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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصحبه. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 
اِلِحيَن ِمنأ ِعَباِدُكمأ َوِإَماِئكُ قوله تعالى: " ََياَمى ِمنُكمأ َوالصَّ ريُ ُكوُنوا ُفَقرَراء مأ ِإن يَ }َوَأنِكُحوا اْلأ ُ ِمرن َفضأ ُم هَّ ِِ رِن  ِلِه َوهَُّ غأ

 .[( سورة النررور32)] َواِسٌع َعِليٌم{
 فيه سبع مسائل:

ُوَلى ُ رو : اْلأ َأ َِّوِو رَ،ِأ، َأ رتأِر َوالصَّ راِب السَّ ُخُل ِفري ََ ُمَخاَطَبُة َتدأ ر ،ُكمأ َِّوأَج َلرُه ِمرنأ  ا َمرنأ َ  َهِذِه الأ ِف، َفِإنَّرُه َطِريرُ  التََّع  
لُ  َوَّ ررِحيُ  اْلأ َواِج. َوالصَّ َِّأ َأ ِلَيرراِء. َوِقيررَل: ِلرر َوأ َأ ِخَطرراُب ِل َواَج َلَقرراْلأَ َراَد اِإذأ َلرروأ أَ  ؛َوالأ رر ِ : لَ ِّأ ررِر َهمأ ِكُحرروا" ََِغيأ ، َوَكاَنررِ  " َوانأ

ِل.  َِلُف ِللأَوصأ  اْلأ
رِ  ا ََِغيأ َِ َس ِكَ  َنفأ ا َأنأ ُتنأ َِ َس َل ، َوِفي َهَذا َدِليٌل َعَلى َأنَّ الأَمرأَأَة َليأ ُعَلَماِء.ُل َأكأ َوُهَو َقوأ  َوِليوٍّ  "َثِر الأ

خطااادأل لاااعطواا فطااا  الإااادلسين، زااا أا ييسااار لاااعطواا أن    سااااا وأن ال ،القااااض الياااد  مماااد  ااا ض ف ااا   ااا   
 وهللا المست دن. ؟لهم أن    ساا الإدلسين من فبددهمز ي   تيسر  ،األيدم 

َ ررِ  ا " ررا َ رراَِّ  أ  كفرر يلثيررأ أو البكررر نفسررِا َغيررر ولررَوَقرراَل َأُبررو َحِنيَفررَة: ِإَذا َِّوَّ َِ َبَقررَرةِ َضررى َهررَذا ِفرري" امَ . َوَقرردأ َل  لأ
 ".فىمستو 

: أ اه قادض -ف يه الإالة والسالم-وف ه  ،«ال   دح إال بال »أ ه قدض:  -ص   هللا ف يه وس م-وصح فن ال ب  
ال  اام أن الااال  لاار  لإااس   دلإااسيح قاااض رمهااا  أهاا ز ،«أيمااد اماارأة   ساا  بنياار إأن وليهااد ز  دحهااد بد اا »

 إال الاال ، ال  زورهادالشريف   :، وف   المدل ي ا كفأ   ب  أن يكان الزو ، ل ن الدال  دح، أمد الس في  زال  رو ه لر   
 وهللا المست دن. ،بخالف غيرهد، ولا كدن قالهم بدل كس ل دن أوره

، َفقَ  :الثَّاِنَيةُ  " ِر َعَلى َثَ،َثِة َأقأَوالٍّ َمأ ُعَلَماُء ِفي َهَذا اْلأ َتَلَف الأ َتِلراَل ُعلَ اخأ رُم ِفري َذِلرَب َِراَماُؤَنا: َيخأ ِتَ، ُف الأُحكأ ِف َحراِل خأ
بأ  ِتِه َعَلى الصَّ رِِه، َوِمنأ ُقوَّ َعَنِ ، َوِمنأ َعَدِم َصبأ ِف الأ ِمِن ِمنأ َخوأ َيِة الأعَ ِر َوَِّوَ الأُمؤأ رَ، اِل َخشأ َِ ُه. َوِإَذا َخاَف الأ َك َنِ  َعنأ
ررَ  َ رريأ  َكرراُأ َحررتأٌم. َوِإنأ َلررمأ َيخأ َمررا َفالنِو ِِ َيا َأوأ ِفي نأ أِن َأِو الررد  اِفرري الرردِو َحرراُل ُمطألَ َوَكاَنرر ئ  : النوِ ِ  الأ رراِفِعي  َكرراُأ َقررة  َفَقرراَل الشَّ
اِفِعي  َِأَ  . َتَعلََّ  الشَّ َتَحأٌّ رأ َضاُء َلذَّةٍّ َفكَ نَُّه قَ ُمَباٌأ. َوَقاَل َماِلٌب َوَأُبو َحِنيَفَة: ُهَو ُمسأ ِل َوالش  َكأ ا َكاْلأ ِب. َوَتَعلَّرَ  اَن ُمَباح 

ِحيِ :ُعَلَماُؤَنا َِالأَحدِ   ".«من رغأ عن سنتي فليس مني» أِث الصَّ
األصا  ، وسا   ومساتس  ف ا  بدل ساب  لمان فادف ال  ا وهاا وارا   ،ي    حكم ال  ادح ي ترياه األحكادم الخمسا 

زا  ب اا الإاا  واألحاااض وهاا مبادح  -ف يه الإاالة والساالم-أل ه س   ال ب   لمن لم يخ  ال    ف    فسه؛
  وال ين اا  ف اا  أ ااه أ ااه يمتااي  فسااه أو يمتااي الماارأة ي  اا ،وحدرتااه إلاايهن  اا يف ل سااد  إأا كاادن ال  غباا  لااه زاا  ا

 ق.ولم  تسق المرأة وها مكروه لمن يخش  م ه  ر  لإل را  بهد زهذا حرام، ف   حٍ  ساا ، وأمد إأا يزوا امرأة 
ََياَمى ِمنُكمأ  الثالثة: قوله تعالى: مأ  {}اْلأ ُِ َواَج َل َِ الَِّذأَن َ  َأِّأ و: َأ ررٍّ رٌم. َقراَل َأُبرو َعمأ َ اِل َوالنِوَساِء، َواِحُدُهمأ َأيِو  ِمَن الرِو

ُلوُب َأَياِيَم. َواتََّفَ  َأهأُل الل َغِة َعَلى أن اْليم في اْلصل را،  َأَياَمى َمقأ ب  رر ا َكاَنر أ َأوأ َثيِو را، َِكأ َِ ِهَي الأَمرأَأُة الَِّتري َ  َِّوأَج َل
و رٍّ َمررأَأُة ِإَذا َأَقاَمر أ َ  َتَترَ وَُّج. َوِفري َحرِدأِث النَّ  َحَكى َذِلَب َأُبو َعمأ َعَرُب: َتَأيََّمِ  الأ ُرُهَما. َتُقوُل الأ ِكَساِئي  َوَغيأ - ِبريوِ َوالأ
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أو يغنريِم هللا مرن  ،أنا وامرأة سفعاء الخدأن تأيم  على ولردها الصرغار حترى أبلغروا» :-صلى هللا عليه وسلم
 ".«فضله كِاتين في الجنة

 مخرا؟
  طالأ: قال: تقدم.

 صفس  وال ل  ؟ وال أحدض ف    قم وال اليد ي ؟ ا ز  الطب  ر   مد ف  
 وقال الشاعر:"

 فررررررررررررررررررإن تنكحرررررررررررررررررري أنكرررررررررررررررررر  وإن تتررررررررررررررررررأيمي
 

 وإن كنررررررررررررررررر  أفترررررررررررررررررى مرررررررررررررررررنكم أترررررررررررررررررأيمُ  
 

 قال الشاعر: ،وإم  أنا ،وقد آم  هي ،ن اْليمةبيوِ  ويقال: أيمٌ 
 "مى أن تئررررررررريم كمرررررررررا إمررررررررر ُ َسرررررررررل ر ررررررررراء      لقرررررررررررد إمررررررررررر  حترررررررررررى  منررررررررررري كرررررررررررل صررررررررررراحأ

 

 حت  يتأيم ه . هذا   تظرهد، ف  هد أن يط ق أو يمات طورهد، زها   تظرهد، ال  زاض أيم  
َسراِء، َوُهرَو َكالأمُ " َثرُر َمرا َيُكروُن َذِلرَب ِفري النِو رٌم، َوَأكأ رَرَأٌة َأيِو ٌم َوامأ : ُيَقاُل َرُ ٌل َأيِو دٍّ َ رالِ َقاَل َأُبو ُعَبيأ رَتَعاِر ِفري الرِو . َوَقراَل سأ

لأِ : ُن َأِبي الصَّ  ".هلل در بني علي أيم منِم وناك  ُأَميَُّة بأ
ِرٌك َوُحروِ وقال قوم: هذه اآلية ناسخة لحكم قوله تعالى:  ا ِإ َّ َِّانٍّ َأوأ ُمشأ َِ ِمِنيَن{}َوال َّاِنَيُة َ  َأنِكُح ُمرؤأ  َم َذِلَب َعَلى الأ

 ".والحمد هلل ،وقد بيناه في أول السورة [( سورة النررور3)]
اا   مي   ياا  ف اا  الماامم ين م ساااآل بهااذه ا ياا ي  اا  هااذا التسااريم، يسااريم   اادح الزا ََياادَم  م  اااا األي ل اان  ،مزهاا  أياا }َوَأ   س 

 ف يهد أن يتاأل قب  ألك.
 : النسخ صحي ؟طالأ

ال ان  سخ، ال م ه ال، مد   زم ال يقا م ن الزا يا  ، فبار كماد يقا م يقرياره أدراد  ف ا  أسا األ الت فيار، وهاا فبار أي  
 وكذلك ال كس. ،، أو مشرك الذي يستبيح مد ها أل  من الز دف يهد ز  الندل  إال طانٍ 

ََيرراَمى ِمررنُكمأ  الراَعررة: المقصررود مررن قولرره تعررالى:" ثررم بررين حكررم المماليررب فقررال:  ،الحرائررر واْلحرررار {}َوَأنِكُحرروا اْلأ
رراِلِحيَن ِمررنأ ِعَبرراِدُكمأ َوِإَمرراِئُكمأ  َفرررَّاُء:  ،{}َوالصَّ ررِع. َقرراَل الأ ررٌم ِللأَجمأ "، َوَعِبيررٌد اسأ رراِلِحيَن ِمررنأ َعِبيررِدُكمأ َوَقررَرَأ الأَحَسررُن" َوالصَّ

ُه َعَلى ِأ، َأُرد  " َِالنَّصأ  ."اإليمانو  والص،أ ،يعني الذكور واإلناثالصالحين{ } َوَيُجوُِّ" َوِإَماَءُكمأ
 والإالح اإليمدن، ي    الممم ين.

َ،أُ  " َعِبيرِد ِإَذا َكراُنوا َصرالِ  َوالصَّ َمراِء َوالأ ِويِا اإلِأ َبرُة ِفري َتر أ َبِغي َأنأ َتُكوَن الرَّغأ يَماُن. َوِقيَل: الأَمعأَنى َأنأ ِحيَن َفَيُجروُِّ اإلِأ
َباَب، َكَما َقالَ  ِتحأ ، َوَلِكنأ َ  َترأِغيَأ ِفيِه َوَ  اسأ مأ ُِ ِويُج ِِ : َت أ رُتمأ ِفري رر ا{}َفَكاِتُبوُهمأ ِإنأ َعِلمأ ُثرمَّ  ،[( سرورة النرررور33)] مأ َخيأ

رر ا، َوَلِكرنَّ الأِخَطراَب َوَرَد ِفري التَّرأِغيرِأ َوا أ  رِد َخيأ َعبأ َلرمأ َأنَّ ِفري الأ ُة َوِإنأ َلرمأ ُيعأ ِكَتاََ َباِب،َقدأ َتُجوُِّ الأ رِتحأ وإنمرا يسرتحأ  سأ
 ".كتاَة من فيه خير

 وال المكديب . ي  ال ها وال غيره من هذا ال  دحستفألن الذي ال فير زيه يكان فدل   ف   غيره، وال ي
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َدُه َوَأمَ الخامسة: " رَِه َعبأ ِد َأنأ ُيكأ يِو ُعَلَماِء َعَلى َأنَّ ِللسَّ َثُر الأ ُل َماِلبٍّ َوَأِبي َحِنيَفَة وَ َكاِأ، َوُهَو قَ َلى النوِ َتُه عَ َأكأ ِرِهَما. وأ َغيأ
،  اَن َضَرر ا. ورَو نحوه عنَقاَل َماِلٌب: َوَ  َيُجوُِّ َذِلَب ِإَذا كَ  اِفِعيِو ِد اَل: لَ مَّ قَ ثُ الشَّ يِو َس ِللسَّ َد َعَلى أَ يأ َعبأ رَِه الأ نأ ُيكأ

َكاأِ  َمَماِليَب َعَلى النِو ِرُهوَن الأ : َكاُنوا ُيكأ َكاِأ. َوَقاَل النََّخِعي  ُم اْلأَ  ِلُقونَ ُيغأ وَ  ،النِو ِِ َوابَ َعَليأ  ".بأ
ألااك  ثاام ب اا  ،زهااا  زورااه أماا  ،أبقاا ويشااردوا وي فاارواماان كااراهيتهم لهااذا ال  اادح أن يااين قااان ف اايهم األبااااأل فشااي   

 لئال  هرأل. ؛ين ق ف يه البدأل
َبُر َعَلى ال" ُد ُمَكلٌَّف َفَ، ُيجأ َعبأ اِفِعيِو َفَقاُلوا: الأ َحاُب الشَّ َب َأصأ َكاأِ َتَمسَّ لِ  ؛نِو ردَ ِْلَنَّ التَّكأ َعبأ اِمرٌل ِمرنأ كَ  يَف َأرُدل  َعَلرى َأنَّ الأ

ُلوِكيَُّة ِفيَما َكاَن َحظًّا لِ  َدِميَِّة، َوِإنََّما َتَتَعلَُّ  َِِه الأَممأ ِة اآلأ َِ يِودِ ِ  َفَعرِة، َِِخرَ،فِ  ِمنأ ِملأِب الرَّ لسَّ َمنأ ََمرِة َفِإنَّرُه َلرُه َقَبرِة َوالأ  اْلأ
ِفَيُه، َفَأمَّا َُضأ  َتوأ ا ِلَيسأ َِ ِع ُلوِكيَِّة ِفي َُضأ ِد َفَ، حَ َح   الأَممأ َعبأ  ".ِفيهِ   َّ َلهُ ُع الأ

 –لباا   ابدل تاادا كاادن أو أ ياا  زدلم ف اا  هااذه ساااا  كد اا   ام ااك الرقباا  والم ف اا ، بدل سااب  ل رقيااق أكاار    باا  لإأا كاادن 
ف اا  زيم اك يزويهااه مان غيار إأ اه، ويهباره  ،أو بدل تادا مان حيال ال سا ، هااذه م ف ا ، زهاا يم اك م ف تاه –ال ما 
 ألك.
َدُة َأهأِل ُخَراَسانَ َوِْلَ أ " ِدَها. َهِذِه ُعمأ َدُة ِلَعبأ يِو َدتُ  َوالأعِ ِل َذِلَب َ  ُتَباُأ السَّ ا الطََّ،ُق، َفِإنَّرهُ َراِق، َوُعمأ مأ َأيأض  رُد  ُِ َعبأ ِلُكرُه الأ َيمأ

َتُة الأُعظأَمى ِفي َأنَّ َماِلِكيََّة الأعَ  ِدِه. َوِلُعَلَماِئَنا الن كأ دِ ِبَتَمل ِب َعقأ ا َما اسأ بأ َِ يِودِ َتغأَرَقتأ  ".ِلِكيَُّة السَّ
حكمه داف  يإارف الت  ه  الطالق، ومد رد  ز  م ك داف  م ك، ي     تإرف ال ب  ز  هذه الم  ي   :ي   

 زها م ك داف  م ك.السي ، 
رُه ِإنََّمر" اَُ َكراُأ َوََ . َوالنِو َماعٍّ ِنِه َِِإ أ َمَصراِلِ ، َو ِمرا ُهرَوِلَذِلَب َ  َأَتَ وَُّج ِإ َّ َِِإذأ ُكوَلرٌة وَ َن الأ رِد َموأ َعبأ رَلَحُة الأ ِد، َلرى إِ َمصأ ريِو السَّ

ِد.ُهَو َأَراَها َوُيق َعبأ ا ِللأ َِ  "يُم
ِلِه{السادسة: قوله تعالى:  ُ ِمن َفضأ ُم هَّ ِِ ِن أَ  ،ر رع الكر،م إلرى اْلحررار [لنرررور( سورة ا32)] }ِإن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيغأ

ُ  ،ترر ويا َسرربأ فقررر الر ررل والمرررأة  تمتنعرروا عررن ال ُم هَّ ِِ ررِن ررِلهِ ِمرر}ِإن َيُكوُنرروا ُفَقررَراء ُيغأ رردٌ  {ن َفضأ ِغَنى  َوَهررَذا َوعأ َِررالأ
ِ يَن َطَلرَأ ِرَضرا هَِّ  ُمَتَ وِو ر ،ِللأ رُن َمسأ ا ِمرنأ َمَعاِصريِه. َوَقراَل ابأ ِتَصرام  : اَواعأ ِغَنرُعودٍّ َتِمُسروا الأ َكراِأ، َوَترَ، َهرلأ ِذِه ى ِفري النِو

َيَة. َوَقاَل ُعَمررُ  َيُكوُنروا  }ِإن: ىالوقرد قرال هللا تعر ،: عجبري ممرن   يطلرأ الغنرى فري النكراأ-رضري هللا عنره-اآلأ
ِلهِ  ُ ِمن َفضأ ُم هَّ ِِ ِن رِن َعبَّرا ٍّ ، {ُفَقَراء ُيغأ َمعأَنرى َعرِن ابأ ََ َهَذا الأ َمراَرِضرَي هَُّ -َوُرِو ُِ را. َوِمرنأ َحرِدأِث أَ أَ  - َعنأ ِبري يأض 

ررَرَة  ونرره: عث،ثررة كلِررم حرر  علررى هللا » قررال: -صررلى هللا عليرره وسررلم-أن رسررول هللا  -رضرري هللا عنرره-ُهَريأ
د فقر :إن قيلف ،في سننه هأخر ه ابن ما  «والمكاتأ أريد اْلداء ،والناك  أريد العفاف ،المجاهد في سبيل هللا
 ".دوام  أل م أن يكون هذا على ال قلنا: ،نجد الناك    يستغني

 مخرا؟
النسرائي وابرن ما ره وصرححه ابرن حبران والحراكم علرى و حسن، أخر ره أحمرد والترمرذَ وحسرنه  :: يقولطالأ

َعه من حدأث أبي هريرة وإسناده حسن، ومحمد بن عج،ن روى له مسلم وتا م رط مسلم ووافقه الذهبي كلِ
 وهو صدوق، والحدأث حسنه اْللباني. 

