم له من األكفاء، وهللا أعلم.مخس وعشرون؛ فل

(63/61) 

 

 [64صر املختصرات ]شرح أخ

(64/1) 

 

 ال يصح وقف إال ما ينتفع به مع بقائه
 
 

 السؤال
ذكر املؤلف رمحه هللا أن من شرط الوقف أن ينتفع به مع بقائه، فهل يصح وقف بعض التمر أو 

 بعض املاء مع أنه ال يبقى؟ وما ضابط هذا الشرط، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
نه يثمر كل سنة، وكذلك يصح وقف األرض اليت تزرع وتستغل، النخل؛ أليصح وقف النخلة أو 

فيكون زرعها يتنفع به ويؤكل منه، وكذلك األشجار اليت فيها مثر كشجر التَّي والعنب والتوت 
والرمان يصح وقفها؛ وذلك ألنه ينتفع هبا، وتثمر كل سنة، وأما أن يقول: وقفت هذا الكيس التمر 

 مرتَّي أو ثالاثً مث يفىن، أو كيس الرب ال ينتفع به إال الستهالكه.نه يؤكل فهذا ال ينتفع به؛ أل



(64/2) 

 

 الفرق بَّي ضمان املوقوف وضمان ما تلف من غريه
 
 

 السؤال
 ملاذا استثىن علماء احلنابلة رمحهم هللا تعاىل ضمان املوقوف، مع أهنم قالوا بضمان ما تلف من غريه؟

 
 اجلواب

لعلماء قالوا: إذا تلف املوقوف فال يضمنه املتلف، وقالوا: إن كل من اكأنه يريد بضمان املوقوف أن 
أتلف شيئاً فإنه يضمنه، ولعل السبب يف ذلك أن من أتلف شيئاً مملوكاً لشخص فإن ذلك املالك 
البد أنه يطالب املتلف، فإذا أتلف إنسان داراً مملوكة فأهلها يطالبون ذلك الذي هدمها وأتلفها 

هدمت داران؟ وكذلك املوقوف فلو أن إنساانً هدم داراً موقوفة فالوكيل يطالب ذلك  ويقولون: ملاذا
اهلادم: ملاذا أتلفتها وأذهبت منفعتها؟ عليك أن تبنيها وتعيدها كما كانت، أما املوقوف املستعمل 

ق ز فإذا تلف فيما استعمل به فإنه ال يضمن، فإذا وقف إنسان ثوابً ولبسه إنسان ألنه من أهله ومت
عليه فال يضمنه، وكذلك لو احرتق وهو عنده فال يضمنه؛ ألنه يعترب كاألمانة عنده، هذا الفرق 

 بينهما.

(64/3) 

 

 صحة وقف تسجيالت إسالمية
 
 

 السؤال
يوجد عندي تسجيالت إسالمية، وأرغب يف وقفها ابالشرتاك مع بعض اإلخوة، على أن يتم بيع 

 الوقف؟ ااألشرطة بسعر رمزي، فهل يصح مثل هذ



 
 اجلواب

أنك توقف األشرطة اليت تسجل، وأما إذا وقفت األجهزة وقلت:  -مثالً -ال أبس بذلك، واألوىل 
هذه األجهزة وقف، وجعلت ملن يشتغل هبا أن يبيع األشرطة بسعر التكلفة فلك أجر على وقف 

 هذه األجهزة.

(64/4) 

 

 حكم الوقف ملدة معلومة
 
 

 السؤال
 لومة مثل: وقفت هذا املنزل ملدة عشر سنَّي؟هل يصح الوقف ملدة مع

 
 اجلواب

 بد أن يكون الوقف مستمرًا، وال يُرجع فيه، بل خيرج من ملكية الواقف.ال يصح، بل ال

(64/5) 

 

 حكم الوقف على بعض األوالد دون بعض
 
 

 السؤال
 يقف على بقية أوالده مثله؟ من وقف على أحد أوالده هل يلزمه أن

 
 اجلواب

ف على جنس من أوالده، فيقف مثالً البيت على العزاب، أو على املطلقة من البنات أو يصح الوق



حنوها للسكىن، أو يقفه على الفقري من األوالد يسكنه، وكذلك على من تفرغ لطلب العلم، فيقول: 
، فيجعله على جهة أو على جنس، فأما إذا  املتفرغ يستحق من يساعده خبالف العاملَّي واملوظفَّي

 بدون سبب فإنه يوقفه عليهم مجيعاً.كان 

(64/6) 

 

 حكم أخذ الواقف مما أوقفه
 
 

 السؤال
قف دكاانً لصاحل املسجد أو للفقراء، وكان غنياً مث افتقر، فهل جيوز له أن أيخذ مما أوقفه، رجل أو 

 وجزاكم هللا خرياً؟
 

 اجلواب
خذ مع الفقراء، وأما إذا كان على إذا أوقفه وخرج من ملكه فإن كان على الفقراء فهو فقري له أن أي

ئًا، ولكن أيخذ من جهة أخرى كاألوقاف املسجد فليس له أن يرجع فيه، وال أن أيخذ من غلته شي
 اليت على املساكَّي والفقراء.

(64/7) 

 

 ف املعلقالوق
 
 

 السؤال
 ما حكم لو قال: هذه كتيب إذا مت فهي وقف هلل؟

 
 اجلواب



حيث إنه ال يكون إال بعد املوت فإنه يعترب وصية إذا علقه ابملوت، إذا  هذا وقف يعترب معلقًا، ولكن
قال مثاًل: هذه البيوت وقف بعد مويت فقوله يعترب وصية، فإن كانت بقدر الثلث نفذت هذه 

 ن كانت أكثر نفذ منها بقدر الثلث.الوصية، وإ

(64/8) 

 

 ال يشرتط يف املوقوف له أن يكون فقرياً 
 
 

 السؤال
 رط املوقوف له أن يكون فقريًا؟هل من ش

 
 اجلواب

قد ال يكون، فكثري من اآلابء يوقفون على أوالدهم وهلم أموال طائلة، ولكن يقول: أوقف هذا 
م وأوالدهم وأوالد أوالدهم، وأوقف هذه الدكاكَّي البستان حىت ال يُباع، وحىت أيكلوا منه بقية حياهت

تغري حالتهم، هم اآلن أغنياء وقد يصريون فقراء يف يوم وهذه الشقق حىت أيكلوا من غلتها، ورمبا ت
 من األايم، فيجعلها وقفاً عليهم كلهم، غنيهم وفقريهم ولو كانوا كلهم فقراء أو كلهم أغنياء.

(64/9) 

 

 الشرط الذي فيه ضرر ال يصح
 
 

 السؤال
لنكاح بيتاً خاصاً هبا، انتشر يف اآلونة األخري يف بعض املناطق أن تشرتط الزوجة على زوجها يف عقد ا

ن األبوان أو أحدمها مريضاً أو وتشرتط عدم دخول أم الزوج هلذا البيت إال بعد إذهنا، وقد يكو 
 حمتاجًا، فهل يصح مثل هذا الشرط؟



 
 اجلواب

إذا كان شرطاً فيه ضرر فال يصح، فال جيوز له أن يوافقها على هذا الشرط، وهو منع أبويه مثالً من 
البيت أو من زايرته، أو منع أوالده من غريها، أو منع أقاربه أو ما أشبه ذلك هذا  الدخول يف هذا

 فيه ضرر، ولكن إذا رأى فيه مصلحة وليس فيه ضرر، ومسح أبواه وحنوهم فال أبس. شرط

(64/10) 

 

 ال جيوز الوثوق بطبيب نصراين
 
 

 السؤال
جلنَّي مشوه والبد من إنزاله، وعندما كانت امرأيت حامالً وهلا ستة أشهر، فقال يل الطبيب: إن ا

أن الطفل مل يكن به شيء، وكان الطبيب نصرانيًا، فقتله الطبيب، فماذا وافقت وأجريت العملية تبَّي 
علي، علماً أبن اجلنَّي مل يُعمل له عقيقة حىت اآلن لعدم علمي ماذا له وماذا عليه، وهل علي كفارة 

 صيام شهرين أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب
قد أخفق، وأنت أخطأت حيث   جيوز أن يوثق ابلنصارى، فإهنم أعداء للمسلمَّي، ويف تقريره هذاال

صدقته وعملت بقوله حىت أسقطت ذلك اجلنَّي الذي مل يكن فيه شيء من التشويه، فنقول: لك 
عقيقة مطالبة هذا الطبيب الذي كذب والذي اقرتح إنزاله ابلدية، وكذلك أيضاً ال يلزم العقيقة؛ ألن ال

شهرين فليس عليك، بل اآلمث ذاك النصراين إمنا تلزم إذا ولد حياً وعاش سبعة أايم فأكثر، وأما صيام 
 الذي قرر إنزاله، وأمر به.

(64/11) 

 



 حكم األحذية املصنوعة من جلد النمر
 
 

 السؤال
 يوجد أحذية من جلد النمر، فهل جيوز لبسها وبيعها واقتناؤها؟

 
 اجلواب

ن الدابغ يطهر كل اجللود، ولو كان جلد حمرم األكل، ورجح ذلك الشوكاين يف )نيل هناك قول أب
األوطار( واستدل بعموم احلديث: )أميا إهاب دبغ فقد طهر( وهذا قول من األقوال، فهذه األحذية 

 أحذية تلبس يف األرجل فال أبس، لكن نرى أنك ال تصلي هبا للشك يف طهارهتا. إذا كانت إمنا هي

(64/12) 

 

 الكفارة على عدة أميان على عدة أفعال
 
 

 السؤال
لو حلف شخص عدة أميان على عدة أفعال خمتلفة عن بعضها، فهل جيزئ أن يكفر كفارة واحدة، أم 

 البد لكل ميَّي من كفارة؟
 

 اجلواب
 الصحيح أنه يكفيه كفارة واحدة ولو تعددت األميان ولو تعدد أسباهبا، ألن املسبب واحد فتتداخل،

حيلف مييناً واحدة على عدة أشياء، كأن يقول: وهللا ال أكلم فالاًن، وال آكل من هذا الطعام، فقد 
وال أدخل هذا البيت، وال أركب هذه السيارة، مث يضطر فيكلم وأيكل ويركب ويدخل، وهي ميَّي 

أنه ليوم ا -مثالً -واحدة وحلف واحد، فتكفيه كفارة واحدة، وكذلك لو كانت عدة أميان، فلو حلف 
ال يكلم فالانً فكلمه، مث حلف غداً أنه ال أيكل من هذا الطعام فأكل، مث حلف بعده أنه ال يركب 

 هذه السيارة مث ركب، فالصحيح أهنا تتداخل، وتكفيه كفارة واحدة.



(64/13) 

 

 حكم من ترك السعي بَّي الصفا واملروة ومل يعلم إال بعد رجوعه إىل بلده
 
 

 السؤال
ة يف السن طافت، ولكنها مل تسع ألهنا ضاعت، ومل يعلموا إال بعد وصوهلم إىل الرايض، فما امرأة كبري 

 هو العمل اآلن؟
 

 اجلواب
معلوم أن هناك خالفاً يف السعي، فهناك من يقول: إنه ركن، وهناك من يقول: إنه واجب، فاختلف 

كتابه )املقنع( ذكر روايتَّي، ويف  قدامة يف   يف ذلك كثري من العلماء، حىت أن عاملاً واحداً وهو ابن
كتابه )العمدة( ذكر أنه واجب وأنه جيرب بدم، فعلى هذا نعمل هبذه الرواية ونقول: عليها دم يذبح 

ملساكَّي احلرم، وهذه األعمال إذا وقعت وانقطع ومضى الفعل وال ميكن تداركه أفتينا أبسهل 
 األقوال، حىت ال يقع املسلم يف حرج.

(64/14) 

 

 جتاوز امليقات واإلحرام من ميقات آخرحكم 
 
 

 السؤال
حنن مجاعة قدمنا من املدينة قاصدين مكة للعمرة، ولكننا جتاوزان ميقات أهل املدينة عامدين، وذلك 

 ألننا أردان اإلحرام من الطائف؛ ألنه أيسر لنا وأسهل، فما حكم عملنا هذا، وجزاكم هللا خرياً؟
 

 اجلواب



م من ميقات آخر، فإذا وصلتم إىل الطائف ومررمت مبيقات أهل الطائف حرمتال أبس بذلك إذا أ
الذي هو وادي حمرم أو السيل الكبري وأحرمتم منه فال حرج، مع أن األوىل أنه ليس هناك مشقة لو 

أحرمتم من ذي احلليفة ميقات أهل املدينة، وقد تكون املشقة يف وصولكم الطائف أكثر؛ ألنكم 
أربع ساعات أو ثالث ساعات ونصف بَّي املدينة وبَّي مكة، وأما ذهابكم إىل مكم ستبقون بعد إحرا

 الطائف مث رجوعكم ستطول مدة ذهابكم ورجوعكم، وعلى كل حال ال حرج يف ذلك.

(64/15) 

 

 حكم التأمَّي، وحكم األخذ من شركات التأمَّي
 
 

 السؤال
 التأمَّي التجاري وحصل له حادث هل جيوز أخذ الدية من التأمَّي التجاري، وإذا اضطر اإلنسان إىل

 فهل أيخذ مما تعوض له الشركة أتميناً أم ال؛ وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
نه ال جيوز التأمَّي التجاري ال على السيارات وال على األنفس وال على التجارات، ولكن حنن خنتار أ

دفع له الشركة، وله أن مىت حصل ووقع أن إنساانً أّمن على سيارته مث حصل عليه حادث فإنه ت
 أيخذ؛ ألن تلك الشركة التزمت أن تدفع له، سواء أخذ منها أكثر مما أعطاها أو أقل.

(64/16) 

 

 حكم بيع الوقف إذا مل ينتفع به وصرفه يف جمال آخر
 
 

 السؤال
إذا وقف رجل خنالً وهي لبعض األموات، وخيشى من موهتا لعدم قيام أحد هبذا الوقف، فهل جيوز 



 ، وجزاكم هللا خريًا؟ها وجعلها يف مسجد أو بئر، نرجو التوضيحبيع
 

 اجلواب
صحيح أن هناك أوقافاً تعطلت، يعين: قدمياً كان امليت إذا مات يوقف هذه البئر، أو هذا النخل، أو 

هذه األرض مزرعة أو حنوها، ويف ذلك الوقت كان الناس يهتمون ابحلرث، وحيفرون اآلابر العميقة، 
ذلك سنوات زهدوا يف الزراعة، وأقبلوا على ضاً يولون األشجار عناية، ولكن أتى بعد وكذلك أي

الوظائف أو على التجارات فتعطلت األوقاف، فاآلابر واألراضي قد تبقى عشرات السنَّي ال ينتفع 
د هبا، وال يصل إىل امليت منها شيء، ففي هذه احلال للوكيل أو للناظر أن يرفع أمرها إىل قاضي البل

ا ال ميكن أن تعمر، وليس هناك من يعمرها، وأن عمارهتا الذي هو تبع هلا، والقاضي إذا عرف أهن
تكلف أضعاف مثنها، فله أن يبيعها وينقل مثنها إىل غريها ليعمر به شققاً أو يبين به مسجداً أو يصرفه 

 يف وجه من وجوه اخلري.

(64/17) 

 

 حكم العمل يف تصوير األموات
 
 

 السؤال
جيوز تصوير األموات كعمل، علماً أين أعمل يف قطاع عسكري، ويوجد غريي يقوم هبذا العمل،  هل

 فما رأيكم؟
 

 اجلواب
ال جيوز، وأنه يبتعد عن األشياء اليت ورد فيها وعيد، وبكل حال قد يكون هناك مقاصد يف  نرى أنه

يرون أنه حصل كذا وكذا،  تصوير األموات يف بعض النشرات، وقصده يف ذلك أن يعترب املسلمون، و 
كذلك يف بعض الصحف الذين ينشرون عن األموات أنه مات فالن، وأن أسرته آل فالن حىت 

 تعزية هلم، فتختلف املقاصد. يكون هناك

(64/18) 



 

 حكم األخذ من املصاحف املوقوفة إذا زادت عن احلاجة
 
 

 السؤال
، وكان هناك عامل يصلح هذا املسجد، كان جبانيب أحد املساجد مصاحف كثرية زائدة يف كراتَّي

 فطلب مين أن أعطيه مصحفًا، فأعطيته مع أن هذه املصاحف وقف هلل تعاىل، فهل علي شيء؟
 

 اجلواب
عليها يف هذه األزمنة كثرت املصاحف واحلمد هلل، وطبع منها ألوف مؤلفة، وامتألت املساجد، وكتب 

دة عن حاجة املسجد فال مانع من أن أتخذ منها أهنا وقف ال تباع، ففي هذه احلال إذا كانت زائ
مصحفاً تقرأ به يف بيتك مع بقائه على وقفيته، أو تعطيه إذا كنت وكيالً على املسجد إنساانً تعرف 

 شيء منها.أنه يقرأ فيه، فهو أوىل من بقائها مرصوصة، بل قد تبقى أشهراً ال يُقرأ يف 

(64/19) 

 

 حكم الوقف على أمر مباح
 
 

 لالسؤا
 د مثاًل؟هل يصح الوقف على مباح، كمن وقف البندقية للصي

 
 اجلواب

ال أبس، واألصل أن الواقف يقصد بذلك األجر، فإذا أوقف السالح فإنه جيعله على املقاتلَّي يف 
سبيل هللا، أو املقاتلَّي لصد املعتدي، وال جيوز أن جيعله للمحاربَّي أو قطاع الطريق، أو البغاة 

صيد كأن يقول: وقف على أوالدي اتلَّي يف فتنة، أما إن جعله فيمن يقاتل به يف الوحنوهم، أو املق



يصيدون هبا فهذا يعترب وقفاً على األوالد، ومنفعته خاصة، وهو كما لو قال: هذه الدار وقف على 
 أوالدي للسكىن.

(64/20) 

 

 عة الوقفجواز إشراك الذين أوقف عليهم غريهم يف منف
 
 

 السؤال
 منزالً على آل فالن، فهل جيوز هلم إسكان غريهم معهم، مع أهنم راضون مجيعًا؟ إذا أوقفت

 
 اجلواب

إذا كانوا راضَّي فال أبس، فإذا حدد وقال: وقف على أوالد أخي، مث تزوجت أخت هلم وماتت وهلا 
 أوالد وأسكنوا أوالد أختهم معهم برضاهم فال حرج.

(64/21) 

 

 ف ال يرجع إىل من أوقفهالوق
 
 
 لسؤالا

ما حكم من يقول: هذا وقف على الفقراء أو على مسجد كذا، فإن استغين عنه فريجع لولدي، فهل 
 هذا الشرط صحيح؟

 
 اجلواب

ليس بصحيح، ال يرجع الوقف على امليت وال على أوالده، بل إذا قال: وقف على ذلك املسجد، 



أوالد أخي واستغنوا ومل يكن  خر، فإذا قال: وقف على حاجةمث استغىن املسجد، نقل إىل مسجد آ
 هلم حاجة صرف على أوالد قريب له آخر، وأما كونه يرجع إليه فال جيوز.

(64/22) 

 

 وقف األسهم التجارية
 
 

 السؤال
 هل جيوز وقف األسهم التجارية يف الشركات، مع العلم أهنا معرضة للخطر من الربح واخلسارة؟

 
 اجلواب

غالباً غلة، فإذا قال: أسهمي يف شركة كذا وقف، فهو يريد بذلك نرى أنه ال أبس بذلك؛ ألن فيها 
يف كل سنة خيرج هلا غلة، فيقول: وقف على املساجد، أو وقف على الغزاة وحنوهم، أو غلتها؛ ألهنا 

وقف على الفقراء واملساكَّي، أو وقف على طبع الكتب واملصاحف، فكلما أخذت أرابحها يف سنة 
، فإن قدر أهنا خسرت أو كسدت أو مل تربح يف سنة من السنَّي فال صرفت حاالً يف ذلك الشيء

 شيء عليه.

(64/23) 

 

 حكم بناء مسجد يف أرض مسبلة للسقاية
 
 

 السؤال
يوجد يف قريتنا قطعة أرض مسبلة بسقاية ماء، وبعد فرتة جاء رجل وبىن يف هذه األرض مسجدًا، 

 املسجد؟ فهل تعترب أرضاً مغصوبة، وهل جيوز الصالة يف هذا
 



 واباجل
أرى أنه ال أبس إذا كانت موقوفة مسبلة للسقاية، واستغين عن السقاية، وقد كانوا يف األزمنة القدمية 

جيعلون سقاية، وهي ما ُيسمى ابجلوايب، واجلابية هي جممع املاء، وقد يكون طوهلا مخسة أمتار أو 
بقر وأغنام، فيملئوهنا ابملاء، واب من إبل و أربعة، وعرضها قريباً من ذلك، وجيعلوهنا مسبلة تردها الد

مث قد يقال إن يف هذه األزمنة قد استغين عنها، فأهل األغنام وحنوهم أيخذون املياه هلا يف الوايتات 
واألحواض، وجيلبون املاء إليها وهي يف الربية، فال يوجد اآلن حاجة إىل جعلها، ففي هذه احلال ملا 

 مغصواًب، بل األجر ابٍق، وهو أوىل من تعطيلها. جد فال يعترباستغين عنها وبين مكاهنا مس

(64/24) 

 

 تعطيل الوقف
 
 

 السؤال
 رجل أوقف ثالجة على طلبة العلم، فإذا خربت فهل على الناظر إصالحها أم على من يستخدمها؟

 
 اجلواب

يكن يف  ها على طلبة العلم، ولكن إذا خربت وملالواجب احلرص على عمارهتا؛ حىت يستمر نفع
 اإلمكان عمارهتا فال حرج على الناظر.

(64/25) 

 

 من أوقف وقفاً فليس له املنازعة فيه
 
 

 السؤال
وم يريد أن رجل أوقف أرضاً إلصالح بئر للشرب، وبعدما أصلحت هذه البئر صار ينازعهم كل ي



اورون البئر، يسقي زرعه ويزرع عليها، فهل جيوز لنا منعه من ذلك، علماً أن هناك الكثري ممن جي
 وتسبب لنا مشاكل معهم أفيدوان مأجورين؟

 
 اجلواب

ليس له حق، بل تبقى على ما وقفت عليه، فإن سقي زرعه شيء خاص خيصه، وهي وقفت على 
األمر العام، فال جيوز له املنازعة، واألوىل يف هذه احلال أن يتدخل القضاة، وأن أيخذوا على يد 

ه ال حق ينوا له أن العمل بشرط الواقف الزم إذا مل يكن هناك حمذور، وأنالظامل، ويردوه إىل احلق، ويب
 له يف أن يسقي زرعه، ويعطل املصاحل األخرى.

(64/26) 

 

 حكم وقف أرابح األموال املودعة يف البنوك
 
 

 السؤال
 هل من املمكن أخذ األموال اليت خترج أرابحاً من البنوك وجعلها وقفاً للفقراء؟

 
 اجلواب

أن األرابح اليت يف البنوك كسب حرام، ولكن ال جيوز لصاحب املال أن يتملكها، وال جيوز له أن نرى 
يؤكلهم، ألن يف احلديث )لعن هللا آكل الراب وموكله( وإمنا يتخلص يؤكلهم ذلك الراب، فال أيكله وال 

فقراء أو املساكَّي، منه، والتخلص هو أن حييل عليه من ينتفع به، فال أيخذه وإمنا حييل عليه أحد ال
أو حييل عليه من أيخذه إىل مسجد لُيعمر به أو حنو ذلك، وإذا أخذ من البنك ومل أيكله املالك ومل 

نك فهو مال طاهر كاألموال اليت تغنم من املشركَّي ولو كانت حرامًا، فتحل ابغتنام أيكله الب
جلزية على بعض النصارى، ومل املسلمَّي هلا، ولو كانت مثن مخر، وكان عمر رضي هللا عنه ضرب ا

يكن عندهم أموال إال اخلمور، فكان يقول: )ولوهم بيعها، وخذوا اجلزية من أمثاهنا، فإذا ابعوها 
طوكم من أمثاهنا اجلزية فخذوها فهي لكم( فكذلك هذه األموال إذا أخذت طهرت، فال أيكلها وأع



، جيوز أن يُبىن هبا مساجد أو غريها، أو املالك وال أيكلها البنك، فتكون بعد ذلك كأموال الغنائم
 جتعل يف أوقاف تكون غلتها للمسلمَّي أو ما أشبه ذلك.

(64/27) 

 

 التصرف يف غلة الوقف الزائدة
 
 

 السؤال
 رجل أوصى بثلث ماله يف أضحية، وغلته تزيد عن قيمة األضحية، فهل للورثة أن يقتسموا الزايدة؟

 
 اجلواب

ة يفضل أهنا تصرف يف املصاحل األخرى، يعين: أن الثلث قد يزيد على إذا زادت الغلة عن األضحي
، وأجرة الدكان ما عَّي له، فإذا قال: أوصي بثلثي صدقة خترج منه أضحية، مث جعل الثلث يف دكان

ألف، فالتسعة الباقية البد أهنا صدقة، وأنه قصد هبا  -مثالً -عشرة آالف سنواًي، وقيمة األضحية 
 الناظر أن يصرفها يف وجه آخر من وجوه اخلري.األجر، فللوكيل 

(64/28) 

 

 حكم بيع الوقف لسداد الواقف
 
 

 السؤال
 إذا أوقف رجل ألوالده بيتاً مث تويف، ووجد أن عليه دينًا، فهل يسدد الدين من البيت املوقوف أم ال؟

 
 اجلواب

 ُيسدد الدين من الغلة، وأما البيت فال يباع إال إبذن احلاكم.



(64/29) 

 

 حكم الوقف للذكور دون اإلانث
 
 

 السؤال
أوقفت جدة جدي وقفًا، ونصت أن مثرة الوقف لذريتها الذكور دون اإلانث، وُأخربان أن هذا ال 

 جيوز، فلماذا؟
 

 اجلواب
توجل املال للذكور دون كأن فيه حيفاً وحماابة وظلماً لإلانث، وهذا هو ما يسمى ابلتوليج، يعين: كأهنا 

ذا هو السبب، وعلى كل حال الوصية ال يُعمل هبا إال بعد املوت، وال يعمل فيها إال أبمر اإلانث، ه
 الشرع.

(64/30) 

 

 حكم أخذ الناظر من مال الوقف
 
 

 السؤال
أوقف أيب وقفاً عاماً جلدي، وقد تويف والدي رمحه هللا وعهد إيل ابلوقف، وهو عبارة عن بيت مؤجر، 

يت وحاجاته من الطعام واللباس وشراء ريع الوقف وصرفه يف أمور الب وسؤايل: هل جيوز يل األخذ من
املركب أو إصالحه إىل غري ذلك من األمور اليت حيتاجها البيت، علماً أبين قد أحتاج أحياانً لريع 

 الوقف، وهل جيوز يل سداد ديين من هذا الريع، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب



ية أو حجة أو ما كانوا يوصون اجلد أو األب فيما عينه كأضح جيوز ذلك، فتبدأ مبا أوصاك به سواءً 
بدلو أو  -مثالً -به قدميًا، وقد كانوا قدمياً يوصون أبشياء الغالب أهنا قد انقرضت، فيوصي أحدهم 

ما ُيسمى ابلركية يعين: البئر، وهذا قد انقطع، أو يوصي بسراج للمسجد، وهذا أيضاً قد انقطع، أو 
جيعل بدل القرب ما يسمى ابلربادات؛ ألهنا  للناس، ففي هذه احلال ميكن أنيوصي بقرب كسقاية 

تقوم مقامها، فاحلاصل: أنه إذا نفذ ما أوصي به وزاد هناك شيء وهو حمتاج فله أن ينفقه على بيته، 
إما ألجل أنه انظر على هذا الوقف، والناظر له أن أيخذ منه بقدر عمله، وإما ألنه ولد ذلك الواقف 

 يقضي دينه من الزائد أو حنوه. ولد ولده، فله حق فيه، وله أنأو 

(64/31) 

 

 وقف النخل هل يشتمل األرض اليت هي فيها
 
 

 السؤال
إذا أوقف رجل خنلة أو خنالت فتعطل الوقف مبوهتا، فهل يشمل وقف األرض أم أن الوقف خاص 

 انتهى الوقف؟ابلنخلة، فإذا ماتت 
 

 اجلواب
ى أهنا ال تبدل فإنه خيتص ابلنخلة، وأما إذا سكت، وقال: هذه النخلة أو إن نص صاحب الوقف عل

هذه النخالت وقف، فإذا ماتت أو سقطت فعليهم أن يغرسوا يف مكاهنا أخرى، أو قريباً منها، فإن 
 األرض تتبع النخلة اليت غرست فيها.

(64/32) 

 

 ال يكون الوقف إال فيما يبقى
 
 



 السؤال
 مضخة ماء، وهي ليست وقفًا، وتعطلت املضخة وهو ال ميلك ماالً  رجل ميلك مزرعة وهبا

 إلصالحها، وأعطيته ماالً إلصالحها بنية أنه وقف هلل، فهل يعترب هذا املال صدقة أم وقفًا؟
 

 اجلواب
حمروقات، أو يشرتي به  -مثالً -يعترب صدقة؛ ألن الوقف هو الذي يبقى، أما هذا فإنه يشرتي به 

 به ما يسمى ابلديزل، فهذا يُعترب صدقة.زيتًا، أو يشرتي 

(64/33) 

 

 حكم الوقف للمخالف يف الدين
 
 

 السؤال
كسه، ويف آخر الفصل يقول: وعلى قرابته أو أهل مر معنا أنه يصح الوقف من مسلم على ذمي وع

 بيته، إىل أن قال: ال على خمالف دينه، فكيف التوفيق بَّي ذلك؟
 

 اجلواب
إذا قال: على أوالدي أو أقاريب أو أنسايب أو قومي أو أهل بييت فال يدخل املخالف للدين، يعين: 

لة هذا البيت لقرييب فالن الذي هو فيهم املخالف للدين، وأما إذا كان له قريب وخصصه، فقال: غ
 ذمي، كما وقفت صفية، فالتخصيص يستثىن من املخالف للدين.

(64/34) 

 

 لبنون زينة احلياة الدنيا(ال وااملقصود ابلبنَّي يف قوله تعاىل: )امل
 
 



 السؤال
نـَْيا{ ]الكهف: [ األبناء الذكور أم 46هل املقصود يف قوله تعاىل: }اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنةُ احْلَيَاِة الدُّ

 تشمل الذكور واإلانث؟
 

 اجلواب
}زُيَِّن خرى: الظاهر أهنا خاصة ابلذكور، وذلك ألهنم يفتخرون ابلذكور، ولذلك قال تعاىل يف آية أ

[ ومل يقل: البنات، فإمنا كانوا يفتخرون 14لِلنناِس ُحبُّ الشنَهَواِت ِمْن النَِّساِء َواْلَبِنََّي{ ]آل عمران:
 ابلبنَّي.

(64/35) 

 

 ر على من يستخدم الوقف أو اهلدية يف احملرماحلج
 
 

 السؤال
بيت، وقد يذهب إىل أصدقاء وهبت ألخي سيارة هدية، ولكنه أصبح بعد ذلك قليل املكوث يف ال

السوء، وأان أخشى عليه من االحنراف، فهل جيوز يل أن آخذ السيارة ولو على وجه التهديد له حىت 
  خريًا؟يقلل من خروجه من البيت، وجزاكم هللا

 
 اجلواب

يف هذه احلال حُيجر عليه، ومينع إذا أصبحت هذه السيارة سبباً لفساده وكثرة غيابه، واتصاله مبن 
يُفسد عليه أخالقه، فألخيه أو ألبيه أو ألحد أقاربه الذين هلم والية عليه أن مينعوه، وأن حيولوا بينه 

ويصرفوا مثنها له يف شيء آخر، وإما أن ينفقوا  وبَّي ذلك، وأن أيخذوا هذه السيارة، فإما أن يبيعوها
 هبا عليه إىل أن يعقل، ويتغري عن حالته هذه.

(64/36) 

 



 كما يريد الواقفيوزع الوقف  
 
 

 السؤال
بعض الواقفَّي جيعل ريع الوقف يف األضاحي، والباقي يوزع على الورثة ابلتساوي، فهل هذا جائز، أم 

 يقسم الباقي حسب القسمة الشرعية؟
 

 اجلواب
بقدر إرثهم، فللذكر مثل حظ  يعمل بوصية الواقف، فإذا أخرجت األضحية وقال: الباقي للورثة

ال: ابلتساوي فيسوى بَّي الذكر واألنثى، وإذا قال: الباقي للورثة وسكت فيصح أن اإلنثيَّي، وإذا ق
 ُيسمى إراًث.

(64/37) 

 

 الوفاء ابلوعد املعلق
 
 

 السؤال
اختلفت أان وأحد اإلخوة على انقة هل هي لقحة أم ال، وقلت له: إن كانت لقحة فما يف بطنها فهو 

 ؟ت فهل يلزمين أن أعطيه ما أنتجتلك، أتكيداً مين على أهنا غري ذلك، فأنتج
 

 اجلواب
يف هذه احلال يكون وعدًا، واملسلم يفي مبا وعد، فإذا قال: إن كانت هذه الناقة حامالً فولدها لك، 

 فصارت حامالً فولدت فعليه أن يفي مبا وعده.

(64/38) 

 



 الشفاعة يف اترك الصالة
 
 

 السؤال
الصالة هتاوانً على أحاديث الشفاعة، وحديث صاحب ما هو رد العلماء الذين يرون تكفري اترك 

 لبه مثقال ذرة من إميان؟البطاقة، وأنه خيرج من النار من يف ق
 

 اجلواب
معلوم يف أحاديث الشفاعة أنه ال يشفع إال يف أهل التوحيد، أهل )ال إله إال هللا( وأهنم يعرفوهنم أبثر 

م أثر السجود، وهذا دليل على أهنم يصلون، فدل السجود، وحرم هللا على النار أن أتكل من ابن آد
شفاعتهم، وكذلك حديث البطاقة معلوم أن هذه البطاقة على أن من ال يصلي ال يُعرف فال تناله 

اليت فيها الشهاداتن حصلت من مؤمن موقن مصدق هبا تصديقاً يقينيًا، وهذا التصديق ال شك أنه 
)إال حبقها( فيكون بذلك من أهل )ال إله إال هللا( ومن  حيمله على العمل حبقها، لقوله يف احلديث:

 أداء الصالة.العاملَّي هبا، ومن العمل هبا 

(64/39) 

 

 هدااي املسئولَّي
 
 

 السؤال
 ما حكم اهلبة ألجل مصلحة، مثل أن يُعطي املوظف للمدير هدية؟

 
 اجلواب

ة منفعة عاجلة فال جيوز، وال ورد يف حديث: )هدااي العمال غلول( ، فإذا كان يقصد يف هذه اهلدي
 جيوز للمهدى إليه قبوهلا إذا خاف أهنا حتمله على أن يفعل منكرًا، أو يرتك واجبًا، أو ما أشبه ذلك.

(64/40) 



 

 بيان مىت يستقر املسافر ويكون له حكم املقيم
 
 

 السؤال
 السنن الرواتب؟قدمنا من الكويت حلضور دروس هذه الدورة، فهل نعترب مسافرين، وهل تسقط عنا 

 
 اجلواب

من استقر يف سكن مفروش مهيأ مكيف منور فال يقال إنه مسافر، بل له حكم املقيم، ولو ما أقام 
لد يف خيمة أو حتت إال يوماً أو يومَّي، ومن مل يستقر وبقي يف سيارته يتجول فيها، أو سكن خارج الب

 شجرة فله حكم املسافر ولو طالت مدته.

(64/41) 

 

 شد من حلق اللحية وكالمها معصيةالزان أ
 
 

 السؤال
 يقال: إنك تفيت أن حلق اللحية أشد من الزان، فهل هذا صحيح؟

 
 اجلواب

ما ذكرت ذلك، وال أتذكر أين أفتيت بذلك، وال شك أن الزان أقبح وأشد؛ ألن هللا رتب عليه عقوبة 
قال: إن حلق اللحى أشد منه، ويف  ، فال يوحداً زاجرًا، وحداً شديداً وهو الرجم أو اجللد والتغريب

 كل حال كالمها معصية.

(64/42) 

 



 وصية ملن خاف على نفسه االنتكاسة
 
 

 السؤال
أان شاب مستقيم حبمد هللا، ولكنين ال أستطيع املوازنة بَّي األعمال، فأحياانً أنشط للصيام فأصوم  

كاسة، فأسألك اي شيخ الدعاء يل، كثريًا، وأحياانً للصدقة ولغريها، مث يقول: أخشى أن أصاب ابالنت
 ومباذا توجهين؟

 
 اجلواب

واصلة األعمال الصاحلة، واحلرص على اإلكثار من النوافل ومالزمتها، وإذا كسلت أحياانً نوصيك مب
وعجزت عن الصيام أو عن الصدقة، أو كسلت وفاتتك سنة من السنن قبلية أو بعدية كالرواتب فال 

 ، وال يقال: إن هذه انتكاسة.لوم عليك؛ ألنك تركت مستحباً 

(64/43) 

 

 من خاف خروج وقت الصالة فليصل على أي حال تيسر له
 
 

 السؤال
كنا يف حافلة يف أايم احلج، وكنا يف وسط الزحام، وحان وقت صالة الفجر ومل نستطع التوقف، وبدأ 

ذه، وهل كان جيوز الوقت ابخلروج مث اتضح النور، فحينما توقفنا نزلت وصليت، فما حكم صاليت ه
 يف القبلة يل أن أصلي وأان جالس يف احلافلة، وما احلكم إذا كنت على غري وضوء، وما احلكم أيضاً 

 إذا مل نكن عليها، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب
نقول: إن الذين يف احلافلة كان إبمكاهنم أن يقفوا إذا حان الوقت يف زاوية من الطريق ويصلوا الصالة 

إن كان معهم ماء وإال تيمموا، فإذا قدر أهنم مل يستطيعوا أبن كان الطريق ضيقاً كما يف يف وقتها، ف



من عرفة إىل مزدلفة، أو أهنم ال يتمكنون لوجود سيارات عن اليمَّي وعن الشمال،  حالة االنصراف
إن مل فإذا خافوا أن خيرج الوقت صلوا، فإن قدروا على أن يصلوا قياماً بَّي الكراسي فعلوا ذلك، و 

و يقدروا صلوا على الكراسي ولو ابإلمياء ابلركوع والسجود، وإن قدروا على طهارة توضئوا وتطهروا أ
 تيمموا، وإن عجزوا فعلوا ما يستطيعونه ولو أن يتيمموا على كراسيهم.

(64/44) 

 

 يكون للواقف أجر ولو شاركه غريه فيه
 
 

 السؤال
 أحبك فيه، وأسأله أن ينفعين واحلاضرين بعلمك إنه ويل هذا أخ يقول: أشهد هللا سبحانه وتعاىل أين

بات قمت بطباعتها، مث جاءين بعض اإلخوة ذلك والقادر عليه، فضيلة الشيخ! كان لدي بعض الكتي
يرغبون بشرائها، فقلت هلم: أبيعكم إايها بنصف قيمة الطباعة على أن تكون وقفاً هلل تعاىل، وتوزع 

 هل يكتب يل وقفها وجزاكم هللا خريًا؟جماانً فوافقوا على ذلك، ف
 

 اجلواب
ألنك نويت إخراجها من لك أجر على طبعها ونشرها، ونستحب لك أن تطبع بثمنها مثلها؛ 

ننصحك أبن  -ولو اشرتطت على الذين اشرتوها أهنم يوقفوهنا-ماليتك، فثمنها الذي بعتها به 
 تشرتي مثلها، أو تطبع مثلها، وتكون وقفًا.

(64/45) 

 

 أنواع اهلبة
 
 

 السؤال



كيف اجلمع بَّي حديث: )الرجل أحق هبديته ما مل يثب عليها( وبَّي حديث: )العائد يف هبته  
 كالكلب( أفتوان مأجورين؟

 
 اجلواب

ة نوعان: هبة تربر، وهبة ثواب، فالذي أحق هببته هو الذي شرط عوضًا، وُتسمى هبة ذكران أن اهلب
 ليها، وأما إذا كانت هبة تربر فإنه ال جيوز له الرجوع فيها.الثواب، فهو أحق هبا ما مل يثب ع

(64/46) 

 

 حكم حجز األماكن يف املسجد
 
 

 السؤال
من ما حكم حجز املكان يف املسجد بكتاب أو مبفتاح أو بشيء آخر، سواء كان هذا املكان 

 ؟صفوف الصالة أو من صفوف طلب العلم عند املشايخ، نرجو التفصيل ابرك هللا فيكم
 

 اجلواب
إذا كان الذي حجز هذا املكان قريبًا، يعين: ذهب لقضاء حاجة، أو لتجديد وضوء فله ذلك، أو  

اء كان يف املسجد جالساً متكئاً على سارية يقرأ أو يذاكر أو يتعلم جاز له أن حيجز مكاانً سو 
يه فهو أحق به( للصالة أو لطلب العلم، وقد ورد فيه حديث: )إذا قام أحدكم من جملسه مث رجع إل

، وأما إذا حجز املكان وذهب لينام أو ذهب ليتجول يف األسواق لغري حاجة، أو ذهب إىل حمل 
 جتارته أو حرفته أو ما أشبه ذلك فال جيوز، وال حيق له احلجز واحلال هذه.

(64/47) 

 

 حكم اهلدية إىل املعلم أو الشيخ
 



 
 السؤال

مشاخيه هدية أو هبة، علماً أن هؤالء قد أحسنوا إليه و هل جيوز للطالب أن يقدم ألحد أساتذته 
ابلتعليم والرتبية، أفتوان مأجورين؛ ألن بعض اإلخوة قد قال بعدم جواز ذلك؛ ألنه يدخل يف الرشوة، 

 وجزاكم هللا خرياً؟
 

 اجلواب
ى إليك داملمنوع أن األستاذ واملدرس أيخذ اهلدية من الطالب إذا خاف أنه مييل معه، أي: أنه إذا أه

مالت نفسك معه، فتقدمه على غريه، وتتغاضى عن هفواته، وجترب نفسه، وتزيد يف درجاته، وتتساهل 
يف التصحيح معه وما أشبه ذلك مما تفضله به على غريه، ففي هذه احلال ال حيق للمدرس أن يقبل 

 من هذا، ولو أنه قد أحسن إليه، وال حيق للطالب أن يهدي له وهذا غرضه.
ا كان قد انتهى من الدراسة، وانتهى من هذه املدرسة، وجنح منها وعزم على أن ينتقل إىل ذوأما إ

جامعة أو إىل مدرسة أخرى فال مانع من أن يهدي إليهم هدااي مكافأة هلم، وأن يستضيفهم ويكرمهم 
، وهذا كأو يهديهم كتبًا، أو يهديهم أقالماً مثينة، أو ساعات، أو حقائب، أو كسوة، أو ما أشبه ذل

 من ابب رد اجلميل، يعين: رأى منهم حسن معاملة معه ومع غريه، فأراد مكافأهتم.

(64/48) 

 

 حكم هبة ما ال جيوز بيعه
 
 

 السؤال
 اتن أنه تصح هبة كل ما يصح بيعه، فهل تصح هبة ما ال جيوز بيعه ككلب الصيد وغريه؟ذكر امل

 
 اجلواب

لصحيح أنه جتوز هبته، ولكن ال يطلب مكافأة على ملا كان صاحبه الذي ميسكه أوىل بنفعه، فا
الصحيح، ومع ذلك إن كافأه جاز، ومما ال يصح بيعه وجتوز هبته أو املكافأة عليه عسب الفحل، 



فإنه ال جيوز بيعه، حلديث: )هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع عسب الفحل( ، واملراد ضرابه، 
للضراب والنزوان على اإلانث وطلبه إنسان لينزو على اإلانث فإذا كان عند إنسان ثور أو تيس معد 

مائة أو ألفاً أو عنده كبقر أو معز أو حنوه، فال جيوز أن يشرط ويقول: أعطيكه على أن تعطيين عنه 
حنو ذلك، لكن له أن يكافئه بعدما ينتهي من الضراب، ويقولون: إنه حيصل منه هزال وضعف بعد 

 وأن يعطيه مكافأة بدون شرط. ذلك، فله أن يرد اجلميل،

(64/49) 

 

 املطالب ابلدين بعد إسقاطه إذا مل يقبل املدين اإلسقاطحكم 
 
 

 السؤال
إذا رفض املدين أن يقبل إسقاط الدين عنه، وأصر على إرجاع الدين، فهل حيق للدائن أن يطالبه بعد 

 حَّي به؟
 

 اجلواب
، ئن، فإذا قال: أسقطت عنك الدين الذي يف ذمتكال يطالبه، وكثري من املدينَّي ال حيب مّنة الدا

فقال: ال أقبل؛ ألين ال أحتمل منتك، بل سوف أقضيك، فإذا قال: إين قد أسقطته، قال: ال أقبل 
صدقتك وال إسقاطك، فالدائن ال يطالبه، ولكن لو رده جاز قبوله، فإذا رده إليك جاز أن تقبله، 

 عن ملكيتك. ألنك ملا وهبته ومل يقل: قبلت، مل خيرج

(64/50) 

 

 حكم مكافأة أحد األوالد دون إخوته على عمل ما
 
 

 السؤال



 هل جيوز أن يكافئ الوالد ولده إذا جنح يف الدراسة تفضيالً على إخوته، أو إذا حفظ القرآن مثاًل؟
 

 اجلواب
ه أو أعطيه فإين أكافئجيوز ذلك تشجيعاً له، فإنه جيوز لألب أن يقول ألوالده: من حفظ منكم جزءاً 

ساعة مثاًل، أو قلماً مثينًا، أو حقيبة جديدة، تشجيعاً هلم، أو من جنح منكم أعطيته مكافأة على جده 
ونشاطه كذا وكذا، مكافأة له، ففي هذه احلالة جيوز ذلك، ويكون بذلك قد حثهم على املنافسة، وال 

 يكون هذا تفضيالً.

(64/51) 

 

 ن األعمالحكم األخذ من املرياث مقابل عمل م
 
 

 السؤال
رجل كان لوالده مزرعة كبرية، وكان هو يقوم عليها، وكذلك كان يقوم ابإلنفاق على والديه وأخواته، 

عط إخوانه منها إال شيئاً يسريًا، فهل هذا العمل وقرب موت والده قام بكتب هذه املزرعة له، ومل ي
 صحيح، وإذا كان غري صحيح فما هو العمل، أفتوان مأجورين؟

 
 اجلواب

كان عليهم أن يكافئوه على جهده وعلى نشاطه وعلى حفظه هلذه املزرعة يف حياة أبيه، أبن جيعلوا 
ا هذه املدة، ولكن حيث مل يتأكد من له نصيباً منها، كربع أو مخس مقابل تعبه؛ ألنه وقف نفسه عليه

ه فإهنم يعتربون آمثَّي إذا مل ذلك ومل يتثبت من أبيه ومل يفرض له أبوه شيئًا، وخبل إخوته أن يكافئو 
 يرض، وإذا رضي عنهم وساحمهم فال إمث.

(64/52) 

 



 حكم متلك االبن الكافر من مال أبيه املسلم
 
 

 السؤال
ذكرمت حفظكم هللا أن من شروط متلك االبن مللك أبيه أال يكون االبن مسلماً واألب كافرًا، فلو كان 

 ا يصح، وجزاكم هللا خريًا؟بن كافراً واألب مسلماً فهل هذالعكس اال
 

 اجلواب
أواًل: يتصور هذا فيما إذا كاان كافرين فأسلم األب وبقي االبن على كفره، أبن كان من أهل الذمة، 

ففي هذه احلال اإلسالم فرق بينهما، فال يتواراثن، وأما األخذ فعلى القاعدة أن اإلسالم فرق بينهما 
ُ  ب أن يتملك من مال ولده؛ وذلكفليس لأل ألنه ال والية له عليه، لقوله تعاىل: }َوَلْن جَيَْعَل اَّللن

 [ ، هذا مقتضى القاعدة.141لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنََّي َسِبياًل{ ]النساء:

(64/53) 

 

 حكم أخذ األجرة على تعليم القرآن والسنة
 
 

 السؤال
 هل جيوز أخذ األجر على تعليم القرآن والسنة النبوية؟

 
 اباجلو 

جيوز ذلك، وأما حديث سلمان فإنه كان متربعاً يف تعليمه ذلك املهاجر، وكان ذلك املهاجر أيضاً 
فقريًا، فكره له أن يبطل أجره أبخذ ذلك القوس، وإال فقد ورد: )إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب 

 خذ على تعليم القرآن وعلى تعليم السنة أجراً.هللا( فيجوز أن أي

(64/54) 



 

 عض األسباب املعينة على االستقامةب
 
 

 السؤال
أان شاب يف بداية طريقي إىل اهلداية واالستقامة، فكيف أقوي إمياين وأثبت على هداييت وال أفرت؟ 

 وكيف أكون يف ذمة هللا، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب
م وتقوي هنوصي الشباب املستقيمَّي أن حيرصوا على أسباب االستقامة، فمن األسباب اليت تثبت

إمياهنم تعلم العلم النافع، ومن من األسباب أيضاً كثرة األعمال الصاحلة، ولكن بقدر اجلهد، يعين: 
يتقرب إىل هللا ابلفرائض ومبا يتيسر من النوافل، ومن األسباب عدم تكليف النفس واملشقة عليها،  

ه ويشق عليها بكثرة الصيام سكما يف احلديث: )إن هللا ال ميل حىت متلوا( وكذلك أيضاً قد يكلف نف
وبكثرة القيام وبكثرة العبادات وابلتقلل من الشهوة ومن املباحات ويكون بذلك متسبباً أبن متل 

نفسه وتستثقل الطاعة، ويشبه مثل هذا ابملنبت الذي ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى، فعليه أن يرفق 
 الصحبة الذين يثبتونه ويشجعونه. ربنفسه وأال يكلفها فوق طاقتها، وعليه أيضاً أن خيتا

(64/55) 

 

 حكم اجلوائز اليت تؤخذ على املسابقات القرآنية والعلمية
 
 

 السؤال
ما حكم اجلوائز اليت تؤخذ على املسابقات القرآنية والعلمية، وكيف حيكم فيها مع ما ذكر من 

: )ال سبق إال يف الرتهيب يف أخذ مثل ذلك كما يف حديث سلمان، وكيف نوفق بَّي ذلك وحديث
 مأجورين؟ نصل أو خف أو حافر( أفتوان

 



 اجلواب
اجلوائز هذه تعترب جوائز تشجيعية ملن سبق إىل كذا أو ملن فعل كذا، كأن يقال مثاًل: من حفظ 

القرآن كله يعطى جائزة تشجيعاً له وحثاً لآلخرين، أو من حفظ من القرآن كذا فله كذا، وكذا من 
جائزة كذا وكذا، فهذه الصحيح، أو من حفظ مائة حديث أو ألفاً فله  حفظ السنة، أو من حفظ

جوائز مشروعة ألجل احلث على املسابقة، مع أن الفاعل جيب عليه احلرص على إخالص النية، وأن 
 الذي حيمله هو إرادة الثواب األخروي، وإمنا أيخذ هذا تقوية له، فال يكون هذا هو اهلدف.

صل أو خف أو حافر( فهذه قات اليت ورد فيها احلديث: )ال سبق إال يف نكذلك أيضاً عندان املساب
أيضاً تشجيعية، والنصل هو الرمي، واحلافر هو الفرس، واخلف هو اإلبل، فاملسابقة على هذه جيعل 
عليها سبق، والسبق هو اجلعل الذي جيعل عليها، فيجعل اجلعل على مثل هذه، وأما معىن احلديث 

ما ُيسمى بـ )البلوت( أو األلعاب اليت لنهي عن األشياء اليت فيها قمار كاأللعاب، و فإنه يريد بذلك ا
تلهي، مث أيخذون عنها عوضًا، فهذا قمار، وال يصح أخذه، وهذه ال ُتسمى سبقًا، يعين: اجلوائز، إمنا 

 ُتسمى تشجيعية.

(64/56) 

 

 األم تعدل بَّي أوالدها كاألب
 
 

 السؤال
 دل كاألب يف العطية بَّي أوالدها؟هل جيب على األم أن تع

 
 اجلواب

األم أحد األبوين، فإذا كان عندها مال وعندها ملك فإهنا تعدل بَّي أوالدها، وال تفضل إال اذا كان 
 هناك مربر للتفضيل.

(64/57) 

 



 الفرق بَّي الوصية والوقف
 
 

 السؤال
م الوصية، مبعىن: أنه ينظر هل إذا كان الفقهاء رمحهم هللا يقولون: إن الوقف بعد املوت حكمه حك

خيرج من الثلث أم ال، فهل هو أيضاً حكمه حكم الوصية يف إمكان الرجوع قبل املوت، أم أنه يلزم، 
 لنظر يف خروجه من الثلث فقط، وجزاكم هللا خريًا؟ويبقى ا

 
 اجلواب

ه قال: هذه الدار الوقف هو: إخراج شيء من ماله يف حياته ليبقى وينتفع به مع بقاء عينه، مبعىن أن
وقف، وغلتها تصرف على الفقراء أو على املساكَّي أو على الدعوة إىل هللا، مث يف مرض موته قال: 

، غلتها تصرف على املساجد أو على اجملاهدين، فالدار األوىل نفذت؛ ألهنا وهذه الدار أيضاً وقف
إذا مات وخرجت من الثلث نفذت؛ يف حالة الصحة، والدار الثانية ال تنفذ؛ ألهنا يف حالة املرض، ف

ألنه أصبح جائز التصرف يف الثلث، وإذا عاش وبرئ من ذلك املرض نفذت أيضًا، ولو كانت أكثر 
 نه يف حياته يصح له أن يتصرف، وأن خيرج من ماله ما يريد، ولو ماله كله.من الثلث؛ أل

(64/58) 

 

 حكم دفع الرشوة إذا مل خيرج احلق إال بدفعها
 
 

 السؤال
إذا دفع شخص الرشوة ملسئول لكي حيصل على حق له شرعي كان سيضيع ويُعطى ملن ال يستحقه 

هذا أمر قد عمت فيه البلوى يف بعض  إن مل يدفع الرشوة، فما حكم ذلك، أفتوان مأجورين، فإن
 البالد؟

 
 اجلواب



برشوة، وإذا مل ال شك أنه رشوة، ولكن ميكن أن يكون السائل يف بالد ال خترج منها احلقوق إال 
يدفعها بشيء فال خيرج حقه بل يضيع عليه ويؤكل، ويعطى لغريه، أو أيخذه أولئك املستولون، فكأنه 

فأما إذا كان غريه أحق منه فال جيوز له أن يدفع، صورة احلق يشرتي حقه الذي هو مستحق له، 
ئب، وإذا مل يدفع تلك الذي له: إذا كان له تركة عند ويل األمر، وهذه الرتكة يؤخذ عليها ضرا

الضرائب استويل عليها ومل خترج، ففي هذه احلال خيلصها ولو دفع هذه الضرائب، وكذلك لو كان له 
أو الوايل ال حيكم له إال إذا دفع له رشوة، وإال فيعرف أن صاحبها الذي دين على إنسان، والقاضي 

يل لصاحب احلق: ليس لك حق، فهذا عليه الدين سيدفع رشوة، وإذا دفع رشوة قال القاضي أو الوا
 إذا كان عادة متبعة ففي هذه احلال يدفعها ختليصاً حلقه إذا مل يظهر لغريه.

(64/59) 

 

 قضاء األوالد دين أبيهم بعد موته
 
 

 السؤال
 إذا مات األب وعليه دين فهل يلزم األوالد بتسديد هذا الدين عن أبيهم، أفتوان مأجورين؟

 
 اجلواب

وجب عليهم املبادرة بوفاء الدين عن أبيهم من تركته؛ ألن امليت معلق بدينه حىت تركة إذا كان له 
يقضى، وأما إذا مل يكن له تركة وكان له أوالد عندهم مال فإن عليهم أن يوفوا عن أبيهم، لقوله صلى 

ك لى أمهللا عليه وسلم للمرأة اليت قالت: )إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيِت لو كان ع
دين أكنت قاضيته؟ اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء( فدل على أهنم قد عرفوا أن الدين حق آلدمي 

 يقضيه ورثته، أو يقضيه أوالده إذا كانوا قادرين.

(64/60) 

 



 حكم أخذ اجلوائز واهلدااي التجارية
 
 

 السؤال
عبئة وقود السيارة بسعر وعند ت حيدث يف الوقت احلايل عند دخويل إىل حمطة الوقود أو ما أشبه ذلك،

 معَّي يعطونين هدية فما حكم أخذ هذه اهلدية، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
هذه تعترب دعاايت من أصحاب هذه احملالت، ويقصدون بذلك أن جيلبوا الناس إليهم، فيجعلون مثل 

يقول: إذا  -الً مث-طة هذه األشياء لتشتهر أماكنهم، أو شركاهتم، فيجعلون هذه اهلدااي، فصاحب احمل
اشرتى مين أحد مبائة أو مائتَّي فإين أعطيه كذا، وال شك أنه يضر أصحاب احملطات األخرى؛ ألن 
الناس أيتون إىل هذا، فيكون هذا ضررًا، فال جيوز لك أن تقصده ألجل هذا التخفيض، أو ألجل 

الونوش اليت  يت تسمىهذه اهلدية، كذلك أصحاب الورش يقولون ألصحاب السيارات الناقلة ال
تنقل: إذا أتيتنا بسيارة خربة فلك جائزة كذا كلما أتيتنا، فهو يتجاوز أكثر من ورشة ويذهب إىل تلك 

الورشة اليت تعطيه مائة أو مخسَّي، وال شك أيضاً أهنم ضروا أصحاب الورش األخرى، فيكون هذا 
الذي يقولون: من اشرتى منا  احملالتأيضاً شبيهاً أبخذ احلرام؛ ملا فيه من الضرر، وكذلك أصحاب 

بكذا أعطيناه جائزة قد تصل هذه اجلائزة إىل سيارة أو ما أشبهها، ففي هذه احلالة أيضاً يضرون 
أصحاب احملالت األخرى، فال جيوز ذلك واحلالة هذه، وال حيل هلم هذا، وإذا كنت تشرتي منهم 

هذه اجلائزة، وأما قصدهم ألجل  أن أتخذبكل حال، أو أوصلت هلم سيارتك ألهنم أقرب فال أبس 
 ذلك فإن فيه تشجيعهم على إضرار غريهم.

(64/61) 

 

 حكم صالة املسبل ووضوئه
 
 

 السؤال



 هذا صحيح؟ انتشرت أوراق يف بطالن صالة ووضوء املسبل، فهل
 

 اجلواب
إن وضوءه إذا توضأ املسلم وضوءاً صحيحاً  سليماً وكذلك صلى صالة كاملة فال جيوز أن يقال: 

ابطل وصالته ابطلة، إمنا تبطل فيما إذا أبطلها، والوضوء ال يبطله إال احلدث والناقض، والصالة ال 
 يبطلها إال ما يبطلها من النواقض واملبطالت.

بل يف سنن أيب داود، ولكن احلديث يف إسناده مقال، وإن ذكره النووي يف رايض فقد ورد يف املس
قال له: )ارجع فأعد وضوءك مرتَّي، مث قال: إنه مسبل، وإن هللا ال يقبل  الصاحلَّي، ويف احلديث أنه

صالة مسبل( وهذا احلديث الذي يف السنن فيه رجل ضعيف، وإن كان يروى حديثه لالعتبار، وبكل 
 ديث ال يقبل بكل حال، وإذا صح فإمنا هو زجر عن اإلسبال.حال فاحل

(64/62) 

 

 صيغة السالم على النيب يف التشهد
 
 

 السؤال
هل يقول املصلي يف التشهد: السالم عليك أيها النيب! أم يقول: السالم على النيب، وجزاكم هللا 

 خريًا؟
 

 اجلواب
الصحيح واملشهور أن يقول: السالم عليك أيها النيب! ولو مل يكن خطااًب، وذكر عن ابن مسعود 

د موته فنقول: السالم على ه، أما بعرواية أنه قال: )كنا نقول: السالم عليك أيها النيب يف حيات
 النيب( ولكن هذا مل يكن مشهورًا، والصحابة كلهم كانوا يقولون: السالم عليك أيها النيب!

(64/63) 

 



 الرجوع يف العطية والوصيةحكم 
 
 

 السؤال
 مل يتضح يل جواز الرجوع وعدمه يف العطية والوصية، فهل لك أن توضح ذلك؟

 
 اجلواب

الوصية فاإلنسان ما دام حياً فله أن يرجع عن وصيته، وله أن يرجع فيها؛ وذلك ألهنا أما الرجوع يف 
ائة، مث ندم وقال: ال تعطوه، فله ذلك، أو ال تلزم إال بعد املوت، فلو قال: إذا مت فأعطوا زيداً م

فيها قال: إذا مت فأعطوا زيداً هذه الشاه، مث قال: ال تعطوه؛ فالشاه يل وزيد ال حق له، فرجع 
 فيجوز له ذلك، فيجوز أن يرجع يف وصيته.

له  وأما العطية فيجوز أن يرجع فيها قبل أن يقبلها صاحبها، أما إذا قال: قبلتها فإهنا تثبت، وليس
 أن يرجع فيها إذا قبلها صاحبها وقبضها، وأما قبل القبض وقبل القبول فله أن يرجع.

(64/64) 

 

 ه دين ال يُعرف صاحبهبيان الواجب على ورثة من مات وعلي
 
 

 السؤال
امرأة ماتت وعليها ديون كثرية وال يعرف أصحاب الديون، وقد أعلنوا يف الصحف وغريها مطالبَّي 

 أبصحاب الديون ملراجعتهم فلم حيضر أحد، فما هو احلل؟
 

 اجلواب
لب أهنم ن يسأل ورثتها عمن كانت تتعامل معه، فإذا عرف أصحاب املعاملة فالغاعلى كل حال إما أ

يقولون: إن لفالن عليها كذا، ولفالن كذا وكذا، فمن عرفوا منهم أعطوه حقه، ومن جاءهم وقال: 
 إن يل ديناً وأثبت ذلك بوثيقة أو ببينة أو حلف عليه فعليهم الوفاء.



(64/65) 

 

 حكم بيع الولد من مال أبيه اجملنون من أجل عالجه
 
 

 السؤال
ن طويل، وقد عاجلته دون فائدة، وله أمالك، وأان ابنه الوحيد، فهل أيب يعاين من مرض اجلنون منذ زم

ماً أنين مل أبع شيئاً رغم ظرويف القاسية اليت أمر هبا جيوز يل أن أبيع من أمالكه عند حاجيت، عل
 وجزاكم هللا خرياً؟

 
 اجلواب

ان عالجه خيفف عنه جيوز إذا مل جتد ما تعاجله به إال من ماله كماشية أو عقار أو حنو ذلك، وإذا ك
 هذا املرض أو يزيله برقية أو أدوية معروفة فلك أن تعاجله.

(64/66) 

 

 دية قتل اخلطأ تكون على العاقلة
 
 

 السؤال
أحسن هللا إليكم، رجل تويف يف حادث، وتويف معه شخصان، وليس له تركة، فهل يلزم أوالده بدفع 

 ه صغار وحمتاجون؟دايهتم، مع العلم أن أوالد
 
 واباجل

يف هذه احلالة الدية تكون على العاقلة، فإذا كان القتل خطأ فالعاقلة تتحمل الدية، وتؤجل عليهم 
 ثالث سنَّي، كل سنة يدفعون ثلثها.



(64/67) 

 

 حكم توكيل أحد الورثة على حفظ الرتكة وتنميتها
 
 

 السؤال
أمالكاً عقارية كثرية، ومنذ وفاة حنن مثانية إخوة وثالث بنات، مع وجود الوالدة، وقد ترك لنا والدان 

الوالد منذ ثالث سنوات مل يتم تصفية اإلرث، لكن يتم توزيع األرابح ابلتساوي علينا، مع بقاء عَّي 
 ل فعلنا هذا صحيح؟هذه األمالك، علماً أين عينت من قبل بقية اإلخوة وكيالً على الورثة، فه

 
 اجلواب

نهم ويصفيها، فإن رضوا ابلشراكة فيما بينهم ووكلوا أحد كان الواجب إذا طلبوا القسمة أن يقسم بي
إخوهتم على أنه يتجر هلم أو ينمي أمواهلم ويعطونه أجرته على تعبه وعلى تصفيته وعلى عمله وعلى 

 هللا.مجعه للرتكة فلهم ذلك، وما فعلوه ال أبس به إن شاء 

(64/68) 

 

 الوصية لوارث ال متنعه من أخذ فرضه املفروض له
 
 
 لسؤالا

 إذا مسح الورثة ابلوصية لوارث، فهل يقتسم الباقي معهم بسهمه املفروض له؟
 

 اجلواب
 نعم؛ ال يسقط حقه من اإلرث، فإذا مسحوا مبا خصه به فالباقي هلم مجيعاً وهو معهم.

(64/69) 



 

 حكم توكيل الورثة أحدهم انظراً للوقف
 
 

 السؤال
ة على أحدهم، فهل جيوز ذلك دون الرجوع إىل احلاكم؟ وهل إذا مل حيدد الواقف انظرًا، واتفقت الورث

 للناظر أن أيخذ مقابل نظارته على الوقف؟
 

 اجلواب
ال أبس، واألصل أن الواقف يوكل واحداً عنده األهلية، فإذا مل يوكل وكان له أوالد جيوز أن يُوكل 

 واحداً منهم.

(64/70) 

 

 الوصية ال تنفذ إال بعد املوت
 
 

 السؤال
 ل علي قوهلم: ال يصح القبول قبل املوت، ويثبت امللك به بعد املوت؟أشك

 
 اجلواب

يعين: قبول الوصية؛ ألنه إذا أوصى لزيد بشاة، مث قال زيد: قبلت وهو حي، مث إن املوصي رجع 
 فيها، بطلت الوصية، أما إذا قال: قبلت بعد املوت ثبت امللك.

(64/71) 

 



 ه قبل موتهحكم قسمة املورث تركته على ورثت
 
 

 السؤال
قد يقوم بعض األشخاص بتوزيع ماله عند قرب أجله ويف مرضه على ورثته للرجل ضعف ما لألنثيَّي، 

 فهل ما يفعله هذا الرجل سليمًا؟
 

 اجلواب
يضر أبويه أو زوجته أو زوجاته وقسم بَّي أوالده وأعطى إذا مل يضر أحداً من الورثة فال أبس، فإذا مل 

 نثى سهماً فال حرج يف ذلك، كما لو أعطاهم وهو صحيح.الذكر سهمَّي واأل

(64/72) 

 

 حكم منع الورثة من املرياث إذا كانوا سيستخدمونه يف احلرام
 
 

 السؤال
إذا كان يل مال كثري وشركات كثرية، وكان يل أبناء أخ وأبناء أخت، وخشيت أن يقوموا ابستخدام 

 أحرمهم من املرياث؟ خدرات، فهلأموايل يف احملرمات والفسوق وامل
 

 اجلواب
الذين يرثون هم أوىل ابألخذ إذا كان ليس له أقارب، أما أوالد األخت فال يرثون؛ ألهنم من ذوي 

األرحام، وبكل حال ال حيرمهم حقهم، لكن يف حياته له أن يتصدق وله أن يوقف، وله يف حياته ويف 
وته أو قرب موته فليس له أن يضرهم، وأما بعد م صحته أن يعمر مساجد وقناطر وما أشبه ذلك،

 ولكن مع ذلك ينصحهم ويربيهم الرتبية الصاحلة، ويبَّي هلم حترمي ما يفعلونه من املخدرات وحنوها.

(64/73) 



 

 تقدير الوصية عند عدم إمكان حصرها
 
 

 السؤال
أرادوا ذلك رجل أوصى بثلث ماله، وماله كثري جدًا، فما استطاع الورثة أن حيصروا ثلث ماله، ولو 

 طويلة، ويكون يف ذلك ضرر على الورثة، وأتخر يف أخذ نصيبهم، فهل للورثة الحتاجوا إىل سنَّي
 تقدير الثلث وذلك بوضع جلنة تقدر الثلث، أفتوان مأجورين؟

 
 اجلواب

هلم ذلك، ولكن حيتاطون، فإذا قالوا: ميكن أن يكون الثلث عشرة ماليَّي ولكن حنتاط وجنعله مخسة 
 اج الثلث، وإخراج حق امليت.لبقية لنا؛ حىت ال يتأخر إخر عشر، وا

(64/74) 

 

 حكم إجازة بعض الورثة الوصية لوارث دون بعض
 
 

 السؤال
 إن أجاز الوصية لوارث بعض الورثة دون البعض اآلخر فما احلكم؟

 
 جلوابا

نت زايدة على إذا أجازها بعضهم صحت يف نصيبه، والذين مل جييزوها ال تصح يف نصيبهم، سواء كا
 الثلث أو وصية لوارث، فيؤخذ من نصيب الذين أجازوه وتقدر نسبتها.

(64/75) 

 



 ماذا يعمل املوسوس يف وضوئه
 
 

 السؤال
لوضوء أو عند الدخول يف الصالة أشعر خبروج قطرة من أحياانً بعد االنتهاء من التبول والبدء اب

ذا كنت يف صالة، وأذهب إىل إعادة وضوئي البول، وقد أتكدت من ذلك، فعند ذلك أقطع صاليت إ
والصالة، وأحياانً ال أعيد الصالة وال ألتفت لذلك، وقد أشغلين ذلك كثريًا، فما هو العمل، وجزاكم 

 هللا خريًا؟
 

 اجلواب
هذا إذا كان من الشباب أنه وسوسة وختيالت، فننصح بعدم االلتفات إىل ذلك، فبعد الغالب أن 

، والعادة أنه ينقطع أثر البول، وعالمة أنه وسوسة: كونه ال حيس به يف سائر التبول يستنجي ابملاء
قدر أوقاته، وإمنا حيس به إذا كان يف الصالة أو قرب الوضوء، أو ما أشبه ذلك، فيتخيل هذا، مث إذا 

أنه حقيقي اعترب من سلس البول، وسلس البول عذر يف أنه يصلي على حسب حاله ولو كان 
 يتقاطر.

 أعلم. وهللا
 واحلمد هلل رب العاملَّي، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعَّي.

(64/76) 

 

 [65شرح أخصر املختصرات ]

(65/1) 

 

 لقرَب( اآليةمعىن قوله تعاىل: )وإذا حضر القسمة أولو ا
 
 



 السؤال
طية منه، وجزاكم هللا كيف يعطى من حضر القسمة؟ وما حكم تعمد احلضور ملثل هذا؟ وما مقدار الع

 خريًا؟
 

 اجلواب
قد اختلف يف قوله تعاىل: }َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأْوُلوا اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكَُّي فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه{ 

[ حيث قيل: إهنا منسوخة، وقيل: إهنا على االستحباب، ومعىن ذلك: أنه على الذين 8ء:]النسا
ال وحضرهم بعض أقارهبم من املستضعفَّي وذوي احلاجة أن يعطوهم رزقاً من ذلك يقتسمون امل

املال، ال سيما إذا كان مطعومًا، مثل أن يقتسموا الطعام ابلصاع متراً أو حنطًة، أو حنو ذلك، أو 
هم أخ للميت أو ابن أٍخ من ذوي احلاجة، أو أيتيهم أحد من أقارهبم فيعطونه صاعاً أو صاعَّي حيضر 

 ما أشبه ذلك.أو 

(65/2) 

 

 م العصبات يف املرياثأقسا
 
 

 السؤال
 ما الفرق بَّي التعصيب مع الغري، والتعصيب ابلغري، والتعصيب ابلنفس.

 وجزاكم هللا خرياً؟
 

 اجلواب
ذكروا أن العصبة ثالثة أقسام: عصبة ابلنفس، وعصبة ابلغري، وعصبة مع الغري، فالعصبة ابلنفس  

: االبن، وابن االبن، واألب، واجلد، واإلخوة نسان يرث بنفسه، وهم الذكوركلهم ذكور، أي: أن اإل
وبنوهم، واألعمام وبنوهم، واملعتق، فهؤالء أحدهم يقرب نفسه، فهو الذي يرث، وهو الذي يعصب 

 نفسه.
وأما العصبة ابلغري ومع الغري فإهنن إانث، فالعصبة ابلغري: البنت يعصبها أخوها، وبنت االبن يعصبها 



درجتها، واألخت الشقيقة يعصبها أخوها الشقيق، واألخت من األب أخوها أو ابن عمها الذي يف 
 يعصبها األخ من األب إذا كان أبومها واحدًا.

ومعىن ذلك: أنه ينقلها من اإلرث ابلفرض إىل اإلرث ابلتعصيب، فبدل أن كانت البنات أيخذن 
لباقي ولو كان أقل من خذن الثلثَّي، بل يقتسمون االثلثَّي، فإذا كان معهن أخوهن أو إخوهتن فال أي

 الثلث، أو أقل من الثلثَّي أو حنو ذلك.
فمثاًل: ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وثالث بنات، فالبنات هلن الثلثان ولو عالت املسألة إىل ثالثة 

ن مخسة عشر، ولو كان معهن أخوهن هلا عالت املسألة، فبدل ما أيخذون ستة من ثالثة عشر أيخذو 
ابلتعصيب وُيسمى ابلنسبة لألخ تعصيباً ابلنفس، وألخواته البنات تعصيباً  من اثين عشر، ويرثون

 ابلغري.
وأما التعصيب مع الغري فمثاله: األخت إذا كانت مع البنت أو مع بنت االبن، أي: شقيقة األخت 

 .أو أخت ألب فإهنا ترث ما بقي من املال، وُيسمى هذا تعصيباً مع الغري

(65/3) 

 

 اخلالف يف التوارث ابإلسالم على اليد وااللتقاط وكوهنما من أهل الديوان
 
 

 السؤال
ذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل أن من أسباب اإلرث: اإلسالم على اليد، وااللتقاط، وكوهنما من 

 أهل الديوان، فما معىن هذا القيد؟ وهللا يرعاكم.
 
 

 اجلواب
، وفيها خالف قوي، يقول: إذا دعوت نصرانياً أو جموسياً وأسلم على يدك، هذه أدخلوها يف املوىل

مث مات وليس له وارث، وله أموال حبيث إنك أنت الذي تسببت يف هدايته فتعترب موىًل له فرتثه على 
 هذا القول؛ ألنه أسلم على يديك.
 والقول الثاين: أن ماله لبيت املال.



جد لقيط ليس له أب، كأوالد البغااي، فإذا ولدت البغي ألقت ولدها تقاط فمعىن ذلك: إذا و وأما االل
غالباً إما يف مسجٍد أو يف زاوية يف برية أو يف غري ذلك، فإذا التقطه إنسان ورابه فإذا مات وله مال 

 فهذا الذي التقطه ورابه أوىل مباله، وقيل: ماله لبيت املال.
ا كاان جيتمعان ويدوانن امسيهما حتت مسمًى واحد، فيكون الديوان، فاملراد أهنموأما كوهنما من أهل 

وهو -هذا دليالً على أخوهتما وُتسمى هذه أخوًة ابملؤاخاة، يعين: امسهما يف ديوان واحد، والصحيح 
 أهنما ال يتواراثن. -القول املشهور

(65/4) 

 

 ذكر اخلالف يف الرد على الزوج
 
 

 السؤال
ابلنصف إذا مل يكن هلا وارث إال هو، وهل يكون هذا النصف هل جيوز للمرأة أن توصي لزوجها 

 م هللا خريًا؟نصف املال أو نصف املال بعد فرضه؛ فإين مل أتبَّي كيفية القسمة، وجزاك
 

 اجلواب
إذا ماتت وليس هلا وارث إال الزوج فيأخذ نصف املال ابلفرض، ويبقى النصف اآلخر اختلف ملن 

زوجها؟ فأكثر العلماء يقولون: يصرف ألقارهبا ولو كانوا بعيدون، ولو يكون إذا مل يكن هلا وراث غري 
فإذا مل يوجد هلا أحٌد قريب فقيل: إن  إىل اجلد العاشر، ولو من القبيلة، أو لسيدها الذي أعتقها،

النصف الباقي لبيت املال، وقيل: إنه يرد على الزوج، ويسمى هذا الرد كما أمساه كثري من العلماء: 
 ى الزوجَّي، وأجازه بعضهم كـ شيخ اإلسالم، فعلى هذا القول أيخذ املال كله فرضاً وردًا.الرد عل

(65/5) 

 

 إرث األخ ألب مع األخت الشقيقة
 



 
 السؤال

 هل األخ من األب يُعصب األخت الشقيقة؟
 

 اجلواب
 ال يعصبها.

أخت شقيقة وأخ  مات ميٌت ولهبل هي أقوى منه وأقرب، وال يرث إال ما بقي بعد النصف، فإذا 
ألب، فالشقيقة أتخذ النصف كامالً فرضًا، والباقي أيخذه األخ من األب تعصيبًا، ولو قدران أنه ما 

 بقي إال قليل فليس له إال ما بقي.
فإذا كان عندان زوج وأخت شقيقة وأخ من األب فالزوج له النصف، والشقيقة هلا النصف، ويسقط 

 اب الفروض مجيع الرتكة.الستغراق أصحاألخ من األب؛ وذلك 

(65/6) 

 

 حكم مضارة الزوجة يف املرياث
 
 

 السؤال
رجٌل قسم تركته بَّي أبنائه وهو حٌي ومل يفرض لزوجته اليت ال تزال على قيد احلياة، فما حكم عمله 

 هذا؟
 

 اجلواب
ه يف نرى أن ترد القسمة، كما جاء يف قصة غيالن الثقفي يف عهد عمر ملا طال عمره قسنم أموال

)لرتاجعن نساءك،  حياته على أوالده، وطلق نساءه؛ حىت ال يرثن، فجيء به إىل عمر فقال:
 ولتسرتجعن أموالك، أو ألمرن بقربك أن يرجم( .

 أي: أنه ما فعل ذلك إال ليحرم زوجاته.



يرتك فإذا كانت زوجته يف ذمته فال حيرمها من حقها السيما إذا كان كبرياً مرتقباً للموت، فعليه أن 
 صد من ذلك إال حرمان الزوجة.املال حىت يقسم قسمًة شرعية، أما فعله هذا فيعترب ظلمًا؛ ألنه ما ق

(65/7) 

 

 حكم تبيَّي اخلاطب ألهل املرأة أنه مريض ابلسكري
 
 

 السؤال
رجٌل مصاب مبرض السكري ويريد الزواج، فهل جيب عليه أن خيرب من يريد الزواج منهم، وجزاكم هللا 

 ؟خرياً 
 

 اجلواب
إذا كان هذا املرض ال يعوقه عن االستمتاع وال يعوقه أيضاً عن اإلجناب فال يلزمه اإلخبار، أما إذا  

ن يف التقارير أنه ال حيصل منه اإلجناب، أو ال حيصل منه كمال االستمتاع فالبد أنه يبَّي أمره كا
 للزوجة.

 كما يقولون، بل هذا ليس بصحيح.وكذلك أيضاً ليس هو مرضاً وراثيًا، أو أنه ينتقل ويعدي  

(65/8) 

 

 حكم ضرب الطبل أو الدف للنساء يف األعراس
 
 

 السؤال
تقام يف بعض األعراس عند النساء ما تسمى بضاربة الطبل أو الدف، فهل جيوز أن تذهب نساؤان إىل 

 مثل هذه األعراس، وجزاكم هللا خريًا؟
 



 اجلواب
كون مندواًب، كما ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )أعلنوا الضرب ابلدف جائٌز يف األعراس، وقد ي

قال: )فرق ما بَّي النكاح والسفاح الضرب ابلدف( ، ولعل النكاح، واضربوا عليه ابلدف( ، و 
 السبب فيه إظهار الفرح والسرور.

ال حيل، وأما إذا كان معه طبول أو أصوات موسيقية أو أغاٍن ماجنة، أو تغنٌج وأهازيج وحنو ذلك مما 
 فننصح بعدم حضوره للنساء.

(65/9) 

 

 اجلمع بَّي حديث: )ال عدوى وال طرية( وحديث: )وفر من اجملذوم فرارك من األسد(
 
 

 السؤال
كيف جنمع بَّي قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال عدوى وال طرية( وبَّي قوله: )وفر من اجملذوم 

 فرارك من األسد( ؟
 

 اجلواب
العرب تعتقده من أن األمراض تعدي قوله: )ال عدوى وال طرية( ، انٍف ملا كانت  مجعوا بينهما أبن

 بطبعها، فإهنم كانوا يعتقدون أن املرض بطبيعته يعدي.
فبَّي صلى هللا عليه وسلم أنه ال ينتقل إال إبذن هللا، وقد جعل هللا تعاىل املخالطة سببًا، ولكن ليست 

أبال يُورد ممرٌض ع ذلك ال تنتقل األمراض، فنهى عن املخالطة، سبباً أكيدًا، فقد حيصل االختالط وم
على مصح، فـ: )فر من اجملذوم فرارك من األسد( خمافة أن يصيبه مرٌض، فيعتقد صحة العدوى، وأهنا  

 كما يقول اجلاهليون تعدي بطبيعتها.

(65/10) 

 



 فقاتاحلقوق املتعلقة بعَّي الرتكة، وبيان ما يُقّدم من حقوق امليت والن
 
 

 السؤال
أشكل علين متثيل الفقهاء رمحهم هللا تعاىل ابحلقوق املتعلقة بعَّي الرتكة أبرش جناية العبد املتعلق 

 برقبته، فآمل منكم توضيح ذلك؟
 

 اجلواب
 يت وله تركة: فأواًل: يبدأ بتجهيز امليت، كأجرة احلفر، والغسل، ومثن الكفن واحلنوط.إذا مات امل

 تعلقة بعَّي الرتكة.اثنيًا: احلقوق امل
مثاله: إذا رهن إنسان بيتاً بدين، فهو أحق به حىت أيخذ دينه، أو رهن سيفاً من الرتكة فهو أحق 

 بثمنه، فإذا استوىف دينه فالبقية بَّي الورثة.
 فقهاء ميثلون أبرش اجلناية على العبد؛ ألن الرق كان كثرياً يف زماهنم.وال

فقدر  -أي: جرحه يف رأسه-مملوك، وهذا العبد قد شج إنساانً  مثال ذلك: إذا كان يف الرتكة عبد
جرحه خبمٍس من اإلبل، وقطع إصبع إنسان آخر فقدر اإلصبع بعشر من اإلبل، فهذه تكون مخسة 

دة ومنها هذا العبد، فيقدم صاحب الشجة وصاحب اإلصبع يف قيمة العبد، عشر، والرتكة موجو 
أرش اإلصبع، مقدمة على بقية أصحاب الديون؛ ألن أرشهم فيباع العبد ويؤخذ منه أرش الشجة، و 

تعلق برقبة هذا العبد، فهم أوىل بثمنه، فإن أوفاهم مثنه وإال فهم يف بقية املال مثل بقية الغرماء، وإذا 
بعشرين ألفًا، وقيمة العبد عشرة آالف فتأخذ العشرة اآلالف والعشرة  -مثالً -لشجاج قدرت ا

ىل بقية املال ويتحاصون مع الغرماء، أي: يقتسمون املال هم والغرماء، فإن الباقية يرجعون فيها إ
 أوفاهم وإال فال شيء هلم.

(65/11) 

 

 املذي الذي ينقض الوضوء
 
 



 السؤال
أحس أحياانً خبروج مذي قليل جداً بعد التفكري أو التقبيل لزوجيت، فهل ينقض الوضوء هذا املذي 

يلزمين إعادة تلك الصالة، وجزاكم أحياانً إال يف أثناء الصالة، وهل اليسري، مع العلم أبنه ال خيرج 
 هللا خريًا؟

 
 اجلواب

إذا كنت ال حتس برطوبته على فخذيك أو يف ثوبك فال تقطع الصالة، فمجرد اإلحساس من غري أن 
حتس برطوبته خارجاً ال يضر، وقد يكون قطع الصالة يشق عليك ويكلفك فال حرج أبن تستمر يف 

 تك.صال
يف الصالة، وكان ذلك بسبب منك، أي: بسبب مداعبة أو تقبيل أو وأما إذا تيقنت أنه خرج وأنت 

 ضم أو حنو ذلك، فإنه يبطل الوضوء.

(65/12) 

 

 من شروط التوبة إرجاع احلقوق إىل أصحاهبا
 
 

 السؤال
رد من غري أن رجٌل سرق مث اتب، وهو اآلن يريد أن يرد ما سرقه إىل صاحبه، فهل جيوز له أن ي

 ال، أو ما احلل يف ذلك؟يعرف صاحب امل
 

 اجلواب
البد أن يرد املال إىل أصحابه الذين ُأخذ منهم سرقًة أو اختالساً أو حنو ذلك، فإن كان يعرفهم 

أوصله إليهم أبي وسيلة ولو بواسطة، أبن يعطيه ولد أحدهم ويقول: أعط هذا أابك فإنه من نصيبه، 
ه مال له عندي أو ما أشبه ذلك، وال تربأ ذمته ويقول: أوصله إىل فالن فإن أو يعطيه أحد أصدقائه

 إال إبيصاله، فإن جهلهم تصدق به عنهم.

(65/13) 



 

 حكم بنت العمة من الرضاع
 
 

 السؤال
 ن؟ابنٌة رضعت من عميت، فهل يكون والدي خاٌل هلا وحيق له السالم عليها، أفتوان مأجوري

 
 اجلواب

لعامة قد تطلق على زوجة األب، فإن كان يريد زوجة أبيه اعتربت أخته، أي: أن كلمة العمة عند ا
هذه اليت رضعت من زوجة أبيه تكون قد رضعت من لنب أبيه فتكون أخته، فإذا كانت أخته كانت 

 عمة أوالده.
وبنت م عليه، بل تكون ابنة عمته، أما إذا أراد أهنا رضعت من عمته اليت هي أخت أبيه، فإهنا ال حتر 
 عمته حتل له كابنة عمه، حيل له أن يتزوج بنت عمته كابنة عمه.

(65/14) 

 

 حكم حبس الكتب املوقوفة
 
 

 السؤال
جل، ولكن قد مير عليها عدة سنوات ومل نقرأ فيها، حنصل أحياانً على بعض الكتب املوقوفة هلل عز و 

 ا ملن يستفيد منها؟فهل جيوز لنا أن نرتكها حىت حنتاج إليها، أم جيب علينا إخراجه
 

 اجلواب
نظراً لكثرة الكتب وتيسرها يف هذه األزمنة وأصبحت متوفرًة يف املكتبات اخلريية ويف املكتبات 

بحت موقوفة، وكثر الذين يطبعوهنا ويوقفوهنا، نقول: إن العامة، وكذلك املكتبات اخلاصة، وأص
ا فال حتبسها عندك، بل أعطها ملن وجدت من هو حباجٍة إىل هذه الكتب املوقوفة وسوف يقرأ فيه



 يستفيدون منها، حيث إنك تذكر أنه قد أييت عليك عدة سنوات ما فتشت فيها كتاابً.
 أن حتبسها حىت حتتاج إليها ولو يف العمر مرة. فأما إذا كان اآلخرون عندهم أمثاهلا فال حرج

(65/15) 

 

 حكم البيع والشراء جبانب املسجد
 
 

 السؤال
 م حترمون البيع والشراء من الباعة الذين يبيعون خارج املسجد؟هل صحيح أنك

 
 اجلواب

 حيرم ذلك إذا أقيمت الصالة أو تضايق الوقت، فيحرم أن يبيع أو أن يُبتاع منهم.
 أما قبل اإلقامة فال حيرم ذلك.

 .قدمة الصالةولكن على كل حال الواجب أهنم ال يشتغلون بعد األذان، بل يتفرغون للصالة، ومل

(65/16) 

 

 يط والدعي وولد الزىن ال يرثوناللق
 
 

 السؤال
 تويف عٌم يل وترك إراًث، وكان له بنٌت وزوجة وابٌن غري شرعي، فهل لوالدي حٌق يف هذا اإلرث؟

 
 اجلواب

 كأنه يقول: إن هذا االبن إما أنه لقيط، أي: تبناه وإما أنه ولٌد له من امرأة زىن هبا.
عي، وال ابن املزين هبا، ال يرث من الزاين، ففي هذه اللقيط، وال الد وعلى كل حال ال يرث هذا



احلال يكون بقية املال بعد البنات وبعد الزوجة للعاصب الذي هو ابن العم أو العم، أو ابن األخ، 
 يعين: األقرب من العصبة.

(65/17) 

 

 بيان الوقت الذي يقسم فيه اإلرث
 
 

 السؤال
حال وفاة امليت، أم إبقاؤه وصرف األرابح السنوية على الورثة إذا   ما هو األفضل: تقسيم اإلرث

 كانت بعض هذه األموال مؤجرة؟
 

 اجلواب
األوىل تقسيمه إذا طلبوا القسمة، لكن إذا كان هناك أطفاٌل قاصرون فنرى عدم التقسيم بينهم، بل 

يتصرف يف ماهلم ويتجر به  فق عليهم، وعليه مع ذلك أنيرتك الذي هلم مجيعاً عند وكيلهم ووليهم لين
 حىت ال أتكله الصدقات والنفقات والزكاة.

(65/18) 

 

 حكم منحة الوالد لبعض أوالده دون اآلخرين
 
 

 السؤال
قبل وفاة والدي منحين قطعة أرض مقابل خدميت له، وقمت ببيعها على أحد إخويت وتصرفت 

 ؟بثمنها، فهل حتق يل هذه املنحة من والدي، أفتوان مأجورين
 
 واباجل



ذكر العلماء أنه ال جيوز للوالد أن يفضل أحد أوالده، لكن إذا فعل ذلك ومات قبل أن يسوي بينهم 
ثبتت واستقرت على ما هي عليه، وحيث إنه قد تويف وأنك قد تصرفت فيها قبل وفاته أو بعد وفاته 

 فنرى أهنا استقرت ملكاً لك.

(65/19) 

 

 ء من اإلرثحكم ختصيص الذكور دون اإلانث بشي
 
 

 السؤال
منحنا والدان قبل وفاته حنن األوالد فلالً سكنية من دون البنات، فهل حتسب هذه املساكن ضمن 

 مع البنات، أم تكون مستقلة عن حق الورثة، وجزاكم هللا خرياً؟ اإلرث ابلتساوي
 

 اجلواب
الذكور من هذه املنح كان الواجب على الوالد أن يسوي بَّي أوالده، فيعطي اإلانث نصف ما يعطي 

 وحنوها، ولكن قد ذكران أنه جيوز التفضيل ملربر ولسبب من األسباب اليت ذكرها العلماء.
ه قد مات وقد ُتصرف فيها أو قبضت فعلى ما ذكر الفقهاء أهنا تثبت، وال وعلى كل حال وحيث إن

 يرجعون فيها، وليس لإلانث شيٌء منها.

(65/20) 

 

 صيةحكم وجود شاهدين يف الو 
 
 

 السؤال
هل يشرتط يف الوصية املكتوبة وجود شاهدين فيها، وإن وجدت وصية مكتوبة بدون شاهدين، فهل 

 متضى أم ال؟



 
 اجلواب

األوىل أن يكون عليها شاهدان، لكن إذا كانت خبط يده املعروف ووجدت يف حقائبه أو يف حفائظه 
 هذا خطه. إذا عرفوا أن ُعمل هبا إذا مل أيِت ما ينسخها وإن مل يكن فيها شهود؛

(65/21) 

 

 من هلك عن أب وأم وزوج وأخ ألم
 
 

 السؤال
هلك هالك عن أٍب وأم وزوٍج وأخ ألم، هل تُعد املسألة عمرية؛ وذلك لسقوط األخ ألم أم ال؛ 

 وذلك ألنه حيجب األم، نرجو اإليضاح وهللا يرعاكم؟
 

 اجلواب
انوا ال يرثون فإهنم حيجبون األم، فأخوان من أم، أو أخ إذا قلنا: إنه إذا وجد اثنان من اإلخوة ولو ك

 ن أم وأخ من أب حيجبون األم، سواء كانوا وارثَّي أو حمجوبَّي ابألب.وأخت من أم، أو أخ م
 ففي هذه احلال اجلمهور على أهنم ال يرثون وحيجبون ابألب، ومع ذلك حيجبون األم حجب نقصان.

(65/22) 

 

 من هلك عن بنت وابن ابن
 
 

 السؤال
إذا مات امليت عن بنٍت وابن ابن، هل أيخذ ابن االبن السدس تكملة الثلثَّي، أم أيخذ الباقي 

 تعصيبًا، وجزاكم هللا خريًا؟



 
 اجلواب

أيخذ الباقي تعصيبًا؛ ألنه لو مل يكن إال هو فيأخذ املال كله، فالبنت أتخذ النصف ألهنا أقرب، 
 ذكر.والباقي ألوىل رجل ذكر، وهو أوىل رجل 

(65/23) 

 

 معىن قول الفرضيَّي: )من أدىل أبنثى(
 
 

 السؤال
 ذكرمت قولكم: )يدلون أبنثى( ، فما معىن هذا الكالم؟

 
 اجلواب

 أي: أهنا واسطتهم، فاإلدالء مبعىن التوسط.
فواسطة اإلخوة من األم، األم؛ فهي اليت قربتهم، ومع ذلك ورثوا، فقوهلم: )أدلوا أبنثى( أي: توسطوا 

ة أم األم واسطتها األم، ومع ذلك وورثوا، وبقية الذين يدلون إبانث ال يرثون إال أم األم، فاجلدهبا 
 ترث، ولكنها تسقطها األم.

مثاًل: أوالد األخت، األخت ترث وأوالدها ذكوراً وإاناثً ال يرثون؛ ألن واسطتهم األخت وهي أنثى، 
؛ ألن واسطتهم أنثى، فكل من كان واسطته وكذلك أوالد البنت، ابن البنت وبنت البنت ال يرثون

 سُتثين.أنثى ال يرث، إال من ا

(65/24) 

 

 معىن قيام احلجة على الكافر
 
 



 السؤال
هناك من يقول: إن الكفار من اليهود والنصارى واجملوس ال يستوجبون دخول النار بعد موهتم إال إذا 

ا ال يدخلون النار إال بعد فهم احلجة، فهل هذمسعوا القرآن أو السنة، أو شيئاً من احلجج العقلية، و 
 صحيح؟

 
 اجلواب

هلل احلجة على خلقه، فليس هناك أحٌد إال وقد قامت عليه احلجة، سواء ابلعقل أو ابلنقل، وال شك 
أن هؤالء الكفار سواء كانوا يهوداً أو نصارى أو جموساً أو وثنيَّي وحنوهم، كلهم قد قامت عليهم 

ذين قامت عليهم احلجة يعذبون إذا  سل إليهم وإما ببقااي دين الرسل قبلهم، فالاحلجة، إما ببعث الر 
كفروا وأصروا، والذين مل تقم عليهم احلجة ميتحنون يف اآلخرة، والذين مل تبلغهم الشريعة كأهل الفرتة 

ميتثل  ميتحنون يف اآلخرة، فمنهم من ميتثل عند االمتحان أمر هللا فيكون من أهل اجلنة، ومنهم من ال
 فيعصي أمر هللا فيكون من أهل النار.

ِبََّي  وجتدون األحاديث يف ذلك يف تفسري ابن كثري عند قوله تعاىل يف سورة اإلسراء: }َوَما ُكننا ُمَعذِّ
َعَث َرُسواًل{ ]اإلسراء:  [ .15َحىتن نـَبـْ

(65/25) 

 

 قضاء ترديد األذان بعد االنتهاء منه
 
 

 السؤال
 األذان بعد االنتهاء، وجزاكم هللا خريًا؟هل جيوز قضاء ترديد 

 
 اجلواب

من السنن فعليه  ال أبس بذلك؛ ألنه من ابب التدارك، فإذا كان اإلنسان مشغوالً ففات عليه شيءٌ 
 أن يبادر بقضاء ما فاته، سواء قضاء األذان أو قضاء السنن الرواتب إذا فاتت، أو ما أشبه ذلك.

(65/26) 



 

 خبدمتك( حكم قول: )شرفين هللا
 
 

 السؤال
 )شرفين هللا خبدمتك( هذه اللفظة انتشرت، فما رأي فضيلتكم فيها؟

 
 اجلواب

 شك أهنا قد تكون صحيحة وقد تكون غري كلمٌة يستعملها ويتساهل فيها بعض الناس، وال
 صحيحة.

 أجر. وال شك أن خدمة أولياء هللا والصاحلَّي من عباده أهنا فضيلة وفيها أجر، فمن ُشرف هبا فله
 وأما خدمة من ليسوا مثلهم فليس فيها شرف، بل إما أن تكون عادية مباحة أو تكون حمرمة.

(65/27) 

 

 حكم زايرة النساء لقرب النيب صلى هللا عليه وسلم
 
 

 السؤال
 ما حكم من زار قرب النيب صلى هللا عليه وسلم من النساء؟

 
 جلوابا

مبا يف ذلك قرب النيب صلى هللا عليه وسلم، وقرب صاحبيه،  وردت األدلة يف حترمي زايرة النساء للقبور
فاألصل أن النساء ال يزرن القبور؛ لئال يدخلن يف اللعن؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )لعن هللا 

 زوارات القبور( ، وهذا يدل على التحرمي؛ ألن اللعن يدل على التحرمي.

(65/28) 



 

 نصيحة ملن ال يستطيع الزواج
 
 

 السؤال
ويت حىت يف الدروس العلمية، وال أستطيع الزواج، حيث أان شاٌب ال أمسع عن الزواج إال وتزداد شه

 إنين ما زلت طالبًا، وال أستطيع النفقة على زوجيت، فبماذا تنصحونين مع أنين أصوم، ولكنه ال ينفع؟
 

 اجلواب
البدين، فغالباً أنه  ننصحك أبن تكثر من األعمال اليت تضعف شهوتك، مثل االحرتاف، والعمل

اف الشهوة، فإذا كان اإلنسان حيرتف حيفر حيرث حيمل أمحاالً ثقيلة ميشي مشياً يكون له أتثري يف إضع
 طويالً جيوع يظمأ فإن ذلك من أسباب إضعاف الشهوة.

مث احرص على أن تعف نفسك ابلنكاح احلالل، احرص على أنك تتكسب وتطلب من املال 
 ، حىت تزول عنك هذه احلدة.اً إىل أن جتد ما تتعفف به وما تدفعه صداقاً ابحرتافك وعملك بدني

(65/29) 

 

 د النساءحتذير أولياء األمور من الفتنة والتربج عن
 
 

 السؤال
ما رأي فضيلتكم يف أغلب الزواجات اآلن واحتوائها على منكر عظيم، بل إهنم يف زايدة، وهللا 

اً من الشباب املستقيمَّي زوجاهتم على هذه الكيفية ابلنسبة املستعان، واملالحظ اي شيخ! أن كثري 
النساء، وأان ال شأن يل، مع أنه للبسها يف الزواج وغريها من املنكرات، ويقول واحد منهم: هذا عند 

 من املساعدين على هذا املنكر بضعف شخصيته ومباله الذي يدفعه، فهل من كلمة هلؤالء؟
 

 اجلواب



ساء والرجال، فعلى الرجال أولياء األمور اآلابء واإلخوة واألزواج أن حيرصوا الواجب هاهنا على الن
الفساد، سواٌء يف اللباس أو يف األعمال على استقامة نسائهم، وعلى ردهن عن أسباب الشر و 

األخرى، فالرجل مسئوٌل عن زوجته وعن نسائه، قال تعاىل: }الّرَِجاُل قـَوناُموَن َعَلى النَِّساِء{ 
من اخلروج إىل األماكن اليت يكثر  -مثالً -[ ، أي: أن الرجل قائم عليها، فال ميكنها 34اء:]النس

ء أو مقاربتهن، أو يكثر فيها وجود الشباب املنحرف الذين فيها الزحام واحتكاك الرجال ابلنسا
حىت ال  حيصل منهم غمٌز أو معاكسة أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً اخلروج إىل املنتدايت أو املالهي

 حيصل شيٌء من التربج والسفور والعري ومشاهدة العراة، وما أشبه ذلك.
يت يعملن يف وجوههن أعماالً تلفت األنظار، سواء من وأيضاً األعمال البدنية، فالكثري من النساء الال

به اللباس أو غريه، تعمل ما يسمى ابملكياج، أو حتمري الشفتَّي، أو توسعة فتحات النقاب، أو ما أش
ذلك، وكذلك أيضاً إظهارها لزينتها إذا كان عليها حلٌي، كأسورة يف ذراعها، وقد خترج ذراعها 

 فإذا أبدته مع بياض أو محرٍة زائدة كان ذلك من الفتنة.وساعدها وفيه خواتيم وأسورة، 
ىل فال شك أن الواجب على األولياء أن أيخذوا على أيدي من حتت واليتهم، كذلك أيضاً ابلنسبة إ
األمهات فعليهن مسئولية عن بناهتن أال يتربجن تربج اجلاهلية األوىل، وإذا اضطرت إىل أن خترج 

 تكون سبباً يف فتنة نفسها أو االفتتان هبا.خرجت حمتشمة، متسرتة؛ لئال 

(65/30) 

 

 ة صفوف النساء يف صالة اجلماعةكيفي
 
 

 السؤال
مد هللا عز وجل، ولكن نالحظ عليهن عدم تقول: حيضر دروس هذه الدورة كثري من النساء حب

االهتمام ابلصفوف أثناء الصالة، فتصف كل اثنتَّي مع بعضهن، ويرتكن مسافًة بَّي بعضهن، فهل من  
من املسجد، أو يقفن يف وسط املسجد  كلمة هلؤالء؟ وهل على النساء أن يقفن يف جهة واحدة

 خلف اإلمام، وجزاكم هللا خرياً؟
 

 اجلواب



اء كصفوف الرجال، وكانوا يستحبون أن تصف املرأة أول ما أتيت يف الصفوف املتأخرة صفوف النس
قرب املقدم من -حلديث: )خري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا( ، وكان السبب قربه من الرجال 

ولكن لوجود وصول الصوت مع وجود احلواجز املنيعة اليت ال حيصل معها احتكاك  -لصفوف الرجا
 ط أو تقارب تصبح صفوف النساء أوهلا أفضلها، أي: املقدم.أو اختال

فعليهن أن يبدأن ابلصف املقدم، وأن يكون الصف من الوسط كصفوف الرجال، أي: من حماذاة 
يس هلن التفرق وأن يدعن ُفرجاً أو صفوفاً متباعدة، فمن اإلمام مث يكملن الصفوف األول فاألول، ول

ا أن تقوم وحدها؛ حلديث مليكة جدة أنس ملا صلوا قامت يف صف خصائص النساء أن املرأة جيوز هل
 وحدها، وهذا يدل على أن املرأة جيوز هلا أن تصف وحدها، ولو مل يصف معها غريها.

(65/31) 

 

 حكم بيع املدبنر
 
 

 السؤال
 أمل يرد هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع املُدنبر، وجزاكم هللا خريًا؟

 
 اجلواب

بر، ففي حديث جابر: )أن رجالً أعتق عبداً له عن دبر، مل يكن له ابع  النيب صلى هللا عليه وسلم املدن
هللا عليه وسلم: من يشرتيه مين؟ فاشرتاه نعيم النحام بثمامنائة درهم، فدفعها  غريه، فقال النيب صلى

 إليه، وقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها( .
 ومل يكن هناك هني عن بيع املدنبر. -عرفه جابر -أول  يقول جابر: عبداً حبشياً مات عام

(65/32) 

 

 تعريف املدبنر
 



 
 السؤال

 ما هو تعريف املكاتب واملُدنبر، جزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
املدنبر هو الذي يقول له سيده: إذا مت فأنت حر بعد مويت، أو أعتقتك عن دبر، مسي بذلك ألنه 

بر ام، وددبر حياته ابالستخد بر موته ابألجر، فهذا سبب تسميته، مث إنه جيوز بيعه كما مسعنا، واملدن
إذا مات سيده أعتق، ولكن يعتق من الثلث، فإذا خرج من الثلث عتق، وإن مل خيرج عتق منه بقدر 

 الثلث.

(65/33) 

 

 استخدام املبعض من العبيد
 
 

 السؤال
دمها بنفس استعمال العبد واألمة غري املعتق هل يكون استعمال العبد واألمة الذي عتق جزء من أح

 جزء منه؟
 

 اجلواب
منه أصبح مبعضاً فال جيوز استخدامه إال بقدر جزئه، فلو أن عبداً مملوكاً بَّي ثالثة إذا عتق جزء 

فأعتق أحدهم نصيبه وهو الثلث، واآلخران مل يعتقا، والذي أعتق مل يقدر على ختليصه فأصبح ثلثه 
ًا، فال جيوز ًا، فإنه يشتغل وحيرتف لنفسه يومًا، وخيدم سيده هذا يوماً وخيدم اآلخر يومحراً وثلثاه رقيق

هلما أن يستخدماه طوال الزمان، فليس هلما إال ثلثا خدمته، فيومه الذي هو خيدم نفسه له أن 
 يتكسب، سواء يف التجارة أو يف حرفٍة أو يف غريها.

(65/34) 



 

 صية للعبدالفرق بَّي الوصية ابلعتق والو 
 
 

 السؤال
 أشكل علين قولكم: )الوصية ابلعتق( والفرق بينها وبَّي الوصية للعبد؟

 
 اجلواب

الوصية ابلعتق إذا قال: إذا مُت فعبدي حر، فهذه وصيٌة ابلعتق، ويف هذه احلال ال يعتق إال إذا خرج 
 من الثلث، فتعترب وصية.

ربع تركيت، ففي هذه احلال عبدي ثلث تركيت أو  وأما الوصية للعبد، فهو إذا قال: إذا مُت فأعطوا
العبد مملوك، فكأنه يوصي له، فتصح الوصية له، فإذا مات نظران يف ثلث الرتكة، فإذا كان أكثر من 

قيمة العبد فننظر: إن كانت قيمة العبد مائة وثلث الرتكة مائتَّي أعتق وأخذ مائة؛ ألنه ُأوصي له 
 ة عتق نصفه، وهكذا.سَّي وقيمة العبد مائابلثلث، وإذا كان ثلث الرتكة مخ

(65/35) 

 

 جواز اسرتقاق الكفار وبيعهم إذا ُأسروا يف اجلهاد يف سبيل هللا
 
 

 السؤال
هناك قبائل مسلمة يف دولٍة من الدول، وتقوم هذه القبائل بقتال القبائل الوثنية، وتقوم أبسر بعض 

 لتسري هبا؟النساء، فهل جيوز للمسلم أن يشرتي منهم جاريًة ل
 

 اجلواب
من جوازه إذا حتقق أبن الذين يقاتلوهنم يقاتلوهنم على اإلسالم، أبن   جيوز ذلك، يعين: شرعاً ال مانع

كانوا يدعوهنم ويقولون: أسلموا وإال قاتلناكم، مث إذا قاتلوهم استولوا على سبيهم نساًء وأطفااًل، 



 فإهنم يصبحون مماليك.
م وسبيهم حالل، فإن لشيشان معلوم أهنم يقاتلون دولة كافرة، وأن أمواهلفمثاًل: املقاتلون اآلن يف ا

استوىل املقاتلون على شيٍء من السيب جاز هلم بيعه ومتلكه، وجاز الشراء منهم بعدما يستولون عليه، 
لكن قد ال ُيسمح بدخوله يف كثري من البالد اإلسالمية؛ وذلك ألن الدول اإلسالمية اآلن كأهنم 

رددها النصارى ويقولون: كيف ه الفكرة وارتكزت يف نفوسهم، هذه الفكرة هي اليت يأخذوا هذ
تستخدمون أمثالكم؟! كيف تستعبدون إنساانً سوايً مثلكم؟! فصارت القوانَّي اآلن يف كل البالد 

حتارب الرق، والبالد هذه منعته ألجل ما ذكر، ولو ُقدر مثالً أنه حصل قتال صحيح وسيب صحيح 
 من االسرتقاق. فال مانع

(65/36) 

 

 حكم حضور العرس الذي يشتمل على منكرات
 
 

 السؤال
إذا كان هناك زواٌج ويف هذا الزواج منكرات: من ضرب الطبول، والتصوير ابلكامريا، ومن لبس 

النساء الاليت حيضرن لباساً عاراًي، يبَّي مفاتنهن، ولبس البنطال وغريه، فهل جيوز حضور هذا الزواج، 
 ما إذا كان هذا الزواج ألٍخ يل، أفتوان مأجورين؟والسي

 
 اجلواب

إذا كان فيه منكرات، فإذا كان فيه طبول فالطبل ال جيوز الضرب به، وإمنا جيوز نرى أنه ال جيوز 
ابلدف، وهكذا إذا كان فيه غناء فاتن، أي: أغاٍن ماجنة، أو كان فيه اختالط الرجال ابلنساء، أو 

اء تربج اجلاهلية األوىل، فيلبسن لباساً أشبه ابلعري، أو كذلك فيه تصوير وإفشفيه أن النساء يتربجن 
 لتلك الصور؛ صور لنساٍء متكشفات.

فإن قدرت املرأة أن تغرّي وتنصح فلها احلضور، وأما إذا مل تقدر على أن تغري فعذرها واسع فال 
 حتضر.

(65/37) 



 

 د وأحكام الرقالرد على من يقول: ال حاجة إىل علم أحكام اجلها
 
 

 السؤال
بل هو من املعدوم  -علم أحكام العتق والرقيق-هناك من يدنعون ويقولون: ال حاجة لنا هبذا العلم 

 اآلن فال ينبغي االنشغال بتعلمه حىت يقع ذلك، فما قولكم، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
الرقاب يتعلق ابلعتق، وبتحرير  هذا العلم تكلم فيه العلماء، وأودعوه كتبهم، وامتألت الكتب مبا

وغريها، ومل ينقطع، وأشران إىل أنه إذا استوىل املسلمون يف البالد اليت فيها حروب على أسرى كفار 
فإنه يقع ذلك، واآلن هناك حرب يف الشيشان وحرب يف كشمري ويف الفلبَّي ويف إرترياي ويف 

هم ال يكون استوىل املسلمون على سبيفلسطَّي، فهذه احلروب حروب مع كفار نصارى، فلماذا إذا 
رقيقًا؟ فهذا أصل الرق يف الشرع، فيمكن أن يعود الرق، وأن يستعمل، وتطبق العلوم واملسائل اليت 

 ميثل هبا العلماء يف كل ابب غالباً.

(65/38) 

 

 الرد على من ينكر دعاء اخلطيب يوم اجلمعة
 
 

 السؤال
اجلمعة للمسلمَّي خالف السنة؛ ألنه مل يثبت عن النيب  قال يل أحد اإلخوة: إن دعاء اخلطيب يوم

 صلى هللا عليه وسلم أنه كان يدعو يف اخلطبة، فما رأيكم؟
 

 اجلواب
 سنة ألمور: أواًل: ورد يف احلديث أن يف يوم اجلمعة ساعة إجابة.ليس بصحيح، بل الدعاء 



إلمام على املنرب إىل أن تنتهي اثنيًا: رجح كثري من العلماء أن تلك الساعة هي ما بَّي أن جيلس ا
 الصالة، فيكون هذا موضع دعاء عند مظنة اإلجابة.

األصل أنه يدعو، يدل على ذلك  اثلثًا: ما ذكر أنه صلى هللا عليه وسلم كان ال يدعو فيها، بل
 دعاؤه ابالستغاثة ملا طُلب منه يف مجعٍة من اجلمع، وقال: )اللهم أغثنا( ، ويف اجلمعة الثانية دعا

 بكفها فقال: )اللهم حوالينا وال علينا( .
فالغالب أنه يدعو يف كل مجعة للمسلمَّي، وهذا سنة املسلمَّي، ذكروا أن أحد اجملاهدين يف عهد 

ة كان يتحَّّي وقت صالة اجلمعة فيبدأ يف القتال، ويقول: يف تلك الساعة يدعو اخلطباء بكل الصحاب
أي: -: اللهم انصر اجملاهدين، فريجى إجابة دعائهم جهات البالد اإلسالمية للمجاهدين ابلنصر

 لنا ابلنصر إذا بدأان القتال يف تلك الساعة، مما يدل على أن هذا كان مشهوراً. -اخلطباء

(65/39) 

 

 حكم التصرف يف املمتلكات العامة لألمور اخلاصة
 
 

 السؤال
ض موظفيها أو عماهلا ملصلحته رئيٌس يف إحدى الدوائر احلكومية يستعمل سيارات تلك الدائرة وبع

قاربه وإن كانوا ليسوا من أهل هذه املدينة، فهل عمله اخلاصة، ومينح أراضي بعد موافقة ويل األمر أل
 هذا جائز؟ وهل جيوز أخذ هذه األراضي اليت يوزعها على أقاربه، وجزاكم هللا خرياً؟

 
 اجلواب

 ة.الواجب على من اؤمتن على أمانة أن يؤدي هذه األمان
يستعملوهنا يف األمور  فمدراء ورؤساء الدوائر مؤمتنون على ما يصرف هلم من السيارات، أي: أهنم

اإلدارية اليت حتتاجها اإلدارة، أي: مبا حتتاج إليه تلك اإلدارة من نقليات أو شراء أدواٍت أو ما أشبه 
 ذلك.

غراضه اخلاصة به أو ما أشبه ذلك، وأما استعماهلم هلا يف األغراض اخلاصة كنقل أوالده أو يف شراء أ
 فإن ذلك خيانة لألمانة.



جيوز له تشغيل موظفي احلكومة يف أغراضه اخلاصة، يعين: اخلادم الذي هو خادم يف وهكذا أيضاً ال 
املكاتب ال حيق له أن يقول له: اذهب إىل السوق واشرِت يل غرض كذا وكذا وأوصله إىل داري، أو 

 إىل املنزل؛ ألنه ليس مملوكاً له أو خادماً له، وإمنا خادم للمكتب.انقل أوالدي من املدرسة 
أيضاً إذا فّوض إليه توزيع أراٍض فليس له أن يستبد هبا ويعطيها أخصاءه، بل عليه أن يقدم  وهكذا

من هو أحق من املواطنَّي، ويعطي كل مستحق ما يستحقه، ويسوي بينهم، وال يقدم هذا لقرابته أو 
 حنو ذلك.

(65/40) 

 

 حكم مد األرجل إذا كان أمامها مصاحف
 
 

 السؤال
 نرى بعض اإلخوة ميدون أرجلهم وأمامها املصاحف، فهل هذا العمل جائز؟

 
 اجلواب

احف ال حرج يف ذلك، فاألصل أن املصاحف تكون على كراٍس إذا مل يكن هناك استهانة ابملص
[ ، فإذا 14ىل: }َمْرُفوَعٍة ُمَطهنَرٍة{ ]عبس:مرتفعة عن مستوى األرض، وأن يتحقق الرفع هلا لقوله تعا

 احتاج إىل مد قدميه لالسرتاحة من تعٍب أو حنوه ولو كان املصحف أمامه فليس يف ذلك هتاون.

(65/41) 

 

 حكم قتل املرأة اليت تقاتل
 
 

 السؤال
ود فهل جيوز جلنهل جيوز قتل النساء الاليت يقاتلن املسلمَّي، كما هو يف الوقت احلاضر؛ فإهنن من ا



 قتلهن، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
يقولون: ال تقاتل املرأة إال إذا قاتلت؛ ألنه ورد يف احلديث أنه وجدت امرأة مقتولة، فقال النيب صلى 

هللا عليه وسلم: )ما كانت هذه لتقاتل، وهنى عن قتل النساء( ، فإذا ُقدر يف زمن من األزمنة أن 
ي وخوض املعارك، صارت املرأة كأهنا رجل تدخل يف املعركة ومعها آالت لرمالنساء تعلمن احلرب وا

القتال إما سيف وإما بندقية وإما رشاشات وإما تقود دابابت أو حنوها، فحكمها يف هذه احلال أهنا 
 ُتقتل؛ ألهنا من مجلة املقاتلَّي.

(65/42) 

 

 حكم اجلمع بَّي األختَّي يف النكاح
 
 

 السؤال
 األختَّي يف الزواج إذا كانت األخرى من األب؟ هل جيوز اجلمع بَّي

 
 اجلواب

{ ]النساء: [ ، أي: ال جيمعهما زوج 23ال جيوز نكاح أختَّي، لقوله تعاىل: }َوَأْن جَتَْمُعوا َبَّْيَ اأُلْخَتَّْيِ
 واحد، سواء كانتا أختَّي من أب أو أم، أو شقيقتَّي أو متفرقتَّي، فال جيوز.

(65/43) 

 

 َّي(كل جدة أدلت أبب بَّي أمن معىن قول املؤلف: )
 
 

 السؤال



 نريد أن تبينوا لنا معىن قول املؤلف: )كل جدة أدلت أبٍب بَّي ُأمَّي( ؟
 

 اجلواب
أي: عندك أم أب أم، فاألب أصبح بَّي ُأمَّي: أم أب أم، فهذا األب أبو األم هو جدك أبو األم وال 

ألرحام، ي أن أاب األم من ذوي ايرث، فأمه كذلك ال ترث، وُيسمى اجلد الذي من قبل األم، أ
من ذوي األرحام، وكذلك أمه من ذوي األرحام، فهي جدة أدلت أبٍب بَّي  -كما مسعنا-فجعله 

ُأمَّي، ذكرها الناظم بقوله: وكل من أدلت بغري وارث فما هلا حٌظ من املوارث وكذلك إذا أدلت جبٍد 
أيب اجلد فال ترث،  أم أب، وأم جد، وأما أمرابع، يعين: ألن عندهم أن اجلدات ال يرثن إال أم أم، و 

 إمنا ترث أم اجلد القريب.

(65/44) 

 

 اصطحاب اخلادمة يف السفرحكم 
 
 

 السؤال
 يوجد عندان خادمة مسلمة ونريد أن نسافر، فهل جيوز لنا أن أنخذها معنا؟

 
 اجلواب

هناك أحد جتلس عنده، جيوز ذلك إذا خيف عليها وتكون مع النساء؛ ألهنا إذا كانت أجنبية وليس 
وها عند أحٍد من الناس خافوا عليها، وليس هناك هلا حمارم، وإذا تركوها يف املنزل خيف عليها، أو ترك

 ففي هذه احلال جيوز للضرورة السيما إذا كانوا حمتاجَّي هلا.

(65/45) 

 

 حكم األخذ من اللحية، وبيان حدودها
 



 
 السؤال

خذ من حليته من جهة الرقبة، ومن أعلى من جهة اخلد، هل ما حكم ما يفعله بعض الناس من األ
 جيوز هذا العمل؟

 
 اجلواب

يَّي، واللحيان الشعر الذي على الرقبة أو حتت احلنك ليس من اللحية، اللحية: ما نبت على اللح
مها: منبت األسنان السفلى، فاحلنك األسفل ما نبت عليه ُيسمى حلية، فما نبت على الوجنتَّي أو 

 منهما أو على األسنان العليا فليس من اللحية، وما نبت حتت احلنك ليس من اللحية أيضاً.قرب 

(65/46) 

 

 حكم طهارة املصاب ابلسلس
 
 

 السؤال
هل من حيس ابلرطوبة يف ثيابه أثناء الصالة يقطع صالته، مع العلم أنه مصاب ابلسلس، أفتوان 

 مأجورين؟
 

 اجلواب
قت بعد األذان مث يصلي على حسب عذور، فيتطهر عند دخول الو إذا كان مصاابً ابلسلس فهو م

 حاله.
وكثرياً ما حتدث الوسوسة عند بعض الشباب، فيخيل إىل أحدهم أنه أحدث خبروج ريح، أو خييل إليه 

أنه تقاطر منه بول، وتلك يف احلقيقة ختيالت ليست بصحيحة، وعالمة ذلك: أنه ال جيد ذلك إال 
بذلك يف الضحى أو يف أوقات غري أوقات الصالة، ما يتوضأ للصالة، وال حيس أثناء الصالة، أو بعد

 فهذا دليٌل على أهنا تومهات وختيالت.

(65/47) 



 

 مرياث اجلد من جهة األم
 
 

 السؤال
 تويف شخص وليس له ورثة ولكن له جد من جهة األم، فهل يرث وما نصيبه؟

 
 اجلواب

ام، فذوو األرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فاجلد ن ذوي األرحاجلد أحياانً يف مثل هذه احلال يكون م
أبو األم يديل ابألم، فهي واسطته فينزل منزلتها، ولو مل يكن عندان إال أم أعطيناها املال كله فرضاً 

 وردًا، فرضها الثلث والباقي ابلرد.
 وردًا.كذلك أبوها الذي أدىل هبا وهو اجلد أبو األم، فيأخذ املال كله فرضاً 

(65/48) 

 

 حكم قول القائل: )هللا خيلف علينا؛ صران كلنا مطاوعة(
 
 

 السؤال
أيب يردد أحياانً هذه الكلمة: )هللا خيلف علينا؛ صران كلنا مطاوعة( ، وهو يقصد أن هؤالء الشباب 

م ليسوا بشجعان، فكيف أوجه أيب حينما يقول هذه املقالة، وهل هذا من االستهزاء ابلدين، وجزاك
 هللا خريًا؟

 
 اجلواب

بعض الناس كأهنم ينظرون إىل  يكون هذا على حسب النية، وال شك أن مثل هذه الكلمات يرددها
واقع حال أهل زماهنم، ولكن ال حنملها على أهنا سخرية ابلدين أو سخرية بغريه، وإمنا هي من 

الناس الذين هم أكفأ أو حنو  الكلمات اليت يكثر استعماهلا أتسفاً على ما مضى، أو أتسفاً على فقد



 ذلك.
فإذا كان يقصد بذلك أن هذا عيب فهي شيء وال شك أن مثل هذه الكلمة فيها شيء من التنقص، 

 من السخرية، وأما إذا كان يقصد بذلك أهنم صاروا كذلك ففي هذه احلال إمنا األعمال ابلنيات.

(65/49) 

 

 حتول صغائر الذنوب إىل كبائر
 
 

 السؤال
 نوب والصغائر تتحول إىل كبائر؟ وهل اإلصرار على حلق اللحية من كبائر الذنوب؟هل الذ

 
 اجلواب

ذُكر عن ابن عباس أنه قال: )ال صغرية مع اإلصرار، وال كبرية مع االستغفار( ، فمن أصر على 
ما الصغائر فمعىن ذلك أنه احتقر هذا الذنب، وإذا احتقره واستصغره فإنه يصري كبرية؛ ألنه حيتقر 

 حرم هللا وما هنى هللا تعاىل عنه.
نب يسري، وال شك أنه مع االستمرار واالحتقار ومن ذلك االستمرار على حلق اللحية ابعتقاد أنه ذ

له ينقل إىل كبرية من الكبائر اليت ال تغفر إال ابلتوبة، وكذلك بقية الذنوب ولو كانت صغرية كاإلسبال 
 والكربايء وما أشبه ذلك.

(65/50) 

 

 حكم من طاف من داخل احِلْجر
 
 

 السؤال
رجٌل حج هو وزوجته، فلما طافا طواف اإلفاضة طافا من داخل احِلجر جاهلَّي ابحلكم، فماذا 



 عليهما، مع العلم أهنما مل يعلما حبكم املسألة إال بعد الرجوع إىل بالدهم، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب
وإمنا طافا ببعضه،  ن البيت، فكأهنما مل يطوفا ابلبيت كلهال جيزئ هذا الطواف؛ ألن احِلجر جزٌء منه م

 لكن نقول: إذا كان طواف الوداع طوافاً كامالً فلعله يكفي عن طواف اإلفاضة.
مبعىن: أهنما طافا للوداع من وراء احِلجر كما يطوف الناس، وميكن أهنما طافا؛ ألن غالباً طواف 

طواف يد، فعلى كل حال جيزئ طواف الوداع عن الوداع يكون فيه زحام شديد فيطوفون من بع
 اإلفاضة؛ ألنه يصدق عليه أنه طاف ابلبيت، ولو كانت نيته أنه للوداع، حيث بطل طواف اإلفاضة.

أما إذا كان طواف الوداع مثل طواف اإلفاضة أيضاً من داخل احِلجر؛ فإننا نقول: إهنما مل يكمال 
 ين.ويطوفا؛ ألهنما مل يتحلال التحلل الثاحجهما، وإن زوجته ال حتل له حىت يرجعا 

(65/51) 

 

 األوىل عدم اخلوض يف املسائل اليت فيها شيء من الغرابة
 
 

 السؤال
شيئاً من خملوقاته، وبعضهم أثبت ذلك  -أي: مياس-قرأت أن بعض أهل العلم نفى أن يالمس هللا 

يث الذي فيه: )أن هللا خط التوراة مستدالً ابحلديث الذي فيه: )أن هللا خلق اجلنة بيده( ، واحلد
 ح يف ذلك، وجزاكم هللا خرياً؟بيده( ، فما الصحي

 
 اجلواب

األوىل عدم اخلوض يف مثل ذلك، فاملسائل اليت فيها شيء من الغرابة فاألوىل البعد عنها، وعدم 
 اخلوض فيها.

َا َأْمُرُه ِإَذا وحنن نعتقد أن هللا تعاىل خيلق ما يشاء، وأنه يقول للشيء: كن، فيكون، كم ا قال تعاىل: }ِإمنن
[ ، وأن خلقه بيده كما يشاء؛ لقوله: )كتب التوراة 82ًئا َأْن يـَُقوَل َلهُ ُكْن فـََيُكوُن{ ]يس:َأرَاَد َشيْـ 



[ ، خلقه كما يشاء، سواًء 75بيده( ، ولقوله تعاىل: }َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَدين{ ]ص:
 ق ما يشاء وكما يشاء.ه مماسة أو قلنا إنه كما يشاء، فاألوىل أن نقول: خيلقلنا: إن

(65/52) 

 

 حكم دعاء األموات
 
 

 السؤال
ما حكم أن يسأل رجل امليت أن يسأل هللا له، فقال بعضهم: إنه شرٌك أكرب، وقال بعضهم: إنه 

 بدعة وليس بشرك، فما الصحيح يف ذلك، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب
ًئا أنه شرك، فدعاء األموات شرك؛ ألن األموات كما  ال شك ذكر هللا تعاىل: }َأُيْشرُِكوَن َما الَ خَيُْلُق َشيـْ

[ إىل أن قال: 192-191َوُهْم خُيَْلُقوَن * َوالَ َيْسَتِطيُعوَن هَلُْم َنْصًرا َوالَ َأنُفَسُهْم يَنُصُروَن{ ]األعراف:
َأْعَُّيٌ يـُْبِصُروَن هِبَا َأْم هَلُْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَا{   هَلُْم َأْيٍد يـَْبِطُشوَن هِبَا َأْم هَلُمْ }َأهَلُْم َأرُْجٌل مَيُْشوَن هِبَا َأمْ 

 [ ، فدعاء امليت يكون شركاً.195]األعراف:

(65/53) 

 

 حكم إرث الولد من والده إذا مات يف حادث سيارة كان الولد هو السائق هلا
 
 

 السؤال
 ومعه والده فوقع حادث فمات الوالد، فهل يرث االبن؟ شاٌب يسوق السيارة

 
 اجلواب



نسبة من اخلطأ، ولو قليلة؛ ألنه يف هذه احلال يلزمه دية، لو مات  املشهور أنه ال يرث إذا كان عليه
 معه أموات يلزمه دية أو نسبة من الدية، وكذلك تلزمه الكفارة، فال يرثه يف هذه احلالة.

 سبة من اخلطأ، وكان اخلطأ على الطرف الثاين أو حنو ذلك فإنه يرث.أما إذا مل يكن عليه ن

(65/54) 

 

 حكم طواف الوداع بعد السفر مبدة يومَّي
 
 

 السؤال
عندما رجعنا من مىن إىل مكة مل أطف طواف الوداع، وذهبت إىل جدة مث رجعت اليوم الثاين ليالً 

 اع، فهل علين شيء؟وطفت طواف الود
 

 اجلواب
شيء إذا رجعت وطُفت، ذكر العلماء أنه لو سافر مسرية يومَّي أنه يرجع، مبعىن أنه سار  ليس عليك

يومَّي يف ذلك الوقت الذي يكون السري فيه على اإلبل مث رجع، أي: أنه ما ودع إال بعدما خرج 
 ودع.أبربعة أايم، فيعترب إذا غاب أربعة أايم يف جدة مث رجع و 

(65/55) 

 

 ألب ليس من ذوي األرحام غلط من يقول: إن األخ
 
 

 السؤال
ن زايرة األخ ألب، وأن األخ من يقول بعض العامة: إن زايرة اخلال واخلالة والعم والعمة أفضل م

 األب ليس من الرحم، فهل هذا صحيح؟
 



 اجلواب
ليس كذلك، واألخ من األب واألخت من األب من الورثة، يرثون إما ابلفرض أو ابلتعصيب، وأما 

 فال يرثون إال مع الرحم، ويف كل حال كلهم من ذوي األرحام.األخوال 

(65/56) 

 

 أبناء االبن حمجوبون ابالبن
 
 

 السؤال
ن أبنائه، وبقي له ثالثة ذكور وثالث إانث، فهل ألبناء رجل تويف، وقبل وفاته تويف له ذكر وأنثى م

 امليتَّي مطالبة أعمامهم أبخذ شيء من الرتكة؟
 

 اجلواب
حياء هم الذين يرثون، أما األموات فال يرثون وال يرث أبناؤهم، لكن األوىل للميت هذا األعمام األ

رموا من املال، وعلى كل حال قبل أن ميوت أن يوصي ألوالد بنيه الذين ماتوا وهو حي؛ حىت ال حي
 هذا هو األقرب، أما اإللزام فليس بالزم.

(65/57) 

 

 حكم اإلنصات للقرآن
 
 

 السؤال
 آن يُقرأ يف السيارة وحنن نتحدث، فهل يلزمنا اإلنصات أم نغلقه، وجزاكم هللا خريًا؟قر إذا كان ال

 
 اجلواب



[ فإنه 204عليكم أن تنصتوا لعموم اآلية: }َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا لَهُ َوَأنِصُتوا{ ]األعراف:
فاألوىل أنك تغلقه، سواء من شريط ه يدخل فيه مساع القرآن يف اإلذاعة وحنوه، وإذا مل تكن منصتاً ل

 أو من إذاعة، فإذا كنت متشي يف السيارة أو يف املنزل فإن فتحت القرآن فاستمع له وأنصت.

(65/58) 

 

 النفقة على الزوجة إذا رفضت السفر معهحكم 
 
 

 السؤال
، مع أنه رجل تزوج من خارج بلده وبقي معها مدة، مث طلب من زوجته السفر معه إىل بالده فرفضت

قد شرط عليها السفر، وله منها ابنان يرسل هلما النفقة شهراًي، ويسأل: هل تلزمه النفقة على زوجته 
 زاكم هللا خرياً؟ابلرغم أهنا رفضت السفر معه، وج

 
 اجلواب

يرجع إىل الشروط؛ فإن كان قد اشرتط عليها أهنا أتيت معه إىل بلده فامتنعت سقطت نفقتها، وأما 
ه فال تسقط حيثما كانوا، وأما إذا كان مل يشرتط أو هي اليت اشرتطت أهنا تبقى، أي: نفقة أوالد

ه واحلال هذه أن يلزمها أبن أتيت معه إال تزوجته بشرط أنه ال خيرجها من بلدها فلها شرطها، وليس ل
 برضاها، وإذا امتنعت فهي قد اشرتطت أهنا تبقى يف بالدها، ويف هذه احلال عليه نفقتها.

(65/59) 

 

 حكم بيع األسهم التجارية إىل أجل
 
 

 السؤال
لدي أسهٌم يف إحدى الشركات تساوي ستَّي ألف رايل، فجاء شخٌص وقال: بعنيها مبائة ألف إىل 



 سنتَّي، علماً أنه ما اشرتاها إال لقصد بيعها وأخذ مثنها، فهل هذا من الراب؟
 

 اجلواب
ي عنها، ورد أنه صلى هللا عليه وسلم: )هنى عن بيع ولكنه من األشياء اليت هنال يكون من الراب، 

الدين ابلدين، أو بيع الكالئ ابلكالئ( ، ففي هذه احلال يكون هذا السهم دينًا؛ ألنه من شركة غري 
مقبوض، وأنت إذا اشرتيته تشرتيه بدين؛ ألن مثنه مؤجل، فيكون بيع دين بدين، أي: غائب بغائب، 

 عن بيع الكالئ ابلكالئ( .جيوز، عمالً حبديث: )هنى فال 
أما إذا حضر أحد الثمنَّي فال مانع إذا بعته بثمٍن نقدًا، فلو قلت: أان أملك هبذه الشركة سهماً أو 
مائة سهم، أي: متلك جزءاً معلوماً منها، كواحد يف األلف أو واحد يف مائة ألف، أو اثنَّي من ألف 

ده لك وحتيله على الشركة وينزل منزلتك يف من فهذا الثمن جيب أن ينقألف، مث اتفقتم على الث
 استحقاق األرابح، فيجوز ذلك إذا سلنم الثمن.

(65/60) 

 

 اخلالف يف إرث اجلد مع اإلخوة
 
 

 السؤال
 أشكل علين فهم قولكم: )وهذا ما عليه الفتوى( فلم أعرف ما هو املقصود هبذه الكلمة؟

 
 اجلواب

يورثون اإلخوة مع اجلد، وكذلك : أن فقهاء املذهب احلنبلي تقدم هذا يف مسألة اجلد واإلخوة، يعين
فقهاء املالكية وفقهاء الشافعية يورثون اجلد مع اإلخوة، ولكن اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء 

 اختاروا القول الثاين وهو: أن اجلد ُيسِقط اإلخوة، فصارت الفتوى على أهنم ال يرثون معه.
 خالف. وكذلك املسائل اليت فيها

(65/61) 



 

 مدى صحة القاعدة: )الشروع يف النوافل يصريها فرائض(
 
 

 السؤال
 ما رأيكم حفظكم هللا يف القاعدة األصولية: )الشروع يف النوافل يصريها فرائض( ؟

 
 اجلواب

صحيحة، فهذه القاعدة على اإلطالق ال تكون إال يف احلج أو العمرة، فإذا شرع اإلنسان ما أظنها 
{  يف احلج أو العمرة فإهنا تصري فريضة يلزمه إمتامها؛ لقوله تعاىل: }َوَأمتُّوا احلَْجن َواْلُعْمَرَة َّلِلِن
 [ ، فال جيوز له إبطاهلا.196]البقرة:

ز له أن يقطع صومه، ملا ورد يف احلديث: )املتطوع أمري نفسه( ، وأما إذا شرع يف صيام التطوع فيجو 
إذا شرع فيها وعرض له  -على الصحيح-، وكذلك أيضاً الصالة فله أن يفطر إذا عرض له عارض

عارض فله أن يقطعها، كما لو أقيمت الصالة وخاف أن تفوته ركعة أو حنو ذلك فله أن يقطعها، 
 [ .33طعها؛ لقوله تعاىل: }َوال تـُْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم{ ]حممد:وأما إذا رجا أنه يتمها فال يق

(65/62) 

 

 وارث من ال وارث له، واخلال وارث من ال وارث له( حال حديث: )أان
 
 

 السؤال
 ما صحة حديث: )أان وارث من ال وارث له، واخلال وارث من ال وارث له( ، وهل اخلال يرث؟

 
 اجلواب

احلديث مشهور بلفظ: )اخلال وارث من ال وارث له( ، وأما أول احلديث فليس بصحيح، إمنا فيه أنه 
فعلين وإيلن، ومن  ال: )أان أوىل ابملؤمنَّي من أنفسهم، من ترك ديناً أو ضياعاً صلى هللا عليه وسلم ق



ترك ماالً فلورثته( ، فحديث: )اخلال وارث من ال وارث له( حديث مشهور يعمل به كثري من 
 العلماء، ومل يعمل به آخرون كالشافعية؛ ألنه ما ثبت عندهم.

(65/63) 

 

 حكم عقد األجرة من غري منفعة
 
 

 السؤال
عندان يف بالدان يطلب من الشركات اليت لديها بضاعة كبرية أن تستأجر خمازن، والسؤال: أييت 

مندوب الشركة اليت تريد استئجار احملل ويطلب ورقة من مكتب العقارات فقط دون املنفعة بثلث 
املخزن ستعمال القيمة، يعين: إذا أراد استعمال املخزن فإنه يستأجره بثالثَّي ألف مثاًل، وبدون ا

يدفع عشرة آالف سنواًي، فهل جيوز أن نعطيه ورقة العقد؛ ألن احلكومة تطالب بذلك، وجزاكم هللا 
 خريًا؟

 
 اجلواب

ال أبس أنكم تعقدون األجرة معه كمخزن، إما أن تلزموه ابلضرائب اليت أتخذها احلكومة، وإما أن 
الشركة أو كان مع مديرها، فإذا  ع مندوبتسقطوها عنه وتقومون أنتم بدفعها، سواء كان اتفاق م

اتفقتم على حتديد األجرة فال مانع من الزايدة فيها مقابل أنكم تدفعون ما تطلبه الدولة أو النقص 
منها، مع االلتزام أبنه يدفع، فتقولون مثاًل: هذا يساوي مثانَّي ألفًا، والدولة أتخذ منا عشرة، فإما أن 

 ا أن تلتزم بثمانَّي وتدفع للدولة، فإذا اتفقوا على ذلك جاز.لة، وإمتلتزم بتسعَّي وحنن ندفع للدو 
وأما إذا كان القصد به التحيل فال جيوز؛ ألن هذا يصري خداعًا، أعين أن بعض املوظفَّي يصرف هلم 
بدل سكن كاملتعاقدين، مث إنه يتفق مع صاحب العقار على أنه دفع له، يعين: يقول: أان سأدفع لك 

ن ألفاً وهو ما دفع له شيئًا، أو دفع له عشرة، وكتبها عشرين وقال: اكتب ار عشرياي صاحب العق
أين دفعت لك عشرين وأان أعطيك مخسة مين، اكتبها عشرين حىت أستلم، فيكتبها عشرين ألفًا، وهو 

 ما دفع إال عشرة أو مخسة عشر، فهذا حتايل ال جيوز.

(65/64) 



 

 حكم حفظ األصول الثالثة
 
 

 السؤال
عنا من بعض املشايخ أنه من الواجب على كل مسلم ومسلمة حفظ شرح األصول الثالثة، وهل مس

 اإلنسان إذا مات ُيسأل عن الدليل؟
 

 اجلواب
إذا فهم ذلك فليس واجباً حفظ النصوص، إمنا الواجب الفهم واالعتقاد، واجب على كل املسلمَّي 

هو معبودهم، فإذا فعلوا ذلك فال يلزم أن حيفظوا و أن يعرتفوا أبن هللا تعاىل هو رهبم، وهو خالقهم، 
 قوله: )ريب هللا الذي رابين، ورَب مجيع العاملَّي بنعمته( ، فليس واجباً عليهم أن حيفظوا هذا النص.

كذلك عليهم مجيعاً أن يدينوا ابإلسالم، وأن يكونوا كلهم من الذين يعرتفون أبهنم مسلمون، وليس 
حيفظوا قوله: )اإلسالم: االستسالم هلل ابلتوحيد( إخل، بل إذا اتفق أهنم  وواجباً عليهم أن يعرفوا أ

 اعرتفوا أبهنم مسلمون وأهنم يدينون هلل تعاىل ابلطاعة فال يلزم حفظ النصوص وحنوها.
 وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعَّي.

(65/65) 

 

 [66شرح أخصر املختصرات ]
ىل الطالق وأابحه عند احلاجة، وجعله بيد الرجل، ويف إابحته رمحة وحكمة، والطالق له شرع هللا تعا

أحكام كثرية من حيث وقوعه وعدمه، وشروط صحته، وصرحيه وكنايته، وطالق السنة وطالق 
 البدعة، والتوكيل فيه، وغري ذلك من األحكام.

(66/1) 

 



 مقدمة عن أمهية تعلم العلم والعمل به وتعليمه
مد هللا ونشكره، ونثين عليه ونستغفره، ونسأله املزيد من فضله، ونسأله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن حن

 يبصران أبمور ديننا، وأن يهدينا سواء السبيل.
تعملون عمالً صاحلاً يف مثل هذه الدورات؛ وذلك ألن مواصلة التعلم  -واحلمد هلل-نذكركم أنكم 

 يهدي به هللا تعاىل من أراد به خريًا؛ تكتب به احلسنات، احلواحلرص على التلقي عمل بر، عمل ص
وترفع به الدرجات، ويكتب هللا أهله يف محلة العلم الذين حيبهم وحيبونه، فهنيئاً للذين يواصلون 

أوقاهتم بعضها ببعض حىت يستفيدوا من حياهتم يف هذه اإلجازة اليت يتوقف فيها الكثري من الناس 
واإلجازة تضيع على كثري من الناس، حبيث إهنم إما يضيعوهنا يف هلو وسهو  ة،عن الدراسة النظامي

وجلوس وتسكع يف األسواق وعمل غري مرضي، أو يضيعوهنا يف رحالت وأسفار ال أمهية هلا وال 
يستفيدون منها فائدة تعود عليهم ابخلري، أو يضيعوهنا يف أمور دنيوية، أو لو استفادوا من أمور الدنيا 

هتم اخلري الكثري؛ وذلك ألن هذه األايم البد أن حياسب عليها العبد، فمن صنع جزءاً من فو لكن ي
عمره يف غري فائدة فإنه حياسب، ويف احلديث: )ال تزول قدما عبد حىت يسأل عن أربع: عن عمره 

 به( .ل فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عم
فالسؤال عن العمر هو أوهلا، يعين: سواء كان كهالً أو شاابً أو شيخًا، يسأل عن عمره يف أي شيٍء 
شغله، ويسأل أيضاً عن شبابه يف أي شيٍء شغله وصرفه، فإذا كان قد صرفه يف خري أجاب جبواب 

 جوااًب.د انفع مفيد، وأما إذا صرفه يف اللهو والسهو فإنه يكون يف ذلك متحسراً وال جي
ومن أفضل ما يصرف الشاب أايمه وأشهره فيه التعلم، سيما تعلم العلوم الشرعية، فإهنا مفيدة 

لإلنسان يف حياته، والعلوم الشرعية حيبها هللا تعاىل، وتبصر اإلنسان يف حياته، ويكون هبا عاملاً كيف 
 يعمل؛ وذلك ألن علمه له نتيجة وله مثرة.

ذين توافدوا من بالد بعيدة إىل هذه الدورة، ونقول هلم: هنيئاً لكم أن الوحنن حنسن الظن إبخواننا 
جتشمتم املشقات، وجئتم من بالد بعيدة، وقصدكم بذلك أن تستفيدوا من حياتكم، وأن تعملوا 

عمالً صاحلاً يرفعكم هللا تعاىل به درجات، وجيزل لكم به الثواب العظيم، فهذا فضل هللا تعاىل ونعمته 
م بذلك فضل كبري، ونوصيكم أوالً حبسن النية؛ ألن النية إذا كانت حسنة صاحلة وفق لكعليكم، ف

 ُ هللا العبد للعمل الصاحل، فانو هبذا التعلم رفع اجلهل؛ فإن اإلنسان خلق جاهالً كما قال تعاىل: }َواَّللن
ًئا{ ]النحل: فاإلنسان خلق جاهاًل، واجلهل نقص،  ، [78َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن ُأمنَهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشيـْ

فيزول هذا النقص ابلتعلم، حيث أعطاان هللا السمع والبصر واللسان والفؤاد وهي من وسائل التعلم، 
 فمن حسن النية أن تنوي رفع اجلهل.

 ومن حسن النية أن تنوي محل العلم الذي محله شرف ومحله فضيلة.



 حىت تعمل على بصرية، وعلى نور وبرهان. م؛ومن حسن النية أن تنوي العمل هبذا العل
ومن حسن النية أن تنوي نفع نفسك؛ حيث تعمل ابلعلم ويقبله هللا منك، وتثاب على هذا العلم 

 الذي تعلمته.
ومن حسن النية أن تنوي مرياث األنبياء، أبن تكون من ورثة علمهم الذين ورثوه، ومن أخذه أخذ 

 حبظ وافر.
فع الناس اجلهلة الذين حيتاجون إليك وإىل أمثالك، وهم كثريون يف البالد، ن ومن حسن النية أن تنوي

فقد يتعلم فرد العلم الشرعي، ويرجع إىل بلدة يغمرها اجلهل، ويكثر اجلهل يف أهلها، فلذلك إذا 
تعلم وفقه هللا تعاىل وعّلم أهل بلده، واستفاد واستفادوا منه ونفعهم، وكان له أجر كبري على تعلمه؛ 

ث إنه يبث ما معه من العلم، ويفقه األمة ويدعوهم إىل هللا: )ومن دعا إىل هدى كان له مثل أجور حي
من تبعه، من غري أن ينقص من أجورهم شيء( ، ويف احلديث: )ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خري 

 لك من محر النعم( .
هذه املدة اليت تتعلمها يف هذه الدورة و  ونوصيك أيضاً مبواصلة التعلم؛ فإن العلم كثري ليس له هناية،

قليلة ابلنسبة إىل بقية احلياة، ال تنال فيها إال جزءاً يسرياً من العلم، وأنت تعرف أن هذه العلوم تعترب 
مبادئ، وأن كل علم له فروع وله شروحات، فإذا انتهيت من هذه الدورة فعليك املواصلة بقراءة 

ص على استظهارها، وعلى تذكر معانيها حىت تبقى هذه ر الشروح والتعاليق واحلواشي، واحل
املعلومات، وعليك التزود فيما بعد إىل هناية احلياة، وتذكر وصية بعض العلماء الذي يقول: اطلب 
العلم من املهد إىل اللحد؛ يعين إىل املوت، وما ذكر عن اإلمام أمحد أنه قال: مع احملربة إىل املقربة، 

 هي الدواة نكتب من مدادها الفوائد، وال نفارقها إال إذا متنا: مع احملربة إىل ليتأي: حنمل احملربة ا
 املقربة، وأشباه ذلك.

 فكل هذا دليل على أنه ال بد من مواصلة التعلم، وأن اإلنسان مهما بلغ من العلم، فإن علمه قليل.
وصلت إىل عشر  ماوليس كل العلم قد حويته أجل وال العشر ولو أحصيته لو عمرت مائة سنة 

العلوم، ولكن هللا تعاىل جعل بعض العلوم فريضة يلزم تعلمها والعمل هبا، وجعل البقية انفلة إذا 
 تعلمها كان من محلة العلم الذي قد حيتاج إليه.

والعلوم منها: ما هو فرض عَّي: وهي األشياء اليت كلف هبا العبد أن يعمل هبا، ومنها ما هو فرض  
 اليت يلزم األمة أن يتعلموها وحيملوها. ومكفاية: وهي العل

موضوعنا هذا هو موضوع الفقه يف الدين، الذي هو تعلم األحكام؛ وذلك ألن العلماء رمحهم هللا ملا 
قرءوا النصوص من الكتاب والسنة؛ استخرجوا منها األحكام، وجعلوها يف هذه الكتب، ومسوها: 

األدلة، وذكر كل مسألة قد حيتاج إليها؛ فدونوها يف ن الفقه؛ الذي هو الفهم، واستنباط األحكام م



 هذه الكتب ومسوها: كتب الفقه.
وتعرفون ما فيها من اخلالف بَّي العلماء اجملتهدين، حيث إن هناك أقواالً لألحناف الذين هم على 

مذهب أيب حنيفة، وخالفتها أقوال ومسائل ملن هم أتباع مالك، وخالفتها أيضاً أقوال ألتباع 
افعي، وخالفتها أقوال ألتباع اإلمام أمحد بن حنبل، وهذا االختالف الذي وقع بينهم األصل أنه لشا

بسبب االجتهاد، وسبب اختالف اآلراء، وسبب اختالف األفهام، وقد يكون سببه أيضاً وقوع 
نها بيخالف بَّي األدلة، واحملققون جيدون جواابً على اختالف األدلة، فيجمعون بينها حىت ال يكون 

 اختالف؛ وذلك ألن مصدرها واحد؛ ألهنا إما من كتاب هللا وإما من سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.
فاالختالف الذي يكون بينها ميكن اجلمع بينه، وإذا مل ميكن حرصوا على أن جيمعوا بينها أبية وسيلة، 

 وقد مر بنا أمثلة هلذه املسائل اليت وقع فيها خالف.
كتاب األحكام من هذا الكتاب الذي هو: أخصر املختصرات، وهو من أخصر  ر  حنن اآلن يف أواخ

كتب الفقه، اختصره مؤلفه من زاد املستقنع، وزاد عليه بعض اجلمل، ونقص منه كثريًا؛ فهو قد 
اختصره ملن يريد أن حيفظه والذي يفهمه يكون عنده علم مبجمل األحكام الفقهية اليت حيتاج إليها يف 

 دنيا.الهذه احلياة 
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 الطالق أحكام ومعان
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]كتاب الطالق: يكره بال حاجة، ويباح هلا، ويسن لتضررها ابلوطء، 

 وتركها صالًة وعفًة وحنومها.
 وال يصح إال من زوج ولو مميزاً يعقله.

 ومن عذر بزوال عقله، أو أكره، أو هدد من قادر فطلق لذلك؛ مل يقع.
 توكيل امرأة يف طالق نفسها أو غريها. ح طالقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصحومن ص

والسنة أن يطلقها واحدًة يف طهر مل جيامع فيه، وإن طلق مدخوالً هبا يف حيض أو طهر جامع فيه؛ 
 فبدعة حمرم ويقع، لكن تسن رجعتها.

 وال سنة وال بدعة ملستبَّي محلها، وصغرية، وآيسة، وغري مدخول هبا.
نية، وصرحيه لفظ طالق وما تصرف منه، غري أمر ومضارع ويقع بصرحيه مطلقًا، وبكنايته مع ال

 ومطّلقة بكسر الالم.



وإن قال: أنت علين حرام، أو كظهر أمي، أو ما أحل هللا علين حرام، فهو ظهار ولو نوى طالقًا، وإن 
ال: حلفت ابلطالق وكذب دين ولزمه قال: كامليتة أو الدم، وقع ما نواه، ومع عدم نية ظهار، وإن ق

 مًا.حك
 وميلك حر ومبعنض ثالث تطليقات، وعبد اثنتَّي.

 ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات.
 وشرَط تلفظ، واتصال معتاد، ونيته قبل متام مستثىًن منه، ويصح بقلب من مطلقات ال طلقات.

السنة  ال تطلق، ويف هذا الشهر أو اليوم أووأنت طالق قبل مويت تطلق يف احلال، وبعده أو معه 
تطلق يف احلال، فإن قال: أردت آخر الكل، قبل حكمًا، وغداً أو يوم السبت وحنوه تطلق أبوله، 
فلو قال: أردت اآلخر مل يقبل، وإذا مضت سنة فأنت طالق، تطلق مبضي اثين عشر شهرًا، وإن 

 قال: السنة، فبانسالخ ذي احلجة[ .
 الرابط وحنوه، يقولون: أطلق البعري فهو مْطَلق لغة: يراد به فك الشيء املربوط، وحلّ الطالق يف ال

ومطَلنق؛ يعين غري مربوط بعد أن كان مربوطًا، طّلق رابط البعري أو الشاة وحنو ذلك؛ ومسي بذلك ألنه 
 بعد حله ينطلق، يعين: يذهب حيث يريد.

