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J قَممة عن البيعد: 
ا ِفي مي عغِنست وصاحبه ال ي،احبهد صا ِفي يمي عغِنست ال يبد العانَا كَملَ

 ؛ةضاوعمد الغري بطريقة البيع الَِّتي هي الْا ِفي ي التوصل إلَى م� اهللا عر ش؛يده
لكي يتوواحد من الْلُّل كُص متبايعني إلَى حاجته بطريقة مشريأخذ كل ،ةوع 

منهما العوض عويبذل العوض فيما يشتريه،ا يبيعهم .  
لتلك البيوع  T اهللا لَع ج؛ن أنواعا من البيوعمضت البيع يانَا كَمولَ

ا حتأحكامى ال يصل الضر من الفرد إلَى الْرمجتأو من الْ،عم مجتردفَع إلَى الم.  
 فأباح  ،ة وغري ذلكبِهف والْلَار والسيِخ أحكام الْج ارع الشرروقد قَ

ا  إم؛ةرضما يعلم فيها من الْم أشياء ِلعن وم،ةحصلَما فيها من الْمأشياء من البيع ِل
ى الفردلَع،وإم ى الْلَا عمجتعم،ا وإمِح وهللا ِفي ذلك الْ،ا عليهما معة البالغةكم، 
ة رضما ذلك لدفع  مإن ى عنه فَ   هرعه أو ن   ش ي ما لَ  وم ،ةحصلَ مان الْ م  ففيه ض  عرا شمفَ

حقيقية أو متقَّوةع،٢٧٥:البقرة[ ﴾    ﴿ :ى يقولالَ واهللا تع[. 
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]٢٥١[ عنع ِدب ِناهللا بع مب ر،ع نر أَج اهللا وِلس نذَِإ$: الَ قَها تبايع 
الرلُّكُ فَِنالَجِمٍداِح و نهِخالْا ِبماِريا لَ ممي فَتقَركَا واناِما جأَ،يع وي خيأَر حدهما اآلخر، 
 .#عيب الْبج ودقَ فَ؛كِلى ذَلَا ععايبتفَ

ِفو ي مع ناهيثُدِ  ح يمِ ِك ح حِ ِن ب ام  ز-وهالْ و  الَقَ:  الَ  قَ-ي انِ  الثَّ  يثُِدح ر اهللا    ولُس 
ا مه لَكوِر ب؛انيبا وقَد صنِْإفَ -اقَرفَتى يتح :الَ قَوأَ- اقَرفَت يما لَ ماِريِخالْ ِباِنعيبالْ$: ج
ِفي بِهِعيام،كَنِْإ و تمذَكَا و؛ابقَِح متب ةُكَرب ِهِعيام#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الخيار الْ :ديثحجلسم. 
J ْالمفراتد: 
 ، حرف شرط غري جازم"إذا": اريِخاحد منهما بالْل وكُالن فَج الرعايبا تإذَ

ة ملَوج"تبايع الرلُّكُفَ$: وقوله ، فعل الشرط"النجِمٍداِح و نهِخالْا ِبماِري# .جاب و
الشرط وجو،هؤاز جةلَم: "ا لَممي فَتاقَر"ِخحديد لزمن الْ تيفَار بالتقر.  

 ،الح واو الْ"الواو" و.#اقَرفَت يما لَم$: ادفَمتأكيد ِل: #يعاِما جانكَو$: قوله
  .ةالية حملَجوالْ

  :هذا يشمل أمرين: #را اآلخمهدح أَريخ يوأَ$: قوله
أحدهأ:ام ن يكون بينهما خيار ممتد إلَى ما واء الْرجلس كثالثة أيام أو م

  .ما أشبه ذلك
 :جلس بأن يقولما على اآلخر قطع خيار الْمه أن يشترط أحد:يوالثاِن

اختر إمضاء البيع أو ردإذَ فَ.ها حِخ ذلك انقطع الْلَصاري.  




	د����������  > �א�
�	م��
٧ 

ا ى ملَ البيع عبجد وقَ فَ:أي: #عيب الْبج ودقَ فَ؛كِلى ذَلَا ععايبتفَ$: قوله
قَفَاتيهلَا ع . 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شرعجى لسان رسوله لَ اهللا ع -وشرعه حِل وال يشرع إالَّ،ق صلَمةح- 
أنه إذا تبايعالر لُّكُ فَ،النجِخاحد منهما بالْ ويا لَار ممي فَتاختار  ألنه إذا ؛اقَر

أحده؛ا ترك البيعمجاز له الر رضي صاحبه أو لَ، والتركد مي رض.  
أو يخير أحدها اآلخر بأن يقول لهم:اختر إمضاء البيع أو ر وال خيار .هد 

  .لك بعد االختيار
أو يشرط أحدهِخا امتداد الْمار إلَى اليوم واليومني والثالثةي،ذَ وها يسىم 

  .خيار الشرط
نِْإفَ$: ي حديث حكيم بن حزامِفوص قَدا وبينوِرا بلَك هما ِفي بِهِعيأي.#ام : 

الزمة للكذب ة مارسخحق والْم والْ،دق وبيان العيوبالزمة للص الربكة مأنَّ
 . وباهللا التوفيق،والكتمان
J ْفقه الديثح: 
ة خيار وعيشرر وحكيم بن حزام مم بن عاهللا ي عبديثَِدذ من حؤخي :أوالً

 فإذا اختار ،ا عنهقَرفَت يمجلس لَما ِفي الْاما دار ميِخوز الْج وهو أنه ي،جلسمالْ
أحدهما ررضي صاحبه أو لَ، جاز له ذلك؛ البيعد مي رض.  

  .ديثحالْ وأصحاب ،دم وأح،ديث الشافعيحا اقتضاه الْم ِبالَوقد قَ
اة ود رالكًا هو أح م رغم أنَّ،جلسم مالك وأبو حنيفة بعدم خيار الْالَوقَ

  .جلسم ابن حبيب من أصحاب مالك إلَى إثبات خيار الْبه وقد ذَ،ديثحالْ
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● فَوالذين نوه اعتذروا عن عم القول بالْدحلَديث بأعذار مخيا ما يأِتصه: 
أنَّ:ذاراتجه األول من االعتالو مالكًا ر وا الْذَى هديثح،لَ ومل بهقُ ي،ا  وم

داماويه لَ رمإنَّ فَ؛ل بهقُ يا لغريه عن األخذ به ذلك يكون عذر.  
● ويجذَاب عن هذر ِبا العجابنيو : 
يث دح فاألخذ بالْ،ا رأىماوي ال ِب الراهوا رم العربة ِب أنَّ: األولابوجالْ -

متعيلَن عى منص انَ وإذا كَ، عندهحاوي لَ الرمإنَّ فَ؛ل بهقُ يكُ ذلك ال يا ون عذر
لغريه عن عم األخذ بالْدديث الْحورذكُم.  
- الْوجأنَّ:ياب الثاِنو ا الْذَ هحِوديث قد ريفَ،ة طرق من عد ِورمن غري ي 

 األخذ به من طريق رذَّع وت،ديثحول بالْقد ترك القَالك  مانَا كَإذَ فَ،طريق مالك
ت اَءق األخرى الَِّتي جرديث من الطُّحذر ألحد عن األخذ بالْ فإنه ال ع؛مالك

 . من غري طريق مالك
الوأنَّ:ي من االعتذارات الثاِنجه ذَ ها خرب واحد فيما تعوخرب ، به البلوىم 

الواحد فيما تعبه البم لوى يل ذلك الْجعخبر غري مولقب.  
ويالبيع ِم أنَّ:��� اب عن هذا الوجهج ما تعلكن ، به البلوى هو كذلكم 

ذر ا العذَ هإنَّا فَذَى هلَ وع، بل هو يكون نادرا، به البلوىمعا تمسخ ليس ِمالفَ
  .غري صحيح وال مقبول

 الو أنَّ :  الثالث من االعتذارات          جه   ذَ ه   ا حديث مالف للقياس الْ    خ واألصول لي  ج
القيةاسي.  

الْوجوأنَّ:اذَاب عن ه القياس إن ما يصار إليه عند عوليس أن ،م النصد 
 !؟ىوه ال ينطق عن الْن فأين القياس من قول م،تترك النصوص من أجل القياس

 . اريى والثُّراوي بني الثَّس ينما كَذَ هإنَّ
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الوجهأنَّ:ابع الر ا الْذَ هحديث معارض إلجاع أهل الْممة وعملهمدين،ا  وم
  .ةدينمل أهل الْمم عليه عدقَديث يحا الْذَ وه:يعِن ي،لمم عليه العدقَ كذلك يانَكَ

الْوجوإنَّ:اذَاب عن ه ع أهل الْلَم مة دين-بل وعا إذَ-ل غريهممالَ خف 
الن؛صكم عليه بالبطالن ح،وو جاألخذ بالنصب .  

ة ليصرف ويلتمل هذه االعتذارات الْجع ينال م ال أدري كيف ح:وأخريا
 خيار إنَّ و،ول العلةعقُمحيح الْا طالب العلم عن األخذ بالنص النبوي الصهِب
  .والوضوحى اللياقة هنت ِفي مرعي شمكْجلس حمالْ

غنب   ا فيه  ى م لَة عقَفَ عقد الص ي فَ ،فعا ندايعني م  ب تم الْ د قد يكون فيه أح   يع الب إنَّفَ
ضي ِفي البيع وأراد مم الْد من صالحه ع ورأى أنَّ،ايعنيبتم الْد أحركَّا فَإذَ فَ،عليه

الذي ديث حا الْذَى هضقتم وا هذَه و،جلسم ِفي الْاما د ذلك مه لَاز ج؛فسخه
  وز  ج فإنه ال ي    ؛ا خيار   مه ين وليس ب    ، التفرق  تم ى ي  حت تكَا إن س   أم ،جلس  م ِفي خيار الْ  

له الردا لَ مم  يكن ه ن   اك خيار موطشر، ذَ وه ا ِفي م نتِحى الْ هواللياقةة كم.  
ومنر دا الْذَ همه الذي لَكم ليربر رأي شيخه أو إماحمي القول ِبر الْا ذَهديثح ، 

وقد يكون لذلك اإلمام أو الشيخ عذر ِفي عم األخذ بالْدلكن ليس ،ديثح 
ذْللتابع عِفي ترك الْر حديث بعد أن تبإمامه لَت له صحته من أجل أنَّين ملْقُ ي 

  . ذلك نعوذ باهللا من،يغا من الزذَى مثل هلَ عافخ وإنه لي،به
             ﴿: ولقُ ي�واهللا 

  .]٣٦:األحزاب[ ﴾  
               ﴿: ولقُ ي�واهللا 

                        

 إلَى غري .]٢٥-٢٤:األنفال[ ﴾             
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ذلك من النوص الَِّتي توجب طَصاعة الرجول س،وت ذِّحر من مكَ،ة أمرهفَالَخ ا م
 ﴾           ﴿: ىالَ تعالَقَ
  .]٦٣:النور[

ا من باب ذَ ولكن ه،اذَاضع غري هووع موضما الْذَ لإلطالة ِفي ه:وأخريا
لَالتنبيه عى مني ريدون بش تى الوسائل رالْد حديث النبوي من أجل مة رأي قَافَو
 . يزيغ قلوبنا نسأل اهللا أالَّ!!إمامهم

  :حته أمرانيدخل ت #را اآلخمهدح أَريخ يوأَ$: قوله: ثانيا
 كخيار ،جلسما إلَى ما بعد الْدمتار ميِخا الْمهد أن يشترط أح:األمر األول

ثالثة أيام أو يوم أو سات أو ما أشبه ذلكاع،ذَ وهخيار الشرط:ال لهقَا ي .  
 ،ايع فيغلب ِفي البيوعب يانَ أنه كَ:ان بن منقذ حديث حب:والدليل عليه

 ثُم أَنت ِفي كُلِّ ِسلْعٍة ابتعتها . ِخالبةَ الَ:ِإذَا أَنت بايعت فَقُلْ$ :جالنِبي  ه لَالَقَفَ
#ا علَى صاِحِبها وِإنْ سِخطْت فَاردده، فَِإنْ رِضيت فَأَمِسك،ِبالِْخياِر ثَالثَ لَياٍل

ا ذَه فَ.)١(
قَ وقد رأى بعض الفُ،"خيار الشرط" :ال لهقَيهاء أن خيار الشرط يوز ولو كان ج

  .لسنة أو سنتني
ار إلَى يِخم استمرار الْدار عختا اآلخر بأن يمهدر أحخي أن ي:ياألمر الثاِن

  .ار قطعهخت بل ي،جلسماية الْهِن
 ؛ى ذلكلَ فإن اتفقا ع.#را اآلخمهدح أَريخ يوأَ$ :قوله: ���ا القول ذَهويستدل ِل
 .اريِخانقطع بينهما الْ

ات إلَى اريِخاء الْهقَ الفُد وقد ع، تذكر كخيار العيبماك خيارات لَنه: ثالثًا
 .ةانيمثَ

                                                           

)١ (ابن م الْ: باب  ، ِفي كتاب األحكام    هاج ح لَجر عى مرقم   ، يفسد ماله  ن )و  ،)٢٣٥٥ حينه األلبانِ  س. 
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جلس ميار الْخ ِلمنِهياق يعد رفَ الت أنَّ.#اقَرفَتى يتح$: ذ من قولهؤخي :رابعا
ا لَممكُ ينبقصد إن ةَ أَنْ $: ج لقوله ؛ائههيشخ هاِحبص فَاِرقأَنْ ي ِحلُّ لَهال يو

ِقيلَهتسي#
)١(.حصل من أحد الْ وهل الفراق الذي يمتبايعني بقصد عم اإلقالة هل د

حل نظر وخالف  وهو معصية هللا أم ال؟ هذا ماما دجلس ممار الْيِخيعد قاطعا ِل
لَبني العاءم. 

ا مت كَنِْإ و،امِهِعيا ِفي بمه لَكوِرا بنيبا وقَد صنِْإفَ$ :ذ من قولهؤخي: خامسا
 ذَ كَوب قَ ِحا مت ب  ةُكَر ب ِهعِ ي ا      $ :ي رواية   وفِ .# امحا ِربحبرى أَنْ يسقَ    ،فَعحميكَةَ    وراا بِعِهميب#

)٢(. 
يأنَّ:ذ من ذلكؤخ الربكة ِفي البيع م ترلَتبة عالْ وأنَّ،دق والبيانى الص محفيه ق 

 .ذب والكتمانى الكَلَتب عرتان مسرخوالْ
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والنسائي   ،)١٢٤٧( رقم   ،اقَرفَ ت يما لَ ار م ي ِخ ِفي البيعني بالْ    اَءا ج  م:  باب، الترمذي ِفي كتاب البيوع     ) ١(
 ،)٤٤٨٣( رقم ،امِها بأبداِنقَِرتفَبايعني قبل أن يار للمتيِخوب الْج و: باب،ِفي كتاب البيوع

 ،)٦٧٢١(د رقم   م وأح،)٣٤٥٦( رقم   ،بايعنيتم ِفي خيار الْ  :  باب،وأبو داود ِفي كتاب البيوع   
 .الْحديث حسنه األلباِني

 .)٢١١٤( رقم ؟وز البيعجل يار هيِخ البائع بالْانَ إذا كَ: باب،البخاري ِفي كتاب البيوع) ٢(



  > �������א�
�����	م
١٢ 

ÅçéfÖ]�àÚ�äßÂ�êãÞ�^Ú�h^e� 

]٢٥٢[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردنَّأَ$: � ير ج اهللا ولَسن هالِْنى ع منِةذَاب 
-ِهوطَي رحالر ثَِلج وبالْ ِبهبِإِعي لَى الرقَِلج نْ أَلَبلِّقَ يبأَه وي ظُنلَ ِإرِهي-و نهِنى ع 
 .#-ِهيلَ ِإرظُن يالَ وِبو الثَّسم لَ:ةُسمالَمالْو- ِةسمالَمالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالبيوع الْ :ديثحنهي عنها ِلمما فيها من الغرر. 
J ْالمفراتد: 
 ، الثوب فالبائع ينبذ       ،  منهما إلَى اآلخر     لٌّ وهو أن ينبذ كُ      ،لة اع فَ  صيغة م  : ةابذَ ن مالْ 

  . وال تقليب، وال نظر، وال خيار بينهما،ري ينبذ الثمنشتموالْ
التقليب  م دوطًا فيه ع     شر  بأن يكون البيع م        :# ِهي لَ إِ رظُن  ي و أَ  ،هب لِّقَ ي نْ أَ  لَب قَ$ : قوله  

  .ري لزم البيع وال خيارشتمى نبذ البائع إلَى الْتم فَ،ةعايبموالنظر ِفي حال الْ
  . للثوب بيعا بدون خياركسم لَ: بأن يقول،ة من اللمسلَاعفَ م:ةسالمموالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

ر وما يكون فيه ظلم من ر الغعننه مإ إذ ؛م الشرع اإلسالمي وما أعدلهما أعظ
 إنَّ فَ؛بذ أو اللمس بدون تقليب وال خيار وإذا شرط البيع بالن،ايعني لآلخربتمأحد الْ

ذلك من الغرر الذي يمنعهاإلسالم وي اربهح،لَّبطل كُ وية يكون فيها ذلكفقَ ص. 
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J ْفقه الديثح: 
 ،ين البيعنيذَى منع هلَ اتفق الناس ع:-ه اهللامِحر- ابن دقيق العيد الَقَ: أوالً

  .إلَى آخره... ة سالممواختلفوا ِفي تفسري الْ
ا فيهما من مة ِلذَابنمة والْسالمما بيع الْمار إليهما هشم إن البيعني الْ:وأقول

الغرر والض؛ررإم ى الْلَا عمتابايعني مع،وإم لَا عدِهى أحام.  
  .نعهماى ملَاء عملَين البيعني اللذين اتفق العذَالبد من معرفة ه: ثانيا

 فهو عليك ؛ا الثوبذَ هتسم إذا لَ: وهو بأن يقول:ةسالممفاألول منهما الْ
 .  بعد اللمس ك وال خيار لَ،بكذا

 ؛ي ثوِبستم إذا لَ: بأن يقول،ل اللمس بيعاجع هي أن ي: ابن دقيق العيدالَقَ
يغة وله عن الصد وع،ةيغ باطل للتعليق بالص)وهو(فهو مبيع منك بكذا وكذا 

  .’ا. ة للبيع شرعاوعوضمالْ
ة يغ ولكن كون الص، عن صيغةليست العلة هي وضع صيغة بدالً: قلت

ة لع وقد تكون الس،م التقليب والنظردها عوط فيشرر مرنة للغمضتنهي عنها ممالْ
ة راطَخمالْا فيه من    مى اهللا عنه لِ     هيسر الذي ن    م  فيكون البيع شبيها بالقمار والْ             ؛معيبة  

  . وهذه هي العلة،سلم للمسلمموالغش من الْ
 ، البيعبجد وقَ فَ؛سمى أنه إذا لَلَ تفسريها أن يبيعه ع: وقيل:قال :ثالثًا

  .’ا .رط الفاسدالشأجل  وهو أيضا فاسد من ،اريِخانقطع الْو
آل م لكن الْ،سألة وإن اختلفت عن سابقتها ِفي اللفظم هذه الْ إنَّ:وأقول

ا هون ومعرفة صالحها أو كَ،ةلعر للسظَري من النشتممكني الْم تد وهو ع،واحد
مةعيب،ا يوهذا أيض تضمن الغرر.  

ة لمطوي أو ِفي ظُي بثوب م بأن يأِت- اهللارِحمه-ه الشافعي رس وفَ:ابعار
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ام قَسك مموم لَقُ بعتك كذا بشرط أن ي: فيقول صاحب الثوب،اغبيلمسه الرفَ
  .اسد إن أبطلنا بيع الغائب وهذا فَ.النظر

ى لَ عرطَشون البائع د األمر ِفي كَدرت ِفي هذه التفسريات الثالثة ي:وأقول
 وال خيار للمشتري إذا ،نظرال يعا بدون تقليب وري أن يكون اللمس بشتمالْ
وجدرظَ العيب بعد الن،وقد خ رعلى التفسري األول أنه من صور الْج ماةاطَع، 

  .يع الغائبي أنه من بوعلى التفسري الثاِن
حقرة الَِّتي يكون الغنب فيها م ِفي األمور الْةٌائزاة جاطَعم الْ إنَّ:وأقول

ا،فيفًاخكأن تعطي للبائع رياالً، أو ما يكون معلوم غالب أو خ ة رياالتمس، 
  .ي خبزا أعطِن:وتقول

ا األمور الْأمخاطرية الَِّتي يكون الغنب فيها شديد،وله و قعلَ عى نفس من 
قَو؛ عليهعفإنه ال ت وز فيه الْجماةاطَع.  

والدى ذلكلَليل ع:ين وما تدل عليه من االهتمام بالْ آية الدوق وأدائها قُح
 ﴿ :ىالَ تعالَ وقَ،ينات دان بكتابتها إذا كَر حيث أم؛على الوجه األكمل

              
             
  .]٢٨٢:البقرة[ ﴾

 واهللا ،قه فيما يكون فيه غنب عليه إضرار بهري وأخذ حشتم التغرير بالْوإنَّ
الَتعولُقُى ي: ﴿          

 البد فيه من ؛رطَ فالبيع الذي يكون فيه خن إذ.]٢٨٢:البقرة[ ﴾  
  .الرؤية والتقليب والنظر

وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب:ا قولأم  . 
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 فإنه جائز ؛يزه عن غريهمبوصف يبطًا نض الغائب إن كان ميع ب إنَّ:فأقول
ا هع لَلَا قد أصبحت السذَي زمننا ه وِف،ةريعسر الش وهو من ي،-إن شاء اهللا-

عالمات تميزاه،الَ كل شيء له عمة محدانَ وما كَ،ةدكذلك فإنه ي وز فيه بيع ج
  . وباهللا التوفيق،الغائب
ا الْأممنة فَذَابمعنأ:ااه ن يقول أحدهنبذ إلَا :امالثَّي أ و.نمنبذ إليك السة لع

 . -ة عيبالع ِفي السدج وال خيار للمشتري إذا و:أي-
نة مضتا مه ألنى عنها إالَّه وما ن؛ةسالممول ِفي الْالقَة كَذَابنموالقول ِفي الْ

للغرر،وج البة للضرر،ومثل ذلك ال ي وجز ِفي الشالَ وقد قَ،ةريعالر جول س :
# وال يسِلمه، يظِْلمه الَ،الْمسِلم أَخو الْمسِلِم$

)١(. 
ي الِْفوالَ$: ديثحارال ِضرو ررض #

)٢(. 
 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

 ،)٢٤٤٢( رقم ، وال يسلمه،لمسم الْلمسم ال يظلم الْ: باب،صبم والغاِلظَمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
باب،ي كتاب اإلكراه  ِفو :ي   مني الرج ل لصاحبه إنه أخوه إذا خ٦٩٥١( رقم ، عليه القتل اف( ، 

باب،ة واآلدابلَومسلم ِفي كتاب الرب والص :ت والترمذي ِفي ، )٢٥٨٠(قم  ر،لمم الظُّحري
اود ِفي كتاب  وأبو د،)١٤٢٦( رقم ،سلممى الْلَ ِفي الستر عاَءا ج م: باب،وددحكتاب الْ
 ).٥٦٤٦(د رقم م وأح،)٤٨٩٣( رقم ،اةاخؤم الْ: باب،األدب

)٢ (ابن مباب ، ِفي كتاب األحكام هاج :م نب نقِّى ِفي حه ما ير ِبضرقم ،ارهج )٢٣٤١، ٢٣٤٠( ،
وأح٢٨٦٧(د م(،القَ: باب، ومالك ِفي كتاب األقضية رقم ،مرفقاء ِفي الْض )١٤٦١(، 

 .وصححه األلباِني
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]٢٥٣[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ$ :الَ قَج اهللا ولَسقَّلَ تكْوا الرانَب،الَ  و 
ِبيعب عكُضملَ عى بِعيب ٍضع،الَ وت ناجواش،الَ وِب يعاِض حِلر اٍدب،الَ وت روا الْصغنم،و ِنم 
ابتاعا فَههوب خِريظَ النرِنيب عنْ أَدي لُحبنْ ِإ،اهِض ريا أَهمكَساه،نِْإ وطَِخ سها ردها واصاع 
 .#ٍرم تنِم

ٍظفْي لَِفو: $هِخالْ ِبوثًاالَ ثَاِري#. 

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الديث ح:  النهي عن ب وع قد تكون الْيصلَموتارة ة فيها تارة للفرد  ح
للجموالْ،ةاع مقصمنها ِحود مة الْايقُحوق من الظلم والغرر. 

J ْالمفراتد: 
قَّلَال توا الرلقي هو الْالت: انَكبخرليشتري بأرخص ؛وقوج إلَى خارج الس 

وقبعد أن علم أسعار الس.  
الرانكب :مع راكبج،وهو خ رجم تلقي الْنَّإ إذ ؛ج الغالبخر ماة ليس ش

 .ائزجِب
 وفسره ،فسره بعضهم بالسوم :#وال يبع بعضكم على بيع بعض$: قوله

 .يارِخبعضهم بأنه ما يكون ِفي مدة الْ
 ،يد إذا أثارهجش الص ن:الُقَ ي،النجش هو االستثارة: #واشاجن تالَو$: قوله

  . ولكن ليوقع اآلخر فيها،منا عاليا ال ليشتريها أن يدفع فيها ثَ:اد بالنجشرموالْ
اكن ِفي  وهو الس،رضحاحب الْ هو ص:اضرحالْ: #اٍدب ِلراِض حعِب يالَو$: قوله

  .اكن ِفي البادية هو الس: والباد،ةنديمالْ
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 ؛اشية ذات اللنبم هو حبس اللنب ِفي الْ:الصر: #منغروا الْص تالَو$: قوله
لترد إلَى السظن فيها أنوق على هيئة يا صاحبة لنب كثريه.  
 أيهما أراد ارخت ي، ونظر اإلمساك،د نظر الر:أي: #ِنيرظَ النِريخ ِبوهو$: قوله

 .ةحصلَمإذا رأى فيه الْ
ادته عا كَمرست وهل يكون م،لبحاد استمرار الْرمالْ: #اهبلُح ينْ أَدعب$: قوله

 أم ال؟

  .هذا تفسري للنظرين: #اهكَسما أَهيِض رنِْإ$: قوله
$نِْإوطَِخ سها ردها وا ِمصاعنت ا للتفسري:#ٍرمهذا أيض .  
ي لفظِفو :$هِخالْ ِبوثالثة أيام:أي: #ثًاالَ ثَاِري . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ،ررح ودفع الضاِلصمى جلب الْلَائما عحرص د يجكيم ح الْارع الشإنَّ

سانَ اء كَ  و     ذلك للفرد أو للج م ة اع،  وقد ن ج ى  ه    عن هذه الب  وع ِلي م    ا فيها من الض ر ر ،  
ات اهللا ولَصفَ-وق قُح رعاية للح   الِ صموز من جلب الْ جا ي م ل ِبما ِفي تركها والع   موِل

 . -وسالمه عليه
J ْفقه الديثح: 
   :من ثالثة وجوه      -ان كب ي الر   قِّلَ وهو النهي عن ت     -ى  ة األولَ   قر ى الفَ  لَ الم ع الكَ    :أوالً 
- كم الفعل الْمن حيث حنهي عنهم.  
  .بيع أو فسادهومن حيث صحة ال -
  .م إثباتهدار أو عيِخومن حيث إثبات الْ -

 ، محريبالت ما  اِلان ع كب ى الرقَّ لَ ت ن مإنَّ  فَ:-كم ح وهو من حيث الْ   -  الوجه األول   
ا  أم، األظهروا هذَ وه،ة للنهيحرية صفَالَخ ألنه م؛امر فعله حإنَّ فَ؛اصدا لذلكقَ
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إن خ رلِ ج حاج    انَ  أو كَ ،ي قِّلَ ة من غري قصد الت     إنَّ  فَ ؛ى الطريق   لَ بيته ع ا ال  ذَ هيل ِفي دخ
التا فيما يظهراعله آِث وال يكون فَ،محريم.  

افعي صحيح  عند الشو وه:قال -ادهس صحة البيع أو فَووه-ي الوجه الثاِن
د نست وم،ادس النهي للفَده أنَّنست وم،بطلاء يملَ وعند غريه من الع،ما آِثانَوإن كَ

ا الفعل بشيء من ذَخل ه وال ي، النهي ال يرجع إلَى نفس العقدالشافعي أنَّ
 . ا هو ألجل اإلضرار بالركبانم وإن،أركانه وشرائطه

ا محيحا لَ يكن البيع صم إذ لو لَ؛ بصحة البيع هو األظهرولَ القَإنَّ: وأقول
جِبي  لَعلَجالن ِخ الْهفَ$: ار ِفي قولهياِحصبلْ السِخالْ ِبِةعلَ فَ.)١(#اِريما جِبي لَعلَج الن ه 
 البيع انَ وكَ،ى البيع وأنفذهلَ عرم ألنه إذا است؛ البيع صحيحى أنَّلَ علَّار ديِخالْ

 . ى ذلك أنه نفذ بيعا باطالًضقت مإنَّ فَ؛غري صحيح
مني   اِلعيث يكونون    ح ان بِ  كب ر بالر ر يث ال ضح ار بِ  يخِ إثبات الْ   :  والوجه الثالث      

عر فال خياربالس.  
جب  ي-وهي رواية صحيحة-ات ايوار ِفي بعض الريِخ إثبات الْإنَّ: وأقول

ى الْلَعف والفقيه الْلَّكَمصري إليهام،وم ال خيار:الَ قَن .الَ فإنه قد خما قَف رره 
ج ارعالش،ا التقرير إذا تأملناه هو ِفي غاية الْذَ وهصلَمةح،وذلك ي دى لَور ع
وجود الغرر والضفَ،رر ِجإن ودالغ رر والضذَ فَ؛ر الذي هو علة للنهيرهو اك 
ود جم ودحيح عول الصالقَ فَ؛ررر وال ضرد غَوج يم وإن لَ،وجب للخيارمالْ
 . علتهع مورد يمكْح الْ:اءهقَ الفُالَا قَذَهوِل ؛اريِخالْ

                                                           

)١ (أبو داود ِفي كتاب البباب،وعي :رقم ،يقِّلَ ِفي الت )٣٤٣٧(،وأح د رقم  م)وصححه ، )٩٢٢٥
 .األلباِني
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  :مسلَكنياء هقَا سلك فيه الفُذَه فَ.#ٍضع بِعيى بلَ عمكُضع بعِب يالَو$: ا قولهأم :ثانيا
 ؛سلمني سلعةمل من الْج وأنه إذا سام ر، تفسريه بالسوم:سلك األولمالْ

فإنه ال يوز لآلخر أن جلَيسوم عى يشتري أو يتركى سومه حت،ا قول ذَ وه
  .ع السوم من اآلخرمند السوم يرج م أنَّ: أي،مالك

  :  فيقول  ،ي آخر واألول قبله يسوم       ويأتِ   ، فيسوم سلعة    لٌجي ر أن يأتِ   :مثال ذلك   
زيادة على سوم األول      .ا أنا أسوم بكذا      ذَه ،  ذَ ه وأصحابهمنوع عند مالك     ا م.   

الْا أميسلك الثاِنم:سلَ فهو مك الشة والْافعيحابلةن،ى لَ وهو أن السوم ع
السوم جائزا لَ مقبل من كان قد سام أوالًمي ، وإنما الْذَا النهي ِفي هديث أن ح

قَيكون البيع قد وِخ فيقول للمشتري ِفي مدة الْعاري:ر دوأنا أبيع منك بأقل ،اذَ ه 
  .ذه الفقرةوجب هممنوع ِبمالْا هو ذَه فَ.أو العكس

وا بيع صصالكية خموخصص من ذلك من منع السوم على السوم وهم الْ
مِبي  لقول ؛ يزيدنوأنَّ،لس والقدحِح ِفي قصة صاحب الْجالن   ِبيقَالَج الن :
 ؟من يِزيد علَى ِدرهٍم : قَالَ. أَنا آخذُهما ِبِدرهٍم: قَالَ رجلٌ؟من يشتِري هذَيِن$

# أَنا آخذُهما ِبِدرهميِن: قَالَ رجلٌ.مرتيِن أَو ثَالثًا
 فأجازوا السوم على السوم .)١(

  . ِفي غريهوهعن وم،ِفي بيع من يزيد
ويمكن أن يرجح قول الشة والْافعيحنا عِخى الْلَابلة قياسطبِخى الْلَة عةطب ، 

#وال يخطُب علَى ِخطْبِة أَِخيِه$ :ديث قَالَحا الْذَ ِفي هجالنِبي  إنَّفَ
)٢(.  

                                                           

)١ (أبو دباب،اةكَاود ِفي كتاب الز :ما ت وز فيه الْجرقم ،سألةم )والترمذي ِفي كتاب ، )١٦٤١
 ، ِفي كتاب التجاراتهاجوابن م، )١٢١٨( رقم ، يزيدنيع م ِفي باَءا ج م: باب،البيوع
 .وضعفه األلباِني، )١٢١٥٨(برقم  دم وأح،)٢١٩٨( رقم ،ةدايزم بيع الْ:باب

)٢ (البخاري ِفي كتاب البباب،وعي :لَ ال يبيع عيع أخيهى ب،وال يسوم على سوم أخيه حت نَأذَى ي 
= 
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 ،ٍمهو جبأَ و،ةُياِوعا مهبطَ خهإن$: يس قَ بنتةُاطم فَهت لَالَوعندما قَ
أُوسالَ قَ.ةُام  ِبيجالن: ع اهصع عضٍم فَال يهو جا أَباِتِقِهأَمع ن، لُوكعةُ فَصاِويعا مأَمو 

الَ لَهلَ فَ.#، ولكن انكحي أسامةال مم يع من ِبيِخ الْجالنطبِخى الْلَة عطبا ذَة ِفي ه
  .)١( يقبل أحد منهمماب لَطَّخ الْ ألنَّ؛ديثحالْ

  ، يقبل  ماطب األول لَخ الْانَإذا كَوز جة تطبِخى الْلَة عطبِخ الْ إنَّ:اُءهقَ الفُالَد قَوقَ
ا إن قُ  أم    بل فإنه ال يوز ذلك  ج،  ورب م  نَّإ  :ال قَا ي       وباهللا التوفيق،جيه   قياس البيع عليه و . 

                                                           

= 

ى ة أخيه حتطبى ِخلَخطب ع ال ي: باب،ي كتاب النكاحوِف، )٢١٤٠( رقم ،له أو يترك
ينكحأو ي باب، ومسلم ِفي كتاب النكاح،)٥١٤٤( رقم ،عد :ت ِخم الْحريطبى ِخلَة عة طب

أخيه حتوِف، )١٤١٤، ١٤١٢( رقم ، أو يتركنَأذَى يي كتاب البباب،وعي :ت م بيع حري
الرجلَل عباب، والترمذي ِفي كتاب النكاح،)١٤١٢( رقم ،ى سومهلَى بيع أخيه وسومه ع : 
مأالَّاَءا ج ي خطب الرجوالنسائي ِفي كتاب النكاح، )١١٣٤( رقم ،ى خطبة أخيهلَل ع، 

 : باب،وعيي كتاب الب وِف،)٣٢٣٩( رقم ، أخيهى خطبةلَل عجخطب الر النهي أن ي:باب
ِفي كَ: باب،وأبو داود ِفي كتاب النكاح، )٤٥٠٢( رقم ،ى سوم أخيهلَسومه ع اهية أن ر

خطُيبالر جى ِخلَل ع٢٠٨٠( رقم ،ة أخيهطب(،وابن م ال : باب، ِفي كتاب النكاحهاج 
يخطب الرجى ِخلَل ع١٨٦٧( رقم ،ة أخيهطب( ،وأحد برقم م)٤٧٢٢( ،الك ِفي كتاب وم

 ،ارمي ِفي كتاب النكاحوالد، )١١١٢، ١١١١( رقم ،ةطبِخ ِفي الْاَءا ج م: باب،النكاح
 .)٢١٧٦، ٢١٧٥( رقم ،ة أخيهطبى ِخلَل عجة الرطب النهي عن ِخ:باب

كتاب   والنسائي ِفي     ، )١٤٨٠( رقم    ،اهة لَ قَفَة ثالثًا ال ن  لقَطَم الْ : باب ،القمسلم ِفي كتاب الطَّ     ) ١(
 ، )٣٢٤٥( رقم  ،ا يعلممخربها بِ  خطبها هل ي  فيمن يالًجرأة ر م إذا استشارت الْ  : باب،النكاح

داود ِفي  وأبو  ،)٣٢٤٤( رقم  ،اطب أو أذن له خ الْ كرل إذا ت ج خطبة الر   : باب،ي كتاب النكاح   وِف
ا   م: باب،الق ومالك ِفي كتاب الطَّ،)٢٢٨٤( رقم ،تةبتومة الْقَفَ ِفي ن: باب،القكتاب الطَّ

اَءجة الْقَفَ ِفي ن١٢٣٤( رقم ،ةقَلَّطَم(،والد النهي عن : باب،حوه ِفي كتاب النكاحارمي ن 
 اَءا ج م: باب، والترمذي ِفي كتاب النكاح،)٢١٧٧( رقم ،ة أخيهطبى ِخلَل عجة الرطبِخ
 .)١١٣٥( رقم ،ة أخيهطبى ِخلَل عجخطب الر يأالَّ
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ري شتم الْةغب  استثارة ر    : معناه  -م د قَا ت مكَ- النجش    .# واش اج ن ت الَو$ : قوله   :ثالثًا  
ة لع الس ليوهم اآلخرين بأنَّ؛االيينا قد يكون خمة ثَلعع ِفي تلك السدفَنه يإيث حِب

جيد     ا الثَّ  ذَة وتستحق هم  ي هذه الْ  وفِ ،ريد شراءها     ن وهو ال ي ِب  انَة إن كَ  الَحم؛ ةأاطو 
 ،ةأاطوم يكن ِبم لكن إذا لَ،ماقع ِفي اإلثْ واٍصا عم الناجش والبائع كالهإنَّفَ

وحا ِل الفعل من النلَصاجش قاصدنفَمفاإلثْ؛ة البائعع م خبهاص .  
ي عن اِننع الصلَقَ وقد ن،حل خالف ونظر هذا م؟وهل يصح البيع أو يبطل

 قول أهل و وه،اد ذلك البيعسديث قالوا بفَحة من أهل الْائفَ طَنذر أنَّمابن الْ
ة البائع أو أاطومابلة إذا كان ِبنحور عند الْشهم الْو وه،ة عن مالكايو وِر،اهرالظَّ

  .’ا. صنيعه
 البيع إنَّ فَ؛اريِخ وإذا قلنا بثبوت الْ،اريِخي هو ثبوت الْب الثاِنذهم الْأنَّوكَ

ي أيضا أنه هو اِننع الصلَقَ لذلك فقد ن؛ عليه الغنبلَص حنمار ِليِخ والْ،صحيح
  .’ا .اةمصرة قياسا على الْافعي للشهج وهو و،ةالكيمور عن الْشهمالْ

  .ا القول وجيهذَ ه إنَّ:قلت
لَوقد تص لنا ِمخما سبأنَّ:ق اعلَ وأن فَ،عصية النجش مِخ الْ وأنَّ،م آِثهي ار 

 .  ِفي الغنب من أجلهعقَ وو، بفعل الناجشرن اغتمثابت ِل
 ،ةاهرالكَى لَ ا بعضهم ع  ه لَمسألة ح م هذه الْ  .#اٍدب  لِ راضِ  حع ِب ي الَو$ : قوله  : رابعا 

وحلَمهلَا آخرون عى الت؛محريى ذلك إلَى اإلضرار بأهل البلد الْ إذا أدجلوب م
ال يِبع $: الَ قَجالنِبي   ألنَّ؛ا نوع من االحتكارذَ هوا بأنَّدصم قَهأن وكَ،إليهم

#اس يرزِق اللَّه بعضهم ِمن بعٍض دعوا الن،حاِضر ِلباٍد
)١(.  

                                                           

)١ (مسلم ِفي كتاب البباب،وعي :ت حرييع الْم ببرقم ،اضر للباديح )والترمذي ِفي ، )١٥٢٢
 ،وعي والنسائي ِفي كتاب الب،)١٢٢٣( رقم ،اضر لباٍد ال يبيع حاَءا ج م: باب،كتاب البيوع

= 



  > �������א�
�����	م
٢٢ 

  :فهو يدور بني شيئني ●
ة الَِّتي وريرع الضلَا يكون االحتكار ِفي السم وإن، االحتكار:الشيء األول -

يحتاج الناس إليها ضرة كالطَّور؛امعولذلك فقد اشترطوا ِفي الت م شروطًاحري:  
 . اتوريرة من الضلعن السأن تكو :اهأولُ

 . ويدى البلَري عضحأن يعرض الْ :يوالثاِن
ة من غري لعت السان فإن كَ،ر بذلكرأن يلحق أهل البلد ض: والثالث

الضر ات  وري،   ى الْلَ  أو عرض البدوي عحري  ض،  أو كانت الس  لعة موجة ال ودضر ر
فَ؛ى أهل البلد من حبسهالَع ئٍذحينال ت محري. 

 إنه حينئٍذ فَ،ة فقطاهرى الكَلَ عوالًحمأن يكون النهي م :ِنيالشيء الثا -
ال بأنه ال داعي ِلقَيهذه الشوطر. 

فيه  :-ىالَ اهللا تعرِحمه-قال ابن دقيق العيد  .#منغوا الْرِص تالَو$: قوله :خامسا
  :مسائل

 وتشديد ،اد وفتح الص، ضم التاء: هذه اللفظةحيح ِفي ضبطى الصاألولَ
اء الْالرمة الْلَهممضمعلى وزن ،ةوم "زواكُّت"،رصي رمأخوذة من ص ،وم ى عن

 وصريته بالتخفيف ،وضح ِفي الْاَءم صريت الْ: تقول،معجاللفظة يرجع إلَى الْ
والتشديد إذا جمعتا .ه’ . 

وح وليس رج ابن دقيق العيد ِفي هذه اللفظة يظهر أنه مهحجا ر مإنَّ: لتقُ
اد  وضم الص،ةعارضما بفتح تاء الْه ِفي هذه اللفظة أنحيح الص وأنَّ،براجح

                                                           

= 

 النهي أن : باب،اتاري كتاب التج ِفهاج وابن م،)٤٤٩٥( رقم ،اضر للباديح بيع الْ:باب
يبيع ح٢١٧٦( رقم ،اٍداضر لب(،وأبو د اود ِفي كتاب البباب،وعي :ِفي النهي أن ي اضر بيع ح

٣٤٤٢( رقم ،اٍدلب(،وأح د رقم م)١٠٦٥٧(. 




	د����������  > �א�
�	م��
٢٣ 

والْ،اءوالر مود ربط أخالف الْقصهذا هو القول ،اشية ليجتمع فيها اللنبم 
من حيث الْانَ وإن كَ،-إن شاء اهللا-حيح الص موهو الْ-ى عنال يبعد عن -معج 

 .ى األولعنمالْ
  .امرا أن التصرية حذَى هلَي عِننبوي :ثانيا
ام للغش ر التصرية حال خالف أنَّ" :- اهللارِحمه- ابن دقيق العيد الَا قَذَهِل

 قطعا من ةديعخم الْحريل عليه مع علم تد والنهي ي،ة الَِّتي فيها للمشتريديعخوالْ
  .’ا "الشرع
 جالنِبي هي م التصرية انتهاء إلَى نحريى تلَ أهل العلم عاعم إج إنَّ:لتقُ

وع؛ به  الًم ذَ ه ا هالْ و لكن حصره بالغش والْ  ،ق ح  خ بل ولكونه إيذاٌء        ،ة فيه نظر   ديع 
 للحيفَ،ان  و  الد ة الْ ابصراة تتأذى بالصر كَ    م م ا ي أذَّت   ى من رطَ بوم  نبوله إخراج  ع.   

 بل ولكونه إيذاء ،ة فقطديعخة ِفي الغش والْورحص فالعلة ليست من؛إذ
للحيان ِبومنع ما يومنع ابن الْ،غي إخراجه منهنب مصراة من رضاعها حتخفف ى ي

رع ود الشقص مانَ وإن كَ، من جهتنيمحري التن أنَّبيت فَ،عنها األذى أو يذهبه
األكرب هو الضر الْرمتعي إلَى الغريد،والع ِخل بالْمداع والشرع يِخع الْمناع د. 

ذ ؤخ ي.#اهبلُح ينْ أَدع بِنيرظَ النِريخ ِبوها فَهاعت ابِنمو$: ذ من قولهؤخ ي:ثالثًا
ِبي  ا أنَّذَمن هجالنج ِخ الْلَعار للمشتري بعد يحلُأن يبالْ ومعلوم أنَّ،اه صراة م

 جد أنَّة الثانية يرما ِفي الْهلبا حإذَ فَ،ِفي أول حلبة بعد البيع يكون لبنها كثريا
يث يستقر اللنب ح ِب،ة ثالثة أيامدمار ِليِخ الْلَع ججالنِبي  إنَّ لذلك فَ؛اللنب نقص

ى وضعه األول   لَ ع، س ا انَ اء كَ  وليالً أو قَ  كثري أو م  تسطًا  و،   ِخبالْ هو بعد ذلك    ثُماري . 
 وترك  ،رضي لبنها أمسكها عنده: أي. #اهكَسما أَهيِض رنِْإ$: قوله :رابعا

الرد،وإن سخطها ر دها وصا من تِبي  فجعل ،مراعِخ له الْجالنار ِفي ذلكي. 
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اخِفي قوله: امس :$نِْإوطَخِ  سها ردها وا ِمصاعنت ٍرم#. الص من التمر أو اع 
 .ت به من عند صاحبهااَءابل اللنب الذي جقَ ِفي مجارع  الشهلَعام قد جعمن الطَّ
اسلَ: ادسا كَمختلفان اللنب ي،ليالًون قَكُ فقد ي،اكُ وقد ي؛ون كثريكَ حم 

  .اعا من طعام أو ص،مراعا من تص فيه لَعج فَ،كم قاطعح فيه ِبجالنِبي 
اسابع: ى ذلك بعض أهل الْأباهبذَم،وج الْلَع والقائل ،ردود هو القيمةم 

 والقول ،ديثحا الْذَهل ِبم عن مالك قول بترك العيِو ور،بذلك هو أبو حنيفة
 .األول أصح
 أو يعترض عليه  ،جِبي الناء حديث هقَض الفُع بدري آلسف أن ي إن:وأخريا

 بل ،ديث فرعح والْاعد أصالًو فيجعل تلك القَ،ومعصم ليس ِبنا مهدعاعد قَوبقَ
الْ  إنَّ : ول قُي ح ضنون   ديث م.  ِبي     ا هو التأدب مع     ذَ فهل هالذي يليق به       جالن -لَصات و

اهللا وسالَّ كَ!!؟-يهلَالمه ع.  
 وإجالل وإكرام ،همة رباعل بطَمللعسلمني مفنسأل اهللا أن يهدي الْ

واحترام سِبي ة نوباهللا التوفيق،جالن . 
 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٥٤[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر ج اهللا ولَسن هى عنب ِعيح ِلب 
 ،ةُاقَ النجتن تنْلَى أَ ِإورزج الْاعتب يانَكَ و،ِةيِلاِهج الْلُه أَهعايبتعا يي بانَكَ و،ِةلَبحالْ
ثُمت نتجِنطْ الَِّتي ِفي بِإ:يلَ ِق.اه نانَ كَهِب ييعاِر الشف -ِهوِبكَ الْييالْةُر ِسمةُن- 
  .#ِهِتاقَ نِنطْي ِفي بِذ الَِّنيِنج الْاِجتنِب

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :النعن بيع الْهي غرر. 
J ْالمفراتد: 
حل الْبحةلَب :مل الْأي حمل الْحمودوج،ة الكبرية الْاقَ بأن يبيع النمة سن

مل اإلناث حبل اسم ِلح الْي أنَّاِننع األمري الصركَ وقد ذَ،مل ما ِفي بطن ناقتهحِب
ونقل عن ابن األنباري اتفاق أهل اللغة ،ي آدمِنمن ب الْى أنَّلَع حبل يص خت

اتباآلدمي،أم ات فيقالا غري اآلدمي:مل ح.حبل:القَ وال ي .  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 فنهى  ،ونهعايبتة ياهليج أهل الْانَكَ و،ةلَبحل الْبى عن بيع حه نجالنِبي  أنَّ

مل ح ذلك الْإنَّ فَ،ريشتمى الْلَن التغرير عمضت ألنه ي؛ررما للغحري تهعن وم،عنه
الذي بيع حمله قد يتم واآلخر مثلهتم وقد ال ي،ا أو أنثىكَون ذَكُ وقد يوقد ،ر 

 .وت قبل ذلكم وقد ت،تلد
J ْفقه الديثح: 
ر روي عليه من الغحتا يما البيع ِلذَم هحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ا ينتج عنه من ماع ِلدِخ الْمر قد ح� واهللا ،ةة اإلسالميريعى مع الشافَنتيالذي 
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الضي الْ وِف،ررالَ$ :ديثحض ررِضالَ و ر١(#ار(.  
اق فَ من صفة أهل النو بل ه،ات اإلسالما ليس من أخالقيذَ هإنَّ :ثانيا

  .ةيباع والردِخوالْ
 هالَا قَ م أنَّ إالَّ،ى صحة هذه التسميةلَل عدديث يحا الْذَه ِفي هودج و:ثالثًا

الٌّأهل اللغة دتسمية الْى أنَّلَ ع بل ِفي الْححيوانات تسمية غري مشهةور، 
  .بلحمل ال ذكر الْحور فيها ذكر الْشهموالْ

مل الذي ِفي بطن حالْمل ود به حقصم الْ.#ِةلَبح الْلُبح$: قوله: ملحوظة
  .ناقته

 ،  فاشتراها آخر منه،ايعني شارف هزيلةبتم ألحد الْونَكُ أن ي:مثال ذلك
ا تلده ما مذه ِبارفك هي شِنع ِب:ارفاحب الش لصالَقَ فَ،املة حاقَ نهانت لَوكَ

ِتاقَِفي بطن نذهي ه.  
 فيكون نتاج ،حمل فتنتج تثُم ،ريشتم أن ينتظر إلَى أن تنتج ناقة الْ:ىعنمِب

  .بيعمود هو الْوجممل الْحالْ
 إذا بقي ثُم ،ةاقَخرجه الن وقد ت،ىبقَمل قد يح ذلك الْ أنَّ:ررا من الغذَي هوِف

 وإن ، انتفى احتمال الوالدة األخرى؛لد ذكراإن و فَ؟را أو أنثىكَهل سيكون ذَ
  .مكندة األخرى م احتمال الوالانَ كَ؛ولد أنثى

حمللكن هل تلك الناقة ستحمل أو ال ت،ذلك الْانَملت كَ فإن ح مل ح
 فمن أجل هذه ؟ا أو ناقصا معيبا أو سليماام لكن هل سيخرج ت،بيعمهو الْ

االحتماالت نه؛ارع عن مثل هذا البيعى الشعلوم ِب ألنه بيع ممولجه. 
                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،) ١٥ص.( 
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]٢٥٥[ع نع ِدب ِناهللا ب عمنَّأَ$: ب رر ج اهللا ولَسن هى عنب عِ ي 
 .#يِرتشمالْ وعاِئبى الْه ن،اهحالَ صودبى يت حِةرمالثَّ

ِفوي معناهأَيثُِد ح ِسنِن با ٍكاِل م -وهالْو الْيثُِدح اِمخنَّأَ$: -س 
رج اهللا ولَسن هى عنب الثِِّعي اِرمح تى تِهزيلَ ِق،ي:و ما تالَقَي؟ ِهز:ح ى ت
تحمأَ: الَ قَ.رأَرينْ ِإتم ناهللا الثَّع مِب،ةَر مي سأَلُِّحت حكُدم؟يِهِخ أَالَ م!#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضِفي بيع الثِّ: ديثنيحمار قبل بدو صاالحه.  
J ْالمفراتد: 
 ،الحالص فيها   رظهى ي  حت  :أي  :# اه حالَ  ص ودب ى يت  ح ِةرم  الثَّ  ِعي ب نى ع ه ن$ : قوله  

 .ى يظهرعنمنا ِب ه"يبدو "���
  .امه لَام عهي الن أنَّ:يعِني: #يِرتشمالْ وعاِئبى الْهن$: قوله
 بأخذ األلوان "يتزه"ر كلمة س قد فُ:#يِهزى تتح$ :ٍسن أَيِثِدي حِف و:قوله

 ،  العنب األسوددوس يثالًم فَ،ةرمالح الثَّا صهن ِببيت وي،ةائيهاألخرية الَِّتي تكون ِن
ويبيوالثمرة الَِّتي تكون ِن، األبيض منهض هِمايتها باالحار إذا أخذت اللون ر

األحملَّر دذَ هلَا عالحى الص.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هعن بيع الثَّجالن مرة قبل ب؛و صالحهادذه الْ ألنه ِفي هالَحون كُة ي

  .ومعدممن بيع الْ
J ْفقه الديثنيح: 
 هي  الن ألنَّ؛و صالحهادة قبل برمم بيع الثَّحريديثني تحذ من الْؤخ ي:أوالً
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من أجل دفع الضر عن الْرمنَاكَ فَ،ريشتالنهي م ا للتفيدمحري.  
  ؟ةرمى الثَّلَول عصحو صالحه من أجل الْدرع قبل بوز بيع الزجل يه :ثانيا
 أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه از لكن أج،مدقَا قد تموز كَج ال ي:ابوجالْ

  .بشرط القطع
ت رهى ظَري حتشتم الْ أبقاهثُم ،طع منه زرعا بشرط القَاع إن ب:ثالثًا

  .الةححيح ِفي هذه الْى القول الصلَ عاطالً البيع يكون بإنَّ فَ؛ةرمالثَّ
 فهل يكون من ،ةائحجبيع ِبم أصيب الْثُم ،الحو الصد بعد باعإن ب :رابعا

ال الْمم؟ري أو من مال البائعشت  
 جالنِبي  نَّأَ$:  وحديث.#يِهِخ أَالَ ممكُدح أَلُِّحتس يمِب$ :ظاهر حديث

 هدجب عليه ر بل ي،نموز للبائع أكل الثَّج أنه ال ي.)١(#حاِئوج الِْعضو برمأَ
  .ابلةنح الْبهى ذلك ذَ وإلَ،للمشتري

 اع بانَري إن كَشتم الْى أنَّلَ ع:وعوضما الْذَي بعد البحث ِفي ه ِلرهوالذي ظَ
بعد بد؛الحو الصفقد ب اعا يحل له بيع،ثَذَ وأخ ا يحل له أَمنذُخلُكْ وأَهفكيف ،ه 
  .اوائح أمرا إلزاميج بوضع الْجالنِبي يأمر 

لَوعإنَّا فَذَى هين الْذَ األوامر ِفي هحِبي  ى أنَّلَديثني تدل عجالنأم ِبر ا ذَه
أمر إرشاد ال إيابج،وقد و رنَّأَ$:  للشافعي"األم" حديث ِفي كتاب دام ةًأَر 

اَءجلَى  ِإت ِبيجالنو كَشلَ ِإتنَّأَ ِبِهياب نها اشتى ثَرمةًر، ِص أُثُميبِبت اِئجٍةح، 
نَّأَواب نا ذَههبي سوِضتعالر أَ فَلَجنْى أَبي ضلَع هو لَحلَاقَ فَ،ف  ِبيالَّ أَآلَى :جالن 

                                                           

 ،وعي والنسائي ِفي كتاب الب،)١٥٥٤(رقم  ،ائحوج وضع الْ: باب،اةاقَسممسلم ِفي كتاب الْ) ١(
 ، بيع السنني بنحوه: باب،وعي وأبو داود ِفي كتاب الب،)٤٥٢٩( رقم ،ائحوج وضع الْ:باب
 .)١٤٣٧١(د رقم م وأح،)٣٣٧٤(رقم 
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فْيعل خايوِب#ر ذَها تمع األدلةجت. 
اخامس: يأَ$: ذ من قولهؤخأَرينْ ِإتم ناهللا الثَّع مِب،ةَر ذُمأخأَ ي حكُدمالَ م 

ا فيما إذا كون إلزاميائح يوج األمر بوضع الْى أنَّلَة تدل عملَج هذه الْ.#!؟يِهِخأَ
 اهللا عن منْ ِإتيأَرأَ$: لاَا قَذَه وِل؛ةرمور الثَّه وقبل ظُ،الحو الصدبل ب البيع قَانَكَ
 ذَخ أَ:لقُ يم ولَ،ةحاِلا من أن تكون صهعن أو م،وجرخا من الْهعن م:أي. #ةَرمالثَّ

  .ةرماهللا الثَّ
 : ان الكالم هانَ لكَ؛الحو الصد بعد ب البيعانَود فيما إذا كَقصم الْانَفلو كَ
اهللا الثَّذَأرأيت إن أخ ملَ فَ.ةرمِباَءا ج هذه الصةيغ :$أرأيت إن مناهللا الثَّع مةر#لَّ د 

الْ ى أنَّ لَ ع م      انَ ا إذا كَ أمور بوضعها هو م    البيع قبل ب  د الح أو كَو الص المالح الص.  
بعانَا إذا كَأم د بدإنَّالح فَو الصالبائع ب اعحل له شيئًا ي،ثَذَ وأخ ما يحل ن

 الَ ممكُدح أَ يستِحلُّم ِب،ةَرم اهللا الثَّعن منْ ِإتيأَرأَ$:  فكيف نقول ِفي قوله،له
  !؟#يِهِخأَ

ول بأنَّالقَوضع الْ األمر بوجانَائح إذا كَوالبيع بعد ب دأمر إرشاد الحو الص 
 أمر  األمر حينئٍذإنَّ فَ؛الحو الصد قبل بانَا إذا كَ أم،وبج وندب ال و،ال إلزام

ووِب،وب وإلزامج ذَها تمع األدلةجت. 
مكن أن ال ي فَ،ادضارض والتعه عن التزن مجارع  الشالم كَأنَّ :سادسا

شيئًا جارع يبيح الش ثُمي حلَفَ ،مهرما أباح للبائع بعد بدالح أباح له البيعو الص، 
وأباح للمشتري الشاءر،وب نفَ،ى ذلك حل الثمن للبائعلَاًء ع إن حلت الْصجة ائح

بعد البيع الذي أباحهجارع  الش،وت ى البائع عن الثَّلَّخرة واستالم الْممري لَشتا ه
الة حذه الْ فإنه ِفي ه؛ةرمت الثَّذَاد أو سيل أو آفة أخرجة كَائحج اهللا ِبردإن قَفَ

  .وزته وملكهري وحشتمان الْمة ِفي ضرمتكون الثَّ
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فلذلك ال يإ :وز أن نقولجنه يجب عليه أن يرالثَّد من بعد أن أباحله ه 
جارع الش،وأنه يكون ح ام عليه لو لَرمي رألن ذ؛هد لك ملزم لوقوع التناقض ست

  .نع قطعامت مجارع  ووقوع التناقض ِفي كالم الش،ارعالم الشِفي كَ
 ،الحو الصد بعد بلَص إذا كانت ِفي البيع الذي حةَائحج الْن أنَّبيتا يذَهِل

  .ديثحل عليه الْزنتمكن أن ي ذلك ال ي أنَّ؛لي البائعخ وت،ريشتموقبض الْ
ولكن يتنزلَل عانَا إذا كَى مقَ البيع قد وعلٌلَ فيه خفيه ش قَصأو ن من طٌر 

هذه الشفإن لَ،وطر فاألمر بوضع الْ؛ يكن كذلكم جائح أمر إرشاد ال إلزامو، 
 .وباهللا التوفيق
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]٢٥٦[ع نع ِدب ِناهللا بع الَ قَب اٍسب :$نهى رنْ أَج اهللا ولُست ى قَّلَت
كْالرانُب،نْأَ وِب ييعاِض حِلر لْقُ فَ:الَ قَ.اٍدبتِن البع اٍسب:ا قَ ملُوه:اِض حِلر ؟ اٍدب
 .#اراسم ِسه لَونُكُ ي الَ:الَقَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :قِّلَالنهي عن تي الرانكب،وأن يبيع ح لباٍداضر .  
J ْالمفراتد: 
قِّلَتى الرأي :انكب:بأن ت  خرجمن الس ع الَِّتي يقدمون ِبلَوق لشراء السا ه

علَقبل أن يموقوا سعر الس.  
 :ادي والب.ةدينماكن ِفي الْ هو الس:اضرحالْ: #اٍدب ِلراِض حيعِب ينْأَو$: قوله

هو السدواكن ِفي الب.  
ومى ِسعنماسار :السمسونُكُار هو الذي يسيطًا ِفي البيع بني البائع  و

  .الًالَّى دمس وي،ريشتموالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

ة  اروت  ،ة لعاحب الس  ة ص حصلَ حمي م ة ي  اررعه أنه ت       ِفي شTمن حكمة اهللا    
يصلَحمي مة الْحمهلكست،وقد ج معا الْذَ ِفي هفالنهي عن ،ديث بني األمرينح 
قِّلَتي الران ِحكبمة ِلايصلَمحالْ والنهي عن بيع ،علَة أصحاب الساضر للباد ح

يث ِدح ِفي الْج النِبي ديث قول   حا الْ ذَافق ه وا ي ذَه وِب، هلك ست مة الْ حصلَمة ِلايمِح
  .)١(#ٍضع بنِم مهضع اهللا بقزر ياسوا النعد$ :اآلخر

                                                           

)١ (سبقت خريانظر هج ،)٢١ص.( 
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J ْفقه الديثح: 
 .محري وأنه للت،كمحان من حيث الْكبي الرقِّلَ عن تالمم الكَدقَ قد ت:أوالً
  ، ا صحة البيع  حنج أن ر قب وقد س،ذ منه صحة البيع أو عدم صحته     ؤخ ي:ثانيا 
 .يلقِّتمالْم ثْ إر مع ر غا ِفي ذلك من الم  ِل؛وق الس درار للبائع إذا و  ي ِخوجعل الْ

 ونُكُ يالَ$: اس بقولهه ابن عبرسوقد فَ. #اٍدب ِلراِض حيعِب ينْأَو$: وله قَ:ثالثًا
 ةَلعع الس د: لهالَقَ فَ،ويدا البذَ إلَى هاضرح الْاَء وذلك فيما إذا ج.#اراسم ِسهلَ

 وفيه نوع من ،هلكنيستم بالْا ِفي هذا إضرار ألنَّ.ةعطَّقَ وأنا أبيعها لك م،عندي
 ذلك إنَّ فَ؛نمه اهللا له من ثَرسا يم لنفسه ِباع وبويد الباَء لكن إذا ج،االحتكار

صلَيكون ِفي مة الْحمهلكست. 
  ج    ومبلغه رسول اهللا    ،ل من عند اهللا    زن م وه فَ،ةاب ر فلله ما أعظم شرعنا وال غَ     

 .]٤-٣:النجم[ ﴾         ﴿ :هقِّ اهللا ِفي حالَالذي قَ
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]٢٥٧[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :$نهى رج اهللا ولُسِن ع 
 هعيِب ينْما أَر كَانَ كَنِْإ و،الًي كٍَرمت ِبالًخ نانَ كَنْ ِإِهِطاِئ حرم ثَيعِب ينْ أَ:ِةنابزمالْ
 .#ِهلِّ كُكِل ذَنى عه ن،اٍمع طَِليكَ ِبهيعِب ينْعا أَر زانَ كَو أَ،الًي كَيٍبِبزِب

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :النهيعن ب األخضر  ألنَّ؛ابس من جنسهيع األخضر بي 
  .والًجه واآلخر ماا معلوممدِه فلذلك منع لكون أح؛غري معلوم
J ْالفمراتد: 
ريد أن  واحد منهما يلَّ كُأنَّكَ فَ،فع وهو الد"الزبن"ة من وذَأخم: ةنابزمالْ

يفَدعوقد فُ،هقِّ صاحبه عن ح سالْ"ت رمزابةن"ِر وضت لَبا األمثلة ِبهما ال يع د
ماالًجللش كأو الر ة والْيبهلج.  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نهى الشعن الْج ارع مزابة الَِّتي هي بيع ثَنر أخضر بشيء من جنسه م

ايِم األخضر غري معلوم الْ ألنَّ؛ابسوِف،ارقد ذَي مثل هحرم البيع إالَّا يبالت اويس، 
  .ا هو علة النهيذَ هانَكَفَ

J ْفقه الديثح: 
ر أخضر مة الَِّتي هي بيع ثَنابزمم الْحريديث تحا الْذَذ من هؤخ ي: أوالً

ِج والْ، وإن اختلفت األنواع  ،ابس من جنسه    بي ا  نس ما شوالنوع ما  ،مل أنواع مل ش
أشاخاص.  

اعا بصاعني ر حني باع صيبى خلَل الذي استعمله عج للرجالنِبي  الَد قَوقَ
 ثُم ابتع ِبالدراِهِم ،ِبالدراِهِمِبِع الْجمع  $ :-د بصاعني من الدونجياعا من الْ ص:أي-
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#جِنيبا
 ،اضالًفَت مانَحرم إذا كَ وي،اوياست موز إالَّجنسه ال يِجنس ِبِج فبيع الْ.)١(

 ِفي :أي- والنهي هنا ،ةودجة ِفي الْلفَخت وكانت األنواع م،ولو علم التفاضل
اوي سهل بالتج والْ،ولجهموم ِبعلُبيع م ألنه ؛ النهي عن البيع فيها-ةنابزمالْ

  .كالعلم بالتفاضل
ى لَر عموز بيع الثَّج فال ي،ا البيعذَم هحرياد من هذا النهي تفَست أنه ي:ثانيا

وال بيع الثَّ،خل بتمر يابسالن وال بيع الثَّ،ر ِفي الكرم بزبيب يابسم مرع ر بالز
  .بطعام يابس

 : أي-اوي  س م العلم بالت  د وع ،اوي سم العلم بالت  دم ع  دقَا ت م كَ:ذلك والعلة ِفي   
 العرايا كم إالَّحا الْذَى من هثنست وال ي،اضلفَ كالعلم بالت-اويسهل بالتجالْ

بشراوطه.  
 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

)١ (البخاري ِفي كتاب البإذا أَ: باب،وعي رادبيع ت رقم ،ري منهمر خمر بت )ي كتاب  وِف،)٢٢٠٢
 استعمال : باب،ازيغمي كتاب الْ وِف،)٢٣٠٣( رقم ،انيزِمرف والْ ِفي الص: باب،الوكالة
 عام مثالً بيع الطَّ: باب،اةاقَسم ومسلم ِفي كتاب الْ،)٤٢٤٧( رقم ،ى أهل خيربلَ عجالنِبي 

، )٤٥٥٣( رقم ،اضالًفَتمر ممر بالتِفي بيع الت ،وعيوالنسائي ِفي كتاب الب، )١٥٩٣( رقم ،ثلِمِب
ومالك ِفي كتاب البباب،وعي :م ا يكر١٣١٥، ١٣١٤(مر ه من بيع الت(. 




	د����������  > �א�
�	م��
٣٥ 

]٢٥٨[ع نِراِب جِن بع الَ قَباهللا  ِدب :$نى ه ِبيجالنالِْن ع مخابِةر، 
الْومِةلَاقَح،و الِْنع مزابِةن،و عنب الثَِّعي مِةرح تى يبدوالَ صحاه،الَّأَ وت بالَّ ِإاع 
 . #اايرع الْالَّ ِإ،ِماِهرالد واِرينالدِب

 .ٍةطَنِحا ِبهِلبن ِفي سِةطَنِح الْعي ب:ةُلَاقَحمالْ

†�Ö]<| 

J ْموضوع الديثح: النعن الْهي مخابرة وما ِفي معناهرع بعد ا من بيع الز
بدو صمر أو زبيب من جنس الْالحه بطعام أو تبيعم.  

J ْالمفراتد: 
 ،ث لتزرعحرة الَِّتي توثَحرمار وهي الْبخة من األرض الْوذَأخم: ةرابخمالْ

ومود ِبقصأجري األرض بشيء من الثَّا هنا تهمةر،وس أِتيهذه الْحثٌي ب لة ِفي أسم
  .ةعارزماة والْاقَسمباب الْ

نسه  ِج ِبهالحا صدد بقل الذي قَحا بيع الْهود ِبقصمالْ: #ةُلَاقَحمالْو$: قوله
  .اهرح شمدقَد تقَة فَنابزما الْ أم،ب اليابسحمن الْ

  . فيهالمم الكَدقَد تقَ: #اهحالَ صودبى يت حِةرم الثَِّعي بنعو$ :قوله
  .حثه وفقهها وبايري تعريف العأِتيس: #اايرع الْالَِّإ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نى  ه    ِبيجالن     عن شيء من الب  ي   وع الَِّتي تت ق بالثِّ   لَّعِل؛ار  م  ا في م  ها من الضر  رى  لَع

ى الْلَجانب واحد أو عانبنيج،ارع أعلم بالْ والشصلَمة وأعرف بالْحمضةر.  
J ْفقه الديثح: 
ا نكُ$: افع بن خديج ِفي حديث رهحثُي بأِتية فيها خالف سرابخم الْ:أوالً
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ي اَألِركْنرضى الْلَ عماذياِتانقْأَ والْاِلب جالْ.# …ِلِواد ديثح.  
رع الذي  وهو الز،قلحم بيع الْحريذ منه تؤخ ي.#ةُلَاقَحمالْو$:  قوله:ثانيا

عليه سابله بطَنعاام من جنسه يابس.  
والعلة ِفي تالْ:مهحري جهل بالتساوي بني مكُا يُءون على روس الشر وبني ج

ول جهوز بيع مج وال ي،اضلفَاوي كالعلم بالتسهل بالتج والْ،ام اليابسعالطَّ
 ،اه حبد واشت،اهالحا صدد ب لك قطعة من األرض قَو أنَّلَ فَ،بشيء من جنسه

ي ائتِمِب بصقَ وبا فيها من ح م  أنا أشتري منك هذه القطعة بِ   :الَ قَ ولٌجك راءَ جفَ
إنَّ  فَ.اع مكيلة   ص ذَ ه  ا ال ي ولو بِ  ،وز ج اتفقتم   منه تلك القطعة بشيء من النقود           عت

  .#اايرع الْالَّ ِإ،ِماِهرالد واِرينالد ِبالَّ ِإاعب تالَّأَو$: الَا قَذَه وِل؛ائز ذلك جإنَّ فَ؛عليها
  .ايهلَم الكالم عدقَد ت قَ.#ِةنابزم الِْنعو$:  قوله:ثالثًا
ا ذَحث ه بمدقَد ت قَ.#اهحالَ صودبى يت حِةرم الثَِّعي بنعو$:  قوله:رابعا

  .وعوضمالْ
ر ماع ثَب أنه ال ي: أي.#ِماِهرالد واِرينالد ِبالَّ ِإاعب تالَّأَو$:  قوله:خامسا

ءى رلَأخضر عوس الشمكيل من جنسه كَر ِبجمقَا تمد. 
اسالْالَِّإ$:  قوله:ادس عرااي#.استثن ى بيع العرا ِبايخارصه،وس أِتيحثُي بذه  ه

  .سألةمالْ
 هذا تفسري لكلمة ":ٍةطَنِحا ِبهِلبِن ِفي سِةطَنِح الْعي ب:ةُلَاقَحمالْ: "قوله: سابعا

 .ةلَاقَحمالْ
 

J@J@J@J@J 
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]٢٥٩[ع ِب أَني مساَألوٍدع ناِرصنَّأَ$: � ير ج اهللا ولَسن هى عثَن ِنم 
 .#ِناِهكَ الْاِنولْح و،يِغب الِْرهم و،ِبلْكَالْ

<|†�Ö] 

J م وع الْ  وض النهي عن ثَ    : ديث حن هذه الثالث لِ   ما فيها من الْ   م بث خوالضر ر
ى الْلَعسلمني باستعمال أعواض الْمجة فيهااهلي. 

J ْالمفراتد: 
تشبيها     ذلك مهرا  يم  وس،اما  را على استعمال بضعها ح     ه رهو أج:  غي مهر الب  

  . واحد منهما أجرالَّ كُامع أنَّج ِب،هر النكاحمله ِب
والعياذ -ة  غب زيدها ر    البغاء ي     يت بذلك ألنَّ   م س ؛انية   البغي هي الز    : # يغِ بالْ $ : قوله  

 ،اماله أو ِك،ةنسيِجة الْتعمة ِفي الْغب أو ر،جرة ِفي األغبا ر إم، فيما هي فيه-باهللا
ومنِغ ربِفي الشيء ب غاه.  

 ؛انتهه الكاهن أجرا على كَاهعطَان هو ما يولْحالْ: #ِناِهكَ الْاِنولْحو$: قوله
  .ةقَّشوانا ألنه يأخذه بدون ملْ حيمه سلَّعولَ

 ؛ يكون فيه نوع من اإلشارةهرب وخ،اتغيبمالْخرب عن  هو الذي ي:والكاهن
 لكونه ال يستطيع  ؛اتارعطي إشا يممع إن الذي يسترق السانَيطَ الشألنَّ

 .يئًاِب خك لَأتب خدي قَنِإ$ :اد البن صيالَا قَم لَجالنِبي  إنَّا فَذَهِل و؛ربخاستيعاب الْ
 قد جالنِبي  انَ وكَ.)١(#كردو قَدع تنلَأ فَسخا :الَقَ فَ.خ الدوه :اٍدي صن ابالَقَ

                                                           

، )١٣٥٥( رقم ،ى عليهلَّص هل ياتمي فَِب إذا أسلم الص: باب،ائزنجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
ي  وِف،)٣٠٥٥( رقم ،يِبى الصلَض اإلسالم ع كيف يعر: باب،رياد والسهِجي كتاب الْوِف

= 
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خبأ له سورخانة الد.  
ى مس ين وم،مجنمل الْشم وي،اتغيبمعرفة الْعي مد ين ملُشم ياهنوالكَ

بالعافر،وهي مهنة ت ِننبلَي عى الدز األموالل والتضليل البتزاج. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هثَ: عنجالن لبن الكَم،هر البغي وم،لْ وح؛ان الكاهنوهيه عن   ون

      هذه الثالثة األشياء ألن ه وشيوعها بني الْ      ،ة بيثَ  ا خ اإلسالم سلمني خبث وأمر يرفضه       م
 .ينة للدفَالَخمر والْرمن الضا فيه مة ِلات اإلسالميمعجتمه عنه الْزنت وت،ويأباه
J ْفقه الديثح: 
 نهم وثَ،جسلب ن الكَ ألنَّ؛ن الكلبمم ثَحريديث تحذ من الْؤخ ي:أوالً

  .مهحريى تلَاء عملَادي اتفاق بني العلب الع وهو ِفي الكَ،خبيث
●ثُم إن م اختلفوا ِفي الكلب الْهمملَّع:هل ي ؟ أم الوز بيعه ج 
عيف ارد ِفي ذلك ضديث الوح الْ ألنَّ؛از بيعهوم جدى علَور عمهجالْفَ

ي الْ ألنه من رواية أِب؛اجدبتشديد الزاي الْ-م مهزمكسالتميمي البصري-ةور ، 
اسن عبد: وقيل،ه يزيدممحمن الثالثة، متروكسفيان بن  الر ،ر ى له أبو داودو ، 

 ). ٨٤٦٣ت ( ،هاجبن م وا،والترمذي
 بلْ كَالَِّإ$:  فيهاد وز،ن الكلبم ِفي النهي عن ثَدرا و موديث هحوالْ

                                                           

= 

باب،بكتاب األد :قول الر جل للري كتاب القَ وِف،)٦١٧٢( رقم ،خسأا: لجباب،رد : 
يول بني الْح٦٦١٨( رقم ،رء وقلبهم(،ةن وأشراط ومسلم ِفي كتاب الفتاعذكر : باب، الس 

 والترمذي ِفي    ،)٢٩٣١، ٢٩٢٤(  رقم  ،ادابن صي   باب ،نكتاب الفت : م  ِفي ذكر ابن    اَءا ج ائدص ، 
 ،)٤٣٢٩( رقم ،ائدر ابن صب ِفي خ: باب،الحمموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٢٢٤٩(رقم 
وأح١١٧٩٨ و٦٣٦٠(د رقم م(. 




	د����������  > �א�
�	م��
٣٩ 

صإال أن هذه الزيادة ضعيفة لضعف راويها.)١(#ٍدي .  
 ِنم$ :ديثح ِل؛ وليس ِفي البيع، االستثناء ثابت ِفي القنيةوا أنَّركَوقد ذَ

 . )٢(#اِناطَري ِقِمو يلَّ كُِهِرج أَن ِمصقَ ن؛ٍةياِش مو أٍَدي صبلْ كَالَّبا ِإلْى كَنتاقْ
 .  ال ِفي البيع،ا هو ِفي االقتناءميد إنلب الص استثناء كَ أنَّ:حيحالصفَ

 ، -ا اه نة زِ رج أُ:أي-هر البغي   م م حري ت .# يِغب الْرِ همو$:  ذ من قوله  ؤخ ي:ثانيا 
 اد أرن مادا أرملَ فَ، للبغاءنوهرجؤاري ليوجشترون الْة ياهليج أهل الْانَوقد كَ

        ﴿ :T أنزل اهللا ؛ِفي أول اإلسالم ذلك
  .اآلية ]٣٣:النور[ ﴾...    

ى عند أهل ا حتوفًعر مانَان الكاهن كَولْهر البغي وح مبثَ خويظهر أنَّ
 الَ$: وا فيما بينهمالُة قَعبى بناء الكَلَوا عمزا عميشا لَر قُ أنَّدرد وقَلَ فَ،ةياهلجالْ
توا ِفلُِخديهِماالًا م ِرن اب،الَ وم هرِغ بي،الَ ولْ حٍناِه كَانَو#. 

ى لَ عناها يأخذه الكَم محريذ منه تؤخ ي.#ِناِهكَ الْاِنولْحو$:  قوله:ثالثًا
  .وز أكلهج ال ي،بيث وقبيح وأنه شيء خ،انتههكَ

                                                           

)١ (الترمذي ِفي كتاب البباب،وعي :م ِفي كَاَءا ج رة ثَاهيرقم ،لب والسنورن الكَم )١٢٨١(، 
ورواهالن سيد والذَّائي ِفي كتاب الصبائح ِفي الرة ِفي ثَخصي  وِف،)٤٢٩٥( رقم ،لبن الكَم

كتاب الببيع الكَ: باب،وعي لب م٤٦٦٨( رقم ،ىا استثن(،لكن من طريق ح ملَاد بن سةم، 
 ،ِرونالس وِبلْكَالْ ِنم ثَنى عهن ج اهللا ولَس رنَّأَ$: �اهللا   عن جابر بن عبد،ي الزبريعن أِب

 .وصححه األلباِني ِفي صحيح النسائي .#ٍدي صبلْ كَالَِّإ
 م اقتنائها إالَّحريان تيسخه وبان ني األمر بقتل الكالب وب: باب،اةاقَسممسلم ِفي كتاب الْ) ٢(

لصيد أو ز١٥٧٤( رقم ،حو ذلكرع أو ماشية ون(،لذَّيد وا والنسائي ِفي كتاب الصائحب، 
 : باب،يد  ِفي كتاب الص  هاج  وابن م  ،)٤٢٨٧( رقم  ،لب للحرث ة ِفي إمساك الكَ     خص الر :باب

 كتاب  ارمي ِفي والد ،)٣٢٠٥( رقم ،رث أو ماشية كلب صيد أو ح لب إالَّالنهي عن اقتناء الكَ 
باب،يدالص :يد أو الْ اقتناء كلب الص٢٠٠٤( رقم ،اشيةم( ،وأحد رقم م)٤٥٤٩.( 
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وقد ورأنَّد ع ِب َألانَكَ$ :تالَ قَل ةَائشالَ غٍُركْي بمي ِرخلَج الْه خراج ، 
أَانُكَو بٍركْو بِملُأكُ ي نخ فَ،ِهاِجر اَءجي ا ِبومشِملَكَأَ فَ،ٍءي نأَه بلَالَقَ فَ،ٍركْو ب ه 
 ِفي اٍنسن ِإلتنهكَ تتن كُ:الَ قَ!؟وا هم و:ٍركْو بب أَالَقَ فَ؟اذَا هي مِردت أَ:مالَغالْ
ا ذَه فَ،كِلذَي ِباِنطَعأَي فَِنيِقلَ فَ،هتعدي خن أَالَّ ِإ،-ةَانهكَ الْنِسا أُحمو- ِةيِلاِهجالْ
 . )١(#ِهِنطْ ِفي بٍءي شلَّ كُاَءقَ فَِهِقلْ ِفي حهد يٍركْو بب أَلَخدأَفَ .هن ِمتلْكَي أَِذالَّ

ى لَر عطَشيوعها خفإن ة ات اإلسالميمعجتمانة عندما تشيع ِفي الْه الكَوإنَّ
 ولقد بلغنا ،ى ذلك من اإلضرار باآلخرينلَتب عرتا يم ِل؛ر عليهمرسلمني وضمالْ

 اإلنسان ابص فقد ي،ةالَجاع وصفه ِفي هذه العطَست كثري ال ييءمن ذلك ش
بسحر يجعل حياته با وجاؤسحيم،ي تى أن لو نزل عليه الْمنوت ولَميقع ِفي م 

تلك الورطة الَِّتي حت لهلَص!!وإن ا إليه راجعونا هللا وإن. 
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

 .)٣٨٤٢( رقم ،ةاهليج أيام الْ: باب،اقبنمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
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]٢٦٠[ع نِعاِف رِن بنَّأَ: � يٍجِد خر ثَ$: الَ قَج اهللا ولَسمِبلْكَ الْن 
يثٌِبخ،و مهالْر ِغبييثٌُِب خكَ وسالْب حاِمجيثٌِب خ#. 

<|†�Ö] 

J موع الْ  وضديث ح : النهثَ: عن ي ن الكلب م،وم هر الب الْ وكسب ،غيحامج، 
ا مر كَظَحل ن هذا م؟الثالث لِّم ِفي كُحريى التلَبث دليل عخوهل الوصف بالْ

سيِتأي . 
J ْالمفراتد: 
  .اهاع ِببقيمته الَِّتي ي: ن الكلبمثَ
هي أجرة ِز: هر البغيومنااه.  
ى لَبيث عخ وإطالق وصف الْ،تهامجى ِحلَ هي أجرته ع :امجحب الْسوكَ

  .ائزةاسب غري جكَاسب مكَم هذه الْى أنَّلَ عالٌّميع دجالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

الشاإلسالمي نقي ِفيرع :وعباداته،ائدهقَ ع ،وم عهالتام:  
 ، -رع ِفي الشاَءا جى ملَة عبني م:أي-ة وقيفي البد أن تكون ت:ةقيدالعفَ

وما ِبقصودهجه اهللاا و.  
ا  ملِّ ومن كُ،دراع والغدِخ والْة من الغشقي البد أن تكون ن:التامعموالْ

يبح والْصف بالقُتإنَّ لذلك فَ؛بثخأحكام الش رع اإلسالمي ال يد لَوجا مثيل ه
إالَّ،ونا الكَذَقط ِفي ه انَا كَ ممن الش ائع الْرمقَتدةم،ى أنَّلَ عش د  ةَريعمحجم 

 . -ى آله وصحبه وسلملَيه وعلَى اهللا علَّوص-ا اهزكَا وأَعالهأَ
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J ْفقه الديثح: 
 ،هؤشرا وال هيعوز بج ال يبلْ الكَ أنَّ.#يثٌِب خِبلْكَ الْنمثَ$: ذ من قولهؤخ ي:أوالً

انَى ولو كَحتم اعلم،وم ا ورلْ كَالَِّإ$ : ِفي البيع بقولهدبص إنَّ فَ.)١(#ٍديا ذَ ه
كْاالستثناء حمأي-يه بالوهم لَ ع:االستثناء ثابت ِفي إنَّ فَ-ى راويه بالوهملَ ع 

 .حيحول الصى القَلَ ال ِفي البيع ع،قتناءالا
ابل قَ يبيثَخ الْ ألنَّ؛مهحريى تلَ علُّدبث يخلب بالْن الكَموصف ثَ: ثانيا

واهللا ،بالطي �ولُقُ ي :﴿          
 فإنه يكون همحري تمِل ع وإذا.]١٦٨:البقرة[ ﴾     

محا بيعه وأخذهرم،ى الْلَ فيحرم عمري بذلهشت،ى البائع أخذهلَ وع. 
 هو أجرة غي البره م أنَّمِل وقد ع.#يثٌِب خيغب الْرهمو$: ذ من قولهؤخي :ثالثًا

د قَ ولَ،مرحطريق م من اَء ألنه ج؛هِمحريى تلَ عالٌّبث دخ ووصفه بالْ،زناها
طَتقَابت الشلَرائع عى تحريم الزان،ى بعض أهل الْ بل وحتجات يعرفون اهلي

 .ت اإلشارة إليهقَبد سا قَم كَ،هونقرحت وي،هوناشحت وي،ذلك
ى لَ علُّدالبا يبث غَخ والْ،بثخام بالْجحب الْسصف كَ واَءج :رابعا

 الت فَ،م حري  م ا اتص بالْ  ف  بث فَ خه و مح م ر.  لكن و ر ِفي هذه الْ    د ات ما   سألة بالذَّ    ميلُّد 
لَعى عدم التمحري،وه أنَّو   ِبيأعطى الْجالن حام أجرتهج،وه والُّ دى أنَّلَ ع 
وصالْف سب الْبث ِفي كَخحجام يلُّدى الكَلَ عرة فقطاه، لَال عى التوإذا ،محري 

 بل ،اهرهى ظَلَ عقب يمبث لَخ الْفص و ألنَّ؛محريام من التجحسب الْأخرجنا كَ
عارضهم ا صفَرهعن الت م إلَى الكَحريرا قُإذَ فَ،ةاها ِبلنا ِفي كسب الْذَهحالَ فَ؛امج 
يوز أن نقول فيه ما نقوله فيما سواه ِمجا لَممي وباهللا التوفيق،ارضه شيءع . 