 لممل .اا اإل سدن ويفتقر بسب  هذه المرأة ب ي هد، ووف  هللا ال  تخ  ، زيهي  ف ه  تزو  دأحيد   ق   ار  ال كس، 
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َواِم، َبرلأ َلروأ " رَ ُم َأنأ َيُكروَن َهرَذا َعَلرى الردَّ َنرا: َ  َألأ رَتغأِني، ُقلأ َظرةٍّ َواِحرَدةٍّ َفِإنأ ِقيَل: َفَقدأ َنِجرُد النَّراِكَ  َ  َيسأ َكراَن ِفري َلحأ
ُد. وَ  رِحيِ  َلَصَدَق الأَوعأ َس. َوِفري الصَّ َأ ُيغأِنري الرنَّفأ ِنَيُه، َأ إنمرا الغنرى  ،لريس الغنرى عرن كثررة العرر » َقدأ ِقيَل: ُيغأ
وقيرل:  ،فرار وا الغنرى ،ورائر  برل المعنرى أن المرال غرادٍّ  ،وقد قيل: ليس وعرد   يقرع فيره خلرف ،«غنى النفس

ِشرفُ كقولره تعرالى:  ،المعنى يغنِم هللا مرن فضرله إن  راء رِه ِإنأ َ راء َمرا }َفَيكأ ُعوَن ِإَليأ  ،[( سرورة اْلنعرام41)] {َتردأ
َق ِلَمن َيَشاء{وقال تعالى:  ِّأ ُسُط الرِو َكراِأ يغرنِم  ،[( سورة العنكبوت62)] }َأبأ َوِقيَل: الأَمعأَنى ِإنأ َيُكوُنوا ُفَقرَراَء ِإَلرى النِو
 .ال ناليتعففوا عن  ؛هللا َالح،ل
 ".ويا الفقيرهذه اآلية دليل على ت  الساَعة: 

 ،لماان ياازوا، وال يخااتب هااذا باادلزواا األوض أو اليااد   أو اليدلاال -راا  وفااال-ل اان أاادهر ا ياا  أ ااه وفاا  ماان هللا 
أثااره زااال  ترياا  قاا  ي د  ااه مااد ي،  ،الاازواا سااب  ماان أساابدأل الن اا ، و مقإاااد أن ماان ياازوا هااا مافاااد باادلن  ال

 ف يه.
 ؟(كر المرأة. وذ.: في الخبر )إن يكن الشؤم ففي ث،ثةطالأ

 ، هذا إن ور ، هذا ال ي    أ ه ماراد، ل ن إن كدن زأقرأل األما  إليه هذه اليالث .دوالمرأة أي   
 معناه خبر؟ يعني : طالأ

 استب دد.
َقُه َعَلى هَِّ. :َوَ  َيُقولُ  ،هذه اآلية دليل على ت ويا الفقير " َس ِلي َماٌل، َفِإنَّ ِرِّأ َف َأَتَ وَُّج َوَليأ َوَقدأ َِّوََّج النَِّبري   َكيأ
رَد َذِلرَب فَ  -صلى هللا عليه وسلم- عأ را ََ َِ َس َل َس َلُه ِإ َّ ِإَِّاٌر َواِحٌد، َوَليأ ا ِلَمنأ َليأ َِ َس ُأ َلُه َنفأ َِ رُخ الأَمرأَأَة الَِّتي َأَتتأُه َت سأ

َسارِ  عأ َكاِأ َِاإلِأ هِ  ؛النِو ا َدَخَل أ َعَليأ َِ  ".ِْلَنَّ
 دثم يباين لها ،أو يظدهر بدلن   دسدله، أمد لا دف   ف يه ف   فالف ألك، بأن أ ته غ ي  دف   ف يه ف   ف ٍم ب

وفرزا  أ اه زقيار وقب تاه  ،إأا فهز، إأا أفسر وفهز فان ال فقا ، أماد إأا دف ا  ف ا  بي  ا  لهد أن يفسخ، زقيرأ ه 
  يس لهد الفسخ ب   ألك.زف   هذا األسدس 

عأَد َذِلبَ َوِإنََّما َيُكوُن َذِلَب ِإَذا " َساُر ََ عأ َيَساِر َفَخَرَج ُمعأِسر ا، َأوأ َطَرَأ اإلِأ ِه، َقاَلُه  ؛َدَخَل أ َعَلى الأ َر َعَليأ ِْلَنَّ الأُجوَع َ  َصبأ
َ يأنِ  وأ َن الر َّ ُق َبريأ َقاِضَي ُيَفررِو ٌة َعَلى َمنأ َقاَل: ِإنَّ الأ َيُة ُحجَّ اُش: َهِذِه اآلأ وأُج َفِقيرر ا َ   ُعَلَماُؤَنا. َوَقاَل النَّقَّ ِإَذا َكراَن الر َّ

ِدُر َعَلى النََّفَقةِ  َ َتَعاَلى َقالَ  ؛َيقأ ُ{: ِْلَنَّ هَّ ُم هَّ ِِ ِن را  }ُيغأ م  َيرُة ُحكأ َس َهرِذِه اآلأ ِتَ اٌع َضِعيٌف، َوَليأ ُق. َوَهَذا انأ َوَلمأ َيُقلأ ُيَفرَّ
َناِء ِلَمنأ َتَ وََّج َفِقير اِفيَمنأ َعَجَ  َعِن النََّفَقِة، َوِإنََّما ِهَي َوعأ  غأ  ."ٌد َِاإلِأ

زقاا  يكااان لاايس واإلغ ااد  والفقاار، اإلغ ااد  قاا  يكااان بقاا   طاااا  ف اا  مهاارد ال فقاا ، والفقاار هااا ال هااز فاان اإل فاادق، 
ي هازه  اي ا  مان األغ ياد ، ولايس بفقيار زقار  ل ن ليس له غ    يه  ه و  ،بن   وليس بفقير، بم    أ ه يه  مد   فق

افق ، فن ال  ، هاذا زا  يس  ا  الن ا  ديكاان غ ي ا دزهماد ليساد متقادب ين، وما هم مان  ارن أن مان يم اك الخمساين د هم 
  .والفقر ف   أه  ال  م

إأا ، دوف م الق  ة ف يه، ز ن ق   ف    فقتهد ولاا لام يكان غ ي ا ف   ال فق وف   ك  حدض المرد ز  ألك إل  الق  ة 
 ف يهاد، وي ار تالقا   زاال زساخ، حي ئاٍذ ال زساخ، أماد إأا فهاز فان اإل فادق ف  ه أماااض طااا ة ف ا  هاذا صد ت 

ن  ّللا   ك ال   ؛يفرق بي همدمن البقد  م ه ز  ه  َقد ي ني  .[( سا ة ال سد 130)] م  ن َسَ ت ه   }َوإ ن َ َتَفرَّ
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ُق بَ " َسَر َِالنََّفَقِة َفِإنَُّه ُيَفرَّ َمراَفَأمَّا َمنأ َتَ وََّج ُموِسر ا َوَأعأ ُِ َن ُ ُكر} : َتَعراَلىهَُّ ، َقراَل يأ َقرا ُيغأرِن هو رن َسرَعِتِه{ ،  َوِإن َأَتَفرَّ  مِو
 ".ونفحات هللا تعالى مأمولة في كل حال موعود بِا

ي  اا  لاايس الفقاار أو الن اا  وصاا  الطم ل ماار  ال يفد قااه، باا  ي ااري هااذا ويطاارأ هااذا، وياازوض هااذا، ويتإاا  بهااذا 
 آفر، وهللا المست دن. دوبد فر حي    دالاص  حي   

 ؟ هذا الوعد فيكبير النية لِا أثر هل : طالأ
 ي    من دف   رد  هذا الاف 

 : الناك  أريد العفاف.طالأ
 .ففدف  فسه، بهذا القإ إ   م، الذي  ري  

 طالأ: لكن لو دخل لقصد الغنى؟
 زميال   زقإ ه ال ي ر، دأو أفروي   دي  د يا اليااأل المري  ف   ال م  ساا  كدن إأا أكر ه  ه من المقدص ، يي    

ال،   إفالصااه؟ يقاا ح زااهااذا  :، هاا   قاااضاألرااا   ياا  ف يااه أرااا  حساا دت، وقإاا  هااذهرااد  بااذكر  دا أن إ سااد   لاا
، حفظااه هللا ماان الشاايطدن، حفظااه هللا ماان كااذا، وقإاا  هااذا كااذلك لااا  ياا  ف يااه أماار ماان أمااا  الاا  يد، حفاا  ماايال  

 أل اه لاا كادن باددة؛يمس ، أو ز  أم  هللا حت  يإبح، وقإ  هذا ال  مثر ز  ال السف ، وكدن ز  أم  هللا حت  
   ض ف   أ ه ال  مثر قإ ه.ز  ال ب، الت إيب ف يه  لمد أكر اممثر  

مأ هَُّ قوله تعالى:  ُِ ِنَي ا َحتَّى ُيغأ َتعأِ ِف الَِّذأَن َ  َيِجُدوَن ِنَكاح  ع مس {ِلهِ  ِمن َفضأ }َولأَيسأ  ائل:فيه أَر
َتعأِ ِف الَِّذأنَ اْلولى: قوله تعالى:  ِس { }َولأَيسأ َر َنفأ ِلُب َأمأ رِِه َفِإنَُّه َيُقروُدُه إِ نأ َِِّماُمُه ِبيَ ِه، َ  ِلمَ الأِخَطاُب ِلَمنأ َيمأ َلرى ِد َغيأ
ُجورِ   .واْلمة والعبد على أحد قولي العلماء، اواحد   قو   عليه  َما َأَراُه، َكالأَمحأ

را، َفرَأمَ و" اسرتع  :الثانية َنراُه َطَلرَأ َأنأ َيُكروَن َعِفيف  َعَل، َوَمعأ رَتفأ ُنرُه اسأ رذِ َر هَُّ ف" َوِّأ َِ َيرِة ُكرلَّ َمرنأ َتَعرذََّر  َتَعراَلى ِب ِه اآلأ
هٍّ َتَعذَّرَ  َِو َو أ َكاُأ َوَ  َيِجُدُه ََِأ ِه النِو  ".سيتع فأن  َعَليأ
أفاذ يو ل ادس، يت فا  او ن أن  تازوا إال باأن يساأض ال ادس، ، ها زقير، وال يمكمن الاراه الممك   سماض ال دس ميال  

ررَتعأِ ِف الَّررِذأَن َ  َيِجررُدوف يااه أن يساات ف ؟  :ماان الزكاااات والإاا قدت، هاا   قاااض لمياا  هااذا ررا}َولأَيسأ هااذا مااد  {َن ِنَكاح 
  كا ؟ ف ا  م  األن زياه  ؛ه    زمه أفذه أو ال   زماهزالمهر يست ف ، زقير مد ف  ه ل  ، وإأا بذض أح  له لور  

ز يساا ك كاا  مساا ك مباادح لتسإااي ه، ماان طكاااات  ،وفشاا  ف اا   فسااه ال  اا  دحاادض إأا كاادن الاا ازي إلاا  ال  اادح قاي اا
  .لي     فسه ؛ز  يه أن  بذض، وص قدت وهبدت وأفطيدت، ويأرير  فسه ألحٍ  ي م  ف  ه

 .-إن لد  هللا ي دل -ا ال  الم هذو غ  أن يست ف  حت  ين يه هللا من ز  ه، زمي   ،أمد إأا كدن ال اف  أق 
 ".فيرِّقه ما أت وج َه ،غناء من فضلهوعد َاإل ،النكاأ عدم المال عنثم لما كان أغلأ الموانع "

 ؟...َاإلغناء من فضلهوعد يا  يخ أليس : طالأ
 من ز  ه، من ز  ه.

فدف أمار بدالسات  : ، واليد يا بادلن أمار بدل  ادح ووفا   :األولا ه  بين هذه ا يا  والتا  قب هاد ي اد ي؟  ل ن  بق 
 ؟ل  م الق  ة
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 :   أو د تعار .طالأ
مي َوإ َماادا   مي إ ن َي  ا  اااا ز َقااَرا   ه اادك قاادض:وال زا  الظاادهر بااين ا  تاين؟  ك  َبادد  ااني ف  يَن م  اادل س  اا   مي َوالإَّ ََيادَم  م  اااا األي }َوَأ   س 

م  ّللاَّ  م ن َز ي  ه   اد  الفقر، ووف  بادلن  ، وه اد قادض:زأمر بدل  دح مي وراد  ي ني  ه  َ دح  وَن    ا   ف    الَّاذ  َن اَل َيه  اَت ي  }َوليَيسي
ماي ورااد الاصا ، الاذي هاا الفقار، والافا  بادلن  ، وه اد ؟ ه ادك أمار بدل  ادح همد زي أوي د ي ز  الظدهر  هزي

 أمر بدالست فدف وف م ال  دح حت  يسإ  الاص  الذي يمك ه من ال  دح.
 فقر يستطيع معه النكاأ؟ -يا  يخ-في اآلية اْلولى : الفقر طالأ

 ق .وال يستطيي ال ف ،ي    قدد  ف   المهر
 اإلنفاق. اطالأ: والفقر في هذه اآلية   يستطيع أبد  

 . وال ف   ال فقالمهر ال يق   ف   
رُه َ ر" رَداِق، َأوأ َترُ وُل َعنأ َيِسيِر ِمَن الصَّ َضى َِالأ َرَأة  َترأ رَرَة َعرِن َأوأ َيِجُد امأ َسراِء. َوَرَوى النََّسراِئي  َعرنأ َأِبري ُهَريأ َوُة النِو ِأ

 ،المجاهرد فري سربل هللا :عرونِم -عر  و رل-ث،ثة كلِم حر  علرى هللا » قال: -صلى هللا عليه وسلم- النَِّبيِو 
 ".«والمكاتأ الذَ أريد اْلداء ،والناك  الذَ أريد العفاف

دلزواا ف ا  باز  اق األمار  «مان اساتطدم ما  م الباد ة ز يتازوا ،ر الشبدأليد م ش»ز  ح  ل فب  هللا بن مس اد: 
ي  اا  القاا  ة ف اا  البااد ة، ه هللا ماان ز اا ه، الااذي ال يسااتطيي يااين :  تاازوا مااد قاادض االسااتطدف ، وماان لاام يسااتطي

ا يا   ماد راد ه األمار ز يتازوا ين اه هللا مان ز ا ه، كماد راد  زا  ال يساتطيي والاذييه بدلإاام، ي دلي  ال  دح ز  
 الت  يق م .