وله: }اي أيها صراحها، مساه هللا تعاىل بذلك يف ق والطالق يف الشرع: اسم ملفارقة الزوجة وإطالق
هِتِنن{ ]الطالق: [ ؛ ولذلك تسمى هذه السورة: سورة 1الننيبُّ ِإَذا طَلنْقُتْم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنن لِِعدن

يٌع  َ مسَِ َعِليٌم{ الطالق، وذكر أيضاً يف البقرة يف قوله تعاىل: }َوِإْن َعَزُموا الطنالَق فَِإنن اَّللن
[ ، ويف قوله: }الطنالُق 228}َواْلُمطَلنَقاُت َيرَتَبنْصَن أبَِنُفِسِهنن{ ]البقرة:[ ، ويف قوله: 227]البقرة:

[ ، إىل قوله: }فَِإْن طَلنَقَها َفال حتَِلُّ َلهُ ِمْن بـَْعُد َحىتن َتنِكَح َزْوجاً َغرْيَُه{ 229َمرناَتِن{ ]البقرة:
  ذلك من اآلايت.[ ، وغري230]البقرة:

صراح املرأة، فالزوجة بعد عقد النكاح يلزمها أن تكون مقيندة مع زوجها، فال تقدر  واملراد به: إطالق
على معصيته يف نفسها وال أن تذهب إال إبذنه، وحيل له االستمتاع هبا، فهي معه يف عصمته ويف 

 فراق: طالقاً.ذمته، فإذا كرهها فإن له رخصة يف أن يفارقها، ويسمى هذا ال
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 حكم الطالق
ذكر العلماء أن الطالق تتعلق به األحكام اخلمسة: يباح للحاجة، ويكره بال حاجة، فالطالق يباح 



للحاجة، وماملراد ابحلاجة؟ إذا تضررت املرأة مثاًل، أو كره الرجل خلق املرأة، أو سوء معاملتها؛ فإنه 
مستقيمة بَّي الزوجَّي  يكره لغري احلاجة، فإذا كانت احلالةيكون مباحًا؛ ال ثواب منه وال عقاب، و 

وكل منهما يسري سرياً مستقيماً مع اآلخر؛ فإن الطالق يكون مكروهاً ولو كان حالاًل، جاء يف 
احلديث: )أبغض احلالل إىل هللا الطالق( ؛ فيكون حالالً ولكنه مكروه، ملاذا؟ ألنه يفرق بَّي 

ضاعتها؛ فالزوجة مىت طلقت فإهنا قد األوالد وأحد أبويهم، وملا فيه من إالزوجَّي، وألنه قد يفرق بَّي 
يكره النّاس عشرهتا ونكاحها، يقولون: ما طلقت إال وفيها ضرر، أو أهنا غري صاحلة، وهكذا أيضاً قد 

يتضرر الزوج، وال يرغب فيه أحد، حيث يقولون: إنه كثري الطالق، أو يطلق بال سبب؛ فلذلك 
 .مكروهاً من غري حاجة، وإن كان واقعاً يكون الطالق 

ويستحب الطالق لتضررها، فإذا تضررت الزوجة، وليس التضرر خاصاً أبن يضرها اجلماع، بل حىت 
إذا كانت تتضرر بسوء خلق الزوج، إذا كانت تكرهه لسوء خلقه ولسوء معاملته؛ حبيث إنه إذا 

ىل ا ليطلقها، وهو اخللع، حبيث حتتاج إأمسكها تضررت ومتنت فراقه، حىت رمبا تبذل له من ماهل
املخالعة، فإذا وصلت إىل هذه احلالة، وصارت تتمىن الفراق؛ استحب له أن يطلقها سواء كانت 

 تتضرر بكثرة اجلماع منه، أو تتضرر بسوء معاملته أو ما أشبه ذلك.
داينة، أو ليست وكذلك إذا ساءت أخالقها، أو رآها ال تصلي؛ استحب أن يطلقها، أو رآها قليلة 

نفسها؛ فتفسد عليه فراشها، أو تدخل عليه من ليس من أوالده إذا كانت  عفيفة، خيشى أن تفسد
 متهمة ابلفاحشة، ففي هذه احلال يستحب له فراقها حىت يسلم من هذه املصائب وما أشبهها.
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 من يصح منه الطالق
طالق ملن أخذ ابلساق( ، وهو الزوج الذي من الذي يصح منه الطالق؟ ورد يف احلديث: )إمنا ال

ميلك االستمتاع ابمرأته، فهو الذي يطلق، فلو طّلق أبوه ما وقع، ولو طلق ابنه أو أخوه ما وقع، إال 
القه، وأما إذا كان إذا وّكل، ال يصح الطالق إال من الزوج، وإذا كان الزوج صغرياً غري مميز ال يقع ط

-و سن العاشرة، وعرف أن الطالق يسبب مفارقة الزوجة؛ فإن له قد بلغ سن التمييز، وكان يف حن
 أن يطلق، ويقع طالقه ولو كان دون البلوغ. -واحلالة هذه
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 موانع الطالق وتعذر وقوعه
فلو شرب مسكراً جاهاًل، ومل يعلم أنه -مىت ال يقع الطالق؟ إذا كان الزوج معذوراً كزوال عقله 

 نه يتكلم مبا ال يعقل.حرام، فطالقه ال يقع؛ أل
واختلف فيما إذا طلق وقد تعمد السكر، هل يقع طالقه أم ال؟ معلوم أن السكران يهذي يف كالمه 

 غّطى عقله ومعرفته.وال يعقل ما يقول، حيث إن هذا السكر 
أكثر العلماء يقولون: إنه يقع؛ ألنه تعمد شرب املسكر؛ فيقع الطالق عقوبة له، وألنه يعرف ما 

ب على شرب املسكر: كالغيبوبة وزوال العقل وزوال املعرفة، فهو كأنه مقدم على هذا األمر؛ يرتت
احملققَّي أنه ال يقع؛ كشيخ  فيقع عقوبة له، قال أكثر العلماء: يقع طالق السكران، واختار بعض

يدري ما اإلسالم ابن تيمية، وبه كان يفيت شيخنا ابن ابز رمحه هللا؛ وذلك ألنه يف تلك احلالة ال 
[ ، 43يقول، وهللا تعاىل يقول: }ال تـَْقَربُوا الصنالَة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتن تـَْعَلُموا َما تـَُقولُوَن{ ]النساء:

فكالمه ال حياسب عليه، ومعلوم أنه سيقام عليه احلد الذي هو اجللد أو  وهو ال يعلم ما يقول،
 ه.السجن أو حنو ذلك، فال نؤاخذه ابلطالق حال سكر 

إذا  -والعياذ ابهلل-وبعض الناس يستحلون ما يقدرون عليه من أموال السكران، فبعض السكارى 
إىل صاحب سيارة وركب معه، سكر خرج وجعل ميشي بَّي الناس ويف األسواق، فإذا أشار مثالً 

ا معه مما وعرف السائق أنه سكران، أخذ ما معه، فيسلبه ما معه ولو كان ألفاً أو ألوفًا، ورمبا أيخذ م
هو مثَّي كساعة أو حنوها، فهذا حرام، ألنه أخذ ماله يف غفلته وهو ال يدري، وهكذا بعض هؤالء إذا 

ون ما عنده من املال، ويقولون: إنه حالل لنا؛ ألنه دخلوا بيت إنسان، ورأوا أنه سكران؛ فإهنم يسلب
 مسح لنا وأعطاان، وهذا حرام.

يث إنه تعاطى ما يزيل عقله، ولكن كوننا نستحل أمواله أو والشك أنه يستحق العقوبة الشديدة؛ ح
ري، أنخذ منه ما ليس حقاً لنا، فهذا ال جيوز، أما إذا كان عقله زال بعذر؛ مبعىن: أنه شرب وهو ال يد

 أو مثالً بنج أي: ضرب ببنج أزال شعوره، فتكلم مبا ال يعقل وطلق؛ فإنه ال يقع.
التلفظ ابلطالق وهدد، وكان الذي هدده إذا قال فعل؛ يعين: وهكذا املكره، وهو الذي أجلئ على 

أنه قادر على إحلاق الضرر به، فطلق لذلك، فال يقع طالقه، فإذا أكرهه سلطان أو رئيس، أو جاء 
ل املرأة إليه فقالوا: طلق وإال قتلناك، أو قال له أحد أوليائها الذين يريدوهنا ألنفسهم: طلق وإال أه

لسالح، وهم قادرون، ومعهم األسلحة، فطلق بناًء على كالمهم، فاألصل أنه قتلناك، وهددوه اب
ْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبهُ ُمْطَمِئنٌّ مغلوب على أمره، فاملكره قد أبيح له أن ينطق بكلمة الكفر، قال تعاىل: }ِإالن مَ 



 [ ، فكل ما فيه شيء من اإلكراه ال يقع به الطالق.106اِبإِلميَاِن{ ]النحل:
ى أن رجالً رأى عسالً يف قمة جبل، وال يوصل إليه إال من األعلى، فقال المرأته: إين سأتدىل حيك

يف نصف الطريق متدلياً قالت له:  هبذا احلبل إليه، فأمسكي هذا احلبل، فأمسكته وتدىل، وملا كان
فخوفها  طلقين وإال أطلقت احلبل حىت تسقط، ولو أطلقته سقط من قمة اجلبل ولن يصل إال قطعًا،

ابهلل فلم تقبل؛ فطلقها، وملا صعد ذهب إىل عمر وسأله فقال: راجع امرأتك، ال يقع مثل هذا 
 الطالق، هذا مثال على اإلكراه.
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 من يصح توكيله يف الطالق
من صح طالقه صح توكيله فيه وتوكله، ومن ال يصح طالقه فال يصح توكيله، فلو قال رجل: وكلتك 

بين، فهل تطلقها وقد وكلك أبوه؟ ما يصح، وليس لك أن تطلقها؛ ألن األب ال أن تطلق زوجة ا
 يصح أن يطلق زوجة ابنه، أما إذا وكلك هو وقال: وكلتك أن تطلق زوجيت فالنة؛ فلك أن تطلقها،
بشرط أن يكون الوكيل عاقالً عارفاً آباثر الطالق، وأن يكون املوكل عاقالً عارفاً آباثر الطالق، فال 

 أن يكون الوكيل واملوكل كالمها ممن يصح طالقه.بد 
 فيصح توكل العاقل البالغ الرشيد ويصح توكيله.

طليق نفسك مىت طلبت وهل يصح توكيل املرأة لطالق نفسها؟ يصح ذلك، فإذا قال هلا: وكلتك يف ت
قع أو مىت رغبت فيه، فإذا رغبت وقالت: قد طلقت نفسي وقع؛ ألنه مسح هلا بتطليق نفسها، في

 الطالق.
ويصح أيضاً أن يوكلها لطالق غريها، فلو وكل امرأة أجنبية وقال هلا: وكلتك أن تطلقي امرأيت فالنة، 

وكيلًة للطالق، وكيلًة لطالق نفسها، وهي امرأة عاقلة عارفة، يصح أن تطلقها، فيصح أن تكون 
 ووكيلًة لطالق ضرهتا، ووكيلًة لطالق امرأة بعيدة.

(66/7) 

 

 دعة وحكمهطالق الب
 الطالق نوعان: طالق سنة، وطالق بدعة.



ما صفة طالق السنة؟ طالق السنة أن يطلقها طلقة واحدة، وأن تكون يف طهر مل يطأها فيه، بل 
 طلقها يف طهر مل جيامع فيه، هذا هو طالق السنة إذا كانت قد دخل هبا.

ق بدعة، واختلف هل يقع إذا طالق البدعة مثل: طالق الثنتَّي، وطالق الثالث، فجمع الثالث طال
و قال: أنت طالق وطالق وطالق، أنت طالق مث طالق مث طالق، أنت طالق ثالاًث، أو طلقها ثالاًث، كما ل

قال: أنت طالق مائًة أو حنو ذلك، واجلمهور على أنه يقع؛ وذلك ألن هذا هو الذي اجتمع عليه 
الث بلفظ واحد أنه يعد طالقًا، وأهنا ال حتل له الصحابة، واألئمة األربعة على أن من مجع الطالق الث

إال بعد زوج، وخالف يف ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال: ال يقع إال واحدة إذا طلقها ابلثالث، 
فقال: أنت طالق ابلثالث، أو طالق وطالق وطالق، قال: إمنا يقع طلقة واحدة، ملاذا خالفت 

ه احمللل، لو أتباعهم؟ يقول: إين ابتليت ابحمللل، كثر يف زماناجلمهور؟ ملاذا خالفت األئمة األربعة و 
طلق الرجل امرأته ثالاثً استأجر من حيللها له، واحمللل ملعون كما يف احلديث: )لعن هللا احمللِّل واحمللنل 
له( ، ويقول: جاء يف صحيح مسلم: )أن الطالق الثالث كانت حتسب يف عهد النيب صلى هللا عليه 

ها وجعلها ثالاًث( ؛ فقال اجتهاداً دة، وكذلك يف عهد أيب بكر، وأن عمر هو الذي أجراوسلم واح
منه: أان أعمل هبذا احلديث، أعمل مبا كان يف العهد النبوي، هذا عذر اإلمام ابن تيمية، وكان يفيت 

ن واحدة، بذلك شيخنا ابن ابز رمحه هللا، فمن مجع الثالث بقوله: طالق ثالاثً أو طالق ابلثالث تكو 
 ملا جاء يف هذا احلديث.

ا عن حديث ابن عباس الذي فيه أن الثالث واحدة بستة أجوبة جتدوهنا يف كتب والعلماء أجابو 
 الشروح: كسبل السالم ونيل األوطار وغريها، ومنها: أنه كان منسوخاً ومل يتفطن لنسخه إال عمر.

 ومنها: أن احلديث مضطرب وال يعمل به.
، ولو كانت بلفظ واحدة، إىل باس خالف هذا احلديث وأفىت أبن الثالث تكون ثالاثً ومنها: أن ابن ع

 غري ذلك.
مث منهم من يقول: إذا قال: طالق ثالاًث، أو طالق ابلثالث بكلمة واحدة فهي واحدة، وإذا قال: 

دة إذا طالق وطالق وطالق، أو طالق مث طالق مث طالق فإنه يقع الثالث، يعين: مل تقع إال طلقة واح
 ما إذا قال: طالق وطالق، أو طالق مث طالق فتقع الثالث. قال: طالق ابلثالث أو طالق ثالاًث، خبالف

مث طالقها وهي حائض طالق بدعة، وطالقها يف طهر قد جامعها فيه طالق بدعة، ولكن هل يقع؟ 
طلق وهي حائض أو يف ذلك أيضاً خالف؛ فـ شيخ اإلسالم وتبعه الشيخ ابن ابز على أنه ال يقع إذا 

 لى أنه يقع ولو كان طالق بدعة، هذا قول اجلمهور.يف طهر قد جامع فيه، واجلمهور ع
ذكر املصنف رمحه هللا هنا أنه إذا طلق مدخوالً هبا يف زمن احليض أو يف طهر جامع فيه فهو طالق 

وهي حائض،  بدعة حمرم، ويقع، ولكن تسن رجعتها، واستدلوا حبديث ابن عمر: )أنه طلق امرأته



سلم؛ فاستاء لذلك وقال: مره فلرياجعها مث ليمسكها حىت فأخرب عمر رسول هللا صلى هللا عليه و 
تطهر، مث حتيض مث تطهر مث ليطلق قبل أن ميس، فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء( فقوله: 

تها( ، فإن الرجعة ال تكون )فلرياجعها( دليل على أن الطالق قد وقع، وهذا معىن قوله: )تسن رجع
ل على أنه طلقها يف حيض ووقعت، وأمر أن يراجعها، إذا راجعها يف ذلك إال بعد طالق، وهو يد

احليض أمسكها، حىت إذا طهرت بعد ذلك احليض فإنه جيامعها؛ ألن الرجعة تكون ابلوطء، مث بعد 
شاء طلق وإن شاء ذلك ميسكها، فإذا مضى ذلك الطهر وحاضت حيضًة أخرى وطهرت، فإن 

 أمسك.
م أمره أن يراجعها يف ذلك احليض حىت تطهر، ويف الطهر الذي بعد ذلك فالنيب عليه الصالة والسال

احليض يطؤها فيه، وال يطلقها يف ذلك الطهر حىت حتيض حيضة غري اليت طلقها فيه، فإذا حاضت 
أمسكها، وإذا أتملنا ذلك  أمسكها حىت تطهر، فإذا طهرت يف احليضة الثانية طلقها إن شاء أو

قليل الطالق؛ ألن الشرع يكرهه، وذلك ألن الزوج إذا حاضت امرأته قد وجدان أن احلكمة فيه ت
تكرهها نفسه؛ ألنه ال يقدر على االنتفاع هبا واالستمتاع، فإذا طلقها وهي حائض تسرعاً منه فإنه 

إذا طهرت فقد تغلبه شهوته فيطؤها يندم، خبالف ما إذا أمسكها، فنقول له: أمسكها حىت تطهر، ف
ذلك الطهر قلنا له: ال تطلقها يف ذلك الطهر حىت يتبَّي محلها، فإذا أمسكها ومل يتبَّي فإذا وطئها يف 

فقد يبغضها، فإذا حاضت املرة الثانية قلنا له: ال تطلقها يف هذا احليض فهو طالق بدعة، أمسكها 
رى ميسكها مع كراهته هلا، وإذا طهرت من احليضة األخحىت تطهر، ال جيوز الطالق يف احليض، فهو 

فقد يندفع إليها وجيامعها، فإذا جامعها عرف أيضاً أنه ال حيل له أن يطلقها يف ذلك الطهر الذي 
وطأها فيه، فيمسكها ورمبا يتغري ما يف قلبه، رمبا يرتاجع عن عزمه على الطالق، فيمسكها ويبقيها 

 ا، هذا هو السبب يف النهي عن طالق البدعة.زوجة له، وتصلح احلال بينهم
أن طالق الثالث طالق بدعة، ويقع عند اجلمهور، وأن من طالق البدعة الطالق يف احليض،  عرفنا

ومع ذلك يقع عند اجلمهور , وأن من طالق البدعة أن يطلق يف طهر قد جامع فيه، ويقع عند 
 اجلمهور، وال يقع عند بعض احملققَّي.

(66/8) 

 

 طالق الغضبان حكم
مما وقع فيه اخلالف إذا طلق يف حالة غضب، وهو )طالق الغضبان( ، وقد قسم العلماء الغضب إىل 



 ثالثة أقسام: األول: عند ابتداء الغضب، وهذا يقع الطالق فيه بال خالف.
القسم الثاين: الغضب الشديد الذي ال يذهب اإلحساس، وهذا يقع الطالق فيه عند اجلمهور، 

سالم وتلميذه ابن القيم، وأّلف ابن القيم رسالة مطبوعة امسها: إغاثة يف ذلك شيخ اإل وخالف
 اللهفان يف طالق الغضبان، ورجح أنه ال يقع.

 والقسم الثالث: الغضب الذي يذهب اإلحساس ويسبب اإلغماء والغيبوبة، فهذا ال يقع.

(66/9) 

 

 احكم طالق احلامل والصغرية واآليسة وغري املدخول هب
ذكر املصنف رمحه هللا الطالق الذي ال يسمى سنة وال بدعة فقال: )وال سنة وال بدعة ملستبَّي 

محلها( يعين: مىت ابن محلها، فإنه يطلقها مىت أراد، وطالق احلامل جائز بكل حال وليس ببدعة، 
 طهر مل  يفففي حديث ابن عمر أنه قال: )مث ليطلقها طاهراً أو حاماًل( يعين: طاهراً ليست حائضاً 

جيامعها فيه، أو حامالً قد تبَّي محلها، والطهر هاهنا هو طهرها من احليض، أي: بعد انقضاء احليض 
 واغتساهلا بعده.

ذكر عن بعض اجلهلة أنه ملا مسع أنه ال يطلق إال يف طهر ظن أنه ال يطلق إال متطهرًا؛ يعين: متوضئاً 
 أي: وهي ليست حائضاً. أة،أو مغتساًل، وهذا قلة فهم، واملراد طهر للمر 

وكذلك الصغرية اليت مل حتض جيوز طالقها مىت أراد، وليس لطالقها سنة وال بدعة؛ وذلك ألهنا ال 
 حتيض وال حتمل، فمىت أراد يطلقها ولو يف طهر جامعها فيه؛ ألهنا ال حتيض، فله أن يطلقها مىت شاء.

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض{ ]الطالق:الوكذلك اآليسة اليت قد بلغت سن اليأس يقول تعاىل: }وَ  [ 4الن
 يطلقها مىت شاء فليس لطالقها سنة حمددة.

وكذلك أيضاً غري املدخول هبا، أي: اليت مل يكن دخل هبا، فإن له أن يطلقها مىت أراد، وال يشرتط أن 
 تكون طاهراً أو حائضاً.

(66/10) 

 

 صريح الطالق وكنايته
ح وله كناية: فصريح الطالق إذا قال: أنت طالق، أو قد طلقتك، أو أنت ذكروا أن الطالق له صري



مطلقة، فيقع الطالق بصرحيه مطلقًا، وكذلك معىن الطالق كما لو قال: فارقتك أو خلعتك أو لست 
يف قوله يف ذميت، أو أنت لست زوجة يل أو ما أشبه ذلك، الطالق والتسريح والفراق ورد يف القرآن 

[ ، 2[ ، ويف قوله: }َأْو فَارُِقوُهنن مبَْعُروٍف{ ]الطالق:231ّرُِحوُهنن مبَْعُروٍف{ ]البقرة:تعاىل: }َأْو سَ 
إذا قال: سرحتك، أو أنت مسرحة، فارقتك أو أنت مفارقة، طلقتك أو أنت مطلقة؛ فهو صريح، 

وأنت  ، أنت طالق، وأنت طالق،وكذلك يكون صرحياً بلفظ )طالق( وما تصرف منه: طالق، وطالق
مطلقة، قد طلقتك، وما تصرف منه، إال األمر ال يقع به، إذا قال: اطلقي أو اسرحي، فهذا أمر ال 

يقع به الطالق، وكذلك املضارع مثل: تطلقَّي أو تسرحَّي، هذا أيضاً ال يصح، ال بد أن يكون بلفظ 
 يقع الطالق؛ ألنه يقصد طلِّقة )بكسر الالم( فالاملاضي أو بلفظ اسم املفعول مطلنقة، أما إذا قال: م

 أنت مطلقة لغريِك.
وأما الكناايت فهي كثرية: مثل أن يقول: اخرجي، اذهيب، ذوقي، جترعي، حبلك على غاربك، أو 
قال مثاًل: بتتِك، أنت خلية، أنت برية، أنت ابئن، أنت حرة، أنت حرج، فهل يقع الطالق هبذه 

وى، فيقال له: هل نويت؟ إذا قلت مثاًل: اخرجي، ة؟ يقع ابلكناية إذا نالكناايت اليت ليست صرحي
ذوقي، جترعي، حبلك على غاربك، أنت خلية، أنت برية، أنت حرة، أنت حرج، هل نويت طالقًا، 

أم مل تنِو طالقًا؟ فإن قال: قلت هلا: أنت حرة؛ ألهنا ليست مملوكة، أنت حرة؛ يعين: بنفسِك، ما 
 ا متلك اإلماء.ملكتِك ملكاً كم

وله: أنت احلرج، فإن قال: ال أريد بذلك أهنا حمرمة علي، وإمنا أريد أن أحرجها، وقويل هلا: وكذلك ق
اذهيب ذوقي اخرجي، ما أريد إال أتديبها، أما إذا قال: نعم، قد أردت فراقها؛ فإهنا تطلق هبذه 

 الكناية.
هار، أيتينا يف ابب هللا علي حرام، فهذا ظ إذا قال: أنت علي حرام، أو أنت كظهر أمي، أو ما أحل

الظهار كفارته هي املذكورة يف أول سورة اجملادلة، فإنه إذا حرم امرأته فالتحرمي يعترب ظهارًا، إذا قال: 
أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أخيت، أو كظهر ابنيت أو كبطنها أو كفرجها، فإن هذا أيضاً ظهار، أو 

نويت الطالق، نقول له: ال يقع، لكن عليك   ؛ فهذا ظهار، فإذا قال:ما أحل هللا منِك علي حرام
 كفارة أو عليك أن تصرح ابلطالق.

إذا قال: أنت علي كامليتة أو كالدم أو كلحم اخلنزير، يعين: حمرمة، وقع ما نواه، إن كان نوى طالقاً 
 وقع طالقًا، وإن كان مل ينِو فإنه ظهار، ومع عدم النية يكون ظهارًا.

ذب؛ فإنه يدينن، هل أنت صدقت يف أنك هالك ابلطالق؟ فإذا قال: ا قال: هلكت ابلطالق وكإذ
 ما أردت إال اليمَّي، ما أردت الطالق، فإنه يدينن ويكون عليه كفارة اليمَّي.

وأما إذا قال: حلفت ابلطالق، أو علي الطالق من امرأيت أن أفعل كذا وكذا، وكان قد نوى الطالق، 



ذا طالبت امرأته وقالت: إنه قد حلف ابلطالق، وقال مثاًل: إن مل يلزمه حكماً ظاهرًا، فإفإنه يقع، و 
خترجي فأنِت طالق، إن مل تركيب معي فأنت طالق، أو قال: إن خرجت مع فالن فأنت طالق، وكان 

 يريد الطالق؛ فإهنا تطلق، فإن كان ال يريد إال اليمَّي يدينن.

(66/11) 

 

 عدد الطلقات للحر واملبعض والعبد
احلر واملبعض من الطلقات؟ ميلك احلر واملبعض ثالاًث، والعبد ميلك اثنتَّي، إذا طلق احلر كم ميلك 

واحدة فله أن يراجع؛ ألهنا رجعية، فإذا طلق الثانية فله أن يراجع، أما إذا طلق الثالثة فال رجعة 
 بعدها حىت تنكح زوجاً غريه.

عبد ميلك ثالاًث، أما العبد فال ميلك إال ، ونصفه وكذلك املعتق بعضه الذي ليس حراً كله؛ نصفه حر
 طلقتَّي، إذا طلق طلقتَّي ال حتل له حىت تنكح زوجاً غريه.

(66/12) 

 

 حكم االستثناء من الطالق واملطلقات
ما هو حكم االستثناء من الطالق ومن املطلقات؟ يصح استثناء النصف فأقل، وال يصح استثناء 

فقال: زوجايت طوالق إال اثنتَّي، صح ذلك، ووقع الطالق على أكثر، إذا كان له مثالً أربع زوجات 
واحدة،  اثنتَّي ومل يقع على اثنتَّي؛ ألنه استثىن النصف، وكذلك لو قال: زوجايت الثالث طوالق إال

الواحدة أقل من النصف، أما لو قال: زوجايت األربع طوالق إال ثالاًث، ما يصح استثناء أكثر من 
ث طوالق إال اثنتَّي ما يصح؛ ألنه استثىن أكثر من النصف، واالستثناء النصف، أو زوجايت الثال

 يكون ابلنصف فأقل.
دة، كم يقع هبا؟ تقع اثنتان؛ ألن الواحدة وهكذا الطلقات وصورهتا أن يقول: أنت طالق ثالاثً إال واح

نه استثىن أكثر أقل من النصف، أما إذا قال: أنت طالق ثالاثً إال اثنتَّي فإنه ال يصح االستثناء؛ أل
 من النصف، ال بد أن يكون االستثناء ابلنصف فأقل.

يقع؟ هو ما  اختلف فيما إذا زاد على ما ميلك، لو قال: أنت طالق أربع طلقات إال اثنتَّي، فهل



ميلك إال ثالث، ففي هذه احلال الصحيح أنه يصح استثناؤه، أو قال: أنت طالق عشر طلقات إال 
 نه استثىن أقل من النصف.اثنتَّي تطلق واحدة؛ أل

(66/13) 

 

 شروط صحة االستثناء
مىت يصح االستثناء؟ اشرتط له التلفظ أما إذا كان ابلنية، فال، مثال النية أن يقول: أنت طالق ثالاًث، 
مث قال: استثنيت واحدة بقليب، أو زوجايت األربع مطلقات، وسئل بعد ذلك فقال: استثنيت فالنة، 

 هذا ما ينفعه؛ ال بد أن يكون االستثناء ابللفظ. أو استثنيت اثنتَّي،
الثاين: شرط اتصال املكان، وشرط النية قبل متام املستثىن منه، االتصال أي: ال يكون الشرط 

مفصواًل، صورته مثاًل: إذا قال: أنت طالق ثالاًث، وسكت نصف ساعة أو ربع ساعة مث قال: إال 
 كون متصالً ابلكالم.واحدة، ال ينفعه االستثناء، ال بد أن ي

نده أبو حنيفة فقال له: إن أاب حنيفة خيالف جدك ابن عباس ذكر عن رجل أنه دخل على املنصور وع
يقول: إن االستثناء ال يكون إال متصاًل، فقال املنصور: ما تقول اي أاب حنيفة؟ قال أبو حنيفة: إن 

: ملاذا؟ قال: حيلفون لكم، وإذا رجعوا هذا الرجل يزعم أنه ليس لكم بيعة عند الرعية، قال املنصور
وا، وصح هلم أن ينقضوا العهد؛ ألهنم قد استثنوا، فعرف املنصور أن االستثناء ال إىل بيوهتم استثن

يكون إال متصاًل، وأقر أاب حنيفة على ذلك، واألثر الذي روي عن ابن عباس أنه كان جييز االستثناء 
لو ، فهو أثر ضعيف، فاالستثناء ال بد أن يكون متصاًل، لكن ولو متأخرًا، مل يثبت عنه على الصحيح

سكت للتنفس صح، كما لو قال: أنت طالق ثالاًث، مث وقف يتنفس مث قال: إال واحدة، فهذا اتصال 
 مكان.

وال بد من النية قبل أن يتم املستثىن منه، فلو قال: أنت طالق ثالاًث، وما كانت نيته االستثناء، ولكنه 
 ء قبل متام الكالم.كالمه قال: إال واحدة، فال تنفعه؛ ألنه ما نوى االستثناملا أكمل  
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 حكم االستثناء ابلقلب
هل يصح االستثناء ابلقلب؟ يقول املصنف: )يصح من مطلقات ال من طلقات( ، إذا قال مثاًل: 



؛ وذلك ألن كلمة زوجايت طوالق وله أربع، ونوى بقلبه استثناء واحدة أو استثناء اثنتَّي، يصح
زوجات تصدق على اثنتَّي وعلى واحدة، فال حرج يف أن يستثين بقلبه من املطلقات، وأما الطلقات 

 فال يصح االستثناء إال ابللفظ، وال ينفعه االستثناء ابلقلب يف عدد الطلقات.

(66/15) 

 

 مسائل غريبة يف الطالق
: إذا قال: أنت طالق قبل مويت، طلقت يف تكلم املصنف هنا على مسائل فيها بعض الغرابة، أوالً 

احلال؛ ألن اآلن قبل موته، وال يدرى هل ميوت بعد دقائق أو ميوت بعد سنوات أو بعد عشرات 
 قبل موته.السنَّي؛ فتطلق يف احلال؛ ألنه جعل الطالق قبل املوت وهذا الوقت 

د موته قد ابنت منه؛ ألن املوت اثنيًا: إذا قال: أنت طالق بعد مويت فهل تطلق؟ ما تطلق؛ ألهنا بع
بينونة كربى، ومفارقة كاملة، فال يقع الطالق، هذا إذا قال: بعد مويت، وإذا قال: أنت طالق مع مويت 

يف احلياة، وأما حالة املوت فال  هل تطلق؟ ال تطلق أيضًا، وما ذاك إال ألن الطالق ال بد أن يكون
 يصح.

هنا ترث منه، حىت ولو انتهت عدهتا؛ ألن الغالب أنه يقصد وقد ذكروا أنه لو طلقها وهو مريض، فإ
حرماهنا، فيطلقها يف املرض حىت ال ترث، فالطالق مع املوت أو مع قربه ال يقع، لكن إن كان يف 

 ماهنا فإهنا ترث.مرض معتاد وقع الطالق، لكن إذا اهتم بقصد حر 
 ل؛ ألن هذه احلال من هذا الشهر.وإذا قال: أنت طالق يف هذا الشهر، مىت تطلق؟ تطلق يف احلا

 وإذا قال: أنت طالق اليوم؛ تطلق ساعة ما يتلفظ، وال حاجة إىل أن يؤخر الطالق إىل هنايته.
طالق اليوم أو يف هذا وإذا قال: أنت طالق يف هذه السنة؛ تطلق حالة ما يتكلم، سواء قال: أنت 

 ساعة ما يتكلم. األسبوع أو يف هذا الشهر أو يف هذه السنة؛ فإهنا تطلق
 ولو قال: ما أردت طالقها يف احلال، وإمنا أردت آخر الكل، يقبل حكمًا؛ يعين يصدق.

فإذا قال: ما أردت إال آخر اليوم؛ فإهنا تطلق عند غروب الشمس، وإذا قال: آخر األسبوع؛ فإهنا 
هو آخر الشهر، أو طلق آخر يوم اجلمعة، وإذا قال: آخر الشهر؛ فإهنا تطلق آخر يوم ثالثَّي الذي ت

 آخر تسع وعشرين إن كان الشهر انقصًا، وهكذا آخر السنة يقبل قوله حكمًا.
إذا قال: أنت طالق غدًا، يراد بغٍد اليوم الذي بعد هذا اليوم، تطلق يف أوله، وأول غٍد مىت هو؟ 

تبَّيُّ اك الصائم، يعين: وقت طلوع الفجر، فإنه أول النهار، فتطلق وقت طلوع الفجر و وقت إمس



الصبح، وقبل ذلك لو ماتت؛ ورثها، ولو مات قبلها ورثت منه؛ ألهنا ال تزال زوجة، وحتد عليه وحنو 
 ذلك.

ربت مشس إذا قال: أنت طالق يوم السبت مثاًل، يوم السبت قيل: إنه يدخل فيه الليل، فتطلق إذا غ
يفرق بَّي يوم السبت وليلة يوم اجلمعة؛ ألن الليلة تكون من يوم السبت، ولكن األكثرون على أنه 

السبت، فال تطلق إال يف أول صباح يوم السبت بطلوع الفجر، لو قال: أردت آخر يوم السبت أي: 
اد هبا آخر وقت غروب مشس يوم السبت، أو قال: أردت آخر الغد كأن قال: أنت طالق غدًا، وأر 

 النهار قرب غروب الشمس، هل يقبل؟ ال يقبل.
نة فأنت طالق، كلمة سنة اسم ملضي اثين عشر شهرًا، فمىت مضى اثنا عشر إذا قال: إذا مرنت س

شهراً هاللياً فإهنا تطلق، لكن يف بعض البالد يوقتون ابألشهر الشمسية أو امليالدية، فإذا كان ذلك 
ميضي اثنا عشر شهراً مشسياً من األشهر املعروفة عند أهل التاريخ  معتاداً عندهم، فال بد أن

وأما إذا قال: اثنا عشر شهراً وهو من املسلمَّي وبينهم، فتكون األشهر هاللية؛ ألن هذا  امليالدي،
 هو املعتاد واملعروف عند املسلمَّي.

اهلجرية، وتبدأ بشهر  إذا قال: إذا مضت السنة فأنت طالق؛ السنة يف اصطالح املسلمَّي هي السنة
جة؛ ألن هذه هي السنة اهلجرية، وإذا  حمرم، وتنتهي بشهر ذي احلجة، فتطلق يف آخر شهر ذي احل

كان ممن يؤرخ ابلتاريخ امليالدي، فإهنا تطلق بنهاية السنة امليالدية، فقبل أن يدخل الشهر امليالدي 
 بشهر ديسمرب. الذي يستقبلون به السنة ويسمى: يناير تطلق، وتنتهي السنة

جتهاد، ومع ذلك فإهنم يقيسون احلاصل أن مثل هذه املسائل يذكرها الفقهاء، وبعضها قالوه ابال
بعضها على بعض على أقل ما يليق هبا، فنقول: ال يشرتط أن يكون على كل مجلة نٌص أو دليل 

اً منها خالفية واضح، بل األدلة تؤخذ من العمومات أو تؤخذ من املسميات، ونعرف أيضاً أن كثري 
 .أي: يوجد فيها خالف بَّي الفقهاء، وإمنا ذكروا ما يرتجح هلم
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 [67شرح أخصر املختصرات ]
اهتم الفقهاء بباب تعليق الطالق ابلشروط، وذكروا فيه مسائل عديدة، وفرقوا بَّي كثري منها بفروق 

دقيقة، وكل ذلك استنباط من األدلة الشرعية وأصول اللغة العربية، ومعرفة هذه املسائل فيها تدريب 
 لطالب العلم على االستنباط والفتوى.
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 احلكمة من مشروعية الطالق
دين اإلسالم دين وسط، واألدلة على هذا كثرية؛ ومن ذلك أنه أابح الطالق، وأابح الرجعة، وذكروا: 

أن النصارى ليس عندهم طالق، بل مىت عقد على املرأة فال يقدر على أن يتخلص منها، ويلزمونه 
به، ولو  سكها، ولو أساءت صحبته، ولو أضرت إببقائها مهما كانت احلال، ويشددون عليه يف أن مي

 كانت خمالفة له يف أمر العقيدة أو يف أمر الداينة، وال يقدر على أن يتخلص منها، هكذا قالوا.
وإذا قدر أنه فارقها فإهنم يلزمونه ابإلنفاق عليها بقية حياهتا، ويقولون له: إنك أفسدت عليها حياهتا، 

أتكل؟ وكيف تعيش وقد طلقتها، وذلك ضرر عليها، من أين  وإنك أضررت هبا حيث تزوجتها مث
فارقتها؟ فإما أن تؤمن هلا معيشة، وإما أن تبقيها عندك وال تفارقها، هذه داينة النصارى، وقد 

انتشرت هذا الظاهرة يف كثري من الدول اليت تتسمى ابإلسالم؛ وذلك بسبب أتثرها ابالستعمار 
 ج الرجل أكثر من واحدة.النصارى، فهذه الدول حترم أن يتزو النصراين، وقد أثر فيها جماورة 

 وكذلك أيضاً مينعون من الطالق أتثراً مبجاورة من حوهلم من النصارى.
وكذلك أيضاً إذا عقد عليها فرضوا عليه صداقاً مؤخرًا، ويقولون: هذا املؤخر لو قدر أنه مات قبلها، 

عادة ورثوها من حياهتا، ويؤمن هلا معيشتها، فهذه أو قدر أنه طلقها، فإن هذا املؤخر يؤمن هلا 
 النصارى.

وحنن نقول: ال أبس إذا طلبت أتخري صداقها وقالت: لست حباجة إليه اآلن، أدعه كوديعة عندك 
مىت بدت يل حاجة طلبتك، أو إذا فارقتين مبوت أو بطالق طلبته، ال أبس هبذا املؤخر، وأما اعتياده 

عاليم اإلسالم؛ ألهنم فرضوا شيئاً زائداً إال بفرضه، فهذا خيالف ما عليه ت واعتقاد أنه ال حيصل عقد
 على شرع هللا تعاىل.

إابحة الطالق من حماسن دين اإلسالم، إذا كره الرجل امرأته، ونفرت منها نفسه، أبيح له أن يطلقها،  
ماالً حىت خيلي  كما أهنا إذا كرهته لسوء خلقه أو لسوء معاملته فلها أن تفتدي، أي: أن تدفع

 [ ، وهو ما يسمى: ابخللع.229اىل: }َفال ُجنَاَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه{ ]البقرة:سبيلها؛ لقوله تع
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 من أسباب وقوع الطالق بَّي الزوجَّي
كثرياً ما حيدث الشقاق والنزاع بَّي الزوجَّي، يكون أحياانً من الزوج وأحياانً من الزوجة، ويكون 

: سوء الرتبية للزوج أو للزوجة، فالزوج مثالً -وهللا أعلم-تيجته الطالق؛ ومن أعظم أسباب ذلك ن
احملرمات، ينشأ يف ترف ويف سرف، وينشأ يف جمتمع فاسد أيلف اللهو واللعب، وأيلف املعاصي و 

على بغضه  ويشب عليها، فإذا تزوج امرأة حصينة حمصنة عفيفة أساء معاملتها أو أضر هبا، مما حيملها
 وكراهيته وطلب الطالق.

أحياانً يسهر مع شلة من جنسه إىل الساعة الثانية أو الثالثة لياًل، مث أييت وهو جمهد، فيلقي بنفسه 
لة، ويرتكها أول الليل وحيدة تذرف عيناها ابلدموع، ال على الفراش، وال يستيقظ إال قرب القيلو 

سمح هلا أن تكون عند أهلها، وال أن تكون عند تدري أين هو، ليس عندها من يؤانسها، وال ي
جرياهنا، فهي وحيدة وال تدري أين هو، هل هو يف بئر أو يف بطن سبع؛ أو على أي شيء َسِهر؟ 

منذ ترعرع مع أولئك الفاسدين املفسدين، فيسهرون على وسهره غالباً على معاٍص، حيث إنه نشأ 
لى أعواد وعلى دفوف وعلى طبول طوال لعب وهلو، ويسهرون على غناء وطرب، ويسهرون ع

ليلهم، وقد يسهرون على مخر وزمر ودخان وما أشبه ذلك، وقد يسهرون على مشاهدة أفالم خليعة 
الشاشات، ويكون ليلهم ضحكاً وقهقهة وتفكهاً  عرب القنوات الفضائية، ينظروهنا ويشاهدوهنا عرب

 تتأمل وتتضرر إذا كانت هذه حالته. وتسلية، كما يعربون، وهكذا ينقضي ليله، وال شك أهنا
فعلى هذه احلال هلا أن تطلب الطالق، كيف تقيم زمناً طويالً وهي وحيدة ليس عندها من يؤانسها، 

األزواج يكون سيئ اخللق مع امرأته، فهو يشدد  وال من يزيل وحشتها؟!! وهكذا أيضاً كثري من
د يده ويضرب ويؤمل، وينتقدها على أقل شيء عليها، ودائماً يسبها ويشتم ويثلب ويعيب ويقبح، ومي

مما ينتقد، ويدقق عليها أبي شيء إذا مل تفعله، حبيث إنه إذا جاء مثالً وأتخرت عن إحضار الطعام 
، وتكلم بكالم سيئ يقلق راحتها، ويقض مضجعها، فهذا بال قام وسب وأقذع يف السب، وابلغ فيه

لفراق ولو كان ما كان، وتتمىن أن تعيش وحيدة وال شك مما يسبب قلقها، حىت ال تصرب، وتطلب ا
 أن تكون قرينة ذلك الزوج.

كذلك مما يسبب الفراق أيضاً أن كثرياً من األزواج يكون شديداً على امرأته، حبيث يهجرها دائمًا، 
وال  ويغلق عليها، وال يرتك هلا متنفسًا، فال ميكنها من زايرة أبويها وال أقارهبا، حىت ولو استدعوها،

ميكنها من زايرة أهل فالن كأصدقاء أو جريان هلا، فهي دائماً منفردة، مغلق عليها أبشد التغاليق، 
ار، فتكون متمنية دائماً أن فماذا تفعل؟ ال شك أهنا واحلال هذه ال يهنأ هلا عيش، وال يستقر هلا قر 
بب طلبها الفراق؛ بسبب تفارقه؛ ألهنا تعترب سجينة، وتعترب نفسها يف أشد الضرر؛ وذلك مما يس

 الصحبة السيئة.



كذلك أيضاً كثري من األزواج سيئ الظن ابمرأته، حبيث إنه يكاد أن يقذفها وأن يرميها بفعل 
ا أصدقاء، وإذا رآها خرجت اهتمها أهنا خرجت للزان، الفاحشة، إذا رآها رفعت السماعة اهتمها أن هل

حركة يظن أهنا فعلت مع غريه أو زنت أو حنو ذلك، مع  أو حنو ذلك، ودائماً يسأهلا وحيّلفها، وأدىن
أهنا يف الظاهر حمصنة قد أحصنت فرجها، قد حفظت نفسها، ولكن لشدة ظنه وتشدده يقع منه هذا 

يف قوله صلى هللا عليه وسلم: )إايكم والظن؛ فإن الظن أكذب  الظن السيئ، وقد ورد النهي عنه
 احلديث( .

 رفوهنا أكثر مما ذكران.وهناك أسباب أخرى لعلكم تع
وأما ابلنسبة للزوجة فال شك أيضاً أنه حيصل منها أسباب حتمل الزوج على الفراق، منها: أن كثرياً 

ت فساد، قد أعطاها أهلها ما تريد، وقد من الزوجات نشأت يف بيت ترف، ويف بيت إسراف، ويف بي
أهلها قبل زواجها تسرح ومترح، إذا  أطلقوا هلا احلرية، وقد مكنوها من كل شيء تتمناه، فهي عند

شاءت دخلت األسواق وحدها أو مع غريها، وال تبايل أن تزاحم الرجال، وقد تتكشف وتتربج أمام 
 الرجال الذين حيتكون هبا.

غيبتها عن أهلها، وأهلها قد أطلقوا هلا احلرية، وتركوا هلا احلبل على الغارب،  وكذلك أيضاً قد تطول
 .ومكنوها مما تريد

ومنها: أن كثرياً من البنات تعيش عند أهلها فيما يسمونه ابلرفاهية والتنعم، فهم جيلبون لبناهتم ما 
أن على رؤية الصور اليت يتمنينه، فتجد البنات قد نشأن على مساع الغناء دائماً والتلذذ به، ونش

لفاضحة، واملرأة ضعيفة تفنت، فهن دائماً مقابالت هلذه الشاشات اليت تُعرض فيها الصور الفاتنة ا
 التحمل، فهي قد عاشت على هذه العيشة الشريرة اليت عاقبتها سيئة.

نة هابطة، إذا رآها ومنها: متكَّي أهلها هلا من شراء الصور الفاتنة، واجملالت اخلليعة اليت فيها صور فات
الثقافة، فتقلدهم،  الرجل أو املرأة اعتقد أن أهلها هم أهل الرقي وأهل التقدم وأهل احلضارة وأهل

وتفعل كما تفعل أولئك النساء الاليت صورت صورهن يف تلك اجملالت متكشفات متربجات، فماذا 
لنظر فيها؟ ال شك أهنا تكون حالتها وقد عاشت عشرين سنة أو حنوها على هذه الصور، وعلى ا

 حتب التقليد ألولئك، فهذا من أسباب فساد البنات.
نات مينعهن أهلهن من العمل، فإذا دخلت بيتها فليس هلا عمل إال أن تنطرح ومنها: أن كثرياً من الب

على فراش أو تقرأ يف قصة، أو تنظر إىل أفالم أو صور، وال متد يدها لشغل، قد أراحها أهلها، 
هلا خادمة تكفيها مئونة بيتها، فهي ال حتسن أن تصلح طعامًا، وال أن تصلح شرااًب، وال أن  واجتلبوا
واًب، وال أن تنظف بيتًا، وال أن تنظف إانًء، قد اعتادت الرفاهية، واعتادت الكسل، واعتادت تغسل ث

ء البنات اخلمول، ورضيت بذلك، ورضي بذلك أهلها، ومل يعلموها أية حرفة، فإذا تزوج مثل هؤال



عت ماذا تكون حالتهن إذا تزوجن؟! فهل يف اإلمكان أن تشتغل لزوجها؟ ال ميكن أهنا تشتغل، مس
قصة أوردها شيخنا الشيخ ابن محيد رمحه هللا، وهي: أن رجالً كان وحيداً هو ووالدته يف بيت واسع، 

تشتغل وحترتف معك، فلما مث إنه تزوج امرأة وقال: أتزوج اي والديت امرأة تساعدك على شغل الدار، و 
لت إىل بيته وبقيت على تزوج تلك املرأة اليت قد رفهها أهلها ونعموها، وعاشت يف غاية التنعم، دخ

الفراش، ففي اليوم األول قامت أمه إبصالح الطعام وبكنس الدار، والزوجة اجلديدة تنظر إليها، مث 
 صلحها، فقال: اي أماه! دعيين أكنس معك.يف اليوم الثاين رأى والدته أيضاً قامت تكنس الدار وت

بل أان أقوم مقامك، وال تكلف نفسك،  يريد بذلك إاثرة مهة هذه الزوجة لعلها أن ترفق به وتقول:
 أنت رجل.

 فامتنعت أمه وصارت هي اليت تكنس.
يف اليوم الثالث دخل وإذا أمه تكنس الدار، أيضاً حاول أن يكنس معها فأبت أمه، فأطلت هذه 

وجة اجلديدة من النافذة تتفرج عليهما، فقالت: أان أحكم بينكما: عليك أن تكنس يومًا، وعلى الز 
تكنس يومًا! هذا جواهبا!! ما تنازلت أن تنزل وتريح زوجها من هذا العمل، ففي هذه احلال  أمك أن

جاء من عمله ماذا تكون حالتها؟ فالرجل يتزوج املرأة من أجل أن ترحيه، وأن تصلح له الطعام، فإذا 
، وكذلك تغسل ثوبه، وتغسل أواين بيتها وما أشبه ذلك، فإن هذا ال يضرها،  ًً بل إنه جيده مهيًأ

يعودها على احلركة، ويذهب عنها اخلمول والكسل الذي اعتادته ونشأت عليه، وهو مما يضر 
 بصحتها.

مهة، وانقطاعاً عن أن تنفعه فهذا وحنوه من أسباب الفراق، إذا تزوجها ومل جيد منها إال مخوالً وضعف 
 أو تنفع غريه، فال شك أن هذا يسبب الفراق.

ليه، مثل أن حيضر هلا تلك اجملالت اخلليعة؛ ألنه ال صرب هلا عنها؛ وألهنا كذلك مطالبتها مبا نشأت ع
تربت عليها، أو دخل عليها وعثر عليها عندها، فهذا مما جيلب له الظن السيئ هبا، وكذلك إذا أحلت 

يه يف أن جيلب هلا األفالم والصور اخلليعة املسجلة يف أشرطة الفيديو وغريها، أو طلبت منه أن عل
 نها من شراء هذه األفالم، فهذا أيضاً مما يسبب مقته وبغضه، هلا وسرعة فراقه هلا.ميك

شأن  ومنها: إذا رآها مكبة على مساع الغناء املاجن والتلذذ به، وال مهة هلا يف أن تصلح شأنه أو
بيتها، بل هي مكبة على هذا السماع واللهو، فهذا من أسباب الفراق، فيمقتها ويقول: هذه ال 

جة يل فيها، وال منفعة يل منها، فكيف أحتمل؟! وكيف أصرب وأقوم أان خبدمتها؟! وال شك أن هذا حا
يت وال من عمل احلرفة، من آاثر تربية أهلها الذين ربوها الرتبية السيئة، ومل يعلموها شيئاً من عمل الب

 ونعموها، وأحضروا هلا مطالبها.
صلت إىل مرحلة راقية، أصبحت جامعية أو دكتورة ومنها: كون البنت درست وواصلت الدراسة، وو 



أو حنو ذلك، وقد يكون الرجل دوهنا يف هذا املؤهل، فتحتقره، وتقلل من شأنه، ومن أمره، وتقول: 
 منزلة، وأان وأان مما جيعله يبغضها، ويعجل بفراقها. أان أرفع منك رتبة، وأان أعز منك

مدرسة كمدرسة أو مديرة أو حنو ذلك، أو موظفة يف  ومن أسباب الفرقة: الوظيفة، كوهنا موظفة يف
مستشفى كطبيبة أو ممرضة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أيضاً أيخذ منها وقتاً طويالً على زوجها، 

أو تكلفه إحضار خادم أو سائق يذهب هبا وجييء، وذلك مما قد وتكلفه أيضاً إيصاهلا أو ردها، 
ا، وال تلَّي لزوجها، بل تلزمه بذلك إلزامًا، فهذا وحنوه من آاثر يسبب الريبة خللوته هبا، وملخاطبته هل

 الرتبية السيئة.

(67/3) 

 

 عالج األسباب املؤدية إىل الطالق
الواجب على الوالدين أن يربوا أوالدهم ذكوراً وإاناثً الرتبية الصحيحة، الرتبية السليمة، فريبون 

والعمل الصاحل، والعبادة وحمبتها، وحمبة الصاحلَّي، الذكور على حمبة العلم والعمل، العلم النافع، 
ملة ألبويهم، وكذلك وعلى اآلداب اإلسالمية، وعلى األخالق الفاضلة العالية، ومن ذلك حسن املعا

إلخوهتم وللمسلمَّي عموماً ذكوراً وإاناًث، فإن الشاب إذا نشأ على هذه الرتبية علم أبن عليه حقوقًا: 
ده، وحق لنفسه، وأعطى كل ذي حق حقه، وعرف أنه إذا تزوج فإنه جيب حق هلل تعاىل، وحق لعبا

ائل، والتخلي عن الرذائل، وبذل عليه حسن املعاملة هلذه الزوجة، وحسن الصحبة، والتخلق ابلفض
الندى، وكف األذى، وحسن املعاملة، وجتنب مساوئ األخالق، وإعطاؤها حقوقها، ومتكينها مما تريد 

حىت أتلفه، وحىت تعيش معه عيشة طيبة، وجتد مطلبها وراحتها، ويرزقها هللا تعاىل مما ال حمظور فيه، 
 رزقاً حسنًا.

كان يف ذلك توفيقاً إبذن هللا لكل من الزوجَّي، وكل منهما يعيش وكذلك الزوجة إذا تربت على ذلك  
الزوجية، وعدم العيشة الطيبة، وحييا حياة طيبة، ويسعد سعادة طيبة، هذا هو العالج الفعال لبقاء 

 املفارقة هلا.

(67/4) 

 



 تعليق الطالق ابلشروط
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: ومن علق طالقًا وحنوه بشرٍط مل يقع حىت يوجد، فلو مل يلفظ به 

 وادعاه مل يقبل حكًما.
تظٌم،  وال يصح إال من زوٍج بصريٍح وكنايٍة مع قصٍد، ويقطعه فصٌل بتسبيٍح وسكوٍت، ال كالٌم من

 كأنت طالٌق اي زانية إن قمت.
"مىت" و"إذا"، وإن كلمتك فأنت طالٌق فتحققي أو تنحي وحنوه تطلق، وأدوات الشرط حنو: "إن" و

وإن بدأتك ابلكالم فأنت طالٌق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر، احنلت ميينه وتبقى ميينها، وإن 
رجت، مث خرجت بغري إذٍن، أو أذن هلا ومل تعلم خرجِت بغري إذين وحنوه فأنت طالٌق، مث أذن هلا فخ

 طلقت.
على مشيئتها تطلق مبشيئتها غري مكرهة، أو مبشيئة اثنَّي، فبمشيئتهما كذلك، وإن علقه  وإن علقه

 على مشيئة هللا تعاىل تطلق يف احلال، وكذا عتق.
اق الباب، أو وإن حلف ال يدخل دارًا، أو ال خيرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل ط

ال يشرب ماء هذا اإلانء فشرب بعضه مل حينث،  ال يلبس ثواًب من غزهلا فلبس ثواًب فيه منه، أو
وليفعلن شيًئا ال يرب إال بفعله كله ما مل يكن له نيٌة، وإن فعل احمللوف عليه انسًيا أو جاهاًل حنث يف 

 طالٍق وعتاٍق.
 وينفع غري ظامٍل أتول بيمينه.

 ٍق أو ما علق عليه مل يلزمه، أو يف عدده رجع إىل اليقَّي.ومن شك يف طال
 قال ملن ظنها زوجته: أنت طالٌق. وإن

 طلقت زوجته، ال عكسها.
 ومن أوقع بزوجته كلمًة وشك هل هي طالٌق أو ظهاٌر مل يلزمه شيٌء[ .

حللف هذا الفصل يتعلق ابحللف ابلطالق، ويتعلق بتعليق الطالق ابلشروط، هكذا يبوبون: ابب ا
 ابلطالق، أو ابب تعليق الطالق ابلشروط.

هي األمور املستقبلة، فمىت علق الطالق أو العتق أو البيع أو حنو ذلك بشرط فال والشروط هاهنا: 
يقع ذلك الشيء حىت يوجد ذلك الشرط، ويكثر متثيل الفقهاء هبذا الشرط، ويقولون: مىت علقه 

ن الشرط تعلق به، فلو قال: إن ولدت امرأيت ابنة فهي بشرط تعلق به، ولو أراد نقضه مل يقدر؛ أل
 طالق.

ندم قبل أن تلد، وهي ال تزال حاماًل، وقال: أبطلت شرطي، أبطلت طالقي، ال ينفعه؛ وذلك ألنه  مث
 علقه بشيء مستقبل، فإذا ولدت أنثى وقعت الطلقة اليت علق هبا.



ل شهر ربيع الثاين فامرأيت طالق، وندم قبل وهكذا أيضاً إذا علقه بزمان مستقبل، كأن يقول: إذا دخ
مل ينفعه ندمه، بل تطلق بدخول شهر ربيع الثاين، ولو حاول إبطال الشرط، فإنه  انسالخ هذا الشهر؛

 ال ينفعه إبطاله.
وكذلك إذا قال: مىت قدم زيد فامرأيت طالق، مث ندم قبل قدوم زيد، ما نفعه ندمه، بل يقع الطالق 

 وقت قدوم زيد.

(67/5) 

 

 ضرورة التلفظ ابلشرط املعلق يف الطالق
الشرط البد أن يكون ملفوظًا، مث قد يكون الشرط فعاًل، كأن يقول مثاًل: إن سافرِت بدون حمرم 

 فأنت طالق، أو أنت طالق إن ركبت مع أجنيب.
قال بعد وقد يقول: إنين أريد شرطاً ومل أتلفظ به، يف هذه احلال هل ينفعه إذا قال: أنت طالق، مث 

أمسعتين هذا الشرط، مسعتك تقول: أنت طالق، ومسعك  مدة: أردت إذا سافرِت؟ فقالت: أنت ما
فالن وفالن تقول: أنِت طالق، فقال: إين أريد إذا سافرِت بدون حمرم، أو إذا خرجت بدون رضاي 

رط، وادعاه بعد أو ما أشبه ذلك، وإمنا قلته بقليب، هل ينفعه ذلك؟ ال ينفعه إذا مل يتلفظ بذلك الش
ق مل يقبل حكمًا، وأما إذا مل يسأل، وكانت هذه نيته، أو دلت على ما وقع الفعل، بعدما وقع الطال

 الشرط قرائن فإنه يُقبل؛ وذلك ألن هذا شيء بينه وبَّي هللا، ال يعلم ما يف قلبه إال هللا.
أغاين مثاًل، أو إذا خاطبت فإذا قال: ما طلقتها هبذا اللفظ إال إذا فعلت هذا الفعل: إذا مسعت 

رجت إىل األسواق بدون إذين، أو إذا تربجت وتكشفت للناس، هذه نييت، فيقال له: أجنبيًا، أو إذا خ
أنت ما تكلمت هبذا، مسعك فالن وفالن تقول: أنِت طالق، أو امرأيت طالق، ومل تقل: إن خرجت، ما 

ينه وبَّي هللا، ومل يسمع الطالق منه أحد إال أتيت ابلشرط، فإذاً ال يُقبل منه، إال إذا كان ذلك ب
 امرأته.

(67/6) 

 

 عدم صحة الطالق املعلق وغريه إال من زوج
 قال املصنف رمحه هللا: )ال يصح الطالق إال من زوج( .



قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إمنا الطالق ملن أخذ ابلساق( يعين: الزوج، فإنه هو الذي ميسك 
مل  -مثالً -ع، ميسك ساقها، وميسك عضدها، الطالق للزوج، فلو طلق عليه أبوه امرأته وقت الوقا 

 يقع، ال يقول: امرأة ابين طالق، أو امرأة والدي طالق، أو امرأة أخي، ال يقع الطالق إال من الزوج.
وقد ذكران أن الطالق صريح وكناية، وصريح الطالق كقوله: أنت طالق، أنت مطلقة، قد طلقتك، 

 فارقتك، وسرحتك، وما أشبه ذلك، هذا صريح.وكذلك: 
الطالق إال مع النية، كناية الطالق هي اللفظ الذي ليس بصريح، مثل: اخرجي، والكناية ال يقع هبا 

واذهيب، وذوقي، وجترعي، وأنت خلية، وأنت برية، وأنت ابئن، وأنت حرة، وأنت حرج، ولست يل 
حمتملة، فإذا كان هناك نية أو هناك قرينة وقع  ابمرأة، وحبلك على غاربك، وأمثال ذلك، فهذه

 .الطالق ابلكناية

(67/7) 

 

 ما يقطع التعليق يف الطالق؟
 قال املصنف رمحه هللا: )يقطعه فصل بتسبيح وسكوت، ال كالم منتظم( .

الضمري يف )يقطعه( الشرط واالستثناء، يقطعه تسبيح وسكوت، فلو قال مثاًل: أنت طالق، سبحان 
حلمد هلل، وهللا أكرب، إن قمِت، إن خرجِت، بطل الشرط، ووقع الطالق، وال ينفعه هذا هللا، وا

: أنت طالق، مث سكت سكواتً ميكنه أن أييت فيه بكالم، وبعد سكوته قال: الشرط، وكذلك لو قال
 إن ركبت مع أجنيب.

نه فصل بَّي الطالق ملاذا مل أتِت ابلشرط ساعة ما نطقت ابلطالق؟ ال ينفعه هذا الشرط املتأخر؛ أل
 والشرط ابلسكوت.

له بقوله: أنِت طالقة اي زانية إن أما إذا كان الكالم متواصالً فإنه واحلال هذه يعترب الشرط، ومثلوا 
قمت، كلمة )إن قمت( هذه هي الشرط، وفصل بينها بقوله: )اي زانية( ، وهكذا لو دعاها ابمسها، 

ال إذين، فهذا كالم متصل، ويعترب الشرط، وال تطلق إال إذا قال: أنت طالق اي بنت زيد إن خرجت ب
 إذا خرجت بغري إذنه.

(67/8) 

 



 أدوات الشرط املستعملة يف الطالق املعلق
ذكر املصنف أدوات الشرط، وهي معروفة يف علم النحو وغريه، لكن اقتصر هنا على ثالث: )إن( 

 وهي األصل، و )مىت( ، و )إذا( .
لمِت زيداً هاتفيًا، أو أنِت طالق مىت خرجِت بدون إذين، أنت طالق إذا ركبِت مثاهلا: أنت طالق إن ك

 مع سائق أجنيب.
هبا متصلة وقع الطالق إذا وقع الشرط، هذا هو قول مجهور  أتى بـ )إن، وإذا، ومىت( فمىت أتى

أما إذا العلماء، أن الطالق املعلق يقع بوقوع ذلك الشيء الذي علقه، إذا كان ذلك يف اإلمكان، و 
علقه بشيء غري متصور؛ فإنه ال يقع، ومثل له بعض العلماء مبا إذا قال: أنت طالق إن طرِت، أو 

 جر ذهبًا، أو رددِت اليوم املاضي، أو أحييِت هذا امليت.صعدِت السماء، أو قلبت احل
بًا، وال فهل يقع الطالق؟ هذا شيء ال يتصور، وال ميكن أن تقدر عليه، ال ميكن أن تقلب احلجر ذه

 أن حتيي األموات، وال أن ترد مثالً يوم السبت املاضي.
حتيي املوتى، فتطلق يف احلال، أنت وأما إذا عكس ذلك فإهنا تقع الطلقة، إذا قال: أنت طالق إن مل 

 طالق إن مل تصعدي إىل السماء، تطلق يف احلال، وأشباه ذلك.

(67/9) 

 

 حكم وقوع الطالق املعلق
ند مجهور العلماء يقع مىت وقع الشرط، وهناك خالف، فذهب شيخ اإلسالم ابن الطالق املعلق ع

تيمية إىل أنه إذا مل ينِو الطالق، وإمنا نوى التهديد، اعترب مييناً، وكفاه أن يكفر كفارة ميَّي، وهذا هو 
يريد  احلض أو املنع، الواقع كثرياً من الناس، فأكثر من يعلق الطالق ال يقصد الطالق، وإمنا يقصد

بذلك هتديدها، فإذا طلبها من أهلها وقال: اركيب معي، اذهيب إىل البيت، فتثاقلت فقال: إن مل 
تذهيب معي فأنت طالق، يقول: ما أردت طالقها، ولكن أردت ختويفها حىت ختاف من الطالق 

يقع  اإلسالم أبنه الوتركب معي، ولكنها متادت وعصت ومل تركب معه، هل يقع طالقًا؟ يفيت شيخ 
 الطالق وإمنا يكفر إبطعام عشرة مساكَّي كفارة ميَّي؛ فهو رمحه هللا الحظ املراد من هذا اللفظ.

كذلك إذا طلب أن يزور أهله وقال: تعايل معي إىل أهلي، فتثاقلت، فقال: إن مل تركيب معي إىل 
يقع الطالق؟ ها امتنعت، فهل أهلي فأنت طالق، يريد بذلك ختويفها حىت تطيعه، وال تتخلف، ولكن

يقول شيخ اإلسالم: عليه كفارة ميَّي، وهذا يقع من كثري من األزواج، فيعتربه شيخ اإلسالم ميينًا، 



 ويعتربه غريه طالقاً معلقاً.
إذا قال مثاًل: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فقال: ما أريد طالقها، ولكين أريد أال خترج من 

، أو إن كلمِت فالانً ولو هاتفياً فأنت طالق، مث قال: ما أريد ن ركبِت مع فالنالبيت أو قال مثاًل: إ
فراقها، ولكين أريد هتديدها حىت ال يقع منها هذا العصيان، فهذا يعتربه شيخ اإلسالم ميينًا، فيها  

منعنك كفارة اليمَّي، ولو مل يكن حلفاً صرحيًا، ولكن كأنه حلف، كأنه يقول: وهللا لتذهنب معي، أو أل
 مع فالن، أو أن تكلمي أجنبيًا، أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا حلفًا.أن تركيب 

وملا أفىت شيخ اإلسالم هبذا وافقه كثريون، حىت اخلصوم الذين خالفوه يف كثري من املسائل الفرعية 
بعت واألصولية وافقوه على هذه الفكرة، وله رسالة يف تعليق الطالق ابلشروط، وكون ذلك ميينًا، ط

لرابع والثالثَّي، وقد أفردت وطبعت يف نسخة مستقلة، وعلق عليها، وجعل هلا مقدمة، يف اجمللد ا
 وهذا يريح كثرياً من الذين يعلقون الطالق بشرط مستقبل، وال يكون قصدهم إيقاع الطالق.
لكالم،  وأما الشيء الذي ليس ابختيارها فإنه على الصحيح يقع به الطالق، وقد مثلنا له يف أول ا

ال: إن ولدِت أنثى فأنت طالق، فهنا تطلق؛ وذلك ألن الذكور واإلانث ليس ابختيارها، كما لو ق
وكذلك إذا قال: أنِت طالق إذا دخل شهر ربيع الثاين، وهاهنا تطلق وال يقال: إنه هتديد، وال إنه 

ذا س ابختيارها، فهحض، وال إنه منع، وكذلك لو قال: أنِت طالق إذا قدم زيد من سفره، فقدومه لي
ال يصلح هتديداً وال وعيدًا، وليس فيه حض وال منع، فكل شيء ليس يف إمكاهنا أن تفعله فإنه يقع، 
ويكون طالقاً معلقاً بشرط، وأما األشياء اليت يكلمها به ويف إمكاهنا أن تفعل أو ترتك فيعتربوهنا ميينًا، 

، فإذا جاءهم من يقول: إين قلت وغريه من زمالئهويفيت بذلك شيخنا عبد العزيز بن ابز رمحه هللا، 
المرأيت: إن خرجت إىل السوق فأنت طالق، مث ندمت فماذا أفعل؟ يقولون: هل أنت تريد الطالق أو 

ال تريده وإمنا تريد منعها؟ فإذا قال: أان أريد امرأيت، وال أرغب طالقها، ولكين أردت أن متتنع عن 
 ك الكفارة.هذا اخلروج، فيقولون: إذاً علي

إذا قال: إين عازم على الطالق، وأريد أن يكون آخر عهدي هبا خروجها أو مكاملتها، وال أريدها أما 
 بعد ذلك، أان أريد طالقها، ولكن يتوقف طالقها على هذا الفعل، فهنا تقع الطلقة أو الطلقات.

لق؛ و ذلك؛ فإهنا تطبعد ذلك أتى املصنف أبمثلة: إن كلمتك فأنت طالق فتنحي أو حتققي أو حن
وذلك ألنه كلمها، أليس قوله: )فتحققي أو تنحي( كالم؟ نعم، فتطلق؛ وذلك ألنه علق الطالق 

بكالمه، ومع ذلك أوقع الكالم، فتطلق، هذا على قول اجلمهور يف أن التعليق يقع به طالق، وأما 
نفسه أن وإمنا قصد منع  على قول شيخ اإلسالم فإنه ال يقع، ويكون مييناً إذا مل يقصد الطالق،

 يكلمها يف هذه احلال كالماً مطلقاً.
قوله: )إن بدأتك ابلكالم فأنت طالق( يعين: إذا ابتدأتك بعد هذه اجلملة، لكنها قالت له: )إن 



 بدأتك به فعبدي حر.
 احنلت ميينه( ؛ وذلك ألنه ما بدأها، بل هي اليت بدأته بقوهلا: إن بدأتك به فعبدي حر، فال تطلق،

يت بدأته، وأما هي فتبقى ميينها، فإذا كلمته بعد ذلك عتق عبدها؛ ألهنا بدأته بعد حيث إهنا هي ال
 هذا الكالم.

فأنت طالق( يعين: إن خرجِت إىل السوق، أو إىل  -أو حنو ذلك-قوله: )إن خرجت بغري إذين 
ذه املرة ن هلا فخرجت، فهاألندية، أو إىل االسرتاحات، أو أماكن اللهو بغري إذين فأنت طالق، مث أذ

ما تطلق، لكن خرجت بعد ذلك بغري إذنه، أو أذن هلا ومل تعلم إبذنه هلا وخرجت، يف هذه احلال 
 تطلق، املرة األوىل أذن، واملرة الثانية ما أذن، أو أذن ومل تعلم.

 أما إذا أبطل كالمه وقال: قد أبطلت كالمي، قد أذنت لك مىت شئِت؛ فإهنا ال تطلق.

(67/10) 

 

 الطالق على مشيئة املرأة أو اثنَّي حكم تعليق
قال املصنف رمحه هللا: )وإن علقه على مشيئتها تطلق مبشيئتها غري مكرهة( إذا قال: أنِت طالق مىت 

شئِت، فإذا قالت: قد شئت، أان أريد الطالق، أان أشاء الطالق، طلقت؛ ألنه علقه على فعل هلا، 
ت: قد شئت الطالق، أو قد أردته، وليست مبكرهة؛ فإذا قال وهذا الطالق ال يعرف إال من قبلها،

 طلقت.
أما إذا أكرهها أبوها، وقال: إنه أراد طالقك، اطليب منه الطالق، قويل: إين قد شئت، وإال ضربتِك، 
وإال أوجعتِك، أو قاله أخوها هلا، فأكرهوها على أن تقول: إين قد شئت الطالق، فهاهنا هي مكرهة، 

 وقوع الطالق. كراه مينعوتقدم أن اإل 
وإذا علق الطالق مبشيئة اثنَّي فال تطلق إال مبشيئتهما مجيعًا، فإذا قال: أنت طالق إذا شاء أبوك 
وأمك، فقال أبوها: أان قد شئت، وقالت أمها: أان مل أشأ، وال أريد أن تطلق، ال تطلق؛ ألنه علقه 

أحدمها وقال: أان أريد أهنا تطلق، إذا شاء  على مشيئة اثنَّي، وكذلك على مشيئة أخويها أو أختيها،
 وقال اآلخر: أان ال أريد، فال يقع الطالق إال مبشيئتهما مجيعًا.

وإن علقه على مشيئة هللا تعاىل تطلق يف احلال؛ وذلك ألن مشيئة هللا انفذة، وهللا تعاىل يشاء كل ما 
 يف الوجود، فإذا قال: أنِت طالق إن شاء هللا.



ل لعبده: أنت حر إن شاء هللا، أو أعتقتك إن شاء هللا، فمىت يعتق؟ يعتق يف ، وإذا قاطلقت يف احلال
 احلال؛ ألن كل ما يقع فإنه يكون مبشيئة هللا تعاىل.

(67/11) 

 

 احللف ابلطالق بنية احلث أو املنع أو التضمَّي
ه حلفًا، ذكر املؤلف بعد ذلك أمثلة من الكالم الذي هو حلف؛ وذلك ألن كثرياً من الطالق يعتربون

فأتوا هبذه األمثلة: إذا حلف ال يدخل دارًا، أو ال خيرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو 
لطالق، لو دخل طاق الباب، يف هذه احلال هل حينث؟ ال حينث؛ ألنه ما فعل احمللوف عليه، ومثله ا

ق: هو الباب، قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار، فأدخلت رأسها، أو وقفت فوق الطاق، والطا
 إذا فتح ووقفت حتت الطاق، ما تطلق؛ ألنه ما حصل الدخول.

وكذلك لو قال: وهللا! ال أخرج من هذه الدار اليوم، فأطل من النافذة، وأخرج رأسه أو حنو ذلك، 
 فال حينث. أو وقف يف طاق الباب

جت رأسها من انفذة وكذا لو قال المرأته: إن خرجت من هذه الدار يف هذا اليوم فأنت طالق، فأخر 
أو من الباب، أو وقفت يف طاق الباب، فال تطلق، وكذلك إذا أخرجت يدها من الباب أو من 

 النافذة.
غريه، وغزهلا هو الذي  إذا حلف أال يلبس ثوابً من غزهلا، فلبس ثوابً بعضه من غزهلا، وبعضه من

اً أو بيوت شعر أو حنو ذلك، إذا حتيكه، كان النساء يغزلن الصوف، وإذا غزلنه نسج ثياابً أو فرش
 قال: وهللا ال ألبس ثوابً من غزهلا ولبس ثوابً بعضه من غزهلا، وبعضه من غريه، ما حينث.

 ضه من غزهلا، فال تطلق.وكذلك لو قال: إن لبست ثوابً من غزهلا فهي طالق، ولبس ثوابً بع
وهللا! ال أشرب ماء هذا اإلانء، فإذا إذا حلف أال يشرب ماء هذا اإلانء، كان اإلانء فيه ماء فقال: 

شرب بعضه وقد حلف أال يشربه مل حينث، أما إذا حلف أن يشربه وشرب بعضه حنث، فإذا شربه  
 كله مل حينث.

ذا اإلانء، فإهنا ال تطلق إذا شربت نصفه أو ثلثيه؛ وكذا الطالق إذا قال: أنت طالق إن شربِت ماء ه
 ألنه علق الطالق على شربه كله.

 ا إذا قال: أنت طالق إن مل تشريب ماءه، فإذا شربته كله مل تطلق، وإن شربت بعضه طلقت.أم
  إذا قال: وهللا آلكلن هذا الرغيف، أو وهللا أللبسن هذا الثوب أو هذه احللة، فال يرب إال إذا فعله



الرغيف كله، ما مل يكن له نية، لو أكل بعضه حنث، وكذا لو حلف على امرأته: إن مل أتكلي هذا 
 فأنت طالق، فأكلت نصفه طلقت، وإن أكلته كله مل تطلق.

 أو قال: أنت طالق إن أكلت الرغيف، فإن أكلت نصفه مل تطلق، وإن أكلته كله طلقت.
ملاء، وشربت نصفه فإهنا تطلق، فإن شربته كله ال وهكذا إذا قال: أنت طالق إن مل تشريب هذا ا

 تطلق.
 يعين: إن شربته أكله.أنت طالق إن شربت هذا اإلانء، 

إذا كان له نية فإهنا تنفعه نيته، كما لو مل يكن يتصور، لو قال مثاًل: إن شربت ماء هذا النهر فأنِت 
كله، فعلى هذا إذا شربت منه فإهنا طالق، معلوم أنه ال يتصور أن اإلنسان يشرب ماء النهر اجلاري  

وكذلك مثالً لو كان الطعام كثريًا، فإذا ذبح مثالً  تطلق؛ ألن القرينة تدل على أنه ال يريد شربه كله، 
 كبشًا، وقال: إن مل أتكلي هذا الكبش فأنت طالق.

 يريد بذلك: إن مل أتكلي منه، ال يريد أهنا أتكله كله؛ فإن هذا متعذر.

(67/12) 

 

 حكم من علق الطالق والعتاق بشيء ففعله انسياً 
سياً أو جاهاًل، إال يف الطالق والعتاق، فإذا قال: إن ذكروا أنه يعذر من حلف على شيء مث فعله ان

لبست هذا الثوب فامرأيت طالق، ولبسه، وقال: إين نسيت أين علقت الطالق على لبسه، هل يقبل 
فنقول: تطلق قوله؟ ال يقبل، بل يقع الطالق؛ وذلك ألنه ادعى شيئاً خفيًا، فنحن نعامله ابلظاهر، 

إن لبست هذا الثوب فعبدي حر، مث لبسه وقال: إين نسيت، أو إين  املرأة، وكذلك العكس، لو قال:
جاهل أنه هو الثوب الذي علقت العتق على لبسه، فيعتق العبد؛ وذلك ألن الطالق والعتق فيهما 

طالق ويقع العتاق؛ حق آلدمي، وحقوق اآلدميَّي مبنية على املشاحة واملضايقة، فألجل ذلك يقع ال
 تقع.خبالف اليمَّي فإهنا ال 

ومعىن ذلك: أنه لو قال: وهللا! ال ألبس هذا الثوب، مث لبسه انسيًا، فال حينث، وهللا! ال أركب هذه 
السيارة، مث ركبها انسياً ليمينه أو جاهالً أهنا السيارة اليت حلف أال يركبها، فإنه ال كفارة عليه، وما 

ل تعاىل: }رَبـنَنا ال تـَُؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو ر ابلنسيان وابجلهل؛ ألن الناسي معذور، قاذاك إال ألنه معذو 
[ ، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما 286َأْخطَْأاَن{ ]البقرة:

ًٍ استكرهوا عليه( ، فإذا حلف أنه ال يركب فركب، أو حلف أنه ال يشرب فشرب، وق ال: إين انِس



مه كفارة، وإذا طلق أو أعتق أنه ال يركب وقال: إن ركبت فامرأيت طالق، أو جاهل؛ قُبل قوله ومل يلز 
إن شربت فامرأيت طالق أو عبدي حر، فشرب املاء، أو ركب البعري، أو أكل من اللحم الذي علق 

ع العتاق، ولو ادعى النسيان؛ عليه طالقاً ففي هذه احلال يقع الطالق، حىت ولو قال: إين انٍس، ويق
 اً لغريه.ألنه ينكر حق

(67/13) 

 

 حكم املعاريض يف الطالق والعتاق وغريمها
 قال املصنف رمحه هللا: )وينفع غري ظامل أتول بيمينه( .

التأويل: هو ما يسمى: ابملعاريض، أو أتويل الكالم بتأويل فيه غرابة، وقد ذكروا أمثلة كثرية يف 
مثاله: يف غزوة بدر ملا م، وال يسمى: كذاًب، بعضها غرابة، ولكن يقولون: إن فيها خمرجاً من بعض املآز 

خرج النيب صلى هللا عليه وسلم وأقبل على بدر لقي رجالً من املشركَّي، فسألوه: )ما أخبار قريش 
 وما أخبار حممد؟ فسأهلم: ممن أنتم؟ فقالوا: أخربان وخنربك.

ماء(   عليه وسلم: حنن منفأخربهم مبا مسع عن هؤالء وهؤالء، مث قال: من أنتم؟ فقال النيب صلى هللا
يعين: أننا خلقنا من ماء، فظن أن هناك قبيلة يقال هلا: )ماًء( وصدقهم، وليس يف هذا كذب، ولكن 

فيه أتويل، فالتأويل ينفع إذا كان املؤول غري ظامل، وأما إذا كان ظاملاً فليس له أن يتأول، فمثالً 
شيء، وقال: أردت بذلك  ال: وهللا! ماله عندياإلنسان الذي عنده دين أو عنده مال، إذا حلف وق

ماله عندي، وهو شيء، فصاحب املال يعترب أن هذا حلف على النفي، ونية احلالف على اإلثبات، 
 أي: له عندي شيء.

 فمثل هذا يعترب كذاًب، وال ينفعه هذا التأويل.
م؛ فع، ولكن ليس بنافع هلوقد كثر التأويل من قبل أهل البدع يف كثري من النصوص، واعتربوه أنه ان

َا اَنِظَرٌة{  ألهنم متأولون ما ال حيل هلم، فأول بعضهم قول هللا تعاىل: }ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ اَنِضَرٌة * ِإىَل َرهبِّ
يعين: -[ فجعلوا كلمة: )إىل( امساً لواحد اآلالء اليت هي النعم، قالوا: )إىل( 23-22]القيامة:

 بعيد. )رهبا انظرة( وهذا أتويل -نعمة
الظامل: لو قال: هل رأيت بعريي؟ فقال: وهللا ما رأيته، مع أنه قد تركه عنده، ملاذا  ومثال التأويل

حلفت وهو عندك؟ قال: حلفت ما رأيته؛ يعين: ما طعنت رئته، رأيته يعين: طعنته يف الرئة وأخرجت 
ؤول ويل ابطل إذا كان املرئته، وكذلك لو قال: ما قلبته، وأراد بذلك: ما قطعت قلبه، فإن هذا أت



ظاملاً وكاذابً وسارقًا، وال ينفعه أتويله، وأما إذا كان غري كاذب وغري ظامل فإنه ينفعه أتويله، وينفعه 
 الكالم الذي قد يفهم منه غري ظاهره، فال يكون يف ذلك كذب.

هي عليه: وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتكلم بكلمات حق، وقد يفهمها بعض على غري ما 
 جل فقال: اي رسول هللا! امحلين.)جاء إليه ر 

فقال: أمحلك على ولد الناقة، فقال: ال يطيقين، فقال: وهللا! ال أمحلك إال على ولد الناقة( وظن أن 
ولد الناقة هو البكر الصغري )فقيل له: وهل اجلمل إال ولد الناقة؟!( ، إذا محلك على مجل فاجلمل 

 التأويل املباح.ولد الناقة، فهذا من 
أن امرأة سألت النيب صلى هللا عليه وسلم عن أمر يف زوجها، فقال: )زوجك الذي يف عينيه  وذكر

بياض؟ فأنكرت ذلك، فقال: بلى( وملا رجعت أخذت تنظر يف عيين زوجها، وما فكرت أن املراد 
 ابلبياض: البياض الذي جبانب السواد، وكل إنسان يف عينيه سواد وبياض.

وقالت: اي رسول هللا! ادُع هللا أن يدخلين اجلنة، وكانت امرأة كبرية،  جاءت امرأة -أيضاً -ك وكذل
فقال: )وحيك! إن اجلنة ال يدخلها عجوز، فولت تبكي، فقال: ادعوها وأخربوها أهنا ال تدخل اجلنة 

 [ ( .36-35ْبَكارًا{ ]الواقعة:وهي عجوز، إن هللا يقول: }ِإانن َأنَشْأاَنُهنن ِإنَشاًء * َفَجَعْلَناُهنن أَ 
 فهذه أمثلة من التأويل الذي ينفع.

(67/14) 

 

 حكم الشك يف وقوع الطالق وعدده وما علق عليه
قال املصنف رمحه هللا: )من شك يف طالق أو ما علق عليه مل يلزمه( إذا قال: أان أشك هل أان 

وذلك ألن األصل بقاء الزوجية، وإذا  طلقت أو ما طلقت؟! ال تلتفت إىل هذا الشك، وال هتتم به؛ 
ء خيرجها عن كوهنا زوجة، فال تلتفت إىل هذا الطالق كانت الزوجية ابقية فاألصل أنه ما حدث شي

 املشكوك فيه.
وكذلك إذا شك فيما علق عليه، إذا قال: أان طلقتها إن خرجْت، أان أشك هل هي خرجت أو ما 

صل عدم وجود الشرط الذي علق عليه الطالق، فال خرجت، هي تنفي وتقول: أان ما خرجت، فاأل
 ه على شيء وشك يف وقوعه، فال يلزمه ذلك الطالق.يلتفت إىل ذلك الطالق الذي علق

وهكذا إذا شك يف العدد، قال: أان طلقت، وال أدري هل أان طلقت واحدة أو اثنتَّي؟ أشك يف 



اليقَّي، الواحدة يقَّي، والثانية  ذلك! أيقن بوقوع الطالق وشك يف عدده، ما احلكم؟ يبين على
 دة.مشكوك فيها، فيبين على اليقَّي وهي طلقة واح

(67/15) 

 

 حكم من طلق امرأة ظنها زوجته فبانت أجنبية والعكس
إذا قال ملن ظنها زوجته: أنت طالق، طلقت زوجته، رأى امرأة متشي يف السوق، فظنها زوجته وقال 

يظنها امرأته، طلقت امرأته؛ ألن نيته تطليق امرأته، أو كذلك  هلا: أنت طالق، وإذا هي أجنبية، هو
 ه طالق، وهو يظنها امرأته، ويريد تطليقها، فيقع الطالق.رآها متشي وقال: اشهدوا أن هذ

وكذلك العكس إذا رأى امرأة متشي يف السوق، وظن أهنا أجنبية، فقال هلا: أنت طالق، فبانت 
نت أظنها زوجيت، كنت أظنها امرأة من سائر النساء، ففوجئ أبهنا زوجته، يف هذه احلالة يقول: ما ك

تطلق امرأته؛ وما ذاك إال ألنه واجهها بطالق، وإذا قال: إين ما كنت  امرأته، من العلماء من يقول:
أظن أهنا امرأيت، كنت أظنها أجنبية، فال يقبل؛ وذلك ألنه يتعلق به حق آدمي، فيلزمه الطالق الذي 

 هكذا ذكروا.أوقعه هبا، 
 والقول الثاين: أنه ال يقع؛ وذلك ألنه ظنها أجنبية، وطالقه لألجنبية ال يضر.

(67/16) 

 

 حكم من شك هل طلق أو ظاهر
من أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طالق أو ظهار فما احلكم؟ يقول: أان تكلمت مع امرأيت كلمة، 

أنت كظهر أمي، أو قلت: أنت جريئة، أو ونسيت هل أان قلت: أنت طالق، أو أنت حمرمة علي، أو 
أنت بريئة، أو أنت غري حمرتمة، أو ما أشبه ذلك، تكلمت عليها بكلمة، ونسيت تلك الكلمة هل 

هي ظهار، أو طالق، أو إنكار، أو سب، أو عيب، نسيت تلك الكلمة، فماذا يلزمه؟ ال يلزمه 
 ر.شيء؛ ألنه ما جترأ وال جزم بشيء يرتتب عليه طالق أو ظها

 هذا ما تضمنه هذا الفصل، ومبراجعة الشروح يتبَّي ما يلحق هبا من الصور.

(67/17) 



 

 األسئلة

(67/18) 

 

 حكم حضور احلائض الدورات الشرعية يف املساجد
 
 

 السؤال
 ما حكم حضور احلائض ملثل هذه الدورة؟ وهل هلا دخول املسجد وفقكم هللا ورعاكم؟

 
 اجلواب

 جيوز للحائض أن تدخل املسجد؛ وذلك حلرمته، ولكن السبب يف ذلك: أكثر العلماء على أنه ال
م، ويف هذه األزمنة النساء يتحفظن، وال خيرج منهن شيء، ومع خمافة أن تلوثه مبا يتقاطر منها من الد

ذلك األوىل أهنا ال تدخل إال يف امللحقات، فإذا كان هناك ملحقات يف املسجد كمكتبة مثاًل، أو 
 أو ما أشبه ذلك، فلها اجللوس فيها. غرف للحراس،

(67/19) 

 

 مشروعية رفع الصوت ابلذكر بعد الصالة املفروضة وصفته
 
 

 السؤال
هل جاء يف مسألة رفع الصوت ابلذكر بعد الصالة املفروضة حديث أو أثر أم أنه بدعة، أفتوان 

 مأجورين؟
 

 اجلواب



صالة كان على عهد رسول هللا كر بعد الليس ببدعة، ورد يف حديث ابن عباس أن رفع الصوت ابلذ 
صلى هللا عليه وسلم، ويقول: )كنا نعرف انقضاء الصالة ابلتكبري( يعين: ابلذكر، يعين: أهنم بعد 

السالم يسبح هذا، ويستغفر هذا، ويهلل هذا، ويكرب هذا، وحيمد هذا، فيجتمع من رفع األصوات 
 أن يسمعها الذي خارج املسجد.

(67/20) 

 

 ستثناء يف الطالق أبكثر من النصفحكم اال
 
 

 السؤال
إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق ثالاثً إال اثنتَّي، هل يصح االستثناء يف هذه احلال، وكم تطلق 

 الزوجة، أفتوان مأجورين؟
 

 اجلواب
اء إال النصف أو أقل، وحيث إن نصف الثالثة واحدة ونصف، والطالق ال يتنصف ال يصح االستثن

 ق اثنتَّي، حيث استثىن هاتَّي، وال يصلح إال استثناء واحدة.فإهنا تطل

(67/21) 

 

 معىن قوهلم: ابلرفاء والبنَّي وحكمها
 
 

 السؤال
 ما معىن قوهلم: ابلرفاء والبنَّي؟ وما حكم هذه املقولة؟

 
 اجلواب



ء الذي م يقولون: ابلرفاء والبنَّي، يدعون له ابلرفاكانت هذه من تربيكات اجلاهلية، إذا تزوج أحده
هو النعمة والسرور، وابلبنَّي األوالد الذكور، وجاء اإلسالم ابلتربيك، وكره هذه الكلمة اليت هي  

كلمة جاهلية، فأمر ابلدعاء له ابلربكة، قال عليه الصالة والسالم: )ابرك هللا لك، أومل ولو بشاة( 
 وحنو ذلك.

(67/22) 

 

 حكم عرض الرجل موليته على من يتزوجها
 
 

 السؤال
طلبة العلم، ولكنين يل أخت أتخر زواجها، وأان أرغب أن أعرضها على أحد الشباب الصاحلَّي من 

مرتدد؛ ألهنا ليست على مستواه من الصالح، فهي تسمع الغناء، وتنظر إىل األفالم، مع أهنا حمافظة 
ذا الشاب إن على صالهتا، وابرة بوالديها، فهل أقدم على هذا املوضوع أم ال، وأان أخاف أن أظلم ه

 فتوان مأجورين؟تزوجها، وأخاف أن يتزوجها غريه من الفساق إن مل تتزوجه، أ
 

 اجلواب
وقالت: لك أن ختتار يل من  -مثالً -األصل أنه ال جيوز تزوجيها إال برضاها، ولكن إذا وكلت أخاها 

ذلك يلتمس رضاها  تراه مناسبًا، وانسب أنه رأى شاابً صاحلاً من الصاحلَّي، فله أن يعرض عليه، ومع
 إكراه، وكذلك أيضاً يستأذن أبويه، ويذكر ويقول: إين قد طلبت فالانً فوافق، فإن رضيِت وإال فال

 هلم خصال هذا الشاب، فأما حبسها حبساً طويالً ورد األْكفاء عنها فال جيوز.
ا نشأت على مساع أما إذا علم أبهنا غري صاحلة فال يعرضها على الصاحل، وعليه أن خيربه ويقول: إهن

 ا قبل ذلك.هلو وغناء، ولكن لعلها أن تتوب، وعليه أيضاً أن ينصحه

(67/23) 

 



 حكم من طلق امرأته مث استغفر وندم
 
 

 السؤال
 ، أفتوان مأجورين؟ما حكم قول: أنت طالق، مث استغفر هللا

 
 اجلواب

 إذا قال: أنت طالق.
 دمت؛ فال ينفع.يقع الطالق، وأما استغفاره أو ندمه وقوله: قد ن

(67/24) 

 

 ردتحكم من علق طالقه على الكالم فسلم عليها و 
 
 

 السؤال
إذا قال الرجل المرأته: إذا كلمتِك فأنت طالق، ومل يكلمها بعد ذلك، وسافر ورجع بعد شهر، مث 
 قال هلا: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، فردت عليه السالم، فهل تطلق إذا كانت نيته التهديد

 بسبب خالف بينهما، أجيبوان مأجورين.
 
 

 اجلواب
إذا كلمتك، أي: مجيع الكالم حىت السالم فإهنا تطلق للسالم، وإما إذا ما قصد إذا كان يعين بقوله: 

بذلك إال كالماً خاصاً كأن يقول: إن كلمتك يف هذا األمر، إن كلمتك مثالً يف النفقة أو يف الكسوة 
  خاصاً فال يقع، إال إذا كلمها بذلك الشيء.أو يف اخلروج، يعين: كالماً 

(67/25) 



 

 الطالق بنية احلض أو املنعحكم 
 
 

 السؤال
 إذا قال شخص آلخر: علي الطالق أن تدخل بييت وأتكل عندي، فلم يدخل، فهل يقع الطالق؟

 
 اجلواب

أو املنع، وهذا  هذا الطالق يقع عند اجلمهور، ولكن شيخ اإلسالم يعتربه مييناً إذا كان قصده احلض
 هو الذي عليه الفتوى.

(67/26) 

 

 حكم من قال: على احلرام ما أجتمع وزوجيت حتت سقف واحد
 
 

 السؤال
 : علي احلرام ما جيمعين معها سقف.-وقد ذهبت إىل أهلها بدون إذنه-من قال المرأته 

 فما احلكم؟
 

 اجلواب
 شيء آخر فهو ميَّي مكفرة. وإن أراد حترمي ينظر يف كلمة: علي احلرام، إن أراد حترميها فهو ظهار،

(67/27) 

 

 حكم من طلق زوجته إن خرجت من الدار فخرجت إىل فنائه
 



 
 السؤال

إذا قال لزوجته: إذا خرجت من هذه الدار فأنت طالق، وكان للبيت فناء وخرجت يف هذا الفناء، 
 فهل تطلق؟

 
 اجلواب

 وامللحقات من اسم الدار. كلها، فإن األفنية  ال تطلق حىت خترج من الدار

(67/28) 

 

 حكم وقوع الطالق ابلتوعد يف املستقبل
 
 

 السؤال
 رجل قال ألم زوجته: إن مل تعقل بنتك، وتصري حرمة، وإال طلقتها، فما احلكم؟

 
 اجلواب

 ال تقع حىت يطلقها، فإن قوله: وإال طلقتها.كلمة: إال طلقتها، مستقبل، ف
 يعين: فيما يستقبل.

(67/29) 

 

 الفرق بَّي تعليق الطالق بشيء مستقبل وبَّي اإلذن وعدمه
 
 

 السؤال
ما هو الفرق بَّي أن يعلق الطالق بشيء مستقبل كقدوم شهر رمضان، وبَّي أن يقول: إن خرجت 



بغري إذين، مث غري رأيه وقال: لك اخلروج بدون إذين، إذ جاز الرجوع له يف الثاين دون األول، وجزاكم 
 هللا خريًا؟

 
 واباجل

ان فليس له التصرف فيه، ال يقدر ألن األذن له، فهو أيذن إذا شاء ومينع إذا شاء، وأما دخول رمض
أن يقول: اي رمضان! أتخر، اي رمضان! ال أتت، فإذا دخل رمضان قهراً عليه وقع الطالق، خبالف 

 قوله: إن خرجت بغري إذين، فإن اإلذن ميلكه.

(67/30) 

 

 اب األنثى فأتت أبنثيَّيحكم من علق طالقه على إجن
 
 

 السؤال
 من قال لزوجته: إن أجنبت أنثى فأنت طالق، فأجنبت أنثيَّي، فهل يقع الطالق؟

 
 اجلواب

يقع الطالق، لكن لو أجنبت ذكراً وأنثى يف بطن واحد فإنه ال يقع؛ ألنه يريد الذكور وقد حصل 
 ذكر.

(67/31) 

 

 حكم كثرة احللف ابلطالق
 
 

 السؤال
لسودان يكثر احللف ابلطالق، وأحياانً يكون معلقاً مثل أن يقول: علي الطالق أال أدخل عندان يف ا



 بيتك، أو آكل من طعامك، أو أال أكلمك، فما حكم هذا العمل، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
ق عليه، هذا أيضاً موجود عندان يف اململكة بكثرة، وخاصة يف البوادي، ال يدخل أحدهم إال إذا طل

 ينزل إال إذا طلق عليه، علين الطالق أن تنزل، علي الطالق أن أتكل من ذبيحيت، علي الطالق وال
أين ما أنزل، علي الطالق أال أتكلم مع فالن، وهذا بال شك من اخلطأ؛ وذلك ألن فيه تسرعًا، وفيه 

فتوى ول: على التساهاًل، ويعرض نفسه للوقوع يف الطالق إذا مل حيصل له مقصوده، وحنن نق
 املشهورة: إذا مل حيصل ما طلق عليه وكان قصده احلض أو املنع كفاه كفارة ميَّي.

(67/32) 

 

 [68شرح أخصر املختصرات ]
من حماسن الشريعة أن أابحت الطالق للحاجة إليه، ومن رمحتها أن منحت الرجعة بعد الطالق، فقد 

شدها، فأجازت الشريعة السمحاء الرجعة يندم الزوج بعد الطالق، أو تصلح املرأة بعده وتعود إىل ر 
 بضوابط وشروط حكيمة.

(68/1) 

 

 مقدمة يف أقسام فراق الرجل المرأته
 قسم العلماء فراق الرجل المرأته إىل ثالثة أقسام: اخللع، والطالق، والفسخ.

هت القسم األول: اخللع: وهو خاص مبا إذا طلبت الزوجة الفراق، وبذلت شيئاً من املال، فإذا كر 
ُخلق زوجها، أو َخلقه، أو نقص دينه، أو خافت اإلمث ابلبقاء معه لعدم أداء حقه، فلها واحلال هذه 

 بذل شيئاً من ماهلا، أو تعطيه صداقه على أن يفارقها.أن ت
وهذا الفراق ليس طالقًا، وال ينقص به عدد الطالق، حبيث إنه لو خالعها، مث بعد ذلك تراجع، مث 

 مث تراجع، مث خالعها اثلثة فلهما أن يرتاجعا بعقد جديد؛ ألنه ليس طالقاً من ِقبله.خالعها مرة أخرى، 
ق الذي يفعله الزوج، فقد يكره زوجته؛ يكره َخلقها أو ُخلقها أو، نقص دينها، القسم الثاين: الطال

أو عدم عفتها، أو يكرهها كراهية قلبية، وإن مل يكن هناك سبب ظاهر، ففي هذه احلال له أن 



يطلقها، وله بعد الطلقة األوىل أن يراجعها، وله بعد ذلك إذا راجعها أن يطلقها مرة اثنية، وله أن 
ا بعد الطلقة الثانية يف العدة، وبعد العدة بعقد جديد، وإذا طلقها الثالثة مل حتل له حىت تنكح يراجعه

يل، وهذا هو الذي جاء به زوجاً غريه، ويطؤها الزوج الثاين، ويكون نكاحه نكاح رغبة ال نكاح حتل
 اإلسالم؛ حىت ال يضر الرجال ابلنساء.

ما شاء مث يراجع، يطلقها املرة األوىل، فإذا قاربت انقضاء  ذكروا أهنم كانوا قبل اإلسالم يطلق أحدهم
العدة راجع، مث يطلق طلقة اثنية، فإذا قربت العدة راجع، مث يطلق اثلثة فإذا قربت العدة راجع، 

رابعة وبعد خامسة، إىل ما ال هناية له، وملا كان يف ذلك ضرر على املرأة منع هللا من وهكذا بعد 
طلقات، يراجع بعد اثنتَّي أو جيدد العقد، وال يقدر بعد الثالثة؛ حىت ال يضاروا ذلك، وحدد له ثالث 

، فإهنا إذا كانت كلما  [231ابلنساء؛ لقول هللا تعاىل: }َوال متُِْسُكوُهنن ِضَراراً ِلتَـْعَتُدوا{ ]البقرة:
ِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن شارفت على انقضاء العدة راجعها، ال شك أهنا تتضرر، ولذلك قال هللا تعاىل: }َوإِ 

نَـُهَما ُصْلحاً َوالصُّْلُح َخرْيٌ َوُأْحِضَرتِ  نُفُس  األَ بـَْعِلَها ُنُشوزاً َأْو ِإْعَراضاً َفال ُجنَاَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ
َ َكاَن مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا{ ]الن [ مث قال: }َوَلْن َتْسَتِطيُعوا 128ساء:الشُّحن َوِإْن حُتِْسُنوا َوتـَتـنُقوا فَِإنن اَّللن

[ يعين: العدل التام الذي يكون يف القلب حمبة 129َأْن تـَْعِدُلوا َبَّْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم{ ]النساء:
ى [ يعين: مييل مع إحد129قال: }َفال متَِيُلوا ُكلن اْلَمْيِل فـََتَذرُوَها َكاْلُمَعلنَقِة{ ]النساء: وفعاًل، مث

زوجتيه، ويرتك األخرى كاملعلقة، فتكون ال أمياً وال ذات زوج، أي: ليس معها زوج يواسيها ويعطيها 
 هو اإلمساك ضراراً.حقها، وليست أمياً أي: غري مزوجة بل زواجها كأنه ليس زواجًا، هذا 

ُ ُكاّلً  [ إذا مل 130ِمْن َسَعِتِه{ ]النساء:وأابح هللا له أن يفارقها، قال تعاىل: }َوِإْن يـَتَـَفرنقَا يـُْغِن اَّللن
تناسبه فإن له أن يفارقها، وسوف يغنيه ربه، ويغنيها أيضًا، وييسر لكل منهما ما يناسبه، ييسر له 

ُ ُكاّلً ِمْن َسَعِتِه( هكذا وعد هللا، فهذا الطالق هو امرأة تناسبه، وييسر هلا زوجاً  يناسبها: )يـُْغِن اَّللن
ون يف فراق أزواجهم، ولكن كرهوا للرجل كثرة الطالق، فال يكون مذواقاً الذي يعتاده الذين يرغب

 مطالقًا، حبيث إنه يتزوجها مث بعد شهر أو سنة يطلق، مث يتزوج الثانية مث يطلق، وما روي عن بعض
السلف أنه كان كثري الزواج وكثري الطالق، فلعل ذلك بسبب عدم صالحية أو ما أشبه ذلك، كما 

ن بن علي رضي هللا عنه، فإنه تزوج نساء كثريات، ذكروا يف بعض ترمجته: أنه مرة  ذكروا عن احلس
ياًء كان ميشي يف املدينة، فرأى نساًء كثريات، وملا رأينه اجتمعن والتف بعضهن ببعض وجلسن ح

وقالت: امض رمحك هللا، فما منا واحدة إال  -وهي أجرؤهن-منه، فوقف متعجبًا! فكلمته إحداهن 
 عسيلتها! يعين: هذا اجلمع الكثري ما منهن واحدة إال وقد تزوجها ودخل هبا مث طلق.وقد ذقت 

أة، هكذا ذكر، وقرأت يف اتريخ ابن كثري، فذكر يف آخر ترمجة لبعض املرتمجَّي فيه أنه تزوج أبلف امر 
 ويظهر أن فيه مبالغة.



جوه؛ ألنه إذا طلقها كرهتها وكذلك يف هذه األزمنة إذا رأوا الرجل مذواقاً مطالقاً كرهوا أن يزو 
النفوس، فإذا طُلقت املرأة فإن الرجال ينفرون منها، ويعتقدون أهنا ما طلقت إال لعيب فيها؛ ألمر 

اً عليها، وكان األوىل أال يتزوج إال برغبة، وأن يعزم على من األمور اليت تعاب هبا، فيكون ذلك ضرر 
 ن زواجه هبا جتربة أو ما أشبه ذلك.أهنا زوجة له طوال حياته وحياهتا، وال ينوي أ

فلعله بذلك يرغب فيها وترغب فيه، أما أن يطلقها بعد أن يدخل هبا بيومَّي أو بشهر أو حنو ذلك، 
األموال ويقول: ال يهمين أن أتزوج كل شهر أو كل سنة،  فإهنا تتضرر بذلك، حىت ولو كان كثري

 ذا ال يسوغ له كثرة الطالق وكثرة النكاح.وأدفع كثرياً من األموال، فاملال عندي متوافر، فه
القسم الثالث: الفسخ: وهو فسخ احلاكم للعقد الذي بَّي الزوجَّي، وال يتوىل ذلك إال القاضي أو 

ا: غيبة الرجل، فإذا غاب كثريًا، وترك زوجته، وليس عندها نفقة، من يقوم مقامه، وله أسباب؛ منه
يفسخ نكاحه ولو كان غائبًا، فيقول: حكمت بفسخ ففي هذه احلال إذا تضررت فإن للحاكم أن 

 نكاح فالن بفالنة.
 وبعد فسخه تستربئ حبيضة، مث تتزوج إذا شاءت، هذا إذا مل تصرب وتتحمل.

أحدمها عيب، إذا ظهر يف الرجل عيب وكرهته املرأة، فإن هلا أن ومن أسباب الفسخ: إذا ظهر يف 
 تطلب من احلاكم أن يفسخ نكاحها.

الفسخ إذا جاءت الفرقة من ِقَبلها، كما لو نشزت وطالت مدة نشوزها، فله أن  ومن أسباب
 يفسخها.

ل وكذا لو ارتدت عن اإلسالم فللقاضي أن يفسخ النكاح بينهما، ويكون ذلك الفسخ من قب
 احلكام.

وأكثر ما يكون الفسخ إذا كان الزوج غائباً أو ظهر فيه عيب كعمى أو برص أو جذام أو جنون أو 
 ض مزمن أو ما أشبه ذلك، ففي كل هذا جيوز للحاكم أن يفسخ ما بينهما من النكاح.مر 

 وهذا الفسخ ال حيسب من عدد الطلقات، مبعىن: أن زوجها لو رجع ووجده أنه قد فسخ نكاحها،
 فله أن خيطبها، ولو كانت قد فسخت منه ثالاًث، فله أن خيطبها ويعيد نكاحها.
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 الرد على شبهات دعاة التحرير حول الزواج يف اإلسالم
مبا تقدم نعرف أن الزوجية اليت هي عقدة النكاح بَّي زوجَّي أجنبيَّي ليست مثل الرق، وغري 



ج، ويقولون: إن الرجل الذي يتزوج املرأة حيجزها وحيجرها املسلمَّي قد يعيبون أهل اإلسالم هبذا الزوا 
ت، وتكون موقوفة يف منزهلا، ويضيق عليها، وال يرتك هلا حرية التصرف، وال يرتك هلا اخلروج مىت أراد

على مصاحله، وال تتمكن من التصرف لنفسها وما أشبه ذلك، وهؤالء دعاة التحرر كما يسمون 
 حنرر املرأة من هذا الرق الذي جعلها اإلسالم فيه. أنفسهم يقولون: ندعو إىل أن

ه وال شك أن هذا هتور وكذب على اإلسالم، اإلسالم جاء هبذا النكاح، ومع ذلك جعله ينحل هبذ
الثالثة األمور: ابخللع، وابلطالق، وابلفسخ، وألزم الزوج أن حيسن العشرة، قال هللا تعاىل: 

[ أي: عليه أن حيسن عشرة النساء، وكذلك ألزمه أن ينفق 19لنساء:}َوَعاِشُروُهنن اِبْلَمْعُروِف{ ]ا
[ ، وأمره 233َوهُتُنن اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:عليها ابملعروف، قال تعاىل: }َوَعَلى اْلَمْولُوِد َلُه ِرْزقـُُهنن وَِكسْ 

[ ، وقال: }ِلُينِفْق 6]الطالق: أبن يسكنها، قال تعاىل: }َأْسِكُنوُهنن ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم{
َمَتاٌع [ ، وإذا طلقها فعليه أن ميتعها كما قال تعاىل: }َولِْلُمطَلنَقاِت 7ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه{ ]الطالق:

[ ، وقال: }َوَمتُِّعوُهنن َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُُه{ 241اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:
 [ فذلك دليل على أن اإلسالم أعطى حقها كاماًل.236ة:]البقر 

ذالل وكون املرأة إذا تزوجت قامت على منفعة ومصلحة زوجها ال يقال: إن ذلك رق، وال إن ذلك إ
هلا، بل إن هذا صيانة هلا، حيث إن اإلسالم أمر أبن تكون املرأة معززة ومكرمة عند زوجها، وأمر 

ن كرامتها، وذلك دليل على أنه أعطاها حقها كاماًل، ال كما يقول الزوج أن حيافظ عليها، وأن يصو 
إهنن ميلكن أنفسهن، الكفرة الذين يقولون: إن النساء نصف اجملتمع، وإن هلن حقاً على األزواج، و 

وهلن التصرف يف أنفسهن، حبيث إهنم أابحوا هلا أن تبذل نفسها ملن يزين هبا إذا رضيت، ويقولون: ال 
يف ذلك؛ ألن هذا شيء متلكه، هي متلك نفسها، فإذا بذلت نفسها ابختيارها ولو كانت عقوبة عليها 

ق ألبيها أو زوجها أو وليها أن حيافظ مزوجة، أو كانت عند أبويها، فإن ذلك يف نظرهم جائز، وال حي
اُل عليها!! ولكن اإلسالم جاء بتولية زوجها عليها، وكذلك غريه من أوليائها، قال تعاىل: }الّرِجَ 

ُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َومبَا 34قـَوناُموَن َعَلى النَِّساِء{ ]النساء: [ يعين: قائمون عليهن: }مِبَا َفضنَل اَّللن
[ ، فاهلل تعاىل فضل بعضهم على بعض، أي: جعل الرجال أفضل 34ِمْن َأْمَواهِلِْم{ ]النساء:َأنَفُقوا 

لذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال نكاح إال بويل( من النساء، وجعل الرجال أولياء للنساء، و 
ج نفسها( ، وما أشبه ، وروي: )ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، فإن الزانية هي اليت تزو 

ذلك، فيعرف بذلك بطالن ما يقوله أعداء اإلسالم من أن اإلسالم ظلم املرأة، وخبسها حقها، وأن 
رف يف نفسها، بل اإلسالم جاء حبفظها، وبصيانتها، وحبراستها، حىت ال تكون ممتهنة، هلا حقاً يف التص

ة فيها، وتكون آلة يتبادهلا األعداء، وال تكون مبتذلة، فرتخص بذلك، وتقل معنويتها، وتقل الرغب
د اليت وتتبادهلا النفوس الرديئة، أيخذها هذا مث هذا، وهذا هو الواقع يف بالد الكفر وغريها من البال



 قلدت بالد الكفر.
 هذا ما أردان أن نبينه يف هذه املقدمة.
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 أحكام الرجعة
قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فصل: وإذا طلق حر من دخل أو خال هبا أقل من ثالٍث، أو عبٌد 

وطئها واحدًة ال عوض فيهما، فله ولويل جمنوٍن رجعتها يف عدهتا مطلقًا، وسن هلا إشهاٌد، وحتصل ب
 مطلقًا، والرجعية زوجٌة يف غري قسٍم.

 عود بعد عدٍة بعقٍد جديٍد على ما بقي من طالقها.وتصح بعد طهٍر من حيضٍة اثلثٍة قبل ُغسٍل، وت
 ومن ادعت انقضاء عدهتا وأمكن قُِبل ال يف شهٍر حبيٍض إال ببينٍة.

ه يف قبٍل بنكاٍح صحيٍح مع انتشاٍر، وإن طلق حر ثالاثً أو عبٌد اثنتَّي مل حتل له حىت يطأها زوٌج غري 
 حيٍض أو نفاٍس أو إحراٍم أو صوم فرٍض أو ويكفي تغييب حشفٍة، ولو مل ينزل أو يبلغ عشرًا، ال يف

 ردٍة[ .
ذكر يف هذا الفصل ما ميلكه الزوج من الطالق، وكيف إذا طلق العدد الذي ميلكه، والفرق بَّي احلر 

على الرجعة، وحكم الرجعية، وحكم ادعاء املرأة انقضاء عدهتا،  والعبد، ومىت يراجع، ومىت ال يقدر
فماذا يفعل، ومىت حتل له إذا طلقها ثالاثً أو عبد اثنتَّي، وصفة النكاح  وإذا طلق الطالق الذي ميلكه

 الذي حيلها للزوج األول والذي ال حيلها.
 هذه املسائل مذكورة يف هذا الفصل.
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 العدة الرجعة ال تكون إال يف
قال املصنف رمحه هللا: )وإذا طلق حر من دخل أو خال هبا أقل من ثالٍث، أو عبٌد واحدًة ال عوض 

 فيهما، فله ولويل جمنون رجعتها يف عدهتا مطلقًا( .
يعين: إذا طلق احلر واحدة، وابتدأت يف العدة فله أن يراجعها ما دامت يف العدة، وسيأتينا أقسام 

[ أي: 1}اي أيها الننيبُّ ِإَذا طَلنْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنن ِلِعدنهِتِنن{ ]الطالق:تعاىل: املعتدات، يقول هللا 



[ يعين: الطالق 229طلقوهن يف زمن يستقبلن العدة، ويقول تعاىل: }الطنالُق َمرناَتِن{ ]البقرة:
ِهنن الرجعي الذي ميلك رجعتها، مث قال: }َوبـُُعوَلتـُُهنن َأَحقُّ ِبرَ  [ أي: الزوج 228 يف َذِلَك{ ]البقرة:دِّ

أحق برد الزوجة يف هذه املدة اليت طلق فيها واحدة أو طلق اثنتَّي، فإذا طلقها الطلقة األوىل راجعها 
يف العدة، إذا كانت عدهتا ثالث حيض، احليض الثالث عادة تكون يف ثالثة أشهر، غالب النساء 

ها قبل احليضة األوىل، وبعدها قبل احليضة الثانية، ال يطلقحتيض يف كل شهر مرة، ففي هذه احل
وبعدها قبل احليضة الثالثة، وله أن يراجعها يف هذه املدة، حىت قال بعضهم: لو راجعها بعدما طهرت 

من احليضة الثالثة، وقبل أن تغتسل، صحت رجعتها، حىت ذكروا: أن رجالً طلق امرأته وتركها، وملا 
خذت ماءها وسدرها، وجتردت لالغتسال، فقبل أن تغتسل طرق الباب الثة وأطهرت من احليضة الث

 عليها وقال: اي فالنة! إين راجعتك.
 فقالت: إين قد حضت ثالث حيض، فرتافعا إىل بعض الصحابة فأثبت الرجعة.

 وهكذا بعد احليضة الثانية قبل احليضة الثالثة أو قبل الطهر منها، إذا كان الطالق رجعياً.
لطالق رجعيًا؟ إذا طلق حر أو عبد واحدة، أو طلق اثنتَّي وهو حر، فإن الطالق رجعي، يكون ا ومىت

وتسمى املرأة: رجعية، يعين: تصح رجعتها، هذا سبب تسميتها رجعية: أنه يقدر على مراجعتها، وإذا 
دون اجعها براجعها فإهنا على ما بقي هلا من الطلقات، إذا طلقها وهو ميلك ثالاًث، طلق واحدة مث ر 

عقد، أو تركها إىل أن انتهت عدهتا مث جدد العقد، فإنه يبقى له طلقتان، فإذا طلق الثانية مث راجعها 
وهي يف العدة بدون عقد أو بعد العدة بعقد جديد، مث استعادها ورجعت إليه، حىت ولو بعد الزواج 

 واحدة. له طلقةمن آخر، فإنه ال يبقى له إال واحدة؛ ألنه قد طلق اثنتَّي، فيبقى 
كذلك العبد إذا طلق واحدة فإن له أن يراجعها يف العدة، وله أيضاً أن يؤخر رجعتها وجيدد العقد 
بعد انتهاء العدة، إذا كانت زوجته أمة فعدهتا طلقتان، وهو ما ميلك إال طلقتَّي، فإذا طلق طلقتَّي 

 حرمت عليه.
الزوج عبداً واملرأة حرة مل ميلك إال ذا كان إذا كانت الزوجة أمة والزوج حر ملك ثالث طلقات، وإ

 طلقتَّي، هكذا الفرق بَّي احلر والعبد.
فإذا كان الزوج الذي طلق قد دخل بزوجته أو خال هبا، وكان طالقه واحدة أو اثنتَّي، أو كان طالق 

 العبد طلقة واحدة، وكان الطالق بغري عوض، فله الرجعة.
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 عبدصحة مراجعة الزوجة للحر وال
ذكر املصنف بعض احملرتزات، فقوله: )من دخل هبا( فإذا طلقها قبل أن يدخل هبا فهل له رجعة؟ 

ليس له رجعة؛ ألن غري املدخول هبا ال عدة هلا، قال تعاىل: }ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمنَاِت مثُن طَلنْقُتُموُهنن ِمْن 
[ ، فإذا عقد عليها مث طلقها 49ْن ِعدنٍة تـَْعَتدُّوهَنَا{ ]األحزاب: مِ قـَْبِل َأْن متََسُّوُهنن َفَما َلُكْم َعَلْيِهنن 

قبل الدخول ففي هذه احلال ابنت منه، فلو امتنعت وقالت: ال أريده، فلها ذلك، فإذا أرادها فالبد 
، من جتديد العقد؛ ألنه ال عدة هلا، وألنه ال يصح رجعتها؛ ألهنا قد ابنت منه مبجرد قوله: قد طلقتها

 ا إذا مل يكن دخل هبا وال خال هبا.هذ
كذلك قوله: )أقل من ثالث( نعرف أنه إذا طلقها الثالثة ابنت منه، فال يقدر على نكاحها حىت 

 برضاها وبعقد جديد، فضالً عن رجعتها، بل حترم عليه حىت تنكح زوجاً غريه.
ر، ويدل على أنه إذا  احل قوله: )ال عوض فيهما( أي: ال عوض يف فراق العبد، وال عوض يف فراق

كان الطالق على عوض فال رجعة، إذا اشرتت املرأة نفسها من زوجها وقالت: أان أشرتي نفسي 
منك بعشرة آالف، أو بعشرين ألفًا، أو هبذا البستان، أو هبذه العمارة، تريد أن ختلص نفسها، وهو 

ذاك إال ألهنا ما بذلت املال إال وما ما يسمى: ابخللع، وقَبل ذلك، فهل يقدر على الرجعة؟ ال يقدر، 
للتخلص، ولو علمت أنه يستعيدها ما بذلت ماهلا، فهذه ال يقدر على رجعتها؛ وألنه ليس هلا عدة، 

 وإمنا عليها االسترباء.
وقوله: )ولويل جمنون( إذا كان الزوج جمنواًن، أو أصابه اجلنون، أو مرض أخل بعقله، حبيث إنه عادم 

 ال نقول: إن وليه يقوم مقامه.احل للشعور، ففي هذه
فإذا طلق عليه احلاكم فلوليه الرجوع، إال إذا كان طالق احلاكم فسخًا، وإذا طلقها الويل أو طلقها 

 الزوج يف حالة عقل، مث أصيب ابجلنون، فلوليها الرجعة إذا رأى ذلك مصلحة.
: سواء رضيت أو مل ترض، -يقلتعلكما قال يف ا-وقوله: )ولويل جمنون رجعتها يف عدهتا مطلقًا( أي 

فال يشرتط رضاها؛ ألن الطالق حصل ابختياره، وألهنا واحلال هذه قد بذلت نفسها؛ وألهنا طلقت 
ِهنن  وهو أملك هبا، فليس هلا أن متتنع، لكن شرط هللا تعاىل شرطاً يف قوله تعاىل: }َوبـُُعوَلتـُُهنن َأَحقُّ ِبَردِّ

[ ، أما إذا كان راجعها للضرر هبا فيحرم عليه، ولو أن 228ًحا{ ]البقرة:ْصاليف َذِلَك ِإْن َأرَاُدوا إِ 
الرجعة صحيحة، فحرام عليه أن يراجعها بقصد اإلضرار هبا؛ لقوله: }َوال متُِْسُكوُهنن ِضَرارًا{ 

 [ .231]البقرة:
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 حكم اإلشهاد وعدمه على الرجعة
اد على العقد مسنون، وكذلك على الطالق، ودليل اإلشهاد على الرجعة مسنون، كما أن اإلشه

اإلشهاد على العقد قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل( ، وعلى 
هِتِنن{ ]الط [ إىل قوله: }َوَأْشِهُدوا 1الق:الطالق قول هللا تعاىل: }ِإَذا طَلنْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنن ِلِعدن

[ ، وروي أن رجالً جاء إىل ابن عباس وقال: )إين طلقت امرأيت 2ْدٍل ِمْنُكْم{ ]الطالق:َذَوي عَ 
 وراجعتها.

 قال: هل أشهدت على ذلك؟ قال: ال.
فقال: طلقت لغري سنة وراجعت لغري سنة( أي: ما عملت ابلسنة يف الطالق، وال عملت ابلسنة يف 

ملاذا مل تشهد؟ أشهد على رجعتها يقول تعاىل: قال: )طلقت لغري سنة وراجعت لغري سنة،  الرجعة،
 [ ( .2}َوَأْشِهُدوا َذَوي َعْدٍل ِمْنُكْم{ ]الطالق:

وهل حتصل الرجعة بغري اإلشهاد؟ يقولون: حتصل؛ وذلك ألن الرجعية يف حكم الزوجة، إذا طلقها 
اَء َفطَلُِّقوُهنن ِلِعدنهِتِنن َوَأْحُصوا اْلِعدنَة قال تعاىل: }ِإَذا طَلنْقُتُم النِّسَ  مرة فإنه يبقيها يف بيتها، وال خيرجها،

َ رَبنُكْم ال خُتْرُِجوُهنن ِمْن بـُُيوهِتِنن َوال خَيُْرْجَن ِإالن َأْن أيَِْتََّي ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيَِّنةٍ  [ فال 1{ ]الطالق:َواتـنُقوا اَّللن
ذي كانت تسكنه حىت تنتهي عدهتا، وعليه ل يرتكها يف بيتها، يرتكها يف مكاهنا الجيوز له إخراجها، ب

نفقتها، وعليه كسوهتا، وعليه سكناها، وهي يف حكم الزوجة؛ ألهنا مل تنقطع عالقتها به، وهلا أن 
 تكشف له، وهلا أن تتجمل أمامه، وهلا أن تعرض نفسها عليه لعله أن يراجعها إذا كانت ترغبه، وعليه

دها، ولكن إذا كان عازماً على الطالق فال جيامعها، فإذا أيضاً أن يقسم هلا يف املبيت، فيبيت عن
جامعها حصلت الرجعة، فتحصل الرجعة بوطئها مطلقًا، حىت ولو مل يكن له نية، فإذا وطأها فإن 

حصل بذلك متام الوطء ال حيل إال للزوجة، وفيه دليل على أنه قد رضيها، وأنه قد قنع مبراجعتها، في
 ة ابلوطء أو مل ينو.املراجعة، سواء نوى الرجع
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 حكم القسم والنفقة للرجعية
قال املصنف رمحه هللا: )والرجعية زوجة يف غري قسم( هكذا استثنوا القسم، بعض العلماء يقول: 

يقسم هلا؛ ألن القسم ليس الغرض منه الوطء، وإمنا الغرض منه املؤانسة، ومنهم من يقول: ال قسم 
 سبب فراقها.نه ألجل العدل، وهذه قد انعقد هلا؛ ألن األصل يف القسم أ



والرجعية زوجة يف أهنا تكشف لزوجها، ويف أنه ينفق عليها، وتبقى يف بيته، ويف أهنا تتجمل له رجاء 
مراجعته، ولو مات أحدمها لورثه اآلخر، وإذا مات وهي يف العدة فإهنا ترتك عدة الطالق، وتنتقل إىل 

 عدة الوفاة مع اإلحداد.
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 وقت التمكن من مراجعة الزوجة فيه
قال املصنف رمحه هللا: )تصح رجعتها بعد طهر من حيضة اثلثة قبل غسل( يعين: إذا حاضت املرة 

األوىل وطهرت ومل يراجع، وحاضت املرة الثانية وطهرت ومل يراجع، وحاضت املرة الثالثة وطهرت ومل 
قصة لطهر راجعها، صحت الرجعة، وقد ذكران يراجع، وقبل أن تغتسل من احليضة الثالثة بعد ا

الرجل الذي دخل على زوجته بعدما أخذت ماءها وسدرها وجتردت ألجل أن تغتسل بعد طهرها من 
احليضة الثالثة، فطرق عليها الباب وقال: اي فالنة! إين قد راجعتك، فقالت: إين قد طهرت من 

حابة، قال: قد راجعتك، فتحاكما إىل أحد الصاحليضة الثالثة، فقال هلا: هل اغتسلِت؟ قالت: ال، 
 فأفتامها أبهنا ما دامت مل تغتسل، ومل حتل هلا الصالة، فهي يف حكم احلائض، فتصح رجعتها.

وهكذا إذا طلقت مرة مث راجعها، فيبقى له عليها طلقتان، وكذلك إذا طلقها واحدة وانتهت عدهتا، 
 لقتان.ونكحها نكاحاً جديداً فإنه يبقى له عليها ط
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 من راجع املطلقة بعقد جديد فهو على ما بقي من طالقها
قال املصنف رمحه هللا: )تعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طالقها( مبعىن: أنه لو طلقها 

واحدة وانتهت عدهتا فهو خاطب من اخلطاب، أي: هلا أن تقبله وهلا أن ترده، فإذا قبلته فالبد من 
 رضا وشهود، ومهر.عقد جديد، و 

ليها إال طلقتان، وال يقول: إين نكحتها نكاحاً وتعود على ما بقي، يعين: أهنا تعود على أنه ليس له ع
 جديداً فأان أملك ثالاًث، نقول: إنك قد أمضيت طلقة واحدة، فما بقي لك إال طلقتان.

يها؟ يبقى له عليها طلقة إذا كان طلقها طلقتَّي وانتهت عدهتا، وخطبها وتزوجها، فكم يبقى له عل
عقد جديدًا، حىت ولو نكحت قبله، فلو قدر مثالً واحدة؛ وذلك ألنه قد أمضى اثنتَّي، ولو كان ال



أنه طلقها طلقتَّي، وتركها حىت انقضت عدهتا، وتزوجت من غريه وطُلقت، فهذا الزوج الثاين ال يهدم 
د على ثالث، وإذا نكحها زوجها مل يبق له الطلقتَّي من األول، فالزوج األول إذا نكحها بعده ال تعو 

نكاح الثاين ليس شرطاً يف حلها له، هي حتل له ولو مل ينكحها غريه، عليها إال واحدة؛ وذلك ألن ال
إمنا الذي يهدم هو إذا طلقها ثالاًث، مث تزوجت وطلقت، مث تزوجها الزوج األول، ففي هذه احلال 

طلقات أخرى، نكاح الزوج الثاين هلا إذا كان األول قد  تنهدم الطلقات الثالث، وصار ميلك ثالث
ة فإنه ال يهدمها، وكذا إذا كان األول قد طلقها طلقتَّي ال يهدمها نكاح الثاين، طلقها طلقة واحد
 وإمنا يهدم الثالث.

فهذا معىن قوله: )تعود بعد عدة بعقد جديد، على ما بقي من طالقها( إذا كان بقي طلقة أو بقي 
 ال ميلك غريمها.طلقتان 
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 حكم قبول من ادعت انقضاء عدهتا
قال املصنف رمحه هللا: )ومن ادعت انقضاء عدهتا وأمكن قبل، ال يف شهر حبيض إال ببينة( ذُِكر أن 
رجالً طلق امرأته، وبعدما أمتت شهراً رجعت إىل علي رضي هللا عنه وقالت: إين قد انقضت عديت يف 

ك، وإال ًا: هل ميكن؟ فقال: إن جاءت ببينة من صاحلي أهلها تشهد بذلشهر واحد، فسأل شرحي
فهي كاذبة، فإذا ادعت انقضاء عدهتا يف شهر واحد فهي كاذبة؛ إال إذا جاءت ببينة، وأما إذا كان 

َأْن الزمن ممكناً فإنه يقبل بال بينة؛ وذلك ألهنا مؤمتنة على نفسها، وهللا تعاىل يقول: }َوال حيَِلُّ هَلُنن 
ُ يف َأْرَحاِمِهنن إِ  [ فهي مأمونة على ما 228ْن ُكنن يـُْؤِمنن اِبَّللِن َواْليَـْوِم اآلِخِر{ ]البقرة:َيْكُتْمَن َما َخَلَق اَّللن

 يف رمحها من احلمل أو احليض.
وأما قصة علي وتلك املرأة فقال العلماء: ميكن وقوعها إذا اعتربان أقل احليض وأقل الطهر، فيمكن 

ا، ومل تبق إال يومًا، وهو أقل احليض، أهنا بعدما طلقها الزوج حاضت يف اليوم الثاين من وقت طالقه
مث طهرت يف اليوم الثاين من حيضها، وملا طهرت حسبنا هذه حيضة مث بقيت ثالثة عشر يوماً وهي 

مضى عليها طاهر، مث حاضت احليضة الثانية، وملا مضى عليها يوم طهرت يف اليوم الثاين، فهنا 
ثالثة عشر يومًا، ففي اليوم التاسع والعشرين حيضتان يف ستة عشر يومًا، مث طهرت الطهر الثاين 

حاضت احليضة الثالثة، وطهرت يف اليوم الثالثَّي أو يف اليوم الواحد والثالثَّي، فهي حاضت يف اليوم 
احد حاضت ثالث حيضات، األول، ويف اليوم اخلامس عشر، ويف اليوم التاسع والعشرين، يف شهر و 



، ولكن هذا شيء اندر، يعين: قليل أن توجد امرأة يكون وبينهما طهران، فتقبل إذا جاءت ببينة
حيضها يوماً واحداً وطهرها ثالثة عشر أو أربعة عشر يومًا، غالب النساء حتيض وتطهر يف شهر، 

أربعة وعشرون يومًا، هذه غالب حيضها ستة أايم أو سبعة أايم، وغالب طهرها ثالثة وعشرون أو 
 عادة النساء.

تنقضي عدهتا إال يف ثالثة أشهر، فلو انقضت عدهتا يف شهرين وأمكن ذلك قبل فعلى هذا العادة ال 
 منها؛ ألن هذا شيء ال يعرف إال من قبلها، وأما يف شهر فال يقبل إال ببينة.
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 مىت جيوز نكاح املطلقة ثالاًث؟
: )إذا طلق احلر ثالاثً أو العبد اثنتَّي مل حتل له حىت يطأها زوج غريه يف قبل قال املصنف رمحه هللا

بنكاح صحيح، مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة ولو مل ينزل، ولو مل يبلغ عشرًا، ال يف حيض أو 
، يطلقها وإذا نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة( ذكران أن أهل اجلاهلية كانوا يطلقون بدون عدد

ت على انقضاء العدة راجعها، مث يطلقها اثنية، وإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها، مث شارف
الثالثة والرابعة واخلامسة وهكذا، ولو إىل عشر أو عشرين، فجاء اإلسالم بتحديد الثالث، وأهنا بعد 

َمرناَتِن{ تعاىل: }الطنالُق الثالثة حترم عليه، وال حتل له إال بعد أن تنكح زوجاً غريه، قال 
ِهنن يف َذِلَك{ ]البقرة:229]البقرة: [ أي: 228[ يعين: الطالق الرجعي، وقال: }َوبـُُعولَتـُُهنن َأَحقُّ ِبَردِّ

[ يعين: الثالثة: }َفال حتَِلُّ َلهُ ِمْن بـَْعُد َحىتن َتنِكَح 230بعد الطلقتَّي، مث قال: }فَِإْن طَلنَقَها{ ]البقرة:
[ ، فإذا طلقها احلر ثالاثً حرمت عليه حىت تنكح زوجاً غريه، وإذا طلق 230لبقرة:ْوًجا َغرْيَُه{ ]ازَ 

العبد اثنتَّي مل حتل له حىت تنكح زوجاً غريه، والبد يف ذلك الزوج أن يطأها، وال يكفي العقد، فلو 
َغرْيَُه{  َتنِكَح َزْوًجا عقد عليها ومل يدخل هبا وطلقها ما حلت لألول، وفسروا قوله تعاىل: }َحىتن 

 [ أبن النكاح هو الوطء.230]البقرة:
ويف ذلك قصة امرأة رفاعة، جاءت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقالت: )إن رفاعة طلقين 

وبت طالقي، وإين تزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري، وإمنا معه مثل هدبة الثوب، فقال صلى هللا 
؟! ال، حىت تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك( وعرب أن ترجعي إىل رفاعةعليه وسلم: أتريدين 

ابلعسيلة عن الوطء، أي: لذة الوطء، فال يكون هناك رجعة إىل الزوج األول، وال حتل له؛ حىت يذوق 
الثاين عسيلتها، مبعىن: يطؤها زوج غريه، فلو وطئها يف الدبر ما حلت لألول، البد أن يكون يف 



 يكِف، كما لو تزوجها بغري شهود، أو زوجته بنفسها، فإن هذا ئها يف نكاح فاسد ملالُقُبل، ولو وط
أيضاً ال يكفي، حىت ولو دخل هبا، ولو بقي عندها مدة؛ ألان حنكم أبنه نكاح فاسد، البد أن يكون 

 النكاح الثاين نكاحاً صحيحاً كامل الشروط.
ن يباشرها بدون انتشار، الذكر، فال يكفي أ وقوله: )مع انتشار( االنتشار: هو اإلنعاظ، أي: قيام

 ويقول: إين قد جامعتها وأنزلت؛ ألن جمرد املماسة واملباشرة ال تسمى مجاعًا.
قوله: )ويكفي تغييب حشفة( يعين: يكفي يف الوطء الذي يوجب الغسل تغييب احلشفة يف الفرج، 

نزل، واعرتف بذلك، رأس الذكر ولو مل يأي: تغييب رأس الذكر، تغييب املدورة ولو مل ينزل، فإذا أوجل 
 واعرتفت هي، فإهنا حتل لألول إذا طلقها.

ولو كان الزوج الثاين صغرياً دون عشر، يعين تزوجها وعمره تسع سنوات وعشرة أشهر، ولكن يتصور 
منه االنتشار، ويتصور منه الشهوة، ودخل هبا، وأوجل فيها رأس ذكره، وطلقها بعد ذلك أو طلقت 

 حلت للزوج األول.عليه؛ 
استثنوا إذا وطئها وهي حائض، فإن هذا وطء فاسد وحرام، ال حيللها لألول، وكذلك وهي نفساء و 

مث، أبن طلقها زوجها األول ثالاًث، وكانت حامالً فولدت وانقضت عدهتا، وتزوجت زوجاً آخر وهي 
 يبيحها.يبيحها لألول؟ ال  يف النفاس، ودخل هبا ووطئها وهي نفساء، مث طلقها بعده فهل هذا الوطء

أو وطئها وهي حمرمة، وحرام وطء احملرمة، وجيب عليها أو عليه إذا كاان حمرمَّي فدية، حىت لو وطئها 
بعد التحلل األول، فإذا أحرم حبج وحتلل، أبن رمى وحلق وبقي عليه الطواف، ووطئ، فإن هذا 

 طلقها بعده.الوطء حمرم؛ ألنه مل يتحلل، فال حيلها لزوجها األول لو 
ها وهي صائمة يف رمضان أو صوم قضاء، فال حيل له أن يطأها يف صيام الفرض، فهذا الوطء أو وطئ

 ال حيللها لزوجها األول.
أو يف ردة، فاملرتدة ال يصلح أن تكون زوجة للمسلم؛ ألن الردة تفرق بينهما، قال تعاىل: }َوال 

، فإذا تزوجت وهي كافرة مرتدة، ودخل [ ، وهذه قد كفرت10متُِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر{ ]املمتحنة:
هبا الزوج، مث أسلمت وعادت إىل اإلسالم، فهل هذا الوطء يبيحها لزوجها األول املسلم؟ ال يبيحها؛ 

وذلك ألنه وطء حمرم يف حالة ال يبيحها الشرع، ال يبيح هلا أن تتزوج مرتدًا، وال يبيح للمسلم أن 
 يتزوج مرتدة.
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 ليلحرمة نكاح التح
يشرتط أن يكون النكاح الثاين نكاح رغبة، وهذا البد منه، ال نكاح حتليل، سواء اتفق مع الزوج 

األول، أو اتفق مع املرأة، فال يباح أن يتزوجها ليحللها؛ وذلك ألنه ورد لعن احمللل يف عدة أحاديث، 
ْن بـَْعُد َحىتن َتنِكَح َزْوًجا َغرْيَُه{ هُ مِ ذكرها ابن كثري يف تفسري هذا اآلية: }فَِإْن طَلنَقَها َفال حتَِلُّ لَ 

[ فالزوج الثاين البد أن يتزوجها على أهنا زوجة، ال على أنه حيللها لألول، واألحاديث 230]البقرة:
اليت وردت بلفظ اللعن كثرية، منها: قوله صلى هللا عليه وسلم: )لعن هللا احمِللل، واملَُحلل له( فاحمِللل 

ا طلقت ثالاًث، مث يطلقها ويقول: أحللها لزوجها األول أحسن إليه، فإنه يريدها ا إذهو الذي يتزوجه
وهي تريده، وكل منهما يرغب يف العودة، وهذا قد طلقها ثالاًث، فأان أحسن إليهما، فإذا دخلت 

 عليها وجامعتها طلقتها حىت حتل لألول، هذا هو احمِللل.
 قد حرمت علي زوجيت حيث طلقتها ثالاًث، وأريدها : أانواحمللل له: هو الذي يستأجره، كأن يقول

وتريدين، وهي أم أوالدي، وال حتل يل إال بعد زوج، فأريد منك أن تتزوجها، وأن تدخل هبا، وأن 
تطلقها بعد ليلة أو بعد ليلتَّي، وأان أدفع لك كل ما ختسره من مهر وغريه، أان أعطيكه، ولكن 

ك تطلقها، وال تبقها معك، يستأجره ويستعريه؛ ولذلك فإن بشرط: أن تدخل هبا مث إذا أصبحت
يسمى احمَللل: التيس املستعار، والتيس ذكر املعز، فالذين ليس عندهم فحل يستعريون تيساً لينزو 

 على غنمهم.
فيما سبق دليل على حترمي حتليل املرأة إذا طلقت ثالاثً وحرمت على زوجها، وإمنا ينكحها برغبة 

ألجل أن تكون زوجة، مث بعد ذلك يقع منه كراهية هلا فيطلقها فتحل لألول، أما إذا  بة وإرادة منه وحم
كان ال رغبة له يف البقاء معها، وإمنا يريد أن حتل لألول فإهنا ال حتل، ويكون الوعيد الشديد عليه 

 وعليها وعلى زوجها الذي استأجره لذلك.
ا ليس ابختيار أحد الزوجَّي، فلو أهنا ندمت على فهذ وأما إذا كانت املرأة تريد أن ترجع إىل زوجها،

زوجها، مث خطبها إنسان وعقد عليها ودخل هبا، وملا دخل هبا بعد يوم أو بعد يومَّي نفرت منه 
ونشزت، وأاثرت البغض والكراهية، وقالت: ال أريدك، وال أرغب يف البقاء معك، ولست صاحلاً 

لألول، ولو دفعت إليه ما دفع إليها، فإن هذا مكروه،  حتل للزوجية، وما قصدها إال أن يفارقها حىت
 ومع ذلك مل يذكروا أهنا حترم على األول.
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 أحكام اإليالء
قال املصنف رمحه هللا: ]فصل: واإليالء حراٌم، وهو حلف زوٍج عاقٍل ميكنه الوطء، ابهلل أو صفٍة من 

أو مطلقاً أو فوق أربعة أشهٍر، فمىت مضى أربعة  صفاته على ترك وطء زوجته املمكن يف قُبٍل أبداً 
 امتنع طَلق عليه حاكٌم.أشهٍر من ميينه ومل جيامع فيها بال عذٍر أمر به، فإن أَب أمر ابلطالق، فإن 

 وجيب بوطئه كفارة ميٍَّي، واترك الوطء ضرراً بال عذٍر كمؤٍل[ .
لنِذيَن يـُْؤلُوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تـََربُُّص َأرْبـََعِة َأْشُهٍر هذا الفصل يتعلق ابإليالء املذكور يف قول هللا تعاىل: }لِ 

َ َغُفوٌر رَِحيٌم * َوإِ  يٌع َعِليٌم{ ]البقرة:فَِإْن فَاُءوا فَِإنن اَّللن َ مسَِ  [ .227-226ْن َعَزُموا الطنالَق فَِإنن اَّللن
اإليالء حرام؛ ألن هللا أنكره، اإليالء: هو احللف، فإذا حلف رجل على ترك وطء زوجته مسي موليًا، و 

ولكن إذا فاءوا غفر هللا هلم ذلك احللف، فإذا حلف الزوج العاقل الذي يقدر على الوطء، حلف 
هلل أو ابلرمحن أو بعزة هللا أو بصفة من صفاته، حلف وقال: وهللا! ال أطأ هذه الزوجة، مع أنه ميكنه اب

، أو وهللا! ال أطؤها، أو وهللا! ال أطؤها مخسة أشهر أو وطؤها يف القبل، فقال: وهللا! ال أطؤها أبداً 
، فقال: وهللا! ال أطؤها نصف سنة أو سنوات؛ فيسمى هذا: إيالًء، فأما إذا حدد ترك الوطء بشهر

شهراً أو شهرين أو ثالثة أشهر أو ثالثة وعشرين يومًا، فال يسمى هذا إيالًء، إال إذا زاد على أربعة 
 أشهر.

الزوج جمبوابً ال ميكنه الوطء، فحلف أنه ال يطؤها، فال يسمى هذا: إيالًء؛ ألنه ليس  وكذلك إذا كان
 له آلة يطأ هبا.

غري هللا، إذا حلف مبخلوق، كأن حيلف ابلويل أو ابلنيب أو ابلسيد فالن، وكذلك إذا كان احللف ب
 فهذا حلف بغري هللا، وال تنعقد ميينه، ولكن عليه الكفارة.

جة ال ميكن وطؤها أبن كانت مثالً رتقاء، أو هبا ما مينع الوطء من العفل وحنوه من وإذا كانت الزو 
ه ال يطؤها يعين: الوطء العادي الذي تعلق منه بولد، العيوب اليت تقدمت يف النكاح، فإذا حلف أن

 فإن هذا ال يسمى إيالًء؛ ألنه ال يقدر على وطئها لعدم متكنه.
 هللا! ال أطأ فالنة، وهي أجنبية، فال يسمى هذا إيالًء.كذلك لو حلف غري الزوج وقال: و

 ف فال تنعقد ميينه.وهكذا لو حلف اجملنون، وكان له زوجة، فاجملنون مرفوع عنه قلم التكلي
وأما إذا حلف على عدم وطئها يف غري القبل فإنه ال يسمى إيالًء، إذا حلف هلا أو ألهلها إذا كان 

 وقال: وهللا ال أطؤها يف الدبر أبدًا. متهماً ابلوطء يف الدبر، فحلف
ها يف الدبر وقد فإن هذا ليس إبيالء؛ ألنه التزم أال يفعل احلرام؛ ألن الوطء يف الدبر حمرم، ولو وطئ

 حلف، عليه كفارة ميَّي، وعليه التوبة إىل هللا من ذلك.
أطؤها حىت تقوم  فإذا حلف ومل حيدد مدة، أو كانت املدة فوق أربعة أشهر، أو قال: وهللا! ال



الساعة، أو وهللا ال أطؤها حىت تطلع الشمس من مغرهبا، أو: وهللا ال أطؤها حىت ينزل عيسى ابن 
 دة يغلب أهنا تطول، فهذا أيضاً قد آىل من زوجته.مرمي، يعين: م
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 حكم سكوت املرأة عن إيالء الزوج
ق هلا، وأما إذا طالبت فإن احلاكم خيريه، إذا حصل اإليالء وسكتت الزوجة، ومل تطلب الوطء، فاحل

يقول له: إما أن ترجع، وإما أن تطلق، يلزمك أحد األمرين، مضت أربعة أشهر، وهللا تعاىل يقول: 
َ َغُفوٌر رَِحيٌم{ [ يعين: رجعوا عن ت226}فَِإْن فَاُءوا{ ]البقرة: رك الوطء: }فَِإْن فَاُءوا فَِإنن اَّللن

نبك، ويغفر لك ما حلفت عليه من ترك الوطء، وعليك الكفارة، }َوِإْن [ يغفر لك ذ226]البقرة:
يٌع َعِليٌم{ ]البقرة: َ مسَِ  [ إذا قال: أان ال أريدها، قيل له: إما أن ترجع عن227َعَزُموا الطنالَق فَِإنن اَّللن

 ميينك وتطأ، وإما أن تطلق، فأما بقاؤها معلقة فذلك ال جيوز.
[ أي: ال أمياً 129 تعاىل: }َفال مَتِيُلوا ُكلن اْلَمْيِل فـََتَذُروَها َكاْلُمَعلنَقِة{ ]النساء:قرأان قبل قليل قول هللا

 مضارة هبا. [ أي:231وال ذات زوج، وقول هللا تعاىل: }َوال متُِْسُكوُهنن ِضَرارًا{ ]البقرة:
احلال يعترب قد  لو سخط عليها وقال: ال حاجة يل يف وطئها، وصد عنها، وترك وطأها، ففي هذه

أضر هبا، وإن مل يكن موليًا، فمىت مضت أربعة أشهر ومل جيامع، ومل يكن له عذر؛ أمره احلاكم ابجلماع 
يطلق، فإذا امتنع طلق عليه  أو ابلطالق، يقول له: إما أن جتامع وإما أن تطلق، فإذا أَب كلفه أن

وإما أن تفيء وجتامعها، وإال فسخنا  احلاكم، ويسمى طالق احلاكم: فسخًا، فيقول: إما أن تطلقها
 نكاحها، ال نقرها وال نقرك على هذه املضارة.
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 كيفية الفيء يف اإليالء
إذا أراد املؤيل أن يفيء فكيف يفيء؟ الفيئة تكون بكفارة ميَّي؛ ألنه حلف ابهلل أو حلف ابلرمحن أو 

لك يوم الدين، حلف أنه ال يطأ امرأته، فإذا حلف بذات هللا أو ابمسه العزيز أو برب العاملَّي أو مبا
َلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم مِبَا َعقنْدمُتُ اأَلمْيَاَن أراد ترك اليمَّي والوطء فاليمَّي هلا كفارة ذكرها هللا تعاىل يف قوله: }وَ 



فعليه كفارة  [ إىل آخر اآلية، وهذا قد عقد اليمَّي،89َفَكفنارَُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكََّي{ ]املائدة:
 اليمَّي، فإذا عزم على ترك ما حلف عليه ألزم بذلك.
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 حكم اترك الوطء إضراراً ابلزوجة دون عذر
 قال املصنف رمحه هللا: )واترك الوطء ضراراً بال عذر كمؤٍل( .

بعض األزواج قد يغضب على زوجته، فإذا كان له زوجتان مثالً فغضب على إحدامها، ترك 
وترك وطأها، واالستمتاع هبا، ومضى على ذلك شهر وشهران وأشهر، فما حكم هذا  مضاجعتها،

[ ، ويقول: 231ول: }َوال متُِْسُكوُهنن ِضَرارًا{ ]البقرة:الرتك؟ ال شك أنه إضرار، وهللا تعاىل يق
عروف، بل أضر هبا، [ وهذا ما أمسكها مب2}فََأْمِسُكوُهنن مِبَْعُروٍف َأْو فَارُِقوُهنن مبَْعُروٍف{ ]الطالق:

 حيث مل يعطها حقها.
: إما أن تطأها وإما أن يف هذه احلال إذا طلبت حقها فلها أن ترفع أمره إىل احلاكم، واحلاكم يقول له

تطلق، وإما أن نطلق عليك إذا امتنعت، فإذا أراد الرجوع ال كفارة عليه؛ ألنه ما حلف، إمنا ترك 
دة، واملدة هي أربعة أشهر؛ ألهنا املدة اليت ميكن للمرأة أن تتحمل الوطء بغري ميَّي، ولكن حيدد هلا مل

 غيبة زوجها فيها.
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 مدة حتمل املرأة غياب زوجها عنها
[ أن هذه 234ذكر ابن كثري عند تفسري آية الوفاة: }َيرَتَبنْصَن أِبَنُفِسِهنن َأرْبـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا{ ]البقرة:

ن للمرأة أن تصرب عن زوجها إذا غاب عنها، وذكر أن عمر رضي هللا عنه كان مرة املدة هي اليت ميك
اجلهاد، وهي قد اشتاقت إليه، مسعها وهي  يعس يف املدينة، فسمع امرأة غاب عنها زوجها، وكان يف

 تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقين أال خليل أالعبه أالعبه طوراً وطوراً كأمنا بدا قمراً يف
ظلمة الليل حاجبه فوهللا لوال هللا ال شيء غريه حلركت من هذا السرير جوانبه خمافة هللا واحلياء 

تبه فعلم أمري املؤمنَّي أهنا قد اشتاقت إىل زوجها، فسأل ابنته: كم يصدين وإكرام بعلي أن تنال مرا
الغزو أال يرتكوا اإلنسان تصرب املرأة عن الزوج عادة؟ قالت: أربعة أشهر إىل ستة أشهر، فأمر أمراء 



يغيب عن أهله أكثر من ستة أشهر، فألجل ذلك حدد هللا مدة اإليالء أبربعة أشهر؛ ألن هذا هو 
مرأة أن تتحمله، لكن إذا صربت أكثر من ذلك فلها ذلك، وأنتم تشاهدون هؤالء الذي ميكن لل

ثر، ففي هذه احلالة نقول: إذا العمال الذين أيتون ويرتكون زوجاهتم، يغيب أحدهم سنتَّي، ورمبا أك
مسحت الزوجة هبذا املقدار الذي هو سنتان فلها ذلك، وإذا مل تسمح فإما أن يذهب إليها وإما أن 

 والعادة أهنا تصرب؛ ألنه ما ذهب إال ألجل طلب الرزق. يطلق،
: أان ال ويوجد بعض النساء ال يرغبها زوجها، ولكنها ترغب يف البقاء معه، فهو خيريها ويقول هلا

أريدِك كزوجة، وال أرغب جمامعتِك، فلك اخليار: إما أن تبقي وال تطالبينين ابلقسم، وتبقي مع أوالدك 
 وانمي وامكثي مع أوالدك، وإما الطالق واخرجي وتزوجي إذا شئت. يف بيتك، كلي واشريب

ِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن فإذا آثرت البقاء، وأسقطت حقها؛ فلها ذلك، ويف ذلك نزل قول هللا تعاىل: }َوإِ 
 [ خافت أن ينشز عنها أو يعرض أو يطلق: }َفال ُجنَاحَ 128بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراًضا{ ]النساء:

نَـُهَما ُصْلًحا{ ]النساء: [ تقول: نصطلح على أين أسقط حقي من القسم، 128َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ
 بقاء يف عصمتك حىت أبقى مع ولدي، فلها ذلك.وأسقط حقي من الوطء، وأرغب يف ال
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 [69شرح أخصر املختصرات ]
الظهار من عادات اجلاهلية اليت أبطلها اإلسالم، ورتب العقوبة على من فعله، وقد أمر هللا ابالبتعاد 

نه عنه، ووصفه أبنه زور ومنكر، وأوجب الكفارة على من ظاهر من زوجته، فعلى املسلم أن يبتعد ع
 وعن مجيع العادات اجلاهلية.

وهو أن يقذف الزوج زوجته ابلزان وهي منكرة ال ومن األمور اليت بينت الشريعة أحكامها: اللعان، 
تقر، فيتالعنان، والكاذب منهما معرض لعذاب هللا، وقد بَّي الفقهاء أحكام اللعان وشروطه وما 

 يتعلق بذلك.
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 الظهار
تعاىل: ]فصل: والظهار حمرٌم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها مبن حترم عليه أو قال املؤلف رمحه هللا 



 بعضها، أو برجل مطلًقا، ال بشعر وسن وظفر وريٍق وحنوها.
 وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعًة.

 ويصح ممن يصح طالقه.
فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعَّي، فإن مل  كفارته، وهي عتق رقبة،وحيرم عليهما وطٌء ودواعيه قبل  

 يستطع فإطعام ستَّي مسكيناً.
ويكفر كافٌر مباٍل وعبٌد ابلصوم، وشرط يف رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسالٌم، وسالمٌة من عيب مضر 

 ابلعمل ضررًا بينًا.
 ان.كل مسكٍَّي ومن غريه مدوال جيزئ التكفري إال مبا جيزئ فطرًة، وجيزئ من الرب مد ل

فصل: وجيوز اللعان بَّي زوجَّي ابلغَّي عاقلَّي إلسقاط احلد، فمن قذف زوجته ابلزان لفظًا وكذبته فله 
 لعاهنا أبن يقول أربًعا: أشهد ابهلل إين لصادٌق فيما رميتها به من الزان.

 ويف اخلامسة: وأن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبَّي.
 اذٌب فيما رماين به من الزان.ا: أشهد ابهلل إنه لكمث تقول هي أربعً 

 ويف اخلامسة: وأن غضب هللا عليها إن كان من الصادقَّي.
 فإذا مت سقط احلد، وثبتت الفرقة املؤبدة، وينتفي الولد بنفيه.

ومن أتت زوجته بولٍد بعد نصف سنٍة منذ أمكن اجتماعه هبا، أو لدون أربع سنَّي منذ أابهنا ولو ابن 
 كم ببلوغه مع شك فيه.ٍر، حلقه نسبه، وال حيُ عش

 ومن أعتق أو ابع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنٍة حلقه، والبيع ابطٌل[ .
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 معىن الظهار
من عادات أهل اجلاهلية ألفاظ يتكلمون هبا، يعربون هبا عن حترمي الزوجة أو حترمي األمة أو ما أشبه 

الكلمات اجلاهلية، ومن ذلك الظهار، والظهار ذلك، وملا جاء اإلسالم هنى عن تلك األلفاظ وتلك 
ابة هو الذي مشتق من الظهر؛ ألن األصل فيه تشبيه الزوجة بظهر األم، وذلك ألن الظهر يف الد

 يركب، فشبه ركوب الزوجة بركوب الدابة يف ظهرها، وشبهها بظهر األم.
كنكاح األم والبنت واألخت   وقد كان أهل اجلاهلية حيرمون نكاح احملارم اليت جاء الشرع بتحرميهن

والعمة واخلالة وبنت األخ وبنت األخت، لكنهم كانوا يبيحون نكاح زوجة األب، فإذا مات األب 



ها أحد أبنائه من غريها، وكذلك كانوا يبيحون اجلمع بَّي األختَّي، ويبيحون أكثر من أربع، فقد ينكح
سالم قصرهم ابلنكاح على أربع، وحرم جيمع الرجل بَّي مخس وعشر ومثان وحنو ذلك، فلما جاء اإل

ية، واليت احملرمات اليت حيرم نكاحهن إما لرضاع أو لقرابة أو ملصاهرة، وأبطل تلك العادات اجلاهل
 منها مسألة الظهار.