                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)٣٩ص.( 
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]٢٦١[ع نز ِدينَّأَ$: � ٍتاِب ثَِن بر ج اهللا ولَسر خِلص الِْباِحص ِرعِةي 
 .#اهِصرخا ِبهيعِب ينْأَ

ِلومِب$: ٍمِلسخِصرها تما يلُأكُرونهاطَا رب#. 

<|†�Ö] 

J ضوع الْموديثح :جواز بطَيع الرلَب عُءى رخلوس الن،وهو م وص خص
  .يأِتت للعلل الَِّتي س؛نهي عنهامة الْنابزممن بيع الْ
J ْالمفراتد: 
العةري :هي النخلة أو النخالت ت؛احب البستان للفقريمنح من صلكي ي ه ِبكَّفَتا ه

عند ح؛اكهةول الفَصوس مت ي"عةري"ألن انفردت عنه:أي-ا عريت عن البستان ه - . 
ا مخل ِبوس النُءى رلَة عرمر الثَّدقَ بأن ت،رص هو التقديرخالْ :اصهرخِب

يساوي ذلك تا إذا يمربس.  
  .اايران للعلة الَِّتي من أجلها أبيح بيع العيا بذَه: #باطَا رهونلُأكُي$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
جر بشيء من جنسه وس الشُءى رلَمر ع بيع التوهو-ة نابزم بيع الْانَا كَملَ
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ا يلَ-ابس انَا كَمذلك م حارأباح اهللا ؛م Tلَ عى لسان رجوله سبيع الع را اي
للعلل الَِّتي سيأِتت.  
J ْفقه الديثح: 
  :ايا بشروطها وهيراز بيع العوديث جحذ من الْؤخي :أوالً ●
- وجود العلة الْ:  األولرطُالشمة لذلكبيح،ا أن تكون ِل والعلة إمحة اج

  :عريمة الْاجح أو تكون ِل،عارمالْ
ى التفكه بالرطب مع لَة عاج الفقري له حونَكُ أن يوه فَ:ارعمة الْاجا حأمفَ

اس ائر الن س، وي   عطيه ج  ِناره الغ ةًخلَي ن  أو ن الت بشرط أالَّ  خي  تاوز خرصها  جخة  مس
ول أوالد خانح من دمى الْأذَّت يثُم ،ة أوسقمس دون خونَكُ أو أن ي،أوسق

 جاز ؛وفًا من التخريب فيهول ِفي بستانه خخانح من الدمى الْأذَّ فإذا ت،وحمنمالْ
يع الْبعند ذلك أن يالذي منحه ِب النخلمرمنوح ثَم خارصه تمر.  

 بطَ الر ألنَّ؛عنفَ ال يبطَ الرى أنَّروح يمنمأن يكون الْ: الة الثانيةحالْ
 ذلك  ألنَّ؛مرا يابسا يريد توه فَ،ا أكله العيال أفنوه بسرعةإذَ فَ،ضمهسريع الْ

كُيا ِفي النلة لوقت أطوقَفَون نافع.  
 ولكن ،غنياوس النخل ُءى رلَري للرطب عشتمون الْكُأن ي: ة الثالثةالَحالْ

ليس عنده نخل وعنده تة أهلهقَفَمر من ن،لَ وت عنده نقود يشتري ِبيساه،ريد  وي
أن يشتري لعيخلَاله نة أو نخلتني يأخذونها بالتدريج را يطبكَّفَتِبونَه ها مع 

 . مراا تخرصه فيشتريها ِب،الناس
ة مساوز خرصها خجتة ال يبيعمأن تكون النخالت الْ: يالشرط الثاِن -

صل إليهاأوسق أو ال ي . 
 م نقودا لَدجإن و فَ،اهودا يشتري ِبقُري نشتمجد الْ يأالَّ: الشرط الثالث -

يجزهقِّ هذا البيع ِفي ح.  
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رص من قبل أهل خ ويكون الْ،مراا تخرصهيبيعها ِبأن  :الشرط الرابع -
  .صني فيهصختمالنخل الْ
ا قَرفَتوز أن يج وال ي،جلسم التقابض ِفي الْوبجو: امسخالشرط الْ -

  . ربا نسيئةانَ كَ وإالَّ،وبينهما شيء
ِلإذا عمذَ ها فإنه متى تفَّورت هذه الش؛وطرج بيع الاز عروإن نقص ،ااي 

 . منها شيء بطل البيع 
طَأما بيع الرب برطب كالهملَا علَى األرض أو عُءى روس الشإنَّ فَ؛رج 

ذَها ال يجى القول الصحيحلَوز ع.  
 يالًا باآلخر كَمدِه بيع أحاز ج؛ى األرضلَودين عوجا مم كالهانَإن كَفَ

كيالت أو معلوم ِفي سائر الْا هو مم كَ،بيد يدا ، أو وزنا بوزن،بكيل
  .ةلفَختا من نوع واحد أو من أنواع ماناء كَو س،اتونوزمالْ

ديء وزنا د بالريجى بيع الْلَا عاضيرتا أن يمإلفني فَختا من نوعني مانوإن كَ
فَ وإالَّ، بكيليالًكَبوزن و ليبع صالْ شتري من وي ،ديء رطبهاحب الرجكَ،دي ا م

ِبالدراِهِم  ِبِع الْجمع ِبالدراِهِم ثُم ابتع      $: ر يبى خلَ ل الذي استعمله ع ج للرجالنِبي  الَقَ
#جِنيبا

)١(. 
ال حوز ِبج فهو ال ي-ب بالتمرطَ الر:أي-ا بيع اليابس باألخضر أم: ثانيا

ة ابنزم وبدون ذلك يكون من بيع الْ،ةورذكُمة للعلل الْورذكُموط الْر بالشإالَّ
 .مرحمالْ

ا غريها من األجناس الَِّتي   ايرى العلَاس عقَهل ي :وقد اختلف أهل العلم: ثالثًا
يحتاجالن اسفَ فيها إلَى التجيء ثَكه عند مرِتم؟اه  

                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)٣٤-٣٣ص.( 
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  .ةاصخ للعلة ِفي العنب والزبيب مو ذلك قَازأجفَ
  .طلقًا ماز إذا وجدت العلة ج:الَوبعضهم قَ

ومننه من الْإ : البعض اآلخر قائلنيععلوم أنَّمالر خص تكون خة ِباصا م
  . وباهللا التوفيق،اس عليها غريهاقَ وال ي،هي فيه
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]٢٦٢[ع ِب أَني هرينَّأَ$: � ةَرر ج اهللا ولَسر خصِفي ب الِْعي عرا ِفي اي
خمأَِةس وأَ،ٍقس وونَ دخ مأَِةس وٍقس#. 

<|†�Ö] 

قَقد تم شرحه ِفي الْدحديث زيد بن ثابت:ديث األولح .  
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]٢٦٣[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَ قَج اهللا ولَس: $منب اعن الًخ 
 .#اعتبم الْطَِرتش ينْ أَالَّ ِإ،ِعاِئبلْا ِلهرمثَ فَ؛ترب أُدقَ

ِلومٍمِلس: $وِنماب تاعع ا فَبدالُمِذلَّ ِلهي باعنْ أَالَّ ِإهي شالْطَِرت مبتاع#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الثَأنَّ: ديثح مة النخل الْرمر إذا ِبؤبس  تكون للبائع والعكيع
 .اعبتم أن يشترط الْ لبائعه إالَّهالُم العبد فَيع وكذلك إذا ِب،بالعكس
J ْالمفراتد: 
خالًنقد أب من التأبري وهو اللقاح: تر،شقق طلع األنثى وذلك بأن ي،ذَ وير 

  .عليه من طلع الذكر
  :  أي،ىثنست وما بعدها م، أداة استثناء"إالَّ": #اعتبم الْطَِرتش ينْ أَالَِّإ$: قوله

ل على الشرط م العبجت ورب وإن أُ،ة لهرمري أن تكون الثَّشتمما اشترط الْ
متى تراضوالْ،ا عليهي ماد بالْرمالْ:اعبت مريشت.  

  .# اعت بم الْ  طَِرت ش ي نْ أَ الَّ إِ هاع  ي ب ِذلَّ  ِلهالُ  مفَ  - اشتراه  :أي -  داب  ع اعت  اب ِنم و$ : قوله  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

للشريعة اإلسالمية مح؛ظيمةاسن عألن ها شةٌاملَ كَةٌريعت ى الْرعوققُح، 
لَّعطي كُوتص احب حقهقَّ ح،وِع وقد ريا الْذَ ِفي هديث حق التأبري للبائعح، 
اع أن بتمى اشترط الْت إال أنه م، وهو التأبري سببهاراشونه قد ب به الثمرة لكَقِحوألْ

ا ى ملَا عمه فَ؛ وقبل البائع ذلك،ترخل قد أب وإن كانت الن،ة لهرمتكون الثَّ
 .اعبتم أن يشترط الْ إالَّ، ماله لبائعهإنَّ فَ؛بدان ابتاع ع وكذلك م،اشترطا
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J ْفقه الديثح: 
  .وز البيع بعد التأبري وقبلهجيث أنه يدحا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً
ا التلقيح الذي يفعله ه لَلَِم قد ع:أي- قد أبرت خالً ناع بن مأنَّ: ثانيا
  .ا للبائعرهم ثَإنَّ فَ-أهل النخل
اع ِفي البيع بعد التأبري أن بتم من االستثناء أنه إذا اشترط الْذُؤخي: ثالثًا
  .يهلَا عطَارشا تى ملَا عمهإن فَ؛ البائع ذلكلَِب وقَ،ة لهرمتكون الثَّ

 اعا بإذَ فَ،ى التأبريلَاس البذر عقَديث أيضا أنه يحا الْذَذ من هؤخي: رابعا
ا قد بذَأرضرثَإنَّ فَ؛اه مإال أن يشترطه الْ،ا للبائعره مريشت.  

إنه يكون للبائع  فَ،اترم دحصا يمذه األرض ِمت هانإذا كَ :خامسا
ة زجخلف وهي الْ أما الْ،ة ِفي جهتناادجى الْمس وهي الَِّتي ت،ىة األولَصدحالْ

  .ا هو لغريه وقتا أطولم لكيال يشغل ملكه ِب؛ فهي تكون للمشتري؛الثانية
مل ح الْإنَّ فَ،املارية إذا بيعت وهي حجا أن الْذَى هلَ عاسقَوي: سادسا

 . أن يكون ذلك له-ريشتم الْ:أي-اع بتم أن يشترط الْللبائع إالَّ
 فإنه يلحق ؛ةاريج أهل العلم أنه إذا بيع العبد أو بيعت الْعضى بري: سابعا
 إال أن يشترطها ،ة فهي للبائعينا ثياب الز أم،ةينهنة دون ثياب الزِمبه ثياب الْ

  .اعبتمالْ
اثامن :يذ من ِرؤخوايسلمة م:أن م ا لَن ابتاع عبدهفَ؛ال م أن ه لبائعه إالَّالُم 
  . ويقبل البائع ذلك،اعبتميشترط الْ

 ال بد الع والظاهر أنَّ،ملك يبد الع أنَّ:ديثحا الْذَالك من ه مذَأخ: تاسعا
ملك إالَّيم كَلَّا مهله س يهد.  

ى لَديث الباب عح ِبج احتاويح الطَّي أنَّاِننع ابن األمري الصركَذَ: عاشرا
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جاز بيع الثَّومبلَة قَرب دو صاالحه،وت قَّعبه البيهقي أنه يستدل بالشلَيء عا  ى م
وردفيه حت اَءى إذا جم ا ورفيستدل ِب، فيه استدل بغريه عليه كذلكد جاز بيع و
  .ييِن وتعقبه الع،ديث التأبريحل ِبعم وال ي،ديث التأبريحا ِبالحهو صد ببلَة قَرمالثَّ

ا الحه صود  ببلَة قَرم از بيع الثَّ   و ى جلَديث التأبري ع    ح االستدالل بِ  إنَّ  :وأقول   
  .ااص خهياا نالحهو صد ببلَة قَرمى عن بيع الثَّه نارع ألن الش؛استدالل باطل

 أن وق البائع إالَّقُ من حِهِرمعل ثَ وج،ريشتمر بالْؤبماق النخل الْحأما إلْ
  :وز ألمورج وقياس ذلك عليه ال ي، فهذا له شأن آخر؛اعبتميشترط الْ

ر ماق ثَح وإلْ،االحهو صد ببلَة قَرم الفارق بني بيع الثَّأنَّ: األمر األول
اق حا إلْ أم،ة عينهارمود به الثَّقصة مرم فبيع الثَّ،بري كَارقر بالبائع فَؤبمالنخل الْ

 .لكِماق له بأصل الْحؤبر فهو إلْمارع والْور بالزبذُمر والزرع الْؤبمخل الْر النمثَ
 ، ملكه لهانَا كَبب ِفي وقت ما السذَ هراش بالكم الْأنَّ: ياِناألمر الثَّ

 . لك األولِمه بسبب الْل هقوحلُفَ
وليس له   ، ق با س  م لذاته كَ   ود قصا م الحه و ص د ب بلَ ة قَ رم الثَّ  يع  ب أنَّ  : األمر الثالث      

ا يلتحق بهم،ا إلْ أماق ثَحمر النل الْخمفهو إلْ؛ر بالبائعؤب لك األصلي ِماق له بالْح
 بب الْ والسم حاب أصول الفقه     أص الَ  وقد قَ،اح ب:  " يج   ا موز تبعا ال ياستقالالًوز  ج." 

 فإنه ؛ا باألخرىم إحداهقح ومن ألْ، عظيمارقسألتني فَم بني الْارق الفَ أنَّنبيتفَ
 . وباهللا التوفيق،د أخطأقَ
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]٢٦٤[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَ قَج اهللا ولَس: $ِنم ابتاع 
  .#هيوِفتسى يت حهعِب يالَ فَ؛اماعطَ

ٍظفْي لَِفو: $حتِبقْى يضه# .وِنعِن ابع اٍسبلُثْ مه.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح:يع الطَّالنهي عن بام قبل قبضهع. 
J ْالمفراتد: 
حتى يسته وفي-فظي لَِفو:ح تى يقبضيفاء هو القبضاالست: -ه،نَّإ :القَ وقد ي 

 والقبض فيما يكون ،وداعدوعا أو مذرونا أو موز أو م مكيالًانَاالستيفاء فيما كَ
  .ان آخركَالف ذلك بأن ينقله من مكانه إلَى مِخِب

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نهى الشارعن بيع الطَّ ععا للخالام قبل قبضه واستيفائه حفات الَِّتي سم

ربما تحصل بني الناس بسبب البيع قبل القبض وخرا من شوجبهباة الر. 
J ْفقه الديثح: 
يه لَ علَّا دى ملَوفية ع التقبيع حم ِفي الْانَا إذا كَالك بني م مقرفَ: أوالً

وز جات ال يبيعمع الْمي بل ج،امع بالطَّافعي ذلك عند الشصخت وال ي،ديثحالْ
ار قَجيز بيع الع حنيفة يوأبو ، عقارا أو غريهانَاء كَو س،بيعها قبل قبضها عنده

  .ع غريهمن وي،قبل القبض
 ،فيااالكًا اعترب االستيفاء كَ مالف بني مالك والشافعي أنَِّخ الْ:وأقول

الَافعي قَوالش:ا البد من االستيفاء والقبض موالْ،ع حاالستيفاء انَ أنه إذا كَق 
  .وز فيه البيعجإنه ي فَ؛قبضا
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ة الَحذه الْإنه ِفي ه فَ؛ريشتم الكيل ِفي أوعية الْانَ فيما إذا كَ:مثال ذلك
يعا استيفاًء وقَدبض.  

 ِفي كل   اٍر بل هو س  ،ات  ون وزمكيالت والْ مص بالْخت  نه ال ي إ  :وقول الشافعي 
 لِّ ولكن القبض ِفي كُ،ليلده الدؤيحيح الذي ي وهو القول الص، عقاراانَشيء ولو كَ

د عليها ضع الي وو،اراتيح الدفَة ومعايبم الْك فقبض العقارات بقبض ص،سبهحشيء ِب
  .أوعية الْمشتري ِفي بضها بكيلهاكيالت يكون قَم والْ،بعد رفع يد البائع عنها

ِفي الْاَءوقد ج حديث الذي روابر اهولُ اهللا $:  قَالَ� جسى رهجن نع 
# وصاع الْمشتِري، صاع الْباِئِع:بيِع الطَّعاِم حتى يجِري ِفيِه الصاعاِن

)١( . 
ا األشياء الْأممعدة كالكراتني واألكياسود،وما ي باع ما كالبطيخ عدود

ري له بعد شتم وأخذ الْ،ه للمشتريعد فقبضه يكون ِب؛كبحب وما إلَى ذلحوالْ
العدي عا قَدبض،وي خرعن ذلك شيئانج : 

ة بِه أو قبل الْ،ة من قبل البيعبع قابضا للِهيمبوب أو الْوهم الْانَ إذا كَ-١
  .اج إلَى قبض آخرحت ال يفإنه حينئٍذ

 ، ِفي سفٍَرجكُنا مع النِبي $: قَالَ بابن عمر عن  درا و م:مثال ذلك
رمٍب ِلععكٍْر صلَى بع تِني،فَكُنِلبغفَكَانَ ي ، رمع هرجزِم فَيالْقَو امأَم مقَدتفَي 

هدريو،مقَدتي ثُم ،هدريو رمع هرجزفَي ، ِبيج فَقَالَ النرمِلع : ا : قَالَ.ِنيِهِبعي لَك وه 
 اللَِّه بن هو لَك يا عبد     :ج  فَقَالَ النِبي     ،ج  فَباعه ِمن رسوِل اِهللا       .ِبعِنيهِ   : قَالَ  .رسولَ اهللا  

ا ِشئْتِبِه م عنصت رمع#
)٢(.  

                                                           

)١ (ابن مالنهي عن بيع الطَّ: باب، ِفي كتاب التجاراتهاج رقم ،ام قبل أن يقبضع )٢٢٢٨( ،
 .، والْحديث حسنه األلباِني)١٠٤٨١(، والبيهقي ِفي السنن الكربى )٢٤(والدارقطِني رقم 

)٢ (البخاري ِفي كتاب البباب،وعي :إذا اشترى ش يئًا فوهب من ساعته قبل أن يفَتا ولَقَرينكر م 
= 
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٢-ا كذلك لو اشترى عبد، نَّإ فَ؛عتقه قبل أن يقبضهأ ثُمالش برع يا ذَيح ه
وز إخراج العبد عن ملك ج وي،رعب فيه الشغِّر العتق ي ألنَّ؛العتق ويعتربه واقعا

ى ولو لَسيده بالعتق حتكَ، يكن قبضه قبض غريهم ا أنه ينفذ العتق ولو كان م
بصفة هةزلي،وي وجب سيان العتق إذا كان الْرا له من ذلك أعتق قد معتق شقص

 ،اني غَانَعتق إن كَمى حساب الْلَة عقبميع الرجعل العتق ساريا ِفي جي فإنه ،العبد
 .وباهللا التوفيق
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= 

ى الْلَالبائع عم٢١١٥( رقم ،ريشت(،ور وِه ِفي كتاب الْاهباب،ةب :م نه ى له هدية وعند أهد
لَج٢٦١٠( رقم ،ه فهو أحقؤاس(. 



  > �������א�
�����	م
٥٤ 

]٢٦٥[ع نِراِب جِن بع أَ$: باهللا  ِدبنهِم سعر ج اهللا ولَسولُقُ يع ام 
  ، اهللا  ولَسا ر  ي :يلَ قِ  فَ.امِ ن صاألَ  و،يرِ زِ نِخالْ   و،هِ تيم  والْ  ،ِرم خ  الْع ي ب مر ح هولَ س ر اهللا و نَّإِ  :حِ تفَ الْ
ا ه ِبحِبصتسي و،ودلُجا الْه ِبنهدي و،نفُا السهى ِبلَطْ يهنِإ فَ،ِةتيم الْومح شتيأَرأَ

النال :الَقَ فَ؟اس،ه وح رام. الَ قَثُمر ِعج اهللا ولُس نِل ذَدقَ :كاهللا الْلَات يهنَّ ِإ؛ود 
 . #هنموا ثَلُكَأَ فَ،وهاع بثُم ،وهلُما جهومح شمِهيلَ عمرا حماهللا لَ

 .وهابذَ أَ:وهلُم ج:الَقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديث ح :تحري م بيع ما حرمأكله أو ش ربلنجاستهه ،وت م  حري
 .ى هيئتهالَم عبيع األصنا
J ْالمفراتد: 
  .غربمشرق من الْمعرف شاربه الْى ال ي حت-اهطَّ غَ:أي- العقل راما خم: رمخالْ
  . بدون ذكاة: أي،تف أنفهاانات حويحت من الْاتا مم: ة هييتموالْ
ِخا الْأمفَ: يرِزنهوح يوان خبيث حِل؛م اهللا أكلهر ينشأ عنه من الْا مالئق خ

ةيئَالس.  
ا األصنامأم :فهي التاثيل من الْمخِحب أو الْشجة أو غريِهاروهي الَِّتي ،ام 

تى شكل اآلِللَمثل عهة الَِّتي يعبدوناه. 
  .كم بعد التعليلحن الْاستفهام ع: #ِةتيم الْومح شتيأَرأَ$: قوله
ؤثرا ِفي  منه هل يكون مدصقْا تعليل يذَه: #نفُا السهى ِبلَطْي هنِإفَ$: قوله

  .ةاحكم تأثري إبحالْ
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ان توفَعطُ مانلتمج الْاناته: #اسا النه ِبحِبصتسي و،ودلُجا الْه ِبنهديو$: قوله
ى الْلَعجامة الَِّتي قبلهلَم.  

 يه ن"ال" و،جول اهللا سى رلَ عودع ي"قال"مري ِفي الض: # الَ:الَقَفَ$: قوله
  .مهوتمأو نفي للحكم الْ

  ".ال"ا تفيده مة تأكيد ِللَمجذه الْه: #امر حوه$: وقوله
$الَ قَثُمر ِع ج اهللا ولُسنِل ذَدقَ:ك ل اهللا الْاتيهود# :ذَها داء عليهمع.  
 T اهللا  وذلك أنَّ،ة األنعاميمِهوم بح ش: أي:#اهومح شمِهيلَ عمرحا م اهللا لَإنَّ$

حرمالش حوملَ عي إسرائيلِنى ب.  
جلُمأذابوه:أي: وه .  

ا ن مموا ثَلُكَم أَهم األمر إلَى أنِه آل ِب:أي: #هنموا ثَلُكَأَ فَوهاع بثُم$: قوله
حرعليهمم .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
سئل رنَِّإ$: الَ حني قَج اهللا ولُساهللا و رولَسهح رمب يالْع خِرم،الْ وميِةت، 

ِخالْويِرِزن،اَأل وصفَ.#اِمن سن الْألوه عمالَ$: الَقَ فَ،افع غري األكلن،ه وح رام#. ثُم 
ة لبيع ما أذابوه يلَِحملوا الْوم عح اهللا عليهم الشمر عندما ح، قاتل اهللا اليهود:الَقَ

 .T اهللا مرا حا مه ليأكلوا ِب؛يلةِحهم تلك الْى استعماِللَوا عمذُ فَ،منها
J ْفقه الديثح: 
ا م ِل؛يرِزنِخة والْيتممر والْخم بيع الْحريديث تحا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً

فيهما من الضوالْر رمىالَعصية هللا تع. 
 وهي باقية : أي،ةاهنالتها الرحوز بيع األصنام ِبجذ منه أنه ال يؤخي: ثانيا

ى شكلهالَع.  



  > �������א�
�����	م
٥٦ 

أ عليها من را طَمت ِلمرا حم وإن،اد طاهرةوت األصنام من مانا كَم لَ:ثالثًا
جعلها تاثيل ِلممعباألصنام من الْ فإنه لو كانت ،ات الوثنينيودخِسكُب فَشت ر

ت انا كَملت عوحا قد ته ألن؛يعهاوز بجالة يحذه الْ فإنه ِفي ه؛طبات حيعوِب
  . فيه االتفاقيِكا حذَ وه،عليه

اع م باإلجامرزير حنِخ والْ،اءملَة بصريح اآلية واتفاق العجسة نيتمالْ: رابعا
اع يا من ضهِبرا ينشأ عن شم أو ِل،مر لنجاستهاخت الْمرل حه لكن ،للنص عليه

  ؟ى يعود صاحبه ال عقل له حت،العقل وتسكريه
 : اختلف فيه أهل العلم؛مه بني هاتني العلتنيحريدد ترتمر مخ الْانَا كَملَفَ
؟جسهل هو ن وهل أن التحريم تالزمه النج؟ةاس  
  .ةاسجم تالزمه النحري الت إلَى أنَّمو قَبهذَفَ

ون التخدير أو كُ واستدلوا بأنه قد ي،ةاسج إلَى أنه ال تالزمه النوم قَبهوذَ
 انَ وإذا كَ،امريوين وغريِهِهشيش والْحالْالتسكري طبيعة ِفي شيء من النباتات كَ

  بل إنَّ،ةاسجبه أو أكله وليس للنر شىلَتب عرتا يم ِلمحري التإنَّ فَ؛األمر كذلك
الشجذه الْر الذي تؤخذ منه هما الْ،ة طاهر باتفاقادر الذي  ومثل ذلك أيضشح

يستإنَّ فَ،ل ِفي الشيشةعمش جا باتفاقره طاهر أيض.  
ما رحشيء م بل قد يكون ال،ةاسج ال تالزمه النمحري الت بأنَّنيبا فقد تذَهِل

 عليه من تبرتا يم أكله وشربه ِلمرا حم وإن،أكله أو شربه وهو طاهر ِفي نفسه
تقل وتسكريهخدير الع.  

اخلَ:امس ما حرت الْممرخ،وأم ر  ِبيبإراقتهاجالن ،؛  أيتامالُ وكان فيها م 
ة البد أن دينمارع الْوت ِفي شاح وكان بعد اإلراقة الَِّتي س،المفأريق ذلك الْ

لَ فَ،أ فيها الناسطَيا لَمِبي  ينههم مء عن الوطجالنفيها وهي م ولَ،ةاقَر ميأمر م ن 
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 . وليست بنجسة،ا طاهرةهى أنلَا عذَ هلَّ د؛وطأ فيها أن يغسل ما أصابه منها
اسلَ:ادس مألَا سالص حابة رعن االنتفاع ِب ج اهللا ولَسالَِّتي  -ذه األشياء ه
ا هن ِبهد وت،ا السفنهى ِبلَطْ ألنه ت؛ةيتم فسألوه عن الْ،-ةيتممر والْخهي الْ

كم لعله أن تكون حلتمسني الْ فسألوه عن ذلك م،ا الناسه ويستصبح ِب،ودلُجالْ
:  جالنِبي  الَ  قَ، اه از استعمالِ    و ؤثرة ِفي ج  افع الَِّتي هي غري األكل والشرب م        ن م هذه الْ 

  .#امر حوه$:  ذلك بقولهد وأكَّ.#ال$
اسابع :هل يؤخا أنَّذَذ من هم نماتت له ب فَ،ةهيم استلَعمش حوما ه

  ؟احاب هل يكون ذلك م،لالستصباح أو لطلي السفن
حل نظرهذا م،ِج فإن وداإلج اعم،إذا لَى جواز ذلكلَ وصح ع يكن فيه  م 

  .ول إليه من البيعئا هو من أجل ما يم إنمحري التى أنَّلَ دل ع؛بيع
لَوعِبي  نَّإ :ا فيمكن أن نقولذَى هلَجالن كَا ذَموذَ، اليهود عند ذلكر مم ه

ا هو مم إنحري التى أنَّلَ عاال كان ذلك د؛نهاموم وبيعها وأكل ثَحمل الشجِب
  .ق االنتفاعطلَم وليس ِل،للبيع وأكل الثمن

ا م إن: وقال،ة ودبغه واالنتفاع بهيتم أخذ جلد الْجالنِبي ولقد أباح : ثامنا
ي إلَى أكل الثمن دؤا هو للبيع الذي يم إنمحري التى أنَّلَ ذلك علَّد فَ،حرم أكلها

 وهاع بم ثُ،وهلُم جومح الشمِهيلَ عمرا حم اهللا لَنَّ ِإ،ودهي اهللا الْلَاتقَ$ :ج الَحني قَ
وا ثَلُكَأَومنه# . 

ام رحائع الَِّتي توصل إلَى الْرم الذَّحريديث أيضا تحا الْذَذ من هؤخي: تاسعا
 . وباهللا التوفيق،ل لليهودصا حمكَ

J@J@J@J@J 
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]٢٦٦[ عنع ِدب ِناهللا بع ِدقَ$: الَ قَب اٍسبمر اهللا الْولُس ِدمةَينو هم 
يِفي الثِّونَفُِلس اِرمالس ةَنو السنتِنيالَقَ فَ،ثَالَالثَّ و :مأَن لَسفِفي ش لْ فَ؛ٍءييِلسف 

 .#وٍملُع مٍلجلَى أَ ِإوٍملُع مٍنزو و،وٍملُع مٍليِفي كَ

<|†�Ö] 

J م وع الْ وض ديث ح:  الس لم وما يصح   ؤثِّ به من شروط تكون مة ِفي رحةالص، 
وعدمها مثِّؤر ِفي عدم الصةح. 

J ْالمفراتد: 
لم الس :ممن تسليم الثَّ   وذٌأخ ن ِفي الْمالح،  وتأجيل الس  لعل ة إلَى أجمحدد، 

أملف فهوا اسم السمأخوذ من الت مقدي،قَ بأن يدالثَّم من ويؤجلْل السومن ،ةع 
 يغِفر ،السالم علَيكُم يا أَهلَ الْقُبوِر$ :ةرقبمول الْخاء دع ِفي دجالنِبي ذلك قول 

لَكُما ولَن ِباَألثَِر،اللَّه نحنا ولَفُنس مأي. )١( # أَنت:أنتم م قَتدمحن باألثر ون ون
 .  وكال اللغتني صحيح،بعدكم

                                                           

والْحديث  .)١٠٥٣( رقم ،ابرقَم الْلَخل إذا دجول الرقُا ي م: باب،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
 .ضعفه األلباِني
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لموحقيقة الس:م الثَّ تقديمن وتأخري السةلع،وعكسه تقدي م السة وتأخري لع
 .نمالثَّ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ،ةلفَختار إلَى آجال ممم يسلفون ِفي الثِّهدجة ودينم الْجالنِبي  دما قَملَ
 لَع وج،لم السجالنِبي  رأقَ فَ، وبعضها ثالث سنني، وبعضها سنتني،ةنا سبعضه
له شائط تضبطه بقولهر :$مأَن لَسلْ فَفيِلسِفي كَف ٍليم وٍملُع،و وٍنزم لَى أَ ِإوٍملُعٍلج 

موٍملُع#.  
J ْفقه الديثح: 
 ؛ةملَجازه من حيث الْوى جلَ االتفاق عيِك وقد ح،لماز السوج: أوالً

  :لألدلة اآلتية
        ﴿ :ىالَ قوله تع:الدليل األول

 . ]٢٨٢:البقرة[ ﴾ 
  .ديثحا الْذَ فهو ه،ة من السن:ييل الثاِنلوالد
وأما اإلجفَ:اعم هوم كَا حلَاه عماء هة قَذه األمديا وحديثًا أنَّمة  األم

أجمعلَت عى جولم بالشروط الْاز السذكُمة ِفي الْورديثح. 
  :لم جائز بشروطالس: ثانيا
١-أن يكون م ِموط الْضبشيء ِبلِّ والضبط ِفي كُ،ارقد فَ،سبهح انَا كَم 

وينبغي أن يعرف الِْمكيال الذي يكَال به إن كَانَ هناك  ، فضابطه الكيلمكيالً
أما إن كَانَ العرف جاريا علَى مكيال واحد؛ فال يلزم ، مكَاييلاختالف ِفي الْ

ا  وم،دودا فضابطه الععد مانَا كَ وم، الوزنهابطُضونا فَوز مانَا كَوم، التعيني
 .ابط بالكيل والوزنى الضلَ عجالنِبي  ه وقد نب،وعا فضابطه الذرعذر مانَكَ
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٢-أن يكون الْ:لم من شروط الس مبيع موفًا ِفي الذِّوصن إذ؛ةما لَ فكل مم 
كُين م؛وفًاوصلم فيه فإنه ال يصح الس.  

ا وا معن وم،وي األحجامستودا أن يكون معد مانَ اشترطوا فيما كَ-٣
يكون ما كالْلف األحجام اختالفًا فَختحبحب مثالًاحش،كُ فإنه قد يون حجمه 

حبحبةُ    وقد تصل الْ   ، كيلو فأقل    اصغري       ا إلَى خالواحدة أحيان  مس ة عفمثل     ،ر كيلو   ش 
ذَه         لم فيه إالَّ  ا ال ينبغي أن يكون الس بو يضبطه    ٍفص ،    أو يكون م  األحجامارب  قَت. 

٤-لم من شروط الس:ذكر األجل بأن يكون األجل م ا بزمنه ومكانهعين. 
٥-أن يذكر:لم من شروط الس حل التسليم ِب محيث أن يكون ما ِفي لَّسم

ان كذاكَم.  
٦-أن يكون األجل ي جأو ، له وقع ِفي الثمن كشهرينونَكُوز فيه أن ي 

  . أو سنتني، أو سنة،ثالثة
 ودج وإنَّ فَ،ة قبل األجللعلم إليه واجدا للسسم أنه يشترط أن يكون الْ-٧

السلعجلجب توفره عند األة ي. 
هل  :لجؤلم بأن يبيع سلعة بثمن ماختلف أهل العلم ِفي عكس الس: ثالثًا

يجوز له الزيادى الثَّلَة عن الْممعرال البيع أووف ِفي ح ال ي؟ وزج 
  ﴿ :ىالَ ومن أدلتهم قول اهللا تع،ازوج إلَى الْورمهج الْبهذَفَ
 . ]٢٨٢:البقرة[ ﴾       

 ، العقد فيهلَصن الذي حمم ال يرتبط بسعر الزلَ الس أنَّ:ومن أدلتهم أيضا
  .م إليهلَّسمم والْسلِّميه الْلَان عفقَتا يب مسحبل يكون ِب
 فكذلك البيع إلَى ؛رتبطًا بسعر وقته مونَكُا أنه ال يشترط فيه أن يموكَ

ا ال يأجل أيضشترالبونَكُط أن ي يع موِم،قدرتبطًا بسعر وقت الع به ا استدل م
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 مات وِدرعه مرهونةٌ ِعند جأَنَّ النِبي $:  ما ثبت ِفي الصحيحنياز ذلكوجعلَى 
واليهود معروفُونَ . #يهوِدي ِفي ثَالَِثين صاعا ِمن شِعيٍر اشتراها نفَقَةً َألهِلِه

  . إالَّ بسعر أكثر من سعر يومهجال يعطُون النِبي ف، ِبجشعهم
 يأِتيِني :هلُأَس أَج أَتيت رسولَ اهللا$: حديث حكيم بن ِحزام قَالَوأيضا 

أَلُِني ِمنسلُ يجِديالرِعن سا لَيِع ميالْب ،ِمن لَه اعتوِق أَبالس ،هأَِبيع ال  : قَالَ؟ ثُم
 ِبعتكدِعن سا لَيم#

)١(.  
ة وبعض أهل يديبت الزهلك ذَى ذَ وإلَ،ةيادالز وزج إلَى أنه ال توم قَبهوذَ

مستدلني ِب؛ةالسن حديث أسالَّبا ِإ ِرالَ$:  بن زيدةَام٢(#ِةيئَِس ِفي الن( .ا الْذَوهديث ح
انَافعي بأنه كَتأوله الشلسؤال عن شيئني ي فيهما التفاضلوز ج،حرم النسأ وي، 
  .#ِةيئَِس ِفي النالَّبا ِإ ِرالَ$ : بقولهجالنِبي فأجابه 

  ؟منوعائز أو مهل هو ج :الحلم الْاختلفوا ِفي الس :رابعا
 ٍلجلَى أَِإ$: جالنِبي  قول  أنَّ إالَّ، بعضهمهاز وأج، وأبو حنيفة، مالكهعنمفَ

موٍملُع#.لَى  الٌّ دعفيه أجل له وقع ِفي الثَّونَكُأنه البد أن ي وباهللا التوفيق،نم  . 
                                                           

)١ (الترمذي ِفي كتاب البباب،وعي :م ِفي كَاَءا ج را لَاهية بيع مرقم ، عندكيس )١٢٣٢( ،
 وأبو داود ِفي ،)٤٦١٣( رقم ، عند البائعيسا لَ ميع ب: باب،وعيكتاب البوالنسائي ِفي 

كتاب البباب،وعي :ِفي الر جا لَل يبيع م٣٥٠٣( رقم ، عندهيس(،وابن م ِفي كتاب هاج 
التجباب،اتار :ا لَ النهي عن بيع ميسا لَ عندك وعن ربح م٢١٨٧( يضمن م(،وأح د رقم م
 .والْحديث صححه األلباِني ،)١٥٣٨٩ و١٥٣٨٦ و١٥٣٨٥(

)٢ (البخاري ِفي كتاب البباب،وعي :بيع الد ينار بالدينار نرقم ،ًءاس )مسلم ِفي كتاب و ،)٢١٧٩
وع ِفي بيع يوالنسائي ِفي كتاب الب، )١٥٩٦( رقم ،مثل ِب بيع الطعام مثالً: باب،اةاقَسمالْ

ة بالذَّالفضلذَّب وبيع اهه٤٥٨٠( رقم ،ةب بالفض( ،وابن مهاجِفي كتاب الت جباب،اتار : 
م٢٢٥٧( رقم ، ِفي النسيئة ال ربا إالَّ:الَ قَن(،وأح د برقم م)٢٢١٠٥(. 
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]٢٦٧[ع ن  ائِ  عالَ  قَ ل ةَشت: $ اءَ ج نِت رِ ي بالَقَ فَ)١( ةُير كَ: ت  اتبأَ ت لِ ه ى   لَ ي ع
  كِ ؤ الَو و ا لَهم  هد ع أَ نْ  أَ ِكلُه  أَ بح أَ نْإِ : ت لْقُ  فَ.ي ينِ  ينِ عِ أَ فَ ةٌيوقِ  أُ اٍم ع  لِّ ِفي كُ اقٍ و أَ ِعس ِت
  م هِ دِ ن عِ ن  ِمتاءَ ج  فَ، اه يلَ وا ع  بأَ  فَ، لَهم  تالَقَ ا فَه ِلهلَى أَ   ِإةُيررِ  ب تبهذَ  فَ .ت لْعي فَِل
ورج اهللا ولُ س الِ  ج الَ قَ فَ،سإِ :ت ن ي عرضِل ذَتك ى أَ لَ  عأَ ي فَلِ هنْ أَ الَّوا ِإب ونَ كُ ي  ملَه   
أَ فَ. ُءالَ الو خبرت  ائِ  عةُش      ِبيالَ قَ فَ، ج الن:  ذِ خيه  ا و اشِطرِ ت  مي لَه  إِ  فَ ،ُءالَ  الو نا الْ  م لِ  ُءالَ و م ن  
  : الَ  قَثُم   ،ِهي لَ ى ع ن ثْأَ  اهللا و دِمح  فَ،اسِ  ِفي الن  ج اهللا   ولُس ر ام قَثُم   ،ةُشائِ   ع تلَعفَ  فَ.ق تعأَ 
 اهللا    اِبت ِفي كِ  سي  لٍَطر ش لُّ كُ،  اهللا اِبت ِفي كِ  تسيوطًا لَ  ر ش ونَ طُرِ ت ش يالٍ ج ِرالُ ا بم  فَ ؛دع ا بم أَ
 . # قتع أَ  نملِ  ُءالَ و ا الْ  من إِ  و، ق ثَو اهللا أَ   طُرش  و ،قح اهللا أَ   اءُ ض قَ  ،ٍطر ش ةَائَ  مِ انَ  كَ  نْإِ  و لٌاطِ  ب وه فَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الشوط الْرجة والْائزممنةوع. 
J ْالمفراتد: 
ا تعليق هأن: ���ا وهفُر وع،د وعبدهة هي عقد بني السيباتكَمالْ: اتبت أهليكَ

                                                           

)١ (ترجِفي التقريبالَ قَ:ة بريرةم :بريرة موالة ع ائشة صحابية مشهةور،ع بن ت إلَى خالفة يزيد اش
معتقريب(. ةاوي ( ةمرقم الترج)دار العاصمة. ط، )٨٦٤١. 
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لَعتق بصفة عى معاوضة مخصةوص.  
 ،ماة هي أربعون دره واألوقي،ةمع أوقيواق جأ: #اٍقو أَِعسى ِتلَع$: اهولُقَ

 .وديع الدرهم ربع ريال سوهي تساوي عشرة رياالت باعتبار أنَّ
  .-ةطَسقَ م:أي-ى تسع سنني لَة عمجن م:أي: #ةٌيوِق أُاٍم علِِّفي كُ$: اهولُقَ
 .ل ةَائشطلبت اإلعانة من ع: #ييِنيِنِعأَفَ$: اهولُقَ
  .ةائشالقائلة ع: تلْقُفَ
  . أسيادك:أي: ِكلُه أَبح أَنِْإ
  . أعطيهم اآلن نقدا: أي،ااه أنقدهم إي: أي:ا لَهمهدع أَنْأَ
والوي فَ ِلِكؤلْعأي:ت :ال بأن يكون ويك ِلؤ.  
أن يكون الوالء  وا إالَّعن م:أي: هم فأبوا عليهااورشا لت إلَى أهلهةُيرِر ببتهذَفَ

  .لَهم
  .الحاو واو الْالو: ساِلج ج اهللا ولُسر ومِهِدن ِعنت ِماَءجفَ
 ، ى أهلي فأبوالَرط الذي تشترطينه ع بالش: أي:كِل ذَتضري عن ِإ:تالَقَفَ

  الوالءونَكُ أن ي إالَّ،ل الوالء لعائشة ونَكُى أن يلَوا من العتق ععن امت:أي
  .لَهم

  . اشتريها:أي: ايهِذخ :الَقَفَ، ج النِبي ل ةُشاِئ عتربخأَفَ
واشِطِرتمي لَهإنَّ فَ،قبلي شرطهما : أي:ُءالَ الوش طَرإنَّ لذلك فَ؛م باطله 

وجودكَه دمهع.  
 حم وس،رقن وأعطى الوم الثَّعفَ دنم ِل:أي: #قتع أَنم ِلُءالَوا الْمنِإفَ$: هولُقَ

ى ذلكلَبالعتق بناًء ع.  
قَثُم امر ج اهللا ولُس أي:اسِفي الن :ا خطيب.  
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 الات العفَ من الصها لَليه خريا بذكر مى ع وأثن:يعِن ي:ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِمحفَ
واألساء الْمحىسن.  

وطًا ليست ِفي ر يشترطون شم وِل،مهأنا ش م:أي: #اٍلج ِرالُا بمفَ$: قوله
  !!؟ ِفي شرعه: أي،كتاب اهللا
  .ول به لبطالنهمع غري م: أي:لٌاِط بوه اهللا فَاِبت ِفي ِكسي لٍَطر شلُّكُ

  . بتأكيداتد وإن أُكِّ:يعِني: #ٍطر شةَائَ ِمانَ كَنِْإو$: قوله
  . أحق بالتنفيذهعر وشهمكْ ح:أي: قح اهللا أَاُءضقَ
وشاهللا أَطُر ثَوأي: ق:أوثق من الش روط الَِّتي يشترطها الناس مة لكتاب الفَخ

 .Tاهللا 
ِإونا الْمِلُءالَو مأَن عتق :"إنام"ِل" و، مبتدأ"الوالء" و،صر أداة حن أعتقم" 

 . أعتقنم ِلقحستا الوالء ِفي شرع اهللا مم إن: أي،خرب
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

هذه القصة مضمونل أهل بريرة ا أنَّهب عأن كَد اتبوهى تسع أواق لَا ع
منجأي-ة م:قَ مةطَس-،اَء وجت تستعني عفَ،ل ةَائش أرادت عل ةُائش 

 فأبوا ،اه الوالء لَونَكُشرط أن يى لَ وتعتقها ع،الًجعل مجؤمن الْمأن تعطيهم الثَّ
  . الوالء لَهمونَكُ أن يإالَّ

فعند ذلك أمرا ه ِبيجالنذَ أن تقبل ها الشرط الذي وجودكَه دمهع، 
فقبلت واشترتأ و،اهى ذلكلَعتقتها بناًء ع،لكن ذلك الش ِدرط همارع  بإنكار الش

 الثمن وأعطى عفَن دم الوالء ِل اهللا أنَّاُءض وقَ،هئاض ألنه خالف شرع اهللا وقَ؛له
        ﴿ : يقول� واهللا ،الورق
  .]٩٠:النحل[ ﴾       
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وليس من العدل أن تعطي عالثَّل ةُائش ويكون الوالء ،ن وتعتقم 
 . وباهللا التوفيق،لغريها

J ْفقه الديثح: 
 T  اهللا ر وقد أم ،ةب ات  كَم ة الْوعي  رش م .# يلِ ه أَتب ات كَ $: ا هولِ ذ من قَ ؤخي:  أوالً 

           ﴿ :ا ِفي قولههِب
 .]٣٣:النور[ ﴾     

وا لُم وح،ورمهج الْبهى ذلك ذَ وإلَ،ة وليست بواجبةحبستالكتابة م :ثانيا
ى أنه أمر إرشادلَاألمر ع،ال أم رإي ابج. 
ا مة ِبقَلَّعى الكتابة تكون ملَة عقَافَومذ من اآلية أن استحباب الْؤخي: لثًاثا

إذا عالم عن العبد صا وكسبالح،حيح وهذا هو القول الص.  
 .-ةطَسقَ م:أي-ة غالبا مجنالكتابة م: رابعا

 ونَ كُوز أن يج التقسيط ي أنَّ.#ةٌيوِق أُاٍم علِِّفي كُ$: اهوِلذ من قَؤخي: خامسا
  . باألشهرونَكُ وأن ي،باألعوام
ااسأنَّ: دسالع بدكُ ال يون حإذا أكمل قيمة نفسه الَِّتي كاتب عليها ا إالَّر 

دهسي.  
 وبعضهم ،از فبعضهم أج،اتبكَماز بيع الْواختلف أهل العلم ِفي ج: سابعا

منانَإن كَ فَ،عالبيع م قصللعتق كَاود ما ِفي قصفاألظهر الْ؛ريرةة ب جوإن ،ازو 
 !مرحنه مإ :ا أن نقول أم، فالظاهر أنه مكروه؛ به غري ذلكا البيع مقصودانَكَ

  .فال
  :ي على أمرين تنبِنةُاهروالكَ ●

  .ومذملف مخا التذَ وه،دهلفًا من سيخأنه يعترب ت: األمر األول
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 جده  عن، عن أبيه  ، عن عمرو بن شعيب  :ديثح  ِفي الْاَءقد ج:  يثانِ األمر ال
 ِبيقَالَجعن الن  :$مهِتِه ِدربكَاتم ِه ِمنلَيع ِقيا بم دبع بكَاتالْم#

)١(.  
 ونَكُا أن ي إم؛د وعبدها العقد بني السيذَه ِباَءفَ الونَّإ : فنحن نقولنإذ

 .وهاكر مونُكُ عنه يولُد والع،احبست مونَكُا أن ي وإم،واجبا
وجب  يل له سببصن حماز االستعانة ِمو ج.#ييِنيِنِعأَفَ$: اهوِلذ من قَؤخي: ثامنا

  .وناي دلَمح تن وكذلك م،ائحةٌ أصابت ماله جن وكذلك م،االستعانة كهذا
. #تلْعي فَ ِلِكؤالَو وا لَهمهدع أَنْ أَِكلُه أَبح أَنِْإفَ$: ةَائشول عقَ: تاسعا

يذ منه أنَّؤخع ل ةَائشاست عدال الْت بدفع مكَماتبى شرط العتقلَة ع. 
  . تبتع الكتابةما ابتاعت بريرة ولَهحيح أنالص: عاشرا
 بشرط أن  إالَّ،ى بيعهالَة عقَفَاومامتناع أهل بريرة من الْ: رش عالْحادي

ونَكُيملَه ،عالوالء ي دا للشيء ِفي غري موضع واشتراطًا لشرط باطل،لهح . 
ا ذَ من هذُؤخ ي.#ُءالَ الوي لَهمِطِرتاشا ويهِذخ$: جالنِبي ول ِفي قَ: رش عالثاِني

 .رط الذي اشترطوها الشذَ وأن تقبل ه،ا بأن تشتريهاهر أمجالنِبي  أنَّ
رط  ذلك الش إخبار أنَّ.#قتع أَنم ِلُءالَوا الْمنِإو$: ِفي قوله: رش عالثالث

  . وشرعهTالف لكتاب اهللا خ ألنه مٍغ؛ال
م   ء الت ي الا واضح  فيها إشكاالً    أنَّ :  �����ة ارذه العب   ى ه لَقد اعترض ع     :ر ش ع الرابع   

قَمع مام الن؛ بأن تقبل ذلك الشرط مع أنه باطلل أمره لعائشة  وذلك أنَّ،ةبو 
ربمِخ من الْيئًا فيه شنَّإ :القَا يداع الذي يتافَنام النبوةقَى مع م.  

 .ا بأجوبة غري منتهضةذَقد أُجيب عن ه:  عشرالْخامس
                                                           

 ،)٣٩٢٦( رقم  ،وتمي بعض كتابته فيعجز أو ي د ؤاتب يكَ م ِفي الْ : باب ،أبو داود ِفي كتاب العتق ) ١(
 .والْحديث حسنه األلباِني
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  : ِفي نظريابو الص:وأقول
 ، نظرا ألنه شرط باطل؛ا الشرطذَا أن تقبل هه لَاحأب: أوالً جالنِبي  أنَّ

ووجه كَوددمهع.  
رع ود للشقص والعتق م،وا من العتقعنملِ الًأنه لو أظهر لَهم ذلك أو: ثانياو

مغَّروالْ، فيهب ؛ عليه كثريثُّحفلذلك أم رع ةَائشذَ أن تقبل هرط مع أنه غري ا الش
صحيح حتى يبريرة عتقتم .  
يفعل   وال  ،ا ق ح  ال يقول إالَّ   ج النِبي     ف أنَّ  لَّكَل م  جب أن يعتقد كُ      ي :وأخريا   

 . ة أبدابوام النقَ هذا االحتمال إلَى مقرطَتوز أن يجال ي فَ،ق حوا ه مإالَّ
 جالنِبي ثُم إظهار بطالنه من ،  ِلهذَا الشرطلأنَّ قَبولَ عائشةَ : ثالثًاو

،  أنَّ مثل هذا الشرط باطل، ِفي الْخطبة أشد وقعا حتى يعرفه كل من سِمع ذلك
 .وباهللا التوفيق 
 وأعلن ، أنه بعد ذلك قام خطيباووه، جذ من فعله ؤخي: رش عالسادس

ى ذلك معرفة الناس لَ ليترتب ع؛اه مثل هذه األمور ينبغي إعالن أنَّ:مكْحالْ
باألحكام الشةرعي. 
طبة البد أن خ الْأنَّ. #ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِمحفَ$: اهوِلذ من قَؤخي: رش عالسابع

  .  والثناء عليه،مد اهللاحتبدأ ِب
االت الَِّتي مامد والكَحما له من الْمدحه ِبى اهللا هو ملَالثناء ع: رش عالثامن
 . لهال تنبغي إالَّ
 ليفصل ؛ة هذه الكلمةوعيرش منه مذُؤخ ي.#دعا بمأَ$: ِفي قوله: سع عشرالتا

 . ريد أن يدخل فيهود الذي يقصمة والْطبخة الْمدقَا بني مهِب
 أنكر  ن م أنَّ.#وطًار شونَطُِرتش ياٍلج ِرالُا بم$: ذ من قولهؤخي :العشرون
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 أقوام الُا ب م:ولقُ وهو أن ي،حرصي وال ي له أن يكناكر ينبغينمشيئًا من الْ
 . ما بال فالن أو آل فالن يفعلون كذا: وال يقول.يفعلون كذا

 .# اهللااِبت ِفي ِكتسيوطًا لَر شونَطُِرتشي$: ذ من قولهؤخي: العشرونو الْحادي
ربا قيلم: ذَأين ه؟رط من كتاب اهللا الش  

 ﴿ :دل بني عباده ِفي قوله ِفي كتاب اهللا بإقامة العطَر الشإنَّ :نقول
 . ]٩٠:النحل[ ﴾      

وق قُحاخلة ِفي العدل بإعطاء الْة د هذه القصأنَّ:  والعشرونالثاِني
 وال ،الءحق للوستم فهو الْ؛ وأعتق،الم الْعفَ ود، أعطى الورقن وم،ايهحقِّستمِل
يأن يأخذه غريه ِموزج ن لَميفعل شيئًا من ذلكم .  

ا   ذَ  من ه ذُؤخ ي .# لٌاطِ  ب وه  فَ؛ اهللا ابِ ت ِفي كِ  سي لَ ٍطر ش لُّكُ $: قوله   : والعشرون     الثالث  
  .شرط مائة  انَ  وإن كَ  ، فهو باطل    ؛ كتاب اهللا ودينه وشرعه        هدؤي  شرط ال ي  لَّ كُأنَّ

  .ةغالَبم الْازو ج.#ٍطر شةَائَ ِمانَ كَنِْإو$: قوله من ذُؤخي:  والعشرونالرابع
ا منِإ و،قثَو اهللا أَطُرش و،قح اهللا أَاُءضقَ$: ذ من قولهؤخي: العشرون والْخامس

  .فلَّكَت ويكون غري م،قحجع الذي يظهر به الْوز السج أنه ي.#قتع أَنم ِلُءالَوالْ
ادسوالعشرون الس :أنه يجكَوز ماتبة الْة اَألممزوة ِبجملوك مثلهام. 
حته  اء تقَت بني البري خ،حت عبد تتقَِت إذا عةَم اَألأنَّ:  والعشرونالسابع

 .كَما حصلَ لربيرة ،أو فسخ النكاح
 ،ةوجيكم الزت من حجرا إذا اختارت نفسها خهأن:  والعشرونالثامن
كَوانفسخ النبينهمااح .  

  . منهنكَّم تمت الفسخ لَاد أرثُم ،اهوجا إذا اختارت زهأن: التاسع والعشرون
 .  بريرة قبل التخيري   ج النِبي ا أخرب م كَ، بذلك  تخبر جب أن ا ي ه أن: الثالثون   
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]٢٦٨[ع نِراِب جِن بع أَ$: باهللا  ِدبنانَ كَهِس ييرلَ عى جأَ فٍَلمعاي ، 
 ثُم ،هلَثْ ِمرِس يمرا لَي سارس فَ،هبرضي وا ِلعدفَ، جالنِبي ي ِنقَِحلَ فَ،هبيس ينْ أَادرأَفَ
لَى  ِإهنالَم حتينثْتاس و،ٍةيِقو ِبهتعِب فَ.يِهِنعِب :الَ قَثُم . الَ:تلْ قُ.ٍةيِقو ِبيِهِنعِب :الَقَ
 ،يِرثَ ِفي أَلَسرأَ فَ،تعج رثُم ،هنمي ثَِندقَن فَ،ِلمجالْ ِبهتيت أَتغلَا بملَ فَ،يِلهأَ
 .#ك لَوه فَ،كماِهرد وكلَم جذْخ؟ كلَم جذَ آلخكتساكَي ماِنرتأَ :الَقَفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:الْطُرالش ائز ِفي البيعج . 
J ْالمفراتد : 

ن أن يسري  ععف والضجز الع:اد بالعيرمالْ: ايعأَل فَمى جلَ يسري عانَأنه كَ
مةافلَ القَع. 

  . يتركه:أي: #هبيس ينْ أَادرأَفَ$: هولُقَ
لَى ضمري التحدث لتفات من ضمري الغيبة إاي هذا ِف :جالنِبي ي ِنحقَلَ فَ:الَقَ
فسعن الن.  
 .من الدعوة الَِّتي هي الدعاء: #يا ِلعدفَ$: هولُقَ
وضربه :الضمري يعودى الْلَ عجأي،لم :ض رالْب جلَم.  
اوي سريه سول سري يصحنا كأنه نفي ِلالنفي ه: هلَثْ ِمرِس يمرا لَي سارسفَ

ذلك فيما سبق.  
  . أن يبيعه منهجالنِبي ب من لَا طَذَه :#يِهِنعِب$: هولُقَ
ِقبواألوقية: ةيا هي أربعون درهم.  
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اشترطت   :أي : يِلهلَى أَ   إِ هنالَم  ح تينثْتاس و ،ٍةي ِقو بِ هعتِب فَ.يهِ ِنع ِب:الَ  قَم ثُ . الَ:تلْقُ
ِبي ى لَعجالنأن أت ي ِفي الْ عليه إلَى أهلغَلَّبمِبي  فقبل ،ةدينجالنا الشرطذَ ه. 

  . وصلت إلَى أهلي:أي :غتلَا بملَفَ
  .ي وبينهيِن تنفيذًا لالتفاق ب: أي:لمجأتيته بالْ

قَفني ثَِندأعطاِن:أي: نهم ة الَِّتي بعته ِبي األوقياه.  
ثُمر جأي : فأرسل ِفي أثريعت:بعدي م برةاش،وي مل أن يكون ِفي حت

 إنَّ فَ،اناربقَت م"األثر" و"اإلثر" و،ا هي األصحهلَّعى لَة األولَايو لكن الر،إثري
الركَج ولَس أنه تتبأثرهع .  

   .يحسبِني وت تظنِن: أي:- التاء مبض- ياِنتر أَ:الَقَفَ
اكَمستالْ :كماكَمة هي الْسالَكَمة بالنقص من الثَّمنم.  

ذَآلخج لكم،ذْ خج لَمكو داِهرمفَ،ك هلَو ك:فَ تل عليه بإعطائه الْضجل م
والداهمر. 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
بينانَا كَمِفي غَباهللا  ابر بن عبد ج زوة من الغزوات يلَسري عى جل م

 ،ى السري مع القافلةلَة عدرم القُد وعجزه العيلَ عره ظَ: أي،لمجلك الْ ذَايأع فَ،هلَ
ة ِفي ائدى صاحبه أنه ال فَلَ عنة الظَبلَ يتركه لغ: أي،هبيساحبه جابر أن ي صادأرفَ
قَبائه مهع.   

 رِس يم سريا لَارس فَ،لمجب الْرضو، جالنِبي  هقَِح كذلك لَو هبينمافَ
 ثُم ،ى أوالًأب فَ، منه أن يبيعه إياهبلَ طَثُم ،جاته عجزة من معجز م وتلك،مثله

افَوبعد ذلكق ،مالنه إلَى أهله ِفي الْ لكنه استثنى حمفَ،ةدين افَوِبي  قجالنى لَ ع
  .ذلك
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إذا به  و، عندهلَمج الْكرت وجعر فَ،نهم فأعطاه ثَ،لمج أتاه بالْغَلَا بملَفَ
أَ$: ائالًرسل ِفي أثره قَيراِنتاكَي مستكذَ آلخج لَمناقصتك ِفي البيع آلخذ :أي- ك 

جكلَم- ذْخج لَمكو داِهرمفَ،ك هلَو ك#. 
J ْفقه الديثح : 
  وذلك بإقرار، فيها فائدةقب يمة الَِّتي لَابسييب للداز التو منه جذُؤخي: أوالً

  .هيه عن ذلكم ندوع، جالنِبي 
 ،ائبةة ِفي الساهليج يعتقده أهل الْانَا كَى ملَن التسييب عكُ يملَ: ثانيا
بة الظَّلَولكن لغنالْى أنَّلَ ع جمل ال ياد منه فيما بعدفَست.  
 تطييب  جي النِباء قصد منه ع أنه درظه ي�ابر ج ِلجالنِبي  اُءعد: ثالثًا

 اهللا هرسا ي لوال م،ع فيهقَ يادأزق الذي كَما ِفي نفسه من ذلك الْ مرب وج،خاطره
له من رحِبي ة موعطفه عليهجالن  . 

 جالنِبي  من بر الض.#هلَثْ ِمرِس يمرا لَي سارس فَهبرضو$: ِفي قوله: رابعا
تحلَوبركة ِفي ح فَ: "ةلمج و،جابر قسارس ا مانَا كَريسريه ي."ذه هي  وه
 .ةاهرة الظَّعجزمالْ

اخامس :يِب$: ولهذ من قَؤخِبيِهِنع ِقوٍةي#.أنه ي جوز مبايعة ملَن يعرض م 
 .سلعته للبيع
اسالَ$: قوله: ادس#.ي حتيعمل أنه امتناع من الب،لثَّ احتمل أنه امتناع من وينم. 
اسِبي قول : ابعِب$ :جالنيِهِنع#.م ِبي ة أخرى تأكيد من ربطلب البيعجالن . 

 . يعرض سلعته للبيعم لَنمة ِلعايبماز تكرار الْوى جلَليل عفيه د: ثامنا
أو ة عليه قَافَومب البيع والْلَابطة بني طَ الفاء هنا ر.#هعتِبفَ$: ِفي قوله: تاسعا

 .بلَا طَم بعته وبأوقية كَجالنِبي  بسبب تكرير : أي،سببيه
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اعاشر :يمن قولهذُؤخ  :$واسثْتنيتح الَمنلَى أَ ِإهيِله#.ج از االستثناء إذا و
  .بيعم يكن استثناء لبعض الشيء الْم ولَ،ةعنفَا استثناء للمذَ وه، معلوماانَكَ

فالثنيا ، )١( حديث النهي عن الثنياعى مافَنتا ال يذَ هأنَّ: رشادي عحالْ
 بعتك :الَن قَم فَ،بيعمة ِفي الْائمة بأن كانت عومعلُ تكن ممنهي عنها هي ما لَمالْ
ذَها القطيع من الغواستثنيت واحدة منه،من .فإنه ال ي أن ينصص  إالَّ،وز ذلكج 
ى الشاة الْلَعمستوإن،ةاثن استثن نفَى مفالبد أن تكون تلك الْ؛ةع نفَمة ة ععلُومم
 .ضارع فال تن وإذ؛ عن ثنيا غري معلومةونَكُا يم فالنهي إن،انهما وثَارهقدِمِب

 إنشاء ع إنشاؤه مانَ وكَ، شرطًا ِفي البيعانَا االستثناء كَذَ هأنَّ: رشي عالثاِن
ولَ،قدالع مقَ وقد أنكر بعض الفُ، بهقد إالَّ يتم العهاذَاء مثل ه،وا ِفي كُلَ ولكن س

سبيل تخريقُجه واالعتذار عن ووعه مسىالك شت،م العلم أنَّع ديثَ حابر  ج� 
  .)٢(أقوى من حديث النهي عن بيع وشرط

ا  وهكُلَسالك الَِّتي سم بعض تلك الْركَبعدما ذَ -ه اهللامِحر-ي اِننع الصالَوقد قَ
ِفي االعتذار عا الْذَن هالَقَ فَ،ديث واألخذ بهح:  

                                                           

)١ (الترمذي ِفي كتاب البباب،وعي :م رقم ، ِفي النهي عن الثنيااَءا ج )لنسائي ِفي  وا،)١٢٩٠
كتاب البوِف،)٤٦٣٣( رقم ، ِفي النهي عن الثنيا،وعي ي كتاب األيذكر : باب،ان والنذورم 

وأبو داود ِفي كتاب ، )٣٨٨٠( رقم ،ة ِفي كراء األرض بالثلث والربعلفَختماألحاديث الْ
البوعي:ِفي الْ:اب ب مخابديث صححه األلباِني، )٣٤٠٥( رقم ،ةروالْح. 

حِديثُ النهِي عن بيٍع وشرٍط أَخرجه الطَّبراِني ِفي  :لت قُ":ة األحوذي  حفَت" صاحب  الَقَ )٢(
،  عن أَِبي حِنيفَةَ، والْحاِكم ِفي علُوِم الْحِديِث ِمن طَِريِق عبِد الْواِرِث بِن سِعيٍد،اَألوسِط

 .#أَنه نهى عن بيٍع وشرٍط$: ج عن النِبي ، عن جدِه،عن أَِبيِه :حدثَِني عمرو بن شعيٍب
: وقَالَ الْحاِفظُ الزيلَِعي بعد ِذكِْرِه ِبالِْقصِة. كَذَا ِفي الدرايِة ِللْحاِفِظ ِابِن حجٍر. أَورده ِفي ِقصٍة
 "ة األحوذيحفَت" من  نقالً، ِانتهى.ته ضعف أَِبي حِنيفَةَ ِفي الْحِديِث وِعلَّ:قَالَ ِابن الْقَطَّاِن

 .)٤٣٤-٤٣٣ص(
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ه عن لَقَا نم كَ،حل الشرط ملَّعدا حر كونه وج ح ابنافظُحى الْووقَ"
اإلساعيليم. 

: ج فقوله  وإالَّ،اهبذَم الْقحاًء ِبفَ وهلُّا كُذَ وه:-ياِننعول للصوالقَ- قلت
  .’ا ".رط وأمثالها الشذَة ه ِفي حديث الثنيا واضح ِفي صح.#ومالُع مونَكُ ينْ أَالَِّإ$

ا ذَضة من هارعمعمهم الْا ِفي زوهفُلَّكَات الَِّتي تلفَكَ أن تلك التلَّدفَ
  .ديث النهي عن بيع وشرطح أو ِل،ديث النهي عن الثنياحديث ِلحالْ

والصأنَّ:ابو النهي إن م ا هعن الثنيا الْو مةولَجه،والشرط الذي ي تعض ار
مع البيع أو ينافيه ويادهض،أم ا لَا مم؛ن كذلككُ يفليس فيه م عارا ؛ة لهضعلم 

  .- وإياهم نا اهللا م ِحر-ا  هوا بِ  ضار  حديث جابر أصح من تلك األحاديث الَِّتي ع          بأنَّ 
الثالث عرش: يأَ$: ه من قولذُؤختاِنراكَي مستكذَ آلخج لَم؟كذْ خج لَمك 

وداِهرمفَ،ك هلَو ك#.ي ذُؤخذَ من هفَا تِبي ل ضجالنى أصحابهلَ ع،رِمكَ وقه لُ خ
وسائهخ،وكرمه الذي ج عل الدنيا عنده ال تفَ،اوي شيئًاس لَصات اهللا وسالمه و

 ثُم ، ما أَنا ِفي الدنيا ِإال كَراِكٍب استظَلَّ تحت شجرٍة، وما ِللدنياما ِلي$: عليه القائل
#راح وتركَها

)١(. 
الرابع عأنَّ: رشاالستثناء إن ما بشروطونُكُا يصحيح : 
رط األولالش :االستثناء من عني الْونَكُأن ي ما كاستثناء شاة من بيع معين

ى  ستثنم الْونَكُ أن يصح إالَّا ال ي ذَه فَ،خيل البستان    خلة من ن  واستثناء ن    ،ع الغنم طيقَ
موفًاعر.  

                                                           

)١ (باب،هدالترمذي ِفي كتاب الز :م ِفي أخذ الْاَءا ج ال ِبمرقم ،هقِّح )٢٣٧٧(،وابن م ِفي هاج 
٤١٠٩( رقم ، مثل الدنيا: باب،هدكتاب الز(،وأح د رقم م)ديث صححه و، )٤٢٠٧الْح

 .األلباِني
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 ، بيع معينا أيضا ومبينامة الْعنفَ االستثناء من مونَكُأن ي: يالشرط الثاِن
كاستثناء سكنى الدار مدعلُة مةوم،كُ واستثناء روب الدابية أو السة إلَى موضع ار

 .معني
بيع أو م ِفي ذات الْانَ إذا كَرط ال يصح إالَّا الشذَ هأنَّ: الشرط الثالث

هي ا نم ويكون ِم،وزجا ال يذَه فَ؛بيعم االستثناء ِفي غري الْونَكُا أن ي أم،منفعته
  . وباهللا التوفيق،"النهي عن بيع وشرط" :عنه ِفي حديث

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




	د����������  > �א�
�	م��
٧٥ 

]٢٦٩[ع ِب أَني هريالَ قَ� ةَر :$نهى رنْ أَج اهللا ولُسِب ييعاِض حِلر اٍدب، 
الَو ت ن اجوا ش ،الَ و بِ  يعالر  لُج لَ  ع ى بيهِ خِ  أَعِ ي ،الَ و ي طُخب  طْ ى ِخلَ عيهِ  خِ  أَِةب،الَ وت لْ أَس 
 .#اهِتفَحا ِفي صئ مِفكْتا ِلهِتخ أُقالَ طَةُأَرمالْ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: النهي عن بوع ِليما فيها من الضرالْرد أو ى الفَلَر عمجتعم، 
ون اشتراط الْعخطُموبة طالق الزة قبلهاوج. 

J ْالمفراتد: 
  .ة والقريةدينماكن ِفي الْ السو وه،رضحاحب الْ صوه: اضرحالْ

كن الباديةهو سا: ادوالب. 
وال تناجواش :قَتدم تعريف النشج،وأنه الز ية ِفي الثَّادن ليوقع فيه غريهم. 
وال يقَ: ى بيع أخيهلَبع عقَد تادوهل الْ،م أيض مقصود به مجد السوم أو ر

النهي عن بيع الرجلَل عى بيع أخيه بعد ت؟ام العقدم 
 ،احكَ بالكسر هو طلب الن"ةطبِخالْ": #يِهِخ أَِةبطْى ِخلَ عبطُخ يالَو$: هولُقَ
وبالضخطبة الْم جةمع،ا قَذَكَ هرابن دقيق العيد ر -ِحره اهللام-. 
: اد بأختهارم والْ، تطلبه وتشترطه:أي: #اهِتخ أُقالَ طَةُأَرم الْلْأَس تالَو$: هولُقَ

 .مهي أختها ِفي اإلسال
لتكفئ محفَا ِفي صأي: اته:حفَ لتفرغ ما ِفي صاته،وت منع عنها الرالذي زق 

اقَساهللا لَه اه.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هجالنعن الثالثة الب وع الْيذكُمورا الْذَة ِفي هحديث ما للغنعر ر
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ن هيه ع بذلك نحقلتوي، جمحمد ة مض بني أباغُسما ألسباب الت وح؛اعدِخوالْ
اطب طالق زوجته خى الْلَرأة أن تشترط عمهي الْ ون،ةطبِخى الْلَة عطبِخالْ

  .اه اهللا لَهاقَا قد سا منهع عمن وت،زق لتكفأ ما ِفي صحفتها من الر؛ىاألولَ
J ْفقه الديثح: 
 وبيع ، والتناجش،اضر للبادحيع الْ عن بديث النهيحا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً

الرجى بيع أخيهلَل ع،قَ وهذه قد تم فقههاد. 
سلم مة الْطبم ِخحري ت.#يِهِخ أَِةبطْى ِخلَ عبطُخ يالَو$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

ى ِخلَعة أخيهطب،وذلك بعد الت بعد أن يقبل الْ: أي،اكنر وتركن ،اطبخ 
 .ركن إليها وي،ة إليهوبطُخمالْ

ة طبِخاز الْوى جلَدل عا يم ِمدرا قد وم ِل؛ةالَحذه الْهوا النهي ِبصخ: ثالثًا
ِخى الْلَعفمن ذلك حديث فاطمة بنت قيس،بولة قبل القَطب :أن ا لَها انتهت من م

 .ياِنبطَ خةَياِوعم وٍمها جب أَنَِّإ$: التقَ تستشريه فَجالنِبي اءت إلَى ا جهعدِت
 وأَما معاِويةُ فَصعلُوك ال مالَ ،أَما أَبو جهٍم فَال يضع عصاه عن عاِتِقِه :جالنِبي  الَقَفَ
ٍد،لَهيز نةَ بامِكِحي أُسان #

)١(.  
 ، ة خطباهااويعي جهم ومون أِبى كَلَ فاطمة بنت قيس عجالنِبي فإقرار 

ى لَ عالٌّة دطبِخى الْلَة عطبِخ وإقرار الْ،ى تلك اللحظة تقبل واحدا منهما حتمولَ
 .  قد قبلنم ِبصخت ينعم الْأنَّ

أماذَا لو أرسل ه،ولَ،اذَ وأرسل ه مي قبل أح؛ منهمادفإنه ال م ِحانع ئٍذين 
ى فاطمة بنت قيس لَ عجالنِبي  ارا أشم كَ،نياطبني األولخمن أن تقبل غري الْ

  . قد قبلنم ِبصخت النهي مى أنَّلَ علَّد فَ.#نِكِحي أُسامةَأَ نِكلَو$ :بقوله
                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)٢٠ص(. 




	د����������  > �א�
�	م��
٧٧ 

سلم مة الْطبوز ِخج أنه ي.#يِهِخ أَِةبطْى ِخلَ عبطُخ يالَو$: أخذ من قوله :رابعا
ى ِخلَعا ألنَّ؛ة الكافرطبنظر الن هيإن ما هو أن يى ِخلَخطب عة أخيه الْطبسلمم، 

 .والكافر ليس كذلك
   ﴿ :ىالَ لقوله تع؛سلمةمج الْوزمنوع من ت الكافر منَّ إ:وأقول

 ياِبت ِكبطَا فيما إذا خذَر هوصت ولكن ي.]١٤١:النساء[ ﴾   
سلم ِكومتةابي. 

اخامس: قَبعض الفُ ذَأخهذَاء من هطَا النهي أنه لو خبى خطبة أخيه لَ ع
ا مهركَ وعن مالك روايتان ذَ،اود دالَ وبه قَ، يصح عقد النكاحمسلم لَمالْ

الصي ِفي اِننع"العوذَ،"ةد هالْب جمهإلَى أنَّور الع قد ال يفسد وال يوإن ،خفس 
 .-إن شاء اهللا- قحا هو الْذَ وه،اصيا عطبةِخى الْلَاطب عخ الْانَكَ

اسكَذَ: ادسرالص ي أنَّاِننعه ناكا وجهللم ة أنَّالكيالن هي ِفي حالْق ماربني قَت
ِفي الدةيان،الْانَا إذا كَ أم ااسقًا واطب األول فَخااِلآلخر صفَ؛ح ال يندحت رج ت

هيالن،أم افعي ا مذهب الش-ِحرفَ-ه اهللام و صحة العقده،وع م فسخهد. 
اسالَقَ :ابعالص أقول:ياِننع :ألنه ال ي سام؛ى الفاسق للمؤمن أخى الَ فإنه تع

ناسب ا يذَ وه،ؤمنم ِبيسلَ فَقس فَن وم.]١٠:الْحجرات[ ﴾  ﴿ :الَقَ
 .زلتنينمة بني الْزلَنمزلة القائلني بالْعتمرأي الْ

ة ور ِفي سالَقَ فَ،لنيتقتمسلمني الْم قد أثبت األخوة بني الْ�اهللا : وأقول
 ،  وأمر باإلصالح بينهم، بعضعؤمنني بعضهم ممات حني ذكر اقتتال الْرجحالْ
 فأثبت .]١٠:راتجحالْ[ ﴾     ﴿ :ىالَ تعالَقَفَ

األخة بني الْوماتلنيقَت.  
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وقد سى ذلك ِفي الْما حني قَديث كُحالَفر :$وقِلِم فُسسالْم ابِسب، الُهِقتو 
كُفْر#

وكذلك  ،فر كُونَفر د وهو من الكُ  ،ةعم فر الن ولكن ذلك متأول بأنه من كُ    .)١( 
هو يعتر من الفسقب،وال ي خرج عن مسمى اإليعند الْان إالَّم خارج والْومزلةعت، 
 : أي-ة ثابتة بينهما وخأل اإنَّا فَذَى هلَ وع،ر بالكبريةفِّكَن يمهم ِموِلن يقول بقَوم

  .-ياِناطب األول والثَّخبني الْ
 مدقَ وأن ي،درطْجب أن ي ياسق الفَنَّإ :القَما ية ربحصلَمولكن النظر إلَى الْ

فَ،حاِلالص ثالًمم نِر عبشرب الْف إذا ألقيت الْ،مرخ رأة ِفي حجره أوقعها فيما م
 . صلحةمم هذه الْدقَ فينبغي أن ت،هو فيه

ة حصلَملب الْج ولكن نظرا ِل،ديثحة الْفَالَخ وال أقصد م،أقول ذلك برأي
للمرأة الضعيفة بإعطائها للرج؛حاِلل الصا للمودفع فسة الْدمتوقعة من تزويا بالفاسقجه . 
ويد ما قلتهؤي:م اء ِفي الْا جةَ قَالَحيررولُ اهللا : ديث عن أِبي هسِإذَا $ :جقَالَ ر

وهجوفَز هدِينو لُقَهنَ خوضرت نم اكُمأَت،ادفَسِض وةٌ ِفي اَألرنِفت كُنلُوا تفْعِإال ت ِريضع #
)٢(.  

                                                           

)١ (رواه    البخاري ِفي كتاب اإلي  باب،ان م :وف الْ  خ مؤمن أن ي حبط علُمه وه رقم ، ال يشعر و )٤٨(، 
 ،ني كتاب الفت وِف،)٦٠٤٤( رقم ،باب واللعنى من السنها ي م: باب،ي كتاب األدبوِف

 ،انمسلم ِفي كتاب اإلي وم،)٧٠٧٦( رقم .#اارفَّ ي كُِدعوا بعِجر تالَ$: جلنِبي اول  قَ:باب
 والترمذي ِفي ،)٦٤(رقم . #رفْ كُهالُ تِق و،وق س فُِمِلسم الْاببِس$: ج النِبيان قول ي ب:باب

باب،ةلَكتاب الرب والص :م اَءا جي  وِف،)١٩٨٣( رقم ،تم ِفي الشكتاب اإليباب،انم :ا  م
سباب الْاَءج ؤمن فُم٢٦٣٥( رقم ،وقس(،والنسائي ِفي كتاب ت حريقتال : باب،مم الد 
ي    وفِ ،)٦٩( رقم  ،انم اإلي ِفي : باب،مةدقَم ِفي الْهاج وابن م،)٤١١٢-٤١٠٥( رقم ،سلممالْ

 سباب الْ : باب،نكتاب الفت  سلم فُ  م٣٩٤١، ٣٩٤٠، ٣٩٣٩( رقم  ،وق وقتاله كفر س(،وأح د م
 .)٤٣٤٥، ٤١٢٦، ٣٩٠٣، ٣٦٤٧(رقم 

، )١٠٨٤( رقم   ،وهج و ز دينه فَونَ ض ر تنم مكُ اَء إذا ج  اَءا ج  م: باب ،الترمذي ِفي كتاب النكاح     ) ٢(
وابن موحسنه األلباِني، )١٩٦٧( رقم ، األكفاء: باب، ِفي كتاب النكاحهاج. 
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 ؟ ةقَافَوملْنع بعد املكن هل يدخل فيه الْ ●
 . وباهللا التوفيق،ةحصلَ نظرا للم؛ نعم:ابوجالْ

. #اهِتفَحا ِفي ص مئَِفكْتا ِلهِتخ أُقالَ طَةُأَرم الِْلأَس تالَو$: ذ من قولهؤخي: ثامنا
أنه يحرى الْلَم عرأة الْمخطُموبى الْلَة أن تشترط عخوجته القَاطب طالق زدي؛ةم 

  .زق اهللا إليها من الرهاقَا قد سم ومنع ِل،اهلم لَألنه ظُ
اجه و امتنع بعد زثُم ،رط وقبله الزوجا الشذَرأة همإذا اشترطت الْ: تاسعا

 ؟ مزال يلْ ا الشرط أوذَهم بالوفاء ِبزفهل يلْ ،رطةشتمرأة الْمبالْ
 الْ أنَّ والذي أعلمه    ،حل خالف بني أهل العلم  هذا م ج مهلَور من الع اء  ميونَ ر 

عم لُدزذَوم هوِف،رطا الش ي رود ة عن اإلمام ايمه-أحِحموهي الْ- اهللار مشهة ور
أَحق الشروِط أَنْ $ :ج لقوله ؛ إذا قبل ذلك لزمه إنفاذهوج الز أنَّ:ابلةنحِفي فقه الْ

#ِه الْفُروجتوفُوا ِبِه ما استحلَلْتم ِب
)١(.  

 

J@J@J@J@J 

                                                           

)١ (البخاري ِفي كتاب الشباب،وطر :الش وط ِفي الْرمهر عند عرقم ،احكَقد الن )ي وِف، )٢٧٢١
 : باب، ومسلم ِفي كتاب النكاح،)٥١٥١( رقم ،وط ِفي النكاحر الش: باب،كتاب النكاح

فَالواء بالشباب،والترمذي ِفي كتاب النكاح، )١٤١٨( رقم ،وط ِفي النكاحر :م ِفي اَءا ج 
باب،والنسائي ِفي كتاب النكاح، )١١٢٧( رقم ،ة النكاحرط عند عقدالش :الش وط ِفي ر

 ،ا دارهاهل يشترط لَج ِفي الر: باب، وأبو داود ِفي كتاب النكاح،)٣٢٨١( رقم ،النكاح
 ،)١٩٥٤( رقم ،وط ِفي النكاحر الش: باب، ِفي كتاب النكاحهاج وابن م،)٢١٣٩(رقم 
وأح١٦٩٢٥، ١٦٩١١، ١٦٨٥١(د رقم م(،باب،ارمي ِفي كتاب النكاح والد :الش وط ر

 .)٢٢٠٣( رقم ،ِفي النكاح
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]٢٧٠[ع نع مرالِْن ب الَقَ: الَ قَ� اِبطَّخر الذَّ$: ج اهللا ولُسهالْ بِ بقِ رِ و  
 . # اَءه واءَ ه  الَّا إِ ب رِ ِريعِ الش  بِ ريِعالش   و ،اءَ ه  و اءَ  ه الَّبا إِ  رِ ربالْ  بِ رب الْ  و ،اءَ ه و  اءَ  ه الَّبا إِ ِر

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: تحريم الراب. 
J ْالمفراتد: 
الراب: موذٌأخمن ر ابيء ِب الشمعنى زاد،ىالَ ومن ذلك قوله تع: ﴿ 

  .]٣٩:فصلت[ ﴾          
أما تعريف الرابا شرع :فهو زيادة مخصة ِفي شيوصء موصخص،عليه لَّ د 

  .جوله سة رن أو س،كتاب اهللا
 أو بيع نقٍد ،ملة أخرىملة إلَى عل عوح وهو أن ت ،هو التحويل: والصرف

 .بنقٍد آخر
  .ة مطلقًانا الفضق هِراد بالورمالْ: #ِقِروالْ ِببهالذَّ$: قوله
  .ه اهللامربا الذي ح من الرربعت وهو ي،م بيع بعضها ببعضرح م:أي: ربا
صل ح وم.ذ خ: ويقول اآلخر،ذ خ: أي، هاك"اَءه"ى عنم: اَء وهاَء هإالَّ

ا مدِه بكون أح؛با ِفي الرلَخال دححصل فيه التقابض ِفي الْ يمذلك أنه إذا لَ




	د����������  > �א�
�	م��
٨١ 

مقبا واآلخر موضؤالًج.  
 .  جنس يدخل فيه أنواع "رالب": #اب ِرربالْ ِبربالْو$: هولُقَ
  .جلسمابض بني البائعني ِفي الْقَحصل الت بأن ي: أي:اَء وهاَء هإالَّ

والشعري بالشا إالَّعري رباَء هاَء وه:ذَكَ ها ها من بيع الْونسهِجنس ِبِج أيض، 
والشعري جنس يدخل ته أنواعحت.  