را الثالثة: قوله تعالى:" َكُ  َِرِه  {}َ  َيِجُدوَن ِنَكاح  َكراُأ هرا هنرا َمرا ُترنأ ، َفُحرِذَف الأُمَضراُف. َوِقيرَل: النِو َل ِنَكراأٍّ َأ َطروأ َأ
ٌم  َتَحُف َِِه. َواللِوَباُ  اسأ ٌم ِلَما ُألأ ِر َوالنََّفَقِة، َكاللِوَحاِف اسأ ِأ َم َيرِة، الأَمرأَأُة ِمَن الأ َف ِفري اآلأ ِلَما ُألأَبُس، َفَعَلى َهرَذا َ  َحرذأ

ُلُه َتَعراَلى مأ َعَلى َهَذا َقوأ ُِ ِريَن، َوَحَمَل ُمَفسِو رِلهِ  :َقاَلُه َ َماَعٌة ِمَن الأ ُ ِمرن َفضأ مأ هَّ ُِ ِنرَي َمرأأُموَر   ،{}َحتَّرى ُيغأ َفَظن روا َأنَّ الأ
ِتعأَفاِف ِإنََّما ُهَو َمنأ َعِدمَ  رِتعأَفاِف، َوَذِلرَب  َِاِ سأ َمرأأُموِريَن َِاِ سأ ِصريُا الأ ِل َتخأ َقروأ َماَل الَِّذَ َأَتَ وَُّج َِِه. َوِفي َهرَذا الأ الأ

ررهٍّ َتَعررذََّر، َكَمرر َِ َو أ َكرراُأ َِررَأ ررِه النِو ررٌه ِلُكررلِو َمررنأ َتَعررذََّر َعَليأ ررِتعأَفاِف ُمَتَو ِو ررُر َِاِ سأ َمأ َناُه، وَ َضررِعيٌف، َبررِل اْلأ مأ ُ َتَعرراَلى ا َقرردَّ هَّ
َلُم.   َأعأ
ررَتَحأ  َلررُه َأنأ َأَتررَ وََّج، َوِإنأ َلررمأ َيِجررِد الطَّرر :الرَّاََِعررةُ  َل َفالأُمسأ َكرراِأ َفررِإنأ َوَ ررَد الطَّرروأ ُسررُه ِإَلررى النِو ررِه َمررنأ َتاَقرر أ َنفأ َل َفَعَليأ وأ

َم َلرُه ِوَ ر ،َا ستعفاف وأ ِم َفِإنَّ الصَّ وأ َكَن َوَلوأ َِالصَّ ومرن لرم تتر  نفسره  ،كمرا  راء فري الخبرر الصرحي  ،اءٌ فإن َأمأ
 «خيرركم الخفيرف الحراذ الرذَ   أهرل لره و  ولرد» وفي الخبر: ،عبادة هللا تعالىلإلى النكاأ فاْلولى له التخلي 
 ".وقد تقدم  واِّ نكاأ اإلماء

ألمااااض، ال لااك أن ف يااه ول يااه ا ، يااه األوالدول ،الساادأ أقاا  يب اادت مماان ل يااه ال سااد ال لااك أن مياا  هااذا الخفياا  
يب دت من أه ه، ساا  كدن من طورته أو ول ه أو ب ديه أو غير ألك، زهاذا الخفيا  حسادبه أقا ، ل ان الاذي  تازوا 

 ،، يكير مان ال ساد -ف يه الإالة والسالم-مراد هللا ومراد الرساض وف   لرفه وس    بيه ويكير من الزواا ف   
ل ان المساأل  مفتر ا  باين ال لاك أن هاذا أراره أفظام، زا  وقاد تهم مان ال اد ، ويبذض األسبدأل  ،ويكير من األوالد
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ال أساتطيي ياربيتهم، زهاا  اإأا  طق اد أوالد  و وال أأ رهد ف ا  أمار هللا،  ،م الزور قا  أ د ال أستطيي أن أَ  :لخب يقاض
يب ا  ومسامولي ، هذا أقا   وكيرة ال سد ، وكيرة األوالد ويهم هم، ال لك أن بدلزوااي يش ب ون طواا، وآفر ي يش 

زا    مكادثر بكام  ،وراا الادود الالاديز » «ر أمت  أكيرهد  سد   في» ويكير من األوالد ،الزواال ن الذي يكير من 
مي  ت دثر، ل ن مي الشر  وها وقد تهمورد  األمر بدل «األمم  ام القيدم  مي َوأَهي  ايك   َ اد  ا }َيد َأ َُّهد الَّذ  َن آَم  اا ق ااا َأ ف َساك 

 ، هذا األكم  بال لك.هللاوف   م هج  ،ف   مراد هللا. بدلتربي  الإدلس  [سا ة التسريم (6)]
 أحسن هللا إليكم. ،صحة الخبرالطالأ: 

 ض؟يقا  مدأا
قرال  :أخر ه ابن الجوَِّ في الواهيات والخطيأ من حدأث حذيفة، وقال ابن الجوَِّ  ،: قال: حدأث َاطلطالأ

ذا حردأث هر :مناكير، وقال أبو حاتم في العللروى أحادأث  :وقال أحمد ،وهو ضعيفرواد  وتفرد َه :الدراقطني
 وانظر المقاصد الحسنة، والحدأث في ضعيف الجامع. َاطل، 

 ل فاتن، م ه هم، وفرَّ وأ ه  األوالد و يَّ  ،يف   ك  حدض الس  ل ال يإح، ل ن  بق  أن من يزوا وأهم  و يَّ 
  .ول ون ال دس، مي  هذا ف م طواره أون ويمأولم  راقبهم، ور  هم  تأأ

مااان ح اااه ومااان غيااار ح اااه، ويفسااا  زياااه، ولاااخب زقيااار ال مااادض لاااه فاااد  ف ااا  لاااخب يهماااي المااادض  ميااا  المااادض
الزكاات، وف   أوسدآل ال دس، ال لك أن هذا أز  ، وأمد القسم اليدلال وهاا أز ا  م هماد، مان كسا  المادض زا  

 وأ فقه ز  وراه البر. ،ح ه
 ....أث:: حدطالأ

   ي .هذا ال ال، 
َد َعَدِم الطَّروأ " َماِء ِعنأ َم َ َواُِّ ِنَكاِأ اإلِأ رُد لَِّ وَ  َسراِء"ِل ِللأُحررَِّة ِفري" النوِ َوَقدأ َتَقدَّ را لرم يجعرل هللا لره برين الأ الأَحمأ رِة . َوَلمَّ ِعفَّ

َكرراِأ َدَرَ ررة  َدلَّ َعَلررى َأنَّ َمررا عررداهم وهررو قولرره  ،خررر مبرراأآْلنرره بررنا  ؛اليمررين و  أرردخل فيرره ملررب ،محرررم َوالنِو
{تعالى:  َماُنُكمأ َقى عَ  ،فجاءت فيه ِّيادة ،[( سورة النساء3)] }َأوأ َما َمَلَك أ َأيأ َناءُ َوَيبأ رِتمأ رِريِم اِ سأ ا َعَلرى  َلى التَّحأ َردًّ
َمدَ   ."َأحأ

 ف ا  -أ اه يهيازهإلمدم أحم  لو س   ،ف   يسريمه وم  هي    كمد قر ه ز  أواا  سا ة الممم ان، وأن الهمها  
اازاا  المااذه ، والم ماااض بااه ف اا هم أن ماان اسااتم   بياا ه  هااا قاااضف اا  كاا  حاادض  -و فااه  ، زياا ض ز   لنياار حدرااٍ  ف 

 ف   أ ه مسرم.
 .أول المؤمنون وقد تقدم هذا في  ،وكذلب يخرج عنه نكاأ المتعة بنسخه"

ِكَتاَب ِممَّا قوله تعالى:  َتُغوَن الأ َماُنُكمأ َفَكاِتُبوهُ }َوالَِّذأَن َأبأ مأ مأ ِإنأ عَ َمَلَك أ َأيأ ِِ ُتمأ ِفي ر ا{خَ ِلمأ  .[( سورة النررور33)]يأ
 فيه س  عشرة مسألة:
ِكَتابَ اْلولى: قوله تعالى:  َتُغوَن الأ أٍّ   {}َوالَِّذأَن َأبأ ِضِع َنصأ ِه ِفي َموأ َخِليِل َوِسيَبَويأ َد الأ . َوِعنأ ِضِع َرفأعٍّ الَِّذأَن" ِفي َموأ

َماِر ِفعألٍّ عَ  َد ِإنأ َطَلأَ  ؛َلى ِإضأ َعبأ َماِء ِفيَما َسَبَ  ُوِصَل َِِه َأنَّ الأ َعِبيِد َواإلِأ ُر الأ ر ا. َوَلمَّا َ َرى ِذكأ َدُه َأمأ عأ ِكَتاَب  ِْلَنَّ ََ الأ
َتِسَأ وَ  َتِقلَّ َوَيكأ ِة َأنأ َيسأ ِكَتاََ ِصُد َِالأ َما َيقأ َتَحأ  ِكَتاَبُتُه، َفُرََّ  ن ل  في  َيَتَ وََّج ِإَذا َأَراَد، َفَيُكوَن َأَعفَّ َلُه. ِقيَل:َفالأُمسأ
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ِد الأُع َّى ُيَقاُل َلُه ُصبأ ٌ غ،م لحويطأ  ُ َتَعاَلى  -َوِقيَل: ُصَبيأ ٌ  -بن َعبأ َ َل هَّ َطَلَأ ِمنأ َموأَ ُه َأنأ ُيَكاِتَبُه َفَأَبى، َفَأنأ
ِطٌأ عَ  َيَة، َفَكاَتَبُه ُحَويأ ِب، َذَكَرُه َهِذِه اآلأ اَها، َوُقِتَل َُِحَنيأنٍّ ِفي الأَحرأ ِريَن ِدأَنار ا َفَأدَّ ا ِعشأ َِ َلى ِماَئِة ِدأَنارٍّ َوَوَهَأ َلُه ِمنأ

َتَعَة. َوعَ  ِن َأِبي َبلأ ِطي  ُغَ،ُم َحاِطِأ بأ ِقبأ ٌ  الأ : ُهَو ُصَبيأ اُش. َوَقاَل َمكِويٌّ ِرَ  َوَحَكاُه النَّقَّ ُقَشيأ َ َلى الأجُ الأ َلِة َفِإنَّ هَّ مأ
َة  ِكَتاََ ُلوُك الأ ُلوٌك َوَطَلَأ الأَممأ مأ ُكل  َمنأ َلُه َممأ ُِ ِمِنيَن َكافَّة  َأنأ ُيَكاِتَأ ِمنأ ر ا. َتَعاَلى َأَمَر الأُمؤأ ُه َخيأ ُدُه ِمنأ  َوَعِلَم َسيِو

ُمَكاَتَبُة َسَواٌء، ُمَفاَعَلٌة ِممَّا َ   :الثَّاِنَيةُ  ِكَتاُب َوالأ نِ الأ َن اثأَنيأ ِدِه، ُيَقاُل:  ؛ َتُكوُن ِإ َّ َبيأ ِد َوَعبأ يِو َن السَّ ا ُمَعاَقَدٌة َبيأ َِ ِْلَنَّ
َيِة مصدر كالقت ِكَتاُب ِفي اآلأ ا َوُمَكاَتَبة ، َكَما ُيَقاُل: َقاَتَل ِقَتا   َوُمَقاَتَلة . َفالأ ال والج،د والدفاع. َكاَتَأ ُيَكاِتُأ ِكَتاَ 

َد َكتَ وقيل: الكتاب ه َعبأ مأ َكاُنوا ِإَذا َكاَتُبوا الأ ُِ ُء، َوَذِلَب َأنَّ يأ َتُأ ِفيِه الشَّ ِكَتاُب الأَمعأُروُف الَِّذَ ُيكأ ِه ا هنا ُهَو الأ ُبوا َعَليأ
فَ  ِكَتاُب َفُيدأ َتُأ َِِه الأ ِعتأَ  الَِّذَ ُيكأ ا. َفالأَمعأَنى َيطأُلُبوَن الأ مأ ِبَذِلَب ِكَتاَ  ِِ ُفِس . َوَعَلى َأنأ مأ ِِ  ُع ِإَليأ

ِه، َفإِ  :الثَّاِلَثةُ  ا َعَليأ م  يِه ُمَنجَّ َدُه َعَلى َمالٍّ ُأَؤدِو ُ ُل َعبأ ِع: ُهَو َأنأ ُيَكاِتَأ الرَّ رأ ُمَكاَتَبِة ِفي الشَّ . َمعأَنى الأ َو ُحرٌّ ُِ اُه َف َذا َأدَّ
ا َحاَلَتاِن:  َِ  َوَل

ُوَلى ُد َوُيِجيَبُه السَّ  :اْلأ َعبأ ا الأ َِ َذاَأنأ َيطأُلَب َِ ُد، َف  ،الثانية: أن يطلبِا العبد ويأَاها السيد .مطل  اآلية وظاهرها يِو
و ماعة أهل الظاهر أن  ،الضحاك بن م احمعطاء و مسروق وعمرو بن دأنار و وفيِا قو ن: اْلول لعكرمة و 

 .دذلب وا أ على السي
{ وها مد يقت يه األمر  واألص  ز  األمر الاراأل. ،–إن ف متم–ف   الشر  المذكا   }َفَكاِتُبوُهمأ

 ".وقال علماء اْلمصار:   يجأ ذلب"
وال تااق لاايس بااراا  إال زاا  ال فااد ات، مااد دام ال تااق لاايس بااراا  ألن المكديباا  أقاا  ماان ال تااق،  ؛ال يهاا  ألااك

 وهذا قاض ف مد  األمإد .زدلمكديب  مي ه، 
عَ " ِر، َوَأفأ َمأ ا َُِمطأَلِ  اْلأ َِ َ َب رِن َوَتَعلََّ  َمنأ َأوأ ََ َذِلَب َعنأ ُعَمَر بأ رِِه. َوُرِو ِليُل ََِغيأ َل َُِمطأَلِقِه َعَلى الأُوُ وِب َحتَّى َيأأِتَي الدَّ

ِن ِسري ا ُمَحمَِّد بأ ا ََِأنَّ ِسيِريَن َأََ َتاَّ َداُوُد َأيأض  . َواحأ َتاَرُه الطََّبِرَ  ، َواخأ ِن َعبَّا ٍّ رَن مَ الأَخطَّاِب َوابأ اِلربٍّ ِريَن َسرَأَل َأَنرَس بأ
رََّة، َوَتَ،  ِه الدِو َة َوُهَو َموأَ ُه َفَأَبى َأَنٌس، َفَرَفَع ُعَمُر َعَليأ ِكَتاََ رر ا{ الأ مأ َخيأ ِِ رُتمأ ِفري َفَكاَتَبرُه َأَنرٌس. َقراَل ، }َفَكراِتُبوُهمأ ِإنأ َعِلمأ
رََّة َعَلى َأَنسٍّ ِفيَما َلُه ُمَباأٌ  َفَع الدِو َعِقرٌد َعَلرى  َداُوُد: َوَما َكاَن ُعَمُر ِلَيرأ َمراَع ُمنأ وُر َِرَأنَّ اإلِأ أ ُِ َب الأُجمأ َعَلُه. َوَتَمسَّ َأ َّ َيفأ

ِه َوِإنأ ُضوِعَف َلرُه ِفري ا َبرأ َعَليأ ُه َذِلَب، َوَلمأ ُيجأ رِِه َلمأ َألأَ مأ  :لرثََّمِن. َوَكرَذِلَب َلروأ َقراَل َلرهُ َأنَُّه َلوأ َسَأَلُه َأنأ َأِبيَعُه ِمنأ َغيأ
نِ  ِتقأ رةُ َأعأ ِكَتاََ ، َفَكرَذِلَب الأ َماعٍّ ُه َذِلَب َِِإ أ ِني َلمأ َألأَ مأ ِني َأوأ َِّوِو أ را ُمَعاَوَضرةٌ  ؛ي َأوأ َدبِورأ َِ .  ،ِْلَنَّ َفرَ، َتِصر   ِإ َّ َعرنأ َترَرا ٍّ

َتِضي الأُوُ وَب َصِحيٌ ، َلِكنأ ِإَذا َعرِرََ َعرنأ َقِريَنرةٍّ َتقأ  ِر َيقأ َمأ : ُمطأَلُ  اْلأ مأ ُِ ُل ِليُقرُه َوَقوأ َفُه َعرِن الأُوُ روِب، َوَتعأ َتِضري َصررأ
ِط عِ  ِر ِفيِه، َفُعلِور َ ُهَنا ََِشرأ ِم الأَخيأ ِني،  لأ رُد: َكراِتبأ َعبأ ِريَّرِة. َوِإَذا َقراَل الأ ِد َِالأَخيأ ريِو رُم السَّ راِطنٍّ َوُهرَو ِعلأ ررٍّ ََ الأُوُ روُب َعَلرى َأمأ

ر ا،  َلمأ ِفيَب َخيأ ُد: َلمأ َأعأ يِو اَِِه. َوَقاَل السَّ ٌَّ ِفي ََ ِه. َوَهَذا َقِو ُل َعَليأ ِه َوُيَعوَّ َ ُع ِفيِه ِإَليأ اِطٌن، َفُيرأ ٌر ََ  َوُهَو َأمأ
ُعَلَماُء ِفي  :الرَّاََِعةُ  َتَلَف الأ ر ا{}قوله تعالى: َواخأ  ."فقال ابن عبا  وعطاء: المال َخيأ

 .الاصي ، المراد بهد المدض اي    كمد رد  ز  الاصي ، إن يرك فير  
هرو  :وقرال مالرب: سرمع  َعرل أهرل العلرم يقولرون  ،النخعري: الردأن واْلمانرةو  ،مجاهد: المرال واْلداء الحسرن"

 ".القوة على ا كتساب واْلداء
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، ه، وإال زا  األصا  هاا ال مادض لاه، وال يم اك ف ا  الهمهاا تازا  مقدبا  مكديبالق  ة ف   كس  المدض الذي  مدياه 
 تم يك.بدلوإن م  ه مدلك 