 أنزل هللا تعاىل يف حكم الظهار أول سورة اجملادلة.
يقال هلا: خولة، ويصغرون غضب على امرأة له  -امسه أوس بن الصامت -وسبب نزوهلا أن صحابياً 

 امسها فيقولون خويلة، فلما غضب عليها قال: أنت علي كظهر أمي.
تفارق أوالدها، فجاءت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم تسأله،  وكان هلا أوالد منه، ويشق عليها أن

إن ضممتهم وتظهر الشكاية إىل هللا، وتقول: إين تزوجته ونثرت له ما يف بطين، ويل منه صبية صغار، 
إيل جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا، فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول فيما بينه وبينها: )ما 

مِت عليه( ؛ وذلك ألن الظهار يف اجلاهلية فراق وحترمي؛ ألنه شبهها مبن هي حمرمة أظنِك إال قد حر 
 عليه إىل األبد، وهي األم، فكان يف ذلك حترمياً ظاهراً.

د وتقول: إىل هللا املشتكى، أشكوا إىل هللا ضعفي، وكأهنا تسأل هللا تعاىل أن ينزل فيها ما فأخذت ترد
وجيعل هلا فرجاً وخمرجًا، فبينما هي جالسة عنده نزلت سورة اجملادلة،  يكون سبباً لرجوعها إىل زوجها،

 رسول هللا تقول عائشة رضي هللا عنها: سبحان من وسع مسعه األصوات! لقد جاءت اجملادلة إىل
صلى هللا عليه وسلم تسأله، وإين لفي جانب احلجرة، وخيفى علين بعض كالمها، قال هللا تعاىل: }َقْد 

َع اَّللنُ  يمسَِ َ مسَِ ُ َيْسَمُع حَتَاُورَُكَما ِإنن اَّللن ٌع َبِصرٌي{  قـَْوَل النيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللِن َواَّللن
 [ ، فهذا خرب من هللا تعاىل أنه مسع شكواها ومسع حتاورها مع النيب صلى هللا عليه وسلم.1ادلة:]اجمل
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 الدليل على حترمي الظهار
ذكر هللا حكم هذا العمل الذي هو تشبيه الزوجة بظهر األم، وهو أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر 

 أمي.
 ويسمي هذا الفعل ظهاراً.

رمحهم هللا أخذوا من هذه اآلايت أحكام الظهار، وأنه حمرم، والدليل على حترميه قوله يف مث إن العلماء 
ُْم اآلية الثانية: }النِذيَن ُيظَاِهُروَن ِمنْ  ِئي َوَلْدهَنُْم َوِإهنن ُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما ُهنن ُأمنَهاهِتِْم ِإْن ُأمنَهاهُتُْم ِإالن الالن



َ َلَعُفوٌّ َغُفوٌر{ ]اجملادلة:َليَـُقولُوَن ُمْنَكرً  [ فإذا قال: أنِت علي كأمي، أو أنت 2ا ِمَن اْلَقْوِل َوُزورًا َوِإنن اَّللن
كاذب، فليست أمه، وليست مثل أمه، وال يقال: إن هلا حكم أمه، فأمه يف علي كظهر أمي، فإنه  

ُ ِلَرُجٍل ِمْن  احلقيقة هي اليت ولدته، وأما هذه فإهنا مل تلده، وقال تعاىل يف سورة األحزاب: }َما َجَعَل اَّللن
ِئي ُتظَاِهُروَن ِمنـُْهنن  [ أي: ليست 4 ُأمنَهاِتُكْم{ ]األحزاب:قـَْلَبَّْيِ يف َجْوِفِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالن

أزواجكم أمهات إذا ظاهرمت منهن، فال تكون الزوجة أمًا، وال تكون شبيهة ابألم، وإمنا هي امرأة 
جنبية، عقد عليها هذا الرجل، وأصبحت زوجة له حالالً له، خبالف أمه، فإهنا حمرمة عليه حترمياً أ

 أحل نكاح الزوجات، فعلى هذا بَّي هللا تعاىل أهنا ليست أمًا، ولو مؤبدًا، وال حتل له حبال، وهللا تعاىل
ُْم لَيَـُقولُوَن ُمْنَكًرا  [ والزور: هو 2ِمَن اْلَقْوِل َوُزورًا{ ]اجملادلة:شبهها ابألم، مث أخرب أبنه منكر }َوِإهنن

ألجل ذلك الكذب، واملنكر: ضد املعروف، يعين: أهنم يتكلمون هبذه الكلمة وهي كلمة منكرة، و 
يعدون الظهار من املنكرات ومن الكذب، ويعده بعضهم من كبائر الذنوب؛ ألن عليه الكفارة، وكل 

لذنوب، فدل على أنه من احملرمات، وقد نص العلماء على ذنب حيتاج إىل كفارة فإنه من كبائر ا
 ذلك.
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 حكم التشبيه بغري ظهر األم
كان أهل اجلاهلية إمنا حيرمون بظهر األم، لكن احلكم أعم من ذلك، فمن شبه ببطن أمه فالبطن  

 .كالظهر، فإذا قال لزوجته: أنت علي كبطن أمي، أو كفرج أمي، أو كيد أمي، أو كرأس أمي
 وقصد بذلك حترميها، فإنه يكون مظاهرًا، وأما إذا قال: أنت علي كأمي، أو أنت مين كأمي.

 ذلك املودة، فال يكون ذلك حترمياً.وقصد ب
وهكذا لو دعاها: اي أمي! ويريد بذلك الشفقة، يعين: أنه يشفق عليها كما يشفق على أمه ويرمحها 

باب املودة وال يكون ظهارًا، وهكذا لو انداها بقوله: ويودها كما يود أمه، فإن ذلك مما يكون من أس
من قصده أنه حيرمها عليه، فيشبهها أبمه اليت حيرم عليه اي أمي! ال يكون هذا ظهارًا، إال إذا عرف 

 نكاحها، فيكون بذلك مظاهرًا.
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 حكم تشبيه الزوجة بغري األم من احملارم وابلرجال
ارم هبا، أي: كل امرأة حترم عليه بنسب أو سبب مباشر حترمياً مؤبدًا، وأحلق العلماء غري األم من احمل

لو شبه  -أيضاً -فإنه إذا شبه زوجته هبا صدق عليه أنه مظاهر، وأن عليه كفارة الظهار، وهكذا 
أمي، أو  : وطؤك علي كأمي، أو فرجك علي كفرج-مثالً -بعض زوجته مبن حترم عليه، فلو قال 

ك أو يدك أو رجلك كأمي، أو كبطن أمي، أو كرجل أمي أو كرأس أمي، بطنك أو ظهرك أو رأس
 صدق عليه أنه مظاهر.

وهكذا غري األم، إذا قال: أنت علي كظهر أخيت، أو كبطن أخيت، أو كأخيت، أو كظهر عميت أو 
 خاليت أو ابنيت، أايً كان من أقاربه، فإن هذا يكون ظهارًا.

قال: أنت علي كأيب، أو كابين، أو كظهر ابين أو ظهر أخي، إذا شبهها برجل، إذا  -أيضاً -وهكذا 
أو شبهها برجل أجنيب، فقال: أنت علي كزيد أو كسعد، وهو ال حيل له نكاح رجل، فإذا شبهها 

 برجل صدق عليه أنه مظاهر.
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 حكم تشبيه الزوجة مبا ينفصل كالشعر والظفر من حمارمه
 ى مظاهرًا، إذا قال: أنت علي كشعر أمي.وأما إذا شبهها بشيء منفصل فال يسم

والشعر نعلم أنه قد ينفصل، وأنه ال يسمى منكوحاً وال يتلذذ به، وكذلك السن، إذا قال: أنت علي  
تنفصل وتنقلع، فال يكون ذلك ظهارًا، وكذلك الظفر  -أيضاً -كسن أو كأسنان أمي، واألسنان 

أنت علي كثياب أمي أو كثياب أخيت، أو كريقها، اب وما أشبهه، وهكذا الثياب، مثل: والريق واللع
 أو كلعاهبا، أو أظفارها أو حنو ذلك، ال يصري هذا ظهاراً.

 وهكذا لو شبه أجزاًء من زوجته تنفصل مبن حترم عليه، فإذا قال: سنك أو شعرك علي كظهر أمي.
 فال يكون مظاهراً.
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 حكم ظهار املرأة من زوجها
ن من الرجل، ولكن هل يكون من املرأة إذا قالته؟ يف ذلك خالف، يقول الظهار يف األصل يكو 



 املؤلف هاهنا: وإن قالته لزوجها فليس بظهار، ومع ذلك عليها كفارته إذا وطئها مطاوعة.
لذكر عن امرأة من أوالد الصحابة امسها عائشة بنت طلحة بن عبيد هللا، قيل هلا: إن مصعب بن 

  يريد أن يتزوجك.الزبري
 قالت: هو علي كظهر أيب.ف

مث قدر بعد ذلك أن تزوجها، وملا تزوجها وكانت قد ظاهرت أعتقت عبدًا، كفارة لتلك الكلمة، 
وكأهنا سألت من أفتاها أبن هذا وإن مل يكن ظهاراً فإن فيه كفارة الظهار؛ وذلك ألنه شبيه بظهار 

 الرجل.
فكذلك املرأة، وإذا حرمت زوجها فال جيوز  لرجل من امرأته حمرموال شك أنه حمرم، فكما أن ظهار ا

هلا أن متنعه من نفسها؛ ألن احلق له ابلزوجية، فإذا قالت: أنت علي كأيب أو كأخي أو كابين، أو  
 كظهر ابين أو حنو ذلك، مث طلبها لنفسه ليستمتع هبا، فال متنع نفسها.

من حرم شيئاً من املباحات فإمنا  ئر احملرمات، فإن كلومن العلماء من يقول: عليها كفارة ميَّي كسا
عليه كفارة ميَّي، حىت إذا كان لإلنسان أمة ينكحها مث حرمها مل حترم، ولكن عليه كفارة ميَّي، واستدل 

ُ َلَك{ ]التحرمي:  َلُكْم [ إىل قوله: }َقْد فـََرَض اَّللنُ 1آبية التحرمي وهي قوله تعاىل: }ملَ حُتَرُِّم َما َأَحلن اَّللن
[ قيل يف سبب نزوهلا: إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدخل على زينب 2 َأمْيَاِنُكْم{ ]التحرمي:حتَِلنةَ 

وتسقيه عساًل، فحسدهتا بعض زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم، ومها حفصة وعائشة فأرادات أن 
 زينب. إمنا شربت عسالً عندميتنع من شربه، فدخل على إحدامها فقالت: أكلت مغافري! قال: 

 فقالت: جرست حنله العرفط.
يعين: أكلت حنله من شجر العرفط الذي له رائحة، مث دخل على األخرى فقالت مثل ذلك، فعند 

َتِغي َمْرَضا ُ َلَك تـَبـْ َة ذلك قال: هو علي حرام، فأنزل هللا تعاىل: }اَي َأيُـَّها الننيبُّ ملَ حُتَرُِّم َما َأَحلن اَّللن
 [ .1تحرمي:َأْزَواِجَك{ ]ال

وقيل: إن سبب نزوهلا حترمي أمته مارية القبطية، ملا وطئها يف بيت إحدى زوجاته فأنكرت عليه ذلك، 
ُ َلُكْم حتَِلنَة  وقالت: يف بييت وعلى فراشي! فقال: )إذاً هي علي حرام( فأنزل هللا: }َقْد فـََرَض اَّللن

األميان، فجعل يف هذا اليمَّي كفارة، فإذا قال: هذه  األميان: يعين كفارة[ حتلة 2َأمْيَاِنُكْم{ ]التحرمي:
 األمة علي حرام، فعليه كفارة ميَّي، هذا هو الصحيح.

 وكذلك إذا قال: هذا الطعام أو هذا الشراب علي حرام.
زوجته ال يكون حرامًا، وإمنا يكون فيه كفارة ميَّي، خبالف حترمي الزوجة الذي يسمى ظهارًا، إذا حرم 

مه أو بغريها، بل قال: أنت علي حرام، ففعليه كفارة الظهار؛ ألن هذا شبيه مبا إذا قال: ومل يشبهها أب
 نكاحِك علي حمرم كنكاح أمي أو أخيت أو ابنيت.



 فيكون بذلك مظاهرًا، وهكذا إذا قال: أنِت علي حرام.
 عليه كفارة الظهار، هذا هو القول الصحيح.
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 ممن يصح الظهار
يصح من الزوج العاقل املكلف، الذي يعرف حكمه الذي يرتتب عليه، وقد تقدم  ممن يصح الظهار؟

يف كتاب الطالق أن الطالق ال يصح إال من زوج ولو مميزًا، والبد أن يكون ممن يعقله، فكذلك 
 الظهار يصح ممن يصح طالقه، وهو الزوج، فال يظاهر غري زوجته.

الد لولده: زوجتك عليك حرام، أو زوجتك عليك  ه، فلو قال الو وال حيرم زوجة الرجل عليه غري 
 كظهر أمك.

فهل يكون هذا ظهارًا؟ ال يكون ظهارًا؛ ألنه ليس من الزوج، ولو قال األب البنه أو االبن ألبيه: 
 زْوجَتك عليك حرام كظهر أمك.

 مل يكن هذا مظاهرًا؛ ألنه ال ميلك تطليق زوجة ابنه وال زوجة أبيه.
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 املظاهر قبل الكفارةما حيرم على 
إذا ظاهر من امرأته فهل يطؤها؟ ال يطؤها حىت يكفر، وكذلك ال جيوز له أن يقبلها، وال أن يباشرها، 

وال يضمها، وال غري ذلك حىت يكفر، والدليل قوله تعاىل: }فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسنا{ 
ىت يفعل ما أمره هللا به، وقد ذكر الوطء، فال يقرهبا ح [ والتماس: هو الوطء ومقدمات3]اجملادلة:

هللا عقب أمره ابلعتق، وعقب أمره ابلصيام )ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسنا( ، والصيام تطول مدته، فإذا اختار 
 أن يصوم شهرين متتابعَّي ففي هذه احلال يتجنبها إىل أن ينتهي من الصيام.

م ستَّي مسكينًا، ولو مل يذكر املسيس يف قوله ، فال يقرهبا حىت يطعإذا اختار اإلطعام -أيضاً -وهكذا 
[ فلم يذكر )من قبل أن يتماسا( ولكنه 4تعاىل: }َفَمْن مَلْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم ِستََِّّي ِمْسِكينًا{ ]اجملادلة:

إلطعام لقلة زمنه، مراد، فإذا كان الصيام مع طول مدته ذكر فيه )ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسنا( ، فكذلك ا



 نه قد يطعمهم يف يوم واحد أو يومَّي.وأل
 هذا معىن قول املصنف: حيرم وطء ودواعيه عليهما قبل الكفارة.
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 كفارة الظهار
 الكفارة نص هللا تعاىل عليها يف سورة اجملادلة، وهي على الرتتيب.

فإطعام ستَّي مسكينًا، على هذا عتق رقبة؛ فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعَّي، فإن مل يستطع 
الرتتيب، فمن قدر على الرقبة مل جيزئه الصيام، ولو صام فإنه ال يكفيه؛ ألن هللا بدء بذكر الرقبة، فإذا 

م، وإذا كان يطيق الصيام انتقل إىل الصيا -كما يف هذه األزمنة-مل جيد مثن الرقبة، أو مل جيد الرقبة 
[ ، والبد أن يكون الصيام 4}َفَمْن مَلْ َيْسَتِطْع فَِإْطَعاُم{ ]اجملادلة: فال جيزئه اإلطعام؛ ألن هللا قال:

-شهرين متتابعَّي، فاشرتط التتابع يف كفارة الظهارة، ويف كفارة القتل كما يف سورة النساء، وجاء 
 ، كما يف احلديث الصحيح.يف كفارة الوطء يف هنار رمضان -أيضاً 

 أواًل: الكفارة ابلعتق، مث الكفارة ابلصيام، مث الكفارة ابإلطعام.فكفارة الظهار على النحو التايل: 
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 كفارة الكافر واململوك إذا ظاهرا
الكافر ال يكفر ابلصيام؛ ألن الصيام عبادة، والعبادة ال تصح من كافر، بل يكفر الكافر الذمي 

بادة بدنية ختتص ابملؤمنَّي، حيتسبون ابلعتق، وإذا مل جيد كفر إبطعام ستَّي مسكينًا، أما الصيام فإنه ع
 فيها األجر، وال أجر للكافر يف الصيام.

أته فمعلوم أنه ال ميلك عتقًا، وال ميلك إطعامًا، فليس أمامه كفارة أما العبد اململوك إذا ظاهر من امر 
 إال الصيام، فيكفر العبد ابلصيام.
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 شروط الرقبة يف كفارة الظهار
رقبة كفارة الظهار، وكفارة اليمَّي، وكفارة الوطء يف هنار رمضان، وكفارة قتل اخلطأ؟ ماذا يشرتط يف 

 أما نذر العتق فيكون على ما نذر، كأن يقول: هلل علي أن أعتق عبدًا.
 وأطلق، ومل يقل: عبداً كبرياً وال صغرياً وال ذكراً وال أنثى، فهذا نذر عتق مطلق، أما ما عداه فيشرتط

 .يف ذلك ما يلي
[ فال 92الشرط األول: اإلميان، ذكر هللا تعاىل اإلميان يف آية القتل: }فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء:

جيزئ إعتاق الكافر، فاإلميان ذكر يف آية عتق كفارة القتل، وقيس عليه كفارة الظهار وكفارة اليمَّي 
دة فيه أجر، وال يطلب إال عتق املؤمنَّي، لعتق قربة وعباوكفارة الوطء يف هنار رمضان؛ وذلك ألن ا

أما العبد الكافر فإعتاقه متكَّي له من الكفر، وإعانة له على بقائه على هذا الكفر، فال جرم اشرتط 
ِإْن ُمْؤِمَنٍة وَ  أن يكون العتيق مؤمنًا، قال هللا: }فَِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر رَقـََبةٍ 

نَـُهْم ِميثَاٌق َفِدَيٌة ُمَسلنَمٌة ِإىَل َأْهِلِه َوحَتْرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النس َنُكْم َوبـَيـْ  [ .92اء:َكاَن ِمْن قـَْوٍم بـَيـْ
الشرط الثاين يف العتيق: السالمة من كل عيب يضر ابلعمل ضرراً بينًا، فالبد أن يكون العبد الذي 

العيوب، فال يعتق العبد األعور، وال األعمى، وال األعرج؛ ألنه انقص ارة ساملاً من يعتق يف الكف
القيمة، وكذلك األصم واألبكم واألقطع واملعاق واملقعد وما أشبه ذلك، ممن فيه ضرر، وذكروا من 

ابة، أمثلته: إذا كان مقطوع اإلهبام؛ ألنه ال يستطع أن يعمل أبربع أصابع، وهكذا لو قطعت منه السب
ن انقصًا، وهكذا لو قطعت الوسطى، أما إذا قطع اخلنصر فقد ال يؤثر، فيستطيع أن فعمله يكو 

يكتب وأن يعمل، خبالف ما إذا قطع اإلهبام فكيف يكتب أو ميسك أو حنو ذلك؟ أو قطعت 
السبابة يصعب عليه أن ميسك القلم مثاًل، أو قطعت الوسطى يصعب عليه أن ميسك القلم أو 

 صبعَّي.الشيء إب
 قطع اخلنصر والبنصر معاً فيكون هذا نقصاً ظاهرًا، وقد يصعب عليه أن يعمل بثالثة أصابع. أما إذا

وكذلك العيوب اليت ختل ابلعمل، فإذا كانت يده مشلولة، أو فيه عيب َخلقي، فمثل هذا ال جيزئ 
  بينًا.إعتاقه عن الكفارة، فالبد أن يكون سليماً من العيوب اليت تضر ابلعمل ضرراً 
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 شروط صيام الكفارة
يشرتط يف الصيام التوايل والتتابع )شهرين متتابعَّي( ، فإن صام ابلشهر اهلاليل اكتفى بشهرين هالليَّي 



؛ وذلك ألنه يصدق عليه أنه -يعين: تسعة وعشرين يوماً -ولو كاان انقصَّي، أو كان أحدمها انقصاً 
 شهر.

شهرين ال يزيدان عن ستَّي َّي يوماً ابلعدد، فإن الوإن ابتدأ من نصف الشهر أو وسطه فإنه يصوم ست
 يومًا.
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 شروط اإلطعام يف الكفارة
وإطعام ستَّي مسكيناً يكون أبن يعطي كل واحد منهم ما يكفيه وجبة واحدة كغداء أو عشاء، وقد 

َمَساِكََّي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن  ذكر هللا تعاىل اإلطعام يف كفارة اليمَّي يف قوله: }َفَكفنارَُتهُ ِإْطَعاُم َعَشَرةِ 
[ أي: من الطعام الوسط، فال يكلف نفسه الطعام الثمَّي الغايل، وال جيزئ 89َأْهِليُكْم{ ]املائدة:

الرخيص الدينء، بل ينظر اإلنسان إىل أكثر ما يطعم أهله، فأحياانً قد يشرتي ألهله يف بعض 
أو حلم محام أو حنو ذلك، أو حلوم شياه أو حلوم ضأن وحنو املناسبات أنواعاً من اللحوم، كالسمك، 

انً ال يطعمهم إال اخلبز فقط بدون حلم، وبدون فاكهة لبعض األسباب، فينظر إىل أكثر ما ذلك، وأحيا
 يطعم أهله، فإذا قال: أكثر ما أطعم أهلي وأوسط ما أطعمهم األرز وحلم دجاج وشيء من الفاكهة.

َسِط َما ة اليمَّي، ويف كفارة الظهار، وما أشبهها؛ ألن هللا قال: }ِمْن َأوْ نقول: أخرج هذا يف كفار 
 [ .89ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم{ ]املائدة:

ومن العلماء من يقول: البد أن ميلكهم، فيعطي كل مسكَّي ما يكفيه يومه ذلك كغداء أو عشاء، 
 يسلمه له، حىت يتصرف فيه ذلك املسكَّي.

 مهم.ن يدعوهم ليأكلوا يف بيته حىت يشبعوا، فإذا شبعوا صدق عليه أنه أطعومنهم من يقول: يكفي أ
صعب  -بعد أن جتاوز عمره املائة-وقد ذكر عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه يف آخر حياته 

عليه الصيام، فكان إذا دخل رمضان جيمع ثالثَّي مسكيناً فيعشيهم أول ليلة حىت يشبعوا، ويكتفي 
 َطَعاُم ِمْسِكٍَّي{ وأخذ ذلك من قوله تعاىل: }َوَعَلى النِذيَن يُِطيُقوَنُه ِفْديَةٌ  بذلك عن الصيام،

[ فجعل طعام املسكَّي قائماً مقام الصيام، فكذلك تكون الكفارة، ومعىن هذا: أنه لو 184]البقرة:
، أو غري مجع ستَّي مسكينًا، وجعل هلم طعاماً من جنس طعام أهله، من خبز وحلم، أو أرز وحلم معتاد

 ذلك من األطعمة فإنه يكفي إذا أكلوا حىت شبعوا.
ملكهم، ومتليكهم أن يسلم لكل واحد منهم ما يكفيه، والفقهاء يشرتطون أن ميلكهم،  وكذلك إذا



إال مبا جيزئ فطرة، وقد تقدم اختيار احلنابلة أن  -يعين: ابإلطعام-واملصنف يقول: وال جيزئ التكفري 
ها يف سة: من الرب والشعري والتمر والزبيب واألقط؛ ألهنا هي املعتاد أكلزكاة الفطر تكون من مخ

ذلك الزمان، ولكن الصحيح أهنا جتزئ من غالب قوت البلد، فكذلك الكفارة تكون من غالب 
قوت البلد، ففي بلدان هذا الغالب هو األرز، وأغلب الناس وأوسطهم أيكلون مع األرز شيئاً من حلم 

فاكهة اليت يتفكه م اإلبل أو من حلم الغنم كإدام له، وغالباً أيكلون معه شيئاً من الالدجاج أو من حل
هبا كتفاح أو موز أو برتقال أو حنو ذلك من الفواكه، فإذا كان هذا هو غالب قوت أهله فإنه يطعم 

 املساكَّي من مثل هذا.
ن الرب لكل مسكَّي مد، ومن والذين اشرتطوا أن ميلكهم قالوا: يعطيهم طعاماً غري مطبوخ، فيجزئ م

 غريه لكل مسكَّي مدان.
يعم بقية أنواع الطعام، فمعىن ذلك أنه لو أطعم املساكَّي من الزبيب فالبد من وقوله: )ومن غريه( 

مدين، أو من التمر فالبد من مدين، مع تفاوت القيمة، ومعلوم أن املدين من الزبيب قد تكون 
لتمر السائد املعتاد قد تكون قيمتهما ثالثة رايالت أو أربعة، ومع قيمتهما عشرين راياًل، واملدان من ا

لك جعلوه سواء، وقد اختار مشاخينا أنه يطعم نصف صاع من اجلميع، فيكفيه أن ميلكهم نصف ذ
صاع من الرب، أو نصف صاع من األرز، أو نصف صاع من التمر أو من الزبيب أو من الذرة أو ما 

 ت السائد.أشبه ذلك، إذا كان هو القو 
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 ابب اللعان
 اللعان: شهادات بَّي الزوجَّي خمتومة بلعن أو غضب، مؤكدة من كل من الزوجَّي.

وسوف أيتينا إن شاء هللا يف كتاب احلدود حد القذف، وهو أن يرمي اإلنسان غريه ابلزان أو ابللواط 
ى زوجته فإن عليه اللعان، أو حنو ذلك، فإذا رماه فإن عليه حد القذف، واستثين من ذلك إذا رم

 ذا رمت هي زوجها فإن عليها حد القذف، وال لعان.وأما إ
نزل يف اللعان آايت من سورة النور، قال هللا تعاىل: }َوالنِذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء ِإالن 

اِدِقََّي * َواخْلَاِمَسُة َأنن َلْعَنَة اَّللِن َعَلْيِه ِإْن َكاَن اِبَّللِن ِإننهُ َلِمَن الصن  َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأرَْبُع َشَهاَداتٍ 
َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت اِبَّللِن ِإننهُ َلِمَن اْلَكاِذِبََّي * َواخْلَاِمَسَة َأنن  ِمَن اْلَكاِذِبََّي * َوَيْدرَأُ َعنـْ

َها ِإْن َكاَن ِمنَ َغَضَب اَّللنِ   [ هكذا جاءت هذه اآلايت.9-6الصناِدِقََّي{ ]النور:  َعَليـْ
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 سبب نزول آية القذف
وسبب نزوهلا: أنه ملا نزلت آايت القذف وهي قوله تعاىل: }َوالنِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مثُن مَلْ أيَُْتوا 

وَن * ِإالن النِذيَن ْم مَثَاِنََّي َجْلَدًة َوال تـَْقبَـُلوا هَلُْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسقُ أبَِْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوهُ 
[ سأل بعض الصحابة عنها وقالوا: إذا رأى أحدان امرأته تزين، فكيف يفعل؟ إذا 5-4اَتبُوا{ ]النور:

ن يتمكن من إمساكه، فكيف يفعل؟ فلم ذهب أييت أبربعة شهداء فإن هذا الزاين سوف يهرب، ول
 جيبهم النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك.

لعجالين اهتم امرأته، فسأل أحد أقاربه فقال: أرأيت لو أن أحدان وجد مع امرأته مث وقع أن عومير ا
ولكن  رجالً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ مث سألوا النيب صلى هللا عليه وسلم فكره املسائل وعاهبا،

 جاء بعد ذلك عومير وقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به.
لكن مل يكن عنده شهود، وال يستطيع أن حيضر شهوداً جيمعهم إذا  أي: إنه حتقق أن امرأته زنت، و 

 كان ذلك يف وسط ليل أو حنو ذلك.
ن اتب هللا أن رجالً آخر من الصحابة وهو هالل بن أمية، وهو أحد الثالثة الذي -أيضاً -وحدث 

رأى برجل يقال له: شريك بن سحماء، دخل بيته ف -أيضاً -عليهم يف سورة التوبة، قذف امرأته 
 ومسع وحتقق، عند ذلك أصبح وقال: إين وجدت مع امرأيت رجالً قد فعل هبا.

فنزلت اآلايت املذكورة يف بيان هذا احلكم، وبَّي هللا تعاىل حكم ما إذا قذف الرجل امرأته، فقال 
[ يعين: ال يستطيع أن أييت 6{ ]النور:اىل: }َوالنِذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َومَلْ َيُكْن هَلُْم ُشَهَداُء ِإالن َأنُفُسُهمْ تع

بشهداء، ليس له شهداء إال نفسه، يعين: أنه هو الذي رأى وعاين وشاهد، فأمره هللا تعاىل هبذه 
 األوامر.

 -أيضاً -هد عليها أربع شهادات، وأتى ابخلامسة، مث إهنا شهدت مث إن عوميراً جاء هو وامرأته، فش
وختمت ابلغضب، وملا متت الشهاداتن منها ومنه طلقها، أربع شهادات أنه كاذب وليس بصادق، 

وقال: كذبت عليها اي رسول هللا إن أمسكتها، فطلقها ثالاثً قبل أن أيمره النيب صلى هللا عليه وسلم، 
 عنَّي التفرقة بينهما.فكانت سنة بَّي املتال

دات أنه صادق، وملا  جاء هالل وامرأته، وملا جاء ابتدأ فشهد على نفسه أربعة شها -أيضاً -وهكذا 
كانت اخلامسة أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أن جيعل رجل يده على فمه، وقال: )إهنا املوجبة( 

وشهدت أربع شهادات أنه كاذب ولكنه أقدم ولعن نفسه إن كان كاذابً عليها، مث قربت املرأة، 



سة، وقال: )إهنا املوجبة( عليها، وبعد ذلك أمر أن يضع إنسان يده على فمها حىت ال أتيت ابخلام
فتلكأت قلياًل، مث أقدمت وقالت: ال أفضح قومي سائر اليوم، فشهدت ودعت على نفسها 

سلم: )أنظروها، فإن جاءت به ابلغضب، وكانت حامالً فتربأ من محلها، وقال النيب صلى هللا عليه و 
اءت به على الوصف خدجل الساقَّي فهو لـ هالل، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لـ شريك( ، فج

املكروه، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )لوال األميان لكان يل وهلا شأن( أي: أن الذي منعه من 
 ك احلد الذي هو العقوبة عليها.إقامة احلد عليها أهنا أتت هبذه األميان اليت درأت عنها ذل

(69/17) 

 

 شروط املتالعنَّي
 [ .7مسي اللعان هبذا االسم لقوله: }َأنن َلْعَنَة اَّللِن َعَلْيِه{ ]النور:

وال يكون اللعان إال بَّي الزوجَّي، والبد أن يكوان ابلغَّي عاقلَّي، فإذا كان الزوجان أو أحدمها دون 
يل، و انقص العقل، فال يكون هناك لعان؛ وذلك ألن الصغري ال يباالبلوغ، أو كان أحدمها جمنوانً أ

وليس هناك ما حيجزه عن الشهادة كاذاًب؛ ألنه غري مكلف، واجملنون ليس معه عقل حيجزه عن 
الكذب أو عن الشهادة على الكذب، وكذلك ليس هناك ما حيجز املرأة الصغرية عن أن متكن من 

 وان كذلك فال لعان.نفسها لعدم تكليفها، فإذا مل يك
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 من مل يالعن أقيم عليه احلد
وإذا مل يالعن فعليه احلد؛ وذلك ألن هالالً ملا جاء وقال: إين وجدت مع امرأيت رجاًل، فقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم: )البينة أو حد يف ظهرك( يعين: قبل نزول اآلية، وبعد نزول آية احملصنات، 

، فتعجب وقال: شهود، أو حد يف ظهرك، أي: تعاقب ابحلد الذي هو مثانون جلدةوالبينة: هي أربعة 
اي رسول هللا! إذا وجد أحدان مع امرأته رجالً فاجراً قد تفخذها، يذهب فيجمع أربعة شهود! فكرر 

 عليه )البينة أو حد يف ظهرك( .
من املالعنة، وطالبت املرأة حبد  فدل على أنه إذا مل أيت ابلبينة فإنه ينتقل إىل املالعنة، فإذا امتنع

القذف، وأما إذا شهد عليها، وكمل الشهادة ابللعن، ومل تكمل هي  القذف، فإنه يقام عليه حد



الشهادة، أو مل تدُع على نفسها ابلغضب، فإنه يقام عليها احلد الذي هو الرجم، والدليل قوله تعاىل: 
َها اْلَعَذاَب{ ]النور: ا يدل على أهنا إذا مل أتت هبذه الشهادات فال يدرأ عنها [ وهذ8}َوَيْدرَأُ َعنـْ

 عذاب، بل على اإلمام إقامة احلد عليها.ال
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 شروط اللعان
 يقول املصنف: القذف البد أن يكون لفظًا، أبن يقول: إن امرأيت قد زنت.

 ال يكون لعااًن.سواء مسى الزاين فالانً أو مل يسمه، فلو أشار إشارة ولو كانت إشارة مفهومة ف
 ويشرتط أن تكذبه، أما إذا صدقته واعرتفت أبهنا قد زنت فال لعان، بل يقام احلد عليها.

 دة، فيقول الزوج: أشهد ابهلل إين لصادق فيما رميتها به من الزان.ويبدأ الزوج ابلشها
 .يكرر ذلك أربع مرات، مث يقول يف اخلامسة: وأن لعنة هللا علين إن كنت من الكاذبَّي

 هذه شهادة الزوج.
مث إذا أنكرت الزوجة، وادعت أنه كذب عليها، فإهنا حتضر وتشهد، فتقول: أشهد ابهلل إنه لكاذب 

 ين به من الزان، وتقول يف اخلامسة: وأن غضب هللا علين إن كان من الصادقَّي.فيما رما
لك ألن هللا تعاىل قال: ال يقبل إال بلفظ الشهادة )أشهد( ، إذا مل أيت هبا فال تكون شهادة؛ وذ

بل قال: [ فلو مل أيِت بلفظ الشهادة، 8[ وقال: }َأْن َتْشَهَد{ ]النور:6}َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم{ ]النور:
إن هذه امرأيت زنت، إهنا زانية، إهنا زانية، وكرر ذلك أربعًا، ال يكون بذلك آتياً مبا يدرأ عنه احلد، 

 حىت يصرح بقوله: أشهد ابهلل.
[ 8[ ويقول: }َأْن َتْشَهَد َأرَْبَع َشَهاَداٍت{ ]النور:6تعاىل يقول: }َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم{ ]النور:وهللا 

هلل، ومسيت شهادة ألهنا تدل على املشاهدة اليت هي مشاهدة الشيء الظاهر، والشهادة تكون اب
 ورؤيته ابلعَّي.

: هو الطرد واإلبعاد من رمحة هللا، وال مث الرجل يدعو على نفسه ابللعن إن كان من الكاذبَّي، واللعن
عرض  شك أنه واحلال هذه يكون وعيداً شديدًا، إذا دعا على نفسه وهو كاذب هبذا اللعن فقد

 نفسه للعقوبة.
َها ِإْن َكاَن ِمَن الصناِدِقََّي{ ]النور: [ وغضب هللا تعاىل 9املرأة اختري هلا الغضب، }َأنن َغَضَب اَّللِن َعَليـْ

دد عقوبته، فإن هللا تعاىل إذا غضب فقد يعاقب من غضب عليه عاجاًل، وقد يؤخر عقوبته هو ما تش



الصحيح يف اختيار الغضب، والغضب أشد من اللعن؛ ألنه هذا هو  -يعين يف الدار اآلخرة-آجالً 
 يسبب دخول النار والعياذ ابهلل، واللعن والغضب كالمها يسبب العذاب.

بًا؛ وذلك ألنه غالباً ليس مبتهم، وال غرض له يف أن يالعن امرأته؛ ألنه وبدئ ابلرجل ألنه أقوى جان
يطلقها وخيلي سبيلها، فال حاجة له إىل أن يالعن إذا أبغضها فال حاجة له إىل أن يقذف وإبمكانه أن 

وهو كاذب، فالقرائن تدل على صدقه، كما يف قصة هالل، حيث إن امرأته ولدت مولوداً شبيهاً 
الذي قذفت به، فدلت القرائن على أنه أقرب إىل احلق وإىل الصدق، وكذلك يف قصة  بذلك الرجل

أو عند الغضب، وكادت أن تعرتف، ومع ذلك أقدمت،  امرأة هالل أهنا تلكأت عند اليمَّي اخلامسة،
وفيه: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )لوال األميان لكان يل وهلا شأن( أي: لوال األميان ألقام 

 عليها احلد، فدل ذلك على أن جانب الرجل أقوى من جانبها.
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 املوعظة قبل اللعان
قبل البدء يف املالعنة على القاضي أن يعظهما مجيعاً ويذكرمها كما حصل من النيب صلى هللا عليه 

 وسلم، فإنه ذكرمها وخوفهما، وقال هلما: )هللا يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما اتئب؟( .
ق خوفهما وأخربمها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، عذاب الدنيا يف ح -أيضاً -وكذلك 

الزوج هو أن جيلد مثانَّي جلدة إذا تبَّي أنه كذب عليها، وعذاب الزوجة هو الرجم ابحلجارة حىت 
د، متوت، ومع ذلك فإنه أهون من عذاب اآلخرة، سيما إذا اتبت وندمت واعرتفت وأقيم عليها احل

 فهو أهون من عذاب اآلخرة الذي هو النار وبئس القرار، فعليه أن خيوفهما ويذكرمها.
ذا متت املالعنة سقط احلد، فال يقام عليه احلد الذي هو اجللد؛ ألنه أتى مبا يسقطه وهو هذه فإ

 يسقط احلد عنها؛ ألهنا أتت مبا يسقطه، وهو هذه الشهادات. -أيضاً -الشهادات، وكذلك 
، تتم الفرقة بينهما، وتكون فرقة مؤبدة، حبيث لو أنه بعد ذلك ندم، وقال: إين كذبت عليها بعد ذلك

 ردوها علي.
ال تعاد إليه إىل آخر احلياة، وحترم عليه حترمياً مؤبدًا، وتكون كإحدى حمارمه، وال حتل له أبداً بعد متام 

 ها احلد.لو كذبت نفسها بعد ذلك يقام علي -أيضاً -هذه املالعنة، وهكذا 
 فاحلاصل: أن القاضي يفرق بينهما فرقة مؤبدة.

(69/21) 



 

 من أحكام اللعان
 إذا كان يف بطنها محل، وتربأ منه، وقال: ليس يل، وليس ابناً يل.

 فإنه ال يلحقه، بل يُلحق ابلزوجة، ويُنسب ألمه، يقال: ابن فالنة.
 وال ينسب ألب ال للزاين وال للزوج.

 ال: إنه ابين، وإهنا علقت به مين قبل أن تزين.أما إذا اعرتف به وق
 ه فيلحق به وينسب إىل أبيه، والشرع يتشوف إىل صلة األنساب.فإنه يلحق به؛ ألنه اعرتف أبنه ابن

وأما إذا مل يكن القذف صرحياً فال يكون هناك حد وال لعان، تذكرون قصة رجل قال: اي رسول هللا! 
 .-يعرض بنفيه وهو-إن امرأيت ولدت غالماً أسود 

 فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )ألك إبل؟ قال: نعم.
 هنا؟ قال: محر.قال: فما ألوا

 قال: بلى. -يعين: أسود-قال: أليس فيها أورق؟ 
 قال: فمن أين جاءها؟ قال: لعله نزعه عرق.

 فقال: وهذا لعله نزعه عرق( ، فال لعان واحلال هذه.
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 اأقل مدة احلمل وأكثره
يقول املصنف: ومن أتت زوجته بعد نصف سنة منذ أن كان مجاعه هبا، أو لدون أربع سنَّي منذ 

 أابهنا، ولو ابن عشر، حلقه نسبه.
قدر الفقهاء أن أقل مدة احلمل نصف سنة، فإذا تزوج امرأة ودخل هبا، وبعد أن دخل هبا ولدت بعد 

الولد يلحق به؛ ألن أقل مدة احلمل  ذاستة أشهر، ولدت يف الشهر السابع بعد دخوله عليها، فه
ستة أشهر، والغالب أن أكثر النساء تلد لتسعة أشهر، ولكن ملا كان أقل مدة احلمل ستة أشهر ُدرئ 

 عنها احلد.
 فلو أنكره وقال: إنه ليس مين.

 ينفال يقبل إنكاره، إال إذا كان هناك قرائن بينة، ويف هذه األزمنة ميكن أن يعرض على األطباء الذ
 -مثالً -يقدرون عمر اجلنَّي، فإذا عرض عليهم وقالوا بعدما دخل عليها بشهر: هذا احلمل له 



عشرون أسبوعاً أو مخسة عشر أسبوعًا، تبَّي أنه ليس منه، فله يف هذه احلالة أن ينتفي منه، وإذا مل 
 ينتف منه فإنه يلحق به.

أن يرمجها، فقال له بعض الصحابة:  مرذكر أن امرأة ولدت بعدما تزوجها رجل بستة أشهر، فأراد ع
إن أقل مدة احلمل ستة أشهر، واستدل بقول هللا تعاىل: }َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثالثُوَن َشْهًرا{ 

[ أي: مدة محله ومدة فصاله ورضاعه، وقال هللا تعاىل: }َوِفَصاُلُه يف َعاَمَّْيِ{ 15]األحقاف:
فإذا أسقطنا العامَّي وهي أربعة وعشرون شهراً من ، [ فصاله: يعين رضاعه يف عامَّي14]لقمان:

الثالثَّي فكم يبقى؟ يبقى ستة أشهر، فهي مدة احلمل، فالرضاع والفصال سنتان أربعة وعشرون 
 شهرًا، والبقية مدة احلمل، هذا أقل مدة احلمل.

ن ومل تلد تاأما إذا طلق رجل امرأة، وملا طلقها ادعت أهنا حامل، ومل تتزوج، ومضى عليها سنة وسن
إال يف السنة الثالثة أو يف السنة الرابعة قبل متام أربع سنَّي منذ طلقها، وادعت أنه منه، لزم اإلقرار به 

واستلحاقه؛ ألن احلمل قد يبقى يف الرحم سنتَّي أو ثالث سنَّي، وأكثر ما وجد أن احلمل يبقى يف 
الة مرضه ال يتغذى وال ينمو بدنه ح بطن أمه أربع سنَّي، ولكن الغالب أنه يكون مريضًا، وأنه يف

 وجسده؛ فلذلك تزيد مدة احلمل، فإذا ولدته ألقل من أربع سنَّي منذ أابهنا حلقه.
ولو كان الزوج صغرياً كابن عشر فإنه يلحقه نسبه؛ ألن ابن عشر قد يكون منه انتشار، ويكون منه 

وغ البن عشر، فإذا دخل بزوجة بلشهوة، وحيصل منه اإلنزال، وقد قدر العلماء أن أقل ما حيصل ال
 وهو ابن عشر سنَّي، وعلقت حبمل حلقه ذلك احلمل.

ولكن اختلفوا: هل حيكم ببلوغه مع الشك فيه؟ قالوا: ال حيكم ابلبلوغ إال بعد اليقَّي، وبلوغ الرجل 
أو بتمام مخس عشرة سنة، لكن إذا دخل  -كما تقدم يف ابب احلجر-يكون ابحتالمه أو ابإلنبات 

ة ومحلت وهو ابن عشر تبَّي بذلك أنه قد بلغ؛ ألن احلمل ال يكون إال من إنزال، فالبد أنه رأابم
أنزل يف الرحم، وحصل من ذلك اإلنزال علوق ذلك املولود، فأما إذا شك يف هذا املولود هل هو 

 من هذا الصيب أو من غريه فال حيكم ببلوغه مع الشك.
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 ون نصف سنةحكم بيع األمة إذا ولدت لد
 يقول املصنف: ومن أعتق أو ابع من أقر بوطئها فولدت يف دون نصف سنة حلقه، والبيع ابطل.

صورة ذلك: إذا وطأ أمة مملوكة له، وملا وطئها ابعها قبل أن يستربئها، واعرتف أبنه قد وطئها، وأنه 



ه ملا ابعها مل وطئها، وأبنابعها وال يدري هل هي حامل أم ال، ولكن أقر أبهنا كانت أمته، وأبنه قد 
يستربئها حبيضة، ففي هذه احلال إذا ولدت مولوداً ميكن أن يكون منه، فإنه يلزمه أن يلحقه، ويكون 

 البيع ابطاًل.
وعليه أن يقر به إذا كانت والدته ألقل من ستة أشهر منذ ابعها؛ ألنه اعرتف أبنه قد وطئها قبل 

أشهر ومثانية وعشرين يومًا، فهذا املولود البد أنه قة يف مخسة البيع، واآلن ولدت مولوداً كامل اخلل
موجود يف رمحها قبل بيعه هلا، فعليه أن يقر به، وإذا أقر به حلقه نسبه، وحينئذ ترجع إليه؛ ألهنا تصري 

فإذا  -وأم الولد هي اململوكة اليت يطؤها سيدها فتلد له أوالداً -أم ولد، وأم الولد ال جيوز بيعها، 
ها، وولدت بعد بيعه هلا يف أقل من ستة أشهر، فالولد منه يقينًا، وهو موجود يف ف أبنه وطئاعرت 

 الرحم قبل أن يبيعها، فرتجع إليه وتبقى أم ولده، ويبطل البيع.
أما إذا ولدت بعد الستة األشهر من البيع، يعين: ابعها وبعدما ابعها بنحو ستة أشهر ومخسة أايم 

ذي اشرتاها؛ ألنه هو الذي وطئها بعدما متلكها، فإنه ميكن أنه ملا للمشرتي ال جاءت بولد، نقول: إنه
اشرتاها استربأها حبيضة، واحليضة قد تكون يوماً أو يومَّي، وملا استربأها وطئها، وبعدما وطئها علقت 

كون منه، وملا علقت منه مضى على شرائه هلا ستة أشهر ومخسة أايم، يومان مها االسترباء وحنوه، فت
 علقت منه، والولد له، وال تعود إىل األول. بذلك قد
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 األسئلة

(69/25) 

 

 من ارتكب حداً فهل تكفيه التوبة؟
 
 

 السؤال
كثري من البلدان ال حيكم فيها ابلشرع يف احلدود مثل القتل أو قطع يد السارق أو حد اللعان أو 

 غريه، فهل تكفي التوبة؟



 
 اجلواب

سان ذنبًا، واعرتف بذنبه فيما بينه وبَّي هللا فإنه يسرت نفسه، فإذا زىن فإنه يسرت نفسه إذا ارتكب اإلن
 عاىل يكفي فيها الندم والتوبة وأن يسرت نفسه.ويتوب، وتكفي التوبة، وكذلك حقوق هللا ت

اك وأما حقوق اآلدميَّي فالبد فيها من الصلح، فإذا قتل إنساانً فألوليائه أن يقتصوا ولو مل يكن هن
حاكم، فيقتلوا ذلك القاتل؛ ألن النفس ابلنفس، وهلم أن يصطلحوا معه على دية ولو أكثر مما يقدر، 

ا معه على أن يرضيهم، ويكفيه أن يندم على ما فعل، ويسرت وأما حد القذف فلهم أن يصطلحو 
 نفسه.

(69/26) 

 

 النصيحة ملن يتلفظ ابلطالق أو الظهار
 
 

 السؤال
 ن على لسانه كلمة الظهار دائماً؟مباذا تنصحون من يكو 

 
 اجلواب

ننصحه ابلتوبة وترك هذه الكلمة، فكلمة الطالق وكلمة الظهار جتري على ألسن الكثري، وكثرياً ما 
أن أفعل كذا، أو امرأيت علي مثل أمي، أو مثل فرج أمي وما أشبه  تسمعون من يقول: علي الطالق

 ة متحو الذنب.ذلك، فعليه أن يتوب، وميسك لسانه، والتوب

(69/27) 

 

 [70شرح أخصر املختصرات ]
من رمحة هللا بعباده وحكمته اليت قد ال يستوعبها البشر: أن شرع أنظمة وتعاليم جيب على الناس 

إذا طلقت طالقاً رجعياً االلتزام هبا وتطبيقها على نسائهم، ومن ذلك أن فرض هللا العدة على الزوجة 



وجها، وأمر من اشرتى أمه أن يستربئها قبل الوطء، وما ذاك إال ألجل أن ال أو ابئنًا، أو تويف عنها ز 
 ختتلط األنساب وتنتهك احلقوق الزوجية وهتدر.

(70/1) 

 

 العدد واالسترباء واإلحداد
 قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]ابب الِعَدد: ال عدة يف فرقة حي قبل وطء وخلوة.

نع، وتلزم يلحق به الولد، وخللوة مطاوعته وعلمه هبا ولو مع ما وشرط لوطء كوهنا يوطأ مثلها، وكونه
 لوفاة مطلًقا.

 واملعتدات ست: احلامل: وعدهتا مطلًقا إىل وضع كل محل تصري به أمة أم ولد.
وشرط حلوقه للزوج، وأقل مدته ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنَّي، ويباح إلقاء نطفة قبل 

 مباح.أربعَّي يوًما بدواء 
عة أشهر وعشر ليال بعشرة أايم، وأمة نصفها، ومبعضة الثانية: املتوىف عنها بال محل، فتعتد حرة أرب

 ابحلساب، وتعتد من أابهنا يف مرض موته األطول من عدة وفاة أو طالق إن ورثت، وإال عدة طالق.
 وأمة حبيضتَّي.الثالثة: ذات احليض املفارقة يف احلياة، فتعتد حرة ومبعضة بثالث حيضات، 

لصغر أو إايس، فتعتد حرة بثالثة أشهر، وأمة بشهرين، ومبعضة  الرابعة: املفارقة يف احلياة، ومل حتض
 ابحلساب.

اخلامسة: من ارتفع حيضها ومل تعلم ما رفعه، فتعتد للحمل غالب مدته مث تعتد كآيسة، وإن علمت 
 تعتد عدهتا.ما رفعه فال تزال حىت يعود فتعتد به، أو تصري آيسًة ف

 سية كآيسة.وعدة ابلغة مل حتض ومستحاضة مبتدأة أو ان
أربع سنَّي إن انقطع خربه لغيبة ظاهرها اهلالك، وتسعَّي  -ولو أمةً -السادسة: امرأة املفقود ترتبص 

 منذ ولد إن كان ظاهرها السالمة، مث تعتد للوفاة، وإن طلق غائب أو مات، فابتداء العدة من الفرقة.
 أ حبيضة.طئت بشبهة أو زاًن كمطلقة إال أمًة غري مزوجة فتسترب وعدة من و 

وإن وطئت معتدة بشبهة، أو زاًن، أو نكاح فاسد أمتت عدة األول، وال حيتسب منها مقامها عند 
 اثن، مث اعتدت لثان.

 وحيرم إحداد على ميت غري زوج فوق ثالث، وجيب على زوجة ميت، ويباح لبائن.
 ل ما يدعو إىل مجاعها ويرغب يف النظر إليها.وهو ترك زينة وطيب، وك



 حتوهلا من مسكن وجبت فيه، وهلا اخلروج حلاجتها هنارًا. -بال حاجة-وحيرم 
ومن ملك أمًة يوطء مثلها من أي شخص كان، حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استرباء حامل 

 بوضع، ومن حتيض حبيضة، وآيسة وصغرية بشهر[ .

(70/2) 

 

 ة العدد وحنوهاحكمة مشروعي
يتعلق هذا الفصل ابلعدة واإلحداد واالسترباء؛ واحلكمة يف ذلك: عدم اختالط األنساب، وذلك أن 

ليت انشغل رمحها حبمل، الرحم إذا كان مشغوالً حبمل مل جيز لغري الزوج أو السيد وطء تلك املرأة ا
وتزوجت، أو تويف عنها  فإن ذلك فيه شيء من اختالط األنساب، وهكذا لو علقت حبمل مث طلقت

وتزوجت، فإنه ال يدري: هل الولد لألول أو للثاين، وقد يتنازعانه، فكل منهما يدعي أنه منه، وقد 
 لد هذا! هذا هو السبب.يكون ذلك سبباً يف أن الولد يتعقد وال يدري هل هو ولد هذا أو و 

ه وسلم: )من كان يؤمن ابهلل وألجل ذلك حرم وطء احلامل، وقد ثبت يف احلديث قوله صلى هللا علي
واليوم اآلخر فال يسقي ماءه زرع غريه( ، وهذا على وجه االستعارة، يعين: فال يطأ امرأة غريه إذا  

، وإذا فعل ووطئ املرأة احلامل فرمبا كانت حاماًل، فإنه يسقي ذلك الولد من مائه الذي هو املين
أن وطء احلامل يزيد يف بصر احلمل أو يف قوته أو ينسب الولد إليه وهو ليس ولداً له، فذكروا أيضاً 

 حنو ذلك، فيكون الولد مشرتكاً فيه هذا وهذا.
 هذه هي احلكمة من هذا الباب الذي هو العدد.

ب، ويف احلديث الذي يف البخاري عن عائشة: أهنا وكان أهل اجلاهلية ال يبالون ابختالط األنسا
ام، وذكرت منها: قسم الزواين الاليت ينصنب األعالم ذكرت أن النكاح يف اجلاهلية على عدة أقس

 على بيوهتن، وهن العاهرات، وكل من رأى هذا العلم عرف أنه على امرأة بغي.
ل شريف، ويقول هلا: اذهيب استبضعي وقسم آخر هو االستبضاع، وهو أن الرجل يرسل امرأته إىل رج

 منه.
لنا، ويكون فيه صفات ذلك الشريف من  أي: مكنيه من نفسك حىت تعلقي بولد، ليكون ولداً 

 شجاعة أو كرم أو بسالة أو قوة، فيكون هذا فيه أيضاً اشرتاك يف هذا الولد.
ملرأة، وكل منهم وذكرت أيضاً قسم االشرتاك، وهو: أن يتفق مخسة أو عشرة يف الدخول على ا
حصل منكم، وقد  يطؤها، وإذا علقت ابحلمل ووضعت محلها أرسلت إليهم، وقالت: قد علمتم ما



وجد هذا الولد، مث إهنا ختتار واحداً منهم وتعلقه به فتقول: هو لك اي فالن! وال يستطيع أن يرد 
 ذلك، فيتبناه.

بنكاح صحيح، أو وطء األمة مبلك ميَّي،  وملا جاء اإلسالم حدد الزواج املباح الذي هو وطء الزوجة
توىف عنها أن تتزوج حىت تستربئ رمحها، وذلك وما عدا ذلك فإنه حمرم، وحيرم على املطلقة أو امل

 بشرع هذه العدة.
وجعل العدة أكثر من مدة االسترباء كما سيأيت يف هذه األقسام، وكل ذلك من مصاحل العباد، وفيه 

 سالم راعى الزوجية، وأنه جاء ابملصاحل ودرء املفاسد.فوائد عظيمة تدل على أن اإل
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 عدداألدلة القرآنية على ال
يف هذا الفصل ذكر العدد، ونعلم أن العدد قد بينها القرآن بياانً جمماًل، فذكر هللا عدة احلامل يف قوله 

[ ، وعدة املطلقة يف قوله تعاىل: 4َلُهنن{ ]الطالق:تعاىل: }َوُأْوالُت اأَلمْحَاِل َأَجُلُهنن َأْن َيَضْعَن محَْ 
[ ، وعدة اآليسة والصغرية يف قوله تعاىل: 228ِهنن َثالَثَة قـُُروٍء{ ]البقرة:}َواْلُمطَلنَقاُت َيرَتَبنْصَن أِبَنُفسِ 

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم{ ]الطالق: هُتُنن َثالثَةُ  [ يعين: بلغت سن اإلايس4}َوالالن }َفِعدن
ِئي مَلْ حيَِْضَن{ ]الطالق:  حيضن، فذكر عدة هؤالء. [ يعين: وكذلك الالئي مل4َأْشُهٍر َوالالن

وكذلك عدة املتوىف عنها ليست حامالً بقوله: }َوالنِذيَن يـُتَـَوفـنْوَن ِمْنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزَواًجا َيرَتَبنْصَن 
 [ .234 َأْشُهٍر َوَعْشًرا{ ]البقرة:أِبَنُفِسِهنن َأْربـََعةَ 

َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مثُن طَلنْقُتُموُهنن ِمْن قـَْبِل َأْن واملطلقة اليت مل يدخل هبا ذكرت يف قول هللا تعاىل: }ِإَذا 
 [ .49متََسُّوُهنن َفَما َلُكْم َعَلْيِهنن ِمْن ِعدنٍة تـَْعَتدُّوهَنَا{ ]األحزاب:

(70/4) 

 

 عدة غري املدخول هبا
 بدأ بغري املدخول هبا، فقال: )ال عدة يف فرقة حي قبل وطء وخلوة( .

(70/5) 



 

 املتوىف عنها قبل الدخول عدة
)فرقة حي( مفهومه: أن الفرقة ابملوت هلا عدة، ولكنها تسمى إحدادًا، وصورة ذلك: إذا تزوج رجل 

جة، وداخلة يف قوله تعاىل: ابمرأة، ومات قبل أن يدخل هبا، ففي هذه احلال عليها اإلحداد؛ ألهنا زو 
[ ، وألهنا ترث، وألهنا تعطى املهر، ودليل 234ْزَواًجا{ ]البقرة:}َوالنِذيَن يـُتَـَوفـنْوَن ِمْنُكْم َوَيَذرُوَن أَ 

ذلك حديث عن رجل من أشجع: )أنه سئل ابن مسعود عن امرأة مات زوجها قبل أن يدخل هبا، 
 وقبل أن يفرض هلا.

، فإن كان صواابً فمن هللا، وإن كان خطأً فمين ومن الشيطان، هلا مهر مثل فقال أقول فيها برأيي
وهلا  -يعين: مع اإلحداد-وعليها العدة  -يعين: ال زايدة وال نقص-ا، ال وكس وال شطط نسائه

 املرياث.
فقام معقل بن سنان األشجعي فقال: قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف امرأة منا يقال هلا: 

 ه وسلم.بنت واشق مبثل ما قضيت( ففرح ابن مسعود ملا وافق حكمه حكم النيب صلى هللا علي بروع
فإذا مات إنسان قبل أن يدخل بزوجته فإهنا زوجة ترث منه، كما لو ماتت قبل أن يدخل هبا فإنه 

ال تقصري يرث منها، وإذا مل يكن قد أعطاها مهراً فإنه يدفع هلا مهر أمثاهلا ال وكس وال شطط، يعين: 
معها إحداد، هذا حكم بل مهر املثل، وعليها العدة اليت  -وهو الزايدة-وال شطط  -وهو الوكس-

 من مات عنها زوجها وهي قد عقد عليها ومل يدخل هبا.
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 عدة املطلقة قبل الدخول
وأما إذا فارقها قبل الدخول واخللوة فال عدة، ولكن هلا نصف الصداق، وال يلزمها إحداد وال عدة 

ُتُموُهنن ِمْن قـَْبِل َأْن متََسُّوُهنن َفَما َلُكْم َعَلْيِهنن لنقْ إذا طلقها؛ لصراحة اآلية: }ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مثُن طَ 
ٍة تـَْعَتدُّوهَنَا{ ]األحزاب:  [ ، دل ذلك على أن املطلقة قبل الدخول ال عدة عليها.49ِمْن ِعدن

 ولكن إذا كان قد فرض هلا صداقاً فلها نصفه، إال إذا مسحت أو مسح الزوج وأكمل هلا املهر، وإذا مل
هلا صداقاً فلها املتعة؛ لقوله تعاىل: )َفَمتُِّعوُهنن( أي: أعطوهن متاعًا، }َفَمتُِّعوُهنن َوَسّرُِحوُهنن  يفرض

ياًل{ ]األحزاب:  [ .49َسَراًحا مجَِ



(70/7) 

 

 معىن الدخول املوجب للعدة وشرطه
لذي يوجب العدة؟ كوهنا وأما إذا كان بعد الوطء أو بعد اخللوة فإهنا تعتد، وماذا يشرتط للوطء ا
نَّي فاألصل أنه ال يوطأ يوطأ مثلها، واليت يوطأ مثلها هي بنت تسع، فإذا كانت أقل من تسع س

 مثلها، وأنه ليس هلا شهوة، وأهنا ال تعلق حبمل، فمثلها إذا طلقت فال عدة عليها.
، والذي دون العشر شرط اثٍن: كونه يلحق به الولد، مىت يُلحق به الولد؟ إذا كان الزوج ابن عشر

 إنزاله الولد. عادة أنه ال يطأ، وإن وطئ فال حيصل منه اإلنزال، وإن أنزل فال خيلق من
أما إذا كان يولد ملثله فإنه يلحق به الولد سواء كان ابن عشر أو أكثر، فإن الوطء يوجب العدة، 

لعدة، وأما إذا كان أقل من يعين: إذا كانت بنت تسع، وكان هو ابن عشر ووطئها مث فارقها، فعليها ا
 عشر أو هي أقل من تسع ووطئها فال عدة عليها.

ة؟ مطاوعته، يعين: أن يكون مطاوعاً يف تلك اخللوة، ويكون عاملاً أهنا عنده وأهنا ماذا يشرتط للخلو 
 معه ولو مع وجود مانع.

 ب.عرفوا اخللوة بتعريفَّي أو بثالثة: إسدال احلجاب، وإغالق الباب، وكشف النقا
ينه يف بيت شعر وأسدل احلجاب ب -مثالً -فإذا خال هبا، ليس معهما أحد، وأغلق الباب، أو كان 

وبَّي الناس، وكشفت له وجهها، ومل يكن هناك ما مينعه من أن يطأها، فإنه إذا طلقها فعليها العدة، 
 وتستحق املهر كامالً.

كن يف غري املنزل، فريكبها معه يف سيارته، وحيدث أن كثرياً من الذين يتزوجون خيلو أحدهم ابمرأته ول
أو احلدائق أو االسرتاحات أو خارج البلد، ويقول: مل ويدخل هبا األسواق، أو يظهر هبا يف املنتزهات 

 أغلق اباًب.
نقول: بلى؛ إنك أغلقت ابب السيارة، ولو كان ابب السيارة غري ساتر، ولكن هذا دليل اخللوة، 

د ال يراكما أحد، فإذا طلقت فإهنا تستحق الصداق كله، فيجب وإنك خلوت هبا يف مكان ق
 الصداق كله بعد هذه اخللوة.

ذا قال: إين ما جامعتها! نقول: إن هذه اخللوة تعترب مالكة هبا للصداق، وعليها أن تعتد عدة فإ
 الطالق هلذه اخللوة.

 تع هبا.فإذا قال: إين خلوت هبا يف مكان خاص، ولكنها كانت حائضًا، ومل أستم
 ف



 
 اجلواب

 اخللوة تسبب ثبوت الصداق كله ولو مع وجود مانع.
صائمان، فإهنا تلزمها العدة، ويلزمه الصداق، وإذا قال: أان خلوت هبا ولكن  وكذا لو خال هبا ومها 

 كنت صائماً أو كانت صائمة، أو كانت حائضًا، فعليها العدة بعد الطالق، وعليه كمال الصداق.
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 املعتدات وأحكامها أنواع

(70/9) 

 

 جتب العدة للوفاة مطلقاً 
قوله: )وتلزم لوفاة مطلقًا( العدة تلزم للوفاة مطلقًا، سواء خال هبا أو مل خيلو، حلديث بروع بنت واشق 

الذي رواه معقل بن سنان األشجعي، فإنه صريح أبن النيب صلى هللا عليه وسلم فرض هلا صداق 
ىل: }والذين وجعل عليها العدة، وذلك ألهنا زوجة، فتدخل يف قوله تعامثلها ال وكس وال شطط، 

[ ، فإنه يعم الزوج الذي قد دخل والذي مل يدخل، 234يـُتَـَوفـنْوَن ِمْنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزَواًجا{ ]البقرة:
 فكل من مات عن زوجة دخل هبا أو مل يدخل فإهنا تعتد وحتد.
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 عدة احلامل
ة أنواع، بدأ ابحلامل للنص عليها، وعدهتا مطلقاً وضع كل احلمل الذي تصري به األَمة واملعتدات ست

هر، وغالبها تسعة أشهر، وأكثرها أربع سنَّي، قال أم ولد، ويشرتط حلوقه ابلزوج، وأقل مدته ستة أش
فمىت وضعت احلمل انتهت  [4هللا تعاىل: }َوُأْوالُت اأَلمْحَاِل َأَجُلُهنن َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنن{ ]الطالق:

 عدهتا، وإن كان يف بطنها توأمان فال تنتهي العدة إال بوضع األخري.



ن انتهت عدهتا، وأكثر ما تتبَّي فيه أربعة أشهر، وقد فإن أسقطت سقطاً قد تبَّي فيه خلق اإلنسا
طئها سيدها، تتبَّي خلقة اإلنسان يف ثالثة أشهر، وهذا هو الذي تصري به األمة أم ولد، فاألمة إذا و 

مث محلت منه وأسقطت، وكان ذلك السقط قد تبينت فيه مفاصله، كأن تبَّي رأسه، وإن مل تتشقق 
داه وإن مل تتشقق أصابعه، وإن كانت اليدان ملتصقتَّي يف جنبه، عيناه، ومل ينشق فمه، وتبينت ي

األمة تصري أم ولد، وال  وتبينت القدمان ولو كانتا ال تزاالن ملتصقتَّي، فإذا تبَّي فيه هذا اخللق فإن
جيوز له أن يبيعها، بل يستمتع هبا بقية حياته، وإذا مات عتقت من كل ماله، فإذا أسقطت املتوىف 

قد تبَّي فيه خلق اإلنسان فإهنا تنقضي عدهتا، وبطريق األوىل إذا وضعت محالً ملدة كاملة عنها سقطاً 
 صرت.فإهنا تكون قد انتهت عدهتا، وسواء طالت املدة أو ق

فلو وضعت بعد أن مات بساعة أو نصف ساعة انتهت عدهتا، وجاز هلا أن تتزوج، ولو قبل أن يدفن 
سرير محله إىل القرب، فاهلل تعاىل يقول: }َوُأْوالُت اأَلمْحَاِل  زوجها، ولو كان على سرير التغسيل أو

 [ .4َأَجُلُهنن َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنن{ ]الطالق:
دته: فلو مات زوجها واحلمل نطفة فإهنا تعتد حىت يوضع، ولو بقي سنة، فتبقى يف وهكذا لو طالت م

 اإلحداد والعدة، حىت تضع مجيع احلمل.
ف أنه قال: إهنا تعتد أبعد األجلَّي، وأبعد األجلَّي أقصامها، إما العدة ابألشهر روي عن بعض السل

تاسع فعدهتا أربعة أشهر وعشر، وإن وإما العدة ابحلمل، فمعىن ذلك أنه لو مات وهي يف الشهر ال
 مات وهي يف الشهر األول فعدهتا التسعة األشهر كلها.

 سواء طالت مدته أو قصرت.ولكن الصحيح: أهنا تنتهي عدهتا بوضع احلمل، 
واشرتط حلوقه بذلك الزوج، فإذا تبَّي أنه ال يلحق به فال تنقضي عدهتا منه، فلو قدر أنه تزوجها 

ريه، ومات وهو ال يعلم، مث إنه تويف وهي حامل، ووضعت محلها بعد ثالثة أشهر وكانت حامالً من غ
  أنه من غريه.أو شهرين، فهل نلحق ذلك الولد به؟ ال يلحق به؛ ألنه تبَّي

وهكذا لو وضعته دون أقل مدة احلمل، وأقل مدة يوضع فيه احلمل كامالً ستة أشهر؛ وذلك ألن هللا 
[ ، مث قال يف آية أخرى: }َوِفَصالُُه يف 15َصالُُه َثالثُوَن َشْهًرا{ ]األحقاف:تعاىل قال: }َومَحُْلُه َوفِ 

رين شهرًا؟ كم بقي من الثالثَّي؟ ستة أشهر، فتكون [ ، أليس العامان أربعة وعش14َعاَمَّْيِ{ ]لقمان:
 هي مدة احلمل، هكذا استنبط ابن عباس وغريه.
دن لتسعة أشهر، وقد يلدن ألكثر من تسعة، وأكثر وغالب مدة احلمل تسعة أشهر، فغالب النساء يل

و ثالث، مدة احلمل أربع سنَّي، والغالب أن اليت يزيد محلها على تسعة ميتد إىل سنة أو سنتَّي أ
وسبب ذلك مرض اجلنَّي، حبيث إنه إذا مرض ال يتغذى، وإذا مل يتغذ فإنه يبقى وال ميوت جسده، 

صل التغذي، وألجل ذلك إذا مل يتغذ اجلنَّي فإن الدم خيرج  إىل أن ترجع إليه صحته، مث بعد ذلك يوا



قد يزيد، وتبقى كأنه حيض، ولكن ذكروا أن أكثر مدة احلمل أربع سنَّي، وذكر بعض العلماء أنه 
 مخساً أو ستاً أو رمبا إىل عشر والدم خيرج منها، ولكنها تعرف أن فيها محاًل، وذلك احلمل ال ينمو.

 ب واملعتاد تسعة أشهر أو قريباً منها.وبكل حال: األصل والغال
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 حكم اإلجهاض
)ويباح إلقاء نطفة قبل أربعَّي يوماً بدواء مباح( إذا علمت أهنا محلت، أو علم الزوج وكان ال يريد 

وماً بدواء مباح، ال بدواء حمرم كعمل السحرة وحنوهم، احلمل، جاز هلما اإلسقاط قبل متام األربعَّي ي
أن تذهب إىل طبيبة تعطيها دواًء يسقط ذلك احلمل الذي ال يزال نطفة؛ ألنه يف األربعَّي وجيوز هلا 

 اليوم األوىل ال يزال نطفة، مل يبدأ يف طور التخليق، فيجوز إسقاطه، ولكن بدواء مباح.
اىل ذكر  طور التخليق، أي: بدأ يف األربعَّي الثانية وكان علقة، هللا تعوأما بعد األربعَّي فإنه قد بدأ يف

[ فإذا أصبح علقة بدأ يف طور التخليق 14األطوار يف قوله تعاىل: }مثُن َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة{ ]املؤمنون:
ه ميكن موهتا إىل أنه سيضر أبمه، وأهنا ال تتحمل وأن -مثالً -فال جيوز إلقاؤه إال لضرورة، إذا عرف 

 آخر ذلك من األذى.
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 وليست حامالً  عدة املتوىف عنها
الثانية من املعتدات: املتوىف عنها وليست حاماًل، فتعتد احلرة أربعة أشهر وعشر ليال لعشرة أايم، 

رين ومخسة أايم، وتعتد املبعضة ابحلساب، قال هللا تعاىل: }َوالنِذيَن وتعتد األمة نصفها، أي: شه
[ )يرتبصن( يعين: 234َن أِبَنُفِسِهنن َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا{ ]البقرة:يـُتَـَوفـنْوَن ِمْنُكْم َوَيَذرُوَن َأْزَواًجا َيرَتَبنصْ 

 ينتظرن، وال يتزوجن هذه املدة كلها.
مة معلوم أهنا تعتد على النصف من احلرة، فإذا كانت األمة مزوجة من حر أو فهذا حكم احلرة، واأل

ة أايم، واملبعضة تعتد ابحلساب إذا  من عبد فمات زوجها فإهنا تعتد نصف هذه املدة شهرين ومخس
كان نصفها حراً ونصفها مملوكاً فإهنا تعتد شهرين ومخسة أايم، ونصف ذلك أي: شهراً ويومَّي 

دهتا ابحلساب، أتخذ من الشهرين واخلمسة األايم الباقية نسبة ما فيها من احلرية، ونصف، فتكون ع



م نصفها، وإن كان فيها ربع حراً أخذت ربع فإن كان نصفها حراً أخذت من الشهرين واخلمسة األاي
الشهرين واخلمسة األايم، وإن كان ثلثها حر أخذت ثلث الشهرين واخلمسة األايم، وإن كان ثلثاها 

 ذت ثلثي الشهرين واخلمسة األايم، هذا معىن )ابحلساب( .أخ
يتبَّي ويتحقق إال بعد  احلكمة يف ذلك: أواًل: استرباء الرحم، وذلك ألنه قد يكون فيها محل ولكن ال

 أربعة أشهر.
اثنيًا: أن املدة اليت ميكن أن تصرب فيها عن الزواج أربعة أشهر، وجعلت العشرة األايم احتياطًا؛ ألن 

 ض األشهر قد يكون انقصاً.بع
وإذا حتقق أبهنا ليس يف رمحها محل فإن هذه املدة تعبد، وقيل: إن هذا لتعرف حق الزوج؛ وألجل 

ه خاصة، فدل ذلك على أن من احلكمة معرفتهن حلقوق األزواج، مما حيملها على ذلك حتد علي
 وما أشبه ذلك.االعرتاف حبقه وأدائه، وكذلك حرصها على القيام خبدمته يف حياته 
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 عدة املطلقة يف مرض املوت
َّي وقد بقي هلا وإذا أابهنا يف مرض موته كأن خاف من املوت وطلقها ثالاًث، أو كانت مطلقة ابثنت

ليس ذلك يدل على أنه متهم بقصد حرماهنا من اإلرث؟ يف هذه واحدة، وطلقها الثالثة وهو مريض، أ
احلال ترث ولو كانت قد ابنت، ولو طالت مدة مرضه بعدما أابهنا، وحاضت ثالث حيض قبل موته، 

 لة له بنقيض قصده.مث مات بعدما اعتدت وانتهت عدهتا ابألشهر، ففي هذه احلال ترث منه، معام
ليها العدة، وإذا أابهنا مبرض موته فإهنا تعتد األطول من عدة وفاة فهي إذاً ترث، وإذا ورثت وجبت ع

أو طالق إن ورثت، وإن مل ترث فعدة طالق، فلو طلقها ومات بعد طالقها وقد ابنت منه، كأن مات 
ترث منه وتعتد عدة الوفاة بعد طالقها بثالثة أشهر، وقد حاضت ثالث حيض، ففي هذه احلال 

 األطول.أربعة أشهر وعشر؛ ألهنا 
 فأما إذا أابهنا وانتهت العدة فإهنا ترث منه؛ وذلك ألنه معروف أنه أراد بذلك حرماهنا.

أما إذا حكم أبهنا ال ترث فليس عليها إال عدة الطالق، وإذا عرف أنه مل يكن متهماً بقصد احلرمان 
 وال مرياث هلا. فليس عليها إال عدة الطالق
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 عدة ذات احليض
الثالثة من املعتدات: ذات احليض املفارقة يف احلياة، فعدة احلرة واملبعضة ثالث حيضات، وعدة 

 [ .228ُت َيرَتَبنْصَن أِبَنُفِسِهنن َثالثََة قـُُروٍء{ ]البقرة:األمة حيضتان، قال هللا تعاىل: }َواْلُمطَلنَقا
القروء ما هي، فقيل: إهنا األطهار، أي: تعتد ثالثة أطهار، إذا طلقها وهي طاهر اختلف العلماء يف 

فهذا الطهر تعتده، مث إذا حاضت مث طهرت فهذا الطهر الثاين، مث إذا حاضت مث طهرت فهذا الطهر 
ا مت الطهر الثالث وجاءهتا العادة انتهت عدهتا، هذا قول أن األطهار تسمى قروءًا، الثالث، فإذ

دلوا بقول األعشى ميدح أحد امللوك أو أحد الغزاة بكثرة الغزو وإضاعة نسائه، فيقول: ويف كل واست
 عام أنت جاشم غزوة تشد ألقصاها عزمي عزائكا مورثة عزاً ويف احلي رفعة ملا ضاع فيها من قروء

وفاته طهر  نسائكا الذي ضاع من قروء نسائه هي األطهار؛ ألنه فاته طهر هذه الزوجة ومل يطأها فيه،
 الثانية ومل جيامعها فيه؛ ألنه كان يف غزو، فسمى األطهار قروءاً.

القول الثاين: أن القرء هو احليض، وهذا هو الذي اختاره اإلمام أمحد؛ وذلك ألن النيب صلى هللا 
استعمل ذلك يف قوله لـ فاطمة بنت قيس: )دعي الصالة أايم أقرائك( يعين: أايم عليه وسلم 

 حيضك.
ى هذا إذا طلقت وهي ممن حييض فعدهتا ثالثة قروء، أي: ثالث حيض إذا كانت حرة، وهكذا لو  فعل

كانت مبعضة فعدهتا ثالثة قروء، ولو كان الرقيق منها العشر أو الربع، وأما األمة اليت مل تبعض 
 عدهتا قرءان أي: حيضتان.ف

الواحدة يعلم هبا براءة الرحم، وسالمتها  قد يقال: ملاذا تعتد بثالثة قروء مع أن القرء الواحد واحليضة
من انعقاد الرحم على محل، فما الفائدة يف حبسها ثالثة أشهر أو ثالث حيض؟ احلكمة يف ذلك: 

ِهنن يف َذِلَك ِإْن َأرَاُدوا ِإْصالًحا{ متكَّي الزوج من مراجعتها؛ لقول هللا تعاىل: }َوبـُعُ  ولَتـُُهنن َأَحقُّ ِبَردِّ
، وتقدم ذلك يف الرجعة، وأنه لو راجعها وقد طهرت من احليضة الثالثة ولكن مل [ 228]البقرة:

تغتسل صحت الرجعة، إذا كان الطالق واحدة أو اثنتَّي، هكذا يتمكن الزوج من الرجعة يف هذه 
 املدة.

ر فالبائن اليت طلقت ثالاثً أو آخر ثالث، وليس لزوجها عليها رجعة، ملاذا تعتد ثالثة أشهوإذا قلت: 
 أو ثالث حيض؟ ف

 
 اجلواب



إن ذلك ألجل أن جيري الطالق على وترية واحدة، ال يكون فرق بَّي من طلق واحدة أو اثنتَّي أو 
طَلنَقاُت َيرَتَبنْصَن أِبَنُفِسِهنن َثالثََة قـُُروٍء{ ثالاًث، تكون العدة واحدة وهي ثالثة قروء؛ ولعموم اآلية: }َواْلمُ 

 لكل مطلقة يف احلياة. [ فاآلية عامة228]البقرة:
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 عدة اآليسة والصغرية
مة الرابعة من املعتدات: املفارقة يف احلياة ومل حتض لصغر أو إايس، قد تعتد احلرة بثالثة أشهر، واأل
ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَبْـ  ُتْم بشهرين، واملبعضة ابحلساب، قال هللا تعاىل: }َوالالن

ِئي مَلْ حيَِْضَن{ ]الطالق: [ ، وكثرياً من النساء إذا متت مخسَّي سنة توقف 4َفِعدنهُتُنن َثالَثُة َأْشُهٍر َوالالن
ال حتيض بعد اخلمسَّي، وبعضهن يتوقف احليض عنها يف عمر مخس احلمل واحليض، فال حتمل و 

مخسَّي، وقد وجد من حتيض وعمرها وأربعَّي، وبعضهن قد حتيض ولو يف مخس ومخسَّي أو يف مثانية و 
 مثان ومخسون، وأما إذا جتاوزت الستون فالعادة أهنا ال حتيض، فإنه يتوقف عنها احليض.

هو املعترب يف النساء، فإذا أيست من احليض، وعرفت أنه ال  فاحلاصل: أن هذا دليل على أن احليض
 يعود، يف هذه احلال إذا طلقت كانت عدهتا ثالثة أشهر.

الصغرية اليت طلقت قبل أن حتيض، يعين: قد يتزوجها وعمرها عشر أو اثنتا عشرة أو أربع  وهكذا
ات إىل اخلامسة عشرة، عشرة سنة ويطؤها، ومل يسبق أن حاضت، قد يتأخر احليض عن بعض الفتي

ورمبا إىل سبع عشرة، فإذا طلقت وهي مل حتض فإن عدهتا كعدة اآليسة ثالثة أشهر، فإن حاضت يف 
 ثة األشهر انتقلت إىل عدة احليض.الثال

وعمرها أربع عشرة، وملا طلقها مكثت شهرين ما حاضت فيهما وما جاءها  -مثالً -لو طلقها 
لث، ففي هذه احلال عدهتا األقراء، فتمكث ثالث حيض بعد احليض، ولكن حاضت يف الشهر الثا

 الشهرين اليت ما حاضت فيهما.
ساب، واملبعضة: هي اليت بعضها حر وبعضها مملوك، فإذا كان واألمة عدهتا شهران، واملبعضة ابحل

نصفها حراً فإهنا تعتد شهرين ابلرق، ونصف شهر بنصف حريتها، أتخذ من الشهر الثالث مثل 
 اليت فيها من احلرية. النسبة
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 عدة من ارتفع حيضها
للحمل غالب مدته، مث تعتد  اخلامسة من املعتدات: )من ارتفع حيضها ومل تعلم ما رفعه، فتعتد 

وإن علمت ما رفعه فال تزال حىت يعود فتعتد به، أو تصري آيسة فتعتد عدهتا وعدة ابلغة مل كآيسة، 
 حتض، ومستحاضة مبتدأة أو انسية كعدة آيسة( .

قد يرتفع حيض بعض النساء، فإن كانت ال تدري ما رفعه، كأن توقف حيضها وهي حتيض بسبب 
أشهر مدة أغلب احلمل، وثالثة أشهر عدة ، ففي هذه احلال عدهتا سنة: تسعة خفي ال تدري ما هو

 اآليسة.
أما إذا علمت ما الذي رفع هذا احليض فإهنا ال تزال يف العدة، ذكر عن بعض الصحابة أنه طلق 

امرأة له، وكانت ترضع ابنة له، مث ارتفع حيضها بسبب الرضاع ومل حتض، ومكثت معها ابنتها سنتَّي 
ال: اآلن قد طلقتها من سنة وتسعة أشهر، ولو مت سنة وستة أشهر، مرض ذلك الزوج، وقأو 

لورثت مين، فذهب وانتزع ابنته منها، وملا ُأخذت البنت رجعت إليها احليضة، ولكنه مات قبل أن 
 تعتد عدة ذات األقراء، فورثت منه.

قى يف العدة إىل أن يرجع إليها ففي هذه احلال إذا علمت أهنا ال حتيض ما دامت ترضع، فإهنا تب
يض بعد فطام الولد؛ ألن العادة أهنا إذا كانت ترضع ينقلب الدم لبناً وترضعه الطفل، فال حتيض احل

ما دامت ترضع، هذا أغلب النساء، وبعضهن لقوة شباهبا وبنيتها حتيض ولو كانت ترضع، سيما إذا  
النساء قبل  إرضاعه على اللنب الصناعي، أما كانت ال ترضع ولدها إال شيئاً قلياًل، اعتماداً يف

 مخسَّي سنة أو حنوها فإن الولد إمنا يرتضع لنب أمه مدة سنتَّي، ويف هاتَّي السنتَّي ال حتيض.
فإذا طُلقت وهي يف النفاس، مث طهرت، مث اشتغلت يف إرضاع الطفل وتوقف عنها احليض ملدة سنتَّي 

ال تزال حمبوسة ألجله؛ ثت منه، أو ماتت ورث منها؛ ألهنا فإهنا تكون يف العدة، حبيث إنه لو مات ور 
وألهنا علمت أن عدهتا يف األقراء، وعلمت ما رفع احليض عنها، فتبقى يف العدة إىل أن يرجع إليها 

 احليض فتعتد به ولو طالت املدة.
الدم،  وهكذا لو ارتفع حيضها مبرض، وهكذا لو تعاطت دواًء يوقف احليض، فإهنا علمت أنه يرتفع

أخذت هذا الدواء توقف احليض عنها سنة أو نصف سنة، مث يعود  وبعض النساء تعرف أهنا إذا
إليها، فإذا علمت ما رفعه فال تعتد حىت يرجع احليض فتعتد به، فقال: )إذا علمت ما رفعه فال تزال 

 حىت يعود فتعتد به( .
هذا أن هذا الدواء أو  -مثالً -لو قدر فإن بلغت سن اإلايس واحليض ما عاد إليها فعدهتا كآيسة، ف



املرض استمر معها ومل يعد إليها احليض، وبلغت سن اخلمسَّي أو اخلمسة واألربعَّي وأيست، وعلمت 
 أن احليض ال يعود إليها لكرب سنها، ففي هذه احلال تعتد ابألشهر ثالثة أشهر.

(70/17) 

 

 ضعدة املستحاضة واملبتدأة والناسية والبالغة بغري حي
 . يقول: )وعدة ابلغٍة مل حتض ومستحاضٍة مبتدأٍة أو انسيٍة كآيسٍة(

يعين: لو بلغت املرأة بنبات الشعر حول الفرج، أو خبمس عشرة سنة، ولكن ما حاضت، وطلقت، 
فماذا تكون عدهتا؟ ابألشهر كاآليسة، وهكذا عدة املستحاضة املبتدأة، مثاهلا: امرأة ابتدأها الدم 

ف، ومل مخسة عشر، واستمر عليها شهراً أو شهرين أو سنة أو سنوات ومل يتوق ألول مرة وعمرها
 تعرف هلا عادة، وطلقت، فعدهتا كاآليسة ثالثة أشهر.

وهكذا إذا استحيضت وكانت هلا عادة ولكن نسيت عادهتا، واختلط عليها األمر، فاختلط دم 
 يسة.احليض بدم االستحاضة، إذا طلقت فعدهتا ثالثة أشهر كعدة اآل

(70/18) 

 

 عدة امرأة املفقود
السادسة واألخرية من املعتدات: امرأة املفقود، وهو الذي غاب ومل يعلم خربه، ومل تعلم حياته وال 

ته، يف هذه احلال ترتبص ولو كانت أمة أربع سنَّي، إذا انقطع خربه لغيبة ظاهرها اهلالك، أي: إذا  مو 
 كان يغلب على الظن املوت.

مبن فُقد يف معركة حصلت بَّي املسلمَّي والكفار، فما وجد  -كما تقدم يف الفرائض-وذكروا أمثلة 
ال يدرى هل هو حي أم ميت، ولكن مع األحياء، وال وجد مع األموات، وال وجد مع األسرى، و 

الغالب أنه قد مات، فيمكن أنه يف مكان خفي قتل يف هذه املعركة، فال يقسم ماله إال بعد أربع 
 املعركة، وال تتزوج امرأته وال تعتد إال بعد أربع سنَّي. سنَّي من هذه

اختطف، وقد يقال: وهكذا لو خرج يف الليل من أهله ومل يدر أين هو، وانقطع خربه، قد يقال: إنه 
إنه اغتيل، خرج يف الليل على أنه يعود بعد ساعة وانقطع خربه، فترتبص مدة أربع سنَّي، ميكن أنه 

 مات.يعود، ولكن الغالب أنه 



وقد وقعت قصة يف عهد عمر رضي هللا عنه أن رجالً خرج من أهله ليالً ومل يرجع، فانتظرته امرأته، 
أي: -جاء إىل أهله، فسألوه: أين كنت؟ فقال: استهوتين اجلن فبعد أربع سنَّي وقد تزوجت زوجته 

يف األسرى  فكنت عندهم كأسري، مث إنه غزاهم جن مسلمون وتغلبوا عليهم، ووجدوين -اختطفتين
 فقالوا: أنت مسلم، ال حيل لنا إمساكك، فإن شئت أن تبقى معنا، وإن شئت أن نردك إىل أهلك.

 ينة.فقلت: ردوين، فأصبحت يف طرف املد
 فخريه عمر بَّي زوجته وبَّي ماله، فاختار ماله، والزوجة قد تزوجت.

 هذه القصة ذكرها صاحب "منار السبيل يف شرح الدليل".
الغالب عليه السالمة فإن امرأته ترتبص متام تسعَّي سنة منذ ولد، ينظر كم عمره عندما أما إذا كان 

تتزوج امرأته إال بعد أربعَّي سنة حىت تتم  فقد، فإذا كان عمره مخسَّي سنة فال يقسم ماله، وال
 التسعون، فتتزوج امرأته بعد إحداد.

 وكذلك لو فُقد وعمره مثانون ترتبص عشر سنوات.
عمره عشرون سنة، فعلى كالمهم أهنا تنتظر سبعَّي سنة، وال شك أن يف هذا ضرراً عليها، ولو فُقد و 

اكم له االجتهاد، كما لو فقد وعمره تسعون فال تتزوج وال تقسم تركته؛ ألجل ذلك قالوا: إن احل
ف فللحاكم أن جيتهد، والغالب يف هذه األزمنة العثور عليه، وذلك بفضل املواصالت، ولوجود اهلوات

 واإلذاعات وحنوها، وإمكان البحث عنه والتنقيب، ومعرفة أين هو، ولو كان قد خيفي نفسه.

(70/19) 

 

 مىت تبدأ عدة املرأة إذا طلقها أو مات وهو غائب
قت الطالق أو املوت، يقول: إذا طلق الغائب أو مات مىت تبدأ العدة؟ من وقت الفرقة، أي من و 

ه إىل امرأته بعد أن مضى أربعة أشهر وعشر فال عدة عليها؛ فلو مات يف بالد بعيدة، ووصل خرب 
ألهنا انتهت، ما جاءها اخلرب إال بعدما مضى على موته هذه املدة، فإن جاءها اخلرب بعد ثالثة أشهر 

 تد أربعة أشهر.بقي هلا شهر وعشرة أايم، وإن جاءها اخلرب بعد عشرة أايم فتع
امرأته وال أييت اخلرب إال بعد العدة، يطلقها وهو يف بالد، وهكذا املطلقة، كثري من الرجال يطلق 

يف شهر حمرم، وال يصل إليها اخلرب إال يف شهر ربيع الثاين، وتكون قد  -مثالً -ويكتب ورقة الطالق 
 تد بعد ذلك؟ ال عدة عليها.حاضت ثالث حيض، أو مر هبا ثالثة أشهر إذا كانت آيسة، فهل تع



فيها أن الطالق وقع يف شهر حمرم، حاضت يف حمرم ويف صفر ويف ربيع  جاءهتا ورقة الطالق مكتوب
 األول وطهرت، ففال عدة عليها، وهلا أن تتزوج، وابتداء العدة يكون من الفرقة.

(70/20) 

 

 عدة املوطوءة بشبهة أو زان
وء  قر  من وطئت بشبهة أو الزانية إذا وطئت فإهنا إذا أرادت التوبة والزواج فالبد من مضي ثالثة

 كاملطلقة، وذلك حرصاً على استرباء الرحم.
ودخل هبا، مث فرق  -يعين: بدون ويل-وهكذا لو وطئت بشبهة، كرجل عقد على امرأة بعقد فاسد 

بينهما أو طلقها، فعدهتا ثالثة قروء إذا كانت حتيض؛ ألن هذا وطء بشبهة، وهكذا لو وجد امرأة 
وتبَّي أهنا ليست زوجته، فهذا وطء شبهة، فتعتد له ا، على فراشه فاعتقدها أمته أو زوجته ووطئه

 ثالثة قروء.
يستثىن من ذلك األمة، إذا وطئت بشبهة أو وطئت بزان، فإن كانت مزوجة فإنه ال حيل لزوجها أن 
يطأها إال بعد حيضتَّي، وإن كانت غري مزوجة فليس عليها إال حيضة واحدة تسمى االسترباء، وإن  

جل على فراشه فوطئها، فهي تظنه زوجها، وهو يظنها امرأته، وتبَّي أهنا ا ر كانت حرة مزوجة ووجده
غري امرأته، ففي هذه احلال ال حيل لزوجها وطؤها إال بعد أن ميضي عليها ثالث حيض، حرصاً على 

 استرباء الرحم، ولو كانت احليضة الواحدة يعلم هبا براءة الرحم، ولكن من ابب االحتياط.
هة أو زان أو نكاح فاسد أمتت عدة األول، وال حيتسب مقامها عند الثاين، مث لشبوإذا وطئت معتدة 

 اعتدت للثاين، مث جدد هلا العقد إن كان زواجاً فاسداً.
صورة ذلك: إذا طلق امرأة عدهتا ثالثة قروء، وبعد ما مر قرءان وبقي هلا قرء وطئها رجل بشبهة أو 

رب عقداً ونكاحاً ابطاًل، مث دخل هبا، ومكثت عنده شهراً يعتبزان، أو عقد عليها وهي يف العدة، فهذا 
أو شهرين أو سنة، مث تبَّي األمر، فماذا نفعل؟ نفرق بينهما، فإذا فرقنا بينهما قلنا هلا: أكملي عدة 

 األول الذي بقي له حيضة.
 فإذا قالت: أان قد حضت عشر مرات عند هذا الثاين.

ها أن تكمل احليضة اليت بقيت لألول، مث بعد ذلك تعتد علينقول: ال حيسب مقامك عند الثاين، و 
 هلذا الثاين الذي نكاحه فاسد أو ابطل ثالثة قروء، مث إن شاءت رجعت على الثاين بعقد جديد.

وهكذا لو وطئت بشبهة، وقد بقي من عدهتا حيضة، أو وطئت بزان وقد بقي من عدهتا حيضة، فإننا 



ثالث  -الذي هو وطء شبهة أو وطء زان-، مث تكمل للثاين ولأنمرها أبن تكمل احليضة اليت لأل
 حيض، مث تتزوج إن شاءت بعد التوبة إذا كانت زانية.

(70/21) 

 

 أحكام اإلحداد

(70/22) 

 

 تعريف اإلحداد وحكمه
انتهى ما يتعلق ابلعدد، وبقي اإلحداد، وتعريفه: هو ترك املرأة للزينة، وكل شيء يدعو إىل النظر 

ويرغب يف نكاحها، وهو مما جاءت به السنة وإن مل يذكر يف القرآن، فقد جاءت السنة إبحداد ليها، إ
املرأة إذا مات زوجها، فال حتد على أبيها، وال على ابنها، وال أخيها أكثر من ثالثة أايم، قال النيب 

ق ثالث، إال على ميت فو صلى هللا عليه وسلم: )ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حتد على 
 زوج أربعة أشهر وعشرًا( فخص الزوج ألنه هو الذي حتد عليه أربعة أشهر وعشرًا.

فيجب أن حتد على الزوج إذا مات وهي يف ذمته، وأما إذا طلقت طالقاً ابئنًا، وقيل: إن عدهتا ثالثة 
س بواجب، خبالف لكن ليقروء، فهل حتد لفراق هذا الزوج، مع أنه فراق يف حياة؟ جيوز اإلحداد، و 

 اإلحداد على الزوج فإنه واجب.
كان أهل اجلاهلية إذا مات الزوج فإن زوجته تدخل يف حٍش صغري، مث تنقطع عن الزينة، وال تغتسل 
وال متشط شعرها طوال سنة، وال تغري ثياهبا طوال السنة، ويكون مقامها يف هذا احلش الصغري الذي 

ة احلر، وإذا انتهت السنة خرجت وأخذت بعرة ورمت هبا،  اية شدهو يف غاية شدة الضيق، ويف غ
كأهنا تقول: إن هذه املدة خفيفة علي كما أن هذه البعرة خفيف علين رميها، مث بعد ذلك تراجع 

 الزينة.

(70/23) 

 



 ما حيرم على املرأة يف احلداد وما يباح هلا
هلا أن تغري ثياهبا، وأن  الزينة، وأابحفلما جاء اإلسالم جعل هلا عدة أربعة أشهر وعشراً ترتك فيها 

تغسلها، وأن تغتسل، وأن تتنظف، وأن خترج حلاجتها وما أشبه ذلك، إال أنه حرم عليها الزينة اليت 
جتلب النظر إليها، وحرم عليها استعمال الطيب، وكل شيء يدعو إىل مجاعها، أو يرغب يف النظر 

 ورس أو عصفر أو حنو ذلك. سن كزعفران أوإليها، فال تتطيب بطيب له ريح، أو له لون ح
وكذلك أدهان الطيب كماء الورد ودهن العود وما أشبه ذلك، وكذلك ال تلبس لباس الشهرة  

كاللباس الذي تلبسه يف احلفالت، وإمنا تلبس ثياهبا اليت تشتغل هبا يف بيتها، وال تقتصر على لباس 
يس شرطًا، بل تعتد يف ثياب عادهتا، ألسود، وهذا للون معَّي، يعتاد بعض النساء اإلحداد يف الثوب ا

ال فرق بَّي أسود وأمحر وأخضر وأزرق، وال تكتحل الكحل الذي للزينة، وأما إذا احتاجت إىل 
الكحل للعالج فلها ذلك، ولكن قالوا: تكتحل ابلليل ومتسح ابلنهار إذا كان يكسبها زينة يف 

 عينيها.
يها، فال تلبس اخلواتيم يف األصابع، وال تلبس يلفت النظر إلوال تلبس احللي؛ ألنه من مجلة ما 

األسورة يف الذراع وهي ما تسمى ابلروائش، وال ما يف العضد، وهو ما يسمى ابملعاضد، وال ما يف 
األذن مما يسمى ابألقراط، والقرط: هو الذي يعلق يف األذن، وال ما يف الرقبة، وهو ما يسمى 

ه ذلك مما تتحلى به من ذهب أو من فضة؛ ألن ذلك الرشائش وأشباابلقالئد، وقد يسمى اآلن 
 يلفت األنظار إليها، ويدعو إىل وطئها، فال تتجمل بشيء من ذلك.

وهكذا ورد يف احلديث أهنا ال تلبس ثياب زينة إال ثوب عصب، والعصب: هي ثياب منسوجة كانت 
 أتيت من اليمن، يكون فيها خطوط مستطيلة ليست للزينة.

تسلت من احليض أن تتتبع أثر الدم الذي لوث بدهنا كالفخذين وحنوه، فتأخذ قطعة يح هلا إذا اغوأب
من قسط أو أظفار، والقسط: هو نوع من الطيب، وكذا األظفار، يسحق وخيلط بعضه ببعض، مث 

 جتعله يف قطنة، مث تتبع أثر الدم حىت يزيل ذلك األثر والوسخ عنها.
مبا فيه طيب كالصابون املمسك وحنوه، وهلا أن تغتسل  ولكن ال تغتسلوهلا أن تغتسل مىت شاءت، 

 بغريه مثل الصابون التايت وحنوه.
وهلا أن تصعد يف بيتها ما شاءت، أو خترج إىل مالحق البيت، يعتقد بعض النساء أنه ال تربح البيت، 

فليس عليها ا ال أصل له، وأهنا ال تنظر إىل القمر، وأهنا ال متشي يف مشارف الدار وما أشبه ذلك مم
 شيء من ذلك، كل ذلك مما يروجه بعض الناس بدون دليل.

 وهلا أن تصلي كما يصلي غريها، يقول بعض الناس: إهنا ال تصلي إال بعد صالة اإلمام.
 وال أصل لذلك، ويقول بعضهم: إهنا ال تغتسل إال يف كل أسبوع.



 وهذا ليس بصحيح، بل تغتسل مىت احتاجت إىل ذلك.
بقى يف حملها الذي مات وهي فيه، وال جيوز هلا أن تتحول من مسكن وجبت عليها مث عليها أن ت

العدة وهي فيه إال لضرورة وحاجة، كما إذا كان البيت مستأجراً وانتهت مدة اإلجيار، وليس عندها 
ند ما تدفعه كأجرة، أو أخرجها أهله، أو كذلك مل يكن عندها من يؤنسها واحتاجت أن تنتقل ع

س، أو خافت من الوحشة يف هذا البيت، ففي هذه احلال جيوز أن تتحول، وإال فال أهلها لتؤن
 تتحول.

فهل ترتك وظيفتها؟  -أعين: موظفة-معلمة أو طالبة أو ممرضة  -مثالً يف هذه األزمنة-وإذا كانت 
ة متسرتة من وهل ترتك الدراسة؟ ال ترتكها، وجيوز هلا واحلال هذه أن تذهب، ولكن تكون متحجب

ال خروجها من بيتها، وتركب يف سيارة إن كان مكاانً بعيداً إىل ابب املدرسة، مث تتسرت أيضاً إذا ح
 خرجت من املدرسة أو من املستشفى أو حنو ذلك.

وجيوز هلا وهي يف هذه احلال أن خترج للحاجة، فلو استدعاها القاضي ألجل شهادة مثاًل، أو حلصر 
 لرتكة، ومل تقدر على أن توكل فإهنا حتضر.ى نصيبها من اإرث، أو ألن توكل عل

وهكذا لو مرضت، فلها أن تذهب إىل الطبيب أو الطبيبة للعالج، وكذلك لو احتاجت إىل شراء 
 شيء ومل يكن عندها من يشرتي هلا من البقالة، فلها أن خترج لذلك.

 وحشة وحنوه.ولكن خصوا اخلروج هنارًا، وال خترج لياًل؛ ألن الليل مظنة ال
 هلا أن خترج يف أول الليل، ولكن ترجع قبل النوم.و 

ذكر أن نساء الصحابة الذين استشهدوا يف غزوة أحد كن جيتمعن عند إحداهن يف النهار من ابب 
التأنيس، مخس أو ست جيتمعن يف بيت فالنة، من ابب أن بعضهن يؤنس بعضاً حىت تزول عنهن 

 كل واحدة إىل منزهلا.ت النوم رجعت  الوحشة، فإذا جاء الليل وجاء وق

(70/24) 

 

 أحكام االسترباء
 ولندخل يف موضوع االسترباء.

ا ومقدماته قبل يقول رمحه هللا: )ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخٍص كان، حرم عليه وطؤه
 استرباء حامل بوضع، ومن حتيض حبيضة، وآيسة وصغرية بشهر( .

مة، واألمة معلوم أن سيدها يطؤها، ولكن حرام عليه إذا كان هذا هو االسترباء، وهو خاص ابأل



وطئها أن يبيعها قبل أن يستربئها، ملاذا؟ قد تكون حامالً منه، وإذا محلت منه أصبحت أم ولد، وأم 
 جيوز أن يبيعها، ففي هذه احلال عليه أن يرتكها إىل أن حتيض حيضة، ويعلم بذلك براءة الولد ال

 يبيعها.رمحها، مث بعد ذلك 
واملشرتي يستربئها، وال حيل له أن يطأها قبل أن يستربئها مرة أخرى، ولو قال له البائع: قد استربأهتا، 

 املشرتي، فتستربأ مرتَّي من ابب االحتياط.وإهنا بريئة، ليس يف رمحها نطفة، فالبد أن يستربئها 
غرية كبنت مثان أو مثان ونصف وشرط ذلك: أن تكون كبرية، يعين: أن يوطأ مثلها، أما إذا كانت ص

فمثل هذه ال حتيض عادة، وأيضاً ال يوطأ مثلها، وال حتبل مثلها، فيجوز للمشرتي أن يباشرها، وأن 
 يقبلها، وما أشبه ذلك.

امرأة فهل يستربئها املشرتي؟ يقول: هذه اشرتيتها من امرأة، وهل املرأة تطأ املرأة؟ ولو كان البائع 
 أن الذي ملكها امرأة؟وهل يكون هبا محل مع 

 
 اجلواب

 نعم، البد أن يستربئها.
وإذا كان الذي ابعها ممن حترم عليه، يعين: ال حيل له وطؤها لسبب، كأن تكون قد أرضعته فال حيل 

ه ميلكها، ففي هذه احلال لو قال: أان ال أطؤها؛ ألهنا قد أرضعتين أو هي أخيت من له وطؤها مع أن
إلرث من أيب، واعلم أهنا مل توطأ عندي، فما وطأهتا أان وال وطأها أحد الرضاعة، ولكين ملكتها اب

 غريي.
رها قبل فعلى املشرتي أن يستربئها، فال يطؤها قبل االسترباء، وال يقبلها، وال يضمها، وال يباش

 االسترباء.
حىت تضع، وكيفية االسترباء: ورد ذلك يف قوله صلى هللا عليه وسلم يف سيب أوطاس: )ال توطأ حامل 

وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة( فإن كانت حامالً فبوضع جنَّي احلمل، وإن مل تكن حامالً 
رية ولو كانت قد قاربت فبحيضة واحدة، وإذا كانت آيسة أو صغرية فتستربأ بشهر، وإذا كانت صغ

، البلوغ كأن تكون بنت عشر أو بنت ثالث عشرة، ولكنها ما حاضت، فاسترباؤها يكون بشهر
 وكذلك اآليسة اليت بلغت الستَّي أو مخساً ومخسَّي وأيست من احليض، فاسترباؤها يكون بشهر.

 وهبذا ينتهي ما يتعلق ابلعدة واالسترباء واإلحداد.
 وهللا أعلم.

(70/25) 



 

 األسئلة

(70/26) 

 

 العدة مسألة تعبدية
 
 

 السؤال
اء الرحم، فإذا قرر الطب احلديث أن سترب إذا كانت عدة املوطوءة بشبهة كعدة املطلقة، وذلك ال

 املرأة غري حامل فهل تنتفي العدة؟ وجزاكم هللا خرياً.
 
 

 اجلواب
العدة هاهنا تعبدية، ولو أتكدان أهنا بريئة الرحم، حىت ولو كانت مطلقة، ولو كانت ابئنة، إذا طلقها 

فإهنا تعتد، وليس ذلك  ستون،ثالاثً أو آخر ثالث، وعلم أبهنا ليس يف رمحها محل وعمرها مثالً 
 ألجل االسترباء.

(70/27) 

 

 خروج املرأة يف مدة احلداد بسبب اخلوف
 
 
 لسؤالا

 إذا كانت املعتدة ختاف النوم يف البيت وحدها، هل جيوز هلا أن تنام يف بيت أهلها؟
 

 اجلواب



ض، ولكن إذا كان هناك عدة طالق رجعي فتقدم أهنا تبقى يف بيت زوجها، وتكون عدهتا ثالث حي
 ت.هلا أن تذهب إىل أهلها إذا كانت املعتدة عدة وفاة، وشق عليها أن تبقى وحيدة يف البي

(70/28) 

 

 التنصيف لألمة يف العدة حكمة
 
 

 السؤال
 إذا علمنا أن احلكمة من العدة استرباء الرحم، فلماذا كانت عدة األمة على النصف من عدة احلرة؟

 
 اجلواب

لعبد أجري على العموم، ولو كان ألجل استرباء الرحم، فإن فيه شيئاً من تنصيف األمة وتنصيف ا
براءته حبيضة واحدة، ومع ذلك فاملتوىف عنها تعتد أربعة  أن الرحم تعرف -مثالً -التعبد، قد عرفنا 

 أشهر وعشراً إذا كانت حرة، وإذا كانت أمة تعتد شهرين ومخسة أايم، فدل ذلك على أنه تعبد.

(70/29) 

 

 م شرب الشاي والقهوة املزعفرة ملن عليها حدادحك
 
 

 السؤال
 هل جيوز للمرأة اليت عليها حداد أن تشرب الشاي والقهوة اليت فيها شيء من الزعفران؟

 
 اجلواب

 .لعل ذلك جائز، واملنهي عنه هو التطيب، فأما الشرب فإنه ال يظهر أثره وال تظهر رائحته



(70/30) 

 

 طريقة حساب عدة املبعضة
 
 

 السؤال
 ما هي طريقة حساب عدة املبعضة؟

 
 اجلواب

املبعضة أتخذ من الشهر الثالث بقدر نسبتها، فإذا قلنا مثاًل: املطلقة وهي آيسة عدهتا ثالثة أشهر، 
ن، فحيث إن نصفها مملوك رقيق ونصفها اآلخر حر فتأخذ نصف وإذا كانت أمة اعتدت شهري

زادت ربع الشهر الثالث، وإن كان سدسها حراً اعتدت سدس الشهر الثالث، فإن كان ربعها مملوكاً 
 الشهر الثالث، وهكذا.

(70/31) 

 

 حكم وطء األمة املشرتكة
 
 

 السؤال
 األمة إذا اعتق نصفها أو ربعها فهل حيق ملوىل النصف أو الربع وطؤها؟

 
 اجلواب

نصفها، مل حيل ألحد منهم أن  كة بَّي اثنَّي لكل منهمال جيوز وطء األمة املشرتكة، لو كانت األمة مملو 
يطأها، وإذا أعتق بعض منها فليس ملالك النصف أن يطأها، لكن هلا أن تتزوج، وزوجها يطؤها ابسم 

 الزوجية ال مبلك اليمَّي.



(70/32) 

 

 تبدأ املعتدة عدهتا من وقت الطالق أو املوت
 
 

 السؤال
ذ بلوغها النبأ أم منذ يوم الطالق أو مىت تبدأ املعتدة عدة وفاة أو عدة طالق يف عدهتا؟ أهو من

 الوفاة؟
 

 اجلواب
هذا مر بنا يف نفس الكتاب، أهنا تبدأ من وقت الطالق ومن وقت الوفاة، حبيث إنه لو مل يبلغها خرب 

ذلك خرب الطالق، فلو طلقت وما الوفاة إال بعد أربعة أشهر وعشرة أايم فال عدة وال إحداد، وك
 حيض فلها أن تتزوج.وصلها اخلرب إال بعد ثالث 

(70/33) 

 

 حكم استرباء املطلقة طالقاً ابئناً حبيضة واحدة
 
 

 السؤال
 أال تستربأ املطلقة طالقاً ابئناً حبيضة واحدة؟

 
 اجلواب

جُيرى الطالق جمرًى واحدًا، سواء طلقت واحدة أو اثنتَّي أو ثالاًث، يكون جمراه واحداً لعموم اآلية، 
[ ولو كان ال رجعة لزوجها 228َقاُت َيرَتَبنْصَن أِبَنُفِسِهنن َثالَثَة قـُُروٍء{ ]البقرة:وهي قوله: }َواْلُمطَلن 

 عليها كالغائب.



(70/34) 

 

 حكم من أسر زوجها يف احلرب
 
 

 السؤال
 من ُفقد أو أسر يف حرب اخلليج فماذا تفعل زوجته اآلن؟

 
 اجلواب

عليه ومنعوه من التفلت، ففي هذه احلال هلا أن إذا كان معروفاً أنه أسري عند العدو، ولكن قبضوا 
 ترفع أمرها إىل القاضي ليحكم بفسخها، وإذا فسخت فإهنا تعتد عن الفسخ، وتكون ابالسترباء.

(70/35) 

 

 عدة الوفاة تعبدية
 
 

 السؤال
هل عدة الوفاة عبادة حتتاج إىل نية؟ فإن كان كذلك فما حكم خادمة يف اململكة تويف زوجها يف 

 دها، ومل تعرف عن ذلك إال بعد مدة؟بال
 

 اجلواب
صحيح أهنا شرعت ألجل أن تعرف قدر الزوج وحقوقه، ولكن إذا مضت املدة اليت بعد موته ومل 

 اد.تعلم به سقطت العدة، وسقط ما معها من اإلحد

(70/36) 

 



 حكم كتابة )ص( عند ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم
 
 

 السؤال
ايخ يف الدروس كثرياً من كالمهم، ولكن عند ذكر الرسول صلى هللا عليه أريد أن أكتب عن املش

 وسلم أكتب الرمز )ص( وذلك لتدوين ما يقوله املشايخ، فهل هذا جائز؟
 

 اجلواب
، ورزقناً مجيعاً احلب فيه والبغض فيه، أنت قيد الكتابة كما تستطيع، وإذا انتهيت من وفقك هللا

 ز وتكتبه صالة وتسليماً صرحيًا؛ ليكتب لك األجر.الكتابة فلك أن تعود إىل الرم

(70/37) 

 

 حكم من طلق امرأة يف السوق ظنها زوجته
 
 

 السؤال
 إذا قال لزوجته: أنت طالق إن خرجِت.

 مث ذهب هو إىل السوق فرأى امرأة وظن أهنا زوجته، فطلقها، فهل يقع الطالق؟
 

 اجلواب
ظنها امرأته وليست امرأة، وظن أهنا خرجت بدون إذنه، فلم  ا ال تطلق؛ ألنهنرى كما ذكر يف املنت أهن

 يقع الطالق؛ ألهنا ما خرجت، وال عرضت عليه.

(70/38) 

 



 حكم احللف ابلطالق ألجل االحتشام والتسرت
 
 

 السؤال
 امرأة قال هلا زوجها: أنت طالق إذا رآك رجل يف أحد األعراس.

أحد الرجال، وال تدري هل رآها ذلك الرجل أم ال،  كمث يف ذلك العرس فُتح الباب فجأة، وكان هنا
 فهل تطلق؟

 
 اجلواب

نرى أن هذا منع هلا عن رؤية الرجال والنظر إليهم، فإذا كان يقصد بذلك حضها على التسرت 
 واالحتشام، ومنعها عن النظر إىل الرجال، سواء يف األفراح أو يف غريها كفاه كفارة ميَّي.

(70/39) 

 

 ة الطالقحكم الزواج بني
 
 

 السؤال
 ما رأيكم يف الزواج بنية الطالق؟

 
 اجلواب

وط، ومل يكن هناك حتديد مدة، مبعىن أنه يقول: أتزوجها خيتار أكثر العلماء أنه جائز إذا متت الشر 
زواجاً كامالً بشهود، وبرضاها، وأعطيها صداق أمثاهلا، وال أحدد مدة، ولكن إذا بدا يل طلقتها، أو 

 أو إذا فارقت املدينة هذه، فال مانع من ذلك لتمام شروطه. إذا مل تناسب،

(70/40) 

 



 وقوع الطالق البدعي
 
 

 السؤال
طالق البدعي، وحديث ابن عمر يف مسلم: قد ذكرمت من قبل أن شيخ اإلسالم ابن تيمية ال يوقع ال

 وقع فيه الطالق، آمالً منكم بسط القول يف هذا، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
ا يرى ابن القيم، ويوافقه أيضاً ابن ابز وغريه من املشايخ، أن الطالق البدعي ال يصح، ولكن هكذ

يت هي رواايت حديث ابن عمر جتدوهنا اجلمهور على أنه يقع، واألدلة كثرية يف ذلك، واألحاديث ال
ثه، فإنه أتى قد بسطها األلباين رمحه هللا يف كتابه الذي هو تعليق على منار السبيل، وختريج أحادي

 ابأللفاظ كلها اليت تدل على أنه طالق صحيح، وأنه وقع الطالق يف احلَّي.

(70/41) 

 

 فأنت طالق. حكم من قال لزوجته: إن كنت خرجت إىل السوق
 فكذبت عليه

 
 

 السؤال
هذا سؤال عرب اإلنرتنت من أمريكا الشمالية، تقول: خرجت إىل السوق بدون إذن زوجي، فلما رجع 

 ن كنِت خرجت إىل السوق فأنت طالق.قال: إ
 فقلت: إمنا خرجت ألوصل الولد إىل املسجد.

 طلق؟ وجزاكم هللا خريًا.فسكت ومل يطلق، فماذا تفعل هذه الزوجة؟ هل خترب زوجها، وهل ت
 
 

 اجلواب



نرى أن عليها أن تبَّي له أهنا خرجت حىت يكون ذلك صدقًا، وكذلك عليه أن يراجعها إذا كان قد 
 لطالق وعزم عليه، أو يكفر عن ميينه إذا مل يكن عزم على الطالق وإمنا أراد التهديد.قصد ا

(70/42) 

 

 شراء الكتب ملن عليه دينحكم 
 
 

 السؤال
ما حكم شراء الكتب العلمية وأان علي دين؟ هل أشرتي الكتب أم أسدد أهل الدين مع أهنم ليسوا 

 متشددين يف طلب دينهم؟ وجزاكم هللا خرياً.
 
 

 اجلواب
 نرى أنك تسدد الدين، إال إذا استأذنتهم ورخصوا لك يف أن تؤخر الوفاء.

(70/43) 

 

 حكم من اندى زوجته بلفظ األم أو األخت
 
 

 السؤال
يف بلدي عادة وهي: أن الزوج ينادي زوجته بلفظ أمي أو أخيت بلغة غري العربية، وال يقصد بذلك 

 ز ذلك؟الطالق، وإمنا جرت العادة هكذا، هل جيو 
 

 اجلواب



هارًا، وإمنا يريد أهنا يف املودة ويف األخوة والصداقة مبنزلة ال يكون طالقاً إذا نوى ذلك، وال يكون ظ
 األم واألخت.

(70/44) 

 

 حكم من طلق زوجته ثالاثً يف حالة عصبية
 
 

 السؤال
 هذه رجل طلق زوجته يف حالة عصبية، ورمى عليها الطالق ابلثالث، فهل حيصل الطالق يف

 الظروف؟ وكيف يراجعها؟
 

 اجلواب
، وميكنه أن ميلك نفسه وأعصابه فالطالق واقع، وأما إذا اشتد أرى أنه إذا كان الغضب ليس شديداً 

الغضب حبيث إنه ال ميلك أعصابه، وال يقدر أن يتصرف يف نفسه، ففي هذه احلال يقع الطالق، 
 وتبَّي منه زوجته.

(70/45) 

 

 يد الزواج وال ويل هلا مسلمحكم امرأة أسلمت وتر 
 
 

 السؤال
املرأة اليت أسلمت وأهلها غري مسلمَّي، هل هلا أن توكل ولياً ليزوجها حبضور الشهود؟ وكذلك لو 

من الزواج ابملسلم، هل هلا أن تزوج نفسها من دون ويل؟ ومن يكون  -الكتابية-املسلمة  رغبت غري
 البالد اليت ال يوجد فيها حكم شرعي؟وليها إذا كان أهلها غري مسلمَّي، خصوصاً يف 

 



 اجلواب
ال تزوج نفسها، فإن كان يف الدولة أو البلد رئيس دولة مسلمة، أو مدير دعوة أو ما أشبه ذلك 

قاٍض، وال  -مثالً -ها، ففي احلديث: )السلطان ويل من ال ويل له( ، وإذا تعذر أبن ال يوجد زوج
ز دعوة، وال غري ذلك، فإهنا توكل واحداً من املسلمَّي أمري مسلم، وال رئيس دعوة، وال رئيس مرك

 يتوىل العقد عليها.

(70/46) 

 

 حكم طالق املسحور
 
 

 السؤال
تزوجت زوجة صاحلة قائمة حبقوقي، إال أنين أصبت بعد الزواج أو يف أايم اخلطوبة مبرض، كثري من 

 الرقاة قالوا: إنه سحر.
ت عند أهلها شهرين، مث مثانية أشهر، واآلن هلا سنتَّي حيث إنين يف مشاكل معها دائمًا، وقد نشز 

ت يف جمالس خمتلفة، وهي عند أهلها؛ ونصف تقريباً وهلا أربعة أطفال مين، وقد صدر مين عدة طلقا
علماً أبن أهلها مل يطالبونين ابلطالق، لكنهم حرموين زوجيت طوال هذه الفرتة، هل طالقي يقع؛ 

ق يف صك، وأثبت القاضي طلقتَّي، لكن الصك فيه نظر، حيث وخاصة أين مريض، مث أثبت الطال
  أرغب عودة زوجيت وأطفايل؟إن اتريخ الطلقة األوىل غري صحيح، فما رأيكم؛ علماً أبين

 
 اجلواب

عليك أن تتعاجل ابلرقية الشرعية، فإهنا إذا كانت من صادق بطل هذا العمل الشيطاين، وعاد إليك 
ق فإن كان وقع وأنت مغلوب على أمرك يف حالة ال تعقل فيها، وال فكرك وعقلك، وأما هذا الطال

 وأنت معذور يف ذلك.تفكر، وال تدري ما تقول، فإنه ال يقع وال حيسب، 
 وأما إذا وقع وأنت تفكر وتعرف، ولو كان معك شيء من التأمل فإنه حيسب.

لطالق الذي بعد انقضاء العدة مث إذا طلقتها وانقضت عدهتا، مث طلقتها اثنية بعد انقضاء العدة، فا



 ال يقع، وحيث ذكرت أنك حررت صكاً فالعمل على ما يف الصك، راجع القاضي الذي أصدره،
 واطلب منه أن يفتيك مبا فيه.

(70/47) 

 

 حكم التفريق بَّي رجل يبيع خمدرات وبَّي زوجته
 
 

 السؤال
ثالثة حذره أهل الزوجة رجل متزوج، وقد سجن بسبب تروجيه للمخدرات، وقبل سجنه للمرة ال

 ابلتفريق بينهما، فهل حيق هلم ذلك؟ أرجو التفصيل وجزاكم هللا خريًا.
 
 

 اجلواب
حيق هلم ذلك، إذا اشتهر أنه يعمل هذا العمل احملرم، وإذا سجن فإن سجنه يؤذي زوجته، فيقال له: 

كم أن يفرق بينك عليك أن تتوب من هذا، أو أن تطلق، إن عدت إىل هذا الرتويج طلبنا من احلا 
 وبَّي امرأتك.

(70/48) 

 

 نصيحة ملن يريد فراق زوجته بعلة أنه ال حيبها
 
 

 السؤال
أان متزوج منذ ثالث سنَّي تقريباً على فتاة ذات خلق ودين وهلل احلمد، ولكن منذ أن تزوجت مل 

ذلك عدم أحس بطعم للحياة الزوجية، وهذه األايم أفكر يف فراقها، إذ إنين أرى أن السبب يف 
 احملبة، فبماذا تنصحونين؟ وجزاكم هللا خرياً.



 
 

 اجلواب
اللتذاذ هبذه احلياة، إما أن يكون هناك من حسدك، فاحلاسد والعائن البد أن هناك أسباابً متنعك من ا

قد يؤذي من حيسده، وإما أن يكون هناك قلق يف احلياة حبيث إن هناك ما يضايقك يف أمور حياتك، 
  نفسك ابلرقية، أو بكثرة الدعاء واالستعاذة من الشيطان ووساوسه.فعليك أن تعاجل

(70/49) 

 

 حكم لبس بدلة اخلطوبة
 
 

 السؤال
 ما رأي فضيلتكم فيمن يلبس بدلة اخلطوبة؟ وهل هلا أصل يف الشرع؟

 
 اجلواب

واتيم أو ال أصل هلذه ال للرجل وال للمرأة، يلبس اإلنسان اللباس املعتاد، سواء لباس الثياب أو اخل
 ما أشبه ذلك، أما أن يكون للخطوبة لباس متميز أو دبلة أو حنو ذلك فال أصل لذلك.

(70/50) 

 

 حكم احللف ابلطالق
 
 

 السؤال
 إذا حلف ابلطالق، فهل تلزمه الكفارة فورًا، أم تسقط الكفارة إذا برت املرأة حبلف زوجها عليها؟

 



 اجلواب
قصده اليمَّي، واحلض أو املنع فعليه كفارة اليمَّي، وإذا تبَّي  إذا حلف ابلطالق ذكران أنه إذا كان

مرأة أنه قاصد الطالق فإن هلا أن متتنع منه وتقول: إنك قد حلفت حلفاً مؤكداً عازماً على لل
 الطالق، فال أرجع إليك إال بفتوى، وعليه أن يراجع اإلفتاء.

(70/51) 

 

 حكم من تزوج بنية الطالق
 
 

 السؤال
يف الزواج من امرأة زواجاً صحيحاً جبميع شروطه، لكنين ال أرغب بقاءها معي، وإمنا لفرتة عندي رغبة 

موانع احلمل، حيث إنين متزوج غري حمددة، وكذلك ال أرغب اإلجناب منها بعمل حبوب وغريه من 
 ولدي أوالد وبنات، ولكن جمرد إعفاف نفسي زايدة، ما حكم هذا العمل؟ وجزاكم هللا خريًا.

 
 
 واباجل

البد أن ختربها أبنك ال تريد بقاءها، وإمنا تريد أن تلتذ هبا ساعة أو يوماً أو شهراً أو سنة وما أشبه 
خربهتا ورغبت فلك ذلك، وإال فال جيوز أن تقدم على هذا ذلك، وأنك ال تريد اإلجناب منها، فإذا أ

 الزواج الذي فيه خمادعة هلا.

(70/52) 

 

 ة الطالقحكم التوكيل يف الزواج بني
 
 

 السؤال



رجل تزوج من خارج البالد زواجاً بنية الطالق، وكان والد البنت غري موجود يف وقت العقد، فعقد له 
ت، حيث قال: إن والد البنت قد وكله بتزوجيها، وأكدت البنت ذلك بنفسها بتوكيل ابن خالة البن

 ابن خالتها، فما رأي فضيلتكم يف هذا؟ وجزاكم هللا خرياً.
 
 
 واباجل

أواًل: النكاح الذي بنية الطالق فيه خالف، أجازه بعض العلماء كالشيخ ابن ابز، وذكر أن العلماء 
س شبيهاً بنكاح املتعة، ولكن بعض املشايخ هنوا عن ذلك، وألف فيه األولَّي أابحوه، وذكر أنه لي

فلذلك نرى أنه الشيخ صاحل بن منصور رسالة، وقدم له الشيخ صاحل آل حيدان، وذكر له مفاسد، 
مكروه، لكن إذا كان يف بالد غريبة، وخاف أن يقع يف الزان فله أن يتزوج، ولكن زواجاً صحيحًا، ال 

 البد أن تتم فيه الشروط، وأن يدفع الصداق كامالً صداق املثل، وما أشبه ذلك.حيدد فيه املدة، و 
ها غائب، وأن هذا الوكيل عنده نقول: هذا السؤال إذا كانت املرأة صادقة يف أن أاب -أيضاً -كذلك 

 وكالة على تزوجيها فالعقد صحيح إن شاء هللا.

(70/53) 

 

 حكم من وطئ بعد طالق ومل ينو الرجعة
 
 

 السؤال
بيتها أبمر من رجل اشرتط على زوجته إن خرجت من البيت فإهنا طالق، وقد خرجت الزوجة من 

الق فما احلكم إذا جامعها زوجها جهالً منه أن والدها، فهل يقع هذا الطالق؟ وإن كان يقع هذا الط
 الطالق قد وقع؟ وجزاكم هللا خرياً.

 
 

 اجلواب
 ذكران أن مثل هذا يف الغالب يكون ميينًا، إذا قال: إن خرجت فأنِت طالق.



فراق، ففي هذه احلال عليه كفارة ميَّي، وال يقع الطالق، يقصد منعها من اخلروج، وال رغبة له يف ال
كان عازماً على الطالق، ويدري أن آخر عهد له هبا خروجها، فإن الطالق يقع، ولكن يكون   وأما إذا

 رجعيًا، أي: طلقة واحدة.
وبكل حال: إن كان مل يطلقها إال هذه املرة، ووطئها بعدما خرجت فالوطء كما مسعنا يكون رجعة، 

 كفارة ميَّي، وهذا هو األغلب.يكون وقع هبا طلقة، وإن مل ينِو الطالق وإمنا نوى اليمَّي فعليه  و 

(70/54) 

 

 حكم ضرب الزوجة الناشز بسبب تقصري الزوج
 
 

 السؤال
لناشز إذا كان النشوز بسبب تقصري الزوج يف حقوقها؟ وجزاكم هللا هل مينع الزوج من ضرب زوجته ا

 خريًا.
 
 

 اجلواب
يف نفقة أو عشرة أو يف حسن ال جيوز له أن يضرهبا إذا كان هو املقصر، فإن املرأة إذا قصر زوجها 

 معاملة، أو أساء إليها وسبها، وقصر يف حقها، فال تالم إذا خرجت ومل تستطع التحمل والصرب، ويف
 هذه احلال ال جيوز له أن يضرهبا، فإن ذلك ظلم هلا.

(70/55) 

 

 طالق احلاكم يعترب فسخاً 
 
 

 السؤال



جته أكثر من أربعة أشهر؟ وهل يكون طالق القاضي الزوجة إذا حلف الزوج أال جيامع زو  هل يطلق
 القاضي ابللفظ؟

 
 اجلواب

هذا يف حالة اإليالء، فإذا مضت أربعة أشهر وهو قد حلف أال يطأها، أو ترك وطأها بدون حلف، 
ينك، ويكون هذا هو ورفعت أمرها إىل القاضي، فالقاضي حيضره ويقول: إما أن تطأها وتكفر عن مي

َ َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]البقرة: الفيء، }فَِإْن فَاُءوا [ ، وإما أن تطلق، فتصرح بلفظ الطالق، 226فَِإنن اَّللن
 فإذا امتنع وقال: ال أطأ وال أطلق.

فللحاكم أن يهدده ويقول: إن مل تطلق طلقنا عليك، فيطلق عليه احلاكم، وال ميلك احلاكم إال 
ى فسخًا، حبيث إذا فسخ احلاكم ال يقدر ا، وتفريق احلاكم ال يسمى طالقاً ولكنه يسمالتفريق بينهم

 الزوج على إرجاعها إال برضاها وبعقد جديد.

(70/56) 

 

 ق بَّي املتعة والزواج بنية الطالقالفر 
 
 

 السؤال
 من إخبارها ابلزوج ملدة سنة أو شهر أليس شبيهاً ابملتعة؟ -اي شيخ حفظكم هللا-ما ذكرمت 

 
 اجلواب

 طه ويقول: زوجتك ابنيت شهراً أو شهرين أو سنة.املتعة حيدد فيها الزمان، فيشرت 
ويف قلبه أنه سوف جيرهبا، أو أنه سوف يعف نفسه  فهذه هي املتعة، وأما إذا مل حيدد، وإمنا يف نفسه

 -أيضاً -هبا يف هذه السنة أو السنوات الدراسية، وأعطاها مهرها كامالً، وأثبتها يف هويته، وكذلك 
 مبنعها من اإلجناب، وكذلك التزم ابإلنفاق عليها، فهذا زواج صحيح. اعرتف أبوالدها ومل يضر هبا

(70/57) 



 

 حكم الفسخ إذا كرهت الزوجة زوجها
 
 

 السؤال
إذا غاب الزوج وترك زوجته يف بالده، فهل جيوز للزوجة فسخ النكاح؛ ألن ذلك كثري يف بالدان 

 يفسخون النكاح يف هذه املسألة؟ وجزاكم هللا خرياً.
 
 

 اباجلو 
هت زوجها تكون صادقة، ويكون قوهلا صحيحًا، الواجب أال يفسخ إال بعذر، وليس كل من كر 

فيه عيب  -مثالً -فريجع إىل القضاء الشرعي، فإن كان هناك عيب يف الزوج، أو إضرار، أو كان 
 َخلقي أو ُخلقي، أو ترك اإلنفاق عليها، فللقاضي أن يتدخل ويفسخ النكاح، وإال فال.

(70/58) 

 

 جتديد العقد ملن كان ال يصلي مث اتب
 
 

 السؤال
 أان شاب متزوج، وكنت ال أصلي، ومنن هللا علي ابهلداية، هل عقدي األول ابطل؟ أفتوان مأجورين.

 
 

 اجلواب
امها هللا فالعقد صحيح، فإن النيب صلى هللا عليه إذا كان الزوجان سواء يف أهنما ال يصليان مث هد

ر ملا أسلموا، وأما إذا كان أحدمها ال يصلي فالراجح أنه البد إذا اتب من وسلم أقر أنكحة الكفا
جتديد العقد، ولو جتديداً سفراًي، أبن أييت إىل والدها ويقول: جدد يل العقد )شفهيًا( فيحضر شاهدين 



 ذا ابنيت فالنة، وهو يقول: اشهدوا أين قد قبلتها.ويقول: أشهدا أنين زوجت ه
 وتبقى على زوجيتها.

(70/59) 

 

 حكم من طالبت زوجها ابلطالق بسبب أنه تزوج عليها
 
 

 السؤال
هل جيوز للزوجة أن تطلب الطالق من زوجها إذا تزوج عليها لعدم وجود الصرب عندها؟ وجزاكم هللا 

 خريًا.
 
 

 اجلواب
لتكفأ ما ال جيوز هلا ذلك، وورد يف احلديث قوله صلى هللا عليه وسلم: )وال تسأل املرأة طالق أختها 

وتصرب، ويف احلديث: )أميا امرأة سألت يف إانئها، ولتنكح وهلا حظها( أو كما قال، فعليها أن تتحمل 
الطالق من غري ما أبس فحرام عليها رائحة اجلنة( فعليها أن تتحمل وتصرب، سيما إذا كان الزوج 

 عادالً قائماً مبا جيب عليه.

(70/60) 

 

 مبصطلح آخر غري لفظ الطالق حكم اتفاق الزوجَّي على الطالق
 
 

 السؤال
 هل إذا اتفق الرجل وزوجته على أنه إذا قال هلا: أنِت طالق.

 أي بلفظ: قومي أو اقعدي، أو غري ذلك، هل يقع الطالق هبذه النية أو البد من اللفظ؟



 
 اجلواب

ذا كان األصل أنه البد من اللفظ، ولكن إذا اصطلحا على كلمة عربا هبا عن الطالق وقع، فإ
 اصطلح على أن يقول: فاخرجي.

ن هذا عنده طالق، طلقت بقوله: اخرجي أو اذهيب، أو لسِت يل ابمرأة، أو قومي عين، أو فارقيين وأ
 فهذه كناايت فمع النية يقع هبا الطالق، ومع عدم النية ال يقع.

(70/61) 

 

 حكم القراءة على أهنا رقية شرعية
 
 

 السؤال
وأجنبت ذكراً مات بعد الوالدة، فقيل هلا: إذا محلِت واصلي القراءة عند شيخ توجد امرأة كلما محلت 

 حىت تضعي، ما رأي فضيلتكم يف ذلك؟ وجزاكم هللا خريًا.
 
 

 اجلواب
أو  -شياطَّي اجلن أو حنوهم-القراءة ال أبس هبا والرقية الشرعية، فيمكن أن هناك بعض الشياطَّي 

 ج شرعي.ابه بعَّي، فالرقية عالأن هناك من أص

(70/62) 

 

 [71شرح أخصر املختصرات ]
الرضاع من املسائل الشرعية الشائكة، وقد جاء الشرع ببيانه أمت بيان وأوضحه، فبَّي ما حيرم من 

الرضاع وما ال حيرم، وما هو مقدار الرضاع احملرم، وكيفية الرضعة احملتسبة من الرضاع، وغري ذلك من 
 مسائل الرضاع.



(71/1) 

 

 رضاعأحكام ال
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]فصل وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب على رضيٍع وفرعه وإن نزل 

 فقط.
وال حرمة إال خبمس رضعاٍت يف احلولَّي، وتثبت بسعوٍط، ووجوٍر، ولنب ميتٍة، وموطوءٍة بشبهٍة، 

 ومشوٍب.
 تها عليه. حرموكل امرأٍة حترم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلةً 

 وكل رجٍل حترم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلًة حرمتها عليه.
 ومن قال: إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه.

وال مهر قبل دخوٍل إن صدقته، وجيب نصفه إن كذبته، وكله بعد دخوٍل مطلًقا، وإن قالت هي ذلك 
 وكذهبا فهي زوجته حكًما.

 يف رضاٍع أو عدده بىن على اليقَّي. من شكو 
 ويثبت إبخبار مرضعٍة مرضيٍة وبشهادة عدٍل مطلًقا[ .

(71/2) 

 

 األدلة على وجود حرمة الرضاع
يت َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم  الرضاع قد جاء ذكره يف القرآن، قال هللا تعاىل يف احملرمات: }َوُأمنَهاُتُكُم الالن

[ نص هللا على حترمي اثنتَّي: األم من الرضاعة، ويدخل فيها اجلدة أم 23َعِة{ ]النساء:ِمَن الرنَضا
لرضاعة، واألخت من الرضاعة يدخل فيها األخت األم، واجلدة أم األب، فكل منهن تكون أماً من ا

 بنت األب من الرضاعة، وكذلك بنت األم، فكالمها تدخل يف اسم األخت.
هللا عليه وسلم: )حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب( ، وهذا من جوامع مث جاء احلديث بقوله صلى 

ديث ابن رجب عند شرح األربعَّي الكلم اليت أوتيها النيب صلى هللا عليه وسلم، وهلذا شرح هذا احل
النووية، وأضاف إليها مثانية أحاديث من مجلتها هذا احلديث؛ ألنه جممل يدخل حتته صور كثرية )حيرم 

 اع ما حيرم من النسب( .من الرض
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 الفرق بَّي قرابة الرضاع وقرابة النسب
قرابة الرجل قسمان: النسب والصهر، قال هللا تعاىل: }َوُهَو النِذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا 

سمَّي أو نوعَّي، أي: [ ، أخرب أبنه خلق اإلنسان من املاء، وأخرب أبنه جعله ق54َوِصْهًرا{ ]الفرقان:
هم اآلابء واألجداد واإلخوة واألخوات، جعل القرابة نوعَّي: قرابة نسب، وقرابة صهر، فالنسب 

األخوال وأبناؤهم واخلاالت، واألعمام والعمات  -أيضاً -وأبناء اإلخوة وأبناء األخوات، وكذلك 
وينتمي إليهم، فيقول: أان ابن  وأوالدهم، وأعمام اآلابء يسمون أنسااًب، يعين: أقارب ينتسب إليهم،

 فالن ومن آل فالن.
وأجدادها، وكذلك إخوهتا  -أبوها وجدها-ابة من النكاح كأيب الزوجة وأبيه وأما الصهر: فهو القر 

 وأخواهتا وأعمامها، هؤالء أصهار، والصهر: القريب من النكاح.
من الرضاع ما حيرم من النسب( والنيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث إمنا خص النسب: )حيرم 

رى: )الرضاعة حترم ما حترم الوالدة( وهو نص على أن أي: من القرابة ابلوالدة، جاء يف رواية أخ
القرابة احلقيقية هي الوالدة، ولكن قرابة الرضاعة هلا نوع قرابة، فجعلها مثل النسب، ولكن القريب 

الوالدة، فمثاًل: القريب من الوالدة جتب نفقته عليه من الرضاعة قرابته قرابة حمرمية، ليس مثل قرابة 
أما القريب من الرضاعة فليس كأخيك من الوالدة إذا افتقر أنفقت عليه حىت  إذا احتاج إىل ذلك،

تسد خلته، وإذا مات األخ من الوالدة وليس له أوالد وال أب فإنك ترث منه، وليس كذلك األخ 
 من الرضاعة.

ته أن من الوالدة عليهم عقل الدية، فإذا قتل أحدهم إنساانً خطأً ألزمنا قراب القرابة -أيضاً -وهكذا 
يدفعوا الدية، ويسمون ابلعاقلة، وليس كذلك القرابة من الرضاعة، فال يدفعون الدية مع العاقلة، 

وإمنا القرابة من الرضاعة تسبب احملرمية، وتسبب منع النكاح، وتسبب جواز السفر هبا، يعين: أختك 
ا كمحارمك ولو ن الرضاعة حرام عليك نكاحها، وهي حمرم لك، فيجوز أن تكشف لك، وتسافر هبم

 مكاانً بعيدًا، فلها نوع حق.
يعين: تدفع من -ومع ذلك إذا افتقرت ال جتب عليك نفقتها، وال ترث منها إذا ماتت، وال تعقل 

رة واستزارة، واستضافة، وإجابة إذا قتل أحد إخوتك من الرضاعة، وإمنا حق هذه القرابة زاي -الدية
 أشبه ذلك؛ ألن هلا هذه القرابة.دعوة، وإكرام، وهدية، وقبول هدية، وما 
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 احملرمية املرتتبة على الرضاع تكون يف حق الرضيع وفروعه فقط
سبب هذه القرابة: الرضاعة، الطفل يف حال صغره يتغذى على هذا اللنب، وينبت عليه حلمه وعظمه، 

ما نبت على هذه الرضاعة من هذه املرأة كانت هذه املرأة كأهنا أنبتت حلمه من لبنها، فصار لبنها فل
غذيته، فأصبح هلا حكم األمومة، وأصبحت كأهنا أم له يف هذه احملرمية، فكان هلا حق سبباً يف نباته وت

 -أيضاً -سب، وأحلق هبا االحرتام، وكان هلا حق األمومة، وحرم عليه نكاحها، وأحلقت مبحارمه من الن
 أقارهبا الذين هم إخوهتا وأخواهتا وحنوهم.

 على رضيٍع وفروعه وإن نزل( .يقول هاهنا: )حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 
احملرمية تكون على الرضيع ال على أصوله، وال على حواشيه، فأنت إذا رضعت من امرأة تصري هي 

وجوها، وأن يتزوجوا من بناهتا وأخواهتا، أما أنت فال تتزوجها أمك، فإخوتك أجانب هلا، وهلم أن يتز 
حمارم  -أيضاً -نها، ويصريون حمارم هلا، وبناهتا وال تتزوج من بناهتا، وأوالدك مثلك؛ ألهنم أوالد اب

 ألوالدك.
كذلك أبوك وأجدادك أجانب منها، فاحملرمية تتعلق ابلرضيع، فهو الذي يكون ابناً هلا، وكذلك 

، فأختها خالته من الرضاعة؛ ألهنا أخت أمه، وأمها وجدهتا كجدتك من النسب، كذلك خالتها أقارهبا
ماً لك، ألست حمرماً خلالة أمك؟ خالة أمك من الوالدة تكشف لك، تصري كخالة أمك، وتصري حمر 

خالة أمك من الرضاع، وعمة أمك من  -أيضاً -وعمة أمك من الوالدة تكشف لك، فهكذا 
ا الذي رضعت منها وهي يف ذمته هو الذي تسبب يف وجود هذا اللنب، فيكون أابك الرضاع، وزوجه

 ضاع.من الرضاع، وكذلك إخوته أعمامك من الر 
وتذكرون قصة أفلح أخي أيب القعيس عندما استأذن على عائشة فامتنعت من اإلذن له، وقالت: إن 

فقال هلا: أرضعتك امرأة أخي أي:  أاب القعيس ليس هو أرضعين، وإمنا أرضعتين امرأة أيب القعيس،
 بلنب أخي، اللنب لـ أيب قعيس، فهو الذي تسبب يف وجوده.

عائشة، فأصبحت املرأة أم عائشة، وأصبح أبو القعيس أاب عائشة، وأصبح امرأة أيب القعيس أرضعت 
فإنه عمك أخوه الذي امسه أفلح عمها، فلما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم وسألته قال: )ائذين له؛ 

 من الرضاعة( .
بنات  هذا دليل على أن أقارب املرضعة وأقارب زوجها يكونون حمارم للرضيع، وبناهتا أخواته، وكذلك

بناهتا وإن بعدن، كذلك أخواهتا خاالته، جداته عماهتا، وزوجها أبوه، وأخوات زوجها عماته، وكذلك 



ه كذلك وهكذا: )حيرم من الرضاع ما حيرم إخوانه أعمامه، وأعمامه أجداده، وعماته جداته، وخاالت
 من النسب( .
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 اشرتاط مخس رضعات لثبوت حرمة الرضاع
اختلفوا يف مقدار الرضاع احملرم، يقول هنا: )وال حرمة إال خبمس رضعات( هذا هو املذهب، واستدل 

املصتان، وال على ذلك حبديث عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ال حترم املصة و 
مات اإلمالجة واإلمالجتان( ، وذكرت عائشة وقالت: )كان مما أنزل يف القرآن عشر رضعات معلو 

حيرمن، مث نسخ ذلك خبمس رضعات، فمات النيب صلى هللا عليه وسلم وهي مما يُقرأ( ، لكن هذا مما 
 نسخ لفظه وبقي حكمه، فيدل على أن الذي حيرم مخس رضعات، هذا هو املذهب.

املالكية يقولون: حيرم قليله وكثريه، ولو مصة واحدة، وأخذوا ذلك من إطالق اآلية واحلديث: )حيرم و 
الرضاع ما حيرم من النسب( فجعلوا احلكم عاماً يف رضعة واحدة أو أكثر، فإذا حصل الرضاع  من

 ولو مصة واحدة حرم.
ن، وال املصة واملصتان، وال ويرد عليهم حبديث عائشة الذي ذكران: )ال حترم الرضعة والرضعتا

 اإلمالجة واإلمالجتان( وهذا دليل على أن القليل ما حيرم.
إىل أنه ال حيرم إال عشر رضعات، قالوا: ألنه هو الذي يصدق عليه أنه نبت به  وذهب األحناف

م اجلسم، ورد يف احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ال حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللح
وأنشز العظم( )أنبت اللحم( يعين: مع التغذية نبت عليه حلم الطفل، )وأنشز العظم( أنشزه: رفعه، 

[ ، 259إلنشاز: هو الرفع والظهور، ومنه قوله تعاىل: }َوانُظْر ِإىَل اْلِعظَاِم َكْيَف نُنِشُزَها{ ]البقرة:وا
كن أن اللحم ينبت هبا، فال فيقولون: أربع رضعات، مخس رضعات، سبع رضعات، هذه قليلة ال مي

 بد من رضعات ينبت هبا اللحم، فجعلوا أقل ذلك عشرًا، هذا قول األحناف.
عن الشافعية كاحلنابلة مخس رضعات، وحيث جاء احلديث الذي ذكرت عائشة  -أيضاً -املشهور و 

 فإنه يعترب، وهو األقرب، وعليه العمل، أي: مخس رضعات.
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 سب من اخلمس الرضعاتكيفية الرضعة اليت حت
واختلفوا يف ماهية الرضعة، ما املراد ابلرضعة اليت جاء فيها هذا احلديث: مخس رضعات؟! من 

العلماء من يقول: الرضعة هي املصة، يعين: جمرد ما ميص، واستدلوا بقوله: )ال حترم املصة واملصتان( 
ول: إن هذه بتلع، وهكذا، ولكن نق، الطفل إذا أمسك الثدي فإنه ميص مصة مث يبتلع، مث ميص مث ي

 املصة قد ال حتصل هبا التغذية.
 القول الثاين: أن الرضعة هي اإلمساك واإلطالق.

يعين: إمساك الثدي، فإذا تركه حسبت رضعة ولو بعد نصف ساعة، أو بعد حلظة، فإذا امتص منه مث 
 تركه حسبت رضعة سواء طال إمساكه أو قصر، وهذا هو القول األقرب.

عة هي الشبع، وخيتار هذا القول ابن بسام يف تيسري العالم، يقول: قياساً هب آخرون إىل أن الرضوذ
 على األكلة والوجبة، واإلنسان إذا قال: أكلت عند فالن أكلة.

فمعناه: أكل حىت شبع، ويقولون: فالن أيكل كل يوم أكلتَّي، أو كل يوم ثالث أكالت، فاألكلة هي 
الشبع أو الري، سواء كان صغرياً أو كبريًا، فإذا عليها أن الرضعة هي  األكل حىت الشبع، فقاس

ارتضع حىت روي سواء إبمساكة واحدة أو خبمس إمساكات، ما دام أنه ميتص، مث يطلقه للتنفس، مث 
ميسكه وميتص، مث يطلقه للتنفس، مث ميسك إىل أن يروى، وإذا فرغ ما يف الثدي نقلته إىل الثدي 

 ة.ي صدق عليها أهنا رضعاآلخر، فإذا رو 
والعمل والفتوى على القول الوسط: أن الرضعة هي اإلمساكة، سواء طال اإلمساك أو قصر، وهذا 
هو األقرب؛ لكن استثنوا من ذلك إذا نزعت الثدي من فمه، أما إذا تركه هو من نفسه فإان حنسبها 

نفسه، سواء   رتكه إىل أن يرتكه منرضعة، فإذا امتص منه فنزعته فإهنا هي اليت تسببت، فال بد أن ت
كان قد روي، أو تركه للتنفس، أو تركه لرياتح قليالً مث يرجع إليه، فإهنا تعترب رضعة إذا تركه اختيارًا، 

 فتكون مخس رضعات، قد تكون جمتمعة وقد تكون متفرقة.
مل على وحيدث أن كثرياً من النساء ترضع طفاًل، ولكن تشك يف عدد الرضعات، إذا شكت فالع

 يت.اليقَّي كما أي
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 ال حيرم الرضاع إال إذا كان يف احلولَّي
 أما قوله: يف احلولَّي.



 أي: يف مدة الرضاع، قال هللا تعاىل: }َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهنن َحْوَلَّْيِ َكاِمَلَّْيِ ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمن 
طام، إذا مت الصيب حولَّي لى أن الرضاع هو الذي يكون قبل الف[ ، فيدل ع233الرنَضاَعَة{ ]البقرة:

 فطم عادة، وال جيوز إرضاعه بعد احلولَّي، والعادة أنه أيكل ويتغذى.
لكن أجاز بعض العلماء من احلنفية الزايدة على احلولَّي، وبعض األطفال يكون نضو اخللقة، ضعيف 

سنة، ولكن ملا  بل الطعام، فأابحوا له الزايدة نصفالبنية، ومع ذلك يتم احلولَّي وهو ال يتغذى وال يق
جاء احلديث أبن الرضاعة قبل الفطام اقتصر على احلولَّي، فال حيرم إال إذا كان الرضاع يف احلولَّي؛ 

ألنه هو الذي حتصل به التغذية، ويف حديث عن عائشة )دخل عليها النيب صلى هللا عليه وسلم 
 أخي من الرضاع.وعندها رجل، فكأنه أنكره، قالت: 

وسلم: انظرن من إخوانكن! فإمنا الرضاعة من اجملاعة( يعين: أتكدي من األخ، قال صلى هللا عليه 
فليس كل من يدعي أنه أخ يكون أخاً من الرضاع، إمنا الرضاعة من اجملاعة، الرضاعة اليت حترم هي 

الرضاع يشبعه فيكون غذاًء له، اليت ترفع اجلوع؛ وذلك ألن الرضيع يكون جائعًا، فإذا ارتضع فذلك 
 ع اجلوع عنه.ويدف
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 رضاع الكبري ال حيرم
إمنا الرضاعة من اجملاعة، ومعلوم أن الرضاعة بعد ذلك ال تكون رافعاً للجوع، وهذا هو الصحيح 

  الذي عليه العمل: أن رضاع الكبري ال حيرم، أي: بعد الفطام، وما كان بعد احلولَّي ولو تغذى به، ولو
 كثر فال حيرم.

وقالت: إن ساملاً إمنا نعده  وجاء حديث عن امرأة أيب حذيفة )اشتكت للنيب صلى هللا عليه وسلم
ولدًا، وإنه قد بلغ مبلغ الرجال، وإين أرى أاب حذيفة يكره أو يسوءه دخوله علي فقال: أرضعيه 

ا كأنه أحد أوالدها مع حترمي عليه( مع أنه رجل ذو حلية! فأرضعته مخس رضعات، فكان يدخل عليه
 أنه كبري.

حيرم رضاع الكبري كما حيرم رضاع الصغري؛ هلذا  فمن العلماء من أخذ هبذا احلديث مطلقاً وقال:
 احلديث.

ومنهم من قال: إنه خاص بـ سهلة امرأة أيب حذيفة، فهو من اخلصوصيات للعلة اليت ذكرت أبنه كان 
كنه موىل، فيحمل على اخلصوص، فال يعارض األحاديث موىل وخادماً هلم، مع أنه ليس مملوكاً ول



من اجملاعة( ، ورضاع الكبري ال يقطع اجلوع، فالرضاع إمنا حيرم إذا األخرى كحديث: )إمنا الرضاعة 
أنبت اللحم وأنشز العظم، ورضاع الكبري ال ينبت اللحم وال ينشز العظم، وال حيصل به الشبع، فال 

 سهلة امرأة أيب حذيفة. يكون حمرمًا، فيكون من خصائص
دت أن يدخل عليها رجل من التالميذ وعائشة رضي هللا عنها عملت هبذا احلديث، فكانت إذا أرا

الذين يقرءون عليها أو يستفيدون أمرت أختها أو بنت أخيها أن ترضعه حىت يكون ابن أختها أو حنو 
 سامل خصوصية.ذلك، أما بقية أمهات املؤمنَّي فامتنعن من ذلك، وقلن: إن قصة 
ليت مبا ابتليت به سهلة، واضطرت ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا إىل أنه: إذا وجد امرأة ابت

إىل أن يدخل عليها بعض الرجال، فإهنا إذا أرضعته حرمت عليه، وصار حمرماً هلا، وأما سائر الناس 
 فال حيرم، فيكون خاصاً مبن كان مثل سهلة.

 حاديث.وهذا قول مجع بَّي األ

(71/9) 

 

 الرضاع ابلسعوط والوجور ولنب امليتة واللنب املشوب
كيفية الرضاع! األصل أهنا االمتصاص: أن ميسك الثدي بشفتيه، مث ميص، وإذا ولد الطفل أهلمه هللا 
أن ميص؛ ليكون ذلك املص كغذاء له إهلاماً من هللا، فاألصل أن الرضاع: هو االمتصاص ابلفم، فإذا 

 نب يف فمه ابتلعه.انصب الل
نب يف إانء، وأدخلت قصبة يف أنفه، وصببت مع وأحلقوا به غريه، فأحلقوا به السعوط، فلو جعلت الل

تلك القصبة إىل أن وصل إىل حلقه وابتلعه فهذا يسمى سعوطًا، وبه يصدق عليها أهنا أرضعته؛ ألن 
أو املنخرين، فيكون غذاًء يتغذى  هذا اللنب وصل إىل جوفه ولو من غري الفم، يعين: دخل من املنخر

 به، فهذا هو السعوط.
علت اللنب يف إانء صغري، وذلك اإلانء قد يكون له ثعبة ينصب منها اللنب، فجعلت والوجور: إذا ج

الثعبة يف شقه، وصبت من تلك الثعبة ذلك اللنب، أصغت اإلانء الذي فيه الثعبة حىت انصب من 
 ر.الثعبة يف جوفه، هذا يسمى الوجو 

فارتضع منها مخس رضعات،  ولنب امليتة: لو قدر أن امرأة ميتة وكان فيها لنب، وارتضعه الطفل،
 صدق عليه أنه ارتضع من لبنها؛ وذلك ألنه يغذي، ولو كانت قد ماتت.