 .اك وهاك ه: أي:اَء وهاَء هإالَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 انَ إذا كَرق إالَّاع بالوب ال يبه الذَّديث أنَّح الْاذَ ِفي هجالنِبي أخرب 
 ،رر بالب وكذلك الب،الحابض ِفي الْقَحصل بينهما الت وي،يناضران حبيعمالْ

والشي الْ وِف،عريعري بالشخر تشملهما علَّى بيع جنس بآة األولَملَجة وي  وِف،ةاحد
 م إذا لَون ربا إالَّكُ ذلك ي وأنَّ،نسهِجنس ِبِجني األخريتني بيع بعض الْتملَجالْ
يقَحصل التضاب.  

J ْفقه الديثح: 
اضر ا حم أحده،رقب بالوهم بيع الذَّحريديث تحا الْذَذ من هؤخي :أوالً
واآلخر مؤلج،الذَّنَّوم أعلُ وم ب جنس والورق ه-وأنه ال ،-ة جنسوهو الفض يوز ج
دِهبيع أحا بآخر إالَّمكُ أن ييتم التقابض فيهما ِفي الْ،اضرينونا ح جلسم.  

ب هالذَّة كَ ِفي العلَّهعا يشترك ممنس بغري جنسه ِمِج بيع الْومن هنا نعلم أنَّ
ةة فيهما واحد العلَّنَّإ حيث ؛قِربالو،وهي إم ا النةقدي،انَ ما كَ وأنَّ،ا الوزن وإم 

كذلك يجفَوز فيه التلاض،حرم النسأ وي،فيجوز أن تبيع ع شاقيل من ثَرة م
  إالَّ،والًفض واآلخر ماضالًا فَم فيكون أحده،ة من الفضاالًب بعشرين مثقَهالذَّ

وهي التأجيل-حرم النسيئة ِفي ذلك أنه ي-.  
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اضل  فَالتوز فيه جة يا يشترك معه ِفي العلَّ  م نس بغري جنسه مِ  ِج بيع الْ  أنَّني بتفَ
 والتمر ،عرير بالش ومثل ذلك بيع الب،حرم النسأ وهو التأجيل وي،النثَّا ممكَ
عنه ر بع أو ما ي،ت بني جنسني هي الكيل عند قومعمة الَِّتي ج العلَّنَّإ إذ ؛لحِمبالْ

 . فليعلم هذا؛ أو االدخار عند قوم،بالطعم عند قوم
 اَء هالَّبا ِإ ِرِريِعالش ِبريِعالش و،اَءه واَء هالَّبا ِإ ِرربالْ ِبربالْو$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

وِجنس ِبِج أن بيع الْ.#اَءها بنوٍع آخر؛ ونَكُنسه بأن يباع منها نوعفَالْم ا ذَهحرم ي
ي ِفي أِتيا سم وكَ،ي سعيدي ِفي حديث أِبأِتيا سم كَ، والنسأ، التفاضل:فيه شيئان
  .ة باللي سعيد اآلخر ِفي قصحديث أِب

ومن ذلك يتبِجنس ِبِج بيع الْن أنَّينسه يحم فيه شيئانر:ي فَحرم فيه التل اض
 ،مع من التمرج والْ، كالربينوالًفض واآلخر ماضالً النوعني فَد أحانَوإن كَ

؛روكذلك بعض األنواع ببعض من البفال ي جفَوز بينهما التلاض،وال ي وز ج
ي توضيحه أِتيا سم وهكذا كَ،ب إذا اختلفت أنواعهه ومثل ذلك الذَّ،فيهما النسأ

 . وباهللا التوفيق،أيضا ِفي األحاديث الَِّتي بعد هذا
 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٧١[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردنَّ أَ:� ير الَ$: الَ قَج اهللا ولَسِب توا  يع
 ِقِروالْ ِبقِرووا الْيعِب تالَ و،ٍضعى بلَا عهضعوا بفُِّش تالَ و،ٍلثِْم ِبالًثْ ِمالَّ ِإِبهالذَّ ِببهالذَّ
 . #ٍزاِجنبا ِباِئا غَهنوا ِميعِب تالَ و،ٍضعى بلَا عهضعوا بفُِّش تالَ و،ٍلثِْم ِبالًثْ ِمالَِّإ

الَِّإ$: ٍظفْي لَِفوا ِب يدٍدي# . 
الَِّإ$: ٍظفْي لَِفوو ا ِبزنوٍلثِْم ِبالًثْ ِم،ٍنز،س ِباَءو ساءو#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: تحريبام الر،وب ان بعض أنواعهي. 
J ْالمفراتد: 
أي: وافُِّشت:فَ توا وتزيدوالُض. 
 .الح ِبالًجؤ م:أي :ٍزاِجائبا بنغَ

 أنا أقبض : أي،ابض يدا بيدقَاد منه الترا يذَه: #ٍديدا ِب يالَِّإ$: ٍظفْي لَِف و:قوله
  .ي بيدك وأنت تقبض من،منك بيدي
الَِّإ$: ٍظفْي لَِفوو ا ِبزنوٍلثِْم ِبالًثْ ِمٍنز،س ِباَءو ساءو# :لُّا كُذَهه تأكيد يد منه  قص

وجوب التاويس،وت عن التسليم ِفي الْ-وهو التأخري-م التأجيل حري جلسم. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 وكذلك ،بهب بالذَّهة ِفي بيع الذَّيادحذير من الزديث التحا الْذَي هِف

ِرالووأن يكو،قِرق بالو ن أحدهما واآلخر حاا غائباضر. 
J ْفقه الديثح: 
يذ من الْ   ؤخديث أوالً  ح  ت  حري فَ م التنسه   ِجنس بِ  جِ ل ِفي بيع الْ     اض،    ى   لَ  والتأكيد ع

 التس   ابض قَ اوي والت، وس  أتِ ي ي م  زيد ب ان لِ يم  ا يت ق بالْ  لَّعديث من الْ   حم ائل سة الفقهي. 
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]٢٧٢[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردالَ قَ� ي :$ِإلٌالَ ِباَءج لَى رج اهللا وِلس 
 ،ٌءيِد ررما تندن ِعانَ كَ:لٌالَ ِبالَ؟ قَاذَ هني أَنم :جالنِبي  ه لَالَقَ فَ،يِنر بٍرمتِب
 ني ع،هو أَهو أَ:كِل ذَدن ِعجالنِبي  الَقَ فَ.جالنِبي  معطْي ِلاٍعص ِبِنياع صهن ِمتعِبفَ
 الراب، ع ين الر  الَ،اب  فْ ت لْع، ِكلَ و ا أَذَ ِإن ردنْ أَ تت شِرتِعبِ  فَي الت  م ِبر بٍعي آخ ر، ثُم اشتِه ِبر# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: تم ربا الفَحريضل فيما إذا اتحِج الْدنس،لَ واختلنوع اف. 
J ْالمفراتد: 
 .دمر جينوع من أنواع الت: #يِنر بٍرمتِب$: هولُقَ
 م عطْيِل  اعٍ ص بِ  ِنياع  ص ه ن  ِمت عبِ فَ،  ع م ج $: ةِ اي و ي رِ ِفو  . # ٌءي ِد رر ما ت  ن دن  عِ انَ كَ$ :  ه ولُ قَ
   . من التمر ديءٌ  ر نوععم ج الْ  وهو أنَّ ،ة األخرىايوة بالر اَءدت الررسفُ: #ج النِبي

 هي كلمة توجع : اللغة أهلُالَ قَ:ياِننع الص األمريالَقَ: #هو أَهوأَ$: هولُقَ
وهي بفتح الْ،حزنوت هةمز،وو او مفتوحة مشدوفيها لُ، وهاء ساكنة،ةد ات غ
هذه أصاحه . 

  : يقول ا االحتقار كأنه   ه د ِبقص وي ،او و المذه الكلمة تنطق عندنا بض   ه:  قلت
 . عنينيمي بالْ ولعلها تأِت، تصنع شيئًاملَ

 ، رآنالقُى اهللا عنه ِفي    هبا الذي ن  ا فعلته هو عني الر     م :أي : # اب الر  نيع$ : هولُ قَ
وتوعديه بالنارلَ ع،والت كراري ربه التأكيد واإلفهاماد .  

  .اذَوع ِفي مثل هقُهي عن الوا نذَه: #لْعفْت الَ$: هولُقَ
$ِكلَوا أَذَ ِإنردأنْت ت شِرتِعِب فَ؛يالت مِبر بٍعيآخ ر، ثُماش تِه ِبر#. 
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
إلَى �  باللٌاَءج  ِبيجالند بتمر جي،انَا كَ ومي عهدفَ، عندهمج ه ألَس 

ا ذَاع من همر الذي عندهم بص صاعني من التاع فأخربه أنه ب،صدره عن مبالالً
 إلَى الطريقة الَِّتي جه دأرش فَ،ديجمر الْ ذلك التجالنِبي  لكي يطعم ؛ديجالْ
يعملها حتقَى ال يعِفي الر اب،مر وأنه يبيع ما عنده من الت، يشتري بالثَّثُم ممر ن الت

ريدالذي ي. 
J ْفقه الديثح: 
 ديُءالر فَ،اضالًفَتنسه مِجنس ِبِجيع الْم بحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

توالْمر جيد تمولكن الْ،ر جيرغُد مفيهوب ،ديُء والرم زهفيهود ،مكن  فال ي
مادلَبة بعضه ببعض متاسألنَّ؛اوي وفُ النفَ، تشحس صمر الْاحب التجد يشح بأن ي
يادلَببه ِفي ت مر رديء متاسِبي أخرب  فَ؛اويبالالًجالن ديء بثَ بأنه يبيع الرٍنم، ثُم 

  .باوع ِفي الرقُص من الولُّخذه هي الطريقة للت وه،اَءا شن مميشتري بالثَّ
  :ي ثالثة أقسام وهيات تنحصر ِفبوي الرواعلم أنَّ ●

ل له ثَّما يذَ وه،اد النوع أو اختالفهحنسه مع اتِجنس ِبِجيع الْب: القسم األول
جنسه نس ِبِجاع الْبوز أن يج فال ي،ل والنسأاضفَم فيه التحر يو وه،اذَديثنا هحِب
ماضالًفَتوال نسيئة حاال .  

 ،بها ِفي العلة كالذَّدِحتنس ويِجان ِفي الْعبيمختلف الْأن ي: يالقسم الثاِن
والرب،ةوالفض ،الذَّ فَ،لح وما أشبه ذلكِم والْ، والشعري،مر والتهة ب والفض

ِجان ِفي الْختلفَجنسان منس ومِحتفَ،ان ِفي العلةد يوز أن تبيع كيلو من الذَّجب ه
انَة إذا كَبأربعة كيلو من الفضقد ح لَصابض ِفي الْقَ بني البائعني التجلسم. 
ق أو ِرمر بالوالتنس والعلة كَِجان ِفي الْبيعم الْلفختأن ي :القسم الثالث
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ة ب والفضه العلة ِفي الذَّ علما بأنَّ؛وز النسأج وي،لاضفَوز التجا ينه فَ،بهبالذَّ
زن عند قومالو،و،ة عند قوم آخرين والنقدي العلة ِفي البروالش لح ِممر والْعري والت

  .ار عند قوم آخرين أيضاخ واالد، واالقتيات عند قوم آخرين،يل عند قومهو الكَ
ى الْلَوهنا حصل االختالف بني أهل العلم ِفي القياس عمنصيهلَوص ع:  

  .كيالً مانَا كَ ماس قَ.مر الكيلعري والت والشر ِفي البةُ العلَّ:الَ قَنمفَ
ومقَ. االقتياتةُ العلَّ:الَ قَن اسانَا كَ مم ا كَقتالذُّاتة والدخن واألرزر،ا  وم
 .أشبه ذلك
ومِك فيما ذُةُ العلَّنَّإ :الَ قَنره واالد ا، ارخاتقتم كُني قَ. ولو لَماسلَ عا يه م

  .ا إلَى ذلكا والقشر ومنِحدر والْرا كالسخد مانَكَ
لَوللعمذه الْاء ِفي همكَ،ائل اختالف كثريس ا أنَّمب عضهم يقتصرلَ عا ى م

 ،عري والش،ر والب،ة والفض،به الذَّ:تة األنواع وهي الس،ديثح ِفي الْرِكذُ
والبعض اآلخر قَ،لحِم والْ،مروالت بنوع من الْاس مشابة كَهما عرلَّ كُ وأنَّ،مفت 

  .ة إمامهم ومذهبهمعابت أو م،وه باجتهادهمحجا رسب محوا ِباسقوم قَ
لَوعِجإن ما اختلف فيه الْا فَذَى هنس والعلة ال يدخكَ،با أصالًل فيه الر ا م

سبقأن أشار الص ه-ي اِننعِحمإلَى هذه الْ- اهللار سألةم،يلَ واستدل عا بعد أن  ه
ج  النِبي ة ِفي بيع ما اختلف جنسا وعلة بأنَّسيئَاز النوى جلَ استدل ع،استشكلها

موِدات رعهم رهةٌونعند ي هوديا من شعري ِفي ثالثني صا  قُج أخذها ،اعوت
 وال ،ةئيس ونالًاضفَنس والعلة تِجوز بيع ما اختلف ِفي الْجى أنه يلَ علَّد فَ،ألهله

يدلُخبا فيه الر. 
م فيه رح فإنه ي،بهب بالذَّهديث بيع الذَّحا الْذَوم همحت ع تلُخدي: ثانيا

فَالتلاض،وي حم فيه النسأر،وما أكثر م قَا يع النفَ،اذَاس ِفي ه تأنَّجد ب ةَاع 
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ري منهم يشت فَ،ب بالكيلواتهن الذَّ منهم إلَى الذين يبيعواحدب الوهذْب يهالذَّ
ة كَكميم منها مليونني، بأربعة مليون ريالالًثَبرية ميدفع لَه ،وي ؤر مليونني إلَى خ
بيعأن ي،وقد ص دت فَرتوذه الْى ِفي هأسملة بأنها حامر،وأن هولكن قَ،اا رب لَات 
  !!ىوهاهللا الْ

ا ها الذيذَكذلك أيضة يأِت يشتري الكميفَ،انهكَي إلَى م يريد أتيه الذي ي
الزواج فيعطيه عشرثالًة آالف م،ي ذَ أعطِن:ول لهقُ ويا ِبهبخة وعشرين ألفًامس، 

أدفع لك العشوأقَ،ة اآلالفر طُسلك خ مسة عشألفًار .ذَ وها من الرالواضحبا ا أيض.  
ومثل ذلك مني ريدأن ي بل ذَدهبوجته بذَ زهواعتاد أصحاب ،ديدب ج 

الترف أنم ِفي ِنههلِّة كُايس نة يغيون الذَّرفَ،به يذهب بالكمية الَِّتي مهع، 
عطيها بائع الذَّويهويشتري منه بقيمة أعلى،ىب بقيمة أدن ،حسم قيمة الذَّ ويب ه
  . يكمل عليهثُم ،وسلبمالْ

لُّا كُذَوهه محمر،وأكثر الناس و الكثري منهم ال ينظر إلَى نَّإ إذ ؛ فيهونَاقع 
التم والتحليلحري،وإن ما ينظر إلَى تمشياله فقطة ح.  

وأذكر أنه جرى حوار ينِ  ب د الْي وبني أح مِخخ الْيا شر جني من كُ يةليالش ةريع، 
م عن هيتهن فَ،ة يفعل ذلكريعة الشلييج من كُرهو ِخوأخربت عن آخر أيضا و

ة كبار يئَه ِلاالًؤ ستبتكَ فَ،يقوِندص يملَ فَ،با الواضح ألنه من الر؛ذلك األمر
لَالعماء بواسطة رئيسهم ِفي ذلك الزه-العزيز بن باز  ن الشيخ عبدمِحماهللار -، 

ابت هيئة جأَ فَ،ع فيه هؤالءقَ فيه ما يرتكَ وذَ، سنةارب عشرينقَبل ما يوذلك قَ
  ".مرحمبا الْا هو الرذَ هأنَّ: "���اء ملَار العبِك

 وزعت ،ذلك الوقت بعد أن صورت تلك الفتوىالفتوى ِفي وقد وزعت 
ا منها عى كثري من الْلَكثريمِه فنسأل اهللا للناس الْ،اجدسدوإنه ليؤسف ِل،ةاي ا ذَه
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جد ِماألمر أن تن يتسمون بالعلمم،وي حملون الشهادة العليا ِفي الشريعقَة يونَع 
ِفي ذلك غري مالنيب،فإذا ع ذر العة ِفي الْامجفَ وإالَّ،ى فرضلَهل بذلك ع إنم ال ه

عذَيونَرم ا دأهل العلم عندهمام ،عذَ فكيف ير الذين يحملون الشهادات العا لي
 .ونَاجعا إليه را هللا وإن وإن،االةبمم الْدين وعة االعتناء بالد إال أنه قلَّ،ِفي ذلك
ا ذَ ِإنِكلَو$: با ِفي قولهلص من الرخ إلَى طريقة التجالنِبي  دأرش: ثالثًا

 بيع ال :أي. #ر آخٍعيبِب$:  فقوله.#ِه ِبرت اشثُم ،ر آخٍعيب ِبرم التِعِب فَ؛يِرتش تنْ أَتدرأَ
كُياون فيه رب،ذَ وها يدلَل عى تِحم الْحرييل الَِّتي تتافَنى معرع الش،ون كُ أو ي

فيها شيء من الشةبه. 
  ، ة يادالز جويزفات ال اعتبار به ِفي تل ِفي الصاضفَ التديث أنَّحذ من الْؤخي: رابعا

  م ات لَ  فَذه الص   ه  لكن ،ات العالية    فَا فيه من الص     ملِ ر فاخر  م ت ينِ رمر الب   الت انَ ا كَ إذَفَ
تج و  ز زيادة الر   ى الْ لَديء ع ج د ِفي الكَ يم  قَ لي  ابل جة الْ ودج الكيفد ِفي ي.  

 ،هوأَ$:  لهالَ وقَ،نياع بصاعاى بالل كونه اشترى صلَ عجالنِبي قد أنكر لَفَ
عينالر اب،ع ينالر فَ.#اب ذَهلَا دليل واضح عى أنه يى الْلَجب عمسلم التحز من ر

وع ِفي الْقُالومعالت الْاممحرةم ،ِبتم ذلك إالَّوال ي عرفَمرعة الش،وم حل فيه ا ي
د أوجب اهللا قَ لذلك فَ؛حرموما يلَعى فئة من الناس غري معينة أن يقَّفَتوا ِفي ه

؛ينالدليكونوا م ا ألقوامهم ِفي التمييز بني الْرجعالل والْححي إرشادهم  وِف،امر
إلَى محل من تلك الْا يمعامالت وموباهللا التوفيق،حرما ي . 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٧٣[ع ِمي الِْب أَننالَ قَاِله :$لْأَسالْت باَءرب نٍباِز عو زيدب أَن قَرمع ن 
الصلُّكُ فَ؟ِفرٍداِح وولُقُ ي:ذَ ها خيِمر ين.الَِك وهمولُقُا ي:ن هى رج اهللا ولُس 
عنب الذَِّعي الْ ِبِبهِقِرود اين#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :تحري م تأخري أحد النرفقدين ِفي الص،ونَكُ كأن ي 
أحدهما حااضرا واآلخر غائب. 
J ْالمفراتد: 
رفالص :أي،حويلهو الت :ت قد من شيء إلَى شيءحويل الن،بأن ي حل و

  .النقد الذي بيده إلَى نقد آخر
قِرالو :ةهو الفض.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 : أي،يناب بورق ده ذَاعب أن يجالنِبي ى ه نريفديث الشحا الْذَي هِف

ونَكُبأن يأحده معن الْاا غائب جلسم،اِض واآلخر حفيهار .   
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هحديث تم الْحريمداينرفة ِفي الص،ونَكُ بأن يأحده ا م

حا اضرفَ، اواآلخر غائبال يجرف إالَّوز ِفي الصكُ أن يا بيدون يد،وي وز فيه ج
فَالتانَل إذا كَاضحويل من جنس إلَى آخر الت.  

انَا إذا كَأمحويل من وحدة إلَى أخرى الت،وكاله مالًثَا من جنس واحد م 
بأن يصرف الرائَِمل من فئة الْجة ريال إلَى فئة العشات والْرخاتمس،فال ي وز ج

ا من جنس واحد حرم ان فإذا كَ،ر شيء من أحد النقدينأختالة أن يحي هذه الِْف
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فَفيه التوحرم النسأ،لاض .  
انَا إذا كَأممن وحدة نقدي ة أخرىة إلَى وحدة نقدي،كأن ت حل النقود و

الَِّتي بيدك من رياالت سعوديكويتية  أو من دوالرات إلَى دنانري،والراتة إلَى د 
الوحدات ذه  وحدة من هلُّ كُ فَ؛ أو ما أشبه ذلك  ،ينِ م أو ريال ي ، أو لرية لبنانية  ،مثالً

يجوز بيعها بوحدة أخرى ماضالًفَت،حرم فيه النسأ لكنه ي.  
ا إذا كَأمانة واحدةت الوحدة النقدي،ريد أن يصرف فئة إلَى فئة  لكن ي

ة تعترب جنسا  وحدة نقديلَّ كُ ألنَّ؛ل والنسأاضفَلتحرم االة يحالْه  ففي هذ؛أخرى
لَعى ما يرقَ فُاهاء العصر حسب علميه.  

 ،يِنم وكذلك الريال الي،ةة تعترب وحدة نقديوديع النقود الس: نقولفمثالً
 ،يِن والدينار األرد،صريِميه الْنج والْ،يسترليِنإليه انج والْ،والدوالر األمريكي

وز بيعها بوحدة أخرى جي فَ،ة وحدة نقديدل نقد دولة يعكُ فَ،وهكذا يقال
ماضلةًفَت،وي قَجب التض ِفي الْابفإن كانت الوحدة واحدة،جلسم ،ريد البائع  وي
حويلها من فئة إلَى فئة أخرى حرم التفاضل والنسأت.  

ِفي الْاَءوقد ج اِلك بن أوس:ديثحفًا ِبِمائَِة $:  عن مرص سمالْت هأَن هربأَخ
 فَأَخذَ الذَّهب ،اهللا فَتراوضنا حتى اصطَرف ِمني  فَدعاِني طَلْحةُ بن عبيِد،ِديناٍر

 : فَقَالَ،ك وعمر يسمع ذَِل، حتى يأِتي خاِزِني ِمن الْغابِة: ثُم قَالَ،يقَلِّبها ِفي يِدِه
هذَ ِمنأخى تتح فَاِرقُهاهللا ال تو#

)١(. 
                                                           

)١ (البخاري ِفي كتاب البباب،وعي :بيع الش رقم ،عريعري بالش )ومسلم ِفي كتاب ،)٢١٧٤ 
 والترمذي ِفي كتاب ،)١٥٨٦( رقم ،ق نقداِرب بالوهرف وبيع الذَّ الص: باب،اةاقَسمالْ
البباب،وعي :م اَءا ج١٢٤٣( رقم ،رف ِفي الص( ،وابن مهاجِفي كتاب الت جباب،اتار : 
رف الذَّصه٢٢٦٠( رقم ،قِرب بالو(،ومالك ِفي كتاب الب باب،وعي :م اَءا جرف ِفي الص، 

 .)١٣٣٣(رقم 
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]٢٧٤[ع ِب أَنكْي بالَ قَ� ةَر :$نهى رج اهللا ولُسِف الِْن عِفالْ ِبِةضِةض، 
الذَّوالذَّ ِبِبهالَّ ِإِبهس اء ِبوساءو،أَ ومرنْا أَنن شِرتِف الْيالذَّ ِبةَضكَِبه يئْ ِشفان، 
ونشِرتالذَّي هِفالْ ِببكَِةض يئْ ِشففَ:الَ قَ،ان لَأَسهر الَقَل فَج:ا ِب يدالَقَ فَ؟ٍدي: 
ذَكَهِما سعت#.  

<|†�Ö] 

ا الْذَهحقَديث قد تدم شرحهال داعي إلعادته  فَ؛ةابقَ ِفي األحاديث الس
 . وباهللا التوفيق،هنا
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]٢٧٥[ع ناِئ عنَّأَ$: ل ةَشر ج اهللا ولَساش تى ِمرني وِدهطَي اعام، 
ورهنِده ا ِمرعنيٍدِد ح# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :هنالر. 
J ْالمفراتد: 
● هنتعريف الر: 
 .  آخرابلقَبس شيء ِفي م أو ح،امو الثبوت والد:لغة -
- وشارع :جالْلُع مقَ فَ،ةثيقَال ود جِبي  لَعِدجالن رعوثيقة ِفي قيمة ه 
ا من شعريثالثني صاع . 
 . اهوفيه إيى ين حتمهنا ِفي الثَّ عنده رهلَع ج:أي: #هنهر$: قوله

رب ح الْوعرليفهم أنه من د. #يٍدِد حنِم$: صف بقولهالو: درعا من حديد
 . ات القيم العاليةوذَ

J ْالمعنى اإلجياِلم: 
لَصواتاهللا وس المهدى نبينا لَ عمحانَد كَقَ لَ،مم ترا عن الدفعنيا ا زاهد

 فينفقها   ،يء ا من الفَ   وإم ،ائم ن ا من الغ   وإم ،ة زيِجا من الْ  إم  انت تأتيه األموالُ     كَ فَ،فيها 
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 ،ا من غالل األرض إم،وت ألهلهى تأمني القُلَعأنه كَانَ قَادرا غم  ور،ِفي حينه
ا ِموإممن األموال الَِّتي ا يأتيه مسبكْ ِذقراه.  

ولَم يجد قُوتا ألهله إالَّ أنه اشترى لَهم ، ومع ذلك فَقَد أنفق ما بيده جميعا
 . ا ِدرعهورهن ِبه، من يهودي ثالثني صاعا من شعري

، جوإنفاقه لألموال الَِّتي تأتيه ، وإنَّ هذَا ليدل داللة عظيمة علَى تقَلُّله من الدنيا
 وا همجيز الوافدين كَ يموال كثرت األمانة التاسعة والعاشرة حين ِفي السج انَد كَقَولَ

 ،انجما بالْهدجابه لواعا من أصح فلو طلب ثالثني ص،ةري من استقرأ السلِّمعلوم لكُ
ولكنه ترواشترى من اليهودي ذلك كله ك ، هعِدر هنهر ثُم-لَصواتاهللا وس المعليهه - . 
J ْفقه الديثح: 
 ؛ ىالَتع اهللا  كتاب هتوعي  شرى ملَ علَّ وقد د،هنة الروعي شرذ منه م  ؤخي: أوالً 
ول اهللا قُحيث يT: ﴿        ﴾ 

ن هناك ائتمان كُ يمر إذا لَفَهن ِفي الساز الروى جلَ عتلَّذه اآلية ده فَ.]٢٨٣:البقرة[
  .ديثحا الْذَر هضحازه ِفي الْوى جلَ علَّد د وقَ،ايعني لبعضبتممن بعض الْ
اثاني :يؤخذ منه جواز معم من أين ِهأمواِلار من غري استفصال عن فَّلة الكُام
ا من هونعمج ي-وده اليصوباألخ-وم مى العلَار عفَّ أموال الكُ ومعلوم أنَّ،دخلت
ِخ وبيع الْ، ومهر البغايا،باالروغري ذلك من الْ،زيرن معالت الفَامة الْاسدمحرةم.  

  ع  م لونَ ام عت  ي ج  اهللا  ول س أصحاب ر    انَ كَ فَ ،ار  فَّة الكُ  لَام ع مTوقد أباح اهللا      
  ؟األموالاءتكم هذه    م من أين ج    هسألون   وال ي ، وأخذًا وعطاءً     ،ار بيعا وشراءً      فَّ الكُ

وقد حِبي   أنَّلَصأقَجالن هو وأصحابه ِبام ةَكَّمثالث ع شرة سنة يبونَايع 
 ونَلُامعت ويوده اليونَايعب يةدينمشر سنني ِفي الْ وع،همع ملونَامعتشركني ويمالْ
معمه،وال ي سألون عن مصانَ وإن كَ،مِهاِلادر أموذلك م ا ضعلومرِفي ة أنَّور 




�	�א��������م�� <  
٩٤ 

كسبهم محلا ال ي . 
 ،ىارصايع اليهود والنبكيف ن :ونَولُقُاهلني يجنتني أو الْعتم بعض الْلَّعلَ :اثالثً

  !!؟حل لناا ال يهم مالِتامع ِفي محن نعلم أنَّشركني ونم نبايع الْيفوكَ
 T اهللا  مر ولو ح، أرحم بعباده منكم   انَ اهللا حني أباح ذلك كَ    إنَّ:ونقول لَهم   

ى الْلَعمسلمني معار فَّة الكُلَام-سانوا أهل كتاباء كَو،أو ،شركني وثنيني أو م 
لحدين ال يؤمنون بدين     م-قَ لوع يهم الْ لَعح رج والضانَ  إذ كَ؛رر يستعملون  ا   أغلب م

 قد ،حن اآلن كذلك ون،ارفَّجلبه الكُا يمياب وغري ذلك كلها ِممن اآلنية والثِّ
عشنا وعاشم قَن بلنا وهمي تعفَّ مع الكُونَلُاملَار من غري نكري من أحد من العاءم، 

ومنأنكر ذلك ي كَنِبي  انَد كَقَفَ ،يهلَر عجالني تعامل معمه،ا يكفي ِفي ذَ وه
هى حلِّلَاالستدالل ع. 
نأخذ من هذا أنه يجوز شراء األسهم بقصد الْمضاربة، بأن يكون  : رابعا

الْمشتري يقصد من ذلك الربح، فإذا ارتفعت األسهم الَِّتي اشترى من نوعها 
أن يأخذ من الشركات الَِّتي تتعامل بالربا باع، فإن هذا يجوز لكن ال يجوز له 

أسهما على سبيل الْمساهمة ِفي هذه الشركة حتى يأخذ نصيبه مع الْمساِهمني، 
فهذا ال يجوز ألنه سيأخذ الربا أو من الربا بنصيبه، وإذا أخذ من الربا بنصيبه فإنه 

 .سيأخذ من اللعنة على أكل الربا بنصيبه
 ، از البيع إلَى أجل بأكثر من سعر يومهوديث جحا الْذَذ من هؤخي: خامسا

 ومنعوا البيع بأكثر من ،ةيدي ِفي ذلك الزفالَ وخ،ورمهج إلَى ذلك الْبهوقد ذَ
 :ث به ابن عباس يقُولُد حب  بن زيدةَامديث أسح ِب استدالالً؛سعر يومه

#ِإنما الربا ِفي النِسيئَِة$ : قَالَج النِبي  أَنَّ:أَخبرِني أُسامةُ بن زيٍد
)١(.  

                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)٦١ص(. 
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 فَلَه  ؛من باع بيعتيِن ِفي بيعٍة$: جقَالَ النِبي :  قَالَ�وعن أِبي هريرةَ 
#أَوكَسهما أَِو الربا

)١(.  
ين الْذَولكن هحديثني مأولَتني بتأويل يخرجبه كل منهما ع ا قَمصدوه، 

وقد تالْلَأو ديثَحاألول اإلمام الش ِفي افعي "الرحديث أسامة بن :الَ وقَ،"ةالَس 
زيد إنما هوج ولَاب عى شيء معوكَ،ني أنه سئل رجول اهللا سع ما يوز البيع ج
ا بيدفيه يد،وي حرِإ$ :الَقَ فَ،سأم فيه الننما الربِةيئَِسا ِفي الن#.ذَكَ هافعي ا تأوله الش
  .- اهللارِحمه-

 م لَ،ا التأويلذَى هلَاء عملَور بل كل العمهج والْ- اهللارِحمه-ي اِبطَّخوالْ
يخج عن ذلك إالَّرم نذَّ ش.  

ٍة$ :ا حديثوأمعيِن ِفي بيتعيب اعب نا أَ؛ممهكَسأَو ا فَلَهبأن لك كَذَ فَ.#ِو الر
فَ،ارقه من غري تعيني ألحد البيعنيفَي الًثَملو أعطى سلعة للم لَالَ وقَ،ريشت إن :ه 
أردتا فهي لك بثَ أن تأخذها نقد٨٠٠(ة ائَِماِنم(،وإن أر دتا نسيئة فهي لك ه

 :الَة قَد متض أن مدع بثُم ،ن أحد البيعنييع يم ولَبه وذَ،)١٠٠٠(بألف 
  .ى أكثر من سعر يومهلَادة عيوز أخذ الزجالة ال يح ففي هذه الْ.أريدها نقدا
ا الْذَوهحلَديث دليل عى جواز الزة ِفي البيع الْيادمؤألنَّ؛لج الي هودوا فُِر ع

 ثالثني جالنِبي عطي ليهودي ي ذلك ال أنَّعقَل يه فَ،المى الْلَعهم علَعهم وهشجِب
ا بسعر يومهاصاع،أخذ ِد ويرعهفيها ر ا إلَى أجٍلهن،ذَ هاا ال يعقل أبد  . 

        ﴿ :ىالَقول اهللا تع: يواألمر الثاِن
ن مم الثَّ وهو تقدي،لمى السلَاع عم اإلجعقَد ووقَ. ]٢٨٢:البقرة[ ﴾ 

                                                           

)١ (أبو داود ِفي كتاب البباب،وعي :فيمن ب اعب يعتني ِفي برقم ،ةيع )ديث، )٣٤٦١هسنح والْح 
 .األلباِني
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وتأخري السوعليه الْ، وعكسه مثله،ةلع جور كَمها قُمالن،حديد  لكن البد من ت
وباهللا التوفيق،قت االستالم ومكانهو  . 

ثيقة فيه أو عل وال الذي ج للمابالًقَ مونَكُهن أن يرط ِفي الرشتي: اسداس
ه أقل من ذلك هن قيمتون الركُ فال ي؛ة ريالائَمسِمين خ الدانَا كَإذَ فَ،قريبا منه
  .بكثري

أنَّ: اوثانيالر هإن كان من الْن فَ؛والتنقُم يغي أن يأخذه الْنبمألنَّ؛هنرت  
الَاهللا تعأي. ]٢٨٣:البقرة[ ﴾ ﴿ :ولقُى ي:ي ا الْقبضهمانَ وإن كَ،هنرت 
الرها أو شيئًا ال ي؛نقلان عقارفالبد أن ي ذَأخص ا بذلكك . 

اسانَإذا كَ: ابعقد ج لَعالر قَهن ِفي مفَ؛ينابل الد إن تذَّعر دين فع الد
 يعطيه ثُم ،ينهين د وأعطى صاحب الد،اضيلصاحبه بيع الرهن بإشراف القَ

د الباقي إلَى ر وي،ين ويقضي الد،ى البيعلَّوت وذلك يكون بواسطة أمني ي،الباقي
 .  وباهللا التوفيق،صاحبه

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٧٦[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ قَج  اهللاولَس :$الْلُطْم ِنغلْ ظُيم، ا  ذَِإو
 . #عبتيلْ فَيٍءِلى ملَ عمكُدح أَعتِبأُ

<|†�Ö] 

J موع الْوضالْ: ديثححةالَو. 
J ْالمفراتد: 
  .اءهقَه الفُفَرا عذَكَ ه،هؤاا استحق أداء مض قَنعم: طل مالْ
ينِ الغ  :و القَ هلَ ادر ع ين ى أداء الد،كُ وقد ي  ا فَ ون الدطَ الْال يقدرين كثريالب م

لَعئاى أده معغن اه.  
ن  عق للحنعونه م لكَقحاحب الْم لصلْ ألنه ظُ؛امر أنه ح:أي :#ملْظُ$: هولُقَ

محقهست  . 
 .  أحيل عليهنمابعا ِل تعلَ ج:يعِني: تبعأ
الْ :ليٌءممِنليء هو الغيِفي الو . 
 ؟ وهل هو للوجوب أو للندب،جارع ا أمر من الشذَه :#عبتيلْفَ$: هولُقَ

ى خالف بني أهل العلملَع.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
لَصواتالَ اهللا وسمهلَ عدنا ى نبيمحمالذي م ا تركا إالَّ خريلَّ دة عليه األم ، 
وال تركش ا إالَّرذَّ حرج فهاهو ،ة منه األمخرب أنَّ يلَطْ ملْي ظُِن الغم،ا  وهو تأخري أداء م
وجأ ولكونه ظلم فإنه إذا ؛بتبع أحكُدلَم علْليء فَى ميتبفقد يكون الذي يكون عليه ،ع 
الدين له دا أَإذَ وحينئٍذ فَ،ى آخرلَين عالَحص احبالد لَين عى مى دفع لَليء يقدر ع
ال عليه  فينبغي له أن يتبع ؛ينهدالْمحتا منه إليهعا مع أخيه وإحسانوباهللا التوفيق،اون  . 
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J ْفقه الديثح: 
 نا م أم،يهلَ عادر قَو هنم ِلقطل للحمم الْحريديث تحذ من الْؤخي: أوالً
لقول ؛ ارهظجب إن بل ي،امار وال يكون ح،الًطْى تأخريه ممس يالَ فَ؛ليس بقادر

٢٨٠:البقرة[ ﴾      ﴿: ىالَاهللا تع[.  
 ،لجى رلَين ع ده لَانَ وأنه كَ،�ي اليسر ة أِبي صحيح مسلم ِفي قصوِف

 فَأَتيت أَهلَه ،ِن فُالٍن الْحراِمي مالٌي علَى فُالِن بكَانَ ِل$: الَ قَثُي حاهاضقَت ياَءجفَ
تلَّمفَس،أَ : فَقُلْتوه ال: قَالُوا؟ثَم .فْرج لَه ناب لَيع جرفَخ ،لَه فَقُلْت : نأَي 
وكي: قَالَ؟أَبلَ أَِريكَةَ أُمخفَد كتوص ِمعس .ِإ: فَقُلْت جراخ لَي، نأَي تِلمع فَقَد 
أَنت.فَقُلْت جري: فَخِمن أتبتلَى أَِن اخع لَكما حقَالَ!؟ م :ثُكداهللا أُحا وأَن ، ثُم 

كال أَكِْذب،كفَأَكِْذب ثَكداهللا أَنْ أُحو ِشيتخ ،ِلفَكفَأُخ كأَنْ أَِعدو ، تكُنو 
 ؟ آِهللا : قُلْت . اهللاِ  : قَالَ  ؟ آهللاِ : قُلْت : قَالَ  . وكُنت واهللا معِسرا     ،ج هللا  صاِحب رسولَ ا  

وجدت  ِإنْ  : فَقَالَ  ، فَأَتى ِبصِحيفَِتِه فَمحاها ِبيِدهِ            : قَالَ  .ِهللاآ   : قَالَ  ؟ آهللاِ : قُلْت .هللاِ آ  :قَالَ 
# وِإال أَنت ِفي ِحلٍّ،قَضاًء فَاقِْضِني

  .رنظَر يسعمى أن الْلَديث عحا الْذَ هلَّد فَ.)١(
ِبي قول : اثانيجالن :$الْلُطْم ِنغلْ ظُيم# .نع الْالظلم هو محقعن م ه حقِّست

مالقُع دركَ وقد ذَ،هئى أدالَة عرالص ي ِفي اِننع"العأنَّ"ةد لَ للعِفي تفسيق ااء خالفًم 
 ،ةعافَدمطل إطالة الْم الْ ألنَّ؛اركرالبد من الت  أو،ة واحدةرم هل يفسق ِب،اطلمالْ
 بعد قح الْعن م ألنَّ؛اركر ومقتضى مذهبنا ال يشترط فيه الت: النوويالَ قَ:الَوقَ

ذر عن أدائه يشبه الْطلبه وانتفاء العِبي  تسمية  وإنَّ،طل كثرةما  له ظُجالنلم
حكم عليه بذلك  لكن ال ي،اركرالكبرية ال يشترط فيها الت و،يشعر بأنه كبرية

حتى يظهر عد؛ذرهم عونُكُ ألنه قد يا ِفي الباطنعذُ مور.  
                                                           

 .)٣٠٠٦( رقم ،ي اليسر حديث جابر الطويل وقصة أبِ : باب،اققَهد والر  لزمسلم ِفي كتاب ا) ١(
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 . ذرم العدن عيب بعد تم بفسقه إالَّحكَ أنه ال ي:ةملَجوحاصل هذه الْ
 وكسر ،وإسكان التاء ،ةمزه الْمبض- عِبتأُا ذَِإفَ$: ذ من قولهؤخي: اثالثً

 مفتوح ، ساكن التاء،مفتوح الياء- عبتيلْفَ -فع ألنه نائب فاعلر- مكُدحأَ -الباء
اء الْالبموفليقبل اإلحالة: أي.#-دةح  . 

راابع :لَاختلف العما األمرذَاء ِفي ه: هل هوللو ؟وب أو للندبج  
وب ج و: أي،ليءى ملَى من أحيل علَ عوب ذلكجة إلَى واهريبت الظَّهذَفَ

  .ةالَوحبول الْقَ
ا فيه من اإلحسان إلَى مدب ِلاء إلَى أنه أمر نهقَ من الفُورمهج الْبهوذَ

 انَكَ فَ؛جب واإلحسان ال ي، عنهقححويل الَ وهو ت،ودهقصحيل لتحصيل ممالْ
منداوب . 

الَقَ: اخامسابن ي الْ وِف:قيق العيد داألمر بقبول الْديث إشعار بأنَّح حة الَو
ى الْلَعمليء ملَّعطْل بكون ملْي ظُِنل الغام،ولعل الس بب فيه أنه إذا تعن كونه ي
 ؛ةالَوح الْببا لألمر بقبول فيكون ذلك س،سلم االحتراز عنهمال الْ والظاهر من ح،لماظُ
ر ذَّعتليء ال يم الْلك ألنَّون ذَكُحتمل أن ي وي،ررري ضود من غقصمول الْصحِل

  .هرا ويوفيه قَاكمح بل يأخذه الْ، منه عند االمتناعقحاستيفاء الْ
 استدل باشتراط أن يكون الْ          :  ا سادسم ح    ال عليه م    ليئًا أنه  ا إذا صالْتح حالةو، 

ثُمت ر القبض ِبذَّعحدلَ؛لس أو غريهادث من فوث ح مكُ ينللم حال رجى لَوع ع
 . ائدةى فَن الشتراط الِغانَا كَوع مج له رانَ ألنه لو كَ؛حيلمالْ

ن يبت والذي ي، واإلضرار بصاحبهقحاع الْيا القول يستلزم ضذَ هإنَّ: وأقول
أنه إذا تذَّعاستالم الْر مال به من الْحم؛ال عليهحا جزالر وع إلَى الْجوإالَّ،حيلم  

فإنه يلزم من ذلك الضرى الْلَر عموباهللا التوفيق،الح  . 
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اسابع :يشتط ِفي الْرحة شروط أربعة هيالَو: 
الشط األولر :تاثل الْم؛نيقَّحألن ها تحويل للحونقل لهق ،ى لَ فينقل ع

  .التأجيل لول أو ح والْ،فة والص ،نس  ِج الْ: ثالثة هي  اثلهما ِفي أمور   م ويعترب ت  ،صفته 
الشيط الثاِنر :لَأن تكون عى دين مقرست.  
الشأن تكون ِب: ط الثالثرمومعلُال م.  
الشرابعط الر :حيل برضاهأن ي،ا الْ أممحاهال عليه ال يلزم رض . 
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]٢٧٧[ع ِب أَني هريالَقَ: الَ قَ� ةَرر أَ- ج اهللا ولُسالَ قَو:ِم سعت 
 ِبيجالنولُقُ ي- :$مأَن دركالَ مِبه عِعِهِني ندر أَ- ٍلجِإو نقَ-اٍنس لَفْ أَدفَ؛س هأَو حِه ِبق 

 . #ِهِري غَنِم

<|†�Ö] 

J موع الْوضديث ح :كْحمم أَن دركاله بعينه عن مولَ،فلسد م من قد كُ ي
من ثَذَأخ ؛نه شيئًامفإنه ي ستونَحقه دس ائر الغراءم. 

J ْالمفراتد: 
 .أي بأن يكون هو عني املبيع مل يتغري بزيادة وال نقص: قوله من أدرك ماله بعينه

ملك فيها الة ال ي إلَى حار صنو مفلس همالْ: #سلَفْ أَد قٍَلج ردنِع$: هولُقَ
 .  وقلة مالهِهيِن عليه لكثرة درِج قد حانَ بأن كَ،لب للس"أفلس"ة ِفي مزهالْ فَ،فلسا

 سواه من ونَ دهذَأخ أن يحقست ي:أي: #ِهِري غَن ِمِه ِبقح أَوهفَ$: هولُقَ
الغرولكن بشروط،اءم .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
مكَن ثرت دِبونه يحيث زادلَ فَ،ى ماله أو ساوتهلَت عم يب؛ له من ماله شيءق 

 أنَّ: ��� ج اهللا ولُس رمكَ وقد ح،هينى به دضقْ وي،اع مالهب وي،يهلَ عجرحجب الْإنه يفَ
منو ج؛فلسد ماله بعينه عند مفهو أح قبه إن ت فَّورت الشوطر. 

J ْفقه الديثح: 
ن ماله أو ت عادى زونه حتي كثرت دن مديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

  .رف ِفي مالهصع من التمن وي،ر عليهحج فإنه ي؛ساوته على األقل
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اثاني :هل يحجلَر عيه بطلب الغر؟ أم بدون ذلك إذا علم،اءم  
  .اءمرة الغبالَطَم ِبون إالَّكُجر ال يح الْ أنَّ:اهروالظَّ
 هالُ ممو وقُ،ونهيت دبِس ح؛الهف ِفي مرص من التعِن وم،يهلَ عرِجإذا ح: اثالثً

  .هينضي به د وقُ، بيع مالهثُم ،ةربِخ بأهل الْه وباستعانت،كم من القاضيحِب
انَإن كَ: ارابعالد أكثر من الْين ؛المسب الْ نال إلَى المفَ،يند ِجإن ود 

 ؛ ثلثيهدِج وإن و،ين نصف ماله أعطي كل واحد من أهل الد؛ينال نصف الدمالْ
  .وهكذا.. اله ين ثلثا م واحد من أهل الدلُّأعطي كُ
خوحينئٍذ: اامسن توصل إلَى ماَءا جا الْذَ ِفي هديثح،ِج وهو أنه إن ود 
عنده مال لرل باعه منهج، ثُمع الْقَ و؛جر عليهحذه الْ ففي هسألة يستحق م

  :ال ماله بشروطمصاحب الْ
  . بزيادة أو نقصريغ يكن قد تم ولَ،ينهعأن يدركه ِب: الشرط األول

ولَ،أن يدركه عنده: يرط الثاِنالش مكُ ينإلَى غريهلَقَ قد انت .  
أالَّ: رط الثالثالشون قد قَكُ يبمن ثَ ضنه شيئًام.  
الشابعرط الر :لَ ِفي الفَونَكُأن يون الْس دكَ،وتم مالدليللَّا د .  
ديدة ة جاري قد اشترى سانَ وكَ،سلَيه لفَلَ عرِج حالًج را أنَّضنرفلو فَ

لَعينى سبيل الد،ِج وودت السولَ،ة عندهيار مكُ ينقد أعطى ص احبيا السة ر
ون البائع مع غريه كُ وي،اعب وال ت، دون غريهئٍذينا ِححقهستا يائعه بإنّ فَ؛شيئًا

أسوة الغراء إالَّمونَكُ ِفي حالة أن يقد اقت ى البائع شيئًا من ثَضمانه،ِج أو وت د
بعد أن باعا من غريهه،ِج أو ودت وقد تغيرلَ فيها شيء عى ما سأِتيي بيانه.  
ساادس :لَقد اختقَ الفُفاُءهذه القَ ِفي هةضي:سألة كَ وهي ماحب ون ص

ني يأخذها وحدهالع:  
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 : ابن دقيقالَ قَ،لسوت والفَماء إلَى أنه يرجع إليه ِفي الْهقَ الفُعض ببهذَفَ
  .وهو مذهب الشافعي

ب ذه وهو م: قال،سلَ ِفي الفَوت والم أنه ال يرجع إليه ال ِفي الْ:يوالثاِن
  .ي حنيفةأِب

ون كُوت فإنه يما ِفي الْ أم،وتم الْونَس دلَ يرجع إليه ِفي الفَ:والثالث
أسوة الغراءم،وهو م ب مالكذه.  
 واحتجا  - ابن حنبل:يعِني- أحمد به الَ وقد قَ:"ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَوقَ

# فَصاِحب الْمتاِع ِفيِه أُسوةُ الْغرماِء؛وِإنْ مات الَِّذي ابتاعه$: لكل مارسا ِفي ممِب
)١(. 

 ونَجعرحل ياء ممر فليس للغ،ت خربت ذمتهيموت بأن الْمس والْلَوا بني الفَقُروفَ
  .إليه

 . ى اآلن   وإلَ ان مم الز دي  من قَ الف فيها جارٍ   ِخ والْ ،ار  ظسألة من معترك األن     م والْ
سكَذَ: اابعابن دقيق العيد أنَّر الر ل الْجمدرك ماله هاها هو البائع دون ن
رض قتم وأفلس الْ،االًل مجه ما إذا أقرضه رحتل تخدمكن أن ي وي: قال،غريه
 . بيعملْى الَاء بالقياس عهقَ الفُهلَلَّ وقد ع،قرض يرجع بهم الْإنَّ فَ؛ال باٍقموالْ

 ،الهى عني ملَ البائع يرجع عانَا كَإذَ فَ،ا القياس قياس أولويةذَ هإنَّ: وأقول
منه ِبلَقَوهو انت الْإنَّ فَ؛ابلقَم ؛ىقرض من باب أولَمألنه م حسن إلَى منأقر ضه ، 

  .الهمى ِبي اإلحسان يكون أولَوِف
البد ِفي الْ: ابن دقيق العيدالَقَ: اثامن ححمل عليهاديث من إضمار أمور ي، 

                                                           

)١ (مالك ِفي كتاب البباب،وعي :اَء فيما جِفي إفالس الغ رقم ،مري )وأبو داود ِفي ،)١٣٨٢ 
كتاب البباب،وعي :ِفي الر جل يفلس فيجد متديث، )٣٥٢٠( رقم ،ه بعينه عندهاعوالْح 
 . اِنياأللب صححه
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ة ودوجة ملعون الس ومثل كَ،وضقبن غري ممون الثَّ مثل كَ؛ذكر لفظًا تموإن لَ
  .يونفي بالدال ال يمون الْ ومثل كَ،ري دون غريهشتمعند الْ

 مونه لَديث مثل كَحكر منها رواية ِفي الْروط قد ذُ هذه الشإنَّ: وأقول
ونه  ومثل كَ،اءمر ِفي الباقي أسوة الغانَ فإن قبض شيئًا كَ،ن شيئًامن الثَّيقبض م

يس دون الْلَحق ذلك ِفي الفَستإن انتقل بالْ فَ،وتمذلك أسوة ِفي  انَ كَ؛وتم
الغراءم.  

اتاسع :يدل بالْستحلَديث عيون الْى أن الدمؤلَجحل بالْة تجرح.  
عالْ:الَقَ: ااشر كم ِفي الْححديث يتسلَق بالفَلَّع،وال ي تاول غريهن،وم ن 

 أو ، أو هربه، اليسارعسليم مري من التشتموع بامتناع الْجاء الرهقَأثبت من الفُ
امتناع الو؛سليم بعد موتهارث من التسلَما يثبته بالقياس على الفَ فإن . 

وت يلحق  مهل الْ :اءهقَالف بني الفُِخرة إلَى الْت اإلشامدقَد تقَ: وأقول
 ؟ بالفلس أم ال
ذَوها رإلَى تصحيح األحاديث الواردة ِفي الْاجع موعوض.  
ني ِفي ملك اء العقَوع البائع بج شرط ر: ابن دقيق العيدالَقَ: رشادي عحالْ

  .رجع يم لَكلَو هلَ فَ،فلسمالْ
 عن اٍرالم عون الكَكُي فَ؛ وجد متاعه بعينهنكُ يمت لَكَلَإذا ه: قلت
ي  وِف، أو هبة، أو وقف،ا من ملك البائع بعتقه بذلك انتقالَدِصقْ أن ي إالَّ،الفائدة
 "فلسمعند الْ" كلمة  ألنَّ؛فلسم متاعه بعينه عند الْ دج يكن قد ومالة لَحهذه الْ
 . ِفي ملكه اع باٍقتما كون ذلك الْهيتحقق ِب

 ، وث عيبدحبيع ِفي صفته ِبمر الْيغإذا ت: قيق العيد ابن دالَقَ: رشي عالثاِن
فأثبت الشافعي الرجالبائع من غري أرش يأخذه عن العيباَءوع إن ش .  
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بيع ماج واستدل بقياسه على تعيب الْنهِم ِفي الْ: أقول:وقال ابن دقيق العيد
 انَاء كَو وس،ر بني أن يأخذه ناقصا أو يتركيخري يشتم الْنَّإ فَ،ِفي يد البائع
ا كَالنقص حسيوط بعض األعضاء أو العمىقُس،واإلباق ة رفَِح كنسيان الْ أو غري حسي
 . ’ا .والتزويج
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]٢٧٨[ع نِراِب جِن بع الَ قَباهللا  ِدب :$جلَع -قَ:ٍظفْي لَِفو ىض- 
 ِبيِبجالن فْالشلِّ ِفي كُِةعا لَ ممقْ يسذَِإ فَ،مقَا والِْتع حدود،و صالطُِّتفَر رالَ فَ؛ق 
فْشةَع# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الش فعة وأنا إذا قُهسمار الْقَت العمركةشت،قَ ووت ع
حداوده،وص ؛ت طرقهافَرفْ فال شةعبالش اكةر. 

J ْالمفراتد: 
  .مكَى حعنمِب: #ىضقَ$: هولُقَ

فْالشةع :هي موهي بأن يضم الشفيع نصيب شريكه إلَى ،ة من الشفعوذَأخ 
  .عه من أن يبيع لغريهمن وي،نصيبه ِفي البيع

  . تدخلها القسمةم شركة لَلِّ ِفي كُ:أي: مسقْ يما لَ ملِّي كُِف
  .اتلكَمتماصل بني الْو وهي الفَ،دمع حج: وددحالْ
صت الطُّفَرأي: قر:ع لَدكَت من ما للقسمة الْكَان إلَى مان تبعجةديد.  
  .ةاكَرة بالشعفْ ال ش:أي: #ةَعفْ شالَفَ$: هولُقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يِبي   أنَّباهللا  ابر بن عبدخرب جقَجالن ضكَى وحمبالش لِّة ِفي كُفع 

شة لَاكَرانَ وكَ، تقسممة قَملَ من جئاضقَه أنه إذا وت الْعحدود بني الشاءكَر، 
وصفَرى القسمة الْلَت الطرق بينهم عج؛ةديدفْ فال شعة بالشةاكَر . 

J ْفقه الديثح: 
 لِّا تكون ِفي كُمة إنفعأن الشديث بحا الْذَذ من هؤخي: ىسألة األولَمالْ
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ة فعش فال ؛ ى حسبها  لَت الطرق ع لَدت وع مسة إذا قُاكَ ر الش وأنَّ ،  تقسم مشركة لَ
  .نإذ

ِبذَوقد أخ ا الْذَهحديث جمهورلَ العاء من الْممحقَثني والفُدفَ،اءه أجوا از
الشفعة بالشة قبل القسمةاكَر،وم نعا بعدها كَوهما منعوا الشِجة بالْفعارو.  

م همِحر-ور عنه      شهم د ِفي الْ م  وأح ، والشافعي   ،  مالك  :ب إلَى ذلك     هن ذَ  مومِ 
  .اروِجة بالْفع فنفوا الش،-اهللا

  .ةفينح وهم الْ،اروِجة بالْفعوت الشب آخرون إلَى ثُبهوذَ
والقول بالشِجة بالْفعار هو القول الْوِل-إن شاء اهللا-ق ح ميأِتا ي:  

ة فعض للشرعت يم ولَ،اتركَة ِفي الشفع بالشاصديث خحا الْذَ هأنَّ: أوالً
 ، يقسم ما لَ  ملِّة ِفي كُفع  بالش   جالنِبي   ى ض قَ:مكن أن نقول    ا فيذَ ى ه لَ وع ،ار  جوبالْ 

قَفإذا وت الْعحودد، وصت الطُّفَر؛قرفال ش فعة بالشةاكَر.  
اثاني :أن نفي شة الْفعجا الْذَار من هحديث إنما هبالْو مول  والقَ،ومفه

بشة الْفعجاصل بالْار هو حوالْ،وقنطُم نطُموق قد ورمن أحاديث وهيد :  
 ،داو وأبو د، البخارياهو ر.#ِهِبقَس ِبقح أَارجالْ$ :حديث: ديث األولحالْ
والنائيس،وابن م عن أِب،هاج ي  األلباِنالَ وقَ،�افع ي ر-ِحرصحيح:-ه اهللام .  

 انَ ا كَذَ ِإ،بااِئ غَانَ كَنِْإا وه ِبرظَتن يِهاِر جِةعفْش ِبقح أَارجالْ$: يديث الثاِنحالْ
ي  األلباِنه حح  وص،اهللا  عن جابر بن عبد ، والترمذي ، داود أبواهو ر.# دااحِ ا ومه يقُ ِرطَ
-ِحرِفي اإلرواء-ه اهللام .  

 . #اِرالدِب  قح أَ اِر الد  ارج $ :ة مرفوعا   رم عن س  ،ن سح حديث الْ  :  ديث الثالث     حالْ 
صححالترمذيه ،ولكن فيه س اع الْمحسن من سمة وفيه اختالفر،وص حح 
ا الْذَهكَ وذَ،"اإلرواء  "ي ِفي ديث األلبانِ  حي األلباِنريقًا آخر عن أنس واعتربها      له طَر
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معزة لرواية الْزحسن عن سمالْ:الَ لكنه قَ،ةر حن وقَستادة كالهما موقد ،سلِّد 
 .ن صحيحس ح:ةرمن عن سسحديث الْ ِفي حالَ عن الترمذي أنه قَلَقَ ون،عنعن
قُ:الَ قَثُم لعله يكون كذلك ِب:لت موع الطريقنيجم  . 

ي رافع ِفي  وحديث أِب،ةحيحا صلهذه األحاديث الثالثة كُ هإنَّ: وأقول
الباري والباقي صحيحةخ،وهي ص رية ِفي الْححكم بشة الْفعوِب،ارج ا تعلم أنَّذَه 

القول بالشفعحيحة للجار هو القول الص . 
 -باهللا    وهو جابر بن عبد     -حيحني    ديث الص  حاوي لِ   الرأنَّ :  الوجه الثالث      
لَوالذي استدل به عى نفي شة الْفع؛ارجهو الذي ر ى الْوحديث ِفي إثبات شة فع

ا   م هيقُِر طَ انَا كَذَ ِإ،بااِئ غَانَ كَنِْإا وه ِبرظَتن يِهاِر جِةعفْش ِبقح أَارجالْ$: ار ِفي قولهجالْ
ااِحود#.  

ومن هذه الثالثة األوجه يتبن لناي:ر جان القول بشفعة الْحذَالَِّتيار ج هب 
 : - اهللارِحمه- ابن دقيق العيد ولَ قَ وأنَّ،د ِفي رواية عنهم وأح،إليها أبو حنيفة

 ما لَيمة ِفعفْا الشم إن:ةي روايعِني-ا هك ِبسمة تفع بعدم ثبوت الشالَ قَنمفَ
  .حتاج إلَى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائده يفَالَ خن وم،-يقسم

ا إذَ فَ،ةاكَرة بالشفعد نفي الشقي هو أن ن".اشتراط أمر زائد" :قوله: قلت
قيدنا نفي الشة ِفي الْفعحديث بالشاكَرحاديث األخرى ت عليه األلَّة سلم لنا ما د

من شة الْفعارجو.  
● وخالصة ما سقب رجحا القول ألمورذَان ه:  

 وتلك األحاديث ،ومفه مباهللا  ابر بن عبد جديثَ حأنَّ: األمر األول
وق نطُم والْ،ةوقَنطُ م-قالًست ماإذا جعلنا حديث أنس حديثً-الثالثة أو األربعة 

قَمدى الْلَم عمومفه.  
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ة ِفي فعخصيص الش ِفي تباهللا   جابر بن عبدديثَ حأنَّ: ياألمر الثاِن
الشاكَرة وانتهائها بالقسمة محتالْونَكُمل أن ي مقصود به الشط بإضمار قَة فَاكَر

  .ةاكَرة بالشفع شالَ فَ:القَ حيث ي؛ديثحِفي آخر الْ
ثة أو األربعة كلها بلغت إلَى درجة  تلك األحاديث الثالأنَّ: األمر الثالث

ي رافع وحديث جابر بن عبد فحديث أِب:حةالص اهللا كالها صحيح لذاتهم،ا  أم
 فيكون ؛يري عن قتادة عن أنسجِر وحديث سعيد الْ،رةمن عن سسححديث الْ

لغريهاكل منهما صحيح ،لغريه على األقلا أو حسن .  
وقد تبيِبن ذَها رجحان القول بالشانَة للجار إذا كَفعي دخل عليه ضر من ر
ا  مهقُيِر طَانَا كَذَِإ$: ى ذلك قولهلَ علَّ وقد د،ي ال يدري ما حالهدخول أجنِب

ااِحود# . 
وز جا تم إنةَفع الش أنَّ.#مسقْ يما لَ ملِِّفي كُ$: أخذ من قوله: سألة الثانيةمالْ
فيما يم قسبدون ضرى كُلَر عل من الشاء الْكَرمانَا كَإذَ فَ،سمنيقتمام صغري  هناك ح

  .-ا اهللامهمِحر-د م وأح، الشافعيالَا قَذَه وِب،ة فيهفع انتفت الش؛ال يصلح للقسمة
ا تكون ِفي م إنةَفع الش أهل العلم إلَى أنَّورمه جبهذَ: سألة الثالثةمالْ

الدقَور والعارات الزرة غري الْاعيةولَنقُم،ا الْ أموالت فَنقُمال شا إذَ فَ،ة فيهافع
اشترك اثنان ِفي سيةار، ثُمب اعأح فَ ؛ الشريكني نصيبه من غري شريكهدل له ه

الش؟ ة ِفي ذلك أم الفع 
ت از ج؛ةوعشرة ومائز جوالتنقُمة ِفي الْفع الشى أنَّر ينى قول ملَعفَ
الشفال وإالَّ ِفي السيارةةفع ،وه قول الْو جورمه.  

 ، -وهو البيع- انتقل بعوض اة فيمفعوا الشصصم خهأن: سألة الرابعةمالْ
وم نع هِ الْ انتقل بدون عوض كَ       ماا في  وهالَِّتي ة ب ي اد بِ ر ا وجه اهللا    هT،    وباهللا التوفيق   . 
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]٢٧٩[ع نع ِدب ِناهللا بع مأَ$ :الَ قَب رصابع مأَر ا ِبرضخيبأَ فَ،رى ت
 ِبيجالني سأِمترِفه الَقَ فَ،ايه:ي ا رِإ، اهللاولَس ي أَنصبأَت ا ِبرضخيبلَر ِص أُمب 

طُّ قَاالًمه أَو فَنِعس ي ِمِدننفَه ما تأمئْ ِشنِْإ: الَقَ؟ فَِهي ِبِنرتح بسأَت لَصا ه
وتصقْدِبت فَ:الَ قَ.اه تصدِبق ا غَهيأَر نالَه ي بأَاع لُصاه،الَ وي وهب،الَ وي وثُر، 
 ،يِلِبالس ِناب و، اهللايِلِبي سِف و،اِبقَي الرِف و،ىبري القُِف و،اِءرقَفُ ِفي الْرم عقدصت فَ:الَقَ
والضالَ،ِفي ج ناحلَ عى منِل وينْا أَهِملَأكُ ي نالْا ِبهمعأَ،وِفر وِعطْ يميقًا غَِد صير 
متميِه ِفٍلو# . 

غَ$: ٍظفْي لَِفويرم ٍلثِّأَت#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضالوقف: ديثح. 
J ْالمفراتد: 

 ؟وقفما تعريف ال
ا أحسن تعريف ذَ وه،ةعنفَم وتسبيل الْ،حبيس األصل ت:تعريف الوقف هو

وأجعهم.  
اء    قَ ب ع  م، مكن االنتفاع به      رع حبس مال ي     الوقف ِفي الش  ةُقيقَ   ح:ي انِ نع  الص   الَوقَ 
   عينه م من  وع من التص؛ وتصرف منافعه ِفي الرب      ،ف ِفي عينه    ر ا إلَى اهللا     قَ تربT.  

  .ةدينمال الْموف بشعرخيرب بلد م: ريبخ أرضا ِبرم عابص أَ:الَقَ
  . يطلب أمره:أي: #ايه ِفهرأِمتسي جالنِبي  ىتأَفَ$: هولُقَ
  .ضو ع: وعكسه،ىضا مم نفي ِل:قط: طُّ قَاالًب مِص أُملَ
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 شيء  :الُقَ ي،ةودجة وهي الْاسفَلن من ا:أنفس: #هني ِمِدن ِعسفَن أَوه$: هولُقَ
  . ألنه يأخذ بالنفس؛ نفيس:ي أنه قيل لهاِننع الصركَ وذَ،د جي: أي.نفيس

 .ا أصنع فيهااذَ م:أي: ي بهِنرا تأممفَ
 أو ،بيسا أصلها حلتع ج"ستبح"ى عنم: اهلَص أَتسب حتئْ ِشنْ ِإ:الَقَفَ

امتوضيحه،حبس : أنه ال ياع ب،وال ي بوه،وال ي أنَّ: أي،ثور اٍق أصلها بى لَ ع
ة الْملكيصلَمالَِّتية حلَِع جلَت عايه.  

 .تهالَّغ ِب:يعِني: #اه ِبتقْدصت$: هولُقَ
 ِناب و، اهللايِلِبي سِف و،اِبقَي الرِف و،ىبرقُي الِْف و،اءِ ر قَفُ ِفي الْرم عقدصتفَ$: هولُقَ

يِلِبالس،و الضِج هذه الْ أنَّ:أي: #ِفيهكُات يلَون التحبيس عوتصرف ثَ،ايه مرتا ه
  .اتهِجذه الْى هلَ وتصرف ع،اهاِتاقَسة األرض وماثَر تزيد عن ِحالَِّتي

  ، منها  وليها أن يأكل نى ملَ عم وال إثْجر ال ح:أي: #اهيِل ونى ملَ عاحن جالَ$: هولُقَ
 . سب ماالًكت أو م،االًخذ مت م: أي،لومتغري مله  أو يطعم صديقًا ،وفعرملكن بالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

عندما أصابع مبن الْر كَّ فَ، تلك األرض النفيسه�اب طَّخراذَ ما يل عم
 ﴾      ﴿ :ىالَا بقوله تعأثرت م؛T اهللا ا رضالَن لي؛فيها
 ، Tتها هللا لَّغق ِبدصت وي،حبس أصلها بأن يهرأم فَ،جالنِبي  ارشاست فَ.]٩٢:آل عمران[

 . تب الفقه والسريوف ِفي كُعرا هو مم كَ،وطًارر شما عهوقد شرط لَ
J ْفقه الديثح: 
اء اإلسالم هقَ بذلك فُالَ وقد قَ،لوقفة اوعيشرديث محذ من الْؤخي: أوالً

ما عفَ؛ا أبا حنيفةد قْإنه أنكر الوبسبب أنه لَف مي سماديثًع فيه ح . 
ر بعتيث يحريح ِب غري صوا ه ومنها م،ريح صوا ها م منهللوقف صيغٌ :ثانيا
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 ،وتصدقت ، وحرمت،سبلت و، وحبست، وقفت أو أوقفت: وهذه األلفاظ هي،كناية
  .أبدتو

  . وسبلت، وحبست،فت وقَّ:ة هي ثالثةحريالصفَ
 .  آخرا احتماالًه لَ ألنَّ؛والثالثة األخرى تعترب من الكنايات

 وزجقف ال ي ووه فَ؛اذَ وقفت ه:انيكَ أو سانَا كَاعيار له زرقَ ِفي عالَ قَنم: ثالثاً
بيعوال هبته وال توريثهه ،ى كَبقَ بل يما هو،كَ،ون التوقيف بالفعلكُ وي أن يجل ع
داره ما يويأذن للمصلني فيه،ؤذن فيهسجد .  

راابع :كُأنه يون ما عِجى الْلَعينعينه فيهاالَِّتية ه ،س وِجذه الْاء كانت هة ه
علِّة ِفي كُامز قَالفُان كَماءر،أو خ ة كَاصوقَ أَ:ولقُأن يفتذَ هالب علم ى طُلَا ع
  . أو ما أشبه ذلك،مريرآن الكَحفيظ القُى تلَ أو ع،ديثحالْ

خذلك الْأنَّ: اامس مبقَعني يى ملك الْلَى عصلَمالَِّتية حلَ أوقف عا ِبيهيث ح
 انَ كَالَِّتية هِجى الْلَعل ع عن ذلك جادا ز وم،تصرف بعض غلته ِفي إصالحه

  .ايهلَ عمعينا
ساادس :يشتِجط ِفي الْرة الْهملَعني عيهجهة ِبونَكُا أن ت ري رع حرص الش

لَعاِبى تأمينها وإغناء أصحكَ،اه الوب العلمالَّى طُلَقف ع،ى بناء الْلَ أو عماجدس، 
ى حفر اآلبارلَأو ع،ِمة الْبكَ ومد شاه إلَى القرى الْيمحتإلَى غري ذلكة إليهااج  . 

ساابع :ال يجوز الولَقف  عى جهة يحرلَم اإلنفاق عكَ،ايه بنة اء األضرح
ى القُلَعأو إسراجها،ورب ،أو غري ذلك من الش البدع ات أوركي.  

اثامن :ون الْكُأن يفَ،)منقرض(حبس عليه غري منقطع م ى لَإن حبس ع
 :ولقُأن ي كَ،ح ص-)منقرض( غري منقطع :أي- ه بغريهلَصوو) منقرض(منقطع 

  .اءرقَى الفُلَون عكُ وقفي يإنَّ فَ؛إن انقرضوا فَ؛ي فالنِنى بلَي أو عِنى بلَ عفتأوقَ
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ذَ: اتاسعهالْب جور من أهل العلم مه-الُم الذين قَوهأنه   -ة الوقفوا بصح 
ال ياجوذَ،وز بيعه أبد هأبو حنيفة إب لَى جألنه لَ؛از بيعهو مطَّ يى حديث لَلع ع
عماذَر ه،لَقَ ونالص انَي حنيفة أنه كَي يوسف صاحب أِبي عن أِباِننعجيز بيع  ي

ع أحدا س هذا ال ي:الَا قَذَر همه حديث عغلَا بملَ فَ،ةنيفَي حالوقف تبعا ألِب
 .  عن رأيهعج ور، بهالَ ولو بلغ أبا حنيفة لقَ،خالفه

اعاشر :لَاختقَ الفُفاُءهِفي ج واز بيع الوقف إذا تلَطَّعت منافعأوضعفته :  
  . أو ضعفتهافعنت ملَطَّعاز بيعه ولو توم جد مالك والشافعي إلَى عبهذَفَ -
 هافعنت ملَطَّعاز بيعه إذا تو بن حنبل ِفي رواية عنه إلَى جأحمد بهوذَ -

ان أحسن من األولكَأو ضعفت بشرط أن ينقله إلَى م . 
م هة أناهليجف عن أهل الْعر يم ولَ،كم إسالمي حقفالو: رشادي عحالْ

حبواس،نقل ذلك الص اِننعولَ: الشافعيالَ قَ:القَ فَ،افعيي عن الش محبس أهل  ي
  . أهل اإلسالمسبا حم وإن،ال أرضاورا و دتلمة فيما عاهليجالْ

وت فيحبسوا م بالبعث بعد الْونَؤمنونوا يكُ يمة لَاهليج أهل الْ إنَّ:وأقول
  .ف عنهم التحبيسعر يم فلذلك لَ؛ابومن أجل الثَّ
وز  جي وال ،  أمينا  ونَكُ ى الوقف أن ي  لَرط ِفي الناظر ع   البد من الش  : ر شي ع الثانِ 

 انَ كَ وقد ،ة عندهان وال أم، ال ثقه فيهن م- على األوقاف:أي-ا يهلَى عولَّن يأ
عمر �ج لَعفَقْ وهفْ إلَى حِبي  زوج ةَصجالن، ثُمص ارب عداهللا بن  ا إلَى عبده
عبر م.  

الثالث عرش :أنه ينبغي أن يوضى الوقفلَع للناظر ع،لَ والناظر عل اى م
اليتيم أن يوضيء من قبل القاضي ِبع له شحيث ياوي أجرة يومه أو نفقة يومهس، 

ِتلَّختلف ذلك باختالف كثرة األوقاف وِقوقد ياه.  
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الرابع عرش :ينبونَكُغي أن يلَ الناظر عى مه قُّفَال اليتيم عنده شيء من الت
فات رصم عن بعض التهألَاء وسملَلَى الع إبهن كذلك ذَكُ يم وإن لَ،ِفي دين اهللا

  .ى بعض الناسلَى عخفَا تم ربالَِّتي
ا يغنيه من الوقف أو مال اليتيم م استحقاقه ِلنَّإ  :القَل يه: امس عشرخالْ

يكون ذلك بشرط حاجته له وعم غناهد،أم أنه ي وز له أن يأخذه ولو كان ج
 .]٦:النساء[ ﴾   ﴿: لوقُ ي� واهللا ،انيغَ

السادس عرش :ينبغي أن يلَحترز الناظر عى الوقف من أن يدعليه شيء لَخ 
منه غري ما يجب له ِفي قييهلَامه ع،عطيه ِل أو يمنال ي ؛حقهستعرف  فالبد أن ي

مغَ$:  لقوله؛اقع االستحقاق فيهويرم ٍلثِّأَتوباهللا التوفيق.#االً م  . 
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٨٠[ع نع مالَ قَ� ر :$حلْمتى فَلَ عٍسرأَ فَ، اهللايِلِب ِفي سضاعي ِذ الَّه
 :الَقَ فَ،جالنِبي  تلْأَس فَ،ٍصخر ِبهيعِب يهن أَتننظَ فَ،هيِرتش أَنْ أَتدرأَ فَ،هدن ِعانَكَ
  .#ِهِئي قَ ِفيِداِئعالْ كَِهِتب ِفي ِهداِئع الْنَِّإ فَ؛ٍمهرِد ِبهاكَطَع أَنِْإ وكِتقَدي ص ِفدع تالَ و،ِهِرتش تالَ

ِذ الَّنَِّإفَ$: ٍظفْي لَِفوي يعودِفي ص ِبلْكَالْ كَِهِتقَدي عِفي قَود ِهِئي# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :النهيعن شراء ما ت صق به دالعبد. 
J ْالمفراتد: 
حملتى فَلَ عرالظَّ: يل اهللاِبس ِفي سأنَّاهر م ى عن"حمأي"لت :ت صدقت 
اد رموالْ ، يه لَ  ع اهد  جبيل اهللا بأن ي       يه ِفي س   لَ  ليحمل ع    ؛ن يع ى شخص م  لَ س ع ربذلك الفَ  
  .ارفَّ الكُاد جه: هنا"سبيل اهللا: "���

  .ى ضعف به حتِنعت يملَ فَ، عندهانَه الذي كَلَم أه:أي: #هاعضأَفَ$: هولُقَ
 ودعى ت ليكرمه حتهاَء شراد أر� رم ع أنَّ:أي: #هيِرتش أَنْ أَتدرأَفَ$: هولُقَ
 . له قوته
  . بقيمة قليلة:أي: ٍصخ أنه يبيعه برننتظَفَ
  : مٍ هرِد ِبهاكَطَع  أَنِْإ وكِتقَد ِفي صدع تالَ و،ِهِرتش ت ال:الَقَ فَجالنِبي  ألتسفَ

وظاهر النهي هنا نهي تج لقوله ؛محري :$لَوأَو اكَطَعِد ِبهرالْنَِّإ فَ؛ٍمه اِئعِفي ِهد أي- ِهِتب: 
الرالْكَ -ادم عليهااجع فيها والنِفي قَِداِئع شبيه ِب: أي.#ِهِئي موال يفعل ،أكل قيئه ين 

  .لب الكَذلك إالَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
حلَمع مبن الْر اب طَّخ�ى فَلَ ععطَ بأن أَ،س ِفي سبيل اهللارا ى شخص
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فَ، ليجاهد عليه ِفي سبيل اهللا؛اهملكه إي أهه الْلَمىعطَم،وض عالفَف رفَ،س أراد 
عمرفَ،يعه برخصا منه أنه يب شراءه ظن ألَس  ِبيفَ،جالن نهالَ وقَ،هئ عن شرااه :
  .#ِهِئي ِفي قَِداِئعالْ كَِهِتب ِفي ِهداِئع الْنَِّإفَ$

J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث عدة مائلس:  
از وا جذَذ من هؤخ ي.# اهللايِلِب ِفي سٍسرى فَلَ عتلْمح$: ولهِفي قَ: أوالً -

خص فَإعطاء الشرا يساهد عليه ِفي سبيل اهللاج،كُ ويذَون ها الغرض هو 
 م أوقفه لَانَ ألنه لو كَ؛اجح القول الروا هذَ وه،اهمليكه إيود من إعطائه وتقصمالْ
يجزب يعه.  

- لَ: ا ثانيقَ بعض الفُ لَّع ه الْأى أنَّ اء ر  الفَهللا إيقاف لذلك  مل ِفي سبيل ا  حس ر
ِجى الْلَعاده،ذَ ولكن ها القول يتافَنى موقفًا لَانَ ولو كَ،ونه أراد أن يبيعه كَع م 
يجزب يعه.  

قف و أو ،والتنقُمحبيس الْاز تو من ذلك جذَِخ ُأل.قفنه وإ :لناو قُلَ: اثالثً -
 الَ قَ: قَالَ� عليه حديث أِبي هريرةَ لَّد دقَوالت فَنقُمحبيس الْا تأم فَ،وانيحالْ
را$:  اهللاولُساِلدونَ خظِْلمت كُمفَِإن اِلدا خأَمِبيِل ،وِفي س هدأَعتو هاعرأَد سبتقَِد اح 
#اهللا

)١(.ذَ وهحبيس آالت الْا ظاهر ِفي تربح.  
-   ج من قوله    ذَخِ أُ: ا رابع لع ر لَم ام الَ$: الَ  ه قَألَ  س ت ش ِهِرت، الَ و  ت عِفي د ص ِتقَدك #  .

                                                           

)١ (البخ  باب ،اة كَاري ِفي كتاب الز : ىالَ ِفي قول اهللا تع:  ﴿     ﴾ . 
 ،)٩٨٣( رقم ،انعهاة ومكَم الزقدي ت: باب،اةكَسلم ِفي كتاب الزوم، )١٤٦٨(رقم 
والنسباب،اةكَائي ِفي كتاب الز :د الْ إعطاء السيال بغري اختيار الْم٢٤٦٤( رقم ،صدقم( ،

 باب،اة كَوأبو داود ِفي كتاب الز :١٦٢٣( رقم ،اةكَ ِفي تعجيل الز(،وأح  د رقم م)٨٢٦٧(. 
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أنه ال يجوز للمتصدق أن يشتري صألنَّ؛قتهد م نت صق ِبدها عليه سياعيه ِفي ر
وربما كَانَ ذلك عودا ِفي ، ااهى إعطائه إيلَة له عافئَكَ م؛شرائها ببعض قيمتها

  . بعضها
- خالَ$ :ولهل النهي ِفي قَ ه: اامست شِهِرت،الَ و ت عد ِفي ص ِتقَدك#.هي   نتمحري ، 

أو نهي ت؟زيه وكراهةن  
● والظاهر أنه نهي ت؛محريألنه اقترن بشيئني ي الَّدلَن عى التمحري: 

  .#ٍمهرِد بِ هاكَطَع أَنِْإو$:  قوله:األول
  .#ِهِئي ِفي قَِداِئعالْ كَِهِتب ِفي ِهداِئعالْ نَِّإفَ$: هولُ قَ:ياِنوالثَّ

- سا ادس :يؤخ ذَذ من ه ا ت حريِهود ِفي الْم العى ذلك ذَ  وإلَ،ة بهالْ بجورمه، 
  .ة عليهمرح بل هي م، ِفي هبتهودعوز له أن يج ال ياهب الو إنَّ:الواقَفَ

ت صنا خالف ما ذَ وه  ،ية لألجنبِ بِه ِفي الْوداز الع و أبو حنيفة إلَى ج بهوذَ
  .عليه األدلة
- ساابع  :قَي يد عدم جو ِهود ِفي الْاز العة ِببقد قَانَا كَا إذَم بضاه،انَ كَا إذا  أم 
  .وزجبض فإنه يقبل القَ
- اثامن :يستى من ذلك الوالد ِبثنما وهِل؛ه لولدهب حرماس،ديث ابن عوابن عب ، 
 ِبيا $: قَالَ جعن النِفيه ِجعرةً فَيِهب بهي ةً أَوِطيع ِطيعٍل أَنْ يجِحلُّ ِلرال ي، اِلدِإال الْو 

هلَدِطي وعا يأكُلُ ،ِفيمثَِل الْكَلِْب يا كَمِفيه ِجعري ةَ ثُمِطيِطي الْععثَلُ الَِّذي يمفَِإذَا، و  ِبعش 
# ثُم عاد ِفي قَيِئِه،قَاَء

)١( . 
                                                           

)١ (ِهالء والْالترمذي ِفي كتاب الوباب،ةب :م ِفي كَاَءا ج هارية الرِهوع ِفي الْجرقم ،ةب )٢١٣٢(، 
 ،)٣٧٠٣، ٣٦٩٠( رقم ،هدلَعطي ووع الوالد فيما يج ر: باب،ةبِهوالنسائي ِفي كتاب الْ
وأبو داود ِفي كتاب البباب،وعي :الر ِهوع ِفي الْج٣٥٣٩( رقم ،ةب(،وأح د برقم م)٤٨١٠ (

= 
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- التشبيه بالكَ     : ا تاسعلب م قصناحيتني  وقد حصل التشبيه من      ، به التنفري  ود : 
من ناحية تشبيه الرا له عوتشبيه الْ،ن ذلكاجع بالكلب تنفري موع فيه بالقيءرج، 

ا موهو أيضود للتنفريقص،ذَ وها يدى أنَّلَل عالن هيهنا للت م وليس للكَحريرةاه.  
وقد أجازأبو حنيفة ر ِهي ِفي الْوع األجنِبجةب،وم نعمن ر وع الوالد ِفي ج
 .  عكس مذهب الشافعي: قال ابن دقيق العيد،هبته لولده

 . جالنِبي  بل هو عكس النصوص الثابتة عن :وأقول
- اعاشر :يذ من الْؤخديث أنَّحم نش كِفي أمر ي لَجب عرجع إلَى يه أن ي

من علَ ي م رع فَ ون الشكَ،سأهلم عن ذلك   ي  ما ر ج ع عِبي   ر إلَى  مينبغي     وأنه ال   ،ج الن
للمسلم أن يتصرعلَف ِفي أمر ال يمه حتسألَى يكمه عن ح.  

إن  فَ،ا الثواب من اهللاهد ِبصق يالَِّتية بِه ِفي الْمدقَ ما تلُّكُ: رشادي عحالْ -
 فإنه يترتب على ذلك ؛ى إليههدمهدي الثواب من الْماهب أو الْود الوقص مانَكَ

 :أمور هي
: � لقوله ؛مِهى ِبدقت ينلة العلم وممحغي فعل ذلك ِلنبأنه ال ي: األول

 .]٦:دثرمالْ[ ﴾  ﴿
 ؛ اب والثَّل له  حص  يم إن لَ  فَ ،اب عنها    وحق الثَّ  ست هدي ي  م  الواهب أو الْ   أنَّ :  ي انِ الثَّ 

جازله الر وع ِفي هبته أو قيمتهاج،اس اَء وقد جا $: � عن ابن عباِبيرأَنَّ أَع
 ِبيِللن بهةًج وا،هِبهلَيع هقَالَ، فَأَثَاب : قَالَ. الَ: قَالَ؟يتِضر :هادقَالَ، فَز : ؟يتِضر 

# نعم:قَالَ؟ يتِضر : قَالَ، فَزاده: قَالَ. الَ:قَالَ
  .رط شهاَء إرض أنَّلَّد فَ.)١(

                                                           

= 
) ١٦٢٤، ١٦٢٣(، وإرواء الغليل رقم )٧٦٥٥(وصححه األلباِني ِفي صحيح الْجامع رقم 

 .)٦٥-٦٣ ص٦ج(
 .)١٠٨٩٧(عجم الكبري رقم ، والْم)٦٣٨٤(، وابن حبان برقم )٢٦٨٧( برقم أحمد) ١(



  > ��������د��������א����م
١١٩ 

ا أهدى ماهب إنهدي أو الوم الْف أنَّر إليه إذا عىهدغي للمنبأنه ي: الثالث
 أو وه؛ للثواب   ب   جب عليه أالَّ    فإنه ي  ي تصهِ ف ِفي تلك الْ  ر بة حت ى ير ىضباه الو.  