:لطَّحَ َقاَل ا، السلماني: إقامة الص،ة والخير ةُ يدَ بِ وقال عَ  ،لليث نحوه وهو قول الشافعيوعن ا"  َ ُل مَ  اِو نأ َوَقوأ
َدَنا :َقالَ  َماُل َ  َيِص   ِعنأ َد َماٌل ِلَموأَ ُه، فَ  ؛ِإنَُّه الأ َعبأ َدَنا: ِإنأ َعِلمأ ُن َلُه َماٌل. وَ َف َيُكوَكيأ ِْلَنَّ الأ ُم تُ الأَمعأَنى ِعنأ ِِ مأ ِفي

مأ ُمَتَعبوِ  ُِ مأ ُيَعاِمُلوَنُكمأ َعَلى َأنَّ ُِ ُتمأ َأنَّ َق، َوَعِلمأ دأ أَن َوالصِو ِة وَ َوَفاِء َلُكمأ َِ َن َِالأ ُدوالدِو ِكَتاََ مأ ِمَن الأ ِِ ِق ِفي َما َعَليأ دأ الصِو
. َوَقاَل َأُبو ُعَمَر: َمنأ َلمأ َيُقلأ ِإنَّ الأ  ُمَعاَمَلِة َفَكاِتُبوُهمأ َر الأ َكَر َأنأ يُ الأَمالُ  َناهُ َخيأ مأ َما َأنأ ِِ ُتمأ ِفي ، َوِإنََّما َقاَل ِإنأ َعِلمأ   

ََماَنَة، َوَ  ُيَقاُل: َعِلمأ ُ  َ،َأ َواْلأ َر َوالصَّ ُ  ِفيِه الأَخيأ  َقاُل علم  عنده المال.اَل، َوِإنََّما يُ ِه الأمَ  ِفيُيَقاُل: َعِلمأ
 .ل: إن الخير المال على ما يأتيرة أرد قول من قايقل : وحدأث بر 
 ".العلماء في كتاَة من   حرفة له الخامسة: اختلف

أل هااد رااد ت يط اا  ماان  يهااد، وهاا ف اام الخياار، وال ماادض لهااد؛وقا  كايباا ، ولاام ي دياا  إال ب اا  أن يسقااق الاصاا  ز
  المادض، والقا  ة وإ ماد هاا القا  ة ف ا  يسإاي ،ز ض ف   أن الخيار ه اد لايس هاا المادض -    هللا ف هد-فداش  
ل  ام ب فساه، يط ا  ازا  هاذا الرقياق فيار أ اه   تفاي بهاذا الرقياق، ي  ا  ف ما   ال في واال تفدم، ا تفادم ال ادسف   

 ؛ةمكان بااساط  الزكادلاه المادض، م  تسانَ  لامولاا لام يقا   ف ا  يسإاي  المادض ويتفرغ ل   ام وي فاي األما  هاذا فيار، 
ف ام زياه فيار، أي فياٍر كادن، لاا كادن بتسإاي  ف ام، بتسإاي  مادض، ب فاي  الماأما  ب تقهاد، زا أا أل ه من الرقادأل

إن لااد  هللا -هااذا زيااه فياار  ،غااش وال فيد اا وفاا م  ،بق  يااه ف اا  الت دماا  مااي ال اادس با اااح وصااراح  المساا مين،
 .-ي دل 
ررنُ  :الأَخاِمَسررةُ  " َفررَة َلررُه، َفَكرراَن ابأ ررِة َمررنأ َ  ِحرأ ُعَلَمرراُء ِفرري ِكَتاََ َتَلررَف الأ ررَرُه َأنأ ُيكَ يَ  ُعَمررَر اخأ ررَدُه ِإَذا َلررمأ َتُكررنأ َلرركأ ُه اِتررَأ َعبأ

َما ُوُه َعنأ َسلأ َساَخ النَّاِ ؟ َوَنحأ َفٌة، َوَيُقوُل: َأَتأأُمُرِني َأنأ آُكَل َأوأ َفاِحرأ .َن الأ  ."ِرِسيِو
ألن هااذا الرقيااق  دي اا  أو المكدَياا ؟ اباان فماار السااي ؛أيااأمر   أن آكاا  أوساادآل ال اادس، ماان الااذي يقاااض هااذا؟ المك

ض أوسادآل ال ادس إلا  هاذا زيكاان ما ا طر إل  أن يأفذ إل  الزكاات، وه  أوسدآل ال ادس، ثام  ا ز هد إلا  الساي ، 
 السي .
ِن سعد: أما َعد! فانه م ن ِقَبَلَب ِمنَ " ِر بأ ُن الأَخطَّاِب ِإَلى ُعَميأ ُن ِحَ امٍّ َفَقاَل: َكَتَأ ُعَمُر بأ رلِ  َوَرَوى َحِكيُم بأ ِميَن الأُمسأ

رَا ِفري ذَ  رَحاُق. َوَرخَّ َمرُد َوِإسأ َِّاِعري  َوَأحأ َوأ َأَلِة النَّراِ . َوَكِرَهرُه اْلأ ِلرَب َماِلرٌب َوَأُبرو َحِنيَفرَة َأنأ ُيَكاِتُبوا َأِرقَّاَءُهمأ َعَلى َمسأ
ََ َعنأ َعِليوٍّ  . َوُرِو اِفِعي  يس لري مرال؟ قرال: قرال لره: أكاترأ ولر -مؤذنره-أن ابرن التيراأ  -رضي هللا عنره- َوالشَّ

فقررال: ا علِررا فرري  ،افأتيرر  عليًّرر ،فررأعطوني مررا فضررل عررن مكرراتبتي  ثررم حررل النررا  علررى الصرردقة علرريو  ،نعررم
ا ِلَما ُأرَؤدوِ ، الرقاب َِ َرُه ُمَكاَتَبُت ا ُيكأ َِ َفَة َل ََمَة الَِّتي َ  ِحرأ ََ َعنأ َماِلبٍّ َكَراَهُة َذِلَب، َوَأنَّ اْلأ رِه ِمرنأ َوَقدأ ُرِو  َفَسراِدَها. َ ِإَليأ

َِئمَُّة َعنأ َعاِئَشُة  ا. َرَوى اْلأ َِ نَِّة َ  ِفيَما َخاَلَف ُة ِفي الس  دخل  علري بريررة فقالر :  قال : -رضي هللا عنِا-َوالأُحجَّ
رَذا َدِليرٌل َعَلرى َأنَّ  . ..فرأعينيني ،إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسرع سرنين كرل سرنة أوقيرة َِ َحرِدأَث. َف الأ

ا َكاَتَبر أ َأهألَ ِللسَّ  َِ ِبُرَها ََِأنَّ ِد َأنأ يكاتأ عبده وهو    ي َمَعُه، َأَ  َتَرى َأنَّ َبِريَرَة َ اَءتأ َعاِئَشَة ُتخأ ا َأنأ يِو َِ را َوَسرَأَلتأ َِ
ا، َكررَذِلَب َذَكررَرهُ  ئ  ررا َ رريأ َِ ََ ِمنأ ررَل َأنأ ُتررَؤدِو ررا َقبأ َِ ِل ِكَتاَبِت ررا، َوَذِلررَب َكرراَن ِفرري َأوَّ َِ َوَة َأنَّ َعاِئَشررَة ُتِعيَن ابٍّ َعررنأ ُعرررأ َِ ررُن ِ رر  ابأ
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َر َ  ا، َأخأ ئ  ا َ يأ َِ ا َوَلمأ َتُكنأ َقَض أ ِمنأ ِكَتاَبِت َِ ا ِفي ِكَتاَبِت َِ َتِعيُن َبَرتأُه َأنَّ َبِريَرَة َ اَءتأ َتسأ ُبَخاِرَ  َوَأُبرو َداُوَد. َوِفري َأخأ ُه الأ
َمَ  ِة اْلأ َفةٍّ َوَ  َمالٍّ َهَذا َدِليٌل َعَلى َ َواِِّ ِكَتاََ َعةٍّ َوَ  ِحرأ ُر َذاِت َصنأ  ".ِة، َوِهَي َغيأ

ين ا  ف ا  الظان أ هاد بسيال كان غ ب  أن، وي ري هد ل فت   يل ن ال ب  من أن يكان ف م وقافهد ز  الفدحش  
ي اان  زاال ماد ي مان كتدبتهاد، أماد إأا فشا  أنوال ي ان ميد  زت ا  باين ال ادس، زا أا يسقاق هاذا  ،ال يزاوض الفدحش 

 أو أ هد ال يستطيي ال زدم فن  فسهد زال. ،يسر  بهد أل هد ال  ار  من يسميهدميد  زت   ل  دس، ومس  
 ه  ي ان ز  ف م  سي هد؟ -ميال  -: زترة ال تدب  إن  دل  ال تدب  إل  سبي س اات  دل 
ن كاادن  قيااق مااد بقاا  ف يااه ال تدباا ،  تاارك الرقيااق إأا كاياا ، وإ  هااام فسااهد، يبساال فمااد يساا د بااه، ف ماا  ال ال، 
 .ال،  ترك األمر له ليكتس  ويس د ها مد طاض ز  حكم الرق، ل ن الخ م د هم، 

را َلَسرَأَل  -صلى هللا عليره وسرلم-ولم يسأل النبي  رٌأ َأوأ َعَمرٌل َواِصرٌأ  َأوأ َمراٌل، َوَلروأ َكراَن َهرَذا َواِ ب  را َكسأ َِ َهرلأ َل
هِ  ُمُه َعَليأ ُه ِلَيَقَع ُحكأ اِْلَ  ؛َعنأ وفري هرذا الحردأث مرا أردل علرى أن مرن  ،-صلى هللا عليه وسلم-نَُّه َُِعَث ُمَبيِون ا ُمَعلِوم 
ر ا{تأول في قوله تعالى:  مأ َخيأ ِِ ُتمأ ِفي رِد، َوَأنَّ [ ( سورة النرررور33)] }ِإنأ َعِلمأ َجيِو َس َِالتَّأأِويرِل الأ رُر، َلريأ َمراَل الأَخيأ َأنَّ الأ
ُكوَر هُ  َمذأ َر الأ َلمُ الأَخيأ ُ َأعأ ََماَنِة. َوهَّ ِتَساِب َمَع اْلأ ُقوَُّة َعَلى اِ كأ  َو الأ

اِدَسررةُ  ُجررمٍّ  :السَّ َمرراِل َوَكِثيرررِِه، َوَتُكرروُن َعَلررى َأنأ ررُة َتُكرروُن ََِقِليررِل الأ ِكَتاََ َن  ؛الأ ِلَحررِدأِث َبِريررَرَة. َوَهررَذا َمررا َ  ِخررَ،َف ِفيررِه َبرريأ
ُعَلَماءِ  ُد لَِّ  ،الأ ُد. َقراَل  نجمر  . َفَلوأ َكاَتَبُه َعَلى َألأِف ِدرأَهرمٍّ ولرم أرذكر أ ر،  َوالأَحمأ ريِو ِر ِسرَعاَأِتِه َوِإنأ َكررَِه السَّ رِه ََِقردأ َعَليأ

مٍّ َواحِ  َتَلُفوا ِإَذا َوَقَع أ َعَلى َنجأ ُجمٍّ. َواخأ ا َثَ،َثُة َأنأ َِ ، َوَأَقل  ا ِمنأ َأَ لٍّ َِ : َ  ُبدَّ ِفي اِفِعي  را دٍّ َفأَ الشَّ َِ رِم ُيِجيُ وَن ِعلأ َثُر َأهأرِل الأ كأ
 . مٍّ َواِحدٍّ  َعَلى َنجأ

َبتََّة، َوِإنََّما َذِلَب ِعتأٌ  َعَلى ِص  ، َوَ  َتُجوُِّ َحالَّة  الأ مٍّ َواِحدٍّ : َ  َتُجوُِّ َعَلى َنجأ اِفِعي  رَ  َوَقاَل الشَّ أأ َفةٍّ، َكَأنَُّه َقراَل: ِإَذا َأدَّ
َ  ُحررٌّ وَ  رِة ِإَذا َكاَنر أ َحالَّرة  َعَلرَكَذا َوَكَذا َفَأنأ ِكَتاََ رَلُف ِفري الأ ُعَلَمراُء َوالسَّ َتَلرَف الأ : اخأ َعَرَِريِو رُن الأ رة . َقراَل ابأ َسر أ ِكَتاََ ى َليأ

 . مأ ِِ ِتَ،ِف ُل ُعَلَماِئَنا َكاخأ َتَلَف َقوأ ِن، َواخأ َليأ  َقوأ
َلٌة، َكَما وَ  َة ُمَؤ َّ ِكَتاََ ِحيُ  ِفي النََّظِر َأنَّ الأ رِع َأَواقٍّ َوالصَّ را َعَلرى ِتسأ َِ َل ََثُر ِفري َحرِدأِث َبِريرَرَة ِحريَن َكاَتَبر أ َأهأ ا اْلأ َِ َرَد ِب

َي أ ِكَتاََة   ُة، َوِلَذِلَب ُسمِو َحاََ رَم  ؛ِفي ُكلِو َعامٍّ ُأوِقيٌَّة، َوَكَما َفَعَلِ  الصَّ َسرَ  اِ سأ َتوأ را، َفَقرِد اسأ َِ ُد َعَليأ َِ ر َترُأ َوُيشأ ا ُتكأ َِ ِْلَنَّ
َو َماُل ُمَقاَطَعةٍّ َواْلأَ  ُِ ِد  ي َف َعبأ َد الأ َماَل ِإنأ َ َعَلُه َحا ًّ َوَكاَن ِعنأ َدُه الأَمعأَنى، َفِإنَّ الأ رُد َثَر، َوَعضَّ رُد ُمَقاَطَعرةٍّ َ  َعقأ َوَعقأ

ا عَ  لٍّ َكاَن ِعتأق  : ِإَذا َكاَتَبُه َعَلى َمالٍّ ُمَعجَّ َدادٍّ ِ  َمنأ ُن ُخَويأ رُرُه ِمرنأ ِكَتاََةٍّ. َوَقاَل ابأ رة . َوَأَ راَِّ َغيأ ، َوَلرمأ َتُكرنأ ِكَتاََ َلى َمرالٍّ
ِقَياُ   َة الأَحالََّة َوَسمَّاَها ِقَطاَعة ، َوُهَو الأ ِكَتاََ َحاِبَنا الأ رِأ. َأَ   ؛َأصأ رِد ِفري التََّكس  َعبأ رَحٌة ِللأ را ِإنََّمرا ُهرَو ُفسأ َِ ََ رَل ِفي ِْلَنَّ اْلأ

ُمنَ  ِد َأنأ يأخرذه ويتعجرل للمكاترأ عتقره.َتَرى َأنَُّه َلوأ َ اَء َِالأ ريِو َل َمِحلِوِه َلَوَ َأ َعَلى السَّ ِه َقبأ ِم َعَليأ جرواِّ  جَّ الكتاَرة َو
 ".الكوفيون  الحالة قال

زاال  وأماد ف ا  قااض الهمهاا  وأن ال با  ال يم اك ،وها القاض باأن ال با  يم اك ،هذا ال الم يهري ف   مذه  مدلك
ال  ترك له زرص   ت س  زيهد، وقااض الهمهاا  ف ا  أ اه ال يم اك زاال با  مان يارك و ه ف   مب ٍغ حدض تيمكن مكديب

 بسيل ين   ف   الظن أ ه يستطيي رمي مد كت  ف يه ز  هذه الفرص .زرص  
 في اْلحكام؟ هل أو د فرق بين الكتاَة والعت  طالأ:
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 ، هاامي ما  السريا  حتا   امدي رمياي الزاال ، أماد المكديبا  من الت ف  باه امن وقته يكان حر   ال تق   فذ من وقته،
 .دولا أدن فشرة  هام وبق  واح  ز  ه مد طاض  قيق  

 .؟...لو مات السيد :طالأ
 ؟أو رااداز هاا  هاا  فقاا  الطم كدإلرااد ة لااا ماادت السااي  وأ ادوا أن  بط اااا ال قاا  هاا  المكديباا  فقاا  الطم أو رااداز؟

ا :ض؟ ألن الساي  لاه أن يقاا بم    أن ل   واحٍ  من الطرزين أن   نيه ز  آفار لسظا    ياهولا  ف دماد دام ال با   قيق 
ه، لاومد اكتسبه زها زا  ما ة م  ا  أ د أيإرف ز دل  مد دام  قيق   :كمد رد  ز  الخبر، يقاض دل   ولا كدن د هم  

 ليس له أن يفساخ؟ كماد أ اه أو ليس له أن يقاض؟ له أن يفسخ أوله أن يقاض هذا ، زها من  إيب ، ب   مد يسر 
 نا  زي نا  المكديبا ، زها  ي ،دزاأفاد  قيق ا ،فهازت فان يسا     هاام ال تدبا  :أن ي هاز  فساه، يقااضبدلمقدب  ل  ب  

ه ي    ليس ل سي  أن   نيه؟ إأا كدي  وايفقاا ف    هاام، والسا  ل  ا ض ف ا  أ ا من الطرزين أو من  رٍف واح ؟
ا :هذه ال هام، والسي  يقاضحت  ي ته   د قيق، مد طاض  قيق   ا يسا   زقبا  أن ي تها  ها ،إلا  أن ي تها  دماد دام  قيق 