ولنب املوطوءة بشبهة: امرأة وجدها رجل على فراشه وظنها امرأته فوطئها ومحلت منه وولدت، فذلك 



وجة له، ذلك الواطئ ألنه يعرتف أبنه منه، وإن كان حمرماً عليه وطؤها وليست ز  الولد ينسب إىل
ولكن مل يكن متعمدًا؛ ولبنها حيرم؛ ألنه لنب امرأة جاء عن محل، وتكون أماً ملن أرضعته، وصاحب 

 اللنب الذي وطئها يكون هو أاب ذلك الطفل الذي ترضعه.
مباء، تذكرون، يقول بعض الشعراء يفتخر ابلعلم:  وحيرم املشوب املخلوط، الشوب: هو خلط اللنب

من لنب شيبا مباء فعادا بعد أبواالً يعين: أن االفتخار والشرف يكون ابلعلم ال هذا الفخار ال قعبان 
 هبذا اللنب الذي يشاب ابملاء.

ه هذا والقعب: هو ما يصب فيه اللنب حيتقن يف السقاء وحنوه، فإذا كان اللنب مشوابً مباء، مث امتص
إذا حلبته يف هذا الكأس، وملا  الطفل مخس مرات صدق عليه أنه قد رضع من لنب هذه املرأة، فمثالً 

حلبته كان قليالً فصبت عليه ماًء، مث شربه ذلك الطفل، أليس قد تغذى بلبنها؟ ال شك أنه تغذى 
 غذاًء كافيًا، يعين: شبع أو ارتوى منه.

منها األطفال اليوم، وغالب النساء اليوم ال ترضع ولدها،  وكذلك لو صبته يف الرضاعة اليت يرضع
ه من اللنب الصناعي، مث إذا صبته يف اإلانء صبت عليه ماًء، وحركته، مث صبته يف تلك إمنا أتخذ ل

القارورة اليت هلا مثل احللمة، مث ترضعه للطفل، فلو أن امرأة حلبت من لبنها يف تلك القارورة، 
مة كما يرتضع من الثدي، صدق عليه أنه ارتضع من لبنها إذا مت مخس وارتضع الطفل من احلل

 ت.رضعا
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 ما يتفرع على الرضاع من احملارم
 يقول: )وكل امرأٍة حترم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلًة حرمتها عليه( .

 ة ربيبة.ألهنا تكون أخته، أو تكون خالته، أو تكون بنت ربيبة، وبنت الربيب
أمك إذا أرضعت طفلة فتلك الطفلة أختك من األم، وكذلك زوجة أبيك، إذا أرضعت الطفلة فإهنا 

ب، ألهنا ارتضعت من زوجة أبيك بلنب أبيك، فبنتها تكون أختك من الرضاعة، تكون أختك من األ
 يعين: رضعت من زوجة أبيك، فهي أختك من األب.

دة خاالتك؟ وكذلك بناهتا من الرضاعة خاالتك أيضاً أليس بناهتا من الوال -أم األم-جدتك 
ك، وبناهتا من الرضاعة  أرضعتهن جدتك وجدتك أم األب أليس بناهتا حراماً عليك ألهنن عمات

 كذلك أخوات أبيك من الرضاعة، فهن عماتك.



يت يف   ُحُجورُِكْم{ ربيبتك اليت هي بنت زوجتك، أليست حراماً عليك؟ يقول تعاىل: }َوَراَبئُِبُكُم الالن
[ ، وإذا كانت ربيبتك بنت زوجتك حمرمة عليك، فكذلك بنتها؛ ألهنا تقول: أمي 23]النساء:

 زوجتك، فأان حمرم. ربيبتك، جديت
هذه بنت الربيبة، وكذلك ولد زوجتك من غريك أليس ربيبًا؟ فكذلك بنته حمرم لك، تكشف لك 

 بنت ربيبك؛ ألهنا تقول: جديت أم أيب زوجتك.
 ون حمرماً لك، هذه بنت الربيب.فتك

وبنت أمك من الرضاع تكون أختك، وبنت زوجة أبيك تكون أختك، وبنت جدتك أم األب تكون 
حمرم لك،  -أيضاً -متك، وجدتك أم األم بنتها خالتك، وربيبتك بنتها بنت ربيبتك، وبنت ربيبك ع

 هذه من الفروع احملارم.
 أبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه( .يقول: )وكل رجل حترم عليه بنته كأخيه و 

كشف لك، أنت عمها وهي بنت صوران بنت الربيب، واآلن نصور بنت األخ: أليست بنت أخيك ت
أخيك من الوالدة؟ كذلك بنته من الرضاعة، لو كان ألخيك أربع نسوة، مث إن واحدة أرضعت طفلة 

ثة أرضعتها رضعة، والرابعة أرضعتها رضعتَّي، فهذه الطفلة رضعة، والثانية أرضعتها رضعة، والثال
 أمها؛ ألهنا ما أرضعتها إال رضعة أو ليست بنتاً لواحدة من الزوجات، وكل واحدة منهن ال تقول: إين

رضعتَّي، ولكن الزوج يكون أابها؛ ألهنا رضعت من لبنه مخس رضعات، من هذه واحدة، ومن هذه 
 ه مخس رضعات فتكون بنته من الرضاع.ثنتَّي، وهكذا، فرضعت من لبن

وإذا كان فكذلك تكون بنتاً إلخوته، إذا أرضعت امرأتك طفلة فإن إخوتك حمارم لتلك الطفلة، 
الرضاع حمرمًا، فكل واحدة تقول ألخيك: أنت عمي، أان رضعت من لنب أخيك؛ لقصة عائشة مع 

ك امرأة أخي بلنب أخي( ، فهذا مثال أفلح، ذكران أن أفلح أخا أيب القعيس قال لـ عائشة: )أرضعت
 األخ، وكذلك األب واجلد.

عماتك من الرضاع، إذا أرضعت امرأة بنات أيب أبيك عماتك من النسب، وبناته من الرضاع كذلك 
أبيك طفالً أو طفلة فهو أخوك أو أختك، وامرأة جدك، أليس بناهتا عماتك؟ فكذلك بنات امرأة 

 ا من الرضاع كذلك عماتك من الرضاع.جدك أخوات أبيك وعماتك، فبناهت
 حمرم لك؛ ألهنا تقول: جديت زوجتك. -أيضاً -ربيبك الذي هو ابن زوجتك ابنته 
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 إذا ادعى الزوج أن زوجته أخته من الرضاع
يقول: )ومن قال: إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه( إذا اعرتف ابمرأة وقال: هذه أخيت من 

 الرضاع.
له نكاحها، وكذلك إذا كان قد تزوجها بطل النكاح؛ وذلك ألنه أقر على نفسه أبهنا ال حتل  فال حيل

 له، واعرتف أبهنا أخته من الرضاع، أما لو قال: أنِت أخيت.
الصداقة واملودة واحملبة فال يبطل النكاح، وكثرياً ما يقول اإلنسان لزوجته: اي أمي  ويريد بذلك أخوة

 اي أخيت اي بنيت.
 د بذلك يف املودة، فال يبطل نكاحه، وأما إذا قال: هذه أخيت من الرضاع بطل نكاحه.يري

ر؟ ليس هلا فإذا كان ذلك قبل الدخول، وقالت: صدق، أان أخته من الرضاع بطل النكاح، هل هلا مه
 مهر؛ ألنه يقر أبهنا حمرمة عليه، وهي كذلك تقر بذلك، والعقد قد بطل، فال تستحق عليه صداقًا.

 ما إذا قالت: ليس كذلك، وال قرابة بيننا، وأنت كاذب، ولست أختك.أ
يف هذه احلال يفرق بينهما؛ ألنه اعرتف أبهنا ال حتل له، ولكن تطالبه بنصف الصداق قبل الدخول؛ 

ا تعرتف أبهنا حالل له، والعقد قد حصل، فتكون فرقته كأهنا طالق، وهللا تعاىل يقول: }َوِإْن ألهن
[ ، فلها 237ُهنن ِمْن قـَْبِل َأْن متََسُّوُهنن َوَقْد فـََرْضُتْم هَلُنن َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم{ ]البقرة:طَلنْقُتُمو 
 نصفه.

ال هبا ووطئها أم ال، ففي هذه احلال تستحق الصداق كله، وإذا  أما إذا كان قد دخل هبا، وسواء خ
 ال قرابة بيننا.كانت قد كذبته أنه أخوها، وقالت: لست أختك، و 
 وإذا قالت: أان ال أحل لك، أان أختك من الرضاعة.

وكذهبا، فهل نفرق بينهما؟ ال يفرق بينهما؛ وما ذاك إال ألننا ال نقبل قوهلا عليه، فيمكن أهنا 
طأت، وقوهلا هذا كأهنا تريد فراقه، والفرقة من قبل الرجل ال من قبل املرأة، فتبقى الزوجية بينهما، أخ

 أتت ببينة تشهد أبنه رضع من أمها أو رضعت من أمه، فإنه يفرق بينهما مبوجب البينة. لكن إن
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 الشك يف الرضاع
قال: )ومن شك يف رضاع أو شك يف عدده بىن على اليقَّي( : ألن األصل اإلابحة، واألصل عدم 

 ما أرضعته. الرضاعة، وصورة ذلك: إذا قالت املرأة: أان يف شك هل أرضعت هذا الطفل أو



 وتوقفت عن اجلزم، ففي هذه احلال ال حمرمية، فال يقال بشيء مشكوك فيه.
أرضعته، ولكين نسيت مع طول الزمان، فال أدري أرضعته رضعة أو وإذا ادعت فقالت: نعم، أان 

 رضعتَّي أو ثالث رضعات أو عشر رضعات، أتذكر أنين أرضعته، ولكين أشك يف عدد الرضعات.
 عالمات وال قرائن يعرف هبا عدد الرضعات، ففي هذه احلال ال حمرمية.ومل يكن هناك 

ة أن الصغري الذي يف األربعَّي أو يف الشهرين األولَّي مث يفرقون بَّي رضاع الصغري والكبري، والعاد
رضاعه قليل، ونفسه قصري، ففي اجمللس الواحد ميكن أن ترضعه مخس مرات أو أكثر، فإذا قالت: 

جلسة أو جلستَّي، استغرق ساعة أو ساعتَّي وهو يف الشهر األول، كلما بكى  نعم، أان أرضعته
نه حمرم، فنحتاط ونقول: حمرم؛ ألن الطفل يرضع عدة أرضعته؛ ففي هذه احلال يغلب على الظن أ

 رضعات يف اجللسة الواحدة إذا كان يف الشهر األول أو حنوه.
أشهر أو أكرب منها فالعادة أنه يطيل االمتصاص، وأما إذا كان يف السنة األوىل كأن يكون ابن مخسة 

دي من اللنب، فإذا قالت: أان وإذا أمسك الثدي فإنه ال يرتكه حىت يشبع أو حىت يفرغ ما يف الث
 أرضعته جلستَّي وعمره ستة أشهر.

فاألصل أهنا رضعتان ال أكثر، وميكن أهنا أربع رضعات، كل جلسة ترضعه من هذا الثدي، وإذا 
 فيه نقلته إىل الثاين، فتكون أربع رضعات يف اجللستَّي، واألربع أيضاً ال حترم.انتهى ما 

أرضعه ولكن ملناسبات، وحيصل هذا عند أهل البوادي، تقول: إن  وكذلك كثري من النساء تقول: إين
أمه تذهب لرعي الغنم أو حللب غنمها وحنو ذلك، وترتكه يبكي وأرق عليه، فألقمه ثديي، وإذا 

رتضع منه إىل أن يسكت أو إىل أن ينام، أو حىت ترجع أمه عدة مرات، ففي هذه احلال ألقمته ا
ألن عادة الطفل أنه إذا بكى إمنا يسكت إذا التقم الثدي، فيحكم  يغلب على الظن أنه حمرم؛ وذلك

ابلرضاع إذا كانت ترضعه كلما ذهبت أمه أو حنو ذلك، فيحمل قوهلا على أهنا قد أرضعته، وحيكم 
 ا أمه من الرضاع.أبهن

وإذا مل يكن فيها لنب، إمنا ميسك الثدي ألجل أن يسكت وهي كبرية يف عمر ستَّي أو سبعَّي سنة، 
فمعلوم أنه ال يؤثر إمساكه، فهو كما ميسك املصاصة، وإمنا متسكه حىت ميتص ألجل أن يسكت، 

َّي على طفل، وهذا وقع  فيمتص منه فال يؤثر، لكن وجد أن كثرياً من كبار السن درت وهي بنت مثان
وال خالة كثريًا؛ فمثاًل: ماتت أم هذا الطفل وهو يف الشهر األول، ومل يكن هناك من يرضعه، ال عمة 

وال غري ذلك، وكان هناك جدة أبيه أو حنو ذلك، فمن رقتها به وشفقتها عليه تدر عليه إبذن هللا من 
 اده.آاثر الرقة، ففي هذه احلال حيرم لبنها؛ ألنه اعترب ز 

وأما إذا كانت بكراً فإنه ال حيرم، يعين: لو أن شابة ما تزوجت، وعمرها يف العشرين أو حنوه فدرت 



فهل حيرم؟ ال حيرم؛ ألن هذا اللنب مل يتولد من محل، وليس هلا زوج، فالغالب أنه ليس لبناً  على طفل،
 صرحيًا، وأنه ال حيصل به التغذية، فال يكون حمرماً.
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 ثبت به حكم الرضاعما ي
وإذا ارتضع اثنان من امرأة أجنبية ليست أماً لواحد منهما فإهنما يكوانن أخوين من الرضاعة، ودليل 

ذلك: قصة عقبة بن عامر، يقول: إين تزوجت أم حيىي بن أيب إهاب، فجاءتنا أمة سوداء، وقالت: إين 
 قد أرضعت عقبة واليت تزوج.

 رف أنك أرضعتين.فتوقف يف ذلك عقبة وقال: ال أع
 صرت وقالت: بلى، قد أرضعتك وأرضعتها.فأ

مبعىن أهنا ال حتل له ألهنا أخته، وإن مل يكن رضعت من أمه وال رضع من أمها، ولكن رضعا مجيعاً من 
 امرأة أخرى.

وتذكرون يف القصة أن عقبة كان مبكة، مث إنه رحل إىل املدينة، والنيب صلى هللا عليه وسلم يف املدينة، 
 عين، فسألته وقلت: إهنا كاذبة. يقول: فسألته فأعرض

 فقال: )كيف وقد ادعت أهنا أرضعتكما! دعها عنك( فطلقها وفارقها عقبة، وتزوجت غريه.
فيقولون: يثبت إبخبار مرضعة مرضية، وبشهادة عدل مطلقاً رجل أو امرأة؛ لقصة عقبة هذه، فإن 

ا جاءت امرأة وقالت: أشهد أن رضعة أو غريها، وإذامرأة واحدة تقبل شهادهتا، سواء كانت هي امل
 هذا الطفل أو هذا الشاب قد رضع من لنب فالنة امرأة مستها.

أو جاء رجل وقال: أشهد أن هذا الطفل أو هذا الشاب قد رضع من لنب فالنة، فإنه يقبل قوله، 
رضعة نفسها؛ وذلك أي: يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة، أو بشهادة رجل واحد، أو بشهادة امل

 نه ال يعلم إال من قبلها، فيرتتب على ردها عدم ثبوت الرضاع.أل
واألصل أن الرضاع غالباً يكون خفيًا، وليس هناك شهود، وال يوجد رجال يقولون: نشهد أان رأينا 

 هذه املرأة ترضع هذا الولد، والغالب أنه شيء خيتص ابلنساء، وذكروا يف الشهادات أن النساء تقبل
ء اليت ال يطلع عليها الرجال غالبًا، فإذا جاءت املرضعة وأخربت أبهنا قد أرضعت شهادهتن يف األشيا

هذا الطفل قبل قوهلا، أو جاءت امرأة وقالت: إهنا قد أرضعت هذا أو هذه قبل قوهلا، أو شهد 



 بذلك شاهد واحد.
 ر على أمهها.ومسائل الرضاع مسائل كثرية توسع فيها العلماء، ولكن املؤلف اقتص
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 [72شرح أخصر املختصرات ]
جيب على الزوج أن ينفق على زوجته، والنفقة تشمل الطعام والشراب والكسوة والسكن، وهي 

ختتلف ابختالف حال الزوج، فيجب على املوسر ما ال جيب على املعسر، وكذلك ابختالف حال 
 الزوجة فيجب للموسرة ما ال جيب للمعسرة.

عند تقصري الزوج وإعساره من عدمه،  م النفقات: ثبوهتا يف الذمة وسقوطها، وجواز الفسخومن أحكا
 وقد بَّي الفقهاء كل هذه األحكام.
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 نفقة الزوجة
وعلى زوٍج نفقة زوجته من مأكوٍل ومشروٍب وكسوٍة وسكىن ابملعروف، فيفرض ملوسرٍة مع موسٍر عند 

 دة املوسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه.تنازٍع من أرفع خبز البلد وأدمه عا
 ولفقريٍة مع فقرٍي كفايتها من أدىن خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام وجيلس عليه.

وملتوسطٍة مع متوسٍط، وموسرٍة مع فقرٍي وعكسها ما بَّي ذلك، ال القيمة إال برضامها، وعليه مؤنة 
 نظافتها ال دواء وأجرة طبيٍب، ومثن طيٍب.

 ب لرجعيٍة وابئٍن حامٍل، ال متوىف عنها.وجت
 ومن حبست أو نشزت أو صامت نفاًل، أو لكفارٍة، أو قضاء رمضان ووقته متسٌع، أو حجت نفاًل 

 بال إذنه أو سافرت حلاجتها إبذنه، سقطت.
 وهلا الكسوة كل عاٍم مرًة يف أوله.

 ومىت مل ينفق تبق يف ذمته.
 يًتا رجع عليها وارٌث.وإن أنفقت من ماله يف غيبته فبان م

ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها، وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته 



 وجبه.
 فسها قبل دخوٍل لقبض مهٍر حال وهلا النفقة.وهلا منع ن

وإن أعسر بنفقة معسٍر أو بعضها ال مبا يف ذمته، أو غاب وتعذرت ابستدانٍة أو غريها فلها الفسخ 
 اكٍم، وترجع مبا استدانته هلا أو لولدها الصغري مطلًقا[ .حب

الذي يكون فيه اخلالف النفقات: هي اإلنفاق على الزوجات، واإلنفاق على األقارب، ولكن األصل 
 وهو من الواجبات: نفقة الزوجة، مبعىن إعطائها من النفقة ما يكفيها.

[ الضمري 233ُه ِرْزقـُُهنن وَِكْسَوهُتُنن اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:دليل ذلك قول هللا تعاىل: }َوَعَلى اْلَمْولُوِد لَ 
[ مث قال بعد ذلك: 233َأْوالَدُهنن{ ]البقرة: يرجع إىل الوالدات يف قوله: }َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعنَ 

، ))وعلى املولود له(( املولود له هو الزوج، عليه رزقهن، أي: رزق الزوجات حىت ولو مل تكن مرضعة
وأما إذا طلقت فإن عليه أجرة إرضاعها لطفلها؛ ألن هللا ذكر يف سورة الطالق أجرهتن، قال تعاىل: 

[ ، فإذا كانت مطلقة وأرضعت الولد، فعلى الزوج 6ُتوُهنن ُأُجوَرُهنن{ ]الطالق:}فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآ
عاىل: }َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقـُُهنن نفقة زوجته من مأكول ومشروب، وكسوة وسكىن ابملعروف؛ لقوله ت

و متعارف عليه بَّي الناس، [ املعروف: هو الشيء املعتاد الذي ه233وَِكْسَوهُتُنن اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:
 أو الذي هو مناسب حلالة الزوج، أو مناسب حلالة الزوجة.
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 ضابط نفقة املوسر واملعسر
وما  -كعادة املوسرين- مع موسٍر عند تنازع من أعلى خبز البلد وأدمه مث يقول: )فيفرض ملوسرةٍ 

 يلبس مثلها، وينام وجيلس عليه( .
من املوسرين، وأهلها نشئوا يف ثروة، وهي نشأت يف  -أيضاً -يعين: إذا كان موسراً وعنده ثروة، وهي 

ألطعمة سواء اخلبز أو األرز، أهل اليسار، ومن أفضل اثروة، فنفقتها يف هذه احلال من أرفع ما ينفقه 
وكذا أعلى أنواع األطعمة وأنفسها؛ وذلك ألهنا نشأت على ذلك، وهو أيضاً نشأ على ذلك، 

فيعطيها ما اعتادته، وال يضره ذلك، وال خيل ابقتصاده، فعادة املوسرين التوسع يف النفقة، وإن كان 
باً يكون أكلهم ثالث أكالت: أكلة يف ه األزمنة املوسرون غالبعضهم يكون توسعه إسرافًا، ويف هذ

الصباح يف أوله، وأكلة بعد الظهر، وأكلة يف الليل، هذه عادهتم، وإن كانت عادة املتوسطَّي أكلتَّي 
 صباحاً ومساًء، لكن إذا كان أهل اليسار على هذا فإنه كذلك.



سار أيكلون أفضل كالت الفقراء، فأهل اليمث األكالت أيضاً ختتلف، فأكالت املوسرين ختتلف عن أ
األطعمة من األرز ومن أعلى أنواعه، ومن أحسن أنواع اللحوم، وكذلك اأُلدم والفواكه واخلضار وما 

أشبه ذلك من األنواع اليت يتفكه هبا، هذه عادة املوسرين، فيوفر لزوجته ما كانت اعتادته، حسب 
 نفقة املوسرين.

إنه يوفرها، من املياه والعصائر واأللبان وما ن هناك مشروابت مباحة فوكذلك املشروابت، إذا كا
 أشبهها.

 وكذلك الكسوة: أعلى أنواع الكسوة وأنفسها كعادة املوسرين.
 وكذلك فرش الدار اليت جيلس عليها، أحسن أنواع الفرش.

 وكذلك فراش النوم، أحسن أنواع فرش النوم، وهكذا هذه عادة املوسرات حتت املوسر.
يتها من أدىن خبز البلد وأدمه، وما يلبس مثلها وينام وجيلس عليه، وذلك ألهنا الفقرية مع الفقري كفا

نشأت يف فقر، وهو نشأ يف فقر، فال يكلف أن ينفق عليها مثل نفقة املوسرين، فيشرتي من أرخص 
الت األخرى، فال أنواع الطعام بقدر الكفاية وبقدر القوت، وبقدر سد اجلوع، وال يتوسع يف املأكو 

يف اخلضار وال يف الفواكه وال يف اللحوم، وإذا كان عادة فقراء أهل بلده أهنم أيكلون من يتوسع 
اللحوم فله أن يطعمها كل أسبوع من أرخص أنواع اللحم كلحم إبل أو حنوه، فإذا شق ذلك عليه 

 اقتصر على ما يسد اجلوع، ويقتصر على أكلتَّي غداء وعشاء.
البلد وأدمه، وإذا كان الفقراء أيتدمون ابلزيت ائتدم به، أو خبز  -يعين: أرخص-أدىن كفايتها من 

ابخلل، أو ابلشحم املذاب، أو ابلسمن املذاب، أو ابللحم ولو حلماً يسرياً رخيصًا، فهو أدم من 
 أرخص األدم.

مخسمائة، يشرتي هلا من الرخيص، إذا كانت الغنية ثوهبا مثالً يكلف  -أيضاً -واللباس كذلك 
 كسوة خبمسَّي رايالً أو أقل أو حنو ذلك، فيعطيها ما يلبس مثلها.والفقرية جتد  

 الفرش يشرتي فراشاً متواضعاً ولو خلقًا؛ ألنه ال يقدر على رفيع الثمن.
 كذلك فراش النوم، ولو مستعماًل.

هها، يشرتي ولو وهكذا أدوات املنزل من األدوات املستعملة: كالقدور والصحون واألابريق وما أشب
 ؛ ألنه ال يقدر على ما هو رفيع.مستعمالً 
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 ضابط نفقة املتوسط مع املتوسطة واملوسرة مع الفقري والعكس
 يقول: )وملتوسطٍة مع متوسٍط، وموسرٍة مع فقرٍي وعكسها( أي: فقرية مع موسر )ما بَّي ذلك( .

متوسط، الثالثة: ميكن أن تنحصر احلاالت يف تسع؛ األوىل: موسرة حتت موسر، الثانية: موسرة حتت 
فقرية حتت موسر، اخلامسة: فقرية حتت متوسط، السادسة: فقرية حتت موسرة حتت فقري، الرابعة: 

 فقري، السابعة: متوسطة حتت موسر، الثامنة: متوسطة حتت متوسط، التاسعة: متوسطة حتت فقري.
الفقري من أدانها، فتكون احلاالت ثالث: املوسرة حتت املوسر من أرفع األطعمة، والفقرية حتت 

 والبقية من الوسط.
لفقرية حتت املوسر يندب له أن يكون مثل املوسرين، وأن يتوسع كما يتوسعون؛ وذلك ألنه جيد لكن ا

ويقدر على أن يوسع؛ ألنه ذو مال؛ فيوسع وسعته على أوالده، ولو كانت الزوجة نشأت يف بيت 
د من عيشة ضيقة إىل عيشة رفيعة؟! نقول: إنك قفقر ويف فاقة، قد يقول: كيف أوسع عليها؟ أنقلها 

ضممتها إليك وأنت ذو مال، وال ينقصك وال يضرك أن تتوسع يف هذه النفقة، فعليك أن تنفق نفقة 
 املوسرين على زوجتك وعلى نفسك وأوالدك.

وأما املوسرة حتت الفقري، فهي تقول: أريد أن أتوسع، أان نشأت يف سعة، وأهلي عندهم سعة وفضل 
 فكيف أنتقل من حالة السعة إىل حالة الضيق؟وأموال، تغذينا على أحسن األغذية وأرفعها، 

 
 اجلواب

إنك رضيِت هبذا الزوج الفقري، ونفقته على قدر حالته، فال يكلف نفقة األغنياء وال نفقة املتوسطَّي؛ 
ُ ْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه فـَْلُينِفْق ألن ذلك يعجزه؛ وهللا تعاىل يقول: }ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َومَ  ممنا آاَتُه اَّللن

ُ نـَْفًسا ِإالن َما آاَتَها{ ]الطالق: [ ، ويقول تعاىل: }َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُهُ َوَعَلى اْلُمْقرِتِ 7ال ُيَكلُِّف اَّللن
هذا الفقري؛ لكونه ابن  [ ، فإذا رضيت املرأة اليت نشأت يف بيت سعة أن ختتار236َقَدرُُه{ ]البقرة:

أخو زوج أختها؛ أو بينهما قرابة، ورضيت وقالت: أرضى به ولو كان  -مثالً -عم أو ابن خال، أو 
 فقريًا.

 فهل تكلفه نفقة األغنياء؟ ال تكلفه؛ ألن النفقة معتربة حبالة الزوج.
فقراء، فلذلك قالوا: لكن الفقهاء كأهنم يقولون: إنه يصعب على املرأة الغنية أن تصرب على نفقة ال

 واملوسرة مع فقري، والفقرية مع موسر عليهم نفقة املتوسطَّي.املتوسطة مع املتوسط، 
 وبكل حال فالراجح اعتبار النفقة حبالة الزوج، سواء كان معسراً أو موسراً.
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 إذا طلبت املرأة نفقتها نقوداً 
  كسوة، أعطنيها دراهم أو نقودًا.هل يعطيها القيمة؟ إذا قالت: ال تشرت يل طعاماً وال

فهل عليه ذلك؟ ليس عليه ذلك إال برتاضيهما، فإذا تراضيا على دفع القيمة فال أبس، قد تقول: أان 
ينفق علي أهلي، يعطوين دائماً طعامًا، ويعطوين حلوماً وحنو ذلك؛ ألهنم أهل سعة، آخذ منهم األرز 

 ن أعطين نفقيت دراهم.واللحوم وما أشبهها، فال تشرتي شيئًا، ولك
 إال إذا تراضيا على ذلك. ال يلزمه ذلك
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 النفقة والصرفيات اليت جتب على الزوج من غري الطعام والشراب والكسوة
هل عليه شيء غري الطعام والشراب والكسوة؟ عليه نظافتها؛ ألهنا حباجة إىل أن تتجمل له، فال بد 

أو متشطه، فال بد أن أييت هلا مبا تدهن به  -مثالً -ن رأسها أن يشرتي هلا ما تتجمل به له، فتده
نظافة بدهنا، إذا كانت حتتاج إىل املنظفات القدمية أو  -أيضاً -ال يكون شعثًا، وكذلك رأسها حىت 

املوجودة اآلن مثل الصابون والشامبو وما أشبه ذلك، هذه لو مل تتنظف لكانت قذرة ونفر منها، 
 لك.ا ابألشياء اليت تتنظف هبا، فتنظف ثياهبا، وبدهنا، وشعرها وما أشبه ذفلذلك ال بد أن أييت هل

وهلا أن تطلب منه الطيب الذي تتجمل به، وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي رحيه، وكذلك ما 
 حيتاجه بيتها كما هو معتاد من أدوات الدار فهي عليه.

 هل عليه عالجها إذا مرضت؟

(72/6) 

 

 اعالج الزوجة وطيبه
ذكروا أنه إذا مرضت فال يلزمه مثن الدواء، وال يلزمه أجرة الطبيب، ولكن الصحيح أنه يرجع يف 
ذلك إىل العرف والعادة، فالناس يف هذه األزمنة العرف عندهم أن الرجل يعاجل زوجته، وال يرتك 

فكيف يرتكها ، عالجها على أهلها؛ ألهنا زوجته ختدمه، وهي فراشه وأم أوالده، وهي املربية ألوالده
مريضة تعاين من هذه األمراض؟ ال يهنأ وال تراتح نفسه برتكها على الفراش، فالعرف على أنه يعاجلها، 



 ويدفع أجرة الطبيب، ويشرتي األدوية من ماله.
وأما مثن الطيب إذا طلبت طيباً فالصحيح أنه يرجع إىل العرف، وما ذاك إال أن عرف الناس وعادهتم 

الطيب ما يناسبها، وطيب النساء مثل الكركم والعصفر والزعفران والورس اليت  منأنه يشرتي هلا 
 تصفر به خديها أو ذراعيها وما أشبه ذلك، وكذلك الدهان لرأسها، فهذا العرف على أنه عليه.
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 نفقة املرأة املطلقة
زالت زوجًا، إذا طلقها واحدة  املرأة املطلقة هل هلا نفقة؟ إذا كانت رجعية فلها نفقة؛ ألن الرجعية ما

َ رَبنُكْم ال  واحتبست ثالثة قروء عليه نفقتها، وعليه سكناها؛ ألن هللا تعاىل يقول: }َواتـنُقوا اَّللن
ده يف بيته فمن أين أتكل؟ ينفق عليها، فإذا [ ، فإذا كانت عن1خُتْرُِجوُهنن ِمْن بـُُيوهِتِنن{ ]الطالق:

ند ذلك ابنت منه، فله أن خيرجها ويقول: انتهت عدتك، اذهيب إىل انتهت عدهتا ومل يراجعها فع
 أهلك.

أما قبل أن تنتهي العدة فإهنا يف عصمته، وعليه نفقتها؛ ألهنا يف حكم الزوجة، حبيث إنه لو مات 
 ورثت منه، أو ماتت ورث منها.
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 نفقة احلامل املطلقة
ثالاًث، ال حتل له إال بعد زوج، لكن إذا كانت حاماًل،  كذلك البائن إذا كانت حاماًل، وهي اليت طلقها

ففي هذه احلال ينفق عليها، قال هللا تعاىل: }َوِإْن ُكنن ُأوالِت مَحٍْل فََأْنِفُقوا َعَلْيِهنن َحىتن َيَضْعَن مَحَْلُهنن{ 
 أو شهرين هي فليس هلا، فلو أنه ترك النفقة عليها شهراً  [ فالنفقة عليها للحمل، أما6]الطالق:

فهل هلا مطالبته، وتقول: إنك تركت النفقة علي شهرين، فأعطين بدهلا؟ نقول: ليس لك نفقة، النفقة 
للحمل، ونفقة احلمل نفقة األقارب، واألقارب ال تضمن نفقتهم إذا فات الزمان، وأما املرأة فإن 

 لوقت.نفقتها ال تفوت بفوات ا
سة أشهر وهي يف بيته، مث إهنا أنفق عليها أبوها، أو تصدق لو أن إنساانً ترك النفقة على زوجته مخ



عليها جرياهنا وهي يف هذه احلال مث جاء زوجها، فتطالبه بنفقة مخسة أشهر، وعليه أن يعوضها؛ ألن 
 نفقة الزوجة معاوضة، وأما نفقة األقارب فإهنا إحسان.
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 نفقة املتوىف عنها
ا نفقة، ولو كانت حاماًل، فينفق عليها من نصيبها من اإلرث، أو املتوىف عنها هل هلا نفقة؟ ليس هل

 ينفق عليها من قسم احلمل الذي يف بطنها؛ ألنه يرث.
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 ما تسقط به نفقة الزوجة
ملا ذكر نفقة الزوجة، وأهنا بقدر العسر أو اليسر؛ لقول هللا تعاىل: }َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُهُ َوَعَلى اْلُمْقرِتِ 

[ ذكر مىت تسقط نفقة الزوجة على زوجها؟ وقد عرفنا أن نفقة الزوجة معاوضة؛ 236َدرُُه{ ]البقرة:قَ 
تمتاع استحقت على ذلك النفقة اليت هي ألهنا مقابل بذهلا لنفسها، فهي ملا بذلت نفسها له لالس

تها يف تلك القوت والغذاء، فإذا فعلت شيئاً من األسباب حيول بينه وبَّي االستمتاع به سقطت نفق
 املدة.

(72/11) 

 

 إذا حبست املرأة لسبب من األسباب
فأواًل: إذا حبست لسبب من األسباب يف السجن، وهو ال يقدر على أن يدخل عليها، وال على أن 

 جيامعها؛ ألهنا يف داخل سجن، ففي هذه احلال تسقط نفقتها؛ لعدم متكنه منها.
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 إذا نشزت املرأة
شزت، والنشوز هو العصيان، فإذا نشزت ومنعت نفسها، سواء بقيت يف بيته ولكن اثنيًا: إذا ن

امتنعت من فراشه ومن متكينه من نفسها، أو خرجت إىل أهلها أو إىل بيت استقلت فيه، فامتناعها 
اهنا قد حال بينه وبَّي االستمتاع هبا، والنفقة إمنا هي معاوضة ألجل متكينه من االستمتاع هبا، وه

 ففي هذه احلال ال نفقة هلا. نشزت،
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 إذا صامت نفالً أو نذراً أو كفارة
اثلثًا: إذا صامت نفاًل، فال يلزمه نفقتها هنارًا؛ ألهنا منعت نفسها يف النهار، أما يف الليل فإهنا إذا 
دون أفطرت بذلت له نفسها، فكأهنم يقولون: يعطيها نفقة الليل دون نفقة النهار، هذا إذا صامت ب

 إذنه تطوعاً.
سامح فيه، وأنه شيء يسري، وأهنا يف النهار ال حتتاج إىل نفقة؛ ألهنا قد لكن نرى أن هذا مما يت

صامت، فال حتتاج إىل أكل وغريه، وهي قد بذلت نفسها له طوال الليل، وأعطاها فطوراً وعشاًء 
ا دامت يف منزله وتطوعت وسحورًا، فال ينبغي أن حيسب صيامها إال إذا خرجت من منزله، فأما م

أو يوم مخيس، أو أايم بيض، أو تطوعًا، فال حاجة إىل أن حيرمها من النفقة، هي  فصامت يوم إثنَّي
 تقول: أان ال أريد نفقة ألين صائمة، إمنا النفقة واألكل يف الليل، وهي يف الليل قد حتللت من الصيام.

النذر  َّي أو نذر نذرته، والتزمت أهنا تصوم ذلكوكذلك ذكروا أمراً رابعًا: إذا صامت عن كفارة مي
 الذي كفرته.

(72/14) 

 

 إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع
خامسًا: أحلقوا به إذا صامت قضاء رمضان ووقته متسع، يعين: إذا كان عليها أايم من رمضان ووقته 

يها شعبان، ففي هذه متسع فصامته مثالً يف شوال أو ذي القعدة، أما إذا ضاق الوقت أبن دخل عل
 احلال تصوم ولو مل أيذن هلا، وتلزمه النفقة.

حلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ال تصوم املرأة وزوجها حاضر إال إبذنه( ، وذكروا ورد ا



أنه إذا صامت بدون إذنه تطوعاً فإن له أن يفطرها، وله أن يطلب منها التمكَّي، وعليها أن متكنه من 
 نه حق له عليها.وطئها؛ أل

ن يف النهار، والرجل يكون منشغالً بعمله، وإن كان هذا مما يتسامح فيه، وأن األصل أن الصيام يكو 
 وكذلك املرأة منشغلة برتبية أوالدها وإصالحهم وما أشبه ذلك، فيكون هذا مما يتسامح فيه.

(72/15) 

 

 إذا حجت نفالً بدون إذن الزوج
  بال إذنه.سادسًا: احلج، إذا حجت نفالً 

احلج كان قدمياً يستغرق وقتًا، من هذه البالد كان يستغرق شهرين أو قريباً من الشهرين، ففي هذا 
أهنا منعت نفسها من زوجها شهرين، وهذا ليس بالزم هلا؛ ألنه حج تطوع، فريون يف هذه احلال أنه 

إخوهتا وأخواهتا حتج مع أحد  يسقط اإلنفاق عنه، إال إذا كان قد رخص هلا يف أن حتج مع أبويها، أو
لرتيهم املناسك، أو لتخدمهم ألهنم حباجة إليها، فرخص هلا زوجها فحجت، ففي هذه احلال إن مل 

ينفق عليها رفقتها فعلى زوجها اإلنفاق؛ ألنه أذن هلا ابلغيبة، أما إذا التزم الذين حجوا معها أن 
ن حتج معهم، وطلبت منه نفقة، قد رخص هلا أينفقوا عليها فليس على الزوج نفقة، وكذلك إذا كان 

 فإهنا تلزمه نفقتها؛ ألنه أذن هلا.

(72/16) 

 

 إذا سافرت املرأة حلاجتها
سابعًا: إذا سافرت حلاجتها إبذنه فال نفقة هلا؛ ألن احلاجة هلا، فتسقط نفقتها ابلسفر؛ ألهنا حالت 

سة أايم أو شهراً ألجل أن تزور أقارهبا، بينه وبَّي نفسها، حىت لو كان السفر إبذنه، كأن سافرت مخ
أو سافرت حلاجة ختصها، ففي هذه احلال حالت بَّي  أو ختدم أبويها، أو مترض أحد أبويها أو إخوهتا،

 زوجها وبَّي نفسها، وسقطت نفقتها.
 الناس يف هذه األزمنة يف سعة من العيش، فهم يتغاضون عن مثل ذلك.

(72/17) 



 

 هل البلدنفقة الزوجة على عادة أ
وكل ما تقدم يتعلق ابلنفقة اليت هي األكل والشرب؛ ألنه ضروري، والناس فيه على ما اعتادوا، 

فبعضهم يكتفون ابألكل مرة واحدة يف اليوم والليلة، وهذا يف بعض البالد سيما الفقراء والضعفاء 
ا هو املعتاد ، وكأن هذوحنوهم، ويف بعضها أيكلون كل يوم أكلتَّي: أكلة يف النهار، وأكلة يف الليل

 غداء وعشاء، هذا هو الذي كان معروفاً يف القرون املاضية بَّي املسلمَّي وغريهم: أكلتان كل يوم.
جاءت هذه األزمنة املتأخرة فصاروا أيكلون ثالث أكالت: أكلة يف الصباح، وأكلة يف وسط النهار 

 قريباً من بعد الظهر، وأكلة يف الليل.
بلد، فإذا كانوا أيكلون أكلتَّي وفر هلا األكلتَّي، وإذا كانوا أيكلون ف أهل كل فالنفقة تكون على عر 

ثالاثً وفر هلا الثالث، واألصل والعادة أنه يوليها مفاتح خزائنه اليت فيها الطعام والشراب، وهي يف 
م، هذه احلال أتخذ لنفسها ما تريد، ولكن الشيء الذي ال يكون متوفراً عليها أن تطلبه مثل اللح

 كانوا يشرتونه يومياً قبل وجود آالت الثالجات، وكذلك الفواكه واخلضار يشرتوهنا يوميًا، فإذا  وقدمياً 
كان يف بالد ليس فيها ثالجات وحنوها فإنه يلزمه أن يؤمن ذلك هلا كل يوم، وإال فكل أسبوع كما يف 

 هذه البالد وحنوها.
و محام أو حنو ذلك، فإن عليه  كدجاج أوإذا اعتادت على أكل حلم من نوع خاص كسمك أو طري

 أن يوفره إذا كان قادرًا؛ ألن هذا مما اعتاده أهل البلد.

(72/18) 

 

 الكسوة الواجبة هي مرة أو كل سنة
 ذكر بعد ذلك الكسوة، يقول: )وهلا الكسوة كل عام مرة يف أوله( .
يشرتي هلا مثالً قميصاً وسراويل، هكذا كان يف األزمنة املتقدمة، إذا دخلت السنة اشرتى هلا كسوة، 

ومخاراً وعباءًة، ورداًء وجلبااًب، فيشرتي مرة واحدة، ويكفيها سنة، هذه كانت عادهتم، وكذلك أيضاً  
سنة أو عشرة أشهر، كانت عادة الرجال، حنن قبل مخسَّي أو ستَّي سنة يبقى الثوب والقميص علينا 

عَّي، وإذا غسله أحدان يبقى ليس عليه إال إزار إىل أن وال نغسله إال ابملاء يف كل أسبوع أو كل أسبو 
جيف الثوب مث يلبسه، وهكذا أيضاً كانت النساء ليس عندها إال ثوب واحد، إذا انتهت السنة وإذا 

ذا احتاج إىل رقعة، ترقعه من ثياب هو قد بلي، وإذا تشقق يف أثناء السنة ختيطه، وترقع وسطه إ



 السنة املاضية.
يضاً ثياب تنسج يف البالد العربية، ال يستوردوهنا من البالد البعيدة، وهي أيضاً وتلك الثياب أ

رخيصة، كانوا يبيعونه ابلذراع الذي هو أربعة ومخسون سنتيمرتًا، الذراع بنصف الرايل، أو الذراعان 
يقدر أن املرت برايل، وقد يكون أبقل يف بعض األقمشة، فتكون  برايل ونصف، وبعض األقمشة 

ا تكلفها عشرة رايالت، ورمبا مخسة رايالت يف بعض األقمشة، وتكفيها سنة، وإذا كانت كسوهت
مرتفهة اشرتت كسوتَّي، كل كسوة بعشرة رايالت، هذه كانت عادة النساء قبل مخسَّي أو ستَّي سنة، 

 قبل وجود هذا التوسع.
، حىت من قبل سنَّي يف ح هللا على الناس هذه األموال، وكذلك انفتح ابب الواردات توسعواوملا فت

بعض البالد اليت فيها توسع، وحنن حنكي حال القرى الذين هم يف قلة من العيش، وأما املدن الكبرية  
 كمكة والرايض وحنوها فإن عند كثري منهم توسعاً.

كر لنا أحد املشايخ أن كثرياً من النساء عندها ثياب كان هلا حىت قبل أربعَّي أو مخس وأربعَّي سنة يذ 
سنة وسنتَّي وثالث سنوات، وكل سنة تشرتي زايدة، حىت إن الثوب يكلف يف ذلك الوقت  منذ

مخسمائة رايل، بينما الفقراء يكفيهم عشرة رايالت للثوب، فهؤالء الذين يتوسعون يصل الثوب إىل 
ا كثري من النساء كسوهتا تكلفها ألفًا، ورمبا ألفَّي، ورمب  -تسمعون كما-مخسمائة، ويف هذه األزمنة 

ثالثة آالف، املرت الذي كانوا يشرتونه بعشرة أصبح اآلن يباع خبمسمائة أو أبربعمائة، ال شك أن هذا 
التوسع ألجل أن الناس توسعوا يف األموال، وصاروا حيرصون على أن يقتنوا أرفع األقمشة وأعالها 

 وأغالها.
ت القماش الغايل ولو كان رديئًا، والنساء يتفاخرن يف ذلك، اآلن املرأة إذا دخلت لتشرتي قماشاً رأ

والباعة يزيدون عليها، أتيت إىل أحدهم فيقول: هذا املرت مبائة، وهذا املرت مبائتَّي، وهذا بثالمثائة، مع 
مسمائة أو بستمائة الشرتت مما أهنا كلها سواء، فتقول: أريد من الذي قيمته ثالمثائة، ولو حدها خب

 وأنه من إضاعة األموال. هو رفيع، وال شك أن هذا من العبث،
وقع هبا من قدمي كثريون، ذكر ابن القيم يف كتابه "روضة احملبَّي ونزهة  -أيضاً -وهذه اإلضاعة 

شق امرأة املشتاقَّي" يتكلم عن احلب الذي يُبتلى به كثري من الناس أو من النساء، يذكر أن رجالً ع
يف السوق ثوابً مفصالً من ذلك النوع الذي ملا رأى عليها ثوابً أعجبه نوع القماش، فصار كلما رأى 

رآه على معشوقته اشرتاه، حىت ملا تويف وإذا عنده أكثر من مائيت ثوب! يدل على أن الناس يشرتون 
 ما يناسبهم وما يهوونه.

ناسبة، والناس يف هذه األزمنة توسعوا يف بعض فإذا كان يف هذه األزمنة فالكسوة على قدر امل
فرض على زوجها كسوة يف كل مناسبة، ففي كل عيد تطلب كسوة جديدة، كذلك الكسوة، فاملرأة ت



أيضاً يف أايم املناسبات كحفالت زواج إخوهتا أو أخواهتا، تطلب أيضاً كسوة جديدة يف كل مناسبة، 
 ًا.وإذا قيل هلا: عندك كسوة مت شراؤها قريب

 تقول: إن هذه قد استعملت، أو رئيت يوماً أو نصف يوم.
عليه أن جيدد هلا كسوة يف كل مناسبة، والرجال يتساحمون معهن يف ذلك، وكان األوىل املنع فتفرض 

واالمتناع؛ ألن هذا من اإلسراف؛ وألنه من إيتاء السفهاء، وهللا تعاىل يقول: }َوال تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء 
ُ َلُكْم ِقَياًما{ ]النساء:َأْمَواَلكُ  تسلطوهم على أموالكم فيفسدوهنا، فإذا   [ أي: ال5ُم النيِت َجَعَل اَّللن

 كانت املرأة تشرتي الكسوة أبلف أو أبلفَّي أو بثالثة آالف اعترب ذلك من السفه واإلفساد.
ساعة يدوية فإنه قد  ويقال كذلك أيضاً فيما حتتاجه من احللي والزينة وحنوها، مثاله: إذا طلبت شراء

وساعة أبلفَّي، وساعة بعشرة آالف، فكثري من النساء مبائتَّي،  -مثالً -يتنازل معها، وتوجد ساعة 
تشرتي أعلى ما جتد، ولو كانت املكانة واحدة، ولو كان االستعمال واحدًا، خييل إليها أن زايدة الثمن 

 شبه ذلك.يدل على احلسن واجلمال، ويدل على القوة واملناعة وما أ
ا سواء، يعين: أدواهتا، وآالهتا الداخلية، ال وقد أخربين الكثري من الذين يستوردون الساعات أهنا كله

فرق بَّي اليت قيمتها مائتان واليت قيمتها عشرة آالف إال يف االسم واملورد، تؤخذ من الذي يصنعها 
ختتلف، ومع ذلك الذي يوردها يكتب سواء يف الياابن أو يف الصَّي أو يف أمريكا، األدوات واحدة ال 

 فإذا خيل إليهم أهنا من نوع كذا وكذا ظنوا أن هلا مكانة. عليها اسم أهنا ساعة كذا وكذا،
الذين يشرتون الساعة اليت مبائتَّي، والذين يشرتون الساعة اليت أبلفَّي أو خبمسة آالف أو بعشرة، 

ه، قد تكون هذه أسرع خراابً من هذه، جيدون أن االستعمال واحد، وأنه ال فرق بَّي هذه وهذ
 لى أيدي السفهاء.فلذلك نقول: الواجب األخذ ع

(72/19) 

 

 بقاء نفقة الزوجة يف ذمة الزوج إذا مل ينفق عليها
 كذلك عاد إىل النفقة فقال: )ومىت مل ينفق تبق يف ذمته( .

معاوضة، فإذا امتنع من النفقة عليها فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى،  -كما قلنا-وذلك ألن النفقة 
ء كان تركه النفقة لغيبة أو لتساهل، تركها مثالً يف بيته ومل وال تسقط نفقة الزوجة مبضي زمان، سوا

عض جرياهنا أو ينفق عليها، فأخذت تتكفف الناس وتسأل من آل فالن أو فالن، أو عرف حالتها ب
بعض أهلها فأعطاها ما يسد خلتها مدة شهر أو أشهر، فلها أن تطالب زوجها فتقول: أنت تركت 



السنة، إما لكونك غائبًا، وإما لكونك حاضراً ولكنك متساهل، وأان  اإلنفاق علي هذا الشهر أو هذه
يب، فاآلن أطالبك بنفقة أنفقت على نفسي من مايل، أو أنفق علي أيب، أو تصدق علي جرياين أو أقار 

 هذا الشهر ولو كان قد مضى، ولو عدة أشهر، ولو عدة سنوات.
النفقة ديناً يف ذمته، فإن أسقطت ذلك عنه وإال فللزوجة مطالبته بنفقة ما مضى، وإذا مل ينفق بقيت 

 ألزم بغرامته؛ ألن النفقة على الزوجة معاوضة كما ذكران.

(72/20) 

 

 إذا غاب الزوج وأنفقت من ماله حال غيبته مث تبَّي أنه قد مات
ته إذا غاب وأنفقت من ماله يف غيبته فبان ميتاً رجع عليها وارث، وذلك ألهنا تستحق النفقة يف حيا

مقابل ما بذلت له نفسها، فغاب مثالً شهراً أو سنة وهي يف بيته تنفق على نفسها من ماله، مث تبَّي 
ة أو قبل مثانية أشهر، إذا مل يتسامح معها الورثة طالبوها بنفقة ما مضى، وال أنه مات قبل سن

ته على نفسها أو على يطالبوهنا ابلنفقة على أوالده؛ ألن هلم حقًا، وميكن أيضاً أن يسقطوا ما أنفق
 أوالدها من إرثهم.

وحنن األوالد الكبار لنا وقد يقولون: أنِت لك حق يف الرتكة، وهو الثمن، وأوالدك هلم حق يف الرتكة، 
حق، فعلينا أن نطالبك مبا أخذت، مث نقتسمها، فيطالبوهنا مثالً وترد عليهم مخسة آالف أو عشرة 

موهنا، مث يعطوهنا نصيبها من الرتكة، فيعطون كل واحد من أطفاهلا آالف مثالً جيعلوهنا يف الرتكة ويقس
 ل املال إىل الورثة.نصيبه أو يعطونه لوليهم؛ وذلك ألنه بعد موته ينتق

(72/21) 

 

 إذا سلمت املرأة نفسها لزوجها وجبت نفقتها
ره ومرضه يقول: )ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها، وجبت نفقتها ولو مع صغ

 وعنته وجبه( .
إذا عقد الرجل على امرأة، وملا مت العقد قالت له: خذين إليك، أان بذلت لك نفسي، وليس عنده 

ا شهراً أو سنة وهي تبذل نفسها، ففي هذه احلال إذا طالبته بنفقة مانع لكنه مل يتسلمها، بل تركه
 عليها.السنة لزمه أن يدفعها، وكذلك لو مل يستلمها لزمه أن ينفق 



 هي تقول: خذين إليك، أان قد أعددت نفسي، ليس هناك مانع.
 وهو يقول: مل أأتهب ومل أستعد.

 هنا استعدت لبذل نفسها ولتسليم نفسها له.يف هذه احلال يلزمه نفقتها ولو كانت عند أهلها؛ أل
 وكذلك إذا تسلم من يلزمه تسلمها ابتدأت النفقة، بذلت نفسها وقالت: خذين.

النفقة ولو مل أيخذها، أو بذهلا له أبوها أو أخوها الذي هو الويل، يقولون له: خذ امرأتك، ال فيلزمه 
 عذر لك، قد عقدت عليها وأصبحت يف ذمتك، فخذ زوجتك.

كنه يعتذر أبنه غري مستعد أو مل يتأهب، فيطالبونه فيقولون: زوجتك قد بذلت نفسها، فخذها ل
ت عندان؛ ألهنا بذلت لك نفسها؛ فتجب عليه نفقتها ولو كانت وأعطنا نفقتها، أنفق عليها ولو كان

 عند أهلها.
مثلها كابنة تسع،  لو كان صغرياً وُعقد له على امرأة، وطلب أهل املرأة أن أيخذها وهي ممن يوطأ

 وهو ميكن أن يطأ كابن عشر، ففي هذه احلال أيضاً تلزمه نفقتها، أو يلزم وليه أن يعطيها.
يضاً وبذلت نفسها أو بذهلا وليها وجبت نفقتها، وكذا لو كان عنيناً أو جمبواًب، العنَّي: لو كان الزوج مر 

امرأة، ومع ذلك بذلت له نفسها، هو الذي ال ينتشر ذكره، وال يكون له شهوة، ولكنه عقد على 
له إذا ُعقد له على امرأة يلزمه أن ينفق عليها إذا بذلت  -الذي هو مقطوع الذكر-وكذلك اجملبوب 

 نفسها.

(72/22) 

 

 إذا منعت املرأة نفسها قبل الدخول ألجل املهر وجبت نفقتها
 يقول: )وهلا منع نفسها قبل دخوٍل لقبض مهٍر حال ومع ذلك هلا النفقة( .

 فإذا جاءها وقال: اذهيب معي.
ذهب فقالت: أان مستعدة أن أذهب، ولكن أعطين بقية املهر، بقي عندك ألف أو عشرون ألفًا، فال أ

معك إال بعد أن تعطيين بقية الصداق الذي هو حال غري مؤجل، فهل حيق هلا هذا االمتناع؟ حيق هلا؛ 
في هذه احلال ألهنا منعت نفسها حبق؛ وألن هذا شيء يفوت؛ وألن االستمتاع هبا ال ميكن تعويضه، ف

 يلزمه أن يعطيها صداقها، وإذا مل يعطها فلها أن متتنع.
عند أهلها، امتناع حبق، ويف هذه احلال هل هلا نفقة؟ نعم، هلا نفقة؛ ألن امتناعها فإذا امتنعت وبقيت 

 حبق.



 لو قال: كيف أنفق عليها ومل أتسلمها؟ كيف أنفق عليها ومل أمتكن من االستمتاع هبا؟ فنقول: إنك
ك أنت الذي أخللت ابلشرط، وهو إعطاؤها حقها، أعطها صداقها كاماًل؛ ألن هذا هو الذي عقد ل
 عليها مبوجبه، فنحن نطالبك ابلنفقة، ونطالبك ابلصداق، فإذا دفعت الصداق سلمنا لك املرأة.

(72/23) 

 

 احلاالت اليت جيوز للمرأة فيها طلب الفسخ
مىت جيوز هلا طلب الفسخ؟ يف حاالت: احلالة األوىل: إذا كان معسراً ال يقدر على نفقة املعسرين، 

ه من أرخص األطعمة، وتعرفون أن الفقراء يشرتون أرخص اخلبز؛ ألن وقد تقدم أن املعسر إمنا علي
ألشربة اليت قصدهم بذلك سد اجلوع، وال يشرتون اللحوم وال الفواكه وما أشبه ذلك، وال يشرتون ا

يتفكهون هبا، إمنا يشرتون شيئاً يسدون به جوعهم، فإذا قدر أن هذا الرجل ال يقدر حىت على شراء 
ذي هو من ايبس اخلبز، فهل تصرب على هذا اجلوع؟ يف هذه احلال أعسر بنفقة القوت الضروري ال

يس عنده ما يقوتين، املعسرين، فلها أن تطلب الفسخ، فتذهب إىل احلاكم وتقول: ال أصرب عليه، ل
أموت جوعًا! اثنيًا: كذلك لو كان ال جيد القوت إال يوماً وراء يوم، يف هذه احلال أيضاً هلا طلب 

يشتغل وشغله إمنا حيصل به قوت يوم، والثاين ال حيصله، أو حيصل قوت نفس اليوم، ففي الفسخ، 
 هذه احلال إذا أعسر ببعضها فلها طلب الفسخ.

يف ذمته هلا بعد أن سلمت نفسها ففي هذه احلال ال تطلب الفسخ، وذلك إذا  لكن إذا أعسر بشيء
ها وذهبت معه، والصداق دين يف ذمته قالت: خذين، ولو كان الصداق مل تسلمه يل، فسلمت نفس

مع أنه دين حال، وبعدما مضى عليها شهر أو سنة طالبته ابلصداق، فقالت: أعطين الصداق وإال 
ا ذلك؟ ليس هلا ذلك؛ ألهنا طاوعت بتسليم نفسها، فيبقى صداقها يف ذمته ذهبت إىل أهلي، هل هل

ُ بـَْعَد ُعْسٍر ُيسْ   [ .7ًرا{ ]الطالق:إىل أن جيده: }َسَيْجَعُل اَّللن
اثلثًا: إذا غاب، وتعذرت عليها النفقة ابالستدانة وحنوها، كأن غاب غيبة طويلة ومل يرسل هلا نفقة، 

تقدر على أن تستدين يف ذمته، ومل يكن له أقارب ينفقون عليها، فهل عجز عن إرسال النفقة، ومل 
ك إذا أعسر ابلكسوة، أو غاب تصرب على اجلوع؟ ليس عليها ذلك، وهلا أن تطلب الفسخ، وكذل

 وتعذرت الكسوة وقتها، ومل جتد من يكسوها، ومل يكن عندها أهل له وال أقارب يكسوهنا.

(72/24) 



 

 كيفية الفسخ
ينظر يف املسألة، فإذا اتضح له أنه ليس  -قاضي البلد-كيفية الفسخ: أن ترفع إىل احلاكم، واحلاكم 

ك هلا نفقة، وأنه عاجز عن النفقة، أو أن زوجها غائب وال يدرى هلا أحد ينفق عليها، وأن زوجها مل يرت 
حلاكم خيول يف أن يفسخ، مىت يقدم، ومل يرسل هلا، ومل يكن له أقارب ينفقون عليها وعلى أوالده، فا

فيقول: بناًء على غيبة فالن، وتعذر إنفاق زوجته من ماله، وبناًء على الضرر الذي يلحقها حكمت 
 ، وأن هلا بعد العدة أن تتزوج من شاءت.بفسخ نكاحه منها

 ففي هذه احلال له ذلك.
 أنه قد طال غيبته، وإذا فسخ فهل عليها عدة؟ عليها االسترباء، إذا حاضت حيضة ولو كان معلوماً 

 فبعد حيضة واحدة هلا أن تتزوج.
وج، ففي هذه إذا غاب زوجها واستدانت يف ذمتها للنفقة عليها وعلى أوالدها األطفال، مث رجع الز 

احلال تطالبه بوفاء هذا الدين، وتقول: علي لفالن مائة أنفقتها علي وعلى أوالدي، وعلي لفالن 
أنك ما تركت لنا نفقة، فنحن اضطرران إىل االستدانة، هلا ذلك، مائتان، وعلي لفالن ألف؛ بسبب 

 وهلا أن تطالبه ابلتعويض، فيويف الديون اليت عليها.
 نفقة على الزوجة.انتهى ما يتعلق ابل

(72/25) 

 

 [73شرح أخصر املختصرات ]
شرع هللا التوارث بَّي األقارب، فريث األخ أخاه ويرث أابه وابنه وهكذا، وكما يرث القريب قريبه 

فيغنم تركته، فكذلك عليه أن يشارك يف اإلنفاق عليه إذا افتقر، وذلك بشروط وأحكام فصلها 
 بغي على كل مسلم معرفته.الفقهاء وبينوها، وكل ذلك مما ين

(73/1) 

 

 األقارب الذين جتب النفقة عليهم
قال املصنف رمحه هللا: ]فصل: وجتب عليه مبعروف لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو 



 حجبه معسر.
ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب ال برحم، سوى عمودي نسبه، مع فقر من جتب عليه وعجزه عن  

ومثن  فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة، ال من رأس مالكسب، إذا كانت 
 ملك وآلة صنعة[ .

(73/2) 

 

 األصول الذين جتب عليهم النفقة
 هذا الفصل يتعلق ابلنفقة على األقارب.

 واألقارب هم األصول والفروع واحلواشي وذوو األرحام، وال يدخل فيهم األقارب من الرضاع.
تلزمه نفقتهم فأصوله وفروعه، سواء كانوا وارثَّي أو غري وارثَّي، وذلك إذا افتقروا  فأما الذين

بوان، فحق على ولدمها أن ينفق عليهما، وإذا كان هلم عدة أوالد وزعت النفقة واستغىن، ومنهم األ
 على األوالد، إال إذا كانوا فقراء استقل هبا من كان غنياً.

فينفق عليهما، وال يقول: إن أوالدكم   -النفقة ابملعروف-الضرورية  إذا كان أبواه حباجة إىل النفقة
 راء مثلنا، فنحن حباجة، أنفق علينا.كثري؛ ألهنم قد يقولون: أوالدان فق

ال شك أن هذا من حق الوالدين، وهللا تعاىل أمر ابإلحسان إليهما: }َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن{ 
 رتكهما جائعَّي؟! ال شك أن إنفاقه عليهما يعترب من اإلحسان.[ فهل من اإلحسان أن ي83]البقرة:

ذا كان جدك موجوداً وأبوك موجودًا، ولكن أبوك فقري كذلك األجداد واجلدات هلم حق الوالدة، فإ
وأنت غين، فعليك أن تنفق على جدك كما تنفق على أبيك، وكذلك اجلدات سواء من قبل األب أو 

ألم، ولو كان من ذوي األرحام، واجلدة أم األم ولو كانت من ذوي من قبل األم وكذا اجلد أبو ا
 دراً وكانوا حمتاجَّي.األرحام، فتجب عليك نفقتهم إذا كنت قا

وإذا كان أوالدهم موجودين فالنفقة على األوالد ال على أوالد األوالد، إذا كان مثالً جدك فقريًا، 
جدك؟ ينفق عليه ولده ألنه أقرب؛ وألنه هو الذي وأبوك غنيًا، وكنت أنت غنيًا، من الذي ينفق على 

 ولد.يرثه، فينفق عليه ولده، وال يقول: أنفق علي اي ولد ال
 أنت تقول: هناك من هو مثلي يف الغىن، وأقرب لك مين.

 فينفق عليه ولده، فإن كان ولده فقرياً وأوالده كلهم فقراء طالب ولد الولد.
ال إسراف وال تقتري، وينفق على أبويه  -يعين: ابملعتاد-عروف فاحلاصل: أنه جتب عليه النفقة ابمل



ع، فال يقوالن له: أنت يف سعة، وأنت يف ثروة، وعندك نفقة كفاف، فليس هلما أن يطالباه ابلتوس
أموال طائلة، فنريد أن توسع علينا، نريد أن تسكننا يف مساكن عالية، ونريد أن تفرش املساكن بفرش 

فهنا ابألمتعة احلسنة، ونريد أن تشرتي لنا الكسوة الغالية، وأن تعطينا من أنواع عالية، ونريد أن تر 
ضار وما أشبه ذلك، ليس هلما مطالبتك إال ابلنفقة ابملعروف، أي: النفقة اللحوم والفواكه واخل

املعتادة ليست الزائدة، هذه نفقة أبويه، جده أبو أبيه، وجده أبو أمه، وكذلك أجداده وإن بعدوا، 
أمه، وجدته أم األم، أو أم األب، وجدهتا، وجدة أبيه، وإن علت اجلدات، كل هؤالء يسمون أصواًل، 

 أن ينفق عليهم إذا مل يكن هناك أقرب منه.يلزمه 

(73/3) 

 

 الفروع الذين جتب عليهم النفقة
 اثنيًا: الفروع.

ألوالد ذكوراً وإاناًث، ولو كانوا أجانب، الفروع: هم األوالد ذكوراً وإاناًث، وأوالد األوالد، وأوالد أوالد ا
إذا افتقروا ومل يكن هلم من ينفق عليهم فإنه ينفق عليهم، فمثاًل: بنت بنتك قد تكون أجنبية، أبوها 

بنتك فقري، وأمها اليت هي بنتك فقرية، وأنت غين، فعليك أن تعطيها نفقة الفقراء،  الذي هو زوج
 عروف.أي: تعطيها كفافاً تنفق عليها ابمل

كذلك ابن بنتك أجنيب، إذا افتقر وكان أبوه وأمه وأقاربه الذين يرثونه فقراء فعليك نفقته، وبطريق 
ولو كانوا بعيدًا، ولو كان ابن ابن ابن ابن، أو  األوىل ابن ابنك وبنت ابنك الذين ينتسبون إليك، 

: الفروع كلهم وإن  كذلك بنت ابن ابن ابن، أو بنت بنت بنت ابن، أو بنت بنت بنت بنت، يعين
كثروا يسمون فروعاً لك، مبنزلة فروع الشجرة، فأنت تعرف مثالً أن ساق الشجرة له فروع، فهؤالء 

دهم، وأوالد أوالدهم، وساق الشجرة هلا عروق ممتدة يف الفروع هم أوالدك ذكوراً وإاناًث، وأوال
، فمثل هؤالء تلزم نفقتهم على من  األرض، هؤالء هم أصولك الذين هم آابؤك وأجدادك ذكوراً وإاناثً 

 كان غنيًا.
قد تقول مثاًل: أان ال أرث من ابن ابين، إذا مات فإنه يرثه ابين الذي هو أبوه املباشر، وأان جده، 

 ق عليه وأان ال أرث منه، وأان حمجوب مبن هو أقرب مين؟فكيف أنف
 

 اجلواب



 بوه موجود، ولكن أابه فقري وهو فقري.إن الذي حجبك فقري، صحيح أنه أقرب إليه، وأنت جده، وأ
وكذلك أيضاً األصول: إذا كان جُدك فقرياً وأبوك أيضاً فقريًا، لو مات جدك مل ترث منه، ومرياثه 

وإمنا أنت الغين، وأبوك فقري وجدك فقري، وابنك فقري، وابن ابنك فقري، فتنفق  ألبيك، حيجبك أبوك،
 بنك مع أنك حمجوب، حجبك معسر.على جدك مع أنك حمجوب، وتنفق على ابن ا

 هذا ابلنسبة إىل األبوين والفروع، يعين: األصول والفروع.

(73/4) 

 

 احلواشي الذين هلم احلق يف النفقة
أما احلواشي فهم: اإلخوة وبنوهم، واألخوات، واألعمام وبنوهم، هؤالء احلواشي: أعمام األب، 

يعتربون من األقارب، هلم حق عليك، الدليل  -ضاً أي-أعمام اجلد، أبناء العم وما أشبههم، هؤالء 
[ وقول هللا تعاىل: }َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوِذي اْلُقْرََب{ 26}َوآِت َذا اْلُقْرََب َحقنُه{ ]اإلسراء:قوله تعاىل: 

 [ فلهم حق عليك: حق الصلة، وحق القرابة، وحق اهلدية، والزايرة واالستزارة واإلكرام83]البقرة:
 واالحرتام والرب وحنو ذلك.

ب عليك نفقة أقاربك كإخوتك وأخواتك وأعمامك وبنوهم؟ جتب لكن ابلنسبة إىل النفقة: مىت جت
على من ترثه بفرض أو بتعصيب، إذا كنت ترث هذا اإلنسان الفقري لو مات، فإنه عليك نفقته إذا 

و كان الذي حجبه فقريًا، وإذا كان لك افتقر، فإذا كنت ال ترثه فليس عليك نفقته ولو كان فقريًا، ول
قيقان، ومها فقريان، فأنت ال ترث واحداً منهما، إذا مات هذا ورثه أخوه أخوان من األب، ومها ش

الشقيق، وأنت ال ترث منه، فال جتب عليك نفقة واحد منهما؛ وذلك ألنه ال حيصل التوارث، فلو 
 نك أصبحت واراًث، والذي حجبك قد تويف.مات واحد منهما فإنك ترث اآلخر، فعليك نفقته؛ أل

(73/5) 

 

 شروط وجوب النفقة على األقارب
فاحلاصل أن النفقة على ذوي القرابة إمنا جتب إذا كان واراًث، استدلوا بقوله تعاىل: }َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلهُ 

َضارن َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْولُوٌد َلُه ِبَوَلِدِه{ َعَها ال تُ ِرْزقـُُهنن وَِكْسَوهُتُنن اِبْلَمْعُروِف ال ُتَكلنُف نـَْفٌس ِإالن ُوسْ 
[ )على الوارث مثل ذلك( أي: 233[ مث قال: }َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك{ ]البقرة:233]البقرة:



 مثل ما على املولود له، الذي عليه النفقة.
ة الذين يرثونه، فإنك تنفق عليه، فإنه وأنت من مجلالذي ترثه مثالً ابلفرض كاألخ من األم، إذا افتقر 

إذا مات ال ترث منه إال السدس، ولكن أنت من مجلة الورثة، فإن كان له أوالد ذكور أو إانث 
 حجبوك، فال يلزمك أن تنفق عليه؛ ألنك لست بوارث.

ة، ع من اإلخو وكذلك مثاًل: األم ترث ولدها، وال ترث منه إال السدس إذا كان له أوالد، أو له مج
 فإذا افتقر ولدها أنفقت عليه؛ وذلك ألهنا ترثه ألنه من الفروع؛ وألهنا أحد األبوين.

أما ابلنسبة إىل الذين يرثون بفرض فكاألخت، فإهنا إذا مات أخوها ترث منه النصف فرضًا، فإذا 
 افتقر أخوها وهي غنية فعليها أن تنفق عليه؛ ألهنا من مجلة ورثته.

إال شيئاً يسريًا، كأن كان له بنتان تراثن الثلثَّي، وله زوجة، وله أم، وله أخت ال ترث منه وإذا كانت 
شقيقة غنية، هو فقري، وبنتاه كذلك، وأمه فقرية، وزوجته فقرية، وأخته غنية، أخته ترث منه 

ه إذا ابلتعصيب، ولكن إمنا ترث واحداً من أربعة وعشرين سهمًا، يف هذه احلال عليها أن تنفق علي
 ، ولو كانت ال ترث منه إال شيئاً يسرياً.افتقر

فاحلاصل: أن كل من ترث منه بفرض أو تعصيب إذا افتقر من أقاربك كإخوة وأخوات وعم وأعمام 
 وبين عم وبين أخ وبنات أخ وحنو ذلك، فإنك تنفق عليهم؛ ألنك من مجلة الورثة.

يلزمك اإلنفاق عليه، كاخلال وابن ، فلذلك ال أما إذا كنت ترثه ابلرحم فاملرياث ابلرحم فيه خالف
األخت، فإذا افتقر ابن أختك وأنت خاله مل تلزمك النفقة عليه؛ ألن املرياث ليس متفقاً عليه، 

 وكذلك إذا افتقر خالك أو خالتك أو ابن خالك ال يلزمك النفقة عليهم؛ ألنك ال ترثهم.
لنفقة جتب عليك ولو كنت غري توارثون، واأما عمودي النسب األصول والفروع فإهنم بال شك ي

 وارث، كأن كنت حمجوابً مبن هو أقرب منك، فيستثىن عمودا النسب.
 الشرط: أن يكون ذلك الذي تنفق عليه فقريًا، أي: ليس عنده القوت الضروري.

وشرط آخر: عجزه عن التكسب، فإذا كان ابن عمك الذي ترثه قواًي، وصحيح البدن، وعاقاًل، 
قول: تكسب، اشتغل اي ابن عمي، ال تكن عالة علي وعلى الناس، أنت تقدر على ، أتمره وتوفارغاً 

أن تشتغل وتتكسب وحترتف، فاحلرف كثرية، فهذا ال جتب النفقة عليه، أما إذا كان عاجزاً ملرض أو 
 ارث.عاهة أو إعاقة أو كرب سن، ففي هذه احلال جتب نفقته على أقاربه الذين هم أغنياء وبينهم تو 

ب عليك نفقتهم؟ إذا فضل عن قوتك ما يقوهتم، أي: إذا كانت نفقتهم فاضلة عن قوت مىت جت
نفسك، وعن قوت زوجتك ورقيقك اململوك يومك وليلتك، قياساً على زكاة الفطر، وقد تقدم يف 
زكاة الفطر أنك تبدأ بنفسك، مث بعد ذلك بزوجتك، مث برقيقك، مث بعد ذلك أببويك وأوالدك، مث 

اربك الذين هم فقراء كإخوة وأخوات وأعمام وعمات وحنوهم، فيكون ترتيبهم يف هذا بعد ذلك أبق



 على ترتيب املرياث.
 إذا قلت مثاًل: أان ما عندي إال قوت إنسان زائد على قويت وقوت عيايل، فمن أعطيه؟ ف

 
 اجلواب

يدك من  قوت من حتت تعطيه الوالدة، فإن كان عندك قوت اثنَّي زائداً على قوت نفسك، وعلى
أوالدك وحنوهم أعطيته األبوين، إذا كان عندك قوت ثالثة فأعطه أخاك الشقيق أو أختك، وهكذا  

 كالفطرة.
إذا مل يكن عندك شيء زائد إال رأس مالك الذي تتجر به، كأن تقول: رأس مايل ألف، أشرتي به كل 

، فهل نلزمك أن تعطيه من فسي وأوالدييوم بضاعة وأبيعها وأربح فيها ثالثَّي راياًل، أقوت هبا ن
األلف الذي هو رأس مالك الذي تتجر به؟ ال يلزمك؛ ألنه إذا نزعنا منه كل يوم ثالثَّي، بقيت بدون 

رأس مال، فحينئذ تتضرر، ويتضرر من حتت يدك؛ ألنك تتجر يف هذا املقدار من املال، فال يؤخذ 
 من رأس املال.

قاربك؛ فيقولون: بع البيت وأنفق علينا، فإننا حباجة؟ لزمك نفقة أإذا مل يكن عندك إال بيتك فهل ي
أو عندك سيارتك اليت تتنقل عليها، فهل يلزمك الشرع أن تبيع سيارتك وتنفق على أعمامك، وعلى 

 أوالد أعمامك، وعلى أجدادك، وعلى أوالد بناتك؟ ال يلزمونك بذلك؛ ألن يف هذا ضرراً عليك.
ال يلزمك أن تبيعها ألنك تعمل هبا، فمثاًل: احلداد عنده آلة لة الصنعة ففإذا مل يكن عندك إال آ

احلدادة، ال يلزمه أن يبيعها، النجار عنده آلة النجارة، واحلالق عنده آلة احلالقة، واحلجام عنده آلة 
اق احلجامة، والبناء عنده آلة البناء وأشباه ذلك، فال يلزمه القاضي أن يبيع آلة صنعته ألجل اإلنف

 به، بل يكون فقرياً كما أن أولئك الذين معه يعتربون فقراء.على أقار 

(73/6) 

 

 األسئلة

(73/7) 

 



 كيفية العدل يف النفقة بَّي الزوجات إذا كان إلحداهن أوالد
 
 

 السؤال
إذا كان عند رجل أكثر من امرأة، وإحداهن عندها أطفال، واألخرايت ليس عندهن أطفال، هل 

ساء مبلغاً واحداً من املال، أم أن املرأة اليت عندها أوالد د من أن يعطي جلميع النيقال: أبنه ال ب
 تستحق أكثر؟ وجزاكم هللا خريًا.

 
 

 اجلواب
يعطي الزوجات قدر حاجتهن، ويعطي األوالد قدر حاجتهم، األوالد نفقتهم نفقة أقارب، والزوجات 

د فيعطي أم أوالده ليت ختصهن، وأما األوالنفقتهن نفقة معاوضة، فيسوي بَّي الزوجات يف النفقة ا
 نفقة أوالدها، واليت ليس هلا أوالد ال تطالبه وال تقول: أعطوين مثل فالنة.

 يقول: ما أعطيتها شيئًا، إمنا أعطيت أوالدي.

(73/8) 

 

 حكم التحاكم إىل احملاكم األوروبية عند اخلالف الزوجي
 
 

 السؤال
ه يف حالة حصول خالف بَّي الزوج والزوجة فإن احملاكم األوروبية وهذه سائلة من بريطانيا تقول: إن

حتكم أن يلحق األبناء ابألم، فهل جيوز التحاكم إىل احملاكم األوروبية يف حال حصول خالف بَّي 
 الزوجَّي؟ وجزاكم هللا خريًا.

 
 

 اجلواب



كن إذا طلبت أن حتضن لنفقة على أبيهم ال على أمهم، ولشرعاً ال جيوز، األوالد يتبعون آابءهم، وا
 أوالدها، وأبرأت الزوج من نفقتهم فلها ذلك.

(73/9) 

 

 معايري قبول الزوج
 
 

 السؤال
ين؟ هل معايري قبول الزوج هي الرضا ابخللق والدين؟ فما هو الضابط الشرعي أو املقياس ابلنسبة للد

 هو الصالة فقط أو االستقامة على دين هللا عمومًا؟
 

 اجلواب
ملقياس هو االستقامة، ليس جمرد الصالة، فال بد من األعمال املفروضة، وال بد من ترك ال شك أن ا

 احملرمات، وال بد من ترك ما حيذر من األعمال كالشركيات وما أشبهها.

(73/10) 

 

 وجوب النفقة على مجيع األبناء إذا كان هلم أم
 
 

 السؤال
فعلى من جتب نفقتها من األبناء؛ علماً أبن مجيع  من األبناء، وتويف زوجها، إذا كان هناك أم هلا عدد

 أبنائها كبار يف السن، وقادرون على النفقة عليها؟ وجزاكم هللا خريًا.
 
 

 اجلواب



توزع عليهم إذا تشاحوا، وإن تربع أحدهم وقال: أان أقوم بنفقة والديت، فله أجر، وإذا تشاحوا 
الثة تقامسوها أثالاًث، أو كل واحد منهم ينفق احد منهم قسطه، إن كانوا ثقسمت النفقة على كل و 

 عليها شهرًا.
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله أمجعَّي.

(73/11) 

 

 [74شرح أخصر املختصرات ]
على الزوجة والولد، وأمر ابإلحسان إليهما، وإذا اختلف الزوجان وبينهما طفل  أوجب هللا النفقة

فل معرضاً للضياع؛ بل أوجب حضانته ورعايته، وجعل لذلك قانوانً فافرتقا فإن الشرع مل يرتك الط
 معروفاً يف تقدمي األحق ابحلضانة، حىت ال يضيع الطفل ويرتك.

(74/1) 

 

 بقية أحكام النفقة على األقارب
 تعاىل: ]وتسقط مبضي زمن ما مل يفرضها حاكم أو تستدن إبذنه، وإن امتنع من وجبت قال رمحه هللا
 ليه ُمنفٌق بنية الرُجوع، وهي على ُكل بقدر إرثه، وإن كان أٌب انفرد هبا.عليه رجع ع

ة فرٍض، وجتُب عليه لرقيقه ولو آبًقا وانشًزا، وال ُيكلُفهُ مشقاً كثريًا، ويُرحُيُه وقت قائلٍة ونوٍم ولصال
 وعليه علُف هبائمه وسقُيها.

م حتميُلها ُمشقاً ولعُنها وحلُبها ما يُضر وإن عجز ُأجرب على بيٍع أو إجارٍة، أو ذبح مأُكوٍل، وحرُ 
 بولدها، وضرُب وجٍه ووسٍم فيه، وجُيوُز يف غريه لغرٍض صحيٍح.

 فصل وجتُب احلضانُة حلفظ صغرٍي وجمُنوٍن ومعُتوٍه.
مُث ُأخٌت مُث ُأمهاهُتا الُقرَب فالُقرَب، مُث أٌب، مُث ُأمهاُتهُ كذلك، مُث جد، مُث ُأمهاُتُه كذلك، واألحق هبا ُأٌم، 

ألبوين، مُث ألم، مُث ألٍب، مُث خالٌة، مُث عمٌة، مُث بنُت أٍخ وُأخٍت، مُث بنُت عم وعمٍة، مُث بنُت عم أٍب 
ُشِرط كونُُه حمرًما ألنثى، مُث لذي رحٍم، مُث وعمته على ما ُفصل، مُث لباقي العصبة األقرب فاألقرب، و 

 حلاكٍم.
ُمسلٍم، وال لفاسٍق، وال ملُزوجٍة أبجنيب من حمُضوٍن من حَّي وال تثبت ملن فيه رق، وال لكافٍر على 



 عقٍد.
وإن أراد أحُد أبويه نقلة إىل بلٍد آمٍن، وطريقه مسافُة قصٍر فأكثر ليسُكنُه، فأٌب أحق، أو إىل قريٍب 

  فُأم، وحلاجٍة مع بُعٍد أو ال فُمقيٌم.للسكىن
 وإذا بلغ صيب سبع سنَّي عاقالً ُخري بَّي أبويه.

 يُقر حمُضوٌن بيد من ال يُصونُهُ وُيصلُحُه.وال 
 وتُكوُن بنُت سبٍع عند أٍب، أو من يُقوُم مقامُه إىل زفاٍف[ .

(74/2) 

 

 مىت تسقط النفقة على األقارب مبضي الزمان
النفقة: هي أتمَّي القوت والغذاء ملن جتب عليه نفقته، وقد عرفنا أن نفقة األقارب إمنا هي سد 

وليست معاوضة؛ وهلذا تسقط مبضي الزمان، مبعىن أنه إذا مل ينفق يف مدة مضت احلاجة والفاقة، 
و النشغال، فليس للمنفق عليه مطالبته، مثال ذلك: إذا وجبت عليه النفقة ألبويه، ومل ينفق لغيبة أ

ومضى عليهما شهر وهو مل ينفق عليهما، وقد أنفق عليهما بعيد أو سأال، مث جاء ابنهما، فليس هلما 
 البته بنفقة ما مضى.مط

وكذلك لو غاب عن أوالده، وأنفقوا على أنفسهم، أو أنفق عليهم متربع، فإذا جاء بعد شهر أو بعد 
 شهرين فليس هلم مطالبته بنفقة ما مضى.

نفقة اإلخوة ألب أو ألبوين أو ألم، إذا ترك اإلنفاق عليهم، إما لسوء معاملة، وإما لغيبة، مث وكذلك 
شهرين، قد يقول أخوه: أعطين نفقة الشهرين املاضية، فإين اقرتضت، أو سألت جاء بعد شهر أو 

 الناس، أو تكلفت واحرتفت.
ن النفقة إمنا هي سد فاقة، وقد فليس له أن يطالبه بنفقة الشهر املاضي أو األشهر املاضية؛ أل

 حصل.
ضي زمان؛ ألن النفقة ألجل وذكروا من ذلك نفقة املرأة احلامل إذا طلقها ثالاًث؛ فإن النفقة تسقط مب

احلمل، فإذا قالت: تركت اإلنفاق علي، وهللا يقول: }َوِإْن ُكنن ُأوالِت مَحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنن َحىتن َيَضْعَن 
 [ وأنت تركت اإلنفاق علي مخسة أشهر أو عشرة أشهر، أعطين نفقة املاضي.6نن{ ]الطالق:مَحَْلهُ 

 فقة قريب، وهي تسقط مبضي الزمان.ال تطالبه بذلك؛ ألهنا ن
 وكذلك نفقة بقية األقارب تسقط مبضي الزمان.



(74/3) 

 

 جنيب بنية الرجوعالرجوع على القريب يف النفقة إذا أنفق األ
 يقول هنا: )وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه ُمنفٌق بنية الرُجوع( .

ما إلعسار؛ وإما لغيبة؛ وإما لسخط على صورة ذلك: إذا امتنع الوالد من النفقة على أوالده؛ إ
 أوالده، وقال: ال أنفق عليكم، موتوا جوعًا.

ت عليهم يف شهٍر كذا ألفًا، ويف الشهر الذي بعده مث إن أحد اجلريان أخذ ينفق عليهم وحيسب، أنفق
جوعًا،  مثامنائة، ويف الشهر الذي بعده مخسمائة، ففي هذه احلال يطالبه، يقول: رأيتهم كادوا ميوتون

فرفقت هبم وأنفقت عليهم، وحسبت ما صرفته عليهم، صرفت عليهم كذا وكذا يف خبز، وكذا وكذا 
، وكذا وكذا يف شاي، وكذا يف كسوة، وكذا يف حلم، اجلميع ألف أو يف أرز، وكذا وكذا مثالً يف قهوة

 أن يرجع على والدهم.ألفان، فيطالبه، ويلزم األب أبن يعطيه؛ ألنه أنفق بنية الرجوع، أي: انوايً 
وهكذا غري الوالد، لو أن إنساانً جتب نفقته على أخيه الشقيق، مث إن األخ الشقيق الذي هو غين 

وكان هناك جار له أخذ ينفق عليه وحيسب: أنفقت األسبوع األول مائة، األسبوع  تغيب ملدة شهر،
ا جاء األخ الذي هو غين قال الثاين مائتَّي، األسبوع الثالث مائة ومخسَّي، أخذ حيسب عليه، ومل

 جاره: أان أنفقت على أخيك، وهذه أرقام احلساب الذي أنفقته، فأعطين ألين نويت الرجوع.
 يعطيه؛ ألنه انب عنه انوايً الرجوع. فيلزم األخ أن

أما إذا نوى التربع، قال: هذا ضعيف، وليس عنده أحد اآلن، وأخوه قد تغيب عنه، أو أخوه حسده 
وقطع النفقة عنه، من أين أيكل؟ ومن أين يشرب؟ فرمحه إنسان وتربع وأنفق عليه وغضب عليه 

له ذلك؛ ألنه متربع، نوى ابإلنفاق عليه  وصرف عليه ألفاً أو ألفَّي، فهل له أن يطالب هبا؟ ليس
 األجر والرمحة به حىت ال يتضرر.

(74/4) 

 

 كيفية توزيع النفقة على األقارب
نَّي أو على ثالثة أو أربعة فإهنا توزع عليهم إن كانت درجتهم سواء، النفقة على اث وإذا وجبت

يدفعوهنا شهرايً أو سنواًي، فمثاًل: إذا كان الوالد فقريًا، وله أوالد مخسة كلهم أغنياء، والنفقة اليت 



 يهم شهراًي.حيتاجها الوالد شهرايً ألف، فإنه يوزعها عليهم: كل واحد عليه مائتان، يدفعوهنا ألب
ذا قال أحدهم: أان أشرتي هبا هلم حاجات فله ذلك، كما إذا قال: أان أشرتي هلم هبذه املائتَّي وإ

قهوة، أو أشرتي فاكهة، أو أشرتي حلمًا؛ ألنه مما حيتاجون إىل ذلك، فإن كان إرثهم متفاواتً كابن 
ى البنت الثلث؛ ثي النفقة، وعلوبنت، وكلهم أغنياء، واألب أو األم فقري، فإان جنعل على االبن ثل

ألن مرياثهم هكذا، وكذا إذا كانوا ورثة متفاوتَّي، فإذا كان إنسان فقريًا، وله أختان شقيقتان غنيتان، 
أختان من األم غنيتان، معلوم أن األختَّي الشقيتَّي تراثن الثلثَّي، فعليهما الثلثان من  -أيضاً -وله 

النفقة فتقدر النفقة، وتدفع هااتن الثلثَّي، ، فعليهما ثلث النفقة، واألختان من األم تراثن الثلث
 وهااتن الثلث.

فإن كانت هذه األخت هلا أختان شقيقتان، وأخت من األم، وأم، وكلهم أغنياء، قسمنا نفقة هذه 
األخت الفقرية، فنجد أن على أمها السدس، وأختها من األم السدس، وأختها الشقيقة الثلث، 

قوم أثالاًث: على األم واألخت، لألم الثلث، وعلى كل واحدة من خرى الثلث، فتوأختها الشقيقة األ
 األختَّي الشقيقتَّي الثلث.

فإذا كان هناك امرأة وهلا أخت شقيقة، وأخت من األب، وأخت من األم، وأم، فإان نوزعها عليهن 
فعليها سدس فنقول: الشقيقة ترث النصف، فعليها نصف النفقة، واألخت من األب ترث السدس، 

 فقة، واألخت من األم عليها سدس النفقة، واألم عليها سدس النفقة، أي: بقدر مرياثهن.الن
 يقول: )وهي على ُكل بقدر إرثه، وإن كان أٌب انفرد هبا( .

أي: لو كان هناك رجل فقري، وله أب غين، وأم غنية، وزوجة غنية، فنفقته كلها على الوالد؛ لقول هللا 
[ فإذا كان مأموراً ابإلنفاق على زوجاته فكذلك على 233 َلُه ِرْزقـُُهنن{ ]البقرة:ى اْلَمْولُودِ تعاىل: }َوَعلَ 

أوالده، فينفرد ابلنفقة على أوالده، وهذا هو املعتاد: أن الوالد جيمع املال لينفقه على أوالده، فينفرد 
يطلبها من أخيه،  قة من أبيه والبنفقة الفقري منهم، ولو كان منهم أغنياء، فالولد الفقري يطلب النف

 وإذا كان له أخ غين، وأب غين، فإن نفقته على الوالد، هذا هو املعتاد.
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 نفقة الرقيق وما يلزم السيد فيها
يتعلق ابلنفقة على األقارب مع االختصار، بقي ذكر النفقة على الرقيق الذي هو العبد  انتهى ما

ه؛ وذلك ألنه مملوك له؛ وألنه يقول: أنفق علي اململوك، وقد ذكر املؤلف أهنا جتب عليه لرقيق



 واستخدمين، وإال فبعين أو أعتقين.
من األمة، إذا كان له أمة ميلكها، ولكنها جتب عليه النفقة للرقيق، ولو آبقاً وانشزًا، والنشوز يكون 

إذا نشزت إذا أراد مجاعها امتنعت، اعتربت انشزًا، فهل ينفق عليها؟ نعم؛ ألهنا ملكه، أما الزوجة 
سقطت نفقتها؛ ألن نفقتها معاوضة، وأما األمة فإن نفقتها ألجل امللك، فينفق عليها ولو كانت 

 انشزًا.
رب: ألنه مل خيرج عن ملكه، هذا ابلنسبة للنفقة، وهي على املعتاد، وينفق على العبد ولو أبق أي: ه

 ولكن يتأكد عليه أن يسويه بنفسه.
لصحيح، ذكر أنه عري عبداً أبمه فقال له: اي ابن السوداء! فقال تذكرون حديث أيب ذر الذي يف ا

ت أيديكم، فمن كان النيب صلى هللا عليه وسلم: )أعريته أبمه! إهنم إخوانكم خولكم، جعلهم هللا حت
أخوه حتت يده فليطعمه مما يطعم، ويلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم 

)إخوانكم خولكم( اخلول: اخلدم، جعلهم هللا حتت أيديكم مماليك، واململوك ال فأعينوهم( يعين: قوله 
فعه، فلذلك ال يستطيع أن يستطيع أن خيرج من سلطة سيده، فهو مستوٍل عليه، مملوكة عليه منا

 يتخلص، فتجب نفقته على سيده كما أنه يستخدمه.
 وإمنا له أن يستخدمه فيما يطيقه.

لهم هللا حتت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تلبسون، وال يقول يف هذا احلديث: )جع
حلة، وعلى عبده حلة  تكلفوهم ما يغلبهم( ، فلذلك امتثل أبو ذر ذلك، فرآه بعض الصحابة وعليه

مثلها، فتعجبوا: كيف تساويه بنفسك؟ فأخرب هبذا احلديث، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
مون، وألبسوهم مما تلبسون، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم( ، )أطعموهم مما تطع

 فكان يسكوه مثل كسوته.
فإنه ويل  -أي: فليأكل-دكم خادمه بطعامه فليجلسه معه كذلك أيضاً ورد يف احلديث: )إذا جاء أح

لذي يصلح الطعام حره وعالجه، فإن مل يفعل فليناوله لقمة أو لقمتَّي( ، العادة أن اخلادم هو ا
لسيده، فإذا جاء به وقد ويل حره وعالجه، فإن من اإلنصاف أن جيلسه، يقول: اجلس وكل معي، 

أنه قد يصطفي لنفسه طعاماً خاصاً من أشرف األطعمة ولو كان ذلك الطعام خاصًا، ومعروف 
لى اخلبز وأفضله وأحسنها، وعادة أهنم جيعلون للمماليك طعاماً يناسبهم؛ وهو من أدىن الطعام، فأح

وأحسنه يكون للسيد، وما دونه يكون للعبد، كذلك مثالً إذا كان هناك حلم، فاللحم احلسن والثمَّي 
و رديء اللحم أو ما فيه عصب أو حنوه يعطيه اململوك، يقول: وإن مل يكون للسيد، واللحم اهلزيل أ

 جتلسه معك فناوله لقمة أو لقمتَّي من هذا الطعام الشهي.
 نسبة إىل قوته وغذائه من الطعام والشراب والكسوة وما أشبه ذلك.هذا ابل



 قال: )وال ُيكلُفهُ مشقاً كثريًا( .
عليه، فإذا كان مثالً يشتغل يف حرث فال يشغله مثالً  يعين: من األعمال، فال يكلفه عمالً يشق

شية يرعى عشرين ساعة أو مخس عشرة ساعة، فإن ذلك يشق عليه، وكذلك إذا كان يشتغل يف ما
ويسقي وحيلب ويريح، فال يكلفه أيضاً عمالً شاقًا، وهكذا إذا كان يشتغل يف جتارة فال يكلفه أكثر 

ة أو اثين عشرة ساعة يف الدكان، أو إذا كان يف حرفة أن من طاقته، كأن يشغله مخس عشرة ساع
ر ما يستطيع، وهو يشتغل معه يف صنعة كورشة أو مصنع أو جنارة أو ما أشبه ذلك، يشتغل معه بقد

 ما يكلفه مشقاً كثريًا، بل بقدر ما يستطيع الذي ليس فيه مشقة.
عندما تشتد حرارة الشمس، هذا وقت  وذكر أيضاً أنه يرحيه وقت القيلولة قبل الظهر مثالً بساعة،

القيلولة، وذلك إذا كان يشتغل يف حرث أو يف بناء، أو يشتغل مثالً يف مصنع، أو حنو ذلك، وكذلك 
 وقت النوم يف كل ليلة مثان ساعات أو سبع ساعات مثاًل، هذا وقت النوم يف الليل.

 فريضة وألداء سننها.)ولصالة فرض( يلزمه أن يرخص له أن يذهب إىل املسجد ألداء ال
وأما اجلمعة فال جتب عليه إذا كان املسجد بعيدًا؛ ألهنم قدمياً كانت املساجد اليت تصلى فيها اجلمع 

كانوا أيتون إليها من مسرية ساعتَّي أو أكثر، فيفوت على السيد شيء كثري، ألنه يوم اجلمعة قليلة، و 
ساعات أحيااًن، ففي هذه احلال تسقط قد يغيب حنو مخس ساعات ألداء صالة اجلمعة، أو عشر 

 عنه اجلمعة، أما إذا كانت املساجد قريبة فليس له منعه.
ة فليس له منعه، وإذا كانت بعيدة وذهابه إليها يغيبه عن كذلك أيضاً صالة العيد، إذا كانت قريب

 عمله مثالً مخس ساعات أو أربع ساعات، فهو معذور يف أنه تسقط عنه اجلمعة والعيد.
 ا ما يتعلق بنفقة الرقيق.هذ
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 نفقة البهائم
 بعد ذلك بنفقة البهائم.

ن، وال شك أهنا ال تشتكي وال تتكلم، وإن كانت ائم يراد هبا األنعام اليت ملكها هللا تعاىل لإلنساالبه
قد تثغو أو ترغو من ابب االشتكاء إذا أحست أبمل أو ما أشبه ذلك، ولكن هي هبيمة، ملكها هللا 

عها أو ذحبها إذا كانت تعاىل اإلنسان، فعليه أن حيسن إليها إذا كان قادراً على النفقة عليها، وإال اب
 مأكولة.



ي: إحضار ما أتكله حىت تشبع، فإن كانت ترعى أرسلها ترعى النبات من فنفقتها هي علفها، أ
املرعى، ويرسل معها من حيفظها كالراعي، أو يرسلها وإذا جاء الليل أو شبعت رجعت إىل أهلها، 

بل كثريًا، وكذلك أيضاً البقر، فإهنا أي: فقد يرتكها بدون راع وهي ترجع بنفسها، وحيصل ذلك يف اإل
إىل أماكن أهلها، فحينئذ يكتفي إبرساهلا لرتعى بنفسها، فأما إذا مل يرسلها فإن عليه أن  ترتع مث جتيء

 يؤمن هلا علفها، وذلك يف كل ما ميلكه من اإلبل والبقر والغنم واخليل واحلُُمر.
ملكه، فكل شيء من الطيور أو من البهائم فإنه  وكذلك أيضاً الطيور كالدجاج واحلمام، إذا كان يف

 مسكه وجب عليه أن ينفق عليه، فيعلفها ويسقيها حىت ال متوت جوعاً وهي يف ملكه.إذا أ
فإذا مل جيد فإن عليه أن يذحبها ويعطيها من أيكلها أو أيكلها هو، أي أنه إذا عجز عن النفقة فإنه 

ة على عبدك، أو على فرسك! ويلزمك أن تبيعه، فال جيرب على البيع، يقال: أنت عجزت عن النفق
كها تالقي املوت فإهنا حتس ابألمل كما أنك حتس ابألمل، فكر يف نفسك إذا جعت ألست تبيع ما ترت 

متلك؟ فكذلك هذه الشاة أو هذه البقرة حتس ابجلوع، فال ترتكها تالقي اجلوع وتكابده، بل بعها ملن 
ثور ملن ينضح أجرها، أجر اجلمل ملن يركبه ويعطف عليه، أو أجر ال هو قادر على اإلنفاق عليها، أو

 عليه كما كانوا ينضحون عليه قدميًا، أعين: يسقون عليه النخل، أو كذلك أجر الشاة ملن حيلبها.
 أو اذحبها حىت ترحيها إذا كانت مأكولة، وكل حلمها أو تصدق به.

إذا طلب النكاح، ألنه آدمي حيس ابلشهوة، ويتضرر  وتكلموا أيضاً ابلنسبة إىل اململوك ذكراً وأنثى
قاء هذه الشهوة، كما أن احلر يشتاق إىل النكاح، ويتضرر هبذه الشهوة وحبسها إذا غلبت عليه بب

قوة الشبق والغلمة فنقول: إذا طلب العبد الزواج فعليك أن تزوجه، فإما أن تشرتي له أَمة تزوجه، 
ون أوالدها ان أوالدها يكونون لصاحبها، وإما أن تزوجه حرة، فيكوإما أن تزوجه أمة لغريك، ولو ك

 أحرارًا، وال ترتكه يتأمل من هذه الشهوة.
 وإما أن تعتقه، وإما أن تبيعه، فإن بقاءه وهو عزب يتأمل من الشهوة ضرر عليه.

وجها حبر، كذلك األمة إذا طلبت النكاح عليه أن يعفها، إما أن يطأها، وإما أن يزوجها بعبد، أو يز 
يعتقها أو يبيعها، فكذلك هذه البهائم جيرب على بيعها أو  أو يزوجها مبملوك له أو مبملوك لغريه، أو

 إجارهتا أو ذحبها إن كانت مأكولة.
تكلموا أيضاً على احلمل عليها، فقد كانت اإلبل واحلمر هي وسائل احلمل، ينقلون عليها األمحال 

ذلك مما ا محلها محالً فال جيوز أن حيملها فوق طاقتها، فإن قبل وجود السيارات، فيقولون: إذ
يضرها، إذا كانت محولتها مائة كيلو جرام فال حيمل عليها مائيت كيلو جرام؛ ألنه ال شك أن ذلك 

 يضرها.
وكذلك أيضاً ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن ضرب الدابة يف وجهها؛ فإن ذلك يؤذيها، 



عينيه فقال: لعن هللا من فعل يف الوجه، وكذلك أيضًا: )مر على محار وقد ُكوي بَّي فال جيوز ضرهبا 
هذا( ، وأما ومسها يف خدها أو يف عنقها، أو وسم الغنم يف أذهنا، أو وسم اإلبل يف وركها أو فخذها 

 غريه فال أبس بذلك للعالمة، فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يسم إبل الصدقة كعالمة هلا، وجيوز يف
 لغرض صحيح يعين: يف غري الوجه.

رة يف سفر، وامرأة راكبة على انقة، فكأن الناقة استعصت عليها فلعنتها، فقال النيب كذلك كانوا م
صلى هللا عليه وسلم: )مروها أن تضع عنها رحلها وترتكها؛ فإهنا انقة ملعونة( فرتكتها، فكانت انقة 

 فإن صاحبتها ملا لعنتها عوقبت حبرماهنا منها. متشي من أحسن اإلبل، مل يتعرضوا هلا،
كانت هبيمة األنعام هلا أوالد فال جيوز أن حيلبوا منها ما يضر أبوالدها، فإن أوالدها أقدم، ولد إذا  

البقرة يستحق أن يرتضع حىت يشبع، وما زاد فلهم أن حيلبوه، وكذلك ولد النعجة أو ولد العنز أحق 
 نها ما يضر أبوالدها.يزيد، وهكذا ولد الناقة، فال جيوز أن أيخذوا من لب بلنب أمه، وإمنا حيلبون ما
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 أحكام احلضانة
وننتقل إىل احلضانة اليت هي كفالة األطفال، مبعىن تربيتهم وتنشئتهم  انتهينا مما يتعلق ابلنفقة،

 وتنظفيهم وإصالح أحواهلم.
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 درجات األمهات يف األحقية ابحلضانة
ه يف حالة صغره ألنه حيتاج إىل من حيمله، أن الطفل إذا ولد لو ترك هللك، فال بد ممن حيضن ومعلوم

وإىل من يؤكله، وإىل من يغسله، وإىل من ينومه، وإىل من ينظفه، من الذي ينظف ثيابه إذا اتسخت، 
ك من وينظف جلده، وينظف بدنه إذا اتسخ ابألوساخ واألقذار واإلفرازات النجسة وحنوها؟ وكذل

بد من كفيل يكفله، فإذا كانت األم موجودة فإهنا يصلح فراشه، ويصلح مهاده، ويصلح حالته؟ ال 
هي اليت حتضنه، وتصرب على املشقة اليت تالقيها يف هذه احلضانة، فلذلك كانت األم أوىل حبضانة 

ما أنه لو استأجر طفلها أو حبضانة أطفاهلا، وإذا طلبت األجرة فاألجرة على األب؛ ألهنم أوالده، ك
تأجر هلم حاضنة دفع األجرة، فكذلك إذا كانت األم مثالً مطلقة هلم مرضعاً دفع األجرة، ولو اس



 وحضنت أوالدها، فنفقتهم على أبيهم، وكذلك أيضاً عليه أجرة حضانتها.
مهالك،  والصغري واملعتوه ال بد هلم ممن يتوىل أمرهم؛ ألن اجملنون ال يعرف مصلحة نفسه، فقد يقع يف

ذلك املعتوه الذي هو انقص العقل، فال بد من وقد يرتدى من شاهق أو حنو ذلك فيموت، وك
 احلضانة ملثل هؤالء.

ذكر أن األمهات أحق ابحلضانة؛ ألهنن أصرب على التعب واملشقة، فاألم اليت ولدت الطفل هي أوىل 
ل عمره سنة أو أقل أو أكثر أن تتوىل حضانته، حىت ولو كانت مطلقة، إذا كانت طلقت ومعها طف

 ، فيكون معها.فال بد من حضانتها له
قد تسخط على زوجها ألنه طلقها، مث ترمي إليه ابلطفل ذكراً أو أنثى، وتقول: هذا ولدك، أنت 

الذي تتواله، أنت الذي تغسل جناسته، وأنت الذي ترضعه، وأنت الذي تنظفه، من ابب السخط، 
أبيه، ففي هذه احلال  ، ولكن من ابب إظهار الشنآن والعداوة بينها وبَّيومعلوم أهنا حتبه ألنه ولدها

 تسقط حضانتها، ويتوىل احلضانة من يليها.
إذا كانت األم تربأت من احلضانة فتليها اجلدة، واختلفوا أي اجلدتَّي أوىل: أم األم أو أم األب، وكأن 

هنا أقرب نسبًا؛ وألن اجلميع يدلَّي الفقهاء يقدمون أم األم، وخيتار بعض العلماء أم األب؛ أل
ل واحدة تقول: أان أم، واألوىل أيضاً إذا حصل تشاح أن ينظر أيهن أقدر، وأيهن أقوى، ابألمومة، فك

وأيهن أشد، فتقدم، سواء كانت أم األم أو أم األب، تقدم اليت هي أكثر فراغاً وأحسن تربية، أو ما 
 أشبه ذلك.

أوىل، وكذلك أم األب  كانت جدته أم األم، وجدته أم أم األم، فالقريبة  وتقدم القرَب قبل البعدى، إذا
 وأم أم األب أو أم اجلد.

فإذا امتنعت األم أو عدمت اجلدات فاألب بعد ذلك أوىل، واألب كيف يربيه؟ إذا كانت عنده زوجة 
قوم برتبية هذا فإنه يضعه عند زوجته لرتبيه، أو يستأجر خادمة، وإذا كان عنده خادمة مملوكة فهي ت

 لى كفالته وحضانته.الطفل، وإال استأجر خادمة تقوم ع
 ذكروا بعد األب أمهاته، والصحيح: أن أم األم وأم األب يف درجة واحدة، يقدمان على األب.
وذكر بعد ذلك اجلد، مث أمهاته، يعين: أنه إذا كان اجلد موجوداً فالذي يتوىل احلضانة هو اجلد، 

 تكون بعيدة، وقد تكون كبرية.ن له مملوكته، مث بعد اجلد أمهاته، وأم اجلد قد يستأجر له، أو حتض
بعد اجلد واألب تتنقل احلضانة لإلخوة، وتقدم األنثى، فاألخت الشقيقة أوىل من األخت ألم ومن 
األخت ألب، وكان الفقهاء يقدمون كل من يديل ابألم، فلذلك قالوا: إذا كان له أختان: أخت من 

من األم، مع أهنا من ذوي األرحام، خت من األب، وكالمها تطلبه، فإهنم يقدمون األخت األم وأ
وليست من النسب، ولعل األقرب تقدمي األخت من األب؛ ألهنا أشفق، وميكن أن يقال: تقدم 



 أشبهن أو أفرغهن، يعين: اليت عندها فراغ تكون هي األوىل.
أخت  ل: تنتقل إىل إخوة أو أخوات األب واألم، واخلالةإذا مل يكن له أخوات انتقلت إىل إخوته، وقي

األم خيتار كثري من العلماء تقدميها، ويستدلون بقصة ابنة محزة، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا 
خرج من مكة يف عمرة القضاء تبعتهم بنت محزة بن عبد املطلب تقول: اي عم اي عم! ألهنا قد متت 

 عمك.خذ بيدها علي وأركبها مع فاطمة، وقال: دونك بنت سبع سنَّي أو قاربتها، فأ
فلما قدموا املدينة تنازعوا فيها أيهم حيضنها؟! فطلبها زيد بن حارثة؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 جعلهما أخوين، يعين: آخى بَّي محزة وبَّي زيد، وقال: بنت أخي.
 وطلبها علي وقال: بنت عمي.
فقضى هبا النيب  -خالتها اليت هي أمساء بنت عميس -، وخالتها حتيت وطلبها جعفر وقال: بنت عمي

صلى هللا عليه وسلم خلالتها، وقال: )اخلالة مبنزلة األم( هذا تقدمي للخالة، مع أنه يوجد هلا عمة اليت 
هي صفية أم الزبري، وهي عمتها أخت محزة، ومع ذلك قدم اخلالة، فهذا هو السبب يف قوهلم: مث 

 أعرف ابلرتبية. مة، ولعله ينظر أيهما أقوى، وأيهما أنصح، وأيهماخالة مث ع
ينتقل إىل بنت األخ، بنت أخيه الشقيق تكون أوىل  -بعد أال يوجد عمة وال خالة-بعد ذلك 

ابحلضانة من بنت أخيها، مث تنتقل إىل بنت األخت، يعين: إذا مل يكن هناك بنت أخ حضنتها بنت 
 رحام.أختها، ولو كانت من ذوي األ

ة، وبنت العمة أيضاً من ذوي األرحام، ولكن هلا قرابة، مث مث بعد ذلك تنتقل إىل بنت العم وبنت العم
 بعد ذلك بنت عم األب وبنت عمته مع بعدها، على ما فصل.

إذا مل يوجد هؤالء كلهم فهي لباقي العصبة األقرب فاألقرب، اإلخوة مثاًل، مث بنو اإلخوة، واألعمام، 
 عمام األقرب فاألقرب.وبنو األ

 هذه أحقية احلضانة.

(74/9) 

 

 شروط احلضانة
لألنثى: أن يكون حمرماً هلا، مثاله: إذا كان قد تزوج أمها، وماتت  ماذا يشرتط؟ يشرتط يف احلاضن

 أمها، فإنه يكون أوىل؛ ألنه حمرم هلا؛ ألهنا ربيبته، فيكون له حمرمية.
 كذلك يشرتط أن يكون الذي يتوىل احلضانة.



 فال اإلفساد وأماكن الفساد، فإذا كان مثالً مهمالً  كذلك يشرتط: أن يكون حسن الرتبية، بعيداً عن
حق له يف الرتبية، وإذا كانت األم أو احلاضنة من غريها عاصية فال حق هلا يف الرتبية، وكذلك إذا كان 

بيتها مليئاً ابملالهي، أو مليئاً آبالت األغاين والصور اخلليعة، واألفالم الفاتنة وما أشبهها، حبيث إن 
قه ودينه عاجالً أو آجاًل، فليس له حق يف  أو أنثى إذا نشأ وترَب يف هذا البيت فسد خلالطفل ذكراً 

هذه احلضانة؛ ألهنا قد تكون سبباً الحنرافه وفساد أخالقه، فال ميكن من احلضانة إال إذا عرف أنه 
 صاحل ومصلح.

 وكذلك إذا كانت األم متزوجة أبجنيب سقطت حضانتها.
ه وسلم، فقال: )أنت أحق به ما مل ة وهلا ابن، فرتافعوا إىل النيب صلى هللا عليروي أن رجالً طلق امرأ

تنكحي( يعين: ما مل تتزوجي، فما دمِت مل تتزوجي فأنت أحق بولدك، وهذا إذا مل تتزوج بقريب، أما 
أو كذلك ابن عمه، أو ابن خاله أو حنوهم، فإن  -عم الطفل أخو أبيه-إذا تزوجت بقريب له كعمه 

 يبقى حتت كفالة أمه، وأان الذي أنفق عليه؛ القريب قد يوافق ويقول: أريد أن آخذ أجره حىت هذا
لكونه يتيماً فأحظى بكفالة اليتيم؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )أان وكافل اليتيم يف اجلنة  

 كهاتَّي( فإذا كان زوج األم موافقاً على كفالته وحضانته فإنه يبقى.
عندها أوالد صغار ترتك الزواج، وتقول: نساء يف هذه األزمنة إذا طلقت وعندها ولد أو كثري من ال

أخشى أن يؤخذ أوالدي، فأبوهم قد يهددها، ويقول: إذا تزوجِت أخذهتم، فإنه يسقط حقك؛ فترتك 
الزواج، مع أهنا قد تكون حباجة إىل من يتزوجها وينفق عليها وحيضنها، فترتك الزواج وتبقى مدة 

 قول: أجلس على أوالدي حىت أربيهم.ت
إن األب ال جيوز له أن يضارها، قال هللا تعاىل: }ال ُتَضارن َواِلَدٌة بَِوَلِدَها َوال َمْوُلوٌد َلهُ حنن نقول: 

 [ فال جيوز أن يهددها، ويقول: إذا تزوجِت أخذت ولدي أو أوالدي.233ِبَوَلِدِه{ ]البقرة:
تمىن أن يبقوا معها ولو أن تها ألوالدها، سيما إذا كانوا أطفااًل، فهي تمعلوم شفقتها ورقة قلبها وحمب

تستدين، ولو أن تتكفف، ولو أن تطلب من الناس أن يتصدقوا ويعطوها ما تنفقه على أوالدها، 
 تصرب وتتحمل املئونة واملشقة حىت يبقى معها أوالدها.

هللا عليه وسلم: )من فرق بَّي والدة وولدها نقول: حرام على الوالد أن يفرق بينهما، قال النيب صلى 
 ق هللا بينه وبَّي أحبته( .فر 

 فيرتكها تتزوج، وأيذن هلا ويقول: ال حرج عليِك، تزوجي، وأان أترك أوالدك.
فإذا تقدم إليها من يطلب زواجها شرطت عليه: أن أوالدها يبقون معها، إما أن ينفق عليهم الزوج 

د ذلك الزوج اجلديد، إىل ق عليهم أبوهم، أبن يرسل إليهم نفقتهم وهي عناجلديد حمتسبًا، وإما أن ينف
 أن تنتهي مدة احلضانة.



فنقول: تتزوج وأيتيها رزقها، وإذا تقدم إليها من يطلب زواجها تتزوج، وأوالدها ال يضيعون إن شاء 
 ىت تتم مدة احلضانة.هللا، وأبوهم حرام عليه أن يهددها عند زواجها أبخذ أوالدها، بل يرتكهم حتتها ح

إىل ذوي األرحام، إذا مل يكن هناك عصبة، أو تربءوا وامتنعوا من احلضانة يقول: مث بعد ذلك تنتقل 
فيحضن اخلال، وكذلك ابن اخلال وحنوهم، مث بعد ذلك احلاكم، ومعلوم أنه ليس هو احلاكم الذي 

املال، وهناك يف هذه الدولة ويف   يتوىل احلضانة، ولكن يستأجر هلذا الطفل، ويدفع األجرة من بيت
ول أماكن حضانة ملن ليس له والد أو حنوه، يتوالها أانس يشفقون على هؤالء األطفال كثري من الد

 الذين ليس هلم أولياء.

(74/10) 

 

 ال تثبت احلضانة للرقيق
  تثبت ملن فيه رق( .يقول بعد ذلك: )وال

ه؛ وذلك ألنه مملوكة عليه منافعه، فسيده يستخدمه، يعين: أن الرقيق الذي هو اململوك ال حضانة ل
فكيف مع ذلك يكون حاضناً ذكراً أم أنثى؟ لكن لو استئجر إبذن سيده، يعين: استؤجرت هذه 

ى مصلحة، فإذا كانت هذه األمة على أهنا حتضن هذا الطفل وأذن سيدها، واألجرة لسيدها فهو عل
تؤجرت، أو مسح سيدها أ، تقوم حبضانة هذا الطفل، أو األمة مأمونة وموثوقة وعارفة ابحلضانة واس

 احتسب وقال: احضنيه وأان أنفق عليه، حىت أحظى أبجر كفالة اليتيم جاز ذلك.

(74/11) 

 

 ال حضانة لكافر على مسلم
 لكافر على مسلم( .قال: )وال حضانة 

ا ابن أخي، نقول: إن أابه ملاذا؟ ألنه إذا حضنه لقنه الكفر، ولو كان عمه أو ابن عمه، إذا قال: هذ
ُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنََّي  مسلم، وأنت كافر، فال حضانة لك، ألن هللا تعاىل يقول: }َوَلْن جَيَْعَل اَّللن

َنةٌ [ ، ويقول: 141َسِبياًل{ ]النساء: يف  }َوالنِذيَن َكَفُروا بـَْعُضُهْم َأْوِليَاُء بـَْعٍض ِإالن تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ
 [ فال والية وال حضانة لكافر.73اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي{ ]األنفال:

وهكذا الفاسق؛ ألنه يربيه به على الفسق، إذا كان هذا الويل أخاه أو عمه أو ابن عمه، ولكن كان 



ر أو يزين، أو مليئاً أبجهزة األغاين وما أشبهها، أو الصور اخلليعة وحنو ذلك، أو كثري السه ال يصلي
على املعازف وآالت اللهو وما أشبه ذلك، فإن الطفل إذا ترَب يف هذا املنزل استحسن ذلك ونشأ 

 عليه، فيكون ذلك سبباً يف فساد أخالقه، فال جرم ال حق هلذا الفاسق يف هذه احلضانة.

(74/12) 

 

 ال حضانة ملزوجة أبجنيب
 من حمضون من حَّي عقد( .زواج املرأة فقال: )وال ملزوجة أبجنيب صرح مبا ذكران من 

قوله: )أجنيب من حمضون( أي: أما إذا تزوجت بعمه أو ابن عمه أو أبحد إخوة أبيه، أو أقاربه، والتزم 
ذلك املتزوج أن تبقى حاضنة ولدها، فإهنا تبقى، وتكون هلا احلضانة، وأما إذا اختارت أن تتزوج 

تها، إال إذا وافق على بقاء طفلها معها، ليس له قرابة من هذا احملضون سقطت حضانأبجنيب بعيد، 
 وقال: أان أحتسب األجر، فتبقى حضانتها.

أن ينتزع الولد ويقول: سقطت حضانتك، أنت تزوجت أبجنيب، إذا مل  -واحلال هذه-وليس لألب 
مواظباً على الصالة، وليس يف بيته  يكن فيه حمظور، فإذا كان ذلك الزوج عبداً صاحلاً حمباً للخري،

ت هلو، فليس أليب الطفل أن ينزعه وهو ابن سنتَّي أو ثالث سنَّي وحيرم أمه منه، ال شك أن آال
 ذلك ضرر على الطفل وضرر على أمه.

(74/13) 

 

 ان أو أحدمها إىل بلد آخرمن تئول إليه حضانة الطفل إذا انتقل األبو 
 .يقول بعد ذلك: )وإن أراد أحد أبويه نقله إىل بلد آمن( )أو نـُْقَلًة( 

يعين: أراد أحد أبويه االنتقال إىل بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه، فاألب أحق، مثال 
 -إىل األفالج مثالً - ذلك: إذا أراد األبوان أن ينتقال من هذا البلد، األم مثالً تنتقل إىل اجلنوب

يس فيه خمافة، يكون األب واألب ينتقل إىل اجملمعة أو إىل الزلفي مشااًل، والطريق من هنا ومن هنا ل
أحق أبن يصحبه، ملاذا؟ لئال يضيع نسبه، ألن نسبه يعرف أببيه، فيكون أبوه أحق به؛ ألنه ينسب 

ه، وإذا كان أحدمها سوف يبقى والطريق إليه يقال: ابن فالن، وال يقال: ابن فالنة، فاألب أحق ب
طاع، إذا سلكه ميكن أن أييت عليهم قطاع خموفًا، فالذي يبقى هو أحق، فإذا كان الطريق خموفاً فيه ق



الطريق ويقتلوهم أو يقاتلوهم، واألم سوف تبقى واألب يريد أن يرحل، فليس له أن يستصحب الولد 
 بقى فهي أحق.خمافة أن يقضى عليه وأن يقتل، األم سوف ت

ينتقل إىل  وإذا كانت النقلة إىل مكان أقل من مسافة قصر فاألم أحق به، فإذا كان األب يريد أن
اخلرج مثاًل، واألم تريد أن تنتقل إىل صلبوخ مثالً أو إىل ضرماء، فهذه مسافة قريبة، فأيهما يكون 

مثالً يف اخلرج، واألم تريد أن  الولد معه؟ األم أحق إذا كانت النقلة للسكىن، األب يريد أن يسكن
اجة مث يرجع واحلاجة بعيدة تسكن يف ضرماء وكالمها للسكىن فاألم أحق، أما إذا كان السفر حل

فاألوىل به املقيم، فلو ذهبت األم للحج واألب مقيم فإن األب أحق، وكذلك العكس لو حج أبوه 
 ا أوىل به.وقال: أريده معي، وعمره سنتان أو ثالث واألم مقيمة فإهن
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 مىت خيري الولد بَّي أبويه
 ري بَّي أبويه( .وإذا بلغ صيب سبع سنَّي عاقالً خبعد ذلك يقول: )

بشرط أن يكون عاقاًل، يعين: قد مت عقله ومتت إدراكاته وفهمه، ففي هذه احلال خيرّي بَّي أبويه: اخرت 
أابك أو اخرت أمك، والصحيح أنه إذا اختار أحدمها فإن نفقته على من اختار، إن اختار أمه فهي 

ردد ومل خيرت واحداً منهما، فاألم أوىل، ابه فهو الذي ينفق عليه، فإذا تاليت تنفق عليه، وإن اختار أ
 واألب قد يكون أوىل به إذا كان يف البلد.

قال بعض العلماء: يكون يف النهار عند أبيه، ويف الليل عند أمه، األب يربيه ويعلمه ويدرسه ويقرئه، 
 ال وكيف يسلم، وكيف يرد السالم،وكذلك يؤدبه ويعلمه اآلداب واألخالق، كيف يدخل على الرج

وكيف خيدم أهله، وكيف حيرتم من هو أكرب منه وأشباه ذلك، هذه الرتبية عادة تكون من األب، 
 وكذلك أيضاً حيتاج إىل تعليمه العلم ابلدراسة وحنوها، والغالب أن األب هو الذي يتوىل ذلك.

هذا إذا  هب إىل أبيه وأقام عنده شهرًا، ويصح أن يتنقل، إذا كان عند أمه مثالً شهرًا، مث ضجر فذ
 كان يف بلد، مث له أيضاً أن يعود إىل أمه أو ما أشبه ذلك.

(74/15) 

 



 ال يقر احملضون بيد من ال حيفظه ويصلحه
ل: )وال يقر حمضون بيد من ال يصونه ويصلحه( ؛ ألنه ذريعة إىل إفساده، فإذا كانت األم تربيه قا

مدارس التحفيظ أو حنو ذلك، وأما األب وتعلمه وتلقنه التلقَّي احلسن، وتدخله املكتب لتعليمه أو 
 صالحه عندها.فإنه منشغل بتجارته أو حبرفته أو بوظيفته وليس متفرغاً للرتبية، فاألم أوىل؛ ألن 

وكذلك العكس: إذا كانت األم ال تعرف شيئاً من الرتبية، وال تعرف شيئاً من التنشئة، وليس هلا خربة 
ن يرشدها يقول: علميه أو أدخليه املكتب، أو أدخليه دار ابلتعليم وال ابلعلم، أو ليس عندها م

 التحفيظ أو ما أشبه ذلك، واألب يعرف ذلك، فاألب أوىل.
اً ينظر يف مكاهنا الذي تسكنه، فإذا كان أحد البيتَّي ساملاً من املالهي فإنه أوىل، وإن  وكذلك أيض

كال األبوين منشغل كما يف هذه   كان كالمها فيه مالٍه نظر أخفهما، فيكون الطفل فيه، وإذا كان
 األزمنة، األم مثالً موظفة واألب موظف، نظر أيهما أفرغ أو أقدر على الرتبية فيكون عنده.

هذا إذا مل خيرت وكانوا سواء، أما إذا اختار وفضل أابه أو فضل أمه فإنه يكون عند من اختاره، هذا 
 ابلنسبة للذكر.

ت سبع سنَّي تكون عند أبيها، فإن فقد األب فمن يقوم مقامه  أما ابلنسبة لألنثى فالبنت إذا بلغ
تسليمها لزوجها، ملاذا؟ ألهنا بعد كأخيها أو جدها أيب األب أو حنو ذلك، تبقى عنده إىل تزوجيها و 

متام السبع دخلت مرحلة الكرب، يعين: قاربت أن تكون امرأة وأن متتد إليها األنظار، فألجل ذلك 
أمت وأكمل غرية عليها، يعين: هذا يف العادة واألغلب، فأما إذا وجد أن األب تكون عند األب؛ ألنه 

 ا ويصوهنا.ليس كذلك انتقلت إىل من تكون عنده ممن يصلحه

(74/16) 

 

 األسئلة

(74/17) 

 

 الفرق بَّي اخلادمة واألمة
 
 



 السؤال
األمة؟ إذ إن بعض الناس  رق بَّي اخلادمة اليت يستأجرها الكثري من الناس يف زماننا هذا وبَّيما الف

 يظنون أهنما سواء؟
 

 اجلواب
اخلادمة أجرية يستأجرها، وليست مملوكة له، وإذا انتهت مدة اإلجارة ذهبت إىل أهلها، فهي حرة 

كلها السيد حبيث إهنا ال متلك نفسها، وال متلك نفسها، وأولياؤها أهلها، وأما األمة فإهنا مملوكة مي
 ملك، لو أجرها ختدم عند أانس فاألجرة له، وهكذا، فليسا سواء.تتصرف لنفسها، وليس هلا 

(74/18) 

 

 تولية النصارى على تربية أبناء املسلمَّيحكم 
 
 

 السؤال
حنن يف بالدان نعيش بَّي النصارى، ويف يوم من األايم مات رجل وزوجته وتركا ابنًا، فوكل أحد 

 متمسكاً ابلدين ومستقيمًا، وحىت اآلن ما احملسنَّي نصرانية، واحتضنت الطفل، وكرب وأصبح رجالً 
 زاكم هللا خريًا؟زال يناديها أبمه، فما حكم هذا وج

 
 اجلواب

األصل أنه ال جيوز أن يوىل النصارى على تربية املسلمَّي، وعلى تربية أطفال املسلمَّي؛ ألهنم حياولون 
عن جمتمعه، فعلى هذا نقول: أن يربوهم على دينهم الذي هو النصرانية، وأن يبعدوهم عن اإلسالم و 

لو مل يكونوا موكلَّي، يتولونه حىت ال يتواله الكفار إذا مات يف بلد فيه نصارى فإن املسلمَّي يتولونه و 
 الذين يبعدونه عن الدين.

ويذكر أن يف بعض البالد اليت فيها مسلمون ونصارى أن النصارى أيتون إىل أوالد املسلمَّي الفقراء 
سة م مئونتهم، فيأخذون مثالً مائة أو ألفاً من األطفال الذين يف الرابعة واخلامويقولون: حنن نكفيك

على أهنم يعلموهنم وينفقون عليهم، مث يرسلوهنم إىل أمريكا أو إىل بريطانيا أو إىل البالد الكفرية، مث 



نسوا بعد ذلك يربوهنم على دين الكفر، خيرج أولئك األطفال بعيداً عن آابئهم، نسوا آابءهم، و 
 دينهم، ونسوا عقيدهتم، وهذا ما يقصده هؤالء النصارى.

(74/19) 

 

 حكم من رضع مخس رضعات من أربع زوجات لرجل واحد
 
 

 السؤال
رجل له أربع نساء، ورضع منهم طفل مخس رضعات، من كل واحدة رضعة وإحداهن رضعتان، فهل 

هل يكون ابناً وحمرماً لباقي هو حمرم هلن أم ال، وكذلك من رضع من إحداهن فقط مخس رضعات 
 وجزاكم هللا خرياً؟ النساء

 
 اجلواب

يكون ابناً لزوجهن، ألنه رضع من زوجاته مخس رضعات، فيقول: أنت أيب من الرضاعة، وأوالدك من 
األربع إخواين؛ ألهنم أوالد أيب من الرضاع، وأما أوالدهن من غري هذا الرجل فليسوا حمارم، وإذا  

لرضيع، وهذه هلا ولد من غري الزوج فليس ان من غري الزوج فليسوا إخوة هلذا اكانت هذه هلا ولد
أخاً هلذا الرضيع، وهذه هلا ثالثة، وهذه هلا اثنان وحنو ذلك، فأوالدهن من غري الزوج ليسوا إخوة 

هلذا الرضيع؛ ألنه ال يقول: أنت حمرم يل ألنك زوجة أيب، وأوالدك منه إخوة يل ألهنم أوالد أيب، 
 أوالدك من غريه ليسوا إخوة يل.و 

(74/20) 

 

 ضابط الفسق الذي تسقط به احلضانة
 
 

 السؤال



ما هو ضابط الفسق الذي تسقط به احلضانة؟ فإنه قبل سنَّي كان الشخص تسقط عدالته ببعض 
 املعاصي لغلبة الصالح، فنرجو البيان وجزاكم هللا خريًا؟

 
 اجلواب

صي، إما أن يفعل الكبائر، وإما أن يصر على الصغائر، ويف ق: هو العاصي الذي يفعل املعاالفاس
هذه األزمنة ينظر يف البيوت، فنقول مثاًل: الذي مأل بيته آبالت اللهو هذا فاسق يفسد من ترَب يف 

يسمع  بيته، الذي ال يصلي هذا فاسق، من كان حتت واليته فإنه يكون مثله أو ما أشبه ذلك، الذي
أو يتعاطى املخدرات هذا يعترب فاسقًا، فال والية له وال حضانة؛ ألن من  األغاين أو يشرب اخلمور

ترَب يف حجره فسد عادة، وهكذا كل املعاصي، الضابط أنه الذي ال تقبل شهادته ألجل ما خيرم 
 دينه.

(74/21) 

 

 امرأة األب من الرضاع حترم على االبن وفروعه
 
 

 السؤال
 البن من الرضاع وفروعه؟امرأة األب من الرضاع هل حترم على ا

 
 اجلواب

ن أرضعته إحدامها مخس رضعات، أصبحت هذه أمه، وهلا أوالد نعم، إذا كان مثالً هلذا الزوج زوجتا
من هذا الزوج وأوالد من غريه، فأوالدها مجيعاً إخوتك من الرضاعة، ولزوجها أوالده من املرأة 

الرضاعة، واملرأة األخرى هلا أوالد من غريه األخرى، فأوالده من املرأة األخرى أيضاً إخوتك من 
 لك؛ ألهنا زوجة أبيك من الرضاعة، ولكن بناهتا من غريه أجنبيات. فهذه املرأة الثانية حمرم

(74/22) 

 



 حكم استخدام اخلدم الكافرين يف تربية أبناء املسلمَّي
 
 

 السؤال
 دم يف املنازل إذا كانوا كفارًا؟هل جيوز استخدام اخلدم الغري مسلمَّي لرتبية املسلمَّي، مثل اخل

 
 اجلواب

األصل أنه ال جيوز إذا خشي أهنم يربوهنم تربية سيئة، معلوم أنه قد يكون هناك ضرورة كما يف هذه 
 وسرالنكا واتيالند وحنوها، األزمنة، استخدام اخلادمات من كثري من البالد اليت فيها كفار كالفلبَّي

وسلطتهم هناك للكفار، فهم يؤثرون الكافرة ويقدموهنا، ويسهلون فتأيت كافرات؛ ألن والة أمورهن 
أمرها، فإذا قدمت عليك فإايك أن تكل إليها تربية األوالد وتلقينهم وتعليمهم! بل إمنا تكل إليها 

 تنظيفهم وغسل ثياهبم وما أشبه ذلك.

(74/23) 

 

 حكم من ويل مال يتيم وأخذ منه ديناً 
 
 

 السؤال
ليتيم، ودخل يف ذميت كثري من ماله، ألنين آخذ منه إذا احتجت وأسجله يف ورقة أان ويل على أخي ا

 بنية إرجاعه، فهل جيوز ذلك؟
 

 اجلواب
جيوز ذلك إذا كان هذا املال مرصداً يف الصندوق، فال أبس أن تقرتض منه، ومع ذلك ثبت عن عمر 

كله الزكاة( عليك أن حتاول أن فليتجر به؛ لئال أترضي هللا عنه أنه قال: )من كان عنده مال يتيم 
 تعطيه من يتجر به أو تتجر به أنت حىت يكون فيه ربح تنفق من هذا الربح وخترج الزكاة منه.

(74/24) 



 

 حكم تولية احلضانة لفاسق ال يوجد غريه
 
 

 السؤال
 إذا كانت احلضانة لفاسق وكان غنياً وليس له بعد هللا إال هذا الفاسق، فهل له ذلك؟

 
 باجلوا

نعم تلزمه النفقة عليه، وأما احلضانة اليت هي الرتبية فإن وجدت امرأة من قرابته صاحلة فهي أوىل، 
مع احلرص على  وإذا مل يوجد إال هذا الفاسق فال أبس أنه يرتَب عنده حتت حضانة زوجته أو ابنته،

 ختفيف املنكر واملعصية حبسب القدرة.

(74/25) 

 

 حكم وسم الدابة يف خدها
 
 
 لسؤالا

 أشكل علي ذكركم أنه ال جيوز وسم الدابة بوجهها، مث ذكرمت ومسها يف خدها، فهل هذا جائز؟
 

 اجلواب
جائز، ذكران أن النيب صلى هللا عليه وسلم رأى محاراً قد كوي بَّي عينيه، فقال: )لعن هللا من فعل 

جوز ومسه ألجل العالمة،  حتت األذن أو خلف األذن في هذا( ، وأما خد البعري يعين: قرب األذن أو
 كما جيوز ومسه يف الرقبة، وكذلك وسم الغنم يف أذهنا، هذا قد فعل يف العهد النبوي.

(74/26) 

 



 حكم وضع اجملنون يف دار الرعاية
 
 

 السؤال
 هل وضع اجملنون يف دار الرعاية يعد هترابً من املسئولية، وهل فيه إمث؟

 
 اجلواب

عاجزون، وأدخل يف دار الرعاية، فإنه ال إمث يف ذلك، ودار الرعاية فيها  إذا مل يكن له ويل أو أولياؤه
 مونون حريصون على الرتبية احلسنة، وعلى مراعاة أولئك اجملانَّي وحنوهم.أانس مأ

(74/27) 

 

 حكم إجابة دعوة الكافر إىل بيته
 
 

 السؤال
ان الكفار أبناءان إىل منازهلم، حنن نعيش يف خارج بالد اإلسالم، ويف بعض األوقات يدعو أبناء اجلري 

 فهل حيل أن جييبوا دعوهتم أم ال، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
األصل أنه ال جيوز، لكن إذا أمنت املفسدة فال أبس، إذا كان أولئك األبناء الذين يدعوهنم جرياهنم 

ر، أو ما أشبه قد عقلوا اإلسالم وعرفوه، وأمنوا أن يكون هناك منكر أو أكل حرام، أو شرب مخ
 ذلك، وكان هناك مصلحة كمبادلة منفعة أو حنو ذلك فهو جائز.

(74/28) 

 



 حكم الزواج بزوجة العم
 
 

 السؤال
 ما حكم من تزوج بزوجة عمه بعد وفاته، وجزاكم هللا خرياً؟

 
 اجلواب

حتل لك زوجة أخيك، عمك هو جيوز الزواج بزوجة أخيك، وزوجة أخيك أقرب من زوجة عمك، و 
 أبيك، وخالك أخو أمك، فهم أبعد من أخيك الذي هو من أبويك. أخو

(74/29) 

 

 أكثر مدة احليض
 
 

 السؤال
 ذكر ابن حزم اإلمجاع على أن أكثر احليض سبعة عشر يومًا، فهل هذا صحيح؟

 
 اجلواب

كثره مخسة عشر يومًا، وأما ابن حزم فيمكن أنه رأى يف بالده من حتيض سبعة عشر، املشهور أن أ
 كن ذلك اندر.ول

(74/30) 

 

 وجوب الزكاة على الذهب والفضة وما مياثلهما
 
 



 السؤال
 ؟هل الذهب األبيض عليه زكاة

 
 اجلواب

كل احللي عليه زكاة، الذهب األبيض، والذهب األمحر، والفضة، وكذلك أيضاً إذا كانت هذه 
 زكى.اجلواهر من غري الذهب، يعين: كالعقيق واللؤلؤ، وما أشبه ذلك فإهنا ت

(74/31) 

 

 [75شرح أخصر املختصرات ]
 ردة يف بين آدم القتل، وهو ثالثة أنواع: قتل العمد، وشبه العمد، وقتل اخلطأ.من اجلناايت الوا

 وكل له حكمه، وتقتل اجلماعة ابلواحد، ويقتل املكره إذا أكره على القتل هو ومن أكرهه أو أمره.

(75/1) 

 

 أحكام اجلناايت
 ب اجلناايت.تعاىل: ]كتا قال رمحه هللا

 القتل: عمٌد, وشبه عمٍد, وخطأٌ.
فالعمد خيتّص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصوًما، فيقتله مبا يغلب على الّظّن موته به،  

 كجرحه مبا له نفوٌذ يف البدن، وضربه حبجٍر كبرٍي.
 وشبه العمد أن يقصد جنايًة ال تقتل غالبًا.

 عصا. كضرب سوط أو  ومل جيرحه هبا،
 واخلطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيٍد وحنوه، فيصيب آدميًّا.

 وعمد صيبٍّ وجمنوٍن خطٌأ، ويقتل عدٌد بواحٍد، ومع عفٍو جيب ديٌة واحدٌة.
ومن أكره مكلفاً على قتل معَّي أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية، وإن أمر به 

 طان ظلماً من جهل ظلمه فيه لزم اآلمر[ .رميه، أو سلغري مكلف أو من جيهل حت
كتاب اجلناايت هو القسم الرابع واألخري من أقسام الفقه؛ حيث إن الفقهاء قسموه إىل أربعة أقسام، 



فبدؤوا بقسم العبادات ألنه حق هللا على عباده، مث بعد ذلك بقسم املعامالت؛ ألن اإلنسان حباجة 
ائه، مث بقسم عقد النكاح وما يستلزمه؛ ألنه بعد حتصيله ال لقوته وغذإىل حتصيل احلالل من امل

للقوت والغذاء يشتاق إىل النكاح، مث بعد ذلك بقسم اجلناايت؛ ألن الغالب أن من متت عليه النعمة 
 يتعدى ضرره إىل غريه ابلقتل، أو مبا دون القتل من اجلناايت.

أو هنب، أو جرح، أو قدح، أو غري  : تعدى بقتل،واجلناية: هي التعدي، يقال: جىن على غريه أي
 ذلك.

وال شك أنه من احملرمات؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام( ، فاهلل تعاىل جعل املؤمنَّي إخوة، وحرم االعتداء من بعضهم على بعض، وأمر املسلم أبن 

 وله: )انصر أخاك ظاملاً أو مظلومًا.أبن ينصره بقيذب عن عرض أخيه املسلم، وأمره 
فقيل: اي رسول هللا! أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظاملًا؟ قال: حتجزه عن الظلم( ، فإذا كنت مأموراً 

 أن تنصره فإنك منهي عن أن تضره.
وأشد الضرر االعتداء على بدنه بقتل أو جرح أو بقطع طرف أو غري ذلك، وهو أعظم االعتداء، 

احلديث قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )أول ما يقضى بَّي الناس يوم القيامة يف لذلك ورد يف و 
 الدماء( يعين: أول ما يقضى بينهم من االعتداءات يف الدماء، أي: يف القتل أو اجلراح أو حنو ذلك.

 فإن من أعظم االعتداءات أن يعتدي على مسلم إبراقة دمه.

(75/2) 

 

 القرآنحترمي القتل يف 
ُ جاء يف القرآن حترمي  القتل يف مواضع، كقوله تعاىل يف سورة األنعام: }َوال تـَْقتـُُلوا النـنْفَس النيِت َحرنَم اَّللن
{ ]األنعام:  [ يعين: إذا كانت مستحقة القتل.151ِإالن اِبحلَْقِّ

ُ ِإالن اِبحلَْقِّ وقال تعاىل يف سورة اإلسراء: }َوال تـَْقتـُُلوا النـنْفَس النيِت َحرنَم  َوَمْن قُِتَل َمْظُلوماً فـََقْد َجَعْلَنا  اَّللن
[ أي: ال يزيد ويقتل أكثر من 33ِلَولِيِِّه ُسْلطَاانً َفال ُيْسِرْف يف اْلَقْتِل ِإننُه َكاَن َمنُصورًا{ ]اإلسراء:

 القاتل، بل ال يقتل إال نفساً واحدة.

(75/3) 

 



 حكم توبة القاتل
رياً اختلف يف توبة القاتل: فروي عن ابن عباس أنه قال: ليس له توبة؛ ألن ماً ذنباً كبكون القتل ظل

ُ َعَلْيِه َوَلعَ  داً َفَجَزاُؤُه َجَهننُم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اَّللن َنُه َوَأَعدن َلهُ هللا تعاىل قال: }َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِّ
يد ملن يقتل مؤمناً متعمدًا، وال يدخل النسخ يف هذا؛ ألنه [ ، وعيد شد93َعَذاابً َعِظيمًا{ ]النساء:

من األخبار، والنسخ إمنا يدخل يف األوامر ال يف األخبار، فلذلك قال: إنه ال توبة له، والبد أن 
 يعذب وخيلد يف النار حتقيقاً هلذه اآلية.

ه يف سورة الفرقان: }َوالنِذيَن ال لذنوب يف قولالقول الثاين: له توبة، والدليل أنه ذكر هللا تعاىل كبائر ا
ُ ِإالن اِبحلَْقِّ َوال يـَْزنُوَن َومَ  ْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق َيْدُعوَن َمَع اَّللِن ِإهَلاً آَخَر َوال يـَْقتـُُلوَن النـنْفَس النيِت َحرنَم اَّللن

يِه ُمَهاانً * ِإالن َمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاحِلاً خَيُْلْد فِ َأاَثماً * ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة وَ 
ُ َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت{ ]الفرقان: ُل اَّللن [ ، فأخرب أبنه يقبل توبتهم، وإذاكان هللا 70-68فَُأْولَِئَك يـَُبدِّ

من يقول: إهنا ، فهذا دليل تعاىل يقبل توبة املشرك فالقاتل من ابب األوىل؛ ألن القتل دون الشرك
 تقبل توبته.
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 الناراجلواب على آية النساء املخلدة للقاتل يف 
ذكر ابن القيم أن القاتل تتعلق به ثالثة حقوق: حق هلل؛ ألن القاتل تعدى حرمات هللا، وهذا احلق 

 يسقط ابلتوبة الصادقة.
بنهم أو قتل موليهم، وهذا احلق يسقط ابلعفو، الثاين: حق لألولياء؛ ألن القاتل قتل أابهم أو قتل ا

 أو يسقط ابلقصاص، أو يسقط أبخذ الدية.
ثالث: هو حق املقتول الذي قطع عليه حياته، يعين: أماته واعتدى عليه، فله حق على ذلك احلق ال

عن  القاتل، فإذا كان القاتل قد اتب توبة نصوحاً فإن هللا تعاىل يتحمل حقه ويعطيه من فضله ويعفو
 ذلك القاتل.

ا َعَلى َأنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اَّللِن وقد استدل أيضاً بقول هللا تعاىل: }ُقْل اَي ِعَباِدي النِذيَن َأْسَرُفو 
يعاً ِإننُه ُهَو اْلَغُفوُر الرنِحيُم * َوَأنِيُبوا ِإىَل رَبُِّكْم{ ]ال َ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ [ ، فأمرهم 54-53زمر:ِإنن اَّللن

 ب مجيعًا، يعين: ملن اتب.أبن ينيبوا، أي: يتوبون ولو كانت ذنوهبم كثرية، وأخرب أبنه يغفر الذنو 
وإذا كان كذلك فكيف اجلواب عن آية النساء اليت أخرب تعاىل فيها أبن من يقتل مؤمناً متعمداً 



ابً عظيمًا؟! قال بعض العلماء: هذا يف فجزاؤه جنهم خالداً فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذا
من استحل ما حرم هللا فقد كفر، إذا حق املستحل الذي يقتل مستحالً ويعتقد أنه حالل؛ فإن 

استحل شيئاً قد حرمه هللا معلوم حترميه ابلضرورة فإنه يعترب ضاالً أو كافرًا، كذلك أيضاً قال بعضهم: 
 يس دائماً.إن هذا الوعيد معلق، يعين: كأن اجلزاء ل

 يقول ابن جرير: املختار أن قوله: )فجزاؤه( معلق بشرط.
 يعين: إن جازاه.

هنم إن جازاه، وإال فإن هللا تعاىل قد يعفو ويصفح، وال جيازيه هبذا اجلزاء الكبري، سيما إذا فجزاؤه ج
عر العريب: وإين ندم واتب، وقالوا: إنه ميدح ابلعفو عن الذنب وحنوه، وال ميدح برتك اخلري، يقول الشا

 وإن أوعدته أو وعدته ملخلف إيعادي ومنجز موعدي فالوعد: هو الوعد ابخلري.
 اإليعاد: هو التوعد ابلشر.و 

 يقول: إذا توعدته أخلفت وعيدي، وإذا وعدته فال أخلف وعدي.
وعلى كل حال فإن هذا دليل على عظم الذنب الذي هو إراقة دم مسلم بغري حق، أما إذا كان حبق 

ُ ِإالن اِبحلَْ ف { ]األنعام:إنه جائز؛ ألن يف القرآن: }َوال تـَْقتـُُلوا النـنْفَس النيِت َحرنَم اَّللن  [ .151قِّ
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 مىت حيل دم املرء املسلم؟
ث حاالت، هي املذكورة يف حديث ابن مسعود املشهور، وهو قوله صلى هللا عليه وإلابحة قتله ثال

لم إال إبحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس ابلنفس، والتارك لدينه وسلم: )ال حيل دم امرئ مس
 املفارق للجماعة( ، فهذا دليل على أن الذي يفعل واحداً من هذا حيل دمه.

حمصن، فهذا يقتل حداً وال يكفر بقتله، وهلذا يصلى عليه ويكفن  فالثيب الزاين هو الذي زىن وهو
فس أي: قتل القاتل؛ فإنه من مجلة ما أمر هللا به، بل قد جاء ويدفن يف مقابر املسلمَّي، والنفس ابلن

 ما يدل على وجوبه عند طلب أولياء القتيل، واستدل بقول هللا تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا ُكِتبَ 
 [ )كتب( يعين: فرض عليكم.178َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص يف اْلَقتـَْلى{ ]البقرة:

األولياء القصاص، وهلذا قال: }َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع  ولكن هذا فيما إذا طلب
طلب قصاص فله، فإذا عفا [ أي أن من طلب القتل 178اِبْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَْيِه إبِِْحَساٍن{ ]البقرة:

 فأجره على هللا.



رمتها قد زالت، فقتل بعضهم ابلثأر وملا فتح النيب صلى هللا عليه وسلم مكة ظن بعض األعراب أن ح
 اجلاهلي، فقتلت هذيل رجالً بثأر قدمي، وقالوا: زالت حرمة مكة.

تل له قتيل فهو خبري فغضب النيب صلى هللا عليه وسلم، وخطب وأخرب حبرمة مكة، مث قال: )فمن ق
تل له قتيل فال يقتل النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يدى، فإن أراد الثانية فخذوا على يديه( ، فإذا ق

إال القاتل، أو أيخذ الدية إذا مل يعف مطلقًا، فإذا قال: أريد ما حنن عليه يف اجلاهلية إذ بعض القبائل 
داً منهم، بل يقتلون أكثر من واحد، وكم قتل املهلهل اليت هلا عز ومكانة ال يقتلون ابملقتول واح

رسل بعض بين بكر ابناً له إىل املهلهل وقال: اقتله أبخيه كليب حىت كاد أن يفين بكر بن وائل، وملا أ
 وتنتهي هذه احلرب قام وقتله وقال: هذا بشسع نعل كليب.

ه وأنشأ قصيدة طويلة، وهي يعين أنه ليس فداء لـ كليب، وإمنا هو بشسع نعل كليب، فغضب أبو 
بط النعامة مين لقحت اليت يقول فيها: قراب مربط النعامة مين إن قتل الرجال ابلشسع غايل قراب مر 

حرب وائل عن عيايل يقول فيها: )قراب مربط النعامة مين( يف مخسَّي بيتًا، ومحيت احلرب بينهم حىت 
تمعون يف وائل، فبكر هو ابن وائل وتغلب أيضاً أهنكت كالً من القبيلتَّي بكر وتغلب، والواقع أهنم جي
الم وقرر أنه ال يقتل إال واحد، فالنفس ابلنفس ابن وائل، فقتل خلقاً كثرياً يف أخيه كليب، فجاء اإلس

َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنن النـنْفَس اِبلنـنْفِس{ ]املائدة: [ ، وكذلك يف احلديث: )ال حيل 45يف هذه اآلية: }وََكتَـبـْ
م امرئ مسلم إال إبحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس ابلنفس( أي: ال زايدة، فال يقتل اثنان يف د

ال يقتل غري القاتل ولو كان القاتل، وضيعاً فال يقولون: نقتل به شريفًا، قتيلنا من األشراف واحد، و 
 فال نقتل إال من له مكانة.

هذا، )ال فضل لعريب على عجمي إال ابلتقوى( فاهلل تعاىل جعلهم على حد سواء ال فضل هلذا على 
 هكذا جاء احلديث.

أخرب صلى هللا عليه وسلم أبنه: )ال حيل دم امرئ مسلم إال فالنفس ابلنفس، فال يقتل إال من قتله، ف
إبحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس ابلنفس، والتارك لدينه( يعين: املرتد؛ لقوله: )من بدل دينه 

ك لدينه املفارق للجماعة( ، فأما بقية املسلمَّي فال جيوز استحالل دم امرئ مسلم بغري فاقتلوه( )التار 
 )ال حيل إراقة قدر حمجمة دم إال حبقه( . حق، ففي احلديث:

ذكروا أن القصاص واجب عند اليهود، والعفو إىل دية أو حنوه واجب عند النصارى، وجاء يف هذه 
ن شاء قتل، وإن شاء عفا مطلقًا، وإن شاء عفا إىل الدية؛ الشريعة أنه ليس بواجب ولكن خمري، إ

[ يعين: عفي له إىل الدية: }فَاتِّبَاٌع 178يِه َشْيٌء{ ]البقرة:لقوله تعاىل: }َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأخِ 
 [ والعفو مطلقاً أفضل كما سيأيت.178اِبْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَْيِه إبِِْحَساٍن{ ]البقرة:

أن هذا القصاص يتعلق ابالعتداء الذي هو يف النفس أو فيما دون النفس، وجاء اإلسالم واحلاصل 



دول اليت حتكم ابلقوانَّي أبطلت هذا احلكم، يقول قائلهم: إذا قتل منا واحد نقص بشرعيته، مث إن ال
قتل،  شعبنا، فكيف نقتل الثاين فإنه ينقص شعبنا أكثر؟! ولكن ما علموا أن ترك قتله سبب لكثرة ال

كان العرب يقولون: )القتل أنفى للقتل( أي: قتل القاتل أقل لوقوع القتل، فجاء يف القرآن قوله 
[ ، فالقصاص سبب 179اىل: }َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحيَاٌة اَي ُأْويل األَْلَباِب َلَعلنُكْم تـَتـنُقوَن{ ]البقرة:تع

يه التفكري ويقول: إذا قتلته قتلت، فما فائديت من للحياة كيف؟ الذي يريد أن يقتل أو يهم ابلقتل أيت
شفيت غيظي يف هذه اللحظة فسوف يقتلونين غداً  هذا القتل كوين أين أقتله؟ هذا ال يفيدين، ولو أين

 أو بعد غد.
فيقلع ويرتك القتل، فيكون خوفه من القتل سبب تركه للقتل، فهذا معىن: }َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحيَاةٌ 

 ل للقتل.[ ، وقول العرب: )القتل أنفى للقتل( يعين: أق179ْويل اأَلْلبَاِب َلَعلنُكْم تـَتـنُقوَن{ ]البقرة:اَي أُ 
فالدول اليت ال حتكم هبذا القصاص يكثر فيها القتل، يقتل إنسان واحداً وعدداً ويقول: ال ضرر 

 بيلي.علي، سوف يدخلونين يف السجن مدة طويلة أو قصرية مث بعد ذلك خيلى س
فيقدم على القتل، وكثر القتل يف كثري من الدول، وصار قتل الرجل كأنه قتل نعجة، ال حيصل عليه 

بعات، مع ما ورد من اإلمث الكبري يف قتل مسلم بغري حق، أو قتل أية نفس عدوااًن، بذلك نعرف أن ت
 ري واملصلحة.الشريعة ما جاءت إال ابألحكام الشرعية اليت تناسب املقام، واليت فيها اخل
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 أقسام القتل
 وخطأ[ يعين: ثالثة أقسام.يقول: ]القتل عمد، وشبه عمد، 

العلماء إىل أنه قسمان؛ ألن هللا تعاىل ما ذكر إال قسمَّي يف سورة النساء: }َوَما َكاَن وذهب بعض 
َأْهِلِه{  لنَمٌة ِإىَل ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالن َخطَأً َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمناً َخطَأً فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمسَ 

داً َفَجَزاُؤُه َجَهننُم َخاِلداً ِفيَها{  [ ، مث قال يف92]النساء: اآلية اليت بعدها: }َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِّ
[ مل يذكر إال قتل خطأ وقتل عمد، فال يكون هناك شبه عمد، لكن جاء دليله من 93]النساء:

لعصا فيه الدية  إن القتل شبه العمد قتيل السوط واالسنة، ورد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )أال
مغلظة( ، فجعله ال قصاص فيه، ولكن تغلظ فيه الدية، وأثبت أنه قسيم للعمد واخلطأ، وأنه واسطة 
بينهما، فال يلحق ابلعمد فيكون فيه القصاص، وال يلحق ابخلطأ الذي يكون فيه الدية املخففة، بل 

 يكون فيه الدية املغلظة.