 ، للثوابانتة إذا كَبِهدية أو الْهبول الْقَعدم از وى ذلك جلَ عتبرتيو: الرابع
وليس عند العبد ما يلَثيب به عايه،ِفي الْاَء وقد ج ةَ حيررعن  ،�ديث عن أِبي ه

 أَو ، أَو ثَقَِفي، أَو أَنصاِري،رِشي ِمن قُالَّ أَقْبلَ هِديةً ِإولَقَد هممت أَالَّ$ :الَ أنه قَجالنِبي 
ِسيود#

)١(.  
ذه ه فَ،ظف لرئيسهومة من الْبِهة أن تكون الْبِهدية أو الْهمن الْ: النوع الثالث

 :الساِعِديديث عن أِبي حميٍد ح ِفي الْاَء وقد ج،والًلُارع غُا الشاهمة سبِهة أو الْديهالْ
#هدايا الْعماِل غُلُولٌ$ : قَالَجأَنَّ رسولَ اهللا 

ا ما إنبهها أو واه أهدن م ألنَّ.)٢(
يقصد بذلك محاباة الرئيس له بأن يتغى عنه ِفي الغياباض،أو ي تغى عنه فيما اض

إذا حلَصمنه إخالل بالع لم.  
ى لَا عك لزوجته صلَعج وهو أن ي،اع وكذبدنوع فيه ِخ: النوع الرابع

الدار من أجل أن يا من بنك التسليفخرج به قَستفَ،رض ذَهِه بلفظ الْاَءا إن ج؛ةب 
ورث م الْاتذ إن مؤخوز أن يج وال ي،ذبوي عليه من الكَحتا يمفهو باطل ِل
  .وبكذُم الْكا الصذَثل هِمالواهب ِب

 ، -وهو ما يسمى إهداء الثواب- ىفَّوتل للمماب العوة ثَهب:  سامخالنوع الْ
                                                           

 والنسائي ،)٣٩٤٦، ٣٩٤٥( رقم ،ي حنيفةِن ِفي ثقيف وب: باب،اقبنمالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
 وأبو داود ِفي ،)٣٧٥٩( رقم ،اوجهرأة بغري إذن زمة الْطي ِفي ع: باب،ِفي كتاب العمرى

 كتاب الب بول الْ   ِفي قَ  : باب ،وعي ه د٣٥٣٧( رقم   ،ا بنحوه  اي( ، وأح  د رقم   م)ديث  ،)٧٩٠٥والْح 
 .األلباِني صححه

)٢ (أحد برقم م)٢٣٩٩٩(. 
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ذَ وه  ا ال يا أيضوز ج، س قراءة قرآن أو غري ذلك    انَاء كَ  و ، ال ي وز منه إالَّ  ج ا  مخصه 
اهللا  ألنَّ؛ليلالد �٣٩:النجم[ ﴾     ﴿: ولقُ ي[.  

ِإذَا مات اِإلنسانُ  $ : قَالَجسولَ اهللا  أنَّ ر:ديث عن أِبي هريرةَحي الْوِف
 أَو ولٍَد صاِلٍح ، أَو ِعلٍْم ينتفَع ِبِه، ِمن صدقٍَة جاِريٍة ِإالَّ: ِمن ثَالثٍَةانقَطَع عنه عملُه ِإالَّ 

و لَهعدي#
)١(.  

هب ا يم وإن،ههبى يملكه حت يماب لَو الثَّبه الذي وإنَّومن جهة أخرى فَ
العبد موالثَّ،ملكها ي وىخفي ال يدراب أمر مهذ هل العامل استحقه أم ال؟ وه 

 . التوفيق وباهللا   ، ا ِفي رسالة سئلت فيها عن إهداء القرآن للميت             طته  سسألة قد ب  م الْ
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)١ (مسلم ِفي كتاب الوباب،ةصي :م ا يلحق اإلنسان من الثواب برقم ،اتهفَعد و )١٦٣١( ،
 والنسائي ِفي كتاب ،)١٣٧٦( رقم ، ِفي الوقف: باب،والترمذي ِفي كتاب األحكام

الوفض: باب،اياص ل الصقة عن الْدم٣٦٥١( رقم ،تي(،وأبو داود ِفي كتاب الو باب،اياص : 
ماَءا جِفي الص قة عن الْدم٢٨٨٠( رقم ،تي(،وأح د رقم م)٨٨٣١(،ارمي ِفي كتاب  والد
 .)٥٥٩( رقم ، وتعليم السننجول اهللا س البالغ عن ر: باب،مةدقَمالْ
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]٢٨١[ع نالن عاِنمِن بِش بالَ قَب ٍري:ت صدقلَ عِبيِب أَي بِضعِهاِل م، 
ي ِب أَقلَطَان فَ.ج اهللا ولَس ردِهى تشتى حضر أَ الَ:ةَاحو رتن ِبةُرمي عم أُتالَقَفَ
ا ذَ هتلْعفَأَ :ج اهللا ولُس ره لَالَقَ فَ،يِتقَدى صلَ عهدِهشي ِلج اهللا وِلسلَى رِإ
 كلْ ِتدري فَِب أَعجر فَ.مكُِدالَ ووا ِفي أَلُِداع  و،وا اهللاقُات :الَ قَ. الَ:الَ؟ قَمِهلِّ كُكِدلَوِب

الصةَقَد# . 
الَفَ$: ٍظفْي لَِفوت ِهشِإ فَن؛ذي ِإِندأَي الَن شهدلَ عى جٍرو#.  
أَفَ$: ٍظفْي لَِفوِهشدلَ عا غَذَى هيِري#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضثديح: النهيعن ت خصيص بعض األوالد بالعةطي. 
J ْالمفراتد: 
ح ِفي امسا فيه تن ه"ةقَدالص" لفظ :أقول: #ِهاِل مِضعبي ِبِب أَيلَ عقدصت$: هولُقَ
 :ديثح بدليل قوله ِفي بعض ألفاظ الْ،ةه موهبهباد أنه ورم الْإنَّ فَ وإالَّ،التعبري

$لَأَسأُت ِبي أَمي بعالْض مِهوي ِم ِلِةبنفَ،ِهاِل م التى ِبوها سالْ#...ة ن ن إذ.ديثح 
ا ثواب يهلَ عادرقة ال يد الصيث أنَّح ِب،عبريح ِفي التامس فيه ت"ةقَدالص" فظُلَفَ
دِهوي والْنية كذلكب،فأشبهت الص ِهة الْقَد؛ةبفع بِبر ا عنهاه.  

  . عن إنفاذ ما طلبته منهرأخ وت، مطلها:أي: #ةنا سهى ِبوالتفَ$: هولُقَ
  ،اوكًملُه مهبديث أنه وح ِفي بعض ألفاظ الْدرقد و: #ِهاِل مِضعبِب$: هولُقَ

  . حديقة:ي روايةوِف
ي اِبحة الصاحو بن راهللا  هي أخت عبد:أقول: ةَاحو رتن ِبةُرمي عمت أُالَقَفَ

  .ورشهمالْ
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ا أكثر لدهة وطي أن تثبت عريدت تانا كَه أن:أي: #خإلَ...  ىضر أَالَ$: اهولُقَ
بإشهاد رجول اهللا سى ذلكلَ ع.  
 :ج يِب للنالَ الذي قَ،أبوه هو بشري بن سعد األنصاري: يِب أَقلَطَنا فَ:الَقَ

 ِفي كيلَا عنيلَّ صنحا نذَ ِإكيلَي علِّص نفيكَ فَ،كيلَ عملِّس نفيا كَنمِل عدقَ$
ِتالَصالَقَ فَ.#؟انله ر ج اهللا ولُسم استفَأَ$: فهملْعتا ِبذَ هِدلَوِهلِّ كُكم -هل    :يعِني 

اأعطيتهم جفَ :الَ قَ. الَ:الَ قَ-ميعوا اهللاقُات،و لُِداعوا بيأَن كُِدالَوم#.   
  .دل ِفي أوالدكمه بإقامة العطَخوا سقُ ات: أي:#وا اهللاقُات$: هولُقَ
والُِداع :العضد الْلُد ورج.  
 . ينفذهامى أنه لَعنمِب: ةَقَد الصكلْ ِتدري فَِب أَعجر فَ:الَقَ
 من جالنِبي امتناع : #ٍروى جلَ عدهش أَي الَنِإ فَنْ؛ذَي ِإِندِهش تالَفَ$: هولُقَ
الشهادلَة عذَى هالٌّا دلَ عى تحريأَ$:  ومثل ذلك قوله،ا فعلم مِهشدلَ عغَا ذَى هيِري#.  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب النأنَّب بن بشري بن سعد انُعم أم هع من بةَرت رون  طلبت مةَاح
أبيه أن يهانَ بشري بن سعد كَ ذلك ألنَّ؛ البنها هبةبله أوالد كبار غري الن ان عم
من غري عمفَ،ةر خشيت عمةُرلَ علَى ودها ما تخشلَاه األم عبت من لَ وطَ،دلَى الو

زوجها أن يهله ِهب ةب،حت ى لو مِه أبوه وهو قاصر تنفعه تلك الْاتا فَ،ةبلتى و
  .ةن س-اهلَاطَ م:أي-ا هِب

ثُمقَافَ وهلَا علَا الطَّذَى هب ما بإلْتأثرحفَ،ااحه وهب للنعمان هبة خصِبه ا ه
ونَدس أَ فَ،دهلَائر ورادت أن تشد هبة ولدها وتقويها بإشهاد رجول اهللا س، 
 جالنِبي     أبوه إلَى  بهذَ  فَ،ة وهب  مع مثل هذه الْ  من رعا ي   بذلك ش  عرش اهللا أن ي   ادروأَ
 :الَ قَ. الَ:الَ قَ؟اذَكَ هكِدلَ ولَّ كُتلْح نلْه$:  لهالَقَ فَ،ى ذلكلَ عدهشالبا أن يطَ
 . #ٍروى جلَ عدهش أَي الَنِإ فَ؛يِريا غَذَى هلَ عدِهشأَ فَبهاذْ
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J ْفقه الديثح: 
عطي  بأن ي،فضيل بني األوالدم التحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

 ذلك جالنِبي ة سمي ت:محريا للتن ههي النى أنَّلَل عدا يم وِم،بعضهم دون بعض
ا ِفي قَجِإفَ$: ولهورأَي الَن شهدلَ عى جٍرو#.  

اثاني :يؤخذ منه وجدل بني األووب العالد بالتِهة بينهم ِفي الْسوياتب، 
 ؛م من بعضهعض بوحشستاش بأن يحي إلَى اإليدؤ يفضيلَ الت أنَّ:ة فيهكمِحوالْ
فيؤدي ذلك إلَى التاغُبض والتخاصوكَ،عاطُقَم والت م قد رأينا ا من مثل ذلك م
أدى إلَى التخم بني األوالد وقَاصبعضهم لبعضةطيع .  

ل ه : لكن اختلفوا،ةطية بني األوالد ِفي العسوي بالتجالنِبي  رقد أم: ثالثاً
التسوية بأن يجع ل الذكر واألنثى ساءو،أو الت سويعطي الذَّة أن يظَّكر حني واألنثى حا  ظ

 ؟ اثريِمالْواحدا كَ
 ولألنثى ،نيظَّر حكَعطي للذَّ أن يدلَة والعسوي التم إلَى أنَّهعض ببهذَفَ
احظى ذلك ذَ وإلَ،ا واحدهد :بمحبن الْم حنس،وأح وبعض ، وإسحاق،دم 
الشة والْافعيمالكية معللني ومحتأنَّ: ���ني جذلك ه وظُّ حذه  األنثى لو بقيت ه
العطية إلَى ما بوت الْعد مورثم.  

  .اءور واألنثى سكَعطي الذَّة أن يسوي التم إلَى أنَّهري غَبهوذَ
ولربملَّا دلَ عى صحة القول األول ما أخرجه سعيد بن موالبيهقي ،ورنص 
بإسناد حسباس ن من حديث ابن عبارفُ موع: $سووا بيأَن كُِدالَوِفي الْم ِطعِةي، 

  .#اَءس النتلْضفَدا لَح أَالًضفَ متن كُولَفَ
ا الْذَونفهم من هِبي   أنَّ:ديثحالَ قَجالنلو كُ:اذَ ه نتفَ مالًضأح ا عدا م

  .اثريِم التسوية تكون كالْى أنَّلَل عدا يذَه فَ، لفضلت النساء؛نه اهللا لَهررقَ
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راابع :وما دمنا قد تعرأي-ك ا لذلضن:لَ بأن التسوية تكون عا قَى مره اهللا ر
ظ األنثى نصف حظ ا حه اهللا ِبلَع جالَِّتية شري إلَى العلَّ فينبغي أن ن-اثريِمِفي الْ
الرأنصار الْإنَّ فَ،لج مم ِفي الْرأة الذين هؤة أعداقيقَحها يدعون بأنا ظُهتلم، 
ذَّم كَوهإ، ِفي ذلكونَاب نما يونَريدأن ي توا إليها ليدفعوا ِبفُلَّزها إلَى ما حراهللا م T 

عليها من االختالط بالرالج،وم شاركتهم فيما يخصهم من السياسة والتجة ار
  .وغري ذلك

ا مل أنه إنجا للررأة نصف م حني أعطى للمT اهللا  أنَّاُءملَ العررقَ: وأقول
 ،فراوا مهالُ فيكون م،ا تكون مزوجة ومكفيةهاء أنسالب ِفي الن الغل ذلك ألنَّعفَ

ومال الرجل يتعض للنقص والذَّرفَ،ابه هوالذي ي ع الْفَدهرم،وهو الذي ي ؤن م
 الذي و وه،ةقَفَا النهن لَمؤ الذي يو وه،ا الكسوةهن لَمؤ الذي يو وه،نكَا السهلَ
يشِج ِفي الْاركاد ِفي سبيل اهللاه،وه وفوستقبل الضي الذي ي.  

وقد تبيإعطاء اهللا لَ بأنَّ: من ذلكن ا النصف ِمهمىعطا يالر ل أنه عدل ِفي ج
قِّحإ بل ،اهظَّن حها سياكون موفر،وحظ الر جل هو الذي يتعض للذَّراب هوالنانقص، 

م ال ه ألن؛را ِفي أفواههمجل حجرأة بالرماة تسوية الْعم دقَفبتأمل هذه األمور يلْ
ريدون بذلك إالَّيإتالفها وض يااعه.  

خقَ واختلف الفُ: ابن دقيق العيدالَقَ: اامسهفضيلاء ِفي الت: هل هو محم أو    ر
  ؟مكروه
وع ج وأمره بالر،ورااه ج إيجالنِبي م لتسمية رحلَى أنه م بعضهم إبهذَفَ

 ... فيه
 . وه ال غريكرا التفضيل مذَ ه ومالك أنَّافعي الشبهذْ وم:الَإلَى أن قَ
ول دالعوز  جحيح الذي ال ي     و القول الص    فضيل ه  م الت  حري  بت  ولَ  القَ إنَّ :  وأقول   
 :عنه ألمور
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  .م ال شك فيهرحور مج والْ،ورا له ججالنِبي مية تس: األول
  .يهلَة عادهن الش عجالنِبي امتناع : ياِنالثَّ

ل دا يذَ وه.#مع ن:الَ قَ؟اءو سرِب ِفي الْكوا لَونكُ ينْ أَبِحتأَ$: قوله: الثالث
ى أنه كَلَعما أنه يجب أن يكونوا له ِفي الرب سذَكَ فَ؛اءولك يلَجب عيه أن يسي و

  .ةبِهبينهم ِفي الْ
ابعالر :ألَقوله حني سفَأَ$: هلْعتا ِبذَ هِدلَوِهلِّ كُكالَ قَ. الَ:الَ قَ؟م: وا اهللاقُات، 

ووا ِفي أَلُِداعكُِدالَوفَ.#م لَّدى أنَّلَ عدل خالف التقوى ترك الع.  
ي إليه من دؤا يم وِل؛كرا ذُمام ِلرفضيل ح الت أنَّ:حيح فالقول الصن؛إذ

 ،مارحه شيئًا مقِّ ِفي حملَضل عليه يشعر بأن أباه قد عفَمالْ فَ،القطيعة بني األوالد
 .  وباهللا التوفيق،ي يعطِنمما بكونه أعطى فالنا ولَأثَلما ومواقترف ِفي ذلك ظُ
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]٢٨٢[ع ن عِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب ر  ِبيجالنع أَلَام لَهخ يبِبر ِرطْش 
ما يخرِمج نا ِمهثَن أٍَرم وز ٍعر#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :جوالْاز مزارة والْعماة ِباقَسزء من الثَّجمررعة ِفي الز، 
 .اةاقَسما الْيهلَ عِتيالَّة األشجار رمزء من ثَجوِب

J ْالمفراتد: 
 ريبلوا ِفي أرض خعمى أن يلَم عهع مقفَ ات:أي: #ربي خلَه أَلَامع$: هولُقَ

بإصالحها وزراعتهلَا عى شطر ما يخج منها من ثَرمرعر أو ز.  
  .هو النصف :الشطر

  .ر النخل غالبامهو ثَ: رمالثَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

م من هعضفع بنت وي،ىقو والترى الِبلَنوا عاوعت لعباده أن يTأباح اهللا 
 يس لَنيعطي م فَ،ارعهى زلَة عرد عنده قُيس ولَ،ٍضون عنده أراكُا يذَه فَ،بعض

  .ان عليهفقَتيا ى حسب ملَ أو ع، منهاجرى شطر ما خلَا عهعزر ليٍضعنده أرا
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هحديث جاز الْومزارعألحدِهونَكُة بأن ي ويعطي ،ا أرضم 

منال أرض له حت ى يصلحها ويهيئهرعا للز، ثُملَ يزرعها عى بعض ما يخج ر
ب  سحِب ،ه أو ربعه أو غري ذلك ارج أو ثلث خيه هو شطر الْ  لَق عفَت م الْانَاء كَ و س،منها 
ما يان عليهفقَت.  
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لَوقد اختفأهل العلم ِفي ج وذه الْاز همعفَ،ةلَام بعضهم أجازاه،وب عضم ه
منعذَ فَ،اههبب عضهم إلَى جاز هذه الْومعوِم،لةام ن ذَمهوهو  - إلَى ذلك ب

 ،دموأح ، والليث بن سعد   ، والثوري  ، مالك :- منها  خرج ا يم زء مِ جكراء األرض ِب
ا قاله ماء كَملَاهري العم وج، وأهل الظاهر،ثنيدحماء الْهقَميع الفُ وج،والشافعي

 من ’ا .ورمهج الْالَ وبه قَ،"فتح الباري"افظ ِفي ح والْ،"شرح مسلم"النووي ِفي 
"العةد"للص اِننعي بتصفر.  

وا مكَ وح،اهنعوا مرر وقَ،ةلَامعمذه الْاز هوم جد إلَى عونَر آخبهوذَ
  أبو حنيفة وزفر أنَّرر بل قَ، وزفر، أبو حنيفة: إلَى ذلكبهن ذَم وِم،اهطالِنبِب
 ؛ فسختا  ولو عقدتا     ،ا مقهرقد أو فَ  معهما ِفي ع    اء ج  و س، تان  اسد  اة فَاقَ س مة والْ  عار زمالْ

  .ولجهى أجر ملَا عه ألن؛ة باطلةلَامعذه م هزاعمني بأنَّ
وز جا تهإنة فَعارزما الْ أم،ةعارزماة دون الْاقَسماز الْو إلَى جوم قَبهوذَ
ا للمتبعاقَسى البياض الْلَاة عمتخلل بني شر النخلج.  
ثُماختلفوا فيما ت ه الْوز عليجم؟اةاقَس  

خل ى النلَوز عج ت:افعي الشالَ وقَ.ةاصى النخل خلَوز عج ت:فقال داود
 الَِّتيود به األشجار قصم والْ،ميع األشجارى جلَوز عج ت:الك مالَ وقَ.والعنب

  . وغري ذلك، والربتقال، والتفاح،ر كالزيتونما ثَهلَ
 ، رعج منها من زرخار األرض بشطر ما يجاز إيوج ِبولَ القَإنَّ: وأقول

ى حسب االتفاق لَر عمج منها من ثَرخخل وغريه ببعض ما يى النلَاة عاقَسموالْ
أن ذلك جائز لألدلة الصحيحة الصريةح.  

● ا ا أممورمن النهي عن الْد مخابة والْرمزابفَ؛ةن إنا الْمم قصبه شيئانود :  
   .ر بثمر من جنسه يابساجوس الشُءى رلَر عمأن يشتري الثَّ: األول -
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ِفي  ا م  كَ،جعل لنفسه شيئًا وللعامل شيئًا           وي  ،عني أماكن الزرع    أن ي : ي انِ والثَّ  -
  .حديث رافع بن خديج

أما ما عا ذلك د-وهوكونه ي زرلَع األرض عى بعض ما يخإنَّفَ -ج منهار 
ذلك جائزلألدلة الص حيحة الصريةح،وم ذَا اعتبه الْر حون عن الْنفيديث فَحو ه

   وكَ،حله  اعتذار ِفي غري م ألصحاب أبِ   م نيفَ ي ح طَة من ش ات ِفي التأويل   ح، وتعات  فَس
ليلإلبطال الد،وم حاوالت لتقديم رإلمام  اجى قول رسول اهللا لَأي اإلمام ع

  .وتمقُمب الْصعى التلَل عدا يمإنى شيء فَلَ علَّا إن دذَ وه،ق بالقال والقيلحالْ
 اليهود كانوا  بأنَّ-اذَر هماهللا بن ع حديث عبد-ديث حواعتذارهم عن الْ

ملُمجي ِبوكني للن . 
 ،اه لَدر وال م،فيها نعطْ ال مالَِّتيالفه األدلة خ باطل تمعا زذَ ه:أقول

، )٢(خرص عليهم كي يةَاحواهللا بن ر بد عجالنِبي وإرسال  )١(كحديث القسامة
  .اذَر هماهللا بن ع وحديث عبد

                                                           

)١ (حديث القسامة رواه البخزية والِْج ِفي كتاب الْاريموادالْ: باب،ةع موادة والْعمالَصحة مع 
اله  ماكم إلَى عح كتب الْ: باب،ي كتاب األحكام وِف،)٣١٧٣( رقم ،المشركني بالْمالْ

 : باب،اربنيحمسلم ِفي كتاب القسامة والْ ماهو ور،)٧١٩٢( رقم ،اضي إلَى أمنائهوالقَ
 رقم ، ِفي القسامةاَءا ج م: باب، الترمذي ِفي كتاب الدياتاهوور، )١٦٦٩( رقم ،قسامةال
، ٤٧١٠( رقم ، تبدئة أهل الدم ِفي القسامة: باب، والنسائي ِفي كتاب القسامة،)١٤٢٢(

٤٧١١(،رقم ، القتل بالقسامة: باب،يات وأبو داود ِفي كتاب الد )٤٥٢١( ،وابن مِفي هاج 
 تبدئة أهل : باب، ومالك ِفي كتاب القسامة،)٢٦٧٧( رقم ، القسامة: باب،ياتدكتاب ال

١٦٣١، ١٦٣٠( رقم ،م ِفي القسامةالد(،وأح د برقم م)١٦١٩٤، ١٦١٨٩(. 
ومالك ِفي كتاب ، )١٦٠٦(رقم  ،خرص التمرى يت م: باب،أبو داود ِفي كتاب الزكاة) ٢(

 .وضعفه األلباِني، )١٤١٣(رقم  ،اةاقَسم ِفي الْاَءا ج م: باب،اةاقَسمالْ
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ه  الوا ا قَذه كلها أدلة واضحة تنفي م،وت د ولَ  قَى أنَّ لَل عهذَم ه ا إنا محملهم  ي
لَعيه التعفَ!!بص ا هللا وإنا إليه راجعونإن.  

ون األجر كُ وي،ةب والفضهر األرض بالذَّجؤوز أن تج أنه ي:ةالصخوالْ ●
ا من حني االتفاقمعلوم،وت ؤجر ببعض ما يخركُج منها بأن يون جا ِفي زًءا شائع
 ج ة رسول اهللا وكتاب اهللا وسن،ة كالنصف أو الثلث أو الربع أو غري ذلكرمالثَّ

 .  وباهللا التوفيق،شاهدة بذلك
ويذ من الْؤخحديث جواز التعل مع أهل الكتابام،س ونصارى  أو ااء كانوا يهود
 ِفي الزر من   ذلك ال يكون     وأنَّ  ،ة أو غريها   اع التفَّي للكُ  لِّ و  ار الذي حر بقوله ه اهللا  م: 
﴿                
  .]١٣:ةحنمتمالْ[ ﴾  
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]٢٨٣[ع نِعاِف رِن بكُ$: الَ قَيٍجِد خثَكْا أَناَألر ناِرصالًقْ ح،كُ وني ِركْا ن
ا انهن فَ،ِهِذ هجِرخ تملَ وِهِذ هِتجرخا أَمبرفَ ،ِهِذ همهلَ و،ِهِذا هن لَنَّى أَلَ عضراَأل
عِل ذَنأَ فَ،كالْا ِبملَ فَِقِرومي نهان#.  

ِلومٍمِلس:ع نح ةَلَظَنقَِن ب الَ قٍَسي :$لْأَستاِف رعب نيٍجِد خع ِكن اِءر 
 ِدهى علَ عونَراِجؤ ياس النانَا كَمن ِإ،ِه ِبأس ب الَ:الَقَ فَ؟ِقِروالْ وِبهالذَّ ِبِضراَأل
رِبج اهللا وِلس مى الْلَا عاِذمياِتانقْأَ والْاِلب جِلاِودأَ وشاء ِمينالز فَ،ِعر يِلهك 
ذَها ويلَساذَم ه،لَ ومكُ يِلن ِكاِسلن الَّ ِإاٌءر؛اذَ هِلذَِل وكِج زرع نأَ فَ،هما شٌءي 
ملُعومم ضالَ فَونٌمب ِه ِبأس# . 

  .اربِك الْارهن اَأل:تاانياِذمالْ
الْوجدلُو:الن هرِغ الصري.  

<|†�Ö] 

J م  وع الْ  وضديث   ح:   حول كراء األرض للزر ة اع:  ما ي وز منه   ج ،  وما ال ي وز ج . 
J ْالمفراتد: 
كنالْ: قالًا أكثر األنصار حماد بالْرحرعقل هو الز،اِل أو األرض الصة لهح.  
وِب: ا نكري األرضكنمعنى نؤجرهلَا عى ميصلحها بشيء من غلتهان  . 
لَى أنَّلَع نا هلَذه وهذهم ه :مأصحاب الْى ذلك أنَّعن قُحول يشيئًا  ونَرطُشت 
  .ارع معهمز ينم وشيئًا ِل،ألنفسهم
ة راطَخ ِفي ذلك مى أنَّ عنمِب: #ِهِذ هجِرخ تملَ و ِهِذ هتجرخا أَمبر$: هولُقَ

ومغام؛ةرألنه قد ي ويفسد ذَ،اذَصلح ه اك،وقد ي ويصلح ذَ،اذَفسد ه اك.  
 .اننهم يلَ فَ،اهمر بالد:يعِني: #ِقِروالْا ِبمأَفَ$: هولُقَ
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 اَءر ِك أنَّن حيث بي؛ة أوضحورى بصعنما الْذَل هجسي ياِنديث الثَّحالْفَ
ة األرض راجؤى عن مها نم وإن،جالنِبي  عنه هن يم لَِقِرب والوهاألرض بالذَّ
ا منِإ$:  لقوله؛وماعلُال شيئًا مم الْاحب حيث يشترط ص،رعر الزمبشيء من ثَ

  .#اِتانياِذمى الْلَا عم ِبج اهللا وِلس رِدهى علَ عونَراِجؤ ياس النانَكَ
ى عندنا  مسا ي مو وه،انةاذيمع م ج،اءماري الْ ج م:اتاناذيمود بالْ قصموالْ

 فيحصل ؛ت هذهفَلَّخ وت،ت هذهرما أثْم فرب،اءمجري فيه الْمسرب الذي يبالْ
 رِج زكِلذَِل و؛اذَ هملَسيا وذَ هكِلهيفَ$:  ذلك بقولهن وقد بي،امالغنب ألحدِه

عنأَ فَ:الَ قَ؛هما شٌءيم لُعومم ضالَ فَ؛ونٌمب ِه ِبأس#.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شرعاهللا ض امنصلَ للمحة ودافعللم فسةد،ي بيح ما تضن الْمصلَمةح، 

ويمنع ما يي إلَى الْؤدمفسولَ،ةد انَا كَماشتراط م اري الْجاء وأقبال الْمجاول د
ى الْلَوما أشبه ذلك فيه غنب عمارع األجريز،؛ى اآلخرلَ وقد يكون فيه غنب ع 

لذلك نِبي ى هوأباح ذلك بالذَّ،جالن هجزء شائع ِفي الثَّ وِب،ةب والفضمة ر
  ألنَّ ؛ من جنسه أو غري جنسهيالً ومنعه بشيء معلوم كَ،كالنصف والثلث والربع

ذه هي الْهمابنة والْزمابرة الْخمنهي عانه. 
J ْفقه الديثح: 
ورت ِفي ِكداِءرا األرض أحاديث كثرية جد،بعضها ن ِبي ى فيه هعن جالن 

جيز ا يعضه وب،ةب والفضها بالذَّائهراز ِكوفيد ج وبعضها ي،ةلي األرض بالكُاِءرِك
ار قدِموم الْعلُة مرمائعا ِفي الثَّزًءا ش جونَكُى أن يلَج منها عرخا ببعض ما يائهرِك

  . األرضهرجخا تمبالنسبة ِل
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● لَِموقد حهذه األحاديث على ثالثة أحوالت : 
 انَ وكَ،راجل اإلسالم وبعد أن ه ِفي أوانَ كَجالنِبي  أنَّ: ال األولحالْ -

ة دينم الْجالنِبي ا قدم ملَ فَ،ة إلَى اإلعانة والعطف عليهماجح ِبونَاجرهمالْ
واألنصار أصحاب األراضي يكرونفَ؛اه نهم عن ذلكاه،وأم رها ال عم أمرزية م

فيه بأن يمنحوها إخوانمه.  
أَصحاِب  ن كَانَ ِلِرجاٍل فُضولُ أَرِضني مِ  $:  قَالَبعن جاِبِر بِن عبِد اهللا    فَ

 أَو ِليمنحها ،من كَانت لَه فَضلُ أَرٍض فَلْيزرعها   :ج فَقَالَ رسولُ اهللا ،جرسوِل اهللا 
اه؛أَخهضأَر ِسكمى فَلْيفَِإنْ أَب #

)١(.وبذلك ج زب ابن عباس م،وذلك ح ا منه  ث
-لَصات اهللا وسالمه عليهو-تباذلى التعاطف واللَ ع.  

رع وم من الزعلُى شيء ملَاء األرض عر عن ِكجالنِبي ي هن: الة الثانيةحالْ -
 ،انكَم ولآلخر ذلك الْ،انكَما الْذَ له هونَكُ األرض أن ياحبيث يشترط صحِب

اذَفيصلح ه،وي فَ؛اذَخيب ه نهى عن ذلك ألنه شيء مولجه.  
اء األرض بطعام من جنس ما يزرع فيها بأن رعن ِكالنهي  :الة الثالثةحالْ -

ذلك الطَّونَكُي عام ما معلوماضمالطَّانَ وكذلك لو كَ،ون عا ام من غري جنس م
  .ائب وحاضر بغ،علوممول ِبجهي إلَى بيع شيء مدؤ فإنه ي؛يزرع فيها
انت الْ  ا إذا كَ أممز  ارع ى سبيل الكِ   لَة عاء بالذَّ    ره ب والفض   بأن  ،نة ة وبالس ونَ كُ ي 
فَ؛اذَنة كَله ِفي الس ذَها جال شيء فيهائز ،وكذلك لو أج را بشيء غري الذَّهب ه
ولَ،ةوالفض مكُ ينكيالً م؛ من غري جنسهانَى ولو كَ حتألنه ي ؤي إلَى بيع جنس د

  .بامن أنواع الر وذلك نوع ،ا حاضر واآلخر نسيئةم أحده،بغري جنسه
                                                           

)١ (ِهاري ِفي كتاب الْالبخفضل الْ: باب،ةب مرقم ،ةنيح )و ،)٢٦٣٢مسلم ِفي كتاب البوعي، 
 .)٢٥٩٨(د برقم م وأح،)١٥٣٦( رقم ،اء األرضر ِك:باب



  > ��������د��������א����م
١٣٣ 

الشيء الْانَا إذا كَوأم ما ِفي شترط لألجري أو لصا شائعاحب األرض معلوم
 له دشه وي،حيحى القول الصلَ عائزذا جه فَ؛ر كالنصف والثلث والربعمالثَّ
 ربي خلَه أَلَام عجالنِبي  نَّأَ$: �اهللا بن عمر  ابق وهو حديث عبدديث السحالْ
  .#ٍعر زو أٍَرم ثَنا ِمهن ِمجرخا ي مِرطْشِب

● وقد اختلفت مذاهبذه الْ الناس ِفي همعلَاملة عكَى أقوال حاها الصي ِفياِننع 
"ةالعد":  

ا اهركَاء أَو س،الحوز ِبج ال ي:ن البصريسحاوس والْ طَولُهو قَ و:فاألول
 اِءر إلطالق أحاديث النهي عن ِك؛ أو جزء من زرعها، أو ورق،به أو ذَ،بطعام
  .األرض
 ،ةوالفض ،ب ها بالذَّ  هوز إجارت  ج ي : وكثري ،  والشافعي  ،ي حنيفة  قول أبِ : ي انِ الثَّ
وز جي وال ، أم ال،ع فيهارز من جنس ما يانَاء كَو س، وسائر األشياء،ابي والثِّ،امعوالطَّ
إجارتا ِبهزء ِمجموهي الْ،خرج منها كالثلث والربعا ي مابرةخ  . 

وبغري   :الك مالَ قَ،ة فقط ومثلهب والفضهوز ِفي الذَّ ج ي:قول ربيعة: الثالث 
النالطَّين إالَّقد امع . 

ابعالر: قول أحي يوسف وأِب،دم،وم حد بن الْمحنس،وج مة من اع
م أنه الذي دقَ وت،ا بكل شيء وبالثلث والربعهارتوز إججي : وآخرين،ةالكيمالْ

 . ي وغريهماِبطَّخ وكذلك الْ،اختاره النووي
 ة ااقَسموالْة عارزم الْع ن أنه م  :ي حنيفة خالصته    هناك اختالف ِفي مذهب أبِ      :  وأقول  

ادم صا مذَ وه،ةرم معلوما شائعا ِفي الثَّانَخرجه األرض ولو كَا تمزء ِمجِب
 .  وباهللا التوفيق،اذَ فليعلم ه، فيما سوى ذلكهاز وأج،للنصوص

J@J@J@J@J 
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]٢٨٤[ع نِراِب جِن بع قَ$: الَ قَباهللا  ِدبضى رالْ ِبج اهللا ولُسعمى ر
 . #ه لَتبِه ونمِل

ٍظفْي لَِفو :$مأَن عمرع مى لَرِل ِوهِإ فَ،ِهِبِقعني أُِذلَّا ِلهِطعيا الَهت ِجري ِذلَى الَّ ِإع
  .#يثُاِروم الْيِه ِفتعقَاًء و طَى عطَع أَهن َأل؛ااهطَعأَ

الَقَواِب جِإ$ :رنا الْمعمأَالَِّتيى ر جازها رنْ أَج اهللا ولُسِه:ولَقُ ي لَي ك 
 .#اهِباِح إلَى صعِجرا تهنِإ فَ.تشا ِع مك لَي ِه:الَا قَذَا ِإمأَ فَ.كِبِقعِلِو

ِظفْي لَِفوم أَ$ :ٍمِلسكُِسملَوا عكُيأَم مكُالَومالَ وِسفْ تدِإ فَ؛اوهنهم أَن عمرع مى  ر
 .#ِهِبِقعِلتا ويما ويا حهرمعي أَِذلَّ ِليِهفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: العمرى والرقبى وحكماهم. 
J ْالمفراتد: 
العمىر :مة من العمرقَّشت،وهي إب ة الْاحمنافع للمعمر مدمرهة ع. 

ىوالرقب :هي أن يعطيه حتى يمفيظل كُ، األسبق منهماوت ل منهما ياقب ر
وت اآلخرم. 

العىمر :هي العطية مدمر كَة العا قُمالن. 
 .  ورثته:أي: #ِهِبِقعِلو$: هولُقَ
  .ن أعطيهاما نافذة ِلهلَع ج:أي: #ج اهللا ولُسا رهازج أَالَِّتي$: هولُقَ
  .ا ما بقيت حي:أي: #تشا ِع مك لَيِه$: هولُقَ
  .مكُالَم أمويكُلَ تفوت عالَِّتيات بِه بالْ:أي: #اوهدِسفْ تالَو$: هولُقَ
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب جأنَّباهللا   بن عبدابر ر قَج اهللا ولَس ضى بالعمى ِلرموهبت ن 

  ج  النِبي   اءَ ض  قَ وأنَّ  ،د قي مل أنه م    حت فظ ي  ا اللَّ  ذَ وه ،  وهبت له    ن ما لِ ه بِ م كَ ح : أي  ،له 
ى رم علَّمل أن كُحت وي.اتك ولعقبكية حد مك هي لَ: بأن يقول،نافذ بالقيد

  .ديثحفقه الْي التفصيل ِفي أِتي وس، أعمرها ولورثتهنما تكون ِلهإنفَ
J ْفقه الديثح: 
  :يدخل فيه حاالت ثالث "ىالرقب "و "ىرمالع" لفظ أنَّ: أوالً
ار أو القطعة الزراعية أو ما أشبه ذلك  هذه الد: ه لَولَقُأن ي: ىالة األولَحالْ
 ، أعمرهانما تكون ِلهى أنلَق عفَتة ميغذه الص وه.عدكمرك ولعقبك من بعلك 
وال تود إلَى الْععمرم.  

ذه  وه.يت إلَعج رإن مت فَ،تشا ِع مك هي لَ: لهولَقُأن ي: الة الثانيةحالْ
األظهر فيها أنها تمليك للمنافع ِفي مدة محدِبة تنتهيود وت الْمواشتراطه ،عمرم 
رجوعها يجعلها عارية تعود إلَى صا إن مات الْاحبهعمرم.  
تكون     هل  : فيها اإلشكال   الَِّتي الة هي  ح  وهذه الْ  ،الة اإلطالق ح: الة الثالثة     حالْ 
إلَى صاحبها أو أن؟ا تكون للمعمر ولعقبهه  

 ،وعج وال يشترط الر.تش لك ما ِعارذه الد ه:ولَقُ وهو أن ي:ىمثل األولَ
جعلها نافذة للعقبوال ي،الْن أنَّ والذي يتبي حكم ِفي الصة األولَيغى أنا تكون ه

 ؛ -باهللا  ابر بن عبدوهو ج-اوي نفسه  من التقييد عن الراَءا جم ِل؛للمعمر ولعقبه
 يِه ِفتعقَ واًءطَى عطَع أَهن َأل؛ااهطَعي أَِذلَى الَّ ِإعِجر تا الَهيِطعي أُِذلَّا ِلهنِإفَ$:  قولهوألنَّ

 ج اهللا ولُسا رهاز أجالَِّتيى رما العم إن،ة الثالثةايو وكذلك ِفي الر.#يثُاِرومالْ
هي :ولَقُأن ي  ولعقبكلَك.  
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فتبينا أنَّذَ من ها قُ النافذة هي ميوقوله. هي لك ولعقبك:ت بقولهد   :
 هي لك :الَعمر قَما الْذَ ه أنَّ: أي.#يثُاِروم الْيِه ِفتعقَاًء وطَى عطَع أَهنَأل$

ى لَ تقتصر عمة لَحرية صبا ِهه ألن؛مرحة مبِهذه الْوع ِفي هجأن الركَ فَ.ولعقبك
 ،عباس ا ِفي حديث  ابنم كَجحت قوله  تةٌاخلَ وهي د، ولكن تعدته إلَى عقبه،عمرمالْ

# ثُم يعود ِفي قَيِئِه،الْعاِئد ِفي ِهبِتِه كَالْكَلِْب يِقيُء$ : قَالَجعن رسوِل اهللا 
)١( .   

ا الْأمكم ِفي الْحالة الثانيةح :هي لَ:ولَقُ وهي أن ي كا ِع مشإن ِم فَ،تت 
رجت إلَعك اشتراط الْي بذل وأعِن.يعِممر رجوع هذه العمواألظهر أنَّ،إليهى ر  
هذه عوقتة ِبارية موت الْممرعم،وأن ها ترجع إلَى صاحبها مالْى مات تمرعم ،  
سالْ انَ اء كَ  و م  أو قد توفِّ   ، ا عمر حي     ي فتعود إلَى و فَ، ثته  ر كَ-ذه  هلْ قُامعارية-ت ،وه  و 

  . القول الصحيح
ل  خدي وال  ،وعج وال يشترط الر    . ت شا عِ  م ك هي لَ   :ولَ قُأن ي   : الة الثالثة      حالْ 

   فيها كون الع طي ة م ستكَ وقد ذَ  ، فهذه فيها خالف   ، ة للعقب  مرر الص  ي ِفي  انِ نع"العةد" 
 ،ورمهجالْو ،ديدجب الشافعي ِفي الْذهطلقة إلَى واهبها هو ممذه الْوع هجم رد عبأنَّ
  . من أصلهاطلٌ بدقْ الع:مدي ِفي القَالَوقَ

                                                           

كتاب ِفي  و،)٢٦٢٣، ٢٥٨٩( رقم ،ل المرأتهجة الرب ِه: باب،ةبِهالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 : باب،ليِحوكتاب الْ، )٣٠٠٣( رقم ،س فرآها تباعرى فَلَ إذا محل ع: باب،اد والسريهِجالْ

، ١٤٩٠( رقم ،قتهدل صج هل يشتري الر: باب، وكتاب الزكاة،)٦٩٧٥( رقم ،ة والشفعةبِهِفي الْ
،   ) ١٦٢٢( رقم ،ةبِهة والْقَدلصوع ِفي اجم الرحري ت: باب،ات بِهومسلم ِفي كتاب الْ ،)٢١٣٢

والترمذي ِفي كتاب البباب،وعي :م اَءا جِفي الر ِهوع ِفي الْجي كتاب وِف، )١٢٩٨( رقم ،ةبالء الو
كتاب     والنسائي ِفي    ،)٢١٣٢، ٢١٣١( رقم  ،ةبِهوع ِفي الْ  جة الر اهي ر  ِفي كَاَءا ج  م: باب،ةبِهوالْ 
شراء   : باب،ي كتاب الزكاةوِف، )٣٧١٠ ،٣٦٨٩( رقم ،لدهعطي والوالد فيما يوع ج ر: باب،ةبِهالْ

الص ٢٦١٥( رقم  ،ةقَد(،  وأبو داود ِفي كتاب الب  باب،وعي : الرِهوع ِفي الْجرقم ،ةب )٣٥٣٨ ،
٣٥٤٠(،وابن م باب، ِفي كتاب األحكامهاج :الر ِهوع ِفي الْجرقم ،ةب )٢٣٨٤.( 
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   :رعِمما ترجع إلَى الْهي أنوالذي يظهر ِل ●
 . م االستمرار للعقبدى علَ عالٌّرط دم الشد وع،رط فيهام الشدلع :أوالً
  ﴿ :T اهللا الَ قَ،محري أموال الغري األصل فيها التأنَّ: اثانيو
            ﴾ 

  .]٢٩:النساء[
 مكُيلَ عمكُاضرعأَ ومكُ الَومأَ ومكَُءام ِدنَّ ِإالَأَ$ :طبته يوم النحر ِفي خج الَوقَ

حركَام حرِةمي كُِموماذَ ه،ِفي ش كُِرهماذَ ه،كُِدلَ ِفي بمالَ أَ،اذَ هلَّ ِبلْ هغت ...#
)١(.  

ا  هي م-اويا أخرب بذلك الرمكَ- ج اهللا ولُس أنفذها رالَِّتي أنَّ: اثالثًو
كانت مقية بالعقبد،ا لَ وممكُ ياألولَ فَ؛ كذلكنؤاقَى بألنه ليس ؛ا لصاحبهاه 

هاك قَنرينلَة تدل عِهذه الْى نفاذ هكَ،ةب ملت عليه ِفي الْا دىالة األولَح.  
رالْأنَّ: اابع ملك مه الْؤيقن للمعمر وإعطاتنفَمة للغري ال ينقل ملك الرقبة ع

 . ى ينقلها ناقل صحيح بل تبقى الرقبة ِفي ملكه حت،عن أصلها
                                                           

 ،)١٠٥ ،٦٧( رقم ،ائب الغاهدلغ الشبلي و،ٍغلِّب مبر: جالنِبي ول  قَ: باب،ي كتاب العلمالبخاري ِف) ١(
ة  حج: باب،ازيغمي كتاب الْ وِف)١٧٤٢، ١٧٣٩( رقم ،ىنة أيام ِمطبخ الْ: باب،جحي كتاب الْوِف
الو٤٤٠٦( رقم ،اعد( ،وِفباب،احيي كتاب األض :م رقم ،ضحى يوم النحر األ:الَ قَن )٥٥٥٠( ،
ي كتاب وِف، )٦٠٤٣( رقم . ﴾    ﴿: ىالَ قوله تع: باب،بي كتاب األدوِف
 : باب،ني كتاب الفتوِف، )٦٧٨٥( رقم ،ق أو حد ِفي حمى إالَّؤمن ِحم ظهر الْ: باب،وددحالْ

 قوله : باب،ي كتاب التوحيدوِف، )٧٠٧٨( رقم .#ارافَّي كُ ِدعوا بعِجرت الَ$ :ج النِبي قول
ومسلم ِفي كتاب القسامة والْ،)٧٤٤٧( رقم . ﴾   ﴿: ىالَتع مباب،اربنيح : 

تغليظ تحريم الدوالترمذي ِفي كتاب تفسري القرآن،)١٦٧٩( رقم ،اء واألعراض واألموالم ، 
 وأموالكم ماؤكُ دماَءجا  م: باب،ني كتاب الفت وِف،)٣٠٨٧( رقم ، ومن سورة التوبة:باب
يكُلَعم ح٢١٥٩( رقم ،امر(،وابن م ِفي كتاب الْهاج مالْ: باب،اسكن رقم ،طبة يوم النحرخ 
)٣٠٥٥(،ارمي ِفي كتاب الْ والدمِفي الْ: باب،اسكن خرقم ،ة يوم النحرطب )١٩١٦(. 
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]٢٨٥[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ$: الَ قَج اهللا ولَسي منعنج ارج ارنْ أَه 
يِرغزخ شِفي ِجةًب ثُ .ِهاِردمأَولُقُ ي بو هريةَر:ي أَِل ا ماكُرمع نها مِضِرعنياهللا ؟ و
  .#مكُاِفتكْ أَنيا به ِبنيِمرَأل

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح:رز الْكم غَ حجار خبه ِفي جدار جارهش،جب  وأنه ي
ى الْلَعار أن يأذن ِلجارهج. 

J ْالمفراتد: 
ال يمنعنج ارج ارهأن ي غرزخ ِفي ِج -أو خشبه-بةً شأن وما دخلت  :ارهد

ه من ار جار جعنمن ال ي: أي،ةردقَ م"من: "���ور جرصدر ممعليه ِفي تأويل الْ
غرز خبه ِفي جدارهش. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
به ِفي ش بغرز خه ويأذن لَ، جارهعن ماوعتار أن يج الْر أمجالنِبي  أنَّ

ارهجد. 
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هديث أنَّحالو اجبى الْلَ عجِلنَأذَار أن ي رزاره ِفي غج 
  .ارهى جلَار عجوق الْقُ ذلك من ح وأنَّ،خشبه

بقَلكن يى موهو أنه إذا غَ:ا شيء آخرعن ز الْرجار خشاره به ِفي جدار ج
صارخ ا عى جدار الْلَطرفإنه ِفي هذه الْ،ار اآلذنج حالة يغي له أن يدعم خشبه نب
 بذلك ر أمرع الش ألنَّ؛بة دفعا للضرر عن جارهشخحت الْجعله تسطوان يإب
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ى لَررا عجلب ض انتفاعه يانَ وإذا كَ،بشخبة أو الْشخار صاحب الْجلينتفع الْ
ى ال يكون سطواٍن حتإجب عليه أن يدعم خشبه بالة يحي هذه الْ فإنه ِف؛أخيه

ا للضانتفاعه جالبوباهللا التوفيق،ر على أخيهر .  
 

 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




�	�א��������م�� <  
١٤٠ 

]٢٨٦[ع ناِئ عنَّ أَ:ل ةَشر الَقَ ج اهللا ولَس :$ملَ ظَنِقم ِشيد ِمٍرب ن 
 .#نيِضر أَِعب سن ِمهقَو طُِضراَأل

<|†�Ö] 

J موع الْوضلم ِفي األرضالترهيب من الظُّ: ديثح. 
J ْالمفراتد: 
ملَ ظَنم :أو لشخص آخر،ا لنفسهالظلم هو أخذ مال الغري إم .  

وهي  - Tى أن العبادة لغري اهللا      حت ؛وضعه   وضع الشيء ِفي غري م   :وتعريفه هو     
 Tوله  ومن ذلك قَ،غري موضعها ِفي تعِضا وهلما ألنيت ظُم س-الشرك به
  .]١٣:لقمان[ ﴾       ﴿ :�ان قمحكاية عن لُ

وطرف  ام ه ما بني طرف اإلب   : والشرب ،ة شرباح قدر شرب أو مس :أي :  شرب يدِق
 ،القاف بكسر  :أي-يد بالكسر    والقِ ،ةوطَ بسر من اليد الواحدة إذا وضعت م نصِخالْ

 .رد وهو القَ-بعدها دال ،اةثنموإسكان الباء الْ
  . يوم القيامة من سبع أرضنيه حملَ:أي: هقَوطُ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 به يوم القيامة  حملَ؛مالْ شربا من األرض ظُذَ أخن م أنَّجالنِبي أخرب 
  . من سبع أرضني-مله حفلِّ كُ:أي- وكلفه ،هقَووطُ

J ْفقه الديثح: 
 ملَ ظَنى ملَ عة ال تكون إالَّوبقُذه الع ه أنَّ.#ملَ ظَنم$: ذ من قولهؤخي: أوالً

متعامد،أم ا منح لَصذَ له هأطَا الشيء عن خ،ا منه أنَّ ظنا ذَ ها ماله أو تابع
  . كذلكونَكُ ي فنرجو أالَّ؛الهمِل
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اثاني :يِق$: ذ من قولهؤخِشيد قدر شرب: أي.#ٍرب ،ى مقدار ِفي  وهو أدن
مسات األرضاح،وي ونَكُمكن أن يالفوت الذي ه ِم طول القدم ِبوار الشرب قد

افة بني سم الباع وهو الْثُم ،اع فذراع كل واحد شربين بيدهرا الذِّ أم،أو قريبا منه
طرف اليد اليمنى واليد اليسرى إذا مدهما الرلج.  
 ِفي ذرعة األرض انَاء كَو س،اديرقَمذه الْه ِببونَاطَختلون ويامعتس يوالنا

وف ِفي األزمنة عرم الْوا هذَ ه،ة من الثياب وغريهاوعذرمأو ذرعة األشياء الْ
 انَا كَى م أدنركَ ذَجالنِبي  هم أنَّم والْ،ترِمل أصبح بالْامع واآلن الت،مةدقَتمالْ
م؛وفًا ِفي تلك األزمنةعرم ا من الوقوع ِفي ظُحلم األرضذر،وم ا من ذلكرهب.  

ي ِفي اِننعا األمري الصهركَى أقوال ذَلَ ع"طوقه"ى عناختلف ِفي م: اثالثً
"العوهي"ةد :  

  .أن تكون طوقًا ِفي عنقه كالغل: اهأولُ -
  .له هو األقربعلَ لذلك فَ؛"طوقه"وذ من لفظ أخ وهذا التأويل م:قلت
 ج النِبي  ألنَّ؛عدا التأويل فيه بذَ وه،وم الطوقزلُم ذلك كَأنه يلزمه إثْ: ثانيها -

أشأنه يطوق باألرض نفسها ال بإثْار امه.  
  .ل مثله من سبع أرضنيحمي: ثالثها -
الة  حالْي تلك  ل أرض فِ  فتكون كُ  ،سف إلَى سبع أرضني     خ اقب بالْ  عي:  رابعها   -

  .طوقًا ِفي عنقه
- خيكلف نقل ما ظلم منها يوم القيامة إلَى الْ: اامسهحشرم. 

 الَِّتي ذلك بتطويقه األرض لَع فَناقب مع يT اهللا نؤمن بأنَّ: وأقول
  .ى ذلكلَ عادر القَوه فَ؛اَء وعلى أي وجه ش، اهللااَءا كيف شهصبغَ

راابع :يؤخا الْذَذ من هديث أنَّحم نوما احته ملك وجه األرض ملك ما ت 
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 .الك األرضمعدن تابعا ِلمعدنا فملك ذلك الْ ِفي األرض مانَ فإذا كَ،افوقه
خاامس :يذ منه أنَّؤخالس كَ وليست ،تصل بعضها ببعضبع األرضني مالسمات و

ةصلَنفَم.  
ساادس :يؤخذ منه أنا لو كانهة لَصلَنفَت ملِّا كُموطُف وِبق ا من سبع ه
  .]١٢:الطالق[ ﴾...        ﴿: �ا قوله  أم،أرضني
ة يبي وهذه من األمور الغ،دداثلة ِفي العمم الْ:ثلية ِفي هذه اآليةماد بالْرمالْفَ
اوز جت ي وال ،ود علمه وعقله      د عند ح   قفى العبد أن ي    لَ وعT،  اهللا   ا إالَّهعلم  ال ي الَِّتي 
 . وباهللا التوفيق،ذلك
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]٢٨٧[ع نز ِديِن بالٍْداِل خ جِنهالَ قَ� ي :$لَِئسر ج اهللا ولُسع ِةطَقَ لُن 
 فرع تم لَنِْإ فَ،ةًنا سهرفْ عثُم ،اهاصفَِعا و هاَءكَ ِوفِراع :الَقَ؟ فَِقِرو الِْو أَِبهالذَّ
 ن عهلَأَس و.ِهيلَا ِإهدأَ فَِره الد نما ِموا يهباِل طَاَء جنِْإ فَ،كدن ِعةًيعِد ونكُتلْ و،اهقِْفنتاسفَ
الَقَ؟ فَِلِب اِإلِةالَّض :لَ امكلَ و؟ اهدعنَِّإ فَ؛اهم عاَءذَا ِحههاَءقَِسا واه،ِر تالْد اَءم،و لُ أكُ ت  
الشجرح تِجى يدها رباه.و لَأَسهِن عالَقَ؟ فَاِة الش: ذْخِإ فَ؛اهنا ِهملَي أَ،ك ِخ َألويك، 
 .#ِبئْلذِِّل وأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضطَأحكام اللقَ: ديثحات والضالو. 
J ْالمفراتد: 
ط  قَلتا يما ِممريِهة وغَب والفضهالذَّا له قيمة كَمط ِمقَلتا يهي م: ةطَقَاللُّ
 .باليد

ون كُاط الذي يب وهو الر،ا توكى به مو هاُءكَالِو: #اهاَءكَ وِ فِراع$: هولُقَ
ى فمهالَع. 

ألمر  وا،ط عليهارب يثُم ،ةقَفَل فيه النجعالعفاص هو الوعاء الذي ت: ااصهفَِع
 .قطلتمها الْفَرة إذا عطَقَعرفة هذه اللُّة إلَى مسيلَة ذلك ليكون وعرفَمِب
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عفْرها سبأن تقول: ةًن:م ناِت وال ينبغي أن تشري إلَى بعض صفَ؟ةالَّ له ضاه، 
لبس عليك  فَ،ع به مدعيهارذَا تم وال تذكر شيئًا آخر رب؟ةالَّ له ضن م:بل تقول
  .األمر

 ،ولصون بالفُكُا أن ت وإم،ا أن تكون باألشهرنة إمالس: #ةًنا سهفْرع$: هولُقَ
  .رش عا واألشهر اثن،ول أربعةصفالفُ

 ،ونكئُاتك وشاجول ِفي ححال الْمى أنك أنفقها بعد كَعنمِب: استنفقها
واحتفظ بولقوله؛ائل التعريفس  :$لْوكُتنيِد وِعةًع ندك#. 

 نَِّإ فَ؛اهعد$: لك بقوله وقد أوضح ذَ، اتركها:يعِني: #اهلَ وكا لَم$: هولُقَ
معاَءذَا ِحههاَءقَِسا واه#.يعنِ  ي:أن ها مستغنية عمن يحفظها فهي تنع بنفسهامت، 
وتتحمشطَل الع،وتأكل الش رج.  

 . صاحبها:أي: #اهبا رهدِجى يتح$: هولُقَ
الَ قَو اة ِفي الش:  إن ا هي لَ م ِخ أو ألَ ،كئبِ  أو للذِّ  ،يك: ذَ وه ثٌّا حاى لَ عقَلتااطه.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رالْجالن مقط للذَّلتهب والورق وما ِفي معناهما أن يعروكاء ف 

  .ن عرفها أداها إليه مدجى وتم فَ،ةنا سفهرعرفعها وي يثُم ،اللقطة وعفاصها
أمإنه قَة اإلبل فَالَّا ضد ناه عن إيوائها إليهه.  
وأما الشاة فإنه أمِه$: الَ وقَ،ه بأخذهارلَي أَ،ك ِخ َألوأَ،يك ِبئْلذِّ ِلو#.  
J ْفقه الديثح: 
ا من هق ِبلَّعتا ي وم،ة صفة اللقطةعرفَوب مجوديث حا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً

  . # اهاصفَِعا و هاَءكَ ِوفِراع$:  ويظهر من قوله، وأمثال ذلك، وعدد، ووعاء،وكاء
  .اهق ِبلَّعتا ي ومعرفة م،اهاب لالهتمام ِبجا أمر إين األمر هأنَّ



  > ��������د��������א����م
١٤٥ 

اثاني:أنه ي لَجب عيه أن يعفَرها ساملةة كَن. 
ى بعض لَى ال يدل عا حتام عونَكُ وأن ي،امعجمون ِفي الْكُ يعريف الت:اثالثً

  .اهاِتصفَ
رلَنِْإفَ$: قوله: اابع مت عرفَف استقِْفنإن لَ: أي.#اه مي عرفها أحفهي لكد ، 
 .#يؤِتيِه من يشاُء T فَهو مالُ اهللا وِإالَّ$: ديثح ِفي بعض ألفاظ الْالَوقد قَ

خ ا امس  :    أنه إن مت الْ ضمفَ؛ ة د  إن ا لَ هم ن ملكًا له    كُ  ت ،  وإن م  ا هي و  عنده ة ديع ، 
متى وجد صاحبها أعطاه إينِْإفَ$:  لقوله؛ااهاِل طَاَء جبها يا ِمومنالد أَ فَِرهدلَا ِإهِهي#. 

ساادس :وقد نهقَلتا عن اهِل؛ة اإلبلالَّاط ض ا لَمه؛اسا من االستغناء عن الن 
  .#رج الشلُأكُت و،اَءم الْدِر ت،اهَءاقَِسا وهَءاذَا ِحهع منَِّإفَ$: لقوله

سقوله: اابع :$حتِجى يدها ربذلك أقرب إنَّ فَ، صاحبها ومالكها: أي.#اه 
إلَى وجوده إيااه،ا إ أمن دفَ؛ت ِفي إبل الغريلَخ إنبالداللة عليهاا ال تعرف إالَّه .  

اثامن :لَأَوقد سه عفَ،ة الغنمالَّن ض أمرألنَّ؛ بأخذهاه ون كُ أخذها قد ي
 اودقصا مذَ وليس ه.#ِبئْلذِّ ِلو أَ،يكِخ َألو أَ،ك لَيِه امنِإ$: الَ حيث قَ؛اهأصون لَ
به تلكه لَماه،وإن ا الْممقصود حفظها وصونإذَ فَ،اهذَا أخا إنسان ِمهمن يون خش

ت ركَا لو ت أم،ا إلَى صاحبهاوعهج ذلك أقرب إلَى معرفتها ورإنَّ فَ؛اهللا ويتقونه
لتقط وصاحب مى الْلَة عحصلَمى ذلك تفويت الْلَتب عرتإنه ي فَ؛ا الذئبهلَأكَفَ

األساسية الَّالض.  
اتاسع :يخرجع كَا ذَمرنا من تلك اللقطة لقطة الْمحفَ؛مر إنهحل ا ال ت

#وال تِحلُّ ساِقطَتها ِإال ِلمنِشدٍ        $: كي  مرم الْ ح ِفي الْ جالنِبي    لقول  ؛ا قطه لت مِل
 م لَإنْفَ . )١(

                                                           

 كيف : باب،ةطَقَي كتاب اللُِّفو، )١١٢( رقم ، كتابة العلم: باب،البخاري ِفي كتاب العلم) ١(
تعي كتاب الْوِف، )٢٤٣٤( رقم ،ةكَّرف لقطة أهل ممباب،ازيغ :ِبي ام قَ مجالنز تحالفَن م ، 

= 
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يجد م؛ يعرف هذه اللقطةنقَ فعليه أن يدمهحكَا للممة الشةرعي.  
 .وباهللا التوفيق
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= 
  وشجرها ولقطتها إالَّ     ة وصيدها وخالها    كَّم محري  ت: باب،جحسلم ِفي كتاب الْ    وم، )٤٣١٣(رقم 
 النهي أن ينفر صيد : باب،اسكن مالْنسائي ِفي كتاب    وال، ) ١٣٥٥(رقم  ، امو ى الد لَ نشد ع مِل
 والدارمي ،)٢٠١٧( رقم ،ةكَّم مرم ححري ت: باب،ي داود وسنن أِب،)٢٨٩٢( رقم ،مرحالْ

ِفي كتاب البة الْطَقَ ِفي النهي عن لُ: باب،وعي٢٦٠٠( رقم ،اجح(. 
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]٢٨٨[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَ قَج اهللا ولَس :$ما حقٍئِر ام 
ملٍَمِلس هش ٌءييِهي ِفوِص يِب يلَيت لَيتالَّ ِإِنيو ِصويتهكْ متِعةٌوب نده#.  

زادم ِلسالَقَ$ :ماب نع مر:م ا مرلَت ةٌلَيم ذُنِم سعتر ج اهللا ولَسولُقُ ي 
 . #يِتيِصي وِدنِع والَّك ِإِلذَ

<|†�Ö] 

J م وع الْ  وض ديث  ح:   األمر بالوة والْ صي مب ادة بِ رها خ  وفًا من دقبل  وم األجل  ه
  .وققُحاء الْضقَ

J ْالمفراتد: 
الواياص :جمعو ةصي،والو لتزام ِباة هي صيحللغري لينفذ بعد الْق أو ،وتم 

 ؛ة من الوصي وهو الوصلوذَأخ وهي م،أهاجوت إن فَميه ليقضى بعد الْلَ عقحِب
ذ عند موته فَّنف يرص بشيء من الترونه أموته بكَمل حياته ِبصوصي وم الْألنَّ
 .طاع تصرفهوانق

ما حئ امرقم م لَ ِلسهش  ٌءيأي : هِ وصي بِ  ي:قِّ  ليس من ح ه التس ل ِفي اهالوةصي، 
وعم اإلسراع ِبداه.  




�	�א��������م�� <  
١٤٨ 

وب ندم والْ،وباند أو م،يهلَين عداجبا كَ وونَكُا أن ي إم:#يِهي ِفوِص يٌءي شهلَ$: هولُقَ
غَّما ربفيأمر بفعله،رع ِفي فعله الش ،أو ي ريد أن يتبع بشيء هللا رT أو ألحد 
اسمن الن،أو ي رف بشيء من الْعتوققُح.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ِبي  ثَّحجالنلَ عى كتابة الو؛ةصيالِف ليكون فيها تي ما هله أو عليهو ،ا  وم

يوصي بهريد أن ي.  
J ْفقه الديثح: 
   ؟ةوب ند وهل هي واجبة أو م         ،ة صي ة الو وعي شر مة بِ راد بم ديث الْ  حذ من الْ  خؤي:  أوالً  

لَِفي هذا خالف بني العكَ وذَ،اءمرالْ عبد الرب أنَّ ابن جمهونَولُقُور يبع م د
الووبج.  

اع ماإلجاب إلَى جم اإليدالرب ع  ابن عبدبس ون":ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَقَ
سوى منكَذَّ ش الَا قَم،واستدل لع دم الووب بأنه لو لَجموِص يلو جت قسمة ب

تركته بني ورثته باإلجاعم،فلو كانت الوصية و ُأل؛ةاجب خرج من ماله سهم 
ينوب عن الوةصي . 

ا  أم،وبجى القول بالولَ ال تشجع عجالنِبي  عن در صيغة ما وإنَّ: وأقول
  .اريثومة بآيات الْوخنساء فهي مسة النور ِفي سالَِّتياآلية 

اثاني :الوصيسم إلَى قسمنينقَة ت:  
وةٌاجب:وهي الو ة بالْصيعليهالَِّتيوق قُح .  
ومستةحب:وهي الو ة ِبصيمكُا يعد موتهون منه ثواب له ب. 
 ج اهللا ولَس رتعِم سذُن مةٌلَي لَيلَ عترا مم$: �ر مابن عذ من قول ؤخي: اثالثً

امر اهللا ة إلَى أوعارسمة ِفي الْابحة الصزلَنا مذَذ من هؤخ ي.#يِتيِصي وِدنِع والَِّإ
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  .انما الزذَا يفعل أهل هم كَ، ِفي ذلكؤاطُبم التد وع،جورسوله 
راابع :مح بالليلتني والثالث من أجل أنَّسر فيهماعذَ اإلنسان قد ي،أم ا ا م

عواهللا أعلم،ا ذلك فتسقط األعذار فيهد .  
خاامس :ينبغي أن تجدد الوةصي،وباألخ انَ إذا كَصفيها د وقَ،وني ى ض

بعضوبقي بعض،اه ،واست جدوذَ،يٌء ش هبوِف،يٌء ش الْذه ي هة البد من الَحجديدالت، 
 .  وباهللا التوفيق،سلمنيم ويغفر لنا ولسائر الْ،ا عنوعفُ أن يمريفنسأل اهللا الكَ
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]٢٨٩[ع نس ِدعِب أَِن بالَ قَ� اٍصقَّي و :$ِناَءجي رج اهللا ولُسي عي ِنود
عِحام ِةجالو ِماِعد نو ٍعجاش تلْقُ فَ،ي ِبدت:ي ا رقَ، اهللاولَس دي ِم ِبغَلَ بالْن وِعج 
ما تىر،أَ وا ذُناٍلو م،الَ والَّي ِإِنثُِر ياب أَفَ أَ،ةٌنتصدثَلُثُ ِبقلْ قُ.الَ :الَ قَ؟ياِلي مت: 
 نْ أَكن ِإ؛ريِث كَثُلُالثُّ و،ثُلُالثُّ :الَ قَ؟ثُلُالثُّ فَ:تلْ قُ.الَ :الَ قَ؟ اهللاولَسا ر يرطْالشفَ
ذَترو ثَرتِنغْ أَكاَءيخ يِمر نْ أَنذَ ترهمةًالَ عي ونَفُفَّكَتالن اس،ِإ ونلَك نت ِفنقةًقَفَ نت بي ِبِغتا ه
وجِج أُالَّ اهللا ِإهرعليها تح تى ما تجل ِفي ِفعيام ِتأَرلْ قُ:الَ قَ.كت:ي ا راهللاولَس ، 
 تدد ازالَّ اهللا ِإهج وِهي ِبِغتب تالًم علَمعت فَفلَّخ تن لَكنِإ :الَ قَ؟ياِبحص أَدع بفلَّخأُ
 ِضمأَ مه اللَّ،ونَر آخك ِبرضي و،اموقْ أَك ِبعِفتنى يت حفلَّخ تنْ أَكلَّعلَ و،ةًعفِْر وةًجر دِهِب
 هي لَِثر ي.ةَلََو خن بدع سساِئب الِْنِك لَ،مِهاِبقَعى أَلَ عمهدر تالَ و،مهترجي ِهاِبحصَأل
رنْ أَج اهللا ولُسم ِبات ةَكَّم# . 

<|†�Ö] 

J م وع الْ  وضديث ح : الو؟ة بكم تكون  صي وم  ا هالْو طلو مب ِفي حق الو؟ثةر 
J ْالمفراتد: 
يالْ: يودِنعمقصود ها العيادة من الْنموهي زيارة الْ،ضر ريضم.  
عام حجة الواعد :ذَها هالْو مورشه،وقد و ردام الفتح أنه ِفي ع.  

من والْ: عجمراد بالوالْ:عج مضر. 
ي ِباشتد :من الشةفَِّخالْة وهي ضد د. 

 . ابنة واحدة:أي: #ةٌن ابالَّي ِإِنثُِر يالَو$: هولُقَ
  . ال: وكانت اإلجابة،استفهام: ياِلق بثلثي مدصأتفَأَ
  . ال:الَ قَ، النصف:أي: طر فالش:تلْقُ
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وصى مالْثرة  ك: أي،ود بالكثرةقصمالْ: #ريِث كَثُلُالثُّ و،ثُلُ الثُّ:الَ قَ؟ثُلُالثُّ فَ:تلْقُ$
 . وأنه أفضل،  من الثلثض وفيه إشارة إلَى الغ،به

 ،ةتعريفيال الفتح  ِفي ح"أنْ " ى عن  وم،اسرهة وكَمز ه بفتح الْ درو: رذَ تنْ أَ كنِإ
ومإنْ"ى عن"بالكسر ش ةرطي.  

ى اس أولَالنف فُّكَ تنغنيهم ع يى تتركهم وعندهم غن:أي: #اءيِنغْأَ$: هولُقَ
من أن تحوجهملَ عففكَى الت.  

عريف  التىعن ا م أم. فهو خري:ى رأي مالك بتقدير   لَرط ع الشابوهو ج: خري
مري للمبتدأ الْفهو ضنسبك من الْمتركك ورثتك أغنياء: أي،صدرم .  
خيِمر نْ أَنذَ ترهتتركهم: م. 
قَفُ: ةالَعاءر.  
يونَفُفَّكَتاس الن :يطلبونم بأكفهمه. 
  . اهللاهجا وه تريد ِب:أي: # اهللاهجا وهي ِبِغتب تةًقَفَ نقِفن تن لَكنِإو$: هولُقَ
  .ا أجره ِبك لَبِت كُ:أي: اهيلَ عترِج أُالَِّإ

ىحت :للغأي،ة ِفي القلةاي :حت جعله ِفي ى الذي ترأتك من الطَّ امِفيامع.  
ن لوا عحم إذا ارتنه أتأخر ع:أي :ياِبحص أَدع بفلَّخأُ ، اهللاولَسا ر ي:تلْقُ

ِذ هي بلدي الَّالَِّتية كَّمي هاجرمنهت .  
  .جه اهللا تريد به و:أي:  اهللاهج وِهي ِبِغتب تالًم علَمعت فَفلَّخ تن لَكن ِإ:الَقَ
 .ابو الثَّة بكثرة  نجات ِفي الْ   جرفع الد  ود به ر  قصم الْ:  ةً عفْ ِر و ةًج ر د ِه بِ تدد  از الَِّإ
لَولَّعنْ أَكت لَّخلعل": ف:للت ريج،و الضمري اسماه.  
حتى ينِفتِبع قْ أَكوامو يضِبر كآخ والْ: ونَرماد به انتفاع الْرؤمنني بسعد م

وما وهبهلَ اهللا عى يديه من الفتوح والغائمن.  
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و يضِبر كآخ  الْ:ونَ ر مقص ود به ما يى الْلَ حصل عشركني من القتل موالس ي ب
  .ائمزهوالْ

اء من عد: #مِهاِبقَعى أَلَ عمهدر تالَ و،مهترجي ِهاِبحص َألِضمأَ مهاللَّ$ :هولُقَ
  . ألصحابهجالنِبي 

 ويه البأس وهلَالبائس هو الذي وقع ع: #ةَلَو خن بدع سساِئب الِْنِكلَ$: هولُقَ
  .ةكَّم ِبات أن مجول اهللا س يرثي له ر،ةنسكَمة والْاجحالفقر والْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
زِبي  ارجالنس عي  بن أِبدقَّواص ِفي مرض أصابوهو ِبه قَ فَ،ةكَّمامس عد 
يسأله عن الوألنه لَ؛ةصي مكُ يني إالَِّح له ِفي ذلك الْنابنة و فَ،ةاحد أرأن اد 

يفَ،الهوصي بثلثي م نهِبي  اهجالن، ثُمأر ادفَ،وصي بالشطر أن ي نجاه ه، ثُم 
  .#ريِث كَثُلُالثُّ و،ثُلُالثُّ$: ج الَقَ فَ؛استأذنه ِفي الثلث

 فيكون ِفي ،خلف بعد أصحابه أن يافاجرين خهمولكون سعد من الْ
ر ِكار الذي ذُوِح الْجم ريالكَالنِبي  بينه وبني ارد فَ،ذلك انتقاص من أجر هجرته

ا الْذَِفي هديثح . 
J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هديث عحدة مائلس:  

ة ادية الِعوعيشرذ منه مؤخ ي.#يِنودع يج اهللا ولُسي رِناَءج$: قوله: أوالً
ريضللم،ذه الْ وهسألة تذكر ِفي كتاب الْمجي كُ وِف،ائزنب األدبت. 

قوله: اثاني :$اِمِفي عح الِْةج واِعد#.ذَ ها هالْو مكَ،ورشه الَا قَمن الصي اِنع
  ".ةدالع" ِفي - اهللارِحمه-

افظ  حالْ الَ قَ:الَ قَ  فَ"فتح الباري  " من ذَ أخ- اهللا رِحمه-ي  انِ نع الص ويظهر أنَّ
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 .#ةَكَّما ِبنأَي وِنودعي$ :اياصى قوله ِفي كتاب الولَ ع)٣٦٣ ص/٥ج(ِفي الفتح 
 :ةجرِه وله ِفي الْ.#ي ِبدت اشٍعج ون ِماِعدو الِْةجِفي ح$ :زاد الزهري ِفي روايته

  .#ِتومى الْلَ عهن ِمتيفَشأ ٍعج ونِم$
فَواتقأصح ابانَ ذلك كَى أنَّلَ الزهري عِفي ح جة الواع إالَّديينة ابن ع ، 

ى أنه لَاظ عفَّح الْقفَ وات، أخرجه الترمذي وغريه من طريقه.#ةَكَّ مِحتِفي فَ$: الَقَفَ
ِهوفيهم .  

 يذكر م ولَ.#ةَكَّمِب$: الَقَ فَ، من طريقه"ائضرالفَ"وقد أخرجه البخاري ِفي 
 ،أحمد وذلك فيما أخرجه ،ندا فيهست البن عيينة مدتج وقد و:الَ قَ"الفتح"

 والطَّ ، ار والبز قاريال وابن سعد من حديث عمرو بن           ، والبخاري ِفي التأريخ         ،ي رانِ  ب  :
 مِدا قَملَ فَ،ٍنينلَى ح ِإجر خثُيضا حيِردا مع سفلَّخ فَ،مِد قَج اهللا ولَس رنَّأَ$
 ،االًي م ِلنَّ ِإ، اهللاولَسا ر ي:الَقَ فَ،وبلُغ موه وِهيلَ علَخ د؛راِمتع مِةعرانِج الْنِم
ِإوي أُنأَفَ أَ؛ةلَالَ كَثُوري ِبِصوالْ#...ي اِلم ديثح.  

 #...را اِجها مهن ِمتجر خالَِّتي اِرالدا ِبن أَتيم أَ، اهللاولَسا ر ي:تلْقُ$ :وفيه
  .ديثحالْ

ام ة عر م:تنير له معقَ ولك ذَونَكُايتني بأن يومع بني الرجمكن الْ وي:الَقَ
 ،ه وارث من األوالد أصالًن لَكُ يمى لَ ففي األولَ،اعدالوة جام حة عر وم،الفتح
 . انت له ابنة فقطي الثانية كَوِف

ع جوز ذكر اشتداد الوج أنه ي.#ي ِبدت اشٍعج ونِم$: ذ من قولهؤخي: اثالثً
ة أو إرشاد إلَى عوول دص منه حصد القَانَ بل كَ،ىكون من باب الشكُ يمإن لَ

  .عالج أو ما أشبه ذلك
ارابع :يذ من قولهؤخ :$أَوا ذُناٍلو م،الَ والَّي ِإِنثُِر ياب أنَّ.#ةٌن الو ينظر ةَصي 
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 أمكن ا؛ارث واحدال كثريا والوم الْانَإن كَ فَ،ى بعدهبقَ ينوصي إلَى ممفيها الْ
وصي بشيء من الْأن يمال صة هللا قَدT.  

خاامس :يأَفَأَ$: ذ من قولهؤختصثَلْثُق ِبدالَ :الَ قَ؟ياِلي م#.ي ؤخذ منه تم حري
التصِبي  لقول ؛ ومثل ذلك الشطر،ق بالثلثنيدالَ$:  فيهماجالن#. 

ساادس :يثُلُالثُّ :الَ قَ؟ثُلُالثُّفَ$: ذ من قولهؤخ،ِث كَثُلُالثُّ وير#.ي ذ منه ؤخ
جواز الوبالثلثةصي .  

سيؤخذ من قوله: اابع :$ِث كَثُلُالثُّوير#.إرشاد إلَى الو ة ِبصيما هأقل من و 
  .الثلث

اثامن :ه-الك قد استطرد مِحمِفي قوله- اهللار  :$ِث كَثُلُالثُّوير#.ِفي م ائل س
فَ:ةعد ثالًمعنده م جزئ منه الثلثسح الرأس ي،س عند التحلل أ وعنده تقصري الر

وهكذا،جزئ منه الثلثمن اإلحرام ي .  
اتاسع :وردِفي الر كثري"اية و"،و وركثري أو كبري" ِفي بعضها شك د"، 
ق بالثلث هو دص الت وأنَّ،يه أجر كثري أو كبريلَتب عرتود منه أنه يقصموهل الْ
  . كثري غري قليلادرم الْ أو أنَّ، كثري أجره:ادرم الْ وأنَّ،األكمل
ورجحالش افعيا األخريذَ ه،ينبغي الغض ه أنب منه ابن عباس ذَ وأخ 

بعمن الثلث إلَى الر.  
اعاشر :يِإ$: ذ من قولهؤخننْأَ كذَ ترو ثَرتِنغْ أَكاَءي#.و رِر: فيه روايتاند وة اي
ا هى أنلَ ع"إن"ة من مزهة بكسر الْايو وِر،ى التقليللَ ع"أن"ة من مزهبفتح الْ

شةرطي،وأنكر ب عضم رواية الكسر وهي ثابتةه.  
  ؟رطابا للشوهل يكون ج "خري"واختلف ِفي  ●
  . فهو خري:ى تقديرلَ مالك ذلك عحج ور،اباوصلح جم أنه يهعض بمعزفَ
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 مهرذَ تنْ أَن ِمري خاَءيِنغْ أَكتثَر ورذَ تنْأَ كنِإ$: ذ من قولهؤخي: رشادي عحالْ
ةًالَعي ونَفُفَّكَتالن طَ أنَّ.#اس الِغلب نى للوا؛ ثة ررعش حبستِبمذلك نَّإيث ح 
يعزهم ويغنيهم عن سوأنَّ،ال الناسؤ ذلك خري من الت صقد.  

 ذ من ذلك أنَّؤخ ي.#ةًالَ عمهرذَ تنْ أَن ِمريخ$: من قولهذ ؤخي: رشي عالثاِن
ترك الورالَثة عة يونَفُفَّكَتحذُ الناس أمر مور ومومذم.  

الثالث عرش :يذ من قولهؤخ :$ِإونلَك نت ِفنقةًقَفَ نت بي ِبِغتها وجالَّ  اهللا ِإه 
 فقَّوت األجر ية أنَّملَجذه الْذ من هؤخ ي.#كِتأَر امي ِفي ِفلُعج تاى مت ح،اه ِبترِجأُ
لَعولَ،ةى الني كُيس ل إنفاق يؤجر صا لَاحبه ممكُ ينم بتا به وغيار جه اهللا والد

  .اآلخرة
الرابع عرش :هل يكتفى بنية وةاحد،أم البد من الت جِب؛دد إيث حون ِفي كُنه ي

  ؟ا وجه اهللاهغيا ِببتة مقَفَ نلِّكُ
 يعدل مل إن لَقبستما ِفي الْهى ِبفَتكْة الواحدة ي الني أنَّ:-ِفي نظري-األظهر 

  .عنها
ات اعؤمن طَل للموحتات تاحبم الْا أيضا أنَّذَذ من هؤخي: رشامس عخالْ

فَ،ةبإخالص الني هذا اكتسب الْ إوال ِلمِعيفوي عفمن ت الْانَ كَ؛دهحت ي باح م
ِفي ذلك صة وقُقَدرلَإن أكَ فَ،ةبقَ للتوى الطَّلَي عأكله قُانَ كَ؛ةاع رةب،وإن ج امع 

  .وهكذا.. ة بر ذلك قُانَ كَ؛ا ويعفهاهامرأته ليستعف ِب
السادس عرش :يالَِّإ$: ذ من قولهؤخاز ددِبت ها درةًجفِْر والطَّ أنَّ.#ةًع ات اع
 دجس يٍدب عنا ِمم$ : ومثل ذلك قوله، ال يشعروات وهجر ِفي الدبدا العهيرتفع ِب
هللا سجالَّ ِإةًدفَ رعِبه ها در١(#ةًج( .ا ِفي اإلنفاقذَوه،ذَكَ وهميع الطَّا ِفي جاتاع.  

                                                           

)١ (فَ: باب،الةمسلم ِفي كتاب الص ضل السود والْجحرقم ،يهلَث ع )والترمذي ِفي ،)٤٨٨ 
= 
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السابع عِفي قوله: رش :$لَولَّعنْ أَكت لَّخفح تى ينِفتِبع قْ أَكوام،و يضِبر  ك 
آخونَر#.أُ$:  سعدولَ قَ ألنَّ؛ا تعريضذَ ِفي هلَّخفب عأَد صياِبح#.ي د التأخر قص

 ، Tاهللا ة دين صرابقهم ِفي نس وت،تهم باألكتاف واألقدامماحز وعن م،عنهم
 لَص وكذلك ح،مر به طول العدصقَ. #فلَّخ تنْ أَكلَّعلَو$ :ج النِبيلكن قول 
  .ة موتاجنرين بالْشبمة الْرش آخر العانَحيث كَ

الثامن عرش :يؤخذَذ من ها معجزد فَقَ فَ،ج يِبة للنتحلَ اهللا عد سعد ى ي
 ، إيوان كسرىلَخ ود،ائندم الذي افتتح الْو وه،اقبلدانا كثرية من جهة العر

  .�اب طَّخ بن الْرم إلَى عهوزنوأرسل كُ
التاسع عقوله: رش :$حتى ينِفتقْأَِبك  عوالْ.#ام مرا أجرى اهللا اد باالنتفاع م

لَعى ييه من الفتوح واالنتصاراتد،وم ا حازوه من الغنلَائم عى ييه وبقيادتهد ، 
 ،انهمة إيو لقُ�اص قَّي وي سعد بن أِبدى يلَ عهلَعا فضل من اهللا جذَل هوكُ
  .ة شكيمتهووقُ

ار فَّالكُى لَ من اإلضرار علَصا حريد به م ي.#ونَر آخك ِبرضيو$: قوله: العشرون
كَمن النواالنتصارات الْ،اتس متوطرد أصحاب ،أخذ بالدهم و،الية عليهمو 

 ِفي سنة د كسرى يزدجرجرى خحويلها غنيمة للمسلمني حت وت، منهاسلطَانال
 . تلملكته وقُمن م) ٣٠(ثالثني 

                                                           

= 
باب،الةكتاب الص :م اَءا جكُ ِفي كثرة الروع والسوالنسائي ِفي ، )٣٨٨( رقم ،ود وفضلهج

 ِفي كتاب هاجوابن م، )١١٣٩( رقم ،ةدج سT هللا دج سن مابو ثَ: باب،كتاب التطبيق
إقامة الصباب،ة فيهاالة والسن :م اَءا جِفي كثرة الس ١٤٢٤، ١٤٢٣، ١٤٢٢( رقم ،ودج(، 

والدباب،الةارمي ِفي كتاب الص :فضل م نس جدهللا س ج١٤٦١( رقم ،ةًد.( 
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 ،مهمضي اهللا لَهم هجرت ألصحابه بأن يجالنِبي اء عد: ادي والعشرونحالْ
وال يردهمِهاِبى أعقَلَم ع.  