او  ويكتس  ا دمد طاض زا  م  ا ، زسا يه وأررياه وماد يكتسابه لا ، يب    فقا  راداز أو زها  ها ل رقياق  فساه،  دلاه، يب  
 الطم؟
 : مثل عقد التبرعات؟طالأ

 هذا زيه م دو  .
 فيِا  روط؟ ما يكون  المكاتبة :طالأ

 .كتدب  بين الطرزين زيهد كتدب ،ال إ
  .العقد  ِّم اإذ  طالأ: 

 طالأ آخر: المسلمون على  روطِم. 
 زمااد ،  ناا  ال قاا أن إأا كاادن ل اا  واحااٍ   اإللااهدد؟: مااد زدااا ة ال تدباا  و آلالمساا مان ف اا  لاارو هم، ل اان يقاااض األ

 !؟ف يهد واإللهدد ال تدب  نالفدا ة م
 العبد المبلغ خ،ص؟: إذا بلغ المبلغ، إذا أدى طالأ
 ليس له.فأما السيد  ،إذا عج  يفسخالعبد له أن  :طالأ

هاا ز «مد بق  ف يه د هم  ق   المكدي »: مد دام الس  ل يقاض: يقاضأن لسي  ي    الطم من ورٍه دون وره، ل ن ا
ماان حقاا ، هااا      قيااق إلاا  آفاار  هاام، مااد دام مااد ساا م آفاار  هاام زهااا  قيااق، وهااذه ال هااام التاا  اكتساابهد وأداهااد إلاا

 .ز  أ  م    له هداكتسب
رف ويإا ،ويمدياه ويساك ه ،يأد تاه  هاام ال تدبا  والخراا بدل مدن، إن كادن   فاق ف ياه أث اد  ،ل ن الن م مي النرم

ميااا  هاااذا وماااد رم اااه زااا  هاااذه المااا ة لساااي ه، ولساااي ه حي ئاااٍذ أن  تإااارف مط ماااه وم بساااه زهاااا زااا  حكااام الرقياااق، 
  زا أوالخراا بدل امدن، أماد إأا كديباه وقادض: ال ي رز ا  وال أفرزاك إال زا  كا  لاهر أل ه   فق ف يه، و  ؛التإرف
لايس  وال يط ماه مماد يط ام، ميا  هاذا ،ف يه وال  مويه وال   بسه ممد   بس ، ي طي   هذا المب غ، وال   فقك  س  

  ه ف يه كالم.ز
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 .اقنًّ  ما ِّال ما َقي عليه درهم. . العبد قن...: التعاون معه،طالأ
 ؟قن، ل ن ه  لسي ه أن يستخ مهها ز  حكم ال، هذا دحكم     م

   . :الطالأ
فشار   اث أكديبك ف    :، إأا قدض لهفق  ال تدب وال يسك ه؟ هذا   دز  مقت    ،وال   فق ف يه ،وها مد يك  ف يه

ال طلا ، ها  لاه  ف ا ي زا  المسا ، ماد دام ماد سا دت، أ ا  قان ي ما   ، ل ان يها دز  ك  لهر ي طي   ألف   دألف  
 ال لاك أ اه لايس لاه ف ياهوأ اد ألاتن  ف ا ك؟ بماد ايفق اد ف ياه  لاك  كيا  أكتسا  لاك وأرا  :أن يقاض ألاك؟ يقااض
  .س طدن ز  هذه الم ة

 ؟كذلب الورثة ليس لِم أن يفسخوا العقدطالأ: 
 ز  حكمه. مي أبيهم زهم دال ق  الطم  مد دام  اه
رُ : َلرمأ َأر" ا قال الأُكوِفي روَن. ُقلأ َِ را َ راِئَ ٌة، َوُيَسرم وَن َِ رَحاُب َيُقوُلروَن: ِإنَّ َصأ رِة الأَحالَّرِة، َواْلأ ِكَتاََ ِردأ َعرنأ َماِلربٍّ َنراٌّ ِفري الأ

اِفِعيوِ  ُل الشَّ َس ََِصِحي ٍّ  :ِقَطاَعة . َوَأمَّا َقوأ ُجمٍّ َفَليأ ا َ  َتُجوُِّ َعَلى َأَقلِو ِمنأ َثَ،َثِة َأنأ َِ ا َلَجراَِّ ِْلَنَُّه َلوأ َكرا ؛ِإنَّ َن َصرِحيح 
َسِة ُنُجومٍّ  رِِه َأنأ َيُقوَل: َ  َيُجوُِّ َعَلى َأَقلِو ِمنأ َخمأ  ."ِلَغيأ

 ي    يس    لم  رد به الشرم، ز  خإم أن   ف  من التس    غير مد ح ده فإمه.
َسررِة ُنُجررومٍّ " ررا َأَقررل  الن ُجرروِم الَِّترري كَ  ؛َ  َيُجرروُِّ َعَلررى َأَقررلِو ِمررنأ َخمأ َِ ررِد َرُسرروِل هَِّ ِْلَنَّ ِأ صررلى هللا عليرره - اَنرر أ َعَلررى َع

 ".حجة أولىفكان َصواب ال ،وقضى فيِا -صلى هللا عليه وسلم-وعلم بِا النبي  ،في بريرة -وسلم
  هام، زه  يس    هام ال فمس .  يسي أواٍق ز  يس  يق م ز  قإ  بريرة أ ه ف  

ُبَخاِرَ  َعنأ َعاِئَشَة َأنَّ بَ " را ِفري َرَوى الأ َِ َمر أ َعَليأ َسرُة َأَواقٍّ ُنجِو را َخمأ َِ را َوَعَليأ َِ ا ِفري ِكَتاَبِت َِ رَتِعيُن را َتسأ َِ ِريَرَة َدَخَلر أ َعَليأ
ِس ِسِنيَن   "الأَحِدأَث. ...َخمأ

 وق   واه األام .ويق م قب  ألك أ هد يسي أواق ز  يسي س ين، 
ابٍّ " َِ ِن ِ  ُث َعنأ ُأوُنَس َعِن ابأ رِس  َكَذا َقاَل اللَّيأ ا ِفري َخمأ َِ َم أ َعَليأ َسُة َأَواقٍّ ُنجِو ا َخمأ َِ َوَة َعنأ َعاِئَشَة: َوَعَليأ َعنأ ُعرأ

َوَة َعررنأ َأِبيررِه َعررنأ َعاِئَشررةَ  ررِن ُعرررأ قالرر :  رراءت بريرررة  -رضرري هللا عنِررا- ِسررِنيَن. َوَقرراَل َأُبررو ُأَسرراَمَة َعررنأ ِهَشرراِم بأ
َلررىوظراهر الررواأتين  ..الحرردأث، فقالر : إنري كاتبر  أهلري علرى تسرع أواق رَر َأنَّ َحرِدأَث ِهَشرامٍّ َأوأ  ؛َتَعراُرٌ ، َغيأ

ِقَطاِع َحِدأِث ُأوُنَس  : َوَقاَل اللَّيأثُ ؛ ِ تِوَصاِلِه َوانأ ُبَخاِرَِو ِل الأ ا َأثأَبرُ  ِفري َحرِدأِث َأِبيرِه  :ِلَقوأ َثِني ُأروُنُس، َوِْلَنَّ ِهَشرام  َحردَّ
 ُ رِِه، َوهَّ ِه ِمنأ َغيأ َلُم. َوَ دِو  َأعأ

اََِعةُ  رِه ِمرنأ َمراِل الكتاَرة  ري :السَّ ِقرَي َعَليأ ٌد َما ََ ُمَكاَتُأ َعبأ ِلرهِ  ء؛الأ المكاترأ عبرد مرا َقري » :-عليره السر،م- ِلَقوأ
ر ،أخر ه أبو داود عن عمرو بن  عيأ عن أبيه عن  ده «عليه من مكاتبته درهم أن النبري  اورَو عنره أيض 

ُل  ،«ما عبد كاتأ على مائة دأنار فأداها إ  عشرة دنانير فِرو عبرديو أ» قال: -صلى هللا عليه وسلم- َوَهرَذا َقروأ
رٍّ َوَداُوَد َوال َحاَق َوَأِبي َثروأ َمَد َوِإسأ ِرَِو َوَأحأ مأ َوالثَّوأ ِِ َحاِب اِفِعيِو َوَأِبي َحِنيَفَة َوَأصأ رِن َماِلبٍّ َوالشَّ ََ َذِلرَب َعرِن ابأ . َوُرِو طََّبرِرَِو

مأ ِفري َذِلربَ ُعَمَر ِمنأ ُو ُ  ُِ َتَلرفأ َعرنأ ِن َثاِبر ٍّ َوَعاِئَشرَة َوُأمِو َسرَلَمَة، َلرمأ ُيخأ ِد بأ ، َوَعنأ َِّيأ ََ  ،-رضري هللا عرنِم -وهٍّ َوُرِو
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َقاِسرُم َوَسراِلٌم َوَعَطراٌء. َقراَل َماِلرٌب: َوُكرل   ُمَسريَِّأ َوالأ رُن الأ رِن الأَخطَّراِب، َوَِرِه َقراَل ابأ َنرا ِبَبَلرِدَنا َمرنأ  َذِلَب َعنأ ُعَمَر بأ َركأ َأدأ
 َيُقوُل َذِلَب. 

َو َغِريٌم،  ُِ طأَر َف ََ َعنأ َعِليوٍّ َأنَُّه ِإَذا َأدَّى الشَّ ٌل آَخُر ُرِو ا َقوأ َِ ََ َذِلرَب َعرنأ ُعَمررَ . وَ َل النََّخِعي  َِِه َقاوَ َوِفي  َرِضريَ  -ُرِو
هُ  ُ َعنأ ر-هَّ ُمَكاَترَأ َعبأ ُه َِرَأنَّ الأ َناُد َعنأ سأ رِه دِ ، َواإلِأ ِقرَي َعَليأ ررأَهرٌم، خَ ٌد َمرا ََ سأ رٌر ِمرَن اإلِأ ُمَكاَترأَ يأ رُه َِرَأنَّ الأ ى  َناِد َعنأ ِإَذا َأدَّ

ا َيعأِتُ  ِمنأ  ِه، َقاَلُه َأُبو ُعَمَر. َوَعنأ َعِليوٍّ َأيأض  طأَر َفَ، ِرقَّ َعَليأ  "ى.دا أمُه َقدر الشَّ
 .  هذا القاضف  دكان حي ئٍذ مب    ي رإأا أدن الشط ،ديكان مب    ز
يِه. َوَقاَل ا" مٍّ ُأَؤدِو ِل َنجأ رَِ ِفيِه ََِأوَّ َعَتاَقَة َتجأ ا َأنَّ الأ ُه َأيأض  رَوَعنأ رُن َمسأ : ِإَذا َأدَّ بأ رَو َعتِ ُعودٍّ ُِ رِة َف ِكَتاََ يرٌ  َغرِريٌم، ى ُثُلرَث الأ

ُة ِماَئتَ  ِكَتاََ : َلوأ َكاَنِ  الأ ُعودٍّ ِن َمسأ . َوَعِن ابأ ُل ُ َريأ ٍّ رِد مِ ارٍّ َوقِ يأ ِدأنَ َوَهَذا َقوأ َعبأ ئرة ى العبرد المافرأدَّ  ،اَئرُة ِدأَنرارٍّ يَمرُة الأ
ٌل َساَِعٌ  ا. َوَقوأ ُل النََّخِعيِو َأيأض  ى الأَ ِإَذا  :لَِّتي ِهَي ِقيَمُتُه ُعِتَ ، َوُهَو َقوأ َرأ دَّ رَو َغرثََّ،َثرَة اْلأ ُِ رُع َف َأ ِقرَي الر  راَع َوََ ِريٌم َوَ  ََ

ا، َقالَ  د  رُه. َوُحِكرَيُعوُد َعبأ ُن ُ رَريأاٍّ َعنأ ، َرَواُه ابأ ُن َأِبي َرََاأٍّ رَلِف أَ ََ َي َعرنأ ُه َعَطاُء بأ رةِ عأرِل السَّ ِكَتاََ رِد الأ ِس َعقأ  نَّرُه ِبرَنفأ
ِكَتاََةِ  ، َوُهَو َغِريٌم َِالأ قوِ  ،ُحرٌّ ِ ُع ِإَلى الرِو ا. َوَهَذا الأقَ  َوَ  َأرأ ُل َأرُ َأَبد  ُه َحِدأُث بَ وأ ِتِه َعِن النَِّبريوِ لِ  ؛ِريَرةَ د  ُ  -ِصحَّ َصرلَّى هَّ

ِه َوَسلَّمَ  رٌد، َوَلروأَ  ذَ -َعَليأ ُمَكاَترَأ َعبأ ِمرَن  ءن فيِرا  رييعر  بريررة، ولرو كرابِلرَب مرا . َوِفيرِه َدِليرٌل َواِضرٌ  َعَلرى َأنَّ الأ
َع َذِلبَ  ِعتأِ  َما َأَ اَِّ َبيأ ا َأ َّ  ؛الأ َِ َمِع َعَليأ . َوَكرَذِلَب اَع الأحُ  ُأبَ ِإذأ ِمنأ ُسنَِّتِه الأُمجأ ِرَيرةَ كِ ر  َماَن َوُ َويأ رُة َسرلأ إن النبري فر ،َتاََ

د مرا وهي حجرة للجمِرور فري أن المكاترأ عبر ،حكم لجميعِم َالرق حتى أدوا الكتاَة -صلى هللا عليه وسلم-
 عليه  ي. َقي 

د ُن َأِبي َطاِلأٍّ َِّيأ َن َثاِب ٍّ ِفي الأمُ  َوَقدأ َناَظَر َعِليو بأ : أَ َكاَتِأ، َفَقاَل ِلعَ بأ َ  َراِ َمهُ ِليوٍّ ادَ  ُكنأ َِ َتُه َلروأ َلوأ ََِّنى، َأوأ ُمِجي  ا َ ر
َد؟ َفَقاَل َعِليٌّ  ِِ ٌد: ُهَو عبد ما َقي عليه  ي :َ  رِن َعبَّرا ٍّ َعرنأ َعِلريوٍّ َوا َساِئي  . َوَقدأ َرَوى النَّ ءَ . َفَقاَل َِّيأ رضري -بأ

ليره عويقرام  ،المكاترأ يعتر  منره َقردر مرا أدى أنره قرال: -عليره وسرلم صرلى هللا-عرن رسرول هللا  -هللا عنِم
 ".وإسناده صحي  ،ويرث َقدر ما عت  منه ،الحد َقدر ما أدى

 مخرا؟
. من حدأث علي وابن عبرا  ور الره ر رال مسرلم، سروى محمرد برن عيسرى ..: قال: أخر ه النسائي فيطالأ

هرو و وصردر الحردأث أتقروى َشرواهده، وأمرا عجر ه فغريرأ  النقاش  يخ النسائي فإنه مقبول، برل إسرناده لرين،
 ما نظرت فيه.ولكن  ،والحدأث في اإلرواء ضعيف،

، َوَيعأَتِضرُد ََِمرا َرَواُه َأُبرو َداُوَد َعرنأ " ََ َعرنأ َعِلريِو ٌة ِلَما ُرِو راَن نَ َوُهَو ُحجَّ َِ َة َلَمَة َقراَل َسرِمعأُ  ُأمَّ َسرَلمَ َكاَترِأ ُأمِو َسرمُ بأ
فلتحتجرأ  إذا كران إلحرداكن مكاترأ وكران عنرده مرا أرؤدَ»: -صلى هللا عليه وسرلم-ال لنا رسول هللا : قَتُقولُ 
َتمِ  «منه َ  َوَقاَل: َحِدأٌث َحَسٌن َصِحيٌ . ِإ َّ َأنَُّه َيحأ ِمِذ َرَ ُه التِورأ ا مَ ُل َأنأ يَ َوَأخأ تِ ُكوَن ِخَطاَ  ا َِاِ حأ ذ  َ اِتِه، َأخأ َيراِط َع َِّوأ

َوَرِع  َدَة:َوالأ ، َكَمرا َقراَل ِلَسروأ رنَّ ِِ قولره لعا ،همرع أنره قرد حكرم َأخوتِرا لر «احتجبري منره» ِفي َحقِو ئشرة وحفصرة: َو
 ،«مكتروم اعتدَ عنرد ابرن أم»مع أنه قال لفاطمة بن  قيس:  ،ابن أم مكتوم :يعني «؟أنتما ألستما تبصرانه»

 ."وقد تقدم هذا المعنى



 

15 

 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

فماا ، وأ ااف د زيمااد يقاا م أن يستهاا  فاان األأن سااين أن الماارأة مااأما ة د س أو د   ، قباا ديقاا م هااذا الم  اا  قريب اا
بدالفت اد ف   أم مكتام زع اه  را  أفما ، زا أا احتدرا  المارأة أن يساكن ميا  ماد  دالس  ل زيه    ، وأمد أمره

د، وإأا أل اه ال  راها ؛او أل هذه األسارة أفما  زهاا أز ا  مان ماد لاا كادن مبإار   ،ب ون ف اةف   أسرة  دأكر د سدبق  
والمبإار، هاذا مان قب هاد، ال يهااط ل مارأة أن ي ظار  ظار لاهاة إلا  الررا  يساتاي زا  ألاك األفما  أ ادت ال ظر 