 خيتص القود به، والقود هو القصاص، أي: قتل القاتل.بعد ذلك العمد، وأن العمد هو الذي  وذكر
وملاذا مسي قودًا؟ ألنه يقاد إىل املقتل، يربطون يف رقبته حبالً مث يقودونه إىل املكان الذي يقتل فيه إذا 

 استعصى، فسموه قودًا، مث أطلقوا الفعل عليه فقالوا: استقاد فالن من فالن.
 راح ويف األطراف، ومسو اجلميع قوداً )أقدين( أي: اقتص يل.حىت أطلقوه أيضاً على القصاص يف اجل

 فيختص القود به.
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 قتل العمد
اً معصوماً فقتله مبا يغلب على الظن موته به كجرحه مبا له نفوذ يف تعريفه: ]أن يقصد من يعلمه آدمي

 البدن، وضربه حبجر كبري[ .
يوان كصيد مثالً أو هدف أو حنو ذلك ورماه ألجل أن أواًل: أن يتحقق كونه آدميًا، أما إذا ظن أنه ح

 جيرب إصابته ومل يتعمد فهذا خطأ، إذا قتله هبذه الصفة فإنه قتل خطأ.
أن يعرف أنه معصوم، فإذا ظنه حربياً كيهودي أو شيوعي مباح دمه ففي هذه احلال إذا رماه  اثنيًا:

أنه من احملاربَّي الذين حياربوننا ويقتلون  وقتله فال قصاص، يقول: ما ظننت أنه مسلم معصوم، ظننته
 املسلمَّي فرميته ألريح الناس من شره.

لدم واملال، فمثل هذا ال قصاص فيه، ولكن يسمى وتبَّي بعد ذلك أنه من املسلمَّي، وأنه معصوم ا
 قتل خطأ، فعليه الدية والكفارة.

ف ما إذا ضربه بيده، أو ضربه وإذا ضربه مبا يغلب على الظن أنه ميوت به فإنه يسمى عمدًا، خبال
بعصا خفيفة، أو رماه حبجر صغري ما تعمد قتله، فهذا يسمى قتل شبه العمد ال قصاص فيه، أما إذا  

يغلب على الظن أنه ميوت به كما لو رماه ابلرصاص فهذا يعلم عادة أنه ميوت به، وكذلك إذا  كان
ن، فهذا يعلم أنه ميوت به، أو رماه شدخ رأسه حبجر، كاليهودي الذي رض رأس جارية بَّي حجري

 بذلك احلجر الكبري فضربه على خده أو حنو ذلك، أو ضربه يف بطنه فقّطع أمعاءه، وكذلك لو طعنه
حبربة أو بسكَّي يف بطنه، أو طعنه على قلبه أو على كبده ونفذت السكَّي أو السيف أو شيء له 

قد يصل إىل القلب أو إىل الكبد أو إىل  نفوذ، أي: دخول يف البدن، حىت ولو طعنه مبخيط؛ ألنه
 األمعاء أو حنو ذلك، فيصعب عالجه.

ال يستطيع أن خيرج، أو ألقاه يف انر تشتعل،  وكذلك أيضاً لو ألقاه يف حبر أو يف بئر وهو يعرف أنه



ىل ويعلم أنه ال يستطيع أن يتخلص وأهنا حترقه، أو خنقه، أي: كتم نفسه إ -مثالً -ألقاه فيها مكتوفاً 
أن مات ابلكتم، أو عمل له عمالً شيطانياً كسحر أو حنوه، أو جعل مساً يف طعامه يقصد بذلك قتله، 

 له بسبب يقتل غالباً مثل هذه األسباب اعترب متعمداً.واألنواع كثرية، إذا تعمد قت
 وحل قتله قصاصًا، هذا هو القتل العمد.
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 قتل شبه العمد
ناية ال تقتل غالباً ومل جيرحه هبا، كأن يضربه بسوط أو بعصا صغرية ال ج تعريف شبه العمد: أن يقصد

 يقتل مثلها.
جاء يف قصة اهلذليتَّي أن امرأتَّي كانتا حتت رجل من هذيل، مث إن إحدامها رمت األخرى حبجر، ويف 

عبٍد أو  ةٍ رواية: بعمود فسطاط، فقتلتها وما يف بطنها، فقرر النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلنَّي بغر 
أمة، وقرر بدية املقتولة على عاقلة القاتلة، وورثها زوجها وولدها، ويف القصة أن والد القاتلة قال: 
)كيف ندي من ال أكل وال شرب وال استهل، فمثل ذلك يطل( ، فاحلاصل أن هذه املرأة ضربتها 

أهنا متوت، ويف ت بعمود فسطاط، أي: عمود صغري يرفع به طرف اخليمة، مث ملا رمت هذه ما ظن
بعض الرواايت أهنا رمتها حبجر، ولعلها رمتها مرة حبجر صغري فأخطأها، أو ضرب مثالً غري مقتل، 

 فاحلاصل أن هذا اعترب قتل خطأ.
وشبه العمد الذي ال قصاص فيه تعريفه: أن يتعمد الضرب وال يريد القتل، يتعمد ضربه أي: يتعمد 

 أن يضربه مبا ال يقتل غالباً.
الضرب وال يريد القتل، وليس له نية يف أن يقتله، ولكن وقع أنه مات هبذه الضربة، سواءٌ  مديتع

مات ابحلال أو مات بعد حَّي، فمثالً ضربه بعصا، والعصا ال تقتل غالبًا، ولكن تسمم أثرها وأتثر به 
 فمات ذلك املظلوم، فهذا كله شبه عمد.

احلجر صغريًا، وملا شق جلده خرج منه دم وأتثر ن أما إذا جرح كأن ضربه حبجر فشق جلده ولو كا
 مثالً وتسمم اجلرح ومات بسببه فهذا عمد.
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 قتل اخلطأ
له، كأن يرمي صيداً وحنوه فيصيب آدميًا، ويدخل فيه التسبب، فإذا أما اخلطأ فهو أن يفعل ما له فع

إذا مل جيعل عليها حاجزاً مينع حفر حفرة يف الطريق وسقط فيها إنسان ومات فإنه متسبب، فاحلافر 
أن يسقط فيها فجاء إنسان غافل أو ضرير فسقط فيها، وكذلك لو ضيق الطريق حبجارة أخذت 

ان فاصطدم به، سواٌء أكان ميشي أم يقود سيارة ومل يعلم هذا املكان، ومل جزءاً من الطريق فجاء إنس
، وهكذا لو ربط دابة بطريق، أو أوقف يعلم هبذه احلجارة اعترب الواضع متسببًا، فيكون قتل خطأ

سيارة بطريق ضيق فجاء من اصطدم فيها، وكذلك لو أخذ جزءاً من الطريق، كالذين جيعلون عتبات 
ريق أتخذ من الطريق مرتاً مثالً أو حنوه، من اصطدم فيها اعترب أهل ذلك املكان مدخلهم يف الط

 متسببَّي، فيكون ذلك قتل خطأ.
وضع مساً لكلب أو لسبع فأكله إنسان مل يعلم به، فهذا الذي وضعه يعترب  وهكذا لو أن إنساانً 

 أو كبرياً. متسببًا؛ ألن عليه أن حيفظه، وال يدعه يف متناول أحد من الناس صغرياً 
وهكذا أيضاً خطأ األطباء، فالطبيب الذي ليس حاذقاً يف الطب إذا أجرى عملية ومات ذلك الذي 

ليه الدية، وهكذا الذي يعطي دواًء وهو ليس من أهل املعرفة، أعطى إنساانً أجرى له اعترب متسبباً فع
يضاً متسببًا، وورد يف بعض دواء، وكان ذلك الدواء ال يناسبه، فأكله فتضرر ومات بسببه، اعترب أ

األحاديث: )من تطبب وال يعلم منه طب فهو ضامن( ، وذلك ألنه جترأ والناس أحسنوا به الظن، 
 وقال: أان أعاجل.وجلس للناس 

 فجاؤوا إليه وقالوا: حنن بنا مرض كذا وكذا.
سبب يف املوت، فإذا أعطاه دواء وهو ليس مناسباً له فهو ليس من أهل املعرفة، فصدق عليه أنه مت

 وأمثلة اخلطأ كثرية تقاس على مثل هذا.
ناً وجاء إىل إنسان ومن اخلطأ أيضاً عمد الصيب أو اجملنون، الصيب الذي دون التمييز لو أخذ سكي

انئم وطعنه فال قصاص عليه، ولكن الدية على العاقلة األقارب، وذلك ألنه مل يكن متسبباً عن عقل، 
واصطدم إبنسان اعترب أيضاً خطأ، والدية على عاقلته، ونعرف أيضاً أن  وكذلك أيضاً لو قاد سيارة

يصطدم إبنسان أو يصطدم بسيارة  أخطاء السيارات كلها تعترب من اخلطأ، فالذي يقود سيارته مث
 أخرى، أو حيدث منه انقالب فكل هذا من اخلطأ ال من العمد.

اء، فهذا اجملنون لو أنه قتل إنساانً فال قصاص واجملنون الذي ليس معه عاقل حيبسه ومينعه عن االعتد
نعوه من عليه؛ ألنه ليس معه عاقل، ومعلوم أن أولياءه عليهم أن حيفظوه وأيخذوا على يده ومي
 االعتداء حىت ال يتعدى على مسلم؛ ألنه ليس معه معرفة آباثر هذه األمور وعواقبها.
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 قتل اجلماعة بواحد
 [ .يقول: ]ويقتل عدد بواحد

إذا اجتمع عدد وتساعدوا على قتل واحد فإن القصاص عليهم مجيعًا، فإذا كانوا كلهم عزموا واتفقوا 
واحد منهم يصلح أن يكون قاتالً فإهنم يقتلون كلهم، فلو اجتمع أربعة على قتله، أو كان فعل كل 

 على قتل إنسان، فأحدهم قال: أان أمسك يديه.
 واآلخر قال: أان أمسك رجليه.

 آلخر قال: أان أمسك أذنيه.وا
 واآلخر خنقه مثالً أو برك على صدره، أو طعنه، وكانوا أربعة يُقتلون إذا اتفقوا على قتله.

ة أن غالماً كان عند امرأة كأنه ابن زوجها، مث إن زوجها غاب، واتفقت مع مخسة أو سبعة وردت قص
أن يدل  -ولد زوجها-ى من هذا الولد على أن أيتوها لفعل الفاحشة، فلما جاؤوا إليها قالوا: خنش

 علينا.
من يدهلا  فاتفقوا على غمه إىل أن مات، مث ألقوه يف بئر، وملا فقدته أخذت تبكي وتنادي وتدعو

عليه، مث بعد ذلك وجد الذابب خيرج من تلك البئر، فأخرج وإذا فيه أثر الغم والقتل، فاهتم واحد 
المة، فدل على الباقَّي فاعرتفوا، فأمر عمر رضي هللا عنه من هؤالء فقبض عليه، وكأنه رؤيت عليه ع

كلهم لقتلتهم به( سبعة قتلوا   أبن يقتلوا كلهم، واشتهر عنه أنه قال: )لو متاأل على قتله أهل صنعاء
بواحد، والقصة يف مصنف عبد الرزاق، ويذكر الفقهاء يف كتبهم قول عمر: )لو متاأل على قتله أهل 

 به( .صنعاء كلهم لقتلتهم 
وسبب ذلك أهنم تساعدوا على قتله، وكل منهم مريد قتله، ولو أسقطنا القتل عنهم لتجرأ كثري من 

قتل أحداً تساعد مع آخر وقال: هلم فلنقتله االثنان حىت ال يكون علينا الناس، فإذا أراد أحد أن ي
 قصاص، هلم فلنجتمع ثالثة أو أربعة حىت ال يكون علينا قصاص.

سلمَّي، وهتدر كثري من دماء املسلمَّي، فال جرم أن يقتل العدد ابلواحد إذا كان كل فتبطل حقوق امل
ح أن يكون قتالً ويصدق عليه أنه قتله، فيقتلون به ولو  منهم عازماً على قتله، أو فعل به فعالً يصل

[ ، }احْلُرُّ اِبحْلُرِّ 45:كانوا كثريًا، ولو قيل: ال يقتل إال واحد لقوله تعاىل: }النـنْفَس اِبلنـنْفِس{ ]املائدة
تله! وهذا [ فحينئٍذ نقتل واحداً ونرتك ثالثة أو سبعة، مع أن كلهم ق178َواْلَعْبُد اِبْلَعْبِد{ ]البقرة:

 الواحد الذي قتلناه مشرتك مع غريه، فلذلك يتحتم قتل اجلميع ولو كثروا.



هلم إال دية واحدة؛ ألن القتيل واحد  أما إذا عفا األولياء عنهم ففي هذه احلال إذا طلبوا الدية ليس
الثة ونصفح فال تتعدد الدية، لكن جيوز هلم أن يقتلوا بعضهم ويرتكوا بعضهم، فلو قالوا: نقتل منهم ث

عن ثالثة أو عن أربعة جاز ذلك، أو قالوا: هذا سوف نقتله، وهذا يشرتي نفسه وينقذها مبائة ألف، 
 فيجوز أن يقتلوا واحداً دون اآلخر.أو أبلف ألف، أو أبلفي ألف جيوز ذلك، 
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 مسألة اإلكراه على قتل الغري
كره عليه ففعل فعلى الكل القود أو الدية[ هذا أكره مكلفاً على قتل معَّي أو على أن ي يقول: ]ومن

 إذا كان قادرًا، إذا قال: اقتل زيداً وإال قتلتك.
 فهذا الذي قال: )اقتل( عنده قدرة ومتكن، يقول زيد: أان مظلوم.

 فيقول هذا: أان مكره على قتلك، إن مل أقتلك قتلوين.
يس لك ذلك، ففي هذه احلال القاتل تعرف أنه مظلوم ألجل أن حتيي نفسك؟! ل فكيف تقتل إنساانً 

املباشر واآلمر الذي أكره كالمها قاتالن، فعليهما القود، وإذا طلبت الدية فعليهما دية واحدة 
 يقتسماهنا بينهما.

 كذلك لو قال: مر فالانً يقتل زيدًا، وإن مل أتمره فإين سوف أقتلك.
ل، واملأمور الثاين، واآلمر سلطان أو أمري أو ثالثة: هذا الظامل، وهذا املأمور األو  فيكون عندان اآلن

قوي عنده قوة يعرف املأمورون أنه إذا مل يقتلوه قتلوا، ففي هذه احلال يقتل اجلميع، يقتل اآلمر 
 ه مظلوم.األول واآلمر الثاين واملأمور؛ ألن كالً منهم فدى نفسه، قال: أفدي نفسي ولو كنت أعلم أن

تله قتله غريي، مث قتلت أان، فزيد هذا املظلوم ال بد أنه سوف يقتل، وقد يقول قائل: إين إذا مل أق
وقد أمروين أان وإذا مل أمتثل قتلت، وإذا مل أقتله قتلوه فأرسلوا من يقتله، فكونه ال يقتل إال واحد 

 وهو زيد أوىل من أن يقتلونين ويقتلونه مرة أخرى.
 قتل مث يقتل زيد، فال جنمع بَّي قتلَّي.عذراً لبعض الناس أنه يقول: إين سوف أ هذا قد يكون

واجلواب أن نقول: ليس لك أن تقدم على قتله وأنت تعرف أنه مظلوم، إذا أقدمت عليه فإنك 
قاتل، بل عليك أن تتنصل، ولو قُِتلت فإنك مظلوم أيضاً وتكون شهيدًا، وكذا إذا مل تقتل ولكن 

مل، أو شردت ونفيت، فتحتسب لب مالك، أو أدخلت السجن، أو فصلت من عتضررت، أبن س
 ذلك وال تقدم على قتل مسلم وأنت تعرف أنه مظلوم وال قصاص عليه وال سبب.



 يقول: ]وإن أمر به غري مكلف أو من جيهل حترميه، أو سلطان ظلماً من جهل ظلمه فيه لزم اآلمر[ .
و أمر اجملنون وأعطاه ف أن يقتل، أمر صبياً وأعطاه سالحًا، أإذا كان اإلنسان العاقل أمر غري مكل

سالحاً وقال: اقتل هذا اإلنسان فالقصاص على اآلمر؛ ألن هذا غري مكلف، مرفوع عنه القلم،  
كذلك إذا كان املأمور جاهالً ابحلكم ال يدري هل القتل حرام أو حالل، أو ال يدري هل هذا 

ستحق القتل، فهو يقول: ظن أن هذا اآلمر ال أيمر إال بقتل من ياملقتول مستحق أو غري مستحق، وي
أمرين فالن وهو رئيس، وما أظنه يكون ظاملًا، أعتقد أنه ال أيمر إال حبق، فامتثلت أمره اعتماداً على 
أنه رئيس وأنه ذو سلطة وأنه مأمون، فمكنين وأمرين بقتله، وأان أجهل أن هذا معصوم، وال أدري أن 

 قتله حمرم.
الً ظلمه، فاملأمور يقول: ما كنت أظن أن هذا السلطان ظامل، وهكذا إذا كان السلطان ظاملاً أمر جاه

أظن أنه عادل، فإذا كان عادالً فال أيمر إال مبا هو جائز، فالقصاص يف هذه احلال على اآلمر؛ ألن 
سلم معذور جبهله، غري املكلف مرفوع عنه القلم، والذي جيهل حترمي القتل أو حترمي قتل هذا امل

 أمر من ال يدري أنه ظامل فإنه معذور. والسلطان الظامل إذا
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 [76شرح أخصر املختصرات ]
الشريعة، وفيه فوائد ومصاحل عديدة، فقد قال هللا: )َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحيَاٌة اَي القصاص من حماسن 

 كيفيته.ُأْويل اأَلْلَباِب َلَعلنُكْم تـَتـنُقوَن( ، وقد ذكر الفقهاء شروطه وشروط استيفائه و 
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 شروط القصاص
وللقصاص أربعة شروٍط: تكليف قاتٍل، وعصمة مقتوٍل، ومكافأته قال املصنف رمحه هللا: ]فصل: 

 لقاتٍل بديٍن وحّريٍّة، وعدم الوالدة.
 والستيفائه ثالثٌة: تكليف مستحقٍّ له، واّتفاقهم عليه، وأن يؤمن يف استيفائه تعّديه إىل غري جاٍن.

 م غائٍب وبلوٍغ وإفاقٍة.وحيبس لقدو 
 به، وآبلة ماضيٍة، ويف الّنفس بضرب العنق بسيٍف[ .وجيب استيفاؤه حبضرة سلطاٍن أو انئ



ذكر املصنف شروط القصاص، أي: القصاص يف النفس، وكذلك القصاص فيما دون النفس، وهذه 
 الشروط هي: الشرط األول: تكليف القاتل.

 الشرط الثاين: عصمة املقتول.
 الثالث: املكافأة، مكافأته لقاتل ديناً وحرية. الشرط

 ع: عدم الوالدة، هذه شروط وجوب القصاص.الشرط الراب
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 التكليف
 ، كما تقدم أن اجملنون والصيب ال يقتص منهما لفقد التكليف.إذا كان القاتل غري مكلف فال قصاص

 واملكلف هو احلر البالغ العاقل.
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 عصمة املقتول
ول معصومًا، فإذا كان املقتول حربياً فال قصاص، وذلك ألن احلريب مباح شرط الثاين: أن يكون املقتال

الدم، وهكذا أيضاً لو قتل قاتاًل، فلو أن زيداً قتل من هذه القبيلة رجاًل، وقبل أن يرتافعوا جاء رجل 
، ويف احلديث: )النفس من نفس القبيلة وقتل زيداً فزيد هذا ليس مبعصوم، وذلك ألنه يعترب قاتالً 

 لنفس( ، وهكذا أيضاً لو كان زانياً حمصناً وجاء إنسان وقتله، وقال: قتلته ألنه زىن.اب
 وكان اعرتف أبنه زىن وهو حمصن، فهذا ليس مبعصوم فال يقتل قاتله.
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 املكافأة
دين، فإذا مل يكوان متساويَّي الشرط الثالث: املكافأة، أي: املساواة بَّي القاتل واملقتول يف احلرية وال

وال متكافئَّي فال قصاص، مثال عدم املكافأة يف الدين: الذمي الذي ليس مبسلم، ثبت يف احلديث 



فر معاهداً دخل بالد قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال يقتل مسلم بكافر( حىت ولو كان ذلك الكا
ويدفع اجلزية، فال قصاص بقتله لعدم  املسلمَّي بعهد، وحىت لو كان ذلك الكافر من أهل الذمة

املساواة يف الدين، فهو ليس كفؤاً للمسلم، ولكن فيه الدية، والدليل قوله تعاىل: )َوِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم 
نَـُهْم ِميثَاٌق( يعين: معاهدين  َنُكْم َوبـَيـْ  [ .92]النساء:}َفِدَيٌة ُمَسلنَمةٌ ِإىَل َأْهِلِه َوحَتْرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة{ بـَيـْ

وهكذا املكافأة ابحلرية، فإذا كان القاتل حراً واملقتول عبداً فال قصاص؛ ألن العبد تدفع قيمته، 
ولياء أحرارًا، فيطالب سيده بقيمته، ويدفع مثنه، وال شك أنه يرتتب على قتله إمث؛ ألنه قد يكون له أ

هذا القاتل فجعهم بولدهم، فيقول والده: فقد يكون أبوه حراً أو أمه، أو له إخوة أو أوالد أحرار، و 
 هذا قتل ولدي.

 وتقول أمه: إنه قتل ولدي، وهذا يقول: إنه قتل أيب.
 وهذا يقول: إنه قتل أخي.

ى أن ينفق عليكم، وال أن ينفعكم، لكن يقال هلم: إنكم مل تفقدوا شيئًا؛ ألنه ليس حبر، فال يقدر عل
 سيد.إمنا الذي فقده هو سيده، فتدفع قيمته لل
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 عدم الوالدة
رد أنه صلى هللا عليه وسلم قال: )ال يقتل والد بولده( ، وذلك ألن الشرط الرابع: عدم الوالدة، و 

الولد فرع للوالد، فال يقتص منه ولو كان القتل عمدًا، ولكن عليه الدية مغلظة، وقد وقع يف عهد 
كانت له أمة مملوكة فتسراها، فولدت له عمر رضي هللا عنه قصة رجل من بين مدجل امسه قتادة،  

الولدان مع أبيهما وظهرت فيهم الشهامة، فصارا يرعيان الغنم ألبيهما وحيفظاهنا، ولدين، فنشأ هذان 
 وقتادة هذا كانت له امرأة، فكانت تكره تلك األمة، فتقول له: أرسلها ترعى الغنم.

 ، بل نقوم ابلرعاية كما هي ونكفي أمنا.فيقول أوالدها: ال نسمح ألمنا أن ترعى وحنن موجودان
والد منعوا أمهم، والزوجة تلزم زوجها أن يرسلها ترعى ليكون ذلك إذالالً هلا، فتحري األب، فاأل

 فغضب على ولديه لقوهلما: ال تذهب أمنا.
 وحنن نقوم ابلرعي مقامها، فقتل واحداً منهما، وملا قتله وصل األمر إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا

قتل بولده لقتلتك، ولكن ادفع مائة من اإلبل عنه، فجاء إليه وهو يف برية، وقال: لوال أن الوالد ال ي



 ألخيه ألنه حر.
 فلم يقتله، وذلك ألنه أبوه، فدل على أن الوالد ال يقتل بولده.

(76/6) 

 

 شروط استيفاء القصاص
ص( ، وهي: الشرط األول: تكليف ، يبوبون عليها بـ )ابب استيفاء القصاشروط االستيفاء ثالثة

 املستحق.
 الشرط الثاين: اتفاقهم.

 الشرط الثالث: أن يؤمن يف استيفائه تعديه إىل غري جان.
 هذه شروطه.

والتكليف هو البلوغ والعقل، فإذا كان للميت املقتول ورثة قاصرون فال يستوىف القصاص حىت 
يطلبون الدية إذا كلفوا، فال يقتص من القاتل حىت حىت يبلغوا ويعقلوا، وذلك أهنم رمبا  يكلفوا، أي:

 يكون الورثة مكلفَّي، واملستحقون له أوالد املقتول أو ورثته.
 الشرط الثاين: أن يتفقوا على طلب القصاص.

دية إحدى فلو كان أوالده عشرة وله زوجتان مثاًل، فطلبت إحدى الزوجتَّي الدية، أو طلبت ال
شيئاً يسرياً فإنه ال قصاص؛ ألن القصاص ال يتجزأ، بل يدفع القاتل  البنات مع أهنا ال تستحق إال

قتيل له أوالد بلغوا، وله أبوان، وله  -مثالً -الدية، ويف هذه األزمنة حيدث الصلح على الدم، فهناك 
وا: ال فائدة لك يف القصاص، زوجة أجنبية ليست من القبيلة، فأهل القاتل ذهبوا إىل الزوجة وقال

ية حىت يسقط القصاص، وحنن نعطيك مائة ألف أو مائة ومخسَّي ألفًا، مع أن نصيبها من اطليب الد
الدية إمنا هو مخسة آالف أو حنوها، فلما طلبت الدية سقط القصاص، مع أن أوالد امليت وأبويه 

عشرين فليس للبقية خمالفته، فيلزمون يريدون القصاص، فإذا طلب الدية واحد من الورثة ولو كانوا 
 خذ الدية ولو كانت الدية قليلة.أب

 الشرط الثالث: أمن احليف.
أي: أمن التعدي يف استيفائه، مثاله: إذا كان القاتل امرأة حاماًل، فهل تقتل وهي حامل؟ احلمل ليس 

إىل غري اجلاين،  له ذنب، فيجب أن يرتكوها إىل أن تضع، وبعد ذلك تقتل؛ حىت ال يتعدى القصاص



  ظلمًا.وذلك ألن تعديه يعترب
 مث يقام عليها احلد. -مثالً -وإذا ولدت ومل يوجد لولدها من حيضنه فإهنا ترتك إىل أن تفطمه 
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 احلكم إذا كان للمقتول ولد مل يبلغ احللم
قد يكون للقتيل طفل رضيع ابن سنة أو نصف سنة، فإذا رفع األمر إىل احملاكم قالوا: ال قصاص 

 يطلب الدية. حىت يبلغ هذا الطفل، فرمبا
فيتوقف القصاص، مث يف هذه احلال ماذا يفعل هبذا القاتل؟ يسجن حىت يبلغ الصغري، أو يقدم 

أنه إذا كان الطفل له نصف سنة فسوف حيبس الغائب، أو يفيق اجملنون، ولو طالت املدة، ومعلوم 
دى على مسلم، هذا القاتل مخس عشر سنة إال أشهرًا، وال شك أن حبسه إهانة له، وذلك ألنه تع

 فيحبس وال ميكن من اخلروج.
وأجاز بعض العلماء إخراجه بكفيل، ولكن الكفالة ال تكون إال ابحلقوق املالية ال يف احلقوق البدنية، 

د يهرب وال يدرى أين هو، فإذا بلغ الصغري أحضر الكفيل، فهل نقتلك اي كفيل؟ أنت وذلك ألنه ق
قاتل وإال قتلناك؟ ال جيوز أن يقتل الكفيل وهو ليس املعتدي، لست القاتل، فال يقال: أحضر إلينا ال

، فلذلك ال جتوز الكفالة إال ملن عليه حق مايل، كمن عليه دين وأخرج ابلكفالة وهرب ذلك املدين
 فإنه حيضر الكفيل ويغرم الدين، فأما كفالة من عليه حق بدين فال جيوز.

األولياء غائباً يسجن إىل أن حيضر ذلك الغائب ولو  إذاً يبقى هذا القاتل يف السجن، وإن كان أحد
طالت املدة، فإن كان ولد املقتول صغرياً يسجن إىل أن يبلغ الصغري، وإن كان جمنوانً يسجن إىل أن 

ذلك اجملنون، إال إذا قرر األطباء أنه ال شفاء له، وأنه يغلب على الظن أن يبقى على جنونه،  يفيق
الدية نظراً حلق هذا اجملنون، لكن إذا قال أحد إخوته األصحاء: حنن نعطيه ففي هذه احلال يعدل إىل 

شرين ألفاً حنن نصيبه من الدية اليت ستؤخذ من هذا القاتل، فقد يكون نصيبه منها عشرة آالف أو ع
 نضمنها له، ونريد أن ننتقم من هذا القاتل، نريد أن نقتله، فال يبقى وحنن ننظر إليه فلهم ذلك.
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 حضور السلطان أو انئبه عند القصاص
اء يكون حبضرة السلطان أو انئبه، وميكن لويل القتيل أن يقتله هو، فيعطى سيفاً مثالً أو بندقاً االستيف

ويقال: هذا قاتل أبيك أو أخيك اقتله إذا كان حيسن ذلك، ولكن البد أن يكون السلطان كالقاضي 
 ال يستوىف على غري صفة مألوفة.أو وكيله حاضراً استيفاء القصاص حىت 
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 آلة القصاص وكيفيته
 يقول: ]وآبلة ماضية[ .

 القصاص يكون آبلة ماضية، أي: آلة حادة.
فإذا كانت سيفاً فيكون سيفاً حادًا، وإذا كان خنجراً يؤمر أبن يقطع رأسه ويكون أيضاً حاداً وإذا  

 كانت بندقاً لريميه يكون معروفاً ابإلصابة.
)ال ثر العلماء على أن القصاص ال يكون إال ابلسيف بضرب العنق، وقد ورد حديث يف السنن: وأك

 قود إال ابلسيف( أي: ال قصاص إال ابلسيف.
هكذا جاء احلديث، واحلديث فيه مقال، ولكن كأهنم يقولون: خنتار العمل به ولو كان ضعيفًا؛ ألنه 

ليه وسلم قال: )إذا قتلتم فأحسنوا القتلة( ، فيكون أرفق ابلقاتل، وألنه ورد أن النيب صلى هللا ع
 حبيث ال يتعذب، فال جيوز تعذيبه.القتل ابلشيء الذي يريح القاتل 

ولو قال الويل: إن هذا مثنل أبخي أو اببين فطعنه عشرين طعنة، فأان أريد أن أطعنه هنا وهنا وهنا 
يقول: )إذا قتلتم فأحسنوا القتلة( ،  حىت أشفي غيظي؛ ألنه طعن أخي أو ابين فهل ميكن؟ احلديث

ماء إىل أنه ميكن، وأنه يقتل مبثل ما قتل به، فال ميّكن من ذلك على املختار، وذهب بعض العل
واستدلوا آبايت من القرآن يف سورة البقرة: }َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه مِبِْثِل َما اْعَتَدى 

ُتْم فـََعاِقبُ 194َعَلْيُكْم{ ]البقرة: وا [ ، واملثلية تقتضي املساواة، ويف آخر سورة النحل: }َوِإْن َعاقـَبـْ
ُتْم ِبِه{ ]النحل: [ ، واملثلية تكون ابملساواة، ويف سورة الشورى: }َوَجَزاُء َسيَِّئٍة 126مبِْثِل َما ُعوِقبـْ

على أن من أراد أن يعاقب فله أن  [ ، وحنو ذلك من اآلايت، فإهنا دالة40َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها{ ]الشورى:
 فعل.أيخذ الثأر من ذلك املعتدي عليه وأن يفعل به كما 

ومن األدلة أيضاً قصة تلك اجلارية من األنصار اليت وجدت قد رض رأسها بَّي حجرين، وعثروا 
عليها وفيها رمق وبقية حياة، فسألوها: من فعل بك هذا؟ فالن فالن؟ حىت مسوا يهوداًي، فأشارت 



 برأسها أن: نعم.
لم أن يرض رأسه بَّي فأحضر ذلك اليهودي وضيق عليه فاعرتف، فأمر النيب صلى هللا عليه وس

حجرين، فوضع رأسه على حجر وشدخ ابحلجر الثاين كما قتل اجلارية، ويف هذا أيضاً دليل على أن 
 الذكر يقتل ابألنثى، فهذا دليل من يقول: إنه يقتل مبثل ما قتل به.

عن احلديث: )ال قود إال ابلسيف( أبنه ضعيف، وأما حديث: )إن هللا كتب اإلحسان على   وجييبون
كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة( فاملراد: إذا كان القتال قتاالً مباحًا، كقتال املشركَّي، وهلذا  

وا( أي: ال كان النيب صلى هللا عليه وسلم ينهى املسلمَّي عن التمثيل، ويقول: )ال تغدروا وال متثل
 متثلوا ابلقتلى.

عينه، وشرموا شدقه، وبقروا بطنه، وأخرجوا قلبه،  والتمثيل هو أهنم إذا قتلوا قتيالً قطعوا أنفه، وفقئوا
ميثلون به بعد أن يقتل، وال فائدة يف هذا التمثيل، فنهى عن التمثيل، فهذا معىن: )إذا قتلتم فأحسنوا 

 القتلة( .
تل مبثل ما قتل به اختلفوا إذا قتله بفعل حمرم، فكيف يقتل؟ فقيل: حيرص مث هؤالء الذين قالوا: يق

 ة.على املماثل
وممن قال ذلك واختاره ابن حزم صاحب )احمللى( ، فيقول مثاًل: لو قتله بفعل اللواط الذي هو حمرم، 

ي؟ مثل بعض الفسقة قد يغصب صبياً مث يلوط به فيموت حتته هبذا الفعل، فكيف يقتل هذا اللوط
هكذا قال،  اختار ابن حزم أنه يدخل يف دبره وتد أو خشبة حىت ميوت بذلك حرصاً على املماثلة،

قال: يسقى ماًء إىل أن ميتلئ بطنه  -واخلمر حمرم-وإذا قتله بسقيه مخراً فجرعه مخراً إىل أن مات 
 وتتشقق أمعاؤه، فيموت بذلك كما مات صاحبه ابخلمر.

العمل ابلقول األول الذي هو إحسان القتل؛ لعموم: )إذا قتلتم وهذه تقديرات، ولكن األوىل 
 فأحسنوا القتلة( .

  أعلم.وهللا
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 األسئلة
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 دية العبد
 
 

 السؤال
 ما هي دية العبد؟

 
 واباجل

 ديته قيمته، مبعىن أنه سلعة يباع ويشرتى، فتقدر قيمته وتدفع لسيده.
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 اراتم حوادث القتل ابلسيحك
 
 

 السؤال
 ما حكم القتل بسبب حوادث السيارات؟

 
 اجلواب

حوادث السيارات كلها تلحق ابخلطأ، ليس فيها قصاص، ولكن فيها الدية، فإذا حصل منه هتور 
وسرعة جنونية وخماطرات كالذين خياطرون أو يفحطون هؤالء ال شك أهنم متسببون، فتغلظ عليهم 

 شبه عمد.الدية، وكأنه 
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 حكم من قتل دفاعاً عن نفسه
 



 
 السؤال

ما احلكم يف الدفاع عن النفس، مثل الذي يقتل رجالً مسلماً ألنه اعتدى عليه وكان يريد إيذاءه، 
 فدافع عن نفسه فقتله؟ وماذا عليه؟

 
 اجلواب

سمى قتل الصائل الذي يصول هذا ال حرج عليه، وال قصاص عليه إذا قتله دفاعاً عن نفسه، وي
ان، وتقدم يف الغصب أن من صال على مال إنسان أو على حمارمه فله أن يدفعه ابليت هي على إنس
 أحسن.
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 حكم عدم التنازل عن القصاص إال أبموال طائلة جداً 
 
 

 السؤال
يف قبيلتنا أمر، وهو أن أولياء القتيل ال يتنازلون عن القصاص إال أبربعة أو مخسة ماليَّي رايل، فتقوم 

 ل حيق هلم املطالبة هبذه األموال الطائلة؟م جبمع املال من القبيلة، فهقراابهت
 

 اجلواب
حيق هلم ذلك؛ ألن أهل امليت مات ميتهم، فيستحقون قتل قاتله، وأهل القاتل يشرتون ولدهم، 

 فيقولون: نشرتيه.
 فإننا نستحق قتله. فيقولون: إن مل تدفعوا هذا قتلناه، فاختاروا إما أن تدفعوا أربعة ماليَّي أو نقتله،
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 من سقط من عمارة على سيارة فمات
 
 

 السؤال
 لو سقط رجل من عمارة على سيارة يف املواقف فهل على صاحب السيارة الدية؟

 
 اجلواب

افها يف األماكن املعتادة من غري تضييق، ذلك ألن هذا خاطر الصحيح أنه ليس عليه دية إذا كان إيق
العمارة، وقد ال تكون حمجاة، فخاطر بفعله هذا، وورد أنه صلى هللا  حيث صعد على سطح هذه

 عليه وسلم هنى أن ينام الرجل على سطح ليس عليه حجار، يعين: ليس على أطرافه حواجز.
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 حكم من له خزان ماء فسقط فيه طفل ومات
 
 

 السؤال
مليء ابملاء، فأتى أطفال من الشارع إىل  يقول: أحد اجلريان بىن بيته ومل جيعل له أبوااًب، وفيه خزان

 هذا البيت، فسقط طفل عمره مخس سنوات يف اخلزان فمات، فهل على صاحب البيت شيء؟
 

 اجلواب
بد أهنم نرى أن على صاحب اخلزان الدية حيث تركه مكشوفاً وترك األبواب مفتوحة، واألطفال ال

امسة ليس معه ما حيبسه، وال يدري أن هذا املاء خيرجون ويذهبون، والطفل الذي يف الرابعة أو يف اخل
 يقتل، فهذا صاحب اخلزان فرط فعليه الدية.
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 من قتل شخصَّي وطلب أولياء أحدمها الدية واآلخرون القصاص
 
 

 السؤال
لو أن شخصاً قتل رجلَّي، وأهل الرجل األول طلبوا الدية، وأهل الرجل الثاين طلبوا القصاص، فما 

 احلكم؟
 
 جلوابا

 جيوز ذلك، لكن القاتل واحدًا، فيقول: أان ليس عندي إال نفسي، فاقتلوين أو اعفوا عين.
 فإذا قال أولياء القتيل األول: حنن نعدل إىل الدية.

يد القصاص فقد يقول: من أين يل الدية إذا قتلت؟ ففي هذه احلال جيتمعون وقال اآلخرون: حنن نر 
 بطلب القصاص وتسقط الدية.

(76/18) 

 

 الشفاعة يف إسقاط القصاص
 
 

 السؤال
يقول: هل الشفاعة يف إسقاط القصاص مندوب إليها ويؤجر املسلم عليها؟ وهل يليق طلب الشفاعة 

 ألصحاب االعتداء على احملارم أو ترويج املخدارت قبل أن يصل األمر للقاضي؟
 

 اجلواب
مندوبة، فكثرياً ما نسمع أن هذا الرجل  نرى أنه إذا كان مظلوماً أو معتدى عليه فإن الشفاعة فيه

دخل يف بيت فالن ليفجر أبهله، مث إن صاحب البيت وجده فلم جيد بداً من أن يقتله؛ ألن هذا 
 الظامل معه سالح، فيقول صاحب البيت: لو مل أقتله لقتلين، فأان قتلته دفاعًا، وقتلته لكف اعتدائه.

 ود.ولكن القاضي ال يقبل منه، ويقول: هلم بشه



 فيقول: ما معي شهود.
 ولون: إنه خدعه وأدخله بيته وقتله لعداوة بينهما أو حنو ذلك.وأهل القتيل يق

فال يكون هناك بينات، ففي هذه احلال إذا عرف أن هذا القتيل من أهل الظلم، وأنه كثرياً ما يتسور 
 تل؛ ألنه قتله لكف شره.وكثرياً ما يدخل البيوت، وليس له دين حيجزه فتجوز الشفاعة يف ذلك القا

(76/19) 

 

 قتل من ال يصلي
 
 

 السؤال
 من قتل شخصاً ال يشهد الصالة مع اجلماعة هل عليه قصاص؟

 
 اجلواب

 للقاضي أن أيمر ابلقصاص، وذلك ألن أولياءه قد يقولون: أنه يصلي وحده.
 أو: إنه معذور يصلي يف البيت، أو يف مقر عمله، أو ما أشبه ذلك.

و قتلتموين، وثبت عند ف أنه ال يصلي أصاًل، وأنه دعي إىل الصالة فقال: ال أصلي ولأما إذا عر 
 أنه حيكم بكفره وبقتله. -واحلال هذه-القاضي أنه معاند يف ترك الصالة فنرى 

(76/20) 

 

 من أمره السلطان ابلقتل ظلماً 
 
 

 السؤال
 ه السلطان ابلقتل ظلمًا؟ملاذا يقتل املكره على القتل إن قتل وال يقتل الرجل الذي أمر 

 



 اجلواب
ذلك ألن هذا املكره كأنه فدى نفسه، وإذا فدى نفسه فإنه يقتل، وأما إذا كان السلطان ظاملاً وأنت 

 ال تدري أنه ظامل، وأمرك بقتل إنسان، ففي هذه احلال أنت معذور.

(76/21) 

 

 الفرق بَّي القتل حداً وقصاصاً وتعزيراً 
 
 

 السؤال
 القتل حدًا، والقتل قصاصًا، والقتل تعزيرًا، فما هو الفرق بينها؟ نسمع كثرياً عن

 
 اجلواب

، والقتل ردة مثل قتل الكافر الذي ارتد القتل حداً مثل رجم الزاين، فيعترب حداً من حدود هللا
حلديث: )من بدل دينه فاقتلوه( والقتل قصاصاً مثل قتل القاتل، والقتل تعزيراً خيتص ابحلاكم وويل 

 مر إذا رأى أن هذا كثري الفساد فقتله لكف شره تعزيرًا.األ

(76/22) 

 

 ضمان الطبيب يف قتله للمريض خطأ
 
 

 السؤال
جاء يف )الزاد( أن الطبيب إذا تعدت يده موضع العالج فإنه يضمن ولو كان خطأ، فهل إذا مات 

 د فعل الطبيب قتل خطأ؟املريض يف هذه احلالة يع
 

 اجلواب



ب ال جيوز له أن يتطبب إال وهو عامل، ولكن قد خيطئ ولو كان عارفاً ابلطب، وإذا يعد خطأ، والطبي
أخطأ أبن شدد يف اجلرح، أو أخطأ يف وصف الدواء أو ما أشبه ذلك فإنه متسبب، فيكون عليه 

 الدية وال قصاص.

(76/23) 

 

 قتل املسلم للكافر احلريب مع ترتب مفسدة
 
 

 السؤال
تل غريه من املسلمَّي، بل بقتل احلربيَّي يثأرون بقتل املسلم القاتل أو بق إذا قتل مسلم حربياً فإن

مجاعة من املسلمَّي عمومًا، وهذا ما حيصل يف هذه األايم، فما حكم هذا القتل املفضي إىل زايدة 
 املفسدة على إخوانه املسلمَّي؟

 
 اجلواب

ون، كما يف )فلسطَّي( و حيصل هذا يف بعض البالد اليت حتكمها دولة كافرة فيها سكان مسلم
كمها ويستويل عليها الكفار، فإذا قال ذلك املسلم: أان سوف أقتل هذا الكافر )سرالنكا( وغريها، حي

 ألنه كافر.
فأقدم على قتله وعلمت الدولة، فإهنا ال تقتصر على قتل واحد، فتقتل أهل البيت كلهم، ففي هذه 

 لمَّي فرجًا.احلال تدرأ هذه األمور إىل أن جيعل هللا للمس

(76/24) 

 

 أقسام الكفار
 
 

 السؤال



لمَّي هل يثبت له حكم املعاهد وينتفي إذا دخل احلريب بالد املسلمَّي بعقد دخول من ويل أمر املس
 عنه وصف احلريب؟

 
 اجلواب

يكون مستأمنًا؛ ألن الكفار أربعة أقسام: األول: احلريب الذي هو يف بالده حمارب، وهو حالل الدم 
 واملال.

 الثاين: املستأمن الذي هو حريب، ولكن دخل يف أمان، كما قال تعاىل: }َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكَّيَ 
 [ ، فال جيوز قتله.6اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه{ ]التوبة:

 الثالث: املعاهد الذي بَّي دولته وبَّي املسلمَّي عهد كسائر الدول اآلن، كأمريكا وفرنسا وحنوهم.
 الذي يدفع اجلزية. والرابع: الذمي

(76/25) 

 

 حكم من قتل رجالً اقتحم بيته
 
 

 السؤال
 دخل علي رجل يف بييت فقتلته هل علي إمث؟ إذا
 

 اجلواب
ال شك أنك مأمور أن تدفع عن نفسك ولو بقتله، ولكن إذا كنت ال تقدر عليه فاألوىل أن هترب 

 دده رجاء أنه يهرب.حىت ال تقتل به بعد ذلك، أو حترص على أن تنجي نفسك، أو هت

(76/26) 

 

 ق بَّي اجلهل ابحلكم واجلهل مبا يرتتب على احلكمالفر 
 



 
 السؤال

هل هناك فرق بَّي اجلهل ابحلكم واجلهل مبا يرتتب على احلكم، كما لو كان ال يعلم أن القتل حرام، 
 ولكنه لو علم أنه سيقتل مل يقدم على القتل؟

 
 اجلواب

 علمت أنين إذا قتلته قتلت.: أان أعلم أن القتل حرام، ولكن ما نرى أنه ال فرق، فكونه يقول
فإذا كنت تعلم أنه حرام فأقدمت على قتله فنقتلك قصاصاً ولو كنت ال تدري أن القاتل يقتل؛ 

 ألنك متعمد لقتله.

(76/27) 

 

 استئذان املرضع زوجها يف إرضاع غري ولده
 
 

 السؤال
طفالً بدون علم زوجها فإهنا زانية، وال يرتتب على هذا  ينتشر عند العامة القول أبن من أرضعت

 الرضاع أحكامه، فما رأيكم يف هذا؟ وهل جيب على الزوجة استئذان زوجها يف إرضاع وليد غريه؟
 
 جلوابا

ليس كذلك، فإذا رأت طفالً حباجة إىل أن ترضعه فال حاجة إىل أن تستأذن زوجها، سيما إذا كان 
 إهنا زانية.هناك ضرورة، وال يقال: 

 وال يقال: إن عليها االستئذان.

(76/28) 

 



 جواز قتل الكافر احلريب يف اجلهاد
 
 

 السؤال
احلريب ال قصاص على قاتله، ويف عصران هذا لو قتل أحد املسلمَّي كافراً فهل على قاتله قصاص، 

 وملاذا؟
 

 اجلواب
يقتلون الشيوعيَّي يف الشيشان  فيه أجر، فالذين ال شك أنه إذا قتل يف دار احلرب فال قصاص، بل

معلوم أهنم يقتلون حربيَّي، فال قصاص عليهم، وهلم أجر، وكذلك الذين يقاتلون يف كشمري ويقتلون 
اهلندوس، واهلندوس كفار وحربيون أيضًا، وهلم أجر يف قتلهم، فإذا كان هناك حرب قائمة بَّي 

ليه، والكفار يقتلون من قدروا عليه، وهللا قتلون من قدروا عاملسلمَّي والكفار فمعلوم أن املسلمَّي ي
ينصر من يشاء، فإذا جاء مسلمون من سائر بالد اهلند أو ابكستان ودخلوا يف حدود كشمري فلهم 

أن يقتلوا من رأوه من احملاربَّي الذين حياربون املسلمَّي، سواء من اهلندوس أو من البوذيَّي أو من 
 السيخ أو من غريهم.

(76/29) 

 

 تل قاتل قريبه بغري إذن احلاكمحكم من ق
 
 

 السؤال
لو أن أحد األولياء قتل القاتل أثناء فرتة االنتظار قبل القصاص خشية أن يتنازل أحد األولياء، فهل 

 يقتل هذا الويل أم ال؟
 

 اجلواب
الصحيح أنه ال قصاص عليه، وذلك ألنه قتل من هو قاتل، وإذا قتله فيتكفل بدية الصغار الذين إذا 



 ية فإين سأدفعها أان.وا قد يطلبونه هبا، ويقول: إذا طلبوا الدبلغ
 فله ذلك.

(76/30) 

 

 اشرتاك اجلماعة يف قتل واحد
 
 

 السؤال
 ثالثة أشخاص اعتدوا على شخص، وقتله واحد منهم، فهل يقتص من الثالثة أم من القاتل فقط؟

 
 اجلواب

فعليهم القصاص، وإذا كان اثنان ابتعدا  إذا كان الثالثة كلهم متساعدون، فهذا ممسك وهذا ضارب
 عندما بدأ يف القتل وتوقفا وأقدم واحد فقتل فالقصاص عليه.

(76/31) 

 

 حكم الصيد ابلرمي ابلبنادق
 
 

 السؤال
ما احلكم إذا أطلق شخص النار على حيوان فسقط جزء منه وهرب ذلك احليوان مثل الضب مثاًل، 

 ويدخل يف بيته، فهل على من أطلق النار إمث أم ال؟ فبعض اإلخوة يطلقون النار على الضب
 

 اجلواب
إال برميه نرى أهنم حيرصون على إمساك ذلك احليوان إن كان مأكوالً ويذحبونه، فإن مل يقدروا عليه 

فلهم رميه، ولكن إذا كان أمامهم بشر وخيافون أهنم إذا رموا أصابوا أحداً من البشر فال يرمونه، بل 



 ن ميوت، أو إىل أن يتوقف.يرتكونه إىل أ
وال شك أهنم إذا مل يتمكنوا من إمساك هذا احليوان كالضب أو الظيب مثالً إذا صعد يف جبل أو 

 مساكه وإال ابلرمي فليس عليهم إمث.دخل يف جحر ومل يقدروا على إ
 وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعَّي.

(76/32) 

 

 [77شرح أخصر املختصرات ]
حكام شرعية كثرية، وهو نوعان: قود يف النفس، وقود فيما دون النفس كاألطراف واجلروح، للقود أ

 وال جيب القود إال بشروط، وإال وجبت الدية، وهي أنواع، وقد بينها العلماء أبدلتها.

(77/1) 

 

 أحكام اجلناايت
 لعفو جمّااًن أفضل.قال رمحه هللا تعاىل: ]فصل: وجيب بعمٍد القود أو الّدية, فيخرّي ويلٌّ, وا

ومىت اختار الّدية أو عفا مطلًقا أو هلك جان تعيّنت الّدية، ومن وكل مث عفا ومل يعلم وكيل حىت 
فلسيده،  اقتص فال شيء عليهما، وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات

, فيؤخذ كلٌّ من عَّي وأنف والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان: أحدمها يف الّطرف
 وأذن وسّن وحنومها مبثله بشرط مماثلة, وأمن من حيف، واستواء يف صّحة وكمال.
 الثّاين: يف اجلروح, بشرط انتهائها إىل عظم كموضحة وجرح عضد وساق وحنومها.

 ية ال قود, وال يقتّص عن طرف وجرح, وال يطلب هلما ديٌة قبل الربء.وتضمن سراية جنا
ية العمد على اجلاين, وغريها على عاقلته، ومن قّيد حرًّا مكّلًفا أو غّله أو غصب صغريًا فصل: ود

 فتلف حبّية أو صاعقة فالّدية, ال إن مات مبرض أو فجأًة.
اٌن رعيّته بال إسراف فال ضمان بتلف من ذلك، وإن وإن أّدب امرأته بنشوز، أو معّلٌم صبيّه, أو سلط

أو يصعد شجرة فهلك به مل يضمن، ولو ماتت حامل أو محلها من ريح طعام  أمر مكلفاً أن ينزل بئراً 
 وحنوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة.

بقرة، فصل: ودية احلر املسلم مائة بعري، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا 



ع بنت خماض وربع بنت لبون أو ألفا شاة، فيخري من عليه دية بينها، وجيب يف عمد وشبهه من إبل رب
وربع حقه وربع جذعة، ويف خطأ أمخاسًا، مثانون من املذكورة وعشرون ابن املخاض، ومن بقر نصف 

ودية أنثى  مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنااي ونصف أجذعة، وتعترب السالمة ال القيمة،
يته، ودية كتايب حر نصف نصف دية رجل من أهل ديتها، وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث د

دية مسلم، وجموسي ووثين مثامنائة درهم، ودية رقيق قيمته، وجرحه إن كان مقدراً من احلر فهو مقدر 
ثٌة عنه قيمتها عشر دية أّمه , منه منسوابً إىل قيمته، وإال فما نقصه بعد برء، ودية جنَّي حّر غّرٌة مورو 

ىن رقيق خطأ أو عمداً واختري املال، أو أتلف ماالً وقّن عشر عشر قيمتها، وتقدر حرة أمة، وإن ج
 بغري إذن سيده خري بَّي فدائه أبرش جناية، أو تسليمه لوليها[ .

 بعد ذلك على تكلم املؤلف أوالً على ما جيب بقتل العمد، مث بعد ذلك على من جتب عليه الدية، مث
 مقادير الدية.

 [ .يقول: ]وجيب بعمٍد القود أو الدية، فيخري ويل
قد ذكران قصة اهلذيل الذي قتل مبكة يف سنة مثان، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )من قتل له 

 قتيل فهو خبري النظرين: إما أن يقتل وإما أن يدى( إما أن يقتل القاتل وإما أن يطلب الدية.

(77/2) 

 

 تعريف الدية والقود
 ه.الدية أصلها: )ودية( ؛ ألهنا من )وداه( أي: فدا

 وتسمى الدية عقاًل، وذلك ألهنم أيتون ابإلبل فيعقلوهنا يف فناء ويل القتيل.
 وأما القود فهو القصاص، وملاذا مسي قودًا؟ ألن القاتل يقاد إىل املقتل بنسعة، أي حببل.

، قال النيب صلى هللا عليه وسلم لألنصار: ويف احلديث أن اليهود قتلوا عبد هللا بن سهل األنصاري
 ون على رجل منهم فيقاد بنسعته( يعين: حببله الذي يربط يف عنقه، ويقاد إىل املقتل.)حتلف

 فيخرّي الويل فيقال: لك اخليار: إما أن تقتل هذا القاتل، وإما أن تطلب الدية.
 القتيل: أان أطلب كذا وكذا.وإذا اختار الصلح على أكثر من الدية فله ذلك، فإذا قال ويل 

ذلك، ولو عشر دايت، فبعضهم يطلب ثالثة ماليَّي رايل سعودي أو أربعة أو أكثر من الدية فله 
مخسة، فيدفعها أهل القاتل كأهنم يشرتون القاتل؛ حيث إن الويل يقول: أان سوف أقتله إال إن دفعتم 

 هذا املبلغ، وال أعفو عنه إال هبذا املبلغ.



أو أن أولياءه يشرتونه وخيلصونه من الة إذا فدوه فإن ذلك جائز، كأنه يشرتي نفسه، ففي هذه احل
 القتل، فيخري الويل ويقال: لك أن تقتل، ولك أن تطلب الدية.

وقد تقدم أنه إذا كان يف أولياء القتيل صغري فإنه ينتظر إىل أن يبلغ، فإذا بلغ فإن طلب الدية فليس 
على طلب القود فلهم  ان أكثرهم يريدون القصاص، وأما إذا اتفقوا كلهملألولياء إال الدية، ولو ك

 ذلك، وهكذا أيضاً إذا طلبوا أكثر من الدية.

(77/3) 

 

 العفو عن القصاص والدية أفضل من أخذها
 يقول: ]والعفو جماانً أفضل[ .

{ ]الشورى: [ ، والعفو جماانً أن يقول: ال أريد 40قال هللا تعاىل: }َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اَّللِن
 أريد قصاصًا، وأترك ذلك هلل تعاىل وأتصدق على هذا القاتل، وأحرره وأعتقه من القتل. دية وال

  عليه.فـََيُمنن عليه، فيكون يف ذلك قد أحسن إليه حيث خلصه أو منّ 
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 تعَّي الدية
 قال: ]ومن اختار الدية أو عفا مطلقاً أو هلك جاٍن تعينت الدية[ .

ت ومل يقل: عن كذا وكذا، فينصرف العفو إىل أكرب املطالب وهو العفو مطلقاً إذا قال: قد عفو 
القصاص، وإذا قال: عفوت عن القصاص ال تسقط الدية؛ ألن عفوه يكون عن القصاص الذي هو 

[ 178قرآن يف قوله تعاىل: }َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء{ ]البقرة:املطلب األكرب، وعليه يدل ال
قاتل من أخيه الذي هو ويل املقتول }فَاتِّبَاٌع اِبْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه إبِِْحَساٍن{ يعين: عفي لذلك ال

قصاص وبقيت الدية، [ ، ومعىن ذلك أن الويل أو األولياء إذا قالوا: قد عفوان سقط ال178]البقرة:
يف هذه اآلية:  فهذا املعفو عنه عليه أن حيرص على األداء، فيؤدي الدية ابملعروف، يقول تعاىل

[ ، واالتباع من األولياء، واألداء من القاتل أو 178}فَاتِّبَاٌع اِبْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه إبِِْحَساٍن{ ]البقرة:
فا أولياء القتيل عن القصاص فإن عليهم أن يتبعوا ذلك القاتل من أولياء القاتل، واملعىن: إذا ع

يدون عليه زايدة جتحف مباله أو تعجزه وتعجز أسرته، وإذا ابملعروف، فال يشددون عليه، وال يز 



 قّسطوا الدية فال يطلبوها قبل حلوهلا، وما أشبه ذلك.
: أيها القاتل أو أسرته! أدوا إىل ويل القتيل [ يعين178قال تعاىل: }َوَأَداٌء ِإَلْيِه إبِِْحَساٍن{ ]البقرة:

 الدية إبحسان بدون مماطلة.
لقصاص وبقاء الدية، فهذا معىن إذا عفا مطلقًا، فإذا قال: أريد الدية، أو قال: فاآلية يف العفو عن ا

 عفوت انصرف العفو إىل القصاص وبقيت الدية.
 قوله: ]أو هلك جان[ أي: إن هلك القاتل تعينت الدية.
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 التوكيل يف القصاص
 يقول: ]ومن وكل مث عفا ومل يعلم وكيل حىت اقتص فال شيء عليهما[ .

 أن تقتل هذا القاتل الذي قتل ابين أو قتل أخي. -اي زيد-صورة ذلك إذا قال: وكلتك 
فالوكيل طلب من القاضي متكينه، فمكنه القاضي وقتل، وكان القتل يوم اجلمعة مثاًل، والويل ذهب 

 إين قد عفوت. إىل جهة أخرى وأشهدهم وقال:
حىت استقاد وقتل القاتل، ففي هذه احلال هل  وكان العفو يوم اخلميس، ومل يعلم الوكيل بذلك العفو

يطالب الوكيل ويقال: إنك تسرعت؟ ال يطالب بذلك؛ ألن معه وكالة شرعية، ويقول: إنه قد وكلين، 
ومل حيدد يل وقتًا، ولو قال: ال  وإين نفذت األمر مبوجب الوكالة، فكيف أكون متسرعًا؟ ألنه ما منعين

 ولكنه أطلق وقال: اقتله.تقتله إال يف يوم األحد لتأنيت، 
فأان ذهبت إىل القاضي ومكنين من قتله يوم اجلمعة، فنفذت فيه احلكم الذي حكم به القاضي، وهو 

 أن عليه القصاص.
 فال شيء على الوكيل.

ألنه عفا ويظن أن العفو سيدرك القاتل فلم وكذلك الويل الذي هو املوكل ال شيء عليه، وذلك 
 يدركه.

(77/6) 

 



 لعبد اململوكالقود ل
 قال املؤلف: ]وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده[ .

القن هو العبد اململوك، واملعىن: لو أن هذا العبد اعتدى عليه إنسان فقطع إصبعه، فهل لسيده أن 
أو  يسقط القصاص؟ العبد يغضب ويقول: هذا الذي قطع إصبعي، أو فقأ عيين، أو قلع سين،

 حة وال تطيب نفسي حىت آخذ منه ابلثأر.جرحين موض
فقال سيده: أنت مملوكي، وأنت عبدي، وأان أملك اإلسقاط، فأريد أن أسقط عنه؛ ألنه صديق يل أو 

 حنو ذلك.
والعبد أيَب وميتنع ويقول: أان الذي أتملت، وأان الذي أحسست بفقد هذا العضو ولو كان أمنلة، فال 

 قتص لنفسي.آخذ ابلثأر وأتطيب نفسي إال أن 
وكذلك لو كان القتيل ابناً هلذا العبد، كرجل عنده عبد مملوك، والعبد له ابن مملوك أيضًا، فعند ذلك 

الرجل رجل وابنه كالمها مملوكان، فاعتدى إنسان على الولد وقتله، ففي هذه احلال عرفنا أنه ليس 
ابن حر ليس مبملوك وقتله إنسان، هذا العبد له فيه القصاص، وإمنا فيه الدية أو القيمة، فإن كان 

وليس له ويل إال هذا العبد، فالعبد يقول: ابين حر ليس مبملوك، فاعتدي عليه، وفجعوين اببين 
وقتلوا ابين وتركوين وحيدًا، كيف أهدأ؟! كيف أستقر؟! ال أستقر حىت أقتل ذلك القاتل الذي اعتدى 

للسيد، ولكنه ولد لذلك العبد، فليس عليه رق،  ن ليس مملوكاً على ابين، فهل لسيده أن مينعه؟ االب
ففي هذه احلال الطلب يكون للعبد، فله أن يطالب ابلقصاص أبن يقتل ذلك القاتل أو يقطع منه 
العضو الذي قطع، فلو كان ما قتله ولكنه قطع يده أو جدع أنفه أو قطع أذنه أو قلع أسنانه فإن 

أن أقتص منه، فأقلع أسنانه كما قلع أسنان ابين، حىت ولو  ه يقول: أريد عليه الدية أو القصاص، فأبو 
 كنت أان عبدًا، فلي أن أقطع يده أو أقطع أذنه أو أفقأ عينه؛ فله ذلك.
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 قذف اململوك
وكذلك تعزير قذف، فالعبد إذا ُقذف فالذي قذفه عليه التعزير، وليس عليه احلد، خبالف احلر، فإنه 

إن على من قذفه احلد مثانَّي جلدة؛ لقول هللا تعاىل: }َوالنِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مثُن مَلْ أيَْتُوا إذا ُقذف ف
[ ، فهذا يقول: إنه قذفين ورماين أبين زنيت، وهو  4 َجْلَدًة{ ]النور:أبَِْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِنَّيَ 

ليس لك حد ولكن لك التعزير، فطالب أبن يعزر، فيجلد كاذب، فأريد إقامة احلد عليه نقول: 



عشرين جلدة أو مخسَّي، أو حيبس، أو ما أشبه ذلك، فاحلق للعبد يف مطالبته أو يف إسقاطه، فلو 
قطع هذا  -اي عبدي-أرضى، أريد ماالً فليس له إلزام العبد، ولو قال: أنت  أسقطه وقال سيده: ال

ونقص يف عملك، فال تتسامح عن هذا الذي قطع إصبعك إصبعك، وهذا القطع نقص يف قيمتك 
هل يلزمه سيده أن ال يسمح؟ ال يلزم، فلو قال العبد: أان مسحت عن إصبعي، أو عن يدي، أو عن 

يلزمه سيده أبخذ عوض، حىت ولو نقصت قيمته، لكن لو مات العبد قبل أن عيين، أو عن أسناين ال 
 وقبل أن يقتص فالسيد يقوم مقامه، فيأيت إىل ذلك اجلاين يسقط وقبل أن يطالب وقبل أن أيخذ أرشاً 

 ويقول: أنت قطعت يد عبدي ونقصت قيمته قدر النصف.
 أو: جدعت أنفه، واألنف فيه الدية كاملة، فأعطين الدية.

 أو: عفوت عنك عن بعضها.
 فإذا مات فإن املطالبة تكون للسيد.
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 القود فيما دون النفس
 فيما دون النفس كالقود فيها[ .يقول: ]والقود 

القود هو القصاص، فإذا عرفنا الشروط اليت يف استيفاء القصاص يف النفس فتلك الشروط هاهنا 
معتربة، فمنها أن يكون املستحق مكلفًا، فإذا قطع أحد يد صيب أو إصبعه، والصيب عمره مخس 

ف تقطع يد اجلاين؛ ألنه تعدى هذه احلال إذا طلب القصاص بعد ما يكلسنَّي أو عشر سنَّي، ففي 
 على ذلك اجملين عليه ولو كان صغريًا، ولكن مىت؟ إذا بلغ وأصر على طلب القصاص.

وكذلك يشرتط ما اشرتط هناك من عدم احليف وعدم التعدي، فالبد إذا كان القصاص يف اليد أال 
أن يتسمم اجلرح أو  بل يرتكوهنا إىل زمن معتدل يؤمن فيه يقتص مع خوف احليف، أو خوف التسمم،

 ما أشبه ذلك.
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 القود يف األطراف
 القصاص فيما دون النفس نوعان: أحدمها األطراف، والثاين: اجلراح.



َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنن النـنْفَس اِبلنـنْفِس َواْلَعَّْيَ اِبْلَعَّْيِ  فاألطراف فيها القصاص، قال هللا تعاىل: }وََكتَـبـْ
نن ابِ َواألَنَف اِبألَ  { ]املائدة:نِف َواأُلُذَن اِبألُُذِن َوالسِّ نِّ [ ، فهذه فيها قصاص، وتسمى 45لسِّ

األطراف، فمن قطع إصبعاً وكان القاطع فيه إصبع متاثلها وطلب املقطوع القصاص فإنه يقتص له، 
وكذلك من قطع الكف، وكذلك من قطع اليد من الذارع أو من العضد، وكذلك من قطع من الرجل 

ت قدمه إذا طلب اجملين عليه ذلك، وكذلك من إصبعاً قطعت إصبعه، ومن قطع القدم كلها قطع
قطعها من الركبة قطعت رجله من الركبة إذا طلب اجلاين ذلك، أو قطعها من الفخذ فكذلك أيضًا، 

لو جدع وهكذا إذا فقأ عيناً صحيحة فقئت عينه اليت متاثلها، أما إذا مل تكن مماثلة هلا فال، وكذلك 
وكذلك األذن إذا استوعبت قطعًا، وكذلك إذا كسر السن أنفه فله أن يطلب القصاص يف األنف، 

أو قلعه فإن القصاص فيه؛ وأشباه ذلك من أجزاء البدن، فمن قطع شفة قطعت مماثلتها، وكذلك من 
من قطع ذكرًا، أو قطع جفناً أو قطع حاجباً قطع منه ما مياثله، وهكذا أيضاً من قطع عضواً مماثاًل، ك

 أو قطع اإللية أو حنو ذلك، فكل هذه فيها القصاص. ،-اخلصيتَّي-قطع األنثيَّي 
وتشرتط املماثلة، فال يؤخذ إصبع اليمىن إبصبع اليسرى لو كان اجملين عليه قطعت إصبعه اليسرى، 

 أن أقطع إهبامه. وكذلك أيضاً ال يؤخذ اإلهبام ابلسبابة، فال يقول: هو قطع سبابيت وأان ال أرضى إال
 صاصًا، فالقصاص البد فيه من املماثلة، فهذا شرط املماثلة.فهذا ليس مبماثلة، وليس ق

ولو كان اجلاين أعور العَّي، كأن كانت عينه اليمىن غائرة، مث جىن على إنسان ففقأ عينه اليمىن، فهل 
ة، وهاهنا يرجع إىل الدية، على اجملين عليه أن يقول: آخذ عينه اليسرى؟ ليس له ذلك لعدم املماثل

اين مقطوع اليد اليمىن، قد قطعت يده اليمىن من قدمي، واعتدى عليك وقطع يدك وكذلك لو كان اجل
 اليمىن، فهل تقول: أقطع يده اليسرى؟ فليس له إال يد واحدة، فال تقل آخذ اليد ابليد.

املماثلة، وكذلك لو قطع شفته  ليس لك ذلك، ولكن هاهنا تعدل إىل الدية لعدم املماثلة، فالبد من
 أقطع شفته السفلى ألهنا أقوى منفعة. العليا فقال:

 ليس له ذلك، وهكذا لو قطع رجله اليسرى فقال: أقطع رجله اليمىن.
 ليس له ذلك، بل البد من املماثلة.

ل وكذلك أيضاً األمن من احليف، واحليف هو اجلور، فإذا قطع اليد من نصف الذراع ففي هذه احلا
صل، ألان إذا مكناه من قطع نصف الذراع فقد يكسر ال ميكن القصاص، ولكن ميكن قطعها من املف

الذي -الذارع كله، وقد أيخذ زايدة على ما أخذ منه، فيكون بذلك حيف، فالبد من أمن احليف 
 حىت ال أيخذ زائداً عما يستحقه. -هو اجلور

يف  أو رجله -مثالً -: إذا قطعت يد اجلاين -ثالً م-ومن احليف أيضاً اخلوف من التسمم، فإذا قال 
 الشتاء خيف أن يتسمم، وأن اجلرح يتآكل وحتصل الوفاة.



 ففي هذه احلال ينتظر إىل أن يؤمن عليه من احليف أو من التعدي أو حنو ذلك.
، وهناك شروط أخرى، مثل االستواء يف الصحة والكمال، فإذا قال: أان ما فقأت إال عيناً فيها بياض

 وعيين سليمة ليس فيها بياض.
 فقئت انقصة البصر ال يبصر هبا إىل قلياًل، فكيف تفقئون عيين اليت هي عَّي سليمة؟ أو: عينه اليت

يف هذه احلال يعدل إىل الدية، وذلك لعدم املساواة، وكذلك أيضاً لو أن إنساانً صحيح اليدين قطع 
: أريد و خمتلة أو حنو ذلك، فهذا اجملين عليه يقوليد إنسان مشلولة، أو فيها عيب، انقصة األصابع أ

 أن أقطع يده.
يقال: يدك انقصة منفعتها، وأما يده فإهنا كاملة، فكيف أتخذ يداً كاملة ليد انقصة فيها عيب؟! البد 

 من االستواء يف الصحة ويف الكمال.
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 القود يف اجلراح
نفس، ويراد هبا الشجاج، واصطلحوا على أن الضربة النوع الثاين من القصاص: اجلراح فيما دون ال

املدمية يف الرأس أو يف الوجه يسموهنا شجة، وإذا كانت يف الذراع أو يف العضد أو يف الكتف أو يف 
 الظهر أو يف الفخذ ال تسمى شجة، بل يقال: جرح.

ومها إذا إىل عظم كاملوضحة، وجرح العضد وجرح الساق وحنففي اجلروح قصاص، بشرط انتهائها 
انتهى إىل عظم ففيه القصاص، وأما إذا جرحه برأسه ومل يصل اجلرح إىل عظم الرأس فقال اجملين عليه: 

مكنوين أضربه كما ضربين وأجرحه كما جرحين فال ميكن، وذلك خمافة احليف، فرمبا إذا ضرب أن 
القصاص مماثلة زيد شجة هذا على شجة هذا، فيخاف من احليف، و تصل الضربة إىل العظم، أو ت

 ليس فيها جور.
واملوضحة هي اليت تنتهي إىل عظم، ضربة يف الرأس تصل إىل العظم وال تكسره، ولكن تقرع يف 

العظم، وديتها مخس من اإلبل، فلو قال اجملين عليه: أان ما أريد إبالً وال غنماً وال مااًل، ولكن أريد أن 
 لكن كيف يقتص؟ هل يقتص ابلضرب.شفي غيظي، أريد أن أجرحه كما جرحين ميّكن، و أ

ويقول: إنه ضربين حبجر خرق الدم واللحم ووصل إىل العظم فأضربه حبجر مثله؟ ال ميكن من ذلك، 
ولكن ميكن من القصاص بسكَّي أو حنوها حيزه إىل أن يصل إىل العظم، فيحرك طرف السكَّي إىل أن 

 [ .45ِقَصاٌص{ ]املائدة:ظم ويتوقف؛ لقول هللا تعاىل: }َواجْلُُروَح يصل إىل الع



وكذلك جرح العظم والساق، فلو طعنه يف عضده، أو ضربه حبجر حمدد أو سكَّي، فوصلت الضربة 
إىل عظم العضد أو عظم الساق أو عظم الظهر وقرعت يف العظم فقال اجملين عليه: ال أقنع إال 

 ىل العظم وال تزد.يناً ويقال: اضرب وحز يف العضد إىل أن تصل إابلقصاص ميّكن، فيعطى سك
ولو قال: إنه ضربين حبجر فأضربه حبجر ال ميّكن؛ ألنه قد يكسر العضد، فقد يضربه ضربة شديدة 

 فيأخذ أكثر مما يستحق.
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 ضمان السراية يف القصاص
 يقول: ]وتضمن سرية جناية ال قود[ .

نه حبق فال تضمن سرايته، فمثالً السراية جناية تضمن، واجلناية ظلم، فسرايتها تضمن، وأما القود فإ
 لو أن إنساانً قطع يد رجل، فالذي قطعت يده قال: هذا جىن علي وقطع يدي، أريد القود.

فمكن من القود فقطعت يد اجلاين، مث قدر أن اجلاين تسمم جرحه ومات بسبب هذا القصاص هل 
س فاجملين عليه تسممت يده مث دفع ديته؟ ال تدفع؛ ألن قطع يده حبق قصاصًا، ولو كان األمر ابلعكت

مات، واجملين عليه حر مسلم، ومات بسبب هذه اجلناية فعلى اجلاين الدية، ولو قال اجلاين: كيف 
 أدفع ديته وهو قد قطع يدي قصاصاً وقد أخذ ابلثأر وأخذ حقه كاماًل؟ ف

 
 اجلواب

يف النفس، ولكن مات بسبب جنايتك، فأنت السبب، فعليك تتمة الدية، وليس هناك قصاص إنه 
عليه تتمة الدية، فعليه نصف الدية ألنه قد قطع يده، وديته فيها نصف الدية، فعليه نصف الدية 

 األخرى أو على عاقلته.
أكثر مما حصل، فلو أن وعرفنا الفرق بَّي اجلناية والقود، والسراية: هي آتكل اجلرح إىل أن حيصل 

 ين عليه قال: أقطع إصبعه مثلما قطع إصبعي.اجلاين قطع إصبعاً كاخلنصر أو اإلهبام، واجمل
فاقتص منه، وبعد ذلك جرح اجلناية تسمم، وملا تسمم آتكلت اليد فقطعت اليد كلها بسبب 

عه! فيقال: بقي آتكلها، فيقول اجلاين: أنتم أخذمت حقكم، أنتم قطعتم إصبعي مثل ما قطعت إصب
 يك بقية مثن اليد، فادفع بقية مثن اليد.أيضاً عليك آاثر هذه السراية، فجنايتك آتكلت، فعل

ولو قال اجملين عليه: إن يدي آتكلت وقطعت بسبب جنايته، وأان ما قطعت منه إال إصبعًا، فأريد أن 



لك ألن قطع يده ابلتآكل أقطع اليد كلها كما أن يدي قطعت فليس له إال الدية على املشهور، وذ
عها، أما لو كان األمر ابلعكس، فاجملين عليه قطعت قطع حلماية نفسه، وليس اجلاين هو الذي قط

 إصبعه وسلمت يده، واجلاين قطعت إصبعه قصاصًا، وملا قطعت آتكل اجلرح فمات.
ل وأابح هلم أن يقتلوا ففي األثر: )احلق قـَتَـَله( ، ما مات إال بسبب مباح، فاهلل تعاىل مكن أهل القتي

ون هذه القود حصل منه املوت ليس بسبب اجملين عليه، أو يقتصوا، وهاهنا قد اقتصوا الذي هلم، وك
وإمنا هو بسبب القصاص، فاحلق قتله، سواٌء أكان هذا يف النفس أم فيما دون النفس، فهذا هو 

 الفرق.

(77/12) 

 

 وجوب انتظار الربء قبل القصاص أو الدية يف اجلراح
 . يقول: ]وال يقتص عن طرف وجرح، وال يطلب هلما دية قبل الربء[

 أي: قبل متام الربء.
روي أن رجالً طعن رجالً يف ركبته بقرن تيس أو حنوه، وملا طعنه يف ركبته وصل إىل عظم الركبة أو 

قرن كما أي: مكين أن أقتاد منه فأطعنه ب-حتتها، فجاء ذلك اجملين عليه وقال: اي رسول هللا! أقدين 
 قال: أقدين.فقال: )اصرب حىت تربأ، فصرب أايماً مث جاء و  -طعنين

فردد عليه وهو أيكل: اصرب حىت تربأ، ولكنه استعجل، فمكنه وضرب ذلك ابلقرن يف ركبته إىل أن 
وصل إىل العظم( ، فاجلاين برئ جرحه بسهولة، واجملين عليه تسمم فعابت رجله وعرج وصار فيه 

 لنيب صلى هللا عليه وسلم وقال: عرجت اي رسول هللا.عرج، فرجع إىل ا
 د نصحتك( يعين: هنيتك عن االقتياد حىت تربأ ولكن امتنعت.فقال: )ق

فأخذوا أنه ال يقتص إال بعد الربء خمافة التسمم، أو خمافة التآكل، أو خمافة حدوث عيب أو ما أشبه 
 ذلك.

مكانه قد يتأثر، فاجملين عليه قال: أريد قلع سنه   يف سن قلعه اجلاين، والسن -مثالً -فلو كان اجلرح 
 ين نقول له: انتظر حىت يربأ أثر قلع السن.كما قلع س

ولكنه ما صرب وقال: أريد أن أقلع سنه، فمكنه الشرع وقلع سن اجلاين، مث إن اجملين عليه آتكل 
ت استعجلت، فلو مكان سنه فاحتيج إىل قلع األسنان السفلى كلها، فإان نقول للمجين عليه: أن

 نك لكان أوىل لك.تركت األمر حىت تربأ ويعلم ما تتأثر به أسنا



 ففي هذه احلال هو الذي استعجل وال شيء له، فلذلك قالوا: ال يطلب هلما دية إال بعد الربء.
وقوله: ]هلما[ الضمري يرجع على الطرف واجلرح، فالطرف مثل اليد والعَّي، واجلرح مثل املوضحة 

 يطلب هلما دية قبل الربء، جلرح يف العضد والساق، أو املوضحة يف الرأس أو يف الوجه، فالاليت هي ا
 وال يقتص هلما قبل الربء خمافة أن يتأثر ذلك اجلرح وحيصل الضرر عليه.

(77/13) 

 

 من يتحمل الدية؟
 قال: ]فصل: ودية العمد على اجلاين، وغريها على عاقلته[ .

ا اخلطأ عرفنا أن القتل ثالثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ، فدية العمد على اجلاين يتحملها، وأم
وشبه العمد فعلى العاقلة، وهم قرابة ذلك القاتل، فتحمل الدية عنه، وذلك ألنه غري متعمد وليس 

على عاقلته، آبمث، وإمنا حصل هذا عن غري قصد، فمن حقه على أقاربه حتمل هذه الدية، فغري العمد 
 وذكر املؤلف بعد ذلك صوراً لوجوب الدية.

(77/14) 

 

 التسبب يف القتل
]ومن قيد حراً مكلفًا[ يعين: ربط رجليه وربط يديه وأصبح متحسراً ال يقدر على التخلص،  قال:

فجاءته حية فنهشته فمات، أو جاءه أسد فافرتسه، أو حيوان غريه جاءه فافرتسه أو أصابه، أو نزلت 
ة، فقد الديعليه صاعقة، فهذا اجلاين اعتدى على حر مسلم وقيده وأوثقه، وال شك أنه أخطأ، وعليه 

يقول: كيف أدفع الدية والذي قتله غريي؟! الذي قتله هذا السبع أو هذه الصاعقة أو هذه احلية، ما 
 أان الذي قتلته!

 
 اجلواب

أنت الذي تسببت حيث قيدته فلم يقدر على أن يهرب من السبع، وال أن يتخلص من احلية، وال 
ا الرابط الذي قيده حىت مل يستطع هبذ أن يهرب من مكان الصاعقة، فعليك ديته؛ ألنك ربطته

 التخلص، فالدية على هذا املقيِّد.



 واملكلف هو البالغ العاقل، قال: ]حراً مكلفًا[ ، وإذا كان مملوكاً فعليه قيمته لسيده.
قال: ]أو غله[ الغلُّ هو أن تربط األيدي يف الرقبة، قال تعاىل: }ِإْذ اأَلْغالُل يف َأْعَناِقِهْم{ 

 [ يعين: ربطت يف أعناقهم.64وقال: }ُغلنْت َأْيِديِهْم{ ]املائدة: [ ،71]غافر:
فإذا ربط يديه وعلقهما يف رقبته سواء من اخللف أو من األمام فقد حتسر، فال يستطيع أن حيرك 

 يديه، وال يستطيع أن يدفع عن نفسه حية أو حنوها.
خذه من أهله وأخفاه، ففي هذه ي: أوكذلك إذا غصب صغرياً يف اخلامسة أو السادسة من عمره، أ

احلال أيضاً يكون عليه الدية إذا لدغته حية أو أكله سبع أو مات ابلربد أو ابلشمس أو حنو ذلك، 
فإن هذا الغاصب الذي اعتدى عليه يدفع الدية، أما إذا مات مبرض أو مات فجأة ففي هذه احلال 

ن أوثقه مريضاً مبرض كذا وكذا، وموته بل أيقال: ال دية عليه؛ ألنه مات ابملرض، ويقول: كان ق
 بسبب مرضه ليس بسبيب.

وكذلك موت فجأة، لكن قد يقال: إن موته فجأة بسبب احلسرة، مبعىن أنك ملا أوثقته وحتسر 
اشتدت عليه هذه اآلالم وهذه األمراض النفسية، فأدت إىل موته موت حسرة أو موت فجأة، فأنت 

 السبب، فعليه دية.

(77/15) 

 

 ب الزوجة أو األطفال ال ضمان فيه إن كان بال إسرافأتدي
 يقول: ]وإن أدب امرأته لنشوز[ .

املرأة إذا نشزت جاز لزوجها ضرهبا؛ لقوله تعاىل: }َوالالنيت خَتَافُوَن ُنُشوَزُهنن َفِعُظوُهنن َواْهُجُروُهنن يف 
 [ .34بُوُهنن{ ]النساء:اْلَمَضاِجِع َواْضرِ 
واثنيًا: يهجرها يف املضاجع، واثلثًا: يضرهبا ضرابً غري مربح، فلو قدر أنه ضرهبا وذلك فأواًل: يعظها، 

الضرب نتج عنه موت، أو نتج عنه تعطل عضو من األعضاء فال ضمان عليه؛ ألنه ضرب مأذون 
ا ماتت، أو حصل أن تعيبت يدها، أو ذهب فيه، ويقول: أان ما ضربتها إال ضرابً معتادًا، وحصل أهن

 ها أو مسعها، أو جرح جلدها أو حنو ذلك، فأان ضربتها ضرابً مأذوانً فيه غري مربح، فال ضمان.بصر 
 قال: ]أو معلم صبينه[ .

معلم الصبيان العادة أنه مباح له الضرب، ويعلم بذلك آابؤهم، فهم يقولون: أدهبم واضرهبم الضرب 
 ه.الذي يرتدعون ب



أو انفجرت األذن وانشقت الطبلة، فهو مباح له أن فقدر أنه صفع أحدهم يف خده فذهب مسعه، 
يضربه، فال ضمان عليه، أو أراد ضربه بعصا فاحنرف الطفل فوقعت الضربة على عينه فانفقأت ال 

 ضمان على ذلك املعلم؛ ألنه مأذون له فيه، وهذا إذا كان الضرب بال إسراف وال شدة.
 أو سلطان رعيته[ .قال: ]

عية، فقد يظهر من بعض الرعية شيء من العصيان وشيء من املخالفة السلطان له أن يؤدب الر 
وشيء من األضرار، سواٌء أكانت تلك األضرار على نفس السلطان أم على بعض الرعية، فإن هؤالء 

د فجلده فقال: يسببون ضعف األمن واشتداد اخلوف وحنو ذلك، فإن ظفر بواحد منهم، وأمر اجلال
مات حتت اجللد ففي هذه احلال ال ضمان؛ ألن هذا ضرب مأذون فيه، اجلده وشدد عليه فقدر أنه 

[ 34ويشرتط أال يكون هناك إسراف، وقد فسر املفسرون قول هللا تعاىل: }َواْضرِبُوُهنن{ ]النساء:
 فقالوا: ضرابً غري مربح.

 قتل.أي: ليس بشديد، وإمنا هو ضرب أتديب ال ضرب 

(77/16) 

 

 أمر املكلف أبمر هلك به
 ول: ]ومن أمر مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك به مل يضمن[ .يق

ألن هذا املكلف عاقل وعارف، وتعاطى هذا الشيء الذي فيه خطر، فإذا أمرته وقلت له: انزل يف 
سقط فيها، أو هذه امليتة اليت سقطت فيها انزل  هذه البئر للحفر أو أخرج منها هذا الدلو الذي

 فأخرجها.
ربط نفسه حببل أو متسك حببل لينزل فيها، وقدر أنه تفلت أو انقطع احلبل وسقط فيها ومات مث إنه 

 ال ضمان على اآلمر؛ ألن هذا خمتار قد رضي بذلك، فال ضمان عليه.
ها فصعد ابختياره والنخلة طويلة، وملا وكذلك لو قال: أريد أن تصعد هذه النخلة لصرم التمر من

قط ومات، فهل يضمن صاحب النخلة أو الذي أمره ابلصعود؟ ال وصل إىل أعالها قدر أنه س
 يضمن؛ ألن هذا هو الذي خاطر بنفسه.

(77/17) 

 



 املوت من ريح طعام وحنوه
 يقول: ]ولو ماتت حامل أو محلها من ريح طعام أو حنوه ضمنه ربه إن علم ذلك عادة[ .

أن احلمل قد يتأثر ببعض الروائح هذا قد يكون قلياًل، كون احلامل متوت بسبب ريح طعام ميكن 
ه ميوت اجلنَّي يف الرحم بسبب ريح طعام كريهة، كما لو اشرتى فيموت يف الرحم، فإذا قدر عادة أن

شيئاً من اللحوم ولكنها أنتنت، وملا مشها إنسان رجل أو امرأة فمن آاثر هذه الرائحة حصل عليه 
فصاحب هذا الطعام أو صاحب هذا  ضرر أو مرض أو موت بسبب الرائحة الشديدة الكريهة،

لعادة يف ذلك أنه يؤثر، فأما إذا كانت العادة أن الروائح ولو  اللحم فرط وتسبب، فيضمنه إذا كان ا
 كانت كريهة ال تؤثر وال حيصل على الذي يشمها موت وال ضرر فإنه ال يكون هناك ضمان.

(77/18) 

 

 مقادير الدايت

(77/19) 

 

 دية احلر املسلم
 لفصل يتعلق ابلدية، أي: مقادير الدية.هذا ا

 قال: ]فصل: دية احلر املسلم مائة بعري[ .
 اشرتطوا أن يكون حرًا، فالعبد ديته مثنه، والكافر إذا كان معاهداً أو ذمياً ديته نصف دية املسلم.

نثى، بعري[ كلمة )بعري( اسم للواحد من اإلبل يدخل فيه الذكر واأليقول: ]دية احلر املسلم مائة 
 فيقال للناقة: بعري.

 ويقال للجمل: بعري.
 سواٌء أكان صغرياً أم كبريًا، وإذا أرادوا التمييز قالوا: انقة ومجل.

 فاجلمل الذكر والناقة األنثى، وأما كلمة )بعري( فإهنا تصلح للذكور واإلانث.
باع اجلنية املعروف قال ذهبًا[ يعين: ألف دينار من الذهب، والدينار هو أربعة أسقال: ]أو ألف مث

 عندان.
قال: ]أو اثنا عشر ألف درهم[ ، والدراهم قطع من الفضة، واملائتان مقدارها من الرايل الفضي 



السعودي ستة ومخسون، وهو النصاب كما هو معروف، فنصاب الفضة ستة ومخسون من الرايالت 
 درهم فضة. ية، ومن الدراهم القدمية مائتان، فمقدار الدية اثنا عشر ألفالسعود

قال: ]أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة[ أصول الدية مخسة، فمن اإلبل مائة بعري، ومن البقر مائتان، ومن 
الغنم ألفان، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم، واختلف العلماء هل هذه 

بل وأن البقية قيم؛ ها أصول أو األصل واحد والبقية قيم؟ والراجح أن األصل هو اإلاخلمسة كل
وذلك ألن العرب كانوا يدفعون الدية مائة من اإلبل، واستقر األمر على ذلك يف العهد النبوي، 

 فكانت الدية مائة من اإلبل، وملا قتل اليهود عبد هللا بن سهل ومل جيدوا من يدفع الدية دفع الدية
ك معروفاً عندهم، ويف قصة القرشي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مائة من إبل الصدقة، وكان ذل

الذي قتله رجل من العرب ملا كان راعياً عنده، فقالت قريش: إما أن حيلف منكم مخسون أنكم ما 
 قتلتموه أو تدفعوا لنا مائة من اإلبل.

ن هذه القبيلة، فقالت: امسحوا لولدي أن ال فاستعدوا للحلف، وكانت امرأة من قريش ولدها م
 حيلف.

فجاء ببعريين، وقال: إنكم طلبت مائة من اإلبل أو مخسَّي رجالً حيلفون، ونصيب كل وفدى نفسه 
 واحد بعريان، فهذان بعريان عين خذومها.

ربعَّي فأخذومها، والبقية حلفوا وهم تسعة وأربعون، يقول ابن عباس: فما مت احلول ويف التسعة واأل
 عَّي تطرف.

 يعين: ماتوا بسبب أهنم حلفوا وهم كاذبون.
احلاصل أن الدية من اإلبل هي األصل، فعلى هذا إذا ارتفع سعر اإلبل رفعت الدية، وإذا رخصت ف

اإلبل نقص من قدرها، فتقدر ابإلبل، وال تقدر ابلبقر وال ابلغنم، والدية اآلن يف هذه البالد مائة ألف 
، وكانت يف أول األمر ألهنم قدروا أن كل بعري يساوي ألفًا، فجعلوها مائة ألف رايلرايل من النقود؛ 

يف أول عهد امللك عبد العزيز مثامنائة رايل فرنسي، مث رأوا أهنا قليلة مع رخص اإلبل يف ذلك الوقت، 
فزيدت إىل ألف، مث زيدت إىل عشرة آالف، مث زيدت إىل ستة عشر ألفًا، مث زيدت إىل أربعة 

هنا ال تنقص عن مائة ألف، ومعروف اآلن وعشرين، مث إىل أربعَّي، وملا ارتفع سعر اإلبل رأى العلماء أ
أن الغنم تقاس ابإلبل، فهناك اآلن من الغنم واحدة تباع خبمسمائة وأبربعمائة وبثالمثائة، وهناك كثري 

: ألفان من الغنم -مثالً -من اإلبل تباع الواحدة أبلف أو بثمامنائة أو أبلف ومخسمائة، فلو قيل 
ل أو ألفاً من اإلبل إذا كانت قيمة البعري ألف رايل وقيمة فاأللفان قد تساوي مخسمائة من اإلب

الشاتَّي ألف رايل، فصارت تساوي ألفاً من اإلبل، فعرف بذلك أن اإلبل هي األصل، وإذا ارتفع 
 سعرها ارتفع سعر الدية، وإذا اخنفض نقص من الدية.



 حقة وربع جذعة[ .ب يف عمد وشبهه من اإلبل ربع بنت خماض وربع بنت لبون وربع يقول: ]وجي
هكذا جاء يف بعض األحاديث يف دية العمد مغلظة ودية شبه العمد مغلظة تكون أرابعًا: مخس 

وعشرون بنت خماض، وهي اليت مت هلا سنة، ومخس وعشرون بنت لبون، وهي اليت مت هلا سنتان، 
ثالث سنَّي،  ها ذات لنب، قد ولدت بعدها، ومخس وعشرون حقة، وهي ما مت هلامسيت بذلك ألن أم

ومخس وعشرون جذعة، وهي اليت مت هلا أربع سنَّي، وكذلك أيضاً شبه العمد يكون أرابعًا، وأما دية 
اخلطأ فإهنا تكون أمخاسًا: عشرون بنت خماض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، 

ء اآلن جعلوا الزايدة اض من الذكور، هذه دية اخلطأ، وهي اليت تكون خمففة، والعلماوعشرون ابن خم
يف دية العمد وشبهه الربع، فقالوا: دية اخلطأ مائة من اإلبل، ودية العمد مائة ومخس وعشرون من 

 اإلبل، فتكون مائة ومخسة وعشرين ألف رايل لتكون أمخاساً.
دفع نصفاً مسنات ونصفاً أتبعة، أي: نصف البقر، فيدفع مائة  وإذا اختار أن يدفع الدية من البقر

بقرة مسنة، واملسنة هي اليت هلا سنتان، ومائة تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي له سنة، وأما من الغنم 
إذا اختار أن يدفع من الغنم فيدفع ألفي شاة، فنصف منها ثنااي ونصف أجذعة، والغنم يدخل فيه 

، والثنية هي اليت هلا يدفع من الضأن نصفاً ومن املعز نصفًا، ويكون ربع املعز ثناايالضأن واملعز، ف
سنة، ويدفع الربع الثاين من اجلذع، وهي اليت هلا نصف سنة، وكأهنم أطلقوا وهم يريدون أن تكون 

من الضأن؛ ألن اجلذع من الضأن يضحى به، واجلذع هو الذي له ستة أشهر، فكأهنم يقولون: تكون 
 جذعة مت هلا نصف سنة. أللفان من الغنم كلها ضأاًن، نصفها ثنية مت هلا سنة، ونصفهاا

وتعترب السالمة وال تعرب القيمة، فال يدفع من اإلبل وال من الغنم وال من البقر املعيب، بل تكون 
ء وال ساملة من العيوب اليت ال جتزئ معها يف األضحية، ومعلوم أنه ال يضحى ابلعوراء وال ابلعرجا

ال ابجلرداء اليت نشف ضرعها، وال ابهلزيلة اليت ابملريضة، وال ابحلتماء اليت ذهبت ثنايها من أصلها، و 
 ال مخ فيها، فكذلك ال تدفع اليت فيها هذه العيوب يف الدية.

وال تعترب القيمة، فلو كان بعضها رخيصاً وبعضها غالياً فيلزم أهل الدية أن أيخذوها ولو تفاوتت 
 ا، فهذه دية الرجل احلر املسلم.قيمته

(77/20) 

 

 مة احلرةدية املرأة املسل
دية األنثى نصف دية الرجل من أهل دينها، فاملسلمة نصف دية املسلم، والذمية نصف دية ذمي، 



واجملوسية نصف دية جموسي، وأما جراح املرأة فإهنا تساوي جراح الرجل فيما دون ثلث الدية، وإذا 
سعيد بن ثر فهي على النصف، وذكروا أن ربيعة بن عبد الرمحن سأل بلغت ثلث الدية أو أك

 املسيب: كم دية اإلصبع من املرأة؟ قال: عشر من اإلبل.
 قال: فكم يف إصبعَّي؟ قال: عشرون من اإلبل.

 قال: فكم يف ثالثة أصابع؟ قال: ثالثون من اإلبل.
 قال: فكم يف أربعة أصابع؟ قال: عشرون من اإلبل.

فإن دية املرأة على عظمت مصيبتها نقص قدرها؟! فقال سعيد: هكذا جاء الشرع، فقال: ملا 
 النصف من دية الرجل.

فدية املرأة مخسون من اإلبل، فلو أعطيناها يف أربعة أصابع أربعَّي لكانت مقاربة لديتها الكاملة، 
ن اإلبل أو فلذلك ال يكون هلا إال نصف الدية، كما لو قطعت يدها، فيد الرجل فيها مخسون م

ون ألف رايل نصف ما يف دية يد الرجل، فدية املرأة مخسون ألف رايل، ويد املرأة فيها مخسة وعشر 
 على النصف من دية الرجل، إال أن اجلراح مثل الرجل حىت تصل إىل ثلث الدية.

(77/21) 

 

 دية الكتايب احلر
الكتايب احلر الذي له ذمة وله عهد ويؤدي اجلزية خاضعاً للمسلمَّي ديته نصف دية املسلم، فدية 

ميَّي نصف احلر من املسلمَّي مخسون من اإلبل، وهي مخسون ألفاً ابلرايل، احلر من أهل الكتاب الذ
مخسة وعشرون ألف رايل  -أي: من اليهود والنصارى الذين هلم ذمة-ودية املرأة من أهل الذمة 

 نصف دية الرجل.

(77/22) 

 

 دية اجملوسي
، ودية املرأة أربعمائة درهم، اجملوسي الذي ال دين له، وكذلك الوثين دية الواحد منهما مثامنائة درهم

وانظر الفرق! فالفرق كبري، فدية الكتايب ستة آالف درهم، واملرأة إذا كانت كتابية ديتها ثالثة آالف 
امنائة فقط، أي أنه أقل من درهم، وأما الوثين إذا كان له عهد أو اجملوسي فديته أقل من األلف، مث



ة آالف، ودية اجملوسي مثامنائة، فدية اجملوسي والوثين أقل من املرأة، فاملرأة من أهل الكتاب ديتها ثالث
نصف سدس دية الرجل احلر املسلم، تقريباً ثلثا نصف السدس من دية الرجل احلر املسلم، أو تكون 

 مثالً ثلثي سدس دية احلر الكتايب.

(77/23) 

 

 دية الرقيق وأرشه
 قال: ]ودية رقيق قيمته[ .
ة إمنا له مثن؛ ألنه سلعة يباع ويشرتى، فإذا جين عليه أو قتل فديته قيمته، الرقيق اململوك ليس له دي

، فتدفع فينظر كم يساوي ملا كان حيًا؟ يساوي ألفًا، أو يساوي عشرة آالف، أو يساوي مخسَّي ألفاً 
ه ديته ابلقيمة اليت يساويها، سواٌء أكانت مثل دية احلر أم أكثر أم أقل؛ ألنه فنوته على سيده، وألن

 مال متقوم.
 قال: ]وجرحه إن كان مقدراً من احلر فهو مقدر منه منسوابً إىل قيمته، وإال فما نقصه بعد برء[ .

عبد ابلنسبة، فإذا قطعت يد العبد ففيها نصف يقولون: كل ما كان مقدراً من احلر يكون مقدراً من ال
ها نصف قيمته ولو مل ينقص إال قيمته، كما أن يد احلر فيها نصف ديته، وإذا فقئت عَّي العبد ففي

قلياًل؛ ألن هذا مقدر من احلر، فإذا قدران هذا العبد بعشرين ألفًا، وملا فقئت عينه صار يساوي مثانية 
ألفَّي، ولكن العَّي فيها نصف الدية من احلر، فعلى ذلك اجلاين  عشر ألفاً فما نقصت العَّي إال

 نصف قيمة العبد، أي: عشرة آالف.
ه: ]وجرحه إن كان مقدراً من احلر فهو مقدر منه منسوابً إىل قيمته، وإال فما نقصه بعد هذا معىن قول

وجهه، وجرحه يف  : إنه شجه يف-مثالً -برء[ ، فينظر يف ذلك إىل اجلرح، وينظر كم أنقصه، فيقال 
ًا، وجهه، واجلرح الذي ال يصل إىل العظم ليس مبقدر، فقدروا قيمة العبد قبل أن جيرح بعشرين ألف

ألفًا، وليس  -أيها اجلاين-وقدروا قيمته ملا كان فيه هذا اجلرح، فهذا اجلرح أنقصه ألفًا، فيقال: ادفع 
 رح.إال هذا املقدار، ويكون ذلك بعدما يربأ اجل -سيد-لك اي 

(77/24) 

 



 دية اجلنَّي احلر
 قال: ]ودية جنَّي حر غرة موروثة عنه[ .

و األمة، هكذا يف قصة اهلذليتَّي ملا قتلت امرأة لرجل من هذيل اجلنَّي هو احلمل، والغرة هي العبد أ
بغرة عبد أو  ضرهتا، ضربتها حبجر فماتت هي ومحلها، فقضى النيب صلى هللا عليه وسلم يف محلها

أمة، وقضى بديتها على عاقلة القاتلة، فقال ذلك اجملين عليه: كيف ندي من ال أكل وال شرب وال 
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إمنا هذا من إخوان الكهنة( من أجل استهل، فمثل ذلك يطل؟! 

 الدنيا، فما أكل وال سجعه الذي سجع، وألزمه أبن يدفع دية اجلنَّي، مع أنه مات قبل أن خيرج إىل
 شرب وال استهل صارخًا، قال: فمثل ذلك يطل.

 يعين: يهدر من الدية.
ا أخذت قيمة له، فريثها من يرثه، وإذا جىن رجل على فهذه الغرة تورث عنه، فيقدر أنه حي، وأهن

وتكون  امرأة فضرب بطنها فأسقطت جنيناً قد تبَّي فيه خلق اإلنسان ألزمنا ذلك اجلاين هبذه الغرة،
موروثة بَّي أبيه وأمه كمرياث، وقيمتها عشر دية أمه، ودية املرأة عندان مخسون ألفًا، فعشرها مخسة 

يف دية اجلنَّي على اجلاين يف اإلسقاط خبمسة آالف، فإذا اعتدى إنسان  آالف رايل، فاآلن حيكمون
 عودي.على امرأة وضرهبا حىت أسقطت فإن عليه عشر ديتها، أي: مخسة آالف رايل س

(77/25) 

 

 دية اجلنَّي القن
إذا كان احلمل قنًا، كما إذا وجدت أمة مملوكة، وملا كانت حامالً ضرهبا رجل أو ضربتها امرأة 

قطت وأجهضت فما دية ذلك اإلجهاض؟ ديته عشر قيمة األمة، فنقدر كم تساوي هذه األمة، وأس
 فنقول: تساوي عشرة آالف.

  فيه ألف، أي: عشر القيمة.فهذا اجلنَّي
 ]وتقدر احلرة أمة[ .

أنه ليس هناك إال حرة ومل يكن هلا قيمة فتقدر هذه احلرة أبهنا أمة حىت ينظر يف  -مثالً -إذا قدر 
 اجلنَّي. قيمة

(77/26) 



 

 جناية الرقيق
يقول: ]وإن جىن رقيق خطأ أو عمداً واختري املال أو أتلف ماالً بغري إذن سيده خري سيده بَّي فدائه 

 أبرش جناية أو تسليمه لوليها[ .
قأ عينه، الرقيق اململوك قد جيين، فلو أن هذا العبد اململوك تعدى على إنسان وجرحه يف رأسه، أو ف

ده، أو قلع أسنانه، فجنايته قد تكون خطأً وقد تكون عمدًا، فاجلناية تتعلق برقبته، فاجملين أو قطع ي
 عليه الذي فقئت عينه يقول: هذا الذي جىن علي أنت سيده، وأان يل حق فيه.

ا فقأ فإذا قال ذلك اجملين عليه الذي فقئت عينه: أريد القصاص، أريد أن أفقأ عَّي هذا العبد كم
 عيين.
{ ]املائدة:له ذل [ ، أما إذا قال: ال حاجة يل بفقء عينه أو بقطع 45ك؛ لعموم قوله: }َواْلَعَّْيَ اِبْلَعَّْيِ

أنفه، ولكن أريد املال، فهذا قد اعتدى على عيين، أو قطع شفيت، أو قلع أسناين، أو قطع إصبعي، 
 وأان حباجة إىل املال.
فعه إليهم وتقول: خذوه عبداً لكم هبذه اجلناية، اخليار، إما أن تدلك  -اي سيد-فاختار املال فأنت 

 أو تدفع هذه الدية وتسلمها إىل أولياء اجملين عليه، وذلك ألن هذه اجلناية تعلقت برقبته.
حطم سيارة، أو عقر مجاًل، أو قطع شجرة،  -مثالً -وهكذا لو أتلف ماالً بغري إذن سيده، فلو أنه 

ذه السيارة أو هذا املال قالوا: اي سيد! هذا عبدك هو إذن سيده فأصحاب هأو هدم جداراً بغري 
 الذي كسر سيارتنا، فأعطنا قيمتها.

فنظران وإذا السيارة ال يصلحها إال عشرون ألفًا، والعبد قيمته ثالثة آالف، فيقول: ال أعطيكم أي 
 .لكم أكثر من قيمتهشيء، ولكن خذوا العبد لكم، هذا العبد هو الذي جىن عليكم، ال أدفع 

فلهم أن أيخذوه ملكًا، أما إذا كانت قيمة إصالح السيارة مخسة آالف والعبد قيمته عشرة آالف 
 فقال: أان أفديه فله ذلك، فيدفع اخلمسة اآلالف فداء له، ويبقى العبد مملوكاً له، وهللا أعلم.

(77/27) 

 

 األسئلة

(77/28) 



 

 حكم من بلغ ومل يصم جاهالً بوجوب الصوم
 
 

 السؤال
غت سن الثانية عشرة من عمري، وظهرت علي عالمات البلوغ من االحتالم ونبوت شعر العانة بل

وغري ذلك، وبقيت إىل بلغ عمري أربع عشرة سنة وال أعلم أحكام ذلك حىت حضرت الدروس 
 أصم يف تلك السنتَّي، فماذا علي؟ العلمية، ومل

 
 اجلواب

فالبد من القضاء، فإن الصالة كثرية، فهي صالة ابلنسبة لصالة يعفى عنها، وأما ابلنسبة للصيام 
سنتَّي، ولو كلف بقضائها لشق عليه، ولكن يكثر من النوافل، وأما الصيام فصيام شهرين، فيصومها 

 ل يوم مسكيناً عن التأخري.ولو متفرقة أايمهما، ويكفر أبن يطعم عن ك

(77/29) 

 

 تعَّي الدية مبوت اجلاين
 
 

 السؤال
 الدم القصاص مث مات اجلاين هل تتعَّي الدية؟إذا اختار أولياء 

 
 اجلواب

 قصاص.مذكور يف املنت أنه إذا مات اجلاين تعينت الدية، حىت ولو كانوا قد قالوا: ال نريد إال ال
 لكن فات األوان.

(77/30) 



 

 سراية اجلناية يف القصاص
 
 

 السؤال
مث وقع أن سرت اجلناية، فعلى من إذا قرر الطبيب اجلنائي عدم سراية اجلناية يف حال القصاص، 

 الضمان؟
 

 اجلواب
ذا أسقط حقه وقال: أريد القصاص فقيل له: اصرب حىت يربأ جرحك فتعجل وقال: الصحيح أنه إ

أريد أن أقتص فاقتص، مث سرت اجلناية فقد سقط حقه قياساً على ما ذكر يف قصة الرجل الذي طعن 
 ص وسرت اجلناية فإن اجلاين يضمن.بقرن يف ركبته، وأما إذا ظهر الربء مث اقت

(77/31) 

 

 حكم املعلم لو ضرب التلميذ فكسر أنفه
 
 

 السؤال
ذه يف وجهه من غري هنى النيب صلى هللا لعيه وسلم عن الضرب يف الوجه، فلو ضرب املؤدب تلمي
 إسراف فانكسر أنف الولد، فهل يضمن ألنه فعل ما ليس مأذوانً له شرعًا؟

 
 اجلواب

ه إذا ضربه يف الوجه فقد عصى، قال النيب صلى هللا لعيه وسلم: )إذا قاتل أحدكم الصحيح أن
يه األنف، فليجتنب الوجه( ، واملؤدب ال يضرب يف الوجه؛ ألن يف الوجه احلواس، فيه العينان، وف

وفيه الشفتان، وفيه الفم، فال يضرب يف الوجه، وألن آاثر الضرب يف الوجه تكون شينًا، فإذا تعمد 



ضرب يف الوجه فإنه يضمن، وأما إذا مل يتعمد أبن أومأ بيده والطفل هو الذي حترك حىت قابل تلك و 
 الضربة بوجهه ففي هذه احلال ال يضمن.

(77/32) 

 

 حكم اللقطة يف حمطة القطار
 
 

 السؤال
عل ، فهل أسلمه جلهة خاصة كالشرطة مثاًل، وماذا أفيقول: وجدت مبلغاً من املال يف حمطة القطار

 هبذا املبلغ؟
 

 اجلواب
عليك أن تعرفه إذا كان كثرياً أبن تعلن عنه، وال تذكر أوصافه، فإذا جاءك من يصفه ادفعه إليه، وإذا 

 أيست من أنه سوف يعرف، أو عجزت عن التعريف واإلنشاد له فيستحب أن تتصدق به.

(77/33) 

 

 حكم قتل السيد عبده
 
 

 السؤال
 من تكون املطالبة واملنازلة للدية وغري ذلك؟السيد عبده، فمماذا لو قتل 

 
 اجلواب

 على السيد أو على ورثته، إال إذا أعتقه فإهنا تتعلق برقبته.



(77/34) 

 

 طلبت زوجة املقتول الدية وأولياؤه يريدون القصاصإذا 
 
 

 السؤال
الدية هل يؤخذ  إذا اتفق الورثة كلهم مبا فيهم األب واألم واإلخوة على قتل اجلاين، وطلبت الزوجة

 بقوهلا، علماً أن الزوجة قد تكون من قبيلة القاتل فتقف مع أهلها، وهذا مما يسبب فتناً كثرية؟
 

 اجلواب
ا يقع كثريًا، ولذلك ذهب بعض العلماء املتقدمَّي إىل أن الزوجة إذا كانت أجنبية فال صحيح أن هذ

الوا، وذلك ألن القصاص حق لألولياء، يعترب طلبها للدية، وإذا طلبت أعطيت بقدر الدية، هكذا ق
لياء وهي أجنبية ال يهمها قتل ذلك اجلاين أو مل يقتل، إمنا تريد املال، وقد ذكران بعض القصص، فأو 

اثين عشر ألفاً ومخسمائة، فأعطوها  -مثالً -القاتل ذهبوا إىل املرأة األجنبية، وكان حظها من الدية 
 طليب الدية.مائة ألف أو مخسَّي ألفًا، وقالوا: ا

 فلما طلبت الدية سقط القصاص، وتضرر وأتمل أولياء القتيل.

(77/35) 

 

 احلكومة فيما ال ميكن القصاص فيه من األطراف
 
 

 السؤال
 إذا قطعت يده من وسط الذراع، واختار أن تقطع يد اجلاين من أصل الكف هل له أرش زائد؟

 
 اجلواب



 نعم.
ال تقطع إال كب، وهذا ملا قطعت يده من نصف الذراع قلنا له: فاليد تطلق على اليد كلها إىل املن

 الكف، ألنه مفصل، فقطع الكف من اجلاين وقال: أان قد قطع نصف ذراعي.
 فهذا النصف الذي قطع فيه حكومة، فيعطيه احلاكم قيمة نصف الذراع.

(77/36) 

 

 معىن السراية
 
 

 السؤال
 ما معىن كلمة: )السراية( ؟

 
 اجلواب
 ة: هي أتثر اجلرح إىل أن حيصل منه إما موت وإما آتكل.السراي
ألربعة : قطع اإلصبع فتسمم الكف، فسرى ذلك التأثر والتسمم فأبطل حركة ا-مثالً -فيقال 

األصابع فقطعت، فسرى من إصبع إىل أربعة أصابع، وقد يسري أيضاً إىل النفس، فالسراية هي 
 ود.تعدي أثر اجلرح أو أثر اجلناية أو أثر الق

(77/37) 

 

 القود من اجلاين إن كان مصاابً مبرض السكر
 
 

 السؤال
 إذا كان اجلاين مصاابً مبرض السكر هل يسقط عنه القصاص مماثلة؟

 



 اجلواب
ين عليه؛ ألنه يريد حقه من القصاص، والسكر ميكن أن يعاجل الظاهر أنه ال يسقط إال إبسقاط اجمل

 حىت ال يتأثر.

(77/38) 

 

 إنقاذ رجل فاختنق بسببه ومات حكم من يريد
 
 

 السؤال
رجل سقط يف حفرة، مث جاء أانس إلنقاذه فربطوه حببل، وملا أخذوا يسحبونه ليخرجوه من احلفرة 

 خنق هبذا احلبل فمات، فهل يضمنونه؟
 

 اجلواب
يه أو الظاهر أهنم يضمنون إذا جعلوا احلبل يف عنقه فمات، وأما إذا ربطوا احلبل بيديه أو ربطوه بفخذ

 ، فال يضمنون.يف صدره فالغالب أنه ال ميوت بذلك

(77/39) 

 

 حكم تزويج األب لولده
 
 

 السؤال
ذكر أن على السيد تزويج عبده إذا طلب ذلك، وتزوجيه عليه واجب، فما حكم تزويج الرجل ولده 

 احلر؟
 

 اجلواب



 عاجز، وليس عندي مال يلزمه إذا كان قادرًا، ولكن احلر يقدر أن يتكسب، فيقول: اي ولدي! أان
 أكفيك، ولكن َتَكسنب واشتغل واحرتف حىت جتمع ماالً لتزوج نفسك.

بد فإنه مملوك ال يقدر أن يتكسب لنفسه، فهو يقول لسيده: إما أن تزوجين، وإما أن تعتقين، وأما الع
 وإما أن تبيعين، وال ترتكين عزاًب؛ ألين ال أقدر أن أتكسب.

 نا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.وصلى هللا وسلم على نبي

(77/40) 

 

 [78شرح أخصر املختصرات ]
جاءت هذه الشريعة ابلعدل، ومما يبَّي ذلك القصاص والدايت يف النفوس واألطراف، وهي يف ذلك 

 حكيمة رحيمة، ومما يبَّي ذلك مشروعية تعاون العاقلة مع اجلاين خطأً دون اجلاين عمدًا.

(78/1) 

 

 دية األطراف
ل رمحه هللا تعاىل: ]فصل: ومن أتلف ما يف اإلنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، أو اثنان أو قا

أكثر فكذلك، ويف أحد ذلك نسبته منها، ويف الظفر بعريان، وجتب كاملًة يف كل حاسة، وكذا كالم 
ومين، أو ل وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح، ومن وطء زوجة يوطأ مثلها ملثله فخرق ما بَّي خمرج بو 

 ما بَّي السبيلَّي فهدر، وإال فجائفة إن استمسك بول، وإال فالدية.
ويف كل من شعر رأس وحاجبَّي وأهداب عينَّي وحلية الدية، وحاجب نصفها وهدب ربعها، وشارب 

 حكومة، وما عاد سقط ما فيه.
 .ويف عَّي األعور دية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه، وعليه أيضاً نصف الدية

 وإن قلع ما مياثل صحيحته من صحيح عمداً فدية كاملة، وإال قطع كغريه.
ويف املوضحة مخس من اإلبل، واهلامشة عشر، واملنقلة مخسة عشر، واملأمومة ثلث الدية كاجلائفة 

 والدامغة، ويف اخلارصة والبازلة والباضعة واملتالمحة والسمحاق حكومة.
والًء، وال عقل على فقري وغري مكلف وخمالف دين جاٍن، و  فصل: وعاقلة جاٍن ذكور عصبته نسباً 

 وال حتمل عمداً وال عبدًا، وال صلحاً وال اعرتافًا، وال ما دون ثلث الدية.



ومن قتل نفساً حمرمًة غري عمد، أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي ككفارة ظهار إال أنه ال إطعام 
 فيها، ويكفر عبد ابلصوم.

 ة يف دعوى قتل معصوم.رر والقسامة أميان مك
وإذا أمتت شروطها بدئ أبميان ذكور عصبته الوارثَّي، فيحلفون مخسَّي مييناً كل بقدر إرثه وجيرب  

 كسر، فإن نكلوا، أو كان الكل نساًء حلفها مدًعى عليه وبرئ[ .

(78/2) 

 

 دية ما يف اإلنسان منه واحد
ل، وتصح أن تكون الدية من البقر أو من مائة من اإلب -كما تقدم-إذا قتل اجلاين نفساً فالدية 

الغنم أو من الذهب أو من الفضة، واألطراف فيها دية، وذلك ألن ذهاهبا خلل على اإلنسان، وهذه 
منفعته كثرية أم  األطراف واحلواس اليت يف اإلنسان ما كان منها واحداً ففيه الدية كاملة، سواٌء أكانت

الثة: األنف، فإذا قطعت األنف من أصله ففيه الدية، قليلة، والذي يف اإلنسان منه واحد ث
واللسان، فإذا قطع من أصله حبيث تعطل الكالم ففيه الدية كاملة، والذكر، فإذا قطع من أصله ففيه 

 الدية كاملة.
أو نصف الذكر أو مقدم األنف فإن أما إذا قطع بعض ذلك ففيه نسبته، فإذا قطع نصف اللسان 

ر ما قطع منه، وذلك ألن هذه فيها منافع، ومنافعها ظاهرة وإن كانت فيه نصف الدية أو بقد
تتفاوت، فاألنف منفعته يف اجلمال، نصبه هللا تعاىل يف مقدم وجه اإلنسان زايدة يف اجلمال، فإذا قطع 

َنا َعلَ   اِبْلَعَّْيِ َواألَنَف ْيِهْم ِفيَها َأنن النـنْفَس اِبلنـنْفِس َواْلَعَّْيَ فإن فيه القصاص، قال هللا تعال: }وََكتَـبـْ
 [ ، فجعل يف األنف قصاصًا.45اِبألَنِف{ ]املائدة:

وأما اللسان فال شك أن منفعته عظيمة، وأجل منفعته النطق، وأكثر احلروف إمنا هي من حركة 
لى لسانك حامضاً أو حالياً أو مراً فبه تعرف اللسان، ومن منفعته أيضاً الذوق، فإنك إذا وضعت ع

الطعوم غالباً إمنا متيزها بلسانك، ولو وضعتها يف يدك مل تعرف هل هذا الشيء ماحل أو الطعم، ف
حامض أو حاٍل أو مر حىت تضعه يف لسانك، فاللسان فيه هذه الفائدة اليت هي الذوق، وكذلك 

األكل ويفرقه، فله فوائد عظيمة ولو أنه شيء خفي ال  أيضاً اللسان حيرك األكل يف الفم، فهو جيمع
 ربز وينطبق عليه الفم، ففائدته عظيمة، فلذلك فيه الدية.ي

والذكر أيضاً فيه فائدة االستمتاع وحنوه، فهذه ثالثة أشياء ليس ابلبدن منها إال واحد من كل واحد، 



ان واحلاجز بينهما، فلو أن إنساانً قطع لكن قالوا: إن األنف حيتوي على هذه الثالثة األطراف: املنخر 
وترك املنخر اآلخر وترك احلاجز فعليه ثلث الدية، فإذا قطع املنخرين وترك احلاجز أحد املنخرين 

فعليه الثلثان، وإذا قطع احلاجز وترك املنخرين فعليه الثلث، فاألنف يكتمل على هذا احلاجز وعلى 
ع ففي كل جزء ثلث الدية، ويف اجلميع الدية كاملة إذا قططريف األنف اللذين مها طرفا املنخرين، 

 األنف حباجزه ومنخريه.

(78/3) 

 

 دية ما يف اإلنسان منه اثنان
وأما الذي يف اإلنسان منه اثنان فالعينان، جعلهما هللا تعاىل اثنتَّي حلكمة، فإن إحدامها قد مترض أو 
قد تذهب فيبصر ابألخرى، فيكون البصر كاماًل، فإذا فقأ إحدى عينيه ففيها نصف الدية، وإن فقأ 

يسمع هبا، ولكن هما الدية كاملة، وكذلك األذانن، وقد تقول: اإلذن ليست هي اليت العينَّي ففي
الذي يسمع به هو الصماخ الداخل يف الرأس! ولكن هذه األذن الظاهرة تتلقى الصوت، ولذلك 

جعلها هللا تعاىل متوجهة حنو الصوت، فيقرع الصوت فيها ويدخل يف الصماخ فيحصل السماع، مع 
، ومع ذلك هي قد يبقى السماع يدخل يف األصمخة، ولكن هلا فائدة يف زايدة السمعأهنا لو قطعت 

زينة ظاهرة، وهلذا النساء يعلقن فيها شيئاً من احللي وهو ما يسمى ابلقرط، فإذا قطعت األذانن 
 ففيهما الدية كاملة، ويف الواحدة نصف الدية.

ية ويف الثنتَّي كامل الدية، هذا قول اجلمهور، ومما يف اإلنسان اثنان الشفتان، ففي الواحدة نصف الد
 شفة السفلى أكثر فائدة.وقال بعضهم: إن ال

فجعل بعضهم فيها ثلثي الدية، وذلك ألهنا تلقف الطعام وتلقف الشراب، ومع ذلك فمنفعتهما ال 
ينطق تتم إال ابجتماعهما، وفيهما خمرج بعض احلروف كالباء وامليم، وكذلك ابنضمامهما عند الكالم 

 الدية.ابلواو، ففيهما إعانة على الكالم، ومصلحتها ظاهرة، ففيهما 
وهكذا اليدان فيهما الدية، ويف إحدامها نصف الدية، والرجالن فيهما الدية، ويف إحدامها نصف 

الدية، والثداين من املرأة فيهما الدية، ويف أحدمها نصف الدية، ويف الرجل ثندؤاتن مكان الثديَّي، 
هرة، جيلس عليهما، ويرتفق تا ففيهما الدية، كذلك أيضاً يف اإلنسان اإلليتان، ومنفعتهما ظافإذا قطع

فيهما الدية، ويف إحدامها نصف الدية،  -اخلصيتان-هبما، ففيهما الدية، وكذلك يف الرجل األنثيان 
 وأشباه ذلك.



(78/4) 

 

 دية األعضاء الباطنة
؟ فاألولون ما تصوروا ذلك، ولكن يف هذه األزمنة قد اختلف يف األعظاء الباطنة هل فيها الدية

يتصور، ذكر لنا بعض اإلخوان أن قوماً خطفوا طفلة عمرها سبع سنَّي، وذهبوا هبا إىل إحدى 
 املستشفيات وقالوا: هذه ابنتنا.

لة وأخرجوا منها كلية وجعلوها يف وأحدهم قد مرضت كليتاه، فيه فشل كلوي، فشقوا بطن هذه الطف
ريض، وفقدها أهلها ومل يدروا أين هي، وبعد مخسة أايم أو ستة أايم جيء هبا وألقيت عند ذلك امل

ابب أهلها، وال تدري ماذا فعل هبا، فذهبوا إىل أحد املستشفيات وكشفوا عليها فقالوا: إهنا قد 
الدية،  ويف إحدامها نصف الدية، والرئتان فيهما أخذت منها كليتها! فنقول: الكليتان فيهما الدية،

ويف إحدامها نصف الدية إذا أخذت، وكذلك لو أخذ الطحال أو القلب أو الكبد وإن كان قد ال 
يعيش، ولكن قد جيعلون فيه شيئاً من عضو حيوان يعيش به مدة، فعلى هذا نقول: إن هذه أيضاً 

أو حنو  ن اعتدى على أحد وقهره حىت أخذ منه كليةمعترب فيها القصاص، ومعتربة فيها الدية، فم
ذلك فإن فيها القصاص أو فيها نصف الدية إذا أخذ إحدى الكليتَّي، ولو أن العلماء األولَّي مل 

 يذكروا ذلك؛ ألهنم ما تصوروا هذه العمليات اجلديدة.
إذا كان يف اإلنسان يقول: ]أو اثنان[ يعين: أو كان يف البدن منه اثنان ففيهما الدية، ]أو أكثر[ 

فالثالثة فيها الدية، واألربعة يف اإلنسان مثل  -وهي املنخران واحلاجز بينهما-ثة أكثر من اثنَّي كالثال
األجفان فهي أربعة، ففي كل عَّي جفنان، ففي أحدها ربع الدية، إذا قطع أحد األجفان األربعة ففيه 

 ة؛ ألن يف اإلنسان هذه األربعة.ربع الدية، وإن قطع األربعة كلها فعليه الدية كامل

(78/5) 

 

 دية األصابع
هناك ما يف اإلنسان منه عشرة كأصابع اليدين، فإذا قطع األصابع العشرة فعليه الدية، وإذا قطع 
أصابع يد اخلمسة فعليه نصف الدية، وإذا قطع واحداً فعليه عشر الدية، أي: عشر من اإلبل، 

صبع م قال: )يف اإلواألصابع متساوية، هكذا كان الصحابة حيكمون، وورد أنه صلى هللا عليه وسل



عشر من اإلبل( ، وكان بعضهم يفوتون بينها بقدر منفعتها، وذلك أن اإلهبام منفعته أكثر من منفعة 
اخلنصر؛ ألنه قد يقوم مقام األربعة األصابع كلها، فإذا قطع صعب عليه أن ميسك شيئاً إبصبعيه، أما 

برة أو املسمار الدقيق هبذين الدقيقة مثل اإلإذا كان موجوداً فإنه حيمل شيئاً إبصبعيه وميسك األشياء 
اإلصبعَّي، وال يقدر أن ميسكه ابلسبابة واليت تليها، فعرف أن اإلهبام منفعته كبرية وليست كمنفعة 

 بقية األصابع، ومع ذلك جاء الشرع ابلتسوية، وأن كل إصبع فيه عشر الدية.
عليهما إذا أراد أن يرتفع، عليهما ويرتفع وهكذا أصابع الرجلَّي منفعتهما التمكن من املشي، يعتمد 

 -ولو اخلنصر-ففيهما أيضاً منفعة، فإذا قطعت أصابع الرجلَّي ففيها الدية، وإذا قطع واحد منها 
ففيه عشر الدية، وذلك ألنه يصدق عليه أنه إصبع، أما إذا قطع بعض اإلصبع ففيه نسبته، ومعلوم 

لة ثلث عشر الدية، ويف أمنلتَّي ثلثا عشر مل، ففي كل أمنأن األصابع األربعة كل واحد فيه ثالث أان
الدية، واإلهبام ليس فيه إال أمنلتان، ففي األمنلة مخس من اإلبل، ويف األمنلتَّي عشر، سواء إهبام اليد 
أو إهبام الرجل، ليس فيه إال أمنلتان، ففي كل واحدة نصف عشر الدية، فهذه األعضاء اليت تتعدد 

 يف اإلنسان.

(78/6) 

 

 دية األسنان
هناك األسنان، وجمموع األسنان إذا كملت اثنان وثالثون سنًا، ستة عشر من فوق، وستة عشر من 

 حتت، وهناك نوع من الناس يقال له: الكوسج.
 تنقص أسنانه، وال يكون فيه إال مثانية وعشرون سناً.

رة، فإذا تلع، فمنفعتها ظاهوهذه األسنان منفعتها ظاهرة، وهي تقطيع األكل ومضغه حىت يصلح ليب
قلعت األسنان كلها ففيها الدية، وإن قلع الفك األعلى فنصف الدية، وكذا الفك األسفل، أما 

الواحد منها فورد أن يف كل سن مخساً من اإلبل، وهي اثنان وثالثون، فإذا كان يف كل واحد مخس 
ن من اإلبل، فهذه اجملموع مائة وستو فإنه إذا قطع سن أخذ مخسًا، فإن قلع اثنياً فيه مخس، فيكون 

دية اثنَّي وثالثَّي، ولكن الغالب أهنا ال تقلع إال مفرقة، وهللا تعاىل ذكر فيها القصاص يف قوله تعاىل: 
{ ]املائدة: نِّ نن اِبلسِّ [ ، وجاء يف احلديث أن امرأة من األنصار يقال هلا: الربيع أخت أنس 45}َوالسِّ

هل تلك اجلارية القصاص، فرفعوا األمر إىل النيب األنصار، فأراد أ بن النضر كسرت سن جارية من
صلى هللا لعيه وسلم فحكم ابلقصاص، فلم يرض أخوها وقال: أتكسر ثنية الربيع؟! فقال صلى هللا 



 لعيه وسلم: )اي أنس! كتاب هللا القصاص( ، فقال: وهللا ال تكسر ثنية الربيع.
 فرضي القوم ابألرش، أي: ابلدية.

 لقصاص( دليل على أن السن تكسر ابلسن، أو تقلع هبا إذا قلعت.وله: )كتاب هللا اوق
فعرفنا ما يف اإلنسان منه اثنان، أو أكثر من اثنَّي إىل عشرة إىل اثنَّي وثالثَّي وهي األسنان، ويف أحد 

احلاجز ذلك نسبته من الدية، فإذا كانت عشرة ففي الواحد عشر الدية، وإذا كانت ثالثة كاملنخرين و 
 ففي كل واحد ربع الدية. -وهي األجفان-د ثلث الدية، وإذا كانت أربعة ففي كل واح
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 دية األظفار
 قال: ]ويف الظفر بعريان[ يعين: إذا مل ينبت.

مل يعد ينبت ظفرها فديته  -سواء ظفر اإلهبام أو ظفر خنصر أو غريمها-إذا قلع الظفر وبقيت األمنلة 
ن منفعة هذه األظافر ظاهرة، حيك هبا جلده، ويقبض هبا الشيء الدقيق كشوكة يف بعريان، وال شك أ

 يها منفعة.جسده أو حنو ذلك، فف
والسنة تقليمها؛ ألهنا إذا طالت تشوه اخللقة، ولكن البد أن يبقى من رؤوسها ما ينتفع به، فألجل 

 خرى ففيه بعريان.ذلك فيها منفعة، فإذا قلع الظفر وعرف أنه ال يعود وال ينبت مرة أ
منلة من السبابة فيها فاإلصبع فيها عشرة، والظفر فيه بعريان، وأمنلة اإلهبام فيها مخس من اإلبل، واأل

 ثالثة أبعرة وثلث، ثلث العشر، وظفرها فيه بعريان.
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 تعدد الدية
 يقول: ]جتب كاملة يف كل حاسة[ .

يف املنافع، وذلك ألن منفعتها عظيمة، فإذا أذهب  أي: كما أهنا جتب يف األطراف فإهنا أيضاً جتب
حاسة من احلواس فعليه الدية كاملة، وقد يذهب منه حاستَّي أو أكثر فتتعدد الدية، ذكر أن رجالً يف 

رابً شديداً حىت ذهب مسعه وبصره وعقله ونكاحه، فبقيت عهد عمر رضي هللا عنه ضرب رجالً ض
كانت األذانن موجودتَّي، ولو كانت العينان مفتوحتَّي، وذهب   العينان ال يبصر هبما، وال يسمع ولو



عقله، وذهب نكاحه فلم يعد يستطيع أن ينكح، فقضى له عمر أبربع دايت، وملا حدث بذلك 
عده وما أكثر ما أخذ! فقال احلسن رمحه هللا: ال وهللا! احلسن البصري قال بعض احلاضرين: ما أس

يد من حياته ال مسع وال بصر وال عقل وال نكاح؟ ماذا يستفيد من بل ما أشقاه وما أتعسه! ماذا يستف
هذه احلياة؟ حياته بؤس عليه، ولو مات لكان أريح له، فعرف بذلك أن هذه املنافع منافع كاملة، 

ة ولو كانت اآللة ابقية، فقد يذهب ماء العينَّي وتبقى العَّي مفتوحة وال ففي كل واحدة الدية كامل
 نسان ضرابً شديداً يف رأسه فذهب ماء عينيه.يبصر، فإذا ضربه إ

فأصبح ال يبصر فعليه الدية، وهكذا لو ضربه برأسه ضرابً أذهب مسعه أبن أصم أذنيه أو تشققت 
يه الدية، وهكذا حاسة الشم الذي هو إدراك الطبالت يف داخل األذن واألصمخة فإنه يكون عل

فقد حاسة الشم فعليه الدية، وذلك ألن فيها منفعة، الروائح، هذه أيضاً منفعتها عظيمة، فإذا ضربه ف
 يعرف الرائحة الطيبة والرائحة املنتنة فيتجنب ما يضره، فإذا فقدها تضرر.

ن ابٍق والشفتان ابقيتان، ولكن ال وهكذا منفعة الكالم، فلو أنه ضربه فتعطل الكالم، فاللسا
يضاً منفعة كبرية، فمنفعة الكالم فيها يستطيع أن يتكلم، وال يستطيع أن ينطق ولو حبرف، فهذه أ

 أيضاً الدية.
وكذلك منفعة النكاح إذا فقدها فيها الدية، وما ذاك إال ألنه أذهب عنه منفعة مقصودة يف هذه 

 احلياة.
ففيها الدية، وهي منفعة كبرية، فلو تعطل فمه فال مييز بَّي  -الذوق-طعم ذكروا أنه لو أتلف منفعة ال

ر، واألطعمة كلها ال مييزها، وال يعرف أي طعم هذا فهذه أيضاً منفعة عظيمة احللو واحلامض وامل
زالت ففيها الدية، واحلواس ذكروا أهنا مخس: حاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، وحاسة 

للمس، وهي اليت يقولون: إهنا تدرك هبا احلقائق، فاإلنسان يدرك املوجودات هبذه الذوق، وحاسة ا
مس، فإذا ذهبت واحدة منها ففيها دية، فحاسة اللمس فيها الدية إذا صارت يداه ال احلواس اخل

حيس فيهما بشيء، إذا وضع يده على شيء ال يدري هل هو ابرد أو حار، وال يدري هل مس تراابً 
ًً حاسة مقصودة.أو حجراً أ  و زجاجاً أو حلماً أو حنو ذلك، فهذه أيضَا

وجهه أبيض أو أمحر فانقلب  -مثالً -إلنسان، إذا كان اإلنسان وأحلقوا بذلك ما لو تغري مظهر ا
 أسود من آاثر هذا الضرب، فهذا اجلاين أفقده لونه، فيكون عليه دية ألنه غرّي لون بشرته.

يقدر على الكالم، ]وعقل[ إذا فقد العقل، ]ومنفعة أكل[ يعين:  يقول: ]وكذا كالم[ يعين: إذا مل
صار ال أيكل إال مبغٍذ، أو يدخل األكل من بطنه فتعطل األكل،  -مثالً -تعطل األكل، حبيث إنه 

 ]ومنفعة مشي[ إذا ضربه فأقعد، أو صار معاقاً ال ميشي على رجليه.



ع أن جيامع، بطلت منفعة النكاح، فهذه كل ولو كانت الرجالن موجودتَّي، ]ونكاح[ حبيث ال يستطي
 واحدة منها فيها دية.
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 بوطء مباح إفساد فرج املرأة
يقول: ]ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها ملثله فخرق ما بَّي خمرج بول ومين، أو ما بَّي السبيلَّي فهدر، 

 وإال فجائفة[ .
إذا تزوج بنتا ومثلها يوطأ، أي: قد بلغت مبلغ النساء وقاربت، ولكن لعبالة ذكره فتق ما بَّي خمرج 

مباح له، وألنه ما تزوجها إال ليطأها، والبول فهذا هدر؛ ألنه  البول واملين أو خمرج البول واحليض
خيرج من املرأة من ثقب يف أعلى الفرج شبية ابإلحليل الذي خيرج منه البول للرجل، وأما احليض فإنه 

خيرج من فتحة الفرج اليت هي مسلك الذكر، فإذا فتق ما بَّي خمرج احليض والبول فهذا هدر، 
فهو هدر أيضاً إذا كانت يوطأ مثلها  -بَّي الفرج والدبر أي: ما-السبيلَّي وكذلك لو فتق ما بَّي 

 ملثله.
وأما إذا كان ال يوطأ مثلها لصغرها أو لكربه هو ولعبالة ذكره، وتزوجها وزفها أهلها إليه فوطئها، لكن 

الطعنة  ال يوطأ مثلها لصغرها أو ألهنا ال تتحمل، فإذا حصل هذا الضرر ففيها جائفة، واجلائفة هي
يف بطنه طعنة وصلت إىل أمعائه فهذه جائفة،  -مثالً -إىل اجلوف أايً كانت، إذا طعنه  اليت تصل

وديتها ثلث الدية، أي: ثالث وثالثون وثلث من اإلبل، أو حنوها، فتعترب هذه اجلائفة، وإذا فتقها 
أي: -أسفل بطنه  وصار البول ال يستمسك فإن فيها الدية، وكذلك لو أن إنساانً ضرب رجالً يف

فانفجرت املثانة وصار البول ال يستمسك، فهذا الذي اعتدى عليه دية كاملة؛ ألنه  -فوق املثانة
 أفسد منفعة عظيمة.

وكذلك لو ضربه يف أسفل ظهره فلم يستمسك الغائط، وبقي ال يقدر على أن ميسك الغائط فعليه 
ه ال ميكن عالجه، وأنه يبقى وهذا إذا عرف أن أيضاً دية كاملة، وذلك لعظم هذه املنفعة اليت فوهتا،

 هكذا بقية حياته.
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 دية الشعر
 يقول بعد ذلك: ]ويف كل من شعر رأس وحاجبَّي وأهداب عينَّي وحلية الدية كاملة[ .

هذه الشعور أنبتها هللا تعاىل زينة، فإذا أذهبها فعليه الدية كاملة، وأسهلها شعر احلاجبَّي، فلو أن 
ذهب هذه وسى فقطع احلاجب ومنابته، وبقي مكانه ليس فيه شعر فقد أإنساانً سلخ احلاجب ابمل

املنفعة، واحلاجب أوالً مجال، واثنياً فيه محاية للعَّي وما يتساقط من الغبار أو من الشعر حىت ال 
تتأذى العينان، فإذا أزال هذا الشعر ومل يعد فعليه الدية كاملة، وكذلك أهداب العينَّي، فلو أنه سلخ 

ذا سلخ هدبه ربع الدية، ويف عَّي اجب ومل يعد ينبت اهلدب فعليه الدية كاملة، يف كل جفن إرأس احل
واحدة إذا سلخ منها اجلفنَّي ومل يعد ينبت نصف الدية، ويف العَّي األخرى أيضاً نصف الدية، وهذه 

العينَّي منها األهداب منفعتها عظيمة، وهلذا توجد حىت يف هبيمة األنعام، فجعل هللا تعاىل يف مشافر 
ن العَّي جوهر لطيف حتتاج إىل محاية وإىل حرص، هذه األهداب محاية للعَّي مما يسقط فيها؛ أل

وجعل هللا احلاجبَّي حلفظ العينَّي من األتربة والغبار وحنو ذلك، ولو أزيل هذا الشعر لنقصت، 
 ولصارت عرضة ملا يقع فيها من شعر وغبار وتراب وما أشبه ذلك.

هبا عن املرأة، فهذه اللحية  حية، فاللحية زينة للرجل، خص هللا تعاىل هبا الرجل وميزهوكذلك شعر الل
زينة ومجال، فلو أن إنساانً سلخ جلدهتا أو كواها حىت صارت ال تنبت فعليه الدية كاملة، إذا أذهب 

الذقن  مجاهلا وأذهب زينتها فعليه الدية، حىت ولو كانت خفيفة مل ينبت منها إال شعرات يف أسفل
ذا أذهب بعضها فعليه الدية ابلنسبة، واللحية فسلخت وأزيل مكاهنا ومل تعد تنبت فعليه الدية، وإ

اسم للشعر النابت على اللحيَّي وعلى الذقن، واللحيان مها منبت األسنان السفلى، فلو أنه سلخ 
الدية، وإذا سلخ  اخلد األمين أو كواه وتعطل نباته فال شك أنه يكون قد شوه املنظر، فعليه ثلث

 ة كلها أو كواها فعليه الدية كاملة.اخلدين فعليه ثلثا دية، وإذا سلخ اللحي
وبذلك يعرف فضل اإلسالم، حيث إن اإلسالم حافظ على منافع اإلنسان وعلى أعضائه، وجعل يف  

ة كل منها دية حىت ال يتعدى أحد على أحد، مع أننا يف هذه األزمنة ابتلينا مبن يعادي اللحي
ا شرف، وأهنا زينة ومجال، وأن الشرع جعل ويستهَّي أبمرها ويواظب دائماً على إزالتها، فلو علم أهن

 فيها الدية كاملة لعرف قدرها.
وكذلك شعر الرأس هو أيضاً مجال، أنبته هللا تعاىل زينة، فهو يقي من حر الشمس أو حنوه، فإذا 

فهذه أربعة شعور: شعر الرأس، وشعر احلاجبَّي،  سلخ الرأس أو كواه ومل يعد ينبت فإن فيه الدية،
 اب، وشعر اللحية، كل واحد منها فيه الدية كاملة.وشعر األهد

قال: ]ويف بعضها النسبة[ ، ففي حاجب واحد نصف الدية، ويف هدب جفن واحد ربع الدية، 
 ا.وكذلك إذا سلخ أو كوى نصف الرأس ففيه نصف الدية، فإن كوى ثلثه فثلث الدية، وهكذ



ة، وذلك ألنه مأمور بقصه ومأمور حبفه، أما الشارب فلم جيعلوا فيه دية، وإمنا جعلوا فيه حكوم
واحلكومة أن يقدر كأنه فيه الشارب كم قيمته لو كان مملوكاً وكم قيمته إذا سلخ شاربه ومل يعد ينبت، 

 فينظر الفرق، فتكون فيه تلك النسبة.
 قال: ]وما عاد سقط ما فيه[ .

فنبت سقط ما فيه، وإمنا  كوى احلاجبَّي ودفعت الدية، وبعد ذلك عوجل احلاجب  -مثالً -لو أنه 
 يكون عليه عقوبة تلك اجلناية اليت هي كيه أو سلخه أو ما أشبه ذلك.
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 دية عَّي األعور
 قال: ]ويف عَّي األعور دية كاملة[ .

ميشي هبا ويقرأ هبا ويرى هبا البعيد، قد األعور الذي ليس له إال عَّي واحدة، فهذه العَّي يكتب هبا و 
احنصر بصره يف هذه العَّي، فجاءه إنسان ففقأ هذه العَّي فأذهب بصره، فيقول: أنت أذهبت 
ذلك بصري، أان بعد إصابة هذه العَّي صرت أعمى، وقبلها كنت بصرياً كما أنك تبصر! فإذا قال 

 ت البصر، فعليك دية كاملة.املعتدي: أان ما فقأت إال عيناً واحدة نقول: إنك أذهب
 ولو أن إنساانً له عينان فقأ عَّي األعور، وملا فقأها قال ذلك األعور: أان أريد القصاص وأريد الدية.

صره، فإذا  ففي هذه احلال تقلع عَّي الصحيح املماثلة هلا، وعليه مع ذلك نصف الدية؛ ألنه أذهب ب
له عينان فقال األعور: أريد القصاص تفقأ عَّي كانت عَّي األعور هي العَّي اليمىن وفقأها إنسان 

الصحيح اليمىن، ومع ذلك يدفع نصف الدية؛ ألن العَّي اليت فقأها فيها الدية كاملة؛ ألهنا قائمة 
 مقام عينَّي.
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 حكم األعور إن فقع عَّي آخر
 يقول: ]وإن قلع ما مياثل صحيحته من صحيح عمداً فدية كاملة، وإال قطع كغريه[ .

صورة ذلك: األعور اعتدى على إنسان بصري، فاألعور عينه اليمىن صحيحة، فاعتدى على إنسان 
وفقأ عينه اليمىن عمدًا، ففي هذه احلال الصحيح يقول: أريد أن أفقأ عينه اليمىن ألنه فقأ عيين 



 اليمىن.
سه بدية كاملة، فيقال: إذا فقأت عينه اليمىن صار أعمى، فما له إال هذه العَّي، ولكن هو يفدي نف

وذلك ألنك إذا فقأت عينه أذهبت بصره، فيكون لذلك الصحيح دية كاملة، مع أنه ما فقأ منه إال 
 عينًا؛ ألنه يريد القصاص ويقول: أريد أن أفقأ عينه كما فقأ عيين.

س له إال عَّي واحدة، وأنت قد بقي لك عَّي، فإن فقأت عينه فإنك تدفع له نصف فنقول له: إنه لي
 ة، وإال فهو يدفع لك الدية كاملة فداًء لعينه.الدي

أما بقية احلواس فإن فيها نصف الدية أو فيها القصاص، فإذا كان إنسان ليس له إال أذن واحدة، مث 
 الدية، أو فيها القصاص. إنه قطع أذن إنسان صحيح نقول: ليس فيها إال نصف

يس له أذانن، فماذا جيب عليه؟ إما وكذلك إنسان ليس له إال أذن جاءه رجل وقطعها، وأصبح ل
القصاص أبذن واحدة وإما نصف الدية، وكذلك إنسان مقطوعة إحدى يديه، مث إنه جاءه إنسان 

اليت متاثل يده،  فقطع اليد األخرى، فليس عليه إال نصف الدية، أو القصاص أبن يقطع اليد
قال ذلك األشل: بل أقطع يديك  فاملعتدي يقول: أان قطعت يده اليسرى اقطعوا يدي اليسرى، فإذا

 ألنك حسرتين، فأان اآلن ليس يل يدان.
يقول: لست أان الذي قطعت األوىل، قطعها غريي، وميكن أنك اقتصصت، وميكن أنك أخذت دية، 

 طعت منك إال يداً واحدة، فاقطعوا يدي اليت متاثلها.وميكن أنك سارق قطعت يدك، فأان ما ق
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 أحكام الشجاج
تهى املؤلف مما يتعلق ابألطراف، وبقيت أحكام الشجاج، والشجاج هي الضرابت اليت يف الرأس أو ان

يف الوجه، فالضربة يف الرأس أو يف الوجه تسمى شجًا، والضربة اليت يف العنق أو يف العضد أو يف 
 الصدر أو يف البطن تسمى جرحًا.

(78/14) 

 

 ما فيه حكومة
 مخس ليس فيها إال حكومة، ومنها مخس فيها شيء مقدر.ذكروا أن الشجاج عشر، منها 



 فاخلمس اليت فيها حكومة أوهلا: احلارصة.
وذكرها هنا بلفظ )اخلارصة( ، والصواب: احلارصة، وهي اليت حترص اجللد وال تشقه، فهذه ليس 

 فيها إال حكومة.
 الثانية: البازلة.

 ال أنه انشق اجللد.تدمي، ال خيرج دم من جلده إوهي اليت تشق اجللد وال 
 الثالثة: الباضعة اليت تشق اجللد وتدميه.

 وتسمى أيضًا: الدامية، وهي اليت خيرج منها دم.
 الرابعة: املتالمحة اليت تغور يف اللحم وال تصل إىل العظم، فهي متالمحة.

العظم إال قشرة رقيقة تسمى اخلامسة: السمحاق اليت تقرب من العظم، وال يبقى بينه وبَّي 
 السمحاق.

ليس فيها إال احلكومة، أبن يقال: لو   -حارصة، وابزلة، وابضعة، ومتالمحة، ومسحاق-فهذه مخس 
 كان هذا اإلنسان عبداً مملوكاً فكم تنقصه هذه الشجة؟ فإذا قالوا: تنقصه.

 ربعه عشره.
 أم أنثى. نصف عشره فإن فيها تلك النسبة من دية اإلنسان احلر ذكراً 

(78/15) 

 

 دية ما فيه
 أما اخلمس اليت فيها دية فهي املوضحة، واهلامشة، واملنقلة، واملأمومة، والدامغة، فهذه فيها مقدر.

 واملوضحة: هي اليت تصل إىل العظم حىت يتضح العظم، فتقرع يف العظم، فهذه فيها مخس من اإلبل.
ون رأس املخيط أيخذ واهلامشة: هي اليت هتشم العظم وال تكسره، وعالمة ذلك أن املقدرين للشجاج

مث ينظر فيه، فإذا كان رأس املخيط ال يتوقف فهي موضحة، فإذا كان يتوقف يف بعض دل على أهنا  
 كسرت العظم، ففيها عشر من اإلبل، وتسمى اهلامشة.

الثالثة: املنقلة، وفيها مخس عشرة من اإلبل، وهي اليت خترق العظم، حبيث إن امليل يدخل يف ذلك 
 العظام وانتقلت من هنا ومن هنا من شدة الضربة.ايزت اخلرق، فقد مت

 الرابعة: املأمومة، وهي اليت تصل إىل أم الدماغ، فهذه فيها ثلث الدية، ثالٌث وثالثون من اإلبل.
اخلامسة: الدامغة، وهي اليت خترق جلدة الدماغ، فإذا وصلت إىل أم الدماغ ومل خترق فهي مأمومة، 



 هنا تسمى دامغة، فهذه فيها ثلث الدية مثل املأمومة.لد فإوإذا وصلت إليها وشقت اجل
يف صدره ووصلت الطعنة إىل  -مثالً -أما اجلائفة فهي اليت تصل إىل اجلوف من أي مكان، فإذا طعنه 

 -مثالً -اجلوف فهي جائفة، أو طعنه يف بطنه بسكَّي ووصلت إىل األمعاء فهي جائفة، وإن رماه 
لف فهي جائفتان: جائفة من قّدامه وجائفة من خلفه، حىت ولو ن اخلبسهم فدخل من األمام وخرج م

 مل تشق األمعاء، فيصدق عليه أنه خرق جوفه من أمامه ومن اخللف.

(78/16) 

 

 العقل والعاقلة
تقدمت دية أعضاء اإلنسان، وعرفنا ما جيب فيها، وإذا كانت عمداً فقد تقدم أن املتعمد ال يستحق 

 يه كلها، وإذا كان القتل أو حنوه خطأ أو شبه عمد فتتحمله العاقلة.أن يساعد، بل تكون عل
 يقول املؤلف: ]وعاقلة جاٍن ذكور عصبته نسباً ووالء[ .

بنو إخوته، وأعمامه وبنو عمه، وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم، الذكور فقط من العصبة، إخوانه و 
ة إىل اجلد اخلامس أو السادس، ويسمون وأعمام جده وبنوهم وبنو بنيهم، وذكر بعضهم أن العاقل

عاقلة ألهنم يدفعون الدية، والدية تسمى عقاًل، وملاذا مسيت هبذا؟ ألهنم أيتون ابإلبل بعقلها، والعقال 
 ي تربط به يد البعري أو رجله إذا برك.هو احلبل الذ

وكذا والء العتاقة، عقل وانعقل أي: ربط حىت ال يثور، فهؤالء هم عاقلة الرجل من النسب كالقرابة، 
إذا كان له عبيد قد أعتقهم أو أعتقهم جده وكانوا من األسرة أو القبيلة صدق عليهم الوالء وأهنم 

عمد، وتقسم على قدر عددهم، وتقسط على ثالث سنَّي عاقلة، فيحملون معه دية اخلطأ وشبه ال
جالً قسمت الثالثَّي على كل لئال جتحف هبم، ففي كل سنة ثلثها، فإذا كان جمموع العاقلة ثالثَّي ر 

واحد ثالث من اإلبل أو ثالثة آالف، يف كل سنة يدفع ألفًا، أو يدفع واحدة من اإلبل، حىت تدفع 
ذلك ألنه غري متعمد، فال يدفع معهم، وبعض العلماء قال: يدفع  الدية كاملة، واجلاين ال يكلف، و 

نة، ففي كل سنة يدفعون ثالثة وثالثَّي ألفًا، كواحد، فإذا كانوا ثالثَّي فكل واحد يدفع ألفاً يف كل س
 فهو واحد منهم.

؛ وبعض العلماء يقولون: عليه أن يدفع ربع الدية إذا كان القتل شبه عمد، ويفعل ذلك بعض القبائل
ألهنم يرون أن بعض الذين تركبهم الدية يكون معهم شيء من التساهل، سيما حوادث السيارات 

نه يتهور فيسابق غريه ويفعل ما يسمى ابلتفحيط أو ما أشبهه، فهؤالء بسبب السرعة الشديدة، أو أ



ضاً إذا  يستحقون أن ال يساعدوا، أو أن حيملوا بعض الدية أو أكثرها، أو ال حتمل عنهم، وهكذا أي
كان يقود السيارة وهو سكران، فال يستحق أن حيمل عنه؛ ألنه متهور وخماطر، فالدية تكون يف ماله، 

سجنه إال أن يفديه أبوه، أما عاقلته فريى بعض القضاة أهنم ال حيملون؛ ألهنم يساعدونه ولو لبث يف 
 أدفع شيئًا، ويدفع عين على هذه املخاطرة، فيتجرأ دائماً ويقول: إذا حصل حادث فأان سامل وال

 أقاريب.
يقدرها عليهم وعلى كل حال فإن دفع العاقلة من ابب التعاون مع األقارب فيدفعوهنا حبكم احلاكم، و 

 على قدر عددهم.