 ِنِكلَ$: الَة حني قَكَّموته ِبم ِلةَولَى سعد بن خلَ عهعجو ت:ي والعشرونالثاِن
اِئالبسس عدب نخ ةَلَو، يي لَِثرهر نْأَ ج  اهللاولُسم ِبات ةَكَّم#.وح الْرم ري الكثري خ

جعله اهللا الذي يTللم هاجر بأن يجلَعله من بلده إلَى م اجره ِفي الْهجةن.  
الذي  -ة ولَ  لسعد بن خT  نرجو من اهللا   :-ة م اتِ خ وهي الْ  -  الثالث والعشرون      

 قد يكون أنه يصري انَ وإن كَ،ري من اهللاخ نرجو له الْ-ةكَّم ِبوتم اهللا له أن يردقَ
أقل درواهللا ،ة من غريهج �قد و عدأنه ال ي ضيع علَمامل ع.  

وما توجعر ج  اهللاولُسلَ عولكن ،وفًا عليه من النارى سعد بن خولة خ 
 ا كله من علم الغيب الذي ال يعلمه إالَّذَ وه،ةجروط الدب ه-واهللا أعلم-يرثي له 

  . أعلم� واهللا ،Tاهللا 
فنسأل اهللا أن يغفر لنا إن كنا قد حلَصلنا س أ فيما نقولطَوء فهم أو خ، 

 .  وباهللا التوفيق،-إن شاء اهللا-ري خ الْء ذلك إالَّار نقصد من وما لَإنفَ
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]٢٩٠[ع نع ِدب ِناهللا بع لَ$ :الَ قَب اٍسبنَّ أَوالن غَاس وا ِمضِثلُ الثُّن 
 . #ريِث كَثُلُالثُّ و،ثُلُالثُّ :الَ اهللا قَولَس رنَِّإ فَ؛ِعبلَى الرِإ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :استحباب الغوهو رأي ابن ، أو النقص من الثلثض 
باس عب. 

J ْالمفراتد: 
 .ابقديث السحت ِفي الْضد مقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ة ينبغي أن صي الو أنَّ"كثري" من لفظ باس اهللا بن عب بدبط عناست

تكون أقل من الثلث حتى نخرجع ِبي الا استكثره مجن.  
J ْفقه الديثح: 
بع أو ة أن تكون بالرصي األفضل ِفي الوديث أنَّحا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً

  . استكثر الثلثجالنِبي   ألنَّ؛أقل
أنَّ: اثانيذَ ِفي هليالًا د األولَى أنَّلَع ى مراعصلَاة محة الوة أكثر من ثَر

مراعصلَاة مة الْحلهوصىم .  
  ،ردى القَلَن فيه استدراك عكُ يم فيما لَ"لو"ذ منه أيضا استخدام ؤخي: اثالثً

 .وباهللا التوفيق
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  .ةريض فَمع ج:ائضرالفَ
  .القطع:  لغةرضوالفَ
وشارع :قَنصيب مدر لواصارث خ. 
  . وسدس، وثلثان، وثلث،من وثُ، وربع، وهي نصف:وض ستةروالفُ
بعفالر:للز وجات أو الزوجة من زإن لَوجهن مأو ولد ولد ،ن له ولدكُ ي 

سا أو إناثًاكُاء كانوا ذُوور،لَانَوج من زوجته إن كَ وللز هدلَا و . 
 له بنني أو أبناء انَا إن كَوجهة من زوجات أو الزوج فرض الز:نموالثُّ

  .نات أو بنات ابن وإن نزلن أو ب،بنني
فَ:صفوالن رضخ وبنت االبن، البنت:ةمس ،واألخت ،ةقيقَ واألخت الش 

  .ا أوالد منه أو من غريهه لَنكُ يموجته النصف إن لَ من زرثُ يوج والز،ألب
   . واألخوات ألب  ،ائق  قَ  واألخوات الش   ، وبنات االبن     ، فرض البنات   : والثلثان   
 ،  أو ولد ولد، للميت ولدنكُ يما أو بنتها إن لَدهلَفرض األم من و :والثلث

  .مع إخوة معه جنكُ يم ولَ،ال ذكرا وال أنثى
 ال ذكورا ، وال أوالد أوالد،ت أوالدن للميكُ يمخوة ألم إن لَإلوفرض ا

  . بشرط أن يكونوا اثنني فأكثر، له أب وال جدنكُ يم ولَ،وال إناثًا
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والسوالْ، األب: فرض سبعة وهم:سد ِواألم ،د مع الذكور وأوالدهمج 
 وبنت ، واألخ ألم،طلقًاة مدج والْ، أوالد أو أوالد أوالداكن هانَكذلك إن كَ
  .ةقيقَ واألخت ألب مع األخت الش،االبن مع البنت

ذه هي الفُهوضر،وه ؤالء همأصح اباه،ا"ؤلف  وقد أورد ملعمةد" 
ا وهوباس حديث ابن عبمرفوع . 
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]٢٩١[ع نع ِدب ِناهللا بع ب اٍسب،ِبي  ِن عفَوا الْقُِحلْأَ$ :الَ قَجالناِئر ض 
  .#ٍركَ ذٍَلجى رلَو َألوه فَيِقا بم فَ،اهِلهأَِب

ي ِرِفوو سِ قْا$  :ٍةايوا الْ  م الَم ب  يأَن  فَ لْ ا ِلهِضائِ ر ى كِ لَ عفَ، اهللا  ابِ ت  م ا تفَ الِْتكَ راِئر ض  
 .#ٍركَ ذٍَلجى رلَوَألفَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ: ديثحالب اَءدبالفَونُكُة ِفي التقسيم ت وأنَّ،ائضر اِص العب 
 . ما بقي بعدهاال يأخذ إالَّ
J ْالمفراتد: 
  .ااه أعطوهم إي:أي: #اهِلهأَ ِبضاِئرفَوا الْقُِحلْأَ$: هولُقَ
  .وضر بعد أهل الفُادا ز م:أي: #يِقا بمفَ$: هولُقَ
 ،بست ِفي النيمبطني بالْرتمال الْج الرق ألح:أي: ركَل ذَجى ر ألولَوهفَ

  .وهو األقرب إليه
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمرالش ج ارعلْ بأن تحالفَ قلٌّائض بأهلها كُري أعطاه الَِّتيريضته ى فَطَع 
اهللا إيفَ،ا بشرطهااه والْ،ا بقي فهو للمعصبم مكور الْم الذُّعصبون همونَبطُرت 
ى لَنعم عموىل الذي يعصب هو الْم والْ، وبعدهم أهل الوالء،بست ِفي النيمبالْ

 و وه، ورثه مواله؛بسة من النثَر له ونكُ يم ولَ، العتيقات فإذا م،عتيقه بالعتق
 . نعم عليه بالعتقمالْ
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J ْفقه الديثح: 
● يفَستادا الْذَ من هديثح:  
  .جة رسول اهللا نا ِفي كتاب اهللا وسى ملَائض بأهلها عراق الفَح إلْوبجو: أوالً
والعصبة  ،ون بأنفسهم    عصبت ملْائض أخذه العصبة ا رإذا بقي شيء بعد الفَ      :ثانيا 

ال تعصب منهن اء فَسا الن أم، من الذكورونون إالَّكُون بأنفسهم ال يعصبتمالْ
  .ةعتقَم الْبنفسها إالَّ
ديث يقتضي اشتراط ح والْ:- اهللارِحمه- ابن دقيق العيد ارح الشالَا قَذَهوِل

  .قيق للباحستمة ِفي العصبة الْوركُالذُّ
ى لَا تعصب بنفسها عهإن فَ،عتقةم الْخرج عن ذلك الوصف إالَّال ي: قلت

مأعتقته إذا لَن مكُ ينله وارث من الن وباهللا التوفيق،بس  . 
، واألب،  وأوالد االبن ،  األوالد الذكور : العصبة الْمتعصبونَ بأنفسهم هم        :  ثالثًا 
،  ألبوأبناء اإلخوة     ، وأبناء اإلخوة األشقاء       ،  ألبواإلخوة ،  واإلخوة األشقاء   ،  والْجد 

 . وبنو األعمام ألب، وبنو األعمام األشقاء، أو األعمام ألب، واألعمام األشقاء
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]٢٩٢[ع أُن سةَامِن بز لْقُ$: الَ قَب ٍديت:ي ا رأَ، اهللاولَس تا  غَلُِزند
اِرِفي دِبك الَ؟ قَةَكَّم: ولْهت رلَك نِميلٌِقا ع ِرن ؟اٍعب! الَ: الَ قَثُماِفكَ الْثُِر ير 

 . #راِفكَ الْمِلسم الْالَ و،مِلسمالْ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :عدمالت وافر والْث بني الكَارسلمم.  
J ْالمفراتد: 

  .ارمع ربع وهو الدج: من رباع
قالثُم :اِف الكَثُِر ال يالْر سِلمم،ال الْ ومِلسالكَم افر :الكافر هو منح يه لَكم ع

   بالكفر بسبب جح وتكذيب أو بسبب إنكار      ، ى ولو كان مع استيقان القلب      ود حت ، 
ق بذلك من لح وما ي،اه ِباَء جنما وتكذيبا ِلههم إنكارا لَوا رسالة رسوِلد رنمكَ

 . ]١٤:النمل[ ﴾     ﴿: ىالَ لقوله تع؛أنواع الكفر
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ألَسبيد  أسامة بن زر حينما كانوا قَج اهللا ولَس ةكَّادمني إلَى م ، 

 انَوكَ...  جالنِبي  الَقَ فَ؟ةَكَّم ِبكاِرددا ِب غَلُِزنتأَ: اليوم الذي قبل يوم فتح مكة
 دورهم لَّ كُاع قد بقيالً أن ع:ىعنم ِب،ى أسامةلَ إنكار عهذا االستفهام استفهام

  .ةكَّا ِفي موهفُلَّ خالَِّتي
J ْفقه الديثح: 
● يؤخذا الْذ من هديثح:  

قيل قد  عنكُ يم ولَ،قيل بيع عر أقَجالنِبي   ألنَّ؛ةكَّور م بيع دازوج: أوالً
باع مقَفَ ،ملك بالوراثة فقطا يد باعد ِبي  وروهو ال يرثهجالن ،وإن ا ورث م
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 ،  فيها خالف كثري-ةكَّ مسألة بيع دور م:أي-سألة م وهذه الْ،ي طالبدور أِب
وهي مة ِفي الْوطَبسطَمالتو . 

 ا ثاني  :   هل ترك بيع ع  لَقيل ع ى ح اله وع د   م اإلنكار له ي عِبي    من باب أنَّ دج   الن  
 لَ و أَنَِّإو$ :ا بقولهب أنه أبطل الر إالَّ،بطلها يمت ولَض قد مالَِّتية اهليجود الْقُ عرأقَ
 .)١(#ِبِلطَّمالْ ِدب عِن باِسبا العب ِرهعضبا أَِر

ة من فقَ للص إبطاالًنكُ يمبا لَ للرجالنِبي  عض ون ذلك أنَّويتولد ع: اثالثً
 . المى رأس الْلَ عادا زم ِل إبطاالًانَا كَمإن و،أصلها

رالَ$: قوله: اابعاِفكَ الْثُِر يالْر مِلسم،الْالَ و مِلساِفكَ الْمر#.ي لُّدلَ عى عوم م
ا الْذَهحلَديث عى أنه ال يارث ما وال كافر مسلمسلم كافر.  

  .ديثحم والْدياع ِفي القَما إجذَه فَ:سلممرث الْا كون الكافر ال يأمفَ
ا إرث الْوأمقَ فَ:سلم الكافرمدص ارل األمر فيه خالف ِفي أو، بعد ذلك ثُم 

حلَصاإلج ملَاع عى مِفي الْاَءا ج ديثح.  
اخامس :هل يتول الكُلَِمث أصحاب الْارة الْفريم؟ ة أم اللفَخت 
قَ فَ،خالف بني أهل العلمحل نظر وهذا ماَءد جعن :ديث ِفي ذلك ح 

#ال يتوارثُ أَهلُ ِملَّتيِن$:  قَالَج عِن النِبي ،جاِبٍر
)٢(.  

                                                           

)١ (اود ِفي كتاب الْأبو دمباب،اسكن :ِبي ة  صفة حجرقم ،جالن )١٩٠٥( ،وابن مِفي هاج 
 : باب،اسكنموالدارمي ِفي كتاب الْ، )٣٠٧٤( رقم ،جالنِبي ة  حج: باب،اسكنمكتاب الْ
 .والْحديث صححه األلباِني، )١٨٥٠( رقم ،جحِفي سنة الْ

 وأبو داود ِفي ،)٢١٠٨( رقم ،ث أهل ملتنياروت ال ي: باب،ائضرالترمذي ِفي كتاب الفَ) ٢(
 ،ائضرالفَ ِفي كتاب هاجوابن م ، )٢٩١١( رقم ،سلم الكافر  مرث الْ هل ي: باب،ائضركتاب الفَ

 ،)٦٨٤٤، ٦٦٦٤(د برقم موأح، )٢٧٣١( رقم ،رك مرياث أهل اإلسالم من أهل الش:باب
ارمي ِفي كتاب الفَوالدباب،ائضر :٢٩٩١( رقم ،رك وأهل اإلسالم ِفي مرياث أهل الش( ،

وقد صحالْح حي اِنديث األلب-ِحرِفي صحيح الترمذي-ه اهللام . 



  > ��������د��������א����م
١٦٥ 

  . ملة واحدةرفْ الكُنَّإ :وقد قيل
 وباهللا ،ح بالدليلجرت وترجيح ما ي،ة إلَى النظر ِفي األدلةاجحسألة ِبموالْ
 . التوفيق
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]٢٩٣[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب ر  ِبيجالنن هى عنب الِْعي ِءالَوِه وِهتِب#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: النعن بيع الوالء وهبتههي . 
J ْالفرداتم: 
 صلة بني الْ  : الءُ الوعِتق والْ  م ق قَمعت ِهت ِبام ام ،    فال تقبل االنتقال ع وصف ن م

 . اا كانوا يفعلونه أيضمهبة كَ وال ِب،ةاهليج يفعله أهل الْانَا كَم ال ببيع كَ،اهِب
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ا ملَ فَ، والءه لغريهبه أو ي،النالءه من فُل وجة يبيع الراهليج أهل الْانَكَ

اءَ ج   اإلسالم ن ِبي    ى  هنَّ وأخرب أ  ،  عن ذلك  ج الن هبة ا الوصف ال ينتقل ببيع وال         ذَ  ه  ،  
 .  بهامبل هو ثابت فيمن قَ

J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هديثح:  

 ،ى األعلىولَمعِتق هو الْمالْ فَ،عتقمعِتق والْم بالْام قَفص والَء الوأنَّ: أوالً
   .هبة ال ببيع وال    ، به   ام قَنم تقل ع  ا الوصف ال ين   ذَ  ه  وأنَّ ،ى األسفل   ولَمق هو الْ   عت موالْ

اثاني :يؤخا الْذَذ من هحديث أنه لو حلَصاطل بيع الوالء أو هبته فإنه ب ، 
ى الْى وإن تولَّوعقد مثل ذلك عقد ال يصح حتفإنه ،ى األسفل غري مواليهولَم 

مزجورمن الش ارع وممنه بفعله ذلكونٌلع ،ِفي الْاَء وقد ج ى $: ديثحعِن ادمو
 ال يقْبلُ ، فَعلَيِه لَعنةُ اهللا والْمالِئكَِة والناِس أَجمِعني؛ أَِو انتمى إلَى غَيِر مواِليِه،إلَى غَيِر أَِبيِه

#اللَّه ِمنه يوم الِْقيامِة صرفًا وال عدالً
)١( . 
                                                           

ة  ذم: باب،ةزيِجي كتاب الْ وِف،)١٨٧٠( رقم ،ةدينم حرم الْ: باب،جحاري ِفي كتاب الْالبخ) ١(
= 



  > ��������د��������א����م
١٦٧ 

]٢٩٤[ع ناِئ عالَ قَل ةَشكَ$: تانتِر ِفي بثُالَ ثَةَيرس ٍنن:خ يرت 
لَعى زِجوا ِحهينع قَتت،أُ وِدهلَي ا لَهحفَ،م دلَخلَ عير ج اهللا ولُسالْ وبرةُم 
لَعفَ،اِرى الن دطَا ِبعِتأُ فَ،اٍمعِبي خٍزبأُ وِمٍمد أُن الِْمد بلَأَ :الَقَ فَ،ِتيأَم الْ ربرةَمى لَ ع
ِفاِرالن ا لَيهحواالُ؟ قَم:لَ بى يا رِل ذَ، اهللاولَسلَك حمت صدِه ِبقلَ عِرى بِركَ فَ،ةَيرها ن
 :ايهِف جالنِبي  الَقَ و.ةٌيِدا هنا لَهن ِموه و،ةٌقَدا صهيلَ عوه :الَقَ فَ.هن ِمكمِعطْ ننْأَ
 . #قتع أَنم ِلُءالَوا الْمنِإ

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ: ديثحِلالَء الو مفع الثَّن أعتق بعد دنم. 
J ْالمفراتد: 
رع الذي  الش:ة وهينمع سنن جالس: #ٍنن سثُالَ  ثَةَيرِر ِفي بتانكَ$: اهولُقَ

  .ة تتبعنجعله س ويT،يشرعه اهللا 
                                                           

= 
ي لِّتوم حري  ت: باب ،مسلم ِفي كتاب العتق     و،  )٣١٧٢( رقم  ، وجوارهم واحدة       واحدة    سلمني   م الْ

العتيق غري م١٣٧٠( رقم ،اليهو(،ي كتاب الْ وِفحفضل الْ: باب،ج مرقم ،ةدين )١٣٧٠( ،
والترمذي ِفي كتاب الوصباب،ااي :م ي كتاب وِف، )٢١٢٠( رقم ، ال وصية لوارثاَءا ج

ِهالء والْ  الوباب، ةب  :م   اَءا ج   وأبو  ، )٢١٢٧( رقم  ،ى غري مواليه أو ادعى إلَى غري أبيه         لَّ فيمن تواود   د
 ِفي هاج وابن م،)٥١١٥( رقم ،ل ينتمي إلَى غري مواليهج ِفي الر: باب،ِفي كتاب األدب

ي كتاب  وِف،)٢٦٠٩( رقم ،ى غري مواليهلَّى إلَى غري أبيه أو توع من اد: باب،وددحكتاب الْ
الوص٢٧١٢( رقم ، ال وصية لوارث: باب،ااي(،ِفي الذي : باب،ارمي ِفي كتاب السري والد 

ينتمي إلَى غري مي كتاب الفَ وِف،)٢٥٢٩( رقم ،اليهوب با،ائضر:م ن ادى إلَى غري أبيهع، 
 .)٣٠٣٨، ٦١٥(د برقم م وأح،)٢٨٦٤(رقم 
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حته ا ِفي البقاء تهري خجالنِبي   أنَّ:يعِني: #اهِجوى زلَ عتريخ$: اهولُقَ
وعفَ،مهد اختارت عد؛حتهم البقاء تألنه ع بدوهي أصبحت ح ةر.  

  .اه لَل ةَائشا العتق بإعتاق عيهلَ ععقَ حني و:أي: #تقَت عنيِح$: اهولُقَ
البإناء من خ: ةرمطبخ فيه اللحمزف ي.  
  . اإلتيان بهبلَ طَ:أي: #اٍمعطَا ِبعدفَ$: اهولُقَ
  .امعى الطَّلَم به عدؤتي ما األدم هو: م البيتدم من أُدبز وأُخ ِبيأِتفَ
  .استفهام تقريري: #ةَمرب الْر أَملَأَ$: هولُقَ

  .احمبه لَلَى طَلَليل عا دذَ ه:حمفيها لَ
  ج النِبي    لعلمي أنَّ   : أي :   منه  ك عم طْا أن ن    رهن  كَ فَ ،ةَ رير ى ب  لَ به ع   قد صحم ت   لك لَ  ذَ

ال يأكل الصةقَد. 
هولَ عيها صةقَد،وه منها لَو نا هةدي :الصقَدة هو معطيه العبد لطلب الثَّا ياب و
اب من وا الثَّه ِباودقص أو م،ا التآلفه ِباودقصة فهي قد تكون مديها الْ أم،من اهللا
  .أةافَكَما الْه ِباودقص أو م،اهللا

عتقه إرثه منه إذا أ نى ملَعتق عمالْمن  الُءالو: # قتع أَنم ِلُءالَ وا الْمنِإ$: هولُقَ
  .يءا ال يفصله شرعي وارتباطه به ارتباطًا ش،بس له وارث من الننكُ يملَ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أخربت عأنَّ ل ةُائشِفي ب ةَريرنن ثالث س:  

كَ:ىة األولَالسن ونها خيرقَت ِفي الباء مع زأو الْ،اوجه خوج من عصمته  ر
  .ةرملوك وهي حمهو لكونه 

جهي ِفي قوله : ة الثانيةوالسن :$هولَ عيها صةٌقَدلَ وا ِمننهِدا هةٌي#.وه أنَّو ا   م
تصدقسكني فَِمى الْلَ به عأهد؛ إلَى صديقهاهِن جاز للغي أن يأكل من الصة قَد
  .اة من الفقريهدمالْ



  > ��������د��������א����م
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J ْفقه الديثح: 
 ثالثة أحكام :أي. #ٍنن سثُالَ ثَةَيرِر ِفي بتانكَ$: لة ائشول عقَ: أوالً

شةرعي،ذَ ها إجتبعته بالتفصيلأال م.  
اثاني :يوِلذ من قَؤخاه :$خيرتلَ عى زِجوأي.#اه :خ ي؛ت فيهربد  لكونه ع
وهي حةر.  
  أنَّو وه،ور من أهل العلممهجديث الْحا الْذَى هضقت إلَى مبهذَ: اثالثً

أ إذا ةَاألملَانَ كَ؛حت عبدعتقت وهي ت ِخا الْهار بيقَني الباء تحته وعمهد.   
ارابع :ا القَذَهى أنَّلَول بناًء عز وجب انَ كَةَريرا وهعبد واجح الر،اَء وقد ج 

 كَأَني أَنظُر ِإلَيِه ، مِغيثٌ:أَنَّ زوج بِريرةَ كَانَ عبدا يقَالُ لَه$: بعن ابِن عباٍس 
دِكي وبا يلْفَهخ طُوفِتِهييلَى ِلحِسيلُ عت هوعم، ِبياٍسج فَقَالَ النِلعب : اسبا عي، 

 .لَو راجعِتِه :ج فَقَالَ النِبي !؟ وِمن بغِض بِريرةَ مِغيثًا،أَال تعجب ِمن حب مِغيٍث بِريرةَ
ولَ اهللا:قَالَتسا رِني، يرأما أَ : قَالَ؟ تمِإنفَعا أَشن.ةَ ِلي ِفيِه: قَالَتاجال ح #

)١( . 
خذَ: اامسهبنيفَ أبو حة إلَى ووب التخيريج،س انَاء كَوالز الذي وج 
عتقت تحته حارا أو عبد،وِن التخيري بكَلَلَّ وعا لَهمكُ يلَن ا خيار حني النكاحه، 

فَ؛ت نفسهاكَلَوعندما عتقت م وجأن ب تخيفَ،ر جعلة التخيري كَلَع ونهت كَلَا م
  .نفسها

                                                           

 والترمذي ِفي ،)٥٢٨٣( رقم ،ةَريروج ب ِفي زالنِبية اعفَ ش: باب،البخاري ِفي كتاب الطالق) ١(
كتاب  والنسائي ِفي     ،)١١٥٦( رقم  ،وجا ز ه لَرأة تعتق و  م ِفي الْ  اَءا ج  م: باب ،كتاب الرضاع 

ِفي    وأبو داود  ،)٥٤١٧( رقم   ،كمحوم قبل فصل الْ صاكم للخ حة الْاع فَ ش: باب،اةضاب القُ آد
 هاج وابن م،)٢٢٣١( رقم ، أو عبدرحت حملوكة تعتق وهي تم ِفي الْ: باب،كتاب الطالق
رمي  اوالد ،)٢٥٤٢( د رقم   موأح  )  ٢٠٧٥( رقم   ، خيار األمة إذا عتقت      : باب ،القِفي كتاب الطَّ   

 .)٢٢٩٢( رقم ،حت العبد فتعتقة تكون تخيري األم ِفي ت: باب،ِفي كتاب الطالق
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ساادس :ذه الْوهأسملة من مالف بني الِْخائل الْسحنفية الثالثةة واألئم، 
 .ا نظائر كثريةهولَ

اسابع :أنه أهدي لَ:ة الثانيةالسن ا لَهحم من الصةقَد،جي ِب والنم حم عليه ر
أكل الصلَ فَ،ةقَدما دلَ وطَلَخالطَّب ِت أُ؛امعِبي بز وأُخم من أُدالَقَ فَ،م البيتد :

 الَقَ فَ.ةَيرِرى بلَ عِه ِبقدص تمح لَكِل ذَنِكلَ و،ىلَ ب:واالُ قَ؟اِرى النلَ عةَمرب الْر أَملَأَ$
 ِبيجالن: هولَ عيها صةٌقَد،لَ وا ِمننهِدا هةٌي#.فيؤخذ منه أنه إذا ت صدقى الفقريلَ ع، 

فأهدى من تلك الصقَداانَ كَ؛يِنة إلَى الغذلك جائز .  
اثامن :ِبي  أزواج ى أنَّلَأخذ منه عجالنليسوا من آله الذين ت يهم لَحرم ع

الصوهو أنَّ: وذلك باستنباط،ةقَد ب ريراَءة جت باللحم إلَى ع؛ل ةَائشألن أهل م ه
  .جالنِبي خالف ة ِبقَد أن تأكل من تلك الصةَائشوز لعجى أنه يلَ علَّد فَ،بيت

اتاسع :يؤخذ منه جواز تاول طَنعظنة رضاهديق ام الصبدون استئذان ِلم 
  .ن ذلكا عهسألَبل أن ي قَ.#ةٌيِدا ههنا ِمن لَوهو$:  لقوله؛وطيب نفسه
أنَّ: اعاشريَء الشا آخر بنية الْ قد يأخذ حكمِبي  انَ إذ كَ؛تأولمجالن 
اعتربه هفَ،ةدي صاركم الْ له حهوإن لَ،ةدي تتكلم بذلكم .  
 أنه يكره جونه عنه معلَا يم ِلجالنِبي  إلطعام مهاهيتر كَأنَّ: رشادي عحالْ
 .ع منهمن وي،ذلك

اك تسويغ  ن هانَسوغ إذا كَمكم الْح الْنيبم أن ياِلأنه ينبغي للع: رشي عثاِنال
بيح الْيموعمن،فإنه ي لَجب عاِلى العِهظْم أن يرهحت ى يتبيبذلك الْن كمح :$هو 
لَعيها صةٌقَد،و هلَو ا ِمننهِدا هةٌي#.  

الثالث عالْأنَّ: رش هدية جةٌائزوأهل بيتهجي ِب للن ،وم منوعلَ عيهم الصة قَد
 .ة خالفوعيطَة التقَدي الص وِف،ة باتفاقوضفرمالْ
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  الرابع ع رش :   لَإنكاره عن اشترط الوالء لنفسه مع اقتضاء الثَّ       ى مج  الَقَ فَ،ن م : 
$ِرقطَى الْوأَع نالَء ِلمفَِإنَّ الْو#

)١( . 
 همكْ حانَ ولذا كَ؛عتقمعِتق والْمالوالء ارتباط شرعي بني الْ: رشامس عخالْ
أنه ال ياعب،وال ي بوه،وال ي ل عن الْقَنتعِتق ِبمالح. 

السادس عرش :يذ من قولهؤخ :$ِإونا الْمِلُءالَو مأَن عتأنه ال يرث أحد .#ق 
صبون تعمالْ وهم العصبة  ،عِتق وورثته موذلك حصر ِفي الْ  ، بالوالء خارج النسب إالَّ 

  . وباهللا التوفيق،بأنفسهم
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ا    م:باب ،ائضر ي كتاب الفَوِف، )٢٥٣٦( رقم ،تهبالء وِه بيع الو: باب،البخاري ِفي كتاب العتق) ١(
ي رث الن سائي ِفي      والن ،)٦٧٥٨(  إذا أسلم على يديه رقم        :ي باب  وفِ )٦٧٦٠( رقم   ،اء من الوالء  س

 البيع     : باب،ي كتاب البيوع  وفِ  ، )٣٤٤٩( رقم   ،ة تعتق وزوجها حر    خيار األم   : باب،كتاب الطالق 
 .)٢٥٢٢٩( د رقم  م وأح ، )٤٦٤٢(  رقم  ،يكون فيه الشرط  
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اح ِفي اللغةكَالن :م والتداخلهو الض.  
  :عنينيى ملَق عطلَرع يي الشوِف
 وتكون ،لجرأة بالرمقد الذي به ترتبط الْى العلَق عطلَأنه ي: ى األولعنمالْ

داخلة ِفي عصمته دوالًخم عنا كَويدخول الشيء ِفي الشيء دوالًخا حسي . 
ى لَرج ِفي الفرج عطء الذي هو إدخال الفَى الولَق عطلَأنه ي: يى الثاِنعنموالْ

ذ الْذُّلَجهة التموقَ،احب ضلَ وطَ،رطَاء الودلَب الو.  
 أو ، هل هو الوطء:قيقيحى الْعنمختلف ِفي الْ لكن م،انالزمتن ماعنيمالْفَ

  ؟العقد
ة ِفي قيقَ هو ح:طء وطريقًا إليه قال إلَى الوقد سبيالً العون إلَى كَرظَ ننمفَ

قدالع،وم نظَ نإلَى أنَّر هو غَطَء الو اية ما يقصاحكَد من الن،وكل م حصل ا ي
 ،ائلسا إلَى ذلك هي وهر وممة والعقد والْطبِخثرة فيه كالْؤممن األسباب الْ

هو الُْءطْوالو مه حقيقة ِفي الوطء إن:ود قالقص،وم جقداز ِفي الع.  
أمكْا حمفَ:ه هالْو مشرويزيد االستحباب إلَى أن يبلغ ،ة واالستحبابوعي 

ة الْالسنؤكَّمةد ،فَ،ى للجنسني عنهال غن الرل ال يتم حاله وال تطيب له الْجحاة ي
وج  بالزاة إالَّيحا الْهتطمئن وال تطيب لَرأة أيضا ال م والْ،ةحاِلة الصوج بالزإالَّ

حاِلالص . 
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 ور ال يكون إالَّمهجوب عند الْج ولكن الو،وبج إلَى الووم قَبهوقد ذَ
لَعى منخ افلَ عوذلك أنَّ،وع ِفي الزناقُى نفسه من الو كَ النأمر مطلوب اح 
  .مدقَا تمكَ
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]٢٩٥[ع نع ِدب ِناهللا بم سلَالَقَ: الَ قَوٍدع نا رج اهللا ولُس :$يا معشر 
الشاِبب،ِن ماس طَتِماع كُنالْم لْ فَةَاَءبيتزوِإ فَ؛جنغَ أَهلْ ِلضبِرص،أَ وحصفَلْ ِلنِجر،و ملَن م 
يسِطتفَع لَعِبِهي الصِإ فَ؛ِمونلَه ِوه اٌءج# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضالْ: ديثحثُّحلَ عاحكَى الن. 
J ْالمفراتد: 
مالْ: رعشعشر هم قَمجمعهم وصف واحدوم ي. 

بابوالش :هم الذين يجمعهم ها وصف واحدن،طلَ ويلَق عى منإلَى غَلَ ب 
صلَأن يثالث وثالثني إلَى : وقيل،ى القول األصحلَ إلَى األربعني ع،وهو م نتى ه
بابالش.  

الْ: ةاَءالبماد ِبرهأو استطاعته استطاعة ذَ ،اح أو تكاليفهكَا الن هاتي،وال ش ك 
ة اتية ذَدراج قُون الزؤى ملَادرين ع بالتزوج إذا كانوا قَباب الشر أمج ارع الشأنَّ
ومةالي . 

 بهد ذَقَا فَذَى هلَ وع،وبجضي الوقت واألمر ي،ا أمرذَه: #جوزتيلْفَ$: هولُقَ
 قة ِفي حلوا النكاح سنع وج،ابجا أمر إرشاد ال أمر إين األمر هور إلَى أنَّمهجالْ

الرجفَ،يهلَل القادر ع إن خشي بتركه الزنا فعله واجوب.  
 واالستطاعة ،اليةما االستطاعة الْن النفي همعي: #عِطتس يم لَنمو$: هولُقَ

  .ةاتيالذَّ
  . ليكثر منه:أي :#ِموالص ِبِهيلَعفَ$: هولُقَ
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ة حاِمجالْة  غب من وطئة الر   ففِّخ ود أنه ي  قصم والْ ، تعليلية   "الفاء  ":  اءٌ  ج وِ ه لَ ه إنفَ
  . اهللامروع فيما حقُوت بالعبد إلَى الا أدم ربالَِّتيفيه 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يِبي  ثُّحالذين عندهم القُجالن ة الذَّدرة والقُاتية الْدراليةم،ي ثُّحهى لَم ع
فعل الزاجو،وم لَن مي ؛طع ذلكستوليلزم االستعفاف،وم فليكثر من الص ، 

ه وليسأل ربTأن ي عصممن الوقوع ِفه ناي طائلة الز . 
J ْفقه الديثح: 
 ليكون  ؛يهلَة عدر قُه لَنماح ِلكَديث استحباب النحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ذلك عا له علَونى تجنناب الز،قُ والووع فيما حراهللا م T،س ذلك انَاء كَو 
أو ما أشبه ذلك،معبالنظر أو الس .  
اختلف أه: اثانيل العلم ِفي حهل هو واجب :احكَكم الن،أو سن ة مكَّؤ؟ةد  

 هو هلَّع اهللا لَمروع فيما حقُى نفسه الولَ عاف خنى ملَوب عج بالوولُوالقَ
  .األقرب

ة ة قوظن الذين هم م،باب الشرشعاب مطَِخا الْذَه ِبجالنِبي  صخ: ثالثًا
الشِتيالَّة هورب ما حلَمت الشاب أو الشابلَة عقُى الووع فيما حراهللا م � . 

اح اإلكثار من كَن النؤطع مست يم لَنمة ِلوبز عالج العجالنِبي  لَعج: رابعا
ومالص،ذَ وها العالج عالج نبنَّإ حيث ؛ عظيمويالص ومي فِّخف قوة الشةهو، 

ويى طَلَحمل العبد عة اهللا اع�،فيغرس فيه خليقة الت الَِّتيى قوي تلَّغِبب هى لَا ع
نزعات النفس ونغَزان لقلة الطَّيطَات الشعام والشويكثر للعبد الْ،ابر حسات ن

  .ا أحسنه من عالج وأحكمهم فَ،ا إلَى اهللاهب ِبرقَت يالَِّتي
اخِبي رشاد إ: امسجالنإلَى الز اج ِلوملَن يه استطاعة إرشاد إلَى أسباب لَه ع
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 ، عنده االستقرار النفسيلَص ح؛جوزل إذا تج الرإنَّ فَ،ري واستقرار النفسخالْ
وتمبينهما الت بني الزوجني:أي-اون ع -ى الْلَ التعاون عمالَِّتيح اِلصي ستِبونَعين ا ه
لَعى أداء الوفَ،اتاجب الرجونُكُل ياكف ميِفي بيته بالز الَِّتية وجا  تعمل له م

ة كفيرأة تكون مم والْ،افعنهيئته للم وت، وتنظيف للبيت،ابرام وشعيصلحه من طَ
ي ذلك من الْ وِف،حصيل الرزقبزوجها ِفي تري ما اهللا به عليمخ.  
وتِنفُوال يه الْذي ِفي همناسة أن ألفت النظر إلَى الْبمؤتر اإلجرامي الذي م

قَعداليهود والنصارىه ،ي ونَقصدبه م حاربة التزج الْومركِّب،وي شجونَعى لَ فيه ع
العزةوب،قَ ويرونَرى الْلَ فيه التشجيع عمارس الْدمودراسة التثقيف ،ةلطَخت 
ى شفَستم الْناو عتات بقيم رخيصة ي  ي شفَ ست وا فيه فتح مرر وقَ،هموِل قَنسي حسب ِجالْ

ورهم،  رشسلمني من م اهللا الْاذَ وأع، فحسبنا اهللا عليهم،جرمني على اإلجهاضممع الْ
إنهم دعاة إلَى الشر،ى انتشار الفَإلَ وفَ،احشو يهم لَلَعائن اهللاع.  

ى لَوا ععجشابل ذلك أن يقَسلمني ِفي ممى الْلَاجب ع الونَّإ فَ:ةملَجوبالْ
الزاج الْومكِّبر بتخفيف مؤنة الزكَ، ج  ألمر نبيهم امتثاالً؛اج وتيسري أسبابهوا م

 ؛ تزوجوا الْودود الْولُود $ : قَالَج اهللا ولَس رنَّ أَ:�ِفي حديث معِقِل بن يسار 
فَِإنِبكُم كَاِثري مماُألم #

  . وباهللا التوفيق.)١(
J@J@J@J@J 

                                                           

)١ (رواهأبو داود ِفي س باب،نه ِفي كتاب النكاحن :النهي عن تزويج م لَن رقم ، يلد من النساءم 
)٢٠٥٠( ، ور و اه  برقم  هحيحان ِفي ص    ابن حب )وأخرجه الْ   ،)٤٠٥٧،  ٤٠٥٦  اكم ِفي الْ   ح م ست ك   در
١٣٢٥٣( وسنن البيهقي رقم ،)٢٦٨٥(الصحيحني رقم ى لَع(،وأح مد بن حل برقم نب)١٢٦٤٠ ،

والْحديث ، )٣٢٢٧(قيم رقم   تزويج العةُاهير كَ: باب، والنسائي ِفي كتاب النكاح  ،)١٣٦٠٤
 .صححه األلباِني
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]٢٩٦[ع أَن ِسنِن بنَّأَ$: � ٍكاِل ما ِمفَ نرأَن صاِبح  ِبيجالنوا لُأَ س
 الَقَ و.اَءس النجوزت أَ الَ:مهضع بالَقَ؟ فَر ِفي السِهِلم عن عجالنِبي  اجوزأَ
بعضهاللَّلُ آكُ الَ:م حم.الَقَ وب عضهأَ الَ:م نامى ِفلَ عفَ.اٍشر ِل ذَغَلَبك  ِبيجالن، 
 ومصأَ و،امنأَي ولِّصي أُنِكلَو! ؟اذَوا كَالُ قَاٍموقْ أَالُا بم: الَقَ و،ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِمحفَ
ِطفْأُور،أَ وتزواج لنفَ،اَءس منِغ ربع نس لَي فَِتنيِمس ين# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :لَاإلنكار عى مندعوا إلَى الر هبة بنوع من التأويلن، 
 -اءفَج هي التوسط بني الترهنب والْالَِّتي-ته نن س عبِغ رن م أنَّجالنِبي وإخبار 

منر فإنه ؛ عنهاغب لَقد سطريقًا غري طريقهك ،ة غري سنته واتبع سن. 
J ْالمفراتد: 

  .اتهوج زنه: ج النِبيأزواج 
عن عمله ِفي السأي: ر:الع مل الذي يعمِفي بيتهله .  
  .ةوعشرمة الْذَّى اللَّلَ للعبادة عتفضيالً: اَءس النجو ال أتز:مهعض بالَقَ
  .اهاِتوهعض شنعا للنفس عن ب م:مح اللَّلُ آكُ الَ:مهعض بلَاوقَ
  .اهيةفَافيا عن الرجي تعِن ي:اٍشر ِفىلَ عامن أَ الَ:مهعض بالَوقَ
  . أخرب به:أي: جالنِبي غ ذلك لَبفَ
ا مى اهللا ِبلَثناء عمد اهللا والحأ ِبدب فَ،طيبا خام قَ:أي: ى عليه اهللا وأثنمدحفَ
  .يستحق
الَقَو:م الُا بام أقو :هالُقَذه عبارة تى من لَ ِفي إنكار ما قصد به الستر ع

  .عمله
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  .مدقَا ت م:يعِني: قالوا كذا
 ،ةاحا من الرهظَّ وأعطي نفسي ح،ي ربقح أقوم ِب:أي: ي وأناملِّي أصكنلَ

ومعذلك أص وأفطروم ،وأت زوجالن اَءس.  
بته  ح م:ة فيهغب والر، تركه:يءة عن الشغبالر: #يِتن سن عبِغ رنمفَ$: هولُقَ

  .د فيهاه وز،اهة ترك لَة عن السنغب والر،وفعله
ة ادالعبط ِفي سوي ِفي اتباع التِتريقَى طَلَ عيس لَ:يعِني: #ين ِمسيلَفَ$: هولُقَ

  .ولُاء والغفَجبني الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شةُريعاهللا و طٌسو والْلُ بني الغاءفَج،ِه واالنماك ِفي العبادة واللهوفلَة والغ، 

فهي تضعاألمور م وااضعه،ظُ عبادة هللا وطاعة له مع إعطاء النفس حا من وظه
ا   ماِلمع اَألنوا ِمفُلَاكْ$ :جالنِبي  الَ وقد قَ، استمرار العبادةىلَة ععينمات الْاحبمالْ
اهللا الَنَِّإ فَ؛ونَيقُِطت ي لُّمح تى ت١(#والُّم(.  

  .)٢(#ىقَبا أَره ظَالَ و،عطَا قَرفَ س الَتبنم الْنَِّإفَ$ :ديث اآلخرحي الْوِف
                                                           

)١ (روأاه بو دباب،الةاود ِفي كتاب الص :م ا يؤمبرقم ،الةر به من القصد ِفي الص )١٣٦٨(، 
 ه اجم وابن ،)٧٦٢( برقم ،ةتر بينه وبني اإلمام سونُكُلي يصم الْ: باب،والنسائي ِفي كتاب القبلة 

الْ: باب،هدبنحوه ِفي كتاب الز مداوملَة عى الع٢٦٠( بنحوه برقم  ومالك،)٤٢٤٠( رقم ،لم(، 
 .  والْحديث صححه األلباِني    .)٧٨٥(اه رقم   عنم ومسلم بِ  ، )١١٥١، ٤٣( وأصله ِفي البخاري برقم    

  ينا الدذَ هنَِّإ$ :الَ أنه قَجول اهللا س عن ر،قطعة من حديث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص) ٢(
ِتميأَ فَ،نقٍ فِْر ِبيِه ِفلْغِ ولَى تبغض إِ الَ وِسفْ نِعك  بةَادر بالْنَِّإ فَ ؛ك من بالَت فَ سطَا قَرع،ظَالَ و  ه ا   ر
 اهو ر.#اد غَوتم ينْى أَشخ ا يرذَ ح رذَاحا و،دب أَوتم ين لَ نْ  أَنظُ يٍئِرما لَم  علْماع فَ،ىقَبأَ

 من طريق    وورد   ).٢٤٨٠(سلة الضعيفة رقم     ، وِفي السل    )٤٥٢١(رقم  "  السنن الكربى   "البيهقي ِفي   
لأللباِني   " ضعيف الْجامع الصغري"وِفي  ،)٤٥٢٠( برقم  #أرضا$ :#سفرا $ بدل   مختصرا جابر أيضا 

 .من رواية جابر أيضا) ١١٤٧(الشهاب رقم د سن ِفي مدر وو، )٢٠٢٢( برقم -رِحمه اهللا -
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كُوبذلك يولَ، اهللاى عبادةون العبد قد أد مي وظَظُحرم نفسه حا من ه
الراحذ الْذُّلَة والتماحب.  

J ْفقه الديثح: 
 ﴿ : ى الَي ذلك قوله تع   وِف،اء  فَجو والْ لُ بني الغ طٌس  اهللا وةَريع  شأنَّ:  أوالً

  .]١٤٣:البقرة[ ﴾  
ل ِفي اهسا بني الت وم،ولُالغة ونهبائع اهللا ما بني الررة بينة ِفي شطيسالو: ثانيا

وق اهللا والْقُحفَجاء عانه، إنَّثُم م ذهبة والْ أهل السنجماعة وِفي باب طٌس 
األسمفَ اء والص  ي باب القَ  وِف،عطيل والتشبيه    ات بني التد ر وبالْ بني القائلني  طٌس رب  ج

  . شيءلِّ ِفي كُطٌس اهللا وةَريع ش التأمل أنَّن عنديبتا يذَكَ وه،ردوالنافني للقَ
ته أن  ألمجالنِبي ا هرروقَ، جه  لنبيTا اهللا هرر قَالَِّتية  السنأنَّ: ثالثًا

تؤدا ونفالًوق اهللا فَقُى حرض،وأن ي وظَظُعطي نفسه حهذ الْذُّلَا من التماح ِفي ب
ا من دون ه ربقح وأخذ النفس ِب،اكح والنوم واليقظةنموالْارب شمآكل والْمالْ

تشديد عليها وال تغليب لشواِتههى تلهو ِبا حتهوق اهللا قُا عن حT . 
ى  لَ تتطلبها النفس عالَِّتيات احبمذذ بالْلَديث تفضيل للتحا الْذَِفي ه: رابعا

ا ذَه وِل؛ي بالعبد إلَى االنقطاع والضعف ِفي األخريدؤا تم ربالَِّتينوافل العبادات 
ِفي الْاَءج لِّكُ ِلنَِّإفَ$ :ديثحِشٍداِب ع ةًر،ِشلِّكُِل و فٍَةر تِإ فَ،ةًرا ِإملَى سٍةن،ِإ ولَى ا ِإم
 دقَ فَكِل ذَِريلَى غَ ِإهترت فَتان كَنم و،ىدت اهِدقَ فٍَةنلَى س ِإهترت فَتان كَنم فَ،ٍةعدِب
لَه١(#ك(.  

 . )٢(#رِطفْأَ ومص و،من ومقُ$ :اهللا بن عمرو  لعبدج الَوقد قَ
                                                           

)١ (رود اإلمام اهمبرقم أح )٦٤٧٧ .( 

)٢ (رواهباب،حيحه ِفي كتاب األدب البخاري ِفي ص :ح رقم ، الضيفق )ومسلم ِفي ،)٦١٣٤ 
= 
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 نرباسا ِفي حياته خذهت وي، بهلَعمق الذي ينبغي للمسلم أن يحا هو الْذَهفَ
إذا وجدمن نفسه ض عفًا عن العمل شدا إليهه،ذَ وأخهوإذا ،ى تذل وتلنيا به حت 

وجدفليحد من غُ؛ إلَى كثرة العبادةيالً من نفسه م لواائه،وقد ت ماهللا بن  ى عبدن
 ِفي التخفيف عن نفسه من كثرة ج أطاع رسول اهللا انَ أن لو كَبعمرو 
  .العبادة
اخضلَ فَأنَّ: امسالسن ة أعلى وأفضل من نولو أن،افل العباداتو ئي أنَّه ر 

العفَ؛ فيها قليللَم متةُابعالسن ة خيلِّ من كُرع مل يخروباهللا التوفيق، عنهاج  . 
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باب،ومكتاب الص :النهي عن ص هر ِلوم الدمنت ضوأبو داود ِفي ،)١١٥٩( برقم ،ر بهر 
باب،ومكتاب الص :ِفي ص اوم الد٢٤٢٧( رقم ،هر تطوع(،باب،يام والنسائي ِفي الص : 

٢٤٠١، ٢٣٩١، ٢٣٩٠( رقم ،وم يوم وإفطار يومص(،وأح د برقم م)٦٧٦١، ٦٧٦٠(، 
 .)٢٧٠٠، ٢٦٩٨(والسنن الكربى للبيهقي رقم 
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]٢٩٧[ع ن س ِدع بِ  أَ ِن بالَ قَ� اصٍ قَّ ي و : $رد ر ج  اهللا  ولُسلَ  ع ثْى ع انَ منِ  ب 
ظْموٍنعالت بلَت،لَ ولَنَِذ أَو هالخ تصيان#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضكَ: ديثحر ةُ اه  كَ  ترك الن  اح ز        ا للرا فيه واتباعهد هبالَِّتي ة  ن كَ لَ سا   ه
 .  الكتاببعض أهل 
J ْالمفراتد: 
بتلالت :وقد ذَ،اح من أجل االنقطاع للعبادةكَهو ترك الن اهللا م T  أهل 

ى ذلكلَالكتاب ع . 
  .اج للعبادة   و  النقطاعها عن الز     ؛ البتول   :-الم عليها الس   -م  ري م لِ نه قيل  مِ  و:قوله  

 رعهم مثلُائزا ِفي ش جانَ وكَ،ا لذلكها أمهترذَانت ن كَمري م إنَّ:وأقول
اذَه،أم ا شد ة ريعمحلَ فَجمفيها ذلكيس .  

  .اج غري عليا النقطاعها عن األزو إم؛ البتول:ةاطم قيل لفَ:وقوله
ل جت برجوز تنل م بل كَ،اذَا امتياز ِفي هه لَيس ولَ،ا ال ينبغيذَ ه:وأقول

  .واحد وماتت عنده فهي كذلك
  .رفسن والشحا ِفي الْهِتاظريأو النقطاعها عن ن

 ولكن لشرفها ِفي نسبتها إلَى أبيها ،ةدحمببا للمسن ال يكون سح الْ:أقول
-لَصواتاهللا وس المعليه وعليهاه -.  

عون ِفي ظ بن مانَثم لعجالنِبي  لو أذن :أي: #انيصت الخه لَنَِذ أَولَو$: هولُقَ
  . ِفي االنقطاع للعبادةةًغب الختصينا ر؛ذلك
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
  ظنوا أنَّ، فيهاةغبم ِفي العبادة وره رجال لَهم نجالنِبي  من أصحاب انَكَ

التزوج مِجة عن العبادة والْلَشغاد ِفي سبيل اهللاه،ى ذلك رغبوا ِفي لَ وبناًء ع
  وأخربهم أنَّ،جالنِبي م هعنم فَ،اتاحبم وترك االشتغال بالْ،االنقطاع للعبادة

جنته اتباع سخري من الت بتل والرهبةن.  
J ْفقه الديثح: 
ى سبيل لَبتل ع اهللا التركَ وقد ذَ،بتلديث ذم التحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

     ﴿ :ج لنبيه الَ حيث قَ"زملمالْ" به ِفي سورة ردح وأممالْ
اك نل ههفَ .]٨-١:زملمالْ[ ﴾     ﴿:  إلَى أن قال﴾  
معارضة بني ما أمبه القرآن الكَر مري،وبني الت بتل الذي ن؟ةهي عنه ِفي السن  

 اهللا به هو االنقطاع ربتل الذي أم التنَّإ إذ ؛ةضارع ال م:وابجالْ: وأقول
إلَى اهللا بالقلب من الدا وعالئقها ِفي أوقات العبادة عند أداء الفَنيائض ِفي إقامة ر

الة الْالصمفروضا مة وقيام الليل انقطاعؤا حتى قتيعبادتهتم ،ورب نَّإ :ا قيلم 
بتل الْالتمراد ِفي اآلية هو االنقطاع عن الدنيا مع مبرِتاشفَ،اه كُيا نقَون بقلبه مطع

عنها غري مِباٍلب اه،بل ه وم ى اهللا لَقبل عTيستعملها فيما أم اهللار ،وي جتا  نبه
ويبتعد عنهدينت بنقص من اَءا إذا هي ج.  
ا التبتل الْأمفهو ترك التزوج واالنقطاع للعبادة كَ:نهي عنهم يفعله انَا كَم 

الرانهب،ا هو القول الْذَ هفَ،ق فيما أرىح شد  ةُريعمحجمت لتعطي النفس اَء ج
وظَظُحا باعتداله،حت ى ينَّإ إذ ؛ التوازن ِفي أعمال العبدتمالر هبانَ كَالَِّتية ن 
يلُفعها أهل الكتاب مذمألنَّ؛ةوم أص حابا تركوا الْهمباتاح،وش ددى لَوا ع

  . وباهللا التوفيق، يأمرهم اهللا بهمأنفسهم تشديدا لَ
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ي إلَى دؤ وكذلك أيضا ما ي،ازهوم جدم االختصاء وعحريذ منه تؤخي: ثانيا
نعه من ل ومجة الركَر تقطع حالَِّتي كاإلبر ،ةجلَاعمصي بالْختممثل حالة الْ

معاشرة الناءس.  
  .ى عنهه ونT اهللا همع الذي ذَطُّنبتل من الت التأنَّ: اثالثً
 ؛ول األوالد وتكثريهمصج وحوز بالتجالنِبي  رابل ذلك أمقَي موِف: رابعا

ليكثر مني عبوحده  اهللاد،د ة  وتكثر أممحج لقوله ؛جم :$تزووا الْجودود 
  .)١(#ِةاميِق الْمو ياَءيِبن اَألراِثكَي منِإ فَ؛ودلُوالْ

اخإنَّ: امساَء االختصخ رعن السنن الكَوج الَِّتية ونيأر ادا اهللا من عبادهه، 
وك ِللُوسمالك الْسمرفني الْنحمشدلَدين عى أنفسهم بغري حوباهللا التوفيق،ق . 

اسادس :ومن ذلك بعض ما يعمله بعض أصحاب التوف من ترك الطَّصام اللذيذع، 
أو ترك بعض الشهالَِّتيات وي اج إليها العبدحت،وي رى أنَّور الًجاس فرقد "ه م

 . الفالوذج:ال لهقَاما لذيذًا يع طَن البصري وهو يأكلسحى الْلَ علَخ د"السبخي
 ، لعاب النحل:نسح الْالَقَ فَ. يأكلهن وال أحب م، ال آكله:الَقَ فَ.ملُ ه: لهالَقَفَ

حب  يانَأنه كَ جالنِبي  عن اَء وقد ج،من البقر هل يعيبه مسلم مع س،بلباب الرب
 تلَِعج و،يبالطِّ واُءس الن:ماكُين دن ِميلَ ِإببا حمنِإ$ :ج الَ وقَ،لسى والعلوحالْ
  .)٢(#ِةالَي ِفي الصِني عةُرقُ

ر واللحم فَ ِفي سجر إذا خ"الفالوذج"حمل معه فيان الثوري ي سانَوكَ
طية البد مالْ وإن البدن كَ،ة إذا أحسن إليها عملتاب الدإنَّ" : ويقول،شويمالْ
  . وباهللا التوفيق، وكذلك البدن البد من االهتمام به:ي يعِن".فلَعا من هلَ

                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)١٧٦ص.( 
)٢ (نن البيهقي الكربى رقم س)١٣٢٣٢(،  غري لأللباِني برقمامع الصوِفي صحيح الْج)٣١٢٤(. 
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]٢٩٨[ع أُن مِب حِب )١(ةَيبِب أَِتنفْي سأَل انَي نالَا قَهت :$يا راهللاولَس ، 
ِكانأُح ي ِبِتخنِب أَتفْي سأَ :الَقَ فَ.انَيوِحتبيِل ذَنلْقُ فَ؟كت:ن علَ،م سلَت ك 
 .ي ِللُِّح ي الَكِل ذَنَِّإ :جالنِبي  الَقَ فَ.يِتخ أٍُريي ِفي خِنكَار شن مبحأَ و،ٍةيِلخمِب
 :تلْ قُ؟ةَملَ سم أُتنِب :الَ قَ.ةَملَي سِب أَتن ِبحِكن تنْ أَيدِر تكن أَثُدحا ننِإ فَ:تلْقُ
نع لَ  :الَ قَ  فَ.مو  أن ا لَهم كُ تن بِ  ري ِفي حِ ِتيب ِرجي م لَّا حإِ ،ي لِ ت  نا الَ هب ي ِمخِ  أَةُنن الرض ِةاع، 
 .  نكُاِتوخ أَالَ ونكُاِتن بيلَ عنضِرع تالَ فَ،ةُبيو ثُةَملَا سبأَي وِنتعضرأَ

،   ج النِبي     تِ عضرأَ ا فَ ه قَتع  أَ بٍ هو لَ ب أَ انَ  كَ ،بٍ هي لَ ِب ألَ ةٌالَو م ةُ بيو ثُ و : ةُ ور ع الَقَ
 :ٍبهو لَب أَالَ قَ؟يتِقا لَاذَ م:ه لَالَ قَ،ٍةيب ِحرش ِبِهِله أَضع بهيِر أٍُبهو لَب أَاتا مملَفَ
  .#ةَبيوي ثُِتاقَتِع ِبِهِذ ِفي هيتِقي سن أَري غَ،راي خمكُدع بقلْ أَملَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :تم الْحريمع بني األخواتج،وت حرياألخ بائب وبنات م الر
من الراعض. 
J ْالمفراتد: 

تقول أمح إ$: ةَبيبنالَا قَهت لرج ول اهللاس: يا را ، اهللاولَسِكنأُح ي ِبِتخنِبأَ تفْي سانَي. 
                                                           

 ،حشاهللا بن ج ا عبيدوجهة مع زشبحت إلَى الْراج ه،انفيي سملة بنت أِبهي ر: أم حبيبة  )١(
و بن رم عجالنِبي  فأرسل ،ةانيصرى النلَ عات مثُم ،اهوج زرصنة تشبحلوا إلَى الْصا وملَفَ

أمية الضمري إلَى الناشي ملك الْجحبشفَ،جي ِبة ليخطبها للن طَخبهفَيه لَا عقَعِبد ا خالد بن ه
 جالنِبي  وهي أكثر امرأة من أزواج ، وأمهرها النجاشي أربعمائة دينار،سعيد بن العاص

لي حن من األثاث واألطياب والْمريا ِفي ذلك الزثر كبعتاز يهجا ِبهزه وج،ا القدرذَهأمهرت ِب
 : وقيل، سنة تسع وأربعني: وقيل، أو أربع وأربعني،ربعنيأو توفيت سنة اثنتني ،وغري ذلك

النجمي (.مسنيسنة خ.( 
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رأة م الْاء أنَّسة الناد من ع ألنَّ؛لبا الطَّذَ هجالنِبي استغرب : #كِل ذَنيبِحتو أَ:الَقَ
ال ترضى أن ينكح زوجها ضلَةًر هى ولو كانت قريبةا حت.  

 ،ةرة من ضوكَتر وال م،ة بكردنفَم ِبتس لَ:أي: #ٍةيِلخم ِبك لَتسلَ$: اهولُقَ
  .يري أخِتخي ِفي الِْنكَار شنب مأحذلك فَ كانَوإذا كَ
  .اتومع بني األخجم الْحري لت:يعِني: #ي ِللُِّح ي الَكِل ذَنَِّإ$: هولُقَ
: #؟ةَملَ سم أُتن ِب:الَ قَ.ةَملَي سِب أَتن ِبحِكن تنْ أَيدِر تكن أَثُدحا ننِإ$: اهولُقَ

  .وهذا استفهام
  .بيب ابنها والر،ةوجة بنت الزبيبالر: يِتيبِب رنكُ تم لَوا لَهن ِإ:الَ قَ.مع ن:تالَقَ
ا  وأمه،ةبيبا رهون وهو كُ،ةيلِِّحم الْد لعٍضقت آخر مرطٌا شذَه: ي حجريِف

زوجة مول ِبدخاه،وكون ها مرباة ِفي حجر زوج أماه.  
املَّ حلو لَ:أي: ي ِلت متكن كذلك م لَّا حي ِلت.  
   : ا أمران  ه قِّم ِفي ح حري  الت  بب س  أنَّ :ى ذلك عن وم  : ة اع ض  أخي من الر     ةُنب ا الَ هن إ

  .ِهِرجة ِفي ِحبيبا رهونكَ: األمر األول
  .اعضا بنت أخيه من الرهونكَ: ياِنواألمر الثَّ

 جالنِبي ت ع أرض،بهي لَثويبة جارية ألِب: #ةُبيو ثُةَملَا سبأَي وِنتعضرأَ$: هولُقَ
وأرضعلَت أبا سمة بن عبد األسد زوج أملَ سمابقة الس،وأرض عت حمبن ةَز 

  .جالنِبي ا البن أخيه وهو اعهضا من أجل رهقَعتأب ه ولكن أبا لَ،طلبمالْ عبد
رض  عن عنه لَهيا نذَه: #نكُاِتوخ أَالَ ونكُاِتن بيلَ عنضِرع تالَفَ$: هولُقَ

باِتنهنوأخ اِتوهنليه  ع-لَصات اهللا وسالمه عليهو- . 
ا ما ِفي اإللْأماق من أنَّحالعب اس رأى أخأبا لَاه ب ِبهشِحر لهالَقَ فَ،ةيب   :

$قِ ا لَاذَمأَ الَقَ فَ ؟يت و لَبلَ: بٍ ه لْ أَمقب  عكُدم خ ا يغَ ،ر يأَ ر  نقِ ي سيت ِع ِبِهِذ ِفي هي ِتاقَت
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 ِفي تلك يِق أنه س:يعِن ي،ةبابام والسه واإلشارة إلَى النقرة الكائنة بني اإلب.#ةَبيوثُ
النقرة الصغرية بسبب عتقه لثويبة برِبياع ضج الن،ولكن لكونه ع اه بعد أن اد
انَ كَ؛ثَِعبا ِفي حرمانه من كُ ذلك سخريلِّبب .  

 .حالَة: ِبشر ِحيبٍة
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

تروي أمح لة بيببأن ها عرضِبي ى لَت عا لَجالنأخت ا كي ينكحهاه، 
 بنت جوزتريد أن ي يجالنِبي  ثن أنَّدح ينه فأخربته بأن، ذلكجالنِبي فاستغرب 

 ؛ت لهلَّا حته مبيب رنكُ تما لو لَه بأنجالنِبي  رأخب فَ،ةملَي سزوجته درة بنت أِب
ألنها بنت أخيه من الروقد استفيد من الْ،اعض ديث األحكام اآلتيةح: 

J ْفقه الديثح: 
ا هع أختها ملَدخة برغبتها أن تبيب حيث نصح أمدحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

  .اه ِبجالنِبي اج وازته بزري الذي حخِفي الْ
 من ذُؤخ ي.#يِتخ أٍُريي ِفي خِنكَار شن مبحأَو$: اهوِلذ من قَؤخي: ثانيا

ول اهللا نكاحا سن ر منهاجو يعتربن زنا كُ مجالنِبي  أزواج هذه العبارة أنَّ
مجارِبي  نكاح  ولكنهن يعتربن أنَّ،دلَجالن هناقَ خري ساهللا إليهنه  . 

مع بني جم الْحري ت.#ي ِللُِّح ي الَكِل ذَنَِّإ$: جالنِبي ذ من قول ؤخي: ثالثًا
لَّاألختني الذي دتىالَ عليه اآلية ِفي قوله تع: ﴿     

  .]٢٣:النساء[ ﴾  
ائص ِفي ص له خجالنِبي   أنَّقدعتانت تة كَبيب ح أما أنَّذَذ من هؤخي: رابعا

 معج الْ فظنت أنَّ،ةبِهاح بالْكَ ومنها الن،مع بني أكثر من أربعج منها الْ،النكاح
بني األخو؛حل لهات يا علَ قياسى ما علمت من زيادة العدد،ِهاح بالْكَ والنةب، 
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ذَوها هالقول الْو معتفَ،دم ما كانت أم حبيبة تجهل تم الْحريجمع بني األخاتو، 
وال تجهل تحريم نكاح الرةبيب.  

  وأنَّ،اتمرحماء ِفي الْسزل آية النن قبل أن تلَص ذلك حوالقول اآلخر أنَّ
أمح بيبة كانت توق،ل ذلكجه ذَائل هل الْا لو تأمانَ لكَ؛ديثحفيه ما ي دى لَل ع
 ذلك من  ولكنها ظنت أنَّ، حبيبة وعند غريها معلوما عند أمانَ ذلك كَأنَّ
خصاتهوصي.  

اخامس :يوِلذ من قَؤخِإ$: اهنا نحأَثُد نكِر تنْ أَيدت ِكنِبح نِب أَتلَي سةَم. 
 .#خلَإ ... يِرجي ِفي ِحِتيبِب رنكُ تم لَوا لَهنِإ :الَ قَ.مع ن:تالَ قَ؟ةَملَ سم أُتنِب :الَقَ
يؤخذه الْذ من هوهو الْ-ة ملَجلْاأخذ مأنَّ-امسخ الر بيبة محمة إذا كانت من ر
زوجة مول ِبدخها ومتربية ِفي حجر زوج أماه.  

اسهل ِل :أهل العلماختلف : ادسهذا الشرط مفهوم مأم لَ،ةفَالَخ يسله م وم فه
م؟ةفَالَخ  

جر اشتراط ِح اشتراط تربيتها ِفي الْاء أنَّهقَثني والفُدحم الْورهم جبهذَفَ
ال موم لهفه،بل إنه خ رجم خرفَ، الغالبج حرموا الربيبة سواء كانت مِفي اة رب

حجر زوج أما أم اله،إذا كانت األم م ِبوالًدخ اه.  
ة  بيبالر نَّإ  :الوا  قَ فَ ،ذا القيد   ه اهر إلَى األخذ بِ    ة وأهل الظَّ   ابح  الص عض ب بهوذَ

ارقتها    فَ ا بعد موت األم أو م   ه حل لزوج أم ا ت هاة ِفي حجر زوج أم  رب  منكُ ت م  لَالَِّتي
أوس بن   عن مالك بن    ،اقزالر  ا أخرجه عبد  م ى ذلك بِ لَواستدلوا ع    ،القبالطَّ

 يتِقلَ فَ،اهيلَ عتدجو فَ،تاتمي فَ ِلتدلَ ود قَةٌأَري امِدن ِعانَكَ$: الَحدثان قَالْ
ِلعيب الَقَ فَ،� ٍباِلي طَِب أَن:لَ ا مأَ فَ؟كخبرتلَ أَ:الَقَ فَ،هها ابِمةٌن غَن ِريلْ قُ؟كت: 
نعكَ:الَ قَ.م انِفي ِحت ِرجلْ قُ؟كِه، الَ:ت فَ:الَ قَ.ِفاِئ ِفي الطَّي ِكانحلْ قُ.اهت: 
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  .#كِرج ِفي ِحنكُ تما لَهن ِإ:الَ قَ.﴾﴿: ىالَع تهلُو قَنيأَفَ
 وأبوه ،وف ثقة تابعي ورواية إبراهيم بن عبيد بن رفاعة معر:ياِننع الصالَقَ

وجده صابيانح،فال التفات إلَى م ني زعم أنه غري موفعر.  
وكذا صحع ن عمبن الْر اب طَّخ�أنه أفت ى منس أله أن يتزج بنت  و
ربيبته كانت تحته جدتولَ،اه مأخرجه أبو عبيد،ن البنت ِفي حجرهكُ ت .  

ج خر مجرجر خِح اشتراط الْنَّإ :الوا وقَ،ولوا بذلكقُ يمور لَمهج الْ أنَّإالَّ
 . وباهللا التوفيق،ب أسلمذهما الْذَ وه،الغالب
اسلَ$: ِفي قوله: ابعلَو مكُ تنِب ري ِفي ِحِتيبِرجي ملَّا حِإ؛ي ِلت نا الَهبي ِمِخ أَةُنن 

الراِعض# .بنت األخ ا أنَّذَفيؤخذ من ه من الرانَاع إذا كَضالر ضاع ما أنحرمتكون ا ه
محرملَة عى عمها من الركَ،ن أرضعتهما أجنبيةإاع وض ا هو الْمال ِفي ثُحوةَيب.  

  :محرية سببان للتملَ سأنه اجتمع ِفي بنت أم: ثامنا
أحدهكَ:ام ونا ربيبةه.  

 .اعضأخيه من الرا بنت هون كَ:يوالثاِن
لف ِفي خت وم،احكَمه ِفي النحريى تلَق عفَت بني األختني ممعج الْأنَّ: تاسعا

ت والْ ،ملك اليمني   مه بِ  حري ج مهور ي ونَر الت   محري، ِك وحي  عن ع  انَ ثم أنه �ان  فَّ  بن ع 
يجز الْوملك اليمنيمع بينهن ِبج،الظَّذَ وبذلك أخ والْ،ةاهري جور يقولون مه
بتم الْحريجِم الْ ألنَّ؛لكِماح ال ِفي الْكَمع بينهما ِفي النلكي رفإن ،احكَاد لغري الن 

وطئ إحداهما حرمت عليه األخرى حتى يعما يى عليهحرم األولَل سبب.  
اعاشر :يالْذ منه أنَّؤخ جمعبني األختني م حمر،س ذلك الْنَااء كَو مع ج

 ؛ الثانية  حكَ ن ثُم   ،ى  األولَ حكَ  فإن ن   ، الثانية    ح كَ ن ثُم   ،ى  األولَ ح كَ أو ن  ،ِفي وقت واحد   
 . وباهللا التوفيق،عا بطل النكاحانا ممهحكَ وإن ن،بطل نكاح الثانية
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]٢٩٩[ع ِب أَني هريالَقَ: الَ قَ� ةَرر الَ$: ج اهللا ولُسي جمعب يالْن مِةأَر 
وعِتماه،الَ وب يالْن مِةأَرو ِتالَخاه# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :تم الْحريمع بني الْجمرأة وعما والْتهوعكسه  ،رأة وخالتهام
ى غر وأنه ال تنكح الص،رأة وابنة أختهام والْ،رأة وابنة أخيهام بني الْ: أي،الزم

كُى اللَعبوال الكُ،ىر برلَى عى الصىغر. 
J ْالمفراتد: 
العهي أخت األب: ةم.  
  . هي أخت األم:الةخوالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هجالنأن ي جمبني الْع مرأة وعموال بني الْ،اته ألنَّ؛رأة وخالتهام  
وجب للقَذلك مة بني ذَطيعات األرحامو.  

 :ديثحفقه الْ
رأة م أو الْ،اتهمرأة وعممع بني الْجم الْحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

 ،ذهى هلَذه عح هنكَ ال ت،رأة وابنة أختهام أو الْ،رأة وابنة أخيهام أو الْ،وخالتها
وال هلَذه عذهى ه.  
ا م وهو ِم،مع أيضاجا الْذَم هريحى تلَة ع األمورمه ج: ابن دقيق العيدالَقَ

ةأخذ  من السن،وإن كان إطالق الكتاب ي ضي اإلباحةقت،قول اهللا :يعِن ي T  :
﴿               

  .]٢٤:النساء[ ﴾
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 ،ديثحا الْذَهوم ِبموا ذلك العصاء األمصار خملَة من ع األئم أنَّ إالَّ:الَقَ
لَوهو دليل عى جواز تخصيص عوم الكتاب ِبما .رب الواحدخ’  . 
 . مع أيضاجا الْذَم هحريى تلَة ع األمورمه ج:ي ِفي تعليقهاِننع الصالَوقَ
  .مع بني األختنيجم الْحريى تلَم عهورمه جا أنَّم كَ:ولُأقُ

از فرقة وج بالْالَا قَموإن ، أعلم ِفي ذلك خالفًا اليومتس لَ:نذرمقال ابن الْ
 . ’ا .ه فَالَخالف من خ وال اعتبار بِ   ،ى القول به   لَ أهل العلم ع   قفَ وات ،ارج وخمن الْ

 يقصد .ى القول بهلَ واتفق أهل العلم ع: قوله ألنَّ؛ ِفي ذلك إيهام:أقول
لَعى القول بتم الْحريمع بني من ذكرج.  

 انَ وكَ،ارجوخاد به قول الْرم الْ ألنَّ؛ارج إيهاموخى قول الْلَطفه عي عوِف
 ِفي در ونمع بني مجم الْحريى القول بتلَ أهل العلم عقفَ وات:ولَقُى أن يولَاَأل
  .مع بينهنجديث بالنهي عن الْحالْ

الَ قَثُمالص ه-ي اِننعِحماهللار -:لَقَ وناإلج مو،الرب  ابن عبداع زمابن ح ، 
 ،اتهمرأة وعممع بني الْجم الْحريى تلَ عاعملوا اإلجقَ ن: أي، والنووي،يرطِبوالقُ
اء مداء القُهقَد الفُ وهو أح،يى ابن حزم عثمان البت إال أنه استثن،رأة وخالتهاموالْ

 . من أهل البصرة
خالف  وال عربة ِب،قحلْديث هو احارد ِفي الْم الوحريالقول بالت: وأقول

منكَ-ه فَالَ خالَا قَمالص ياِننع-،وم نز عمأن خ براآلحاد ال ي خص الكتابص، 
وإنما خصصاآلية اإلج فَ؛اعم زعمنَّإ إذ ؛ من أبطل الباطلهاإلج ماع استند 
لَعا الْذَى هحديث وما ِفي مفَ،اهعن اإلجماع إنمقَا وعى القول ِبلَ عمت به اَءا ج

ةالسن،ا الْذَ وليس هديث هو الوحيد ِفي الْحمكَ بل ذَ،وعوضرالص ي عن اِننع
  .ةابح من الصارفَ نرش من طريق ثالثة عدرافظ بأنه وحالْ
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ا قيل ِفي مكَرأة وخالتها ما والْتهمرأة وعممع بني الْجال ِفي الْقَي: ثانيا
 جوز وإن ت،ا ِفي عقد واحد بطل العقدمهجوز بأنه إن ت:مع بني األختنيجالْ

إحداه؛ا بعد األخرىمى صحيحى األولَلَ فالعقد ع،ى األخرية باطللَ وع،س اء و
 .  وباهللا التوفيق،ى أو الكربىغرى هي الصكانت األولَ
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]٣٠٠[ع نقْ عةَبِن بالَقَ: الَ قَ� ٍراِم عر أَنَِّإ$ :ج اهللا ولُس حقالش وِطر 
 . #وجرفُ الِْه ِبمتلْلَحتا اس مِهوا ِبوفُ تنْأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :األمر باإليفاء بالشتستحل ِبالَِّتيوط ر ا الفُهوجر. 
J ْالمفراتد: 
اء فَوط بالور الشق أح إنَّ:الَ قَأنهكَ: #ِهوا ِبوفُ ت نْ أَوِطر الشقح أَنَِّإ$: هولُقَ
هي الشالَِّتيوط رت حلون ِبستا الفُهوجر.  
جةُ لَم :$م ا استلْلَحتفُ  الْ ِه ِبمر وج# :ِفي محل رفع خهي  : أي ،"إن "ر  ب الشوط ر

  .وجرا الفُه استحللتم ِبالَِّتي
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تدل هذه العبارى أنَّلَة عالش روط ياء ِبفَجب الواه،ولكن أشدها و ا جوب

وفَأن يت به الفُلَِّحى به ما استوجر.  
J ْفقه الديثح: 
جب ا عند العقد ييهلَ اتفق عالَِّتي وطَر الشديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ِب اُءفَالو؛اهالْ[ ﴾    ﴿: ىالَ لقوله تع١:ائدةم[. 
 وا ه ومنها م، واجبوا ه منها م،لفةخت موطَر الشى أنَّلَل عدي: ثانيا

فيها   ولكن األوجب منها واألشد   ، أشد وا ه ومنها م  ، شديد  وا ه  ومنها م ،أوجب
  .وجرما استحلت به الفُ

ديث ح الْ علما أنَّ   ؛ا هاء بِ  فَ جب الو  ي الَِّتي  وط ري الش  اختلف أهل العلم فِ     : ثالثًا  
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الذي وردِفي الش روط عج وهو قوله ،ةام :$وِطِهمرلَى شونَ عِلمسالْمطًا  ِإالَّ،ورش 
# أَو أَحلَّ حراما،حرم حالالً

)١( . 
معنا الْذَى هأنَّ:ديثح رطَ الشالذي ي حل حارام،أو ي حرالالًم حال ي وز ج

قَ ومن أجل ذلك فَ،اء بهفَالود حِخل الْصالف ِفي بعض الشوطر:  
 مررط حا الشذَه فَ،ج عليهاوزت يل أالَّجى الرلَ عرأةُمطت الْرتو اشلَفَ

وكذلك ال يتسرى عليها،الالًح .  
ولو شرط الرجى الْلَل عرأة أمن تنفقفَ؛ى نفسهالَ ع ذَها أبطل ا الشرط أيض

اواجب.  
 ، هي زوجته قبلهاالَِّتيا ه ضرتقلِّطَل أن يجى الرلَرأة عموإذا شرطت الْ

 ةُأَرم الِْلأَس تالَو$ :الَقَ جالنِبي   أنَّع م،حل نظر وخالفا مذَ ه؟فهل يلزمه ذلك
  .ا طالق أختها اشتراطهالُؤ وس.)٢(#اهِئانا ِفي ِإ مأَفَكْتا ِلهِتخ أُقالَطَ

ع من أو ت،امارحل ح أو ت،الالًم حرح تالَِّتيوط رالف ِفي مثل هذه الشِخالْفَ
                                                           

 ،)١٣٥٢( رقم ،الصلح ِفي جول اهللا س ما ذكر عن ر: باب،الترمذي ِفي كتاب األحكام) ١(
ديث صححه األلباِني، )٣٥٩٤( رقم ، ِفي الصلح: باب،اود ِفي كتاب األقضيةوأبو دوالْح. 

 ،)٢١٤٠( رقم ،وم على سوم أخيهسى بيع أخيه وال يلَ ال يبيع ع: باب،ي كتاب البيوعالبخاري ِف) ٢(
ي كتاب  وِف،)٢٧٢٣( رقم ،وط ِفي النكاحروز من الشجا ال ي م: باب،وطري كتاب الشوِف
سلم ِفي كتاب اه مو ور،)٦٦٠١( رقم ،ورا بنحوهقددرا م أمر اهللا قَانَ وكَ: باب،ردالقَ

والترمذي ، )١٤١٣( برقم ،ى يأذنسلم حتمة أخيه الْطبى ِخلَة عطبِخم الْحري ت: باب،النكاح
 ،)١١٩٠( برقم ،رأة طالق أختهام ال تسأل الْاَءا ج م: باب،الق واللعانِفي كتاب الطَّ

باب،احكَوالنسائي ِفي كتاب الن :النهي أن ي خطب الرجى ِخلَل ع٣٢٣٩(  رقم،ة أخيهطب(، 
 وأبو داود ِفي كتاب ،)٤٥٠٢( رقم ،سوم أخيه ىلَل عج سوم الر: باب،ي كتاب البيوعوِف
 ،)٧٢٤٧(د برقم م وأح،)٢١٧٦( برقم ،ا طالقه امرأة لههوجرأة تسأل زم ِفي الْ: باب،القالطَّ

 ).١٦٦٦( رقم ، ِفي أهل القدراَءا ج جامع م: باب،امعجومالك ِفي كتاب الْ
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اوهل الْ:اجب مود بالْقصديث مثل ذلكح،وأنه إن ش ت عليه أالَّطَري تزولَج عا يه
وجبلَ عاءفَيه الو،رطَ وإن شى الْلَ عمأة أالَّري لَنفق عا لَيهيلزم لَم هةقَفَا الن،م ع 

 . ]٦:الطالق[ ﴾        ﴿: ولقُ ي� اهللا أنَّ
 ج  يبِ والن إِ $ : ول قُ ي نم   ةُقَ فَا الن و   كْالسلْ ى لِ ن ملِ انَ  ا كَ ذَ  إِ ِةأَ ر ز جِ وه لَا ع ياهالر ج١( #ةُع( .

  .إلَى غري ذلك من األدلة
 ؛هقَّد أسقط حقَرط فَا الشذَى هلَ عقافَ إذا وقح الْاحب ص إلَى أنَّرظَ ننمفَ

  .ذه الشروطه بالوفاء ِبالَقَ
ومنظَ نإلَى أنَّر ه ذه الشروط قد تحل حارام،أو ت حرأو تسقط ،الالًم ح 

اواجب،حظُ أو تبيح ما قال بأنَّوراء ِبفَ هذه الشروط ال يلزم الواه.  
 ،وطرذه الشالف بني أهل العلم ِفي بعض هِخ الْعقَد وقَومن أجل ذلك فَ

أما ما اقتاه العقد من اإلمساك بالْضموف أو التسريح باإلحسانعر،أو و وب ج
ة والْقَفَالن؛سكن والكسوةمإ إذ ؛رط فيها فهذه ال تأثري للشنها مة ِبوطَشرمقتى ض

ى لَرأة عم ويلتحق بذلك شرط الْ، بذلكج ورسوله T اهللا را أمم كَ،العقد
الرل أالَّجنتقل ِب يها من دارهحلتهاا أو م،ذَ وها الشرط قد رأى بأهل العلم عض 

من الصحابة وغريهم وجالْ ألنَّ؛اء بهفَوب الو مأيه قد وط علشرقَّسقط حبقبول ه 
اذَهوباهللا التوفيق.رط الش  . 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

 .والْحديث صححه األلباِني  ،)٣٤٠٣( رقم  ،ة ِفي ذلك  خص الر:  باب ،القالنسائي ِفي كتاب الطَّ    ) ١(
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]٣٠١[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر ج اهللا ولَسن هِنى عالش اِرغ ،
والشغ نْ أَ :ار ي زوجالر لُج اب ن تهنْى أَلَ  ع ي زوجهاآلخ ر اب  نت ه ،لَ ويس ب  ينهما ص ٌاقد#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :النهيكَ عن النكُاح الذي يون موطًا بنكاح آخرشر. 
J ْالمفراتد: 
الشغار :موذٌأخفَ من شغر الكلب برجله إذا رعمن شغر : وقيل،ا ليبوله 

ول ور حدى يعنم والْ،شغلهان يمت ِملَ وشغرت الوظيفة إذا خ،ان إذا خالكَمالْ
  :فعلو والرخالْ

إمأ ال :ونكُا أن يرفع لك عن مبأن ترفع ِلي إالَّليِتو ي عن مليتكو.  
وإممن الْونَكُا أن ي لوخ:وم عنى ذلك أن يذَخلو هكَا الناح عن الصاقد، 

ا فَذَكَهسرهل هو م: لكن اختلف ِفي هذا التفسري، أهل العلمه ن الصأو ،ياِبح 
  . دون ذلك وهو مالكنم أو ِم،من التابعي وهو نافع

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هجالنعن نكاح الش ار ِلغا فيه من الْممةفَالَخ،وما ي تريه من لَتب ع

  .اسدفَمالْ
J ْفقه الديثح: 
ل  كُونَكُ وذلك بأن ي،احكَ النار ِفيغم الشحريديث تحذ من الْؤخي: أوالً

واحد من النكاحني مباآلخراوطًشر .  
  ؟اقدود الصجم ود أو ع،وهل العلة ِفي النهي االشتراط

حل خالف ونظرهذا م.  
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والذي يتري ِفي هذه الْح ِلجأنَّ:سألةم الن هيم تلَرتب عى وود االشتراط إذا ج
 فإنه ،ا القبيل الشيء الكثريذَرفنا من ها وعأين وقد ر،اآلخراشترط أحد النكاحني ب

إذا حلَص ذَ  ه رط ا الش، ود  الفَ ب ؛ اد بني إحدى األسرتني      سد األخرى إلَى األسرة ب ، 
ت درم تي أوت منجر وابنته قد خ   ،حت فالني ت  كيف تبقى ابنتِ   :ولقُ منهما ي لٌّوكُ

لَعفيجربون الْ،ي ماِلرأة ِفي األسرة الصحلَة عى أن تمتنع من زاوجه،ا هو ذَ وه
السهيبب ِفي الن.  

أما عدم وجود الصدحكم بصحة النكاحاق فيمكن أن ي،وللم رأة صاق د
 .  العلة ِفي النهي هي االشتراطن أنَّبيتا يذَه وِب،وليةمثل كالِْمالْ

  ؟ارغ ِفي الشعقَاح الذي وكَد النقصح عل يه: ثانيا
أنَّ:حيحالقول الص ع قداح الْكَ النبِنملَي عى الشار عقد باطل ال يصحغ،ا  أم

انتقاد الصه-ي اِننعِحماهللار -للم ال أرفع لَ:وهو أن يقول-ى األول عن كن  ع
مبأن ترفع ِلي إالَّليِتو ي عن مفهذا ا-ليتكو ولَ،حله فيما أرىنتقاد ِفي غري م يس 
مى ذلك التفسري الْعنمولكن الْ،-وهو رفع الرجل-وه كر مقصفع الْود بالرماد ر

اح كَي باب الن بأن تفتح ِلي إالَّاح البنِتكَاب الن ال أفتح لك ب: أي،به فتح الباب
  . وهو راجع إلَى االشتراط،البنتك

ا  وإم،هرملو من الْخود الْقصم الْونَكُا أن يإم فَ؛لوخ الْ العلة فيه:وإن قلنا
الْونَكُأن ي مود الْقصلو من االشتراط الْخعوقم،ا هو األقرب إالَّذَ وهِفي ص ة ور

ا فإنه هو ذَكَ األمر هانَا كَإذَ فَ، بضع هذه مهرا لبضع تلكلَعج وهو أن ي:واحدة
الشوباهللا التوفيق ،ار بغري خالفغ  . 