زاال لاك أن السدسا  مفقاادة ف ا ه زهاا فيار  ،فما إل  الررادض، ال المبإارين وال ال ميادن، وأماد بدل ساب  ل ررا  األ
 ز  هذه المسأل  بدل سب  ل  سد . من المبإرين

ر :ةالثامن" را َفَو أ َِ َماِن َأوأ ُنُجوُمُه ُكل  ٌم ِمنأ ُنُجوِمِه َأوأ َنجأ ِه َنجأ ُمَكاَتَأ ِإَذا َحلَّ َعَليأ ريِوُد أ مع العلماء َعَلى َأنَّ الأ َف السَّ
ِن.  َفِسُخ َما َداَما َعَلى َذِلَب َثاِبَتيأ َة َ  َتنأ ِكَتاََ َكُه ََِحاِلِه َأنَّ الأ  َعنأ ُمَطاَلَبِتِه َوَترأ

ررأ َلرُه َمراٌل َفرذَ  :لتَّاِسَعةُ ا َِ َسُه ِإَذا َكاَن َلُه َماٌل َظاِهٌر، َوِإنأ َلرمأ َيظأ َ  َنفأ ِد َأنأ ُيَعجِو َعبأ َس ِللأ رِه. َوَقراَل َقاَل َماِلٌب: َليأ ِلَب ِإَليأ
ََداِء. ِسِه ِإَذا َكاَن َقِويًّا َعَلى اْلأ : َ  ُيَمكَُّن ِمنأ َتعأِجيِ  َنفأ َِّاِعي  َوأ  "اْلأ

 .امد التر ، إأا كدن قدد    زم بب     
، َفر" َلرمأ ِة َأوأ َلرمأ ُيعأ ِكَتاََ َسُه، ُعِلَم َلُه َماٌل َأوأ ُقوٌَّة َعَلى الأ َ  َنفأ : َلُه َأنأ ُيَعجِو اِفِعي  رُ  َوَقاَل الشَّ َطلأ ُت َوَأَأ ِإَذا َقراَل: َقردأ َعَجر أ

ِه. َوَقاَل َماِلٌب: ِإَذا َة َفَذِلَب ِإَليأ ِكَتاََ ِبِه َأوأ  الأ ِ  ِحلٌّ َلُه، َكاَن ِمنأ َكسأ َل الأَعجأ ُدُه َقبأ ُه َسيِو ُمَكاَتُأ َفُكل  َما َقَبَضُه ِمنأ َعَجَ  الأ
ِه. َوَأمَّا َما ُأِعيَن َِِه َعَلى ِفَكاِك َرَقَبِتِه َفَلمأ َيِف َذِلَب َِِكَتاَبِتِه َكاَن ِلُكلِو َمنأ  َطرى  َأَعاَنُه الر  ُ ِمنأ َصَدَقةٍّ َعَليأ وُع ََِمرا َأعأ

هُ  ُمَكاَتُأ. َأوأ َتَحلََّل ِمنأ  "الأ
 اقاا   :ي طياه التادرر المادض ويقااضلي ز ه إل  سي ه الاذي كديباه بهاذا القيا ،  فط  المدضألن هذا كدلمشرو ، إأا أ 

، وميا  ئ دوال الساي  مان هاذا المادض لاي اهاال أن يأفاذ لاه به د ن ال تدب ، زد س   ال تدب  وا يفاي الاصا ، ال يسا  
ماد  مساه ، أو لتفطيار صادام، أو لشارا  لا   ل فقارا  أو ل ما  بارٍ  مان األفمادض، إماد لب اد لاخب هذا لاا أفطا  

 ضفاالأفطا  فشارة آالف لتفطيار الإااام  ،ز ا بق  م ه لا  هذه المإد ف، إرف إال ز  ألبه ألك، ز  ه ال ي  
التا  رميم المساه ، أو لارا  ب اا ا الت هذه الخمسا   ستدرهاد زا  يا :لهر  م دن ز فدهم فمس  آالف، يقاض

ف ياك،  قاض: ال، الذي أفطدك المدض، أفطدك ف ا  أسادس أ اه لتفطيار الإادام، ز أ اه الاتر   ؟ان إ يستدرهد الم
و يسااتأأ ه زاا  أن يإاارف زاا  غياار هااذا المإاارف، ومياا  هااذا لااا أفطاا  ال باا  لساا اد  هااام أ ،ز مااد أن ي ياا ه إليااه

 وال يس  لسي ه. ،د، أ ه ال يس  لهم ب   ألك فهز ف هث ،ال تدب 
 : يعاد المال؟طالأ

 صدحبه، ولم يكن طكدة. ي دد المدض، إال إأا  دب  به  فس
 ؟االثاني أكثر نفع   مصرفال: لو كان طالأ

  .ز  مدله غير  ظر غيره األن له  ظر   فإإه الم ط  ال  تهدوط به مد فإب؛ولا كدن، مد دام 
 جد؟وإن كان من مسجد إلى مسطالأ: 

لهااذا ، ي  اا  أفطا  يفطياار صادام همإارززا  المإاارف  فساه ووراا  مإارف مياا   المقإااد أ اه إأا لاام يساتج إليااه
لشااارا  زاا  مسااهٍ  آفاار، المإااارف واحاا ، زااأفط  لهااذا المسااه  المسااه ، اكتفاا  هااذا المسااه  زيفطاار باااه صاادام 

  ار  ي دد إل  صدحبه. أدوات، زتبرم لخب آفر وبدد  وأمن هذه األدوات، يإرف ز   فس المإرف، وإن لم
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 (7) النور سورة-تفسري القرطيب

 : اْلوقاف؟طالأ
 .الت    ب ف   مإرزهد، مي ه فاألوقد
 ؟ِامنافعلو تعطل  : طالأ

  ق .أمد إأا ي ط   م دزي الاق  بدل  ي ، زهذا    
 : هل أنقله الناظر، أو  بد أن أر ع إلى ولي اْلمر؟طالأ

،  ، يقا  ر ي طا  الم ادزي وغيرهاد إ ماد هاا لاهألن يقا  ر هاذه المساأل ؛ال ب  من الررام، ال  تإارف أحا  مان  فساه
 لمن   يبه. وأال ظر له 
بقري فتفطير صائم في هذا المسجد، فجمعروا  ماعرة المسرجد  : إذا كان  اْلموال من عدة أ خاص، مث،  طالأ
 المال؟

 .ي ها التفطيرالذ أل ه من  فس المإرف ؛يإرف يفطير صدام ز  مسهٍ  آفر
 : أؤخر إلى سنة قادمة؟طالأ

  إن لاد -وها الإدام ال ماد ي ،المستفي  م هره لمإ س  ف   ك  حدض إأا لم يه  من يستدره ز  هذا الاق  وأفَّ 
 .-هللا ي دل 

ِقَي أ ِمنأ فِ َلوأ َتمَّ َِِه ِدِه وَ ِلَسيوِ  َوَلوأ َأَعاُنوُه َصَدَقة  َ  َعَلى ِفَكاِك َرَقَبِتِه َفَذِلَب ِإنأ َعَجَ  َحلَّ  "  َلةٌ َكاُكُه َوََ . َفِإنأ ُه َفضأ
 َِ مأ َِالأِحَصِا َأوأ ُيَحلِوُلوَنُه ِمنأ ِِ َها ِإَليأ ِفَكاِك َردَّ َهُأ َمالِ َذا ُكل  ا. هَ َكاَن ََِمعأَنى الأ َقاِسمِ ُه َمذأ ُن الأ . َوَقاَل بٍّ ِفيَما َذَكَر ابأ

ُه ِمنأ ِكَتاَبتِ  ُد ِمنأ يِو ِعلأِم: ِإنَّ َما َقَبَضُه السَّ َثُر َأهأِل الأ عأَد َعجأ َضَل ِبيَ ا فَ ِه، َومَ َأكأ    ِهِ ِدِه ََ
ُذ َذِلَب ُكلِوِه.  ِدِه، َيِطيُأ َلُه َأخأ َو ِلَسيِو ُِ ِرَها َف ُل القَ َذا هَ ِمنأ َصَدَقةٍّ َأوأ َغيأ اِفِعيِو َوَأبِ وأ َما َوأَ شَّ ِِ َحاِب ِن ي َحِنيَفَة َوَأصأ َمَد بأ حأ

. َوَقاَل الثَّ  ، َوِرَواَيٌة َعنأ ُ َريأ ٍّ َبلٍّ ُد َما أَ َحنأ يِو َعُل السَّ : َيجأ ِرَ  َطاوأ َقاِب، َوُهوَ ُه ِفي اعأ ،  لرِو ُروقٍّ َوالنََّخِعيِو ُل َمسأ َقوأ
َو لَ  ُِ ُد َف يِو ُه السَّ . َوَقاَل أ َطاِئَفٌة: َما َقَبَل ِمنأ عأ َما َفَض وَ ُه، َوِرَواَيٌة َعنأ ُ َريأ ٍّ َو َلُه ُدوَن َسيوِ َل ِبَيِدِه ََ ُِ ِ  َف ، ِدهِ َد الأَعجأ

عأِل َمنأ َذهَ  ُل ََ لَوَهَذا َقوأ َد يمأ َعبأ َحاُق: مَ َأ ِإَلى َأنَّ الأ ِكَتاََةِ ِطَي َِ ا ُأعأ ُب. َوَقاَل ِإسأ اَِِه.َحاِل الأ ََ  " ُردَّ َعَلى َأرأ
ص  سدغ أو م   ال طي ، وإأا ا يفي الا  ابهذا الاص ، مد دام الاص  ماراد   ق فلهذا األمر، و أل ه أفط  

 .هذه ال طي ي دد 
َعاِ َرةُ " َفاِظِه َأَتَضمَُّن َأنَّ  :الأ ِتَ،ِف ُطُرِقِه َوَألأ را  َبِريررَ َحِدأُث َبِريَرَة َعَلى اخأ َِ َم أ بَ َة َوَقرَع ِفي رةٍّ َتَقردَّ رَد ِكَتاََ عأ رٌع ََ َتَلرَف يأ . َواخأ

اَب بَ  ُبَخاِرَ  )ََ َ َم الأ ُمَكاَتِأ ََِسَبِأ َذِلَب. َوَقدأ َترأ ِع الأ ِعِه لِ َكاَتِأ ِإَذا رَ ِع الأمُ يأ النَّاُ  ِفي َبيأ ِعتأِ  ِإَذا ِضَي(. َوِإَلى َ َواِِّ َبيأ لأ
َبيأ  ُمَكاَتُأ َِالأ ِذِر َوا ،ِع َوَلوأ َلمأ َيُكنأ َعاِ   اَرِضَي الأ ُمنأ ُن الأ اُودِ َذَهَأ ابأ ، َوُهَو الَّذِ لدَّ ُن عَ َ  َتَضاُه َأُبو ُعَمَر بأ ، َ ارأ ِد الأَبرِو بأ

نُ  رمأ َقراُلوا: ْلَِ  َوَِِه َقاَل ابأ ُِ َر َأنَّ َناِد َوَرَِيَعُة َغيأ ابٍّ  َوَأُبو ال ِو َِ ِع عَ نَّ ِرَضراِ  َبيأ رُه. َوَقراَل َماِلرٌب َوَأُبرُه َِرالأ رٌ  ِمنأ و َحِنيَفرَة جأ
را َحتَّرى َيعأَجرَ ، وَ  ُمَكاَتِأ َما َداَم ُمَكاَتب  ُع الأ َما: َ  َيُجوُِّ َبيأ ُِ َحاُب رُع ِكتَ َ  َيُجرَوَأصأ رابَ وَِّ َبيأ ُل الشَّ ، َوُهرَو َقروأ اِفِعيِو ِترِه ََِحرالٍّ

رَ   ."َِِمصأ
ه لماان أ اد أن يساات م ه تااف اا  كاا  حاادض زاا  مياا  هااذه الإااا ة  الحاا  مإاا س  الرقيااق، زاا ن كاادن بي ااه ب اا  مكديب

 هذا ليس من مإ سته، أمد بي ه لمن ي تقه زهذا من مإ سته، وها مد ي ض ف يه قإ  بريرة.ز، دوي ي ه  قيق  
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رَع الأ  َوَكانَ " رُر َ راِئَ ةٍّ. َوَأَ راَِّ َماِلرٌب َبيأ ُع ِكَتاَبِترِه َفَغيأ ُعُه َ اِئٌ ، َوَأمَّا َبيأ ِعَراِق َيُقوُل: َبيأ اَهرا عَِالأ رِة، َفرِإنأ َأدَّ ترَ ، َوِإ َّ ِكَتاََ
ةِ  ِكَتاََ َترَِ الأ ا ِلُمشأ  "َكاَن َرِقيق 

 ل تدب ، زيكان كأ ه بيي بشر .كأ ه بيي مشرو ، أبي ك هذا النالم إن فهز فن يس     هام ا
 ".ْلنه بيع غرر ؛ومنع من ذلب أبو حنيفة"

 .؟مد م ض هذا ال ب ، ه   يب  فق ه أو ال  يب أل ه مد    ن 
ُمَكاَتِأ َعلَ " ُع الأ َ اَِِّة. َوَقاَل أ َطاِئَفٌة: َيُجوُِّ َبيأ ِع َواإلِأ َمنأ اِفِعيِو ِفي َذِلَب َِالأ ُل الشَّ َتَلَف َقوأ ِضَي ِفي ِكَتاَبِتِه، ى َأنأ َواخأ  َيمأ

ٌد َلُه. َوَِِه َقاَل النََّخِعي  َوَعطَ  َو َعبأ ُِ َتاَعُه َوَلوأ َعَجَ  َف ى ُعِتَ  َوَكاَن َوَ ُؤُه ِللَِّذَ ابأ َمُد َوَأُبو َفِإنأ َأدَّ ُث َوَأحأ اٌء َواللَّيأ
ُمَكاَتُأ ِإ َّ ِللأ  : َ  ُأَباُع الأ َِّاِعي  َوأ . َوَقاَل اْلأ رٍّ َحاَق. َثوأ َمَد َوِإسأ ُل َأحأ َل َعجأ ِِه، َوُهَو َقوأ َرُه َأنأ ُأَباَع َقبأ  ِعتأِ ، َوُيكأ

ِع َوَلمأ َيُكنأ َعاِ   ا َعنأ  َبيأ ُمَكاَتِأ ِإَذا َرِضَي َِالأ ِع الأ ِه، َقاَل َأُبو ُعَمَر: ِفي َحِدأِث َبِريَرَة ِإَ اَُِّة َبيأ مٍّ َقدأ َحلَّ َعَليأ َأَداِء َنجأ
عَ َِِخَ،فِ  ِل َمنأ ََِّعَم َأنَّ َبيأ ُر َ اِئ ٍّ ِإ َّ َِالأَعجأ ِ   َقوأ ُمَكاَتِأ َغيأ مٍّ، َوَ   ؛الأ ا َعَجَ تأ َعنأ َأَداِء َنجأ َِ ُكرأ َأنَّ ِْلَنَّ َبِريَرَة َلمأ َتذأ

ا النَِّبي   َِ ا، َوَ  َقاَل َل َِ َم َقدأ َحلَّ َعَليأ َبَرتأ ََِأنَّ النَّجأ ِب  :-لمصلى هللا عليه وس- َأخأ ِ  َأمأ َهلأ َحلَّ َعَليأ َأَعاِ َ ٌة َأنأ
ِ  َعنأ َأَداِء َما َقدأ َحلَّ َلَكاَن النَّبِ  ُمَكاَتَبِة ِإ َّ َِالأَعجأ ُمَكاَتِأ َوالأ ُع الأ ٌم. َوَلوأ َلمأ َيُج أ َبيأ قد  -صلى هللا عليه وسلم-ي  َنجأ

ا َعاِ َ ٌة َوَلوأ َعنأ  صلى هللا عليه وسلم-د علمه وما كان ليأذن في  رائِا إ  َع ؟سألِا أعا  ة هي أم   َِ َأنَّ
ا ئ  ا َ يأ َِ ا َلمأ َتُكنأ َقَض أ ِمنأ ِكَتاَبِت َِ ا. َوِفي َحِدأِث ال  هأِرَِو َأنَّ َِ مٍّ َواِحدٍّ َقدأ َحلَّ َعَليأ َباِب َأَداِء َنجأ َلُم ِفي َهَذا الأ . َوَ  َأعأ

ة  َأَص َّ ِمنأ َحِدأِث َبِريَرةَ  و  في  يء  ، يء يعارضه -صلى هللا عليه وسلم- عن النبي روَ ولم أُ  ، َهَذاُحجَّ
  .من اْلخبار دليل على عج ها

ا َأنأ َقاُلواا َِ : ِمنأ ُمَكاَتِأ َُِأُمورٍّ ِع الأ َتَدلَّ َمنأ َمَنَع ِمنأ َبيأ ر :سأ َِ َل ، َوَأنَّ َقوأ َعَقرَدتأ ُكوَرَة َلمأ َتُكرِن انأ َمذأ َة الأ ِكَتاََ رُ  ِإنَّ الأ ا َكاَتبأ
ا َِ مأ َعَليأ ُِ ا َراَوَضتأ َِ  ." َأهأِلي َمعأَناُه َأنَّ