(78/17) 

 

 حكم العقل على الفقري وغري املكلف
قال: ]وال عقل على فقري[ إذا كان أحدهم فقرياً حتل له الصدقة والزكاة يقول: أان من أين أدفع؟ 

ليس معي شيء أدفعه فتسقط عنه وحيملها البقية، وكذلك غري املكلف ال عقل عليه، فمن كان دون 
، فيكون ف ال يدفع ولو كان له مال، فقد ميوت إنسان وله أطفال، وخيلف أمواالً كثريةسن التكلي

مليون رايل، ونصيب هذا مليونَّي، ونصيب هذا كذا، فهل نقول: أنخذ  -مثالً -نصيب هذا الطفل 
من أمواهلم ولو كانوا يتامى؟ الصحيح أنه ال يؤخذ من أمواهلم، وذلك لفقد سن التكليف، وكذلك 

يدفع وال حيمل؛  ن، فبعض اجملانَّي وانقصي العقول عندهم أموال طائلة ورثوها أو حنو ذلك، فالاجملنو 
ألنه أهل أن يتصدق عليه، وكذلك املخالف يف الدين، إذا كان خمالفاً لدين اجلاين فال يدفع، فإذا  

ك ال يعقلون، كان اجلاين أقاربه أو نصفهم نصارى فال يكلفون أن يدفعوا؛ ألهنم ال يتوارثون، فكذل
 دفعون له؛ ألهنم ال يتوارثون.وهكذا ابلعكس، فلو كان اجلاين نصرانياً وعاقلته مسلمون فال ي

وأما إذا كانت املخالفة ابلنحلة، كأن يكون هذا من أهل السنة وهذا من الرافضة فهل يدفعون عنه 
دايت؟ يف هذه احلال إذا تشيع وصار رافضياً مث جىن وصار عليه حادث، فتحمل دية أو ديتَّي أو 

، فمذهب أهل السنة مباعد ومباين الصحيح أهنم ال حيملون عنه، وذلك ألهنم ليسوا على دينه
 ملذهب الرافضة.

(78/18) 

 



 عدم العقل يف العمد
 يقول املؤلف: ]وال حتمل العاقلة عمدًا[ .

يسجن، والواقع يف  إذا كان القتل عمداً ال يستحق أن خيفف عنه، بل يتحمله هو يف ماله، ولو أن
هذه األزمنة أنه يتحمل كثرياً من ذلك أقاربه ويدفعون عنه، ويقولون: إان نشرتي ولدان حىت ال يقتل 

 قصاصًا.
 القصاص عليه قال أولياء القاتل: حنن نشرتيه مبليون. فإذا وجب

 فيمتنع، فيقولون: مبليونَّي.
دوه؟ نرى أهنم ال يساعدونه؛ ألن هذا متهور ورمبا وصلوا إىل مخسة أو ستة ماليَّي، فهل هلم أن يساع

بين أو متعمد، وألنه رمبا يعود فيقتل اثنية واثلثة ورابعة، حبجة أين أنتقم لنفسي من هذا الذي يعي
 يسخر يب، والدية ولو كانت كثرية حيملها املسلمون عين.

 فال يستحق أن يساعد، لكن قبيلته يقولون: هذا ابننا وليس له إال حنن.
 عون تلك الدية الطائلة عدة ماليَّي.فيدف

(78/19) 

 

 عدم العقل يف جناية العبد
قال: ]وال حتمل عمدًا، وال عبدًا[ ألن العبد متقوم مثل السلعة، فإذا قتلت مملوكاً عبداً فليس هناك 
قصاص، ولكن عليك قيمته، فيقدر كم يساوي فتدفع القيمة، يدفعها اجلاين وال تساعده القبيلة، وال 

 فع العاقلة.تد

(78/20) 

 

 عدم العقل يف الصلح
قال: ]وال صلحًا[ لو أن إنساانً قال لقبيلته: إين قتلت من هؤالء قتياًل، وقد اصطلحت معهم على 

مخسمائة ألف، فادفعوها فإهنم يقولون: ال ندفعها، فما ندفع إال القضية اليت حيكم فيها القاضي، 
: إنه عمد حىت يكون قتله خطأ مث يقول ألوليائه: أان أقول فأما إذا اصطلحتم فقد تكون حيلة، فقد

اصطلح مع قبيليت، أو أقول: إنه خطأ، وإن علي الدية كلها، ولكن اصطلح معكم على ثلث الدية 



 أو ثلثيها أو ثالثة أرابعها صلحاً وليس حكماً شرعيًا.
حتال حىت آخذ من أسريت ففي هذه احلال العاقلة ال حتمل الصلح؛ ألنه قد يكون حيلة، فيقول: أ

 وقبيليت.

(78/21) 

 

 عدم العقل لالعرتاف وال فيما دون ثلث الدية
 قال: ]ال اعرتافًا[ .

لو جاء إىل قبيلته واعرتف وقال: أان قتلت رجالً خطأ يقال له: هل هناك أحد يشهد عليك؟ وهل 
 فال تدفعها.أحد طالبك؟ كيف تعرتف من نفسك وتقول: إنك قتلته؟ فقد تكون هذه حيلة، 

 قال: ]وال ما دون ثلث الدية[ يعين: فربع الدية ال تدفعه، بل يتحمله نفس اجلاين.

(78/22) 

 

 كفارة قتل اخلطأ وشبه العمد
قال رمحه هللا: ]ومن قتل نفساً حمرمة غري عمد[ يعين: خطأ أو شبه عمد ]أو شارك فيه[ أي: يف 

ارة الظهار إال أنه ال إطعام فيها[ ، قال هللا تعاىل: قتله خطأ أو شبه عمد ]فعليه الكفارة، وهي ككف
[ إىل قوله: }َفَمْن مَلْ جَيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن 92}َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمناً َخطَأً فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء:

 [ ، فهذه كفارة قتل اخلطأ.92ُمتَـَتاِبَعَّْيِ{ ]النساء:
فيها[ ، وذلك ألن هللا ما ذكر يف آية النساء إال العتق، فمن مل جيد فالصيام،  يقول: ]إال أنه ال إطعام

 ومل يقل: فمن مل يستطع فإطعام.
 ل للقاتل خطأ: عليك كفارة توبة من هللا، وال تربأ ذمتك إال هبذه الكفارة.فما ذكر اإلطعام، فيقا

 فإذا قال: أان ال أستطيع الصيام، أان كبري.
 أو: أان مريض.

 أان مشغول. أو:
أو: أان عامل نقول: يبقى الصيام يف ذمتك، فلك أن تتحرى أايم الشتاء اخلفيفة فتصوم فيها شهرين 



العتق أو مل يوجد العتق كما يف هذه األزمنة، أما العبد اململوك فإنه يكفر  متتابعَّي إذا مل تقدر على
 ابلصيام؛ ألنه ليس له مال، فيصوم شهرين متتابعَّي.

(78/23) 

 

 القسامة
 عرف املؤلف القسامة بقوله: ]أميان مكررة يف دعوى قتل معصوم[ .

 هذه القسامة اليت حيلفون فيها مخسَّي ميينًا، هلا شروط: أواًل: أن يوجد قتيل مسلم أو ذمي.
 الثاين: أن ال يعرف قاتله.

 الثالث: أن يتهم به قبيلة أو يتهم به أهل قرية.
على التهمة، كعداوات فيما بينهم، ومشاحنات وخصومات فيما  الرابع: أن يكون هناك قرائن تدل

 التهمة أهنم الذين قتلوا هذا القتيل وليس هناك بينة.بينهم، فتقوى 
قال: ]وإذا أمتت شروطها بدئ أبميان ذكور عصبته الوارثَّي، فيحلفون مخسَّي مييناً كل بقدر إرثه، 

 دعى عليه وبرئ[ .وجيرب الكسر، فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها م
 هو إراقة الدم.عرفنا هذه الشروط، فالشرط األول: أن حيصل القتل الذي 

 الشرط الثاين: أن يكون مسلماً أو ذمياً معصومًا، ليس حربياً وحنوه.
 الشرط الثالث: أن يكون ال يعلم قاتله.

 الشرط الرابع: أن تقوى التهمة اليت بينهم وبَّي هؤالء املتهمَّي.
حط بدمه، د هللا بن سهل األنصاري الذي قتل يف خيرب أنه جاء إليه حميصة فوجده يتشففي قصة عب

 فقال: أنتم قتلتموه أيها اليهود، فقالوا: ما قتلناه.
فذهب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم حميصة وحويصة ابنا مسعود وعبد الرمحن بن سهل أخو عبد 

ل، فقال صلى هللا عليه وسلم: )حتلفون مخسَّي مييناً هللا بن سهل الذي هو القتيل، فذكروا له القتي
 برمته.على رجل منهم فيدفع 

فقالوا: أمر مل نشهده كيف حنلف عليه؟! فقال: تربئكم يهود خبمسَّي ميينًا، فقالوا: قوم كفار ال نقبل 
 أمياهنم.

 فدفع ديته من بيت املال( .
ملا فقد عقاالً واحداً من إبله قتله، رماه وهكذا قصة القرشي الذي استأجره بعض األعراب راعيًا، و 



ت، وقبل أن ميوت مر عليه رجل فأوصاه أن خيرب أاب طالب، فأخرب أاب بفرسن بعري فأصابه فرتدى وما
طالب أن الذي قتله كفيله الذي استأجره، فأحضروا ذلك الكفيل وقالوا: أنت قتلته، فإما أن تعطينا 

 سون.مائة من اإلبل وإما أن حيلف منكم مخ
 َّي تطرف.فحلف منهم مثانية وأربعون، يقول ابن عباس: فما دارت السنة وفيهم ع

 ولذلك يقولون: إن اليمَّي الكاذبة تدع الداير بالقع.
 أي: إذا جترأوا وحلفوا وهم كاذبون مل يؤمن أن يسلط هللا عليهم مصائب فيموتوا.

قامت القرائن، وعرف أن بينهم هتمة وأن فاحلاصل أنه إذا اهتمت قبيلة أبهنم قتلوا هذا اإلنسان، و 
 -واحلال هذه-قرائن التهمة تقوي أهنم هم الذين قتلوه، فيجوز  بينهم عداوات وإحناً وبغضاء، وأن

 أن حيلف الوارثون، فيقولون: حنلف أن هؤالء قتلوه، أو أن هذا وحده قتله.
 فإذا حلفوا قتل الذي حلفوا عليه.

العصبة الذكور، تقسم اخلمسون مييناً عليهم، فإن كانوا اثنَّي حلف هذا ويذكر املؤلف أن الوارثَّي هم 
ساً وعشرين مييناً وهذا مخساً وعشرين ميينًا، فإن كانوا ثالثة حلف كل واحد منهم سبع عشرة مييناً مخ

 حىت ينجرب الكسر.
أميان مخسة حلف كل واحد عشر مرات، وإن كانوا عشرة حلف كل واحد مخسة  -مثالً -وإذا كانوا 

قاتل ثبت عليه القتل فيقتل، حىت تتم مخسَّي ميينًا، فإذا حلفوا على شخص معَّي أن هذا هو عَّي ال
 إال أن يطلبوا الدية أو يعفو األولياء.

واحلالف هم الذكور، فال حتلف اإلانث، والذكور احلالفون هم العصبة، فال حيلف ذوو األرحام مثالً 
ا وارثَّي للدم كأوالد امليت أو إخوته الذين يرثونه أو أبوه، وإخوته أو الزوج وحنوهم، وال بد أن يكونو 

كانوا يشرتكون يف املرياث، أي: الذين يرثون، كل بقدر إرثه، فالذي يرث النصف حيلف نصف   إذا
اخلمسَّي، والذي يرث الثلث حيلف قدرها، فإن نكلوا وقالوا: ال حنلف، هذا غيب وحنن ال ندري، 

 ري.فال حنلف وحنن ال ند
اته وأخواته، ومل يكن له ورثة فنكلوا عن احللف، أو كان الورثة كلهم نساء: ال يوجد إال بناته وزوج

ذكور؛ رجعت اليمَّي على أولياء اجلاين، أو على اجلاين نفسه، فيحلف اجلاين املتهم: إنين بريء، 
 وإنين ما قتلته وال أعلم قاتله.

 وإذا حلف برئ، ومل يكن هلم شيء عليه.
  أعلم.وهللا

(78/24) 



 

 األسئلة

(78/25) 

 

 حكمة التسوية بَّي الدامغة واجلائفة
 
 

 السؤال
 ملاذا سوي بَّي الدامغة واملأمومة فاستواي يف ثلث الدية مع أن الدامغة أشد من املأمومة؟

 
 اجلواب

بت ألن كالً منهما على خطر، فالدامغة شقت جلدة الدماغ، واملأمومة وصلت إىل أم الدماغ، فقار 
 ذلك ومل تصل إليه، فجاء التقدير أبن كل واحدة فيها ثلث الدية.

(78/26) 

 

 حمالت احلالقة ومطالبتها بدية اللحى اليت حتلقها
 
 

 السؤال
 هل تعد حمالت احلالقة اليت حتلق حلى املسلمَّي متعدية؟ وهل تطالب ابلدية؟

 
 اجلواب

 ال.
أيتيهم، بل يدفع هلم أجرة، أيتيهم ويقول: احلقوا وذلك ألهنم ال يكرهون أحدًا، إمنا هذا هو الذي 



 أعطيك أجرتك.حلييت وأعطيكم عشرة، احلق و 
 فيدفع كل يوم أجرة أو كل يومَّي أو كل أسبوع، فهم ما حيلقون ألحٍد قهرًا.

(78/27) 

 

 تعدد الدايت
 
 

 السؤال
 ايت؟لو تعدى رجل على آخر ففقأ عينيه وجدع أنفه وقطع لسانه، فهل عليه ثالثة د

 
 اجلواب

 نعم.
تتعدد الدية بتعدد إذهاب املنافع، إذا جدع أنفه وقطع ذكره وقطع لسانه عليه ثالث دايت، وإذا فقأ 

 ع شفتيه عليه ثالث دايت.عينيه وقطع أذنيه وقط

(78/28) 

 

 حكم الطبيب إذا فرط حىت أضر ابملريض
 
 

 السؤال
 عملية يف الدماغ، فأدى ذلك إىل عدم مقدرة ما مقدار الدية الالزمة على طبيب جراح فرط وأمهل يف
 كلم بكالم غري مفهوم وال مرتابط؟املريض على فهم ما يقرأ أو يسمع، وإذا تكلم املريض ت

 
 اجلواب

معلوم أنه ال جيوز أن يتطبب وهو ليس بعامل ابلطب، سواء اجلراح أو املعاجل ابألدوية أو ما أشبه 



يعلم منه طب فهو ضامن( ، فإذا قدر أنه عمل عملية ومات  ذلك، وورد يف احلديث: )من تطبب ومل
وليس من أهل املعرفة فعليه الدية، وال يقال: عليه ذلك الذي عملها له، وعرف أنه جترأ عليها 

 القصاص.
وما ذاك إال أنه ما تعمد، وهكذا لو عاجل العَّي وليس معروفاً بذلك ففقأها، فعليه نصف الدية، 

 وهكذا بقية العمليات.

(78/29) 

 

 حكم من رمى رجل اجملين عليه فشلت
 
 

 السؤال
ما مقدار الدية على جاٍن أطلق رصاصة على مسلم فأدى إىل قطع عصب هام أدى إىل شلل الرجل 

 اليمىن؟
 

 اجلواب
الدية؛ ألهنا إذا شلت فال ينتفع هبا وبقيت صورة، فقد أذهب منفعة الرجل فعليه نصف  عليه نصف

 الدية.

(78/30) 

 

 لقود يف حالة إعادة اليد اجملين عليها بقطعا
 
 

 السؤال
ارك لألمر سريعاً وإرجاع اآلن يف بعض األحيان إىل تد -واحلمد هلل-لقد توصل الطب احلديث 

 العضو املقطوع كاليد مثاًل، فهل تسقط الدية؟



 
 اجلواب

يف عضو وكل عرق يف قد تقطع اليد حىت تنفصل، مث بعد ذلك يعيدوهنا، مبعىن أهنم خييطون كل عضو 
عرق إىل أن تعود، ولكن معلوم أيضاً أهنا ال تعود كما كانت، فيكون فيها إما شلل وشيء من 

 كون فيها نسبة ما نقص من حركاهتا.النقص، في

(78/31) 

 

 العاقلة
 
 

 السؤال
ون القبيلة بيلة كلها يف الدية، وقد تكما معىن العاقلة اليت حتمل الدية؛ ألن عندان معناها تكليف الق

 عشر عشائر أو مخسًا، وكم يكون على اجلاين وعصبته، وإذا امتنع أحد العاقلة عن الدفع فهل يلزم؟
 

 اجلواب
األصل أن العاقلة هم األسرة القريبة، وميكن أن يقال: إىل اجلد اخلامس أو إىل اجلد العاشر إذا كانوا 

رجل أو مخسة آالف فال يلزمون بذلك،  ألف -مثالً -يلة اليت عددها قليلَّي، وأما أن حتمل القب
ولكن يف هذه األزمنة يتحملون دية العمد اليت قد تكون مثاًل: أربعة ماليَّي أو مخسة ماليَّي، 

فيقسموهنا على القبيلة ولو كانوا ألف بيت أو ألفَّي، فيقولون: حنن اشرتينا ابننا وولدان، وهو منسوب 
 إلينا مجيعًا.

 يس شرعيًا، وإمنا هو اختياري.فيلزموهنم، وهذا اإللزام ل

(78/32) 

 

 حكم من حلق حلية آخر تعدايً عليه
 



 
 السؤال

 من تعدى على رجل وحلق حليته مع أهنا تنبت فكيف تكون الدية؟
 

 اجلواب
يف هذا حكومة، فليس دية وإمنا فيه حكومة، فإذا كانت تعود وتنبت ولكن بتشويه فعليه قيمة تشويه 

عهد امللك عبد العزيز، كان إذا  قد كانوا يعزرون حبلق اللحية، حىت يف أولخلقته وما أشبه ذلك، و 
جىن إنسان فخرج عن الطاعة أو سرق أو غش أو حصل منه سخرية أو حنو ذلك يعاقبونه حبلق 
 حليته، وإذا حلقت خجل أن ميشي، وخجل أن يظهر للناس، فيخجل أن يراه الناس وهو حليق.

(78/33) 

 

 أو سيارته من لعن دابتهإمث 
 
 

 السؤال
ذكر يف احلديث أن من لعن دابته فال ميلكها، كما يف قصة املرأة اليت لعنت دابتها، لكن من لعن 

 سيارته أو متاعه فهل له نفس احلكم؟
 

 اجلواب
 قالوا: إن هذا تعزير منه لتلك املرأة، والظاهر أهنا رجعت إليها تلك الناقة أو إىل أوالدها أو حنو

 ال: ال تصحبنا انقة ملعونة.ذلك، إمنا ق
أو بقرته أو  -مثالً -أو: خذوا ما عليها واتركوها، أما يف هذه األزمنة فلو لعن سيارته أو لعن شاته 

 منزله فال خيرج من ملكه، ولكن يعترب آمثاً.

(78/34) 

 



 دفع العاقلة لدية القتل اخلطأ ابلسيارة
 
 

 السؤال
القرائن تؤيد اعرتافه كما يف كثري من حوادث السري، فهل  إذا اعرتف اجلاين ابلقتل اخلطأ، وكانت

 تتحمل العاقلة الدية أم ال؟
 

 اجلواب
األمر إىل القاضي، فإذا حكم أبنه هو  إذا قامت القرائن على أنه هو الذي فعل ذلك واعرتف يدخل

 الذي قتل وأن القتل خطأ مبوجب اعرتافه ومبوجب دعوى املدعي الذي ادعى عليه.
 احلالة حيكم عليه، وتدفعها العاقلة. ففي هذه

(78/35) 

 

 التعدي بقطع العضو الزائد
 
 

 السؤال
 لو كان مع الرجل عضو زائد وقطع فما احلكم؟

 
 اجلواب

اختلف يف قطعه، والصحيح أنه جيوز لو كان يف يده ستة أصابع، وكان اإلصبع الزائد يؤذيه لغسله 
نت الزايدة يف رجله، وهذه اإلصبع الزائدة يف رجله قد تؤذيه أو لكونه يتدىل، أو كا مثالً أو حنو ذلك،

 إذا لبس خفاً أو لبس جوراًب، ويف هذه األزمنة العمليات تزيله، وال حرج يف ذلك.
 ومن اعتدى عليه فقطعه ففيه حكومة؛ ألنه ليس فيه شيء مقدر، فريجع فيه إىل احلاكم.

(78/36) 



 

 تعيَّي مصرف الوقف
 
 

 السؤال
وترك أرضاً ألوالده وهم ابن وثالث بنات، ووصى أن تكون سبياًل، فما هي القسمة شخص تويف 

 الصحيحة لإلرث؟
 

 اجلواب
هة اليت تصرف فيها غلتها تعينت، كأن يقول: أجرة هذه األرض، أو مثر هذا إذا وقفها فإن عَّي اجل
ته وإصالح مياهه تعَّي، أو عمارة هلذا املسجد أو إلانرته، أو يف سقاي -مثالً -النخل تفطري للصوام 

 وما فضل منه فإنه يصرف يف جهة متاثلها.
هات، كصدقة على أقاربه، أو إعطاء وأما إذا مل يعَّي وقال: وقف فإن على الوكيل أن ينظر أفضل اجل

 الفقراء من ذويه ومن ورثته، فإذا استغنوا صرف ما بقي يف أعمال الرب.
 وصحبه أمجعَّي.وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله 

(78/37) 

 

 [79شرح أخصر املختصرات ]
لقد جعل هللا عز وجل هلذه األمة حدوداً وقوانَّي شرعية يتحاكمون إليها، حفظاً لألعراض والنسل 

نسب، وال سالمة للمجتمع من الرذيلة والفاحشة واحملرمات إال إذا وجد يف قلوهبم واعظ هللا، وال
مث إقامة احلدود الشرعية، ومنها جلد الزاين البكر، ورجم احملصن،  وهو التقوى الرادعة عن املعاصي،

 ية.وجلد القاذف، وتعزير العاصي، وهبذا يكون اجملتمع آمناً من اآلفات واألمراض اجلنس

(79/1) 

 



 احلدود وأثرها يف احلفاظ على اجملتمع
إمام أو انئبه لتحرمي، وعلى قال رمحه هللا تعاىل: ]كتاب احلدود ال جتب إال على مكلف ملتزم عامل اب

 إقامتها.
ويضرب رجل قائًما بسوط ال خلق وال جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، وال يبدي ضارب 

 إبطه.
 ويسن تفريقه على األعضاء، وجيب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل.

ومن مات وامرأة كرجل، لكن تضرب جالسًة، وتشد عليها ثياهبا، ومتسك يداها، وال حيفر ملرجوم، 
 حد سقط. وعليه

فريجم زان حمصن حىت ميوت، وغريه جيلد مائًة ويغرب عاًما، ورقيق مخسَّي وال يغرب، ومبعض حبسابه 
 فيهما.

 واحملصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح يف قبلها ولو مرًة.
ادة وشروطه ثالثة: تغييب حشفة أصلية يف فرج أصلي آلدمي ولو دبًرا، وانتفاء الشبهة، وثبوته بشه

ل عدول يف جملس واحد بزانً واحد مع وصفه أو إقراره أربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء أربعة رجا
 بال رجوع.

 والقاذف حمصًنا جيلد حر مثانَّي، ورقيق نصفها، ومبعض حبسابه.
 واحملصن هنا: احلر املسلم العاقل العفيف.

 وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ ال بلوغه.
 ور اي أعرج. ملعون اي أعويعزر بنحو: اي كافر اي

 وجيب التعزير يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة، ومرجعه إىل اجتهاد اإلمام[ .
احلدود: هي العقوابت على املعاصي، وتطلق احلدود على األحكام اليت حددها هللا وبينها، مثل قوله 

، وبعد آايت الطالق: }تِْلَك  [187]البقرة: تعاىل بعد آايت الصيام: }تِْلَك ُحُدوُد اَّللِن َفال تـَْقَربُوَها{
[ ، فحدود هللا هنا أحكامه اليت بينها وهنى عن قرهبا، أي: 229ُحُدوُد اَّللِن َفال تـَْعَتُدوَها{ ]البقرة:

فعل شيء مما هنى هللا عنه يف الصيام أو يف االعتكاف وحنوه، وكذلك االعتداء يف النكاح والطالق 
[ ، فهكذا 1 َوَمْن يـَتَـَعدن ُحُدوَد اَّللِن فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه{ ]الطالق: ُحُدوُد اَّللنِ وما أشبه ذلك: }َوتِْلكَ 

أصل احلدود، وتلك حدود هللا، فيذكر هللا تعاىل احلدود بعد األوامر والنواهي، وكذلك بعد األحكام،  
 [ .13 ُيْدِخْلُه َجنناٍت{ ]النساء: َوَرُسوَلهُ كقوله بعد أحكام املواريث: }تِْلَك ُحُدوُد اَّللِن َوَمْن يُِطْع اَّللنَ 

ولكن اصطلح الفقهاء على ختصيص احلدود ابلعقوابت؛ ألن أصل احلد هو احلاجز بَّي الشيئَّي، 
فتقول مثالً جلارك: هذا القطع حد بيين وبينك، بَّي ملكي وملكك فهذا اجلدار حد بَّي أهل فالن 



، يقولون: احلد عقوبة على ذنب لتمنع من دود للعقوابتوأهل فالن، مث إن الفقهاء استعملوا احل
 الوقوع يف مثلها.

 -أي: يعاقب-أي: أن هذا احلد يشرع فيه عقوبة على ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك اجملرم، فيحد 
حىت يرتدع هو ويرتدع أمثاله، وال يعودون إىل ذلك الذنب مرة أخرى، هذا هو األصل يف شرعية هذه 

 العقوابت.
ا تطهري للبالد، وتعطيلها نشر للفساد، ورد يف بعض األحاديث: )حلد يقام يف شك أن إقامته وال

األرض خري من أن ميطروا أربعَّي صباحًا( مبعىن أنه إذا أقيم احلد كان ذلك زجراً للناس عن هذا 
ن هذه الذنب وعن االعتداء عليه، فيكون بذلك تطهرياً للبالد عن هذه املعاصي وتطهرياً للبالد ع

ت، وذلك مما يسبب رمحة هللا هلم، حيث إهنم اتبوا وأقلعوا عن الذنوب وابتعدوا عن هذه احملرما
احملرمات، ولكن إذا أصروا واستمروا ومل يكن هناك عقوابت فإن املعاصي تكثر، ويكون من آاثرها 

  بتوبة.حرمان هللا تعاىل فضله، وحجزه عنهم رمحته، فما نزل بالء إال بذنب، وما رفع إال
م بذلك أن هللا تعاىل ذكر هذه احلدود لتكون زواجر عن اآلاثم وعن احلرمات، وقد تقدم حد فيعل

منها، وهو القصاص، وأنه شرع ألجل أن يتوقف املعتدي فال يتعدى حده، بل يتوقف وال يقدم، 
ين أن سبب شرعيته [ يع179لبقرة:ولذلك قال تعاىل: }َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياةٌ اَي ُأْويل األَْلَباِب{ ]ا

حىت يقل القتل، حىت إذا هم بقتل مسلم وتذكر أنه سوف يقتل عند ذلك ينزجر ويرتك االعتداء، 
فكذلك بقية العقوابت، فمثالً عقوبة الزان جعل هللا تعاىل فيها حد اجللد أو الرجم، وذلك ألهنا 

وف يرجم أو سوف جيلد ويغرب  وتذكر أنه سحمرمة، وملا يرتتب عليها من املفاسد، فإذا هم أبن يزين
أو حيبس ويطال حبسه ترك هذا احملرم؛ ألنه يرتتب عليه فضيحته، وسيرتتب عليه أذى له، فينزجر 

 ويتوب عن هذا الفعل.
كذلك أيضاً إذا هّم أبن يسرق وعرف أبنه سوف تقطع يده إذا سرق، ففكر وقال: ما قيمة هذه 

ن يقاس بيدي اليت فيها نصف الدية؟ فيرتاجع ويرتك سوف آخذه؟ أي السرقة مقابل هذا املال الذي
السرقة، وهكذا إذا هم أبن يشرب اخلمر، وعرف أبنه إذا شرهبا فإنه البد سيعاقب وجيلد ويشهر 

أبمره، فيقول: ما نتيجة هذه الشربة اليت هي لذة حلظات مث ال أستفيد منها إال اخلجل والفشل واألمل 
لي ابلضرر؟! فريجع إىل نفسه ويعلم أنه ال حاجة له يف هذا الشيء د الذي يعود عالذي هو هذا اجلل

 الذي لذته يسرية وعقوبته شنيعة، هذا هو السبب، فهذه عقوابت دنيوية تزجر كثرياً من الناس.
مع أن هللا تعاىل قد توعد بعقوابت أخروية أشد وأشد، والعقوابت يف اآلخرة أشد، وهي حرماهنم من 

خوهلم النار أو تعرضهم لسخط هللا، فيفكر أيضاً إذا كان معه إميان وعقل أنه ال  وجنته، ودثواب هللا
مقاومة وال مقاربة بَّي هذه اللذة العاجلة وبَّي حرمان ثواب هللا ورضاه أو احلصول على غضبه 



 وعذابه يف اآلخرة، فيعرف أن هذه اللذة وقتها يسري وعاقبتها سيئة.
عقوبتها وتذكر أن مسرته هذه يعقبها مساءة شديدة وإساءة  عاقل إذا تذكرولذلك ينزجر عنها ال

دائمة، حىت يقول بعضهم: مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم إهنا شبه أنصاب فكيف أبن تلقى 
مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب يعين: لو أنك عشت يف سرور مدة كبرية وأحقاابً طويلة مث 

ساعة نسيت ما كنت فيه من تلك املسرات، وذهبت كأهنا ليست يوم أو مساءة لقيت بعدها مساءة 
شيئًا، فكيف إذا كانت املسرة ساعة أو يوماً أو أايماً قليلة؟! فإن الدنيا كلها قليلة، وحياتك منها 
قليلة، وهلذا الكفار إذا قيل هلم: كم لبثتم يقولون: لبثنا يوماً أو بعض يوم، مع أهنم لبثوا عشرات 

نسوا ما كانوا فيه من لذة الدنيا وشهوهتا، ورد أيضاً يف احلديث أنه: )جياء أبنعم الناس السنَّي، ولكن 
فيغمس يف النار غمسة، فيقال: اي ابن آدم! هل  -من أهل الكفر أو من أهل املعاصي-يف الدنيا 

 نعيم قط.رأيت خرياً قط، هل مرت بك نعيم قط؟ فيقول: ال، ما رأيت خرياً قط، وما مر يب 
ء أبأبس الناس يف الدنيا من أهل اجلنة، فيغمس يف اجلنة غمسة، فيقال: اي ابن آدم! هل رأيت وجيا

بؤساً قط، هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: ال ايرب( ، أهل النار إذا غمسوا فيها مرة نسوا ما كانوا 
رهم وزانهم يف الدنيا من ملذاهتم وشهواهتم وسكرهم ومكرهم وهلوهم وسهوهم ومخرهم وزم

واحشهم اليت يتلذذون هبا يف الدنيا ويرفهون به عن أنفسهم ساعة واحدة أو أقل، إذا غمسوا يف وف
 العذاب نسوا ذلك كله كأنه مل يكن.

ويقول بعض الشعراء: تفىن اللذاذة ممن انل صفوهتا من احلرام ويبقى اإلمث والعار تبقى عواقب سوء 
اللذة اليت يف الدنيا هي لذة زان ولواط، ولذة فاحشة النار يعين:  من مغبتها ال خري يف لذة من بعدها

 وسكر، ولذة غناء، ولذة كرب، ولذة رفاهية، ولذة متتع يف احملرمات وما أشبهها.
وتسلية وما أشبه ذلك هل تدوم؟ تبقى معه ساعة أو سويعات أو حنو ذلك مث   -كما يقولون-وترفيه 

مث الذي يعاقب عليه يف اآلخرة، ويبقى عليه يبقى عليه اإل كأنه مل يتمتع بتلك امللذات، ولكن
يقدم وهو يعلم أنه سيستمر العذاب  -مع ذلك-التعرض للعذاب، وتبقى عليه التبعات، فكيف 

 على ذلك، فال خري يف لذة من بعدها النار.
ما أمام  وحيث إن الكثري من الناس يقدمون القريب على البعيد واحلاضر على الغائب، وينظرون إىل

هم، ويغفلون عما وعدوا به، ويتناسون وعيد هللا تعاىل على هذه املعاصي واحملرمات، فتحملهم أعين
تلك املناظر الرباقة وتلك الشهوات، والنفس األمارة ابلسوء على أن يندفعوا لفعل هذه احملرمات 

، مث رمبا إال وقد وقعواويقعوا فيها، وال يفكرون يف العواقب، مث بعد ذلك ينتبهون، فما ينتبهون 
 يعودون مرة اثنية واثلثة ومرارًا.

ملا كان كذلك شرع هللا تعاىل هذه العقوابت الدنيوية لتكون زاجرة هلؤالء الذين إمياهنم ضعيف، وانهية 



هلم عن الوقوع يف هذه اآلاثم واحملرمات، فمن كان معه إميان ويقَّي زجره إميانه ولو مل يكن معه أحد 
 اندفع بشهوته إىل أن يفعل اآلاثم وأنواع اإلجرام.ن ضعف إميانه يراقبه، وم
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 وصااي يف تقوية اإلميان الزاجر عن املعاصي
ه، والرب هو املعبود، أواًل: على املسلم أن جيدد إميانه وعقيدته، فيؤمن أبن هللا تعاىل هو ربه وخالق

فأصبح عبداً هلل سبحانه وتعاىل، والعبد عليه أن ويؤمن كذلك أبن هللا تعاىل تعبده، أي: أمره وهناه، 
 يطيع ربه وخالقه.

اثنيًا: أن يعلم أن هللا حرم هذا وأابح هذا، فيفعل ما هو مباح أو ما هو واجب يتقرب به، ويبتعد عما 
 اً من هللا.هو حمرم وإمث كبري فيرتكه خوف

اىل يثيبه يف دنياه وأخراه، ويعطيه أجراً كبريًا، اثلثًا: ليعلم أنه إذا أطاع هللا وفعل ما أمر به فإن هللا تع
 وأنه إذا عصى هللا تعاىل ووقع يف هذه اآلاثم فإنه قد توعده أبنه يعاقبه ويعذبه يف دنياه وأخراه.

انت الدوافع إليها شديدة، وزجره عن الزان واخلنا فمن كان معه هذا اإلميان زجره عن املعاصي ولو ك
 تيسرة أسبابه.وما أشبه ذلك ولو كانت م

فنضرب مثالً بنيب هللا يوسف عليه السالم، كونه شاابً يف غاية الشباب، ومجيالً يف غاية اجلمال، وكونه 
قت األبواب يف بيت سيده الذي ملكه ظلمًا، وكون امرأة ذلك السيد من أمجل النساء، وكوهنا غل

يف بـَْيِتَها َعْن نـَْفِسِه َوَغلنَقْت اأَلبـَْواَب َوقَاَلْت َهْيَت  ودعته إىل نفسها، كما قال تعاىل: }َورَاَوَدْتُه النيِت ُهوَ 
[ ، ولكن ما الذي حجزه مع الدافع القوي؟ حجزه برهان ربه، حجزه اإلميان، 23َلَك{ ]يوسف:

نه [ اعرتف أبن هللا تعاىل هو ربه، وأ23 َريبِّ َأْحَسَن َمثْـَواَي{ ]يوسف:حجزه إميانه وخوفه من هللا }ِإننهُ 
أحسن مثواه، وأنه توعد على ذلك ابلعقوبة، فالشك أن هذا أثر اإلميان القوي، يكون زاجراً ملن كان 

 معه هذا اإلميان القوي.
 ما يراان إال الكواكب.لذلك ذكر ابن رجب أن رجالً خال ابمرأة يف ليلة وراودها عن نفسها وقال: 

ا، وهو الذي كوكبها، أي: خلقها وسريها، ال قالت: فأين مكوكبها؟ فذكرته أن هللا تعاىل هو يرامه
 [ .219-218ختفى عليه خافية: }النِذي يـََراَك ِحََّي تـَُقوُم * َوتـََقلَُّبَك يف السناِجِديَن{ ]الشعراء:

 ت له املطاوعة، وقال هلا: أغلقي األبواب.وأن آخر خال ابمرأة يف منزل وهم هبا، فأظهر 
 بواب؟ قالت: بقي ابب واحد، الذي بيننا وبَّي هللا.فقال بعد ذلك: هل أغلقت مجيع األ



 فارتعد وخاف وخرج.
وكذلك وردت قصة يف الصحيحَّي قصة الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فأحدهم توسل 

داً كأشد ما حيب الرجال النساء، وأنه أرادها على نفسها بعفته، أنه كانت له ابنة عم حيبها حباً شدي
هبا يف سنة من السنَّي حاجة شديدة، فجاءت إليه تقرتض منه أو تستجدي،  فامتنعت، حىت أملت

فامتنع حىت متكنه من نفسها ويبذل هلا مائة دينار، يقول: فلما قعدت بَّي رجليها قالت: اي عبد هللا! 
  حبقه.اتق هللا وال تفض اخلامت إال

 فقام عنها خوفاً من هللا وترك املال الذي أعطاها.
قعون يف فواحش الزان واللواط ومقدمات ذلك ليس معهم إميان يزجرهم، ولكن لديهم فهؤالء الذين ي

نفوس ضعيفة وشهوات ضعيفة تدفعهم إىل فعل هذه الفواحش، فلو مل يكن هناك عقوابت جلد 
هؤالء وانتشرت الفواحش، وإذا انتشرت فماذا تكون ورجم وتغريب وحبس وحنو ذلك النتشر 

املنكرات، وأن هللا تعاىل ينزل عليهم العقوابت واألمراض اليت مل تكن يف احلالة؟ ال شك أهنا حتصل 
أسالفهم من قبل، كما ورد ذلك يف بعض األحاديث: )ما فشت الفاحشة يف قوم حىت يعلنوا هبا إال 

 أسالفهم( ، فهذا هو الواقع، لذلك ذكر العلماء هذه احلدود فشت فيهم األوجاع اليت مل تكن يف
 والعقوابت.
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 أحكام احلدود
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 من جتب عليه إقامة احلدود
 يقول: ]ال جتب إال على مكلف ملتزم عامل ابلتحرمي[ .

صغري دون  فهذه شروط من جتب عليه، واملكلف: هو البالغ العاقل، فإذا وقع يف الزان أو اللواط
قع فيه جمنون مسلوب البلوغ فمثل هذا غري مكلف؛ لعدم العقل التام الذي يزجره، وكذلك لو و 

العقل أو ضعيف العقل أو ضعيف املعرفة فمثل هذا أيضاً ليس معه ما يزجره، ليس معه من العقل ما 
فمثل هذا أيضاً ال يزجره ويدفعه إىل فعل هذه اجلرمية أو إىل تركها، فهو ضعيف العقل أو مسلوبه، 



 يقام عليه احلد.
تزمَّي، ويدخل امللتزم منهم مثل الذمي، أهل الذمة من وأما امللتزم فيخرج الكفار الذين ليسوا مبل

اليهود والنصارى واجملوس إذا كانوا يؤدون اجلزية يلزم اإلمام أخذهم حبكم اإلسالم يف النفس واملال 
ون حترميه دون ما يعتقدون حله، ولذلك رجم النيب صلى هللا والعرض، وإقامة احلدود عليهم مبا يعتقد

اللذين زنيا يف عهده، مع أهنما ليسا مبسلمَّي، ولكن كاان ملتزمَّي، أي: عليه وسلم اليهوديَّي 
خاضعَّي للعهد والذمة، فهؤالء تقام عليهم احلدود، وأما الذين ليسوا حتت والية املسلمَّي أو 

 عليهم، وال تقام عليهم احلدود؛ ألن ذنبهم أكرب.احلربيون فال والية للمسلمَّي 
تحرمي، أي: يعرف أن هذا الذنب حرام، فأما لو أسلم وبقي يف بالد الشرط الثالث: كونه عاملاً ابل

ليس فيها علم وفعل الزان وحنوه فإنه ال يقام عليه احلد؛ ألنه جاهل مل يصل إليه العلم، وال درى أن 
 فال بد أن يكون معه علم أبن هذا حمرم.هللا تعاىل حرم هذا الذنب، 
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 من يقوم بتطبيق احلدود
 وعلى إمام أو انئبه إقامتها[ .يقول: ]

وز الذي يتوىل إقامة احلد هو اإلمام، كأمري البلد أو وكيله، وهكذا أيضاً القاضي إذا كان مفوضًا، وجي
عليك أن تقيم  -أيها الوكيل يف البلدة الفالنية-أن يوكل األمراء نواابً هلم، فيقول األمري: أنت 

  إثبات احلدود وإقامتها.قد فوضناك يف -أيها القاضي-احلدود، وأنت 
والدليل عليه أن النيب صلى هللا عليه وسلم وكل رجالً يقال له: أنيس األسلمي، قال: )اغد اي أنيس 

رأة هذا فإن اعرتفت فارمجها( ، وكله يف االعرتاف وإثبات احلد، مث وكله يف إقامة احلد، إىل ام
 فاعرتفت فرمجها.

لى هللا عليه وسلم، قال أحدمها: إن ابين كان عسيفاً عند وقصة ذلك أن رجلَّي جاءا إىل النيب ص
أهل العلم فأخربوين أن  فزىن ابمرأته، فافتديت ابين مبائة شاة وليدة، مث سألت -يعين أجرياً -هذا 

على ابين جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد اي )ألقضَّي بينكما بكتاب هللا

 بات احلدود، مث بعد ذلك إقامتها.أنيس إىل امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها( ، ففيه دليل على إث
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 كيفية تطبيق اجللد وما يشرتط فيه
يف الزان، أو اجللد يف  -و أشدهاوه-احلدود إما القتل يف القصاص، أو قطع اليد قصاصًا، أو الرجم 

يف السرقة، واجللد يف القذف ويف السكر، والقتل وما معه يف قطع  الزان والتغريب فيه، وقطع اليد
الطريق، هذه هي احلدود وما أشبهها، ويكون هناك ابب أيضاً يف التعزير، وهي العقوابت يف حد ال 

ب فيه ابب الرجم، وفيه ابب اجللد، وفيه ابب يصل إىل الذنب الذي فيه عقوبة مقدرة، فهذا الكتا
حد املسكر، وحد القذف، وقطع اليد يف السرقة، وحد قطاع الطريق، وحد التغريب، وفيه ابب 

 البغاة، وحد املرتد، وهذه احلدود كلها حتت هذا الكتاب.
ليه وإذا ثبت احلد الذي هو اجللد فإنه ]يضرب رجل قائماً بسوط ال خلق وال جديد، ويكون ع

ذا جلد يف الزان أو يف اخلمر أو قميص أو قميصان، وال يبدي ضارب إبطه[ هكذا ذكروا، فالرجل إ
جلد يف القذف فإنه يضرب وهو قائم، ومن العلماء من أجاز أن يضرب وهو مضطجع على بطنه، 

 ولكن كأهنم اختاروا أن يضرب وهو قائم.
شديدة تشق جلده أو تعطل عليه بعض  واآللة اليت يضرب هبا تكون من عصا، وال تكون قوية

ؤثر فيه، بل تكون وسطًا، روي أنه صلى هللا عليه وسلم أراد جلد رجل، املنافع، وال تكون خلقة ال ت
فجيء بسوط جديد فقال: )دون هذا( ، فجيء بسوط رديء فقال: )فوق هذا( ، يعين أنه ال يشدد 

ال يضرب ابلسوط الرديء الذي ال يؤثر فيه، عليه ابلسوط اجلديد الذي قد يؤدي إىل قتله، وكذلك 
والسياط قدمياً تؤخذ من العصي كجريد النخل، فإذا كان متيناً يؤثر عليه،  بل يكون السوط وسطًا،

وإذا كان دقيقاً كرأس العسيب وحنوه ال يؤثر، وأما إذا كان متوسطاً فإنه الذي يؤثر وال يضره، أي: ال 
 ميته.

لون سيور، أي: سيور اجللد وحنوه، وكذلك من احلبال أو من اخليوط يعموتعمل السياط اليوم من ال
سوطاً يفتلون بعضه يف بعض، مث بعد ذلك جيلدون به ذلك اجملرم؛ ألنه الذي يكون ليناً حبيث يلتوي 

 على جلده وظهره أو على فخذيه أو ما أشبه ذلك.
عليه قميص أو قميصان من هذه ]وال جيرد[ يعين: ال ختلع مالبسه حىت يبدو جلده، ولكن يكون 

 هنا ال متنع وصول األمل إىل جلده.الثياب العادية من القطن وحنوه؛ أل
]ومينع أن يكون عليه عباءة غليظة[ وكذلك ثوب غليظ، كما يسمى ابلكوت وحنوه؛ ألن هذا قد ال 

 يوصل الضرب واألمل إىل جلده.
أبنه إذا رفع يده ال يرى إبطه، فالضارب  مث الضرب يكون وسطاً ليس شديداً وال ضعيفًا، وحددوه



ًا، بل يرفعها مث جيلد، ولكن يتفاوت الضرب وتتفاوت العقوابت، فمثل الزان يضرب وال يرفع يده كثري 
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوال أَتُْخْذُكْم هبِِ  َما رَْأَفةٌ يشدد عليه، قال هللا تعاىل: }الزنانَِيُة َوالزناين فَاْجِلُدوا ُكلن َواِحٍد ِمنـْ

{ ]النور:  ؛ فإن ذنبه كبري.[ يعين: ال ترمحوه2يف ِديِن اَّللِن
ومعىن ذلك أنكم تشددون عليه، فال ترمحونه، )وال أتخذكم هبما رأفة( ال أتخذكم ابلزاين رأفة 

 فتخففوا عنه اجللد.
ه كلها على حنو ونرى بعض اجلالدين ال حيرك إال كفه، فمثل هذا ال يؤثر، وبعضهم يشدد فريفع يد

لد، فاجللد يف الزان يكون شديداً ولكن ليس إىل مرتين مث يضرب بقوة، وهذا شديد أيضاً قد يشق اجل
 الشدة يف النهاية.

{ ]النور:  [ .2}َوال أَتُْخْذُكْم هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن اَّللِن
 القذف أخف حدود اجللد، وأما اجللد يف القذف فهو دون اجللد يف الزان، وكأنه أخفها، فاجللد يف

 جلد القذف وبَّي جلد الزان.وأما اجللد يف السكر فيكون وسطاً بَّي 
 يقول: ]ويسن تفريقه على األعضاء[ .

إذا كان قائماً يضرب ظهره وكتفيه وعضديه، ويضرب أسفل ظهره، ويضرب فخذيه وساقيه، ويضرب 
، وساقيه من األمام واخللف، وإليتيه من طوالً وعرضًا، وكذلك أيضاً يضرب فخذيه من األمام واخللف

 ه، يفرقها على األعضاء.اخللف، وظهره كله وكتفي
 قال: ]وجيب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل[ .

وذلك ألن هذه قد يؤثر فيها، وألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
 الوجه( يعين: ال يضرب الوجه.

ر أثر اس، فيخاف أن يقضي على مسعه وبصره ولسانه وفمه وعلى أنفه، فيظهوألن الوجه فيه احلو 
ذلك، ويفّوت عليه بعض احلواس، فال جيوز الضرب يف الوجه، وكذلك الرأس، ولو ضرب الرأس فقد 

يسبب مواًت، سيما إذا كان الضرب شديدًا، وكذلك ال يضرب الفرج والقبل، أما الدبر فإنه يضرب 
 الفرج الذي هو القبل من رجل أو امرأة. اإلليتَّي، فال يضرب

رب رقيق البدن، وكذلك البطن مثاًل، فلو ضرب بسوط شديد ألتلفها أو ويتجنب املقاتل، فال يض
شق جلد البطن أو حنو ذلك، وكذلك القلب لو ضربه فوق قلبه أو مقابل كليتيه لعطلهما، فلذلك ال 

 يضربه يف املقاتل.
 قال: ]وامرأة كرجل[ .

ذف، والسكر، لكن تضرب إذا وجب عليها اجللد فإهنا جتلد كما جيلد الرجل يف الزان، والقيعين: 
جالسة؛ لئال تتكشف، وتشد عليها ثياهبا، ومتسك يداها، أي: تربط يداها؛ فإهنا لو ضربت وهي 



قائمة ألوشك أن بعض اجللدات تكشف الثوب عن بعض جسدها فتتعرى، خبالف ما إذا كانت 
يضاً من انت جالسة يكون اجللد على الظهر والعضدين وأسفل الظهر، وتضرب أجالسة، فإذا ك

األمام على الساقَّي، أو تضرب من اجلانب األمين على احلقوين والفخذ وحنو ذلك، ويفرق الضرب 
 واجللد عليها.

ار وتشد عليها ثياهبا لئال تتكشف، أي: تشد من األسفل ثياهبا إن كانت قميصاً أو حنوه، ويشد اخلم
ء من ثياهبا، ومتسك يداها على رأسها ووجهها، وأكمامها تربط حىت ال تتكشف وال ينحسر شي

 خبيط إىل رقبتها حىت ال متد يديها.
 قال: ]وال حيفر ملرجوم[ .

إذا أريد أن يرجم فإنه ال حيفر له قرب، بل يرتك على وجه األرض مث يرجم، ويرى بعض العلماء أنه 
 حىت ال يهرب. يوثق، يعين: تربط رجاله

 قال: ]ومن مات وعليه حد سقط[ .
ليه، وقبل أن يقام عليه احلد مات، فال يقام على أوالده؛ ألهنم ما أذنبوا، وال على يعين: ثبت احلد ع

 أحد من ورثته، وهل جيلد بعد أن مات؟! ال، سقط عنه احلد.
ب اجللدات اليت جيلد هبا وأما لو مات حتت السياط فال دية له، فإذا أقيم عليه احلد ومات بسب

رد يف عبارة الفقهاء أهنم ينقلون ذلك عن بعض الصحابة: فليس هناك دية على اجلالد؛ ألنه حق، و 
 )من مات حبد فاحلق قتله( .
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 كيفية تطبيق الرجم
أما الرجم فالبد أن يكون الزاين حمصنًا، فإذا زىن وهو حمصن فإنه يرجم حىت ميوت، والرجم قذفه 

ن الزاين واقفاً أو جالسًا، ويقيد حىت ال يهرب حلجارة، تكون احلجارة ملء الكف أو أصغر، ويكو اب
على الصحيح، مث الذين يرمجونه يرمجونه يف كل مكان؛ ألنه سوف يرجم إىل أن ميوت، فلو أصاب 

خالد بن  احلجر رأسه فال إمث يف ذلك، كما يف قصة الغامدية، ابتدءوا برمجها يف رأسها، وملا رمجها
سبها، فنهاه النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: )لقد اتبت توبة الوليد وأصاب الرأس فنزف الدم عليه 

لو قسمت بَّي سبعَّي من أهل املدينة لوسعتهم( يعين: ال تسبها، وقال لـ عمر: )وهل وجدت أفضل 
 من أن جادت بنفسها هلل تعاىل؟!( ، ولذلك صلى عليها.



البطن، ويصيب اجلنب، هة، فيصيب احلجر الوجه والرأس، ويصيب القلب و والرجم يكون مع كل ج
ويصيب الكلية، ويصيب الفرج، يرمجونه إىل أن ميوت، فإذا مات حتت احلجارة كان ذلك هو حده 

 وعقوبته.
والرجم كان موجوداً يف شريعة اليهود، وملا زىن منهم اثنان عند ذلك أمر النيب صلى هللا عليه وسلم 

هللا بن سالم يعرف أن الرجم موجود يف  وه مبا عندهم، فأخربوه بغري الصحيح، وكان عبدأن خيرب 
التوراة، فجيء ابلتوراة فنشروها، يقول بعضهم: فوضع أصابع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما 

 رجم.بعدها، فقال ابن سالم: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تلوح، فقالوا: صدق اي حممد، فيها آية ال
وكثر يف أشرافنا، فزىن أحد أقارب بعض امللوك فرتكوه ومل يقيموا مث اعتذروا وقالوا: إن الزان كثر فينا، 

عليه احلد، مث زىن أحد الضعفاء والفقراء، فأرادوا أن يرمجوه، فقال قومه: ال يرجم حىت يرجم فالن، 
وضيع وهي التحميم، أي: فاصطلحوا على عقوبة يقيموهنا على الصغري والكبري، والشريف وال

على محار مقلوبَّي، ويطوفون هبما يف الناس قائلَّي:  -الزاين والزانية-كبومها حيممون وجهه بسواد وير 
إن هذا قد فعل كذا وكذا فلما ظهر أهنما يرمجان قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )اللهم! إين أحييت 

نت من املنسوخ، فذكروا عن عمر رضي هللا عنه سنة قد أماتوها( ، وروي أنه وجد يف القرآن آية كا
نه قال: )إن مما أنزل هللا آية الرجم، قرأانها ومسعناها، ورجم النيب صلى هللا عليه وسلم ورمجنا بعده، أ

فأخشى أن يطول ابلناس زمان فيقولوا: ال جند الرجم يف القرآن، فيضلوا برتك سنة سنها رسول هللا 
 رجم مشروع وعقوبة شرعية.صلى هللا عليه وسلم( ، فال
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 شروط الرجم ابلزان
شروطه: اإلحصان، وثبوت الزان، فريجم حىت ميوت، وأما غري احملصن فيجلد مائة ويغرب عامًا، جيلد 

وأول ما نزل يف حد الزان قول هللا تعاىل يف سورة مائة جلدة، ويغرب سنة، وغري احملصن هو البكر، 
ِتََّي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنن َأْربـََعًة ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنن النساء: }َوالالنيت أيَْ 

فَِإْن اَتاَب  هَلُنن َسِبيالً * َواللنَذاِن أيَْتِيَاهِنَا ِمْنُكْم َفآُذومُهَا يف اْلبـُُيوِت َحىتن يـَتَـَوفناُهنن اْلَمْوُت َأْو جَيَْعَل اَّللنُ 
ُهَما{ ]النساء: [ ، فكانوا يف أول اإلسالم حيبسون الزاين والزانية، 16-15َوَأْصَلَحا فََأْعِرُضوا َعنـْ

 ويطيلون حبسه لقوله تعاىل: )فََأْمِسُكوُهنن يف اْلبـُُيوِت( .
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة{ لت اآلايت يف أول سورة النور: }الزنانَِيُة َوالزناين فَاْجِلُدوا ُكلن بعد ذلك نز   َواِحٍد ِمنـْ



[ إخل اآلايت، ونزلت أيضاً آية الرجم اليت نسخت، وروى عبادة بن الصامت أن النيب صلى 2]النور:
ياًل، البكر ابلبكر جلد مائة وتغريب هللا عليه وسلم قال: )خذوا عين خذوا عين، قد جعل هللا هلن سب

، فهذا حديث صحيح عند مسلم وغريه، ويف هذا احلديث عام، والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم( 
أن الزاين إذا كان حمصناً جيمع له بَّي العقوبتَّي، أواًل: جيلد مائة جلدة عمالً بقوله تعاىل: }فَاْجِلُدوا ُكلن 

ُهَما ِماَئَة َجلْ   [ ؛ فإن اآلية عامة للمحصن ولغريه فيجلد احملض مائة جلدة مث2َدٍة{ ]النور:َواِحٍد ِمنـْ
 بعد ذلك يرجم.

وروي عن علي رضي هللا عنه أنه زنت امرأة يف عهده يقال هلا: شراحة، وملا زنت وثبت زانها جلدها 
ول هللا صلى هللا يف يوم اخلميس، مث رمجها يف يوم اجلمعة وقال: )جلدهتا بكتاب هللا، ورمجتها بسنة رس

ب ابلثيب جلد مائة والرجم( ، لكن عليه وسلم( ، هكذا مجع بينهما، واحلديث فيه اجلمع: )الثي
املشهور أن النيب صلى هللا عليه وسلم اقتصر على الرجم يف قصة ماعز األسلمي حَّي زىن واعرتف، 

ه املرأة اليت زىن هبا يقال وكان قد تزوج، فاقتصر النيب صلى هللا عليه وسلم على رمجه، وجاءت بعد
 ا فرمجت.هلا: الغامدية فاعرتفت، ومل جيلدها، بل أمر هب

وهناك قصة أخرى المرأة من جهينة، وهذه أيضاً قد وقعت يف الزان فاقتصر على رمجها، وقصة 
اليهوديَّي اقتصر على رمجهما ومل أيمر ابجللد قبل الرجم، فهذه القصص تفيد أنه ال حاجة إىل أن 

وقالوا: إنه ملا  بَّي احلدين، بل يقتصر على الرجم والرجم كاٍف، وذلك ألنه أييت على احلياة، جيمع
تلذذ جسده كله بتلك الشهوة احملرمة انسب أن يعذب وأن يتأمل جسده كله هبذه العقوبة، فهذا 

 عليه، اجلسد الذي تلذذ بلذة حمرمة يعاقب بعقوبة شديدة تعمه كله وهو الرجم، وألنه قد أنعم هللا
 ه أشد.حيث قد تزوج ودخل بزوجته، فعدل عن احلالل إىل احلرام، فكانت عقوبت

أي: ليست عنده -ويعم ذلك ما لو كان قد طلق، فإذا زىن بعد أن تزوج ودخل ابمرأته وطلق امرأته 
صدق عليه أنه حمصن، فعند ذلك يرجم، وأما غريه وهو البكر الذي مل يسبق له زواج فعقوبته  -امرأة

عيد، واحلكمة يف ذلك اجللد، جيلد مائة ويغرب سنة، والتغريب أن يبعد عن وطنه وأن ينفى إىل بلد ب
أن يفقد من كان يعرفه، ويبتعد عن األماكن اليت فيها فساد؛ ألنه قد يكون يف بلده يعرف بيوت 

بلد ال  الدعارة ويعرف جمتمعات فاسدة ويعرف أمكنة اخلنا وحنو ذلك، فمن عقوبته أن يغرب إىل
الشرك، ويبتعد عن بلده اليت يعرف فيها شيئًا، وال يتمكن فيها من أن يتصل أبحد من أهل الفساد و 

 عرف فيها أشرارًا، فلعله إذا رجع ال يعود إىل ذلك.
لكن يف هذه األزمنة قد تكون الغربة سبباً يف زايدة شره؛ ألنه قد يغرب إىل بلد أشد فسادًا، فكثري 

لك، ة أو غري إسالمية الزان فيها أكثر من بعض، وإذا غرب إليها فإنه قد يعجبه ذمن البالد إسالمي
 ويسر به ويقول: اآلن متكنت مما أريد، والنساء فيها كثري، واملرأة تبذل نفسها بدون إكراه.



فيكون تغريبه زايدة يف إفساده، فلذلك يرى بعض املشايخ أن بدل النفي السجن، فيدخل يف 
يت ، ويكون بذلك قد اتب إذا سجن وضيق عليه، فلعله يتأثر ويبتعد عن األماكن الالسجن ملدة سنة

 فيها الفساد.
واحلاصل أن هذه العقوبة تكون زاجرة عن هذا الذنب الكبري، والذين عطلوها انتشرت فيهم 

 الفواحش، يف بعض البالد اليت هي بالد إسالمية أو فيها إسالم عطلت فيها هذه احلدود، فال يسمع
ث يزعمون أنه إذا فيها جبلد على زان، وكذلك بسجن عليه وال برجم، بل توجد فيها اإلابحية، حي

بذلت املرأة نفسها ابختيارها وبدون غصب أو حنوه فهو حق هلا، وقد بذلته ابختيارها فكيف مع 
ا، بل ذلك تعاقب؟! والذي فعل هبا ما غصبها فال عقوبة عليه؛ ألهنا بذلت ما متلكه، فيعطلون هذ

ها ال يقدر أبوها وال ويل مينعون أابها من التصرف فيها ومن منعها، فإذا كانت تفعل ذلك ابختيار 
أمرها على منعها، فال شك أنه هبذا تنتشر هذه الفواحش، فاملرأة معها شهوة، وألهنا ضعيفة اإلرادة، 

ا مع كثرة األشرار وألن إمياهنا ضعيف فليس معها ما يزجرها، فإذا مسح هلا ووجدت من يفجر هب
احش يف تلك الدول اليت أابحت للمرأة والفجار تعظم املصيبة ويكثر الفساد، فلذلك انتشرت الفو 

 بذل نفسها.
 أما إقامة احلدود يف البالد اليت تطبق شرع هللا فإن الفواحش فيها أقل، وإن كان الشر كثرياً.

(79/9) 

 

 إقامة احلد على اململوك
 ملا ذكر اجللد والتغريب ذكر أن الرقيق اململوك عقوبته مخسون جلدة ذكراً أم أنثى، وأخذ ذلك من

تعاىل اإلماء يف قوله تعاىل: }فَِإْن َأَتَّْيَ ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنن  القرآن الكرمي يف سورة النساء، فذكر هللا
يعين: -[ واملراد اإلماء، إذا أتَّي بفاحشة 25ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصنَاِت ِمْن اْلَعَذاِب{ ]النساء:

 ليت يف القرآن للمحصنات مائة جلدة، ونصفهافعقوبتهن نصف عقوبة احملصنة، والعقوبة ا -بزان
مخسون جلدة، فإذا زنت األمة فإهنا جتلد مخسَّي جلدة، وال تغرب، وال يغرب الرقيق ذكراً أم أنثى؛ 

 ألن تغريبه يفوت منفعته وخدمته لسيده، والسيد ما أذنب.
َعَلى   ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنن ِنْصُف َماوالصحابة بعضهم فهموا من قول هللا تعاىل: }فَِإَذا ُأْحِصنن فَِإْن َأَتَّْيَ 

[ أن املراد إبحصاهنم الزواج، فقالوا: اي رسول هللا! إذا زنت 25اْلُمْحَصَناِت ِمْن اْلَعَذاِب{ ]النساء:
؟ فقال: )إذا زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها، مث إن زنت -أي: ما عقوبتها-األمة ومل حتصن 



ت أمة أحدكم فليجلدها احلد، ولو حببل من شعر( ، ويف حديث آخر: )إذا زنفاجلدوها، مث بيعوها 
وال يثرب( يعين: ال يوخبها هبذا وال يعيبها ويعريها؛ ألن الزان يف اإلماء كثري، وأما يف احلرائر فإنه عيب، 

أة أيب ويف قصة مبايعة النيب صلى هللا عليه وسلم للنساء يف قريش كان من مجلتهن: هند بنت عتبة امر 
آخر سورة املمتحنة: }َعَلى َأْن ال ُيْشرِْكَن اِبَّللِن َشْيئاً َوال َيْسرِْقَن  سفيان، ابيعهن وقرأ عليهن اآلية يف

[ ، فلما قال: )َوال يـَْزِنََّي( قالت هند: اي رسول هللا! وهل تزين احلرة؟ 12َوال يـَْزِنََّي{ ]املمتحنة:
 يكون يف اإلماء املماليك.استغراابً واستنكارًا؛ ألن الزان إمنا 

ن أيب املنافق كان له أمتان، فكان يكرههما على الزان ويقول: اذهيب فابغي لنا، وقد ذكروا أن اب
والبغاء هو الزان، والبغي هي الزانية، يكلفها ويكرهها أن تذهب وتزين وأتخذ أجرة وأتيت هبا إىل 

[ ، والبغاء هو 33صُّنًا{ ]النور:ُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن حتََ سيدها، فأنزل هللا تعاىل: }َوال ُتْكِرُهوا فـَتَـَياتِ 
َ ِمْن بـَْعِد  الزان، أي: ال تكرهوهن على فعل فاحشة الزان إذا أردن حتصناً وحتفظاً }َوَمْن ُيْكِرهُّنن فَِإنن اَّللن

على الزان أم أكرهها سيدها على  سواٌء أكرهت-[ ، فإذا أكرهت 33ِإْكَراِهِهنن َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]النور:
 فال ذنب عليها، والذنب على سيدها. -أن تزين

فاحلاصل أن الرقيق ذكراً أو أنثى حده مخسون جلدة، وليس عليه تغريب، وأما املبعض فبحسابه، إذا  
نصفه حر ونصفه رقيق فيجلد لكونه رقيقاً مخسَّي جلدة، وجيلد نصفه مخساً وعشرين  -مثالً -كان 

التغريب يغرب ثالثة أشهر؛ ألنه سقط يكون جلد الذي نصفه حر مخس وسبعون جلدة، و جلدة، ف
عنه التغريب كله بسبب كونه رقيقًا، وملا كان نصفه رقيقاً أخذان نصف النصف فغربناه ربع السنة، 

 هذا ما نقول، فكل مبعض حبسابه فيهما.
وطئ زوجته بنكاح صحيح يف قبلها  ومن املراد ابحملصن يف قوله: ]فريجم زان حمصن[ ؟ احملصن من

 ولو مرة.
فمن تزوج زواجاً صحيحاً كامل الشروط، ودخل ابمرأته ومتكن منها ووطئها يف نكاح صحيح ولو مرة 

 واحدة صدق عليه أنه حمصن، وأنه هو الذي يرجم.

(79/10) 

 

 ما يشرتط به وقوع الرجم على الزاين احملصن

(79/11) 



 

 ي حمرم آلدميتغييب احلشفة يف فرج أصل
 يشرتط للرجم ثالثة شروط: قال: ]تغييب حشفة أصلية يف فرج أصلي آلدمي ولو دبرًا[ .

اللواط، وطئ ذكراً أو أنثى، أو يف القبل الذي هو يعين: سواء وطئ يف الدبر الذي هو فاحشة 
انن( تغييب الفرج، ويكفي تغييب رأس الذكر، أي: إىل حد اخلتان؛ ألن يف احلديث: )إذا التقى اخلتا

 احلشفة إىل حد اخلتان، وذكر احلشفة األصلية خيرج ما إذا كان له ذكر زائد فإنه ال حكم له.
 قوله: ]يف فرج أصلي[ .

ما يسمى ابخلنثى، وكان له فرج غري أصلي أو مشكوكاً  -مثالً -غري أصلي، فلو كان هناك ال يف فرج 
 فيه فال يعطى هذا احلكم.

 وقوله: ]آبدمي[ .
أرادوا أن ينبهوا على أن من وطئ البهيمة فال حيد؛ ألن الزان احلقيقي هو وطء آدمي، يعين: كأهنم 

 ذكراً أم أنثى.
 وقوله: ]ولو دبرًا[ .

نه إذا وطئ يف الدبر فإنه يعترب زانيًا، وقد اختلف يف حد فاحشة اللواط الذي هو فعل قوم صرحوا أب
تعاىل: }َأأَتْتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم هِبَا ِمْن َأَحٍد ِمْن  لوط الذين عاقبهم هللا تعاىل عليه، يقول هللا

[ ، ويف آية أخرى: 81-80ِمْن ُدوِن النَِّساِء{ ]األعراف: اْلَعاَلِمََّي * ِإننُكْم َلَتْأتُوَن الّرَِجاَل َشْهَوةً 
الفعل يف قوم لوط، فنسب هذا الفعل  [ ، اشتهر هذا165}َأأَتْتُوَن الذُّْكَراَن ِمْن اْلَعاَلِمََّي{ ]الشعراء:

إليهم، ولوط عليه السالم بريء منهم، مث صارت هذه الفاحشة تسمى اللواط، وفاعلها يقال له: هذا 
 لوطي.

 والفعل يقال فيه: الط فالن، أو الط به.
ويلوط به، أخذاً من هذه الكلمة، وهي الوطء يف الدبر، وحيث إنه مستقبح طبعًا، وأن املفعول به 

ليس له شهوة يف دبره حتمله على أن يبذل نفسه، ولكن قد يكون مكرهاً يكره على هذه الفاحشة، 
ر بعض العلماء أنه إذا قيل له: إما أن متكننا من أو يبذل له أجرة على أن ميكن من نفسه، وقد ذك

ين أنه إذا نفسك وإال قتلناك أنه يفضل القتل، يقول ابن القيم: وذلك ألن نطفة اللوطي مسمومة، يع
ُفعل فيه فإنه أيلف ذلك، وقد يطلب من يفعل فيه والعياذ ابهلل، فلذلك يفضل أنه يقتل، يقول: 

 يّف. اقتلوين وال أمكنكم من أن تفعلوا
ومع ذلك قد انتشرت هذه الفاحشة يف كثري من الدول، وهي الفعل يف الصبيان ويف الذكور والعياذ 



نكر، وقد وجدت يف عهد الصحابة يف عهد أيب بكر، كتب خالد ابهلل، وأصبحت كأهنا مألوفة ال تست
 لـ أيب بكر: إان قد وجدان رجالً يُنكح كما تنكح املرأة.

فاختلفوا، مث اتفقوا على أنه حيرق، وذلك لعظم ذنبه، كأهنم قالوا: إن هذا فعند ذلك مجع الصحابة 
 ملفعول به.ذنب كبري، فنرى من بشاعته أنه حيرق هذا اللوطي ولو كان هو ا

وقال بعض الصحابة: إنه يلقى من شاهق مث يتبع ابحلجارة كما فعل بقوم لوط، فإن هللا تعاىل قال: 
يٍل َمْنُضوٍد * ُمَسونَمًة ِعْنَد رَبَِّك َوَما ِهَي ِمْن }َجَعْلَنا َعاِليَـَها َساِفلَ  َها ِحَجارًَة ِمْن ِسجِّ َها َوَأْمَطْراَن َعَليـْ

[ أي: من فعل كفعلهم فليس عقوبتهم بعيدة منه، وإذا ألقي من 83-82يٍد{ ]هود:الظناِلِمََّي ِبَبعِ 
 هم مث بعد ذلك رمجهم.شاهق فقد ال ميوت، فبعد ذلك يرجم؛ ألن هللا قلب عليهم داير 

والقول الثالث أنه يقتل، واستدلوا حبديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )من وجدمتوه يعمل 
وا الفاعل واملفعول به( ، والقتل يقتضي قتله ابلسيف أو حنو ذلك، وذلك زجراً عمل قوم لوط فاقتل

 ملن يفعل ذلك، وقضاًء على هذا الفعل الشنيع.
 -يعين: قد تزوج-ف هنا أنه مثل الزان، أي أن حده مثل حد الزان، فإن كان حمصناً واختيار املؤل

وج سواء فاعالً أو مفعوالً به فإنه جيلد ويغرب، سواء الفاعل أو املفعول به فإنه يرجم، وإن كان مل يتز 
 ولذلك قال: ]ولو دبرًا[ يعين: ولو كان الفعل يف دبر، أي: دبر آدمي.

فلم يذكروا ذلك؛ ألن احلديث الذي ورد فيه يظهر أنه فتيا من بعض الصحابة:  وأما إتيان البهيمة
 بعض الصحابة.)من وطئ هبيمة فاقتلوه واقتلوها معه( ، فيظهر أنه فتوى من 

(79/12) 

 

 انتفاء الشبهة
 الشرط الثاين: انتفاء الشبهة.

فمن قال: أان وطئتها ألين قد كنت طلقتها مث راجعتها، وظننت أن املراجعة اتمة، فقيل له: إنك مل 
عدة فال رجعة لك فهذا له شبهة، وكذلك لو قال: أان وطئتها أظنها زوجيت، أو تراجعها إال بعد ال

 ، وجدهتا يف بييت فوطئتها، فيكون هذا أيضاً عذراً له، وهكذا وطء الشبهة.أظنها أميت

(79/13) 

 



 ثبوت الزان ابلبينة أو اإلقرار
الشرط الثالث: ثبوت الزان، ويثبت ابلبينة واإلقرار، فالبينة البد أن يكونوا أربعة شهداء؛ لقول هللا 

[ ، ولقول هللا تعاىل: }َوالنِذيَن يـَْرُموَن 15ُكْم{ ]النساء:َلْيِهنن َأْربـََعًة ِمنْ تعاىل: }فَاْسَتْشِهُدوا عَ 
[ ، ولقوله يف آية اإلفك: }َلْوال َجاُءوا َعَلْيِه أبَِْربـََعِة 4اْلُمْحَصَناِت مثُن مَلْ أيَْتُوا أبَِْربـََعِة ُشَهَداَء{ ]النور:

دون عليه، وهؤالء يكونون البد من أربعة شهداء يشه [ ، فاختص الزان أبنه13ُشَهَداَء{ ]النور:
رجااًل، فال تقبل شهادة النساء، والبد من العدالة، فلو كان فيهم فاسق أو مقدوح يف عدالته مل تقبل 
شهادته، والبد أن يشهدوا مجيعاً يف جملس واحد، فلو جاء اثنان يف جملس واثنان يف جملس مل يثبت 

أن يشهدوا يف زانً واحد، فلو قال هذان: زىن  معوا يف جملس واحد، والبدبذلك الزان، فالبد أن جيت
 يوم السبت.

 وقال اآلخران: زىن يوم األحد.
 فشهدا بزانً متكرر فال يثبت.

 وكذلك البد من وصفه، أبن يقولوا: رأيناه أبعيننا يزين هبذه املرأة أو بفالنة زانً صحيحاً.
  فرجها، أو ذكره يف قبلها.ألربعة أبهنم رأوا فرجه يفوبعض العلماء قالوا: البد أن يشهد ا

ولكن يظهر أن هذا ليس بشرط، ولكن إذا أتكدوا أنه يزين هبا ومل يروا الفرجَّي اكتفي بذلك؛ ألنه 
عادة ال يتمكن من رؤية الفرجَّي، قد يكوانن ملتحفَّي مثالً أو حنو ذلك، فعلى كل حال إذا قالوا: 

 فرجها وإن مل نر الفرجَّي. ا، وأنه قد أوجل فرجه يفنتأكد ونوقن أبنه قد زىن هب
وحتققوا يف ذلك قبلت شهادهتم، فال حاجة إىل ما شدد به الفقهاء يف ذلك، فإن مع تشديدهم مل 

يتمكن من إقامة احلد هبذه الشهادة، وذكر عن شيخ اإلسالم أنه يقول: مل يقع رجم منذ عهد 
ر أهنم يكشفون عن الفرجَّي، ره الفقهاء؛ ألنه ال يتصو الصحابة إىل عهدان هذا بشهود على ما ذك

يعين: طوال هذه القرون ما ثبت الزان أبربعة شهود يصفونه فيقولون: رأينا قبله يف قبلها، أو رأينا فرجه 
 يف فرجها.

 وال ميكن، فلذلك يكتفى ابلعلم، والشهود الذين شهدوا على اليهودي قالوا: نعم.
أي: علمنا وتيقنا أنه أوجل يف فرجها، وأنه زىن  ن يظهر أن ذلك جمرد يقَّي،رأينا فرجه يف فرجها، ولك

 هبا زانً صرحيًا، فهذا الذي يثبت به أواًل.
وأما اإلقرار فهو أن يعرتف به أربع مرات مع حقيقة الزان وحقيقة الوطء، وهكذا قرر النيب صلى هللا 

عين: فعلت لت أو غمزت أو ملست؟( ، يعليه وسلم ماعزاً ملا جاء معرتفًا، فقال له: )لعلك قب
مقدمات، فقال: )ال، فقال: أتدري ما حقيقة الزان؟ قال: نعم، أتيت منها حراماً ما أييت الرجل من 

 أهله حالاًل( يعين: أوجل فيها يعين مجاعاً كاماًل، فهذا هو حقيقة أن يعرتف حبقيقة الزان.



إن تراجع فإنه يدرأ عنه، رمجه أو يفرغ من جلده، ف واشرتطوا أن يبقى مقراً هبذا الزان حىت يفرغ من
هذا قول، وذلك ألهنم ذكروا أهنم ملا بدءوا برجم ماعز وكانوا مل يقيدوه يقول جابر: كنت فيمن رمجه، 
فلما أذلقته احلجارة هرب، فلحقناه حىت أدركناه ابحلرة، فرمجناه حىت مات، وذكروا أنه ملا ذكر للنيب 

وه؟!( يعين ملا هرب، فيخاف أن ذلك منه تراجع، أنه هرب، قال: )هال تركتمصلى هللا عليه وسلم 
 واعتذر بعض العلماء أبن معىن قوله: )هال تركتموه( يعين: حىت تتأكدوا أو أتتوا به إلينا.

يقام  -واحلال هذه-والصحيح أنه إذا ثبت ابختياره وإقراره ودون إكراه، واعرتف على نفسه فإنه 
و تراجعت أو ما أشبه ذلك ال يقبل تراجعه، وكذلك قال: إين ندمت، أو كذبت أعليه احلد، ولو 

أيضاً الشهود، فلو قال أحد منهم بعدما متت الشهادة وكتبت: إين رجعت أو: إين أخطأت ابلشهادة 
 عليه إذا كان قد تلفظ ابلشهادة.

(79/14) 

 

 شروط القذف الذي يقام عليه احلد

(79/15) 

 

 أن يكون املقذوف حمصناً 
 لزان، مث ذكر بعده حد القذف، والقاذف: هو الذي يقذف حمصنًا.انتهى ما يتعلق اب

 قال: ]فيجلد حر مثانَّي ورقيق نصفها، ومبعض حبسابه[ .
ًة{ هللا تعاىل: }َوالنِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مثُن مَلْ أيَْتُوا أبَِْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِنََّي َجْلدَ  قال

حد القذف محاية لألعراض؛ ألن بعض الناس قد يظلم أحداً فيعيبه فيقول: إن فالانً [ شرع 4]النور:
ه مل يكن من أهل ذلك، فهذا الذي قذف حمصناً وعابه وأحلق به زىن مع أنه مل يكن زانيًا، وقد عرف أن

ل: إن عارًا، أو أحلق به عيباً ال شك أنه قد ارتكب يف حقه إمثاً وأنه قد ظلمه، فهذا الذي قذف يقو 
هذا قد نشر عين مسعة سيئة، وألفق يب هتمة شنيعة، فأريد أن أنتقم منه، وأريد أن آخذ بثأري منه، 

عل يف هذا القذف حدًا، وهو اجللد إذا رمى حمصناً أو حمصنة بزانً صريح، فإنه إذا والشرع أنصفه وج
 ء وإال فاحلد عليك.مل يكن عنده بينة فعليه احلد، يقال: أنت قذفت فالانً فائت أبربعة شهدا

فمن قذف حمصناً حده مثانون إذا كان حرًا، ونصفها إذا كان مملوكًا، ومبعض حبسابه، فإذا كان نصفه 



راً فإنه جيلد أربعَّي لكونه رقيقًا، وجيلد عشرين لكون نصفه حرًا، ومن املراد ابحملصن؟ احملصن هنا: ح
[ فكذلك الرجال، 4يَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت{ ]النور:احلر املسلم العاقل العفيف، لقوله تعاىل: }َوالنذِ 

ال حد على القاذف؛ ألن  -احلال هذهو -أما إذا قذف عبداً فقال: هذا العبد زاٍن أو زىن فالن فإنه 
العبد واألمة ال يلحقهما عار كما يلحق احلر، وألن الزان معروف وقوعه كثرياً يف اإلماء واملماليك 

 وحنوهم.

(79/16) 

 

 أن يكون املقذوف مسلماً 
كذلك البد أن يكون مسلمًا، فإذا قذف كافراً ولو ذمياً فال حد على القاذف؛ ألن الكافر وإن حلقه 

 عار لكن ليس كالعار الذي يلحق املسلم.

(79/17) 

 

 أن يكون املقذوف عاقالً 
 اثلثًا: أن يكون عاقالً.

 لحقه العار، سواء قال: إنه فعل.فإذا قذف جمنوانً فاجملنون مرفوع عنه القلم، فال ي
 أو: إنه فعل به.

 -أي: الزان-نوانً انقص العقل مل يكن معه من العقل ما حيجزه عن فعل هذه اجلرمية فإذا كان جم
 وحنوها.

(79/18) 

 

 أن يكون املقذوف عفيفاً 
 الرابع: أن يكون عفيفًا.

 يعرف أهنم بعيدون عن هذا املنكر. والعفيف: هو الذي ليس متهماً بفعل الفاحشة، بل هو من الذين



مثلة هلذا القذف، ولكن الصحيح أنه إذا كان اللفظ صرحياً فإنه يكون قذفًا، وإذا  والفقهاء ذكروا أ
كانت اللفظة تستعمل لغري الزان أو اللواط فاعالً أو مفعوالً وإمنا تستعمل لغريه فال يكون قذفًا، فإذا 

أو: زىن بك ، زنييت، رأيتك تزنَّي، زىن فرجك زىن دبرك أو قبلك قالوا مثاًل: زنيت اي فالن أنت زانٍ 
فالن أو حنو ذلك، وكذلك أيضاً العبارات اليت تستعمل لذلك وقد تكون أيضاً كناايت مثل النيك،  

 كقول: اي منيوك.
أو: اي منيوكة أو ما أشبه ذلك، وهناك عبارات ليست صرحية، مثل كلمة )معفوج( أو حنوها، وكلمة 

 خمنث. -كما يعربون-ذا قال: إنه ي( قد يراد هبا أنه على ملة لوط إذا قال ذلك، أما إ)لوط
 أو: إنه متخنث.

والتخنث هو التشبه ابلنساء يف ترقيق الكالم وحنوه، ولكن قد تستعمل صرحياً يف أنه يفعل به إذا 
عنه بقوهلم: )مأبون( قالوا: خمنث أو ختنث أو حنو ذلك، وهكذا كثري من العبارات، وقدمياً يعربون 

 عىن: أنه يفعل به وما أشبه ذلك.يعنون املفعول به، أو مأبون مب
فاحلاصل أنه إذا كان اجملتمع يفهم من تلك الكلمة اليت رماه هبا أنه يريد بذلك الزان، أو أنه فاعل أو 

رميته بفعل  مفعول به، وكانت تلك الكلمة صرحية واضحة فإهنا تقبل منه ويعاقب مبوجبها، ويقال: قد
 الفاحشة فعليك احلد.
مقذوف ال يقام إال مبطالبته، فلو مسح وقال: هذا رماين وقذفين وأان أتنازل عنه مث حد القذف حد لل

فإنه يسقط عنه احلد، وإذا مات قبل أن يتنازل فهل لورثته أن يطالبوا ويقولوا: هذا قذف أابان، أو 
ح، ون: إهنم ال حق هلم؛ ألنه ال يدرى هل مسح أم مل يسمقذف ابننا، فنريد أن نقيم عليه احلد؟ يقول

ولو مل يكن هناك بينة على أنه أسقط ذلك، ويشرتط يف حد القذف كون مثله يطأ أو يوطأ، ويشرتط  
قذف طفالً عمره مثاين أو سبع سنوات أبنه زىن فمثل هذا  -مثالً -كونه يتمكن من الوطء، أما لو 
يتصور أنه  منه، لكن إذا قذف به وقال: إنه فعل به فالن فهذا قديعلم أنه كاذب؛ ألنه ال يتصور 

يفعل به ولو كان عمره سبع أو مثاين سنوات، ولكن مع ذلك حيث إنه مل يكلف فإنه ليس عليه 
عقوبة، وذكروا أنه إذا بلغ وكلف فله املطالبة، فإذا قال: إن هذا رماين أبين مفعول يب أو وفعل يب 

قد كذب علي عشر سنَّي، وعليه عندي بينة يشهد عليه فالن وفالن، و قبل مخس سنَّي أو قبل 
فأريد إقامة احلد عليه ليجلد مثانَّي جلدة ففي هذه احلال إذا طالب بذلك بعد تكليفه وكان هناك 

 بينة ثبتت العقوبة واحلد على ذلك القاذف.
 : اي كافر.-مثالً -وأما إذا مل يكن القذف صرحياً ابلزان فإن فيه التعزير، فإذا قال 

كذلك إذا قال: اي معلون وليس مستحقاً لذلك، وطالب ذلك أو: هذا كفر وليس حقاً يعزر القائل، و 



الذي لعن يستحق ذلك التعزير، وأما إذا قال: اي أعور اي أعرج يريد بذلك عيبه فهذا أيضاً فيه 
 التعزير إن طلب ذلك؛ ألنه قد يقول: هو ليس بصادق.

(79/19) 

 

 ير يف كل معصية وحدهحكم التعز 
 يقول: ]وجيب التعزير يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة، ومرجعه إىل اجتهاد اإلمام[ .

مل حتدد فيه تلك العقوبة، فمثاًل: سرقة دون النصاب  التعزير ذكران أنه عقوبة غري مقدرة على ذنب
اً مع امرأة، أو اختطف امرأة ومل فيها التعزير، وزانً ليس فيه إيالج بل تقبيل أو خلوة إذا وجد خالي

وجد مع امرأة يف فراش أو يف حلاف، واملرأة أجنبية ومل يثبت عليه  -مثالً -يتمكن من أن يزين هبا، أو 
ليه بذلك، وكذلك أيضاً املعاصي كرتك الصالة يعزر ويعاقب عليه، والفطر يف هنار حد الزان، وشهد ع

 رمضان بغري عذر أو ما أشبه ذلك.
ع عليه حبدين أو بعقوبتَّي ويتداخالن، فاحلاصل أن التعزير هو العقوبة على ذنب مل يقدر وقد جيم

حبديث أيب بردة بن نيار أن النيب فيه، وذكر الفقهاء أن التعزير ال يزاد على عشر جلدات، واستدلوا 
ال يزاد صلى هللا عليه وسلم قال: )ال يزاد على عشر جلدات إال يف حد من حدود هللا( ، فقالوا: 

 املعزر على عشر جلدات، والصحيح أنه جتوز الزايدة، وعليها العمل.
ولده جيلده وعلى هذا كيف اجلواب على احلديث؟ قالوا: احلديث يف التأديب، فإذا أدب الرجل 

عشراً وال يزيد، أو أدب املعلم صبيته جيلدهم وال يزيد، أو أدب الرجل امرأته على النشوز لقوله 
 [ فال يزيد على عشر جلدات.34رِبُوُهنن{ ]النساء:تعاىل: }َواضْ 

ابمرأة أجنبية، أو دخول يف بيت  -مثالً -فأما إذا كانت العقوبة على معصية ليس فيها حد، كخلوة 
فاحشة، أو ألجل سرقة ومل يتمكن، أو قذف بغري الزان أو ما أشبه ذلك فإهنم يعزرون حبسب ألجل 

  على حممد.ما خيتارون وهللا أعلم، وصلى هللا

(79/20) 

 

 [80شرح أخصر املختصرات ]
حرم هللا سبحانه وتعاىل على عباده اخلمر؛ ألهنا تذهب العقول وتفسدها، وتغري الطبائع، فيرتتب 



عليها من املفاسد وارتكاب احملرمات الشيء الكثري، ورتب الشارع على شرب اخلمر حد اجللد، 
أربعَّي  ف، وجيلد شارب اخلمر على ما يراه اإلمام، إن شاءوذلك إذا ثبت شربه ابلشهادة أو االعرتا

 وإن شاء مثانَّي.

(80/1) 

 

 مراحل حترمي اخلمر
قال رمحه هللا تعاىل: ]فصل: وكل شراب مسكر حيرم مطلقًا، إال لدفع لقمة غص هبا مع خوف تلف، 

 ويقدم عليه بول.
 يسكر حد حر مثانَّي وقن نصفها.خمتاراً عاملاً أن كثريه  فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف

 ويثبت إبقراره مرًة كقذف، أو شهادة عدلَّي.
 وحرم عصري وحنوه إذا غلى أو أتى عليه ثالثة أايم.

فصل: ويقطع السارق بثمانية شروط: السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفيًة، وكون سارق مكلفاً 
وكونه نصاابً وهو ثالثة دراهم فضًة أو ربع  وكون مسروق ماالً حمرتمًا،خمتاراً عاملاً مبسروق وحترميه، 

مثقال ذهباً أو ما قيمة أحدمها، وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما حفظ به عادًة، وانتفاء 
الشبهه، وثبوهتا بشهادة عدلَّي يصفاهنا، أو إقرار مرتَّي مع وصف ودوام عليه، ومطالبة مسروق منه، 

 أو وليه.أو وكيله 
ه اليمىن من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل  فإذا وجب قطعت يد

 كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حىت يتوب.
ومن سرق متراً أو ماشيًة من غري حرز غرم قيمته مرتَّي وال قطع، ومن مل جيد ما يشرتيه أو يشرتي به 

 زمن جماعة غالء مل يقطع بسرقة.
مكافئاً أو غريه كولد وأخذ املال قتل مث صلب مكافئ طريق أنواع: فمن منهم قتل فصل: وقطاع ال

 حىت يشتهر.
 ومن قتل فقط قتل حتماً وال صلب.

 ومن أخذ املال فقط قطعت يده اليمىن، مث رجله اليسرى يف مقام واحد، وحسمتا وخلي.
 ، وحرز ونصاب.وإن أخاف السبيل فقط نفي وشرد، وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتَّي

 هم قبل القدرة عليه سقط عنه حق هللا تعاىل وأخذ حبق آدمي.ومن اتب من



 ومن وجب عليه حد هلل فتاب قبل ثبوته سقط.
 ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ومل يندفع املريد إال ابلقتل أبيح وال ضمان.

ة م وإزالة ما يدعونه من شبهوالبغاة ذوو شوكة خيرجون على اإلمام بتأويل سائغ فيلزمه مراسلته
 ومظلمة، فإن فاءوا وإال قاتلهم قادر[ .

 من مجلة احلدود حد اخلمر، أي: حد شرب املسكر.
واخلمر هي كل ما أسكر، واإلسكار هو إزالة العقل ابلذي إذا شربه يزول معرفته ويهذي يف كالمه، 

ابجملانَّي لعقل، ويلحق الذي يتعاطاه وال يعرف ما يقول فيتصرف تصرفاً سيئًا، فحرم هذا ألنه يزيل ا
 أو أقل حالة من البهائم.

وكانت اخلمر مشهوراً شرهبا عند العرب قبل اإلسالم، بل قد يفتخرون هبا، كما يف قول حسان يف 
جاهليته: ونشرهبا فترتكنا ملوكاً وأسداً ال ينهنهنا اللقاء فلما جاء اإلسالم مل حترم دفعة واحدة؛ ألهنم 

مت على مرات شيئاً فشيئًا، فأول ما نزل فيها قول هللا ها، بل حرمت على مراتب، حر منهمكون في
ِمْن نـَْفِعِهَما{ تعاىل: }َيْسأَلُوَنَك َعْن اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإمْثٌ َكِبرٌي َوَمَناِفُع لِلنناِس َوِإمْثُُهَما َأْكرَبُ 

ت هبا اخلمر؛ ألنه ذكر أن فيها إن هذه اآلية هي اليت حرم [ ، قال العلماء أو بعضهم:219]البقرة:
إمثاً كبريًا، وإمثها أكرب من نفعها، فيدل على أهنا حمرمة، وهللا تعاىل قد حرم اإلمث يف قوله تعاىل يف سورة 

َها َوَما َبَطَن َواإلِ  َا َحرنَم َريبِّ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ [ ، 33مْثَ{ ]األعراف:األعراف وهي مكية: }ُقْل ِإمنن
 كون هذه اآلية دالة على حترميها.فت

ولكن مل حيرمها الناس هلذه اآلية، حيث ذكر أن فيها منافع للناس، إما يف التجارة فيها، وإما ابلتلذذ 
بشرهبا، وملا نزلت اتب كثري وتركوها، وقدر بعد ذلك أن قوماً شربوها من الصحابة، وحصل منهم 

صلى بعضهم وقرأ يف الصالة: )قل اي أيها هم صاحبه بلحي مجل وشجه، و قتال حىت ضرب بعض
الكافرون، أعبد ما تعبدون، أنتم تعبدون ما أعبد( وخلط يف قراءته، عند ذلك نزلت آية يف سورة 

م أن يصلوا [ ، هناه43النساء: }ال تـَْقَربُوا الصنالَة َوَأنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتن تـَْعَلُموا َما تـَُقولُوَن{ ]النساء:
وذلك ملا يرتتب على الصالة يف حالة السكر من اهلذاين ومن الكالم السيء، فتاب  يف حالة السكر،

انس وتركوها تركاً كليًا، وبقي آخرون يشربوهنا يف األوقات الطويلة، يشرهبا بعد الفجر فيصحو قبل 
 أن يدخل وقت الظهر، ويشرهبا بعد العشاء فيصحو قبل دخول وقت الفجر.

(80/2) 

 



 واردة يف اآلايت يف حترمي اخلمرالعشرة األوجه ال
وملا عرفوا آاثرها السيئة نزل حترميها بعد ذلك ابآلايت اليت يف سورة املائدة، وأخذوا حترميها من 

َا اآلايت من عش رة أوجه: الوجه األول: أن هللا قرهنا ابألصنام فقال تعاىل: }اَي َأيُـَّها النِذيَن آَمُنوا ِإمنن
 [ اليت هي األصنام.90 َواألَنَصاُب{ ]املائدة:اخْلَْمُر َواْلَمْيِسرُ 

 الوجه الثاين: قوله تعاىل: )رِْجٌس( ، والرجس هو النجس.
 ِل الشنْيطَاِن( ، والشيطان ال يدعو إال إىل احلرام وإىل اآلاثم.الوجه الثالث: قوله تعاىل: )ِمْن َعمَ 

 االبتعاد، فهو أبلغ من قول: اتركوه.الوجه الرابع: قوله تعاىل: )فَاْجَتِنُبوُه( واالجتناب هو 
 الوجه اخلامس: قوله تعاىل: )َلَعلنُكْم تـُْفِلُحوَن( أي: يتوقف فالحكم على تركها.

َنُكْم اْلَعَداَوَة{ ]املائدة:الوجه السادس قوله تعا َا يُرِيُد الشنْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ [ ، فالعداوة 91ىل: }ِإمنن
 بب هذا اخلمر.بينكم يوقعها الشيطان بس

 [ .91الوجه السابع قوله تعاىل: }اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء يف اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر{ ]املائدة:
{ ]املائدة: الوجه الثامن قوله تعاىل: [ أي: إن جمالسها جمالس ابطل تصد 91}َوَيُصدنُكْم َعْن ِذْكِر اَّللِن

 عن ذكر هللا.
 [ أي أهنا تشغل عن الصالة.91َوَعْن الصنالِة{ ]املائدة:الوجه التاسع: قوله تعاىل: }

 ا انتهينا.[ فقالوا: انتهين91الوجه العاشر قوله تعاىل: }فـََهْل َأنـُْتْم ُمنتَـُهوَن{ ]املائدة:
فحرمت اخلمر هبذه اآلية، ووردت األدلة يف عقوبة شارهبا، وأن من شرهبا يف الدنيا مل يشرهبا يف 

َها اآلخرة، مع أن مخر ا آلخرة ليست مثل مخر الدنيا؛ لقول هللا تعاىل: }ال ِفيَها َغْوٌل َوال ُهْم َعنـْ
َها َوال يُنزِفُوَن{  [ ، وقوله: }وََكْأٍس ِمْن َمِعَّيٍ 47يُنَزُفوَن{ ]الصافات: * ال ُيَصدنُعوَن َعنـْ

 [ مما يدل على أهنا منزهة عما يكون يف مخر الدنيا.19-18]الواقعة:
حلديث أن الذي يشرهبا وميوت وهو يشرهبا يسقيه هللا من طينة اخلبال، وهي عصارة كذلك ورد يف ا

 أهل النار.

(80/3) 

 

 حد شارب اخلمر
مث ذكروا أن النيب صلى هللا عليه وسلم ما حد هلا حداً حمددًا، ولكن إذا جيء بشارب اخلمر يقول: 

يضربه بعصا حنو األربعَّي، هكذا كان ل، ومنهم اضربوه، فمنهم من يضربه بيده، ومنهم من يضربه بنع



يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أيت بسكران، وكذلك أيضاً يف عهد أيب بكر يضرب حنو 
األربعَّي، وملا كان يف عهد عمر كثر الذين يتعاطون شرب اخلمر، ومل تردعهم أربعون جلدة، وهتاونوا 

إنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افرتى، وحد  ة فقالوا:هبا، فاستشار عمر رضي هللا عنه الصحاب
 املفرتي مثانون جلدة.

واالفرتاء هو الكذب والقذف، فأمر عمر أن جيلد مثانَّي، فصار جيلد هكذا، ولو أن ذلك مل حيدد يف 
 العهد النبوي؛ ألن هذا من ابب التشديد عليه.

لصحابة، وذهب بعض قه عليه افأكثر الفقهاء على أن حده مثانون؛ ألن عمر أفىت بذلك وواف
احملققَّي كشيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن احلد أربعون، وأن الزايدة تعزير تستعمل عند احلاجة، أي: 
مىت هتافت الناس على ذلك وكثر الذين يتعاطونه وهتاونوا ابألربعَّي زيد إىل الثمانَّي، وإن مل تردعهم 

ة، أو إىل مائة وعشرين؛ لتكون الزايدة تستعمل إىل املائالثمانون وكثروا وهتاونوا هبذه العقوبة زيد 
وقت احلاجة عندما يكثرون، ويتمكنون من الشرب، فعند ذلك جيلد إىل مثانَّي، وجيلد إىل مائة، وجيلد 

 إىل مائة وعشرين، ولو احتيج إىل الزايدة زيد ألجل أن يرتدع الناس.
د اخلمر فاجلدوه، مث إن شرب ذا شرب أحمث ورد حديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )إ

فاجلدوه، مث إن شرب فاجلدوه، مث إن عاد الرابعة فاقتلوه( ، هذا احلديث رواه بعض العلماء، وقال 
 بعضهم: إنه منسوخ.

وقالوا: إن النيب صلى هللا عليه وسلم أيت برجل شرب الرابعة فلم يقتله، فجزموا أبنه منسوخ، 
 ه: إنه مل جيد من يعمل به.آخر كتاب والرتمذي ملا خرجه قال يف

يعين: مل يكن عليه عمل، ولكن احلديث روي من طرق مجعها الشيخ أمحد حممد شاكر الذي حقق 
أول املسند، وحقق أول تفسري الطربي، فإنه عندما روى احلديث يف مسند عبد هللا بن عمرو بن 

 على أنه متواتر. واستدل بهالعاص خرجه وذكر الشواهد عليه، حىت بلغ أحد عشر حديثًا، 
مث إنه أفرد هذا القدر وطبعه يف رسالة مستقلة يف قتل الشارب بعد الرابعة، وقال: إنه ال عذر ألحد 

يف ترك العمل به، وكون النيب صلى هللا عليه وسلم ما قتله بعد الرابعة قد يكون لعذر، وقد يكون 
من املتساهلَّي، ولعل له عذرًا، وهو  ، ومل يكنذلك الذي جلده ثالث مرات أو أربع مل يكن متهاوانً 

واحد وقصتة واحدة، وال يبطل ألجل هذه القصة العمل أبحد عشر حديثاً مروايً من عدة طرق يقوي 
بعضها بعضاً مبجموعها يكون كاملتواتر، فال عذر ألحد من املفتَّي والعلماء أن يرتكوا العمل هبذا 

الناس فيها بشرب اخلمر وصاروا ال يبالون، وجيلد  ليت تساهلاحلديث، سيما يف األزمنة املتأخرة ا
أحدهم مث يعود، ويذكر اآلن أن بعضهم جلد عشر مرات، ورمبا عشرين، ومع ذلك خيلى سبيله، أو 

 يسجن أايماً مث خيلى سبيله.



وحيث إن عندان هذا احلديث الذي أمر فيه بقتله نقول: إن ترك العمل به هتاون وتساهل، حيث 
عذر ألحد أن يفيت إذا أفىت بعدم قتله مع وجود األحاديث، ولو قتل واحد الرتدع  سببه، فالوجد 

الكثريون، فإنه إذا كان احلد شديداً صار بذلك رادعاً ألولئك الكثري الذين يتعاطون شرب اخلمر 
 ابلعشرات وابملئات وابأللوف يومياً أو أسبوعياً وال يبالون.

(80/4) 

 

 يكون؟ خالف العلماء يف املسكر مم
يقول: ]وكل شراب مسكر حيرم مطلقًا[ بشرط أن يكون مسكرًا، وذهب احلنفية إىل أن اخلمر ختتص 

 عروف.بعصري العنب، وقالوا: إنه اخلمر امل
وأما بقية ما يعصر من املأكوالت وحنوها فال يسمى مخرًا، وال حيرم عندهم إال إذا بلغ حد اإلسكار، 

ن أنه مخر من أي شيء صنع، وذكر عن عمر رضي هللا عنه أنه وخالفهم بذلك اجلمهور الذين يرو 
إن من التمر مخرًا، يقول: إن من العنب مخرًا، و  -يعين: يف العهد النبوي-قال: )إن اخلمر من مخسة 

وإن من العسل مخرًا، وإن من الشعري مخرًا، وإن من الذرة مخرًا( يعين: ما عصر من هذه وبلغ حد 
 ًا، فال جيوز شربه ولو كان قلياًل.اإلسكار فإنه يسمى مخر 

ودليل ذلك أيضاً احلديث الذي ميكن أنه متواتر ولفظه: )كل مسكر حرام( ، )كل مسكر مخر( ، 
موسى ملا ذكر للنيب صلى هللا عليه وسلم أنواعاً من األشربة يف اليمن، منها ما يسمى وقصة أيب 

اب يسمى الطالء يشرب يف مصر، فكلها )البتع( ، ومنها ما يسمى: )املزر( ، وذكر لـ عمر شر 
أحلقوها ابخلمر، وملا سأل أبو موسى النيب صلى هللا عليه وسلم عن البتع فقال: )أمسكر هو؟ قال: 

، قال: ما أسكر كثريه فقليله حرام( ، فيحرم شرب املسكر، واستثنوا من ذلك إذا كان ]لدفع نعم
بكأس مخر ]ويقدم عليه بول[ ، فإذا وجد بوالً  لقمة غص هبا مع خوف تلف[ ومل جيد ما يدفعها إال

عفي عنه، ووجد مخراً فأيهما يدفع به هذه الغصة؟ يدفعه ابلبول، فإذا مل جيد إال اخلمر دفعها به و 
هكذا ميثلون، مع أن هذا اندر، اندر أن ال جيد إال مخرًا؛ ألنه جيد املياه، وجيد األلبان، وجيد 

اللقمة اليت غص هبا، وإمنا ذكروا ذلك تقديرًا، فلو قدر أنه ما وجد  العصريات املباحة يدفع هبا هذه
 إال مخراً فله أن يشرب منه جرعة يدفع تلك الغصة.

(80/5) 



 

 شروط حد اخلمر
يقول: ]فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف خمتاراً عاملاً أن كثريه يسكر حد حر مثانَّي وقن نصفها[ 

. 
شدقه، يعين: أدخل طرف أو حافة احملقن يف شدقه أنفه مثالً أو مع االحتقان كونه حيتقن هبا مع 

 وصبها.
ولو أدخلها مع دبره صدق عليه أنه أدخلها إىل جوفه، ويشرتط إلقامة احلد عليه شروط: الشرط 

 األول: أن يكون مسلمًا.
لكين وذلك ألن أهل الذمة يستبيحون شرب اخلمر، أي: اليهود والنصارى، كما يف قول األخطل: و 

  وأسجد عند منبلج الصباح يفتخر أبنه سيشرهبا.سأشرهبا مثوالً 
الشرط الثاين: أن يكون مكلفاً واملكلف: هو البالغ العاقل، فإذا كان صغرياً ال يعرف أو كان جمنوانً 

 ال يعقل فال حد عليه؛ ألنه غري مكلف.
 الشرط الثالث: أن يكون خمتارًا.

هبا قتلناك، أو: إن مل تشرهبا ضربناك ضرابً مربحاً د وقيل: إن مل تشر وخيرج به إذا أكره على شرهبا وهد
 ال تتحمله.

 فإن هتاون وشرهبا خمتاراً حد.
الشرط الرابع: العلم، أن يكون عاملاً ابلتحرمي، فإذا كان جاهالً ال يدري أهنا حمرمة فال حد عليه، 

، فإذا متت هذه ان القليل ال يسكروكذلك كونه عاملاً أهنا تسكر، أو أن الكثري منه يسكر ولو ك
 الشروط أقيم عليه احلد إن كان حراً مثانون جلدة، وإن كان قناً أربعون جلدة، هكذا جيب عليه.

(80/6) 

 

 ما يثبت به حد اخلمر
اجللد يكون جلداً وسطًا، ليس شديداً وليس خفيفاً وسهاًل، بل يكون جلداً متوسطًا، ذكروا أنه فوق 

وت الشرب، وأبي شيء يثبت؟ إبقراره مرة، أو بشهادة جلد الزان، مث ال بد من ثبجلد القذف ودون 
عدلَّي، فإذا أقر أبنه شرب اخلمر اليت تسكر ثبت عليه اجللد، وإذا شهد عليه شاهدان أبنه قد 

 اعرتف فقاال: نشهد أنه اعرتف عندان أنه شرب اخلمر أقيم عليه احلد.



ت فالاًن، أان الذي قلت: إنه زاٍن، أو: ه، فإذا قال: أان الذي قذفوذكروا أيضاً أن القذف يثبت إبقرار 
 إن فالنة زانية.

 إذا شهد على اعرتافه عدالن فإنه حيد.
 وكذلك إذا شهد عدالن على شربه وقاال: رأيناه يشرب فإنه حيد.

(80/7) 

 

 مم يكون اخلمر؟
 . كذلك يقول: ]وحرم عصري وحنوه إذا غلى أو أتى عليه ثالثة أايم[

اء إىل أن عصري التمر ويسمى النبيذ، فيطرح التمر يف امل -كذلك-العصري هو عصري العنب، أو 
يكتسب حالوة، أو حيرك يف املاء إىل أن يكسبه حالوة، وكذلك أيضاً الزبيب إذا مخر يف املاء إىل أن 

ايم، ذكرت يذوب، فإذا غلى ورمى ابلزبد فإنه يقرب من اإلسكار، وكذلك إذا أتى عليه ثالثة أ
لسقاء متر ويصب عليه عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ينبذ له يف سقاء، يطرح يف ذلك ا

ماء، فيشرب منه ثالثة أايم أو يومَّي ونصف، وإذا بقي بعد ذلك شيء منه أمر أن يشرب أو يراق، 
ى بعضهم عن االنتباذ خيشى أنه ينعقد ويبلغ حد اإلسكار، ففيه دليل على إابحة النبيذ، وكان قد هن

وا مسكرًا، ففي احلديث: )هنى عن يف بعض األسقية، مث رخص هلم أن ينتبذوا فيما شاءوا، وال يشرب
النبيذ يف احلنتم واملزفت والنقري والدابء( ، والدابء هو نوع من القرع رأسه دقيق، إذا يبس فإهنم 

ري، وحيث إن رأسه دقيق يسرع إليه أيخذون جرمه فيجعلون فيه دهناً حيفظون فيه الدهن أو العص
ى )الزير( الذي يصنع من الطَّي وحنوه أو اجلرار، التغري، فنهى عن النبيذ فيه، وكذلك احلنتم، ويسم

 وكذلك الذي هو مبين بقار أو زفت يسرع إليه التغري، ولكن إذا حتقق أنه ال يتغري جاز االنتباذ فيه.

(80/8) 

 

 أحكام السرقة

(80/9) 

 



 ع يد السارقشروط قط
تقدم من احلدود حد الزان وحد القذف والتعزير وحد اخلمر، وبقي اآلن حد السرقة وحد قطاع 

 الطريق، وحد البغاة، وحد املرتد.
ع بثمانية شروط، والسارق: هو الذي أيخذ املال احملرتم من حرزه على وجه زذكر أن السارق يقط

 اخلفية.
نشر بضاعته،  -مثالً -ملال املنشور، كما إذا كان إنسان فهو الذي يسمى سارقًا، فإذا أخذ من ا

حترى غفلته وأخذ منه شيئاً وهو ال يدري فهذا ليس بسارق، يسمى خمتلسًا،  -مثالً -وجاء إنسان 
الذي ينهب املال ويهرب به يسمى منتهبًا، وكذلك الذي أيخذه قهراً يسمى مغتصبًا، فال وكذلك 

وذلك ألن القطع إمنا جاء يف حق السارق، وغريه يعزرون  يقطع املختلس واملنتهب واملغتصب،
 التعزير الذي يردعهم.

 وأما السارق فيقطع بثمانية شروط: الشرط األول: أخذ مال معصوم خفي.
ل احلريب، إذا أخذ مال حريب فال يسمى سارقًا، وال قطع عليه؛ ألن احلريب حالل قتله فيخرج ما

املسلم والذمي واملعاهد واملستأمن؛ ألهنم معصومة دماؤهم  وحالل ماله، ويدخل يف مال املعصوم
 وكذلك أمواهلم.

أما أخذه عالنية  والبد أن يكون األخذ خفية، وميكن أن يعد هذا شرطاً اتسعًا، أن يكون أخذه خفية،
 فال يسمى سرقة.

اً أو جمنوانً أو الشرط الثالث: أن يكون السارق مكلفاً خمتاراً عاملاً مبسروق وحترميه، فإذا كان صغري 
مكرهاً على السرقة، أو جاهالً بتحرمي السرقة، أو جاهالً أبن هذا املال معصوم، أو معتقداً أنه جيوز 

 ومل يعلم أنه حمرم فال يقطع.
 ط الرابع: كون املسروق ماالً حمرتمًا.الشر 

مة، أو سرق وخيرج به ما إذا سرق أشرطة غناء، أو طبول حمرمة، أو أجهزة الدش اليت ليست حمرت 
 دخاانً ألنه ليس مبال، أو سرق مخرًا، أو سرق خمدرات فال يقطع؛ ألن هذا ليس مبال حمرتم.

راهم فضة، وربع مثقال ذهباً أو قيمته، فهو الشرط اخلامس: أن يكون املسروق نصااًب، وهو ثالثة د
يف هذه األزمنة هبذا  ربع دينار أو ثالثة دراهم، كالدراهم القدمية اليت هي من الفضة، مث مقداره

النحو، ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )لعن هللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق 
والبيضة هي الرتس الذي جيعل على الرأس يف حالة القتال من  احلبل فتقطع يده( يعين أنه ال يفكر،

 اجملن، وورد )أن النيب صلى هللا حديد أو من صفر أو من حناس تقي من وقع السالح، وتسمى أيضاً 
عليه وسلم قطع يف جمن مثنه ثالثة دراهم( ، وروي أن رجالً سرق أترجة، واألترجة اليت هي شبيهة 



 ، وكانت قيمتها ثالثة دراهم، فقطع.ابلليمون إال أهنا كبرية
السعودي،  يقارب السبع من اجلنيه -أي: ربع دينار-مث مقدار الذهب يف هذه األزمنة ربع مثقال 

 بسبعمائة فبسرق مائة يقطع. -مثالً -أي: سبع اجلنيه، فإذا كان اجلنيه 
قيمتها معروفة، فنصاب ومعلوم أيضاً أن الدراهم الفضة قد ال تكون موجودة يف هذه األزمنة، ولكن 

 املال الزكوي من الفضة مائتان من الدراهم، ومقدارها ابلرايل الفضي السعودي ستة ومخسون راياًل،
فإذا نظران يف مائتَّي وقسمناها على ستة ومخسَّي إذا هي حنو الربع، يدل على أن الدرهم قريب من 

، فإن ذلك يقوم مقام ثالثة دراهم، ربع الرايل السعودي، فإذا سرق مثالً أرابع الرايل السعودي
 وصدق عليه أنه سرق نصاابً فيقطع.

وميكن أن تكون قيمة الرايل عشرة رايالت  وحيث إن الرايل الفضي غري متوفر يرجع إىل قيمته،
ورقًا، فعلى هذا يكون النصاب من الدراهم الورقية حنو ثالثَّي، فإذا سرق ثالثَّي رايالً من األوراق 

 سرق نصاابً فيقطع، وكذلك لو سرق سلعة قيمتها هذا.صدق عليه أنه 
 الشرط السادس: إخراجه من حرز مثله.

مما يوجد يف األسوار  -مثالً -فإذا كسر الباب ودخل، وأخذ قدراً  وحرز كل مال ما حيفظ فيه عادة،
مشة إذا كسر ابب الغرفة وأخذ منها أق -مثالً -وحنوه قطع، أو كيساً ألنه أخذه من حرزه، وهكذا 

تدخر وجتعل يف داخل األسوار صدق عليه أنه أخذ من حرز، كذلك أيضاً لو كسر الصناديق وأخذ 
 أو من النقود صدق عليه أنه أخذ من احلرز.من اجلواهر أو من احللي 

أما إذا وجد هذا املال ملقًى عند الباب، إنسان جعل عند اببه يف الطريق أكياساً من الطعام مثاًل، أو 
 قمشة، فالذي أيخذ منه ال يسمى سارقًا؛ ألنه أخذ من غري حرز، فال قطع عليه.ثياابً وأ

ان شريك يف هذا املال وكان له شراكة فال قطع، ألنه يدعي الشرط السابع: انتفاء الشبهة فإذا قال: أ
ًً ميلكه، وكذلك لو كان املال صدقات جمموعة يف بيت وقال: أان من الفقراء الذين حتل  أنه أخذ شيئَا

غنيمة وهو من مجلة  -مثالً -هلم هذه الصدقات، ما أخذت إال من شيء حيل يل أو كان املال 
 ه فال يقطع.الغامنَّي، وقال: أان يل حق في

 الشرط الثامن: ثبوت السرقة بشهادة عدلَّي.
شهد عدالن أبان رأيناه قد خرج من هذا الباب حيمل هذا الكيس، أو حيمل هذا الثوب، أو حيمل 

اش، أو رأيناه خرج من هذا الباب وجاء صاحب البيت وقبض عليه وفتشه فوجد معه هذه هذا القم
قة، وكذلك اإلقرار، إذا اعرتف وأقر أبنه أخذ من هذا املال  األموال، وعرفنا أنه أخذها ثبتت السر 

 كذا وكذا سرقة، أقر مرتَّي، ودام على ذلك اإلقرار ومل ينكر صدق عليه أنه يعترب سارقًا.
التاسع: مطالبة صاحب املال أو وكيله أو وليه، فصاحب املال املسروق إذا مل يطالب فيمكن الشرط 



 نا وحنن قد مسحنا عنه؛ ألنه قريب لنا أو صديق أو حنو ذلك.أنه أابحه له، قال: هذا أخذ م
 ففي هذه احلال يعفى عنه وال يقطع، وكذلك لو مل يطالب املالك ولكن وكل، أو كان املالك صغريًا،
أو حمجوراً عليه فطالب به وليه، هذه هي الشروط، فإذا متت الشروط وجب قطع يده، فيبدأ بقطع 

ل الكف، أي: املفصل الذي بَّي الكف وبَّي الذراع، وإذا قطعت يده اليمىن، وتقطع من مفص
حسمت، يغلون زيتًا، فإذا غال ذلك الزيت وقطعوا يده غمسوا رأسها يف ذلك الزيت، لتتوقف 

وتنسد عروق الدم؛ ألهنم إذا مل يغمسوها استمر خروج الدم وأدى ذلك إىل موته، فيغمسوهنا العروق 
يب اجلرح، ويبقى ليس له إال يد، فتقطع من مفصل كفه وحتسم، فإذا بعد ذلك ويعاجلوهنا إىل أن يط

عاد فسرق مرة اثنية قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، وال تقطع يده اليسرى، وال 
ع رجله اليمىن، بل تقطع الرجل اليسرى، حىت ال يكون مشلول اجلانب، وحتسم أيضاً رجله إذا تقط

 لكعب، فتقطع القدم.قطعت، ويكون القطع من مفصل ا
فإذا عاد وقدر أنه سرق وقد قطعت يد ورجل فهل يقطع مرة اثلثة؟ الصحيح أنه ال يقطع، وإن كان 

يد مث رجل مث يد، بل حيبس حىت يتوب أو ميوت،  روي عن بعض السلف أنه قطع ثالث مرات، أي:
 وذلك ألنه يعترب مفسدًا.

ال قطع عليه، وكذلك من سرق ماشية، ملن جاء إىل ومن سرق متراً من غري حرز غرم قيمته مرتَّي، و 
غنم قد ابتت يف غري حرز وأخذ منها شاة، أو جاء إىل إبل ترعى وأخذ منها مجالً فإنه يغرم قيمته 

ء ذحبه أو ابعه، وال قطع؛ ألنه أخذه من غري حرز، هكذا ورد عن بعض السلف أنه يغرم مرتَّي، سوا
 وال يقطع.

، إذا اشتد به اجلوع ومل جيد ما يشرتي به طعامًا، أو ما وجد شيئاً يشرتيه، ما وال يقطع يف زمن اجملاعة
بزاً ولو أكثر من النصاب وجد خبزًا، وال وجد مترًا، وال وجد أرزًا، واحتاج ودخل يف بيت وأخذ منه خ

فإنه معذور، وهلذا أسقط عمر رضي هللا عنه القطع يف سنة جماعة حصلت تسمى )عام الرمادة( ، 
ي جماعة اشتدت فسواء مل جيد طعاماً يشرتيه أو مل جيد قيمته يف زمن جماعة أو كان ارتفع سعره فال وه

 يقطع واحلال هذه؛ ألنه معذور.

(80/10) 

 

 أحكام قطاع الطريق
قطاع الطريق هم الذين يقفون يف الطرق، ويقتلون من مر هبم أو ينهبونه أو ما أشبه ذلك، يقفون يف 



إال أانس قليل، فإذا جاء إنسان ليس معه أحد أوقفوه ي قليلة السالكَّي ال أيتيها بعض الطرق اليت ه
وأكرهوه على أن أيخذوا ما معه من املال، فإن دافعهم قتلوه وأخذوا املال، فإن كانوا مجاعة قاتلوهم 

ء، أبن إىل أن أيخذوا ما معهم من املال، وقد يكون أيضاً قصدهم سيئاً وهو الزان مبن معهم من النسا
ينهم وبَّي النساء ليزنوا هبن، حيدث هذا أيضاً كثريًا، فإما أن يقتلوا الرجل، يكرهوه على أن خيلي ب

وإما أن يوثقوه رابطاً ويتمكنوا من املرأة أو من النساء، فيعتربون قطاعًا، ونزل فيهم قول هللا تعاىل: 
َ َوَرُسولَ  َا َجَزاُء النِذيَن حُيَارِبُوَن اَّللن ِض َفَساداً َأْن يـَُقتـنُلوا َأْو ُيَصلنُبوا َأْو تـَُقطنَع َأْيِديِهْم ُه َوَيْسَعْوَن يف اأَلرْ }ِإمنن

 [ .33َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو يُنَفْوا ِمْن اأَلْرِض{ ]املائدة:
قتل، وإما إىل أن اإلمام خمرّي؛ ألن اآلية فيها لفظ )أو( ، فإما أن ي -كاملالكية-وذهب بعض العلماء 

جن، وإما أن يقطع، وإما أن ينفي: }َأْن يـَُقتـنُلوا َأْو ُيَصلنُبوا َأْو تـَُقطنَع َأْيِديِهْم أن أيسر ويوثق ويس
[ ، فدل ذلك على أنه خمرّي؛ ألن لفظة )أو( 33َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو يُنَفْوا ِمْن اأَلْرِض{ ]املائدة:

 [ .196ْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك{ ]البقرة:}َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم أَ  للتخيري، كما يف قوله تعاىل:
 وذهب اإلمام أمحد إىل أن العقوبة على قدر الذنب، وروي ذلك عن ابن عباس.

 يقول: ]من منهم قتل مكافئاً أو غريه كولد وأخذ املال قتل مث صلب مكافئاً حىت يشتهر[ .
 حرًا. قوله: ]مكافئًا[ يعين: إذا كان حر قتل

 اً مسلمًا.يعين: حر مسلم قتل حر 
أما إذا قال: أان ما قتلت إال عبداً ففي هذه احلال يغرم قيمة العبد، وكذلك إذا قال: أان ما قتلت 

 مسلماً إمنا قتلت كافرًا، هذا الذي قتلته ليس مبسلم.
سلم بكافر( فإنه نقول: إنه معاهد وقتلك له يعترب اعتداء، ولكن حيث إنه جاء احلديث: )ال يقتل م

 ال يقتل، ولكن يعزر ويسجن وحنو ذلك. -واحلال هذه-
ولو كان صغرياً أو قتل امرأته أو حنو ذلك  -مثالً -فاحلاصل أنه إذا كان قتل مسلماً حراً أو قتل ابنه 

فإنه إذا قتل وأخذ املال جيمع له بَّي العقوبتَّي، فيقتل مث يصلب، يصلب على سارية أو على خشبة 
 صلوب بعدما يقتل حىت يشتهر أمره وحىت يعرفوه.ق يومَّي أو ثالثة أايم وهو ميف السو 

يف حر شديد وخيشى أنه يننت يكتفون بصلب الرأس  -مثالً -ومنهم من ينصب الرأس، فإذا كان 
 ويدفنون اجلثة، فهذا حكم الذي مجع بَّي األمرين: القتل وأخذ املال.

وذلك ألنه اقتصر على القتل،  ه يقتل حتمًا، وال صلب عليه،الثاين: إذا قتل فقط ومل أيخذ املال، فإن
فيقتل ويدفن بعد قتله، وهل يدخل يف العفو؟ لو قال ويل املقتول: أان أمسح عنه وال أريد قتله هل 

يسقط القتل؟ ال يسقط، وذلك ألنه حد من حدود هللا، أخاف الطريق وتعدى على املسلمَّي، فاحلد 
َا َجَزاُء النذِ هلل تعاىل، وبذلك أخرب هللا  [ يعين: عقوبتهم.33يَن{ ]املائدة:: }ِإمنن



 فال يسقط بعفو صاحب املال أو صاحب الدم.
ففي هذه احلال تقطع يده  -أي: أكرههم وأخذ املال بدون قتل-ويقولون: من أخذ املال فقط 

 اليمىن.
انب ويد من جانب، مث رجله اليسرى يف مقام واحد وحتسمان وخيلى سبيله، يقطع منه رجل من ج

 والرجل اليسرى، كما يقطع السارق إذا سرق يف املرة الثانية، وحتسم، وال يسجن بل خيلى اليد اليمىن
 سبيله.

وكانوا إذا قطعوا السارق أو قاطع الطريق يعلقون يده يف عنقه حىت يعرف الناس أنه سارق أو أنه 
ا، وكذلك رجله عوا يده وأن يعيدوها يف مكاهنحمارب، ولكن يف هذه األزمنة قد يتمكن األطباء أن يزر 

بعملية، يقاربون العروق بعضها إىل بعض، وخييطون بعضها يف بعض حىت يسري فيها الدم وتعود فيها 
احلياة، ولذلك يف هذه األزمنة ال ميكن من أخذ يده ورجله، بل تدفن، أو تقطع قطعاً متكاثرة، فتقطع 

  يتمكن من أخذها وإعادهتا.اليد والرجل وحنو ذلك حىت ال األصابع قطعًا، وتقطع الكف، وتشقق
[ ، فهذا 33الرابع: إذا أخاف الطريق فإنه ينفى ويشرد؛ لقوله تعاىل: }َأْو يُنَفْوا ِمْن اأَلْرِض{ ]املائدة:

هو الرابع، فاألول قتل وأخذ املال، والثاين قتل فقط، والثالث أخذ املال فقط، والرابع أخاف 
فزعون من سلوك هذا الطريق، فقبض عليه فينفى من اف الطريق، حبيث صار الناس يالسبيل، وأخ

األرض، لكن يف هذه األزمنة قد ال يكون النفي مفيداً لسهولة املواصالت ولقرب األماكن، فيفيت 
 بعض العلماء ابلسجن، يقول: إنه يدخل السجن ويضيق عليه.

 هذه حاالته األربع.

(80/11) 

 

 الطريق ما يثبت به قطع
يقول: ]وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتَّي، وحرز ونصاب[ فإذا أنكر وقال: أان ما قطعت 

هد أن هذا من الذين وقفوا يف طريق آل فالن، الطريق فال بد من بينة، فيشهد شاهدان فيقوالن: نش
ه الرجل على الزان وأنه ابشر وقتل، وأنه ابشر أخذ املال، وكذلك غريه، ومل يذكر الفقهاء ما إذا أكر 

أو على اللواط، وذلك ألهنم اكتفوا مبا تقدم يف الزان أو يف اللواط، وقالوا: إذا كان قصده من 
ملرأة أو ابلصيب فعل اللواط ففي هذه احلال حيكم عليه حبد الزان، الوقوف يف الطريق فعل الفاحشة اب

حراق أو ما أشبه ذلك، فاحلاصل أنه ال أو حبد اللواط، فاحلد الذي وجب عليه الرجم أو اجللد أو اإل



بد أن يكون هناك بينة يشهدون أبن هذا قطع الطريق وفعل كذا، أو اعرتافه أبن يعرتف مرتَّي فيقول: 
 ن قطعوا الطريق وقتلوا وأخافوا وحنو ذلك.أان من الذي

(80/12) 

 

 حكم من اتب قبل القدرة عليه
نه حق هللا تعاىل وأخذ حبق اآلدمي[ لقول هللا تعاىل: يقول: ]ومن اتب منهم قبل القدرة عليه سقط ع

[ يعين: جاء قبل أن تقبض عليه السلطة 34ْبِل َأْن تـَْقِدرُوا َعَلْيِهْم{ ]املائدة:}ِإالن النِذيَن اَتبُوا ِمْن قَـ 
قد قتل وقال  -مثالً -وسلم نفسه وقال: أان اتئب، وهذه توبيت، فيسقط عنه حق هللا تعاىل، فإذا كان 

ال، ويل املقتول: أريد القصاص، أو قد قتل وأخذ املال، فقال صاحب املال: أان أريد حقي من امل
وقال صاحب الدم: أان أريد حقي من القصاص يقام عليه حق دفع املال، فيغرم دفع املال وال يقطع، 

 ويقتل قصاصاً وال يصلب؛ ألن الصلب حق هلل، وهذا قد اتب فيقتل حقاً آلدمي وال يصلب.
وال كذلك املال حق آلدمي طالب ابملال وقال: إنه أخذ من أيب كذا وكذا فيطالب حبق دفع املال 

يقطع، فلو أنه أخذ املال ومل يقتل مث اتب قبل أن يقدر عليه فال تقطع يده ورجله؛ ألن هذا حق هلل، 
عفا عنه ألنه ولكن حق اآلدمي إذا طالبا به يدفع، فلو قال اآلدمي: أان عفوت عنه سقط حقه إذا 

ي، إنه شجين، إنه حق آلدمي، فإن طالب به فإنه يثبت، فيثبت حق آدمي مثالً لو قال: إنه قطع يد
فقأ عيين، أريد القصاص فيمكن من القصاص، وأما إذا قال: إنه قتل أيب وأخذ مالنا فأطالب بقتله 

 وابلصلب ورد املال.
لب حق هلل، وقطع اليد والرجل حق هلل، أو: عفوت عن املال ولكن أريد أن يقتل ويصلب، فالص

النفس أو فيما دون النفس حق لآلدمي،  والنفي حق هلل، ورد املال حق لآلدميَّي، والقصاص يف
 فهذه يطالب هبا.

قال: ]ومن وجب عليه حد هلل واتب قبل ثبوته سقط[ ، يعين: مثل السكر حد هلل تعاىل إذا اتب 
 ه هذه حقوق هلل تعاىل.سقط عنه، ومثل النهب والتعزير وأشباه

(80/13) 

 



 دفع الصائل وأحكامه
ذكر بعد ذلك دفع الصائل فقال: ]من أريد ماله أو نفسه أو حرمته[ يعين: جاءه قطاع طريق وقالوا: 

ل ولو قتلهم، أو: سلم لنا مالك وإإل قتلناك فهل سلم لنا نفسك لنقتلك فهل يسلم هلم نفسه؟ يقات
قتل، أو: سلم لنا امرأتك لنزين هبا، ال يسلم، ولكن يقاتل ولو قتل،  يسلم هلم؟ يقاتل ولو قتل أو

فإذا قتلهم دفاعاً كأن دافعهم لكن مل يندفعوا إال ابلقتل فال غرامة عليه وال قصاص؛ ألنه يقول: 
فسي، فأان مظلوم وأان معتدًى علي، ففي هذه احلال ال غرامة عليه فيما قاتلتهم أو قتلهم دفاعاً عن ن

لو أنه قطع يد هذا، أو أنه فقأ عَّي هذا، أو أنه قطع رجل هذا، مث بعد ذلك ختلص منهم قتل، ف
 فطالبوه فال حرج عليه.

 ويف احلديث: )من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله
جروا به مثالً بفعل فهو شهيد( معناه أنه يقاتل حىت يقتل وال يستسلم، وال يسلم هلم نفسه أبن يف

الفاحشة، وال يسلم هلم امرأته، وال يسلم هلم ماله، وجاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن رجالً 
ت إن قاتلين؟ قال: قال: )اي رسول هللا! إن جاءين ابغ وقال: أعطين مالك؟ قال: ال تعطه، قال: أرأي

يت إن قتلين؟ قال: أنت شهيد( ، فال قاتله، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو يف النار، قال: أرأ
 ضمان عليه.

 فهذا ما يتعلق ابلبغاة ويتعلق ابلقطاع ويتعلق بدفع الصائل.

(80/14) 

 

 أحكام البغاة اخلارجَّي على اإلمام
بعد ذلك ذكر البغاة، والبغاة هم الذين خيرجون على اإلمام إذا كان هلم شوكة وعندهم قوة، وهلم نوع 

اإلمام فيقولون: إن هذا اإلمام أو حنوه كافر ألنه فعل كذا، وألنه فعل   كرون علىمن التأويل، كأن ين
كذا وكذا، فهؤالء بغاة خيرجون على اإلمام وهلم أتويل سائغ، أي: شبهه، فماذا يفعل؟ يبدأ 

ا مبراسلتهم، فإذا كان هلم شبهة أزاهلا، فيزيل ما يدعونه من شبهة، وإذا ادعوا مظلمة أزاهلا، وإذا ادعو 
زاهلا، فإن فاءوا وإال قاتلهم، يقاتلهم إذا كان قادراً على قتاهلم، كما فعل علي مع اخلوارج، شبهة أ

فهذا حكم البغاة الذين هم ملحقون بقطاع الطريق، وفيهم كالم طويل مذكور يف كتب الفقه، وهللا 
 أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد.

(80/15) 



 

 [81شرح أخصر املختصرات ]
شرع حكم وأسرار حياول الفقهاء كشفها حيث ميكن ذلك، ولعل من ذلك الرابط يف الفقه بَّي يف ال

ألكل، فاآلدمي قد تزهق روحه يف حنو حد الردة،  إزهاق روح اآلدمي يف حد، وإزهاق روح احليوان
ولذلك جعل الشارع أحكاماً خاصة ابملرتد، وذلك يتعلق بتعريفه وما حيكم به عليه وحده، حىت ال 

 يتخذ الناس هذا الدين لعباً وهزوًا، وال تتمكن النفوس الضعيفة من الطعن يف دين هللا.
كله، فيباح منها أكل ما كان طاهراً ال يفرتس بنابه  وأابح هللا عز وجل إزهاق روح بعض احليوان أل

ائر كأسد أو فهد، ومن الطيور ما كان طاهراً وال يصيد مبخلبه كالعقاب والصقر، كما أابح من س
 األطعمة كل طاهر غري مضر.

(81/1) 

 

 أحكام املرتد
قال رمحه هللا تعاىل: ]فصل: واملرتد من كفر طوعاً ولو مميزاً بعد إسالمه، فمىت ادعى النبوة، أو سب 

كتاابً أو رسوالً أو ملكًا، أو إحدى العبادات هللا أو رسوله، أو جحده، أو صفة من صفاته، أو  
جممعاً عليه كفر، فيستتاب ثالثة أايم، فإن مل يتب قتل، وال تقبل ظاهراً ممن  اخلمس، أو حكماً ظاهراً 

سب هللا أو رسوله، أو تكررت ردته، وال منافق، وساحر، وجتب التوبة من كل ذنب، وهي إقالع 
 ة الستحالل من حنو غيبة وقذف.وندم وعزم أن ال يعود، مع رد مظلم

أصله احلل، وحرم جنس كدم وميتة، ومضر كسم، ومن فصل: وكل طعام طاهر ال مضرة فيه حالل و 
حيوان بر ما يفرتس بنابه كأسد ومنر وفهد وثعلب وابن آوى ال ضبع، ومن طري ما يصيد مبخلب  

ليسار كوطواط وقنفذ كعقاب وصقر، وما أيكل اجليف كنسر ورخم، وما تستخبثه العرب ذوو ا
البحر كله سوى ضفدع ومتساح وحية، ومن  ونيص، وما تولد من مأكول وغريه كبغل، ويباح حيوان

اضطر أكل وجوابً من حمرم غري سم ما يسد رمقه، ويلزم مسلماً ضيافة مسلم مسافر يف قرية ال مصر 
 يوماً وليلة قدر كفايته، وتسن ثالثة أايم.

زاً إال بذكاة، وشروطها أربعة: كون ذابٍح عاقالً ممي -غري جراد-يف الرب  فصل: ال يباح حيوان يعيش
 ولو كتابيًا، واآللة، وهي كل حمدد غري سن وظفر، وقطع حلقوم ومري.

وسن قطع الودجَّي، وما عجز عنه كواقع يف بئر ومتوحش ومرتد يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه 



 غريه ككون رأسه يف املاء وحنوه مل حيل.
رج ميتاً وحنوه بذكاة أمه، قول: )ابسم هللا( عند حتريك يده، وتسقط سهواً ال جهاًل، وذكاة جنَّي خو 

وكرهت آبلة كالة، وحدها حبضرة مذكًى، وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، ونفخ حلم ببيع، وسن توجيهه 
 إىل القبلة على شقه األيسر، ورفق به، وتكبري[ .

(81/2) 

 

 األدلة الواردة يف حترمي االرتداد
ما الفصل الثاين فيتعلق ابألطعمة بقي من كتاب احلدود ابب حكم املرتد الذي يف الفصل األول، أ

 صل الثالث يتعلق بكيفية ذكاة احليوان الذي يذكى وشروطها.وما يباح منها وما ال يباح، والف
نقول: املرتد: هو املسلم الذي يكفر بعد إسالمه إذا كفر طوعاً واختياراً بشرط أن يكون مميزاً وأن 

ِد ال حيكم بردته، قال هللا تعاىل: }َمْن َكَفَر اِبَّللِن ِمْن بـَعْ يكون سليماً عاقاًل، فإذا أكره على الردة فإنه 
 [ .106ِإميَانِِه ِإالن َمْن ُأْكِرَه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن{ ]النحل:

ذكر أن عمار بن ايسر رضي هللا عنه عذبه الكفار عذاابً شديدًا، ومحلوه، وقالوا: ال خنلي سبيلك إال 
عد ما د وسببت دينه فاضطر إىل أن يسبه حىت يتخلص من شرهم وأذاهم، فجاء بإذا كفرت مبحم

خلوا سبيله ابكياً إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فعذره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ونزلت هذه 
 املكره ورفع عنه اإلمث، مث قال بعد اآلية: ))َمْن َكَفَر اِبَّللِن ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنِه ِإالن َمْن ُأْكرَِه(( ، فعذر هللا تعاىل

{ ]النحل:ذلك: }َوَلِكْن َمْن َشَرَح  َعَلْيِهْم َغَضٌب ِمْن اَّللِن [ يعين: إذا تكلم 106اِبْلُكْفِر َصْدراً فـَ
ابلكفر طوعاً واختياراً فعليه الغضب الشديد من هللا تعاىل، أما إذا كان جمنوانً فإنه مرفوع عنه القلم، 

و ذلك، فلو فر فال يؤاخذ، وكذلك إذا كان طفالً ال مييز كابن أربع أو مخس أو حنفلو تكلم ابلك
تكلم بكلمة كفر فإنه ال يعاتب لعدم تكليفه، فيكون هبذا الكالم مرتدًا، قال هللا تعاىل: }َوال يـََزالُوَن 

َك َتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَأُْوَلئِ يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتن يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإْن اْسَتطَاُعوا َوَمْن يـَرْ 
[ يعين: إذا ارتد طائعاً خمتاراً ومات على كفره حبط عمله وذكر هللا 217َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم{ ]البقرة:

[ ، ويف قول هللا 65أن الشرك حيبط األعمال يف قوله تعاىل: }َلِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنن َعَمُلَك{ ]الزمر:
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن{ ]األنعام:تعاىل يف سورة األنعام: }َوَلْو َأْشرَُكوا حلََ  [ ، فالشرك والكفر 88ِبَط َعنـْ

 والردة حتبط األعمال، وتوجب لصاحبها اخللود يف النار.

(81/3) 



 

 حد املرتد
ه وسلم: )من بدل دينه فاقتلوه( ، وحده قد ورد حد املرتد يف احلديث، وهو قول النيب صلى هللا علي
زمنه أانس غلوا فيه وقالوا له: أنت الرب، القتل، وذكر أن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ظهر يف 

 أنت اإلله.
وملا خرج سجدوا له، فاستتاهبم فأصروا، مث إنه حفر أخاديد وألقاهم فيها وأحرقهم، وملا ذكر ذلك لـ 

مل أحرقهم، ولقتلتهم؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )من بدل دينه  ابن عباس قال: لو كنت أان
علياً فقال: ويح ابن عباس! مبعىن أن ابن عباس رضي هللا عنه كان عنده علم،  فاقتلوه( ، فبلغ ذلك

ولكن علياً محلته شدة الغضب على إحراقهم؛ ألهنم اعتقدوا فيه وقالوا: أنت إهلنا وذلك كفر، وقد 
علماء الكلمات اليت يكون هبا مرتدًا، واألسباب اليت خترج من اإلسالم، ولو راجعت كتب ذكر ال
 لوجدت فيها الكثري، حىت ذكر بعضهم أكثر من مائة خصلة إذا فعلها كفر. الفقهاء

(81/4) 

 

 بعض األمثلة اليت يكون صاحبها مرتداً 

(81/5) 

 

 ادعاء النبوة وسب هللا والرسول
 النبوة[ ، فمن ادعى النبوة فإنه كافر مرتد.يقول: ]فمىت ادعى 

أو جحد وأنكر وجود هللا  ]أو سب هللا أو سب رسوله[ صلى هللا عليه وسلم فإنه يعترب مرتدًا، 
صفة السمع  -مثالً -كالدهريَّي كفر أيضًا، أو جحد صفة من الصفات الثابتة كفر أيضًا، فإذا جحد 

، وصفة القدرة أنكرها إنكاراً كلياً صدق عليه أنه ارتد، أو اليت أثبتها هللا، وصفة الوجه، وصفة العلم
كالم هللا، وليس هو منزل، وإمنا افرتاه حممد،    جحد كتاابً من كتبه فقال: هذا القرآن مفرتى ليس هو

ِلََّي [ ، }َوقَالُوا َأَساِطرُي اأَلون 4كقول املشركَّي الذين قالوا: }ِإْن َهَذا ِإالن ِإْفٌك اْفرَتَاُه{ ]الفرقان:
وما كتبوه  [ أساطري األولَّي أي: ما سطروه5اْكتَـتَـبَـَها َفِهَي مُتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصياًل{ ]الفرقان:

َا يـَُعلُِّمُه َبَشٌر{ ]النحل: [ 5[ ، وكقوهلم: }َفِهَي مُتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصياًل{ ]الفرقان:103وكقوهلم: }ِإمنن



أو جحد رسالة موسى، أو إبراهيم، أو عيسى، أو أحد األنبياء وقال: إنه   ، أو جحد رسالة حممد،
ليس بنيب يكفرون بذلك، أو جحد ملكاً من املالئكة كذاب، حىت الذين قالوا: إن سليمان كافر 

الذين مسوا يف القرآن كجربيل وميكائيل ومالك خازن النار وحنوهم من املالئكة الذين ذكرهم وارد يف 
 القرآن.

(81/6) 

 

 إذا جحد شيئاً من أحكام الدين والعبادات
قال: ]أو جحد إحدى العبادات اخلمس[ : إذا أنكر الشهادة وقال: ال فائدة فيها، أو ال أقر بـ )ال 

كالسجود   -أي نوع من الشرك-مع هللا آهلة أخرى، أو استباح الشرك  إله إال هللا( ، أو جعل
ىل، أو تعظيم املخلوق كتعظيم اخلالق، وكذلك إذا جحد لألصنام، أو دعاء األموات مع هللا تعا

وجوب الصالة وقال: إن هذه الصالة فكرة من حممد ما أمر هبا، أو قال: ال فائدة، فيها أهنا شاغلة 
 ية فال فائدة فيها حىت ولو كان يصلي اعترب كافرًا.عن األعمال الدنيو 

ا ظلم، وأن الذي أيخذها من أهل األموال أو جحد وجوب الزكاة املفروضة وادعى أهنا تفليس وأهن
 إمنا هي ضرائب هلم.

أو جحد وجوب الصوم وقال: إنه تكليف شاق، فماذا يفيد كوهنم يظمئون أنفسهم وجييعون 
 اً مرتداً.أنفسهم؟! يكون بذلك كافر 

. ًً  أو جحد وجوب احلج، حىت ولو حج اعترب بذلك مرتدًا
يكلف اإلنسان أن يتعرض لقتل نفسه ويتعرض ألن أو شرعية اجلهاد وقال: إن هذا خطأ، حيث 

يقتل، أو جحد أيضاً إابحة النكاح، أو حرم النكاح احلالل، أو حرم الطالق وقال: ال يباح أنه يطلق، 
 الزوجات وقالوا: إن هذا ظلم للمرأة أن يتزوج عليها. وكذلك الذين حرموا تعدد

ا، أو كذلك من أابح نكاح ذوات احملارم كالبنات أو أابحوا للمرأة أن تتزوج اثنَّي جيتمعان يف وطئه
 واألخوات.

وكذلك لو جحد حكماً ظاهراً جممعاً عليه، كما إذا أابح الزان وقال: إن الشرع أخطأ حيث حرمه إذا 
نفسها ابختيارها، فتحرميه غلط، فهو ال أبس به، أو أابح اخلمر وقال: إهنا شراب طيب،  بذلت املرأة 

لقد أخطأ يف حترميها حىت ولو كان ال يشرهبا، أو أابح الراب وقال: إمنا البيع مثل  كيف حيرمها الشرع؟!
الدين ابلضرورة الراب ال فرق بينهما، فلماذا حرم هذا وأحل هذا؟! أو أابح أو حرم شيئاً معلوماً من 



أابح قتل  حتليله أو حترميه، فلو حرم مثالً أكل اخلبز اليت هي إنتاج طيب، أو أابح أكل الرشوة، أو
املسلم بغري حق، أو ما أشبه ذلك كفر، وذكران أن بعضهم أوصلها إىل مائة من اخلصال اليت يكفر 

 هبا.

(81/7) 

 

 االستهزاء بشيء من أحكام الدين
يكثر االستهتار أبحكام اإلسالم، وذلك أن كثرياً من ضعاف اإلميان يضحكون من املؤمنَّي ويسخرون 

كبري قد يوقع يف الكفر والردة، ويف القرآن قصة الساخرين   أهنا ذنبمنهم، وهذه السخرية ال شك 
يعنون النيب صلى هللا -الذين حكم هللا تعاىل بردهتم يف غزوة تبوك يوم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤالء 

 أرغب بطواًن، وال أكذب ألسنًا، وال أجنب عند اللقاء. -عليه وسلم والقراء الذين معه
 طواًن، ليس مههم بطوهنم وال مههم فروجهم.ا أرغب بوكذبوا، فليسو 

وحدث قبل أربعَّي سنة أو ثالث وأربعَّي أن اليهود نشروا صورة كاريكاتري يف صحفهم، مث التقطها 
أيضاً أتباع هلم من أهل مصر ونشروها، حيث صوروا صورة ديك وكتبوا حتته خبط عريض ابلعامية 

جترءوا هذه اجلرأة! صوروا النيب صلى هللا عليه وسلم ( هكذا معناه: )هذا حممد أفندي املتزوج تسعاً 
يف صورة ديك، وادعوا أنه ليس له هم إال فرجه، وأنه من أجل شهوته تزوج تسعًا، والتقطها بعض 

املصريَّي ونشروها كأهنم مقرون هلا، مث رد عليهم أحد علماء مصر واستبشع قوهلم، وكتب الشيخ عبد 
رداً عليهم على هذه املقالة، ورداً على مجال يف قوله ابالشرتاكية يف تلك   رسالةالعزيز بن ابز رمحه هللا

السنوات، حيث أمم كثرياً من األموال وانتزعها وقال: إن الناس شركاء، وعنوان رسالة الشيخ رمحه 
َّي، هللا: )ردة عن اإلسالم واشرتاكية احلرام!( ، فتكلم على تلك الصورة والذين أقروها من املصري

بشع مقالتهم، وجعل هذا ردة عن اإلسالم، مث تكلم أيضاً عن االشرتاكية، فمثل هذه الكلمة واست
 تعترب ردة.

ونقول: إن كثرياً من الناس يتهاونون يف مثل هذه الكلمات، وقد عدت من أسباب االرتداد والعياذ 
نـَْيا َوَيْسَخُروَن ِمْن النِذيَن آَمُنوا{ ا احْلَيَ ابهلل! قال هللا تعاىل يف سورة البقرة: }زُيَِّن لِلنِذيَن َكَفُرو  اُة الدُّ

[ فالسخرية من الذين آمنوا تعترب كفرًا؛ ألهنم إذا سخروا منهم فكأهنم يسخرون من 212]البقرة:
دينهم الذي يفتخرون به، وقال تعاىل يف قصة الذين قالوا مقولتهم يف غزوة تبوك: }َوَلِئْن َسَأْلتَـُهْم 

-65ا ُكننا خَنُوُض َونـَْلَعُب ُقْل َأاِبَّللِن َوآاَيتِِه َوَرُسوِلِه ُكنُتْم َتْستَـْهزُِئوَن * ال تـَْعَتِذُروا{ ]التوبة:نن ِإمننَ َليَـُقولُ 



[ أي: دل على أهنم كانوا 66[ ، فكفرهم هبذا األمر }ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم{ ]التوبة:66
 لمة ارتدوا هبا وأصبحوا كافرين.هذه الك آمنوا، وأن

وقال تعاىل أيضاً يف سورة التوبة: }النِذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطنوِِّعََّي ِمْن اْلُمْؤِمِنََّي يف الصنَدقَاِت َوالنِذيَن ال 
ُهْم{ ]التوبة: ُ ِمنـْ ُهْم َسِخَر اَّللن الكفار أهنم ذا عادة [ ، هك79جَيُِدوَن ِإالن ُجْهَدُهْم فـََيْسَخُروَن ِمنـْ

يسخرون من املؤمنَّي، كما قال هللا تعاىل يف قصة نوح هلود: }َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلنَما َمرن َعَلْيِه َمأَلٌ ِمْن 
[ يعن: أهنم 38قـَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمننا فَِإانن َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن{ ]هود:

إذا جاءك من يسخر بك  -مثالً -نوح وصناعته للسفينة، ولكن هكذا قال هلم، فأنت  سخرون مني
فقل: ))ِإْن َتْسَخُروا ِمننا فَِإانن َنْسَخُر ِمْنُكْم(( ، فالذين مثالً يسخرون من اللحية ويقومون مبعاداة 

كنسة بلدية، هذا وكأهنا ماللحى وصاروا يسخرون من الذين يربوهنا فيلمزوهنم أبهنا كأهنا ذنب تيس 
سخرية من السنة، فقل هلم: ))ِإْن َتْسَخُروا ِمننا فَِإانن َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن(( ؛ ألن هذا استهزاء 

ابلسنة، والسنة النبوية هي اليت جاءت هبذا األمر، وال شك أن هذا سخرية ابلشرع والشريعة، فيلحق 
هللا تعاىل اجملرمَّي، كما يف قول هللا تعاىل: }ِإنن النِذيَن َأْجَرُموا َكانُوا  قد مساهمابملرتدين والعياذ ابهلل، و 

 [ إىل آخر السورة.29ِمْن النِذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن{ ]املطففَّي:
يعين أهنم يتنقصوهنم ويقولون: هؤالء مساكَّي، أضاعوا حياهتم يف تعلم هذه األبواب، تعلم صالة، 

يام، وفاهتم السبق والتقدم، فالناس وصلوا إىل األفالك العليا، ووصلوا إىل وتعلم ص وتعلم طهارة،
القمر، وصنعوا الذرة وحنو ذلك، وأما هؤالء فإهنم أضاعوا أعمارهم يتعلمون ابب التيمم، وابب 
احليض وابب إزالة النجاسة وابب كذا وكذا، فال يستفيدون إال هذه العلوم اليت نقصت أعمارهم 

تقدمهم، أليس هذا سخرية؟ نعم إنه سخرية بعلوم الشريعة، وإهنم وإن تعلموا ما ت عليهم وضيع
 يقولون فإنه قد فاهتم اخلري الكثري.

(81/8) 

 

 تنقص أهل األعمال الصاحلة والدين
وكذلك أيضاً الذين يتنقصون أهل األعمال الصاحلة أهل الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وعمارة 

ؤالء رجعيون! هؤالء متأخرون! هؤالء متخلفون! ال شك أن تكاف فيها، فيقولون: هاملساجد واالع
هذا أيضاً يعترب كفراً ابتلي به كثري من الناس، يقول فيهم بعض املعاصرين: خفافيش هذا الوقت كان 
هلا ضرر وأوابشها بَّي الورى شرها ظهر يعيبون أهل الدين من جهلهم هبم كما عابت الكفار من جاء 



ا متسكوا بنص من الوحيَّي كان له أثر وإعفاؤهم تلك اللحى جلماهلا وترك مضر يقولون رجعيون مل من
سواد حَّي كان به غرر ومحلهم تلك العصي ألهنا لديهم محاقات ومسواك مطهر يعيبوهنم حىت 

عل ابلسواك، مع أهنم جعلوا بدل السواك السين السجائر والعياذ ابهلل، فيفخرون ابلسجائر، فلو أش
تمايل ويفتخر، وإذا رأى من أمسك سواكاً وأخذ يدلك به جعل يتنقصه أحدهم سجارته أخذ ي

 ويعيبه، فمثل هؤالء يعتربون مرتدين إذا كانوا يستبيحون مثل هذا.
وبذلك تعرف أن أمر الردة أمر خطري، وأنه يدخل فيه كل من يستهزئ بشيء من الشريعة، وأهنم 

ة: )َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن( قال هللا تعاىل: }قَاَل قول هللا تعاىل يف سور سوف يعذبون يف اآلخرة، اقرأ 
َنا َوَأْنَت َخرْيُ اْخَسُئوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن * ِإننُه َكاَن َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي يـَُقولُوَن رَبـنَنا آَمننا فَاْغِفْر َلَنا َواْرمحَْ 

ُهْم َتْضَحُكوَن{ ]املؤمنون: ْم ِسْخِراّيً َحىتن الرنامِحََِّي * فَاختنَْذمُتُوهُ  [ 110-108َأنَسوُْكْم ِذْكِري وَُكنُتْم ِمنـْ
ُهْم َتْضَحُكوَن، }ِإيّنِ َجَزيـْتـُُهْم اْليَـْوَم مبَا َصرَبُوا{  اختذمتوهم سخرايً ملا كانوا يدعون ويتعبدون وَُكنُتْم ِمنـْ

عمل مثل هذه الكلمات اليت ردة وهو ال يشعر، فيست[ ، فيحذر املسلم أن يقع يف ال111]املؤمنون:
خطرها كبري، فيقع يف تنقص الدين، أو تنقص املؤمنَّي ألجل إمياهنم وألجل عقيدهتم وألجل علومهم 

الشرعية، فيهلك وحيبط عمله وهو ال يشعر، يتساهل بكلمة يقوهلا وقد يقوهلا مازحًا، وقد يقوهلا 
ودنياه، وأنه أهل لذلك أن يقام عليه حد ا هتلك عليه أمر دينه ضاحكاً وال يعلم أهنا تتلفه، وأهن

 الردة.
 يقول: إذا فعل ذلك الكفر ]فيستتاب ثالثة أايم فإن مل يتب قتل[ .

ال شك أنه إذا عرض عليه القتل وقيل له: إان سنقتلك فسيظهر التوبة والندم خوفاً من القتل، ولكن 
 قبل منه.إذا عرف أبن توبته توبة الكذابَّي فال ي

  جاء إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فقال: عسى الغوير أبؤساً.وذكر أن رجالً 
وهذا مثل قدمي مضروب، يعين: ماذا عندك من األخبار؟ فقال: رجل ارتد بعد إميانه فقتلناه، فقال 

اللهم!  عمر رضي هللا عنه: )هال استتبتموه ثالثة أايم ومنعتم عنه الطعام والشراب لعله أن يتوب؟!
مما فعلوا( ، فأخذوا من هذا أنه ال بد أن يستتاب، فيحبس وجيوع ويضيق عليه ويقال:  إين أبرأ إليك

واحلال -إن مل تتب قتلناك، فإذا أصر ثالثة أايم وهو يهدد وقال: ال أتوب وال أتغري وال أتبدل فإنه 
له يكون فيئاً سلمون، وال يورث، ومايقتل، وإذا قتل فإنه يقتل كافرًا، وحينئذ ال يرثه أقاربه امل -هذه

لبيت املال، وال يصلى عليه إذا قتل على ذلك، وال يدفن يف مقابر املسلمَّي، بل يدفن بعيدًا، 
 ويوارى إذا مل جيد من يواريه.