J@J@J@J@J 
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]٣٠٢[ع نِل عينَّأَ$: � ٍباِلي طَِب أَِن ب  ِبيجالنن هى عالْاِحكَ ِنن متِةع 
يومخ يبر،و علُن الْوِمح حاَألِرم ِلهِةي#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: تم نكاح الْحريمةتع. 
J ْالمفراتد: 

 و وه،ة فقطوحنكُميه الناكح والْلَ عفقتن يمت بزقَّؤنكاح م: ةتعمنكاح الْ
حامر.  

  . يوم فتح خيرب:أي: يوم خيرب
مر حوم الْحى كذلك عن لُه ون:أي: #ِةيِله اَألِرمح الْوِمح لُنعو$: هولُقَ
 ،ةاحبا مهإنة فَحشيومر الحخالف الْ ِب،ةمر األهلية هي اإلنسيح والْ،األهلية

واإلنسيوال تنفر منهم،اسة هي اآلنسة تأنس إلَى الن .  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب عِبي   أنَّ�ي طالب  بن أِبليجالنن ى عن نكاح الْهمتعة الذي هو 

 ة مر األهليحوم الْح وعن أكل لُ،نكاح إلَى أجل
J ْفقه الديثح: 
 نكاح      : هذا النكاح    ي م وس ، ةتع مم نكاح الْ    حري ديث ت  حا الْ ذَذ من ه  ؤخ ي:  أوالً 

م ؛ةتع     ألنه نكاح ال ي  د به العالقة الْ    قصم ست دية وال االستيالد    م، بل م  ود صاحبه     قص
 الت ط قَ ع فَمت، ذَ وه  انَاح كَ كَ ا الن  م ا ِفي أول اإلسالم    بد فَقَ فَ ، اح لَع ه الص ة بإذن من      اب ح

  .يوم القيامة إلَى  مر  حثُم  ،ةَ كَّ أبيح يوم فتح م     ثُم  ،ة خيرب  وقع ِفي م مر  حثُم  ،ج النِبي   
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 واألقرب ،ةتعمم نكاح الْحري خالف بني أهل العلم ِفي وقت تلَصح: ثانيا
 عن أبيه ِفي ،ع بن سربةبيديث الرح ِل؛ةَكَّ بعد فتح ملَصد حؤبم الْمحري التأنَّ

 .)١(صحيح مسلم
ة ابح ِفي عصر الصانَد كَقَ فَ،ةتعمم نكاح الْحريى تلَ أهل العلم عقفَات: ثالثًا

اء حكمهاقَخالف ِفي ب،اس  واشتهر القول بإباحتها عن ابن عب�وج مةاع، 
اس ولكن ابن عب�ر جبعد ذلكع .  
 بني ونَكُ وأن ي،علومرأة إلَى أجل مم الْجوزت أن ي:هوة تعمنكاح الْ: رابعا

الرل والْجقَرأة فَمط دون سواهوقد أبدلنا اهللا ،ام Tكَ عن ذلك بالنحيح اح الص
الذي يشتريِلط فيه الو،وش اناهد،كَ وإعالن الناح بالدوالغناءف .  
اخامس :بقيت الرالْة تقول بنكاحافض مولُ وقَ،ةتعهم باطل مالف ِلخا ثبت م

 . -رضوان اهللا عليهم- وعن أصحابه جالنِبي عن 
اسادس :قَوعاإلج ماعلَ بعد ذلك عى تم نكاح الْحريمةتع،وأنه م حرإلَى م 

  .يوم القيامة
اسابع :قَاختلف أهل العلم فيمن عدوأَ،ى امرأةلَ ع سه أنه يطلقها بعد  ِفي نفسر

مدة م؟نةعي  
فبعضهم أجوالْ، ذلكاز جمهور؛ى منعهلَ عألنه ي افق الْومة ِفي كونه تع

عا ِفي نفسه أنه يلِّطَاقدقبعد م دة ماإلثْ أنَّ إالَّ،نةعي مي نحصر فيمن نى هذه و
ولَ،ةالني مي لَطلع عايها أحال الْ،د رأة الْمنكُموباهللا التوفيق،هاء وال أوليا،ةوح  . 

J@J@J@J@J 

                                                           

)١ (      نكاح الْ   : باب، احكَصحيح مسلم ِفي كتاب الن مرقم   ،ةتع )١٤٠٦( ، والداحكَارمي ِفي كتاب الن، 
 ).٢١٩٦( رقم ،اءسة النتع النهي عن م:باب
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]٣٠٣[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ$: الَ قَج اهللا ولَست كَناَألح يمح ى ت
تستأمر،الَ وت كَنكِْب الْحرح تى تسواالُ قَ.نَأذَت:ي ا ركَ فَ، اهللاولَسيذْ ِإفننْأَ :الَ قَ؟اه 
تكُست#.  

<|†�Ö] 

J م  وع الْ  وض ديث  ح  :شطُر   م  نكاح األي، وش وأنَّ ،  نكاح البكر     طُر  األي  البد   م
وأن تستأمر،ا البكر فَ أمإذنها صماتاه. 
J ْالمفراتد: 
ماألي :طلَتقوي رِباد هالَِّتيب ا الثيقد ت زوجت زا دوجِبلَخ اه، فَثُم قَارا ه

أو مات  ع ا نه، طلَ وتق وي ربِ اد ها من ال ز لَوج  اه ،    ى لَ وقد تطلق هذه الكلمة عالرل ج
الذي ال زلهةَوج . 
وت كُ أنه ال يكفي الس:ى ذلكعن وم،طلب أمرها ي:أي: #رأمتست$: هولُقَ

 .ا ِفي البكرمكَ
  . توطأ بنكاحم لَن به مادرمالْ: #ركِْبالْو$: هولُقَ
 ا هطلب إذن ي:أي: #نَأذَتست$: هولُقَ
  .استفهام عن صفته: #اهنذْ ِإفيكَفَ$: مهولُقَ
 .اهوتكُا سه أذن أنَّ:يعِني: #تكُس تنْأَ$: هولُقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

اهللا أكرب ما أعدل شرائع اإلسالم وأجفَ!!لهام اههو رجول اهللا سي ى أن نه
تنكح األيم حتى تأمرست،وال البكر حت إنكاحها بغري ِر ألنَّ؛ستأذنى ت ضا اه
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مصادة ِلرحرالَِّتي وهي ،ايتهستعيش م عوج الز،فالبد من تصري ا باألمرحه،ا  أم
 .اها صماته وإذن،البكر فتستأذن
J ْفقه الديثح: 
 البد أن احكَ الن أنَّ.#رأمتسى تت حمي اَألحكَن تالَ$ :ذ من قولهؤخي: أوالً

ونَكُييِل بإشراف الو،ِل والويش طٌراح لألدلة اآلتيةكَ ِفي صحة الن:  
  .]٢٥:النساء[ ﴾  ﴿ :�قول اهللا : أوالً
    ﴿: � حيث يقول ؛ لألولياء عن العضلT اهللا نهي: ثانيا

                
  .]٢٣٢:البقرة[ ﴾            

  ونَ كُفاألمر بأن ي  اح بإذن أهلهن    كَ الن،س  اء كُونح هي  و،ائر أو إماء    راألولياء   ن
ي الْ وِف،يِلعن العضل دليل واضح على اشتراط الوكَ ِنالَ$ :ديثحِبالَّ ِإاح ِلو١(#ي(.ا ذَ وه

  .سنحالْة أو حة الصجراهد تبلغه إلَى دو له ش أنَّديث وإن كان فيه كالم إالَّحالْ
 ِفي يس لَاحكَ الن بأنَّ.#رأمتسى تت حمي اَألحكَن تالَ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

ياده،وإن وإلَ،ا هو بيد وليهام ي ذَِلى اشتراط الوهالْب مجهور،الَ وخِفي ذلك ف 
  .ةفينحالْ

 ،يلَ ِإبطَخ تتخي أُ ِلتانكَ$: الَار قَس بن يعقلُى مو ر:الرب  ابن عبدالَقَ
ى تا حهكَر تثُم ،ةٌعج ر لَهقًاالَا طَهقَلَّ طَثُم ،اهيا ِإهتحكَنأَ فَ،ي ِلم عني اباِنتأَفَ

                                                           

 اهو ور،)١١٠١( رقم ،يِل بو ال نكاح إالَّاَءا ج م: باب،احكَ كتاب النأخرجه الترمذي ِفي) ١(
باب،احكَأبو داود ِفي كتاب الن :٢٠٨٥( رقم ،يِل ِفي الو(،وابن م هاجاحكَ ِفي كتاب الن، 

ارمي ِفي  والد،)٢٢٦٠(د رقم م وأح،)١٨٨١، ١٨٨٠( رقم ،يِل بو ال نكاح إالَّ:باب
باب،احكَكتاب الن : كَ النهي عن النديث صححه األلباِني ، )٢١٨٢( رقم ،يِلاح بغري ووالْح. 
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قَانضِعت دتلَ فَ،اهمِطا خبأَت اِنتي يطُخبلْقُ فَ،اهت:أَ الَاِهللا و كَنكَحتا أَهابالَ قَ،د 
 :الَ قَ.﴾         ﴿ :تلَز نيِففَ
  . )١(#اهيا ِإتهحكَنأَي ويِنِم ين عترفَّكَفَ

كَ ذَثُمررو الوارث  حدثنا عبد: وأخربنا أبو معمر:اري البخالَ قَ:الَقَة البخاري فَاي: 
ى   ت ا حهكَرت فَ،ا هجوا زهقَلَّ طَ  اٍرس ي ِن بِلِقع متخ أُنَّأَ$: ن سح  عن الْ،حدثنا يونس   

قَانض عِ ت د تا ه،  ثُم طَ خ بأَ فَ ،ا ه ب ى مفَ ،لٌ ِقع نلَزت ِهِذ ه ةُ  اآلي:  ﴿     
﴾#)٢(.  
  .ي معقل بن يسارثِند ح،نسح عن الْ، عن يونس: إبراهيمالَ وقَ:اري البخالَقَ
نكاح  وال ،ا ِفي اإلنكاحقي حِل للو شيء وأوضحه ِفي أنَّحا أصذَ ه:رم أبو عالَقَ

   .ي عنه وال استغِن، عن العضليها ن ألنه لوال ذلك م؛ بهإالَّ
ى عنال م فَ.#يِلو ِبالَّ ِإاحكَ ِنالَ$ :نْة أَ والسن الكتابحر صد وقَ:رم أبو عالَقَ

خالف العضل وهو  وقد أمر ِب، عن العضليه نيِل الوى أنَّر أال ت،امهفَالَا خمِل
  .التزويج
ي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غري ِل للوى أنَّلَ ِفي اتفاقهم ع:رم أبو عالَقَ

 :الَ قَ،فء وغري الكفءا ِفي اإلنكاح بالكُق له حى أنَّلَفء بغري إذنه دليل عكُ
لنفسها اح كَت الندقَع فَ،اها وليهة وأصحابه أنه إذا أذن لَنيفَي حوال خالف بني أِب

جاألوزاعيالَ وقَ،از :لَّ إذا وتأم رها رفَ،الًج زوجاه؛ا كفؤوليس ،اح جائزكَ فالن 
                                                           

)١ (رو اه     رقم   ، ِفي العضل : باب ،احكَ أبو داود ِفي كتاب الن )ديث صححه  ، )٢٠٨٧األلباِنيوالْح . 
)٢ (ر واه  البخ لَّ وإذا طَ  : باب ، ِفي كتاب تفسري القرآن      اري   قتم النرقم   ،أجلهن اء فبلغن   س )ي   وِف،)٤٥٢٩

باب،احكَكتاب الن :م ال نكاح إالَّ:الَ قَن وبعولتهن أحق :ي باب وِف،)٥١٣٠( رقم ،يِل بو 
 ).٥٣٣١( رقم ،بردهن
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ِلللوفَي أن ير٩٠٨٩ ص /١٩ج( "التمهيد"من كتاب . ’ا . بينهماق.(  
 نكاح ى أنَّلَ علُّد وهي ت،يِلة ِفي اشتراط الوحريذه األدلة ص ه إنَّ:وأقول

 الَّ ِإاحكَ ِنالَ$ :ديثح وِل، ذكرهاقب سالَِّتي لألدلة ؛ا باطلهليرأة بغري إذن ومالْ
  .)١(#ٍلدي عداِهش ويِلوِب

 جوزا أن تهوز لَجرأة ال يم الْة أنَّة ِفي الكتاب والسنارداألدلة الو: قلت
 ؛أَيما امرأٍَة نكَحت ِبغيِر ِإذِْن وِليها$ : قَالَج أَنَّ رسولَ اهللا :ديث عائشةَح ِل؛نفسها

 فَلَها الْمهر ِبما استحلَّ ِمن ؛ فَِإنْ دخلَ ِبها،ا باِطلٌ فَِنكَاحه، فَِنكَاحها باِطلٌ،فَِنكَاحها باِطلٌ
# فَالسلْطَانُ وِلي من ال وِلي لَه؛ فَِإِن اشتجروا،فَرِجها

)٢(.وكل ذلك ي لُّدى بطالن لَ ع
مب أِبذهنيفَي حة الذي يبيح للمرأة أن تزونفسهاج .  

  .ى غريهالَال ع و،ى نفسهالَا عهرأة ال والية لَم الْألنَّ: أوالً
 وتبذل ،ةهواق للشنس فهي قد ت،ال والبضع واضحم بني الْارق الفَأنَّ: ثانيا
 اهللا الوالية طَبد رقَا ناقصة عقل ودين فَه وألن؛ ال يكون كفؤانمبضعها ِل

بالر؛الجليكون ِفي ذلك حاجز عن الت صالغوغائيف ر.  
                                                           

)١ (رواهان رقم  ابن حب)٤٠٧٥(،والد ي رقم قطِنار)٢٤( ، عجم األوسط رقموِفي الْم)٩٢٩١( ،
 .لمن طريق عائشة كلهم ) ١٣٤٩٦(البيهقي رقم سنن و

سنن  و،)١٠٧٥( رقم  مسند الشافعي ِفي#بوِلي مرشد$: ومن رواية ابن عباس وفيها زيادة
 ).١٣٤٢٨( رقم البيهقي

 ).١٨٦٠(، وِفي اإلرواء رقم )٢٩٩(ومن طريق عمران بن حصني ِفي الْمعجم الكبري رقم 
)٢ (باب،احكَالترمذي ِفي كتاب الن :م الَّ ال نكاح إاَءا جرقم ،يِل بو )وأبو داود ِفي ،)١١٠٢ 

باب،احكَكتاب الن :٢٠٨٣( رقم ،يلِ  ِفي الو(،وابن م  هاج نكاح  ال: باب،احكَ ِفي كتاب الن 
 ،احكَارمي ِفي كتاب الن والد،)٢٣٨٥١ ،٢٣٦٨٥(د رقم م وأح،)١٨٧٩( رقم ،يِل بوإالَّ

 .والْحديث صححه األلباِني، )٢١٨٤(  رقم،يِلاح بغري وكَهي عن الن الن:باب
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وقد سعبد الْ ":��� ِفي شريط معته- "ميد كشكحِحموالظاهر - اهللار 
أنه يردى الْلَ فيه عحنفيانَ كَ:الَنيع قَة مذهبهم الشش ابفسدين  معه شلة شباب م

م أن كُد أحاد إذا أر: لشلتهابا الشذَ هالَقَ فَ، وهو ابن فقيه حنفي،ِفي مصر
بييتم فليعطها شيئًا؛ امرأةع ،ولقُ وت:ز وجتا فَإذَ فَ. نفسيكقَارقَلَّا طَهاه.  

ة وسيلة فينحب الْذه ملَع قد جابا الشذَ ه أنَّ:والذي أريد االستشهاد عليه
للعبث بأعراض النوباهللا ،كر كفاية وفيما ذُ، وذريعة إلَى اإلفساد ِفي األرض،اءس 

 . يقالتوف
ح باألمر رصا ته أن:ىعنم ِب،رأمستم ت األيديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثالثًا

خص الذي تريدهبإنكاحها من الش،وال ي ذلكل منها إالَّقب .  
أنَّ: ارابعالثي ب ال ترجب.  
اخأنَّ: امسالبكر ت أي-ن أذَست:ي ؤخذ إذناه-فَ،احكَ ِفي الن تت كَإن س

  . وإن ضحكت فذلك إذن أيضا،ديثحا الْذَه ِل؛لك إذنذَفَ
فَ؛تكَوإن ب ه؟ ون ذلك إذن أم الكُل ي 

 عن اَءا جى ذلك ملَ علُّدا يم وِم،حرعلما بأن بعض الناس قد يبكي من الفَ
عالَ قَل ةَائشت :$بينا نحنِفي ب تِيذَا ِإنا نحِبن رِحج اهللا وِلس يقَن اِئ قَامِه الظَّميِةر، 
لَومكُ ينر ج اهللا ولُسي ئُِطخنْ أَهأِت ييب يِب أَتٍركْي ب -ِضرياهللا ت الَعى عنأَ-ه لَو 
النأَاِره ِمو لَ فَ،ِهِر آِخنما رأُآه بالَ قٍَركْو ب:م اَءا جر ج اهللا ولُسِهِذ ِفي هالس الَّ ِإِةاع 
 كيلَ عسي لَ:الَقَ فَ.كدن ِعن مجِرخأَ :ج اهللا ولُس رالَقَ فَ:الَ قَ،تيب الْلَخد فَ:الَ قَ،ٍرمَأل
عيِإ،ن نما هنب قَ :الَقَ فَ.ياِتني ِفي الْ ِلنَِذ أُدخلْ قُ.وِجرفَ:ت الصحةُبي ا رالَ قَ. اهللاولَس: 
نعم،الص حقَلَ فَ.ةُبدأَ ريأَت بٍركْا بي ي ِمِكبفَ الْنِحر ...#

)١(.  
                                                           

)١ (مسند إسحاق بن رويه برقم اه)وِم،)١١٦١ ما يالْ أنَّلُّد رَءما من الفَ يبكي أيضرح ما ورد 
= 
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اسأنَّ: ادسلألب خ اصة أن يزوجي وقد حك،غرية بدون إذن منها ابنته الص 
ي البالغة خالف وِف،ى ذلكلَاالتفاق ع،والص أنَّ:ابو البالغة ت انَأذن ولو كَست 

ِإنَّ $:  أن فتاة دخلت عليها فقالتلوذلك ِلما روت عائشة  ؛باهازوج أمالْ
اجِلِسي حتى يأِتي : قَالَت. أَِبي زوجِني ابن أَِخيِه ِليرفَع ِبي خِسيسته، وأَنا كَاِرهةٌ

 ِبيجالن@ L ولُ اهللاساَء رجفَج@ا فَدلَ ِإلَى أَِبيهسفَأَر ،هتربفَأَخاهع ، رلَ اَألمعفَج
ا، فَقَالَتهِإلَي : لَمأَنْ أَع تدأَر لَِكنأَِبي، و عنا صم تزأَج ولَ اِهللا، قَدسا ري

#أَِللنساِء ِمن اَألمِر شيٌء
 .وباهللا التوفيق. )١(
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= 

أِبمن قصة إسالم أم ي هروفيها،� ةَير : $ابِت الْبحفَفَت،قَالَت ةَ: ثُمريرا ها أَبأَنْ، ي دهأَش  
فَأَتيته وأَنا ، ج فَرجعت إلَى رسوِل اهللا : قَالَ. وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه،ال ِإلَه ِإال اهللا

 : باب،ابةحائل الصضسلم ِفي صحيحه ِفي كتاب فَ ماهوديث رح الْ.#أَبِكي ِمن الْفَرِح
 ).٨٢٤٢(د برقم م وأح،)٢٤٩١( رقم ،�وسي ة الديرري هائل أِبضفَ

)١ (رواهباب،احكَ النسائي ِفي كتاب الن :البكر ي زوجا أبوها وهي كَهرقم ،ةاره )٣٢٦٩(، 
وابن مهاجباب،احكَ ِفي كتاب الن :م نز والدارقطِني و،)١٨٧٤( رقم ، ابنته وهي كارهةج 

 ).٣٣٣٧(لباِني ِفي السلسلة الصحيحة رقم والْحديث صححه األ .)٤٧، ٤٦، ٤٥(رقم 
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]٣٠٤[ع ناِئ عالَ قَل ةَشت:ِتاَء جام فَ ِرةُأَرقُ الْةَاعِظرلَى  ِإي ِبيجالن 
 الرحمِن دب عهدع بتجوزت فَ،يِقالَ طَتب فَ،يِنقَلَّطَ فَيِظرقُ الْةَاعفَ ِردن ِعتنكُ :تالَقَفَ
 نْ أَينيِدِرتأَ :الَقَ و،ج اهللا ولُس رمسبت فَ.ِبو الثَِّةبد هلُثْ ِمهعا ممنِإ و،ِريب الزنبا
تفَلَى ِري ِإِعِجرالَ؟ ةَاع!! حتوِقذُى تي عسلَيته،و وذُيقع سلَيالَ قَ.ِكتت:أَ وبٍركْو ب 

لَى   ِإعمس تالَ، أٍَركْا ببا أَي: ىادن، فَه لَنَذَؤ ينْ أَرِظتن ياِببالْ ِبيٍدِع سن بداِلخ و،هدنِع
ِهِذهم ا تجهِعِه ِبر ندر ج  اهللاوِلس# . 

<|†�Ö] 

J م وع الْ وضأنَّ :ديث  حم لَّ طَنقز وج تهطالقًا ب   ا بائن ينة كربى ون، ثُم تزوت ج
برجل آخر أنهحل لألول إن فَ ا ال تقَارا الثانِ  ه   ي بغري تبييت نيِج بعد حليل إالَّ ة تاع م
يشعربلذته الر ل والْجشترط فيه االنتشار واإلنزال،رأةم؟ وهل يذَ هحل نظرا م.  

J ْالمفراتد: 
اة ثنمِب-ة بنت وهب    يم م ت :ا ه م ومطلقته اس    ،ة يظَري قُ نِ نسبة إلَى ب    : ظي  رة القُ   اع رفَ

مضمومة مصرة أيغ:مت ورفَ،-ةيم اعوعبد،لءموة هو ابن س ن الرمبن الزبري ح 
 أو الذين ،ة الذين أسلموايظَري قُايا بِنقَ وكل الثالثة من ب،اأبوه الزبري بن باط

  .لمحهم دون الْكانوا وقت قتل آبائهم وأمهاِت
   الْ ماس ذكرها أصحاب   ة مع ثابت بن قيس بن شِ    وللزبري بن باطا قصمازي  غ

يظة ري قُوب بينهم وبني بِنرح قد أسر ثابت بن قيس ِفي انَ وهو أنه كَ:والسري
كم سعد بن ى حلَوا علُزا نملَ فَ، عليهن وم، رأسهقلَ وح،ةاهليجواألنصار ِفي الْ

 بهذَ فَ،هد يدر أراد ثابت أن ي-ميع البالغني ج:أي-معاذ وحكم عليهم بالقتل 
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 كيف أبقى :نه قال ولك،قافَو فَ. دمكج أطلب من رسول اهللا : وقال له،إليه
 وأخريا ،من عليه بأوالده ففعل أن يجب ثابت من رسول اهللا لَطَ فَ!؟بدون عيال

 ج ثابت من رسول اهللا بلَطَ فَ!؟از بدون مالجِحل ِفي الْج كيف يعيش ر:قال
من عليه ِبأن يِبي  ففعل ،الهما قَ،جالنقبلة ناضح  ما هي إالَّ: لثابتالَ وأخري 

  .ه ففعلنقَضرب ع فطلب منه أن ي،ةق األحبحألْحتى 
 فال ،ة كربىونينبني بمالق الْت معناه الطَّالب: #يِقالَ طَتبي فَِنقَلَّطَ$: اهولُقَ

تا غريهحل له بعدها حتى تنكح زوج.  
ا ِفي  إم،وبدبة الثَّهه ِبعا مت مهبش: #ِبو الثَِّةبد هلُثْ ِمهعا ممنِإو$: اهولُقَ

الرقة والراوةخ،وإم ا ِفي الصرغ.  
يلة سى تذوقي ع ال يتم لك ذلك حت:أي: الَ؟ ةَاعفَلَى ِري ِإِعِجر تنْ أَينيِدِرتأَ

وجك الْزديدج،ويذوق ع سيلة تصغري عسلة،يلتكسة ذَّ وهو كناية عن لَ، والع
  .اعمِجالْ

  .ت له ذلكالَ حني قَجالنِبي الس عند  ج: أي:وأبو بكر عنده
هو خالد بن سعيد بن العاص: الد بن سعيد بالبابوخ.  

  . لهنَ ينتظر أن يؤذَ:أي: بالباب
 وكأنه  :ج  اهللاوِلس به عند ررهجا تذه مع إلَى همس ت أالٍَركْا با أب ي:ىادنفَ

ريد من أِبيي بكر أن ينتول،اهره كن أبا بكر لزم األدب عند رفال ،جول اهللا س 
يمكنه أن يقَتدبني يديه بشيءم .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تقول عل ةُائش :ت امرأة رفَاَءجة القُاعِبي ظي إلَى رتالَقَ فَ،جالن: 

 الرحمن ت بعده بعبدجوزا ته وأخربت أن،يالِق طَتبي فَِنقَلَّطَي فَِظرة القُاع عند رفَنتكُ
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خرج منه وتعود ا تريد أن ته تعريضا بأن؛ة الثوببده مثل هعا مم وإن،بن الزبريا
إلَى زا األول رفَوجهفَ،ةاع تبسِبي  مجالن،وعرف أن ها تريد أن ترجع إلَى زا وجه
 كناية ،يلتكس ويذوق ع،ديدججك الْة زويلَسى تذوقي ع ال حت:اه لَالَقَ فَ،األول
عن شرطية وِجة الْود لذَّجماع ِفي حل الزياج الثاِنو.  

لَوعذَى ه٢٣٠:البقرة[ ﴾   ﴿ :ىالَا فيحمل قوله تع[.ى أنَّلَ ع 
  . وباهللا التوفيق،اعمِجة الْذَّا الذي هو لَناح هكَ بالنادرمالْ

J ْفقه الديثح: 
ة قَلَّطَمالْة وجم الزحري موجب لت ة طالق البتديث أنَّ حا الْ ذَ من هذُؤخ ي: أوالً 

لَعى زا الْوجهطلقم،وب ينونتها منه بينربىة كُون،ال ت حل له بعدهى تنكح ا حت
ا غريهزوج.  

 : أي-ا  ه الُي إرس   وه : ة احتماالت     لطالق البت  " ةدالع "ي ِفي   انِ  نع  الص ركَذَ: ثانيا  
ر أنت ركَ أو مفرقة بأن ي. أنت طالق ثالثًا:ائلول القَقَ كَ،ةاحدة وفع د-الطلقات
ةَطالق عدم ات تصل إلَى ثالثر،ول لَقُ أو ياه:ة هي طالق البت،أو طالق الب ينة ون

ولقُبأن ي:أنت بائن: أو،ة أنت طالق طالق البت ،ذَ وها كله عند مني روع قُى و
بينة ِلهذه األلفاظ ممقَلَّ طَناه،م الْ وهجورمه.  

ات قَلَ الطَّونَكُ بل البد أن ت،كفي ذلك ال ي أهل العلم إلَى أنَّعض ببهوذَ
فَمكُ،ةقَر ل طلقة تتبعها روِف،ةجع ي الثالثة تكون البينةون،ذَ وها مب بعض ذه

 ،ةوزيجالْم ي وتلميذه ابن قَ ، يميه   وابن ت  ،ةاهري إلَى ذلك الظَّ بهذَ ن م وِم،أهل العلم 
كَوحاهالص ي عن الْاِننعهادةوي.  

لة الطَّأسومالق فيها خالف طويل ونزاع كثري سأِتيي بعضِفي كتاب ه 
  ".الطالق"
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ا أتت ه أن.#ِريب الزِن ب الرحمِنِدبع ِبهدع بتجوزتفَ$: اهوِلذ من قَؤخي: ثالثًا
ناكية من عبدشمحالر ،ور اغبة ِفي الرجوع إلَى زا األولوجه.  

ارابع :يدولُى ذلك قَلَل عاه :$ِإونما معلُثْ ِمه هدالثَِّةب ِبو# . 
اخولُقَ: امسفَ$: هتبسمر ج اهللا ولُس#.أي م تعجبا من صانيعه.  
اسولُقَ: ادسلَه أَ$: اهيِدِرتنْ أَينت فَلَى ِري ِإِعِجرةَاع#.ي الظَّذ منه أنَّؤخ الذي ن 
  .ذ بهؤخائن يرتسنده قَ
اسولُقَ: ابعلَه الَ$: اه! حتوِقذُى تي عسلَيته،و ذُيوقع سلَيِكت#.أفت اها بعم د

جوجواز را إلَى رفَعهاعى نقيض قَلَة عاصده.  
وج للزي انِ  وج الثَّ  حليل الز   أن ت  .  # هت لَيسي ع وقِ ذُ ى ت ت ح  !الَ $:  ذ من قوله    ؤخي:   ثامنا 

األول إنمِجون بالْكُا ي؟ وهل يشترط االنتشار واإلنزال،ةذَّاع الذي تصحبه اللَّم 
ذَهحل نظرا م.  

  . ] ٢٣٠: البقرة   [ ﴾    ﴿  :�وله    قَ ى أنَّ تو ذه الفَ  ذ من ه  ؤخ ي:  تاسعا  
  . اعمِجالْوهو ، ِبهاول خبه الدصح ولكن البد أن ي،قداح الذي هو العكَد النرج ميسلَ

اعاشر :يؤخذ من موع الْجمِبي  ديث أنَّحجالنأفت اهقيض قَا بن؛اصده 
 ، األولاوجهبيحا لز  ون م كُ ي س  الرحمن ا من عبد  اجهو ز درج م ا ظنت أنَّ  هن إحيث 

  .اصده فأفتاها بنقيض قَ، يصل منها إلَى كبري شيءموهي قد اعترفت بأنه لَ
 ذَّ وش،ديثحا الْذَى هضقتى ملَور عمهج الْبذههذا هو م: رشادي عحالْ

رجف لَالن من الس-ِحرمهذَ فَ:-ا اهللامهسعيد بن الْب ميب إلَى أنَّسلق طَ م
الْلِِّحكفي ِلالعقد ي مبتوتوج األولة للز،الَ وخفِفي ذلك اإلج وذَ،اعم هب 

 ذَّ وش،ون فيه إنزالكُاع يمِجحل إال ِبا ال ته إلَى أن- اهللارِحمه-ن البصري سحالْ
أي الْبذلك عن رجورمه.  
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أما جقَور الفُمهاء فَههم يِج الْونَرطُشتاع ولو لَممي حلَّ الْ بل إنَّ،به إنزالصح 
يترتلَب عال الْى إدخإ : النوويالَرج الذي قَشفة ِفي الفَحنه يترتبكم عليه مائة ح. 

وط شرمالْم  رحما استعجال الشيء الْ    ه  ِبقصد حيلة ي  الَن احت  مأنَّ : ر شي ع الثانِ 
 . وباهللا التوفيق،رطُ الشققَّحتى يقتا حتؤانه من ذلك مرمِحب ِباقَع أنه ي؛شرطب
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]٣٠٥[ع أَن ِسنِن بِم$: الَ قَ� ٍكاِل منالس ذَ ِإِةنا تزوكِْب الْجرى الثَّلَ عِبي 
  .#مس قَثُم ،الثًاا ثَهدن ِعامقَ أَبي الثَّجوزا تذَِإ و،مسقَعا وبا سهدن ِعامقَأَ

  .جالنِبي لَى  ِإهعفَسا رن أَنَّ ِإ:تلْقُ لَتئْ ِشولَ و:ةَبالَو ِقب أَالَقَ

<|†�Ö] 

J م وع الْ وضديث  ح :ما يلز رأة الْم للممِجستد وج عندها  ة من إقامة الز، ساء  و
 .اثيبكانت بكرا أو 
J ْالمفراتد: 
  . وطريقتهجالنِبي ة  من سن:أي: #ِةن السنِم$: هولُقَ

  .أ بنكاح صحيحوطَ تم لَ: أي،جوزت تم لَالَِّتيهي : البكر
بالثي :هي مقَن د تزوأي،تج :ت بنكاح صحيحئَِط و.  
  .الي سبع لَ:أي: بعاا سه عندامأقَ
ها ند ِعامب أقَ الثيجوز وإذا ت،اهاِتا أو ضرهِتأي بينها وبني ضر: مسوقَ

 .مس قَثُم ،ثالثًا
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
حكي أبو قالبة أنَّيالَِّتية  من السنج رلَى عيهرعا الش،ِبلَِم وع ها ِفي زن م

ة وبعدهالنبو:أنه إذا ت زوالبكر أقامج عند ها ا سوقَ- سبع ليال:أي-بع سوإذا ،م 
تزوجب أقَ الثيعندها ثالثًاام ، قَثُم سم.  

ة ثالثة ديدجب الْ الثيق وح،ة سبعة أيامديدج البكر الْق ح أنَّ:ةالصخوالْ
 .أيام
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J ْفقه الديثح: 
كم  له ح".ة كذامن السن" :يِباح الصولَ قَديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ألنَّ؛فعالر السن ة ِفي عصر النبوِبي ة ة وبعدها هي سنجالن.  
ا عطيها عليه أي يه لَبج و؛اهبلَ البكر وعنده امرأة قَجوز تن م أنَّ:ثانيا
حتمل أن  وي، اإليناسونَكُ فتحتمل أن ت،لفني أن نعرف العلةكَ ولسنا م،سبع ليال
ذَيكون هق لَا حا من غري تعليله.  
 .مس قَثُم ، عندها ثالثة أيامام أقَ؛اهبلَى امرأة قَلَ امرأة ثيبا عجوزإذا ت: ثالثًا
ا رابع :م ا هو      الفرق بني البكر والثيب حت  ى ج لَع ا وللثيب ثالثًا      الش؟ ارع للبكر سبع 

 لَعج فَ،ة قليلة االنسجاممشنكَ م،نة السديثَكون حالبا ت البكر غَالفرق أنَّ
بت ر وج،ت األزواجفَرا قد عهإنب فَا الثي أم،بعا ليتم إيناسهاارع سا الشهلَ

 .طقَت ثالثًا فَيعِط فلذلك أُ؛األمور
خا امس : إذا رضي ب ِفي أنَّ ت الثي ي  ع لَسب؛ا هطَقَ  سح الث ا ِفي الث قه، ووجب 

لَعى الزوج أن يِتقضي لضر؛ا ما أقام عندهاها هو االحتمال األظهر ِلذَ وهديث ح
ولَ اِهللا نَّأَ$:  سلمة عند مسلمأمسا ثَالثًاج رهدِعن ةَ أَقَاملَمس أُم جوزا تلَم  ، 

 وِإنْ سبعت لَِك سبعت  ،ِشئِْت سبعت لَِك ِإنْ ،ِإنه لَيس ِبِك علَى أَهِلِك هوانٌ :وقَالَ
#ِلِنساِئي

)١(  . 
                                                           

)١ (رواه م    سلم ِفي كتاب الرقَ: باب،اعض  د    وج عندها  ر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزقب   ع
 ،)٢١٢٢( رقم  ،ام عند البكر  قَم ِفي الْ  : باب،احكَ  وأبو داود ِفي كتاب الن    ،)١٤٦٠( رقم  ،افالزفَ 

وابن مهاجباب،احكَ ِفي كتاب الن :١٩١٧( رقم ،ى البكر والثيبلَ اإلقامة ع(،وأح د برقم م
)٢٧٠٣٧(،   الْ : باب،احكَ  ومالك ِفي كتاب الن م     رقم ، مقام عند البكر واألي )١١٢٣(، ارمي  والد

باب،احكَِفي كتاب الن :اإلقامة عند الثي ب والبكر إذا بى ِبن٢٢١٠( رقم ،اه.( 
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 ، ا إن اختارت التسبيعهِتبع كلها لضرقضي السى أنه يلَليل عا دذَي هوِف
 هولَ قَ أنَّ؛ا األربع الزائدةه يقضي لَالَ قَن مولَ قَى أنَّلَليل عديث دحي الْوِف

 . ضعيف
اسهل: ادسا الْذَ يرتبط هق ِبحانَا إذا كَمله ز ة أخرىوج،أو أنه ي يه وإن  لَجب ع

  ؟ةوجن له زكُ يملَ
ذَهواألظهر أنَّ،حل نظرا م كُ ذلك ال يا عليه إذا لَون واجبمكُ ينله ز ة وج

ا هالَق أن يصرف م وليس له ح،ال سيأوي إليهاحذه الْ وهو بالطبيعة ِفي ه،قبلها
 .اتاحبم عليه ِفي الوطء واإليناس يصرفه إلَى شيء آخر قد يدخل ِفي قسم الْقمن ح

اسابع :إذا أرادأن ي تي للعبادةى ِفي بعض اللياِللَّخ،فهل ي لزم بشيء م؟نعي  
ذَهحل نظرا م،ذَ ويكرذَنا هالَِّتية ا البحث بالقصح دثت مع عر بن م

 هو من خري أهل : وقالت،اوجهت عنده زركَش فَ،ا أتته امرأةٌم لَ�اب طَّخالْ
  .اءيحا الْهكَ أدرثُم .ارهوم النص وي،وم الليلقُ ي،الدنيا

  .اءند أحسنت الثَّقَ فَ؛ارياك اهللا خز ج:الَقَفَ
ى كو ِفي الش لقد أبلغت،ؤمننيم يا أمري الْ: بن سوربع كَالَ قَتلَّا وملَفَ

  .اوجه ز:الَ قَ؟ وما اشتكت:الَقَ فَ.إليك
 : الَقَ ! !قضي وأنت شاهد      أَ :الَ  قَ. ام ينه  ب   اقِض: لكعب  الَ قَ فَ. ا مِه بِ ي لَ ع :الَ قَ

ا لَإنك قد فطنت إلَى مأفطن لهم .  
 ﴾        ﴿: ى يقولالَ اهللا تع إنَّ:الَقَ

  . وبت عندها ليلة، ثالث لياٍلم وقُ،ا وأفطر عندها يوم،ام ثالثة أيم ص.]٣:النساء[
  .)١(ا ألهل البصرةاضي فبعثه قَ، من األولي هذا أعجب إلَ:رم عالَقَفَ

                                                           

 .ميل غازي جمحمد/ حقيق د ت،)٣٥ص(وزية جم الْة البن قييكمحالطرق الْ) ١(
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ه عنها ما لَغ الذي ش إنَّ:الَ وهو أنه قَ،اذَلة كالم أكثر من هأسمي الْوِف
وأمثاِل"آل حم"جد من حالوة تالوة ي وفيق وباهللا الت،اه. 

اثامن :ل الواجب ِفي القسم الْه؟ أو الواجب الوطء،بيتم  
لق بارتياح  عتا الوطء فإنه ي أم،بيتم هو الْاجب الو إنَّ: أهل العلمالَقَ
 ،رأةم إلَى هذه الْاَءنه لو جإ :القَ بل ي،اةاوسمتلزم فيه الْال  لذلك فإنه ؛القلب

 ،رأةم وأتى إلَى تلك الْ،اعمِجبيت الْما الْذَ يلزمه ِفي هم لَ؛اهاحا لَرت منكُ يمولَ
امع ِفي ج وال ي،ذهامع ِفي ليلة هجج أن يريه حلَ عيس فإنه لَ؛اهرتاحا لَ مانَوكَ

  .ليلة تلك
 -ى الَتع اهللا رِحمه -كمي  ح  الْأحمد افظ بن  نا ح  يخ  ش ا أذكره أنَّ مومِ : تاسعا  

امع ج ِفي ليلتها أن تكوز لَج فال ي؛ةريضتني مت إحدى الضرانإذا كَ :الَقَ
ضرتها حتأي، عندهاى ولو بت :حت ى ولو بت عند صة الليلةاحب. 
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]٣٠٦[ِن عِن ابع الَقَ: الَ قَب اٍسبر لَ$: ج اهللا ولُسأَنَّ أَو حكُدا ذَ ِإم
 هنِإ فَ؛انتقْزا ر مانَطَي الشِبنج و،انَطَيا الشنبن جمه اللَّ، اِهللاِمسا ِب:الَ قَهلَه أَيأِت ينْ أَادرأَ
 . #داب أَانُطَي الشهرض يم لَ؛كِل ِفي ذَدلَا ومهني بردقَ ينِْإ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: ةُاذَاالستععند إر ِجة الْاداعم. 
J ْالمفراتد: 
  .ةاي فهو كن؛اعمِجنا الْاد باإلتيان هرمالْ: #هلَه أَيأِت ينْ أَادرأَ$: هولُقَ
  .ةعاقَوم من تلك الْ:يعِني: #دلَا ومهني بردقَ ينِْإ$: هولُقَ
 .اذَكَه هلَّع لَ،س وال م،بلخِبره ض يم لَ:أي: #انُطَي الشهرض يملَ$: هولُقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

حمي  اهللا يإنَّ فَ؛اعمِجة الْاداء عند إرعا الدذَها ِبع دن م أنَّجالنِبي أخرب 
د الكائن من تلك الْلَالوماقَوةع،ي حميه من ضرانيطَر الش . 

J ْفقه الديثح: 
  .اعمِجاء عند الْعا الدذَة هوعيشرديث محلْا اذَذ من هؤخي: أوالً
ا قبل ذَول هقُ أن ي:اذَى هعن م.#هلَه أَيأِت ينْ أَادرا أَذَِإ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا
 .اعمِجالتلبس بالْ
د الذي يكون لَحمي الو اهللا ياع أنَّمِجكر عند الْا الذِّذَ من فائدة هأنَّ :ثالثًا

 إنَّ فَ؛عصمهى ذلك أنه يعن ميس ولَ،انيطَر الشرحميه من ض ي،ةعاقَوملك الْمن ت
  . وباهللا التوفيق،ا هي لألنبياءم إنةَصمالِع

ارابع :جوعند الْ"لو" استخدام از حةاج.  
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]٣٠٧[ ع ن قْ  عةَب نِ  ب نَّ أَ :�  رٍ اِم ع ر إِ $:  الَ  قَج  اهللا  ولَ ساكُ ي م ا و لد ولَ خ ى   لَ  ع
الن الَقَ  فَ.اءِ  س ر مِ لٌج األَ ن نارِ ص:  ي  ا رأَ ، اهللا  ولَس أَ ريالْ ت ح مالْ   :الَ  قَ؟و حمالْ و موت# . 

ِلومٍمِلس،ع ِراِهي الطَِّب أَن،ِن عِن ابو الَ قٍَبه:ِم سعاللَّت ثَيالْ:ولُقُ ي حمو 
  .ِهِوحن ومع الِْناب وِجو الزِباِرقَ أَن ِمههبشا أَم و،ِجوو الزخأَ

<|†�Ö] 

J موضالْوع ديثح: النهي عن الدخلَول عى الناء ِلسا فيه من الْمطُخة ور
لَعين والْى الدقلُخ. 

J ْالمفراتد: 
 "ةدالع"ا ِفي مي كَرطِب القُحر وبه ص،ةمزه ضبط بالْ:ضبط بضبطني: ومحالْ

للصياِننع،ور سه بالْمحاء وامليم بعدها واو عليها هةمز  . 
 ي بط الثانِ  الض:    كَ وهو الذي حاه الص ي عن الْ  انِ نعالْي عبيد     وأِب، ي ابِ طَّخهوير، 

ة  عندنا ِفي روايتب الذي ثَو وه:رجافظ ابن حح الْالَ قَ،امريِه وغَ،وابن األثري
  ".دلو" على زنة "موحالْ"البخاري 
أم ا من ناحية م ى الْعن فَ:مو ح ه موأخيه  ،وج كأبيه  أقارب الز ،وع  وابن ،ه م عه م ،  

 ،ة كأبيها وأخيها وما أشبه ذلكوجوج واألختان أقارب الزى أقارب الزعنموالْ
قَواسم األصهار يى الْلَع عالَ قَ،ميعجىالَ تع: ﴿       

  .]٥٤:الفرقان[ ﴾    
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ذَّحِبي  رجالنمن الد خلَول عى النفَ،اء األجنبياتس سأله بعضم عن ه
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   .#توم الْومحالْ$: جالنِبي  الَقَ فَ،وج وهو اسم جنس ألقارب الز،"موحالْ"
J ْفقه الديثح: 
 ، ى زوجتهلَوج عارب الزول أقَخم دحريديث تحا الْذَمن هذ ؤخي: أوالً
 ووه-اب وجا الْذَ وقد استشكل ه،ةادا األمر عذَ ِفي هلونَاهست ياس النوذلك أنَّ

  ؟ةاحنع أو اإلبماد به الْرمهل الْ -#توم الْومحالْ$: جالنِبي ول قَ
لَوعفصيلا فالبد من التذَى ه:  

ل  حمي فإنه ؛ودهجقق و ح ول وتخة الداحذه الكلمة إبصد من ه  القَانَإن كَفَ
ى أِبلَعي الزوج الذي هو مم لزوجة ابنهحر.  

الْانَا إن كَأم مقصجر والْود به الزمنع والنهي عن الدفَ؛ولخ هوم ول حم
لَعوج الذين لَى أقارب الزوا ِبيسمِبي ول  ويكون قَ،ارمحالْ$: جالنحمالْو موت#. 
مقصبه أنه الْ     ود طَخ    ر منه مت ق كَ قِّحتقق الْ  حوت م،  ذَ وه  ا هالْ األقرب لتأويل    و؛ ديثح 

 ؛هنة ِبلوخاء والْسى النلَول عخجر عن الدهي الزا النذَه ِبدصا قَم إنجالنِبي  ألنَّ
ات معجتمات وانتشارها ِفي الْرنكَموع الْياحش وشوى ذلك من الفَلَتب عرتا يمِل

ةاإلسالمي،  فكأنه ج عر الْطَل خمو كخطر الْحموت وت حقق وود الْجكَطر خحقق ت
وود الْجوباهللا التوفيق،وتم . 

لزم لنهيه أيضا ستن وممضتاء مسى النلَول عخ عن الدجالنِبي هي ن: ثانيا
 من رذَّ قد ح� واهللا ،اوجهل من أقارب زجا أمام راسنهحرأة أن تكشف ممالْ

        ﴿  :ى الَ  حيث يقول تع    " النور  "ا ِفي سورة     م  كَ، ذلك
               
  .]٣١-٣٠:النور[ ﴾  

وقد تضان اآليتانت هاتمرظَن النهي عن نالر ل إلَى الْجوالْ،رأةم رأة إلَى م
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الرج ذلك مِ  ألنَّ ؛ ِفي غري خلوة  انَ ى ولو كَ ل حت  م ا ي بب انتشار الفَ     سوللنفوس     ،احش و 
دفَ،�ائل يعلمها اهللا     خ ما حراهللا النظر إلَى غري الْ   م  مِلارم إالَّ ح  ا يعلمه ِفي ضمن     م

 ذلك من الر ة والتذرع إلَى الْ     يبمحر من أنفسهم واهللا هو أعلم بالعباد         ،ات م.  
ائما اس د والن،ان بسبب نظرةيطَة للشحيت ضارة صفيفَم من امرأة عوكَ

يحى الْلَاولون التغطية عفينبغي ، عليم بالنفوس وما فيها� ولكن اهللا ،ائققَح 
عم االغترار ِبدما ياس من استبعاد شيعه كثري من النوع الفَقُوة ِفي مثل هذه احش
           ﴿: ى يقولالَ واهللا تع،اتسالبمالْ

 .]٢١:النور[ ﴾       
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]٣٠٨[ع أَن ِسنِن بنَّأَ$: � ٍكاِل مر أَج اهللا ولَس عتقِف صةَي،و جلَع 
 .#اهاقَا صدهقَتِع

]<|†�Ö 

J موع الْوضديثح :جااقًعل العتق صد. 
J ْالمفراتد: 
صفييي بن أخطب اليهودي النضريية بنت ح:نسبهم ِفي ه ون بن عمرانار ، 

جى ذلك قوله لَوالدليل علصفي ه حني كانت إحدى نسائه تيامسها وتر فخ
لَعقَالَ حيث،ايه  :$ِبيةُ ننِك البِإن ،وِبيِك لَنمِإنَّ ع ،ِبين تحِك لَتِإنو ، رفْخت فَِفيم

#اتِقي اهللا يا حفْصةُ: ثُم قَالَ، علَيِك
)١(. 
                                                           

 وأحمد رقم ، )٣٨٩٤(رقم ، جفَضل أزواج النِبي : ِفي باب، الترمذي ِفي كتاب الْمناقب) ١(

 .والْحديث صححه األلباِني). ١٢٤١٩(
نظَرا : أَي-ِبنت يهوِدي : - حق صِفيةَِفي: أَي-أَنَّ حفْصةَ قَالَت $": تحفَة األحوذي "قَالَ ِفي  
: أَي-وِإنك البنةُ نِبي   ، -ِفي حقِّي: أَي-قَالَت ِلي حفْصةُ :  -صِفيةُ: أَي-قَالَت . -إلَى أَِبيها

: أَي-ِإنك ِلتحِت نِبي           و -�موسى بن ِعمرانَ       : أَي-وِإنَّ عمك لَنِبي            -�هارونُ بن ِعمرانَ      
 .’ا. نفسه: يعِني. #-اآلنَ
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ة عنفَ والعتق م،اقًا العتق صدلَع ج:أي: #اهاقَا صدهقَت ِعلَعج و،اهقَتعأَ$: هولُقَ
رأةللم،نفَ فهي معة عة حيث تنظيمقلها من الرإلَى الْق حةري . 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ي دؤل يجمالم ما كَذَا ههاقَ عتقها صدلَع وج،ةفيعتق صأ جالنِبي  ونُكَ

ة الْعرفَإلَى محكم وبيان الوةاقع. 
J ْفقه الديثح: 
نازع  وقد  ،ا هاقًا لَا صد  هعل عتقَ   وج،ة از عتق األم  و ديث جحذ من الْ  ؤخي:  أوالً

 م تهنأوا مع حيث ز؛ى مع القياسافَنتنه يإ : وقالوا،اءهقَ من الفُثريِفي ذلك كَ
النكاح وهي ِفي الرفَ،ق ا لَذَه؛ بصحيحيسلت اِفني الرق معج واز التصف الذي ر

يبنلَ: وإن قلنا بعده،يه العقدلَى ع ألنَّ؛ يصحم الر قعنهاالَ قد ز .  
عل العتق وز جج وأبو حنيفة إلَى أنه ال ي، والشافعي، مالكبهلذلك ذَ

اقًاصد،وح لوا الْمحلَديث عى أنه من خصِبي ات وصيوذَ،جالن هد بمإلَى أح 
جاز ذلكو،حيح ِل وهو الصمقَافَوليلته الد:  

  .ص ألنه ال قياس مع الن؛ياس قول باطلم بالقهولَ قَإنَّفَ: أوالً
 ،جا تشريع منه ذَ وه،اهاقَ عتقها صدلَع وج،ةفي أعتق صجالنِبي  أنَّ: ثانيا

  .شريع األصل ِفي األحكام الت ألنَّ؛ةوصيصخى الْلَ علُّدا يرد عنه م يمولَ
قد وز له العجا أنه يمكَ فَ،ابتهقَملك ر الذي يوا هيهلَ عاقد العأنَّ: ثالثًا

لَعيها للغري أو تا بيعا لَزويجكَ فَ،ا منههيفي صح علَقده عيها با للغري أو تيعا زويج
  .ا لنفسهيهلَقده عصح ع وال ي،له

ديث حا ِفي م كَ،ةعنفَهر ممعل الْرع ج الشازد أج  وقَ،ةعنفَ العتق م أنَّ: رابعا
سهل بن سعد ِفي قصة الوالَِّتية اهبو هبلَ فَ،جي ِبت نفسها للنم يارده، ثُم 

زوجها من ررآنل آخر بتعليم شيء من القُج.  




�	�א��������م�� <  
٢٢٠ 

 ،ايهلَقد عوز له العجعف قول القائلني بأنه ال ي ضرهومن هذه األوجه ظَ
ولكن يلَصح العقد عا ِبيهالْ أرجو أنَّ،هرم حقذَ ِفي ها هما ذَو هإليه اإلمام ب 

ا ا كن وم،اذَهانا ِلد هللا الذي همدح والْ،اتلمذه الكَها أيدناه ِب مو وه،أحمد
لنهتدي لوال أن هوباهللا التوفيق،انا اهللاد . 
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]٣٠٩[ع نس ِلهِن بس ٍدعِداِع السنَّأَ$: � ير ج اهللا ولَساَء جتهام ةٌأَر، 
 ، اهللاولَسا ر ي:لٌج رالَقَ فَ،يالًِو طَتامقَ فَ.كي لَِسفْ نتبهي ون ِإ:تالَقَفَ
زوِنجلَنْا ِإيه مكُ يلَن ِبك ها حالَقَ فَ.ةٌُاج :ِعلْه ندِمك نش ٍءيت قُِدصالَقَ؟ فَاه :ا م
 ارز ِإالَ وتسلَا جهتيطَع أَنْ ِإ!!كارزِإ :ج اهللا ولُس رالَقَ فَ.اذَي هاِرزِإ الَّي ِإِدنِع
 ملَ فَسمتالْ فَ.يٍدِد حنما ِمات خولَ وسِمتالْ :الَ قَ.دِجا أَ م:الَ قَ.ئًاي شسِمتالْ فَ،كلَ
جِ يدش  الَ قَ فَ،ئًا  ير  ج اهللا  ولُس:  لْه م  عك ش مِ ٌءي قُ الْ  نالَ؟ قَآنِ  ر: ن  ع الَ قَ.م ر اهللاولُ س  : 
زوتكَجا ِبهما معِمك قُ الْنآِنر#. 

<|†�Ö] 

J م  وع الْ  وضديث   ح: عل الْ ج نفَ معة ص وأنَّ ،اقًا د  رآن من أعظم الْ    عليم القُ    ت م افع ن . 
J ْالمفراتد: 

ى لَ نقف عم لَ:الَبن حجر أنه قَاافظ حي عن الْاِننع الصلَقَن: جاءته امرأة
ِماسوكَ،اه ذلك الرلَل الذي طَجبزوج ِب التاه . 

  .لب ِفي الطَّيدا قَذَه: #ةٌاجا حه ِبك لَنكُ يم لَنِْإ$: هولُقَ
 ؛ريه دون غجي ِبوص بالنخصة مبِهاح بالْكَالن:  كي لَِسفْ نتبهي ونِإ: تالَقَفَ
            ﴿: �لقوله 
  .ةوصيصخى الْلَ علُّدا يذَه فَ.]٥٠:األحزاب[ ﴾    

هاهل عندك من شيء تصدقها إي :ليل أنَّدالص داحكَاق أمر البد منه ِفي الن. 
:  قولهاهر أنَّالظَّ: كارزِإ :ج  اهللاولُس رالَقَ فَ،اذَ إزاري ها عندي إالَّ م:الَقَفَ

 وأنت ال إزار ،مكن أن تعطيها إزارك كيف ي:يعِن استفهام إنكاري ي.#كارزِإ$
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  .#ك لَارز ِإالَ وتسلَا جهيتطَع أَنِْإ$: ى قولهعن وهو م، غريهكلَ
  .ةً أخرى بااللتماسر مهريث أمتأكيد ح: #ئًاي شسِمتالْفَ$: هولُقَ
  .لجا اعتذار من الرذَه: #دِجا أَم$: هولُقَ
 .ديدما من حاتس خملتم الْانَ ولو كَ:أي: #يٍدِد حنما ِمات خولَ وسِمتالْ$: هولُقَ
 آِنرقُالْ ن ِمٌءي شكع ملْه :ج اهللا ولُس رالَقَ فَ،ئًاي شدِج يملَ فَ.سِمالت فَ:الَقَ

-يعِني:الَقَ فَ. نعم:الَ قَ.-حفظه تر ج  اهللاولُس: زوتكَجا ِبهما معِمك قُالْ نآِنر# . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يأنَّ� بن سعد هلُخرب س ِبي ت إلَى اَء امرأة جتالَقَ فَ،جالن:إن ها وبت ه

 :الَقَ فَ،وم من القَلٌج رامقَ فَ،الس ججي ِب والنويالًت طَاما قَهنإ ثُم ،نفسها له
زوا إن لَجنيهمكُ يلَن ِبك ها حب منه أن يصدقها شيئًالَطَ فَ،ةٌاج،ولكن الر ل ج
 لْه$: جالنِبي  له الَقَ فَ،ما من حديداتى ولو خجد حت يملَ فَ،دقعا فقريا مانَكَ
معكش ِمٌءي قُ الْنالَ قَ؟آِنر:ن عالَقَ فَ.م: زوتكَجا ِبهما معِمك قُ الْنآِنر#.  

J ْفقه الديثح: 
  .ل الفاضل   جى الرلَ رأة نفسها ع    مرض الْ از ع وديث ج  حا الْ ذَذ من ه  ؤخ ي:  أوالً 
ى ذلك أنه عن ميسل الفاضل لَجى الرلَا عفسهرأة تعرض نم الْونُكَ: ثانيا

يتزوِها بالْجهنَّ أل؛ةبالز وِه بالْاجبة من خصِبي ات وصيجالن،لَ وعا فيلزم لَذَى ها ه
ثلِمهر الْم.  

 يرد ملَ فَ،ويالًرأة طَمت الْفَقَحيث و؛ جالنِبي ق لُسن خذ منه حؤخي: اثالثً
أن يكدر خال أريدك:ا بقولهاطره .حت ى يسراهللا ذلك الر لَل الذي طَجب 

  .اهاحها إيإنك
ارابع :يذ من قَؤخول الرجل لرسول اهللا ج :$زوِنجلَنْا ِإيه مكُ يلَن ِبك ا ه
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حةٌاج#.ج ولَ مثل هذه العبارة ِفي طَازاحكَب الن. 
خاامس :حسن األدب مِبي  عجالنمن ذلك الص لَنِْإ$: الَ حيث قَ؛ياِبح م 

كُيلَن ِبك ها حةٌاج#. 
اسيؤخذ من قوله هل عندك من شيء تصدقها أن الصداق مطلوب : ادس

 ِفي النكاح وال يصح النكاح بدونه

ساابع :يذ من قولهؤخ :$ا ِعمِإالَّي ِإِدن اِرزاذَي ه#.انَا كَ ميه أصحاب لَ ع
  . من الفقرجالنِبي 

ِبي إنكار : اثامنِإ$:  بقولهجالنزارأنَّ كَ.#كا االستفهام استفهام إنكارذَ ه، 
  !!؟ك لَار وأنت ال إز، كيف تصدقها إزارك:أي

اتاسع: يالْ$: ذ من قولهؤخِمتسلَ ووخ ا ِماتمنأنَّ.#يٍدِد ح خ م الْاتديد ح
يجوز أن يجلَعص له قيمةانَاقًا إذا كَد . 

اعقَاختلف الفُ: اشرهاء فيما يجوز أن يعتبر صاقًاد،د أم أنه ليس له  وهل لذلك ح
ح٢٤:النساء[ ﴾     ﴿: � قول اهللا  إال أنَّ،د[. 
ومن  إذ؛ تطلبون بأموالكم:ى ذلكعنفكل ما يسماالًى مي جكُوز أن يون صاقًاد.  

        ﴿ :�وكذلك قول اهللا 
  .ج بهوزتل الذي يستطيع أن يام الْ:ول هناوالطَّ. ]٢٥:النساء[ ﴾
● ومن أجل ذلك فقد اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يكون ص؟اقًاد  
   .اليدع فيه   قطَار الذي ت   قد ِم وهو الْ  ، اهم  ر ثالثة د  هلَّ قَأ  مالك إلَى أنَّ    بهذَفَ -
  .اهمرة دشر عهلَّ أقَ أبو حنيفة إلَى أنَّبهوذَ -
به   مكن االنتفاع    وي، االً ى م مسا ي  م لَّ كُ إلَى أنَّه ع فعي ومن م ا الش بهوذَ -

يجونَكُوز أن يص ستدل لذلك ،اقًادِب ويديث الْ حم  الَِّتي  ة رأة الفزاريت  زوج ى   لَت ع
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 الٌّ اآليتني دومفه م غري أنَّ،أحاديث أخر ِفي هذا وهناك    ، ا  فيه ضعفً    أنَّ  إالَّ،  )١( نعلني 
ى أنَّلَعا لَ ممي سماالً مكُ ال يون صوالْ،اقًاد مسألة من مرك األنظارعت.  

ميل إليه القلبوالذي ي:ا ذَ هو مهإليه مالكب ،وهو الثالثة الد الَِّتياهم ر 
  .االًى ممس ذلك ي ألنَّ؛تقطع فيها اليد

 .مع ن:الَ قَ؟آِنرقُ الْن ِمٌءيش كع ملْه$: جذ من قوله ؤخي :ادي عشرحالْ
ى تعليم شيء من لَاح عكَذ منه النؤخ ي.#آِنرقُ الْن ِمكعا مما ِبهتكَجوز :الَقَفَ

  إالَّ، األكثرونهعن وم، أهل العلمعض بذلك بالَد قَقَ فَ، وأقله عشرون آية،القرآن
أنه ال حج مِفي الْة لَه  الْ ألنَّ ؛نع م مشع  ر-وهور ولَ  شرع ذلك-ج ول اهللا  ست يس

الشريعة تؤخولقُذ من الع،ولكنها ت دذ عن ؤخمحج رسول اهللا م.  
 ؛-كثرتت أو لَّقَ-ا  يه لَاضى ع رتم ة الْعنفَم ى الْلَاح ع كَ الن از إذا ج: رش ي عالثانِ 

فإنه يجوتعليم ا،ى تعليم القرآنلَوز ع نفَلقرآن أعظم مةع،اح كَ واألصل ِفي الن
ى الْلَعنفَمعة قصة موسى مع صاحب ملهالَن حني قَدي : ﴿      

اضح  وهذا دليل و. اآلية]٢٧:القصص[ ﴾       
لَعى جل الْعنفَمعة صومن ذلك تعليم القرآن،اقًاد .  

وأجازب عضكَ أهل العلم النىلَاح عتعليم باب من الع رة إلَى غري ذلكبي، 
                                                           

أنَّ امرأَةً ِمن بِني فَزارةَ تزوجت علَى $:  عن أبيه،ديث عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعةَحالْ) ١(
 .# فَأَجازه: قَالَ. نعم:لَت قَا؟أَرِضيِت ِمن نفِْسِك وماِلِك ِبنعلَينِ      :ج فَقَالَ رسولُ اهللا ،نعلَيِن

رواهباب،احكَ الترمذي ِفي كتاب الن :م اَءا جِفي م هور الن١١١٣( رقم ،اءس(،و رواهابن م ِفي هاج 
باب،احكَكتاب الن :ص داق الن١٨٨٨( رقم ،اءس( ،وأحد برقم م)وسنن البيهقي الكربى ،)١٥٧٦٧ 

 ،)١١٤٣( ومسند الطيالسي برقم ،)٧١٩٤(على برقم ي يأِب ومسند ،)١٤١٥٢، ١٣٥٦٧(برقم 
 .- اهللارِحمه-ي األلباِنديث حالْ فع وقد ض،)٢٢٦٥(عد برقم جومسند ابن الْ
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وإذا كانت أمس ليم قد تزولْت أبا طَجةَحى إسالمهلَ ع،ا  واعتربت إسالمه مهر
وز جرأة من عتق أو تعليم أو غري ذلك فإنه يما الْهفع ِبنتة تعنفَ ملَّ كُإنَّ فَ؛اهلَ

التلَزويج عالتوفيق وباهللا،ى القول األصحلَيه ع  . 
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]٣١٠[ع أَن ِسنِن بنَّأَ$: � ٍكاِل مر ج اهللا ولَسأَ رى عبِندمحالر ب ن 
عٍفوو لَعِهير دعز فَعِبي  الَقَ فَ،انرجالن: مهيالَقَ فَ.م:ي ا راهللاولَس ،ت زوجت 
امالَقَ فَ.ةًأَر: ا أَمصقْدتالَ؟ قَاه:و نَزن ِماٍةو ذَن فَ :الَ قَ.ٍبهباراهللا لَك أَ،ك ِلوملَ وو 
 . #اٍةشِب

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :األمر بالوةليم. 
J ْالمفراتد: 
ردأقول: ع:وبدع والردغ هو الشيء يكون له أثر ِفي الثَّ الر،وكأنه ه ا  ن

 ولكن الذي ،لجر للرصفَعم عن لبس الثوب الْنهينه م أل؛اد به أثر صفرةرمالْ
يِبي  ر أنَّظهعرف أنه لَجالن مي قصاد لبس م هوم عفَزر أو مرصفَع،وإن انَا كَم 

قَذلك من تب ثيابه مع ثياب زوجتهار.  
عفَوالزان ر :نبات موفعر. 
ج وز عرف أنه تجالنِبي  أنَّ وكَ،ربكا خا شأنك وم م:أي: #ميهم$: هولُقَ

 . بوجود ذلك األثر ِفي ردائه
 ؟اهقت أو أي شيء أصد؟اهقت أصدم كَ:أي: #اهتقْدصا أَم$: هولُقَ
ا   أو أنه م،وفعرهل هي وزن م :اةو ِفي النفِلاخت: ٍبه ذَن ِماٍةو ننَز و:الَقَفَ

يساوي خمسة داهمر،أو م ا يساوي وزن؟اه  
ذه يت هم س،بهن أوقية من الذَّم ثُاةَو الن أنَّ:-واهللا أعلم-والذي يظهر 

الكمية من الوزن ناة كَوما ساموا نصف األوقية نش.  
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ِبي أى رجالننى ثوب عبدلَ عمحالر يئًا من لَ بن عوف شعفَون الزانر، 

ففهم أنه تزوفَ،ج فَ،ه عن ذلكألَس أخبره أنه تزوامرأة من األنصارج ،وس اق 
إليها ونَزن اة من الذَّوبه. 
J ْفقه الديثح: 
 ووزن ،هرا مونَكُصلح أن يار يقدِما الْذَ هديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

خمسة داهمر.  
الْأنَّ: اثاني مهرِفي ذلك الز انَان كَما يسري.  
ر يست لي؛هرم وأصحابه ِفي قلة الْجي ِبأسوا بالنتاس اليوم أن يغي للننبي: اثالثً

كَالنباباح للش.  
اطن ون مباب ع وإبعاد للش،اللحاح الْكَور تسهيل للنهميسري الْ تأنَّ: رابعا
 .شاحوالريبة والفَ

اخامس :يِبي ذ من قول ؤخجالن: $باراهللا لَك ك#.م شروعية الدعاء للمتزج و
: �هريرةَ عن أِبي  ذلك درا وم كَ،اء له ولزوجتهع الدونَكُ أيضا أن يدر وقد و،بالربكة

 ِبيان جأنَّ النسفَّأَ اِإلنا - كَانَ إذَا رعدأه ونهقَالَ-لَه جوزإذَا ت  :$اهللا لَك كارب ،
#وبارك علَيك، وجمع بينكُما ِفي خيٍر

)١(.  
اسادس: يأَ$: ذ من قولهؤخِلوم#.م شروعية الوةليم،وأن ها وِلةٌاجب ا األمرذَه، 

                                                           

)١ (رواهابن م هاجباب،احكَ ِفي كتاب الن :ت رقم ،احكَهنئة الن )والترمذي ِفي كتاب ، )١٩٠٥
باب،احكَالن :م اَءا جقَ فيما يال للمتز١٠٩١( رقم ،جو(،والد احكَارمي ِفي كتاب الن، 

ا  م: باب،احكَ وأبو داود ِفي كتاب الن،)٢١٧٤( رقم ،ال لهقَا يل مجج الروز إذا ت:باب
قَيال للمتزالْو. واللفظ له )٢١٣٠( رقم ،جوياأللباِنصححه ديث ح. 
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ذَوها مه-ب اإلمام مالك ذهِحموذَ،- اهللار هالْب جور إلَى أنَّمهالو ليمة ة سن
مستةحب.  

اسابع: الوة هي الطَّليمام الْعمتخرسذ ألجل الع.  
 وقد اختلف أهل العلم ِفي ،ولخة بعد الدليم الوونَكُغي أن تنبأنه ي: ثامنا

والَقَ فَ،اقتهب عضالَ وقَ. بعد العقد:مهب عضمه:بعد الد ولخ.  
  .ولخ بعد الدونُكُا ته األشهر أنإنَّ: لوأقو
الْ: اتاسعمرجح أنها تكون بعد الدولخ،ذَ وها ما جرى عليه عكثري من لُم 

 .ةسلمني واألئممالْ
عولُقَ: ااشرأَ$: هِلوملَ وِبو اٍةش#.ي رلو: "��� اد"ه نا أنا للتقليله.  
اوز الكبشني أو الثالثة ِفي جتة ال تليم الوإنَّن فَكُا يهم أنه م:رشادي عحالْ

رف األقدمنيع. 
قره له الناس اليوم من اإلسراف ِفي الوالئم أمر ال يفعا ي مأنَّ :رشي عالثاِن

رعالش،بل هو ي عتر من الباطل الذي يأثَبم العنَّإ إذ ؛يهلَبد عب عضم تصل الذبائح ه
بع تمسلم الْمخ ال ينبغي فعله من الْذَ وهذا ال شك أنه ب،ندهم إلَى فوق األربعنيع

 . وباهللا التوفيق،Tألوامر اهللا 
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  :القالطَّ ●
  . هو اإلطالق:ِفي اللغة -
 ال وح،اه لَار إطالقًبعت وهو ي،ربمماح الْكَة النقد علُّ هو ح:رعي الشوِف -
لتلك العةقد. 
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]٣١١[ع نع ِدب ِناهللا بع مأَ$: ب رنلَّ طَهقام أَرتهِه وياِئ حكَذَ فَ،ضر 
 ثُم ،اهعاِجريِل :الَ قَثُم ،ج اهللا ولُس رهن ِمظَيغت فَ،ج اهللا وِلسر ِلرم عكِلذَ
يكِْسمها حتطْى تهر، ثُمِح تفَيض طْتهنِْإ فَ،رب ا لَدنْ أَهقَلِّطَ يلْا فَهقْلِّطَيا قَهنْ أَلَبي مساه، 
 . #T  اهللارما أَم كَةُدِع الْكلِْتفَ

ٍظفْي لَِفو: $حتِحى تيضح يةًضم سقْتِسةًلَب وى حيِتضقَلَّ طَالَِّتيا ها ِبهاه#.  
فَ$: ٍظفْي لَِفوِسحبِمت ِقالَ طَناه،و راجعها عباهللا كَ دا أَممرهر ج اهللا ولُس#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضالطَّ :يثدحِفي الْالق يضح. 
J ْالمفراتد: 
 . غضب:أي: #هن ِمظَيغتفَ$: هولُقَ
  .رما أَذَه: #اهعاِجريِل$: هولُقَ

ثُمي كِْسمها حتطْى تهأَ: رمآخرر . 
ثُمِح تفَيض طْتهر :أمر ثالث مترتلَب عا قبلهى م.  
ة ِفي حصلَمت له الْره أو ظَ،اهقَلِّطَ أن يب أح:أي: اهقَلِّطَ ينْ أَها لَد بنِْإفَ
  .طالقها
  .ا أمر أيضاذَه: اهقْلِّطَيلْفَ
 .اهامعج قبل أن ي:أي: اهسم ينْ أَلَبقَ
 .]١:الطالق[ ﴾ ﴿: �اإلشارة إلَى قوله : #ةُدِع الْكلِْتفَ$: هولُقَ

 .هنِتدل ِع الستقبا:ىعنموالْ
  .ا فيهاهقَلَّ طَالَِّتية يضح غري الْ:أي: #ةًلَبقْتس مةًضيح$: هولُقَ
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 بعض أهل همعا زم كَغَلْ تم لَ:أي: #اهِقالَ طَن ِمتبِسحفَ$: ٍظفْي لَِفو: هولُقَ
 .يهلَ عتبِس بل ح،العلم

 .ااهه اهللا إيحن مالَِّتي من الثالث :أي: اهِقالَ طَنِم
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 سلَ غت ت أن  بلَ يض قَح ائض ِفي حال الْ    وهي ح   هت وج ز�  رماهللا بن ع     بد ع  قلَّطَ

 ،ا إلَى عصمتههادِتا بإعهاجعر أن يهر وأم، غضب من ذلكجالنِبي  غَلَا بملَ فَ،منه
ثُم ي    ى تطهر  مهلها حت،  ثُم مسكها ِفي ذلك الطهر بدون جِ        يم اع حت  ى تحيض حة  يض

 .يضحهر من الْا إن شاء بعد الطُّهقَلَّة أخرى طَيضت حاضا حإذَ فَ،أخرى
J ْفقه الديثح: 

 ؟ ع أو ال يقعقَوهل ي ،يضحالق ِفي الْم الطَّحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
  وأنَّ،القوع الطَّقُ إلَى وورمهج الْبهذَ فَ،ِفي هذا خالف بني أهل العلم

  .ملق آِثطَمالْ
اهر إلَى م وأهل الظَّهعاء مملَة من العاعم وج، وابن القيم، ابن تيميةبهوذَ

واستدلوا  ،ت ِفي عصمته   الَ ه ما ز  ت وج ز  وأنَّ  ،ةلي يض غري واقع بالكُ    ح الق ِفي الْ  الطَّ أنَّ
 ،ودردحدث م ملَّ كُ بأنَّجالنِبي  فقد أخرب ، بدعيالق طَالقلطَّا اذَ هلذلك بأنَّ
وكونه مردفَاود معنشيء؛ع فيه قَاه أنه ال يم دلني ِبستةَ حائشلديث ع 

ولُ اهللا :قَالَتسج قَالَ ر: $هِمن سا لَيذَا ما هِرنثَ ِفي أَمدأَح ن؛مدر وفَه #
)١(.  

                                                           

)١ (روالبخاري اه باب،لحِفي كتاب الص :لَ إذا اصطلحوا علح جور فَى صالصلح مرقم ،ودرد )٢٦٩٧( ،
، )١٧١٨( رقم ،ثات األمورحد مد نقض األحكام الباطلة ور: باب،سلم ِفي كتاب األقضيةمو

 :باب ،مةدقَم ِفي الْهاج وابن م،)٤٦٠٦( رقم ،ة ِفي لزوم السن: باب،ةداود ِفي كتاب السنوأبو 
تعظيم حديث رسلَول اهللا والتغليظ عى منع ار١٤(رقم  ،هض.( 
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ا  أم،ةلقَى احتساب تلك الطَّلَ عتلَّ دالَِّتيايات ووا ِفي الرحدم قَهأن: ياثان
 ،طالقهاة من قَلْى احتساب تلك الطَّ  لَ عتلَّ دالَِّتي ات ايو م استدلوا بالر هإن ور فَمهجالْ

وقد تتبه-ي  الشيخ األلباِنعِحماهللار -الر والَِّتيات ايلَّ دتى احتساب تلك لَ ع
إرواء الغليل ِفي "ا ِفي كتابه هاِبم احتسدى علَ عتلَّ دالَِّتيات ايو والر،ةلقَالطَّ

تخريج أحاديث منوظَ،"بيلار الس هرمن تلك الر وات أنَّايالر والَِّتيات ايلَّ دت 
لَعاِبى احتسا أكثره،ور واتا أحفظه.  

وقد رجحمذهب الْ:أي- ذلك ت جورمه-لَ ِفي تعليقي عا الْذَى هديث ح
  : وهو الذي تطمئن إليه النفس ألمور ثالثة،"المبل السس"ِفي 

  .ى احتساب تلك الطلقة أكثرلَ عتلَّ دالَِّتيات ايو الر أنَّ:األول -
  .ا أحفظهاتو رأنَّ: ثانياو -
 .)١(عقَ األول والق الطَّى أنَّلَ عالٌّة دعاجرم بالْ األمرأنَّ: ثالثًاو -

                                                           

)١ (وبالري الْوع إلَى كتاب األلباِنجذكُمور تبيالطُّ لنا أنَّن رق أو الروالَِّتيات اياقَ سه-ا هِحمر 
 ستة ِفي :اتاي إلَى تسع روودع وهي ت،ةاي ثالث عشرة رو�ر مديث ابن عح ِل-اهللا

  .ى االعتدادر ال ينا مه وثالث استدل ِب،ىة األولَلقَاالعتداد بالطَّ
ى أنَّلَع رو اي  ات االعتداد راجح لَة عى رو ايات عم االعتداد ألمور  د:  

 .تقننيماظ الْفَّحا من الْهاتو رأنَّ: األمر األول
  .عتدادة ِفي االحريا صهأن: ياألمر الثانِ 

 .ات االعتداد أكثراي روأنَّ: األمر الثالث 
أنَّ: ابعاألمر الررو ايتين من االعتداد الصرفُريح مِبي ة إلَى وعجالن.  
  .ةحيح وهي ص،ةوفَوقُريح مات من الصاي ثالث روأنَّ: امس خاألمر الْ

أما روي اِنات القسم الثَّاي-وهي عطقَ فهي ثالث فَ-م االعتدادد،وم وِن كَعفَ؛ا أقله إنا غري ه
صريكَ،ة للتأويلابلَ بل هي قَ،ةح الَا قَمه-افعي  الشِحمولَ،- اهللار مي رها شايئًا صواب.  
د عتنه ي فيه أعامهر جا ِفي طُهقَلَّ أو طَ، امرأته وهي حائضقلَّ طَن م بأنَّولَ القَن أنَّبيتا يذَهوِب

 ).النجمي. (ى التوفيقالَ وباهللا تع،م وهو آِث،-عقَالق ي الطَّ أنَّ:أي-الق بذلك الطَّ
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  : وبدعييسم إلَى سننقَالق ي الطَّديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: اثالثً
 ،ملها ح مستبني  امالً  أو ح ،امع فيه  ج  ي مهر لَ ِفي طُ ونَكُ  هو أن ي  :ي الق السن  الطَّ  فَ

 .ةالق واحدوأن يوقع الطَّ
الق ِفي الْ فهو إيقاع الطَّ:الق البدعيالطَّا أمأو ِفي طُ،يضح هر جامفيهع  ، 

أو ججلس واحدمع الثالث ِفي م.  
ا  رأنَّ: ابع ت  ِبي    ظَغيجالن لَ ع  ى ابن عمالٌّر دإيقَ  ى أنَّلَ  ع  الْالق ِفي الطَّاع يض ح

معصية هللا موجبة لغولو لَ،بهض مكُ تن مة لغوجبضبه ما تِبي  ظَغيمنهاجالن . 
اخامس :لَّكَقد تملَ العمالَِّتيى العلة لَاء عمن أجلها ن ِبي ى هعن إيقاع جالن  

  :ىة األولَيضحرأة من الْموج الْرالق بعد خالطَّ
فمنهم مِح الْنَّإ :الَ قَنِفي ذلك تطويل الِعةَكم ة لَدلَّعكها يرغب فيها فيمسه.  

ومنهم مالَ قَن:لئال تصري الر جعة لغالقض الطَّر.  
ومنهم منَّإ :الَ قَنقُ ذلك عة لهوب.  

ومهمكُا يِبي  إنَّ فَنجالنقد ن ى ذلك الْهالق ِفي طلق عن إيقاع الطَّم
 إنَّا فَذَهى لَ وع،ة أخرىيض بعد حره طُيأِتى ية حتيضحهر الذي بعد تلك الْالطُّ
كْحهر الذي بعد الْ الطُّمحى كحكمهاة األولَيض،ال ي وز إيقاع الطالق فيهج.  

سِحالْ: اادسكمذَة ِفي ها النهي حتى ال تطول العدى الْلَة عرأةم.  
ساابع :يذ منه أنَّؤخوالْ،عصية الطالق البدعي م معصية ال يرضا اهللا اهT.  

 � رم لعجالنِبي  أمر فَ، األمر باألمر بالشيء أمر بهنَّإ : األصول أهلُالَقَ: ثامنا
أن يأمعبدر  اهللا بن عمب ر برجعتها يعتا بذلك األمربر أمر.  

 والشافعي  مالكبه وقد ذَ،ضيِح الْ: باألقراءادرم الْى أنَّلَديث عح الْلَّد: تاسعا
  .يضِح الْ:اه ِبادرم الْ أبو حنيفة إلَى أنَّبه وذَ، األطهار:دارم الْإلَى أنَّ
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 ألنه لو ؛ديثحا الْذَا دل عليه ه مو ه؛يضِحراد باألقراء الْم الْنَّإ :والقول
 .  وباهللا التوفيق،اصياديا وععتاهللا بن عمر م  عبدانَا كَ م؛انت األقراء األطهاركَ
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]٣١٢[ع اِط فَنِبةَم قَِتن أَنَّأَ$ :ٍسي با عِرمو بنقَلَّ طٍَصفْ حلْاا هبةَتو هو 
: الَقَ فَ،هتخطَس فَ،ٍريِعش ِبهيلُِكا وهيلَ ِإلَسرأَ فَ،-ثًاالَا ثَهقَلَّطَ: ٍةايوي ِرِفو- باِئغَ
وِكلَ ااهللا ملَ عيا ِمننش فَ.ٍءي اَءجتر كَذَ فَج اهللا ولَسرِل ذَتلَك لَ :الَقَ فَ،هيس 
 ثُم ،يٍكِر شم أُِتي ِفي بدتع تنْا أَهرمأَ فَ.-ىنكْ سالَو: ٍظفْي لَِفو- ةٌقَفَ نِهيلَ عِكلَ
 نيِعضى تمع أَلٌج رهنِإفَ ؛وٍمتكْ مم أُِن ابدني ِعدت اع،ياِبحصا أَاهشغ يةٌأَر امكلِْت :الَقَ
 انَيفْي سِب أَن بةَياِوع منَّ أَه لَتركَ ذَتلْلَا حملَ فَ:تالَ قَ.ييِنِنآِذ فَِتلْلَا حذَِإ فَ،ِكابيِث

أَوبا جٍمهطَ خالَقَ فَ،ياِنبر أَ :ج اهللا ولُسا أَمبو جالَ فٍَمهي ضعع صاهع نِهِقاِت ع ، 
أَوما ماِوعفَةُي صلُعالَوك لَالَ م ه،ي أُِحِك انسةَامب نز ِركَ فَ.ٍديهته، الَ قَثُم: ي ِحِكان
 . #ِه ِبتطْبتاغْ و،راي خيِه اهللا ِفلَعج فَ،هتحكَن فَ.ٍدي زن بةَامسأُ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :هقَلَّطَل للمة البائن سى ونفقة أم ال؟كن 

J ْالمفراتد: 
بن   اك  ح وهي أخت الض ، ارب بن فهر بن مالك   ح ي ممن بنِ  :  يس  بنت قَ  ةُاطم فَ

 ِلقيس الذي و   ي العراق ليزيد بن م عة اوي،    وهو من صغار الص حة اب،  وهي أس منه  ن، 
 .الما عقل وجه لَانَ وكَ،ات األولاجرهموكانت من الْ

 أبو عمرو بن حفص بن :أقول: #ةَتبلْاا هقَلَّ طٍَصفْ حنو بِرما عب أَنَّأَ$: هولُقَ
 ،ميدحالْ  عبدهم اس: قيل، بنت قيسةَاطموم زوج فَخزر بن مماهللا بن ع ة بن عبدغريمالْ

 ج النِبي   اة  ي ح اخرو ن ِفي أَ م بالي   ات م ،  أبو حفص بن عمرو     : فيه   الُقَ  وي ، د م أح :وقيل 
لَعوقيل،حيحى الص :ع اشإلَى خالفة ع مر وهوو هم،وص ة الذي احب القص
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وهو ابن ، ةبيعي ر هو عياش بن أِب"ٌءيا شنيلَ عك لَسيلَ" : بنت قيسةَاطم لفَالَقَ
عي عمرو أِبم . 