أن م اي بياي المكديا ، والإاااأل راااط بي اه لمان أ اد ولم  تم ال ق ، هذا راااأل مان  ارن  ،ي    مهرد وف  بي همد
إلا  الارق ألن الشارم  تشااف إلا  ال تاق بخاالف ال كاس، أماد مان أ اد أن ي يا ه  ي تقه، إأا كدن به ح  ل مكديا ؛

 زال  بدم ف يه.
ا. وَ  " َِ رَل َمَسراُق ََحاِدأرِث ِخرَ،ُف َهرَذا ِإَذا ُتُؤمِو ِقرُدوَها. َوَظراِهُر اْلأ ا َوَلرمأ َيعأ َِ ا َوَأَ َل َِ َلَغ ُروا َمبأ ِقيرَل: ِإنَّ َبِريرَرَة َعَجرَ تأ َوَقدَّ

رِة،  ِكَتاََ رِخ الأ ا َعَلى َفسأ َِ ُل ََداِء َفاتََّفَق أ ِهَي َوَأهأ ِل َمرنأ َعِن اْلأ رى َعَلرى َقروأ رُع، ِإ َّ َأنَّ َهرَذا ِإنََّمرا َأَتَمشَّ َبيأ َوِحيَنِئرذٍّ َصر َّ الأ
رهِ  ُد َعَليأ ريِو رُد َوالسَّ َعبأ ِم َحاِكمٍّ ِإَذا اتََّفَ  الأ َتِقرٍّ ِإَلى ُحكأ ُر ُمفأ ُمَكاَتِأ َغيأ ِْلَنَّ الأَحر َّ َ  َيعأرُدوُهَما، َوُهرَو  ؛َيُقوُل: ِإنَّ َتعأِجيَ  الأ

َهُأ الأَمعأُروُف. َوَقراَل سرمَ الأ  ِ َتَعراَلى. ذأ ِك َحر ِو هَّ رلأَطاِن، َوَهرَذا ِإنََّمرا َخراَف َأنأ َأَتَواَطر  َعَلرى َتررأ ُنوٌن: َ  ُبردَّ ِمرَن الس  حأ
ا ِفرري ِكتَ  َِ ررَتِعيُن ََ َأنَّ َبِريررَرَة َ رراَءتأ َعاِئَشررَة َتسأ ررا َعَجررَ تأ َمررا ُرِو َِ ِة َأنَّ رراَوَيررُدل  َعَلررى ِصررحَّ َِ َوَلررمأ َتُكررنأ َقَضرر أ ِمررنأ  ،اَبِت

ِلربِ  ِ ِعري ِإَلرى َأهأ ا َعاِئَشُة: ارأ َِ ا، َفَقاَل أ َل ئ  ا َ يأ َِ رُ . َفَظراِهُر َهرَذا َأنَّ  ،ِكَتاَبِت رِب ِكَتاَبِترِب َفَعلأ َفرِإنأ َأَحب روا َأنأ َأقأِضرَي َعنأ
ا َِ ُتِح َّ َعَليأ ا اسأ َِ عأَض ا َأوأ ََ َِ َلمُ ِْلَنَّ  ؛َ ِميَع ِكَتاَبِت ُ َأعأ ُمَطاَلَبُة َِِه، َوهَّ َضى ِمَن الأُحُقوِق ِإ َّ َما َوَ َبِ  الأ  .ُه َ  ُيقأ

وقرال ابرن المنرذر: و  أعلرم حجرة لمرن قرال لريس لره بيرع  ،اهفيِا من الدخل ما بينَّ  هذه التأوي،ت أ به ما لِم
 ".أ بيعهب المكاتَ أن لمالِ  قال الشافعي: وأظِر معانيه ،لعل بريرة عج ت :المكاتأ إ  أن يقول
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 ،أحاا  ماان أي باادم ، ل اان هااذا لاايس ف اا  إ القااه دلاا لي   اا ض ف اا  رااااط بيااي المكدياا ألن فداشاا  الااترت برياارة، ز
ك غيار لارف  ال يهااط بي اه ف ياه، ز اذل   م اه أن يسات م ه اسات مدال  خَشاكمد أ ه ال يهاط بي اه لمان يظ ماه أو ي  
 ألن الشارم  تشااف لارق، إ ماد  بادم ف ا  مان أ اد فتقاه؛أ اد إفددياه إلا  از  مي  هاذه الإاا ة ال  بادم ف ا  مان 

 إل  ال تق.
 ". يحتاج إلى ابتداء عت  من السيدو  ،كتابته عت  ىالحادية عشرة: المكاتأ إذا أد"

  أفتقتااك وأ اا  حاار ب اا :ض السااي ، زااال يقااا بأ ااه فتااقت ف  أن   ااي  اا  ي تااق بمهاارد ساا اد  هااام ال تدباا ، وال يستاادا 
 ألك.
َسراِن ِمرنأ َأمَ ْلَِ  ؛َن ِبِرقِورهِ َيِرق رووَ كذلب َوَلُدُه الَِّذأَن ُوِلُدوا ِفي ِكَتاَبِتِه ِمنأ َأَمِتِه، ُيعأَتُقوَن َِِعتأِقِه  " نأ ِترِه ََِمَثاَبِترِه نَّ َوَلرَد اإلِأ

ِتَبار ا َِالأُحروِ  َما َولَ  ،اعأ ُِ ُمَكاَتَبِة، َفِإنأ َكاَن َل ِة َلمأ َأدأ َل الأكِ ٌد َقبأ َوَكَذِلَب َوَلُد الأ ِة ِإ َّ ََِشرأ َتاََ ِكَتاََ .ُخلأ ِفي الأ  طٍّ
{ ة:الثَّاِنَيَة عشر    ".[( سورة النررور33)] }َوآُتوُهم مِون مَّاِل هَِّ الَِّذَ آَتاُكمأ

ما  باه قبا  ال تدبا  ثام ولا  ب ا هد، ها  يشام ه ، ثم و ل ن لا كدن وق  ال تدب  حمال     أو ال ال تدبال  ب ا  ال تدبا ، ح 
رقاه؛ الذ ن ول وا ز  كتدبتاه مان أمتاه، ي تقاان ب تقاه ويرقاان بكذلك ول ه ": لت إيب ف يه؟ أل ه يقاض ه دب  من ا

م  ا ف  زا  ز ن كدن لهماد ولا  قبا  ال تدبا  لا ،وكذلك ول  المكديب  ،بدلسر األن ول  اإل سدن من أمته بميدبته افتبد   
   ف ، المد كدن ب  ه   ف ، ومد كدن قب ه مد كدن قب  ال تدب  وبي مد كدن ب  ه، ي    زرق بي  ،"ال تدب  إال بشر 

 باالديه؟، وول  ب   ال تدب ، زه  ال برة بدلسم  به أو ال برة ، ها حم  قب ل ن إأا كدن قب ه حمال  
 ؟.....: إذا عرفطالأ

وال  فخ الاروح، زاال يإا   ف ياه وال ينسا أحكدم السم  إ مد يتري  ف    و لمد يتري  ف يه أحكدمه ها،  دي    يب   
د ماد ف ا  يخ يقاه، إأا أهار زياه ف اق اإل سادن، والمارا  ياالاروح، وأماد أحكادم األم زها  يتر  يكفن إال إأا  فخ  زيه

 به ها من  فخ الروح. ت  ق 
{ الثانية عشرة: قوله تعالى: مأ  [ورر( سورة النر33)]}َوآُتوُهم مِون مَّاِل هَِّ الَِّذَ آَتاُكمأ ِِ اَدِة َِِإَعاَنِت ٌر ِللسَّ ي ِفرَهَذا َأمأ

مأ  ِِ ررِدأ ررا ِفرري َأأأ ا ِممَّ ئ  ررا َِررَأنأ ُيعأُطرروُهمأ َ رريأ ررِة، ِإمَّ ِكَتاََ رر -َمرراِل الأ ِنرري َأأأ ََ السررَأعأ ِمررنأ َمرراِل  ام  رريئ  أو يحطرروا عررنِ -ادةِد
ُمَكاَتِأ ِمنأ آِخِر ِكَتابَ  ِة. َقاَل َماِلٌب: ُأوَضُع َعِن الأ ِكَتاََ نُ ِتِه. َوَقدأ َوَض الأ َسرَة  َع ابأ َسرةٍّ َوَثَ،ِثريَن آُعَمَر َخمأ َ فٍّ ِمرنأ َخمأ

َسَن َعِليٌّ  َتحأ ا. َواسأ عَ  -رضي هللا عنه- َألأف    .الكتاَة أن يكون ذلب َر
: رَو ذلب عن النبي  رُعودٍّ َوالأحَ  ،-صلى هللا عليه وسرلم-قال ال هراَو رُن َمسأ َسرَن ابأ َتحأ رُن َواسأ لأَحَسرِن ِبري اأَ َسرُن بأ
ررُرَها.  ررا. َوَقرراَل َقَترراَدُة: ُعشأ َِ ا، َوَلررقررال ُثُلَث ئ  ررُه َ رريأ ررِقُط َعنأ : ُيسأ رررٍّ ررُن ُ َبيأ لُ مأ َيُحرردَّ ابأ َسررَنُه  ُه، َوُهررَو َقرروأ َتحأ ، َواسأ رراِفِعيِو الشَّ

. قال الشافعي: والشيء أقل  ي يقع عليه اسم  ي  ."ءالثوَر
  زايساد  الازوا وفساره، وميا  هاذا ال يس  بش  ،  رري زيهد إلا  مت   المرأة المط ق ، مأما  بهد ل ن ي    مي  

 المكديب   رري زيه إل  يسر السي  وفسره.
ُد. َوَرَأى َماِلرٌب  " ريِو َوَرَثرِة ِإنأ َمراَت السَّ ُكُم َِِه الأَحاِكُم َعَلى الأ ُد َوَيحأ يِو ِه السَّ َبُر َعَليأ ُ َتَعراَلى-َوُيجأ ررَ  -َرِحَمرُه هَّ َمأ  َهرَذا اْلأ

ررتَ  ا. احأ ررِعيَِّة َحرردًّ ِر الأَوضأ ِب، َوَلررمأ َأررَر ِلَقرردأ رردأ رراِفِعي  َُِمطأَلررِ  اْلَعَلررى النَّ "، َوَرَأى َأنَّ َعطأررَف اَّ الشَّ مررر فرري قولرره:" َوآُترروُهمأ
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َعَرِب َكَمرا َقراَل َتَعراَلى: ُقرأآِن َوِلَساِن الأ ُلوٌم ِفي الأ ِب َمعأ َ َير الأَواِ ِأ َعَلى النَّدأ َسراِن َوِإأَتراء ِذَ }ِإنَّ هو ِل َواإِلحأ َعردأ أأُمُر َِالأ
ََى{ ُقرأ  .وما كان مثله [( سورة النحل90)]الأ

أَتراَء َواِ ب ر راِفِعي  اإلِأ َقاِضي، َ َعرَل الشَّ َحاَق الأ ُن ِإسأ َماِعيُل بأ َلُه ِإسأ : َوَذَكَرُه َقبأ َعَرَِيِو ُن الأ رَر َواِ َبرةٍّ، َقاَل ابأ رَة َغيأ ِكَتاََ ا، َوالأ
َضة . َفرِإنأ ِقيرَل: َيُكرونُ َفَجعَ  َوى َمحأ َع َواِ ب ا، َوَهَذا َ  َنِظيَر َلُه، َفَصاَرتأ َدعأ َفرأ َر َواِ أٍّ َوالأ َل َغيأ َصأ َكراِأ َل اْلأ  َذِلرَب َكالنِو

ُمتأ  َدَنا َ  َتِجُأ الأ َنا: ِعنأ ُمتأَعُة. ُقلأ ا الأ َِ َكاُمُه، ِمنأ َعَقَد َوَ َب أ َأحأ . َوَقردأ َ  َيِجُأ َفِإَذا انأ راِفِعيِو رَحاِب الشَّ َعرُة َفرَ، َمعأَنرى ِْلَصأ
َدُه َوَحَلَف َأ َّ َيُحطَُّه  اَن َعبأ ُن َعفَّ  ".، ِفي َحِدأثٍّ َطِويلٍّ  ...َكاَتَأ ُعثأَماُن بأ

لاازم ال ااذ  لاايس بااراا  باا  مكااروه، وال يااأي  بخياار، ل اان إأا ثباا   أصاا ت ظياار المطاادبق لمياا  هااذا زاا  ال ااذ ، ال
 وور .
ريردةقد قرال الحسرن و قل : و  ُقوا َعَلرى  {}َوآُتروُهمإنمرا الخطراب َقولره:  :النخعري َو َمِعريَن ِفري َأنأ َأَتَصردَّ ِللنَّراِ  َأ أ

ُوَ ِة َِ  َلَم: ِإنََّما الأِخَطاُب ِللأ ُن َأسأ ُد بأ . َوَقاَل َِّيأ مأ ِِ ُمَكاَتِبيَن، َوَأنأ ُيِعيُنوُهمأ ِفي ِفَكاِك ِرَقاِب َكراَتِبيَن ِمرنأ َمراِل َأنأ ُيعأُطوا الأمُ الأ
ُلُه َتَعاَلى ، َوُهَو الَِّذَ َتَضمََّنُه َقوأ مأ ُِ َدَقِة َحظَّ َقاِب{ :الصَّ ة60)]}َوِفي الرِو وعلى هذأن القرولين فلريس  ،[( سورة التَو

ِكَتا ،عن مكاتبه السيد المكاتأ أن يضع  يئ   مأ َوَدِليُل َهَذا َأنَُّه َلوأ َأَراَد َحطَّ  ي ِمنأ ُنُجروِم الأ ُِ رِة َلَقراَل َوَضرُعوا َعرنأ ََ
 "َكَذا.
 مدأا؟. .لقدض:

 الطالأ: لقال وضعوا عنِم.
 ؟أمر أوفبر 

 الطالأ: أمر.
 .هم و  ااا كديب

َرةَ  ُن الأَخطَّاِب َأنأ َيُكوَن َذِلَب ِمنأ أَ  :الثَّاِلَثَة َعشأ اَدُة َفَرَأى ُعَمُر بأ ُمَراَد َِالأِخَطاِب السَّ َنا: ِإنَّ الأ ِل ُنُجوِمِه، ِإَذا ُقلأ وَّ
ِرَك آِخَرَها. َوَرَأى َماِلبٌ  ف ا َأ َّ ُأدأ ِر َخوأ مٍّ.  -رحمه هللا تعالى- ُمَباَدَرة  ِإَلى الأَخيأ ُع ِمنأ آِخِر َنجأ ُرُه َأنأ َيُكوَن الأَوضأ َوَغيأ

ما عج  العبد ِه َوِضيَعُتُه َوِهَي َفَرَ َع ُهَو َوَماُلُه إِ  ،َوِعلَُّة َذِلَب َأنَُّه ِإَذا َوَضَع من أول نجم َر ِد، َفَعاَدتأ ِإَليأ يِو َلى السَّ
َدقَ  ُه الصَّ ِد هللا ِ بأ ُل َعبأ مٍّ ِة. َوَهَذا َقوأ . َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َأتأُرُك َلُه ِمنأ ُكلِو َنجأ  ".بن ُعَمَر َوَعِليوٍّ

ا، ك   هم أل ، وو ي ف ه من ك   هٍم مداا ، صاد  الميال   دفشر  هم   إأا كديبه ف   اث   وماداتين،  دمهماام ألف 
من ك   هٍم مدا  ال لاك أن هاذا قا  يكاان أيسار، وإن إن فف  ف ه أو ال هم األفير،  أو و ي ف ه ال هم األوض

ويسإاا  الاا هم ساايمد وأ ااه زاا  أوض األماار ساااف يساا   ويهتهاا  ويهاا  زاا  األلااهر األولاا  ففاا  ف ااه األفياار ال 
 يكان ز  األفير. ،زيستدا إل  مسدف ة وم دو   ل  ه ز  ا فر ق   تراف  ،وق   زي  ف يه ،كدمال  
ي: واْلقوى عندَ أن يكون في آخرها"  ".إنما يكون في أخريات الدأون  اْلن اإلسقاط أبد   ؛قال ابن العَر

األ اه إأا و   ؛أن يسا دحفز ل م  ن  هوزي ، ل ان إأا أساقع ف اه الا هم األفيار حارل ف ا  السا اد  باأن يساقع ف اه ف 
 ال هم األوض يراف .