(81/9) 



 

 الذين ال تقبل توبتهم

(81/10) 

 

 من سب هللا ورسوله
 أو رسوله[ ؛ ألن السب هذا فيه دليل على أهنا ممن سب هللا -يعين: التوبة-يقول: ]وال تقبل ظاهراً 

عقيدة يف قلبه، فحينئذ ال تقبل توبته ولو قال: إين أتوب، وذلك ألن هذا دليل على أن قلبه مطمئن 
 أبَِْلِسَنِتِهْم َما لَْيَس يف ابلكفر؛ ألنه هكذا شأنه، كاملنافقَّي الذين قال هللا تعاىل عنهم: }يـَُقوُلونَ 

 [ .11]الفتح:قـُُلوهِبِْم{ 
ذكر أن يهودايً يف الشام يف حدود سنة عشرين وسبعمائة أخذ يسب النيب صلى هللا عليه وسلم 

ويقول: إنه كذاب، وإنه مفرٍت، وإنه وإنه فلما ظهر من أمره هذا السب املعلن غضب عليه العلماء، 
شامت الرسول( وأورد فيه تيمية، وكتب كتابه املشهور: )الصارم املسلول على ومنهم شيخ اإلسالم ابن 

األدلة فأطال وبسط فيه الكالم، وخالصة كالمه أنه ال تقبل توبة مثل هذا ولو ادعى توبة، وإن كان 
من املعاهدين، ومن أهل اجلزية الذميَّي فإنه ينتقض بذلك عهده، وإنه لتظاهره هبذا السب جيب 

نده جارية مملوكة، ولكنها كانت كافرة، رد أدلة كثرية يف أول الكتاب، فذكر قصة رجل كان عقتله، وأو 
وكان قد تسراها فولدت له ولدين، فكانت تسب النيب صلى هللا عليه وسلم، فعند ذلك قتلها، فلما 

غري قتلها ذكر ذلك لـ عمر بن اخلطاب فمدحه على قتلها ألهنا تسب النيب صلى هللا عليه وسلم، و 
 ذلك كثري.

(81/11) 

 

 من تكررت ردته
 تكررت ردته[ . يقول: ]أو

-أي: ال تقبل توبة من تكررت ردته، وذلك ألن تكررها يدل على امتالء قلبه ابلكفر، فإذا تكلم 
تتيب فتاب، مث ذكر عنه وثبت عنه أنه تكلم بكلمة كفر أو سخرية، مث مث بعد ذلك اس -مثالً ابلكفر



لنفاق والكفر، فال يقبل منه استتيب فتاب، مث عاد مرة اثلثة عرف بذلك أنه مرتد، وأن قلبه مليء اب
 الرجوع، وال تقبل منه التوبة.

(81/12) 

 

 املنافق ال تقبل توبته
وال تقبل توبة املنافق، ويسمى الزنديق الذي يقول بلسانه ما ليس يف قلبه، إذا عرف أبنه مييل مع 

ننا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَالُوا ِإانن ا َلُقوا النِذيَن آَمُنوا قَاُلوا آمَ الكفار وأنه كما قال هللا تعاىل: }َوِإذَ 
[ ، وأهنم يرتبصون ابملؤمنَّي الدوائر: }النِذيَن َيرَتَبنُصوَن ِبُكْم فَِإْن َكاَن َلُكْم فـَْتٌح ِمْن 14َمَعُكْم{ ]البقرة:

الُوا َأمَلْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َومَنْنَـْعُكْم ِمْن اْلُمْؤِمِنََّي{ َوِإْن َكاَن لِْلَكاِفرِيَن َنِصيٌب قَ اَّللِن قَاُلوا َأمَلْ َنُكْن َمَعُكْم 
[ ، فمثل هؤالء ظاهرهم مع املؤمنَّي، وابطنهم مع الكفار، فمثل هؤالء زاندقة ال تقبل 141]النساء:

 وأعماهلم ال تتغري، سيما إذا طعن أحدهمتوبتهم، وكذلك إذا استمروا على ذلك فالعادة أن دايانهتم 
 يف السن.

ذكر أن أحد الزاندقة أحضر عند املهدي وقرره، فثبت عنده أنه زنديق فأمر بقتله، فقال ذلك املنافق 
والزنديق: هب أنك قتلتين، كيف تصنع أبربعة آالف حديث كذبتها على نبيكم؟! فقال: تعيش هلا 

 ذر منها.نه، وهناك من ينتقدها، ويبينها، ومن حينقادها يعين أن هللا تعاىل حفظ دي
وأحضر إليه رجل أديب ولكنه متهم أيضاً ابلزندقة، فاستتابه فأظهر التوبة، وملا عفا عنه تذكر أبيااتً له 
فرده وقتله بسببها، وهي قوله: وإن من أدبته يف الصىب كالزرع يسقى املاء يف غرسه والشيخ ال يرتك 

الضنا عاد إىل نكسه فقال: أنت ثرى رمسه إذا ارعوى عاد إىل جهله كذي  أخالقه حىت يوارى يف
 فال ترتك أخالقك، وقد اعرتفت على نفسك. -يعين: كبري-شيخ 

فقوله: )والشيخ ال يرتك أخالقه( يعين: كبري السن )حىت يوارى يف ثرى رمسه( يعين: حىت يدفن، )إذا 
هذه  )عاد إىل نكسه( ، فقتله على زندقتة يف ارعوى عاد إىل جهله كذي الضنا( : يعين: املرض

 األبيات.

(81/13) 

 



 الساحر ال تقبل توبته
وال تقبل توبة الساحر، وذلك ألنه خيفي عمله، وألنه ورد أن قتله حد، وحد الساحر ضربة ابلسيف، 

ة قال: )جاءان كتاب عمر أن: اقتلوا كل ساحر والصحابة قتلوا بدون استتابة، ففي حديث جبال
ة أهنا أمرت بقتل جارية هلا سحرهتا فقتلت، وكذلك وساحرة فقتلنا ثالث سواحر( ، وصح عن حفص

صح عن جندب، فهكذا هؤالء ال تقبل توبتهم، فمن سب هللا أو رسوله، أو تكررت ردته، أو ثبت 
ضهم إذا ثبت رجوعه عن ذلك العمل ومل يعد نفاقه، أو عمل سحراً يقتل، وميكن أن يقبل من بع

 إليه.

(81/14) 

 

 التوبة وشروطها
جبة من كل ذنب، ولكن من مثل هذا األمور اليت هي أمور ردة واجبة متحتمة وشروطها: والتوبة وا

  إىل أهلها.اإلقالع، والندم، والعزم على أن ال يعود، ورد املظامل
واإلقالع يعين: ترك ذلك الذنب، سواء أكان كفراً أم معصية، فالذي يقول بلسانه: أان اتئب، ولكنه 

 ال يقبل منه.مصر ومستمر على هذا الذنب 
وكذلك الذي ال يندم، يتمدح ويقول: أان الذي قتلت فالاًن! أان قد زنيت كذا وكذا أان الذي سببت 

كذا وكذا يتمدح أبفعاله وال يتأسف عليها، وهكذا الذي حيدث نفسه أنه   فالاًن! أان الذي سخرت من
 سوف يعود إىل الذنب، سوف يعود إليه إذا تسىن له، ال تقبل توبته.

يشرتط إذا كانت التوبة من حقوق آدميَّي أن يردها إليهم، فإن كان قتالً مكن من نفسه وقال: أان و 
 الذي ضربت أو أان الذي قطعت يده أو إصبعه، وإن  الذي قتلت ابنكم، وإن كان ضرابً قال: أان

 كان ماالً قال: هذا مالكم الذي سرقته أو الذي هنبته أو جحدته، يرد املظامل.
الذنب غيبة أو قذفاً فهل يستحلهم فيقول: أان اي فالن اغتبتك فاجعلين يف حل؟ ال يشرتط فإذا كان 

ها، وال يشرتط أن يقول: أحبين أو أحلين، بل ذلك، ولكن ميدحه يف األماكن الذي كان يغتابه في
فعل ميدحه ويثين عليه، ويستغفر هللا من ذلك الذنب، وهكذا إذا كان الذنب قذفًا، والقذف: الرمي ب

 فاحشة فال حيتاج أن أييت إليه ويقول: اجعلين يف حل فإين قد رميتك وقلت: إنك زان أو إنك لوطي.
 ال يشرتط ذلك.

(81/15) 



 

 أحكام األطعمة

(81/16) 

 

 كل طعام ظاهر ال مضرة فيه فهو حالل
ت، أي: مع ذكران أن الفصل الذي بعده يتعلق ابألطعمة، وبعض العلماء يذكرون األطعمة مع املعامال

فيها بيان ما هو مأكول وما ليس مبأكول، ولكن ذكروها ها هنا ألن  البيع والشراء واإلجارة؛ ألنه
أكثر ما ذكروه من املباحات هو احليواانت اليت حتتاج إىل ذبح، ولذلك ذكروا بعده الذكاة، وذكروا 

آلدمي فكيف ما يتعلق بعده الصيد، فكأهنم ملا ذكروا القصاص واحلدود قالوا: هذا ما يتعلق اب
: إن هناك ما يقتل من احليواانت كالكالب الضارية والسباع وحنوها، فإهنا تقتل يف ابحليوان؟! فقالوا

احلرم واإلحرام، ورد أنه صلى هللا عليه وسلم أمر بقتلها فقال: )مخس من الفواسق تقتل يف احلل 
، تاج إىل أن نعرف ما يقتل من هذا احليوانواحلرم: وذكر منها الكلب العقور( ، فعند ذلك قالوا: حن

وما يؤكل، وما ليس مبأكول، فذكروا بعد ذلك األطعمة، فكل طعام طاهر ال مضرة فيه حالل، 
وأصله احلل من النبااتت والثمار واحليواانت وما أشبه ذلك، واألطعمة أيكل اإلنسان منها ما يناسبه، 

[ يعين: 54َعاَمُكْم{ ]طه:قال هللا تعاىل: }ُكُلوا َواْرَعْوا َأنْـ وأتكل احليواانت من يناسبها من النبااتت، 
من هذا النبات وقد يكون بعض النبات يناسب اإلنسان أن أيكل منه كبعض أوراق الزرع أو ما 

أشبهه، ومثره الذي هو السنبل، ومثر النخل الذي هو التمر، ومثر العنب الذي هو الزبيب، ومثر التَّي 
لطيبات، فطعام طاهر طيب مغٍذ ليس فيه مان، وأشباه ذلك من الثمار اليت هي من اوالتوت، ومثر الر 

 مضرة مباح وحالل.
وأما إذا كان فيه مضرة ولو كان أيكله بعض الناس فإنه يكون حرامًا، فهناك مثالً ما يسمى 
نب حىت ابحلشيش، فإنه أيكله كثري من الناس، ولكنه حمرم ألنه مضر، وهناك ما يصنع من عصري الع

ثريون لكنه حرام، ولو قالوا: إنه شراب طيب لكنه مضر ابلعقل يسكر وهو اخلمر، فهذا ولو شربه ك
ما يسمى ابلقات أيكله كثريون، ولكنه مضر فيه مضرة، ولو كثر  -مثالً -فيكون حرامًا، وهناك 

وفيه، ال عربة هبم، الذين أيكلونه فيكون حراما،ً  وال عربة مبن يستحلونه فيدعون أنه مأكول وأن فيه 
 تستحلي ما هو مر يف ذوق اإلنسان وتستجيز ما فيه مضرة. فإهنم كالبهائم اليت

والذين يشربون الدخان يعرفون أبنه مضر ويعرتفون بذلك، ومع ذلك يستمرون فيه فال عربة هبم، 



لذين والذين يشربون اخلمر قد يعرتفون أبهنا حرام، ولكن مع ذلك يصرون على شرهبا، وكذلك ا
ت مضر، ظهر يف حدود القرن السادس وانتشر األكل منه، أيكلون احلشيش، وهو نوع من النباات

وأفىت العلماء بتحرميه، حىت قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: اخلمر مبنزلة األبوال واحلشيش مبنزلة 
أيكلونه، وكذلك العذرة، والعذرة: الغائط الذي خيرج من اإلنسان، تنفرياً منه، ومع ذلك يكثر الذين 

النبات اخلبيث القات، ومثر آخر يقال له: )اجلريو( ، قد يكون أخف الذين يستبيحون أكل هذا 
ضرراً من القات، ولكن ال منفعة فيه، قد يكون مثنه رفيعًا، ونبات آخر رائحته قبيحة يسمونه: 

ائحته خبيثة، وكذلك )الربدقان( ، وليس هو الربتقال حيث هو من الطيبات، ولكن الربدقان نبات ر 
ميضغوهنا، هؤالء ال شك أهنم استحسنوا القبيح فال عربة هبم، ولو ادعوا أن  ما يسمى ابلشمة اليت

هذا من الطيبات فإنه من اخلبائث، فال يغرت بكثرة من يتعاطى أو من ميدحه، وفيما يظهر أن الشيخ 
م فيه منظومة اتئية يف حترميه وبيان احلكمي رمحه هللا أول من نظم منظومته ملا سئل عن القات، فنظ

ته، وذكر من مضاره أنه يضيع الصالة، يقول يف منظومته: إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها أو آفا
 مغرب فعشاء قط لن أييت وإن أاتها فمع سهو ووسوسة يعين: أيتيها وهو غري عاقل.

جاءه ذلك الرد فرد عليه أيضاً  ورد عليه بعض علماء اليمن يقال له: ابن املهدي رداً ضعيفًا، مث
 منظومة طويلة استفتحها ابلتاء: احلمد هلل يف كل الربايت وبدء كل شئوين واختتامايت مث نظمًا، يف

 الصالة على ختم النبوات حممد من أاتان ابلكرامات فما يدل على متكنه رمحه هللا.

(81/17) 

 

 كل جنس ومضر فهو حرام
 يقول: ]وحرم جنس[ .

س فهو حمرم، كالدم، فهو جنس ألن هللا تعاىل حرمه، وامليتة جنسة، فيحرم أكلها إال ما كل شيء جن
[ ، وحلم اخلنزير جنس، 173َمْن اْضُطرن َغرْيَ اَبٍغ َوال َعاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه{ ]البقرة:ذكره هللا يف قوله: }فَ 

ذكر يف اللغة أنه مثلث السَّي: )السُّم ومثله أيضاً احملرم من احليواانت، وكل ما هو مضر مثل السم، وي
م والسنم( ، فكل ما يقتل إذا أكل أو إذا شرب فهو من السموم.  والسِّ

ذلك ما هو مضر من احليواانت الربية، فيحرم منها ما يفرتس بنابه كاألسد والنمر والفهد والثعلب وك
وسلم: )هنى عن كل ذي انب وابن آوى وابن عرس، فهذه تفرتس وهلا انب، ورد أنه صلى هللا عليه 

ماء، وأابحه من السباع( اليت هلا انب تفرتس به وتعدو على الناس، واستثين الضبع، وحرمه أكثر العل



اإلمام أمحد؛ ألنه ورد فيه حديث، ولكن األقرب أنه حرام، وذلك ألنه ذو انب وألنه يفرتس، وألنه 
 أيكل اجليف، فيكون بذلك أقرب إىل كونه حمرمًا.

أن النيب صلى هللا عليه وسلم: )هنى عن كل ذي انب من السباع وكل ذي خملب من الطري( وورد 
ة، والطيور بعضها أصابعه حمددة يفرتس هبا، وأيخذ صيده هبا، وقد واملخلب: هو أصابعه احملدد

ميسك الشيء الثقيل مبخالبه ويرتفع به، فيصيد مبخلبه، كعقاب وصقر وغراب وابز وابشق، وما 
 هذه أيضاً حمرمة؛ ألهنا هلا خملب تفرتس به.أشبهها 

لنسور والرخم وما أشبهها ومن الطري: ا -القطط-وكذلك كل ما أيكل اجليف: كالكالب والسنانري 
مما أيكل اجليف؛ ألن اجليف حمرمة، وما أكلها فهو حمرم، وكذلك كل ما تستخبثه العرب ذوو اليسار، 

رزق، خبالف الضعفاء والفقراء وحنوهم، فإهنم قد أيكلون أي: العرب الذي هم أهل يسار وسعة من ال
ن الدواب؟ فيقولون: أنكل كل ما دب اخلبائث، وقد أتيت إىل بعضهم فتقول هلم: ماذا أتكلون م

 ودرج إال أم حبَّي.
وهي دابة كهيئة اخلنفساء، أيكلون كل ما دب ودرج، فيأكلون الفئران، واخلنافس، واحلشرات اليت 

ها، والزانبري والفراش وما أشبه ذلك، وال شك أن هذه مستخبثة، وهناك طري يقال ميكن أن يصيدو 
مستخبث، والقنفذ وهو الذي عليه شوك، على جلده، والنيص، وهو  له: )الوطواط( أيضاً حمرم؛ ألنه

مثل القنفذ إال أنه أكرب منه، وشوكه طويل قد اكتسى جللده، فإذا جاءه أحد فإنه ينفض جلده وتطري 
 وكة حنو عشرة أمتار لتصل إىل الذي يريد أن يرميه.الش

(81/18) 

 

 ما تولد من مأكول اللحم وغريه فهو حرام
قال: ]وما تولد من مأكول وغريه كبغل[ ، ألنه يتولد من احلمار واخليل فيكون حمرمًا، فهذه هي 

ستخبثة ولو كانت من روا أن مما حرم يف احلديث احلمر األهلية ألهنا ماحملرمات من احليواانت، وذك
هبيمة األنعام، ومما حرم أيضاً ما يتغذى ابلنجاسة كاجلاللة من اإلبل أو البقر أو الغنم، وهي اليت 

أتكل العذرة إحلاقاً هلا ابملستخبث إذا كان أكثر طعامها من هذه النجاسات، تتبع العذرة وأتكلها، 
كما -يؤكل حلمها حىت حتبس أربعَّي يوماً  بذلك أتكل النجاسة، يقولون: ال يشرب لبنها، وال فتكون

وتطعم حالالً حىت يطيب حلمها وكذا حيبس غريها، وهكذا أيضاً الدجاج الذي  -ذكر ذلك بعضهم
 .ويطعم حالالً  -قيل: ثالثة أايم وقيل: عشرة-أيكل العذرة فإنه ال حيل حىت يطيب حلمه أبن حيبس 



(81/19) 

 

 ثين من الضفدع والتمساح واحليةجواز أكل حيواانت البحر إال ما است
 يقول: ]ويباح حيوان البحر كله سوى ضفدع ومتساح وحية[ .

وهلا نقيق، فتكون ليست من حيواانت البحر، فحيوان  الضفدع خترج يف الرب، خترج على الساحل
البحر هو الذي ال يعيش إال يف البحر، والتمساح ال يعيش إال يف البحر، ولكن قيل: إنه سام أو 

 ضر، وحية البحر مثل حية الرب وإن مل يكن فيها سم، وبقية حيوان البحر تكون حالاًل.م

(81/20) 

 

 ما جيوز أكله عند االضطرار
 قال: ]ومن اضطر أكل وجوابً من حمرم غري سم ما يسد رمقه[ .

أن أيكل منه ما إذا اضطر ووجد ميتة أو وجد غري مباح كأسد ميت أو ثعلب أو قط أو غراب فله 
 يسد رمقه، أيكل ما ليس بضار، أما الشيء الضار كالسم فليس له أكله ألنه يقتل.

(81/21) 

 

 أحكام الضيافة
مث بعد ذلك ذكر الضيافة، قال هللا تعاىل: }َهْل َأاَتَك َحِديُث َضْيِف ِإبـَْراِهيَم اْلُمْكَرِمََّي{ 

كل من نزل به أكرمه، وجاء يف هيم كان يكرم الضيف،  [ ، أخرب هللا تعاىل أبن إبرا24]الذارايت:
احلديث قوله صلى هللا عليه وسلم: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما 

جائزته؟ قال: يومه وليليته، مث قال: والضيافة ثالثة أايم، وما زاد على ذلك فهو صدقة، وال حيل له 
 جه( .أن أيوي عنده حىت حير 

سافرون أيتون على أرجلهم وليس مع أحدهم متاع، فيمر بقرية فينزل عند بعض املنازل وقدمياً كان امل
أو بعض أهل البيوت، وإذا نزل علق متاعه أو نعليه وصار بذلك ضيفًا، وصاحب املنزل يطعمه غداًء 

وم كان يؤمن ابهلل والي  وعشاًء كعادة أهل البلد، يطعمه مما أيكله هو وأهله، هذا هو اإلكرام، )من



اآلخر فليكرم ضيفه( ، والضيافة يف األصل يوم وليلة، وإذا زاد فإهنا ثالثة أايم، فإن زاد على الثالثة 
فله أن يعتذر منه ويقول: قد انتهت مدة الضيافة فانتقل عين، كذلك يقول: ال حيل للضيف أن أيوي 

 بيت.فاً وال يضجر صاحب العند صاحب البيت حىت حيرجه ويشق عليه، بل يكون خفي
ويلزم املسلم ضيافة املسلم املسافر، وخصه بقوله: ]يف قرية ال مصر[ ، فالضيافة تكون يف القرى، 

وذلك ألنه إذا نزل يف قرية قد ال جيد مكاانً أيوي إليه، فيحتاج إىل أن ينزل مقابل صاحب بيت ينيخ 
كمن قال فيهم تعاىل:   يضيفه ويكرمه وال يكنراحلته، فيعرف صاحب البيت أنه قد وافاه، فعليه أن 

[ يعين: يكرمومها، أما يف املصر أو يف املدن 77}اْسَتْطَعَما َأْهَلَها فََأبـَْوا َأْن ُيَضيُِّفومُهَا{ ]الكهف:
الكبار فال يلزم ذلك؛ ألنه يف االستطاعة، يف إمكانه أن جيد املطاعم والفنادق، فيأكل يف الفندق 

ما يسد حاجته، وال حيتاج إىل أن يضيف، إال إذا كان له  كل يف املطعم، وسيجدويكرم نفسه، أو أي
قريب أو صديق واستضافه فله أن يستضيفه، وأن ينزل عنده، خبالف القرى فإهنا ال توجد فيها 
املطاعم وما أشبهها، وغالباً خيجل أن ينزل أمام أهل قرية وينصب قدره ويوقد انره وخيبز والناس 

ل ذلك يضيف عند أحدهم، فيضيفونه يوماً وليلة قدر كفايته، يه، خيجل من ذلك، ألجينظرون إل
 والسنة ثالثة أايم.

(81/22) 

 

 أحكام الذبح
 الفصل الذي بعده يتعلق ابلذكاة.

 إال بذكاة[ . -غري جراد-يقول: ]ال يباح حيوان يعيش يف الرب 
 حنوه.أي: ال يباح بغري ذكاة حيوان يعيش يف الرب غري جراد و 

ذبح ابلسكَّي وحنوها، واجلراد يباح أكله، كما يف حديث ابن عمر: )أحلت لنا ميتتان والذكاة: هي ال
ودمان، أما امليتتان فاجلراد واحلوت( يعين: السمك ال حيتاج إىل ذكاة )وأما الدمان: فالكبد 

ُع ِإالن َما َوَما َأَكَل السنبُ والطحال( ، فأما غري ذلك من احليواانت فال بد من الذكاة، قال هللا تعاىل: }
ُتْم{ ]املائدة: َيُة َوالننِطيَحةُ 3ذَكنيـْ [ أي: هذه احملرمات من قوله تعاىل: }َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوقُوَذُة َواْلُمرَتَدِّ

ن أدركوها [ هذه كلها حمرمة إال ما ذكيتم، زاملنخنقة: اليت ختتنق حببل، فإ3َوَما َأَكَل السنُبُع{ ]املائدة:
فهي حالل، واملوقوذة: اليت ترمى حبجارة، فإذا ماتت قبل أن  -ذحبوها-ت وذكوها قبل أن متو 

يذحبوها فهي حرام، فإن أدركوها حية وذحبوها وحتركت عند الذبح فهي حالل، واملرتدية: اليت تسقط 



وها فهي من رأس جبل، فإذا ماتت قبل أن تصل إىل األرض حرمت، فإن أدركوها وهي حية وذك
حة: اليت تنطحها شاة أو بقرة ومتوت من النطح، فإن أدركوها وذكوها فهي حالل، حالل، والنطي

فيجدوهنا قد هنشها، فإن أدركوها  -الذئب أو األسد أو النمر-وأكيلة السبع: اليت ينهشها السبع 
 حية وذحبوها فهي مذكاة.

(81/23) 

 

 شروط التذكية الشرعية
 ، وقطع احللقوم واملري، وذكر اسم هللا.وشروط الذكاة أربعة: أهلية املذكي، واآللة

(81/24) 

 

 كون الذابح عاقالً مميزاً 
الشرط األول: كون الذابح عاقالً مميزًا، فإذا كان الذابح صبياً ال مييز فال حتل ذبيحته، أما إذا كان 

فال  يعقل حلت ذبيحته، وإذا كان جمنوانً فإن ذحبه يكون بغري نية -أي: أكرب من سبع سنَّي-مميزاً 
حتل ذبيحته، وحتل ذبيحة الكتايب؛ لقول هللا تعاىل: }َوَطَعاُم النِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم{ 

[ ، فسر طعامهم أبنه ذحبهم، وذلك ألن من شرعهم أن يذحبوا ذحباً شرعياً فيذحبوا 5]املائدة:
 ياً حل ذحبهم.، وكذلك يذكرون اسم هللا عند الذبح، فإذا ذحبوا ذحباً شرعابلسكَّي

 أما يف هذه األزمنة فالغالب أهنم ال يذحبون ذحباً شرعياً ألمور: أواًل: أهنم أو كلهم ال يذكرون اسم هللا.
ر أو الغنم، البق -مثالً -اثنيًا: أهنم ال يذحبون، وإمنا يسلطون عليها آالت تقطعها من اخللف، يقتلون 

ن رءوسها فيقطعها من اخللف فتسقط الرءوس، لكن فيصفوهنا مث يغمزون هذا املسمار فيأيت عليها م
 -مثالً -يقول بعضهم: إذا كان مسمى وأتى السكَّي على احللق قبل أن متوت فإهنا تباح، أما لو قطع 

يسمى ذاحبًا، وكثري منهم العنق من فوق ومل يقطع احللقوم وال املريء ومل يقطع الودجَّي فإنه ال 
 دليًا، وال يقطعون احللقوم حىت متوت فيكون ذلك ذحباً شرعيًا.يقطعون عظم الرقبة ويبقى الرأس مت

أبرجلها، مث متر على ماء يغلي فتنغمس فيه، وإذا  -مثالً -كذلك الطيور عندما يذحبوهنا يعلقوهنا 
ذا املاء احلار مرت على سكينة لتقطع انغمست كشط جلدها، والغالب أهنا متوت، فإذا خرجت من ه

تها ال تقطع إال املنقار، وأحياانً ال تقطع الرأس بل تضرب املنقار فتتعدى رءوسها، وأحياانً حلرك



يف الكرتون، مث متر بعد ذلك على كماشة أتخذ الريش  -أي: ما قطع رأسها-وتسقط وهي حية 
طع الرجل وتسقط، وال شك أن مثل هؤالء ما الذي عليها حىت تسلخها، مث بعد ذلك متر على آلة تق

وا مسلمَّي، فال حيل ذحبهم واحلال هذه، أما إذا حتقق أهنم يذحبون بسكَّي حادة، ذحبوا حىت ولو كان
 وأهنم يصفون الدم فإنه يباح.

واحلكمة من الذكاة خروج هذا الدم؛ ألن بقاء الدم يف هذا الطري أو يف هذا احليوان يفسد حلمه، 
ولو جراماً  -مثالً -يزيد يف الوزن اً من أهل املصانع يرتكون الدم فيها ألنه يزيد يف الوزن، فولكن كثري 

مائة ألف من هذا احليوان يوميًا، وهذه الزايدة اليت هي جرام تزيد  -مثالً -أو جرامَّي؛ ألهنم جيهزون 
بعد أن متوت ويبقى يف الثمن، فيأخذون عليها مثنًا، فألجل ذلك حياولون أن ال يقطعوا الرأس إال 

أقرب إىل أنه حمرم، فمن التنزه أن ال تؤكل ذابئحهم،  -واحلال هذه-الدم فيها، فنقول: إن ذحبهم 
وهذه اللحوم املستوردة قد كتب فيها شيخنا عبد هللا بن محيد رمحه هللا رسالة مطبوعة بعنوان 

 حاً شرعيًا.)اللحوم املستوردة( ورجح فيها أن حلومهم غالباً ليست مذبوحة ذاب

(81/25) 

 

 كون اآللة املستخدمة حادة
 اين: اآللة.الشرط الث

وهي: كل حمدد يقطع غري سن وظفر، كما يف حديث رافع بن خديج قالوا: )اي رسول هللا! إان القوا 
فهل نذبح ابلقصب؟ قال: ما أهنر الدم وذكر  -املدية: السكَّي  -عنا مدى العدو غدًا، وليس م

شة( ، احلبشة الذين اسم هللا عليه فكل، غري السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى احلب
هم نصارى كانوا يذحبون أبظفارهم، فنهى عن الذبح ابلظفر، ولو طرياً ال تذحبه بظفرك؛ فإن هذا 

كذلك ال يذبح بسنه ولو عصفورًا، فإن ذلك أيضاً عظم، وكذلك أيضاً ال يذبح بعظم تشبه هبم، و 
د حجراً له طرف حاد، أو وجد ولو مل جيد إال عظماً ال يذبح به، أما إذا وجد حديدة حمددة، أو وج

وجد زجاجة حمددة أو ما أشبه ذلك، فكل حمدد  -كذلك-عوداً له حد وذبح به فإنه جيزي، أو 
 د واللحم تصح التذكية به، غري السن والظفر.يقطع اجلل

(81/26) 

 



 قطع احللقوم واملريء
جمرى الطعام، والسكَّي ال الشرط الثالث: قطع احللقوم واملريء، واحللقوم: جمرى النفس، واملريء: 

خل معه النفس وهذا املريء الذي يدخل منه الطعام، بد أنه يقطع هبا هذا احللقوم الغليظ الذي يد
 يقطعه ابلسكَّي وحنوها.

قال: ]وسن قطع الودجَّي[ ابلطعن يف جانيب العنق، ومها اللذان خيرج منهما الدم الكثري؛ ألن 
 الذي هو حمرم ويفسد اللحم. احلكمة يف هذه الذكاة ألجل خروج الدم

مرتد يكفي جرحه حيث كان[ ، ويف حديث رافع قال: ]وما عجز عنه كواقع يف بئر ومتوحش و 
فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: إن هلذه  -هرب بعري  -يقول: )ند بعري 

ورموه بسهم  -مثالً -ا هرب الدواب أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا( ، فإذ
أو من هبيمة األنعام؛ ألن هذا السهم جرحه، وال فمات بسبب السهم فإنه حالل، سواء من الصيد 

بد أنه خرج من هذا اجلرح دم، فيكون بذلك صار حالاًل، وكذلك لو وقع يف بئر، فإذا وقع مجل يف 
يذحبونه، إن قدروا على أن يذحبوه يف بئر ومل يقدروا على إخراجه وعرفوا أنه سيموت، ينزلون عليه و 

ا مل جيدوا طعنوه يف جنبه، أو طعنوه يف فخذه حىت ميوت بسبب أصل الرقبة أو يف أصل الرأس، فإذ
سكَّي، والعادة أنه خيرج منه الدم، فيكون ذلك مبيحاً له مع ذكر اسم هللا تعاىل، وكذلك املتوحش، 

بوه هبذا السهم ومات بسببه إذا ذكروا اسم هللا لو توحش تيس وهرب فرموه، فإنه إذا رموه وأصا
ي: الذي يسقط من جبل أو من سطح، إذا مل جيدوا إال أن جيرحوه يف الطريق، عليه حل أكله، واملرتد

 فإذا جرحوه يف أي مكان يكفي جرحه حيث كان، يف ظهره أو يف فخذه أو غري ذلك.
وعرف أنه مات بسبب الغرق، فهذا البعري إذا  فإن أعانه غريه فال حيل، كما إذا كان رأسه يف املاء

يستطع أن خيرجه، وملا وصلوا إليه وجدوه قد مات، ولو جرحوه فعادة ال انغمس رأسه يف املاء ومل 
خيرج منه الدم؛ ألنه قد مات، وإذا مات فإن الدم يتسرب يف اللحم فال خيرج، فألجل ذلك إذا 

، وجاءوا إليه وقد مات وطعنوه فإنه ال حيل؛ ألن املوت سقط البعري يف البئر وانغمس رأسه يف املاء
 س رأسه يف املاء، وكذلك كل ما كان موته بسبب مباح وغري مباح.حصل بسبب انغما

(81/27) 

 

 التسمية
 الشرط الرابع: التسمية.



أن يقول: )ابسم هللا( عند حتريك يده، ويسن التكبري، أن يقول: )ابسم هللا وهللا أكرب( ، قال: 
 وتسقط سهواً ال جهاًل[ .]

التسمية وسها بسبب العجلة وحنوها سقطت التسمية وحلت الذبيحة، وأما إذا كان تركها لو نسي 
جهالً فال حتل ذبيحته، ويذكر بعض اإلخوان أهنم أيتون إىل بعض الذين يعملون يف بيع الدواجن يف 

وهو يتكلم وال يذكر اسم هللا، بعض األماكن، وأن أولئك الذين يذحبون من سرعتهم يذبح أحدهم 
 البهم من املتعاقدين يقول: إنه قال ألحدهم: كيف تذبح وال تسمي؟! فقال: أان أمسي يف قليب.وغ

يعين: أنه تكفيه التسمية يف القلب فأنكر عليه وقال: ال بد من التسمية، فإذاً أان ال أشرتي منك 
ه الدم، مث وهو يتكلم، ويضعها مبكان يصب في وأنت ال تذكر اسم هللا، أيخذ ابلدجاجة ويقطع رأسها

أيخذ الثانية ويذبح بسرعة وال يذكر اسم هللا، فالواجب أنه يسمي عند كل واحدة يذحبها من دجاج 
 أو محام أو حنو ذلك.

كذلك الذين يذحبون اإلبل وحنوها يذكر أيضاً أهنم يستأجرون عماالً من أفارقة أو حنوهم، وهؤالء 
ضربون هبا البعري أو الثور يف رأسه ضرابت إىل أن الذبح الشرعي، أيخذون خشبة مث ي أيضاً ال يذحبون

يسقط، مث بعد ذلك يشرعون يف الذبح، وغالباً أهنم ال يعرفون التسمية، وإمنا مههم أن يذحبوها 
بسرعة وأن يسلخوها ويرسلوها إىل صاحب اللحم الذي يبيعها حلمًا، وال يهمهم إال أهنم يستأجرون 

 ذبح ومن هذا السلخ وما أشبه ذلك.ماالً ألجل أن يرحيوهم من هذا الع
فاحلاصل أنه ال بد أن يكون الذابح أهاًل، وأن يكونوا ممن يذبح ذحباً شرعيًا، وأن يكون ممن يذكرون 
اسم هللا، وأنه إذا مل يذكر اسم هللا جتاهالً ال حيل، أما إذا ترك التسمية لعجلة أو حنو ذلك هتون، فإن 

 ذلك يبيح ذكاته.

(81/28) 

 

 أحكام أخرى يف الذبح
 بعد ذلك يقول: ]وذكاة جنَّي خرج ميتاً أو حنوه بذكاة أمه[ .

(81/29) 

 



 ذكاة اجلنَّي
هكذا جاء يف احلديث: )ذكاة اجلنَّي ذكاة أمه( ، فإذا ذحبت الشاة احلامل، وملا ذحبوها وسلخوها 

هذه احلال جيوز أكله وال حيتاج إىل أن يذبح؛  برياً ففيوشقوا بطنها أخرجوا منها جنيناً صغرياً أو ك
ألنه اتبع ألمه، فهو كجزء منها، وكذلك ولد البقرة أو الفرس، وولد الناقة إذا أخرج بعد أن ذحبت 

 وقد مات، إما إذا أخرج حياً فإنه يذبح كما يذبح احلي.

(81/30) 

 

 كراهية الذبح آبلة كالة
 يقول: ]وكرمت آبلة كالة[ .

كره الذبح ابآللة الكالة، وهي السكَّي اليت ليست حمددة، كأن تكون مثلمة، فال جيوز الذبح هبا، ي
ب ذلك احليوان من شدة حزه، ورمبا يبقى يقطع عشر دقائق أو ربع ساعة وهو حيز وذلك ألنه يعذ

ول صلى قبل أن يقطع اجللد، مث يقطع اللحم، مث يقطع احللقوم، مث يقطع املري، فيبقى مدة، والرس
هللا عليه وسلم هنى عن ذلك فقال: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا 

ا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته( ، والشفرة: هي السكَّي، القتلة، وإذ
لك احليوان تسمى شفرة وسكيناً ومدية، فينبغي أن تكون حادة حىت تقطع سريعًا، وحىت ال يعذب ذ

 إذا كانت اآللة اليت يذبح هبا كالة أي: متثلمة أو غري حمددة.
حيدها على حجر، أو على سكَّي، أو على حديدة واحليوان  ويكره أن حيدها حبضرة املذكى، فال

ينظر، بل حيدها بعيداً عنه؛ ألن احليوان قد يكون له فطنة ومعرفة، فمثاًل: نقل يف بعض الكتب يقول 
مسكت شاة أريد أن أذحبها، وملا عزمت على ذحبها جاءين رجل وأراد أن يكلمين، رجل: كنت أ

، فقبضت الشاة السكَّي بفمها وذهبت هبا، وحفرت بيدها فألقيت السكَّي وأخذت أكلم الرجل
أبصل اجلدار، وألقت السكَّي ودفنتها يف أصل اجلدار، فقال: أال تعجب أال تعجب! يقول: فحلفت 

 بعدها.أين ال أذبح ذبيحة 
فهذه البهائم قد يكون هلا شيء من الذكاء، فيكره أن حيدها واحليوان ينظر، ويكره أن يسلخها قبل 

الروح، وإذا ذحبها تركها حىت خيرج الدم، فإذا خرج الدم وزهقت الروح وسكنت عن احلركة زهوق 
ضاً قبل زهوق الروح، وعلم موهتا ابتدأ يف سلخها، وسلخ اجللد: إزالته عن اللحم، وال يكسر العنق أي

رج الدم كله، والعادة أهنم يقطعون احللقوم، مث يقطعون املريء، مث يقطعون الودجَّي، مث يرتكونه حىت خي



وال يكسرون العنق؛ ألن كسر العنق فيه تعذيب، ورمبا متوت بكسر عنقها ويتوقف الدم الباقي يف 
 ج الروح وخيرج الدم كله.العروق، فال يكسر عنقها قبل زهوق الروح، أي: قبل أن ختر 

(81/31) 

 

 كراهية نفخ اللحم
 قال: ]ونقخ حلم بيع[ .

أي: يكره نفخ اللحم للبيع، فبعض القصابَّي إذا أرادوا أن يذحبوا شاة أو حنوها ينفخوهنا حىت ينتفخ 
هو  هنا ملحاً حىت تنتفخ، فإذا جاء املشرتي ورأى اللحم كثرياً ظن أنه حلم وإمنااللحم، وبعضهم يسقو 

 نفخ، فيكره نفخه إذا كان ألجل البيع.

(81/32) 

 

 سنة توجيه الذبيحة إىل القبلة
ويسن عند الذبح توجيه الذبيحة إىل القبلة؛ ألن القبلة هي أشرف اجلهات، وليس ذلك شرطًا، فلو 

م وب أو الشرق أجزأت، وكذلك أيضاً يسن أن تكون البقر والغنذحبها لغري القبلة يف الشمال أو اجلن
على جنبها األيسر موجهة إىل القبلة، وأما اإلبل فتنحر قائمة، هذا إذا كانت مما يكون من املناسك، 
فتكون قائمة ومعقولة يدها اليسرى، وميسك رأسها ويلويه إىل جنبها، مث يطعنها يف الوحدة اليت بَّي 

َها َصَوافن فَِإَذا ر، فإذا سقطت ابتدأ يف سلخها لقوله تعاىل: }فَاذُْكُروا أصل العنق والنح اْسَم اَّللِن َعَليـْ
َها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعرَتن{ ]احلج: [ ، وكذلك يرفق هبا، فال يؤملها أملاً 36َوَجَبْت ُجُنوهُبَا َفُكُلوا ِمنـْ

إىل أن تسقط، وقد يضربوهنا مع جنبها إىل أن تسقط، شديداً كالذي ذكران قبل ذحبها، يضربوهنا 
عذيب، والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء( ، فال بد وهذا ت

 أهنم يرفقون به.

(81/33) 

 



 التكبري مع التسمية
ويسن التكبري، والتكبري مع التسمية أن يقول: )ابسم هللا وهللا أكرب( ، وإذا كانت الذبيحة مما يتقرب 

 اللهم! تقبل مين نسكي.ه: هبا إىل هللا فإنه مع ذلك يدعو بقول
 اللهم! هذا منك ولك.

 أو ما أشبه ذلك.

(81/34) 

 

 األسئلة

(81/35) 

 

 سبب عدم قتل النيب صلى هللا عليه وسلم للمنافقَّي
 
 

 السؤال
كيف يقتل املنافق مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقتل املنافقَّي يف عهده وهو يعلم أهنم 

 منافقون؟
 

 اجلواب
صلى هللا عليه وسلم ال حيكم بعلمه، ومل يكن هناك بينات تدل على أن فالانً منهم وفالاًن، النيب 

أن يقول الناس: إن حممداً يقتل  فكره أن حيكم بعلمه وأن يقتلهم مبوجب ما يعلم منهم، وأيضاً خشي
ذلك كره  أصحابه؛ ألهنم يظهرون اإلسالم للناس، وأيضاً هلم عشائر وقبائل يغضبون ألجلهم، فألجل

 أن يعاملهم بعلمه.

(81/36) 

 



 لزوم إقامة احلجة على املستهزئ ابلصاحلَّي
 
 

 السؤال
قل  -خاصة االستهزاء ابلدين والسنة وابمللتزمَّي-احلاالت اليت ذكرت وهي خترج اإلنسان من امللة 

من عامة الناس ومن غريهم، فهذا عن جهلهم، فهل  -ولألسف-من ينجو منها يف عصران هذا 
 رجون من امللة؟خي
 

 اجلواب
ليت تصدر منهم يفعلوهنا يعلمون وينصحون، وذلك ألهنم يفعلون ذلك عن تساهل، وهذه الكلمات ا

عن تساهل، ولو علموا خطرها لرتكوا إن كانوا ذوي علم، فإذا أصروا على ذلك واستمروا عرف 
 بذلك أهنم مرتدون فيعاملون معاملة املرتد.

(81/37) 

 

 املرأة خلقت من ضلع أعوجالتكذيب بكون 
 
 

 السؤال
نشر يف إحدى اجلرائد قبل فرتة ليست ابلبعيدة قول شاعرة تقول يف شعرها: ملعون اي سيديت من قال 

 فيك: إنك خرجت من ضلع أعوج.
 فهل تكفر بذلك؟

 
 اجلواب

( ال شك أن هذا طعن يف الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي قال: )إن املرأة خلقت من ضلع أعوج
حتقق فإهنا تكون مرتدة، وتعامل معاملة املرتد، فتستتاب فإن اتبت إذا  -بغري شك-نعوذ ابهلل! وهذا 

 وإال قتلت.



(81/38) 

 

 بيان معىن قوله تعاىل: )ال إكراه يف الدين(
 
 

 السؤال
يِن{ ]البقرة: اًل: صرح [ استدل بعض امللحدين هبذه اآلية قائ256يف قوله تعاىل: }ال ِإْكَراَه يف الدِّ

 هللا يف هذه اآلية على أنه ال إجبار يف اإلسالم، فلماذا أييت حكم املرتد ابلقتل؟
 

 اجلواب
اب، ال نكرههم على قيل إن اآلية منسوخة، وإذا مل تكن منسوخة فإهنا يف أهل الذمة، أي: أهل الكت

متهم، وإذا اختاروا اجلزية ديننا، بل إذا اختاروا العهد عاهدانهم، وإذا اختاروا الذمة أبقيناهم على ذ
أبقيناهم وال نكرههم، وذلك ألن هذا قد يكون سبباً بعد ذلك يف دخوهلم اإلسالم، فأما الكفار 

 واملشركون فإهنم خيريون بَّي اإلسالم أو القتل.

(81/39) 

 

 ال يشرتط االستحالل يف سب هللا أو الرسول صلى هللا عليه وسلم
 
 

 السؤال
صلى هللا عليه وسلم ما رأيكم فيمن يقول: إنه ليس بكافر، وال بد أن يكون  الذي يسب هللا ورسوله

 مستحاًل؟
 

 اجلواب
ثبت أن  ال شك أنه كافر، وأما كونه مستحالً أو غري مستحل فهذا شيء خفي، وحنن نعامله ابلظاهر،



أحببناه، ومن عمر رضي هللا عنه قال: )إن الوحي انقطع، وإمنا أنخذكم ابلظاهر، فمن أظهر لنا خرياً 
أظهر لنا شراً كرهناه وأبعدانه( ، وحنن أنخذهم ابلظاهر، حىت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )إين مل 

 أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس وال أشق بطوهنم( .

(81/40) 

 

 حكم من يسب هللا إغاظة للملتزمَّي
 
 

 السؤال
ض األشخاص أين مسلم وملتزم يسبون هللا أحياانً أكون أمشي يف الشارع يف بلدي، فعندما يرى بع

 بصوت مرتفع حىت يسمعوين، فهل أضرب الشامت إن استطعت، أم ماذا أفعل؟
 

 اجلواب
مثل هؤالء ليسوا مبسلمَّي، الذين يسبون هللا أمام املسلمَّي حىت يثريوا غضب ال شك أن هذا كفر، و 

كم أن تنفذوا احلكم فيهم بقتلهم أو املسلم، فإن كان لك والية، أو كان هناك من هلم قوة فإن علي
 بقتاهلم، وإال فالتحذير منهم، وإال فالرد عليهم.

(81/41) 

 

 وجوب التسمية عند ذبح كل دجاجة
 
 

 السؤال
هل جيوز ملؤسسة تبيع الدجاج أن تكتفي ابلتسمية على أول دجاجة وبقية الدجاج ال يذكرون اسم 

 هللا عليها؟
 



 اجلواب
ولو كانت مائة ألف، فاألصل أهنم يذحبون كل واحدة  لتسمية عند كل واحدةال جيوز، فال بد من ا

وحدها ابلسكَّي، والتسمية سهلة ليس فيها مشقة، وكذلك أيضاً إذا كانت تذبح بسكَّي اآللة اليت 
يعلقون فيها الدجاج حيث إن هناك أشرطة وخطاطيف يعلقون هبا الدجاج أو الطري يف أرجلها، مث 

مس فيه هذه الدجاجة أو هذا الطري وهو حار فيسلخ جلدها، على هذا املاء فتنغ هذه اخلطاطيف متر
مث بعد ذلك متر على سكَّي فتقطع رأسها، فإن كانت قد ماتت هبذا املاء احلار حرمت، وإن كانت 

 خرجت حية فال بد من التسمية عند قطع رأسها بتلك السكَّي وإال فال حتل.

(81/42) 

 

 حكم أكل النيص والقنفذ
 
 

 السؤال
ختتلف األعراف من بلد إىل بلد، فعند بعض الناس ال يستقذرون القنفذ، وبعضهم ال يستقذرون 

 النيص، فهل جيوز أكله عندهم؟
 

 اباجلو 
ال شك أن هناك مذاهب، وأوسعها مذهب املالكية، فإهنم يرون إابحة أكل السباع أو كثري من 

تله أو أمر بقتله، أو كان له انب من السباع أو له السباع وكثري من الطري ولو كانت مما هني عن ق
 تعمل خملب من الطري، واملذاهب ختتلف، ولكن إذا ترجح لك أن هذا حمرم لثبوت احلديث فيه فال

 أبي مذهب خيالف ذلك.
 والنيص فيه خالف، قالوا: إنه ال أيكل إال عروق الشجر، وال أيكل اجليف وحنوها.

 رب تستخبثه.فلذلك أابحه بعضهم، ولكن الع

(81/43) 

 



 حكم أكل خنزير وكلب البحر
 
 

 السؤال
 ما حكم أكل خنزير البحر وكلب البحر؟

 
 اجلواب

إال ما استثين من الضفدع والتمساح واحلية، لكن قال ذكر املصنف أن دواب البحر كلها حالل 
 بعضهم قوالً آخر، قال: كل ما له شبيه يف الرب وهو حمرم فإنه حيرم من البحر.

خنزير الرب فاألصل أنه  -مثالً -ومعلوم أن هذا الشبه إمنا هو يف اخللقة، فلو كان يشبه كلب الرب أو 
 لبحر كما يتغذى السمك، فيكون حالاًل.ال يعيش إال يف البحر، وأنه يتغذى بدواب ا

(81/44) 

 

 حكم أكل الدجاج الذي يتغذى ابلدم اجملمد
 
 

 السؤال
مد، أي: دم الدجاج املذبوح، أيخذونه ويعاجلونه حىت يكون بعض الدجاج يتغذى على الدم اجمل

 طعامًا، فهل جيوز أكل هذا الدجاج؟
 

 اجلواب
ال جيوز؛ ألنه إذا تغذى على الدم فالدم حمرم ولو كان الدم مستحياًل، هذا هو الصحيح، وهناك من 

ل شيء، فاألصل أن  يقول: إن النجاسة إذا استحالت طهرت ولكن ليس ذلك ممكناً أو متأتياً يف ك
 كل شيء حمرم ال جتوز التغذية به.

(81/45) 



 

 قاعدة )آكل اللحم ال يؤكل(
 
 

 السؤال
 ة هذه القاعدة: )آكل اللحم ال يؤكل( ؟ما صح

 
 اجلواب

كأهنم يقولون: ما أيكل اللحم فال يؤكل، وهذه ميكن أهنا تكون قاعدة، لكن يستثىن منها الضبع، 
ون أكلها مع أهنا تتغذى ابللحوم، بل أتكل اجليف، وأما البقية فيقولون:  فالذين أابحوا الضبع يبيح

 كل ما أيكل اجليف فإنه حمرم.

(81/46) 

 

 استخدام احلبوب املفرتة واملخدرةحكم 
 
 

 السؤال
ما حكم احلبوب اليت يستعملها بعض املرضى النفسيَّي اليت تؤكل ويكون فيها نسبة من التفتري 

 والتخدير واخلمور؟
 
 جلوابا

إذا كانت عالجاً ودواًء لبعض األمراض أو األمراض النفسية فال أبس، ولو حصل هبا ختدير وحنو 
 يستعان به يف ختفيف تلك اآلالم النفسية، وأما إذا مل يكن فيها فائدة فإهنا حمرمة.ذلك؛ فإن ذلك مما 

(81/47) 

 



 حكم من يستهزئ ابلدين من أهل اللحى
 
 

 السؤال
ولكنه يفعل املنكرات، ويتكلم بكالم يستهزئ فيه بشيء من السنة وغريها من  شخص أعفى حليته

 الدين، فهل جيوز يل أن آمره حبلق حليته لكي ال يعرض السنة لالستهزاء؟
 

 اجلواب
ن بعض السنة كإعفاء اللحية يظهر منهم شيء كثري من السخرية ببعض تعاليم كثريون ولو كانوا يؤثرو 

ضعف اإلميان وعلى شك داخل قلوهبم، فمن عرف أحداً منهم فينصحه الدين، وذلك دليل على 
 وأييت مبن ينصحه ويبَّي له خطأه، فإذا أصر واستمر على ذلك فإنه جيب الرباءة منه ومن أمثاله.

 حممد وعلى آله وصحبه أمجعَّي.وصلى هللا على نبينا 

(81/48) 

 

 [82شرح أخصر املختصرات ]
مبا سخر له، ومن ذلك الصيد، فهو مباح للمسلم لكن بشروط وضوابط أابح هللا لإلنسان أن ينتفع 

 جيب عليه مراعاهتا ومعرفتها قبل االصطياد.

(82/1) 

 

 أحكام الصيد
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]الصيد مباح، وشروطه أربعة: كون صائد من أهل ذكاة، واآللة، وهي آلة 

هلا ، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك مل أيكل، وإرساذكاة، أو جارح معلم وهو أن يسرتسل إذا أرسل
قاصدًا، فلو اسرتسل جارح بنفسه فقتل صيداً مل حيل، والتسمية عند رمي أو إرسال وال تسقط حبال، 

 وسن تكبري معها.
 ومن أعتق صيدًا، أو أرسل بعرياً أو غريه مل يزل ملكه عنه.



(82/2) 

 

 تعريف الصيد
 ما يباح من احليواانت كبهيمة األنعام ذكر الصيد.بعد أن ذكر املؤلف األطعمة و 

والصيد: مصدر صاد يصيد صيدًا، ويسمى املصيد صيدًا، وهو اقتناص حيوان مباح متوحش طبعاً 
 غري مقدور عليه.

قتناص هو الذهاب يف طلبه، وهذا احليوان املباح متوحش بطبعه، كالظباء، والوعول، ومحر واال
، وكذلك من الطري كاحلبارى، واحلجل، واحلمام وما أشبه ذلك من الوحش، واألوابر، واألرانب

رة احلالل، فاقتناصه طلبه إىل أن يصيده، فتارة يصيده ابلرمي، واترة يصيده ابلكالب، أو الصقر، وات
يصيده ابلشبكة اليت ينصبوهنا له، وحنوها كالقفص، فإذا صاده وأدركه حياً فإنه يذحبه كما يذبح هبيمة 

فإذا أمسك األرنب أو الضب أو الريبوع وهو حي فالبد أن يذحبه إذا قدر عليه حيًا، كما األنعام، 
به، ويذكر اسم هللا يذبح السخلة والعجل والفصيل، فيذحبه بسكَّي حاد أو يذحبه مبا حيل الذبح 

 عليه.
الطري   وإذا مات ابلرمي وقد ذكر اسم هللا عليه فإنه يباح أكله، وكذلك إذا قتله الكلب أو ذحبه

كالصقر وحنوه، فإذا أدركه وقد مات فإنه يباح إذا كان قد ذكر اسم هللا عند إرسال اجلارح، قال هللا 
ُأِحلن َلُكْم الطنيِّبَاُت َوَما َعلنْمُتْم ِمْن اجْلََوارِِح ُمَكلِِّبََّي تـَُعلُِّموهَنُنن ممنا  تعاىل: }َيْسأَلُوَنَك َماَذا ُأِحلن هَلُْم ُقلْ 

ُ َفُكُلوا ممنا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اَّللِن َعَلْيِه{ ]املائدة:َعلن   [ .4َمُكْم اَّللن

(82/3) 

 

 انقسام احليواانت إىل مستأنس ووحشي
جعل هللا هذه احليواانت قسمَّي: قسماً مستأنساً ال يهرب من الناس، كاإلبل والبقر والغنم واحلمر 

وحش الذي يهرب من اإلنسان قسماً متوحشاً يهرب من اإلنسان، وهذا القسم املتاألهلية واخليل، و 
منه ما هو حالل كالظيب والوعل ومحار الوحش وبقر الوحش وغنمها، واألرنب والوبر والضب وما 

 أشبهها.
 ومنه ما هو حمرم كالذئب واألسد والنمر والثعلب، وقد يكون مستأنساً حمرماً كالقط وما أشبهه، فهذه



دخل يف ذلك الثعالب والقطط، وابن آوى الذي حمرمة، وتقدم أن الذي أيكل اجليف فإنه حرام، وي
 يفرتس الدجاج، وابن عرس وهو يفرتس وأيكل اجليف.

(82/4) 

 

 شروط إابحة الصيد
 ما أابحه هللا كالظباء وحنوها، إمنا يباح إذا متت شروط أربعة:

(82/5) 

 

 أهلية الصائد
ن الصائد من أهل الذكاة، فإذا كان الذي صادها مسلماً أو من أهل الكتاب الشرط األول: كو 

املتمسكَّي، فإنه يكون من أهل الذكاة، وال يصح صيد املشركَّي ومنهم الرافضة، وال صيد القبوريَّي 
ذين يعبدون أهل القبور ومنهم املتصوفة، وال صيد البوذيَّي وذابئحهم، وال صيد السيخ، وال ال

القاداينيَّي، وال الدهريَّي الشيوعيَّي، ال يباح صيدهم ولو مسوا وذحبوه؛ ألهنم ليسوا من  اهلندوس، وال
 أهل الذكاة.

(82/6) 

 

 اآللة اجلارحة وذكر عالمة احليوان املعلم
الشرط الثاين: اآللة، وهي مثل آلة الذكاة، فالبد أن يذحبه مبا خيرج معه الدم إذا قدر على الصيد 

حاد، واملراد أن يذحبه آبلٍة حادٍة  كَّي أو حبجر حاد، أو يذحبه بقصب أو عودوهو حي، فيذحبه ابلس
 جترح وتقطع اجللد، وال يذحبه ابلظفر، وال ابلعظم وال ابلسن ولو كان عصفوراً كما تقدم يف الذكاة.
 تباح وإذا رميت طرياً كحمامة أو مساين أو الغرانيق البيض أو احلبارى أو احلجل أو ما أشبهها، فإهنا ال

ابلسكَّي أو حنوها من احللق، يعين: من أصل العنق أو من أصل إذا أدركتها حية إال بعد ذحبها 
 الرأس، فإذا ذحبتها وخرج دمها وماتت بسبب الذبح حل أكلها مع الشروط اآلتية.



واجلارح إما أن يكون من الطيور وإما من الكالب، فمن الطيور الصقر والبازي والشاهَّي والباشق، 
بل التعليم، فإذا أرسلت إىل الصيد كاحلبارى أو احلمام أو هذه اجلوارح من الطيور تقنص الصيد، وتقف

األرنب، فإهنا تنزل عليه وتضربه مبخالبها، ومتزق اجللد ومتزق الريش وتقطعه، فيسقط ذلك الطائر  
الً إذا متت كاحلبارى وحنوه، وإذا سقط فقد ميوت يف حينه قبل أن أييت إليه الصياد فيكون حال

 البد من ذحبه ابلسكَّي وحنوها، ويف هذه احلال يباح ما صاده هبذا اجلارح.الشروط، وقد يدركه حياً ف
ومن اجلوارح الكلب املعلم، وكذا الفهد املعلم، فإنه يصيد الظباء لصاحبه، فإن أدركه حياً فليذحبه، 

 اسم هللا عند إرسال ذلك اجلارح.وإن أدركه ميتاً وقد جرحه الكلب فإنه حالل إذا كان قد ذكر 
مة كون اجلارح معلمًا؟ أن يسرتسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك مل أيكل، هذه ما عال

[ فإذا أكل فإمنا أمسك 4عالمات املعلم؛ ألن هللا تعاىل قال: }َفُكُلوا ممنا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم{ ]املائدة:
 لنفسه.

فهمها الكلب أو الفهد، فإذا ابسم، فيناديه ابمسه، ويرسله بكلمات ي وقد يسمون الصقر أو الكلب
أرسل اسرتسل، أي: ذهب مسرعاً يسعى خلف ذلك الصيد إىل أن يدركه، هذا معىن: إذا أرسل 

 اسرتسل.
وإذا زجر انزجر، والزجر الكف، فإذا زجره كف وتوقف، وقد يكون الزجر التحريض، فلو قدر أن 

ه وزاد يف سريه، وذكر اسم هللا عليه، ر وراءها وصاحبه مل يشعر، وملا رآه زجر الكلب رأى أرنباً وسا
 فإذا أمسك ومل أيكل فإنه حيل ما صاده حىت ولو مل يذحبه.

وقد اختلف العلماء فيما إذا قتل الصيد بثقله ومل جيرح، فإن الكلب قد ميسك األرنب مث يتحامل 
ا، دون أن خيرج شيء من دمها ودون أن جيرحهعليها ويضمها ومتوت، أو يعض أضالعها فتموت 

فيأيت صاحبه وقد ماتت، فهل تباح أم ال تباح؟ كثري من العلماء يقولون: هو حالل مما أمسك؛ لقوله 
[ وألن صاحبه قد أرسله ومسى عند إرساله، فيباح أكله 4تعاىل: }َفُكُلوا ممنا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم{ ]املائدة:

رحه ذلك اجلارح؛ ولذلك مسي جارحاً يف ون أنه ال يباح إال إذا أدرك حياً أو جولو قتله، وذهب آخر 
[ ، وهذا مل جيرحه، ومل خيرج دمه، فيكون ميتة أو 4قوله تعاىل: }َوَما َعلنْمُتْم ِمْن اجْلََوارِِح{ ]املائدة:

 شبيهاً هبا.
هذه اآلية يف أول سورة املائدة:  وقد تكلم على هذه املسألة احلافظ ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه عند

[ فكأنه مييل إىل عدم احلل؛ وذلك ألنه مات حتف أنفه دون 4ُلوا ممنا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم{ ]املائدة:}َفكُ 
تذكية ودون جرح أو حنو ذلك، هذا الذي يظهر من كالمه، وذهب آخرون وهو املشهور إىل أنه حيل 

 [ .4َسْكَن َعَلْيُكْم{ ]املائدة:لظاهر اآلية: }َفُكُلوا ممنا َأمْ 



(82/7) 

 

 القصد يف إرسال اجلارح
الشرط الثالث: إرساهلا قاصدًا، فإذا اسرتسل اجلارح بنفسه فقتل مل حيل؛ ألنه أمسك على نفسه، 

 وألنه اسرتسل بنفسه فال حيل ما صاده.
إال بعد أن قتله فال حيل، ذكيته فحالل، وإن مل تدركه فإذا اسرتسل بنفسه وأمسك، فإن أدركته حياً ف

فلو أرسلت الكلب وأمسك عليك ولكنه أكل من الصيد، فال حيل؛ ألنه خياف أنه أمسكه على 
 نفسه، هكذا جاء يف احلديث: )فإن أكل فال أتكل، فإين أخاف أن يكون أمسك على نفسه( .

ه، فالكلب ميكن ر والباشق، فهذا يصعب تعليمويستثىن من ذلك اجلارح من الطري كالشاهَّي والصق
أن يعلم ابلضرب، وأما الصقر فكيف يضرب؟ وكيف يعلم ابلضرب؟ فالعادة أنه أيكل، وأكله قليل 

ابلنسبة ألكل الكلب، فإذا أكل فإن الصيد ال حيرم، بل جيوز أكل ما بقي ولو أكل نصف األرنب أو 
 .نصف احلبارى، وما ذاك إال ألنه يصعب تعليمه

(82/8) 

 

 التسمية
لرابع: التسمية عند الرمي أو عند اإلرسال، وال تسقط حبال، وقد تقدم يف الذكاة أهنا تسقط الشرط ا

َعَلْيُكْم َواذُْكُروا ابلنسيان ال ابجلهل، وأما يف الصيد فال تسقط، قال هللا تعاىل: }َفُكُلوا ممنا َأْمَسْكَن 
هللا عليه( ، فالبد من التسمية عند إرسال  [ ، هكذا اشرتط )اذكروا اسم4اْسَم اَّللِن َعَلْيِه{ ]املائدة:

الصقر أو عند إرسال الكلب، وكذلك عند الرمي، فإذا سدد السهم لريمي أرنباً أو لريمي محامًة 
 فيقول: ابسم هللا، وهللا أكرب. فليقل: ابسم هللا، وال تسقط حبال، ويسن التكبري

أهل الذكاة، وهو مسلم أو كتايب  هذه هي شروط حل الصيد، الشرط األول: أن يكون الصائد من
متمسك، الشرط الثاين: اآللة اليت يصاد هبا، كالسهام واحليوان اجلارح، الشرط الثالث: إرسال اجلارح 

 سال.قصدًا، الشرط الرابع: التسمية عند الرمي وعند اإلر 

(82/9) 

 



 حكم إعتاق الصيد واحليوان املستأنس
ن إنساانً صاد ظبياً وبقي عنده، مث إنه أعتقه وأرسله، فال من أعتق صيداً هل خيرج من ملكه؟ لو أ

وذهب مع الظباء، وصار خيرج من ملكه؛ ألنه ملكه إبمساكه، فيبقى يف ملكه، ولكن إذا أرسله 
متوحشاً يهرب من الناس كما هترب الظباء، ففي هذه احلال من صاده ملكه ولو كان قد ملكه فالن 

 مث ومسها، وقطع طرف إذهنا مث أرسلها، وبقيت مع الغزالن، ترتع ولو عرفه، فمثاًل: لو صاد غزاالً 
اها أو صادها حببال ملكها؛ مث وجدها إنسان ورم -أي: مع الصيد املتوحش-معها وترجع معها 

 وذلك ألن صاحبها ملا أعتقها ال يريدها وال يرغب يف اقتنائها فتذهب عليه.
وأرسله وأمهله فهل خيرج من ملكه؟ ال خيرج من ملكه؛  وأما البعري أو الكبش وحنوه إذا تركه صاحبه

فيه، وتركه يرتع مع اإلبل  ألنه ملكه أصالً ابلشراء أو ملكه ابالستيالد؛ فإذا ملكه قال: ال حاجة يل
ويذهب معها ويشرب معها، أو قال ال حاجة يل يف هذا احلصان أو يف هذا الثور أو هذه البقرة أو 

جييء ويشرب املاء وأيكل من الشجر، فال يزول ملكه عنه، بل يبقى هذا الكبش، وتركه يذهب و 
 حتت ملكه، ولو كانت انقة ونتجت فنتاجها لصاحبها الذي تركها.

(82/10) 

 

 [83شرح أخصر املختصرات ]
من األحكام الشرعية حكم اليمَّي وحكم النذر، واليمَّي ال تنعقد إال إذا كانت ابهلل أو بصفة من 

 .يرتتب عليها من الرب واحلنث والكفارة وغريها فقد بينها الفقهاءصفاته، وأما ما 
وأما النذر فمكروه ال أييت خبري، وإمنا يستخرج به من البخيل، ويف ابب النذر أحكام وتقسيمات 

 خمتلفة كما هو مبَّي عند العلماء.

(83/1) 

 

 كتاب األميان
ان حيتاج إليها يف الشهادات ويف القضاء، ذكر املؤلف بعد الصيد كتاب األميان، ومناسبته أن األمي

ويربأ؛  وحيتاج إليها أيضاً يف إثبات احلدود كحد الزان وحد القذف وحد الشرب، فيحلف املتهم مثالً 
 ولذلك ذكروها هنا.



(83/2) 

 

 معىن اليمَّي
ف قال املصنف رمحه هللا: ]ابب األميان: حترم بغري هللا، أو صفة من صفاته، أو القرآن، فمن حل

 وحنث وجبت عليه الكفارة.
ولوجوهبا أربعة شروط: قصد عقد اليمَّي، وكوهنا على مستقبل، فال تنعقد على ماٍض كاذابً عاملاً به 

فعل مستحيل، وكون حالٍف خمتارًا،  وهي الغموس، وال ظاانً صدق نفسه فيبَّي خبالفه، وال على
  مكره أو جاهل أو انس.وحنثه بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله غري

 ويسن حنٌث ويكره بٌر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه.
 وجيب إن كانت على فعل حمرم، أو ترك واجب، وعكسه بعكسه.

 الً غري زوجة مل حيرم، وعليه كفارة ميَّي إن فعله.فصل: وإن حرم أمته أو حال
عشرة مساكَّي أو كسوهتم كسوًة تصح هبا صالة فرض، أو وجتب فوراً حبنث، وخيري فيها بَّي إطعام 

 عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز كفطرة صام ثالثة أايم متتابعة.
كنيته ببناء وسقف   -ا لفظهإن احتمله-ومبىن ميَّي على العرف، ويرجع فيها إىل نية حالف ليس ظاملاً 

 السماء.
نواع: املطلق: كلله علي نذر إن فعلت  فصل: النذر مكروه، وال يصح إال من مكلف، واملنعقد ستة أ

 كذا.
 وال نية، فكفارة ميَّي إن فعله.

الثاين: نذر جلاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد املنع منه أو احلمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، 
 عله وكفارة ميَّي.فيخري بَّي ف

 الثالث: نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثويب، فيخري أيضًا.
 وه كطالق وحنوه فالتكفري أوىل.الرابع: نذر مكر 

 اخلامس: نذر معصية، كشرب مخر، فيحرم الوفاء، وجيب التكفري.
 السادس: نذر تربر، كصالة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقًا، أو معلقاً بشرط، كإن شفى هللا

 مريضي فلله علي كذا، فيلزم الوفاء به.
 ر وحنوه لزمه التتابع، ال إن نذر أايماً معدودًة.ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، أو صوم شه

 وسن الوفاء ابلوعد، وحرم بال استثناء[ .



[ 109مْيَاهِنِْم{ ]األنعام:األميان مجع ميَّي، ويقال له: القسم، قال هللا تعاىل: }َوَأْقَسُموا اِبَّللِن َجْهَد أَ 
 أي: اجتهاداً يف أمياهنم.

 يتقابالن بيديهما، كل واحد ميد ميينه وميسك يد اآلخر اليمىن وملاذا مسيت ميينًا؟ ألن املتحالفَّي
ويقول: أحلف ابهلل إنين ما قتلت أابك، أو ليس عندي لك أو ما أشبه ذلك، فلما كانت تقبض ابليد 

ه ميينًا، هذا سبب التسمية، ومعىن حلف أي: أقسم، ومسي قسماً ألنه يصري اليمىن مسوا احللف نفس
 ه.ِقسماً أو قسيماً ل
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 حكم احللف بغري هللا
احللف هو احللف ابهلل أو بصفة من صفاته أو ابلقرآن، أما احللف بغري هللا فحرام، جاء عن النيب 

غري هللا، صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )من حلف بغري هللا فقد كفر أو أشرك( ، فيحرم احللف ب
ابهلل أو ليصمت( ، فال جيوز احللف ابألب، فال  وقال: )ال حتلفوا آبابئكم، من كان حالفاً فليحلف

يقول: أبيب، وال حيلف بنفسه، فال يقول: حبيايت، وال حبياتك اي فالن، أو حبياتك اي فالنة، وال حيلف 
أبوي، أو بقرب والدي، فإن هذا  بشرفه فال يقول: بشريف، أو بنسيب، أو أبيب، أو أببوي، أو برتبة

حلوف به، وال جيوز تعظيم غري هللا، فالتعظيم الذي يف احللف ال يكون شرك، ملاذا؟ ألنه تعظيم للم
 إال هلل، )من كان حالفاً فليحلف ابهلل أو ليصمت( .

و بكالم هللا، جيوز احللف بصفات هللا كأن حيلف بيمَّي هللا، أو بوجه هللا، أو بعزة هللا، أو بعلم هللا، أ
 ال: وكالم هللا أو والقرآن الكرمي انعقدت ميينه.وجيوز احللف ابلقرآن ألنه كالم هللا، فإذا ق

يقول: من حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، واحلنث خمالفة ما حلف عليه، واحلنث حرام إال إذا  
[ ويسمى احلنث فجورًا، 46{ ]الواقعة:كفره، قال هللا تعاىل: }وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى احلِْنِث اْلَعِظيمِ 

فاجرًا، فمن حلف وحنث فقد ارتكب ذنباً وعليه كفارة متحو ذلك فمن حلف وهو كاذب مسي 
 الذنب الذي حلف عليه.

(83/4) 

 



 شروط وجوب الكفارة
 ذكر أهل العلم لوجوب الكفارة أربعة شروط:
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 الشرط األول: قصد عقد اليمَّي
ُ ابِ  للنْغِو يف َأمْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم الشرط األول: قصد عقد اليمَّي، قال هللا تعاىل: }ال يـَُؤاِخذُُكْم اَّللن

[ ويف آية أخرى: }َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم مبَا َعقنْدمُتْ اأَلمْيَاَن{ 225مبَا َكَسَبْت قـُُلوُبُكْم{ ]البقرة:
[ ، فأما لغو اليمَّي فإنه يعفى عنه، وذلك مثل ما جيري على األلسن من غري عقد ميَّي 89]املائدة:

ىن الكالم، يقول: ال وهللا، بلى وهللا، ومل يعقد على ذلك قلبه وال قصده، أو حلف يعتقد صدق يف أد
 نفسه، فهذا لغو، ال كفارة فيه، )ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم( .

أما إذا كان قاصداً عازماً على اليمَّي فإنه يكفر، فلو قال مثاًل: وهللا ال أركب مع فالن وهو عازم، 
هذا عه فعليه كفارة اليمَّي، وهللا ال أكلم فالاًن، وجبت عليه الكفارة إذا كلمه، وهللا ال أدخل فركب م

البيت، مث دخله وجبت عليه الكفارة، وهللا ال آكل من هذا الطعام، وجبت عليه الكفارة إن أكل، 
ذلك، فإذا مل يفعل  وكذلك يف اإلثبات إذا قال: وهللا ألضربن فالاًن، وهللا ألسافرن هذا اليوم وأشباه

 فعليه الكفارة، هذا الشرط األول.

(83/6) 

 

 الشرط الثاين: أن تكون اليمَّي على مستقبل
الشرط الثاين: كون اليمَّي على فعل مستقبل، فإذا قال مثاًل: وهللا ال أدخل هذا البيت، وال ألبس 

مستقبلة، أو يقول: وهللا  هذه أمورهذا الثوب، وال أشرتي هذا الطعام، فإذا فعل فإنه يكفر؛ ألن 
 ألسافرن اليوم، أو أسافر غدًا، يف هذه احلال عليه كفارة إذا حنث، وال كفارة حىت حينث.

(83/7) 

 



 حكم اليمَّي الكاذبة واحللف على مستحيل
ال تنعقد اليمَّي على أمٍر ماض، وهو كاذب عامل بكذبه، وهي اليمَّي الغموس، وقد جاء يف احلديث: 

لقي هللا وهو عليه  - حيل له يعين: أيخذ هبا ما ال-َّي ليقتطع هبا مال امرئ مسلم )من حلف على مي
غضبان( ، ويف حديث آخر قيل: وإن كان شيئاً يسرياً اي رسول هللا؟ قال: )وإن كان قضيباً من أراك( 

و أي: عود سواك، فهذه هي اليمَّي الغموس، ومثلها أيضاً إذا حلف كاذابً وهو يعلم كذب نفسه، فه
ه ما أخذ ماله وهو يعرف أنه أخذه، أو حلف أنه حيلف أنه ما قتل فالانً وهو الذي قتله، أو حلف أن

ما دخل بيته أو ما ركب سيارته أو ما أخذها أو ما رآها وهو كاذب يف ذلك، فهذه هي اليمَّي 
 الغموس.

يث: )لقي هللا وهو عليه ملاذا مسيت غموسًا؟ ألهنا تغمس صاحبها يف اإلمث مث يف النار، ويف هذا احلد
ن صدق نفسه فتبَّي خبالفه فال كفارة، فإذا حلف: إن هذا كتايب، غضبان( ، أما لو حلف وهو يظ

ويظن صدق نفسه ألنه يشبه أو حلف: إن هذا أخي، وهو يظن أنه أخوه وكان شبيهاً به، أو حلف: 
بَّي خالفه، فإنه واحلالة هذه إن هذا متاعي أو إن هذا كيس فالن، وهو يعتقد أنه متاعه أو كيسه فت

 ارة عليه.يعتقد صدق نفسه فال كف
كذلك إذا حلف على فعل مستحيل فال كفارة عليه؛ ألنه يعرف كذب نفسه، فإذا حلف ليشربن ماء 

هذا الكوز، وليس فيه ماء، ففي هذه احلال ال حينث؛ ألنه يعلم أنه مستحيل، وذكروا من املستحيل 
لب هذا املاء لبنًا، ليه، فلو حلف مثالً أن يقلب هذا اإلانء ذهباً أو يقما تستحيل قدرة اإلنسان ع

 فهذا مستحيل، فال تكون عليه الكفارة؛ ألنه يعلم أنه ال يقدر.
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 الشرط الثالث: اإلكراه يف اليمَّي
ت الشرط الثالث: أن يكون احلالف خمتارًا، فيخرج املكره على احللف، كأن يكرهه إنسان ويقول: أن

مًا، أو أنت الذي الذي أخذت هذا املال وسوف أقتلك إن مل حتلف، فيحلف ليتخلص من القتل ظل
شربت هذا املاء وهو مل يشربه ولكنه خيشى من التعذيب، فيحلف، وهكذا كل ما فيه إكراه ال تنعقد 

 [ .106لنحل:ميينه؛ لقوله تعاىل: }ِإالن َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن{ ]ا
فال حيد، أو أكرهت املرأة على الزان  ولذلك ذكروا أن املكره ال إمث عليه، فلو أكره على شرب اخلمر

فال حد عليها، أو أكره على بيع ماله أو بذله فإنه ال ينعقد البيع لعدم اختياره، وكذلك لو أكره على 



وأوثقوه وغلوه ودخلوا به، فإنه دخول دار وكان قد حلف على أال يدخل هذه الدار، فأمسكه قوم 
 مث أكرهوه وقالوا: إن مل أتكل ضربناك أو قتلناك.ال حينث، أو حلف أال أيكل من هذا الطعام 

 فأكل ألجل التخلص، ففي هذه احلالة ال حينث.

(83/9) 

 

 الشرط الرابع: احلنث يف اليمَّي
ا حلف على فعله، كأن حلف أال الشرط الرابع: احلنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يرتك م

ب هذه السيارة أيكل من هذا الطعام وأكل أو حلف أال يلبس هذا الثوب ولبسه، أو حلف أال يرك
 وركبها، أو حلف أال يكلم فالانً وكلمه، هذا هو احلنث.

وكذلك لو حلف على الرتك ومل يرتك، كأن حلف أنه لن يسافر هذا اليوم وسافر، أو حلف أال يصلي 
ذا املسجد شهراً وصلى فيه، ففي هذه احلال حيكم حبنثه، إال إذا فعل ذلك مكرهًا، فحلف أال يف ه

وأكره وهدد حىت لبسه، أو حلف أال أيكل من الطعام، وأكره وهدد حىت أكل  يلبس ذلك الثوب
 منه، فإنه ال حينث.

وتبَّي أنه هو، ففي هذه  وكذلك إذا كان جاهالً كأ، حلف أال يلبس الثوب ولبس ثوابً يعتقد أنه غريه،
شيء عليه، هذه  احلال ال حينث؛ ألنه مل يتعمد، وهكذا لو حلف أال يكلم فالاًن، مث نسي فكلمه فال

 هي شروط وجوب الكفارة.

(83/10) 

 

 أحوال احلنث يف اليمَّي
قوله: )يسن احلنث، ويكره الرب إذا كان على فعل مكروه وترك مندوب، وعكسه بعكسه( : ورد يف 

ه وحيمل ث أيب موسى أنه جاء يف غزوة تبوك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وطلب منه أن حيملحدي
قومه، فقال صلى هللا عليه وسلم: )ما عندي ما أمحلكم، ووهللا ال أمحلكم، مث جاءته إبل من إبل 

ال حيملنا، الصدقة، فأرسل إليهم مخس ذود غر الذرى، فقالوا: استغفلنا رسول هللا ميينه، فقد حلف أ
إال أتيت الذي هو خري  فقال صلى هللا عليه وسلم: إين ال أحلف على ميَّي فأرى غريها خرياً منها

وكفرت عن مييين( وكذلك قال لـ عبد الرمحن بن مسرة: )إذا حلفت على ميَّي ورأيت غريها خرياً منها، 



 من غري سبب فهذا حرام، فكفر عن ميينك وأئت الذي هو خري( ، فإذا حلف أحد أنه ال يكلم فالانً 
 ذه اهلدية؛ ألن قبول اهلدية مستحب.فيكفر ويكلمه، أو حلف أال يقبل هدية فالن، فيكفر ويقبل ه

حلف أال يقبل دعوة فالن، وإجابة الدعوة من املستحبات أو من الواجبات، فعليه أن يكفر عن ميينه 
أو ال يهدي إليه أو ال يستضيفه، فيكفر  وجييب تلك الدعوة، أو حلف أال يصل فالانً وكان له قرابة،

الً كان له دين، فطلبوا منه أن يسقط من دينه، عن ذلك ويفعل، فإن فعل ذلك خري، روي أن رج
فحلف وقال: وهللا ال أسقط منه شيئًا، فأنكر عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: )حلف أال يفعل 

ه، واألوىل أن يسقط عن هذا الغرمي املدين الفقري، خريًا!( يعين: حلف أال يتنازل عن شيء من مال
لف أال يتصدق يف هذا الشهر، فالصدقة خري، فعليه أن حينث وأن وأن يكفر عن ميينه، وهكذا إذا ح

 يتصدق ويكفر، وهكذا يف سائر املستحبات.
أن يسب ويكره بره بيمينه إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، ففعل املكروه كأن حيلف مثالً 

 تابك، فقال: وهللا ألغتابنه.فالانً ألنه قد سبه، فاألوىل أن يكفر وال يفعل، وإذا قيل له: إن فالانً اغ
فعليه أن يكفر وال يغتاب ألن هذا فعل حمرم، وإذا قيل: إنه مثالً ضرب ولده ولدك، فقلت: وهللا 

 ألضربن ولده، فاألوىل أن تعفو وتصفح.
عليه أن يفي به ويكره حنثه، فإذا قال: وهللا ألتصدقن يف هذا اليوم، فال وأما إذا كان فعل خري فإن 

قة ولو بشيء قليل، أو قال: وهللا ألقرأن يف هذا اليوم جزءاً من القرآن، أو إذا كان مدخناً يرتك الصد
فقال: وهللا ال أدخن يف هذا اليوم، أو كان يسمع الغناء فحلف أال يسمعه يف هذا اليوم؛ فعليه أن 

 يويف بيمينه، ويكره احلنث.
 أو يرتك شراً فعليه أن يويف مبا حلف، هذا معىن قوله: )وعكسه بعكسه( ، فإذا حلف أن يفعل خرياً 

ففعل اخلري كأن حيلف أن يتصدق، أو يقرأ يف هذا اليوم جزءًا، أو يصلي يف هذه الليلة ساعة، أو 
 ل خري، ال حتنث وأوف بيمينك.يزور يف هذا اليوم مريضاً أو يتبع فيه جنازة، فهذا فع

خان هذا اليوم، أو ال أمسع الغناء هذا اليوم، وكذلك الرتك، إذا حلف وقال مثاًل: وهللا ال أشرب الد
 أو ال أنظر إىل الصور هذا اليوم، فأوف بيمينك وال حتنث، فإنك حلفت على خري.
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 ما جاء يف التحرمي
هذه األمة، أو حرم طعامًا، فقال: هذا الطعام علي حرام، أو هذا إذا حرم أمته، وقال: وهللا ال أطأ 



لي حرام، أو الثوب علي حرام، أو هذا املاء علي حرام، أو هذه القهوة علي حرام، أو هذا اخلبز ع
خبز فالن علي حرام ال آكل منه، أو طعام فالن علي حرام ال آكله، هل يصري حرامًا؟ ال يصري 

َتِغي َمْرَضاَة حراماً ولكن عليه الكفا ُ َلَك تـَبـْ رة، والدليل قوله تعاىل: }اَي َأيُـَّها الننيبُّ ملَ حُتَرُِّم َما َأَحلن اَّللن
ُ َغُفورٌ  ُ َلُكْم حتَِلنَة َأمْيَاِنُكْم{ ]التحرمي:َأْزَواِجَك َواَّللن [ سبب نزول هذه اآلية: 2-1 رَِحيٌم * َقْد فـََرَض اَّللن

ه وسلم كان يدخل على زينب وتسقيه عساًل، فغارت عائشة وحفصة، فاتفقتا أن النيب صلى هللا علي
عضاة، له على أن كل واحدة منهما تقول له: هل أكلت مغافري؟ وهو شيء ينضحه بعض شجر ال

رائحة، فقال: )إمنا شربت عسالً عند زينب( فقالت: جرست حنله العرفط، أي: أكلت حنله من 
قال: )هو علي حرام( أي: هذا العسل، فعند ذلك نزلت اآلية: }َقْد العرفط، وله رائحة، فعند ذلك 

ُ َمْوالُكْم َوُهَو الْ  ُ َلُكْم حتَِلنَة َأمْيَاِنُكْم َواَّللن [ ، وبَّي هللا التحلة وهي 2َعِليُم احلَِْكيُم{ ]التحرمي:فـََرَض اَّللن
 الكفارة.

له، وهي أم إبراهيم، غارت بعض نسائه وكذلك روي أيضًا: أنه حرم أمة له وهي مارية، وكانت سرية 
وقالت: كيف تباشرها يف بييت وعلى فراشي؟ فقال: )هي علي حرام( فنزلت اآلية: }ملَ حُتَرُِّم َما َأَحلن 

 [ ، وكفر عن ميينه عند ذلك، وحلت له.1{ ]التحرمي:اَّللنُ 
أما الزوجة -غري الزوجة  وكذلك الرجل إذا حرم أمته، فإن عليه كفارة ميَّي، أو حرم شيئاً حالالً 

فإذا حرم هذا الشراب، أو هذا اللنب أو لنب هذه الشاة، أو لنب  -فتحرميها ظهار كما تقدم يف الظهار
إلدام أو خبز هذا اخلباز أو ذبح هذا اجلزار، مث احتاج، فيكفر عن ميينه، وإذا  هذه البقرة، أو هذا ا

 كفر حل له ذلك وأكل منه.

(83/12) 

 

  وصفتهاكفارة اليمَّي
مىت جتب الكفارة؟ إذا حنث، فإذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه واحلال 

ا هذه يكفر، فإذا لبس الثوب الذي حلف أال يلبسه فإنه يكفر، أو حلف أن يبيت الليلة يف هذ
 املنزل، ومل يبت فيه فعليه الكفارة، حيث إنه حنث.

 الرتاخي؟ جتب على الفور، فيبادر وخيرجها فوراً.وهل جتب الكفارة فوراً أم على 
وما هي الكفارة؟ ذكر هللا تعاىل الكفارة يف سورة املائدة: }َفَكفنارَُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكََّي ِمْن َأْوَسِط َما 

بَّي هذه الثالث، فيقال له: لك  [ يعين: خيري89َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوهُتُْم َأْو حَتْرِيُر رَقـََبٍة{ ]املائدة: ُتْطِعُمونَ 



 اخليار: أعتق رقبة، أو أطعم عشرة مساكَّي، أو اكسهم.
اإلطعام يكون من أوسط ما يطعم أهله، ال من اخليار وال من األدىن، فإذا كان أحياانً يشرتي ألهله 

انً إدامهم والفواكه وحلم الضأن ورقيق اخلبز واألرز، وأحياانً يطعمهم من اخلبز اليابس، وأحيا السمك
من التمر أو حنوه، وأغلب األحوال يطعمهم الرز واخلبز واللحم العادي كلحم اإلبل أو حلم الدجاج، 

هذا  فنقول: الوسط هو ما تطعم به أهلك من الطعام الذي ليس من اجليد وليس من الرديء،
 ابلنسبة لإلطعام.

يف صالة الفريضة، فيسرت عورته أما ابلنسبة للكسوة، فإنه البد أن يعطي كل واحد كسوة جتزئه 
بسراويل من السرة إىل الركبة أو إىل ما حتت الركبة، ويسرت ظهره برداء كرداء احملرم، ويكفي القميص 

يص يسرت البدن كله، يسرت املنكبَّي الذي له أكمام، ولو مل جيعل معه عمامة وال سراويل، بل قم
 والركبتَّي، فيكفي ولو كان ثوابً واحدًا.ويسرت البطن والظهر، ويسرت العجز ويسرت الفخذين 

والبد أن تكون  -كما تقدم يف كفارة الظهار-العتق: أن يعتق رقبة سليمة من كل عيب يضر ابلعمل 
 رقبة مؤمنة.

م انتقل إىل الصيام، فيصوم ثالثة أايم متتابعة، وعالمة إذا عجز عن العتق وعن الكسوة وعن اإلطعا
اليت يقوت هبا أهله، وتقدم يف زكاة الفطر أنه تسقط الفطرة عن إنسان  عجزه أال جيد إال قوت ليلته

ليس عنده إال قوت نفسه وقوت عياله يف يوم العيد ويف ليلة العيد، هذا معىن قوله: )فإن عجز  
راج الفطرة، فيصوم ثالثة أايم متتابعة، وقرأ ابن مسعود هذه اآلية: كفطرة( أي: كما يعجز يف إخ

 م متتابعات( وحتمل على أهنا تفسري.)فصيام ثالثة أاي
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 النية يف اليمَّي
تكلم الفقهاء وأطالوا على النية يف اليمَّي، فقالوا: مبىن اليمَّي على العرف، وهو الشيء املتعارف بَّي 

ندان هو الذي الناس، نذكر لذلك أمثلة: عندان يف اململكة لو حلف شخص أال يلبس ثواًب، فالثوب ع
له جيب، وأما يف اللغة فإن العمامة تسمى ثواًب، والعباءة تسمى ثواًب، وكذا الرداء واإلزار، له أكمام و 

فنقول: أنت ال تعرف إال الثوب الذي له جيب وأكمام، فال تلبسه يف هذه الليلة، ولك أن تلبس 
 ر؛ ألنك حلفت عليه.رداًء أو إزاراً أو سراويل، فإن لبست الثوب الذي له أكمام فكف

ك إذا حلف أن يذبح لفالن شاة، والشاة عند الناس يف هذه اململكة النعجة األنثى من الضأن، وكذل



وإن كان العرب يسمون الذكر من الضأن شاة والعنز شاة، فالشاة عند العرب الواحدة من الغنم ذكراً  
ألنثى من الشاة إال أهنا النعجة اكانت أم أنثى، فإذا حلف أن يذبح شاة، نقول له: أنت ال تعرف 

 الضأن، هذا هو العرف، فعليك أن تذحبها.
وإذا حلف أن يذبح يف هذا الشهر بعريًا، والبعري عند العامة يف هذه اململكة هو اجلمل، ال يعرفون 

وإذا  اجلمل إال أنه البعري، والبعري عند العرب يدخل فيه الناقة، فالناقة بعري ألهنا تركب، واجلمل بعري،
بينهما قالوا: انقة ومجل، وإذا قال رجٌل عند العرب: عندي بعري، قالوا: انقة أم أرادوا أن يفرقوا 

مجل؟ فيسمون الناقة بعريًا، ولكن الناس يف هذه اململكة ال يعرفون البعري إال أنه اجلمل، فإذا حلف 
 .مبىن اليمَّي على العرف( أن يذبح بعرياً مل ترب ميينه إال إذا ذبح مجاًل، هذا معىن قوله: )

فإن كان العرف غري موجود يف هذه اليمَّي رجع إىل نية احلالف الذي ليس بظامل، وذلك ألنه قد 
حيلف على شيء وقد تكون نيته أنه يؤكد الشيء، فمثاًل: أنت طالبته بدين، فحلف أن يعطيك 

ك، أراد إال أن يعجل حقك ل حقك يوم اجلمعة، مث قضاك يوم األربعاء، هل حينث؟ ال حينث؛ ألنه ما
 فقد عجله قبل موعده فال حينث واحلالة هذه، فنيته هبذه اليمَّي نية صادقة وهي التعجيل.

أما إذا كان ظاملاً فال تنفعه هذه النية، والظامل هو الذي حيلف بنية يتأول فيها، فإذا قال: وهللا ما لك 
دخل فيها النقود عه نيته؛ ألن كلمة شيء تعندي شيء، وأتول وقال: عنيت بشيء مأكواًل، فال تنف

 وتدخل فيها األكسية وما أشبه ذلك، فهذه نية الظامل.
قوله: )إن احتملها لفظه( أي: فإذا قال مثاًل: وهللا ال أبيت حتت السماء هذه الليلة، وقال: نييت 

قف، [ يعين إىل الس15]احلج: ابلسماء السقف؛ ألن هللا تعاىل قال: }فـَْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإىَل السنَماِء{
نيته حمتملة، أو قال: وهللا ال أبيت حتت بناء وأراد ابلبناء املنزل املبين، فنيته حمتملة، فاحلاصل أنه 

 يرجع يف نيته إىل العرف مث إىل ما هيج اليمَّي، مث إىل حقيقة الشيء.
عية  قة عرفية، فاحلقيقة الشر وتكلموا هنا أيضاً على احلقيقة وقالوا: إن احلقيقة حقيقة شرعية وحقي

كالصالة، فالصالة حقيقة هلذه العبادة اليت فيها ركوع وسجود، ولكن أصلها يف اللغة الدعاء }َوَصلِّ 
[ أي: ادُع هلم، فإذا حلف مثاًل: ال أصلي يف هذا املسجد هذا اليوم، مث دخل 103َعَلْيِهْم{ ]التوبة:

 ة الشرعية.ودعا فيه، ال حينث ألنه أراد ابلصالة الصال
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 عريف النذر وحكمهت
الفصل الذي بعده يتعلق ابلنذر، وتوسع يف النذر أكثر من غريه، والنذر هو أن يلزم اإلنسان نفسه ما 

م، فهذا ليس بواجب يف أصل الشرع، كأن يقول مثاًل: هلل علي أن أصوم يف هذا الشهر مخسة أاي
 يسمى نذرًا.

وات ظهراً وعصراً ومغرابً وعشاء وفجرًا، فال وأما إذا قال: هلل علي أن أصلي يف هذا اليوم مخس صل
يسمى هذا نذرًا؛ ألن هللا قد أوجبها ومل يوجبها اإلنسان على نفسه، فالنذر هو الذي يوجبه اإلنسان 

عام فال يسمى هذا نذرًا؛ ألن زكاته واجبة على نفسه، فمثالً إذا قال: وهللا ألخرجن زكايت هذا ال
دقن يف هذا الشهر أبلف من غري الزكاة، فهذا نذر؛ ألنه زائد عن عليه، أما إذا قال: وهللا ألتص

 الزكاة.
النذر مكروه؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن النذر وقال: )إنه ال أييت خبري، وإمنا يستخرج به 

يعتقده  لنذر ال يغري شيئاً من احلقائق، وال يغري شيئاً من قدر هللا، خالفاً ملامن البخيل( ، يعين: أن ا
بعض العامة من أن النذر يصري سبباً يف إجابة الدعاء، أو سبباً يف شفاء املريض، أو سبباً يف كثرة 

أن الرزق، أو سبباً يف حصول اخلري؛ فيعقد نذورًا، فيقول مثاًل: هلل علي إن جنحت يف االختبار 
 أتصدق مبائة، ويظن أن هللا ال ينجحه إال إذا تصدق.

 مريضي فلله علي أن أذبح شاة وأن أتصدق بلحمها، ويظن أن هللا ال يشفي أو يقول: إن شفى هللا
مريضه إال إذا نذر أن يتصدق، أو يقول مثاًل: هلل علين إن رحبت يف هذه التجارة أن أتصدق بنصف 

جتارته إال إذا كان سيتصدق، وهذا خطأ؛ ألن هللا تعاىل قدر املقادير،  الربح، ويظن أن هللا ال يربح
ذا أردت أن تتصدق بنصف الربح أو بربعه أو أن تذبح هذه الشاة فافعل ذلك من دون أن تلزم وإ

نفسك، ومن دون أن تعلق هبذا األمر املستقبل، فإنه ال أييت خبري، وال يقدر شيئًا، وإمنا يستخرج به 
 أشبه ذلك. كأن هذا البخيل مل يكن ليتصدق إال إذا جنح أو إذا ربح أو إذا شفي أو ما  من البخيل،
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 أنواع النذر
 النذر املنعقد ستة أنواع: األول: النذر املطلق الذي مل يعلق، كأن يقول: هلل علي نذر إن فعلت كذا.

و إن اغتبت وليس له نية، فهذا كفارته كفارة ميَّي إن فعله، فلو قال: هلل علي نذر إن ضربت فالانً أ
: هلل علي نذر إن سافرت يف هذا اليوم أو إن ركبت هذه السيارة، فالاًن، فعليه كفارة ميَّي إن فعله، أو



 ومل يذكر مقدار النذر، فهذا نذر مطلق، فعليه كفارة ميَّي إذا فعله.
تك الثاين: نذر جلاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد املنع منه أو احلمل عليه، كأن يقول: إن كلم

ر اللجاج والغضب، ألنه يصري بَّي اثنَّي عند الغضب فعلي كذا، فيخري بَّي فعله وكفارة ميَّي، هذا نذ
واخلصومات ورفع األصوات، فيقول أحدمها: إن كلمتك فأان يهودي، أو إن كلمتك أقتل ولدي أو 

 أخرج من مايل، أو أخرج نصف مايل.
 يكون هذا بسبب الغضب.
سلم أو ما أشبه ذلك، اًل: إن مل أقتل شاتك فأان ابن زان، أو أان لست مبأو يعقد فعالً كأن يقول مث

 يسمى هذا نذر اللجاج والغضب، ففيه الكفارة إال إن فعله.
واختلف فيما إذا قصد فعالً كبرياً كأن يقول مثاًل: إن مل أضرب ولد فالن فعلي صيام شهرين أو 

 ن عليه كفارة ميَّي إال إذا وىف بنذره.صيام سنة، ومل يقصد إال أن يلزم نفسه، والصحيح أ
اج وغضب، يعلقه بشرط يقصد املنع منه أو احلمل عليه، فاملنع منه كأن يقول مثاًل: إن هذا نذر جل

أكرمت فالاًن، أو إن أدخلته بييت، أوإن زرته يف بيته؛ فعلي أن أخرج من مايل أو أن أصوم سنة، أو 
حنث ال يقصد التصدق مباله كله، ففي هذه احلال مىت ما أن أحج ماشيًا، ويقصد بذلك منع نفسه، و 

 فعليه كفارة ميَّي.
واحلمل عليه كأن يقول: إن مل أضرب فالانً أو مل أضرب ولده، أو إن مل أذبح بعريه أو أعقر فرسه 

فعلي صيام شهر أو شهرين أو أن أخرج من مايل، أو يقول: أان لست ابن أيب أو ما أشبه ذلك، كل 
 ارة ميَّي.هذا فيه كف

هلل علي أن ألبس ثوابً من كذا أو حنو ذلك، فهذا مباح، وإن مل القسم الثالث: النذر املباح، إذا قال: 
 يفعله فعليه كفارة، وخيري بَّي فعله وبَّي الكفارة.

إذا قال مثاًل: هلل علي أال ألبس ثوابً إال ثوابً جديدًا، أو أال ألبس ثوابً أبقل من مائة أو أبقل من 
إال ما قيمته مائة أو مائتان، هلل علي أال آكل  َّي، هلل علي أال ألبس حذاء إال من خرازة فالن، أومائت

إال حلم مسك من نوع كذا وكذا، أو أال آكل إال من حلم الدجاج الذي نوعه كذا وكذا، أو هلل علي أال 
لكفارة، وإن فعله بر يف آكل إال خبزاً مرققاً وما أشبه ذلك، فهذا نذر مباح، إذا مل يفعله فعليه ا

 نذره.
روه كالطالق وحنوه، فالتكفري فيه أوىل، فإذا قال: هلل علي أال أكلم فالاًن، األوىل له الرابع: النذر املك

أن يكلمه ويكفر، وإذا قال: هلل علي أال أكرم فالاًن، فاألوىل أن يكرمه ويكفر، فإن إكرامه خري، 
كفر وال فقال: هلل علي أن أغتابه كما اغتابين، فعليه أن يوكذلك لو قيل له: إن فالانً اغتابك، 

يغتابه، وكذلك كل فعل فيه إسراف أو إفساد فلو قال: هلل علي أال ألبس ثوابً إال مبائتَّي أو 



خبمسمائة، ففي هذا شيء من اإلسراف وهو مكروه، أو أن يفعل شيئاً مكروهاً كغيبة أو منيمة فيرتك 
 أن يكفر وال يطلق. ذلك: هلل علي أن أطلق امرأيت يف هذا الشهر، فعليهذلك ويكفر عن ميينه، أو ك

اخلامس: نذر املعصية، وفعله حمرم، وعليه كفارة، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من نذر أن 
يطيع هللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه( ، وقال صلى هللا عليه وسلم: )ال نذر يف معصية 

أشرب اخلمر يف هذا الشهر أو يف هذا اليوم، أو وكفارته كفارة ميَّي( فإذا نذر وقال: هللا علي أن هللا، 
أن أزين بفالنة، أو أن ألوط بفالن، هذا حمرم، أو علي أن أشرتي يف هذا األسبوع أشرطة الغناء أو 

 أفالم الصور.
 فال جيوز له الوفاء، بل جيب عليه الكفارة.

ر به، قال صلى هللا عليه يعين: نذر فعل فيه طاعة وبر، وال شك أن الرب مأمو السادس: نذر التربر، 
وسلم: )من نذر أن يطيع هللا فليطعه( فكما أن نذر املعصية حيرم الوفاء به، فنذر الطاعة جيب الوفاء 

به، وقد مر يف كتاب التوحيد ابب: من الشرك النذر لغري هللا، وسبب ذلك أن املشركَّي والقبوريَّي 
ري، فيقول أحدهم: إن شفيت من هذا نذرون لألموات وللسادة، ويرجون ابلنذر هلم حصول خي

املرض فعلي أن أسرج قرب السيد الفالين أسبوعاً أو يومَّي، فيجعل عليه سراجاً طوال الليل، أو 
ر يقول: إن رحبت يف هذه التجارة فعلي أن أذبح شاة عند قرب السيد البدوي مثاًل، أو إن ولد يل ذك

اً تكرمياً للسيد، فهذا نذر معصية، والدليل على أنه فعلي أن أهريق على قرب السيد فالن زيتاً أو مسن
نذر معصية ما جاء يف هذا احلديث: )من نذر أن يطيع هللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي هللا فال 

هذه احلال يكفر عن يعصه( ، وهذا تعظيم هلذا القرب وهلذا امليت، والتعظيم ال يصلح إال هلل، ففي 
 هو من الشرك. نذره، وال يفعل هذا الشيء الذي

وكذلك إذا نذر االعتكاف عنده، فإذا قال: إن شفيت من هذا املرض أو شفي ابين، أو قدم غائيب 
أو رحبت جتاريت؛ فعلي أن أعتكف عند قرب فالن يومَّي أو ثالثة أو أن أصلي عند قربه صالتَّي أو 

تعظيم هلذا امليت، وامليت ال ند قربه جزءاً أو جزئَّي، فهذا يعترب شركًا؛ ألنه ثالث صلوات، أو أقرأ ع
جيوز تعظيمه التعظيم الذي ال يصلح إال هلل، واالعتكاف عبادة هلل، فإذا نذر اإلنسان أن يعتكف هلل 

 لزمه الوفاء؛ ألنه نذر طاعة، وقد ثبت يف الصحيح عن عمر رضي هللا عنه قال: )اي رسول هللا! إين
ِف بنذرك( ، فمن نذر نذر تربر كصالة وصيام نذرت أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام، فقال: أو 

 واعتكاف لقصد التقرب مطلقاً أو معلقاً بشرط فإن عليه الوفاء بذلك.
املطلق: مثاله أن يقول: هلل علي أن أصوم يف هذا الشهر ثالثة أايم، أو هلل علي أن أصوم يف هذه 

مبائة رايل أو يف هذا األسبوع ر ثالثة أايم، أو هلل علي أن أتصدق يف هذا الشهر السنة من كل شه
خبمسَّي راياًل، أو كل يوم من هذا األسبوع خبمسة رايالت، أو هلل علي أن أصلي يف هذه الليلة عشر 



 ركعات، هذا نذر عبادة مطلق، فيجب عليه أن يويف به؛ هلذا احلديث.
علين إن شفى هللا يلزمه الوفاء إال إذا وجد الشرط، كأن يقول: هلل  أما إذا كان معلقاً بشرط فال

مريضي أن أتصدق مبائة، أما إذا قال: فلله علي أن أذبح شاة عند القرب الفالين، فال جيوز الوفاء به 
 وعليه كفارة ميَّي.

اريت، أو إن علق النذر على شفاء املريض: إن شفى هللا مريضي، أو إن قدم غائيب، أو إن رحبت يف جت
كذا، أو أن أتصدق بكذا، أو أعتكف كذا، أو أقرأ كذا أو سلمت من كيد فالن، فلله علي أن أصوم  

 ما أشبه ذلك، فإن كان النذر فيه شيء من الضرر فال يويف به، بسبب ذلك الضرر.
ه، وقد جاء يف قصة أيب إسرائيل: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم رآه قائماً يف الشمس فسأل عن

م، ويصوم، فقال للناس: مروه أن يتكلم، وأن جيلس، فقالوا: إنه نذر أال يقعد وال يستظل، وال يتكل
وأن يستظل، ويتم صومه( ألن هذا تعذيب للنفس، واالستظالل فيه راحة للنفس، وكونه يقف يف 

 الشمس وال يقعد فيه تعذيب للنفس.
اشية حافية على قدميها غري منتعلة، فكوهنا وكذلك أخت عقبة نذرت أن حتج من املدينة إىل مكة م

شرة أايم على قدميها حافية فيه مشقة، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ألخيها: )إن هللا ال متشي ع
مرها أن متشي وتركب(  -يعين: أن هللا غين عن تعذيبها نفسها-يفعل بتعذيب أختك نفسها شيئاً 

 و ركبت املسافة كلها ما كان عليها إال كفارة ميَّيأي: تركب إذا تعبت، ومتشي إذا قدرت، ول
فاحلاصل أن نذر التربر كأن يقول: هلل علي أن أصلي يف هذه الليلة عشر ركعات، أو أن أصوم يف 

هذا الشهر ثالثة أايم، أو أن أعتكف يف هذا الشهر ثالثة أايم بقصد التقرب؛ فعليه الوفاء، أو يقول: 
دي، أو إن قدم أن أتصدق بكذا، أو إن رحبت جتاريت، أو إن جنح أوالإن شفى هللا مريضي فلله علي 

 غائيب فلله علي أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذا، فإن هذا نذر طاعة.

(83/16) 

 

 من نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه
وقوله: )ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه( وذلك لقصة سعد ملا قال: )أأتصدق بثلثي مايل؟ 

، فإذا نذر أن يتصدق  : الثلث والثلث كثري(قال: ال، قال: فالشطر؟ قال: ال، قال: فالثلث؟ قال
 جبميع ماله كفاه الثلث وليس عليه كفارة.

فقال  -يعين: أخرج منه-ودليل ذلك أيضاً قصة كعب ملا قال: إن من توبيت أن أخنلع من مجيع مايل 



له: )ال تفعل( فقال: إين إمسك سهمي الذي يف خيرب، فهذا يدل على أنه جيوز أن ميسك بعضه ولو 
 كله.أنه نذر أن يتصدق به  

ومن نذر أن يصوم شهراً فقال: هلل علي أن أصوم يف هذه السنة شهرًا، فكيف يصوم؟ يصوم شهراً 
هاللياً من اهلالل إىل اهلالل حىت ولو كان ذلك الشهر تسعة وعشرين يومًا، فالبد من التتابع، أما لو 

ثالثَّي يوماً ولو أن  وز له أن يفرق فيحسبقال: هلل علي أن أصوم ثالثَّي يومًا، ففي هذه احلال جي
 يصوم يوماً بعد يوم.

(83/17) 

 

 الوفاء ابلوعد
يقول: )وسن الوفاء ابلوعد( إذا وعد اإلنسان فإنه يتأكد يف حقه الوفاء بوعده، والوفاء ابلوعد من 

ذا قال: ا إصفات املؤمنَّي، وخلف الوعد من صفات املنافقَّي، وحيرم اخللف ابلوعد بال استثناء، أم
سآتيك إن شاء هللا، مث مل أيته فال أيمث أو قال: سأوفيك إن شاء هللا ومل يوفه فال أيمث، خبالف ما إذا 

 جزم فقال: ألوفينك أو آلتينك يف هذا اليوم فلم أيته فإنه أيمث، وهللا أعلم.

(83/18) 

 

 [84شرح أخصر املختصرات ]
فوس على احلرص، وهذا قد يدفع إىل ظلم اآلخرين لقد جبل ابن آدم على حب األثرة، وفطرت الن

 ق إىل أهلها.والتعدي على حقوقهم بغياً وعدوااًن، ولذا كان الناس حباجة ماسة إىل قاٍض يؤدي احلقو 
وقد اهتم العلماء ببيان ما جيب على القاضي وما حيرم، وبيان كيفية القضاء وآدابه وأحكامه، وكذلك 

 أحكامها.بينوا شروط الدعوى وآداهبا و 

(84/1) 

 



 القضاء
قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]كتاب القضاء: وهو فرض كفايٍة كاإلمامة، فينصب اإلمام بكل إقليٍم 

 قاضًيا، وخيتار أفضل من جيد علًما وورًعا، وأيمره ابلتقوى وحتري العدل، وتفيد والية حكٍم عامة
مال يتيٍم وجمنوٍن وسفيٍه وغائٍب، ووقف عمله فصل اخلصومات، وأخذ احلق ودفعه إىل ربه، والنظر يف 

 ليجري على شرطه وغري ذلك.
 وجيوز أن يوليه عموم النظر يف عموم العمل، وخاصاً يف أحدمها أو فيهما.

ا، متكلًما، جمتهًدا ولو يف وشرط كون قاٍض ابلًغا، عاقاًل، ذكًرا، حرًا، مسلًما، عداًل، مسيًعا، بصريً 
 مذهب إمامه.
نان بينهما رجالً يصلح للقضاء نفذ حكمه يف كل ما ينفذ فيه حكم من واله إمام أو وإن حكم اث

 انئبه.
وسن كونه قوايً بال عنف، ليناً بال ضعف، حليماً متأنيًا، فطناً عفيفًا، وعليه العدل بَّي املتحاكمَّي يف 

 عليه. لفظه وحلظه، وجملسه ودخول
، أو ملٍل، أو كسٍل، وحرم القضاء وهو غضبان كثريًا، أو حاقٌن، أو  يف شدة جوٍع أو عطٍش، أو همٍّ

أو نعاٍس، أو برٍد مؤمٍل، أو حٍر مزعج، وقبول رشوٍة وهديٍة من غري من كان يهاديه قبل واليته، وال 
 حكومة له.

 دته له.وال ينفذ حكمه على عدوه، وال لنفسه، وال ملن ال تقبل شها
مة لزمه إحضاره، إال غري برزٍة فتوّكل كمريٍض وحنوه، ومن استعداه على خصٍم يف البلد مبا تتبعه اهل

 وإن وجبت ميٌَّي أرسل من حيلفها.
فصل: وشرط كون مدٍع ومنكٍر جائزي التصرف، وحترير الدعوى، وعلم مدًعى به إال فيما نصححه 

 جمهواًل كوصيٍة.
آلخر، أو هبما فبأيهما ه، أو إراًث ذكر سببه، أو حملى أبحد النقدين قومه ابفإن ادعى عقًدا ذكر شروط

 شاء.
وإذا حررها، فإن أقر اخلصم حكم عليه بسؤال مدٍع، وإن أنكر وال بينة فقوله بيمينه، فإن نكل حكم 

 عليه بسؤال مدٍع يف ماٍل وما يقصد به.
 ، ال يف حق هللا كحد وعبادٍة.ويستحلف يف كل حق آدمي سوى نكاٍح ورجعٍة ونسٍب وحنوها

 نعقد ابهلل وحده أو بصفته.واليمَّي املشروعة ال ت
 وحيكم ابلبينة بعد التحليف.

 وشرط يف بينة عدالٌة ظاهًرا، ويف غري ]عقد[ نكاٍح ابطًنا أيًضا.



 ويف مزك معرفة جرٍح وتعديٍل، ومعرفة حاكم خربته الباطنة، وتقدم بينة جرح.
ا إال رجالن، ومن نة طلب التزكية مطلقًا، وال يقبل فيها ويف جرح وحنومهفمىت جهل حاكم حال بي

ادعى على غائب مسافة قصر، أو مسترت يف البلد، أو ميت، أو غري مكلف وله بينة مسعت وحكم 
هبا يف غري حق هللا تعاىل، وال تسمع على غريهم حىت حيضر أو ميتنع، ولو رفع إليه حكم ال يلزمه 

يما حكم به لينفذه، ال ه تنفيذه، ويقبل كتاب قاض إىل قاض يف كل حق آدمي، وفنقضه لينفذه لزم
 فيما ثبت عنده ليحكم به إال يف مسافة قصر[ .

(84/2) 

 

 أمهية القضاء
ذكر الفقهاء القضاء يف آخر كتاب الفقه، وذكروا الشهادة واإلقرار؛ ألهنا اليت يعتمد عليها القاضي؛ 

ال يؤمن كاح، فوألن الغالب أن اإلنسان إذا متت عليه النعمة، أبن حصل على املال، وحصل على الن
أن يتعدى على غريه، وأن يغلبه الطمع يف حق الغائب؛ ولذا تكثر اخلصومات واملرافعات، فتجد عند 
القضاة عدة قضااي؛ وذلك من آاثر االعتداء، ومن آاثر الطمع، ومن آاثر الظلم، ولو أن كالً اقتصر 

شتبه وتركه ومل يطالب يء املعلى حقه السرتاح القضاة وحنوهم، وهكذا لو أن اإلنسان تورع عن الش
 به عندما يكون احلق الذي يدعيه ليس شيئاً واضحًا؛ إذاً لقلت اخلصومات ولقلت القضااي.

وملا كانت اخلصومات واقعية، وكانت املرافعات واملنازعات منتشرة يف كل البالد غالبًا، وكان هناك 
 كموا بَّي الناس.اة ليحاعتداءات ومظامل وأخذ للحقوق بغري حق؛ احتيج إىل نصب القض

وقد كان من األنبياء قضاة، مثل: داود، قال هللا تعاىل يف سورة ص: }اَي َداُوُد ِإانن َجَعْلَناَك َخِليَفًة يف 
ْن َسِبيِل وَن عَ اأَلْرِض فَاْحُكْم َبَّْيَ النناِس اِبحلَْقِّ َوال تـَتنِبِع اهْلََوى فـَُيِضلنَك َعْن َسِبيِل اَّللِن ِإنن النِذيَن َيِضلُّ 

[ )بَّي الناس ابحلق( يعين: عندما يتخاصمون، 26اَّللِن هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد مبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْساِب{ ]ص:
 جعله هللا خليفة يف األرض وأمره أن حيكم بَّي الناس.

قضاء: ذلك الوكذلك أمر هللا نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم ابحلكم حىت بَّي اليهود، وخريه يف 
ًئا َوِإْن َحَكمْ  ُهْم فـََلْن َيُضرُّوَك َشيـْ ُهْم َوِإْن تـُْعِرْض َعنـْ نَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ َت }فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بـَيـْ

َ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطََّي{ ]املائدة: نَـُهْم اِبْلِقْسِط ِإنن اَّللن نَـهُ 42فَاْحُكْم بـَيـْ ا َأنَزَل ْم مبَِ [ مث قال: }َوَأْن اْحُكْم بـَيـْ
ُ َوال تـَتنِبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك{ ]املائدة: [ فأمره هللا أن حيكم بينهم ابلعدل أي: 49اَّللن

ابلقسط، وأمر هللا احلكام عموماً ابلعدل يف قوله تعاىل يف سورة النساء: }َوِإَذا َحَكْمُتْم َبَّْيَ النناِس َأْن 



َ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل{ ]النحل:58ْدِل{ ]النساء:اِبْلعَ حَتُْكُموا  [ أي: 90[ ويف سورة النحل: }ِإنن اَّللن
ابملساواة وإعطاء كل ذي حق حقه وأخذ املظلمة من الظامل، واالنتصار للمظلوم ونصره على من 

 ظلمه.
، قالوا: اي رسول مظلوماً ونصر الظامل بنصيحته، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )انصر أخاك ظاملاً أو 

هللا! أنصره إذا كان مظلومًا، فكيف أنصره ظاملًا؟ قال: متنعه وحتجزه عن الظلم، فذلك نصرك إايه( 
أي: أتخذ على يديه ومتنعه من أن أيخذ ما ال يستحقه، ومتنعه من االعتداء عليه، وختربه أبن ما أخذه 

يامة، قال صلى هللا عليه وسلم: )لتؤدن وم القمن حق مسلم وهو ال يستحقه فإنه يؤخذ من حسناته ي
املظامل حىت ينتصر للشاة اجلماء من الشاة القرانء( ، تؤدى املظامل حىت أن الشاة من الغنم إذا كانت 
مجاء ليس هلا قرون، ونطحتها اليت هلا قرون؛ فالبد أن هللا تعاىل أيخذ حق هذه من هذه، وإذا كان 

عليها، فبطريق األوىل اإلنسان املكلف الذي هو ابلغ وعاقل، ومع تكليف هذا بَّي البهائم مع أهنا ال 
ذلك من الناس من أيخذ حق غريه فيعتدي على ما ليس له ويظلم الناس؛ ولذلك قال هللا تعاىل: 

{ ]ال ُغوَن يف اأَلْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِّ َا السنِبيُل َعَلى النِذيَن َيْظِلُموَن النناَس َويـَبـْ [ السبيل، يعين: 42شورى:}ِإمنن
احلجة عليهم، فمنهم من يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق، والذي حيملهم على هذا البغي 

ضعف إمياهنم؛ ولو كانوا مؤمنَّي حقاً حلجزهم إمياهنم عن االعتداء على حق مسلم بغري حق، وقد 
هذا مما حيمل كثرياً من  شك أن حيملهم على البغي السرف وحب املال والطمع يف االستكثار، وال

الناس على أن يعتدي على حق أخيه فيأخذه بغري حق، فيكون بذلك ظاملاً ومسيئاً يف أخذ ما ال 
 يستحقه.

(84/3) 

 

 الورع عن حقوق الناس
ومما حيمل على البغي قلة الورع، والورع: هو التوقف عن الشيء املشتبه، وقد كان السلف رمحهم هللا 

مشتبه خيشون  ع واخلوف على ترك االعتداء وترك الشيء املشتبه، بل إذا كان هناك شيءحيملهم الور 
أن فيه حراماً أو أنه قريب من احلرام تركوه كله، وقد كتب اإلمام أمحد رمحه هللا رسالة صغرية 

ا مطبوعة، إذا قرأهتا تعرف ما كان عليه اإلمام أمحد وغريه من أهل زمانه من شدة التورع عن أخذ م
 ليس حبق له.

ال أيخذ ما ال يستحقه ظلمًا، فإنه والبد فإذا عرف اإلنسان أن هذا حق مسلم، فعليه أن يتجنبه، و 



سينتقم منه وسيؤخذ منه، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أتدرون من املفلس؟ قالوا: املفلس فينا 
عمال كثرية وأييت وقد ظلم هذا، من ال درهم له وال متاع، فقال: إن املفلس من أييت يوم القيامة أب

ا، فيؤخذ هلذا من حسناته، وهلذا من حسناته، فإذا وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذ
 فنيت حسناته أخذ من سيئات املظلومَّي فطرحت عليه، مث قذف يف النار( .

نزلوا من  البد أن يؤخذ للمظلوم من الظامل حىت ولو دخل اجلنة، وقد ورد يف احلديث: )إهنم إذا
ن بعض يف مظامل كانت بينهم، فإذا الصراط وقفوا على قنطرة بَّي اجلنة والنار، فيقتص لبعضهم م

هذبوا ونقوا أذن هلم بدخول اجلنة( أي: ال يدخلون اجلنة وبينهم أحقاد، وبينهم مظامل، وبينهم شحناء 
ا َما يف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواانً وعداوات، بل يدخلون اجلنة بعدما تصفى قلوهبم، قال تعاىل: }َونـََزْعنَ 

[ أي: ما كان بينهم يف الدنيا من األحقاد، ال يدخلون اجلنة إال وقد 47بِِلََّي{ ]احلجر:َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقا
 صفت منها قلوهبم، وسلموا من الظلم.

ويف خطبة النيب ولذلك نقول: إن على املسلم أن يتورع عن حق إخوانه، فإن االعتداء عليهم حرام، 
أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف صلى هللا عليه وسلم يف حجة الوداع قال: )إن دماءكم و 

شهركم هذا، يف بلدكم هذا( أي: حمرم بعضكم على بعض أن يعتدي أحد على أحد، ويف حديث 
يبايل يف  آخر قال: )كل املسلم على املسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه( ، ولكن هناك من ال

و ينتهبه، أو خيتلس منه، أو يستويل على االعتداء على حق أخيه، فيضربه بغري حق، أو يقتله ظلمًا، أ
شيء من حقه فيأخذه ظلماً وعدوااًن، وهذا بال شك من الظلم، وإذا كان كذلك فالبد أن يؤديه يف 

ه ظامل، وأن عنده من احلقوق الدنيا، فإن مل يؤده طوعاً أداه كرهاً وذلك إذا حكم عليه احلاكم أبن
املظلمة وإعطائها ملستحقها كرهاً ولو حببس أو جبلد حىت إلخوانه كذا وكذا، فيحكم عليه بدفع تلك 

 يؤدي احلقوق ملستحقيها؛ وهلذا نصب القضاة واحلكام وحنوهم.

(84/4) 

 

 حكم تنصيب القضاة وصفاهتم
إذا كان يقوم بفصل اخلصومات، وإن  نصب القضاة فرض كفاية، أي: يكفي يف البلد قاض واحد

امية عجز ضم إليه اثنياً ورمبا اثلثاً أو أكثر من ذلك ولو عشرة أو عشرين إذا كانت البلد مرت 
 األطراف.

وهكذا أيضاً إذا كثرت اخلصومات وكثرت املنازعات، فإن على ويل األمر أن ينصب يف كل قطر 



الفة، فنصب ملك يتوىل أمور املسلمَّي من أمور قاضيًا، وهذا فرض كفاية كاإلمامة اليت هي اخل
إقليم قاضيًا، الكفاية، واإلمام الذي هو امللك مسئول عن نصب القضاة، فعليه أن ينصب يف كل 

 أي: يف كل قطر ويف كل جهة ينصب قاضياً إذا كان كافيًا، فإن مل يكف زيد بقدر الكفاية.
القاضي يتوىل أمور الناس ويسمع أقواهلم، فالبد أن )وخيتار أفضل من جيد علماً وورعًا( : وذلك ألن 

م به، فيكون بذلك غري قائم يكون عاملًا، أما إذا كان جاهالً فإنه ال يعرف احلكم، وال يدري ما حيك
مبا أوجب هللا، والعامل هو: العامل بكتاب هللا تعاىل وبسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وابألحكام وابآلاثر 

 هللا عنهم يف أمور القضاء وما إىل ذلك.عن الصحابة رضي 
إذا مل يكن وكذلك يتصف ابلورع، فيكون اتركاً للمشتبهات، حبيث إنه يتورع عن أن يظلم أحدًا، و 

ورعاً خشي أن مييل مع هذا لصداقته، ومع هذا لقرابته، ومع هذا ملعاملته، فيظلم الناس بغري موجب، 
هذا وال مصلحة له هو إذا مل يكن ورعًا، فالبد أن يكون  ويظلم الناس للناس، يعين: يظلم هذا ألجل

 من أهل الورع حىت حيمله ورعه على أن حيكم ابلعدل.
ابلتقوى وحتري العدل( ، والتقوى كلمة جامعة يدخل فيها فعل األوامر وترك  )ويوصيه الوايل

نه وبَّي احلرام وقاية، الزواجر، فعل اخلريات وترك املنكرات، وهي مشتقة من التوقي، وهو أن جيعل بي
فيقول: عليك بتقوى هللا، أي: اخلوف منه ومن عقوبته، ويقول أيضاً كما يف احلديث: )اتق دعوة 

م( ، هكذا أوصى النيب صلى هللا عليه وسلم معاذًا، يعين: توقها فال تظلم أحداً لنفسك وال املظلو 
وقاضياً وهاداًي، أرسله أبربع وظائف، فأرسله  لغريك، قاله لـ معاذ عندما أرسله إىل اليمن داعياً وجابياً 

( ، وأرسله جابياً الزكاة للدعوة إىل هللا، فقال: )فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا
أي: جامعاً للزكوات وحنوها قال له: )إايك وكرائم أمواهلم( ، وأرسله قاضياً وسأله: )كيف تقضي؟ 

ره، وأرسله هادايً يعين: معلمًا؛ وذلك ألنه من أعلم الصحابة، شهد له النيب قال: بكتاب هللا( إىل آخ
 ل واحلرام معاذ بن جبل( ، فلذلك أوصاه ابلتقوى.صلى هللا عليه وسلم بذلك فقال: )أعلمكم ابحلال

ْم وكذلك يوصي الوايل القاضي أن يعدل بَّي اخلصوم، وال يظلم أحدًا، قال هللا تعاىل: }َوِإَذا َحَكْمتُ 
 [ .58َبَّْيَ النناِس َأْن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل{ ]النساء:

(84/5) 

 

 الوالية العامة واخلاصة للقاضي
يقول: )تفيد والية حكم العامة فصل احلكومة وأخذ احلق ودفعه إىل ربه، والنظر يف مال يتيم وجمنون 



 وسفيه وغائب، ووقف عمله ليجري على شرطه وغري ذلك( .
كون عامة وإما أن تكون خاصة، والوالية العامة كأن يقول: وليتك الوالية الفالنية ن تالوالية إما أ

والية عامة، حبيث أنه يوليه مجيع أعماهلا، والوالية اخلاصة كأن يقول: وليتك فصل اخلصومات، أو 
و يقول: وليتك أخذ احلقوق من بعضهم لبعض، أو يقول: وليتك والية األموال اليت ليس هلا مالك أ

 ا أشبه ذلك، فهذه تكون والية خاصة.م
ويف هذه األزمنة الغالب أن هناك والايت خاصة حيث إن احلكومة جتعل لكل عمل واليًا، فالقاضي 

يتوىل فصل اخلصومات، يقول: عندك اي هذا كذا، وعليك اي هذا كذا، واألمري يتوىل التنفيذ، فيقول: 
ذ وهذا بدفع، وهذا الذي يسمى منفذًا، وهناك أبخاي فالن! سلم، واي فالن خذ حقك، فيلزم هذا 

والايت أخرى، فمثاًل: األوقاف هلا والية، وهي اجلهة اليت تتوىل األوقاف، وتنفذ شروط الواقفَّي، 
وهناك والة يتولون على األموال اليت ليس هلا مالك أو أموال السفهاء ينظرون فيها وحيفظوهنا، هذا 

 إذا كان هناك عدة والايت.
 يتمكن اإلمام أن جيعل لكل جهة والياً فإنه يويل القاضي والية عامة، فيقول: عليك أيها ا ملوإذ

القاضي فصل اخلصومات وعليك بعد ذلك التنفيذ، ألزم هذا أبن يدفع ما عنده حىت أيخذ احلق 
ال صاحبه ومستحقه، ولك أن تنظر يف أموال القاصرين يف هذه البلد من جمانَّي ويتامى وسفهاء وأمو 

 غاب أهلها، فال ترتك هذه األموال فيعبث هبا السفهاء فتضيع وتفسد.
والذي يتوىل النظر فيها القاضي، وله أن يوكل، فيقول: وكلت فالانً على مال اليتيم الفالين، وأنت 
على مال السفيه، وأنت على مال الغائب احفظ مال هذا الغائب كما حتفظ مالك، واجتر فيه كما 

ن القاضي قد يقول: أان منشغل واألعمال كثرية، فكيف أتوىل هذا بنفسي؟! فيوكل أل تتجر يف مالك؛
 من يراه كفؤاً يقوم مقامه ولو مل أيمره اإلمام الذي هو اخلليفة، ألجل أال تضيع األموال.

كذلك إذا كان يف البلد أوقاف مثل عقارات أو خنيل، أو هبائم موقوفة كخيل أو حنوها، من الذي 
من يتوالها كوزارة األوقاف  -كما يف هذه اململكة-فيها؟ القاضي، لكن إذا جعل هناك  نظريتوىل ال

أو حنوها فإهنم يتولوهنا وال يلزم القاضي أن ينظر فيها؛ ألن األوقاف قد يشرط أصحاهبا شروطًا، 
ن، وبعده فالفيقولون مثالً إذا كانت األوقاف كتبًا: ال متنع ممن يستفيد، والوكيل عليها فالن، وبعده 

الصاحل من الذرية، وهكذا أيضاً إذا كان الوقف عقارًا، أو شجرًا، أو دواب، كل ذلك يف حاجة إىل 
 أن يتواله من يقيمة ومن ينظر فيه.

)وجيوز أن يوليه عموم النظر يف عموم العمل وخاصاً يف أحدمها أو خاصاً فيهما( : مثال عموم النظر 
ان: وليتك عموم النظر يف عموم عملي، أي: ما حتت والييت، نسيف عموم العمل أن يقول امللك إل

ولو اتسعت الوالية فله أن يقول: هذه اململكة الواسعة، وقد وليتك عموم النظر، فلك أن تفصل، 



ولك أن توظف، ولك أن توقف، ولك أن تنفذ، ولك أن تعمر، ولك أن تنقل، لك عموم النظر، 
ف من يراه صاحلًا، وله أن يعزل من يريد عن قضاء، أو عن يوظفهذا الذي واله عموم النظر له أن 

إمامة، أو عن خطابة، أو عن تدريس، أو عن وعظ ودعوة، أو ما أشبه ذلك من العمل يف مجيع 
اململكة، هذا عموم النظر يف عموم العمل، فيقول: وليتك عموم النظر يف منطقة األحساء، فهذا 

طقة أن يوظف وأن يعزل، وأن يغري، وأن ينقل، وأن يعمر ملنالذي واله عموم النظر له يف هذه ا
مساجد، ويعمر مدراس، فيعَّي فيها من يريد يف هذه املنطقة وحدها، وكذلك له أن يغري بعض 

األشياء اليت حتتاج إىل تغيري، فإذا كان هناك أوقاف تعطلت فله أن يبيعها وينقلها إىل جهة أخرى، 
ن يعلم، وله أن يوكل من يعلم، يعين: عموم النظر يف هذه املنطقة ه أوله أن يقضي، وله أن ينقل، ول

 يف خاص دون العمل.
وله أن يوليه عموم العمل يف خاص منهما، أبن يقول: وليتك القضاء يف مجيع اململكة، هذا خاص يف 

 لكةعمل عام، عرفنا أن العمل هو اململكة، وأن النظر هو جهة من جهاهتا، فقال: وليتك مجيع املم
يف النظر يف القضاة، أو النظر يف األئمة، أو النظر يف اخلطباء، أو النظر يف املعلمَّي، أو النظر يف 

الدعاة، يف خصوص النظر يف عموم العمل، ففي هذه احلال يتصرف فيما حدد له، هذا معىن: خاص 
ا خاص يف فهذأبحدمها، ومثال اخلاص مثاًل: إذا قال: لك النظر يف القضاة يف منطقة القصيم، 

خاص، أما عام يف عام: لك النظر يف اململكة كلها يف مجيع ما أتمر به، هذا عام يف عام، أما إذا كان 
نظراً يف عموم، فمثل ما ذكران، وهو: النظر يف اململكة يف مجيع األحوال، وأما نظر يف خاص، أي: يف 

 يف مجيع ما أتمر به. طقةمنطقة، وأما خاص يف عام، مثل أن يقول: لك النظر يف هذه املن
 فاحلاصل: أنه جيوز أن يوليه عموم النظر يف عموم العمل أو خاصاً يف أحدمها أو فيهما.

(84/6) 

 

 شروط القاضي
قال رمحه هللا: )يشرتط كون القاضي ابلغاً عاقالً ذكراً حراً مسلماً عدالً مسيعاً بصرياً متكلماً جمتهداً 

 ولو يف مذهب إمامه( .
ك ألنه مل يتكامل عقله، ومل تتكامل معرفته، ه إذا كان صغرياً دون البلوغ فإنه قد ينخدع؛ وذليعين: أن

فالبد أن يكون قد بلغ، وجيوز إذا كان قد بلغ، وذكروا أن معاذاً واله النيب صلى هللا عليه وسلم 
بة وغريهم اليمن وعمره حنو العشرين أو مثانية عشر، وكذلك كثري من الذين تولوا يف عهد الصحا



والهم عرف فيهم الكفاءة فوالهم وقاموا ابلعمل كما  تولوا القضاء وهم صغار؛ وذلك ألن الذي
 ينبغي.

الشرط الثاين: أن يكون عاقاًل، وضده اجملنون، فاقد العقل، فكيف يعرف أن يتصرف؟ وكيف يعرف 
: إن فارس ولوا ابنة ملكهم، ما حيكم به؟ الشرط الثالث: الذكورية، ملا قيل للنيب صلى هللا عليه وسلم

ولوا أمرهم امرأة( املرأة كما ورد يف احلديث انقصة عقل ودين، فال تتوىل مثل فقال: )لن يفلح قوم 
هذا، وأيضاً فإن املرأة وظيفتها االستحياء واالحتشام والتسرت، والقاضي يلزمه أن يكون ابرزاً للناس، 

أن  ججهم، فال يكون القاضي امرأة؛ ألنه يلزم من ذلكيتوافد إليه اخلصوم، فيجلسون إليه ويدلون حب
 تربز للناس وذلك ينايف أنوثتها.

الشرط الرابع: احلرية؛ ألن اململوك مستوىل عليه، مبعىن: أنه مملوك لسيده ومنافعه له، فال ميكن أن 
ضاء، وكان أهاًل؛ يتوىل، لكن لو أذن له سيده وكان كفؤاً عاملاً عاقالً ابلغاً مسلماً عداًل، وفرغه للق

 لسيده. فإنه يصلح، وتكون أجرته ومرتبه
الشرط اخلامس: اإلسالم، فال جيوز أن يوىل القضاء كافراً ولو كان عاملاً عارفاً ابألحكام؛ ألنه حيكم 

 للمسلمَّي، حىت وإن كان قد حيكم لغريهم إذا كانوا معهم، فال يكون إال من املسلمَّي.
 يصلح أن يتوىل كون عداًل، خيرج هبذا املتظاهر ابملعصية، فإنه الالشرط السادس: العدالة، أن ي

القضاء أايً كانت تلك املعصية، سواء كان يشرب اخلمر، أو يشرب الدخان، أو حيلق حليته، أو 
يسمع الغناء، أو يرتك الصالة، أو يتأخر عن صالة اجلماعة، أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضاً إذا كان 

أن يتوىل مثل هذا قضاء أيخذ الرشوة، فكل ذلك يقدح يف عدالته، فال جيوز يتعامل ابلراب، أو 
 املسلمَّي.

الشرط السابع: أن يكون مسيعًا، فاألصم ال يدري ما الناس يقولون؛ وذلك ألنه البد أن يسمع كالم 
هذا اخلصم مث كالم اخلصم الثاين، فإذا كان أصم فكيف يسمع؟ الشرط الثامن: البصر، حىت يعرف 

، وقد أيتيه إنسان على أنه فالن وليس هو، ما هذا وسيما هذا؛ ألنه إذا كان ضريراً لبس عليهسي
والصحيح: أنه جيوز أن يكون القاضي ضريرًا؛ ألن العادة أن الضرير يكون معه فطنة وفهم ومعرفة 
أبصوات الناس، فهو مييز بَّي الصادق والكاذب، وكذلك يعرف األصوات ومييز بَّي صوت فالن 

 فالن.و 
ن يكون أخرس ال ينطق، كيف يعرف الناس حكمه إذا  الشرط التاسع: أن يكون متكلمًا، فال يصح أ

كان أخرس؟ ليس كل الناس يعرف إشارات األخرس، إذا أشار بكذا وبكذا أبصابعه مل يفهمه كل 
 أحد، إذًا: البد أن يكون متكلماً.

 إمامه. الشرط العاشر واألخري: أن يكون جمتهداً ولو يف مذهب



قيد، فاالجتهاد املطلق هو الذي يقدر أن يعرف احلكم االجتهاد قسمان: اجتهاد مطلق، واجتهاد م
الذي هو الصواب بدليله، فيستطيع أن يعرف األدلة ويستخرجها من أصوهلا، وذكر املتأخرون أن 

يرجع إىل أقواهلم،  االجتهاد املطلق قد انقطع بعد انتهاء عصر األئمة األربعة، وأن من بعدهم البد أن
أن اإلنسان إذا أعطاه هللا قدرة وملكة فإن له أن جيتهد، وأيخذ القول ولكن الصحيح أنه مل ينقطع، و 

الصواب سواء كان عند هذا اإلمام أو عند هذا، وقد ذكروا أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا كان 
يدل على أن هللا أعطاه ملكة يقدر هبا على  جمتهدًا؛ ولذلك خالف األئمة األربعة يف عدة مسائل، مما

 الصواب ولو خالفه من خالفه. معرفة
وكذلك يف عهد السيوطي يف القرن التاسع وأول القرن العاشر ادعى أنه بلغ رتبة االجتهاد املطلق، 

وملا ادعى ذلك أنكر عليه أهل زمانه، وأشد من أنكر عليه السخاوي، وقالوا: كيف تدعي االجتهاد 
االختيارات، والغالب أنه مل أيخذ كل شيء جتهاد قد انقطع؟ ولكن مؤلفاته فيها شيء كثري من واال

 عن مذهب الشافعي؛ ألنه شافعي املذهب، فهذا هو االجتهاد املطلق.
وأما االجتهاد املقيد فهو: أن جيتهد يف مذهب اإلمام الذي يقلده، إذا كان يف املذهب عدة رواايت  

ع رواايت، ففي هذه ففي مذهب اإلمام أمحد روايتان وثالث رواايت وأربكمذهب اإلمام أمحد، 
احلال إذا كان جمتهداً مقيداً فمعناه أنه يعرف الراجح من هذه الرواايت، إذا نزلت به انزلة يستطيع 
أن خيرج دليلها وأن خيرج القول فيها من كتب العلماء الذي هو تبع هلم، من كتب احلنابلة إن كان 

 خيرجها.أو من كتب الشافعية إن كان شافعيًا، يستطيع أن  حنبليًا،
وأما املقلد الذي هو غري جمتهد فإذا حصلت عليه قضية ال يعرف دليلها وال يعرف احلكم، فيحتاج 

أن يسأل فيقول: اي فالن! عرضت علي قضية كذا وكذا، أخربين كيف أقضي، كلما جاءته قضية 
غريه، وأيخذ بلده، فهذا ال يسمى عاملًا؛ ألنه أيخذ العلم عن توقف فيها حىت يسأل زمالءه أو أهل 

 القضاء عن غريه.
 هذه شروط القاضي، وهي عشرة، ويف واحد منها خالف، وهو اشرتاط البصر.

(84/7) 

 

 نفوذ حكم احملكم
يقول: )إن حكم اثنان بينهما رجالً يصلح للقضاء نفذ حكمه يف كل ما ينفذ فيه حكم من واله إمام 

 انئبه( .أو 



قا على رجل وأتيا اثنان بينهما خصومة ونزاع، وطال ذلك النزاع، وكل يدعي أن الصواب معه، فاتف
إليه وقاال: نرى فيك األهلية، وقد رضينا حكمك، دعنا نعرض عليك قضيتنا، هذه دعواي كذا 

 وكذا، والثاين يقول: وأان دعواي كذا وكذا.
ما حكمتماين، أنت اي فالن عندك كذا لصاحبك فأعطه فإذا مسع دعوى كل واحد منهما قال: أنت

رضيا حبكمه واقتنعا به وقاال: قد جعلناك حكماً بيننا، قال حقه، هل ينفذ؟ ينفذ ألهنما حكماه و 
: إذا [ يعين35تعاىل: }َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَكماً ِمْن َأْهِلِه َوَحَكماً ِمْن َأْهِلَها{ ]النساء:

ًا، وخيتار هؤالء طال النزاع بَّي الزوجَّي فللقاضي أو ألهلهما أن يبعثوا حكمَّي، خيتار هؤالء حكم
حكمًا، مث يقول احلكمان: ماذا عندك ايزوج؟ ماذا عندك ايزوجة؟ فإذا مسعا منهما عند ذلك 

بدون حقك، حيكمان، فيقوالن: احلكم لك اي فالن واحلكم عليك اي فالن، مثاًل: عليك أن تقنعي 
  هذا األمر.وعلى وليك أن يدفع كذا أو ما أشبه ذلك، فاهلل تعاىل أابح أن حيكم حكمان يف

[ فأمر أن 95وكذلك قال تعاىل: }َفَجَزاءٌ ِمْثُل َما قـََتَل ِمْن النـنَعِم حَيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم{ ]املائدة:
 حيكم يف الصيد حكمان.

تارا رجالً امسه سعيد، فقاال: اي سعيد قد جعلناك حكماً بيننا؛ ألنك تصلح اثنان بينهما خصومة، فاخ
نك من أهل املعرفة، ومن أهل العلم، احكم بيننا، فينفذ حكمه يف كل شيء ينفذ فيه للقضاء، وأل

 حكم من واله اإلمام أو انئبه، يعين: يف فصل اخلصومات ويف قطع املنازعات.

(84/8) 

 

 آداب القاضي
ات القاضي اليت ينبغي أن يتحلى هبا من األخالق؟ قال: )يسن كونه قوايً بال عنف، ليناً ما هي صف

ضعيف بال ضعف، حليمًا، متأنيًا، فطنًا، عفيفًا( ، هذه مما يشرتط يف صفات القاضي؛ ألنه إذا كان 
ًا، ولكن اجلانب، ليس له هيبة، وليس له سلطة؛ طمع فيه الظامل، ولبس عليه، خبالف ما إذا كان مهيب

ال تكون هيبته قوة شديدة حبيث يهابه صاحب احلق، وال يقدر على أن ينطق حبق؛ ألن بعض القضاة 
متعجرف، وهذا  يظهر شدة ويظهر قوة ويظهر اعتزازًا، فإذا رآه املظلوم أيس من حقه وقال: هذا

من حقه، متكرب، كيف آخذ حقي منه؟ هذا شديد لقوة كالمه ولصرامته، فال يطمع يف أخذ شيء 
 فيكون بذلك ظاملًا، فالبد أن تكون قوته ليس فيها عنف وبطش.

وأن يكون ليناً ليس معه ضعف، فيكون لَّي اجلانب، سهل األخالق، مسفر الوجه، طليقه، يتواضع 



ولكن حبيث ال يطمع فيه أهل الظلم، فيغتنم دينه وخيدعه ويصرفه عن طريق  مع الصغري والكبري،
 يناً ولكن ال يكون مع اللَّي ضعف شديد.احلق، البد أن يكون ل

 وأن يكون حليمًا، فال يعجل، وإذا تكلم عليه أحد مل يغضب ومل يشتد يف كالمه، بل يغلبه احللم.
مور وعدم العجلة، حىت يعرف احلق وحيكم به بعد أن وأن يكون متأنيًا، والتأين هو الرتيث يف األ

ينتقض حكمه؛ ألنه ال يكون عارفًا، فالعارف يتأىن  يتضح دليله، خبالف الذي حيكم بسرعة فإنه قد
 يف األمور، وال يتسرع، وال حيكم إال بعد ما يتتبع القضية من هذا ومن هذا.

نه قد يعتقد الظامل حمقاً وحيكم له، وال يتفطن ويسن أن يكون فطنًا، أي: ذكيًا، وإذا كان بليداً فإ
رفون هبا القاضي، حىت أن النيب صلى هللا عليه حليلة، فإن الناس معهم حيل ومعهم أفكار قد يص

وسلم قال: )إنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم يكون أحلن من حجته من بعض فأقضي له بنحو مما 
قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها( وهذا أيضاً يدل أمسع، فمن قضيت له حبق أخيه فإمنا أقطع له 

خهم حىت يقنعوا، وحىت يرجع الظامل عن ظلمه، وحىت على أنه يستحب للقاضي نصيحة اخلصوم وتوبي
 ينصرفوا وهم راضون عن القاضي.

وأن يكون عفيفًا، والعفيف هو الورع املتعفف عما ال حيل، والعفة تكون عن احلرام وتكون عن 
ات، فإذا كان يتعامل ابملشتبهات يف بيعه أو يف شرائه أو يف تصرفه دخل عليه اخللل ودخل املشتبه
العيب، ورمي أبنه يتجرأ على حقوق الناس، وأبنه أيخذ ما ال حيل، فيكون ذلك طعناً فيه فال عليه 

 تقبل أحكامه وال نصائحه.

(84/9) 

 

 وجوب العدل بَّي املتخاصمَّي
قال: )وعليه العدل بَّي املتحاكمَّي يف لفظه وحلظه وجملسه ودخول عليه( العدل هو املساواة، 

عليه أن يعدل بينهما أي: أن يسوي بينهما يف لفظه، فال يلَّي يف  واملتحاكمان مها املتخاصمان،
واحد أو الكالم مع أحدمها واآلخر يشدد عليه، بل يكلمهما سواء، فيعدل بينهما، أما كونه يلَّي مع 

يساره فيتكلم معه سراً فإن هذا فيه حيد، فعليه أن يعدل بينهما يف كالمه، وال يكلم أحدمها سراً 
 ع، فإن هذا يكون مطعناً عليه.واآلخر ال يسم

وكذلك يف حلظه، أي: نظره، فإذا كان ينظر إىل واحد من املتخاصمَّي اهتمه اآلخر، ويقول: كونه 
مي يدل على أنه مال معه، وأنه ظلمين هبذا امليل، فيكون ذلك سبباً دائماً كان حيدق النظر إىل خص



 يف الطعن عليه، فالبد أن يلحظهما سواء.
، ورد يف الشرع أن اخلصمَّي جيلسان أمام القاضي، ولو كان أحدمها أمرياً أو ثرايً أو  وكذلك جملسه

، بل جيلسهما سواء، فإن  كبريًا، جيلسان سواء بَّي يدي القاضي وال يرفع جملس أحدمها عن اآلخر
كاان على كرسيَّي سوى بينهما، وإن كاان على األرض سوى بينهما، وال جيلس أحدمها على فراش 

 من الثاين، وال أحدمها على األرض واآلخر على الفراش، بل يسوي بينهما يف جملسه.أحسن 
وحجب اآلخر  كذلك يسوي بينهما يف الدخول عليه، فيدخالن عليه سواء؛ ألنه لو دخل واحد

اهتمه ذلك احملجوب، ويقول: دخل عليه وحده وأسر إليه وكلمه، وأان حجبين ومنعين، وما أدخلين إال 
 فالبد أن يدخال عليه سواء، وذلك من العدل.بعد مدة، 

(84/10) 

 

 مىت حيرم القضاء؟
يقول: )وحرم القضاء وهو غضبان كثريًا( يف حديث أيب بكرة ملا توىل ابنه القضاء كتب إليه: )إن 

ن غضبان  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن يقضي القاضي بَّي اثنَّي وهو غضبان( ؛ ألنه إذا كا
د ال يتصور املسألة، وقد حيمله غضبه على أن مييل مع أحدمها، فإذا غضب من أحدمها كثرياً فق

أجل القضية، وصرفهما إىل أن يذهب عنه غضبه، فيحكم بينهما يف حالة هو فيها مقتنع ابحلكم، قد 
 ذهب عنه الغضب الشديد.

ا يقول، وكذا إذا كان يف متأٍن وال متأمل ملوال حيكم وهو حمتقن البول؛ ألنه يكون متكدر البال غري 
شدة اجلوع، فإذا كان جائعاً جوعاً شديداً فإنه يف تلك احلالة ال يكون مطمئنًا، وال يكون متثبتًا؛ ألنه 

مع شدة أمل اجلوع، وكذلك العطش؛ ال يكون متأنيًا؛ يتمىن أن تنفصل القضية ليذهب ليأكل أو 
 ليشرب.

 يفكر يف القضية، فال جيلس للقضاء وهو مهموم.وغم شديد فإنه ال أو يف هم، فإذا جاءه هم 
 وكذلك إذا كان يف ملل، أي: تعب شديد حبيث إنه من آاثره ال يقبل على القضية.

 وكذلك الكسل، وهو التثاقل يف األمور وعدم النشاط فيها.
قد  قضى يف تلك احلالةوكذلك النعاس، فإذا كان يف حالة نعاس، وهو حباجة إىل أن يريح نفسه، فإذا 

 يكون القضاء غري حمكم.



وهكذا إذا كان هناك برد شديد مؤمل أو حر شديد، حبيث إنه ال يطمئن يف جملسه لشدة احلر الذي 
 يزعجه أو لشدة الربد الذي يزعجه.

(84/11) 

 

 حرمة اهلدية للقاضي
هو املال  قال: )وحرم عليه قبول رشوة( : النيب صلى هللا عليه وسلم لعن الراشي واملرتشي، والرشوة

لك  الذي يعطيه أحد اخلصمَّي حىت مييل معه، يقول أحد اخلصمَّي: إن عندي لك هدية، عندي 
كذا، ويسميها هدية وهي رشوة، ففي هذه احلالة مييل معه، أو يقصد ذلك الراشي أن مييل معه، ويف 

 احلديث: )لعن هللا الراشي واملرتشي( .
قبل واليته، وليس له قضية، فال يقبل اهلدااي من أحد خمافة وكذلك ال يقبل اهلدية إال ممن كان يهاديه 

دعوى ال يقبل هديته بل يردها عليه، وإذا قبلها فقد يتهم،  أن يكون له دعوى، فإذا خاف أن له
ويقال: حكم لفالن ألنه يهدي إليه، ومال معه ألنه أعطاه كذا، فيتهم وإن مل يكن ذلك قصدًا، 

يكون له خصومة ودعوى، فإذا كان له دعوى فال، وال يقبلها إال إذا  والذي يقبل هديته يشرتط أال 
وىل، إذا كان يهدي إليك وهتدي إليه قبل أن تتوىل، فأهدى إليك كعادته، كان ممن يهادونه قبل أن يت

 فال أبس أن تقبل تلك اهلدية؛ ألن العادة أهنم يتهادون من قبل عمالً حبديث: )هتادوا حتابوا( .
أن يتجر يف األسواق؛ ألن الناس قد يتساهلون معه ابلبيع أو ابلشراء طمعاً أن مييل ومنع القاضي 

 معهم.

(84/12) 

 

 ال يقضي القاضي على عدوه وال قريبه
قال رمحه هللا: )وال ينفذ حكمه على عدوه( ألنه يتهم، يقول: حكم علّي ألين قد عاديته، وألين قد 

 خاصمته.
ول: أحيل القضية إىل فالن من القضاة، ل حييل القضية إىل غريه، يقإذا كان له عدو فال حيكم له، ب

 أما أن حيكم على عدوه فإنه متهم.
وال حيكم لنفسه وال جلميع أوالده وآابئه وأجداده وجداته وبناته، فإذا كانت القضية لولده مع خصم 



فالن؛ ألين ال  آخر أحاهلا على غريه من القضاة وقال: انظروا يف دعوى ولدي فالن، أو والدي
 فة أن أهتم أبين تساهلت مع أيب أو مع ابين.أحكم له خما

وهكذا كل من ال تقبل شهادته له من األصول والفروع كاألب واجلد واألم واجلدة وإن عليا، وكذلك 
أيضاً االبن والبنت وابن االبن وبنت االبن وبنت البنت وابن البنت وحنوهم، فهؤالء ال تقبل شهادته 

 يضاً ال حيكم هلم خمافة أن يتهم ويقال: حكم لقريبه.كذلك ال يشهدون له، وكذلك أهلم، و 

(84/13) 

 

 إحضار اخلصم
قال: )ومن استعداه على خصم يف البلد مبا تتبعه اهلمة لزمه إحضاره إال غري برزة( يظهر أن )إال( 

أي:  رة، والصواب: برزة،زائدة، والصواب )لزمه إحضاره غري برزة فتوكل كاملريض( ، وهنا كتبها بز 
إال املرأة اليت ليست برزة، وهي اليت تستحي وال تربز للناس، فغري الربزة توكل، أما الربزة اليت معها 

 جرأة خترج وتكلم وحتتج فإنه يلزمها أن حتضر.
واالستعداء الشكاية، فإذا جاء إىل القاضي رجل وقال: إن فالانً خصمي، أريد أن حتضره، وهو 

بكذا وكذا، فإذا كانت املظلمة ماالً له قيمة وله قدر تتبعه مهة الناس البلد، وقد ظلمين  موجود يف
يلزم القاضي إحضار ذلك اخلصم، ويف هذه األزمنة يكون االستعداء للشرط، أو أمراء البلد، فهم 

من  الذين يستعديهم املظلوم، ويقول: إن فالانً ظلمين، فإذا كان كذلك فإن على القاضي أن يرسل
: اي فالن أجب القاضي فإن فالانً قد اشتكاك، احضر وإن مل حتضر فإننا سنعاقبك، حيضره فيقال له

 فيلزمه أن حيضر إذا كان املال مما تتبعه اهلمة.
توكل؛ ألهنا  -غري برزة-أما غري الربزة فال حيضرها بل توكل، يعين: املرأة اليت تستحي من الناس 

انً مريض وعليه يل حق قدره كذا وكذا مما تتبعه ض، إذا قال: إن فالتستحي أن حتضر، وكذلك املري
 اهلمة، فإنه يف هذه احلال يوكل؛ ألنه يشق عليه احلضور.