صفة    وهي،ربىة كُون ين الق البائن ب الطَّا ه ِبادر وي"لبتة  ا" طالق: #ةَتبلْا $: هولُ قَ
 الثالث الطلقات  مع   جونَ كُا أن ي    وإم ،ة الثالثة    لقَ هي الطَّ  ونَ  كُا أن ت    إم ،بني  مالق الْ للطَّ

مرة وةاحد،ِت واعا لَربذلك مبين ها من زوجهى رأي الْلَا عجورمه.  
رجحالص ي اِننع-ِحرماهللاه -الر فيهاالَِّتية واي :أنه خ رجم عع إلَى  لي 

اليفَ،نم بثَعإليها بتطليقة ثالثة ب ت لَقياه،الَقَ و:ذَ وهحيحا هو الص. 
  ".أرسل"اعل فع أنه فَ بالر"هكيلُو"ى إعراب لَع: #ٍريِعش ِبهيلُِكا وهيلَ ِإلَسرأَفَ$: هولُقَ
  .نهِمت ضب غَ:أي: خطتهسفَ
 .رعا ِفي الشينلَ عةٌاجب وةٌقَفَ ليست لك ن:أي: ٍءي شنا ِمينلَ عِكلَ ااهللا م و:الَقَ
ن  يس لتسأله ع بنت قَةُاطمت إليه فَاَء ج:أي: جول اهللا ست إلَى راَءجفَ

  .سألةمذه الْكم ِفي هحالْ
  .ج اهللا ولُس القائل هو ر: أي:-ىنكْ سالَ و:ٍظفْي لَِفو- ةٌقَفَ نِهيلَ عِك لَسي لَ:الَقَفَ
  .ريك ِفي بيت أم شدعت فاطمة بنت قيس أن تر أم: أي:اهرمأَفَ

لْ ِت:الَ قَثُمكام ةٌأَري غشا أَاهصأي:ياِبح :ي لونَدخلَ عيها ِفي مزِلنوِنكَ لَ؛اها ه
حسن إليهمت.  

   .اكِ ر  يالَ فَ:أي  : #كِ اب ي  ثِ نيِعض ى ت م ع  أَ لٌج  ر هنإِ  فَ؛ومٍ  ت كْ م م أُ  ِن اب دن ي عِ دتاع $ : ه ولُ قَ
  .يخربيِنى تيئًا حتعي شصنتك فال ت إذا انتهيت من عد:أي: ييِنِنآِذ فَلِتلَا حإذَفَ
ى  عنم ِب:ياِنبطَ خٍمها ج بأَ وانَيفْي سِب أَن بةَياِوع منَّ أَه لَتركَ ذَتلْلَا حملَ فَ:تالَقَ

أنهمإلَالَا أرس ولَ،ايه مقطَ تع مواحد منهماع .  
ضرب  أنه ي :يعِن ي:ِهقِ اِت عن عاهص ع عض يالَ فٍَمهو ج با أَمأَ :ج اهللا ولُس رالَقَفَ

الناءس.  
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أَوما معة فَاويصلُعوك:م عنفقري:علوكى ص ، فَثُم سرالَ$:  بقولههلَالَ م ه#. ثُم 
أمر ه    نِكا أن ت ح أس لَ ، بن زيد فكرهته        ةَ ام ها كرهته أوالً      لَّع    قُى وهي    ولَ لكونه مرةشي، 

وهذه نعرة كانت متلَأصة عند العبر، ثُمأم رها ما$: ة أخرى بقولهري أُِحِكنسةَام 
  . ِه ِبتطْبتاغْ و : تالَ  قَ. # رايثِ را كَ ي خ يهِ  اهللا فِ   لَعج  فَ-هِ  بِ ت جوز ت :أي -  هت ح كَن  فَ. دٍ ي ز نب ا
  .ا بههطنب غَاَءس الن أنَّ:ىعنمِب

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
مرو  عا أبو   ه وجزا  هقَ لَّ ة طَ يهِرة الفِ  شي ريس القُ   بنت قَ  ةَاطم  فَ ة أنَّ  ذه القص ي ه ِف

طته خستفَة قَفَون نكُا شعريا يه لَلَ أرسهكيلَ و وأنَّ،نملق إلَى الينطَ وهو م،بن حفصا
ت به فعند ذلك ذَ.#ٍءي شنا ِمينلَ عِكلَ اواهللا م$: الَقَ فَ،- أنفت من أخذه:أي-

  .ىكنا سلقهطَى ملَا عه لَيس فأخربها بأنه لَ،ةفتيست مجالنِبي إلَى 
وأمرها أن تعتدِفي بيت أم ولكن لكَ،ريك ش ون أم شريك يغشى مزلَنا ه

بِبي  أصحاب عض؛جالنلذلك ع وِن عن كَلَدها تعتعندهاد ، ثُمأم رها أن تعتد 
ِفي بيت ابن أمم ؛ومكتلكون ابن أم م كتوم عاامري وهي عومن ناحية ،ةمري 

أخرى تع ِثضيابها فال يرااه.  
ثُمأم رها أن تولَ،حل لألزواجؤذنه عندما ت ملَّا حتأخربته بأن هطبت ا خ

ا يهلَ عارا أشم وإن،امنهد ِما بنكاح أحيهلَشر ع يملَ فَ،ةاويعهم ومي جمن قبل أِب
نِكبأن تحأس فَ، زيد بنةَام كَنحتأس ي حديثها  وِف، بن زيد واغتبطت بهةَام

مسائل هي من مقَالف بني الفُِخرك الْعتاءه.  
J ْفقه الديثح: 

 " ةَتلبا" العلم ِفي    أهلُ فلَ  اخت .#ةَت بلْا ا ه قَلَّ  طٍَصفْ  حِنو ب رِ ما ع  ب أَ نَّأَ $ : اه ولُ قَ : أوالً 
ا"ظ  القه بلف   طَ انَ  هل كَ :ذه ه  لبةَ ت"،      فاعتربت وضع واحد    أو كان طالقه ثالثًا ِفي م
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ا إليها هلَ أرسالَِّتية األخرية منها هي لقَانت الطَّ وكَ،قًارفَت طالقه مانَ أو كَ،"بتة"
  . أنه أرسل إليها التطليقة الثالثة:ىعنم ِب،وهو غائب

الْأنَّ: اثاني مرجح من هذه الروات أنه أايفاعتربت ،ة الثالثةطليقَرسل إليها الت 
  ".البتة" :اتهم ولذلك س؛ا منههبينة لَمهي الْ

 ،الق فيها الطَّعم بأنه ج.#ةَتبا الْهقَلَّ طَهنأَ$:  بروايةورمهج الْكسمت: ثالثًا
وعدى أنَّلَوا ذلك من األدلة عم نج مالطَّع جلس واحالق ِفي مطالقه غَلَد بأن ب 

 هارضعوم يفهما الْذَ ه أنَّ إالَّ،بينا لزوجته من عصمتهون مكُ ذلك يهالقَ طَثالثًا أنَّ
 وسنتيِن     وأَِبي بكْرٍ    ج كَانَ الطَّالق علَى عهِد رسوِل اهللا           $:  قَالَ �حديث ابن عباس       

   ِإنَّ الناس قَدِ  : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ ،دةًِمن ِخالفَِة عمر طَالق الثَّالِث واِح
# علَيِهم فَأَمضاه. فَلَو أَمضيناه علَيِهم   ،استعجلُوا ِفي أَمٍر قَد كَانت لَهم ِفيِه أَناةٌ    

)١(.  
إنَّثُم ع مر �ج معالص حةَابواست شارِإ$: م ِفي ذلك بقولههأَين ى ر
 اهضمأَ فَ.مِهيلَ عهيِضم ننْى أَرأَ فَ، استعجلُوا ِفي أَمٍر كَانَ لَهم ِفيِه أَناةٌالناس قَِد

لَعِهيم#.وي فَستادا الْذَ من هديث أنَّحم نج مالطلقات عجلس  الثالث ِفي م
  .ر واحدةبعت يهالقَ طَواحد أنَّ

 ، �اب طَّخر بن الْمؤمنني عم أمري الْهررا قَ إلَى مورمهج الْبهوقد ذَ
ات فظَ أو ثالث لَ،انت بلفظ واحد وصفه بثالثاء كَو س،وا الثالث ثالثًارباعتفَ
متاليةت،لَ وعذَى ها جرى أصحاب الفتوى ِفي عهد عر م�وم نب ي  وِف،هعد

  .تباع األتباعأعهد التابعني و
                                                           

)١ (رواهرقم ، طالق الثالث: باب،قالَسلم ِفي كتاب الطَّ    م )كتاب  وأبو داود بنحوه ِفي  ، )١٤٧٢
 والنسائي ِفي كتاب          ،)٢٢٠٠، ٢١٩٩( رقم  ، ات الثالث طليقَة بعد الت   عاجر م نسخ الْ   : باب ،الطالق

 ).٢٨٧٧(د برقم   م وأح  ،)٣٤٠٦( رقم  ،ةوج ول بالز خ طالق الثالث قبل الد    : باب،القالطَّ
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 الثالث ريح ِفي أنَّديث صح الْ رغم أنَّ،أيا الرذَ منهم هدالف أحخ يملَو
كانت واحدلَة عِبي هد ى عفَ وكَ،جالنألنه هو الْ؛ليالًى بذلك د مشع ر-لَصات اهللا و

نته فهو  وكل رأي خالف س،وددر وكل قول خالف قوله فهو م،-وسالمه عليه
ي ورأ،ندفَمع إ ِفي �ر مئامضه ما تسارعقَوا إليه رأي ِفي مة النصلَاب،وإن ا م
جلس ع الثالث ِفي مم إلَى ج: أي،عهم إلَى ذلكارسة منه لَهم ِفي توبقُ عانَكَ

  .ديثًاما وحديالف قَِخاطن الْو وم،رك األنظارعتلة من مأسم والْ،واحد
 ،احدجلس و ِفي مانَالث إذا كَ طالق الثَّ أنَّ أهل الظاهر إلَىبهوقد ذَ

سانَاء كَوبألفاظ م تكَ،اليةت ول لزوجتهقُأن ي:قَلَّطَ هي مقَلَّطَة مأو بلفظ .ةقَلَّطَة م 
احد وصفه بثالث كَوفَ. هي طالق بالثالث:ول لزوجتهقُأن ي إنهم يِبعتذلك ونَر 

  .مادياهر قَ به أهل الظَّالَ قَ،واحدة
ذَوأحيا ها القول ونشرد ابن تيمية :ى بهه وأفتمالْ  بن عبدأحليم بن عبدح الم الس

 ا القولذَ وأوذي بسبب ه،ابعادس وأوائل القرن السي ِفي أواخر القرن الساِنرحالْ
وت   بعد م  اآلخر  و وأوذي ه  ،- اهللا رِحمه -م  ى ذلك تلميذه ابن القي      لَ  وتبعه ع   ،كثريا 

     ؛ذه الفتوى   شيخه بسبب ه    ا بأنعلم  ا هي الْ  هح   ق الذي ترك ر جول اهللا   س  تهعليه أم.  
كُلٌّ منهما  رر حيث قَ،ا البابذَى كثرية ِفي هاوتولشيخ اإلسالم وتلميذه فَ

-ِحرماهاهللام -ِفي غري م ِبي وطن أنه ال يعرف عن ا مأنه أمضى الثالث جالن 
وجلَعولكن العكس هو الْ،ا ثالثًاه مِبي وف عن عرجالن.  

  وقد تبع شيخ     اإلسالم ابن تيمية ج م ةٌاع  لَ من الع م  أنَّ  إالَّ،ا القول  ذَاء ِفي ه   ب عض 
 العزيز بن باز     ة الشيخ عبد  اح م  ومنهم شيخنا س    ، ةى الني لَ  القول به ع    قلَّأخرين ع  تمالْ
ح العثيمني       اِلد بن ص  م ح وم ، ي واأللبانِ    ،ي انِ وكَ والش  ،ي انِ نع   به الص   الَ وقَ ،- اهللا  رِحمه -
-ِحرمهام اهللا جميع-،ذَ وهحيح فيما أرىا هو القول الص.  
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لَوعفَ؛اذَى ه منج معالطالق ِفي م انَإن كَ فَ،احد استحلفجلس وأر اد 
ى منه ر وإن ج،به واحدة فهي واحدة اد أرانَ وإن كَ،بذلك الثالث فهي ثالث

ال غَذلك ِفي حب لَضمي توباهللا التوفيق، ذلك الطالق واحدةانَ كَ؛ن فيه نيتهبي . 
ارابع :ياِط لفَجذ من قوله ؤخلَ$:  بنت قيسةَميِك لَسلَ عِهيةٌقَفَ ن#.ي ِف و

روةاي :$الَوكْ سالْ أنَّ.#ىن مبتقَلِّ طُالَِّتية وتت طالقًا ال رفيه ليس لَةَجع هى لَا ع
قَلِّطَمها سكنةقَفَى وال ن.  

● ذه الْوألهل العلم ِفي هسألة قَما وحديثًا ثالثة أقوالديم : 
 � عن عمر     در وو،  أبو حنيفة     الَ وبه قَ   ،ة قَفَى والن  كن ا الس  ه  لَأنَّ :   األول   ولُ القَ 

ديثَأنه أنكر حاه،ا $: لَاقَ ونِبيةَ ننساِهللا و ابِكت كرتأٍَةجال نرِل امِري  الَ، ِلقَودن 
تِسين أَو ِفظَتا حلَّهلَع#

)١(.  
  أنَّ-ةالكيمة والْافعيم الشوه-اهب ذَمور أهل الْمهيه جلَوع: ي الثاِنولُالقَ

  .ةقَفَون النى دكنا السهلَ
ثني  دحمالْ وهو قول كثري من      - اهللا  رِحمه -  أحمد  به اإلمام     الَ قَ:  لثالث   ا  ولُ القَ 

ات  إن كانت ذَة إالَّقَفَى وال نكنة سوتبتب أنه ليس للمذهمرين عن الترحتمالْ
ه  فإن،ملحيلَنفق عا من أجل الْيهملح.  

ذَ وه    الْأنَّ : ����حيح  ا هو القول الص طَة قَلَّطَم ا ليس لَ   القًا بائنها س ى وال كنةقَفَن، 
ة جعق الرلِّطَمملك الْ يالَِّتية جعية الرقَلَّطَا تكون للممة إنقَفَى والنكن السوأنَّ

لَعِبي   ألنَّ؛ايهجالنأم فَر ةَاطمبنت قيس أن ت عتدشريك ِفي بيت أم ، ثُمع لَد 
                                                           

)١ (الْ: باب،القسلم ِفي كتاب الطَّصحيح م قَلَّطَمة لَقَفَة ثالثًا ال نرقم ،اه )والترمذي ، )١٤٨٠
 والنسائي ،)١١٨٠( رقم ،ةقَفَا وال نهى لَكنة ثالثًا ال سقَلَّطَم ِفي الْاَءا ج م: باب،القِفي كتاب الطَّ

باب،القحوه ِفي كتاب الطَّن :الر خصة ِفي خوج الْرمبتوتة من بيتهِتا ِفي عد٣٥٤٦(رقم  ،اه(. 
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  لَ دعا ما ه ى لَكن  فلو كانت الس ، مكتوم   ِفي بيت ابن أم  دعتا أن ت  هر وأم ،عن ذلك
  . عن ذلكجالنِبي 

 أن ج اهاش وح،ضرفَجب أن تا إبطال النص يه ِبادر يالَِّتيواألعذار 
حكُيمي بغري الْفِت أو يحق،فإنه ي ترلَتب عى سكناهمكتوم ا ِفي بيت ابن أم 
مضة له وألهلهقَاي،جب لَ ولو كانت تها السكنى ما عِبي  لَدعن ذلك إلَى جالن 
مضقَاية ذلك الرل األعمىج . 

فَ .]٦:الطالق[ ﴾     ﴿ :�ا قوله أمذَها خاص 
بالراتجعي.  

اخالطَّأنَّ: امس ِفي غَالق ة الْيبمرأة واقععلماق أهل الفَ بات.  
اسادس :يلِْت$: ذ من قولهؤخكام ةٌأَري غشا أَاهصالْ.#ياِبح مأنَّ:ود بهقص أم  

شِبي حسن إلَى أصحاب ريك كانت امرأة تكَ فَ،جالنانوا يزوروناه،وي ذ من ؤخ
ذَها زيارة الرال للمرأة الكبرية إذا لَجميكن ه ناك خلوة وال تةهم.  

ساابع :يذ من قولهؤخ :$اعتي ِعدندأُِن اب مكْ مِإ فَ؛وٍمتنهر أَلٌج عىم،ت ِعضي ن 
ريك  شا عند أم  هاد  اعتد  إنَّ  فَ،رين  راة أخف الض اع را مذَذ من ه  ؤخ  ي.# اكِ ر ي الَ فَ ِكاب يِث
يعر ضه    ا ألنظار الرال  ج،    ميلة وفِ   وهي امرأة ج  ي م قت   بل ع ا مره،  االحتياط مكنها   وال ي 

 شريك إلَى  عن أمرها باالعتداد ِفي بيت أمج لَد فلذلك ع؛ة عظيمةقَّشم ِبإالَّ
االعتداد ِفي بيت ابن أمم ؛ومكتم راةًاعألخف الض ررى الْين وأدنمتنيقَّش . 

اثامن :يذَِإفَ$: ذ من قولهؤخالْ أنَّ.#ييِنِنآِذ فَِتلْلَا ح ة طَقَلَّطَما يالقًا بائنوز ج
عريض لَالتا ِفي الِعهإنَّ فَ،ةدلَا ِفي ذلك تعريض ا بأنَّهفيها غَجي ِب للن ارض . 

 انَيفْي سِب أَن بةَياِوع منَّ أَه لَتركَ ذَتلْلَا حملَفَ$: اهوِلذ من قَؤخي: تاسعا
أَوبا جٍمهطَ خياِنب#.ي ِخ الْذ من ذلك أنَّؤخطبِخى الْلَة عطبة جةٌائزا لَ ميقبل م 
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ى لَوا عخطبى اآلخرين أن يلَم عراطبني حخ الْدإن قبل أح فَ،اطبنيخأحد الْ
 ائز ذلك جإنَّ فَ؛ منهمد يقبل أحم ولَ،اذَ هبطَخ و،اذَ هبطَ خا إنَّ أم،خطبته

 .ديثحالْا ذَهِل
ا  عاشر  :ي أَ$:  ج ذ من قوله   ؤخ ا أَ مب و ج الَ فَ ٍمه ي  ضع ع  صاه ع ن ِهِقاتِ   ع،  أَ و م ا ماوِ ع ةُ ي  

ت نصيحة ان كَاز الغيبة إن   وا ج ذَذ من ه ؤخي . # ٍدي زن ب ةَام سي أُ ِحكِ نا  ،ه  لَالَ  م الَوك لُ عص فَ
للموحنص،ذَ ومثل ها يعتر منبالَِّتية  األمور الستت ١(وز فيها الغيبةج(.  

دح وز القَجة أنه ياويعهم ومي ج ألِبجالنِبي ا قاله مذ ِمؤخي: رشادي عحالْ
من أجل النة كَصيحمقَا تمد. 

 خالفًا -وح فيه  قد ماسن الْ ح م :أي-اسن   حمأنه ال يلزم ذكر الْ    : ر شي ع الثانِ 
ة بني نوازمالْ: "��� ونَولُقُ الذين يم وه،اتزبيِح ذلك من أصحاب الْلَا قَنمِل
  .قب بذلك من أهل العلم فيما سالَدا قَ أح وال أعرف أنَّ،"اتيئَات والسنسحالْ

                                                           

)١ (توز الغيبة ِفي الْ جمو ة اآلتية  اضع الست : 
 . ي فالن بكذاِنملَ ظَ:ولقُ في،اضيان والقَلطَ إلَى السملَّظَتوم أن يظلُوز للميج فَ،لمظَالت: أوالً

ى لَته عدرو قُرج ينم فيقول ِل،ابو العاصي إلَى الصدر ورنكَمى تغيري الْلَاالستعانة ع: وثانيا
  .ذال كَعمالن ي فَ:رنكَمإزالة الْ

 .حو ذلكو نالن أي فُِنملَ ظَ:ولقُأن ياالستفتاء كَ: ثالثًا
ارابع :حذير الْتمسلمني من الشونصيحتهمر .  
اخامس :ونَكُأن يم ا بفسقه أو بدعتهجاهر،في وز ذكره ِبجما ياهر بهج.   
اسادس :انَا كَإذَ فَ،عريفالتاإلنسان م ؛وفًا بلقب كاألعمى مثالًعرج من ’ا . تعريفه بذلكاز 
"نيِحاِلرياض الص"للن وي بتصرفو.  

وقد جمع ذلك بعضلَ العمالَقَ فَ،عراء ِفي بيتني من الش:   
 ِرذِّحم ورٍفـعم وٍملِّـظَتم   ٍةـت ِفي ِسٍةغيب ِبـسي لَحدقَالْ
ومِفٍراِهج سقًا ومسٍتفْتو ملَطَ   ناِإلب عِفي ِإةَان ِةالَزم ِركَن 




	��א����م���  > ��������د
٢٤٣ 

   الثالث عر ش :   أنه إذا جعن ِفي أبِ   الطَّ ازي ج هم وم ع فَة من أجل نصيحة  اوي ة اطم
 لَقبى أن يأِبصح فَدع ابتدع بدعة إذا نبت ملِّعن ِفي كُوز الطَّج ي فإنه؛بنت قيس

اء ملَ عصوباألخ- وألهل العلم ،عن فيه والتحذير منهوز الطَّج فإنه ي،النصيحة
 ،از ذلكوى جلَ علُّد لَهم ِفي ذلك أقوال كثرية ت-دثنيحمرح والتعديل من الْجالْ

بل وجى الوبه حتي ر الناس بذلك الْغتمدعبت.  
الرابع عرش :يا$: ذ من قولهؤخي أُِحِكنسةَامب نز ِركَ فَ.ٍديهته، الَ قَثُم: 

ة من شيروز إنكاح القُجذ من ذلك أنه يؤخ ي.#هتحكَن فَ.ٍدي زن بةَامسي أُِحِكنا
 ، زيد بن حارثة من زينب بنت جحشبيه ألجالنِبي  ومثل ذلك إنكاح ،ىولَمالْ

          ﴿: Tونزل ِفي ذلك قول اهللا 
 . ]٣٧:األحزاب[ ﴾   

ة ثانية تأكيد ر م.#ٍدي زن بةَامسي أُِحِكنا$: ذ من قولهؤخي: رشامس عخالْ
  .ةحصلَمفيه الْا هون نكاحه لَكُ ينى ملَرأة عموز إرغام الْج أنه ي؛لألمر األول

السادس عرش :يؤخِبي  ا أنَّذَذ من هقَجالن ى ِبضا الْذَهحلَكم عى نعات ر
      ﴿: ىالَ تقريرا لقوله تع؛ةوميات القَبيصة والعاهليجالْ

             ﴾ 
  .]١٣:اتجرحالْ[

السابع عرش :يفَ$ :ذ من قولهؤخكَنحتفَه جيِه اهللا ِفلَعخ يار،اغْ وتطْبِه ِبت#. 
ة اضض ِفي ذلك غَ وإن رأى اإلنسان أنَّ،جوله س ِفي طاعة اهللا ورهلَّري كُخ الْأنَّ
فَ؛يهلَع إنمان ونزغهيطَا ذلك من إيهام الش.  

الثامن عرش :يؤخا أنَّذَذ من هاللون غري مؤثر ِفي م احكَنع الن،وقد و رد 
ِإذَا أَتاكُم من $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ�رويه أبو هريرةَ ديث الذي يحِفي الْ
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وهجوفَز هِدينو لُقَهنَ خوضرت،ِريضع ادفَسِض وةٌ ِفي اَألرنِفت كُنلُوا تفْعِإالَّ ت #
)١(. ا وم

 انَة كَام أس وألنَّ،ىولً ألنه مة بن زيد إالَّامس ِفي نكاح أسة بنت قياطمكرهته فَ
  .أسود اللون

التاسع عالْأنَّ: رش حاكمالش رعيِل هو وي مني لَِل ال واه،ِفي اَء وقد ج 
 ، ِنكَاحها باِطلٌأَيما امرأٍَة نكَحت ِبغيِر ِإذِْن وِليها فَ$ :الَ أنه قَجالنِبي ديث عن حالْ

 فَِإِن ، فَِإنْ دخلَ ِبها فَلَها الْمهر ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها ، فَِنكَاحها باِطلٌ،فَِنكَاحها باِطلٌ
لَه ِليال و نم ِليلْطَانُ ووا فَالسرجتاش#

 .  وباهللا التوفيق.)٢(
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)١ (سبقت خريجانظر ه ،) ٧٨ص( . 
)٢ (سبقت خريجانظر ه ،) ٢٠٢ص( . 
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ÃÖ]�h^e{{ì‚� 

ةالعد:م صدددت الشيء أعده عدةر ع،وهي اسم للم تنتظرها الَِّتية د 
 .وت أو طالقما ِبوجهة لزارقَفَمالْ
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]٣١٣[ع نس بياَأل )١(ةَعِملَسأَ$: ةينا كَهانتت حتس ِدع ِنبخ ةَلَو -وه و 
 اِعدو الِْةجا ِفي حهن عيوفِّت فَ،-راد بدِه شنم ِمانَكَ ويؤ لُِن بِراِمي عِن بنِم
ِهويلَ فَ،لٌاِم حمت نشنْ أَبو ضعتح لَمها بعدلَ فَ،ِهاِتفَ وما تلَّعِمت اِسفَ ِننا ه
تجلَملْ ِلتفَ،اِبطَّخ دلَخلَ عيا أَهبو السِلاِبنب نب ٍككَع -رِملٌج نِن بي عِدباِر الد- 
ى ت حٍحاِكن ِبنِتا أَاهللا م و،النكَاح نيجر تِكلَّع؟ لَةًلَمجت ماِكري أَِل ا م:اه لَالَقَفَ
يمرلَ عأَِكي ربأَةُع شٍرهو عشالَقَ. رتس بيلَ فَ:ةُعِلي ذَ ِلالَا قَمكج معتلَ عِثي ي اِبي

 تلْلَ حدي قَنأَي ِباِنتفْأَ؟ فَكِل ذَن عهلتأَسفَ ،ج اهللا ولَس رتيتأَ فَ،تيسم أَنيِح
 . #يا ِلد بنْ ِإِجوزالتي ِبِنرمأَ و،يِلم حتعض ونيِح

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :ة الْعدامل الْحمتفَّوى عنها زوجاه. 
J ْالمفراتد: 
سةولَعد بن خ :صاِبحدري توفِّي بي ِفي حجة الواعد.  
 ِنِكلَ$: اصقَّي و ِفي حديث سعد بن أِبجالنِبي  عنه الَ الذي قَو وه:لتقُ

 .#رااِجه مانَ كَدقَ وةَكَّم ِبات منْأَ ج اهللا ولُس رهي لَِثر ي،ةَلَو خن بدع سساِئبالْ
ى  يسريا حتوته إالَّ معدث بلبم تلَ فَ:أي: #تعض ونْ أَبشن تملَفَ$: هولُقَ

وضعملَت حهاتهفَا بعد و.  
                                                           

)١ (سببالتصغري-ة يع-ة األسلمي،ِن نسبة إلَى بي سليم وهي صحابن دقيق العيدالَ قَ،ة جليلةابي : 
 ،ديثحلْا اذَى هلَا منها عقَفَ ات،ر حديثًاشي ع اثنروي لَها ،اتاجرهمذكرها ابن سعد ِفي الْ

 ).النجمي. (ا غريهما عندههليس لَ
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 . ت منهره طَ:أي: اهاِسفَ ِنن ِمتلَّعا تملَفَ
 عندها  ى أنَّلَعل دا يذَ وه،اهتت زينذَ أخ:أي: #اِبطَّخلْ ِلتلَمجت$: هولُقَ

ِع بأنَّاعلم دتا قد انقَهضت بوضع حملها بعد موت زاوجه . 
  .ارالد بدي عِن من بلٌجر: #ٍككَع بن بِلاِبنو السبا أَهيلَ علَخدفَ$: هولُقَ

نابلأبو الس :جنبلةمع س.  
ابن بككَع:ىف األولَ وفتح الكا، وإسكان العني،اء بفتح الب،م شهور 

 .ارح ابن دقيق العيد بعضها الشركَ ذَ،ى أقواللَه عِم واختلف ِفي اس،بكنيته 
ى ت حٍحاِكن ِبنِتا أَاهللا م و،احكَ الننيجر تِكلَّع لَ،ةًلَمجت ماِكري أَِل ا م:اه لَالَقَفَ

يمرلَ عأَِكي ربأَةُع شٍرهو عشقَفَ: رد توعدا ِبهمنعهكَا من الناح حتى تمرلَ عيهة ا عد
 تنقضي املَح الْ وأنَّ،املح ذلك ِفي غري الْ يعلم أنَّم ولَ،اوجها زنهى عوفَّتمالْ

عدتهملهاا بوضع ح،ذَ ولعله يستنبط من ها أنا كانت أفقه منهه . 
ذه  وأفادت ه:خ ما ذكرتلَإ #... تيسم أَنيي حِ اِبي ِثيلَ عتعمج$: اهولُقَ

ى  لَ ع-#كِلي ذَِلم حتعض وني ِحتلْلَ حدي قَنأَي ِباِنتفْأَفَ$: اهولُوهو قَ-ة ملَجالْ
  .املها بوضع حهتامل تنتهي عدح الْأنَّ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يوفِّتس عدةَولَ بن خِفي ح جة الواعد،ثَ ورِبي  اهجالنوفِّ بأن تبالبلد ي 
الذي هاجروأنَّ،ةكَّ منه وهي م ز وجتهس بيعة عندما طهرت من نفاسها ة األسلمي

تجلَمفَ،ابطَّت للخ اعترضلَ عيها أبو السكعكَنابل بن ب،وت وعدا بالْهنع من م
كاح إالَّالن بعد أن تكمل عدتهوبسبب ذلك ذَ،شرا أربعة أشهر وع هبت سبة يع

 ،امله بوضع حتلَّا قد حها بأناهأفت فَ،اهى لَرا جا ومهاِلح فأخربته ِبجالنِبي إلَى 
 . املا وهي حوجهى عنها زوفَّتمكما قاطعا ِفي الْ لذلك حديثها حانَكَفَ
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J ْفقه الديثح: 
ا قد هإنا فَملهت حعضى وت ماملَح الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: والًأ

ذه  ِفي هاَءد جقَ فَ،سرين يما بزوجهوت ز بعد مانَى ولو كَ حت،اهت عدتضانقَ
 باس  وابن عب،ي طالب بن أِبلي فأثر عن ع،لة خالف ِفي أول األمرأسمالْ
أنها تعتولَ ولكن قَ،بأبعد األجلني دهمذَا ها قد تاه ِلكَرحديث سبةيع،قَ وقد انعد 

اإلجبعد االطِّ:أي-اع بعد ذلك م لَالع عى حديث سبالْ أنَّ-ةيع تنقضي املَح 
عدتا بوضع الْهملح.  

ويد ذلكؤي:الَا قَ مهابن م آيةَنَّإ$: �ود سع الن ساء الصغرى نت بعد آية لَز
النأنَّ: أي.#ربىاء الكُس س ورة الطالق نلَزتم تأخرة عن سلذلك ؛ة البقرةور 

  .فقد قضى بآيتها على آية البقرة
      ﴿ :ىالَ قوله تع:وآية البقرة هي

   .]٢٣٤:البقرة[ ﴾   
ا آية الطالق فهيوأم:الَ قول اهللا تعى ِفي سالقة الطَّور :﴿  

  .ة الطالقور من سالرابعةية اآل وهي بعض آية من .﴾   
ا بوضع ها تنتهي عدته وأن،امل آلية الطالقحكم ِفي الْح الْانَلذلك فقد كَ

 أهل عض بق من أنَّلِّعم وكذلك الْ-ىالَ اهللا تعرِحمه-ارح  الشهركَا ذَ وم،ملحالْ
 � واهللا ،ا قول ضعيفذَه فَ؛اسفَ بالطهر من النا إالَّهضي عدتنقَ ال ت:الَالعلم قَ

لَّقد عانقضاء العدد ِفي الْق حامل بوضع الْوال بالطُّ،ملح اسفَهر من الن.  
 أم أنه إذا ،مل الكاملحة هو وضع الْ به انقضاء العدقلَّعتهل الذي ي: ثانيا

خرالْج ؛ننيجفإنه ي عتبا للعدةر منهي،س اامالً كَانَاء كَوأو ناقص ،وس اء فيه و
خلقة اإلنسان بينة أو خفيهاَعرفُه يالن ؟اءس  
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ذَها هوالْ ألنَّ؛حيح القول الص هم العلم ِبمخحم ِملو الرإالَّ، يشغلهانَا كَم  
  .ميعج بوضع الْالَّإعدتها احد فال تنقضي مل أكثر من وح الْانَأنه إذا كَ

وأغرب ما سمعتأنَّ:ا األمرذَ ِفي ه امرأة و ضا عا أم -ت إنسانال أدري ذكر
دا من أناس ال كَّؤاعا مم سهمعتا سذَ ه،ت أنثىعضو وبقيت أربعة أشهر و،-أنثى

 أيضا لمتع وقد ،ضع اآلخر بوة إالَّضي العدنقَهم أنه ال تم والْ،أشك ِفي ثقتهم
ا بعد ه لَعقَو فَ،اهارتت منها جبجعت فَ،مني بينهما يوم وليلةء امرأة وضعت توأنَّ

ذلك مقَا وعللم تعب منهاج.  
ذَوهقَا األخري الذي قلته وِفي قَع يِتري،وإحد اهمن قَن أنَّ إالَّ،يابِتر ا ذَ ه

حلَصِفي ز من مقَتوالْ،مد محم إال ِبهم أنه ال يربأ  الرخروج جالَِّتية ميع األجن 
فيه ولو تباعوباهللا التوفيق، ما بينهماد .  

وت  بعد مانَى ولو كَ حت،ملح عليها بعد وضع الْعقدوز أن يجأنه ي: ثالثًا
زوجها بزإالَّ،ن يسريم أنه ال ي قرببعد أن تطهرا إالَّه  . 

رأنَّ: اابعم نفِّيو تعنها ز وجهإنَّ فَ؛املا وهي غري حعدت ها تتعن بأربعة ي
 ﴿ :� لقوله ؛ةذه العدام هم بتا إالَّهخرج من عدِت وال ت،أشهر وعشر

  .]٢٣٤:البقرة[ ﴾        
وأما حلَكم اإلحداد عفَ؛وجى غري الز سي ِفي حديث زينب بنتأِتيأم لَ سةَم 

   ا ذَالذي بعد ه،  أتِ  وي    ا حوأنه واجب ولَ    ،كم اإلحداد  ي فيه أيض  فإن   ، بشرط  يس تنت زي
ِتوهي ِفي عدا لَهمة تبطل العد،أثَ ولكنها تم والعدمضي ِبة تمضي زمانه . 

اخانَإذا كَ: امسولَ،يوج ِفي غيبة وتوفِّ الز متعلم به ز وجتبعد أن  إالَّه 
مضإن كَ فَ،ة أو مضى بعضهات العدانت العدة قد مت لَضيلزمها قَم ؤاضاه، 

 وج الزا أنَّضنرو فَلَ فَ،ا أن تكمل الباقييهلَ عبج و؛اهعضى بض قد انقَانَوإن كَ
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جب  فإنه ي؛ضي شهرين بعد مة بوفاته إالَّوج تعلم الزم ولَ،ي ِفي بلد بعيدتوفِّ
لَعيها أن تة شهرين وعشرة أيامكمل العد،وال ي لَجب عا أن تبدأ من أوِليهاه.  

اسادس :يؤخا الْذَذ من هالْديث أنَّح معتة لَدها أن تخرلطلب الفتوىج ، 
 . اهمه تالَِّتيأو غريها من األمور 

 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




	��א����م���  > ��������د
٢٥١ 

]٣١٤[ع نز ينبِ )١(بأُِتن ملَ سالَ قَل ةَمت: $تفِّويِم حُأليم مِب حةَيب، 
 ج اهللا ولُس رتعِمي سنا َألذَ هعنصا أَمنِإ: تالَقَ فَ،اهياعرِذ ِبتحسم فٍَةرفْص ِبتعدفَ
الَ: ولُقُيلُِّح يالم ٍةأَرت ِمؤاِهللا ِبنالْ وينْ أَِر اآلِخِموِح تد لَعى مفٍَتي والَّ ِإ،ٍثالَ ثَقى لَ ع
زأَ: ٍجوربأَةَع شٍرهو عاشر#.   

  .ةُابرقَالْ: يمِمحالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الإحداد الْ: ديثحمتفَّوى عانه. 
J ْالمفراتد: 
ِمحيمألم ح الْ: ةبيبحميمه القَو ابةر،وقد ت عيا الْذَن هيم بأنه أبوها أبو  مح

سانفي،والر وايحيحنية ِفي ذلك ِفي الص.  
  .ةفر بذلك طيب فيه صادرمالْ: ٍةرفْص ِبتعدفَ

  . امرأةلَّ كُمعنكرة ت:  المرأةلُِّح يالَ
ؤِمتأي:  باهللا واليوم اآلخرن:وِنال كَ حالْ فَ،ا تؤمن باهللا واليوم اآلخرهة ملَج

اليةح.  
                                                           

)١ (زينب  بنت أم  لَ سةم:لَ أبوها أبو ساألسد بن الْ ة بن عبدمأسلم قَ،غريةم اديم،وه اجِه الْرة جر
 وهو ،ةي ذلك قص وِف،ةن بعد سهوجتحقته زة ولَدينم إلَى الْراج هثُم ،ةشبحى إلَى الْاألولَ

ا وهي هى أملَ عجالنِبي  لَخ د،جالنِبي ة بيبذه ر وزينب ه،ةاعض من الرجالنِبي خو أ
ا   ه لَّع ولَ،ةابحة من صغار الصابيحا صهإن  لذلك فَ ؛ةابعنة الر ا ِفي الس ه من أمهاج و ز انَ وكَ،ترضع

   ِبي  اة  فَكانت عند وجالن   بنت سبع س ن تاو،٧٣(وفيت سنة    ت’(، وح  ضر ابن ع ر مجنازتاه.  
أنَّوقد استغربت م قِّحالذي هو شرح "اإلعالم" كتاب ق "العالَ قَ"ةمد:إن ها تةابعي.ا ذَ وه

أطَالقول خ،وقد ص رالذَّح ِبهي بأنها صحةابي،وكذلك ه النجمي (.ان.( 



  > �������א��������م
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  ِحأن ت أن  ":  د" وم ا د لَخ لَت ع يه   ا ِفي تأويل م ر تأويله    صد : فوق ثالث  ا  إحداد  . 
أوله وكسر ثانيه : دِحت موز فتح أوله وضم ثانيه أو كسره ، "أحد"بضجوي

ولَِبست ، إذا حزنت علَيه: وحدت، أحدت الْمرأة علَى زوجها: يقَال، "حد"من 
 . ت الزينةوترك، ثياب الْحزن

لَعإالَّ، أكثر من ثالثة أيام:أي: وق ثالثت فَى مي لَ عوج أربعة أشهر ى ز
 . وعشرا
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يتضما الْذَن هحديث تم اإلحداد فَحريثالثة أيام إالَّوق لَ عفإنه ،وجى الز 

يالَجب اإلحداد عوهي قول اهللا ،)٢٣٤(رة اآلية  آلية البق؛يه أربعة أشهر وعشر 
ىالَتع :﴿         ﴾ 
  .]٢٣٤:البقرة[

J ْفقه الديثح: 
  .وجى غري الزلَحداد ثالثة أيام عإلوز اجديث أنه يحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
اثاني :يؤخذ تم اإلحداد فَحريثالث إالَّوق لَ عى زاوج أربعة أشهر وعشر. 
يه لَوز اإلحداد عج وأنه ي، ِفي األبدرديث الذي وح الْذ منه أنَّؤخي: اثالثً
  .)١(ديث ضعيفحا الْذَ ه أنَّ؛سبعة أيام

راابع :يؤخذ منه مشروعيلَة اإلحداد عى الزوج مادة أربعة أشهر وعشر، 
وهل ي؟جبجب أو ال ي  

                                                           

)١ (داوأبو د هجراسيل" ِفي أخررو بن شعيب" الْممة عايمن رو: $ِبيج أَنَّ النأَِة ررِللْم صأَنْ خ 
دحاٍمتة أَيعبا سلَى أَِبيهاٍم،  عثَالثَة أَي اهِسو نلَى معو# .ه-ي اِنوكَنيل األوطار للشِحماهللار - 

 .)٥٣٣٤(شرح حديث رقم ) ٩/٣٩٦ج(ي وِفي فتح الباري شرح صحيح البخار). ٩٦ ص/٧ج(
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  حل نظر  هذا م،       وهو الذي ذَ    ،اجح  والقول بوجوبه هو الر هالْ إليه   بجمهور ، 
: هولَ قَ ألنَّ؛ةاحضي اإلبقت ولكن ي،وبجضي الوقتديث ال يح لفظ الْانَوإن كَ

استثناء    فيكون   .#.. . ٍجو ى زلَ  ع إالَّ$ : ى منه    واستثن   ،ديث ح خ الْلَ إ #... ٍةأَ ر الم  لُِّح ي الَ$
وج ِبالزمعنحلى أنه ي،طَ ولكن تلَابق السى فعله كَلَف عا عن كابر يابرلُّدى لَ ع

 . وب أدلة أخرىج للوا أنَّم ورب،أنه واجب
اخامس :إنا حددت هذه الْمم؛ هي أربعة أشهر وعشرالَِّتية دألن ا هي ه

 ،كرحوح ت فيه الرفخا نإذَ فَ،خفىنني يج الْلَّعلَ فَ،ننيج فيها الْقلَّخ يتالَِّتية دمالْ
ونفخ الربعد كَحصل إالَّوح ال ي مال مائة وعشرين يا علَومطفَى الن؛حمة ِفي الر 
وهو الصاِدق - جا رسولُ اهللا ن حدثَ:الَ قَ�ود سعديث عبد اهللا بن محِل

وقدصقَالَ-الْم : $ِفي ب لْقُهخ عمجي كُمدِإنَّ أَحا نموي ِعنيبِه أَركُونُ  ،ةًفَطْطِْن أُمي ثُم 
لَقَةً ِمثْلَ ذَِلكع،ةً ِمثْلَ ذَِلكغضكُونُ مي ثُ إليه الْ، ثُمعبي ثُم لَمك ...#

)١(.  

اسأنَّ: ادسهذه العد ة ِفي حقم لَن مامالً تكن ح،أم ا مكَن انامالًت ح 
فعدتضع الْا بوهمل كَحما سبق،فَ ولو وضعت بعد واة زا بلحظةوجه.  

ا سابع :  اإلحداد ترك الزة ين، والز ين ة تالْل ما يرغب ِفي النظر إلَى    ل كُ شم رأة م
                                                           

)١ (رواهالب الْءاري ِفي كتاب بدخ ذكر الْ: باب،لقخ رقم ،الئكةم )ي كتاب  وِف،)٣٢٠٨
خلق آدم : باب،اديث األنبياءأح -لَصي كتاب  وِف،)٣٣٣٢( رقم ، وذريته-ات اهللا عليهو
    ﴿: ىالَ قوله تع:  باب،دوحي ي كتاب الت  وِف،)٦٥٩٤( رقم  ، ِفي القدر : باب،ردالقَ

اآلدمي ِفي  لق  كيفية خ  : باب ،ردسلم ِفي كتاب القَ      م اه و  ور ،)٧٤٥٤( رقم  .﴾   
والترمذي ِفي كتاب القَ،)٢٦٤٣( رقم ،هبطن أم باب،رد :م األعمال بالْ أنَّاَءا ج خاتيمو، 

 ِفي هاج وابن م،)٤٧٠٨( رقم ،رد ِفي القَ: باب،ة وأبو داود ِفي كتاب السن،)٢١٣٧(رقم 
 ).٤٠٩١، ٣٦٢٤(د برقم م وأح،)٧٦( رقم ،رد ِفي القَ: باب،مةدقَمالْ
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والرِح والْ،حل والكُ،يب فيدخل ِفي ذلك الطِّ،ة فيهاغبولبس الْ،اءن ولبس ،ليح 
  .ديدجاللباس الْ
 وباهللا ،اذَديث الذي بعد هحي ِفي الْأِتية خالف ساجحل عند الْحي الكُوِف

 . التوفيق
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]٣١٥[ع أُن مِط عنَّأَ: ل )١(ةَير الَ$ :الَ قَج اهللا ولَسِح تدام ةٌأَرى لَ ع
مفٍَتي والَّ ِإٍثالَ ثَقلَ عى زأٍَجو ربأَةَع شٍرهو عاشر، الَولْ تبثَس وا مبصثَالَّوغًا ِإب وب 
عٍبص،الَ وكْ تلُِحت،الَ وت ما ِإ ِطسا طَذَ ِإالَّيبهرتن ةً ِمذَبقُن أٍَطس اٍرفَظْ أَو# . 

 .ادوس واضيا بيه ِفِنمي الْن ِمابي ِث:بصعالْ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :بانُي ة الْ عدموفَّتى عنهاملا وهي غري ح. 
J ْالمفراتد: 

ِحال ت فَ؛  ناهية أو نافية    "ال":  د  إن كانت ن الْة فَافيمض كانت   وإن ،وعرفُارع م
نالْة فَاهيمضارع ِفي مامرأة" و،زمحل ج"حد فاعل ت.  

 ،اوجها زنهى عفَّوتمرأة الْمى الْلَة الذي أوجبه اهللا عين هو ترك الز:واإلحداد
  .وأباحه ثالثة أيام فيما سوى ذلك

حد   :ال قَ يأحدت ت . حد   :ال قَ  ويحدت ت . امرأة حاد  :ال قَ  وي . حادة :ال قَ  وال ي  .  
وت قَّعالْ ب ح   افظ ابن حج ر م البخاريصحيح " إنه ثبت ِفي      :الَ  وقَ ، ذلك الَ قَن . "  

  . أكثر من ثالث:أي: الٍث ثَوقفَ
ديد  جالْاد به  رم والْ،ة ينوغ بالز صب م به الْ ادرمالْ: # وغًا بصبا م و  ثَ سبلْ ت الَ$: هولُ قَ
  .سرنكَمي الْاِلل ِفي ذلك الثوب البدخ وال ي،انهعم ولَهقَون فيه ربقيالذي 

                                                           

)١ (أم عةطي :بالتصغري: ِفي التقريبالَ قَ،ةهي نسيبة األنصاري  ،عب بنت كَ، بفتح أوله:القَوي، 
بنت الْ:القَوي ارثح،أم ع ة األنصاريةطي،ص حابية مشهورة مدثُ،ةني متقدم نت البصرةكَ س ،

 ).النجمي( .لَها حديثٌ ِفي كتاب الْجنائز
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  .ةنيمياب اليهو نوع من الثِّ: #ٍبص عبو ثَالَِّإ$: هولُقَ
  .حلعمل الكُست ال ت:أي: #لُِحتكْ تالَو$: هولُقَ
الَوت ما ِطسيب :كذلك فيه تم الطِّحريى الْلَيب عرأة الْمادح. 
  .يضح بعد الْ:أي: ترها طَذَ ِإالَِّإ
نلَ فَ:أي: ةذَبها أن تأخذ نمن قُةًذَب أو أظفارٍطس ،وه ما نان من أنواع وع

  .بهيب الذي يتبخر الطِّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب أمع أنَّلة طي ر ج اهللا ولَسن هى أن تلَحد امرأة عت فَى ميوق 

وج أربعة أشهر ى زلَ ع إالَّ،ااها أو أباهت ابنها أو أخيم الْانَاء كَو س: أي،ثالث
ى ه ون، وهي غري حاملاتمة إذا دمذه الْيه هلَحد عا أن تيهلَع فَ: أي،وعشرا

ا ما عن أن تلبس ثوبأيضوغًاصب،واستثن ى من ذلك ثوب العبص،ون ها أن اه
 رخبتيض أن تحت من الْرها إذا طَه لَصخ أنه ر إالَّ، طيباسم وأن ت،تكتحل

بنمن قٍُةذَب ؛ أو أظفارٍطسإلزالة الر ة الكَائحتبقى بعد الْالَِّتية ريه يضح.  
J ْفقه الديثح: 

  .وج فوق ثالثى غري الزلَم اإلحداد عحريديث تحا الْذَ من هذُؤخي: أوالً
ة دا وهي غري حامل مهوجا زنه عات منى ملَ عهوبج أو وهازوج: ثانيا

  .أربعة أشهر وعشرا
 :ىالَ وهي قوله تع،)٢٣٤(ن آية البقرة رقم اد مفَستكم محا الْذَ هأنَّ: اثالثً

 . ]٢٣٤:البقرة[ ﴾         ﴿
ارابع :إنما حدت هذه الْدمالْة ألنَّد مرأة قد تكون ِفي مادئ الْبفال ،ملح 

يبراءةف عرِمِح را إالَّهضي هذه الْ بعد ممفيه جنني أم ال؟ انَ فيتبني إن كَ؛ةد  
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ااخمس :سبهذه الْنَّإ :لنا أن قُق مالَِّتية هي دي تلَّخفيها الْق ننيج،خ نفَ وي
كَ،وحفيه الر ا ِفي حديث عبدم اهللا بن م١(�ود سع(.  

اسادس :يؤخا الْذَذ  من هحنع الْديث مرأة الْمياب الْاد من لبس الثِّحصبغة م
  .ةينبغت للز صالَِّتي

اابساستثِن: عصبي من ذلك ثوب الع،وهي ثياب ي ى ِبؤتها من الين فيها م
بياض وسادو. 

ة من لبس وعمناد محرأة الْم الْديث أنَّحا الْذَوم هفهذ من مؤخي: امناثَ
 ،انرعفَس والزربغ بالوا صمم لبسها ِبحريى تلَ عاصلٌ واالتفاق ح،المجثياب الْ

ا لبس الثوب ها لَاز ومالك أجافعي الشاز وقد أج،يما عدا ذلك خالفوف
 .  ةينذ للزخت ألنه ال ي؛األسود
 لبس الثياب للمِحدهوز جى أنه ال يلَ عاُءملَ الععمأج: نذرم ابن الْالَقَ

 ، ومالك، بن الزبريةُورص فيه عخر فَ،ادوبغ بسا ص مصبغة إالَّمة والْرصفَعمالْ
 بأنه غري ابجأه از أجن وم،-وغًاصب لكونه م:أي- الزهري هره وكَ،والشافعي

مراد للزةين . 
 ،هريب الزذه وهو م،صبذ منه استثناء ثوب العؤخي: لقنم ابن الْالَقَ

مه حرينا ت واألصح عند أصحاب،الك غليظه ماز وأج، والشافعيةُرو عهرهوكَ
والْ،طلقًام حديث حة عليهمج.  

ابن الْالَقَ: اتاسع نذرم: ور خصج ميعلَ العاء ِفي الثياب البيضم،وم نع 
بعض متري الْأخمالكية جيد البيض والسواد الذي يتن بهزي.  

                                                           

)١ (قَتدم ِفي صة فح)٢٥٣.( 
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اعاشر :يؤخذ منه تحريى الْلَم االكتحال عرأة الْموِف ،حدمي حديث أم 
لَسالْ"ة ِفي مميالًذن فيه لَإل ا)١("طأووم سحه ناهار،وح لَمهلَ العاُءملَ عى أنا ه

كانت محتة إليهاج،وس أِتيي مزيدب يان ِفي حديث أملَ سةَم.  
  .ميع أنواعهج ِبةحدمى الْلَيب عم الطِّحري منه تذُؤخي: رشادي عحالْ

 ٍطس بقُرخبتيض أن تحر من الْهطَى من ذلك عند التثنستأنه ي: رشي عالثاِن
 . ارفَظْأو أَ
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أَنَّ $:  عن أُمها، أخبرتِني أم حِكيٍم ِبنت أَِسيٍد:ن الْمِغرية بن الضحاِك يقُولُديث عحلفظ الْ) ١(
و فِّيوا تهجوِحلُ ِبالِْجالِء زكْتا فَتهينيِكي عتشت تكَان-دمِل الِْجالِء:قَالَ أَحِبكُح ابوالص - 

 ِمن  ال تكْتِحِلي ِبِه ِإالَّ: فَقَالَت؟ فَسأَلَتها عن كُحِل الِْجالِء،فَأَرسلَت موالةً لَها إلَى أُم سلَمةَ
ي هِمن دٍر البِكأَملَيع دتاِر،شهِبالن هِحينسمتِل وِباللَّي ِحِلنيكْتةَ، فَتلَمس أُم ذَِلك دِعن قَالَت ثُم : 

ما هذَا يا    : فَقَالَ، وقَد جعلْت علَى عيِني صبرا، ِحني توفِّي أَبو سلَمةَجدخلَ علَي رسولُ اهللا 
 لَمس ؟ةَأُم!ولَ اهللا: فَقُلْتسا ري ربص وا همِإن ،ِفيِه ِطيب سقَالَ. لَي :  هجالْو بشي هفَال    ،ِإن 

 : قَالَت. فَِإنه ِخضاب ؛  وال تمتِشِطي ِبالطِّيِب وال ِبالِْحناءِ     ، وتنزِعينه ِبالنهارِ    ،تجعِليِه ِإال ِباللَّيلِ   
ولَ اهللا:قُلْتسا رِشطُ يتٍء أَميش كِ   : قَالَ؟ ِبأَيأْسِبِه ر لِِّفنيغِر تدِبالس#   . 

 اهوداود وأبر -باب،القكتاب الطَّ ِفي -واللفظ لَه :جتنب الْ فيما تمعتدِتة ِفي عدرقم ،اه 
شط مت أن تللمحدهة خص الر:اب ب، وأخرجه النسائي ِفي كتاب الطالق،)٢٣٠٥(ديث حالْ

وأخرجه مالك ِفي الْ،)٣٥٣٧( رقم ،دربالس مباب،القطأ ِفي كتاب الطَّو :م ِفي اَءا ج 
الْ،)١٢٧١( رقم ،الغًااإلحداد ب حديث ضه-ي ه األلباِنفَعِحماهللار -. 
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]٣١٦[ع أُن ملَ سالَ قَل ةَمت: $اَءجتام ِإةٌأَر لَى رج اهللا وِلس، 
ا؟ هلُحكْنفَا أَهني عتكَت اشِدقَ و،اهجوا زهن عيفِّوي تِتن ابنَِّإ ، اهللاولَسا ر ي:تالَقَفَ
 دقَ و،رشع وٍرهش أَةُعبر أَيا هِ منِإ :الَ قَثُم ،ثًاالَ ثَو أَِنيتر م.الَ :ج اهللا ولُس رالَقَفَ
 ِتان كَ:بني زتالَقَ فَ.ِلوح الْأِسى رلَ عِةرعبالْ ِبيِمر تِةيِلاِهج ِفي الْناكُدح ِإتانكَ
يبا  ِطسم تملَ و،اهاِبي ِثر شتسِبلَ و،شافْ ِحتلَخ د؛اهجوا زهن عيفِّوا تذَ ِإةُأَرمالْ
الَوش يئًا حتى تمِبر ها سةٌن، ثُمت ؤى ِبتدِحٍةاب أَاٍرم طَو أٍَري وفَاٍة ش فْتتِه ِبض ، 
ا  مدع بعاِجر تثُم ،اهي ِبِمرت فَةًرع بىطَعت فَجرخ تثُم ،ات مالَّ ِإٍءيش ِبضتفْا تملَّقَفَ

اَءشِمت يٍب ِطنغَ وِهِري#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الْةُعد متىفَّوع نها زوجاه. 
J ْالمفراتد: 

اشتكت عاينه :بضمى أنَّلَ النون من عينها عالع نيفاعلة الش والوجه  ،ىكو 
ى  كوا يكون فاعل الشذَى هلَ وع،-اهين اشتكت ع:أي-ة وبنص مونَكُي أن تالثاِن

ضمري يعودى الْلَ عرأةم . 
 .يِبلَاستفهام طَ: اهلُحكْنفَأَ
  . ال:ولُقُ ذلك يلُّ كُ:#الثًا ثَو أَِنيترم . الَ:ج اهللا ولُس رالَقَفَ$: هولُقَ
 ِةيِلاِهج ِفي الْناكُدح ِإتان كَدقَو ،رشع وٍرهش أَةُعبر أَيا ِهمن ِإ:الَ قَثُم$: هولُقَ

تِمري بالبعِةرلَ عالْأِسى ر وِلح#:  
 ،  عاتكة بنت نعيم:ائلة هي هذه الس:لقنمالبن الْ  "اإلعالم"قال ِفي كتاب 



  > �������א��������م
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 هأيت كذا ر،وميخزمغرية الْما هو الْهوج وز:الَ قَ،ويداهللا بن نعيم الع أخت عبد
ِفي مطأ عبداهللا بن وهبو.  

الَ قَثُم:إن هذه الْ أنَّ: أي،ا هي أربعة أشهر وعشرم مدنكُة قد خففت عن، 
ول إلَى حة إلَى نسخ االعتداد بالْارا إشذَي ه وِف،ةنجلس سرأة تمبدل ما كانت الْ

  .االعتداد باألربعة األشهر والعشر
هو : #شافْ ِحتلَخا دهجوا زهن عيفِّوا تذَ ِإةُأَرم الِْتان كَ:بني زتالَقَفَ$: هولُقَ

 .اضعوتمالبيت الصغري الْ
 ثُم ،ةٌنا سهيلَ عرمى تت ح-اًء مالَ و:ٍةايوي ِرِفو-ئًا ي شالَيبا و ِطسم تملَو$: هولُقَ

تؤِبىت دِحٍةاب أَاٍرم وأَاٍة ش طَو فٍَري فْتتِه ِبض، ثُمت اِجرعب عِل ذَدكم اَءا شت#:ولُا القَذَ ه 
من زينب بنت أملَ سمة تخرب به عانَا كَمع يلُمهالن اء ِفي الْسجوالظَّ،ةاهلي أنَّاهر  

ى ة حتافَظَ من ترك النهلنفع ينول دون ما كُح اإلسالم هو االعتداد بالْهرالذي أقَ
ن الْتنترأة بأن تكون لَما رائحة كَهةريه.  

  .ح بهسمت ت: أي":تفتض به"ى عن م:وقيل
انيه    عاء الذي كانت تنات من العسلمماء الْس الناح أرT اهللا هم أنَّموالْ

  .اهليةجنساء الْ
قَوقد تد م ى اإلحداد  لَ الكالم ع، وم  ا يوز فيه  ج، وم  ِفي  الف ِخ الْ وأنَّ ،منع ا ي

   الكحل إذا احتيج إليه هل يج  وز بالليل ويمن  ع بالنار ه، أو ال ي ج أو ،ة وز بالكلي يوز ج
 . حل نظر وخالفا مذَ ه؟ مطيباانَا كَمنع منه م وي،ن فيه طيبكُ يم لَفيما
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ا همهل وامرأته إذا اتج اهللا به بني الررا أم مو ه:العنة والتنالعمان والْعاللِّ
الزوجولَ،نا بالز مكُ تننة له بي،الْذه  فإنه ِفي هحالة يالعنا كَهما أماهللار ،وس مي 

 .رأةم الْق ال ِفي ح،لج الرق فاللعن هو ِفي ح وإالَّ،لعانا من باب التغليب
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: الَ قٍَنالَ فُن بنَالَ فُنَّأَ$ :ب رم عِن باِهللا ِدب عيثَِد حيِه ِفدروأَ ]٣١٧[
يا رأَ ، اِهللاولَسأَريلَنْ أَت وو جأَد حدنا امأَرتهاِحى فَلَ عكٍَةش يفي صننْ؟ ِإعلَّكَ تم 
لَّكَتأَ ِبمٍرميٍمِظ ع،نِْإ وكَ ستكَ ستِل ذَِلثْى ِملَ عفَ:الَ قَ.ك كَست  ِبيلَ فَجالنم 
ِجيبلَ فَ،هانَا كَمب عِل ذَدأَك تِذ الَّنَّ ِإ:لَاقَ فَاهأَي سلتكع نِد قَهاب ِلتأَ فَ،ِه ِبيتنلَز 

 .]٩-٦:النور[ ﴾...   ﴿: وِر النِةور سن ِماِت اآليِءالَؤ هTاهللا 
 ،ِةر اآلِخاِبذَ عن ِمنُوها أَني الدابذَ عنَّ أَهربخأَ و،هركَّذَ و،هظَعو و،ِهيلَ عنهالَتفَ
  .اهيلَ عتبذَا كَ م،قحالْ ِبكثَعي بِذالَّ و الَ:الَقَفَ

ثُمد عا فَاهوظَعاه،أَ وخبرنَّا أَهذَ عابالد ا أَنيهِمنُو ناآلِخاِبذَ ع ِةر، 
  .باِذكَ لَهن ِإ،قحالْ ِبكثَعي بِذالَّ و الَ:تالَقَفَ

 نَّ  أَةَساِمخالْ و،نيِقاِد الصنِم لَهناهللا ِإ ِباٍتاده شعبر أَدِهش فَ،ِلجالر ِبأَدبفَ
  .نيِباِذكَ الْن ِمانَ كَنْ ِإِهيلَ اهللا عةَنعلَ

ثَثُم الْى ِبنمفَ،ِةأَر ِهشدأَت ربعش اهللا ِإ ِباداٍتهنِم لَهِباِذكَ الْنين،الْ واِمخةَس 
 م لَع اهللا ينَِّإ :الَ قَثُم ،امهني بقر فَثُم ،نيِقاِد الصن ِمانَ كَنْا ِإهيلَ اهللا عبض غَنَّأَ
 .  #ثًاالَ؟ ثَباِئا تمكُن ِملْه فَ،باِذا كَمكُدح أَنَّأَ

الَ$: ٍظفْي لَِفولَيلَِب س كلَ عيالَ قَ.اه:ي ا راهللا ولَس الَ:الَي؟ قَاِلم لَالَ م ك، 
 ك لَدعب أَوه فَتبذَ كَتن كُنِْإ و،اهِجر فَن ِمتلْلَحتا اسم ِبوها فَهيلَ عتقْد صتن كُنِْإ
 . #اهنِم

<|†�Ö] 

J موع الْوضاللِّ: ديثحانع. 
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J ْالمفراتد: 
 .ى عنه سترا عليهكن: #ٍنالَ فُن بنَالَ فُنَِّإ$: هولُقَ
ة من فَفَّخم هي الْ"نْأَ"  أنَّاهرالظَّ: ٍةشاِحى فَلَ عهأترا امندح أَدج وو لَنْ أَتيأَرأَ
 ...أن لو وجد أحدنا امرأته  أنه أي الش: وتقديره،أنا ضمري الشهم واس،الثقيلة

  .ديثحالْ
 .ناة الزاحشد به فَارمالْ: #ٍةشاِحى فَلَع$: هولُقَ
  .لي بذلكن ابتعه مصنا استفهام عن األمر الذي يذَه: عصن ييفكَ
ذا فيه  ه: #كِل ذَِلثْى ِملَ عتكَ ستكَ سنِْإ و،يٍمِظ عٍرمأَ ِبملَّكَ تملَّكَ تنِْإ$: هولُقَ

بيأنه ِفي كال الْ: أي،شكلةان وتوضيح للم حقَالتني يِفيع ةرطَ و. 
ن ئل ع إذا سانَ كَجالنِبي   وذلك أنَّ:#هبِج يملَفَ جالنِبي  تكَسفَ$: هولُقَ

 ،  بعد ذلك أتىانَا كَملَ فَ،حيى يأتيه الوجيب بشيء حتائل ال يسممثل هذه الْ
 ؛ِه ِبيتِلت ابِد قَهنع كلتأَي سِذ الَّنَِّإ$: الَقَ فَ،جالنِبي  إلَى عج رائلَ الس أنَّ:أي

 نالهت فَ.﴾ ...  ﴿ :ة النورور هؤالء اآليات من سT اهللا لَنزأَفَ
لَعِهيو وظَعه#. 

عظُالو :هو التذكري بعاقب األمورو،وب ير الْطَان خموأخربه أنَّ،اصيع  
ذَعابالد ا أهونُنيأي-اب اآلخرة ذَ من ع:أخ الَقَ فَ،-اب اآلخرةذَف من ع :
 ،اهظَعوا فَاهع دثُم ،-هقَد صدكَّ أَ:أي-ا هيلَ عتبذَا كَ مقحالْ ِبكثَعي بِذالَّ والَ$
أَوخبرنَّا أَهذَ عابالد ا أَنيهِمنُو ناآلِخاِبذَ ع الَقَ فَ،ِةرالَ:ت ِذالَّ وي بثَعك 
 .باِذكَ لَهن ِإقحالِْب

 نَّ  أَةَساِمخالْ و،نيِقاِد الصنِم لَهناهللا ِإ ِباٍتاده شعبر أَدِهش فَ،ِلجالر ِبأَدبفَ
  .- اهللاِةمح رن ِمادعب اِإلي ِه:ةُنعاللَّو- نيِباِذكَ الْن ِمانَ كَنْ ِإِهيلَ اهللا عةَنعلَ
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ثَثُم الْى ِبنمأَ- ِةأَري:ج لَعا ِههاِن الثَّيفَ-ةُي ِهشدأَت ربعش اهللا ِإ ِباداٍتهنه 
 . #نيِقاِد الصن ِمانَ كَنْا ِإهيلَ اهللا عبض غَنَّ أَةَساِمخالْ و،نيِباِذكَ الْنِملَ

الْوغضأَب شِمد اللَّن ِنعِعالْ واِهللا ِباذُي،الَِك وهميِظا عم.  
نَّ ِإ:الَ قَثُماهللا ي لَعأَنَّ أَم حكُداِذا كَموإن لَ،أي ِفي نفس األمر: ب مي تبن ي

  .ذلك
  .ةوب إلَى التةٌعود: #باِئا تمكُن ِملْهفَ$: هولُقَ
 ،اينهة بينك وبوجية الزابطَ قد انتهت ر:أي: #اهيلَ عك لَيلَِب سالَ$: هولُقَ

ووجبالت فريق بيناكم.  
  .ابقطئك السال و ِفي ح:أي: #اهِجر فَن ِمتلْلَحتا اسمِب$: هولُقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب عبد اهللا بن عمأنَّب ر ر الًجمن الص ِبي ابة أتى حيسأله جالن 

 عنه تكَ سجالنِبي   وأنَّ،ةاحشى فَلَل امرأته عجكم فيما إذا وجد الرحعن الْ
 ، عنهألَ باألمر الذي سيِل إليه وأخربه بأنه قد ابتاد أنه عثُم ،جبه عن ذلك يملَفَ

 ،  بينهماج اهللا ولُس رنالع فَ،"النور"ة ورة من سنالعمفعند ذلك نزلت آيات الْ
 . انهيي بأِتيا سم وكَ،ديث الشريفحح ِفي الْضو موا همكَ

J ْفقه الديثح: 
سلم مى الْلَذ منه استحباب الستر عؤخ ي.#الٍن فُن بالنَ فُنَِّإ$: قوله: أوالً

 ولكن ،هم يعرف اسبر ماهللا بن ع  فعبد،اتوراذُالذي ابتلي بشيء من القَ
 . يهلَ سترا ع"فالن بن فالن: "���ى عنه نكَ

 . وعهقُع قبل وقَّوتمال عن األمر الْؤاز السوجذ منه ؤخي: ثانيا
 الَِّتي اإلنسان قد ابتلي بشيء من األسباب انَ فيما إذا كَائز ذلك جأنَّ: ثالثًا
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وأنَّ،ك ِفي زوجتهتدخل عليه الش بب هو الْ ذلك السمبيح للسالؤ . 
ارابع :ينِْإ$: ذ من قولهؤخلَّكَ تملَّكَ تأَ ِبمٍرميٍمِظ ع،نِْإ وكَ ستكَ سلَى تع 

  .سألة وغلظهامالْ ةاعظَان فَي ب.#كِل ذَِلثِْم
اخامس :يفَ$: ذ من قولهؤخكَسِبي  تلَ فَجالنمِج يبفيه السكوت عن .#ه 

اإلجابة ِفي الشيء الذي ال يعلم اإلنسان حهكم.  
سأنَّ: اادسكُ سِبي  وتجالن انتظارللج وىالَاب من اهللا تع.  
اسابع :يِذ الَّنَِّإ$: ذ من قولهؤخأَي سلتكع نِد قَهاب ِلتبأنه قَ.#ِه ِبيت قَد وع 

  .ةاحشى الفَلَ امرأته عدج وو،عقَّوت يانَفيما كَ
 ِفي سورة ِتيالَّب نزول اآليات بل هي سجا الرذَة ه قصذ منه أنَّؤخي: ثامنا

  .فائدةى تعيينه كبري لَ ال يترتب ع؟ير العجالِنِموية أو ع وهل هو هالل بن أمي،"النور"
 منه وعظ ذُؤخ ي.#هركَّذَ وهظَعو وِهيلَ عنهالَتفَ$: ذ من قولهؤخي: تاسعا

  .امالعنني وتذكريهتمالْ
اعاشر :يؤخذ منه الباَءدة بالرمبدأ األمر من عنده ألنَّ؛لج ،وهو ات امه ه
 .لزوجته

جب  فإنه ي؛رأصاجع فَر إلَى التيِعل إذا دج الرذ منه أنَّؤخي: رشادي عحالْ
لَعأِتيه أن يي بالشهالَِّتيات ادأم اهللا ِبر اه. 

 : ولَقُوال يكفي أن ي ،اتادهذ منه أنه البد من تكرير الشؤخي: رشي عالثاِن
أشهد باهللا أربع شهاتاد. 
 اهللا عليه إن ةُعن لَ:ولَقُ نفسه بأن ينلعل يج الرذ منه أنَّؤخي: الثالث عشر

  . من الكاذبنيانَكَ
الرابع عرش :أنه إذا تملعان الر ثَ؛لج ى الْنحرعي بالْاكم الشرأةم.  
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 ، ارهكِّذَويات منها   اده ا قبل إيقاع الش     هعظُ رعي ي  اكم الش  ح لْ ا أنَّ:  ر شامس ع   خالْ 
ول لَقُويإنَّ:اه ذَ عابالد نياب اآلخرةذَا أهون من ع.  

السادس عفَ: رشإن أص؛ترأم رها أن تشهدىلَ عز وجها أربع شهات إنه اد
  . الكاذبنينِملَ

السابع عرش :أنا هوِلختم ذلك بقَتوالْ:اه خغَة أنَّامس ضبلَ اهللا عا إن يه
  .ادقني من الصانَكَ

الثامن عرش :إذا تاللِّم عان بينها فُمربينهماق .  
وهل التكُفريق يون بتام اللِّمانع،ون بتفريق الْكُ أو ي؟اكمح  

ي أبو حنيفة  إلَى الثاِنبه وذَ،ورهمجة الثالثة والْ إلَى األول األئمبهذَ
  .وأصحابه

التاسع عرش :يسنلَالَقَ أن ي هام:علَ اهللا يأَ أنَّم حكُدفَ،ا كاذبم ل ِمهكُنا م
  .جالنِبي  لَعا فَم كَ.تائب

  .حيحى القول الصلَحتاج إلَى طالق عا ال يمهاقَ فرأنَّ: العشرون
هر مالْفَ ؛ا يهلَ ادقًا ع ص انَ فإن كَ ،ا يهلَل عجهر للرأنه ال م  : رون  العش  واديح الْ

 .   فهو أبعد له منها؛ايهلَاذبا ع كَانَ وإن كَ،ارجه من فَلَّحا استمِب
اعتراف ان أو  عام اللِّ م  بت د الفرية إالَّ  وج حأنه ال يسقط عن الز    : العشرون     و يالثانِ  

 . رأةمالْ
لة االنتفاء من أسى مبقَ وي،ديثحا الْذَة من هوذَأخمائل الْسمهذه هي الْ

 .  وباهللا التوفيق،-ىالَإن شاء اهللا تع-ديث القادم حي ِفي الْأِتي س،ولدها

J@J@J@J@J 
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]٣١٨[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر الًجر مى امأَرتهو انى ِمفَتن 
ِدلَوها ِفي زِنمر أَ فَ،ج اهللا وِلسمرهما رفَج اهللا ولُس الَتعا كَناهللا الَا قَم 
تىالَع، قَثُم الْى ِبضلْ ِلِدلَومِةأَر،فَ ورقب يالْن مِعالَتنِني# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضاللِّ: ديثحانُعدلَ واالنتفاء من الو. 
J ْالمفراتد: 
ديث حور ِفي الْذكُمة الواقفي الْحتمل أنه هالل بن أميي: #الًج رنَّأَ$: هولُقَ

 بشريك بن - زوجته:أي-ا اهمديث أنه رح ِفي بعض ألفاظ ذلك الْنَّإ إذ ؛األول
 تت أَنِْإ و،ِئي السِتعلن ِلوه فَ؛اذَ كَِه ِبتت أَنِْإوا فَرظُان$: الَ قَجالنِبي   وأنَّ،سحماء

  .#ِئي السِتعى النلَ عِه ِبتتأَ فَ.ةَيم أُِن بالِلِه ِلوه فَ؛اذَ كَِهِب
 ذ أنَّؤخا يذَ فمن ه.#أنٌا شهلَي و ِلانَكَ لَاأليمان الَولَ$: ديثح ِفي الْاَءجفَ

الرل الْجذكُمور هو الذي سبذكره ِفي الْق ديث األولح،وكن ى عنه هان.  
 .ه لَيس أنه لَ:يعِني: #اهِدلَ ونى ِمفَتانو$: هولُقَ
 : ل وامرأتهجحصل بني الرتسمية ما ي: انالعتفَ ج اهللا ولُسا رمهرأمفَ

"مأنه غُِل: أي، تسمية أغلبية"نةالع اللَّب عن مع أنه ِفي حقالر جل داء باللعنع، 
  .بضاء بالغعدرأة م الْقي حوِف

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب عبد اهللا بن عأنَّبر م ر الًجر موانتفى من ،ناى امرأته بالز 

لَوأي-ا ده:أنه ت بفَ. إنه ليس له:الَ وقَ،أ منهر أمرهما رأي- ج اهللا ولُس:أم ر 
الزنيوج-بالت لَالعن عى مقتى كتاب اهللا ضT . 
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J ْفقه الديثح: 
 إنه  :الَ وقَ،ناى امرأته بالزمل إذا رج الرديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

وجدهى الفَلَا عاحشة معر ل آخرج.ا يأِت فإنه إمفإنه  وإالَّ،ى ذلكلَي ببينة ع 
يشرع بينهما التنالع،وقد ذكر الت ن ِفي الْالعلديث األوح،وذكرنا ه نا اك م

 . ديثح تؤخذ من ذلك الْالَِّتيائد وام من الفَقَميقتضيه الْ
 ى بأنَّعنا وادى امرأته بالزمل إذا رج الرديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثانيا

ا ذَ ه إنَّ:ات باهللااده أربع شدهش بأن ي،يهلَا عهالعن فإنه البد أن ي؛ لهيسابنها لَ
لَالوليس لهد ،يه لَلَ وأن عمن الكاذبنيانَة اهللا إن كَعن ،وهي تشهد أربع ش هات اد

  .ادقني من الصانَا إن كَيهلَ اهللا عبض غَة أنَّامسخ والْ، ذلك الولد لهباهللا أنَّ
 من أبيه والتحق دلَى الوفَ انت؛دلَى نفي الولَن عالع بينهما التمأنه إذا ت: ثالثًا

ِب؛هبأم حنفَيث يفَصل من أبيه الذي ناهامالً كَاالً انفص.  
ارابع :ه وترثه إن لَأنه يرث أممن له وارث غريهاكُ ي.  
اخامس :يؤخارحذ من قول الش: "وقد تردوا فيما لو كَدانا هل يحل ت بنت

كَ وقد ذَ".العن تزوجهاللمرالص ي ِفي الْاِننعاشية بأنَّحب قَ الفُعضبأنه  الَاء قَه 
حل له نكاحهاي،وهو قول شاذ لبعض الش الَ قَ،ةافعي:واألص قول الْح جور مه
أنه؛حرما تألن ها رة بالْبيبةملَج.  

ا بنت ه ألن؛ةوراب ِفي هذه الصو الصوي هاِننع الصهركَا ذَم إنَّ: وأقول
زوجة مول ِبدخ؛اهفهي ت حرم من هذه النةاحي.  

ا سِخالْ: ادسالف مشه    نا ور بني أهل العلم ِفي بنت الز،   هل ي  ياِنحل للزت ا   زوجه
إذا علم أنا بنتهه،؛لقت من مائه وخألن ها شا ليست بنت؟ ةرعي 
ور مهج والْ،ا القول ذَيه هلَنكر ع وأ،ا فيما نقل عنهذَافعي إلَى ه الشبهذَ
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يقولون بأنه إذا عرف أنا بنتهه،فإنه ال ؛لقت من مائه وخ حل له تزوجهاي،ا ذَ وه
هو القول الصإالَّ  لو ما يكون ،ابوقَمن باب اتاء الشلكان هو األولَىاتبه .  

ساابع :يذ من قولهؤخ :$فَورقب يالْن مالِعتنِني#.رب ما يذ من ذلك دليل ؤخ
ا تكون م وإن،وجب فرقةان ال يع اللِّ أنَّمع حيث ز- اهللارِحمه-ة نيفَي حألِب

  .اكمحالفرقة بتفريق الْ
اللِّ أنَّ:حيحوالقول الص ان هو الْعوأنه ال تتم الفُ،وجب للفرقةم رقة إال بتام م

 ،  لهاكم وبيانح بالْا إخباردع بينهما يجالنِبي  تفريق إنَّفَا ذَى هلَ وع،اذَان هعاللِّ
 . وباهللا التوفيق
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]٣١٩[ع ِب أَني هريالَ قَ� ةَر :$اَءجر ِملٌج ني فَِن بزإلَى ةَار  ِبيجالن 
 .مع ن:الَ؟ قَلٌِب ِإك لَلْه :جِبي الن الَقَ فَ.دوسما أَالَ غُتدلَي وِتأَر امنَّ ِإ:الَقَفَ
 .اقًروا لَيه ِفنَّ ِإ:الَ قَ؟قرو أَنا ميه ِفونُكُ يلْهفَ :الَ قَ.رم ح:الَ؟ قَاهانولْا أَمفَ :الَقَ
 ونَكُ ينْى أَسا عذَهو: الَ قَ.قر ِعهعز نونَكُ ينْى أَس ع:الَ قَ!؟كِلا ذَاهتى أَنأَفَ :الَقَ
نزعِعه رق# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :التدلَعريض بنفي الو. 
J ْالمفراتد: 
اَءجر جي فَِنل من بزابن الْالَقَ: ةار اإلعالم بفَ"لقن ِفي كتاب موائد عة مد
 :الَ قَ،وامضهي ِفي غِنالغ  عبدهركَ ذَ.ل ضمضم بن قتادةجا الرذَ اسم ه":األحكام

م ِلدعجائز من بِن.ي عجلولود أسود من امرأة من بِنوفيه و ا وِفدي   ومنه أيض
  .اءودة س للمرأة جدانَ فأخربن أنه كَ،عجل

ي فَِنبزةَار :قبيلة من العبر. 
  . أسود اللون:أي: سودأالما غُ
لَلْه ِمك الَ قَ؟ٍلِب ِإن:ن عفَ:الَ قَ.م لا أَموانالَ قَ؟اه:ح مالَ قَ.ر:ِفلْ ه ا ِميهن 

ا  وهو م،ادوون فيه غربة وسكُل أو البعري الذي يمج أورق هو الْ:أقول: قروأَ
يسأشعل:ى ِفي لغتنام .  

 . ود فيها بكثرةوجا الوصف مذَ ه أنَّ:يعِني: قًاروا لَيه ِفنَّ ِإ:الَقَ
 كيف أتاها ذلك حيث : لهالَ قَجالنِبي   أنَّ:أي: #كِلا ذَاهتى أَنأَفَ$: هولُقَ

أتى مأللواِناالفًخ ؟اه!!  
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ى لَ ِفي أصوله شيء عهع مونَكُ أن ي:يعِني: قر ِعهعز نونَكُ ينْى أَسع: الَقَ
الَ قَ،ا الوصف فأشبههذَه :$وذَها عنْى أَسونَكُ ين زعِعه رق#.  

 . بسهو األصل ِفي الن: العرقو
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أراد ر ج  ي فَنِ ل من بز ا أسود فأنكره         انَ  ة كَارقد ولدت امرأته غالم ، وه بنفيه    م  ،  

ل   ج  الر عناقت  فَ،ديث  ح ِفي الْرِكار الذي ذُ و ِحى بينهما الْ   ر ج فَ،فتيا  ست   مجالنِبي   فأتى  
 . جكيم ح الْارعة الش  كم ا من حِ ذَ وه  ،ة بهوجب ش  ذلك ال ي  ا بأنَّ  نع قت  م بهوذَ

J ْفقه الديثح: 
حا ريون نفيا صكُ بنفي الولد ال يعريض التديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

  .ا وال تعزيرادوجب ح وأنه ال ي،ملةحت بصيغة مانَإذا كَ
وجب ة الولد ألبيه ِفي اللون ال يفَالَخ م أيضا أنَّديثحذ من الْؤخي: ثانيا

اء من شا يى ملَة الولد عور صبكِّر قد أخرب ِفي كتابه بأنه ي� اهللا  ألنَّ؛نفيا له
            ﴿ :ىالَ لقوله تع؛الصور
لق  خاد إذا أرT اهللا  أنَّدروقد و، ]٨ -٦:االنفطار[ ﴾       

ركبه ِفي أي صورة شاء ِم؛هاإلنسان ِفي بطن أم وقد ،ا يكون له عرق نسب يوصله إليهم 
ِفي الْاَءج اهللا $: ديثح دبالَّاأَنَّ عس نب ِبيالن مقْدم هلَغةَجٍم بدِينالْم ، نع أَلُهسي اهفَأَت 

 وما بالُ الْولَِد ينِزع :-اهنِمو-ٍث ال يعلَمهن ِإال نِبي  إِني ساِئلُك عن ثَال: فَقَالَ،أَشياَء
وأَما الْولَد فَِإذَا سبق ماُء الرجِل ماَء الْمرأَِة   :جالنِبي  ه لَالَقَ فَ؟إلَى أَِبيِه أَو إلَى أُمِه

لَدالْو عزأَِة ،نراُء الْمم قبِإذَا سِت وعزِل نجاَء الرملَدخ الْ إلَ#...   الْو١(ديثح(. 

                                                           

ي  وِف،)٣٩٣٨( رقم ، بني أصحابهجالنِبي ى  كيف آخ: باب،اقبنمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ).٤٤٨٠( رقم ،ربيلِجا ِلود عانَ كَن م: باب،كتاب تفسري القرآن
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 .  أقنعهىل حت ج الرر او  وكيف ح  ، ِفي اإلقناع  جالنِبي     ذ منه حكمة    ؤخي : ثالثًا  
ارابع :يؤخذ منه أن اختالف اللون ال ياوجب نفي. 
خاامس :يذ منه دليل ِلؤخمبالقياسالَ قَن ،فَ،يءشبيئًا ه ش وذلك أنه شب لَّد 

أي-ى صحة القياس لَع:به قياس الش-،ومن ت راجم البخلَاري عا الْذَى هديثح : 
"ا بأصل مبنيه أصالًباب من شبمعلوم ."  

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٢٠[ ع ن ائِ   عالَ   قَل ةَشت :$ اختص مس  عد ب بِ  أَ ناٍصقَّ ي و و  عب د بنز مةَع 
 يلَ ِإدِه عاٍصقَّي وِب أَِن بةَبتي عِخ أَنا ابذَ ه، اهللاولَسا ري: دع سالَقَ فَ،ٍمالَِفي غُ

ى لَ عدِل و، اهللاولَسا ري يِخا أَذَ ه:ٍةعم زن بدب عالَقَ و.ِهِهبلَى ش ِإرظُ ان،هن ابهنأَ
:  الَقَ فَ،ةَبتعنا بيها ببى شأَر فَ،ِههبلَى ش ِإج اهللا ولُس ررظَن فَ.ِهِتيدِل وني ِمِب أَاِشرِف
هلَو كي ا عبدب نز مالْ،ةَع لَوِفلْ ِلداِشر،لِْل والِْراِهع حجر،و احي ِمِبِجتنهي ا سولَ فَ.ةُدمي ر 
سوطُّ قَةَد#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضالْ: ديثححد الْلَكم ِفي الومتنع عليه أنه للفراشاز،ا العاهر  أم
 .يبةخ الْفليس له إالَّ
J ْالمفراتد: 

اختصمس عدب أِبن سعد بن أِب: اصقَّي وقَّي واص بن وهيب بن عبد ماف بن ن
 وهو ،ةنجود لَهم بالْهشمة الْرشد الع أح،زهرة بن كالب الزهري أبو إسحاق

لُأوم نر ِبي  له الَ وهو الذي قَ،ى بسهم ِفي سبيل اهللامجالن :$ذَهلْي فَاِلا خي ِنِري
امرؤالَ خه#.أم رهع مبن الْر باب طَّخى فُلَ عفَ،وح العراقت قَومرته إت ِفي ع

 ، عاصمة كسرى"ائندمالْ" حت وهو الذي فَ،اقعوم وغريها من الْ"ةادسيالقَ"موقعة 
 . ةًافَ وهو آخر العشرة و،)٥٥( سنة يتوفِّ

عبدبن ز مقُ: ةَعرامريشي ع،وز يم وإسكاِنِمبفتح الْ-ة معانَ كَ-ا وهو األكثره 
عةَبدعمقُ بن ز رشيا سيا من سدادات الصحةاب،وهو أخو س ة أم الْودلؤمنني م 

 . ألبيها
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عِبة بن أتباصقَّي و :عد بن أِبهو أخو ساص ألبيهقَّي و. 
اختصالْ: مخصومة هي التشراج،وأن ي عي كل واحد من الْدصمني شيئًاخ . 