َرةَ ا" رِه َأنأ يُ  :لرَّاََِعَة َعشأ اِئُعرُه َثَمَنرُه َلرمأ َيِجرأأ َعَليأ رِة َوَقرَبَل ََ ِكَتاََ رَد الأ عأ رُه ََ ا ِمنأ ِعتأِ  ِرض  ُمَكاَتُأ ِإَذا ِبيَع ِللأ عأِطَيرُه ِمرنأ الأ
يِودِ  َس َذِلَب َكالسَّ ، َوَليأ ِر ِعتأ ٍّ اَعُه ِلِعتأ ٍّ َأوأ ِلَغيأ ا، َسَواٌء ََ ئ  ا، َأوأ يضرع َثَمِنِه َ يأ َِ ِتيِه ِمنأ ِه ُمَكاَتٌأ ِكَتاَبَتُه َفُيؤأ َ ِإَليأ  ُأَؤدِو
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ُ َِرِه ِفري ِكَتاَِرهِ  ا َأوأ َما َ اَء، َعَلرى َمرا َأَمرَر هَّ م  رِه َوَسرلَّمَ -ِْلَنَّ النَِّبريَّ  ؛عنه من آخره َنجأ ُ َعَليأ َلرمأ َيرأأُمرأ  -َصرلَّى هَّ
ا َِ َطاِئ ِعتأِ .  َمَواِلَي َبِريَرَة َِِإعأ اُعوَها ِللأ ا، َوِإنأ َكاُنوا َقدأ ََ ئ   ِممَّا َقَبُضوا َ يأ

َرةَ  ُن ُخرَويأ ِ  -الأَخاِمَسَة َعشأ ِة، َفَقاَل ابأ ِكَتاََ ِد الأ َتَلُفوا ِفي ِصَفِة َعقأ رَدادٍّ  اخأ ا َأنأ َمنأ َِ رِدهِ  : ِصرَفُت ُد ِلَعبأ ريِو ُترَب َكا :َيُقروَل السَّ َتبأ
َ  َعَلى َكَذا َوَكَذا ِمَن الأ  َتُه َفَأنأ أأ ا، ِإَذا َأدَّ م  . َأوأ حُ َماِل، ِفي َكَذا َوَكَذا َنجأ ا ِفي َعَشَرِة أَ  : َيُقوَل َلهُ رٌّ َ  أَ دِو ِإَليَّ َألأف  ُجمٍّ َوَأنأ نأ
دُ  َعبأ . َفَيُقوُل الأ َفاظِ  ،َقدأ َقِبلأ ُ  :ُحرٌّ َلأ َو َذِلَب ِمَن اْلأ  "َتَ .اَها عَ َفَمَتى َأدَّ  ،َوَنحأ

   لإليهدأل والقباض.أل هد مت م 
دُ  " َعبأ يِودُ  :َوَكَذِلَب َلوأ َقاَل الأ ِني، َفَقاَل السَّ  ُتَب. دأ َكاَتبأ َقدأ َفَعلأُ ، َأوأ قَ  :َكاِتبأ

: َوَهَذا َ  َألأَ مُ  َعَرَِيِو ُن الأ َتِضريهِ  ؛َقاَل ابأ ُقررأآِن َ  َيقأ َظ الأ َحرا ِْلَنَّ َلفأ ُد َلرُه،َوالأ َِ ر رَو تَ َفَحَسرٌن، َوِإنأ  َرهُ َفرِإنأ َذَكر ُل َيشأ ُِ َرَكرُه َف
َباِب َوُفُروُعُه َكِثيَرٌة، َوَقدأ  ِه. َوَمَساِئُل َهَذا الأ َتاُج ِإَليأ ُلوٌم َ  ُيحأ نَ َمعأ را ِلَمرِن اقأَتَصررَ  ا ِمنأ ُأُصروِلهِ  َذَكرأ َِ َلرة ، ِفي را  ُ مأ َِ َعَليأ

َداَيِة.  ِِ ُمَوفِوُ  ِللأ ُ الأ  ِكَفاَيٌة، َوهَّ
اِدَسةَ  َرةَ  السَّ ُعَلَماُء ِفي َذِلَب َعلَ  :َعشأ َتَلَف الأ ُمَكاَتِأ، َواخأ ُمَكاَترَأ ِإَذا مِة أقروال: فمرذهأ ى َثَ،َثرِفي ِميَراِث الأ الرب َأنَّ الأ

رِه ِمرنأ ِكَتاَبِترِه َوَلرُه َوَلرٌد ُوِلر ِقَي َعَليأ َثَر ِممَّا ََ ، َوِرُثروا َمرا  َكاَترأَ  ِكَتاَبِترِه َأوأ  ُدوا ِفريَهَلَب َوَتَرَك َما   َأكأ مأ ِِ ِقرَي ِمرَن ََ َعَلريأ
ررَد َقَضرراِء ِكَتاَبِتررهِ  عأ َمرراِل ََ ررعأيُ  ؛الأ ُم السَّ ِِ ِمررِه، َوَعَلرريأ ررمأ َكُحكأ ُِ َم ، ِقررَي ِمررنأ ِكَتابَ ََ  ِفيَمررا ِْلَنَّ ُحكأ َ  وَ ِتررِه َلرروأ َلررمأ ُيَخلِوررفأ َمررا  

َتُقررونَ  ْلنِررم  ؛ثررهفِررم أولررى َميرا ،يعتقررون عليررهْلنِررم  ؛ى عررنِم مررا ر ررع بررذلب علرريِمولررو أدو  ،إ  َعتقرره ُيعأ
 ".مساوون له في  ميع حاله

 ال تدب  د ن من ال  ان مق م  ف   اإل ث كمد ها م  ام.
ُل الثَّاِني" َقوأ ُه ِمنأ َماِلِه َ ِميَع ِكَتاَبِتِه، َو ُ نَُّه ُأَؤدو أَ  :َوالأ َواٌء ِفي ِدِه، َوسَ ا، َوَيِرُثُه َ ِميُع َولَ َقدأ َماَت ُحرًّ  َأنَّهُ كَ ِعَل َ َعنأ

ِتِه ِمنأ َوَلِدِه ومن كاتأ عليِم أو ولدوا َل َموأ مأ ِْلَ  ؛تهفي كتاب َذِلَب َمنأ َكاَن ُحرًّا َقبأ ُِ انَّ َتَووأ مأ   َقِد اسأ ُِ يَِّة ُكل  ِفي الأُحرِو
ِن مَ  ُل َعنأ َعِليوٍّ َوابأ َقوأ ََ َهَذا الأ . ُرِو مأ ُِ مأ ِكَتاَبُت ُِ تأ َعنأ عُ ِحيَن َتَأدَّ ، َومِ سأ  َعنأ َعَطاءٍّ َوالأَحَسِن َوَطاُو ٍّ  َن التَّاَِِعينَ ودٍّ
ِرَ  َوَأُبو َحنِ  َياُن الثَّوأ اُء الأُكوَفِة ُسفأ َِ َراِهيَم، َوَِِه َقاَل ُفَق حَ  يَفةَ َوِإبأ ، َوِإَليأ اَُُه َوالأَحَسنُ َوَأصأ ِن َحيوٍّ ُن َصاِلِ  بأ ِه َذَهَأ  بأ

َحاُق.   ِإسأ
ُل الثَّاِلثُ  َقوأ ََ َ ِميَع  :َوالأ َل َأنأ ُأَؤدِو ُمَكاَتَأ ِإَذا َماَت َقبأ د  ِتِه فَ َتابَ كِ َأنَّ الأ َو ا، َوُكل  َما ُيَخلِوُفُه ِمَن الأ َقدأ َماَت َعبأ ُِ َماِل َف

َراُر َوَ  الَِّذأنَ  َحأ ِدِه، َوَ  َأِرُثُه َأَحٌد ِمنأ َأوأَ ِدِه، َ  اْلأ َل َأنأ ُأؤَ ِْلَنَّ  ؛َتاَبِتهِ ُه ِفي كِ َمعَ  ِلَسيِو ََ َ ِميَع ِكَتاَبِتِه ُه َلمَّا َماَت َقبأ دِو
ِتهِ  عأَد َموأ ِدِه، َفَ، َيِص   ِعتأُقُه ََ ا َوَماُلُه ِلَسيِو د  ِتِه، َوَعَلى وَ  اٌل َأنأ ُيعأَت َ ُه ُمحَ نَّ ِْلَ  ؛َفَقدأ َماَت َعبأ عأَد َموأ ٌد ََ َلِدِه الَِّذأَن َعبأ

مأ َأوأ ُوِلدُ  ِِ ِكَتاََ َكاَتَأ َعَليأ اِقي الأ ا ِفي ََ َعوأ ُقطَ ِة، وَ وا ِفي ِكَتاَبِتِه َأنأ َيسأ َِ َيسأ مأ ِمنأ ُِ وأ  َعنأ ِتِه، َفِإنأ َأدَّ َر ِحصَّ  ؛ا ُعِتُقواا َقدأ
وا َذِلَب َرق وا. ، َوِإنأ َلمأ ُأَؤد  مأ ِِ ا َتَبع ا ِْلَِبي َِ مأ َكاُنوا ِفي ُِ ه قال أحمدفاهذا قول الش ِْلَنَّ بَ  عي، َو ُل بن َحنأ ، َوُهَو َقوأ لٍّ

َعِ يِ  َوال    ِد الأ ِن َعبأ ِن َثاِب ٍّ َوُعَمَر بأ ِد بأ ِن الأَخطَّاِب َوَِّيأ  "اَدَة. َوَقتَ هأِرَوِ ُعَمَر بأ
ويسر وا، وبق  وال هم  ال كتدب  دفتق  ن أفتقاا إإمد له أوالد و  ،ف يه  إ   هام ال تدب  إأا مدت المكدي  وبق 

يتم حريته؟ أو ليس ف يهم ألك ليمات  ؟اال هام زه  ف يهم أن  مدوا ليكان حر  زمدت ب   س اد  إ   دمكديب  
 :مد   زمهم؟ ي   أو   زمهم  ؟   بدقٍ مد دام من  هام ال تدب  ل دأل ه مد طاض  قيق   ؛ويكان من مدض سي ه د قيق  
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   أ ه مريهن ب   ه،بم   ن حكمه حكم الم  ن؟إ :كدل  ن ال ددي؟ ي    لا أن المكدي  مدت، ه   قاضها ه  
وال   ف  ز  الم دو دت، وال يكان  ،هذا فق  إ زدق : تدب ، أو  قاضد ن ال  ل   إال هذا ال  ن ويكفر ف ه ك

 ز  لرا  اإل سدن  فسه يخت   فن سدار ال  ان.ال لك أن هذا  ؟احكمه حكم ال  ان الت  ق  يكان أفذهد ي ير  
ِرُهوا َفَتَياتِ  قوله تعالى: ن ا{}َوَ  ُتكأ َن َتَحص  ِبَغاء ِإنأ َأَردأ رِد هَِّ  [( سورة النررور33)] ُكمأ َعَلى الأ رِن َعبأ ََ َعنأ َ اِبِر بأ ُرِو
ِن َعبَّا ٍّ  مأ -َوابأ ُِ ُ َعنأ رَداُهَما  -َرِضَي هَّ ، َوَكاَنر أ َلرُه َ اِرَيَتراِن ِإحأ رِن ُأَبريوٍّ رِد هَِّ بأ َيَة َنَ َلر أ ِفري َعبأ ُتَسرمَّى َأنَّ َهِذِه اآلأ

هِ  َما َعَليأ ُِ ِرَُ َما َعَلى ال نا َوَيضأ ُِ ِرُه َكَة، َوَكاَن ُيكأ َرى ُمَسيأ ُخأ َوَلرِد، َفَشرَكَتا َذِلرَب ِإَلرى ؛ُمَعاَذَة َواْلأ رِأ الأ رِر َوَكسأ َ أ ِتَغاَء اْلأ  ابأ
تري  ادلر  ومعراذة هرذه أم خولرة ال ،وفيمن فعل فعله مرن المنرافقين ،فن ل  اآلية فيه -صلى هللا عليه وسلم-
 .في ِّو ِا -صلى هللا عليه وسلم-نبي ال

َرى ُيَقاُل  َكُة َوُأخأ ا ُمَسيأ َِ ِن ُأَبيوٍّ ُيَقاُل َل ِد هَِّ بأ ِلمٍّ َعنأ َ اِبرٍّ َأنَّ َ اِرَية  ِلَعبأ َمةُ َوِفي َصِحيِ  ُمسأ ا ُأَميأ َِ َمرا  ،َل ُِ ِرُه َفَكاَن ُيكأ
ِرُهروا َفَتَيراِتُكمأ َعَلرى : -عر  و رل-فرأن ل هللا  ،-ليه وسرلمصلى هللا ع-فشكتا ذلب إلى النبي  ، َعَلى ال نا }َوَ  ُتكأ
ِبَغاء ِحيمٌ } :إلى قوله {الأ  .{َغُفوٌر رَّ

ن ا قوله تعالى: َن َتَحص  ِكُن وَ  {}ِإنأ َأَردأ َن َفِحيَنِئذٍّ ُيمأ َفَتاَة ِإَذا َأَراَدِت التََّحص  َفَتَياِت، َوَذِلَب َأنَّ الأ ُر َأنأ َراِ ٌع ِإَلى الأ ُيَتَصروَّ
َن  َفَتاُة َ  ُتِريُد التََّحص  َراِه. َوِإَذا َكاَنِ  الأ كأ ى َعِن اإلِأ َِ ِكُن َأنأ ُأنأ ِره ا، َوُيمأ ُد ُمكأ يِو ريِودِ َيُكوَن السَّ ُر َأنأ ُيَقراَل ِللسَّ  :َفَ، ُأَتَصوَّ

ا َِ ِرهأ َراَه َ  أتصور فيِا وهى مريدة  ؛َ  ُتكأ كأ  ".الل نِْلَنَّ اإلِأ
اا دد فاان الز ااد بهااذا الشااخب ب ي ااه، أو أ دن يسإاا   إن أ دن يسإاا    سإاان فاان الت؟ أل هااد قاا  يرياا  دفاان الز ااد مط ق 

أل هاد يريا  الز اد مان غياره، زهاذا  ؛بهذا الرر  الذي أكرها  ف ياه، زيتإاا  اإلكاراه لهاد وها  ال يريا  التسإانالز د 
 إن أ ادت التسإن أو ال يري  التسإن. ،دد مط ق  وحي ئٍذ ال ي ره ف   الز وص  حي ئٍذ كدل  ال مفهام له، 

ري  ،فِذا أمر فري سرادة وفتيرات حرالِم هرذه" ُ َتَعراَلى ِإَراَدَة وإلرى هرذا المعنرى أ رار ابرن العَر َفَقراَل: ِإنََّمرا َذَكرَر هَّ
ِن ِمَن الأَمرأَأةِ  رَراَه، َفَأمَّرا ؛التََّحص  كأ ُر اإلِأ رَراٌه، ِإَذا َكاَنر أ ِهرَي َراِغَبرة  ِفري ال نرى َلرمأ  ِْلَنَّ َذِلَب ُهرَو الَّرِذَ ُيَصروِو رأ ِإكأ  ُأَتَصروَّ

ُلهُ َفَحصو  مأ َقوأ ُِ عأُض ِريَن، َفَقاَل ََ ُمَفسِو ن ا :ُلوُه. َوَذَهَأ َهَذا النََّظُر َعنأ َكِثيرٍّ ِمَن الأ َن َتَحص   ،را رع إلرى اْليرامى{ }ِإنأ َأَردأ
إن  ،أَ وأنكحروا اْليرامى والصرالحين مرن عبرادكم :ديم وترأخيرقال ال  راج والحسرين برن الفضرل: فري الكر،م تقر

نَ وقال َعضِم: هذا الشرط في قوله:  ،اأردن تحصن    .وهللا الموف  ،ونحو ذلب مما يضعف ،ملغى {}ِإنأ َأَردأ
َيا{ قوله تعالى: نأ َحَياِة الد  َتُغوا َعَرَ  الأ والولرد  ،َفر ِرا أَ الشيء الرذَ تكسربه اْلمرة [( سورة النررور33)] }لِوَتبأ

 .وقيل: كان ال اني يفتدَ ولده من الم ني بِا َمائة من اإلبل أدفعِا إلى سيدها ،فيباع يسترقَّ ل
{ قولرره تعررالى: نَّ  ِ ررِره نَّ َغُفررورٌ } ،أَ يقِرررهن }َوَمررن ُيكأ ِِ ررَراِه ررِد ِإكأ عأ َ ِمررن ََ ِحرريمٌ } ،لِررن {َفررِإنَّ هَّ وقرررأ ابررن  ،بِررن {رَّ

 ".ب يادة لِن ،غفور لِنَّ  : وابن  بيرمسعود و ابر بن عبد هللا
مسااايع ماااد يفهااام م اااه أن المنفااارة هاااذه، زااا ن هللا مااان ب ااا  إكاااراههن غفاااا  لهااام، زااا  كاااالم أبااا  حيااادن زااا  البسااار ال

ال الرحماا  وال المنفاارة، ف اايهم هااذا ل مكاارهين،  حاايم بهاام، ل اان هااذا مشاارو  بدلتاباا ، أمااد إأا أكرهاااا ز  اايهم ال ااذاأل 
 الاف .

ِِ ثم الحمد هلل. و  ،كراه في النحل،م في اإل وقد مضى الك َ َل ِإَليأ ِمِنيَن ِنَعَمُه ِفيَما َأنأ َد َتَعاَلى َعَلى الأُمؤأ مأ ِمَن َعدَّ
ُمِنيَراتِ  َياِت الأ ُظ مما وقع أولئب فيه. اآلأ َُمِم ِلَيَقَع التََّحف  َثاِل الأَماِضيَن ِمَن اْلأ مأ ِمنأ َأمأ ُِ ا َضَرَب َل َِ  َوِفي
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 (7) النور سورة-تفسري القرطيب

 ص   ف   مسم  وف   آض مسم .ال هم  
 ؟له ذلبواحدة  دفعة : العبد إذا أراد أن يسدد ما َقي عليه من النجومطالأ

 ز أا ي دطض زدألمر ال ي  وه. ،ألن الت هيم من مإ سته ؛له ألك