 وكذلك أيضًا: من كان بعيدًا، أي: خارج البلد فإنه يوكل؛ ألن عليه مشقة يف احلضور.
ألن احللف فال حيلف الوكيل؛  وإذا وجبت اليمَّي على غري الربزة، أو على الغائب، أو على املريض

يتعلق ابلذمة، بل يرسل القاضي من حيلفهما، فريسل إىل املرأة اليت ليست برزة: احلفي على كذا 
 وكذا، ويرسل إىل املريض: احلف على كذا وكذا، فيحكم بعد ذلك مبا يوجب ذلك.
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 الدعاوى
ون فيها الدعوى، ويشرتط يف املدعي هذا الفصل يتعلق ابلدعوى، والدعوى: هي القضية اليت تك

 واملدعى عليه أن يكوان جائزي التصرف.
 تسمع دعواه، ويتوىل أمره وليه، وجائز التصرف: هو احلر البالغ الرشيد، فإذا كان املدعي صبياً مل

 وكذلك إذا كان جمنوانً أو كان عبداً فإنه يتوىل أمرهم وليهم.
ذ حقاً يل وحنو ذلك، أو هذا اجملنون، أو هذا العبد، ففي ادعى رجل أن هذا الصيب ظلمين، وأنه أخ

ن أن تسمع هذه احلال ال تسمع دعواه عليهم، لكن الدعوى تكون على أوليائهم، أما العبد فيمك
الدعوى عليه؛ ألنه قد يظلم، وقد يعتدى، وقد يظلم هو بضرب أو بنهب، أو حنو ذلك، ولكن 

 يمَّي فالذي حيلف هو العبد.اخلصم سيده، فيحضر سيده، وإذا وجبت ال
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 حترير الدعوى
يشرتط حترير الدعوى، وحتريرها يعين: تشخيصها، أما إذا قال: يل عليه حق، أو يل عليه مظلمة، فال 

: عنده يل أرض، أو عنده يل عقار؟ فال بد أن حيرر ذلك وأ ًً ن يبينه بد أن يبَّي ذلك، فال يقول مثاًل
إين أملك األرض الفالنية، وإنه اعتدى علّي وأخذ منها نصفها، أو ربعها، وأن يذكر أوصافه، فيقول: 

وتقع يف البلدة الفالنية، أو أدعي عليه أنه أخذ من غنمي شاة، وصفتها كذا وكذا، من ضأن أو من 
لدراهم كذا، أو من الداننري كذا معز، وأنه انتهبها أو ذحبها، أو أدعي عليه أن عنده يل ديناً قدره من ا

كذا، وأنه خبسين حقي، أو أدعي عليه أنه ضرب ابين ضربة بكذا وكذا، أو قلع سناً منه، أو فقأ عيناً و 
منه، أو قطع إصبعاً من يده اليمىن أو اليسرى، أو ما أشبه ذلك، فهذه دعوى حمررة، خبالف ما إذا 

ومل حيرره، فال بد من ره، أو مظلمة ومل يسمها، أو عقار قال: يل حق ومل يبَّي، أو دين ومل يذكر مقدا
 حترير الدعوى.

ويشرتط علم مدعى به إال فيما نصححه جمهوالً كوصية، واملدعى به هو احلق، فيقول: أدعي عليه 
مائة رايل، أدعي عليه شاة أدعي عليه كذا دراهم قيمة ثوب، أدعي عليه أنه ضربين أو ضرب ابين، 

ن الشيء مما يصحح وهو جمهول، فإذا قال: إنه ملدعى به وحتديده، ويتسامح إذا كافال بد من علم ا
 أخذ مين من البقالة ماالً ال أذكر عدده، ولكن هو أخذه مين يف عدة أايم.



ويف هذه احلال يسمع منه، ويكون العدد عند اآلخذ أو عند املأخوذ منه أو يصطلحان، وكذلك إذا 
وصية، وال أدري هل هي الثلث وجحدها، أوصى أن يعطوين من املال قال: إن أيب أوصى يل بوصية 

أو الربع أو العشر أو مائة أو ألف؟ أوصى يل وصية مث جحدين الوصية، والوصية تصح ابجملهول  
 كشيء أو مال أو جزء أو سهم كما تقدم.

منه سيارة فال  يقول: )فإن ادعى عقداً ذكر شروطه( : هذا من التحرير، إذا قال مثاًل: إين اشرتيت
بيع، هل السيارة ملك لك؟ هل كانت السيارة معلومة؟ هل ابعك ما ال ميلك؟ بد من ذكر شروط ال

 هل الثمن معلوم أو جمهول؟ هل هي موجودة عنده أو ليس مبوجودة؟ ال بد من ذكر شروطه.
شروط فتقول: وكذلك لو ادعى نكاحاً قال: أدعي عليه أنه زوجين ابنته أو أخته، ال بد أن تذكر ال

وأان دفعت له املهر، وهو أوجب، وأان قبلت، وإننا أشهدان فالاًن، أو عقد لنا هي أخته، وهو وليها، 
 فالن الذي هو مأذون، ومتت الشروط، ففي هذه احلال تقبل الدعوى؛ ألهنا أصبحت حمررة.

لة الورثة، فيقال له: كذلك إذا ادعى إراثً وذكر سببه فقال: إن عندهم يل مريااًث، وأان وارث من مج
ألي سبب ترث، بنسب أو بنكاح أو بوالء، هل امليت أخوك، أو أخوك ألم، أو امليتة  اذكر السبب،

 أمك، أو زوجتك؟ اذكر السبب.
قال: )أو حملى أبحد النقدين قومه ابآلخر، أو هبما فبأيهما شاء( إذا ادعى مثالً سيفاً حملى، أو 

في هذه احلال كيف يقوم حملى بذهب، أو خنجر حملى بذهب، ف خنجراً حملى كقوله: عنده يل سيف
ذلك السيف احمللى أبحد النقدين: يقوم ابلدراهم، أو يقوم ابلداننري، إن كان حملى ابلذهب ال يقوم 
ابلذهب؛ لئال يقوم ذهب بذهب فيكون متفاواًت، بل يقوم ابلدراهم )الفضة( ، وإذا ادعى أنه حملى 

ين، أو بعته، أو حنو ذلك، فإنه يقوم ى بفضة، وادعى صاحبه أنه قد فات مبفضة، وقال: أريده حمل
 ابلنقد اآلخر، فاحمللى ابلذهب يقوم ابلفضة، واحمللى ابلفضة يقوم ابلذهب.

أو يقوم هبما، فإذا قال مثاًل: حملى بذهب وفضة ما قال: حملى أبحدمها، بل حملى هبما، أي فيه ذهب 
 أبيهما شاء. وفضة، ففي هذه احلال يقومونه

ها وصفاً دقيقاً ففي هذه احلال إما أن يقر اخلصم أو جيحد، فإذا أقر اخلصم إذا حرر الدعوى ووصف
حكم عليه احلاكم بسؤال املدعي، إذا قال: أان أدعي عليه بدين، والدين الذي يل قدره ألف رايل 

قال: صدق، عندي  قيمة مبيع، أو قيمة متلف، سأل القاضي: ماذا تقول يف دعوى خصمك؟ فإذا
 ل املدعي الثاين: احكم عليه أن يدفعه، حكم عليه بسؤال املدعي.له كذا وكذا، وقا

هذا يف حالة اإلقرار، أما إذا أنكر فقال: كذب، ليس عندي له شيء، وال أعرفه، وال اشرتيت منه، 
فون احلديث الذي يف وال اشرتى مين، وال تعاملنا، وال بيننا معرفة، وال بيننا دعوى، ماذا يفعل؟ تعر 



وية، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: )البينة على املدعي، واليمَّي على من أنكر( ، ويف األربعَّي النو 
 رواية البخاري: )أنه قضى ابليمَّي على املدعى عليه( ، املدعى عليه هو املنكر.
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 الفرق بَّي املدعي واملدعى عليه
 املدعي: هو الذي يطالب وإذا ترك مل يسكت.

وب منه، ويعرفوهنما: أبن املدعي من إذا سكت ترك، واملدعى عليه إذا واملدعى عليه هو املطل
، واملدعى عليه هو املطلوب، الذي إذا سكت مل يرتك هو سكت مل يرتك، املدعي هو الذي يطالب

 املدعى عليه، والذي إذا سكت ترك هو املدعي.
ن: البينة على اخلارج واليمَّي ويعرفوهنم أيضًا: أبن املدعي هو اخلارج، واملدعى عليه الداخل، فيقولو 

 على الداخل )البينة على املدعي، واليمَّي على من أنكر( .
ي الشهود، ولكن يقول ابن القيم رمحه هللا: إن البينة اسم لكل ما يبَّي احلق كالقرائن مث إن البينة ه

ة والشهود واالعرتافات والظواهر والشهرة وانتشار اخلرب، فهذه تسمى بينات، وليست خاص
بشاهدين، وقد تكلم على ذلك ابن القيم رمحه هللا يف كتابه املطبوع الذي مساه: الطرق احلكمية فيما 

علق ابلقضاء يقول: فإذا أنكر وليس للمدعي بينة قبل قول املنكر بيمينه، فيحلف إنه ليس عندي يت
 ذمته. له ما يدعيه، وإين ال أطالب مبال وال حبق أو مظلمة وحنو ذلك، فإذا حلف برئت

أما إذا نكل وقال: ال أحلف، أخشى من الكذب، وأخشى من عقوبة الفجور، قيل له: إما أن حتلف 
 حكمنا عليك، فيحكم عليه بسؤال املدعي، أبن يقول: احكم عليه.وإال 

واحلكم ابلبينة أو ابليمَّي يكون يف األموال وحنوها، وأما الفروج وحنوها فال حيكم فيها ابليمَّي، بل ال 
 من البينة.بد 

ومن العلماء من يقول: إذا نكل املدعى عليه حلف املدعي حلديث ورد يف ذلك وهو مذكور يف 
وغ: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم رد اليمَّي على صاحب احلق( ، أي: فإذا كان املدعي ليس البل

فاحلف أنت معه بينة، وامتنع املدعى عليه من احللف، فيقال للمدعي: حيث إن صاحبك قد امتنع 
ملدعى أن عنده لك مائة أو ألف رايل قيمة كذا وكذا حىت نلزمه، فتكون عندان قرينة، فقرينة امتناع ا

 عليه تدل على أنه ظامل، وقرينة أن هذا حلف تدل على أنه صادق.
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 مواضع االستحالف
ميَّي إما أن يقول: )ويستحلف يف كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب وحنوها( : حقوق اآلد

قد تكون ماالً مثل مثن مبيع يقول: عنده يل قيمة سيارة أو قيمة بعري وجحده، أو مثالً عنده يل وديعة 
خان فيها أو ما أشبه ذلك من حقوق اآلدميَّي، أو تدعي املرأة على زوجها أنه ما أعطاها صداقها، 

 نفق عليها مدة كذا وكذا.أو يدعي عليها أهنا ما أعطته عوض اخللع، أو تدعي عليه أنه ما أ
ن فهذه من حقوق اآلدميَّي، ومنها القذف، فإذا ادعى عليك أنك قذفته فهذا حق آدمي، فلك أ

 حتلف أنه كاذب عليك، وإذا مل حتلف حلف هو أنه صادق، وأشباه ذلك من حقوق اآلدميَّي.
، وال يلزمك اليمَّي أما النكاح فال يستحلف فيه، فإذا ادعى عليك أنك زوجته ابنتك فال يقبل حلفه

إذا أنكرت، فإن مل يكن عنده شهود على النكاح فال حيلف املدعي وال املدعى عليه، وكذلك 
جعة، إذا ادعى أنه طلق امرأته مث قال: إين راجعتها، هل نقول: احلف؟ ال نقول، ولكن نقول: الر 

 ائت بشاهدين أنك راجعتها يف العدة.
وارثه ألين ابن عمه، هل حنلفه؟ ال حنلفه؛ وذلك ألنه ال يعلم وكذلك النسب: إذا ادعى وقال: إنين 

 إال من قبله.
، وكذلك العبادات، فإذا اهتم ابلزان وثبت عليه احلد فأنكر، ومل أما حقوق هللا تعاىل فال حيلف فيها

يكن هناك بينة فال نقول: احلف أنك ما زنيت، أو ما شربت اخلمر أو حنو ذلك، وهكذا العبادات 
دعي عليه أنه ما زكى، أو أنه ما صلى صالة كذا، فال حاجة إىل التحليف؛ ألن هذا شيء خفي إذا ا

 بينه وبَّي هللا تعاىل.
وكيفية اليمَّي اليت حيلف هبا املدعى عليه هي اليمَّي املشروعة، أن حيلف ابهلل وحده، أو بصفة من 

 ابلقرآن.صفاته، كوجه هللا، أو عزة هللا، أو حيلف مثالً بكالم هللا، أو 
وحيكم ابلبينة بعد التحليف، إذا حلف املدعى عليه حكم بيمينه وقيل للمدعي: ال شيء لك أيها 

نك ما أتيت ببينة، فإذا أتى ابلبينة وقال: هؤالء شهودي ومل يكن هناك ما يقدح فيهم، املدعي؛ أل
 حكم مبوجب البينة اليت هي الشهود، وإن كان املدعي عليه قد حلف.

املدعى عليه حلف، واملدعي يقول: ما عندي شهود، ولكن أريد ميينه، فحلف املدعى  ولو قدر أن
طالبين، وال اشرتيت منه، وال عندي له أمانة وال وديعة، وال ضربته، عليه أن ما عندي له شيء، وال ي

 وال ضربت ولده.
نقضت ملا حلف وقدر بعد ذلك أنه وجد بينة عادلة، وأحضرها عند القاضي فال نقول: الدعوى قد ا



بل حنكم ابلبينة اليت وجدت بعد أن انتهت الدعوى، ونقول: تبَّي أن ميينك كاذبة، وعليك أن 
هللا عن ذلك احللف الفاجر، وهي اليمَّي الغموس، وقد حكمنا عليك ملا جاء ابلبينة الذين تستغفر 

 هم شهود عدول، فيحكم ابلبينة ولو بعد أن حيلف املدعى عليه.
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 ط البينةشرو 
ماذا يشرتط يف البينة؟ يشرتط يف الشهود أن يكونوا عدوالً يف الظاهر يعين: معروفَّي أهنم يصلون 

 ويصومون، وأهنم من أهل الصدق، ومن أهل الورع، وليسوا فسقة وال كفرة وال غري ذلك.
( : عقد النكاح يكفي فيه شاهدان عدالن عدالة ظاه )ويف غري ًَ رة، وليس عقد النكاح ابطناً أيضًا

للمأذون أن يفتش ويقول: أخربوين بباطن أمرهم، فقد يكونون غري صادقَّي وال صاحلَّي، نقول: حيكم 
إال  ابلظاهر أهنما عدالن؛ ألن يف احلديث: )ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل( ، ويف رواية: )ال نكاح

 .بويل مرشد وشاهدي عدل( ، فشهود عقد النكاح يكفي فيهم العدالة الظاهرة
وأما شهود القضااي اليت عند القاضي فال بد أن يكونوا عدوالً ظاهراً وابطنًا، وإذا جهلهم القاضي 

 طلب من يزكيهم فيقول: اي فالن! هل تعرف هذا الشاهد؟ يقول: نعم أعرفه، وأزكيه فهو عدل.
  املزكي معرفة اجلرح والتعديل، فإذا قال املدعى عليه: هؤالء مطعون فيهم.ويشرتط يف

فيقال: أحضر من يطعن فيهم، فإذا حضر الشهود وقالوا: نعم هذا نعرف أنه قد شهد زورًا، وهذا 
نعرف أنه ال يصلي مع اجلماعة، وهذا نعرف أنه قد أطلق لسانه ابلقذف والسب وحنو ذلك، فهؤالء 

 بل شهادهتم.جرحوا فال تق
ل: نعم أعرف هذا الشاهد أنه عدل وإذا قال القاضي لصاحب البينة: ائتنا مبن يعدهلم، فاملعدل يقو 

يصلي ويصوم، وال يتعامل ابلراب، وال يشهد زورًا، وال يكذب يف كالمه وما أشبه ذلك، هكذا يكون 
هما ابطناً وظاهراً حكم مبعرفته، املزكي، وال بد أن احلاكم يعرف خربته الباطنة، وإذا كان القاضي يعرف

ضي هؤالء شهودي فالن وفالن هل تعرفهم؟ يقول وال حاجة إىل طلب املزكي، إذا قال: اي قا
القاضي: نعم أعرفهم، هل تعرفهم ابطناً وظاهرًا؟ فإذا قال: نعم أعرف ابطنهم وظاهرهم، فإنه حيكم 

 هبم، وال حاجة إىل مزكَّي.
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 تقدمي بينة جرح على تعديل
يهما، وقال املدعى عليه: يقول: )وتقدم بينة جرح( : إذا قال القاضي: ال أعرفهما ائت مبن يزك

ه جاء ابثنَّي عندي فيهما جرح، يقول: ائت مبن جيرحهما، فاملدعي جاء ابثنَّي يزكون، واملدعى علي
 جيرحون، هذا يقول: إهنما فاسقان، وإهنما كاذابن، وإهنما من شهود الزور.

خر، فالقاضي يقدم وهؤالء يقولون: إهنما عدالن ظاهران، يصليان ويصومان، ويؤمنان ابهلل واليوم اآل
أبن هذا  بينة اجلرح؛ ألن الغالب أن اجلارح يعلم شيئاً خيفى على املعدل، فألجل ذلك حيكم القاضي

 غري مقبول؛ ألنه قد جرحه هؤالء، وبينوا ما فيه من اجلرح، فال يقبل دعواه.
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 تزكية الشهود
نة، والبينة هم الشهود الذين يتبَّي احلق ملا تكلموا على القضاء عرفوا أن القاضي قد حيتاج إىل بي

ة، بشهادهتم، فإذا عرف احلاكم هؤالء الشهود فال حاجة أن يطلب من يزكيهم؛ ألن معرفته يقيني
 فعندئذ تكون شهادته أو تزكيته كافية، أما إذا جهل البينة فإنه يطلب من يزكيهم.

ا جاء رجالن فكل واحد منهما يزكي االثنَّي، وال يقبل يف التزكية وال يف اجلرح وحنومها إال رجالن، وإذ
كتف بذلك، وإذا فإن قال أحدمها: أان ال أزكي إال واحدًا، وقال الثاين: أان ال أزكي إال واحدًا، مل ي

جاء شاهدان يزكيان كل واحد من االثنَّي، يقول كل واحد منهما: أان أعرف هذا وأزكيه، وأعرف هذا 
 ما مجيعاً وأزكيهما، هاهنا حصل أن كل واحد جاء اثنان ليزكياه.وأزكيه، وقال الثاين: أان أعرفه

كل واحد، ما زكاه إال واحد فال بد   أما إذا قال واحد: أان أزكي هذا، وقال الثاين: أان أزكي هذا، صار
حينئذ أن يطلب اثنَّي آخرين، أو واحداً يزكي االثنَّي، فلو جاء بثالثة وواحد قال: أان أزكي واحدًا، 

قال: أان أزكي واحدًا، واآلخر قال: أان أزكي االثنَّي قبلت التزكية؛ ألن هذا الذي زكى االثنَّي  واآلخر
واحد من االثنَّي زكى واحدًا، فحصل بذلك أن كل واحد منهما حصل بتزكيته تزكية االثنَّي، وكل 

 زكاه اثنان.
بت الطعن فال بد أن وكذلك يف اجلرح، إذا جرحهما اخلصم وقال: هؤالء مطعون فيهما، فيقال: أث

أييت مبن يطعن فيهما من املطاعن اليت ذكروها يف كتاب الشهادات وهي كثرية كما سيأيت إن شاء هللا، 



كل واحد جيرحه اثنان، فيقول مثاًل: هذا ال يصلي مع اجلماعة، أو هذا يسمع األغاين، أو فال بد أن  
 طعناً فيه، فال تقبل شهادته. هذا يشرب الدخان أو اخلمر، أو يتعاطى خمدرات فيكون ذلك
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 الدعوى على الغائب
من ادعى على غائب هل تسمع بينته؟ يقولون: تسمع إذا كان الغائب بعيداً يف مسافة قصر يعين: ال 

أدعي على زيد، وزيد أييت إال بعد يومَّي، أو بعد أربعة أايم يومَّي ذهاابً ويومَّي إاياًب، مثل إنسان قال: 
يف القصيم، ويف ذلك الوقت هذه املسافة ال تقطع إال يف أربعة أايم، أو مخسة أايم، ففي  يقيم مثالً 

هذه احلال يقول: عندي شهود يشهدون أنه هو الذي ضربين، أو هو الذي عنده أمانه وجحدها، 
 وعندي شهود.

تكتبها د يقول: إذا مل تقبل شهادهتم و فالقاضي أيخذ الشهود ويكتب شهادهتم؛ ألن صاحب احلق ق
 اآلن فسوف يذهبون؛ ألهنم ليسوا من البلد فاغتنم القاضي حضورهم ليكتب شهادهتم.

وإذا حضر اخلصم بعد ذلك سأله: هل أنت معرتف أو منكر؟ إذا كنت منكراً فهنا شاهدان ومها 
، وقيل لصاحب احلق: ائت فالن وفالن، هل تطعن فيهما؟ فإذا طعن فيهما وأتى ابجلرح قبل جرحه

 ا، فإذا أتى بغريمها ومل يكن فيهما طعن حكم له، هذا إذا كان بعيداً مسافة قصر.بغريمه
وهكذا لو ادعى على مستخف، فاملدعى عليه الذي عنده احلق هو موجود يف هذا البلد ولكن ال 

طرف البلد ومل نقدر ندري أين هو! إن كان يف بيته فإنه يغلق بيته، وقد يكون عند صاحب له يف 
، والشهود يقولون: اكتب شهادتنا وإال فسوف نسافر، فالقاضي يطلبهما ويكتب على إحضاره

 شهادهتما حىت يؤتى ابملدعى عليه.
وهكذا لو كانت الدعوى على ميت، قال: إن فالانً الذي مات هو الذي اصطدم جبداري، أو هو 

القاضي يكتب أيضاً مات، والبينة حاضرون، ف الذي عمل هذا احلادث حىت مات معه ابين، ولكنه
شهادهتم حىت أييت ويل امليت ويدافع عنه؛ وذلك حىت ال تفوت الشهادة فالشهود قد ميوتون، وقد 

 يتفرقون، وقد يسافرون، فيكتب شهادهتم.
وكذلك لو كان املدعى عليه غري مكلف، ادعى أحد على هذا اجملنون، أو على هذا الصيب أنه قتل، 

له ويل اآلن، ألن وليه غائب، فتقبل الشهادة وتكتب،  رق، أو انتهب، أو أفسد ومل يكنأو س
 ويسمع القاضي الشهادة وحيكم مبوجبها.



قال: )إال يف حقوق هللا تعاىل( : حقوق هللا مثل حد الزان واخلمر، وقطع الطريق، وترك الصالة وما 
اآلدمي بنية على املساحمة، وأما حقوق أشبه ذلك، فهذه ال تسمع وهو غائب حىت حيضر؛ ألهنا م

 فإهنا مبنية على املشاحة واملضايقة.
وال تسمع على غائب حىت حيضر أو ميتنع، كإنسان موجود يف البلد ادعيت عليه دعوى وهو حاضر، 

وعندك بينة، فال تسمع بينتك حىت حيضر أو يرسلون إليه فيمتنع ويقول: ال أحضر وال أعرتف، 
 حلق آلدمي.ضي البينة وحيكم هبا إذا كان افحينئذ يسمع القا

مث يف هذه األزمنة قد يقال: إن احلالة قد تغريت ابلنسبة ملسافة القصر، كانت مسافة القصر مثالً حنو 
مخسه ومثانَّي كيلو، ولكن يف هذه األزمنة تقطع هذه املسافة يف ساعة أو يف أقل من ساعة، ففي 

ساعة ذهاب وساعة إايب،  يب، ما بينك وبينه إال ساعتان،إمكان القاضي أن يقول: هذا الرجل قر 
اذهب إليه خبطايب هذا، واطلب منه احلضور، فإذا امتنع بعد ذلك اشهدان عليه، فأما أين أمسع دعواك 

 وهو قريب يف القصيم، ويف إمكانك أن حتضره فال.
وهو حاضر،  ففي يوم أو يف نصف يوم، فليس هناك مسافة طويلة، أحضره حىت تسمع الدعوى

 ريد أو يكافح أو جياوب.وحىت تسمع البينة ف
ًَ تغريت احلال بوجود املكاملات اهلاتفية، فإن يف اإلمكان أن القاضي يتصل به إذا  وهكذا أيضًا

حضرت البينة وحضر املدعي، فهذا املدعى عليه يرفع السماعة ويكلمه القاضي فيقول: فالن ادعى 
جرته، أو حنو ذلك، أو أنك هدمت جداره، أو قلعت ش أنك ظلمته، أو أنك جحدت أمانته،

وأحضر بينة وهم فالن وفالن، فهل تطعن فيهما أو تقر بذلك؟ فإن مل تطعن فإننا سوف حنكم 
 عليك.

فيتصل به وخيربه ابلدعوى وخيربه ابلشهود، ويطلب منه أن يطعن إن كان عنده مطعن، فإذا مل يكن 
 عنده مطعن فإنه حيكم عليه.

حىت ولو كان خارج اململكة فيمكن أن يكلمه ولو كان ل: عندي مطعن طلب منه احلضور، فإذا قا
يف الشام أو يف العراق أو يف اليمن يقول: إنه حضر فالن وادعى عليك بكذا، فهل تعرتف هبذا احلق 
أوال تعرتف؟ فإذا قال: أعرتف حكم عليه، وإذا قال: ال أعرتف، قال: قد أحضر شهوداً وهم فالن 

ال أطعن، حكم عليه، فإذا قال: إين أطعن فيهم مسع منه طعنه الن، هل تطعن فيهم؟ فإذا قال: وف
 وجرحه، فإذا قال: أمهلوا القضية حىت أحضر أمكنه أن ميهله وأن يؤخر القضية لتقارب األماكن.
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 نقض القاضي حلكم قاض آخر
 يقول: )ولو رفع إليه حكم ال يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه( .

اضي، ويف هذه األزمنة يكون التنفيذ عند احملافظ وعند األمري فهو الذي ينفذ كان التنفيذ عند الق
لذين يف حمافظته، ولكن لو رفعت إليه قضية من قاض آخر، واملدعى عليه يف قضاء القضاة ا

 حمافظته، فإنه ينفذه.
الرايض  أو عادهتم يف هذه األزمنة أن الدعوى تكون يف بلد املدعى عليه، فإذا كان املدعي من أهل
فالن وهو واملدعى عليه من أهل مكة، فإن املدعي يذهب إىل قاضي مكة ويقول له: إين أدعي على 

موجود اآلن، فيحضر ويشهد عليه الشهود، فإذا مل يطعن فيهم حكم قاضي مكة عليه ابإللزام، وإذا 
لقاضي بكذا حكم رفع احلكم إىل أمري مكة، واألمري هو الذي ينفذ، فيلزمه ويقول: حكم عليك ا

 فسلم ما حكم به عليك فيلزمه بذلك.
دعي واملدعى عليه، وحكم قاضي املدينة، وأخرج لكن لو أن الدعوى كانت يف املدينة وفيها امل

بذلك صكًا، مث إن املدعى عليه انتقل إىل مكة، فجاء املدعي ابلصك وقال: اي أمري مكة! فالن 
ن يقيم مبكة، فإن أمري مكة يلزمه وينفذ حكم القاضي حكم عليه قاضي املدينة هبذا احلكم، وهو اآل

عليك وإال عاقبناك، فالتنفيذ يكون على األمراء ويقول: أخرج ما عندك وادفع ما حكم به 
 واحملافظَّي.

وقدمياً كان التنفيذ على القاضي، فهو يلزم ويقول: إين قد حكمت على فالن بكذا؛ اي فالن! سلم 
 احلق الذي عندك.

احملكوم عليه غائبًا، فإذا حكم القاضي ابحلكم وأعطى الصك لصاحب احلق وقال: إين  مث قد يكون
جب بينتك، ولكن احملكوم عليه انتقل إىل مكة مثاًل، أو إىل األحساء، اذهب بصكي هذا حكمت مبو 

إىل قاضي األحساء وقل: إن فالانً عنده يل حق، وقد حكم به القاضي، وهذا صك احلكم وهو 
 ، فالقاضي أيمره وينفذ حكم القاضي.موجود عندكم

و خطأً وغلطًا، أو جاء املدعى عليه وبَّي أن لكن لو أن القاضي الثاين قرأ احلكم ورأى فيه خلاًل، أ
القاضي األول قد أخطأ، وقال: إنه حكم ببينة غري مقبولة، أو إن البينة هلم مصلحة، فإن القاضي 

 ه؛ وذلك ألنه رأى أنه غري صاحل وأن عليه مطعنًا.الثاين ينقض احلكم األول ويقول: ال أحكم ب
ن احملكوم عليه يطلب إمهاالً حىت يعرتض عليه، ويسمونه: ويف هذه األزمنة إذا حكم القاضي حبكم فإ

الئحة االعرتاض، فيخرج الئحة اعرتاض فيقول: أعرتض على احلكم بكذا، وأعرتض عليه بكذا 
ض عليه هبذه االعرتاضات نظر فيها القاضي مرة أخرى، وكذا، وأعرتض عليه بكذا وكذا، فإذا اعرت 

مل تكن مناسبة أجاب عنها وقال: الصواب كذا والصواب   فإن كانت مناسبة نقض حكمه األول، وإن



 كذا.
ويف هذه األزمنة أيضًا: شكلت احلكومة هيئة التمييز، وهي اليت تنظر يف احلكم بعد القضاء، فإذا مل 

قضيته إىل هذه اهليئة، وغالباً أن كل دعوى يطلب أهلها متييزها فإهنا متيز،  يقنع احملكوم عليه فريفع
يئة املرافعات، لعله أيتيهم يف كل يوم مئات القضااي وألوف القضااي، وغالباً أهنم ال وكثرت على اهل

 يقرءون تلك القضااي، وإمنا ينظرون إىل مقدمة القضية مث يكتبون موافقة.
عليهم النظر يف دعوى املدعي، ويف اعرتاضات هذا املعرتض، وال يكتفون  واألوىل يف كل قضية أن

ابة األوىل، هذا هو الواجب؛ ألهنم حيكمون، وألهنم يعتربون قد حكموا، فإذا مل بقراءة الدعوى واإلج
يقرءوا القضية ومل يقرءوا االعرتاضات فليس هلم أن حيكموا، وال أن يوافقوا، وهلم أن يردوها ويقولون: 

 ن منشغلون، أو مل نتفرغ لقراءهتا، أو يشكل هلا جلنة، أو ما أشبه ذلك.حن
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 كتاب القاضي إىل قاض آخر
ذكر الفقهاء كتاب القاضي إىل القاضي، هل يقبل أم ال؟ إذا كتب القاضي الذي يف جنران إىل 

وهو  تبت دعواه،القاضي الذي يف عرعر، وبينهما مسافة طويلة: إنين قد حضر عندي فالن، وقد ك
يدعي على فالن كذا وكذا، وحيث إنه مقيم عندكم فإن عليك أن حتضره، وأن تستفسره، وتسأله، 

 فيقبله قاضي عرعر إذا كان يف حق آدمي وينفذه، أو قاض يف خارج اململكة.
وهكذا أيضاً إذا كتب القاضي إىل قاض آخر دعوًى حكم هبا: إنين حكمت على فالن املوجود 

نفذوا احلكم، فينفذ يف حقوق اآلدميَّي وال ينفذ يف حقوق هللا تعاىل اليت منها ذا وكذا، فعندكم بك
 الرجم واجللد وحنوها.

وكانوا يشرتطون يف كتاب القاضي أن ُيشهد عليه شاهدين، فيقرأه على شاهدين فيشهدان فيقول: إن 
وقوال: إان نشهد أن قرآه عليه هذا كتايب الذي وجهته إىل فالن، خذا هذا الكتاب واذهبا به إليه وا

هذا كتاب قاضي جنران، كتبه وحنن حاضران وأشهدان عليه، فشهدان مبا فيه، فلك أن تنقضه ولك أن 
 تنفذه.

وال يقبلونه إذا كان كتاابً عاداًي، ولكن يف هذه األزمنة أصبحت الكتب مظرفة، وأصبحت حمفوظة 
ويسلمها لناقل الربيد، وانقل الربيد ا يف ظرف، ومسجلة، وإذا كتبها القاضي فإنه يسجلها وجيعله

حيفظها حىت يسلمها للقاضي الثاين، وإذا سلمها فالقاضي الثاين يفتح الظرف، وجيد فيه ختم ذلك 



القاضي وختم حمكمته، ففي هذه احلال جيزم أبنه كتاب فالن، وال حاجة إىل أن يقرأه األول على 
 ين أبنه كتابه.لثقة الثا شاهدين، والشاهدان يقرآنه على الثاين؛

وكذلك أيضاً وجد يف هذه األزمنة املكاملات، فإن القاضي قد يكلم القاضي ولو كان بعيدًا، فريفع 
السماعة ويقول: إنه ثبت عندي أن لفالن كذا وكذا، والشهود كذا، وفالن يقيم عندك، فعليك أن 

 تنفذه أو عليك أن حتضره.
اإلمكان إرسال ذلك الصك بواسطة هذا الفاكس  س، وصار يفوأيضاً جاء هذا الذي يسمى ابلفاك

يف حلظات فيصل إىل القاضي الثاين ويقرأه كما هو، فينظر فيه، فإن شاء حكم، وإن شاء رده أو 
نقضه، فهذا حيث وجدت هذه األجهزة وحنوها، أما إذا كان يف بلدة ليس فيها اهلاتف، أو ليس فيها 

هذه احلال نرى أنه يعمل بكتاب القاضي إىل القاضي  نتظم، ففيالفاكس، أو ليس فيها الربيد امل
 ابلشروط اليت ذكرها الفقهاء.

يقبل كتاب القاضي إىل القاضي فيما حكم به األول لينفذه الثاين، فيقول: حكمت على فالن بكذا، 
ا ذه، أما إذوفالن موجود عندكم، فخذوا احلق منه، والقاضي الثاين ينفذه، وكذلك احملافظ واألمري ينف

قال: ثبت عندي ببينة كذا وكذا، فهذه البينة ثبتت عندي، واألمر إليك فاحكم هبذا الذي ثبت 
عندي، فهل حيكم به؟ يقولون: ال حيكم الثاين مبا ثبت عند األول إال إذا كان بينهما مسافة قصر، 

جدت كاملات وو وقد عرفنا أن مسافة القصر ختتلف ابختالف األزمنة، وأنه أيضاً قد وجدت امل
 املكاتبات وما أشبهها.

(84/24) 

 

 األسئلة

(84/25) 

 

 التوكل على هللا يف الزواج
 
 

 السؤال



حبذا لو ألقيت كلمة عن فضل الزواج خاصة يف زماننا هذا الذي كثر فيه املغرايت، وكيف جنمع بَّي 
لناكح يريد العفاف( ا -روذك-قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )ثالثة حق على هللا أن يعينهم 

وبَّي حديث: )اعقلها وتوكل( ، حيث إن الكثري يريد الزواج، ولكن راتبه قليل، وبعض الشباب يثبط 
 عن الزواج حبجة قلة الراتب وهللا حيفظكم؟

 
 اجلواب

ْم احلديث وعد من النيب صلى هللا عليه وسلم، كذلك وعد هللا تعاىل فقال: }َوَأنِكُحوا اأَلاَيَمى ِمْنكُ 
ُ ِمْن َفْضِلِه{ ]النور:وَ  [ ، هكذا: )ِإْن 32الصناحلََِِّي ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقَراَء يـُْغِنِهْم اَّللن

َيُكونُوا فـَُقَراَء( فوعدهم هللا ابلغىن، فنقول: إذا كان عندك مقدرة على الزواج ولو أن تقرتض، أو أن 
 سيوفقك ويعينك. هللاتطلب من يساعدك؛ فثق أبن 

(84/26) 

 

 اخلروج على املرأة إن كانت ويل أمر املسلمَّي
 
 

 السؤال
 إذا كان ويل األمر امرأة فهل جيوز اخلروج عليها؟

 
 اجلواب

؛ ألن املرأة وظيفتها التسرت، فإذا قدر أن هناك دولة إذا تولت املرأة والية عامة فاألصل أهنا ال توىل
حنوها فنقول: ال جيوز السمع والطاعة هلا، بل حيرصون على أن يفصلوها  يولون املرأة والية عامة أو

 ويولوا رجاًل.

(84/27) 

 



 اهلدية للقاضي بعد انتهاء احلكم
 
 

 السؤال
 هل جتوز اهلدية للقاضي بعد انتهاء احلكم بَّي اخلصمَّي؟

 
 اجلواب

أهدى إليه يهدي إليه من  نرى أنه ال جيوز أن يقبل ذلك، ولو بعد انتهاء الدعوى إذا مل يكن الذي
 قبل، أما إذا كانوا يتهادون من قبل فال أبس.

(84/28) 

 

 اشرتاط االجتهاد يف القاضي يف هذه األزمنة
 
 

 السؤال
 كثري من البالد ال يوجد فيها جمتهدون، فهل يبقى هذا الشرط يف القضاء أم ال؟

 
 اجلواب

وال يوجد فيها شهود، أو ال يوجد فيها من يزكي،  البالد املهملة اليت ال يوجد فيها من حيكم ابلعدل،
 أو ال يوجد فيها من حيكم ابلعدل؛ فإهنم يصطلحون فيما بينهم.

(84/29) 

 

 حكم الكلب املعلم إذا أرسل إىل فريسة فصاد غريها
 
 



 السؤال
 لو أرسل صياد كلبه املعلم على فريسة فصاد غريها فما احلكم؟

 
 اجلواب

 إرساله، لو أرسله على واحدة مث صاد اثنتَّي وكان قد مسى حل أكله.جيوز ذلك إذا مسى عند 

(84/30) 

 

 [85شرح أخصر املختصرات ]
من األمور املهمة يف الفقه القسمة بَّي الشركاء، واألشياء املشرتكة بَّي الشركاء ختتلف، فمنها ما 

 تضره القسمة ومنها ما ال تضره القسمة، ولكل منهما أحكام وضوابط.

(85/1) 

 

 القسمة
قال رمحه هللا تعاىل: ]فصل: والقسمة نوعان: قسمة تراض وهي فيما ال ينقسم إال بضرر أو رد 

عوض كحمام ودور صغار، وشرط هلا رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، ومن دعا شريكه فيها ويف 
 ن أو أجرة.شركه حنو عبد وسيف وفرس إىل بيع أو إجارة أجرب، فإن أَب بيع أو أجر عليهما وقسم مث

الثاين: قسمة إجبار وهي ما ال ضرر فيها وال رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، 
فيجرب شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز، وشرط  

تعدل االثنان، و كون قاسم مسلماً عدالً عارفاً ابلقسمة ما مل يرضوا بغريه، ويكفي واحد ومع تقومي 
السهام ابألجزاء إن تساوت وإال ابلقيمة أو الرد إن اقتضت، مث يقرع، وتلزم القسمة هبا، وإن خري 

 أحدمها اآلخر صحت ولزمت برضامها وتفرقهما[ .
القسمة: هي إفراز نصيب الشريك عن نصيب شريكه، فالقاضي قد حيكم بقسمة املال املشرتك بَّي 

ا خصومات ومنازعات كما قال هللا تعاىل: }َوِإنن َكِثرياً ِمْن يكون بينهماثنَّي؛ ألن الشريكَّي قد 
[ ، وقوله تعاىل: }رَُجالً ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن{ 24اخْلَُلطَاِء َليَـْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض{ ]ص:



القاضي افعون إىل [ أي: يكثر بينهم املشاكسة واجملادلة وحنو ذلك، فيطلبون القسمة فيرت 29]الزمر:
 ليحكم بينهم فعند ذلك يقول: اقتسموا.

(85/2) 

 

 أنواع القسمة
القسمة نوعان: قسمة الرتاضي وقسمة اإلجبار، فقسمة الرتاضي تكون يف الشيء الذي ال ينقسم إال 

بضرر أو برد عوض كحمام ودور صغار، فهذه تقسم قسمة الرتاضي، فإذا كان بينهما دار صغرية 
أن نقتسمها،  الً مثانية أمتار طوالً وسبعة أمتار عرضًا، وهي مشرتكة بَّي اثنَّي، وقاال: نريدمساحتها مث

فيقول القاضي: إذا اقتسمتم يكون لك اي هذا أربعة يف سبعة ماذا تنتفع هبا؟ تكون ضيقة وال تنتفع 
ا أردت أن هبا، وإذا قال: أان راض اقسموا يل، هل ترضى أنت أيها اآلخر أن يكون هذا قسمك؟ إذ

أن تؤجر هل أحد تبيع، هل أحد يشرتي منك هذه الدار اليت عرضها ثالثة أذرع؟ إذا أردت 
يستأجرها وهي هبذه املسافة؟ فقسمها يفسدها ويتضرر أهلها، لكن لو رضي كل من الطرفَّي، فإن 

لك اي هذا  القاضي يقسمه، فيأيت بواحد يقسم بينهما فيبين حاجزاً بينهما فيقول: لك اي هذا كذا، و 
 كذا، هل رضيتما؟ قاال: رضينا.

فيه حتت األرض قدميًا، كانوا يف البالد الباردة كالشام ومصر  وقوله: )احلمام( هو املكان الذي يغتسل
والعراق وبعض البالد حيفرون محاماً حنو مخسة أمتار يف األرض، وجيعلون دورين، الدور األسفل يكون 

االستحمام يعين: االغتسال والنظافة، وقد يكون احلمام صغرياً عرضه  فيه املاء، وينزل فيه الذي يريد
أذرع وطوله مخسة أذرع، وإذا قسم فإنه خيتل، وال ينتفع بنصفه، فال يقسم إال إذا تراضوا،  مثالً أربعة

وقد يكون هذا احلمام، أو هذه الدور، أو هذا الدكان بَّي ثالثة أو أربعة، فالدكان الذي عرضه 
ا، فيشرتط وله أربعة أمتار، وهو مشرتك بَّي اثنَّي يطلبان القسمة، فال يقسمه إال إذا تراضيمرتان، وط

رضا كل الشركاء، فإنه كبيع ومعناه: أن لكل منهما اخليار كأنه يقول: بعتك نصييب يف هذا القسم، 
ن حكمها  والثاين يقول: بعتك نصييب يف هذا القسم، فإذا رجع أحدمها يف جملس اخليار فله ذلك؛ أل

 كالبيع.

(85/3) 

 



 دعوة الشريك للبيع أو اإلجارة
يقول: )ومن دعا شريكه فيها، أو يف شركة حنو عبد وسيف وفرس إىل بيع أو إجارة أجرب( : إذا قال: 

أان شريك لك يف هذا الدكان الذي عرضه مرتان، ولكن أان أريد البيع، إما أن تبيعين أو أبيعك وإال 
 هذا العبد، أو يف هذه فإنه جيرب، إذا قال: أان شريك يف هذا الدكان، أان شريك يفبعنا نصيبنا مجيعًا، 

الفرس، أو يف هذا السيف، فالعبد ال ميكن قسمه، والسيف ال ميكن قسمه، والفرس ال ميكن 
قسمها، وإمنا هذه األشياء تباع، فإذا طلب أحدمها البيع فإن له ذلك، والقاضي أو األمري جيرب من 

 أنتفع، أو إهنا معطلة، أو إهنا ألن اآلخر متضرر ابلشركة حيث يقول: إنه ينتفع هبا وأان الامتنع؛ 
 مؤجرة أبجرة زهيدة أو حنو ذلك، فأان أريد بيع نصييب، أو أريد أتجري نصييب أبجرة أكثر من ذلك.

ييب يف هذا العبد، فاحلاكم جيرب بقية الشركاء على بيع أو إجارة، وإذا أَب أحدمها وقال: أان ال أبيع نص
أجربه احلاكم أو القاضي أن يبيعه أو يؤجره، ويقسم الثمن أو  وال يف هذا اجلمل، وال يف هذا الدكان،

يقسم األجرة بينهما، يقول له: إما أن تبيع نصيبك مع نصيب صاحبك، أو تشرتي نصيب صاحبك 
صف شريكك إذا كان مرتاً فلن فإذا مل توافق فإننا سنبيعه، فإذا قال: بع نصف شريكي، قد يقول: ن

كان نصيبه نصف هذا السيف، فمن الذي يشرتي نصف السيف؟ ماذا   جند أحداً يشرتيه، وكذلك إذا
يريد بنصف السيف أو نصف الفرس؟ فيجربه على أن يبيع أو جيربه على أن يؤجر، أو يبيعه احلاكم 

ينهما، هذا ما يتعلق بقسمة ويقسم الثمن عليهما، ويلزمهما بذلك، أو يؤجره ويقسم األجرة ب
 الرتاضي.

اإلجبار: وهي ما ال ضرر فيه وال رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور  النوع الثاين: قسمة 
كبار، فيجرب على القسمة، فإذا قال: اشرتيت وفالن كيساً من الرب، واآلن أريد نصييب، واألول 

من امتنع فيقسم الكيس ابلصاع أو ابلكيلو يقول: أان ال أقسمه، ولكين سوف أبيعه، فإنه جيرب 
نهما نصيبه ليتصرف فيه، وكذلك لو كان كيس متر مثاًل، أو شيئاً يوزن كحديد، أو ويعطى كل واحد م

 قطن، أو صوف، ففي هذه األحوال كلها جيرب من امتنع؛ ألنه ليس ببيع وإمنا يسمى إفرازاً.
مائة مرت يف مائة وطلب أحدمها القسمة فيجرب من وهكذا لو كان بينهما أرض واسعة مساحتها مثالً 

 ا، ولو كانوا ثالثة وقال أحدهم: إان إذا قسمناها نقصت قيمتها، فامتنع منه
 

 اجلواب
أصحابك طلبوا قسمتهم، يريدون أن يعمروا، وأنت إذا أخذت نصيبك، فإن شئت فبع، وإن شئت 

ويعطي كل واحد نصيبه، هذا إذا كان فأجر، وإن شئت فاعمر، فيجربه احلاكم، ويقسمها بينهم، 
 وض.ليس فيها ضرر وال رد ع



فإن كان فيها رد عوض فال بد من الرتاضي كما تقدم يف قسمة الرتاضي، وصورة ذلك: إذا كان بيت 
وهو بَّي اثنَّي، ولكن خيتلف  -أي: أنه حنو أربعمائة مرت-طوله عشرون مرتاً وعرضه عشرون مرتاً 

، وقريب الشمايل، فالقسم الشمايل على طريق واسع، وعلى مكان معروفالقسم اجلنويب عن القسم 
من املرافق ومن اخلدمات، وأما القسم اجلنويب فليس على مرفق، وليس حوله وال أمامه إال طريق 
ضيق، ففي هذه احلال إذا قسمناه نصفَّي فكل واحد منهما يقول: أان أريد القسم الشمايل، ففي 

د عوض، له القسم الشمايل يدفع لآلخر عشرة آالف رايل، هذا فيه ر  هذه احلال نقول: من كان
فهل هذه قسمة إجبار أو قسمة تراض؟ قسمة تراض؛ ألن فيها رد عوض، فليس كل منهم يرضى 

 هبذه القسمة فيقول: قنعت.
أما إذا كانت األرض يف صحراء، وليس حوهلا بناء، وهي أرض واسعة قدرها مائتا مرت يف مائتَّي، 

ي هذه احلال إذا طلبوا القسمة عندها مرافق وخدمات وهذه كذلك، وهي بَّي أربعة مثاًل، فف وهذه
جاز ذلك، وأجربوا على ذلك، وليس فيها رد عوض، فإذا قسمناها على أربعة فكل واحد له مائة يف 

 مائة، فهذه قسمة إجبار ال ضرر فيها وال رد عوض.
د والقطن، ويكون من جنس واحد ليس بينه تفاوت والشيء الذي يكال كاألكياس أو يوزن كاحلدي

ر كله، وهذا رز كله، والدور الكبار، واألراضي الواسعة، فالقسمة فيها قسمة إجبار، جيرب يعين: هذا ب
الشريك أو جيرب وليه إذا كانت الشراكة لويل يتيم، أو لويل جمنون، على القسمة ويقسم احلاكم على 

اكم وطلب الشركاء احلاضرون أو طلب أولياؤهم القسمة، يقسم احلغائب، فإذا كان أحدهم غائباً 
 عليهم.

وهذه القسمة تسمى إفرازاً وليست كاألوىل، فاألوىل بيع وهذه إفراز، وليس فيها خيار، ولكن إذا 
 اتفقت الرغبات فإهنم يقرعون بينهم، وكل أيخذ ما يصيبه ابلقرعة.

(85/4) 

 

 شروط القاسم
قسم يشرتط فيه شروط: أن يكون مسلمًا: فال يتوىل القسم من كان كافرًا، القاسم الذي يتوىل ال

 وأهل الشراكة مسلمون.
 وأن يكون عداًل: فال يكون فاسقًا؛ ألنه قد يظلم أحدمها، ويعطيه أكثر أو يعطيه أقل.

طنة، ما مل يرتاضوا وأن يكون عارفاً ابلقسمة، أي: قد جرب وعرف أنه من أهل املعرفة وأهل الف



غريه، فلو قالوا: نرضى بك اي فالن! قسمت بينهم وإن كنت لست من أهل التجربة، ولكن قد ب
 رضوا بك فقسمت بينهم وتراضوا، فتنفذ القسمة.

وهل يشرتط العدد؟ يكفي قاسم واحد، لكن إذا كان هناك تقدير فال بد من اثنَّي أي: إذا كان هناك 
، وقلنا: ال بد أن نزيد صاحب هذا القسم الشرقي نا الدار وكانت ختتلفرد عوض، فمثاًل: إذا قسم

عن هذا الغريب؛ ألن الغريب أرغب، فنأيت ابثنَّي، ويقال: قدرا: فيقوالن: نقدر هذا القسم الغريب 
بثالمثائة ألف، ونقدر الشرقي مبائتَّي، فيكون هذا ثالثة أمخاس، واآلخر مخسان، فالذي أيخذ الغريب 

سمائة مثاًل، أو مخسَّي ألفاً أو حنو ذلك يعين: نصف اخلمس ع نصف اخلمس لآلخر مخيلتزم بدف
حىت تتساوى، والتقدير ال بد فيه من اثنَّي ألنه فرق بَّي تقدير هذا وهذا، فيقوالن: هذا مخسان 

 وهذا ثالثة، الفرق بينهما كذا، فالذي أيخذ الثالثة أمخاس يدفع نصف اخلمس.

(85/5) 

 

 قسمة التعديل
ابألجزاء إن تساوت( : تعدل ابألجزاء أي: ابألمتار، فإذا كانت األرض يقول: )وتعدل السهام 

واسعة، حبيث قسناها وإذا هي أربعمائة مرت، أو أربعة آالف مرت، أو أربعون ألف مرت، فهذه تقسم 
رت، وأنت اي هذا مائة، وأنت اي هذا مائة، وأنت اي هذا مائة، أو ابألجزاء، فيقال: لك اي هذا مائة م

ا مائتان، ولك اي هذا مائتان؛ ألهنا مستوية، وال فرق بَّي أجزائها، والربوة يف هذه مثل لك اي هذ
 الربوة يف هذه.

ا مل فتقدر السهام ابألجزاء، واألجزاء هي السهام يعين: هذا مائتان وهذا مائتان إذا تساوت، فأما إذ
وكان بينهما تفاوت فنقدره  تتساو فإهنا تقدر ابلقيمة، فإذا قسمنا البيت نصفَّي شرقياً وغربيًا،

ابلقيمة: كم يساوي الشرقي؟ فإذا قالوا: الشرقي يساوي أربعمائة ألف قلنا: وكم يساوي الغريب؟ 
ل منهما ما يناسبه، يقولون: يساوي ستمائة ألف فهذا يسمى التقدير ابلقيمة، فتقدر القيمة، وأيخذ ك

ستمائة وهذا مبائتَّي فالذي له الثلث أيخذ الذي قد يكون ألحدمها مثالً الثلثان، فإذا قدران أن هذا ب
بستمائة، ويرد على اآلخر؛ ألن اجملموع مثالً مثامنائة، فإذا قدران هذا أبربعمائة وهذا بستمائة، فريد 

 لزائد على صاحب الثلث.أيضاً الزائد، صاحب الثلثَّي أيخذ نصيبه، ويرد ا
من أصابته قرعة كذا فإنه يرضى مبا أصاب، وكذلك إذا قدرت ابلرد، فإذا وزعوها أقرع بينهم، ف

وتلزم القسمة ابلقرعة، أما إذا مل يقرتعوا وتراضوا فيما بينهم وقالوا: حنن نقسم األرض، حنن إخوان 



ا صاحبه فال حيتاج إىل قرعة، وحينئذ واألرض بيننا، فنقسمها ولك اخليار اي أخي، فإذا خري أحدمه
 لبا بعد ذلك أن يعيدا القسمة مل يلزم.إذا رضيا وتفرقا فإهنا تلزم، ولو ط

(85/6) 

 

 [86شرح أخصر املختصرات ]
مما ينبغي معرفته من الفقه ابب الشهادات؛ فإن الشهادات مهمة إلثبات احلقوق وإقامة العدل، 

 وللشهود شروط وصفات جيب حتققها حىت تقبل شهادهتم وترتتب عليها آاثرها.

(86/1) 

 

 الشهادات
ه هللا: ]كتاب الشهادات: حتملها يف حق هللا فرض كفاية، وأداؤها فرض عَّي مع قال املصنف رمح

القدرة بال ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها ال أجرة مركوب ملتأذ مبشي، وأن يشهد إال مبا يعلمه 
به العلم فيما يتعذر علمه غالباً بغريها كنسب وموت ونكاح  برؤية أو مساع أو استفاضة عن عدد يقع

 ق ووقف ومصرفه، واعترب ذكر شروط مشهود به، وجيب إشهاد يف نكاح ويسن يف غريه.وطال
وشرط يف شاهد: إسالم وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرس خبطه، وممن يفيق حال إفاقته، 

 الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب احملارم أبال وعدالة ويعترب هلا شيئان: األول: الصالح يف
يت كبرية، وال يدمن على صغرية، الثاين: استعمال املروءة بفعل ما يزينه وجيمله وترك ما يدنسه أي

 ويشينه.
وال تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، وال أحد الزوجَّي لآلخر، وال من جير هبا إىل نفسه نفعاً 

د أو غمه فرحه فهو عنها ضررًا، وال عدو على عدوه يف غري نكاح، ومن سره مساءة أح أو يدفع هبا
 عدوه، ومن ال تقبل له تقبل عليه[ .

 قوله: )كتاب الشهادات( .
 يعين: الشهود، ويعم ذلك حتمل الشهادة ويعم أداءها.

 قال: )حتملها يف حق هللا فرض كفاية، وأداؤها فرض عَّي مع القدرة بال ضرر( .
ن عنده يل كذا وكذا هل التحمل: أن يدعوك فيقول: اذهب اشهد معي على فالن أنه اعرتف أب



تذهب معه؟ هذا فرض كفاية وال يلزمك، ولك أن تقول: الشهود كثري، لك أن تشهد غريي، اذهب 
 إىل فالن واذهب إىل فالن، فهم أقدر مين، وهم أفرغ مين أو حنو ذلك، هذا هو التحمل.

حىت حتمل الشهادة،  لزم من تعَّي عليه، فإذا مل جيدك إال أنت فإن عليك أن تذهب معهفإذا مل جيد أ
سواء كانت شهادة على بيع، أو على نكاح، أو على إثبات دين، أو على إقرار مدين، أو على إقرار 

 حلق يف ذمة، أو أي شيء مما حيتاج إىل اإلشهاد.
رر، فإذا حتملت الشهادة، وشهدت على فالن أما أداء الشهادة فإنه فرض عَّي مع القدرة بال ض

ن عندمها دينًا، أو عندمها حقًا، أو أهنما ابعا، أو وقفا، أو تنازال بكذا، مث احتيج وفالن أهنما اعرتفا أب
إىل إثبات شهادتك عند القاضي ودعوك فهل متتنع؟ ال متتنع عن أداء الشهادة، وذلك فرض عَّي، 

دعوا للتحمل فإن  [ قال العلماء: إذا282لشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا{ ]البقرة:قال هللا تعاىل: }َوال أيََْب ا
هلم أن ميتنعوا؛ ألن يف اإلمكان أن جيد غريهم، وأما إذا دعوا لألداء عند احلاكم فال ميتنعون، بل وال 

 [ .283ِإننُه آمِثٌ قـَْلُبُه{ ]البقرة:حيل هلم الكتمان قال هللا تعاىل: }َوال َتْكُتُموا الشنَهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَ 
يعلم أنه يضيع حقاً فإنه آمث قلبه، ولكن مع ذلك إذا قال: أان علي ضرر  فإذا كتم الشهادة وهو

اآلن، أمهلوين فإين اآلن منشغل، أو أان انعس اتركوين أانم، أو جائع اتركوين أطعم، أو مرهق اتركوين 
 يلزمونه؛ ألنه يف هذه احلال عاجز وعليه ضرر، قال هللا تعاىل: أسرتيح، أو حنو ذلك فهل يلزمونه؟ ال
[ أي: ال تضروه، ال تضروا الكاتب وتتعبوه، وال تضروا 282}َوال ُيَضارن َكاِتٌب َوال َشِهيٌد{ ]البقرة:

الشهيد وتتعبوه وترهقوه، بل ارفقوا به فإنه حمسن، سيما إذا كانت الشهادة على شيء ميكن تداركه، 
 أن يؤجل يوماً أو أايمًا، فال يلزم أن يؤدى يف حينه.وميكن 

(86/2) 

 

 حكم أخذ األجرة على الشهادة
 يقول: )وحرم أخذ أجرة وجعل عليها( .

{ ]الطالق: [ 2وذلك ألهنا تكون حينئذ شهادة لغري هللا، وهللا تعاىل يقول: }َوَأِقيُموا الشنَهاَدَة َّلِلِن
لذي يقول: أان ما أشهد لك إال إذا يعين: اجعلوا شهادتكم هلل، وال أتخذ على شهادتك أجرًا، فا

طيتين أجرة مائة أو ألفًا، فإذا طلب أجرة فال يعطى؛ ألن هذا طعن فيه فال يكون مقبول الشهادة، أع
وال جيوز للمشهود له أن يعطيه ويقول: اشهد يل وأعطيك على الشهادة مائة أو ألف رايل، وهذا هو 

 اجلعل.



رف البلد وقال: اي سيارة أجرة، اتصل بك وأنت مثالً يف طأما إذا قال: أان سوف أستأجر للحضور 
فالن احضر أان اآلن عند القاضي، وأنت شاهد يل فإذا قلت: أان سوف أحضر ولكن أعطين أجرة 

سيارة األجرة فإين سوف أركب سيارة أجرة وأدفع مثالً عشرين راياًل، فلك أن تطلب ما دفعته؛ ألنه 
أن يدفع أجرة  واملصلحة هي له فهو الذي كلفك، فعليهليس لك مصلحة من هذه الشهادة، 

مركوب؛ ألنك تتأذى ابملشي الذي يشق عليك، إذا كنت مثالً يف طرف البلد، والبالد اآلن واسعة، 
وقد يكون بينك وبَّي احملكمة مثالً أربعون كيلو ويشق عليك أن تقطعها ماشيًا، خبالف ما إذا كان 

 ملشي.ئة مرت فإنك أتيت ماشياً وال تتأذى اببينك وبينه أربعون مرتاً أو ما

(86/3) 

 

 حرمة الشهادة إال بعلم
 يقول: )حيرم أن يشهد إال مبا علم( .

ال جيوز الشهادة إال بعد التثبت قال هللا تعاىل: }َوَما َشِهْداَن ِإالن مبَا َعِلْمَنا َوَما ُكننا لِْلَغْيِب حاِفِظََّي{ 
ية، أو السماع، أو يء حيصل العلم؟ ابلرؤ [ ، فال بد أن يشهد عن علم، وأبي ش81]يوسف:

االستفاضة عن عدد يقع هبم العلم مبا يتعذر علمه غالباً بغريها، كنسب وموت ونكاح وطالق ووقف 
 ومصرفه.

مثال الرؤية أن يقول: نعم أان رأيته عندما ضرب فالاًن، أان رأيته عندما انتهب مااًل، أو اغتصب كيسًا، 
ندما طعنه بسكَّي، أان رأيته يسوق سيارة واصطدم ي العَّي، أان رأيته عأو حنو ذلك، أان رأيته رأ

 بشجرته أو جبداره فهدمه، فيشهد مبا علم.
كذلك السماع يقول: أان مسعته يقول: بعين بدين فقال: بعتك أبلف ديناً إىل شهر أو إىل شهرين 

ألف رايل، أو عندي وشهدته عندما أخذ السلعة ومحلها، أو مسعته وهو يعرتف أن عندي لفالن 
 الن مائة دينار، أو ألف درهم، أو حنو ذلك، مسعت ذلك مساعاً يقينيًا، فيشهد ابلسماع.لف

إذا مل يسمع ومل ير ولكن استفاض عن عدد كثري من الناس يعلم هبم ما يتعذر علمه كما لو قال: أان 
عرفته ما رأيته، ولكن أان  أشهد أن هذا ولد هذا، فيقال: هل رأيته عندما ولد على فراشه؟ فيقول:

وعمره عشر سنَّي وهو ميشي معه ويقول: هذا ولدي، والناس يقرونه، ويدعوه ويقول: هذا أيب وأان 
أشهد أن هذا ولده، أو أن هذا أبوه، أو أشهد أن هذا أخوه، فيقال: هل رأيته عندما ولد؟ فيقول: ال 

 ن، وفالن أبو فالن.يقولون: فالن بن فال ما مسعته وال رأيته، ولكن ابالستفاضة عن الناس، فكلهم



وكذلك الشهادة ابلوفاة: هل تشهد أنه تويف؟ أان ما رأيته عندما خرجت روحه، ولكن كثري من أهل 
البلد أخربوين أنه تويف، ولكين مل أحضر روحه عندما خرجت، فأشهد ابالستفاضة، مسعت من فالن 

 ة، أشهد بذلك.عليه، وهم أعداد كثري وفالن وفالن وكلهم شيعوه، وعزوا أهله، وصلوا 
وكذلك أيضاً إذا شهد أبن هذه زوجة فالن، أو شهد أبن فالانً قد زوج ابنته فالنة لفالن، فيقال: هل 

حضرت العقد؟ فيقول: ما حضرته، ولكن انتشر اخلري بَّي الناس، ورأيتهم يهنئون هذا، ويربكون له، 
أنه دخل هبا، أشهد بذلك وإن مل نهم أنه أخذ زوجته، و ورأيتهم حضروا احتفاله ابلزفاف، واشتهر بي

 أحضر، فله أن يشهد ابالستفاضة.
وكذلك الطالق: إذا قال: أشهد أنه طلق، فيقال: هل مسعته عندما طلق؟ فيقول: ما مسعته ولكن 
انتشر اخلرب، وقد ذكره فالن لفالن وهم عشرة أو عشرون وكلهم يقولون: إن فالانً طلق زوجته، 

 ان أشهد ابالنتشار.ر اخلرب يف البلد، فأوانتش
 وكذلك الوقف: هل مسعته عندما أوقف هذه الدار وقال: هذه الدار وقف؟ فيقول: ال.

ما مسعته، ولكن انتشر ذلك بَّي الناس، وكلهم يقول إنه أوقف هذه الدار أو هذا البستان، أو 
 املزرعة، أو النخلة وكلهم يقول: هذه وقف، أوقفها فالن.

أوقفها وال مسعه، ولكن انتشر الوقف يف البلد، وكل الناس يعرفون أن  د وإن مل حيضره عندمافيشه
 هذا الوقف مصرفه يف كذا وكذا.

(86/4) 

 

 شروط املشهود به، وحكم اإلشهاد
يقول: )واعترب ذكر شروط مشهود به( املشهود به هو املال أو أي حق من احلقوق، فالبد أن يذكر 

يع، وأن البيع حصل على الرضا، وأنه حصل من مالك، وأنه شروطه، فيقول مثاًل: إين أشهد على الب
 الرؤية معلومة، وأن املبيع مقدور على تسليمه، فيذكر شروط مشهود به. بثمن معلوم، وأن

وكذلك أيضاً شروط النكاح، يقول مثاًل: أشهد بتمام الشروط، أشهد أن هذا أوجب، وأن هذا قبل، 
 ن املوانع منتفية، فاملشهود عليه البد أن تذكر شروطه.وأهنما مرتاضيان، وأن املهر معروف، وأ

على النكاح؟ حكم اإلشهاد عليه واجب؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال  وما حكم اإلشهاد
نكاح إال بويل وشاهدي عدل( ، فالبد يف عقد النكاح من شاهدين اثنَّي، هذا مذهب اجلمهور، 

فلو عقد بدون شاهدين مت النكاح، واجلمهور على وجوب  وذهب املالكية إىل أنه يكفي اإلعالن،



 اإلشهاد.
[ وقال تعاىل: 282اإلشهاد على البيع؟ قال تعاىل: }َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتْم{ ]البقرة:وما حكم 

أساً [ فهل يكون اإلشهاد واجبًا؟ هل كل من ابع ك282}َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم{ ]البقرة:
 صاحبه وال يشهد.يشهد، حىت ولو ابع قلماً يشهد عليه؟ قد يكون البيع دينًا، ويثق ب
 إذًا: اإلشهاد على البيع ليس بواجب، ولكنه مسنون خمافة اإلنكار.

(86/5) 

 

 شروط الشاهد
 يشرتط يف الشاهد: إسالم وبلوغ وعقل ونطق، البد من هذه الشروط.

[ والكافر ال يرضى، 282اىل: }ممنْن تـَْرَضْوَن ِمْن الشَُّهَداِء{ ]البقرة:الشرط األول: اإلسالم: لقوله تع
 فال تقبل شهادته.

 لصغري ليس له ما حيجزه عن الكذب.الشرط الثاين: البلوغ؛ ألن ا
 الشرط الثالث: العقل، فاقد العقل ال معرفة له وهو اجملنون.

به؛ ألنه إذا كان أخرس مل يعرف ما شهد به، الشرط الرابع: النطق، أي: الكالم حىت يؤدي ما يشهد 
ة لكن تقبل من أخرس خبطه إذا كان يعرف اخلط، فبعض فاقدي الكالم يكتبون احلروف كتاب

 واضحة، ففي هذه احلال إذا أدى الشهادة خبطه قبلت، وأما اإلشارة فليس كل واحد يفهمها.
 حالة إفاقته قبلت، وإذا كان يصرع دائماً وإذا كان جمنوانً ولكنه يصرع أحيااًن، فإذا أدى شهادته يف

 فأدى الشهادة وهو مصروع فال تقبل منه.
وضدها الفسوق، والعدل هو الذي أدى حقوق هللا  الشرط اخلامس: العدالة، فالبد من العدالة،

تعاىل وحقوق العباد، وجتنب القوادح يف دينه ويف عقله ويف معامالته وحنو ذلك، فيشرتط للعدالة 
: األول: الصالح يف الدين، وهو أداء الفرائض بنوافلها، واجتناب احملارم، فال أييت كبرية، وال شيئان

ذا كان ال حيافظ على الرواتب فذلك قدح فيه، فمثاًل: إذا قال يدمن على صغرية، وذكروا أنه إ
ليت قبل صاحب احلق: إنه يصلي، فقال املشهود عليه: نعم، ولكنه ال يصلي الرواتب، ال الراتبة ا

الظهر، وال اليت بعدها، وال اليت بعد املغرب، وال راتبة العشاء، وال قبل الفجر، وكذلك ال حيافظ 
ساعة ما يسلم وال أييت ابألذكار بعد الصلوات، وال يتقدم إىل املساجد، وإمنا  على األذكار، فيخرج

يف دينه، وخفيف الدين قد  أييت إذا أذن؛ فهذا ال تقبل شهادته؛ وذلك ألن فعله هذا يدل على خفة



 ختف عليه الشهادة، فيشهد وهو غري متثبت.
، والنصيحة، واألمر ابملعروف، والنهي والفرائض يدخل فيها الزكاة والصيام واحلج والدعوة إىل هللا

عن املنكر، وبر الوالدين، وصلة األرحام، فإذا عثر على أنه يفرط يف شيء من هذا فإنه يقدح فيه، 
 ملعرتض: إن هذا قاطع رحم.فإذا قال ا

مل تقبل شهادته، إنه عاق ألبويه، إنه هجر إخوته؛ فال تقبل شهادته، وإذا قال: إنه غشاش يف 
 ه، إنه يتعامل ابلراب، إنه أيخذ الرشوة.معامالت

والوقوع يف أي من الكبائر أو اإلصرار على الصغائر، ترد به شهادته، فإذا قال: إنه حيلق حليته، 
اللحية من الصغائر، فنقول: اإلصرار عليها من الكبائر، فهذا أصر على حلق اللحية فال  فقال: حلق

به، فاإلسبال قد يقال: إنه صغرية، ولكن اإلدمان عليه كبرية تقبل شهادته، وإذا قالوا: إنه يسبل ثيا
طى فال تقبل شهادته، وإذا قال: إنه يشرب الدخان فال تقبل شهادته، أو يشرب اخلمر أو يتعا

املخدرات، أو يسمع الغناء، أو ينظر إىل الصور الفاتنة، فضالً عن كونه يزين أو يفعل فاحشة اللواط 
النساء املتربجات، ويغازل، ويعاكس، وما أشبه ذلك؛ فهذه كلها من  أو متهم بذلك، أو يالحق

 الكبائر، فال تقبل شهادة من يفعل ذلك.
برية يف كتاب الكبائر، إذا أصر على واحدة منها أو فعلها فالكبائر اليت أوصلها الذهيب إىل سبعَّي ك

 اعترب قادحاً يف شهادته.
ا جيمله ويزينه، ويرتك ما يدنسه ويشينه، هكذا ذكروا، الشيء الثاين: استعمال املروءة: أن يفعل م

فاألشياء اليت جتمله حيافظ عليها، من اللباس احلسن، والكالم احلسن، وكذلك صحبته لألخيار، 
جمالسته هلم، فإذا كان جلساؤه أهل الفساد مل تقبل شهادته، وهكذا أيضاً إذا كان بذيء اللسان، و 

لعن، ويغتاب، وينم، ويفشي األسرار، ويتنكر ألهل اخلري، ويتعاطى أبن كان يسب، ويشتم، ويقبح، وي
فإذا كان  أشياء تقدح يف عدالته، وتقدح يف شرفه، فإنه ال تقبل شهادته، وعدوا من ذلك أشياء،

الناس يف البلد ال ميشون إال وقد سرتوا رءوسهم، وهو ميشي حاسر الرأس عد ذلك قادحاً يف عدالته، 
إذا مشى حىت يبدي شيئاً من فخذه، وال يبايل بنظر الناس إىل فخذه أو إىل شيء أو كان يرفع ثوبه 

إليه؛ عد ذلك قادحاً يف  من عورته عد ذلك قادحًا، وكذلك إذا كان أيكل يف السوق والناس ينظرون
عدالته، وإذا كان يضطجع أمام اجللوس الذي جلسوا أو ميد رجليه أمامهم عد ذلك قادحاً يف 

عال املروءة كثرية جتدوهنا يف كتب األخالق، واملؤلف أمجلها بقوله: يفعل ما جيمله ويزينه، عدالته، وأف
 ويرتك ما يدنسه ويشينه.

والرقاص واملضحك والالعب أبلعاب ختل ابملروءة، ومالعب القردة، ومثل له يف احلاشية ابملتمسخر 
 قوادح.وصاحب صنعة يكون فيها سخرية، ويوجد يف الشروح أمثلة كثرية لل



(86/6) 

 

 من تقبل شهادة املرء له ومن ال تقبل
وال تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، مثل األب واألجداد، فهؤالء أصول، واألبناء 

هؤالء فروع، فال تقبل شهادته ألبيه وال جلده، وال جلد أبيه، وال جلدته ولو كانت جدة ألم  وأبناؤهم،
وكذلك ال تقبل شهادته البنه وال البن ابنه أو لبنته أو البن بنته أو لبنت ابنه أو لبنت  أو جداً ألم،

 بنته أو حنوهم من عمودي النسب.
املرأة لزوجها، وال شهادة الزوج لزوجته؛ وذلك ألن   )وال أحد الزوجَّي لآلخر( يعين: ال تقبل شهادة

إىل نفسه نفعًا( : كأن كان شريكاً للمشهود له، أو  كالً منهما ينتفع مبال اآلخر )وال من جير ابلشهادة 
كان واراثً فشهد على إرث وهو من مجلة الوارثَّي فهو يشهد لنفسه، فال تقبل؛ ألنه جير لنفسه 

 منفعة.
شهادة مضرة، فإذا شهد مثالً أن هذا ما قذف، وهو قد قذف، ويريد بذلك أن وكذلك من يدفع ابل

 ان قاذفاً ثبت عليه احلد، فهو يريد أال جيلد.يدفع الضرر عن نفسه؛ ألنه إذا ك
وال تقبل شهادة عدوه إال يف نكاح، فإذا شهد على عقد النكاح فال أبس، فإذا قال املشهود عليه: 

، وإنه قد ضربين، وإنه قد أخذ مين كذا وكذا، وبيين وبينه عداوة، إن هذا عدوي، وإنه قد هجرين
، وأتى ببينة تشهد أن بينهما عداوة، وأهنما متقاطعان فهو يفرح مبا يضرين، فال أقبل شهادته

 ومتهاجران من زمن كذا وكذا، فال تقبل.
: أخرب أن فالانً رزق ومىت يعرف أنه عدو؟ من كان يسره مساءة أحد ويغمه فرحه فهو عدو له، مثال ً 

فهذا يدل على أنه عدو  ولدًا، فقال: ال بورك له فيه، أو قيل له: إنه ربح يف جتارته فقال: ال هنأه هللا؛
له، أو قيل: إن فالانً مرض ولده فقال: عسى أن ميوت، أو قال: عسى أن ميرض أوالده كلهم، دل 

 ه.ذلك على أنه عدو له، فهذا ال تقبل شهادته ألنه عدو ل
والشاهد الذي ال تقبل شهادته له تقبل عليه، فإذا شهد ابنك أنك بعت على فالن، أو أنك ساحمت 

ينك الذي عليه، أو شهد أنك وهبت من مالك كذا وكذا، فهي شهادته عليك، فتقبل وأسقطت د
 شهادته عليه، وال تقبل شهادته له، وكذلك بقية من ذكر، وهللا أعلم.

(86/7) 

 



 األسئلة

(86/8) 

 

 حكم الشهادة إلنسان إحساانً للظن به
 
 

 السؤال
هذا أحد اإلخوة يف الشبكة وهو من الكويت يقول: ما حكم من يشهد لشخص جملرد أنه يف نظره 

 صادق أو جملرد أنه أخ حيتمل أنه صادق؟
 

 اجلواب
فكونه يقول: هذا ال يكذب  [81الن مبَا َعِلْمَنا{ ]يوسف:ال جتوز، ال يشهد إال مبا علم: }َوَما َشِهْداَن إِ 

فأان أشهد له، ال جيوز، واستثنوا من ذلك الشهادات اليت ال يرتتب عليها ضرر على أحد كشهادة 
عقد النكاح، أو كالشهود الذين يشهدون يف حجج االستحكام؛ ألهنم يعرفون أن هذا هو صاحب 

 هذا البيت ومالكه.

(86/9) 

 

 التسامح يف شروط العدالة
 
 

 السؤال
 ول: يف هذه القيود ابلشهادة السيما العدالة يصعب الوصول إىل الشهود، فما هو احلل؟يق
 

 اجلواب
ون يف ذلك ال تقبل شهادهتم ال يصعب، أهل اخلري فيهم بركة وفيهم خري، وأهل الشر الذين يتساهل



ن ويطلب غريهم، ولكن إذا كان أهل البلد كلهم على حالة واحدة حالقي اللحى مثالً فيمكن أ
 يتسامح يف ذلك إن مل جيدوا غريهم.

(86/10) 

 

 حكم من شهد مبا ال يعلم
 
 

 السؤال
طلب مين أحد أقاريب الشهادة، وشهدت وأان ال أدري ما هذه الشهادة، ومل يسألين الذي كتب 

يقولون يل: إذا قال لك كذا فقل: نعم، يقول: فما هو احلل، وأان ال شهاديت إال مبا يف األوراق وكانوا 
 أدري على أي شيء شهدت؟

 
 اجلواب

البد أن تسأل قريبك عن أي شيء أشهد، فإذا كنت ال تعلم شيئاً عن هذه املعامالت أو هذه 
ه، املبايعة فليس لك أن تشهد إال بعلم، ولكن إذا كنت تعرف عمك أو قريبك هذا وتعرف أحوال

ؤالء أوالده، وأن هذه زوجته وتعرف معامالته وتعرف أوالده، فالشهادة قد تكون على إثبات أن ه
 وأنت تعرفه، ففي مثل هذا يتساحمون فيه.

(86/11) 

 

 هل تسقط عدالة من أيكل يف املطعم؟
 
 

 السؤال
 هل تسقط عدالة من أيكل يف املطعم أمام الناس؟

 



 اجلواب
أيكل يف املطاعم، فهذا من الضرورة، لكن إذا خرج خببزة وجلس على الرصيف  قد ال تسقط إذا كان

ليأكل، والناس ينظرون إليه، فهذا يقدح يف عدالته، وأما املطاعم فالناس مضطرون إليها يف كثري من 
 الدول ويف كثري من املدن.

(86/12) 

 

 التحاكم إىل مشايخ القبائل مع فسق بعضهم
 
 

 السؤال
الفساق، بائل مع أهنم ليسوا أهالً للقضاء، بل قد يكون بعضهم من ما حكم التحاكم إىل مشايخ الق
 فما هو احلل، وجزاكم هللا خرياً؟

 
 اجلواب

ال جيوز التحاكم إليهم، والعادة أهنم جيعلون أنفسهم كمصلحَّي يف نظرهم ولكن يلزموهنم، فيقولون: 
إلزاماً مع أنه يوجد  عليك اي هذا ذبيحة أو عليك ذبيحتان أو مخس أو حنو ذلك، مث يكون هذا

إىل القاضي دعوى وقال: ال أعرفها اذهبوا إىل أمرائكم  عندهم قضاة، فال يتعذرون، فما رفع
 ورؤسائكم، ما وقع هذا.

(86/13) 

 

 حكم شهادة الزور على مسلم يف حماكم الكفار
 
 

 السؤال
هذا سائل من سويسرا يقول: ما حكم املسلم الذي يشهد زوراً ضد مسلم يف احملاكم األوروبية، 



 وحسب اليمَّي عندهم؟
 

 اجلواب
يتحمل اإلمث إذا شهد ضد إنسان كذاًب، لكن إن كان يشهد حبق فله ذلك سواء للمسلم ال شك أنه 

فليشهد مبا عرف، فإذا كان ذلك املسلم ظاملاً  أو عليه، إذا دعي للشهادة وكان املدعى عليه مسلماً 
 وجاحداً ومنكراً فال شك أنه ال جيوز إقراره على ذلك، فيشهد عليه ابحلق ولو كان خصمه كافرًا،

 اشهد مبا علمت.

(86/14) 

 

 عدالة من يضرب ابلدفقدح 
 
 

 السؤال
 الرجل الذي يضرب الدف أحيااًن، هل فيه شرط العدالة، وجزاكم هللا خريا؟

 
 اجلواب

املغنون وأهل الدفوف وأهل الطبول الذين يستعملون ذلك يف كثري من املناسبات ويف كثري من 
عل ذلك، فال شك أن س بَّي زمالئه أو بَّي أضيافه ويفاألوقات، يستقبل من يزوره بذلك، أو جيل

 هذا قادح يف عدالته.

(86/15) 

 

 حد ما تعم به البلوى يف ترك القدح به
 
 

 السؤال



وهذا سائل من الكويت يقول: ما وجه من يقول من الفقهاء: إن ما يقدح يف العدالة إذا عمت به 
 ه البلوى وجزاكم هللا خريًا؟البلوى يتسامح به يف هذه الشهادة، ما حد ما تعم ب

 
 اجلواب

لذي البد منه من األمور اليت ال ميكن التخلص منها، فإذا كان أهل البلد قد انتشر هو الشيء ا
بينهم مثالً شرب الدخان، فيقولون: هذا عمت به البلوى، أو انتشر بينهم التصوير، وال ميكن ألحد 

لم به البلوى، أو انتشر بينهم مساع الغناء، وال يس أن يسلم من محل الصورة، فيقولون: هذا مما عمت
أحد وال يسلم بيت من ذلك فيقولون: هذا عمت به البلوى، لكن إذا كان ابإلمكان التخلص من 
هذا، فإنه يعترب قادحاً سواء الغناء والدخان وحلق اللحى وحنو ذلك، ولكن قد يقولون: إن بعض 

 البالد ال ميكن أهلها التخلص منها.

(86/16) 

 

 من طلب من شريكه البيع مع تضرر شريكه بذلك
 
 

 السؤال
تويف جدي وترك بيتًا، فسكنه والدي وعمي، كل واحد منهما يف جهة منه، مث أراد عمي أن يبيع 

ع والدي من البيع؛ ألنه ليس لنا بيت آخر البيت؛ ألنه حباجة إىل املال، وله بيت آخر يسكنه، وامتن
نشرتي به بيتاً أو نستأجر، علماً أبننا إذا بعنا البيت فإن نصيبنا من املال ال نسكنه وال من املال ما 

 يكفي لشراء بيت آخر، فما هو احلل، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
وإذا كان البيت واسعاً تطلبون  حاولوا أنكم تشرتونه من عمكم، ولو أن تشرتوا نصيبه بثمن مؤجل،

لبوا قسمته بينكم نصفَّي وهو يتصرف بقسمه، وتسكنون يف القسم؛ ألن هناك قسمة إجبار، فاط
 نصفكم، فإذا كان البيت مساحته عشرون يف عشرين أو عشرون يف عشرة فيمكن قسمه.

(86/17) 



 

 حكم اهلدية للكافر
 
 

 السؤال
يقول يف الشبكة: نذرت أن أعطي طبيباً هدية إذا أجرى عملية لوالدي، واحلمد هلل مت ذلك، ولكن 

 ذري أم ال، وجزاكم هللا خريًا؟أن الطبيب نصراين، فهل أويف بن تبَّي يل
 

 اجلواب
ال تعطيه هدية إذا كان نصرانيًا، ويكفيه أن تعطيه أجرته إذا كان عاجله أبجرة، وإن كان عامالً 

 للحكومة فاحلكومة تدفع له مرتبه كاماًل، فال حاجة أن هتدي له.

(86/18) 

 

 ميانه اليت حنث فيهاتكفي كفارة واحدة ملن تعددت أ
 
 

 السؤال
يف هذه  -أي: ال أجامعها-مشكليت أين سابقاً أجهل ابب اإليالء، فمثاًل: أحلف ابهلل أال آيت زوجيت 

الليلة أو يف هذا األسبوع، وأحياانً أستثين وأحياانً أضمر يف قليب بدون نطق، وبعض األحيان أقول: 
ا أتيتها أكفر، وإذا  حلل فيما سبق، مع العلم أين إذلن آتيها هذه الليلة بدون قسم وهكذا، فما ا

 كنت مستثنياً ال أكفر، وجزاكم هللا خرياً؟
 

 اجلواب
تكفيك كفارة واحدة ولو تعددت األميان، وهي إطعام عشرة مساكَّي، وما كفرت عنه فال حيتاج إىل 

 واحدة.تكفري مرة اثنية، ولو بقي عليك عشرة أميان أو عشرون مييناً فيكفيها كفارة 



(86/19) 

 

 حكم قسمة الكفار
 
 

 السؤال
 إذا تراضى اثنان بقسمة كافر، فهل تبطل القسمة؟

 
 اجلواب

إذا كان هناك ما يبطلها فإهنا تبطل، إذا عرف مثالً أن الكافر الذي قسم بينهما مل يكن من أهل 
ن كافراً أو فاسقًا، وكانت املعرفة، أو جار يف قسمته أو حنو ذلك، أما إذا مل جيدوا إال هذا القاسم وكا

 تبطل. قسمته مناسبة فال

(86/20) 

 

 [87شرح أخصر املختصرات ]
إذا كانت الدعاوى ال تثبت إال بشهادة أو إقرار وحنو ذلك فإن الشهادة ختتلف يف عدد الشهود من 

 دعوى إىل دعوى، فما يشرتط لثبوت احلدود مثالً غري ما يشرتط لثبوت األموال.
ور الشاهد األصلي فيحمل الشهادة غريه، وهلذه أيضاً شروط، وقد بَّي الفقهاء وقد يتعذر حض
 ا يرتتب عليه.أحكام ذلك وم

(87/1) 

 

 عدد الشهود يف الدعاوى املختلفة
 قال املؤلف رمحه هللا تعاىل: ]وشرط يف الزان أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعاً.

 ويف دعوى فقر ممن عرف بغىن ثالثة.



ويف قود وإعسار وموجب تعزير، أو حد ونكاح وحنوه مما ليس مااًل، وال يقصد به املال، ويطلع عليه 
 جالن.الرجال غالباً ر 

 ويف مال وما يقصد به رجالن، أو رجل وامرأاتن، أو رجل وميَّي املدعي.
 ويف داء ودابة وموضحة وحنومها قول اثنَّي، ومع عذر واحد.

الباً كعيوب نساء حتت ثياب، ورضاع، واستهالل، وجراحة وحنوها يف محام وما ال يطلع عليه الرجال غ
 وعرس: امرأة عدل أو رجل عدل.

 لشهادة على الشهادة يف كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إىل القاضي.فصل: وتقبل ا
وُشِرط تعذر شهود أصل مبوت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان أو غريه، 

تهما، واسرتعاء أصل لفرع أو لغريه، وهو يسمع فيقول: أشهد أين أشهد أن فالن بن ودوام عدال
ي بكذا وحنوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إىل فالن أشهدين على نفسه أو أقر عند

 سبب كبيع وقرض، وأتدية فرع بصفة حتمله وتعيينه ألصل، وثبوت عدالة اجلميع.
 حيكم وبعده مل ينقض وضمنوا. وإن رجع شهود مال قبل حكم مل

 وإن ابن خطأ مفت أو قاض يف إتالف ملخالفة قاطع ضمنا[ .

(87/2) 

 

 عدد الشهود يف الزان
ملا ذكر املؤلف الشهادات ومن تقبل شهادته ومن ال تقبل، وما يتعلق هبا؛ تكلم بعد ذلك يف عدد 

د يف الزان أربعة، ودليل ذلك: قول الشهود يف الدعاوي اليت خيتلف فيها احلكم، فذكر أن عدد الشهو 
ْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنن َأْربـََعًة ِمْنُكْم فَِإْن هللا تعاىل يف سورة النساء: }َوالالنيت أيَِْتََّي اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئكُ 

ُ هَلُنن َسِبياًل{ ]النساء:َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهنن يف اْلبـُُيوِت َحىتن يـَتَـَوفناُهنن اْلَمْوُت َأْو جَيَْعَل  [ وقوله 15اَّللن
[ ، إىل قوله 4 أيَُْتوا أبَِرْبـََعِة ُشَهَداَء{ ]النور:تعاىل يف سورة النور: }َوالنِذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مثُن ملَْ 

[ فدل على اشرتاط أربعة، 13ِء{ ]النور:تعاىل: }َلْوال َجاُءوا َعَلْيِه أبَِْربـََعِة ُشَهَداَء فَِإْذ مَلْ أيَُْتوا اِبلشَُّهَدا
شيء يتعلق ابلرجال، والبد أن يكونوا رجااًل، فال تقبل شهادة النساء ولو كثرن يف هذا؛ وذلك ألنه 

ويطلع عليه الرجال؛ فاشرتط أن يكونوا رجااًل، وتقدم قول املؤلف: ثبوته بشهادة أربعة رجال عدول 
: البد أن يكونوا يف جملس واحد، والبد أن يكونوا عدواًل، يف جملس واحد بزانً واحد مع وصفه، يعين

 ؛ وبذلك يثبت احلد الذي هو الزان.والبد أن يشهدوا بزانً واحد، والبد أن يصفوه وصفاً شامالً 



يقول العلماء: البد أن يشهدوا به شهادة واضحة أبن يروا فرجه يف فرجها، وقد ذكران يف كتاب 
رًا، يعين: رؤية الفرجَّي، ولكن إذا حتققوا أنه وقع هبا وأنه أوجل فيها، احلدود أن هذا قد يكون متعذ

شهدون وتقبل شهادهتم، وإذا شهد أربعة على رجل أبنه ورأوا عالمات ظاهرة تدل على الزان؛ فإهنم ي
زىن قبلت شهادهتم على الصحيح ولو جاءوا متفرقَّي، وهكذا أيضاً لو شهد اثنان يف يوم السبت أنه 

شهد يوم األحد آخران أنه زىن، فاجتمع أربعة عدول ثقات، ففي هذه احلالة تقبل شهادهتم، زىن، مث 
 ق مبا يثبت به حد الزان.ويقام عليه احلد، هذا ما يتعل

وكذلك إذا شهدوا أنه أقر عندهم أربع مرات، فهذا أيضاً مما يقام به احلد، يقولون: نشهد أنه اعرتف 
ة، ففي هذه احلال تقبل شهادهتم، والصحيح أنه إذا أنكر يدان، فإذا عندان أربع مرات أنه زىن بفالن

 قال: إهنم كذبوا علي.
يقام عليه احلد مبوجب شهادهتم على اعرتافه، وال يقبل إنكاره وال يقبل وكانوا عدوالً فإنه يدان، و 

 رجوعه ولو قال: رجعت عن اإلقرار بعد أن شهد عليه أربعة؛ فالصحيح أنه ال يقبل.
من يقول: إذا رجع يقبل رجوعه وال يقام عليه احلد، واستدلوا مبا وقع يف رجم ماعز فإنه ملا  هناك

ي أهنم ذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )هال تركتموه( ، أذلقته احلجارة هرب، ورو 
 ولكن ملا مل يعنفهم ومل يضمنهم؛ دل على أنه مستحق للرجم ولو هرب.

(87/3) 

 

 لشهود يف دعوى الفقرعدد ا
يقول: )ويف دعوى فقر ملن عرف بغىن ثالثة( ، دليل ذلك حديث قبيصة أن النيب صلى هللا عليه 

وسلم قال: )اي قبيصة! ال حتل املسألة إال لثالثة: رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها، 
فاقة  من عيش، ورجل أصابته ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له املسألة حىت يصيب قواماً 

 حىت يقوم ثالثة من ذوي احلجا من قومه فيقولون: نشهد ابهلل لقد أصابت فالانً فاقة. -يعين: فقر-
فحلت له املسألة حىت يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش( ، فإذا كان إنسان معروفاً ابلغىن 

الثة من ذوي احلجا من قومه ألة إال إذا شهد له ثمث ادعى أنه افتقر، فال تقبل دعواه، وال حتل له املس
 فيقولون: نشهد أبنه افتقر بعد أن كان غنيًا، وأصابه فقر وفاقة. -يعين: من أقاربه العارفَّي به -

 فحلت له املسألة وإال فال حتل له.

(87/4) 



 

 ما يكفي فيه شهادة رجلَّي
 ون النفس.مما يقبل فيه رجالن: القود يعين: القصاص ابلنفس، وما د

فالقود يقبل فيه شاهدان رجالن يقوالن: نشهد أبن هذا الذي قتل فالاًن، أو نشهد أبنه هو الذي 
قطع يده أو فقأ عينه أو جدع أنفه أو قطع إصبعه أو قلع سنه؛ ألن هذا قود، فهذا يقبل فيه 

 شاهدان.
 ن على إعساره.فيشهد اثناوكذلك اإلعسار، إذا قاال: نشهد أنه معسر، إذا مل يكن معروفاً ابلغىن 

وكذلك ما يوجب التعزير أو يوجب احلد، مثال الذي يوجب التعزير: سرقة مال يسري دون نصاب 
السرقة، وكذلك قذف بغري الزان، إذا قذفه بغري الزان ولو ابلكفر أو ابلبدعة فإنه إذا جاء شاهدان 

د سرق فشاهدان يكفيان يف ر أو أنه قفقاال: نشهد أن هذا كفر فالاًن، أو أنه رماه أبنه يشرب اخلم
عقوبة التعزير، فلو شهد عليه اثنان أنه سرق حتت النصاب عزر، ولو شهدا أنه ضم امرأة أجنبية أو 

 قبلها وهي ال حتل له أو حنو ذلك ففيه التعزير، ويقبل فيه شاهدان.
ويل نكاح إال بوكذلك عقد النكاح يكفي فيه شاهدان؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال 

 وشاهدي عدل( .
 وكذلك عقد املبايعة واإلجارة وحنو ذلك.

 يقول: )ما ليس مبال وال يقصد به املال، ويطلع عليه الرجال غالباً يقبل فيه رجالن( .
فيقبل رجالن يف القصاص ويف احلدود ويف العقوابت وما أشبه ذلك مما يطلعون عليه، وكذلك يف 

 فقيل: ائت بشاهدين، فجاء بشاهدين؛ ثبت نسبه.هذا ابين، إثبات النسب إذا قال: إن 
{ ]الطالق: [ فهذه  2وكذلك الطالق، قال تعاىل: }َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقيُموا الشنَهاَدَة َّلِلِن

كلها يقبل فيها رجالن، وال يقبل فيها النساء، فال تقبل شهادهتن يف إثبات احلدود، وتكون مرجحة 
ء أن هذا دخل بيت فالن وسرق منه، فال يقام عليه حد القطع، ولكن يعزر، وكذلك ذا شهد نسافإ

 لو شهد النساء أن هذا شرب مخراً أو أن هذه شربت مخراً فال يقام احلد ولكن يقام التعزير.

(87/5) 

 

 ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتَّي
ه املال، فيقبل رجل وامرأاتن يف البيع كما قال مىت تقبل شهادة رجل وامرأتَّي؟ يف املال وما يقصد ب



َضْوَن ِمْن هللا تعاىل: َ}اْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن مَلْ َيُكواَن رَُجَلَّْيِ فـََرُجٌل َواْمَرَأاَتِن ممنْن تـَرْ 
[ فهذا يف املبايعات؛ ألهنا مال، 282]البقرة: ِإْحَدامُهَا فـَُتَذكَِّر ِإْحَدامُهَا اأُلْخَرى{الشَُّهَداِء َأْن َتِضلن 

يقول الشهود: نشهد أنه ابع هذه الدار على فالن، نشهد أنه أقر بدين قدره ألف أو عشرون ألفًا، 
 وب.نشهد أنه أوصى له مبال، نشهد أنه وهبه هذه الشاة مثاًل، نشهد أنه كساه هذا الث

اء مع الرجال، والذي يقصد به املال هو ما يستفاد فاملال وما يقصد به املال تقبل فيه شهادة النس
منه مالياً كما لو قالوا: نشهد أنه أسكنه هذه الدار جمااًن، أو منحه هذه البقرة ليشرب من لبنها أو ما 

 أشبه ذلك، فهذه تقبل فيها شهادة رجل وامرأتَّي.
عليه وسلم أنه قضى ال رجل فتقبل شهادته مع اليمَّي، ثبت عنه صلى هللا وإذا مل يكن هناك إ

ابلشاهد واليمَّي، فإذا جاء املدعي ابلشاهد وقال: ال أعرف شاهداً آخر، عند ذلك قال: عليك 
اليمَّي، احلف مع شاهدك وحنكم لك، فإذا حلف ومعه شاهد حكم له، هذا يف املال أو ما يقصد به 

 املال.
و شهادة نكاح أو طالق؛ فال ان، أو شهادة سرقة، أو شهادة سكر، أو شهادة قذف، أوأما شهادة ز 

 تقبل فيها النساء، وال تكفي فيها اليمَّي.

(87/6) 

 

 ما يقبل فيه شهادة الواحد
مىت تقبل شهادة واحد؟ ذكر أنه يقبل قول طبيب واحد جمرب إذا أثبت أن هذا مريض أو أن هذه 

ه الدابة معيبة، الدابة مريضة، ففي األمراض تقبل شهادة الطبيب، وكذلك يف الدواب إذا قال: هذ
 وكان معروفاً ابخلربة فإهنا تقبل شهادته.

إذا شهد املقدر أهنا وصلت إىل العظم، فتقبل -وهي الشجة اليت تصل إىل العظم -وكذلك املوضحة 
شهادته ولو كان وحده، فإن تيسر اثنان يقوالن: نشهد أهنا موضحة وصلت إىل العظم فهو أفضل، 

 ذر.فإن مل يتيسر قبل واحد مع الع

(87/7) 

 



 شهادة النساء
تقبل شهادة النساء فيما ال يطلع عليه الرجال غالباً من أمور النساء اخلفية، وإمنا يطلع عليها النساء، 
مثل العيوب اخلفية اليت حتت الثياب، فإذا شهد النساء مثالً أهنا بكر أو أهنا ثيب فهذا ال يطلع عليه 

عيوب النساء اليت ترد هبا يف  أو فتق وغريها مما يذكر من الرجال، أو أن فيها عيباً كعفل أو قرن
النكاح، وتقدم يف كتاب النكاح ذكر العيوب كالرتق والعفل والقرن وحنو ذلك، فهذه ال يطلع عليها 

 إال النساء، فإذا شهدت امرأة ثقة مبثل هذا فإنه يقبل.
ىي بنت قبة بن عامر ملا تزوج أم حيوكذلك الرضاع، فهذا أيضاً ال يطلع عليه الرجال، ودليله: قصة ع

أيب إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: إين قد أرضعت عقبة والذي تزوج هبا، فأنكر ذلك عقبة 
وقال: أان ما أعرف ذلك، فعند ذلك سأل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: )كيف وقد قيل؟ خلها 

لرضاع؛ ألنه شهادة املرأة الواحدة يف ا عنك( ففارقها عقبة وتزوجت غريه، فهذا دليل على أهنا تقبل
 ال يعرف إال من قبلها.

وكذلك الشهادة يف االستهالل، وفسر االستهالل ابلصياح، فإن الولد إذا خرج من بطن أمه واستهل 
يكون حياً وإن مل يصح يكون ميتًا؛ وذلك ألنه إذا خرج حياً واستهل وصرخ دل ذلك  -أي: صاح-

الت املرأة الواحدة: أشهد أنه استهل، يعين: ولد ميتاً فال يورث، فإذا قعلى أنه حي فيورث، وإذا 
 صاح عندما ولد، قبلت شهادهتا وحدها.

وكذلك اجلروح اخلفية يف املرأة، إذا قالت امرأة: اطلعت على جرح يف هذه املرأة حتت الثياب، وقد 
لباردة، ومحامات أخرى يكون هذا يف احلمامات، فهناك محامات خاصة للنساء يف بعض البالد ا

ل يغتسلون فيها، والغالب يف ذلك الزمان أهنا تكون مظلمة، مل يكن هناك كهرابء، وال للرجا
يستخدمون فيها السرج؛ وذلك ألهنا ليس هلا منافذ، فالنساء قد يقع بينهن يف احلمام شيء من 

أت جرحاً يف هذه املشاجرات واملخاصمات والضرب وحنو ذلك، فإذا شهدت امرأة واحدة أهنا ر 
 الثوب، وأنه بسبب فالنة قبلت شهادهتا. املرأة حتت

يقول: وكذلك اجلراحات اليت يف العرس، فإذا كان النساء يف حفل زواج، فقد حيصل بينهن شيء من 
االختالف ومن املضاربة يف ذلك احلفل، فتحصل جراحات وما أشبه ذلك، فإذا شهدت بذلك امرأة 

 ىل الرجل.شهادهتا، وكذلك بطريق األو  واحدة عدل موثوقة قبلت

(87/8) 

 



 الشهادة على الشهادة
هذا الفصل يتعلق ابلشهادة على الشهادة، ويبوبون له: ابب الشهادة على الشهادة، واملراد حتمل 
الفرع للشهادة عن األصل، إذا كان إنسان عنده شهادة، وخاف أنه ميوت، وجاء إىل إنسان وقال: 

قرب ين أعرف أن هذا ملك لفالن، أو أعرف أن هذا الرجل يرث فالاًن، وأنه أاشهد على شهاديت أ
من يرثه، أو أشهد أن هذه البئر حفرها فالن، اشهد على شهاديت، فهذه تسمى الشهادة على 

 الشهادة.
فتقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي إىل القاضي، وقد تقدم أنه يقبل كتاب قاٍض إىل قاٍض يف كل حق 

، وأما يف حقوق يف كل ما حكم به لينفذه، وكذلك الشهادة على الشهادة يف حقوق اآلدميَّيآدمي، و 
هللا فال، فإذا قال: أشهد أن فالانً زىن، اشهد على شهاديت، وأشهد أن فالانً سرق ما بلغ النصاب 
ووجب عليه قطع يد، أشهد أن فالانً شرب اخلمر، فاشهد على شهاديت، فال يشهد على الشهادة 

قة، وأما حقوق هللا تعاىل فإهنا ال يف حقوق اآلدميَّي؛ ألن حقوق اآلدميَّي مبنية على املشاحاة واملضايإ
 مبنية على املساحمة.
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 شروط الشهادة على الشهادة
-ما هي كيفية حتميل الشهادة؟ ومىت يشهد الفرع على شهادة األصل؟ يشرتط لتحميل الشهادة 

صل، فإذا كان شهود األصل موجودين فال حاجة إىل الفرع، فنأيت ابألصل، أن يتعذر شهود األ -أوالً 
رتى كذا، نشهد أنه غرس أو أنه وحنضرهم عند القاضي فيقولون: نعم، نشهد أن فالانً ابع كذا واش

 حفر أو أنه بىن هذا املكان، أو أنه ابع، أو أنه اشرتى، أو أنه صنع كذا، نشهد بذلك.
 حتيج إىل شهود الفرع.فإذا تعذر شهود األصل ا

مىت يتعذر شهود األصل؟ يتعذر ابملوت، الشاهد األول مات، فنأيت ابلفرع ونقول له: أليس فالن 
 على أن هذا ملك لفالن؟ فيقول: نعم، ومحلين شهادته. أشهدك قبل أن ميوت

ب إىل وكذلك إذا كان مريضًا، فاملريض إذا كان عنده شهادة مث قال لك: إين ال أقدر على الذها
 القاضي، ولكن اشهد عين وانقل شهاديت أبين أشهد أن هذا لفالن وأن هذا لفالن، فإنه يقبل.

ابلغيبة مسافة قصر وهي يف ذلك الزمان غيبة طويلة، مثالً من وكذلك إذا كانت غيبة طويلة، وميثلون 
اجون للشهادة الرايض إىل اخلرج أو إىل قرى سدير، هذه مسافة طويلة يف ذلك الوقت، فكانوا حيت



على الشهادة، فيقول: أان ال أقدر أن أرسل رسالة إىل القاضي ولكن امحل شهاديت إليه، اشهد أين 
 أو اشرتى كذا أو ما أشبه ذلك، فحينئذ تقبل شهادة الفرع.أشهد أن فالانً ابع كذا 

بعيد قريبًا، كان وقد ذكران أن الزمان قد تغري يف مسألة القرب والبعد، ففي هذه األزمنة صار ذلك ال
مسرية مخسة أايم فأصبح مسرية ساعتَّي أو ثالث ساعات، فال يكون هناك مشقة، فيقال لصاحب 

مثالً يف القصيم أحضره، فالقصيم قريبة، وأربع ساعات أو عشر احلق: أحضر شاهدك، إذا كان 
 ساعات ال يضرك أن تذهب وأتيت به.

خالف عند القضاة أن يكتب القاضي إىل القاضي ويف هذه األزمنة يكون هنا االستخالف، واالست
اآلخر فيقول: استخلفتك يف مساع شهادة فالن، فاملدعي يقول: شهودي بعيدون يف مكة أو يف 

ران، وال أقدر أن أقدمهم؛ ألن علي تكلفة عندما آيت هبم، أدفع أجرة إركاهبم وحنو ذلك، ولكن جن
لقاضي مكة، فيكتب قاضي الرايض إىل قاضي مكة: أيها القاضي أعطين استخالفاً لقاضي جنران أو 

علها يف استخلفتك لتثبت الشهادة اليت عند فالن لصاحل فالن وترسلها إلينا، فإذا أرسلها فإنه جي
ظرف خمتوم، وخيتم عليها، ويكتبها يف أوراق رمسية؛ فيجزم القاضي األول أن هذا ختم فالن، وأن 

 سافة البعيدة قريبة، فال حاجة حينئذ إىل التحمل.هذا إثباته، ففي هذه احلال أصبحت امل
أين هم، أو  فاحلاصل أنه إذا مات شهود األصل أو مرضوا أو اختفوا أو غابوا غيبة طويلة وال يدرى

خافوا إذا خرجوا من السلطان، أو خافوا من غرمي، يقول: أان إذا ذهبت إىل احملكمة فإن السلطان 
فالانً سيمسكين ألن عندي له دينًا، فيمسكين ويطلبين وأان ال أقدر  يطلبين؛ ألن علي له تبعة أو ألن

 اشهد على شهاديت. على سداده خيتفي، ففي هذه احلال تقبل شهادة الفرع، فيوكل ويقول:
ويشرتط اثنيًا: دوام عدالتهما، يعين: عدالة األصل والفرع، فيقول الشاهد األصل: اشهد على 

اضي شاهد األصل؟ فقال: نعم، أعرفه وأعرف عدالته، وشاهد شهاديت، مث نسأل: هل تعرف ايق
يف نفعل؟ يكلف الفرع هذا هل تعرفه؟ قال: نعم، فإذا قال: ال أعرف الفرع وال أعرف األصل، فك

 صاحب احلق املدعي أن يزكي شاهدي األصل والفرع.
عاؤه لغريه وهو يسمع،  ويشرتط اثلثًا: االسرتعاء، يعين: التحميل، وهو اسرتعاء األصل للفرع أو اسرت 

 كأن يقول: اشهد أبين أشهد أن فالن بن فالن أشهدين على نفسه أو أقر عندي بكذا وحنوه.
شهاديت فإن عندي شهادة أن فالانً ابع كذا، أو اشرتى كذا، أو ابتاع   وكذلك إذا قال: اشهد على

هذا، وأان أخشى من  كذا، أو أوقف كذا، أو أجر كذا، أو حفر، أو غرس، أو عمر، أان أشهد على
 املوت، فاشهد على شهاديت، فهذا يسمى اسرتعاء.

ألصل يقول: اي سعيد! كذلك إذا مسعته حيمل غريك، فأنت مثالً امسك إبراهيم، مسعت صاحب ا
اشهد على شهاديت، فإين أشهد أن البيت الفالين وقف، أو أن البئر الفالين وقف على املسجد أو 



ف للمقربة، فيشهد سعيدًا، فأنت اي إبراهيم تقول: نعم، أشهد أين مسعته أن هذه األرض الفالنية وق
االسرتعاء، تقول: أشهد أين  يقول: اي سعيد امحل شهاديت واشهد أين أشهد بكذا وكذا، هذا هو

أشهد أن فالن بن فالن أشهدين على نفسه، أو أقر عندي بدين، أو أقر ابلقبض، أو أقر ابلبيع، أو 
 ذلك. أقر بوقف أو حنو

وهكذا إذا مسعته يشهد عند احلاكم، فيقول: ايحاكم! عندي شهادة، ولكن احلاكم مثالً تغافل ومل 
وكذلك إذا مسعته يعزوها إىل سبب كبيع وقرض، يقول:  يكتب شهادته، فشهدت أنت بشهادته،

، وأنت نعم، أان أشهد أن فالانً استقرض من فالن ألف رايل، مث مات الشاهد األول وأنكر املقرتض
مسعت ذلك الشاهد، ففي هذه احلال لك أن تشهد وتقول: إين مسعت فالانً يشهد هبذا القرض 

إذا قلت مثاًل: إن فالانً أشهدين على نفسه، أو أقر عندي ويعرتف به، يف هذه احلال لك أن تشهد، ف
ي دين لفالن بكذا وحنوه، أو مسعته يشهد عند احلاكم، أو مسعته يعزوها إىل سبب، قال مثاًل: عند

مثن البيت، أو مثن األرض، أو مثن البستان، أو مثن الطعام، عندي بيت، عندي دين، أقرضين زيد، 
 ى شهادته.فإذا مسعته فلك أن تشهد عل

يقول: )وأتدية فرع بصفة حتمله( ، هذا أيضاً من الشروط، كيف تؤدي وأنت الفرع؟ تؤدي بصفة 
ك أنه محلك الشهادة، فأد بصفة ما محلك وال تزد التحمل، أنت حتملت عن إنسان متحمل، وذل

ن فالانً ابع وال تغري، فتقول مثاًل: أشهدين على البيع ومل يشهدين على قيمة الثمن، ولكن أشهدين أ
 هذه الدار على فالن دون أن يشهدين على قدر الثمن، فتشهد بصفة التحمل.

إذا كان األصل الشاهد امسه إبراهيم، ومن الشروط أيضًا: تعيينه األصل، أي: أن يسمي أصله، ف
والفرع امسه سعيد، فهو يقول: أان سعيد، أشهد على شهادة إبراهيم، ويسميه حىت يعرف، وهذا معناه 

تعيينه ألصل حبيث يتعَّي، فال يقول: مسعت رجالً أو مسعت واحداً من أهل هذه البلد أو أشهدين 
 صل.إنسان ال أعرفه بكذا وكذا، فالبد من تعيَّي األ

 ومن الشروط: ثبوت عدالة اجلميع.
ر فالشروط هي: األول: تعذر شهود األصل، الشرط الثاين: دوام العدالة، فإذا كان عدالً وقتاً مث صا

 غري عدل بطلت.
 الشرط الثالث: االسرتعاء والتحميل، أن يقول: اشهد أن أشهد أن عند فالن كذا وكذا.

 له.الشرط الرابع: أتدية الفرع بصفة ما حتم
 الشرط اخلامس: تعيَّي األصل، أن يقول: أشهد بشهادة فالن.

 الشرط السادس: ثبوت عدالة اجلميع عند القاضي، فالبد أن يتثبت.



(87/10) 

 

 حكم رجوع الشهود
يقول: )إذا رجع شهود مال قبل احلكم مل حيكم، وبعده مل ينقض، ويضمنون( ، وكذلك أيضاً دية ما 

ثاًل: اي قاضي! حنن شهدان أن فالانً عنده دين لفالن، واآلن تراجعنا، ال فات بسببهم، فإذا قالوا م
فالشاهدان قد ندري ميكن أنه فالن وميكن أنه غريه، ففي هذه احلال ال شك أنه ال حيكم احلاكم، 

 تراجع كل منهما عن شهادته.
ذي بين على وأما بعد احلكم فاحلكم ال ينقض؛ وذلك ألنه بين على بينة، ولكن هذا الشاهد ال

شهادته يغرم ما حصل بشهادته، كيف يغرم؟ إذا قالوا مثاًل: نشهد أن هذا هو القاتل الذي قتل 
بنا ليس هو القاتل، القاتل وال نعرفه، أو القاتل فالاًن، مث إن ذلك الشخص قتل مث ندموا وقالوا: كذ

ببوا يف قتل هذا اإلنسان، وإذا غريه، فما احلل؟ يقتلون إال أن يقبل أولياء املقتول الدية؛ ألهنم تس
شهدوا عليه يف قطع يد، وقالوا: نشهد أن هذا هو الذي قطع يد زيد، وقطعت يده قصاصًا، وبعد 

ن ال ندري، أو ليس هو ولكنه غريه، فيضمنون اليد؛ ألهنم السبب يف ذلك تراجعوا وقالوا: ندمنا، حن
 قطعها؛ وألن تراجعهم وقع بعدما مت احلكم.

 إذا كان املشهود به مااًل، إذا شهد شاهدان أن فالانً عنده ألف لزيد، وألزمه احلاكم وهكذا أيضاً 
احلكم فيقول: اي فالن! رد  ودفعها، وملا دفعها تراجع الشاهدان وقاال: رجعنا، هل احلاكم ينقض

األلف فإهنا ليست لك، شهودك كانوا شهود زور وقد تراجعوا؟ ليس له نقضه، وليس له رده؛ ولكن 
 يضمنان، فالشاهدان مها السبب، فيغرمان هذا املال، فاحلاكم يبين حكمه على شهادهتما.

ودين، والعودان مها كان شريح يقول لبعض من يوصيهم: القضاء مجرة، فإايك أن متسها إال بع
الشاهدان، يعين: قدر هذه القضية مجرة، فلو مسستها بيدك أحرقتك، ولكن لو قبضتها بعودين 

 أحسست بذلك، فالشاهدان مها العودان. ورفعتها ما

(87/11) 

 

 ضمان املفيت والقاضي إذا ابن خطؤمها ملخالفة نص قاطع
بعد ذلك ذكر املؤلف اخلطأ يف الفتوى أو يف القضاء، يقول: )إذا ابن خطأ املفيت أو خطأ القاضي يف 



م الذي عنده، لكن كان إتالف ملخالفة قاطع ضمنا( : املفيت هو الذي يتحمل الفتوى بشيء من العل
فيت فإنه القضاة هم الذين يفتون، ويف هذه األزمنة نصب املفيت ونصب القاضي، فإذا أخطأ امل

يضمن، أخطأ مثالً وأفىت حبل هذا النكاح وتبَّي خطؤه، وكان الرجل قد دخل ابملرأة وأزال بكارهتا، 
 فاملفيت هو الذي يضمن؛ ألن هذا ليس بنكاح صحيح.

يعين: إتالف شيء بسبب فتواه، ملخالفة قاطع: أي: ملخالفة شيء ضروري قطعي قوله: إبتالف 
 الثبوت.

(87/12) 

 

 [88شرح أخصر املختصرات ]
اإلقرار سيد األدلة، وهو مقدم على غريه، وله أحكام كثرية بينها أهل العلم، والقضاة من أعلم الناس 

 احلقوق إىل ذويها. هبا حلاجتهم إليها يف فصل اخلصومات بَّي الناس، وإيصال

(88/1) 

 

 اإلقرار
قال املصنف رمحه هللا: ]كتاب اإلقرار: يصح من مكلف خمتار بلفظ أو كتابة، أو إشارة من أخرس، 

 ال على الغري إال من وكيل وويل ووارث.
 ويصح من مريض مرض املوت ال لوارث إال ببينة أو إجازة، ولو صار عند املوت أجنبيًا.

 صار عند املوت واراثً.ويصح ألجنيب ولو 
 وإعطاء كإقرار.

 وإن أقرت أو وليها بنكاح مل يدعه اثنان قبل.
 ويقبل إقرار صيب له عشر أنه بلغ ابحتالم.

ومن ادعي عليه بشيء فقال: "نعم" أو "بلى" وحنومها أو "اتزنه" أو"خذه" فقد أقر، ال "خذ" أو 
 "اتزن" وحنوه.

 وال يضر اإلنشاء فيه.
 ف.يلزمين، أو مثن مخر وحنوه يلزمه األل وله علي ألف ال



 وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله.
 وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فال.

 وإن أقر وأنكر سبب احلق، مث ادعى الدفع ببينة مل يقبل.
ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة وحنوها، مث أنكر، ومل جيحد إقراره وال بينة، وسأل إحالف خصمه 

 لزمه.
 بذلك لغريه مل يقبل، ويغرمه ملقر له. ومن ابع أو وهب أو أعتق، مث أقر

 وإن قال: مل يكن ملكي، مث ملكته بعد، قبل ببينة ما مل يكذهبا بنحو قبضت مثن ملكي.
 وال يقبل رجوع مقر إال يف حد هلل.

سره، ويقبل أبقل وإن قال: له علي شيء، أو كذا، أو مال عظيم وحنوه، وأَب تفسريه، حبس حىت يف
 بصبية أو مخر أو قشر جوزة وحنوه.مال، وبكلب مباح، ال 

 وله متر يف جراب أو سكَّي يف قراب، أو فص يف خامت، وحنو ذلك يلزمه األول.
 وإقرار بشجر ليس إقراراً أبرضه، وأبمة ليس إقراراً حبملها، وببستان يشمل أشجاره.

 فقول مدعي الصحة.وإن ادعى أحدمها صحة العقد، واآلخر فساده 
 أعلم ابلصواب[ . وهللا سبحانه وتعاىل

آخر الكتاب هو اإلقرار، وهو أحد ما حيكم به احلكام؛ ألن القاضي حيكم ابلشهود وحيكم ابإلقرار، 
يعين: االعرتاف، أي: يعرتف إنسان بشيء، ويقولون: ال عذر ملقر، ذكر أن شرحياً القاضي كان جيلس 

دارها، فقال: الشرط أوثق،  ل أحدمها: إين تزوجت امرأة وإهنا شرطتللقضاء، فجاءه رجالن فقا
فقاال: احكم بيننا، قال: قد فعلت، فقال: على من حكمت؟ قال: على ابن أمك، يعين: عليك 

 أنت؛ ألنك اعرتفت أبهنا شرطت والشرط أوثق، فأنت ملا اعرتفت هبذا الشرط ألزمناك مبوجبه.

(88/2) 

 

 من يصح إقراره
يصح إقرار من مكلف خمتار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس( : اإلقرار هو االعرتاف، البد قال: )

أن يكون املقر مكلفًا، املكلف هو البالغ العاقل، فال يقبل إقرار الصيب واعرتافه؛ ألنه غري مكلف، 
، فإذا أكره وقيل: املكرهوال إقرار اجملنون؛ ألنه فاقد للعقل فال يقبل إقراره، وكذلك ال يعمل إبقرار 

اعرتف وإال ضربناك، يف هذه احلال إذا اعرتف فإنه ال يلزم هبذا االعرتاف؛ ولذلك إذا أنكر بعد 



 ذلك فإنه ال يقام عليه حد أو حنو ذلك، لكن إذا ثبت أن إقراره بدون إكراه فال يقبل رجوعه.
هنم مث يعرتف أحدهم أبنه يضربو  وكثري من املتهمَّي يقبض عليهم اجلنود، ويدخلوهنم السجن، وقد

القاتل، أو أبنه السارق، أو أبنه القاطع، أو أبنه املتهم بكذا والفاعل كذا، مث إذا حضر عند القاضي 
وقد وقع عند الشرطة أنكر، فالقاضي ال يؤاخذه؛ ألنه يقول: إنين ما أقررت إال حتت اجللد، ما 

ستطع أن أحتمل فاعرتفت للتخلص من ضرهبم، فلم أ أقررت إال بعدما ضربوين وآملوين أملاً شديدًا،
فإن كان صادقاً فإنه ال يقبل اعرتافه وال يؤاخذ به، إال إذا ذكر الشرط أنه اعرتف ابختياره مث جاء من 

لقنه وقال له: أنكر حىت ال تؤاخذ، فأنكر عند القاضي، وقد كان اعرتف طائعاً خمتارًا، فال يقبل 
 إنكاره.

أي: ابلتلفظ، يقول: أقر وأعرتف أبن عندي لزيد ديناً أو ألفًا، أو أقر  لكالم،واإلقرار يكون اب
وأعرتف أبين بعته بييت بكذا وكذا، أو أقر وأعرتف أبين الذي قطعت يده أو قتلت ابنه، أو الذي 

 قلعت شجرته.
ذلك  أو بكتابة، فإذا كتب على نفسه خبط يده، وكان هناك من يشهد أن هذا خط يده وتوقيعه، فإن

 قبل منه.ي
وكذلك إذا كان أخرس ال يتكلم، ولكن إشاراته مفهومه، يشري بيده كذا وكذا فيفهمه احلاضرون، 

 فإذا اعرتف على نفسه فإنه يؤخذ على إقراره.
وأما إذا شهد على غريه وأقر على غريه فإنه ال يقبل، وكل أحد إذا أقر على غريه ال يقبل إقراره إال 

 رث.الوكيل والويل والوا
إلنسان الذي يقر على نفسه يقول: عندي دين، أما أن يقول: عند أخي أو عند أيب فهذه شهادة، فا

وال تكون إقرارًا، لكن تقبل من الوكيل إذا قال: أان وكيل هلؤالء األيتام، أقر أبين بعت ملكهم بكذا، 
 بعت عقارهم أو بعت غنمهم بكذا؛ ألين موكل من قبل القاضي، فيقبل إقراره.

ويل املرأة يف النكاح إذا اعرتف وقال: أقر أبين قد عقدت هلا؛ ألين ويل أمرها، أان أخوها، أو وكذلك 
 ابن أخيها وقد رضيت وعقدت هلا.

وكذلك الوارث: إذا مات إنسان وخلف ورثة، واعرتفوا وقالوا: نقر ونعرتف أبن مورثنا مدين بكذا، 
وقف كذا، أو ما أشبه ذلك، فيقبل إقرار ا، أو عنده لفالن مائة أو ألف، أو أنه الذي وهب كذ

 الورثة.
هل يصح إقرار املريض؟ يصح ولو كان مريضاً مرض املوت، فيصح إقراره على نفسه، لكن ال يصح 

إقراره لوارث إال ببينة أو إجازة؛ وذلك ألنه متهم إبضرار الورثة، فإذا اعرتف عند املوت وقال: 
أن يضر زوجته الثانية، أو يضر أوالده اآلخرين؛ فال يقبل  د بذلكأعرتف أبن بييت هذا لزوجيت، ويري



إقراره، أو قال: أعرتف أبين قد وهبت ابين األرضية الفالنية أو السيارة الفالنية وأنكر ذلك بقية 
أوالده فال يقبل؛ ألنه متهم إبضرارهم، والوالد عليه أن يسوي بَّي أوالده، فإذا أقر لوارث فال يصح 

 زة.أو إجاإال ببينة 
البينة أن يقول شاهدان: نشهد أنه قد أقر عندان قبل املرض أبن البيت الفالين ليس له، وإمنا هو 

 لزوجته أو لولده األكرب أو ما أشبه ذلك.
وكذلك إجازة اهلبة أو الوقف أو حنو ذلك، إذا قال يف مرض موته: قد أجزت عطييت لفالن، أو هو 

يف البيت كذا وكذا، ألنه كان قد طلبين وتوقفت، ولكن  ن يسكنوقف لكذا وكذا، أو أجزت لفالن أ
اآلن قد أجزت، فال تقبل للوارث حىت لو صار عند املوت أجنبيًا، مثاًل: أقر به له ألنه عمه، وقبل 

املوت ولد له ولد فحجب العم، وأصبح العم أجنبيًا، وتصح له الوصية ولكن العربة أنه يف حالة 
 الوصية كان متهمًا.

قرار ألجنيب ولو صار عند املوت واراًث، وصورة ذلك أن يقول: أقر على نفسي أن ابن يصح اإلو 
عمي فالانً يطالبين أبلف أو عندي له مخسة آالف، أو أنه أعارين البيت الفالين، وليس مبلك يل، 

ن لو ثه، لكففي مثل هذه احلال يقبل؛ ألنه يف حالة اإلقرار ليس مبتهم، وليس بوارث، وال يريد أن يور 
قدر أن ابن عمه هذا أصبح واراثً له؛ أبن مات ابنه الذي كان حاجباً له، وورث ابن العم، فيقبل 

 إقراره ولو كان عند املوت واراًث.

(88/3) 

 

 العطية كاإلقرار
يقول: )وإعطاء كإقرار( ، العطية كاإلقرار ال تصح يف مرض املوت، فال يصح يف مرض املوت أن 

، وال يصح يف مرض املوت أن يقول مثاًل: أعطيت زوجيت كذا، أعطيت ولدي يوصي أبكثر من الثلث
عطاهم األكرب كذا، أعطيت بنيت كذا؛ ألن املال قد تعلقت به حقوق الورثة الباقَّي، فلهم حق، فإذا أ

 أعطى اآلخرين، فال تصح الوصية يف مرض املوت إال ألجنيب.

(88/4) 

 



 اإلقرار بنكاح مل يدعه اثنان
إن أقرت أو وليها بنكاح مل يدعه اثنان قبل( أي: إذا اعرتفت وقالت: نعم، أان أقر أين زوجة قال: )و 

فالن، ومل يدع زوجيتها إال واحد، أبن قال: أنت زوجيت، فقالت: نعم، أقر أبين زوجتك، صح أما إذا 
ن كل زوجيت، فأقرت ألحدمها مل يصح؛ وذلك ألجاء اثنان وكل واحد منهم يقول: هذه زوجيت هذه 

 واحد منهما يدعي الزوجية، فال يصح، ولكن يف هذه احلال تفسخ من زوجها، وتزوج مبن شاءت.

(88/5) 

 

 إقرار الصيب
 -يعين: ابلغاً -مىت يقبل إقرار الصيب؟ إذا بلغ ابالحتالم، وقد حيتلم وهو ابن عشر، فإذا كان حمتلماً 

أان الذي فقأت عَّي فالن، أان الذي جرحته، أان ففي هذه احلال يقبل ما أقر به، إذا قال مثاًل: نعم، 
 الذي صدمت سيارته، قبل إقراره؛ ألنه ليس بسفيه؛ وألنه يعترب مكلفًا.

(88/6) 

 

 أتثري األلفاظ يف اإلقرار
قال: )من ادعي عليه بشيء فقال: نعم، أو بلى، أو حنومها، أو اتزنه، أو خذه، فقد أقر( إذا قال له: 

عم، أو قال: أليس يل عندك ألف؟ فقال: بلى، هل يؤاخذ؟ نعم يؤاخذ هبذا عندك يل ألف، قال: ن
 اإلقرار ويلزم به.

قال: خذه أو اتزنه أو اكتله، وكذلك لو قال مثاًل: عندك يل عشرة آصع بر، أو عشرة كيلو حلم، ف
ارًا، فإذا فمعىن ذلك: أنه عنده، ويقول: خذه، أي: قرب مكياالً أو قرب ميزاانً وخذه، فهذا يعترب إقر 

 أنكر بعد ذلك مل يقبل منه.
لكن لو قال: خذ أو اتزن، فإن هذا ال يكون إقراراً هبذا املقدار، أي: لو قال: عندك يل عشرة آصع، 

قول: ما أردت خبذ إال صاعاً واحدًا، أو قال: اتزن، مث قال: ما أردت ابالتزان إال  فقال: خذ، فقد ي
 اجلميع. كيلو واحدًا، فال يكون إقراراً بكيل

قال: )وال يضر اإلنشاء فيه( اإلنشاء هو االبتداء، أن يبتدئ ويقول: أان عندي لفالن كذا، هذا 
 إنشاء، يعين: ابتداء الكالم.



لف ال يلزمين، أو( له علي ألف )مثن مخر( ، أو مثن خنازير، )يلزمه األلف( ، )وإذا قال: له علي أ
اعرتاف، مث قوله أبن هذا مثن مخر هذه دعوى،  أي: يطالب ابإللف؛ وذلك ألن إقراره ابأللف

 واملدعي ال تقبل دعواه إال ببينة، فإذا أتى ببينة أن هذا مثن مخر سقطت عنه؛ ألن اخلمر ال قيمة هلا.
قوله: ال يلزمين، فإن هذه دعوى، كيف تقول عندك يل ألف مث تقول: ال يلزمين؟ ما السبب؟ إذا  وأما 

إذا قال: له علي ألف قد قضيته أو كان علي ألف قضيته، أو ألف  كانت عندك فإهنا تلزمك؛ لكن
 وبرئت منه، أو أبرأين، أو أسقطه عين، فإنه يقبل قوله بيمينه.

 ، وأنكر هو أنه قد قضي أو أنه أبرأك منه، فاحلف على هذا.أنت اآلن اعرتفت هبذا األلف
ل مثاًل: نعم، عندي له ألف وثبت ببينة، لكن إذا ثبت ببينة أو عزاه لسبب فال يقبل إال ببينة، إذا قا

وشهدت الشهود أن األلف اثبت، مث ادعى بعد ذلك أنه قد قضاه؛ فال يقبل منه إال ببينة على 
عندي له ألف قرضاً أو عندي له ألف بقية مثن سيارة أو مثن دار، فعَّين  القضاء، وكذلك إذا قال:

و ذلك؛ فال يقبل قوله ابإلسقاط وابلقضاء إال الثمن أو ذكر السبب أبنه قرض أو أجرة دار أو حن
 ببينة.

(88/7) 

 

 من أنكر سبب احلق مث ادعى الدفع ببينة
يقول: )وإن أنكر سبب احلق مث ادعى الدفع ببينة مل يقبل( ، إنكار سبب احلق كأن يقول: ما شريت 

ثبت الشراء قال: منك، وال استأجرت منك، وال اقرتضت منك أبدًا، وبعد ذلك ثبت الشراء، وملا 
صحيح أنين قد اشرتيت منك، لكن عندي بينة أنين قد قضيتك، وأحضر من يشهدون ابلقضاء 

 لوفاء، ففي هذه احلال ال تقبل؛ ألنه أنكر األصل.واب
يقولون: ال يقبل قوله حىت ولو أتى ببينة، ويوجد قول اثٍن ولعله أقرب وهو: أهنا تقبل إذا ادعى 

نسيت أين اشرتيت منك سيارة، أو نسيت أين اشرتيت منك الطعام، ولكن النسيان، إذا قال: أان 
وهي بينة عادلة، فجاء ابلبينة أبنه قد قضاه، ففي هذه  تذكرت اآلن، وعندي بينة أنين قضيتك،

احلال تقبل البينة، والقول األول يقول: تكذب البينة؛ ألنه جاحد يقول: ما اشرتيت منه، وال 
 ه، وال اقرتضت منه، وال شيء عندي له أبداً.استأجرت منه، وال أعرف

 مث ثبت ذلك الدين، مث ادعى وقال: إين قد قضيته.



بعد أن أنكر، فيقولون: ال يقبل قوله ولو ابلبينة؛ ألنه يكذب البينة، ولكن إذا ادعى وكان ذلك 
 النسيان فالصحيح أنه يقبل منه ببينة.

(88/8) 

 

 قرارهحكم من أقر بقبض مث أنكر ومل جيحد إ
قال: )ومن أقر بقبض أو إقباض ببينة أو هبة وحنوها، مث أنكر ومل جيحد إقراره وال بينة وسأل إحالف 
خصمه لزمه( : صورة ذلك أن يقول: أان أعرتف أبين اقرتضت منك ألفاً أو وهبتك ألفاً أو أقبضتك 

ك، أو أعرتف أنك متها لاهلبة، أعرتف أبين قد وهبتك مثالً شاة وأنك استلمتها، أو وهبتك مائة وسل
أقبضتين مثالً ألفًا، أو قبضت منك ألفاً أو حنو ذلك، أو وهبتين كذا ولكين ما قبضت، أو قبضت 

 ولكين ما أثبتك على شيء من ذلك.
مث أنكر ومل جيحد إقراره، أي: أنكر بعد ذلك أن يكون مديناً أبلف أو بنصف ألف، لكن ما جحد 

أو وهب، وما وجد بينة، ولكن قال: احلف اي خصم أين ما أقبض  إقراره، فهو معرتف أبنه قبض أو
 أقبضتك األلف، احلف أنك أقبضتين األلف، احلف أنك وهبتين أو أين وهبت لك.

 فيحلف اخلصم.

(88/9) 

 

 حكم من ابع أو أعتق مث أقر به لغريه
: صورة ذلك أن يبيع  يقول: )ومن ابع أو وهب أو أعتق مث أقر بذلك لغريه مل يقبل، ويغرمه ملقر له(

شاة ويستلم مثنها أو يهب كيساً أو يعتق عبداً على أن هذه كلها ملكه، وبعد ذلك اعرتف وقال: 
فهل يقبل أعرتف اآلن أن العبد الذي أعتقته ليس يل، ولكنه البن أخي، أو ألخي أو البن عمي، 

 ريته.منه؟ ال يقبل منه، مبعىن: أنه ال يرجع العبد عبدًا، بل يبقى على ح
 وكذلك أيضًا: هل تسرتد اهلبة اليت وهبها مث ادعى أهنا شاة البن عمه أو جلاره؟ ال ترد.

وكذلك ال يرد البيع، إذا قال: أان بعتك ولكين ما ذكرت لك أن البيت ليس يل، إمنا هو جلاري، 
 اً أنه سيجيز البيع، واآلن أريد أن أرده.وبعته ظن

 فال يرد؛ ألنه قد لزم.



حوال يلزمه الغرامة ملن أقر له، فإذا قال: العبد جلاري، يقال: اغرمه ألنك أعتقته ويف هذه األ
واعرتفت أبنه ليس لك، أو قال مثاًل: الشاة اليت وهبتك ليست يل وإمنا لزيد، فيقال: اغرمها لزيد، 

 .واهلبة ال ترد

(88/10) 

 

 حكم من قال: مل يكن ملكي مث ملكته بعد
ملكي مث ملكته بعد، قبل ببينة ما مل يكذهبا بنحو: قبضت مثن ملكي( ، إذا يقول: )وإن قال: مل يكن 

قال: هذا الكيس وهذه الشاة وهذا العبد الذي بعته أو وهبته أو أعتقته مل يكن يف ملكي مث ملكته 
لكت الشاة أو ملكت الكيس بعد اهلبة وبعد التصرف؛ بعدما أعتقته، حيث وهبه يل صاحبه، أو م

 نة، فالبينة إذا شهدت أبنه ملكه قبل منه، ففي هذه احلال ميضي البيع ومتضي اهلبة.فإنه يقبل ببي
لكن إذا كذب البينة بقوله: قبضت مثن ملكي، فإن هذا دليل أهنا ملكه قبل البيع، فقوله: إين 

إذا قال: بعتك الكيس، مث قال: أعرتف أين قبضت مثن الكيس ملكتها بعد البيع يكذب نفسه، أي: 
و ملكي، مث ادعى بعد ذلك أن الكيس ليس ملكه، ولكن صاحبه قد ابعه منه أو وهبه بعد الذي ه

 ذلك، فإذا قال: إين قبضت مثن ملكي، فهو يكذب البينة.

(88/11) 

 

 رجوع املقر عن إقراره
ر قال: )وال يقبل رجوع املقر إال يف حد هلل( ، فمن أقر إقراراً كامالً بشيء عليه، سواء أقر بدين أو أق
بعتق أو أقر أنه تصدق بكذا أو أقر أبنه وقف كذا وكذا، مث قال: رجعت، ندمت، تراجعت، ال أريد 

ألنه قد تعلق به حق آدمي، وقف الدار، أو ال أريد اهلبة، وال أريد البيع، فهل يقبل رجوعه؟ ال يقبل؛ 
 أما إذا كان حقاً هلل فإنه يقبل.

إين قد زنيت، مث قال: رجعت عن إقراري، وكذلك حد  وحق هللا تعاىل مثل: حد الزان، فإذا قال:
 السرقة، وحد شرب اخلمر.

حد السرقة فيه حق لآلدمي الذي ُسرق، فإذا رده وقال: إين ما سرقته ولكنه أعطانيه، أو سرقه 
 ، أو وجدته ملقى يف الطريق؛ فرتاجع عن السرقة، فيسقط عنه القطع، لكن يلزمه رد املال.غريي



حق هلل تعاىل، فإذا اعرتف وقال: إين شربت وسكرت، مث تراجع وقال: ما سكرت؛ أما حد الشرب ف
 قُِبل رجوعه؛ ألنه حق هلل تعاىل.

فالانً أبنه زاٍن أو رميت فالنة أبهنا وحد القذف حق آلدمي، فإذا اعرتف وقال: إين أعرتف أبين رميت 
 ال أتسامح، فإنه قد قذفين، زانية، مث تراجع بعد ذلك، فهذا حق آدمي، فإذا قال املقذوف: أان

واعرتف هبذا عند القاضي، واعرتف هبذا عند الشهود، واآلن تراجع وينكر، وأان ال أساحمه، بل 
 أطالب حبقي يف هذا، فإنه جيلد حد القذف.

(88/12) 

 

 اإلقرار ابجململ
والصغري،  إذا أقر إنسان بشيء جممل، فقال: له علي شيء، فكلمة )شيء( جمملة يدخل فيها الكبري

يدخل فيها مثاًل: له علي سيارات، له علي إبرة أو ملعقة أو سكَّي وحنو ذلك، فماذا نفعل إذا قال: 
نه ال له علي شيء؟ يقولون: حيبس حىت يفسره، فنقول: أخربان بذلك الشيء الذي أقررت به، أل

إذا فسره بشيء يعرف إال من قبلك أنت، فأنت اعرتفت أبن له عندك شيئًا، هذا الشيء ما هو؟ ف
يقبل أن يكون شيئاً قبل منه ولو كان شيئاً يسريًا، فإذا قال مثاًل: نعم، له علي حد قذف، يعين: قد 

درمهاً واحداً أو هللة، أو قذفته، أو إين قد اغتبته؛ قبل منه ألن هذا شيئًا، أو قال: إين اقرتضت منه 
 وهبته شيئاً ومل أعطه هذه اهلبة قبل منه.

 مث سكت، فيقال: ما هو الذي عليك؟ أخربان به. -كاف وذال وألف  -ل: له علي كذا وكذا إذا قا
 وحيبس إذا مل يعرتف.

ء مثالً وإذا قال: له علي مال عظيم وحنوه، فقد يستعظم الشيء الكثري، فينظر يف حالته، فعند الفقرا
مخسة آالف أو مائة عشرة دراهم مال عظيم، واألثرايء املال العظيم عندهم الذي يكون ألفاً أو 

ألف، فإذا كان من الضعفاء والفقراء وقال: له علي مال عظيم، وفسره بعشرة أو عشرين؛ قبل ذلك 
مال قبل منه،  منه وبرئ بدفعها، وإذا أَب أن يفسر هذا اجململ حبس حىت يفسره، فإذا فسره أبقل

ة أو قلنسوة، أو فسره وإذا قال مثاًل: هذا املال الذي عندي هو ثوب مستعمل أو نعل مستعمل
بشيء يستعمل كقدر يطبخ فيه أو صحن أيكل فيه، أو سكَّي يذبح هبا أو حنو ذلك من أقل مال؛ 

 فإنه يقبل ولو قال: إنه عظيم.

 وإذا قال: له علي مال عظيم.



له كلب صيد، أو كلب ماشية، أو كلب حرث، أي: كلب مباح قبل منه؛ مث فسره وقال: عندي 
عليه أنه مال، أو أنه شيء ميتلك، وإن كان ال جيوز بيعه، فيقبل تفسريه بكلب  وذلك ألنه قد يطلق

 أو جبلد ميتة؛ ألنه قد ينتفع به.
ال تسمى ماالً فال  وإذا فسره بصبية، أبن قال: عندي له مال، ويعين: طفلة، فالطفلة )الصبية احلرة(

منهم، مث فسره بطفلة أو بطفل يقبل، أما إذا قال: عندي بعض أهله أو عندي أحد منهم أو عندي 
 يقبل.

وإذا قال مثاًل: له علي شيء مث فسره خبمر، هل يقبل؟ اخلمر ليس مبال، فال يقبل، وإذا فسره بقشر 
قشرة موزة ال يتمول وال ميلك يف العادة جوزة مل يقبل أيضًا، فالشيء التافه مثل قشرة برتقالة أو 

ألحيان حيث يتخذ علفاً لبعض الدواب، لكن هذا ليس وليس له قيمة، وقد يكون له قيمة يف بعض ا
 دائمًا.

 وكذلك لو قال: عندي شيء.
مث فسره بنوى التمر )حبات التمر( ، وقد كانت تتخذ علفاً للنواضح، حيث كانوا يطبخوهنا ويعلفوهنا 

 مول.والنواضح السواين اليت يسىن عليها، ففي هذه احلال قد يقبل إذا كان شيئاً مما يت للنواضح،

(88/13) 

 

 اإلقرار بشيء ليس إقراراً مبالبسه
 إذا قال: عندي له متر يف جراب.

ما الذي يلزمه؟ التمر فقط، واجلراب ميكن أنه عارية، وأن صاحب التمر قال: أعطين جراابً أو: دع 
 عندك هذا التمر، فأعطاه، وقال: عندي له متر يف جراب، أو مثاًل: بر يف كيس، أو سكَّي يف قراب،

حفظها القراب هو الغالف الذي تدخل فيه السكَّي، فيمكن أنه قال: هذه سكَّي احفظها عندك، ف
يف قراب، وكذلك السيف يف قراب، أو فص يف خامت، فإنه يلزمه األول الذي هو التمر والسكَّي 

 والفص، وميكن أنه أخذ الفص وألصقه يف خامت له، فال يكون اخلامت اتبعاً له.
ل تتبعه األرض؟ إذا قال: هذه الشجرات أو هذه النخالت ليست يل، وإمنا هي وإذا أقر بشجر فه

ذا يستحق زيد؟ يقلعها، ميكن أنه غرسها حىت تعيش مث إذا عاشت وعلقت يريد زيد أن لزيد، فما
 يقلعها ويغرسها يف بستانه، فإذا أقر ابلشجر مل يلزمه اإلقرار ابألرض.

امل، ولكنها لزيد، فهل يتبعها محلها مثاًل؟ قد ال يتبعها إذا  وكذلك لو قال: وليست يل هذه األمة احل



 ا، واشرتط أن احلمل ال ميلك، أو كان قد ابعها واشرتط أال يتبعها محلها.كان قد زوجها صاحبه
أما إذا قال: هذا البستان كله لزيد، فاعرتف أبنه كله لزيد، لزمه أن يدفعه كله مبا فيه من الشجر:  

ت والرمان والنخل وما أشبه ذلك يف هذا البستان، فكله يتبعه، فيدفع ملن أقر كشجر العنب والتو 
 له به.

(88/14) 

 

 اختالف دعوى صحة العقد وفساده
يقول: )إن ادعى أحدمها صحة العقد واآلخر فساده قبل قول مدعي الصحة بيمينه( ، وذلك ألن 

 األصل يف العقود الصحة.
دمها: إين بعته وهو جمهول، فقال اآلخر: بل اشرتيناه وهو مثال ذلك: شريكان يف أرض، فقال أح

 معلوم، وبعناه وهو معلوم.
رأيناه وبعدما علمناه، وقال اآلخر: ما رأيناه وال علمناه، أو قال أحدمها: اشرتينا هذا البيت بعدما 

ل، وهللا وإمنا اشرتيناه وهو مغلق فالعقد فاسد وال نريده؛ فالقول قول مدعي الصحة؛ ألنه هو األص
 تعاىل أعلم ابلصواب.

إىل هنا انتهى شرح هذا الكتاب، وكنا قد قرأان منه يف السنوات املاضية، وقد اجتهد أحد اإلخوة 
وفرغ ما قرأانه إىل أن وقف على النكاح، ولعله أن يفرغ الباقي، مث يصحح وينشر، وصلى هللا وسلم 

 على حممد.

(88/15) 

 

 األسئلة

(88/16) 

 



 عى عليه بشهود جلرح شهود املدعيإتيان املد
 
 

 السؤال
 هل يصح أن أييت املدعى عليه جبرح لشهود املدعي؟

 
 اجلواب

 إذا كان اجلرح قادحاً يف عدالتهم قبل جرحه، وتقدم بينة اجلارح على بينة املعدل.

(88/17) 

 

 الشدة على اجملرمَّي
 
 

 السؤال
الشدة يف إظهار احلق، أما اللَّي فال ينفع  بعض اجملرمَّي أصحاب حيل وخداع، فال ينفع معهم إال

 معهم، فما حكم ذلك جزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
إذا قويت التهمة، وكان هناك قرائن قوية تدل على أن هذا متهم، فال أبس أن يهدد وأن جيلد وأن 

أو  رتاف، فإذا اهتم أنه سارق، وقد كان جرب عليه سرقةيضرب إىل أن تظهر براءته أو حيصل االع
ظهرت أمارات تدل على أنه هو الذي سرق، ففي هذه احلال يعاقب مبا حيصل به اإلقرار أو تظهر 

 براءته.

(88/18) 

 



 لباس الشهرة للنساء
 
 

 السؤال
 هل حيرم لباس الشهرة على النساء؟

 
 اجلواب

، أما إذا  إذا كانت خترج إىل األسواق ويراها الناس األجانب، فال جيوز هلا لبس شيء يلفت األنظار
 كانت يف بيتها وأمام زوجها فال مانع أن تلبس ما شاءت.

(88/19) 

 

 بيع مزرعة خنل فيها خنلة موقوفة
 
 

 السؤال
أوقفت مثر خنلة لعمي املتوىف وهي يف مزرعيت الكبرية، وذلك براً به، فهل جيوز بيع املزرعة وفيها تلك 

 كم، وجزاكم هللا خرياً؟النخلة؟ وإذا كان ال جيوز فما علي ألين ال أعرف احل
 

 اجلواب
إن بعتها فاشرتط على املشرتي أن هذه النخلة موقوفة ليست يل وليست لك، عليك أن تسقيها 

وخترج مثرهتا للصائمَّي مثالً أو للمساكَّي ليكون أجرها لفالن، فإذا قال: ال أريد أن أشرتي املزرعة 
 إىل خنل يف بستان آخر. وفيها وقف، خلصنا منها، فلك أن تنقلها إبذن القاضي

(88/20) 

 



 تعارض القرينة مع الشهود
 
 

 السؤال
 هل تقبل القرينة؟ وإذا تعارضت القرينة مع الشهود فأيهما يقدم، وجزاكم هللا خرياً؟

 
 اجلواب

إذا قويت القرائن شدت بيمَّي املدعي وما أشبه ذلك، وإذا ما كان  ال يعمل ابلقرينة وحدها، ولكن
 احلقوق العامة اليت تسند إىل املدعي العام، فهناك يتأكدون ويعملون ابلقرائن لعله هناك مدع كما يف

 أن يكون هناك إقرار، ولو أن يعذبوا ذلك املتهم إىل أن تظهر براءته أو تتحقق هتمته.

(88/21) 

 

 حكم تضييع األمانة
 
 

 السؤال
 هل تضييع األمانة من الكبائر، وجزاكم هللا خريًا؟

 
 اجلواب

لقوله: )وإذا اؤمتن خان( ، فاملنافق هو الذي يضيع األماانت أو شك أنه من صفات املنافقَّي؛ ال 
خيون فيها مبعىن: أنه يكتمها، أو ال حيتفظ هبا كما حيتفظ مباله، والواجب إذا كان عندك أمانة ووديعة 

 أن حتفظها كما حتفظ مالك، فإذا فرطت فإنك تغرم.

(88/22) 

 



 وع قبل اإلمام مث رجع إىل الركوعحكم من رفع من الرك
 
 

 السؤال
عت من الركوع قبل اإلمام؛ ألين مسعت من املأمومَّي من قال: مسع هللا ملن محده، يف صالة العشاء رف

 فرجعت إىل الركوع وزدت ركعة بعد سالم اإلمام شكاً مين يف صحة الركوع، فهل هذا صحيح؟
 

 اجلواب
فمثاًل: رفعت قبل اإلمام وملا رأيت أن اإلمام ما رفع وأن إذا كنت رفعت بعدما رجعت كفاك ذلك، 

أمومَّي ما رفعوا رجعت مث رفعت معهم أجزأك ذلك، وهكذا مثالً لو أنك رفعت قبل أن يرفعوا مث امل
رفعوا مث عدت فركعت ورفعت معهم أجزأك ذلك وال يلزمك أن تعيد ركعة، وأما إذا رفعت قبلهم، مث 

 ط أن أتيت بركعة.رفعوا وما رجعت، فاالحتيا

(88/23) 

 

 نصيحة لطالب العلم
 
 

 السؤال
 ظكم هللا لطلبة العلم بعد هناية هذه الدورة، وجزاكم هللا خريًا؟ما نصيحتكم حف

 
 اجلواب

ننصح طلبة العلم ابملواصلة، وأال ينقطعوا عن التعلم، ووسائل العلم كثرية، فيتعلمون من الكتب اليت 
ة، وجيدون فيها إن شاء هللا بغيتهم، السيما كتب العقيدة، ومثل كتب أوالها العلماء عناية كامل

وحيد اليت اجتهد فيها املؤلفون كأئمة الدعوة رمحهم هللا، وكذلك يتعلمون بواسطة األشرطة اليت الت
 حتتوي على علم كثري من علماء موثوق هبم.

تثبت؛ ألن اإلنسان إذا تناسى شيئاً كذلك أيضاً مذاكرة العلوم اليت تعلموها، برتدادها وتكرارها حىت 



راجعه وتذكره، وكذلك أيضاً التطبيق أبن يعملوا مبا تعلموه، فقد يذهب من ذاكرته، خبالف ما إذا 
فيقولون: حنن استفدان فوائد، فمن واجبنا أن نعمل هبا؛ حىت نعرف أننا انتفعنا مبا تعلمنا، والبد أن 

هم أن يعلموهم، فيشغلون جمالسهم ابلعلم، فإذا جلسوا جملساً هلم إخوة وجرياانً وأصحاابً جهالء فعلي
وا: حنب أن نسمعكم هذا الشريط أو حنوه، حنب أن نسمعكم هذا الباب، نقرؤه عليكم، عادايً قال

فإذا قرءوه بينوا هلم ما يعرفون، أو مثاًل: يتساءلون فيما بينهم، اي فالن! إذا وقعت بك مسألة كذا 
 مل؟ وبذلك إن شاء هللا يكونون عاملَّي موفقَّي.فكيف تتخلص؟ وكيف تع

(88/24) 

 

 ة للوالدين يف تربية األوالدنصيح
 
 

 السؤال
هذه سائلة تقول: إهنا أم خلمسة أوالد، تقول: وبييت وهلل احلمد خاٍل من املنكرات، ولكن أوالدي 

سًا، يقول: ليس أيتون إيل مبنكر القول والفعل من خارج البيت، وزوجي يف البيت ال تسمع له مه
و توجيه النصيحة يل وله، وهل علي إمث إذا طلبت علي إال طلب الرزق، وأنت عليك الرتبية، فأرج

 منه الطالق لضعف بدين، وعدم استطاعيت حتمل املسئولية، وجزاكم هللا خريًا؟
 

 اجلواب
صلى هللا عليه  ال شك أن األب عليه مسئولية كبرية، فإنه هو املسئول واملخاطب ابلرتبية؛ لقوله

لرجال، وإن كانت النساء يدخلن يف ذلك، فعليه وسلم: )مروا أوالدكم ابلصالة لسبع( واخلطاب ل
تربية أبنائه الرتبية الصاحلة؛ بتعليمهم القرآن، وحثهم على أن يتعلموا يف املدارس اخلريية لتحفيظ 

ملسجد، وتعليمهم الوضوء، وتعليمهم القرآن يف املساجد، وكذلك األخذ أبيديهم إذا كانوا ذكوراً إىل ا
داب واألخالق اليت يتعاملون هبا مع غريهم، وحثهم على الصحبة الصالة، وكذلك تعليمهم اآل

الصاحلة، وحتذيرهم ممن يفسدهم من اخللطاء الفاسدين وحنوهم، واملسئولية عليكما مجيعًا، وال شك 
كان ذلك قرة عَّي ألبويهم، فنوصيهم   أن صالح األوالد أول من ينتفع به اآلابء، فإذا صلحوا

 ذكوراً وإاناثً ليكونوا قرة عَّي هلم. ابحلرص على إصالح أوالدهم



(88/25) 

 

 احلرص على إبراء الذمة من الديون
 
 

 السؤال
هذا سائل من الشبكة يقول: أطالب شخصاً مبليوين رايل، وهو هارب، وعليه حكم شرعي مميز، 

املليون، فهل جيوز ربط سدادهم حىت أحتصل على حقي املثبت،  وعلي مطالبة من آخرين يف حدود
 م يف ذمة املدين اهلارب، وجزاكم هللا خريًا؟مع العلم أن أمواهل

 
 اجلواب

إذا كانت الديون اليت عندك اثبتة يف ذمتك، فننصحك أن تسعى يف قضائها إذا قدرت على ذلك، 
يكون ذلك مماطاًل، وقد يكون فقرياً  وال حتبسهم حىت حتصل على دينك الذي عند فالن، فقد

على إبراء ذمتك، ولك أن تطالب ذلك الذي عنده املال عاجزًا، مث قد ال يعثر عليه، فأنت حترص 
 إىل أن حتصل عليه.

وختاماً نسأل هللا لنا وإلخواننا املسلمَّي، أن يرزقهم هللا العلم النافع والعمل الصاحل، وأن يوفقهم 
 حىت ينتفعوا مبا تعلموا، ويكون حجة هلم ال حجة عليهم، وهللا أعلم. التباع العلم ابلعمل،

  وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعَّي.وصلى هللا

(88/26) 

 