 هد إليه بأنَّ ة عتب عاه أخ أنَّركَعدا ذَ س أنَّ:أي: #هن ابهن أَيلَ ِإدِهع$: هولُقَ
د الْلَ ذلك الو م تن أي -ه هو ابنه     ع في از:  فَ من الس  الْ أهل انَ  وقد كَ ،-نا اح والز جة اهلي

يالْ:أي- الوالئد ونَخذُت جاري والْواتوكَملُم-،وي فتون لَحهنم حالت للدعة ار
من أجل أن يكسبوا من ورائهناالً محت اَءى جاإلسالم ون ى عن ذلك بقولهه: 

﴿                
  .]٣٣النور آية [ ﴾    

احد  وٍرهة ِفي طُ عدالٌج إذا أتاها ِرةَذه األم ه من طريقتهم أنَّانَكَفَ
 ،  رأى أنه أشبه بهنم ويؤتى بالقائف فيلحقه ِب،ا بعد الوالدةهون لَعمج ي؛تلَمحفَ
 ةَمع ابن وليدة زعدا أنَّ ساه أخةُتب عند ذلك أوصى ع، ذلكعن م اإلسالماَءا جملَفَ

 . ا فيهمص لذلك اخت؛هو ابنه
 ، بالفراشقلح مدلَ الو وأنَّ،رعيكم الشحإخبار بالْ : #اِشرِفلْ ِلدلَوالْ$: هولُقَ

سانَاء كَوص احبالفراش ز ا أو سيوجاد. 
 ،مجي له الراِن الزادرم الْر بأنَّ فُس:تفسريين برفُس : #رجح الِْراِهعلِْلو$: هولُقَ

بأنه له الْوفُس رخوِف،ةيب ي رولَ$: ةايهو الْ: واألثلب.# األثلبه حرج . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

اختصمع  بدبن ز مةَعوس  بن أِبعد قَّي و  اص ِفي ابن وليدة زوهو الْ ،ةَمع مس ى   م
  ؛ باستلحاقه اص  قَّي و بن أبِ عد  سبالَا فيه بعد الفتح حيث طَ     مص اخت ،الرحمن عبد 

ألنه ابن أخيه عةتب،وأب ى ذلك عبدبن ز مهو أخي:الَ وقَ،ةَع ،ِل ودى فراش لَ ع
 . رجحاهر الْ للفراش وللعدلَ الو بأنَّجالنِبي  مكَح فَ،ي من وليدتهأِب
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J ْفقه اليثدح: 
 انَ وقد كَ،ةافَ بدون إض"عبد"از تسمية وديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

أحدلَ العمعبده" وأنكر اسم ،نكر ذلكاء ي"،ا الْذَ ولكن هحديث دى أنَّلَليل ع 
 . حلهة إنكار ِفي غري مسميذه التهإنكاره ِل

 دِلالم و ِفي غُةَعم وعبد بن زاصقَّي و أِبنعد ب سني االختصام بانَكَ: ثانيا
من وليدة زمنهما ِبلٌّى كُأدلَ فَ،ةَمع فَ،جتهح سعبن أِبد قَّي واص ادى بأنَّعأخ اه 

ى لَ عدِل و،اه بأنه أخةَمع بن زبدى عع واد، هو ابنهةَمع ابن وليدة زأوصى إليه أنَّ
 . فراش أبيه من وليدته

 ،نيارضعتكمني مح ِبِدلَا الوذَ ِفي همكَ حجالنِبي  ذ منه أنَّؤخي: اثالثً
: الَ وقَ،ى فراشهلَ من وليدته عدِل ألنه وةَعم بزهقَحألْ فَ؛ للفراشدلَ الو بأنَّمكَحفَ
$هلَو كي ا عبدب نز مالْ،ةَع لَوِفلْ ِلداِشر# .ا الْذَوهحابت إلَى يوم كم شرعي ثكم ح

  .ياِن الز:اد بالعاهررم والْ.#رجح الِْراِهعلِْلو$، القيامة
ا رابع : ِفي الْ ةُاختلف األئم  كم بالقيافة  ح:   ِبمكن اآلن أو ليس      هل هو م؟مكنم 

 ذلك عن وم،ا قول مالكذَ وه،ائررح بإمكانه ِفي اإلماء دون الْمهعض بمكَحفَ
بعضهم.  

اخامس :ابن الْلَقَن ِفي الْ:الَلقن عن ابن عبد الرب أنه قَم إنَّ فَ؛ديث إشكالحةَ األم 
مجتمعى أنَّلَة عا ال يأحد دولَ، بتوكيلى أحد إالَّلَعي ع مكَذْ يا الْذَر ِفي هديث ح

توكيل عتبة ألخيه سعد ِفي داهعو،وال توكيل ز مالبنه عبد ةَع ةَبن زعِفي م داهعو. 
ا  سوالْ  : ادس ج واب لَ ع أنَّ :ا القول    ذَ ى ه  ا وعبد بن زمعة كُ       سل منهما قد   عد اد ى   ع

ت بالوالية  عن مي،  وذلك جائز ِفي ح ِبي  رع إلقرار كم الشجالنذلكى لَ  ع. 
اسابع :متكُى تون الزاوج؟ وبأي شيء تكون،ة فراش  
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د العقد يتبعه ولدها رجما ِبوجهرأة ال تكون فراشا لزم الْ أنَّىلَور عمهجالْفَ
 فراشا ونُكُة توج الزى أبو حنيفة أنَّعاد و، إمكان الوطء واالتصال بينهماع مإالَّ

 . ا القول ضعيفذَ وه،مكن االتصال بينهما يم ولو لَ،د العقدرجملزوجها ِب
  ، ارضني عتم كم ِفي أمرين  حوز إعمال الْ   جديث أنه ي  ح ا الْذَذ من ه  ؤخي: ثامنا 

وبِبي  ان ذلك أنَّيجالنج لَعلَ الوللفراشد ،أَ فَ،به وأعمل الشمرس أن ةَود 
تألنَّ؛جب من ذلك الولدحت به بأنه ليس بأخ لَ ظاهر الشفَ،اه أمرا باالحتجاب ه

 . بس من النأخوها الظاهر أنه نَا وإن كَ،منه من باب االحتياط
 يعترف م فإن لَ،ى اعترافه بوطئهالَ عفقَّوتا يدهاق ابن األمة بسيحإلْ: تاسعا

  .ةوديب به ليكون عبدا له تابعا ألمه ِفي الع؛قِحبوطئها ألْ
اعاشر :ِلومن أجل ذلك اختِبي  ِفي قول فجالن :$هلَو كي ا عبد بنز مةَع#. 

 ،ى الورثةلَدعيا عبد ِفي كونه ماد هو لك عرم الْ أو أنَّ؟اد هو لك أخرمهل الْ
  ؟هملوكًا تابعا ألم يكون مدلَ الووأنَّ

افقيه و ومافعيعلى التقدير األول يكون فيه داللة لقول الش: رشادي عحالْ
ِفي استلحاق النبس،وأنه ي وز أجن يستلحق الوارث نا ِلسبويشترط أن ،ورثهم 

مكن كون الْيملَستلحق وا للميتد. 
 بوطء فرالك قد اعتم الْانَ إذا كَون االستلحاق إالَّكُأنه ال ي: رشي عالثاِن

إن لَ فَ،ةاألم؛ يعترف بوطئهامفإنه ال يلحقه أح منهمد . 
الثالث عأنَّ: رشالش بهوجب إلْ ال يحا إذا عاقًا وال نفيارضما ه أقوى و 

  .اذَديث الذي قبل هح ِفي الْمدقَا تم كَ،منه
 الر   ابع عر ش  :يذ منه أنَّ   ؤخ كم الْ  حح     اكم بالظاهر ال ي  الباطن يء ِفي  حل الش ،  
 وهي أخته ،نهجب محت أن تةَود سر وأم، بالفراشدلَ الوقح ألْجالنِبي  وذلك أنَّ

لَعى مقتى اإللْضاقح . 
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]٣٢١[ع ناِئ عأَل ةَش نالَا قَهنَِّإ$: تر ج اهللا ولَسد لَخلَ عي 
مسرا توربرأَق اِرسيرو لَأَ :الَقَ فَ،ِهِهجمت رنَّ أَيم جزا نظَزفًا ِإ آِنرلَى زِديِن بةَثَاِر ح 
أُوسةَامِن بز نَّ ِإ:الَقَ فَ،ٍديب عضقْ اَألِهِذ هِم لَاِمدنب ٍضع# . 

انَكَ$: ٍظفْي لَِفوم جا قَزفًااِئز# . 

<|†�Ö] 

J م وع الْ وض ديث ح :   االستدالل بالقيافة من قائف معر وف فيما ي األصل د ؤي
رعيالش،أو يلحق الولد الناشئ عن وطء م حتم بأحد الواطئنير. 

J ْالمفراتد: 
● التعريف باألساء الواردة فيهم:  

يلِبارثة الكَزيد بن ح:ذَ أخطَّ قُهاعه واسترقوه وهو يافع الطرق من أم، 
فاشتراه حبن حزام وقَكيم وكانت قُ،ةَكَّدم به إلَى م ريش يرونَلُحام  إلَى الش

ته م بن حزام أتته عكيما قدم حم ولَ،يفاء والصتي الشتلَحن ِفي ِرمى اليوإلَ
خديجة بنت خويلد ملْ قد اشترى غُانَ وكَ،نئة له بالوصولها ليتجر فيهممان، 
 ثُم ،ارثة بن حيدت زذَخأَ فَ.الما من هؤالء الغلمان ليخدمكي غُِذ خ:اه لَالَقَفَ

بعد ذلك وهبته لزِبي ا وجهانَكَ فَ،جالني ددى زيد بن عمحم.  
 ِفي وهدجو فَ،جالنِبي ألوا عن س فَ،وهادفَوا به ليمعا سم لَهم أبوه وعاَءجفَ

 :واالُقَ فَ.مع ن:الَ قَ؟طلبمالْ اهللا بن عبد  بن عبدمحمد أنت :هوا لَالُقَ فَ،سجدمالْ
 الذي تريد من بلُاطْ فَ،هئ وقد جئنا لفدا،ا أنه عندكعنِمس و،انِم لضا ابنا ن لَإنَّ

الفداء نِبي  الَقَ فَ،اهعطك إيجالن:واالُ قَ؟ من ذلكا أو خري:م ا هأَ:الَ قَ؟و دعوه 
  .اينِض ر:واالُ قَ. بدون فداءمكُ لَوه فَمكُع مبهذْ أن ياد فإن أر،اآلن
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ا ذَ وه،يا أِبذَ ه:الَ قَ؟ هؤالءن م: لهالَقَ فَ،اَءج إليه فَجالنِبي  لَأرسفَ
عِبي  له الَقَ فَ.يمإنَّ:جالن أب اكوع ملْ وقُ،اذَي كَ قاال ِلكلَت هإن  فَ،اذَ كَام

ذْشئت أن تهبم عهمفاذهب م عهال أريد أن أَ:الَ قَ. بدون فداءم ذهبم عهم. 
ل جا الرذَ من هرفت لقد ع،مع ن:الَ قَ!؟ى أبيك وأهلكلَناس عل الضفَ ت:هوا لَالُقَفَ
ما يلِنجعالَي ال أختار عِبي  الَ ومن حينها قَ،يه أحدِلجالن منح ضوا الْرجلسم: 
  .محمدا زيد بن    ومه  من ي  يعِ د فَ، ج  الَ ا قَم  أو كَ ،ي وأرثه    رثنِ  ي ي يدا ابنِ    ز شهدوا أنَّ  ا

ة شيب وكانت ح،ةشيبحن بركة الْموالته أم أيم ِبهجو وزجالنِبي  هقَعتأفَ
سفَ،اءود لَودت له أسانَكَ فَ، بن زيدةَامأس بن زيد ِحةُام ِبي  بوابن ِحجالن هب.  

خرجأس ريش تطعن ِفي انت قُكَ فَ، أبيضانَ أباه كَ بن زيد أسود مع أنَّةُام
ن ولَ ،به  س م اءَ ا ج م ج زز   ورأى ز  يد  بن ح       ارثة وابنه أسطَّ  وقد غَ  ،ة بن زيد    اما  يءروسها م

ووجوهها بربد وأقدامهما باديةم،م أنَّع أقدام زيد ب اء وأقدام أسامة بن زيد يضساءود ، 
ى لَ عجالنِبي  لَخلذلك د ف.ا من بعضهضع هذه األقدام ب إنَّ:الَ إليها قَرظَا نملَفَ
عةَائشم ا تربق أسارير وجههسرانَ إذ كَ؛ورِفي قول م جزز ردى الْلَ عشركني م

الذين يطعونَنِفي ن بهس.  
مجزز :بضِجيم وفتح الِْم الْمى على زنة اي األولَيم وكسر الز"فَمابن "لع 

األعور بن جعدة بن مي كنانةج قبيلة من قبائل بِني مدلِّي نسبه إلَى بِناذ ينتهع، 
 ،م ويتركهماهحرب أو ِلحجز نواصي أسرى الْ يانَ ألنه كَ؛جززا ميم س:قيل

 . ة بالقيافةورشهج مي مدلِّوكانت بِن
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
دِبي  لَخجالنلَ عى زوجته عةَائشم ا تربق أسارير وجسرفَ،ههور تعبت ج

من األمر الذي سفأخربها أنَّ، لهر م جزا مزبزيد بن حارثة وأسامة بن زيد  ر
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وهإنَّ:الَقَ فَ،ا متغطيان بربد وأقدامهما باديةم قْ اَألِهِذ هدامب عضِما لَهنب ٍضع .
  .اهل ِبمي ضمن ذلك إقرار للقيافة والعوِف

J ْفقه الديثح: 
ؤيذ من الْخحديث جواز العِبي  إلقرار ؛ل بالقيافةمِلجالن مجزلَز عايه، 

  .اهوفرحه ِب
 ، ازجِحالْاء  هقَ وفُ،افعيرع اإلسالمي الشل بالقيافة ِفي الش  م إلَى العبهوقد ذَ

وجملَاهري العاءم.  
فَونى العل ِبماق وإسح، والثوري،ا أبو حنيفة وأصحابهه.  
وهنفَاك قول ثالث يق بني اإلماء والْرحائرر،وهو أنه ي ل به ِفي اإلماءعم، 

وال يل به ِفي الْعمحائرر،ذَ وها هو قول مالك ِفي مور مذهبهشه،نه رواية   وع
  .كالقول األول

وال تع القيافة إالَّشرِفي وطء م حتئ فإذا وط،مرر الن امرأة كل منهما ج
هر قبل االسترباء ة ِفي طُبيعمارية الْجان الْأري يطشتم كالبائع والْ،حترمه مؤطو
 ولدون أربع سنني من وطء ،ياعدا من وطء الثاِنصي بولد لستة أشهر فَأِتتفَ

  . فيلحقه بأحد الواطئني،ى له القائفعد مثل ذلك فإنه يانَا كَإذَ فَ،األول
وهل يشتط ِفي القيافة ارلعدد كالشهألنَّ؛ أو أنه يكفي قائف واحد،ةاد  

 ِفي هذه القيافة انَيث كَحد األصل ِب به لكونه أير وس،ززج اعترب قول مجالنِبي 
ى صحة نسب أسامة بن زيد ألبيهلَدليل ع . 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٢٢[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردِكذُ$: الَ قَ� يالْر عِللُز رج اهللا وِلس، 
 س فْ نتسي لَهنِإفَ .مكُِدح أَكِل ذَلْعفْ يالَ فَ:لْقُ يملَ و!؟مكُِدح أَكِل ذَلُعفْ يمِلو :الَقَفَ
مالَّ ِإةٌُوقَلُخقُاِل اهللا خاه#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :حزلكم الع:هل هو م اح بال كَبرةاه،أو أنه م وهكر، 
أو أنه مح؟مر 
J ْالمفراتد: 
  .استفهام إنكاري: #مكُدح أَكِل ذَلُعفْ يمِلو$: هولُقَ
لَومالَ فَ:لْقُ يفْ يِل ذَلْعأَك حكُدلَ: أي:م مكُ يان ذلك منه نانَ فإنه لو كَ،هي 

نا ألخذ منه التهيمحري.  
 ،االقه اهللا خا ِفي األزل إالَّهقَلْ اهللا خرد قَ:أي: #ةٌوقَلُخ مسفْ نتسي لَهنِإفَ$: هولُقَ

أنَّ:يعِني ا قُ مدِت ِفي األزل وكُرِفي اللوح الْب فإنه البد من ؛وظحفُم وعهقُو.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أبو سعيد الْ      يدري    خ-    كَ أنه ذَ   -ى عنه    الَرضي اهللا تعرالع  ج رسول اهللا     للَز ،  

ر  ذَحالْ ى أنَّ لَة تدل ع  يغ وهذه الص  . #مكُ دح  أَك ِل ذَ لُعفْ  يم ِلو $: فكأنه أنكر ذلك بقوله     
نفَال يع مالقَع رد،وأنه وإن ع اهللا إنَّ فَلَز -ىالَتبارك وتع-سي قِّحتب ِفي ا كُق م

 اهللا الَِّإ - خلقهاردأي قُ- ةٌوقَلُخ مسفْ نتسي لَهنِإفَ$: الَا قَذَه وِل؛وظحفُماللوح الْ
قُاِلخ؛ وبناء على ذلك.#اهع الْنفَ فإنه ال ير مع القَذَحرد. 
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J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هحديث جوأنَّ،از العزلو اإلنسان إذا ج امزوجته أو ع 

سريته وعإنَّ فَ؛ عنهالَزذلك ال ي منقد كَوع شيءقُع و تما كتب نَّإ بل ،ه اهللاب 
سع رغم أنفهقَي.  

  ، ةاهرالكَ ع أو م   ، اختلفوا ِفي إباحته     :أي-كم العزل      ِفي ح  اءُ هقَا فقد اختلف الفُ     ذَ هوِل
أو ع؟-م إباحتهد  

 ونقل ابن ،معا بني األحاديثزيه جنة تاهر كَهتهياروا إلَى كَهبور ذَمهجالْفَ
 اعمِج الْ ألنَّ؛اه بإذِنة إالَّرحة الْوجع  عن الزشرى أنه ال يلَاع عمجالرب اإل عبد

قِّمن حا ولَها الْهالَطَمة بهب.  
أمهنإ :واالُقَة فَا األمي جالْانَعزل عنها إذا كَوز له أن ي مجدهاامع سي،ا  أم

إذا كانت األمة ز؛ةوجفإنه ال ي جبإذِن عنها إالَّزلوز الع هدهاا وإذن سي،ا  أم
إذنا فألن لَها الْهِجق ِفي الْحاعم،وأم ا إذن سيإنَّا فَدهد له الْ السيق ِفي الولدح . 

ا لو هون بغري إذِنكُا يم وإن،اه فإنه يشترط إذن؛ةوجة إذا كانت زاألم فَنإذ
  .اطئة للووكَلُمت مانكَ

ِرووقد عضا الْذَ هِبي  ديث بأنَّحجالنلَِئ سالَقَ فَ،زل عن الع :$هالْو و أد 
  .أخرجه مسلم. #يِفخالْ

 .ىرغ الصةُودُءوم الْو هلَزع الْنَّ ِإ:ولُقُ تتان كَودهي الْنَّأَ$: ديث آخرحوِب
 عِطتست م لَهقَلْ اهللا خادر أَو لَ،ودهي الِْتبذَكَ :الَقَ فَ،كِل ذَن عج اهللا ولُس رلَِئسفَ
رده#.أخرجه الترمذي والنسائي وص ححاه.  

قَد اختلف الفُقَ فَ؛ذه األحاديثومن أجل اختالف هاُءهِفي ح زلكم الع، 
وز    جيه ال  وأن  ،م حرية ت اهر ال كَ ،زيه  نة ت اهر كَوهكراهريهم أنه م    مور عند ج   شهموالْ
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 . -الْمملُوكَة-ة األمة وجد الزمن سيبإذن  و،ةرحة الْوج بإذن الزفعله إالَّ
 وقد ،ة بهبالَطَما الْه ولَ، ِفي الوطءقحا الْه لَةَ األمةَوج الز إنَّ: بعضهمالَوقَ

 الٌّي دديث اآلِتح ولكن الْ،از العزلوم جد إلَى ع"ىلَّحمالْ"زم ِفي  ابن حبهذَ
لَعى جازه و 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




	��א����م���  > ��������د
٢٨٣ 

]٣٢٣[ وهويثُِد حِراِب جِن بع كُ$: الَ قَباهللا  ِدبنا نلُِزعقُالْ وآنُر 
يلَ،لُِزن انَ كَوش يئًا ينهى عنلَ؛ه نهانا عنقُ الْهآنُر#. 

<|†�Ö] 

قَودو رديِحِح ِفي صم نَّأَ$ :ٍمِلسر أَالًج ى ت ِبيي أَ ِلنَّ ِإ:الَقَ فَ،جالنةًم، 
أَوطُا أَنوفلَ عياه،أَ وخنْ أَافت لَالَقَ فَ.لَِمح هر الَ :ج اهللا ولُسلَ عيالَّ أَكفْ تلَع، 
 ، اهللاولَسا ر ي:الَقَ فَ،جِبي النلَى  ِإاَء جثُم ،تاقْ وثَكَم فَ.اه لَردا قُا ميهأِتي سهنِإفَ
  .#اه لَردا قُا ميهأِتي سهن ِإك لَتلْ قُدقَ :الَقَ فَ.تلَِب حد قَك لَتلْ قُالَِّتي ةَم اَألنَِّإ

ملَوجذه األحاديث تفيد أنَّة هالع لَزم كركَوه راهة تزيهن،وأنه ال ي وز ج
أن يلَفعمع الز ة الْوجحبإذِنة إالَّر وال،اه  معالز ة األمة إالَّوجبإذن سي وباهللا ،اده 

 .التوفيق
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]٣٢٤[ ع ي ذَ ِب أَ ن أَ�  ر  نه ِم س عر  ج  اهللا   ولَسلَ$ : ولُ قُ  ي يمِ س ن ر لٍ ج ادى  ع
 ،اِر النن ِمهدعقْأ موبتيلْ و،ان ِمسيلَ فَ؛ه لَسيا لَى مع ادِنم و،رفَ كَالَّ ِإهملَع يوه ويِهِب أَِريغِل
ومند عا رأَ،ِرفْكُالْ ِبالًج الَ قَو:ع داهللاو .لَ ويِلذَ كَسالَّ ِإ؛كح ارلَ عِهي# . 

<|†�Ö] 

 . وهح نياِرللبخ و،ٍمِلس مدنا ِعذَكَ
J موع الْوضث ديح :النهيعن االنتفاء من الن بس،واد اء الْعما لَسلم ميس 

 .وجبها يون م بالكفر من دالًجرمي ر وأن ي،له
J ْالمفراتد: 
 . اآلثاريح الرِترفَ كَ:الُقَ ي،ترر ِفي أصل اللغة السفْالكُ: #رفَ كَالَِّإ$: هولُقَ

  .اهرتت س:أي
  :ى قسمنيوهو ينقسم إلَ ●
 ، ب س الن ومن ذلك االنتفاء من    ،ة لَِّمخرج من الْ ا ال ي  م و وه :ر فْ دون كُ   رفْ كُ -

  .ديثحا الْذَا ِفي همكَ
  .الًصفَى ذلك ملَي عأِتن وس:ةلَِّمخرج من الْر يفْوكُ -
 أو ،ا الوصفذَِفي ها  ليس من:أي: #ان ِمسيلَ فَ؛هلَ سيا لَى مع ادِنمو$: هولُقَ

ذَها العلم. 
 :القَ ي،انكَمة ِفي الْام طول اإلقَو هءبوالت: #اِر النن ِمهدعقْأ موبتيلْفَ$: هولُقَ

تبواكَأ مأي،ان :اخت ارها إلقامته الطَّكَ مالَ قَه فكأن،ويلةان:لي ختلَر ها من كَ مان
فَ،ارالن هو قَالبد أن يفيهاع .  
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  .ةلَِّمخرجا من الْفرا مافرا كُ كَاهم س:أي: #ِرفْكُالْ ِبالًج راع دنمو$: هولُقَ
 . يه لَ ععج ر :ي عنِ  عليه ي    ار ى ح عن  م :هِ يلَ ع ار ح الَّ إِ كلِ ذَ كَ  سي لَ و . اهللا  ود ع  :ه لَ الَ  قَ وأَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أبو ذر ي-رضيالَ اهللا تعى عنه-أنه س معر ج اهللا ولَسِخالْول هذه قُ يال ص
 يسا لَى معن اد م وأنَّ،رفَ كَى لغري أبيه وهو يعلمه إالَّعل ادج ليس من ر:الثالث

 بالكفر الًج راع دن م وأنَّ،اره من الندقعأ موتبي وأنه س،جالنِبي  من يسلَ فَ؛له
  .يهلَ عجع سريهولَ قَإنَّ فَ؛وليس كذلك
J ْفقه الديثح: 

 ، العظامائر  بب كبرية من الكَ  س االنتفاء من الن     ديث أنَّ  حا الْ ذَذ من ه  ؤخي:  أوالً
  .أزقما الْذَ ِفي هعقَ قد وه فإن؛نه ليس ابن فالنإ :لج الرالَى قَتمفَ

 إلَى غري هفس نبس ن بأنَّ؛ى لغري أبيهع إذا ادون كذلك إالَّكُأنه ال ي: ثانيا
  .ةعم هذه النرفَ قد كَونُكُ فإنه ي، ذلكمعلَقيقي وهو يحأبيه الْ

 ،فرفر دون الكُون من الكُكُ ذلك ي أنَّ.#رفَ كَالَِّإ$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا
ا ه ِبص خTوأسرته وعشريته نعمة من اهللا  انتماء اإلنسان إلَى أبيه ومعلوم أنَّ

        ﴿ :- من قائللَّج-ول قُ حيث ي؛ي آدمبِن
   .]١٣:اتجرحالْ[ ﴾           

: الَا قَمة كَوفَعرة مشري وع،ةوفَعر وأسرة م،وفعر م للعبد أبانَى كَتمفَ
 ،اذَى أنكر هتم فَ.]٤-٣ارجعمالْ[ ﴾         ﴿

وجحده ذه النفَد كَ قَ فإنه حينئٍذ؛ةعمِبر أي-ا ه:ج حدولَ،-اه يالْس ماد بذلك ر
  .ةلَِّمخرج من الْمفر الْأنه من الكُ
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● وقد وردذَ ها ِفي كثري من النصوص الشةرعي:  
#تالُه كُفْر وِق،ِسباب الْمسِلِم فُسوق$ :جمثل قوله 

)١(.   
 . اهللا ورسولُه أَعلَم: قَالُوا؟ةلَيهلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم اللَّ$ :جومثل قوله 

 فَذَِلك ؛مِطرنا ِبفَضِل اهللا ورحمِتِه : فَأَما من قَالَ،أَصبح ِمن ِعباِدي مؤِمن ِبي وكَاِفر :قَالَ
 فَذَِلك كَاِفر ِبي ومؤِمن ؛ا ِبنوِء كَذَا وكَذَانرِطم:  وأَما من قَالَ،ي وكَاِفر ِبالْكَوكَِبمؤِمن ِب

#ِبالْكَوكَِب
)٢(.   

:  ج  اهللا ولُس رالَقَ: الَ قَ� ةَيرري ها ِفي حديث أِبم كَهولُوكذلك قَ
   .)٣(#ِتيمى الْلَ عةُاحيالن و،ِبس ِفي الننعلطَّ ا:رفْ كُمِها ِبم هاِس ِفي الناِنتناثْ$

لَوعذَى هفْ الكُنَّإ :ولَقُا فيمكن أن نوكفر ، كفر أصغر: ينقسم إلَى قسمنير 
  .أكرب

 .  ا لهلنثَّ أن مقبة مثل ما سلَِّمخرج من الْ الذي ال يو ه:فر األصغرالكُفَ
 وإنكار البعث ،Tرك باهللا  كالش،ةلَِّممن الْخرج م هو الْ:والكفر األكرب

خرج من مفر الْوجب للكُا وأمثاله مذَه فَ،جمحمد ة بو أو إنكار ن،وتمبعد الْ
  .ارتدافرا مون به كَكُ وي،ل صاحبهمحبط ع والذي ي،ةلَِّمالْ

                                                           

)١ (سبقت خريانظر هج ،)٧٨ص(. 
ي كتاب  وِف،)٨٤٦( رقم ،اس إذا سلم يستقبل اإلمام الن: باب،البخاري ِفي كتاب األذان) ٢(

ي كتاب    وِف،)١٠٣٨( رقم .﴾     ﴿: ىالَ قول اهللا تع: باب،ةعمجالْ
 :الَ قَنر مفْان كُي ب: باب،انم ومسلم ِفي كتاب اإلي،)٤١٤٧( رقم ،يبيةدح غزوة الْ: باب،ازيغمالْ
ِطمومالك ،)٣٩٠٦( رقم ، ِفي النجوم: باب، وأبو داود ِفي كتاب الطب،)٧١( رقم ،ا باألنواءرن 

ِفي كتاب الند٤٥١( رقم ، االستمطار بالنجوم: باب،الةاء للص(. 
)٣ (  مسلم ِفي كتاب اإليإطالق اسم الكُ :  باب،انم ى الطَّ لَفر ع عن ِفي النس ب والنيرقم  ،ةاح )٦٧( ، 

وأح١٠٤٣٨(د برقم م.( 
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 - اهللارِحمه-وهاب  بن عبد المحمد للشيخ "اقض اإلسالم العشرةون"ولزاما انظر 
لَلتكون عوباهللا التوفيق،نة من أمركى بي .  
ارالَقَ: ابعالص ه-ي اِننعِحمعن ابن األثرينقالً - اهللار :  
● الكفر على أربعة أناءح: 
  .عترف به وال ي،ىالَ يعرف اهللا تع بأالَّ:ر إنكارفْكُ -
  .T  بوجود اهللاونَرفُعتان الذين ال يما الزذَلحدين ِفي همفر الْوهو كُ: لتقُ

يقر   وال  ،ى بقلبه     الَ يعرف اهللا تع     ،- اهللا  ه ن علَ-ر إبليس      فْكُ كَ: ود ح كفر ج   :  ثانيا    -
   .بلسانه

    ﴿:  باهللاقر إبليس مإنَّ فَ،ا تأملذَ ِفي ه: قلت:ياِننع الصالَقَ
 ،ىالَى اهللا تعلَره عبكَ بترفَا كَم وإن،هة رب بربوبيرفعت موه فَ.]٣٩:جرِحالْ[ ﴾

وعم امتثاله ألمره د-فَ- وعاللَّج صا بذلكاراهللا عنهالَ قَ، كافر  :﴿  
     ﴿: الَى نفسه حني قَلَ عر وأقَ.]٧٤:ص[ ﴾

﴾           ﴿: وقوله تعالَى. ]٢٢:إبراهيم[ ﴾
  .]١٣:األعراف[

 وال يدين به ،هرف بلسانعت وي، بقلبهعرف وهو أن ي:فر عنادكُ: اثالثً -
حسا وبادأِب  ككفر،غضهل وأضرابهي ج  . 

 ؛حوههل وني جفر أِبا كُ أم،اذَفر إبليس من ه كُلَّع ولَ:تلْ قُ:ياِننع الصالَقَ
فهو إلنكاره نبد ة ومحأالَ،جم ت راهولونقُم ي :﴿       

  .]٣٢:األنفال[ ﴾      
 الَقَ .﴾   ﴿ :م قالواهإن فَ؛ودهفر بعض اليومنه كُ

  .]١٥١، ١٥٠:النساء[ ﴾   ﴿: اهللا فيهم
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  .اءحاألن عن األربعة ارج هذا القسم خى أنَّخفَ وال ي:- اهللارِحمه-ي اِننع الصالَقَ
نفاقوكفر : ابن األثريالَ قَثُم :وهو أن ي رف بلسانهعت،وال ي قد بقلبهعت . 
 وغري ،ين ككفر االستهزاء بالد،ارهذكُ يماك أقسام أخرى لَنوه: لتقُ
 . ور ِفي نواقض اإلسالم العشرةذكُا هو ممذلك ِم

اخامس :يذ من قولهؤخ :$وِنماد عا لَى ميلَس لَ فَ؛هيِمس ان،لْ ويتبوقْأ معِمهد ن 
اِرالن#.  

ما اِلعي ما ليس له عدم الْونَكُ أن ي،د بالعلمقي ا البد أن يذَ هإنَّ: وأقول
 .  واستهان بالوعيد ِفي ذلك،يهلَأ عرج ولكنه ت،ى ليس لهعدما الشيء الْذَ هبأنَّ

اسادس :يخرج عذَن ها من ادى بالوكالةع،ا  وهو ميسكَ،مسخرى بالْم ا م
 فإنه ال يدخل ؛وكلهميء ِلا الشذَ هى أنَّعا ادإذَ فَ،"ةدالع"ي ِفي اِننع ذلك الصركَذَ

ا الوعيدذَِفي ه.  
ا  سولُ قَ: ابع لَ فَ$: ه يِمس  ان#. م  صرإ  إذ  ؛ عن ظاهره   وف    ظاهره  ى لَ نه لو أجريناه ع

 يس بأنه لَ.#ان ِمسيلَفَ$: قوله لوؤ ولكن ي،ه من اإلسالم ما ليس ليِعدم الْجرخلَ
 . خرج من اإلسالم من أجل ذلك وال ي،ةصلَخ ِفي هذه الْجالنِبي من 

 اآلخرين وققُ ح ألنَّ؛دكَّؤا فيه وعيد مذَ ه.#اِر النن ِمهدعقْأ موبتيلْفَ$: قوله: ثامنا
م بنيى الْلَة ع مش؛ة اح ونُ كُ لذلك فإنه يم  ست حقإالَّ،اب ذَا للع أن ي اهللا  اءَ ش T فْالعو 

 .  عنه
 ؛ كِلذَكَ سي لَ و . اهللاود  ع :الَ قَ و أَ،رِ فْكُالْ  بِ الًج راع دن مو$: ذ من قوله  ؤخي: تاسعا 

 بدليل ة إالَّلَِّمن الْخرج ممكم بالكفر الْحم الْحريذ منه تؤخ ي.#ِهيلَ عار حالَِّإ
ا م أو ه،ارة أو الننج أو جحد الْ، أو جحد يوم القيامة،رك باهللا كالش،واضح

 ،اةكَة الزرضي أو إنكاره فَ،الةة الصرضي عليه كإنكاره فٍَعجم م أمٍر أو إنكار،معا
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أو إنكار ص وم رمان ض،أو استحالل م حٍمرم جٍعم يه  لَ عأو ،نا كاستحالل الز باالر ، 
 . أو السخرية بشيء من الشرع ،اتمرحمأو السرقة إلَى غري ذلك من استحالل الْ

اعاشر :ؤيالَِّإ$: ذ من قولهخح ارلَ عأنَّ.#ِهي م نكَ حمالْى شخص من لَ عسلمني  م
 .   عليهعج ر:ارى حعن م ألنَّ؛ى القائللَ فإنه يرجع ع؛بالكفر بغري دليل يوجبه

يه بالكفر كاليهودي لَحكم ع يم ولَ،فر كافرهل يكون من أنكر كُ :ابلقَمي الْوِف
والناِنصرثِني والوي وغري ذلك هل يكون ملَن مفِّكَ ي؟ ار هؤالء  كافر 

وقد أخرب  ،ارفَّم كُهم بأننهره عب ِفي خT اهللا بذَّ ألنه كَ؛مع ن:ابوجالْ
    ﴿ :T اهللا  الَقَفَ، أنهم كُفَّار   ى ار صود والنه عن اليT اهللا 

  .]٧٣:ائدةمالْ[ ﴾    
          ﴿: ىالَ تعالَوقَ

  .]٧٨:ائدةمالْ[ ﴾ 
 ﴿ :الَ إلَى أن قَ﴾       ﴿: T الَوقَ

  . ذلك من اآليات إلَى غري.]٦٤:ائدةمالْ[ ﴾        
ا ه أنزلَالَِّتييات آلذه اه فهو كافر ِب؛ عليهم بالكفرمكُح أن يىاشح تنمفَ

  . وباهللا التوفيق، فيهمTاهللا 
 

 

J@J@J@J@J 
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الراعض:بكسر الر ى الْلَاء عمورشه،كَ وحى الصي الفتحاِننع،وهي م ص 
ضيع لثدي أالرأو من ترضعه،هم .  

وسأتِ ي ي بي ان الرضة الْاعمح رأي-ة واالختالف فيها م:ِفي شروط الت م حري- ، 
وهو،اسأورد فيه حديث ابن عب  :  

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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الَ $:  ِفي ِبنِت حمزةَجقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَب عِن ابِن عباٍس ]٣٢٥[
 .#وِهي ِبنت أَِخي ِمن الرضاعِة،  ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِبيحرم، تِحلُّ ِلي

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الرضاع وأنه يحرم به ما يحرم من النبس. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

فعند   -اءض القَةمرأو ِفي ع-ة ضية القَمر ِفي عةَكَّ إلَى مجالنِبي  دمعندما قَ
خر  لَةَكَّوجهم من م      حقتهم بنت حالْ ة بن عبد   مز طلب م،   وهي ت  ادي يا   نعم،يا ع م ،  
  .ي وزيد بن حارثة ،ي طالبر بن أِبعفَ وج،ي طالب بن أِبلي فيها عمصاختفَ

  .ةمز آخى بينه وبني حجالنِبي  انَ وقد كَ، ابنة أخي:ةارثَ بن حيد زالَقَفَ
  .يم ابنة ع:ي طالب بن أِبلي عالَوقَ
  .يحِت وخالتها ت،يم ابنة ع:ي طالب بن أِبرعفَ جالَوقَ
ا   م نِإ$: الَ  وقَ،ي طالب ة جعفر بن أِبوج وهي ز ،ا الته خ ِلجالنِبي   ا ه ِبمكَحفَ

 . #م اُألِةلَِزنم ِبةُالَخالْ
:  ج النِبي    الَ قَ .ةمزث أنك تريد أن تنكح بنت ح        د ح ن  ا إن :ج ي بِ ا قيل للن   مولَ

 ،ِةاعض الرني ِمِخ أَةُن ابيِه و،ِبس النن ِممرحا ي مِةاعض الرن ِممرح ي،ي ِللُِّح تا الَهنِإ$
 . #بهي لَِب أَالةُو مةُبيو ثُةَزمحي وِنتعضرأَ

J ْفقه الديثح: 
 .ِبس النن ِممرحا ي ماِعض الرن ِممرحي$:  ومن قوله،ديثحذ من الْؤخي: أوالً

  .#اِعض الرني ِمِخ أَةُن ابيِه و:الَقَ
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  : م شرطانرحماع الْضط للررشت إلَى أنه يورمهج الْبهذَ ●
- رط األولالش :ونَكُأن يالر ضاع خمس رضاتع.  
  .ولنيح ِفي الْونَكُأن ي: ثانياو -

لكن اختلفوا ِفي الر؟ ة ما هيضع 
  .ةصم الْةُضع الر:وم قَالَقَفَ

  . ويتركه بنفسه،ى الثدي بنفسهلَ علَقِب أن ي:وم قَالَوقَ
  .ة للكبريجبة الوزلَنمضيع ِب بالنسبة للرةَضع الرنَّإ :وم قَالَوقَ
فَ بأن يرضع الطِّ     ،ى ِفي نظري    ا القول هو األولَ    ذَ وه  ل حت ى ي شب ؛ عألن  ا  هيترت ب 

عليها تِبي  الَ وقد قَ،محريكَجالن مِلِدا ِفي حالْفَض اِهللا : يث أُم ِبيقَالَجأَنَّ ن  :
#تاِن أَو الْمصةُ أَو الْمص،ال تحرم الرضعةُ أَو الرضعتاِن$

)١(.  
ا قَالَتِل أيضالْفَض أُم ناِهللا $: وع ِبيلَى نع اِبيرلَ أَعخِتيجديِفي ب وهو  ، 

 فَزعمت امرأَِتي ، ِإني كَانت ِلي امرأَةٌ فَتزوجت علَيها أُخرى، يا نِبي اِهللا:فَقَالَ
ام تعضا أَرهِناُألولَى أَنيتعضر ةً أَوعضثَى ردأَِتي الْحاهللا .ر ِبيالَ :ج فَقَالَ ن 

#تحرم اِإلمالجةُ واِإلمالجتاِن
)٢(.   

ووٍد ِنععسم نولُ اهللا : قَالَ� ابسا $: ج قَالَ راِع ِإال مضالر ِمن مرحال ي
ماللَّح تبأَن،ظْمالْعزشأَنو #

)٣(.ور واها ِبرفُ موعما عند أِبعنقَالَ$: ي داوداه أيضو: 
                                                           

)١ (مسلم ِفي كتاب الرِفي الْ: باب،اعض مة والْصمرقم ،تانص )١٤٥١(،وابن م ه ِفي كتاب اج
١٩٤٠( رقم كاح،فضل الن : باب،احكَالن.( 

)٢ (مسلم ِفي كتاب الرِفي الْ: باب،اعض مة والْصمرقم ،تانص )١٤٥١( ،والنائي ِفي كتاب س
القَ: باب،احكَالن در الذي يحرم من الرض٣٣٠٨( رقم ،ةاع(،وأح د رقم م)٢٧٤١٠ ،

٢٧٤١٧(،كَ: باب،احكَ والدارمي ِفي كتاب الن مر ضعة تحرقم ؟مر )٢٢٥٢(. 
 ).٤١١٤( رقم أحمد) ٣(
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ظْمالْع زشأَن#
)١(.  

وال يظْمكن أن ينبت اللحم وينشز العِب إالَّم مون ِبكُا يمزلَنة الوةجب،وه و 
يتصنَّإ إذ ؛ ساعتنيلِّر ِفي كُوهضم اللنب الذي فيها ِفي خالل  الطفل معدته ت

 . وليلة أو ِفي يوم ،ات ِفي يومعضمس الرخر أن تكون الْوصتا فيذَى هلَ وع،اعتنيس
  تكون   هل  :ولني بكثري   حز الْ او جاع الكبري الذي ت   ضالف ِفي ر ِخ الْ عقَو: ثانيا 
رضاعته محرة أم ليست ِبممحر؟ةم  

وقد ورٍلديهعن، ِفي ذلك حديث سهلة بنت س  ِبيج النِإنَّ $:  قَالَت
 وِإني أَظُن أَنَّ ، وِإنه يدخلُ علَينا، وعقَلَ ما عقَلُوا،ساِلما قَد بلَغَ ما يبلُغُ الرجالُ

 ،ِهأَرِضِعيِه تحرِمي علَي :ج فَقَالَ لَها النِبي .ِفي نفِْس أَِبي حذَيفَةَ ِمن ذَِلك شيئًا
 فَذَهب الَِّذي ، ِإني قَد أَرضعته: فَرجعت فَقَالَت.ويذْهب الَِّذي ِفي نفِْس أَِبي حذَيفَةَ

#ِفي نفِْس أَِبي حذَيفَةَ
)٢(.  

# فَأَرضعته خمس رضعاٍت.أَرِضِعيِه :جفَقَالَ لَها النِبي $: ي روايةوِف
)٣(.  

 أم ،ماِل وسةَهلَة بساصهل هي خ :ةاعذه الرضل العلم ِفي هوقد اختلف أه
هي علِّة ِفي كُامن احتاج إلَى ذلك م،أو هي ع ؟ة بدون قيدام  

                                                           

)١ (    باب،اح كَأبو داود ِفي كتاب الن  :ِفي رض  رقم  ،ة الكبري  اع )ديث صححه األلباِني   ،  )٢٠٥٩والْح . 
)٢ (مسلم ِفي كتاب الرباب،اعض :رض رقم ،ة الكبرياع )١٤٥٣( ،والنساحكَائي ِفي كتاب الن، 

 ،احكَالن ِفي كتاب  هاج وابن م  ،)٣٣٢٣ ،٣٣٢١، ٣٣٢٠ ،٣٣١٩( رقم  ، رضاع الكبري:باب
 ،احكَ والدارمي ِفي كتاب الن،)٢٦١٦٨(د رقم م وأح،)١٩٤٣( رقم ، رضاع الكبري:باب
 .)٢٢٥٧( رقم ،ة الكبرياع ِفي رض:باب

)٣ (رقم ، فيمن حرم به: باب،احكَوأبو داود ِفي كتاب الن )٢٠٦١( ،وأحد رقم م)٢٥١٢٢ ،
٢٥٧٩٨(،ومالك ِفي كتاب الر باب،اعض :م اَءا جِفي الر ضة بعد الِكاعرقم ،رب )١٢٨٨( ،

 .والْحديث صححه األلباِني
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 بنت سهلَةَة  قص وأنَّ،محرية الكبري ال تؤثر التاع رض إلَى أنَّوم قَبهذَفَ
اِلسهيل وسا مى أِبولَمةَيفَذَي حم لَوحمى الْلَة عخصةوصي،قَ فال يلَاس عا يه

  .-رضي اهللا عنهن-ة ائشا عدا ع مجالنِبي   أزواجبهى ذلك ذَ وإلَ،غريها
  .ةاجة أو لغري حاجح ِلانَاء كَوم سرح الكبري ماع رض إلَى أنَّوم قَبهوذَ
  ، ةاجح  عند الْ   م إالَّرحة الكبري ال ت    اع  رض  إلَى أنَّ ه ع تيمية وأناس م       ابن بهوذَ

 .القولني بني   طٌس و ولٌا قَ ذَه فَ؛  فال وإالَّ ،م حري ة أثرت الت  اج  هناك ح   انَ ا كَإذَفَ
طء مل وو ناشئًا عن حونَكُط فيه أن يرشتهل ي :ةاعضن الرباختلفوا ِفي لَ: ثالثًا

 ؟ ووالدة أم ال
رأة موا ِفي اللنب الذي ترضع به الْطُر واشت،رطا الشذَى هابلة إلَنح الْبهذَفَ

ونَكُأن يطٍء ناشئًا عن ومل وح.  
  .فريقم التد إلَى عورمهج الْبهوذَ

رما هل  حاعا م رضج طفالًوزت تم لَالَِّتيرأة م أو الْ،رأة الكبريةمت الْعرضو أَلَفَ
يترتب عليه ت؟ م الم أحري 
وقد ترجِلح ي بعد البحث والتأمل مب الْذهجوقَ،ورمه رت حني كنت ر

 ،مل ووالدةفريق بني اللنب الناشئ عن حم التدة الثانوية علَرحمأدرس الفقه ِفي الْ
نَّإ حيث ؛ون كذلككُواللنب الذي ال يع ناللنب واحدة وماهيته واحدةاصر ، 

 وذلك ي الْ ضي أنَّ  قت م  رأة العالَِّتي  وز  ج قَ تدم   ت عن سن  قَ الوالدة ت ا  دا كبريوالْ ،مرأة م
  . اللنب واحدةاصرن عنَّإ حيث ؛محريا ينشأ عنه التمهاعض رج أنَّوزت تم لَالَِّتي

وقد سِفي هذين اليومني القريبني أسئلة قُمعت دت لطبيب من األطباء  م
هل هناك فرق  :عم حيث سألته امرأة طبيبة وأنا أس،يني ِفي غذاء األطفالاالستشار

بني لنب امرأة ج؟ ة وامرأة ضعيفة البنيةسيم 
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 وقد ،ة والنحيفة واحدسيمجرأة الْم لنب الْ بل إنَّ، فاللنب واحد، ال:الَقَفَ
كُية أقوىحيفَون لنب الن،أم ا العاأو   ..اصر فهي واحدةنكالمن اذَحو ه.  

 ي فَويعلم اهللا أنِبرحت ؛ذه اإلفادةه ألنه ت بيِلن   ي أَ ي منها أناختياري  ِفي صبت
والْ-ا ذَهحمهللاد -.  

لَوعإنه ال فَ:ا فأقولذَى ه بني لَرق بن نشولنب لَ،مل ووالدةأ عن ح ينشأ  م 
  .عن شيء من ذلك

مل ووالدة ينسب فيه الولد إلَى ا نشأ عن ح م:ة وهيظَالح ماكن ه أنَّإالَّ
وج مل وال والدة فال يكون الزا الذي بدون ح أم، فيكون أبا له،صاحب اللنب
ا للراألول أبضيع إذا حلَصاللنب بعد فترة من ز ن الْمفإن السراية مل والوالدةح ،

  .تكون من جانب واحد وهو جانب الْمرضعة
  ؟ةمرحمات الْعضفوا ِفي الراختل: رابعا

: ىالَ أخذًا من قوله تع؛ة واحدةضعم ررحم الْاعض الر إلَى أنَّوم قَبهذَفَ
  .]٢٣:النساء[ ﴾     ﴿

 الَ$: جدلني بقوله ست م؛ة هي ثالثمرحمات الْعض الر إلَى أنَّوم قَبهوذَ
 ،ديثحا الْذَوم هفهموا ِبذُأخ فَ.# أَو الْمصةُ أَو الْمصتاِن،و الرضعتاِنتحرم الرضعةُ أَ

وجلُعوا الراع الْضمحرم ثالث رضاتع.  
م هو رحم الْاعض الرثني إلَى أنَّدحم الْرةُمه وج،دم وأح، الشافعيبهوذَ

خمس رضمستدلني ِب؛اتع ةَ ديحاِئشلث عا قَالَتهأَن  :$ ِزلَ ِمنا أُنكَانَ ِفيم
 فَتوفِّي ، ثُم نِسخن ِبخمٍس معلُوماٍت، عشر رضعاٍت معلُوماٍت يحرمن:الْقُرآِن

# وهن ِفيما يقْرأُ ِمن الْقُرآِنجرسولُ اللَِّه 
)١(.  

                                                           

)١ (مسلم ِفي كتاب الرباب،اعض :الت م ِبحريخمس رضرقم ،اتع )والترمذي ِفي ،)١٤٥٢ 
= 
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 كانت  كما بعد أن   ت تالوة وح  خسِ ات ن ع ضر الر شلع  اديث فيه أنَّ    حا الْ ذَهفَ
 ،كما ح تالوة الوالْخمس أيضا نِسخت ،اتعضمس رخت ِبخِسا نه وأن،فيها آية تتلى

ا نص ِفي أنَّذَوهالر اع الْضمحرم خمس رضوهو نص صريح وصحيح ،اتع 
 . اتومفهى ملَا عيِنا بمه فإن،بني األولنيذهمخالف الِْب

اخامس :يؤخا الْذَذ من هديث أنَّحبنت األخ من الر ضة وبنت األخت اع
من الرضاعة أنهني حرِبي  لقول ؛منجالنِفي ابنة ح مالَ$: ةَزي ِللُِّح ت،ي حرِمم ن 

الراِعضم ا يحرِمم نالن ِبس،ِه وياب ي ِمِخ أَةُننالر ضِةاع#.  
ا ي مِرجي ِفي ِحِتيبِب رنكُ تم لَوا لَهنِإ$: ةملَي س ِفي زينب بنت أِبجوقوله 

لَّحِإ؛ي ِلت نا الَهبي ِمِخ أَةُننالر ضأَ،ِةاع رضعِنتباَأَي ولْ سثُةَم ويوباهللا التوفيق. #ةُب . 
● مةوظَلح : 
ة  األم اعلم أنَّثُم" ": ة األحكام مدائد عواإلعالم بفَ"لقن ِفي كتابة مبن الْال اقَ

م جتمع لَ ة ع    ى أنه ال يترتب  لَ ع ى الرتوارث فال ، وجه  لِّاع أحكام األمومة من كُ     ض ، 
وال عقل ،لكِم وال عتق بالْ،ةقَفَوال ن )وال ترد شهادته ،)احكَوال الوالية ِفي الن 

 . طقَة فَميحرمة والْرمحا تترتب عليه الْم وإن،ا القصاص بقتلهنه عطُقُس وال ي،له
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= 

كتاب الرباب،اعض :م اَءا جال ت حم الْرمال الْة وصم١١٥٠( رقم ،تانص(،والن ائي ِفي س
القَ: باب،احكَكتاب الن در الذي يحرم من الرضوأبو داود ِفي كتاب ،)٣٣٠٧( رقم ،ةاع 

باب،احكَالن :هل ي حرم ما دون خمس رضومالك ِفي كتاب ،)٢٠٦٢( رقم ،اتع 
الرباب،اعض :جامع م اَءا جِفي الر ض١٢٩٣( رقم ،ةاع(. 
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]٣٢٦[ع ناِئ عالَ قَل ةَشالَقَ: تر نَِّإ$ :ج اهللا ولُسالر ضةَاعت حرما   م
يحرِمم الَ الِونِةد#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ: ديثحالر ضة تنشر الْاعحة كَرمما أنها تنتشر بالنبس. 
J ْفقه الديثح: 

ة رمحا تنتشر الْمة كَرمحة تنشر الْاعض الرديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
بالنوذلك أنَّ،بس الر ضيعإذا ت ى بلنب الْذَّغمرضعة خمس مذلك انَ وكَ،اتر 

ى ذَّغا تإذَ فَ-ضيع غذاء غري اللنبون للركُن الذي ال يم ِفي الز:أي-ولني حِفي الْ
من لبنها خمس مفَ؛اتر إنها تكون أمه من الرضألنَّ؛ةاع شيئًا من جسمه ن ا م

فَ،ى شيء من جسمهالَع ترتبى ذلك الْلَ عمحرة بينهمامي . 
  .ولنيحة هي ما كانت ِفي الْمرحمة الْاعض الرأنَّ: ثانيا

وهل يتسامح ِفي شيء من الزيادى الْلَة ع؟ولنيح  
فبعضهم تسامإلَى ستة أشهر:الَ وبعضهم قَ، ِفي شهرين أو ثالثةح .  

 ،ةاعضة الررما الوقت الذي تنتشر فيه حمولني هح الْ األقوى أنَّلَّعولَ
والتس؛ل بعدهاح يكون ِفي شيء قليامىالَ لقوله تع: ﴿   

  .]٢٣٣:البقرة[ ﴾      
  .اعي إلعادته فال د،ا االختالف ِفي رضاع الكبري بدليلهين أن بقبس: ثالثًا

ا رابع :يؤخذ من عم ا أنَّذَوم هالر ضصاحب ة تنتشر من قبل األب الذي هو  اع 
ا مل ووالدة إمحصل عن ح اللنب الذي ال ي أنَّ إالَّ،ا تنتشر من قبل األمم كَ،اللنب
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قَلتدالْم سن مرضعة وبعدها عن زن الْم؛مل والوالدةحالْا ألنَّ وإم مة لَرضعم 
تتزحرمية ال تنتشر فيه من قبل األب؛ لعدم وجود السببية من  ،ج أصالًووأن الْم

اتني الصورتني يكون انتشارها من قبل األم قبل األب؛ وِلهذا فإن الْمحرمية ِفي ه
 .فقط

  ؟حلاختلفوا ِفي لنب الفَ: خامسا
 ةَائشديث عحى ذلك ِبلَ واستدلوا ع،ةرمح إلَى أنه ينشر الْورمهج الْبهذَفَ

  : ولفظه،ة أيضا ِفي صحيح البخاريائش وحديث ع،ديث الثالثح وهو الْ،ياآلِت
عةَ ناِئشل عوِج ز ِبيولَ اِهللا $: ج النساجأَنَّ رهدا ، كَانَ ِعنهأَنو 

  ، اِهللا يا رسولَ    : فَقُلْت :  قَالَت عاِئشةُ    ،سِمعت صوت رجٍل يستأِذنُ ِفي بيِت حفْصةَ          
ِتكيأِذنُ ِفي بتسلٌ يجذَا ره.ولُ اِهللا : قَالَتسفُال :ج فَقَالَ ر اهأُر  ةَ ِمنفْصح ما ِلعن

 فَقَالَ ؟ لَو كَانَ فُالنٌ حيا ِلعمها ِمن الرضاعِة دخلَ علَي: فَقَالَت عاِئشةُ.الرضاعِة
# ِإنَّ الرضاعةَ تحرم ما يحرم ِمن الِْوالدِة،نعم :جرسولُ اِهللا 

)١(.  
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)١ (البخاري ِفي كتاب الشهباب،اتاد :الشه ادلَة عى األنساب والررقم ،اعض )ي  وِف،)٢٦٤٦
ومسلم ِفي كتاب ،)٥٠٩٩( رقم .﴾  ﴿:  باب،احكَكتاب الن 

الرباب،اعض :ي حرممن الر ضاعة ما يحر١٤٤٤( رقم ، من الوالدةم(،والن ي كتاب ائي ِفس
٣٣١٣( رقم ، لنب الفحل: باب،احكَالن(،وأح د برقم م)ومالك ِفي كتاب ،)٢٤٦٧١ 
الر١٢٧٧( رقم ، رضاعة الصغري: باب،اعض(،والد باب،احكَارمي ِفي كتاب الن :م ا يحرم 

من الر٢٢٤٧( رقم ،اعض(.  
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 : "اِمكَحاَأل ِةدم  ع ِدائِ وفَ بِ  ِمالَعاإلِ "  اِبت  كِ يِبِتر ِفي ت   ثُاِل الثَّ  يثُِدح الْ] ٣٢٧[
عنالَا قَهلَفْ أَنَِّإ$ :تأَ- حقُي الِْبا أَخعا -ِسيسنَأذَتلَ عيب عدا أُملَِزن 

 ِسيعقُي الِْبا أَخ أَنَِّإ فَ،جالنِبي  نَأِذتسى أَت حه لَنُ آذَ الَاِهللاو: تلْقُ؟ فَاِبجِحالْ
 ،ج اهللا ولُس ريلَ علَخد فَ.ِسيعقُي الِْب أَةُأَري امِنتعضر أَنِكلَ و،يِنعضر أَو هسيلَ
 :الَقَ فَ.هتأَري امِنتعضر أَنِكلَ و،يِنعضر أَو هسي لَلَج الرنَّ ِإ، اهللاولَسا ر ي:تلْقُفَ
  .#ِكينِم يتبِر تِكم عهنِإ فَ؛هي لَِنذَائْ

 ن ِممرحا ي مِةاعض الرنوا ِممرح$: ولُقُ تةُشاِئ عتان كَكِلذَِب فَ:ةُور عالَقَ
النِبس#.  

ا$ :ٍظفْي لَِفوسنَأذَتلَ علَفْ أَيلَ فَ،حلَنَ آذَم أَ:الَقَ فَ،ه تحِبِجتيِمن نأَي وا ن
علْقُ فَ!؟ِكمكَ:ت يِل ذَفأَ:الَ قَ!؟ك رضعِكتام لَي ِبِخ أَةُأَرالَ قَ.يِخ أَِنبت: 
 .#ِكينِم يتبِر تهي لَِنذَ ائْ،حلَفْ أَقدص :الَقَ فَ،ج اهللا ولُس رتلَأَسفَ

<|†�Ö] 

J موضالْوع ديثح :التحريم ِفي الراع بلنب الفحلض. 
J ْالمفراتد: 

ا قاله مه وائل بن أفلح كَم واس،عد األشعريجبالفاء وكنيته أبو الْ: أفلح
الدذكر ابن الْ ،ي، وأبو عمر   طنِ قُار  هل    :الف ِفي كون أفلح ِخ الْ "اإلعالم " لقن ِفي  م

ات أفلح بن ياو ِفي بعض الردر وقد و؟يسعي القُ أو هو أخو أِب،يسعهو أبو القُ
  .يسعي القُ أصحها أفلح أخو أِب: أي.ا ثانيهاهح وأص:الَ قَ،يسعي القُأِب

 : ىعنم ِب.#ِكينِم يتبِرت$: ولهقَ: #ِكينِم يتبِر تِكم عهنِإ فَ،هي لَِنذَائْ$: هولُقَ
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 ونَريدخص وال يلشى الَ عونَعدب ير ولكن الع، األقوالح هو أصاذَ وه،افتقرت
قُووعالد وما أشبه ذلك .. ثكلتك أمك: كقوله،اء بهع  . 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ى لَيس استأذن ععي القُ أفلح أخا أِبو أنَّديث هحا الْذَه ِلياِلمى اإلجعنمالْ

عِح بعدما أنزل الْل ةَائشأبت أن تأذن لَ فَ،ابجهحت ى تستأذن زوجا ه
رلَ فَ،ج اهللا ولَسماَءا جر إليها سألته وأخربته ِبج اهللا ولُس وِب، أفلحالَا قَم ا م
 :جالنِبي  الَقَ فَ.لُج الرِنعِضر يملَ وةُأَرمي الِْنتعرضا أَمن ِإ:ا قالته وأن،ت هيالَقَ
 . #ِكينِم يتبِر تِكم عهنِإ فَ،هي لَِنذَائْ

J ْفقه الديثح: 
 أحد أن يستأذن ِفي لِّى كُلَ عاجب الوديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

الدخول حتى ولو كانت صاحبة البيت محرأي-ة عليه م:من م ِفي -ارمهح 
النسب أو الراعض.  

 بعد ا إالَّهوج هو زل الذيجرأة ال ينبغي أن تأذن ِفي بيت الرم الْأنَّ: ثانيا
  .أن تستأذنه ِفي ذلك

 ،محريوع التقُم ودا ترى عها بأنهم إذِندت علَلَّ عل ةَائش عأنَّ: ثالثًا
 ِسيعقُا الْب أَنَِّإفَ$: اهوِل لقَ؛لج وليس من الر،رأةم اللنب انفصل من الْوذلك بأنَّ

 . #هتأَري امِنتعضر أَامنِإ و،يِنعضر أَو هسيلَ
ارقَ: ابعد ردلَ عِبي ا يهجالنا الْذَ همومفه،وبي لَن ا أنَّهالت حريمبالر اع ض

إنبسبب الْانَا كَم وأنَّ،ملح ص اللنب تنتشر من قبله الْاحب حةرم،وص دقول ق 
 يعترب م ولَ.#حلَفْ أَقدص :جالنِبي  الَقَ فَ.يِخ أَِنبلَي ِبِخ أَةُأَر امِكتعضرأَ$: أفلح

معارضا شيئًا يذكرته . 
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اخامس :يؤخذ منه التوأنه تنتشر من قبله الْ،م بلنب الفحلحري حفيعترب ،ةرم 
 الَا قَذَه وِب،ةً وأمه جد،ا وأبوه جد،ةًم وأخته ع،ام وأخوه ع،صاحب اللنب أبا

  ، علية وابن   ، أهل الظاهر    م ه  ، قليل من أهل العلم      د د ِفي ذلك ع  ف الَ وخ ،ور مه جالْ
   .مدقَت الذي  ةَفص وحديث ح  ، ديث حا الْ ذَ  وعامتهم قد قبلوا ه      ،وابن بنت الشافعي      

اسابن الْالَقَ: ادس قن ِفي كتابه لَم"اإلعالم بفوائد عأنَّ":ة األحكاممد م ن 
ادعى راضاع،وص قَد؛ الرضيعهثبت ح كم الراع بينهماض،وال ي اج إلَى إقَحتة ام

 . بينة
اع ض الر ليس فيه داللة أنَّجالنِبي نة، وقبول اج إلَى بيحتا يذَ هإنَّ: وأقول

من ادلَّ كُ واألصل أنَّ، منهلَِباه قُعاألمور ت ِننبلَي عنة واالعترافى البي . 
اسابع :قُ:ا قولهأم لعله لَ:لت يستفصلهام .ألن ا راوية ِلها $: ديثحكَانَ ِفيم

 ، ثُم نِسخن ِبخمٍس معلُوماٍت، عشر رضعاٍت معلُوماٍت يحرمن:أُنِزلَ ِمن الْقُرآِن
  .#رآِن وهن ِفيما يقْرأُ ِمن الْقُجفَتوفِّي رسولُ اللَِّه 

 ،اعضالرا ذَ ه ِبماهر أنه قد عل   بل الظَّ ،ا االستنتاج غري صحيح    ذَ ه إنَّ: وأقول  
 ثابتة قبل جي ِبي بكر بالن وعالقة أِب،ي بكر بأِبجالنِبي  عالقة  ألنَّ؛وأنه ثابت

ا احبل يوم صي بكر كُي إلَى بيت أِبخطئه أن يأِت ال يجالنِبي  انَ وقد كَ،اهوالدِت
وماًء أو ِفي أحدِهس١(ام(، فالبد أن علمه بالرضاع قد حلص . 

                                                           

 يأِتي ِفيِه بيت أَِبي بكٍْر  ِإالَّجنَ يأِتي علَى النِبي لَقَلَّ يوم كَا$:  قَالَتل ت عائشةُوا رمِل) ١(
اعا ت إذا اشترى م: باب،وعي البخاري ِفي كتاب الباهو ر.ديثحخ الْ إلَ#...أَحد طَرفَي النهاِر 

أو دة فَابوضي كتاب الْ وِف،)٢١٣٨( رقم ،ه عند البائععمهجرة : باب،اقبن جِبي الن 
 ،ا عشي يوم بكرة أولَّور صاحبه كُ  ز هل ي: باب،ي كتاب األدب   وِف،)٣٩٠٦( رقم  ،وأصحابه

 .)٦٠٧٩(رقم 
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 ت بِرت$:  كقوله هنا،اهعند مقص يماء الذي لَعاز الدوذ منه جؤخي: ثامنا
ِميِلج وقوله .#ِكين ماذُ$ :اذععا مي كأُم كثَِكلَت#

)١(.  
أنَّ: اتاسعم لَن اشتبه عنيه أمر يبغي له أن يسأل أهل العلم حتى يبوا له ين

صحة ما هصحيح فيعمل بهو   . 
اعاشر :فيه جاز ابتدار الْومي الْفِتستفِتمي بالتعليل قبل سولعله ،اع الفتوىم 

هو السبب ِفي الدالَِّتية عود ا ِبعِبي ا هجالن :$ِرتبتِم يِكين# . 
 انَاء كَوق سدصغي أن ينب ي؛قح الْقافَ ووالً قَالَ قَن مأنَّ: رشادي عحالْ

قوله مبنيج لقوله ؛ى علم سابق أو غري ذلكلَا ع :$صدلَفْ أَقح# . 
 ،ةاهرللكَ النهي الوارد ِفي ذلك    وأنَّ ،" أفلح "���از التسمية    وفيه ج : رشي ع الثانِ 

ال للتوباهللا التوفيق،محري  . 
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

)١ (الترمذي ِفي كتاب اإليباب،انم :م اَءا جِفي ح رمرقم ،الةة الص )٢٦١٦(،وابن م ِفي هاج 
٣٩٧٣( رقم ، كف اللسان ِفي الفتنة  : باب،نكتاب الفت(، وأح د برقم  م)ديث  ،)٢٢٣٦٦والْح

 .صححه األلباِني
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]٣٢٨[و عنأَ-ا هي:اِئ عالَ قَل -ةَشت :$دلَخلَ عير ج اهللا ولُس 
ِعودِ ني رالَ قَ فَ،لٌ ج: ي ائِ ا عةُش،م نلْ؟ قُاذَ  هي مِ ِخأَ: تنالر ضالَقَ  فَ.ِةاع:  ا ياِئعةُش ، 
ظُاننَرم ِإن خوكُانِإفَ؟ ننما الرضِمةُاع الْن مجِةاع# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح : أنه ليس مطلق الرضاع يكون محرام. 
J ْالمفراتد: 
ظُاننَرم ِإن خوكُاننظر فَ:أي: ن ٍصحوت لأم:هل الر ضاع الذي حانَ كَلَص 

محا أم ال؟رم 

ي ِت والَّ،رةبعتمة الْاعضا الرم إن:يعنِ ي: #ِةاعجم الْ ن ِمةُاع ضا الرمنِإفَ$: هولُقَ
يت رتب لَ  ع ا الْ يهحة هي  رم:  الر ض ة التِ اع  ي تسالْ د  مج ة اع،   الْا تكون ِفي    وهي مولنيح.   

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عِبي   أنَّل ةُائشجالند لَخلَ عيها وعندها رالَقَ فَ،لج :$ا ي

اِئعةُش،م نالَقَ فَ؟اذَ هي ِمِخ أَ:تنالر ضالَقَ فَ.ِةاع: ياِئا عةُش،ظُ اننَرم ِإن خوكُان؟ن 
 .  #ِةاعجم الْن ِمةُاعضا الرمنِإفَ

J ْفقه الديثح: 
  أخربت بذلك واثقة من أنَّل ةَائش عديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

 ، اتومسبع ا من فوق سأه ر اهللا قد بنَّإ حيث  ؛ فيهاكق إليهم الش  رطَتؤمنني ال ي مالْ
ا ِفي آيات من أول هاءتر حيث أنزل ب؛ك إليها الشقرطَت فال ي،بل من فوق عرشه

ا هانتصحملهم الريبة والشك أن يكونوا شاكني ِفي ح الذين ت وأنَّ،"النور"سورة 
 ونَيلقَس فَ، بالقرآنبونَذِّكَ م،قح عن الْونَارقُ مما هم إن؛ا القرآنها ِبه لَهدي شالِت
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جاَءزهىالَم عند اهللا تع.  
ا من اه فأخربته أنه أخ، وغضبهجه ورعم وت، كره ذلكجالنِبي  أنَّ: ثانيا

الرضةاع. 
 الذي قح ولكنه أرشدها إلَى الْ،ا ِفي ذلكهقَد صج اهللا ولَس رأنَّ: ثالثًا

تثبت به الرضلَالَقَ فَ،ةاع اه :$ظُاننَرم ِإن خوكُانِإفَ ؟ن نما الرضِمةُاع الْن مج ِةاع# .  
أنَّ:يعِني الر ضة الْاعمحرمة ما كانت تسانَ ِفي حني أنه كَ، جوعة الرضيعدونَ د 
 . ولنيحالْ

ي تكون قبل  ة هي الِتمرحمة الْاعض الرديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: رابعا
 وأَنبت ، ِرضاع ِإال ما شد الْعظْمالَ$ :� ابن مسعوٍد الَد قَقَ ولذلك فَ؛الفطام
موذلك ما يكون ِفي الْ.#اللَّح ولنيح.  

اخامس :قد ورالكبري حديث سهلة بنت سهيل ِفي رضاعد ،قَ وقد تم د
 وآخر ،م مطلقًارحب يرى أنه مذه م:اهبذَ ِفي اعتباره ثالثة م وأنَّ،الكالم عليه
يعتربه غري محم مطلقًار،وثالث يعتربه م حرِلانَ إذا كَام حوهو اختيار شيخ ،ةاج 

  .فيما أرىق ح وهو الْ،- اهللارِحمه-اإلسالم ابن تيمية 
اسأنَّ: ادسالر ضالْاع محِفي الْانَم هو ما كَر ولنيح،ِفي حديث اَء وقد ج 

رواهالد ِرالَ$: ي بلفظطِنقُار ضالَّ ِإاعِفي الْانَا كَ م حلَوِني#. لَ:الَ قَثُم يسنده عن م 
بالراوي ابن القطان فأعله    ف الَ وخ، وهو ثقة حافظ  ،ميل يثم بن ج  هابن عيينة غري الْ  

 ،ا غريبذَ وقوله ه. ال يعرف: وقال،يثم وهو أبو الوليد بن برد األنطاكيهعن الْ
فقد روى عن جىاعة موروعنه ج مالنسائي ِفي كناهالَ وقَ،ةاع :حاِل ص.  

  الَ  قَ: ت الَة قَ ملَ س  عن أم   ،نذر  م ي جامع الترمذي من حديث فاطمة بنت الْ            وِف
رالَ $ : ج اهللا   ولُ س ي ح ر ِمم  ن  الر الَّ  إِ اعِ ض ا فَ  متاألَ  ق  مِفي الثَّ    اءَ ع ِيد،  قَ انَ كَ و  امِ طَفِ  الْ  لَب #.   ثُم  
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 وأعله باالنقطاع ، ابن حزم إلَى النسائياهز وع. صحيحنسا حديث حذَ ه:الَقَ
  .’ا. ةملَ سنذر وأممبني فاطمة بنت الْ

 .مكن ال جرمإدراكها م:  قلت:الَلقن قَم ابن الْإنَّ فَ،ذلك نظرِفي : لتقُ
وخرجان ِفي صحيحهه ابن حب . 

والراع يثبت بوصول اللنب إلَى بطن الرضيعض،س بطريقة الْانَاء كَو مص 
ور مهجالْفَ ، أو سعطته به    ،بت لبنا من ثديها وشربته به         لَ ة حرضع م أو كون الْ ،للثدي  

  .ول اللنب إلَى بطن الرضيع بأي وسيلةصترطوا واش
وإنمالَا خفِفي ذلك د إنَّ:الَ وقَ، الظاهرياود الر ضاعال يكون م حا رم

  .هصلتقم الرضيع الثدي وما إذا إالَّ
وقد سبقلَ الكالم عى أحكام الرالْاألحاديثاع ِفي ض التوفيق وباهللا،اضيةم  . 

 

 

 

@JJ@J@J@J 
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]٣٢٩[ع نقْ عةَبالِْن ب أَ$: � ِثاِرحنهت زوأُج مي حى ِبيني ِإِب أَتاٍبه، 
 :الَ قَ،ج يِبلن ِلكِل ذَتركَذَ فَ.امكُتعضر أَد قَ:تالَقَ فَ،اُءدو سةٌم أَتاَءجفَ
 د قَنْ أَتمع زدقَ وفيكَ :الَقَ فَ،ه لَكِل ذَتركَذَ فَتيحنت فَ:الَ قَ.ين عضرعأَفَ
  .#امكُتعضرأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضترك نكاح الْ :ديثحرأة الِتمي يشك ِفي تحريمها بالراعض. 
J ْالمفراتد: 
  .هتوج وزوجت الزعرضا أَه أن:أي: امكُتعضرأَ
  .ة أخرىر مهجهي أقابل و درت لك:أي: تيحنتفَ
  . صحته   ققَّح ت ت معم هو الشيء الذي لَ       الز : ا م كُت ع ضر  أَد قَ نْ أَ  تم ع ز دقَ  و في كَ
عة بن الْقبارث راوي الْحديثح :هو عبن الْةُقب ارث بن عامر بن نوفل بن ح

عبد ماف النوفلي الْنكيم،ص اِبحبقي إلَى بعد الْ ،سلمة الفتحي من ممسنيخ  .
  ).٤٦٣٤ت(التقريب 

أم يِإي ى بنت أِبحيابن الْالَ قَ:ابه لقنم:اس مولَ،ا غنيةه يذكرها ِفي م 
 . ةاوي تكن رما لَه ألن؛التقريب
J خريج الْتديثح : 
 من ا هوم وإن،جه مسلم ِفي صحيحهرخ يمديث لَحا الْذَ ه:لقنم ابن الْالَقَ

 . رضعة من كتاب النكاحمه ِفي باب شهادة الْجر خ،أفراد البخاري
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 وبعد ،هاب بن عزيزإي ى بنت أِبحي أم يجوزارث أنه تحيروي عقبة بن الْ
أن دِبلَخ الَقَا جاءت امرأة سوداء فَهت :إني قد أرضكُعتذَ فَ.امهِب إلَى بجي الن 
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  .عرود منه الوقصم الْانَ األمر كَ ويظهر أنَّ،ارقتهافَمه ِبرأم فَ،يستفتيه 
J ْفقه الديثح: 

   .اح والتنبيه عليهكَفضي لرفع النمبب الْذ منه ذكر السؤخي: أوالً
اختلف  وقد  ،اع ضة وحدها ِفي الر     رضع مة الْ ادهذ بش   ؤخذ منه أنه ي      ؤخي:  ثانيا  

لَالعِفي ذلكاُءم :  
فقبل شهادتا وحدهاه:والْ،اس ابن عب حوإسحاق،نس ،وأح الْ ابن الَ قَ،دملقنم: 

وتف مع ذلكلَّح.  
 ، أخرى امرأة  ع وقبلها مالك م    ، ثالث نسوة   ع م الشافعي إالَّ   :ا ه ادت ه ل شقب  ي مولَ 

 . حضات من غري ذكرتمماء الْسة النادهاع شض يقبل أبو حنيفة ِفي الرمولَ
ة اده والقول بش،اء غالباسص بالنختي ت من األمور الِتاعض الرإنَّ: وأقول

النسحيحاء فيه هو القول الص،أم ا هل تقبل شهة الْادمأو مع نساء ،ة وحدهارضع 
 . وباهللا التوفيق،ل نظرحا مذَه فَ؟غريها

 عن عرضوز أن يجي يفِتم الْ أنَّ.#ين عضرعأَفَ$: قولهذ من ؤخي: ثالثًا
  . لعله يترك،ي ألول وهلةفِتستمالْ

ارالْأنَّ: ابع فِتمي ينبغي أن يتوخولَ،ينى ِفي فتواه األحوط للد انَا كَما ذَ ه
كَالناح فيه شانَ كَة؛بهين تركه األحوط للد.  

اخامس :هقَال م ِبي ى به ضجالنا الْذَ ِفي هحديث يعتر قَبأو أنه ندبه  ،اًءض 
؟ين من غري إلزامإلَى األحوط ِفي الد  

اسأنَّ: ادسولَ،كمه األمر إذا اشتبه ِفي ح مي تمض عند الْحفإنه يأمر ؛يفِتم 
 . #امكُتعضر أَد قَنْ أَتمع زدقَ وفيكَ$: ج لقوله ؛هبشتم وترك الْ،باألحوط
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]٣٣٠[الِْن ع باِءرِن بالَ قَ� ٍباِز ع :$خرجر ج اهللا ولُس -يي ِمِنعن 
فَ،-ةَكَّم ِبتعتهماب ةُنح مةَزت ياِدن:ي ا عم،ي ا عفَ.م تنلَاوهِلا عأَ فَيذَخا ِبهِهِدي، 
اِطفَ ِلالَقَوةَم: دِكوناب ةَنع فَ.ِكم احتلَمتفَ،اه اختصِفم ايه:ِل عي،و جفَعر،و زيد، 
 .يِتحا تهتالَخ و،يم عةُن اب:رفَع جالَقَ و.يم عةُن ابيِه و،اه ِبقحا أَن أَ:يِل عالَقَفَ
الَقَوز يد:اب قَ فَ.يِخ أَةُنى ِبضا هرِلج اهللا ولُس ِتالَخاه،الْ :الَقَ وِبةُالَخ ماُألِةلَِزن م . 
ِلالَقَو ِلعأَ :ينِمت ين،أَ وا ِمننك.ِلالَقَ و جأَ:ٍرفَع شبهتِقلْ خي ويِقلُخ.ِلالَقَ و زٍدي: 
 . #انالَوما وونخ أَنتأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: تم احريضاعبنة األخ من الر. 
J ْالمفراتد: 
ة مر ذلك ِفي ع أنَّ:ودقصم والْ،ةَكَّي من معِني: #ج اهللا ولُس رجرخ$: هولُقَ

  .اءضالقَ
  .ةاطما إلَى فَهعفَ ر: أي:اده بيذَخأَ فَ،ليا عهلَاونتفَ
دِكوناب ةَنع أمسكيها:أي: ِكم . 
 ، ا إليهانتهضريد أن تكون ح واحد يلُّ كُ:رفَعج و،يدز و،ليا عه فيمصاختفَ

  .ةجا لديه من حم واحد منهم ِبلُّى كُوأدلَ
  .يسماء بنت عما أسالته وخ،االتهخ ِلج النِبي :أي: اهى ِبضقَفَ

خالتهِب: يحِتا تمعنى أنها زتهوج.  
 ال ِفي ،ونحضمة بالْمحة والرقَفَانة والشضح ِفي الْ:أي: مة اُأللَزنم ِبةُالَخالْ
 .اإلرث
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  .ةبحمهر والْب والصسة والنابر بالقَ:أي:  ين ِمتن أَ:� ليع ِلهولُقَ
ِلالَقَو أَ: ٍرعفَجشبهلْتلُِق خالْ: يِقي وخخا يرى من خلقه اإلنسانلق هو م ، 

  .ة ِفي اإلنسانميمة أو الذَّميدحال الْصِخود به الْقصمق الْخلُوالْ
أنت أخونوموالنا والية عتق، أخونا ِفي اإلسالم:أي: والناا وم . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 من وجرخ الْادرا أَملَ فَ،ةابعنة الساء ِفي السضة القَمر لعجالنِبي  بها ذَملَ

ة تبعتهم ابنةُكَّمح مزة تادين:ي ا عم،ي ا عوحينئٍذ.م اخت صمع لي،عفَ وجر، 
وزلٌّ كُ،يدمنهم يريد ض ما إليهه،أم ا علي فلكونه ابن عماه،ا جعفر فلكونه  وأم

ا ابن عأيضمحتهها وخالتها ت،ِبي ا زيد بن حارثة فألن  وأمينه وبني  آخى بجالن
حة عند قدومه الْمزمةدين.  

والشمن الْاهد ِبي   أنَّ:ديثحالَ قَجالن :إنهخيه ِم أَةُا ابننالر ضةاع.  
 :ديثحفقه الْ

لتنضم وجهم ر أهلها عند خ   تا تبع ه وأن ،اهة كانت عند أم مزأن ابنة ح  : أوالً
  .إليهم

 ذكرا انَاء كَو س،ةانضحى قرابته الْلَجب عفسه ت ال يستقل بنن مأنَّ: ثانيا
 .أو أنثى

 لٌّ وكُ،ا إليههم منهم يريد ضلٌّ كُ،ثالثةفيها  مص هذه الفتاة قد اختأنَّ: ثالثًا
 .اه ِبالبطَي ية الِتابرى بوجه القَمنهم أدلَ

  .اءسم فيها الندقَة يانضح الْأنَّ: رابعا
اخِبي  أنَّ: امسقَجالن ى ِبضا ِلهخال وقَ،االته :$اإنالْم ِبةُالَخ ماُألِةلَِزن م#. 
اسالْأنَّ: ادس ةَالَخقَ مدمى غريها ِفي الْلَة عحانة ِلضا لَمهقَفَا من الشة والرحةم.  
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اسقولهأنَّ: ابع  :$اإنالْم ِبةُالَخ ماُألِةلَِزن م#.شيءلِّى إطالقه ِفي كُلَ ليس ع  ، 
ونُكُبل يقَفَ ذلك ِفي الشة والرحمى الْلَة والعطف عمونحض. 

ي ن ِمتنأَ$: ال لعليقَ فَ، واحد منهملِّ قلب كُب قد طيجالنِبي  أنَّ: ثامنا
أَوا ِمننك.ِلالَقَ و جأَ :ٍرفَعشبهتِقلْ خي ويِقلُخ.ِلالَقَ و زأَ :ٍديأَنت خونا ومالَوان#. 

 وكذلك ،فتنيستم نفوس الْبطياعية ينبغي له أن يي والدفِتم الْأنَّ: تاسعا
   ﴿ :ى يقولالَ واهللا تع،ويندعمة بالْاعي وكذلك الد،علمنيتملم بالْعمالْ

 .]١٥٩:آل عمران[ ﴾          
اعصيد ِفي الْ بيت القَأنَّ: اشرحديث هويه أنَّلَ ما يستدل عع ي  بن أِبلي
 ،ي ِللُِّح تا الَهن ِإ:جالنِبي  الَقَ فَ؟ةَزم حةَن ابحِكن تالَأَ$ :ج يِب للنالَ قَ�طالب 

  .#ِةاعض الرني ِمِخ أَةُن ابيِهفَ
ا أن ابنة مكَ فَ،بسم من النرحا ية ماعض من الرمرحأنه ي: رشادي عحالْ

األخ من النسب تحرلَم عى عم؛اهفكذلك ابنة األخ من الر ضاعة تحرمى لَ ع
عموباهللا التوفيق،اه . 

 .وعلَى آله وصحبه وسلَّم، وصلَّى اهللا علَى نبينا محمد
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J ٥................................................................كتاب البيوع 

١٢..................................................هي عنه من البيوعباب ما ن 

 ٤٣...................................................باب بيع العرايا وغري ذلك

 ٥٨...................................................................باب السلم

 ٦٢.......................................................ي البيعباب الشروط ِف

 ٨٠..........................................................باب الربا والصرف

 ٩٢............................................................باب الرهن وغريه

 ١٤٣................................................................باب اللقطة

 ١٤٧...............................................................باب الوصايا

 ١٥٩..............................................................باب الفرائض

J ١٧٢............................................................كتاب النكاح 

 ٢١٨..............................................................باب الصداق

J ٢٢٩............................................................ب الطالقكتا 

 ٢٤٥.................................................................باب العدة

J ٢٦١.............................................................كتاب اللعان 
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J ٢٩٠...........................................................كتاب الرضاع 

 ٣١١....................................................................الفهرس
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